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" روبرث دوالن"بقلم 

 
ٌٓ رصذق وُ عيفيذ أْ رىْٛ عشلبؼًب ، ٚ٘ٛ ِٓ فصيٍخ اٌغّٛسيبد اٌزٝ رميش فٝ إٌّبؼك 

اٌجبفخ ِٓ جٕٛة أفشيميب ٚيّىٓ أْ يٕمؽك لٓ اٌؽمبَ دزٝ يغبلذ فٝ سلبيخ صغبسٖ ٚيجٍظ فٝ 

ثيزٗ دزٝ رغزؽيك لبئٍزٗ ٚأصذلبؤٖ اٌخشٚط ٌٍمشبء
(1)

 . 

 

؟ " اٌجمبء ٌألصٍخ "ديٛأبد ِغبلذح ؟ ِبرا دذس ٌٍفىشح اٌزٝ رٕبدٜ ثٙب ٔفشيبد اٌزؽٛس ٚ٘ٝ 

 

اٌزٜ يؽٍك صشخخ لبٌيخ لٕذِب يشٜ صمًشا يمزشة ؟ فزؽيش وً " اٌذبسط"ِٚبرا لٓ اٌؽبئش 

ٌىٓ اٌؽبئش اٌيمؿ يعك ٔفغٗ فٝ خؽش شذيذ ئر . األعشاة اٌّجبٚسح ِّب يشثه اٌؽبئش اٌّفزشط 

صشخزٗ اٌّذزسح ثبلزشاة اٌخؽش رجمٍٗ اٌٙذف األٚي ٌٍٙجَٛ ثيّٕب رىْٛ اٌؽيٛس األخشٜ اٌزٝ 

عّمذ صشخزٗ لذ فشد ٘بسثخ
(2)

 . 

 

" . اٌجمبء ٌألصٍخ "ديٛأبد ِغبلذح ؟ ٘زا األِش يجذٚ ِٕبلًعب ٌّجذأ 

 

ديٛأبد اإليضبس وّب ُيؽٍمْٛ )رّزٍٝء اٌٍّّىخ اٌذيٛأيخ ثأِضٍخ لذيذح ِٓ اٌذيٛأبد اٌّغبلذح 

ًٛا جشيًذب أٚ ثبئًغب . (لٍيٙب ًٛا ِشيًعب ِٓ فصيٍزٙب ٚرشفط ِغبدسح لع . لذ رغبلذ اٌذيزبْ لع

لذ رٍذغه ٔذٍخ ئرا الزشثذ . اٌمشدح رٍزمػ ِٓ فشاء اٌمشدح األخشٜ اٌجشاغيش ٚاٌؽفيٍيبد األخشٜ 

اٌزئبة ٚاٌىالة اٌٛدشيخ . ِٓ خٍيزٙب ٚرٕٙٝ ثزٌه ديبرٙب فٝ ِذبٌٚخ ٌذّبيخ اٌّغزمّشح وٍٙب 

. رذعش ٔصيًجب ِٓ اٌفشيغخ ٌشفمبئٙب فٝ اٌمؽيك اٌزيٓ ٌُ يشبسوٛا فٝ اٌصيذ 

 



فٝ اٌزجبسة اٌزٝ رّذ رذذ اٌّشالجخ ٚجذ اٌجبدضْٛ أْ لٕذِب رزمٍُ اٌفئشاْ ٚاٌمشدح ظغػ ِمجط 

ِب ٌٍذصٛي لٍٝ اٌؽمبَ فأٙب رجؽئ ِٓ ظغؽٙب لٍٝ اٌّمجط ئرا أسعً اٌّمجط صذِخ وٙشثيخ 

ٌمشد أٚ فأس آخش
(3)

 . 

 

ً٘ رغزؽيك ٔفشيخ اٌزؽٛس رفغيش ٘زا اٌغٍٛن اٌزٜ يذي لٍٝ اٌشلبيخ ٚاال٘زّبَ ؟ لٍٝ وً دبي 

ِٓ ال يصبسق ٌٍجمبء دًيب ٌٍٚزىبصش عُيّذٝ أصٕبء إٌّبفغخ اٌششعخ "فاْ ٔفشيخ اٌزؽٛس رمٛي ثأْ 

"اٌّمشٚفخ ثبالٔزمبء اٌؽجيمٝ
(4)

 . 

 

" دارويه"الىاجون وفقًا لـ

ٌٍزؽٛس ثبالٔزمبء اٌؽجيمٝ أٚ ثبٌجمبء ٌألصٍخ سٚط ٌفىشح أْ األفشاد اٌزيٓ " رشبسٌض داسٚيٓ"رفغيش 

عيىْٛ ٌُٙ فشصخ أفعً ٌٍجمبء لٍٝ ليذ "ٌُٙ ِيضح رّيضُ٘ لٓ اآلخشيٓ دزٝ ٌٛ وبٔذ ثغيؽخ 

"اٌذيبح ٚإلٔجبة ٔفظ أٔٛالُٙ
(5)

اٌذششاد اٌخعشاء اٌزٝ رزغزٜ لٍٝ األٚساق اٌخعشاء  . 

ٚاٌذششاد إٌّمؽخ اٌزٝ رجٍظ لٍٝ أشجبس اٌضاْ إٌّمؽخ عيصمت لٍٝ أٜ ؼيش ِالدفزٙب 

. ٚصيذ٘ب أوضش ِٓ أٜ دششح أخشٜ ٌٙب ٌْٛ رغًٙ سؤيزٗ 

 

ٌزا اٌذيٛأبد اٌزٝ رزّيض ثصفبد ِميٕخ عزىْٛ أٚفش دفًب فٝ اٌّذبففخ لٍٝ ديبرٙب ٚاٌزىبصش ، 

. ٚ٘زٖ رجذٚ ٍِذٛـخ صذيذخ ِٕٚؽميخ 

 

ِٓ : "ر٘ت ألثمذ ِٓ رٌه ٚٔبدٜ ثأْ ألً رغييش يإرٜ اٌفشد عيزُ اٌمعبء لٍيٗ " داسٚيٓ"ٌىٓ 

٘زا االدزفبؾ . اٌعشٚسٜ أْ ٔزأوذ أْ أٜ رغييش يذذس ألً دسجخ ِٓ اٌعشس عُيذِش ثىً لغٛح 

ثبٌفشٚق اٌفشديخ إٌّبعجخ ٚاٌمعبء لٍٝ االخزالفبد اٌعبسح أعّيٗ ثبالٔزمبء اٌؽجيمٝ أٚ اٌجمبء 

"ٌألصٍخ
(6)

 . 

 

صذيذخ ؟ ديٛأبد اإليضبس " داسٚيٓ"ٌّبرا رٛجذ ديٛأبد لذيذح ِغبلذح ئرا وبٔذ ٔفشيخ 

رغزٍٙه ؼبلخ وجيشح فٝ ِغبلذرٙب ٌٍذيٛأبد األخشٜ ثذْٚ أدٔٝ اعزفبدح ِجبششح ٌٕفغٙب
(7)

 . 

ِبرا يذفك اٌذسفيً ٌفمذاْ ؼبلخ ٘بئٍخ . اٌجمط يعك ديبرٗ فٝ خؽش ٌّغبلذح أٚ سلبيخ اآلخشيٓ 

ٌُٚذ ِيزًب دزٝ يزمفٓ اٌجغذ ٚيزذًٍ فٝ اال٘زّبَ ثجغذ ٌِٛٛدٖ اٌزٜ 
(8)

 ؟ ِٓ اٌّإوذ أْ ٘زٖ  

اٌؽبلبد اٌّٙذسح لٍٝ أشيبء ثال فبئذح ثبٌّشح وبٔذ عزخزفٝ أصٕبء اٌزؽٛس اٌّضلَٛ ٌٍذسفيً ، ئرا  



. صذيًذب " داسٚيٓ"وبْ 

 

 

 

ُلشف لٓ اٌذّبس اٌّخؽػ 

أٔٗ يزجٗ ٔذٛ ِب يٙبجّٗ 

. ٌيذّٝ صغبسٖ 

 

 

 

 

 

ِٚبرا لٓ لشدح اٌجبثْٛ اٌزٝ رغبلذ ثمعٙب اٌجمط ئرا دخً أدذُ٘ فٝ ِمشوخ ؟ أٚ اٌذّيش 

اٌّخؽؽخ اٌزٝ رزجٗ ٔذٛ ِٙبجّٙب ٌذّبيخ صغبس اٌمؽيك ٚاظمخ ٔفغٙب فٝ ِشِٝ اٌخؽش ثذاًل ِٓ 

أْ رفش ٘بسثخ ؟ أٚ اٌغشلبغ اٌزٜ روشٔبٖ عبثمًب فٙٛ يشلٝ ٚيٙزُ ثصغبس لذ رىْٛ ٌيغذ صغبسٖ ؟ 

 

دبٚي " . داسٚيٓ"الدؿ لٍّبء اٌزؽٛس اٌّشىٍخ ، يجذٚ أْ اٌذيٛأبد اٌّغبلذح رزذذٜ ٔفشيخ 

. ثمط اٌمٍّبء اٌٛصٛي ئٌٝ ِجشساد رفغش ٘زٖ اٌّشىٍخ 

 

مبرراث واهيت 

أٚ ٔذٛ " ِٕفمخ اٌجّبلخ"فىشح رمٛي أْ اإليضبس يزؽٛس ٔذٛ " ٚايٓ ئدٚاسدص" لذَ 1962فٝ لبَ 

"ِٕفمخ األٔٛاق"
(9)

دبي اٌجّبلبد اٌزٝ ثٙب ألعبء رإصش اآلخشيٓ لٍٝ ٔفغٙب ـ ديٛأبد  . 

. ِغبلذح ـ أفعً ِٓ اٌجّبلبد راد اٌذيٛأبد األٔبٔيخ ، ٌزا فمذسح رذٍّٙب أوضش 

 

ِبرا ٌٛ أْ فشًدا ِزذٛاًل أٔبًٔيب ـٙش فٝ . ٌىٓ الزشف لٍّبء اٌزؽٛس ثٛجٛد ليٛة فٝ ٘زٖ اٌفىشح 

ِجّٛلخ ئيضبسيخ ٚاعزؽبق رجٕت رمذيُ اٌّغبلذح ٌىٕٗ فٝ ٔفظ اٌٛلذ يغزفيذ ِٓ اآلخشيٓ ؟ يمش 

"عيٕٙبس إٌفبَ وٍٗ"ٚعػ اٌّجّٛلخ " اٌجيٓ األٔبٔٝ"لٍّبء اٌزؽٛس ثأْ ئرا أزشش ٘زا 
(10)

 . 

 

٘زٖ إٌفشيخ رأخز فٝ االلزجبس أْ ِمفُ " . اخزيبس األلبسة"رُ الزشاح ٔفشيخ أخشٜ ٚ٘ٝ 

إٌفشيخ فٝ شىٍٙب األعبعٝ رمٛي . اٌّغزفيذيٓ ِٓ اٌغٍٛن اإليضبسٜ ألبسة ٌٍذيٛاْ اٌخذَٚ 

وؽفً ٌزا فّغبلذره ألر أٚ ألخذ فٝ اٌجمبء لٍٝ  (إٌصف)يشبسوه األر أٚ األخذ فٝ جيٕبره "



أٚ ثّمٕٝ آخش لًّ )ليذ اٌذيبح أٚ فٝ اٌزٕبعً ِمٕب٘ب أٔه رغبلذ فٝ رخٍيذ اٌجيٕبد اٌخبصخ ثه 

وأٔه رذّٝ ؼفٍه ثبٌعجػ (رذغيٓ فٝ صذخ اٌجيٕبد
(11)

  . 

 

ٌىٓ لٍّبء اٌزؽٛس يمزشفْٛ ثٛجٛد ليٛة فٝ ٘زٖ اٌفىشح أيًعب ، ال يٛجذ ثبٌىبد رذغيٓ فٝ صذخ 

اٌجيٕبد لٕذِب يىْٛ ِزٍمٝ اٌخذِخ أًخب لجًٛصا أٚ أخًزب أٚ ألبسة آخشيٓ صمت لٍيُٙ أْ يجمٛا 

لٍٝ ليذ اٌذيبح ٌّذح أؼٛي
(12)

   . 

 

لغير  فّبرا لٓ األِضٍخ اٌمذيذح ٌٍّغبلذح اٌّٛجٙخ األقاربٚدزٝ ٌٛ وبٔذ إٌزيجخ ِشظيخ ٌصبٌخ 

 ؟ فٕٙبن أِضٍخ ٌذسافيً ٚديزبْ عبلذد ديٛأبد ِشيعخ ِٓ أجٕبط أخشٜاألقارب
(13)

ٚفٝ  . 

ثمط اٌذبالد عبلذد اٌذسافيً ثشًشا وبٔٛا يغشلْٛ
(14)

ٚاٌمصبفيش اٌزٝ رصشر ِذزسح لٕذِب  . 

رشٜ صمًشا يمزشة فٙٝ أيًعب رذزس وً ديٛاْ لٍٝ ِمشثخ ، فٙٝ ال رذصٝ اٌجيٕبد اٌزٝ رشزشن 

. فيٙب ِك اٌؽيٛس ٚاٌذيٛأبد األخشٜ أصٕبء الزشاة اٌصمش 

 

ً٘ يٍّه لٍّبء اٌزؽٛس سًدا لٍٝ رٌه ؟  

 

اصىع بي معروفًا 

فٝ لبَ " رشايفشص. سٚثشد ي"اٌفىشح رمَٛ لٍٝ ٔفشيخ ٌـ. ِب وبٔٛا ٌيشثذٛا جذااًل ثٙزٖ اٌذجخ 

"ئيضبس ِزجبدي" ُٚيؽٍك لٍيٙب 1971
(15)

فىشح اٌزجبدي ٘ٝ رجبدي اإليضبس ثيٓ األٔٛاق ـ رمذيُ  . 

ديٛاْ رٍمٝ ِغبلذح عيىْٛ ثاِىبٔٗ ثمذ٘ب سد "اٌّغبلذح ٌغيش األلبسة ـ اٌزٜ يذذس ألْ 

"اٌّغبلذح
(16)

عألًّ ثه ِمشٚفًب اآلْ ئرا وٕذ عزمًّ ثٝ ِمشٚفًب "وأْ ٌغبْ اٌذيٛأبد يمٛي  . 

" . فٝ اٌّغزمجً

 

ثأْ رٌه ال يّىٓ " داسٚيٓ"ٌـ" اٌجمبء ٌألصٍخ"ٌىٓ أزفش دليمخ ، أٌيظ ٘زا ِب رمٌٛٗ ٔفشيخ 

ِب ِمٕٝ أْ . اٌذذٚس ؟ ِٓ اٌّفزشض أْ رميش اٌذيٛأبد اٌمٛيخ ٚرٍٙه اٌذيٛأبد اٌعميفخ 

دسفياًل لًٛيب يغبلذ ئٔغبًٔب غشيمًب أٚ ديٛأًب ِغىيًٕب ٌٚيظ دزٝ ِٓ ٔفظ جٕغٗ؟  ِب ِمٕٝ أْ 

عشلبًؼب يجمٝ ثجيزٗ ٌيشلٝ اٌصغبس ثيّٕب رخشط ثبلٝ اٌّجّٛلخ ٌٕض٘خ فٝ صذشاء وٍٙبسٜ ؟ 

 



 ال يّىٓ أْ ٔجذ٘ب فٝ ٔفشيخ ثال ؼبئً وٕفشيخ ِغبلذحاإلجبثخ اٌصشيذخ ٘ٝ أْ ٘زٖ اٌذيٛأبد اي

اٌزؽٛس ثً الثذ أْ ٔفُٙ أْ اهلل اٌخبٌك ٚظك ٘زٖ اٌذيٛأبد لٍٝ األسض ٌّجذٖ ٌٚزأديخ أدٚاس 

ٚجٛد ثمط اٌّخٍٛلبد اٌزٝ رغبلذ اآلخشيٓ فٝ االدزفبؾ . ِميٕخ فٝ اٌذفبؾ لٍٝ وٛوت األسض 

. ثٙزٖ األدٚاس ال يذ٘ش اٌجزخ ِٓ يمشف أْ اهلل ـ ٌٚيظ اٌزؽٛس ـ خٍك اٌذيبح لٍٝ األسض 

 

المساعذون  (Gobies) الجمبرى والبوجي 

: ِخٍٛليٓ يغبلذاْ ثمعّٙب اٌجمط" جبسٜ ثً"٘زٖ اٌصٛسح اٌزٝ اٌزمؽٙب اٌّصٛس اٌشٙيش رجيٓ 

" . اٌزىبفً"ُيؽٍك لٍٝ ٘زا إٌٛق ِٓ اٌّغبلذح اٌّزجبدٌخ اعُ . اٌجّجشٜ األلّٝ ٚاٌجٛثٝ 

 

 

 

. يميش اٌجٛثٝ ِك اٌجّجشٜ فٝ دفشح دفش٘ب ٚيشلب٘ب اٌجّجشٜ األلّٝ 

 

ٌٍجّجشٜ ٚـيفخ ال رٕزٙٝ ٚ٘ٝ اٌذفبؾ لٍٝ ِذخً اٌذفشح خبًٌيب ِٓ اٌؽّٝ " : "جبسٜ"يمٛي 

ٚرٌه ثذفمٗ ٌٍشِبي ٚاٌؽّٝ خبسط اٌذفشح ثّخٍجيٗ األِبِييٓ ثؽشيمخ رشجٗ اٌجٍذٚصس ٌىٕٗ ال يمذس 

. لٍٝ ئرّبَ ٘زٖ اٌّّٙخ ئال ئرا وبْ اٌّّش خبًٌيب ِٓ األعّبن اٌّفزشعخ اٌجبئمخ 

 



ٕٚ٘ب يعك اٌجّجشٜ صمزٗ اٌىبٍِخ فٝ اٌجٛثٝ اٌزٜ يجٍظ ثبٌمشة ِٓ ِذخً اٌذفشح ٚيذشعٙب ثيّٕب 

ئرا الزشة اٌخؽش يٕمش اٌجٛثٝ ثزيٍٗ لٍٝ . يإدٜ اٌجّجشٜ لٍّٗ ٚ٘ٛ ٚاظك ِجغٗ لٍٝ اٌجٛثٝ 

. اٌجّجشٜ ٔمشح خفيفخ فيٙشٚي االصٕبْ داخً اٌذفشح ثغشلخ خبؼفخ 

 

ٕ٘بن أٔٛاق وضيشح ِٓ اٌجّجشٜ األلّٝ ٚاٌجٛثٝ رٕزشش فٝ ِمفُ اٌجذبس االعزٛائيخ ٌىٓ 

" . ال ٔغزؽيك أْ ٔشاّ٘ب ِٕفصٍيٓ أثًذا
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