
:اكع نم نيلجر ةصق

 Kjell  يئاقدصأ عم روحاس تيب يف امهلزنم يف ءانه هتجوزو  ىسوم وبأ ترز
  نم نيلجر  نع ىكحت ىتلاو اهبتك ىتلا هصقلا ىسوم وبأ انل ىور  . Ingerو
 بورحلا  نم ديدعلا نع ثدحتت ةصقلا هذه .ةبكنلا دعب يضارألا ربع مهتلحرو اكع
 ضعب  هذه .۱۹٤۸ ماع ذنم  ينيطسلفلا بعشلا اهب رم ىتلا يسآملاو  حباذملاو
.هتياور نم تافطتقملا
 
 هذه ،اكع نم ينيطسلف لجر ةياكح لالخ نم يباتك يوتحم نع ةركف مكيطعأ نأ دوأ 
.م۱۹۸۲ - م۱۹٤۸ نيب ام ةرتفلا لالخ نييىيطسلفلا لك ةصق سكعت ةياكحلا
 المكأ يتح ةسردملا سفن يف اسردو يحلا سفن يف هل قيدصو ريغصلا يبصلا اذه شاع
 امنيب ةماعلا لاغشألا ةرازو يف دمحأوبأ لمع .لمع ىلع الصح مث نمو عباسلا فصلا
 طبرت تناك .سانلا ةدعاسمب اماق امهلمع لالخ نم .ةحصلا ةرازوب بيبحوبأ قحتلأ
 نابرشي ثيح يحلا ىهقم يف نارماستي اناك ، امهت أشن مكحب  ةيوق ةقادص امهنيب
  اناك  يناطيربلا مكحلا مايا ةيعوبسألا ةلطعلا ثيح دحألا موي يف .ةلواطلا نابعليو ةوهقلا
.ةنيدملا روس جراخ امهيتعرزم ىلا  نابهذي

 رطضأ امم افيحب عضولا روهدت ،افيح نورداغي نويناطيربلا أدب امنيحو ۱۹٤۸ ماع يف
 بهذ ثيح  اكع ناكس رداغ كلذكو فنعلا نم ًابره ًارحب و ًارب ةرداغملا يلا ناكسلا
 ةرداغم يف بغري ال ناك دمحأوبأف ،اهجتي نيأ ىلا ناقيدصلا فلتخأ .نانبل ىلا مهمظعم
 يأ هل سيل نأب نيقي ىلع ناك  هنإ امك ،ةنيدملا نم تناك  هتجوز نا ثيح ةنيدملا
 ةياهن يف نكلو.ةرداغملل رربم دجي مل اذكهو دوهيلاو برعلا نم رثك هئٓاقدصأو  ءادعأ
 زهجي لجرب اوقتلأ ثيح ةيرقب وفقوت  مهقيرط يف .ليحرلل  ًاعيمج اورطضأ رمألا
 نأ هناكمإب ناك اذإ لجرلا دمحأوبأ لأسف ،عقوتملا نم هتلئاع ذاقنإ لجأ نم ليحرلل
 هلزنم ىلا لجرلا داع ،نانبل يلا سيلو نينج ىلا نوبهاذ مهنأب لجرلا هربخأف ،هعم مهذخأي
 ءزجلا يف ةيقبلا بكرو قئاسلا بناجب ناتجوزلا تبكرف ،هتلئاعب ءاجو هعاتم نم ليلق مزحو
 نم اوتأ نيرخآ نيئجالب ظتكت اهودجو ثيح نينج يلا بكرلا لصو .ةنحاشلا نم يفلخلا
 ،مهل ًانكسم ةرجش اوذختأف ،نوتيزلا راجشأ تحت نونطقي مهعيمج ،ةروا�ا ىرقلاو افيح
 فرع .ءارعلا مادختسإ ءاسنلا ىلع بعصي ثيح ضيحارم دوجو مدع ةلكشم مهتهجاو



 ،مهل ًانكسم ةرجش اوذختأف ،نوتيزلا راجشأ تحت نونطقي مهعيمج ،ةروا�ا ىرقلاو افيح
 فرع .ءارعلا مادختسإ ءاسنلا ىلع بعصي ثيح ضيحارم دوجو مدع ةلكشم مهتهجاو
 لاحلا نسحتف ،نيتميخ ىلع لصحو مهيلإ بهذف رمحألا بيلصلل ةثعب كلانه نأ دمحأوبأ
 نيئجاللا ليغشتو ةثاغإل ةيلودلا ثوغلا ةلاكو تتأ ةدم دعب .اورقتسأو كلذ دعب
 يف رارقلا يوذ ةقث لانو ،بتاك ةفيظو يف  دمحأوبأ مهعم لمعو )اورنألا( نيينيطسلفلا
  اورنألا تررقف ةيلاب مايخلا تراص ماع دعب .رومألا نم ريثكل ًاعجرم حبصأف ةلاكولا
 ةنيدم يف نكاسم ءانب متو لمعلا اذه ميظنت يف هتربخب دمحأوبأ دعاسو نكاسم ءانب
 ثيح احيرا برق هتلئاعلو هل نكسم ىلع دمحأوبأ لصح .اهلوح يتلا قطانملاو احيرأ
 نأ ىتح كانه لاحلا مهب رقتسأو ةيهيجوتلا يف ربكألا هنبإ حجن ، هدالوأل سرادم دجوت
 .اكع نوسني اوأدب دالوألا

 احيرأ كلذ يف امب )ةتسلا مايألا برح( نيطسلف ةيقب ليئرسإ تلتحإ ۱۹٦۷ ماع يف
 يلا اوبهذ ةرملا هذه يفو ،ًاددجم رارفلا  ىلا ناكسلا رطضأ امم اهب ةطيحملا قطانملاو
 راصو مهتقث لان ةقباسلا ةتربخ ببسبو اورنألا ةلاكوب ًاضيأ دمحأوبأ قحتلأ ثيح نامع
 .لزنم ىلع لصحو كانه نيئجاللا ميخم نع ًالوئسم

  مهل ىدصت ، ندرألا رهن قرش ةماركلا ةيرق نويليئارسإلا مجاه ۱۹٦۸ ماع يف
 تابابدلل يدصتلا ىف نينيطسلفلا ةلاسب نويندرألا ىأر امدنعو فنعب نوينيطسلفلا
 اودقفو ةكرعملا ليئارسإ ترسخف نيينيطسلفلا بناجب اولتاقو ةكرعملا ىلا اومضنإ ةيليئارسإلا
 .ةكرعم رسخت نأ نكمي ال ليئارسأ نإ ةروطسأ تطقس كلذبو .ىرسألاو دونجلا نم ريثك
 بجنأ يذلا رغصألا هنبإل هجوز دمحأوبأ راتخأ . ةكرعملا كلت ىف دمحأ هنبإ دمحأوبأ دقف
.دمحأ هيخأب انميت دمحأ هامس  ًادلو
 رثكأ طقسف نيينيطسلفلا نيسح كلملا لتاق ثيح ۱۹۷۰ دوسألا لوليأ ءاجو ثادحألا تلاوتو
 مهمامأ نكي ملو ندرألا نم رارفلا ىلإ ةتلئاعو دمحأ وبأ رطضأ ،ىنيطسلف ۲۰۰۰۰ نم
 ىف اولصو ،قشمد ىف كومريلا ميخم ىلا اوبهذ ثيح ،ايروس يلا الامش  باهذلا ىوس
 وبأ بهذ حابصلا ىف .ىلاتلا مويلا حابص  لؤوسملا ةلباقمب اودعوو ليللا نم رخأتم تقو
 قيدص دهاش ثيح ةاجأفملا تناكو ءادهشلا يح نم ةتلئاعل روطفلا تايجاح ءارشل دمحأ
 ،هب ترم يتلا ثادحألا امهنم لك ىكحو باحرت دشأ هقيدص هب بحر ،بيبحوبأ هرمع
 ىتأي نأ دمحأوبأ ىلع بيبحوبأ حرتقأف كومريلا ميخمب مهنأ دمحأوبأ نم بيبحوبأ فرع
 ناكس مظعم كلذكو عسوأ لمعلا صرف نأل توريب نم برقلاب رتعزلا لت ميخم ىلأ هعم
 برح تعقو   .هعم بهذو هتلئاع ذخأو دمحأ وبأ قفاو .اكع يلاهأ نم مي¥ا اذه



 ناكس مظعم كلذكو عسوأ لمعلا صرف نأل توريب نم برقلاب رتعزلا لت ميخم ىلأ هعم
 برح تعقو   .هعم بهذو هتلئاع ذخأو دمحأ وبأ قفاو .اكع يلاهأ نم مي¥ا اذه
، هتلئاعو ىناثلا هنبإ دمحأوبأ دقف اهنيح .۱۹۷٦ رتعزلا لت ةرزجم اهجئاتن نم هيلهأ
 اهراهنو اهليل يضقت تراصو هعجافلا لوه نم اهلقع هحوزلا تدقف .طقف هتجوزو وه ىقب
 تأده امدنع .اهبناجب نوكي نأ ىوس هلعفي ام دمحأوبأل سيلو ءاكبلاو ليوعلا ىف
 ةفئاط نم نسم لجر لزنمب اّرم قيرطلا ىفو  ًابونج هتجوزو دمحأوبأ بهذ اليلق رومألا
 قيرطلا ىلا امهدشرأ مث  اليلق احاتريل مهكرتو ماعطلا ضعب لجرلا مهل مدق ،زوردلا
 ،تادعاسملا ضعب ىلع لوصحلا مهنكمي ثيح اديص نم برقلاب نيئجالل ميخم ىلا ىدؤملا
.كانه ىلا هتجوزو دمحأوبأ بهذف

 ذخأ ،نيينيطسلفلا نم ريثك لتق ثيح اليتاشو اربص رزاجم تثدح ۱۹۸۲ ماع ىف
 ىف . ًانكسم اودجي نأ مهنكميو هريثك لزانم تلخ ثيح كانه ىلا بهذو هتجوز دمحأوبأ
 تراصو هتجوز ةحص تروهدت هرتفلا كلت ىف ،مهنيب اميف نوينيطسلفلا لتتقإ ءانثألا كلت
 حبصأو اضيأ ىه تتامو ىران قلطب تبيصأ ،اهسفن ىلا اريثك ثدحتتو عراشلا ىلا جرخت
.اديحو دمحأوبأ

 ماقأو بيبحوبأ هب بحر ،بيبحوبأ هقيدص ثيح رومادلا ىلا باهذلا دمحأوبأ ررق كلذ دعب
 ةبجولا دعب .نيقباسلا اكع يلاهأ نم دمحأوبأ نوفرعي نم لك اهل اعد ءاشع ةبدأم هل
 نييلئارسإلا ضعبل  ًادهشم نويزفلتلا ضرع ،نويزفلتلا ةدهاشمو ةوهق ناجنف لوانتل اوسلج
 لواح ،هيلع ًايشغم طقس ىتح دهشملا اذه دمحأوبأ  يأر نأ امف ،نوبرشيو نوصقري
 رمأ هنأب هيلع اودرف تيأرام متيأر له مهلأس هيعو ىلا داع املف ءاملاب هتقافإ هقافر
 يف هلزنم ةقيدح يف نوصقريو نولفتحي اوناك مهنأب  مهربخأف موي لك هدهاشن يداع
 يفشتسم يلا هلقنب بيبطلا رمأف مي¥ا ةدايع يلا هب اوبهذ يلاتلا مويلا يف .اكع
 عمجف ،جالعلا ةفلكت كلمي ال دمحأوبأ نكلو ريطخ هضرم نأل توريبب ةيكيرمألا ةعماجلا
 نيبت ثيح  يفشتسملا ىلا هلقنو رومادلاب نيدوجوملا اكع يلاهأ  نم لاملا ضعب بيبحوبأ
.ةيلمعلا ةروطخل هجالع نكمي الو خملا يف مروب باصم هنأب

 اههجاو يتلا براجتلاو ةاناعملا ةيقيقحلا ةصقلا هذه لالخ نم  يكحأ نأ تلواح
 يف ناكم يأ نم وأ افاي نم ةرسأ عم تثدح نوكت نأ نكمي يتلاو نوينيطسلفلا
 يف  ،ةتسلا مايألا برح يف ، ةبكنلا يف مهل ثدح ام لوقأ نأ طقف تدرأ .نيطسلف
 مهل ثدحيسامو رومادلاو رتعزلا لت ميخم يف مهل ثدح امو ،دوسألا لوليأ يف  ،ةماركلا



 يف  ،ةتسلا مايألا برح يف ، ةبكنلا يف مهل ثدح ام لوقأ نأ طقف تدرأ .نيطسلف
 مهل ثدحيسامو رومادلاو رتعزلا لت ميخم يف مهل ثدح امو ،دوسألا لوليأ يف  ،ةماركلا
 ةياهنلا  يفو ،اهدارفأ عيمج تدقف ،ةديعس تناك يتلا ةلئاعلا هذه .قحال تقو يف
 .لاحلا روسيم ناك نأ دعب ًائيش كلمي ال ،ًاديحو لجرلا حبصأ

    


