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 ملقب ذاتسألا ةردن يجزايلا
 

 
 

 تأرق باتك "The Search For A Nonviolence future" يذلا مجر إىل ةغللا ةيبرعلا
 ناونعب "ثحبلا نع بقتسملل يفنعال". ىلعو حنٍو مواٍز تموسقوا موتقفاو يف بملادأ يلحتلاولل،

 تأرقُ بتكلا ةعبسلا ةيلاتلا:
Coming to our Senses – Morris Berman -1 

Recovering the Soul – Larry Dossey M.D. -2 
The Future of Man – P.T. De charelin -3 

The Future Evolution of Man – Sri Aurolindo -4 
The Turning Point – Fritjoff Capra -5 

The Living Company – Dudly Young -6 
Man in Search of a Soul – C.G. Young -7 

 

 
 تلمأت ام ءاج يف ههذ بتكلا يعوب، أودكرت اهنأ حرطت عوضوم ةمزأ إلانناس رصاعملا،
 عوضومو ةينقتلا لاةيناودع ريصمو ناسنإلا؛ يأ بقتسملل ناسنإلا بقتسمولل تاعمتجملا ةيرشبلا

 ىلع طاسب ثحبلا، تودوع ىلإ قيقحت بقتسملل ولخي من تاطارشإلا جملاسةد فنعلاب.

 نم يبناج ركشأ يقيدص مركأ يكاطنإ يذلا ىعس ىلإ ةمجرت هاذ باتكلا إىل ةغللا ةيبرعلا،

 بلطو ينم نأ عضأ ةمدقم لهذه ةمجرتلا.
 فدهي ذها ثحبلا ىلإ ةجلاعم ةيضق ةينقتلا لاعةيناود اهتقالعو ةاسأمب ناسنإلا رصاعملا

 عفنملالل عبقلٍل مدتٍن أو يتحت يناعي نم باصع، رربيو فنعلا، غوسيو كلل عاونأ ةنادإلا اوإلةناد

 ةداضملا، ءادتعالاو يف يبسلل ءالعإ نأش هدقتعم أو هفقوم يركفلا زجتحملا نمض قاطن مرةيزك

 انألا لافةيدر أو ةيزكرم انألا ةيعمجتلا.

 حلاوق إن نإلاسنا رصاعملا ييناع نم اعفنالل يسفن ديدش، متحلل نأه غلب هدح ىصقألا في

 باصعلا، أودى ىلإ نادقف نزاوتلا يلخادلا، ماكتلاولل دابتملالل فئاظولل ةيسفنلا يتلا زيمتت باه

 ةيصخشلا اولاعةي، ةبحملا لاومةفطاعت يتلا ىعست ىلإ قيقحت قفاوت عم مالسلا يلخادلا مالسلاو

 يجراخلا يف الةايح ةيناسنإلا ةيعامتجالاو.
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 يف ةياهن تانيرشع لانرق نيرشعلا، يهو لاتفةر ةعقاولا بني برحلا ةيملاعلا األولى برحلاو
 ةيملاعلا ةيناثلا رورمًا ةمزألاب ةيداصتقالا ةقناخلا تلاي حدثت الخلل تانيثالث لذك نرقلا، اشهدي

 يسكلأ اك ِرلل، ملاعلا والفسليوف عئارلا، يصببرهت لارةيوؤ، األةمز أو تامزألا تلاي ضرعتي اهل

 ناسنإلا يف ملاع بدأ دقفي هتينالقع. دقو ربع يسكلأ راكلل عن هفقوم يملعلا هتريصبو لارةيحو

 هقطنمو يلقعلا يف ةرابعلا لا ّشعةيب ةيلاتلا: "دقل تلف كربنز قعلالل". يفو اوأسط نرقلا علاشنير،
 ثدحت راكلل فاتسوغ غنوي عن ناسنإلا لاذي ثحبي نع هحور يتلا اهعاضأ يف ةمحز ثادحألا

 ةيواسأملا.. هذا ناسنإلا يذلا يناعي نم مدع نزاوت باطقأ هسفن باقتملالة ببسب طارشإلاتا

 ةديدعلا يتلا هئزجت ىلإ قاطنات ةعراصتم داكت تبلغ ةبتع ماصفلا، هديقتو تالاعفناب لانمطةق

 عشاللاوةير  لامةتوبك  أو  ةحوبكملا  يتلا  تضرعت  راجفنالل  اعفناللولل  يضرملا  يف  هنايك

 برطضملا. هكاذ بأد ناسنإلا يناعي نم طابحإ يدرف يعامجو جتن نع مدع هتقث بقتسملابلل بودأ،

 ةجيتن اذهل طابحإلا، ثحبي نع صالخ.
 يف هذا لاوضع قلقلا، طيسر قعلالل يتحتلا، يأ قعلالل عفنملا،لل ودقف ةيلاعفلا يتلا زيمتي باه

 قعلالل يقطنملا يملعلاو، ىضاغتو نع فدهلا يئاغلا الذي ثحي قعلالل رينتسملا ستملاوايم لإى

 يعولا ةمكحلاو، رمألا يذلا عجلل قعلالل يندتملا، يأ قعلالل يذلا ايحي نمض  قاطن لاوحاس

 سمخلا،  والذي  دقف  هنزاوت،  تحيلل  ةبترم  ةنميهلا  ةدايسلاو  ةفئازلا  لعى ىوقلا تاموقملاو

 تاناكمإلاو ملاهةأي لتطوير جلانس يرشبلا اولمسو� به لإى حاةل أو ضوع أو تسموى طشنت فهي

 عيمج تاردقلا تاقاطلاو بهاوملاو ةلعافلا قيقحتل ةنسنأ ايلع.

 يف هاذ ولاسط يذلا تزرب هيف ةدايس قعلالل يندتملا، يأ تحتلا �ي عفنملالل ةيزكرمب انألا، فقتد

 ةيرشبلا اهلمأ يف قيقحت بقتسملل هازر تأتلق هيف الاعسةد، يوحفلل ةيهافرلاب راهدزالاو، نواعتلاو

 كرتشملا نيب أءانب تانبو ناسنإلا. عفلابو،لل ترهظ تاهاجتا أو تارايت يركفة ةيلاعفنا تعد لإى

 ثبعلا ىودجاللاو مادعناو ةميقلا ىنعملاو يف الوجود، تهتناو ىلإ سحإاس نيفد سأيلاب.

 يف هذا لاوطس ابرطضمل، ترهظ تارايت ةيركف زيمتت ةمكحلاب يعولاو بحملاوة تذخأ

 تـهبن نيمئاقلا ىلع ةرادإ نوؤش ملاعلا ىلإ مغةب تلاو لل ثكأر رثكأف يف اتمهتا ةللضم جديةد،

 تعدو ىلإ ةداعإ رظنلا يف تاحورطلا لافيركة ةقباسلا ىلإو ثادحإ ميوقت ديدج عاضوألل لاملحةي

 ةيملاعلاو. دقل تعد ىلإ ابقتسالل فلأ ةثلاث نيبقث اهيف رجف ديدج قلأتت هيف سمش ءيضت أبونار

 مالسلا، ةوخألاو، بحملاوة راهدزالاو.

 يف يبسلل ريبعتلا حضاولا لاوتيلحلل يدجملا امل يناعي هنم نبأاء هاذ نرقلا ديدجلا، ربعملا عهن

 فلألاب ةثلاثلا، تيعسُ ىلإ ةباجإلا نع ةلئسأ ثمةينا تحر يلع ىلع وحن راوح. دقو تلثمت هذه
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 ةلئسألا، يتلا اهحرط يلع يقيدص، يف عمرفة ببسلا أو بابسألا ايتل تدأ ىلإ ةرطيس لاعقلل
 يندتملا أو تحتلا �ي يذلا أجلي إىل نعلاف مئاقلا ىلع ةينقتلا ةيناودعلا ريربتلاو يذلا يقدهم هاذ قعلالل

 عفنملالل هتاطارشإب غيوستل هعافد نع هدقتعم، ايأً ناك هاذ دقتعملا و ةديقعلا، ةمواقمو اآلخر،

 مدعو فارتعالا هب أو وبقلالل به، أو ةلواحم قلاءاض هيلع.

 1- دارأ يقيدص، يف هلاؤس وألا،لل نأ فرعي ام نإ ناك ملعلا وؤسم ًال نع يسآملا تلاي

 يناعت اهنم ةيناسنإلا يف تقولا رضاحلا.

 أسلل يقيدص: ريثكًا ام ءاستأ،لل انأو رعتأ�ض ضاخمل ةريح ةيلخاد، ام إن ناك ملعلا لاببس

 يدؤملا، ىلع وحن رشابم أو ريغ رشابم، ىلإ يسآملا يتلا يناعي اهنم نبأاء بونتا اناسنإل، أو إن

 ناك ناسنإلا الوؤسملل وألالل ريخألاو نع ههذ يسآملا يف هاذ رصعلا وفي روصعلا ةقباسلا،
 ينعأو هذه يسآملا يتلا ريشت ىلإ عنادام اولعي، بايغو معةفر ةياغلا من اولجدو. يفو سيبلل

 ولاضحو، وجرأ أن فرعت لعلام نم ةهجو رظن قطنمةي لمعوةي ةيئاغو.

 تبجأُ يقيدص: امل كنا نإلاسنا نئاكًا ثحبي عن ةقيقح ةفرعملا، ىعسيو ىلإ فشكلا عن

 نومكلا ثاملالل يف هقمع، يفو قمع ةعيبطلا نوكلاو، دقف دت تج ةيلمع طتور عملارةف ةيملعلا من

 درجم لتمس لاحةقيق ربع كاردإلا حلا ي طناقالاً إلى ةفرعم نيناوقلا ابملاودئ يتلا ىلع سأاهسا

 دجوت ةعيبطلا وتايح حتتو ك، ومنتو روطتتو، ىلإو ةفرعم ئدابملا ةيلقعلا ايتل دمتعت قطنملا

 اصلاعد هماكحأب هاياضقو، ةلصتملاو ماكحإب يف طبارت اهتاقلح، ملاوتواجزة اعفنالللل لاذي طيحي

 ةكلمب قعلالل هتيلاعفو. عفلابو،لل كردن أن ملعلا قد مدقت ريثكًا يف رامضم ةفرعملا.

 امل ناك ملعلا قد هجتا، يف بداةي هترماغم ةيبيرجتلا لاو �مةربتخ، ىلإ ةفرعم اولدوج يجراخلا،
 دقف ءاستلل ناسنإلا، ذنم رجف هدوجو، عن ةقيقح أو سر ريكفتلا، جووهر قعلالل ةعيبطو نلافس،

 ىعسو لإى لاتغولل يف عقم تالوقملا ةلصتملا رظنبةي ملاعةفر. اضإلابوفة لإى هذا ستلااؤلل،

 ىعس ناسنإلا إىل ةفرعم اياضقلا ماكحألاو ةطبترملا تارهاظب دوجولا ةيسفنلا مونلاك، وايلقظة،

 لاوحمل، مونلاو بودن ملح، هابتنالاو، مامتهالاو، ةفطاعلاو، روعشلاو، ساسحإلاو، لاوتص �ور،

 ختلاو�يلل، تلاوذ ّكر... خلإ. متهاو بدسارة اياضقلا وماكحألا لامةلصت قعلابلل يقطنملا لاذي دعصي

 تايوتسم ةايحلا ةيلخادلا، ةلسلسلاو ةكسامتملا ماكحإب ةدئاعلاو قعلللل قتعنملا نم تالاعفنا رمكةيز

 انألا، ايحيو نئمطمًا يف ماكتلل حودة ةيوهلا ةيسفنلا نزاوتو اهفئاظو اهباطقأو ةلباقتملا.

 امل كنا ناسنإلا ايحي يف طسو ودوج يدام، كرحتم كيمانيدوي بلطتي مغانتلا هعم معلاولل

 ماجسناب، قفو هتايضتقم، دقف هجو هلقع لإى حلل هرومأ ةقيثو لصلاة وبجهدو يجراخلا مألابوور
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 ةيرورضلا ةلثمملا تاجاحلاب ةحلملا عتملاوّلةق هتشيعمب، األمر يذلا ىدأ ىلإ ةجلاعم علاملا
 يجراخلا قعلابلل يلمعلا يذلا روطت ىلإ قعلل يقطنم يملعو رداق ىلع ديرجتلا.

 ريشي خيرات لامةفرع ةيناسنإلا ىلإ نأ قعلالل يلمعلا قد طتور ىلإ عقلل يقطنم يملعو بيحث

 نع نيناوقلا ابملاودئ يتلا اهطبنتسي نم هتاذ، هدمتو دقلابرة ىلع ريوطت هتفرعم ىلإ تايوتسم

 ىلعأ دادزت معقاً عاستاواً ىلع ماودلا.
 2- رأاد يقيدص، يف لاؤسه يناثلا، نأ فرعي ام إن تناك لانجئات لااخصة نع طتريو علاقلل

 يلمعلا ىلإ عقلل يقطنم يلقعو قد تهتنا ىلإ ريخلا أم ىلإ رشلا.

 أسلل يقيدص: تركذَ يف حديكث أن قعلالل يلمعلا أ �دى ىلإ قيقحت قعلالل يقطنملا علاوقلل

 يملعلا، ودق أىد هذا قعلالل يملعلا، بودره، إىل تريوط عملارةف ةيناسنإلا، وإذا ناك رمألا كذكل،

 بد� من حيضوت صالخلاة أو لاّنةياه ىوصقلا تلاي اهغلب قعلالل ملعلاي ملعنل إن تناك قد تهتنا

 الف

 ىلإ ريخ ينجت ةيرشبلا هرامث أم ىلإ رش يناعت هنم.
 تبجأ يقيدص: عيطتسأ، ودق تعملأ ىلع وحن زيجو ىلإ عوضوم ةفرعملا ةروطتملا ىلع نوح

 مئاد، أن اهفنصأ يف نيطمن عللقلل:

 أ- طمنلا األولل هو قعلالل يملعلا يرظنلا جملاورد يذلاو هدمتعي ءاملعلا نويرظنلا ةفرعمل

 نيناوقلا ئدابملاو يتلا اهبجومب ايحي ملاعلا ويدجو كرحتيو. يفو ههذ ةفرعملا ةيملعلا ةيرظنلا،

 ذبيلل قعلالل هجداً ريبكًا حللل زومرلا يتلا تصله ىلع وحن ةرفيش ةينوك، ةغايصو تايضرفلا لايت

 حبصت تايرظن حتتولل، دبوراه من جديد، ىلإ تايضرف  دوعتل  لإى تايرظن عضخت للةبرجت

 رابتخالاو، كلذو يكل عباتي قعلالل يملعلا يرظنلا هتريسم ةيريوطتلا اهدفاً ىلإ قيقحت ديزملا من

 ةفرعملا، ىلع وحن نيقي، أو امتحالل نيقي، أو ةقيقح ةيلوأ ئيهت ةدعاقلا نملااةبس ةمئالملاو مدقتل

 يملع روطتم ىلع ماودلا.

 ب- طمنلا يناثلا: ريشي هاذ طمنلا ىلإ قعلالل ينقتلا، ينعأو قعلالل يذلا ىعسي املعل يرظنلا

 ىلإ هقيبطت بعر ةينقت ةلهس مدخت ناسنإلا لاذي اهلمعتسي ديفتسيو اهنم يف لاعم عقاولا. لاوقح إن

 هذه ةينقتلا هجتت ىلإ نيقيرط فلتخمني أو نيضقانتم:

 أوالً- قيرطلا يباجيإلا يدؤملا ىلإ ريخلا: ريشي هاذ قيرطلا ىلإ ةينقتلا ةلهسلا يتلا ئيهت

 ناسنإلل بكلل ام هجاتحي نم ةدئاف عفنو ةجيتن ريوطتل أودات ةفرعملا، ةيرظنلا اهنم ةيقيبطتلاو،

 نيسحتو هتشيعم لعى حنٍو يدؤي لإى ازداهر يحلاةا ةيناسنإلا، ديطوتو ةداعسلا هافرلاو رلاوخءا.

 ىلعو يبسلل اثملا،لل ركذأ جلا را اولةرئاط ةيندملا.
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– قيرطلا لاسيبل ملادؤي لإى رشلا: ريشي هذا قيرطلا ىلإ ةينقتلا ةيناودعلا يتلا تيدؤ  يناثًا 

 ىلإ تديمر لاحراضة ةيناسنإلا تووطير ةيرشبلا يف قزآم ةيواسأم ستود فياه تامزألا نلافةيس

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو لاوسةساي ةيبهذملاو يتلا ضتع حداً داعسللة طلاومةنينأ، قرعتولل سبلل

 نامألا ةبحملاو مالسلاو. يفو هذا عقاولا ملؤملا، غلبت ضفيلة فارتعالا رخآلاب وبقلاولل اكلاملل به

 اهتياهن، يستوطر اةيهاركل عاونأو صعتلاب يقرعلا يدئاقعلاو، دوسيو ءوس مهفلا، نميهتو

 تالاعفنالا ملا�ر�يض�ة، أي سهلاتةيري يماصفلاوة يتلا قلتخت تاراعشلا تلاي يقل مالظب اهتبالص

 اهتوسقو ىلع وقعلل سانلا مهفطاوعو، اهفرحتو ىلإ خت�يالت ةيمهو ال تمتُّ ىلإ ةقيقحلا لصبة.

 ىلعو يبسلل اثملا،لل ركذأ ةبابدلا واةرئاطل رحلابةي عاونأو ةحلسألا لامةرمد.

 3- رأاد يقيدص، يف هلاؤس ثلاثلا، نأ فرعي جئاتنلا ةلصاحلا نع طمنَي لاعقلل.
 أسلل يقيدص: حمسأ يسفنل، وقد غلبتَ هذا ىوتسملا نم حيضوتلا، أن أسألل: ام يه جئاتنلا

 لاحلصاة عن لامجهن يملعلا يرظنلا جهنملاو لاعيمل ينقتلا؟

 تبجأُ يقيدص: ريشت تاساردلا ةقيقدلا معملاوةق جئاتنلل حلااةلص نع قعلالل ينقتلا اودعلاني

 ىلإ داعبتسا لاعقلل يقطنملا يملعلاو هئاصقإو عن قاطن ةلوقم ةفرعملا نم جألل ةفرعملا، أو

 ةفرعملا نم أجلل راهدزا ةايحلا ةيرشبلا، تووطدي ةداعسلا، نامألاو، ةنينأمطلاو ةيهافرلاو، واةبحمل

 مالسلاو. ابوإلةفاض لإى كلذ، ريشت هذه جئاتنلا لإى طيسةر قعلالل يندتملا أو عفنملا،لل واستالغهل

 ةينقتلل ةيناودعلا ديطوتل نافتالاعه علاديةد ةطورشملا ةمجانلاو نع مدع ةفرعم ةياغلا ىمسألا نعملى

 ةميقو دوجو إلانناس.

 يف هاذ قايسلا، يننكمي نأ أؤكد وجدو تسموى قعلللل ىعد قعلالل يتحتلا أو قعلالل يندتملا.

 نإو� ِذكْر هذا حلطصملا ريشي ىلإ بايغ قعلا،لل دصقأو قعلالل يذلا قفخ يف قيقحت قعهتينال، أي

 هئدابم يتلا اهطبنتسي من اذهت ىلع وحن تامولعم ابمودئ ةيعيبط ةينوكو نكموةن يف لصب

 هنيوكت. دقلو راشأ ءاملعلا وابلانوثح ىلإ أن قعلالل نوكملا دمتسي هئدابم نم ةفرعم جويرهة

 ةنونكم هيف عىل وحن ودوج ةوقلاب، أو اهدمتسي، امك يذكر مهضعب، نم تفلعاه عم لاابمدئ أو

 نيناوقلا ةنونكملا يف ةعيبطلا نوكلاو.

 لذا، تناك تامزألا اسأملاوةي ئاصحلل ةجتان نع ةينقتلا اودعلانةي ةجتانلا، اهرودب، عن طيسرة

 قعلالل يتحتلا أو يندتملا، ساوتهلالغ هلذه ةينقتلا ةبعرملا ةرمدملاو، اضخإوع ههذ ةينقتلا اعفناللل

 ةيزكرم انألا لافةيدر انألاو ةيعمجتلا جملا نيتد بصعتلاب أو بلصتلا جتانلا نع داقتعالا كالتماب

 ةقيقحلا ةقلطملا حلاوق إن هاذ قعلالل عفنملالل بإةيقالط ةقيقح معهدقت ديإلايوليجو أو ملاذبهي جليأ

 ىلإ رثكأ تاينقتلا تداريمً غيوستل أو ريربت هدقتعم. واذكه، لم دعي عافدلا عن ةقيقحلا دمتعي ىلع
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 قطنملا يماستملا أو ىلع ةينالقعلا ةيعاولا ةيناحورلاو لثملاى ردقب ام حبصأ دمتعي ىلع اةينقتل

 ةيناودعلا سملا ةغ ةيهاركلل ةنيفدلا ملاعرب اهنع عشبأب عاونأ عارصلا فنعلاو داسفلاو يمدتلاور.

– دارأ يدصقي، يف هلاؤس عبارلا، أن فرعي ام إن ناك علاقلل يتحتلا أو لاميندت قد س�بب،  4 

 امو ازلل بسيب، تامزألا حلاوربو يتلا اهركذ لامنوخرؤ.

 أسلل يقيدص: تفده، يف كثحب عن طمنَي قعلا،لل ىلإ ديكأتلا ىلع رابتعا قعلالل يندتملا أو

 يتحتلا بسلاب سيئرلا اورشابمل يف تامزألا عاونأو عارصلا يتلا تناع اهنم ةيرشبلا في

 يضاملا، يناعتو اهنم يف تقولا رضاحلا. هلل قبطني ام تذكهر ىلع تامزألا يتلا حتدثَتْ عاهن

 بتك� خيراتلا؟

 تبجأ يقيدص: نعدام لمأتت ام ءاج يف بثوح ضعب تاروظنملا متجالااةيع ةيخيراتلاو

 يسايسلاوة ةغبطصملا نولب يركف أو يدئاقع عم�ين، أدتكرُ أن ةريسم خيراتلا يناسنإلا مسقنت لإى

 نيقاطن:
– قاطن ريشي ىلإ خيرات ةفرعملا حلاوكةم يعولاو، وهو خيراتلا يذلا ىلجتي هيف علاقلل  أوالً 

 يقطنملا يأ قعلالل فراعلا يملعلاو يذلا ثحبي يف ئدابملا، لحيولل ثادحألا، ىعسيو ىلإ ةفرعم

 بابسألا يعوب ةبحمو ةفرعمو، لإوى قيقحت تانونكم هتامولعم لعى تسموى ةعيبطلا ناسنإلاو

 نوكلاو، كلذو يف يبسلل حتقيق عمتجملا افلاضلل مئاقلا ىلع ةفرعملا عولاوي ةيرحلاو سلاوعةدا

 ةيهافرلاو، فارتعالاو رخآلاب بقلاوولل هب، توأسيس هذه عملارةف لامةربتخ يف ةبرجتلا أو براجتلا

 يتلا اهيرجي قعلالل يملعلا يرظنلا روطتملا إىل ةفرعم ىمسأ غولبل تسملاوى قئاللا يذلا دكؤي

 دوجو ةيناسنإ ىمسأ عجتلل من ءانبأ تانبو ناسنإلا سأرة وحادة عونتت ئدابمها وواهجت اهرظن.

 نمو يبناج، تلعجُ هذا لانقاطَ يخيراتلا يقيرط ىلإ ةفرعملا عولاوي الجإولل ةايحلا، ياغويت

 يتلا ينيدهت لإى بحمة سنجلا يرشبلا زعمبلل نع اللون أو رصنعلا أو ةديقعلا.

 قاطن ريشي ىلإ خيرات قعلالل عفنملالل ةيزكرمب انألا، يأ خيراتلا يذلا داس هيف، الو
–  

 يناثًا

 دوسي، مالظلا يذلا خ�يم، ازامولل خي�يم، ىلع قعلالل ثحابلا عن ةفرعملا ةقيقحلاو، ترطيسو

 هجلاولل ذلاي ىدأ ىلإ زورب رشلا ةوقك ةيبلس، تنميهو هيف اإلتاطارش نالاوفالاعت ازيلل

 ةيدئاقعلاو ملاتةبلص يتلا تفرحنا نع رهوج اهئدبم، تهتناو ىلإ عارص إلانناس هيف ةينانألا

 عم غيهر ثمملالل عمتجملاب، ىلإو عارص عمتجملا عم هتاذ ةمسقنملا، لعى دئاقعلاو ةيبهذملا

 ةعزانتملاو، ىلإو صرعا تاعمتجملا ةيرشبلا عم اهضعب، رمألا عم هسفن، ىلإو هعارص

 قالاوتةيداص ةيعامتجالاو كفسو ءامدلا، ءاقلإو ةيرشبلا وحن ماصف، عم تائفلا نتملاةسفا

 تانبو ناسنإلا من ةمعن دوجولا ايضرأل، الغتساولل يذلا أدى لإى بورحلا ةينيدلا يسايسلاوة

 يف ناضحأ تلاعةسا أيلاوس وحنامر ءانبأ
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 نيطلستملا يوذل وقعلالل ملاةيندت يتلا تعضخ تاراعشلل ةقاربلا ةفئازلاو، تساوستمل لقألوالل
 تارابعلاو ةيئاطسفسلا ةغيلبلا يتلا اهتجرخأ نع قاطن يعولا، رمألا يذلا جعلل غيهلل ثدحتي عن

 مالسلا هفصوب ةنده نيب نيبرح، عجولل سطيلقاريه ثدحتي نع برحلا اهفصوب ةلعلا ألاوىل

 ةسيئرلاو كللل ءيش.

 تملعُ أن تامزألا، ةيسايسلا اهنم لويديإلاوةيجو اوقالاصتدةي ةيبهذملاو ةيدئاقعلاو نأبواهعا،

 يه صحيلة قعلالل دتملاّني الذي اهفرح عن اهراسم حيحصلا، ىعسو ىلإ ريوطت الغتساولل ةينقتلا

 ةيناودعلا ىلع وحن هوس يسايس أو يدئاقع أو يبهذم، وفده ىلإ ةرطيسلا ريمدتلاو مساب لأف

 فلأ اداعء فئاز ةيرحلل ملاوثالل أدبملاو، وأقمح ةقيقحلا سلااةيم ةقلطملا يف مضخ عافدلا نع هذه

 ةقيقحلا يتلا معزي هنأ اهكلتمي.

– دارأ يقيدص، يف لاؤسه سماخلا، أن مهفي ام تنكُ دق تهون هنع باسقاً نع العلاةق  5 

 ةمئاقلا نيب ةيزكرم ضرألا ةيزكرمو انألا.

 أسلل يقيدص: يف ابعتار عديةد يتأ َت ىلع اهركذ يف افلؤمتك، حتدثَتْ عن ةيضرف زكرمية

 ضرألا، تثدحأو ةقالع ةقيثو اهنيب نيبو ةيزكرم انألا درفلاية ةيزكرمو انألا ةيعمجتلا ةمئاقلا يف

 بلص ةيبصعلا بصعتلاو فنعلاو. وجرأ نأ حضوت نومضم ههذ العلاقة يف قايس ثحبك عن

 طمنَي قعلالل نومطَي اةينقتل، ببسلاو يذلا عداك لإى اهضارتفا ستويفاً أو ريربتًا ريطخاً يؤدي لإى

 قالتخا تامزألا.

 علاقلُل نملافعلُل هذهب ةيزكرملا، أي يزكرمة ضرألا في ماظنلا الصخشي،
 قتـب�للـ

 باوج:

 ةيضرفلا ةجردل هنأ رفض� كللَّ أدبم يناهضقا أو لقيلل نم أشناه بابسأل عاقدئةي
 هذه

 حمدودةيَ

 ةيصالخو أوخةيور ةنيعم، راحوب هذا قعلالل يندتملا عفنملالل كلل جورخ عن اهقاطن باسم

 ةديقعلا. لاوحق نإ ههذ ضرفلاية لازمعوةم لم عجتلل نم اضرأل زكرمًا ماظنلل يسمشلا بسحف،

 هداعبأ هتايوتسمو ةدودحماللا، لاوع �م رودت وحلل هذه ةيزكرملا ةيدئاقعلا.
 يف

 بلل لعجَت اولجو �د

 قحلاو نإ ههذ ةيضرفلا، يتلا لم نمضتت يف ةقيقح ةيلقع يلحتولل يقطنم كسامتم يف كحأاهم،

 تدأ ىلإ عاضخإ ملاوعلا اىرخأل علاديدة عىل حنٍو دكؤت ةديقعلا ةينمضلا  ةيزكرمل ضرألا

 اهفصوب دوجولا يقيقحلا يعقاولاو نكمملا يرورضلاو. عفلابو،لل تدأ هذه ةيضرفلا، ةروصب أو

 ىلإ ةدايس لاقعلل حتلاتي� اواعفنله ةيزكرمب هدوجو، يضفتولل ههذ ةيزكرملا ىلع ئاسر

 أو تايوتسملا أو لاعملاو، املو كنا هذا دقتعملا قد دحو هذه ملارةيزك عم ةيزكرملا ىرخأب،

 ةيعمجتلا ةيدئاقعلا، دقف عدم اهراصنأ لإى لادعاف ةسارشب وفنع اهنع، ورربوا لاوجدوات

 ةيدرفلا ةيزكرملاو

 كلل عاونأ علافن، تقلاكلل ريمدتلاو، يف يبسلل عافدلا نع هذا دقتعملا موعزملا.
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 امدنع تلمأتُ نومضم هذه ةيضرفلا يتلا أتذخ اهب دئاقعلا يتلا سكترت إىل قعلالل عفنملالل

 ةبالصب هريربت أو هفيوست، ببسلاو أو بابسألا يتلا تعد ىلإ ذخألا اهب انتعاوقاه ىلع وحن

 ةديقع ةتباث حوقةقي ةقلطم، أدرتكُ نأ طخرها غلبي دحلا يذلا هتغلب وطخرة ةيزكرم انألا ةيدرفلا

 ةيزكرمو انألا ةيعمجتلا.

 يوطنت يزكرمة انألا ةيدرفلا نمض قاطن انألا ةيعمجتلا اهنأل عجتلل ههذ ةريخألا زكرمًا

 دوجولل يضرألا اكملاون قئاللا، ةجردلاب ىلوألا، لتقيقح اذه جولاود.

 عمو كلذ، تنتهي هذه ةيزكرملا لإى ساسحإلا علهب أو خوف أو لقق أو شك طيسيلر اهيلع.
 اذهل بعرلا نم امتحالل دوجواللا أو نم ةياهنلا ةعجفملا تلاي رظتنت انألا دعب مأٍد مع�ين،

 ام معزت، ىعست ههذ انألا لإى ظافحلا لعى اهتاذ بسبلل قرطو عديدة ثمتتلل يف داقتعا ةجيتنو

 نكرت ىلإ ةمالسلا ةنينأمطلاو ةموعزملا ربع ظافحلا يذلا يهتني إىل ءالعإ نأش اانأل بسح

 اهلعجي

 يقعلابدة أو الدئاقع يتلا تد�عي لادفعا� نع ةقيقحلا ةيماسلا ةقلطملا ىلع كوبك
 ةد

 ةيزكرملا جملا

 ضرألا، رمألا� لاذي لعجياه سكترت لإى فنعلا ريمدتلاو. ئدنعوذ، ىعست هذه اانأل لاثاملة في

 اةديقعل جتلا �مةيع، ىلإ ضرف اهترطيس ىلع دئاقعلا اىرخأل، ىلإو راكتحا كلل ام نكمي أو

 ةئفك ةراتخم أو ةئفك ةلضفم، أو عفادت عن اهتاذ مواقتو نوناق ةبحملا الاوناجسم ةيزكرم

 دطوي هتيزكرما

 فطاعتلاو لاذي هو نوناق ةعيبطلا ناسنإلاو نوكلاو، رمألا يذلا ينعي ةرطيس فنعلا، لاذي

 فرحي كلل مدقت يملع أو ومس يلقع يدعو إىل ةنينأمطلا يقيقحلاة، اهحلاصل ىلع نحو ما هاعد

 ديورف "ممزيناك عافدلا مواقملاوة" يذلا طقس يناودعلا َة ىلع نيرخآلا، يهتنيو ةنادإلاب، واهلجمو،

 تقلاولل ريمدتلاو، يأ ريمدت نيرخآلا. يفو هذه ةلاحلا، وحتيلل لاعمل، هموهفمب يفرعملا، ىلإ أداة

 يه ةينقت ودعةينا مدخت ةحلصملا األةينان ةيزكرمل درفلا ةيزكرمو عمجتلا يتلا ت �دعي

 ةريطخ،

 يلوؤسمة عافدلا نع ةقيقحلا.
 مقافتي عضو ةيزكرم انألا ةيدرفلا امدنع حرطت ىنعم اهدوجو هتميقو ىلع ىوتسملا جتلا �ميع.

 اذه، نأل ةيزكرم انألا كردت أن اهدوجو يدرفلا ضرعم اوزلللل أو رطخلا، الو دعي اكفايً ظافحلل

 ىلع اهتاذ. لوهاذ ببسلا، ىعست ىلإ ثادحإ كتتلل أو عمجت يقبط أو يوئف عم ةيزكرم تانألا

 ىرخألا ظافحلل ىلع اهدوجو ربع ام هوعدي ديورف "مزيناكم عافدلا ةمواقملاو توملاو لرخآل".

 املو ناك عمجتلا ثاملالل يف ةديقعلا، أو يف ةئفلا، ال صتيلل نم بيرق أو ديعب موهفمب امتجالعاةي

 يتلا ريشت ىلإ ةيناسنإ ناسنإلا، هنإف يدؤي لإى كشتلل يوئف أو يدئاقع يكل نئمطت ةيزكرم انألا،

 ةيدرفلا جتلاو �مةيع، ىلإ اهنأ ظفاحت ىلع اهتمالس ةجيتن اهلتكتل أو اهعمجت  يمكلا عم اتانأل

 ام ةيئارو. يفو هذه ةلاحلا، كشتتلل

 �عولةي

 ىرخألا ةقفاوتملا اهعم، معزتو أاهن ققحت أو ذفنت إاردة
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 تناك انألا جتلا �مةيع
 لوام

 تائفلا تاعمجتلاو يتلا عستى لإى ظافحلا ىلع جوودها لا �مضرتف.

 درجم بلصت ةيزكرمل انألا ةيدرفلا أو درجم تأديك لعى يلضفأتاه اهرايتخاو، نإف ةيضقلا تستدعي

 عازنلا عارصلاو لعى وحن ام دعوهت مزيناكم ةمواقملا، يأ ةمواقم رخآلا، عافدلاو، يأ حاهق

 موعزملا، ضفرو رخآلا ةجيتن موهفمل عافدلا ةمواقملاو. ذئدنعو، فرحني لاملاع، يف هريخ كلاّلي،

 يف هباجيإ يلكلا ىلإ ةينقت ةيناودع اهقلتخت ةيزكرملا جتلا �معية، ربع اهدئاقع دعلايةد، يعدتستو

 يأ

 فرطتلا ىلإ فنعلا يف هداعبأ هملاعمو علاديةد.

– دارأ يدصقي، يف هلاؤس سداسلا، نأ نيبتي يفقوم كفلاري نم موهفم ةدايسلا، يأ ةدايس  6 

 ناسنإلا ىلع ةعيبطلا هتدايسو ىلع رخآلا.

 أسلل يقيدص: يف ظنموكر يذلا ثدحتت هيف نع اسملاوئ ةمجانلا عن يسطةر قعلالل تملادين

 وأ يتحتلا، هلالغتساو ةعيبطلل، ىلع وحن فازنتسا اهدراوم اهتاريخو، إللونناس ىلع وحن مدع

 فارتعا رخآلاب يعسلاو ىلإ هريمدت؛ فيك رسفت داقتعالا الدئاس نأب سنإلاان هو ديس ةعيبطلا

 تانئاكلاو ريغ ةيناسنإلا؟ وجرأ نأ متشتلل ةباجإلا ىلع حيضوت يقطنم موهفمل ةدايسلا.

 تبجأ يقيدص: دقتعي مهضعب نأ ناسنإلا ديس ةعيبطلا تانئاكلاو ىرخألا، نئاكلاو يذلا يحمس

 هسفنل أن فرصتي امك ءاشي يف هتقالع اهعم. املو كنا نإلاسنا دقتعي هنأب ةقلحلا ةريخألا لعلمةي

 طتلاور أو ةيلمعل روهظلا ىلع حرسم دوجولا يضرألا، دقف بصن هسفن يسداً اقدارً، ىلع نوح

 يضيوفت، ىلع عافتنالا ةدافتسالاو من كلل ام هبهي ملاع ةعيبطلا املادةي وملاع ناويحلا تابنلاو

 ريطلاو، رمألا� لاذي يدؤي ىلإ ريخست يبطلاعة فازنتساو اهتاورث غتساواللل تانئاكلا اىرخأل.
 املو تناك رمكةيز انألا ةيدرفلا ةيزكرمو انألا ةيعمجتلا ىعست ىلإ ظافحلا ىلع اهتاذ شبّتى

 لاوئاسلل، دقف تءاسأ مهف ههذ ايسلادة وهذه ةيزكرملا. لوام تناك ةيزكرملا ريشت، يف حةقيق

 اهرهوج، ىلإ زيكرت دوجولا يداملا يف نئاك هو نإلاناس، فإن ةدايسلا يشتر، اهرودب، ىلإ رعمفة

 هذه ةيزكرملا ةيدؤملا ىلإ ةفرعم هاذ دوجولا، اهريوطتو ىلإ ىوتسم ىلعأ يف ملس لاوعي،

 ودسارة كلامملا ةيتحتلا، مهفو ةقيقح اهدوجو اهتدعاسمو اهتبحمو، ةساردو ةعيبطلا، ىلع نوح

 ةبرجت رابتخاو، مهفو اهنيناوق يتلا يه هنيناوق، كلذو يكل دادزي ناسنإلا ةفرعم ةمكحو ةبحمو

 نيناوقل ووجده نيناوقو ةعيبطلا كرديل اهنأ واةدح يف هوجراه. اذل، تناك ةدايسلا ةفئازلا لعى
 ةعيبطلا ةلثامم ايسللدة لازةفئا ىلع ناسنإلا.

 يف هاذ يسلاقا، ريشت ايسلادة إىل زايتمالا ةفرعملاب، ملعلاو، ةمكحلاو، يعولاو ةبحملاو لكيون

 ردلابجة ىلوألا، ديس هسفن حمو�باً اهل، ققحموًا ةيلومشل هنايك. لعوى ريغ كلذ، ال تتصلل

 ناسنإلا،

 بيرق أو يعبد، طلستلاب أو ةرطيسلا، أو ريخستب ةعيبطلا تساوغاهلال أو زنتسااف
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 ةدايسلا، من



 اهتاقاط، دابعتساو لاتانئاك ةيناسنإلا ناويحلاوية صلالح ةيزكرم انألا. لاوحق نإ ناسنإلا ال

 نأ ي �ديع هنأب رطيسي ىلع هسفن، كلذو يكل ال مسقني ىلع هسفن أو أزجتي ىلع نوح

 ىلعو ريغ كلذ، ىعسي ناسنإلا ىلإ ثادحإ ماكتلل يف هنايك بتساوعدا أي خرش يف هذا عيطتسي

 ماصف.

 نايكلا. ىلعو ىوتسملا يناسنإلا، دعي ناسنإلا الوعاي يسداً يف قحلل رعمفته هلماكتو اوتوزهن،

 مامتًا امك دعي هاجلالل بعداً يف قحلل عنادام ةفرعملا. اذكهو، زيمتي نإلاسنا فراعلا ةدايسلاب

 ةيعاولا لاومةبح، زيمتيو اجلاهلل طلستلاب يذلا ريشي ىلإ ةدايسلا ةفئازلا.

 يف هاذ روظنملا، حبصي كلل ناسنإ عاو فراعو بحمو يسداً كللل ناسنإ، يلكنو عيمج انلاس

 اعلارنيف نيعاولاو ةداس هضعبم يف قاطن عمهمول مهفراعمو. اذل، تناك ةدايسلا يلدالً لعى قحتقي

 ملعلا يذلا هربتخي ناسنإلا وهو سردي  ةعيبطلا نوكلاو نيذلا ناحبصي، امهرودب، نيديس له

 وكلامهن هنادم ةفرعملاب. يفو هاذ قايسلا، حلاصتت ةيزكرم انألا ةيعيبطلا عم تانئاكلا ةيناسنإلا،

 ماكتتولل اهعم يف داحتا نمضي ةبحمو ةقئاف، قفاوتتو اياغت ناسنإلا مجسنتو اهعم ىلع حنٍو

 ةدايس لامةفرع يتلا تفرع دوجولا يداملا واجولود يناسنإلا ىلإ ىوتسملا يملعلا لا �مبتخر

 دكؤي

 ةجيتن عافتللل اإلناسن عم ةعيبطلا والكون يف ةبحم مغانتو يدام يحورو.

 ينفسؤي نأ أقولل: نإ ناسنإلا، يذلا دمتعي ةيزكرملا ةقلطملا، عجيلل نم ةدايسلا موهفمًا ايطلستً
 يمكحتوًا ناسنإلل يلالغتساوًا ةعيبطلل، ىعسيو ىلإ طسب هذه ةيزكرملا ينانألاة ايسلاودة لازةفئا إىل

 ناسنإلا رخآلا. ىلعف ىوتسم انألا ةيدرفلا ةيزكرملا، رطيست ةيدرفلا لاعةيناود. ىلعو تسموى

 ةيزكرملا جتلا �مةيع، بلطتت تاعزنلا ةيناودعلا ىتح ولو كنا عمجتلا امئاقً ىلع ىوتسم افلئة

 ةريغصلا، اعلاكئةل، أو ىلع ىوتسم ةئفلا ةريبكلا، ةقبطلاك أو ةفئاطلا أو بهذملا. اذكهو، يعدتست

 سةداي انألا لازةفئا ىلع ناسنإلا، ىلع تسملاوى يدرفلا أو يعمجتلا، فنعلا يذلا سكتري، سابم

 يقعلادة ةيسايسلا أو اقالاصتدةي أو ةيبهذملا اهموهفمب  يئالعتسالا، ىلإ ةينقتلا لاعةيناود لدرجم

 داقتعالا اهنأب ظفاحت ىلع تاذلا ةيدرفلا تاذلاو ةيعمجتلا يتلا تلزع اهتاذ نع نيرخآلا، تنادأوهم

 ىلع وحن يضفتلل أو رايتخا. اذكهو، يبلغ موهفملا فئازلا ايسللدة قاطن ىضوفلا، ةلبلبو ملافيهام

 ىلع نلاحو يذلا زجعي هيف ناسنإلا عن ةفرعم ةقيقحلا أو زييمتلا نيب ام ي �ديع أو يزمع هنأب

 ميقلاو

 ريخ أو رش. وكهاذ ىغطت شرور إلادةنا اوإلادنة ةداضملا، شيعيو سانلا يف خادلل طيحم فنعلا.
 امل تناك ةيزكرم اانأل درفلاية ةيزكرمو انألا ةيعمجتلا نافرحت ةيباجيإ ملعلا لإى ةيبلس،

– رجلا�ار اطلاورئة  اعسلادة لإى اهتيبلس، امهنإف نافرحت ملعلا نم ةينقتلا لانةمعا واةديفمل 

– ةبابدلا اولةرئاط ةيبرحلا. املو ناك لاسبل يريش ىلإ ديرجت اللعم ةيباجيإو  ىلإ ةينقت ةيناودعلا 

–  ةلثمملا ميقلاب ميهافملاو ةيماسلا لايت زيمتي اهب، فنإ ةيزكرم نألاا ةيدرفلا ةيعمجتلاو ةيندملا 

 نم هتيباجيإ
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 ىعست لإى تلاسحل ةيبلسب ههذ ميهافملا ميقلاو يتلا اهلعجت دقتعت، لعى وحن ئطاخ، اهنأب الوةليس
 ةديحولا ةنكمملا ةحلاصلاو حللفظا ىلع اهدوجو ينانألا. اهنإ أجلت ىلإ فنعلا نماكلا يف اةديقعل

 ىدل اهساكترا إىل ةينقتلا اودعلانةي ريربتل أو غيوست اهدقتعم ارواملايئ أو يصالخلا، أو يسايسلا،
 وأ يداصتقالا، أو ديإلاييجولو.

 اذكه، لعنم نأ قعلالل يندتملا أو يتحتلا، لاذي هو خجور عن ئدابم قعلالل يلمعلا يقطنملاو

 علايمل يذلا هو عقلل طتمور ىلإ تاياغ ىمسأ، وؤسملل نع ينبت ةينقتلا ةيناودعلا هنأل، كام

 �ي نع
 تحتلا

 معزي، يبسلالل ديحولا ظافحلل ىلع هتيزكرم ةيدرفلا ةيعمجتلاو. اذكهو، عفادي قعلالل

 هدقتعم يلاعفنالا يذلا جعلل منه ةقيقح ةقلطم اهكلتمي وحده دون هاوس، ربع لسأةح لاتديمر

 وملاوقف بلطتملا دسجملا فنعلاب... كلت هي ةمزألا ةيناسنإلا تلاي ريثي اهنمأ لعلام هفصوب

 رابتخاًا يبيرجتًا ةفرعملل ةيرظنلا، ةمكحلاو، يعولاو نماكلا يف رهوج الجوود.

– دارأ يقيدص، يف هلاؤس عباسلا، نأ سيتحضو ببسلا مهألا يذلا هغوسي قعلالل عفنملالل  7 

 هتديقعب ريربتك هفقومل يناودعلا نم رخآلا.

 أسلل يقيدص: بحأ، دقو تغلبَ هذا ىوتسملا نم توضحي بابسألا ةيلاعفنالا يتلا اهدمتعي قعلالل

 يذلا ينبتى ةينقتلا لاعةيناود، عافدلل نع عمتهدق، أ�ياً ناك هدقتعم، نأ ينثدحت نع لاسبب

 يتحتلا،

 سيئرلا يذلا يس �وغه هذا قعلالل يندتملا ريربتك أو غيوست لمهفقو لاعيناود من ارخآل.

 يقيدص: يف ةمدقم هاذ ثحبلا، لأتحم إىل راثآلا ةيسفنلا ةيضرملا انلاجةم نع ساسحإ يلاعفنالا

 اإلطابح يذلا عىنا هيف ناسنإلا ربع نيبرح نيتيملاع يف نرقلا يضاملا. دقف تفاقتم تبجأ

 ةيسفنلا، تلثمتو راثآ ههذ  ةاناعملا سفنلاية ةيواسأملا يف روعش ينمض أو نيفد ةاسأمب

 ةقثلا قيقحتب ةنينأمطلا مالسلاو. واقحل نإ ناسنإلا بدأ ثحبي نع "خصال" ضارعأ ضارمألا

 لخادي قلقلاب، مدعو

 هذقني نم اناعمته سأملااةيو. اذكهو لم دعي ناسنإلا، وهو زاتجي ةبتع فصنلا يناثلا من نرقلا

 ثاوقاً نم ولحلل نامز بقملل وستده ةبحملا، ءاخإلاو راهدزالاو. وعم كلذ، مأت�للـ إناسن�

 قافآ بقتسملالل يختيللل اثبناق فرج قرشم يف تايادب نرقلا الواحد نيرشعلاو، أي نيرشعلا،

 نرقلا نيرشعلا

 ام فرع ألابلف ةثلاثلا. لقد ىأر هاذ ناسنإلا ملأتملا طبحملاو ةيناكمإ أو متحاالل قاثبنا رجف ديدج

 ءيضت يف فضهئا سمش تألم ءاجرأ ةرومعملا. دقو قلطأ ضعب ءاملع لانسف نيلئافتملا لعى

 قاثبنا اذه رجفلا هذهو ةءاضإلا حلطصم "اتلحولل يسفنلا يحورلاو" يذلا ثدحيس ىلع مستوى

 درفلا، لاذي زانتيلل عن هتيزكرم، لعوى ىوتسم ةعامجلا تلاي زانتتلل عن اهتيزكرم. اذكه، توعق

 سانلا، أو مهضعب روضح هذا وحتلالل يذلا أرطيس يف تايادب نرقلا اولاحد نيرشعلاو. نكل

 عقاولا ريشي إىل نأ امآلالل عملاةدوق ىلع هاذ وحتلالل لم ختلُل نم روعش حوبكم أو توبكم
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 ةاسأملاب أو ملاعةانا. دقل تلمح ههذ امآلالل يف اهئاشحأ روذب يسآملا مالآلاو ةيبلسلا يتلا تمكارت

 يف ةقطنم يعواللا توبكملا. ردقبو ام كنا روعشلا ةاسأملاب احداً دشويدًا ارطيسمو، ذفن يلاأس،

 ردقلاب هتاذ، إىل هذه "ارلؤاي ةيصالخلا" ةلبقملا، رمألا يذلا اهلوح لإى "نةءوب خةيصال"

 إسثاكولوةيج أو ةيورخأ.

 اذكه، أرت تائف ةديدع من سانلا اذه وحتلالل "رايؤ خةيصال - ةيورخأ" ةنوحشم سأيلاب.

 ةيورخألا" يتنجة ةيقطنم ةمزال ثادحألل ةيمادلا
–  

 عمو كلذ، لم نكت ههذ "لارايؤ ةيصالخلا

 تامزألاو ةيواسأملا يتلا تناع اهنم ةيرشبلا. اذه، ألن ةساردلا اةقمعمل لتامزأل ريشت إىل أن

 ألاخةيور" ةنومضم يف ايانث تافالغو دئاقعلا ةيئوبنلا يتلا أتذخ باه
–  

 هذه "رلاؤاي لاخةيصال

 تاعامج ةديدع تناك، امو تلاز، دقتعت اهنأب تائفلا لاخم �ولة قيقحتب هذا وحتلالل يذلا جتنتس عهن

 ألاخةيور". لدق ختعض هذه تائفلا ةيزكرمل اهانأ يدرفلاة جتلاو �مةيع.
–  

 هذه "رلاؤاي لاخةيصال

 اذكهو، ىعس كلل عمجت أو ةئف ىلإ ذيفنت ما نمضت يف رافسأ اهايؤر ةيئوبنلا ةلصتملا خلابصال

 يجولوثاكسإلا. يلاتلابو، لم كردت ههذ تاعمجتلا نأ قيقحت أو ذيفنت ههذ ؤرلايا ةيصالخلا خلااةص

 اهب رئاسبو نلااس ال متي الإ ةبحملاب يعولاو ةمكحلاو.

– دارأ يدصقي، يف هلاؤس نماثلا، نأ أحهثد نع موهفم ريصملا.  8 
 أسلل يقيدص: ىرأ أكن دكؤت ىلع دوجو ةمزأ ةيملاع دسجتت يف فنعلا، وُتدع ةجيتن ايسدة أو

 ةرطيس قعلالل تلايتح لاذي أجلي ىلإ ةينقتلا ةيناودعلا مفاضرتً أو زاامعً  هنأ عفادي عن مدقتع

 يداصتقا أو يسايس أو إيويدلوجي أو يبهذم، قحلأ هب هكالتما ةقيقحلا ةقلطملا. وإذا ناك ناسنإلا

 يناعي من ةمزأ سأماةيو طابحإو س�ببامه هسفنل، امف نكمي أن يكون هريصم؟ هولل نكمي

 رصاعملا

 نأ وقنلل: نإ قدارً حمّتامً ضر ىلع ناسنإلا، يذلا رخيج عن قاطن هيعو، نم نايك خيجرا

 نوكيل ريصماً يواسأمًا هل؟ رأجو أن حضوت كفقوم يركفلا نم موهفم ردقلا ريصملاو.

 تبجأ يقيدص: دقتعأ نأ ريصم ملاعلا ايؤرلاو ةيصالخلا ققحتيان يف ملاع قفاوتت هيف ةمكحلا

 ملعلاو. ذلا، ريشت ةرطيس قعلالل دتملاّني، يذلا دمتعي ىلع ةينقتلا لاعةيناود، ىلإ ةثراك ىربك سوف

 ةيرشبلاب. ريشيو هداعبتسا ةمكحلل يعولاو ةبحملاو لإى مظاعت جئاتن ههذ ةثراكلا. لو �ما كنا

 عن ةمكحلا والوعي دادزي دايدزاب فنعلا دسجملا يف ةينقتلا ةيناودعلا يتلا يتعمدها العقلل حتلل

 ختلاّلي

 عفنملالل ضيو �ماه ىلإ قتعمهد ةليسوك صالخ، نإف ةثراكلا دادزت ةدايزب هذه ةينقتلا اودعلانةي.

 يلاتلابو، غلبي ملاعلا ةفاح رايهنالا.
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 يف هاذ قايسلا، ءاستألل: فيك صتأور ملاعلا؟ فيك هلثمتأ؟ فيك فرتعأ هب؟ فيك لعجأه

 انكسمً حارللة ةنينأمطلاو غلاوبةط؟ يكف افتأعلل مهع لكيون يريصم هريصمو اوحدًا؟ فيك هلعجأ

 املاعً ايلاخً من فنعلا، هاركلاوية، الغتسالاولل تلاوسّلط؟
 فرتعأ اذهب ملاعلا ينأل هبحأ، فتأواعلل هعم ومسأل هب، جأوّله نأل ينايك ونايكه دحاو. يفو

 هذه اولحةد ةينايكلا، قلأتت ةيئانثلا يف بهءا ماكتلا،لل فلآتتو ةيددعتلا نتلاووع يف ءايض حولادة

 ةنزاوتملا.

 امدنع كردأ هذه ةقيقحلا، لعأم نأ ملاعلا يضرألا ناكم يقحتس ايحلاة، ئلتميو ىنعملاب ميقلاوة

 يعولاو، قلأتيو ةبحملاب، امكف نأ اظنملار أداة ةبقارم بكاوكلا نلاوجمو  ةيئانلا، كلذك لاعلام

 يضرألا ثميلل قحلل ةبرجت ةينوك رابتخاو يعولل ينوكلا. يفو ههذ ةبرجتلا نمكي بجاو ناسنإلا،
 ققحتتو هتمظع يتلا يعدتست هتقاط للعفلل يف قاطن حتويلل لاسْلب نماكلا يف املادة ىلإ إباجي

 وحتي،لل نم هلالخ، بلسلا إىل ةقاط ةلعاف ريخلل، ىلإو ةردق ةلعاف وحتليلل فنعلا، أو هصيلقت،
 ىلإ مالس ةطبغو. عفلابو،لل ال يننكمي نأ ثدحتأ نع موهفم ريصملا الإ يف هتقالع موهفمب ردقلا.

 يفو تقولا هتاذ، ىعسأ ىلإ ثحب فمموه ردقلا يف هتقالع مبفهمو ةيرحلا.

 يف هاذ روظنملا، دعي موهفم ةيرحلا قةو لعافة يف نايك سنإلاان هعفرت ىلإ ىوتسم ىلعأ في

 تايوتسم يعولا هذقنتو نم تاطارشإلا اولدويق يتلا تضرح قعلالل يندتملا لعى صتلاّلب،

 عتلاو ب، عافدلاو نع ههذ تاطارشإلا يتلا اهربتعي قئاقح ةقلطم، عجتولل هنم بعداً يعضخ

 ةيمتحلل ردقللو هموهفمب يبلسلا.

 يف هذه ةيرحلا يتلا يه قاتعنا نم ةيدوبع تاطارشإلا، حبصي ناسنإلا نايكًا ىماستت هتيناسنإ

 عفبلل ةيرح هي يعو مزالم رهوجل هدوجو. يف ههذ ةيرحلا ةيماستملا ىلإ يعولا، يهتني فنعلا

 هجلاولل. كهذا، عيطتسأ نأ نلعأ أن ردقلا، وهفمبهم يبلسلا، جورخ نع قاطن يعولا، حيّتم، في

 هجورخ هذا، نتجئا ةيواسأم تمزل ناسنإلا عىل مايقلا عفبلل عاو ثمتيلل ةيرحلاب، ققحيل موهفملا

 يباجيإلا نماكلا يف عفلالل جتانلا نع ةدارإلا لاحةر ةيعاولا. اذكهو، ثمتيلل ردق ناسنإلا يف يعولا

 اجتيوز عيمج شإلاتاطار جملا �سدة هجلابلل فنعلاو رشلاو.

 إذن، ردقلاف، هموهفمب اجيإلابي، ةقاط لعافة يف ناسنإلا، فدهت ىلإ قاتعنالا  الخلاوص يذلا

 يقيقحلا نم هتاطارشإ دعلايدة، عفادو هثحي عىل مايقلا عفبلل عدبم قلأتي يف ةيرح قعلا،لل يعوو

 ةقيقحلا عقاولاو. اذكهو، ال دع ردقلا ةيمتح ىقل ىلع ناسنإلا نم دوجو قمئا جراخ هدوجو، بلل

 وه ةيمتح لأاقها ناسنإلا ىلع هسفن، رمأو رداص من هنايك ىلإ اذهت يكل يررحت ارإبدة ةيعاو

 ىعست ىلإ قيقحتلا.
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 ىلع هذا ساسألا، ثمتيلل لاقدر ةوقب عفدت لإى مامألا، الو حمست درفلل أو عمتجملل أن شيعي يف
 يضاملا يذلا متح هيلع ةاناعملا، ىقلأو ىلع هيفتك ةيلوؤسم نالاعقات نم تاطارشإ لذك يضاملا.

 يف اذه قايسلا، يننكمي نأ هبشأ ردقلا زامهمب ثحي درفلا أو عمتجملا قالطنالل ىلإ مامألا.
 ىلعو ريغ كلذ، ظيلل لاقدر يقداً أو دوبعية عمتجملل أو درفلل يذلا عبقي يف اياوز موتاهات

 يضاملا احلاةلف ءاطخألاب ةمكارتملا رتملاو ةب يف يعواللا يعامجلا.

 ثملابو،لل يشتر ةملك ريصم ىلإ رارمتسا عفلالل يناسنإلا يكيمانيدلا فلاو �عالل. واقحل إن

 ريصملا ال ينعي لبوغ حد� اللارعوج عن ةياهن ةيواسأم أو هبش ةيواسأم، أو ةيمالستسا، أو نةحجا

 ىلع وحن تقؤم ام لم نكي تمصالً موهفملاب يبلسلا ردقلل تحلاومةي.

 يف موهفملا يباجيإلا ردقلل لاومريص نمكي يعولا ةمكحلاو لاوةبحم ةيرحلاو.
 يفو لاوعي ةمكحلاو ةبحملاو ةيرحلاو، نمكي مألالل قيقحتب نسنأ ٍة ايلع ةقوفتم ةيماسو تهبت

 ةيزكرم انألا ةيدرفلا ةيزكرمو انألا جتلا �مةيع، أو حمضتلل، قلأتيو مالسلا يف ءايض لابغطة.

 اهيف
 يف هاذ قاطنلا، ققحتي ألاملل بمبقتس لٍل اخلٍل نم فنعلا.
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 بقلل ةثالث رهشأ بيرقتًا نم ثادحأ يداحلا شعر نم وليألل لا �مةعور، ترضحُ ةشقانم ةماع يف

 �حمر ةعماجلا يتلا سرد اهيف، يتلاو ُن تم نم جألل حاتتفا شاقن وحلل ءايحإ سيئرلا يكيرمألا

 دجلايد جروج ويلبد شوب بلرجمان "حبر موجنلا"، ةسايسلا ةيعافدلا صلاايخورة ةمئاقلا لعى

 مادختسا  ءاضفلا الاجمً اهل. ناك أولل لامنيثدحت الثممً نع تاربتخم سنروال يلـرڤمور

 Lawrence Livermore، وهو دحأ يقفرم يهستلل حلستلا يوونلا يموقلا، ثيح ث �مة، عبطلاب، دمع

 اهرطخب طسو
 �ينرذ

 يلام جيورتلل ثمللل ههذ اشملارعي. نكل ناك كانه اضيأً رايت يتحت فراج

 نييوونلا لاذني شت �رتفُ ثيدحلاب مهعم الخلل برحلا الةدراب امدنع شاتكرْ ةعومجم انم،

ةيوس مع ءاملع نيد املعوء لستحي يبرح، يف ةلواط ةريدتسم  ترمتسا ةدعل املعلاء

 تاسأذة يلثم، 

 تاونس ىلع تارتف ةعطقتم، تناكو ةدحاو نم رثكأ تاقلح دابتلل ءارآلا لا �مر ةي ثقافايً الخلل

 يتايح ةينهملا، يننكل يف ههذ ةليللا �ص ِدتمُ.

 دقل ذوحتسا ثدحتملا لعى رعاشم هيعمتسم ماكلاب،لل وهو ملاع عساو عالطالا ذو ةعزن

 ةشقانملل: هلل من رثأ ايجولونكتلل؟ رفد� ءاردزاب: "بطعاً.
 ريث

 ةيباطخ. ناكو اؤسلالل األولل يذلا

 ايجولونكتلا كرتت رثأاً دوامً". (مممه... هلل قبس يأل من جوملادوني مادختسا رتويبموكلا؟ ف ّكترُ)

 مث تءاس رومألا، ثيح عبات ثدحتملا: "ننح (تايالولا ةدحتملا) انيدل أومالل ةلئاط، اننكميو عملل

 ريثكلا امم ديرن هلمع، لوسي رودقمب أحد انفاقيإ". رفوأسو مكيلع ةيقب ام يلل. لدق كنا عضر

 ةسرطغ هو ارثكأل ةفالج ةيقوسو امم نكمي نأ ركذتأ هتيؤر مامأ روهمج ةعماج. دقل صت ف،

 بلل وبدا شأهب بمنيلوسوي يذلا قبس يل نأ هتيأر يف مالفأ رابخألا امدنع تنكُ طفالً. ثم لبغ ذرةو

 هثيدح، نيح اقلل حجبتمًا: "الهأً هسوالً رصعلاب يكيرمألا بقملا،لل اذإو متنك ال هنوبحت؛ امبرف

 مكيلع نأ ظتنتراو ةئم ةنس أىرخ نم جألل رصع مداق".

 يف كلت اللحظة جِفلتُ افوخ؛ نمف ناكم ام معيق يف ينهذ تبطاخ ةركف اهسفن صبوت لم ينك

 ىلع بلاغلا: "اي يهلإ، اننإ يف انقيرط وحن كالهلا"، رمو� نم مامأ يعني ادلاخةيل صةرو

 يتوص

 درام رابج ميسك قانخب اضرأل. دعب الثةث رهشأ، نكت سلجأ ثبشتمًا بلادعقم يذلا مأيما في

 ةلفاح ةقلغم موقت ةلحرب ةيموي ىلإ ناكم عيلم. ناك ىدل دحأ يئالمز باكرلا ويدار ومحم،لل

 حارو متمتي نأب جاربألا تطقس. نيحو انرداغ ةلفاحلا انفقو نيمودصم ىلع فيصرلا مامأ

 يبتكم، ناك قيلعت يونلل: "لن يعدو ملاعلا هو اذته لطمقاً"، دقو ناك �محّقاً مامتًا.
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 هنكل، نم بناج رخآ، ناك مخائطً مامتًا كلذك؛ ملاعلاف ام ازلل امك كنا اقباس، ىقبيسو هو

 هسفن ىلع ماودلا، هوذا ام جعلل اعِلماً صمَّنافً هنأب ذو ةجرد ةعيفر ال يفمه كلذ. فنعلاف يوِّلد

 فنعلا امود، فنعلاو يذلا ِّولده دلو ديزملا من فنعلا. وأولكئ نيذلا دلخوا تلك الةرئاد نل ياوجن

 نم اهبقاوع ةلوهسب؛ الف بد، اذإ، نم جوود يبسلل رخآ.

 كلذل، تنكُ راايضً جداً نم ابقتسالالل يسامحلا اذهل باتكلا نمو ةصرف ةباتك  ديهمت هذهل

 ةمجرتلا دعب يداحلا رشع من وليألل. لونك لم نكت كانه لاكريث نم ارملاجع تلاي تنك بةجاح

 ثحبلاف نع بقتسملل يفنعال سيل باديكأتل قألل حاحلإًا اآلن ودق حتقا �مان فنعلا ارلاهن ةونع

 ةغلاب. بتك رعاشلا رودويث كثيور: "في نمز ةمتعلا، أدبت لايعون ةيؤرلاب". ريثكلا نم اهيلإ؛

 يشنورع ءاوخب الةراضح ةثيدحلا مصاقلا، امأ آلان ىتحف كئلوأ نيذلا اوناك ضارني ةيشحوبو

 اوأدب يدكرون نأ جيإاد حلّل كلذل ءاوخلا لم دعي افرت، وذلك ببسب سالفإ لازنعة سانلا اوناك

 لإى د �واةم فنعلا، نيحو نيع ام يرجي لان، قرتخت ةدالبلا انتدارإ، اولاحد ولت نع لذك عقاولا

 ةيجيتارتسا ةحجان ىلع قالطإلا، نكل سأيلا يضفملا إىل نادقف مألالل بسوهع ةيداملا. اننإ ننجر�

 رخآلا. سأيلا ليس

 نأ انربجي ابلاغً ىلع داجيإ تسارةيجيتا، هوذا ما ثدحي يف ةفاك ءاحنأ ملاعلا.

 يف هاذ عوبسألا، زرب اثملل يف رادصإ "نركرويوي" يراكذتلا وحلل احلادي رشع نم ليأو؛لل
 دقف بتك ديفيد كنمير نهودركي غريبزتره: "هنإ عوبسأ هرمغت ةفطاعلا، نكل تسيل ةفطاعلا
 اهدحو؛ ذنمف ةيادبلا ضرف يداحلا شعر نم أيلولل ضيأاً لحتيالً اعضاخً ةلسلسل من األسئلة يتلا

 تيقب ةديعب جداً نع حلالّل"1. قفاوأ ايلكً ىلع كلذ، لونك هلل صحلل اذه لحتلاي؟لل هلل انلأس أفنسان

 اذامل تمجو اندالب اذهب لاقدر نم ةيشحولا، امو يذلا انيلع هلعف نآلا ةيامحل انسفنأ نم ثملل هذا

 فنعلا؟

 دحأ بابسألا يتلا ينتلعج خأاف انأو عمتسأ إىل ملاع ربتخملا هو يتفرعم بنأ اسانأً يف مقوهع

 نوبيرق نم يساةس تيبلا ضيبألا، نوسكعيو جازم الودئار ةيمسرلا. وامك فرعي انمظعم انآل

 نإف ةملك "غةسرط" ةقورطم يف ريثكلا نم نايحألا ىلع سلان نيقلعملا خجرا تايالولا لاحتمةد،

 ادوخاهل نايحأًا، نيح يقصدون صوف ةرادإ شوب يناثلا. يأو صخش لدهي ماملإ خيراتلاب، أو

 لم�ياً نيدباةيم تاقالعلا ةيناسنإلا نم الخلل هتبرجت ةصاخلا، فرعي ام لم نكي رعيفه لذك

 يكذلا: نأب ال اومألالل ةلئاطلا، الو تلارةناس لئاهلاة من ةحلسألا، بلجت نمألا صخشل، أو ركفتي

 تمظاعت اهتسرطغ، توتهاجلل حقوق نيرخآلا يف مضان مهتداعس خلااةص. فنعلاف يأاً كنا ملاعلا

 ةمأل
 
 
 

1  - The Talk of the Town, New Yorker, September 16, 2002, 32. 
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 فنعلا: رتخا فنعلا وُقلْل ىلع نمألا

 �يوِّلد

 هلكش - غلاوطةسر يه ديكأتلاب إىدح هذه األاكشلل-

 مالسلا.

 تلعج ثادحأ ةنسلا ةيضاملا ريثكلا انم فلآتي عم ريباعت ةغللا ةيحالطصالا ةنيجهلا يسلل يآ

 يإ: ثملل "ضلارةب ةيعاجترالا" (blowback)2. يئونامعفلل اغييرون يف امنب نابلاطو ةماسأو نب
 ندال هسفن مادصو نيسح، جألل! مادص نيسح، مهلك اوناك نيموعدم ةوقب و �منيلوم نم بقلل لايس

 تأترا نأ� من بسانملا إعالء ذوفن ءالؤه
 ىرخأ

 يآ يإ. سلافي يآ يإ و/أو ةزهجأ "ةينمأ"

 اجرلالل نيفينعلا نم أجلل مايقلا امعأبلل اوناك يعنودقت اهنأ مةديف تايالولل ةدحتملا، رمألا يذلا أدى

 عجللل ءالؤه لانسا يحولون عمهفن انوحن. رومغ كلذ، نإف هذا عونلا من تابرضلا ةيعاجترالا

 وه ءزج دحاو طقف نم ةروص ربكأ ريثكب، ةسرطغلاك لاخ ةر يليمزل ملاعلا. ةبرضلاف

 ةيعاجترالا يه ناكملا يذلا سيتذفن هيف قطنملا يذلا ال محري فنعلل هسفن ةقيرطب ةفوشكم عيمجلل

– إن ناك مهعسوب كلذ. فةقيقحلا يه نأ� يأ� نعف يدؤي ىلإ ضرةب ةيعاجترا، سيلو  اوري 

 يكل

مقّناعً. امبرو دجتس أن رثكأ مألاثةل سطواعً يف هذا
� 

 طقف فنعلا يذلا مدقت هل تاموكحلا امعدً

 باتكلا هو ما قلعتي عازنلاب ينلعلا وألالل مع قارعلا يف ماعلا 1991.

 ام هو رلاد� ارثكأل يشوعاً سانلل لاذني اشهاود ةثراك زكرم ةراجتلا يملاعلا، ءاوس ثبكٍّ حٍي
 ىلع نويزفلتلا؟ نإ تنكَ ركذت، ناك رلاد�: "تدقتعا يننأ دهاشأ امليفً". ىلعف لافور،
 �ماعٍد

 وأ ثبك

 طبروا ام اشهدهو يف ةايحلا ةيعقاولا مع موضوع ايخلل ينف رثكأ يشعواً ناكوا قد هوراتخا

 اوطاحأو مهسفنأ هب: ةثراك، مدءا، ثثج، جفنااتار ـ اي اهل نم ةيلست. لدق فلخ ناباشلا  ليدون

 دلوبيلك كيريإو سيراه امهءارو طيرش ويديف امنيب اناك نيهجوتم باكترال ةرزجملا يف امهتسردم

 ايلعلا يف ةنيدم ايبمولوك. ودق افشك يف لذك لاشطير نع امهملح فاطتخاب اطئةر ةيراجت حورث

 كرويوين اهب: "تقلل ربكأ ددع نم اسانل اننكمي مهلتق". ام ماق هب نويباهرإلا يف يداحلا شعر نم

 ليأولل ناك ينشعا، نكل نإ انك نيقداص سيلف انعسوب وقلالل هنأ ال قعلل. ال يماننك وقلل كلذ ألانن

 انقلخ ةفاقث انحبصأ ركفن اهب اوطلل تقولا، صوصخوًا انبابش، ةفاقث "نعفر اهيف نم نأش فنعلا

 بىتش قرطلا لا �مةحات"، امك اقلل دحأ يئالمز اذت موي.

 هذا اننكميو أن ىرن يف ضعب تالاحلا لصة ةرشابم نيب فنعلا نيبو نادقف نمألا، امك هي

 احلالل مويلا عم عدم انتموكح ىمعألا ئارسإلي،لل يفو تالاح ىرخأ، تالاحلاك يتلا ُذ ِكترْ تللو،
 
 
 

2  ـ صمطحل نم اكتبار اكولة االتسختاراب المرزكية ةيكيرمألا، شيير ىلإ بقاوعلا السلبةي يغر ةدوصقملا الةمجان
 

 نع تايلمعلا اخلارةيج يتلاو متي فخإااهؤ دمعاً نع الأري الماع يكيرمألا ـ المجرتم.
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 ثيح نوكي رمألا درجم صدى يئاحيإ بطاخي انسدح. لنك لعيان أن ندكر أن يأ شكلل من أاكشلل

 فنعلا فعضي من اننمأ انتداعسو. اذإف رأدان ررحتلا نم باهرإلا انيلع نأ أسنلل انسفنأ، وكشبلل

 مظتنم، يأ ىتم خنترا فنعلا، هولل من رايخ يدب؟لل هذا هو جودلل امعألل اذه باتكلا.
 ينأل براحم قيدم،

 ضراعأو فنعلا كبلل هلاكشأ.
 خفوارً أتب �دةي لاخةمد ةيركسعلا.

 تسل
 امك ينأ عتّلتمُ نم يئاطخأ،
 نورخآلاو لعتماو اضيأً.

 يلمأو هو نأ بهذن اعمً ىلإ عقوم يداحلا رشع نم أيلولل
 يك ركذتن انرئاسخ،

 يك ضفرن ثقافة فنعلا ةيناركسعلاو،
 يك قلخن ةكرح ةمئاد للعلادة مالسلاو
 نم انلجأ عيمجًا (ديكأتلا نم يدنع)3

 دحأك أولل ريباعتلا نع اهلوحت، تلاق اتسيركلل رييك، يتلا تبتك صنلا عأاله مؤارخً: "لدق
 طأفتأُ يزافلت للةرم ةريخألا".

 دق بيدو اذه غري طبارتم يغور يرورض؟ كال، هنإ يساسأ الو ىنغ هنع نأل� ةايحلا ةيناسنإلا

 يرجت قفو يدنةيما نم قفرلا ونم ةيشحولا، نم فطاعتلا ونم بيرغتلا، نم مارتحالا ونم

 ديرجتلا من اإلةيناسن (وأ، ثحابك سبتقأس هنع اقحال، نم ةيطارقميدلا نمو فنعلا)؛ تاهفنا

 ناررقت ةليصح كلل عافتلل يناسنإ. لأم ظحالن ابلاغً كفي نأ� تاعازنلا، صوصخوًا لتك

 اننيب نيبو دحأ نيبرقملا انم، يتلاو ودبت امبر اهنأب وحلل اياضق ةيرهوج نم اذه عونلا ناتوقلا

 يتلا يرجت

 وأ كاذ، يه يف ةقيقحلا حولل رعاشم ةشودخم غورور متعلل يف سفنلا؟ نيحو هاجتنلل ههذ

 ةقيقحلا ةطيسبلا دجن انسفنأ نيعقاو يف ىتش نأواع اشملاكلل ـ ىلع يبسلل اثملا،لل نكون يغر

 نيرداق ىلع ةيؤر اذامل املك قفنن ديزملا لعى حلستلا املك دازا عدد ودلالل ايتل انلدابت هتلاديد،

 تدادزاو انتيحضت انتايرحب ةيطارقميدلا، ءاضتولل انروعش نمألاب. وفي ةقيقحلا نحن كذكل؛

 نمألاف سيل شأن بالك شم� لاقبانلل أو رامقألا صلانةيعا تلاجةيسس. هنإ شنأ ملعت فيك شيعن،
 
 
 

(OMJP) ،3 - كريساتلل رياك، 27، ةوضع يف ةكرح ايبميلوأ للالسم علاودالة 
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 يلاتلابو ال دوعن جاتحن ازإلةح نيرخآلا عن قيرطلا يكل حسفن الاجمً اعسلدتان. إهن شنأ ءانب ما

 هاعد منترا رثول غنيك "ةعامجلا ملا ِحةب".

 ناك يداحلا عرش نم وليألل نءاد� ظاقيتسالل. هاذ ام انركذ هب نابتاكلا يف ينلايوركرو: ينميرك

 غريبزترهو، لنك ظاقيتسالا تبثأ هنأ رثكأ ةبوعص ريثكب من ةرداغم شارفلا يف حابص ابرد،

 ثكأور ةقشم ريثكب نم هجوتلا ىلإ برحلا. ركذأ صلمقاً ينالعإًا يف ناس رفاوكسيسن ذنم ضبع

 تاونس محيلل ةروص ةباذج ةعطقل ىولح ةرابعو "قم، طغضاو ىلع رز� هبنملا ةرم ةيناث".

 ةقيقحلاو نأ� يحاةً نم هاستلالل عم تاذلا امنإ يه برض نم مونلا؛ الف عيود عابشإلا اللانيئاه

 للدسج قيقحتًا ملحل انطبري يعسلا لإهي كشبلل قثوأ اظنبم اقيداصت حذَّر هنم يدناغ ذنم رقن

 بيرقتًا، موقيو ىلع "مةفعاض تاجايتحالا"، ام ينعي هنأ كحموم هيلع قافخإلاب. ظقيلاوة يه في أن

 اننأ انسل تالآ ةذلل، نأو كانه ىنعم� روايحً ةايحلل هنكمي هدحو نأ لعجيان ءادعس.

 لتقَتْ برحلا� ىلع ناتسناغفأ نم ءايربألا، ردقب ام اننكمي هؤاصحإ، رثكأ امم تلعف حأداث كردن

 دقل

 يداحلا رشع نم وليأ،لل شوّتت ام ىقبت نم رصانع ميظنت عاقلادة يف ةفاك ءاحنأ ملاعلا، امم عجلل

 ديدحت مهعقاوم رمأاً غلاب ةبوعصلا، تبصو تيزلا ىلع ران ةيهاركلا تلاي مهتنعرش. فوقفاً

 تزميا مويلا، غلب "ابضغل ىلع تايالولا ةدحتملا، لا �منمض يف داقتعالا نأب إادرة شوب

 محودادً يئارسإللل ىلع باسح نيينيطسلفلا، تسموى� ال ريظن له يف ةفاك ءاجرأ ملاعلا كرويوينل

 نيللحملل نييسامولبدلاو يف ةقطنملا...؛ رثكأف  نم كلل تارتفلا ةقباسلا ةاداعمل مدقت امعدً ال

 يبرعلا، اعبتً

 ةيناكيرمألا في اةقطنمل، لختيلل بضغلا كلل تاقبط عمتجملا، ةصاخوً طاسوأ نيفقثملا، شموابً

 ةبيخب مألل نم مهتادايق لامست ِّظلة ذنم نمز وطيلل معدلاب يكيرمألا"  4. التحالاولل يثراكلا للقارع

 ههذ رومألا ءوست رثكأ رثكأف. نحنو نملح إذا انك دقتعن أن� هذا نلاوع نم ةيلاعفلا سيانلعج
 عجلل

 نينمآ؛ سوباكف برحلا لسي ر �داً ىلع ءادن صحةو قعلالل.

 يف جمرى ثدحلا، ىدأ ءادنلا هتفيظو قرتفمك قرط داح ىلع قيرط ردق رمأاكي. حيث

 ةيلقأ ةليئض نم كيرمألايني، كولل اهتداق نييلاحلا ابيرقت، برد تنالاقام، يذلا هو رد� اقٍس

 امأ نورخآلا، ذلاين تديازت مهدادعأ دعب الصدةم ألاوةيل، دقف ذهاوب يف قيرط خآر تكلس

 لاصوولل إىل نييكيرمألا برعلا، اوركفو مهكالهتساب صاخلا للقوود: قالل دحأ نم اهراكتبا.

 امامت، ثيح اولواح
 
 
 

4   -  نيج بيرليز، ينلاوكروي اتيزم، 11 يألو،لل دقو تفاضأ، يهو بتكت رقتياهر نم ةرهاقلا، "ينولوق نإ رقار
 

 سيئرلا شوب باتسعاملل ةوقلا دض قارعلا، دقعي ةلكشملا، اذهو ام عبر هنع فوختك اوضح يف صمر وارألند افلحلاء

 سألاايسين لواشننط يف طنملاقة.
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 يئالمز: "ههذ يه يتمهاسم يف برحلا ىلع باهرإلا: لدق تيرتشا بكرمة نم نوع پـيروس

 Prius"5. امك اوفثك مهدوهج قلخل اكشألل من مالسلا، ةفاقثو مالسلل، كلتك يتلا يرجتس اهتشقانم

 يف تاحفصلا ةقحاللا.

 بطوقاً ةساردل اهارجأ پـولل يار يريشو نسردنأ، نإف تارشع لانييالم نم يرمألايكين

 نوكراشتي انآل يف ةريصبلا ةيرهوجلا يتلا ركذُتاه تللو، يهو أن ماعلالل مساحلا يف ةايحلا

 سيل داصتقالا بلل يدنةيما قفرلا أو ام ههباشيا6. لدق عتساد� ديزملا ديزملاو من هءالؤ

 ةيناسنإلا

 سانلا معلللل عىل شيعلا وقفاً كلذل. اثملاولل ىلع داصتقالا يدبلا،لل يذلا هتسمال يف ةياهن هاذ

 باتكلا، هو مجدر ومةض من براجتلا ةيعامتجالا يتلا حتصلل يف هذا قحلالل يفو حقولل أخىر،

 امبسح اننكمي نأ ىرن نآلا ىلع تاحفص ةلجملا لافلصةي "معن" (Yes) 7 (رظنأ رداصملا).
 يف تقولا هسفن، عمو نأ ةمألا ككلل كرحتت يف هاجتالا سكاعملا، اننإف ىرن ةركسع ال

 اهروصتي عقلل يف هذا لابلد؛ مضقف تايرحلا ةيندملا دوعي انب ىلإ دهعلا اكملاريث إن لم ينك ىلإ
 هو دعبأ، بعالتلاو ةقيقحلاب ثبعلاو قوقحب ناسنإلا رمأ� ريدج شتيفيسوليمب. نوناقو "بيرتاوت"
 يذلا هانبت غنوكلارس ىلع جعلل ووّقهع نوناقك دعب ةتس عيباسأ  ىلع مجهلاات ام

 يكيرمألا8،

 اإلةيباهر، قبل نيناوقلا حلاصل ةموكحلا في 350 ةرئاد ةعبات، نم اهنمض 40 مسق يرادإ

 يداحتا، نحنو نولبق امبر عىل ةهجاوم.

 ةمث قرط ةديدع نكمي نأ يدؤت اذهب رتوتلا ىلإ ةثراك، مثوة ةقيرط ةدحاو بنجتل كلذ. إذ

 نكمي ىوقلل ةيعجرلا، يتلا تاتقت نم ايريتسه "نمألا"، نأ قحست هذه براجتلا ةيعامتجالا

 ةدعاولا، ةكرات تايالولا ملاتةدح ةعلق احم ةر طسو ملاع اعمٍد. امك نأ رتوتلا نيب ههذ

 تاعمجتلا نكمي نأ قزمي بلالد إىل ءالشأ سقبووة أشد� امم لعفهت برح مانتيف.

 نكل فاشتكا فنعاللا هعسوب نأ انذقني. ةمهاسمو هاذ كلابات يمرت ىلإ عجلل تايناكمإلا

 ةعساولا ريغ لا �متك ةف كلتل ةوقلا (فنعاللا) رثكأ ضووحاً رثكأو مهفًا ةلوهسو. نحنو، مجيعًا،

 ةجاحب لإى اهمهف ثكأر من ذي بقلل. ضعبلاف انم، نمم يؤكدنو ىلع أن فنعلا لم مدخي دلبلا يجًدا،
 
 

5 - يساةر من عون اتويوت تعملل ىلع ءابرهكلا وازاغل دبالً نم دوقولا فدهب التقليلل نم ثاعبنإلاات ةجتانلا هنع. (م.)
 

6        - Paul H. Ray and Sherry Ruth Anderson, The Cultural Creative: How 50 Million People  Are 
Changing the World (New York, Three Rivers, 2001) 
7 - جملة فصةيل ردصت نع "شبكة التسمقبلل يباجيإلا" (PFN) وعدت ىلإ يغتلاير قيمعلا بنجتل انهراي عمتجملا. (م.)

 

8 - ردص ر �داً على ثادحأ لاحيدا رشع نم يألو،لل بحةج ضارتعا وعرقةل ألاعاملل اإلباهرية. وهو يمحن السلاطت
 

 واحداً من مهأ ألاخراط يتلا ددهت الحتاير دملانةي واتلديلاق
 و�يدع�

 تايحالص واسةع يف لامراقةب لاوقيقحت.

 يدلامقرطاية يف تاخير تايالولا ةدحتملا ـ المجرتم.
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 ام اولاز حي نو نم هردق هرابتعاب لاخمفاً ةينطولل، ةروصو ةيفانم قعلل،لل نيذلاو ؤيكنود لعى

 تاحاجنلا ةلئاهلا فنعالل يف نيدايم لاعلادة ةيعامتجالا ررحتلاو، نولواحيو راهظإ يكف نكمي

 ىلع باهرإلا، ام اولاز اومهفي أطخ، كشبولل يواسأم، نييوابوطك و �سجذ.
 قبط

 هلذه الدروس أن

 دقف ينربخأ - انأ يسفن - ددع نم صاخشألا نأب عاشمري نوكتس ةفلتخم ول ينأ فقدتُ أدح
 
 

 بيص اهجوز كيشت بذةحب ةيبلق يفوتو لعى أرثها

 دارفأ يتلئاع يف تامجهلا، مهنكل ىلع أطخ.

 ُأسرك هذا ديهمتلا ةنبال يمع اتيفليس، ايتل

 دعب نأ تداع إىل زنملالل يف كلت ةليللا ةرخأتم رتموّنةح نم اهلمع يف اطلابق وألالل يف زكرم
 ةراجتلا يملاعلا.
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 ماع 1971، يفو هسلل شاسع حاقولل ديعب عن يأ ناكم، غرس يراغول نوليرتساك هملح.
 يعبفداً يف شقر ةقطنم ةلزعنم (في ايبمولوك)، ىلعو دع 16 ةعاس نم برقأ ةنيدم، دجوأ

 يراغول عم ةعومجم نم هعابتأ نييلاثملا ام تاب فرع آلان بـ"ڤاغـيساتو" عمتجمك زمدهر

 فتكمو يتاذًا باقولل ةايحلل يجذومنو نم هجوأ ةريثك ـ يعامتجاًا يئيبوًا تقاويداصًا ـ اذهو ام عدا

 رلاوئاي يبمولوكلا ييرباغلل ايسراغ زيكرام ىلإ بيقلت يراغول بـ"مختعر ملاعلا".9 يفو

ِب�يةٌ
 ص

 �متي ىلع مسا رويط سراونلا ةيرهنلا ةبيرقلا، سال ساتويفاغ)
 �س

 "ساتويفاغ" (يتلا

 نوقعزي هوم عفادتيون ىلعأ فسأولل لعى ام تبود اهنأكو حيجارأ، لنك اهيف حداً اضإفايً مهئاضرل،

 ثيح مهنأ ضي نو هايملا ماظنل يرلا هوم عليبنو. فقسو ةعاق ىقيسوملا سوقملا وانصملوع من

 ذالوفلا مواقملا أدصلل هو ضيأاً س نا ءام غلاب ةيلاعفلا؛ يفف عقاولا دوزت تاعمجملا ةيسمشلا، تلاي

 يه نم ميمصت ينايساتويفاغ صاخلا، ةقاطلاب ةيرارحلا تارشع الآلاف من ةينبألا في بوغوات

 يفو ةفاك ءاحنأ وكلايبمو.

 ضفبولل حبلاث بوؤدلا اوالداهتج يصبلاورة، فشتكا غلاانويساتويف نأب نواعً نيعمًا نم

 ربونصلا لايبيراك، يذلا تبني كشبلل ديج يف روداوكألا ةبيرقلا، نكمي هتابنتسا يف سوناليإ

 ةلحاقلا. اوماقف قنبلل تالتش نم هاذ ربونصلا اهوعرزو اونتعاو اهب ربصب. مويلاو كانه لانييالم

 نم راجشأ ربونصلا ههذ نيز ـ ريغتو ـ ماظنلا يئيبلا يلحملا. دقل تناك ةأجافم ةريبك للجيمع

 نأ راطمألا االاوتسةيئ قد تتبنأ ههذ اجشألار يف ةبرت باغة ةيئادب ةينغو اهعونتب، انسلو فرعن
 مك ةبقح ترظتنا بقلل رفوت لاشطور ةمئالملا يكل رهزت ددجمًا.10

 نوكيس هذا باتكلا حولل جتديٍد - إن انكمت نم هقيقحت - يهبش ةزجعم راجشأ ربونصلا في

 ساتويفاغ، نأله فوس يعدتسي - اهلثم - كلت ىوقلا ةعباقلا تحت ةبرتلا ةقيقرلا انتراضحل

 ىندألا"، لايملاة إىل فنعلا، حثي تهب نعملاى يناسنإلا ترثعبتو
 "احلد�

 خشماللاّةص، ةراضح

 اورلابط ةيناسنإلا كذارت رابغ. امكو هو احلالل مع ةباغلا ريغ لاتموةعق ساتويفاغل، لسي من
 
 
 

9  - Weisman, Alan. 1998. Gaviotas: A Village to Reinvent the World. White River Junction, Vermont: 
Chelsea Green. Back cover. 
10  - Ibid., 14, 175f. 

 
27 



 يرورضلا لخق روذب اذه ديدجتلا اهنأل رظتنت كانه يف بلق ةبرت اندوجو صاخلا ـ نرظتنتا نم

 جألل قلخ طورش اهظاقيإ. اهنأل ةيئادب اهلثم ثملل ةباغ راطمألا ةيئاوتسالا ةددجتملا ومنلا في

 ساتويفاغ. نيبأسو اهنأ رثكأ ةيرطف - اميف قلعتي لاباحلة اسنإلاةين - نم عملا تاقالعلا علانةفي

 لاذي انطحأ انسفنأ به يف هاذ صعلار يعانصلا. جمودداً ةباغك اطمألار االةيئاوتس لامةشهد في

 سيل نم يرورضلا نأ فرعن مق �دامً ام يذلا نوكيس هيلع كشلل ديدجتلا يذلا نمألل

 ساتويفاغ،

 هزاجنإ، أو قنللل لسي ضلاببط مامتًا ىلع قألالل. امف بجي نأ نكنو نيحضاو تماماً هنأشب هو كيةيف

 قلخ طورشلا ةمئالملا، نمو مث نوكيس انعسوب نأ عدن ةعيبطلا - يف ههذ ةلاحلا يبطلاعة

 ةيرشبلا- فكتتلل يقابلاب.

 بدأ جتديدي صاخلا يف فيرخ ماع 1966، حثي تناك يرجت تالواحم دجتيد عدةدي يف لتك

 مايألا: يلكريب، اينروفيلاك. ناك لذك نعدام تلباق يملعم يحورلا "يرس يإكثان نرووسيإ" لايذ

 ف

 �يع

 ناك قد مواد للتو يف ةعماجلا يكل سردي الكشً نم مأتلالل كان قد طوره هسفنب اميف ناك

 كاذنيح ةفرغب مأتلالل ةدئاعلا لءانب داحتا لاطةبل.

 تنكُ أدسر ابدأل يكيسالكلا ألاودب نراقملا يف يلكريب ـ ةنهملا تلاي اهقشعأ نونجب.

 تناك يدل ةلئاع نالفطو نايكئالم، تنكو نكسأ يف زنملل ريغص حيرمو  طيلّل ىلع شعرا

 برقلاب نم هزتنم قباع ةحئارب راجشأ ألُااكِلسوتب، هطبرتو  تارمم ةيوتلم يدؤي حأدها لإى

 ةليمج إىل حد� امكلالل نكمي سطغلا اهيف اسمء� دعب موي ينروفيلاك ظئاق يف ةعماجلا. تنك

 ةريحب

 دقتعأ يننأ يف ةمق ةداعسلا يف هاذ ملاعلا، لونك ىلإ نيأ كنا هاذ ملاعلا نذخأيي؟

 تاذ موي، ذنمو ضبع نسوات، تنك فقأ يف ةفرغ ولجلاس يف يتقش يف بييلكر ونرأ لإى

 ايتنب وملالةدو اثيدح، نيح تعمس ربع عايذملا اربخً ثدحتي نع "سمويتنورت 90" ثعبنملا يف

 وجلا ةجيتن رابتخا ةلبنق ةيرذ، نعو هنأ مسم رطملا يعيبرلا، يلاتلابو فيضي ىلإ مزخون

 مقداراً ريغ فورعم ريغو يئرم نم سلام� عداخلا. يف كلت للاحةظ، أدتكرُ من أقامع

 بيلحلا

 أن� يلعنا "فاقيإ ةلآلا"، امك وقيسلل ماوير ويفاس حالقاً نم الخلل "حةكر ةيرح ريبعتلا".

 يدوجو
 نكل فيك؟ في هنيح ناك ثكير نم صاخشألا نيذلا من يرمع نيررحتملاو نم مهولا قد

 "اوبحسنا" اولحرو ىلإ دنهلا (أو ىلع قألالل ىلإ وين وكيسكم) فاشتكال يبسلل ام يعبداً نع لازنعة

 ةيداملا ةدبتسملا ةليقثلاو ةأطولا ةفاقثل ةيداعم ةايحلل ىلع وحن بيجع. حلوسن حلاظّ ناك كلل ما

 يلع مايقلا هب هو ريسلا نم ميبتك ىلإ ءانب تاحدا اةبلطل.

 يوامً ام، سبتكأ ةصق يئاقل بـ" يرس يإكثان نرووسيإ" كولل ما هانع يل، ديدعللو نم

 نيرخآلا اضيأً. امأ نآلا، امف يمه هو فيك وحتلل ءزج نيعم نم يتايح نم طابحإلا نيزحلا إىل
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 عفلالل عدبملا. دقل تهركُ فنعلاَ ردقب ام يننكمأ لاركذت؛ يفف كلذ تقولا لاذي ق ِدتمُ هيف إىل

 يلكريب، تددرت ىلع يعماسم تاباطخ "ريصن مالسلل" نم ةكرح لاقحوق ملادنةي.

 تنكُ قد عمس ُت يدناغب طباع، نكلو، مظعمك نييكيرمألا، لم نكأ فرعأ هنع الإ يلقلالل. إذ

 ينإ، دعب ةعضب مايأ من عدي يميدال احلادي رشع، هاشدت عىل فالغ مجلة "Life" دهشم حقر

 ةثج امتاهملا ىسأو نيحئانلا قيمعلا، ام تكر يدل عابطناًا ازرابً وحلل ةرخآلا، بلل تحوى

 تازجعملا، شعوارً لم يدبده حالقاً ام هتعمس حولل هذا رلاجلل هتفاقثو ـ همايص هدهزو. دقل

 ينتبجعأ هتازاجنإ اهنكل تدب يل واهنأك رثكأ نم ةيناسنإ. تنك رعشأ هنأ امبر ناك الجرً ميظعًا،

 امنيب انأ تسل كلذك، كهوذا تناك احلالل. نكل امدنع بدأ "يرس رووسيإن" يف درس ذهتايرك

 يدناغ يف هثيداحأ ةمهلملا، م�سّلطاً ءوضلا، همتبلل نمو اياوز ةدع، ىلع نم كنا
 نع

 ةصاخلا

 يدناغ اقح، تقثبنا ةروص جديةد يلكاً. بدتأُ ىرأ نأ يدناغ ناك رثكأ ةمظع ـ ىتحو رثكأ لصة

 يتايحب ةصاخلا ـ امم تنك يختألل.
 ناك هذا، اعبط، دحأ تارييغتلا علاديدة بسحف هنكل لم ينك رييغتلا قمعألا يذلا حأدثَتْه لتك

 احملادتاثُ ةركبملا. نأل "يرس نرووسيإ" كنا يوضح يل، شيائً ائيشف، نأب بركلا يفطاعلا لايذ

 يب، رثكألاو ةيمهأ نم هذا هو نأ� له اجالعً. ألن
 اصاخً

 تنك رمأ� هب لم نكي ارمأً يئانثتساًا

 يئايتسا يسايسلا ـ عم كلل ش �دهت ةيفطاعلا ـ ناك يف ةقيقحلا روايحً نكميو أن ذخأي اتاهاجً ذا

 ىزغم ربكأ. وبقفارت ربخٍة مع بصلار اوالمازتل يغر دودحملا ينمهلأ "يرس يإسنروو" (كنا

 نايحأًا أزهي نم أن فرحألا ىلوألا من ساهم زمرت لإى "محلااس يئاهناللا") نأب جأعلل من لامأتلل

 انكرً ايساسأً يف يتايح. هميقبو هتمحرو ورهتيؤ ةقفارتملا عم هتبرجت صخشلاية ةدئاعلا هتأشنل يف

 ناك امتاهملا مِون ساسحإلا ىنعملاب يلمعلا هثارتل.
 م�ن

 دنه يدناغ، يننكم ِمن إدراِك

 امو حدث كنا ينأ، درجمبو نأ تعضو يمدق لعى "لاسلَّم" (مةدرف ةيصصخت يداكأةيم ينعت

 راسم تيبثتلا يف بصنم يلعتمي)11، بودالً نم ءدبلا يف ةلواحم اهعضو ىلع عقوم فلتخم -
 وهو رمأ بعصي نواعً ام مايقلا هب عم سلَّم أتن فقاو لعهي - تأدب، بعد اذه ءاقللا يلقب،لل بتسيرد
 رقمري وحلل فنعاللا يدناغو. دقو امن هاذ نم الخلل ضيف نم تالاقملا، تناك ةيادب اردسايت

 مالسلا يف يلكريب، وحولل هاذ باتكلا ـ ةريسلا. رثكألاو ةيمهأ هو أن� اذه يلعتلام طتور من

 ديدعلا نم تاقادصلا ملاديدة مع بابش نييئانثتسا اوقلت هذا ررقملا رثكأل نم رعب نرق حولل

 الخلل
 
 
 

11 ـ نإ سمرا ثتلايبت يميداكألا يكيرمألا يلامشلا وه كشلل نم لامهنة ةرمتسملا فكملاوةل يف مسؤسة ميداكأية تمحن
 

 يف.
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 ةذتاسألا قح مدع ضرعتلا درطلل عتلا



 بيرقتًا. حو �ده صخشلا لاذي رضح� هذا ررقملا امبر نوكي يف هعسو أن يقد�ر كم ينبذج هؤالء

 بالطلا مهسامحب ينودحتو مهئاكذب، وقوف كلذ ينومهلأ نم الخلل مهتبلاطم ملاعب أفضلل.

 ينتداق كلت لخلافةي هذهو لاانقعة ىلإ ةباتك هاذ باتكلا؛ دعبف عةد دوقع ىلع فاشتكا فنعاللا،

 زواجتي ةمزألا ةيملاعلا يتلا
 �مابحً

 مل دعي يدل ىندأ كش اننأب عيطتسن نأ جرخ ىلإ رونلا عمتجمًا

 رمن اهب. امأ ام نكمي نأ نوكي هيلع مثلل هاذ بقتسملالل نمف بعصلا هديدحت تماماً ىتح نآلا،

 امبرو سلان حباةج ىلإ هفاشتكا مامتلاب يف هذه ةلحرملا، معادا نيرمأ مؤكدني: أولاه هو هنأ، مثلل

 "مةزجع" ساتويفاغ، لطتيسب ريثكلا من معلا،لل ظعموم تازجعملا طتتّلب كلذ. انه امبر تبدو

 ةعارز لميون ةرجش سأهلل مقةنراً. اهيناثو، انه مدقي لان يفاغلانويساتو الاثمً زواجتي ةيزاجملا، هو

 اننأ مهلثم فرعن هنأ مغر عقاو نوك جئاتن اندوهج ام تلاز متخفةيً ءارو ميدس بقتسملل ريغ دكؤم

 نأ� انيلع، إاذ انك ديرن هاذ بقتسملالل اقح، لاقيما  رايتخاب اصئب ديحو هباشم جداً كلذل رايتخالا

 الإّ

 ديحولا يذلا أرهظ ساتويفاغ ىلإ الجوود: يتخارا معلالل بلاَّناء يذلا (يواهج) جتيوزوا ةيبلسلا

 لائاهلة الةدئاس. دقل راتخا ولواب يراغول اليإونس� ادرجلا �ء و"إذا ناك انعسوب عفلل مثلل ام فعلل يف

 يبمولوكا... عسوبف سانلا هلعف يف يأ ناكم"،12 ام ينعي هنأ حورلاب اهسفن كمين نأ راتخن نصاعةَ
 ةايح نمأ حويةيو ىتح يف قبل ةنسوبلا كسرهلاو، امبرو صوصخًا كانه ثيح ودبت ثقافة علافن
 ةنميهم. انأ لستُ ايتوشيكنود، نكل عدداً مذهالً نم عيراشملا يتلا اهصحفتنس يف تاحفصلا اتللاةي

 تدأ ىلإ نجئات ةديج تزواجت ام ناك هعقوتي نولعافلا. يفف بلغأ نايحألا، لم نكت تاحاجنلا

 ضفألالل رثكألاو ةموميد يه مامتًا عيراشملل يتلا اوناك نووني مايقلا اهب، يفو ةقيقحلا شفلل نايحأًا

 ام اوناك نيونو مايقلا هب. مهنكل، يف كلل اح،لل اوماق معبلل دحاو بئاص: دقل راتخاوا عانقإلا

 يتسالاوباع بدالً نم ةوقلا ةيهاركلاو ةنميهلاو. كوذلك انعسوب نحن أن عفنلل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  - Ibid., 33. اا نم ديیزملل,لمعلموتتارر ااعج see http://freindsofgaviotas.org/about.htm 
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 كلل ةمظنألا ةيعيبطلا ةيناسنإلاو ةيسيئرلا هي مويلا يف أزةم أو يف ةلاح ريغت. حوارتتو
 تارشؤم اذه ريغتلا نم رايهنا رثلاوة ةيكمسلا حولل ملاعلا، فازنتساو تاباغ رطملا، وناحادر

 ةيقادصم تاموكحلا، مقافتو مدع ةاواسملا نيب ءاينغألا ءارقفلاو، وامزألة  يف ىنعم خلاواء

 ساسحإلاو به يتأتملا من ةالاغملا يف كوتلايد ىلع يدزااد الاسكالهت يداملا.

 ةرشن ةكبش ملاسبقتلل يباجيإلا:
 

 «نإ لبلا�ي َة ال تجرخ نم بارتلا ةواقشلاو ال نتْبتُ نم ضرألا كلون� اسنإلان� دولوم شمللةق امك
 نأ� جلاوحرا� عافترال حانجلا.» (رفس بويأ 5 : 6 ـ 7)

 
 تزربأ صلاةحف ألاولى نم (كرويوين زميات)، رادصإ موي ألاحد 17 بآ 1997، ةروص أرماة
 ةنيزح، اهمسا ادنيل دير، يهو عضت ةقاب روهز ىلع ةدهاش ربق اهنبا يذلا قنش هسفن وهو في

 رمع ةعباسلا ةرشع. ناكو قهارملا سلااسد نم لتك لاجلاةي يتلا قنشت اهسفن، يف كلت ةنسلا.

 تثدحت ةلاقملا لا �مةغاص كشبلل ديج، واصفةً تالاح راحتنالا يف ههذ ةقطنملا نم جنوب

 نع رعاشم ءايربكلا ىدل ةيلاجلا، يتلاو طغضت اهلقثب ديدشلا ىلع  بابشلا، نعو لماذا؟

 ةيقرعلا، نعو ةلق صرفلا ةيداصتقالا، نعو كلل رومألا يتلا اهكردن يجداً اهنكل بداكلا نطسوب،

 تارتوتلا

 ببس مادقإ باش يف البد ثملل اندالب عىل عضو حد� لحهتاي. دبال نأ ريسفتلا بئاصلا تميد�

 هو قمعأ من ءايربك ةيلاجلا ونم صرفلا ةيداصتقالا. يفف ماع 1998 كذر ريبك األابطء تفس�ر

 ةحصلا نأ افطألالل يف نس 10 ـ 14 رثكأ ةضرع عضول حد� مهتايحل ةبسنب ضلانيفع ىلإ ما

 يف ةرازو

 امم ول اوناك يف ةسماخلا عشةر. ام ببسلا؟ ثيح سحإلااس نأب كلل هاذ ثيدحلا عن يربكاء

 ةيلاجلا امو اشبه درجم راتس نم ناخدلا، سبتقيو بتاكلا يف ةياهنلا نع نهاك يلحم هنأ: "ام من

 ةبوجأ حقاً".
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 انأ رأفض� وبقلالل اذهب. رأفض� قيدصت مدع وجدو ةبوجأ نع صاخرتسا ةايحلا ازتويد نعلاف

 هدضا. تالاجر ءاسنو دولة نولاتغ رئاغصل التخالافتا؛ ناباش نالتقي امهيدلاو نم أجلل

 وصحلالل ىلع امهلاومأ؛ تقلٌل احتناو �ر ناعضي حداً ةايحل ةيصخش ةروهشم هتجوزو يف منزلامه

 مخفلا، دقو اناك ىلع ام بيدو نيديعس تاونسل؛ ءاسن رجات نهب علسك ةصيخر؛ قهارم تقلل في

 شلااعر من أجلل هئاذح يضايرلا ـ لامذا؟ امبر نم سلاهلل وقلالل هنأب تسيل هنكا من جأوةب، لنك

 اذه ريغ وبقملل. اذإو لم نكت انيدل ةبوجأ عن ثملل هذه ةلأسملا ةيساسألا، ثملل: اذامل ال عيطتسن أن

 شيعن مالسب عم انضعب اضعب، ابلاغوً ال طتسنيع رارمتسالا في شيعلا ىلع قالطإلا، امبرف نحن

 حرطن ةلئسألا ةئطاخلا.

يقنلل" انيلإ كلل يوم ربع ئاسولل
�" 

 نم ةيحان، حضاو مامتًا نأ هذا ام نعفله بسحف. فنعلاف

 مالعإلا عافدناب، خصبوب يليصفت غراف نم ىنعملا: "ُأبيص جو إسك، ووه يف اسلادسة

 نيرشعلاو نم هرمع، ةثالثب ةريعأ ةيران نم سدسم 9 ملم عي ءاثالثلا ملاايض ةثالثب نيرشعو

 دوارالً". أو: "كتنا ةبسن تقلالل هاذ رهشلا يف نوتياد ضفخأ بـ 1،٬8% نم رهشلا يضاملا". كام

 يقنلل انيلإ، راركتب ةيدجو، "ابابسأل" ةهفاتلا يتلا اهمدقي انل نوقابلا ىلع ديق ةايحلا، لعفنملاوون

 نم حد� ثمللل كلت مألاور
 سيلو

 كابتراب، أولكئ نيذلا داكلاب نوكردي ام يذلا يرجي مهلوح،

 ةيفانملا قعلللل ةناهإللو يرصلاحة ةعيبطلل شبلارةي. ثيح امذا انعسوب أن ندوع مويلا كلت الدةوع

 ةيئاضقلا ةثباعلا، دقف تلاق زةجو سميج أويلرف يتربيه، يذلا بكترا ةرزجم يف معطم كامدودلان

 يف ناس ورديسيإ حارو تيحضها 12 اصخش، نأ ام باصأ اهجوز نم ناجيه تاقلل هدرم المقدار

 طرفملا نم MSG (غاتيماتولت يداحأ مويدوصلا) ملاوجدو يف رئاطش رغربماهلا يتلا عاب في

 معطملا. إن ةقيرطلا يتلا قنلل اهب حألاداث لاعةفين (هوذا ءزج ريبك ةياغلل مما هأرقن ركفنو فهي

 يصافتلالل علا�ر�ةيض،
 نم

 مويلا) هفت هذه حألادثاَ عمايلً ىلعو ماودلا. نإاه مدق لان ثمكلل باولٍل

 ابلاغوً ىلع شكلل تايئاصحإ باةدر. اننإ ال ركفن تاتبًا نأشب فنعلا هتاذ، ببسب انقارغتسا يف

 يصفتلل ريثم ام أو رخآ، يف صفلل ام فينع أو رخآ.

 يلاتلابو، ةلئسألاف ةبئاصلا تسيل: اذامل يح لل بالطلا نابشلا راغصلا ادمرهسم ىلإ حاسات

يل�ي سنجلا في لفوريدا؟ أو يكف
 ِمث

 برح؟ أو: اذامل كانه انآل ديازت يف مئارج ةيهاركلا ضد

 نكمي قالغإ دودحلا ةلوليحلل نود ةرجاتملا لاببرش؟ األسئلة يه:

 - ام هو فنعلا؟

 - اذامل حفتسيلل سوًءا؟
 - فيك عضن ح �داً هل؟
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 تاكرحم رييغتلا
 تقول طويلل ناك انيدل ميلل إلنراك فنعلا. نكل كانه اراشإت ىلع أن هذا يملالل فعضي. ويف

 ضرعم وانتلل ةنح تدنرآ رودلل ئاهلالل لاذي هبعل فنعلا بعر خيراتلا نابسحلاب، بتك ْت ةنح

 يف اهتسارد ةيكيسالكلا "وحلل فنعلا" يف ماعلا 1969: "نم ئجافملا ىلإ حد� ام كم كنا

 ابتعالورتا ةصاخ، أن نلوي فنعلا مامتهاًا"13. اهنأل تناك سكعت ةقيقح أن يعواً جديدًا تدنرآ

 ثيح تاب نوريثكلا نورعشي نأ اتقول قد ناح تلجزوا راكنإلا ةهجاومو ةيضقلا انآل اردان،
 لدق ظحال يدناغ ذنم صنف نرق أن ملاعلا "مضير ىلإ حد توملا ةجيتن ارإةق أدب غزبي،
 تقولا هسفن تقربيًا، ىدبأ فوسليفلا يسنرفلا كاج ولإلل ظحالمته نطفتلل ىلإ أن كشبولل رشابم.

 ءامدلا"14، يفو

 انرصع "سيل لطمقاً عرص فنعلا، امنإو هو رصع يعو فنعلا"15.

 فنعلاب ـ تناك كانه ةنمزأ هذهك من
 �مامختً

 تارابعب ىرخأ، ام زيمي اننمز قيقح ًة سيل كوهن

 بقلل ـ بلل أانن نواهج حت �دايً قد ال يكون بسموقاً ماعتلللل مع فنعلا. ةقيقحلاو نأ ئاسولل مالعإلا لم

 نكمتت نم رايتخا وقٍت أوسأ يكل جتعلل نعلاف ودبي اتفاهً ريغو باقلل إللدكار اهنأل بذلك ُتلقح

 ررضلا ضحلاباةر ةيناسنإلا عىل وحن يئانثتسا.

 ام، تافتلالا ةهجاومل ءوض م�رهب سكعي كلل نأواع صلارو
 حد�

 تهبش ةهباجم فنعلا، ىلإ

 اولالظلل ةنتافلا يتلا انمامأ (أج،لل لدق تنكُ رثأتًا نوطالفأب). هنأل نم بعصلا حتلادقي يف ذلك

 دجن اننأكو رمن� ربع عون نم ةآرم "سيلأ"؛ رعشنف غبتةً نأبان ثملل شخصةي
 فِلح،

 جهولا اننكل، نيح

 هسأر يف نوك آخر رب �مهت ـ أو اذك
 محق

 كلذ لملاصق ينالعإلا يبعشلا نم تاينيتسلا يذلا

 موكحملا يذلا حي �دق ةبآكب بعر نابضقلا لإى ةعقر ةريغص نم ءامسلا يف نيح أن كلل ام لخف

 باب هتنازنز عست ىلع مداه.

 هنإ لاعم حيسف جداً: ءوضلا قد بيدو جعزماً يف ئداب رمألا، نكل امدنع ههجاون ارتتىء

 كاشملالل يتلا بتد ةيصع لعى حلالل ةنرتقم كبلل عاونأ لاحوللل ـ حوللل ذتا راثآ ةيبناج يجدة

 ريغو ةعقوتم، عواضً نع ولحلالل تاذ راثآلا ةئيسلا.

 تّتمس ةقيرطلا ئاسلادة يف ماعتلالل مع فنعلا بميلل بعرم لإى خلق ديزملا من تالكشملا بدالً

 نم داجيإ حلولل اهل. لعفى يبسلل اثملا،لل ىعست يف تايالولا حتملادة ىلإ عضو حد� حإلضار

 بابشلا ةحلسألا ىلإ لامةسرد نع قيرط بيكرت ةزهجأ فشك نداعملا. نم ؤملاكد نأ هاذ
 
 
 

13 - Arendt, Hannah. On Violence. New York: Harcourt, Brace & World, 1969, p.6. 
14   - CWMG, VOL. 53, P. 354 (HARIJAN 4/14/46, P. 90). 
15 - ELLUL, JACQUES. CONTRE LES VIOLENTS. VIENNA: LE CENTURION, 1972, P.7. 
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 إلاءارج لقلل نم عدد لسألاحة ةبولجملا لإى سرادملا هنكل، نم ةهج ىرخأ، فعض مونعايت

 نم ةراثإ "لةبع" رهتيب ةحلسألا ىلإ ملادرةس.
 �يكِّثف

 بالطلا هنأل ينعي مدع ةقثلا مهب. امك هنأ

 من كلل لذك هو نأه �يط�بع فنعلا؛ وهف مثلي ةمدصلا. فيك اننكمأ حامسلا فقومل مثلل هاذ

 ثيح كلتمي بابشلا مومعًا لسأحة قألل ريثكب امم اهنولمحي يف ةسردملا؟ نمو دون مهألاو

 أين ناك انيدل زفاحلا فرصتلل؟ أين عفادلا جاوملهة ةلضعملا ةيقيقحلا: فنعلا، لاوتي نأب يثدح،

 هذه ةمدصلا،

 دحأ ظماهرها بسحف محلل األةحلس يف لامةسرد؟
 

 
 

 كرحتلا وحن ةقيقحلا
 دقل ع �رتفُ ئاسولَل مالعإلا اهنأب صمدر يسيئر انتلكشمل، أوان ضاٍم يف فيرعتلا ببسل سبطي

 ديحوو وهو اهنأ حلا�يز رثكألا ةيلعاف ثادحإل رييغتلا. ىلع ةيأ اح،لل كبولل امأةن، ال نكمي أن

 كبلل للاوم ىلع ئاسولل مالعإلا. نيحف تلاق ةنح تدنرآ هنأ "مئجاف نواعً ام نأ فنعلا لم �يولَل

 اصاخً بقلل نآلا"، اهنإف تناك تُلَم�ح ايملعً ىلإ نأ� انيدل اليمً يعيبطًا بنجتل ريكفتلا علابنف يقلن

 مامتهاًا

 كشبلل رشابم، هوذا موهفم، اننأل ئنيح ٍذ ركفنس امب له العةق بناجلاب ارثكأل ةيبلس يف ةعيبطلا

 ةيناسنإلا، يأ بناجلاب رثكألا ةيبلس يف انتعيبط نحن انسفنأ. أونا ال بحأ هذا رثكأ امم هبحت أتن.

 مغر لذك ال بد من مايقلا هب، لونك ليس ىلع وحن رمدم. هوذا ينعي أن� انناكمإب ناعمإ لارظن

 نكل

 يف قامعأ طلابةعي ةيرشبلا - يف قامعأ انتعيبط نأفسنا- ةقيرطب ةنزاوتم، يف ةعلاط ام هو

 انتميزعل. مويلاو، نيح دكؤن ىلع لذك بناجلا لاظيللل ةيناسنإلل
 �مثطب

 حلاص، ةفاضإلاب ىلإ ام هو

 نمف ضفألالل امبر أن يكون "التديكو" تعمدالً جداً ببسب ذاوحتسا رضاحلا حيبقلا فينعلاو انيلع،

 ثيح ودبي نأ انتفاقث يه يتلا انلعجت نيلهاج رثكأ كأفثر كمباانتن ةيناسنإلا. اذل، ينوعد أحرط

 ءالجب سابتقابو فطتقم من رصع ىضم، أينع نرقلا بارلاع رشع، ألن كلذ لم نكي يقيقحًا يف

 ةياهنلا:

 كتحت كجراخو عقي لاكون ملاخقول هلماكب.
 جأ،لل ىتح شلامس رمقلاو موجنلاو ةتبثم كقوف، ةعطاسو يف بقلاة ءاقرزلا.

 لا �ممدج اككئن يرشب.16
 كوم

 عمو كلذ ال نكمي اهتنراقم ب

 ودبي من ايخلالل ابيرقت، ةبسنلاب انل، نأ تيمنك بتاك ام ايلمعً نم وفص ةيناسنإلا هذهب

 نأفس�ان كـ" ةلتق
 صو�ران

 لإهي إن�
 ةبسنلاب

 تارابعلا ةجهوتملا، هنكل كان دبيسو لايخياً مامتًا

 
 

16 - Johnston, William, translator. The Cloud of Unknowing. New York: Image, Doubleday, 1973, p. 
129. 
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 ةرطفلاب"17: يلايخ مامتًا رثكأو ارطخً ريثكب. إن انسجاه بلسلابية، اذلي ملسن هب جدالً ىلع نحو

 �مقراف، عجيلل نم هبش حتسملايلل مهف بناجلا يبلسلا يذلا انيف؛ دقف احلل اننيب نيبو زيكرت انريكفت

 يف بابسأ فنعلا كلت يتلا تكنم انيف، نع قيرط لخق روعش نأب بابسأ فنعلا نمكت يف نلخادا

 بسحف. كلذل، نيح ءيضن انرون طسو ةملظلا، هنإف نم يرورضلا مرةبقا بوذر ريغتلا ددجتلاو

 يتلا  انيف  من  الخلل  يكأتلاد،  ةيوس،  ىلع ىمعلا عفاودلاو  وازنلوات  يتلا  لعجتان نيفينع؛

 ضقانتملافات نكمي أن نوكت نفاهس ىلع وحن بيرغ.

 تاذ موي، امنيبو تنكُ ربعأ ميدان سـپـورلل Sproul، لاذي ناك هشموراً يف تاينيتسلا

 حرسمك ةكرحل يبعتلار نع يأرلا، هاشدتُ اطهرً نم بالطلا نوعزوي أوارقاً ةريغص وحلل كشك

 تمت هتماقإ ةلاجعب. هوذا ليس رمألاب بيرغلا ةبسنلاب ةعماجل يلكريب يف اينروفيلاك. ناك من

 لاوضاح مهنأ نوجاتهم (ال ارغبة يف لذك ضيأاً). برتقا ُت يكل أرقأ مهتتفال ةريبكلا ةبوتكملا بطخ

 ِدمتُ تيذأتو؛ يفف يلكريب ريثكلا جداً من
 �ص

 ديلا: مئارج لاكةيهار ضد آلاسنييوي يف عافترا. لدق

 يبالط يئاقدصأو يئالمزو هم نم نييويسآلا، لذلك ترعشُ نأب رمألا ينسمي ايصخش، يعبداً

 مامتًا نع حقيقة أن هذا عونلا نم رومألا ال بجي نأ حيدث ال يف يلكريب الو يف يأ ناكم خآر

 هذا نرقلا. يبد أّني عتّلتمُ مأارً ىلع مر� نينسلا: نإ رأدتُ مايقلا بفعلٍل ذو ةيلاعف ةموميدو،

 يف
 يلعف� أن طبضأ دودر يلاعفأ ةيلوألا، أون عجارتأ ةوطخ إىل ءارولا حماوالً رؤةي ةروصلا

 يكلو نوكأ رثكأ ةقد، ناك يلع� نأ أتعجار ثالث تاوطخ يف ههذ ةلاحلا. امكو لو تناك

 لسلسبة يف معأاق هايم كعرة، ناكو يلع� أن وحتألل يريكفتب نم: مئارج كلارةيها ربكألا.

 يادي غملنيتلو

 دض نييويسآلا ىلإ مئارج ةيهاركلا ىلإ هاركلاية دحب اهتاذ. نأل ةيهاركلا هي ةلضعملا ةيسيئرلا؛
 تدادزا الةيهاركُ ع�ب �رتْ نع اهسفن كشبلٍل ام، كتسوون ضعب ههذ اكشألالل ريغ ةينوناق ـ
 املكف

 مئارج، ةرابعب ىرخأ ـ اهضعبو سنوكي مو �جاهً ضد آلاسنييوي. نكل لاسبب ينمضلا لجئارم

 ةيهاركلا ضد نييويسآلا ـ في يلكريب أو يف  يأ ناكم رخآ ـ ال ةقالع هل نييويسآلاب أو ىتح

 زييمتلاب يرصنعلا، كلذ نأ كلارةيها يف عافترا. قد نوكت مويلا ةهجوم وحن اآلنييويس، غوداً وحن

 واسلود يدرشملاون و ِمييلث سنجلا لاوستايقاح، سمألابو اوناك نييعويشلا، نكل� ظنراً ألن

 دوهيلا

 ءالؤه عيمجًا درجم فادهأ لكةيهار ضعب سانلا، نإف ةلواحم ماعتلالل مع كلل ةعومجم نم

 اياحضلا ىلع حةد هبشي ةلواحم ةجلاعم ترسب دحاو كلل ةرم يف ماظن صدٍئ خضلّ هايملل. هلل

 هايملا يسكنو رثكأ ةيلعاف أم هنأ بجي تعيدلل كلت لاصورة؟ ألن ةيهاركلا يه ملاد� يذلا ريفع

 عطق
 

 
 

 �عضر ؤمرخاً.
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 كلل بكارملا: نل صحنلل لعى ريثكلا نإ انلواح ذاقنإ بكارملا، أو ىتح عومجم بكارملا دةعف

 بلل جاتحن ىلإ ةقيرط ضفخل ىوتسم ملاد�.

 نوج ريبتنو، ريتركسلا قباسلا يف عشةب نوؤشلا ةيجراخلا ةيلارتسألا ثحابلاو روهشملا ةدحاو،

 بتك

 يف تاعازنلا نآلا: "ردقب ام عطنتت تاطلسلا ةجلاعمل كاشملل ةنيعم كاشمكلل نمفةلص، ردقب ام ال

 كانه ةموميد جالعل يأ� اهنم". انسل هاذبني بسحف ىلإ تاكابتشا نيب تاعومجم، بلل إىل

 نوكت
 مادص ئاهلل نيب ةمظنألا يتلا بناهاني نيبو تاجاحلا ةيناسنإلا يتلا ضرتفت مخاهتبطا.18

 الوأ، بقولل كلل ءيش، نإ ةلكشم ةلواحم فاقيإ برستلا يف كلل ةرم ال ىودج اهنم ىلع

 قالطإلا يف حلّل تالكشملا اىرخأل. هلل مدقت ندوةٌ ةضهنً يف لاويع؟ وأ، نإ تنكَ ديرت حقاً نأ

 نوكت عساو ايخلا،لل امبرف رفوت ديزملا من تاءارجإ "األنم" نييويسآلل؟ امبر ظحالت ضعب

 ضافخنالا يف مئارج ةيهاركلا ضد نييويسآلا (داجأسولل حالاقً نأب هذا ىتح سيل مضموانً)، لنك

 امذا عن مئارج ةيهاركلا ضد دوسلا تايقاحسلاو نييزاقوقلاو؟ وامذا عن عركا لاشوعرا؟ اذامو

 نع برحلا؟

 نمو جةه أىرخ، اذإ كنكمأ، ةقيرطب ام، نأ موقت بعفلل نم هنأش ضطب ةيهاركلا، نإف كلل

 رهاظم ةيهاركلا فوس سحنتر ةجردلاب اهتاذ. دقو نوكي ريثأتلا ىلع مئارج لاكةيهار ملاحةدد أقلل

 يف ئداب رمألا اهنأل نوكتس ريغ ةرشابم، لنك لعى ىدملا طلاويلل س�يوعلل اهيلع رثكأ

 ضوواحً

 ريثكب. أفنت، سببةطا، ال طتستيع مايقلا مئارجب ةيهارك ضد اآلنييويس ام لم تكن نزتخت ةيهاركلا.

 امومعو، نم حضاولا مامتًا نأ ببسلا حولايد اهراركتل هو اننأ املاح هجاون فنعب يذ ةعيبط

 ـ شلااده ىلع كلذ هو رد� يلعف وألالل ىلع كشكلا ـ نإف ام يجبذ كلل انهابتنا هو

 وتالاح ئراوطلا تازفحم بكيةر، اهنكل قلخت جواً اعيظفً حللّل يقيقح تالكشملل. نمف ةصاخ

 جاتحن ىلإ كالتما يلقلالل نم طبض نلافس، يلقلاولل من لا�بعد، ريثكلاو من يصافتلالل.

 جألل حلّل تالكشملا

 ربصلا. جاتحن ىلإ نأ ىرن، ىلع يبسلل اثملا،لل نأ ةلكشملا تسيل ةيهاركلا لامو ةه ضد

 (أ) أو (ب)، امنإو يه ةيهاركلا بدح� اهتاذ.

 ئاعداً ىلإ يبتكم فدص أن جودت ةيصخش مةروهش من يلكريب يبطخ يف ةرهمج ةعومجملا

 امنيب تنكُ

 نم نيجرفتملا توصب م�يهتز تماما؛ وهف نم عونلا لاذي يعجلك فجتلل ىتح قبلل أن عمتست لإى ما

 وقيلل. سلت كأتمداً نم شمكهتل أو اذامل راتخا لاحضور إىل مرحلا يعماجلا، هنكل كنا بغلا
 
 
 
 

18    - Burton, John W. Violence Explained: the sources of conflict, violence and crime  and 
their prevention. Manchester: University of Manchester Press, 1997, p. 10. 
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 يبعشًا جرلل ةيهاركلا. وقد
 �يدعى

 بضغلا مجاهيو انلاس اعاسلت صبوت أشج ةرارمبو. ناك

 ينكلمت روعش بيرغ يننأب مبرا شلاصخ الديحو يذلا اليحظ هاذ طبارتلا.
 
 

19  Serendipity ملعلا فاشتكالاو فداصم ًة 
 دق بيدو رمألا اطيسب، لنك درجمب ام نشق انقيرط ىلإ فسألل الةلسلس، نم مئارج ةيهاركلا ضد

 سآلاينييو ىلإ مئارج ةيهاركلا ىلإ ةيهاركلا ـ سيلو نم سلاهلل مايقلا اذهب نيح نوكن اونيعق يف
 كرش فقوم معفم هركلاب ـ اننإف نكون قد انزواجت سؤالل ملااذ هذا نلاوع من ارجلامئ؟ بلل نكون

 دق بدأان قيرطلا هلحل. املاحو زكرن ريكفتلا عىل ببسلا طاعلافي، أدبن يف لتمس ارجإء اربغيتام

 اننكمي نم هقيبطت نم الخلل ام مزلتسي نم تارييغت ةيرورض تاذ ةقالع كبلل اكشألل فنعلا؛

 نأل كلارةيها يه بسلاب لا �منطب نعللف، لسي انرودقمب ةجلاعم ةلضعملا إن لم تنك انيدل

 حتلويلل ةيهاركلا ىلإ مىحن ام رخآ. ةمثو لديلل لعى نأ هذه لايحلة قد ال تكون مسيحتلة ارظنفً

 ةقيرط

 ردقب ام ودبت هيلع.
 

Journal of Abnormal Social في ةبرجت الفتة ترش بدةياً ذنم ةرتف ةبيرق يف ةفيحص 

 Psychology، وُأتيرج لعى ذيمالت سرادم نم سفن رمعلا، ثيح ُق ساوم إىل نيتعومجم، توم

 ثحّ لاومجمعة األولى لعى نأ تكون ةيناودع، ىرخألاو ىلع أن تكون ةنواعتم. يف غنوض

 ةعضب عيباسأ اوراص رصتيفنو كشبلل فلتخم مامتًا. نمو ثم تعم ناتعومجملا وُأخ ع

 امهؤاضعأ لإى ءارجإ طبح داح: سلجوا يف ةفرغ ةريبك ةفيطلو وتحتي ىلع زاهج طاقسإ

 عت ىلع افطألالل طقع
 �و

 يئوض طيحت هب عدة بلع نم مالفألا. نمو جألل نيسحت ءارجإلا،

 ىولح ُطبل مهيلإ مدع اهلوانت ةرشابم. وُأتئفط راونألا يف لاغةفر أدبو ضرع ملفلا وألالل. ودنو

 قباس راذنإ من بقلل نيمئاقلا ىلع ةبرجتلا، تئيض نألاوار ةأجف، ئفطأو ضراعلا يئوضلا،

 وصو ِدتر طقع لحلاوى، ديعأو افطألالل ىلإ مهتاعاق لادرةيسا. ملعلا شاق! نكل ةيضقلا تناك ذتا

 ةيمهأ ـ يك نىر إن ناك عيساق بيردتلا ينواعتلا يف ظلل مثلل ءوس ةلماعم ريغ ةقحتسم هذهك.

 تر تناجئ رابتخالا بسح وصألالل ربع جاجزلا حألايدا ةيؤرلا تاعاقل سوردلا، ناكفت
 �ص

 دقو

 ةغلاب لادالةل. دقف ناك كولس افطألالل نيذلا لتّقاو بيردتًا يناودعًا بسمقاّ نهجيما؛ تفف ر إحمهطاب

 مومعًا يف تارجاشم تالداجمو ىذأو دمعتم رثكأ نم يذ بق،لل هوذا لم نكي ةاعدم بارغتسالل.

 نكل ةأجافملا ةيقيقحلا اكنت نأ� افطألالل لاذني ُشاوعج كشبلل مظنم لعى نواعتلا عم مهضعب ضعبلا
 
 

 دنرييبة (عن طسأوةر ءارمأ بيدنرس ثلاالةث): ينعت ةبهوم كاتفاش ام وه سيفن ةفداصم ـ مجرتملا.
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 اوناك رثكأ اعتوانً نم يذ بقلل. ىلعف وحن جيل، لم مهمحي مهبيردت ينواعتلا نم طابحإلا بسحف،

 بلل سحم مهل يلاعتلاب هيلع. لدق ناكوا نيرداق ىلع حتويلل ةيبلسلا ةتلفنملا يف مهلخاد ىلإ قنوات

 رتوتلاف يسفنلا ىلع ام ودبي سيل صاحلاً الو احلاطً حبد� هتاذ، إذ نكمي ريكفتلا هيف كاطقة

 أن حبصت ةرمدم أو ةعفان نيح اهلعجن قفدتت ربع تاونق ةيناودع أو ةنواعتم. مالسلا ةءانب.

 ماخ اهعسوب

 نكمي نأ يكون ةلأسم بيردت ةطيسب.
 نوكت قد خ �متنَ نم لعب مالفألا ضراعلاو يئوضلا، نإف هذه ةساردلا، يتلا ماق اهب
 امكو

 يوجلل اديڤزت، ترش ذنم ثكأر نم نيسمخ اماع، يفو ةورذ برحلا ةدرابلا20. يف هنيح، ناك

 ريثكلا نم لعملاقني نييسايسلا يقولون اننإ لو قانم كلذب يف لتك ةنسلا، 1952، اننكمأل بنجت ريثكلا

 كاذنآ أن� ستلااؤلل وحلل ام اذإ كان عسوب (أو ليس عسوب) تانئاكلا
 عَتدق

 نم رومألا. امبرو

 ةيرشبلا بردتلا يكل صلختت نم اهعفاود لاعةيناود، تحيسلل ناكم الادصرة. بيد نأ ةسارد ادفزتي

 ُأه ِمتل مومعًا. ناكو هذا يف جوأ ةدايس رظنية "ناودعلا ايرطفل"؛ يفف كلذ تقولا ناك دقتعي أن

 �مةج ويبليجوًا أوهن لسي كانه ام نكمي هلعف اهلايح. ويه ةركف لم دعت ذتا
 �مرب

 ةيناودعلا ةيناسنإلا

 ةيقوثوم ةريبك نآلا (نكل مالعإلا يريهامجلا روهمجلاو شبكلل ماع ما ازلل دقتعي اهب ىلع وحن

 يدقن) اهنكل تناك ىلع كشو نأ� قرتخت وهمجلا �ر نم الخلل لسلسة نم تاروشنملا ةيملعلا

 ريغ

 ةفئازلا يتلا اهبتك تربور يردرآ ("ةيولوألا ةيميلقإلا" زربتس يف ماعلا 1966) دنوميرو رادت

 نورخآو. دقل تحبصأ ةورذ هاذ "املعل" يسحلا انفلخ نآلا، انحبصأو ارحأراً يف نأ روصتن أن

 كانه يف ةقيقحلا امبر رطقاً لتيوحلل ةيهاركلا تاقاطلاو بلسلاية ىرخألا لإى راجٍم ىرخأ، كلذ أن

 ةعيبطلا ةيرشبلا، امك يوحي رابتخالا، نمضتت جالعلا كام نمضتت ابسأب ةعزنلا ةفينعلا تلاي

 انرمغت.

 مل فقوتي راسم ملعلا ذنم ماع 1952، نحنو ىلع ةفرعم ربكأ اميف قلعتي نواعتلاب. بصأوح

 بيردتلا ىلع الوساطة صانعة ةيمان ىلع يبسلل اثملا،لل لنك نيماضم ةسارد داڤزتي ال ازتلل ةديعب

 نع اإلدراك ماكلابلل. فالدسارة بذااهت ةفورعم يف طاسوأ ءاملع سفنلا ذوي تاهجوتلا ةيملسلا،

 نكل اهنيماضم لم فشكتس ىلع وحن مظنم رمغ اهتيمهأ ةنماكلا. ةعزنلاف ةيمؤاشتلا نأشب ايبطلعة

 ةيرشبلا ام تلاز يه رايعملا يف طاسوأ ايأرل ماعلا، ىشخأو نأ نوكت ام تلاز كلذك في ملعلا

 دئاسلا (رمغ حمالم رييغتلا). سانلاف نوسردي نوثدحتيو نوفشكتسيو بناجلا لاظيللل انتعيبطل،

 انيلعو قمعتلا يف رظنلا يكل دجن بناجلا ارخآل يذلا هجاتحن حقاً.
 
 

20-  Davitz,  Joel  R.  “The  Effects  of  Previous  Training  on  Postfrustration  Behavior,”  Journal  of 
Abnormal Social Psychology 47 (1952) pp. 309-315. 
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 اثحبً نع ولاقةيا
 نإ تنك بغرت حقاً يف لادعلاة نم جألل امجعكت ةصاخلا، أو ةيأ ةعامج ثامتتلل اهعم، لعكي

 نأ وطخت ىلإ ءارولا يف كتيؤر كفطاوعو، سيل ضرغب قتلايللل نم مامتهالا بلل ءاطعإل نكسف

 طاعفايً مو �جاهً كشبلل فأضلل. هذا ام انيلع عيمجًا هلعف إذا انئش نأ رصبن ةايح ةنمآ نم رطخ

 ح�يازً

 فنعلا، ىتح لو انك تايلقأ شيعت يف عمتجم حيرم. ءاوسف انك ءاطشن راثأ مهبضغ كشلل من

 اكشألل ةلادعاللا، أم كان بغرن بسحف يف وخدلالل لإى منزخ دون أن نرعتض بلسلل، انيلع

 رييغت انتقيرط يف ريكفتلا. انيلع اطبإء دودر انلاعفأ ألاوةيل ـ لسي ربع ادقفنان ةفاثكل اشملارع

 ةقلعتملا ةلكشملاب بلل، لعى سكعلا، يكل نحولل كلت عاشملار ةنيمثلا من فوخلا أو عرلاب أو

 ءايتسالا ىلإ مزع. رادقمبو ام نوكي انعسوب ةيؤر بابسألا ةيفخلا، رادقمب ام نوكي انعسوب أن

 ددحن حلالل الوحدي مئادلا يقيقحلاو. ديب هنأ ثةم ةطقن اذت ةيمهأ، دقو بدتأُ ةراشإلاب اهيلإ للتو:

 املذا رظتنن أن ضرعتن ىلإ بلسلا، أو لإى نأ أدبي سانأ ووذ فقاوم نشيةع يف انتناهإ؟ من

 حضاولا نأ� نانطأًا نم اعفألالل رثكألا ةيلعاف بجي اهلمع تتوقلع روذجب ةلكشملا بدالً نم

 فارصنالا اهنع، اعفألل بجي مايقلا اهب بثبات بدالً نم نأ نؤخذ ىلع نيح ةرغ يف كلل ةرم نوكت

 اهيف كانه ةثداح ةيفنع. انعسوب عفلل هاذ يف ةظحللا يتلا نحولل اهيف رةد فعلل نم ةقيرطلا يتلا

 اهيلإ ئاسولل مالعإلا إىل رد� عفلل عفولل عفادي عن ركف وقيلل نأب ام يرجي أطخ، هوذا

 يف للاحةظ يتلا وطخن اهيف ىلإ ءارولا يعبداً عن اىذأل بضغلاو قلعتملا امب ثدحي انل انوعدت

 صحيلل

 ايصخش، أدبنو ريكفتلاب وحلل ةيناسنإاللا دحب اهتاذ.

 يف  فيص  عام 1998، ُقِتلت  ةريدم  ةسردم  عموِّلةم  ةينافتم،  تخألا  دنيليدويث  ش ك،

 صاصرلاب يف بونج ايقيرفأ يف ام بدا هنأكو ةثداح ةقرس امنيب تناك دوقت اهترايس يكل تُِقلّل ةنبا

 مغرو أن� ةعطاقمل اتانولوزاوكلل اخيراتً طواليً نم فنعلا يسايسلا، إال نأ حاةثد لاتقلل هذه

 اهتخأ.

 تناك ةمداص. دقف اقلل سيئر ءارزو ةعطاقملا ن نيبوغن: "اكنت تخألا دنيليدويث ةينافتم يف أداء

 اهتابجاو ةيميلعتلا ةينيدلاو". مث اضأف المحةظً تعفترا قوف بلجلاة حولل اؤسلالل: املذا هي،

 حوولل كون هذه ةميرجلا يغر ةلوبقم، مدقو قمع ةريصب اديفمً انل عيمجًا: "يىقب فنعلا نعفاً

 فرصب ظنلار نع عفادلا".21 وهذا نيبي طبضلاب فيك انيلع أن ركفن فنعلاب يكل هجلاعن. واذه

 ريكفتلا اندوقي إىل ةريصب ةلاعف؛ يأف معلل موقن هب ضيفختل فنعلا يف يأ ناكم نوكيس هل أرث ذو

 ةقالع فنعلاب يف كلل ناكم.
 
 
 

21  - NGUBANE, BEN. AP WIRE REPORT, JULY 27, 1998. 
39 



 �دتم مامأ ةيعمجلا
 ُق

 دقل ديأ ثحبلا يملعلا قمع ةريصب يبوغنن. ىدحإف قاروألا يتلا

 ةيناطيربلا لعلم سفنلا رهظأ�تْ نأ� تالاِح لاقلق بائتكالاو يتلا عقن اهيف ةجتانلاو عن بقرت ههذ

 رابخألا ـ أو الاكشأً ةفلتخم نم "ةيلستلا" يتلا مسرت ةعيبطلل ةيرشبلا لاصةرو نفاهس لاباقضة

 ردصلل ـ رثؤت يف ةقيرطلا يتلا ىرن اهيف كلل ءايشألا. نم احضاول نأ ةيبلسلا يتلا انبكاوت ـ

 نم يأ ردصم رابخأ أو ايخلل ـ" عزنت ىلإ زيزعت راطإ يلقع يبلس نم متحملالل نأ نمكت في
 ثادحأ راكفأو تايركذو ةيبلس عزن اهنع ةيباجيإلا اهلمهتو"22 (لاتديكأ نم يدنع).

 نمو حضاولا نأ كلذ نكمي أن يدؤي ىلإ لحقة ةغرفم ـ ونم حضاولا، يف ةقيقحلا، هنأ قد

 عفلل. ةمث ريثكلا نم طقس عاتملا ئيسلا يف ملاعلا، هتيؤربو نع برق، يعبداً نع اهتيبسن، صنلل

 توعق أن تكنو رومألا اذكه. نعودام تكون انتاعقوت ةيبلس، نإف ةايحلا اهزجنت ب�يرس. تاعقوتلاف

 ىلإ

 ةيبلسلا بجحت انتاناكمإ يإلاةيباج يتلا اهجاتحن حللّل تالكشم نم ثملل فنعلا.

 نم يقطنملا، نذإ، أهن يكل نشده صوارً ةيباجيإ بجي أن نوكي انيدل عفلل سكاعم، ىنعمب أن

 عجنلل مألاور تبدو ضفألل رادقمب ام ىرن بنأ فنعلا اهلعجي أسأو. اننكل ال ركفن ةتبلا يف فاشكتسا

 بناجلا لامءيض أدبملل. يحث نكمي أن نوكي ىلع اسملار هسفن ثمالً خرب حديث عن "ملعتلا

 يفطاعلا" (هو ريبعت نهار عونل من بيردتلا ينواعتلا كنا زتيفاد ثدحتي عنه ذنم نيسمخ اماعً)،

 ناونعب "دسر مويلا: حبك فطاوعلا ةفينعلا لىد افطألالل".23 نكل، لعى يبسلل ةشقانملا بسحف،

 اذام لو انعضو نعواناً ةلاقمل "دسر امويل: قالطإ نانعلا فطاوعل افطألالل ةنونحلا"؟ هاذ رمأ غري

 دراو هنكل يف عقاولا رثكأ ةحص. امكو انيأر يف رابتخا زتيفاد، نإف عفاد بابشلا يعيبطلا نواعتلل

 �يغشلل اضعبً من ةقاطلا يتلا ميكن ةقيرطب ىرخأ نأ يذغت مهتيناودع.

 تضرعُ مؤرخاً يبالطل امليفً يقئاثوًا وحلل اراثآل ةيثراكلا ةعزنلل ةيرامعتسالا. دقو هظأر

 مليفلا ةدوجب ةغلاب ةقرافملا نيب ام ثدح يف دنهلا نيبو ام ثدح يف قطانم ةيرامعتسا ىرخأ،

 يفو ماقملا وألالل يف ايقيرفأ. حضوأو مليفلا فيك نأ دنهلا بتقى، مغر ديدعلا نم اهلكاشم، لبلاد

 يطارقميدلا ارثكأل ثكةفا ناكسلاب ىلع وهج ضرألا، يذلاو عتمتي قالعبات ةئفاكتم مع ةوقلا

 ةيرامعتسالا ةقباسلا، ىلع عكس لالبدان يتلا انلعجت فجنلل مويلا، لاكصامولل رووادنا لوايريبي

 نوكلاوغو اناغو رئازجلاو. ةبارغللو، لم ركذ ببسلا، ثيح لم أرجتي وعناص مليفلا ىلع نأ يوقلوا
 
 
 
 

22 - British Psychological Society: Sobel and Ornstein. “Bad News on TV is Bad News All Around,” 
Mental Medicine Update, IV.1, (1995), p.1. 
23 - Curbing violent emotions: Goleman, Joel. “Today’s Lesson: Curbing Kids’ Violent Emotions,” 
San Francisco Chronicle, March 5, 1992, pp. D3, D6. 
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 نأ� فنعاللا أدى ىلإ ةجيتن يف نيح ىدأ فنعلا ىلإ جيتنة ىرخأ. يف ختما هاذ باتكلا سوف

 ىرت اذامل رجتأتُ انأ ىلع قولل كلذ دحتيدًا.

 هفصوب ايفحص، بتك يينادلل روش مؤارخً: "لاتنويزفل دجمي فنعلا، عجشيو ىلع فنعلا...
 هطيسبتبف اياضقلل بكلاىر اهنفدي، هيومتبو لاخط بني ايخلالل والوعقا عفدي عقاولاب اجراخً".24 لنك

 إذا كنا نويزفلتلا ووئاسلل مالعإلا ىرخألا تمدج فنعلا ةيبلسلاو عجشتو امهيلع بتو امهط، اننإف

 انسل نيمزلم ريسلاب اهفلخ. امدنعف اننوقرغي يصافتلابلل: ام عراي ملاسدس، أني ناكم حرجلا، امو

 كلل ءيش رخآ

 نلنس�

 وه عفادلا، نإ ناك كانه يأ عفاد ـ اننكمي وقلالل انسفنأل: "هاذ فنع.

 فشتكنلو ام هو أطخلا صاحلالل!".

 نيح غيدو انعسوب زواجت يصافتلالل ىلإ علامق ىرنسف ايلعفً رابقتِا مألل. اميفو يلي بضع

 ةلثمألا:
 

 
 

 ةوقلا هي ةوقلا
 يف ةكراشم اهل يف ةيطغت ةيفلألا ةيحيسملا لاثانةي، رشن�ت ةلجم "تميا" تاحمٍل نع ةئم صخشةي

 ةيسيئر تكرت، يأرب نيررحملا، اهتامصب لعى لذك نرقلا. لم نكي رمألا امهل؛ امف هولعف دناغبي

 ناك ئيسًا صبوةر ةعيظف، مهنكل اوحجن يف ةياور ةصق يثمرة عن نوسلين اليدنام25. امنيبف كان

 اليدنام باشلا وطخي ىلع رفيص ءانيملا عم ةلومح بكرم نم ءانجسلا نيرخآلا يف يزجةر

 "رنبو" ةئيسلا تيصلا، ثيح ىضق ةدع ستاون نم هتايح، ناك سارحلا نوخرصي " ك! ك!"

 يف ةلواحم قوسل نيمداقلا ددجلا ثملل عيطق ةيشام، مهرابجإل ىلع ةلورهلا إىل نجسلا مهعاضخإو

 ىلإ تالالذإ ىرخأ، نكل نامـاليد دحأو هئاقدصأ اضفر ايقبو ناريسي ءودهب  مغر ديدهتات

 سارحلا: "هلل ديرت أن كلتقأ؟" نمو خادلالل تمدق سيئر سارحلا بيقنلا ريجكي انمدايً نامدالي: "يا

 ىتف"؛ باجأف اليدنام كيريج فاجلالل ءودهب: "أرظن، بجي أن أحكرذ. كذخآس ىلإ ىلعأ لسةط

 �دق، عجارت كيريج، كام
 ص

 نوكتسو جدرياً ءاردزالاب ك �ز ةب نيح يهتنأ كنم"26 كشبولل ال

 تركذ لاـ"ياتم". نكل هلل هذا رمأ ال قدصي امامت؟ الأ ملستسي لام�ـتـنورمن اعدة عنامد
 

 
 
 

24     -  Schorr,  Daniel.  “TV  Violence:  What  We  Know  But  Ignore.”  Christian  Science  Monitor. 
September 7, 1993, p.19. 
25  - Brink, Andre. “Time Magazine’s 100 Leaders & Revolutionaries of the 20th Century.” Time 151, 
no. 14 (1998), pp.188-190. 
26   - Here I am drawing on Meer, Fatima, Higher than Hope: the authorized biography of  Nelson 
Mandela. New York: Harper & Row. (1990), pp. 218ff. 
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 �ينوهجاو واقمبمة ريغ ةعقوتم؟ دقل اندهاش عيمجًا ثملل ههذ ةلثمألا، يفو لاصفولل ةيلاتلا نل ىرن
 ضعب ةلثمألا اىرخأل بسحف، بلل أدبنس يف طابنتسا اهريسفت لاعيمل.

 عبتتنل ام تاف كُّتبا "ميات" نم دور يسيئر. دعب عبر نرق حبصأ اليدنام وألل سيئر لدوةل

 بونج ايقيرفأ ةرحلا. كوام ركذتي انمظعم، فقوت ءانثأ باطخ هبيصنت، تفتلاو ىلإ صخهم دللاود

 ف. ويلبد دي كرالك، وانتولل يده الئاقً: "أان روخف نأب كحفاصأ، نم جألل نأ يضمن اعمً ىلإ

 مامألا.. انعد معنلل اعمً ءاهنإل التفرقة"27.

 لصلاة نيب نيذه نيثدحلا؟ نل نكمتن لطمقاً نم ةيؤر هذه ةلصلا إن� كفَّر�ان نأ� كانه يف كلل

 ام

 عارص "رحبا" و"خرسا". هلل حبر يد كرالك أم رسخ نيح ماق اليدنام بهتءاميإ ةيحلاصتلا. هذا

 فيخس. اذامو نع نامديال؟ امبر ال نوكي قد بحأ� يد كرالك صخشك، هنكل معتسالل قةو

 لغتللب ىلع ههرك يصخشلا، ننكميوا حوضوب عبتت طبارلا نيب قوهت نيجسك يف زجيةر ؤاستلل

 هتيصخش

 "رنبو" هتوقو سيئرك يف غروبسناهوج. لافقدرة لعى اومجةه صخش رمنت، دقلاورة ىلع

 هتحماسم ـ قووة صخشلاةي يف عفرتلا عن بضغلا، ىتح إون ناك هذا بضغلا رربًا ماكلابلل ـ

 نارمأ طبارتمان ىلع وحن وثقي. ناتاهف ناتزيملا لسي امهناكمإب شياعتلا بسحف، بلل ترسفان

 امهضعب ضعبلا اضيأً: ألن قلاوة يه ةوقلا.

 نحنو دقتفن ىلإ ةينالك هاذ تلارطبا اذإ ام نركفا بـ"ةوقلا" ىلع اهنأ ينعت ةردقلا ىلع لاطيسرة

 اثمللل اليدنام لاعميظ، ابلاغً ام ناك يدناغ يقر� هئاطخأب ىلع ألملا،
 باقمكولل

 ةنميهلاو بسحف.

 ودبيو أهن ناك عتمتسي بذكل، امم ناك ريثي عذر هئالمز. فذات ةرم باتنا هتخأ لاقلق لعى ام باد

 هنأكو فارتعا راض� ىلع هجو وصخلاص؛ اقفلل: "ربخأ تخألا نأ� فارتعا ءرملا طخبهئ

 اهل
 ةميزه، نأل فارتعالا أطخلاب رصن حبد� هتاذ"28

 نآلا يضملا ةوطخ ىلإ مامألا. حفقيقة نأ قلاوة ةيلعفلا ينعت رثكأ ريثكب نم استكاب تسيل

 اننكميو

 ةطلس ىلع رخآلا نكمي نأ تف ر حتلا تال لاغبيرة صاخشألل نيبضاغلا نعلاينيف يتلا زربت لعى

 حبصأ ةيعاد لافصلل رصنعلاي جروج الاوس كاحم�
 نيحف

 وحن ريغ عقوتم يف لوح�يتا مالسلا.

 "امابالأ" ظفاح ىلع ام دعو به يف هتلمح ةيباختنالا، رحوفايً "فقو ىلع باب ىنبم ةسردملا" عنمل

 بالطلا سلاود نم وخدلل اجمةع امابالأ يف زحناري ماع 1963، العاجً نم هسفن ازمرً قوايمً

 مللوةهجا يف ةيضق صفلالل يرصنعلا. نكل رورمب نمزلا، ثدح ىلع ما ودبي ءيش ام سادتعى
 
 
 

27   - Daniszewski, John, “Mandela, de Klerk debate,” AP story in the Santa Rosa Press  
Democrat, April 15, 1984, p. A5. 
28 - CWMG, Vol. 75, 1999, p. 409. 
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 عاشقنا بابض ةيهاركلا نع ذهنه. يفف 11 راذآ ماع 1995، رضح افتحالل امليس ـ رموغتنومي

 29Selma-to-Montgomry قوقحلل ةيندملا يكل رذتعي نيلفتحملل، سوداً اضيبو، نيذلا تناك تاوق

 هتيالو قد مهتبرض ابتاوارهل تحتفو ميطارخ هايملا مهيلع بقلل نيثالث ةنس تضم. تناك لتك

 شجةعا، دقف كلس يرطقاً ىدحت اهيف يضام لابدال ماكلابلل حني رصبأ مألاور ةقيرطب ةفلتخم؛ نمف

 صفلللل يرصنعلا ىلإ زمر ةحلاصملل عىل فالغ ةلجم "الفي". الف بجع نأ� يدناغ كنا

 زمر

 نأ� حبصي شصخ فينع ايفنعال، امأ صخشلا نابجلا الف. يفف
 يف

 ددري غابلاً نأ كانه مألل

 قطنملا نعاللافي نوكي رمألا موهفمًا ماكلاب؛لل امف هارن هو نفهس شلااجعة ةوقلاو، نكل يف ةيعضو

 مادختسا ضفألل.

 اننكمي اضيأً رطب نيذه نيثدحلا يف ةايح اليدنام، يأ لامةهجاو ةحامسو سفنلا، هتدايقب

 ملاؤِّثرة، وقدهتر لعى إدةرا ةفد دولة جديدة كتنا قد تقثبنا للتو من لقب شروط ةعيرم اهقفارت

 تارتوت ةبعرم تلازام ةقلاع. هلل صخشلا ايذل حماسي ادعأءه انلعً دئاق جيد؟ اعبطً. وهف سكيون

 الايمً لإى تماالك ئاسولل ةقالخ قيقحتل ماظنلا، لاذي حاتتس لان ةصرف شكتسااهف حالقاً (خصوصًا

 يف نيلصفلا لاخسما اسلاوسد). امأ نآلا، ركفتنلف يف دحأ ثادحألا ةيفنعاللا يذلا ئيس همهف ـ

 هوذه ةرملا لسي نم بقلل حصلااةف بسحف.

 يف بآ 1991، تطبحأ ةضافتنا ةيبعش ناقابالً ناك نم هنأش أن عجر ايسور لإى الحقبة

 ةينيلاتسلا. دقو تفصو ةلجم ةيلاربيل تاذ شأن ثدحلا يلاتلاك: "فشلل بالقنالا. راهنا ماظنلا.

 ةرملو ةدحاو ناك ملاعلا ظوظحمًا".30 نكل ةمواقملا عشلاةيب ةحجانلا بالقنال بآ لم تنك

 "ةظوظحم"، بلل تناك ةجيتن اعفألل مدروسة اهذفن ماقومون نويفنعال ناعجش نم عمتجملا المدني

 اوناك رديسنو كشبلل مظنم روهشلو تاكيتكت ةيفنعال، ئزجياً نم الخلل تاشرو معلل أدااهر

 عم �دهل يتشرو معلل يوايمً يف ةفاك ءاحنأ
 ما

 نوبردم نويكيرمأ نوبرجم (أدح يئاقدصأ رادأ

 ايسور يف لذك فيصلا). كلل هاذ كنا هجموالً ايلكً ةفاحصلل. دقو بتك تعم ِرض� ريمضلا لأكنسدر

 نيزونورب دعب ةرتف ةريصق ىلع بالقنالا: "لم نكي بالقنا بآ حداثً مفئجااً. ةأجافملا ةيقيقحلا
 تناك ةعرس هطاقسإ و'احالسل' يذلا رصتنا لايمو ناك اعافدل يفنعاللا ملادعوم يعامتجاًا"31

 
 

 29 ـ يف ئاوألل العام 1965، طخط نترام ولثر نيكغ نبالا تؤمومر ةدايقلا اسمليحية بونجلاية (SCLC) ةريسمل

 تقلطنا نم دميةن امليس يف ةيالو امابالأ هاجتاب نومتوغمير ةمصاع الولاية للةبلاطم بإلغءا يمتلايز نيب يبخانلان يف

 ولاالةي. فترعتض ةريسملا موجهلل رهلاباوتا وازاغل الميسلل للمدعو نم قبلل الرشطة. متوّثتل نلاتةجي البمشارة لهذه

 ةريسملا اتلارةيخي عيقوتب سيئرلا وجننوس رشموع ناقون الحوقق االباختنية يف بآ 1965 ليحبص ناقونًا ـ المجرتم.
30 - Remnick, David. “Dumb Luck: Bush’s Cold War,” The New Yorker, Jan 25, 1993, p.105. 
31 - E-mail from Peacemedia section of Peacenet conference on September 28, 1991. 
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 ثدحتأس رثكأ حالقاً نع اذه كشلالل عئارلا من عافدلا (في لافنيلص بارلاع نماثلاو)، امو ميكن

 هينعي ةبسنلاب انتيبلاغل يتلا سيل نم متحملالل نأ كراشت يف ةمواقم "ةطلس بعشلا". امو أود�

 هيلع اآلن هو أن حاجن ةمواقملا رسلايةع بالقنالل، يذلا بدا رذعتم ريسفتلا و"مظوظحًا" نأ

 ولسئالل مالعإلا روهمجلاو ماعلا ـ يدلو يلقلل من كشلا، اميف قلعتي ةدايقلاب سلايساةي ديكأتلا

 الو رذعتم ريسفتلا، امنإو ناك ةجيتن معلل بوؤد ةيحضتو ثيح تعبتا قوعاد جداً ةبسنلاب

 ـ لم نكي حمظواظً

 �رضنا

 ع

 ةبعللا ناكو ؤبنتلا ايلاثمً. نيحف كردت أن كلل صخش بيجتسيس ةبحملل أو كللرةيها نيح

 هيلع، نوكت يف كقيرط مهفل هذا "زغللا".

 مل كين ليمزي يقيدصو سيجري فوناخيلب، يذلا كنا نآذكا بئانًا ريدمل دهعملا يتييفوسلا

 تاساردلل ةيكيرمألا ةيدنكلاو، يف وكسوم يف كلذ مويلا مساحلا يذلا طبح هيف بالقنالا. دعبو

 ةنس هتعمس فصي ام هدباك امدنع دهاش صلاور ةينويزفلتلا ةقحالتملا نيلمركلل، قوطملا بالجدنار

 اكلاةحل صملاوّفتاح، ىنبمو ناملربلا رلاوسي هماخرب بألايض هجاجزو، يذلا ال هسرحي سوى

عزلل: إناه ةروص ةيروطسأ بيرقتًا ةطلسل ةيندم ترعتض موجهل يفنع. تلزام ركذأ
� 

 سانأ

 ةفطاعلا ةئداهلا يف هتوص يتلا تذوحتسا عىل نيثحابلا نييلودلا نيعمجتملا هلوح. اقلل: "اذامو

 لدكي ضدمه؟ ام يذلا نكمي نأ همدختست ضد كلت تابابدلا تالقانو نجلاود لامةحفص؟ - ال ءيش.

 ال ءيش ىوس حورلا ساسحإلاو ةيعرشلاب دادعتساو ضعبلا للمةرطاخ مهتايحب". مآلل نأ ال تنوك

 ةيرخسلا ةفهرملا قد تتاف يئالمز؛ نأل لاـ"ال ءيش" ههذ هي ةفصولا يسالكلاكةي نعاللف انلاجح:

 حورلا، حإلاوسسا ةيعرشلاب (يأ أن ةيضق ءرملا ةلداع)، دعتسالاواد للتةيحض ـ إذا بلطت

 رمألا نأ يحضي ءرملا تايحبه. كلت يه طبضلاب رومألا ةثالثلا يتلا عجتلل ةمواقم ماظن اجرئ

 ةحجان. كداقتفاو لهذا ينعي الأَّ نوكت اقدراً ىلع توضحي ام يه ىوقلا يتلا تناك ةلعاف يف

 ةهجاوم بالقنا بآ 1991، بابسأو راصتنا بعشلا.
 

 
 
 
 

 ىعد يوغوسايفال، ثيح شيعي سانأ من

 رسلا افوشكمل
 يف كاذ بناجلا نم راتسلا يديدحلا تناك كانه دالب

 فاقثات تاءامتناو ةيقرع ةفلتخم بنجًا ىلإ جبن. مغرو تارتوتلا اميف مهنيب اوناك نولمعي اعم،

 نوبهذيو ىلإ سرادملا اعم، نورجاشتيو، نوجوازتيو. دقو دما هاذ عضولا رقوانً. ثم تاذ يوم،

 امدنع طقس ءاطغ ةرطيس الودلة كارتشالاية ةيزكرملا، تظشت لاتاعومجم  ةيفاقثلا لاريسيئة

 ثالثلا (يه تسيل تاعومجم ةيقرع). تناكو ةجيتنلا رثكأ ام ترم هب وروأبا نم فنع مر �وع،
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 متحمولل يف يأ ناكم رخآ، ذنم برحلا ةيملاعلا ةيناثلا. دقو ستاءلل نوريثكلا: "لاذام؟ فيك مهنكمي

 رشح سانلا يف تارايس شاملاية نم ديدج؟". داتعملاكو، ناك كانه أولكئ ذلاين اولاق "ال جباو".

 رخآون بـ"خيراتلا"، امك لو نأ� تايركذ ةكرعملا لاشةريه يف ماعلا 1389 ناك زلاامً أن

 دهشتساو

 �يرأث اهل، مغر نأ سانلا لاذني اولتاق يف هنيح قد تاموا ذنم خمةئامس ةنس...

 نكل يف كلل اذه، طألّل دحأ لاعماولل ةعئاشلا ةلذتبملا: سلالطة ةماسلا للدةياع. ىدلف ناكسلا

 فالسلا يلامشلاين يف ودلالل اىرخأل نم ابوروأ ةيقرشلا شلايةيعو باسقاً (في ايراغنه اينامورو)

 كش� مراع ايحلل ام اوناك هنودهاشي ىلع تاشاش نويزفلتلا ةيمسرلا أو ام اوناك هنوأرقي يف

 يتلا فرشت اهيلع ةموكحلا. بسلوب ام دمخ اذه عونلا نم كشلا يف وغويسايفال، إن امن

 فحصلا

 يف صألالل. سانلاف انه اوناك نوقدصي امئاد، اولازامو دصيقنو، ام هنودهاشي أو
 �ودج

 ناك قد

 هنوعمسي يف نويزفلتلا32. رمتساو فوخلا يف مهميسقت؛ فوخلا يذلا عم� اسوئلل مالعإلا بواةطس

 نييسايسلا انيثحابل نع ءاقبلا يف لاسةطل.

� "ةفاحصلا ارفصلاء" يه يتلا محقأت
 نأ

 كشبلل ام، سيل اذه رمألاب ديدجلا، إذ ملعن عيمجًا

 تايالولا ةدحتملا يف نزاع مع اينابسإ ماع 1898. نآذاك تناك ةفاحصلا ةيقرو كشبلل يسيئر، مأا

 نآلا كانهف لاتنويزفل (يفو ةلاح ادناور، لارويدا). نكل قرفلا نيب نآذاك و نآلا سيل رفقاً

 بسحف: هنإ قرف "روذج" فصن نرق نم ازعنالالل فنعلاو، نمو سلام� يلقعلا مكارتملا

 جعيمًا رثكأ نافالاعً بائتكاوًا ةضرعو رللد� فنعب امهم تناك حدود أطخلا نيب عألارقا يجولونكتًا

 ةيعرفلا يفاقثلاة يف عمتجم ناك الباقً ةايحلل اقباس، أو نيب نيترايس ىلع طقير يذلا انلعجي

 وأ نيب تاعومجملا

 عيرس محدزم. ريشتو ساردة ندنل يتلا ساتدهش ُت اهب البقً ىلإ اذه ريثأتلا، كلذكو املكلات

 ةميكحلا يينادللل روش، وتاملك ذيملت لامةسرد يذ يتنثالا شعرة ةنس يف اتناس روزا، وفيلاكراين:

 ول لم نكي كانه فنع ىلع ةشاش زفلتلانوي ناكل كانه ددع قألل من نلااس لاذني نوأجلي لإى

 يف اشلارع. تعأوقد� ضيأاً أن اسانأً قألل كااون نوضرعتيس تقلللل واطخلف ارومأوً ىرخأ33.

 نوكيس لاوضع اذكه؛ وهف ةطاسبب "فنع يف خادلالل هلباقي فنع يف جراخلا"، يهو فنعلا

 ةيلج ملعلل ةرطفللو يلسلاةم انبراجتلو ةيصخشلا  خلااةص  يتلا، عم كلذ، بغرت ضعب ديكأتلاب

 ةجيتن

 رئاودلا يف تعاباهرا راثم دج،لل اهنكل سيلت كلذك. اذإف ربأزان فنعلا يسكنو انيدل ديزملا من

 فنعلا، اذإو أ ّكاند ىلع املالل شجلاوع سنوكي كانه ديزملا نم مئارج ةقرسلا، تارابعبو فطلل
 
 

32  - BRITISH INDEPENDENT TV JOURNALIST GABY RADO ON LOCATION, QUOTED IN THE WASHINGTON 
SPECTATOR, FEBRUARY 1ST, 1994, P. 2. 
33   - This quote and the next from a Sonoma County school newsletter called Kid Konnection, July, 
1994, p. 21. 
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 ميكح رخآ هرمع تنثاا ةرشع ةنس: "ىقلتي سانلا ريثكلا نم راكفألا نع لاجسن [ىلع تاشاش

 نأ لذك رمأ� ديج، ةجيتنلابو نوبصتغي سانلا". دقو راشأ ددع نم كلاتَّبا
 عيوتنودق

 نويزفلتلا]

 مؤارخً ىلإ نأ� باعلأ ويديفلا اذتاه يتلا مدختس يف شيجلا، يتلاو مدختس دادعإل الجندو من جألل

 اتقلا،لل عليب اهب انبابش، ىلع يبسلل ثملاالل: بابشلا الذني فلخوا انل إىدح رثكأ تايركذلا ماليإاً يف

 اكيرمأ، يه ةحبذم ةيوناث ايبمولوك ثيح ماق ناباش قالطإب ناٍر شعوئاي اولتقف  12 من مهئالمز

 اسردموً ةفاضإلاب ىلإ حرج 24 نيرخآ بقلل مهراحتناا34.

 ودبي نم ءابغلا قبطملا نأ عفنلل هاذ انسفنأب ثيح عسوب ءرملا نأ مهفي ةرارملا ةنماكلا اروء

 تاملك بتاكلا يكيرمألا دنيولل يريب: "رفلاضةي امئادً يه أن قلط طايشلاين أوالً كشبلل اعم،

 نمو مث، ةقيرطب ام، حبصن ءايكذأ امب يكيف ةرطيسلل اهيلع. ههذ تسيل ةيلوفط، الو ىتح "عضافً

 يناسنإًا"، بلل يه عون نم لاحةقام ةغلابلا. امبرو نل عيطتسن بلغتلا اهيلع ذاقنإو انسفنأ ىتح

 ديعتسن ح ان ميلسلا اهوعدنو ش �راً.35"

 عدتلف�اه ارش، نكل نك حذارً: كانه ملاع عساش نم فالتخالا نيب رابتعا
 ايدج،

 نإ ناك اذه

 ءيش ام رشاً رابتعاو صخش ام ريرشًا. ةيجيتارتسالا ألاولى دشحت رداصملا ضد ةلكشملا، أام

 ةيناثلا ديعتف فطق تودير علاّلة األةيلو فنعلل، يتلا هي إاردة مةضير، ءايتساو، فعضو يف تلافعالل

 يفطاعلا، ةيهاركو يف ةياهن فاطملا.

 امدنع "كاح" ءاضعأ ةعومجم اصتالالل روألاوبةي نيعمتجم "امالسً" نم جألل اياقب وغويسالايف

 �دق، لم �يولِل
 ص

 في ماعلا 1998، لم اوذختي ةيأ تابيترت صخت� اعإدة رظنلا يف ميلعتلا، وكشبلل ال

 دحأ هابتنالا ىلإ تاطحملا ةينويزفلتلا ةيموكحلا يتلا ترمتسا يف بثّ ةيهاركلا يتلا رشتع

 باوبألا فنعلل. امكف ينربخأ ةبآكب دحأ يئالمز يف عقوم ثادحألا: "اوتتصلل ةيذغت مظعم سانلا

 تاعرجب ةتباث نم ةعزنلا ةيموقلا ةياعدلاو ةيهاركلاو فاصنأو قئاقحلا ماكحألاو ةقبسملا". دعب

 لذك ىلع روفلا تعلدنا برحلا يف وفوسوك.

 امدنع ىرن اصخشً ام ريثي لاكةيهار دمعتب هذهب ةقيرطلا، ال بد أن رعشن أن� ىذألا من ذلك

 جادً لإى حد� اننأ ال هيدأ لان بالل إاذ لم عفنلل ئيشًا ام هنأشب، لنك هتوعد لابـ"ريرش" مأر

 قيمع

 بلطتي رذحلا. امثيحف نوكي كانه رش ال بد نأ نوكي كانه افعلل رشلل: صخش ام رياغم رطخو.
 
 
 
 

34- see Grossman, Lt. Col. Dave, and Gloria Degaetano. Stop Teaching Our Kids to Kill: A Call to 
Action Against TV, Movie and Video Game Violence . New York: Random House, 1999, and Kara 
Platoni, “The Pentagon Goes to the Video Arcade,” The Progressive, July, 1999, p. 27. 
35 - Berry, Wendell. Standing by Words. San Francisco: North Point, 1983, p. 65. 
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 امومع، أفض�لُل داقتعالا اننأب قلطن نانعلا لههذ نيطايشلا نم الخلل عون نم أطخلا يواسأملا،

 عون نم رؤةي ةيماعتم (يسهيما يريب "ةقامح ةغلاب"). امو ازلل رمألا يغر متكملل مامتًا هنكلا

 ةبراقم رثكأ ةيلمع، امك ىرنس يف صفلالل يناثلا.
 

 
 

 ةياغ ةايحلا
 دقل عّتتم اسوئلل مالعإلا امامت، بابسألو ةصاخ اهب، لعى ةيمانيدلا سبلايةط فنعلل امم

 ىضتقا انم وقلالل هنأب سيل نهاك أي باوج. نكل كانه اوجب، ودق انمق ةنياعمب ءزج هنم للتو.

 دقف انقلخ نحن، كشبلل يعامج، ثملل هذا خانملا نم فنعلا ةيبلسلاو يذلا ودبي نأ ةايحلا ال

 حتسيقها- انتايح ةايحو نيرخآلا. يفو تقولا هتاذ بيقى فنعلا "مريثًا" ىلع قألا،لل انحنميو عشوراً

 قفتي عم هذه اوصلرة هرابتعاب نعافً مو �جاهً ضد سفنلا، أو هنأ يعجلل
 راحتنالاو

 ئازفاً ىنعملاب.

 ضعب انبابش نيلزعنم لإى ردجة أن حبصيوا هم مهسفنأ "آخراً" ةبسنلاب مهسفنأل؟ ةيأب اح،لل هي

 ةرهاظ راحتنالا ىدل نيقهارملا يتلا تجانرب ىلع عجارتلا لإى فلخلا رظنلل ىلإ ماكلل الصوةر.
 لذلك ينوعد اهغوصأ ببساطة ردق ناكمإلا.

 ةايحلل ةياغ. وبعسو يحلاوانات شيعلا نود فاشتكا هذا رمألا، نكل رشبلا ال يطتسينوع كلذ.
 يفف ىرجم خيراتلا حترتلل تاراضح يف ناحفار داح، نتتفتو امب هو يشماه، فتدقف هتيؤرا لام

 شيعت نم هلجأ. نيحو ثدحي هاذ ـ ودبيو هنأ ثدحي دوايرً ـ ال دوعي عسوب ةفاقثلا اهتمرب رؤةي

 اهتهجو. ثدحي كلذ عنامد دقفت يحلااة اهتياغ (أو ودبي كلذ)، أدبيو ألافارد، اولانيعق يف قبةض

 كآتلالل يذلا ربام ال كيونون نيرداق لعى ملقأتلا هعم، يف باحسنالا نم الةايح اهسفن. يلاتلابو

 نيقهارم نورحتني امك لو أن� رمألا ةعدب، ىرنو ءابطأ عاسيودن سانلا ىلع ءاهنإ مهتايح

 من مهتدعاسم ىلع شيعلا، ىرنو وعلادة ةبوقعل ملاوت ـ أي كلل ضارعألا امل هاعد لابابا ىرن

 بدالً

 "حةراض ملاوت هجوملا". وهو يف ةقيقحلا، سيل مواتً مو �جاهً هتاذب، امنإو هو توم مهجو
 امهإلابلل. امدنعف ال مدقت انل ةايحلا ىلع اهنأ ةياغ اهتاذب ذختي توملا فنعلاو كشلل ءارغإ بيهر.

 جأ،لل امكو غاص لذك بتاك يكيسالك يدنه ميدق: "أولكئ ذلاين جنيذبون ىلإ بناجلا لاظيللل من

 ةايحلا ضميون ىلإ ةملظ ءايمع"36. نأف ثبعت مع بناجلا لظملام ةعيبطلل شبلايرة ينعي نأ تنتهي

 ىلإ فنعلا نود نأ يعت ببسلا.
 
 
 
 
 

36 - Isha Upanishad, verse 12 (my translation). 
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 اذل، فنعلاف ايذل هارن مويلا طبترم ىلع وحن قيثو بـ"ةمزأ ىنعملا" ةسبتقملا نع رابعة

 فوسو داجألل نأ� أةمز
 ض،

 ةكبشل بقتسملالل يباجيإلا يف ناونع هذا لافصلل. دقل د تج عك

 ىنعملا يمتنت ىلإ ةلحرم ةيزكرم. اذإف ناك رشبلا ال نوفرعي ىلإ نيأ مهدوقت ةلحر ةايحلا، فاذامل

 مهيلع نأ اونوكي حتم �مسني رارمتسالل اهب؟ رودقمب لامنيقهار نأ اونوكي نيرشابم جدًا،

 قاله مهدحأ عنامد ديأ سيئرلا نوتنيلك ةلمح تربوةي حولل رطاخم ناخدلا وحصن بلاعودلل يغبني

 "بييأر، ريثكلا نم بابشلا الذني يدنخون نولوقيو مهنإ ال نوفرعي ببسلا يراتخون انهو ما

 نع نيخدتلا:

 توملا ال شعوايرً. يلاتلابو نإف لاقولل مهل رارمًا راركتوًا نأ نيخدتلا مهلتقيس سيل هو باوجلا...
 إذا ناك سيئرلا ج �دايً... عرشيلف يف داجيإ طقر مهدعاست ىلع روصت بقتسملالل37."

 صخش� ىلع قيرط اينروفيلاك عيرسلا؛ نعدام عَترب اشرلاوى
 تقلل

 امدنع يهني شبا هتايح، أو

 بداليً ةلادعلل؛ امدنع بلقني رجلل ىلع هتلئاع، أو يرجي بدل تاريجفت ةيوون، فذلك لسي ببسب

 املالل أو ةريغلا أو ةكرح ريسلا. هنإ، اساسأ، نأل ةايحلا تدقف اهانعم ةبسنلاب مهل ـ سيل مهعسوب

 تسمقبلل هل يأ� أملل أو ةياغ. نكمي مللالل كلولل كلت لاعماولل ىرخألا نأ جعتلل يف حدوث

 "روصت"

 فنعلا، لنك طقف يف أوطاس سانلا نيذلا، شعوايرً أو ةقيرطب ىرخأ، تدقف ةايحلا اهانعم لابنسةب

 مهل، أو ةقدب أرثك، لاذني اودقف ةيؤر ةميق يحلااة يتلا ال ردق نمثب، يتلاو اهاعد فوسليف نوياين
 "ىنعملا يذلا ال بضني"."38

 ذنم دهع بيرق، تناك كانه ةرشن خإةيراب ةيعماج وحلل خاتقار عئار حقاً يف ملع ةثارولا

 يئيزجلا. دقل ناك يئالمز نيرداق لعى "تريوص" لامعقو اذته لعى يلخلاة ثيح دبتتلل تانيجلا

 اضيموً اتوفخو، ثيحو بلط نم DNA الانقالط جاتنإل RNA سرلاولل ءدبلل عنصب ءزج من

 ضعتم�. امنيبو تنكُ صاوألل لاةءارق، نمداشهً نم ىدم ام انلصو هيلإ ذنم يتمهم ةددحملا ةريصقلا

 يف لامدرسة ةيبطلا (ال هيم أبداً ذنم ىتم كان كلذ!)، بدأت سيساحأي األةيبد يف عرق أرجاس

 راذنإ ةتفاخ. تفوفقتُ خأوذتُ ئيشًا نيعب رابتعالا: يف ههذ ةلاقملا ةريصقلا، يلاوح ةئمتس ةملك،

 ترهظ "ةلآ" ثالث ةرشع مرة. وهاذ ما ىعد يف رئاودلا ةيبدألا "صنلا يعرفلا": ىتحف حني

 انربخي بتاكلا نع زاجنإ يناسنإ ميظع، كينو انربخي اضيأ، يف كلذ قفدلا يوقلا نم ءاحيإلا، أن
 
 
 

37 - Rich’ard Magee, quoted in Youth Outlook (YO) for September 11-15, 1995, p. 6. 
38 - Heraclitus, fragment B 45: “You will never reach the limits of the soul [or, life principle], travel as 
far as you will by any road: so deep is its meaning” (my translation). 

 يأ امك قالل يهراكليسوت يف عطقملا 45: "لن صتلل دبأاً دودحل حورلا (أو مبأد ةايحلا)، امهم ساترف ىلعو أي

 قيرط: نأل اهانعم ال نتمها نم ثيح هقمع. (يتمجرت)
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 لذك ىرج وقف ىنعملا يفرحلا انتاملكل: "تنأ ةلآ، تنأ ةلآ، أتن ةلآ"39. اذهو ام ىعدي ديرجتلا

 نم ةيناسنإلا، فرتعملاو هب امويل يف تاساردلا ةيملسلا ىلع هنأ صألل ىتش اكشألل فنعلا.

 راشأ نتسويه ثيمس مؤارخً إىل هنأ "بةبسنلا ىلإ انتفاقث مجإاال، نل ثدحي ام هو يسيئر ىلإ

 نأ شتكنف نم نحن؛ ةقيقحف ةلأسملا هي اننأ مويلا ال نملك مفاحاتً حللّل ةلكشم من نحن، تسيلو
 كانه ةهجو نرظ ةكسامتم طللبةعي ةيرشبلا يف برغلا مويلا."40

 "نم نحن" اؤسلل حيسوم يف ةيفلخ كلل ةشقانم يف هذا باتكلا. هلل ننح تاقولخم مادةي

 ةلصفنم ـ يف هذه ةلاحلا، من بعصلا نأ نىر فيك نكمي الأّ نوكن نيناد يف مأور ملاكنةسفا

 ازنلاوع ـ أم أنان نوطبارتم عىل وحن ال ميئر ربع ام هاعد امتاهملا ناغدي "ةدحو بلقلا" يتلا

 نمكت فلخ كلل ام هو يقيقح، زواجتتو تافالتخا دسجلا ةفاقثلاو لاو �متاببح  اهوركملاوت

 نايدألاو ءايزألاو؟ يف ةلاحلا ةريخألا، امبر نوكي ةايحلل معىن خفي� قيمع غرم

 تايجولويديإلاو

 كلل ءيش. يفو ههذ ةلاحلا، ام ازلل انمامأ ريثكلا هملعتنل.
ـ نم  ال أشني بناجلا ملظملا ملعلل ثيدحلا ـ ءوسلو ظحلا كانه بناج ملظم يف ملعلا ثيدحلا 

 حبد� هتاذ، وبةجرد قألل نم يأ� من حقئاق ةعيبطلا. إهن ينشأ نم ةقيرطلا تلاي راتخن اهيف،

 ريغ عاو، تايطعملا لاعةيمل معدل عابطنالا اننأب درجم تالآ ةيجولويب يف كوٍن مادي� ال لعلام

 ىلع وحن

 ىزغم هل، يذلاو ززعي ساسحإلا لا �مقلق لدى نيريثكلا بنأ ةايحلا ج ةد نم ةياغلا. لعللفم كلل

 حلاقّ يف َق صر ههابتنا ىلع تايعيبطلا، يأ ىلع ملاعلا يجراخلا، سيلو هل قحّ وقلا،لل عنامد يموق

 هنإ قد ق �دم انل ماكلل لاقصة.

 ثدحتي ءاملعلا، أو مهضعب، نع "ساسألا بلاييجولو فنعلل"، فإمهن نوفرحني نع عمق كلذب،

 امدنع

 ريكفتلا. ملعلاف، امك زياولهنو ىلع قألا،لل هنكمي ةسارد تالوانتم ءاضفلا يجراخلا ساولاعة بال

 �رٍض. ةلصحمكو، في
 �م

 ةياهن، نكل ال هنكمي ةسارد داعبألا ةيلخادلا نئاكلل يرشبلا ىلع وحن

 ىرجم نمزلا، يهتني نيذلا يحت �وولن ىلإ ملعلا اثحبً نع تبوجأهم وحلل ةايحلا إىل روعشلا مهنأب ال

 نوكلمي ثملل كلت داعبألا، يوشنورع ءاوخلاب. ةدارإلاف ةيناسنإلا بنلاولل لاوجاملل ضرغو ةايحلا

 يغاطلا يه اهلك نم فنص رومألا يتلا ال اهسردي لاعاملء يتلاو ال دقتع نواعً ام، يف ةياهن

 هيف
 �ملاغى

 فاطملا، اهنأ ةدوجوم الب تريرب مامتًا. صيوبح هذا عفادلا نحو يلازتخالاة نمض ملعلا

 يف وقعلل ءاملعاللا، صوصخوًا نعدام متي هميخضت ىلإ حد� ريبك نم بقلل ئاسولل مالعإلا.
 
 

39- Sanders, Robert, “Berkeley, LBNL Scientists Snap First 3-D Pictures of the ‘Heart’ of the Genetic 
Transcription Machine,” Berkeleyan, January 19-25, 2000, 3. 
40  - Quoted in Glazer, Steven. The Heart of Learning. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, (1999), 
p. 218. 
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 فـ"شتكااتاف" ريراقتلا ةيمالعإلا جلاديةد يف ةيمتحلا املادةي دعمبلل يلاوح نيج ايمويً: نيج

 ةنادبلا، يضفتلالل يسنجلا، ءاكذلا، ةبغرلا ةيسنجلا، اميفو إذا تنكَ بحت ةدبز لافولل ادوسلاني ـ

 ايتل فشتكاوا وتلل أن نيجًا أو مرهوانً ام "اهببسي".
 سيل نم ملاع وؤسملل هعسوب ءاعدالا ايلعفً نأ� ناكمإلا عبتت رثأ ام هو ديقعتب ةقدو بضغلا أو

 تاوهشلا امدنع يّتذخ نيج أو نومره ام وضاعً انيعم، اننكل روهمجك ماع ىنثتس نم ثملل ههذ

 ةقدلا. صنفلل إىل العشور اننأب ال نملك ةدارإ، أون سيلت كانه دراما خصال ةرمتسم لنئاكل

 يرشبلا، اننأو نودب ىنعم أو هاجتا، يلاتلابو، امك اقلل يكسفيوتسيد يف "هلبألا"، تومن نم سأيلا:
 "طرشلا يرهوجلا األولل للجوود يناسنإلا هو نأ ىلع ناسنإلا دوامً أن يكون اقدراً لعى الانءانح

 امأم ءيش ام ال يئاهن يف هتمظع. اذإف ناك سانلا نيمورحم نم ميظعلا يئاهناللا، نلف رمتسيوا

 يف شيعلا نوتوميسو نم سأيلا."41 دقو ناك رماوقه بونج نطسوب ةتسلا ةلثمأ ىلع كلذ، وكانه

 ويلام ريثكلا ريثكلا مهنم.

 امدنع حبصت ةلئاع ام، ةلصحمك عمتجمل، "ةلتخم يفيظوًا" (اذه ريبعت فيطل ارظنً ةاسأملل)،

 بشي� افطألل مهصقني نامألا مارتحاو تاذلا، نونوكيو ةسيرف ةلهس امل  هتعد ةكبش ملاسبقتلل

 يباجيإلا "مزأة ىنعملا سحإواس ءاوخلاب ايذل رضحتسي ةالاغم يف تلاويكد لعى تسالاهكال

 امم متر� هب انتراضح. مهنإ نودجي ةبوعص ىوصق في نيبت ىنعم ةايحلا، أو يف داقتعالا

 ىنعم، دبيونوأ بـ"توملا نم سأيلا" فلأب ةقيرط، ىتح نإو لم هاشيودا زاهج نويزفلت يداملا"

 نأب ةمث

 لطمقاً.

 امدنع ركفأ ملاعلاب ديدجلا ئاسوللل مالعإلا، ركذتأ ارمأً راشأ هيلإ مؤارخً فظوم خدامت

 ةيعامتجا صوصخب ةياعر ةلوفطلا: "سيلت انيدل ةركف كم هو رمدم عضولا يذلا هانقلخ. اهنإ

 ةبرجت ةيعامتجا سايقمب ريبك نودبو تاودأ طبض ايلمعً"42.

 نكل هذا باتكلا هو عن ولحلا،لل لوسي عن تالكشملا طقف. ضعبو صصقلا تلاي اهتيور،

 يتلاو اهيورأس، يه حقاً وحلل سانأ نييداع نوزجني يف مهقيرط ام هفصو يكسفيوتسيد يف ؤَّلهف
 
 
 

41  - Dostoevsky, Fyodor. The Possessed (a.k.a. The Devils). New York: The Heritage Press, 1959, p. 
571. Though this sentiment is put in the mouth of an unlikely character, there is no doubt Dostoevsky 
himself subscribed to it. 

 مغرو نأ هذه الشمارع دق قنلت ىلع ناسل شصخ ذي عبط غير بحسم، ام نم كش يف نأ دويوتسفيكس قفاوم

 اهيلع.
42   - Conniff, Dorothy. “Day care: a grand and troubling social experiment,” Utne Reader (from The 
Progressive), May/June, 1993, p. 67. 
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 ميظعلا ـ سانأ نوعفتري هاجتاب "اميظعل يهانتماللا" ربع ةباجتسالا ةلقاعلا ريخلل. دقل انحمل وتلل

 هنأ ال يوجد جباو دحاو بلل نيباوج عن لاؤسالل ئاقلالل: امذا يمنك معلالل لنوص بابشلا نم الأيس

 نم مهتايح؟ بوانعس داجيإ قرط ضفخل فنعلا داجيإو سحإاس ديدج ةياغلاب. امكو انأدب ىرن، نإف

 نيذه عورشملاين نيريبكلا ىلع لصة ةقيثو اميف امهنيب.
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 «انأ ُأرق� دوجوب ةقاطلا ةيريمدتلا، اهنكل ةلئاز ةميقعو دوامً أمام يعادبإلا يذلا هو مئادلا. فذإا
 ناك ةقاطلل ةيريمدتلا ديلا ىلوطلا، شهنتسف كلل رلاوطبا ةسدقملا ـ بحلا بين بألاوني فطلاو،لل

 خألا تخألاو، الديس عباتلاو، مكاحلا موكحملاو» (م. ك. يدناغ)
 

 «ييفك نأ سبعي أرلاي ماعلا يف هجو فنعلا حىت دقفي كلل هتوق» (فيل يوتسلوت)
 

 نيح تأدب هذه ةباتكلا، توهج تائم بابشلا نم اكيرمأ ةيلامشلا وأابورو أومةنك ىرخأ لإى
 اكيرمأ ىطسولا اهريغو نم انملاقط لحةيام نيلماعلا يف اجملل قوقح ناسنإلا لاميددهن

 مهدوجوب. امو ازلل معلل هءالؤ بابشلا هجموالً ىلع طناق عساو روهمجلل يكيرمألا، امك

 ىلع هذه ةبرجتلا ةعئارلا. عمو كلذ، مهنإ نودوجوم كانه.
 �مبطقاً

 تمصت ئاسولل مالعإلا اتمصً

 نيراك دير ةدحاو نم ءالؤه بابشلا. يفف ماعلا 1989، تناك نيراك ةعبرأو نم طتملاونيع

 نييلودلا نولمعي نمض ةعومجم ىعد ةيولأ مالسلا ةيلودلا (PBI) امدنع وقاوع ىلع نيح ةرغ

 يف ةضبق سرحلا يموقلا لسلافيرودا. ناك ةثالث نينطاوم نابسإ نم نيب ةسمخلا، فُأاودعب لعى

 روفلا، نيكرات نيراك نكلادةي اهتقيدصو اليسرام زيوغيردور ةيبمولوكلا  ملوةهجا  مداقلا من

 رومألا. حلوسن ظحلا رفوت تقو نيراكل اصتالللل نقلابصلل يدنكلا هيبنتو عوطتم خآر يف

 (PBI) فدص نأ اتصلل يف ظحللاة ةبسانملا. ناك هاذ ثعبمًا للراحة ىلإ حد� ام، لثمام

 ـ يف لابداةي ـ من جلاندو؛ الف أدح نم لارفقي كنا قد ضرعت اقتعالللل نم قبلل ةعومجم

 تناك ةسايكلا

 (ىتح هذا خيراتلا، لم تقلل يأ عوطتم دولي يف اكيرمأ ىطسولا مغر فنعلا ئاهلالل يذلا مشيلل

 ماكلل دالبلا). تعمس رامسيال نم ةفرغ ىرخأ دونجلا امهنوفصي لابـ"إنيتيباهر نم ةسينكلا

 ةيفقسألا ةيتناتستوربلا"43. ملو عفترت تايونعم نيتأرمالا، نيزجتحمو نيرخآ امهعم، عامدن
 
 

43     -  Mahoney,  L.  and  Eguren  L.  Unarmed  Bodyguards:  International  Accompaniment  for  the 
Protection of Human Rights. West Hartford, CN: Kumarian, (1997), p. 176. I am also  drawing 

on 
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 ح �ممهول يف ةنحاش مهوقاسو ميبوصع نيعألا ىلإ ةنكث ةيركسع، ثيح اوعضخ قيقحتل متسار
 سمخ تاعاس وحلل مهتلص ةموعزملا اجربلل تاباصعلا (FMLN)، امنيب اكنت تاوصأ تلاعيذب

 جيشنو اياحضلا يتأي نم فرغلا ةرواجملا. تناك نيراك عترف نأ (PBI) رذنتس اعيرسً اهتكبش

 ربع ملاعلا نأشب تعالاتالاق اهنكل تناك فرعت اضيأً نأ تقولا ناك اريصقً ـ لم نكي كانه ما نيم�

 امع ثدحيس يف كلت ةنكثلا نإ لم مهجرخي دحأ ام بقلل لحولل مالظلا.

 يفو عقاولا، تطشن (PBI) اهتكبش ةيملاعلا، رأف تل تائم تاسكافلا ىلإ نيترافسلا نكلادةي

 ةيبمولوكلاو، تالاصتاو تاهفية ئاسرولل ةينورتكلإ ىلإ يلثممهم ثحللّ ىلع قالطإ حارس كانير

 اليسرامو فوارً. لنك هذا لكه لم ليقَ يأ ةباجتسا لعى قالطإلا من ةرافسلا لاكةيبمولو، لكن ادنك

 اطغضً ايمسرً ىلع لاحةموك لاسرودافلية، لو �متح بصةرو ال بقتلل لاشك ىلإ نأ� اهتاقالع

 تسرام

 يبسلل نيراك لعى روفلا.
 �يخلَل

 ةيراجتلا ةعساولا عم لاسلفاودر نكمي نأ ضرعتت زازتهالل نإ لم

 امهم ناك ام زجن، يألو صخش ناك، دقف ناك المعً سمؤوالً. اذكهو وتدج نيراك نفسها ربعت

 ةحاس ةنكثلا بعد عضب تاعاس اهراظتنابو فظوم يف سلاافةر: دقل تحبصأ ةأرما ةرح. نكل

 امدنع أزالل لاجدون ةباصعلا نع اهينيع خادلل ةنكثلا، تسلتخا ةرظن ىلإ اليسرام اههجوو إىل

 رادجلا: "صةرو ةلماك ديرجتلل نم ةيناسنإلا"44. ردقبو ام تناك نيراك ةديعس اهنوكل ىلع ديق

 ةايحلا، الإ نأ ئيشًا ام ضبقنا اهيف. هنإ عشور عيظف؛ ترذتعاف ىلإ ؤسملاولل يدنكلا طخاسلا ايذل

 ناك قد مشجت ءانع رفسلا نم ناس رودافلس يكل صيلل اهيلإ، ترادتساو ةدئاع ىلإ ةنكثلا، يغر

 ةفراع امب حيسدث اهل كانه، اهنكل تناك عتلم هنأ ال نكمي نأ نوكي كانه ام هو أوسأ نم تلاخّلي

 نع صدقي أبمس� ةجاحلا ىلإ ةدعاسملا.

 بتغو دونجلا، اورعشو طخسلاب؛ اوماقف اهدييقتب نم ديدج. يفو ةفرغلا لامةرواج ناك حأد

 دونجلا برضي سأر اليسرام دجلابرا وقيولل نإ "ةرهاع ءاضيب" اكنت ةيبغ امب يفكي نأل تعدو

 ىلإ انه، "اونآل نيرتس ةلماعملا يتلا حتسيّقاه يباهرإلا!". لم عيد اجرلالل ءافطل، نكل ةرداب كانير
 
 

verbal reports from several PBI workers (the story was well known in PBI circles before Mahoney 
and Eguren’s important book appeared) 

 دمتعأ انه ضيأًا عىل راقتير هفشية نتلق نع ةدع عاملني يف ةيولأ مالسلا الةيلود (هذهو الةصق رعموةف مهيدل حىت

 بقلل نأ ثدحتي عاهن ينوهام وأينروج يف اتكبامه الماه.
44   - I am drawing on verbal reports from several PBI workers. The story was well known in  PBI 
circles before Mahoney and Eguren’s book. 

 دمتعأ انه ضيأًا عىل راقتير هفشية نتلق نع ةدع عاملني يف ةيولأ مالسلا الةيلود (هذهو الةصق رعموةف مهيدل حىت

 بقلل نأ ثدحتي عاهن ينوهام وأينروج يف اتكبامه الماه.
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 تكرت ارثأً بيرغًا يف مهسوفن. دقل حتدثوا اهيلإ ك نيه، يهو تلواح أن حضوت مهل ببسلا الذي

 اهلعج دوعت: "متنأ نوفرعت امذا ينعي أن صفلل عن قيفر" - رثأ مهيف كلذ. دعبو تقو ريصق،

 أجرف نع نيراك اليسرامو، وتجرخ ناتأرمالا اعمً تحت موجنلا، يداً ديب.

 ةصقلا حتتدث نع اهسفن، نكلو ال ريض من توضحي ام تينع. دقل تماق نيراك امب ريغ

 وقعلل ضعب دونجلا ريغ عتملاانيفط درجملاوين نم مهتيناسنإ ىلإ حد ام. ام ىنعم كلذ؟ وهلل هو

 اننكمي هملعت نم جألل مماهتسر؟ هنإ امك لو نأ� ةشاشه اهلاح عضو نيب اهيدي نواعً نم اةوقل

 ةزجعم يغصرة، مغرلاب نم أن� نيراك لم تنك قد اهتذخأ بسحلابان. امدنعف عجرت رمأ

 يمنهجلا لم نكت قد تركف في ةيفيك رد� عفلل دونجلا - تناك فرعت طقف هنأ ال يتلا عنصت

 ىلإ كلذ ناكملا

 اهنكمي يلختلا نع قيدص.
 حوادث مثلل هذه (يهو تسيل ةردان) ال ُتذ َكر ايلمعً يف ئاسولل العإلام ئاسلادة لعى اإلقالط،

 الو ما ناك هلعفي لامتطوعون الودليون يف اكيرمأ الوطسى يلخلاولل يتيياهو يرسو اكنال يإورنلدا

 ةيلامشلا، خلإ. ةقيقحلاف يه أن انتقيرط ةداتعملا يف ريكفتلا نأشب صلاراع ال مدقت تفاريسً اجهزاً

 ثمللل هذه حلااةثد. امدنعف، اذإو، انلوحت ضد فنعلا، حبصت انيدل تاقاصل ةداص انعجشت لعى

 "مةسرام اعفألل ةقفش ةيئاوشع واعفألل امجلل ةغراف ىنعملا". نكل ءيش ام صاوتيلل انه، وهو لسي

 يئاوشعًا الو اغرافً نم ىنعملا. ةمث عون نم لامقطن ثداوحل هذهك، نحنو ال نأهفل ةطاسبب.

 ىلع ةيأ احلل، يفو حقلل ثحبلا لاسيمل لانشائ، بدأ نلااس يف عيمجت  تايمانيد  ثملل ههذ

 ثداوحلا. أحد حابلانيث ألاوئالل يف اجملل مالسلا يف نرقلا نيرشعلا، هو كثيني غنيدلوب، حني

 تبرتقا ةياهن هتنهم ملاوسوةيع ةيفاقثلا، روط منذوجاً بدا هنأكو حضوي ملاوفق ةروصب جيدة جداً.

 غنيدلوبو، وكلاييرك45 يداصتقالاو زرابلا وشلارعا يذلا كان تاذ ةرم سيئرًا ةيميداكألل

 ةيكيرمألا نونفلل ولعلاوم ةعيفرلا ىوتسملا يتلا تمهاس ةمهاسم ةلئاه يف ثوحب مالسلا، بتك

 نيح براق ةياهن هتايح باتكًا هاعد ةثالث هجوأ ةوقلل.46 نحنف، امك داج،لل ال معنلل ةقيرطب جلازةر

 صعلاوا طقف: نحن عجنلل رومألا معتلل ةثالثب أنعاو ةفلتخم من تالواحم عانقإ اهسرامن لعى من

 انلوح. دقو اهاعد ةوقلا دهتلايةيد: "اعفلل ام هديرأ الإو عفأسلل ام ال هديرت"، وقلاوة ةيلدابتلا:
 
 
 
 
 

45 ـ (Quaker): أدح تنملامني ىلإ ةفئاط باحصألا (لاكيوكرز) ذلاين عديون ىلإ تلاقفش يف لامسبل يفو الطقوس
 

 جراخلاية ضهانيوون الحبر ـ المجرتم.
46 - Boulding, Kenneth E. Three Faces of Power. Newbury Park, CA: Sage, 1989. The following quote 
is on p. 10. 
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 "ينطعأ ام هديرأ أسوعكيط ما هديرت"، ةوقلاو ةيلماكتلا (يتلا ديعأس اهتغايص ىلع وحنلا يلاتلا:

 "عفأسلل ام هدقتعأ بئاصًا ريدجواً ةقثلاب، يهتننسو يف ةياهنلا إىل نأ صنحب أرثك ابرقً").
 كولل األنواع لاثةثال بعلت دورها اخلاص يف لسسلة ثادحألا ةطبارتملا ايتل اهذخأن نيعب
 ـ ودق عراس غنيدلوب يضمفاً نأ� مثلل هذا يلخلاط يهبش ريس يحلااة ةيعقاولا ةداع. ونم

 مامتًا نأ نجلاود لسلاافنييرود اوناك نومدختسي طقف ةوقلا ةيديدهتلا. دقو تدمتعا لاحكوةم رابتعالا

 عىل قةو دهتيةيد نم سفن عونلا، اهنكل متعادت رثكأ ىلع ةوقلا ةيلدابتلا رظناً لإى حضاولا

 ةيدنكلا اضيأً

 اهنأ ل �متح ىلإ اهباحسنا من ادهاعملات ةيراجتلا ام لم تحصلل لعى ام ديرت (فاضإلابفة إىل

 ةراجتلا ةيداصتقالا، ناك كانه طيسو دابتلل ريغ حلموظ من مارتحا عرشوةي نمضتم دون شك

 اضيأً). نكل كانير تمدختسا عونلا ثلاثلا، وهو كشلل ريغ فولأم ىعدي باةوقل ةيلماكتلا. الو

 يعاد ألن أجافتن ريثكًا إذا انك نيكبترم يف تفسري ةيفيك معلل هذه قلاوة. امكف راشأ غنيدلوب: "اةوقل

 ةيديدهتلا خصوصاً يه طحم مامتها ءاملعلا نييسايسلا، ةوقلاو الاقةيداصت نم مامتها نييداصتقالا،
 [نكل] ودبي من ةسارد ةوقلا ةيلماكتلا اهنأ ال تيمتن ىلإ عرف صاخ نم عورف رعملافة".47

 رشابنلف يف انتموظنم لااخصة نيئدتبم هبذا رارقإلا: نإ� ىدحإ ىوقأ تاجاح ناويحلا رشبلاي

 يه ماكتلالل لاوتبيحر عمجتلاو ةبحصلاو. يفف اهباتك ثحبلا يف ةعيبطلا ةيرشبلا، تراشأ
 يتقيدص يتليمزو ةيجولويبلا يرام كرالك إىل نأ عيمج لاكتانئا ةيرشبلا حفاكت نم جألل ةثالث

 رومأ زواجتت ءاذغلا ابللاوس ىوأملاو يهو:
 1ـ طبارتلا (بىنعم وبقلالل يغر طورشملا من بقلل تانئاكلا ةيرشبلا األىرخ).

 2ـ ةيلالقتسالا (أو ةيرح كولسلا يدرفلا).
 3ـ ىزغملا (ىنعمب ساسحإ ةياغلاب يف ةايحلا).

 دقتعأو أن� الكرك تلعف نسحاً عضوب طبارتلا يف ماقملا األولل. ام صاغه مايليو كالب كشبلل
 يمجلل يف جاوز سودرفلا لاوجميح نيح اقلل: "رئاطلا شع، توبكنعلا ةكبش، ناسنإلا ةقادص"48.
 ىدل كلل صخش ههذ ةجاحلا، بلل تحى كشألاالل "اايندل" نم الةايح ُتبدي يمالً راجفاً وحن تشيكلل

 جت �متاع، املثم كرد يجادً ءاملع ةايحلا. يف ةقيقحلا، بقولل رتفة طولية من قيثوت ءاملع لانوع

 نيثيدحلا هاذ عفادلا، هلعج سيدقلا سونيتسغوأ ساسأًا ةيرظنل مالسلا يتلا اهروط يف معهل

 يكيسالكلا زرابلا ةنيدم هللا. وفي عطقملا لاتلاي، بسحو يتفرعم تناك ههذ يه ةرملا ىلوألا يف
 
 
 

47  - Ibid, p.10. 
48  - Erdman, David V., editor. The Poetry and Prose of William Blake. Garden City, NY: Doubleday, 
1970, p. 36.  Mary E. Clark, The Search for Human Nature. London: Routledge, 2002, pp. 58-59. 
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 ةراضحلا برغلاية لايت يكون اهيف مالسلا موضواعً رثكأ هنم درجم ةراشإ ةرباع، دقف الظح

 نيتسغوأ نأّه "ىتح تاناويحلا كشتلل تالئاع تاعمتجمو نم عونلا هسفن هنكل ىلع ةجرد بكأر لىد

 ناسنإلا؛ بسحبف نيناوقلا تاذها هتعيبطل بيدو، إذا زاج ريبعتلا، هنأ ربج ىلع ةقالعلا، بسحبو

 هعاضوأ، ىلع مالسلا عم كلل إنناس."49 (ديكوتلا نم يدنع)

 نع قيرط نوناق ةعيبطلا اذه كلتما عفلل ثملل عفلل نيراك قةو. دقل تلازأ الاشغةو نع نيعأ

 دونجلا اميف قلعتي ةيناسنإب اليسرام نم ةهج، ترفوو مهل فةصر تالفإلا نم مهتالاح ةيناودعلا

 ةصاخلا نم جهة ةيناث. بسبو هاذ نوناقلا رح ِّكان امئادً صصق ةحلاصملا، ةصاخوً نيح يتأت

 دعب عزلة ةريرم. ركف يف مكاحلا قباسلا جروج اوسال ووه تيوصلل ىلإ إاعدة عيرشت مسةري

 قوقحلا ةيندملا نم امليس ىلإ يرموغتنوم رذتعيل نع هتعزن ةيرصنعلا ةقباسلا. وأ، يف تقو ركبأ

 نواعً ام، صورة فالغ مياتلا ابابلل يوحان سلوب يناثلا ووه كسمي ديب دمحم لعي اغآ، لارجلل

 دهاشم هكهذ؟ مغرف أن� جلانس يرشبلا يبكتر
 ه

 لاذي حاولل غاتهلاي قبلل نيتنس. نم قد ال هت

 اعفألل ةيهارك ؤمِّثةر ةنطيشو رخآلل، ام تلاز كانه، ىلع ام ودبي، ةجاح ةيساسأ يف انلخاد من

 جألل جتلا �مع، نمو جألل ماكتلل مئاق ىلع انتيناسنإ ةكرتشملا. انعسوب حبك ههذ ةجاحلا لاننك ال

 عيطتسن ءاضقلا اهيلع كّلايً. فنعاللا هو ملع ةدشانم كلت احلاجة.

 نأل� نئاكلا يرشبلا، امبسح س �مها وطسرأ، "ناويح جاتيعام" سمتلي ةبحصلا عم انئاكلات

 ةيرشبلا ىرخألا امغرً هنع. اذهل ببسلا نوكي نجسلا يدارفنالا أوسأ شكلل نم اكشألل العقبا

 اقملابب،لل نكمي يأل� ناك يتملك شلااجعة نأ مدقي
 لوهذا،

 ىتح ةبسنلاب قأللل سانلا متجااةيع.

 هموصخل رخمجاً نم مهتاعازن، نأو يجد هسفن ختسم ِدامً قةو ريغ ةعقوتم.
 

 
 
 
 

 ةطاسبب رثكأ نأ

 
 

 ىلإ إىدح نيتوق نيتضراعتم اننكمي

 
 

 "الجووه ةثالثلا"

 ام لانعف؟
 نكمي يلحتلل جذومن

 امهوعدن، تقيلدياً: فنعلا لاوالفنع. مايقللو بذلك انيلع راضحتسا تاملك ال تقلّل وضواحً عن

 اتسيركلالل. ردحتت ةملك "فنع Violence" نم رذجلا Violare يف ةغللا ةينيتاللا ةيكيسالكلا. يفو

 كلذ ةدافإ، نأل تايجولوميتيإلا50 (اقاقتشالات) غاابلً ام حيتت انل نعمتلا يف مزن تناك هيف بعض
 ةموهفم ىلع وحن رثكأ ةيرطف مما يه نآلا. ينعتو Violare "�يهرك ةوقلاب"، يفو ةلحرملا
 رومألا

 
 
 

49- City of God XIX.12, my translation. 
 

 
50 ـ Etymology: علم رداسة روذج تاملكلا اهخيرأتو ـ المجرتم.
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 كهتني مرحة، ي�سند".51 ثمولل كلل تاملكلا تاذ األهمةي،
 يهن،

 ةيكيسالكلا صأبتح ينعت "ييذؤ،

 �رتضُ
 "تع

 تذخأ ةملك "فنع" ناعٍم ةيزاجم ةعستم. فننح ثدحتن عن "ةفصاع فينعة، وأ وقنلل

 يترايس ةمدصل ةفينع مدنعا تعقو يف دودخأ"، نكل سيل اذه وه فنعلا يذلا انمهي يف اذه باتكلا.

 ىتحف كولسلا يراضلا للحوياانت سيل حقاً كلذ الونع نم فنعلا؛ امبرف ينوك دسألا يساقاً عىل

 نكل كلت يه ىدحإ قرطلا يتلا يرجت اهب ةعيبطلا. دسألاف ال "�ينيه" أو "كهتني ةمرح" أو

 ح�م�لل،

 محلا،لل ذإ نإ� هعفاود ةيزيرغلا يه يتلا فدتعه تقلللل، اذهو سيل رايخاً الو وعدي شللفةق،

 "بصتغي"

 تسيلو كانه نم كرادم تتُِجللُّ طبارلاة هنيب نيبو محلالل تاقولخمك ةيح؛ تاناويحلاف متتكل قاطنًا
 نم وعلاافط نكل الطخس لا �مررب الخأقايً سيل نم اهنيب، ردقب ام انعسوب نأ وقنلل.

 يذلا صقأده ةرهاظ ةيرشب. نحنف نوكن نيفينع نعدام ُنلقح ىذألا بأي�  صخش آخر وااعسً

 فنعلا

 وأ، ةقدب رثكأ، يأب� ءزج من طيحم ةايحلا طبارتملا (ريفسويبلا). اذإو انعفر كلذ ساسحإلا

 طبارتلاب لاقم �دس لاذي يذؤهي فنعلا لإى ىمسأ ةجرد، اهنيح اننكمي لاقولل، مع تاقملالل يف ةمواقملا
 ةيسنرفلا كاج ناريسول: "هللا هو ةايحلا، كولل ام هلعفي فنعلا يف ههذ الةايح اعمٍد هللا".52

 تاناويحلاف نتتسفا اميف اهنيب، سرتفتو اهضعب اضعب، اهنكل تقمو كلذب ةقيرطب ةنزاوتم ةمغانتمو

 ةمظنمو ىلع وحن ضماغ، نكميو نأ رمتست ةروصب ريغ ةدودحم ـ ام يينع راصتخاب، ةيلباق

 رشبلا يلساو كلذك؛ امدنعف سرتفن انضعب ضعبلا ثدحي ءيش ام رم ع، دقف
 نكل�

 ةلاطإ ءاقبلا.

 تدأ تسالاةحاب ىلإ رامد تاعمتجم اهتمرب. اذهب ىنعملا، نوكي عتلادي عىل ماظن ءايشألا هو

 حوده يذلا جيعلل رشبلا نييفنع أو نييفنعال.

 نآلاو، جيب أياضً ديدحت مموهف فنعلا، صوبفه ىذأ، نيتقيرطب. ىلوألا تقولل إن� ءاذيإ شخص

 أو لءيش، ةفدصلاب سيل نعفاً ىتح ةبسنلاب تانئاكلل ةيرشبلا. نوناقلاو يقر� كلذ. حثي

 يذؤي دحأ اخشألاص اصخشً رخآ روصب غري ةدمعتم، أون يقبوا ءاقدصأ ـ اذهو ثدحي صخشل،

 نكمي نأ

 طوالل تقولا. نكل أن ببستي دحأ صاخشألا ىذأب خشلص رخآ عن دصق، نوكيسف ىلع حأدهام

 وأ امهيلك مايقلا امب نم هنأش وحم كلذ ىذألا. اذهو معلا،لل ىلع ةركف، هو ءزج نم ةيلمعلا

 ةقيرطلا ةيناثلا، بترتت ىلع انكاردإ نأب� فنعلا قزمي جيسن ايحلاة، فنعلاف يقيقحلا ال

 عفلالل امنإو يف ةينلا ىلع ءاذيإلا اهتاذ، اذهو هو طبضلاب ىنعم لاكةمل ةيتيركسنسلا نأشب ةيفنعاللا.

 نمكي يف

 فنعلا، himsa، انهو بجي انيلع صوغلا زاجيإب يف ملع ةغللا، نم جألل حيضوت ةطقن سأاةيس.
 
 
 

51 - Violare: Lewis, Charleton, and Short, Charles. A Latin Dictionary. Oxford: Oxford University 
Press, 1962, under violare. 
52 - Lusseyran, Jacques. And There Was Light. New York: Parabola, 1987, p. 178. 
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 لكةم Himsa (ثيح ريشي فرح "m" لإى توص يفن امك "dans" يف ةغللا ةيسنرفلا) حتترد

 نإ�

 جلاذر "han" (ىنعمب برضي، حبذي)، دقتعيو أن� ةملك himsa هي شكلل صاخ لذلك رذجلا.
 يه امم يدهوع اللغويون ينمتلا يقاقتشالا؛ يهف ال عتني عفلالل امنإو ينعت ةبغرلا يف، أو نم

 لاقماي اذهب عفلا،لل يذلا هو يف انتلاح ىذألا. قعفلل ءامدقلا يعقاو مامتًا ثيح جاء: قد امبرو

 نيلوألل: "ال تقتلل"؛ نإف نم تقلل بجوتسي تقلا،لل امأ انأ وقأفلل: نإ� كلل نم غبض ةينلا ىلع
 متعمس هنأ يقلل
 ىلع هيخأ بجوتسي يدلانةنو".53 يف ةقيقحلا، نحن ديؤن لفايظً طقف ةيعقاو قعلالل هذه: ملأ نلع
 ظنمةم ممألا الةدحتم مولعلل ةيبرتلاو ةفاقثلاو (UNESCO) نأ "برحلا بتدأ يف وقعلل رشبلا"؟

 عمو كلذ، عتّلمان ةطقنلا سألااةيس مادختسا كلت ةمكحلا ةخسارلا، كهوذا ال دوعت درجم بدهةي

 فرخزت ضعب تادنتسملا ةنانطلا، بلل غتدو ام ةس حقاً.

 يلاتلابو، زربي كلل فنعلا يف قعلالل. ببسللو هتاذ، نكمي لىذأل يذلا هببسي فنعلا أن يكون

 نفايسً أو رويحاً ةفاضإلاب ىلإ هنوك امدايً ايدسجو، وهذا ام انبرقي نم ديدج نم ملكلاة ةينيتاللا

 "�يدِّنس، نيهي". كانه ام هو ديج امو هو ئيس يف هاذ اإلدراك. ئيس نأل� نم ملا�ـققل نأ نعي أن�

 انعسوب نأ نكون نيفينع يف حني اننأ نونكاس بسحف، نأ رمضن أفاراكً ئيسة نود نأ يذؤن حأداً

 سجدايً. هاذ سيل احيرمً ىلع هجو صوصخلا نكل، عم كلذ، نم اضفأللل أن نوكن نيعاو هل إن

 ناك يقيقحًا.

 نإ� بلغأ تابراقم فنعلا يتلا ذخأن اهب ايلاحً يف تايالولا ملاتةدح ةلشاف. اهمظعمو، ىتح ولو

 يف ءاوتحا ةلكشملا انه، ديزي مألاور سءواً كانه. نإ� انترظن ىلإ ةميرجلا تلخدأ يزملاد من

 نجسلا (في نيح داكلاب سمت� ةبسنب مئارجلا يف عراوشلا)؛ ودبتو انترظن ىلإ لامالس علااملي حجن

 سانلا

 اهنأكو دوقت إىل لسلسة ريغ ةيهتنم نم بورحلا؛ فـ"حلارب ىلع تاردخملا" و"برحلا لعى

 باهرإلا" يه تالاح كِلةف ةفينعو. لذا من حيرملا جداً أن دجن انسفنأ اهجوً لوهج مع عبنملا

 يقيقحلا لكشمللة، ىتح إذا تبث يف ةياهنلا اننأ رظنن ىلإ ةآرم.

 قلاوولل أبن� فنعلا زربي يف قعلالل فلاخي لاقولل نأب� كلل فنعلا له ةقالع انتدارإب ةيعاولا.
 كانهف عون نم فنعلا هبكترن نود ىندأ عوي، يفو ةقيقحلا ريثكلا امم ناك انيلع نأ عدنوه نعافً

 ال زربي نم أةي حالة ةيئادع ةسوسحم، امنإو نم غرلاةب لسلابةي، أو ىتح ةيعاواللا، يف الغتسالل

 نيرخآلا. هلل صيمقلا قينألا يذلا هيدترأ تٍآ نم عنصم عتمتي كبلل متتابلط حارلاة يف
 وينسنوكس، أم نم معملل قرعم54 يف دنليات؟ هلل كلذ جرلالل درشملا هو نمث حاجن يتكرش أم

 
53  - (Mt. 5.21f)  

54 ـ مؤسسة انصيعة ةريغص مدختست معلاالل روجأب ريخةص يف طورش غير ةيحص ـ المجرتم.
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 �متر غتابا راطمألا ةيئاوتسالا يف ضعب ةنكمألا ريفوتل
 �د

 نمث قافنإلا يركسعلا يدالبل؟ هلل

 ءاذغلا يذلا رظنأ هيلإ انآل يف ينحص؟ امو هو رادقم يتمهاسم يف سغلل األاوملل سفلاواد امدنع

 نعفاً ايلكيه،
 �يدعى

 حأتيس يتوهق ةيمويلا يف ىهقملا؟ ألن تسالاغاللل مئاقلا لعى ماظن متجايعا

 وهو حلطصم نيدن هب ىلإ ثحاب ميظع رخآ يف مالسلا يدعى ناهوي لاغتغنو. مغرو نأ علافن

 يلكيهلا ساوع راشتنالا جداً مويلا ببسب بولسألا يذلا معتلل هب األظنةم ةيداصتقالا ةثيدحلا، مفن

 د املاح ُن ِّظمت تانئاكلا رشبلاية يف راطإ متاعمتج ةدقعم. امدنعف فرع لابذوا
 �و

 متحملالل أهن

 صخشلا نعاللافي ذنم نورق تضم مدختسا الةرابع ةبئاصلا Na hante, na hanyate (هو أو هي

 نم ال تقيلل الو ببستي يف تقلالل". هو أو يه نم ال نواعتي وصبرة عاوةي عم يأ ماظن ؤييذ

 ةايحلا). ىلع أية اح،لل تحى يف حالة فنعلا لاذي ال هكردن تنوك ةيضقلا ةيساسألا يه لانةي.
 

Quad ultimum est in  excutione, primum est in :كانهف وقلل روثأم غللابة ةينيتاللا 

 ,intentione "ام ىدبتي يف ةياهنلا نايعلل عفكلل ناك يف ةيادبلا درجم ةين".

 نإ� افطألالل النيذ شي�بنو يف ملاع مئاق زجيئًا ىلع فنعلا يلكيهلا قد نوقرغتسي وقاتً طويالً

 هكاردإل، ىلإو نأ يدكروا كلذ امبر نوديفتسي الب ةيارد من نيرخآلا: نلو مهوعدي دحأ عنيفين

 ببسب هاذ. طقف امدنع نولصاوي ةدافتسالا ةجهبب، امدعبو نوحبصي نيكردم رمألل، نكمي

 مهتيمست، ىلإ حد� ام، نيفينعلاب، ودق يكون هذا هو دحأ ابسألاب يتلا عجتلل نلااس ياقومون تلعم ام

 هل العةق فنعلاب. كيسوون نم يلضتلالل ستمةي ةكراشملا ريغ ةدمعتملا يف ماظن طاخئ نعفا،

 ةرابعبو ىرخأ، فلتخي يعولا عومقملا نع يعولا يذلا لم يكن قد غزب ىلإ هنيح.

 نمكت هذه تارابتعالا نمض لاتفيرع ديفملا جداً فنعلل يذلا انلصو من غاغنوتل: "فنعلا هو

 ةناهإ نكمي اهبنجت سايقلاب ىلإ تاجاحلا ةيناسنإلا"55.

 هذا فيرعتلا يقب، يف هشملاد، فنعلا يفخملا أو "ايلكيهل" يذلا تنك قد هتفصو تللو، عنفٌ

 قشيّ هقيرط عمايلً يف اسسؤمت كلل تاعمتجملا ةفورعملا. هنكل يحوي اضيأً برمأ ام بالغ اةيمهأل

 نأب� الةايح نكمي نأ شاع
 يحوت

 وحلل كلذ نلاوع أو يأ عون نم فنعلا؛ ةرابعف "نكمي بنجته"

 بودن ثملل هذه تاناهإلا، هنأو نكمي بنجت كلل اكشألل فنعلا يف ملاع يلاثم. هوذا فنص من

 ناميإلا كراشتي هيف كلل نيدقتعملا ةيناكمإب فنعال ساوع راشتنالا يف كلل روصعلا، الو يمشلل

 اننمز صاخلا. ثادحألا جتير، عارصلاو يمتح، عازنلاوات رهظتس بصةرو ةيداع، نكل ال
 
 

55 - Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research,” Journal of Peace Research, Vol.6: No.3 
(1969) pp. 168ff. Galtung restated this definition several times elsewhere, with minor changes. 

 دقو داعأ غنوتلاغ اذه التعيرف ةدع تارم، وإن كشأبالل ةفلتخم قلاليً.
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 ءيش نم اذه ببسي نعفاً ةرورضلاب؛ تاعارصلاف تاعازنلاو نكمي حّلاه ىلع وحن قالخ دنو
 فنع نأل نعلاف رش� ال ةرورض هل.

 انه اضيأً نكمي جذومنل ةوقلا ةيلماكتلا نأ يكنو اديفمً. ىلعف ىوتسملا قيمعلا، نم كتريب

 فنعلا يقيقحلا، يأ نم يذغي ةين ءاذيإ صخش رخآ يناعي نم ج ءا ةينلا اهتاذ نود مامتهالا

 لطمقاً بقاوعب يأ معلل قد جتني اهنع. كّلان انعمس نع تابارطضا داهجإلا ام دعب الصدةم

 (PTSD)، نكلو كانه موهفم رخآ هسردي ءاملع سفنلا ىمس باكترا داهجإ صمدا يثح

 (PITS)، عمبنى ىذألا لاذي هقلخن انسفنأل امدنع يذؤن نيرخآلا، ىتح يف ضوع "رشيع"

 برحلاك.56 فنعلا عطقي الك نيقيرطلا؛ اذإف تقزمت ةكبش لاعتاقال نيب نيفرط رعشيس هالكام

 (يفو ةقيقحلا، رعشيس هب كلل دحاو يف ةكبشلا سحإباس رثكأ عبداً). ام ينعي نأ� فنعلا

 ءاملع سفنلا بقلل أن حبصي ةيضق نيعرشملا أو نيثحابلا يف ملع جلاةمير. ةرمو ةيناث قزمتلاب

 نيتسغوأ هو من كردأ ةعيبط لاقعلل امك عفلل امبر ةعضب اجرلل نورخآ يف ملاعلا وه ةيضق

 كشبلل يمجلل نيح اقلل: "تروص أن� شخاصً ام ركفي نأب� هودع نكمي نأ عيماله ناك سيدقلا

 يبرغلا، هغاصو
 سفنب ردقلا نم ىذألا لايناودع يذلا هرمضي له!"57

 نكمي نأ ردق ريثك نم سانلا مويلا اذه أدبملا نم الخلل برناه يبط ماشلل ىلع ام هلعفت

 ةيهاركلا انتحصب، امدنع حبصن نيزجاع ىلع نارفغلا.58 يأبو فيرعت يذ مغىز، نإف فنعلا

 ةرهاظ خرصت ةبلاطً اهحيحصت، قلعتتو امب ال نكمي تانئاكلل ةيرشبلا يف ملاع يلاثم نأ تعفله

 أو ةئيبلاب أو يأ من اهينطاق ءايحألا. رثكألاو ةيمهأ هو أن� نم متحملالل مامتًا نأ تيواوفق

 اهضعبب،

 نع هتسرام إذا ام انعطتسا ةقيرطب ام مهلعج نوكردي مهنأ نوقحلي ىذألا مهسفنأب ياحضبوامه.

 قبِأ هذه ةركفلا يف يفلخة كنهذ اهنأل حاتفملا ىلإ ةقيرط جديدة ايلكً ماعتلللل عم فنعلا - إاهن

 حاتفملا ىلإ لاعم ديدج ىعسن لإيه.
 
 
 
 
 
 
 
 

56   - Rachel M. Macnair. Perpetration-Induced Traumatic Stress. Westport, CN: Praeger, 2002. Also 
her The Psychology of Peace. Westport, CN: Praeger, 2003.  See also the documentary by Patricia 
Foulkrod, Ground Truth, on PITS among Iraq veterans. 
57  - CONFESSIONS I.XVIII; MY TRANSLATION 
58-   For   some   bibliography,   see   Worthington,   Everett,   editor.   Dimensions   of   Forgiveness: 
Psychological Research and Theological Perspectives. Radnor, PA:  Templeton Foundation Press, 
1998,   and  McCullough,  Michael  E.,  Kenneth  I.  Pargament,  and  Carl  E.   Thoresen,   
editors. 
Forgiveness: Theory, Research, and Practise. New York: Guilford Press, 2000. 
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 ةثالث تاروظنم
 يف ةفاك ءاحنأ ملاعلا كبتشت تاعومجم غاةبض يف عارص ريرم اهنأل ريغ اقدةر ىلع

 صاوتلا،لل خوصواصً وحلل اياضق ثملل ةيلثملا ةيسنجلا أو ضاهجإلا. اهنإ ال عيطتست لاتاوصلل ألن�
 ىدحإ تاعومجملا رظنت ىلإ ةيضقلا نم الخلل اطإر أو نجذوم يسايس امنيب ىرخألا ركفت هيفا

 نم الخلل راطإ ينيد أو يقالخأ.

 امو نحن ةجاحب لإهي هو قطنم فلتخي ايلك، أو نلقلل ةذفان أو إراط يعجرم خمتفل، ركفن هبذه

 تالكشملا نم هلالخ، أو ةلكشمب فنعلا حبد� هتاذ. وسزجوأ ةثالث نم كلت نملاظتارو، أو

 يف هباتك اهلام� الاصدر ماع 1990، تاسدع
 ره

 "تاسدعلا" (إن ختسادانما مصلطح دراوه

 غتم�يةر): حاودة يه رثكألا يشواعً من ثيح ختسالادام؛ ووةدحا ضفألل هوي تدخلل حزي
 مادختسالا؛ وواةدح دقتعأ، أان ىلع قألا،لل نأ� انيلع اهمادختسا.

 

 
 

 نلامجذو يقالخألا
 نإ ةقيرطلا يتلا ركفي اهب انمظعم يف فنعلا مويلا يه نم الخلل جذومنلا يقالخألا؛ نحنف

 يمنلل لإى ريكفتلا فنعلاب ةئيطخك (هنأل كهتني نيناوق هللا) أو ةميرجك (هنأل كهتني نيناوق لاعمتجم

 لعيه مومعًا حولل ام هنينعت "طخلايةئ"
 �مّتقف

 وأ سنجلا يرشبلا). سلووء ظحلا، لم دعي انيدل موهفم

 وأ ىتح "اةميرجل": فيك دحند ام هو "يقالخألا" ةبسنلاب ضعبلل انم لاذني ال لازيون نولمعتسي

 اذه يبعتلار؟
 يف ةفاقثلا ةثيدحلا، تلاي نميهت اهيلع ايجولونكتلا عزنلاوة ةيداملا، بيدو أن تاقالعلا ةيناسنإلا

 قلزنت رثكأ فرثكأ وحن حالة نم ةسفانملا ضحملا؛ ثيح متي ريكفتلا رثكأ رثكأف يف تفاالعت

 نيح نأ� تفيرع ام هو ينوناق حبصي، ةروصب
 يف

 ةلدابتم من خاللل راطإ حبرلا / ةراسخلا.

 انموهفم لا �مّتقف هيلع قللانون
 در

 ةديازتم، سمألة تاضوافم نيب نيماحملا، فعضيو كشبلل م

صصة،
� 

 يعيبطلا. احتولل طلسة ريرقت ام هو أطخ امو هو باوص يجيردتًا ىلإ تاسسؤملا ختملا

 ةكرات انمظعم، نم ريغ خألا نييئا، نود زفاح انعفدي ريكفتلل انسفنأب. ئاسولولل مالعإلا يثأتر

 ئيس يف ههذ ةيلمعلا لامةفسؤ. ردقبف ام نوكت ئاسولل مالعإلا ةمتهم، ابلاغً ام رسف ةيلمعلا

 ةينوناقلا، اهلثم ثملل ةيلمعلا ةيسايسلا، صكرعا ىلع طلسلاة بين نيكراشملا، كشبولل يوناث ةيلمعك

 ةيهيفرت مدقت روهمجلل.
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 نإ� رظنلل ىلإ فنعلا هرابتعاب ةئيطخ أو جةمير، يف نيح نأ كلّل نم لاجةمير ةئيطخلاو

 اتحبصأ نيموهفم نيضماغ نانمكي يف جرب يجاع، اريثأتً غلاب فسألا ىلع انريكفت يذانرك

 فصوب جكا ولإلل انرصعل هنأب رصعلا لاذي بدأان ندكر هيف فنعلا ةقيرطب ةديدج. انيدل انآل

 ةصرف ال ريظن اهل ذاختال ةوطخ ةميظع إىل مامألا يف ةفاقثلا ةيناسنإلا، وذلك الغتسابلل هاذ

 لاوعي دجلايد قلعتملا ماعتلابلل عم فنعلا يخأراً. نكل، بدالً نم كلذ، حدث سكعلا ابيرقت، تابو

 فنعلا ئيشًا هديرن. تلاق لاجملة نلاقدةي "كينوركلل" يف 6 ناريزح 1997: "للقةص ةريثملا لاجديدة

 يتلا تقرتخا ضرألا يف سماحر Bay Area كلل اايازمل ةثيدحلا". امف هي كلت ايازملا؟ اهنإ

 مجحلاو ةقامحلاو" ـ (يأ) كلل كلت رومألا خلا�يةر. يفو نيح نأ� هذه لاجملة تناك رامب

 ايئزج، كنإف اذإ حتّقتق يف يأ نزخم ةطرشأل يفلادوي أو لعى فوفر ةبتكم ةماع لوجتد "فنعلا

 ينعي انآل "ةراثإلا"، نأو سحإلاسا لابصواب أطخلاو قد شالتى. امف عفنلا من عدوة ةرخاس

 ال ةرورض هل، وهو كذلك العف، نإ لم نكي رودقمب دحأ أن ركذي صمطلح رشلا إالّ نأ "افنعل"

 فنعلا ش �راً

 حلطصمك ينقت هنمضتت ضعب تادرفملا ةينيدلا يصصختلاوة سانأل نوكلمي مهدحو طلسة هفيرعت؟
 أن� مادختسا منلاذوج الخألاقي نكةذفا لعى فنعلا نكمي أن ديزي ةعيبط فنعلا ح �دة بدالً من
 امك

 نأ اهبجحي، وانه حبصت شملااكلل رطملاوةح رثكأ ةروطخ. رظنواً هنأل ام تلاز انيدل ساتةباج

 حبد� اذهت رمأ ديج)، إفن� صوف شصخ أو ةعومجم ام
 (وهذا

 ةيفطاع ةيوق هاجت فنعلا

 بـ"فينعلاـ/ـة" نكمي نأ يبلج لاه ىوقأ رعاشم ةيهاركلا طخسلاو بملا ةر الخأقايً. امأ لاخطوة

 �مبنذ"، رمألا يذلا انلعجي سننى
" 

 �مسند" أو
" 

 ةيلاتلا يهف نأ مهمتخن قاصلبات ةيباطقتسا، ثملل

 اعيرسً نأ� هؤءال سانلا تانئاك ةيرشب مغر كلل ءيش. هذا ىعد ءاقلإ ةيلوؤسملا ىلع خآلارني،

 فاهي هاجت فنعلا، هنإف حبد� هتاذ، وهذا ام يدعو إىل
 ركف

 مغرو هنأ نكمي أن زربي رك �دة عفلل ريغ

 كشلل ريطخ نم فنعلا. سيلف ةفداصم نأ صم �ميم ةقرحملا اومدختسا نع عمد روص

 لوعض مهاياحض نيدوصقملا بىأنم نع فطاعتلا يناسنإلا، دقو ناك مهل ريثكلا من ةيرخسلا،

 ةراذق ودسن

 نيدلقملا. نإ� إءاقل ةيلوؤسملا عىل خآلانير، كشكلل ريطخ نم اكشألل فنعلا، هو طقف، حبود� هتاذ،
 ةوطخ وحادة ةرصقم ريربتل فنعلا.

 امدنع رهظ يباتك اكيرمأ نودب فنع ماع 1982، ترجأ يعم ىدحإ تاطحملا إلاذعاةي

 ةيسيئرلا يف كرويوين ةلباقم في تقو رخأتم نم يللا،لل ينتمدصف ردود عفلل نيعمتسملا. دقل باد

 نأ� كلل صتملل ناك يقلي مولب فنعلا (فنعلا لكه) ىلع دع ه، أو اهودع، لاضفملل. "تنأ لعتم مامتًا

 مهنأ نويكيرتروبلا"، "هلل تأرق تايئاصحإلا حولل سلاود تحت نس اخلامةس نيرشعلاو؟"، "مهنإ

 هنإ طخلاأ هسفن يذلا كنا هبكتري بالط لكريبي
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 ضيبلا نيذلا نوببسي كلل فنعلا"، ملهو ج �راً.



 امدنع زكروا ىلع مئارج لاكةيهار ضد نييويسآلا، طقف هان حبصأ ضملا نو ابخآلر بدالً من

 اياحضلا هم ذلاين فنوا ضنم تاعومجم، وكنأ لاقضةي تحبصأ تاعومجملا يلوس فنعلا. ذنم

 لذك تقولا، عوواضً نع ذاختا تاوطخلا ةيرورضلا قتننللل انريكفتب نم رهظملا لإى اببسل

 انه ىلإ نأ� أحداً ال يركن، امهمو اكن ببسلا، عقاو نأ� ضعب تاعومجملا بكترت نعلاف

 ىرخألا)، صفنتف ةعومجم رثكأ ةيوسأم نم جألل اهمول: "مهنإ نوقهارملا". ةيرصنعلا (منيريش

 أام إذا انك قد لصوان لإى حد� ءاقلإ ةيلوؤسملا ىلع انلافطأ، ئنيح ٍذ انفلكتس انترظن رثكأ نم

 ةئيس امب يفكي،

 ىلإ فنعلا رثكأ نم ءادلا - قد انفلكت نتراضحا. كلذل نإف ام هحرتقأ معلللل اآلن هو نأ قلغن عماً

 فانلاذة ةيقالخألا امامت، إذ سلان ةجاحب فاشتكال ن مولن عىل كلل ما هدهشن من نعف ةقيرطب

 يقيزيفاتيمة؛ نحن ةجاحب طقف فاشتكال ةيفيك هفاقيإ.
 

 
 

 جذومنلا يبطلا
 لاذي هو منذوج أثدح تناكو هل ةيلاعف ربكأ بكريث؛ نلابفةبس ةقيرطل ريكفتلا هذه صيحب فنعلا

 اضرم، مالسلاو ةحص. ونم متحملالل أن نوكت ههذ ةقيرطلا ريكفتلل حولل فنعلا رثكأ دةق يثكبر

 فيك نأ� نيلماعلا يف قحلالل يبطلا نورداق رسيب لعى
 ظحال

 نم هريسفت ةئيطخك أو ةميرجك.

 رييغت هاجتا بقعتلا ثيحب ال يقعوا، ةصاخو ميفا يعتلق فنعلاب، يف كرش تاليصفتلا. يفف

 صإلادار األولل ةرشنلل ةيرابخإلا لـ Medical Abstracts أرقن:

 هنإ مويلا ببسملا يسيئرلا لقفناد ةايحلا يف تايالولا حتملاةد؛ وهف تقيلل نم سانلا رثكأ امم

 هلتقي زديإلا أو ناطرسلا، ملو رهظت ةيأ تارشؤم هجالعل: هنإ فنعلا...59 (اديكأتل نم مهدنع)
 نوك فنعلا مراضً سيلت ةركف جدةدي عبطلاب. دقو نسحأ سونيتسغوأ هلامعتسا ريوطتل هفيرعت

 روهشملا السللم هنأب "مغانتلا مجانلا نع ةقالعلا تنملا ةم نيب كلل ءازجأ دسجلا"، ىلع يبسلل

 نكل� معانمظ ركذتي فيك نأ� ةكرح مالسلا، الخلل لاحةبق ةضهانملا ةحلسألل ةيوونلا، تغلب

 قبسي اهل يثملل نع قيرط ءابطألا، صوصخوًا ىلع يد ةبيبط ةياعر ةغيلب جداً يه ليهني اثملالل.

 ُذىر لم

 توكيدلاك. امو عجلل "ءابطأ نم جألل ةيلوؤسملا ةيعامتجالا" ارظنوءهم نييبوروألا نيلعاف جداً لم

 ءابطألل سلةطً ةمرتح لىد مظعم سانلا أو عاستا مهرود يف ظافحلا لعى
 نأ�

 نكي طقف حقيق ُة

 ةحص سانلا ادرفً رفداً ؤاقبإومه نييالملاب عىل ديق ةايحلا، اذهف رمأ يعيبط، إذ تناك اةروصل

 ماظنل لاحبر رمكيض تخملّل ايفيظو، إن حص� وقلالل. رمألا يذلا جعلل معلل نييالم رشبلا

 ةيحلا
 

 
 

59  - Medical Abstracts Newsletter, 1993. 
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 ةضهانمل هذا ماظنلا رثكأ ةلوهس، نمب مهيف نوريثكلا نمم اوناك نوضفري يأ دقن برحلل كعملل
 ينطو عيفر كشولل نم اكشألل "عافدلا". دقل جعلل كلذ ظنملاور دجلايد ءاطشنلا نيضهانملا برحلل

 ما هنأل مهدعاس ىلع ميدقت ءيش سوسحم سانلل بدالً نم دابتلل تاماهتالا
 حد�

 رثكأ ةيلاعف لإى

 صوصخب برحلا؛ ةراشإلاف فطق عبصإب ةمئاللا ىلإ نيرخآلا مهلعجي رجحتينو يف مهفقوم، نإ لم
 نكي يف مهبولق.60

 دقو تحبصأ قوة روظنملا يبطلا ةقيقح ةعقاو يف دحأ مايأ فيص 1993 يف ةفرغ ئراوطلا

 يف شتسمفى في لوس سلجنأ، كلذو نيح تلخد ةأرما ةجئاه ىفشتسملا ةدصاق قالطإ رانلا لعى
 ةضرمم تناك دقتعت اهنأ لعى ةقالع ةيسنج عم اهجوز لا �ميفاج اهل؛ تدجوف نم تناك ثحبت

 اهنع تقلطأو اهيلع رانلا كلناه لم اهلتقت. تحار ةضرمملا ةحيرجلا حنرتت ةلزان ىلإ رغفة

 ئراوطلا اهدراطت لامةيدتع، وتناك ةضرمملا ةبوانملا يف ةفرغ ئراوطلا ناوج كالب قد مستع

 ةراشإ ةرفشلاب ىلإ نأ� كانه اصخشً احلسمً اقيلطً يف فشتسملاى بقلل تاظحل نم وخدلل زيملاهت

 ةضرمملا ةحيرجلا نمو ئاروها رملاأة سملاّلحة عافدناب ربع بابلا. تدر كالب، تاذ نثالاي

 نيتسلاو ماعًا، ةزيرغب صخشلا يبطلا ريبخلا: "تعضو يعارذ اهلوح تأدبو ثيدحلا اهعم.

 تناك ةأرملا صاوتلل وقلالل اهنأب لم دعي اهيدل ام شيعت نم لجأه، نأو� هذه ةأرملا تقرس اهتلئاع.
 انأو تنكُ اوأصلل وقلالل: "تنأ نيملأتت، انأو ةفسآ، نكل كلل سانلا نوناعي مالآاً يف مهتايح... أان

 كلذ اننكميو نأ حنلّل ارمأل".61 (صتو �دتر ةصق قالطإ رانلا رابخأ تاحفصلا ىلوألا، امأ
 مهفتأ

 ذاقنإ ةضرمملا كالب يلوطبلا فقوملل دقف ظره طقف يف مسق اتلٍل). دقل حاتأ ثيدحلا ثمبلل هذا

 تابثلا، يفو تقولا هسفن داعبإ سدسملا يف كلل ةرم تناك ةأرملا احتولل اهيف هلامعتسا، حاتأ لكالب

 اريخأً تهةئد لامةأر.

 علي� ةراشإلا هانه لإى رمأ ما بقلل أن صاونلل. دقل
 بجو

 ناسنإلا يكيسالكلا لاذي يف يلخاد

 تعبتا ةضرمملا كالب ايزيرغ، ةطقن ةطقنب، منلاذوج معتسملالل من بقلل ءامدقلا نم جألل هتدةئ

 نيجاتهملا أو لاذني ال ءازع مهل. يهف، الوأ، لم ثامتتلل مهعم ملو توج�ه موللا مهيلإ ('أنت

 انأ سآفة..."). ونم ثم مهيطعت ضعب ةيلالقتسالا يف يأرلا مهريكذتب ءيشلاب األولل الذي سانلا

 انتريصب صبدهد يف مثلل ههذ ةلاحلا، وهو أن� ما نوناعي مهن هو ةبرجت ةيناسنإ ةيملاع يملأتتن.

 اعيننو امالآً يف مهتايح"). امك كنكمي ضيأاً مهريكذت نأب� اللحظة ريغ ةلمتحملا ايتل دقفن عيمجًا

 ("كلل سانلا
 
 
 

60-  cf.  Ivie,  Robert  L.,  “Metaphor  and  the  Rhetorical  Invention  of  Cold  War   ‘Idealists,’” 
Communication Monographs 54, (1954) pp.165-181. 
61 - This AP story from the Los Angeles Times for Aug. 11, 1993, p. B7. 
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 اهنوهجاوي جيب أن رمت، ونم ثم اريخأً تح مه لعى رييغت مهفقوم ("اننكمي أن حنلّل ارمأل").

 �هةم يف قنلل هذه ةاكاحملا يلاثملاة ءازعل يكيسالك يف لحظة
 ل

 ةقيقحلاو أن لامةضرم كالب كتنا

 هذهك حضوي يشئاً هل ةقالع ةيملاعب تايمانيدلا ةيناسنإلا يتلا اهمدختسنس حالقاً.

 ال دب� نأ� ناوج كالب تناك ةضرمم ةفرغ ئراوط ةميظع. دقو تحلفأ يف هذه ةلاحلا ابلأتكيد

 يف ةئدهت فقوم غلاب فنعلا، وهاذ مت� يئزجًا نألها ةضرمم انمو ةب يف غرةف وطلائرا. دقل حاتأ لاه

 كلل اذه ةيؤر لامفقو كشبلل تخملف مامتًا رثكأ امم ول تهجاو الجرً سملاحً يف قاقز ملظم. فهي مل

 "رت�" امرجمً خديلل ربع بابلا، بلل تأر اضيرم، تلاقو رحفايً: "لدق رأيتُ خشصاً ضيرمًا ناكو علي�
 ءانتعالا به". تغتلفا الصفح كلايً بيرقتًا هذه ةطقنلا، شتو�بتث ةظحالمب اهل ةللضم ماكلابلل تقولل

 اهيف: "نم متحملالل نأ� اذه المعلل ناك ىبغأ معلل هتلمع يف يتايح". نكل كلت ةلكشم فحصلا

 تسيلو انتلكشم؛ دقف تناك ناوج كالب ةلطب ةرداقو ىلع لاقماي معبلل يئانثتسا في ةهجاوم افنعل.

 اذامل؟ اهنأل رأت يف بكترملا اصخشً اضيرم، اصخشً يناعي ةلكشم، سيلو امرجمً.
 ىلع دعب فلأ مي،لل يف ةفرغ ئراوط ىرخأ، تلفتحا ةبلاط بط اهمسا اروبيد ورثورب ثيمس

 ديعب ساطغ فلتخم نواعً ام. نسحلو ظحلا كتنا ةرداق ىلع كاسمإلا همامزب، يفو ةقيقحلا، لعى

 هليوحت ىلإ فر. ثدح هاذ تاذ ةليل دعب نأ تطاخ حرج باش ناك قد بيص يف ةكرعم

 نيكاكسلاب. امنيبو تناك حت هر جورخلل، تفتلا اهيلإ اقولل: "ال تذبهي لمونل.. صخشلاف لاذي

 عفلل هذا يب نوكيس انه يف ضغون ةعاس". ناك رمألا يئزجًا ودبي ةباعدك، جوزيئًا حجبتك

 نبال قهارم، ف ّكتر لم�ياً امب هلاق. قثفلل اهيلع
 مأو

 يروكذ؛ نكل ورثورب ثيمس، يهو ةبيبط

 ريكفتلا ثبعب فخسو حالصإ اياحض فنعلا دعب أن نوكي هذا فنعلا قد ثدح دون معلل يأ ءيش

 بابسألا، هنأل انمقض عم كلل ام هملعتت يف بطلا ويوقلل نإ�: مهرد ةياقو ريخ نم راطنق

 ةجلاعمل

 جالع، لصيوح ةجلاعمل ضرم فنعلا كام يأل ضرم رخآ. حالقاً، نعودام تحبصأ ورثورب-

 ثيمس ةبودنم ةموكحلا صللةح ةماعلا يف ستيسوشاسام، تأشنأ اجمانربً يوبرتًا ةلوليحلل دون

 فنع نيقهارملا عم جاهنم هتعبتا 325 ةنيدم يف 45 ةيالو. هتغاصو ىلع لانوح يلاتلا:
 ةمهملا يف ماظن لادعلاة ئانجلاي يه تابثإ ملاسؤةيلو نع أطخلا امدنع عقت ةثداح ةيفنع ذاختاو

 تاءارجإلا ةيباقعلا. كلت ةمهم ةبسانم اهنكل تسيل ةيئاقو. لذا نإف ام هديؤأ يف [يباتك] عوقاب

 ةكلهم، يفو هذه ةكرحلا تلاي رظنت ىلإ  فنعلا ةلكشمك ةيحص، هو نأ رشابن ثدحتلاب عن
 ةياقولا.62 ىلعو وحن عتمم، تمدق ورثورب-مسيث عتيرفاً عئاراً فنعلل لكيهلاي يف ةلباقم ُأذيتع

 
 

62- Prothrow-Stith, Deborah. Harvard Alumni Gazette, April 23, 1992, sec. Q&A, p. 23. Following 
quote from p.24. 
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 ىلع قاطن عساو: ةنامأب ةمات، إذا ام ع �رتفَ فنعلا كشبلل دودحم جداً درجمك ىذأ يدسج، كنإف

 تديق كمهف... فاقتفالار ىلإ صرفلا، ماظنو يميلعت ال معي،لل ىتحو ةلئاع ال رثأ اهل ـ تربتع
 براجت ةفينع جداً.63

 نأل� ةحصلا ضرملاو امه اونص مالسلا علاونف؛ امهلامعتساو رثكأ ةيلاعف بكريث نم احمولة

 مادختسا موهفم ةميرجلا باقعلاو، امهم ناك لذك امئالمً انرعاشمل. كفتلافير فنعلاب هفصوب رماضً
 موللا من لاصةرو: ام لم نكت جروج درانرب شو ال ُتلم� سانلا ىلع مهضرم. نمو ةهج

– إىل جرخي  هو ري ّكز ةرؤب كمامتها ىلإ ثيح بجي، ىلإ ثيح جاتحي رمألا ةءافكلل ةمحرللو 

 ىرخأ،

 حثي ةياقولا. امدنع نوكي كعسوب مايقلا معبلل قالخ ما زكري ىلع اسألباب ةقيمعلا فنعلل

 ةبراضلا ذجوراه يف ةمظنألا ةيعمتجملا ةيلئاعلاو، يتلاو تدهشتسا اهب ورثورب-ثيمس وتلل، تنأف

 موقت معبلل رثكأ ةيلعاف ريثكب نم رشن ديزملا نم اجرلل ةطرشلا يف عراوشلا، أو عضو أافقلل

 نتمأ ىلع بابلا يمامألا كلزنمل؛ هنإ معلل هاعد ضعب نيينهملا نييحصلا، ريعتسأو هذا ريبعتلا

 نم ثحابلا يف اجملل السلام نوج نوتريب، بـ"ةياقولا ةيقابتسالا".
 

 
 
 
 

 اذإف لم ينك فنعلا ةئيطخ، بلل هبشي ريثكًا

 جذومنلا يوبرتلا
 مغر عفانم جذومنلا يبطلا، سأحتف ظنموارً اثلاثً.

 اضرمل، ال بلل هبشي نوعاً من عاونأ هجلالل؛ ينإف تعأدق� أن يفوصلا بوبحملا يف دنهلا ةثيدحلا،

 يماوس سادمار، قد ىنع لذك رحفايً نيح اقلل: "هجلالل هو عّلة تاعازنلا تاعارصلاو يف ملاعلا.
 هجلاولل ليس ةميرج، الو سيتقح ةنادإلا، هنكل بجي نأ ازلل. قمبوودكر نأ يزتلل هجلالل بةوق
 كتبحم."64 اذهو ودبي يل صيخلتاً ةعيبطل فنعلا تاملكب ةليلق، انهجويو وحن "ةياقولا ةيقابتسالا"
 هنم. رظنلاف إىل فنعلا برضك نم هجلالل دعاسي بصةرو ةرشابم ىلع ةيؤر ةمكحلا ةبحملاو

 حك،لل ريدقتو قوة ميلعتلا يف ثحبلا نع بقتسملل يفنعال.

 تضخ، اذت ةرم، ةشقانم حاةيم عم ةعومجم من نييفحصلا يف لحةق ةيسارد ةلجترم يف

 وكسيسنارف. تفتلاف يلإ� يمزلل يل نم اجةعم يلكريب اقولل: "حانس، ام هو فنعلا؟"، فأبجت

 ناس

 ةعرسب: "قافخإ ايخلالل". يفو نيح يننأ لم أكن نقيتمًا مامتًا امم هتدصق، أعدقت يننأ تنك لتأسم

 يبرد متعملا وحن ةريصب يماوس سادمار. اذإف لم نكأ أتملك الايخً إلدراك اننأ - تنأ انأو -

 دحاو، مغر انلاصفنا جلاسدي فالتخاو ظنرانتا ىلإ اايحلة، امف يذلا قد ينعنمي نم امعتسالل
 
 

63  - Ibid, p.24. 
64- Ramdas, Swami. Ramdas Speaks, Vol. III. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1957, p. 149. 
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 فنعلا كدض  إاذ تعاقدتُ كنأ فقت رجح ةرثع يف يقيرط؟ قد وقتلل إن� كانه اعونً نم فنعلا
 �يبكتر نم الخلل قافخإلا يف ةيؤر اننأ دحاو ـ اطيلل ةقيقحلا.

 نكمي ءافشلا نم هجلا،لل امك حملأ يماوس سادمار، امك نكمي نأ سكع قافخإات ايخلالل.

 بعلتو ةبحملا دوارً ام يف اتلك نيتاه نيتيلمعلا.
 

 
 

 انسح، ام هو اللاعفن؟
 تنك يقيدصو لاميمح نالآ شيرار ىساوتن نيجراخ نم معطم يف ناس وكسيسنارف يبقلل دوعته

 ىلإ هنطوم اسنرف دعب ةدع تاونس اهاضق يف معلالل طشانك يفنعال دئار. كنا عوضوم يكشتنا هو
 ةملك "الفنع" ال ديفت ىنعملا دوصقملا ابلاغ، يكوف لم يق �دم دحأ بداليً اميلسً اهل. لنك نالآ كنا

 قيرطة فصول فنعاللا نود نأ سي �مهي همساب منيحا ناك بردي تاشرو معلل يف فير نأ

 قباس. "ناس� فنعاللا - قالل يل - حت �ولتُ مهيلإ مهلأسأل، هلل مدختسا يأ� ممكن دق دجو

 ايقيرفأ يف وقت

 ةوق ةيقالخأ ةيلخاد يف اومجةه وقة ةيندب؟" البو بير، تعفترا يأٍد. تضرعو حإدى سنلاءا

 اهتصق: اتعاد اهجوز لعى ضراهب ريثكًا. تاذو ةرم، تسحأ ءيشب ام حدقي يف ادخاهل. وبدالً من

 ةلواحم ةيامح اهسفن، تفقو بثتاب ترظنو يف ينيع اهجوز تلاقو: "اذامل  ال ينلتقت فحسب

 يهتنتو نم رمألا هلك؟". لم اهبرضي ةرم ىرخأ لطمقاً.

 كلل ام هتلق نع "ناجلاب يلظلالل" نعللف كنا ةئيهت يجةد، لاهنك ةئيهت بسحف، نم أجلل معلالل

 يقيقحلا يذلا نكمي أن فكعن هيلع نآلا، ولاذي مهفتي لاةوق يتلا غ�يرت كشبلل ريثم زجو ههذ
 ةأرملا. فنعلاف سيل ايلماكت، فعاللاو قةو ةيلماكت. هنإ، امك ةينلا يف ىذألا، أوالً بقولل كلل شءي،

 ةيضق قع،لل نمو ثم طقف ريبعت نع ةلاح قعلالل يف عفلل. نكميو نأ ملع. موقتايضت ههذ لاعةيلم

 يميلعتلاة يه يتلا انمهت ةروصب ةيسيئر.

 امكو نيب رابتخا زتيفاد، نكمي ةلوهسب ةشهدم ميلعت سانلا لاسكول يباجيإلا لسلاوكو

 وديؤم فنعاللا أن� ام هنولعفي حقاً هو ال ـ
 اجيودلل

 ينواعتلا، تحوى سلوك ةيحضتلا تاذلاب.

 ميلعت ةيكولسلا ةيناودعلا لاوسةيكول ةييسفانتلا ةيكولسو ةيحضتلا رخآلاب، يتلا اهانسبلأ لرخآل.

 امدنعو أقولل إن� فنعاللا نكمي أن ملع ال ينعأ هنأ لم نكي موجوداً من بق،لل دقف ناك موجادوً

 عفلاب،لل نكل ودبي نأ رادقملا ريبكلا نم فيكتلا يذلا انلعجي مويلا تانئاك ةيعامتجا يمع لعهي.

 نكل فيكتلا يوناث، واذل نكمي نأ حاز ةلوهسب يبسنًا: ريخألا يف خادلا،لل وألالل يف جراخلا. فيف

 انتراضح كسمتن دوامً ةقيرطبو ام ظلابلّل عواضً نع ءوضلا.
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 لفُنجرع ىلع ايجولوميتيإلا (الاشقاقت)، امك عفلنا عم ةملك "نعف".

 رهظ حلطصم فنعاللا (أو لاال-فنع، امك ال ازيلل �يهأج نايحأًا) ةرملل ىلوألا ذنم قنر

 داكلاب

 ىضم (ىلع فالخ حلطصم فنعلا!)، ةقدبو يف ماعلا 1923. ديفيو فنعاللا ةمجرتك ةيفرح

 (نكل ةللض، امك تحبصأ مهفت) ةملكلل ةيتيركسنسلا اسميهأ Ahimsa، يهو ضيقن ميهسا

 Himsa "(غرلابة يف، ةينلا عىل) ىذألا". بجومبو ما هانيأر تللو، ينعت هأياسم "بايغ ةبغرلا،

 وأ ةينلا، يف ىذألا". نكل هذا يفنلا (ةئدابلا "ال: a" يف ةغللا ةيتيركسنسلا تشبه ساسأًا ةئدابلا نفساه

 يف ةغللا ويلانةينا، يتلاو اهانينبت يف ةغللا نإلاكةيزيل: الخأالقي amoral) بلطتي ضعب حرشلا.

 ىلعف فالخ عضولا يف ةيزيلكنإلا، ةملك ال none يف ةيتيركسنسلا ةميدق ِقمد اهضيقن، إذ تظهر

 اسميهأ ىتح في صوصنلا ألاقمد نم "عجرملا" جبملالل دناغلي، افاغاهبلااتيغد ( ُكبت ام نيب 200
 �مي
 ُتس

 بقلل داليملا و200 يداليم). ةرمو ىرخأ ىلع فالخ عضولا يف ةيزيلكنإلا، ابلاغً ام

 ءامسألا ةدرجملا يف ةيتيركسنسلا خاصية ةيباجيإ لعى وحن غري رشابم يفنب اهدض. كهوذا فرع

 شلااجعة بـ "أاياهب abhaya" يتلا ينعت رحفايً "مدع فوخلا non-fear"؛ أو ندج "اهدوركأ

 akrodha"، "مدع بضغلا non-anger"، مقبالل "فطللا"، و"اريفأ بذوا Budha's avera"، "عمد

 ةيهاركلا non-hatred"، ينعتو "ةبحملا".65 ببسلاو يذلا عدا نيركفملا ءامظعلا دونهلا قلادءام

 ريبعتلل نع نأفمهس هذهب طلارةقي ةيوتلملا عىل ام ودبي هو نأ ظوهار ثملل ةبحملا وةعاجشلا

 ةقلطملا ةمحرلاو يه مأور ةيلصأ ال نكمي ريبعتلا اهنع مامتًا ةغلب ةيرشب ةطورشم ريغو

 ةموصعم. امكو انركذت ريثكلا نم صوصنلا أهن امهم انركفت أو انلق نع هللا اننإف قفخن في

 ولاصولل ىلإ ةقيقحلا. امأ ةغللا ةيزيلكنإلا يهف ةفلتخم (عم نأ "يهانتاللا infinite" قد وعدت لإى

 ةنراقملا)، ام يعين نأ حلطصم فنعاللا ال قنيلل حقاً ىنعم اسميهأ ةغللاب ةيتيركسنسلا.

 يف عقاولا، هأياسم تسيل مصاحلطً ايبلس، امك هو الب يرب عقو مصلطح فنعاللا لعى
 انعامسأ. اسميهأف يحوت يشبء ام يباجيإ لإى حد� قيمع، ودق نوكي هذا اءيشل ريغ باقلل للتةيمس

 
 
 

65  - “Nonviolence” in English: See Pam McAllister, You Can’t Kill the Spirit: Women and Nonviolent 
Action. Philadelphia: New Society, 1988, p. 9. 

 المرجع انه وه تكلاب رغبنوي: امأ لاكةمل اهارنف اقباس، باعبطل، يف تاباتكلا لاوترجتام نإلاكلزيةي يدناغل.

 بلاسلا باسلنسكيريتة: لنرقن وقلالل يلاتلا يشورل ييجو تينيك، " ثدحتت ابلةيذو امع وه يلس كلاانئ يلزألا. (ودق

 معتساتل لكمة يلزأ ضوعًا نع هللا. نأل هللا روصت يظهره ةهولأك اهل حلية وخصلل رعشية ةليوط.) ام ينعي أاهن ال

 فصت ام وه اهنأل ول تلعف صنسبح مقنيدي موهفمب. كلذل نإف ذوبلاية ثدحتت طقف امع عنرهف ءيشك دكؤم. يلاتلابو هي

 ال ثدحتت امع ديخلل يف قحلل اإلنامي. أي نع كلذ يذلا بوعس كاتاشفه انسفنأب... نكلو سيل بوانعس عتلابري هنع.
Meetings with Remarkable Women. Boston & NY: Shambala, 1957, p. 168. 
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 ةروصب ةرشابم. يهأفماس، عونك نم يفنلا فعاضملا، زمرت ىلإ ءيش ام يلصأ ىلإ ةجرد نأنا ال

 عيطتسن كاسمإلا هب مامتًا انتغلب ةفيعضلا.

 دقل لجتُ بك عرب كلل ملع غللاة اذه (ألهن ـ انسحً)، بابسأل ةدع. ألن� من نيهملا نأ� هذه

 تاغللا ةثيدحلا ام تلاز دهاجت نم جألل لكةم ربعت اهيف معا ناك دقماسً يف ةملك اسميهأ ذنم

 تايفلأ تضم. نألو� كلذ لامحلطص ميدقلا ناك تمقدامً انيلع إىل هاذ حلاد� يف يضفتلل دعبلا يلقعلا

 فنعلل / فنعاللا؛ هنألو، اريخأ، يف كلت ةمجرتلا ضملاِّللة اسميهأل يتلا تلوحت ىلإ يفن يف

 ةيزيلكنإلا ىرن ءوس مهفلا رثكألا ةيمهأ فنعلل، كلذ زجاحلا يلقعلا لاذي وحيلل نود اتمالانك

 كاردإلا نأب� فنعاللا، امهم ناك همسا، هو قةو ةيباجيإ محتلل حلالل مظعمل انلكاشم ةيسيئرلا،

 ةيصخشلا الاوجةيعامت يملاعلاوة.

 دقل هجاو غيدنا ههذ ةبقعلا ذنم ةيادب عمله يف بونج ايقيرفأ. امدنعف قرط مهعمس رمللة

 ىلوألا هتغيص جلاديةد لا �مبِرةك ةمواقملل، ثحب نويبرغ وهدون ويبرغ ميلعتلا امع هو فولأم

 يئزجًا ةبسنلاب مهل مهنكميو ىلع قألالل ةنراقملا هب؛ اوضرتفاف نأ� هذه ةغيصلا ةهيبش بفضر

 ةبيرضلا لعى فئاوطلا "لانمشةق" (ريغ ةيناكيلجنألا) يف رتلكنإا، ةلثاممو، ىلع هجو صوصخلا،

 ةكرحل قح عارتقالا ءاسنلل تلاي تناك راثم دهةش يف كلذ تقولا.66 امك تناك كانه، اضيأ، أقلةي

 حفاكت نم جألل اهقوقح نود مادختسا فنعلا يدسجلا نكل، فسألل، فقوت هباشتلا كانه. هوذا

 باشتلاه يحطسلا كنا من نكمملا أن "ببستي يف سوء مهف عيظف"، ناكو يدناغ ىشخي، وهذا ما

 صحلل ةيرخسل ردقلا، نأ عقي قيدص يبوروأ صلخم ةكرحلل يف "ءوس مهفلا عيظفلا" ةقيرطب ال

 ىقبي اهيف مامأ يدناغ نم خراي ىوس هلاشتنا.67 يفف ةنسلا ةيروحملا 1906، امدنع هظأتر

 امم قلقأ نينطوتسملا ضيبلا، بتر هاذ قيدصلا، وهو مايليو زنيكسوه،
 �جاهدل

 ملاةمواق هلانةيد

 عم نييبوروأ نيزراب عامسل ام ناك غشيلل دونهلا، يفو كلذ ءاقللا مدق اغنيد عم حالملاظات

 ةينلا تلااةيل: دقل أجل نهلاود يف افسنارتلالل ىلإ ةمواقملا ةيبلسلا يف نيح تتبثأ كلل لاوئاسلل لقاء�

 ةنسح

 ءافعض و �ع زلل من
 مهو

 ىرخألا نم جألل فاصنإلا اآلنم مدع اهاودج... ايددع، هم ةلق طقف.

 حالسلا، كلذلو ختاوذا يبسلل ةمواقملا ةيبلسلا يتلا يه حالس ءافعضلا.68

 يأ ثحاب يفنعال رصاعم نكل� يدناغ، امدنع عمس كلذ،
 فجلل

 نكمي اذهل طخلاأ يكيسالكلا نأ

 ىقلأ باطخاً رقيقاً ناك قد ه�يهأ ضقانو هيف هقيدص نسح ةينلا ةطقن ةطقنف. ناك غريب يف أن
 
 
 

66 - Hunt, James D. Gandhi and the Nonconformists. New Delhi: Promilla, 1986, pp.54ff. 
67 - CWMG. 1999, Vol. 34, p. 94: originally Satyagraha in South Africa, p. 103. 
68  - Ibid. 
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 احضاوً ردق ناكمإلا نأ� ةكرحلا ةيدنهلا خمتةفل يف عونلا نع ةكرح نملاانيد قحب عارتقالا،
 نوكي
 تناك اتلك نيتيضقلا تلداعين ملو ادمتعت فنعلا يدسجلا. دقف حضوأ غيدنا، الوأ، نأ� كرحة

 لم تتوان� عن مادختسا ةوقلا ةيدسجلا يف نيح لم نكي ةوقلل ةفينعلا ناكم لطمقاً يف نإو

 ويف تشى فورظلا، و... ال هيم� كم تناك مهتاناعم ةيساق، يهارغايتاسلافون لم قح عارتقالا

 ىلع قالطإلا، مغر أنه تناك كانه تابسانم اوناك اهيف يف عضو يؤ �هلهم ةكرحلا ةيدنهلا،

 اومدختسي قلاوة سجلادةي

 اهمادختسال ةيلاعفب. ايناث، مغرو أن نهلاود اوناك نيمورحم من يأ حق يروتسد اوناكو عضفاء،
 مل نكي هذهل االتارابتع يأ ثأر ىلع ميظنت اهارغايتاسلا.69

 امك انعسوب نأ ىرن، دقل ركتبا يدناغ ةملك ةديدج نم أجلل ام ناك موقي هب، مغر ام نكمي نأ

 هدلوي كلّل من يريبعت فنعاللا وةمواقملا ةيبلسلا نم ءوس مهف. اهارغايتاسلاف، أو "قةو حورلا"،
 يتلا اهلمعتسا ابلاغ، تسيل نيفاً عاضمفاً بلل ينعت، فرحيًا، "ثبشتلا ةقيقحلاب". اهنإ تسيل "سحال
 امك دقتعا زنيكسوه، بلل يه السح ءايوقألا نأل� كانه نوع من قلاوة ال �يسَت �مد� نم كةرث

 ءافعضلا"،
 ددعلا أو نم حالسلا. صلوالح هذه ةوقلا، يتلا نمؤي يفنعاللا اهنأ مظعأ، ىلخت نويهارغايتاسلا
 (ماموسر اهارغايتاسلا) عن مادختسا ةوقلا ةيدسجلا، كشبلل يعوط أدبمكو. وبدع ةدوعلا لإى دنهلا،
 مل دعي ددع نيمواقملا 13000 امنإ حبصأ 300 نويلم بيرقتًا باقملل 150 أفل رمعتسم ربيناطي

 طقف. ظولّل نهلاود نومدختسي اهارغايتاسلا رايخك.

 ىتحو هاذ مويلا، دعب نرق بيرقتًا نم ةلز زنيكسوه، اونصلل راركت سفن ةلزلا، نكلو في

 بايغ يدناغ ايذل لم دعي سوبعه نأ اهححصي انل. ارخؤمف، نلعأ يفحص روهشم أن نينطوتسملا

 نييليئارسإلا يف يلخلا،لل لاذني مهعبر مامتًا ججد السلابح بصعتمو ايجولويديإ، نومدختسي

 "تاكيتكتلا ةيدناغلا: يأ ةمواقملا ةيبلسلا".70 مل نكي (هذا يفحصلا) فرعي، لون فرعي ظعمم

 ق هئا، نأ� فنعاللا ةمواقملاو ةيبلسلا نكمي عفايلً نأ انوكي نيفلتخم بردق فالتخا لاعنف

 لاوالفنع. اهارغايتاسلاف تسيل ةيبلس تنأو سيل كعسوب أن نوكت "يدناغًا" نيح نوكت ئيلمًا

 ةيهاركلاب ىتح لو تنك - يف هذه لّلحةظ - اعزانً كعبصإ عن دانزلا. نكميو ءرملل أن سرتسيلل

 يف داهشتسالا ةلثمأب نع ثملل هاذ شوشتلا. و(ههذ اةلثمأل) ةريثم ةيرخسلل نيح ال نوكت ةغلاب

 ررضلا.
 
 
 

69  - Ibid. 
70   - . Friedman, Robert. I. “An Unholy Rage,” New Yorker, May 7, 1994, p. 54. 
 ام ينعي نأ ام عدييه نامديرف ضمللل ضيأًا نمو روظنم رخآ: اعفأفلل ملاستونينط التي ثدحتي اهنع يه مرزةي فطق.

 كلذك ام ءاج فلابصلل عبارلا، اذهو ال ةقالع هل داعلابية.
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 ابلاغً ام نوكي نم رسيألا رؤةي هذا تلاششو نيح رظنن سايقمب ربكأ؛ نمف فورعملا اشلاوعئ
 ىلإ حد� ام انآل نأ مالسلا هو رثكأ نم بايغ برحلا (عم نأ هاذ ريغ حضاو يعناصل رارقلا

 انمظعملو). دقل تركذُ نأّه ناك نم ضرتفملا أن بلجت ةيقافتا نوتياد مالسلا ىلإ يغوالسايف

 ةقباسلا اهنكل تقفخأ يف هجوتلا لإى ببسملا اهبورحل ـ ةيهاركلا ةينثإلا تلاي تناك اهريثت

 تاطحم لاتليزفون ةيمسرلا يسايسلاوون نويموقلا. لاويمو، ىعد حالة بايغ رحلاب ههذ قحب

 بـ"مالسلا لسلابي". دحأو رثكأ ةلثمألا احوضو، ويذلا انلل مامتًا ام يسحتقه نم ةيرخس نم قبلل

 ةضهانملا للستلح يوونلا، هو ام ق �دهتم، كبلل ةيدج، إدةرا تاوقلا لابةيرح يتلا تحرتقا

 تامظنملا

 فيرعت مالسلا هنأب كلت لااحلة ايتل "تقبس ادعلاوة ةرمتسملا". هفلل اذه هو سلاالم؟

 امك أن� من فخسلا أن دقتعن نأب اللانعف هو درجم بايغ فنعلل (يدسجلا)، ريكفتلاو بنأ

 لسلام هو درجم عاطقتسا بني بورحلا. اتلكف نيتلاحلا هام كحماولة مهف ءوضلا من الخلل ةسارد

 هلظ. لدق ناح تقولا تافتلالل ةيؤرو ءيشلا بحد� هتاذ.

 يف تاينينامثلا، تناك ةركف "ةعيبطلا ءارمح لاسن� بلخملاو"71 وحتسذة ىلع خلايالل يبعشلا.

 ةكرعم ةقاش احموالً راهظإ أن� ةروصلا لاقم �دمة نم بقلل ضعب يوبعش �ي ملع اللسوك

 يه صورة ةئطاخ. ةعضب ءاملع ةفسالفو طقف، ثملل يلشآ وغاتنوم ويرام دقو ضختُ

Ethology يناويحلا 

 نأب� ةعيبطلا ناكم
 ةر"

 يلجيم، اوناك ياحولون حيحصت ام هتمسأ يلجيم ةهجو ظنر "مةرخافت هتمو

 أون� نئاكلا يرشبلا ةيمد اهكرحت يبطلاعة اهطويخب. دقو بأد هذا مهفلا يف ريغتلا؛ احفلام

 يباتك تعد ةمظنم ويلانوكس ىلإ ةقلح ةيسارد ضعبٍل نم زربأ ءاملع لاسلوك يف اللاعم فينع

 نايب ماع نأشب ةيرظن لادعوان يرطفلا ههذ. ودق رهش نالعإ ايليبشإ، ريغ لا �معَلن نكل رهظ

 رادصإل

 رداصلا ماع 1986، ةهجوب رظنلا ةيبعشلا يتلا تناك وقتلل نأب� لسواكً عمّقداً ثملل لاودعنا
 مساحلا،

 �ماجً نم بقلل انتانيج، ولذلك نحن نوكسمتم هب.
 �مرب

 يرشبلا نكمي نأ نوكي

 اذه وقلالل ال يينع نأ هاجتالا ماعلا ةيكولسل ءالؤه ءاملعلا ـ نحنو انه ال ركذن همجلاور ـ

 يوقلا مللذهب يبلكلا
 ملافد�

 ناك ىلختيس ةلوهسب امع ق �دهم نم ةروص "مةرخافت هتمو ةر".

 
 
 
 
 
 

71- بعاةر تديف يف شإلاارة ىلإ اعلالم لاطعيبي علانفي يذلا تتل خ يفه نانسأ بلاخمو يحلاوتانا الفمترسة دبمءا
 

 �وةل درولل نيتينوس (Memorium 1850). يفو نرقلا نيرشعلا،
 ط

 اهسئارف. دقو درو اذه سابتقالا في ةديصق

 مدختسا الدراويني دراشتير وادكزني هذه بعلااةر يف تكابه تانيجلا األنانية تللصيخ كولس عيمج تانئاكلا ةيحلا ايتل

 أشنت نم بمدأ القبءا حلصألل يف ايجولويبلا طتلاورية ـ المجرتم.
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 72Cynicism في انتفاقث ةنهارلا رجي� نيريثكلا انم ىلإ رحب نم سأيلا يف تقولا يذلا انيدل فهي

 ةصرف فوقولل ىلع ضرأ ةسباي، نكل، وفي كلل ناكم، رشاب ضعب ءاملعلا يوحتبلل لذك لامد�.

 يف موي نم أيما ماع 1975، بقولل يلاوح دقع نم روهظ نالعإ ايليبشإ، ققح لاعلام

 يجولوتاميربلا 73primatologist يدنلوهلا نارفز اولل ارتخاقاً نوايعً يف هتنهم يف ةقيدح تاناويح

 هنرآيم. نيح كردأ ىلع وحن ئجافم نأ دورق يزنابمشلا اهيدل ماظن ماشلل كولسلل لاصتلاحي ـ

 مل قبسي ءاملعلل أن أولوه دلارةسا لطمقاً.

 قئارحلا عتشت،لل لنك ارحلائق ئفطنت اضيأً. ثيح نم حضاولا نأ� ءاملعلا لاذني اوناك تهي �مون

 ناودعلاب، نكوع نم قيرحلا يعامتجالا، لمهأوا ايلكً ئاسولالل يتلا انعسوب عن اهقيرط ءافطإ نارين

 هذا لاعناود. وننح فرعن ريثكلا جداً عن بابسأ لاسلوك يناودعلا يحللوانات رشبللو، بداءً نم

 تانومرهلا شنواط غامدلا صووالً ىلإ تاريثأتلا ةيفاقثلا. عمو كلذ، ال فرعن الإ يلقلالل عن سبلل

 يدافت هذه تاعازنلا ـ أو، نيح ثدحت، كفي كيون نم نكمملا اهحالصإ بطتواهعي ذئدعب.
 وكةلصحم، يميلل سانلا ىلإ االداقتع نأب� فنعلا هو رثكأ ماكت ًال عم ةعيبطلا ةيرشبلا نم مالسلا.74

 اذه فاشتكالا ودبي أملوفاً كللّل نم سردي نعلاف يرشبلا.

 لذكل، أو�ياً ناك منلاذوج يذلا همدختسن تللفريك نأشب ةيناكمإلا ةيرشبلا، نإف ام نمؤن به حولل

 انسفنأ يميسلل بةوق نأل يتققح. مدعف ةفرعم نأ فنعاللا نكمم قيقحتلا، أو ريكفتلا هنأب طقف ماجلل

 صاصتخا ضعب ءاطشنلا نيدشتحملا دنع  ةفاح امتجاعية ةنشخ، ينعي مالستسالا مامأ علافن

 ديازتملا رارمتساب يف نتفاقثا، ام انلعجي منيموكح حتب �مهل كبلل هيناعم. ةفرعملو هلل فنعاللا

 نكمم، ةفرعمل هنأ سيل نفايً لءيش امنإ هو ةوق ةرذجتم يف ةعيبطلا كانهو ةلثمأ اهنع يف تلااخير،

 وه ةطقن ءدبلا ةداعإل انتفاقث إىل اهقايس.

 قلاوولل نأب� فنعاللا متحملل يعين نيرمأ نينثا، امهالكو ماه: وألالل هو اننأ محنلل نعاللاف

 يف انلخاد، ام ينعي "اندادعتسا اهارغايتاسلل"، ىتح يف فورظ ةغلاب ةبوعصلا، امك ربع عن ذكل

 نويدناغلا. يناثلاو هو هنأ معيلل نيح هانبتن، هوذا ام هنيبأس ضعبب يصفتلالل يف صفلالل ارلابع.
 
 

 نيب اع �مي 437 و370 ق م. دنتستو أخالقيات
 ْت

ِد�
 �وج

72- بهذملا لاكيبل Cynicism: ةعومجم لفسةيف نانويةي
 

 الكبليني، كشبلل اعم، إلى ضفر األعارف امتجالاعةي، يتلا مي�يوزن بةقد اهنيب بوين لاطيبعة ايتل اوناك عديون ارلةبغ

 يف الرعوج اهيلإ. نم انه، ميكن سفتير ردزاامهء الكبري علللم مهديكأتو بنأ خلاير ديحولا إامن وه اليضفلة ـ عمارب:
 الوماقس يفسلفلا.

73- ايجولوتاميرب Primatology: علم رداةس يحلاوتانا تاسيئرلا، يهو ربتة نم الثتاييد شتملل سنإلاان دورقلاو. م
 

74 - de Waal, Frans. Peacemaking Among Primates. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989, 
p. 1. 
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 نكل ينوعد يدب ضعب تاظحالملا يديهمتلاة وحلل ةيفيك ريثأت نعاللاف لعى نم هم حولان ـ أو

 نم هم اندض.

 كانه حيرصت تفال وحلل اهارغايتاسلا ضرع ةرملل اوألىل كبولل حوضو يف علارص

 ثيدحلا، ءانثأ حافك دونهلا نم جألل ةداعتسا مهتمارك كهتنملاة يف بونج ايقيرفأ، وهو كسلرريت

 ارنجلالل ناج نايتسيرك ستومس، سيئر ةموكح ةعطاقم افسنارتلالل يف نجوب يرفأقيا، صخلاوم

 يسيئرلا يدناغل يف هاذ عارصلا. مدقيو انل اذه حيرصتلا ملحة امل دبيو هنأكو اهارغايتاس ئافقة

 نلاوةيع موقي اهب ءاطشن مزتلمون بردموون بصةرو ةديج.
 "انأ ال بحأ� شعكب، الو ينمهت هتدعاسم ىلع قالطإلا. نكل اذام يلع� نأ عفألل؟ تنأ عاستدان

 يف تاقوأ انتجاح، فيكف نكمي نأ طغضن يلعك؟ انأ غاابلً ما أىنمت أن رجنت� إىل نعلاف مثلك ثملل
 نيبرضملا زيلكنإلا، اهنيح نسرعف يف احلالل فيك يوسن رمألا كعم. كنكل ال يذؤت ىتح ودعلا.

 تنأف بغرت يف زارحإ رصنلا نع قيرط كتاناعم ةيتاذلا اهدحو... اذهو ام انعضي يف ضوع

 زجع قلطم."75 امكو وقتلل يلجيم: بجي نأ تكنو ةعيبطلا ءارضخ ةرتفل ةليوط قبلل نأ صتحب

 ءارمح. اذإف انأرق نيب روطس ههذ ةداهشلا (كانهو مأور ةلثامم مد ةن نع وزغلا يسنرفلا

 يكيجلبلا دنالنيارل، دعب لاوحي نيرشع ةنس، امك عن ثادحأ ىرخأ). رعشنو انه بداعف لإى امعللل

 اننكمي نأ مسنيه عفادلاب ءيشل قيمع، امبرو ريغ يئرم كشبلل يداع، يف لاةعيبط ةيرشبلا.

 ريسفتو يدناغ صاخلا لوقة مثلل ههذ الدةوع يش ّكلل، من ةهجو يرظن، دحأ ثكأر فاصوألا بت �صراً

 فنعالل ىلع قالطإلا. نإ� ام هلعفت اهارغايتاسلا، يف ثملل ههذ تالاحلا، سيل قمعاً
 ُق �دتم

 يتلاو

 قعلللل بلل ريرحت� له نم علاطةلا، يسأتوس� هتدايسل اجتموزاً فاحجإلا هاركلاوةي وعلاوفطا

 ةعيضولا ىرخألا. تاملكبو ىرخأ، إاذ ناك انعسوب نأ ربعن كشبلل اف ق، اهنإ ال دبعتست قعلالل
 بلل همغرت ىلع نأ يكون ارحً.76

 يف ثيدحلا عن جذومنلا يوبرتلا، وقيسلل كل يأ ملعم نإ� هذا هو عون ميلعتلا يذلا نملح هب،

 ثيح ال ملعتي بلاطلا طقف ضعب قئاقحلا بلل وحصي ىلع كاردإ جديد. إاهن ةبرجت منو رثكأ مام
 وه درجم باستكا ةفرعملل، دعبو اذه نلاوع من ميلعتلا نل دوعي ءرملا ىلإ مونلا نم جديد.

 ال بلل رثكأ من اذه، ذنمف رودص ةعبطلا ىلوألا نم هذا باتكلا (2001)، تمكارت دهاوش

 "ةمراص" رهظت نأ� "مازلإلا" يذلا ي �دعهي يدناغ اهارغايتاسلل وه، أو له، عقاو يفزيجولوي.

 تاينقت ةديدج ريغ تدةيلخا، فرعي ءاملعلا انآل أن� كانه "خايال ةيبصع ةسكاع" خاصة ةيملع

 مادختسابو
 
 

75   - CWMG, Vol. 34, p. 267. 
76 - Pyarelal. The Epic Fast. Ahmedabad: Navajivan, 1932, p. 35. 
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 يف كللٍّ انم بيجتست ىلع روفلا ةكرحلل ـ ةفطاعلاو ـ يتلا اهارن دنع صخشلا رخآلا. واثمكلل

 نيح نكمينا أن رظنن ىلإ رخآلا درفك حبد� اذهت بدالً نم هنوك عضواً يمتنمًا ىلإ قرع، تنوك

 رخآ،
 انيدل ساتاباجت ةفلتخم (ةيحص رثكأ) قمعل لذك صخشلا يف أعقام انغامد.77

 اميف ىضم، ناك يل قيدص سامه يبلل نخدي ثثال بلع رئاجس يف مويلا. عمو هتفرعم ةيعاولا

 ريثأتل لاتنيخد ىلع هتحص، رمتسا يف كلذ ىلع وحن ام. دقو حاولل عةد تارم عالقإلا عن

 تلادنيخ نكله لم حلفي. تاذو ليلة وارده ملح رىأ هيف أهن ناك زاتجي ءانف سينكة، اميفو تناك هانيع

 يف ملحلا فوطتان ىلع شاوهد روبقلا، ىعرتسا ههابتنا شقن عىل حيرض، دجوف هسفن كي�بهر:
 انه دقري يبلل

 يذلا علقأ ريخأاً نع تلادنيخ
 ملو عشلل من اهموي ةراجيس ىلع قالطإلا

 أملس بنأ ةثداح ةيفنعال ةحجان عفتلل ىلع هذا ىوتسملا يروعشاللا اضيأً. ىلعف وحن مفجائ،

 امغروً مهنع بيرقتًا ـ امك ليمح ناغدي، فرتعيو ريتركسلا ثيمس ـ حم دونجلل لاسييرودافلن

 بـ"رةيؤ" ماسريال، سيل ءيشك طوبرم ىلإ يسرك، سيل كـ"ةيحض"، بلل صخشك، ضفبلل مامتها

 ةلص ةعئار نيب ه �ماه صاخلا نيبو مهروعش يقافرلا تهاج مهضعب
 قلخ

 نيراك قئافلا اهب، ام

 ضعبلا ـ قافريمهت. اهتعاجشف اهتبحمو اهضارتفاو امهنأ يأضاً نانئاك نايرشب لامه سفن رعاشملا

 وحلل نجلاود عملل ىلع مهظاقيإ.

 وهو نلاوع لاذي
 ق�يا،

 هذا عونلا من حصلاةو، ههذ اعإلادة ةنسنألل، هو رثكأ عاونأ ميلعتلا

 ىعسي هيلإ ولعافلان نويفنعاللا. امكو ىرنس نم ةلثمألا ةيلاتلا، نإف� فنعاللا ةبرجت ةيلك دوجولل

 ـ أو لا �متك ةب نايحأًا ـ نع طقير

 ةب

 ريثأت ديعب ىدملا ىوقأ ثكبير نم كلت تاريثأتلا لا �متك

 اهل

 ةوق ديدهتلا.

 ال بد يأل عفلل هاركإ نم نأ نيتج رد� عفلل ئفاكم سكاعمو. امكو تظحال ةنح تدنرآ: "ثملل
 يأ� معلل رخآ، ريغت ةسرامم فنعلا ملاعلا، لكن رييغتلا رثكألا الامتحاً هو وحن ملاع رثكأ نعفاً".78
 ىلعو سكعلا، اندارً ام يكون فنعالل يقيقحلا ةكرح ةيعاجترا هنأل، اذإ ناك نعالفاً ايقيقح، ال

 معيلل نع قيرط ركإلااه - إنه معيلل عن قيرط عانقإلا، يفو بلاغ يحألاان نم خاللل عون من
 عانقإلا قيمعلا كرحي سانلا لإى ما دنو ىوتسم يعولا. فـ"إماغر قعلالل عىل ررحتلا"، أو امك

 
 

77 ـ نامرنيو، يل: "مةآر العقلل"، بقارم علم سفنلا 36,9 (2005): 49 ـ 50؛ م. ويلر و س. كسيف: "ضبط
 

 تلاح�يز يقرعلا" الملع يسفنلا 1:16 (2005)، 56 ـ 63.
78- Arendt, Hannah. On Violence. New York: Harcourt, Brace & World, 1969, p. 80. 
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 هغاص ناغدي يف موضع رخآ، "تكيرح لاقلب"، فلتخي نويعاً عن ابجإر اآلنيرخ بسحف لعى

 مايقلا ءيشب ام نع قيرط باقعلا أو عدرلا. امبو أن علانرصا ةضرتعملا قد تريغت ايعوط، اهنإف

 لن ثحبت عن ةصرف وعللدة لإيان. هنأل امدنع عفتلل اهارغايتاسلا، اهنإف ال ريغت طقف فقوم فرط

 حاود، امنإ يغتر ةقالعلا نيب فارطألا. املاحف "رىأ" أولكئ نوضراعملا لان اميف ىضم ملاوفق

 نم ةهجو انرظن، اولقتنا ىلإ عقوم برقأ انم روايحً. هذه هي ةوقلا ةيلماكتلا، هوي لعى ام ودبي

 سيلت قةو اعدةي نأل ةعاجش نيراك تلعف ام لم نكت ةموكح ايبمولوك ةعمتجم ةرداق أو ةبغار في

 لذك مقدار ريبك من قلاوة! ءيش ما صيحو يف نيراك دير أو ناغدي ـ أو كيف نأت أو يف�

 هلعف.
 انأ ـ ريغيسو سانلا. هنإ لسي ءيشلاب يذلا تنعهمل نع قيرط انركف (رمغ نأ ركفلا كمين أن

 اندعاسي حالقاً ىلع همهف) بلل ةفرعمب بلقلا. دحأو صخئاصه هنأ غلب نع هسفن ىلع "ىوتسملا

 ينطابلا" هسفن نيبقارملل.

 رشاب [نترام رثول] غنيك هلمع رم ّكزاً كشبلل يساسأ ىلع ةعانقلا ةينيدلا ةيساسألا يتلا وقتلل إن�
 مأ دوسأ، مأ بئان� ريدم ةطرشا مأ الماعً ايوديً مأ مكاحًا،
 �ض

 يف بلق كلل اكئن يرشب، سءاو كنا يبأ

 نإو كشبلل نهاو، اعونً نم يهامتلا اليعيبط عم يقاب تانئاكلا، كلذ هنأ في بلق ميمصتلا ماشلالل

 يذلا انطبري انضعبب بعاضً يف رخآ فاطملا، يمنلل إلى العشور نأب� ما بيصي اندادنأ شبلار

 حنن أياضً ةقيرطب ام، كلذل ال نكمي ناسنإل نأ حيطّ نم ردق نئاك يرشب رخآ، أو أن نوكلل،

 هيلإ، نود نأ رعشي يف ةياهنلا، يف سفنه ىلع قألا،لل ضعبب ىذألا قباطملا ريغ الوحضا انبيصي

 ءيسي

 ضالاوطبار ال �ميزخ. كلذل، الخلل ريهطت ةهجاوم ةيتايح نم أطخلا، امدنعو باقلل فنع المضهِطد

 ةبحمب حماستمة، نمف نكمملا أن رثأتت هتايح، نأو جتي �دد، ؤمقاتً ىلع قألا،لل نئاكك يرشب، يف حني
 نأ عمتجملا اليذ دهشي ثملل هذه ةهجاوملا اعرسن ام فوس يعي ةمحرلل دعللواةل.79

 

 
 

 ةداعإ رظنلا في خيراتلا وفي ملعلا
 دقل بدأان انآل برةيؤ ضعٍب من يناعملا لا �مضت �مةن يف نلامذوج يوبرتلا ةبراقمك رايخل نم أجلل

 ضيفخت فنعلا ـ ونم يردي، امبر إزتلاه يف موي من مايألا؛ ربعف هذا جذومنلا كسمن بسهوةل

 ةقيقحلاب ةيسيئرلا يتلا تقولل إن� فنعاللا ساسأًا نوع� نم ةوقلا. دقو مدختسا يدناغ، ىلع ألاقلل،

 اذه نلاوع نم ةغللا يف هترتف ىلوألا.
 
 
 
 
 

79- Frady, Marshall, “The Outsider, II,” New Yorker, March 10, 1992, p. 70. 
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 ةوقللو ناعون: امهدحأ بستك عن قيرط فوخلا نم باقعلا، رخآلاو نع قيرط أاعفلل

 ةبحملا. ةوقلاو ةدنتسملا ىلإ ةبحملا رثكأ ةيلاعف ةموميدو بفالآ تارملا من قلاوة ةدمتسملا من

 خلاوف من باقعلا.80 وأ ةرم ةيناث، تابوقعلا ىلع نيعون: حاودة ةوقك جةيدس، ةيناثلاو كةوق
 
 

 كالاتتافاش لامذهلة
 أبن�

 ةيحور ـ اهارغايتاس. الو ميكن مةنراق ةوقلا ةيدسجلا قبوة لاحةقيق.81

 يلاووم ملعتي ملعلا بذاهت ثدحتلا لبةغ ىرخأ، ألن� كانه اروعشً

 لـ"اءايزيفل ةثيدحلا" تتنمض مهفًا امل هدقتعن ملاعلا، قمعأ من أي قارتخا مفيميها يف خيراتلا

 دملا ن، ساكعناوهتا لعى تالاجم زواجتت ملاعلا يئايزيفلا ةريحم، وام لازت ةديعب عن مهفلا. (أدح

 هذه تاقارتخالا ةيسيئرلا كنا طبضلاب ثادحإ ةرغث يف زجاحلا نيب ملاعلا يداملا لاوعلاوم

 ىرخألا). وفميا تناك هذه غللاة جلادةدي شتقّ اهقيرط ءطبب نم وقعلل نييئايزيفلا لإى لاعلام بكشلل

 تناك انيطعت متادرف ةديدج عاوودة فصول ةعيبط لاعفوية فنعاللا، يذلاو ناك صع�ياً لعى

 ماع،

 �متاكرد ةينوتوينلا.82 ثحابلاو ريهشلا يف ملع ةميرجلا
 لل

 ريسفتلا نواعً ام يف ةغللا "ةمراصلا"

 دلوراه سنيبيبكي ناك نم نيب لاذني اودافتسا نم ملافردات جلاديدة رثكألا ةيلعاف (فامثيح اقلل: رد�

 عف،لل وقألل: الفنع).

 فنعلا رود� عفلالل نالمعي قفو ئدابملا اهسفن ىلعو ةفاك تايوتسملا، نم يصخشلا إىل

 يلودلا. كفلل نئاك يرشب... هو يف تقولا سفنه عافلل عوضومو اتلك نيتقاطلا ةفينعلا جتسملاويةب.

 تارايتلاو ةضراعتملا فنعلل ةيباجتسالاو يرست تابثب يف كلّل انم، ديفتو يف ريسفت ارحنالاف
 لاوسلوك عقوتماللا ىلع يأ ىوتسم ناك.83

 ىلع أةي حالل نحن يمسن هذه ىوقلا، تانئاككو ةيرشب اهربتخن رايخك قيمع بالغ سبلااةط ـ

 انه مدختسي يكسنيبيب ةغل رثكأ ةيديلقت: "نم لحةظ ىلإ ةظحل، نوكي رايخلا دينيًا ىلع وحن عميق

 ءاوس لاانمازت فنعلاب أم بايدلمةيطارق".84 سووءا انمدختسا ريباعت ةيملع أم ةينيد، نإف ةريصب

 رمأاً بيرغًا مامتًا: املذا نحن اعدة غفالون إىل هذا حلاد� نع فنعاللا؟ إن كنا
 هظر

 يكسنيبيب

 عقاو كلل ةظحل، أال بجي أن ثدحتن عهن كشبلل عنق يفو أحوالل ةريثك؟ الأ بجي نأ يجت لل في

 خيراتلا انلعو، طسو ثادحأ أخىر؟
 
 
 
 

80- . These two quotes respectively from CWMG, Vol. 30, pp. 66f and 
81 - Vol. 9, p. 392. 
82- See chapter 8 for more on this strange similarity between “new” physics and nonviolence. 
83-  These  two  quotes  from  Pepinsky,  Harold  E.  The  Geometry  of  Violence  and  Democracy. 
Bloomington, IN: Indiana University Press, 1991, pp. 44 
84 - Ibid., 127. 
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 ودبي، انايحأ، اننأ ضفألل يف كاردإ ام هو ليس عقاو كلل ةظحل، طبضلاب امك بعصت "رةيؤ"

 برد ةنابتلا اننأل ءزج هنم، بعصتو ةيؤر اءايشأل يتلا يف امعألالل ةيبشخلا عوضاً نع لاجلوس

 شقان نوينانويلا ىمادقلا، اوناكو رثكأ سانلا الوضف، يصفتبلل مات، ةيفيك شن�
 لقد

 ىلإ ةلواطلا.

 رحب، ةيفيكو عاضخإ ديبعلا، مهنكل لم اوشقاني طق برحلا أو علابةيدو حبد� اهتاذ، أو ملاسئالل

 ةقلعتملا داصتقالاب، أو ةناكم لامةأر. لاذ كلاباد أدبي خيرات فنعاللا نأ نوكي د ان، ازيالولل عمل

 كولسلا لايسايق ال هذخأي رظنب رابتعالا. ناك هاذ اطابحإً بكيارً يدناغل؛ امدنعف بتك نايب 1909

 يكيسالكلا، Hindo Swaraj، أو "مكحلا يتاذلا دنهلل"، ناك يفرع هنأ روثي ضد ام هو أرثك من

 ةيروطاربمإ؛ ءيش سيل أقلّل امم نسدهوع مويلا منذوجاً ريغ مئالم. و"خيراتلا" امك هفرعن لم ينك

 ارداق، نم ةيحانلا ةيعرشلا، عىل ةدعاسملا.
 عقاوف هنأ ام ازلل كانه ريثكلا جداً نم ءايحألا يف ملاعلا يدكؤ هنأ لسي امئاقًً ىلع قةو حالسلا

 بلل لعى ةوق لاحةقيق أو ةبحملا... تاعازنلاو الةريغص نييالمل تالئاعلا يف مهتايح ةيمويلا تيفتخ

 بقلل ةسرامم هذه ةوقلا. تائم ممألا شيعت مالسب، خيراتلاو لم ظحلي لوسي هعسوب نأ ليظح هذه

 ةقيقحلا. لاتخيرا هو حقاً جسلل تاقوعم معلالل لا �مدرط ةوقل ةبحملا أو حورلا... خيراتلا، إذًا، سجلل
 تاقوعمل ىرجم ةعيبطلا. ةوقو حورلا، اهنأل ةيعيبط، لم ظحل يف خيراتلا.85

 كلت املكت ةنيزر، وكلل من حاولل لاصحولل عىل عجارم ةيفحص ةيطغتل حدث يفنعال فرعي

 اهنأ ةقداص. يفف بونج شقر ابوروأ، وسلوء ظحلا امك يف كلل ناكم يف ملاعلا، داكلاب تنوك

 اعفألل فنعاللا معلاولل لاطوعي نم جألل جملاتعم ةفورعم روهمجلل عساولا. ةجيتنلابو، ومني مدع

صّناع
� 

 فلآتلا مع فنعاللا امك ومنت دنع بابشلا ةركف ال جودى هذه تاطاشنلا، امم عفدي ءالؤه لا

 نيلمتحملا رييغتلل ىلإ يزمد نم ةيبلسلا.

 نابإ تاينيتسلا، تقيع يف ةعماج وكلايبمو ةرهاظم ةيبالط ترمتسا يوامً الماكً ةدمل دقيقة

 ببسب تارجاشم من عون ام، ببست اهيف عىل حجرألا ءابرغ أو امبر نويزازفتسا. لعوى شةكب

 ةقيقد ةدحاو ضلاببط ثيدحلل نع ةرهاظم بالطلا هذه. ولَك�
 تص

 رابخألا يف كلذ ءاسملا،  ُخ

 نأ نمخ ةيأ قديةق؟ نم ماعلا 1909 ىلإ ماعلا 1969، لم غتيير ءيش. طقف فقرا فيفط يف تايسلل

 يف ماعلا 1999. ءاستأولل يف تقولا هسفن، كم نم رشبلا اوتام ةجيتن فنعلا لاعيثب؟
 
 
 
 
 
 
 

85 - Gandhi, M. K. Hind Swaraj, or Indian Home Rule. Ahmedabad, Navajivan, 1938, p. 70. 
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 جأ،لل متكتت ئاسولل مالعإلا نايحأًا ىلع صصق داسفلا يف بصانملا لارةيمس ايلعلا، وذكل

 زايحنال يسايس. لنك كانه زايحنا يفاقث يرجي لعى وحن قمعأ دقو انبيصي ررضب ربكأ بريثك.

 هوذا زايحنالا يفاقثلا جذومن قناعي كلل رهاظم ةفرعملا يناسنإلاة، هبشيو قانعلا ديب وحادة طقف.
 ذنم عضب نينس، امنيبو تنك معألل يمعداً يف ةعماجلا، لتّقتي اتالاصً نم بلاط ردتاسا لعاي

 ناك ثحبي نع ضعب ةلدألا وحلل ةيناودعلا يف طسو دورقلا. أنا تسل اعِلام، يننكل تنكُ عمورفاً
 يف يطيحم يعماجلا يمامتهاب هبذا اجملالل، كوان بلاطلا قد ُأرسلل لإي� من بقلل أدح ضفألل املعء

 ِدتمُ حني أدتكرُ ما هو: لم
 �ص

 كولسلا يف يلكريب. ناك كانه ءيش ام بيرغ يف انتثداحم، دقو

 هيدل ةيأ ةركف ولو ةيبابض نع أن� ةيرظن ناودعلا يرطفلا تناك عضوم دجلل. لدق ضرتفا ـ

 نيذلا داقوه ىلإ هاذ ضارتفالا ـ نأ� ءانبأ عمانتمو دورقلا يتنوفرص ناودعبية ةجف نكت

 لاغب أو بولغم، مغر أن� ةعيبطلا، امك الحظ يدناغ، لو أناه ُأعتد معلللل هبذه اعبتً هيحصانل

 فةرت ةليوط جداً. امكو اقلل سنارف يد اولل: ثدحتأ عن تاونس نم اطابحإل سفانتو صوراع

 ةقيرطلا امل ترمتسا

 ةبسنلاب امل بتك حولل كولسلا يرشبلا... امف عدا ريراقت وحلل طأافلل يف نس ام بقلل لامدةسر

 تسيل يدل ةيأ تايطعم يف هاذ
 �عيضر،

 [امك انيأر يف صفلالل ريخألا] يلعتولل ورثنأبيجولو

 تلأسُ مؤرخاً لاعم� سفن يكيرمأ روهشم، صصختم يف لاعةيناود ةيرشبلا، امع
 دقل

 اجملالل...

 هفرعي نع ةحلاصملا؛ تدجوف نأ لسي طقف لم نكت هيدل أية تامولعم وحلل لامعوضو، بلل ظنر
 يلإ� امك لو نأ� ةملكلا تناك ةديدج لعى هعماسم.86

 

 
 

 راثآ بقتسملالل
 دعب ضبع تاونس ىلع لصب ديسلا حيسملا، بودةق يف ماعلا 39 داليملل، حتساذوت ةركف

 ل�يبصن يف دبعملا يبكلار
 د

 ةينونج ىلع روطاربمإلا الوغيلاك ةداشإب ثمتالل هسفنل سويزك جملا

 يف ميلشروأ (اسدقل). سنلابةب الوغيلاكل، يذلا لم نكي تعيرب هطارفإ يف عسملاى يرورغلا نقةصي،

 بد� أن� هذه اركفلة تدب ةعئار، لنك إفطاره هذه ةرملا داك أن رجفني يف هجو ةيروطاربمإلا.

 ناك هبودنم يروسلا، سوينورتيب، مدقتي هاجتاب لاقدس ذيفنتل هذا رمألا يثراكلا، بأد لاسان ال

 فانصألا والمواعق نوقفدتي ـ الاجرً ءاسنو وأطفالاً ـ نم لامدن ىرقلاو رازملاوع نم امنيبو

 نم كلل

 �زالً من حالسلا،
 �ع

 عيمج احنأء ةقطنم لجلايلل ةيبرغلا ىلإ صاعلامة عمجتلل اوملجةه رطخلا. ق ِدماو

 ناكو مهضعب عفري زومر ءالو طاربمإللور، مهنكل ربخأوا سوينورتيب تارابعب ريغ حم �دةد أن�
 
 
 

86 - .(ااجرملع ذملااآآوصص ٬،رر 233)
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 سيندت تاسدقملا ال نكمي حامسلا هب. اعبط، هدد سوينورتيب قالطإب نانعلا هتاوقل مهدض؛ ودرفا
 مهنأب ىلع دادعتسا توملل بدالً نم ةيؤر ثملل هاذ ةءاسإلا مهنيدل.87

 مل نكي سوينورتيب صديقاً خااصً دوهيلل هنكل ُأيصب كابترالاب وحلل ةيفيك ماعتلالل عم هذه

 ةمواقملا يغر ةحلسملا، جعوز نع مهعانقإ، هنكل ناك انفراً نم باكترا جمزةر ةيعامج (وهو ما

 ناك قد ماق هب سامحب يبودنمن نيرخآ ضد تاضافتنا ةفينع)، عجارتف رطاخو ةباتكلاب ىلإ امور

 مفعِتالً بعض راذعألا يجأتللل ططخملا يئضلالل ةيمهألا روطاربمإلل. نكل الوغيلاك، كسمتملا

 تايلكشلاب، سرألل أوهرما مادعإب سوينورتيب ىلع روفلا، الإ نأ� ردقلا خدتلل دنع اذه دحلا، يحث

 يتغالل الوغيلاك امم ذقنأ ةايح سوينورتيب صونا نيدلا يدوهيلا يف هنطوم لضعب تقولا.

 �رة، حدثاً الزعنم؛ دقف ناك
 َغ

 مل نكت هذه اهارغايتاسلا، يتلا خأذت سوينورتيب ىلع حين

 كانه، لعى ام بيود، يف ةفاقثلا ةيدوهيلا في لتك ةرتفلا ام ضحتسير ثملل هاذ رلاد� من  بلل

 عومجلا، عم أن� نلاوع "يبطلاعي" ةمواقملل، يذلا ناك ال ازيلل ةمواقملا ةيفنعلا، ناك ادراو، مكا

 فرعن يجداً وكقيرط ريخأ رايخلل، عم كلل هجئاتن ةيثراكلا. ناك حيسملا الب بير يف الناجب

 ىلإ حد� نأ هميلاعت تتكر ارثأً ىلع كلل اكشألل معلالل يعامتجالا. ىلعو ةيأ احلل، دجي

 ناسورك لسي أقلل نم ةعبس تاضافتنا ةيبعش نم اذه نلاوع فلتخملا ام نيب عألاوام يفنعاللا

 ثحابلا جون

 ةيفنعال، وأن� اهعيمج تناك اهل أهداف نيعمة
 كاتن

 4 ـ 65 يداليم، ركذيو أاهن "اهعيمج...

 امامت، نأو برأعة نم لتك ةعبسلا حّقتق اهفادهأ نود رئاسخ يف حاورألا".88

 لذك هو خيراتلا نآلا. إفذا كنا فنعاللا انوناق، امك يعدن، ييغبن نأ نوكي قد تكر اراثآً يف

 مجملل الجسلات ةيخيراتلا. نوجد ـ انآل ودق بأد زايحنالا فنعلل يخارتلاب ـ هنأ قد تكر لذك

 رثألا. هخيراتف، لذك لاذي كنا ثكأر نايسنًا رثكأو ايضاغتً عنه ىتح من اترخي ةكرحلا يئاسنلاة

 يتلا طبترت هب ىتشب قرط ، بدأ ديعتسي هتيفاع. ملو زجن اذه معلالل يويحلا طقف نم بقلل مؤرخي

 فنعاللا دحب مهتاذ، انهو اننكمي رارقإلا بد�ننيا رتيبل كورب ساموتو ربيف نوتواتسو سيلأو دنيل

 نم نيب نيرخآ، بلل نم بقلل يخرؤم هاجتالا الدئاس ثملل نوج ناسورك ذلاي بأد يف راهظإ تح �سٍس
 للودر ايذل هبعل فنعاللا لا �ممظن يف ىرجم ثادحألا ةيناسنإلا، اذهو رمأ يرهوج. دبالف

 نأ عفري فنعاللا نم قحلالل صصختملا غلابلا يف رغصلا يذلا هلغشي نآلا و�يرهظ أهن مظعأ

 انفدهل نم
 
 

87   - CROSSAN, JOHN DOMINIC. THE HISTORICAL JESUS: THE LIFE OF A MEDITERRANEAN JEWISH 
PEASANT. SAN FRANCISCO: HARPER COLLINS, 1991, PP. 130-132. 
88   - IBID., 136. SEE ALSO Akers, Keith. The Lost Religion of Jesus: Simple Living and Nonviolence in 
Early Christianity. New York: Lantern Books, 2000. 

 دقل ظحال ناغدي تاذ ةرم نأ ديحولاين الذني ال نوهبأي نوكل عوسي فنعالي هم المنويحيس.
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 مهي ءاطشنلا ملاوضنيدهط فقط، بلل هيم� كلل سانلا. هنإ انثارت، عيطتسيو كللٌّ انم أن دختسيمه.

 انك ال ديرن ضيفخت عون نيعم نم ةميرجلا بسحف أو حمةيا ضعب اياحضلا نينيعملا، إن لم ال

 اذإو

 داعبإ فنعلا نع انقيرط، فنم متحملالل أن� فنعاللا هو رمألا حولايد لاذي انعسوب ختسادماه.
 قنلل

 إذا انعضو اهارغايتاس اثمتلل دبعملا ىلإ ناجب عفلل نيراك دير رغصألا بريثك يذلاو انأدب به
 (رغصأ من ةيحان عدد سانلا نيكراشملا هيف)، ىرن نأ قلاوة ةعفادلا اهتاذ كتمن وءار كللٍّ امهنم،
 اننكميو أن نفمه ببسلا لاذي عجلل نيريثكلا ال ددرتيون يف دةوع لتك ةوقلا ةبحملاب ـ ىنعملا هان

 ةفطاعلا يتلا ةداع ام اهوعدن كلذب مسالا، بلل ينافتلا لا �ميحض سفنلاب امك تلعف كانير من

 قيدصاهت (اهتيضقو)، يذلاو ناك قوايً لإى ةجرد أهن بلغت ىلع اهفوخ ىلع اهتايح، طبضلاب سيل

 يه ةبحم دوشحلا هيلاودةي اهنيدل اهتفاقثو امم اهلعج عضت اهتايح، امنود ددرت، تحت محرة جألل

 امك

 هذه لاقةو، يتلاو تبدو لامةبح ريبعتًا بئاصاً اهنع، تناك وموجدة دوماً في
 إن�

 فويس رلاونام.

 لاوعي يناسنإلا. ءوسلو ظحلا، صوصخوًا يف ةنمزأ ثملل اننامز، دجن وعصبة ةريبك يف إرخاج

 كلت ةوقلا لإى حطسلا، لنك اذه ريغتي.

 فنعاللا ناقون، لوسي ةبرض ظح. اهارغايتاسلاو تسيل ةبيصم نيحًا ةئطخمو نيحًا رخآ.

 ف
 �مر

 كانه الب كش، امك وقيلل يكسيبيب، رصانع "ناحفار" جئاتنو ةئجافم امدنع ماعتنلل عم رمأ

 كـ"قةو ةايحلا" (امك اهاعد يدناغ)، نكل� هذا ال ينعي هنأ ليس انعسوب نأ ملعتن رثكأ نع لتك

 لاقةو، نأو أدبن اهمادختساب عىل وحن رثكأ اميظنتً. نوكف رتويبموكلا قفخ، بابسأل ةفورعم له

 هدحو، اذهف ال ينعي هنأ سيل كانه ءيش ةقاطلاك ةيسيطانغمورهكلا، أو اننأ نل حجنن بأداً في

 هتداعإ معلللل. مغرو اننأ ال عيطتسن امئادً ؤبنتلا، ةقدب، ةيفيكب روهظ لاتخدلل يفنعاللا ىلإ لاسحط

 يئرملا ءايشألل، ما ازلل بوسانع ةيمنت نعاللاف ةوقك من ىوق ةعيبطلا. يفو ةقيقحلا، فنعاللا ةوق

 نم ىوق ةعيبطلا ـ قفتا فقط نأ نوكي ةوق نم ىوق ةعيبطلا ةيرشبلا، يتلاو يه عونلا ارثكأل

 نحنف، تانئاكك يرشبة، امكو وقيلل لاكبتا يملعلا وليس غنوي، " �منودقع، وعيرس رثأتلا،

 نكل، رركن، هاذ ال ينعي هنأ لتسي كانه ناوقين مكحت انكولس، أو أن� هذه لاوقانين ةعداخم.

 هستلل انتبلوق".

 ةيبلس بسحف.

 لارسالة يتلا انلصت من ةريزج ةمايقلا يه أن يبسلل فنعلا �يفخر نعفاً رثكأ؛ كترافاب امعألالل

 صيحب هسألل ىلع نوح دعاصتم نعدام ززعي ثارتلاب يو�معد ديلاقتلاب. ونم جةه أخىر،
 لاوشحةي

 نكمي اعفأللل ةقفشلا ةمحرلاو نأ ززع يف عمتجم ندمتم. ةعيبطلا ةيرشبلا ةدقعم، ةعيرس رثأتلا،
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 ةلهسو لاقوةبل، و �مؤ �هلة كلللٍّ من ريخلا رشلاو، نكميو أن رثأتت براجتب ةايحلا. إون� ةيبرت مئاقة
 ىلع فنعلا فشكت باقنلا نع شحولا يف بطلايةع ةيرشبلا.89

 امأ ةيبرتلا ةمئاقلا ىلع لاال-عفن؟ سيف ان اهفاشكتسا نآلا ةرشابمو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89  - Young, Louise B. “Easter Island: Scary Parable.” World Monitor, August 1991, p. 45. 
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 "امإ نأ حبكأ يبضغ، ينعفديسو كلذ ىلإ لاجنون... وأ نأ ملستسأ هل، اذهو ينعي يلوخد
 نجسلا" - نيلكنارف ثيمس، قهارم يكيرمأ

 
 امدنع ناك يملعم يحورلا ال ازيلل شيعي يف دنهلا، ىلع التلل يريغلين، ناك هيدل صديق
 ههبشي مامتًا في ةمحرلا ةعيبطلاو ةساسحلا رعاشملاو ةقافدلا هاجت لاعةلاد فاصنإلاو. تاذو يوم
 نانثالا ناعطقي لاسوق ايقتلاف ةفداصم يورقب هعم دب� يف قصف. ناك صفقلا اريغصً جادً

 أن� لاحيوان نيكسملا ابلداك كنا بوسهع نأ ريدتسي يف هلخاد؛ فبدا ناجهتسالا وااحضً عىل ناك
 ىلإ حد�

 حمالم يرس إينرووس هقيدصو، ادعتباو صنيتما. يفو تقو قحال نم كلذ مويلا، بهذ

 رووسيإن ةوعدل هقيدص هدجوف دعتري ابضغ، رجفناو الئاقً: "سبهذأ الماحً يتيقدنب ىلإ قوسلا،

 وُأررح كلذ ابدل، قلطأسو رانلا ىلع كلل من واحيلل يفاقيإ".

 اقلل رووسيإن ةلجعب: "تكسام اليلقً ينعدو أىر ام يعسوب هلمع".
 بهذ، الوأ، ىلإ كلام بدلا يكل واحيلل مهافتلا هعم؛ دجوف نأ جرلالل درجم يورق طيسب من

 هتيالو الاريك اهسفن، كلذل لم نكي نم بعصلا قرط عوضوملا دعب ةشدرد ةريصق مهتغلب

 ةيلصألا:

 - "رظنا، الأ تعدقت نأ هذا قولخملا يناعي يف ثملل هذا صفقلا ريغصلا؟".

 - "هولل دقتعت يننأ بغار يف هئاقبإ سيبحًا يف ثملل هذا عضولا؟ نكل ما يذلا يننكمي أن

 هلعفأ؟ ينفلكيس قصف ديدج رثكأ نم مدخولل شره".

 - "هلل تنأ سمتدع امعتساللل قصف قئال اذإ تتنكم نم حلاصولل ىلع دحاو؟".
 - "اعبطً".
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 تناكو ةطحملا ةيلاتلا يه راجنلا يلحملا. لوحنس ظحلا كنا جرلالل نم الاريك اضيأ؛ رشفح

 هل نرووسيإ عضولا نمو ثم خدلل يف بل عوضوملا: - "ينطعأ ضفخأ رعس كيدل نم جألل

 صفق ديدج".

 "اهيأ خألا، لدي� ةلئاع لعي� اهماعطإ، نكل نم كلجأ...".

- 

 مث داع ىلإ صديهق بضاغلا: - "ضرتفا اننأ انعطتسا حلاصولل ىلع قصف ضفألل باقملل عبض
 تايبورلا وواقف كلام بدلا عىل همادختسا، فهلل عفدتس نلاقود؟"

 - "برورس... نكل� كلاملا نل قفاوي بأداً".
 - "دقل قفاو وتلل".

 دقل ناك يإسوورن ابضاغً ردقب بضغ هقيدص ىأرمل ةاناعم لاحناوي مكبألا. نمو مهملا إدراك

 كلذ، لنك هملام ردقلاب هسفن هو فالتخالا لاريسيئ يف ةقيرط مهف عوضوملا. دقل ىأر أحدهام

 نيب ارايخلات يتلا ننح عيمجًا
 �معَّلاقً

 يرطقاً حلللّل لافتهطق لعى جع،لل يف نيح أن يناثلا كنا

 تمنوفلآ اهعم، ةلضعملا يتلا اهاعد قهارملا نيلكنارف ثيمس "شيعلا نونجمًا وأ توملا ميلس

 قعلالل". اذلو اسطاشت ابضغ، امنيب بأد يرس نرووسيإ يف ريطست ةياهن ةديعس بدلل لوصدهقي

 راجنللو لامللوك ـ نمو أجهل هو هسفن الب بير. ثدح طيسب بسحف، نإ تئشَ رظنلا هيلإ هذهب

 ةقيرطلا. نكل كعسوب ضيأاً رظنلا لإهي ةياكحك ةيزمر تاذ بعد يقالخأ. كم نم تامزألا تواهج

 ةيكيرمألا يونسًا يتلاو رتد� اهيلع امإ فنعب أو رتباٍخ إوام بفضر تابوقع أو امب هو

 هو احلالل عم قارعلا، أو جايهلاب زجاعلا امك هو احلالل عم سوبلانة روميتو شلارةيق كحلاوةم

 سأوأ امك

 تبيتلاو؟

 نبوع�ي الطلاب ـ أو ىرحألاب نوع�ي تلاديرب اللذني ضخع امهل الطلاب ـ
 ركذ

 هنإا عيمجًا

 يف رابتخا زتيفاد. نويفنعاللاف سيلوا اسانأً ال مهباتني بضغلا ب،لل ىلع سكعلا، مهعسوب ابلاغً مييقت

 (عىل قألا،لل عون بضغلا يذلا أحس� هب سيإوونر هقيدصو)، أوالً نأل كلت لاقدةر عىل

 بضغلا

 اعتلافط عم نيرخآلا، يتلاو ينعت نايحأًا بضغلا امل ثدحي مهل، يه نم رومألا تلاي لعجتان

 ارشبً ىلع وحن ماكلل. ايناثو، رثكألاو يمهأة، لذك ضغلاب هو بصةرو ةنماك ةوقلا اذاهت تلاي

 اهجاتحن حيحصتل الوضع اننأل، ىلع ءوض رابتخا زتيفاد، ال اننكمي وقلالل إن� نرووسيإ فعلل ام

 لعفه ىلع مغرلا نم هبضغ؛ دقل هلعف نم ج ءا هبضغ. مدعبف همالستسا دنالفهعا بضاغلا لعفلل

 ءيش ام كلامل لادب ثحب بدالً نع كلذ عن ةقيرط ةءانب عاسملدة بدلا هكلامو، وحولل الاطقة،

 يتلا ناك حي اه بضغك كشبلل ريغ عاو، ىلإ دهج بّنءا. فطاوعلا قةو اهنكل اهدحول تسيل ةمكح
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 ةرورضلاب؛ ةمكحلاف نمكت في هرايتخا، يف عطق قيرطلا عىل كلسملا يريمدتلا، نمو ثم انهحاتف

 ىلع قيرط عدب.

 تناك ههذ "ةيسامولبدلا ةيكوكملا" ةلجترملا ايلعف، نيح تف ّكر اهنأشب، الحً احضاوً كبلل عمنى

 ةملكلا. ةلكشملاو يه اننأ امدنع بضغن ال عيطتسي انمظعم ريكفتلا نأشب بضغلا. طقف امدنع

 ُنزفح مايقلل معبلل ما دقفن صبيةر فعلل ام هو حضاو؛ امكف يقولل لا �مثلل ميدقلا: "ضغلاب حير تخفن

 ىلع حابصم لاعقلل" ـ ام لم نكي انلقع يقاظً بما هيف ةيافكلا هيجوتل هتعرشأ نحو ىرجم ضفألل.

 نإ تنك ال ازتلل ركفت نأب� هاذ ناك المعً اريغص، ف �عد� ريكفتلاب ىلإ حدٍث له ةيمانيدلا اهسفن،
 هنكل ريغ راسم خيراتلا. أوفكر بضغلاب يذلا هربتخا يدناغ يف ةليل 31 رايأ 1893 ةموؤشملا،

 امدنع طدر من راطقلا يف غربزتيرامرتيب دعب بسأوع ىلع صووله لإى جبون ايقيرفأ. لم دلو

 اليلق؛ بطفقاً اهشلدهت هسفن، ناك يدناغ يلغي من ظيغلا. اذهو، متارقفاً عم حقيقة أن
 �سطخاً

 هذا

 يدناغ ناك رثكأ نم حضاو صوصخب هبراجت ادلاةيلخ، هو يذلا عجلل نم هاذ ثدحلا (من بني

 نييالم تاناهإلا ةهباشملا تلاي اهلمحتت تانئاكلا ةيرشبلا نم اهضعب ضعبلا) ةذفان تاذ ىزغم

 اننكمت نم مهف ةيمانيد يوحتلالل يفنعاللا. تناك ةركفلا ىلوألا ذتا ةقالعلا ةيفيكب هحاجن، دعبو لةلي

 نم ريكفتلا ريرملا يذلا م ّكهن نم ةيؤر قيرطلا لاقالخ، يه هنأ لم ذخأي ةناهإلا ىلع حمملل

 يصخش، إوامن ىأر اهيف اكملل ةاسأم وحةيش ناسنإلا هاجت ناسنإلا، ماكولل ةءاسإلا ةيرصنعلا.

 ال، "ال مهنكمي نأ لعفيوا اذه يعم"، نكل "كيف نكمي نأ نفهلع صخشب رخآ؟". تناكو ةركفلا

 ةيناثلا يه حالة هناميإ تاذ لاعةقال ةعيبطلاب اسنإلاةين. يفف كلت ةرتفلا ناك دقتعي هنأ ال نكمي

 سانلل أن يقبوا يضمغ لايعون هاجت ةقيقحلا إىل دبألا، لوم نكي فرعي فيك نكمي مهظاقيإ؛ كنا

 فرعي طقف هنأ سيل مهعسوب ءاقبلا اماينً ىلإ دبألا. ناكو هاذ هو ملادى ايذل هلعج اقدراً لعى

 داجيإ قيرط ثلاث عدا أن �يولي رابدألا ىلإ هنطوم هلاند أو أن يضاقي ةكرش ككسلا لاحةيديد.
 روصت ةرطاق ةميدق زارطلا محتلل هذا "يماحملا يذلا تناك هزوعت لابعارة" نم نابريد في

 يلاعأ ابجلالل إىل ايروتيرب، ةرطاق تتوفق يف محطة غربزتيرامرتيب ردصيو عن اهتمدقم راخب

 فيثك. بوعسك نأ عضت ديزملا نم محفلا هيفا نأو صحتر كلل كلت ةوقلا معزتو اهنأ تسيل

 ةدوجوم، لإى نأ رجفنت ريخأاً. وأ بوكعس حتف تامامصلا بسحف طمستو كلل من هو عىل

 فيصرلا، لنك دكؤملا أنك ديرت مادختسا هذه الةوق ايقلدة راطقلا. اذهو ما كنا ناغدي باكيده بكلل

 ةيفطاعلا ال �مةدعاصت يجيردتًا يف لخاده ربع تاناهإلا ةمكارتملا يتلا اهيقل ذنم هلوصو إىل

 ابريدن. دقو راتخا أن ال "يتكس على ةناهإلا"، مكا اق،لل نأو ال دلجي ردصملا رشابملا ةوقلا

 فيصر

 ملألل. قلطأف ام حبصأ ةبرجتلا مظعألا يف رييغتلا يعامتجالا يف ملاعلا رصاعملا.
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 دعب عضب تاونس ىلع هذا ثدحلا، ناك يدناغ معيلل خسم رشعة ساعة ايموي، ةعبسو ايأم

 يف عوبسألا، رتاوتب داكي بعري ىتح ملاهنيسوو معلابلل. ثيح لم ستتطع ناتريتركس ناتنثا

 ةاراجم السارمته رثكأ نم امهنكمت نم ةاراجم "هتيشم" يتلا عطقت سافنألا امدنع ناك يسرع

 ىطخلا ىلع طلاقير يف كلل ءاسم ثملل رئاط لا ِّط �ي ىو. يفو ةلوج تارضاحم يف تراجوغ،

 تناك هذخأت ىلإ نيتيرق، نايحأوًا ةثالث، ايموي، ناك بجوتي هيلع نأ ركذ أولكئ نيذلا ني ِّظمنو خط

 هتلحر ةقاشلا هنأب قولخم بيرش بسحف. دقو رمتسا لعى هاذ اونملالل نيسمخ ةنس، بودن

 تاحارتسا، الإ امدنع ناك زجح يف "نجس اهتلالج". يختنولل رادقم ررضلا دودحماللا يذلا تناك

 هلعفتس ثملل هذه ةقاطلا لو اهنأ ُخِنتق يف هلخاد، امك قنخت ىدل نييالم الهندو نيرخآلا انيذل

 نونئي تمصب تحت مادقأ نيرمعتسملا، يتلاو متي اهسيفنت عكنف فرص، وهو ام ناك ىلع كشو

 نأ ثدحي باةبسنل ريثكلل مهنم.
 

 
 

 ةبرجت ةغلاب ةورذلا
 �يربتخ بورهلا نم فنعلا يف بلغأ نايحألا عونك نم ةجهبلا ةبيرغلا. فأنت عفدت انمث، بلاغواً

 ام يكون اذه لاثنم يلاغًا، لنك فاشتكالا ئجافملا قيرطلل عدبملا يعبداً نع ةلضعم رايتخالا بني
 فوخلا نيبو بضغلا، نيب ناعذإلا نيبو موجهلا داضملا، يطعي عشوارً اميظعً قاتعنالاب. واذه

 يىعد، يف ةيذوبلا، "اقيرطل طسولا"، ريبعتلاو ضفألالل عهن يتأي من بقلل صخش هربتخا حتت

 طغضإ هارك طرفم، ثملل دنأرو غنوي يذلا مدختسا تاملك ةيحور ةميدق ثدحتت نع، "قيرطلا

 جراخلا نم لاالقيرط".

 دقو ترج داحثة روصت كشبلل يمجلل اذه قيرطلا ءانثأ ةريسم نم أجلل قح باختنالا يف

 هغنمريبام، بالأاام، يف ماعلا 1964. نيح تناك دوشحلا، وممهمظع نم دوسلا، ريسيون للعمجت

 ةعاق ةنيدملا امدنع اودجو ةأجف نأ� ةبيتك نم اجرلل ةطرشلا ءافطإلاو ستد� مهيلع ذفانم

 لم اونوكي نيدعتسم لهاذ امتحالا،لل ومل اونوكي نوفرعي الامتحاً رخآ امل بجوتي مهيلع وحلل

 قيرطلا.

 مايقلا هب، اودجسف صللالة. ركذيو دحأ نيذلا اوكراش يف سملايةر ام ثدح كام يلي:
 انحبصأ (دعب ةرتف) "لمثني روايحً"، امكو وفص الوضع ميعز رخآ... بدا هذا سوسحمًا من

 بقلل شلارطة اجرولل ءافطإلا بودأ كرتي ريثأتًا مهيف... ال أفرع ام يذلا ثدح، ثيح ضهنتُ

 ىلع يتبكر تلقو اجرللل شلارةط: "نل دوعن جاردأان. نحن لم نمق يأب معلل ئطاخ. كلل ام هديرن

 جونزلا تلابق �دم حاصف وبلل كونور
 بدأ

 وه انتيرح. ام هو شمكروع متنأو نولعفت ههذ رومألا؟"
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 [ضوفم ةطرشلا يرصنعلا ئيسلا يصلات]: "حتفاوا هايملا!"، لنك اجرلل ءافطإلا لم اوبيجتسي.

 �ديع ضعب رملانيبقا مهنأ أروا اجرلل ءافطإلا نوكبي.
 يو

 ىطعأف رمألا ةيناث ملو صحيلل ءيش.

 ناك ما ثدح، دقف ربع جونزلا فوفص الدونج.90

 نإ� ةطلسلا ةيسايسلا يتأت نم ةهوف ةيقدنبلا، نكل يف ههذ لااحلة تناك تاوق شلاةطر أو�ياً

 نولوقي

 يه يتلا اهديب اقدانبل، أام نوكراشملا يف ملاسةري دقف اوناك يمنوكل كلل لاقةو، ىلع ام يبود.
 ءاوسو عدوان ههذ قلاوة لابـ "قةو ةيلماكت" أم اهانيمسأ "فعلل ةبحم"، نإف ةبرجت نوج كالب يف

 ةفرغ ئراوطلا ةبرجتو نيكراشملا يف ةريسملا نيذلا اوهبو ةوقب ديدهتلا يف هغنمريبام، مع

 فالتخالا نيب نيتبرجتلا، يطعت عشوراً رادقمب ةيلاعف قلاوة لا �مضت �مةن انهه، ددعبو طلارق تلاي

 عيطتست اهيف أن ربع نع اهسفن، ام عجلل نيكراشملا يف ةريسم ماهغنمريب نودبي مهنأكو يخت ّطون

 ةوق فنع ءاغوغلا سيلو سكعلاب؛ امف ردصم ههذ لاوقة؟

 يفو اتلك نيتلاحلا، دجن نأ ردصملا هو رد� عفلل خوٍف ديدش لم سكعني خادلايً، إوامن اسكعن

 العفً ايجراخ، مامتًا يرسك نرووسيإ يذلا لم فرصتي قفو هراكفأ ةبضاغلا بلل جواهه وحن معلل

 عدبم. ناك نكمي نيكراشملل يف ةريسملا أن اوملستسي اودوعيو ىلإ مهلزانم، أو ناك هعسوبم

 ةمجاهم اجرلل شلارطة ءافطإلاو، مهنكل لم يريودا أن تيصاوفر نم قلطنم رد� عفلالل وبكشلل

 يكيتاموتوأ. اوناك ىلع تسموى لعأى بسحف. َقالبً يلقب،لل ناك دحأ مهتداق قد اقلل: "زوفنس انتيرحب،

 بوذلك ررحنس انتوخإ ضيبلا أياضً". إن مهتيؤر حوللدة هي ايتل مهتلعج نوقتري؛ اوسفنتف هواء

 ةيرحلا لا �م �س ِكر، وولصاوا ريسلا. ربعيسو غنيك هسفن حالقاً نع هذا كشبلل يمجلل: "لم ببستي

 نوكراشملا يف ةريسملا تاراجفناب ةبضاغ، بلل سياورط ىلع ضغلاب و"هوررح من الخلل

 اجرلل ءافطإلا نيذلا تناك أيمهيد مجت �مةد ىلع ميطارخ
 امأ

 طابضنا غلب أتثهري الحد اىصقأل".

 دقف ناك مهلقع نطابلا، امكو ربع يدناغ، " �مر َغامً ىلع ررحتلا". نإ� ةهجاوم هذهك، يحث

 ةججأتم ىدل الك نيبناجلا، وىدأ عورش امهدحأ معبلل عاجش حضاوو ىلإ يجعتلل هايملا؛

 ةحجان، هي ام عداها دحأ نيثحابلا "اللحظة ةيفنعاللا".91 ومن ظنمور عافلالل تناك رعاشملا

 "تةبرج لابةغ رذلاوة"؛ ةبرجتلاف ةغلابلا لاذةور يه لاتةبرج تلاي نُ �رد� اهيف لاوصولل ىلإ تنيةج

 يفنعاللا، نكمي اهتيمست

 ىلإ اصمدر عأمق ببسب حتد� يفطاع.
 
 

90- LYND, STAUGHTON. NONVIOLENCE IN AMERICA. INDIANAPOLIS: BOBBS MERRILL, 1966, PP.525F. 
(SEE BELOW FOR THE NEW EDITION OF THIS VALUABLE RESOURCE). 
91   - Mirsky, Yehudah. “Jewish Perspectives,” In, Perspectives on Pacifism. David R. Smock, 
editor. Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace, 1995, p.23. 
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 يقد�م دحأ نيكراشملا يف تالوج ةيرحلا، يذلاو ىدتعا دحأ نييئاغوغلا نييرصنعلا يلعه
 برضلاب، ةيؤر يليلحتة ةيسفن ضاوةح ثمللل هذه ةبرجتلا. اقلل: "تنأ رعشت بملألا، كنكل ال صتحب

 هتم ار، وال يئادعًا... كنأل تىسن كسفن... نإ تحبصأ كمهنًا يف رظوف نيرخآلا".92 سيل

 كانه ام وه قراخ ةعيبطلل صوصخب هاذ عونلا من حافكلا، سيلوت كانه ديكأتلاب ةنامض ـ

 اهمدقي ملاعلا ايذل شيعن هيف ـ هنأب نل ببسي انل ضعب ةاناعملا. نكل مثلل قلستم ابجلل يوصالل

 عافدنالا يف بلق سقط ةمق ةيديلج عذال قيقرو، أو ةصقار هيلاب عفدت اهدسج ىلإ ما زواجتي

 هدودح وصقلاى، كانه ءيش ىعدي عفرتلا نع ملألا. يفف باعلألا ةيبملوألا ماع 1966، عأتط

 غورتس ردم�باه "قةزف إىل دعبأ حد�" رمغ ملألا يذلا كتنا هيناعت نم لحاكاه لخملاوع، ودق

 هلك وهو بقاري جالتخا اههجو لىد اهطوبه يلاثملا. انهو قرفلا: عافلافلل يفنعاللا يريك

 راهظإل ملألا يذلا واحيلل نورخآلا هءافخإ. كلذلو هنإف يف لاحه، أو يف اهلاح، لسي فجلل ملاعلا

 ىعسي دمعتب

 ملألا درجم رمأ بجوتي حت �مهل طوالل قيرطلا، امنإو زجء نم ةلحرملا.

 ةقيقحلاو يه كنأ ال عيطتست، نإو لم محق كسفن يف نوؤش ملاع مويلا، أن بنجتت ملألا. ونم

 مهملا جداً ركذت هذا حني وقيلل انلاس نإ� فنعاللا فوفحم رطاخملاب: وه عبطلاب حمفوف

 رطاخملاب، لنك الأ ضرعتي سانلا جهللوم هوم صنمفرون لإى مهلامعأ ةصاخلا وال نوركفتي ىتح

 رييغتب ملاعلا؟ يف ةقيقحلا، كانه ةقيرط ةيفنعال ةهجاومل هذا عونلا من ملألا اضيأ، هوذا ما

 وت هح ةصقلا ةيلاتلا: تاذ يوم نم ايأم ماع 1992، عت تض ةأرما يف نينامثلا نم اهرمع، في

 ةنيدم يوينورك، ةقرسلل وُأتبيص أبذى� ريبك. ىلعو أةي اح،لل لم تنك ليإني ناغيإ ةيحض

 ةيجذومن سللةقر. تناك اوطلل اهرمع ةطشان مالس، ةليمزو يثرودل ياد مأللو ازيريت، كواتن

 ىرت كشبلل يعيبط رومألا عىل وحن فلتخم اليلقً نع مظعم سانلا. تناكو اضيأً ةبتاك ةديج

 ةرداقو ىلع حيضوت اهتيؤر، ىلعف يبسلل اثملا،لل يفو ةلباقم ةغيلب عم ةلجم Parade دعب نيتنس

 ىلع اهضرعت موجهلل تنلعأ ةلئاقً: "ضفرأ شيعلا فوخب". ناغيإو ةقطان تاذ ةريصب كلذل عونلا

 نم براجتلا يتلا ثدحتأ اهنع، نعو اهجئاتن طويلة الىدم. بوودن ختسادام ةملك فنعال (هوذه

 ةوطخ ةميكح، نأل قلاّلة اهنومهفي كشبلل حصيح)، تعاطتسا نأ فصت ةقدب ام يذلا عجيلل هذا

 أدبملا معي،لل وبةغل ةيموي عيطتسي يأ ناك اهتعباتم هابتناب. امكو انتربخأ، تأدب نم ةيضرف أن

 ةجيتنلا ألاسأو موجهلل لم نكي ريسكت اهماظع بلل "كتلا ر" حملاتملل اهرعاشمل ةقحاللا هاجت جرلالل

 لاذي اهمجاه. هلثمف ثملل ريثأت دهاشم لافنع ىلع ةشاش نويزفلتلا، رشتنيس تريثأ فنعلا يعقاولا،
 
 
 

92- From the film, A Time for Justice. Teaching Tolerance: Atlanta. 
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 إذا انحمس هل كلذب، يف انرعاشم هاجت كلل انتاقالع. تناكو ناغيإ ةمتهم جداً بأالّ عدت هذا ثدحي.

 بودالً نم نأ تنداق ىلإ دقحلا، تلواح أن ُتصاقد يدتعملا اهيلع، ءاقبلاو عىل اصتالل هعم منيبا

 ناك يضقي هتبوقع يف نجسلا، فصتو كم اهدعاس اذه عىل بنجت "داهجإلا يسفنلا امل دعب

 انه أهن يف هذه ةلحرملا، لم بيد� الشخص
 ظحالنو

 ةضرلا" يذلا الت ثملل اذه موجهلا يشحولا.

 ارثأتمً جداً مسباةح فناهس نكل� هاذ لم اهعنمي نم ةدافتسإلا من العوضوم، وتحضو:

 دقل تيسنُ موجهلا ماكلابلل. تنك رعشأ رتوتلاب امدنع ناك صخش ام يشمي يفلخ، نكل هاذ
 روعشلا ازلل نآلا. كانه ريثكلا نم رومألا امهأل للقلق حولاه يف ملاعلا.93

 نكل، ملأ نكت ةبضاغ؟ عبطلاب، ديب اهنأ تناك كلمت ما اهدعاسي ىلع لختلاّص نم اهبضغ،

 اذلو لم فلخ هاذ بضغلا ةيأ بودن. فيك تعاطتسا ضيورت هاذ بضغلا؟ نوركذتأ مملارةض

 "رتيأ اصخشً اضيرمً ناكو ال بد� نم ةيانعلا هب". دقو انيأر هاذ نم بقلل يف ةلاح نيراك

 هتيؤر لخف كلل اثملل يفنعال يقيقح هفداصن. دحأف رومألا يتلا قفارت لاةبرجت كالب؟

 اهلعجت ةنكمم امبر، هو ةيؤرلا نم مروظن ىمسأ. وذلك ألهن، نمو روظنم دير، نسووصالل

 ىتح مجاهملا هو ناسنإ؛ وهو (أو يه) لن درجي يأ سنإان رخآ نم صهتاف ةغلاب ةورذلا، يتلاو

 صخشلا نعاللافي،

 ةيناسنإلا، امب فهي صخشلا يذلا ناك قد درج هسفن نم كلت تافصلا.

 هذهلو لارايؤ روظنم رخآ؛ عفمايلً كلل كئلوأ نيذقنملا نيذلا اورطاخ مهتايحب ةدعاسمل دوهيلا

 ام هلعف درف، أو قفخأ يف هلعف، هو ذو ةيمهأ"،
 "بنأ�

 نيئجاللاو نيرخآلا ءانثأ ةقرحملا اورعش

 "نأ� ام عفله درف، أو قفخأ يف هلعف، هام� إاذ ناك هعسوب نأ رثؤي يف ثادحألا... [هلذا] نإف

 أو اوقفخأ يف هلعف، همم� ىلإ حد� ريبك"94. ىلإف اجبن تلك ظنلارة يتلا وقتلل اننإ جانعيم ثيح

 اوقايعً، كانه ساسحإ ةيناسنإب انلعف، نأبو�  انعارص يفطاعلا نأل نتفرص ام هولعف،
 رشب، نوواستمو

 قمعب أن� اندوهجل اريثأتً يف ملاعلا. امكو تقولل
 نوكرد

 ةروصب سحةن هو رمأ ذو مىزغ، اننأل

 ناغيإ: "إذا راتخا صخش ام ةايح فنعلا لوم صحيلل ىلع تنلاةجي يتلا كنا اهعقوتي نم ضهتيح

 [يأ: فوخلا ضغلاوب]، امبرف عاسيسده هاذ ىلع ةيؤر الةايح كشبلل فلتخم". فطعلا دلوي
 افطعً، ىؤرلاو صاوتت،لل جازملاو رثؤي يف جازملا. يمالعإلاون نولغتسي انتاعابطنا طوالل الوتق،

 اذاملف ال طتسنيع نحن (اريثأتل)؟ الخلل ماع 1992، لم لتقَ ناغيإ ريثكلا نم ةباجتسالا نم

 اهمجاهم نكل ههذ تسيل ةلكشم؛ نمف متحملالل جداً أهن ناك ارثأتمً ايفطاع، هنأو لم ينك عتسمادً

 ناغيإ ديكأتلاب عفانم من اهفقوم، عفانم سُتجهب يأ راشتسم
 �جتن

 دعب حوبلل كلذب، يفو كلل اوحألالل

 
 

93 - San Francisco Examiner: Parade. “I Refuse to Live in Fear,” Sunday, Oct. 23, 1994, pp. 22f. 
94 - Fogelman, Eva. Conscience and Courage. New York: Anchor Doubleday, 1994, pp. 6 & 59. 
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 اقينون ىدل صحوله اهيلع. يفف تاينيرشع نرقلا عساتلا عرش، راشأ آ ِدن ابلو ـ وهو أحد أوائلل

 نييبرغلا (لعى حد� يملع) لاذني اوبتك حولل فنعاللا ناكو يدهوع "اللاقماوةم ةيحيسملا" ـ لإى أن�

 كانه، إن تئش، نواعً من زوفلا ال عيطتسي دحأ نأ يسكبل هايإ نيح ررقت فرصتلا ىلع وحن

 يفنعال وهو راصتنالا ىلع وخفك ىلعو ضغبك.
 تناك اتريب غيوساب ةئجال ةيدوهي ترف ىلإ رصم. تاذو موي، يف كسالانةيرد، تلاق اهل

 ةقيدص: "باتري، بحي نأ صتّلي نم جألل رلته". نيحو تأر ةمدص اتريب تحضوأ ةقيدصلا ةلئاق:

 يكل حجني يف هدصاقم ةريرشلا، بلل يكل ريغي برلا� هلقع". امدنعو تعاطتسا اتريب خأاريً

 "سيل
 عفلل اذه، تدجو هنأ "في يحن يننأ ال دقتعأ نأب يتالص كنا اهل ريثأت ىلع رلته، دقف كنا لاه

 يلع�:... ثيح تشالت كلل رعاشم رملااةر ةيهاركلاو هاجت ناملألا، حبصأو يعسوب هؤاقتلام

 ريثأت
 حتلاو �دث مهيلإ نود ءايتسا".95

 هنأل ةبسنلاب اتريبل غيوساب يليإون ناغيإ، ىلع سكع ناوج بكال أو نيراك يرد، نإف فنعلا في
 امهلاح ناك قد صحلل. يفو كلل تالاحلا سلااةقب انك ثدحتن نع مواداة فنعلا، سيلو هعنم ـ

 هتاوادم مدعو هكرت رشتني. مكا انثدحت اضيأً نع دارفأ ملو ثدحتن نع ةعومجم، يلاوجك لاحةير

 وأ يرهاظتم بهعنمريام. ام اهلعجي بتدو اهنأكو ثادحأ ضرعية ال كرتت ارثأً ىلع بملادأ سألااسي

 وأ ىلع ةقيرطلا يتلا عفتلل اهب أو اهسمال تلاجةبر ةغلاب رذلاوة: يفو كاتل نيتلاحلا ىرن نأ اةياغل

 زواجتت ملألا. ءالعإبف ةياغلا، نكمي أن انلعجي انملأ يدسجلا عأمق يناسنإًا.

 دقو سقب أن ذكترُ نأ بوسانع ةيؤر ةيمانيدلا اهسفن ىدل تاعومجملا أو دارفألا، ديب هنأ نم

 ةرشابملا دارفألاب بدالً نم ةرشابملا بمةريس كىرب أو بارضإب عساو، وذلك ألن� مظعم

 مهملا

 سانلا يرطبون نعاللاف اعفألابلل ةيعامجلا ةريبكلا. اعبط، نكمي ملوةج سامحلا يعامجلا أن

 فرجت نيلعافلا نكل ردصملا يقيقحلا ةوقل فنعاللا ام ازلل يتأي نم مهبلق، بجيو مهيلع انيلعو

 مدع يضاغتلا نع كلذ؛ لفيس ىدل ومجملاتاع عوطاف امنإ دارفألا مهدحو  من نوكلمي

 للاوحةظ ملاؤ �سسة اهارغايتاسلل، تناك ييأرب، ةظحل نالعإ مسقلا ريهشلا يف ملاسحر

 فطاوعلا.

 يروطاربمإلا يف غريبسناهوج يف 11 وليألل (تخيرا ريث!) 1906، نيح مسقأ دشح عساو من

 دونهلا ىلع الأ اوعيطي عيرشتلا لايذ ناك لعى كشو نأ مهمرحي نم تلزنمهم ةيناسنإلا ةيساسألا.

 يوسِّلط حرش يدناغ ىنعمل مسقلا، كللل واحد نم لذك دشحلا الوعسا، ءوضلا ىلع روذج وقته في
 
 
 
 

95  - Henderson, Michael. All Her Paths Are Peace: Women Pioneers in Peacemaking. West Hartford, 
CN: Kumarian Press, 1994, p. 162. 
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 درفلا: "ىتح لو مجحأ نورخآلا، وهو امتحالل ريغ دراو، ينوكرتو يحوداً هجاوأل جيجضلا، أفان
 ىلع ةقث نم أينن نل ثنحأ دهعلاب لطمقاً."96

 دقل لطب مهنم عيمجًا أن "اوشتفي في مهبولق" نأو اومزتلي دهعلاب، إن تناك حقاً ههذ سملاألة هي
 نيب كلّل وادح مهنم نيبو ر�به، ضغب رظنلا امع قد يموق هب يأ درف أو عومجملاة لكاه. أي

 ىرخأ، مغر نأ� لاَقمس ناك يغبني هذيفنت كشبلل عامجي، هنإف لم ينك العفً ايعامج، بلل كنا طقف

 ةرابعب

 ةلصحم اعفألللل ةيدرفلا، هوذا ام ىقبأ ىلع هتوق ةلقتسملا.

 دعب نينامث ماعا، وقيسلل دراكلايانلل مياج نيس رمألا هسفن نأشب ةضافتنا "قةو سانلا" ضلاةمخ

مذالهً: انويلم رارق قتسملل. ثيح اقلل كلل وادح يف س ه "سعفألل
� 

 يف نيبيليفلا: «دقل كنا رمأاً

 اذهب"، اوجرخو.»97

 ارظنوً ألن احلتَي فنعلا فنعاللاو لطنتناق من يعولا نطابلا، بقلل أن بتت �داي يف اعفألل

 ةيجراخ تقوب يوط،لل انيلعف الأّ برغتسن حني ببستت ضعب تامسلا ةزيمملا أو ريياعملا ةفاقثل

 اهلماكب فنعلاب دون أن كردن كلذ. يفو انتفاقث ةثيدحلا كانه ريثكلا نم ههذ تامسلا، حإودهاا هي

 ةقيرطلا يتلا "بانأد اهب يف فمه كلل ةهجاوم ةيناسنإ مادصك يزمر حلاصمل ةعومجملا، امك اشأر

 بتاكلا لوسي دنانيم. ثيح "نكمي ثدحتلا عن علافن كشبلل جم د، نكل فنعلا، جلاكنس، ال ينكم

 لطمقاً نأ حيدث يف درجملا... تاعومجملاف ختم�يةل اساسأ، أام سوفنلا ةيقيقحف، نكميو اهذاقنإ أو
 اهنادقف، كللٌّ ىلع حدة بسحف".98

 امكو يه لااحلل عم تاقصلملا ةيفينصتلا، كانه ديرجت نيعم نم ةيناسنإلا صأتملل يف غإلااوء

 رظنلل ىلإ سانلا ةعومجمك ـ ءاوس ناكوا شرةك أم ةلود أم ةلالس ةيقرع، أو ىتح ونع يعامتجا

 (ردنج) ـ بدالً نم ظنلار مهيلإ دارفأك. وىلع ةيأ احلل، ال نكمي رظنلا هذهب ةقيرطلا في حالة

 فنعاللا. فيك انعسوب ذكل؟ ةبسنلاب لـ"قةو حورلا"، تنأ ةجاحب لإى سوفن. يفو حالل لمعت

 ةعومجملا من الخلل "قةو روح" نكمي دادعألل نأ تكون تاذ ةيمهأ، اهنكل تسيل يرهوجة بأداً. قالل

 نابجلا؛ وشاجع

 �مسةر

 يدناغ: "في اهارغايتاسلا، ال تكون دادعألا هي عملاَت�بةر اقلطم؛ ةوقف ددعلا
 حورلا رخافي يف اتقلالل حويداً".99

 
 
 
 

96  - CWMG. 1999, Vol. 5, p. 335 (Satyagraha in South Africa, p. 100). 
97   - Cf. Stephen Zunes, “The Origins of People Power in the Philippines,” Zunes, Kurt  and 
Asher, editors. Nonviolent Social Movements: a Geographical Perspective. Oxford Blackwell, 2000, 
p. 151. 
98 - Menand, Louis. “The War of All Against All,” New Yorker March 14, 1994, p. 74. 
99   - Easwaran, Eknath. Gandhi the Man. Petaluma, Calif.: Nilgiri Press, 1978, p. 92 (=CWMG,Vol. 
35, p. 365). 
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 ةيمنت فنعاللا: ماود للاحةظ
 بقلل تاونس من وصولل قيرف نيراك دير إىل رودافلسلا تدجو سو نيريفيس، يهو ةيبرم

 ةبضاغو جداً بسبب باهرإلا ضورفملا ىلع لارقنييو
 ح�بةط

 ص ةي يف نيرام يتنواك، نفساه

 نييوغاراكينلا نع قيرط ةسايس "صلاراع الدودحم" نابإ لاعده يناغيرلا ما اهاعد رجهل اهتنهم

 تلاوطعو يف عورشم فوفحم رطاخملاب ىلإ حد ريبك، وهو مامضنالا ىلإ جممةعو ةيندم سأاهسا

 ناميإلا، موقتو قيثوتب طاشنلا يباهرإلا ىلع دادتما دودحلا لاهةيسارودن. وتناك ههذ ةقيرط ةلاعف

 يوحتللل اهبضغ لإى عفلل عفان. ثمولل كلل لامعيراش ةيفنعاللا، اهداق رمألا ىلإ دعبأ امم كاتن

 عقوتت. يفف ههذ ةمهملا تفشتكا سو ءاضعأو اهقيرف يكيرمألا يلامشلا قةو ضارتعالا يفنعاللا،

 �مى نآلا "ةقفارملا ةيئامحلا"؛ فحامثي
 ُتس

 وأ، إن انئش أن نوكن رثكأ اديدحت، اوفشتكا ةينقتلا يتلا

 اوناك نوبهذي، صوصخوًا خاللل مهتماقإ ةليوطلا ضعب ءيشلا يف ةيرق ابالاج ةرصاحملا اقباس، لم

 ثدحت ةيأ هتامج تاوقل لاكنوتار.

 لذكل، روفو رجمهعو ىلإ تايالولا حتملاةد، تررق سو اهقافرو نأ ال رايخ مهمامأ سىو

 لاعوةد من ديدج ميدقتو ةيامح مهروضح نللاس لاذني اوشاع مهنيب، نأو اوموقي بذلك يف ربكأ ددع
 نكمم نم قطانملا. اعبطو، ناك هاذ عقوتلا رم ِعابً, تناكو سو ةبوعرم ردقب يأ صخش في مثلل

 اهعضو سلاج يف هلزنم حيرملا نمآلا يف نيرام يتنوك، أرقيو عام كنا "وكلانارت" يقومون هب في

 ىرق كلت اغدألالل ةيئانلا. اهنكل، ةنباك ةلماع ذاقنإلا لوهلانةيد ايلينروك سرينتون، تدجو أن "لاعفلل

 وه لابمسل اشلافي نم فوخلا".100 بيرغلاو هنأ، امنيب اكنت سو نورخآلاو نيدجاوتم العفً في

 اوغاراكين، لم نكي فوخلا ةلكشم ىلع قالطإلا: "لم رعشأ فوخلاب بأداً ءانثأ يدوجو انهك،

 دقتعأو نأ ببسلا يسيئرلا كلذل ناك مادعنا رايخلا... دقل جودتُ ـ يتشهدل ةريبكلا ـ ننأي

 ةئداه جداً طسو رطخلا؛ انأف كوكير�ية الو مجسنأ ريثكًا عم ةغل "هللا" نكل ةقيرطلا ةديحولا

 اهب توضحي رمألا يه ينأ ترعش ينأب نيب يدي هلإلا: لم نكأ بمنمأ ـ ىنعمب ينأ تحبصأ

 يتلا يننكمي

 يب نأ نوكأ، ينأو تنك عفألل ام �يفَتضر بي
 فَترض

 نل باص ىذأب ـ امنإو ينأل تنك ثيح

 نأ عفألل. قد نوكي اذه انامدإ، نكلو امبر هلذا ببسلا اوصانل وعلادة ىلإ كانه."101
 
 
 
 

100- FOGELMAN. OP. CIT., P. 228. 
 - هو صاوتلل يصخش عم بتاكلا. ثيح تأدب فشتكأ، دعب ةباتك اذه فلاص،لل هنأ دجوت عءاقو "ةغماد" وقتلل بنأ

 

 
101 

 خلةيف غيرية يه عفادلا "األكرب" ءارو تيطاع تاردخملا أو عفلل ءايشأ يسمئة إىل حد ريبك. مظعم الدلائلل اهتصخل يلاتان

THE NEW YORK TIMES, JULY 23, 2002. ."نأجهي يف "لام انك ءافطل دجاً: دقل انعفد نواعتلل 
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 بقصة حضوت ةيفيك يوحتلل بضغلا، اهو ننح ىرن نأ� خلاوف ضيأاً
 لافصلل

 دقل بدأان هذا

 نأ صيحب وقدواً رانل ةبحم ةلاعف ريغو عاةيفط ةبسنلاب لمن راتخي رلاد� يفنعاللا.

 تايركذ سو عددًا من ىؤرلا ىرخألا؛ يهف توضح ئيشًا ام عن لذك عشلاور نكمتلاب نكمي

 ضرعتو

 ةوقك ال رهق ابيرقت، رطيستو نايحأًا ىلع نيلعافلا نييفنعاللا؛ مهنكمتف نم ةهجاوم رطخلا،

 غتلاوّلب هيلع، شباجعة ةقراخ ةعيبطلل يف بلغأ نايحألا، كـ"الُّثةلام ةيحورلا" يرهاظتمل

 ماهغنيمريب. هفو، امكو تراشأ، لسي عشوراً اسذاجً نامألاب، امك لو مهنأ اعودا نيقهارم من

 ديدج، بلل هو ءيش رثكأ دقةً رثكأو ةيعقاو: اهنإ لاانقعة نأب ما موقت هب ءيش ذو ىزغم. تاملكبو

 وس نيريفيس، هنإ ام "�يفَتضر كب أن هلعفت". دقو ر �دتد هذه تاملكلا جرام نايلنجرآ نم وغاكيش،
 ثيح اقمت عبملٍل هباشٍم يف يلخلالل ماع 1996: "دقل تناك ههذ ةبرجتلا يه رثكألا الامكً من يأ�

 نفس�اه سوجنال رلوم، نبا ُة نيمألا ماعلا اسملاعد
 ِت

 معلل سقب نأ تمقُ هب".102 امك ر �دتد املكلا

 ممألل ةدحتملا، يف ءاقل اهعم في كرويوين: "عامدن دجت المعً كهاذ لفن دوعت ىلإ ءارولا".103

 يف نمز نامزكنا، نيح حبصت ةايحلا الب ىنعم نيريثكلل، سيل نم بعصلا تفه�م كم نكمي نأ

 نوكي مذاق حافكلا يفنعاللا "ماطشنً". عمتسا بسحف لإى هذه اهشلادات نم دهاشم (أحداث ةيموي)

 ةيوناث من حانلاية ةخيراتلا لنك اهعسوب أن فيضت يثكلار لإى انمهف فنعالل؛ اهيوري اجرلل ءاسنو

 اوناك رطاخيون مهتايحب ذاقنإل اياحض ةقرحملا:

 «بعل ذاتسألا ولاسيةد جيإ دوارً زرابًا يف ىدحإ رثكأ لامتاعومج حاجنًا يف ذاقنإ دوهيلا

 انييكرامندل. تارابعبو ةديسلا جيإ: "دقل عاسدان هيلاود نأل هاذ ناك ينعي كنأ ةرملو اوحةد يف

 كتايح تنك تموق معبلل جدير مارتحالاب، دقتعأو هنأ لعى نييكرامندلا نأ يكونوا نينتمم ردقلاب

 هسفن دوهيلل نيذلا مهوحنم ةصرف مايقلا معبلل ريدج بامارتحال وذو ىزغم.»104 دقو اقلل نانف

 باعلألا ناولهبلاية يبسدي غنيكرال ءيشلا هسفن نكل ظفحتب قألل: «رعشأ... عللانة... ينأب أود� أن

 ُأيقل يسفنب ىلع قيرطلا وقأولل: "اركشً مكل".»105 نكل لادتكور دراغيبدنارتس سبح انسافنأ حاقً
 نيح اقلل: «هاذ سيل بيرغًا... هنإ هبشي بيرقتًا رابتخالا ديدجلا بحلل األولل ايذل رمغي ءرملا يف

 هبابش.»106
 
 
 

102  - “Walking the Talk of Nonviolent Intervention,” Signs of the Times (Christian Peacemaker 
Teams newsletter) VI, no. 1, 1996, 2. 
103- Address by Solange Muller, New York City, 1992. 
104    -  FLENDER, HAROLD. RESCUE  IN  DENMARK. NEW  YORK: SIMON  & SCHUSTER,  1963; THIS  
AND FOLLOWING QUOTE FROM PP. 144 
105  - . Ibid., 149. 
106  - Ibid., 148. 
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 يتأتو ههذ للاحتاظ ةفيثكلا ةيفاولا، يتلا اهانيأر ىتح نآلا، نم حافكلا يلخادلا ةرطيسلل عىل
 انتباجتسا ةينبملا ىلع تقلالل أو ذوللا رارفلاب. اذهو حافكلا نكمي نأ يدؤي ىلإ ةبرجت ةغلاب الذروة

 اهل اهتاريثأت على انموصخ يف بلغأ نايحألا. هذهو تاريثأتلا امود، كتلك يتلا انثدحت اهنع تللو،
 رثؤت ىلع نيلعافلا: انيلع.

 يف صفلالل مداقلا، زكرنس ىلع اؤسلالل حضاولا يلاتلا: فيك، ىلإو ةيأ ةجرد نم ةقثلا، اننكمي

 نأ عقوتن لتّقف انموصخ؟ كانهف ريثكلا مما بجي أن اقلل عن ملاع لاجتةبر يلخادلاة صاخلا

 عافلابلل.

 يف ةضبق فنعاللا نوكت ةربخ سانلا رثكأ ح �دة، دبتوو يحلااة رثكأ "ةيعقاو"، اهنأل طبضلاب

 لا �مفثك يذلا يطعي ساسحإلا ىنعملاب ةياغلابو يتلا رعشي اهب اجرلالل يف ةكرعملا. مع

 يذلا وقي،لل اعبط، كنإ يف برحلا رطاخت كتايحب لقتلل نيرخآلا، أام يف احلل عاللافن زيكرتلاك

 هذا قرافلا

 كنإف رطاخت كتايحب (نإ ناك هاذ ضروايرً) يكل ال تقلل دحأ رخآ، يفو ةلصحملا يكل ال ىقبي

 ىلع أحد نأ هجاوي ملاوت جم �دداً ىلع أيدي هئارظن نم رشبلا. كلذل نإف إلاحساس ىنعملاب قمعأ

 ريثكب، موديو طأولل ريثكب. فنعاللاف هو ام كنا ثحبي هنع لاعم سفنلا ومايلي سميج: هنإ

 فدارملا يقالخألا برحلل.

 كانه يف "للاحةظ ةيفنعاللا" ةصاخلا بان ومةض عاعش يحور قشيّ مؤقاتً ةمتع ةروصلا

 ةدئاسلا انيدل نع انسفنأ تاناويحك ةينيوراد ةلصفنم ةيسفانتو ال تعفر ئيشًا ىوس قةو ديدهتلا.

 اذهو اندوقي لإى اؤسلل ماه جادً: فيك اننكمي ظافحلا ىلع هاذ ءوضلا العتشمً؟ اذإو ناك فنعاللا

 "مببسًا نامدإلل"، فيكف انعسوب ظافحلا ىلع هذه لاداعة؟

 مدقي بيبطلا يناسفنلا م. توكس كيب صوفاً يجداً هذهل ةيلمعلا: «ال رعأف ام يذلا لخيق

 ةيناحورلا. فرعأ أن� ءايعإلا هعسوب ريرحت "حدود األان"، عأورف أياضً يننأ انآل اقرد

 عفألل طوايعً ام ثدح يعم يف هنيح كشبلل يدارإال: أن ىرأ، لكام ناك يعسوب أن تأذرك ةبرجتلا
 عفلل كلذ، أن� كلل يئادعأ هم يئابرقأ، نأو� كلّل انم بعلي دوارً نم جألل رخآلا في ىلع نأ

 وأ نأ راتخأ
 ماظن ءايشألا.» (ديكأتلا نم يدنع)107

 
 

107   - Peck, M. Scott. The Different Drum: Community Making and Peace. New York:  
Touchstone: Simon and Schuster, 1987, p. 35 (). 
“Protesting Can be Good for انرظ وحلل اذه ملاوعوض إلى رداسة اعلم سفنلا البناطيري زد نوج ودري بعنوان 

http://www.eurocbc.org/page582.html :يتلاو اهتردصأ اكولة يورتر ىلع النعوان يلاتلا your Health” 
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 نم نيح رخآل، نأب� انيدل عيمجًا تاضمو ةبرجت ةغلاب رذلاوة.

 حثد ذنم رثكأ نم نيثالث ةنس، ينكل ركذتأ ةوقب كلت ةرتفلا ما دعب الةريهظ في ركفتأو،

 عم نأ� كلذ

 يلكريب عامدن تنك بعلأ ةرك اللسة عم ةسمخ نابش نيرخآ يف ةقيدح Live Oak. ةأجفو ـ

 امبر نأل اندحأ زرحأ ةيمر ةليمج بسحف ـ اندجو انسفنأ، انأ ءاضعأو رفلايق يف ةلاح قابس،

 اننأكو ال مزهن. ناك رمألا ايرحسً: كفلل ةريرمت صت،لل كولل مرية زاتجت ةقلح ةلسلا ـ تناك حالة

 هبشأ ةصقرب باهيل رثكأ من ةلاح ةثالث نابش نوبعلي ةركلا. ثم تهتنا ةلاحلا؛ رحسلاف ـ أو يأاً

 تناك هتيمست ـ رسكنا، اندعو ىلإ انتاوذ ةمثعلتملا، انأو ال دقتعأ ىتح اننأ قد انحبر ةبعللا.

 ثمملاف،لل يضايرلاو ارلاوقص ىتحو ذاتسألا، هيدل تاظحل ةغلاب الةورذ حين "يهفقلتا" أجفة، أو

 "ُتعقرف". قرافلاو طقف هو نأ� ثمملالل أو يضايرلا فرتحملا ملعتي يكف ديعي لووج لتك لاةلاح

 كلذ. ال ةبارغ يف رمألا، مغرو هاذ نإف� "ملعتلا" يذلا هبلطتي بجي نأ زواجتي ىوتسم نيح

 نيح ديري

 يعولا. بيردتلاف ةبسنلاب "ليهارغايتاسل فرتحملا"، يذلا جاتحي ىلإ ظافحلا ىلع ضعب رددو

 عفلالل "ةيعيبطلا" تحت يسلاةرط امدنع نوكي (أو نوكت) ىلع طخ ريفشلا ـ أو صخشك ديري بلاقاء

 ايحً يف قاقز ملظم ـ ثامتملل جداً. انيلع أن ملعتن فيك ىقبن نيظقي ءودهب تحت داهجإلا، عبدذٍئ

 ثدحي رحسلا.
 ةقيقحلا يه هنأ ال ناوج كالب الو ورهاظتم هغنيمريبام الو نيراك دير الو سو نيريفيس وال

 نيليإ ناغيإ اكناو نيئيه ايلكً كلتل "اظحللة ةيفنعاللا". ناوجف كالب كتنا ةبوانم يف غةفر

 ئراوط، اهبيردتو بطلاي موكاهتنا اهاأيه ليك ىرت يف صخٍش جاتهم اصخشً جاتحي لإى

 ةدعاسملا. امأ نيراك دير وسو نيريفيس تناكفا تفنذان ةمهم ةيفنعال ناكلتمتو قدراً من بيردتلا

 اهنأشب. ناكو ورهاظتم ماهغنيمريب ينوكراش ذنم تقو فاك يف حافكلا يفنعاللا، امبرو اوناك قد

 اوقلت ضعب بيردتلا ىلع هذا حافكلا امك اوقلت ديكأتلاب نوعلا الذف ايقلدة ل ِهةم.

 كلتو تناك اضيأً احلل رهاوج اللل ورهن. هلثمف ثملل آلاالف نم هينطاوم، بذجنا رسيئ

 ءارزولا يلبقتسملا دنهلل ةرحلا ىلإ فنعال امتاهملا، نكل رمألا ةبسنلاب هل ناك زواجتي درجم

 ةركفلا، امك فشتكا حني هجاو ج�ْلد (Lathi) ةطرش ةلايخلا نيكراشملل يف ةرهاظم ةيملس

 كالتما

 يف اهفرط ندعمب،
 �مد�بةب

 يف وانكول ماع 1928. و( Lathi أو Lathee، يه ةبصق خينارز

 وكتنا اهمدختست شلارطة دنهلاية ةيناطيربلاو ةيرحب يف كلت مايألا).

 «... أدبو برضلا اهنيلل انيلع تانارزيخلاب دملا�بةب يصعلاو الةليوط نم بقلل ةطرشلا يخلاالة

 شملاواة ىلع حد� ءاوس. تناك ةمدص ةريبك، تدقفو حوضو ةيؤرلا لاذي ينباتنا ءاسم يللالة

 كولل ام تنك هفرعأ هو هنأ كنا عيل ءاقبلا ثيح انأ مدعو سالاتمالس أو ارتلاجع.
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 سسحأو ُت شبهب ةءامغإ ج ءا تابرضلا، ينباتناو ضعبل تقولا بضغ ثقيلل ةبغرو يف رلاد.

 تركفو كم نم هسلالل رج� طباض شرطة نم لعى صحاهن اطتماوهؤ، نكل بيردتلا الطيولل

 طابضنالاو احال دون أن أعفلل كلذ، ملف عفرأ ادي، ىوس ةيامحل يهجو من برضلا.» (ديكأتلا من
 يدنع)108

 
 
 
 

 ناك اوحداً نم رثكأ رهاظملا ءاسملا مهفاه

 نيرمتلا وألالل: معلالل اخلاريج
 اذام كنا اذه بيردتلا يوطلالل كاذو طابضنالا؟

 ةدايقل يدناغ. امدنعف ناك بلطي نم هئالمز نيبرقملا فشقتلا يف ةايحلا، لاوتثاملل عم أرقف سانلا

 ىلع هجو اضرأل، عنصو سبلأمهت ةصاخلا، ىتحو ديقتلا ضعبب اوقلاعد ةيئاذغلا، لم نكي أبي

 ىنعم عضي ميلاعت ةيقالخأ. امنإ كنا هبردم العفً ألن كيونوا ىلإ حد ما "ثنيلم روايحً" اوطلل

 تقولا. ناك فرعي نأ� فنعاللا يقيقحلا لسي اذك لاذي ثدحي نعدام تكون ءايميك فقوملا ةميلس

 بسحف. امنإ ناك قفصيس تاملكل دئاقلا يذوبلا يبعشلا تكي تان هناه:
 «إذا تنكَ رظتنتس لإى نيح ثودح ةمزألا، نوكيسف تقولا قد تاف... ىتحو لو تنك فرعت

 نأ� فنعاللا أفضلل نم فنعلا، كنإف نل فرصتت ىلع وحن يفنعال نإ ناك كمهف ايركفً طقف لوسي

 غلغتم ًال يف ماكلل وجدوك؛ فوخلاف ضغلاوب كناعنميس من كلذ.»109 إذا كتن فرعت ماكبلل

 كتنونيك نأ "أعكءاد هم أابرقؤك"، كعسوبف كالتما ريثأت هذملل لعى نم كلوح.

 دحأ يئاقدصأ نيميمحلا، ديفيد غوزتراه، وهو جرلل ضيبأ، ناك سلجي عم ةعومجم ةريغص

 نم ءاطشن قوقحلا ةيندملا لإى ةلواط ءادغ ةلصفنم يف اينيجريف يف ئاوألل تاينيتسلا. ناكوا

 نوسلجي كانه نود نأ مدق مهل ةيأ ةمدخ امل براق ويلانيم، نيضرعت ةقياضملل الب طقنااع من

 بقلل دشح بضاغ. الف جلاانوسل وال احصأب معطملا اولزانت، دزاواد رتوتلا. ةأجفو، عزتنا جرلل

 ديفيد نم هدعقم هزهو فنعب وهسهس توصب حيحفك ىعفألا: "أمكمام ةقيقد ةدحاو جورخلل نم هان

 الإو غأسمد هذه يف كبلق". ديفيد، يذلا كنا ددري الصة برلا Lord's Prayer يف ِسهر بقلل أن

 يتن �زع نم هدعقم، عفر هينيع ءطبب نع ملادةي ةمخضلا ةبيرقلا نم صدره ىأرو "أوسأ نةرظ

 ةيهارك اهتيأر يف يتايح ىلع قالطإلا". دجوو هسفن ركفي: "حانس، لدي لعى قألالل ةقيقد"، سوعم

 هسفن وقيلل رللجلل "حنساً اي يخأ، نأت عفتلل ما رعشت أهن يغبني كيلع هلعف، أونا مع لذك حأساولل
 
 

108   - Nehru, Jawaharlal. An Autobiography. C. D. Narasimhaiah, editor. 1936 (Oxford  paperback, 
1991). Delhi: Oxford, p. 91. 
109   - Nhat Hanh, Thich. Love in Action: Writings on Nonviolent Social Change. Berkeley:  Parallax 
Press, 1973, p. 71. 
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 نأ مدقأ كل ام يدل نم ةبحم". ثلوواٍن ةيديلج، باد هنأ لم نكت كانه رةد عف؛لل نمو ثم تأدب يلاد

 يتلا محتلل ةيدملا شاعترالاب. دعبو ةعضب ثوان بدت وطأ،لل سقطت ةيدملا، واتسدار جرلالل
 جرخو نم معطملا، وهو حسمي سالتخاب ةعمد تلاس ىلع خهد.110

 تسيل كلل تاظحللا ةيفنعاللا ثمبلل هاذ ماليإلا. عمو كلذ، رهظ ههذ ةظحللا قرفلا يذلا نكمي

 نأ تتل �مهس حني رظنت لإى ةايحلا كشبلل فلتخم، يلاتلابو شابتر كتبحم نعاللف زرغت اهروذج لإى

 ام تحت لاانقعة ةيركفلا ةدرجملا يتلا اشأر يلإها كيت تان هناه، أدبتو يف غلل "كدوجو اكلابملل".

 ديفيدو هو يركيوك مزتلم، هيدلاوك. دقو مااوسر مهتاعانق ةيملسلا طمنك ةايح، كلذبو اوززع

 نأب� كانه "ءيش نم برلا" يف كلل صخش. امك تجااز ديفيد ةرتف ال سأب اهب نم بيردتلا

 ردقب ام وبعس ءرملا بردتلا هيلع يك ريد� ىلع وحن قالخ عىل  ثملل ههذ ااحللة مهتعانق

 ثمفلل اجرلل ةطرشلا، ىتحو دونجلا، ناك ديفيد قد ملعت نم الخلل داقتعالا رامملاوسة هنأ صاخلا،

 ةئراطلا.

 امدنع نوكي كمصخ ابرطضم، نإف� نم يرورضلا نأ ال نوكت تنأ كلذك.

 ريوطت دودرلا ةيفنعاللا ثيحب حبصت زجءاً نم صخشية ءرملا: ةعانق
 �مقتامو

 هذه هي إذاً

 ةقيمع اميف قلعتي ةدحوب ةايحلا، ماهلتسالاو من ةدايق ةيفنعال يقيقحة، ةسرامملاو صلااقدة يف حالل

 "تدابلل راودألا"، ريخأواً ـ من ثارت يدناغ صاخلا ـ ةايح شاع ىدهب نم ئدابملا نعاللافةي.

 نوكيو ءرملا ظوظحمًا حقاً نيح كلتمي كلل هذه تاموقملا ـ هنأل نم بعصلا كشبلل صاخ

 باستكا ةدايقلا يف ملاع مويلا ـ لنك نم خاللل ضعب تلاوقفا، لسي كانه رربم لكشل أبن� في

 أي صخش قيمعت هتردق ةيرطفلا يكل حبصي "فعالل ةبحم" ف �عالل.

 هذه ةردقلا هي رد� يرطف، سيل كانه نم ببس وعدينا لإى فوخلا نم عمق أي شءي عسو
 نألو�

 نيح عرشن يف اهتيمنت. بلل بكعلاس، نعدام دجن جرخملا كلذل "اللامجرخ" نيب ضغلاب ونيب

 فوخلا، نكون قد انقلطأ ةردق ةيعيبط اهكلتمن عيمجًا نكلو معانمظ ريغ كرد اهل، انمظعمو ال

 ىلإ اهتيمنت ببسل طيسب هو اننأ ال فرعن اننأ اهكلتمن. نكل� هذا هببس انفيكت يفاقثلا. لذا،

 قيقح ًة أن� فنعلا هو لا �معنطص؛ فنعلاف "حلّل" يكيناكيم انعفدي يعبداً نع ةصرف نلامو ـ ىعسي
 عاضخإب ءزج مهم نم انلقع؛ ونلامو بعشك، قيقحتب حلل يقيقح امل انمسقي. درلاف ينإف تعأقد�

 حافكلا عاضخإل لاقوى ةيفطاعلا يف خادلل انسفنأ. يداقتعاو نأب� هذا حافكلا هو ومنلا دارفأك،

 يفنعاللا أشني ربع

 لإلمدان"؛

 " �مس�بةب

 ام بيدو ىلإ حد� ريبك ذا مىزغ، عجيولل ةبرجتلا عاللاةيفن غلابلاة الذةور

 عارصلاف ةصرف، نأل لاعوطاف ةيبلسلا يه ةصرف نم جألل لاتوحلل.
 
 
 

110 - اوتصلل يصخش نيب بتاكلا ديفيدو غوستراه.
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 دقل ىطعأ ارمهق سأود ريبعتًا ايلاثمً اذهل دعب نأ ضرعت رسلقة هتبيقح نم قبلل جرلل حلسم.

 لحةظ كردأ أن� حهلم
 دعبو

 ناكو رد هلعف وألالل هو شاعترا هيتبكر: "كنا لعي� أن متأاكس".

 حالسل داكلاب سيهلعج يف نمأم نم لذك فقوملا. اريخأو، ريكفتبو جضان، دأرك هنأ لو ناك هيدل

 حالس، "تنكلً ثبشتأس بلامقضب بدالً نم نأ هلمعتسأ عفادب نم يفوخ".111 اقلل يدنار دنوب حتمداثً

 نع  مجموعة  ةريغص  من نيعوطتملا  نييكيرمألا  يف يلخلالل اوناك  ياحولون  لاوقوف  بين

 تارزودلبلا ةيليئارسإلا بوني تويبلا تاسبلاوين ةينيطسلفلا: "انك ةعومجم ةريغص نم لانسا

 نييداعلا لاذني نوموقي ضعبب رومألا ةيئانثتسالا يبسنًا يف ءزج ررضت نم ملاعلا. ناكو يجب
 انيلع ريوطت انسفنأ انتاءافكو عفللل هذه مألاور، كلتف يه رطلايةق ةديحولا يتلا روطتن اهب".112

 
 

 متلارني يناثلا: معلالل يلخادلا
 كحم� روطاربمإلا شأواك مظعم قطانم امشلل الدنه ام بني يلاوح ماعلا 269 ىتحو ماعلا 232

 بقلل داليملا. ودق مكح امك لم مكحي الإ ةلق ةليلق يف خيراتلا يرشبلا: فنعاللاب. انربختو هميسارم

 سسألا يتلا ما ازلل ددع اهنم أرق يف ةفاك ءاحنأ نهلاد، فيك ناك هأدبم يداهلا لسي لادعونا

 (بةيتيركسنسلا: امراهد Dharma). هوذا اكن
 

Dhamma امنإو ماظنلا يقالخألا، أو اماهدلا 

 ينعي، نم نيب رومأ ىرخأ، يلختلا عن بورحلا ةيعسوتلا، ماستلاوح هاجت كلل ألادناي، وريفوت

 ةيامحلا نيزجاعلل، ىتحو دييشت تايفشتسملا نم جألل تاناويحلا. روخصلاو ةتماصلا حتدانث

 توصب نكمي نأ "ددرتي هادص يف انعامسأ عرب نيتيفلأ أو أرثك، تسمدايعً ةيؤر ةيررحت اذت ةربن

 ةرصاعم كشبلل ال دصق".113 هوا هو ذا موسرملا نوعبرألا:

 «نكمي ثحّ نلااس ءاقترالل يف اماهدلا نيتقيرطب طقف، ينعأ ضرفك الخأقية مأتكولل. ونم

 نيتنثالا، نإف لافضر يقالخألا هو اقأللل انأش، امأ مأتلالل وهف مظعألا. ضورفلاو ةيقالخألا ايتل

 اهتنلعأ ضتتنم قوادع� ىأنت نع كاهتنا ةمر ضعب ناويحلاات، ووعضتُ اضيأً دعاوق أىرخ.

 هنكل ىتح يف احلل عانتمالا نع ءاذيإ أو تقلل تاقولخم ح�ية، نإف قيرط مأتلالل هو يذلا يعجلل

 سانلا وزرحين أمظع مدقت يف اماهدلا.»114 دق نوكي مأتلالل ةملكلا يحولادة يف ةغللا انإللكةيزي
 

 
 
 
 

111 - Weston, Kevin. “Why I don’t pack,” YO (Youth Outlook), Winter 1994, p. 4. 
112 - Michigan Peace Team Bulletin, Spring, 1998, p. 2. 
113 - P. V. Narasimha Rao, quoted in India News, October 1, 1994. 
114  - Nikam, N. and McKeon R., translators. Edicts of Ashoka. Chicago: University of Chicago Press, 
1959. 
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 كوما انيأر نم تلارطبا قيثولا ايذل هدقعي شأواك أن�

 فنعاللا؛

 يتلا اهانعم أقلّل اّتافقاً هيلع نم
 رمألا قد ال نوكي درجم صماةفد.

 فيرعتلا يكيسالكلا مأتلللل ضورعم يف صن ريهش �يتعقَد هنأ رصاعم وبللذا ابيرقت، هنإ ِحمك
 بيدأ بالقولل نإ� "امأتللل هو ةقاعإ تاجوم راكفألا يف قعلالل"115

 يذلاو
،Yoga Sutras يلاوغا 

citta-vrtti, دصقيو ميكحلا وهجملا،لل ايذل بتك اذه صنلا، بـ "متاجو راكفألا"، أو 

 Patanjali، يأ� ثدح يلقع ـ أو شروع أو ةروص أو غرةب ـ تسيلو مجدر ةركف ةيوغل. هذهو

 نكمي أن كتون، لعى يبسلل اثملا،لل موةج من بضغلا أو نم فوخلا، تلاوي رهظ لان لعى افلور

 طبارت مأتلالل فنعاللاب، توفرس انل ببسلا يذلا عجلل اكوشأ رعشي نأب� مأتلالل ضفألل نم لاقوادع

 تاميلعتلاو، ىتح كلت ةيقالخألا اهنم، نم جألل قلخ ماظن نعالفي.

 «نإ� ضوع قعلالل تحت يسلاطةر بلط ظهاب نمثلا!»، امك ربع لعى وحن يمجلل عملالم

 تراهكيإ.

 جاتحي هاذ ىلإ معلل قاش ىلإ حٍد ريبك... ىلعو ناسنإلا نأ ولخي ىلإ هسفن ثيح نوكي عقله

 ررحتمًا نم ءايشألا ةيجراخلا.. (يتلا يه) ايناث، نم تاراكتبا قعلالل هسفن؛ يأ راكفألا أو روصلا
 ةيئاقلتلا.. يتلا بجي الأّ اهيلوي ةيمهأ خوفاً نم تيتشت هسفن يفخعد ةيددعتلاب.116

 نإ فيرعت �بنت يل اغويلل (ايتل ينعت مأتلا،لل يف هذه ةلاحلا) ىقتسم، امك قلت، نم مجموةع
 همكح ةريهشلا لاـ"Sutras" وأ اوقألالل أملاثةرو. ثمفلل هذه صوصنلا كتنا دع، نإ تئش،

 تابيتكك ةيملع ةفلؤم من صغي رجمدة و �مع �دة نم بقلل طلسة مؤ �هلة ثيحب نوكت بم ةط. ولذلك

 هنإف يف تاحلطصملا ةيلمعلا، بجي نأ ُتاضف ةعضب أروم إىل ريبعتلا روثأملا نايبتل فيك معيلل

 ايلعف، صخووصاً يف ةرتفلا ةثيدحلا. الوأف، امكو اقلل تراهكيإ، لسي مأتلالل ةلاح تزنلق لإاهي إامن

 أدبم معتلل هب. كشبولل حضاو، كيلع نأ كلتمت أداةً مايقلل بثملل هاذ "معلالل قاشلا ىلإ حد ريبك".
 لعت �مهت يتنمض زيكرتلا، كبلل قةو ارإلادة يتلا بوعسي شحداه، ةقيقد ةقيقدب، لعى عطقملا

 يذلا قبس نأ حفظهت نع رهظ بلق. اذهو حمسي يل طبضب تاجوم ركفلا ةيئاقلتلا دنع امو

 يماهلإلا

 روهظلا، و/أو نأب ال اهيلوأ أي مامتها نيح ترهظ.

 فصول ههذ ةقيرطلا، ودبي مأتلالل هبشأ امبر نيرمتب بيئك داكلاب عجيلل انم أبالاطً أو بطالت،

 نكل كلذ هببس انتفرعم ةليلقلا تاردقب قعلالل. دقف بتك ملاع باصعألا تربور نوتسغنيفيل:
 
 
 

115  - (Sutra I.2, my translation) 
116   - Perry, Whitall N. Treasury of Traditional Wisdom. Cambridge, U.K.: Quinta Essentia, 1971, p. 
533. 
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 «حبس انملع، لم نكت قد تأدب نيبتت ةدئاف تايلمعلا ةيكاردإلا، يعولاك إلاودركا ومكحلا

 ةدارإلاو، يف ةهجاوم ةيأ دودح.»117 انتلثمأف ىلوألا يف هذا باتكلا تناك نع أفدار أو تاعومجم

 يف ةلاح ةقيمع نم زيكرتلا ببسب فرظ ئراط، ناوجك بالك أو يقيدص ديفيد
 �وضعاو

 نم دارفأ

 غوزتراه يف كلذ معطملا. نوحن ثدحتن انه نع ملعت غولب تالاح قمعأ نم يكرتلاز ىتح بودن

 فورظ ةئراط. فذات ةرم، عنامد ازر ناغدي مارشأ - ىنعمب عَت زلل (ةفئاط ةيحور) - اميكحً

 اروهشمً يف بونج نهلاد، وهج ميكحلا ةظحالم ىلإ هبالط بعد اغمدةر يدناغ: "دقل انكرو لايوم

 روضحب يغوي حقيقي". نيحو هلأس الطلاب فيك فرع ذلك، اقلل: "نيح رظنت لإهي بوكعس أن

 ىرت هنأ برشت اغويلاب، امثيحف رظني ىلإ ءيش ام هيلوي ههابتنا ماكلاب،لل الو رظني ىلإ يأ يشء

 رخآ. دقل مدق كريث نم اقلادة اآلنيرخ هعم، مهنكل اوناك نولوجي مهرظنب يف كلل ناكم، امنأكو هلم
 ةسمخ أو ةتس جاوزأ من نويعلا".118

 لذكل، نوعدا ال ىضاغتن عن هذه لاقدةر تلاي بتدو ةعضاوتم، نإو لم تنك تاذ لصة يف

 وملاضعو؛ هابتنالاف يدرفلا لامهجو هو حاتفملا يسفنلا فنعالل. نمو جألل حيضوت هتوق، ويف

 تقولا هسفن ةلوهس هلانم نمل اوسيل نم تامتاهملا، رعتسنل صوفاً ةلاحل ءادأ ةغلاب اذلرةو من

 ردصم رثكأ ةفلإ، نإ لم قنلل غري متحملل. ىلعف مغرلا نم هبولسأ يلاخلا نم ةعاربلا، يذلاو بلاغاً

 َّكز
 �مر

 ام يكون ايداع، بلل ريغو عتمم، نإف [جو] نومتانا ئانثتسا �ي هنأل حني يواهج ارطخً نوكي...

 ريكفتلا ماكلابلل. امو ال هفرعن هو كفي عفيلل هاذ. ... رومألاف ثدحت نايحأًا ةكرحب ةئيطب سنلابةب

 وجل يف رثكأ تاقوألا اجرحً. ... دقو ناك يف كلذ ملاعلا امدنع ررم ةريرمت ةرحاس ىلإ جون

 عرش اناتنوم بعللاب يف رمكز ريهظلا لا �ر �بيع ءارو لانيبعال
 دقو

 روليات [في ماعلا 1989].

 الخلل نيعبر نم رابملااة. فرتعاو اناتنوم: "لدق ثدح عون نم ةكرحلا طبلايةئ"، ثيح ارتجع إىل

 ل�يررم ةركلا، ةأجفو أطابت كلل ءيش تحبصأو واةحضًً ايلكً. دقل رىأ جو مدانيعف نينثا

 رجور غيرك ىأرو روليات محتقي ةعقب ةيلاخ ررمف هل. ثم تباغ ةركلا نع هآرم، وعمس لخلاف

 ناقحالي
 تاحيص شملاجنيع داعو ملاعلا ىلإ هتريتو علااةيد.119

 نمو بيرغلا امك قد يبود، أن هاذ صوف دققي لاحلة عوي يدعوها ءامكحلا دونهلا اراهدنا
 أو "هابتنالا ضملابطو تابثب". هوم اوناك �يعِّلمون أن لاداناراه هي ةلحرملا ىلوألا من
،dhârana 

 
 
 

117- Livingston, Robert. Sensory Processing, Perception, and Behavior. New York: Raven  Press, 
1978, p. 8. 
118 - Ritajananda, Swami. Swami Turiyananda. Madras: Sri Ramakrishna Math, 1963, pp. 172f. 
119  - Cohn, Lowell. “Montana Was Cool in the Eye of the Storm,” San Francisco Chronicle, January 
24, 1989; Special Souvenir Section, p. 2. 

100 



 نيب ةثالث حارملل ـ يه هابتنالا، مأتلا،لل برشتلاو ماكلالل ةقيقحلل ىمسألا ـ يف ةلحرلا طلاةليو

 ّكازً ىلع أرم ام
 �مر

 ققحتلل ماكلالل. يفف ههذ ةلحرملا ىلوألا، (يأ) اناراهدلا، نوكي انهابتنا بلاغاً

 يجراخ (ءاوس دلى غيرك أم روليات امك هو حضاو)؛ ةلحرملاو ةيناثلا، مأتلالل حيحصلا، يه تمكح

 �ممظتن طاشنلل رئادلا يف انلقع؛ لحرملاوة ةثلاثلا، أو يهداماس samadhi، يه ـ انسحً.. عتي ر

 صوفاه.

 دقل عضو نومتانا هتبهوم غري اعلادةي يف تالامعتسا فلتخت نواعً ام نع ءامكحلا يف

 متالزتعهم يف باغلاتا، أو عن يدناغ يف (شأرهما) هلزتع ثيدحلا، هنكل مهلثم، ناك هيلع أيضاً

 ةلواحم لاوصولل ىلإ عون ام نم ضبقلا ادلائم ىلع ةردقلا ايتل اهحمل يف تاظحل ةغلاب ةورذلا.

 سيل كانه نم ءيش يقرش أو يدنه ىلع هجو صوصخلا اميف قلعتي ةردقلاب ىلع مأتلالل، أو

 لعى وحن ثكأر ةيجهنم كشبولل رمتسم يف هلاند مام هو لىد
 �صقلل

 هابتنالا احألادي لاتو �جه، إال أهن

 ةيأ ةراضح أىرخ اهفرعأ، هنكل داكلاب نوكي هجموالً ةبسنلاب تاراضحلل ىرخألا. فبعض
 "قثألالل انزوً" يف ملاعلا، ملعملاك تراهكيإ أو ازيريت ةيليفألا (اينابسأ)، اوأشن يف برغلا.

 أتلا �ملل، أو اعإدة هفاشتكا ةيرودلا، دوماً يف قايس نيد، امك انيأر. وام ليسي مأتملا�نيل

 سميج وحلل ميلعتلا، كام صوهف يف هباتك ئدابم ملع لانسف: «إن ةردقملا ملو يثدح فاشتكا

 وه ةريصب نفاذة ميلول

 ىلع اعتسادة هابتنا تتش طواعً رارمًا كتوراراً هي جذر ةمكاحملا علاقةيل لاو ُخُلق ارإلاودة.

 ميلعتلاو يذلا نسح هذه ةردقملا نوكيس لعتيامً ريغ عزان. نكل نم هسألالل فيرعت هاذ لااثملل
 نم ءاطعإ تاهيجوت ةيلمع هثادحإل.»120

 امو كنا ريغ فورعم رثكأ لجسمي أهن كنا ديعي صايغة أدح امسأء مأتلالل يف دنهلا ةميدقلا،
 الأ وهو ايديفامهارب، أو "اميلعتل ىمسألا". امو هفصو ةداعتسال هابتنا تتشم "رارمًا راركتوًا" إالّ
 صوفاً دقيقاً ةيهامل مأتلالل. يفو ةقيقحلا نم بعصلا داجيإ تاهجوت ةيلمع ثادحإل اذه؛ يفف اتلك

 ةعزنلا لامادةي
 لكن�

 نيتراضحلا خاتىف هاذ ثارتلا زيزعلا باسقاً ءارو جهو نلازةع املادةي121.

 سيل اهعسوب أدباً رارمتسالا ماكحإب اهتضبق انيلع ىلإ ام ال ةياهن، هلوذا ببسلا خدألل ىلإ البرغ

 مامتهالا مأتلابلل يذلا ساُتفشك ذنم يماوس ادناناكفيف ثارتلا ميدقلا دنهلل يف ناملرب ألادناي يف

 وغاكيش ماع 1893 (وهو ماعلا هسفن - ارغللبة شلاديدة - يذلا بهذ هيف يدناغ يلوهجا قدهر يف

 بونج ايقيرفأ).
 
 
 

120   - James, William. Principles of Psychology. Reprinted in Great Books of the  Western 
World. Chicago: Encyclopedia Britannica, 1952, pp. 274f. 
121 - Borg, Marcus. Jesus: A New Vision. New York: Harper & Row, 1987, pp. 43f. 
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 يلاووم فرعي الديدع من سانلا ميلو سميج، سيل بتاكك زراب بلل ببسب هتلاقم ةيكيسالكلا

 �مئفاك يقالخألا برحلل. ملو نكي هاذ مامتهالا جودزملا لابنةبس هل ضحم ةفداصم. إذ "الرحب
 لا
 طوطخملا لاقم �دس األريث جداً ىلإ قبل
 اتيجدافاغاهبلاو،

 أدبت يف عقولل رشبلا" بقلل كلل ءيش.

 ناغيد، ال دكؤي هذه ةريصبلا فحبس بلل انيطعي ساسحإًا ضاوحاً امب في هخ علاقلل ريغ بردملا من

 فنع، فيكو بجي فرصتلا هتهجاومل. اذهو ميلعتلا حرسم يف راوحلا دابتملالل نيب لابط،لل

 انوجرآ، يذلا مّثكل ينلثميو،  نيبو هقيدص قئاسو هتبرع ةيبرحلا، يرس انشيرك، يذلا صدف

 قعلالل يذلا ال هيفشي التدر�ب، امك وقيلل انشيرك رآجانو؛

 يف

 "يقبي تاجوم ركفلا يف لاقعلل"، امك وقتلل ةمكحلا ةميدقلا.

 نأ كنا اهلإً. ليس كانه من أطخ

 ءرملاف بجي نأ ملعتي ةطاسبب فيك

 عجفتيو انوجرآ ةغلب ام ازلل انعسوب عيمجًا إدراهكا ماكلابلل: "لكن اي انشيرك، قعلالل كبترم و �مهجات

 فنعب دشدي، وتنأ اضيأً امبر بلطت ينم الةرطيس ىلع اتهاج حيرلا". وينوك باوج كرانشي:

 "قفاوأ، اهنكل حبصتس ضيأاً تحت انترطيس نع قيرط لقلايلل نم رجتلا�د، ضعبو ةسرامملا
 ةتباثلا".122

 نأل ئفاكملا يقالخألا برحلل هو "برحلا يف خادلالل"، يفف كلت "برحلا" ـ (يتلا يه)

 انحافك درفلاي ةئدهتل عقولان ـ ال ىذأتي أدح ب،لل لعى سكعلا، صتحب انتاردقم ةيرطفلا ةيوقلا من

 دقو كان بعصأ ىلع لادوام إدراك ههذ

 نحنو عتمتن يلاوم ةرباثمب ةيمانتم بيردتلل

 جألل فنعاللا ةذفان وعفملالل أرثك رثكأف امدنع حلفن.

 برحلا من كاردإ رحلاوب يتلا شنّناه يف جراخلا.

 يكولسلا ىلع ضيفخت فنعلا، دجنو اخسنً من هاذ بيردتلا يف فوفصلا ةيساردلا ويف اجسلون

 يفو تاشرو معلل صّنعا مالسلا يفو تاباقنلا. يهو طخوة ىلوأ ةديج. ةسراممو فنعاللا لااعفلل

 ةوطخ ىرخأ ةحتفنم انمامأ اعيمج، ةعفانو انل اعيمج، ىتح يف انتاطاشن ةيمويلا. مأتلاولل هو

 كئلوأل نيذلا تهي �منو هب، نوأرجتيو ىلع عورشلا هب، نوكي مأتلالل هو
 ةبسنلابف

 طخلاوة ةيلاتلا.

 بيردتلا قيمعلا يذلا هامسأ ديالا امال مؤارخً "نعز حالسلا يلخادلا"، لاوذي اننكمي نم خدتلالل

 ميلسلا يف عضوملا يذلا هيف أدبي فنعلا، يف رذجلا هتاذ راكفألل ةيئادعلا،  الأ  وهو سحإاانس

 سيلو نهكا كش، أو�ياً ناك قيرطلا يذلا كلسن، ءاوس ناك مؤارثً ىلع انكولس أو من

 اصفنالابلل.

 ماظن أتلاملل رشابملا رثكألاو ةبوعص أو امهالك (يتغيص ةيصخشلا)، أبن� قعلالل ىقبي احذقاً
 الخلل

 يه طبةعي مأتلا،لل وهو سيل الهسً ىلع يأ� انم هنكل نكمم نم خاللل
 كلت

 مواقموًا حصتلليح.

 بيردتلا، امك ءاج يف يجلاات. املكو انزرحأ تقدامً ىلع اذه راسملا نوكتس إىدح تآفاكملا لاةجتان
 
 
 

122- Bhagavad Gita VI. vv. 34f (my translation).  
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 ةيناكمإ نأ حبصي فنعاللا ةعيبط ةيناث لان. يهو ةأفاكم "تاذ ح �دني": بيردتلاف ئدهي لاقعلل،

 ملاسملا ال عيطتسي الإ نأ سكعني قةو ةمغانتم ىلع ملاعلا طيحملا هب. كلذو ريثأتلا ىلع يه

 هو ما انعسوب حتوهلي ىلإ يلاتلا، نكل� اذه ناك مدالخً كمّثافً جداً امو ازلل جاتحي إىل علاوقلل

 نيرخآلا

 ضعب صيخلتلا.
 

 
 

 فشك اطغلاء
 أدبي فنعاللا حافكك يلخاد، ىلعو هجو صوصخلا فككاح حبكل بضغلا فوخلاو عشجلاو من

 انعفد ىلع فرصتلا. وهو كحاف هل عفانم ىتش ةبسنلاب درفلل، يدؤيو ىلإ ساسحإ جهبم ةياغلاب

 يتلا اهدقتفن يف نايحأ ةريثك يف انتايح ةثيدحلا. دقل ناك ناجوزلا لوهلاننايد سوف من بني

 يديدعلان لاذني أووا طأفالاً هيدواً إ�بان التحالالل يزانلا، نيضرع مهسفنأ مهلافطأو رطخلل. ءاجو

 مويلا موتحملا امدنع تتأ اولةد ةديسلا فوس مهترايزل تجعزناو كشبلل موهفم نم ودوج نيئجال

 زنملالل يع �رضون حأفادها رطخلل؛ تحضوأف اهل اهتنبا: "ننح دجن أهن أرثك ةيمهأ باةبسنل لإى

 يف

 انلافطأ نأ نوكي مهيدل ادلاون اماق امب حأ ا أهن بجي لاقماي هب، إون كّلامهف كلذ امهتايح؛ فاذه

 نوكيس ضفألل ةبسنلاب هلم امم لو لم نمق به مهنأل سوف نوفرعي أانن انمق امب انرعش هنأ جيب مايقلا

 هب، هوذا ضفألل امم لو انركفت أوالً اننامأب صاخلا."123 تدبأو امأل اهتقفاوم.

 نإ هذا مشلاوخ يلوطبلا نم قبلل سانأ نييداع، هاذ نيكمتلا، نكمي نأ زجن اضيأً يعبداً نع

 ثملل هذه تامزألا حلااةد، خصواصً مع لامأت،لل ىتحو نايحأًا نم نود أتلاملل أو عاونأ أخىر

 ةصاخ نم بيردتلا. ملافرء عمسي هاذ رارمتساب نم ءاضعأ تاباصع نيقباس أو نم بالط

 كاشملللل يف ديدعلا من جماربلا ةرشتنملا يف سرادم ءايحأو البلاد، لاو �مدةرا من بقلل أولكئ

 مهدهج وصولللل إىل ءالؤه لابابش يك اودجي مهل يدبلالل. اغولابً ام فشتكي بابشلا نيريثم

 ماودلا نوكلمي ةراهم نأ كيوناو ءاطسو، عىل يبسلل اثملا،لل كلن� حأادً لم يقلهنم لاذني عسوا

 كلت تاراهملا، نيحو عفيلل مهدحأ كلذ مهارن نورعشي ساسحإب جهبم ةءافكلاب مهنأ اوناك ىلع

 ةيفيك امعتسالل

 يتاذلاة يتلا يه، امك اهغاص مهدحأ، كـ"مانجم بهذ ةيفخم".
 يفو نيح نأ� رعاشم فوخلا بضغلاو يتلا رطيست ىلع كلل واحد انم من نيح رخآل يه

 رعاشم ةيعيبط، هنإف نم يعيبطلا اضيأً بنأ نبغر يف لاتمكح اهب. ةلضعمف فنعلا، ءاوس كتنا

 ةسوسحم يف قعلل لامارقه نيلكنارف ثيمس أم ام ةس من بقلل ةمأ طتستعي نأ رتى طقف رايخاً
 
 
 

123- Fogelman. Op. cit, p. 178.  
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 حيبقًا نيب عفلل ءيشال أو عفلل ةيذألا، كشتلل يه اهسفن مؤرشاً بنأ رد� لاعفلل "يعيبطلا" اتقلللل أو

 بورهلل لسي كلل ام هتنزخ ةعيبطلا انيف. دوجوف "خمرج ثيح ال جرخم"، بقولل كلل ءيش

 ساسحإلا قيمعلا ةأفاكملاب ةيفطاعلا ايتل رعشي اهب سانلا نيذلا اوعبتا اذه قيرطلا، بيدو هنأكو

 وقيلل إن� هذا مراس، نإ لم ينك هو راسملا لاذي هتعضو يبطلاعة يف انلقع سأاسًا.
 نإ� ريكفتلا فنعاللاب ةبرجتك ةغلاب الةورذ موشطور ضعبب فورظلا، داكلاب سمالي حطسلا.
 معلافلل ىلع اشتكاف ام تناك هيلع ههذ قلاوة اهليوحتو ىلإ كشلل حلاص امعتسالللل هو ام نيبيغ

 نأ يتأي اقحال؛ ممقلاف اهولتت ةيدوأ، صرفلاو ةيفنعاللا ةلمتحملا نكمي نأ نوكت ريغ وتمَّقةع يلكاً

 (كةقرس نيليإ ناغيإ)، أو نأ نوكت ةرطاخم ةبوسحم (امك يف هغنمريبام أو روهال)، أو شهب

 نم ةم (امك يف أحواض لاملح يف اناساراهد). كلن� ههذ لكاه ىقبت تابسانم، وام يرنده هو أن

 حبصت تاسرامم قلاوة ةيلماكتلا هذه ةتباث ةيداعو امك تحبصأ، ةقيرطب ام، تاسرامم ةوقلا

 ىلع رم� نينسلا رقلاوون نم روطتلا يرشبلا.
 ةداتع

 يديدهتلاة

 دقل اوصانل ثيدحلا عن نييوتسم نم بيردتلا اللذني سوبعان امهقيبطت اميف يعتلق درلابود

 ةيلماكتلا، بيردتك لاسكول (انيدلو ريثكلا من وقلالل حولل دور ةفاقثلا لعى هذا ىوتسملا)، ومن ثم

 بيردت قعلالل هسفن، ثيح ومنت روذب اذه لاسكول.

 نمو متحملالل نأ يدناغ، حني مهفتن ام ناك غشموالً هب، ناك صخشلا الديحو يف لاعلام

 �دالً
 �مع

 ثيدحلا يذلا عجلل نم هاذ بيردتلا ةقيرط للةايح، رثكأب ام ينوك هيلع حوضولا ميظنتلاو،

 تارابتخاب ةيملع ال نيلت. يفو نيح أن� ريثكلا قد ُكتب عن ةواسق جئاتنو هتالمح ةميظعلا، ابلسً أم

 اباجيإ، نإف ألابداع يلخادلاة كلافهح وناهجئات قد ه ِمتل يبسنًا. هوذه داعبألا، عبطلاب، رثكأ صعوةب

 نم ثيح قيثوتلا. امدنعف اشرك يف رمتؤم الاطولة ةريدتسملا يف 15 أيلولل ماع 1931، من أجلل

 "موي يف ةمكحملا" يذلا معلل نم هلجأ نيثالثل ةنس، لم نكي هيدل ىوس ضبع تاظحالم اهلوقي.
 امدنعو سأهل رودلان ناكنود، لاذي ناك له فرش إيصاله لإى ناملربلا يف ذكل حابصلا، امع نييو

 باجأ يدناغ: "فيك يل نأ فرعأ؟ لستُ كانه دعب". اقيولل إن� اطخبه لا �مجترلل كنا ةفحت

 تاطلسلا هليجستب). فيك انل نأ حضون هتردقم اخلارةق ةعيبطلل هذه؟ نمو نيأ حصلل هلوق

 (لم حمست

 ىلع هتقاط ةدودحماللا، وقدهتر ىلع رارمتسالا يف ةهجاوم ثراوكلا يتلا نكمي أن حرطت أرضاً
 يأ خشص يداع، ايشامً هتوطخب ةرابجلا وهو في تانيعبسلا من عرمه؟ فيكو درج هسفن من

 ريثكلا من تابغرلا صخشلاةي تاكلتمملاو "غري ةيرورضلا"؟ ونم خلاوف؟ كانهو زغل يثمر

 رخآ. دقف فدص لوادل دحأ يئاقدصأ نأ ناك في دنهلا يف تاينيعبرألا، يف ذةور رتوتلا. ناكو قد

 ُطبل هنم نأ محيلل ةلاسر ةماه ىلإ يدناغ؛ هتلأسف امع كنا هعابطنا يسيئرلا  نع هملاامتا
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 كشصخ، اقفلل نودب ددرت: "اةحصل". وهف لم نكي قد ىأر بأداً ثملل ههذ ةحصلا ةيفاعتملا ةرئافلا

 مغر هنأ، نم ةهجو رظن ةيبط، ناك طغض دم يدناغ يف ةقطنم رطخلا يف لذك نمزلا بلاثعا

 ىلع سأيلا.

 يفو نيح أن� يدناغ فورعم كشبلل ضفألل اميف يقلعت هتمواقمب طمنل حلايةا يعانصلا من

 الخلل ةطاسبلا و"تضيفخ تاجايتحالا" ـ عمكاةجل صلابدامت تايداصتقال كالهتسالا يدحلاثة ـ
 الإّ نأ لذك كنا رهظماً ايجراخً هحافكل بسحف. مغرو أهن اندارً ما ناك مدختسي ةملك مأتلل بذاهتا

 تناك قد تحبصأ ةملك ريغ ةفورعم ىتح يف دنهلا لإى حد� أن اهركذ ناك نكمي أن �يحدث

 من الاعداقت ئطاخلا)، الإ أن� هتسرامم ةسمحتملا هتيصوتو اميف قلعتي تاينقتلاب ملاتةطبار (ثيح

 ركتواهر mantram  (مسا هللا) طتعب هميلاعت ذنم هترتف ةركبملا. يفو نيح هنأ لم يقلل بئاوش

 اوحةد وحلل ههذ ئدابملا الإّ أن� انيلع ضارتفا هنأ اهسرام سيل يف هتايح نمو الخلل ةالصلاك

 هذهو ال نكمي اهريسفت الإّ ضارتفالاب هنأ ناك الجرً اذ قعلل نوكسم السلابم ىتح ةملك

 هتلاسر، هتلاسرو تناك "انأ انه، طشانلا ماكلا،لل نكل حلاقلل األولل لمعلي هو هتازجنم بسحف،

 مامتًا. هتايحف كاتن

 يلقع صاخلا". كشبفلل حضاو، ناك يمتني إىل كئلوأ نيذلا نوسرامي حافكلا يلخادلا يذلا هتيسن

 ةيناسنإلا ىلع رم روصعلا. هتداهشو لااخصة وحلل ةيفيك يوحتلل بضغلا رثؤملا هيلع يصخشاً

 يه ماتخ بسانم هلذه ةشقانملا نع ردصم االلفنع، دقتعأو أن هذه ةداهشلا طيمت ماثللا عن دحأ

 مهأ رارسألا يف ةايح يدناغ:
 «سيل رمألا هو ينأ، لعى يبسلل اثملا،لل ال بضغأ، يننكل أنحج يف كلل تابسانملا بيرقتًا في

 ءاقبإ يرعاشم تحت سلايةرط. امهمو تناك ةجيتنلا، كانه مئاداً يف لخادي حافك اوٍع عابتال قناون

 فنعاللا دمعتب البو عاطقنا. ثمفلل هذا حافكلا عجيلل ءرملا أقىو. املكو معألل ىلع هذا لانوناق

 ينحنمي امالسً يطعيو ىنعم�

 نإه

 رثكأ حأس� لاببةجه يف يتايح، ةجهبلابو يف ططخم لاكون.
 زاغلأل ةعيبطلا يتلا تسيل يدل ةردقلا ىلع صوفاه.»124

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 - Gandhi, M. K. All Men are Brothers. Ahmedabad: Navajivan, 1960, pp. 111f. 
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 «تَركذ نأ� فنعلا اعف،لل نأو فنعلا ريبكلا معيلل كشبلل أفضلل. ام نم ةروث ىلع قالطإلا
 تعاطتسا بنجت ثودح فنع ئاهلل.» ـ موت رغزتيم، ةمواقملا ةيرآلا ءاضيبلا.

 
 «�يبرج سانلا فنعاللا ةدمل عوبسأ، امدنعو ال "يحجن" نودوعي ىلإ فنعلا، يذلا لم حجني

 نورقل.» ـ رودويث كازور.
 

 دق انحنمي فنعاللا ساسحإًا معقياً ةياغلاب ةدوقفملا يف انتايح ةثيدحلا، دقف نوكي جرخمًا ص �حياً
 يعبداً نع ةباجتسا "تقلالل أو اللوذ رارفلاب" هنكل نإ لم حجني، دقف ىلختن اضيأً هنع ىلع لافور.

 انهبنيو رودويث كازور ىلإ كاردإ هنأ ءاوس ناك لاالفنع انجاحً أم ال؛ هنإف امبر وكين قألل سباطة

 يلقبلل امم قد ودبي ةلهولل األولى.
 يف هاذ صفلا،لل ديرأ نأ موقأ نيرمأب: وألالل رثكألاو ةيمهأ هو مهف ام هينعي حقاً وقلالل إن�

 ىرخأ، لاوصولل نم لا �مطسب إىل ساسحإ يعقاو عفلابلل نلابوتجئا.
 ملكبوتا

 ارمأً ما قد "جنح".

 يناثلاو، وهو ىلع نسف لاقدر نم األةيمه بيرقتًا: توسعي حقلل انتيؤر اميف يعتلق اكشألابلل خملاتةفل

 يفنعاللا. انبو �ء ىلع ثادحألا يتلا انعمأ رظنلا اهيف وتلل، نوكيس من حضاولا رثكأ ثكأفر

 هو رثكأ نم درجم كشلل نم شأكالل جاجتحالا. اذهو انلعجيس كردن دارملا من ا �داعء معلللل

 نأ� فنعاللا
 يدناغ نأب� لاالفنع هو "اةوقل مظعألا يتلا �و ِهتبْ ةيرشبلل"125

 نكل ةيادب، بلقنل طلااةلو لعى انئاقدصأ نييبلكلا استنوءلل: فيك حجني نعلاف كشبلل ديج؟

 دقل حّللل ملاعا عامتجالا تربور تيويج وجنو ارولنس ريكفتلا يكيرمألا نأشب فنعلا يف

 باتك يميلعت يف تاينيعبسلا ناونعب جذومنلا يروطسألا يداحألا اكيرمأل.126 دقو سرد ابتاكلان
 
 
 

 125 -ييدناغ 
126     -  Jewett,  Robert  Lawrence  John  S.  The  American  Monomyth.  Garden  City,  NY:  Anchor 
Doubleday, 1977. 
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 هيفرتلا عإلاوالن نييبعشلا، بحاثً امع عدوه "نمذواجً أسطويراً احأدايً" فنعلل، فوجودا هنأ صخلتي

 يف ةيصخش ةدحاو ثملل ىلع وحن رغص طبأالل ةفاقثلا بعشلاية يف كلذ تقولا: نامربوس (جرلالل

 وصبرة وم �حدة الثةث تاداقتعا حولل كةيفي
 دلاو

 قراخلا). صصقف نامربوس، يتلا اورثع اهيلع،

 معلل فنعلا، ىنعمب فيك ظفاحي ىلع لاناقون وماظنلا يمحيو ءايربألا:

 1- ال ءاس مادختسا فنعلا اقلطم؛ نامربوسف َخري ىلع وحن ميوق، ُكيل ملعلا، وودامً إىل

 بناج قحلاّ.

 2- فنعلا ال ببسي ىذأ حقاً: هنإ "رهاط"؛ امدنعف نيقض� نامربوس ىلع ةرايس لمةئي

 نيلاتحملاب نيبراهلا اهفقويو، ورهلل لاتحملاون راخاهج نيبقاع نكل نودب حورج. امبرو نيتيه

 رمألا مهدحأب ةدامضب ةريغص ىلع هتهبج، نكل بودن ملأ الو ةاناعم ـ طلابوبع سيل كانه "ررض

 �ممزال". الو ىذأتي نوجرفتملا ايضرع، ىتح الخلل ةدراطم يساةر ةقئاف ةعرسلا.

 3- وبقلل كلل ءيش، سيلت كانه تادادترا عىل قالطإلا. تسيلو كانه "ضتابر ةيعاجترا"

 ىلع حد وقلل ةلاكو ارباخملات ةيزكرملا ألامةيكير. نامربوسف عينم (ام عدا يف تالاح ةيضرع

 نوكي اهببس ونبة راو)، ولذا ىتح لو أدار نومرجملا، لفن اونكمتي من حلإاق ىذألا به تناقماًا.

 مهنكل ال نوديري كلذ؛ فمه نوديح دوامً وصبرة ةحجان. ومهعضو يف نجسلا يه ةياهنلا ةديعسلا

 ةصقلل، نحنو ال عمسن بأداً بام ثدحي مهل ادخلل نجسلا ـ الثم، نأ اوملعتي تاينقت رثكأ ةيفنع في

 نجسلا ىلجتت يف ثحبلا عن اماقتن نم عمتجملا.
 اي ةعورلل!

 �دق، هذهف اياكحلا يه يتلا ش ّكتل ةقيرط انريكفت صوصخب فنعلا، وُنخس خأرى
 �يص

 رمأ ال

 هنم ام تلاز قيد معلالل نآلا. اننإ نواصلل الاعداقت أهن بواطسة السح دحاو أرثك ةفاظن، وبواسطة

 وحادة رثكأ قدةر ىلع دييقت نيديلا، ايزبودة نجس، نكمتتس شلارطة من ضوع حد� للجةمير

 اننمأ. نكل كلذ تلافريك ريغ يعقاو ردقب ام يه تالجملا ةيلزهلا يتلا تدنتسا هيلإ جزيئًا أدةا

 اعتساودة

 امبر.

 فنعلا هضرغ رشابملا، نايحأًا ىلع قألالل. ال كش� يف كلذ. يفف طابش
 زجن

 يف ملاعلا يعقاولا

 1991، فصق "عمتجملا يلودلا" قارعلا لإى نأ ُأجِبر روتاتكيدلا صدام نيسح ىلع حسب لفولل
 جهشي رسكنملا جراخ دحلاود ةيتيوكلا. يفو راذآ 1999، حلفأ فصق لحف وتانلا رغلبلاد في

 فاقيإ فنعلا فرطتملا يذلا اكنت ايبرص قد تقلطأ نانعلا له ضد األنابل يف وفوسوك. معن نكمي

 فنعلل نأ حجني: ههذ ةقيقح؛ نكل هلل اذه هو كلل ام ءيش اميف قلعتي هب، هولل يطغي سوق ريثأتلا

 اذه تايعادت فنعلا اقح؟
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 نألو� ئاسولل مالعإلا زرب ديعتو زاربإ اذه بناجلا حولايد من ةصقلا، اننإف ال ظحالن بوضوح

 نأ جئاتن رخأى، اهضعبو عىل ةياغ نم األةيمه يف ىدملا يوطلا،لل جومتت كلتك يتلا نكمي

 يئايزيفل نأ اهوعدي "مطورخ ثدح" عفلل نعفي عستي. نحنو ال ظحالن نأ مظعم باحصأ بلايوت

 لاذني نونتقي ةحلسأ نومزه أو ىتح نولتق نم بقلل ءالخد رثكأ ارتحافاً كبثري، طبضلاب امك (ال

 ظحالن نأ) ريثكلا نم سانلا نيذلا نورهش ةيقدنب أو نيكسًا يف ضعب عاونأ تارجاشملا نوهتني

 اياحض "تالاح تقلل ع ةل". نحنف اندارً ام ركفن ددعب ةحلسألا ةقورسملا نم زانملالل أو بددع

 افطألالل نيذلا نومدختسياه عم مهئاقدصأ. بقولل كلل ءيش، ال ظحالن هنأب يف كلل ةرم "عفيلل" هيفا

 معلل يفنع - ينعدو رركأ - ضعب اهنم ببسي ةلكشم يف ناكم ام.

 اذإف انفرع أني رظنن، انعسوب نأ ىرن لامشكلة يف كلل ةرم. هلل ططخي مرجملا يذلا يعبق

 "بنامأ" فلخ نابضقلا نيسحتل هحيلست يف ةرملا ةمداقلا؟ هلل ةصقلا ةريثملا يف فحصلا تجعلل

 باحصأ زانملل نيرخآ نتقينو ةحلسأ تسؤدي يف عبرأ احالت نم سمخ إىل ءاذيإ صخش نم

 ةلئاعلا بدالً من فدهلا من اتقاهئان؟127 اذإف سحبتَ كلل تايفولا ةيضرعلا اوحلاودث لامسؤفة

 ىرخألا ةمجانلا نع ظافتحالا حالسب يف زنملا،لل ىرن اهنأ رثكأ يشواعً نيعبرأب ةرم بيرقتًا من

 �م ةيض، يتلاو هي حقاً درجم
 لا

 ويرانيس ةفاخإ يخدلل. ريخأوًا، هلل حلالل يفنعلا، مغر "هتجيتن"

 ةوطخ طقف يدؤت لإى ريثكلا نم جئاتنلا ىرخألا، عفري يجيردتًا من ىوتسم فنعلا يف عمتجملا

 هتمرب؟ نحن ةداع ال أسنلل ىتح ههذ ةلئسألا، مغر اهنأ ةلئسأ دحد يأ قيرط هجتن هيلإ حقاً: نوح

 نامألا أم وحن توملا، وحن ىضوفلا أم وحن سلامل يعامتجالا.

 الخلل برح جيلخلا 1991، تطقس بانقلالل "ةيكذلا" طملاكر لعى قارعلا زعألالل ساسأًا،

 �مةر ظعمم ةينبلا ةيتحتلا دالبلل (يثكلاور نم هسانأ ءايربألا؛ دقف ترهظأ بانقلالل اهنأ سيلت بكلذ

 ىلإ جبنا فادهألا لاعةيركس. و"عفبلل" هاذ باقعلا غري وقعملالل، سبح مادص نيسح يف �مد

 ءاكذلا)

 ةقيقحلا ام يقب نم قواهت يف تيوكلا. جأ،لل لكن امذا ثدح ريغ لذك؟ تلل ام براقي ةئام أفل

 ِكتب يف هايم جيلخلا اخلقة
 �س

 صخش، وُأرِحقت نييالم تانولاغلا نم طفنلا يف ءاوهلا قلطلا أو

 ةثراك ةيئيب ريغ ةقوبسم. وقتولل تاريدقتلا نإ� ابرحل كّلفت لارعاق وحهد 77 رايلم رالود

 يكيرمأ.128 قتننولل نآلا ىلإ ءزجلا ئيسلا اقح؛ دقف يفوت رثكأ نم يتئم فلأ فطلل يقارع، إام
 
 

127   - Kellermann, A. L., and others. “Gun Ownership as a Risk Factor for Homicide in the 
Home,” New England Journal of Medicine 329, no. 15, (1993) pp. 1084-1091; also Somerville, 
Janice, “Gun Control as Immunization,” American Medical News, January 3, 1994, p.7. 
128 هذه ةروصلا مصاهرد ةنجل يوعتلاضتا باتلاعة ممألل ةدحتملا، ثيح ندج نأ لاكتيف ءافلحلا يه دودحب 60 نويلب

 

 رالود ال ذخأت نيعب االعرايت تالخدت داركألا وأ فيراصملا حلاربية اةرمتسمل.
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 ءانثأ فصقلا امإو لعى ثأره، يف نيح تعفترا ةبسن تايفو افطألالل يف قارعلا الخلل ينامثلاة

 رهشأ ىلوألا بعد تامجهلا ىلإ 300 %. صاوتولل موت افطألالل ببسب تابوقعلا ةيداصتقالا لايت

 ُف تض رابجإل روتاتكيدلا دحاجلا ىلع ةدوعلا لإى ارصلاط تسملاميق، ثيح ناك نم اولاضح أن�

 كلل لذك فصقلا لم عجيلل سيئرلا نيسح ريغي هيأر، بلل ىدأ ىلإ تصّلهب بسحف. يكلف نطبح

 دصاقم مكاحلا يقارعلا ةطساوب فنعلا، انببس ظعأم ةمزأ ةيناسنإ - صيسفاه ضعبلا القحا،

 ملاك �ديع ماعلا قباسلا يزمر كرالك، اهنأب ةميرجلا عألامظ ضد ةيناسنإلا - ذنم برحلا لاعةيملا

 ةيناثلا. هذهو لاعاقةب ال نكمي أن مهلل اهنأل ذتا ةقالع انريصمب.

 انه ءاستنل،لل مساب أي عون من قطنملا انعقوأ ههذ ملاعةانا رملا �وةع، ةنس دعب ىرخأ،

 فقوتنل

 ىلع هذا بعشلا ىلعو ءالؤه ألاافط؟لل نويروتاتكيدلاف فيرعتلاب ال متهيون ةيهافرب عرامهاي،
 ءاذيإب مهاياعر.. يف ةقيقحلا تمت ةراشإلا نايحأًا ثكيةر ىلإ أن� انتابوقع تفعضأ بعشلا

 لإى درةج هنأ لم دعي هعسوب ةمواقم هميعز يساقلا ىتح لو رأاد كلذ: لدق انمق معلابلل يلاتلابو

 يقارعلا

 ةباين هنع.

 ناك انعسوب عقوت اتلك نيتاه نيتجيتنلا لو اننأ انمهف طقف ةيمانيد فنعلا، اننكلو انكردأ يف هنيح

 تابوقعلا ةيساقلا يتلا تقتلل ءايربألا فلتخت ك �مايً طقف نع فصقلا اميف قلعتي عونب لاةوق

 نأ�
 نكلو انكردأ اننأ، يف ةياهن فاطملا، قد قو�يان كاحلام رطيسملا ىلع قارعلا، سيل ألانن

 لا �مةقبط،

 انك ديرن كلذ بلل اننأل انمدختسا سفن عونلا نم قلاوة يذلا همدختسا هو. لقد دمتعا ىلع اعلفن،
 نحنو لم تأِن ببيدلل.

 امدنع قلطأ رلائسي جروج لبديو بوش ةيلمع ةفصاع ءارحصلا تاملكب رّنناة: "دقل بدأ حترير

 أرادان نأ ركفن رحتبير ابوروأ نم شويج رلته (كنا طخلا يمسرلا ذنم ءدبلا معزي أن�

 رداقو ةقيرطب ام، ىلع وزغ ملاعلا). ناكو نكمي نأ نوكي رثكأ حذارً ضعب لاشيء تيوكلا"،

 ةيخيراتلا. تامجهلاف ةيوجلا ةقحاسلا، يتلا رمأ اهب ةداق ءافلحلا لاذني ااوعمتج قارعلا يوني،

 صوصخب هتقباس

 يف رادلا ءاضيبلا يف ماعلا 1943، تناك درجم رابتخا ُخطط هل نم أجلل قيقحت فده ريمدت

 شيجلا يناملألا هتحازإو وفاعضإ حورلا ةيونعملا بعشلل يناملألا امب يفكي ضيوقتل هتردق لعى

 ةمواقملا لسملاحة. ارظنوً مالستسال ناملألا نيذلا اوقب ىلع ديق ةايحلا، نمف هسلالل عانقإ انسفنأ أن�

 فصقلا كان له ريثأتلا بولطملا. عمو كلذ، امكو راشأت ةبتاكلا ةيملسلا ةميظعلا اريف بنيتير

 اركبمً:

 «دقل تبثأ "رابتخالا"، ىتح اآلن، نأ صقلاف يعامجلا ال ثحيّ ىلع وثلارة أو مطحي من

 �مسَتنيفزن، المبانيل، نيكمهنمو يف ماهملا ةيروفلا
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 حورلا ةيونعملا؛ اياحضلاف نونوكي نيلوهذم،



 نيمأتل غلاذاء جلملاوأ. نكل ام إن يعتسيداو مهدشر، نم هعسوب كشلا هنأب سكيون كانه، يف

 أوطاس ةيبلغألا ىلع ةيأ احلل، ةبغر يف اقتنالام ةيلمعو تصّلب، ىتح إون ُق ِمتع نع قيرط
 فوخلا ةرتفل نم نمزلا؟»129

 فوقفاً ديدعلل من تاساردلا تلاي تيرج دعب برحلا، دعبو بورح ىرخأ، تناك ةءوبن ريفا

 ةبئاص مامتًا.130 ريثملاو هابتنالل عىل هجو صوصخلا هو فصق فادهأ ةيندم يف ةعطاقملا

 ةيدودحلا لامشلاية ةيبرغلا يف دنهلا نم بقلل نييناطيربلا يف ماعلا 1930، تلاوي نوكيس انل منساةب

 وعللدة هيلإ، حثي «ُأسِقتط 500 طن من قلانبالل لعى لا�ب ْتناهيني131 ، الإّ اهنأ لم قحست مهتايونعم،
 بلل دادزا ددع يوذ ناصمقلا لاءارمح نم نيتئم لإى 80000 صخش»132

 لذلك لم تنك لانجئات ملاشموؤة فصقلل ئاهلالل ارعللق ةيضرع، أو ال نكمي ؤبنتلا اهب. دقل

 تناك جاتن دعاوق ةماع تناكو ةعقوتم امامت؛ نمف ثيح بملادأ ال يؤ �دي فصقلا لإى جئاتن حَّقةق

 ريغ ةسبتلم، ومن ثيح بملادأ ال يؤ �دي فنعلا حبد� هتاذ لإى جئاتن يجدة طق، ىتح إون كنا ييدؤ

 ىلإ ضعب جئاتنلا يتلا نكمي دحأل ارطألاف نأ اهربتعي ةديج. فنعلاف قةو ةيريمدت نم ثيح

 بملادأ، امو من قيرط بنجتل كلذ. يفف رايأ نم ماعلا 2000، ترشن "نكيوزوي" ريرقتًا لحلف

 وتانلا ناك محظوراً نم قبلل ويحض هنأ عواضً عن شلّل تاردق شيجلا يبرصلا سلاةن تئافلاة

 نم بقلل) تم� باهرإ لاناكس
 �زمع

 (ثيح ترمد طقف، ىلع يبسلل اثملا،لل 14 ةبابد، لوسي 120 امك

 نييندملا، وفصق تاطحم تلاوديل لاوجروس ةينبلاو ةيتحتلا اىرخأل ةايحلل يلاومةي.

مط ةق ماكحإب تارايتب ةسكاعم من فنعلا
� 

 امكو اقلل سألاتذا يبيبيكسن «اتانئاكل ةيرشبلا

 ةباجتسالاو»، نحنو امود، وفي كلل ةظحل، رثؤن ىلع نتئيبا ةطيحملا ةطساوب «خانراي ينيدلا
 قيمعلا ام بني فنعلا نيبو ةيطارقميدلا». امو ازتلل كانه ةروصب ضاوحة د تاما تارايتو

 ةسكاعتم طِلتق نع قيرط انرايخ يف مادختسا فنعلا يف جيلخلا ثملل: فاعضإ تايونعم عشلاب

 يقارعلا، امو هنمضتت نم "ةيهارك ةقيمع" انهاجت يف طاسوأ بابشلا لاعاريق ، تاجنشتو ةيفنع
 
 
 

129    -  Brittain,  Vera.  “Massacre by  Bombing,” Fellowship  March,  1944,  p.  50.  Note  p.  51:  
(her emphasis), it is the infliction of suffering, far more than its endurance, which morally 
damages the soul of a nation. This article was reprinted by Fellowship in 1996  and may be 
obtained from the Fellowship of Reconciliation. (see resource list). 
130   - For the studies done after the war, see Ernest R. May, “Lessons” of the Past. New York: 
New 
York University Press, 1973. See esp. p. 141f for striking cases of bombing having opposite results 
from those intended. 

131 ـ غفألاان قملايمين يف دنهلا ـ المجرتم.
 

132 - . Tendulkar, D. G. Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi. New Delhi: Government of 
India, 1951, p. 39. 
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 ُأطِلق نانعلا لاه ضد ركأاد لاشاملل وضد يشعة بونجلا. امك بجي انيلع أن ركفن اضيأً ملاعلاب

 عسوألا؛ دعبف ةرتف ةريصق من برح جيلخلا، قلطأ رصلاب اوركلاوت نعفاً ال ريظن له ضد

 مهناريج نيملسملا. هفلل تناك كلت درجم صمداةف؟ أم مهنأ عاطتساوا طاقتلا عجر ىدص الوشحةي

 يتلا تلاهنا عىل بعشلا يقارعلا نم بقلل تايالولا ةدحتملا ةيكيرمألا ودلاولل ةيبوروألا برعةيا

 ممألا دحتملاة؟ فصقلا لاذي ال محري، ةرزجملاو تلاي ضرعت اهل دونجلا ارعلانييق هوم ياحونول

 رارفلا نم تيوكلا، نفدو نيرخآ ةروصب ةيشحو يف مهقدانخ (بنود ركذ ةاناعملا ةرمتسملا

 افطألللل).. تناك اهلك ةلثمأ نيملسملل وقتلل إمهن ال نولماع تانئاكك ةيرشب. ءاستنولل هلل ناك

 فصق زكرم ةراجتلا يملاعلا يف كرويوين من بقلل نييلوصألا نييمالسإلا بدع عضب تاونس ىلع

 برح جيلخلا ةفداصم اضيأ، أم درجم 9/11؟
 دقو كنا عارصلل يف لاخيلج ةجيتن ىرخأ لابغة سلاوء يهو تسيل موضع جدالل، درجمل أن

 يلوناه ةظحل تفريك: يفف كلل ةرم مدختسن هيفا فنعلا حللل ةلكشم، سرنلل ةراشإ نأب فنعلا هو

 قيرطلا لحلل كاشملالل. يفو ةلاحلا ةنهارلا، نم بعصلا أن هاجتنلل رجحت ةفطاع همجلارو

 يكيرمألا يذلا حت تل برحلا ةبسنلاب هل، عن قيرط محطة CNN تاطحمو ةيرابخإ خأرى،

 ىلإ ةبعل ويديف. يفف ملاع فنعلا، امك انيأر، ال ءيش رثكأ ةروطخ من هيفست انتيساسح ةيناسنإلا

 اهنادقفو. هلذا ببسلا نإف مهمة لاال-عفن، يتلا يه يف بلغأ نايحألا ظاقيإ رئامضلا الةعجاه

 نع قيرط جعلل سانلا يدكرون لألام يذلا سي�ببهنو ـ يأ عجمهل نورعشي فطاعتب عم هذا لألام،

 ذنمف ةثراك برح جيلخلا، مدختسي شيجلا يرمألايك

 وينومعز ـ أوان دكأتم مهنأ نوقدصي كلذ ـ هنأم

 حبصت رثكأ ةبوعص نم يأ قوت ىضم.

 كشبلل ديازتم باعلأ ويديفلا بيردتل هدارفأ.

 هبذا نأل باعلأ يفلادوي قد تحبصأ اوقةيع ردقب اوةيعق ةكرعملا ةيقيقحلا، ينكل أ �ديع مهنأ،

 أو نم هنود، نوموقي بذلك عجللل ةكرعملا ودبت اوقةيع ردقب باعلأ ويديفلا: ىنعمب أاهن نوموقي

 ىلع قالطإلا. ومه ةروصب ال ةيعاو نوبردي دارفأ شيجلا لسي طقف لعى ختسادما نع يعو

 هو ءزجلا هسلا،لل نأل ام نوموقي هب ىلع ودلاما، وهو رثكألا ةبوعص، هو إاصيلل تسيل ةيقيقح
 حالسلا؛ كلذف

 دونجلا ىلإ مدع روعشلا امب قيومنو هب حني سيتنومدخ مهتحلسأ ضد فادهأ حية.

 «تاذ ةرم تيقتلا دحأ نيبراحملا ءامدقلا يف مانتيف ىلع نتم ةرئاط - بتك يرنه نيوون -

 ربخأفني هنأ دهاش ريثكلا نم سانلا نولتق عىل تاشاش نويزفلتلا ىلإ ةجرد هنأ ناك نم العصب
 هيلع أن قدصي نأ أولكئ لاذني مهلتق (هو) نل اوضهني ةيناث يف مليفلا مداقلا.»133

 
 

133     -  Henri  J.M.  Nouwen,  “Saying  No  to  Death,”  in  Walter  Wink,  editor,  Peace  is  the  Way, 
Maryknoll, New York: Orbis Books, 2000, p. 144. 
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 برحلا ةمئاغ جداً يف ملاوعلا ةيعقاواللا ىلإ ةجرد اننأ تسنـنـجت امبر، عم نوميس ياف،لل أن
 "برحلا حبد� اذتاه ريغ ةيعقاو".

 نل بهس يف ثيدحلا انه عن رود ئاسولل مالعإلا هنأل ضورعم كشبلل جدي يف بتك لا �ممدق

 فيد رغونامس134، لنك ةطقنلا ايتل بجي اهركذت يه اننأ نعدام ئيه سانلا برحلل، انيلعف أن

 مهدرجن ىلإ حد� ام نم مهتيناسنإ. هوذه ةفلك ريغ ةيئرم ةريسعو ظنملوةم برحلا، فنعللو ككلّل

 ىلإ حد� ام.

 ختسادتمُ اميف قبس ةروص ةمئالم نم فلايءايز يه "مطورخ ثدحلا"، ويه ةيفيكلا تلاي

 فصي اهيف نويئايزيفلا ةقيرطلا يتلا بعشتي اهب يأ حدث ـ قنللل: ثاعبنا ةعشأ اماغ من ميس

 جذامنلا عمو �د ًال ثادحألا يتلا تبود ريغ ةطبارتم نم ثيح لازنام
 �ماريغً

 وبخي ـ يف بقتسملا،لل

 ناكملاو. نعدام رظنت ىلإ طورخم هثدح، نإف ثدحلا يفنعلا ودبي قألل "جيحارةًً" ريثكب. كميون أن

 نوكي هل اضيأً "تريثأ ةشارفلا" ثيحب يدلو ثادحأ ىضوف ةبقاعتم. أدبيو سحإاكس، نأب فنعلا قةو

 مع ِّطةل تسيلو ةءانب، يف حضوتلا ةيلوقعمب ثكأر ريثكب.

 واحيلل ثينيك زتلوو، يف ساردته ةيكيسالكلا اإلناسن والدولة برحلاو، راهظإ� هنأ امهم تناك

 برحلا نعلاوف نيثعاب لعى ىسألا، امهنإف نايحأًا صيونان "ماظنلا". تنأو نكمي أن دقتعت لذك

 ديكأتلاب، دقو دهشتسا، ةيرخسل ردقلا، عمقلاب الديما درمتل وملارو ريخألا يف لافنيبيلي اثمكلل (وهذا

 ام شد� يهابتنا: يدجف مدخ يف حولادة تلاي تلقتعا تاقملل واقملاةم ينيبيليفلا ريهشلا: ويليميإ

 يف ماعلا 1901). اقولل تسألااذ زتلوو إن� برحلا امبر نوكت المعً عينشًا اهنكل م �هتد

 رقتسم" يف كلذ لابدل تحت مكح دنانيدرف سوكرام!135 دقو راهنا ماظن كراموس ودلانيوغآ

 قيرطلا لـ"نماظ

 "رقتسملا" ةوسقب يف طابش 1986؛ ثروو خلهؤاف لكشملاة عم وروملا رثكأل نم شعر نينس.

 بسحبو حلطصملا لاموفق كازورل «ابرحل "فتلع" اهنكل لم حجنت»، إذ لم نكي لاه جئاتن ناةحج

 طويلة دمألا. دقو ررك ناغدي رارمًا: «اوثلرة ةفينعلا بلجتس مكحًا يتاذًا فينعًا [ناماظً]». يلس

 امبر، سيلو نايحأًا: وهف ناك دصقي لذك نوناقك. نأل رمألا قد قرغتسي ةرتف طويةل نايحأًا كلي

 جضنت هذه جئاتنلا ريغ يعسلاةد، نمو ثم انيلع نأ نوكن دعتسمين رلؤةي ةقالعلا، اهنأل ةدوجوم.
 
 
 
 

134  - Grossman, Lt. Colonel Dave. On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and 
Society.  New  York:  Little,  Brown  and  Company,  1996;  Grossman,  Lt.  Col.  Dave,  and  Gloria 
DeGaetano. Stop Teaching Our Kids to Kill: A Call to Action Against TV, Movie and Video Game 
Violence. New York: Random House, 1999. 
135  - Waltz, K. N. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. New York: Columbia University 
Press, 1959 (1964), p. 231. 
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 ةلكشملاو تسيل طقف عم برحلا. رركنو، ةلكشملا يه يف ةعيبط فنعلا حبد� هتاذ. ىلعف يبسلل

 اثملا،لل دقتعت ةيبلاغ نييكيرمألا أن ةبوقع التوم عدرت مئارج تقلا،لل ديب هنأ يف حاودة نم

 د نأ قيبطت ةبوقع توملا
 �و

 دلاتاسار لاقليلة لاجةريد ةقثلاب وحلل جئاتنلا ةيلعفلا ةبوقعل مادعإلا

 ديزي نم ثداوح تقلالل ةبسنب براقت 2%. ةلودلاف رمدت ةايح ةيرشب يكل "سرتلل ةلاسر" ىلإ اقلتةل

 ةوقلاب اهنكل يف عقاولا ال رتسلل سرالة وحادة بلل نيتلاسر نيتضقانتم ةقيرطب ام. لعفى لامتسوى

 يعاولا نوكت اهتلاسر كشبلل يسيئر وحلل ءازجلا راذنإلاو،  نكل ىلع ىوتسم قمعأ تنوك

 اهتلاسر، ءوسل ظحلا، وحلل ساتكاله ةايحلا ةيرشبلا، ساواحتلة اعإدة باعيتسا صخش فينع يف

 عمتجملا. عونان لادسارة هو "عدرلا أم شحوتلا".136 ونم الواحض أن لارسالة قمعألا، اتعملاكد،
 رثكأ ةيلعاف ضعب ءيشلا، أو اهنأ رثكأ من ضعب ءيشلا؛ امكف تراشأ اتخأل نيليه نيجيرب،

 تذفن ماكحأ مادعإلا يف ساسكت رثكأ نم ةيأ ةيالو ىرخأ، «عمو كلذ ىقبي دعملل رجلاةمي نم

 ىلعأ الدعملات يف دالبلا».137 أما يف كرويوين، ثيح لم دعي قبط مكح مادعإلا، دقف خناضف

 دعملل ةميرجلا ىلع وحن ريثم يف رهشألا ةعبرألا ىلوألا نم ماعلا 1992، كشبولل ربكأ عن

 قيرط عيسوت رثكأ ارجإللءات ةيئاقولا يف منقطا ىرخأ رطيست اهيلع لاجرةمي. هذهو نملااقط

 ىرخألا، ىلع يبسلل ةفداصملا، يه قطانملا يتلا عيطتست ةيالولا محتلل اهئاشنإ نيح فقوتي

 فرص 2.3 لمينو رالود ىلع كلل ةلاح مادعإ.

 املكو ظنانر نع برق رثكأ ادب حوضوب أن� اندامتعا لعى فنعلا هو رثكأ ةيلاكشإ. نعلافف،

 بعصي ريسلا هيف. نحنو انيدل يف بلغأ انايحأل
 �زقل

 عم كلل هتافعاضم ةئيسلا ةريثكلا، قيرط

 روعش أبن� فنعلا حجني، كلن� هذا عشلاور ال دنتسي ىلإ قئاقح، وأدقتع اننأ ال رظنن ضيأاً إىل تكل

 قئاقحلا نع قبر ببسل طيسب وهو اهنأ تخنربا نأب فنعلا ال انيمحي كشبلل ديج اننكل ال فرعن ام

ي�ةب.
 �مغ

 يذلا هلعفي، كلذل نإف لتك حلااققئ قلقت انتحار، ستوود دعاوق رفانت يكاردإ، ىقبتو قئاقحلا

 ايوئاسً و �مض ِحكاً من
 �مح�بطاً

 ... هنكل ضيأاً "عفيلل". يأو شصخ عفيلل ما هلعفأ صيحب بودهر

 نيقيلا يذلا ثدحتي هب سانلا نع نأ فنعاللا ال حجني. ولف نأ عوطتملاين نييفنعاللا احواول
 

 
 

136  - Bowers, Wm. J. Pierce Glenn. “Deterrence or Brutalization: What is the Effect of Executions?” 
Crime & Delinquency 26, no. 4, (1980) pp. 453-84. 
 اذهو لم يغتير دعب يضم 20 اماع، بسح فيتسن ميينازر، وهو اعلم يف علم الجرامئ يف SUNY يف ةيالو اينابلأ، "

.  FBIنم بعصلا عفر ةيضق وحلل أي أثر عدار" قفو صحإلااتايئ ةريخألا للـ 
SEE R. BONNER AND F. FESSENDED, “DEATH PENALTY NOT FACTOR IN HOMICIDE RATES,” SANTA ROSA 
PRESS DEMOCRAT, SEPTEMBER 22, 2000, P. A16 
137  - Prejean, Helen, C. S. J. Dead Man Walking: an Eyewitness Account of the Death Penalty in the 
United States. New York: Random House, 1993, p. 232. 
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 وتلاسط نيب ىوقلا ةيداعتملا يف ايفالسغوي ةقباسلا، امك اقلل يل دحأ صاخشألا، اوناكل يف دعاد
 بسحف. اقولل رخآ لابقردنهسف نم قيلاني: «اوناك مهعيمج س�ينومر صاصرلاب». ىتحو

 يذلا اوناك نولدي هيف كلتب تاحيرصتلا (في ءاقل دهعملل يكيرمألا مالسلل يف اونشطن ءادهشلا

 لذك تقولا

 و �ج رح ةثالث يف كلل خيرات ضارتعالا
 ُقتلل

 يف عيبر ماع 1993)، ناك صخش واحد طقف قد

 يفنعاللا، وهو خيرات دوعي إىل وأئالل لانرق كراش هيف تارشع فالآلا نم طتملاونيع يغر

 نيبردملا امك بجي. يفف يتيياه، دعبو ارمقفٍة سانلل ملاهددين تماد ما براقي ةرشعلا أرهش،

 ىدحت نوعبس طتم �واعً نم ةيولأ مالسلا ةيلودلا تايشيليملا هبش ةيركسعلا ةميدعو لارمحة،

 FRAPH، نودب ضرعتلا لإى ةباصإ اوحةد. ءانثأو يتباتك هذه، لم تقلل الو عوطتم (دّقاو لعى

 بشخلا) الخلل دقع فصنو نم مايقلا اذهب معلالل عيفرلا، يمادصلاو انايحأ، نيراكل دير ووس
 يأ� من نيذلا ناكوا مهنوقفاري.138 ءاستأولل:
 �يتقَلل

 نيريفيس يف اكيرمأ ىطسولا، ملو فطتخ أو

 «كم نم دونجلا لا �منيججد حالسلاب كوم نم اجرلل تاباصعلا ُقاولت الخلل لتك ةرتفلا؟» تاذ مرة،

 دعبو نأ تيقلأ ةملك ذنم ضبع تاونس يف لكةي ةيلحم حولل حافك دنهلا يف بسيلل ةيرحلا، ضرتعا

 دحأ بالطلا هلوقب: اموذا نع تارشع فالآلا الذني ُقِتاول؟ نعودام لأسهت عم� ناك دحتيث، بأد

 يلع�

 ةضافتسالاب نع دهاشم حباذم رم ةع كنا قد اهدهاش يف ناكم ام. دقو رهظ أنه اهآر عن حق ـ

 يف الاونايلاج غاب يف باجنبلا، امو ثدح في
 

 يف هلايخ. جراخو ةرزجملا ةيقيقحلا ماع 1919

 رواشيب يف تانيثالثلا (يتلاو نم متحملالل أن ال نوكي هاذ بلاطلا قد رعف اهنع)، لم قَتلل وال

 يهارغايتاس بيرقتًا يف نيتنثالا نيثالثلاو ةنس نم حافكلا يساقلا يذلا أدهرا يدناغ يف دنهلا. لدق

 تام ةعضب صاخشأ الخلل رشع تاونس من نايصعلا يندملا يف ءاحنأ بونجلا ةجيتن الثثة ايللٍل
 نم تابارطضالا تلاي تمع ستاو، لنك لم ثدحت يأ نم تايفولا ةقباسلا ءانثأ ةرهاظت

 ةيفنعال.139 دقل آن ناوألا مايقلل صحفتب عقاو ثلااقةف. فـ"أاعفلل ةبحملا" يتلا رهظت يف ةلاح لابةغ
 
 
 
 
 

138 - مغر نأ اهتمظنم لم نكت موقت برمفاقة طلرف ثاثل، نإف رايشلل كوري، الوطتمعة يف صوف رحكة اضتلامن
 

 الةيلود يف ارألاضي ةلتحملا، تويفت يف ذآار 2003 يف عاطق ةزغ وهي تجوالل كبلل ةعاجش عنم دتمري تيب
 فلسينيط. امك قتلل ضيأًا ناباش نم نسف الظنممة.

139   - Martin Luther King, Jr., in Washington, James M. A Testament of Hope. San Francisco: Harper 
SF (1986), p. 56. 
 يف الةحفص الةقباس ريشي غنيك ىلإ أن صانقلا أونتس في ةعماج ساسكت، قتلل الخلل موي دحاو كأثر كبثري امم بسبته

 اظملاهتار النعيةف في راهلل ماع 1964
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 رذلاوة نم طبض سفنلا عفتلل، (فرثؤت) ىلع ةلاحلا ةيسفنلا للفعالل امو هيلي، يف "مطورخ ثدحلا"

 نم تاريغت ةيعامتجا. كشبولل ماع، انعسوب لاقولل اهنإ معتلل ىلع ةثالث تايوتسم:

 1- عنق سانلا - يف بلغأ األنايح - نأب تيحاولو ىلإ ةقيرطلا يتلا مهديرن نأ اولوحتي اهيلإ.

 2- لعى عسك كلل تاعقوتلا، يه ال يدؤت يف نايحأ ةريثك ىلإ تقلالل امك يفعلل فنعلا؛ سيلف

 كانه "اياحض تالاح تقلل ةلجعتس". تاملكبو ىرخأ، نكمي فنعالل أن نوكي َخ ِطرًا، لنك لسي

 باردقل يذلا نوكي لعهي فنعلا.

 3- اريخأو، نإها عفتلل لعى ىوتسم رثكأ معقاً وهو طبضلاب ام قفخي فنعلا يف عتلاويلل يلعه؛
 كفلل ةرم مدختسي اهيف صخش ام فنعاللا يقيقحلا جتري رومألا كشبلل ضفأ،لل مدقتيو ماظنلا لإى

 مامألا وحن مالس رقتسم، ءاوس زجنأ عافلالل هفده يروفلا أم لم هزجني.
 تسنسوفشك لابنةبس لام ىقبت نم هذا صفلا،لل هذه تاءاعدالا امنيب واحنلل امكتسالل انتروص

 امع ودبي هيلع فنعاللا يف "ملاعلا يعقاولا" سلليةسا خيراتلاو، لاذ عدوان حتفن فلملا.
 

 
 

 قمعتلا في تالاحلا
 أود� نأ أدبأ، مغر ضعب سجاوهلا، ثدحب ريثم جداً. اهنإ سجاوهلا، يننأل فرعأ كم هسيلل

 افغإولل تاونس ريضحتلا يتلا س �هتل كلذ وخدلا،لل ام ينعي افغإلل
 �مةيدهش

 لادخولل يف ورذة

 ةيفلخلا لاجةيرهو يتلا قثبنت اهنم اللحظة ةيفنعاللا. دقف ينربخأ صدقي يل ناك صقار لابهي في

 هبابش أن� وغرام نيتنوف تناك تاذ مرة ةرومغم باجعإب ضعب ملاشنيعج. وقتلا ةسنآلا

 علطم

 نيتنوف: «نيح رتى كلل ههذ "اةمعنل" ةيوفعلا، كلل اذه مجلاالل "التيئاقل"؛ كردتس ىنعم تاعاس

 ستاون بيردتلا يلا�ِقظ، وعم هذا عدوان
 فغلل

 علاذاب قلطملا يتلا هتيناع من اهلجأ». ال ديرأ أن

 أدبن نم ةورذ حافك ةيرحلا يف دنهلا يف  21 رايأ 1930، امدنع ىشم رثكأ نم نيفلأ من

 طتملاونيع لا �ع زلل نم حالسلا هاجتاب ةباوب عنصم حلم اناساراهد يف تاراجوغ لتفّقاو رضابً

 احربمً نم بقلل حلا سا اوطلل مويلا. ناكو اذه ثدحلا، يذلا عأاد هليثمت ريسلا دراشتير روبنتأوغ

 كشبلل عدبم يف مليف يدناغ، امكو قفتي نوريثكلا، ذةور اهارغايتاس لاملح اءزجوً مهمًا نم كفاح

 ةيرحلا هتاذ. امدنعو ىأر ملارسالل يفحصلا يكيرمألا بيو رليم ةجوم رثإ ةجوم نم نيعوطتملا

 علا ،لل يف فقر ش َّكةل نم 25 اصخش، نومدقتي تحت اوبلل نم تابرضلا نود نأ اوعفري يداً

 ةيامحل مهسفنأ، قربأ: «الخلل ةينامث رشع اماعً نم معلالل يفحصلا يف نينثا وعنيرش ادلب، لم

 دهشأ مطلقاً مثلل هذه دهاشملا لافةعيظ».
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 عمو كلذ اورمتسا يف قتلا �دم، معداً تحت برضلا، عم ةحارتسا ةريصق خاللل ةرتف ةريهظلا
 يقلتل اعسإلافتا ألاوةيل ريبجتو مهماظع ةروسكملا.

 ةقيقحلاو يه نأ� سيلت ههذ "اةراغل" بسحف بلل ماكلل حملة اهارغايتاس لامحل تناك، ينقتًا،

 ةلشاف قلطملاب. وام عدا ضبعة تالزانت ال ركذ ناُت تع نم كحلاوةم صوصخب نيناوق لملاح

 لم بيد� نأ ئيشًا قد غت�ير. وعم لذك نحن فرعن انآل نأ هذه لاذةور لادةيما تلعج ةيرح
 تحموامً اهنأل هظأرت ام ناك يفعهل نوعوطتملا نويهارغايتاسلا، امو ناك هلعفي ظنلاما ةمئاقلا،

 حللكةمو يتلا اهضرف لانويناطيرب ىلع دنهلا. امدنعف تءاج رحلاية، دعب تس رشعة دنهلا ارمأً

 يدادبتسالا
 ةنس، تناك ةاناعم لاـ320 هاظتمراً نيذلا ُأد اول ىلإ شتسملافى نيليتقلاو قد ترمثأ.140

 اذإو ناك يدناغ قد ظحال سبخةير ةفهر نأ ةلمحلا يتلا تماق مظعأب عملل لم "عفتلل" ةتبلا،

 لذك لم هقلقي ألن هذا حضوي ىلع وحن كاملل هتقيرط يف معلالل حجانلا، يذلا هاقتسا ةرشابم

 اتيج يهو: مادختسا لاوئاسلل ةحيحصلا نم أجلل ةيضق ةلداع كرتو جئاتنلا نيب يد نإف�

 نم دافاغاهبلا

 هللا. يفو ريبعت رخآ، إاذ و تف ةقاط يجدة يف فقوم، بجيف نأ تتلوها جئاتن ةديج، يف ناكم ام.

 دقل نياع كلل نم معيلل من أجلل فنعاللا هذه ةرهاظلا، إون ناك عادة لعى سايقم رغصأ.

 يبقفلل عالدنا برحلا يف وفوسوك يف راذآ 1998، تلسرأ مجةعوم معألل اهعم ةتس نيبقارم لإى
 ةقطنملا حنمل معد يقالخأ ضعبو بيردتلا يفنعاللا بالطلل نابلألا نيذلا اوناك نورهاظتي ضد

 ءوس ةلماعملا اقلاةيس يتلا اوناك يعتضرون لاه نم قبلل اظنلام يبرصلا. فدصو أن تنكُ ئاعداً
 نم ريفنيد دعب موي نم مهلوصو ىلإ انيتشيرب، صملابواةفد ضحملا تيقتلا سيئرب انتئيه ظتنير

 ةرئاطلا اهسفن وعللدة ىلإ سنا وكسيسنارف. بحرف يب فيتس رذحب الئاقً: «هلل تعمس بخألاار؟

 ديفيد [مانريد فنتلايذي] عَتقلل: مهنإ عيمجًا يف نجسلا». انأرقو يصافتلالل نم يبوساح ومحملالل:
 دقل انقفخأ؛ كفلل لاجمموعة عاُتِقتل ةينقتب ةطيسب و �حمك مهيلع نجسلاب عشةر مايأ يف نجس

 هيلي مهداعبإ. امو كان ال هفرعن هو أن� لا �ملقح يف لاسةراف ةيكيرمألا ناك رضاحاً جلسة

 يبرص،

 قيقحتلا  مهعم،  تذخأف  ثادحألا  اهارجم  مهتحلصمل. يفو  نوضغ  تاعاس،  تأدب  صور

 نييكيرمألا ةتسلا، مهسوؤرب ةقيلحلا، هظلابور لعى تاكبش رابخألا ةيملاعلا. يفو تقولا الذي

 انلصو هيف ىلإ ناس وكسيسنارف، تناك ةفاحصلا يف ةلاح اسرافنت ىوصق. وُأقلط حارس دصأقنئاا
 
 
 

140- Nanda, B. R. Mahatma Gandhi. Delhi: Oxford University Press, 1958, p. 167. 
 ةيصاخ أرخى قحتست مامتهالا: الأ يهو نأ سدنهم كلل اهرغايتاس حلملا، يدناغ، دق مسقأ لاينيم ابقلة حلملا في كلت

 ةرتفلا.
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 يف حابص مويلا يلاتلا عوااود ىلإ شاوننط يلعاودق تارمتؤم ةيفحص اوموقيو تارايزب ألعاضء
 سلجم خويشلا. يفو يلاوم يلاتلا، ناك قيرف تلاريوص قرطي باب انبتكم ريغصلا جدًا، وتناك

 وفوسوك مروح رابخأ ملاعلا. مل نكي يف ثدحلا ام كشيلل طعنمفاً اريبك؛ فـ"عمتجملا لادولي"

 حد� ديعب) شفلل ماكلابلل يف ةهجاوم
 ىلإ

 (ضأوع لذك داامئً نيب نيتجودزم، هنأل لسي عمتجمًا

 سيئرلا نادوبولس شتيفيسوليم كرتو يفوسوكلاين مهريصمل بسحف ىلإ أن ستءا رومألا رثكأ ما

 ىدأ لإى مادختسا لاقصف (ايذل جعلل مألاور أرثك سوءاً). لنك لعكي أن تكون اوقايعً تمووضاعاً.

 نحنف انك رجمد ةنفح نم سانلا نييلحملا نيلوهجملا ىلع دعب ةرشع فالآ مي،لل غتشنلل يلقلابلل من

 عمو لذك انحجن، ىلإ حد� زواجتي انمالحأ، في بذج هابتنالا يملاعلا ىلإ عضو عيظف. ودعب

 املا،لل

 نيتنس، اعبط، تطقسأ ةضافتنا اهدوقي بالطلا، اميف حبصأ فرع مويلا درمتب روبتوأ، طلسة

 سيئرلا يسوليمفشتي الخلل موي دحاو ـ يهو ةجيتن لم اهققحي فصق فلح وتانلا الخلل أحد شعر

 بسأواعً.
 ءزج نم ةلكشملا هو أن مجح فنعاللا ئاهلل ادج؛ نحنف مثلل منلالل يذلا يفحز قوف جويلرف

 رابجلا. الف دحأ، وال ىتح يدناغ، ناك هعسوب إدراك رمألا هتمرب ىلع وتلا. كيلعف نأ تططخ

،"arati ةيفيكل هلمع نم اياوز ةفلتخم، ثملل كلذ كشلالل يبعشلا ةدابعلل ةيسودنهلا لا �مىمس "يتارأ 
 ثيح ذخأت اكوفارً عتشمالً أو حابصم تيز في يدك ىنميلا هكرحتو ءطبب يف دوئار حولل رسأ

دبع هقنعو، ءاوس ناك اشيناغ أم مألا ةسدقملا، أو ايأً ناك. تنأف كتّلهل (أو هللكتا)
 ي�

 هلإلا يذلا

 دبعم، أو يف ةفرغ ابعلادة ادخلل زنملل ريغ دوز
 �حمر

 هذا لاعملل يف
 �يجن�ز

 ءوضلاب. عونامد

 ءابرهكلاب، يطعت ظلااللل بتملا �دةل اميف تنأ رينت لاصةرو ةسدقملا نم كلل زاوةي عابطناًا مم�يازً نم

 عيوود اشيناج ح�ياً.

 لاوصةر لامب �جلة للمالس انيلع أن نتكرح ضيأاً راقوب اهلوح، يلعونا رؤةي جملااه من ةكرحلا،

 ةءاضإلو

 كلل اياوزلا. هذا هو ببسلا يذلا ينلعج أرجتأ ىلع عضو إىدح يبراجت ةصاخلا ةريغصلا بنجًا

 ىلإ بنج عم "رابتخا عم ةقيقحلا" ميظعلا يف اناساراهد. الكفهام حضوي، مغر مدع ئفاكتهام، يكف

 اهب دوماً.
 �مأبنت

 ودبت ىوقلا ألاعقم ئاسدة ومو ةه هجللود ةيفنعاللا وحن جئاتن ةريخ، نإو سيل

 سومككراشأ ضعب ةلثمألا عن فنعاللا (ثةثال اهنم تاذ نأش ىرخأو ةيفاضإ لم نكي يدوب

 اهتمواقم) يهو ةفلتخم عن اهضعب ضعبلا ردق ناكمإلا - ةدعابتم لإى حد ام مشتولل ةرئاد

 ةعساو من حالاتاملل. عمف عبض ايخلا،لل نكمي مالسلل أن يتأي ايحً انيلإ.
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 اسةداعت ةعيدخ رلته: ةرهاظم نجس رتسنيزوراس
 «لم نكي بوسع فنعاللا معلالل ضد نييزانلا». بجي نأ يؤخَذ هذا ضارتعالا ينيتورلا جب �دةي

 نأل ام هينعي لانسا هب حقاً هو أهن رظناً نأل فنعاللا لم معيلل ضد نييزانلا - يأ، رظناً نأله

 ةلاح ضةفيع جداً يحبث ال اهنكمي معلالل ضد باقلل يوق - انيلعف ءاقبإلا لعى ةلاح فنعلا وعللدة

 اهيلإ. نكل نإ انلعف اذه، ال يىقب فنعالل مع؛لل فنعاللاف دئاز فنعلا، أو فنعاللا عم ةيزوهج

 فنعلا، سيل نعالفاً ىلع قالطإلا. وهاذ ما عجيلل ضارتعالا، لو ناك يقيقحًا، اريطخً ةياغلل.
 لعوى أةي احلل، كانه مأور عدة طاخةئ يف اذه قايسلا. أحدها هو فيك نكمي ءيشل ما الأ

 ب؟ عمو تاءانثتسا ةليلق ادج، فنإ دحأ مألاور يتلا نحن ىلع كشو
 �ج

 معيلل نيح ال نوكي قد

 ركفتلا اهيف يه نأ ةحلسألا طقف يتلا اهمدختسا سانلا ضد نييزانلا تناك امإ ةيبلس ودق اقدت لإى

 ةثراك، أ�ياً اكنت تارربم تبّناهي، امإو ناك افنع، يذلاو امك انأدب عتنّلهم مويلا، حجانًا حاجنًا

 �مصت �داعً. ضارتعالاف لعى أن افنعالل ال معيلل مئاق ىلع مجدر نيمخت؛ ال بلل ىلع ما هو أوسأ

 نم كلذ هنأل لضلل.

 يف نيلرب ماعلا 1943، يفو ةلطع ةياهن عوبسأ ةبيئك رخاوأ طابش، تحستكا تاوق شلارطة

 وباتسجلاو عراوشلا ةدرابلا تلقتعاو نم ىقبت نم دوهيلا، مهمظعمو نم اجرلالل نيذلا ناك قد تم

 ضغ� فرطلا مهنع مومعًا مهنأل اوناك هيدواً "ءابسنأ نييرآلل"، يأ نيجوزتم نم ءاسن ريغ

 تايدوهي. امكو قد يختيلل نوريثكلا امامت، لم نكت كانه ىوس ةمواقم ةفيعض اذهل عيمجتلا وال �سوق

 ريغ نيعقوتملا. وُأ ذ نولقتعملا لإى ىنبم مخض، ناك قد وحتلل مؤرخاً ىلإ نجس ارتسنيزورس،

 يذلا ناك دعبي ةعضب نابم نع رقملا يسيئرلا تسجللوبا، دون وصحلل ةيأ حاةثد ركذ. نكل في

 خينويم، بقولل نيعوبسأ فقط، ت ِهتم ةكرح "اولردة ءاضيبلا" ةيبالطلا عولضلاب يف ؤماةرم

 و �و ته اهيلإ ةمهت ةنايخلا، ما ينعي يلمعاً نأ عيمج اهئاضعأ ابشلاب ناكوا يف يرطقمه إىل

ن� "اإلذعاة هيلادوةي" يف نيلرب، يهو ام بتىق نم ةكبش فتاهلا ةيدوهيلا رلاسةيم،
 كل

 ةلصقملا.

 ترشاب اهتالاصتا، يفو غنوض اعاست تناك تاجوز نيلقتعملا، يفو ضعب تالاحلا، هتاهمأم

 ىلع ملع ناكمب مهلاقتعا. امو ثدح هنيح لم نكي قد ثدح ام هلثامي نم بقلل تحت مكحلا يزانلا.
 بولحولل حابصلا يلاتلا، جت �متع ءاسن نم كلل أءاحن اةنيدمل يف زكرم قتعملل سارتسنيزور، «مكا
 سمقباً»، تابلاطم قالطإب سحار أح�بنهئا.141 وحت �دني
 بترًا

 ول أن� رمألا كان ةباجتسا ةوعدل، أو

 طوالل مويلا رماوألا ةرداغملاب. امنيبو تناك دعأانهد رثاكتت ىلإ ام براقي ةتسلا فالآ، تتاو
 
 

141    -  Jochheim,  Gernot.  Die  Gewaltfreie  Aktion:  Idee  und  Methoden,  Vorbilder  und  
Wirkungen. Hamburg-Zurich: Rasch und Röhring Verlag, 1984, p. 262. 
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 ةعاجشلا نجسلااء مهسفنأ اوأدبو خارصلاب ربع ذفاونلا تاذ نابضقلا نيبلاطم قالطإب مهحارس. كنا

 ِكر، فنإ مقر� وباتسجلا ناك ىلع دعب ضبعة بماٍن بسحف، ثيح كنا
 ُذ

 ةدشب. امكو
 �مرِباكً

 �ع �راضً

 نكمي شاشرل وأ نيشاشر فيظنت اشلارع نم يريثم بغشلا ءالؤه، ول مل نكي كانه يشء في

 ىوس ةوقلا ةيديدهتلا. ةدعلو تاونس، ق �دتم هذه ةثداحلا وجاابً ىلع مكحلا يمتحلا هنأب «لم نكي

 ملاعلا

 سمبتعاط عاللانف معلالل طملقاً»، خلإ.، نأل تارهاظملا تلمع يف ةقيقحلا. دقف تقلخ معةلض

 ةليحتسم ةبسنلاب ماظنلل، وفي نوضغ ةعضب مايأ تناك نويع اجرلل وباتسجلا يه يتلا شمرت

 رعذب، تسيلو نويع ءاسنلا. ولحبولل موي دحألا ناك اجرلالل ارحأرا، و دق دعب ضعب مهنم ىلإ

 تاركسعم اقتعالل. و ُطبل مهنم مدع الثدحت مطلقاً امع هودهاش كانه، ةلاجعبو �و ضاوع يف تاراطق

 ةهجتم ىلإ نيلرب، ةلاجعب ةريبك ىلإ دح� نأ مهضعب مل نكمتي ىتح نم دادرتسا هسبالم ةصاخلا.

 دقل تعاقدتُ حىت ةرتف ةبيرق، ثملل كلل نيرخآلا لاذني عفروا ةثداحلاب، ىتحو مظعم ملألاان،

 هنأ قد تم اعإدة اقتعالل انبألاء جاوزألاو "ذيو ةلصلا نييرآلاب" اميف دعب كشبلل ئداه ارفىد

 تاعامجو، ملو نكي ةمث نم ذقنم مهل نيح كاذ. اذلو، حتقق ةرهاظملا حاجنًا ريثمًا باجعإلل،

 هنكل لم ينك حاجنًا امئاد؛ دقف "تلمع"، اهنكل لم معتلل. لوم نكي اهل ريثأت يوق ىلع مجملل ماظنلا.

 وأ هكاذ اندقتعا.

 �ولة بعنوان عئار، ةمواقم بلقلا، توثق ما ثدح ايلعف، لسي
 �مط

 يف ماعلا 1996، ترهظ ساردة

 يف نيلرب بسحف، بلل في سيراب ومدن رخأى اهيف ضيأاً غنيلشيمك Mischling، تهجاو ةلكشم

 "التالالس تخملاَلةط"، نيح كنا كلل زكرم ةدايق لحمي رظتني قلقب تاهيجوت ةمصاعلا ناملألاية.

 باتكلاو ءيلم يصافتبلل ةرسآ وحلل نونج منقط ريكفتلا يزانلا، تاضقانتو فنعلا - ىلع يبسلل

 اثملا،لل رضف ررهوفلا هسفن ذاختا يأ رارق. دقف ناك، اصحب "ةدارإلا عتملا ةب" يذلاو "ذقنأ

 ةمألا ةيناملألا"، امك رخافت تاذ ةرم، لشموالً. دقف هباصأ فنعاللا لابشللل. ىلعو ةيأ اح،لل

 أجافملاة ةريبكلا يه أن كلل ذلاين مهعزتنا حأ�بمهؤا نورهاظتملا مامأ سارتسنيزور من بني أنايب

 توملا نجوا نم برحلا. كلذكو المزؤهم يف سيراب يفو علاوصام اىرخأل يتلا تناك اوةعق

 تحت ةرطيس التحالالل يزانلا. يأ تاملكب ىرخأ، تم ذاقنإ تارشع فالآلا نم سانلا فبعلل هذه

 تاب، ءاسن نك� نشعي ذنم رثكأ نم عدق من
 د

 ةرهاظملا رملاتةلج يتلا تماق اهب ءاسن ريغ

 نمزلا تحت ةطلس ماظن باهرإ يدادبتسا لم دهشي له ملاعلا ثيدحلا يثم ًال الإ اندارً. لم متي ابتخار
 زرحأ ارصنً مود�ياً.142
 �جبر

 فنعاللا بيرقتًا ضد نييزانلا، هنكل امدنع

 
 

142   - Stoltzfus, Nathan. Resistance of the Heart: Intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi 
Germany. New York: Norton, 1996. 
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مرِباكً: اذامل وتّقتف اظملاهتار؟ لامذا لم ري� دحأ تارغث
� 

 ريثيو حاجن تارهاظملا استؤالً

 عردلا يشافلا ايتل اهتفشك ههذ حلااةثد؟ ونم متحملا،لل كام تراشأ ةساردلا، نأ� ببس احلادةث

 يذلا تم تجلهاه مامتًا نمكي يف ههذ ةجيتنلا، يهو هنأ اذإ تلمع ةرهاظم ةدحاو، امبرف لمعت

 تايرخأ رثكأ. صتو ورا لو أن ارهاظملات تناك قد تأدب يف تقو قبسأ...؟

 ضعبلا، ضفألل أن�
 كرح

 بودالً من جاتنتسالا هنأ تم� إافغلل هاذ ثدحلا تمصب نأل هحاجن

 يأرلا ملاترِّفق، رثكألاو ةيلمع، نأب ميتعتلا هيلع لم ينك نبًا الخأقايً ردقب ام ناك الهجً ثقافايً.

 تنأف ال "ترى" ام همدقي كل جذومن رخآ.

 مل قوع ةمواقملا يف زكرم قتعلل سارتسنيزور دحب اهتاذ توغاطلا يزانلا كشبلل ظوحلم.

 هلل انك وتنقع كلذ؟ فنم غري متحملالل أن فرعت نم ةنفح نم تارهاظتملا امس ةوقلا يتلا كن�

 نكل

 اهنمدختسي، قألاولل ريثكب نهنم نك نفرعي يكفية ءانبلا اهيلع. نايصعكو جضان، ناك رمألا عبطاً

 اريغصً ادج، ارخأتموً جداً. ومع كلذ، فشكت ثادحأ ةلطع نهةيا عوبسألا كلت نع أدبم العنفي

 بلص: نمف الخلل عفلل عاجش ةيحضتلل سفنلاب، تداعأ تارهاظتملا ولو مؤقتاً ةفصلا ةيناسنإلا

 ءانجسلل دوهيلا - نهئابحأ - ىلإ بولقلا ةرجحتملا اجرللل وباتسجلا. افلدشح خضلام للاسنء

 تارهاظتملا لم نكي جرحمًا ثيحب عنم باكترا ةرزجم يف حضو راهنلا بسحف، امنإ هو ال بد�

 برض ةوقب ايمعملات ةيجولويديإلا نييزانلل.

 نكلو ال ةجاح ريكذتلل نأب� ءاسنلا لم نكي� الامجإً تابردم ىلع ثملل اذه نلاوع نم ةمواقملا.
 ىلع فنعاللا ناك ابعصً يف نيلرب يف ينيعبرألاات! نكل نكمي نأ نهضعب نك� تاكردم

 حقاً يف دنهلا نكو� لحينم طتببهقي يف رظوف دالبهن. امبرو كنا ضعبلا نهنم بيردتلاف

 امل كنا جيير

 كانه نعدام زانتلل ررهوفلا روهظلاب اعيرسً عم تاقملل ةيرحلا يدنهلا يودناغاللا، ساهب شاندار

 سوب، يذلا كتنا هتقيرط يف ةبراحم نييناطيربلا يه مامضنالا ىلإ ىوق روحملا. اذكهو، ثملل

 لاذني نود ايقدة أو نس مهف ةيفيكل يضملا إىل مامألا، لم نكت ءاسنلا تارداق كشبلل يعيبط عىل

 ةدافإلا من نهفاشتكا. اذلو "فتلع" نهترهاظم ةيئاقلتلا، ىنعمب اهنأ أتزجن ةجيتنلا لاملطوةب

 ةرشابم اهنكلو، لعى ام ودبي، لم عفتلل ريثكلا (الب نيتجودزم) نم جألل رييغت ماظنلا، هنأل امهم

 تغلب ةورذ شجةعا ظتملاتارها يف كلت ةبسانملا، هنإف لم ينك نهيدل ةيأ ةركف نع ةيفيك تيوحلل

 كلت هاظملارة ىلإ ةكرح، ءاوس ثادحإب وحتلل رثكأ ةموميد يف نهلخاد أم عونك نم ظنتلايم

 يجراخلا. اذهل ببسلا، انعسوب لاقولل اهنإ لم نكت تاذ ريثأت ظوحلم طويلل ىدملا. لنك رمألا لم

 نكي ىلع ههذ ةلكاشلا يف ثدحلا يلاتلا يذلا أدو� نأ ركفتأ هيف.
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 سيدق زتيفشوأ
 يف زتيفشوأ، ذتا موي نم صفي ماع 1941، نكمت نيجس يدنلوب نم برهلا نم ىنبملا رمق

 14. تناكو لاعةبوق ةينيتورلا ثمللل هذا حلادث يه أخذ كلل نم يف ىنبملا، مهو ةدع ائمت من
 لااجرلل لاذني تناك مهتايح عمّلةق طيخب عيفر، مهرابجإو ىلع فوقولا نيبصتنم ىتح متي اصدايط

 براهلا. إون لم متي روثعلا هيلع، عقيسف رايتخالا ىلع ةرشع اجرلل مهعضول يف "ركنوبلا

 Bunker"، يأ يف ةنازنز تحت ضرألا دون ماعط أو بارش، لإى أن ميتووا ءطبب حلاكيوناتا
 عن
 �يع�بر

 ةسيبحلا يف صفق. ناكو لذك أوسأ ام نكمي نأ ثدحي ءرملل يف زتيفشوأ - ناكو

 ريثكلا. ودق اجهد سارحلا ءانجسلاو ىلع حد ءاوس ءاغصإلل ىلإ تاوصأ دونجلا بالكلاو نيذلا

 اوناك نوشتفي عقنتسملا طيحملا. تضم اعاست، ناكو دئاق لاجوباتس شتيرف شمتيّى ةئيج وذهبااً

 مامأ ءانجسلا نكواس توملا. نيحو ح تر ةصحلا لايةيمو ةسئابلا من ةبروشلا رمأ شتيرف

 اهئاقلإب يف ةعولابلا مامأ نيعأ اجرلالل نيروضتملا جواعً. اريخأو، عم ولحلل ءاسملا، ُأعِلن أن

 حب ةرشع اجرلل نم فوفصلا يلدعفوا مهتايح انمثً لهروب

 فته مهدحأ، راهناو جرلل رخآ خرصي يكاباً:  "وداعاً اي

 ثحبلا قد شفلل. وواحداً رثإ رخآ،  �س

 جرلل دحاو ايئس. "ايحتل ادنلوب!" -
 يتجوز ةنيكسملا، وداعاً اي طأفيلا نيكاسملا!"143

 اهدنع، حدث ام لم ينك مسمواعً: دقف طخا نيجس ءودهب خجرا صلاف أدبو شملابي هاجتاب

 دئاقلا. ببسلو ام، لم قلط هيلع حأد رانلا، امأ دئاقلا شتيرف دقف بحس يزيرغًا هسدسم لهنك

 خرص طقف: "نم هو هذا لاـ Schwein البينولو؟" تقلطنا ملكلاة ةصاصرك: إهن بألا بلوك

 وانالاكوبين لاذي ناك، طوالل نيتنس، ازمرً ايحً لل �جَلد ماركلاوة ةيناسنإلا ةبسنلاب ركسعملل هلماكب.

 اهو هو نآلا يشمي هاجتاب ئاقلاد شتيرف وقيولل له ءودهب، ةغلبو ةيناملأ ةيفاص: "يدل طبل".

 امدنعو احص شتيرف نم ةمدصلا، اقلل توصب أهبش حابنلاب: "حانس، اذام ديرت؟" اقفلل كوبل

 ءودهب: "أدو� أن حمست لي توملاب بدالً من دحأ ءالؤه اجرلالل". يفو ظنر ايإلديولوجاي ةيزانلا
 ةرياغملا كللل ما هو يعيبط، كان نهاكلا ضوياعً ردقب ام كنا هيلادوي بيرقتًا. ىبلف شتيرف اللطب

 ءاردزاب، ئيسًا مهف هتوق ايلكً. ةجيتنلاو كتنا نأ عشا جوزلا بألاو، فيرعلا كزيسنارف

 كيشتينوجاغ، يذلا ناك قد ىكب. دعبو ةينامث أماي وم ةع ُأع ِدم بألا بلوك بحةنق نيلوزاغ. (امأ

 كزيسنارف كيشتينوجاغ فقد وتفي مؤارخً نع رمع زهان ثلااةثل نيعستلاو يف طقسم هسأر برغيز،

 دعب أن دهش يف سسؤملاة لاةيوباب حلاصل بلوك ديهشك ةسينكلل).
 
 
 

143 - Lorit, Sergius C. The Last Days of Maximilian Kolbe. New York: New City Press, 1988, pp. 15f. 
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 نوكنس غوسين أن روصن اذه عفلالل هنأب ذرةو لارسالة ةيحورلا بألل بلوك. اموذا ناك ثأر

 هتيحضت ةيئاهنلا ريغ ةدمعتملا؟ يأو ريخ عف؟لل اميف يلي ةداهش دهاش نايع، ججرو يكيليب:

 «كتنا ةمدص ةريبك ركسعملل هلماكب. دقل انتب نيكردم نأ شخاصً هجموالً ناك موجوداً بانني

 يف ههذ ةليللا ةيناحورلا… عفري نم رايعم ةبحملا، اصخشً الوهجم، عيمجك نيرخآلا… صخشاً

 لسي يحصحاً أن�
 الك

 اوهج هتوم عورملا من جألل صخش ليس ىتح بيرقًا هل. لوذلك انيكب..

 ةيناسنإلا تَلةف ممو ةغ يف حولالل… دقل ناك فالآ ءانجسلا نيعنتقم نأب ملاعلا يقيقحلا رمتسم

 نأب� ابأل
 وقلالل

 يف دوجولا أون� انيدالج ريغ نيرداق ىلع دتمهري... كلذل، نم طيسبتلا ريثكًا

 بلوك تام نم جألل دحاو انم أو نم جألل ةلئاع نيجس - كنا هتوم صالخاً فالآلل.144

 ريبعتو "صالخ فالآلا" لسي ايزاجمً انه. ةبسنلابف لك بواةبسنل يل، ال شيكلل جازم رأتيجح

 عصدواً أو بهواطً ةلأسم ةايح أو توم؛ نكل، ةبسنلاب نيجسل يف زتيفشوأ هاذ طبضلاب ام تناك

 هيلع لاحالل. وكام فرعي كلل بيبط، امدنع نوكي صخش يف ةلحرم ةجرح نم رملاض، نكمي

 ةدارإل ةايحلا نأ ثدح رافقاً نيب ةايحلا بوين توملا، يفو تاركسعم توملا ناك كلل دحاو

 اضيرمً ةروصب ةجرح. جسلافين/ـة يذلا فدق / أو تدقف لارةبغ يف رارمتسالا راهني لعى حنو

 فالآلا، لوسي رعلافي
 أن�

 يئرم توميو مومعًا الخلل سأبنيعو.145 ومن متحملالل تمامًا

 ينوجاغتكيش بسحف، ناكوا ميسوتون ةقيرطب ام يف لذك ميحجلا يرشبلا عنصلا، مهتتاوف شجةعا

 رارمتسالا يف شيعلا، يفو ضعب تالاحلا لاعشي ىتح ةيؤر موي ريرحتلا.
 لوذلك بيدو أن� فنعاللا كنا ف �عالاً ضد نييزانلا؛ لسي يف ذاقنإ ةايح ألاب بلوك عبطلاب (وهذا

 مل نكي هضرغ)، سيلو يف اقنإذ ةايح نيجس دحاو رخآ طقف (هوذا ناك غرهض)، بلل يف قالطإ

 ءزجلا لا �مموق مرحملا - مألالل - وسط سوباك حالة درجتلا من ةيناسنإلا يتلا حاولل نويزانلا

 عاقيإ نييالم لاعوقلل يف اهكارش.
 
 
 
 
 

144  - Treece, Patricia. A Man for Others. San Francisco: Harper and Row: San Francisco: Harper and 
Row, 1982, p. 178. 
145    - Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy.  Ilse 
Lasch, translator. Boston: Beacon Press, 1959, p. 102. 
 تتفل يتررحم لاريئسة، تيدانرب تيامس، يرظن ىلإ نأ فرصت ءاسنلا يف كسعمرتا االاقتعلل ناك فأضلل من

 اذهو يلس نهنأل نك� اعيمنل شبكلل ضفألل نم قبلل نيناجسلا امنإ ألننه هاتنمم ضعببهن شبكلل ضفألل: طاقتاب

 سوؤر فطألاا،لل والتثدح ىلإ عبضهن ضعبلا، والسمالت، ءانبو عمتجم ناك هعسوب ءاطعإ كلل واحد اجرلا،لل

 المقلل من

 غربة ربكأ يف ةايحلا.
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 دقو تم مايقلا اذهب من بقلل رجلل دحاو ال كلمي ةيأ دراوم ةيجراخ، موع كلذ، ىنعمبو نم
 يناعملا، ناك ام هلعف رثكأ ةيلعاف نم ةرهاظم سارتسنيزور يتلا ماق اهب ةتس فالآ من

 نينطاوملا رارحألا (من حانلاية ةينقتلا لعى قألالل)، نأل ما حنمي العفً عالفنايً هتوق هي ةجرد

 لوسي ددع اياحضلا. ركفتلو امب ناك بألا بلوك ارئاثً ضهد. إهن حومط رلته ال �معَلن

 يجلل نم بابشلا ملاجدر نم ريمضلا سرطغتم، ميدع ةقفشلا وقسٍا" ديدعلاك من حراس ةيحضتلا

 "في ةئيهت

 من هتيناسنإ ىلع وحن جهنمم ذنم أن كان طفالً. لنك بألا
 �جدر

 زتيفشوأ نيذلا ناك مهضعب قد

 بلوك كنا بردي هسفن كشبلل مظنم ذنم أن ناك اباشً. يفو تيفشوأز، محتلل تاءاسإ ةغلاب دون أن

 ملستسي ةيهاركلل؛ دقل ناك هيدل ناميإ ديدش نأب كانه ةقيقح ايلع ةميحر ءارو رهاظملا اهلك، هذهو

 تناك يف هتلاح ميرم، أم هلإلا، (امك ناك ؤيمن) أن� هذه حلاقةقي ةدوجوم حىت ىدل هيدهطضم،

 مغر مدع مهكاردإ اهل ماكلابلل. اذل كنا رحفايً نصواً مهل. تناكو ناسنإهتي، إن انلمعتسا ريبعت

 يدناغ، "ماكفائً ايضايرً" مهتيناسنإل.

 املاحو فرعن ام يغبني ثحبلا هنع، ال دوعي نم بعصلا ريثكًا زييمت ىوقلا ةيتحتلا يتلا ددحت

 جئاتن معلل يفنعال. بروام لو انكلتما ههذ ملاعةفر كشبلل ضفألل انكل نيرداق ىلع مييقت ثملل هذه

 نأ� فنعاللا ناك ف �عالاً ضد
 وه

 تالاحلا ةقدب رثكأ، أو ىتح ؤبنتلا اهجئاتنب. رمأ واحد دكؤم:

 نييزانلا. دقل معلل كشبلل بسانتم عم نازيم الةوق ةيناسنإلا ىلعو بناجلا ارخآل نم ديرجتلا من

 ةيناسنإلا ةلواحمك حبكلاه. معيسولل فنعاللا دوامً ضد نيدهطضملا - ةطيرش نأ بردن أفنسان
 امك اوبرد هم أياضً مهسفنأ146.

 هنأل دبال نأ نوكي احضاوً نآلا ام يذلا عجلل رودويث كازور عضي ةملك "عفيلل" نيب

 نيتجودزم امدنع بتك نأ نلااس نولوقي أن فنعاللا ال "معيلل". نمف ابلغ ةيمهألا نأ يكون

 ام هينعن نيح نقولل إن� يأ عفلل هو فعلل ءاوس ناك فعالاً أم ال. إفذا انك ينعن بذكل، هلل

 حضاواً

 طبضلاب امك اندرأ، يأ فوارً ووبضوح؟ اهدنع، جأ،لل نإف� لاالفنع ال "معيلل" نايحأًا. هنأل،

 يبسلل اثملا،لل لم ذقني ةايح بألا بلوك. نكل اذإ انك ينعن، هلل ناك له ريثأت يباجيإ طويلل معلل

 ىلع ماكلل ماظنلا، امبرو ريثأت لم بنتيأ به عافلا؟لل عندها صحنلل ىلع باوج فلتخم. يفف ىلع

 انعسوب إعداد ضارتفا يزكرم حولل ةيلاعفلا ةيفنعاللا باقملل ةيلاعفلا ةيفنعلا مام دمألا

 هذه لارشوط

 كشيلل مفاحاتً مهفل عوضوملا برهتم:
 
 

146  - For other examples of non-violence in WWII, see Roger S. Powers, William B. Vogele, editors, 
Protest, power, and change: an encyclopedia of nonviolent action from ACT-UP to women’s suffrage. 
New York: Garland, 1995, and Muller, Jean-Marie, Vous  avez dîtes, “pacifisme”?: de la 
menace nucleaire à la defense civile non-violente. Paris: Cerf, 1984, esp. pp. 251f, 265 & 279. 
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 فنعاللا "عفيلل" نايحأًا عفيولل ىلع ماودلا نيبما فنعلا "عفيلل" نايحأًا هنكل ال عفيلل اقلطم، اننأل

 عمسن نايحأًا ةعيونت ةعئاش تقولل هنإ "لم نكي بمعاطتس فنعاللا بأداً معلالل ضد نييزانلا"، ىنعمب،

 لم معيلل ديكأتلاب ضد زانلايني!" سانلاو نيذلا نولوقي اذه نوضرتفي نأ� نييالملا يتلا تقال

 يف ةقرحملا تناك "الةيفنع". نكل، امكو انيب اميف قبس، نم غلاب ةيمهألا نأ نوكن ضاونيح "هنأ

 قرافلا نيب ةيبلسلا نيبو فنعاللا. هلل ناك بألا بلوك "يبلسًا" امدنع اطخ هجاويل ملاتو اهفتح

 نئاك يرشب رخآ رخآ، يلاتلابو كبرأ يزانلا ماكلاب؟لل هنأل يعبوداً نع ثادحألا ةلوزعملا نأشب

 نم جألل

 فنعاللا اعفلالل ضد
 �جبر

 ريغو ةفورعملا الإ يلقالً نيتثداحلاك نيتللا ذكامهانر وتلل، نادارً ما

 أو ضد يأ� ناك يف فصنلا يبرغلا نم ةركلا ةيضرألا. دقف ردصأ بالطلا يف خينويم

 ىلإ "ارولدة لاءاضيب"، لعى يبسلل اثملا،لل تاقيرو وعدت لإى "ةمواقملا ةيبلسلا"؛ لكن لم نييزانلا

 ىوس ةركف ةليئض امع تناك هينعت ةمواقملا ةيبلسلا، نم دون ةجاح لإى ركذ التخالاف نيمتنملا

 نكت مهيدل

 قيقدلا بلل ماهلاو اهنيب نيبو فنعاللا اعفلالل.

 تب ضد نييزانلا. نمو ةوسقلا ىلع ام ودبي وقلا،لل أبن
 �ج

 الك، دقل تناك ةيبلسلا يه يتلا

 ءرملا ناك بلسياً يف موةهجا ناودع كهاذ، نيحف نكون بلسيني عفادب من فوخلا، نعدها رياسن

 فنعلا ثتمنولل هقطنمل. هذهو لتسي ةنادإ دحأل نمم عقو يف ثملل هاذ كرشلا. وقلافلل نإ� أحداً ما

 يبلسًا هنأل ال فرعي نأ� هنكا يدبلل كلذل سيل وقلاكلل هنإ (أو اهنإ) ناك عىل الضلل ايقالخأ،

 ةغل نادارً ام اهمدختسأ عىل ةيأ اح،لل ألنه ال يغبني إداةن كئلوأ لاذني وقاوع ةيحض مثلل هذه ناك

 هوذه

 ةاسأملا، بلل يبج مهف تارايخلا ةرفوتملا وايتل مهلعجتس ال نوعقي يف ثملل هاذ كرشلا نم ديدج.

 كرشلاف يذلا بص دوهيلل، نيذلا اوناك "ءابسنأ نييرآلا" يف نيلرب يف عباسلا نيرشعلاو نم طابش

 1943، ناك ةليصح فنع صاوتلل ايلمع، نود ةضراعم، نيدقعلو نم نمزلا؛ ام يينع أن

 ةطلسلا، يتلا جِبتر ىلع ءاقبإ اهباينأ ةديعب ام حمس ضعبل اياحضلا تالفإلاب نم كلذ الشرك،

 تناك ةيوق، عىل قألالل يف لتك ةظحللا. امف يذلا حنم ءالؤه سنلاوة - يتاوللا نك من دون ةدايق

 تاك امل يعهين ام نك� نمقي هب - قلاوة يكل جينهبا باتسجلاو؟
 د

 وأ ميظنت أو دتربي، امبرو ريغ

 اهنإ ةبحملا نهجاوزأل نهئانبأو. امبرو انعسوب ريكفتلا طبارلاب نيب جوزلا ةجوزلاو، نيبو مألا

 واهنبا - ةوقف ةبحملا يه يتلا عمجت "نةاو اعلائةل" - يه نإ انركف سفنب قطنملا، "ةوقلا لاشةديد"

 يتلا اهنمضتت ةاون ةرذلا: هذهو ىدبتت نايحأًا نيح واحنلل اهقيزمت.

 هذهو تارابتعالا انذخأت ىلإ نوك ماه يف ملعلا يفنعاللا ابلاغوً ام متي هنايسن نم بقلل لاذني

 أبن� فنعلا "لن نوكي العافً" ضد مصخ ديدش فنعلا؛ امف كشيلل قرافلا ريبكلا هو أن
 نوضرتعي

 ةيزانلا ترمتسا ايلمعً نودب عماةضر ةرتفل ةليوط.
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 دقو تيأترا أن� نم ديفملا ريكفتلا ةقيرطلاب يتلا يذغ اهب فنعلا هسفن، من الخلل تديعص

 عازنلا، ةورذك نحنم، ثيح موسرم نمزلل نأ معيلل ضد ةفاثكلا - يهو ةفاثك ال ساقت بددع

 ةحلسألا امنإ ةجردب ديرجتلا نم ةيناسنإلا، يتلا يه سايقملا رثكألا ريبعتًا نع ةيناودعلا. واألرم

 يذلا يبج هذخأ نيعب رابتعالا هو نأ� فنعاللا، مثلل فنعلا، يتأي كشبلل دتمرج. ففي حالل

 مهملا

 فنعلا، جتني نمزلا مقةموا ةلوحتم ةقاطو ثكأر اطاشنً. كلذلو، نيح حمس نلزعا نأب تيوصالل من

 نود عدار يغبني نأ "دعاصتت" ةجرد انعاللف ةبولطملا وقفاً كلذل؛ املكف انلهمت رثكأ تناك ةوق

 حورلا طملالوةب ربكأ.
 ضارغألو ةيلمع، انعسوب لاوقلل إن� عارصلا يتدعاص قفو الثثة حارملل:

 
 

 
 
 

 يف ةلحرملا ىلوألا، نكمي حلل تاعازنلا حاجنب نع قيرط نف حلّل الصراع: كانه نزاع
 ءوسي امبر، نكل فارطألا ما تلاز ةرداق ىلع لاتصولل لإى ح،لل امإ ابمشةر امإو ربع طيسو،

 نمف الخلل تقميد ىواكشلا تلاوافضو اهلوح ام تلاز ةيلمع اذخأل ءاطعلاو ةلمتحم. نكل يتأي وتق

 ال عفنت هيف ههذ ةقيرطلا. املكف مظاعت بضغلا فخ "امتسالاع"، ام ينعي ةرورض ختسادام عون
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 ددح غيدنا، صلختسماً داتعملاك من هتبرجت ةصاخلا، اذه لاحد� النسفي

 دقو

 فلتخم نم قلاوة.

 كشبلل ديج:

 «تسيل رومألا ةغلابلا ةيمهألا ةبسنلاب سانلل ةناص نع قيرط قعلالل دحوه امنإو غبنيي

 بغر�تَ حقاً يف نأ ققحتي رمأ اهم، كيلعف ال نأ بلتي
 اذإف

 اهصالختسا عن قيرط اهتاناعم...

 بلاطم قعلالل بسحف بلل نأو كرحت بلقلا أياضً.»147

 ام ينعي ةملكب ىرخأ، اننأ انزواجت نآلا الحد� وبانغل ةلحرملا ةيناثلا، يتلا هي  طنمةق

 اهارغايتاسلا. دنعف هذه ةطقنلا انيلع شانمدة "قنونا ةاناعملا" يذلا هفشتكا يدناغ يف بونج ايقيرفأ،
 اننأل ةجاحب إىل صاوتلالل عم فرطلا رخآلا ىلع ىوتسم قمعأ نم قعلالل. ثيح بجي ىلع دحأ

 فارطألا نأ يعدي الصحةو لإى مصخ دعب كشبلل يدج نع قيرط يدحت ملألا - أو ىلع قألالل

 ةرطاخملا هلوبقب - مدعو ةلواحم بنجت هذا يدحتلا. ءاسنلاف يف زكرم قتعملل سارستنيزور،

 ىلع يبسلل اثملا،لل نرهظأ أهن نكمي اخمللطةر ةبوقعلاب نايحأًا نأ نوكت ةلاعف (صاخوةً نيح

 مزلتست سلاةرطي ىلع فوخلا).

 دقو ىنبت بألا بلوك أدبملا هسفن هعفرو لإى ةجرد ىوصق. انهف صأحب تلاجدر من ةيناسنإلا

 احداً جداً، تحبصأو ةقالع ةوقلا ريغ واستمية ىلإ حد ريبك، نمزو عفلالل ريصق ادج، ام ينعي

 نأه ناك لعهي ةيحضتلا هتايحب يل�ـفع�ـاهل. اذهو حضوي كفي نكمي قيبطت فنعاللا يف رذوة

 فطعنم داح ادج، ام انلقني ىلإ ةلحرملا ةثلاثلا، ثيح ال ىقبي ىوس ةيحضتلا ةيئاهنلا. يتأتو ةوقلا

 جمداد، كام حرص يدناغ ارارم، نم دعتسااد يهارغايتاسلا توملل. ءاوسو ناك توميس (أو

 تومتس) ايلعفً أم ال هفذا دمتعي ىلع رظوف ةيجراخ ةفلتخم، وهف (أو يه) مل نكي عداخ.

د�ياً
 �زه

 امدنعو ناك يدناغ موصي ىتح توملا، لم نكي يف رمألا ةعدخ، امنإو ناك سرامي اناركنً

 ىمسأ عضيو هتايح ىلع كحملا، اكراتً هموصخل لارد� امك نوؤاشي. (في هتلاح، ناك صخوهم

 نونعذي ىلع ماودلا، نإو ناك كلذ نايحأًا يف ةظحللا ةريخألا).

 انأو دجأ أن هاذ مسرلا ينايبلا نيبي لإى حد كريب ارتعاض "ام كنا له أن عفيلل أبداً"، ودون

 ءانثتسا  ابيرقت، ثيح جيب عىل أولكئ نيضرتعملا لاذني نوركفي بوضع فرطتم أن تيص اور

 مهسفنأ ةأجف وقد ورخأتا ريثكًا يف للاجءو إىل فنعاللا - ىلع يبسلل اثملا،لل حني رمتست مأة

 اهلماكب يف ديرجت اهيعو من ةيناسنإلا علقدو، وودن أي قئاع، نمف يبطلاعي أن� ثملل هذا عقاولا

 طلخيس ألاوقار! نحنف يف "ةعومجملا ةيلودلا" زجاعون نع معلالل يف ايفالسغوي اننأل انك بال
 
 
 

147 - CWMG Vol. 54, p. 48 (All Men Are Brothers, p. 118). 
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 وحلل امنيح مدختسا سلايد شتيفيسوليم ئاسولل العإهم رادملاة نم بقلل ةموكحلا ماحقإل رصلاب

 نييموقلا يف هيناج ةيهاركلا. ناك نكمي فنعالل أن يكون أقلل لكةف ريثكب يف ماعلا 1918 أو

 1920 - امك ناك يف ةقيقحلا الخلل بالقنا kapp- يأ يف ماعلا 1932. عمو كلذ، كانه قيرط

 ىتح خديلل فنعاللا ةبعللا، نإو ارخأتمً. هواذ ام هترهظأ لان ءاسن سارتسنيزور وأهرهظ ألاب

 فال
 �من؛

 بلوك. ةيفيكف يعفتلل نعاللاف ضد نييزانلا عتتدم ىلع انروصت ةيناكمإل هقيبطت ونم بقلل

 ىقبي عضوم لاتؤاسلل نإ كنا معيسلل. امنإ الةنامض لعوى سكع كلذ تؤكد أهن عفيسلل - يفو

 ةقيقحلا، دقل عفلَل.

 بقلل لاوحي عضب تاونس - هيأرو ام ازلل فاالعًً - ربتعا نلاطشا هشملاور ثحابلاو ديفيد

 رغنيليد، يذلا نونع هتريس ةيتاذلا نم ايلل إىل نجسلا From Yale to Jail، اننأ ام انلز نفمه

 فنعاللا رطلابيةق يتلا تناك هفتم اهيف برهكلااء مايأ ينوكرام نوسيدأو. هذهو ةنراقملا صتدنمي

 اهنأل ةحيحص؛ دقف ناك ينوكرام يدأوسنو عيرناف امهنأ اناك نالماعتي عم قةو ةيعيبط، كلتمت الو

 دب ةوق عفد ةميظع لم غتسلل الإ يلقلالل اهنم. جيردتلابو افشتكا ةيفيك امعتسالل هذه ةوقلا دون أن

 ببست ىذألا. هذا طبضلاب ام ثدحتن هنع انه.

 نيحو نراقن، ىلع يبسلل اثملا،لل ةرهاظم سارتسنيزور عم ثدح يرهاظتم هغنيمريبام، هنإف

 حبصي بوسانع نأ قصن،لل ىلإ مدى عبأد، انساسحإ حولل رمألا  يذلا  يعنص لحظة لاعافتلل

 ةيفنعاللا. ءاسنف نيلرب (كهمأات نيفتخملا في نيتنجرألا أو ءاسنلا وسلاباد يف يئارسإلل أو في

 لاحم �رضة نم الخلل ديدهتلا ديدشلا حأل�بنهئا.
 ةيو"

 ايبرص) ناك لدينه ادعف يوق: كلت "اةوقل لاَن

 ملو نكت حالة يرهاظتم يمريبنماهغ ةيفاك سنكل فوخلا نم سوفنلا، بلل كتنا كانه ةعضب مأرو

 ىرخأ ع تز ةوقلا ةيفنعاللا مهلعفل جترملالل. دقلف اوناك نيدعتس نم أجلل رمأ دحاو، ناكووا

 مهسفنأب ىلع سأر اةرهاظتل، ملو مهتغابت ثادحألا ىلع نحو يبلس، وتناك مهيدل ةزيم دوجو

 ةدايق ةمهل، رثكألاو ةيمهأ هو مهنأ اوناك نوفرعي الاكشأً ةنيعم نم دعتسالااد. العووة ىلع كلذ،

 اوناك ةفئاط ةنمؤم (وركشلا ددجمًا مهتدايقل) ةرداقو لعى ساتلهما راكفألا ومكحلا نم حافك ةيرحلا

 يذلا، امك فرعن نآلا، اكاون ىلع احتك� ساوع جداً مهع.148 كلل هذه رومألا مهتدعاس لعى
 كشبلل يمج،لل وحن لافةصر ريغ ةعقوتملا مهتظحلل ةيفنعاللا، مغرو مهنأ لم لكتيوا لعى يدنهلا

 معقاً ردقب ام فعتل ءاسن نيلرب، ىنعمب نهسأي قلطملا يذلا هليختن يجداً امبر. الإّ ءاقترالا،

 ةدايقلاو لا �مؤِّثرة، ظتمليرها هغنيمريبام مهتنكم اضيأً من مايقلا معبلل حاسم مهتاقاط رثكألا

 نأ بيردتلا تملاوعضا،
 
 

148 - Kapur, Sudarshan. Raising Up a Prophet: the African-American Encounter with Gandhi. Boston: 
Beacon, 1992. 
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 مل نكي عسوب ءاسن نيلرب هلمع: الأ وهو ةعباتملا. امبرو ناك هاذ فالتخالا هو رثكألا ةيمهأ من

 روظنم ريثأتلا مظتنملا يجهنملاو لعى بقتسملالل. وملثاه ثملل لاعديد من حألاداث ةيفنعاللا قلتلاةيئا،

 تحجن ةرهاظم ماغنيمريب. ىلعو فالخ دعلايد من تارهاظملا ىرخألا تناك هغنيمريبام زجءاً
 نم ةكرح تحجن اضيأً ىلإ حد ريبك، دقو تحجن ضد ةمواقم نكمي اهتنراقم ةيزانلاب نم ثيح

 اهفنع ديإلايجولوي.
 
 

 الاسذاوحت اهيلع نم ةمقلا: ةبرجتلا ةسدقملا
 كرتشت حألاداث يتلا اهانفصو يف نيلرب ماهغنيمريبو اناساراهدو ةينبب ةلثامتم، يهو عون من

 نم بقلل ةعومجم طضم �هةد
 جاجتحا

 حلادث لاذي هطبري انمظعم بكةمل فنعاللا: ىنعمب ةكرح

 ملقةموا ةطلس ةيفسعت. ىتحو يف ههذ احلا،لل يفو اجمتال مأةفول، انفداص ريثكلا نم طاسألاري

 يتلا بلطتت ةلازإلا، ثملاكلل ئاقلالل نأب� فنعاللا "ال نكمي نأ نوكي العافً" دض مصخ

 ماهوألاو

 ميدع ةمحرلا.

 انعسوب نآلا نأ قلطنن يف رأاٍض أقلّل ةفلإ، أو، إذا متئش، عيسوت تاسدعلا. فنعاللاف سيل فطق

 حالس طضملا �هنيد، رادقمب ام عسوب ءابرهكلا نأ ىدبتت تاضموك ميظعة من ءامسلا، أو نأ تعفلل
 ةيبذاجلا ضرألاية ىلع طاقسإ تفةحا. نحنف انك نيلايم ىلإ مدع ثحبلا نع فنعاللا يف يأ مكنا،

 اننأل انك دقتعن نأ� ءايوقألا يلساو ةجاحب لإى فنعاللا، امنيب سيل ىدل ءافعضلا نم جرخم رخآ.

 نآلاو انيلع تلاشكك يف نأ� لكات نيتيضرفلا ناتئطاخ.
 اعبط، نكمي فنعالل أن يتأي نم "فسألالل"، كلنه نكمي اضيأً نأ يتأي من بصانملا لاعايل في

 ةطلسلا. لوعلل اكيرمأ ةيرامعتسالا رختفت دحأب ضفألل اثمأللة ةفورعملا حولل هاذ. بقفلل قنر تقبيراًً

 نم ةروثلا، في آذار 1681، محن لامكل زلراشت يناثلا مأراً أبن مكحي مايلو نيپ لعى أراٍض

 ةعساش يتلاو محتلل همسا مويلا (پاينيڤليسني). ىلعو خفال مظعم نييرامعتسالا، ربع پني

 سلطألاي الماحً تفوضني نينثا: ةفاضإلابف إىل عيجشت لاملك له يك ريدي ةنطوتسم، حملل ضيأاً

 تاكرب هملعم يحورلا يذلا ناك حاوداً نم ربكأ نيقشنملا يف خيراتلا يناطيربلا وواحداً نم رثكأ

 نيجورملا نيلعافلا فنعالل يلاكيدارلا الطإاقً يف برغلا،  هو جروج سكوف، سسؤم عمتجم

 ءاقدصألا. دقو دافتسا نيپ نم ةصرفلا تلحقيق ام هوعدي خيراتلا نآلا بـ"ةبرجتلا ةسدقملا":

 نوعبس اماعً نم كحلام وقفاً ئدابملل ةيفنعاللا. ىتحو يبقلل هترداغم لكنإتار بتك نيپ ةلاسر،

 تحبصأ نآلا ةروهشم، ىلإ هاياعر ددجلا، هندو راوليد، شتهد ىلع ىدم قت �دهم ىلع هرصع في
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 ةردقملا ىلع لاتحماس (نمو نزحملا، يف تقدمه انيلع يف لغأب نايحألا). ثيح بتك، يف جءز من

 ةلاسرلا: «انأ كرد وسقللة ملظلاو يذلا متيناع هنم ريثكًا نم بقلل انأس نم هذه عاقصألا من

 ملاعلا... ينكل محألل مكيلإ ظعمي� ةبحملا مارتحالاو، حمطأو بأن أفوز انأولل مكتبحم مكتقادصو، نم
 الخلل ةايح يركمة ةلداعو ةملاسمو.»149

 دقو زجنأ پني هاذ رمألا ايلمعً ىلإ ةجرد ةعئار. كبفلل قرطلا ةنكمملا، ظنوراً لمدع واسملااة

 ديازتملاة، عسى ىلإ دحلا نم الغتسالل ناكسلا نييلصألا نم بقلل نييبوروألا. و«كتنا ةجيتنلا

 الجسً ال ريظن له لحلاوي سبنيع اماعً من ماعتلالل ملسلاي صاوتملالل».150 دقو لعجت ههذ

 ةبرجتلا ةيفنعاللا نم ينافلسنيپا يبسنًا ةنج ناكسلل نييلصألا نيحتافللو، ةنراقم بئارخلاب لاداةيم

 ةقالعلل يتلا تلصح يف ةنكمأ ىرخأ، يتلاو ام انلز م�ـثـقَـنيل اهثارتب.
 يف ةبرجتلا ةسدقملا، لم ينك فنعاللا (الو حاةج ريكذتلل أبن� ةملكلا لم تنك ةفورعم يف لذك

 نمزلا) رمتداً ضد ةطلس ؤم ةس ةمشاغ بلل ناك ةطلس ههذ ؤملا ةس. ةبرجتلاو لم نكت ضرعةي

 وأ ةيئاقلت أو ةمجان عن ةياغ ةصاخ امك هي حالل يثكلار جداً من لاصفولل ةيفنعاللا ىتح يوانم

 اذه، بلل تناك عوضوم إلاينام جلاورهي جروجل سكوف، سسؤم ملع  توهاللا  يركيوكلا

 ميلاعتلاو ةيعامتجالا. اكيرمأف تناك موانطً ريثكلل نم براجتلا ةيوابوطلا، نإو سيل ريثكلل جداً

 نم األظنةم ةيوابوطلا، خوصواصً لتك تلاي اهعسوب نأ مدقت منذوجاً - انعسوب أن هلمعتسن -

 مكحلل ىلع طناق يموق.

 دقو تناع ةرمعتسملا ىتش أشاكلل تالكشملا، امب يف كلذ كلت ةمجانلا عن تاكاكتحالا مع

 جاتلا، لونك رمغ هذه كاشملالل رهظأ زنملالل يذلا اشأده فنعاللا وقف ئدابملا ةيركيوكلا ةركبملا

 نأ هعسوب نأ نوكي الاعفً يف اكفة تالاجملا، بدءاً نم عافدلا صووالً إىل ةلادعلا ةيئانجلا. كام

 فنعاللا اضيأً أن� ماظنلا ينبملا ىلع هذا بملادأ ماظن نيتم. ترمتساو لاتةبرج ىلإ نأ بهتت

 رهظأ

 ايؤرلا دقفو بزحلا يركيوكلا هضيوفت يف قيدانص عارتقالا. هنكل لم مزه نم بقلل ملاعلا لامطيح

 الو من بقلل سلةط جاتلا اىلعأل اهنم، الكف نيفرطلا ناك امئاقً كشبلل نزحم ىلع دابملائ لاتةيديلق.

 نيعبسلف ةنس، نكس تحت سقف يعرش واحد مجموعة ةعونتم من نيرمعتسملا جءاوا نم علاديد

 نم عاقصألا ةيبوروألا، نمو نايدأ ةدع، عوااوش يف ةلاح ةعيفر نم ماجسنالا يبسنلا يف ظلل

 "نوناقلا ميظعلا" يذلا هعضو مهمكاح يف ماعلا 1682. ناكو هاذ نوناقلا نم نوحٍا ةريثك رثكأ
 
 

149  - Lynd, Staughton, and Lynd, Alice. Nonviolence in America: a Documentary History. Maryknoll, 
New York: Orbis, 1995, p. 2. 
150   - Trussell, John B. B.. William Penn, Architect of a Nation. Commonwealth of  Pennsylvania: 
Pennsylvania Historical and Museum Commission, 1983, p. 37. 
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 ةيناسنإ نم عورشم نوناق لاجةمير ماعلل 1991. يفف ظلل هاذ نوناقلا، تضفخنا تالاح ادعإلام

 نم يتئم ةلاح ىلإ احنيتل طقف - ةلاح ةنايخ ةلاحو تقلل - يهو ةوطخ اهئةل ىلإ مامألا لابةبسن

 إن� "انوناقل ميظعلا" ىغلأ ىتح برحلا يف عباسلا من
 بلل

 لذلك صعلار، اليذ هضفرن نآلا.151

 نوناك وألالل ماعلا 1682. (فاذامل ال فتحيلل اذهب، بدالً نم افتحالالل ىركذب ريبلل ربراه؟). لدق

 جتنأ ماظنلا كيوكلاير الك نيعونلا، يلخادلا يجراخلاو، نم نمألا، تيقبو ةرمعتسملا ةريزج

 مالس نيح تحستكا فصاوعلا قطانملا ةطيحملا خِّلةف ضوضرًا يف ةقالعلا نيب نيقرعلا ارمحأل

 ضيبألاو، ىتحو انتقو نهارلا.

 هذهب ةقيرطلا، ىلعو مغرلا نم هلكاشم، عضو ماظنلا يركيوكلا ىلع ىدم عبسين اماعً «سسأًا

 امل حبصأ ضعباً نم... ئدابملا ةدشرملا ةمألل اهلك»152 اكيرمأف ككلل نيدت ضعب شلاءي ةبرجتلل

 ةسدقملا تلاي تناك ةمئاق كشبلل مكح لعى جذامن ئدابمو اهكردن مويلا اهفصوب افنعال، تلاوي

 تعس ىلإ بطتيق كلت ئدابملا يف ةسايسلا االةيعامتج ةلادعلاو ةيئاضقلا لاوتحماس ينيدلا، ىتحو

 يف عافدلا ينطولا.

 امكو نلعأ يدناغ اقحال؛ نإف «فنعاللا يذلا ودبي هنأكو درجم اقمةمو ةيندم تاطلسلل، أوهن

 ال يضمي ىلإ ام هو دعبأ من كلذ داكلاب قحتسي همسا»153 تحتف هتدايق، ىضم يدناغ ىلإ ام هو

 دعبأ  ريثكب  يف  ةقيقحلا،  ونم  ةيحان  تاقالع  ةوقلا  اسر  يف  ةثالث  تاهاجتا. منيبفا  كنا

 نويهارغايتاسلا دونهلا ياقومون لا مك يناطيربلا ناكوا اضيأ، وبرارصإ من يدناغ، نولواحي أن
 اونوكي نييفنعال هاجت ةفئاطلا ةملسملا يتلا كرتشت مهعم يف محتلل ءبع رينلا يناطيربلا، هاجتو

 "فئاوطلا لا �مد ةج" ىندأك مهنم وقفاً ةيبتارتلل ةيعامتجالا ةيسودنهلا ةميدقلا. اذإف تناك مقاوهتمم

 ةضهانملا نييناطيربلل نم فسألا،لل نمض زيحلا لاسيساي، مهنإف اوناك ضيأاً نولمعي كشبلل ناجيب،

 ىلعو نحو يغر يفنع، هاجت نيذوبنملا نيقباسلا لاذني عأاد يدناغ مهتيمست لابـ harijans أو

 هروعش ركبملا جداً أبن� نيتاه نيتقالعلا أرثك ةيمهأ من فنعاللا يف ةهجاوم
 كوان

 "أءانب هللا".

 ماكحلا، أون� تاقالع ةيقيقح عم مهئارظن و"تمهيعبا" نييعامتجالا - كلت طلاةقب ىلفسلا يتلا خقلاهو

 مهسفنأب - تناك ابلطمً ساسأياً ررحتلل نم ةضبقلا ةيناطيربلا. فنعاللاف هو عاقدة ةايح، وسيل

 ةدعاق لعون واحد طقف نم ةقالعلا.
 
 

151   - This fact and the next from Brinton, Howard Haines. Friends for 300 Years: The History and 
beliefs of the Society of Friends Since George Fox Started the Quaker Movement. Wallingford, PA: 
Pendle Hall Publications and the Philadelphia Yearly Meeting of the Religious Society of Friends, 
1965, pp. 151f and 79. 
152  - Ibid., XX. 
153 - CWMG, VOL. 79, P. 199. 
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 مل  رهظ ناغدي هسفن ىندأ ميلل مالتسال يأ بصنم ماع. نكل يف دنهلا ناك كانه، ملودة

 ةليوط، وقنملل مكاحلل يلاثملا ايذل مكحي هاياعر نع قيرط قلاوة ةيلماكتلا بدالً نم قلاوة ةيديدهتلا،

 ااثمللل داك نأ صيحب اوعقاً ىلع قألالل يف ةلاح حاودة مشةروه تنكُ قد ل �متحُ اهيلإ - امدنع

 روطاربمالا اكوشأ، يذلا هاعد هـ. جـ. زليو روطاربمالاب مظعألا يف تلااخير، همكح ىلع هوذا

 ةيذوبلا يف امشلل طسو دنهلا. دقف لتعاى اكوشأ عشر ةيروطاربما ةمخض لخفاً لاولده في داشأ

 بقلل داليملا لعى األحجر. دعبو أن سرام لاسطلة لحلاوي ينامث تاونس ابيرقت، حقق ئدابملا

 ثماني، نكل بدالً نم نأ �يدخلل هاذ رصنلا جاهتبالا ىلإ نفهس، فنإ بعر برحلا ثأقلل علاما 269

 اهلالخ رصناً

 ىلع هبلق بسبب دهاشم توملا ةاناعملاو. فدق ح تل كلت ؤرلاية زغواً عادايً ىلإ أةمز ةيصخش،

 لمحاً للغوز يتاذلا، لاذي ناك مق �دارً هل نأ ريغي خيراتلا. امكو هفصو روطاربمالا:

 سرك كلملا ايربدسراي [شأواك]، بوبحم ةهلآلا، ينامث تاونس، غاز اغنيلاك، فُأرس ابلطموً

 «امدنع

 150000 شخص كانه، وُقتلل 100000، تامو نوريثكلا مهريغ. دعبو هئاليتسا ىلع اغنيلاك

 مةرشاب بدأ بوبحم لآلاةه يف عابتا أدبم اإلةماقتس Righteousness يأ [امراهد، ىنعمب أهن

 سانلا و�يقَتلنو
 بلغ

 قنتعا لابذوةي]، يفو بح ةماقتسالا، يفو ريشبتلا اهب. نعفدما متي وزغ بدل

 ميووتون أو ؤخوذن ىرسأ. هوذا  ما هدجو بوبحم لآلاةه ريثمًا ةقفشلل ىسألاو لإى حد كريب...

 رضأ� به يأ خشص رفغيسف له قدر مإلاكنا ألن بحموب اآلةهل مهفتي ىتح
 نإف

 امأ امويل، ...

 ئابقلل تاباغلا يف إمهتيروطارب، ىعسيو لإى اهحالصإ. ديب نأ وبحمب لآلاهة لسي اميحرً بسحف،

 بلل هو قوي، ويدعوهم لإى ةبوتلا شخةي من أن اولتق. بوبحمو لآلاةه بغري يف نامألا طبضو

 لاسفن ةلادعلاو عسلاواةد كللل تانئاكلا. بحمووب ةهلآلا ربتعي نأ مظعأ راصتنا ىلع طإلاالق هو
 راصتنا ةماقتسالا.»154

 بقلل
 

 بقلل داليملا ىلإ نيح هتامم بابسأل ةيعيبط في ماعلا 232
 

 مكح اكوشأ من ماعلا 273

 اليملاد، مو �ساعً ىلإ حد ريبك يضارألا ةعساشلا تلاي اهثرو نع جده ريهشلا اتبوغاردناش ايوم.

 امكو حضوي اذه موسرملا، لم نكت ىدل اكوشأ ةيأ ةين يلختلل نع ةيلوؤسملا يف ةنايص هملاع،
 وهو، يف ةقيقحلا، عجلل هاذ ملاعلا ربكأ هنكل لم أجلي ةرم ىرخأ ىلإ اممرةس فنعلا كوةليس

 اعم، رهظأو ضيأاً أن�
 اميحروً

 رهظأ أن� ءرملا يف مكحلا نكمي نأ يكون يتامغاربًا
 دقل

 وزغلل.

 ةمحرلا ال يتأت طقف نع قيرط ةوقلا، بلل يه بجنت ةوقلا. دقل ناك مايلو نيپ، ربعو رابتخا ماه،

 �ماس ِهامً ايساسأً يف ءاسرإ ةركف "مالسلا مئادلا" يف ابوروأ، نكل ريثأت اكوشأ هزواجت هنأل مهاس يف
 
 
 

154- Basham, A. L.. The Wonder that was India. Calcutta: Rupa & Co, 1967, pp. 53-55. 
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 رشن ةيذوبلا يف مظعم ءاحنأ بونج قرش ايسآ.

 نمو عتمملا ةنراقملا نيب نيتاه نيتبرجتلا نيتيعقاولا نيبو ريصم ماظنلا يوابوطلا  لاذي

 هفصو سودلأ يلسكه يف هتياور ةريزجلا، ايتل ترسأ ةوقب ةليخم يجلل تاينيتسلا. اهتيفوصف

 �دةر وصتوياهر لاحملق حليةا ةرح اتبطاخ عايج كلذ يجلالل اهنكل، نم ىدحإ يحاونلا ةماهلا،

 كشبلل عاوال، ىلع سفن ةهجو رظن ملاعلا يتلا تناك واحتلل بورهلا مناه. يهتنتو لارواةي خملا

 تقبأ،

 كالهب ميخي قوف سودرف ةريزجلا، يهو عىل كشو أن رهق نم بقلل ةلود ةرواجم. افلملاع

 رويغ نم ةريزجلا، وهو رمأ يعقاو امب هيف ةيافكلا. نألو� ناكس لاجةريز ريغ نييناودع

 ئاسولل ةيعافد. لنك رمألا لسي لعى اذه وحنلا؛ الف ةبرجتلا ةسدقملا بماللراطور يجراخلا

 مهنإف ال نوكلتمي

 اكوشأ الو جترةب مايليو نيپ اتناك، امك نيأرا، الب عافد مامأ غضلاوط لاخةيجرا. ملو نكت ال

 اغوكوتوا تانوغوش جملا ةد نم حالسلا وال اتسوك اكير ةرصاعملا - واةدح من يتنثا ةرشع

 دولة قوةيم دون ةوق ةيعافد، ىدحإو لادولل ةليلقلا جداً يتلا ال دمتعت لعى تابيترت ةيعافد مع أةي

 دولة ىرخأ.

 يفو ةقيقحلا، انعسوب ققحتلا من عرشةي ةمتاخ يلسكه لاخةيلاي ةقيرطب ىرخأ. يفف رجف تاذ

 موي ناك ويفاغلانوينات، الذني انيلهتسا هذا باتكلا ءاطعإب ةروص مهنع، يتسعودن باهذلل ىلإ

 معلالل حني وجاود مهسفنأ مامأ "زراو" نم تاوقلا ةحلسملا ةيروثلا ةيبمولوكلا. تلواح هذه ةدحولا

 ةحلسملا أن تحرش نييوابوطلل ةرورض حافكلا حلسملا. قوالل دئاق حولادة اجمدالً: "تسيل كانه

 ضرأ ةدياحم يف ايبمولوك. امإ نأ كتونوا انعم أو اونوكت اندض". نكل نييناتويفاغلا اوباجأ: "نحن

 عم سانلا، لويس عم ةسايسلا". مهوكرتف مالسب، وُأتيطع رماوألا مهل مدعب قاحلإ ىذألا لبوس

 سورتويفاغ ألن هذه ةبرجتلا ةريخألا ةنيمث جداً.155 لعوى قاطن قيض، رهظ هذا ثدحلا ددجمًا
 هنأ اميف قلعتي ةوقب فنعاللا، هنإف ىتح ايخلل يلسكه ال سيتعيط باهذلا يعبداً امب هيف ةيافكلا.

 كلذلو، معن، فنعاللا ال "عفيلل" - يف تاياورلا، نكل نصق هتعانم ةموعزملا ال ؤيياهد قطنم

 ملعلا أو قئاقح خيراتلا.
 
 
 
 
 

155- . Weisman, Alan. Gaviotas! A Village to Reinvent the World. White River Junction, VT: Chelsea 
Green, 1998, pp.112f. 

 ناك ولواب يراغول فنسه دق طخَفـْتـه إحىد قرف رحب تاباصعلا ةامسملا بـ M-19، هنكلم قلطأوا سرهحا دعب

 أقلل نم نيموي، عبد نأ اوبعت نم طاقته دتملافةق محواهس (عجرملا نفهس، ةحفصلا 101)
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 عيبر بغار
 يف عيبر ماعلا 1968، تحبصأ ايقلادة اةيتييفوسل ايلعلا ةقلق ءازإ ةيلاربيللا "لاةرطخ" ريتركسل

 بزحلا (يعويشلا يكافولسوكيشتلا) ردنسكلا كيشتبود، يتلاو تناك ددهت قلخب عون لتخمف من

 رد� تييفوسلا ىلع "ةيكارتشإلا اذت هجولا يناسنإلا" هو
 ناكو

 يشلاوةيع يف ايكافولسوكيشت.

 رادصإ ألاومار شويجل فلح راووس للتو ه ىلإ ايكافولسوكيشت. ناك ءاربخلا نويركسعلا

 تييفوسلا نوعقوتي أن� رمألا نل قرغتسي رثكأ من ةعبرأ مايأ اعإلدة ايكافولسوكيشت ىلإ حلاظيرة،

 حّقني وقفاً ريياعملل ةيركسعلا، نكل لم نكت لتك هي ريياعملا يحولادة يتلا ريست اللاعم

 قتفالوامهر ىلإ يبسلل يركسع عافدلل نع مهسفنأ، أجل كيشتلا ةقيرطب  ام ىلإ شكلل

 ناكووا

 يعقاولا.

 ةمواقم ةيندم ةقاش - و - ةرضحتم، زيمتتو فنعاللاب. لم نكي مهتعاطتساب عنم تييفوسلا من

 خدولل مهدلب، لكن كنا مهعسوب رضف عايصنالا رماوأل رظح وجتلا،لل تساوغاللل تقولا تللم ي

 يف عراوشلا سرغو هزلارو يف قدانب دونجلا أو ضوخلا ممهع يف انمقتاش ةيماح. امك اوريغ

 تاراشإ عراشلا، بقارووا اترألالل لامد ةع ويه عقعق يعبداً الب فده ىلإ فيرلا؛ يفف حداةث

 ةلثامم، ناك شيجلا يدنلوبلا يذلا خدلل وزغلل هلماكب عيضي يوامً الماكً وهو ريدتسي ئاعداً لإى

 ودحد هدالب. (اكن يل صدقي يف ةبتكم غارب امدنع تفقوت دبةبا ةيسور اخراجً. خدلل دحأ دونجلا

 رظتناو ذافنب ربص هرود أمام قودنصلا، ثم بلط خيرطة ةنيدملل عفدو اهنمث بيذهتب باةلمعل

 ةيكيشتلا). امك ماق كافولسوكيشتلا رشنب ئاسولل مالعإ بدالً نم فحصلا تاطحمو اإلذاةع

 ةعونمملا، مكا عزو اجرلل ةطرشلا كافولسوكيشتلا فحصلا ريغ ةيعرشلا يف تارايس مهتايرود؛

 مهف لم اونوكي نوعفادي نع مهضرأ بلل عن مهتاسسؤم، ملو اوموقي بذلك عن قيرط السلاح بلل

 قيرط لخيط يكيشت مم�يز من حرملا ةعاجشلاو ضتلاوانم. بوقدر ناكمإلا، والصت الةايح

 نع

 امك لو نأ� تاوق التحالالل لم نكت موجوةد.

 نأ تلاشكي لم كيونوا نولماعتي عم اشيجل يسورلا طبثملا ةمهلا يذلا  صاغ  في اهترود

 ركذتنو

 يعقنتسم ناغفأسنات ناشيشلاو، امنإو اوناك لماعتيون مع فصن لمنوي نم تاوقلا قاعلادة علامز،

 احلل صودر رماوأ، ىلع قحس ام ناك متي مهرابخإ هنع، نيريثكلاف امبر اوناك صي �دقون مهنأب

 يف

 نوهجاوي ةروث ةداضم. ةدملو ةينامث رهشأ ماكةل، نم 20 بآ 1968 ىلإ 17 ناسين 1969،

 ببسب ماعتلل نينطاوملا ريغ نيبردملا مهعم، نيذلاو اوقبأ ىلع حالة
 ح�بةط

 تناك ههذ شويجلا

 نم يخآتلا مع دونجلا سانأك يف حني اولظ ميمصتب يغر نينواعتم مهعم ةازغك. دعبو رشع

 تاونس، ىضفأ دحأ ءالمع KGB بديخلة هسفن، دعب عدة سوؤك نم ارشلاب، ىلإ يقيدص نيج
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 براش نم زكرم تابوقعلا ةيفنعاللا يف درافراه: "اي يدلو، دقل تناك ةثراك كبلل ىنعم ملكلاة!".

 اميفو دعب، دنعما تراهنا ةيروطاربمالا ةيتييفوسلا نم خادلا،لل ةفراج مظعم ةيعويشلا ةيملاعلا

 اهعم، لهولل نوللحم نويبرغ كلذل عدووه بـ"ةياهن خيراتلا". ام يذلا هملعتنس نم كلل هذا

 خيراتلا،  إًذا؟  امأ  ناك ىلع رايهنالا  يتييفوسلا يئاقلتلا (يذلا  ال  لتخيف  نع  رهاظمتا

 سارتسنيزور) نأ ثحيّ ىلع ريكفت يّتمس تعالابدالل نازتالاو؛ دقف ناك انناكمإب ماعتلالل مع لاخرط

 يعويشلا طمنب فلتخم ايلك، نمو نود كلت فلكلاة نم حاورألا ةيرشبلا تلاي تنهر امآلل صنف

 ملاعلا يف ةيمنت ةقئال، نود ةجاحلا لإى كذر ةضرلا نلافةيس يتلا لمحتانها عيمجًا نعدام تناك

 ةايحلا ىلع اضرأل عمّلةق ىلع ةفاح رطخلا؟ دقل رهظأ عيبر غارب ىدم فعضلا يرطفلا ثمللل

 لذك ماظنلا لامدبتس، ويبن ومضي� يبس لٍل السالغتلل لذك فعضلا. هنإ وادح من ضفألل اثمأللة

 ةفورعملا فنعالل لاتيئاقل يف ابوروأ، هنكل ثملل كلل اثمأللة نع فنعاللا يف كلل ناكم كلاباد ينوك

 رعموفاً ام عاد ةلقلل نم حتملا �مسني نيرشبملا.
 الخلل لتك رهشألا ةينامثلا يتلا غتساراهتق وكسوم ةداعإل ديكأت اهترطيس ىلع ايكافولسوكيشت،

 ناك امازلً لعى كلل شويجلا نأ بوانتت ىلع جورخلا نم الدلب نأو دبتسلل تاوقب لم نكي قد

 "اهدسفأ" دعب االكاكتح عم نينطاوملا. دقو ترمتسا ةمواقملا ىتح دعب أن ربج اهؤامعز عىل

 وبقلل ام هبشي ةمواسملا. وكنا مظعم ملاجنيدن الجدد قد رضحوا من عاقصأ يعبدة من

 إلامةيروطارب ةيتييفوسلا الو نوعيطتسي مهف ةغللا ةيفالسلا. نيح تأنْ ةمواقم سمّلةح بناهسف عن

 ةهجاوم ثملل هذه ةوقلا ةقحاسلا ملدة ةينامث أرهش تقلخ رولكلوفًا جديدًا هركذتنس دعب يفلأ ةنس.

 لنك يف ماعلا 1968، لم نكي كانه ىتح ةيمست نلوع ةمواقملا يتلا ناك يفنذها لامطاوننو لاتشكي

 ، ولذلك انك هاجتنلل عيبر غارب - بواداكل ظحال ملاعلا أن أناساً ريغ نيبردم ناكوا نيرداق عىل

 ميدقت ةمواقم ةحجان ةدمل ةينامث رهشأ دون ارإقة ةطقن دم ةدحاو.
 ىلع ةيأ حا،لل انيدل انآل ةيمست ثمللل هذا نلاوع من ملاقةموا، كشلاور يف جءز ريبك من هذا

 معلللل دئارلا لجني براش.156 مفا ماق هب كيشتلا صأحب انآل رعموفاً عافدك يذ ساسأ ميند

 (CBD). وهو دحأ شكنيل نييسيئر رهظ فنعاللا امهيف يدبكلل برحلل، مدقأسو ةعجارم ةلماش

 نكمي
 

CBD الكل نيلكشلا اميف دعب، يف لافصلل نماثلا. لكن انيلع أن نالظح انآل أدبمين لـ 

 امهتطساوب سانأل نيمزاع موّتنيدح كشبلل عمقولل نأ اومواقي اوزغ، امك يف غارب، أو أن تسيواول
 
 
 

156   - Sharp, Gene. Making Europe Unconquerable. Cambridge, Mass.: Ballinger, 1985; also in 
that year: National Security Through Civilian-Based Defense. Omaha:  Association for 
Transarmament Studies. 
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 ىلع ةطلسلا، امك صحلل يف درمت Kapp لافيشا األولل لاافشلل يف ايناملأ ةيراميافلا يف ماعلا

 1920؛ أو حىت أن اقيوموا نمض رظوف التحا،لل مثلل بارضإ يملعم لامداسر نييجيورنلا

 ذلاي حالل دون راشتنا ةعزنلا ةيزانلا يف ماظنلا يميلعتلا يجيورنلا. ثملافلل األولل هو سانأل ال

 نوملستسي وال نكمي هعاضخإم؛ ثيح نكمي أن لتقوا لنك ال نكمي مهعاضخإ. رخآلاو هو لشبع

 نكمت نم زييمتلا، ىلع وحن خسار، نيب ةعومجم نم نلااس نيبو جدولل مهلامعأ - يأ بني

 نيئطاخلا نيبو ةئيطخلا - فيمواق ةئيطخلا مزحب يف نيح فرتعي حبزم يف باقملالل ةيناسنإب

 نيئطاخلا، ما هلعج روطي قوة ال مواق بيرقتًا. هلل "فتلع" لامةمواق يف غارب؟ الك، يه لم َت �صن�

 ةيرحلا ةيكيشتلا. مغرو اذه، أود� أن أقولل اهنإ "فتلع" ىلإ دعبأ دح، ىلع رابتعا اهنأ حتقق بلللد

 مغرلاب نم اهنأ تناك رد� عفلل جترملل نم بقلل سانأ لم نكي مهيدل - داتعملاك
 بهةج،

 ةينامث هشأر

 - ال بيردتلا الو ايقلادة ةيقيقحلا نم جألل اذه نلاوع من لاعملل  يعامتجالا، ونم متحملالل أن

 مهمظعم لم نكي هعسوب كرابخإ امب �يدعى مثلل اذه معلا،لل من نود ةجاحلا إىل ركذ فيك كناوا

 نوقبطي هئدابم مبةنور مغانتو. دقل "فتلع" كشبلل ديج امب يفكي حامسلل انل داقتعالاب اهنأب رامب

 تداس ريخأًا، تلعجف كيشتلا نوممصي ىلع رارمتسالا ىتح ينلل مالسلا، نود أن اومهفي ما لاذي

 اورثعت هب.
 هولل عفلل عيبر غارب (بنود نيتجودزم)؟ ينعد تفلأ االهابتن إىل ةداهش دهاش نايع، صديقتي

 لاراحلة ارتيب كيلي:

 «الخلل فيص ماعلا 1968، نيح ناك نونطاوملا نويفنعاللا يف غارب نومواقي لاوقات

 ةيتييفوسلا حملاتةل، تنك تحت ةماقإلا ةيربجلا عم ج �ديت يف قدنف برقلاب نم ةحاس سولسيسنيو.

 دعب اقتعالل كيشتبود ومهيدعاس ملاقر�بني، يقب سانلا نيدماص يف مقامهتمو. يفو ةياهنلا،

 نيرداق ىلع ةداعإ فضر مهتطلس يخأتور تاحالصإ عيبر براغ ملدة 21 ةنس. لنك ىتحو

 ناك تييفوسلا

 نم الخلل هتيحضت هتاناعمو، حجن بعشلا يكيشتلا اميف دعب، يف "هتروث ةيلمخملا". دقو تنهرب

 هذه ثادحألا ىلع قةو عافدلا يعامتجالا يفنعاللا.»157 يتلاو يه، ريبعتب رخآ، قةو رييغت

 كاشملالل ريغ ةعقوتملا، حأوياناً لتك يتلا يف وانتملالل. لم ي �دم�
 حلّل

 رومألا وحن اضفأل،لل (قةو)

 عيبر غارب طويالً. نكل اضيأ، لم مدت طويالً كلت ةيروطاربمالا لائاهلة يتذلا تدب اهنأكو ترصتنا

 يف هنيح يف كلذ حافكلا ريغ فاكتملائ.
 
 
 
 
 

157 - Kelly, Petra. Thinking Green! Berkeley, Calif.: Parallax Press, 1994, pp. 57f. 
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 اهلوقتأ ةطساوب راهزألا؟
 تزرب ىلإ ءوضلا يف تاونسلا ةريخألا قصص نع ريثكلا نم امعألل إلانذاق نم ةقرحملا،

 نكل يف رئاودلا ةيملسلا جتّلت ىدحإ رثكأ لاقصص ةفورعملا يف ةيرق لو شانوبم فوق نونيل يف

 توألا راول، ليس بيعداً نع ايليسرم، يأ بيرقتًا يف نمطقة يشيف. اهنكل تناك اضيأً ةقطنم

 تونوغوه، عتنا اهيف أقلةي وربتةيتناتس اضاهطداً يف يضام نورقلا. امدنعو مدق التحالا،لل

 عجش لاسق نأدرهي هيمكورت هتجوزو ادجام بأرمهتيش اهتمرب دعإلاد نقف بوره تحت اضرأل من

SS جألل ةيامح نيئجاللا أو مهداعبإ ةيفخ خاجر دالبلا، تحت فنأ ةموكح يفشي احجوفلل لاـ 

 ةيرتتلا يتلا كتنا عبقت بيرقًا طوالل مدة برحلا.

 ةمواقم نيينوبماشلا يه إىدح تالاحلا ةليلقلا تلاي لم تنك اهجداً "اهوايً"، يأ بال ايقةد؛

 هيمكورتف ناك قد توصلل ىلإ هتاعانق يف تقو ركبم فرعو نع ناغدي نم الخلل ةلامز

 حلاصملاة (FOR)، هوي ةمظنم ةيملس ومّقةر باترش اهلمع ةدايقب نينثا من نييركيوكلا، حأدهام
 يناملأ رخآلاو يزيلكنإ، دنع عالدنا برحلا لاعةيملا ىلوألا. للوـ FOR، يلامو�، حاود� نم أوطلل

 تالجس تاعومجملا ةيملسلا احاجن، نمو ضفألل تاسسؤملا ةيعادلا ئدابملل ةيفنعاللا. عودا

 تايلمع ذاقنإلا ةيكرامندلا سلارةي عيمجل اكسلان هيلاود يف كلت دالبلا، تناك ةمواقملا يف لو

 نوبماش من أربك ايلمعلات يف ابوروأ، تلاوي حبصأت ةفورعم يبسنًا نم قبلل روهمجلا ذنم أن

 بتك ملاع قالخألا بيليف يلاه هتسارد يتلا ناونعب ةيشخ ةقارإ ءامد ةئيرب. دحأو ةلئسألا لامةريث

 يتلا اهحرطت يه: يكف تتلفأ ةيلمع كلذب مجحلا نم ةباقر ناملألا؟

 لاوجباو ريثملا هو نأ� كلت لاعةيلم لم تلف نم مهتباقر. فدعب عةد تاونس من ثادحألا ام نيب

 1940 ىلإ 1944، فشتكا يلاه نأ� دئاق ةقطنملا، دئارلا غنلهيمش، ناك فرعي طوالل اتقول

 عفيلل نولؤسملا عن اعلمةيل يف لو ماشبنو هنكل ناك متارثأً ةعاجشب نييورقلا يتلا جعهتل ماعلا
 ايلعفً SS نم جألل مهتيامح. دعبو نيرشع ةنس حضوأ غنلهيمش هيمكورتل: «انأ اكوثكيلي ام ناك

 تنأو هفتم يلع، يعسوبو إدراك ههذ رومألا»158 يف لذك تقولا، لم ينك لدى نيينوبماشلا ىدحتي
 حلاص،

 ةركف نع ةيامح نلهيمشغ مهل عم �راضً نفهس رطخلا. امو ناك اضيأً فرعيل ىتح ثحب يلاه،

 انل اضيأً. يختلل كم من رومأ من هذا عونلا لم اهفشتكن اقلطم؛ كم من مثلل هذه صصقلا ما ةيأ

 الو

 تلاز خمفةيً في ط�يتا خيراتلا، يذلاو هو ملع لم نكي متهمًا ىتح مؤارخً يف ثحبلا اهنع.
 

158- Hallie, Philip. Lest Innocent Blood be Shed. New York: Harper & Row, 1979, pp. 275, 245 and 
114. 

 نمو ملاثري ناللتهاب ضيأًا أن شيدنلر كان ابن اعئةل لوثاكيةيك ةديدش نيدتلا.
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 ول نوبماش يه اثملل ىلع فنعاللا يذلا "فعلل" ناكو الاعف؛ دقف ذقنأ ةايح ةسمخ فالآ صخش

 (يأ أهن "فعلل ضد نييزانلا") ىقتراو ىوتسمب يعولا. غنلهيمشك، لاذي ناك ارثأتمً صالخإب أدح

 نيينوبماشلا حضوف دئاقل لاـ SS ديقعلا رغزتيم يف هتداهش مامأ ةمكحملا أن «سيل اذهل عونلا من
 ةمواقملا ةقالع فنعلاب، الو ةقالع امب اننكمي هريمدت عن قيرط فنعلا.»159

 صاولل نيينوبماشلا مهلمع ملدة ثالث سنوات، نيكسمتم مهرايخب ةرطاخملل ىتح ملاوت بدالً
 نم يلختلا نع ةيلوؤسملا يتلا اولبق اهب. لذكل، ةفاضإلابو لإى ةدايق هيمكورت ةنطفلا، تناك لدى

 نيينوبماشلا يمزة عروب بوةقت ةبرجت ةرمتسم. تناكو حإدى جئاتن اذه معلالل يه مهنأ تاجوزوا

 كلت رملاةلح ذتا ةلصلا مظعمب كلت ألاحداث يتلا اهربتعن نعالفاً أو اشنطاً ايملسً يف انملاع:

 ةلحرم لاقماوةم ةيزمرلا. لدق تأدب ةمواقملا يف لو نوبماش ةقيرطلاب يتلا تبأد اهيف معوماً امدنع

 زفاح لامةمواق - يأ كمةهجاو ةيزمر، اهنكل لم فقوتت دنع لذك حلاد، إذ إن� «تةيح ملعلا

 وحصي

 عرقو سارجألا وكلل شأاكلل لاَق سم ةريثملا رعاشملل تم يلختلا اهنع... صلالح طاشن ديحو جعلل

 نم لو بماشون ةيرق أجلم: نم جألل ذاقنإ تاويح ةئيرب»160 (ديكأتلا نم عيدن). هذهو لاقنطة

 ةماهلا ابلاغً ام ءاس اهمهف ىلإ ةجرد عجتلل نم يرورضلا يكأتلاد اهيلع؛ يفف ةلاح فنعاللا، نأت

 ال ربعت امع هلعفت نع قيرط ازومرل. امدنعف مدق مليف يسلار دراشتير غوروبنيتأ ةرهاظ يدناغ

 إن� ناغدي ناك «مدرج لزغ جرلل جالس وهو
 �مجفَالً

 ىلإ روهمجلا، تأذرك� أن� أدح نييفحصلا اقلل

 ةرهز». دقو تدهاش عىل ام تعأقد� كلل ةطقل ةيفارغوتوف كولل عطقم ريغص نم مليف يدناغ

 ةماعلل. لوم هاشأد نأ� ناغدي حملل ةرهز لعى قالطإلا يف أةي لقةط من مليفلا. ناك محيلل

 بالودو زغلل ربكمو توص، نكلو سيل ةرهز ىلع طإلاالق. جرلافلل ناك سيتخمد ضورعملا

 هيدل نوفظوم

 اتاودأ، سيلو مروازً.

 نمو مهملا ةبسانملاب انه أن دنرك أن� درجم أن يدتري سانلا ةحشوأ أو أن اوفحزي نم نلاقطة

 (آ) ىلإ ةطقنلا (ب) نيحولم تاتفاللاب نعيي نأهم نويفنعال - سيل دعب. لوذلك هنإف إن لم "عفتلل"

 (أو تلعف، ال ةجاح وقلللل)، ال قحي انل لاقولل نأب� فنعاللا قد قفخأ. سيلف كانه أي

 لم يكن كانه حافك يصخش، أو ةيحضت اهيلي عملل يجراخ - الكو نيرمألا نابئاص مهترهاظم

 لعى هتقيرط. يهف تسيل بلاطم أو تاتفال بلل اعفأ،لل دقو تكون مروازً اضيأ، اهنكل فنعال ام

 امامت، كلّل

 أوالً بقولل كلل ءيش ةيقيقح.
 
 
 

159- Ibid., 245. 
160  - Ibid., 114. 
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 نكل� اذام نأشب كلت تاريسملا ةيجاجتحالا يتلا اهداق يدناغ يف بونج ايقيرفأ دنهلاو؟ انوعد
 رظنن ىلإ لتك تاريسملا هشلايةر نع برق أرثك. ةريسملاف ىلوألا، ةفورعملاو نآلا بـ"ةريسملا

 ىمظعلا"، تقلطنا يف بونج ايقيرفأ يف 6 نيرشت يناثلا 1913، نعدام ودج يدناغ هسفن مسؤالوً

 نع ةدع فالآ نم امعلل مجانملا نيبرضملا مهتالئاعو. اكنت بقلل كلل ءيش العفً مدرواسً نم

 اعفألل نايصعلا يندملا رشاب به امعلل مجانم نويهارغايتاس- تحولوا ىلإ نويهارغايتاس -  يف

 ساكوينلل يف ةعطاقم اتان،لل نيذلاو دخاول ارتلانافسلل اولقتعيل اومكاحيو. ام يينع، ةرابعب أىرخ،

 اهنأ تناك العفً ريغ يعرش هنأل لم نكي مسمواحً نهللود نيذلا ال نوشيعي  كانه يف خدولل

 لم نكي حولل باهذلا من ةطقن لإى ىرخأ راهظإل مهنأ تهي �منو ءيشب ام. ناكو
 رمألاو

 نارتافسلل.

 امعلل مجانملا ءالؤه نوشيعي نمض كالمأ ةكرشلا، امدنعو اوبرضأ نع لاعملل اودقف مهلزانم، ام

 ينعي هنأ لم دعي مهمامأ ىوس ريسلا ىلإ نارتلاسافلل ثيح واحيسلل ناغدي مهناكسإ يف هلزتع. ما

 ينعي نأ ايسملرة لم نكت درجم زمر. مهو لم اونوكي بعي�رون نع مهيأر ريسلاب ىلع مهمادقأ بشكلل

 بلل ناكوا نيبهاذ لإى ناكم ناك ال بد� هلم نم نأ يذهباو هيلإ، إون حت �داو كلذب نوناقلا.

 انآل الةريسم رثكألا ةرهش ىلع قالطإلا؛ ةريسملا يتلا تقلطأ  اهارغايتاس لاحلم درجم،

 يف ماعلا 1930، عنامد شابر يدناغ ةينامثو نيعبسو نم طتملاونيع نم هلزتعم "الحج" ركذتنلو

 يعيبطلا

 ةفاسمل يتئم ميلل ىلإ لامةنيد ةيلحاسلا يدناد جارختسال حلم ريغ يعرش نم طيحملا، تمحد�ين

 �عصةا
 لا

 دتمااد قيرطلا، ضنام� يلاوح نيعبس لأفاً إىل "جاجحلا"
 لعوى

 كلذب راكتحالا يموكحلا.

 كشبلل يندم. امبرو فرعت دهشملا من مليف غوروبنيتأ؛ نيذلاف مهارت هم نأاس نويقيقح ينوبهذ

 مهنع ةوسقب ضارغألو تساغةيلال سافةد، وةرم
 �معن

 ىلإ رحب حقيقي للصحولل لعى حلم يقيقح

 ىرخأ اوناك نوقرخي مهتلعفب قانونًا ريغ عادلل. ءاستنولل: ام يذلا نكمي نأ نوكي رثكأ سأايسة

 رثكأو ةيدام من حلملا؟ هنأل إذا ناك كانه شءي امف هو الإّ كلذ راكتحالا يفانملا قعلل،لل اوذلي

 عنمي جارختسا حلملا، يذلاو ناك درجم ارماي ةيناخد بيكرتوًا عقيلاً هتبسح نييالملا هنأب كنا

 يقيقحًا، ىتح كستر ةردابم يدناغ ةعئارلا لذك مهولا. اعبطً، ناك نكمي يدناغل نأ بكري قطراًا،

 ذئدنع يكف كنا هعسوب نأ بلجي هعم كلت تارشعلا نم فولألا؟ س �مه المعً ايحرسمً نإ

 نكل

 تئش، هنكل لسي ازمر161ً.
 
 

 161 دقل صأبح يدناغ ملعمًا رسمحايً: حين بلج عمزاته معه ىلإ ندنل، نيحو عضو المحل يف كوب شلااي يذلا ناك

 شيرهب عم بئان كلملا: اتلكو رحلاكيتن اتناك قيقحينات. امك نكمي نأ سنجلل نأ ضعب تاجاجتحالا دض مأير الاغلل الخلل

 رايزته ماع 1919 تناك ةيزمر، مكا تناك ةرايزلا بحد اهتاذ. ىلع دح يملع، لم نكي أي فعلل ناغلدي خاللل مسريته

 وطلايةل درجم رزم غراف نم ىنعملا (اذهو ام هدكأ هديفح نورآ). سنوجلل انه نأ ديدعلا نم ملااوفق الرمةيز لحةكر =
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 لذلك عدوان نعمتن جمدداً يف رعتفي يدناغ ةطلسلل، والذي دهشتسا ُت به يف صفلالل يناثلا،

متك ب نع قيرط فوخلا نم باقعلا،
� 

 مهفو هانعم يقيقحلا: «ةمث نناعو نم ةطلسلا: وألالل

 رخآلاو بواطسة اعفألل ةبحملا.»162 (ديكأتلا من عيدن)
 انأو دكؤأ لعى قرافلا نيب فوخلا نم جةه، نيبو اعفألل ةيفنعال دكؤت ةرم ىرخأ قوفتلا

 يلعفلا فنعالل ىلع فنعلا من ةهج ىرخأ. نكميو زومرلل نأ بعلت دوراً يف حارملالل اىلوأل

 إذ ميكاهن نأ جشت�ع سانلا ىلع دومصلا، نأو مهدعاست لعى راهظإ نماضتلا، لنك

 نوكي عيمجلا كانه، نيدعتسمو، امف يذلا هلعفيس نلااس؟ إذا اولصاو لتلاوحي  تايارلاب ةكرحلل؛

 املاح

 ريسملاو من ةطقنلا (آ) ىلإ لانةطق (ب)، نونوكيسف ضامني ضد حورلا دضو ةقيقحلا اقمعأل

 فنعالل. دقو وقيلل ئاق،لل دنع كلت نلاقةط ظفاحت زومرلا ىلع رمألا هسفن يذلا بجي ىلع لاافيلعن

 نأ اولواحي بتديهد: يأ داقتعالا نأب ةوقلل تلاهةيديد اهدحو ةطلس ةيقيقح، تلابوايل وحتيلل الالعنف

 ىلإ درجم شانمدة نادجول رخآلا، سيلو، امك لأح� يدناغ، يإقاظاً هريمضل (أو اهريمض). دقو

 نوكي هذا ضقانتلا هو ببسلا يف أن� زومرلا، يف ةسرامملا ةيلمعلا، رثؤت ايسكعً يف عفلالل

 يفنعاللا - عىل يبسلل اثملالل راعش "آةهل لاحةير" لاذي هعفر الطلاب وضعب تحملا ني يف ةحاس

 نايت نيما (في نيصلا)، راثأو ظيغلا هنكل لم فيعلل ئيشًا فاعضإل تاطلسلا أو اهينث.

 نم ةهج ىرخأ، ال يتأي ديدهت ةطلسلا نم باقعلا، فِوفْق يدناغ يذلا يفرع فيك نيتيق

 هتاملك: هنإ يتأي نم "فوخ ةيحضلا نم باقعلا"، مبعىن هنأ ثيح ال دجوي فوخ ال دجوت ةطلس.

 شقون هذا رمألا ةقابلب، عىل حد يملع، ويرانيسلاف لاذي ناك يبدو شألاد� ةفاخإ يف ألازمةن

 دقو

 ةثيدحلا ئاقلاولل "اذام ول؟" - "امذا لو صحلل رلته لعى ةلبنقلا (اةيوونل)؟" - ليس يف ةقيقحلا مقعناً

 امك قد ودبي ةلهولل ىلوألا. انسح، اذام لو مدختسا بانقلالل ةيرذلا ضد ةنيدم أو نيتنيدم اذامو لو
 "افعلل سأوأ ام كيدل؛ نحنف نل ملستسن"؟ هلل ناك سمكحي اضرأً رفقمًة شمو �عة؟ ةبرجتلاف

 يسلاواةيس ةيلعفلا تتبث نأ ديدهتلا هو ىلع ام يبود أقلّل قرطلا يتلا نكمي دامتعالا اهيلع هانهجاو:

 ةينوناقلا

 هل، أو هنأ لن
 �مردااً

 صحللولل لعى إذناع سانلا.163 ثيح بجي أن بيجتسن ديدهتلل امك كنا

 عفيلل. نودبتسملاف نومكحي عن قيرط خلاوف ثكأر امم نومكحي عن قيرط سلالطة لافلعةي لايت

 اهنوكلمي عاقيإل ىذألا. رركنو، إذا لم لمتي ّكان فوخلا ال نكمي انعدر، وهلذا ببسلا اقلل يدناغ إن�
 
 
 

 = مالسلا تناك درجم تالواحم يسجتلد اعفألل يف ىهتنم ءوسلا. ريهكوشيام، شوأوفزتي، خلإ. إلى دح انلعجي استنءلل هلل
 تناك فتمقة عم رلاوح دناعلاية ةءانبلا و "لارفاضة للرش".

162- See chapter 2, note 34. 
163 - Tyler, Tom R. Why People Obey the Law. New Haven: Yale University, 1990. 
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 اهارغايتاسلا " مغر قعلالل نأ كينو ارحً"، يف نيح نأ دهتلايتاد تؤثر طقف إذا انك فاخن اهنم.

 قود و ح هاذ كشبلل ديج تربلأ تنيز- يجرويج، زئاحلا ىلع ةزئاج ونبلل يف ايجولويبلا، يف

 صخلم تقيريد ةيمهأل ناغدي ةيخيراتلا (موثلل مظعم سانلا، مدختسا ةملك قلاوة ريبعتلل عام

 ندهوع ةوقلا تلاهةيديد):
 «نيب نيبرحلا نيتيملاعلا، يفو ةورذ ةبقحلا ةيرامعتسالا، اسدت ةوقلا ألاشد ةروطخ. اكوتن

 اهتطلس ةفوشكم، ناكو من يعيبطلا نأ ينحني فعضألا أمام ىوقألا. مث ءاج يدناغ ووهجا،

 بيرقتًا نم نود ةدعاسم، ةوقلا ةيركسعلا مظعألا ىلع هجو اضرأل. ملعف علاامل نأ� كانه ام هو
 ىلعأ من ةوقلا، لعأوى ىتح نم ةايحلا اهسفن، تبثأو أن� ةوقلا قد تدقف اهتطلس ةفوشكملا.»164

 نكمي فنعلل أن انيذؤي لنك ليس بوسهع رييغت انئارآ أو كولسنا. طقف فوخلا نم فنعلا سوبعه

 عفلل كلذ. لاوالفنع رثؤي في فطاوعلا يأضاً نكل ضعبلا انم، نمم مدختسا فنعاللا بكشلل

 حجان، عيفر نأ� هبولسأ يلصألا يف معلالل لممسو مامتًا.
 

Search for دقو ينربخأ نوج سكرام، سيئر ةمظنم ثحبلا نع ةيضرأ ةكرتشم 

 تلاي اهرقم اونشطن (يهو من رثكأ تامظنم حلل تاعازنلا حاجنًا في
 

Common Ground 

 ملاعلا، بسح ييأر) هنأ يف حني نأ راوحلا مهم، هنإف بجي نأ يدؤي ىلإ ءيش سوملم. فعلى

 وحن يلاثم، بجي ىلع موصخلا نأ اولمعي عماً حللل كاشملالل ةكرتشملا، نتلاكظفي يقرعلا السلافي

 ينابلألاو اومللقع ةينيدلا الثمً.
 "معلالل اعمً نم جألل حلل اشملاكلل ةكرتشملا" يه ةقدب ةغيصلا يتلا اهفشتكا قيرف روهشم نم

 ءاملعلا فنلانييناس لاذني اوعس ىتشب طلارق لإى حلّل تاعازنلا يف ركسعم يفيص، وودجوا باسبطة

 نأ جعلل نيفرطلا نالمعي اعمً ىلع إحالص شاةنح أو رئب وأفى ضرغلاب نم هاشمدة مالفألا أو

 وانتلل سيآلا ميرك.165 يفو ةقيقحلا، ضعب رثكأ تاعازنلا رماةر يف ملاعلا يه وحلل زومرلا؛

 بوضع رثكأ ولحلالل عوذةب أتت امدنع تهجاو ههذ تالكشملا عقاولا لملامسو. ةوطخلاف ىلوألا،

 إذًا، يه أن فشتكن كم ددع كاشملالل ةكرتشملا يف ةقيقحلا.
 لذلك نإ لم نكت فنعالل ةطلس ةلصأتم، حبصتسف تاتفاللا ارشلاوئط يثامتلاولل نم أرثك

 رومألا ةيلعاف امم اننكمي مايقلا اهب نكل اهدنع، إاذ لم نكي فنعالل ةطلس ةلصأتم، سيلف كانه ادع
 فيلأتل باتك هنع.

 
 
 
 

164 - Szent-Gyeorgyi, Albert. The Crazy Ape. New York: the Philosophical Library, 1970, p. 44. 
165 - Sherif, M. In Common Predicament. Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1966. 
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 ام يذلا اننكمي هعقوت؟
 مغر كلل ةءامق هتلاسر، ددح يرصنعلا ضيبألا موت رغزتيم ةطقن ريغ ةلباق شاقنلل نيح اقلل

 كانه ءيش "ريبك ئاهولل"
 نأل�

 فنعلا يتأي لعى دتاجر.
 نإ�

 يف ةرقفلا اىلوأل نم هذا صفلالل:

 اذهك فنعلا، وهو يف ةقيقحلا "عفيلل"؛ ةلبنقلاف يتلا د �مرت ىنبم موار يداحتالا يف ةنيدم

 يف 15 سيننا 1995، ناك اهل تريثأ ربكأ من طخبة جتحم� زعنملل بجشي كحلاوةم من

 هذهو تناك ودبتل درجم مالةظح ةيهيدب الول ةقيقحلا ةلئاقلا نأب� ةجيتنلا اعيبطلية موهالكوأا

 ام؛ فنعاللاف، اضيأ، يتأي ىلع دتاجر نأل� يأ مرادق نم ةبحملا هقلطن في ىلع ربنم ريغص.

 أقلّل وضواحً إىل حد�

 فقوم عفيس،لل نكل إاذ رأدانه أن "معيلل"، يأ نأ يكون له ريثأت يعون هان كانهو، يغبنيف أن

 مدختسي ام يفكي نم ةبحملا تللفوق ىلع دقحلا عافلالل لعى ضرألا. ةيهاركلاف يتلا قلط لاه

 نانعلا في شوأفزتي تناك ةفرطتم، لوذلك كتنا ةوق حضتلاية ةغلابلا، تلاكي اهمدق بألا بلوك،

 ةبولطم ملوةهجا كلاةيهار نعدام تلح ظحللاة باةبسنل له يكل فرصتي كشبلل مساح اهدض.

 دقل اقلل يدناغ نع هسفن نعو هعابتأ نإ� حاجن مهدوهج في ةلمحلا ةريخألا نم جألل حةير

 دنهلا يف ماعلا 1942 تناك "مةئفاكت يضايراً" عم ءافص اهفنعال. وول تناك انيدل ةيأ ةركف حولل

 ةيفيك سايق حملاةب ةيهاركلاو، انيأرل امبر هنأ لم نكت كانه ثداوح أو تآجافم يف كلت ةيلمعلا

 لاطويلة تلاي تلصوأ دنهلا ىلإ تساقلالاه يسايسلا. نحنو نفرع كم ناك اقيمع، كشولل نوعاً من

 ةعيبطلا ةيناثلا، فاحجإوًا ايرصنعً سسأمًا يف بونجلا يكيرمألا نيح رفتض ازور يول كامولي

 سكراب  تلايلخ نع اهدعقم في ةلفاح يرموغتنوم يف وألالل نم نوناك وألالل ماع 1955. يفو

 تاونسلا يتلا تتل، ناك ريثكلا من لذك جتلارد من ةيناسنإلا شكموفاً اتلفنمو، اسسؤملاوت تلاي

 اهتنب فت ّكتك. وول كنا انعسوب هسايق، كم كنا عومجملا لكلاي ةوقلل يتلا اهتكرح ارطقئ تدربي

 سكراب يف دمةسر Highlander Folk ةريهشلا اهتعاجشب، وبةحامس سفن مانتر لوثر غنيك نبالا

 ةوقبو ةيحضتلا معلاولل رباثملا يذلا همهلأ نيريثكلل.
 سقطلا بلقتم جداً لنك ئيشًا ام هصوصخب، امك فرعن، منكم عقوتلا امامت؛ اذإف انلصاو نرش

 تيرولف نوبراكلا يف جلاو، نلصاووا إرحاق تاباغ راطمألا ةيئاوتسالا وكلل دوقولا جرختسملا

 لاذي اننكمي لاصحولل هيلع، اننإف رمتسنس يف نيخست اذه كلابكو. ذإ الارعافت ماعلا لدةجر

 ةرارحلا ةرهاظ نم عنص ناسنإلا لم نكن قد اهانربتخا نم بقلل الطإقاً. ببسبو عافترا دةجر

 ةرارحلا ىلع ضرألا (يتلاو نم ضفألالل أن اهوعدن "ايزدة ةطرفم يف ةرارحلا لاكةيبكو")، ينكم
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 تابارطضال166 ةطيسب، ريغو هاةم ةداع، نأ ثدح فصاوع ةرمدم كشبلل بعرم. يأ متى

 أوني حيسدث هذا، رمأ ال سنتعيط ؤبنتلا هب اننكل عيطتسن وتقع ديزملا واديزمل من هذه فصاوعلا

 إذا اوصانل ستخني انبكوك. يوماننك ةقثب نأ نتعقو نأب� ةيلمعلا اهسفن نوكيس اهل تاريثأت خأرى،
 اهنأبو انيذؤتس.

 ءيشلا هسفن اميف قلعتي فنعلاب. نحن ال نسعيطت عقوت نم هوتيس يودخلل سردملاة الناثوية
 عون نم ةحلسألا، اننكل فرعن الب ريب هنأ املاط دهاشت ايجألل رثإ ايجألل يزملاد� من فنعلا

 لاتنويزفل امنيسلاو، سرامتو باعلأ ويديف رثكأ ةيشحو، فوسف ينوك كانه ديزملا من يأبو

 فنعلا. اميفو ييل مكح ةنجل ةيعمجلا ةيسفنلا ةيكيرمألا وحلل فنعلا وبابشلا يف نع قيرط
 ةاناعملا ببسب

 لاوذي ر �دهد لعى مدى النسوات لاقليلة ةيلاتلا ريزو ةحصلا يكيرمألا ةيعمجلاو
،1993 

 ماعلا

 ةيكيرمألا، ايلمعوً كلل تامظنملا صلاحةي ةعيفر ىوتسملا يف دالبلا: «ام نم كش يف أن�

 ىلعألا نم دهاشم فنعلا ىلع تاشاش نويزفلتلا هل ةقالع وبقلابلل ديازتملا لملوافق ةيبطلا

 تايوتسملا

 ةيناودعلا لاوسكول يناودعلا ديازتملا»167 امدنعف يلغن ءاملا ال نكمينا عقوت ىتم رخبتتس تائيزجلا،

 الو جاتحن ىلإ كلذ، نأل كلل ام هجاتحنس هو إءافط بهللا.
 ُتهجو ةزهجأ مالعإلا انهابتنا إىل سةم نعلاف يتلا لسي وبانعس اهعقوت، لإوى يصافتلالل لافردةي
 كللل ةلاح. وام يغبني انيلع هلعف هو زيكرت 90% من انهابتنا لعى ةقيقحلا ةيساسألا تلاي انعسوب

 اهعقوت، يتلاو وقتلل: نإ� فنعلا دلو فنعلا. ىلعو ضيقنلا: فنعاللا دلو فنعاللا.

 فنعاللا مل، إذا ناك كانه نم لعم لعى قالطإلا، هنكل ال عيطتسي ميدقت تاعقوت سفنب ردقلا

 نم ةقدلا يتلا موقت اهب تالآلا أو ءابرهكلا، نأل اهارغايتاسلا، امك سأامها يدناغ، "قةو ةيح"

 تسيلو قوة يفزةيئاي. كلتف "اتارايتل ةسكاعتملا فنعلل ةيباجتسالاو"، يتلاو راشأ لإاهي يكسنيبيب

 ةلعافك رارمتساب انيف اعيمج، دعاست لعى ريسفت ثداوح لاسلكو يفنعلا اهنكل ال عيطتست تواهعق

 طبضلاب؛ يهف ال عضت نيب انيديأ ةغيص انلعجت وقنلل: «اننإ اذإ انلصح ىلع نيثالث ةعاس أقلل من

 جمارب فنعلا كلل بسأوع نوكتسف كانه ةثالث فالآ ةلاح تقلل قألل يف كلل ةنس» اننأل جاتحنس لإى

 عون نم ةيرظن ىضوفلا متللكن نم عقوت ددع اصاخشأل أو تاباصعلا يتلا فوس بيجتست.

 نايحأفًا نوكن لءافط عم سانلا، عمو كلذ نورجفني بضغاً يف انهجو: كلت يه ةايحلا.
 نكل ىقبي رمأ دحاو طيسب جادً قلعتي بفنعلا / فنعاللا باقلل للتعقو، ددجموًا امبر يكون هو

 رمألا يساسألا ديحولا يذلا لعيان نأ عنهفر: يفف ناكم ام، ةقيرطبو ام، انيذؤيس فنعلا دومًا، يف
 
 

166 ـ ضاطبار المرج السيوام يف حرهتك الدمارةي سببب ةوق غير كلت يتلا ببست دوارنه ظنلاايم ـ دروملا.
 

167  - GROSSMAN AND DEGAETANO, OP. CIT., P. 127. 
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 نيح هنأ يف مناك ام، ةقيرطبو ام، انيفشيس فنعاللا دوامً. ءارجإلو رييغت فيفط ىلع ةغيصلا

 انلصو يلإها باسقاً وقنلل: نإ� فنعلا "عفيلل" نايحأًا هنكل ال عفيلل بأدًا، فنعاللاو "عفيلل" نايحأًا

 يتلا

 هنكل ال قفخي أبداً يف معلالل عىل عجلل ةايح رشبلا ضفألل يف ناكم ام ةقيرطبو ام.

 كلذلو نإف نعاللاف، ثملل سقطلا، فنتكم بارارسأل نيحًا يداعو نيحًا عقوتمو مامتًا. امكو

 فصو وغرنود نامليف ةقدب ةقيرطلا يتلا تُروص اهيف ةزهجأ مالعإلا فنعاللا، نإف انذخأ، لعى

 اثملا،لل زع� الةريهظ تلاي يه رثكأ ريثأتًا من ةريزج يلسكه، اننإف ىرن يف هاذ لافليم البدعي
 يبسلل

 ةديس رئادة عزانتتاه تالاح ةريح وحلل لاقتلل، نكل "الاهفنع" «فلختم يطيسبتو فيعضو، الب

 جمانرب الو ايخلل الو ةهازن ةيقيقح».168 اعبط، هاذ غلاب عضلاف هنكل سيل افنعال؛ امدنعف بلغتن

 هذه تاهافتلا، ملعتنو ميظنت فنعاللا هتئبعتو، عيطتسي فنعاللا ىتح أن �يختس �دم داعبإل لبةي

 ىلع

 برحلا.
 مغرو عونت لاحوقلل يتلا يأران اهيف فنعاللا الاعفً ىتح نآلا، دقف انرظن طقف ىلإ شمورطةي

 اذهل "حالسلا لاقنمطع ريظنلا" نأل له نيتيطورشم، وبجي أن تكون لج�ية ظحللاة تلاي كردن

 فنعاللا ةقيقح ساسأية، سيلو يأ ءيش، نأو هريبعت يكيسالكلا قد ال نوكي، اوقايعً أم ةدحاو

 يف بولسأ اجاجتحال عىل قالطإلا. حيحص أن يدناغ فصو هسفن ذتا ةرم بـ"ملاقامو اهيف نأ

 ايزمر،

 فرتحملا" نيح ئسلل نع نهمته يف ةمكحم أماي إلادةرا ةيناطيربلا، هنكل خجرا ةمكحملا ىطعأ

 تفاريسً لتخمفاً نواعً ما معللل هتايح. «يتسايس ةيقيقحلا يه معلالل ءانبلا».169 فنعاللاف لسي هناجً

 يف حافكلا ضد ءاطخألا سحفب (امك نيب كلل نم نيپ اكوشأو) بلل ضيأاً - ةجردلابو ىلوألا - ةوق

 ينبت ءايشألا ىلع وحن حيحص يف ماقملا وألالل. هوذا ةبسنلاب انمظعمل، نم ريغ نيجتحملا،

 عزتنيس فنعاللا نم ىلع افرل هعضيو نيب انيديأ كشبلل حيحص دأكاة جديدة ايلك، ميوكن أن

 اهلمعتسن كلل موي صتلميم لامبقتسلل يذلا ىعسن، نحن انلافطأو، ةايحلل هيف. وحن هذه إلامةيناك

 ةريثملا عيطتسن نآلا أن وحتنلل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168   - Fellman, Gordon. Rambo and the Dalai Lama. Albany: State University of New  York 
Press, 

1998, p. 20. 
169 - Pyarelal, and Sushila Nayar. In Gandhiji’s Mirror. Delhi: Oxford University Press, 1991, p. 268. 
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 «نم جألل دادرتسا انتاءاضف سلايةيسا ةرمعتسملا يغبني نأ تسنرد انتاءاضف ةيفاقثلا ةرمعتسملا»
 - ديفيد كونتر-

 
 ةقيقحلا جخيلل نم كتبحم» - سيدقلا قحسإ يروسلا.
 �مبح�

 «عجالل

 
 ناك كرابم عضو ثدحتي فيضك يف فصّ فنعاللا يذلا ُأدسر هيف املك تناك ىنستت لي
 ةصرف لاوصولل هيلإ. ناك رجالً امخضً يطلفاً ثدحتموًا اصدقاً جوذاباً ىلإ حد ريبك عم يعو

 يقالخأ داح فنعاللاب. فيضتو هتيزيلكنإ ةنكللاب ةيبرعلا ةمعفملاو ةيويحلاب ةمغن نم ةلاصألا

 امدنع انك شقانن حاودة من ثكأر تاضافتنالا لاعةيملا مهأةي: ةضافتنالا ةينيطسلفلا ىلوألا (حايفر،

 "زازتها" أو "اجاجتر"). مغرو كلل تابوعصلا، سسأ كرابم زكرملا ينيطسلفلا ساردلة اللاعنف

 يذلا كشأ� بنأ هيدل ريثكلا هلمعيل عم كلت ةكرحلا (ةضافتنالا). نمو دكؤملا نأ لاكحوةم

 ةيليئارسإلا قد ف ّكتر رمألاب هتاذ. دقو تناك هترايز ارثكأل ةراثإ الب كش في ماعلا 1990، يحن

 ءاج ثيدحًا دعب هداعبإ نم طسلفين. ةيوسو مع جهو اهشتسالاد، ناك ىدل ابمرك تامولعم ةيلخاد

 ةيعقاو انكراشيل اهب. ملو ينك بالطي نوفرعي ما هيف ةيافكلا كلي لبقيوا ىلع وحن يغر نقدي

 وصلارة العإلامةي ةضافتنالل اهفصوب افنع، بلل ىتحو "اباهرإً"، نكل ام لم نكن هفرعن هو هنأ كنا

 كانه "ىلع اضرأل" هجاوي نجدواً نييليئارسإ نيحلسم يخنوقل تابارطضا. ناكو كرابم،

 يئاصخألا يناسفنلا، هو صخشلا يلاثملا انتكراشمل كلذ.

 تعلدنا الاةضافتن يف ماعلا 1987، امدنع تاب احضاوً نأ باهرإلا تاكيتكتلاو ةيئادفلا
 نييفنملل نيينيطسلفلا لم ُتجِد اعفن، هنأو ناك ىدجألا نيينيطسلفلل نيذلا ريزنوح ايلعفً تحت

 التحالالل يليئارسإلا أن اولمعي ئيشًا ام يعتلق مهردقب. امو هولعف كنا ةمواقم بوئاسلل ناغدوةي

 اكشأكلل ةعطاقملا الاةيئاقتن قيلعتو امعألالل وما هباش (نيملعتم يف بلاغلا نم نيج براش عن

 كرابم) ةفاضإلاب ىلإ ضعٍب نم تانب مهراكفأ ةيرطفلا عم باولل نم ةراجحلا حتملا �دية -

 قيرط
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 جيزم كبترم امم وعدُته "وابلل ريغ يفنع"، ىنعمب: ماجحإلا نع فنع (جدي) ضد مصخلا دون

 ةلواحم هتبحم جراخ فينصتلا مجانلا نع اطقة ةيباجيإ. هوذا ام عضو بابشلا ينيطسلفلا، لعى

 هجو صوصخلا، تحت ريثكلا نم طغضلا نأل� عدداً ريبكًا جداً نم غلابلاين لقتعوا امم ربجأ

 نيقهارملا ىلع حت �ملل تايلوؤسملا مووةهجا رطاخملا - ضرعتلا برضلل، نجسلا، توملا -

 قد ال لمحتناه نحن غلابلاين. اعبط، تكر اذه رثأاً ريبكًا يف سوفن طيبال نكل� يذلا فاجأ

 نعيمجوا، ناك هنأ امدنع تأدب ةضافتنالا، فقوت بابشلا يف قطانملا ةلتحملا نع عتاطي يتلاو

 فدق ىفتخا ايلمعً اإلطارف يف يطاعت تاردخملا وانتولل تابورشملا ةيلوحكلا، واتلي كرابم،

 تاردخملا.

 تناك ةلكشم ةريطخ ىتح كلذ نيحلا.

 انبلط مهن موالصة ثيدحلا؛ حضوأف انل هنأ تناك كانه يف عاطق ةزغ ىتحو يف سإيئارلل

 ةقبطلا اهسفن نم بابشلا ةهباشملا، رعقايً قاوتايداص، امل يف قطانملا لتحملاة، نكل لم نكت لدى

 ءالؤه بابشلا ةقيرط ةكراشملل يف ةضافتنالا. ديكأتلابو، لم نكي كانه مثلل هاذ رييغتلا لدى

 ةعومجم "مكحتلا" ههذ؛ ثيحف لم تنك كانه انتةضاف اوصلت خملادارت رشملاووتاب كلاحةيلو
 اهارجم يريمدتلا. ودق ءاستتلل هان امع دهم يبسلالل هيلإ. أم هلل نارتي أقولل أن يبسلل ختلاصل

 نم ةلكشم تاردخملا هو ةروث ةيفنعال؟

 عبطلاب ال؛ امف أدوع هيلإ أرثك ةيمهأً ريثكب. نمف ةهجو يرظن، انعسوب صلختلا من كلل

 تالكشملا نع قيرط ةروث ةيفنعال، سيل نم تاردخملا بسحف، سيلو حىت نم رجلاةمي اهسفن

 بلل نم كلل ثراوك لاحةراض ةثيدحلا. غصأِف يلإ� ةانأب انأو حضوأ كفي يعسوب تقميد مثلل

 بسحف،

 اذه ءاعدالا.
 

 
 

 اذام ينعي نأ نوكت ممدنا؟
 ةفداصملل، دعبو رتفة ةريصق نم رابخإ كرابم انل كبلل هذه يصافتلا،لل ترشن فحصلا ريرقتًا

 مذالهً عن يطاعت تاردخملا يف تايالولا ةدحتملا. ثيح ودج ةثالث نيثحاب، اوناك نولمعي كشبلل

 قتسملل مامتًا نع بعمهض ضعبلا، مهتشهدلو، أن ةفرعملا ةيديلقتلا بنم ىطاعتي خملادارت يف

 اكيرمأ ةئطاخ. افيطاعتمل "يجذومنلا" تاردخملل يف اكيرمأ ليس لاذكر دوسألا، لوسي يذلا مكح

 هيلع رقفلا بنأ شيعي يف وتيغ. ءاملعلاف الثلاةث عيمجًا فشتكاوا ةحفص ةايح ةفلتخم ايلكً. صخشلاف

 يكون يف ةمدقم لاقوى لاعةلما لاو �م ْق ِدم أرثك لعى ةرطاخملا هو هسفن األرثك أرجة، [رثكألاو]

 لاذي

 ةضرع يطاعتل تاردخملا... ءالؤهو [كنا لدمهي] طمن ةايح رثكأ اطاشنً ريثكب، اوناكو نيلغشنم
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 رثكأ تالمحلاب ةيسايسلا، ومنيمدختس ثكأر تامولعملل.170 مهنإ، راصتخاب، سانلا رثكألا سعياً

 عصللود ىلإ "اةعيلطل" يف عمتجملا يكيرمألا.

 ملو عطتسي يأ� نم ءاملعلا ةثالثلا حيضوت ببسلا يذلا عجيلل اصخشً ام رثكأ ةضرع، يلوس

 قأ،لل لإلدنام عىل تاردخملا. دقف قالل حأدهم نأ� ببسلا هو "عمالل يفخ ام"، ءاستولل رخآ عام إذا

 ناك "كانه ءيش ام يف ةيصخشلا ةيساسألا" ءالؤهل نيقوفتملا، نود نأ حرتقي ام قد نوكي هذا

 ءالؤه سانلا "نوثحبي نع شروع
 نإ�

 ءيشلا. امأ لاعلاِِم ثلاثلا دقف سملت ئيشًا ام نيح اقلل:

 قوفتلاب". امك ظحال، وقفاً كلذل، نيح وفص مهل جمانرباً مذالهً نم تازفحملا ةيسحلا، كزفقلا

 الظملابت ةزفقو "يجنابلا" بحلابلل صقرو كسيدلاو، عم تازفق نم طمن MTV نم ناكم

 يف جو من خصب ىقيسوملا ملاعةيند ةليقثلا، أن� هاذ ديعصتلا طاخلاف  حأللاسيس رحلا�

 يف ةقيقحلا ىلع إلاقعال عن طاعتي خملادارت أرثك من تاقصاللا لاةعنام تلاي تقولل ىلإ خآر

 نكل هذا تسيدعي لاؤسالل يلاتلا: ما يذلا جعلل هؤءال بابشلا يبوهوملان نيمعفملاو مهدعاسي

 "ال" بسحف.

 ةقاطلاب نودقتعي أن� مهناكمإب نأ اودجي ةداعسلا يف ماقملا األولل نع قيرط األسيساح؟

 أقهحرت مكيلع وقيلل إن� هءالؤ سانلا ءاطشنلا ءايكذألا ال نوثحبي حاقً نع سيساحأ رثكأ،

 امو

 نودقتعي ذكل نأل� كلت هي ةقيرطلا يتلا انفيكت ىلع ريكفتلا اهيف نأل� ام نوثحبي عهن حقاً هو

 بلل
 ىنعم ام هذهل الةايح.

 هوذا رمألا لسي مقصوراً لعى بابشلا يكيرمألا طقف؛ نويكيرمألاف نوينيطسلفلاو يذلا اوعلقأ

 نع يطاعت تاردخملا قرطب ةفلتخم - جمانرب "اتازفحمل حلا ةي" نم ةيحان، ةروثلاو لاالةيفنع

 ىلإ حد ريبك نم ةيحان ىرخأ - اوناك قد اوطاعت تاردخملا بابسأل تمشةهبا؛ مغرف تلابنيا

 تفاللا يف مهفورظ ةيرهاظلا، الإ نأ امهالك كان قد ملستسا زجعلل يف ةايحلا. دقف هجاو بشلابا

 نم بقلل مطضده غاط، و �مزدٍر يف
 قاع

 ينيطسلفلا بقتسم ًال ايساق، ثيح تناك كلل ةصرف ومنلا

 بلغأ نايحألا. ناكو بابشلا يف اكيرمأ ةيلامشلا يواهجون حيةا اضر خيجرا تقؤم، امو اوثبل

 نأ اوفرع نع قيرط ةبرجتلا ةيصخشلا مهنأ نوغراف. دقل اوناك ءاينغأ، لنك ةقيرطب ام اكونا

 ءارقف ادج؛ اوناك ام هتعد مألا ازيريت "رقفأ روايحً نم ريقفلا" مهنأل لم اونوكي طتسينوعي إباصر

 مهقيرط ىلإ ةايح خدةم تاذو ىنعم.
 اذل كنا امهالك ناثحبي نع ضرغ يف ةايحلا، يذلاو ىشخأ أنه سيل موجوداً يف بثولا عىل

 ةياهن بحلل يجناب، أو يف ءارش ءايشأ ديدجة، أو يف راظتنالا لاسيبل ثودحل ءيش ام ديج.
 
 
 

170 - Browning, Frank. “Drug Users Defy Stereotypes,” Pacific News Service: 4:6, 1992, p. 3. 
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 نهارأسو، دون ةفزاجم، هنأ، دعب ةرتف نم كالهتسا ثملل هاذ ساسحإلا، تفخيس نالادفعا إىل
 نوك إلانناس درجم يو-يو بيرش، دقو دجي نوثحابلا عن اإلساسح مهسفنأ نيدئاع ىلإ ءيشاللا.

 بهذملاف املادي بهذملاو يسحلا امه ءزج نم ةلكشملا، اسيلو حلا،لل يهو ةلكشم ربكأ ريثكب من

 كلت يتلا جاوتهاه ههذ ةعومجملا كشبلل صاخ. اهنإ ةلكشم كلل صخش. فول وبث بلالد هلماكب عىل

 ابحلل يجنابلا، هفلل سحيلّل لذك كاشملل يرجلامة درشتلاو يلاوأس؟ ةغلبو نايكازور، قد "عفتلل"

 تازفحملا حلا ةي (بةبسنلا ضعبلل) اهنكل ال معتلل يف ةياهنلا. اهنإ ال عفتلل اميف قلعتي ابألبابس

 ةيرذجلا ةلكشملل.

 امأ ةضافتنالا دقف تناك ةفلتخم اهنأل لم أتطع بابشلا ينيطسلفلا ام هنولعفي سحفب، لدق
 مهتطعأ ئيشًا اذ ىزغم يكل هولعفي. حيحص أن� كلل نم ابحلل يجنابلا ةضافتنالاو ناضرعت طخلار

 ةراثإلاو نايعلل (امك عفتلل ةكرعملا)، نكل ةمواقملا ةيفنعاللا ضرعت رطخلا، يطعتو حإلاسسا

 ةرطاخملاب، لنك نم جألل غضر زواجت. امنيب نوكي رطخلا يف تالاح ىرخأ، أو بىرحألا

 ةشعر اإلةراث يف ةهجاوم رطخلا، هو ضرغلا حبد� هتاذ. اذهو لسي يجداً مامتًا. الو كمينني

 ريكذتلا ةرم ىرخأ تاملكب سو نيريفيس، ةفظوم صلاحة يف نيرام يرتنواك يتلا غتردا نوكت

 بنجت

 ىلإ غاراكينوا عم دهاش نم أجلل مالسلا.
 ةقيرطلا يحولادة يتلا يعسوب نأ حضوأ اهب رمألا يه يننأ ترعش ينأب كنت نيب يدي هللا: لم

 نكأ نمأمب - ىنعمب هنأ لم ينك ينبيصيس ىذأ - بلل يننأل كتن ثيح ناك ضرتفي يب نأ كأون،

 موقأو امب هو ضرتف يب نأ موقأ هب. هوذا قد نوكي نامدإلاك نكل امبر اذهل ببسلا والصان
 لاعوةد.171

 نم ةبارغلا نأ مدختست سو لكةم نامدإلا يف اذه ددصلا، نكل كلت تناك ةيفيكلا يتلا نكمي أن

 موقت اهب معبلل يوق ووذ ىزغم ـ يوق مبا يفكي بلغتلل ىلع ةيعبتلا لاكةيئايمي. دقف ترجأ

 ةفيحص فارشتسا يبابش (YO)، هوي صحةفي ةيبابش اهرقم سنا وكسيسنارف، ةلباقم مع باش
 نمدم يف ناس وكسيسنارف مدق تفاريسً مؤاملً ببسل هيطاعت نيوريهلا: «بغرأ يف مالس اهدئ

 نقحأ هب روحي ىلإ دبألا.»172

 ناك ثحبي نع مالسلا. نمو انم ال ثحبي نع مالسلا؟ اذه باشلا ثحب نع مالسلا في

 هنأل ناك م�يالاًً داقتعالل نأب ام هجاتحن يتأي نم خاانجر، نأكو� مالسلا ءيش كمين أن

 ةنقح، أو نأ� نامألا اولصةح ىزغملاو ءايشأ اهيرتشن. عمو كلذ فرعي ضعبلا تاردخملا

 هذخأن نع رطيق
 
 

171- See note [from p. 102-Severin …] 
172 - YO, January / February 1997, p. 7. 
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 انم نأ ام ثحبن هنع سيل يف انجراخ، امنإ هو مالسلا يلخادلا يذلا نكمي نأ يفك� انناهترا ألةي
 ةيناكمإ إللدنام، هنأل مالسلا ايذل يتأي نيح دجن اضرغً �مقِناعً انتايحل.

 هلل بدأ ا �دعيئا طرفملا حبصي اموهفم؟
 

 
 

 ةلادعاللا ةمرجملا
 تيأر، لعى رم� نينسلا، تائملا من بابشلا ذلاين ناكوا نولمعي ىلع عيراشم ةلثامم يف رلاوح

 ةضافتنالل، إن لم نكت ثكأر خطارً. ناك هذا أحد تازيملا ظعلايةم يف يتايح. بقفلل رهشأ لقيةل من

 فصق فلح نلااوت ايفالسغويل ةقباسلا لمعت سيئرك ةسلج لـ"نةود" يف يلكريب وحلل ةاناعم لأبنا

 وفوسوك. ناكو يف ةنجللا نانثا من بابشلا اللذان تركذُ باسقاً امهنأ قد اداع للتو من نجس

 يبرص ثيح أمايض نيموي. ثدحت ناباشلا ةفطاعب اهدةئ؛ اناك حتيدناث من قلطنم نامأ عقيم

 امهنأل ادجو ام هنالعفي، امهم باد اريغص، ختلففي ةاناعملا يف ملاعلا. اثدحت ىلع وحن قِنع، دون

 بضغ (رمغ هنأ ناك كانه نيب نيعمتسملا ضعب نويموقلا برصلا نيذلا اكناو نونحشي الجو لإى

 ريبك). اثدحت ةبحمب، ركذتأو ينأ تركف كم تنك أدو� لو ناك ىدل كلل طيبال - يفو ةقيقحلا،

 كلل دحاو انم - ثملل هذه الةءالم ةئداهلا. انأو ال ثدحتأ نم قلطنم يقولل "عد دالوألا يموقون دح

 إنه ديج سنلابةب مهل امبرلو مهدعبي عن تاردخملا"، بلل أقولل نإ� ءالؤه بابشلا قد ىدل

 عفبلل السلام؛

 اوزرحأ حاجنًا يف ءيش ام - ءيش يئدبم. أدبم انعسوب نحن اضيأً هقيبطت انقرطب ةصاخلا،

 ايدرف، نمو ثم ايعامجً. حرشلو كلذ، ديرأ سوتعي انترؤب ةلكشمل يه، إن حص� وقلا،لل لامشةلك

 ربكألا يتلا اههجاون نآلا عمتجمك، امبرو ضيأاً ةراضحك.

 لذلك ينوعد زكرأ ىلع ةلكشم تاردخملا ةميرجلاو لارهاةن يف تايالولا ةدحتملا تمذ ّكراً

 لارسالة ةيملاعلا يتلا اهلقني اذه اثملالل. ذإ نجد هنأ يف تقولا ضاحلار، فصن تالاح زجحلا

 سلاوجن نيعفايلل بيرقتًا يف اكيرمأ يه ببسب مئارج قلعتت تاردخملاب. غلابملاف تلاي اهعفدي

 نويكيرمألا انمثً تاردخملل غري ةيعرشلا ةلهذم، ودق ظحال لاسمؤولون اضرب جذاس نأ هذه
 

 رايلم دوالر يف ماعلا 173.1995 انأو درأ، ننح ددبن مبلغ ٬9،17
 

 غلابملا تضفخنا لإى ٬3،57

 رايلم رخآ نم جألل شن� "حبر" ىلع تاردخملا ةرثؤملا لعى قعلا،لل هذهو برحلا ةلشاف. لعى

 هذه ةطقنلا قفاوي ددع ريبك نم نيللحملا نمم اوسرد هذه برحلا ةرثاعلا. يفف ظلل هذه لاظروف،
 

173- San Francisco Chronicle, November 10, 1997. 
 دقل تفلك برحلا 60 نويلب ودالر خاللل ماع 1968 طقف بقلل نأ عفترت ىلإ هذه المتايوتس من نود أي تحسن

 سوملم يف تنااهجئ.
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 سيل بوسانع أال عباتن جئاتن حتالا يتلاك كفت ان اهب تللو، تالاح اهانربتعا "هجواعً عفوياً" في

 اعتيط تاردخملا يف اكيرمأ يئارسإولل - نيطسلف. تالاح ودبت اهنأكو يحوت ةبراقمب تخملفة

 ايلك، ةبراقم ليتس ابرحً ىلع تاردخملا، الو ىلع ةميرجلا - ةبراقم شةذا امك قد بتود، ألاهن

 تسيل ابرحً عىل قالطإلا.

 هنأل، امك انيأر، نكمي ظنلار إىل يطاعت تاردخملا، امك نكمي رظنلا لإى فنعلا، نم اظنمر

 فلتخم. دقو اانرتخ يف لغأب نادلبلا ةيبرغلا، ءاوس ناك هذا حيحصًا أم ائطاخ، رظنلا ىلإ ههذ

 ةلكشملا ةميرجك. كانهف تايناكمإ ىرخأ، لكن انسح، وعدنا ندعاه انآل ابناج، غتسنولل ههذ

 ةصرفلا ظنللر ىلإ مجملل ةيضق ةميرجلا. فـ"برحلا ىلع تاردخملا" (تلاي ردحنت ةقيرطب ما في

 يه ءزج نم انبرح ىلع ةميرجلا

 دقف تركذ ةنجل ةلادعلا ةيئاضقلا

 بلغأ األنايح ىلإ برح ىلع اياحض اعتمطي اردخملات)

 امومع، كلتو برحلا ربكألا يه اضيأً ةلشاف كشبلل عيرذ.

� «نءالز جسلاون فعاضت مهددع ةثالث فاعضأ يف ماعلا 1980،
 أن

 ةينطولا يف ماعلا 1996

 إلاوقافن ىلع قيبطت وناقلان فعاضت عبرأ تارم. عمو ذكل لم ريغتت تالدعم ةميرجلا ايرهوج،

 لاوخفو هو ىلعأ من أي تقو ىضم.»174 ومذن لذك نيحلا ترمتسا رومألا روهدتلاب. لذكل

 "رشابنل زاجنإب حقيقي"، امك كتب ملاع ةميرجلا دراشتير ينيوك يف ردص كتبا ماه ىعدي لعم
 ةميرجلا صوعن مالس.

 مل انبرقي يأ مقدرا نم ريكفتلا كشبلل ربكأ نم مهف حولّل كاشملل ةميرجلا. رادقمبف ام نوكي رد�
 انلعف ىلع رجلايةم ربكأ، رادقمب ام دعبن انسفنأ نع يأ مهف أو ضيفخت يلعف ةلكشملل.175

 ام ينعي ةملكب ىرخأ - يهو ثورل سيروم يف اهباتك زيمملا ءاغلإ ةبوقعلا - نأ ماكلل اظنم

 لاعدالة ئانجلاي صاخلا بنا، لوسي طقف برحلا ىلع تاردخملا، «فشلل يقالخأ ريغ عادلل
 و �مفلك.»176

 دقو أوصلل هذا شفلالل راضحتان لإى لحظة ةلصاف. يفف ناسين ماع 1967، نعدام انك في
 ةضبق برح يفتمان، قطن نترام رثول غنيك نبالا ةظحالمب ةيؤبنت وقتلل هنأب، ةبسنلابو لكلل ةمأ،

 يتأي مزن هكاذ نيح هجاوت األةم ةمزأ ةيقالخأ ةددحم. ثيح اقلل يف تبطخه ةريهشلا يف ةسينك

 دياسرفير يف كرويوين: «رمغ اننأ انك اهلضفن كشبلل رخآ، هنإف بجي انيلع رايتخالا ديدحتًا يف
 
 

174   - Steven R. Donziger, Ed. The Real War on Crime: the Report of the National Criminal Justice 
Commision (Harper Collins, NY: 1996) xvii. 
175- Pepinsky, Harold E. and Quinney, Richard. Criminology as Peacemaking. Bloomington: Indiana 
University Press, 1991, p. 3. 
176  - Pepinsky, Harold E. and Quinney, Richard. Criminology as Peacemaking. Bloomington: Indiana 
University Press, 1991, p. 3. 
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 هذه ةظحللا حلااةمس نم خيرات ةيرشبلا.»177واننأل لم عفترن ىلإ ىوتسم كلذ حتلايد لم دجن ةياهن

 مش ةف برحلل، ينكل تعأقد اننأ لم ن ُغص� ىلإ ام تحت ةيناكمإ صالخلا. امنإ، امكو ثدحي امود،

 امدنع ال ُتحلّل ثملل ههذ كاشملا،لل حنرتن نوح ةلكشم ىرخأ، ةلكشم هي ىلوألاك امنإ اهل كشلل

 فلتخم. «اهنإ ةظحل لصافة يف خيرات اينروفيلاك، لحظة اننكمي اهيف نأ نقشّ انقيرط وحن مجعمت
 رثكأ ةحص، أو ريفوت كلل سلف نم يومتلل يلبقتسم ماظنل شافلل نم تسملاوداعت ةيرشبلا.»178

 ظحالن كم شتهب ههذ غللاة سلااةقب تنسنفل شييدلار، ملادير قباسلا زكرمل ناس وكسيسنارف

 ةلادعلل يئانجلاة ثادحألل، لةغ ملادعي ماعلا قباسلا يزمر كرالك، يتلاو تسااهمدخ يف ةلاسر

 ةريخأ عمجل تاعربتلا: «يهباج اندلب ةمزأ الخأقةي ةلهذم. لدق انمكح مادعإلاب عىل 1366 اصخش،

 فيضنو ديزملا ىلإ ةحئاللا كلل عوبسأ... وفي بقتسملالل لاقبير قد بندأ تقبلل يتئم خشص كلل
 ةنس. ةثالث لبدان طقف، يه بونج ايقيرفأ لاوصني ناريإو، ذفنت هذا ردقلا من ماكحأ مادعإلا.»179
 دعب ةرتف ةريصق ىلع يرصتح يزمر رالكك تراهنا بونج ايقيرفأ، ىغلأو ماظنلا ديدجلا
 ضهانملا صفلللل يرصنعلا ايقبدة سلينون اليدنام عقوةب اتومل عم ايجولويديإلا ةيرصنعلا. هوذا

 انكرتي نآلا، نحن نيصلاو نيتدئارك ملاعلل يعانصلا، ديق صلاةمار ةيئازجلا،  امك نحن يف

 ةميرجلا (ددع نيذلا قلتون ةطساوب ةحلسألا ةيرانلا يف تايالولا ةدحتملا كلل ةنس يف بيترت رخآ

 لا ِكرب ةنراقم يأب� نم ودلالل ةيعانصلا). يفو تاونسلا ةريخألا، تدشان ةمكحم دعلالل لادولةي

 ةدحتملا نيترم من جألل يجأتلل أو تفيفخ كحلام توملاب، لنك من نود ىودج. هذا دهشم نم

 أن ذخؤي نيعب عالارابت لابنةبس ألمدق ةيطارقميد يف ملاعلا - اننأكف دوقن ملاعلا رقهقلاى تايالولا

 ساٍق بجي

 ىلإ ميق مقتنت من انيضام ديعبلا.

 ديب نأ جلاةمير ةمزأك تسيل ةروصحم تايالولاب ةدحتملا، ايتل اهمامأ "فةصر" رطاخمو.

 ةيؤرلو لارفصة طسو ديدعلا نم هذه ايبلسلات، انيلع رظنلا إىل تايباجيإلا يتلا تحاهبج.
 

 
 

 ةميرجلا لاوتديدج
 ايف يلي ةصق نم مجموعة بخإاةير ةصاخ وحلل طتلاوارت اإلةيباجي امك ينتدرو ربع يديرب

 ينورتكلإلا اذت موي نم ماعلا 1992.
 
 

177   - WASHINGTON, JAMES M., EDITOR. TESTAMENT OF HOPE. SAN FRANCISCO: HARPER & ROW, 1986, 
P.243. 
178   - SCHIRALDI, VINCENT. QUOTED IN UC FOCUS  (UNIVERSITY  OF CALIFORNIA, BERKELEY) 8, NO. 6, 
1994, P. 1. 
179  - [Ramsey Clark fund-raising letter] 
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 عجرملا: اكيرمأ ةينيتاللا. ناونعلا: ةئيب - صياودن ماخلفون نوناقلل صيحبون ح �راس ميمحة

 ةيعيبط. ةمدخ سيربرتنإ (ips). نم بقلل وتربور رشريه. يوبنس سيريآ، ألارنيتنج.
 

 مهنإ نودايص، اوناكو نوبقعتي اميف ىضم نأواعاً نم تاناويحلا عملا ةض لرطخ ضارقنالا ثم
 حتولوا ىلإ ح سا يوذ رئامض ةيح هاجت تاناويحلا يتلا ناكوا اهنودراطي نم بقلل.

 ثدح هاذ وحتلالل عئارلا يف ةيمحم اربيإ ةيعيبطلا، يف مقةعطا ستنيروك، يتلا دعبت 700 كم

 ىلإ امشلالل من ةمصاعلا ةينيتنجرألا. يفف ماع 1987، طضاعل ورديب ايريب زونوم إبدةرا محم�ية

 اربيإ. ىقتلاو نينثاب نم نيدايصلا، وغنيم اريرباك ورامون راكودسو، اذللين عاشا يف ةيمحملا

 ةليط امهتايح. تناك ةايح اريرباك راكودوسو ةقاش؛ دقف اناك ناشاتعي يف تاعقنتسم اربيإ نم ديص

 كمسلا حلاويناوات. نمو نيح رخآل اناك نارفاسي ىلإ لاقةير ةريغصلا يليبغينير، ةعقاولا لعى

 دودحلا ةيبونجلا ةيمحملل، عيبل دولج وشنبراكلا ألاوئايلل متلاواحيس. بودالً من ذاختا فقوم يئادع،

 زونوم نأ نيذه نيلجرلا نافرعي اربيإ ضفألل نم يأ� ناك وأن� ديصلا ناك مهتليسو ةديحولا

 هِفم�

 شيعلل.

 اقلل زونوم لـ ips: «لم صي �داق امهينذآ نيح تضرع امهيلع المعً. اهو هام نآلا ناسراحلا

 رثكألا ينافتًا ووايعً (في اربيإ). مهفلف ةعيبطلا بجي أن يكون ءرملا ايملس، اذهون نالجرلا ادل

 ىلع هاذ وحنلا. اناك نيدايص مكحب ةرورضلا، نآلاو سيل كانه نم هو ضفألل امهنم كدأ ء

 حو سا. درجمبف رظنلا يف نويع سانلا نيلخادلا ىلإ ةيمحملا، اناك نافرعي ن مهنم نم

 نيدايصلا».

 اريرباكو وسودراكو امه احرناس طقف نم صألل ةتس سارح يف ةيمحملا، امهنكل لادلنالي

 �ضنال نيثحابلل واصملونير ءاضعأو تاثعبلا ةيئيبلا.

 اريرباك: «نآلا مهفن ةيمهأ ةيمحملا. نحنف ىرن، نود أن كردن، اننأ ضمأيان انتايح رب �مهتا

 اقلل

 فملا

 نحنو دعتسن اذهل».

 بلقي هاذ ثدحلا انتاعقوت بةروص ةعئار أرساً ىلع بقع؛ دقف ناك اريرباك ودراكوسو ينقتًا

 "منيمرج"، ناكو عسوب مونوز امهتلماعم عىل هذا ساسألا. اي ةصرفلل يتلا اهتلفأ نم نيب هيدي!

 هنكل عواضً عن كلذ، بودالً من رظنلا لإى لارنيلج ببسك للمةلكش، ررق أن امههجوي وحن حلالل.

 (1) تريغت ةيضقلا
 رخ�يني:

 امهو امهاس يف حلل ةلكشملا. ظحالنو يف هذا قايسلا نيتجيتن

 ماكلابلل نم ةيضق عازن ىلإ ةاعارم ةيكيسالك لـ"مةحلص نيفرطلا" بسك اهيف عيمجلا: مونوز

 يذلا زجنأ معلا،لل اريرباكو وسودراكو ناذللا الدبت نم نيجراخ ىلع نوناقلا ىلإ نيمدختسم، من
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 نيببسم ررضلل ىلإ نيصخش نيعفان. كلالل حبر، تحى تاناويحلا. (2) صحلل اريرباك راكودوسو

 ىلع ضعب ةعفنملا ةقيمعلا ئادلامة عفادب ةبرجتلا يتلا أدبن يف اهكاردإ ءاضمإك ةطشنألل نعاللايفة،

 يأ ساسحإلا بىنعملا: «دقل انيضمأ انتايح اهتمرب نحنو دعتسن اذهل.»
 سيل ورديب زونوم صخشلا اولديح يذلا ترطخ هل ثملل هذه ةركفلا ريغ ةفولأملا نع ةميرجلا

 و"انيمرجمل". يفف سفن لاوتق ابيرقت، توصلل ناملعم نايكيرمأ، كشبلل تسمقلل امامت، لإى ركفة

 بلج نينثا نم بابشلا نيحناجلا نم لاذني اوناك نهر زاجتحالا امهعضوو يف عقوم لامسؤوةيل

 لإى حد� ريبك. تناك راشون ستربور أحد نيملعملا. امكو تفرتعا، كانت
 نيقاع

 نع بابش

 بلطت من ريثكلا من تائيهلا ةيسيردتلا يف سول أجنلس نأ يدعوها «ضتع سانلا رثكألا ةروطخ

 يف سول سلجنأ يف عقوم الةيلوؤسم نع نم هم رثكأ ةشاشه»180 دقو تلمع ةقرافملا بشكلل

 عدبم؛ ةرمف ةيناث "رحب" الك نيفرطلا: بابشلا نوقوعملا نوحناجلاو. وقيلل لأفِرد، وهو يف

 اسلادسة ةرشع نم هرمع، وعوض يف Cripps تحت رابتخالا هنأل ناك ئطاوتمًا يف قالطإ رانلا:

 «دقل تعادتُ أن نوكأ امرجمً ينكل نآلا، امدنعو فتليّ دالوأ يتيب نم يلوح... مهربخأ نأب يدل

 رومأ أىرخ يك اهلعفأ». رومأ ثملل ذخأ ةلفط عم ةق ىعد راتس ىلإ فصلا، ام هبسكأ تقدير

 نأ� يعسوب عفلل ءيش ام. اهنإ ةرملا األولى
 رهظ

 لامدرسة ناثلاوةي ةربخو يف علاملل. وقيلل: «اذه

 يتلا رعشأ اهيف ثمبلل هذا روعشلا، ثيح بأدو أرثك طعفاً ةردقمو امم تنك تعأقد.»181

 ظحالوا فيك حبصأ لأفِرد يركف نآلا؛ كفوهن مفيداً هو مألار ديحولا لاذي هربتعي "فعلل ءيش

 ام". دقل مدق وتلل ازاتجمً يرطقاً ةليوط نم جذومنلا دئاسلا ئاقلاولل كنإ، يكل "عفتلل ائيشً"، بجي أن

 كسفن، نإو كنا ال بد� نم ءاذيإ نيرخآلا، لإى منذوج رخآ ثيح نوزئافلا رابكلا هم نأت
 دعاست

 انأو - ىنعمب عمتجملا هرسأب. نإ حملاجنيزو بابشلا الذين اوناك نوببسيس أسأو شملااكلل -

 جرخمًا نم هذه ةماودلا ةسئايلا ةقيرطلاب الةديحو يتلا اهعسوب أن
 �ماوحن

 بيرقتًا نم نود ءانثتسا -

 من روثعلا ىلع ام هو ديج يف مهسفنأ.
 �ماونك

 عفتلل كلذ: يحث

 ناك كانه ثملل يف امور ةميدقلا وقي،لل curruptio optimum pessima، «نإ داسف فأضلل

،redemptio pessimum optima ،سانلا هو سأوأ نأواع داسفلا». انعسوبو أن بلقن هذا نفقولل 

 يأ «إن أوسأ سانلا نيح ثيوبنو لإى شردهم صيحبون ضفألالل». هوذه تسيل ةقرافم بكيرة،

 ثيح انيأر يف ةلاح لا �منيقوفت لاذني دلخوا عملا خملادارت أهن ابلاغً ما يكون سانلا رثكألا قةرد
 

 
 

180  - Roberts, Sharon. “Ex-Offenders Aid World of Disabled,” New York Times, February 4, 1990, 
p. Y33. 
181  - [Ibid., XX?] 
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 مه رثكألا اطابحإً بسبب غارف عمتجملا. اعبط، سحوب فورظلا، كانه تاببسم ميهافمو ةفلتخم

 مامتًا اذهل غارفلا. إذ رعشي األنويكيرم اذهب غارفلا ةدحب نم الخلل دصر يصقتو غارف يرعتلاف

 ثيدحلا ققحتلل ةيهافرلاو يداملا. ثيح لاغباً ام تربتخا لبدان ةلحرملا الانةيلاقت ىلإ ام دعب

 ةيكارتشالا غارف هوةي لتخمف ُفِقتد هيف كلل يناعملا ميقلاو. لكن رصبف رظنلا عن لافواقر لايت

 كشتلل طبضلاب هاذ غارفلا، نإف بقاوعلا شتمةهبا. سانلاف نوكراشتي يف زوعلا ىلإ ةايح اذت

 ىنعم نورعشيو عايضلاب يف عمتجم هدوقت نلازةع ةيعانصلا الةرطيسم.

 لذكل، وبعفاد نم غارفلا، هجتت تاردقلا ظعلايةم سانلل نايحأًا لإى تاياهن ريغ ةءانب. عمو

 كلذ، توجد دنع سأوأ يريثم بغشلا، اذهو يقطنم ىلإ حد ريبك، رثكأ يناكمإلاات بإداعاً. بلاورعاة

 يه ةفرعم نأ هذه تايناكمإلا وجومدة كانه، كالتماو جشاةع عافتلللل اهعم. جماربو "وساطة

 ف �عالل رشتنمو يف ريثكلا نم سرادملا يف كلل ءاحنأ تايالولا ةدحتملا. دقو اثأر
 اثملل

 نارقألا"

 باجعإ نيملعملا لاومءارد تكامهفاش نأ� ههذ جماربلا ال معتلل بسحف ىلع "ةئدهت" ريثكلا نم

 تارجاشملا، بلل زرب اضيأً نماطً ازيممً امثيح تبرج؛ ريثمفو بغشلا دشألا يحتولون ىلإ أفضلل

 ءاطسولا. اذهو يعيبط ادج، لابفع،لل نيح فرعن ام يذلا يرجي.

 بابشلا نم يريثم بغشلا دعب "غت�يهر" حأد� يئاقدصأ نأ� كيلع، ليك نوكت طيسوًا،

 ربخأ حأد�
 نأ "تققحت نم كتينأ دنع دملاخلل". دقو ىنع كلذب كنأ نل نوكت كانه من أجلل كسفن بسحف، بلل

 كيلع نأ عضت بناجًا كرعاشم ةصاخلا. نمو ثم فاضأ، الئاقً ام هو رثكأ ةيمهأ: «دقل تناك لدي

 دوامً اراهملات يكل أكون اطيسو، ينكل لم اهلمعتسأ نم  بقلل هنأل ام نم أدح ينملع يكف

 وهو سيل اصخشً ازيممً نأل� عيمجلا نوتعمتي هبذه ةردقلا يتلا ال فرعي الإ قلايللل جداً

 اهمدختسأ».
 اهلامعتسا. «ننح عيمجًا مجانمك بهذ ةيفخم».

 هحيرصتو هو صن باتك يسردم قلعتي حبلّل تاعازنلا نكميو هصيخلت يف ثالث مجلل:

 1- انيلع "حتلاقق نم انتاينأ دنع بابلا"، لاوتعفر اليلقً نع انرعاشم شلاخةيص. نأل ضعب

 هو ساسألا يأل معلل نكمي أن يدؤي لإى مالسلا.
 �صترغ،

 ةيحضتلا ةيحورلا، ءاوس ك�بتر أم

 2- كلل ام هو بولطم من معانمظ ملعتل هذه ةراهملا هو لقلايلل من بيردتلا، اننكل نادارً ما

 صحنلل هيلع، ءوسل لاحظ.
 3- نيحو حنصلل ىلع ثملل هذا دتلابير يف ةياهن فاطملا، فشتكن دوجو "ممجن بهذ" خادلل
 كلّل انم. نإو لم دجن ةقيرط بيقنتلل يف اندراوم ةيلخادلا، نإف كلذ بسيسب مظعأ كاشملالل انل

 عمتجمللو. امأ نيح دجن ههذ ةقيرطلا، ناعرسف ام شتكنف اننأ حبصأان صّنعا السلام ارثكأل

 بإداعاً. اذإو انرشاب معلاب،لل مثلل لانيدايص يف ةيمحملا ةينيتنجرألا أو ثملل بابشلا نيحناجلا في
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 سول سلجنأ، نإف انرثكأ ةبوعص نونوكيس ارثكأل ةردق ىلع الةدعاسم يف قلخ عمتجم بح، إن
 انكمت نم حلل مهلكاشم.

 لذلك نإف ام دعها بتاكلا يف دتيشوسألا سيرب "لاتح لل ظوحلملا" اريرباكل راكودوسو ال قيلل

 ةعور نع ريغتلا يلكلا بابشل ةضافتنالا نع يطاعت تاردخملا، أو ريغت بابشلا "رثكألا خةروط"

 يف لوس سلجنأ نيذلا اوققح مهسفنأ من الخلل ةيانعلا ابآلنيرخ من تانئاكلا ةيرشبلا ةزجاعلا.
 يفو كلل هذه تالاحلا ناك "أوسألا" قد صحلل ىلع اذه وحنلا مهنأل لم ملتيساو يرطقةً امعتساللل

 لذك ريخلا كلاانم يف مهلخاد، كشبولل ريغ عقوتم يف أبلغ نايحلا. وكلل هذه ةعفنملا تناك

 عيضتس لو انيقب ىنبتن ةرظنلا الةدئاس ىلإ رجلايةم.
 

 
 
 
 

 هنأ جيب نأ لسنم نيحناجلا، ىلعو لافور،

 
 

 "ةيفخملا مجانمل بهذلا"

 ركم يعافألا
 اعبط، ال ينعت ةيناكمإلا

 يلوؤسمة ةدعاسم يقوعملان عافدلاو عن تانئاكلا عملا ةض رطخلل عنصو مالسلا. نكنلف نييلاثم،

 ّذاجً. دقف يقتري نوريثكلا نم "يريثم بغشلا" ىلإ ىوتسم ثدحلا، نكل مهضعب
 �س

 جأ،لل نكل سيل

 نل يكون كلذك. اذهو ام هفشتكا بتاكلا نامرون رليم ىلع هباسح. يفف ماع 1981، ناك ليمر

 كشبلل موهفم متاما، ببسب قافن سانلا لا �منيفرع كـ"منيمرج" في نيح اننأ انسفنأ قلخن

 عجشت ةميرجلا. ناكو ليمر ىلع توصالل ةلسارملاب مع دحأ لاجنيحنا نيفينعلا، وهو �مح�باط،

 رشلاوط تلاي

 كاج يرنه توبآ يذلا كنا هو هسفن بتاكًا وأ ام هبشي لذك. عونكو نم جاجتحالا يصخشلا،

 معتسالل رليم وفنذه للحصولل ىلع طإقال حارس توبآ كبفالته. ملو ضمِت سىو ةتس عيباسأ ىلع

 قالطإ هحارس طورشملا تقلل توبآ دراشتير نادأ وهو نادلل يف ةيرق شتنيرغ هرمعو 22 ةنس.
 اممو زدا من ةمدص رليم، هكاردإ هنأ كرت عدة تارم هتنبا تاذ ةينامثلا رشع اماعً ةديحو مع

 اذه جرلالل. بدع ةرتف ةريصق قنش توبآ هسفن يف نجسلا.182
 امبر ناك رليم اجذاس، اهنكل تناك نواعً اصاخً نم ةجاذسلا يتلا عقي اهيف عمظانم حني يدكر

 أطًخ اريبك، فرصتيو ذافنب ربص، امم انلعجي سكعن أطخلا بدالً نم هلح. ببسبف هقوت يلختلص

 نيبج توبآ نم ةغمد "ىحضملا هب" تلاي همصو اهب عمتجملا، هغمد رليم لابـ"ةيحضملا"؛

 عمتجملاف هو يذلا عجلل هذا جرلالل ائيس، كلذل أطخلاف لسي هأطخ، امم يينع نأه ءيرب. نكل

 انلعجي برقأ ىلإ عقاولا؛ فما يرنده حقاً هو لختلاص نم تاغمدلا ةقبسملا نأل�
 ال

 سكع مدلاةغ

 
 
 

182- See the Buffalo Report for March 1, 2002 ( http://buffaloreport.com/020301abbott.html ). 
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 ةغمد مسبقة،
 َتحو�لل

 هذه يه ةقيرطلا يحولادة يتلا اننكمت نم ةيؤر انضعب اضعبً سانأك. امدنعف

 كلتك وملااد لاهةيمال ختسملا �دمة يف ءاوضأ حرسملا، اننيب نيبو سانلا نييقيقحلا، نوكي فنعلا قد

 أدب. امعتسابولل ريباعت لادعلاة (ةلادعاللا) ةيئانجلا، اننكمت ةداعإ ةنسنألا نم رظنلا ىلإ سانلا

 ةيعقاوب، مهفو فيك حبصأوا نيكهتنم نوناقلل. عبدئٍذ انعسوب اءدبل مهفب ام يذلا يغبني هلمع مهعم

 وام يذلا يغبني هلمع ثيحب ال عقي نورخآلا أطخلاب هسفن، وهو مهأ ريثكب.
 دقل تناك رةد عفلالل ىلوألا رليمل ةحيحص قلطملاب؛ هنأل امك تلاق ثور سيروم: «ضاوح أن
 ةلقلا ةرطخلا (في نجسلا) قد تساُخ ِدتم نم قبلل كلل كئلوأ ذلاين نوديري اقبإء لاـ 99% انيرخآل

 يف بلق انتموظنم لارهاةن ةيقالخأاللا لاو �مةفحج كملاوِلةف.»183 اذهف هو لامقطن لاذي نكمي

 بوطساهت مادختسا ةنفح نم اجرلل ايشيليملا هيوشتل حافك ماك،لل كلل قرعلا ينابلألا ىلع سيبلل

 اثملا،لل ثيح ىتح لا �ج �دتا كن� نربتعي "تايباهرإ" نم بقلل ماظنلا يبرصلا. ليمور ناك قبطي

 بسحف أدبم اليفنعًا اروهشم، كلذ نأ مدع عتلاانو مع شلار بجي الأ يقل هلالظب قط عكدةوا هاجت

 هيلعاف، الو ىتح مهغمد هذهب ةفصلا. رمألاو ودبي اريغصً ألن� ناسنإلا - "مجرم" يه درجم ةملك،

 يف ةياهن فاطملا - ربع ههذ ملكلاة درج نم هتيناسنإ ماكلاب،لل ام ينعي ةبسنلاب ةلادعلل ةيئانجلا

 ماكلل ماظنلا يذلا تثدحت عهن ثور موسير ةقدب ةعذال. كوان ناغدي ضد مادختسا هذه لاةملك

 الامجإً:
 «يبج نأ ىحم ةملك مرجم نم انتادرفم؛ الإو نحنف انعيمج نومرجم.»184

 مث كردأ دناغي، ناكو يحيسمًا يف كلذ، نأ� «اناسنإل سيل اقدارً ىلع رعمفة ةقيقحلا ةقلطملا،

 لذلك وهف يف ماقملا وألالل ريغ هؤملل باقعلل.»185 نحنو ديرن اعبطً داعتبالا نع ثملل هؤءال

 نييلاكيدارلا نيرطخلا. كلذل ثكمنلف عم ضعب نيفرتحملا لامنيقوثو، ثملل روتكدلا آرنولد

 رشابيرت، ذاتسأ ملع ةميرجلا سيئرو سسؤمة ةحفاكم تاردخملا يف نطنشاو، يذلا قالل، وهو

 كعسوب ناجهتسا
 نأ�

 ثدحتي نم هتبرجت ةصاخلا ةفرتحملا: «دقل ينملع زيلكنإلا لاوهنلودينو

 يطاعت تاردخملا نكل سيل نم يرورضلا نأ هركت اهيطاعتم».186 نكل إاذ انك ال ديرن أن

 مههركن، نإف انيلع فقوتلا نع مهغمد. روتكدلاو رشابيرت ددري انه طقف دحأ الئدابم رثكألا ةيمهأ

 يف اهارغايتاسلا - أو ةيحيسملا ةبسنلاب لتلك ةلأسملا: فيرعت يحيسملا، امك قالل سونيتسغوأ مذن

 ةيفلأ فصنو: «ننح هركن خلاطيةئ نكل سيل لامنيئطخ».
 
 

183-  op. cit., p. 33. 
184- CWMG: This and following quote from Vol. 19, p. 466. 
185  - Ibid. 
186- Trebacher, Arnold. Interview in the Pacific News Service editorials for June 24-28, 1991, p. 2. 
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 مويلاو، رفوت ههذ يقعلادة ةماعد ةرظن ةديدج ىعدت ةلادعلا اإلصةيحال باقملل ةلادعلا ةيئازجلا.

 لذلك عدنل سفحة دلوراهل يبيبنيكس ريبعتلل اهنع: «الخلل عدوق نم ةيفلأ ةربتخ بدألل ربع

 ديلاقتلا، ربعو تالواحم ةايحلا لايةيمو يف يأ رهظم نم رهاظم ةايحلا يكل حبصن رثكأ نمأاً

 انامأوً ايعامتجا، ىرأ نأ كلل صخش قبطي واحداً نم يماظنن بسحف ةرطيسلل ةيعامتجالا: صعن

 مالسلا، أو ام عدأوه "عنص برحلا"... امدنع راتخي ءرملا نأ عنصي ابرحً عىل ةلكشم متجااةيع

 بدالً نم نأ عنصي امالسً ماهع، هنإف ىنبتي هاذ ماظنلا من ريكفتلا: بلطلاف األولل معلللل هو أن

 نيعت دكؤتو مول كئلوأ ملاسوؤلني ايصخشً عن رطخلا مدعو نمألا اللذني امههجاون؛ ءالؤه هم

 انؤادعأ. يلاتلاو هو أن احنولل مهلزع إوخاضعمه- دامخإ رإاةد ودعلا يف اتقلالل. مزلتستو ةيلمعلا
 مكحًا ارباعً عىل ءادعألا مهتبقاعمو (يأ مهبلس ةوقلا افقإبلل تانازنزلا مهيلع). إفذا ررقت رابتعا

 ديدهت ىضوفلا ةيعامتجالا يف ماظن ةرطيسلا ةيعامتجالا عنصل مالسلا، نإف موللا حسفي جماالً

 ريهطتل ىضوفلا ةيعامتجالا اعإودة لاقدةر موصخلل مدقتلل مأبان ةيوس. امنيب ةمهملا ةزرابلا صلعن

 برحلا يه أن نوكت تاقملالل ربكألا سألاووأ ام تعطتسا، ةمهملاو ةزرابلا عنصل مالسلا يه نأ

 جسنت  نيلتاقم، اياحض عضأف الوأ، يعتودهم ىلإ جيسن يعامتجا نم ةقثلا ةلدابتملا ألاومنا

 دابتملالل نمألاو دابتملالل.»187 (ديكأتلا نم عيدن)
 ىرنس اقحال، م�رِوس�ت ىلع وحن عساو يف ضعب
 (امك

 هذه ةقيرطلا "الةديدج" يف ريكفتلا

 تاعمتجملا ةيلصألا) يه تسيل طقف ةركف ةيفطاع بلل اهل اهتيفلخ ةيتامغاربلا. دقو قالل ريجيم

 ماثنيب يف ىدحإ هتالاقم: «تيملل نيناوقلا لادموةي عجللل اجرلالل ةاسق عن قيرط فوخلا أو ةاكاحملا

 وأ ماقتنالا منيبا نسنؤت نيناوقلا يتلا اهيلمي ادتعالالل بيلاسأ ةمألا حورو لاحةموك»188. ويلاوم،

 نإ نكت مهتمًا بـ"تعالاادلل" حولل ةميرجلا هنإف ىلع حجرألا قيرطلا عرسألا كتراسخل في

 تاباختنالا، عمو لذك بدأت بضع تاسرامملا عرقت باوبأ الطلسة ةيعاد ءارجإل تانيسحت ةمخض

 يف وحولل سلاجنو ةحلاكلا تلاي تين قفو جذومن عنص رحلاب.
 

 
 

 ةداعتسا ةلادعلا
 أدب أحد رثكأ عيراشم ةلادعلا اإلةيحالص حاجنًا يف تايالولا لامةدحت يف ماعلا 1975 يف سنج

 نفاهنيرغ يمسرلا يف كرويوين. كشبولل تفال، رشو هب لسي نم بقلل نيثحاب أو يفظوم تامدخ
 
 

187  - From the syllabus of Prof. Pepinsky’s course, CJUS P202, “Alternative Social Control Systems,” 
Spring 1996. 

188 ـ بوغنير، نوج (تحرير). (1843). معأالل يمريج ماثنيب، دلجملا يناثلا. هربندإ، ص 562.
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 ةيعامتجا، بلل نم بقلل ءانجسلا مهسفنأ. دقو دعاو مهسفنأ "سلجم ءاربخلا" (وضرتفأ اهنأ ةيروت

 ةدمعتم)، جأوراو الاصتاً عم ةعومجم ةيركيوك ةيلحم مهتدعاسمل ىلع داجيإ ئادبلل ةيفنعال نم

 جألل ةايحلا يف نجسلا اذامو عفتسلل مهل. امو غزب نم لذك اعتلاون شتنار ةعرسب ىلإ خسم

.(AVP) "ةرشع ةيالو ىلإو نكدا ووه اآلن فورعم لعى قاطن ساوع بـ"ئادبلل عورشملا يفنعلا 

 تقثبناو عيراشم ةديدع ةهباشم، ثملل عورشملا يذلا تناك معتلل نم أجله  ةأرملا يف لاةصق

 ةقباسلا. امف هو AVP؟ ايرهوج، هو مجموعة من تاشرو معلالل صملا �مةم ريفوتل ةئيب م�ؤن نة

 ةعومجمو من تاودألا يتلا تتيح ءانجسلل الأَّ اوملعتي لاعناود. ةركفلا ةطيسب اذإ، تحبصأو مأةفول

 رثكأ جيردتلاب.

 تبثأ نوثحابلا نويرظنلا يف ميلعتلا امتجالاعي نأ� ناودعلا فنعلاو ناكولس نكمي امهملعت.
 اذلو نكمي، ضمن حدود لويبوجةي ةيثاروو، هليدعت امعتسابلل ئدابم ملعتلا يعامتجالا ثملل [درو]

 نيب ثحبلا نأ� مادختسا ردود ةيباجيإ ريغ ةقفاوتم عم عملل نعفي
 دقو

 يكشتلالل قفو جذومن...

 (ةماستبا؛ ةلاح ءاخرإ تالضعلا؛ اصتالل رشابم حضاو حيرصو؛ عامتسا ن ط؛ ريوطت ثلاقة...)

 عجتلل ةيناكمإ اعلودان و/أو فنعلا ريغ ةلمتحم كأرث ريثكب نم ذاختا عداور ةيبلس باقعلاك أو
 خيبوتلا أو راعشإلا بنذلاب.189

 دقو ءاستنلل عن لتك "دودحلا ةيجولويبلا ةيثارولاو" (هلل ناك يدناغ نم صفن رخآ؟)، لنك

 ديكأتلاب اننكمي نأ بقن،لل يفو ةقيقحلا نأ نسحتسن، ةمدقملا األةيساس لـ AVP، امك متي توحيضاه

 يف هتسملل كلل ةشرو معلل... هنأب «سيل نم يرورضلا نأ نوكت تانئاكلا رشبلاةي ةفينع مع

 اهضعب ضعبلا، أون فنعلا يرشبلا لسي ّسملامً هب، تحى يف نجسلا». كلذلو فنإ ميلعت اينقتت

 «نكمي نأ... ديفي ريثكًا لا �منيئيه باكترال ءادتعا». ىلعف يبسلل اثملا،لل مهميلعت (أو ميلعت

 ةيفنعال

 يأ� انم) تاراهم ةيوفش خيفّض نم مهتجاح رللد� ىلع زازفتسا ام فنعلاب. رثكأو من هاذ،

 مهدعاست ةقابللا رثكأ ىلع ظافحلا لعى مهتمالس مهمارتحاو مهتاذل يف فقاوملا ةجرحلا. وتذانرك

 اليل ركود من ةعماج كادوات ةيبونجلا: «أن� هاذ ساسحإلا ةميقلاب ةيقالخألا طبترم انساسحإب
 طبارتلاب عم تانئاكلا ةيرشبلا اىرخأل.»190

 هذه هي ساسأ ظنلارة ةيملاعلا ىلإ فنعاللا. نحنو ال نثدحت انه طقف نع
 

AVP ةمدقمو 

 ةداعتسا ضعب لا �منيئيه للعدوان ىلإ باوص "ةلاح ةيوس"، بلل نع ةيناكمإ مهبلغت ىلع ضعب من
 
 
 

189- From Lila Rucker’s chapter, “Peacemaking in Prisons: a Process,” in Pepinsky and Quinney, op. 
cit., pp. 174, 177, & 175. Rucker is quoting various authorites. 
190  - Ibid., p. XX. 
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 ةلزعلا رلاوةيح يتلا اهلبقن مويلا عضوك يبطعي. امدنعف نوكي مهعسوب وحتيلل ىرجم ارصإرمه

 ريدجلا رابتعالاب ىلإ ةءافك ةيعامتجا، ةداعإو هيجوت مهعفاود نم "ةطلس ىلع" صخش ما إىل

 "ةطلس عم" نيرخآلا، حبصيسف مهيدل نوع من ةبرجتلا ةجضانلا يتلا نكمي ىتح لان "ريغ لا �منيئيه

 باكترال ءادتعا" ماعتلالل اهعم.

 امكو وقتلل ركور: «نكمي نأ بلجي رمألا ازخوً فيفخًا نم ةراثإلا إن انحمس انسفنأل

 راضحتساب صرو يوحتلل زكارملا ةيحيحصتلا ىلإ زكارم ةيئافش».191 ةحارصبو، أواقف عىل

 كلذ، فرتعاو ينأب رعشأ زخوب فيفخ نم ةراثإلا صوصخب جمارب مثلل AVP. روصتف إاذ

 اننكمأ يوحتلل ماظن لاعلادة يئانجلا يكيرمألا هلماكب نم تلاخنيز يف تاعدوتسم باقعلاو ىلإ

 حإفدى ضفألل غيصلا يه نعدام يدمتع

 عم تقولا.
 �مةربتخ

 ةداعتسالا ءافشلاو يعامتجالا، وهاذ يثدح ابلاغً.

 لصملاحنو ذوو ةيلقعلا قتلادةيم ىلع تاسرامم ةيلصأ

 إذا اننكمأ رطبيةق ام حتويلل ماظنلا يئاضقلا رب �مهت ىلإ اشمرعي ةيئافش ثملل AVP، سفوف

 دعاسي اذه يثكرا، نأل لتك لامراشعي أشنت نم ئدابم يحصحة. كئلوأو نيذلا انقصلأ مهب ةفص

 "منيمرج" هم يف عقاولا تانئاك ةيرشب اهل ماكلل ةيناكمإلا ةيرشبلا، مهنكل نولوزعم. اذإف ناكت

 ةميرجلا نواعً نم لازعلة (أي نواعً من فنعلا)، الف نكمي اهؤافش عن قيرط باقعلا ماقتنالاي

 (يذلا هو عون رخآ نم فنعلا). جيب أن يتأي جالعلا يقيقحلا نم ءيش ال تميّ لإى فنعلا بةلص

 الو قلخي ةلزع رثكأ. بفدالً نم لاقولل نيحناجلل: "ايه، فرصنا من انه" امك بحي لاطشان

 ىلإ انه". يفو ةقيقحلا هاذ مأر
 �عد�

 فوزولوب نأ اهغيصي، اهلوحت حماربلا ةيحالصإلا ىلإ: "ايه،

 عجيلل قعلالل فجيلل دنع تيخلل ما سكتون لعهي احلالل إن حت تل ةنيكام لاعةلاد ةيئانجلا اهرسأب نم

 باقعلا ىلإ ءافشلا.

 عمو لذك نوكيس انمفايً ةماقتسالل، يغور جمٍد يف ةياهنلا، فقوتلا دنع هذا الحد� ألن� انيلع نأ

 ركفتن امب قد هعقوي نمزلا نم ررض خشلص يف نجسلا. دقف اقلل يل اذت ةرم اري تلوهنوشز

 سسؤم تائيه عمتجم ناس وكسيسنارف، ددرًا ةريصب يداروب ورثورب-سثيت: «مجملل نصاعة
 
 

191 - Ibid., p. 172. 
 ةوطخ ىلإ امام يف ضعب الاحالت. نكل ضرغلا نم ماظن قعلاوتاب يف

 
 يف الوعقا، ميكن نأ كتنو "إلفحالصية"

 فيلاكوراين غتير بشكلل سوملم ماع 1976 نم ماظن إصيحال ىلإ ماظن قعايب. بسحو وؤسملل يمسر يف قملااةعط

 تيرجأ باقملة هعم دعب يلاوح 20 اماع، لم نكي اذهل الغتيري "ايعجارتل" أي رثأ ظوحلم ىلع احلة نسةب الجيرمة في

 ولاالةي. دقل بصأحنا كلمن نآلا اماظنً اغلابً ام يوحلل السمنيئي غير علانيفين ىلإ صاخشأ ينعفين.
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 انتلادع يه خفل ةقيقحلا، ثملاه ثملل مجملل ةعانص انتحص. كلالل ضكري فلخ ثدحلا». ىتح

 جماربلا يتلا يفش بدالً نم أن بقاع يه خفل ثدحلا.

 امدنع ركفتن ددعب جمارب حالصإلا يتلا يه "فلخ ثدحلا" - هوذا ماع لعى ام ودبي - بندأ

 يف ةيؤر ببسلا يذلا عجيلل ماظن ةلادعلا يئانجلا ال يصنع عمتجمًا ضفألل. انيلع نأ طبهن يف

 لسلسة اببسملات، أون لنج ماظن انميق دجنو ام بجي خدإاهل نم تارييغت نكمي أن حتولل دون

 ةميرجلا فنعلاو لزعلاوة يف ماقملا وألالل. نإ يدحتلا لاحيقيق يتأي نم "تح تال" سانأ مثلل

 اريرباك وسودراكو، أو ثملل وحتلل كلذ ددعلا يذلا ال ىصح نم يريثم بغشلا يف ةسردملا

 ناثلاوةي والذي حبصأوا من أفضلل ءاطسولا، أو مثلل حناجلاين بابشلا يف لوس أنجلس أو فالآلا

 نيذلا نومظتني يف AVP جماربو ىرخأ تاذ ةلصلا، سيل طقف نم جألل ءافشلا نم حارج ةلزعلا

 يتلا تثدح اذت ةرم بلل من جألل رييغت شرطو لازعلة يف هذا ملاعلا ما نكم لاتلابي سانأاً مثلل

 ءالؤه - وملثان عيمجًا - نم شيع ةايح ةزجان. كلت يه ةقيرطلا ةديحولا للجورخ نم لاعةلز

 ملاتةددع األنواع يتلاو تدؤي ينقتًا ىلإ لاسلوك يمارجإلا أو لإى ِم حن أقلل لكشية.

 سيلأ كانه بضع قافنلا يف معلل يأ ءيش رخآ؟ وام هو لاـ"ممرج" يف ةياهن اطملاف؟

 ينوعد ُأذمكرك رمأب هانفشتكا وحلل أحد رثكأ تاعازنلا اماليإً يف نرقلا نيرشعلا: «اذامل يقلتنو

 مهضعب ضعبلا؟... سانلا انه [في ناقلبلا] اوقدص امود، امو اولاز صيدقون، ام هنوري هنوعمسيو

 نم لاتنويزفل.» انسح، ةحارصب، "انومرجمل" مه لاذني نوقدص ما هنوري هنوعمسيو من

 نويزفلتلا يراجتلا: نأل سانلا نولصفنم، نألو ةايحلا ةكرعم، نألو ةداعسلا انجراخ، كلذل اننإف

 عيمجًا موكحم انيلع سفانتلاب ضد انضعب ضعبلا نم أجلل علس ةيدام حمدوةد.

 هذه عبطلاب ةلاسر ةيروعشال زواجتت ةياعد ةيهاركلا ريغ ةقذحلا نويزفلتل دارغلب يمسرلا:

 اهنإ رثكأ ةيروعشال، لاتلابوي رثكأ يلعافة. يهو لم تنك رمتستل سمخ نسين بسحف، بلل ىلع

 قألالل نيسمخل ةنس (فامي يعتلق نويزفلتلاب وبجه صاخ). يفف ةفاقث رشنت ثملل هذه ئاسرلالل من كلل

 إذعاة وأ نويزفلت اوطلل مويلا رثكأل نم نيعبرأ ةنس - ئاسرلل اهتفسلف ةيساسألا يه ةدام فنعلا

 اهسفن - هنإف نم قافنلا أن عفتلل ئيشًا سوى قاعمةب أولكئ ذلاين لستسيمنو كلتل لارسالة ىلع حنو

 ريغ يعرش. نمو ةقامحلا داقتعالا كنأب بسكتس نمألا نيح كسمت كئلوأب دارفألا. «سرصتأف

 اهسفن يتلا ع�و ِملتُ فاهي، يندعاسيلف هللا»؛ نإ ههذ لاكةبات طخب ديلا ىلع رادجلا يه من

 ةقيرطلاب

 انلجأ عيمجًا اذإ نلصاوا قالطإ نيطايش ةلزعلا، ونم ثم انثحب امع هوعدت ثور سيروم "نمأاً

 ئازفاً" بإبقءا "انيمرجمل" يعبداً نع راظنألا؛ نمألاف يقيقحلا هل هجو فلتخم تمامًا.
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 نإ ماظن لادعلاة يئازجلا، طبقوسه ةيبتارتلا ةيتاسسؤملا، يذلا لأسب ةاضقلا أرمهتيد وسّلح

 اجرلل شلارطة فقأولل نيزانزلا، ضرعي، دون ةغلابم، بداليً ملمواسً نمألل قمعألا يذلا هدقفن.

 رثكألاو ةيواسأم هو اننأ ذخأن اذهب حلالل عيرسلا يذلا يضرتسي انعوج يلخادلا طقف امب يفكي كلي

 انلعجي قفخن يف حبلاث عن نمأ يقيقح يف عمتجملا ينعملا، ثيح بوسانع نأ نكون نيقثاو من

 ةبحملا معدلاو امهم ثدح. فال اننكمي  لطمقاً افقإلالل ىلع آخر دتعم... نكل نكمي نأ قلخن نوعاً

 نم عمتجملا ثيح فرعن، امهم ناك ام هلمحيس بقتسملا،لل اننأ نوكنس نيطاح ابلبحمة
 معدلابو.192

 

 
 

 يفاقثلا وه يسايسلا
 انعسوب مادختسا فنعاللا نم جألل حلّل شمكلة ةميرجلا، اننكل جاتحن ىلإ ءدبلا قالغإب بأباو

 ةنازنزلا. ةرمو ىرخأ، اننكمي طوبهلا ثالث تاوطخ ىرخأ إىل فسألل لسسلة سلاةيبب ورةيؤ أني

 فيكو نكمي خدتلالل يف كلل ةلحرم.
 أوالً - جاتحن ىلإ ةلادع ةيحالصإ ةبسنلاب للمنيفوقو، صوصخوًا نإ اوناك نم بابشلا. إذ نإ�

 ي�نورهظ لان ام هجاتحن نم أجلل ماظنلا هلماكب. هوذا لسي اقحارتاً
 دا

 AVP راشوون ورسترب ر

 يلاكيدارًا امراص؛ وهف ديدج عىل روهمجلا (قتأر حلطصم لادعلاة حالصإلاية ةرملل ألاولى في

 فحصلا يف ناريزح ماعلا 1998)، امك هنأ سيل رطتمفاً أو درجم ةركف جديدة ىلع نحو خصا

 بسنلابة ءاملعل عامتجالا. دهشتسنو ةرملل خألايةر ثورب سيروم: «امدنع حبصت جماربلا ةيعماجلا

 ةيضرأ ةيبيردت للرحاس نييسكذوثرألا ءاردمو نوجسلا حملاوانيم اجرولل ةطرشلا لاذني نوجتني

 انماظن يئازجلا لاوتيريمد... تسيل ىلع سامت عم بدأ حبلاث يدجلا يذلا قثوي رارمًا راركتوًا

 مدع لاةردق ملاتةلصأ ماظنلل يماقتنالا نم جألل زاجنإ يأ ضرغ يعامتجا يباجيإ»193 علافدالة
 ةيحالصإلا يه طخلاوة رمق دحاو، ةبسنلاب لتكل تاوطخلا يتلا انلشف اهيف عيمجًا.

 يناثًا - جاتحن ىلإ معد ربكأ ريثكب جماربلل يتلا نكمي نأ صتد� لاسلوك يمارجإلا، حتوديًدا،

 اصوصخو، من جألل بابشلا. يفف كلل ةنيدم ةيكيرمأ ابيرقت، واحتلل ةطرشلا تامظنملاو لاطتوعةي

 ءاطعإ ابشلاب ئيشًا ضفألل يك هولمعي بدالً نم فافتلالا وحلل تاباصعلا. مهف مظنيون ابمتاير

 ةلسلا، و�ي �حدثون نكامأ ةيضمتل تقولا، ضفألاولل نم كلل لذك يدلخون هذه نكامألا ونوضقي

 مهعم. نإ� دحأ ربكأ حارجلا يف جمتانعم هو جفلاوة نيب رابكلا بابشلاو، نمو متحملالل أاهن ةرك

 تقولا
 

 
192 - Morris, op. cit. This and the following quote from pp. 44, 46 and 45. 
193  - Ibid., p. XX. 
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 يهاضت فعض اصتالالل بني سانجألا ةيعامتجالا (ردنجلا) يف اهتاريثأت ةيريمدتلا ىلع ةفاقثلا

 ةيناسنإلا. بويجمانر "خألا لاكريب" و"تخألا ةريبكلا" امه ةقيرط بلغتلل ىلع ءزج نم ههذ

 امهنكل اسيل بداليً عن ةلئاعلا. ام من يدبلل نع ةلئاعلا؛ ةلئاعلاف لا �مةبح ةكسامتملا معتلل

 نود ةميرجلا (أو "ةياقولا ةيقابتسالا") عملابنى حصألا� للكةمل. ذفاونلاف تاذ لاقضناب ةلكشملا،

 يه عناوم نعملابى رثكألا ةيرخس؛ قفوو انتاحلطصم، إاهن قد "عفتلل" اهنكل ال ىلع ةلوليحلا

 تافشاكو نداعملا

 عفتلل. نآلاو حبصأ انمظعم مداكرً نأب ةينازيم اجسلون فرصت نم اومألل ماظنلا يسيردتلا،

 ةروصبو ةفيخس، هنأل تبث رارمًا راركتوًا نأ ميلعتلا يسردملا هو قيرطلا يناثلا رثكألا لاعفية،

 دعب لائاعلة اهسفن، يف داعبإ نلااس نع ةميرجلا. داهشتساللو ةلاحب ةدحاو، لم ددزي قافنإلا ذنم

 ةيادب تاينيعستلا من جألل K-12 يلعتلاوم يلاعلا يف معوم دالبلا رثكأب اليلقً نم 8% لكلل فدر،

 يف نيح أن إلانقاف ىلع بيدأت بابشلا غلابلاوين دادزا ةبسنب 18%، ذنمو كلذ نيحلا تضفخنا

 فنلاتاق ةيميلعتلا رارمتساب امنيب تعفترا جدران سلاجنو.
 تربليو ودير، وهو بتاك سلس بولسألا، تقلل سراح فرصم نيح ناك يف ةعساتلا ةرشع

 نم هرمع وهو عفدي نمث لذك أطخلا يف سنج ةيالو انايزيول يبيدأتلا ذنم ماعلا 1962. الو مررب

 لدهي يكل يعدي أن اظنم سلاجن ضفخي من فنعلا هنكميو نأ يكون ظفاً إىل حد ام بصخوصه.

 وهو وقيلل نإ� تاءارجإلا صلااةمر ضد رجلايةم يه، ةحارصب ةمات، ثملل "لافسر ءاجرعلا"،

 ال نوديري الولح، امنإ نوديري طقف روعشلا حايترالاب»194 رتواه لي �مح، ىلإ نأ� عبرأة

 يوذ ماكحألا الطويلة يف سنج ةيالو غنأوال هم نم يبسارلان يف لامدرسة ناثلاوةي فـ«سانلا

 كلذل، وبدالً نم قييضت خلانقا مهيلع نعدام عقي ررضلا: «أود� نأ ىرأ ديزملا سامخأ ءانجسلا

 نيسحتل يحاة سانلا حقاً. ةميرجلاف يه ةلكشم ةيعامتجا، ميلعتلاو هو عدارلا امك يه هلاح هو.

 نم هجلاود هلااةفد

 يقيقحلا ديحولا... اورمثتساف مكلاومأ كانه». غوصيو ثملل ينانوي ثيدح هاذ رمألا كشبلل يمجلل:

 «امدنع حتف ةسردم، غقل سجن».

 وأ امك وقتلل ةحول تانالعإلا: «حتفا ةسردم قلغت انجسً»؛ ميلعتلاف نسنؤي ةيناث. هنكميو نأ

 الاعفً ىتح دعب ثودح ةميرجلا. يفف ماستسوشاس، " �حمك ىلع" ةباش، تناك قد تضق عةد

 "ةيداع"، يأ أتةيبيد، مئارجل ىرخأ، مالتساب فص ابدأل. ناكو اهقيلعت: «اهنإ ةرملا األوىل نوكي

 ماكحأ

 يتلا ينحنمي اهيف دحأ ام ةصرف»195.
 
 

194   - Woodbury, Richard. “A Convict’s View: ‘People Don’t Want Solutions” Time magazine,  ug 
23,1993., p.33. 
195   - Webster, Katherine. “Verdict, guilty; sentence, literature,” Santa Rosa Press Democrat.  May 
31,1994, p.A6. 
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 هلل بجي أن نحولل ماظن لاعلادة يئانجلا رب �مهت ىلإ ماظن يلعتمي؟ امك نوملعت، اننكمي نأ نعفلل

 رثكأ ريثكب. هلل بجي نأ ديعن األموالل يتلا تس تب نم ادملارس ىلإ ماظنلا يبيدأتلا؟ اننكمي أن

 عفنلل رثكأ ريثكب، نكل بجي أياضً أن عفنلل لامديز واديزمل.

 اثلاثً - انيلع، ربصب مزحبو، كيكفت ةفاقث فنعلا يتلا تماق اهيلع انتراضح ةيداملا تساوبادلاه،

 زجءاً اءزجف، ةسسؤمو ةسسؤمف، ةفاقثب مالس موقت ىلع ساسأ "ثةرو ميقلا" يتلا طالل اظتنارها،
 يتلاو اعد إاهيل نترام رثول غنيك يف ةبطخ ةريهش هل دعب سأبنيعو نم هحيرصت ضد برحلا يف

 كرويوين.196
 ىلع أةي اح،لل يف نيح أهن نم حيحصلا أن ميلعتلا هو قايرتلا فنعلل، سيلف حيحصًا لاقولل إن�

 ميلعتلا ال ينعي رثكأ نم ثوكم بابشلا يف لامةسرد. فيك نكمي كلذ، مهو نوبلجي مويلا معمه

 فنعلا ىلإ اسرادمل نم الخلل رثكأ نم ةئم فلأ ةعطق  حالس يران كلل موي، يأ نويلم يف

 ق رثكأ امم اهيدل سرادم ةيوناث، واذإ
 ىلإ ماظن نوجسلا، نإف كلذ حوده
 �رتب

 ةنسلا؟197 يفف تايالولا ةدحتملا، يتلا لداهي انآل زكارم ست
 انئش يضملا ُقدامً نم جألل ساتةداع أموالل سرادملا يتلا ست

 حيلّل ةلكشملا نأل فطألاالل نوسلجيس يف لتك لامداسر لاحةنس رهظملا لاو �مىنتع اهب يجداً

 ال نوملعتي ئيشًا بيرقتًا ىوس ةيفيك لاحوصلل ىلع عملل. علافدو ربكألا ميلعتلل ليس نصق نل

 كملاو�يةف

 ةفاقثلل
 �عضر

 يومتلا،لل مع أن كلذ يذؤي؛ نإما هو راقتفالا ىلإ فدهلا. صقنف متلاويلل هو درجم

 ةيداملا ةنهارلا. هذهو ةفاقثلا اهسفن يه ايتل انلعجت اضيأً دقتعن نأب ءانب نوجسلا  رثكأ انامأً من

 سرادملا، عجتولل لامادرس ريغ ةنمآ إىل حد� أن بابشلا نورعشي نأب� مهيلع محلل لسأةح

 ءانب

 امدنع يذبهون إىل كانه.
 دقل ضرعت ميلعتلا موجهل رمتسم نم نيروحم ثيحب لم دعي عسوب ىتح تلاميولل ديجلا - أوان

 ىراج من

 نمو جةه

 دكؤأ أهن جاتحي لإهي - أن هيبلي مامتًا. نمف ةهج، يتأي انلافطأ إىل لامدارس ميلعتب ال

 بقلل مهيملعم هنأل، كبولل ةطاسب، ازيولل مالعإلا يريهامجلا ميلعتلا دون ةصخر.

 ىرخأ، لارم�بون لااع �مون مهسفنأ - انأو هركأ نأ وقألل اذه - اودقف ةريصبلا وحلل ضرغلا من

 ميلعتلا؛ دقف لصووا ىلإ ةعانقلا نأب ميلعتلا ينعي ارمأً اوحداً فبسح: ريضحتلا معلللل. تاعماجلاف،

 امك غاص ذكل مؤارخً يمزلل يل، «تداعأ اتبراك اهسفن تاكرشك». ميلعت يلعف - هنأل مكوا

 تأرجت تحرتقاو حإدى تاحشرملا حماطلاة إىل بصنم مدير ميلعتلا يف اينروفيلاك مؤرخاً «نحن
 
 

196- King, Martin Luther. “Why I am opposed to the war in Vietnam,” delivered in Atlanta,  3rd 
Sunday in April, 1967. 
197  - [Reference to 100,000 guns in school per day] 
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 ةجاحب لإى خدإالل لانفون صبلارةي ةيليثمتلاو لإى جاهنملا»، بدءاً من رلاوضة عاصفداً. نكوت ىلع

 دعتسااد عافدنالل اجراخً ىلإ قودنص عارتقالا، نيح تفاضأ: «هاذ رمأ ماه... ببسب اتابلطتمل

–  لاجةديد». سيلو من جألل تابلطتملا ةيلزألا سحإللاس فدهلاب أو امجلالل أو ىنعملا 

 ةيداصتقالا
 هوأ! انسحً.

 ذلكل، بجي نأ كردي ىتح كئلوأ نيذلا، ثملل ودير، يداعفون نع ميلعتلا صوبفه ايرتقاً ةميرجلل

 عضو سانلا يف سرادملا يكل لصحيوا لعى فئاظو سيل اميلعت؛ يفو ةقيقحلا، نإف ميلعتلا من

 هو ءزج نم ةلكشملا ألن� انتفاقث، امكو عتّلمان نع يطاعتم تاردخملا منلاذوجي يف نأ�

 أن� طامنأاً ةنيعم نم ةايحلا "نحاجًا" امنيب يه ايلعفً ىلجتت شفكلل اميف يعتلق ينجتبب هذا موهفملا

 اكيرمأ، ربتعت

 سانلا طابحإلا غارفلاو. تاجاحلاف ةيناسنإلا ةيلعفلا نكمي أن نوكت ةفلتخم جداً.

 ... ال نكمي جرلللل [ةأرملاو] نأ رهدزي إاذ ناك هملاع ماكلابلل ةرابع نع عيضاوم هنكمي

 أو ساهعام أو اهسملت أو اهقوذت أو ش �ماه. ايزيرغو، ءاوس ناكأ نم ةليبق يف اينيغ يدجلادة

 كولم املالل يف وولل تيرتس، يميلل نئاكلا يرشبلا ىلإ عشلاور نأب� ةايحلا لعى هذه اهتيؤر

 وأ اكلمً نم
 ألارض بجي نأ نوكت ضاخعة عونل من ةياغلا ىمسألا.198

 ههذ لامالحظة نم بقلل طلسة ةيحص ةيلاع ىوتسملا: «ذنم عضب نسوات،
 �ر �دتد

 موؤارخً

 ترشن ةرازو ميلعتلا يحصلا ةيهافرلاو يف ستسوشاسام ساردة، و ُك تر دعب لذك يف اسنرف،

 ءاج اهيف نأ ءاملعلا ءاربخلاو نييداصتقالا اودكأ ةرم ىرخأ ىلع ماوعلل رطخلا ةقلعتملا ضرمب

 بلقلا. وودجوا نأ ببسملا وألالل تاحبذلل ةيبلقلا ةلتاقلا، يذلا  �و صف أوايلً هنأب ءايتسالا من
 معلا،لل طبترم جداً نادقفب ىنعملا أو ضرغلا يف ةايحلا.»199

 تنكو يف هتسملل اذه باتكلا قد ترشأُ ىلإ نأ� بايغ� ىنعملا ضرغلاو رسفي راحتنا لامنيقهار

 يف بونج نطسوب. نكل لسي نيقهارملا طقف؛ يفف بونج ايقيرفأ، امدنع طقس ماظن صفلالل

 معنى� أن�
 مهتايح

 يرصنعلا اريخأ، رعش ضعب ضيبلا نمم اوقلعت اذهب اظنلام نم جألل ءاطعإ

 عاقلا طبهت نم مهتحت. يفو ةلاح أو نيتلاح، ترحتنا تالئاع ةيقيرفأ اهلماكب ببسب اهروعش هنأب

 «ام نم قيرط لإى مامألا... امو نم بقتسملل ضيبلل يف اذه بلالد»200 تلاقو إىدح اهجلات

 لوؤسملاة إن� أعءاض ةفئاط اوببة ءامسلا يف ناس وغييد نيذلا أقدموا ىلع راحتنالا يف يف اعلام
 
 
 
 

198   - Friedman, Meyer and Ulmer Diane. Treating Type A Behavior—and Your Heart.  New 
York: Ballantine, Fawcett Crest, 1984, p. 196. 
199 - Deepak Chopra, quoted in Noetic Sciences Review, No. 28 (Winter, 1993) p. 19. 
200 -  Quoted in the Pacific News Service, August 9, 1992, p. 6. 
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 مئاليون "طمنلا يجذومنلا" سانلل لاـ"بنيثحا نع "غضر يكالهتسا" مهتايحل.201 هوذا
 

1997 

 كشيلل نمذوجاً نمل؟ بطقاً لدلليلل يبطلا لا �مستدهش به وتلل، نإف كلل درف انم ثحبي عن ضرغ

 يكالهتسا هتايحل. نعودام رمتست ةفاقثلا يف انرابخإ اننأب نولصفنم، رجمود عيضاوم ةيئايزيف

 عزنت ىلإ كالهتسالا، ةمسقنم الب مألل موكحمو اهيلع سفانتلاب، حبصيس نم بعصلا جيإاد مثلل

 لذك ضرغلا.

 كمهنا ُت ةرتفل يف جمانرب ناك ملعي مأتلالل سانلل نيذلا ُش صت مهتالاح ىلع مهنأ نوباصم

 فاشتكال، انفشتكاو، أن� مأتلالل ئدابملاو ةطبترملا هب ترفو هلم لاةيامح
 نيئيه

 زديألاب. نحنو انك

 نم ضعب أسوأ تاريثأت قلقلا، امب يف لذك ضعب هتاريثأت ىلع ظنأةم مهتاعانم ةفيعضلا. وعم

 كلذ، انأجاف ددع سانلا حني اولاق: «إذا اننكمأ ةداعتسا انتحص باقملل يلختلا نع كلل ام هتملعت من

 اذه جمانربلا، فوسف لن عفألل».

 اذلو حلافلّل قيمعلا ماتلا ءابول ةميرجلا - يأوضاً داسفلل عتلاوصب ةرجهلاو - حلالل يذلا معيلل
 نأ ي�حِلق لانسا ىذألا مهسفنأب آلابوخنير، هو حلّل يحالصإ، سيل نم أجلل كئلوأ نيذلا باُتولا

 بقلل
 بسحف بلل من جألل ةفاقثلا اهتاذ. جأ،لل نحن ةجاحب ىلإ ديزملا من جماربلا ةيحالصإلا في

 نوجسلا؛ جأ،لل نحن ةجاحب ىلإ اعإدة ءاشنإ لامسراد نأو ناهعد ملع بابشلا فيك نوشيعي (دون

 �ه،لل بدالً نم نأ طبث، "بثح
 س

 نأ ركذن اذامل نوشيعي) اننكل اضيأً ةجاحب إىل ريوطت ثقافة

 ناسنإلا عن ىنعم هتايحل".

 ملاعلا يذلا ُأعيد� ةغايص هلوق يف ةرقفلا ةريخألا هو روتكيف كنارفلل. نارفوك،لل يذلا تدرب

 باصعأ يف هنطوم انييف، ىضمأو نيتنس فصنو نم هتايح يف لذك ميحجلا لا �مىمس

 اجنو لكيبت هباتك كألاثر رواجاً ثحب ناسنإلا نع ىنعملا ةرشابم دعب هجورخ من لتك حارجك
 ةيريمدتلا، مغر أهن واي ةبارغلل صتنار اهيف. نمف ُلجج فنعلا ىقترا يكل أسيلل لاسؤالل زتيفشوأ
 ةبرجتلا

 قمعألا اندوجول: ام ىنعم ةايحلا؟ ام فملاَتضر انب نأ معنلل ههنا؟

 احالصإً ةقيرطب ام نكل� كنارفلل هذب ىلإ ام هو دعبأ من
 عَترب

 نإ� درجم رطح اذه لاسؤالل

 نأ� ىنعم
 «تعأقد�

 كلذ؛ دقف ىأر نأ� ىنعملا ايقيقحل ال نكمي نأ لَّفق، امنإو بجي نأ فشتك:

 اندوجو ال عرتخ نم انلبق بلل فشتك حألابرى»202 اذكهو يف نيح نأّه ىتح ساسحإلا ىنعملاب

 يجالع (سواء انلصح هيلع من زفقلا ىلع حبلل يجنابلا، ومن دون أن ركذن ةقرفتلا ةيرصنعلا)،
 
 
 

201 - From a San Francisco Chronicle editorial, Friday, March 18, 1997, p. A24. 
202   - Frankl, Viktor E. Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy. Translator Ilse 
Lasch. Boston: Beacon Press, 1959, p. 101. 
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 نإف ىنعملا يقيقحلا يتأي نيح حبصن نيطبترم ةقيرطب ام ضرغب لعأى زواجتي انسفنأ وام عبدها.

 وقتلل انويل، اهرمعو 91 اماع، يتلاو يضقت اهتقو ضئافلا في ميلعت تاراهم اهتربخ يف ايخلاةط
 نيرخآلل: «دقتعأ أكن إذا لم ستتعط ةدعاسم آرخ، الف  عفن نم كتايح.»203

 قفو روظنم كنارفلل (ايذل دمتعت هيلع "مهتسرد ةثلاثلا يف جالعلا يلحتلابلل يسفنلا") نحن ال

 ةطاسبب بيكرت ءيش ام يذ ىنعم هلعفنل نأل� انيدل ئيشًا ام اذ ىنعم ليك هلمعن، بلاوحث

 هو أن فشتكن ام هو هاذ ءيشلا. وكلل ام أوقهل يف هاذ باتكلا ديري طيلست ءوضلا ىلع عيطتسن
 ألينن دقتعأ نأ� من نكمملا فيرعت ام له ىنعم لابنةبس انل، ننح نيذلا شيعن يف لقب يقيقحلا

 لذك ثحبلا،

 ةمزألا ةيخيراتلا ةنهارلا. ألن ةمهملا يه قلخ عمتجم بح، قيرطلاو مهفل كلذ مايقلاو هب هو

 فنعاللا. ايأوً انك، انعسوب روثعلا ىلع يرطقان صاخلا مايقلل كلذب. اذه هو معلالل يذلا يطعيس

 ىنعم�، رفدايً ايعامجوً. ريبعتلاو رثكألا الامجً يذلا عأرهف نع هذه ملاهةم يتأي نم ةلاسر

 نياتشنيإ امدنع كنا يف نيعبسلا من عمهر. سيلو سمتابرغً نأ صتحب هذه قفلاةر اصلةريغ تايحَان

 اهبتك

 ةروهشم جداً اميف دعب:

 «نئاكلا يرشبلا ءزج من كلل، ندهوع "انوكل"، ءزج ددحم يف نامزلا لاومناك. وهف يربتخ

 هراكفأ وهرعاشم ءيشك صفنملل نع ةيقبلا - عون نم مهولا يرصبلا هيعول. هوذا مهولا هو نوع

 نم نجسلا ةبسنلاب انل، انديقي إىل انتارارق ةيصخشلا ىلإو لاعةفطا هاجت ضعب صاخشألا ألاقبر

 انيلإ. انتمهمو يه نأ ررحن نأفانس نم اذه لاسنج نع قيرط عيسوت ةرئاد ةمحرلا ثيحب تعقنا
 كلل تاقولخملا ةيحلا وكلل امجلل ةعيبطلا.»204

 ةمهملاو يتلا تملك اهنع نياتشنيإ سيلت اذهل لارصع بسحف؛ امنإ يه ةمهم ةيناسنإلا يف كلل

 كلت ةمهملا حرطت اهسفن نآلا حاحلإب صاخ، نعدام
 نكل�

 ةنمزألا، ءزجو نم ةلاحلا ةيناسنإلا.

 عمتجملا لا �مبح، و"كلل ةعيبطلا ةليمجلا"، زممقاً نم بقلل ىوق لاجعش ازعنالاولل. ففي حالل

 ةميرجلا، نحن درطن ُأاسانً نم متجملاع مهنجسنو يف تاعدوتسم،  الو ةجاح للتذكري نوكي

 ةلكشم

 مهدرطب لابمجلة جراخ ةايحلا نع قيرط ةبوقع ملاوت ةيربربلا، نحنو ريغ نيكرد اننأ بقيان

 انسفنأب يف نجسلا - نجس انتدارإ لايرمضة انفوخو ضغوبان يذلا انيقبي نيديعب مهنع. سووف

 نكمتن نم برهلا نم نجس انماهوأ امدنع مهعدن جراخ نجسهم يذلا من تنمسإلا دحلاويد.
 
 
 
 
 

203  - Midlarsky, E. and Kahana E. Altruism in Later Life. Sage Library of Social Research. Thousand 
Oaks, Calif.: Sage Publications, 1994, p. 79. 
204 - Einstein’s letter was reprinted in the New York Times, March 29, 1972. 
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 يبقلل ةياهن ماعلا 1997، مدق نوقابلا لعى ديق ةايحلا من نيزئاحلا لعى ةزئاج نوبلل للسالم
 ةدشانم ةكرتشم نم جألل رييغت يعولا يناسنإلا يف ةيفلألا ةمداقلا؛ دقو سأماو مهءادن "دقعلا يلودلا

 جألل ةفاقث مالسلل اللاوفنع افطأللل ملاعلا". ةيناسنإلاف تأدب ملعتت ءطبب نأ� فنعاللا ةوق ةقالخ

 دحب اهتاذ لعى بمدأ ماظن عدبم. وهف ودبي هنأكو هنملاج ديحولا ميكحتلل نيب تاعازنلا ايذل نم

 يوتحت

 يوتحي ىلع طاةق مالس يف هتروريس. فنعاللاو (ردقبو ام يعسوب أن ىرأ، فنعاللا وحهد)

 عفيلل هذا نم الخلل اعنإش صوةر ناسنإلا عواضً عن حلاطّ اهنم، هوذا وحده يدؤيس ىلإ ريغتتا

 ةقيمع طويلة دمألا يف اظنلام يعامتجالا ما يدؤيس عفالً إىل قيقحت فادهألا لاملطوةب عمتجمل

 بحملا� ضنم عمتجملا طعملاى مالسلو رقتسم عم نيرخآلا - يأ راصتخاب، ىلا عمتجم لامحب�

 ماشلل. عسوبوان انآل أن فيضن ام قد تكون ةيصاخلا رثكألا يمهأة فنعالل: إهن مدقي سانلل هدفاً

 - وهذه ةمهم نكمي اهقيبطت قرطب ةيئاهنال يكل مئالت تاردق كلل درف، ءاوس تناك صةريغ

 ءافطإك زاهج نويزفلتلا أم ةريبك ةداعإك رظنلا اميف سسؤي برحلل.

 مل انطعي خيراتلا ىتح نآلا الاثمً نع ةروث ةيفنعال كّلةي تداعأ ءانب ثقافة نم فسألالل إىل

 ىلعألا؛ ىتحف حافك ةيرحلا يدنهلا، ربكألا ىقنألاو ىلإ حد ديعب، خجر نع ةرطيسلا يف هتاياهن

 هنكل اناطعأ ما يفكي نم تاحيملتلا تلاي انلعجت ىرن فيك ميكن أن يكون مثلل هاذ رمألا حمتالمً.

 ةقيرطلاف يتلا علقأ اهب بابش ةضافتنالا نع تاردخملا، ىلع يبسلل اثملا،لل تناك زجءاً من

 ةيصخش تنالافاةض ككلل. نألو� مهسرادم تناك ةقلغم كشبلل رمتسم نم بقلل تاطلسلا ئارسإلايةيل،

 يف ةيبقأ مهتويب أو عىل حطسأ نزاخملا. نألو� لاصالت
 ةي

 ماقأ نوملعملا نوينيطسلفلا ادمرس س

 ّطلة - اهضعب ةجيتن عفأالل ةعطاقم عتم �مدة
 ع

 ةيراجتلا بني لافنيينيطسل نيبو نييليئارسإلا كتنا

 اهضعبو خآلار ءزجك نم تابوقعلا ةيليئارسإلا - تبادع سانلا ظنأةم خاصة مهب عيزوتل بيلحلا

 حالصإو  تارايسلا  قنولل  نيباصملا  ىضرملاو  ىلإ  تادايعلا. ناكو  بارضإلا  لعى  وهج

 صخلاوص أدح تاريغتلا يتلا تلصو قمعب ىلإ جيسن ةايحلا ةينيطسلفلا؛ دقف كنا ءابآلا لاذني

 نوبهذي ىلإ لاسنج نوفلخ ومهءار عأداداً متةدياز نم طألافا،لل امك ربخأ كرابم يفص: «كلل

 أرماة تحبصأ امأً كللل فطلل». يفو كلت ةرتفلا ةزيجولا، عندما تناك ةقاط فنعاللا ةلماع، دجو

 نوينيطسلفلا نأفمهس نولمعي رثكأ ريثكب نم مجدر درمتلا ضد طلسة ةيجراخ: اوناك نوديعي راكتبا

 مهسفنأ متجمكع يندم. لوعفلل اذه، اذهو ام يريث هابتنالا، اوناك يعيودن اقيإظ بملادأ لاخلاد للئاعلة

 يف اذه حافكلا صتملا �دع، يفنعاللا
 ىتحو

 ملاو ةع لاذي تناك هل جوذر لصأةي يف ممهعمتج.

 ةتقؤم طقف، قثبنا جملاتعم لا �مبح� مكحةلص ةيوناث. ومل نكي درجم ةلصحم ةيوناث؛ دقف

 دوامً كلذك - ةجيتن ةرشابم رايخل فنعاللا. يفف صفلالل ثلاثلا انيأر ةحصلا نلافةيس ةروصب

 ناك - وهو
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 يتلا ودبت حوضوب ىلع درفلا يذلا أجلي لإى هاذ رايخلا. نآلاو انأدب ىرن ةحصلا ةيعامتجالا

 لجملاوةب ةعامجلل كشبلل ماع.

 اذامل إذاً تنوك تالمحلا ةيفنعاللا ةداع درجم تاجاجتحا ىضوفو؟ اذإو تناك يوتحت لعى

 روذب ماظنلا قالخلا، املفذا هذا مهفلا يبعشلا فنعالل هنأكو عون من ةروثلا، املوذا متسير

 ءاطشنلا نويفنعاللا نم جروج سكوف ىلإ األةوخ ناغيريب يف قرخ نيناوقلا ريكعتو وفص ما

 لإهي رومألا معوام؟ فوسو ىرن أن� سانلا ال يمليون ىلإ فارتعالا نعاللابف طقف ألن�

 ىضوفلاو يه ريبعتلا ديحولا هنع، امنإو نأل نلاشانيط نييفنعاللا هم نوديحولا انيذل ىدؤت

 يف تاعمتجم ىحضأ ضعب عاونأ لافوضى م �سِّلامً هب، راكتحالاك يناطيربلا للملح تاجاجتحالا

 نوثبشتي اظنلابم

 ونطقلا نهلادي، أو ةقرفتلا ةيرصنعلا يف تالفاحلا يف نومتيرمغ. امكو اقلل سيئر ةفقاسأ
 رودافلسلا موريور بقلل هلايتغا يف 27 راذآ ماعلا 1980:

 «ال ديرأ نأ نوكأ ةضراعم، امك يقلل ينع هاذ عوبسألا. ديرأ نأ أكون ببساطة درجم ديكوت؛

 امدنعف وقيلل ءرملا معن لقانعته ةيتاذلا، هنإف ال هباجي... نمو يعيبطلا نأ� ضعب نيرخآلا ال

 نوركفي ةقيرطلاب اهسفن لاتلابوي دحتث ةهباجملا.»205 [روريمو 1988 ص 81]

 نإ� لاذني يسيرنو بصةرو ءايمع ىلع ردحنم بجي أن قلق مهتحار نايحأًا نم بقلل سانأ

 احيولون ذاقنإ تحملّيمه.
 

 
 
 
 

 ىمس بابش ةضافتنالا ابلاغ، ةروصبو غري ةلداع ضعب

 
 
 "افطألل ةراجحلا" (امك

 رقفألا
 اذل باصأ

 ءيشلا) رمأاً ام اذ ةقالع ةريبك ديدعلاب من تالضعملا ىرخألا. دقو تانعبت طبارتلا خطوة طخةو

 نم يطاعت تاردخملا ىلإ لاجةمير اهسفن، اريخأوً ىلإ فقدان ضرغلا يف ةفاقثلا ةيعانصلا ايتل

 طيحت انب يف لاعملا ثيدحلا. انبهذو نم جماربلا ةيحالصإلا لإى جماربلا ةيئاقولا يتلا يفش بعض

 عبانم ةلزعلا نمض تاعمتجملا، ىلإ - اذام سنهوعد؟ - جمانربلا يعادبإلا األهم ماظنل ميق ثكأر

 ةحص.
 يقلتو مألا ازيريت ضعب ءوضلا ىلع ههذ لاخةوط ةيساسألا: «متنأ يف برغلا نم أرقف ءارقفلا

 روايحً... انأ دجأ نم هسلالل نأ مدقأ انحصً نم زرلا لإى صخش عئاج، نأو شرفأ ريرسًا
 
 
 
 

205   - Romero, Oscar. The Violence of Love: the Pastoral Wisdom of Archbishop Oscar  
Romero; 

compiled and translated by James R. Brockman. San Francisco : Harper & Row, 1988, p. 81. 
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 صخشل ليس دليه ريرس، لنك نم أجلل ةاساوملا أو عزن ةرارملا بضغلاو حولاودة يتلا يتأت من
 نامرح يحور، نإف كلذ قرغتسي وقاتً وطألل.»206

 مع
 �مبح�

 بلغتلاف لعى نامرحلا يحورلا عملل صخشي زايتماب هنكل أياضً سمألة ءانب عمتجم

 نيرخآ - يفو ةياهنلا، مع كلل نيرخآلا؛ إهن كيكفت ماكلل تيبلا يذلا هانب فنعلا وابلدء ءانبلاب

 ددجمًا عونب آرخ نم قلاوة.

 هذا طبثم ممهلل. معن! نكل ليس من يرورضلا الطإقاً نأ أدبن من ةيادبلا؛ ىلإف ناجب كلل

 كاشملالل يتلا ببست اهب طبنتسا يدناغ نربااجمً يعامتجاًا هذهب رجلاأة بسحف، دقو نحج هذا

 جمانربلا بيرقتًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

206   - Becky Benenate & Joseph Durepos, editors. No Greater Love. Novato: New World  Library, 
1997, pp. 94f. 
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< <ð^ßfÖ]<sÚ^Þ�Ö] 
 

 
 
 
 

 «هولل كانه ام هو رثكأ ةجهب، ةبسنلاب قعللل ريغ دساف، نم ةمهم ءارجإ تانيسحت ىلع هجو
 ضرألا، رثكأ نم كلل دجملا ميقعلا يذلا نكمي هباستكا ربع ريمدتلا.» ـ جروج نطنشاو.

 
 ألح� باش نهدي ىلع يدناغ بااؤسللل: «ام يذلا عجيس،لل اقح،

،1940 
 تاذ موي، من ماعلا

 نييناطيربلا اننوكرتي اننأشو؟» باجأف يدناغ قلأتب: «مدقت ساتيئانث يف لا َغ زلل»207

 أن� ناغدي اكن جا �داً حقاً
 �يص �دقوا

 أود� نأ يختألل كلذ يذلا ناك نم أولكئ نييروثلا لاذني لم

 نأشب فنعاللا. ناك دقتعي - مأيولل - أن� ناغدي ناك ددبي لاوتق راظتناب اللحظة ةبسانملا طإلالق

 ثةرو ةيقيقح، نكل� فنعاللا كنا لاثةرو ةيقيقحلا. اقحو، انيرغي لاؤسالل عن بيلاود لا َغ ؟لل أجلل،

 بيلاود زغلالل كولل ام اهدناس. يفف كلذ تقولا يذلا ناك هيف يدناغ غوصي هذه ةباجإلا، تناك له

 ةبرجت نيسمخ ةنس فلخ بالود زغلا،لل ملو دعي تهم �ماً نأب بيدو اعرابً. انعسوبو الافرتضا

 بيرقتًا

 هنأ دصق ما هلاق بسحف؛ اذاملف ناك بالودل لاغزلل عضاوتملا ثملل هذه لاقةو؟

 فنعالل ناهجو: هجو اعتلاون عم ريخلا هجوو نواعتاللا عم رشلا. ناذه جولاناه، أو

 ح �دي� فيس اهارغايتاسلا، امه ام هاعد يدناغ جمانربلا ءانبلا، ثيح تخقلُ ءايشألا وُتجير

 كعمتجم صاخلا هيلعو ووه ام بغرأ� يف هتيمست جمانربلا لا �مقيع، ثيح رتفض لُنامهمس

 نيرخآلا ضإلعكفا أو كلالغتسا. امدنع يكون لعكي أن موقت امب هو سمألة تقو تاحالصإ يف

 نأ� مظعم لاذني نوركفي نأشب فنعاللا هم ثملل كلذ باشلا الذي حلأ� عىل محتلل تالواحم

 ىلإ حد� ريبك، مغر

 يدناغ يف ماعلا 1940 - مهنإ نوركفي بناجلاب قيعملا طقف.
 نم دحأ ثكأر ةيرخس نم ينيكث غنيدلوب يف هتظحالم نأب� فنعاللا ناك يجداً موجهلل سيلو
 ام

 عافدلل، يتلاو، إذا انعضو ةباعدلا ابناج، تبث يف ةياهنلا نأها ةئطاخ، امك ىرنس يف لاصفلل

 نماثلا. اذهف زايحنالا، لاوذي كراشتي هيف سلوء لاحظ اطشنلاء� عم ضعب نيثحابلا نيبقارملاو يغر
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 عىل حد� ءاوس، ماق بودر ريبك جداً يف ةقاعإ ريوطت مالسلا فنعاللاو. ونم يرخسة

 ةءانبلا يه لعفياً هأم لإى حد� ديعب من ةفاحلا ةلباقملا - قئاعلا لاذي بدأان إبدراهك نييكريلكإلا

 ردقلا أن� ةفاحلا

 يبسنًا.
 تعمتجا، تاذ ةرم، نورابب يسنرف زووهتج امنيب تنك أعملل يف عقوم أيرث يف ةريزجلا

 ةينانويلا ديلوس. دقو وهج لاسدي ةديسلاو رارفيإ - هيبراغ ةوعد يتجوزل يلو ىلإ مهتقش يف

 سيراب وانتللل ءاشعلا، اعبطو اهانلبق ىلع روفلا. تناك ةديسلا ةخابط ةعراب، تناكو ةثداحملا

 ةيض: «أهو، أان أؤنم ماكلابلل مدعب
 �ع

 يرجت كشبلل عئار لإى أن بأدى يقيدص نورابلا المحظة

 واسملااة نيب األقارع». بحش هجو يتجوز اهنأل تناك تفرع ينأ قد قلتخأ اراجشً. يفو اعلادة

 تنكُ عفألل كلذ، لنك عةد أروم ينتلعج مجح هذه ةرملا. الوأ، ألن لامةثداح تناك ةغللاب

 �مفرت. رثكألاو
 لا

 لاةيسنرف، اذهو ام أطبأ يدر. مث نأي تنكُ يف هلزنم، كآلل نم طخب جوزته

 ةيمهأ، امبر، هو ينأ كنا قد ىضم يلع، في لذك تقولا، ةنس أو وحن لذك يف حالة مأتلل. لفم

 هوفتأ ةملكب. ترم تاظحل، دعبو أن ريغت ىرجم احملادةث، اقلل يفيض: «تنأ فرعت نأ ال

 ةيمهأَ ءيشل يف ملاعلا ىوس ربلا [charité]». تلقف هل ءودهب: «هلل دقتعت نأ� قارعألا بهو

 ةردقلا ىلع لاِبر كشبلل ريغ تمساو؟»

 نم متحملالل ينأ تمق ختبففي ءبعلا يرصنعلا لاعللم يف كلذ ءاسملا ثكأر امم هتلعف طوالل

 شنلااط. عمو كلذ، لم أنك تاهيهو أقلّل ابضغً - وهجملاولل رثكأ سنلابةب يل هو أن� بضغي

 عن جرخم بّنءا رثكأ، العاجً يايإ رثكأ ةظقي لام ناك يقوله يفيضم بدالً من نأ� نوكأ نينس

 مغرلاب نم يننأ كتحب يسفن لسي بداعف ةعانقلا، اقح، بلل ببساطة ببسب رظلاوف تلاي ناك ثحبي

 تناك ههذ ةبسنلاب يل ةبرجت ةيصخش ةماه يف يوحتلل قةو ريثأت بضغلا، امو نوكيس أقلّل ةظقي،

 ُأمِلتي يلع.

 يلع همهف دعب تاونس جمانربك نبّاء.

 امكو ىرنس، تناك ةرذب جمانربلا ءانبلا عرز يف ةيادبلا اهتاذ ةايحل يدناغ ةماعلا، دعب لاوحي

 ةنس ىلع اوزلل ةمدص غريبزتيرامرتييب، أو ىرحألاب، خُفُاهتو. يفف تاينيرشعلا، دعب ةرتف جويةز

 ىلإ دنهلا، تمن لتك ذبلارة يف ودجلل ضيم� ةينامث رشع رشموعاً ص�م�م ةداعإل انبء

 ىلإ قوف. لكوام تحبصأ رومألا رثكأ ماكحإًا مشووالً تلقتنا ليك تحتلل رمحةل نم عدوهت

 دنهلا نم تحت

 ةيزكرم يف ريكفت يدناغ. يفف ماعلا 1940 ناك هيدل أملل يسيئر؛ دقف ناك امزتلمً ماكلابلل

 هنأ يف نيح أن� فنعالل ةطلس ةعساو جاجتحالل يطعتلاو،لل فنإ طلسهت ةيقيقحلا هي

 ءانبلا. إذ نل زهت� اترألالل ةيجاجتحالا ءانب مجمتع. هاذ هو ام رأاد هثدحتمل يف ماعلا داقتعالاب

 قلخلا وإعاةد

 1940، انلو اعيمج، نأ همهفن.
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 مويلاو، امثيح نثحب نع ةلثمأ ةحجان ريغتلل يعامتجالا ودبت انل تاعومجملا، أو ألافارد، تلاي
 ذختت تاوطخ ةيباجيإ موةسومل، ثملل عيراشم ةداعإ ءانبلا يتلا انيقلأ ةرظن اهيلع يف لاصفلل

 ريخألا، يه يتلا ثدح فالتخالا ربكألا. امبرو نوكي رمألا اطيسبً ردقب ةطاسب جمانرب نصودق

 عافدلا يئيبلا "أفرملا نمآلا"، يذلا ئفاكي كالم يضارألا لاذني نورفوي ةيامحلا عاونألل عملا ةض

 رطخلل بدالً من قاعممهتب مدنعا ال نولعفي لذك. وبإداخله لإى ثالث تايالو "معلل" كشبلل يمج؛لل

 فـ"أفرملا مآلان" يف ساسكت لوحهد هيدل أرثك نم نويلم راتكه تحت ةيامحلا، اعبتً لومادمه

 ةيديربلا يف ماعلا 1998. أو اصلنودق يوبرتلا ءاهنإل فنع ةحلسألا ةيرانلا لاذي هتسالل مشروعاً

 هاعد "يأٍد بدنو أةحلس"، ناكو هضرغ أن يرهظ افطألللل اعلامً نم حرملا صرفلاو جراخ ملاع

 خلاوف فنعلاو. دقو تبرض هذه لارسالة ةيباجيإلا ىلع رتٍو مد ؛ نمف نطسوب ىلإ سنا
 وكسيسنارف مظن وقهارم ءايحألا ةيلمع عاجرتسا لسأةح اوماقأو يثامت لَل نم ةحلسألا جملا �مةع.208

 نإ� دحأ رثكأ لاجمارب ةيئيبلا حاجنًا ربع ملاعلا هو جمانرب لادتكور راكلل كيرنه تريبور

 "طخلاوة ةيعيبطلا". تكدلاوور تريبور روتكد يف بطلا نم الديوس حبصأ مهت �ماً ةدشب سيخبتلاب

 لاذي قحلي ةئيبلاب، أدبو باطقتساب نيرخآ لإى كلت الدةرئا من مامتهالا. ناكو زيمتي، نسحل ظحلا،

 لاب �جدل ةاراجمل هتفطاع. امو هو ديرف نأشب جمانرب "ةوطخلا ةيعيبطلا" سيل إعداده لاعيمل الو
 
 

 [ةعبرأ

 
 
 طورش ماظنلا ةعبرألا

 هتيقوثوم رادقمب ام هو هتبراقم.

 اننإ أوالً فقثن رابك اجرلل امعألالل يسايسلاوين ءاملعلاو يف

 رومأ بجي اهتظحالم يكل نوكت ضرألا اظنم شاعنإ رمتسم ةايحلل] نمو ثم مهلأسن صنلايةح.

 بودالً نم نأ يلمن مهيلع ام يذلا بجي أن هولعفي، وقنلل هلم: «فيك نكمي قيبطت هذا في

 ةرارش عادبإ و�يززع محلااس يف ةيلمعلا بدالً نم تايلآ عافد.
 قلط

 كملاع؟» هوذا

 ةيأ ةريبخ يف قحلل اهطاشن... يه رثكأ ةعارب كنم أو مين. اذإف تيطعأها ئدابملا ةماعلا،

 نمو ثم اهتلأس ةحيصنلا، اهنإف دجتس ولحلالل رثكألا ءاكذ من يتلا نكمي أن جيدها "االسلم
 رضخألا" أو انأ أو يأ صخش رخآ. نحنو ةجاحب ةحل ىلإ اللحولل ةيلمعلا ةقالخلا.209

 يف مايألا ىلوألا، بقولل نأ نوكي لـ"الخوطة ةيعيبطلا" منتامظ ةينطو وحلل ملاعلا، داك

 تريبور نأ بهذي ىلإ شلاكرتا نأو بلطي ثدحتلا ىلإ سلاجم اهتارادإ وحلل ؤاضتلل دراوملا

 يذلا نومدطصي هب. كشبولل يجذومن، اوناك هنوفرصيس نيلئاق هل: «ال تتصلل انب، نحن صتنسلل

 نكل يف نوضغ عوبسأ أو هوحن، اوناك نولصتي هب. نمكي رسلا� يف كلذ هو أكن اذإ تنك

 كب»،
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 ضرتفت نأ� سانلا نوينالقع، فوسف ديفي هذا يف ظاقيإ مهتينالقع - هنإ «يمغر قعلالل ىلع أن

 نوكي ارحً». اذهو معيلل نايحأًا ىتح يف احالت ىلع تسموى� اعلٍل نم ىنحنم ديعصتلا، حين ودبت

 ةفاثك فطاوعلا ةيبلسلا اهنأ قد تقنخ قعلالل. وهو معيلل يف لاتايوتسم ىندألا كشبلل يمجلل.
 بقلل نيرشع ةنس نم شرّ يدناغ كلذ ءاملا درابلا ىلع هلئاس ذفان ربصلا يف ماعلا 1940،

 امدنع أطلق استاهارغاي ةلماش ضد مكحلا يناطيربلا يف نهلاد، عفلل كلذ مع دعو ءيرج بـ"مكح

 ةأرج لاهنك لم تنك هت �وراً. دقل دعو ابلحيرة
 تناك

 يتاذ Swaraj [يرحة] الخلل ةنس ةدحاو".

 الخلل ةنس اوحةد نإ هو صحلل ىلع نواعتلا ماكلالل عم جمانربلا ءانبلا غلاوزلل. ملو ريغي ءيش

 نم أرهي نيب ماع 1921 ئاوأولل تاينيعبرألا. إوذا كنا كانه من ءيش، وهف أهن ناك ثاوقاً ثكأر

 أي تقو ىضم من أن� فنعاللا هو رطلايق حولايد يضملل هيف، أون� ىنعملا يقيقحلا فنعالل

 يف تاهجاوملا ةريبكلا ةريثملا ثملل ةراغ اناساراهد (لتك "تاظحللا ةيفنعاللا" ةقلأتملا)، بلل نم

 مل نكي

 يف ةمهمهلا ةئيطبلا ةتباثلا بالودل زغلالل.

 يكلو ردق تمماًا فيك ناك معلالل ءانبلا يساسألا ةبسنلاب لموهفم يدناغ رييغتلل نعاللايف،

 نكمي نأ عنود ىلإ لابةياد اهتاذ، ىلإ ماع 1894، امدنع تتخام ةنهم ةاماحملا يتلا ناك راميساه

رشل�" يذلا كنا
 "ا

 نم جألل ميدقت ةدعاسملا يف بونج ايقيرفأ، نوكيلو اقدارً عىل تافتلالا ىلإ

 ههجاوي بيرقتًا ذنم مويلا األولل لوصوله يف ايأر ماع 1893، وهو ةقرفتلا علانةيرص. يفو الاحلل،

 ةيادبلا، دكأت هنأ ىلإ بناج حافكلا رشابملا ضد ةموكحلا «كنا ال بد� أياضً نم عورشلا في

 ذنم

 ِّشراً موهفموًا تاملكلل. يفو ىرجم نمزلا، ينكم
 �مب

 نيسحت يلخاد ةيضقلل»210 ناكو هذا تابثإًا

 "اضيأً" أن صتبح "في ةجردلا ىلوألا"؛ أتلافديك ناك قتنيسلل تابثب لإى عملل بّنءا رشابت هب جلامةعا

 اهتاذ، ءاوس كتنا جلااةيلَ دنهلاية يف نجوب أفايقير أم نهلادو نيمورحملا في مهدلب هسفن، بلامغر

 نأ� اماردلا يتلا تنتف ملاعلا نوكتس دوامً تامادصلا ةحيرصلا عم ةوقلا ةيناطيربلا. وهو عىن

 نم

 قالل نإ� هتسايس ةيقيقحلا تناك معلالل ءانبلا. لاوذي ناك نم ةطاسبلا ناكمب لإى حد� نأ�

 لذك امدنع

 حأداً لم وتيصلل هيلإ.
 يعيبطلا أن� لافعالل يفنعاللا نوكيس عيبص جازملا ىلإ حد� ام نأشب إءاقل مول يأ أطخ

 نم

 نيرخآلا ىلع وهج رصحلا. امدنعف نوكت فرطلا فعضألا، و �مغتسَالً يف عقاولا، نمف اهلام

 ىلع
 نأ ركذتت أكن، اضيأ، ال بد� نأ نوكي كيدل ضعب فعضلا يذلا أدخلك يف لاعضو. ال ضفع،
 جداً

 مل نكت لدى يدناغ ةيأ ماهوأ صوصخب عدم ةمحر ألاورنييبو
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 مهزايحناو، دقف ناك ي�علط هءالمز دونهلا - يف مكحلا يتاذلا يدنهلا، يهو ىدحإ رثكأ تاساركلا

 حبد� فيسلا:
 مكح

 حبد� فيسلا الو نكمي نأ
 بلغ

 أن� هلاند لم
- 

 اّتاقداً امم هبتك ىلع طإلاالق

 «ننح انرضحأ زيلكنإلا، نحنو مهيقبن... نإ� انينبت مهتراضحل عجيلل مهدوجو يف دنهلا المتحمً إلى
 دح ريبك»211

 امهمو يكون انروعش ددصب فاصنإلا أو "ائدابمل ةيقالخألا" ديكأتلل ىلع حيحصت انفعض،

 اهنإف ةقيرط ةلاعف ةمواقمل الغتسالالل. دقو صوتلل يدناغ ىلإ روعشلا أبناه تناك رطلايةق

 ثمولل مظعم تاكرحلا ةيبعشلا تأشن اهارغايتاس ركد� عفلل ىلع ةءاسإ ءالخدلا. كلذو ما

 يدناغ اوأللل امك هو حالل يأ� أحد رخآ. لنك حثي أن� ظعمم تاكرحلا ظتلّل رم ِّكةز ضفألالل.

 رعش يدناغ يزيرغًا نأ� هذا ناك نفص لاقصة طقف، امبرو صنف لاظلل ناك رد� عفلل

 ىلع "انوكرتيل اننأشو"،

 طقف. ةرظنلاف الةلاعف حقاً تناك "ضهننل انسفنأب". نارمأو نانثا نايطعي هلذه لانةرظ ةوق، كام

 انيأر: اقتنالالل نم "هم" ىلإ "ننح" (فكر كم نحن رثكأ حاتفناًا كبريث نمهم، مغر كلل ءيش)

 ىرخأ ةيواسم، لذك نأ� ءانبلا
 رومأو

مع ق ىلإ طمن ءانب.
� 

 اقتنالاولل يزاوملا نم طمن ةيلمع

 ضفألل ريثكب نم مدهلا؛ الف ءيش رثكأ صدقاً الطإقاً امم هو يف ملاع فنعاللا.
 

 
 

 نم نربلاجما ءانبلا ىلإ جمانرب ءانبلا
 فيك انعسوب قيبطت ههذ ةريصبلا يلاوم؟ معيلل ريثكلا نم سانلا، هان كانهو، يف ماسقأ من هذا

 عورشملا عساولا: ةداعإ ءانب ءايحألا، اشتنالل بابشلا من نثارب تاباصعلا، معلالل ضد لافساد،

 مايقلا ءارجإبتا ةيئيب، حافكلا نم جألل حقوق تايلقألا نمو أجلل ةكراشملا دلايةيطارقم. امو هو

 دوقفم، امك ودبي يل، هو نأ� كلل هاذ لم كسامتي حلد� نآلا ليك رهظ ةروص ةريبك. تاذف يوم،

 دحأ بالطي ةثحاب مالس ةروهشم تناك قد تقلأ ةملك ةليمج: «كطشان، دجأ نأ� نم طبحملا أانن

 فاقيإ برح انه، قيإواف ةدابإ ةيعامج كانه، فاقيإو قابس حلستلا يف كلل اكمن، يفو أسلل

 يتلا نحولل اهيف دون رمأ نم هذه رومألا، زربت ةثالث ىرخأ. يذلاف ال هفقون هو ما بسيب واحنلل

 ظحللاة

 كلل هاذ. استأوءلُل إن ناك لدكي مهف يلمع ميلس كلذل»
 مل نكي اهيدل اذه مهفلا ينكل دقتعأ اننأ انأدب كالتماب هاذ مهفلا. امف ببسي "كلل ههذ رومألا" هو

 فنعلا، قايرتلاو هو فنعاللا، جمانربلاو بلاّنءا نوكيس عونلا رثكألا عافةيل فنعالل بني اكشألل

 لي أن� من يرورضلا
 ودبيو

 حافكلا النديو�ية، دهميو يبسلالل اهل، مثلل حرةك قوقحلا لامةيند.

 
 
 

211 - CWMG, Vol. 10, p. 283 (Hind Swaraj, or Indian Home Rule, p. 60). 
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 ثودح نيرمأ نينثا اسيل مامتًا يف لامعضو حيحصلا؛ نحنف جاتحن إلى لاتكسم ماكحإب وكشبلل

 ةيفيكل هقيبطت (ال تاهافت، امك ناك ناغيد
 مفلص�ياً

 يقيقح أدبمب فنعاللا يذلا انحنميس مهفًا

 وقيسلل)، جاتحنو ىلإ ططخم ماعلا - ةروص ةكسامتم ىلإ حد ام، اهنكل ةلماش - امم سيساعدان

 ىلع روعشلا اننأب معنلل اعمً حتى لو لم نكن نعملل ىلع شملارعو هسفن. سيل ةبسانم ةيبيرجت هان

 وأ ةعومجم خاةص ءانجسلاب كانه، لوسي طاشن قوقحل اإلناسن انه أو ةلمح ةحفاكمل داسفلا

 كانه، بلل ةكرح ةيفنعال ةروطتم و �مو ةه ايلكً.

 ضرعيو انل ميمصت مانربلاج ءانبلا يدنهلا اجذومنً. ملف نكي ىدل جمانربلا ميمصتًا اماعً بالغ

 ةطاسبلا نكمي خت�يهل ةروصك ةيداحأ ةمئاد راركتلا؛ جمانربلاف ءانبلا ناك "ناماظً ايسمشً"، امك ناك

 وقيلل يدناغ ابلاغ، بالودو لاغزلل ناك "شلامس".

 ارظنوً نأل� يدناغ ناك كلتمي ةصرف، لم رفاوتت غنيكل، ريوطتل هراكفأ ىلإ حد� ئاه،لل نيدلفا

 ةصرفلا يكل ىرن اهيف احالصإً معلللل ىلإ كلذ دحلا، يكلو ىرن، ىلع يبسلل اثملا،لل الالعةق

 ةعتمملا نيب دبالو زغلا،لل وهو عورشملا دئارلا، ةلمحو صالخلا نم سلايةرط ةيناطيربلا لعى

 جيسنلا لا �مودر ىلإ هلاند يتلا تناك رخافتت اميف ىضم ب ِح راهف ةيجيسنلا نع طرقي الصانعة

 ةيلزنملا، نيبو جمانربلا لاءانب كلايً.

 تناك ةعفنملا ىربكلا نم هاذ بيترتلا يه هكسامت قسانتملا، نإو ادب انربلامج عساولا طنلااق

 هلمكأب ريحًا، كعسوبف همهف يف بالود غلازلل - ىلع يبسلل اثملا،لل هو وقيلل "مدقت يئانثتسا في

 �بةض نم لاحلم انه ةعطاقمو حملل
 َق

 لا َغ زلل" مهفتسو هنأ زمري ىلإ األرم هتمرب. سيل رمألا

 تابورشملل لاكيلوحة كانه؛ بلل هي دةوع إىل ةقيقحلا هي يتلا اهلثمت لتك تاطاشنلا تاطاشنلاو

 ىرخألا.
 

 
 
 
 

 (ةغللاب نهلادةي

 
 
charkha 

 ديع يلجتلا في دمحأ دابآ
 يف فيطلا عساولا ماشلاولل لتكل عيراشملا ةينامثلا رشع، ناك

 "بالودلا"، خاوتاراصً حملة لاغزلل ةيلزنملا) سمشلا يتلا ترود ةيقبلا اهلوح. ىلعو ءرملا نأ

 ركذتي نأ� دنهلا، ذنم ةنمزألا ةميدقلا، تناك "حةراض اغدألل"، ملو نكت اهتفاقث ةعقاو يف لاندم

 ىربكلا ثملل اتكاليشيش ارتوبيلاتابو يشاكو (بينسيرا ةثيدحلا)، بلل يف ىرقلا، تائم ألالفو نم

 ىرقلا، يتلا شيعي سانلا اهيف بيرقًا نم ةعيبطلا. تناكو ةمصبلا ةيداصتقالا هذهل قلاىر هي

 ءافتكالا يتاذلا؛ دقف تناك مظعم تاعانصلا ةيورقلا زجن نم بقلل تالئاعلا تلاي نت تم ذنم قرون
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 يف ظنما طفئاو تمواكلة يلدابتًا. نمو نيب ريثكلا من ثملل هذه تاعانصلا، ناك لاغ �زالنو

 نوكئاحلاو زجءاً نم داصتقا ةيرقلا يذلا ناك صيلل ىلإ دعبأ ريثكب نم مهارق؛ شامقلاف يدنهلا

 ناك رخف ايسآ. نمو ضاولاح نأ بايغ ميظنتلا يزكرملا ال يينع بايغ ىتش اكشألل ميظنتلا، امهم

 دقتعا ماكحلا األنويبورو حالقاً. دقف تناك ةعانصلا ةيلزنملا روحم - ةكبش نم رواحم ةريثك -

 ةراجتلا ةطشنلا يف ةفاك ءاحنأ هبش ةراقلا امو اهءارو. ةيوسو مع هذا ءافتكالا يتاذلا الاقاصتدي

 قاسنا ماظنلا يفاقثلا هرسأب: لامتاسسؤ ةينيدلا، ميلعتلا، مظعمو تايلآ مكحلا نوناقلاو اظنلاوم يتلا

 تناك متعتد ىلع ىرقلا اهلوحو يفو يديأ نلااس نيذلا اوناك نوفرعي مهضعب ضعبلا.
 يلاتلابو، يف راسم نرقلا عساتلا رشع، تأدب ماعملالل ةيعانصلا ةينيدملا عزتنت اهسفنل يثكلار

 نم طويخ اذه داصتقالا. يفو تقو ريصق جداً (إاذ تذخأ هذا نم روظنم يدنه)، تقلخ لاندم

 عانصلاةي، مثلل أدمح دابآ، اهعمو راكتحالا يناطيربلا ةعانصل جيسنلا، ةلاطب لمنييال نييورقلا

 نيجتنملا، ةعفاد مهايإ ىلإ شماوه ماظنلا يعامتجالا. (كان ارهظمً الئاهً رخآ� فسعتلل هو أن�
 راجت جيسنلا ءالؤه اوناك نيملسم). يفو ماعلا 1928، راز يدناغ كلت ماعملالل يف دمحأ دابآ،

 ةمصاع طقسم هسأر ةيالو تاراجوغ، بستكاو ةبرجت قد ُتغير اهتيمستب ايؤر. امنيبف ناك اوفقاً

 ىلع ةيضرأ معملا،لل ارظانً إىل ةلآلا ةعقعقملا، ىكب. نحنف امثيح انتفلت نرى تالآ - ةبخاص

 ةجعزمو، مبرا، اهنكل درجم تالآ - امأ هو دقف "رىأ" فنعلا يوينبلا عشجلاو يذلا حألّل هذه

 تالآلا هكان؛ نكاسف ةنيدملا غتسيلل يورقلا طيسبلا، كرشلاوة ةيصخشاللا دبتستلل امب تناك ةكبش

 ةعساو من تاقالعلا ةقيثولا، نونجو حبرلا يغاطلا ةماركب معلالل. كانهو ريطاسأ تاذ العةق

 وقتلل نإ� بلاواذ فوطعلا هيعباتو اوناك نوقدحي يف دهشم يمجلل ىلع وحن صاخ. امنيبو اوناك

 لاابجلل ةوسكملا جلثلاب رهنلاو فاصلاي، ىأر وبلاذا ارهنً نم ألازحان - الدموع لاتمدّفقة

 ةيناسنإلا - الابجوً تسيل ةوسكم جولثلاب بلل ماظعب نيلحارلا. كوان باوج وبلاذا هو �ينوربك

 دبالو نوناقلا؛ ناكو ىلع يدناغ نأ ريدي بالود زغلل ةيرحلا: ةيرحلا نم اجلشع نم ةاناعم

 هيجوت ةكرح

 زكرمتلاو وفنعلا يوينبلا.
 بني دوالب زغلالل لان أن� انعسوب وعلادة ىلإ عون من ةايحلا تلاي اهتشاع ةيناسنإلا نم بقلل،

 دقل

 بلغتو اهيلع نونج ةلآلا. لوسي نومضملا امقشاً بسحف، بلل ايجولويديإ - ليس لتخمفاً ًريثكا معا
 تناك دنهلا قد هتفرع بقلل رقنو - "شيعيس" اهيف ينغلا ىلع وحن يرايتخا ةطاسبب، ولذا قد شيعي

 إن�
 اددجمو،

 نورخآلا ببةطاس، كيسوون ماظنلا امتجالايع-ايداصتقال أحد سيياقم ةيناسنإلا.

 ةقيقح نأ� ماظنلا لم نكي يزكرماً لم نعِت نأ� هتانوكم تناك ةلزعنم. امكف يف يضاملا، ناك لاغ الل

 هتيرق ىلع طابترا عم نيعرازملا الذني ناكوا يز �وودهن لابقنط، وعم لاذني هنوعنصي، اونيذل

 يف
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 هنوعيبي، يخأوارً مع لاذني بليسنو لاخادي khadi (سابل قينط يلزنم عنصلا). لودةجر ربكأ نم
 ةضافتنالا، اكن بالود زغلالل ديعي ءانب ةينبلا ةيتحتلا دنهل ةرح ةقيرطب اهتايح ةصاخلا اباقللة

 رارمتسالل.

 نمو تاينيرشعلا ادعاصف، ثحّ يدناغ كلل صخش، ينغلا ريقفلاو، ءاضقل ةعاس يوايمً غيزلل،

 نإ لم نكي طيشمت جيسنلا أو حيهتكا وأ، ةقيرطب ىرخأ، عنص شامقلا نم لاقنط يدنهلا يلحملا،

 مو  �ضاحً الب لكلل أن� لاقنطة سألااةيس تناك عنص شامق ألولكئ نيذلا داكلاب نوعيطتسي محتلل تاقفن

 ةيطغت مهداسجأ ةيراعلا، واعإلدة معلالل يذ ىزغملا ىلإ الميني ناكوا قد حضأوا اعطنيل عن

 ببسب ماظن الغتسالالل ميدع ةمحرلا ريغو ظوحلملا، ربعو ايقلام كلذب، عضول حد� لذلك

 ناكو ريثكلا نم دونهلا، خوصواصً ناكس لامدن ملاغنييبر (نم برغلا) ال يبحون سبل معلالل

 ماظنلا.

 دلجلا، ديكأتلابو ليس ز�ياً طتموراً. كنا

 �يحك�

 لاخادي khadi أو لاخراض khaddar. وهف نشخ

 اذه نلاوع نم قانملاةش يذؤي يدناغ يف ميمصلا.

 «يبج نأ نكون نيزهاج يكل ىضرن ثمبلل هذا شامقلا امب أن� دنهلا اهنكمي هجاتنإ، مامتًا امك

 لم فرعأ أ �ماً تقلأ اهلفطب
 انأف

 نحن نوضار افطألابلل نيذلا انحنمي مهايإ هللا، هركشنو مهيلع.

 عيضرلا يعبادً مغرلاب نم هنأ قد بيدو قباحيً يف رظن ءابرغلا.... راضخلاف khaddar هو لاقحيقة
212«.Swadeshi سوململاة ملاورةيزك سللوادشيي 

 يشيداوسلاو Swadeshi، ُتعفر زاجيإب أبناه ةيملاعلا عمكةسو. هنإ ينعي دامتعالا يتاذلا

 معلاولل  يلحملا،  ومني  ايجراخً  نم  لذك  عقوملا  قللوة  إىل  دامتعا  دابتملل  نأشو  يملاع.

 وSwadeshi لا �مصخش هو سنيج نم غزلل تيبلا، امك اقلل يدناغ.
 ناك راضخلا khaddar خدملل كلل دحاو يف ماظن Swadeshi. تلاق ىدحإ تاديفح ناغدي

 سابللاو ىوأملاو يه نم تايرورضلا ةيساسألا ةايحلل متملا �دةن. مظعمفنا، يف
 «ءاذغلا

 مؤارخً:

 تقو ام نم انتاويح، فلَّ chapati (زبخ نهدي حطس). وبةروص ةهباشم، دبال كللّل نهدي في

 تقو ام نم هتايح نأ لتيسم ويسسحت راضخلا khaddar، كلذف هو بران praan أو حورلا في
 كلل انم. نحنف جاتحن ىلإ شامقلا بناجب ءاذغلا»213 يفف داصتقالا يودناغلا، هنكا قرف نوعي

 نيب تاجاحلا األةيساس نم ءاذغ لوساب أجلمو نيبو يأ ءيش أقلّل ةرورض. كلفلل واحد قحلا بتلك

 تاجاحلا ةيساسألا ثالثلا. إفذا لم رفوتت - كللل دحاو - فوسف قفخي عمتجملا.
 
 
 

212 - CWMG, Vol. 24, p. 77. 
213   - Conversation with Tara Bhattacharjee, published in the East Bay newsletter Gandhi  Mela 
VII (1995), p. 19. 
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 نآلاو ركذتنل ةلمح يدناغ ىرخألا ةميظعلا حقاً. اهنإ نأشب حلملا - ومةر ةيناث، اشلأن

 يساسألا كشبلل مزاج يف بدل يئاوتسا ثملل الدنه. نيتاهبف نيتلمحلا، ضرعلا "قوعملا" اعتسالدة

 حلملا نم يديأ ةموكحلا، عورشملاو ءانبلا صلنع شامق ىلع ىوتسم ةيرقلا، دارأ يدناغ اعتسادة

 نينثا نم رثكأ رصانع ةايحلا سأاةيسً - رصانع ع ةز يأل داصتقا، كأملالل لملاوبس. وهاذ ام

 عجيلل وقلل ورهن ريهشلا، نإ� يداخلا khadi ناك "يزلا زيمملا انتيرحل"، بيرقتًا أقلّل امم تقتضهي

 حلاةقيق؛ يفف اتقلالل نم جألل لامحل شامقلاو، كتنا دنهلا تاقتلل نم جألل يسلاطةر لعى تارورض

 ةايحلا اهتاذ.
 إذًا، ال ءيش يمنك أن يكون يقيقحًا ردقب بالود زغلل. عبطاً - ريكفتلاب اياضقلاب ةيقيقحلا باقملل

 اياضقلا ةيزمرلا يتلا اهانجلاع يف صفلالل ارلابع - بالودلا هو ضيأاً زمر. يفف دنهلا، امك في

 يأ ناكم رخآ، الدوالب زمر ميدق مدقتل ملاعلا، "دوالب دوجولا، وبالود ةايحلا توملاو

 (samsara)"؛ أو امك يف ةيذوبلا، "بالود نوناقلا". لنك ام يذلا داعأ اذه زمرلا ميدقلا ىلإ ةايحلا

 روث، وقيلل: "أتن عبتت غ �زاالً". لقد
 اه

 ةيسايسلا؟ لسي اراعشً هقصلت ىلع رهظ كتبرع يتلا جي

 ناك عضولا أن� سانلا يغلزون انطقً حقيقياً تماماً نم جألل نأاس هنوجاتحي حقاً. نمف كلت ةقيقحلا

 سوململاة تءاج ريثكلا نم بساكملا ىرخألا: خدلٌل نيلطاعلل نع معلالل لاوجنيعئا ىلع بلاغلا؛

 تائم نم تاكبشلا ةيلحملا رضحت وملااد ماخلا غلل �زانيل ذخأتو مهتاجتنم ىلإ قوسلا؛ ريبدت

 حالصإو تازيهجت سأر املالل اغمللزلل بيلاودلاو ساوقأو طيشمت نطقلا؛ تايقالخأ ةطاسبلا؛

 ساسحإ قيمع نماضتلاب عم ءارقفلا؛ اريخأوً سيلو ارخآ، ةيرحلا ةيسايسلا يتلا تلطبأ ريثأت

 ةضبقلا ةيناطيربلا كشبلل يفنعال. ةروصف دبالو زغلل يف ةحول تانالعإ أو ىلع ملع ةمألا

 (ثيح رقتسي مويلا) نكمي الأّ يكنو قد معلل يأ نم هذه ءايشألا.

 ةفاضإلاب ىلإ هذه تالهؤملا ةيسيئرلا الثلاةث نم أجلل لازنملة "ةيسمشلا" لـ charkha، عأين

 ناك ملموساً (امك راشأ يدناغ)، انبو �ء غوير اجمِبه، انعسوب نأ ىرن ةطاسبب اضعبً نم هعفانم

 هنأ

 ىرخألا:
 1- عسوب يأ� صخش معلالل لعيه. معلافلل اعمً قلخي ساسحإًا ريصملاب لاووحةد ةكرتشملا، امك

 ال نكمي ءيشل رخآ نأ عفيلل بيرقتًا.214 ىلعف وحن نماك، ناك كلل صخش حتمداً بـ khadi ألن�
 كلل صخش كمينه زغلا؛لل الجرً ناك أم أرماةً أم الفط، اينغً أم اريقف، الف دحأ ناك نم لاوتضاع أو

 فعضلا أو يهابتلا أو ةوقلا يكل زجعي نع عضو هدي ىلع هذا بالودلا. يفف مايألا ةميظعلا
 
 
 

214- Sherif, M. In Common Predicament. Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1966. 
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 بالودل زغلالل، ىتح تايصخش ةماه من انل با تناك دوعت ىلإ تيبلا زغتولل ةدم صنف ساعة

 في مويلا - يف ةقيقحلا، صوصخًا تايصخشلا ةماهلا. نكل khadi لم نكي ئيشًا هلزغت بسحف؛ بلل

 ئيشًا هسبلت، وهذا ما اصغ نوعاً رخآ من نماضتلا، رظناً ألن� ءاينغألا نكمي أن سبليوا مثلل

 ناك

 ءارقفلا مامتًا - اسابلً سبياطً اروقوو، نموساجً يف تيبلا. مهدلقتبف مهتادقتعم ىلع سجأداهم،

 شتكاف ريثكلا نم نهلاود ءايرثألا ىلع وحن رشابم أن� ةوخألا رثكأ اضرإء� نم لازنملة

 ةيعامتجالا.

 2- كعسوب لاعملل هيلع كلل يمو. لوسي امازلً لعكي أن ظتنتر تقولا أو طلاقس أو رظلاوف

 ةمئالملا، أو أن دمتعت ىلع ابقإلل ريبك يف ةبسانم ةصاخ؛ عاقيإلاف ميدقلا بالودل زغلالل كنا

 طقف بإعاقي راهنلا يللاولل هسفن. الو بد� نأ� اذه قد ذ ّكر ناكو زمري ىلإ نيعوطتملا لاذني

 طبترمًا

 اوناك نولمعي هيلع تارتفل طويةل - "ةرباثملا ةرمتسملا" يتلا ثدح التخافاً يف فنعاللا، أو أي

 ريثملا مامتهالل يف اذه قايسلا أن� يدناغ ا �دىع ىتح أن� لمعةي غلازلل
 نمو

 ءيش عفان تقيرباً.

 ةيمويلا تناك نواعً نم الانطابض يحورلا، هنأل سيل كانه نم تعاقادات ةيدنه نأب لاجئاتن

 ةيحورلا تثدح ىلع وحن ريغ مظتنم. بووكعس أن تدكر هذه جئاتنلا قيبطتلاب تباثلا ةرتفل طيولة

 بسحف.
 3- كلل بالود زغلل charkha ناك يف ءدبلا ةيلمع. إاذ تجتحا سبالملل، اهعنصت. اذهو هو

 رهوج جمانربلا ءانبلا. لافحقةقي ذخأت زكرم لاصدارة، ونم ثم ىلاتت ثادحألا. هنوكلو باسقاً يلمعلل

 يطعي ءرملا ةعفنم ةيجيتارتسا ةميظع، ثملل يأ� موهفم عما. هنكل نمضتي اضيأً بملادأ ألاعقم

 هنإف

 اهارغايتاسلل: ةقيقحلاف تسيل ساكعناًا ءيشل رخآ أو هبايغل؛ امنإ يه عقاو.
 4- اريخأً - وعلابدة لإى اؤسلل عوطتملا ذفان ربصلا يدناغل يف ماعلا 1940 - ناك غلازلل،

 ىلع وحن ريغ باقلل كشلل، عفلل ةقيقح اوهج بذك رامعتسالا ىلع لامىوتس قمعألا، ولذا شكلل
 ةمواقملا رثكألا ةيلعاف. ماظنلاف يرامعتسالا كباهلم دنتسم ىلإ ةبوذكأ، "ةبوذكأ" ةيعبتلا يتلا تاحولل

 عجتلل مجمةعو نم رشبلا دقتعت نأ� اهيلع ءادجتسا اهزبخ نم نيرخآلا. هذهو تسيل اطلريقة

 زهج اهب هللا بكوك ضرألا، نكل ةينطاب ءالعتسالا اهمغرت، ىتح ةبسنلاب كئلوأل ملابيلتن نأ

 ودق وتلص هلاند لإى صتدقي لارسالة ةينمضلا ةلئاقلا: «نأت ةدمتعم انيلع. نأت ةجاحب انيلإ يتلا

 اهب.

 كئاطعإل لملاح لاوقشام (الو ةجاح ركذل ةماقإ دعلالل عافدلاو كنع ضد ءابرغلا ظفحو ماظنلا)».

 ام هاعد يدناغ طابترالا "ميثألا" يعيبطاللاو نيب غتسملالل لاو �متس َغ،لل ور �داً ىلع كلذ مهمه هو

 اذه

 بالود زغلالل: «اركشً مكل، انعسوب ءاسكإ ماعطإو انسفنأ، امك انلعف ةسمخل فالآ سةن قبلل

 مكئيجم». يفو ةقيقحلا قيولل بالودلا، اذإ ما انيغصأ هابتناب، ال دحأ جاتحي إىل علسلا صملاَّنةع من
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 دنع رخآ يكل ىقبي ىلع ديق ةايحلا؛ يفف ةقيقحلا، يحجات سانلا ىلإ يلقلالل جداً نم عئاضبلا
 صملاَّنةع يف لامعنص مومعًا. هلل اذه يروث بما هيف ةيافكلا؟

 يف لاعم ناتهبلا، تكون يقحلاقة اجِبةه الصأً. جمانربلا ءانبلا حقاً يف ثملل هذا ملاعلا هو مثلل

 يف ثحبلا اهنع. وقد بدأ
 َتدج�

 ةكمس حبست ضد رايتلا - برضتس لاعواقئ بقةو، ىتح نود نأ

 اجارلا Raj، ةكرشك ةيراجت، يهتني امدنع ررق اهؤاكرش ريغ نيبغارلا يف أن اورياسي اذه لانوع

 نم "ةراجتلا". امبرو نوكي نويناطيربلا قد ملعتوا يف ملادسرا بهسأووا يف مهتاباطخ يف لاربلنام

 وحلل "ةيارلا" و"ردقلا" و"ءبع جرلالل ضيبألا"، نكل املاح حبصأ لاراجا ميدع ىودجلا دقف

 هترطيس، صوصخًا ذنم نأ عضر يدناغ ملاقةموا ةيئانث بناجلا يتلا اهفرع يبنيوت يجداً: «لدق

 عجلل نم سملاتيحلل ةبسنلاب لان رارمتسالا يف مكح دنهلا، هنكل يف سفن ولاقت عجلل نم نكمملا
 ةبسنلاب انل زانتلالل نود ةنيغض وودن راع».215

 اذلو ادب أن بالود زغلالل لحوده ريغ هباج. ةأرما يف اهخوك، فطلل ىلع ةفرشلا، نايحأوًا كلل

 ةيرقلا عمجتت يف لحظة ةجيهب يف لاميدان (جرملا)، توصو بالود زغلالل charkhas مهمهي يف

 ءاوهلا - اوسلج ءطبب، نوضوقي تابثب كلل ماظن اجارلا ايداصتقال، ةموكحلاو داكلاب فرعت امب

 ثدحي، أو فيك فقوت كلذ. جمانربلاف ءانبلا يثري ةهباجم ةطاسبب امل هو نئاك - أو ىرحألاب،
 ةيقبل ملاعلا.

 كأملل ةيلمعلا ةءانبلا
 

charkha يفو تقولا هسفن، ناك كانه دع ينواعتال بالودل زغلالل 

 زغلللل - نمف كسمتي حلابقيقة ال كسمتي بأادً طمنب واحد نم يلمعلاة بسحف - دونهلاف وسبال

 قرحأوا مهليطانب ةيناطيربلا ردقلاب هسفن نم حلايةيو يتلا أدراوا اهيف بالودلا
 

khadi يداخلا 

 مهليطانب ةصاخلا (بروما رثكأ). تناكو ةعطاقم مقلااش يبنجألا ةحجان ىلإ حد� نأ� الثةث

 بيرقتًا نم ماعملل رياشكنال تدجو اهسفن وتمّقةف نع معلا،لل يفو تقو داسك يملاع، نعامد ةكايحل

 ةيداصتقالا قد تحبصأ ةئرتهم. ماقو يدناغ، يذلا كنا يف إنارتلك ةكراشملل يف نييالم

 ةلحرب خاصة ىلإ امشلالل لتوضحي هتكرح ةرشابم امعلللل يف رياشكنال تناك تاهجوتلا

 لاوتي تحبصأ ىدحإ طاقنلا رابلازة خيراتل فنعاللا. لوم ظفلتي يدناغ رمتؤم الاطولة ةريدتسملا،

 يف 22 ليأولل ماع 1931،

 تاملكلاب صتّناعً يف هثيدح مع امعلالل: «انأ ملأتم ببسب لابةلاط انه، لنك ال دجوت ةعاجم أو

 فصن ةعاجم انه. امأ يف دنهلا، انيدلف الك لاكشنيل؛ اذإف متبهذ ىلإ ىرقلا نودجتس... ثثجًا ةيح.

 ال اوركفت زالابدراه قوف روبق نييالملا نم فقرءا دنهلا... يلوكن يف مكنهذ نأ ال مألل يف إشاعن
 
 
 

215 - Quoted by B. R. Nanda in India News, October 1, 1994, p. 11. 
181 



 ةراجت رياشكنال ةميدقلا - كلذ نأ بالود زغلالل charkha ناك مدقي ام هو فضئا نع احلاجة -
 الو اوزعت مكسؤب دنهلل بلل اوركف ىوقلاب ةيملاعلا يتلا تمعلل بةوق مكدض»216

 تناك ةزجعم ىرخأ اهارغايتاسل؛ دقف بتك مهدحأ: «هلل لي أن أقولل أو جاتحأ للقولل نإني

 ماعكلل يف صماعن لاقطن يف رياشكنال، يذلاو ناك يناعي ىلإ حد� ما خاللل ةمهم اقدة رمتؤملا

 يدنهلا، بجع شأد� باجعإلا ديسلاب دناغي، شيوينكرا ريثكلا جداً نم يئالمز امعلالل هذا

 باجعإلا؟». اقولل رخآ، دعب تارابع يدناغ ةمراصلا: «نحن مهفن انضعب بعاضً نآلا».217 فنم

 الخلل ةوق احورل انعسوب صفلل موصخلا عن وادجلل مهلامعأ امنيب ديعن مهديحوت عم انسفنأ.
 
 

 ةدحو بلقلا: عونت نودب اقناسم
 ناك جمانربلا بلاّنءا جودلل معأالل ماشلل اشمللرعي يتلا ىرج ايلعفً لاماعتلل اهعم يف كلل مرهظ

 نم رهاظم ةلاح دالبلا ةباصملا؛ كفلّل ءيش ممص نم جألل ءافش "رسكتلا" يف عمتجملا يدنهلا.

 ووقفاً لذكل، كان دنبلا يسيئرلا األولل يف جمانربلا هو حولادة ةكرتشملا. وتناك لازإة حاةل ذبنلا

 يه دنبلا يناثلا، أو ةملكب أخىر، ةداعإ ماجسنالا نيب نيملسملا دنهلاوسو،  تلاوخصل من

 ةسرطغلا ئاطلافةي نمض ةعامجلا ةيسودنهلا. سيلو قألل نم ةتس دونب ىرخأ تفده ىلإ «إةداع

 نيب تاعومجملا ةعونتملا يف عمتجملا» يتلا تم� اهيشمهت امإ ببسب ديلاقتلا ةيدنهلا اهسفن أو
 ةمحللا

 ببسب ريثأتلا لا �مبرخ كحللم يبنجألا.218 كشبولل حضاو، ناك جمانربلا ءانبلا ككلّل ممصًا انبلء

 عمتجم بح؛ حوفدة بلقلا نمكت ءارو كلل شماهعير.

 فـ"حودة بلقلا" ينعت يننأ أكدير
 �مضللل.

 فقوتنل للحةظ دنع هذه ةرابعلا ةطيسبلا لعى وحن

 نأ نوكت اديعس، ىلع مغرلا من نتانيابتا. يفو ةقيقحلا، نأ شتعر ةدحوب بلقلا عم نيرخآلا هو أن

 ّطحاً و �مارجضً دبوناه. نكميو لتلك تانيابتلا نأ تنوك
 �مس

 عتمتست نيابتلابات؛ مكف كيسنو ملاعلا

 ىتح - لعى يبسلل اثملالل - تانيابت يف رثلاوة. افتلاووت يف ةورثلا سةم ةشحاف جادً داصتقالل

 يملاعلا؛ اجرلافلل ةعبرألا ىنغألا يف ملاعلا نوكلمي ةورث بكأر نم يلاوح لثث الودلل ألاقلّل تطوراً
 يف ملاعلا. امذا عسوب ءرملا أن يمس هذا إن لم نكي "شحفلا"؟ نآلاو، يف ظلل بايغ موهفم حودة

 

 
216- Tendulkar, D. G. Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi. New Delhi: Government of 
India, 1951, pp. 123 & 115. 
217  - Ibid., p. XX. 
218- THOSE PROGRAMS WERE, 9: WOMEN, 14: KISANS (PEASANT FARMERS), 15: LABOUR, 16: ADIVASIS 
(INDIGENOUS PEOPLES—STILL A CONTENTIOUS ISSUE IN INDIA), 17: LEPERS, AND IN A SENSE ONE 
COULD COUNT 18: STUDENTS. THE PAMPHLET, CONSTRUCTIVE PROGRAMME, ITS MEANING AND PLACE 
WAS FIRST 
PUBLISHED  IN  1941 AND  IS STILL AVAILABLE FROM NAVAJIVAN  PRESS  IN  AHMEDABAD  AS  WELL  AS 
OUTLETS IN THE U.S. (SEE RESOURCES ) 
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 نوكي حلالل الديحو ايذل يحوي نبفهس هو عازتنا لاثةور نم نيب أيدي ءاينغألا يأب� نم
 بلقلا،
 لاوئاسلل اهعيزوتو لإى أن يكون ىدل كلل شصخ رادقملا نهسف اهنم بيرقتًا. ال يميلل ءاينغألا ىلإ

 اذهب حلا،لل نوكتو ةجيتنلا نعفاً ريرمًا ريغو� ئفاكتم. نمضف ةدحو بلقلا نوكت نلاظةر

 تنأف ال دسحت األءاينغ ىلع مهتداعس ةيبسنلا (كام حرش يدناغ امعللل رياشكنال)، بلل باجعإلا

 ةفلتخم جداً.

 ىعست ىلإ مههيبنت ىلإ حضاةل ةورثلا ةيداملا ىسأو اهعازتنا نم نيرخآلا ذلاين هم ةجاحب لإياه.
 لذا لعكي رييغت وقعلل ءاينغألا، وهذا عبطًا، ليس بتلك ةلوهسلا هنكل هسألل فعايلً من مهنامرح من

 مهلاومأ. الوأف، كعسوب راهظإ قةل كمامتها لابثةور ةيداملا ةضئافلا، ىتح ولو تناك كيدل حةير

 لاوصولل ىلإ بعض اهنم؛ اذهف اعفلل. يفو ثقافة تسيل ةيدام طارفإب (وايتل ال اهكلمن يف  لاوتق

 رضاحلا فارتعاب عيمجلا)، سفو نوكي الاعفً ىتح حوضوب.
 اذل، سيل نم يرورضلا  نأ عجنلل نم ملاعلا هلك حقلَل طاشن يداصتقا طسبنم. كفلل ام انيلع

 هلعف هو حلاصولل ألرقف سانلا ىلع ام مهيفكي يكل اتعيشاو هيلع كيووناو  نيرداق لعى ومنلا

 ريبعتلاو نع نأفمهس نئاككات ةيرشبلا. بجيو الأ فقوتن ىلإ نأ نوكن قد انزجنأ كلذ. نكل نكمي

 نأ نوكي انيدل ءاينغأ ورقفاء ما ماد ىدل ءارقفلا ام يفكي يكل اوشاتعي هيلع، بما يف كلذ مارتحالا.

 سيلف نم يرورضلا نأ يكون عيمجلا ىلع ىوتسملا يداصتقالا هسفن، بلل طقف ىلع سملاىوت

 يناسنإلا هسفن.
 يف بايغ ةدحو بلقلا، امك انيأر، حبصت تاقاصللا - يستوت، كينتيش، يباهرإ، امو إىل

 كلانه - ةيريمدت ىلع وحن فعاضم. اهنإ كهتنت حولادة عن قيرط قلخ ةلاح باطقتسا، ننح

 باقملل مه؛ كهتنتو عونتلا ب بج مجملل ةيناسنإ ناسنإلا تافالتخالاو ةيرشبلا تحت فينصت اودح.

 حورلاية لحودة لاقلب يه ةلزنم ال غىن اهنع عاقودة ةديكأ عمتجملل لا �مبح.

  ىرخأ  يف  جمانربلا  ءانبلا  تتوهج  لإى  صلاةح  وإةءاس  امعتسالل  مواد  نامدإلا ةلزنملاف

 عيراشم

 (تايلوحكلا في بلاغلا) ةقافلاو تلاودهور يفاقثلا (نم الخلل "ميلعت ديدج"). وخأموةذ اعمً -

 خأذها اعمً - ناك اهيلع نأ عجتلل دنهلا ةلباق يحللاة لاونوم، كولل تجملامع قناعي نت �وعاه.

 وحضا: اذإ كان ددصب ةدافتسالا من يدناغ انيلعف أن خأنذه كك،لل سيلو طقف محاولة دوصقمو

 أرم واحد

 ةاكاحم للاحتاظ ةينوقيألا اماردلل ةعيفرلا يتلا م�يتز هتريس. هتقثف ابلنسبة بقتسملللل نمكت عىل
 يف علاملل ءانبلا تباثلا - تباثًا لوسي ع�ر�ض�يًا، معوالً لوسي اجاجتحا، هنووضاً يتاذًا لوسي

 معوايلً ملموساً لوسي ايزمرً. ملو نكي دحأل نأ تاقيلل ميمصتب ربكأ ىتم ناك لذك بلغألا

 رعقةلً لآلنيرخ،

 ابولطم؛ امك نأه ال أحد ناك مسادعتً للعوةد ىلإ معلالل ءانبلا يف ظحللاة يتلا لم نكي عتسمداً اهل.
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 يفو نيح نأ� انعسوب امعتسالل جذومنلا ماعلا للبجمانر ءانبلا، جاتحن عبطلاب إىل فييكت نربلااجم
 يدرفلا يكل يمئال شرانطو. نحن سيل نيدلا سعبةئم فلأ ةيرق، مغر نأ يحاوضلا داكت اهلداعت.

 اذبته لن
 

khadi انيدلو مودرا ميداة رثكأ امم ناك ىدل دنهلا تحت التحالا،لل ام ينعي نأ الـ 

 نوكي الباقً قيبطتلل كشبلل رشابم. سيلو انيدل ميعز درف يزاوي ةماق يدناغ ضراعنسو "اطلسلات

 وتاتكيدلاةير" يتلا هتحنم اهايإ رورسب يهامجلار ةيدنهلا.
 نكل رمألا ارلائع اميف يعتلق جمانربلاب ءانبلا، رمألا يذلا ال ازيلل من نكمملا هلامعتسا، ناك

 هتيؤر شومهتيلو: ةقيرطلا يتلا توهج اهيف لإى كلل شمكلة طباةق لم ِهةم يحودة. انعسوبو اكالتم

 ةقاطلا، منلاوجذو يميظنتلا. ةقاطلاف يه فنعاللا؛ جذومنلاو هو قاطن عساو نم اربلامج مع
 عورشم "يسمش" اهلعجي كسامتت اهلك عم اهضعب ضعبلا، جمانرب نكمي يأل� ناك ةكراشملا فهي

 يطعيو ةيؤر ةكرتشم نيرخآلل. دقتعأو هنأ امبر تاب احضاوً نآلا فيك يجب نأ نوكي ذكل

 عورشملا يف يداقتعا.
 

 
 

 رييغت هوجري
 امبر نوكت تايالولا حتملادة يه أوسألا، لكناه ةديعب نع نأ تكون اثملالل ديحولا امع فعهتل
 ةفاقثلا ةثيدحلا. ففةرك ةيطارقميدلا تفتخا يملاعاً ببسب ةعزنلا ةيداملا ةيلاصفنالاو - لدى تخملف

 تافاقثلا. اؤسلاولل: "نم يسفوز؟" واحد طقف اذإ نحن انربتعا اآلنيرخ نيفلتخم انع جذايرً. زيزعتو

 هذه ظنلارة ةيملاعلا ناك ريثأتلا رثكألا ررضًا ئاسوللل امالعإل ةيراجتلا يف كلل ناكم تدجاوت هيف.
 ىنعمبو نم يناعملا، "دقل ساُتانرمع" نم بقلل سانأ تسيل مهيدل انتامامتها يف قمعلا رثكأ - ال

 بلل أقلّل ىلإ حد ريبك - امم هيتم� وفظوم جارلاا ةيهافرب دنهلا. اندايسأف نويرامعتسالا لم اوتأي نم
 دلب رخآ؛ مهنإ نولقنتي اننيب مهلو نول انترشب هسفن، نوملكتيو ةغللا هتاذا يتلا اهملكتن (عم هنأم

 اهنودسفي يجيردتًا)؛ مغرو كلذ ض نو انب ةروصب ةمظنم، "روهمجلا لامدهاش"، نبيهرتبا امب

 يىمس عألاداء، نيلعاج انم يرتشن ءايشأ ال اهديرن، اننوعنقيو ضكرلاب ءارو ةداعسلا حثي ال

 نكمي اهل نأ وت د، امنيب نوبجحي اولحةد ةياغلاو يتلا نكمي نأ بلجت انل لاسداعة ةيقيقحلا. لعوى

 فالخ يدهطضم دنهلا نييرامعتسالا، لاذني اومدق من ضحاةر ىرخأ، نوملكتيو لةغ بيرغة،

 نوسمتليو دييأت نيد ثدح (ويذلا داكلاب هنوعبتي مهسفنأب)، ريسي "مطض ِهانود" يف عراوشلا معان،

 نوعبتيو ضلاببط نيدلا هسفن يذلا هعبتي انمظعم - اهنإ ةعزنلا ةيداملا. دقو ريغ فلتلازنوي

 يراجتلا ريثكًا وقعلل ابشلاب نيذلا رصي� مهوملعم هجبد، وام لازوا نولواحي، لعى نقلل أي ءيش
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 مهل ال عبتي اثملالل يداملا يسفانتلا. امكو ِصتغُ لذك يف صفلالل ريخألا، سرام العإلام
 
 

 ييالمفن سانلا هاشدوا

 يريهامجلا ميلعتلا نود ةصخر: دقل حنا تقو درمتلا.

 هنإ لسي عإلاالن بسحف يذلا رمعتسا انءاضف يسايسلا اقثلاوفي.

 ةرظانملا ةينويزفلتلا بني نوتنيلك وبوش يف لاتعسا شعر من نيرشت اوأللل ماعلا 1992، كونتُ أان

 يسفن نم مهنيب. امدنعو تناهت ةرظانملا، قتمد وؤسملل ةكبشلا اقولل: "نلعنس مكل جئاتن هذه

 خاللل ةقيقد طقف". لاـ"نجئات"؟ ناك ينعي، اعبط، نم يذلا "فزا". انأو قثاو من نأ هذا مر�

 اليحهظ مظعم نيدهاشملا، نكل باةبسنل يل، رظنواً يننأل ال اشأهد  ايلمعً زفلتلاينو ةرظانملا

 تناك ةمدص مامتًا. فدق تنك دقتعأ أن ةياغلا نم شاقنلا ماعلا يه انتدعاسم ىلع تيكشلل نود نأ

 لوسي أن متي انرابخإ نم بقلل "سةطل" ةيطابتعا ام هاشدهان بسحف. تنكو دقتعأ أن يراجتلا،

 ضرعي ىلع ألملا اياضق، سيلو فينصتل "انيزئافل". دقو راشأ ريثك نم نيقلعملا انئارآ ةصاخلا،

 شاقنلا سايسلاي

 ىلإ أن� أجةزه مالعإلا، نويزفلتلاو ىلع هجو وصخلاص، تريغ ةسايسلا امك انك عنرفاه،
 يلبق

 اهتريغ، زجئايً ىلع قألا،لل نم اهنوك عمةيل عنص رارق ىلإ ةارابم ةيبعش - ىلإ ةكرعم. دقل

 حنا ّطوا ةيطارقميدلاب ىلإ عارص ىلع ةطلس، يذلاو هو أرس رسجلا يذلا هتسسأ ةعزنلا املادةي

 ةيسفانتلاو يتللان اتلقن هذا ىلإ انئاضف يسايسلا.
 هنإ رمأ ريثم ةيرخسلل، هنكل حقيقي. دعبف ضوخ ريثكلا نم بورحلا عافدلل نع انتقيرط يف

 ةايحلا ضد نيدتعملا بناجألا انيلخت نع رثكأ أشاكلل انتيرح تاذ ىزغملا - ةيرح ريكفتلا - نود
 حافك. نلو يعتسند هذه ةيرحلا ديكأتلاب دون حافك؛ نكل بجي نأ فلتخي جهنم هاذ حافكلا أوسلوهب

 ثملابلل نم ىوقلا يتلا انتعقوأ يف ههذ ىضوفلا. بجي نأ عضن يف زكرم هاذ كلافحا مامتًا

 رشمواعً ايساسأً بيدأ ايخبر شيصخ يطحتلم سيةرط مالعإلا يريهامجلا ىلع انميق نتفاقثوا. امنيأو

 �و تد ةخرص يدناغ اشاحلدة "قاوعطا شامقلا يبنجألا" أقرتح� "قاوعطا راكفألا ةيبنجألا"، امثيحو

 سبرةع صرقلا ملا�دجر ةزهجأل اإلالعم

 رود

 عضو بالود زغلالل يف ةكرحلا وقألل نإ� انيلع نأ

 يريهامجلا - إىل "يطعتلالل".

 ذإ نإ� راكفأ لاعادوة ماقتنالاو سفانتلاو والمادةي عمطلاو نكمي نأ ىعد قحب "ةيبنجأ" سنلابةب

 ىلإ انتعيبط لاجةيرهو - اذكه دقتعأ اينيقي، نأا ىلع قألالل. اذهبو عملانى، داتعا يقيدص حارلالل

 نامره ىلع مادختسا حلطصم ميقلا لازةفئا نم جألل جين املالل و"ال �س�بق" ىلع باسح إةماق

 سيليو

 تاقالع يمعقة؛ ىلعو باسح ةلئاع ةضبان ابلةايح طاشنلاو. امو سقب يه فادهأ دقفت األهةيم

 هاذ ملاعلا لامءيل
 إن�

 ةبسنلاب ألولكئ نيذلا اوقوذت معط ةمدخلا ةمحرلاو تجملاومع لا �مبح.

 بارطضالاب ةملظلاو، يذلاو انسرك انعادبإ لهقلخ، هو سيل ريبعتلا يرهوجلا نع انتعيبط. لعوى
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 مغرلا من أن َن سمهب يروطتلا طلاويلل مهعشجو مهتبغرو وصعتبمه مهبضغو يبنجأ سنلابةب لان

 ىنعملاب حلاقيقي مامتًا نإف� هذه رومألا نقيعتا نع كاردإ انتاعلطت قمعألا.

 ال ودل افطألالل نيقاعم ىلع يبسلل اثملا؛لل فـ"مهيلع نأ ملعوا ةيانعب"، امك قتولل ةينغأ قدةمي،

 لعى وحن جيد. انعسوبو أن فيكتن إىل ةجرد أن رمألا
 �معَّلنيم

 مهنكميو أن نوكيوا هسبولة يغر

 حبصي ةعيبط ةيناث يكل رند� ةيئادعب ىلع اظنم نول ةرشبلا افلتخمل وأ ةنكللا ةفلتخملا أو الاعداقت

 فلتخملا؛ هنكل ال حبصي بأداً انتعيبط ىلوألا. دري يف حتافة صنلا يساسألا ةيذوبلل، هداابامدا،

 ةمجرتب ثانكيإ نرووسيإ: «كلل يذلا هنوكن هو ةجيتن امل انك هاندقتعا» كفلل ن رثؤي ىلع انراكفأ

 رثؤي ىلع انردق. هلل لا �منلعون نويسايسلاو استمنوو يف لتك الةيلوؤسم؟
 

 
 

 غولب يقيقحلا
 نإ� حالصإ "فانئاض يفاقثلا" هلعجو ارحً نم بصعتلا ماسقنالاو عمطلاو نكمي نأ نوكي، وامبر

– ثملل بالود غلازلل charkha باطبضل. فاتقول نفهس  بجي أن كيون، طاشناً ايموي، كللّل صخش 
 لاذي بنجتن هيف ةدهاشم لاتنويزفل أو روضح مليف يومد مينك أن نوكي نممواحً ىلإ بدائلل ةءانب.

 ثمولل بالود زغلا،لل اضيأ، كانه رهاظم ةءانب ةعطاقمل لاتنويزفل ئاسوولل مالعإلا اىرخأل:

 ةباتك ئاسر،لل رشن ةفرعملا، امبرو ميظنت ةعطاقم ةيمالعإ يف مداسر انلافطأ، أو يف سسؤمة

 ةينيد، أو نيب انئاقدصأ بسحف. عمو نأ لذك أدبي خبراي يصخش، هنإف يكمن نأ يطعي هنواضً

 ةكبشل، حملة-حةكر.
 إن� اهارغايتاس يه لعى لادوام شكلل من اكشألل ميلعتلا. لكوام كنا بوسانع أرثك بسك سانلا
 ىلإ بؤرة ام تكنو لعهي ضقلاية حقاً اننكمأ حّلاه الجاعً بوصةرو قألل اماليإً. تاكبشلاف - ركفنلو

 ةرم ىرخأ - منشغلة لابتفينص؛ لويس اهل طابترا إيويدليجو وسلابةيق فنعلاو يف حد�

 ىلع كلذ، إن� ةلاسر ةدحاو حضوت كشبلل مدؤب «لدق تفقوت نع ةدهاشم مكجمانرب نويزفلتلاب

 هتاذ. ةوالعو

 لا �منينلع لاذني نوعري كلذ جمانربلا، ثدح رفقاً.
 ىلإ

 ببسب هفنع يناجملا»، عم "نةخس اهنم"

 رثكألاو ثدح ريثأتًا ربكأ. ةكرحف ةدنتسم ىلإ ةقيقحلا قد ال ترجو ةعرسلاب يتلا تجور اهب بعض
 
 

 نم عورشم

 تاكرحلا، اهنكل ال بيغت ةلوهسلاب اهسفن ضيأاً.

 ةقيقحلاو نأ� ةعطاقم نويزفلتلا مظعمو ئاسولل مالعإلا ىرخألا يه قألل ماهلإًا

 ءانب: اذام ينبي؟ وأ، ما لاذي هلعفن بوطساة هاذ نلاوع نم ةعطاقملا؟ ايلعف، يلقلالل جداً. تالئاعلاف
 يتلا تمجحأ نع هاشمدة نويزفلتلا تأدب ةداعإب فاشتكا اهضعب ضعبلا؛ رارموًًا راركتوًا وجدت
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 نأ عافتلالل عم صخش ام رثكأ ءاضرإ ريثكب، ىتح لو كنا اصخشً لدكي ةلكشم هعم، نم لاتحدقي
 يف صور شصخ ام لسي موجدواً كانه. كبت طباضلا يلوارب، وهو من ةطرش رويوينك أفطأ

 نويزفلتلا ملدة نيعوبسأ ءزجك نم ةبرجت: «ييضق افطألالل وقاتً طأولل ريثكب مهو نولمعي ءايشأ

 ةعدبم». يننكمي بلادء ةيؤرب نيأ ضمأى افطألالل وقاتً رثكأ يف معلل ءايشأ نوكتس ىلع ردق نم

 ةيمهألا سنلابةب مهيلإ يف مهلامعأ لامةيسرد يف بقتسملالل... ةرمللف األولى ذنم أن نكت يف

 ةسردملا، حلقتُ ماكلابلل كبلل ةءارق يتاررقم... انأدبو يف ةرايز تالئاع ةفلتخم، انمقو الابتاصلل

 اهب الخلل رهشأ ءاتشلا.
 بودا األافطلل يف بلغأ نايحألا ثكأر اليمً للةرجاشم اميف بمهني.... يفو تقولا هسفن حبصأ

 افطألالل برقأ انيلإ امنيب انك مهكراشن يف معلل ءايشألا ةيوس.219

 نأ� ةلئاعلا معتلل ماجسناب رثكأ
 «رعشأ

 بتكو دحأ نيكراشملا يف ةبرجت ةيسردم في رفن:

 ةجيتن رضف نويزفلتلا». ةدهاشمف لاتنويزفل نكمي نأ نوكت ةبرجت ةلزع - يتلاو نكمي وقلالل

 ةبرجت ام بقلل ةفينع، ىتح بقلل نأ غلبن ىوتحملا لا �معزف. باقملابو،لل منيحا ىلإو ىدملا ايذل

 سانلا أو تالئاعلا أو ءاقدصألا نع ةدهاشم نويزفلتلا، اودجو نأ� تاقالعلا دوعت يكل اهنع

 حبيةيو، ءاوس كنا كلذ نع قيرط بعللا عم األافطلل أم ثدحتلا نع تارارق لاعةلئا عنتما هيف

 تحتلل اهناكم

 مأ درجم ثدحتلا. سمخف قئاقد من حملااةثد ةقمعملا يه رثكأ ازاجنإً نم سمخ تاعاس من

 قارغتسالا لابديلل يف روص ةايح صخش رخآ. ىدبأو سانلا، الئاعلاوت كلذك، عشوارً نم

 حايترالا، نمو فاشتكالا؛ عشوارً مهنأب اوناك ضفألل الاحُ رثكأو "يفيظو ًة" امدنع صقأوا أةزهج

 نويزفلتلا.

 دقل لتّقوا ناسمدة ةيملع. يفف ةسارد عتممة لاعلم عامتجالا إلاسيليئار يروأ رنيربنيفنرب، جءا

 افطألالل نيذلا ش�بوا يف تاروطتلا ةينكسلا جلاديدة امل بعد برحلا يف ايناملأ ةيبرغلا، ثيح

 نأ

 اوناك حنمون تاحاسم ساوةع بعلل اهيف، نيبت، ةبارغلل، مهنأ اوماق امعأبلل أقلّل جودة منتوايً نم

 افطألالل يف رثكأ ألاحءاي ةقيضلا يف ندملا يناملألاة مدقألا. جتنتسيو نوثحابلا نأ� لاسبب
 لامناك ناك حيتي افطألللل برهلا نم مهضعب امنيح ال عيطتسيون قتلا �دم، بدالً من أن مهئارظن

 اوحبصيو رثكأ ةيميمح، امك شتكاف طباضلا يلوارب.220 اننإ جاتحن ىلإ فضاء ةقدب هو أن�

 حيّلوا تابوعصهم

 يناسنإ نم جألل امنلو، لوسي إىل ءاضف فييزئاي.
 
 
 

219- This and following quote from Marie Winn, The Plug-In Drug, New York: Viking Press, 1980, 
pp.193 ,197. 
220 - Bronfenbrenner, Urie. “The Origins of Alienation,” Scientific American 231, no. 2, 1974, p. 61. 
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 يناعي سردملا يف هاذ صعلار نم تامدصلا، اهمظعمو سببب روهظ يجلل ال بشي� لعى
 نويزفلتلا بسحف، بلل ألن اءابآل كذلك ش�باو عىل نويزفلتلا. ونعمس مومعًا أن� بالط ةنسلا األولى

 ال نوفرعي يأ� ءيش (يعني، يأ ءيش نع ةميقلا ةيفاقثلا ادلائةم) نأو� ىدم مههابتنا ريصق جادً
 ةروصب ةعيظف (لوذا ال مهنكمي ملعت يأ ءيش نع ةميقلا فاقثلاةي ةمئادلا)؛ نكل كانه ريغت اسأموي

 رخآ. ركذتأ لامةر ألاولى يتلا تنك رضاح فياه ضهنف يمزلل من صلاف يناثلا جرخو. وام ازلل

 اذه جورخلا لافظ اوتيصلل - كلذكو يروعش ةمدصلاب.

 نإ� يبالط ال نورقتفي ىلإ الاحمارت يل أو مامتهالا امب أقوله. ودق قرغتسا رمألا ينم ةرتف

 كاردإل هنك ةلكشملا: مهنإ ال نوكردي مامتًا يننأ نئاك يقيقح. نوجرخي وانتللل ةبجو ةعيرس امنيب

 نوكي لاتنويزفل شم َّغالً، الو يكنونو نيعاو كلايً مهنأ يف كلت ةظحللا متسيعنو ىلإ خشص يح

 حقيقي. كذتنلر يتظحالم يف صفلالل عبارلا، يهو هنأ امدنع معتسيلل شيجلا باعلأ ويديفلا تلدبير

 هدونج ىلع ةكرعملا، نوكي مهبردي ةجردلاب  ىلوألا  سيل عىل قالطإ رانلا ةرشابم، بلل عىل

 قالطإ رانلا بال مدن، ىلعو عمق مهيعو نأب ام نوقلطي رانلا هيلع هو نئاك يح. نمو لاحيحص

 أن� أولكئ لاذني موقيون امعأبلل لاقتلل، يف انعمتجم شووعراان ومعقاو عأملاان انلزانمو،
 اضيأً

 ةكرحتم
 �دمى�

 هشيودن بلاغاً أمهن لم اورظني إىل مهاياحض مهفصوب تانئاك ةيرشب ةيقيقح، بلل مثلل

 وأ روص - سانأ "نييضارتفا"، درجم أهداف. طقف امدنع تبلغت ةضرمملا كالب لعى فنعلا،

 اهتيؤرب صخشلا عباقلا لخف تاقلالل رظتنملا، تسكع لتك ةيلمعلا يتلا يقب كئلوأ لاذني نولتقيس

 وأ سؤيوذن ضمن رؤةي صخشلا بتلك ةقاصللا، أو ءيش ما ىتح رثكأ يرجتداً ةيناسنإلل؛ فسوناز

 زنيكثأ نم طةفئا سنامون تلاق نإ «اهاياحض لم بيداو ىتح مثلل سانلا أوان لم ركفأ ينهذًا راشبون

 تيت اهنوكب يأ ءيش ىوس اهنأ ةضراع ءايزأ»221 ال، تسل ئاخفاً ايصخشً نم ثودح فنع يف
 ةعاق يسورد؛ ينكل فئاخ جداً نم نأ� ههذ  ةفاقثلا  لاوساةع راشتنالا قد تعرز، ربع انلعج

 يجيردتًا أقلّل يقيقح ًة ةبسنلاب انضعبل ضعبلا، روذب فنعلا يف بالطلا بقلل أن لصيوا ىلإ كانه.

 يلدلالل وملاجود يف ةياهن هاذ باتكلا فوس يقتحر رطقاً انعسوب اعإدة اهطبر ةيويحب ربكأ مع

 اهضعب ضعبلا، اهنكل دمتعت ىلع انضفر أبن نوكن روهمجًا ةجمربل ةئيس. كلت يه انتمهاسم

 ةيصخشلا ةيرهوجلا يكشتللل ةفاقث رثكأ ةيحص قأولل " ةيم"، تاذ ةروص ةيناسنإ ىمسأ ميقو
 ضفألل.222

 
221    - Orlick, Terry. Winning through Cooperation: competitive insanity, cooperative  
alternatives. Washington: Acropolis Books, 1978, p. 79. 
222  - this is a term used by Adbusters Magazine; it will also be found in a key article from the 
Canadian Broadcast Review magazine. 
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 إذا ناك ىلع صخش ام نأ ينلأسي: «ام يذلا حقاً عجيسلل فنعلا فرصني انع»، فوسف بيج

 دون ددرت: «دقتم يئانثتسا يف ةفاقثلا».
 

 
 
 
 

 دقل تدشن عيراشملا

 عمتجملا ال �محب
 ناك جمانربلا ءانبلا، امك يدلّل همسا، بّناء� بدالً نم نأ نوكي عم �واقً.

 ةيزكرملا وعلادة ىلإ ايحلاةك يف عمتجملا عومقملا يداصتقاًا، شمهملا أو ذوبنملا، امعتسابلل مفهوم

 هنكل ف �عالل ةدحول بلقلا يتلا تحصفأ نع كلل جمانربلا ءانبلا، امك حصفأ هو - أو ناك من

 طيسب

 �واً ايتاذ، يفو لانةياه
 �سم

 نع اهارغايتاسلا. حنمتو ةقاطلا شلااةيف سانلا
–  

 ضرتفملا هنأ حصفأ

 معيلل ضعب من اهرحس ىتح نيب ماكحلا ملاونيموكح. ةبسنلابو انل، اضيأ، انحنميس سامتك مثلل

 هذا منلاذوج من "اظنلام يسمشلا" ةقيرط عابتال انفطاوع ةيدرفلا (احافكل نم أجلل قوقح متاسوةي

 ثيدحلاو ارهجً دوامن جولل ضد� بصعتلا، فيظنتو ةئيبلا، ملعتو ام صخي تايلوؤسملا

 عيمجلل،

 ةيندملا) دون روعشلا اننأب موقن بذلك يف حةلا نم ةلزعلا؛ ةقاطلاف ةيفاشلا فنعالل فوس اندحوت.
 إن� لاتنويزفل شكلل من أشاكلل "اصتالالل"، لنك اصتالالل هو ةقيرطب وحادة لإى حد� ام.
 �ياقلل

 يفو ةقيقحلا، ال مدق انل هاشمدة لاتنويزفل ائيش، امك ملعن، ىوس ةلزعلا. كفللٌّ انم يف نرشقته

 ةينقتلا، ثدحتي ىلإ ام هو يلس يقيقحًا. وهو باشلكلل ضملاومنو، ىلع قألالل امك همدختسن مويلا،

 ةلزعلا اذتاه. عمو أن� لاحةقيق يه نأ� ريثكلا جداً نم نلااس نودهاشي "ارابخأل" هسفنا، يفو

 هسفن، نإف� له ريثأتًا الزاع، ارظنً ألهن اثملل ديج لسي ىلع ةدحولا بلل ىلع ثامتلالل - هوي ةينقت

 تقولا

 نسمر� اهيلع ةيناث يف صفلالل عساتلا. افلةوق ةعفادلا انجمانربل ءانبلا، مكا هو هفلس ميظعلا،

 ةقرافم

 بجي نأ بلغتت ىلع لتك ةلزعلا، ةدوعلاب اهنع نم ريغ عاطقنا.

 يف ماعلا 1936، ماق دفو نم نييكيرمألا نم صألل يقيرفأ ةسائرب روتكدلا دراواه نامروث

 ةرايزب جح لإى يدناغ يف لاهدن. وانعسوب أن روصتن حإلاسسا مألابلل ايذل ردوا دارفأ دفولا

 بصن كينيع أن� نترام لوثر غنيك نبالا كنا له
 �ضع�

 يذلا تعب ءاقللا عم ميعزلا يدنهلا ميظعلا. و

 نم رمعلا عبس تاونس يف هنطوم اتنالتأ ءانثأ ههذ ةثداحملا. دعبو تاونس ةديدع، وبهفصو بلاطاً

 يف ةيلك سواهروم، سلجيس ايغصً هابتناب إىل روتكدلا وثرنام وهو ثدحتي ىلع وحن مدشه

 نع ةيمهأ يدناغ.

 ديسلا نامروث: كديرن أن ءيجت ىلإ اكيرمأ... كجاتحن ةدشب.
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 متأنى لو عيطتسأ، نكلو نل ينوك يدل ام قأ �دهم مكل ام لم نكأ قد ق �دتم اليلدً
 مك

 يدناغ:

 ينايعًا انه ىلع كلل ام وقألل. بجي نأ موقأ ةلاسرلاب وصبرة جيةد هان بقلل أن اهلمحأ مكل.223

 ناكو غيدا قد نقتأ ذنم زنم طويلل دسر السوادشيي swadeshi، بمدأ داشرإلا زرابلا يف

 كلّل نم طمنَي فنعاللا، ءانبلا قوعملاو. وهف حرص ىلع هنأ نع قيرط معلالل يف اجملل تكريثأ

 قلخت عجر صىد يف رئاود ةعساو، نكل أن طرفت يف عيسوت نفكس، نأ احتولل نأ عفتلل كلل ءيش

 ىلع ةلجع، إفنك رسخت ةوقلا انه كانهو.

 يفو هذا قايسلا فيضي ناغدي ةظحالم ةيئوبن: «حانسً... امبر نم الخلل جونزلا قنلل سرةلا
 فنعاللا اصلافي ىلإ ملاعلا.»224

 دعبو لاوحي نيرشع ةنس تبأ رواز سكراب يلختلا نع اهدعقم جرللل أضيب يف ةلفاح يف

 �هةل بذلك ةلسلس نم ثادحألا يتلا تقرخ ةيعرش زييمتلا يرصنعلا اةيتاسسؤمل
 تس

 ومنيرموغت،

 يف تايالولا لامةدحت.

 نحنو ملعن نآلا، ركشلاو كشبلل يسيئر ناشرادوسل روباك، نأ� "يلدلالل ينايعلا" ىلع صلخت

 �سداً ددعب ريبك
 �مج

 دنهلا نم لالغأها ةيرامعتسالا نم الخلل فنعاللا صولل ىلإ تايالولا حتملادة

 يبسنًا نم يتاسانييهارغ نم لمح مدو اوءاج إىل بونجلا ميدقتل ةروشملا معدو ةكرح تاينيسمخلا

 تاينيتسلاو.
 ملعنو اضيأ، ةبسنلاب الكل لابلدين، نأ� ةكرحلا يتلا ج �متع اهلوح ءالؤه اقلادة ءامظعلا هي

 معلل ريغ زجن؛ نحنف اهملعن يف سرادملا اننكل ال اهقبطن لعى انتايح. ىتحف نآلا، ام انلز عفلايً

 رسخن، الو بسكن.

 ملاذا؟ ألن نترام رثول غنيك علخ عرشلاةي عن زييمتلا يرصنعلا هنكل لم علخي ةيعرشلا عن

 فنعلا. دقل دارأ نأ عفيلل كلذ نكل ةصرفلا لم حنست هل؛ بقفلل نأ نكمتي نم يضملا دعبأ نم لذك
 هلتق صخش ام أو عدة صاخشأ. بوقي علافن يف ةمحل سودةا ةفاقثلا ةيكيرمألا، رتفاقه ةقاط

 ةيهاركلا يتلا اهلمحي. زييمتلاو يرصنعلا، وهو كشلل نم أشاكلل ةيهاركلا فنعلاو، مزاع ىلع

 لاعوةد. الف كنكمي عقوت الأ برستي راخبلا نم الخلل قوقشلا رثكألا ةمئالم يف جرملالل: لعيك أن

 ستد� كلل قوقشلا ماكحإب، أو نأ جتعاهل قأ،لل وضفخت ةرارحلا.
 
 
 
 
 

223 - This and the following quote from Tendulkar, 1952, Mahatma, Vol. 3, pp. 50 & 51. 
224  - Ibid., p. XX. 
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 ام هتلعف ةلئاع رسيو
 سيل من متحملالل - لعى ألاقلل ال بيدو المتحمً انآل ةرشابم - إاعدة باهلإ ةكرح لاقحوق

 ةيندملا، وام ناك نترام رثول غنيك بغريس يف نأ عفنلل لذك بةرورضلا. انأو ىلع نيقي أهن كنا

 ديريس انم ةلصاوم هثارت يف كشلل معلل ءانب. يفو ةقيقحلا، تناك كلت يه ةهجولا يتلا اهذختي هو

 هسفن بقلل نأ يضقي هيلع رد� عفلالل. ملو ينك هذا أدبيس، ةرورضلاب، ةكرحك ةميظع. فدنعي

 ككراشأ ىدحإ صصقلا ةيرابخإلا رثكألا ةراثإ ماعلل 1992، يهو ةصق ريغتلا يفاشلا نينتلل

 ئاهلالل يف ةكرح كو سكولك نالك، يرال بارت، نع طرقي نيجوز نييدوهي، كياملل جوولي

 رسيو.
 كياملل هو دئاق ةقوج يترتلالل يف دبعم اشلاعر يبونجلا يف ةنيدم نلوكنيل، اكساربن، موؤدي

 زراب اياضقلل ةيطارقميدلا. وفي ماعلا 1992، بأد هو وهتجوز يقلتب ةلسلس من تاملاكملا اهلاتةيف

 شلارطة نم نأ� ضعاوً زرابًا يف ةمظنم سكولكوك نالك
 هترذحو

 ةيديدهتلا ئاسرولل ةيهاركلا.

 ةيلحملا، وهو يرال بارت، ناك ءارو ظعمم كلت املاكملات، مغرو مهنأ اوعضو فتاه ارتب

 تحت ةبقارملا الإ مهنأ لم تسيطاوعي نأ اوبثي تماماً هنأ هو لاذي ناك مهقياضي. اذلو لم نكي سيور

 اقدارً ىلع فعلل ريثكلا ةيامحل هسفن قرطلاب داتعملاة. وذات موي، ناك بارت خرصي هيلع يف

 ررقف ورسي، دييأتب من هتجوز، أهن ال بد� من أن دجي الحً لهذا رمألا نبفهس. ذتيو ّكر ورسي:

 اهدائً ومنئمط ابلالل امامت؛ دقف ملعت هنأب كنا رمي وأبتاق ةبيصع [كنا بارت قنتيلل لعى فتاهلا

 رحتمك] تضرعف هيلع مايقلا ةلوجب يف نزخم ةلاقبلا... حبصأف اهدائً امامت، أفطناو كلل «تنك

 يسرك
 بضغلا يف هتوص، اقولل: "ليد نم ينتعي يب، نكل كركشأ ىلع ادلعةو"225

 ةيأ احلل، ناك ىدل عئالة سيور يف اهريكفت رثكأ ريثكب نم درجم عضو حد� ةقياضملل.

 ىلعو
 اوناك نوديري، نإ نكمأ، ريرحت هذا جرلالل نم ةيهاركلا يتلا ناك يناعي اهنم، وهو يذلا (ودق

 اوفشتكا اميف دعب) ناك �ماعقاً ىدم ةايحلا ةجيتن برضلل يذلا هاقلت من ةعومجم نم دوسلا.

 مامز ةردابملا، اوهجوو ادلعةو هل. وبدع ةرتف ةريصق، بهذوا ىلإ شقهت يف ةرايز و �دةي،
 ماعط ءاشعلا لاذي اوناك قد أع �دهو. امدنعو حتف بارت بابلا مهلابقتسال، بحس نم اوملتساف

 نيلماح مهعم

 هعباصأ نيمتاخ امهلوانو يضلفهي نيذللا اناك ال نالازي نيددرتم اليلق؛ اناكو نم متاوخ نلااةيز.

 ناك نلعي، ايزمرً ايلعفو، ربت�َؤه نم ةمظنم نالك ىلإ دبألا.
 
 
 

225 - Levy, Daniel. “The Cantor and the Klansman,” Time magazine, February 14, 1992, pp, 14f. There 
is now a book on this dramatic episode: Watterson, Kathryn. Not By The Sword. New York: Simon 
and Schuster, 1995. 
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 ناك يرال بارت، هفارتعاب وه، أحد صنعلارنيي ضيبلا ألاشد ابصعتً يف دالبلا، الجرً "أدار

 اشإدة ةيالو اكساربن ىلع شكالة ةلاح ةيهاركلا ةدئاسلا يف انيلوراك ةيلامشلا اديرولفو". امبرو اذهل
 ببسلا تاذلاب ناك هريغت ايلك، ةنراقم عم بعض نييرصنعلا نيرخآلا نم يلماح تاقاطبلا الذني
 اوناك قد اوذخأ ةحارتسا. دقو اقلل بارت نع هئاكرش نيقباسلا يف ةمظنملا: «ينإ بجشأ كلل ما

 لنك ليس سانلا نيذلا يف ةمظنملا هم نم مههركأ... لو كنا لعي� وقلالل لقلت يننإ أهرك
 كلل اجرلل نالك مهنأل اجرلل نالك... تنكلو تلزام ايرصنعً»226 (ديكأتلا من عيدن) �يهنولثم،

 �يرهظ هاذ مهفًا رفعي� ةفاقثلا فنعالل يجنملا يقيقحلا - لوةدح بلقلا. فوسو ُأسلِّم بنأ ههذ

 انذخأت إىل رهوج جملاتعم لا �مبح. معفلل ةلئاع رسيو حجانلا ىلع نحو عدبم هو منوذج

 ةصقلا

 ةيفيكل قيبطت ةعاجشلا ةمحرلاو ىلع ةنعل زييمتلا يرصنعلا.
 يفو تقولا هسفن، لسي بوكعس عزلل زييمتلا يرصنعلا نالابتراظ لإى أن يبدأ هراك عتسمد

 روايحً ثحبلاب نع جرخم هرفوي زوناج شجناعا وونايعا ةيضقل فنعاللا ثملل عئالة ورسي.
 نحنف ةجاحب ىلإ جمارب، نإ ناك كانه ام يفكي اهنم، عجتلل تاجالعلا ةئراطلا، ثملل جالع عئالة

 رسيو، ريغ ةيرورض. هوذا ينعي اننأ ثدحتن نع بابشلا نعو ميلعتلا.

 سايلإ بجور يبرع يليئارسإ، يحيسمو. ودق شاع يف ئارسإيلل طوالل هتايح ملو ير� لدح� انآل

 عفلل ةيلمع مالسلا. تاذو موي نم ماعلا 1987، ررق فقوتلا نع راظتنا مالسلا يتآلا نم صّنعا

 ةسايسلا، أدبو ؤاستلابلل عام نكمي أن موقي به هسفنب. ناك هططخم اطيسبً: يوحتلل هتيب لإى "وةحا

 مالس" (ثملل ةسردملا وهشملارة كلذب مسالا: ةحاو مالسلا Neve Shalom). ناك افطألالل

 نوضقي مهمايأ «في ةئيب ةضبان ةايحلاب حلاويةيو ةئفادو ةيعارو، ثيح ال رطخت مهلابب معمالة

 مهضعب كشبلل فلتخم ىلع سأاس قرعلا أو نيدلا» ىلإ نيح مهلوخد ادملارس ةماعلا، عيفودون

 ةرم ىرخأ.227 نإ� لوأئك نيذلا ناك مهل زايتما معلالل عم ابابشل لصوتوا ىلإ ةيؤر كم

 نيلزعنم

 ءاضعأ من
 �جعم

 وه هسلل نايحأًا خلس دودرلا ةطورشملا فاحجإلل. يفف سول سلجنأ، امدنع

 يقيلح رلاؤسو يارلاخ عبارلا عم ةعومجم نم دوسلا دوهيلاو نم مهرامعأ اهسفن، ةرمو ىرخأ
 اولصوت سبرعة ىلإ قبولل صأدقمهئا ددجلا، نيفلخ "خيارلا" و"حيقيل سوؤرلا" طقس عاتم.228

 داع جنا يبوأرغ، سيئر قيرف فيفخت عارصلا يف سسؤملاة ةيديوسلا اعلابةر تايموقلل نم

 جألل مالسلا لاوبثح يلبقتسملا، نم ةمهملا نيثالثلا ةسسؤملل ىلإ ايفالسغوي ةقباسلا، ثيح ىرجأ
 

226 - Ibid., p. 14. 
227   - Communicated by e-mail from Patti Malin, Coordinator, Institute for Global  
Communication, Dec. 8, 1997. 
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 لسلسة من "تاقلحلا ةيساردلا ةحلاصملل" يف قرش اينيفولس مع 120 يتاوركًا يبرصوًا من بالط

 مويزانمجلا من رافوكوف كيجيسوأو يسيفوكنيفو. دقو اكتن ةرملا ألاولى ةبسنلاب مظعمل هءالؤ

 بالطلا يتلا ليتنوق اهيف "بناجلا رخآلا"، مغر نأ نيريثكلا مهنم اوناك نوشيعي يف ةنيدملا اهسفن.

 دقو تساُخ ِدتم تاينقت ةفلتخم ثملل باعلأ ةيضاير أودوار ةيحرسم تاعومجمو شاقن امعأولل

 ةيركف ةعدبم. صوتولل بالطلا ىلإ ةفرعم مهضعب ضعبلا، ابتفاولد تاهجو رظنلا نغوّوا غألااني

 اعمً اوحبصأو ءاقدصأ. امك اوكب ىلع ما هوساق من ىذأ ملأو الخلل برحلا، مهنكل اوناك حذنير

 الئلّ تيف اوه ةرابعب مثلل "متنأ متلعف هاذ انب"، بلل سيفنتلل عن مهنازحأ بسحف. امك حمسوا مهسفنأل

 عادبإب راكفأ ىؤرو ةرحاس حولل مالسلا يف ايتاورك وشقر فولسايني رافوكوفو. انهو تكون

 لدق ودج غريبوأ نأ� "رمألا قرغتسا نم نييتاوركلا برصلاو قألل نم ةعاس يكل فشتكيوا

 ريثكلا نم تاكرتشملا، ىلع ضيقنلا امم مهتربخأ به مهتاموكح ووسئالل مهمالعإ، يفو رذلاوة:

 نأ� مهيدل
 غأبل نايحألا مهؤابآ يف ام ىضم.229

 أقلّل نم ةعاس. كم نم سانلا، أو تاعومجملا، نودعتسم حنمل كلت ةعاسلا بابشل ملاعلا، ئللم

 حارجلا يتلا ستباهب بورحلا بورحلاو ادتسملامة؟

 سيل كانه ريثكلا ىتح نآلا، نكل امنيب َتين مهتكرح، نم الديفم ةفرعم كم هو ديج هنأم

 نولمعي، فيكو نونبي هيلع.
 
 

 ديع روهظ الةوهق: وحن جذومن يمانيدكي يرارح عمتجملل
 انايحأ، نكمي للسؤالل عن دجتيد ةفاقثلا أن يكون موهفمًا بشكلل ضفألل باةنراقمل عم جذومن

 هاذ نوناقلا ىلع نأ� ماظنلا لافايزييئ
 �ص

 فولأم، وهو نوناقلا يناثلا اكيمانيدلل رارحلاية. نيو

 بهذي يئاقلتًا إىل ةلاح نم ايبورتنإلا Entropy ىلعألا رورمب نمزلا، ىنعمب هنأ ثحبي نع عون

 نم لاتنزاو ثيح كلل ءايشألا ةطلتخم شبكلل ثامتملل. ومهتبتر، أو من ةهجو ظنر ىرخأ

 "تامولعمـ"ـه، صقانتت، يف ةياهنلا لإى رفصلا. ءايشألاف درج من اهتبتر، و"األظنةم لاةلزعنم
 كرحتت ايئاقلتً وحن ايبورتنإ ىوصق".230 ثملاوالل رثكألا ةراثإ هو يضعتملا يحلا يذلا خسفتي عىل

 وحن ال نكمي هبنجت، امنودو ءانثتسا، ىلإ ةلاح توملا. اولكون اذهت برتقي يف ةياهن ملاطاف،
 
 
 

229 - E-mail from the Transnational Forum on April 30, 1998. http://www.transnational.org. 
 نكمي طالاالع على اذه عقوملا زاتمملا نم العناون كذملاور هالعأ

230    -  MARSHALL, IAN  AND  ZOHAR, DANAH. WHO’S  AFRAID  OF  SCHRÖDINGER’S  CAT?:  ALL  THE  
NEW SCIENCE IDEAS YOU NEED TO KEEP UP WITH THE NEW THINKING. NEW YORK: MORROW, 1997, 
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 يهو ةركف، من حالة "توملا يرارحلا" حبصيل طيلخاً ينوكًا ريغ زيامتم نم ةقاطلا-اةلتكل. أوي

 ماظن رغصأ، امهم نكي (اهمظعمو كلذك!)، نكمي أن بلقي كلذ فارجنالا يبورتنإلا نع قيرط

 ابقتسالل ةقاطلا نم جراخلا هسفن. دحأو اثمأللة ةماهلا هو كوكبان.
 نإ ةلاح بكوك ضرألا شملا �عة سمشلاب ارثكأل ةرارح رفوت بةئي نكمي هيفا ايالخل تاتابنلا

 تاناويحلاو أن ينبت اهماظن، اذهو ينعي ضيفخت ايبورتنإلا خلااةص اهب ىلع باسح اهتئيب.
 كلت يه ةيفيكلا يتلا ىقبن اهيف ءايحأ، مغر هنأ «سيل كانه يلدلل ريشي ىلإ أةي قدةر نم بناج

 املادة ةيحلا عىل يرجلا قيرطب سكاعم بملدأ ديازت (ماع) ىضوفلل، امك غي يف نوناقلا يناثلا

 اكيمانيدلل ةيرارحلا». متجملاوعتا ةيجولويبلا تسيل ةنيابتم؛ نكميف دلاوتلل يلخادلا أن بسيب فقداناً

 اريطخً عونتلل، امم ينعي نادقف ةنورملا ةيويحلاو ام لم تأِت تامولعم ةيثارو ةديدج إىل ملع

 تانيجلا نم ردصم رخآ.

 يختنللل انآل عمتجمًا كـ "قودنص سأود"، أو نظاماً الزعنمً. ففي مثلل هاذ ماظنلا قلغملا، اوسء

 ناك بوبنأ رابتخا أم ةرجم، فكتّ ةقاطلا نع معلالل امتحً يف قايس  نمزلا؛  ىضوفلاف زتداد

 و"ملاتامولع" ذتا ىزغملا فَقد تابثب. ةروصبو ةهباشم، الأ دقفت تافاقثلا اهتيويح رورمب نمزلا،

رت�ض مهب أن
 �مف

 خطلتتو اهترؤب، أدبتو اهتايولوأ فارجنالاب امنيب سانلا نودقفي إحمهساس امب

 هولمعي يف ايحلاة؟231 ىدحإو تاراشإلا ضاولاحة هذهل يحلاوةي لاباهطة - شإاةر نحن مآتلنوف

 - يه نأ� صّنعا رارقلا نورمتسي يف قاحللا ولحبلل ريغ ةيلمع تالكشمل ةرمتسم ديازتلاب.

 �يشكلل كآتبلل اننمأ؟ لفنضع ديزملا نم سانلا يف نوجسلا. هلل كانه دولة ماةقر يف اهعم

 هلل ازعنالالل

 ماظنلا يملاعلا؟ اهبرضنلف ديزملاب نم تابوقعلا، نإو لم دعت ىلإ طارصلا، ديزملابف نم قلانبالل.
 فنعلاف، ىلع ىوتسم واحد كام انيأر نم بق،لل هو راقتفا يدج ىلإ ايخلالل.

 نإ� إىدح رثكأ تايلمع عنص رارقلا اسردً يف خيراتلا يموكحلا ثيدحلا يه يتلا تراشأ إلى

 نأ� عدداً نم ءامعزلا يكيرمألاين، صوصخوًا سيئرلا نوسنوج، اولصاو لضتيلل مهسفنأ مهنأب لعى

 كشو "كبس" برحلا يف نتييفام. دقو ركتبا ءاملع سفنلا موهفمًا ديدجًا وهو "ةعانص رارق

 ةمزألا"، حيضوتل هذا جنشتلا يف ايخلالل (نمكيها نع ةفطاعلا). ىدحإو قرطلا تناك ةمراص ردقب

 ام يه ةطيسب؛ دقف طاحأ ئرلايس جوسنون هسفن ةرمزب ةريغص من اجرلا،لل صدنوق أدوس ضنم
 

231 - Britannica® CD Deluxe Edition © 1994-2000 Encyclopædia Britannica, Inc., under “chaos.” 
 دقو فاضأ روايلي يف سفن ةعوسوملا بلارناطيية يف تعيرفه شللوشا نأ ةركفلا اقلائةل نأب ملانةموظ سيل بواهعس

 ايوفعً نأ صتبح كأثر اماظنً امنإ كأثر ىضوف، نإ تكرت اهتاذل، تتطبل ديزملا نم قيقدتلا يف انتبرجت الفةيدر المتلعقة

 داصتقالاب يلحملا.
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 دنصوق أسود، نيذلاو ذبنيسون ءاردزاب يأ ءيش ام ادع ةيلقع "ديزملا من برحلا". ويأ شصخ

 خاجرًا؛ اذلو انك عيمجًا محموكين باءاقبل في ةهجو ريسلا إلى أن انقرغ.
 بعد

 ضرع ةركف ىرخأ كان

 هنإ فرطت لنك ةرازو برح سيئرلا نوسنوج، يتلا تناك اضيأً ع�اضرً انتقيرطل يف تلافكير

 لاعفن، يه مومعًا ةقيض قفألا و �مبح�طة يتاذًا ةروصب ج �دةي. نحنو بحجاة ىلإ راكفأ جديدة

 معنشة لرسك لحلاةق ةقلغملا شاقنلل طيحملا فنعلاب، كام جاتحت تانئاكلا ةيحلا لعى اضرأل وحلل

 ةقاطو

 ةقاطلل نم أمنكا ةديعب نع انبكوك، نم سمشلا، ميظنتل انسفنأ يجولويبًا لاوتبلغ ىلع ايبورتنإلا.

 ةفاقثلاف ئاسلادة "تتقهرق" وحن توم يكيمانيد يرارح ببسب ةجاحلا لإى اطقة جديدة نكمياه أن

 ُتطشن جذامن جديةد ماظنلل، امم اندعاسي لعى الرد ىلع تامزألا يتلا انهجاوت.

 لاوالفنع هو كلذ عونلا ديدجلا نم ةقاطلا. إهن سيل ديدجًا امامت، عبطلاب، رثكأ امم هو نور

 سمشلا ديدج، اننكل انردأ انروهظ اذهل دعبلا نم ةايحلا ىلإ حد اننأ دجن انسفنأ واحن،لل ىلع نوح

 فانٍم قعلل،لل حلّل ةلكشم ةفينع دعب ةلكشم ةفينع امك لو نأ كلذ ردصملا، لتك ةقاطلا، لم �يو د من

 بقلل. دقو تناك ىدحإ قرطلا رظنلل ىلإ انربلامج ءانبلا (يدناغو ديكأتلاب آراه هذهب ةقيرطلا) يه

 ةلواحم إداخلل ةقاط نعاللاف إىل ماظنلا يعامتجالا ىلع ىوتسم اعلٍل. نمف الخلل جمانربلا انبلاء،

 ىلع يبسلل اثملا،لل ثدحأ غيدنا هديرمو لا �مرق�ب ابونيف افاهب تاسسؤم ةعونتم - شتسمفتاي،

 مسراد، دهاعم ةيفير، زكارم زغلل - تسيل قألل نم ةئم يتنثاو ةرشع، ما تلاز معتلل بةوق في

 دنهلا مويلا. ةوقلاف صألايةل فنعالل ةرثؤم ادج، امك يحوي كلل ءانب سسؤملاة اذه، اذلو قد نفرك

 جمانربلاب ءانبلا، مثلل مازح فنا نيلأ، حشري ابلةوق لائاهلة فنعالل ضفخيو "فهتيطلو" لإى مقادير

 اوطأولل اجومت ةلباق امعتسالل،لل يلاتلابو هنكمي جولو عمتجملا قأبلل ام نكمي نم يقارعلالل رثكأبو

 ويه ةقيرطلا تلاي صتما� باه هلإلا ميظعلا افيش الةوق لائاهلة نييغناغلل
 م،

 ام نكمي من لا ده نملا

 
 

 "اجراخل" نع

 يف هسأر سدقملا، يلاتلابو أمهنك اهسايق عفادب بلج ةايحلا واءافصل ىلإ سهلل غناغلا.

 ىلعو ةيأ حالل، ثيح ىظشتي انرظانت يكيمانيدلا يرارحلا  نوكي يف انلاح

 انماظن امتجالاعي هو حقاً "خادلالل". فنعاللاف هو الوأ، قوبلل كلل ءيش، عون نم ةقاطلا تلاي

 نمكت يف الئاكن يحلا. انسلو ةجاحب ىلإ سانأ نيفلتخم ةوقلاب، ردقب ام جاتحن ىلإ عون فلتخم من

 ةوقلا يف سانلا. ضعبف تالمحلا ةيسيئرلا  ةكرحل  حلاققو ةيندملا -  ةلفاح  رموغتنومي
 وروبسنيرغو انيلوراكو لامشلاية ماصتعاو طاةلو ءادغلا ترضح يف لاذنه - لم قلط رشاهترا

 نم بقلل ترامن رثول غنيك أو دراياب نيتسور أو نم بقلل "ءابرغ" اومدق نم امشلا،لل بلل ىلع

 يلاوتلا نم بقلل ةطايخ ءادوس اهمسا ازور سكراب، نمو بقلل ةعبرأ بالط تايلك نييلحم، اقتعنوا

 مايقلاب امعأبلل " �مرعِقةل" سُتجوت يف ةياهنلا ىوتسمب ماظن يعامتجا ىلعأ.
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 اننإ يمنلل لإى ةفرعم رثكأ وحلل ةفرعم ةيفيكلا يتلا زاتجي اهيف ءامعزلا تاريغتلا يلخادلاة
 علامةقي، تلاوي حيتت مهل غولب ةعاجش ناميإو نيديدج، ببساطة ببسب مهفاشكنا ماعلا. نحنف فرعن

 نترام رثول غنيك، ىلع سبيلل اثملا،لل لم نكي يف ئداب رمألا عتسمداً ىوتسمل ةيهاركلا الذي

 ثملل رحب جئاه امم كنا ددهي فطخب هتايح، يفو ةياهنلا فطخ هذه ةايحلا. دقل رم� ةمزأب نأ�

 عفترا

 ةقيمع، "بييمرتاغريبزتير"ـه نإ تئش، هوذا ام هرسك تقريابً. تناكو ةورذلا موي ةعمجلا 27

 نوناك يناثلا نم ماعلا 1955، مويلا لاتلاي هتبرجتل ألاولى يف نجسلا، امدنع تزه هتقث لسلسة

 نم تاملاكملا ةيفتاهلا ةشحافلا ةئيلملاو ةيهاركلاب. يفف نمتفص كلت للايلة، دعبو ةملاكم ةئيذب

 محتولل دهتيادت لعى وحن خصا، لم دعي اقدارً ىلع وعلادة مونلل؛ لدق مظاعت هقلق: «ووصلتُ لإى

 يذلا لم يعد هيف يناكمإب محتلالل أطولل من كلذ. تنك ضعيفاً. اقولل يل يشء� ام، ال طتستعي

 اباب نآلا، وهف يف اتنالتأ لعى دعب مةئ ةسمخو نيعبسو اليم، الو ستتعيط ىتح دةوع امام حلاد�

 لعكي أن تدوع كلذ ءيشلا يذلا داتعا بابا أن كربخي هنع، لتك قلاوة ايتل نكمي أن ُتح ِدث عدوة

 ثيح ال جرخم. ... تينحناو ىلع كلذ كلاوب نم الةوهق.. لن أهاسن أبداً.. بودا يل في نآلا.

 نأ� يعسوب عامس توص يلخاد يقولل يل: "منترا رثول، دمصأ نم جألل قحلا. دمصأ جرخمًا

 كلت ظحللاة
 نم جألل لاعةلاد. دمصأ نم جألل ةقيقحلا. رظناو، نوكأس كعم، ىتح ةياهن ملاعلا.»232

 امهمو دقتعن نأ هاذ توصلا كنا، امفيكو هحضون، دقف ناك له ريثأت رشابم يف عفر غنيك إىل

 ىوتسم ىلعأ يف ءادألا: «في احلالل ابيرقت، تأدب يفواخم لابتددب، تفتخاو يكوكش». دعبو الثةث

 مايأ ناك اقدارً ءودهب ىلع تبقلل ربخ ريجفت هلزنم هلخادبو هتجوز هلافطأو: «دقل ينتحنم يتبرجت

 ةينيدلا بقلل ةعضب مايأ ةوقلا لمةهجاو رمألا». يفو ةقيقحلا، تركتر ههذ رجتلابة هعم اوطلل هشور
 نينسو حافكلا. دقل تناك هتوق ةميدتسملا.233

 ال عيطتسن نأ دجن الاثمً ضفألل نع ام تنكُ هوعدأ ةقاط ةفلتخم خدتلل يف "ماظنلا"، يف حالة
 عمتجملا يكيرمألا هذه وكلل اهتاريثأت، نم الخلل ةبرجتلا ةقيمعلا درفل. بجيو الأ أجافتن نم أن�

 غنيك ناك ىنع رثكأ ريثكب معلابلل ءانبلا امدنع هفطتخا توملا.
 
 

232    - Garrow, David J.  Bearing the Cross: Martin Luther King, Jr. and the Southern  Christian 
Leadership Conference. New York, 1986, p. 58; 
233 - . Ibid., pp. 58 & 60. 

 نكمي نأ سنجلل بملابسانة نأ الهاتف لاتيديده ىطعأ مفعوالً ضقاني مامتًا ام ناك ونييه ومجهوه؛ اذهو أكرث ةحص

 اميف عتيلق بالجفتير: ام اعد ؤمسةس وغتنوممير للتحسني ىلإ ةدايز اهتابلطتم روفاً نم شكلل مبذه ىلإ "منلصفين

 نكل استموني" هبدف عنم روهدت دخمة تاصابلا معلاومية، ام أدى كشبلل ماع ىلإ بيلصت مهتمواقم (اردصمل هسفن

 ةحفصلا 61). هوكاذ نرى فيك كينو "فعلل" العفن نيح دمتعي.
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 عمو كلذ، ام يذلا هينعي هاذ ةبسنلاب انل نحن نيقابلا؟ هذهف براجتلا ةردانلا تثدح سانأل -

 ميعزل ردان في ظلل ةمزأ، لومةعومج ةعكار ىلع يصرف يف ريبماهغنم، ةمألو اهضهنأ يدناغ،

 نكل ال اننكمي نأ نّتكلل اهيلع. ال عيطتسن أن ططخن اهل؛ لنك امبر عيطتسن أن اهسسؤن. اذهو ينعي

 اننأ قد عيطتسن نأ موقن تارييغتب ةيوينب ةيفاقثو (ىتحو ةيتاسسؤم) فوس عجشت ثملل هذه راجتلاب

 عجتولل تساخدام اهريثأت طأولل مةد. كانهو، عىل قألا،لل لديلل رشابم ىلع أن هاذ متحملل.

 بطفقاً ةيرظنل ةيجولوبورثنأ عن فنعلا، تاعومجملل ةيناسنإلا عون من ةزيرغ عاعرلا عت تز

 طوالل ةريسم روطتلا، ودق و تظ بوضوح مات، ىلع يبسلل املاث،لل نيب رقلاود.234 ببسبو هذه

 ةزيرغلا (أو امهم ناك مسالا ايذل يغبني نأ سنتهمدخ ملثلل اذه لالسوك ام بقلل ينالقعلا)، كمين أن

 ببست ضعب عاونأ تارتوتلا نمض عمتجم يف نأ سرامي هفنع ىلع اياحض ةرسيت قد ال ينوك

 مهل الإ يلقلالل نم ةقالعلا ةلكشملاب ةيلصألا. ثمولل هذه سالاتةباج ُنتشق، إذا زاج ريبعتلا، يف

 نع هسفنا يف تاسسؤم ةفلتخم قفاوت حلطصم ءاقلإ
 ع�بةر

 ةنودملا ةيفاقثلا ريثكلل نم تاعمتجملا،

 لامسؤولةي لعى نيرخآلا scapegoating. وتناك ةقرحملا الاثمً الئاهً ىلع هذا - ظحال أن ةملك
 دحب اهتاذ ةقتش نم قايس ةيحضتلا ةيرئاعشلا، يتلا تناك شكالً يسيئرًا ةيحضتلل

 

Holocaust 

 رخآلاب يف تافاقثلا ةدئابلا.

 وودن صوغلا قمعأ يف هذه ةيرظنلا ةرسآلا، يتلا توضح تأم� لاتحيضو يكف حبصي حلاافز

 فينعلا سسؤمة ةفينع، اننكمي اهمادختسا ةقيرطلاب يتلا ختسادمان اهب رهاظم ىرخأ فنعلل يف هاذ

 باتكلا - اننكمي إياهفاق ىلع اهسأر. اذإف ناك نكمي ةقاطلل ةيريمدتلا نأ رفش ؤتو س، فنم

 دكؤملا اهنأ نكمي كذلك أن نوكت طةقا ةعدبم. وهذا ما ناك فَتضر نأ تعفله تع تال اغيدن:

– هنأو ييرج  ىلع سسأ اسميهأ - امك حضوي 

 شاد

 «ربتعت تالزتعملا نأ�... عمتجملا نكمي نأ
 براجتلا عم هذه ةياهنلا صيحمتب.»235

 هذا ام كنا يف ينهذ نيح شأرتُ لإى ةيفيك ةباجتسا جوان بكال، نعدام و ته دحأب دارفألا

 شملا نيش يف ةفرغ ئراوطلا، كولسب يحذو حوذ جذومن عضو هطوطخ ءابطخلا ءامدقلا لذلك

 ام ودبي نأ� ءامدقلا، ةريتوب مهتايح ةئيطبلا يبسنًا
 ىلعو

 عونلا، ابيرقت، نم ةباجتسالا يفطاعلا.

 
 
 

234 - وألل روهظ نلظةير شبك ءادفلا و "مةاكاح علانف" كان لابفرنيسة ماع 1972، ثم كاتن اهتمجرت نم قبلل ابرتكي
 

Violence and the Sacred, Baltimore and London: ) رغيوغري القنً عن باتك ورنهي جيرار علانف سدقملاو 

Job, the Victim of His People, London, Athlone Press, ) رعجا ضيأًا لجريار ،( Johns Hopkins University 

 1987 ). اذه نيوصح دجاً ةءارق باتك رايج ألاخري دقمكمة سهةل طاقنلل لارئيةس ملاتلعقة نبظرية ريجار الةماه.
235 - CWMG, Vol. 56, p.163. 
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 ةرقتسملا، ظحالوا فيك نأ� ضعب دارفألا ءايكذألا قد أدلخوا ةنيكسلا يف سفن خشص
 مهتاسسؤمو
 ناك يف ةلاح جايه رطخ، أو ةجهبلا يف بلق صخش صئاغ يف ةبآكلا، اوبتكو رحفايً مخطوةط

 نمل جاتحي عفلل هاذ. كلذ ام عاش نم هلجأ يدناغ غنيكو نورخآو، اذلو سيل مهمًا كم ناك مهيلع

 نأ ناعيوا راهظإل قةو فنعاللا، انعسوبف زارحإ مدقت، مهفو ام ناك مضتينه كلذ، عتوّلم يفيكة

 معيلل لعى وحن ثكأر اماظتنا، يفو هنلاةيا هلعج ليس انثتسا �ء اشذاً بلل طلارةقي حللل تاعازنلا

 هلعج

 شيعو ةايحلا. هبوذا ىنعملا معتلل ةفاقثلا، ملعلاك، نع قيرط ةيبيدنرسلا، ال ةظ ةيانعب أةلثم

 ةشيعملا ةحجانلا اهعضوو ديق التداولل، اذهبو لن نوكن نيرطضم لإى محتلل شفلالل.

 اذهلو بسلاب نأعانم ظنلار يف قانملاتاش ةقباسلا، يف بلق ةميرجلا زييمتلاو يرصنعلا، رلؤةي

 فيك نكمي فنعالل نأ سريلل اعاعشً نم ءوضلا ىتح في كلت قطانملا ةملظملا. يفو الاحلل،

 موقنس رمألاب هسفن اميف يعتلق برحلاب. دقف انيأر وتلل تاظحل إرشاق ةميظع حتدث يف تالاح

 اطاشنلات، ىلعو نحو رثكأ ةيمهأ يف للاحتاظ حملا �ددة دارفأل نينيعم.
 ىر

 ئراوط ةتغابم، يف

 انفرعو وتلل اننأب اذإ لم بغرن يف رارمتسالا حنرتلاب نم ةلاح ةئراط ىلإ حالة ةئراط ةيلات، انيلع

 نأ عدن انسفنأ طبهن ىلإ فسألل لسلسة ةيببسلا، نم تالخدت ةشهدم ةرخأتم،  ثملل تدخلل عةلئا

 رسيو، ىلإ تالخدت ركبأ أوقلل ابعر، ثملل ةسردم ةحاو مالسلا أو اهتخسن ةصاخلا يتلا ماق اهب

Search for Common "سايلإ باكور، أو عيراشملا كلاثةري ةكرحل "اثحبل نع ضرأية ةكرتشم 

 Ground. رمألاو ديحولا بولطملا ثمللل هذه تاظحللا ثمولل هذه عيراشملا يكل رهدزت هو عدم

 يفاقث، تحيولل حالصإ سوئالل مالعإلا زكرم صلادةرا املثم رودت حولل شلامس عيراشملا الشافية

 ىرخألا مانربلجان ءانبلا.

 نإ� دتلاخلل ركبملا، لعوى صوصخلا تلادخلل ركبألا يف ةسسؤم ةفاقثلا اهتاذ، هو ما يعجلل

 جماربلا ةءانبلا يف وانتملالل. امكو تركذ، لو شاع غنيك قتناللل ضيأاً من تاريسملا ةيجاجتحالا

 تاماصتعالاو وحن " اعتلاون عم ريخلا" ثيح هنأ زاتجا طخلاوة ىلوألا ضلارةيرو هوي

 "نواعتاللا مع رشلا". لدق تناك ةزيرغلا يف كلذ نيحلا كانه، ىتح يف ةلمحلا ىلوألا يتلا كنا

 اططخمً لاه جمدل ةكرش حتالفا تنومغيرم يف قايسلا ماعلا، بلل «قيقحتل لادعلاة نم جألل انسفنأ

 ةفاضإلاب ىلإ اهقيقحت نم جألل ضيبلا»236 دقل قتنالل هسوق من جامدنا تالفاحلا إىل نامض حقوق

 تيوصتلا ىلإ قلخ صرف ةيداصتقا؛ فيكف مكنلل رئادلاة؟
 
 
 
 
 

236 - King, Jr. Martin Luther. Stride Toward Freedom. New York: Harper and Row, 1958, p. 111. 
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 دقل ش �دتد ىلع نيتقيرط، ىلوألا نع قيرط اندهعت يصخشلا صاخلا، ومن ثم نع طقير
 رييغتلا لامسسؤايت، بدءاً بتلك تاسسؤملا يتلا كشتلل انميق سألااةيس. املذا ال اننوملعي يف ملادرةس

 نأ� نئاكلل يرشبلا ةجاح ةيرطف ماكتلللل عم نيرخآلا عمو ةايحلا اهرسأب، "ردقب هعقوم أو

 لطمقاً

 اذامل ال ملعياننو بأداً نأ سيل عسوب دحأ شيعلا ىلع وحن ماكلل نود نأ يدكر أن� هتايحل،

 اضرغً هأم�؟ هلل انيلع ةرادإ روهظنا انتاجاحل عألامق ببساطة نأل نينلعملا سيلت لدمهي اهعقوم"؟

 وأ اهتايح،

 ةقيرط اهرامثتسال؟

 نكمي رابتعا اللحظة ةيفنعاللا نوعاً من عدي يلجتلا، فناجاراً مفائجاً ةقاطل جديدة ريغو

 وتمَّقةع. سوواء ناك رفداً ىنحنا ىلع بوك قةوه فصتنم يللالل أم حشداً اىقتر ةأجف ىلإ طمن

 ىلعأ من طاشنلا، نكمي رسأ ههذ ةقاطلا اهريوطتو. نكميو اهل، حالصإك أو ةمواقم، أن يقترت

 يعوب ريثكلا، نأو عجتلل هاجتالا اسلائد رمتخي يكل وحتيلل ىلإ ةعفنم ةميظع انل عيمجًا.

 يف نيذه نيلصفلا نيريخألا شكتساانف فيك نكمي أن قبط فنعاللا ىلع وحن مظتنم سنلابةب

 نيتلكشمل خضمنيت، ةميرجلا زييمتلا يرصنعلا. ناكو انعوضوم عمتجملا بحملا؛ ناكو نمطان

 ضفملالل معلللل هو معلالل ءانبلا، اذكهو نايقبيس املاط نحن قتننلل نم ناكم ىلإ رخآ يكل ُنح ِكم

 كاسمإلا بـ"طوس برحلا".
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 «إذا عاطتسات ةمواقملا ةيبلسلا نأ رحدت ةيهاركلا ةيقرعلا... يدناغف جونزو ثملل غنيك
 يس�نورهظ ملاعلل فيك رحد برحلا اهسفن.» ـ ويلبد. يإ. يب. ودبسيو.

 
 دعب يلاوح سةت عيباسأ ىلع فصق اميشوريه يكازاغانو، تعمتجا ةعومجم نم املعلاء
 نيزرابلا يف وغاكيش. ناكو وكيرنإ يمريف هو من اسهتلل رد� عفلالل سلستملالل: "انآل ودق

 ةلبنقلا اهتوق ةبعرملا، ةيرشبلا مدعةو ةهجاومل اؤسلالل وحلل ةيفيك  شياعتلا عم هاذ ييوونلان

 ترهظأ

 ءاملعلا نيكردم حب �دة نأ� خيراتلا قد عرش انذفةً ةيناكمإل ةردان ةبسنلاب مهل. نمف
 ناكو

 عقاولا".

 ةهج، ناك ملاعلا صمودماً ومازئمشً ج ءا برحلا ةبعرملا، ونم جةه أىرخ، هم الذني اوقلخ

 حالسلا يذلا اىهتن ىلإ نأ نوكي لممواكً بيرقتًا ديب ةطلس شأهب ةيتونهكلاب. الو دحأ رخآ ناك هيدل

 مامتًا ةعمسلا يتلا نوعتمتي اهب طيطختل هجوت ةيناسنإلل نكمي نأ دوقي ىلإ مالسلا.
 «عمو لذك - ركذتي نيلغ غروبيس - لم قثبنت ةروص ضاوحة ةيفيكل زاجنإ فدهلا يذلا هو

 يف اننهذ انلك بيرقتًا ملاع اخلٍل نم ةحلسألا لانةيوو. لدق ناك رمألا امك لو أن روذب قابس لاحلست
 وونلاي تناك ةنيفد يف ةعيبطلا ةيرشبلا ؤملاوستاس ةيسايسلا.»237

 نإ� روذب قابس لاستلح النووي يه حقاً نيفدة يف ةعيبطلا ةيرشبلا سؤملاوستا ةيسايسلا -

 كوذلك هي روذب مالسلا ارلاسخ. تارايخلاو ةيرشبلا، ةيدرفلا ةيعمجلاو، ررقت ةيأ ةعومجم من

 كلت روذبلا سفو رهدزت توسدو. امكو انيأر يف غأبل نايحألا، ال ءيش كانه ىلع اإلطالق يف

 ةيرشبلا، ردقب ام يه ةعيبطلا ةيرشبلا ةمولعم ءاملعلل ءامكحلاو، الذني س�ينومتح يأاً من

 ةعيبطلا

 هذه جئاتنلا صتسلل اهيلإ لاحةراض يف ةياهن فاطملا. اذإو انك دصقن بـ"ةعيبطلا" اعلطتلات

 قمعألا ةلباقلا فاشكتسالل يف سفنلا ةيرشبلا تايلآلاو ةيروطتلا صملا �مةم قيبطتل كلت تلاطاعلت،
 
 
 

237- Seaborg, Glenn T. “Premonitions After the Bombs,” Bulletin of the Atomic Scientists, 41, no. 11, 
1985, p.33. 
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 اهدنع سدكتت قاروأ بعللا، يف ةقيقحلا، حوضوب مات نم جألل مالسلا. اذإو انهجتا ةرشابم في

 هاجتالا رخآلا، اهنإف ال ىعد طبةعي بلل عون من فيكتلا يذلا انفرحي نع انريصم داعلالل.

 تناك ههذ يه ةروصلا يتلا لم اهري ءاملعلا، رمألاو موهفم ىلإ حد ام هنألم، يف نيح ناكاو

 الاجرً نيعمال يف مهلقح، اكنت مهتربخ، امهم ناك ام قد هدقتعي روهمجلا، بيرقتًا تسيل بذتا

 ةقالع. امكو راشأ ثينيك غنيدلوب، دقف ُتكر قحلل قلاوة لاتةيلماك ضرأاً ةثورحم. الف أحد -

 انهارً - ماق بدرساهت ةصاخلا ملعتل وميلعت ةيفيك يصختب
 م�يهز

 دصقيو، وال فنص نم "ءاربخلا"

 قحلل مالسلا وينج هداصح ينغلا. ءاملعلاف سانلاو ونسح ةينلا، ةعومجمو وغاكيش نم هنيبم،

 اوناك ىرسأ لارةيؤ اهسفن ةقيضلا ثملل احلل انتيقب، اوناكو  يمليون لإى ةيؤر ملاعلا هتيناكمإو من

– وهو قرفلا ايذل ناك هجوي ةروص  لاظيللل - نزحملا، لا �مقاس عمطلاب، قيضلا ايمالعإً 

 بناجلا

 ام هو حَتملل.

 تعأقد� أن� جروج درانرب شو هو يذلا قالل نإ� كانه ضعب عيضاوملا يتلا نكمي يأل دحأ

 هفداصت يف عراشلا نأ ن كر حولاه رثكأ نم ءاربخلا. مالسلاو واحد من هذه ملاواضعي. ففي

 ثحبلا نع مالسلا ال نوكي لىد "ءاربخلا"، ثملل ريراقتلا "ةيرابخإلا" نيزرلاة ئاسوللل مالعإلا أو

 تانايبلا تاحيرصتلاو لاةيمسر ةبخنلل تلاي صتنع انتسايس ةيجراخلا ةيلحملاو، ام هنولمعي رثكأ من

 ةرطفلا لسلايةم يذلا نكمي نأ ءيضي رطلايق.
 �حسد

 ةيمعتلا ىلع

 رد� لافعلل
 ناكو

 دقل تبهذ ةزئاج بونلل مالسلل يف ماعلا 1979 ىلإ مألا ازيريت نم اتوكلاك.

 ايملاعل، عدا هنوك ساسأًا وشنأدة ةجهب، ةدحاو من ارارشت حلادس كلت؛ دقف اقلل دحأ نييلاغنبلا

 نيشتنملا يف عراوش لاككاتو: «نآلاو أم اغنبلالل هي أم لاعلام هرسأب». بقولل ينامث نسوات، كنا

 ابابلا بولس قد فرش مألا ازيريت اهحنمب ةزئاج ابابلا األولل نوج لاثلاث لاوعنيرش مالسلل، هوا

 يه انآل حنم ةزئاج بون،لل مغر هنأ لم قبسي اهل أن تبعل دوارً يف تاضوافم أو وّقتع معةدها

 تمدختسا نفاهذو للليحولة نود صرعا عساو قاطنلا. وعم أن� يأرلا يملاعلا لاذي نسحتسا

 حنم ةزئاجلا مألل ازيريت، اكراشتمً كشبلل ريغ عاٍو بذاك قطنملا لا �مضت �من، وهو نأ ايذل وأ

 اةروصل ةيرشبلا نم دلارك فسألا،لل امك تلعف مألا ازيريت رحفايً يف عراوش اتوكلاك وحولل ذجبلل

 عفري

 ملاعلا، عفيلل من جألل مالسلا أرثك نم اجرلل ةلودلا نيكحامملا أو لايجوش لا �مه �دةد.
 يفو ةقيقحلا، ترهظأ مألا ازيريت اهتوق ىلع عنص مالسلا في ماعلا 1982، امدنع صولل إلى

 اهعماسم نأ� أجلم ماتيأ افطألللل نيقوعملا في توريب قد ُت رك هريصمل ءانثأ اتقلل راض، نلعأفت

 نع اهمزع لعى وخدلل ةنيدملا ذاقنإل افطألالل. عفلابولل تماق كلذب؛ ةينامثف أماي نم درجم ضحور

 ةبهارلا ةليئضلا مجحلا، يتلاو ال كلتمت ايلمعً يأ ءيش ملو صتلل ىلإ طلسة ةيمسر، داعأ جنشت
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 عازنلا جئاهلا، يذلا لم ستتطع تاوق ممألا الةدحتم لاوسيطة الو لاتاوجد يروسلا الو لاشيج
 يليئارسإلا أن رطيست هيلع، إىل مالس رتاف.

 اذلو تناك اجئةز نوبلل، ناسحتسالاو جيهبلا ملاعلل، اطيخً اندارً سدحلل قرشملا  يف  سنيج

 شوشتلا طيحملا مالسلاب حلاورب. يفو امارد ذاقنإلا يف ريبوت، تنمك حإدى ىربك زاهملالل في

 ةنمزألا ةثيدحلا. مصخف ألام ازيريت في هاذ عارصلا، جرلالل يذلا رمأ اطمإبر بونج نانبل بوبالل

 ةزئاج بونلل
 �محن

 نم بانقلالل صلاووخيرا، كنا سيئر ءارزولا يليئارسإلا محانم نغيب - وهو يذلا

 مالسلل قبلل سةن نم اهحنم أللم رزيريت! ملو حنم ةزئاجلا نغيبل لعى وحن يمكهت؛ دقف عقو رسيئ

 ءارزولا يليئارسإلا نغيب سيئرلاو يرصملا أرون اتاداسل اعمً ةيقافتا "مالس" تأطبأ مؤقاتً لاعدءا

 ىلإ يل كود ثو يرنهو كيرجنس ةجيتن جنإزا
 �مِنتح

 نيب يئارسإلل رصمو (تناكو ةزئاجلا قد

يدعى "مالسلا لاسيبل"، يذلاو هو جدايلً ضفألل من حلابر
� 

 ثامملل يف ماعلا 1973). هوذا ام

 ةيباجيإلا، اذهبو ىنعملا لم حنم ةزئاجلا لإى نغيب سلاواتاد ىلع وحن يمكهت، اهنكل باديكأتل

 �مِنتح يف شتلا ش، شتلاوش نيب نيفيرعت لـ"امالسل" امه نآلا "نادئاس"، امك اقلل نوسرميإ، "في

 ناهذأ ريثكلا نم سانلا": تلاششو نيب "مالس يبلس" (ىلع ةقيرط نغيب à la Begin) نيبو "مالس

 يباجيإ" (ىلع ةقيرط مألا ازيريت à la Mother Teresaug)، نيب ةحارتسا متم�يةز ايغبب

 برحلا ةيئايزيفلا نيبو ةريزج نم عمتجملا لام�بح� غ ّذةا روضحب تهالامما لتلاقيئا دابتملالل.

 ىلعو يبسلل ةفداصملا، ناك موجهلل يذلا هقلطأ سيئر ارزولاء لعى نانبل يف ماعلا 1981 سام

 يزمر هو "مالس يلجلالل"، ريثملا ةيرخسلل.
 ال أدح سوى تربور ارامنكم، وزير عافدلا يكيرمألا نابإ ةرتف برح مانتيف، اقلل: «تحتسق
 مألا ازيريت ةزئاج نوبلل السللم اهنأل جورت مالسلل لسأبوب أرثك ةيرهوج، اهديكأتب ىلع... لاكارةم

 كلن� مألا ازيريت، يف باطخ قبولاه للةزئاج يف ولسوأ، امنيبو تناك ثدحتت امب تعده
 اةيناسنإل»238

�ي ساهم يلكنإلازي صاخلا"، تفرع، ةجردب ةريبك نم ةطاسبلا، قرفلا نيب عون اهمالس نيبو لذك  " ِم

 لاذي جوري له ءاسؤرلا وءاسؤر تارازولا: "د�تيعُ ةدعاسمل درفلا". فنعلاف هو ىلع ماودلا ضد

 درفلا؛ لافدرف يناسنإلا هو ألاصلل دوامً شلاوخةيص ةيدرفلا يه ةديفتسملا يف ةياهنلا نم فنعاللا.

 هوذا قلخي كلل راكفألا ارثكأل روعة يتلا نكمي أن اهمدختسي فنعاللا  يف هذا مهفلا

 يكيسالكلا للرحب، يذلاو هو شلاكلل عسوألا اطنقاً فنعلل، يذلاو يكنو هيف نولعافلا هم

 اربكأل أو ودلالل. ىلعو أةي اح،لل مغر نأ� ماظن برحلا نميهملا عجري ىلإ تاقالعلا

 تاعومجملا
 
 

238- Lazlo, Ervin and Yoo Jong You. World Encyclopedia of Peace. Oxford: Pergamon Press; 1986, 
Vol. 3,p.350 
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 لادوةيل،  عاضوألاف  ةينطولا  فنعلل  يوينبلا  رمتسملا،  نم  يبقلل  تاسايس  صفلالل يرصنعلا
 ةيهاركلاو ةيقرعلا صقإلاواء، كراشتت عم ريثكلا نم يكيمانيدات ههذ "برحلا" ةيكيسالكلا. مآولُل

 نأ يكون بوسع ئراقلا ءاقبإلا ىلع هذا فيرعتلا عسوألا في هنهذ ةيقبل هذا صفلالل. نأل الودلل

 ةمظنألاو لادولةي يه تابيكرتلا ةيناسنإلا يلاتلابو ةعضاخ لعى وحن استمٍو قلوة فنعاللا.

 هلل نكمي نأ تسمدخ نعاللاف صلون ةلودلا اهلماكب اضيأوً ءانبل دلبلا؟ هلل نكمي ثمللل هذه

 ةيناكمإلا نأ قتود ىلإ دبيلل ماظنل برحلا مئاقلا ىلع تانزاوت الةوق ضحملا؟ ىتحف يف قحلل مالسلا

 ريغ اعفلالل ىلإ حد� ريبك نلعيس ضعب نيثحابلا نأ� فنعاللا سيل ابسانمً حللّل عازن يلود:

 هسفن
 «لم نكي علاملل يفنعاللا بأداً نلو نوكي ادبًأ بديالً برحلل»239 (ديكأتلا نم عيدن)

 نكل كلذ طيخلا نم الحد لاذي هانطقتلا يف اتوكلاك انعبتتو أثهر يف توريب أووسول يبود هنأ
 ىلإ فاومقة. امكو اقلل سيوبود، هنإ ريشي ىلإ نأ� أولكئ نيذلا نوعري "فنون ةبحملا" مثلل
 ناغودي ومألا ازيريت هم الوحيودن نيذلا بلجيون مالسلا لإى ملاعلا؛  سيلو  أولكئ لاذني يدؤي

 نيرخآلا يف عضو نزاوت ريغ رقتسم قللوة ةرفاسلا. ناكو سيوبود ثدحتي كشب، ىتحو غنيك

 دكؤأس همالك بكلل ةيدج. ةبسنلابف يدناغل، ناك رمألا احضاوً تماماً: طقف عاللافن نوزجحي

 مكهتب؛ يننكل

 هنكمي نأ حيلل حملل فنعلا يوينبلا برحلاو:
 وقلالل ةقثب نإ� ملاعلا، إذا كنا لعهي نأ صيلل ىلإ مالسلا، فنعاللاف هو سولايةل إىل

 «بيعسو
 كلت ةمتاخلا، لويس كانه من غياهر»240

 ببسلاو يف أن قيرطلا ىلإ مالسلا ثمبلل هاذ ضومغلا هو أن انمظعم ال عيطتسي لاصوولل من

 سدح بلقلا، يذلا كراشتن هيف عم مألا يريتزا، لإى ةركف ةكسامتم عن ةيفيك اننأ انسفنأ، ذلاين ال
 اهكراشن اهءادن ينطابلا، اننكمي عم لذك أن وذحن اهوذح.

 فرتعيو ايسلاسنوي مالكلاب طقف عونب اهماهسإ نكل من حيساولل نأ قنيلل كلذ فارتعالا من

 ىلإ ناكم ام برقلاب نم بلقلا؟ أوقحرت�، ءانب ىلع كلل ام انيأر العأه وحلل نعاللاف، أن�
 هافشلا

 يبسلالل رلؤةي "اةروصل ضاولاحة" لاطملوةب من بقلل ءاربخلا ءاملعلاو ييوونلان هو وطخلا عبيداً

 نع الظلالل. وهاذ ينعي، لسي ريكفتلا دوامً ةيفيكب فاقيإ رحلاب ردقب ام ةيفيكب ءدبلا فنعاللاب.
 
 
 
 
 

239- Steven Huxley, in Civilian-Based Defense newsletter for August, 1992, p.4 (). 
240- Prabhu, R. K., and U. R. Rao. The Mind of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: Navajivan, p. 458. Cf. 
CWMG, Vol. 31, p. 482, uttered much earlier (1925): 

 "ديازتتو القةعان يموايً نأ ال مالس لابنسبة دنهلل، ىتحو نلابسةب ملاعلل، الإّ نع قيرط عاللانف"
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 أدبنل: ريكفتلا مالسلاب
 امدنع تداق لامغّنةي ةيبعشلا ةروهشملا ناوج زياب ةعومجملا وألاىل نم حملاتنيج يف اقةع

 وربسلل Sproul Hall يف مرح ةعماج يلكريب، طِلةق ام فرع انآل ةكرحب ةيرح مالكلا، تفقوت

 للحظة لعى سأر جردلا يوطلالل ضيرعلا، ثم تسادرات وحن دشحلا مخضلا نم بالطلا لاذين

 اوناك نيذوخأم ةيمهألاب ةيخيراتلا مهلوخدل لاءانب حملا م، لاقوت اهتماستباب ةريهشلا: «ركذتنل أانن

 بضغب نكل ةبحمب يف انبولق»، رو �دتد ام هلاق نترام رثول غنيك اهلبق امو هلاق ريثكلا من

 نييفنعاللا اهلبق اهدعبو: «نوكنس نييفنعال ركفلاب، قوالً وفالعً». لافالفنع يقيقحلا يأيت انلخد

 ءاطشنلا

 نم انلخاد، يدحتلاو انلغشي جماعيً.

 تحى لاذني ناكوا يمليون قافتالل عم
 

 تناك ةلكشملا، امبرو ما زتلا، هنأ يف ماعلا 1964

 ةديسلا زياب لم نكت مهيدل ىندأ ةركف نع ةيفيك نأ يكونوا نييفنعال يف ركفلا. قيقحتف يأ تويجه

 مظنم انراكفأب لم شقان طإالقاً يف لسك ميلعتلا، داكلابو يف يأ ناكم رخآ أياضً يف كلذ اتقول.

 ناكو حلطصم مأتلالل ازياللل ةملك ءافوج، أو ءاس اهمهف ىلإ دعبأ دح، جراخ رئاود دانرة جداً.

 دقو ريغت كلذ عضولا نسحل ظحلا. تقولاو يذلا تهتنا هيف ةكرح ةيرح مالكلا، يف قألل نم ةنس،

 غزب "رصعلا الديدج" بنجًا لإى بنج عم بولسألا يسايسلا يذلا هنكمأ بطيرقة ام وعلادة ىلإ قنور

 درمتلا يبالطلا يتلا �ر تح نم الخلل ما هانربتعا ةيسكرام (ال دحأ انم لعى قالطإلا قأر

 سكرام أو نينيل، بسح رعمتفي، اننكل انشقان ججحب ةعنقم). يفف يهاقملا اهسفن، ثيح انك نجلس

 شقاننل وماك نونافو حولل أباوك قةوه ةفر، ناك انضعب اميف دعب نوثدحتي ةراثإب نع اكيفيفننادا

 ةيذوبلاو وحلل باوكأ ةوهقلا بيلحلاب.

 زرفيس نمزلا ام هو يقيقح يف ههذ ةقيرطلا جلاديدة يف ريكفتلا امو هو قيقحت غرلةب

 ةيسنامور. فـ"ارصعل ديدجلا" هو رد� عفلل عىل ةعزنلا ةيداملا، يتلا قحتست كلذ، نكل ريثكلا من

 دودر اعفألالل يهتنت ةقيرطب ما ىلإ قاصتلالا ةديقعلاب بلااةيل يتلا كتنا اهضفرت. ةبسنلابو لي،
 كانه رايعم وحدي لام هو يقيقح لوسي روامنايسً حقاً: هلل مدقي لان اذه ةقيرط ثيدحلل نع قعلالل

 عفولل ءيش ام هنأشب. ام ازلل كلذ اريسعً يف هاذ رصعلا يداملا.

 نإ� عنص السلام لسي ثكأر وال أقلل من قيبطت ةوق رلاوح ىلع فنعلا يناسنإلا يف هقاطن

 مظعألا. راهظإلو فيك نكمي هذهل قلاوة نأ صتبح ماظن مالس يف ملاعلا، موااذ ىلع قعلالل أن يعفلل

 ايحلل كلذ، روصتأس ثالث تاوطخ نم حور ةخرص جوان بزيا ةيديشحتلا.
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 امهم نكي اثملل "رصعلا ديدجلا" قد زجنأ، نإفه عجلل رمألا رثكأ ةلوهس ثيدحلل نع ةلكشملا

 لا �مةكبر تاعارصلل ةعساو لانقاط اهلعجب، ةقيرطب ام، رثكأ ةيعيبط اهذخأل نيعب رابتعالا من

 ةيحان اهطابترا يعولاب. امهمو ناك ماظن برحلا اعستم، امهمو ناك عمّقاد، هنإف اريخأً دقفي قوته،
 أن� «ابرحل أدبت يف عوقلل اجرلالل». دقو نتبأ ميإرسون، ذنم نمز يوط،لل هذهب ةقيقحلا ةيهدبلا
 وكسينويلا يف هقارغتسا يف ريكفتلا يف قافتا دروكنوك، يذلاو سأتهشد�  به يف بلغأ إذْ

 ةعرشل

 نايحألا: «نإ ام ىنب ةسسؤم برحلا ةلئاهلا يه ةركف حقا، ةركفو اهككفتس اضيأً».241 نابإف

 برحلا رابلاةد، يتلا تلت لذك بلاند لا �ميود نكل مهملالل يف ةعر وكسينويلا، ناك خرؤملا

 يناطيربلا يإ. يب. ثوسبمون ف ِزاعً ببسب قلعتلا خلا ر ةحلسألاب ةيوونلا اهسفن - وةروصب

 ةيئوبن، نأل هذا فيخستلا برحلل صيسلل ىلإ لاذةور يف عازنلا يف جيلخلا دعب عضب تاونس. ودق

 روتفب نواعً ام، نأ� «لاعقلل يناسنإلا هوشملا هو حالس موي ةنونيدلا يئاهنلا».242 دقو اقلل

 ظحال،

 نوسرميإ: «خبش ديمرقو سلكو ةراجحو ترياطت يأب كشلل مئالم، ذ ةن ةركفلل سملايةرط

مشةع
� 

 لا �محت ِّكةم وقعبلل ريثكلا نم نلااس»243 يفو تقولا نهارلا، ذالوف نوكيليسو جاجزو رئاظنو

 رياطتت ةعناخ، اكشأبلل رثكأ ةيريمدت. لم نسحتي انريكفت، اذلو انتداعأ "اتانيسحتل" يف تينقتان إىل

 رطخ كلهم.

 لعوى أةي احلل، تنك حرتقأس كسممًا رثكأ افطع، يفو ةياهنلا رثكأ ةيلمع، لعى ظحالمة

 نوسبموث ةمهجتملا: "نإ قعلالل يناسنإلا ريغ طبضنملا هو حالس موي ةنونيدلا يئاهنلا". لافعوقلل

 حبصت شم ةه ءارج نادقف طابضنالا، كشتتولل الابنطابض. امكو اقلل اذوبلا: «يببس قعلالل يغر

 طبضنملا أذى� مظعأ ريثكب مما هببسي أولكئ نيذلا هركيوكن كولل كئادعأ. ويبلج قعلالل ملانبضط

 يجداً ريخاً مظعأ رثكأو امم هبلجت اولدكت كدلاوو كولل كتلئاع.»244 قعلافلل ريغ طبضنملا هو

 نلاوع رثكألا ةروطخ عزنل ةميكشلا، ايأوً كنا اذلي يتملك ثملل اذه قعلالل رعشيس مدعب نامألا امهم

 عدم� األنام لإى كلل من حوهل، لاوذي كمين
 ّث

 ناك لامعقو يذلا عضو هيف (أو عضو هيف)، بيسو

 نأ صيحب ىلع رم� نمزلا مدع نامأ يعامج، يذلاو فرع هفصوب ابرحً.
 
 
 
 
 

241- Emerson, Ralph Waldo. “War,” quoted in Arthur and Lila Weinberg, editors, Instead of Violence: 
Writings by the great advocates of peace and nonviolence throughout history, New York: Grossman 
Publishers, 1963, p.379. 
242- From the essay, “Protest and Survive,” in E.P. Thompson and Dan Smith, editors, Protest and 
Survive, Harmondsworth: Penguin, 1980, p. 52. 

 243 - (قوللمإل رس)ننو
244 - Easwaran, Eknath, translator. The Dhammapada. Petaluma, Calif.: Nilgiri Press, 1990., 88. 
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 يرطلاوةق رثكألا ةيلعاف ةرشابمو طبضل قعلالل - لوضع انيديأ ىلع "اةركفل طيسملارة"

 حتملا ِّكةم هب - يه يتلا حتدتثُ اهنع يف صفلالل ثلاثلا: مأتلالل. مأتلافلل - اددجمو، امك همهفأ -

 وه "رايتخا ةيفيك ةباجتسالا فنعلل" رارمًا اراركتو، كشبولل مظتنم، وإعاةد علاقلل ىلإ ىرجم ةانق

 ةيباجيإ تنكَ أنت قد تخااهتر (يفو يتلاح، اقتنالالل مهلملا) يف كلل ةرم بيدأ اهيف الضلابلل. إن�

 امك دقتعن؛ اذإف شبرخت
 �جازفاً

 ثووق لصة فنعاللا ثمبلل اذه حافكلا هو أن� تتشت هابتنالا ال تيم�

 ةيأ ةركف ىلع قرولا يف ةلواحم فرصل كهابتنا، دجتس هنأ ىتح تايعادت راكفألا رثكألا ةءارب

 �راعً كدوقت ىلإ نيمك ال رثأ هيف ىوس نيتنثال أو ثالث نم تايعادت راكفألا كلت.

 �و

 "هآ، هنإ رعش ميظع".
 "بجعتأ اذامل ال كردي لذك نأاس رثكأ".

 "انأ عراب جداً!"

 ايرهاظً رثكأو

 "اذامل ال ينردقت فييفينيج قح يردق ىلع وهج ضرألا. ثملل مويلا رخآلا..."
 
 

 اي هلإي، اننإ بهذن ىلإ كانه جمدداً. امدنعف نوكت أفنراكا ةئيطب ةيباجيإو (يمتولل طبةئي

 ةيباجيإو ءيجملل ةيوس، امك تفعلل ةعيرسلا ةيبلسلاو طبضلاب)، يكون نم سلاهلل يبسنًا بإعادها عن

 عيضاوملا ارثكأل ارجضً - انسفنأ. ديعتسيو انلقع ةعرسب هتيباجتسا ةيلصألا تاجاحل نيرخآلا.

 ال نوكن دقنيقي ىلإ حد� ام. نإ� قعلالل يذلا ال
 رطيس

 ةقيقحلاو يه ننأا امدنع ملكتن نع قعلل ريغ

 ههجوت انتمكاحم ةيلقعلا ضفألالل لسي يغر رطيس هيلع اقح، وهف رطيس لعيه من بقلل قوى ال

 اهلبقن. اذكهو نوكي مأتلالل علبة شد� حبلل ادئةم نيب مكاحمتان ةيلقعلا ضفألالل نيبو قوى مثلل

 بضغلا وخلاوف واعمطل، يتلاو يه اهرودب ةقاس أدبمب يوضوف يساسأ يف ادخانل ندهوع اانأل

 وأ ئيشًا ما رثكأ ةيويح. هذه يه "ةلآ ةنونيدلا" يف انلقع صاخلا، انعسوبو كيكفت هذه اآلةل نعدام

 بستكت تمكاحمنا ةيلقعلا ضفألالل ةرطيس ةيئاقلت نم ةم ىلع راكفألا صلاوور رعاشملاو يتلا تم

 اهجاتنإ يف عنصم قعلالل.

 يف نورقلا يتلا تلت بلص حيسملا، اهجت تارشع فالآلا نم اجرلالل نلاوسءا ىلإ ارحصء

 رصم التولل ايروس ةسراممل ام دهوع "اماظنل يرسلا". ويفام دعب هنوعديس "ةالص ءودهلا"

 هنوسراميو يف ةريدأ ةينابهر ةلزعنم يف كلل أءاحن ابوروأ، أو يف تاظحل ةطاح نامتكلاب ءانثأ

 ةايحلا ةيعيبطلا. مويلاو، اعإدة لعتلام نم لاشقر ام هانيسن نم انديلاقت، هوعدن المأتً - ساللوم

 ةليئض. دقو كردأ ييالم �ن سانلا ربع روصعلا نأ� قعلالل امك هفرعن هو ةلكشم يغبني حّلاه

 ةيمهأ

 نم جألل انتابلطتم لااخصة ونم جألل مالسلا يف ملاعلا.
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 هذهو يرطةق ىرخأ مهاس اهيف مالعإلا يريهامجلا جيورتل لافنع. دقف قام يد. ويلبد ثيفيرغ،

 دئارلا يئامنيسلا ريهشلا، عيرستب تاريغت دهشم يف ةركب اوحةد ةيجذومن من يلاوح ةنيزد من

 �در ةينامثب نيتسو.245 هنإ جرلالل نفهس يذلا جتنأ دحأ رثكأ ألافالم
 �يق

 تاطقللا ةلصفنملا ىلإ ام

 دييأتًا فنعلل يف كلل ةنمزألا، مليفلا ءيس ةعمسلا مولد ةمأ (1915)، يذلا �يم د كو لكوسك نالك

 امو هآر ثيفيرغ، امك ديلل مسا مليفلا، نم ةيمهأ "بءان ةمأ" موقت ىلع ةيرصنع ءاضعأ ناجل

 نمألا ةيلهألا تايالولل ةدحتملا. ربعو ةدهاشم MTV مويلا تىر ةياهن كلذ قيرطلا.

 يف لامأت،لل تنأ ماعتتلل كشبلل رشابم عم كلت ةلصلا ةضماغلا نيب ةعرسلا يظشتلاو فنعلاو.
 حاتفملاو ىلإ ةسرامم مأتلالل ليس هو طقف ىوتحملا يباجيإلا اقتنالللل يذلا مأتتلل هيف، بلل جكدوه

 ءاطبإ عم �دلل ةعرسلا تلاي يضمت نم خاهلال، لإى أن يءيج مويلا كرابملا لاذي فقوتي فهي

 ريكفتلا لاقيره، هعمو كلل فنعلا. هذه يه ةورذ صعن السلام - رجتويهب. اهدنع فرعنس يف

 انسفنأ املذا نلعأ روطاربمالا شأواك هنأ ام نم ءيش ضفألل من أتلاملل قيقحتل تلاقدم في لعفايً

 نم جألل

 نوناق ةايحلا.
 
 

 دسجلا، قعلا،لل حورلا 1: ةشقانم انريسم
 ىلإ ىدملا يذلا انعسوب جعلل مالسلا مكحي انراكفأ، ىلإ لذك ىدملا، نوكيس انباطخ لاعفأوان

 امالسً نقايً. ىلعو ةيأ حا،لل إتناق هذه ةيلمعلا هو قيرط يوطلل (يمكح أان)، انلاوس نوببسي

 مهضعبل توملا ةاناعملاو يف جمعي ءاحنأ ملاعلا ىتح نحنو ملكتن.

 امف يذلا اننكمي هلمع نآلا، امنيب واحنلل مايقلا هذهب تارييغتلا لاعةقيم ىلع قعلا،لل عضنو سسأ

 مالسلا ومضملانة نم فسألا؟لل

 كانه - نحنو نم دهمي يبسلالل هيلإ - كشلل نم معلالل رشابملا ذلاي نكمي نأ ئطب أو يوفق

 ماظن برحلا. وهو صيحب لج�ياً نعدام ركذتن نأب اظنم برحلا هذا نجذوم ماك،لل مشيلل ركفلا

 كولل لامتاسسؤ يتلا هلعجت نكممًا نشل� برحلا. هونكا اضيأً ضرأية ةيطسو ةماه نيب مخز

 معلاولل

 ركفلا نيبو علاملل ثيح نكمي ىتح دارفألل أن يتاولخد من جألل ريثأت نسح.
 فيك بوسع تانئاكلا ةيرشبلا أن عفتلل ببضعاه ام ندهاشاه في ادناور ايدوبمكو مووضاع رخأى

 ىضوفلل ةيملاعلا؟ ةراسخلا لامةقلط مارتحالل يه دحأ رومألا، اعبطً. دقف شكرا وريش وزأما يف
 
 
 
 

245   - Rogin, Michael P. Reagan, the Movie and Other Episodes in Political Demonology. 
Berkeley: University of California, 1987. p. 192. 

208 



 رزاجملا ضد نييندملا يف غنيكنان. دعبو واحد نيتسو ةنس، قحل به مدنلا. ودق حضو ببساطة اتمة:
 «انك نيرداق عىل مهلتق اننأل مهانيردزا».246

 رمأو رخآ هو ةغللا. أفودلف نامخيإ، الخلل هلوثم مامأ ملاةمكح يف يئارسإلل ببسب همئارج
 دض ةيناسنإلا، اقلل هنإ لم نكي ابعصً ةبسنلاب ةداقلل نييزانلا باكترا ثملل ذهه امعألالل ةيشحولا،

 ضفلاولل مهتغلل. تحضوو حنة تدنرآ أن� اقدة وباتسجلا اوناك لتيّقنو رماوألا يكل يتلصوا

 مهضعبب ضعبلا ربع ةرفيش ةيفيطلت ةبيجع، كلذبو نوفقوتي عن اريكفتل. الو أحد ملكتي نع لاقت،لل

 بلل نع "حلل يئاهن" و"ءالجإ" و"ةجلاعم ةصاخ".
 مل نكي ريثأتلا يرهوجلا لنماظ ةغللا اذه هو ءاقبإ ءالؤه سانلا نيلفاغ امع هنولعفي، بلل مهعنمل

 نع هتاواسم مهمهفب "لايعيبط" لاقديم للتقلل بيذاكألاو... ةيلباقف نامخيإ ىلع كاسمإلا لكلابمات

 تارابعلاو، محتدة مع عدم هتيلهأ مالكلل يداعلا، هتلعج عبطلاب موضوعاً ايلاثمً لـ "قدعاو اللةغ"
 [هذه].247

 ثودح هاذ. إفذا انرظن ىلإ ءارولا، ىلإ برحلا ةدرابلا يتلا ينكم
 �مضِّللل

 نم هسلالل ىلع وحن

 نأ انيطعت عشوارً بيرغًا من كابرإلا رلؤةي أنسا نييداع كلثم يلثمو ركفتيون جاهتباب في بإاةد

 بكوك ضرألا، فيكو انركف انملكتو عن كلذ. مل ينك نمز ةيطارقميدلا (تسيلو أبداً أقوات

 رتوتلا ايريتسيهلاو)، بلل نمز تضبق هيف ةبخن ةريغص ىلع ةقيرط كفتيانر، ثيح تدب هذه لاةبخن

 ةممصم ىلع كيرحت رومألا وحن ديزملا لافمديز نم لاقلق برحلاو. دقو عرث ضعب نم انئاملع،
 ناكوا نوثحبي عن جرخم من هذه لااحلة ريغ وسلا�ية، ىلع ةركف ةسارد لةغ حديث الرحب

 امبرو ناك انعسوب مهف ءيش ام عن ةيفيك انلوخد يف كلت لااحلة ةنونجملا نم ظنلار لإى نمم

 ابلارةد.

 ومألار مهتدعاسمو، يكلو مهفي "موفقث عافدلا" اضيأً.

 تناك ةرظنلا ةرمث. نكميو أن نوكي ابعصً عىل وحن صاخ بسك صخش ام ضراعم انل من

 جألل رييغت هريكفت. للاوحظة ةيفنعاللا نكمي نأ جلتأ ىلإ هذه ةليحلا؛ اننكل نفرع كم يه ةردان تكل

 اةظحلل. نكل نع قيرط ظنلار ىلإ ةغللا ملاجةيزا تاراعتسالاو اوفلاورق ةقيقدلا، حارتقالاوات

 يتلا ملكتي بتكيو اهنع ءالؤه سانلا، نعو قيرط عضو لتك ةمسلا نم مهتغل تحت رهجم قعلا،لل

 اننكمي ةدعاسملا لعى اهظإلار مهل - همجللوور ماعلا - فيك مهنأ اوناك نوعدخي مهسفنأ. وهي،
 ىلع ةيأ حا،لل ةقيرط ةءانب أرثك ببساطة من ءاردزا أولكئ نيذلا يخوضون تاشقانم ال يهتنت عن

 
 
 

246 - quoted in the San Francisco Chronicle, August 18th, 1998, p. A 11. 
247  - Arendt, Hannah.. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New York: Penguin 
Books, 1987, pp. 85f. 
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 ةوقلا ةيراجفنالا طاغيملاّنةي و"قذف نازوألا"، أو نع ةلواحم ثدحتلا مهعم نع "ئدابملا خألاقالية

 قابسل تلاسحل"، يتلاو لن يعدتست الإ ةالابماللا، يتلاو برما اهقحتسن. امدنعف عجتلل انيرخآل

 نورعشي ةءاسإلاب، اذهف نمضيس طقف وتفقمه نع عامتسالا نم جألل امحية مهريمض لا �مبذع.

 سانلا ةقيقحب أن� مهكولس ال مجسني عم مهلاوقأ، «تضرتف ةيرظن رفانتلا يكاردإلا
 هجاو

 امثيحف

 عم مهكولس»، سيلو قيرطلا رخآلا.248
 �مةقست

 مهنأ نوريغي مهتاداقتعا يكل نوكت

 لذا تأدب انتعومجم يف فاشكتسا ملاع ةغللا ةراعتسالاو، ثيح انك مأنلل ءارغإ عمتجم عافدلا

 ةكراشملاب يف راوح نبءا، ثيحو - ديرأ نآلا نأ فيضأ - اننكمي عيمجًا مايقلا معبلل بّنءا ما

 مويلا. ءاوسو كنا واحنلل كشبلل مظتنم، أم ال واحن،لل ةرطيسلا ىلع ةيلمع انريكفت، ينعأ نم الخلل

 مأتلا،لل انعسوب نأ يلون هابتناًا حذارً تحملوها.

 اذامف ناك هبشي كلذ تحملاوى يف دهع برحلا ةدرابلا؟ يف ةلاقم ةرثؤم ناونعب "سنجلا

 ملاووت يف ملاعلا ينالقعلا ليفقثم عافدلا"، تقبس ةملاعلا نلافةيناس راكولل نهوك اهريغ. دعبف

 ءاضق نيعوبسأ يف ةقلح ةيسارد عم "ميفقث عافدلا" نييندملا (تو تم اهسفن اهنأ "جةسوسا سنوةي

 يف تيب توملا")، تقلأ كونه ضعب ءوضلا بعرملا نوعاً ام ىلع رطلايةق يتلا ناك عمتجم

 ةبخنلا هذا شي ّكلل اهيف ةأرملا يمتنماللاو يسايسلا، ةغلب اشذة ةزخاو عم اتاراعتس كباشتمة من

 ةراثإلا ةيسنجلا فنعلاو. "نكاح" ةحلسألا؛ ضعبلا ىعد "slick-ems"؛ مهنإ نولواحي زاجنإ

 "قارتخا قيمع". تناكو ىدحإ راكفألا ةيطمنلا نع ءالؤه اجرلالل يه مهنأ اوناك نيينالقع جدًا،

 مهتاباسحب ةدرابلا لـ "تاومألا اغيملاب" تارابعلاو لاتةيفيطل بلااةثع ىلع لاةشعر يتلا ال تحصى

 ثملل "تابرض ةفيظن ايحارجً" و"تامجه ميقلا ةداضملا"؛ مهنكل اوناك ىلع نحو مهم نيديعب عن

 عمف نأ� ةايح كلل انم يف نازيملا، اوناك نودشاني جلانس فنعلاو لضوخ ةكرعم ةلصاف.

 ةسارد كونه اهلامة ىلع ةيضقلا ةيساسألا عونلل يعامتجالا (gender) واموهفمل ينالقعلا.

 دقل تزكر

 دئاسلا وكذللرة لا �مززع يف انتفاقث رصاعملاة، نكل اهلمعل جئاتن أوسع ىتح. غللافة يه قةضب

 ةمكحم ىلع قعلالل. نمضو تاوجف انتغل ةصاخلا اننكمي ابلاغً ريفشت تاشقانملا - ابوللاتي

 لتك تاشقانملا يتلا ال ديرن اهحيضوت الب سبل. فاةغلل ثيدحلاة يتاهللخ
–  

 اهؤافخإ ىلإ حد ما

 لادعوان لإى حد اننأ لم دعن النحظ اننأ مدختسن ةغل عازنلا، تحى نحنو معنلل أجلل مالسلا.
 
 
 
 
 
 

248   - Cf. Mahoney, L. and Eguren L.. Unarmed Bodyguards: International  Accompaniment for 
the 

Protection of Human Rights. West Hartford, Conn.: Kumarian, 1997, p. 36. 
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 عزوت وكسينويلا بئاقح رهظ تاسسؤمل يه ءزج نم اهتكبش يتلاو يه حويلا 4600 مدرسة

 يف 147 لبداً. نكميو نيملعملل نيبرملاو ةفاضإ امدة فدهتست تاجايتحا ةنيعم ةقطنملل أو

 عمتجملا...249 (ديكأتلا نم عيدن)

 أهو، يزيزعاي، "فادهتسا" داوم مالسلا يف لامسراد!" اننكل عيمجًا موقن بذكل عنامد وقنلل: "هذا

 �مممص نم مهلجأ"، أو وقنلل اننإ سوف
" 

 عورشملا موهج ىلإ بابش لامةنيد ةيلخادلا"، بدالً نم

 "نؤثّر" ىلع شيء ام بدالً نم وقلالل نأ� لان اريثأتً هيلع (قاقتشا عفلل نم مسا، ةوالع ىلع كلذ)، أو

 امدنع وقنلل إن� ئيشًا ام هو "تيسفان" يف نيح ينعن هنأ جيد. نإو تناك ال ةظ أم ال، هفذه

 �ون، لفن كيون كانه مثلل هاذ
 د

 ريباعتلا - تانيمضتلاو اهفلخ - ُتد ن يف انيعو. إون لم

 فوصوملا عشراً أو نالعإك.

 دق ركفت، شبيء نم اإلفاصن، نأ� تاملكلا لاومتازاج يتلا اهشقانن انه يه نم ضلاآةل ثيحب

 ال ىمست ينعفة نكل ريثأت ثملل هاذ مالكلا سيل غلاب غصلار. ركذتأ هنأ ذتا ةرم يف تانيعبسلا،
 ُأفقو يروث يدنلريإ يف هذه دالبلا، رأواد نويناطيربلا مهميلست ايإه؛ هفلل جيب أن ملسنه؟ توملا

 وأ ةايحلا امه ةليصح هاذ اؤسلا،لل ىلع قألالل ردقب ام تناك ةفاحصلا ةمتهم، فوه فقوتم ىلع ما

 إذا كنا اذه صخشلا "قمالتاً يف يبسلل ةيرحلا" أم "يباهرإًا" - هذه تاملكلا ةغلاب باطقتسالا. ويف

 عقاولا، ناك شخاصً مدختسي فنعلا للصحولل عىل ام ناك غبيي. ناكو اننكمي ديكأتلاب ثيدحلا عام

 بجي هلمع عم ثملل هاذ صخشلا، نكل ةيناكمإ ثملل ههذ ةشقانملا تفتخا ءارو شقانمة لافةرك

 ةعئاشلا عملا ةف هل: هذا هو لاتديرج نم ةيناسنإلا.

 لعوى أةي اح،لل نعدام نذهب نم تاقاصل هذهك لإى ازاجملات تاراعتسالاو يف ةغللا اعلادةي،

 ىرن حقاً قةو تاملكلا ىلع بيكرتلا يفو اولقت هسفن ىلع بجحلا. تف ّكر في هاذ اقتنالالل تفلملا

 نم ةلباقم عم ارنجلالل راكسوأ وتريبماه ايجيم، روتاتكيدلا يركسعلا يف الاميتاوغ، يذلا فصو

 ضد جدالل تاباصعلا يف تانينامثلا: «هنإ رمأ تفال رظنلل هتبارغب، نكل� ناكسلا يمعدون

 تاباصعلا رثكأ من دمهمع مهشيجل. ال فرعأ ملااذ. دقل انك نقوم انبجاوب بسحف. نحن لم هتلمح

 لكن ناكسلا ناكوا ءاملا اجرولل تاباصعلا اوناك كمسلا. ردأوكان هنأ نم جألل تقلل اجرلل

 أدبن برحلا.
 كمسلا ناك البد نأ فرص ءاملا. ناك انيلع بذج ناكسلا نييلصألا ىلإ بناج حاود، وهلذا

 ببسلا انأشنأ نماظ سرحلا يندملا.»250
 

249   - Cf. Mahoney, L. and Eguren L.. Unarmed Bodyguards: International Accompaniment for  the 
Protection of Human Rights. West Hartford, Conn.: Kumarian, 1997, p. 36. 
250 - Mahoney and Eguren, op. cit., p. 32. 

 ةيرخسلل، انأ دقتعأ نأ هذه روصلا جتءا نم يشت ارافيغ القنً نع وام زي غنود.
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 ناك اجرلل تاباصعلا كمسلا. كلت ةقيرط دادمإل تاكرش األةيذغ تانئاكلاب ةيرشبلا!

 نكل ام ثدح ناكسلل نييلصألا هو أوسأ يف هاذ ايخلالل يروصتلا؛ مهنإ ماء، ينعي اوسيل ىتح

 حتاناوي. ناكوا نيدماه نييبلسو (ثملل شيجلا، يذلا "كنا ال بد هل" نم طمهدر)، نود نأ يكنو

 نإف� تالمحلا ىسقألا نرقلل
 لوذا

 مهل قيثو لصة بذلك ادعام مهنوك ةبقع مامأ تقلل "كمسلا".

 نيرشعلا يساقلا، يتلا خاُت زلل اهيف سانلا مهلمكأب ىلإ تانئاك ةيح يف ملاع نم باهرإلا، حبصأت

 ةلهس، باةقيرطل اهسفن يتلا حبصأ اهيف ىلع فلودأ نامخيإ أن نوكي قعلالل لامهجو حبذل شعرات

 فالآلا نم رشبلا. تحبصأ ةلهس امدنع تيخلل ةانجلا مهنأ لم اونوكي يقلتون وينورمد. لدق اوناك

 "ينوبذج ناكسلا نييلصألا لإى بناج دحاو" بسحف، أو امك وقنلل يف برحلا ةميرجلاو يلاوم

 "ارخإمهج". يننكمي بيرقتًا مساع تاملك يامك غولوكام، ريدم دهعملا ينطولا ثحبلل يف ةياعرلا
 ةيحصلا: "لامزاج هو ةبرع ئريةيس نم أجلل زيةدا بضغلا".251

 اننكمي عجلل سانلا نوفقوتي عن امعتسالل روصلا ةيغالبلا تاراعتسالاو امجإلابلل - ءانثتساب
 يتلا دجن انسفنأ ريغ اقدنير ىلع مالكلا، أو ىتح ىلع ريكفتلا كشبلل يجد، من اهنود. غللافة موقت

 ىلع ةراعتسالا ماكلاب؛لل ىتح ةملك ةراعتسا يه ةراعتسا، نوك ىنعم اريبعتل ينانويلا "يحرلل" (أي

 ههذ ةلثمألا أن� من
 رهظ

 نم دحأ اإلتاراط ةيعجرملا، دحأ يناعملا، إىل رخآ). ابوألىرح،

 يرورضلا نأ نوكن نيرذح في ةيفيك قاقتشا تاراعتسالا قلخو روصلا ةيغالبلا، صوصخًا اميف

 قلعتي سانلاب. طبضلابو امك انلعج انسفنأ ح نيسا هاجت ةجاحلا إلى ةبقارم انتغل ديلقتلاية حولل

 اياضق قرعلا عونلاو يعامتجالا (gender) خلإ، اننكمي عجلل انسفنأ ح نيسا هاجت ةوق غللاة عىل
 عضو عانق فنعلل يورتلاوج له مومعًا.252

 ةعيبطلا، أن� ةروطسألا وملا �جهة
 توم

 دقل ترهظأ كانيلور تناكريم يف اهباتك شهدملا،

 ثلقانتفا دحتد كشبلل قيمع كيةيف انتيؤر ءايشألل نم حولان. رييغتبو لاصةرو ةيتحتلا لاقتيلدةي

 ضرألل مأك إىل ءيش دماخ، ةيلمعلا يتلا اهوعدت تناكريم نع قح "نعز ةفص ةسادقلا"، رمد
 
 
 
 

251- Quoted in the Utne Reader for March-April 1997, p. 71. Cf. McCullough’s book, To Forgive is 
Human, InterVarsity Press, 1997. 
 ةفدصلل، أدب قلاولل امك يلي "توقلل الظنةير اليدقمة أنه نإ تنك بضاغًا تنأف ةجاحب تللعيبر نع كبضغ. نكل بعتلاير مويلا

 يجهلع سأوأ قمعأو بعتيراً..."
 

Metaphors 252 - دقل زاح اذه ملاجالل ىلع ام هقحتسي نم امتهالام. دع الثمً ىلإ جروج الكفو كرامو نوسنوج يف
 

 We Live By (University of Chicago, 1980) ، ةصاخو يف باتك كالوف " Metaphor and War ثيح اسختمد

 ماظن ةراعتسالا هاذ نم أجلل تبرير برح لخلايج " ماع 1991.
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 انفالسأ نوبيرقلا ارجإء� يئاقوًا دض بلس مهتئيب ةصاخلا، اشّقني يرطقاً ىلإ رامدلا كيشولا
 بكوكلل، لاوذي اندوقي نآلا.

 دقل لقتُ "رييغتب"، لنك من زجني ايلعفً هذا رييغتلا؟ يفف حالة ريغت يفاقث مخض ثملل اذه، غت�ير

 رمتسي تحت حطس انيعو، من بعصلا نييعت من ريغي اللةغ يتلا انقوطت عجيولل نم مثلل هاذ

 ريغتلا المتحمً. هلل موقن اذهب رييغتلا انلك ةيوس؛ هلل عبتن اقدة منينيع، نيذلاو امبر هم نأفهسم

 داكلاب نونوكي نيعاو امل نوموقي هب؟ ودبي نأ روصلا ةيزاجملا ةرداق ىلع ريغتلا اهسفنب سحفب

 نكل اذه، عبطلاب، يحتسملل. يف ةيلمع ثلاقافة ِّضملالةل هذه حبصي كلل ملكتم اذ ةيمهأ. وهذا نعيي

 تنأ انأو.

 اعإدة ملعت ثدحتلا - اذهو هزلل ردقب ام يه اعإدة ملعت يشملا أو كألالل. اذهلو ببسلا احتتف

 سميج أوكونور ةيميداكأ Cuss Control يف وغاكيش وبتك: باتكلا كلااملل وحلل ةيفيك كحب

 ببس كئاقش، نأل سانلا إاذ اوعاطتسا ملعت اصتالالل كشبلل ضفأ،لل امك وقيلل قحب، نوملعتيس
 اضيأً لغتلاب عىل تابقع ةايحلا هسبولة ربكأ، يلاتلابو هاجتالا ةرشابم لإى عفن أقلل.253 زاوديدا

 عم طوبه ةيلاثملا ةمحرلاو؛ نكل� هاذ ءزج نم ةصقلا طقف. انيلعف دهجب اعمدوة
 فيك

 ببس ءاقشلا

 ةرايز تاداعلا ةميقلا عجولل انسفنأ نيعاو دعلليد نم رومألا يتلا يه ةيلآ: هلل معتسنلل تارابعلا

 كخم �در، هلل نحن اغئنوص يف "تفيخس ينقت" حيلل حملل انريكفت بخصوص رحلاب، هلل

 ةيفيطلتلا

 حيو�لل سانلا أوالً ىلإ اجرلل
 يذلاو

 انملستسا ىلإ «يملالل ىلإ رابتعا نيرخآلا ىندأ نم رشبلا»

 تاباصع ايلاتوً ىلإ كمس - يزلل سانلا يعبداً نع راظنألا طحلابّ مهنم ىلإ تاقاصل اريخأوً إىل

 ضارغأ؟

 نإ ةياعر "خباط رذح" مأر مزجع كبرمو جمسو يعامتجاًا - قحتسيو لذك الب بير. كانهو

 رعش ريهش يف دافاغاهبلا جاتي فصي عونلا ىمسألا ةداعسلل، يذلاو طنيبق انه: "ام هو سم� يف
 بةياد رمألا هنكل وحتيلل ىلإ رحقي يف ةياهنلا."  254 انسح، "رقيح"، قد نوكي هيف ضعب ةغلابملا،
 نكل اذإ تناك يتبرجت ةصاخلا ةيجذومن، اننإف عتمتسن ةلاصألاب بالصلاوة امدنع أدبن بطاقسإ

 ةيفيطلتلا ِّضملالةل تاينقتلاو ارملا ةغ راكفألاو ةطمنملا جملا ةد ةيناسنإلل - إهن روعش حايترالاب.

 شتلا�بث
- 

 نإ� تةيمس ءايشألا امك يه هيلع، ىلع نحو م�دِّقق، هو شكلل من اهارغايتاسلا

 ةقيقحلاب. تحتف كلل كت�يهف، ام ازيلل قعلالل يناسنإلا ضفري فنعلا صأ ؛ ودق انيأر يلدالً لعى هاذ

 يف ايجولوميتيإ (قاقتشا) ةملك فنعلا اهتاذ، يف ملعلا يكولسلا (امدنع ثحبي نع ثملل اذه لدلايلل)،
 

253 - Sampson, Ovetta.. “Curse of the Word,” Santa Rosa Press Democrat, May 16, 2000, pp.D1f. 
254  - Bhagavad Gita, 18.37. 
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 يفو ددع يبكر نم اثمأللة ةيخيراتلا. كانهف ام يفكي نم رلافض يرطفلا فنعلل يف ادخلل صخش

 نكمي تاسللياهارغا ابلاغً معلالل هعم عجبلل فنعلا اعضوً ايئرمً ىلع وحن حضاو.

 نابإ برحلا ةدرابلا، كنا فيسلا يذلا تسيخهمد لافنع ضد ةقيقحلا يف مالكلا عطقي نيتقيرطب.

 يحألافاء اوناك نودرج  من مهتيناسنإ (تحبصأ  لامدن "هأدافاً"،  تحبصأو  ثراوكلا  نبوادً

 ةيئاصحإ)، تناكو عيضاوملا ريغ ةيحلا رمثتس كشبلل يعنص يف ةايح ةراعتس. ركف امب هينعي

 نأ تقولل "حداص ينغ" لـ "تالاح تقلالل" يوونلا نعامد تكون ثدحتت نع ريمدت صوخيرا اعمدةي

 (مةعوضو يف "مئجال")؛ امدنعو مداصتت خيراوصلا "ةقيدصلا" ىمس كلذ "قتلل ةوخألا". ف ِّكر

 ىنعملاب ضتملا �من بانقلللل "اكذلية". هذه هي لغة ةايحلا - وما هفصت ايلعفً هو ملاوت ملاؤدك

 بسحف.

 اقلل نترام رثول غنيك: «انيدل صوخيرا وم ةه اجرولل ضاّلنو»255 ةعزنلاف ةيداملا، بهذه

 ةقيرطلا، ةطبترم ساسأًا فنعلاب. يهف حمست لنا عيمجًا قالزنالاب هسبولة إىل فنعلا يلقعلا يف

 لامدن "أهادفاً" ةيمستو خيراوصلا امك لو أن� اهل تايصخش (ُلِّقتب نيتلبنقلا نيتيرذلا يتللان

 يف برحلا: "ادلول ريغصلا" و"جرلالل نيمسلا"). انيلع نايحأًا ةدابع يشء ام، امك انركذ عدوة

 هذهو إىدح تامسلا خملاِّلةص نئاكلل يرشبلا. نكل يف ظلّل رحس فنعلا، كمين أن اتمدختسا

 يكسفيوتسيد،

 يهتني انب رمألا ىلإ ضوع لتك ابعلادة يف غري اهعضوم. يكلف تتوصالل برحلا، انمق تبغةيط

 ةميقلا ىمسألا ةايحلل، ةءابعب ناركنلا، ، ونم ثم دجن أن� ضعباً انم قد
 ،لل

 لاقدساة أو، إذا تنك فت

 ةايحلا نمكت يف تالآلا ماخلادة - يف تالآ توملا، يف ةقيقحلا. دقل
 نأ�

 حتولوا ليختووا ثبعًا

 انركنأ ةايحلا اندبعو توملا؛ هفلل سكيون لكلةم رفك اضيأً وقعاً قوايً ةبسنلاب لهاذ طخلاأ؟

 يف ايفالسغوي ةقباسلا ءيس مادختسا ةغللا، يتلاو يه رطيةق اصتالالل نيب سانلا، نم قبلل

 نييسايسلا لاغوباً اضيأً من بقلل نيلثمملا نيينيدلا هاجتاب ماسقنالا. فـ"ةيهاركلا" يه ةملك مسق حقا،

 امبرو ةوقب أربك نم "بصعتلا"، ىلع يبسلل اثملا،لل الو وعدت ىلإ رييغتلا أو فيطلتلا. لاغوابً

 ببسب فحتيز ةوقلا، مدختسي نلاانوقط نويمسرلا نوماعلا ووسئالل العإلام وآنورخ هذه تاملكلا،

 سيل ةرورضلاب بداعف عانتقالا قيمعلا، بلل بسكل مهلاومأ. إفذا انلبق ةيهاركلاب يف انتغل، اننإف بقنلل

 اهب عقاوك يف انتاعمتجم. واذإ انحمس ةيهاركلل ةرطيسلاب لعى ءاضفلا ماعلا، فوسف أشنت ايجألالل

 اهعم نوكتو جت ةد يف كلت طورشلا. يفو ةقيقحلا، قلخنس اوقاعً نم ةيهاركلا ماسقنالاو ماتلا؛

 هفلل ىرت رطخلا نماكلا ةغلل؟
 
 
 

255- James M. Washington, editor, Testament of Hope, San Francisco: Harper & Row, 1986, p. 211. 
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 اهو هو أحد األةلثم ىلع ةيمهأ ةغللا زاجملاو بقلل نأ قتننلل نم مالسلا يف لافرك ةملكلاو ىلإ

 مالسلا يف معلالل. يبلل يدينيك هو ملعم يحور (guru) يلام يكيرمأ (ركف كلتب ةراعتسالا

 ةظحلل!) مظني تاقلح ةيسارد ةحجان جداً ءاينغألل وحلل ةيفيك نأ اوحبصي ءاينغأ جداً. وهو جرلل

 نم عونلا صلارحي، بحي ةراشإلا لإى هجمانرب بقلب بيرغ نواعً ام لموتف هابتنالل.

 «دقل تلصوت إىل رارق نأب "كلةي برحلا" يه مسا بسانم... ةيأف ةراعتسا ضفألل نم لكةم

 برحلا ةبسنلاب ةكرعمل زاجنإلا كللل صخش بجي هيلع نأ شيّناه نم جألل ءاقبلا... طسو كراعملا
 ةحلسألاب ةيرانلا ةيلاملا يتلا يه يكأدة يف اهعابتا اتامادصل لاحةيمت تانيعستلل.»256

 ال نكمي نأ تيضم ادلارةينيو دعبأ من كلذ؛ ةايحلاف رب �مهتا ةكرعم، يفو ةقيقحلا برح.

 زاجنإلاو يرشبلا، الك، ءاقبلا يرشبلا، هو وحلل سيدكت الديزم نم املالل رثكأ نم نيرخآلا.
 مثتسالافار سيل حرتقم "فزو الك نيفرطلا"، بخيرنا ديسلا يدينيك ربّقة، واذل ءاج ةساردلل يف هذه

 يلكلاة ةزرابلا حقاً... ةداق عسنويرك وهشمرنو، ءاملعو لهلل مهل، اوتقاصديون، نويفحصو،
 نوخرؤمو، بناجأو نم اقممتا رفعية... ةرازو عافدلا ةلاكوو تارابختسالا ةيزكرملا»257

 ةبسانملابو، فقط سانلا لاذني نوكلمي نويلم درالو مهنكمي دقتيم بلط ىلإ لكية برح يدينيك، لذا

 نكت يف عجةل نم كرمأ صلختتو نم كتزب ةيماظنلا. انأو ءاستألل امذا قد وقتلل ُأم� يف ةيهافر

 ال

 وأ عرازم يلصأ يف سابايشت نع اذه فيرعتلا لـ"ءاقبلا".

 ابومغرل نم كلل عفانملا جلامة داصتقال قوسلا، يننإف، بويفص املعم، تدجو نأ سيركت

 ميلعتلا من أجلل ةعانص املالل، يذلاو هو انآل رايعملا، مؤلم جداً ىلإ حد أهن ىدحإ اياضقلا اليت

 ال أقث يسفنب يف ضوخلا اهيف. معلافلل من جألل املالل هو ءزج يعيبط نم ةايحلا سنلاببة نلا

 عيمجًا رقتابي، ةأفاكملاو ءاقل معلالل نكمي نأ نوكت ةقيرط يف عافتلالل يعامتجالا يحصلا. نكل

 امعتسالل يدينيك يتملكل ةيلك ةيلكو - هذه ةركفلا يتلا ىلع "اميلعتل" نأ اسيعد اهيف دارفألا ىلع

 اتقلل مهضعب ضعبلا نم جألل املالل - اهنإ صوةر ةفرطتم لأللفةي لاجةديد.
 ريثتو " ةيلك برحلا" سؤالاً رخآ يمعقاً جداً: «اذام تلعف برحلا اودعلاون يسنجلا ألاوعاملل
 واتاضايرل تاسايسلاو ةلادعلاو ةيئانجلا ومعما؟ تاطاشنك، ال ءيش يرقتبا؛ تاريبعتكو نع حافز

 سفانتلل، كلل ءيش ايلمعً. إفذا تنكَ ركفت ةايحلاب لعى هذه ةلكاشلا، نكمي اهل عيمجًا ضفخت لإى

 اكشألل من سفانتلا، يهتنت اهعيمج يف جذومن لاندةر  ماسقنالاو،  عومجمك يرفص، مقرتح
 
 

256 - Advertisement for the U.S. Monetary War College, Insight (June 9, 1990), p. 27. 
257  - Ibid., p. XX. 
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 لإى حد�
 رسف

 زوف/خةراس. نكل اذامل فقوتت كانه؟ دعبف نأ تمقَ اذهب ةبسنلاب كللل ءيش نكمي نأ

 وقعملل كرعمكة، كفلل ءيش هيدل ىلع قألالل رصنع ذخألا ءاطعلاو، رمتسا يف عجلل كلل ءيش
 ةكرعم، حتى تاقالعلا نيب بيبطلا ضيرملاو، نيبو بلاطلا ملعملاو، عبطلابو، نيب زلاوج

 ةجوزلاو. ركذتأو ةلاح قالط اهتطغ حصلاف ذنم عضب ستاون، حضو يحناه جوزلا أهن كنا

 قيتالل هتجوز ةقباسلا نم جألل لاوةياص لعى األافطلل ألن «علي� أن صحألل ىلع يشء ما من ههذ

 ةقالعلا»
 هوذه ةقيرط أىرخ ةيلاعفل رادقم نيعم نم لاسةرطي لعى انمالك. اننألو يلاوم يمنلل ىلإ ريكفتلا
 كبلل دحث يضاير، وكلل رارق مع،لل وكلل دابتلل يسامولبد، رثكأو رثكأف كبلل العةق صخشية من

 ةيحان "زوفلا"، انحبصأ ريغ نيلهؤم ةيؤرل هنأم نكمي نأ اونوكي، بدالً نم كلذ، روطباَ يف ةكبش

 عمتجملا لا �مبح� مالسلاو. يفف ماعلا 1994، أءانث قابسلا ىلع بصنم مكاحلا يف اينروفيلاك ئلل

 وضع سلجم خويشلا موت ندياه امع ركفي فهي وحلل همصخ، نيلثاك اربون. تغابف يفحصلا

 هلوقب ام هو رثؤم: «اهنإ سيلت يمصخ؛ إاهن يتقيدص. نحنو قباستن من أجلل بصنم مكاحلا.

 سيلت ةضاير» ضبع تاظحالم ثكأر ثملل تكل اننكميو نأ ضنع ح �داً ةسايسلل امك اهفرعن، وأن

 اهنإ

 أدبن وعلابدة ىلإ سلاايسة امك ُق صد نأ تكون - ةيلمع ةعانص رارق ةيطارقميد، تسيلو منادي

 عارص ىلع لاسةطل.

 امنيبو انمظعم اوسيل نم فقثمي عافدلا أو نييسايسلا، نحنف انلك مهاسن بثبات يف ةئيب عقلةي

 صوصنب ةيعرف ةفلتخم نم بحلا ةيهاركلاو يتلا انيدل سايقم ةرطيس نيعم اهيلع. اذهف ملاعلا من

 ركفلا مالكلاو هو ناكم ئداه، هنكل يقيقح مامتًا، ءانبل ةفاقث مالس. وهو حوتفم عيمجلل. شوخيصًا،
 ال احأولل مطلقاً نأ أقولل عن ءيش ما هنإ "تيسفان" يف نيح اقدص هنأ جدي، الو "فادهتسا" يأ دحأ

 نيح دصقأ يننأ أقوم ءيشب ام نم هلجأ، الو أقولل لطمقاً "تريثأ" بدالً نم ثأّر ىلع. وال أقولل حىت

 اتساب (ةنوركعم) "أتوم نم اهلجأ". امدنعو وقيلل يل أحد: «إن� اذه سدعاسي
 مدق

 نإ� معطمًا نيعمًا

 داصتقالا ىلع ومنلا، بيجأ ءودهب: "تنأ تقصد "لعى عسوتلا"، سيلأ كلذك؟ اهدحوف ءايشألا اةيحل

 حيحص؟» انأ عجألل نم يسفن اضيغبً جداً يننكل عفألل اذه نأل� راكفألا لاوصرو شملاوارع

 يلابب قلخت ةئيبلا ةميمحلا يتلا شيعأ اهيف، ويه ددحت يتمهاسم يف خانملا العقلي ومنت،

 يتلا رطخت

 ملاعلل يذلا حييط يب. رمألاف قحتسي. ىتح عنامد ركفأ قألل بكريث امم ملكتأ، واحألل نأ أكون حذارً

 نأشب ديرجتلا نم ةيناسنإلا ويمر روصلا امك انأ صوصخب زيحتلا يسنجلا.

 دقل حتقق انل تاطشانلا تايوسنلا ضعب مدقتلا يف رييغت للاغة ةزيحتملا جلانس. بجيو أن

 ملستن كلذ دوقملا، نأو نيضم دعبأ ىلإ ةيضقلا يتلا يه طحم مامتها كلل دحاو انم تانئاكك
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 ةيرشب. بقفلل يأام، تنك يف منزخ مخض تادعملل، اوفقاً ءارو نوبز بيدو أهن ناك ثحبي نع نعو

 نيعم نم تالصفملا. نعودام هربخأ فظوملا هنإ لسي تمفوارً مهيدل قالل فنعلاب يداعلا يمويلا:

 "هوووأ، انأ كأركه!". وفدص ينأ تنك رظنأ ىلإ فظوملا، هتيأرف يفجلل. هذه رومألا اذت

 ةيمهأ. ىلعو ىدملا يوطلا،لل يه تاذ ةيمهأ رثكأ ريثكب نم تالصفملا. امهمو انثدحت اهنع، اننإف

 تحت حطسلا نوصالل حواراً اثباتً عم انضعب ضعبلا، ونع بعانض ضعبلا، نع انتاقالع. فعندام

 وقنلل: "كهركأ"، بدالً نم "لذك ءيس جداً"، نحن سرنلل ةلاسر ةراض يف نيح هنأ ناك بوسانع

 ةلوهسب اسرإلل ةلاسر ةدياحم، امبرو ةيفاش. قوفو كلذ، بدالً نم رشن "ابضغل" و"ةيهاركلا"

 و"فوخلا"، اذامل ال واحنلل رشن بضغاللا تلاوسحما حاتفنالاو - ينعي، ةبحملا؟ بودالً نم طوقسلا

 يف اعدة قلا م، اننكمي أن ررقن ماستبالا، لاوتماز ءودهلا، وقولل ءيش ام فطلم. امبرف دعاسيس

 هذا صخشلا يذلا كعمسي، هنكل ديكأتلاب سعاسيدك لعى االحايتر اضيأً. نمو ثم تاذ يمو قد

 ظقيتسن دجنو هنأ بدالً نم برحلا لاوترتو علاونف، انلصح عىل ملسلا مهفلاو اريخأً.

 نإ� ريثأت كلل كفةر أو ةملك ةيدرف يئضلل جدًا، معن؛ نكل نيح ذخؤ اعم، نوكي ريثأت أفنراكا

 انروصو سيل كلذك. عونامد حبصي عون نيعم نم ريكفتلا لاوصرو ةداع، حبصي رؤةيً ملاعلل.

 رمألاف قلعتي امب وقنلل طورشلابو يتلا ركفن: ردقبف ام يضمي فنعلا/فنعاللا، هيم� ألامر كشبلل

 مساح. ءاوسو كان ريشن ىلإ ةنيدم كـ"فده" أو عمتجمك طشان جداً نم تانئاكلا يرشبلاة نإف

 ةيمهأ كلذ ةهيبش انتوعدب ةأرمال يف نيثالثلا نم اهرمع لابـ"فةات" أو غلاباً سأود لابـ"يبص".

 قرفلاو الديحو وه، يف لااحلة ةريخألا، اننأ فرعن نم يذلا هيذؤن، اذلو انلواح فقوتلا.

 نإ� ةداع ةقيقحلا اضيأً ش َّكةل دوهجب ةريغص ةرركمو نكممو اهلمع - طقف يف ههذ لاحلاة

 بجي نأ تكون هجدواً ةيعاو يف ئداب رمألا، نأل مجملل ةئيب مالكلا يتلا شيعن اهيف ءاجوع

 ةقيرطب ةئطاخ. انأو ال ددرتأ يف ةوعد مثلل ههذ هجلاود لامةعضاوت "باجمانرً ءانب". يهف ثملل

 بالود زغلالل، ريغ اجةهب، ريغو ةيسايس عىل ام ودبي. ةبسنلابف ثيدحلل، يفو ةياهنلا تللفريك،

 امك لو أن ةايحلا تناك ةسدقم تاقالعلاو ةيناسنإلا تناك هتم� - كلذ نوكيس الاعفً جداً. هنأل، بدع

 كلل ءيش، هو الحقيقي.
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 ةقمع يضامل رلاجلل ريثكلا امم ودبي صع�ياً عىل ريسفتلا نم
 �سبلل صالخ كانه عفلاب،لل ةنماك يف خيراتلا، ريغ ةنلعم، يخاهيف

 «رامب حضوت يل ةسارد
 هرضاح برطضملا. دقو دجاوتت

 راجت رحلاوب صرحب ديدش، رظتنت اهفاشتكا من ديدج كي يقر� اهب محباس كلل اجرلل لافرك
 هئاسنو». - اريف نيتيرب-

 
 
 
 

 ةفاقثلل يف

 دسجلا، قعلا،لل حورلا: جشوي مالسلا
 يف ئاوألل تاينينامثلا، قتلايت وتسنرإب نيدراكالل يف يلكريب، ناكو كاذنآ ريزوًا

 ةموكحلا ةينيدناسلا يف اوغاراكين، ملو نكي اريصنً فنعالل ديكأتلاب. تنك هلتمفاً هلاؤسل عما إاذ

 تناك تاعامج "دهاش ىلع مالسلا Witness for Peace" يف بهدل قد تدعاس، كشبلل ام، لعى

 عدر تامجه "اارتنوكل". امكو نوركذت، هي تاعامجلا يتلا فرعت اهيف طتموعون صماةفد،

 يتقيدصك سو نيرفيس، ىلع ريثأتلا يئاقولا دجاوتل ريغ مسحل. ينكل تنك يف تقولا هسفن رعشأ

 نم لقلاق، يننأل تنك فرعأ نأ� عاللافن سيل نم نمض هتامامتها. امو ناك يل أن رعشأ

 ءيشب

 كلذب؛ دقف اقلل يل سامحب ريبك: «ننح ةجاحب ديزملل نم هذه تاعامجلا ىلعو هجو ةعرسلا،

 امثيحف اوناك يتوجاودن لم ينك فنعلل نم جوود!»

 اميف دعب، منيبوا ناك ثدحتي نم الخلل مجرتم ىلإ ةعومجم ةريغص تعمجت يك عمتست يلإه

 امثيح تهجوت هذه امجلاتاع لااعلةيم

 اهدنع ماق متمجره نود نأ يعي لذك

 يف يدان ةيلكلا، ررك ام ينربخأ هب هوتل ىلع دارفنا:

 ةريغصلا ال نوكت كانه تامجه، ال نوكي كانه فنع.

 "بحيحصت" طيسب . مفن حضاولا أهن لكون مجرتملا لم صي �دق ام هعمس اقلل: "... لم ينك للنعف

 دوجو بيرقتًا"، نكل انيدراكلل لتّقف كلذ يف احلا،لل رضوب هتضبقب لعى لاطاولة الئاق: "انأ تلق:
 ال يكون كانه فنع لعى قالطإلا!" تهللل ويهج احرفً. لم نكي انيدراكلل مؤانمً فنعاللاب بمكدأ،
 هنكل كنا يتفص امب يفكي من شلااجعة يك صيدق ما ىأر، ال أن "يط�بهع" هربتعيف ريغ موجدواً.
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 اذه هو كلل ام هجاتحن يك نىر نأ انسدح ناك حيحصًا: نأ نمضتت ةريخذ فنعاللا عفلابلل ايرتقاً

 دض برحلا.

 ام لم نكي رعيفه انيدراكلل - ىتحو انأ لم نكأ اكردمً هايإ مامتًا يف كلذ تقولا - هو نأ كفرة

 "شويج مالسلا"، يأ طتملاونيع نيبردملا ىلع فنعاللا عواضً نع قةو لاتديده نيرداقلاو لعى

 تلادخلل يف تاعازنلا ةعساولا قاطنلا، ناك قد ىضم ىلع اهدوجو يلاوح نيسمخلا ةنس نعدام

 تكرت يدصقيت سو نيرفيس نورخآلاو مهتويب ةنمآلا لامعأوهم يف تايالولا ةدحتملا اوفقيل إلى

 بناج نييورقلا يف ميحج غاراكينوا "ضفخنملا ةفاثكلا" يف تاينينامثلا. دقل ىلوت يدناغ، لايذ

 ودبي هنأ اخض عارصاً عم كلل تالكشم ملاعلا ثيدحلا، ةهجاوم لاؤسالل ريبكلا امع اذإ كنا

 ناكمإب نعاللاف أن عضي اهنية برحلل، إون ناك لذك انكمم، فيكف؟ املاحو  بدأ ىري ةوق

 بولسألا "الجديد" يذلا ناك سيتهمدخ يف بونج ايقيرفأ، بأد كردي نأ ناكمإلاب همادختسا لسي فطق

 يف حافكلا جالاتيعام دونهلل نيمورحملا نم قح تيوصتلا كانه، أو ألةي تاعومجم حسموةق

 مهلثم، بلل ضد "تارامإلا تاطلسلاو" تلاي ترج سنجلا يرشبلا لإى بورح ةرتاوتم ذنم جفر

 خيراتلا لامنود. وكتنا اهارغايتاس يه ولاجه ضراعملا برحلل؛ امبرلو ءاودلا يفاشلا نم

 برحلا. نكل فيك نكمي بولسأل، امهم مظع هحاجن، دج يك مواقي ملظلا نمض دلب، نأ قبط

 نيب ادلبلان؟
 ال بد� هنأ سحأ، امبرو ذنم مايألا ىلوألا يتلا كردأ اهيف نأ "ةمواقملا ةيبلسلا" تناك ةيمست

 ةئطاخ لكحاف دونهلا، نأب ذبلارة يتلا اوناك يزاهنوعر يف ايقيرفأ يطعتس يوامً ام ةتبن ةيوق امب

 يفكي يكل قشت اهقيرط ربع ةناسرخ ماظن بورحلا لاذي لبغ نم رمعلا تائم نسلاني، يكلو ترهز

 يف ةروص ماظن يملاع ديدج، اخلٍل نم بورحلا. ملو زتهي هاذ داقتعالا ادبأ؛ ىتحف دنع وند لجأه،

 امدنع تعقو برحلا نيب دنهلا ناتسكابو نيتلصفنملا نع امهضعب ثيدحًا نم جألل ريمشك، كنا

 كسمتي بدهاوع هنأب ناك ةعاطتساب نييريمشكلا، الذني تناك مهتيضق اعدةل، محةيا مهسفنأ من

 الخلل فنعاللا.
 يف سفن تقولا، ناك يدناغ فرعي مامتًا نأ ةينب مالسلا ةمئاقلا ىلع فنعاللا نمكت، بسح

 هلوق، "في  محر بقتسملالل". سوتعق لعى قتاع نيرخآلا ةيلوؤسم قيقحت دعو فنعاللا هاذ لابتاذ

 ىتح رمثي. اكنت هتمهم هي ةداعإ ءانب دنهلا، نأ فرش ىلع اهتدالو يعبداً نع البقضة

 ةيناطيربلا، وهبذا فشكي الرشةيع شهواشة رامعتسالا، وهو عملل قرغتسي رمع ناسنإلا هلك،

 ريياعمب غايدن! نكل لم يكن كانه شك بأن� "ضرعلا ينايعلا" ةوقل اهارغايتاس، يذلا تم في

 ىتح

 دنهلا كان ينعي لاعلام هلك. دقل شدد يدناغ رارمًا ىلع أن� ام قد دبتو ةلكشم ختص� هلاند -

 حرسم
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 الغتسالا،لل عشجلا، فنعلا، ةيهاركلا صنعلارةي - امنإ هي شمكلة لاعلام عمجأ258، بلل ددشو

 حوضوب رثكأ ىلع نأ تاينقتلا ةمدختسملا ضد عازنلا يفئاطلا يف دنهلا «رمغ ام ودبي نم روصت
 اهنأب قبطنت عىل ةعقب نم هذا ملاعلا، دصق باه يف ةقيقحلا نأ مشتلل لاعلام أبسهر»259

 ةروصبو ةهباشم، املاح نفهم ةوق فنعاللا ىرنس هنأ قبطني، عم بعض تاليدعتلا انه كانهو،

 ىلع كلل اكشألل فنعلا، نود ءانثتسا اهمظعأ. امكف تركذ، مل دعي فنعاللا فقوتي دنع دودحلا

 الإ ردقب ام نأ� نوناق ةيبذاجلا ال قبطني الإ ىلع حافتلا بسحف. ملو نكي يدناغ يماالً ىلإ
 همالك وحلل هذه نلاقةط: «نم دجتلايف وقلالل هنأب ال نكمي ةسرامم فنعاللا الإ نم قبلل ةيموقلا،

 طملقاً نم قبلل ممألا يتلا كشتتلل نم دارفأ»260 دقو ترركت ريثكًا يف هتغل اليزاجمة ظفحتلا يف
 دارفألا سيلو

 ةربعملا نع اضنلل بونج ايقيرفأ تاملك ثملل "شيج" و"يدنج" كأثر ىتح نم كةمل "حجا".

 ولحبلل ماع 1913، امدنع سحأ يدناغ ابلقرد هوعدي ةدوعلل ىلإ الطون ةهباجمل الحكم

 يربلاطينا يف هنيرع، ناك قد ذخأ ثدحتي علانً نع "تناشي انيس Shanti Sena"، وأ "جيشو

 مالسلا"، يهو قرف نم نيعوطتملا نيبردملا نيذلا عجيسلل مهروضح لايفنعال مهتاراهمو نعاللافةي

 ةطرشلا سرحلاو ينطولا ال موزل مهل261. متتسو مهتلكيه ىلع ساسأ يلحم، فينوعض كلذب ح �داً
 دامتعالل ىلع ةوقلا ةيجراخلا؛ عمتجملاف يذلا ال عيطتسي ربدت رمأ بارطضالاات هيف ال هنكمي أن
 نوكي رحاً دبأًا، رثكألاو ةيمهأ نم كلذ مهنأ نونوكيس ال نييفنع امامت، كلذبو يهتني رصع يوطلل

 نم دامتعالا عىل ةوق ديدهتلا يتلا تلظ دسفت، دمألو يوط،لل انلامآ نم جألل بقتسملل ضفألل.
 بجي أن يكون بزح ملاؤمتر اقدارً لعى ريفوت جشي يفنعال نم طتملاونيع ال يكون تعداده

 ةعضب فالآ بلل ارشعت افالآل، والذني سيكنونو لعى ىوتسم ماعتلالل عم كلل ثدح لطتيب

 دوجو ةطرشلا شيجلاو... سوينونوك لوغشمين رارمتساب في تاطاشن ةءانب عجتلل امعألل الغشب

 ةليحتسم... يغبنيو أن يكون جيش اذهك عتسمداً لموةهجا أةي ةلاح ةئراط، يكلو ئدهي من نوبات

 ةماعلا بجي نأ رطاخي ةايحب ددع من هدارفأ امب يفكي قيقحتل فدهلا... نمو ملاؤدك أن�

 عضب تائم نم نابشلا تاباشلاو مهسفنأ طواعً ناجيهل ةماعلا يسكنو  يف يأ موي هو بضغ

 ميدقت
 

 
258 - TENDULKAR, D. G. MAHATMA: THE LIFE OF MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI, VOL. 2. NEW DELHI: 
GOVERNMENT OF INDIA, PUBLICATIONS DIVISION, 1951, P. 237; SECOND QUOTE FROM CWMG, VOL. 57, 
P. 107 (PYARELAL. THE EPIC FAST. AHMEDABAD: NAVAJIVAN, 1932, P. 133). 
259 - CWMG, Vol.74, p. 194 (Prabhu and Rao. The Mind of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: 
Navajivan. 1967, p. 128). 
260  - CWMG, VOL. 73, PP. 24F. 
261 - Walker, Charles C. A World Peace Guard: an Unarmed Agency for Peacekeeping. Hyderabad: 
Academy of Gandhian Studies, 1981, p. 3. 

 ناك اذه لاكبيت الريغص نم وألل إدصارات قيرف كرحة مالسلا.
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 بولسألا ألاصخر انمثً رثكألاو ةعاجش ماعتلللل عم ثملل اذه لانجون نم ضارعتسا ساوتخدما
 ةطرشلا ركسعلاو262.

 ثدحتي ناغدي انه عن ئفاكملا يفنعاللا ةطرشلل، كسعلاور نيمئاقلا معبلل ةطرشلا. إاهن درجم

 ةوطخ ةريصق لحللولل حملل ركسعلا يف عضوم مهمادختسا يعيبطلا، يف برحلا. دقو ماق هذهب

 طخلاوة يف ماعلا 1942، عامدن تناك دنهلا مكحلاو يناطيربلا نادعتري مامأ عقوت وزغ يناباي.

 يفف تقولا لاذي ذخأ هيف نويناطيربلا نوعقعقي مهفويسب (كةكرح ةيضارعتسا امك نيبت، إذ لم نكت

 مهيدل ةينلا عافدلل عن دنهلا) عفدناو ريثكلا من دونهلا مهسفنأ عوطتلل، أجاف يدناغ عيمجلا هحارتقاب

 ئاقلالل نأب دنهلا ةرداق ىلع العافد نع سفناه بـ"شويج" فنعاللا263. ريثملاو ةيرخسلل، نم ةهجو

 رظن ميهافملا ةعئاشلا لـ"ةوقلا"، هنأ يف نيح كان شرشتلل واحيلل ةئيهت تلفزور رايهنال بريطناي،

 ناك يدناغ "ئيهي ءانبأ هدلب لاعزلل اقيلوموا حىت رخآ جرلل دبلل أن اوملستسي، إذا تأطو أقدام
 نيينابايلا ارتلاب يدنهلا»264

 مل حتت يدناغل ةصرفلا بأداً يك عضي هتيؤر ةئيرجلا ىلع ملاحك. دقف هعضو لانويناطيرب يف

 نجسلا مظعم تاونس برحلا، بلل إن� مظعم ءاضعأ هبزح "ارمتؤمل" ودجوا مهنأ ريغ متسعدني

 هوعبتيل ىلإ هذا الحد. ايخيراتف، تناك رحلاوب فعضت دوامً فوفص ءاطشن السلام. نيحف حيدق

 رطخلا يف وهج درف غيدو نم بعصلا ظافحلا ىلع ناميإلا بمبقتسلل ريغ برج.

 عمو كلذ، نإف� دحأ سانلا كنا قد عبت تاملك يدناغ فرحلاب. إن� "يتناش سيان" دشألا راثإة،

 ىلإ حد ديعب وايتل اهدهش ملاعلا، قد تم اهميظنت نمض ام تناك ذئدنع لاقمطاةع لاحدوةيد لامشلاةي

 ةيبرغلا من بقلل دير امتاهملا برقملا ناخ دبع رافغلا ناخ؛ ولم عفيلل خنا هاذ يبن نهدوٍس يلهس

 دايقنالا بلل نيب لا�بنت Pathans نيفورعملا بمهعلو بورحلاب265. ءالؤهو هم مهسفن نيذلا سوف

 نودصتي، عم أفناغ نيرخآ، ةوقلل ةيركسعلا لاكةحسا ةقوفتملاو داحتالل يتييفوسلا دعب فصن نرق،

 مث، كشبولل يواسأم، يشت ّظون ىلإ ئاصفلل ةيبزح ةحلسم متةرحان. نكل كلذ حدث اميف دعب،

 امدنع صكنوا ىلإ بيلاسأ أرثك ةيديلقت يف اتقلالل. انتصقف قلعتت مايأب لخت، تحت ةدايق خنا

�بنت (نوتخبلا، أو نوتشبلا) - هلكوم نم
 لا

 ةمهلملا، نعدام مسقأ يلاوح ةئام فلأ نم يلتاقم

 نيملسملا نينيدتملا - أن اقيوموا نييناطيربلا دون أن اولمحي حالساً هيديأبم أو نعفاً يف لقوبهم،
 
 
 
 
 

263 - [Pyarelal 1956 /ft “p. 709.] 
264 - Tendulkar, op. cit., Vol. 6, p. 75. 

 
 
 
 
 
222 

262 (فةرق يدناغل)
 

 
 
265 - ام يتأي وه داهشتسا نم ةرقفلا 10

 



 اوظفحو كلذ دهعلا يف ظلل تازازفتسا ال قدصت، يضيلفوا احفازً ال نكمي سايق هتماخض أو
 هفاقيإ هاجتاب لاحةير.

 دقل عمس عبد رافغلا ناخ ثيدح يدناغ ةرملل ىلوألا وهو شاب الخلل عامتجا بزحل رمتؤملا

 مومعل دنهلا يف اتوكلاك يف نوناك األولل نم ماعلا 1928. كوان قد عمس نع يدناغ اعبط، الو بد
 نأ راثأ همامتها نأ امتاهملا ناك موقي، ةقيرطبو ةبيهم، امب ظلل هو هلعفي من جألل هبعش نم الخلل
 ضوهنلا ىوتسمب ىرقلا لعتلاويم نيكمتو ةأرملا داعتبالاو رمتسملا نع فنعلا؛ هنكل لم نكي قد ءاج

 ىلإ كلاكوات كلي عمسي يدناغ. يفف كلذ تقولا، ناك رهش لاعسلل نيب ملاسنيمل سودنهلاو، الذي

 ءفدلا يف مسقلا وألالل نم كلذ دقعلا من نينسلا، قد حبصأ ايسنً سنم�ياً. ملف نكي كانه ريثكلا

 ثعب

 نم بحلا عئاضلا نيب نيتفئاطلا، ناكو خنا قد اجء لإى اتوكلاك روضحل عامتجا ارلابةط
 ةيمالسإلا بسحف.

 نكل� عامتجا ةطبارلا ناك افصاع، دقو همع بضغلا ءايتسالاو يف كلذ ماعلا؛ عقاولاو أهن

 ناعرس ام ضفنا امدنع رهش دحأ ملانبودين نيبضاغلا نيكسًا. كلذل، هتريحلو ايحلل ما هلعفيس

 وهو ديعب اذه دعبلا عن لبدهت، جرع اخن عىل ارسقد "رمتؤملا". كانه، امك بيود، كنا يدناغ

 ثدحتي ىلإ دحأ لاموجدوني هتقفرب يذلاو ناك حاحلمًا ال ليني يف هتلئسأ. لاوغبير هنأ بدالً نم أن

 لذك غبض يدناغ، بدا هنأ رعشي ةعتمب ال ةياهن لاه من "هقيدص" بضاغلا، وارمتس� تيثدح

 تاكحض ةتفاخ. رعش ناخ رثأتلاب الديدش. هنوكلو هو هسفن اميعز، كلميو ةبهوم ظنلار ريثي

 ليم� ءايشألاب يتلا بتدو ةريغص لاوتي فشكت قةو فنعاللا، أدكر يف احلالل ام يهار في اكحاضً

 بقاثلا يذلا

 ةرطيس امتاهملا ةئداهلا ىلع فقوملا. داعو إىل دحأ ءامعزلا نيملسملا مقاحرتً هيلع، سبذجاة

 نواعً ام، نأب اورمتسي مع شءي نم بصلار نم مهبناج. هعطاق ميعزلا بضاغلا الئاق: «اذإ، دقف

 ءاج لا�بنت نويجمهلا لعيلمانو حماستلا!»266 هوذا باطبضل ام هلعفيس ناخ.
 ُترجف ةصق ناخ سيل قألل نم عبرأ تافارخ ةريطخ حولل فنعاللا، رسفيو رد� ميعزلا لسملام

 ضفارلا فاجلا ةدحاو اهنم، يهو نأ� فنعاللا حلصي فارشألل طقف، يأ هنأ حالس ءافعضلا.

 حرشيسو يدناغ نأب ىلع ءرملا نأ نوكي قادارً ىلع اممرةس فنعلا بقلل نأ نكمتي نم هذبن.
 ناكو نتبلا ديدحتلاب، نيذلا تعدو ديلاقت مهتايكولس يماقتنالاة ةيفنعلاو ىلإ نورق ال ىصحت، هم

 لاذني نوذحيس دون ددرت حذو مهميعز هاشداب badshah امدنع أشنأ اشيجً نم عون ديدج عوزنم

 مهنإ "هيدوخ راغتامدخKhudai Khidmatgars"، يأ "خ �دما برلا". دعبو تاونس، نعدام
 حالسلا.

 
 

266 - Easwaran, Eknath. Nonviolent Soldier of Islam: Badshah Khan, a Man to Match His Mountains. 
Petaluma: Nilgiri Press, 1999; these two quotes from pp. 107. 
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 راتحا ناخ كفي رسفي رارمتسا لا�بنت لعى نهج فنعاللا يف نيح أن مظعم لاهنودس قد هورجه،
 حرش يدناغ رمألا هل الئاقً: «فنعاللا سيل ءانبجلل، إهن ناعجشلل جلاسنيرو. لاو�بنت رثكأ شةعاج

 نم سودنهلا، اذهو هو ببس تمنك لا�بنت نم ءاقبلا ىلع فنعاللا267.

 ةفارخ ةيناث يقال بقوالً ىلع قاطن عساو، امبسح انفداص ابلاغ، يه هنأ نوكل فنعاللا بولسأاً

 افيعضً نكميف نأ يكون انحجًا يف موةهجا ةمواقم ةفيعض طقف. دقو حجن يف دنهلا طقف، امك

 نوددري ىلع انعماسم، نأل� نييناطيربلا نوفصنم؛ (عمجتسا كاوق نآلا) «وما ناك حجنيل ضد

 نييزانلا». نكل نييناطيربلا لم اونوكي نيفصنم ريثكًا هاجت "خماد برلا"؛ دقف مهوبقل بـ"لاقصمان

 رمحلا"، اومدختساو مهترطيس ىلع ةفاحصلا يف نطولا يكل اوبعلي ىلع تور فوخلا ميدقلا من

 يشلاوةيع راضحتساو لااهلة ةسدقملا لـ"ةبعللا ةميظعلا" يتلا اهتبعل ايناطيرب رثكأل نم نرق ضد

 ذوفنلا يسورلا يف "ودنه شوك" - عوضوم يريث ريثكلا نم ةيرخسلا نإ انذخأ نيعب رابتعالا أن

 بلاََتن هم لاذني نومواقيس لسلاةط ةيتييفوسلا يف ناتسناغفأ اقحال، كيوونون بذلك سويلة ةحاطإلا

 ماظنلاب يتييفوسلا. امدنعو رضف "ناصمقلا رمحلا" إلاذناع قرطلل ةعبتملا قبطأ نويناطيربلا

 قانخلا ىلع لامةعطاق دحلاوةيد ةيلامشلا ةيبرغلا، اوعرشو نولمعي ىلع الذإلل لا�بنت نيزتعملا

 مهسفنأب امك هو بولسأ نييلايربمإلا يف كلل ناكم، امك لو هنأم لم اونوكي قد اوعمس هنأب يفتضر

 �دتم تويبلا، وُأتفلت يصاحملالل ةيعارزلا، ضرعتو لاسان
 �ه

 مهب نأ اونوكي ابعشً ارضحتمً. لدق

 برضلل، تمتو مهتيرعت نم مهسبالم، جو مه يف يراجم فرصلا يحصلا، وألولل ةرم في

 خيرات ةيرشبلا فصق نويندملا بانقلابلل نم الوج ( قبلل فصق تارئاط نييشافلا اكينريغ شعبر

 تاونس، وهو معلل ةداع ام ربتعي ارتخاقاً ريغ قوبسم اذهل عونلا نم ةيجمهلا). دقل اوربتعا لا�بنت

 "نموارً"، مهولماعو ىلع اذه ساسألا.

 
 
 
 

267  - Ibid., 195.  
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 اميفو ليي وفص دهاش نايع موجهلل ىلع حشد نم رهاظتمي فنعاللا حملاتنيج ىلع اقتعالل

 ناخ يف رازاب اسيك يناخ في رواشيب يف 23 ناسين 1930. هنإ ال يطعي عابطناًا نع بعش

 هلعج هفاصنإ امصخً يعضفاً فنعالل:

 «فةأج، تعفدنا ةعرسب ناتبرع ناتعردم أو ثالث نم لخلاف نودو قباس راذنإ وسط عمجت

 ريهامجلا. عتفرض دعلايد من سانلا سهدلل، مهضعب بيصأ ىذأب، تقولل عضب مهنم يف حلاالل.
 فرصتو سانلا... طبضب ديدش سفنلل، مهو نوعفري ىحرجلا ىلتقلاو.»

 مغرلاب نم هذا، درو يف ريرقت ةنجل قيقحتلا يف بزح رمتؤملا:

 «... تيطع رماوألا دونجلل قالطإب رانلا. وُقتلل لاعديد نم سانلا اوحرجو، متو دفع

 ريهامجلا ىلإ فلخلا. دنعو ةيداحلا ةرشع فصنلاو بيرقتًا ترج تالواحم من بقلل شصخ أو

 نينثا عانقإل ريهامجلا رفتلابق، لاوستاطل بحسب دونجلا تابرعلاو ملادرةع. تناك يهامجلار

 ةبغار قرفتلاب نإ حم مهل بحسب لاقلتى نيباصملاو، اذإو تبحسنا تابرعلا ةعردملا. كلن�

 تاطسلا، من اهتيحان، تبرعأ نع اهميمصت ىلع عدم بحس تابرعلا لامةعرد دونجلاو؛ ناكفت

 يه أن� سانلا لم اوقرفتي، ناكووا دعتسمين ةيحضتلل مهتايحب. ذئدنعو بدأ إقالط انلار ةرملل

 ةجيتنلا

 ةيناثلا رمتساو، ةروصب ةعطقتم، رثكأل نم ثالث تاعاس...»

 عباتيو جني شبرا: «امدنع طقس من كنا يف ةمدقملا ىحرج نم ج ءا تاقلطلا ةيرانلا، تقدم

 نم ناك يف فلخلا لإى ألامما نيفشاك نع مهرودص نيضرعمو مهسفنأ نارينلل كشبلل شكمفو

 امامت، ىلإ حد� نأ� ضعب اصاخشأل اوقلت ام غلب عدده 21 احرجً امجانً نع صاصرلا في

 مهداسجأ، بثوت كلل سانلا يف مهعضاوم نود نأ مهبيصي بعرلا. مدقتو ىتف ريغص من خيسلا،

 فقوو مامأ يدنج بلطو هنم نأ قلطي هيلع صاصرلا، ملف يددرت يدنجلا عفبلل كلذ، لتقوه....
 رمتسا هذا عضولا نم سلااعة 11 ىتح 5 مءاس.»268

 ام يقلل كيفي. دقل رصتنا عمقلا يراعلا، يف ةياهن رمألا، رصنب ظهاب نمثلا. دقو نجس ميعز

 ولت اىرخأل، توم� حلّل هتمظنم تفتخاف نم دهشملا. ناعرسو ام اهعبت
 ةرم

 "هيدوخ راغتامدخ"

 مكحلا يناطيربلا هسفن. دقل علب دارفأ هيدوخ راغتامدخ دوارً هشمدواً يف حافكلا نم جألل ريرحتلا،

 نينهربم ىلع نأ ةوقلا لم دعت فيخت نهلاد، أون مهدوهج قد تعفن ثيح تدب، امبر، أاهن لن

 "نتفع"، نيرهظم ةرم ىرخأ نأ اللافنع رداق لعى بلغتلا،  لسأبوهب صاخلا، ىلع لاقماوةم

 ةفينعلا ةدينعلا.
 
 
 
 

225 
268 -سفن  اا عجرملاال2 ةحفص12

 



 ةفارخلا ةثلاثلا، امبرو تناك رثكألا ةيمهأ مويلا، يه نأ�: فنعاللا بسانم للنهودس نييذوبلاو؛

 وهو سيل كذلك ةبسنلاب مللسنيمل. ةنئاكف ام تناك روصلا ةيطمنلا يتلا لديان نع "نييباهرإلا
 ىلع فنعلا. امو نم نيد لعى
 �يمق

 نييمالسإلا"، نعو داهجلا، امو ىلإ كلذ، نإف "نيد" يبنلا" لم

 اذه وحنلا. يفف مالسإلا، امك يف نايدألا علااةيمل ةيسيئرلا ىرخألا، صالخإ يرهوج مالسلل

 رلاوحي يقيقحلا امهم رتعاى هاذ ازتلالام، ايلمع، من توافت الخلل قيبطتلا269. عبطلاب، حبرا

 "يبنلا" احصأوبه من أجلل جيإاد ناكم هلم يف خيراتلا. عبطلابو ضيأًا، يؤنم ريثك من نيملسملا،

 املثم هو حالل ريثكلا نم نييحيسملا واهيلدو، أن� مهيلع أن اوبراحي شلقّ مهقيرط وحن السلام حبد�
 فيسلا. الإ أن� أولكئ لاذني نولتي "بمس اهللا نمحرلا ميحرلا" ال نكمي أن اونمؤي بنأ "نمهيب" كنا

 نيرخآلا حبد� فيسلا، فـ"مهيبن" هو يذلا اقلل: «ءادشألا ىلع سانلا، مهلهمي هللا لإى
 هرك

 ساسألاب

 موي يمعي مهراصبأ»270 كلانهو ثيدح ماه رخآ ديفي امب هانعم أن� "يبنلا" اقلل هباحصأل يوماً:

 «رصنا كاخأ املاظً أو لظموامً»، امدنعو هلأس مهدحأ: «وفيك هرصنن املاظ؟» باجأ: «نأب

 هعنمت نع ملظلا ردق كتعاطتسا»271 ةرابعب رخأى، لم عبتتسي "دين يبنلا" درجم ةفطاع بلل إداراكً

 رفاعيً فنعالل.

 دقو ناك هاشداب ناخ مداكرً لذلك مامتًا:
 «سيل كانه ما يدوع للدشهة يف ةكراشم ملسم، أو دحأ لا�بنت يلثم، يف معلالل لعى مأدب

 فنعاللا. وهف سيل أدبملاب لاجديد. دقل هعبتا يبنلا بقلل ةعبرأ رشع انرقً ةليط مةد وجهدو في

 ةكم.... اننكل انيقب ىلإ انآل ىسنن هذا لإى ردجة هنأ عنامد هعضو يدناغ انمامأ اننظ هنأ يتحضن
 أدبم جديدًا»272

 ةفارخلا رمق أةعبر، يه "فيدجتلا" يذلا متهن هب وصبرة رئةيسي انه: ال نكمي فنعالل أن
 مدختسي يف  برحلا، أو بدالً اهنع. دقل لبغ دادعت "خدوهي راغتامدخ" يهو يف أواهج، الخلل قعم
 ماع 1930، رثكأ نم نينامث لأفاً. اوناك نيبردم و �منينقل ويدحوم يزلا مظنموين. ناكووا نيعيطم
 مهدئاقل نيمزتلمو أبهرماو، ونإ لم هومهفي، ىتح توملا، املثم اورهظأ كلذ يف رازاب اسيك يناخ.

 
 

269    - Paige, Glenn, and others. Islam and nonviolence. Honolulu: Matsunaga Institute  for 
Peace, University of Hawai’I, 1993; see also Michael Nagler, “Is There a  Tradition of 
Nonviolence in Islam?” in J. Patout Burns, editor, War and its Discontents: Pacifism and Quietism 
in the Abrahamic Traditions. Washington, D.C.: Georgetown  University Press, 1996, pp. 161-166. 
There is now an excellent book by mohammed  Abu-Nimer, Nonviolence and Peace Building in 
Islam. Gainseville, etc.: University Press of Florida, 2003. 

 
 
 

272  - EASWARAN, OP. CIT. P. 183. 
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270 - حيحص يراخبلا، الجزء ثلاثلا.
 

271 -سفن  عجرملاا.
 



 يأ مهنأ اوناك اشيجً كبلل ىنعم ةملكلا، ام عدا مهنأ لم ونوكيا نيحلسم تاودأب توملا داملاية بلل،

 املثم أن� ناكمإب سانلا أن
 هنأ

 بسحبو مهمهف لذكل، ىوقب الةايح ةيحورلا. دقل رهظأ "امادخل"

 �ياوبرد و�ياومظن اوأبعيو مزعلاب نم جألل برحلا، اكمإبنمه نأ اوبردي ظنيوماو اوأبعيو زعلابم نم

 جألل ملسلا.
 

 
 
 
 

 1931، اوناك يدعون

 ةدالو يؤرا
 امدنع داع بلارنويناطي يدناغ ىلإ رمتؤم املائةد ةريدتسملا يف ماعلا

 اضيأً هراكفأ لاهةماد نأشب مالسلا. الخلل هترايز نامورل نالور يف ارسيوس، يف قيرط عدوهت

 ىلإ نطولا، ستنَّت يدناغل ةصرفلا ثبلّ كلت راكفألا ىلع ءاوهلا نعدام حرط دحأ نيككشتملا ةيلباق

 فنعاللا للتبطيق يف ةلاح عافدلا نع نطولا.

 «... ثادحإب ياليبومريت Thermopylæ في سيوسار كتسوننو قد متمقأ جداراً نم اجرلالل

 افطألاولل ءايحألا، عادين زغلااة يشملل قوف مكثثج. قد نولوقت نإ� مثلل هاذ رمألا زواجتي

 امتحالاولل يرشبلا، انأو وقألل إنه سيل كلذك. لقد ناك لذك نكممًا مامتًا. يفف ماعلا ءاسنلاو

 دودح ةبرجتلا

 يضاملا يف تاراجوغ، تلمحت سنلاوة برض يصع اةطرشل ةظيلغلا نود أن فرتّ نهنافجأ.
 رواشيب، محتلل فالآلا اوبلل صاصرلا رمهنملا نود نأ اوأجلي ىلإ فنعلا... امبر نولوقت إن�

 شيجلا نوكيس يشحواً ىلإ حد� أن سودي مهيلع. ذئدنع أسقولل... نإ� شيجلا يذلا ؤرجي يفو

 فرصت

 ىلع أن يدوس لعى ثثج ءايربألا من اجرلالل ءاسنلاو لن يكون اقدارً لعى راركت لتك
 ةبرجتلا.»273

 يف اننمز، انيأر ريثكلا من "قحولل تقلالل" لإى حد� أهن قد يبدو ناميإ امتاهملا اسذاجً. إال أن� كلت

 رزاجملا، يف عقاولا، تسيل من عون ةاناعملا يذلا يتثدح عهن. هنإ ال حتيدث نع سانأ قاسون

 امغرً مهنع ىلإ مهفتح، بلل نع سانٍأ نوجرخي طوعاً اويلاوهج مهتياهن، امدنع قفخت كلل لاقرط

 اهنإ لاقدةر ىلع ةاناعملا ةيعوطلا يتلا اهلمحتي ناسنإلا يكل
 �جَلد،

 ىرخألا. ههذ ليس ةيبلس، بلل

 ظقوي ريمضلا. يفو ةقيقحلا، هكان لديلل ىلع هنأ لم نكي ىلع هاذ ردقلا نم ةجاذسلا. يفف رونااد،

 تماق يشيليمات ةيلبق، دصقب ةدابإلا جلامةيعا، عيمجتب افطألالل نم سرادممه مهترمأو نأب تيوعزوا
 
 
 

273 - CWMG, Vol. 54, p. 286 (Prabhu and Rao, op. cit., pp. 452f). 
 مريتويبالي يه كلذ ناكملا الوقاع دنع رمم يلبج حثي يف الماع 480 ق.م. دمص شيج إسبايطر غصير بقداية

 ينويلدسا ىتحو آخر رجلل مامأ شيج يسراف رجار.
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 بسحب ةليبقلا: وتوهلا أو يستوتلا. فرع طألافالل ما هينعي كلذ، ضفرفوا ارمأل. خرص دونجلا

 يف مههوجو، لكن بيهرتلا لم رثؤي يف افطألالل. ىلختف دونجلا نع ةعباتم ارمأل غوااورد. فطسو

 كلل كلت رزاجملا، مدنعوا تخافَت ةميقُ ةايحلا مامتًا، لعجَتْ قوةُ رإلااةد حودها ىدل ضعب أافطلل

 ملادسرا نأب اوناعي نم أجلل ةلادعلا ةباصعَ دونجلا نيشطعتملا ءامدلل "ريغ ةرداق ىلع تكرار

 ةبرجتلا"؛ أو حىت اهذيفنت.

 دعب ام براقي رشعلا تاونس ىلع باطخ ياليبومريت Thermopylæ ، دقو داع يدناغ إىل

 دنهلا يتلا اصأباه لاهلع من احامتلل عوقو غزو يناباي، عسوتي يدناغ يف حرش فيك عفني هذا

 عونلا ديدجلا بيرغلا نم عافدلا. ىدحإو هتاباطخ ةريدج نأب درو ءيشب نم ةلاطإلا، اهنأل رهظت

 سيل فقط هنأ ناك هيدل ناميإ تباث ةيناكمإب عافدلا يفنعاللا بلل هنأ هو يذلا أزجن هئدابم ةيسيئرلا

 ءيشب نم يصفتلالل:

 «نابايلا تدقّ انباوبأ. امف لاذي انيلع أن نعفله من الخلل بولسأ فنعاللا؟ لو كان بلداً رحاً ناكل

 ناكمإلاب مايقلا ءايشأب نود عفن عنمل نيينابايلا نم خدولل بلالد. يفف كلت ةلاحلا، ناك نكمي

 نيمواقملل نييفنعاللا نأ اوعنتمي نع ميدقت ةيأ ةدعاسم نيينابايلل، الو ىتح ةبرش ءاملا. هنأل لسي

 نم مهبجاو عاسمدة دحأ لعى ةقرس مهدلب. أام اذإ ضلّل يناباي ام هقيرط داكو تومي نم لاعشط

 بلطو عاسملادة هفصوب ناسنإًا، نمف بجاو مواقملا يفنعاللا، يذلا ال ربتعي حأداً عدواً هل، أن

 ءاملا هل. ضرتفنلو نأ� نيينابايلا فوس نوربجي نيمواقملا ىلع ميدقت ءاملا مهل، اهدنع بجي

 نيمواقملا نأ اوتومي الخلل مهلمع مواقملا. نم متحملالل نأ اوديبي كلل لامنيمواق نكل االداقتع قيمد

 يف مثلل ههذ لاقماوةم ةيفنعاللا هو أن يدتعملا، اعجالً أم الجآ، سيكلّل ينهذًا، بلل ىتحو ىلع

 نماكلا

 ايدسج، من تقلل نيمواقملا نييفنعاللا. سووف عرشي يف ثحبلا عن حقيقة ههذ ةوقلا لاجديدة

 (بةبسنلا هيلإ) يتلا ضفرت نواعتلا دون ببستلا ىذأب، دقو عنتمي نع باكترا لامديز نم رزاجملا.

 نكل امبر دجي نومواقملا نأ� النييناباي ال ةمحر يف مهبولق عىل قالطإلا، مهنأو ال نومتهي بددع

 لاذني لتقيمهنو. كاذنيح نوكيس نومواقملا نويفنعاللا قد اوققح راصتنالا، مهنأل نونوكيس قد
 اولضف ءانفلا عىل عوضخلا.»274

 عضنل بصن اننيعأ اننأ ثدحتن نع بعصأ فقوم نكمي أن دجوي، عصوداً لإى ةياهن طعنملاف

 امدنع نوكت كلل فورظلا معةسكا. هنإ غوز حيرص ودعل دينع هتزوحب قةو ةيركسع ةحساك.

 ةرابعب ىرخأ، هنإ عازن ىلع ةجرد ةمدقتم ادج، ربكأبو سايقم. نكل اذإ انيقلأ ةرظن محفتصة
 
 
 

274 - CWMG, Vol. 82, p. 167 (Tendulkar Vol. 6, p. 69). 
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 ىلع طخة غيدنا ةهجاومل مثلل ههذ لااحلة لاقىوص اننإف ال ىرن ئيشًا ريغ فولأم سنلابةب لمابدئ
 فنعاللا يكيسالكلا. امبر يه تدوع لإى ةيحضت ظعأم ألن صلاراع لبغ ةلحرم ةمدقتم بالفعلل،

 الإ نأ ىوقلا ةكرحملا يه اهسفن: ريثأت ةوقلا "الةديدج" هبنملا يعولل، بولسأ نيمواقملا نييفنعاللا

 يف دشح لتك الةوق عن قيرط رضف قباطت ةيناسنإ يدتعملا درفك مع قصده (ةئيطخلا سيلو

 ئطاخلا)، خأويارً عإلاالن ريثملا نع أن حاجنلا هو ساسأًا يحور طوويلل ىدملا لويس نمظوراً

 الجاعوً. كلل هذه امالعت ةزراب فنعالل، وكلل نم هذه ئدابملا فر اهنع اهحاجن. كلل هاذ من

 خيراتلا. ذكولك رمألا سنلابةب ةيناكمإل ةعاجش ةيحضتلا باسفنل لعى طناق عساو، كام راشأ

 يدناغ يف حديث ياليبومريت Thermopylæ بقلل رشع ستاون. رمألا حولايد لتخملاف هو ةأرج

 ايخلا،لل صبةم يدناغ، واسجلاةر يف عإالن ثملل اذه جمانربلا لعى لاألم بكلل ةيدج، كام لو ناك

 كلل واحد انم اقدارً ىلع رثكأ امم هكردن ريثكب. نمو يردي...

 «لو انك بلداً عتمتي ةيرحلاب ناكل ناكمإلاب مايقلا رومألاب نود فنع عنمل  نيينابايلا  من

 لادخولل». ةرم ىرخأ هذه ةطقن ةماه جداً. ول لم ديقت ةموكحلا مهيديأ عاطتسال دونهلا ءدبلا

 تاريضحتب ةيفنعال يف تقو أركب ريثكب. لو لعفوا كلذ، حبس ءاعدا دناغي، امبرل أماقوا اسارتمً

 نم مهداسجأ ىلع دودحلا عنمل ةازغلا نم دخولل دلبلا بقلل كلل ءيش. هلل ناك كلذ "ديفيل"؟ يف

 بايغ كلت تادادعتسالا، هلل تناك قد تعنم العفً ةيعون لادفعا، يتلا مسر يدناغ اهطوطخ،

 التحالالل ينابايلا؟ سلوء ظحلا، لن فرعن لذك بأداً. نمف سلاهلل امئاد وقلالل بأن "نعاللاف ام كنا
 ديفيل" ام لم هطعن ةصرف.275

 ناك بولسأ يدناغ يقيض ءارقتساب جئاتنلا من تاحاجن فنعاللا ةفورعملا تالاحلل يتلا لم

 برجت اهيف دعب. لم هئبن ءيش عن أن يجوشاً من لامنينطاو نييداعلا لامهجزني من جألل ةمواقم

 ةيفنعال نل ديفت، أو اهنأ "ديفتس". امكف تلق، دقل اعد ىلإ فنعاللا مظنملا دنعما نادلع اتقلالل بسبب

 ريمشك دعب القتسالالل ةرشابم؛ ثيح اعد ىلإ عامتجا عسوم يتناشلل انيس نوكيل يف ةيادب طابش

 توملا طقف هو لاذي جألل لذك عامتجالا، إذ نإ� اصرص لاقتالل هباصأ يف ذلك
 كلن�

.1948 

 
 

275 - لم عنمي صقن ئالدلالل ككشتملاين نم ديكأتلا مويلا ىلع ذهه ةلاحلا، رثكأ امم هولعف اميف ىضم. "ودق ىذغ يدناغ
 

 اذه داقتعالا اقلائلل نأب اللاعفن بوسعه مزه انيينابايل، ىلع مغرلا نم مهراقتفا عناوملل ةمجانلا نع تايقالخأ بوعشلا
 

D.C Watt, in " طانلاقة ابإلكنليزةي. نسحلو ظح دونهلا، لم برجي اذه داقتعالا ىلع رأضةي عقاولا. قفو د.س. تاو 

" Alan Bullock & R. B. Woodings, 20th Century Culture, New York: Harper and Row (1983), p. 256. 

– نحنو متنونقي آلان اهنأ مجدر  مظعم ءاضعأ بزح ملاؤرمت الذي يمتني إلهي نتغدي نمؤيون هذهب الارخفة 

 ناك
– كلذ المهو الذي قيولل نأ حالسلا البناطيري كنا هدحو الحئالل نيب دونهلا وبني ابايلانيين.  ارخفة 
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 ءاسملا بقلل أن بهذي. عمو كلذ، لم تمي ملحلا داجيإب بدائلل ةيفنعال ىلع قيرطلا ملادؤي إىل

 عامتجالا نم أجلل ةالصلا يف "بالري سواه" يف 30 كناون وألالل 1948.
 
 

 ايؤر ةيح: دعاف ينبم عىل فنعلا
 تقولا يذلا ناك هيف امتاهملا عضي هططخ ةميظعلا، بأد نأاس نورخآ نوظحالي فيك تناك

 مجريها ةيوفع زعولل من حالسلا كراشت انه كانهو يف ضارتعالا لعى ةلآ برحلا، ووه أرم
 امبر ناك متسمر� ثودحلا دنو فقوت، نودو نأ هظحلي أحد. نكل ءاطشن مالسلا نيسمحتملا ماقوا

 قيثوتب كلذ مؤارخً:
 «نادلع اتقلالل يف ئازجلار ماع 1962 بني جلايش يماظنلا في ىفنملا وقوات نيدرمتملا فدهب

 ةرطيسلا ىلع اللبد. ناك كانه ام ديزي ىلع مئة يتق،لل نيح تدخَّلل امعلل ءاسنو خويشو طأوافلل
 نيب نيتعومجملا امهوفقوأو امم ىدأ ىلإ وتلاصلل ىلإ قافتا.»276

 «قما ونطاوم نيبلفلا، كرابمبة ةمات نم انيدراكلالل ميج سني، ةيامحب تاوق ارنجلالل يديفلل

 سومار نم تاوقلا ةيموكحلا يتلا اهقوفت عددًا كشبلل ريبك، لاوتي تناك ال ازتلل ةيلاوم تاتكيدللور

 سوكرام. ملو نكي بقارمو حظف مالسلا ريغ نيهبتنم ةقرافملل ةنماكلا يف جوود نييندم زعلل من

 يمحون اعاطقً نم تاوقلا ةحلسملا بدالً نم نأ نوكي عضولا سوكعمًا. "ال كش نأ� كالً نم

 يرنإلل] سومارو... اكردأ امهنأ لاوقتاو ةدرمتملا اوناك ةيامحب لامنيدناس زعلالل أقىو حالسلا

 [ارنجلالل
 ريثكب نم يامحة ددعلا هسفن نم نيدناسملا ملاسنيحل.»277

 «في نيكب ماع 1968، نعدام تبه حاير "الةروث ةيفاقثلا"، تحتف ناتعومجم نم لاطالب

 حيحصلا"، رانلا� ىلع امهضعب ضعبلا يف اهجت
 "راسملا

 نييواملا، كلل امهنم تد�يع اهنأ ىلع

 ةفلتخم يف ةعماجلا. كرحتف ما براقي نيسمخلا لأفاً من سانلا كشبلل يملس يوفعو ىلإ دخالل

 ةعماجلا؛ اوفقوو نيب نيتعومجملا اوفتهو تاراعشب نم ثملل، "عاودو ىلإ مكباوص: فنعال".

 تفقوت مجمةعو نع قالطإ صاصرلا يف احلا؛لل ترمتسا ىرخألا بإقالط صاصرلا تلجرح

 رثكأ نم ةئمعبس صخش، كلاهن تقلأ اهحالس يف مويلا يلاتلا - "ريغ ةرداق ىلع راركت
 ةبرجتلا".»278

 
 

Nonviolent Interventions” by  :276 -ما لم متت ةراشإلا ىلإ سكع كلذ نإف ذه تاداهشتسالا ةاقتسم نم قماةل بعنونا
 

Alberto L’Abate in Peace Courier for March, 1994, p. 2. 
277  - ZUNES, STEPHEN. “UNARMED INSURRECTIONS AGAINST AUTHORITARIAN GOVERNMENTS IN THE 
THIRD WORLD: A NEW KIND OF REVOLUTION,” THIRD WORLD QUARTERLY 15, NO. 3, 1994, P. 417. 

 278 - نيجيب 1968.
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 «تهتنا تارهاظم ةحاس نيمانايت ةرزجمب، لنك ال يغبني ةثراكلل ةعيظفلا "أن انلعجت ىسنن أهن

 ىلع األقلل لم نكمتت قلايةدا ةيركسعلا نم ذيفنت ةيلمع ةداعتسا ةحاس نيمانايت نأل� الآفاً نم

 نيكب اوفقو مهداسجأب نيب شيجلا لاوطبال.»279 (دقو شهد مرح يتعماج ةخسن ةرغصم نيترمل

 عنامد زكرمت ءاضعأ ةعومجم ةريغص ىعدت "الطب يلكريب نم جألل مالسلا" نيب ىنبم ينطاوم
 نم هاذ

 ناهالاك وه،لل وهو زكرم ROTC، ةعومجمو ةريبك نم نيجتحملا نيبضاغلا نيعفدنملا لإى

 ناكملا ةراجحلاب واديمرقل. دقو تم يدافت مزألاة)

 «امك انيأر فيك عنم فالآ نينطاوملا زعلالل نم حالسلا ثودح ةهجاوم مادية نيب نييبالقنالا

 تاوقو كحلاوةم يف وكسوم اعم 1991»

 "عيبر مشتلل كلل ههذ تالاحلا ئاصفلل ةسفانتم نمض لابدل هسفن، ناكو فرطلا ثلاثلا  يف هذه

 تالاحلا من ينطاوم كلذ بلالد. اننكل انيقلأ ظنرة ىلع حالة هبشأ ام تكون برحلاب: ةمواقم

 غللوز يتييفوسلا ماع 1968 - 1969. ودق تركذُ اهتقو أن� هذه ةمواقملا مصدت لمثاةين

 مغر عمد دوجو  ءامعز  نييفنعال نيمهلم أو هجومين سانلل حولل بولسأ رارمتسالا غارب"

 روهش

 مهتيجيتارتساب ةراتخملا، هاذ إن اوناك قد عفروا مسالا يذلا هنوقلطي اهيلع.

 اننإ قلطن لعاهي مويلا ةيمست "دعاف اقئم ىلع ساسأ يندم" (CBD). فرعنو تالاح تلمش

 زغواً ايجراخ، امك صحلل يف "رعيب غارب"، تايلمعو ءاليتسا ىلع ةطلسلا، امك يف ةلاح "كاب

 شتوب" يف رامياف ايناملأ ماع 1920 يتلا تلشف الشفً اعيرذً نعدام تضهجأ تابارضإ امعلالل

 ةلواحم يموقلا بصعتملا غناغفلوف باك طإللاةح ةيروهمجب رامياف اولليةد. نمف ةيحانلا ةيلاثملا،

 نكمي لاقولل إن� CBD "ايكيسالكل" معيلل اقفو ةثالثل ئدابم:

 1- ال عنمي راجلل ةمواقملا تاوقلا ةيزاغلا سجدايً نم خدولل مهيضارأ، يتلاو يه ابلاغً جاحز
 يزمر ظهاب نمثلا؛ مهنإ رثكأ مامتهاًا ةمالسب مهتاسسؤم.280

 2- كلالّل اشيرك يف لاقماوةم - اجرلالل ءاسنلاو طألاوفالل، يضقلاوة تسيل ةيضق عددية
 اعبط، يهو زواجتت يظوةف لاتنماض يتلا اهانسمل امدنع انك ثحبن ةلاح "تاخراش" charkha؛ إاهن

 قلعتت مكلمحتب يلوؤسمة مكعافد بدالً من ءاقلإ معلالل لعى قتاع ةبخن ام. يفف ةلاح عافدلا عسيركاً

 ال مكنكمي نجتب داجيإ ةبخن، وهاذ ما بيعيس جدايً ةيطارقميدلا ايتل تاحولون عافدلا اهنع.
 

 
 
 

 279 - ةحاس نيت نآ مين
280 يجرد القماةنر اذهب قايسلا عم ام اقله لافيلفوس ينانويلا بكلاير هيراقوطيلس: "أن ىلع نطاوملاين نأ ي�ودبا يف

 

 عافدلا نع مهتاسسؤم، سامحلا هسفن يذلا هنودبي يف فدلااع نع وسأامهر."
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 3- نم ةيحانلا ةيلاثملا (ةرم أىرخ)، صرحي نومواقملا ةيانعب يك ال اوذبني مهموصخ رشبك،

 يف تقولا هسفن يذلا ال نونواعتي هيف مهعم مهفصوب ةازغ. نعامد فقوتي كاياحض ملاصقودون

 نع نأ نوكت مهتلص كب مهرابتعاب "نبيقًا" أو "ربيقًا" - الو وقنلل "فايشاً" أو يأ صوف رخآ - إامن

 صخشك، كلذ كركذيس هنأب تحت كلل فراخزلا، يأ أوالً وآارخ، هم رشب، كلثم تنأ.
 دون ىندأ كش، كنا "رعيب غارب" نيدي ءيشب ام ةقيقحل أن� للتكيش اخيراتً طواليً من جإاللل
 فنعاللا. ىلوأف تابارطضا ةكرحلا ةيتناتستوربلا، يف ام كان ىمسي اهتقو ايميهوب، تناك مستت

 ةعزنب ةيوق فنعالل دوعي اهلصأ لإى أوخار نرقلا بارلاع عرش، يتلاو طبرن اهب ءامسأ مثلل ناج

 هوس رتيبو يكيشليش (1380-1460). ودق رش عملل يكيشليش يكيسالكلا، "ةكبش ناميإلا" ألولل

 ةرم ماع 1521. تدأو هججح ةعنقملا نأب عوسي ناك دصقي ام هلاق، نأبو عىل نييحيسملا نأ ال

 ناميألا، نأبو� مهيلع اعطقً نأ ال (الأَّ) شيعيوا نيدمتعم ىلع مهفويس، ىلإ سيسأت
 اوفلحي

 (الأَّ)

 "ةيوخألا كيشتلاية"، يهو اثملل ماه ىلع لمعةي إةداع فاشتكالا ةيرودلا أبن� عوسي ناك يفنعالًا.

 مدقيسو اذه باتكلا اخلالد في ةرتف ةقحال امعدً قوايً يوتسلوتل نعدام ءاج هرود موقيل سفنب

 فاشتكالا. امبرو ببسب هذه ةيفلخلا نكمت تلاشكي من اجتسالابة مهعضول بيهرلا جيزمب ارعئ من

 الدةباع ةعاجشلاو - يهو صوفة ةيلاثم نعاللف.
 نكل، كانه تاقوأ ىلع انبكوك هذا ال نكمتي اهيف سانلا مهدحو، ءاوس ناكوا نيبردم أم غري

 نيبردم، نم فرصتلا يف تقولا بسانملا لحةيام مهسفنأ من فنعلا. دق نوكي عارصلا ريغ

 ئفاكتم بأداً لإى حد عمق ةمواقملا بقلل نأ أدبت. نكيلو رضاحاً اننهذب ضعب ةمظنأ اكيرمأ لاوطسى

 ةيبونجلاو، أو امروب أو كبمدواي. يفف ثملل ةمطنأ هذهك، درجم نأ عجتلل كدوجو يئرمًا نايحأًا للمأل

 ينعي نأ "تيفتخ" نم جولاود عىل يد تاعومجم ةيفخ هبش ةيركسع، ال محتيلل ةيلوؤسم كلذ حأد؛

 وأ - امك اكن رمألا علقد يوطلل نم نينسلا يف وفوسوك - ىلع يد الشرطة ةيبرصلا لامدجةج

 حالسلاب، حرصملاو اهل من بقلل رغلباد ثبلّ بعرلا يف لقوب ةيرثكألا ةينابلألا. كانه تاقوأ غلبي

 اهيف عارصلا ح �داً نم نونجلا ىلإ ةجرد هنأ ىتح نإ لم نكت كانه ةيحض ةحضاو يناجوًا إفن�

 ةحبذملا تثدح بقلل نأ نكمتي، أو ديري، أحد أن خدتيلل: يف اموصلا،لل ادناور، ايفالسوغوي

 ةككفملا. نايحأوًا تبلغ ىضوفلا اهدح ىصقألا إىل ةجرد ال نوكت اهيف ىتح "فارطأ" ةحضاو، كام

 تناك احلالل يف ديردم خاللل برحلا ةيلهألا ةينابسإلا، أو يف ةرتف برقأ انيلإ، يف ودلل لبلاقنا.

 نحن انه ةجاحب لإى ةيلآ كرحت ةفلتخم نوعا ما عن CBD، اهداجيإلو عفد باحصأ ىؤر تمقدمة

 نورصاعم جمانرب امتاهملا خطةو بأدع.
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 دقل اوؤرجت عىل يختلا،لل اذام لو تناك كانه ةكبش "فقر ةباجتسا ةعيرس"، بدالً نم نأ تنتمي

 ىلإ ةموكح دةلو أو ىرخأ ستنوك ةنوكم من طتمونيع لوديني نييلحمو، بودالً نم نأ نوكيوا

 نيحلسم، متي مهدينجت مهبيردتو ىلع ذيفنت تايلمع تدخُّلل ةيفنعال؟ كيسوون ءالؤه لاعوطتمون

 اناعجش، ىلعو ةيارد يجدة ةقطنملاب يتلا سينوبهذ اهيلإ، أدبمبو فنعاللا - نكميو نأ تكون

 كشتتلل مهيدل ةراهم يف كلذ. سيل كانه نصق يف املادة ماخلا. عوطتي سانلا مهمظعمو، إامن

 سيلوا طقف، نم بابشلا، نعدما ثدحتن نع باهذلا ىلإ نكامأ ةرطخ، احيوولون توطيس عمالل

 مالس يف قطانم تامزألا لاشةديد. اذإف اوناك نيبردم بيردتًا ضفأ،لل يوتنوقل ناسمدة أضفلل،

 فرتعمو يمهأبتمه، متيو مهليومت متواليً اكفايً، الفأ عيطتسيون ميدقت لذك "اقيرطل ثلاثلا" لابذباه

 ضارتعال قيرط برحلا نعدام صيبا "عمتجملا يلودلا" لشلابلل ام نيب ةيبلسلا والوةيشح؟
 نم هسلالل روصتلا هنأ يس�قىض مهيلع كبلل ةطاسب، هنأوم نوحازيس نم قيرطلا؛ الإ هنأ،

 امكو انيأر يف نايحأ ةريثك يف ةلأسم تاعازنلا هذه، من سلاهلل روصت رومأ ةريثك ريغ ةيقيقح.
 ذإ لم متت ازإةح لاءاسن يف نجس بيرتسنيزور نم قيرطلا، فأنذقن نهلاجر. ملو حزت يراكن دير

 نع قيرطلا، دقف لخدت مبكلة نيديلا ةبوصعمو نينيعلا تجرخو ةيح ةلاحبو  يجةد، هعموا

 اهتقيدص اليسرام عةوال لعى كلذ. يفف تالاحلا الثلاث تلاي اهتركذ، يف لفلابني نيكبو وكسومو،
 مل رجِت ازإةح لاذني وفقوا بني لايجوش ةعراصتملا، أو بين جشي اعمدي هاياحضو ملاقصدوني

 ابناج، امو هذه الإ تالاح ةليلق ةنودم.
 ءانبو ىلع ةمدصلا لا �مبحر اهب ةجتانلا نع مهدجاوت يعوطلا، تماق ههذ تاعومجملا

 ىتشب رومألا بسح فقوملا. دقف تحبك حامج اعاشإلات (املثم عفلل بلاغاً ءاضعأ "يتناش انيس"
 دنهلا)، وق �دموا مهسفنأ ءاطسوك نيب اصفلائلل ةعزانتملا، اوفقوو نينماضتم مع لاذني عت �رضوا

 اودعاسو نيباصملا مهوساوو، يفو سأوأ ةلاح اوفقو زجاحك يرشب  ىلع طخ الانر يف

 ديدهتلل،

 مهداسجأب يك ملكتت ثيح ال يغص دحأ يأل ءيش رخآ.

 دق نولتق، يف أوسأ تالاحلا، امبرو يتأت ذئدنع مجموعة ىرخأ، املثم تتأ يف "اناساراهد"

 ريغ هقر نيرخآلا،
 رخآ�،

 ةجوم دعب ةجوم. اذإو كنا األرم كلذك ىريسف لاعملا نأ� هنكا ئيشًا

 قحتسي نأ تومن نم هلجأ. نإ� ةملك "ديهش" ينعت "دهاشلا". نوكيسو ءادهشلا يف أوسأ تالاحلا،

 نم ةوقلا، نعمو �ى رخآ تاقالعلل ةيناسنإلا. لعوى
 رخآ

 نيدهاش مامأ ملاعلا ىلع نأ� كانه اعونً

 راسم نمزلا ةاناعملاو دجيس مطوقل صاصرلا، الخفاً اعللةد، أمهن ال نوعيطتسي راركت هتبرجتم.

 كلن� هذه يه أوسأ تالاحلا، ىتحو نوكتس هي ضفألل ريثكب نم ةوهلا تلاي بيدو أن ال

 رارق اهل يتلاو شيعي اهيف ملاعلا نآلا: يف كووفوس، روميت ةيقرشلا هيشتأو، ساكولوم، سابايش،
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 يتلابت،  نادوسلا،  ايبمولوك،  رئازجلا،  غفأاناتسن،  ايبويثأ/ايرتيرإ،  ادناور،  يئارسإلل/فلسنيط،

 اينيمرأ، قارعلا... امكو اقلل زناه وش،لل ميعز ةرماؤم "لاوةدر ءاضيبلا" باشلا، يبقلل عإداهم:
 
 

 مهل مظنيو ثملل هاذ "شيجلا" يملاعلا الانراشت،

 «ةياهن رببع ضفألل نم بعر ال ةياهن هل.»281

 يغبني نأ بتدأوا اراغصً. بايغب يثملل يدناغل

 ذخأ عدد نم تاعامجلا لادولةي (اهددع يلاوح نيرشعلا لحظة ههذ ةباتكلا) ىلع مهقتاع سمؤولةي

 تامهم ةددحم نمكي اهلمع عىل قاطن ضقي ظفحل مالسلا قد حبصت "قناطاً ةئيضم" يف ههذ

 وصلارة جلادةدي وملاسةمو. اذاملو يغبني نأ نوكت تاعامج ةيلود بسحف؟ دحأ اكشألل ألاعاملل

 نكمي نأ موقت اهب عامجات ةريغص ادج، أ�ياً ناك اهبيكرت، هو ديكأتلاب ةقفارم نيلماعلا في

 قوقح ناسنإلا نيرخآو نم نيذلا مهتايح ةضرعم رطخلل. دقو ناك هاذ معلالل الاعفً ةروصب يتلا

 اجملل

 ةتفلم رظنلل. امدنعف ووتهجْ "وبورغ يد أبويو ويتوم GAM"، يهو ةمظنم ةئيرج لقحوق

 ناسنإلا يف الاميتاوغ، يتغالاباتال نملا ةم لقاهتداي ماع 1985، بلطت من ءاضعأ "ةيولأ الالسم

 ةيلودلا PBI" نأ اهوقفاري. امدنعو قتنالل أءاضع قيرفلا لإى ققش بتاكمو ءاضعأ ادإلارة نيقابلا
 تفقوت امعألل تالايتغالا، امبسح دروأ مايلو ينوهام282. ناك اذهل هرثأ يف فتح ءاضف الحورا

 يسايسلا يف الاميتاوغ. دقتعيو نأ� ءاضعأ ةيولأ مالسلا ةيلودلا اوبعل دوراً يسيئرًا يف قنلل

 الاميتاوغ نم لافىضو ةحلسملا ىلإ ةيلمع السم، انأو ىرأ ذكل اضيأً. امكو اندهاش، ناك هاذ هو

 طاشنلا يذلا أىت نيراكب دير ىلإ رودافلسلا. قلطي ىلع هاذ امعللل مسا "مةقفار يئامحة"، هوي

 انه، حاوادً دحاول، بلاغاً ام ميكن أن مهفن ضفأبلل لآةي ةداعإ ءافضإ ةفص فنعاللا ةيناسنإلا. تناك

 نيراك، إذا متدرأ، قيرف مالس ماكلل نم درف دحاو نعدام تقلأ اهسفنب طوعاً فرطك لاثث بني

 دونج الاميتاوغ اهتقيفرو اليسرام زيغيردور. اعبطً لم تنك ةوق تاهطسو ةيئامحلا ةيدسج بلل
 ةيقالخأ، أو إن متئش، ةيسفن. امكو تلاق يتاب كينشتوم، ةعوطتم ةيولأ مالسلا ةيملاعلا يتلا كنا

 اهل فرش ةقفارم اتربوغير وشنيم اهقافرو الخلل ةرتف تزيمت باذعلاب، يف اهتداهش:
 
 
 
 
 

281 - Scholl, Inge. The White Rose: Munich 1942-1943. Ohio: Wesleyan University, 1970, p. 95. 
282   - Moser-Puangsuwan, Yeshua and Weber, Thomas. Nonviolent Intervention Across  Borders: 
A Recurrent Vision. Honolulu: University of Hawai’i, 2000, p. 138. 
 عتترب تاوق ظفح مالسلا اتلابةع ممألل ةدحتملا رثكأ رعضة خللطر. ىلع سيبلل اثملالل، تقلل 14 يدنج يدنه وجرح 20

 آخيرن اوناك يعلمون عم ممألا ةدحتملا يف سيءان الخلل كابتشا ماع 1967: "نيحف قلعتي ألامر بانييليئارسإل، تعبر ودعاً

 يأ درف سبلي اسابلً سرمايً مههجاويو."
(Rikhye, Indar Jit, and others, The Thin Blue Line; New Haven: Yale University [1974], p. 61). 
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 «... تناك ةيامحلا ةيدسجلا ةيلعفلا يتلا مدقتاه اهل ةيثبع، ةبسنلابو لي يف كلت الةظحل،

 ةكحضم. دقل كتن ةضرعم لكلل راطخألا، وككلذ ناكوا هم.»

 مهنكل جنوا عيمجًا. اورادأو عجةل السلام ريستل وحن مامألا. إن ةوقلا ةيركسعلا يزلاو ملاو د

 لاوسةطل "عفنت" نع قيرط ميخضت ةوقلا ةيدسجلا ةفيعضلا دنع درفلا، كلذبو يفهدق، أو اهدقفي، هتوق

 ةيحورلا يتلا ودحالد اهل. لاومةقفار ريغ ةحلسملا تـذبن ةوقلا سجلادةي يكل تـجتن ريثأتًا ال يمحي

 ىلع ملادى لاقريص طقف بلل رمتسي يف عنص السلام تحى عأمقا بقتسملالل. ءاوسو كنا معلالل وفق

 نيزاوم ةريبك أم ةريغص نإف أدبملا يذلا معيلل هقفو هو هسفن، دقو تحضو كلذ كشبلل ديج

 ةعامج ىرخأ نم ههذ تاعامجلا، يهو ةمظنم ركيوك مالسلل QPS يتلا تناك شنتط يف

 اكناليرس. يف نيح تناك ةمظنم ركيوك مالسلل ُترهظ دادعتساًا ىلع رؤةي ةيوازلا ةيناسنإلا كللل

 درف الخلل ةمزألا، دقف تعاطتسا نأ دعاست عىل ميطحت افملاهمي ةئطاخلا تلاي تناك ىدل تاعامج

 ةفلتخم نع "مهئادعأ" نيموعزملا. ناك اذه بناجلا نم معلالل ايساسأً ةبسنلاب ناميإل ةمظنم كوكير
 مالسلل ةوقب ةحلاصملا.283

 ةروصبو ع�ر�ضةي، امدنع تأدب ةمظنم ةيولأ مالسلا ةيلودلا عمةيل ةقفارملا لامةفوفح رطاخملاب

 كلت ءاسنل ةمظنم وبورغ يد ويتوم يتاوللا كن نيقليس نهفتح الول كلذ، ناك "فقير" ةيولأ امالسل

 لادولةي ماعلالل اصخشً ادحاو، وهو لأني دراشتير لاذي بجوت (بجو) هيلع ةرداغم دلبلا يف ذكل
 تقولا تاذلاب ليك ددجي هتريشأت.284

 ملحلا نآلا هو عضو تاردق قيرف ثلاث فرصتب ملاعلا. يفف رمتؤم هغي مالسلل يصف

 ماع 1999، فشتكا ناطشان مالسلل نم يمأراك ةيلامشلا، ميلل ناكند ديفيدو واستراه امهضعب

 اضعبً. ظوال نالمعي يلالً نوهاراً من جألل ايؤر ةيلبقتسم لـ"شيج" مالس قواهم نيعوطتملا

 نييفنعاللا دون نأ فرعيوا مهضعب اضعبً نينسل. ىلإو لحةظ هذه ةباتكلا، دعب عضب نينس طقف نم

 �داً ايملاعً اعساوً نم سامحلا: محلة
 م

 كلذ عامتجالا يخيراتلا، ستكابت "قةو السلام يفنعاللا"

 ةزئاج بون،لل ىدتنم ممألا حتملادة ةيفلألل، اجرلل امعألل نيمهفتم ةمظنملل، سيئر دولة رباع،

 تائمو نم ملاتنيعوط مضناوا يف نيح ناك دهاجي باحصأ ةيؤرلا نيكهنملا نم معلالل تلاهقيقح

 ىلع ضرأ الوعقا. دقل حاتأ هاذ ةثالث تايوتسم نم صرفلا كلم، اي نم نورت ةوق هذه ارلؤاي

 نوديرتو ميدقت يد ةدعاسملا:
 
 

283 - MAHONEY, L. AND EGUREN L. UNARMED BODYGUARDS: INTERNATIONAL ACCOMPANIMENT 
FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. WEST HARTFORD, CN: KUMARIAN, 1997, P. 216. 
284 - Mahoney, L. and Eguren L. Unarmed Bodyguards: International Accompaniment for the 
Protection of Human Rights. West Hartford, CN: Kumarian, 1997, p. 216. 
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 1- اودناس ةيأ ةمظنم ةكراشم يف تايلمع تلادخلل يفنعاللا فرطك ثلاث نيب نيعزانتملا
 تقولاب أو املالل أو امهيلكب (تلافيصالل وجومدة يف ةياهن هاذ باتكلا).

 2- ريغوا مكتايكولس متنأ، ةيلقعلاب ةغللاو قلخل فنعاللا وفهضر يف مكتئيب لااخصة اروف،

 كوونوا زجءاً من ةلاسر فنعاللا ةيملاعلا.

 3- إن تنك رمعب ديزي ىلع ةسماخلا نيرشعو، دقتعتو أن� كيدل اليمً لذكل، بهذاف كراشو
 يف ةمهم ةرطخ، ال �يوهج لك ركشلا من اهلجأ، ودق تكون تلاجةبر صمدراً للراض عألامق لك يف

 كتايح.
 فقي قيرفلا الثثلا جراخ ةيلقع "انعم أو اندض" دعاسيل لعى ديدبت كلذ باطقتسالا طرفملا في

 هتطاسب. دقو ب�ين قسنم قيرف مالس يسنرف ةيضقلا ىلع شلاكلل يلاتلا:
 «ىتح ةبسنلاب يبنجأل تٍآ نم ناكم ديعب ادج، عيطتسي كلل انم أن فرصتي ثيحب نوهج

 عفنولل اليلقً نم انتيناسنإ اننماضتو نحن. ىتحو إاذ لم عضي نوعوطتملا مهسفنأ ازجاحً بني

 نيبراحتملا نإف مهلمع مهاسي يف... مجل قطنم برحلا ةيهاركلاو يف بولق سانلا. ردقبو ام يعفلل
 كلذ، ردقب ما نوكي معالً يفنعالًا»285

 

 
 

 ايؤر ديق ذيفنتلا
 دقل ثدح أوسألا. كنا يدنج لاكارتنو دوقي رقوياً من غاراكينوا تحت ديدهت السلاح، مقيداً لإى

 فلخلا، يعبداً امدنع ضكر ةأجف فحصي يكريمأ، ةلآو ريوصتلا طقتلت ةروصلا، اخراصً: "ثدح

 يلود!"، اجنف  لذك يورقلا. مدقتو ددع نم ةطرش اكناليرس سبالمب ةيندم وحن اسنء تاجتحم

 مهو نوحولي بهمهتاوار، امدنع فقو جرلل يندم مهمامأ عفرو ةلآ هريوصت ىلإ ىلعألا. نأزلل

 اجرلل  شلارطة  مهتاواره  اوفرصناو نيدعتبم286. تناكو  ةعومجم  نم  جندو  شيج  الدفاع

 يليئارسإلا نيبضاغلا ددهيون ةعومجم ةريغص نم نيينيطسلفلا يف يلخلا؛لل الإ هنأ فقو مهنيب

 ةثالث ءاضعأ نم قيرف عانص مالسلا نييحيسملا (CPT)، مهدحأ يه جرام نايليجرأ نم

 وغاكيش، تلاوي قت �دتم مامأ يدنج تلاقو هل: "في كلل مةر ددست اهيف كتيقدنب ددسأس أنا لآة
 ريوصتلا يتلا يعم". امدنعو تلعف كلذ "تخترا ةضبق يدنجلا ىشالتو بضغلا."287

 
 

285- LE MEUT, CHRISTIAN. INTERVIEW IN NON_VIOLENCE ACTUALITÉ (FEBRUARY, 1994), P. 10.) 
286 - Peace Brigades International. Report: Sri Lanka Seminar, 1992 (unpublished). Available from 
Bob Siedle-Khan, PBI, 59 E. Van Buren St. #1400, Chicago IL 60605 (312) 362-1732. 
287 - ARGELYAN, MARGE. “WALKING THE TALK OF NONVIOLENT INTERVENTION,” SIGNS OF THE TIMES 
(CPT NEWSLETTER) VI, NO. 1, 1996, P. 2. 
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 سيلت ثداوحلا ةقباسلا سىو تانيع امل ثدحي يتأيو إيل يف يبتكم ىلع ةئيه اسرئلل
 ةيرابخإ أو سرائلل ةينورتكلإ. املثمو قطن يدناغ توصب "انييالمل ةتماصلا" يف دنهلا ةرمعتسملا،

 نوعوطتملا لودلاينو ءاوضأ ملاودة لعى نيذلا نوناعي يف ةمتعلا. مهنإ نوحتفي نويع اعمل

 �يطلس

 مل فرعي ريثكلا نع  لتك ةاناعملا.

 دجويو باعبطل عون رخآ نم ةلثمألا. الخفلل جدالل ئبني ريثكلاب، يف ةنيدم لاخيللل اضيأ،

 ضرعت وضع "فقير عانص مالسلا نييحيسملا"، فيلك يدنيك، ةلماعمل شخةن نم بقلل نطوتسم

 جداً وهو واحيلل ةيامح ينيطسلف عتيرض برضلل عىل يد نجلاود. أسلل تسملاونط� ووه

 "ال دقتعأ اننأ سقب انيقتلاو. ام سامك؟" اقلل نطوتسملا: "يمسا ةيهارك، وأان ركأهك." بضاغ

 نع لارفيص. دقو ظلّل اضعأء نم قيرف صعان السلام نييحيسملا يف يلخلالل مدة كسمي يهد:

 ىحنو فيلك

 طويلة يبسنًا دقو تفعض ةميق صلادةم ةديفملا من كوهنم هشدواً من رطف لاثث عفبلل هؤءال

 نينطوتسملا نيذلا مهامعأ بصعتلا يجولويديألا. تناك تاديدهتلا تقلابلل لاةهجوم قيرفلل جدةي

 ةجردل نأ ماق دارفأ نم FBI ةرايزب مهل يف مهبتكم يف وغاكيش. عمو كلذ، ىتح يف ههذ لااحلة

 (وهو طمن لسي ريثك راركتلا ايبسن، ىتح في لخلايلل)، تمدق ةآرملا ضعب عفنلا. دقف تربجأ

 لاسمتوطن ىلع أن يوهجا، أو نيعي ىلع اقأللل ، شلار نماكلا هيف. سيل ناكمإب دحأ أن رركي عفلل

 لذك ىلإ ما ال ةياهن دون نأ عجيلل يف ةياهن رمألا هسفن، امك اقلل يدناغ، ريغ رداق لعى كترار

 كلت ةبرجتلا. امهمف تغلب حدة بضغلا، موهام ىمعأ بصعتلا، فوسف سكعت ةآرم فنعاللا

 ضيمو ةيناسنإ ةدقار وعتيدها إىل هراكلا ةيناث. تنأ ال عيطتست كأتلاد من يلخت كلذ صخشلا عن

 كلت لااحلة يف لذك تقولا كلذو ناكملا، كام رهظي لان اثملل "ديسلا ةيهارك". ديري مزتلملا معلابلل

 نم جألل فنعاللا ضوخ لتك ةفزاجملا. يه، أو وه، ةبغار يف راظتنا ريخلا ديكألا الذي

 اهثدحتس اهشاهتد، أو هتداهش، ثدحلل.

 املثم نكمي يألة ارمِقةب ةحاب ةيسردم نأ تيبن مكل، ال بد� أون� عنم تاراجشلا ناك اءزجً نم

 ةايحلا ذنم ما بقلل خيراتلا لامنود. وال بد� أن نوكي تلادخلل يفنعاللا، دون هتيمست، قد سدعا لعى

 عنم تاعمتجملا نم دتريم اهسفنأ اهتايكولسب ةيتاذلا ةفينعلا بقلل نأ حبصن ارشبً تقوب يوطلل -

 "يد افلل" نيرخآو عجتلل هاذ جاتنتسالا ال رفم نمه. اقيلل نإ� اذوبلا حالل نود عوقو برح

 ةمصاختم هذهب ةقيرطلا. يفو السلة وشت، بقلل لامحيس ةعبرأب نورق، عجلل فوسليفلا ةلدأف

 عاهتاد سلارف ىلإ كلامم يعبدة املك حال ديدهت عالدناب برحلا اهنيب اعضاوً هتفسلف نع نيب كلامم

 وم وست نم

 كحملا�. لذا لسي كلانه من ديدج صخبوص محاوةل
 لعى

 "ةبحملا ةيملاعلا حلصملاوة لامةلدابت"

 دارفألا مجلاواتاع فاقيإ بورحلا تلابدخلل نيب ارطألاف ةعزانتملا (وكانه تاعومجم من
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 تاكرح ملسلا لاةريغص يتلا ترهظ مايأ ةضهانم كلل ام هو نووي مسأت اهسفن "معورش مو

 وست"). ديدجلاف مويلا هو ةلواحم عفلل كلذ شبكلل يجهنم، عىل قاطن ملاعي. لوسي فدهلا هان

 عنم هذه برحلا أو لتك بسحف بلل تلاوصلل، آرخ رمألا، ىلإ منع وقوع بورحلا ساسألاب، ميدقتب

 يدبلل يفنعال كلذل ماظنلا هلمكأب.
 
 

 "ىلع هجو بيرقتلا"
 تللدخلل يفنعاللا، نإ انكمت من ءانب هنايك ىلإ حد� نأ تفلي راظنأ ملاعلا، عفانم ةمخض تتفوق

 ىلع قرطلا لامةفورع يديلقتلاوة حللّل تاعازنلا ةريبكلا. امف يه لتك قرطلا تلاقةيديل؟ اهنإ ناتنثا:
 كيلع امإ نأ تكر� امإو أن رفت، امإ نأ تدهد امإو نأ هاجتتلل الديدهت. وال كنعدخي شاقنلا من جألل

 رايتخالا ام بني تابوقعلا بانقلاولل لثمام ُخدع نوريثكلا يف حاةل لارعاق ماع 1990. من وةهج

 رظن فنعاللا ناك هذا "خارايً" نيب قةو ديدهت ةوقو دهتيد. لدق تلتق تابوقعلا يتلا تضرف لعى

 قارعلا رثكأ من 1.2 نويلم ناسنإ، مهتيبلاغ نم افطألا،لل ةيبلاغو ءالؤه لم اونوكي قد اودلو بدع

 امدنع ماق مهسيئر هكرحتب موؤشملا ىلإ خادلل تيوكلا. هنإ ليس بداليً يناسنإًا. امكو ررك غنادي

 وقلالل ريثكًا: «ال يلابأ ريثكًا نإ تنأ تلتق الجرً صاصرلاب أم هتعوج ىتح تام مواتً ئيطبًا»؛
 نمف ةيواز ةنيعم، توملا صاصرلاب ضفألل: هنإ ثدحي جضيجًا رثكأ.

 دق يقبي رايخ مدع تلادخلل انيديأ ةفيظن كلن� له بقاوع قذةر على تسملاوى يناسنإلا، ىتح عىل

 انسفنأ. امكو اقلل فقسألا توتو نع ةنسوبلا: "ترثأت انتيناسنإ ةدشب" نعدام هاجتنلل ثملل هذه ةاناعملا.

 ال كنكمي نأ تبقار سانلا مهو نوفرصتي ةقيرطب ةعيضو جم ةد من تافصلا ةيناسنإلا وال

 رثأتت ايلعفً. موا لم فرتعن نأب� انل ةعيبط ناسنإية ةكرتشم نوكنسف انلك ساخرين... اننإ رثأتن رثأتاً
 يمعقاً جداً، ىتح امدنع ال النحظ اهتعاس ام يثدح انل العفً.288

 ام ثدحي انل حقاً هو اننأ عنيش ةبذك. دنعما هاجتنلل ةاناعم نيرخآلا اننإف وقنلل مهل: "إاهن

 ةوسق، اننكل انسل متنأ." هاذ بكلل ةطاسب يغر حيحص. لدق ددش كلل لعمم ةمكحلل قحتسي هذه ةيمستلا

 ىلع عسك لذك امامت، يأ لعى اننأ انلك ءاكرش يف اعسدة انضعب اضعبً. اذهل فنص يدناغ، مغر

 كلذ ودبي نايحأًا مكحًا ايساق، ةيبلسلا (وجلابن) يف ثملل ههذ تالاحلا اهرابتعاب الكشً نم اكشألل

 نأ�

 فنعلا. ةغلبو ىوقلا يتلا كرحت ريصم رشبلا، هاذ سيل رايخاً ىلع طإلاالق.
 
 
 
 

288  - Speech by Bishop Tutu on January 2, 1993, on National Public Radio; cf. Robert Siegel, editor, 
The NPR interviews, 1994. Boston: Houghton Mifflin, 1994, p. 213. 
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 نم ةهج ىرخأ، طنيوي ظفح مالسلا ربع تساخماد ةحلسألا عىل تالكشم ةريثك، ىتح لو كان

– تاوق ظفح مالسلا ةعباتلا ممألل حتملادة واقفً  دصقن بذلك عملل باحصأ "اتاعبقل قرزلا" 

 ضيوفتل دنبلا عباسلا نم قاثيم ممألا حتملاةد، وال ىسنن ةقباسلا دشألا خطةرو فصقب ادلولل

 ةيوقلا ايركسعً ماكحل دبتسمني نيراتخم يك اوعضخي صاغرني اهركً. (قيدص باش تلمع مهع

 الوشك أن� لذك
 وفوسوك،

 نم نابلأ وفوسوك ضرعت بيذعتلل خادلل سجن يبرص دعب "تريرح"

 يئزجًا ناك قتناامًا نم "ترحير" وفوسوك نع قيرط فصق وتانلا. كلذل قد نوكأ عموذارً يروعشل

 ءيشب نم ةرارملا هاجت هاذ عونلا نم تايلمعلا). يفو نيح اهنأ يرجت يتنجة ضفأللل ام نكمي من

 عفاودلا فنإ تايلمع ممألا حتملادة ظفحل مالسلا، من ةهجو رظن فنعاللا، مثلل ةبيقح يوحت ءايشأ

– عنص مالسلا ربع ةحلسأ برحلا.  يهف ةلواحم غولبل غتايا ةيباجيإ ربع ئاسولل ةيذؤم 

 ةعونتم.
 محفلل ةحلسألا عم عدم اهمادختسا (امومع، ضرتفي تاوقب اممأل حتملادة أن درت ىلع قالطإ انلار

 امدنع ضرعتت موجهل) هو موهفم صخشلا فينعلا عن فنعاللا. إن� فنعاللا قيقحلاي، كام

 لسي طقف ماجحإلا عن الديدهت مادختساب ةوقلا بلل بادامتعال ىلع ةيبذاج جمدلا - سيل بمدع طقف

 هانيأر،

 كلل ىوقلا وملاجةدو بلل مبد� يديألا لرخآل.

 نوكي كانه اجملل ظفحل مالسلا حالسلاب يف تالاح نيعمة، نكلو عنامد رفانتت ئاسولالل مع مادختسا

 امبر

– ةلاح "معلل" دون معلل. ببسبو هذا  الف اننكمي بأداً نأ وتنقع رثكأ نم ولحلل ةيعيقرت 
 تاياغلا

 ضقانتلا ينمضلا، ديكأتلابو ليس ببسب يأ نصق يف ةعاجش اجرلالل ولاودلل ةكراشملا أو

 ي�رهظ خيرات تايلمع ممألا حتملادة ظفحل السلام عدداً تمواعضاً من لانتاحاج لنك لم تنك
 السم ةيفاك ةيبلتل بلطلا من جألل تايلمع لاتدخلل يتلا يازتدت كشبلل ئجافم ضنم مهتدارإ،

 تاعازنلا ةيقرعلا دعب برحلا الةدراب. نكميو يهابتلا تايلمعب ةليلق مثلل "مشروع كانه ةوق

 يف صربق" لاذي امك يبدو قد عضو ةريزجلا ىلع قيرط مالسلا. الإ أهن نعدام تم تالاح اعتشالل

 اعإدة تلاونيط

 ءاعدتسا تاوق ظفح مالسلا ةعباتلا ممألل ةدحتملا اهرابتعاب لاـبولسأ [أبلل فيرعتلا] نملااسب
 كرحتلل ىلإ امامأل وحن مالسلا كك،لل تأدب شملااعير هجاوت رايهناًا ايزخمً.

 ناك يل قيدص يف اموصلالل واحيلل متسابةتا ظافحلا ىلع ادر ماتيألل دتشت ةجاحلا هيلإ الخلل

 ىضوفلا يتلا اهقلخ ءارمأ برحلا نوعزانتملا يف كلت طنملاقة. (حابص دحأ مايألا، معبولل ذي
 ةلالد، ضرعت عمجم ممألا ةدحتملا موجهل تاشاشرلاب، جرخف ميج يذلا كنا موقي ةطاسوب ووه

 زهي هتضبق الئاق: "كفي، قحب ميحجلا، ضرتفي صخشب نأ موقي ةطاسوب عم كلل اذه لايذ

 يل ميج هنأب في كلت مايألا تناك فاوقلل تانحاشلا ةلمحملا ءاذغلاب يتلا اهسرحت
 رسأ�

 يرجي!")

 حودات ممألا الةدحتم جرختس ةهجتم وحن تاميخم نيئجاللا، ذإو اهب مدطصت ةرمزب نم لااقملتني
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 مهبايثب ةلهلهملا يعبداً يف لاصءارح. قلطي عاطق قرطلا كئلوأ ضعب لارتاصاص يف هلاواء،

 عضتف ةعومجم ةسارحلا ةعباتلا ممألل حتملادة اهتحلسأ ةملستسم يف احلالل. زفقي نولتاقملا، هوم

 ابلاغً ام نونوكي نايتفًا يف نس ةعباسلا ةرشع، ىلإ ادخلل تانحاشلا قيوومنو اهتدايقب راتهتساب

 يعبداً كبلل ما اهيف نم ةحلسأ اعطوم وكلل ءيش. ناك دونج ممألا حتملادة اناعجشً ادج؛ كناوا

 نيبردم يجداً مهيدلو حأدث تادعملا. ما طخلاأ لاذي كنا ثدحي إذًا؟ امثيح ئطخن ةداع يف اللاعم

 ثيدحلا: يف ةروصلا ةريبكلا - مهفلا يساسألا تايمانيدل فنعلا بناجلاو الداضم هل، يعولا بنأ

 ملاتتاداض هي يف رخآ رمألا داضتمتا - ال قلخت لسألاحة امالسً. تسيل ةيضقلا نصق يف

 شلااجعة ىدل باحصأ تاعبقلا قرزلا؛ ةيضقلا يه، املثم هو احلل صخشةي دراودإ دنع ريبسكش،

 مهنأ لم نكي سابتمهتعاط نأ كيوناو اناعجشً يحث بجي نأ يكاونو ءافرش.
 كنا لخيلل عتوت، وهو من ةمظنم صدايلة الب حددو، يقي�م تاجايتحا نيئجاللا ةيبطلا في

 ةسردم تناس هيردنأ يف يلاغيك، رونادا، حصموابً صمبور يسنرف. حأفاتط تايشيليم هلاوتو

 ةسردملاب بودأت قلطت صاصرلا ربع ذفاونلا لاوجاردن وتلقع تاباصإ طخيةر بددع من لاابلنيغ

 افطألاولل يف ةسردملا، وذكلك بيص روصملا. دقو تقلل مهضعب. ناك وبقارم ممألا حتملادة يف

 تايلآ جراخ ةسردملا، امإ ريغ نيحلسم أو نيحلسم تاسدسملاب، ملو كيواون نيرداق لعى قتميد
 ةدعاسملا.289

 نم ناك هناكمإب ميدقت اسملاعةد؟ إهن قيرف مالس ججدم حالسلاب... حالسب قةو حورلا. ناك

 مهناكمإب لافوقو مامأ تايشيليملا يقلتو ةاناعملا مهسفنأب؛ تناك كانه فرصة ةيوق بنأ ال رمتست

 تايشيليملا تلابجةبر طواليً.
 دقل تلقُ نأب� لامنيعوطت نييلودلا، نيذلا اولواح أن يقدموا ضعب ةدعاسملا يف بلاوةنس اعلام

 كلذ ال ينعي مدع
 نكل�

 1992، قد ىرج مهعيوطت عىل جع،لل دون بيردت يف ةقيقح رمألا.

 مهعتمت بهاومب ةزيمم. دقو حجنت ةعومجم مهنم وصولابلل إىل فارطأ وفيياراس ةرصاحملا يف

 ةميدق. ناكو دتمي مهمامأ "شعرا ةصانقلا"، يذلاو كان ينعي هلوخد توملا يأل� دحأ ءاش

 تالفاح

 ةصانقلا  صلارنويب  هصنق. تضرع  قةو  مالسلا  ةعباتلا  ممألل  ةدحتملا  يف  ةقطنملا  -
 
 
 

289 - للحصولل ىلع تقرير ديج (ال العقة هل تبحليلي لالعنف) ثدحتي نع ممألا ةدحتملا نعو تالواحم أخىر للحوصلل
 

 ىلع دتخلل عيركس نم أجلل تاياغ إسنةينا.، ءاجرلا ةدوعلا ىلإ
Thomas G. Weiss, Military-Civilian Interactions: Intervening in Humanitarian Crises, New York: 
Rowan and Littlefield, 1999 

 نم اسرلة كتاهتب يإلزي بوغنيدل "لمزالاهئ لاممتهين مدخلابات ودلالةي الةيفنعال" يف 10 زحينار 1994.
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 UNPROFOR، مهيلع ةيامحلا: مهناكمإبف نأ عضيوا ةبرع دم ةع أو ةبابد يف ةمدقم باطومهر

 هترخؤمو،  مهداشرإو  ىلإ  قيرطلا  ىلإ  خادلل  لامةنيد. دعبو  تارواشم  ةرصتخم  رضف

 وطتملاعنو؛ فكام أوضحوا، دسفيس اذه نلاوع نم "اةيامحل" كلل ام أتوا من هلجأ. فدلخوا ىلإ

 وفيياراس مهدحو، ملو قلطت مهيلع ةصاصر. امدنع ىقالتت فادهألا عم ئاسولا،لل حيدث ما

 زواجتي يف همجح امهمجح.

 وج ايول بتاك ديج ىضمأ مةد يف نجس بونج اينروفيلاك ببسب سلاطو عىل فرصم. (آملل

 نأ ال يهتني ارمأل انب لكان نحن باتكلا لعى هذا كشلالل). دعبو قالطإ حارسه، نعودام جوته

 ةمهت بيذعت نيجس نم يتيياه ساهم نبأر لويام لإى نييطرش يف مدةني كرويوين، نكمت وليا من

 ءاقلإ ضعب ءاوضألا لعى هاذ معلالل فينعلا لاذي اصأب لامةنيد ةمألاو باةمدصل هتيشحول. ودق

 ال اورثكت موللا ىلع هذني نييطرشلا امك لو امهنأ حوامهد نامولملا، أو لعى

 هنإ ماظن نوجسلا اذهت ايذل محتيلل ملاسلوؤةي ريغيف ةعيبط سانلا، بلل تحى

 حلأ� ايول يف وقلالل:

 كرويوين ةصاخ.

 مهلعجي ةاسق نييداس نايحأًا. بتك وقيلل: "رتيأ ريثكلا نم بضاط نوجسلا لاجدد نوتأي ىلإ لانجس

 بابشًا هوجوب ةرضن نيسمحتم مهيفو ءيش نم ةيلاثملا نايحأًا". نكل عم رورم لانمز "بدأوا هلكم

 اننوهبشي... سيتخدمون ظافلألا ةئيذبلا، نورتخبتي جركالل تاباصعلا، ثملاوير ةيرخسلل... (هنأم
 مهلك) ناكوا نونبتي انفقاوم لملايةئ ةفرجعلاب تجها "اخشألاص نيبيطلا". فسؤملا، بسح ايول، هو

 "نأ كلذ لم ثدحي هاجتالاب ملاعسكا. إذ لم بيدأ ءانجسلا نوهبشتي بابشلاب ذيو هوجولا اةرضنل

 لاذني اوتأ اثيدح قيبطتل نوناقلا".290 [ايول 1997]

 ناك ايول حمل أدبملا ماهلا ئاقلالل هنأب امدنع يقمو ماظن ىلع قةو دهتلايد الف هنكمي الإ أن يقمز

 رشبلا لاذني نوكرحتي نمض هترئاد اوحبصيل تاقولخم قةو ديدهت. لدق ص�دمتُ ىدل يتءارق هذا

 قيلعتلا هقباطتب عم ةظحالم روتكدلا زيزع ةذفانلا ةريصبلاو يف ةياور يإ إم رتسروف عن

:" A Passage to India ةيروطاربمإلا ةيناطيربلا "قيرط دنهلا 
 «تسيل مهيدل ةصرف نها... نوتأي مهو نووني نأ كيونوا الاجرً نيبذهم، اقيولل مهل نإ� لذك لن

 حجني... انأ هملل يأ� يناطيرب نيتنس»291

 نإ� ماظن نوجسلا، ماظنلاو يرامعتسالا، ماظنو بورحلا - جذومن ريكفتلا معلاولل هاذ هلماكب،

 كولل تاسسؤملا - اهلك ةمئاق لعى ةوق ديدهتلا. لاوجاوب هو لسي طقف صلختلاب من تلك

 ةمظنألا، عم شدة انليم كلذل، هنأل لإى حد� ام يدؤي وألالل وثلاثلا ىلع قألالل فئاظو ضروةير
 
 

290  - JOE S. “HOW COPS ARE TURNED,” CLEVELAND PLAIN DEALER, AUGUST 26, 1997. 
291- Forster, E. M. A Passage to India. New York: Harcourt, Brace and Co., 1952, p. 11. 
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 ثيحب ال نكمي عمتجمل رصاعم نأ رمتسي امهنودب، سيلو من متحملالل أن ثدحي لذك ةرتفل من
 نمزلا بقتسم ًال. إال هنأ سحبوب انتفرعم مويلا هذهل ةمظنألا هي درجم تاونق ريرمتل قةو ديدهتلا،

 دقل تمت اهتماقإ يف نمز ناك كلذ هو عونلا اولديح نم قلاوة يذلا هفرعي انمظعم. باوجلا هو يف

 اعإدة ميظنت ههذ ةمظنألا يك يدؤت لمعاه تاونقك عونل رخآ نم قلاوة.

 يف "شيج مالسلا دنع يدناغ: يتناشلا انيس ةيلمعو ظفح مالسلا دون حالس"، دحأ أوائلل كلابت

 يتلا تعضو وحلل فقر مالسلا، سبتقي ساموت ربيف نم "شيتنا كينيس يدنه"، أو عوطتم في

 شيج مالسلا، مدخ يف بقرص: «في نيح تناك ةفلإلا ئاعقاً ةبسنلاب شيجل مئاق ىلع فنعلا، اهنإف

 ماعلل سأايس ىدل شيج يفنعال اعفلل.»292 اذهو سكاعم مامتًا امل هظحال جو ايول  يإو. إم.
 رتسروف. نإ� ةفلإلا يف ماظن ديدهتلا ةثراك. تداك رحلاب ةيملاعلا ىلوألا أن فقوتت لدى قودم أولل
 ديع مدالي دنعما أعلن دونج "الودع"، لاذني كناوا قد اوقلع يف انخلادق ىلع تافاسم ةبيرق نكمي

 نأ سريلل اهيف نافرطلا نايداعتملا تايحتلا امهضعبل، ةنده ةصاخ مهب، اوقلطناو نيب جلاهنيت

 خادلل ةقطنملا ةلزاعلا نولدابتي صصقلا روصلاو غوتوفلارةيفا مهتابيبحل يف نطولا. ناك لعى

 طابضلا لاذني اوبيصأ عرلابب نم الك نيبناجلا نأ اوددهي اجرلالل تابوقعب ةيساق يكل تسيأفنوا

 برحلا. سبتقأو امم هبتك يفحصلا سيرك هيزجد يذلا اشهد رحوابً ال ركذتي اهددع ثكلراهت:

 «نإ ختسادام فنعلا دحب اذهت دسف نيذلا هنوذفني»293. ىدل إحةلا مزالملا سكام نامولب لإى

 ةمكحملا ةيركسعلا دعب تقديهم هتلاقتسا من هماهم الخلل برحلا ةيملاعلا ىلوألا، أوضح يضاقلل
 هنأ «ال نكمي ىضوفلل أن بجن اماظن؛ رتقافاف رشلا عقوتو داصح ريخلا ةقامح ةحضاو»294

 امبر نولداجي بأن كانه نيتفيظو نيتيعرش ماظنل بورحلا يملاعلا يلاحلا: خدتلا،لل دنع وقوع

 برح ةفينع أو ريغ ةئفاكتم في ناكم ما من ملاعلا، عافدلاو. ام هانيأر انآل هو أهن نكمي لاماعتلل

 عم لكات نيتلاحلا من الخلل فقر مالسلا. محيسيان لذك نم انتقض مادختسا ةليسو لاطةح من أجلل

 ةياغ ةحلاص. «يخسر معلالل يفنعاللا، نم الخلل عقوتلا نمض لمعةي رييغتلا اهتاذ، ميقلا تلاي

 يدؤيس انب اهيلإ اريخأً. ابويلاتل نم ثبعلا رذب مالسلا من خاللل سويلة برحلا، أو محاولة بلاناء

 نم الخلل هلادم»295 ىدل هكاردإ اذه، حدد هوجان غنتلاغ فنعاللا ايلعفً ىلع أنه «عنص السلام

 ئاسوبلل ةيملس»
 
 

292  - Weber, Thomas. Gandhi’s Peace Army: the Shanti Sena and Unarmed Peacekeeping. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1996, p. 133. 
293- CHRIS HEDGES, “WHAT I READ AT WAR,” HARVARD MAGAZINE (JULY-AUGUST, 2000) P. 61. 
294 - Housman’s Peace Diary for 1998, Stony Creek, Conn.: New Society Publishers. 
295   - Esquivel, Adolfo Perez. Christ in a Poncho: Testimonials of the Nonviolent Struggles in Latin 
America. New York: Orbis Books, 1984, p. 127. 
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 لوكون نعاللاف ماعيلل سانلا مامتهاب مارتحاو، الف مهدرجي نم مهتيناسنإ ادبأ، إفن� عنص
 مالسلا نع رطيهق حجني ىتح امدنع "يقفخ"، في نيح نأ "عنص مالسلا" مادختساب حالسلا قفخي في

 انبيرقت ىلإ عملا رثكأ امالس، ىتح امدنع "يحجن". اوركف يف ةرابعلا لاراموةين اهتقرافمب: «إاذ

 متدرأ مالسلا، عتسافودا برحلل». دقل انيأر ىدم حاجن هذا يف ةيمانيد ةكرحلا الةدعاصتم دوماً يف

 برحلا رابلاةد، لثمام يه حلاالل يف كلل تاقابس لاستلح ذنم لذك تقولا أو هلبق. إذًا، ام لاذي جيب

 ديدهتلل لمعه؟ انسح، اذإ عاطتسا بعش أن زهجي هسفن للقايم
 �ضني

 ىلع بلالد أو ةعامجلا رعملا

 نايصعب بوحصم راهظإب يخآتلا امبسح كنا صتور ناغدي دنهلل، امبسحو ماق هب لامواطنون

 ىلإ حد� ام يف غارب، نلف كشيلل لذك اديدهت، نئاكًا ام ناك، ةمالسل تاعمتجملا خألارى.

 اقدارً عىل دادعإ عافد يوق دون ىندأ زازفتسا يدتعملل. فنعاللاف ال ددهي حأداً الإ حلاماك كيشتلا

 نوكيس

 نيدبتسملا، طقفو إن اوناك نوكردي ام هنكمي هلعف.

 انثدحت يف صفلالل لاثلاث عن اهشدة "سو نيريفيس" تلاي ترثع اصمدفة، عم طتمونيع نيرخآ

 فيكو جودت أن�
،1982 

 نم ةمظنم "دهاش ىلع مالسلا"، ىلع ةوق لامارةقف ةيئامحلا يف ماعلا

 ةأفاكملا ةيسفنلا ىلع ام هتلعف "مس�بةب نامدإلل". ملو نكت ةديحولا، دقف تبهذ يدنار دنوب ىلإ مةنيد

 يلخلالل مع ةعومجم ةريغص تماق ىلع اهميظنت "فقر مالس نغيشتيم"، تبتكو وقتلل: «كان

 ةعومجم يغصرة من سانلا نييداعلا موقن مأبور ريغ عاةيد في ءزج حيرج نم انملاع. كنا انيلع

 نأ عسوتن انسفنأب انتاردقو نم جألل مايقلا هذهب رومألا. كلت يه ةقيرطلا ولاحةدي يكل ربكن»296.
 باقملاب،لل متسارت برح نتيفام يف تقلل نييكريمألا دعب ةرداغم رخآ ةرئاط ةيحورم نوغياسل بتقو

 يوطلل. تناك تقتلل طغضلاب يسفنلا حربملا ئشانلا نع لامايق ءايشأب ةعيظف سانلاب امنود سبب

 مقِنع، امك باد ةروصب ةديازتم وااحضً. دقف داع أحد يئاقدصأ نم نيبراحملا ءامدقلا دون أةي

 ةباصإ ةيدسج هنكل ظلل دعب كلذ تاونسل ديخلل يف تابون تعقر دراب بعرو يف كلل ةرم ناك

 عمسي اهيف توص ةرئاط ةيحورم. دقو قرغتسا كلذ لاوحي ةنس ىلإ نأ ملعت ةوالت ةمينرت عم

 مأتلالل ءافشل هسفن، ملو نكي نوريثك نيظوظحم هلثم. تناك تالاح طغضلا يسفنلا امل بدع

 ةباصإلا ةيذألاب ساوةع راشتنالا ىلإ ةجرد أهن ناك دقتعي يف ةرتف نم تارتفلا نأ ددع نيبراحملا

 ءامدقلا يف فينتام نمم اومدقأ ىلع راحتنالا دعب اةدوعل ىلإ لاوطن "بمالس" ربكأ نم ددع الذني

 يف كراعم مانتيف  اهسفن. عمو كلذ نإف� دحأ اجرلل زنيراملا، لاوذي خدم يف لاصامولل مايقلل

 ةثاغإ من ةعاجملا يف ماعلا 1992، اقلل ةفاحصلل: «كنا هاذ رثكأ امعألالل مدةاع للاضر اولتق

 ةمهمب
 
 

296 - from the Michigan Peace Team Bulletin 2 (1998), p. 8. 
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 لخادلاي امم تمق هب يف يأ تقو نم تاقوألا»، ددرمًا ام كنا يقوله لاافلعون نويفنعاللا في

 بلغأ نايحألا، ثملل جرام نايليجرأ يتلا اهانعمس وقتلل يف لاخيللل: «إن هذهل ةبرجتلا نم امكلالل

 رثكأ نم يأ معلل تمق هب». رشبلا هم شبر؛ عونف معلالل يذلا مهجزت هيف، عون ةقاطلا يتلا

 مهضرعت اهل، ددحي، ىلإ حد كريب ام، وؤيسلون هيلإ.
 
 

 اولعجا ةبحملا حتلل حملل برحلا: ايؤرلا ققحتت
 مل ينك عوضوم هاذ شاقنلا هو نأ فقر السلام اقدةر ىلع ءاهنإ برحلا. كنا عوضوملا هو
 نأ فنعاللا رداق ىلع ءاهنإ برحلا. دقل انركفت نآلا نأشب تايوتسملا ةثالثلا رييغتلل يذلا ييغبن
 نأ صحيلل - يف ريكفتلا، يف مالكلا، يفو معلالل - نم جألل ريثأتلا قالخلا لقةو حورلا يتلا غبنيي

 سانلل نييداعلا نأ اهوقبطي يف يبسلل قيقحت ماظن مكح مالسلا. امكو يه حلاالل عم كلل تايمانيد

 رييغتلا ةيسيئرلا، نكمي أن رهظت "ةطقن حيجرت" نوكي نعدها طغضلا هاجتاب رييغتلا يملسلا اكفايً

 حيجرتل ةفكلا، نوكيو انناكمإب نأ ينبن ام ال نكمي ريكفتلا هيف نآلا باةبسنل لنا - املاعً يلاخاً من

 وال أحد لعيم طبضلاب ام هو لذك مكحلا، أو أني هي موضاع حيجرتلا، إامن بيدو جل�ياً

 برحلا297.
 دوجو ام هامسأ يدناغ "قنونا مدقتلا" ثيح تترمكا احاجنلات قوف تاحاجن اهتقبس. نمو لاواضح
 ةيمك ةقاطلا يتلا اهجاتحن ءدبلل تارييغتب ةرشابمل ةيلمعلا نوكتس ةعفترم ادج؛ نكل اميف عبد،

 نوكي كانه مخز حضاو، نكمي يلقلللل نأ عفيلل ريثكلا. كلل تارييغتلا ةريبكلا يه ىلع هذا نأ�

 امدنعو

 اونملا؛لل بتدأ كلل تارييغتلا ةيقيقحلا يهو ودبت ريغ ةفولأم صتلبح دنع ةطقن ةنيعم يه رايعملا.
 بعلت قرف مالسلا دوراً اصاخً يف قيقحت هذه ايؤرلا، ةدعل بابسأ. نإ� قرف مالسلا، إلى

 فوس

 بناج "عافدلا لاقمئا ىلع ساسأ يندم"، يه ةيعون فنعاللا ايذل اننكمي همادختسا فقول رحب ما
 ىتح دعب أن أدبت. عيطتسن اهمادختسا يف تالاحلا ةئراطلا لاقىوص يتلا حاتجت ءازجأ ةفلتخم من

 ةركلا ةيضرألا، أو يف تالاحلا ةئراطلا ةئيطبلا تاعازنلاك ذتا "ةدشلا خنملافةض" تلاي تبشن في

 ءاحنأ اكريمأ ىطسولا، ثيح تدلو عتايلم ةقفارملا ةيئامحلا. عيطتسنو اهمادختسا يف تاعازنلا

 خادلل لامدن يف ءاحنأ ملاعلا يعانصلا، تلاوي كتسون برقأ صتللور لايذ ناك يف نهذ يدناغ

 انك عيطتسن أن نُظره نأ� نعاللاف رداق ىلع أن ديفي يف عازنلا داحلا نوكنسف قد
 اذإف

 اهنع.

 انرهظأ هنأ سيتعيط أن عفني يف يأ ناكم.
 
 
 
 

297- Tipping Point: Cf. the book of that title by Malcolm Gladwell, New York: Little Brown, 2000. 
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 يملاعلا، رهظيل أن� فنعاللا، لويس
 نمألا

 أدبيس تلادخلل يفنعاللا حجانلا يف رييغت "ساسأ"

 فنعلا، هو لاحنص يساسألا يذلا دمتع لعهي من جألل مالسلا عافدلاو لودلايني. وهذا ما زهيس

 ناكرأ ماظن بورحلا امك لم يهزت نم قبلل خاللل كلل ههذ نورقلا ةبرطضملا: ناكو هاذ بطبضلا

 وه أملل رثكأ نم لأف عوطتم نمم اوقفدت ىلإ بتاكملا ةتقؤملا لااخصة لـ"بروذ مالسلا" و"قرف

 مالس ناقلبلا" يف ايلاطيإ املأوناي هوونلدا تايالولاو ةدحتملا، كولل ةنكمألا اىرخأل الخلل لاشاتء

 هجتملام ماعل 1991 ، امدنع نيس شبلار يف لابةنسو مهنأ رشب.

 ام ناك مهل أن اوقالي حاجنلا كلذ ءاتشلا يف راتسوم أو وفييارس أو الزوت، إال أن هذه هجلاود،

 ثملل كلل براجتلا ىتح نآلا، ترمتسا مغر «صقنلا زملامن يف اوملارد... عودم ةيافك ةينبلا

 تحتلاةي، وءوس تالاصتالا، وفرص بيردتلا لامةدودح»، دون نأ ركذن ربلاود هبش ماكلالل ولئاسلل

 مالعإلا هامجلايةير, و«مهفلا يبعشلا فيعضلا تايمانيدل اتورخي رهاظم معلالل يفنعاللا هذا»298.
 اوليخت طقف ام ناك نكمي عمله جوبود دراوملا ةيفاكلا، ةينبلاو ةيتحتلا ةديجلا، تالاصتالاو، عم
 ناسملادة ةيبعشلا، عم ئاسولل ريذحت ةيمالعإ ةرح. ليختوا فيك تناك نوكتس ةروصلا لو لم ينك

 كلانه ضبةع آفال، إوامن "تائم فالآ" نيعوطتملا نيبردملا يجداً وانيدوزمل امب هنوجاتحي بكشلل

 قئال، نيزيمتملاو امك بجي.
 دقل ترهظأ تاراصتنا سآموي ايفالسوغوي ةقباسلا ةكرحل قيرف السلام أن نيعوطتملا بةجاح

 ىلإ بيردت دقيق بقلل أن يدلخوا ىلإ عضاوم اتامزأل ةداحلا.

 جاتحيو نوعوطتملا ضيأاً لإى معدلا، اذهو ام حيلّل يف ماقملا وألالل. دقل ىصحأ لاشيج

 يكريمألا نأ كلانه ةسمخ نيرشعو رفداً من ريغ نيلتاقملا نولمعي ضنم ةكبش ةدناسملا باقملل

 كلل يدنج؛ سفنبو ةقيرطلا رفوتس ةسسأم مالسلا اصرفً نيدناسملل نم ذوي بهاوملا خملاتةفل

 ةريثكلاو. نوكتس لتك ناسملادة قألل يف اهتعيبط نم أن تكون ةيلام (أقلل ريثكب لامايً)؛ كيسوون من

 مزاللا أن مضت ئيشًا ال مضتنه برحلا لاتةيديلق: فوس تجاتح لإى ام ىمسي "يوأتلل". لاعلافم

 هعمجأب عيرف (أو دقتعي هنأ فرعي) فيك يمعلل فنعلا، هنكل ال فرعي كيف معيلل فنعاللا. حىت

 ريثملا قيرفل مالس يفنعال امبر يتم هلهاجت أو ءاسي لاتماعلل هعم نم بقلل احصلاةف لإى حد�

 هل فهي هريثأت يميلعتلا. الف ةدئاف من ميدقت "ضرع يرصب" نإ لم نكي كانه من رظني حاجنلا

 ال نوكي

 هيلإ، دقو انيأر ةلثمأ مؤسةف عىل هذا، نم حتالا ةيدرف (نوج كالب) لإى ةضافتنالا وكوسوفو.
 امبر فنتكا طنم َق برحلا خللٌل قيمع هنكل عئاش ةروصب ةعورم، طيسبو ىلإ جردة ثعبت لعى

 
 
 

298 - Moser-Puangsuwan and Weber, op. cit., p. 320. 
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 لشلا؛لل إهن يتأي ةرشابم امم بغرن يف عالاتداق اننأب هفرعن عن ةعيبطلا ةيرشبلا: نأب لاسان

 نولصفنم نع مهضعب ضعبلا نوبيجتسيو قللوة طقف. سيل كهذا يه احلالل عم قطنم مالسلا.

 كلافّتبا نوديجلا نوثدحتملاو نونانفلاو - كلل انصأف صّنعا ةفاقثلا انوقاهيل، نويميداكألا اوسانل

 اعلادنوي نيذلا نوثدحتي ىلإ مهناريج - انيدل معلل قالخ ةجردل ومسلا دج صيصخًا نم انلجأ.

 نحن مويلا قننلل ىلإ  انضعب ضعبلا رابخأ برحلا يتلا ال يهتنت ةريثملاو زازئمشالل: ننكميا انآل

 نأ ملعتن تابدلل رابخأ مالسلا.

 ىتح ةقفارملا ةيئامحلا، يهو ةداع عون نم لاتخدلل يف ةلاح رثإ ةلاح، تناك اهل ىدص ساوع

 عفلاب،لل امك انيأر لدى نيوكت "ءاضفلا يسايسلا" يف نكامأ ثملل الاميتاوغ، ثيح حتولت لمعةي

 باهرإ ضحم ىلإ واحد نم تاراوح راكنإلا. دقل ىدحت قيرف تيياه �ي فلؤم نم ةعبرأ نيتسو

 رفداً ش َّكهل حتااد ةيولأ مالسلا ةيلودلا ايشيليم "FRAPH" ةتس رهشأ، نمقذاً رأواحاً شبةير ال

 رصح اهل نم توملا. امكف أريان، يف ةظحل ةفيخم ةنيعم يف الاميتاوغ، ناك دجاوت ةيولأ لاسالم

 ةيلودلا بصةرو "فقير" هماوق فدر واحد. فنعاللاف نكمي نأ قبطي، نإ تمتح ةرورضلا، من دون

 دعأاد ةريبك من دارفألا. ةلأسملا يه هنأ ال نكمي همهف هتسسأمو نود رفاوت دادعأ ةريبك.
 رقتسا يأر ملاع تايكولسلا توشكلل ةيصخشلا دارنوك زنيرول - وهو سيل رظنملاب ريبكلا هنكل
 ملاع زيمتم - دعب ثاحبأ ةيملع ةعساو، نأب برحلا لم اهجمربت ةعيبطلا. «لدق تحبصأ حلابر

 ةسسؤم، و... اهنوكل ةسسؤم ناكمإلابف اهؤاغلإ.»299 امو هلوقأ انه هو سكعلا، كملاو �ون

 ةثيدحلا

 يلمعلا دوقفملا: نكمي ةسسأم مالسلا. امدنعف ثدحي كلذ، نل تكنو برحلا سىو ىركذ ةئيس.
 

 
 

 رييغت الوصةر ةميظعلا
 كلل ام هفرعن نع تالدبت ومنلاذج - إذ اننإ عن هذا ثدحتن - انربخي نأ� هذا عونلا نم ييغتلار

 ئاهلالل ال مهف يجداً هنكل نكمم كبلل ديكأت. وهو انكرتي يف ملاع ال نكمي نهكتلا هب اميف يتعلق

 نمزب يفيكوة ثودح ثملل هاذ دبتلالل ضلاببط. نحنو ال فرعن الإ يلقلالل نع ةيفيك ناكمإ ههيجوت

 يهستولل هثودح. نكل بيدو نم الدكؤم أن هذا دبتلالل تاذلاب جاتحي ىلإ هيجوت واٍع رثكأ امم صحلل

 يف ةنمزأ تضم. هوذا جتان يئزجًا نع أن عضولا يملاعلا يذلا نوههجا اآلن شديد ديقعتلا، وإلى

 دح ام نع سلارةع لايت بجوتي ىلع ةيرشبلا نأ ديعتست اهيف اهتحص ةيلقعلا. ملف قبي هانلك ريثكلا

 هذاقنإل نإ ظتناران ثودح هذه ةيلمعلا نم ءاقلت اهسفن.
 
 

299 - Lorenz, Konrad. On Aggression. Marjorie Kerr Wilson, translator. New York: Harcourt, Brace & 
World, Inc., 1966, p. 284. 
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 نمو أجلل مهف رييغتلا لطملاوب انيلع أن ركفن عونب نم دبتلالل فلتخي اليلقً عن لتك تارييغتلا
 يتلا ىنب ساموت نوك اهيلع هباتك "ةينب تاروثلا ةيملعلا"، يذلا عجلل ةرابع "دبتلل جذومنلا" ريبعتًا

 �دق يعولل يذلا هتظقيأ ةاناعم نملاانيرص ألاوئالل وام
 �يص

 لأموفاً. انيلع أن ركفن دبتلابلل يذلا ال

 هالت من عملل قاش "آلءاب (تاهمأو) ةسينكلا، لاذني أودجوا املاعً ركفلل زكرتت هيف قدساة درفلا

 هللاو الدحاو. كلذ دبتلالل ميظعلا ىتأ، اضيأ، نم ةجوم ميإان ةقيمع ةلئاه وتطّلتب ريثكلا من

 ريكفتلا ينأتملا تلوحيض فيك معيلل ماظنلا لاجديد. بايغبو تلادخلل يهلإلا، انيلع أن معنلل قرطب

 ةريثك نم جألل هاذ "الحتولل علاميظ"، امبسح ىعد مويلا.

 لذا نم ديفملا ركذت نيرمألا نيريبكلا نيذللا جيعنال ثملل اذه رييغتلا ئاهلالل نكممًا. رمألا األولل

 وه نأ مالسلا هو عفادلا قمعألا يف نايكنا يناسنإلا. يفف قامعأ اننيوكت - يذلا فرتعن هراوغأب

 ةقيحسلا - «ام نم ناسنإ ال قوتي لقهب لإى ةجهبلا مالسلاو.»300 امبر بتدو رهاظملا ةمتاق جدا،

 ديكأتلابو يه اآلن تاذلاب ةمتاق ادج؛ اهنكل ىقبت درجم رهاظم.
 كفِّراو اجرلابلل نيكمهنملا برحلاب. ام يريودهن هو راصتنالا، امم ينعي أن مهكراعم تسيل إال

 سجوارً ىلإ لامدج مالسلاو. نإ مجملل ةيضق رصنلا هو إعاكر موصخلا - امو أن ثدحي لذك

 ىتح هعبتي امالسل. مالسلاف، إًذا، هو ةياغلا من شن برحلا؛.... ظحالنل نأّه نم نكمملا أن نوكت

 كانه ةايح دون ملأ، نكل ال أمل نود ةايح من عون ام. ةقيرطلابو نفسها، نكمي نأ يكون كانه

 مالس دون يأ عون نم عاونأ بورحلا، نكل لتسي كانه برح ال ضرتفت نواعً ام من امالسل.
 ىتح كئلوأ ذلاين نونشي بورحلا يفنولع كلذ يك اولصي إىل عون نم "مالسلا" نمض دودح

 مهمهف، بسح وقلل نيتسغوأ. هوذه دودحلا يه لتك يتلا عيطتسن امئادً اهعفد ىلإ لاوارء اهعيسوتل

 عفبلل ةفاقثلا ميلعتلاو. «السلام هو بلطم، ال بلل جوع كلل حور»301 معن، إن صلختلا من

 بورحلا ةمهم ةلئاه؛ اهنكل  ةمهملا يذلا معنلل عيمجًا نم اهلجأ، الو اننكمي كرلانو ىلإ ارلاةح

 ىلإ أن تُـجن�ز. يفو ةقيقحلا، امك تنيب شيري نأدسرون وبولل يار ارخؤم، ثحبي خسمون

 نويلم يكيرمأ نع قيرط لعنص هذا رييغتلا، وهو قيرط ال ءيش ريشي هيلإ ىلع لاوبلصة

 ةيجذومنلا، ببسلاو الديحو يذلا مهلعجي ال �يمِسنوع مهتاوصأ هو أمهن ساسأًا ال ينوفرع

 ةيسايسلا

 مهضعب اضعبً.»302 عضولاو نهسف بيرقتًا دوجوم يف دولل أىرخ: ملاعلاف نيترظ بتدالً عمجتت

 هتانوكم نم تحت باطخلا ماعلا امو هءارو.
 

300 - Walsh, Gerald G., and others. St. Augustine, City of God. New York: Image, 1958, pp. 451, 457. 
301  - SWAMI. RAMDAS SPEAKS, VOL. III. BHARATIYA VIDYA BHAVAN, 1957, P. 43. 
302  - Paul H. Ray and Sherry R. Anderson. The Cultural Creatives. New York: Three Rivers Press, 
2000. 
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 ةقيقحلا ةعجشملا ةيناثلا يه هنأ يف نيح تم� رابتخا يشأءا ةريثك ضنم قرط انلماعت ةقرفتملا

 عم هاذ جاولاب ميظعلا، كانه ءيش واحد لم برج. ملف رجِي ضوع ةوق حورلا موضع لامعلل

 ةروصب ةيجهنم قلخل رظوف تاسسؤمو مالسلل ميدتسملا. كلذل، امكو تعااد نامرون كزنز أن

 وقيلل: «سيل هنكا نم فرعي ام يفكي يكل نوكي اشتمامئً». بقفلل نرقلا نيرشعلا، لم نكت انيدل

 بأداً ةليسولا قيبطتل نعاللاف ىلع مالسلا يملاعلا ةروصب ةيجهنم - أو اننأ لم نكن فرعن

 بوجدوها انيدل. دقل عشا ناغدي اموت يك انيري أاهن وجومدة انيدل؛ ءاسن تاراجوغ يتاوللا يثين

 الحدود ةيلامشلا لاغةيبر - دقل تشاع عامجتا دارفأو تتامو يكل اورهظي انل ئافدة
 �بنت

 نهيلع،

 هذه قلاوة. اذه هو تقولا بسانملا ملعتنل سردلا مهنم. ينوعد حرص امب دقتعأ اننأ هانملعت نم

 مهلمع مهتاناعمو: تسيل ةمهملا يه فقو برحلا ردقب ام يه ءدب معلالل يفنعاللا.
 مل تيوصلل ءاملع وغاكيش ىلإ تفرعمها، الإ أن ةروصلا ةحضاولا يتلا اوشتف اهنع يف ذكل

 مويلا من ماعلا 1946 تناك قد تأدب قاثبنالاب يف احلالل.
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 "نم لاضاوح أن نوناق عنم قتلل تاناويحلا تسيند ىلع ةفارخ ال ىنعم اهل أو ىلع ةقفش ةيوثنأ
 رثكأ هنم ىلع قطنم ميلس" - ازونيبس

 
 "ةفأرلا يه فرطت هذا رصعلا" - قدساة الدالاي امال

 
 ربتعت محالم سوريموه أولل مظعأو رعش يف ةراضحلا لاغةيبر. دقو نُِظر اهيلإ ابلاغً كشرع
 نع برحلا, لكن كانه بناج مهملل قلعتي اهمهفب قيمعلا برحلل, وهو ىلع هجو ديدحتلا ام أهامس

 ِودرفل نوأ Wilfred Owen "تةساع برحلا" امو هلعفي اهفنع ءاسنلاب ةلئاعلابو. يف عقاولا, إن ما

 هفصو سوريموه يف الك نيتديصقلا هو طبةعي عمتجملا يذلا صحنلل لعهي إن ناك عون الالسم

 ديحولا يذلا نعهفر هو كلت لارةحا ةبرطضملا طسو بئارخ عارص عطقتم. هوذا رطس واحد من

 كلت ةصقلا تلاي اهاور اإلهل أپوول يف ةياهن باتك ةذايلإلا, باتكلا 24 (يذلا هيمسي ءاملعلا:

 ةياهنلا), رطسلا 54. [رعجا لاصن يقيرغإلا: ص 257]
 

 "انرظ هنإ تعيدي ىلع ضرألا ةتماصلا هلاعفناب."303
 

 نإه خأيلل, لاطبلل شهب اإلله لاذي دسجي برحلا اهلثميو. وهو بكتري ةناهإ ةريطخ سبحله جثة

 پأوول إقعان� ةهلآلا تلابدخلل لوقف
 احيوولل

 دعوه تكهور قلعملا فرطب هتبرع حولل ميخملا,

 ةءاسإلا. متتخمًا اذهب هرعش عن الديص. يف ةايحلا، ناك تكهور ابراحمً عفادي نع هنطو رطوةدا.

 تقفلل قيدص يخأ؛لل لونك ةجيتن توملل، دقتعا قيرغإلاُ هنأ لم دعي يمتني ىلإ هتنيدم أو ىلإ يخألل

 لاذي قتله باقملابلل, امنإ تاب تنيمي لإى ضرألا. هنأل امهمو كنا تكهور يف هتايح, هنإف تاب تنيمي
 
 
 

 - يف الرطس 22 وقيلل اشلاعر فنسه: إن "أيخلل كنا ذيلل روتكه الميظع ضغببه" قمار�با اذهب ام بين الجدس
303

 

 بارتلاو، وام رياقفامه نم تاساكعنا ةيزمر، اجمادو هتوص عم تاوصأ اآلةهل.
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– – اذهف هو نوناق براحملا   هتوم ىلإ ةرود ةعيبطلا. عسوبو يخألل نأ عزتني ةايح كهترو 

 سوبعه ازتنا �ع روهح هلقعو. وكلل ام هلعفي خأيلل مويلا هضفرب يلختلا عن جةث روتكه دعب

 نكل سيل

– أو ريبعتب رخآ فنع (في ةينانويلا ةركبملا ةملك  ضرألل زواجتي لذك نوناقلا. هنإ كاهتنا 

 hypris محتلل نيينعملا امهسفن).
 طبضلابو بقلل الةديصق 54,تثدح وپألو عن فنعلا ةقيرطب مةروطت امك سىرن يف هاذ سلارط

 رثؤملا:

 "ألن يخألل بعفله هذا ال بد� إال نأ رسخي."
 وهف, هسيندتب ةثج عةود رصلايع, هكاهتنابو ةجيتن لذلك لناقون برحلا دئاسلا, رمديس اماظنً

 يكل يطعي� هتايح هفرشو ىنعم�. ةرم ىرخأ تاضقانتلا لاكةنما
 لعهي

 اميقً جداً دمتعي هو هسفن

– نم عيطتسي اهفقو؟ - الو زوفي دحأ.  هنأل امدنع صتلُل ةبعللا ىلإ هذا دحلا 

 هاذ نإف "ضرألا ةتماصلا" ةروص ةبراض لاه صلادى هسفن يف رعشلا لاـڤيدي نهلادي فنعلل.

 مغرو

 ميدقلا، امك يف وقنملل سوريموه (فنانثالا نالصتم مغر لافقر امهنيب) ازامولل صدهاا موجدواً

 ىلإ انموي هاذ.

 ذلاي نيه يف ةمكحم كسورو هنأل سرألل
 

Draupadi و"ضرألا صلااةتم" يه بوردايد 

 اهماتاراب ميظعلا ىلإ برحلا؛ إناه اتيس ("تملاجةدع") يتلا اهفطتخا نومديخرأ يف ةمحلم انايامار,

 ةأرمإلاو طلاورادةي يف تايحرسم سديبروي ةيكيسالكلا, ثيح ال ءيش الو دحأ هعسوب جعلل

 اهتوص مسمواعً يف دئادشلا, هنأل كلل ام هو ةضرع رطخلل. دقل تقلل يخألُل ديدعلا, ساووتعب

 ناقون� براحملا كلذ. نكل ام هلتقي يخألل نآلا هو ةمحرلا. امو نم ةفاقث اهعسوب نأ بعوتست ذكل
 دوأ يف هاذ عطقملا ثدحتلا نع رلاحةم تسألديع� نم اهلالخ رأوبط بها
 لذكل،

 شياعتتو هعم.

 
 

 يمحي ةقيرطب يرحسة ةثج روتكه

 
 
 وپألو

 موهفم عيطتسي نأ اندعاسي لعى مهفلا ىلعو  روعشلا.

 نم هعسوب أن عمسي خارصَ ضرألا304؟ دقل كان

 (نمو لالخاه ةناكم يخألل) نم ألاذى يبامن ناك لابطلل سيحلل ثبعًا ةثج عدهو عيرصلا حولل

 هركسعم. وهو نآلا عنقي يقاب لآلاةه ىرخألا للتدخلل نأل ما ال قيلل نع كاملل ةموظنم لاقيم،

 يلاتلابو ماكلل ةموظنم نوكلا تحضأ ةضرعم رطخلل. امو ريثي مامتهالا هو هنأ تناك كانه طخة

 ةقرسل ةثج روتكه, نكل لآلاةه لم اهعباتت .ألن هذا الب ودجى، امف يحهجات ماظنلا هو رييغت بلق

 طبلالل. لعوى مغرلا نم أن سوريموه لم ثدحتي ارصبةح عن ةايحلا ةيلخادلا كام عفنلل, هنكل
 
 

Berkeley, California: .304 - وه ناونعلا يعرفلا للسنةخ األلميناة سلري انكيإته ناروسيإ أي الاعلم فوؤرلا
 

Nilgiri Press, 1989. 
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 انربخأ حوضوب امدنع رضف ةهلآلا ةقرس ةثج روتكه نأب رييغتلا بجي نأ نوكي يف ادخلل أيخلل
 هتدارإبو. يتأتو ةهلإلا سيتيث- لاودة يخألل- فوارً هعنقتل قطنمب يمومأ جداً نأ ديعي ةثج تكهرو

 ىلإ تلئاعه ءارجإل مسارم لادنف ةقئاللا, لونك هذا لم دعي ضروايرً نأل لابطلل ناك قد ريغت. ناكو

 دهشملا ميظعلا يذلا تال هو كلذ دهشملا لاذي جعم بني يخألل پورماي دلاو روتكه, حني استعمج

 جرلالل زوجعلا هتعاجش بقيللل كلت اليد ةلتاقلا ايتل تعزتنا ةايح هنبا، يه الذرةو ةقناخلا، لصلح

 مت هعازتنا ةبوعصب، ام جعلل يصقلادة بتدو اهنأكو تأدب طوبهلاب. نإ قدر يخألل ثدحتي انيلإ

 واننأل مثله مامتًا طتسنعي أن حتفن اننيعأ نم
–  

 عيمجًا. اننأل، نحن أاضي، لم دعن ىرن حرلامة

 ديدج. ةيرقبعف سوريموه بئاغلا هثارتو، امبر راكفألا روصلاو ةيتآلا اندعاستس ىلع كلذ.

 فقو عةد ءاضعأ نم نيجتحملا ىلع تابوقعلا ةيلودلا عىل
 

 يف ئاوألل شره رايأ 1998

 لارعاق ىلإ جبنا ريرس ىفطصم، وهو دحاو امم ال قيلل عن تارشع فطألاالل لاذني زانينوع يف

 حانج دشتحم رذقو نم شملافى يسيئرلا في ةنيدم لابصرة، أفرملا يبونجلا قارعلل. امأ لاودة

 ىفطصم لاطةليو، ةفيحنلاو ةليمجلاو جداً دقف تناك سلجت متةعبر ىلع شارفلا هبناجب عبتود عهن

 بابذلا، دقو شحر انل بيبطلا بأن فطلالل يقب يف ىفشملا طيلة مايألا نيرشعلا ةيضاملا وهو يناعي

 نآلا نم فقدان همسج ءاملل، اهسإلاو،لل ةفاضإلاب ىلإ شفلل يولك داح رومضو يلقع ماشلل.

 ببسبو نصق تادعملا ألاوودةي تلاي نكمت من صيخشت حالة ىفطصم وهجالع لم ينك عسوب

 ءابطألا الإ نأ اوفقي نيزجاع نيطبحمو امنيب ناك عضو طلافلل روهدتي. ناكوت نانيعلا لاوناتعسا،
 اجلادنات ناتئيضملاو لوالدهت إيام نلاوري تلاي يف ةسماخلا نيثالثلاو من عماهر انعباتت املك كان

 فقوتن اهبرق. دقو بدت ةبرغتسم نيح انبلط اهنم أن انربخت يلقلالل عن اهسفن. مث انتربخأ أاهن

 شيعت يف ةقطنم ةيورق امشلل ةرصبلا نأو لدياه نيلفط يف زنملالل قاتشت مهيلإ نآلا ريثكًا. ودق

 انبلط من بيبطلا إبغالاه اننأب آفسون جادً اننأو ربخنس سانلا يف اكريمأ اهتصقب ذبنسولل هجدان

 ءاهنإل علاقتابو ةيلودلا. امأ يه دقف تزه اهسأرب مستباوت. مث انهون نأب سانلا يف تايالولا

 حتملادة يفتحلون يف هاذ مويلا ديعب ألام اهانلأسو إن كنا اهيدل ةلاسر تاهمألل يف انتلود. اهتكلمتف

 ةيويحلا ةأجف تباجأو نأب اهيدل نيتلاسر: "الوأ، مهربخأ ىلع ناسل أرماة ةيقارع نأ ءالؤه هم

 مهنم اجرء� نأ ياحولن
 "بلطا

 انلافطأ واننأ نمهبح ريثكًا" مث مكأَلت يهو تمدس هجو مىفطص

 انتدعاسم مهتيامحل ءانتعالاو مهب. امأ اميف قلعتي ءاسنلاب تايكريمألا انأف نهديرأ نأ نرعشي ما

 رعشأ انأ هب"305.
 
 

305   - E-mail of May 24,1998 entitled, “To Feel What Ima Feels,” by Kathy Kelly of the Voices in the 
Wilderness, and reproduced with her permission. 
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 ةملكو ةمحرلا ينعت رحفايً (فطاعتلا عم لامةاناع) يه ديكأتلاب ملؤت. اننكل حني يناعن مع

 رخألا ربكن وحني نغلق انبولق مههاجت تومن نم خادلالل. ةملكلاو يتلا تينع ةمحرلا علاببةير

 rehamim ويه عمج rehem (رمح). نأو تكون اميحرً عم صخش هو نأ نوكت مهع إىل حد

 يلقلل - أو سيل اليلقًً جداً - امك نوكت كلل أم عم اهلفط.
 
 

 
 
 

 دعنل هذه تارصبتلا لإى انقايس يخيراتلا. ةحوللاف تلاي اهارن نآلا قد تمسر ىلع يد جوزفي
 تيارو من ديبر JOSEPH WRIGHT OF derby ماع 1768, أي دعب 46 سةن من كلت تلاي
 انملع قحسإ نتوين اهيف أن الةدام لأتتف من كتلة من لاتائيزج حتملارةك وايتل ال نكمي

 اهقارتخا. ام عيني ةرابعب خأرى, عم تايادب بهذملا يداملا يرصعلا ةيادبو هعاطقنا صافلالل مع

 ميهافملا تلاقيلدةي ةميدقلا حني كان سنجلا يرشبلا ىلع ةقالع ةيوضع عم اضرأل ةيحلا.

 غلابلاف يذلا رناه يف ةروصلا هو ملاع ةلاحر, أو إن متدرأ, هو راحلة رشبم لابدني ديدجلا،

 ضرعي مضخة ةيئاوخ (مةغرف ءاوهلل) روهمجل قرغتسم. وهف خضي ءاوهلا جراخ صفقلا

 يجاجزلا، لوجعلل كلت حلاقيقة ةيئرم عضي صعفوارً ادخلل صفقلا. ةدهاشمبو صعلافرو ثهلي

 ابلاطً سفنلا, بىنعم رخآ، هم نوعيطتسي أن اونيبي هنأ لم ىقبي ديزملا من ءاوهلا خادلل اصفقل،

 اورثأتيف امب عيطتست ايجولونكتلا هلعف. لونك ام يه تاريثأتلا ىرخألا يتلا اهاقلتن نحن؟ إن

 مامتهالا يعقاولا يقيقحلاو يف ةحوللا هو فطألاالل. ةبسنلابو هلم هذا سيل من بئاجع ملعلا. مهنأل

 مهتجاذسل ال نوعبتي حرشلا وحلل خضلا ءاوهلاو، مهنأل يقتعودن أن كانه الجرً تقيلل عفصوراً

 اريغصً بسحف. ةصقلاف ةيقيقحلا للوةح نمكت يف ضقانتلا بني رضاحملا اللامع لاذي رطيسي لعى

– هنألوم يف عقاولا افطألل,  نوتفملا هب، نهاكك ربكأ ايجولونكتلل، نيبو برك افطألالل 

 مهنولهاجتي بسحو. نؤاذيإوا ةعيبطلل ال ينعي نقاصً يف تاراذنإلا. ةاسأملاو اةيقيقحل روهمجلا

 نإف لاابلغون
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 يه أانن هاجتنلل أولكئ لاذني ما ازلوا يدكرون ام ننح هلعفن. يفف ايلإلاةذ، سرخ روتكه وزوهتج

 نأدروكام نم مهلفط ريغصلا سكانايتسأ Astyanax، لاذي هتبعرأ لاخةذو ةيبرحلا لوهدلا، دعبو

 هذه ةيرخسلا ةرتفب ةريصق قتلل يخألل روتكه يذلا ناك سبالاً هذه لاخةذو ةمخفلا، دعبو لذك بفرتة

 ةريصق ماق نوينانويلا صتنملارنو يمرب سكانايتسأ نم فوق راوسأ ةنيدملا يك ال ربكي مقتنيو

 ولاهدل. نمف هو يذلا بجي نأ رخس هنم؟ ونم هو يذلا تناك هتيؤر يه ارثكأل ةيعقاو؟

 ريبولف يذلا شاده "تةبرج لعى صعلافور يف بلق مةخض ءاوهلا" ماع 1856، نود يف هتايموي

 "اي اهتيأ ةاتفلا الةريغص يتلا يكبت. ةرحاس اهتجاذسب قمعو تفريكاه"306 اهنأل هذه السذاةج (ذإا
 متدرأ أن تُمس�وا كلذك كاردإ فطلالل رشابملا حلليةا ةجاذس) يه قمع ريكفتلا دحب هتاذ.

 سامحب
 

Wright نحنو فقن مويلا لعى ةياهنلا ىرخألا للقوس لاذي بدأ حني مسر يارت 

 احراشً ةخضملا ةيئاوخلا ةوقو مكحت ناسنإلا ةعيبطلاب. دقو تروطت مولعلا ايجولونكتلاو ىلإ حد لم

 دعي عسوب رثكأ روهمجلا ينالقعلا عفدنملا يف نرقلا نماثلا رشع هليخت. نحنو نآلا فقن، أو قنللل

 بجي انيلع أن فقن، نيلوهذم نم جئاتنلا. امف هانلعف ابةئيبل ةينببو ةايح نإلاسنا ادخلل كلت اةئيبل

 ةيحلا لم ينك نكممًا هليخت يف 1768. اذهو ىلع عسك ام روصتن لم همهفي ازونيبس. ثيح بجي

 نأ انكلمتت ةقفشلا ةيوثنألا نأو مهفن اهنأ تتاوفق الو ضراعتت عم قطنملا ميلسلا. ام عيني هنأ لم

 دعي انعسوب دعب نآلا أن بنجتن تسالاتاباج ةرشابملا ةطيسبلاو افطألللل.

 ةلاحو افطألالل مويلا عجتلل لندن يف ةياور زنكيد ودبت ةنجلاك. الخفلل رشع تاونس، ام بني

 95 -1985، تام انويلم طفلل يف برحلا وحيلاو صنف لمينو مهنم تام التقً. يفو ناكم ام،

 كانه يلاوح عبرأ ىلإ سمخ نييالم ُأاوربج ىلع ةماقإلا يف تاميخم نيئجالل وحلل ملاعلا، انثاو

 رشع نويلمًا ُتاوكر نيدرشم، اتئمو لميون اوناك افطأالً نيلماع. يفو تايالولا حتملادة ةيكيرمألا

 كانه سةت نييالم طفلل تحت نس تسلا نسوات (يأ فطلل من عبرأ طأافلل يف هذا رمعلا) شيعيون

 تحت طخ رقفلا. تدادزاو مئارج ثادحألا 50% يف نسلاوات نيب 1994-1989 (رمغ اهنأ في

 تقولا لاحلاي كراشت يف ضيفخت مئارج فنعلا). دقو تماق ةمكحملا يلعلاا يف لوس سولجنأ

 ةئربتب راشلل مكيو نبإلا .Charles W. McCoy Jr ةهونم هنأ "نيح مكاحي دحأ ثادحألا, فنإ

 صنف تالاحلا متت نود جوود هألالل"307. بوقعلاوات ةيداصتقالا ايتل اهتضرف ممألا حتملادة لعى

 لارعاق تببست تقمبلل نويلم طفلل يقارع.
 
 
 

306  - From the Metropolitan Museum exhibit catalogue, 6 September - 2 December, 1990, p. 58. 
307- These statistics respectively from “Every Fifth Child,” in Bread for the World  newsletter, 
4:2 (March, 1992) and the Op-ed page of the San Francisco Chronicle for March 28, 

253 



 لذلك اننإف حني ىرن يخألل جير جةث روتكه ءارو هتبرع ةقيرطلاب اهسفن يتلا كنا رجي باه
 دونجلا نويكيرمألا ةثج يدنج يمانتيف ءارو مهتبرع يف صلاوةر ةنئاشلا، ةقيرطلابو اهسفن لاتي

 رج اهيف ءاضعأ لاـ ك.ك.ك. ثالثلا اباشً سأود ىتح ملاوت ماع 1998، نيبتن أن لابطلل فدق كلل

 ساسحإ ةقفشلاب يف نونج لامةكرع. دقل دقف ام هامسأ إلاغقير eleos وaidos يأ ةقفشلا

 الاوحمارت، حبصأو هبشأ إىل دسألا هنم ىلإ ناسنإلا، وقادارً ىلع لاماهت هئادعأ ناويحلاك

 تملاوشح، لنك نيح هيتأت دلاوته برسالة نم ةهلآلا دوعي ىلإ يساحأهس. إون انك ام لزان دقتعن بنأ

– شوفاءاً في  هو رعاش برح، اننإف أجافنس نيح احنولل ريسفت رييغتًا يف لاقلب هكذا 

 - ةورذك ةمحلم متد دئاقع برح ةراضحلا ةيبرغلا رثكأل نم يفلأ ماع. نكل هاذ ال سوريموه

 بلقلا اذهك

 دقتفي ةيعقاولل، دقف هاشدان لاعديد من تاعوجرلا لإى لاوضع سلاوي يف تاحفصلا ةقباسلا. ال

 ءيش ريغ يعقاو يف ةقالعلا ةرتوتملا بني اةقفشل نيبو ةيشحولا لدى صخشلا هسفن، اذهو هو

 لاوضع يذلا نجد هيف انسفنأ.
 
 

 "أضر ءامكب" وأ ةيرشب ءامص؟
 دقل باصأ همويسور نيح صرو خارص رشبلا مهتجاحل ىلإ فطاعتلا نم الخلل فصو تاقملل

 يدتعي ىلع اضرأل ةتماصلا ريغ عاو لأللم يذلا ال عيطتست نأ هعمست الإ ةهلآلا. وهذا ام

 ينلعجي ركفأ رطسب رحاس كنا امإ الثمً روايسً أو تيبك رعش وقيولل نأ "كلل ةصاصر دجت هدفاً

 اهل يف بلق أم".

 عاجرتساو ويع فنعاللا هو ىلإ حد ديعب رهوج ةيؤر هاذ طبارتلا. حرتقا دحأ يمالتذي

 ارخؤم، امنيبو انك نيعمتجم فيرعتل فنعلا "نإ آذتيَ يأ ئش تنأف يذؤت وصلارة هلماكبا".

 ضرألاك ىلع يبسلل اثملالل. وبجي مويلا أن ىرن هذا حوضوب بكأر، حني فذقت بانقلالل ةرمدملا

 لاوصوخيرا ةيشحوب ىلع انئادعأ نم نود نأ ننهو تايواميكلل تاميسجلاو ةماسلا، ام عجيلل

 سوريموه يبنلاك نيح روصي هساسحإ اذهب طبرلا يف تقو ناك هيف نولتاقملا نوبراحتي هجواً

 هجول، فويسلابو حامرلاو. تناكو هتيؤر يه ةؤبن رعاشلا ةقيمعلا يتلا توضح نأب فنعلا هو

 نعف "يخبر ةروصلا ماكلابلل" يذلا عسوب ةهلآلا (أو يف انتغل انفشك يعاولا يلاعلاو) طقف

 ساسحإلا هب. دقل ناك سوريموه بعقايرً نكله ناك كلمي اضيأً ةزيم قوفت اهب انيلع. فقد آنم

 سوريموه نبظةر ةيملاع (ونايحأًا ىنمتأ لو كان ام ازلل سوبعان أن نمؤن) وقتلل بنأ ضرألا نئاك

 يح.
 
 

254 



 ىدلو رغإلاقي اضيأً ةروطسأ ثدحتت نع نونميماغآ Agamemnon يذلا ناك لعهي نأ

 يحضي هتنباب يف يبسلل حتلالااق مأب كراعملا يف رطوةدا. ىنعمو هذه ةروطسإلا يغر لغموط:

 نأل كانه اضراعتً أبايدً بني اتقلالل يف رحلاب نيبو لائاعلة (ايتل تؤنم ةيامحلا ةيديلقتلا للاجرلل

 ءاسنلاو). امإف اولاحةد امإو اىرخأل, هنأل، ءاروو كلل تاديقعتلا، نإف برحلا ةلئاعلاو تتسندان

 ساسأًا ىلإ ميق ةفلتخم: رامدلاك أو ةيامحلا، رصنلاو أو ةيبرتلا. امأ يف انرصع اذه، نيح تظهر

 يف نشتار رابخألا نهو� يزب اتقلل يمسر تاكرات نهلافطأ يف مأياكر نبهذيل نرجفيو

 تاهمألا

 افطألل تاهمأ أتايرخ يف قارعلا وأ يف ناكم رخآ، امف يذلا انظقويس؟
 

 
 

 نم ضقانتلا يرهاظلا لإى ملاثالل
 يف فيص ماع 1938م، دصت�ر زلين بور (صبحا ةيرظن اكلم) اجاعامتً دولياً نيئايزيفلل يف

 نكاهنبوك. ناكو بور عموفاً ةماعلل ضفبلل هتيرظن ةروهشملا نع ماكتلا،لل يتلا فصت لادحمدوةي

 ةيوينبلا باعيتسال رشبلا لاعللم يجراخلا، ام ينعي هنأ يكل نَِصف يأ شءي كشبلل ماكلل ننإفا

 ةجاحب دوامً ىلإ ام ال قيلل نع نيجذومن نييكراشت نيددحم, ميسجلاك لاومةجو. ءيشلاف يذلا يرند

 فوتون أو نورتكلا أو يأ� دوجو يمك يذلاو ينعي ةحيتنلاب يأ ءيش) سيل
 (يلوكن

 نأ هفرعن

 اميسجً الو موةجً، امنإ هظيسر هذهك أو كلتك امتعاداً لعى ةيفيك انتظحالم هل. ةبسانمبو هاذ

 الاجعامت لادولي زرابلا طقب هتركف ةريهشلا عىل ءايشألا ربكألا يبسنًا نم نورتكلإلا.

 نحنو انعسوب وقلالل نيقحم نأ فلتخم تاراضحلا ةيناسنإلا مكتلل اهضعب اضعبً. وفالعًً إفن

 كلل ةراضح ثمتلل توزاانً مغاتنمًا فارعألل لقتلايةيد ئاسوكلل ستتعيط اهتطساوب تاناكمإلا تسملاتةر

 ةايحلل ةيرشبلا فشكلا عن اهسفن ةقيرطب نيبت  اهيف رهاظم ةديدج من حثي اهانغ الحمالددو
 اهعونتو.308

 مامأ اذه حارتقالا هذملا،لل وكام راشأ شتيرادر سدور زاجيإب (انبحس لاودف يناملألا نم

 عامتجالا حمتجاً) مهنأل هنلاباية اوناك نييزان أوالً ءاملعو يناثًا. مهو لم اونوكي طقف نوعمتسي

 ءايزيفل ةيدوهي (فاولدة روب كتنا يف عقاولا ةيدوهي)، مهنكل اضيأً اوناك نوعمتسي ىلإ ةرظن

حتلد� اكلملل مهموهفمل وحلل ناسنإلا اوةميقل
 و

 ةيملاع ةيداعم كبلل ىنعم ةملكلا ميقلل ةيزانلا،

 ةيناسنإلا. فـ"ادادبتسال" وقف فيرعتلا اريهشل ةنحل تدنرأ Hannah Arendt "ال ىعسي ضرفل
 
 
 
 

308   - Rhodes, Richard. The Making of the Atomic Bomb. New York: Simon & Schuster: Touchstone, 
1988, p. 243. 
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 ميق يدادبتساة ىلع ةعامجلا بلل ضرفل ماظن نوكت هيف مجلااةع ريغ ضرةيرو"309. ةركفو برو

 نأب كلل عمتجم قرعو ىتحو كلل صخش هيدل (أو اهيدل) رود يف ماظن ءايشألا اننأبو نحجات ىلإ

 عبلاض نإ دارأ يأ� مان ءافيتسا هقح، ربعت عن هرك ريرم لكلل اكشألل ةيشافلا. اذهل اهنإف

 انضعب

 نوكتس امبر نظةر ةيملاع معدت بقتسملل مئاق ىلع ساسحإلا.

 نألو ةيزانلا ربعت عن قطنم الفنع ملادفوع نم ثيح ةجيتنلا ىلإ حده  ىصقألا، هنإف بوسانع

 نأ ىرن اهيف عةد أروم قفتت إىل حد ريبك مع رارق مادختسا هاركإلا لاوشحي يصحتللل ام يرتد،

 ىلعو غرلام نم نأ طابترالا امهنيب قد ال يكنو حضاواً ةلهولل ىلوألا. فإن أولل ههذ رومأل -

 ورامب أولل شءي بجي أن نخأذه نيعب عالاتراب اميف يعتلق ةيأب ةيؤر ةيملاع- وه توصراه

 ناسنإلل. دقو ناك لتهر ميدع ساسحإلا هذهب ةيحانلا. ثيح اقيلل هنأ يف ىدحإ تارملا حرش

 يفحصل يكيرمأ: "هلل فرعت نأب لكلل ناسنإ هرعس أجافتسو إن تفرع كم هو سخب هذا رعسلا."

 فنعلاف طبترم بطحأ ةروص نئاكلل ناسنإلا بيامن فنعاللا يربع نع لاحهت ىمسألا. هوذا دحأ

 بابسألا يذلا عجيلل فنعلا انقرفي هنع امنيب بيجتسي فنعاللا رشابمةً ماجسنالل ضماغلا دوجوملا

 اننيب, يذلاو هو راخفلا يفخلا كللل انم. هذهو ىدحأ بابسألا يتلا عجتلل ومقف فنعاللا يقدوان

 ىلإ امعألل متحن ساسحإًا ىنعملاب امنيب حنمت ةايح فنعلا يف نسحأ اهتالاح درجم عابشإ سطحي

 ئازولل. نمو ايناملأ مويلا، حيث ماق ديدعلا نم بابشلا ةردابمب زواجتل ثاريم ةيزانلا، تيقلت

 مؤارخً ةرشن ةليمج فصت فنعاللا نم ةهج ويختلل صخشي نم ةهج سألافلل310، طبر بدهيي

 حيحصو.

 دقل انتذخأ تاملك روب ىلإ بصةري ةيرهوج. كلل صصختم ءايحألاب  فرعي نأب جوره ةايحلا

 عونتم. نكلو نييزانلا اودقتعا نأ ةايحلا درجم سلستلل يئاهن نأك نوكي كانه قرع دحاو ونماظ

 دحاو و ةجيتنلاب صخش واحد نوكي وه طقف يعرشلا ظنلاويف أو يأ ناك، امأ نورخآلا كيفونون

 "امإ انعم أو اندض" اذهو بسانتي عم ةقيرط بردلا ديحولا يذلا متي هضرف هاركإلاب إاذ مزل رمألا.

 انناكمإب نأ يمسن هذه لارةيؤ ةيملاعلا ةلوقمب "افالتخال نم الخلل هباشتلا".
 سلووء ظحلا كان ظهاهرو علاايمً. لذلك نإف قايرتلا رشابملا ةيشافلل ىلع اذه تسملاوى هو

 "ةدحولا يف عونتلا". راطإكو يعجرم، فنإ
 

Hegel ةركفلا لتخملاةف امامت، يتلاو اهامسأ غيهلل 
 
 

309  - Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. London: Allen and Unwin, 1967, p. 457. 
310 - ام مجرتي بـ Gewaltfreiheit أي "احتلرر من علانف". ألافلنامية يه ةدحاو نم تاغللا القليةل ثيح لكلمة

 

 "الفنع" رتمجة إيةيباج، وأ Selbstdarstellung. هاذ ام درو يف ةرشن 1994 عورشمل تريوب محيل عللملل نم
.Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. أجلل المالس 
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 حولادة يف عونتلا ةقيرط ةفرعمل ةميقلا ةزيمملا لكلل ةايح من الخلل مهف اهطابترا ةايحلاب لابكمالل.

 ظحال طصمحل روب "بوسع تاناكمإلا الخفية يحللاة ةيناسنإلا أن فشتكت اهسفن"311. اذهو هو

 ديدحتلاب فيرعت فنعاللا يذلا همدق باش يدنلتكسا يدعى نوج غانوتلغ دعب ةدع ستاون

 كـ"تققح ناسنإلل" سكعلابو، فرعيس غنوتلاغ فنعلا ةيوستك تاجاحلل لابةيرش نم لانكمم

 جتاهبن, يأ كشءي عنمي هاذ ققحتلا312. هذهبو حورلا ثدحت يالادلا امال عىل شماه مؤترم

 قوقح ناسنإلا يذلا هتدقع تامظنملا ريغ ةيموكحلا ممألاو الةدحتم ماع 1993 ثيح اقلل: "إذا كان

 نيمورحم نم مادختسا انتايناكمإ الخلاةق نحنف نودرجم من مادختسا ةدحاو من تامسلا ةيسيئرلا

 ناسنإلل." فاضأو: "ابلاغً ام نوكي األدارف رثكألا ةبهوم تإوقاناً بإودااعً يف انعمتجم اياحض

 تاكاهتنا  قحوق  ناسنإلا. وبيلاتلا  نإف  روطت  عمتجملا  نم  ةيحانلا  ةيسايسلا  اوجالةيعامت

 ةيراضحلاو حبصي اعمقاً ببسب كاهتنا هذه قوقحلا"313.

 لذلك كانه طابترا بني حلانو (أو ةمحرلا) يتلا يه ةوقلا اجلامةع ةرسألل لاومعمتج ضرألاو

 اعم، نيبو موهفملا أو ةيؤرلا ايتل وقتلل نأب كلل ةايح ةنيمث يف هعونتا اهتدحوو. دقل ناك بور

 واحيلل ىلع ما ودبي بقعت ماتادد عونتلا يجولويبلا، يذلا همهفن يبسنًا كشبلل ديج، ىلإ عونتلا

 يراضحلا يدرفلاو يذلا ال همهفن. نأل الةدحو يف عونتلا، اذإ حص ريبعتلا، يه توهال رلاحةم.

 كانه آلان ثكأر من ةتس تارايلم ناسنإ نولكشي سألارة ةيرشبلا، مهو يف زتادي. نكلو هذا ال

 هيم�. نمف روظنم ةدحولا يف عونتلا، كلل شصخ مهنم ال يردق نمثب. وام إاعدة عقوةب مادعإلا في
 تايالولا تملاحةد تقلاولل ميحرلا ةيداملاو اوالتاكاهتن ةعشبلا قوقحل سنإلاان روهدتو األةرس

 ةمظنألاو ةمعادلا ةئشنتل طلافلل، الإّ قئارط تضرع هاذ خادلالل للرطخ. نحنو كحمونوم كتبرار

 هذا طخلاأ لاطام نأه ال دجوي يأ رايخ رخآ طبضل لافوضى ىوس فنعلا، يأ عن قيرط فنعلا.

 نكل ةايح رلاجلل أو ةأرملا يف فنعاللا ةسدقم، يأ ال تردق نمثب، وال نكمي رابتعا عومجملا

 يلكلا لكلل ةايحلا رثكأ ةيمهأً نم ةايح درف نيعم، نأله نم هذا روظنملا، ةياهناللاف استوي

 ةياهناللا.
 

 
 
 
 
 

311 - قفو تعبير روب.
 

312    -  Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research,” Journal of Peace  Research, No. 
3, (1959) pp. 167-191. Cp. Aldous Huxley, Means and Ends (London, 1937) p. 1: “the free 
development 
of each will lead to the free development of all.” 
313    -  Speech at  Non-Governmental  Organizations,  United Nations World Conference  on  Human 
Rights, Vienna Austria, 15 June, 1993 (available at www.tibet.com/DL/vienna.html). 
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 قفو قطنملا يلومش إفن "متو صخش هي اسأمة، امنيب توم لميون يه درجم ضقةي

 إحةيئاص"314 وأ امك اقلل دلانور ناغير: "نإ تدهاش ةرجش واةدح نم رجش بشخلا محألار،

 كنأكف اهتدهاش اهلك." نكل قطنم نعاللاف ال عفيلل هبذه ةقيرطلا، امنإ عوضاً عن لذك هو يقولل

 نأ "كالً هدرفمب ءيش نسح، كلاولل ءيش حسن جداً." انهلإف قلخ كلل ءايشألا ةنسح جاد315ً. ما

 ينعي ةبسنلاب فنعالل نأ متو نويلم شصخ هو لمينو ةاسأم، ىتح نإو لم نكت ليخمتان اقدةر
 ىلع باعيتسا اهتماخض. اضيأوً نإف نويلم ةافو سيلت أوسأ نم ةافو شصخ دحاو: هنأل ال شءي

 سأوأ نم ةافو إنناس. اذهو ام هينعت ةيسدق يحلااة.

 ىدلو يدناغ يسودنهك يديلقت, ساسأ يقيزيفاتيم نيتم معدي هذا أدبملا ودق بحأ أن سبتقي

 حيضوتل رمألا ثملَل ةمكح يديلقت yatha pinde, tatha brahmande يذلاو ينعي: "مكا عم

 ةيظشلا، كذلك عم كلالل." يأ ىنعمب رخآ, ملاعلا ريبكلا ضتممن يف لاعلام لاريغص. نأل كلل ما

 شيعي "كانه" شيعي "انه"، يأ امك وقيلل ةفسالفلا ةوقلاب.

 هذهو تسيل ةقيرطلا يتلا ىرن اهيف ءايشألا ةداع. نكلو نم اقلل اننأ امدنع وجتنلل نم الخلل

 قطنم ءارشلا عيبلاو انيعول عيبطلاي اننإف ىرن ءايشألا امك يه العفًً؟ ءاملعف يزيفاء كلام
 لاوصنويفو تالوقنمو ملاعلا ةينيدلا كولل من دقتعي ةيسدقب صخشلا - نودصريو ام نوهبتشي أهن

 يف بلق كلّل مّنا رثكأ للاحتاظ ريبعتًا - نودوعي امئادً ىلإ ههذ ةيؤرلا. هذهف ةيؤرلا تعفد جروج

 يوروأ،لل ىلع يبسلل اثملالل، نأل ركفتي امنيب ناك دهاشي تاكرح يسودنه ايفع فرشي لعى ذيفنت

 مكحلا ىلع صاخشأ نيموكحم مادعإلاب نأ "حيةا اوحدة قألل, (ينعت) ملاع حاود قألل"316. هاذ ما
 عفد لامنينطاو نيحلاصلا لإى ماصتعالا امدنع ررقت لاوةيال نأب اهل لاحق عضوب حد ةايحلل وام

 مهلعجي يقولون نأب عقوةب مادعإلا هي "لاقضةي ةيقالخألا مهألا يف انتقو ارلاهن" هنأل امكو قالل

 مجلة بؤةر عقوةب مادعإلا: امب أن ةايحلا ةنيمث ىلإ حد� انلعجي ال أرجتن ىلع اهعازتنا حتت
 موهام ناك اذه ودبي ريغ لمعي نإف يدحتلا هو لاعسك نم لذك امامت، نأ عجنلل لاقةمي سارملل

 يأ ظرف،

 ايلعلا كللل ةايح ساسأ انتايح لاعةيلم.
 

 
 
 
 

Soloman, Norman. “Wizards of Media Oz: :314 - سنتب هذه ةرابعلا انايحأ غلوبلز أوحاناي نيلاتسل، ناظر
 

Behind the Curtain of Mainstream News,” E-mail to (www.labridge.com/change- 
links/GOODGRIEF.html) 
315  - St. Augustine, Confessions vii.12, (my translation). The embedded quote is of course Genesis 
I.31. 
316  - Orwell, George. A Hanging, in Ian Angus and Sonya Orwell, editors, The Collected Essays, 
Journalism and Letters of George Orwell, London: Secker and Warburg, 1968, p. 46. 
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 امأ اميف قلعتي انماسجأب، املو ناك ءزج ريغص، داكي ال ركذي، نم انضمح يوونلا DNA هو

 مدختسملا امنيب ىقبي ام بتقى انماك، نإف هذا ينعي اسايقً هنأ يوجد يف انيعو ام يفكي من

 تامولعملا لديدجت ملاعلا. كولل ام هجاتحن هو نأ تتفي صخشلا يعاولا هتاردقل لاظنموةم
 ةيرامعتسالا وحميو ةفارخلا ةلئاقلا إهن "نم يعيبطلا نأ يخضع فعضألا مامأ ىوقألا."317

 مت بيرهت عبسة فالآ يتئمو صخش، يأ ايلمعً كلل دوهيلا
 

 تاذ يوم نم اعلام 1943

 نييكرامنادلا، إىل جراخ نادلامكرا ىلع مغرلا نم جوود التحالالل. دقل تم مهبيرهت طساوبة

 وطسألل فلؤم نم رصانع ةفلتخم نم زواقر ديص يأو يشء نكمي أن طيفو، يمرف فذقو وطس

 رحبلا جئاهلا، هنكل صولل لإى لاسديو دنع حابصلا ىلع مغرلا نم هداشتحا عمو هتلومح يتلا

 اهباصأ دوار رحبلا. جيلداو حين دقتعا عيمجلا مهنأ اوحبصأ نينمآ أن لمك ديوسلا كنا ئاخفاً من

 ناك ئاخفاً نم دوجولا يزانلا. امبرو ناك ئاخفاً من أن رعي�ض اذه اللجو �ء
 دقف

 مهحنم ءوجللا.

 سلاويد� رطخلل.

 امدنع ماق ملاع ءايزيف منداريك ناك ئبتخي يف الاسبوأ اسرإبلل ةملك لإى لامكل يقولل له يدايحلا

 نكل،

 اهيف هنأ اذإ لم بقيلل اللانيئج هنإف موقيس ميلستب هسفن نييزانلل، خضر لاملك ىلع روفلا وبقلل

 نيئجاللاب. سووءا� ناك هكرحت (يأ كلملا) هببس ةسايس ةيعفن أو ةمحر تظقيت دقلف باجتسا كشبلل

 زاتمم اهارغايتاسل درفلا يتلا ثدحت اهنع روب.
 
 

 ةدحو بلقلا: في عمتجم عونتلا
 اننأل نإ انيلخت عن ةيسدق يحلااة, يتلا دكؤن اهيلع يف ملاعلا يبرغلا نم جألل مؤالتلل عم حاتال

 راحتنالا اسملاعةد ضاهجإلاو، و نم جألل إلازة هذا مهولا لارمحي ئاقلاولل نأب مادعإ (انيمرجمل)
 عجيلل ةيقب عمتجملا انمآ، نوكن قد انيلخت نع أدبم انتراضح.

 ديكأتلاب بتدو ةركف حولادة يف عونتلا ةضقانتم ضعب ءيشلا. ثيح بتك يبارلا (ماخاحلا)

 ماهاربأ قحسا كوك "أهن رادقمب ام قمعتن يف درساة صاوخلا لافردةي حورلل شبلاةير... صيحب

 ءرملا رثكأ ةريح ببسب لافالختا ةميظعلا نيب تايصخشلا... هنكل، و طبضلاب نم خاللل هاذ

 فالتخالا هارنا دحتت اهعيمج قيقحتل هدف دحاو, وه سملااةمه يف امكلل لاعملا, كلل شصخ
 بسحب هتبهوم".318 (يديكأت) فنعاللاو انيطعي ةقيرط ةطيسب حللل ههذ ملاةقراف. ةدحولاف تلاي

 

 
 

317  - Respectively, Mishnah Sanhedrin IV, 5 and Koran 5.35. 
318  - This comment of His Holiness’s is also from 1993, and may be found at 
www.tibet.com/DL/vienna.html. 
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 ثدحتن اهنع يه ةدحو لاقلب هوي تحت حطسلا. امنيب عونتلا يذلا ثدحتن هنع دوجوم عىل

 حطسلا, عونتك صئاصخلل ةيجراخلا. نإ يدناغ لم نكي ديري بأداً من ملاسنيمل نأ لختيوا عن

 مهنيد أو نم لابةمهار نأ اوفقوتي عن التسيرد أو ءادأ سوقطلا أون متعيودا ىلع بالود ازغللل

 بسكل مهتوق, إنام دارأ من لاجعيم أن يفكوا نع عشلاور لابفةيقو أو ةينودلا هاجت مهضعب ضعبلا.

 نويمهاربلاف اوقبيس نييمهارب وانويحيسمل نوحبصيس نييحيسم ضفأ،لل كولل صخش قفاويس ىلع

 ءاخر رخآلا. وامك اندهش دقف عرتخا حلطصم حودة بلقلا لربعي نع كلذ.

 ةدحوف بلقلا تسدعا ىلع مهفلا اننأب دحاو من ثيح انيعو كلاانم يذلا ال نكمي هميسقت. في

 ةسرامملا ةيلمعلا، أان صأحب عىل اصتالل مع دحاولا عنامد مكديرأ نأب اوققحت ةءالملا اذهو ينعي

 ةقيرطلاب تلاي مكعسوب قيقحت كلذ. هذهو تسيل ةرورضلاب ةقيرطلاب تلاي اهققحأ انأ. نأل بملادأ

 ئاقلالل هنأ انعسوب نمو انبجاو عيمجًا قيقحت ةءالملا هو بمدأ ناميإ يساسأ يف ملاع اهارغايتاس؛

 انيدلو ارطقئ ةفلتخم استمووةي قيقحتل كلذ. هبوذه ةقيرطلا نإف حولادة يف حومطلا (ىنعمب يف

 بلقلا) معدت ونتلاع رهاظلا انتافصل انتيدرفو. وفالعً سيل بوسكع لاصحولل ىلع اهادحإ من دون

 ىرخألا. ةدحولاف هي ةمصبلا، اهنأل قيقحت انتايح الدةيلخا، مامتًا امك عونتلا هو تافصلا بطلايةيع

 انتايحل ةيجراخلا.
 ىلع ضرأ عقاولا، دقل رأاد يدناغ نم سودنهلا، مساب ةبحملا، عنم مهئاقشأ نيملسملا نم ذبح

 ةرقبلا. امك دارأ نأ ذخأي اربلاهنويم ضعب اتقول مايقلل (عنصب زبخلا) طوعاً. نكل وبقلل عيمج

 نيرخآلا ال ينعي وبقلل كلل ءيش. ىلع وحن ثامم،لل امنيبو دادزي ملاعلا صارغ، دزتاد صرف أن

 ملعت نم انضعب ضعبلا نكلو ةيمهأ نأ دلقن انضعب ضعبلا ال دادزت. نأل ةلواحم ضرف (حولادة)

 الكشً (يه يف ةقيقحلا ثامتلل) نيبت اهنأ تبلطت ضعب ةنميهلا و/أو ةيعبتلا، واداقتعإل اذهب النوع

 نم الةدحو هو يذلا جرخأ نييشافلا امدنع وفص روب رمألا ىلع هتقيقح.
 يف ةلواحم عييمتل ءادن يالادلا امال (ىلإ جملاتعم يلودلا) نم جألل ةدعاسملا يف نيمأت لاقحوق

 ةيساسألا هبعشل يسألار، ماق ماظنلا ينيصلا ساارخً بعلب ةقرو ابلاغً ام اهبعل كشبلل ديج وصبدق

 (ىنعمب) نأ هذا عونلا نم "اخدتللل" هو ضرفل ميقلا ةيبرغلا ىلع بوعشلا غري ةيبرغلا. ودق رهظأ

 هتسادق لخلالل يف كلت ججحلا من الخلل ختسادهما جلايد ئدابملل ةيذوبلا.
 عيمجف رشبلا، ضغبو رظنلا نع مهتيفلخ ةيخيراتلا أو ةيفاقثلا نوناعي امدنع نوضرعتي

 بيهرتلل سلاوجن أو بيذعتلا... بجيو الأ يكنو كانه خافالت يف تاهجو رظنلا اذهب لاشأن...

 ىلعو نتلاوع ينغلا تافاقثلل نايدألاو نأ سيادع يف زيزعت قوقح ناسنإلا  ةيساسألا ىدل كلل

 تاعمتجملا.
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 انعيمج ةجاحب نأل مدخن, انعيمج جاتحن لإى ام تلاي اشأر هيلإ وأغطسويسون ألن ننوك

– امهو نالاجم ال امهريعي انعمتجم ثيدحلا يأ مامتها. انعيمج، ويف  عم انضعب ضعبلا 

 لاعلام، ةجاحب اللحمارت , ىنعمب لاحوصلل ىلع كال ةماركلا ةيناسنإلا امو همرتحن ىلع نيدحتم

 يكسفيوتسود. اللاوعفن نمؤي كشبلل ماكلل كال ذهين نيدعبلا. يف ةروث نيبلفلا ةريهشلا كلل ءاحنأ

 (قةو بعشلا) غاص لاطشانون حلطصماً رخآ فنعالل، يذلا هو امبر ألافضلل لعى دح ريبعت

1986-1983 

 قالطالا: "تميدق ةماركلا".

 ال نكمي نأ نوكي كانه إالَّ كياملل غانَلر Michael nagler وادح (حلسن ظحلا، امك قد دقتعي

 عبلاض) امنيبو كانه ءايشأ محددة ينلعجتس يعسداً درفك (كةصرف ميلعت فنعاللا يعسلاو لايزدة

 تاباغلا ريغ ةثولم) نإ تبغري يف ةداعسلا هي اهسفن (اهلو سفن ةيعرش) رةبغ كلل صخش ال بلل

 كلل قولخم. وفنعلا يفني كلل نم هاذ زيمتلا رهاظلا وتلك لاهةيو ةنمضتلا. امنيب نعاللاف دكؤي

 عاهيل. كلذل نإف فنعاللا لاعفالل (هو ةوعد كللل انم) نأل امهمدختسي اعمً يف ههيعس نم جألل

 عمتجم بحم. امبو نأ ملاعلا مويلا جنشتم لإى دح ديعب ببسب داقحألا ةيقرعلا حلاقةيقي كلاواةبذ

 تاوادعبو أىرخ. هنإف لم دعي عسوب سانلا أن اوركذتي مهنأب نوكرتشي نم ثيح ةدحولا ينمضلاة

 مغر تخامهتافال لاسةيحط، كلذل مهارن يرون طقف الاخفالتات يتلا قد أتخذ حالقاً امجحً بيهرًا.

 نوعقيف ضاحيا ام هامسأ بيألل دليفسبيأ Eibl-Eibesfeldet، لاعلِام يف ةسارد كولس لايحوان،

 "نلاوةيع كلااةبذ"، يهو ةعدخلا يتلا تقولل نأ خآلار يمتني ىلإ ةيعون أىرخ، يأ مهنأ سيلوا

 ارشبً.319 مهف مويلا (منومرج) اعبطوً (نويباهرإ) امك اوناك بلااةحر (نييعويش) نمو ملعي ما
 
 

 فنعاللا

 
 
 هنأل وامك اقلل لي قيدص انشط مؤارخً:

 
 
 هركذت.

 
 
 ىلع

 
 
 فنعاللا

 يذلا نونوكيس حالقاً.

 هوذا ما اندعاسي

 "ينسنؤ كودع عجيولل كودع كنسنؤي". خذ يأ عارص ءاوس يف شلاقر وألاسط أو يف لابناقل أو

 يف أفايقير أو أماكري، اننإف نل ىرن بأداً لذك ركلاه طرفملا لاذي قفدتي وحلل ملاعلا ما لم تنك

 انتيؤر ةيملاعلا ةماعلا رجتمدة نم اهتيناسنإ. اعبط، ىقبتس كانه كاشملل تافالخلاك وحلل حقوق

 ءاملا تاقاقحتسالاو ةيعامتجالا، اهنكلو ىقبتس درجم كاشملل. تنأو ال هركت كاشملالل امنإ تىعس

 اهلحل.
 
 

319 - ثيح ءاج: "إن تارابع مثلل وقحق تابجاوو، ودبت هان ريغ دقةقي. نأل اهل ىنعم براقم نم اشلعرية. اهلو يف
 

 القوت نفهس يناعم أخىر تشملل كلل احلزي يقالخألا، يهو قمعأ كبثري... نم بعصلا ثيدحلا نع قوقح لايحناو،
 امك ثدحتن نع حقوق إلانناس. نكل، راكنإ أية قوقح هو يف تقولا فنسه غير مقوبلل. بجي اتسادبلل اللكمة بالماكلل.

Midgley, Mary. Evolution as a Religion. London: Methuen, 1985, p. 157; cf. 153: 
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 اذكهو نإف ةركفلا يتلا روصت ملاعلا ةلآلاك هنأبو عونصم نم تاميسج ةلصفنم ةينتوينو لصةب
 

Joseph (ةبلص ىلإ حد أهن ال نكمي تفهتيتا)320 اهيدل نتجئا ةئيس امك أبنت فيزوج تيار 

 Wright. دقل تناك ةركف جديدة امدنع صورت (ةبرجتلا) الو ازتلل ةديدج سنبايً ىنعمب اهنأ بتلد

 ةروطسأ اهتشاع ةيناسنإلا قرون ريغ ةدودعم. هنكل هبذا كاردإلا دقتعا ديدعلا (وودبي يننأ تعاقدت

 اذهب اضيأً) أن ام تحنجا نأ هلعفن هو نأ ديعن كلت ةروطسألا ىلإ ةايحلا، وهاذ نل نوكي سهالً.
 ينألو تيضمأ ريثكلا نم ولاقت الخلل يتنهم ةركبملا يف درةسا طسألاورة، انأف لعأم أن يارت

 Wright مع كلل ما صحلل من تارييغت، ناك ايحيضوت؛ ةروطسألاف اهسفن قد تعضعضت ةقيرطك

 كشتلل هفانم ملاعلل. هنأل امكو اقلل ابلاغً يقيدص سيليف نامراه Whillis Harman: "دقل صأحب

 ملعلا ىقبيسو ماظن ةفرعملا يسيئرلا يذلا موقت هيلع انتراضح".
 نكل هذه تسيل ةلكشمً ةبسنلاب فنعالل. يدناغف هسفن مدق فنعاللا ماظتناب ىلعو وحن ئالمم

 ملعك نم ثيح هيناعم ةيرظنلا ةيلمعلاو، ىنعمب هنأ نكمي نأ يامسر ماظتناب نأو رسفي نع قيرط

 نيناوق قطنم يرشبلا. ملعو فنعاللا، نيح روطتي رشتنيو، إنام عديسم جمدداً ةروطسألا منكذوج

 يملاع قفتم هيلع وقي،لل أهن تودج ةايح دجويو يعو هعسوب نأ دحوي بني قلخلا ككلل. ةجيتنلاو

 امك اهتقثو ةسارد نيلوراك تناشرم قيثوتًا يجداً، نإ ام دجو لكنا نأ انفالسأ مهتسامحب عينصتلل،
 اوحبصأ ال نوقدصي نأ ضرألا ةيح فاومصو اذه موهفملا يئادبلاب لاويناحور يفارخلاو. نحنو

 مويلا يف دشأ ةجاحلا اعإلدة يإقظا انكاردإ يرطفلا نأب ةايحلا ةسدقم. اذهو سيدعاس سانلا نييملعلا

 نم انلاثمأ نأ يعاو هنأب فلخ كلل نتلاوع يذلا نرها دجوت ةدحو ال اهارن.

 نإ ههذ لارسالة اهتوقو ناتيملاع. ءانثأ ةرتف ضإلاتابارط لارةبيه ذنم ةدع تاونس، يف ةيالو

 يدناغ تاراغاج، تراغأ ةباصع ةيمارجإ نهودسةي لعى ةيرق ةيفير. ناكو كلل اجرلل اةيرقل

 بيرقتًا اجراخً يف وقحلالل. ىلع ةيأ حالل تفرصت ءاسنلا ةعرسب نذخأو هناريجم نيملسملا

 مهتئبختل نم ةباصعلا. مهنألو نوشيعي ابلاغً يف خاوكأ تاذ غرةف ةدحاو، نهنإف مهنأبخ يف ةيواز

 puja، تحت حبذملا يذلا يف نهلزانم. تمحتقاو ةباصعلا ةيمارجإلا الزنمً دعب خآلار صاةخرً:
 "متنأ  نوفخت  نيملسملا  انه." تباجأف  اةوسنل  ءودهب: "معن." تخرصف  ةباصعلا:  "سندخلل

 مهرضحنو." تباجأف ةوسنلا وحادة ولت ىرخألا: "تقاينول أو ، نعدها فطق مكعسوب لادخولل." اكون

 كلل ملسم يف لاقةير يف نمأم يف لذك مويلا.
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 نم هم ءالؤه ةوسنلا؟ نحن حباةج نهتعاجشل نهترطفو مهتيؤرو. نحن ةجاحب نهناميإل. فنم

 نه؟ نهنإ كلل دحاو انيف، دقو عضو في وطس حدة يحلااة الحاةد ثيح تاقتطع لاثةفاق لونك اليتال

 امزنل نكلمي بقايا ةيؤر ناسنإية نحن سمأب ةجاحلا اهيلإ. اننأل رعشن انعيمج يلاوم ثمبلل ههذ

 ةجاحلا ةحلملا، كانهو كلل ةيناكمإ نأل ديعن ءانب انتفاقث يك انمعدت نيح هجاون انصرف كرحنل لذك

 نلاوع من ناميإلا ةعاجشلاو. إذا انحجن (نحنو ال لطنب أقلل من كلذ) هنإف بجي نأ ننوك

 نيروخف انتمهاسمب يف جورخلا نم ثملل اذه لازنام عقصملا حورلل ةيرشبلا.
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< <í³^} 
 

 
 
 
 

 «نإ تنك بسحت كسفن جدرياً مالسلاب، فوسف شيعت بمجهتًا يف كلل تاقوألا. ثحبإ نع
 مهفلا، سيلو بهذلا. بسكإ مالسلا، سيلو لا �مكل.» - سيدقلا قحسإ يروسلا -

 
 "اهنإ ةنمزأ ةريثم"، تبتك انادناف افيش يف كتاهبا صحلااد قورسملا: سلاطو ىلع دراوملا

 ةيئاذغلا علااةيمل.
 

 ... سيل �محّتامً نأ تاكرشلا مكحتتس تايحبان مكحتو لاعلام. انيدلف ةيناكمإ ةيقيقح يكشتللل

 انلبقتسم صاخلا. انيلعو بجاو يجولوكيإ اوجيعامت نامضلل نأب ءاذغلا ايذل تاتقن هيلع لسي

 اصحداً سمروقاً...

 انيدل ةصرفلا معلللل نم جألل ةيرح قاتعناو كلل عاونألا اإلةيئايح كولل رشبلا. ءيشف طيسب

 يساسأو مثلل ءاذغلا صأحب موقاعً اذهل ررحتلا عونتملا ددعتملاو اذلي ىدل كلل انم ةصرف ةكراشملل

 هيف - ال مهي نم نوكن، الو هيم نيأ نكون321.
 ةلثمألا يتلا تريث وتكدلارة افيش، دقو تناك نم نييئايزيفلا دونهلا الرودا بقلل نأ حبصت ةدحاو

 نم نيركفملا ءاطشنلاو نييملاعلا يف اجملل ةئيبلا، يه قاضيا ةمواقملا ةئيرجلا نم بقلل دونهلا

 نييداعلا، ةمئاقلا سأاسًا يف ةيرقلا، يعوبو يودناغ يف بلاغلا، ةنصرقل اصمدر غلاذاء في

 ضرألا نم قبلل تاكرشلا ةرباعلا تاراقلل. امف رربي اهسامح هو ديدعلا من رومألا ةقلعتملا اذهب

 حافكلا.

 ركذتنل نأ لمحتني نيتيسيئر نم تالمح يدناغ اتناك وحلل علس يساسأة يف ةايحلا: ءاسكلا

 حلملاو. فنم ةقرسلا ربع "خةصخص" لاملح (هوي حقاً عيلست)، يذلا هو ةعلس ةيتايح في نهلاد،

 تلقتنا ىوق ةيملاع ةهباشم نآلا ىلإ روذب ضرألا. قيوستبف روذب "ةيهتنم ةيحالصلا" ال نكمي لاه

 نأ ديعت جاتنإلا، عينصتبو تايقافتا ةراجت لاعمية ربجت نيعرازملا ىلع ارشء ههذ روذبلا، تمألل

 تاكرش ثملل وتناسنوم نأ تجعلل نيعرازملا يف ملاعلا متعمدني ىلع مهمظ لا َش ةيك (ملاتةقلع

 تاكرشلاب) باقلدر هسفن يذلا اوناك هيلع يف ظلل ةمظنألا االةيرامعتس يف مايألا يلاوخلا. وةرم
 
 
 

321 - SHIVA, VANDANA. STOLEN HARVEST: THE HIJACKING OF THE GLOBAL FOOD SUPPLY. 
CAMBRIDGE, MASS.: SOUTH END PRESS, 2000, P. 4. 
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 ىرخأ، انتناخ انتراهم ةيجولونكتلا. عمطلاف صيلل ىلإ نواة الةايح اهتاذ. نكل "بةرذ اهارغايتاسلا"

 ُتدلو.

 نلااس من علاوز إىل قالمإلا، ال جيودن مف �راً نم اتقلالل. نكل كم يدؤي اذه إىل
 �يدعف

 نيح

 تاقورف. دقف تقلل ءاضعأ شيجلا يروهمجلا يدنلريإلا يف مهحافك رثكأ ةتسب فاعضأ من سانلا

 امم لتقوا نم شيجلا يناطيربلا تاوقو ةطرشلا اعمً. امك أن رثكأ نم صنف هئاضعأ نيذلا القوا

 مهفتح يف عارصلا ولتا ىلع يد ءاضعأ ةمظنملا اهسفن. هاذ هو نوناق فنعلا، وهو نوناق، كام

 وقيلل يدنلريإلا نوج مويه، نوناق "ال يفيظو"322. دقو شت �عتب ةمواقم تاقرسلا لا َش رةيك يبطللعة

 ىلإ طقر شىت، ثيح تذختا تاحافكلا ةيجولوكيإلا عبداً ايفنع، امك يف يعاسملا ةركبملا

 لـ"ضرألا أوالً Earth First "، أو يفنعالًا، امك يف ةكرح وكبيش Chipco الةروهشم يف امشلل

 دنهلا. ةمثو سبب رخآ سامحل الةروتكد افيش تاكرحل ةمواقملا ههذ وهو نأ ههذ تاكرحلا ةمزتلم

ح� عاقلادة ةيبعشلا بسحف، بلل تبسك ضيأاً ريثكلا نم عالاتارف
 ُتص

 فنعاللاب، امك أاهن لم

 ريدقتلاو يمسرلا. دقو تحتتفا ةمظنم نويلاسوك األةيفل بـ"بجمانر ةفاقث مالسلا" مطلاوح، ثيح

 تنلعأ ةئيهلا األصلل دقعلا يفلألا األولل أهن "دقع ميلعت ةفاقث مالسلا فنعاللاو". ناكو كانه عىل

 ماودلا حافك رمثم، نكل اندراً ام اوحفاك ةقيرطب يجدة ىلع نحو ئفاكتم. إوذا تناك هذه ألازةنم

 رمفد� كلذ لإى لاةقيرط دجلايةد، ةقيرطلا ةقستملا عم فدهلا، يتلاو تزرح تقدامً.

 تلقتنا ةقيدص يل، ويه ةدعاسم طبيب تاذو ةراهم ةيلاع، ىلإ اينروفيلاك مالتسال ةريثم،

 ارخؤم،

 موقاعً بلطتي ةيانع ةقدو في ةدايع ةيبط ةريغص. نكل دعب ةرتف ةريصق نم اهقاحتلا معلاب،لل

 "متساِلتك" يعلاةدا نم بقلل شةكر ةياعر ةيحص. يفو نوضغ عيباسأ، تم صفلل عيمج تاضرمملا.

 تحبصأو ةئيه نيدعاسملا درجم "منيفظو"، اوسيل ءابطأ أو تاضرمم، بودأ ءاردملا ددجلا

 رادصإب ألاومار تاهيجوتلاو ةيطارقريبلا مهيلإ يتلا سقطت ثملل مقلصة مهنيب نيبو مهاضرم، كام

 نأ مظعم صألاءاقد نيذلا خدماو تاونسل أحاوس نأ مهلمع رجضم طحيو نم ردقلا. امأ "يل"

 بشتف�ـثت علابم،لل ىتح نآلا، اهودحي مألالل بأن دوعي ريبك اءابطأل امدنع عتياىف نم ةبونلا ةيبلقلا

 يتلا هتباصأ. هذا هو طلاب لا َش يك. احصلاوفة ةيكرشلا تسيل نسحأ الاحً. وال ميلعتلا يكرشلا.

 انأف لم أدع يف رظن إدةرا اجيتعم ذاتسأًا، عضواً يف ةيلك ةزيمم، بلل "ممدختس". امكو اشأر نافيإ
 اهعبط رارمًا نأب فنعلا مواسي نتلا �وع امئادً.323
 ديع

 شتيليإ تاذ ةرم يف ةلاقم مذلهة

 
 

322- Hume, John. A New Ireland: Politics, Peace and Reconciliation. Boulder, CO: Roberts Rinehart, 
1996, pp. 113f. 
323   - Illich, Ivan. “The Delinking of Peace and Development,” Alternatives VII:4 (1981), 409-416.4. 
Wright, Quincy. A Study of War. Chicago: University of Chicago Press, 1965, p. 1043. 
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 ال كلامتي صخش ينالقع هسفن نع ؤاستلالل: اذامل واحنلل نحن رشبلا قلخ ملاع درج نم

 ةيناسنإلا ىلع ههذ ةلكاشلا؟ عفادف برغلا هاجتاب زكرمتلا، مئالملا مامتًا عمطلل لاوفنع، ال نكمي

 نأ مودي. يووماً ام، فوس نيبيغ ىلع ماظنلا يملاعلا يكرشلا أن يسلك قيرط ةيروطاربمإلا

 ةيملاعلا، ةسينكلا ةيملاعلا، لاوَف �د ةل ةيملاعلا. دقو يكون محاس لادةروتك شياف مجان نع تب رها

 رجفب كلذ مويلا. امكف وقتلل يف بلغأ نايحألا: "دقتعأ أن رحلاكة ىوقأ نم أن د ك، نأو ماظنلا

 يكرشلا رثكأ ةشاشه امم روصتن".

 بقلل ةرتف ةريصق من هتافو، رضح يإ. فإ. رخاموش، فلؤم ريغصلا هو يمجلالل، لإى

 يلكريب، تسافضتفه ءارجإل ثيدح عم يبالط. تناك ظحالمته ىلوألا وهو قدحي حوله باقعة

 سوردلا ةبيئكلا ةعقاولا تحت ىوتسم ضرألا: "انرظ كم هو رادقم جاعزإلا يذلا انلان داعتبالل

 نع ءوضلا ءاوهلاو ثيح ننكميا فرص ريثكلا نم اومألالل اهزيهجتل يناثة". اذامل ذبنلل ريثكلا من

 دهجلا ءانبل ءايشأ ال بغرن نأ نوكت انيدل؟ ال كلتمأ جواباً ىلع هاذ لاسؤالل، يننكل فرعأ حاقً
 ارمأً اوحداً: أانن انسل نيمزلم ضييبتب ملاع ةايحلا عونتلاو ردقلاب يذلا دقتعن اننأ هيلع، اذهو ما

 انحنمي مألالل نأب تولاجل يكرشلا ةهبج ةشه. فسآ، هل قبل قيقر كمين ةوقل داوود ثيدحلا

 ةيفنعاللا لامتساته.
 

 
 

 ةمكح ةيلحم
 تأدب حةكر وكبيش يف تانيعبسلا نعدام دعاس الردنسلل وهابغانو، وهو انمضلل يودناغ، عىل

 دشح نييورقلا يف ميلقإ دناهكراتوأ يف ايالاميه ةضفخنملا لمةمواق زيفحت ةموكحلا ىلع إزلاة

 جارحألا امم تكر تاباغلا ةمورحم نم راجشألا ةيلحملا، وجدر نييورقلا ليس نم بسلل عمهشي

 بسحف بلل ابلاغً نم مهتايح اهسفن ببسب فلايتاناض يثراكلاة امدنع ناك نوفقي الب وحلل اهمامأ،

 ثيح لم دعت اراجشأل ةمئاق كانه يكل زجحت الهايم تبثتو ةبرتلا. ىلإو ىدم باغل ةيمهألا، ساتداع

 نويورقلا، مهبلغأو نم ءاسنلا، الةرطيس ىلع مهيضارأ، ترشتناو مهتلاسر إىل ام هو دعبأ نم

 تاردحنم غراهوالل يكل تكون المأً تاكرحلل ةيئيبلا نعاللافةي يف كلل ناكم. دقل تلقُ نأ حةكر

 وكبيش تأدب يف تانيعبسلا، نكل كعسوب ضيأاً وقلالل اهنأ عتود ىلإ نورق. يفو ةقيقحلا، تخف

 اهيف ةايحلا فقط يف تانيتسلا ةرارشب ناغودةي: دقف ىحض ءاسن اجرولل مهسفنأب كشبلل جمعاي،

 حاجنبو، امدنع ءاج اجارهم روبهدوج نم أجلل ارجشل يف اعلام 1731. تددجتو يف 27 آذار
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 ماعلا 1973، امدنع ركذت صخش ام يف جاتعام ةيرق، مون متحملالل هنأ جرلل زوجع، طقةع
 ةمهم نم ةمكح ةيبعش: "امدنع مجاهي رمن طف ، ىدصتت مألا موجهلل اهدسجب يه".324

 سيل ةفداصم نأ نوكي ةكرحل وكبيش وذجر أتم ةل. نحنف انك قألل نعفاً امدنع انك رثكأ ايعوً

 ةيناسنإب رخآلا، ةايحلابو نم انلوح. ونم زيمملا جداً في تلاحولل ملاعلاي يف يعولا أن افيش تحمل

 ىلإ هنأ سيل طقف يف تاحافكلا ةيئيبلا لنك ءازجأ ىرخأ نم نم جألل بقتسملل يفنعال يه ةمكح

 اهفاشتكا يتلاو انتلعج ةعزنلا ةيعانصلا اهاسنن. اذهو يقيقح كشبلل نيب يف اجملالل لا �مس �مى

 �مداع

 لادعة ةيئانج. ىدلف ديدعلا من تافاقثلا ريثكلا من ميهافملا الددحمة عن لامةحلاص يف لامعضو

 حيحصلا بقلل أن بلغتت اهيلع ةثادحلا جملا ةد ةيناسنإلل، توـندش إاعدة ديكأتلا اهيلع ضد لاغاطء

 يعانصلا. وهو ام يثدح من ادنك لإى ادناليزوين، من مانربج لاملاصةح بين يدتعملا ةيحضلاو

 ىلإ تاءاقل رمتؤم ةعومجم لائاعلة (FRG) يتلا جمدت تارظنلا جملا �دةد ةثيدحلا مع

(VORP) 
 ارظنلات  ملااةيرو Maori ثادحإل  ضيفخت  حلموظ  يف  كتنالااةيس  ةيمارجإلا  يف  أواسط
 بابشلا325. دقل كبت لاطب توهال يدوثيم (يجهنم) نم نيكاي: " ُذ ّكترُ يتقيرطب ةيديلقتلا يف

 ماعتلالل عم ةميرجلا، راشملا اهيلإ ايلعفً بـ"رسكلا". خويشلاف اوكردأ بنأ باقعلا لاذي يدؤي إىل

 ةرارم كنا ذا ةجيتن ةيسكع يف ءافش صخش "مروسك". ناكو فَتضر لادعلابة أن تكون من جألل

 ظافحلا ىلع ةايحلا، لوسي اهريمدت... ناكو باقعلا فرض دوامً دهبف نيسحت ةايح خشلاص في
 عمتجملا".326

 برقأو ىلإ نطولا، فشتكا تربور يزاي، سيئر مكحمة ةمأ وجافان، ثملل ديدعلا من

 هينطاوم، دعب جرختلا نم بوأرنيل ةيلكو نوناقلا يف سكموينيوك نأ دبلايلل ماظنل لاعلادة ملاثري

 طخسلل يذلا عيتدم ىلع ةيبتارتلا ةوقلاو هيودف ىلإ باقعلا (جتنيو ةلزع) ينمك دنع هتبتع. ريثكف

 امم هلوقي حولل ميهافم وجافان ددرتي صداه اميف نحن هانعبات نم الخلل اذه باتكلا.
 

 
 
 
 
 
 

324 - WEBER, THOMAS. HUGGING THE TREES: THE STORY OF THE CHIPKO MOVEMENT. NEW 
DELHI: PENGUIN, 1989, PP. 92F; FOLLOWING QUOTE FROM PP. 40F. 
325 - For more on this and other ‘culturally appropriate’ aspects of the new justice paradigm, consult 
the site www.restorativejustice.org. 

 نم أجلل ديزملا وحلل اذه ضوملاوع ضعبو بناوجلا "الثقةيفا لامسانبة" اذهل فملاموه ديدجلا للةلادع ءاجرلا جارمعة

 ملاوعق كذملاور أهالع:
326-  Karembu L. Ringera, quoted in the Fall 2003 Progress Report of the African Great Lakes 
Initiative (Friends Peace Teams), p. 1. 
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 قلعتت ميهافم وجافان ةلادعلل جالعلاب نأل ريثكلا نم ئدابملا يه ناهسف... فعجال وجافان معيلل

 أو يزيلل سبب ضرملا؛ ةيناثلاو، ديعي صخشلا ىلإ العقهتا
 �يبدع

 نم الخلل يلمعتني: ىلوألا،

 ةميلسلا يف لاتنماض عم هطيحم وعم هسفن.

 لادعة انوجاف... ضفتلل قرطلا يتلا ختستدم نماضتلا اعإلدة تاقالعلا يجلادة بني سانلا.
 
 

 ففي

 رثكألاو ةيمهأ أناه ديعت تاقالعلا الجيةد باسفنل.327

 عبطلاب، هذه ةردقلا ةيئافشلا ال نكمي بأداً أن دقفت ايلك، ىتح يف تاعمتجملا الةيعانص.

 ايجروج، يف تقو ركبم نم تانيعستلا، تقلل ناباش ناضيبأ اباشً دوسأ، دعاسو زكرم نوناق افلاقة

 يبونجلا ىلع امهميدقت ةلادعلل. تناكو لاودة باشلا يتقلالل نهاك يف ةعاق ةمكحملا امدنع مكو

 نالتاقلا انيدأو. فقوف دحأ نيباشلا لعى لانمصة ظنور اهيلإ اقولل بحتنمًا: "آملل طقف أكن يف موي ما

 نينوكتس ةرداق ىلع نارفغلا لي". تلاقف مألا: "�بين، دقل ترفغ كل يف احلالل".

 بتك لاقدسي إسقح يروسلا: "تكسم ةبيطلاب، لوسي ةلادعلا. أجلإ إىل ةفأرلا، لوسي سامحلا،
 اميف قلعتي رشلاب".328

 انيلع أال صنور يضاملا ةقيرطب ةيكيتنامور. ريثكلاف نم ايلآت بنجت عازنلا ايتل تروطت يف

 تاعمتجملا ام بقلل ةيعانصلا ال نكمي اغتشالالل اهب يف انتاعمتجم ةدقعملا، ضعبلاو اهنم تلاي
 تلمع كشبلل جيد لرقون ريغ عمدةدو تراهنا امدنع تهجاو حلادةثا (فبعش ياميس يف مايزيلا،

 ىلع يبسلل اثملا،لل حبصأ رثكأ نعفاً نم ناكس سلاهولل نييزيلاملا امدنع تكاُ اوح يف لاحرب

 ةدرابلا). لنك ناك من ةقامحلا هاجتلل رهاوج ةمكحلا تلاقيلدةي ايتل نكمي اهنأ ما لازت وجومدة في

 ملاعلا. بووسانع بيقنتلا اهنع نم جألل ءانغإ حلّل عازنلا، مالسلاو، لادعلاوة ةيئانجلا، ألاولعاب

 ةيضايرلا (كنا يف ريثكلا نم فاقثلاات تاضاير نتالاةيسف)، ةئيبلاو، كولل بناوج ةايحلا يتلا أتلاهف

 زعلالل..
 وقتلل انادناف فيشا هنأ انعسوب لامةدعاس يف فطعنملا ميظعلا وحن بقتسملل يفنعال، "ال يهم نم

 نوكن، الو مهي نيأ نوكن". انأو أدو جاتنتسالا داهشتسالاب ةثالثب ئدابم نكمي نأ اندعاست ىلع فعلل
 كلذ.

 
 
 
 
 

327 - Yazzie, Robert Hon. ““Life Comes From It”: Navajo Justice Concepts,” New Mexico Law Review 
24, 1994; this and following quote from pp.180f & 186. 
328 - Yazzie, Robert Hon. ““Life Comes From It”: Navajo Justice Concepts,” New Mexico Law Review 
24, 1994; this and following quote from pp.180f & 186. 
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 1) امدنع بتك مايلو سميج هتلاقم ةيكيسالكلا وحلل "ائفاكمل يقالخألا برحلل" يف علاام

 1911، ناك يمكلت ديكأتلاب اءزجً نم ةركفلا ةبئاصلا، هوي أن ةقيرطلا يحولادة ءاغلإل ةيمتح
 برحلا يه ءاطعإ بابشلا بديالً يختصلون هيف نم مهتقاط الةرقتسمال. نكل اذام هو؟

 إذا ناك كانه نآلا - يهو يتركف - الدبً نم دينجت عيركس دينجت لكلل ناكسلا بابشلا

 يكشتللل... ءزج نم شيجلا الدنجم ضد ةعيبطلا... نونوكيسو قد فداوع ةبيرض مد، اوماقو

 مهرودب يف عارصلا يناسنإلا نعمملا يف لاقمد ضد ةعيبطلا، سوينوأط اضرأل مهمادقأب رخفب
 ربكأ.329

 نم ةناصرلا كاردإ فيك أن فصن قرن نم حافكلا "نعمملا يف مدقلا" ضد ةعيبطلا وحتلل إىل

 نأ نوكي ةبراقم ةئطاخ كشبلل عيرم. ام يذلا ناك نكمي نأ جيبن ميجس لذك طخلاأ؟ لو اكن

 وقتلل ةمكح ةيدنه: "إاذ لم رن� اهللا
 مكفا

 ىلع ةيارد بنأ فنعاللا نوناق جسني ربع كلل ةقالع.

 الامجإ، نلف نهار لعى قالطإلا". ال ادبتساللل برح ىلع ةعيبطلا برحب ىلع رشبلا، الو الدبتسالل

 فنعلا ويزفلتلاني فنعب حقيقي إاذ اندرأ نأ فرعن امالسً حيقيقًا. ديدعلاف لاعديد نم تاعومجملا

 تامظنملاو طقتلاوا ىدص واحداً فنعالل نم انه أو كانه، نكل ليس لاكريث هنمم كردأ هذه

 ةينوكلا. ىدحإ هذه تامظنملا ىعد، كشبلل مئالم، ةكبش ءاسكلا ةرمتسملا. انأ بحأ حقاً تكل

 صلاورة، يهف ينركذت ةركفب يكسنيبيب وحلل "نجس لتاقملاني، اياحض فنعلا الوأ، ةدوعلاب لإى

 جيسنلا يعامتجالا"،330 بودةوع تراويتس كوان ىلإ "امعللل ميظعلا يف اعإدة جسن داصتقالا

 يناسنإلا، ةيلمع رثإ ةيلمع، جتنموًا رثإ جتن، صوانعة رثإ نصاةع، يف عودة ىلإ اداصتق
 ضرألا".331

 بملادأ وألالل: قلخ أخقال عالنةيف ةميدتسم وحن ةايحلا مرباهت ةسراممو ةيفنعال نأشب كلل

 ةلكشم ددهت ةايحلا.

 (2) ركذت نأ ئاسولالل تاياهنلاو ةدحاو ريغ ةلباق ماسقنالل. امو ازيلل اذه بئاغًا نع نمهفا.

 فالتإف ألاشراج، أو فصق علايتادا، أو قاحلإ تاناهإلا نيثحابلاب، أو ضرعلا يهابتملا للصور

 ةبعرملا يحللوتانا ةيربخملا يتلا بذعتت - كلت ئاسولالل ترشن مسلا يذلا هم عنومزا لعى

 هتميزه. اهنإ ةظحالملا يتلا انأدب اهب هاذ باتكلا، ثيح يغبني انيلع الأَّ نكون ضد اذه نلاوع أو

 اذك نم فنعلا، بلل ضد فنعلا هتاذ.
 

329- James, William S. The Moral Equivalent of War, in Memories and Studies. New York: 
Longmans, Green & Co, 1911, pp. 290f. 

 

 
331 - Cowan, Stuart. “A Design Revolution,” Yes!, summer, 1998, p. 30. 

270 

330 - (يببينيكس)
 



 (3) اثلاث، تذكر أن نعاللاف هو ملع. يفف رصعلا ثيدحلا ايذل شيعن هيف، انئش أم انيبأ، لن

 حلفن يف مايقلا فنعاللاب ىلع ح�د�ةب (مع أانن سننوك دعبأ عن فنعلا اهنيح). اننإ ةجاحب لإى مقطن

 مغرم ءيضي انل بردلا نم ةهج، فشكيو انل رطاخملا ةنماكلا نم ةهج ةيناث. صت ر لو أانن

 اندقتعا، ىلع يبسلل اثملا،لل نأ ةياكحلا ةيزمرلا نع كلت مألا ةحماستملا يف ايجروج تناك تعني

 هنأ يغبني انيلع كرت كلل كئلوأ لاذني اوكهتنا ةمرح ةايحلا سيرنوح حرميوون. ال ىلع طإلاقال.
 اننإ حماسن من كلل انبولق (أو ننضالل من أجلل لذك اثملالل)، لكن نعدام جرخي فنع نيرخآلا عن

 ةرطيسلا هنإف مهيلع - انيلعو - نأ دعتبن عن قيرط ىذألا. جأ،لل حماس، نم كلجأ تنأ إاذ لم

 نكي نم أجلل دحأ رخآ. معن، معتسالل حماستلا نم جألل ةداعإ ةنسنألا ملاوصةحلا. لنك ال تعض

 سانلا يف قيرط ىذألا بقلل أن اونوكي قد اولان ةصرفلا ةداعتسال مهتمالس ةيلقعلا. بقولل كلل يشء،
 ركذت نأ انفنعال نل نوكي ماكالً ام لم رباثن ىلع اؤسلل انسفنأ: ام ببس ههذ ةلكشملا؟ نيأو تكنم

 تاطابترالا ريغ ةيئرملا؟ امو يذلا انعسوب هلمع عنمل ثودح ثملل هذا رلابع ةيناث؟.
 شيعي وپلل وينآ امك نكمي نأ شيعن ننح عيمجًا. امدنع تيضمأُ يونيم يف امهتعرزم يف

 طسو ناغشتيم - نيموي الب ماعط زهاج نم نزاخملا أو ئاسولل مالعإ - عتّلتمُ ريثكلا عن

 جتلا �مةيع، يتلا تناك راد ذنم دقع نم نمزلا أو أكرث،
 ةعرزملاف

 ةعارزلا ةموعدملا جت �مايعً.

 تسيل درجم ةيلمع ةيلئاع، الو معالً يحبرًا (عم أن اوحألل پولل ينآو ةنسح، ضنم قاطن

 امهتاجايتحا ةلوقعملا). امهالكف مأتملل مزتلم، امهسيسأتبو  ملازةعر ةيعمجتلا اقلخ سسؤمة ةمهم

 ردقب ام يه ةعضاوتم امل متّثهل نم ملاع يداصتقا موزٍا سانيب باحصأ بويجلا ثملاقوةب في

 ةفاك ءاحنأ ملاعلا. يفف عرازملا، يفو جتلا �متاع، يفو نكامألا ةيتابنلا الةددحم، نايحأوًا يف

 قطانملا حملاصةرو يف يرارب ةنيدم ةريبك، دعتبي سانلا نع داصتقا املالل وقهمي، ةقيرطب تشهبا

 ام انمق هب يف تانيتسلا، نكل ةربخب ةيلمع ربكأ ريثكب. دقو ودبي وپلل ينآو نييبعش امدنع نابلحي

 راقبألا، امهنكل اضيأً نابوجي ملاعلا ءاقلإل تارضاحملا حولل عمل اكيمانيدلا ةيويحلا ديدجلا/اميدقل.

 قمعتي فنعاللا يف ةعرزملا ةيعمجتلا. حضوتو ينآ: "كانه ةسرامم ةلماك اعإلدة ايحإء

 ضرألا يتلا شيعن اهيلع. يفف تقولا يذلا صحتلل هيف ىلع كتوق، غتتىذ ضرألا ضيأًا،

 ةقيرطبو تسيل قألل". هوذا زواجتي "مادتسملا"، دقو حدث يل: رثكأو ماهلإًا نم لتك لاكلةم

 ةمدختسملا ريثكًا. يتدعاسمف لـوپلل ينآو في ماعطإ مهتارقبا ةعبرألا، ءاورإو اهشطع، اهبلحو،

 ثدحتلاو اهعم (دقل تلمعُ يف بلح راقبألا كشبلل ديج، نم جألل ىتف لكوربني)، أتّثترُ معب ٍق

 امهتقالعب عم تاناويحلا. اقحالو، ناك يقيدص فيتس ركفتي: "لسي انيدل ةركف عام سخرهان.

 ةقرفتلاف ةيرصنعلا تسيل طقف يف نجوب ايقيرفأ، تسيلو ةقلعتم رشبلاب بسحف". بييغتبف
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 يحلاوانات عن انعراوش نعو انراظنأ، مهيفنو ىلإ حداقئ اويحلاتان تابلحو كريسلا، ننح
 رسخن، مهو نورسخي، ىتحو داصتقالا رسخي. امأ فنعلا حبريف. امكو اقلل فوسليفلا: "لابسنةب

 نمل مجحي عن [إيءاذ] كلل ضبان ةايحلاب... نوكيس رثكأ حذارً ريثكب كلي ال حرجي أولكئ لاذين

 نم نوعه صاخلا. نكل لاذي رصحي لادعلاة ناسنإلاب دحوله يكون لعى عتساداد، ثملل نم كينو
 يف ناكم قيض، ذبنل ملظلا.332

 ام هترز يف نيذه نيمويلا كان ةعارز عالنةيف. امكو تغاص ينآ كلذ: "ننح ال هركن

 ارشحلات تلاي صتمت تاراصع تاتابنلا، الو ميثارجلا، الو حىت ناذرجلا". نكل ةرم ىرخأ، هاذ

 ينعي تكر اجلرذان ثبعت يف ناكملا. دقف ثدح اذت ةرم نأ لكأَت لاقواضر� اسلملاء بحوب

 مهراضخو ةصاخلا، نكل نعدام بدؤوا بالهرولة يعبداً  نع مهتالئاع ةاقالمل األطافلل ال

 ("هوأ، يرظنأ امام، كم هو ريثم مامتهالل هاذ باجنسلا")، ناك بجي ىلع وپلل ينآو فعلل راقبألا

 اماق بذكل، لنك الب ةيهارك. لدق امدختسا س �ماً ةرم، يف ةلاح ئراوط (طألافالل، مع ئازلارني

 ءيش ام. دقو

 كلذ)،  ونم ثم ج اب اجالعً قداميً ريغ رم ح، ثيح اعمج مكتانو ودبت يل رثكأ اهبشً اسبحرتا

 ثبكام اهنم ىلإ ملعلا (يدعوها وعرازم اكيمانيدلا يحلاوةي "ماعلل عيجشت")، ونتحج. لم دعي كانه

 �وتارف (يحتاناو ثدةيي من

 َغ

 ذرج ىلع مدى رظنلا. تلاقو ينآ ةئبنتم: "ىتح لو كنا يف مزانتعر

 ةبتر ضراوقلا)، نل اههركن".

 اهنإ حقاً ةنمزأ ةريثم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

332 - Taylor, Thomas, translator. Porphyry on abstinence from animal food. New York: Barnes and 
Noble, 1965, p. 140. 
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