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 مجرتملاةمدقم

 جروجل )١5484« نيتياور نع ثيدحلاب باتكلا اذه أدب املثم

 ةمدقملا هذه أدبأسف (ىلسكه سودلأل «عاجش ديدج ملاعدو ليوروأ

 توربورل «كلملا لاجر لكد» ةياور نم لمأتلا قحتسي سابتقاب ةريصقلا
 نأ هنكمي ال ادحاو ائيش نكل ,ةفرعملا ىه ناسنإلا ةياهن» : نيراو

 : هفرعي



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 ,لعقُيس .هلتقتس اهنأ مأ هذقنتس ةفرعملا تناك اذإ ام فرعي نأ عيطتسي ال هنإ

 مأ اهبستكا ىتلا ةفرعملا ببسب لف دق ناك اذإ ام فرعي نأ عيطتسي ال هنكل : معن

 .«اهفرع هنأ ول هذقنتل تناك ىتلاو .اهيستكي مل ىتلا ةفرعملا ببب

 ! ءابدألا رشعم هللا مكل

 فلؤم امايوكوف سيسنارف هاشخي ام طبضلاب اذه .«ةفرعملا ىه ناسنإلا ةياهن»

 .ةرصاعملا ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع نم باتكلا اذه

 سلجم وضعو .زنكيوه زنوج ةعماجب ىسايسلا داصتقالا ذاتسأ وه امايوكوف

 ىف ىكيرمألا دفولا وضع ناكو .ةيجولويبلا تايقالخألل ىكيرمألا سيئرلا

 ضعبلا هربتعيو ,نيينيطسلفلل ىتاذلا مكحلا لوح ةيليئارسإلا ةيرصملا تاثحابملا

 ةياهن» نع هتركف رشن نأ دعب هتيص عاذ .اكيرمأ ىف عامتجالا ةفسالف ربكأ

 أبنت . 19901١ ماع باتك ىف ةعّسوم ترهظو . ١154.6 ماع هل لاقم ىف «خيراتلا
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 ل مجرما ةمدقم َ

 لوحتي ملاعلا نأل ,خيراتلا ةياهنب نيلرب روس ميطحتو ةيعويشلا رايهنا دعب هيف
 ىلإ هْجو ام دعب عجارتو داع هنكل .ةيطارقوميدلا ةيلامسأرلا تاعمتجم وحن

 فنأتساف ؛ملعلا ةياهنب الإ ىتأتال خيراعلا ةياهن نأب فرتعاو .دقن نم هتركف
 ةياهن نم برعقن مل ًادبأ» كيدي نيب ىذلا باتكلا ىف لوقي !هراسم خيراتلا

 مولع ىف مدقتلا نم ةلئاه ةلحرم فوج ىف ايحن ودبي ام ىلع اننأ قخا لب :ملعلا
 - هفرعن ىذلا ناسنإلا خيرات خيراتلا نكل ,ملعلل ةروظنم ةياهن ةمث سيل ..ةايخلا

 اذه ببستي نأ ىف ىقيقح لامتحا ةمثأ ! ىهتني نل ىذلا ملعلا مدقت عم ىهتي دق

 سنج ىهتني نأ ىف ةيجولويبلاو ةيثارولا فراعملا نم قحالتملا ريزغلا ضيفلا

 ببسب لتقنس له» ؟ىنفنف : انيلع بلقني ديدج ىرشب سنج انم رهظيل رشبلا
 .«؟اهانبستكا ىتلا ةفرعملا
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 هيجول ونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن - -ل

 رصتخي هنأو ةفدصلا رود شْمُهي هنأ ملعلا هب موقي ام مهأ نيب نم ناك امر

 نحن .ةيرشبلا انتعيبط ىف دوجوم هب ساسحإلا نكل ءاذه ىلإ هبتنن ال دق .نمزلا

 فقن نحن .نآ ىف اهاوهنو ةعرسلا بهرن نحن .نآ ىف اهاشخنو ةفدصلا بحن

 ؛ناذه ناك امبرو  فونخلاو بحلا نيب ام حجرأتنو لمأتن ليلج ثداح لك عم

 كتجوز تلباق .ناسنإلا «زئارغ» لك نيب نم رطخألا امه ؛فونخلاو بحلا
 نييالم نيب نم ىونم ناريح ءاقل نع ءاج ىثارولا كيك تإاؤركذتأ ,ةفدملاب

 ,نمزلا عم ءاج ىرشب سنجك ىثارولا انبيكرت . كفالا نيب نم ةضيوبب ,هقفارت
 !نامزو ةفدص نحن امنإ .ايحن اهب ىتلا ةئيبلل هعّوطي ىتح ,هلدبيو هروحي

 .اسميمص ىف انبيصي امنإ نمزلارالصِتقتإو ةفدصلا رود شيمهتو

 د دمع

 ىننأ ركذأ : 1441 رياربفهف:جيللود ٠ ةجعنلا خاسنعسا نع نلعأ امدنع

 دقلو . لاحت رأ يي اج 3076 جات ةباججتسا اذه ناك .بيرغ علهب تبصأ

 فرعأ نأ لواحأ تّيِضط .رؤصتأ/ام ىلع سانلا مظعمل ةمدصلا هذه لل انم تثدح

 نأ نود ىننأ ودبي .ىكأ# ىلا قوخلا اذه ىف :رشابلا ضفرلا اذه ىف بسلا

 دراش ىونم ناويح ةمث دعي مل .اهرود ىغلأ دقو ةفدصلاب تسسحأ دق ىردأ

 هبيكرت ددح دقو دلو قار ىح نئاثك اه ! رظتنت ةديحو ةضيوبب ةفدصلاب ىقتلي
 دق .لقُعلاب رئاكتي تابن وأ ةريعكب لثمك ٠ ازهاج هيلإ مس ءافلس ىثارولا
 هركي ؛ةيرشبلا انتعيبط» ىف ىف ىتثل . وخأ نئاك ىلإ رهاسك لاغتا»لق نئاكل ىتارو

 موقت اساسأ ةفدصلا ودغت الأ ىشخن اننإ . اندوجو ىف ةفدصلا رود شّمهي نأ

 نم ىداملا ملاعلا لك ىف كلذ متي نأ لبقن تقولا سفن ىف انكل ءانتايح هيلع

 ةداملل .انتايح ليهستل هديكأت ملعلا نم بلطنو هيلإ ىعسنو هجاتحن .انلوح

 هذه قبطنت نأ بحن ال انتعيبطب نحنو ءاهءاقب مكحت ىتلا اهنيناوق ةيحلا ريغ

 انل نإ .انعنص اهنم ىتلا ةداملا نم ربكأ رشبلا نحن .انتايح رهوج ىلع نيناوقلا

 ءارو هللا قلخ نيب نم هدحو  ًادماع ىعسيو .لمأيو فاخيو بحي ارهوج
 ! ةفرعملا
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 ل - مجرتملاةمدقم

 .«ةفرعملا ىه ناسنإلا ةياهن» نإ لوقي نيراو نكل

 ,باتكلا اذه ىف ناسنإلا خاسنتسا ةيضق امايوكوف سيسنارف شقاني امدنع

 امنإو .هيأر معدت ةعنقم ابابسأ ,قحلا ىف .مدقي نأ نود امات اضفر هضفري هدجن

 نأ ىلإ اهضحد لهسي ةكيكر نيهارب كولي هملق فزنعسي نأ دعب  ىهعني
 وه لماشلا لماكلا رظحلا نأ» ىري مث نمو ؛هضفرت لودلا مظعمو سانلا مظعم

 دق نم نيصتخملا نم كانه نكلو ؛ ىيأر ىف ءقح ىلع انه وهو .ءانه مئالملا رمألا
 .ًاريثك جضنأ ةروصب ةيضقلا هذه جلاعو بتك

 دلع دع هل

 ذنم ضرألا رمعيل ايقيرفأ نم ةروسجلا هتالحر ىف لوألا ناسنإلا رجاه امدنع

 ملو ,ضيبأ :هدّلج نكي مل ءابوروأ لصو ىتح ءانيس ربعو ؛ماع فلأ ةئام وحن

 .نينيعلاو رعشلاو ةرشبلا نكاد نأك .نيواقرز هانيع نكت ملو ,رقشأ هرعش نكي
 ريغتي نأ هرهظمل ناك مث .ىقيرفألا نرقلاب اهيف أشن ىتلا ةئيبلا عم املقأتم ناك
 ناسنإلاو .لايجألا فالآ ربع جيردتلاب كلذ مت دقلو .ةديدجلا ةئيلا عم مءالتيل

 لب ىلاعتو هناحبس هللا هقلخ اذك  هتئيب عم فيكتلا ىلع تائئاكلا ردقأ وه

 ثرَوي حبصأف .هسفن هروطت ناسنإلا رّوط دقلو ؛همئالتل ةئيبلا ريوحت ىلع ىتحو
 -ًاناسنإ حبصأ ةيثارولا هتدام ريوحت نع اهب ىنغتسي .ةيراضحلا هتازجنم

 ىمحي فيشك رعش نع اهب ىنغتسي ؛لزانملاو الشم سبالملا ركتبي :«اديزم»
 نمز ىلإ جاتحي ىذلا ةيثارولا هتدام ريوحت نم الدب ءوجلا تابلقت نم هدسج

 ,ليرط

 تاجتنم . فدعبو ةأجف انتئيب تريغت .قوبسم ريغ لدعمب نآلا ريغتت انتئيبو

 ةئيب نآلا ايحن ائنإ .انلوح نم ءىش لك روحتو تروح دق ايجولودكتلاو ملعلا
 له .اهمئالنل روحتن نأ انيلع لهف .ىضم نرق ذنم ةدوجوم نكت مل امامت ةديدج

 اهقلخ امك ةعيبطلا عم ال لماعتي نأ هنكمي ىتح «ءاكذلا» روحتي نأ انه مزليم

 لب .ًاعيرس نوكي نأ دبال ريوحتلا اذه نكل ؟ناسنإلا هعنص ام عم امثإو .هللا

 لولا ١ ١



 ةيجولونكتويبلاةروثلابقاوع ناسنإلاةياهن

 روطعلا هقحالي »نأ نم ريثكب عرسأ «ةئيبلا» ىف ريغتلا حبصأ دقلف ءادج اعيرسو

 .ءىطبلا ىثارولا

 دق ةيئاررلا ةمدنهلا نأ ىْشْخُي ؟ىئارولا روطتلا نم عرس نأ نكمملا نمأ

 ! ىثارولا روحتلا نمز ءروطتلا نمز ,نمزلا رصتخت نأ ءاذه لعفت نأ عيطتست

 نينسلا فالا وأ تائم دعب رهظي نأ ضورفملا ناك (؟قئاف) ناسنإ انعم ريهظيف

 لاتريدناين ناسنإ ناك املثم هعم ايحن رخآ ناسنإ ؛ءىطبلا ىعيبطلا روحتلا نم

 امك ناسنإلا ىهتني  ىهعنن مث لايجأ ةعضب هعم ايحن ءرشبلا عم ايحي نانفلا

 ام ىلع برح نود .ماع فلأ نيثالث ذنم لاتريدناين ناسنإ ضرقنا املثم  هفرعن

 املثم انلماعيل هعم ايحن :ةأطو فخأ ًالاثم انذخأ اذإ ءوأ ءرشبلا مامأ . ودبي
 .«ىمسأ» مهنأ نونظي ذإ .برغلا ةساس نآلا انلماعي

 ىلإ هتفاقغب»« ديزي» نأ نم ةديدجلا هتئيب ةهجاوم ىف ناسنإلا نكمتيم ىرت مأ

 ؟ثروي ام هتاذ

 د دلع دع

 نوطالفأ اهجلاع .ليوط نامز نم نيركفملا لوقع ىف ناسنإلا نيسحت ةركف نأل

 ءرشب نم لضفأ أرشب كانه نأ ةطاسبب ىنعت اهرهوج ىف ىهو ؛نوتلاجو هشتينو
 ناسنإلا .«نامربوسلا» ىلإ لصن نأ نكمملا نم هنأو .ايثارو مهنم لضفأ

 .ةدحو هلل لامكلاو_«لمكألا»

 «نوتلاج سينارف اهرشن .ةركفلا هذه ترشتنا ىضاملا نرقلا لئاوأ ىف

 ءابدألاو ءاملعلاو نيركفملا رابك نم قدصي ال ددع اهقنتعيل ىتح تعاذو

 ءاضقلاب رشبلا ةايح نيسحت ىوعدب ةينيجويلا «ةروشلا» هذه تمع .ةساسلاو
 ول ,تناكو ,ةينانلا ةيملاعلا برحلا ةياهن عم تهتنا مث ءضرملاو رقفلا ىلع
 لهجلا اهيف طلتخا «ةروث» تناك .ناسنإلا ةياهنب ًاركبم نذؤتس ءترمعتسا

 .ذنولهجي مهنأ نوفرعي ءاملعلا نكي مل .ةيشحولاب مث ,ةقامحلاب بععتلاب

 .ةيرشبلاو رشبلا ريخل نولمعي امنإ مهنأ اونظو
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 ب مجرتملاةمدقم

 رقفلا ىلع ءاضقلا» اضيأ وه ةرصاعملا ةيجولونكتويبلا ةروشلا ءاملع فده نإ

 نم فرعن انكل .ةينيجويلا ةروثلا ءابطخو ءاملعل ىماسلا فدهلا سفن «ضرملاو

 !رصبتلا مادعناب نوزيمتي ءاملعلا نم نيريثكلا نأ ةيضاملا ةريرملا براجتلا

 صخصخُشس ! ةيناث انعم نوكعل ءاينيجريلل ىفلخلا بابلا ةديدجلا ةروغلا قرطتس

 لخدعت نل .ىري ام قفو تيبلا بر اهب موقي ؛ةيلزنم ةسرامم حبصتو اينيجريلا
 نإ ةأرملل ةديدجلا ايجولودكتلا لوقتم .ةيزانلا ايناملأ ىف ثدح املغم .ةلودلا

 اهجوزلو اهل كرعت مث ؛كاذ وأ ىثارولا ضرملا اذهب باصيس هلمحت ىذلا نينجا
 انعضت .ايجولونكتلا هذه ٌةَغواَرْم . نينجلا نم اءاش اذإ صلختلل ةينيجويلا ةيرخلا

 ش .ةبعصلا تارايخلا هذه لثم مامأ

 ديزن هذهك ةطيسب اينيجوي درجم نم رثكأب دعت ةيرشبلا ةيثارولا ةسدههلا نكل ”#
 ذفنت اهنإ !هلتقب ىتح ولو  «أوسألا» لسن نم للقنو ؛لضفألا» لسن نم اهيف
 اهنإ .ةيروف اهجئاعن نوكتل لدبتو اهيف ريغت .درفلل ةيثارولا ةداملا لخاد ىلا

 ىظحت الأ بجع نمو .مدقتم ثيدح ملعب تحلم ةديدج اييجويةيضق
 .ةيقيقحلا هتيضق اهنأ مغر باتكلا اذه ىف ةجاعم نم هقحتست امب اينيجويلا

 ديدجلا ناسنإلا اذه ىلإ لصنل اهرييغت لواحنس ىتلا كلت تافص ىأ .نكل

 ؟انيلع ىضقي نأ امايوكوف ىشخي ىذلا

 ! كشالاب ءاكذلا

 مدقتلا اهعنصيو اهعنص ىتلا ةديدجلا ةئيبلا عم لماعتلا نم نكمي ىذلا ءاكذلا

 بعصي .ءديقعتلا ىف ةياغ ةفص ءاكذلاو .ىجولونكتويبلاو ىتامولعملا ىملعلا

 تانيج فصن هب لمعت ىذلا دقعملا زاهجلا كلذ خملاب طبترتو ءاهفيرعت ىتح
 فالا اهيف رثؤت .تانيجملا ةددعتم ةفص ةرورضلاب ىهو .لقألا ىلع ناسنإلا

 ىمسي ىئاصحإ سايقمب هذهك ةفص ةثارو ةيضق ةثارولا ءاملع جلاعي . تائيجلا

 ره : نيصصختملا ريغ ىدل غوارم موهفم ودبيام ىلع اذهو .«ىثارولا قمعلا»

 ىف نيابتلا ىلإ عجرت ىتلا ,ةيمكلا ةفصلل ىرهظملا نيابتلا نم ةبسنلا ةطاسبب

 اللا



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ----

 ةئيب ىف اهتاذب ةريشعب صتخي سايقم وه .ةريشعلا دارفأ نيب ةيثارولا ميقلا
 امبرو ,سايقملا اذه مهفت نييثارولا ريغ نم ريثك ءاسأ دقلو . ددحم نمز ىف ةنيعم

 ىنحنم» ريهشلا امهباتك ىف هومهفت نم أوسأ امه نياتشنريهو «ىاروم ناك
 قرطب تسيق .ءاكذلل ىثارولا قمعلل ةفلتخم تاريدقت طسوتم اذخأف «سرجلا

 امهتركف ادكؤيل 5٠/, هنإ الاقو ,ةفلتخم نامزأ ىف ةفلتخم رئاشعب ةفلتخم

 ىهف مث نمو ,ةيثارو قورف دوسلاو ضيبلا نيب ءاكذلا ىف قورفلا نأب ةقبسملا

 ةميق عافترا نأ ايسنو ؛ةئطاخلا ةركفلا هذه ىلع مخضلا امهباتك اماقأ .«ةتباث»

 املكف ,ةيشماه نوكت نأ دبال ةفصلا نأ ىنعت امنإ دحلا اذه ىلإ ىثارولا قمعلا

 ىف ةيثارولا لماوعلا ماهسإ ضفخنا .ىحلا نئاكلا ءاقبل ةفصلا ةيمهأ تدادزا

 ناك ام اذإف .(/5 ١ وحن ًالثم بصتلا تافص ىف ىه) دارفألا نيب نيابلا
 فيكف ,ةيرصنعلا امهترظن زيزعتل نايعدي امك درفلا ءاقبل ةماه ةفص ءاكذلا

 ؟(7/5+٠) ةعفترملا ةميقلا هذه هل نركت

 نأ ضرتفا نأ دعبف ,مرهفملا اذه رخآلا وه بعوتسي مل امايوكوف نأ حضاولاو
 هدجن (!!اضفخنم هربتعي ةبارغلل وهو ) 85٠/ وه ءاكذلا لماعمل ىثارولا قمعلا

 ,ةيداصعقالا دراوملاو ةنومأملا ةئيبلاو لضفألا ميلعتلاو لضفألا ءاذغلا» : لوقي

 ىلإ ةعجارلا لفطلا ءاكذ لماعم نم ةئاملاب نيسمخلا عفر ىف مهست نأ نكمي اهلك
 ! هلوقي ام ىنعم فرعي ال هنأ وهو .ًادحاو ائيش الإ ىنعت ال ةلمجلا هذه .«ةئيبلا

 رثؤي ىذلا تائيجلا نم لئاهلا ددعلا اذه لك ىلع اورثعي نأ نذإ ءاملعلل فيك

 هلقنل ةيثارولا ةحارجلا نورجي مث ءاهعقاومو اهتيوه نوددحيو .ءاكذلا لماعم ىف

 قدحتي نل لاول تورص نس ترص اذهولإ ؟نيوشلاب تاسنإلا اذه مرج ىلإ

 ىلإ هلوحي ثيحب ةيثارولا ناسنإلا ةدام روحي نأ ملعلا عيطتسي نل ًادبأ . اموي

 اي !«ناسنإلا ةياهن» هيدي ىلع نوكت نأ امايوكوف ىشخي ىذلا قئافلا ىكذلا اذه

 ! باتكلل اناونع «ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع» ب ىفتكا هتيل

 دع
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 مس ارت هقول ارجع ل ل اا امم يصل ينس بتمع

 باتكلا اذه ناك امبر .ءانعلا اذه لك قحتست ال .ةطاسبب ءاهجلاعي ىتلا ةيضقلا

 !ةيجولويبلا تايقالخألل ىكيرمألا ىسائرلا سلجملاب وضعك هرود ديكأتل ةلواحم

 ةياهنا» ىه امنإو ؛ناسنإلا ةياهن» تسيل رشبللااهيجاوي ىتلا ةلكشملا

 نييالب ةثالث نإ .اهنم دحت وأ اهفقوت نأ ايجولودكتويبلل نكمي ىتلا .«ةيناسنإلا
 هايملا مهلصت ال نويلبلا فصنو انويلب نإ .ىحص فرص نود نوشيعي رشبلا نم

 فصن نإ .ىمدآلاب قيلي ىذلا نكسلا نودجي ال نويلبلا عبرو انويلب نإ : ةفيظنلا

 لفط فلأ نيعبرأ وأ نيثالث نإ . ىمويلا ءاذغلا نم ىندألا دحلا هل رفوتي ال نويلب

 ىأ .ةدحتملا مألا ريراقت لوقت اذكه ضارمألاو ةيذغتلا ءوم ببسب ايموي نوتوسي

 ءالؤه عتمتي له ؟ةيرشبلا هتمارك ظفحي ىك امايركوف لداجي ىذلا اذه ناسنإ

 ةعيبطلا» اقح ىه مهتعيبط له ؟«ناسنإلا قوقح»و «ةيرشبلا ةماركلاب : اعيمج

 ةسدنهلا تسيلأ ؟ةيثارولا ةسدنهلا نم امايركوف اهيلع ىشخي ىتلا ؛ةيرشبلا

 عاضوأ نيسحت ىف ريبكلا لمألا ىه ةيلديصلا ةعادصلاو ةعارزلا ىف ةيثارولا

 «ناسنإلا ةياهن» ىلع فاخنو مهتيرشب ىلع فاخن ارشب مهلعجو اعيمج ءالزه

 ىف ءامايركوف مهركذتي نأ_دارنوك رتيب لوقي امك -نوقحتسي امأ .مهيف
 مامأ رصاعملا لاتريدناين ناسنإ نولغمي هدنع مهارت مأ ؟ةرقفب ولو اذه هباتك
 ىه ةيقيقحلا هتيضق نأ مأ ؟ايجول و دكتلاو ملعلا بحاص مدقتملا برغلا ناسنإ

 ؟ىكذأ رخآ ناسنإ هفلخي نأ نم .«لضفألا» اذه .«برغلا ناسنإ» ىلع فوخلا

 ؟اقح اذه قدصي . ىكذلا وهو .هارتأ . مث

 لك اهأرقي نأ قحتست ىتلا ةليمجلا اياضقلا نم ديدعلا ريغي ,عتمم باتكلا نكل

 انأ تعتمت دقلو .ماعلا ئراقلل ةمسد ةيركفو ةيملع ةبجو كشالب وهو .فقثم
 جراخ تالاجم ىف ريثكلا هنم تفرعو ,.هتمجرعب تععمتو .هتءارقب ايصخش

. 

 ريجتسم دمحأ

 ااا ١





 صخشل ةريبك ةزفق ايجولونكتلا نع باتكل ىتباتك ٌرمأ ودبي دق

 ةفاقثلا اياضق ىلع ًأساسأ ةريخألا نينسلا ىف همامتها ْبَصنا
 .نونجلا اذه ىلإ ًاجهنم كانه نأ عقاولا نكل .داصتقالاو



 9 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 . تس ريتنإ لانريشان 'ةلجم ررحم .سيراه نيوأ ىنلأس ١449 ماع لئاوأ ىفف
 ؟ خيراعلا ةياين'ئلاقم رهظ ذنم تضم ىتلا رشعلا نيدسلل اضارعتسا بتكأ نأ

 ليجيه نأ نهربأ نأ لاقملا كلذ ىف تلواح . ١5/88 فيص ىف ًالصأ رشن ىذلا

 ىأ ثدح دق نكي ملف : 1١5 ماع ىهتنا دق خيراتلا نإ لاق امدنع قح ىلع ناك

 تدطوت دق اهنأ ىأر ىتلا ,:ةيسنرفلا ةروغلا ئدابم ىدعتي ىرهوج ىسايس مدقت
 ١9485 ماع ةيعويشلا رايهنا ناك .انيي ةكرعم ىف ماعلا كلذ نويلبان راصتناب

 .ةيلاربيللا ةيطارقوميدلا وحن ضرعأ براقتل ىئاهنلا لحلاب : رفكأ ال .اناذيإ

 لدجلا نأ ىل ادب .ىلصألا ىلاقمل ةيدقن تالاقم نم رهظ اميف ىريكفت ءانأو

 اذإ الإ ًةياهن هل نوكت نأ نكمي ال خيرالا نأ وه هضحد نكمي ال ىذلا ديحرلا

 متاخو خيراتلا ةياهن 'نونعملا ىلاتلا ىباتك ىف تفَّصَْو امكو .ةياهن ملعلل تناك

 ادحاو اهَخرف ىتلا ايجولونكتلاو ثيدحلا ىعيبطلا ملعلا فّشكت ناك : زشبلا
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 لغم  نيرشعلا نرقلا تاياهن ايجولونكت نم ريثكلا . خيراتلا تاكرحم مهأ نم

 .ةيلاربيللا ةيطارقوميدلا رشن ىف ًاديج ًالماع ناك  تامولعملا ةروشب ىمسي ام

 فوج ىف ايحن ودبي ام ىلع اننأ قحلا لب ءملعلا ةياهن نم برعقن مل ًادبأ انكل

 .ةايحلا مولع ىف مدقتلا نم ةلئاه ةلحرم

 .ةسايسلل انمهفت ىلع ةثيدحلا ايجولويبلا رثأ ىف ركفتأ تنك ؛لاح ةيأ ىلع
 ةسايسلا ىلع ةئيدحلا مولعلا رثأ سردت ةعومجم نيدم عضبلو تدق دقلف

 ىباتك ىف ةيضقلا هذه لوح ىراكفأ تايادب نم ضعبلا سكعنا دقلو .ةيلودلا

 نأ تيكر هك رتسلا ياتسو يردك ةيييلتلا ةعضق تاع ىلا يفعل خيا

 ملع لثم تالاجم نع تءاج ٌةديدج ٌةيقيربمإ تامولعم ُهَْمَلُكَش دق اهل انمهفت
 ةباتكل ىتوعد نكل .ىكاردإلا باصعألا ملعو ةيروطتلا ايجولويلاو قالخألا

 رثكأ ةقيرطب لبقتسملا ىف ريكفتلا أدبأل ةصرف ناك خيراتلا ةياهن 'نع ضارعتسا



 سس ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 هنارنع ١8499 ماع تسريتنإ لانويشانلا 'ىف هثرشن ًالاقم ترمثأ :ةيجهنم
 ضيفتسم عيسوت كيدي نيب ىذلا باتكلاو . ةروزال ىف سخيلا ماحب كاردتسا

 .لاقملا كلذ ىف اهتضرع ىتلا عيضارملل

 ىلع ىباهرإلا مرجهلا دعب خيراتلا ةياهن ةيضق لوح ةيناث كوكشلا تراث
 عارص دهشن اننأل ةرملادذه ىف 70٠.1١ ربمتبس ١١ مري ةدحتملا تايالولا

 .مالسإلا نيبو برغلا نيب ( نوتجنتنه ليومص ةرابع تمدختسا اذإ) تاراضح

 ل
 : هوم جوت تناك داو عفى وجمل هذ ىلإ ت تعفد ىتلا ةيمالس

 هذه هيلإ هل

 - ثيدحلا ملعلا أشن امهنعو  ايجولونكتلاو ملعلا نأ وهف ةقيقحلا ىف ثدارحلا

 لماعم .باحسلا تاحطان ؛ةيوجلا طوطخلا .انتراضح ىف ةشاشهلا نطوم نالثمي

 .ةريرشلا ةعاربلا نم ةبرض ىف ةحلسأ ىلإ تلرحت ةثادحلازومر لك  ايجرلريلا

 باهرإلا روهظ نحل :ةيجولرببلا ةحشألا ةييمف علاببال تانكلا اذه

 مكحت ىلإ انه اهنزجوأ ىتلا ةجاحلا ىلإ ريشي امنإ ئح ديدهتك ىجولويبلا

 ملعلا تامادختسا ىف ربكأ ىسايس







 ىلإ لبسلا
 لبقتسل





 ام رطخأ ىه لتقلا ىلع ٌةرداقلا اهُتزهجأو ايجولونكتلا تالآ نكت مل
 ناسنإلا بيصي ام ره ًامئاد ناك ىلعفلا ديدهتلا كك ناسنإلا ددهي

 قرطُي نأ هيلع ركذي امدنع ثاسنإلا ددهي ريطأتلا نوناق . هميمص ىف

 .ًاقمع رثكأ ةقيقح ءادن بخيل ًاعادبإ رثكأ ًايحو

 :رجيدياه نيترام

 ايجولونكتلاب ةقلمتملا ةيضقلا



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلاةياهن

 ةمث ناك .ةيناشلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ديلاوم ةمحز ىف : 15857 ماع تدلَو

 دوقعلا ىف ىلغم أشن نم لكل ةعورملا هتالامتحاو لبقتسملا ناددحي ناباتك

 ةرم لوأل رش ىذلا) ليوروأ جروج ١/44 'باتك : نيرشعلا نرقلا نم ىطسرلا
 ماع رشن ىذلا) ىلسمكه سودلأل غاجش ديدج ملاع'باتكو ١1448( ماع
 .(94١؟

 دقف ,ذعنآ سانلا كردأ امث ريشكب ربكأ لبقتسملا نع ناباتكلا هب ابنتي ام ناك

 الكشي نأو دعب اميف ازربي نأ امهل ناك نيتفلتخم نيتيجولونكت ىلع انكترا
 نآلا هيهسن ام لوح رودت ١44814 'ةياور تناك .نييلاتلا نيليجلا ربع ملاعلا

 ةيدادبتسالا ةيروطاربمإلا حاجنل ىسيئرلا ببسلا ناك .تامرلعملا ايجولرنكت

 ةحول اذهو ,نيركسيليت ئمسي زاهج وه اينايشوأ ىف تميقأ ىتلا ةعساولا
 لزنم نم اروص تقولا سفن ىف لبقتستو لسّرُت نأ اهنكمي طئاحلا مجحب ٌةحطسم
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 ب نيتياورةصق.:لوألا لصفلا

 ةعساولا ةَزَكَراب تحمس ىتلا ىه ةحوللا هذه تناك .زبكألا خألا'ىلإ ةرسأ لك

 كنك ذاهب تلا ةرازر وو هةفيقما ةراززز وكع نق ةيماويتعللا ةايحلل

 ةكبش ةقيرط نع لعف ٌلُكو ةملك َّلُك ةبقارمب :ةيصوصنخلا ىغلت نأ نم ةموكحلا
 . كالسألا نم ةلئاه

 ىتلا ىربكلا ةيناثلا ةيجولودكتلا ةروشلا جلاعيف عاجش «ديدج ملاع» 'باتك امأ

 ىذلا عورملا رجلا كلذ ةياورلا هذه ىطعأ ام ناك دقلف «لولحلا كشو ىلع تناك

 .نآلا لوقن امك ىحلا مسجلا جراخ وأ ءمحرلا جراخ رشبلا خيرفت : وه اهزيم

 ىَكاَحُي ىتلا «تاَّسَحَلا١'كلتو «ةيروف ةداعس سانلا حنمي ىذلا «اموصلا؛'راقعو

 نع كولسلا ريوحت مث مسجلا ىف سرغي (دورتكلإ) بحال مادختساب روعشلا اهب
 تمدختسا حجني مل اذإف كردي نأ نم فعضأ ,فيعض رمتسم ريركت قيرط

 .ةفلتخم ةيعانطصا تانومره

 الغي



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلاة ياهن

 نأ نآلا اننكمي ءنيباتكلا نيذه رشن ىلع نرق فصن نم ٌرشكأ ىغم نأ دعب

 دح ىلإ ةقيقد تناك امهب ةيجولونكتلا تاؤبتلا نأ نم مغرلا ىلع هنإ لوقن
 .ًامامت ةنطاخ تناك )١984( لوألا باتكلل ةيسايسلا تاؤبنلا نإف ءعزفم
 برح عارص ىف ةكمهنم لازت ال ةدحتملا تايالولاو ىضمو ١14414 ماع ّلَح دقلف
 نم ديدج جذومن روهظ ماعلا كلذ دهش دقلو .ىتييفرسلا داحتالا عم ةدراب

 رتويبمكلا ةروث حبصأ دق ام ةيادبو «مإ ىب ىآ ةكرشل ىصخشلا رتويبمكلا

 رتيب معز امك ,تنرتنإلاب طبترملا ىصخشلا رتويبمكلا نأ قحلاو .ىصخشلا
 ةادأ حبصي مل هنأ ىوس ,ليوروأ نيركسيلتل ىلمعلا قيقحتلا وه ناك .ربوه
 ىلإ لوصولا ةّطَرُقَد : ًامامت كلذ سكع ىلإ داق امنإ :دادبتسالاو ةيزكرملل
 :ضخش لك بقاري ربكألا خألا نم ًالدبف «ةيسايسلا ةيزكرملا لاطبإو تامولعملا

 خألا ةبقارم ىف تنرتنإلاور ىصخشلا رتويبمكلا اومدختسي نأ سانلل حبصأ

 نع رك ا تانايجرفش نأ لع ناكم لك ىف: تانركشا تربجأ نا: دهبي ركألا

 - .ىه اهتطشنأ

 نم ةلسلس ىف هتيروطاربمإو ىتييفوسلا ذاحتالا راهنا نينس سمبخ لالخ ىفو
 ٍلايخ ةياورك تدبل ةقباسلا ةنمزألا ىف تثدح اهنأ ول .عئاقو ,ةيماردلا عئاقولا

 ىف عدبأو ليوروأ هراثأ ىذلا ىروتاتكدلا ديدهتلا ىفتخا.ةيسايس ىملع

 ةعقاو : نيتلصفنم اتسيل نيتعقاولا نيتاه نأ ةعرسب سائلا فشتكيل ,هتغايم

 روص بناجب  ىصخشلا رتويبمكلا روهظ ةعقاوو دادبتسالا تايروطاربمإ رايهنا
 ويدارلاو نويزفلتلا نم ًأءدب :نمغلا ةصيخرلا «تامولعملا ايجولوتكت نم ىرخأ
 ىلع هتردق ىلع دادبتسالا مكح زكتري .ىنورتكلإلا ديربلاو سكافلا ىتح

 ًارمأ اذه نم تامولعملا ايجزلونكت تلعج نأ املف ,تامولعملل هراكتحا رارمتسا

 لازت الف (عاجش ديدج مّلاع) ىرخألا ةريبكلا ةياورلل ٌةيسايسلا ٌةريصبلا امأ

 ضعبلاو ,تايجولونكت نم ىلسكه هروصت ام ريثكلا ققحت دقل .مييقعلا رظتنت
 ,ةليدبلا تاهمألا ,محرلا جراخ باصخإلا : ققحتلا ىلإ هليبس ىف رخآلا
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 لب  نيتياورةصق:لوألا لصفلا

 كل ,لافطألا عينصعل ةيثارولا ةسدنهلا .لّقعلا ىلع لمعت ىتلا ريقاقعلا

 ا تاحوتفلا نع تاغالبلا ضيفو .اهتيادب ىف لازت ال ةرونلا

 ماع ىرشبلا موديجلا عورشم نم ءاهتنالا لثم ) اهتازاحبنإو ةيبطريبلا ايجولونكتلا
 .ةروطخ رثكأ تاريفتب رذني امنلإ ٠٠

 ملاع»امئاد ىدنع زربيسف :ةعورم سيباوك نم ناباتكلا هراثأ ام انلمأت اذإ
 أطخلا نطوم فرعن نأ لهسي .ايدحت رثكألاو اقذح رثكألا هنأ ىلع .؛غاجش ديدج

 ديدشلا ههركب فورعم ثيمسم نوتسنيو ةياورلا لّطِبف : ١185 ملاع ىف
 اذه هجو ضعت نأ نارئفلل هيف نكمي ًاصفق ربكألا خألا عرتخا اذه ىلعو :ناردفلل

 ةتززع دقو ىكيسالكلا ةاغطلا مكح ملاع اذه . .هتبيبح رس ىشفي ىتح لطبلا
 خيراتلاب عجاوف نم هانفرعو هانيأر امع اريثك فلتخي ال هنكل .ايجرلونكتلا

 .ىرشبلا

 هيصي دحأ ال .حوضولا اذه لثمب رشلا رهظي الف: ؛ اجش ديدج ملاع ىف اما

 دحاو اهلاق امكو .هديري ام ىلع درف لك هيف لصحي ملاع اذه نأ عقاولاف .ىذأ

 نكمملا نم هنأو .ئدحت ال ةوقلا نأ نومكحتلملا كردأ“ ةياورلا تايصخش نم

 رمل ملاعلا اذه ىف ىلا مظنم عمتجم ىف ةايحلا ىلع مهرابجإ ال سانلا ءارغإ

 برك رأ ةشحو وأ ثودج وأ باكتكا كانه دعي ملو ؛ ىعاستبجالا عارصلاو

 نوكت نأ نمضَت ةرازو ةموكحلاب كانهو ل |ب «ةلوهسب حاتمو بيط بدجا . ىفطاع

 نيدلا ذخأي نم ةمث دعي مل .نكمي ام رصْقَأ اهعابشإو ةبغرلا روهظ نيب ام ةرعفلا
 ةلئاعلا تيغلأ ,قاوشأ هبذعت وأ هراكفأ نطبتي نم دعي مل .دجلا ذخأم

 هايلة دقي دعب مل دكا نر رك نييك رهن نع دلي مل يعول رعبا

 .ةحصلاب عتمتي ديعس لكلاف :«(ةياورلا لطب ءىجمهلا نوج ءانثتساب ر

 تالاقملا نم نييالم ةعضب ؛ةياورلا ترهظ ذنم ةيوناغلا سرادملا ٌةبلط بتك امر
 ىتلا) ةباجإلا تناك . ؟ةروصلا هذه ىف أطخلا ءىشلا وه ام: لاؤسلا ىلع بيحت

 سانلا نوكي دق': ىلاعلاك ًائيش ةداع لوقت 3 (تالاقملا لضفأ : لقألا ىلع .اهلمحت

 ال وهرا دلي درر م وكلاب ايس هسجم نقر ءانمس ا حج ااياح ملاح 3
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 :ةبعص ةيقالخأ تارايخل نوُدَصَنَي وأ نوملأتي ال نوبحي ال نوحمطي ال نوحفاكي

 ًايدملقت اهطبرن ىعلا ءايشألا كلت نوسرامي مه الو ,ةلئاعلا نوفرعي ال مه

 قحلاو .ةيرشبلا لالج ,لالجلا انيلع ىفضُت ىعلا تافصلا اودقف دقل .اسيرْشِبب

 سانلا ةيبرعب نومكحتملا ًةداسلا ماق دقلف ,ةيرشبلا ةلالسلا ىمسُي ام دعي مل نأ

 نيب امث رثكأ فالتخالا نم اهنيب تائف «لادو ميجو ءابو فلأ ,ةلصفنم تائف ىف

 دقف ,هليخت نكمي ىنعم قمعأب ىعيبط رِيَغ مهملاع ادغ دقل .ناويحلاو رشبلا

 ةيجولويبلا تايقالخألا ملاع ساك نويل لوقي امكو .ةيرشبلا ةعيبطلا هيف تربع

 ىلع مهئيرشب َتَعِزُن نَم نإف :ةيدوبعلا وأ ضرملا هرهقي ناسنإلا فالخ ىلع ؛
 قفاز در دق مهنا هوفرعي الوم رافت ارسل : ءاجش هد اهو سرك

 ىف مه .اوفرع مه اذإ امامتها رمألا اوريعي نل مهنأ وهف أوسألا امأ ,ةينانإلا

 .قيقرلا ةداعس ءادعس : ديبع قحلا

 ىزيلجنإلا سردملا ءاضرإل ًايفاك نوكي ام ةداع ةباجإلا نم عونلا اذه لغم
 .ظحالي امك ) ىفاكلا قمعلاب رمألا قمعتي ال هنكل ,ةيوناغلا ةسردملاب ىطمنلا

 مهملا ءىشلا كلذ وهام ىرت : لأسعل ىضقمت دق كنأ كلذ :(درطتسي اّمَل ءساك
 ىرشبلا سنجلا ؟ىلسكه اهدالح ىتلا ةيديلقتلا ةقيرطلا ىلع أرشب نوكن نأ ىف

 «نيتسلا نييالب ترمتسا ةيروطت ةيلمع ٌةجيتتن وه ,لامح ةيأ ىلع ؛ ىلاحلا

 .ةعباث ةيرشب صئاصتخخ ةمث سيل .ظحلا ىتوأ اذإ لبقتلا ىف ًاليوط رمتعمو
 اقفو انسفنأ نم روح نأ ؛هنوكن نأ ُدَوَن ام راتخن نأ ىلع ةماعلا ةردقلا الإ مهللا

 مازتلالا ىنعت انتلابن وأ انَسيرشب نإ انل لوقي نأ نذإ عيطتسي نم .انتايغرل

 ؟ىروطتلا انخيراتل ةيضرع جئاتن ىوس تسيل ةيفطاع تاباجتسا نم ةعرمجمب

 ناسنإ وأ ةيرشب ٌةعيبط ةمث سيلو ؛ةيجولويبلا ةلئاعلا ىمسُي ام ةمث سيل

 قح وه ام ىلإ انليلد وه اذه نوكي نأ مزلي اذاملف ءَةَمَث ناك ول ىتحو ,ئئعيبط'

 بائتكالاو ملأتلا ىف ىضمن نأ وه عقاولا ىف ىلسكه هّلوقي ام نإ ؟ لدع وه امو

 هيلع ناك ام وه اذه نأ الإ ببل ال ةئهوملا ضارمأللا نم ةاناعملاو ةدحولاو

 ليتم لالا ب اه + دي سمات مةقوع اذإ سرع وكلت بحل نماةعنا كنة وجا
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 ال - نيتياورةصق:.لوألالصفلا

 معزنو صئاصنخلا هذه ذخأن نأ نم ًالدب ءاهسفن روحت 3 تانئاكك انردق ةطابب

 .؟ «ةيرشبلا ةلابنلا) ساسأ اهنأ

 نوكن نأ هينعي امل فيرعت عضو دنع ًاعجرم ّلْكْشي نيدلا نأ ىلسكه حرعقي
 نمائيش حبلا تحبصأو :؛«غاجش ديدج ملاع» ةياور ىف نيذلا ىغلا ارغب
 .هلإلا ةروص ىلع قئلُخ دق ناسنإلا نإ ةيحيسملا ديلاقتلا ل وقت . ىضاملا تايركذ
 دخلا يجتمع بتاك لوقي انك ناسنإلا ةلازإ'' ىرشبلا لالجلا ردصم وه اذهو

 ةئيشمل كاهتنا ىوس نذإ سيل ايجولودكتويبلا مادختساب - سيول .سإ .ىس وه
 نأب لوقلا ىلإ دوقتس سيول وأ ىلسكهل ةئعمتملا ةءارقلا نأ نظأ ال ىنكل . برلا

 نأ هيلع نكمي ىذلا دحوألا ساسألا وه نيدلا نأ دقتعي ناك نيبتاكلا نيذه نم ايأ

 ءاهسفن ةعيبطلل نأ امهالك نابتاكلا حرسقي . أرشب نوكن نأ ىنعم مهفن

 ام .أطخلا وه امو باوصلا وه ام ديدحت ىف ًاصاخ ًارود .تاذلاب ةيرشبلا ةعيبطلاو

 انمكح نإف اذه ىلعو .مهملا ريغ وه امو مهملا وهام .ملظلا وه امو لدعلا وه

 فالتخاب فلتخيس عاجشلا ديدجلا ىلسكه ملاع ىف أطخ رهامع ىئاهنلا

 .ميقلل عجرمك ةيرشبلا ةعيبطلا ةيمهأ ىلإ انترظن

 ام رطخأ نأ قح ىلع ناك ىلسكه نأ نّيَبَأ نأ وه باتكلا اذه نم فدهلا

 نمو .ةيرشبلا ةعيبطلا َرّيَغفَت نأ لامتحا وه ةرصاعملا ايجولونكتريبلا هب انددهت

 نأل ٠ مهم رمأ اذه نإ لوقأ .خ خيراتلا نم ةيرشبلا دعب ام'ةلحرم ىلإ انب عفدت مث

 انتربخل ةديطو ةيرارمتسا َرْفَو ءىزغم وذ موهفم ىه ؛ةدوجوم ةيرشبلا ةعيبطلا
 ةعيبطلا .ةيساسألا انميق مهأ ددحي ام امه نيدلا عم ةيرشبلا ةعيبطلا . سنجك

 ايجولونكت ىأ نإف اذل ,ةيسايسلا مظنلل ةلمتحم اًروصلا ُْدَّيَقَتو لُكشَت ةيرشبلا

 ةبسنلاب ةميخو بقاوع ىلإ دوقتس ءهئوُكَن ام ليكشت ةداعإ ىلع ةردقلا اهل

 .اهتاذ ةسايسلا ةعيبطل ةبسنلابو ةيلاربيللا ةيطارقوميدلل

 جئاعن نأب ١19485, 'ةياور عم ثدح املغم .فاطملا ةياهن ىف اجافن دقلو

 .انعجاضم ضقت اهانلعج ْذِإ انأطخأ دق اننأو ,ةياغلل ٌةديمح ايجولونكتويبلا

 نأ وأ ,مويلا انل ودبي امث َّلقأ ايجولونكتلا ةردق نأ رمألا رخآ ىف حضي دقلو

 ايما



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 بابسأ نيب نم كانه نكل .رذحلاو لادتعالاب مستتس  قبطت امدنع  اهتاقيبطت

 تامدقتلا نم اهريغ ريثكلا سكع ىلع ايجولودكتويبلا نأ ةقيقح ىلؤافت مدع
 بعصي ثيحب ةثيبخ بلاشمب ةحيرص بقانم ةدحاو ةمزح ىف جزمت  ةيملعلا

 اذه ىلعو :ٌةرطَخ رومأ ةيوونلا ةقاطلاو ةيوونلا ةحلسألا نأ ةيادبلا نم فرع

 نم نتاهنام عورشم اهيف نّئكَت ىتلا ةظحللا نم ةمراص نيناوقل تعضخ دقف

 نم جاعرنالاب « ىيج ليب لغم .نوبقارم سحأ . ا ل

 اهسفن خست نأ اهنكمي ؛ ةيئيزج سيياقمب ىنبث «تالآ هذهو  ايجولر دكت نانلا
 هذه لثم نأ عقاولا نكل .اًهيعدُّيم َرَمدَك ؛طبار نود اهسفن رثئاكت نأو

 نأ لمتحملا نم ناك اذإف .ةياغلل عطار اهأل كاملا ىف لهسألا ىه تاديدهتلا

 نآلا ىتح انيدلو .كسفن ةيامحل تاءارجإلا ذختتسف ءاهعدبت ىتلا ةلآلا كلعقت

 .انتالا ىف مكحتن نأ عيطتسن ائنإ لوقي لوقعم لجسم

 رطاخم اهل  هذهك  تاجتنم ايجولونكتويبلا تاجتنم نيب نم نوكت دقر
 :ةديدج تاسوريف:وأ الغم ةياغلت ةيذوم يركب + :ىرشلا سلا نلع ةحضاو

 ىدصتلا لهسلا نم نوكيس .ةماس تالعافت ببت ًايثارو ةروحم ةيذغأ وأ

 اذإ اَنُأ كلذ ءايجولوتكتونانلاو ةيوونلا ةحلسألا عم رمألا وه املثم ًامامت :هذهل

 ةيحان نم .حيرص رّطَخ اهنأ ىلع اهلماعن نأ انرودقم ىفف «ةروطخلاب اهانمسو ام

 ىتلا كلت ىه ايجولودكتويبلا اهريغت ىتلا ةيطمن رثكألا تاديدهتلا نإف ,ىرخأ
 : فلوو موت هبتك لاقم ناونع اهصخلي ىتلاو «رادتقاب ىلسكه اهنم نّكمت
 ,ةريثك تالآأح ىف ,ٌةيبطلا ايجولودكتلا ادل ُمْدَقُن . تتام دق كحور نكل ءفسآ'

 تاكل نب ار جرو ع تارك وكرر لرئا ذا ناطيشلا ةقفص

 هزجنن ام نيب لصافلا طخلا ببضت ْببضُت تاجالع؛ حورلاو عادبإلا نم ررحت هعمر

 ل ف
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 هنت اور هيل لولا نفل يني حن ب تل ا يللا

 فشكتت دق ةحضاو تالامتحا اهلكو ,ةيلاتلا ةثالثلا تاهويرانيسلا لمأت

 فشتكا : ةديدجلا ريقاقعلاب صتخي لوألا ويرانيسلا .نينثا وأ ليج لالخ

 نأ_باععألا ريقاقع هلع ىف مدقت نم ثدح امل ةجيتنك  نويجولوكيسلا

 مثؤت ىتلا ريقاقعلا نأ نآلا فورعملا نم .نظُي ناك امث رشكأ ًةنرم ناسنإلا ةيصخش

 مارتحا لثم تافص ىف رثؤت نأ اهنكمي .نيلاعيرلاو كازو ربلا لشم .لقعلا ىف

 ريغ ةيبناجلا راثآلا نم ديدعلا ىف ببسعت دق اهنكل . زيكرتلا ىلع ةردقلاو تاذلا

 نكل . ةحضاولا ةيجالعلا ةرورضلا تالاح ىف الإ اهبنجت مزلي مث نمو .ةبرغرملا

 ريضحتي مرقت نأب لبقتسملا ىف ةيودألا تاكرشل حمستس مرونيجلا نع فراعملا

 راثآلا نم اريثك للقتو ء.درف ضيرم لكل ىئارولا بيكرتلا اديدحت قفاوت ريقاقع
 حبصي ىئاوطنالا «ةيريحلاب ًامعفم حبصي سحلا دلبتم : ةدوصقملا ريغ ةيبناجلا

 .ةعمجلا موي ةفلتخم ىرخأو .ءاعبرألا موي ةيصخش ذختت نأ كنكمي « ايطاسبنا

 ءادعلل ىتح نكميسو ل اب انيزح وأ ابيدكم نوكت نأل ببس نم ةمث دعي مل

 وأ نامدإ نم فوخ نود ةداعس رشثكأ مهسفنأ ارلعجي نأ سانلا نم ميتعيبطب

 ْ .دمألا ليوط خملا ىف داسف رأ برشلا ىف فارس'

 ىذلا مدقتلا :ةيعذجلا ايالخلا ثرحب ىف مدقتلاب صتخيف ىناغلا ويرانيسلا امأ

 عقوتملا لجألاب عقديم امث مسجلا ةجسنأ لك ديدجتب ايلمع ءاملعلل حمسيس
 دبك وأ ديدج بلق ىلإ ةجاح ىف تنك اذإف .ريفكب ماع ةئاملا قوفي نس ىلإ درفلل

 وأ ريزتخ ىردصلا فيوجعلا 0

 ضرم بيسب خملا ىف دسف ام حالصإ نكمملا نم لعجيس مدقتلا اذه نإ مث .ةرقب

 ايجولوتكتويبلا ةعانص نأ ىه ا ةلكشملاو .ةيغامدلا ةتكسلا وأ رمياهزلألا

 ةخوخيش ىف ةقيقدلا رومألا نم ريثكلا ميوقت قرط فاشتكا نم دعب نكستت مل
 اينهذ سائلا حبصي رمعلا مدقت عمف :ةقد لقألا رومألا نم ضعبلاو ؛ناسنإلا

 اولعجي نأ اولواح امهم نرعيطتسي ال مهنإ مث . مهءارآ تبغتو ,ةبالصلا ىف ةياغ

 رمعلا نم ةقيفرلا لا وأ ق ةيفرلا هربا لب ويلارقأل ايسح ةناذنج مبقما

 ابي



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ----

 نم مه سانلا ءالؤه نم طقف َةَّلَق نأ ريغ .مهدافحأ ءامبأو مهدافحأل ًاضيأ
 نم هَقْيَأ رمألا اذه ودبي تيعي : ىديلفلا رئاكتلاب ةفالع مهل هكتارا :ةوبجي

 .مهي نأ

 ءمحرلا ىف عرزت نأ لبق ةنجألا زرفب ءايرثألا هيف موقيف ثلاغلا ويرانيسلا امأو
 رثكأ  كردت نأ عيطتست تنأ . لامكلا ىلإ نوكي ام برقأ مهو مهلافطأ دلوت ىك

 صخشلا غلبي مل اذإ ؛هئاكذو ههجو ةعلط نم باشلل ةيعامتجالا ةيفلخلا - رثكأو

 ةئيسلا ةيئارولا تاراينخللا ىلع امنإو هسفن ىلع موللاب ىقلُي نلف ,ةيعامتجالا هلامآ

 ضارغأل كلذو .تاتابن ىلإو لب :تاناويح ىلإ ةيرشب تاديج ْتَّلِقُن .هبوبأل
 ةنجألا ضعب ىلإ ةيناويح تانيج تفيضأ ؛ةديدج ةيبط تاجتنم جاتنإلو ةيشحب
 0 ضارمألل اهتمواقم وأ ةيدسجلا اهتاردق ةدايز فدهب

 مث ؛مهتعاطتسا ىف كلذ نأ مغر ءدرق فصنو رشب فصن «ةلماك اريميك

 0 ةساردلا ءانثأ ًاوسألا مهءالمز نأ نومهوعي اوأدب دق بابشلا

 .كلذك اوسيل عقاولا ىف مهنأل .ةيثارولا ةيحانلا نم نيلماك ًارشب

 .تتام دق كححور نكل . فسآ

 ءوضل عساولا راشتنالا نإ لوقي نوسرفيج ساموت بتك هتايح ةياهن برق
 سانلا نم ةريفغلا ريهامجلا نإ :نيع لك مامأ ةحضاو ةقيقحلا نآلا عضو دق ملعلا

 مهنم لك مدَق ىفو ٌةَرّيمملا ُةلقلا دّلوُت ملو ال ءجرَس مهنم لك ٍرَهَظ ىلعو دلوت مل
 .نيرخآلا بوكرل هللا لضفب  ًاعرش نيبهأتم ,زامهمو ةبقرلا ليوط ءاذح
 ىبيرجتلا عقاولا ىلع زكترت لالقتسالا َنالعإ اهَنّمَضَت ىتلا ةيسايسلا ةاواسملا

 انكل ,ةفاقثلاب نيابتن امك دارفأك ًاريثك نيابتن اّنِإ .رشبلا نيب ةيعيبطلا ةاواسملل

 - ًايلمع- درف لك َنْكَمُت تافص ءاننيب ةعئاش ةيرشب تافص ىف ًاعيمج كرتشن
 ةقالع ىف هعم لخدي نأو ةطيسبلا هججو ىلع رخآ ناسنإ لكب لصعي نأ نم

 ثدحيس اذام : ىتآلا وه ايجولونكتويبلا هريثت ىذلا ىرهوجلا لاؤسلاو .ةيونعم

 ءجرّسلا مهروهظ ىلع اًسانأ ىبرُت نأ نم لعفلاب اَنَمَت اذإ ةيسايسلا قوقحلل
 ؟ زامهمو ءاذحب نيرخآو
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 رشابم لح

 .لبقتسملا ىف .جزستس ىتلا ايجولودكتويبلا ءازإ هب موقن نأ بجي ىذلا ام
 ؟ةّيفَخو ةيحور وأ ةحضارو ةيندب نوكت دق تاديدهتب ةلئاهلا ةلمتحا ايازمل

 نأ حضتا ام اذإف .ايميظنعل ةلودلا ةطلس ىلإ أجلن نأ انيلع : ٌةحضاو ةباجإلا

 .ىلودلا ىوتسملا ىلع ميظنتلا نركي نأ دبالف ءاهدرفمب ةلود ةيأ ةردق قوي اذه

 اهب ميقُن ىتلا ةقيرطلا لوح ىعقاو لكشب ريكفلا أدسن نأ نآلا ن .م انيلع

 ثيبخلا ءادختسالاو بيطلا مادختساللا نيب زيمت نأ ىلع ةرداق تاسسؤم

 .ةيلود نيئاوقو ةينطو نيناوق ىلعف لكشبو ضرفن نأو ءايجولونكتريبلل

 ىلاحلا لدجلا ىف نيك رتشملا نم نيريثكلل ةحضاو تسيل ةحضاولا ةباجإلا هذه

 تايقالخأ لوح ئديرجت ىوتسم ىف لازي ال لدجلا خاس .ايجولونكتويبلا لوح
 نوكرعشملا مسقناو ,ةيعذجلا ايالخلا ثوحب وأ الثم خاسنتسالا :تاءارجإلا ضعب

 ٍتالاجم رظحي نأ دوي رخآو ءىئش لكب حمسي نأ دوي دحاو «نيركسعم ىلإ

 عئاقولا نأ ريغ .ماه كشال ضرسعألا لدبجلاو . قيبطتلاو ثحبللا نم ةعساو

 ىتلا ةقيرطلا نأشب رثكأ ىلمع هيجوت ىلإ ًالجاع جاتحتس اّنأ ىتح .عراسعت
 امداخ ايجولونكتلا لظت ثيحب .لبقتسملا ىف تاريوطتلا هجون نأ اهب نكمي

 وأ ءىش لكب حمسن نأ ودبي ام ىلع دعبتسملا نم ناك انو .هل ًادّيس ال ناسنإلل
 .طسو لح نع ثحبن نأ انيلع نإف .ةياغلل ةدعاو اثوحب رظحن نأ

 نم هانيأر ام دعب ةديدج ةيميظنت تاسسؤم ءاشنإ رمأ ةّقخب ذخأن نأ بجي ال

 دوقعلا ىف ملاعلا عاستا ىلع تماق .ميظنعلا تاللراحب ركب طبقت ىلا ةيلاعفاللا

 تايداصتقا نم ةضيرع تاعاطق ميظنت كفل ءانثلاب ٌةريدج ةكرح ةريخألا ةثالغلا
 لكشب وأ . ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ىلإ ناريطلا طوطخ نم  مثألا لك

 داصعقا رهظ نأ اذه جئاتن نم ناكو ءاهتالاجمو ةموكحلا مجح صيلقتل معأ

 نأ ىف ىضاملا ىف نيناوقلا ضيف بّبسَت . اريثك أفكأو ةورشلل ًاديلوت رثكأ ئضرك

 روفنلا اذه نوكيس .ةروص ةيأب ةلودلا لخدتل ًايئاقلت نيداَعُم نوريثكلا حبصي

 تحت ةيرشبلا ايجولونكتويبلا عضو مامأ تابقعلا ربكأ نم ةبقع ,نيناوقلا نم
 .ةيسايسلا ةرطي

 ااا" ه



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإإلا ةياهن ---

 حلصي نل داصتقالا نم عاطقل حلصي ام نإ : زييمتلا نسحن نأ انه مهملا نكل

 ةيغامتجالا عفانملا نف ريثكلا مدقت لاثملا ليبس ىلع تامولعملا ايجولونكت .رخآل

 نم ةلآضلا ىف ةياغ ردقب ,بجي امك ,تعتمت دقف اذل ءرارضألا نم ًايبسن ليلقلاو

 ءمراص مكحتل عضختف ةماسلا تايافنلاو ةيوونلا داوملا امأ .ىموكحلا ميظنتلا

 راما مكارم اهدجمل وحرر صح وا تحرم

 ول ىتح ىجولودكتلا مدقتلا فقون نأ ليحتسملا نم هنإ لوقت تعاش ةرظن ةمث
 ميظنت ةيضق ضرع لكاشم ربكأ نيب نم ةرظنلا هذه نوكتس . كلذ ىف انبغر

 «ىرخأ ةدرفم ةلود ٌةيأ وأ ةدحتملا تايالولا تلواح اذإ .ةيرشبلا ايجولونكتريبلا

 نهد ريب رآ ءاينارو شرترحاطغا ةيعه ا ناستإلا ءاييكما طع ذأ

 حمست ىرخأ ةلود ىلإ كرحتي نأ اهب موقي نأ ديري نم لك رودقم ىفف «تاءارجإ
 بَفاَعَت نأ نمضت ةيبطويبلا ثوحبلا ىف ةيلودلا ٌةسفانملاو ضيركتلا . اهئارجإب
 وأ ةيملعلا اهتاعمتجم مامأ ةيقالخألا تابقعلا عضوب اهّسفن ُدَّيَقُت ىتلا لودلا

 .ةيجولونكتويبلا اهتاعانص

 ٌةركف ةطاسبب ىهف ءاهيف مكحتلا وأ ايجولوكتلا مدقت فّقَو ةلاحتسا ٌةركف امأ

 مكحتن اننأ قحلاف . باتكلا اذه نم رشاعلا 0 اهلصَقَأ بابسأل .ةئطاخ

 ءاملعلا دعي مل : ىملعلا ثحبلا طامنأ نم ريثكلاو تايجولونكتلا لاكشأ لك ىف

 ىف مهتيرح نم رثكأب :ةديدج ةيجولويب ةحلسأ ريوطتل براحت ءارجإ ىف ارارحأ
 وأ دارفألا ضعب نأ حيحص .ةفراعلا مهتقفاوم نود رشبلا ىلع بيرجتلا

 را ع لل اج ا

 نم نيناوقلا نست ب الأ ىف ًاببس سيل اذه نكل ؛ةمزاللا ةمارملاب اهَذّفَنَت

 م لا ا ا

 هنإ لوقي ايجولونكتلاب قلعتي اميف ًايمازهنا ًافقوم ,نمث ىأب ,بنجتن نأ ديرن
 ءاهبحن ال ىتلا تاريوطتلا ةغايص وأ فاقيإل ًائيش لعفن نأ عيطتسن ال اَنُك ام
 نأ لهسلا نم نوكي نل . هلصأ نم ةلواحملاب موقن نأل انوعدي ببس نم سيلف

 :ةيرشبلا ايجولونكتويبلا ىف مكحتلاب تاعمتجملل حمسي ًايميظدت ًاقسن لْغَشُن

 ضل
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 اياضق ىف ةبعص تارارق ذاختاب ملاعلا لود ىف نوعرشملا موقي نأ بلطعي رمألا

 ةديدجلا نينارقلا ذيفسل أشنمس ىعلا تاسسؤملا ٌةروصو ُلكش امأ .ةدقعم ةيملع

 ثيحب َمّمصُن نأ وه ريبكلا ىدحتلا نإ .اهيعارصم ىلع ةحوتفم ةيضق لازي الف
 سفن ىف اهل نركي ثيحبو :ةيباجيإلا تاريوطعلل ًاقيوعت نكمي ام لقأ نوكت
 ةماع نيناوق عضو وه نوكيسف ربكألا ىدحتلا امأ .ةلاّعف ةيذيفنت تاردق تقرلا

 تاذ لود نيب اهنأشب ىأرلا ىف ىعامج قافتا ىلإ لوصولاو .ىلود ىوتسم ىلع
 فرعن انكل .ةيساسألا ةيقالخألا اياضقلل ةبسنلاب ةئيابتم ىؤرو ةفلتخم تافاقث

 .حاجنب ىضاملا ىف تزجنأ دق ةدقعم هذهك ةيسايس تامهم نأ

 ايجولونكنويبلا
 خيراتلا فانثتساو

 اياضق ىف ايجولودكتويبلا لوح اًيلاح رودت ىتلا تاشقانملا نم ريشكلا
 عمتجملا نيب ىرجت  ىموثرجلا طخلا ةسدنهو ةيعذجلا ايالخلا ثوحبو خاسنتسالاك

 فسؤي رمأ ىيأر ىف باطقتسالا اذهو . ىنيد مازعلا تاذ تاعمتجم نيبو ىملعلا

 مدقت ىأ ىلع ضارتعالل دحوألا ببسلا نأب داقتعالا ىلإ نيريثكلا دوقي ذإ .هل

 كانالزلا ىف انعؤل نككوينلا تحسم دقل ةيقيدلاةديقعلا وه ىيوترتكت
 اذ ًامدقت نأ نوريثكلا ركشمولا ضايجألا لوح لدجلا ةحاس ىلإ تاذلاب ةدحتملا

 . ضاهجإلل نيضهانملا نيبصعتملا نم ليلق ددعل ًاناعذإ فقوأ دق ةميق

 ال بابسأل ايجولودكتويبلا ىف ةئيعم تاراكتبا رذحن نأ مهملا نم هنأ دقتعأ

 ال :ةيطسرأ ةيضق انه اهحرطأس ىتلا ةيضقلا ىّمَسُأ نأ ىننكمي .نيدلاب قلعتت

 لدجلا ىف هبولسأ نم ذختأ ىننأل امنإو .فوسليفك وطسرأ ىلإ اهيف عجرأ ىننأل
 .هيلإ لوصولا لمآ امل ًاجذومن ةعيبطلاو ةسايسلا لوح ىقطنملا ىفسلفلا

 هيمسن ام وأ أطخلاو باوصلا نع ةيرشبلا راكفألا نأب عقاولا ىف وطسرأ لداج

 ام هنأ ىنعن :ةرشبلا ةعيبطلا ىلع رمألا ةياهن ىف زكترت  ناسنإلا قوقح مويلا

 الشي



 ةيجولونكتويبلا ةروثلابقاوع ناسنإلاةياهن -

 ًاعيمج كولبسلاو تافصلاو فادهألاو ةيعيبطلا تابغرلا قفاوتت فيك مهفتن مل
 ًاماكحأ ذخعن وأ ناسنإلا تاياغ مهفن نأ عيطتسن ال انإف مات ئرشب ْلُك ىف
 لثم ءوطسرأ َدَقْمْعا .ملظلاو لدعلا ؛ثيبخلاو بيطلا ءأطخلاو باوصلا لوح
 امديب ,نكل ؛سانلا هيف بغري ام هددحي بيطلا نأ دا نييعفنلا نم ريثكلا

 لثم ,ءعئاش طيسب رشؤم ىلإ ناسنإلا تاياغ لازتخا ىلإ نويعفنلا ىعي
 نع ةجردتم ةبكرم ةرظن وطسرأل تناك دقف ,ةداعسلا ميظعت وأ مالآلا فيفخت
 نم ىعيبطلا زييمت ةلواحم وه هتفسلف فده ناك .ةيرشبلا تاياغلا ةّمّظَعو عونت

 .رشبلل ثيط وه امل ىقطنملا بيترتلاو «ىفرغلا
 ,ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ًاجولايد  هلبق نم نوطالفأو طارقسو  وطسرأ أدعبا
 تدلُو امدنع ةرصاعملا ةرتفلا تايادب ىتح ةيبرغلا ميلاعتلا ىف ٌرمتسا ًاجولايد

 ةعيبطلا هينعت ام لوح نأش تاذ تاضراعم ةمث تناك .ًةيلاربيللا ٌةيطارقوميدلا
 ناك .لدعلاو باوصلل ساسأك اهتيمهأ ىف كشي مل ًادحأ نأ الإ :ةيرشبلا

 مهتروث هيلع اوئب دقف «ئعيبطلا قحلاب نَمآ نم نيب نم اكيرمأل لئاوألا نوسسؤملا
 ةفسالفلا نيب بحتسم ريغ موهفملا لظ دقف ,كلذ عمو .ىناطيربلا جاتلا دض
 .نييضاملا نينرقلا وأ نرقلا لالخ نيركفملاو نييميداكألا

 ءأطخ ناك اذه نأ دقتعأ ىننإف .باتكلا اذه نم ىناثلا ءزجلا ىف ىرنس امكو
 ةعيبطلا نع ةديلت ماكحأ ىلع زكتري نأ دبال قوقحلل ىنعم ىذ فيرعت ّىأ نأو

 موهفمل ىنعم اذاي اًيبيرجت ىوتحم مدقت ًاريخأ ةثيدحلا ايجولويبلا تأدب . ةيرشللا

 ددهت ةيجولودكتوبيبلا ةروشلا هيف تأدب ىذلا تقولا سفن ىف «ةيرشبلا ةعيبطلا
 .ًاديعب اهرمخ ساط بحست نأب

 ةعيبطلا موهفم نع عامتجالا ءاملعو نويميداكألا ةفسالفلا هاري ام ناك اّيأ
 ىرشبلا خيراتلا ربع ةخسار ةيرشب ةعيبط دوجو ةقيقحل ناك دقلف ,ةيرشبلا

 نإف ؛ةيرشبلا ةعيبطلل ًداج رْظَمُم لكو وطسرأ كردأ امكو . ةلئاه ةيسايس بقاوع
 ةربخلا نم اوملعتي نأ نوعيطتسي مهنأ ىنعن ز :ةيفاقث تاناويح مهتعيبطب رشبلا

 رود نإف انه نم .ةثارولا قيرط ريغ نع مهنألس ىلإ هوملعت ام اولقني نأو
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 نيابت ىلإ دوقي امنإو .ًاقيض ًايديدحت سيل ناسنإلا كولس ىف ةيرشبللا ةعيبطلا
 .مهسفنأ ىف نومكحسيو ,مهلافطأ سائلا اهب ىبري ىتلا ةقيرطلا ىف مخض
 ايفاقث تاذلا ريوحتل ةلصاوتملا ةيرشبلا تادوهجملا نإ .هباش امو «دراوملا نورفويو

 ةكنحو ديقسعت ىف دعاصمملا ومنلا ىلإو ىرشبلا خيراسلا ىلإ ىدأ ام ىه
 . نزلا ربع ةيرخبلا ثامحؤلا

 ىلإ نيرصاعملا نيركفملا نم نيريثكلا ئفاقشلا روطتلاو مدقعلا ةقيقح تداق
 ةيعانبعجالا ةيلجل] كسلا نمادنا مت تحت اب ةنَوَوَم ترم ناننالا ناب دافععألا
 ةفيبطلا مهتم دض رتقاعلا ريختلا ادب انه نم هاما ىأ ىفهكردس لكشت ذأ

 مهيدل ىناسنإلا كولسلل ةيعامتجالا ةّينبلاب نونمؤي نّمم نوريشكلا ةيرشبلا

 قلعت ىف ةيعامنسالا ةناليلا ريدهم تر ذأ ةوزماز وهو يوك يفتح كارت

 ةروشلا نم ًاءدبف .ىديرجت ئجولويديإ أدبمل ًاعبت ةفصنُم وأ ةلداع تاعمتجم
 ةماقإ دشنم ةييوكريلا ةيساعملا تاعرشا نم ةلئتد ملاعلا تدل هةيطسؤعلا

  ةيمهأ عمتجملا تاسسؤم رثكأل ةيرذج بيترت ةداعإ قيرط نع ضرألا ىلع ةنج
 نرقلا ىف تاكرحلا هذه تَجْوُت .ةلودلا ىلإ ةصانخلا ةيكلملا ىلإ ةلئاعلا نم

 ايدوبمكو ابوكو نيصلاو ايسور ىف تماق ىتلا ةيكارتشالا تاروغلاب نيرشعلا
 .اهريغو

 تأدبو .ًابيرقت اهلك  تطقس دقو براجتلا هذه لك تناك نرقلا ةياهن ىلعر
 لقأ امثإ ةيرصع ةيلاربيل تايطارقوميد ةداعتسا وأ قيلختل ىعاسملا اهناكم ىف

 دج ىلاعلا لقتل ا هيلوام ةييدمك ةلماجملا ةيعانلا ني ةيلاكودار
 ىرشبلا كولسلا .ةيرشنلا ةعيبطلا تابغب قلعتي ببس :ةيلاربيللا ةيطارقرميدلا

 ٌرئارغلا دعت ةنيعم ةطقن دنعف «دودح الب سيل كلذ ٌنكل ,عونتمو ًاقح نرم
 همم ام لصف ضرقتل ًاهدوجو تابثإ ديعت ةرالجتلا ةيعيبطلا كولنلا طاغأز

 ةصاخلا ةيكلملا تْعْلأ ةيكارتشالا مّظُنلا نم ريشكلا .ىعامعجالا سدنهملا
 ال ةماع ةيرشبلا نوبحي نيّيرِيَغ اونوكي نأ سانلا نم تبلطو ةلئاعلا تفعضأو
 ىلع سائلا لّكشي ملز وطتلا نكل .ةلئاعلا دارفأو ءاقدصألا نم قيضألاة رئادلا

 سلما



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 لك ىف ةديدجلا مّظنلا هذه ةيكارتشالا تاعمتجملا ىف دارفألا مواق . طمنلا اذه

 تداع ,194 ماع نيلرب طئاح طوقس دعب ٌةيكارتشالا تراهنا املف ,فطعنم

 .ناكم لك ىف اهتاذ دكؤتل ةفولأملا ةميدقلا كوللا طامغأ

 مث :عبطتلا ىلع وأ عبطلا ىلع ًامامت ىضقت نأ ةيسايسلا تاسسؤملا عيطتست ال

 80 ناضيقن نانثا لاوهألا نم ُهَدَدَح نيرشعلا نرقلا خيرات .حجنت

 ال ايجولويبلا رثأ نأب تلاق ىتلا ٌةيعويشلاو «ءىش لك ىه ايجولويبلا نأب تلاق

 تاعمتجملل ىعرش ماظنك تزرب دقف ةيلاربيللا ٌةيطارقرجيدلا امأ .رّكذي داكي

 هيف ةسايسلاف ءامهيلك نيضيقنلا نينذه بنجتي هنأل .ءاقبلا ىلع رداق ةثيدحلا

 طامنأ ىف طرفم لخدت نود ًايخيرات تعضُر ىتلا لدعلا ريياعملًاعبت مسرَت

 .ةيعيبطلا كولسلا

 ىف اهُتشقان , خيراتلا راسم ىف ترّنَأ ةريشك ىرخأ ٌلماوع كانه تناك دقلو

 نيب نم ايجولونكتلاو ملعلا ريوطت ناك .«رْسِللا متاخو خيراسلا ةياهن» ىباتك
 جاتنإلا ةيناكمإ قافآ ادّدَح دقلف :ةيخيراتلا ةيرشبلا ةيلمعلل ةيساسألا تاكرخما

 ريوطت ناك دقلو .عمتجملل ةيرينبلا صئاصنخلا نم ريثكلا مث نمو ىداصتقالا

 ةيطارقرميدلا ىلإ الصوم :حوضوبو ؛نيرشعلا نرقلا رخاوأ ىف ايجولودكتلا
 ىه-ةاواسملاو ةيسايسلا ةيرحلا عجشت اهتاذ ىف ايجولونكتلا نأل ال ,ةيلاربيللا

 كلت اميسال) نيرشعلا نرقلا رخاوأ تايجولودكت نأل نكلو كلذ لعفت ال

 الوس هد ليثيإ ئسايسلا ملاعلا اهيلع َقَلْطَأ املثم تناك (تامرلعملاب ةقلعتملا

 ْ يورط تايعون تكسو لوب
 جئاتنلا هذه لغم ًامئاد جتنت ايجولونكتلا لظت نأب نامض ةمث سيلف كلذ عمو
 ةيرح نم تللق دق ىضاملا ىف ةيملعلا تامدقتلا نم ريثكلا .ةيباجيإلا ةيسايسلا

 ةيكراريه تاعمتجم روهظ ىلإ ىدأ لاثملا ليبس ىلع ةعارزلا ريوطت .رشبلا

 نمز نمو .رامشلا عماج دئاصلا مايأ هيلع ناك امث ةحاتإ رفكأ ّقَرلا تلعج ةريبك

 جلح ةلا ىستيوه ىليإ ركتبا ءرشع عساتلا نرقلا ةيادب ىف ءانع ديعبلاب سيل
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 ع نيتياورةصق:لوألا لصفلا

 ةداعإ ىلإ ىدأ ام ءىكيرمألا بونجلاب ًاماه ًايدقن ًالوصحم نطقلا لعجف ,نطقلا
 .كانه قرلا ةسؤم ىلإ ةايحلا

 نأ نكمي ال خيراعلا نإف .ًاكاردإ رثكألا خيراتلا ةياهن موهنم ُهاَقَن هّبتامكو
 نع نيديعب طقف انسل نحو :ةديدملا هجر رثكتلاو ملعلا ةتايت هرد بح

 ةدحاول ببدملا فرطلا ىلع انعضو دق اننأ ودبي لب ٠ ايجولونكتلاو ملعلا ةياهن

 دعت خيراتلا ىف ايجولونكتلاو ملعلا ىف ماققلا لحارم رطخأ نم

 خئاعت امهل نوكت نأب ىرشبل لا خملل ربكألا ىملعلا مهفتلاو ايجولونكتويبلا

 ةسدنهلل تالامعحا حف ناديعي ًايوس امُهَف ,ةيمهألا ىف ةياغ ةيسايم

 7 .نيرشعلا نرقلا تايجولودكتب تاعمسجما اهنع تلخت ةيعامسجالا
 درويعامتجالا توسدنهملا اهمدختسا ىتلا تاودألا ىلع ةرظن تيقلأ تنأ اذإ

 ول لكشب ةيملع ريغو َةْجَف اهدجتسف «ىضاملا نرقلاب نويبوتوبلا نوططنغاو

 ةفيالج نع لعشلا لمعلا تاركسعم ؛ ةيراسيلا ئدابملل ٌةياعدلا . قدسي

 ّقدل تاينقت تناك هذه لك  ةيكولسلا :ةلوفطلل ركبملا فييكتلا .ةيديورفلا
 مل ىعامتجالا طيطختلل ريدتسملا بقثلا ىف ةيرشبلا ةعيبطلل عبرا رامسملا

 مل ع ةيواميك و يبلا هدعاوق وأ خملل ىبصعلا بيكرتلاب ةفرعم ىلع ةّيدبم اهيأ ن .ىكت

 ملف .اهتكردأ دق تناك اذإ وأ .كولسلل ةيثارولا بابسألا كردت اهنم ىأ نكت

 . اهءازإ ءىش ىأ لعفي نم ةمث نكي

 ىلإ ةدوعلا ضرعفن نأ انيلع سيل . نيليجلا وأ مداقلا ليجلا ىف ريغتي دق اذه ل لك

 نكمي فيك ىرن ىك ةيئارولا ةسدنهلل ًاعساو ًاراشتنا وأ ةلودلا اهاعرت اينيجوي

 كازورِلا طقف سيل لعفلاب جتنأ دق باصعألا ريقاقع ملع .اذه ثدحي نأ

 امو .لافطألا راغصل حماجلا كرلسلا ىف مكحتلل نيلاتيرلا اضيأ امنإو . بائتكالل
 تانيجلا نيب ةيقيقح ةيئيزج البس امنإو ,طقف تامزالت درجم نالا فشتكن ال انك

 امو بارشلا نامدإو مارجإلاو ةيسدجلا ةيوهلاو ةيناودعلاو ءاكذلا لثم تافصو
 فراعملا هذه مادختسا مهرودقم ىف نأ ضعبلا لاب ىلع ًامتح رطخيسف .هباش
 هجاوت ةيقالخألا اياضقلا نم ةلسلسك رمألا ىضميسو ,ةنيعم ةيعامتجا فادهأل

 كتحيتأ 1ذإ .ةمايسلا ىلع اموي رطيبت»دق ةيسايس ةلاسمك اضيأو ءنيدلاو لك

 اكو < ١



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع نابنإلا ةياهن -

 نم نألُسلا لكو مهلافطأ ءاكذ ىوتسم اوعفري نأ ءابآلا نم ءايرثألل ًاموي ةصرفلا

 .ةلماش ةّيقبَط برح ىف امنإو «ةيقالخأ ةطرو ىف طقف سيل ,ذئنآ عقنسف ,مهدعب

 ةلوقعملا ٍلّبَسلا ضعب اهنم لوألا ضرعي .ءازجأ ةثالث ىلإ باتكلا اذه مسقني
 ىلع تكشوأ ىتلا كلت نم ىلوألا بقاوعلا ضعب طبنتسيو .لبقتسملا ىلإ

 .ةدكؤم ريغ وأ ةديعب لازت ال ىتلا كلت نم_ بلغألا ىلع_اضيأو .ءاهتنالا

 : ىه انه ةزجوملا عبرألا لحارملاو

 ىرشبلا كولسلل ةيجولويبلا لوصألاو خملا نع فراعملا ديازت ©

 كولسلاو فطارعلا ةلبانمو باصعألا ريقاقع ملع ©

 ةايحلا ةلاطإ ©

 .ةيثارولا ةسدنهلا ,ًاريخأو ©

 ةعيبطلا ةلبانم ىلع ةردقلا اهتراثأ ىتلا ةيفسلفلا اياضقلا ىناثلا ءزجلا جلاعي

 باوصلا مهفت ىف ةيرشبلا ةعيبطلا ةيزكرم ىلع نهربي نأ لواحيو ,ةيرشبلا

 ةماركلل ًاموهفم روطن نأ اننكمي فيكو ناسنإلا قوقح .؛ىنعن  أطخلاو
 نيمعهملا ريغل نكمي .ناسنإلا لوصأ نع ةينيد تاضارتفا ىلع دمتعي ال ةينانإلا

 .انه لوصفلا ضعب اوزواجتي نأ ةسايسلا لوح ىرظنلا لدجلاب

 بقاوعلا ضعب تناك اذإ هنأب هيف لداجأ : رثكأ ىلمع وهف ريخألا ءزجلا امأ

 ئشنن نأ ؛ًائيش لعفن نأ انتعاطتسا ىفف ءانقلقت ايجولونكتويبلل دمألا ةليوطلا

 نأ ودبي دق .ةعورشملا ريغو ةعورشملا تامادختسالا نيب زييمحلل ًايميظنت ًالكيه
 ليصافت ىلإ ىضمي هنإ «ىناغلا ءزجلل لباقملا ليدبا ره باتكلا نم ءزجلا اذه

 .ًاببس كلذل كانه نكل .ىرخأ لودو ةدحتملا تايالولاب نيناوقو ةيعون تالاكو

 .هعم لماعتلل ةبولطملا تاسسؤملا ةيعونل ةبالص رثكأ ليلحت

 ةطبترملاو ةيملعلا اياضقلا نم ريثكلا ايجولونكتويبلا ىف مدقتلا راثأ

 ىثارولا زييمتلا ةيضقو ىرشبلا مونيجلا عورشم نم ءاهتنالا لثم .ةسايسلاب

 ءاياضقلا هذه نم ىأ ىلع باتكلا اذه زكري نل .ةيثارولا تامولعملا ةيصوصخو
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 ل نيتياور ةصق:لوألا لصفلا

 اهتحتف ىتلا ىربكلإ تايدحتلا نأل مث .عسوتب اهوجلاع دق نيرخآ نأل الوأ

 رهظتس ىتلا كلت امنإو قفألا ىلع نآلا ةرهاظلا كلت ىه تسيل ايجولونكتويبلا
 طقف ايقالخأ سيل ىدحتلا اذه نأ وه فرعي نأ مزلي ام نإ .ليج وأ دقع دعب
 ةليلقلا نينسلا ىف هّدْخُتن ىذلا ئسايسلا رارقلا نأ كلذ .ًاضيأ ىسايس وهامنإو
 لخدنم انك نإررقي ام وه نوكيس ايجولونكتلا هذهب انتقالع صوصخب ةمداقلا

 دق ىتلا ةلمتحملا ةيقالخألا ةوهلا هدحيس ىذلا وهو ءىرشب دعب لبقتسم ىلإ
 اهامأ اقنع انهارت

 الت





 مولع .
 خلا

 بقاوع ايجولونكتريبلا ةروغل نوكت نأ تالامتحا ىه ام
 دارفألا ةايح ىف ريثأتلا ىلع ةطاسبب اهلمع رصتقي الف ,ةيسايس

 رهظت دق ىتلا ةديدجلا تايناكمإلا ىه ام ؟ ءانبألاو ءابآلا نم
 .ريبكلا ىوتسملا ىلع هيف مكحتلل وأ ءىرشبلا كولسلا ريوحتل

 ريوحت نم أموي نكمتن نأ لامتحا وه ام .صوصخلا هجو ىلعو
 . ؟ نيدماع ةيرشبلا ةعْيبطلا



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلاةياهن

 ,نياتشلزيه مايلو مهنمو ىرشبلا مونيجلا عورشمل نيسمحتملا نم ضعبلا قلطأ
 هزجنس ام لوح ىدملا ةديعب تاءاعدا - ئرشبلا مونيجلا مولع ةسسؤم نم

 ىوتسملا ىلع مسجلا حالصإ ةيلمع انمهفت اذإ اننأ 'نيدكؤم ؛ةيئيزجلا ايجولويبلا
 لمعت ايداستاب طافجالا يفاقم عراب نب لجشتادا ن زكستست . ىثارولا

 لاجنا اذه ىف نيلماعلا ءاملعلا مظعم نكل . ئدمرس لكشب امبرو لب ىعيبط لكشب

 دكؤي .اموي هتوققحي دق اميفو نولعفي اميف ريشكب ًاعضاوت رشكأ ءارآ مهل

 - ةثارولاب ةطبترملا ضارمألا ضعبل تاجالع نع نوثحبي امنإ ةطاسبب مهنأ نوريشكلا

 خاسنتسا مامأ ةلئاه ٍتابقع كانه نأو  ىسيكلا فيلتلا وأ ىدغلا ناطرس لثم

 نيبلو لململا لاكقنا هدام ره ةيريكلا ةعيضلا ريزم داو :اناروةججسسو ةامألا

 .ايجولودكت ًالامتحا

 انك اذإ اميسال ,رطاخماب فوفحمو ةياغلل بعص ّرمأ ىجولونكتلا ّوبنتلا نإ
 ضرعت نأ مهملا نمف كلذ مغرو .نينثا وأ ليج دعب ثدحت دق عئاقو نع ثدحتن
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 ب يملا مولع :ىناثلا لصفلا

 اهنم ضعبلا :جئاتنلا نم ًالاجم حرتقت ةلمتحم تالبقتسمل تاهويرانيسلا ضعب

 دقلو .ًادبأ ققحتي ال دق رخآلا ضعبلاو .لعفلاب رهظ دق وه وأ بلغألا ىلع رهظيس

 ةمايسلا ىف بقاوع اهل نوكتم ًاراثآ_ىردس امك  لعفلاب ايجولودكتويبلا تْمْدَق

 لفط جاتنإ ىف «؛كلذ لبق ؛ةيثارولا ةسدنهلا تلشف ول ىتح ليج دعب ةيلودلا
 .«بلطلا بسح : ادحاو

 ءىش نع ثدحتتن اننأ ةيجولونكتويبلا ةروثلا نع ثيدحلا دنع ركذتن نأ مهملا نم

 ةيجولونكت ةروث درجم ةطاسبب سيل مويلا هايحن ام نإ .ةيثارولا ةسدنهلا نم ضرعأ
 . ىساسألا ةايحلا ملع ىف ةروث ىه امنإو ,هتلبانمو اندلا ةرفش كف ىلع انتردق ىف

 تالاجملا نم ددع ىف مت ىذلا مدقتلا ىلعو جئاتنلا ىلع ةيملعلا ةروشلا هذه دمتعت

 .ىكاردإلا باصعألا ٍمّلع ىلع دمتعت ىه .ةيئيزجلا ايجولويبلا بناجب ؛ةطبترملا
 ايجولويبلا .ايجولوبورشنألا ءايجولوكيسلا .كولسلا ةثارو ,رئاشعلا ةثارو

 الخلا



 ةيجولونكتويبلا ةروشلابقاوع ناسنإلاة ياهن -

 تانيمضت هذه ىملعلا مدقتلا تالاجم لكل .باصعألا ريقاقع ملع ,ةيروطتلا

 كولسلا لك لصأ ةلبانم ىلع انتردق مث نمو ءاَنَتَقرعم ززعت اهنأل ةلمتحم ةيسايس
 .خملا : ىرشبلا

 نوكي نأ نود .ًادج ًافلتخم_ ىرنس امك ةمداقلا دوقعلا ىف ملاعلا ودبي دقلو

 مويلا هجاون .ةيثارولا ةسدنهلا تايناكمإ نع ةلوهم تاضارتفا ىلإ أجلن نأ انيلع
 تامادختسالاو ؛ةيثارولا ةيصوصنلا لوح ةيقالخأ تارايخ بيرقلا لبقتسملا ىفو

 امع هجاونسو ,ناسنإلا خاسنتساو ,ةّنجألا ىلع ثوحبلاو ,ريقاقعلل ةبسانملا
 لك مادختسا هيف نكمي ىذلا ىدملا لوحو ةنجألا باختنا لوح اياضق بيرق
 .ةيجالعلا ضارغألا ىف ال .«ليمجتلا» ىف ةيبطلا تايجولونكتلا

 ملع ىف ةروثلا
 ىكاردالا باصعألا

 نع فراعملا مكارتب امنإو .ايجولونكتلاب هل ةقالع ال لبقتسملا ىلإ لوألا ليبسلا

 ال ىرشبلا مونيجلا عورشم نم ةعقوتملا دئاوفلا نم ريثكلا .كولسلاو ةثارولا ملع

 فئاظولا مهفت ىنعن  ايمونيجلا نع ىتأت امنإو :ةيثارولا ةسدنهلا تاناكمإب طبترت

 ًاصيصخ ءاودلا بيكر ب لاغملا ليبس ىلع ايمونيجلا حمستس .تاديجلل ةيساسألا

 ىطعتسو , ةبوغرملا ريغ ةيبئاجلا راثآلا صرف نم للقت ىتح هتاذب صخش ىأ قفاويل
 .ةديدج ةيتابن عاونأ ميمصت دنع ًاريثك ّقدأ ةفرعم تابنلا ىّبرَم

 ىرشبلا مونيجلا عورشم تقبس دق كولسلاب تائيجلا طبر ةلواحم نأ عقاولاو
 .ةيراضلا ةيسايسلا كراعملا نم ددع ىف لعفلاب تببست دقلو «ةليوط نينسب

 ةيبسدلا ةيمهألا ةيضق نوشقادي  لقألا ىلع- قيرغإلا ىمادق دهع ذنم سانلا أدب

 ةيعامتجالا ٌمولعلاو ,ٌةيعيبطلا ٌمولعلا تناك .ىرشبلا كولسلا ىف عبطتللو عبطلل

 باسح ىلع كولسلل ةيفاقثلا تاكرخنا ىلع ديكأتلا ىلإ وحنت ,مومعلا هجو ىلع
 قلو. تدغا راق يقر ةزيحألا نسل ف لودعبلا دحا + ةيهبنلا ثتاعوفا
 لوحتلا اذه سكعني .ةيثارولا بابسألا حلاصل  ًاريثك فلخلا ىلإ : ضعبلا لوقي

 نال
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 ... ل نيج نع تاشقانمب «ةيبعشلا ةفاحصلاب ناكم لك ىف ةيملعلا رظنلا ةهجو ىف

 .ةيناودعلا ىلإ ةنمّسلا ىلإ ءاكذلا نم ءءىش لك .. '

 دام الدع دقتلا ةعاين وف ةفاققلاو ةيارزلا يرو لونج لادا ذاك
 دكؤي انيِب ,ةعيبطلا ىلع ةزكترملا تاريسفتلا ىلإ نوظفاحم ا هيف ليمي ؛ةيادبلا

 نوُيقرعلا ءاسأ نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا ىفو .عّبَطَتلا رود ىلع نويراسيلا
 ببسلا مهريسفت دنع ريرش لكشب ةيئارولا نيهاربلا َمادختسا اًينيد نوبصعتملاو
 ناك دقلو ءاهريغ نع ًةفلختم تاعمججم او تافاقثلاو قارعألا ضعب نوكت نأ ىف
 ىلإ ةرجهلا وضراعم لداج .نيينيميلا ىثارولا ريكفتلا لاطبأ رهشأ وه رلعه

 لداج املثم ١974 ماع اهل دّيَمْا ةرجهلا نوناق رودص لبق ةدحتملا تايالولا

 ةزجيلا طاق أ ىف وحلا ناب د ةنيظعلا ةلالسلا ترم هناك ىف تنازع 3 سيدان

 .ةيكيرمألا ةيقرعلا ةمورألا روهدت ىنعي ناك امنإ اهبونج ىلإ ابوروأ لامش نم

 ملع ىف تاشقانملا مظعم ىلع ًامتاق ًاباجح ةيثارولا نيهاربلل ضماغلا لصألا ىقلأ
 نوزكري نويمدقتلا نوركفملا ناك . نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لالخ ةثارولا

 قورف دوجو نأل طقف اذه نكي مل .ةعيبطلا ةيمهأب لوقلا ضفر ىلع حوضوب

 صئاصنخلا نأل اضيأ امنإو ,ةيعامتجا ةيكراريه ىنعي امنإ سانلا عيماجم نيب ةيعيبط

 ,ةيرشبلا ةنورملل دودح دوجو ىلإ ُعِمْلُت ,عيمجلا اهيف كرتشا ول ىتح ,ةيعيبطلا
 طواقم ىف تناوش سال بوم نوفابسلا نا عيعومطو نشا لامآل مك نمو

 . اًيعامتجا لكشعت الو ةيثارو قورف ىثنألاو ركذلا نيب قورفلا نإ لوقي حارتقا ىأ

 اًيأ نأ ىه نيفرطعملا نييثارولا ةرظن عمو نييعامتجالا نيِرَّسْمُلا ةرظن عم ةلكشملا

 شيجلا ماق .ةثيدحلا ةيبيرجتلا دهاوشلا نم حيتأ ام ءوض ىف دمصت الامهبم

 ءاكذل قاطنلا عساو رابتخا ءارجإب ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةئبعتلا ءانثأ ىكيرمألا

 ةيقرع تاعامجل ةيكاردإلا تاردقلا نع تانايب ىلوألا ةرملل رْفَو .ددجلا نيدنجملا

 فلخت ىلع ًاناهرب اهوذختاو تانايبلا هذه ةرجهلا وضراعم ْفَقَلَت .ةفلتخم ةيثإو
 ىربكلا مئازهلا مدقأ نم ةدحاو ىفو .ىرخأ تائف بناجب ,دوسلاو دوهيلا

 ميمصتلا ةقيقد هل ةسارد ىف ساوب زئارف ىجولوبورشنألا حضوأ ةيملعلا ةيرصنعلل'
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 مل 0 ةيجولونكنويبلاةروثلابقاوع ناسنإلاةيياهن سل

 ديلاوملا ىف امهيريظن نم نابرتقي نيرجاهملا لافطأ ىف ءاكذلاو سأرلا مجح نأ

 نمْضْلا ىفاقغلا زّيَحُملا نورخآ تبثأ . ًايكيرمأ ءاذغ لافطألا معطأ ام اذإ ن نييلحملا

 نأ لافطألا لأست تارابتخالا تناك ) شيجلا اهارجأ ىتلا ءاكذلا تارابتخا ىف

 اهري مل ًادبأ ىتلا سنتلا بعالم ىلع _هيلعاوفرعتيام نيب نم_اوفرعتي

 . ( مهمظعم

 نم ريشكلا كانه نأ هتربخ نم فرعي ؛هل ًالافطأ ىّبر نم لك نإف ىرخأ ةيحان نم
 ىتح كانه . ةئيبلاو ٌةئشدتلا اَهَرْسَفُت نأ ةطاسبب نكمي ال ىتلا ةيدرفلا تافالتخالا

 ىلوألا ؛ًايملع ًالصَف ةيفاقثلا نم ةيعيبطلا بابسألا لصفل طقف ناتنثا ناتليسو نآلا

 «ةيفاقشلا ربع ايجولوبورشنالا مادختساب ىرخألاو ةيكولسلا ةثارولا قيرط نع
 ةيئيزجلا بسلا نع قدأ ةيبيرجت جئاتنب رشبي لبقتسملا نأ ىف كلثن ال داكنو
 ْ .كولسلاو تانيجلا نيب ام لصت ىتلا ةيبصعلاو

 نوأشني ةقباطتم مئاوت : اًيلاشم- مئاوتلا ةسارد ىلع كولسلا ةثارو ملع زكتري

 نيمأوتلا نأل دحاولا توجيزلا مئاوت مسا مهيلع قلطي) .ضعب نع مهضعب ًاديعب
 نالمحي نيقباطتملا نيمأوتلا نأ فرعن . (ةدحاو ةبصخم ةضيوب ماسقنا نع نايتأي

 كولسلا ىف قورفلا نأ ضرتفن امك انّدلا سفن ,ىنعن  ىثارولا بيكر شلا سفن

 ال ءاهيف آشن ىتلا ةئيبلا فالتخا رثأ سكعت امنإ دعب ام ىف امهنيب رهظت ىتلا

 ءاكذلا رابتخا سفن ءارجإب  مئاوتلا هذه لثم كولس مزالت انبَسح اذإف- ةثارولا

 نمف- ةفلتخم رامعأ ىف ةيفيظولا وأ ةيمارجإلا مهتالجس ةنراقمب وأ .ًالثم .مهيلع
 ىلإ عجارلا تافصلا نيابت نويئاصحإلا هيمسي امَع ربعي مقر ىلإ لصن نأ نكمملا

 ةثارو سردت .ةئيبلا ىلإ نذإ عجريسف ىرهظملا نيابتلا نم يتاجلا ردا امأ .تاديجلا

 .ةرسألا سفن ىف نويحي نيذلا ( ىَنَبّتلاِب ةوخالا :ىنعن) براقأاللا ًاضيأ كولسلا

 ىف ةثارولا رود وركسم اهب لوقي ىتلا ٌةوقلا اهيف ةأشنللو ةرسألا ةئيل ناك اذإف

 ربكأ نوكي نأ دبال ءالؤه براقأ اللا نع رهظيس ىذلا مزالتلا نإف ,كولسلا ةغايص

 نيمزالتلا نيذه ةنراقم .ةريشعلا نم ًايئاوشع اوُدخأ براقأ ال دارفأ نيب هريظن نم
 ةكردسملا ةقبلا رثآل انايقم نعمت
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 كولس ىف ٌةيوق تاطابترا رِهْظُتَف :رظنلل ٌةتفال كولسلا ةثارو ٌجئاتن ىتأت ام ًاريشك
 ةيعامتجالا ةيفلخلا ءوأ و ةيفاقثلا ةيفلخلا ايتام ععرلا ىلع ةقياطخلا تاونلا

 هداَقُن لاح ةيأ ىلع ةساردلا ىف جهنملا اذهل .مهتيبرب اوماق نمل ةيداصتقالا

 دجن ام اريثكف ,ةفلتخما ةئيبلا تانوكمب قلعتت ةيسيئرلا ةلكشملا .هدض نومحتلا

 فورظلا نم ديدعلا ىف نوكر تشي ضعب نع مهضعب ًاديعب اوأشن نيذلا مئاوعلا نأ

 نيب نم .ةيفاقثلا نع ةيعيبطلا تاريثأتلا لصف هعم ليحتسي ىذلا رمألا ,ةيئيسلا

 ريبك اهرثأو :مألا محر ٌةئيِب كولسلا ةثارو ملاع اهّلفغي دق ىتلا ةكرتشملا تائيبلا'
 .درف ناسنإ ىلإ ىأ ءرهظم ىلإ ىثارولا بيكرشلا اهب روطعي ىتلا ةقيرطلا ىلع

 ىف ىَمُن اذإ نينجلا سفن نكل محرلا سفن ىف ادكؤم ناك رتشي ناقيبطلا نامأوعلا

 ىطاعتت وأ ةيذغتلا ءوس نم ىناعت مألا تناك اذإ امات افلتخم ىهتني دق رخآ محو .
 .تاردخنا وأ تاركسملا

 ءارجإ ىهف كولسلل ةيعيبطلا بايبسألا فشكل .ةقد لقألا ,ةيناشلا ةقيرطلا امأ

 لئاه ئكولم ىفارجوإ لجس نآلا انيدل .طاشن وأ َةَدْدَحُم ةفصل ىفاقث ربع حم

 :ادوجوم لازي ال اهنم ضعبلا «ةيرشبلا تاعمتجملا نم ضيرع لاجم ىف ةياغلل
 ام اذإف ةيجولويكرألاو ةيخيراتلا تالجسلا نم ألإ هنع فرعن ال رخآلا ضعبلاو

 انلف اهنم ىمظعلا ةيبلاغلا ىف وأ ,ةفورعملا تاعمتجملا لك ىف ام ةصيصخ ترهظ

 ال ؛تانيجلا ىلإ عجرت اهنأ ىلع ,ةّيضَرَع نكت نإ ,ةعدقم ةجح اهنم ذخعت نأ

 ةنراقملا ةساردلا ىأ ءناويحلا ايجولوفيإ ىف مدختسملا ىطمدلا جهنملا وه اذه .ةكيلا

 . ناويحلا كولسل

 ىتلا ةقيرطلا ىف قحب ةماع جذامن ىلع روفعلا ةبوعص جهنملا اذه لكاشم نيب نم
 كرلس ىفام اريغك قوفي غونت رشبلا كولس ىف .لمعي وأ نانإلا ركفي اهب
 توناقلا نم كولنلا يك ىلعتت:ىلع دغبأ ىلإ ةيفاقث تانئاك نحنف ناوي
 ناك .ًايعيبط ال ًايعامتجا أشدت ىلا تارثؤملا نم هذه ريغو ديلاقتلاو تاداعلاو

 دعب ةفاقفلا ىّيِجولوبورشنأ صاخ هجوب ُدَعْسُي ىرشبلا كولسلا عونت ىلع ديكأتلا.
 نس غولب» لغم نيرشعلا نرقلا ايجولوبورشتأ تايكيسالك نم ريثكلا .ساوب
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 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةيياهن ---

 ةيفاقشلا تاسرامملا ضعب نإ لوقت ًالامعأ تناك ديم تيرجرمل ؛اوماس ىف دشرلا

 مل تاقهارملل ىسنجلا طاشنلا ميظنت وأ ةيسدجلا ةريغلا لثم  برغلا ىف ةفولأملا

 ال ًامئاق ديلقتلا اذه ىقيي .ةيبرغلا ريغ ةليخدلا تافاقثلا ضعب ىف َسَراَمُت نكت
 ءاحنأ ىتش ىف تاعماجلاب ةيفاقشلا تاساردلا ماسقأ نم ىصحن ال دادعأ ىف لازي
 .فولأملا ريغ وأ ئطاخلا وأ فرحنملا كولسلا ٌرَوص دكؤت ؛ةدحتملا تايالولا

 ضعب تناك ام اذإف : اعئاش ًايفاقث اكر تشم كانه نأ ٌةقيقح ءىش لك مغر ىقبت
 ةطيارلا نإف-نيصلا ىف ةسمخلا لايجألا ةلئاع لثم ة ةعئاش ريغ ةبارقلا روص

 الشم هدجن نأ بعصي ءرشبلا سدج ىف ىطغ كولس ىه- ىشنأو ركذ نيب ةيجوزلا
 ىنبلا 'كلذك الو ةفاقثلا هينبتو ئطابتعا ةيرشبلا تاغللا ىوتحم .ىزنابمشلا ىف
 ,اهسيرم هاك نع لوا هن نكست وفك درعا ناك يتلا _ ةنعللا ةعاوتل ةعيجوسلا

 ةركف ضيوقتل مدختسُت ىتلا ىسايقلا ريغ وأ ذاشلا كولسلا نع ةلثمألا نم ريثكلا

 ةلفمأ ىح:ازماس كاما رع نع ديف كي رتعرم ةسفارك لكم د كار دإلل هكر قتلا طاقألا

  هنوفرعيا وناك دقلو .نمزلا موهفم اوفرعي مل ىبوه دونه نإ لبق . ةئطاخ

 ناولألا نوكت نأروصعن دقلو . كلذ كردي مل مهُسِردي ناك ىذلا ىجولوبورشنألا

 ىوس عقاولا ىف سيل زمحأ اوأ قرزأ هل لاقي ام َّنَأِل :ةيعامتجالا ةينبلل ًابيط ًاحْشرم

 تاساردلا ىدحإ نكل .ءوضلا تاجوم لاوطأ نم ٍرمتسم فيط لوط ىلع طاقن

 ىف اوعضي نأ نيابتلا ىف ةياغ تافاقث نم ادارفأ ةرم تاذ تلأس ةيجولوبورشنألا

 ربع سانلا نأ رهظو «ناولألا نم مهتاعمتجم ىف سانلا همدختسي ام لك لودج

 نأ ىلع لدي ىذلا رمألا «ةيوناثلاو ةيسامألا نارلألا سفن نوكردي ةفلتخغا تافاقنلا

 ملول ىتح .ناسنإلا ايجولويب ىف نمكي نوللاب ساحإلا ىف ًالْصَأَتُم ائيش كانه

 .هجتنت ةيبصع بيكارت وأ ةصاخ تائيج نع فرعن

 لدتسن هنمو ,حضاولا كولسلاب ةيفاقشلا ربع ايجولوبورشنألاو كولسلا ةثارو أدبت
 نيقباطتم سانأب كولسلا ةثارو أدبت . تايرالتلا مادختماب ةيرثجلا ببطلا ىلع

 مدختستف ةيفاقثلا ربع ايجولوبورشنألا امأ ؛ةئيبلا اهّشحَحَسُت قورف نع ثحبتل ًاينارو

 نم أل نكم الز . ايئازو تحتست تاهباتحت نع تحبو ايفاقث نييايعم انانأ
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 ىلع زكترت امهاتلكف .داقنلا مامأ ًالماك ًاتابثإ اهنيضق تبغت نأ ادبأ نيتقيرطلا

 دهن لنا عل رو هيرمان دك ره كي ام ركط ناعم اديب

 .كولسلا نيبو تانيجلا نيب ةيعقاولا ةيببسلا طباورلا

 رفوت نأ ةيرظنلا ةيحانلا نم ايجولويبلل نكمي . ريغتي نأ كشو ىلع اذه لكو

 ىف مّكَحْشت تانيجلا .كولسلاب تائيجلا طبرت ىتلا ةيئيزجلا لبّسلا لوح تامولعملا

 ةعانص ةرفش لمحت تانيجلا اهقلغتو اهحتفت اهنأ ىنعن  تانيجلا نم اهريغ ريبعت
 ىهو .مسجلا لخاد ةيواميكلا تالعافتلا ىف مكحعت تائيتوربلاو ,تانيتوربلا

 ةيببسلا نع ًايلاح هفرعن ام ٌريثكلا لازي ال .مسجا ايالخ ىَنْبُت اهنم ىتلا بلاوقلا

 صقر لثم_ دحاو نيج اهببسي ًايبسن ةطيسب ضارمأ ىف ًاروصحم ةينثاررلا

 ىأ بقعت نكمي ضارمأ هذهف :ىسيكلا فيلتلاو ,سكاس ىات ضرمو ,نوتجنتنه
 امأ .(دارفألا نيب نيابتي نأ نكمي اندلا نم عطقم ليلألا) دحاو ليلأ ىلإ اهنم

 روذج اهل نوكت نأ بلغألاف :ةيناودعلا وأ ءاكذلاك ؛ ىلعألا ىوتسملا تايكولس

 ًاضعب اهضعب عم لعافتت تائيجلا نم ددع ةجيتن نوكت نأو ,ًاديقعت رثكأ ةيثارو

 نع رشكأ فرعنس اّنَأ ءودبي ام ىلع ,دكؤملا نم نوكي داكي «نكل .ةئيبلا عمو

 .كولسلا لكشتي فيك ًادبأ مهفن مل اذإ ىتح ةيثارولا ةيببسلا

 ةركاذلل ًانيج_نوتسنيرب ىف ىجولويبلا نيست وج جلوأ لاثملا ليبس ىلع
 مد ن ٌَلِبَقَتسم ىمسي خملا ةيلخب ًانَوَكَم نأ نَظُي ناك ليوط نامز نم .رأف ىف ةقئافلا

 ةلسلس جتنم هرودب لبقتسملا اذه ناكو ,تايركذلا ليكشت ىلع ةردقلاب طبتري أ

 ىمست ةبرجت ءارجإب نيست ماق .ب ”ر نءأ ؟رن ء ار ن اهيلع قلطأ تانيج نم

 عقاولا ىف نيجلا نأ ررقو ؛ ١ر ن نيجلا ىلإ رقتفي ًارأف اهيف ىّبَر ءنيجلا ليطعت ةبرحت
 نأ دجوف ءرخآ رأفل ب ” ر ن نيج اهيف فاضأ ةيناث ةبرحجت ىرجأ .ةركاذلاب طبترم

 .ةقئاف ةركاذ اذ ناك حانلا رأفلا

 ةركاذلا نأ رابتعاب_ةركاذلل نيج ىلع ىتح الو ال .ءاكذلل نيج ىلع نيست رثعي مل

 ةصيصخ نوكي ال دق هئاذ ءاكذلا .ةفلتخم ةديدع تانيج نيب لعافت نع ىتأت
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 ةيجولونكتويبلاةروثلا بقاوع ناسنإلاةياهن ل

 لخاد ةيكاردإلا فئاظولا نم ضيرع لاجمب رثأتت تاردق نم ًاعّمَجَت امنإو :ةدحاو

 .ةريغ ىتأيسو لح دق ةلضعملا نم اءزج نأ ريغ .اهنم ةدحاو ةركاذلا : خملا

 ىلإ رظنلاب ,نكل ءرشبلا ىلع تانيجلا ليطعت براحجت ىرجن نأ عيطتسن ال اَنأ ىعيبط

 لصن نأ عاطتسملا نم ودغيسف :تاناويحللو رشبلل ةيثارولا بيكارتلا نيب هباضتلا

 .ايلاح نكمث وه ام ريثكب ىوقأ ,ةيثارولا ةيببسلا لوح تالالدتسا ىلإ

 نأو ةفلتخما تاليلألا عيزوت ىف قورفلا سردن نأ نكمملا نمف ,كلذ نع ًالضفر

 لوح ةفلعتخما رئاشعلا عيماجم نأ الغم فرعن نحن .رئاشعلا نيب قورفلاب اهطبرن

 ةليصف نولمحي نييبوروألا نم 4 ٠ وحن : مدلا لئاصف نم ةفلتخم تاعيزوت ملاعلا
 ايمينأل ُةَبْبَسمْلا تاليلألا .ابيرقت نييلصألا نييكيرمألا لك اهلمحي امنيب :0 مدلا

 ةثارو ملاع ماق . ضيبلا نيب اهنع ةقرافألا نييكيرمألا نيب ًاعويش ٌرشثكأ ةيلجنملا ايالخلا

 ةميدقلا تارجهلا خيراتل ةّيلمْأَت ةطيرخ مسرب ازروفس  ىللافاك اقول ىجيول رئاشعلا
 ىلع ةطيردخلا هذه تدمتعا .ملاعلا وزغيل ايقيرفأ نم َجَرَخ ذنم ركبملا ناسنالل

 جراخ تايحبسلا هلمحت ىذلا اندلا ىنعن) (ايردنوكوتيملا) تايحبسلا اند عيزوت

 كلذ نم دعبأ ىلإ لجرلا ىضم دقلو لب . ( طقف همأ نم درفلا هئري ىذلا ةيلخلا ةاون

 تالجس ام نود ةَغّلل ركبملا روطتلل ًاخيرات مدقو ,تاغللا روطتب رئاشعلا هذه طبرف

 ةيسايس تانيمضت  اهمدختست ايجولودكت بايغ ىف ىتح ةيملعلا ةفرعملا عونل
 روذجلا تاذ ىلعألا ىوتسملا تايكولس نم ةثالث ىف لعفلاب اذه ائيأر دقلو .ةماه

 .ريثكلا عقوعن لازن الو ةيناسدجلاو ةميرجلاو ءاكذلا- ةيثارولا

 ىثارولا قمعلا
 ءاكذلل

 امدنع ةيران ةفصاع نياتشنريه دراشتيرو ىاروم سلراشت لعشأ ١9944 ماع ىف
 ىف ةياغلل نييفالخ نينثا نيمعز نابتاكلا دق .نمرجلا ىنحنم اهيهبابتك ارشن
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 نة ع ووسح لع نقف كور كايايع ا اك نه يرن
 ًةفص ءاكذلا نإ لوألا معزلا لوقي .«بابشلل ىموقلا ىلوطلا حسملا»: تانايبلا
 ىف نيابتلا نم 5٠-7٠١/ نأ ءاصحإلا ةغلب  نافلؤملا ىعدا .ديعب دح ىلإ ةيثارو

 ةيذغتلاك ةيئيبلا لماوعلا ىلإ ىقابلا عجري امنيب ,تانيجلا ىلإ عجري ءاكذلا
 ىف ًارود تانيجلل نإ مهلوق وهف ىناغلا معزلا امأ .هباش امو ةلئاعلا ةينبو ميلعتلاو

 ناك ءاكذلا تارابتخا ىف طاقن نم ةقرافألا نويكيرمألا هزرحأ ام طسوتم نأ ةقيقح

 ىاروم دكأ .«ىرايعم فارحنا وحن غلب رادقمب ضيبلا طسوشم نم ىندأ

 :ةكرخلل ةفرعلا ةيجرازيجرسلا رخارملا بف ىواهتت ملاع وف هنأ نيانشنزيمو

 تاقبط ىلإ عمتجملا مسقنيم نأ دبال ملاعلا اذه ىف ,ءاكذلا ةبوشم هيف ديازعتو

 .حاجنلا ىلإ حاتملا ىه ,ةيعامتجالا ةيفلخلا ال ,تانيجلا .فراعملا ردق اهددحي

 هاجتا ىأ) سناجتملا جوازعلا ببسبو  قحلاو .ىلعألا لخدلا ىلع لصحيس ىكذألا
 نمزلا عم عفرت نأ ىلإ وحنتس ةفراعلا ةوفصلا نأ (مههبشي نمث جاوزلا ىلإ سانلا

 نأ امك :ىندألا ءاكذلا ىوذ مامأ ًاريثك ةايحلا صرف صقانتت امنيب ؛ةيبسنلا اهتازيم
 .ةدودحم نوكتس ءالؤه عاضوأ نيسحت ىلع ةيضيوعتلا ةيعامتجالا جماربلا ةردق

 رهظ هل لاقم ىف نيسنيج رثرآ ىجولوكيسلا البق هبتك ام ىدص ججحلا هذه ددرت
 ةمئاشتم جئاتن ىلإ هيف لصوو ؤيفر لانوشيكويدإ درافراه ةلجمب ١5959 ماع

 .ةذهك

 ىاروم مهنا .لدجلاو فالخلا اذه لشم ىف رجلا ىنحنم 'ببستي نأ بجع ال

 ىف ام ناك اَيأ': داقنلا نم دحاو لوقي امكو ,بصعتلاو ةيرصندعلاب نياتشنريهو

 داصتقالا ىف ديدج لصف ىوسم سيل وهف ,بعرو ةيناودع نم باتكلا اذه

 نيفلوملا ماها وهز : موجهلل عئاش طخ ةمث ناك : ةيريصعلل رمعتتلا تايببلا
 درجم ىتح قحتست ال ةزيمتم ةفئاز جئاعن نامدقي ,نيفئازلا ءاملعلا نم امهنأب

 :ةيزانلاو نسازلا ىفرلخم تابظنن نمديدعلاب امهطبر ةلواحم مث :داجا ىاقنلا

 عقي ةريشعلا انلُث وحن : اهطسوتم لوح ةريشعلا نيابت نع ىئاصحإ سايقم ىرايعملا فارحنالا
 . طسوتملا تحت ىرايعم فارحناو طسوتملا قوف ىرايعم فارحنا نيب ام



 ةيجولونكتويبلاةروشلابقاوع ناسنإلاة ياهن

 نأب نيلداجملا نيب ةرئادلا برحلا ىف ف ةريخألا ةيلّصلا ريغ نكي مل باتكلا نكل

 .ءاكذلا ةغايص ىف ربكألا رثألا ةئيبلل نأ نوري نم نيبو ايلاع ايثارو اقمع ءاكذلل

 ,ةيعيبط قورف رشبلا نيب قورفلا نإ ةلئاقلا ةلدألا عم نوظفاغلا فطاعتي ام ًاريشك

 دوك جدت ههراعجو ةمئاكلا ةيقاسمللا كرا دولا يربك فا وعرب منال

 دوجو ةركف لبقي نأ عيطتسي ال كلذ نه سكعلا ىلعف راسيلا امأ .اهبيوصت ىف

 اقورف كاسه نأ ةركف تاذلابو ,ةيعامتجالا ةلادعلا نع ثحبلا ىف ةيعيبط دودح

 ىتح ,ةياغلل مخض ءاكذلاك ةيضق ىلع ناهرلا نإ .رشبلا عيماجم نيب ةيعيبط
 ةيفرعملا ةردقلا نأب نيميلا اهيف لداجي ,ةيجهنم تافالخ ىلإ روفلا ىلع طرفنيل

 .اهُسايق بعصي ٌةضماغ اهنإ راسيلا لوقي امنيب ءاهسايق نكمي ملاعملا ٌةحضاو
 ملعلا مث نمو ثيدفلا ءاضحألا ملعروُطت نآىه قّيضلا ريغ ةقيقخ ةبث

 نم ددع لامعأبو ةيرتموكيسلاب اقيثو أطابترا طبتري لكك رصاعملا ىعامتجالا
 سيسئارف وه مهلْوُأ ,نيينيجويو نييرصنع اوناك نأ قفتا نييمأللا جهنملا ءاملع

 .اينيجريلا حلطصم غاص نم ره نوتلاج ناك .نيوراد سلراشت لاخ نبا نوتلاج

 ىف ىرحت نأ ىلإ وحلت ةزاتمملا تاردقلا ناب ةيثاررلا ةيرقبعلا هباتك ىف لداج دقو

 رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف ادا لئاوأ نم ًادحاو نوتلاج ناك .تالئاعلا

 : نجتودس كشر هفانابت همجي ناكل نياق ا عرش ره ركب شا رمادا رابعا

 1 1 .ليلحتلا ىف ةيضايرلا قزرطلا تدخأ ًامدختسم هيراحت ىرجأو

 ةيلكب اينيجويلل نوتلاج ئسرك :نوتلاج ديملت ,نوسريب لراك روسفوربلا لغش
 ىندوقي لوقي ةرم بتك .ةيعامججالا ةيينورادلاب ةوقب نمؤي ناكو «ندنلب ةعماجلا

 ىنعأ ؛ةراضحلا نم ايلع ٌةجرد هنع تجَشن .هريغ ال دحاو ,دحاو قيرط ىلإ خيرالا
 ناك نأ قفتا .ًايلمقعو ًايدسج ْلضفألا ًةلالسلا ءاقبو ؛تالالسلا نيب عارصلا :
 ملعتي . ثيدحلا ءاصصحإلا ملع ىسّسؤم نم ادحاوو ازاتمت جهنم ملاع اضيأ لجرلا

  مزالتلا لماعم_ نوسريب ءار ابسحي فيك ىلوألا ةنسلا ىف ءاصحإ بلاط لك

 روط .توسريب راكتبا نم امهالكو ,ةيئاصحإلا ةيوئعملل ىاك عبرم رابتخا ملعتيو
 طبرل ةفد رشكأ ةقيرط ىلإ لصي نأ دارأ هنأل ايئزج  مزالشلا لماعم نوسريب
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 لثم :ةيتحتلا ةيجولويبلا صئاصنخلاب ,ءاكذلا تارابتخا لثم ,ةساقملا رهاوظلا
  رخفبو- تنرعنإلا ىلع ةعماجلا ةيلكب ءاصحإلا مسق ٌةحفص ُضرْعَت ) .هتاذ ءاكذلا
 ةلالسلا نع هتاباتك لهاجتت ةفاصح ىف اهنكل ,ئقيبطت ئضايرك هتازاحنإ
 ْ ْ . ( ةثارولار

 ةينقتلا ركتبا ىذلا ,نامريبس سلراشت وه جهنملا ءاملع نم ثلاث ملاع كانه
 .اهنع ىنغ ال ةيئاصحإ ٌةادأ امهالكر « بتّرلا طابتراو «ىلماعلا ليلحتلل ةيساسألا
 اهضعت عيطخرت ةييدلا تاردقلا تارابتخا نأ ,ىرتموكيسلا ؛نامريبس ظحال

 نإف ٠ الثم ىوفشلا رابتخالا ىف ًاديج صخشلا ءادأ ناك اذإ : اًيوق اطابترا اضعب
 كانه نأ ضَرَمْفا .ًاديج اضيأ نوكي نأ ىلإ وحني تايضايرلا رابتخا ىف هءادأ

 ءادأل ئتحتلا ببسلا وه- (9 ج مسا هيلع قلطأ) ءاكذلل ًاماع ًالماع ةرورضلاب
 ج لماعلا لَزَع ىف هدوهج نع ىلماعلا ليلحتلا ءاج .ةفلتخما تارابتخالا ىف درفلا
 ىثارولا ءاكذلا لوح ةرصاعملا تاشقانملا ىف ايساسأ لازي ال وهو ,ةمراص ةقيرطب

 نع ًايسايس ةضيغبلا ءارآلاب ىرتموكيسلا طبترت نأ ضعبلا ىدل ىفكي دق

 ًاقح طابترالا اذه هينعي ام نأ ريغ .هلمكأب لاجملا ةعمس هيوشعل اينيجويلاو ةلالسلا

 نإ .ءىدرلا ملعلا نيبو ًايسايس ةئطاخلا جئاتنلا نيب ىرورض مزالت ةمث سيل : وه

 ضفرو .اهبحن ال ءارآ نوذختي نيذلا نييجهنملل ةيملعلا ةميقلا ىلع موجيلا
 .رهوجلا لوح لدجلا نم بورهلل رصتخنا قيرطلا وه بذاك ملع 'اهنأ ىلع مهلامعأ

 نيرشعلا نرقلا نم ىناشلا فصنلا لالخ ةيلاع ةءافكب اذه راسيلا لغتسا دقلو

 ماع ناسنإلل ئطاخلا سايقلا هباتكل دلوج ىيج نفيتس رشنب ةورذلا اوغلبو .همظعم

 ,ةلهس ًافادهأ ىقتنا نأب ةيراسيلا تاهجوتلا وذ دلوج ريفاحألا ملاع ًادتب 0
 رضع غساتلا نرقلا نم داناع دادعر باع روي لوبو ةردررم جررتج يرسم اثم

 تمدختساو .هسأر مجح سيياقم نم درفلا ءاكذ ىلع لالدتسالا ناكمإب اعسقا

 لو دبع نير اهلل ةداصلاو ةيرصنعلا تاباوجلا ديععت ىف ةئطاخلا امهتانايب

 نم ءاكذلا ةثارو ةيرظنل نيقوثوملا نيدي 0000000 .نيرشعلا نرقلا

 ل ا ل ل
 اذ

 ريح نييسنيج - رثرا

 0 يل



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلاةياهن

 مهنا 19105 ماع ىفف . ىورت نأب ةريدج صوصنلا هجو ىلع ةريخألا ٌةصقلاو
 ٍتاسارد ىف تانايب ًادماع رّوَز دق هنأب ةثيدحلا ايجولوكيسلا ةقلامع دحأ- تريب

 ىلإ عجرت ءاكذلا ىف نيابتلا نم 7٠١ نأ ىلع نهربيل ةقباطتملا مئاوتلا نع هل
 نأ ماعلا كلذ زميات ىادنصلا ىف ىيج رفيلوأ ىناطيربلا ىفحصلا ىعدا .ةثارولا

 مدَق . ًاسيلدت تناك هجئاتن نأو ,تانايبو نيكراشم نيفلؤم ءامسأ عرتخا دق تريب

 سيل اهنإ لاق ىذلا نيماك نويل ىجولوكيسلا لئم ؛نيرخآ داّقنل ةلئاه ةريخذ اذه

 رابتخا ةججع نإ لوك 3 ةيرظن لوبق ىلإ ميكحلا صخشلا دوقت تانايب وم هل

 نوئشي زور نفيتسو نيتنويل دراشتير هعمو ىضم مث .لكش ىأب ةيئارو ءاكذلا
 .ًابذاك املع هوربتعا دقلف ,هلمكأب كولسلا ةثارو لاجم دض قاطنلا عساو ًاموجه

 مل .ًايثارو اساسأ اهل نأو :خملا ىف ىقيقح ءىش ىلإ ريشت ةت (جو نأ ةركف نكل
 اميف نوشحابلا حضوأ .اهدحو ةيجهنملا سسألا مادختساب هضفر لهسي امث نكت

 اهتاذ ىه تناك دمعتملا قيفلتلا ةمهت نأ ,تريب لامعأ ضارعتسا دنع .دعب

 ىه نكت مل ةقباطتملا مئاوتلا ىلع تريب تاسارد نإف ,لاح ةيأ ىلع .ةقفلم
 اهنم ءاهريغ رخآ ْددَع كانه ناك .ىثارولا قمعلل ةعفترم ةميق تطعأ ىتلا ةديحولا
 .تريب جئاتن ًاريثك براقت اهجئاتنو ء ١464٠ ماع مئاوعلا ىلع اتوسّنيم ةسارد

 نامريبس ؛جا) دوجو لوح نييجولوكيسلا نيب دقعملا ُداجلا لدجلا ٌرْمْفي مل
 موجهلا أدب .نيهاجتالا الك ىف نولداجي لوألا زارطلا نم ءاملع ىّدصت .اهتعيبطو
 اهسشلاع نو 02 ماع اهروهط دتم (دتشاو يش ءاك دلا ن[بو نام رجيم ةيرظن لع

 لك فلتخت دق ,ةطبترم تاردق نم ةعومجم ره هرمأ ةقيقح ىف ءاكذلا نأ ىري نَم

 ىأرلا اذه اود ضع نم لئاوأ نيب نم ناك .هسسفن درفلا لخاد اهنم ةدحاو

 هلو :رندراج هراوه مهثدحأ نيب نم ناكو ؛ ىكيرمألا ىجولوكيسلا نوتسريث. ل.ل
 نع نوعفادملا هبني .ةيكيرمألا ةيوبرتلا رئاودلا ىف ٌريهش بكرا ءاكذلا نع بهذم
 اهربتعا ىتلا تاردقلا نم ريثكلا : فيرعتلا لوح رودي اه دم لدجلا نأب ج لماعلا
 ىَمْسُت نأ ريبك دحل نكمي  امهّئاذ نياتشنريهو ىاروم راشأ امك  ءاكذ رئدراج
 .ةيكاردإلا فئاظولا نم ةدودحم ةئيعم ةعومجم ءاكذلا حلطصم ظفحنل ,؛بهاوم
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 ةيوقلا ةيئاصحإلا ةئيرقلا ىلعو ىلماعلا ليلحتلا ىلع ؛خءادوجو ىلع ٌةجحلا تينب
 لوقعملا داضملا لدجلاب نودريف داقنلا امأ .دحاو ءىش «ج»'نأب اهحرط نكمي ىعلا

 امنيب دحأ اهظحلي مل ًادبأ ةردق دوجو ىلع نولدتسي امنإ ج ىدّضعم نإ لئاقلا

 .خملا ىف ىجولويسف لولدم اهل نوكي نأ ضرورفملا

 نويجولوكيس اهبتك تادلجملا نم ةلسلس ىلإ سرجلا ىنحنم 'باشك رشن ىذأ
 ءاكذلا نيب ةطبارلا نع ًايلاح فورعم وه ام ّصْخْلُت ءاكذلا ىف نوصصختمر
 ىاروم ىأرل نيريشكلا ةضراعم نم مغرلا ىلع هنأ تاّيبدألا هذه نّيبت . ةثارولاو

 نل اهارَجَف ىتلا ةيضقلا نإف :ةيساسألا امهمعا ير ا ىف نياتشنريهو

 ةيثارو روذج دوجو تانيمضتو ةئيدحلا تاعمتجملا ىف ءاكذلا ةيمهأ ةيضق- بيغت

 اهسيقي ىتلا ةفصلل ةريبك ىثارو قمع ةميق لوح طيسب فالخ ًالغم كانه .هل
 ٌردَص صاخ ُدَّدَع صّخَل .ةبّكرم ءاكذلل ىرخأ لماوع ةيأ وأ تناك ج ؛ءاكذلا رابتخا

 قفتا ام ضَخَل ,سرجلا ىنحنم 'باقعأ ىف رهظ تسيجولوكيس ناكيريمأ ةلجم نم
 ىلع طبتري هتلؤفط ىف ءرملا ءاكذ فصن نأ ىلع قفتا .عوضوملا اذه ىف ىأرلا هيلع

 نيب رودي ىنقت لد ةمث . غولبلا دنع كلذ نع ةبسدلا عفترتو ,ةثارولاب ودبي ام
 َلَدَج ؛قيضلا ىنعملاب ىثارولا قمعلاو ضيرعلا ىنعملاب ىثارولا قمعلا لوح نيصتخملا
 طقف ةلق نكل «/,4 ٠ نع ديزي ال ءاكذلل ىثارولا نوكملا نأب لوقلا ىلإ ضعبلا داق
 تارابتخا ةجيعن طبرت ةقوثوم نيهارب دوجو مدعب نيماك ديكأت دجلا ذخأم اوذخأ

 .ةثارولاب ءاكذلا

 ةسايبسلل ةيسنلاب ةلمعسم ةماه تاديمصت قئارؤلا قمعلا ريدقت ىف قورفلل
 ًاقح كانه نأ حرتقت 0٠/( ىلإ //4 ٠ دودح ىف ) ةضفخنملا تاريدقتلا نأل ,ةماعلا

 لماعم ةميق عفرت نأ نكميو اهيف رثؤت نأ ةيموكحلا ةسايسلل نكمي ةيئيب لماوع
 نأ نكمي . نياتشنريهو ىاروم هب لوقي ام سكع ىلع , ( ءاكذلا لصاحر ءاكذلا

 ةئيبلاو لضفألا ميلعتلاو لضفألا ءاذغلا : غراف فصن ال نآلم فصن بوكلا ىرن

 لماعم نم ةئاملاب نيسمخلا عفر ىف مهست نأ نكمي اهلك ةيداصتقالا دراوملاو ةنومأملا

 .ةيعامتجالا ةسايسلل ةلوقعم فادهأ ىهف مّن نمو «ةئيبلا ىلإ ةعجارلا لفطلا ءاكذ

 الأ



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياين -

 .ةبذعملا ءاكذلاو ةلالسلا ةيضقل ةبسدلاب ةمطللا اضيأ ففخي ىئيبلا ْنْوَكملا اذه

 ىف دوسلا ىوتسم نأ تسيجولوكيس ناكيريمأ ةلجم نم صاخلا ددعلا سفن دكأ

 : ىه ةيضقلاو . ايونعم ًاضافخنا ضيبلا نع العف ضفخنم ةرياعملا ءاكذلا تارابتخا

 عرب اصب رجلا كا رم د ىتلا ةيض ةيضرعلا بابسألا نم ريثكلا كانه . اذامل

 يباع 0 2 0 نم ةيئارولا ال ةيحيلا ليارتعلا ىلإ

 لصاح تاريدقت نأ ظحال نم لوأ ,نيلف ١ نمي سان كيج ةكوي نيلف ةرهاظ

 دعبتملا نمو .ابيرقت ةمدقتملا لودلا لك ىف ىضاملا ليجلا ربع عفترت تناك ءاكذلا

 ثدحي ال ىثارولا ريغتلا نأل ؛ ةيثارولا لماوعلا ىلإ اعجار ريغتلا اذه نركي نأ ادج
 دق موسعلا ىلع سانلا نركي نأ ىف ككشسي هسفن نيلف نإ لب .ةعرلا هذهب

 هذه نأ حرحقي !ذه .ىضم ليج ذنم هيلع اوناك امثردقلا اذهب ىكذأ امدحبصأ

 ال ىتلا ةيئيبلا لمارعلا ضعبلل ةجيتن تءءاج دق ءاكذلا لصاح ىف ةلئاهلا تادايزلا

 ضعب لعج ىذلا) لضنفألا ءاذغلا نيب ام حوارعت لماوع .ليلقلا الإ اهنع فرعن

 ردق رْسْيَت ىلإ .ميلعتلاو ةيبرتلا ىلإ (ةرتفلا تاذ لالخ ًالوط رفكأ اضيأ رئاشعلا

 .ايعامتجا ةمورحملا تاعامجلا نأ اضيأ حرعقي اذه .ةينهذلا ةراثإلا نم ربكأ

 «ميلعتلاو ةيبرتلا ىفو ءاذغلا ىف ىبسن صقن نم نوناعي نمم ,ةقرافألا ناكيرمألاك

 ىف ًاعافترا نمزلا عم نودهشيس ,ةيعامعجالا ةئيبلا ىحاون نم هذه ريغ ىفو

 دوهيلا ىف عفترار .دوملا ىف ءاكذلا لصاح عفترا .مهيدل ءاكذلا لصاح ىوتسم

 ضعب درسلاو ضيبلا نيب ةوجفلا تلءاضتو , نيرجاهملا تاعامج نم مهريغ ىفو

 .ةياغلل ةليكض لبقتسملا ىف قورفلا حبصت دقو .ءىشلا
 ةيرظن فص ىف فوقولا وه ةثارولاو ءاكذلا نع ةشقانملا هذه نم فدهلا سيل

 نإ .رخآ ىلع ءاكذلل ىثارولا قمعلل ريدقت ليضفت وأ ءىرخأ دض ءاكذلل ةنيعم

 سيل ءاكذلا نأ حرشقت (صوصنخلا هجو ىلع ىئادبأو) ىلوح مه نمل ىتظحالم
 ةظحالملا .طابترالا ةقيثولا تاردقلا نم ةلسلس وه امنإو ,دحاو ج لماعل ةجيعن

 ثرحبلا نأ ىداقتعا ىفو .ةثارولاب رثأتت تاردقلا هذه نأب انيأ ينرجت ةييؤدتلا

 قورفلا ناشب ةعورم ةديدج جئاتن ىلإ ىدؤت نل ىئيزجلا ىوتسملا ىلع ةمداقلا
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 دلل خملا مولع :ىناثلا لصفلا

 ريصق ةيرشبلا تالالسلا تلصفنا ذنم رم ىذلا روطتلا نمز نإ .ءاكذلا ىف ةيقرعلا

 اهسايق نكمي ىتلا صئاصنلا ىف تالالسلا نيب ىثارولا نيابتلا َردَق نأ امك ,ةياغلل

 . عيماجما نيب ةيوق تافالتخا دوجو حرتقي نأ نم لقأ (مدلا عيماجم عيزوت لغم )

 انل حمست ةيثارولا ةسدنهلا ىف تاحوتف ةيأ ضرتفن مل ول ىتحف ,ةفلتخم ةيضقلا

 :هتاذ دح ىف ؛كولسلاو تانيجلا نع فراعملا عيمجتل نوكيسف :ءاكذلا ةلبانمب

 تانيجلا اَرَبُت دق : ةياغلل ًابيط نوكي دق بقاوعلا هذه نم ضعبلا .ةيسايس بقاوع
 ساوب ثوحب تحضف املغم ًامامت ؛عيماجم ا وأ دارفألا نيب ةماه قورف ةيلوئسم نم
 ىف مدقتلا نأ ريغ . نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف ةيملعلا ةيرصنعلا سأر ملا مجح ىلع

 ىتلا ةيرانلا ةيسايسلا ةفصاعلا . اهعامس دون ال ًارابخأ انعمسي دق ةايحلا مولع

 ىف ةديدج ثرحب . ةيضقلا هذه ىف ةريخألا نوكت نل رجلا ىنحنم 'باتك اهلعشأ

 دقلو . الاعتشا بهللا ديزتس ةيئيزجلا ايجولويبلاو باصعألا مولعر ةثارولا ملع

 ءاكذلاو تانيجلا لوح لدجلا ارمكسي نأ ةطاسبب نييراسيلا نم ريثكلا اضفي

 هَتاذ ملعلا نكل .ءاملعلا هابشأ لعف نمو ىرصنع هتعيبطب لدجلا اذه نأب حايصلاب
 ىلإ ةيئيزجلا ل ابُسلا نع فراعملا مكارت نإ .ةرصحخما قيرطلا اذه لثمب حمسي نل

 اا رشفلا. ىف لّطْعْلا نيجلا ىلع هبراحت ىف نيست وج اهحضوأ ىتلا كلتك  ةركاذلا

 ريرصت تاينقتو .ةقد رثكأ لبقتسملا ىف ءاكذلل ىثارولا قمعلا تاريدقت لعجتس

 نينرلاو ؛نينرلاب ىفيظولا ريوصتلاو «نورتيزوبلا تاثاعبناب ىحطسلا مسرلاك خيم
 مدلا قفدعل ةطيرخ مسرت نأ ىلع ةرداق تاينقتلا هذه  ىفايطملا 0

 انه موي نقدت دق: ةفلتخما ىنهذلا طاشنلا عاونأب هذه طبرو . تانوروينلا مارطضاو

 اهعقوم ديدحت دنع كلذو :ةدع ءايشأ وأ ادحاو ائيش ج تناك اذإ ام ةيضق دبألا ىلإ

 ىضم اميف مدختسي ناك ءىدرلا ملعلا نأ ةقيقح امأ خملا نم ةفلتخم ءازجأب

 فادهأ ىف الإ بيطلا ملعلا مدختسي الأ لامتحا دض اننصَحَت نلف ةئيدر فادهأل

 .ةبيط اينظن

 ةميرجلاو ةثارولا ملع
 لوصألا رهف ؛ ءاكذلاب ةثارولا طبر نم رثكأ ايسايس ب يادخ وهام ةمث ناك اذإ

 ليوط خيرات ايجولويبلا ىلإ ىمارجإلا كولسلا ٍبقَعَت تالواحم .ةميرجلل ةيثارولا

 هس



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 ةعيذرلا ةيجينملا و ل ا ا ا
 اذه ىف ةعمسلا ىئيس ءاملعلا رهشأ ناك امبر .ةينيجويلا ةكرحلاب طابترالا نمو

 نرقلا لوحت دنع صحف ىذلا رزة رسمول 0 ىلاطيإلا بيبطلا وه ديلقعلا

 اجذومن كانه نإ لوقت ةيرظن رّوطو .ًاتاومأو ءايحأ ؛ءانجسلا ضعب نيرضعلا

 دقتعا .ىرخأ صئاصخ بناجب ءريغص سأرو ةردحنم ةهبج ِهرْيَمُن اًيمارجإ ايدسج

 ةلحرم ىلإ تادادترا ىه ةيمارجإلا جذامنلا نأب «نيوراد ريثأت تحت ءوزوربمول
 .رضاحلا تقولا ىتح ىقبت نأ نم ام لكشب تنّككَمت ,ىرشبلا روطتلا نم ةركبم

 ناك هلمع نكل ؛ةرصاعملا ةيلاربيللا ةرظنلا نع ًالوئكسم ناك وزوربمول نأ حيحص
 تاّيلوح ىف تانوتسيجولفلاو غامدلا ةسارفب دعب اميف طبتريل ىتح اًيجهنم ًابيعم

 .بذاكلا ملعلا

 تايرظنلا رداعم سفن نع ةميرجلل ةيجولويبلا لوصألل ةغيدحلا تايرظنلا تءاج

 مئاوت ىلع تيرجأ ىتلا تاساردلا . كولسلا ةثارو ملع : ءاكذلاو ةثارولل ةثيدحلا

 اعيمج تطعأ .أعم اوبر نيذلا براقأاللا وأ ,نيلصفنم اوبر نيذلا دحاولا توجيزلا

 ىلع تدمتعا ةياغلل ةعساو ةسارد ةمث . ىمارجإلا كولسلاو تانيبجلا نيب ًامزالت

 8٠./ ةصرف ةقباطتملا مئاوتلل نأ تنّيَب مئاوتلل ىددلو هلا لجسلا نم ًامأوت "5

 كانه .ةقباطتملا ريغ مئاوتلل طقف 0١ لباقم ,ىمارجإلا كولسلا ةرطاشم ىف

 مئاوت تنراق  ةيددلوهلا تانايبلا ىلع ىرخألا ىه تدمتعا- ىنَبْلل ةمخض ةسارد
 رحاب يدوم ريغ رسأ ف ارامن ورتخاو يبرج رسأ ىف ازاكداتعاو تجيز
 نأ جئاتنلا نم حضتا دقلو ,نيمرجم ريغ ٍرَسَأو نيمرجم ٍرسأ ىف اوأشن براقأ ريغ

 ةنراقم .ىوقأ لفطلل ىمارجإلا كوللاب أوت 3 ىطعت ىجولويبلا دلاولا ةيمارجإ

 .ةيمارجإلا ةعزنلل ىثارولا لقنلا نم ًاعون حرعقي امم «ىَنَبْلا بألا ةيمارجإب
 ةميرجلل ةيثارولا تايرظنلا دض نويميداكألا داقنلا ُهَّمَّدَق ىذلا دقنلا نم ريثكلا

 تاسيارد رجعت ام اريعك :ءاكذلل ةيئاوزلا تايرظنلا ده مق يذلا هسفد ره ذاك

 لمارعلا ف وكحتلا وع و“ ةكرتشملا ةئيبلا نم ةيفخلا ىحاونلا فشك نع مئاوتلا

 نم تانيع ىلع ًاضيأ دمععت دقلو :مزالتلا تالماعم ىف رث ؤت دق ىتلا ةيثارولا ريغ
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 --_ خملا مولع :ىناثلا لصفلا

 ةميرجلا تناك امل هنأب نوسديرفدوج ليشيمو ىشريه سيفارت لداج .ةليلق دادعأ

 هربتعي ام نأ ىنعن : ةيثارو لوصأ اهل نوكت نأ ليحتسملا نمف , عمتجملا فينصت نم

 نكمي نذإ فيك .رخآ عمتجم ىف ةميرج ةرورضلاب نوكي نل «ةميرج ام عمتجم
 ؟ عكستلل وأ باصتغالل نيج نع ثدحتي نأ مهدحأل

 لاجم ةميرجلا نكل لماكلاب ًالعف تضف دق ةميرجلل ةيثارولا تايرظنلا نم ريشكلا
 دقتعت انلعَجي امةهيجولا بابنألا نم لمحي ىذلا ىعامتجألا كولسلا تالاجم نم
 كانه نكل .ًايعامتجا ىنبُت ةئف عبطلاب ةميرجلا .هيف ًارود بعلت ةيثارولا لماوعلا نأب
 كانهو .عمتجم ىأ اهنع حفصي ال ,ةقرسلاو لعقلا لثم ,ةنيعم ةريطخ الاعفأ

 دق ىذلا روهتلا لثم ؛ةيثارو لوصأ اهل نوكت نأ ةلوهسب ٌلَبقت ةيكولس تافص
 ال .برهي صخش سأر ىلع صاصرلا قلطي ىذلا مرجما .نوناقلا كاهتنا ىلإ ىدزي

 نوكي دق .هعفديس ىذلا لجألا ليوطلا نمشلا نيبو لجألا ريصق اضرلا نيب نزاوي

 نم سيل نكل .ةركبملا ةلوفطلا ىف ةريقف ةيعامتجا ةئشنت ةجيتن ةطاسبب اذه

 .راوقلا اذه لكم داختا ف رش فعتطب حبلا ناروخل ل( قحسلا

 نأ انرودقم ىفف ,تاعامجلا نيب قورفلا ىلإ دارفألا نيب قورفلا نم انلقتنا اذإف

 ىبكترم نأ ظحالن نأب طقف ,ةميرجلا ىف ةثارولا رثأ ىكزت ةِيِهدِب ةيضق ضرعن

 نم ةبلاغ ةروصب مه ,ةيخيراتلا لحارملا لك ىفو .ًابيرقت تاعمتجملا لك ىف مئارجلا
 نبكتري تاديسلاو تادبلا .ةنس 7هو ةنس ١8 رمع نيب ام ةداع .بابشلا روكذلا

 نيقهارملا روكذلا ىف ًائيش كانه نكل ؛نسلا رابك ًاضيأ نهلشمو ؛ عبطلاب مئارجلا
 مهلعجت قرطب ةرطاخنا ىلإو تاذلل ىندبلا ديكوتلا نع ثحبلا ىلإ مهعفدي تاذلاب

 قّنوي ١145 ماع رداصلا نيطايشلا روكذلا هباتك ىف . عمسجملا نيئاوق نوكهسني

 مظنت ىزنابمُّشلا روكذ نأ ةقيقح ماهجنار دراشتير ىجولويبلا ىجولوبورشنألا

 ىلع روكذلا عيماجم نم اهريغ ةدماع مجاهتل ىضمت ةريغص عيماجم ىف اهسفن
 ىزنابمشلا هبشي فلس نع اوردحنا دق رشبلا نإ انلق اذإف .ةرمعتسملا ضرأ موخت
 هذه ربع ةلوقعم ةيرارمتسا ودبي ام ىلع كانه نأو ماع نييالم ةسمخ وحن ذنم
 ودبتسف .ناودعلاو فنعلا ىلإ رشبلا نم روكذلا تاعزن ىف ةيروطتلا ةرشفلا

 .ةيوق ةيئارولا ٌةيببسلا

 ااا < د



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 كانه .ةيناودعلاب تانيجلا طبرت ةرشابم ةيئيزج البس تاساردلا نم ُددع حرتقا
 ىف خيرات اهل ةيدنلوه ةلئاع ىلع ىضاملا نرقلا تانينامث رخاوأ ىف تمت ةسارد

 تاميزنإ جاتنإ ىف مكحعت تانيج ىلإ عجري ببسلا نأ تدجوو « فنعلا ضارمأ

 دعب تمت نارئقلا ىلع ىرخأ ةسارد ةمث . ([/480) وام) نيمأونوم تاديسكأ اهمسا

 .ةياغلل ةفينع اهلعج دق وام تانيج ىف ًاهباشم ًابيع نأ تدجوو هذه

 اومّلعت ام اذإ اميسال مهتاوزن ىف مّكحتلا اوملعتي نأ عبطلاب دارفألا عيطتسي

 لعفت نأ اهنكمي اهرودب تاعمتجم او .4ةحيحصلا ةيرمعلا ةلحرملا ىف مبوقلا كولسلا

 ام اذإ ةبرقعلا اهيلع عقوتو ةميرجلا عدرت نأ اهنكمي .سفنلا طبض زيزعتل ريثكلا
 تالدعم ىف عساولا نيابتلا ةيعامتجالا لمارعلا هذه رسفت . سفنلا طبض لشف

 مئارج ددع ناك .ةفلتخم ةنمزأ ىف عمتجملا سفن لخادو ؛تاعمدجملا نيب ةميرجلا

 نكل .(اهلك نابايلا ةلود ىف عقو ام قوفي دحاو ماع ىف كرويوين ةئيدمب لعقلا

 روطعلا املاع حضوأ . ةيجولويبلا تاوزنلا قايس ىف نوكي امنإ ىعامتجالا مكحتلا

 اقُفو توافتي لعقلا مئارج لدعم نأ نولسيو وجرامو ىلاد نيترام ىجولوكيسلا

 ثدحت ةيلئاعلا لتقلا تايلمع : لاثملا ليبس ىلع ,ةيروطتلا ايجولويبلا نم تانهكتل

 نم ةجوزلا ءانبأو مألا جوز نيب وأ ,ةجوزلاو جوزلا نيب) براقأاللا نيب ىلعأ راركتب
 .مدلاب براقألا نيب اهنع (رخآ

 ماع لدج أ نأ حضاولاف مئارجلل ةبسدلاب ةئيبلاو تانيجلا نيب ٌةقالعلا تناك ايأ

 .رضاحلا تقولا ىف ةدحتملا تايالولاب ًايسايس ٌليحتسم رمأ وه ةيضقلا لوح لدتعم

 ةدحتملا تايالولاب نيمرجملا عممجم ىف ةقرافألا ناكيرمألا ةبسن نأ كلذ ىف ببسلاو

 ىثارولا نوكملا ةيمهأب حارشقا ئىأ نإف مث نمو ءلكك عمتجم ا ىف مهتبسن قوفت

 اونوكيل ايثارو نولهؤم ام لكشب دوسلا نأ ىنعي هنأ ىلع ذخؤيس ةميرجلل
 ذنم اذهك ًائيش ةيضقلا هذه ىف لمعي داج ئميداكأ ثحاب حرعقي مل أدبأ .نيمرجم

 ىلإ ريشي ىذلا ر ألا ةنيعمر رامعأ ىف لضفأ لكشب هملعت نكمي .ةغللا لشم . سفنلا طبض

 ,ةيرغلل ةيعولوببلا ةفييطلا
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 مهكوكش اولمحي نأ نم سانلا عنمي مل اذه نكل ,ةيملعلا ةيقرعلل ءادوسلا مايألا

 .ةيرصنع عفاود هيدل نوكت نأ دبال ةيضقلا هذهب ىتح منهي نم لك نأب ةقيمعلا

 كيرديرف اهلعشأ . ىضاملا نرقلا تانيعست لئاوأ ىف كوكشلا هذه تلعتشا دقلو

 تاردخلاو لرحكلل ةيلارديفلا ةرادإلا سيئرو ىناسفنلا بيبطلا .نيودوج .ك

 لاجم ىف ىمسر فلج اهنأب فلوو ُهَمَصَو ىذلا . نيودوج ناك .ةيلقعلا ةحصلاو

 امدنع ةيلقعلا ةحصلل ىمرقلا دهعملل فنعلا ةردابم فصي ناك ةماعلا تاقالعلا

 نأ حضاولا .مئارجلا اهيف رشتنت ىتلا ندملا نم قطانملل «؛باغلاذ فصو حرقا

 روكذلا فنع نأ تحرتقا ىتلا ةمرتحملا تاساردلا نم ددع ىلإ ريشي ناك نيودوج

 ةرشابم ْمُهَّتي نأ ىلإ تْدَأ دق تاملكلا رايتخا ىف هتقامح نإف كلذ مغرو . لصأتم

 ةردابم بجشُت نأو لجنيد نوج بئانلاو ىدينيك دراودإ روتانسلا نم ةيرصسعلاب

 . مهيف بوغرملا ريغ نم صلختلل مْمص ىنيجوي جمانرب اهنأ ىلع فنعلا
 ةيمهأو ىنعم هناونع رمتؤم لوح َتَمْظُن ىتلا ةماعلا تاجاجتحالل حرسملا أيه اذه

 ثحابلا نامرّساو ديفاد ُهَقُّسَن ىذلا ئمارجإلا كولسلاو ةثارولا ملع ىف ثحبلا

 عباتلا ىرشبلا موديجا ثوحبل ىموقلا زكرملا هليومت ىف كرتشاو ؛دناليرام ةعماجب
 ماع دقع ًاريخأو ءلَجأَف ,دقتناو ,دعوم رمتؤملل ْدَّدَح .ةحصلل ةيموقلا دهاعملل

 نم ثدح امل ةباجتنا نامرّساو ىأر . كيبازيش جيلخ ىلع لزعنم ناكم ىف ١44

 نوشقاني ةميرجلاو ةثارولا ملع لاجم داّقنل ةماع ةسلج مّظني نأ داقعنالا لبق طرغض

 نم رمتؤملا ىف نيك رتشملا نم ًاددع عنمي مل اذه نأ ريغ .ةينيجويلا ةكرحما خيرات اهيف

 نيخرؤملا وأ نييملعلل حصي ال هنأ نم رذحي ًايمسر ًاجاجتحا اوردصي نأ

 ىلع ىميداكألا مارتحالا ءافضإ ىف اومدختسي نأب اموحمي نأ نييجولويسوسلاو

 نل دناليرام رمتؤم اي : دشنت ةرهاظم رمؤملا تَّلَّطَع .ثبذاكلا نييرصنعلا ملع

 اميف ليئض لامتحالا .ةيعامجلا ةدابإلا ىلع ثحت كنأ فرعن  ىفختت نأ عيطتست

 ًالئامث ًارّتؤم ةيلقعلا ةحصلل ىموقلا دهعملا وأ ةحصلل ىموقلا دهعملا مظني نأ ررصتأ
 .بيرقلا لبقتسملا ىف

 ا <



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 : سنجلاو تانيجلا

 داشلاو ىعيبطلا

 كاذ : ةماه ةيسايس تائيمضت هيف ةيثارولا فراعملا مكارتل ناك ثلاث لاجم كانه

 امك ,ةيوق ةيجولويب ًاروذج سنجلل نأ نوركني نم مه طقف انم ةلق .ةيناسدجلا وه

 ةئيبلاب ال ايجولويبلاب رثأتت ىثنألاو ركذلا نيب قورفلا نم ريثكلا نأ ةيضق نأ
 تاعامجلا روطتت مل .ةيقرعلا قورفلا ةيضق نم ريثكب ىوقأ ةيضق ىه ةيعامتجالا
 لاب هيا يلع (ةخودس نركي ام ارثتك اهني قورفلاوز ةجئولا وا ةيقرعلا ةيرخبلا

 ٌؤيامتلا امأىروطتلا نمزلا ىف ةحم درجم نيدسلا نم فالآلا تارشع عضب ذنم الإ

 سدج رهظي نأ لبق ؛ نيدسلا نم نييالملا تاعم ذنم ًادوجوم ناك دقف ئسبجلا

 عبطلاب ءاسعلل) ًايئاروو اًمسجولويسف ء ءاسنلا نع لاجرلا فلتخي .ناسنإلا

 تاَمَّلَسُم نيب نم .اًيبصعو (]ل موزوموركوال موزومورك لاجرللوا اموزومورك
 قورفلا هذه لك نإ لوقت ةئف ةرصاعملا ةيوسنلا ةكرحلا نم ةماهلا تائفلا ىدحإ

 لك حبصت . ًايرهوج ناقباطتم امهف ىثنألا لقعو ركذلا لقع امأ يمسحلاب ىيشت

 ةعشستلا ةقيرط ىف ًاقورف ىنعن رددج قورف روظنملا اذه هل نَم دنع سبجلا قورف
 كانهو ءاحيحص اذه نركي نأ اقح دعبتسملا نم نكل .تادبلاو دالوألل ةيعامتجالا

 ىثنألا لقعو ركذلا لقع نأب ليج ذنم لداجي ةيروطتلا ايجولويبلا نم نأش وذ عرف
 .ىروطتلا فيكتلا نم ٌةفلتخم تاجاح امهتلّكش دق

 . ةريخألا نيعبرألا نيدسلا ىف عوضوملا اذه ىلع ىبيرجتلا لمعلا نم ريبك ردف مّن
 ريثكلا نيلكاج لوراكو ىبوُكام رونايلإ ايجولويسفلا اتملاع تصح ١414 ماع ىف
 َحّضَف .ةيسدجلا قورفلا ايجولويسف اهناودع مخض دلجم ىف ,ذئنآ ًافورعم ناك امث
 كانه تسيل ءالغم ءاسنلاو لاجرلا نيب قورفلا نع ةريشك ريطاسأ دلجملا اذه

 ىف جامدنالا ىلع ةردقلا ىف تانبلاو نايبصلا نيب فالعخا ىلع ةقوثوم دهاوش

 .مومعلا هجو ىلع ءاكذلا وأ ءليلحتلا ىلع ةردقلا وأ ,ءاحيإلل ةيلباقلا وأ ,ةعامجلا

 ةردق نبات قورف دوو تالاجلا نم هدع ىف تاساردلا ترمطأ «ىرتخا ةئفلات نم

 نايبصلا ,نايبصلا ةردق نم ىلعأ نوكت نأل ليم ىمالكلا ريبعتلا ىلع تابلا

 ةافط_لل
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 , ىلعأ تايضايرلا ىف ةردق نايبصلل .ةيئاضفلا ةيرصبلا ةردقلا ىف نوقرفعي

 .ريثكب ةيناودع رثكأ نايبصلاف ءاريخاو

 ركبم رمع ىف أدبي ردنجلا زيامت نأ (ناسدجلا) ىبركامل ىلاتلا باشكلا حضري
 نم َةّيندُب رثكأ دالوألا بعل نأ ةيبيرجعلا تاساردلا نم ةضيرع ٌةليكشت َنْيِبَت .ادج

 نم ًاحوضو رشكأ ةرطيسلا ىف ةيكراريه ديطوت ىلإ نوليمي مهنأ :تانبلا بعت
 نيب ال تاعامجلا نيب نركي نأ ىلإ فرصني مهسفانتو .ةيسفانت رثكأ مهنأ . تانبلا

 رثكأ تادبلا ةيناودع تناك نإو .تائبلا نم ًايدسج ةيناودع رثكأ نايبصلا .دارفألا
 ثيدح .(ةلزعلا وأ ىعامتجالا ذبنلا لالخ نم ةيناودع ىنعن) تاقالعلا ىف

 امنيب ,فنعلاو ناودعلا عيضاوم لوح رثكأ لكشب روحمتي ,فلتخم نايبعلا
 بعللا قيفر سنج رايتخال ةبسنلاب امأ .ةيلئاعلا تاقالعلا ىلع تائبلا ثيدح زكري

 -_و

 مهسفنأ اولصفي نأل اوجمرب دق تائبلاو نايبصلا نأ ودبيف .ةركبملا ةلوفطلا ىف

 نأب ىبوكامل هلك اذه ىحوأ دقلو :تافاقثلا ربع جئاتنلا هذه ْقدْصَت .هسج عمالك
 ام اًيجولريب ًالماع .ةيديلقتلا ةيعامتجالا ةأشنلا طامنأ بئاجب ,ةرورضلاب كانه
 .ىشنألاو ركذلا كولس ديدحت ىف لمعي

 دقو ىسايسلا فقوملا دجنسف ىسنجلا كولسلاو تائيجلا ةيضق ىلإ انلصو ام اذإف
 تانيجلا ةيضق ىف ةيجولويبلا تاريسفتلا ضراعي راسيلا .ًالماك أبلق بلقنا

 نم للقي نأ لواحيو ,ةيسسجلا قورفلاو تائيجلاو .ةميرجلاو تانيجملاو .ءاكذلاو
 ةبسنلاب امأ .تايكولسلا هذه نم ْىأ ىلع ًاماه ًاريثأت ةثارولل نأ ىلع دهاوش ةيمهأ
 سيل ىسنجلا هجوتلا : داضملا ئأرلا راسيلل ناك دقف .ىسبجلاذوذشلا ةيضقل

 .ةدالولا دنع درفلا هب ىلَتَبي ئش وه اهنإ .ىعامتجا فييكت وأ ىدرف رايتخا ةيضق
 ناك املف .ةيروطتلا ايجولويبلل ةصاخ ةلضعم ًامئاد ئسبجلا ُةوذشلا لكشي
 ال ًايسج ذاوشلا ناك املو ؛رثاكتلا ىف حاجنلا لوح روطتلا رودي نأ ضرتفملا
 نم ىعيبطلا باختنالا قيرط نع ةعرسبو ةريشعلا صلختت نأ عقوتن انإف .نوبجني

 ناك اذإ هنإ نيرصاعملا روطتلا ىيجولويبل ةيرظن لوقت .ىسدجلا ذوذشلل نيج ىأ
 ةصيصخل ًايوناث ًاجتنم نوكيس نأ دبالف ,ىسسجلا ذوذشلا ببسي ىئارو لماع كانه
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلابقاوع ناسنإلا ةياهن -

 نم .مألا ةيحان نم ثروتو . ثانإلا ديفت امير ةصيصخ .فيكتلا ىف ةماه ىرخأ

 لبق ةلحرم ىف سْنجت- ناسنإلا اهنيب نمو ةفلتخما تاناويحلا خاخم نأ دقتعملا

 . ايئارر ددحت ىتلا ةفلتخملا سنجلا تانومره نم ةينعم تايوتسمل ضرعتلاب ةدالولا

 روكذلا ىف ىسنجلا ةوذشلا نأ ناركفلا ىلع تيرجأ ثاحبأ ىلع ءانب ضرتفا دقلو

 .ةدالولا لبق عن رتستسلا) ةروكذلا نومرهل ضرعتلا ةلق ةجيتن ثدحي

 اهب ردقي ىتلا ةقيرطلا سفنب :نآلا ىتح ءىسسجلا ذوذشلل ىثارولا قمعلا ردق
 هذه تطعأ .ىبَتلاو مئاوتلا تاسارد قيرط نع -مارجإلا وأ ءاكذلل ىثارولا قمعلا

 ىف ”75ر :71/ نيب امو لاجرلا ىف 74و :/"1 نيب ام حوارعت اميق تاساردلا

 نيب اقورف لعفلاب كانه نأ ةئيدح ةيحيرشت ةيبصع تاسارد نم ددع حضوأ .ءاسنلا
 ىف ةصاخ قورقلا هذه َنيبَت .خملا نم ءازجأ ةثالث ةينب ىف ذاوشلاو نييعيبطلا لاجرلا

 ثحابلا .رماه نيد نأ عقاولاو .ىاقيل نرميس لوقي امك .صمالاتوبيهلا ةدغ

 مورومورك ىلع عقرم نيب ةيثارو ةطبار دوجو دّكأ دق ,ةحصلل ةيمرقلا دهاعملاب

 ةينارو تاينقت هرم خرا لف لاجرلا ىف ىسنجلا ةوذشلا نيبو سبجلا

 دوك افرع م ذاوشلا لاجرلا نم ةعرمجم فالسأ ةطيرخ ليلحتل ةيسايق

 تامساولا ضعب نيبو ىسنجلا هجوتلا نيب ءايئاصحإ ايونعم , طايترا لماعم اودجوو

 اك سنجلا موزومورككل ليوطلا عارذلاب 78 ةقطنملاب

 ءاكذلا ىلع تريثأ ىتلا تاضارمعالا سفن ثحبلا اذه داَقُن نم ددع راثأ

 ةيئاقتنالا غم هلثم_ ىسنجلا ةوذشلاف اذه ىف ىئاهنلا ىأرل ١١ ناك ايأو .ةميرجلاو

 نأ لوقعملا نم ودبيو « ةفورعملا تاعمسجما لك ىف ايعقار دجوي روكذلل ةيسدجلا

 سكع ىلعق .ةيضقلا هذه ىف ةسايسلا ىهف قوشملا امأ .ئعيبط ام ساسأ هل نوكي

 فقلت .اهتاذ ىئارولا قمعلا ةركف راسيلا مجاه ثيح .ةميرجلاو ءاكذلا ةيضق

 نم ذاوشلا ررحت ةيثارولا ةيببسلا ةركف نأل ؛ ةوذشلا نيج ةركف ةوذشلا ءاطشن

 لداج نم وه ةيضقلا هذه ىف نيميلا ناك .عمتجملا ىف مهعضول ةيقالخألا ةيلوثسملا

 نأ تبني ةوذشلل نيج دوجوو .ةايح بولسأل رايخ درجم ىسنجلا ذوذشلا نأب
 .هلايح ائيش ُصخشلا عيطتسي ال شمنلاك ذوذشلا
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 ىف رثؤت نأ نكمي ال ةئيبلا نأ ىلع ديكرتلا الإ هبشي ال هنإ هل ىنعم ال لدجلا اذهو

 صقر لثم .دحاولا نيجلا ضارمأ نم ةعضب انلفغأ اذإف .مارجإلا وأ ءاكذلا

 ىف ةئام الماك اديدحت درفلل ىئاهنلا عضرلا ددحت ال ادبأ تانيجلا نإف .نرتجسمه

 ةفاقشلا نأ ىسعي ىسنجلا ذوذشلل نيج دوجو نأب نظلل ببس نم سيلو .ةئاملا

 هجوتلا ىف ارود بعلت ال ,لمارعلا نم هذه ريغو صرُقلاو ىعامتجالا ىوتسملاو
 ىسحا ةجرشا نا قل ربعي ثان نم نيريتكلا ورعو ةفيتع نا مسجلا

 عفدت دق ذاوشلا نم دئار عم ةّيفشك ةلحر نأ ن .م ناوبألا قلق ام اذإف . اقح نرم

 نم ففخي نل ذوذشلا نيج نبالا اذه راقتفا نإف .ةذاشث ةيسنج ةربخ ىلإ امهنباب

 ا ا ل لهأ ىلع نإف ,ىرخأ ةيحان نم

 اههجاوي ىتلا ةقيقحلا سفن اوهجاوي نأ مهيلع ٠ ىصخش ىقالخأ رايتخا رمأ ىوس

 ١ 8 ملعن نأ نكمي . ادودح ضرفت ةعيبطلا :رددجلا ةيره وأ ءاكذلا نأشبر راسيلا لهأ

 نأ اهلك: موافقه كغ ادا كاذب نكل . ىنميلا ديلاب لكأيو بتكي نأ رسعألا

 نع فلتخي ال ىسنجلا ذوذشلا نأ رمألا عقاوؤ .ئعيبط هنأب سحي ال ادبأ صخشلا

 ايئزج ُدْدَحَتُي ىرشب ٌعوُرُن هنأ ثيح نم ةيسبجلا ةيوهلا وأ مارجإلا وأ ءاكذلا

 ىف , لداجن نأ نكمي .ىدرفلا رايتخالاو ةيعامتجالا ةئيبلاب اينارع قايكتيو ةنارولاب

 دوجو نكل ,ةيعامتجالاو ةيثارولا بابسألل ىبسنلا نزولا لوح ,تافصلا هذه لك

 لماعلل ًادودح حرتقي هنأل ًايفالخ اهلرح لدجلا لعجي هتاذ دح ىف ىثارولا لماعلا
 .ةيرشبلا ةيناكمإلاو ىقالخألا

 مدقتلا ىدؤي نأ ىف لمألا ,نيرشعلا نرقلل ىعامتجالا ملعلا لامآ زعأ نيب نم ناك
 دقلو .ىرشبلا كولسلا ىف ماه لماعك ايجولويبلا فذح ىلإ ةيعيبطلا مولعلا ىف

 .ةيسلعلا ةيرصنعلل ىبيرحت ساسأ ةمث نكي مل : ةريثك تالاح ىف لمألا اذه ققحت

 لقأ «ءاسدلاو لاجرلا نيب وأ «ةينثإلاو ةيقرعلا تاعامجلا نيب قورفلا نأ حضتا دف
 نأ ودبي . نيوراد سلراشعل دل روطتلا ةيرظن روهظ باقعأ ىف نَظي ناك ام اريشك

 ذنم  ىقالخألا انسدح دضعي ىذلا رمألا .سناجتلاب ًاقح زيمتي ىرشبللا سنجا

 تل ١



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 اهيف بير ال قورف ىقبت ءنكل .ناسنإ لك «ناسنإلا لالج نأشب  ريونعلا ةكرح
 اود الامل جرت ريتلا نإ مق نيل نما ةدوع ىلا كلك اميمأل تاغابلا نم
 ىف ثدحيم ام امأ .رئاشعلا لخاد دارفألا نيب قورفلا ريسفت ىف ًايسيئر ارود

 نع انفراعم ةدايز ىلإ ىدؤيسف ,ناسنإلا ةثارو لوح فراعملا مكارت نم لبقتسملا

 . ىهتني ال ًايسايس ًالدج ببسي لظيسف مث نمو ؛ كولسلل ةيثارولا لوصألا
 ةلبانم قرط نع ىجولونكت ثحب ىلإ ًامتح «ةيببسلا نع ةيملعلا ٌةفرعملا ىدؤتس
 ذوذشلاب طبترت ةيجولويب تافص دوجو نإ : لاغملا ليبس ىلع .ةيببسلا هذه

 ٍنيج وأ ءزيمم ىبصع حيرشت . ل ا يسلا
 اجالع ادجن نأ نم اموي نكمستن نأ لامحا نم عفري امنإ-نيتاه هيلع ز رت ذوذشلل

 قيشعاهنأل هر اههل ابارطضا ناسيا برططسس انه ىشتجلا ةردقللل

 .ناسنإلا لالج ىف ةاواسملا ددهت ةيناث هذه تأدب دقف ؛ةيجولويبلا تاريفتلا

 انك زا ضرطقا”ةنبلاللا ةيركملا هرعت فرع ناز ةلكشلا عئيوتما اهكن

 ربدن نأ انعطتسا اننأو ؛ىسنجلا ذوذشلا ةثارو ًاديج مهفن نأ نم ةنس نيرشع لالخ

 بلطتي ال .ًاذاش ًالفط ابجني نأ لامتحا نم ًاريثك اللقي نأ نيوبألل اهب نكمي ةليسو

 صرق هرجم نوكت دق ؛ةيثارولا ةسدنهلا مادختسا ًاقبسم ضرتفن نأ ةرورضلاب اذه

 ىف وهو اًيروكذ ىمانتملا نيدجلا ممم لعمت نورتستستلا نم ةيفاك تايوتسم رفوي ءاود
 «ةيبناج راثآ ةيأ ببسي الو لاعف هنأو .ةليكض جالعلا فيلاكت نأ ضرتفا .محرلا

 نأ ًاضيأ ضرتفا .ةّيرس ىف هتدايع ىف دّلَوُمْلا بيبطلا هفصي نأ نكمملا نم نأو
 نفرق ابوك اما ىننحا ةردكلا لقي تيعي ميما ادق ضايعجالا عفرلا

 ؟ صارقألا هذه ىطاعت َنرَبْخَيَس لماوحلا ءاسنلا

 مويلا طخسلا نيدبي لا ب رول درسا ل نتا ك ارز
 وأ علصلاك ًائيش ذوذشلا نربتعي دق نه . ذاوشلا دض ًازييمت هنوري ام ىلع ًاريثك

 « ىلثملاب تسيل ةلاح ئش لك مغر هنكلو ,هيف صخشلل ةليح ال ةماقلارصق

 نأ ىف سانلا مظعم ةبغر اذهب لفكعت) . هلافطأ ىف هاري ًالأ درفلا لضفي ثيحب

 دحوي نم اهينآلا ذاوشلا عضو ىف رثؤي نأ نذإ اذهل فيك . (نألُس مهل نوكت
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 ل  خملامولع :ىناثلا لصفلا

 نم برضلا اذه مهلعجي نأ ؟ ذوذشلا نم صلختلا هيف متي ىذلا ليجلا ىف مينم
 اذإو ؟ ًالبق هيلع اوناك امث داهطضالل ًاضرعت رثكأو ًازورب رثكأ ةيصوصخلا اينيجريلا

 ةينيجرويلا تارايخلا هذه ةسرام ةقيقحب ثرتكن الأ حصيأ .احضاو كلذ نكي مل

 ؟ رهقلا ةلود ةطلس ال ءابآلا مه اهسرامي نم نأل
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 ريقافعملع
 مكعينلاو باصع 5

 كولسلا ىف

 .رذحب ىضمي نأ ءرملا ىلع : مهدنع ًمارح كشلا رامضإو ضرملا'

 مسلا نم ليلق ردَّق !رشبلاو راجحألا ىف رشعتي لازي ال نم قمحأ
 نم ريثكلا مث .ةعتمم مالحأ ىلإ ىدؤي اذه : رخآلاو نيححلا نيب

 .حتمم تول .ةياهنلا ىف مسلا

 : هشعين خيرديرف

 تشدارز ثدحت اذكه



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 ةلمع غلب ىذلا ركفملاوه؛ ئسشلا ايلختلا سموم كيورف فوم ناك انغو

 نرقلا فصتتنم ىف ُهَّلِجُي برغلا ناك . نيرشعلا نرقلا لالخ ءىوه مث ةمقلا

 زفاوح لوح قئاقحلا قامعأ فشك ىذلا لجرلا هرابتعاب ناكم لك ىف نيرشعلا:
 تعاذ :توملا ىنمت .بيضقلا ىنمت ءىعواللا ,بيدوأ ةدقع .هتابغرو ناسنإلا

 تابثإ ىف نوبغري نّمم ءاربخلا اهعاذأ ءليتكوكلا تالفح ىف هذه ديورف ميهافم

 نوربتعي بطلا ةئهمب نيلماعلا مظعم حبصأ نرقلا ةياهن لولحب ,نكل .مهتكنح

 هنم رثكأ ًافْلَقُم ناك ًاصخش .ىركفلا خيراشلا ىف ءرثكأ ال .ةعتمم ةيشاح ديورف

 ريقاقعلا ملع لاجم ىفو ىفرعملا باصعألا ملع ىف مدقتلا نع اذه جتن .ًاملاع
 .ديدجلا ةيمصعلا

 لثم ةريطخ ضارمأ هنمو  ىنهذلا ضرملا نإ لوقي ضرف ىلع ةيديورفلا تينب
 ةجيتن وه- لصألا ىف ىجولوكيس هتعيبطب وه- اينارفوزيشلاو ىبائتكالا سوهلا
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 ل كولسلا ىف مكحتلاو باصعألا ريقاقع ملع :ثلاثلا لصفلا سس .--.-.-للللبي

 ةركفلا هذه ضْوق دقلو . خملل ةيجولويبلا ةداملا قوف ام عقوم ىف ثدحي ىنهذ للخ

 همدق امدنع ىلارتسالا سفنلا ملاع ديك نوج ةفدصلاب هفشتكا مويغيللا همسا راقع

 تأدبو :ةزجعملا هبشي اميف مهنم ددع ىفّشف .19 45 ماع ىبائتكالا سوهلا ىضرمل
 ةروصب ,ثيدحلاب ىديورفلا جالعلا لحم ريقاقعلاب جالعلا لحي نأ ىلإ تدأ ةيلمع

 ةرشلا يادي ةرعم نه مويبلل ناك و نولاعلا لوطا ف رق لذ ةقئاك وو ءاك

 ىلإ نرقلا ةياهن ىف تدأ :ةيبصعلا ريقاقعلا ملع ىف ريوطتلاو ثحبلا نم ةرجفتم
 مهفت ىف داكلاب نآلا انأدب ليج-نيلاتيرلاو كازوربلا اهنم ريقاقعلا نم ديدجب ليج
 . ىعامتجالا هرثأ

 تالقانلا ةروث مسا هيلع قلّطُأ ام عم خملا ىلع لمعت ىتلا ريقاقعلا روهظ قفاوت

 خملل ةيواميكو يبلا ةعيبطلا نع ةيملعلا فراعملا ىف ةلئاه ةدايز ىنعن  ةيبصعلا

 نم ةعامج اهتروط ىلا ةيرظتلاب ةيديورفلا هيعن نأ اشك ناك ار :ةينهذلا هتايلمعو
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلاةياهن

 نود ةيلخادلا اهفئاظو ريسفت اولواحو «لمعت ةرايس اودجو ةيئادبلا لئابقلا لاجر
 ىلع طغضلا نيب ئرقلا طابترالا نوظحالي دقلف .توّبكلا حتف نم اونكمعي نأ

 طبري ام ائيش نأب ةيرظنلا نوعضيف ؛مامألا ىلإ ةرايسلا كرحت نيبو نيزنبلا ةساود
 وأ ص فق ىف ًاريبك ًاباجنس ناك امبر تالجعلا ةكرح ىلإ لئاسلا لوحي نينثالا نيب
 وأ تانوبركورديهلا نع ًاكيش اومهفي نل أدبأ مهنكل .رخآوأ عون نم امزق

 ةقاطلا ليرحتب موقت ىتلا سباكملاو تامامصلا وأ ىلخادلا قارتحالا

 ناعمإب انل حمسو ,توّبكلا عفرب عقاولا ىف ثيدحلا باصعألا ملع ماق دقلو

 تالقانلا نم اهوحن وأ ةعسد ةمث . بيرجعلل كلذ نكي نإ كرحم ا ىف رظنلا

 تالصرولا حدَق ىف مكحتت  نيرفنيبرونلاو نيمابودلاو نينوتوريسلا اهنم  ةيبصعلا
 تالقانلا هذه تايوحسم رثؤت .خملا ىف تانوروينلا ربع تاراشإلا لقنو ةيبصعلا

 ةداعسلاب ىتاذلا انروعش ىف ةرشابم رثؤت ,لعافتت اهب ىتلا ةقيرطلاو ةيبصعلا

 ءايشأب تالقانلا هذهل ةيدعاقلا تايوتسملا رثأتت .هباش امو فونخلاو تاذلا مارتحاو

 ءايميك نع فراعملا تناك . ةيصخشلا هيمَسَن امب ًاريثك طبترتو ةئيبلا ىف ةدوجوم

 اماه اعجرم  ًانكمت ًأرمأ ةيثارولا ٌةسدنهلا حبصت نأ لبق هتلبانم ىلع ةردقلاو خملا

 ةرمغ ىف نآلا نحنو .ةيمهألا ةغلابلا ةيسايسلا هتانيمضت هل كولسلا ىف مكحتلل

 . فشكتتس فيك ىرنل ىملع لايخ تاهويرانيم قّقَلُن نأ انيلع سيلو ؛ةروغلا هذه

 ذرقلا رخاوأ ىف ةيسيئر ةيفاقث ةرهاظك هتلئاعو ك ير را ولا

 لزترو ثيبازيلإو «كازوربلا ىلإ ءاغصإلا» 'هباتك ىف رمارك . د رتيب دجم . نيرشعل

 ىلع ىرحسم رثأ هل شهدم راقع هنأ ىلع كازوربلا ادّجَم ,«كازوربلا ةّمُأ) اهباتك ىف

 ةباصم تناك ست ىعدت هل ةضيرم ةلاح رمارك فصر .نمزملا بائتكالاب ٍنيباصملا

 لاجر عم يك رجأملا تاقالعلا ند ةليلش ف اييع كيس: درا تاسمألاب
 كاراووبلا اهيطاعت نم عيباسأ فرظ ىفو .اهلمع ىف اهعضو روهدتو .نيجوزعم
 ةرتاف تريخ# نيرخآ لاجرل ديعاوملا برضت تأدبو ةدسافلا اهتاقالع تهتنا

 ىف نيرخآلا ىلع ادامعا لقأو اهسفعب ةقث رثكأ تحبصأو ,لماكلاب اهئاقدصأ
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 ل ل  كولسلا ىف مكحتلاو باصعألا ريقاقع ملع :ثلاثلا لصفلا

 مهسأو ءاعيبم رثكألا بتكلا نم ادحاو رمارك باتك ادغ .لمعلل اهتراكإ تولسأ

 ريقاقعلا نم هتلئاعو كازوربلا نوطاععي نم غلب .هلوبقو راقعلل جيورتلا ىف ازيثك
 ءاسنلا نألو .اهلمكأب ةيكيرمألا ةريشعلا نم 1٠١/ ىأ ,ىكيرمأ نويلم ١ مةوحن

 باتكلا حبصأ دقف ,تاذلا مارتحا فعض نمو بائتكالا نم ةاناعم لاجزلا نفرشكأ
 دق ةنيشملا ةقالعلا نم ررحتلا ىف ست حان نأ ىلجلا نم .ءاسلا دوبعمك انيش

 :تويورسلا تاعيدسا ةداعإ اناطْيص نهر كليم رن تادف ةكرك

 ىف راثآلا هذه لغم اهل نأ فرع ىتلا ٌريقاقعلا ببستت نأ برغتسملا نم َسْيِ

 .ىعّذي امك ًالاَعَف سيل كازوربلا نأ تاساردلا ّضعب تحضوأ .ريبك فالخ بوشن
 كازوربلا دض بتُك امئ ربكألا ءزجلا ناك .هرثأ نم ًاريشك لوه هنأل رمارك دقتناو

 ىلع فينع در نيّجيرب سور رجنجو نيجيرب رتيب باتك لشم بعك نم فلأتي
 كازوربلل نأب داقنلا لداج .كازوربلل داعم در نيلومديلج فيزوج باعكو كازوربلا

 نع لوئسم كازوربلا نإ اولاق .اهيفخي نأ جعنملا لواحي ةيبناجملا راثآلا نم ةبكرك
 .ىسدجلا لالتخالاو .ةركاذلا نادقفو .هجولاب ةقيقشلا ةلضع هيوشتو .نزولا ةداير

 .خملا راوعو فنعلاو راحتنالاو

 داضملا نيزراوتلا راقع قيرط سفن ُكازوربلا دخَنُي نأ تقولا عم ثدحي دقلو
 مهفت مل ىتلا ىدملا ةليوطلا ةيبناجلا هراثآ ببسب ,ةزجعملا راقعلا حبصي الف :ناهذلل

 حضتا ام اذإ نيبتم بعصألا ةيقالخألاو ةيسايسلا ةلكشملا نكل .هروهظ دنع

 لمتشي القي يظن مال ةدفاك ركفاقع نيد يغرد وع هناا هاك رماح هنا فشلا

 فطاوعلا رثكأ ىف رثؤي كازوربلا نإ لاقي ذإ :هنع ٌةياعدلا لوقت املثم طبشلاب

 .تاذلا مارتحابو تاذلا ةميقب روعشلا : ةيزكرم ةيسايسلا

 نويكيرمألا ْرْكَذي ءىش وه ؛تارايتلل عضخي ىجولوكيس موهفم تاذلا مارتحاو

 ايجولوكيس نم ةجرح ةيحان ىلإ ريشي هنكل ؛هنم ريثكلا ىلإ مهعجاحب امئاد
 نوطالفأ ةيروهمج ئف طارقس لداج .مهب فَرَتعُي نأ ىف سانلا لك ةبغر :رشبلا

 قلطأ ثلاثو «قطنملل ءزجو «ةبغرلل ءزج : حورلل ةزّيَمم ماسقأ ةئالث كانه نأب
 .ةيويحلاب معفملا 'ئلع مجرتت ام ةداع ةينانوي ةملك هذهو_«نسوسيت) مسا هيلع

 اليو



 مش 77 ةيهولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 فرتعي نأ بلطتي ىذلا ءزجلا ءناسنإلا ةيصخش نم ءايربكلا ةيحان وه سوميتلاو

 عابشإل برأم وأ ةيدام ةعلس ىف ةبغر سيل وه .هتمارك وأ درفلا ةميقب نورخآلا

 ىه امنإو ناسنإلا كرحي ام اهنأ ىلع نويداصتقالا اهمهفي ىتلا ةعفنملا ةجاح
 دق كئارف تربور ىداصتقالا نأ عقاولاو .هتّلزنمب نورخآلا فرتعي نأل درفلا ةجاح

 ىلإ ةجاح ىوس رمألا عقاو ىف سيل ةيداصعقا ٌةحلصم هئظن ام ريشكلا نأ حضوأ
 ال راوجاج ةبرع ديرن نحن . ىعامتجالا زكرملا علس هامسأ ام وأ «ةلزنملاب فارتعالا

 نوكت نأ مزلي ال .ؤيلبد مإ ىبالا انراج ةبرع زبن ىك امنإو ةليمجلا ةبرعلا بحن اننأل
 وا هعهلاب ةوركألا فرتعي نأ هرفلا بلطي دقلف «ةيصخش كازدعألا ىلإ ةيئاحلا

 .ةلداعلا هتيضقب ىتح وأ هتّمأب وأ ,هتاسدقمب

 ةسايسلا ىف هتيمهأ ىدمو ؛فارتعالا ةيزكرم نييسايسلا نيرظنمْلا مظعم كردأ

 ام رثكأ ةداع هيدلف « الام وأ ًاضرأ بلطي ال هنإف زيف براح اذإ ريمألا .تاذلاب

 . كولملا كلم هنأب فارتعالا ,هتدايسو هناطلسب فارتعالا وه هديري ام نكل «جاتحي

 ةديدجلا لودلا تحبصأ امبر: ةيداصتقالا حلاصملا نم مهأ فارتعالا نوكي ام ًاريثك

 نكل ؛ ربكأ ٍلَّوُذ نم ءازجأ تلظ اهنأول ًالاح لضفأ ايكافولسو ايناركوأ ل اثم

 .ةدحتملا مألا ىف ادعقمو الع بلطت ام ردقب ىداصعقالا ءاخرلا دشنت ال اهبوعش

 وه ةيخيراتلا ةيلمعلا ىف ىساسألا عفادلا نأ لجيه فوسليفلا دقتعا ببسلا اذهل

 نم ىلع نيمصخ نيب ةيئادبلا ةيمادلا ةكرعملا'نم ًاءدب ,فارتعالا لجأ نم حافكلا

 ىتلا ,ةرصاعملا ةيطارقوميدلا غوزبب ءاهتناو ,دبعلا نوكيس نمو دّيَسلا نوكيس

 . ةّلزَدْلا سفن عيمجلل نأبو رح هنأب نطاوم لكل اهيف فردعي
 ةيزكرم اهآر لب ةتحب ٌةيرشب ٌةرهاظ فارتعالا لجأ نم عارصلا نأ لجيه دقتعا
 ناسنإلا ةبغرل ىجولويب ُساسأ كانه : اذه ىف ًانطخم ناك هنكل .اًنتّيرشبب هينعن ام
 نم ريشكلا ىف دارفألاف .ةيناويحلا عاونألا نم رخآ ددع ىف ٌدوجوم هب فرَتْعُي نأ ىف

 نم ْرَمَنلا ةيكراريه حلطصم ءاج) .ةيدايس تايكراريه ىف اهسفن عزوت عاونألا
 ءاليروغلا لثم_ تاسيئرلا نم ناسنإلا براقأ انلصو ام اذإف . (عبطلاب ءجاجدلا

 دقو ةدايسلا ةيكراريه لخاد ةناكملا لجأ نم عارصلا دجنسف  تاذلاب ىزنابمشلاو
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 ل كرولسلا ىف مكحتلاو باصعألا ريقاقع ملع :ثلاثلا لصفلا بل
 ل ٍإ

 ىذ) هباتك ىف لاف هد سنارف تاسيئرلا ملاع فصو .ًاقح ًايناسنإ الكش ذخعي أدب

 نم تعقو ىتلا تاعارصلا تافإب فصو ,ئزنابمشلا ةسايس بسانملا ناونعلا

 روكذ َلُكَشُي . رسألا ىف ىرتايتمح نيؤذبا رين ةريجحتجم ف ناكل رخا
 روعشب حوضوب رعشتو .ًاضعب اهضعب ْنوُحيو ءطْطَخُ ىهو .تافالتئا ىزنابمشلا
 وأ ةرمعتسملا ىف اهتناكمب نافرلا فرتعا اه اذإ يضحلاو رهزلا اريشك هبشي

 .اهودحج

 ىف هليشم نم ريثكب ًاديقعت ٌرشكأ فارتعالا لجأ نم ناسنإلا عارص نأ كشال
 ءدرجملا ريكفتلا ىلع ةلئاهلا مهتردقو , مِهمّْلَعَتَو .مهتركاذب .رشبلاف .تاناويحلا

 تادقتعملاو تايجول ويديإلا ىلإ فارتعالا لجأ نم مهعارص اوهجوي نأ نوعيطتسي

 رعفلا زداضم نم ئىمحي الو دعب 9 رليوت رئارجو ةسماجلا تادايكلاو كيدلا

 ساسألا اذهل نأو ءاًيجولويب اساسأ فارتعالا ىف ةبغرلل نأ وه مهلا نكل . ىرخألا

 ىف ةدرقلل نأ براجتلا تحضوأ دقل .خملا ىف نينوتوريسلا تايرتسمب اطابترا

 امأ :ةضفخنم نينوتوريسلا نم تايوتسم ةدايسلا ةيكراريه نم ىندألا فرطلا

 ةيلاع ةعفلا غلب دقو رعشي هنإف روكذلا نيب ًاممجن حصأوزاف ام اذإ درقلا

 .نينوتوريسلا

 لداجي .ةيسايسلا ةيحانلا نم نأش اذ ًاراقع كازوربلا ودبي تاذلاب ببسلا اذهل

 00000 ل _
 .ًابيرقت هلمكأب ءىرشبلا مدقتلا ناك .فارتعالا لجأ نم ةرركتملا تاعارصلا نم
 نأ مهل نكي مل فارتعا نم هوقال امب اوعنقي مل ًادبأ سانلا نأ ةقيقحلا ةيوناث ةجيعن

 نم درفلا حفاكي نأ بلطتت ةلزنملا نأ ىنعمب لمعلاو حافكلا لالخ نم الإ هوغلبي

 رييك ةيترم ىلإ ىقتري نأ دشني ىذلا كمع نبا ىتح وأ ,ًاريمأ وأ ناك ًاكلُم ؛ اهلجأ

 مارتحا ةلق ىلع بلغتلل .ًايعيبط ًةلوبقملا وأ «ةيعيبطلا ٌةقيرطلاو .رجتملا ىف لامعلا

 ٍتايحضت َلَمَحَتو «داجلا لمعلاو ,نيرخآلا عمو سفنلا عم عارصلا ىه هتاذل درفلا
 ماق دق هنأ عيمجلل نلعُيو درفلا ضهني نأ ةياهنلا ىف مث نيياحألا ضعب ىف ةملؤم
 ىف ةيبعشلا ايجولوكيسلا ىف همهفن امك .تاذلا مارتحا عم ةلكشملاو . كلذب

 اللا



 ةيجولونكتويبلا ةروشلابقاوع ناسنإلا ةياهن

 ال وأ هقحتسي ناك ءاوس ,درف لك هبلطي ًائيش ,ةعفال تحبصأ دق اهنأ ءاكيرمأ

 يفت يق ا رفا هع حجتلا لكحتيو تاذلا ءازكعا دق نب ضحي انهو :ةفعسلت

 لثم ريقاقع لالخ نم اهنكمي ىتلا ةيكيرمألا ةيلديصلا ةعانصلا ءىحت اهو

 . خملاب نينوتوريسلا عفرت ةجاجز ىف تاذلا مارتحا مدقت نأ كازوربلاو تفولوزلا

 اياضقلا ضعب رمارك رتيب اهفصو ىتلا ةقيرطلاب ةيصخشلا ةلبانم ىلع ٌةردقلا ريغت
 سانلا نأ ول رشبلا خيرات ىف عارصلا اذه لك بنجتن نأ نكمملا نم ناكأ . ةعتسملا

 نويلبان وأ رصيق ناكأ ؟ نينوتوريسلا نم ربكأ ًاردق مهخاخم ىف نولمحي اوناك

 نيب ام اهعلتبي كازورب ةبح هيدل ترفوت اذإ ابوروأ رهقي نأ ىلإ هتجاحب رعشيس

 ؟ خيراتلا هذختيس ناك قيرط ىأف ,كلذك ناك رمألا نأ ول ؟ رخآلاو نيحلا

 ةميق نأب نوُسحي نمو ًايكيديلكإ نيبثتكملا نم َنييالملا اذه انملاعب كانه نأ حضاولا

 .مهل ةبسنلاب .ةهيبشلا ريقاقعلاو كازوربلا ناك . بجي ام رينكب لقأ مهيدل تاذلا

 ةح رلرلاب ةلاغ كشر ال نين رت وروما ف صحح ضاقعتا وكل دبل طعن نع

 :ريهشلا مسالا رمارك هيلع قلطأ ام ىلإ قيرطلا حعفي كازوربلا دوجوو . ةحيرص
 ءامنإو ةيجالعلا هتميقل سيل راقعلا ىطاعت ىنعن ««ةيليمجتلا ريقاقعلا ملع٠'

 مارتحاب روعشلل ناك اذإ .«بيط نم لضفأ) هنأب رعشي درفلا لعجي هنأل .ةطابب

 رثكأ هنم بلطي ال ائم نَمَف ,ناسنإلا ةداعس ىف ةيمهألا نم ةجردلا هذه لغم تاذلا

 اموص .حيرم ريغ لكشبو ؛ةنيعم ىحاون ىف هبشي راقع ىلإ نذإ ليبسلا حتُف ؟
 .ىلسكه سودلأل غاجشلا ديدجلا ملاعلا

 .ةحيرص ةادأ رود بعلي نيلاتيرلا نإف ,ةداعسلا بوبح نم ًاعون كازوربلا ادب ام اذإ

 قيثو هبا ,تيدينيف ليافيم ةدامل ىراجتلا مسالا وه نيلاتيرلا . ىعامتجالا مكحتلل

 مسا تحت ىضاملا نرقلا تانيتس ىف عاذ ىذلا ردخملا كلذ ,نيماتيفماغيملاب ةبارقلا

  هابتنالا ةلق ضرم مسا اهيلع قلطي ةمزالتم جالع ىف نيلاتيرلا لمعتسي .غيرسلا'
 نأ بعصي نيذلا ةّيبُصلاب امئاد ٌطَبَري ضرم اذهو .(ن فأ ق م) طاشنلا طرف

 .ةساردلا لوصف ىف نينكاس اوسلجي
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 كولسلا ىف مكحتلاو باصعألا ريقاقع ملع :ثلاثلا لصفلا

 ءامج ٠ ضرم هنأ ىلع ةرم لوأل (أ ق م) هابتنالا ةلق ضرم ل اجس 6 ماش ىف

 صيخشت ليلد نَونعملا ئسفنلا بطلل ةيكيرمألاةيعمجلا'باتك ىف ف كلذ

 ضارمألل ىمسرلا عجرملاوه اذهو (عأإ ت د) ةيلقعلا ضارمألا تاءاصحإرو
 طرف هابتنالا ةلق ضرم ىلإ ليلدلا نم ةيلات ةعبط ىف ضرملا مسا ريغ .ةيلقعلا

 ىف ن فأ ق م مث أ ق م جاردإ ناك .ةلهؤم ةصيصخك طاشنلا طرف'فيضأ .طاشنلا
 دحأ نكمتي مل ثحبلا نم دوقع نم مغرلا ىلهف .هتاذ دح ىف اريثم اروطت ةسئاقلا

 :ةييضارع ات الاهلي هوم ال ضرس دنإ كاف قون قو قف يلا نونو
 زيكرتلا لثم ,.ضرملا صيخشت ريياعم نم اددع تاءاصحإلاو صيخشتلا ليلد دروي

 ىقري امب اريشك ءابطألا موقي . ةيكر خلا فئاظولا ىف قئافلا طاشنلاو .لكاشملا ىف

 ةلو هدجملا ضارعألا نم ىفتكي ام ضيرمل 1١ ىلع ناب ام اذإ ,ةياغلل ىتاذ .ضصخشت لإ

 . اهتفلفج ىف ١ يل قاعي ةديباذ ىف مكاتب

 ىف ىتار نوجو ليولاه هراودإ سفنلا ابيبط دكؤي نأ نذإ برغتسملا نم سيل
 هذه هلوح رودت ام تكردأ تنأ اذإ «زكفلا تدشت ىلإ نوقاسنلاهاميساتك

 نوناعي ىكيرمأ نويلم ©١ نإف امهتدهع ىلعو .ناكم لك ىف اهدجتسف . ةمزالتملا
 تايالولا نأ هانعم نإف ًاحيحص اذه ناك اذإف .ةمزالتملا نم ىرخأ وأ ةروص نم
 ! ًاقح راشتنالا لهذم ءابو دياكت ةدحللا

 امثإو «قالطإلا ىلع ًاضرم سيل ن ف أ ق م نإ لوقي طسبأ ريسفت عبطلاب كانه

 ممصي مل روطتلاف . امامت ىعيبط كولس عيزوت فصي ىذلا سرجلا ىنحنم ر ايد ره
 ىلإ نوغصي لاوط تاعاس بتاكملا ىلع اوسلجي ىك ةيبصلا اميسال .نسلا راغص

 قلخ ام امأ .ىدسجلا طاشنلا نم كلذ ريغو بعللاو ىرجلل اوممص امئإو . سردم

 وأ :لوصفلا ىف نينكاس نوسلجي مهنأ ةقيقح وهف مقافتي أاضرم كانه نأب عابطنالا

 ؛ةقوشم ماهم نودزي مهعم هنوقفني ىفاكلا تقولا مييدل دعي مل نيسردملاو ءابألا نأ

 : نيلاتيرلا دقن ىف ًاباتك فّلُأ ىذلا بيبطلا ريد سنارول لاق امك وأ

 بيصت ةلاح هابعنالا ةلق ضرم نوكي نأ لامتحاب انكر دقل

 اهل لافطألل ةيكولس لكاشم نم ةعيودت مضتو ؛ عي عيمجلا
 انطق يتحتم ةيسفن ةيعامتجاو ةيجول ريب «ةفلتخم بابسأ
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 نم ريثكلا لح ىف دعاسي نيلاتيرلا نأ ةقيقح امأ .ًاردقو

 .هدودح ىدَعَتي نأ ىلع أ ق م صيخشت عجشي دقف لكاشملا

 لثم ةباقرلل عضخت داوم ىلإ ًايواميك ىمتني ىبصعلا زاهجلل هبنم نيلاتيرلا

 ةدايز : نيردخملا نيذه راثآ ًاريثك هبشت ةيلديصلا هراثآو ,نيياكو كلاو نيماتيفماغيملا

 حامسلاو .دبألا ةريصق ةقاط تايوتسم ءانب ,ةيتقولا ةوشدلاب روعش ,هابتنالا ةرتف

 نيلاعيرلا نيب راتخت نأب لمعملا تاناويحل انحمسم اذإ ائنأ عقاولاو .ربكأ لاجمب

 ةحاسم ريقاقعلا هذه عفرت .رخآلا ىلع امهنم ادحاو لضفت نل اهنإف ,نيياكوكلاو

 مدختسا اذإف ,سانلا نم ءايوسألا ىدل اضيأ ةقاطلا تايوتسمو زيكرعلاو ةيؤرلا

 اهيف امب ,نيياكوكلاو نيماتيفماغيملا راثآ هبشتس ةيبناجلا هراثآ نإف طارفإب نيلاتيرلا

 نيلاتيرلا فصي امدنع بيبطلا حصني نأ ىف ببسلا وه كاذ .نزولل نادقفو قرأ نم

 ةضفخنملا تاعرجلا نأ ودبي ال .زاقعلا نم ةيرود ةلطع ىلع اولصحي نأب لافطألل

 (نياكزكلا هيبسب ا نرانقت انامدإ ئأ يبت لافطالل فوم فلا نيلاعيرلا ع

 ماكجا دي در تددعلوا ةيلاعلا تاعرجلا عم هباشتي دق ر رثألا نكل

 عضخت نأ ىلإو ؛ةيئالث ةيبط ةتشور بلطتي امث هربععت نأ ىلإ ةيكيرمألا زيقاقعلا

 + ةثف ةهتفملا ةيلكلا ةيمكلا ةباقرلل

 امكر وأ - همدختست نأ ىف ببسلا نيلاعيرلل ٌةبيطلا ٌةيجولوكيسلا راثآلا رسفت ّْ
 مسأ نمم ةديازتم دادعأ همادختسا ءىست نأ (ريقاقعلا ماكحأ ذيفنت را بحت

 لك ءادأ نّسحي نأ ىلع ةردقلا راقعلل انإ ليد لوقي . ن اف أ ق م ىضرم اوصخشي

 حيبصأ ٠ .نضيرم ريغ وأ هابعنالا ةلق ضرمب ناك ًاضيرم .ًاغلاب وأ ناك ًالفط « درف

 سرادملا ىف ًاراشعنا ريقاقعلا عرسأ نم ادحاو ىضاملا نرقلا تانيعست لالخ نيلاتيرلا

 ةركاذملا ىف مهدعاسي هنأ ةبلطلا فشتكا امدنع ,ةعماجلا تاركسعم ىفو ةيوناغلا

 :نيسنوكسيو ةعماجب ءابطألا دحأ لوقي . سردلا ءانثأ هابتنالا نيسحت ىفو ناحتمالل

 ثيبازيلإ فصت .ةيلحملا ةيلديصلاك عقاولا ىف ةساردلا تاعاق تحبصأ دقل

 ةبح نيعبرأ تعلتباو تمرَف فيك فصت ,كازوربلا عوضوم ىف ةريهشلا ؛لزتروو
 ثيح ,ممستلا نم ةاوادملاو ةزكرملا ةيانعلا ةرجح ىلإ اهب ىدأ امث.موي ىف نيلاتير

 .اهنمدختسيل نهلافطأ نم بوبحلا نقرسي نك تاهمأ تلباق
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 كولسلا ىف مكحتلاو باصعألا ريقاقع ملع :ثلاثلا لصفلا

 ةيصخشلا هب مهفن ىذلا ركفلا رقف ف ىدم نع ءالجب حصقت نيلاعيرلا ةسايسر

 ةيثارولا ةسدنهلا حاعت امدنع ىتأيم امع ةرذنم ةلالد انل مدقت امك ؛كولسلاو

 ق م نم نوناعي مهنأب نودقتعي نم نإ .كولسلا زيزعت ىلع ربكألا ةنماكلا اهتردقب
 زيكرتلا ىلع مهتردق مدع نأ نم ًامئاد مهل لاقي ام اوقّدّصِي نأ ىلإ نوقوتي نفأ

 فعض وأ ةيصخش فعض ةيضق سيل ةايحلا ماهم ضعب ىف بيطلا ءادألا ىلع وأ
 يجاولا در رشم ننألا ايسنع ةروعلا لعيو , نيم لان جيف رس اف ورع
 نع ةيصخشلا مهعيلوعسم اوغلي نأ ءالؤه دوي اذك ؛ .مهكولس ىفابس ذوذشلا

 أطخلا نيلاتيرلا ديضعت ىف ثيدح رْسِيم باتك ناودع اهفصو امكو ميلاعفأ

 .كأطخ سيئ

 ىلع مهتردق مدعو «قئافلا مهطاشن نوكي نّمم نوريثكلا ديكأتلاب كانه
 كلاب نيك رسل وذل هدفا م ايو ويلا داب ملا تح هش نبك

 ىعيبطلا ىنحنملا ليذ نم /6١لا ةبسن ىف الغم لُق مهفنأ نودجي نْمع اذام

 نوعيطتسي مهنأ حضاولا نكل .مهتلاحل ىجولويبلا ساسألا ضعب كانه ؟ هابتنالل

 بيردتلاف . قئاثلا ميطاشب وا مهمات ةينايملا ةجردلا يفارتوت ءايشأب اوموقي نأ

 فيمتو. ةماه ًاراودأ اعيمج بعلتس ,مومعلا هجو ىلع ةئيبلاو ,مزعلاو ى ةلخلاو

 جالعلا نيب لصافلا طخلل بيبضت وه امنإ ىضرم مهنأ ىلع ةلاحلا هذه ىف سانلا

 .أن ف قم بيبطت ودضعم هبلطي ام وه طبضلاب اذهف كلذ مغرو . زيزعتلا نيبو

 ئش لك لبقو ًالوأ كانه .ةيمهألا ىف ةياغ حلاصم نم ّضعب اذه ىف مهمعدي

 ةقاطلا وأ تقولا اوقفني نأ ىف نوبغري ال نيذلا نيسردملاو ءابآلل ةيصخشلا ةحلصملا

 نم .ةقيتعلا ةقيرطلاب ةبعصلا لافطألا بيردتو ةمدانمو ةيلتو بيذهبتل ةمزاللا

 اولهسي نأ ءلمعلاب نوُقَهَرمْلا نوسردملاو نوكُهنملا ءابآلا بلطيم نأ اعبط مرهفملا

 وه ام ىلإ امئاد ىقري ال موهفم وه ام نكل «ةرصتخم ةيبط قرط ذاختاب مهتايح
 ةعامج وه ةدحتملا تايالولاب حلاصملا هذه لثمي زيلهد مهأ ناك امبر .باوص

 دمتعت ةعامج ىهو (ذاشت) قئافلا طاشدلاو ءزيكرتلا ةلق ىضرم نيغلابلاو لاقطألا'

 اوصُخُش لافطأ ءابآ نم فلأعتو ١4817 ماع تمّمُأ حبرلا دشنت ال اهسفن ىلع
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 سس ا ةيجولوتكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن لل

 مظعمل ةصاقم رادو معد ةعامج اهسفن ةعامجملا هذه ىرت . نافأ قم ضرمب

 ىلع ضرمل 1١ اذه فنصي ىك ةوقب تروان دقو : هجالعو ضرملا نع ةثيدحلا تامرلعملا

 اقبط صاخ ميلعتل الهزم لافطألا نم زجعلا اذهب ضيرم لك حبصي نأو . زجع هنأ
 أ ق م اياحض مسوي الأب اصاخ امامتها ةعامجلا هذه تّلوأ .نيزجاعلا ميلعت نوناقل

 فينصت داعي ىتح ةلئاه ةلمحب تماق ١1468 ماع ىفو .مهتلاح ببسب نف
 ىف ريقاقعلا ماكحأ ذيفنت ةرادإ مكحت عفري امث 0 نيلاعيرلا

 تاءارجإ نمو اهسيف فصوي ىتلا لارحألا نماريثك < فّقخيو ءىلكلا جاتنإلا

 .هيلع لوصخا

 اميسالو «ةيلديصلا ةعانصلا ىهف ن فأ ق م بيبطتل معدلا رداصم مهأ ىناث امأ

 .هبراقأو نيلاتيرلا عنصت ىتلا (اقباس  ىجياج- ابيس) سيترافون لثم تاكرشلا

 راثالا نع ةيبلسلا يا ا

 تروان .سيترافون عم اضيأ ئشلا سفن ثدح دقو . اهلخد رداصم مهأل ةيباجا

 طوغضلا تلديو #8 ادببلا تحت راقعك نيلاعيرلا قيتضت' داعي ىك ةوقب نييترافون

 ىضاملا نرقلا نم تانيعستلا لئاوأ ىف ترشن ذإ .جامنإلا صصح عفر ةعرسل

 اهدوهج تعاضأ ١4148 ماع ىفو .لحي نأ كشوي جاتنإلا ىف صقن نع تاياكح

 نإ لوقت رابخأ باقعأ ىف فينصتلا ةداعإ درهج تراهنا امدنع .اهصرح طرفل

 رحن اهتميق غلبت ذاشت ةعامج ىلإ ةحنم نع فشكت نأ تزجع دق سيترافون

 .رالود فلأ ٠6

 ىكيرمألا نوناقلا .ةماه ةيسايسو ةينوناق بقاوع ن ف أ ق م لثم ةلاح بيبطتل

 نينوناق تمت نيمأتلاب هاياحض ىظحي اذل . زجع هنأ ىلع ايلاح ضرملا اذه فنعي

 ميلعت نوناقو . ١417/7 ماعل ىنهملا ليهأتلا ةداعإ نوناق نم ه٠ 5 بابلا :نيفلتخم

 رفوي ىناشلاو .نيقاعملا دض زييمسلا عنمي لوألا : ١949٠ ماع زيجأ ىذلا نيزجاعلا

 ىلإ ن فأ ق م ةفاضإ تناك .ايمسر هتقاعإ تبنت نمل صاخلا ميلعتلل ايلام امعد

 تاعاسجلا نم اهريغو داشت اهتراثأ ةليوط ةيسايس ةكرعمل ةجيتن نيقوعملا ةمئاق

 ماعلا داحتالا- (ت قر) ميلعتلل ةيموقلا ةطبارلا دض نيديؤملا تاعامجو ةيبطلا
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 ل كولسلا ىف مكحنلاو باصعألا ريقاقع ملع :ثلاثلا لصفلا

 هركت ت قر تناك .(م تاو جو نيِنَوَلْلا مدقعل ةيطولا ةيعمجلاو_ نيسردسلل

 ةلوهس نأشي ةقلقم تاو ج تناكو ,نيزجاعلا ةمئاق ةلاطإل ةيلاملا بقارعلا

 لافطألا باسح ىلع اوجلاعيل «ملعتلا نع نيزجاعلا ةئف ىف دوسلا لافطألا فيسعت

 زجعلل ةيمسرلا ةمئاقلا ىف ن ف أ ق م ضرم جردأ ١441١ ماع ىفو اريخأو . ضيبلا
 تاعامج نم اهريغ عم داشت اهب تماق لئاسرلا ةباتكو ةزلهدلا نم ةلمح دعب

 .ءانآلا

 اذهب نيباصملا لافطألا قح نم حبصأ «ًايمسر ازجع ن ف أ ق مرابتعال ةجيتنو
 نكمي .ةدحتملا تايالولا ربع سرادملا ىف ةصاخ ةيميلعت تامدخب عتمتلا ضرملا

 :ةيسايقلا تارابتن-الا ءارجإل ًايفاضإ اتقو بلطي نأ ضرملا اذه بحاص بلاغلل

 ا ل

 ةقيقد ٠ الإ هجم مل اهنأل :ةرئاقلل راكيتيرم ةسردم ةافاقع ضرملاب باعم

 ىف لوخدلا قف الدب رمألا ىونت نأ ةنردللا تلصق ةعاس هتدم ناحتما ىف ذيفاعا

 .ةيئاضق تاعزانم

 تحت زجعلل ةيلاخلا ةيكيرمألا تافيرعتلا عيسوت نم نيظفاحملا نم نوريشكلا رمدت

 رثكألا ضارتعالا نكل . فيلاكتلا ىف ةدايز نم هببت امو ,نيقوعملا ميلعت نوناق

 ام نإف رجع هنأ ىلع ن ف أ قم عمتجملا فنص امدنع : ىقالخأ ى ضارتعا وه ةيسها

 ررقو ةيعامتجاوكيم ىرخأو ةيجولويب بابسأ اهل ةلاح ذخأ نأ وه عقارلا ىف ذ هلعد

 ىلع ةردقلا ضعب لعفلاب مهيدل نمل ليق .ايجولويبلل نوكت نأ دبال ةبلغلا ن
 قوعملا ريغ عاطقلا ىلع حبصأو ,ةردقلا هذه مهيدل تسيل نأ مهكولس ىف مكحتلا

 ئشب ضوعتس اهنأ نم قثوتسيل هنمزو هدرارم صيصخت ةداعإ ىف أدبي نأ عمتجنا نم
 .لقألا ىلع ايثزج  همكحت تحت عقاولا ىف وه

 ْولملا مدقتل ةينطولا ةيعمجلا لم تاعامج قلق رربي ام اضيأ كانه نوكي دقلو

 ٍبنب نيلاتيرلا لغم ؛خملا ىلع لمعت ىتلا ريقاقعلا مدختست نأ نم (متاوحو
 ددع حضاو لكشب ةدحتملا تايالولاب ديازت دقلو .تايلقألا تاعمتجم ىف ىلعأ

 ىتلا (هبراقأو نيلاتيرلا ءرصحلا هجو ىلع سيلو ءاساسأ) ريقاقعلا هذه تافصو
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهن

 تيب .ةيكولس لكاشمل (رغصأ ىتح وأ ةسردملا نس لبق ) لافطألا راغصن ررحت
 كانه ناجشعيم ديكيديم جمانربب نيديفتسملا نيب نم نأ ١584/4 ماع ىف ةسارد

 فصو دق ءن ف أ ق م ضرمب اوصْخُش نيذلا ,تاودس 4 كس كك رافتعلا نينا

 ةيسايس ةجض ىف تببست- ةنيعم ةسارد ةمث .خملا ىلع لمعي رثكأ وأ راقع مهل
 ا

 برغ طسوب ديكيديملل ريبك جمانرب ىف تاونس 547 رمع ىف لافطألا نم
 نيب ام انأرق اذإف . اييرفت 3 /64 ةبسنل ىطعت بائتكالا تاداضم تناك امك اكيرمأ

 ىف ًاريثك ربكأ تالدعمب فصوت تناك ريقاقعلا نأ حضعيسف ,ثحبلا اذه روطس

 سفنب ًالاح لضفألا تائفلل فصوت تناك امع تايلقألل ديكيديم جمانرب
 .ةساردلا

 ءاسنلل ًاريثك فصوي لوألا .نيلاتيرلاو كازوربلا نيب ةطبحم ةيرتميس كانه
 لوألا ىروكذلا روعشلا نهحنمي وهف ؛تاذلا مارتحا ىلإ رقت ىئاوللا تابنتكملا

 نيلاتيرلا نأ دجنس ىرخأ ةيحان نم .ةعفترملا نينوتوريسلا تايوتسم عم ىتأي ىذلا

 نأل  ةيساردلا لوصفلا ىف نينكاس سولجلا نوضفري نيذلا ةيبصلل اساسأ فصوي

 ةيصخش وحن قفر ىف ناعفدي أايوس ناسدجلاو .كولسلا اذه لثم مهئيِهَت مل ةعيبطلا
 ًايسايس ةحيحصلا ةجيعنلا ىه ؛ةكيرعلا ةئيل «ةرورغم ؛ةطسوتم ةينيجوردنأ
 .ىلاحلا تقولا ىف ىكيرمألا عمتجاب

 لعفلاب تءاج دقف ةيبصعلا ريقاقعلا نم ةيجولونكتويبلا ةروثلل ةيناثلا ةجوملا امأ

 ىف مكحتلل ةّبحو ءاموصلا ةبح هبشت ٌةَّبَح لعفلاب تجتنأ دقل .ادلوح نم ردهت
 ىعامتجالا لعافتلا نم ريثكب ةيلاعف رثكأ اهنأ ودبي بوبح .ًايعامتجا لافطألا
 .نيرشعلا نرقلا ىف ترهظ ىتلا ىديورفلا ثيدحلا تاجالعو ةركبملا ةلوفطلل

 نم ريثكلا عم ,ملاعلا لوح رشبلا نم نييالملاو نييالملا ىلإ اهمادختسا عاذ دقلو

 ًالدج دجن ال داكن انكل :ىدملا ةليوط ةيحص بقاوع نم ُلّمَْثْحُي ام لوح تافالخلا
 .ىقالخألا كولسلاو ةيوهلل ئديلقتلا مهفتلل ةبسدلاب هينعت ام لوح

 امأ .خملا ىلع لمعت ىتلا ريقاقعلا نم لوألا ليجلا ىوس اسيل نيلاتيرلاو كازوربلا
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 كولسلا ىف مكحتلاو باصع الا ريقامع ملع :ثلاثلا لصفلا

 زج :نايفعألا انعدم لدغ نبا: كفانا ىلع يرق وتطتسف نعت
 نم عون مدختسي دقف .ةيثارولا ةسدنهلا هَرجْنُمم امع سانلا لايخ هروصت ام

 ليلقتل كيريتويبوديمأ اماج ضماح ماظن ىف ريثأتلل تائيبيايزوزنب ىمسي ريقاقعلا
 ىف فاو مون ريفوتو هسفن تقولا ىف ةطشن ةيخرتسم ةظقي ىف ةدعاسملاو قلقلا

 ماظن تاعجشم مدختسن دقو .ملألا تانكسمل ةيبناجلا راثآلا نود ءرصقأ ةرعف
 ,«فراعملا ءاقبتساو .ةديدجلا قئاقحلا ملعت ىلع ةردقلا نيسحتل نيلوك لياتيمألا

 ةردقلا ةدايز ىف نيمابودلا ماظن تاعجشم مدختست دقلو .قئاقحلا ءاعدتسا نيسحنو

 باعيتسا ةداعإ تاطبشم ببست دقو .عفاودلا ةراثإ ىفو لامتحالا ىلع

 .نيرفنيبرونلاو نيمابودلا ىماظن ىف رثؤت ريقاقع ةبحاصمب ؛ةيئاقتنالا نينوتوريسلا
 تالقانلا نم ةفلتحما مّظنلا اهيف لعافتت قطانم ىف ةيكولس تاريغت ببست دق
 ليلقتل ىلخادلا ريدختلا ماظن ةلبانم نكمملا نم نوكي دق اريخأو .ةيبصعلا

 .ةجهبلا دودح عفرو ملألل ةيساسحلا

 انلدي ام حملن ىتح ليصفتلا لافطألاو ةيثارولا ةمدنهلا رظتنن نأ انيلع سيل

 اننكمي .ةديدجلا ةيبطلا تايجولونكتلا عجشتس ىتلا ةيسايسلا ىوقلا لاكشأ ىلع
 خملا ىلع لمعت ىتلا ريقاقعلا راشتنا نإ . باصعألا ريقاقع لاجم ىف لمعت اهارن نأ

 عم روهظلا ىلإ دوعتس ةيسايس تاهاجتا ةثالث ةمث نأ حضوي ةدحتملا تايالولاب
 نم هبيبطت نكمي ام لك بيبطت ىف سانلا ةماع ةبغر اهلوأ .ةيثارولا ةسدديلا

 رهف ىناثلا امأ .مهلاعفأ نع مهتيلوئسم نم نوللقي كلذب مهف .مهتايكولس

 نم :ةيلمعلا هذه ىف ةدعاسملل ةيداصتقالا حلاصملا باحصأل ةيوقلا طوغضلا

 نيذلا ءابطألاو نيسردملاك ةيعامتجالا تامدخلا نورفوي نمم ضعبلا ءالؤه

 ةفاضإلاب  دقعملا ىكولسلا لخدتلا ىلع ةيجولويبلا تاراصتخالا ًامئاد نولضفيس
 ةلواحم نع أشني ىذلاو ثلاثلا هاجتالا امأ .ريقاقعلا جتنت ىتلا ةيودألا تاكرش ىلإ

 ربكأو ربكأ ًاددع لمشيل ىجالعلا لاجما عيسوت ىلإ عوزنلا وهف ءىش لك بيبطت
 ةنزحملا وأ ةفمسؤملا ةلاحلا نأ ىلع قفاوي ابيبط دحت نأ مدعت نل تنأ .تالاحلا نم

 ربتعي نأ عمتجملا لبقي ىتح رشكأ ال تقو ٌةلأسم ةلأسملا نإ .ضرم ىه امنإ مهدحأل

 . عمتجما نم اضيوعت بلطتيو نرناقلا هيطغي ازجع ةلاخلا هذه لئم



 ةيجولونكتويبلاةروشلابقاوع ناسنالاةياهن

 اهنأ دقتعأ ىننأل سيل .نيلاتيرلاو كازوربلاك ريقاقع شقانأ تقولا اذه لك تلذب

 تلمهأ امبر : ىتأيس امل ريذنلا اهنأ دقتعأ ىننأل نكل :ةراض وأ ٌةيذؤم اهرهوج ىف

 .اذه ثدح ام اذإف .ةعقوعتم ريغ ةيبناج راثآ ببسب ةدودعم نيدس فرظ ىف

 راثآ اهلو اديقعت رثكأ خملا ىلع لمعت ىرخأ ريقاقع ةطاسبب اهب لدِبتسيَسف
 .ىوقأو ةَيجوم

 نع ةحماج ةينيمي تالايخ عبطلاب ئعامتجالا مكحتلا حلطصم رضحتسي

 اذه رديف ةكترملا لل اباعو عا ىف علل ةروحملا ريقاقعلا لغتست تاموكح

 كلا كل بوش ياش هن ةيحن دات وش ل دب دهسا قرت

 . ءابآلا هودؤي نأ نييعامتجالا نيبعاللا نم ةموكحلا ريغل نكمي لمع ىعامتجالا
 راشأ .سانلا كولس ةقيرطب نيمتهملا نم ءالؤه ريغو . سرادملا ةزهجأ .نوسردملا

 ىذلا ةيبلغألا دادبتسا ىلإ ضرعتت تايطارقرميدلا نأ ىلإ ليفكوت هد ى مسمكللا

 رضاخلا انرصع ىف اذه فرع دقلو .نيابتلاو ليصألا عونتلا ةماعلا راكفأ هيف درطت

 ايجولودكتويبلا لوح قلقلا انم قحتسي رمألا لعلو . ىسايسلا حيحصتلا مساب

 ةلاعف ةديدج تاراصتخا ريفوت هتمهم ًالمع بيرق امع تناك اذإ امو ةرصاعملا

 ْ 1 .ةحيحص ةيسايس فادهأ لوانتم ىف نوكت

 سيل .ةلمتحملا ةيسايسلا تاباجتسالا ىلإ قيرطلا باصعألا ريقاقع ملع هدحي

 مل سانلا نم ةلئاه ادادعأ دعاست نيلاتيرلاو كازوربلاك ريقاقع نأ ىف كشي نم ةمث

 نم نوناعي نمم ةقيقحلا ىف كانه نأل كاذ .مهتدعاسمل اهريغ قيرط ةمث نكي

 نم ةيجولريبلا ميتلاح مهعنمت نم .دحلا نع دئازلا طاشنلا نم وأ ىساقلا بائتكالا

 ةلق نإف :نييجولوملعلا انينثتسا اذإ امبر . ةيعيبط ًةايح سانلا مظعم هربتعي امب عتمتلا

 نولضفي نم وأ ةيودألا هذه لثم ًامامت اورظحي نأ نوُدَوَي نم مه سانلا نم طقف

 نأ بجي ام وأ ءانجعزي دق ام امأ .ةحيرصلا ةيجالعلا تالاحلا ىلع اهمادختسا

 كولس ليمجتل ٠ ةيليمجت ريقاقعك امإ ريقاقعلا هذه لثم مدختست نأ وهف انجعزي

 .ًايعامتجا ّلضفأ هنأ مهضعب ىري رخآب ىعيبط كولس لادبتسا ىف وأ . ىعيبط
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 كولسلا ىف مكحنلاو باصعألا ريقاقع ملع :ثلاثلا لصفلا

 .ريقاقعلا نيناوق ىف تاظفحتلا هذه ةريغ ريدكلا لشم ىكيرمألا عمتجملا نمضي

 مل اذإ ءركفلا نم اهقح ذخأت ملو ةبراضتم نوكت ام اريثك ةيكيرمألا نيئاوقلا نكل

 عئاشلا مسالا ,ئزاتسكإ زر اقعلا ًالغم ذُخ .ليزه وحن ىلع الإ دفنت ال اهنأ ركدن
 عرسأ نم أدحاو راقعلا اذه ناك . (نيماتيفماثيم ىسك ويد نيلياتيم ) أ م د هم ةدامل

 ىذلا هبنملا_راقعلا اذه حبصأ .ىضاملا نرقلا تاديعست يف اراشتنا ةروظحما ريقاتعلا

 ىموقلا دهعملا لوقي . صقرلا ىداون ىف ةعدبلا حبصأ أر يشك نيماتيفماثيملا هبشي
 ةساردلا لوصف لكب ةبلطلا نم /8 نإ ريقاقعلا مادختسا ءوسل ىكيرمألا

 ةرمأم دم اوطاعت دق ىكيرمأ نويلم", 4 ىأ رضع ىبثالا :ةيوئاغلاو ةيئادتسالا

 .مهتايح ىف لقألا ىلع

 هبني وه : كازوربلا رثأب اهبش رشكأ ُهَرْنَأ نكل «نيلاتيرلا ىلإ ىزاتسكإ راقع ىمعني
 امامت «:ةيصخشلاو جازملا ريوحت ىف ةيوق راثا ىزاتسكإلل . خملا ىف نينوتوريسلا زارفا

 اوطاعت نمم دحاو اهاور ىتلا ةيلاتلا ةصقلا لمأت .كازوربلا عم لاحلا رهاسك

 : ىزاتكالا

 براحت مظعأ اهنأ ىلع ىلوألا ةجهبلا ىزاتسكالا ومدختسم فصي
 لامش ىف نطقت ةيعماج ةبلاط ,ًاماع نيرشعلا تاذ ؛ ىنيج. مهتايح

 اهنإ ىل تلاق .نوطنشاول اهترايز ءانثأ رببسيد ىف اهتلباق ,كرويوين
 ٍتالمأت اهمهلأ هنأو ىضم ماع ذنم ةرم لوأل ىزاتسكالا تطاعت دق

 مل .ام اموي لافطأ ىل نوككي نأ تررق ةلهذم ةحارصب تلاق .ةقيمع

 :ةنييطاما نوكأ دا روكمتا ول: ةيعاب تا قلذت ليت روضنا كا
 بكاس نأ ككردأ مق ايهذو انوع سياعما ىدلاو نبأ نكلف
 اهنإ ًاضيأ تلاق .كلذ دعب ىرارق ريغتي ملو :ههب ىنتعأسو ىلافطأ
 هنأ تكردأ نأ دعب اهدلاول رفغت ىلوألا ىزاتسكالا ةلحر ىف تأدب دق

 .زيرشلا صخشلا همسا ئش دجوي اال

 عفري ىذلا راقعلا ناك ولامك ودبي هلعجت ىزاتسكإلل ىرخأ فاصوأ كانه

 ىقلت راثآ هذه لكو  زيكرتلا ززعيو ةيرشبلا طباورلا ىوقيو ةيعامتجالا ةيساسخلا

 ااا +



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 نإف كلذ مغرو ؛كازوربلا راثآ جعزم دحل هبشت ىهو .عمتجما نم ناسحتسالا

 تايالولا ىف اهمادختساو اهعيب نوناقلاب روظحم ةباقرلل عضخت ٌةدام ىزاتسكالا
 بيبطلل نكمي تاراقع كازوربلاو نيلاعيرلا نأ نيح ىف « تورط هيا تختدخملا

 ؟ريسفتلا امف . اًمهفصي نأ ًاينوناق

 اهلعفي الأ ضرتفُي قرطب مسجلا ىذؤي ىزاتسكإلا نإ لوقت ت ةحضاو ةباجإ ةمث

 مادختسا ةءاسإل ىموقلا دهعملل بيرلا ةحفص لوقت .كازورللا وأ نيلاعيرلا

 لكاشم .بائتكالا , كابترالا لثم ةيجولوكيس لكاشم ببسي راقعلا نإ ريقاقعلا

 رتوت 'لغم ةيدسج ًاضارعأو ؛ايونارابلا :داجلا بارطضالا ,راقعلل قولا ؛مونلا

 .نيعلا كرجل ةعرم .رظنلا نايثغ ,نايفغلا «ىدارإاللا نانسألا قابطإ ,تالضعلا

 خاخم ىف ًايدتسم افلت ببسي هنأ ًاضيأ حضتا امك ؛قرعلا وأ ةريرعشقلا ؛ءامغإلا

 .ةدرقلا

 راثآ نع ةيصصقلا دهاوشلاب ,قحلا ىف ,كازوربلاو نيلاتيرلا نع تايبدألا ئلتمت

 لداجي .(ةدرقلا ىف خملل ميدتسملا فيلتلا ءانشتساب ) هذه هبشت امهل ةيناج

 هنإف نيلاتيرلا مادختسا ئسأ ام اذإ .ةعرجلا ةيضق وه همظعم ىف قرافلا نأب ضعبلا

 فارشإ تحت الإ هلوادت زاوج مدع ىف ببسلا وه اذهو ,ةداح ةيبناج ًاراثآ ببسي دق

 نم راقعك ىزاتسكالا َنْئَقَي ال نذإ اذامل : لاؤسلا ىعدتسي ىذلا رمألا .بيبطلا
 ؟ ىزاتسكالل ةيبناجلا راثآلا للقي لينم راقع نع ثحبن ال اذامل وأ ؟ ؟ مقر ةئفلا

 رعشن نحن .ريقاقعلا ميرجتل ةبسدلاب انكابترا بلق ىلإ لاؤسلا اذه ةباجإ ىضمت
 اهرثأو .حضاو ىجالع ضرغ اهل سيل داوم صوصخب .ضقادتلا ةياغ ,ضقانتلاب
 اذإ_ةصاخ ضقانتلاب رعشن نحنو . نسحتلاب رعشي درفلا لعجت نأ وه ديحولا

 . ىعيبطلا ءادألا ىلع ىطاعتملا ةردق دسفت راقعلا اهببسي ىتلا ةوشنلا ةورذ تناك

 اذه رربن نأ ًاضيأ بعصلا نم دمن اّنأ مث .نيياكوكلاو نيوريهلا عم لاحلا وه امك
 . درفلل «ئعيبطلا ءادألا»'ةيهام نع ماكحأ رادصإ نمضتي اذه انلعف تأل ,ضقانتلا

 امهالكو :نيتوكينلاو لوحكلا زيجن انك اذإ اناوجيراملا رظح رربن نأ انل فيك
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 ل  كولسلا ىف مكحتلاو باصعألا ريقامع ملع:ثلاثلا لصفلا

 رظحن نأ وه لهسألا نأ دجن تابرعمصلا هذه ءوض ىف ::؟ نسحتلاب رعشن انالعجي

 ارارسضأ بح نانوالا يجمت_ديجعلل فذا نمسا اه ىلع دانت ريفاقعلا

 .ةبوغرم ريغ ةيبناج راثا ىلإ ىدؤت وأ .ةيدسج

 ساسأ ىلع ؛ ريقاقعلا هاحت ًاحيرص افقوم ذختن نأ ىف بغرن ال نحن : رخآ ىنعمب
 ىجول وكيلا رثألا ساسأ ىلع :ةرصاعملا ةيبطلا ةغللاب وأ حورلا ىذؤت طقف اهنأ

 كلم ةنرتقم عع و ايكو ان رلخ ةيعع رع شب كدتا ةيودأ هك رش نأ ويل دخت
 كانه ناك نإ حضاولا نم سيلف ؛ةراض ةيبناج راثآ ام نود عمتجم اب كطبرتو اديعس

  ةيرحلا بهذم ىديؤم نم نوريثكلا لداجيس .سانلا ىلع اهركني اببس عدتبي نم
 لاوحألا وأ :. سانلا حاورأ نأشب قلقلا نع فكن نأ بجاولا نأب نويراسيو نوييمي
 ال مهنأ املاط ريقاقع نم هنوراتخي امب نوعتمتي سائلا عدن نأو ءاهرسأب ةيلخادلا

 امرصلا هذه نأب لوبخم ديلاقتلاب كسمتم صخش ضرسعا ام اًذإف .مهريغ نوذؤي

 نلعت نأب امير ءانفعستل ىسفنلا بطلا ةنهم ىلع دمتعن نأ املف :ةيجالع تسيل

 ! نف أ ق م ضرم دعب ةيلقعلا ضارمألا صيخشت ليلد ىف دصري ءاضرم ةماعتلا

 نمرزب أن ىك ةيرشبلا ةيثارولا ةسدنهلا لوصو رظعنن نأ نذإ انيلع سيل

 بناجب .سنجلاو ةيفطاعلا ةيساسحلاو ؛:ةركاذلاو ,ءاكذلا زيزعت نم هيف نكمتنم

 ةيضقلا بحطصا .ةفلتخما قرطلا نم دشحب كولسلا ةلبانمو ةيناودعلا ليلقت

 لكشب ةيضقلا زربتسو .خملا ىلع لمعت ىتلا ريقاقعلا نم ىلاحلا ليجلا لعفلاب
 .ريقاقع نم بيرق امع رهظيس ام عم حضرأ

 نم نيتوكيدلاو لوحكلا نيب زيت نأ :ىجولوكيسلا رثألا ىلإ رظنلاب ,نكمملا نم هنأ دمتعأ
 الف ةلدتعم ٍةقيرطب ئخدت نأو برشت نأ كدكمي .ىرخأ ةيحان نم اناوجراملا ردخم نيبو ةيحان
 ةناؤملل ةمعن برتلا نوربتعي نيريثكلا نأ قحلاو ؛هاهلا ىعامتجالا كلسع دسغت

 لمعلا نم برض ىأ عم ىفانتت ةورذ ىطعت ىرخأ ريقاقع كاه نأ ريغ .ةيعاستجالا
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 ةلاطا
 ةايحلا

 . ادج ًاركبم نوتومي ةلقو : ًادج ارخأتم نوتومي نوريشك

 ."بسانملا تقولا ىف تم:ًابيرغ ودبي أديملا

 نككمي فيك« ىعيبط . تشدارز انمْلَعُي اذك  بسانملا تقولا ىف تم
 ؟يبساتملا تقولا ىف اوتومي نأ بسانملا تقولا ىف اويحي مل نمل

 ةلفاتلا ىتح «نكل .ةلفاثلا ترشتسا اذك ! طق اودلوي مل مهل الأ
 نأ دوت ةغرافلا ةقدنبلا ىتح ؛اهتوم لوح ةبلجلا ريثغت لازت ال

 را
 : هشتين خيوديرف

 تشدارز ثدحت اذك



 سس 7177  ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن د

 نم نوكيسف .ةسايسلا ىلع ايجولونكتويبلا هيف رثؤتس ىذلا ثلاثلا ليبلا امأ

 .ةيعامتجاو ةيفارغوميد تاريغت نم كلذل ةجيتن ثدحيس امو ةايحلا ةلاطإ لالخ

 عقرتملا لجألا عفر : :يرشعلا نرقلا ىف ةدحتملا تايالولاب بطلا تازاحنإ ربكأ نيب نم

 ةنس/ ىلا ١5.6 ماع ءاسنلل ةنس 4 5,"و لاجرلل ةنس 5 8 نم ةدالولا دنع

 ىف داحلا ضافخنالاب اترتقم .لوحتلا اذه 76٠٠. ماع ءاسنلل ةنسا/ل9 ,ةو لاجرلل

 ةيفارغومميد ةيفلخ لعفلاب ىطعأ دق .لوألا ملاعلا لود مظعمب ديلاوملا تالدعم

 ىلإ انرظن اذإف .الدج .اهراثآب نآلا انرعش .ملاعلا ةسايسل امامت ةفلتخم ةيضرك

 ايرهرج افالتخا فلتخيس ملاعلا نأ دجنسف ءايلاح ةدوجوملا ةافولاو ةدالولا جذامن
 عقرتملا لجألا عفر ىف ةيبطويبلا ثوحبلا تلشف ول ىتح .مويلا هنع "6 ماع ىف

 مدقت ىأ ثدحي الأ ىف ليثض لامتحالا نأ ىلع .ةرتفلا هذه ربع ةدحاو ةنس

 .ةياغلل ةيرذج تاريغت ىلإ ايجولونكتويبلا



 ةايحلا ةلاطإ:عيارلا لصفلا

 .ةيئثيزجا ايجولويبلا ىف ف مدقتلاب ًارثأت رثكألا تالاجملا نم دحاو ةخوخيشلا ملعر

 خب >يشي نأ ىف ببسلا ريسفتل ةسفانتملا تايرظنلا نم هدع رضاحلا تقرولا ىف كانه

 رأ ةيئاهنلا بابسألا ىلع ديطو عامجإ نود . رمألا ةياهن ىف نوترمي مث سانلا
 ةيروطتلا ايجولويبلا نم ةيرظنلا تارايتلا دحأ عبني . اذه اهب ثدحي ىتلا تايلآلا

 نم طقف ًادودحم ًاددع كانه نأل تومتو خيشت تائئاكلا نإ ضيرع لكشب لوقيو

 . رثاكتلا هيف مهنكمي ىذلا رمعلا دعب دارفألا ءاقب ىباحي ىعيبطلا باختنالا ىوق

 ةرخأتملا لحارملا ىف لطعتت اهنكل رثاكتلا ىلع درفلا ةردق ىباحت ةنيعم تانيج ةمث

 ترم ىف ببسلا تسيل روطتلا ىّيجولويب دنع ىربكلا ةيجحألاو .ةايحلا ن
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 ةجيتن ىه ةخوخيشلا نأب داقتعالا ىلإ نوليمي مهنإف ٌريسفتلا ناك ايأو . ثمطلا

 تروملا ليجأتل ةيثارو تاراصتخا ةمث سيلف مث نمو «تانيجلا نم ريبك ددع لعافتل

 ابل



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 متهيو ةيئيزجلا ايجولويبلا نم عبني ةخوخيشلا نع تايرظنلا نم رخآ رايت ةمث
 نم كانه .توميو هفئاظو ءادأ ىلع هتردق مسجلا اهب دقفي ىتلا ةيولخلا تايلآلاب

 ىشنألا تاضيوب ىف ُةَنْمَضْْلا كلت ىهو ؛:ةيموثرج ايالخ :ناعون ةيرشبلا ايالخلا
 ىتلا اهوحن وأ ةيلخ نويلرت ةئاملا نم هذه ريغ ىهو ةيدسج ايالخو . ركذلا نمايحو

 فشتكا 1951 ماع ىفو .ماسقنالاب ايالخلا لك فعاضعت .مسجلا ةيقب نركت
 تاماسقنالا ددع صقانتي . ةيلخلا ماسقنا تارم ددعل ىلعأ ًادح كيلفيه درانويل

 .اهرمع مدقت عم ةيلخلل ةلمدحما

 متهت . كيلفيه ّدح 'ئمسي ام دوجو ىف بَبَسلا ٌرْسْفَي تايرظنلا نم ددع كانه

 لك عمف .ايالخلا فعاضت عم جتني ىئاوشع ىثارو ماطح عكار ةيسيئرلا ةيرظنلا
 ىمست ةيواميك داوم عم عاعشإلاو ناخدلا لغم ةيئيب لمارع ٌلوُحَت ةيلخلل ماسقنا

 طوبضملا خسنلا نود ٌلوُحَت  ةيلخلا تايافن بناجب .ةرحلا ليسكورديهلا دراوش

 حالصإ تاييزنإ نم اددع مسجلا لمحي .ىلاتلا ىلإ ىولخ ليج نم ,ةيلخلا اندل

 لك صانتقا ىف قفخت اهنكل , رهظت امل هلكاشم حلصتو خسُنلا ةيلمع بقارت اندلا
 ىلإ ىدؤي امم , اهلخادب اندلا ماطح ديازتي ايالخلا ماسقنا رارمتسا عمو .ءاطخألا

 ىف ساسألا لكشي هرودب داسفلا اذهو .لمعلا ىف داسفو ئطاخ ىنيتورب ليثمت
 .ناطرسلاو بلقلا ضرمو نييارشلا بلصت لثم ,ةخوخيشلا زيمت ىتلا ضارمألا

 نم عطق هذهو ؛تاريموليتلا ىلع زكترت كيلفيه دح رسفت ىرخأ ةيرظن كانه

 .اندلا خسَن ةقد نامض اهتفيظو موزومورك لك ىَفَرَط ىف دجوت ةرّْفَشُم ريغ اندلا
 نيتخسن ىلإ امهئائب ةداعإ مث اندلا ئزج ىتليدج ْحَسَف ةيلخلا ماسقنا نمضي

 ةيلخلل ماسقنا لك عم تاريموليتلا نكل .نيتمجتانلا نيتيلخلا ىف نيتديدج نيتلماك

 نع ةيلخلا فقوععف اندلا ةليدج فارطأ ةيامح نع زجعت ىتح ءاليلق رصقأ حبصت

 اهل ناكف .غلاب ناريحل ةيدسج ةيلخ نم ىللود ةجعنلا تخل 9 ا.ومنلا

 الأ ضرتفغي اذلو ءديلولا لمحلل ةليوطلا كلت ال غلابلا درفلل ةريصقلا تاريمرليتلا

 .ايعيبط دولوملا درفلا رمع سفن ىلإ ايت
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 ل  ةايحلاةلاطإ :عيارلا لصفلا

 .ةيموثرجلا ايالخلا : كيلفيه دحل عضخت ال ايالخلا نم ةيساسأ طامنأ ةثالث كاسه
 هذه ةردق ىف ببسلا امأ . ةيعذجلا ايالخلا نم ةنيعم طامنأو ,ةيناطرسلا ايالخلا

 لزع دقو) زيريموليتلا همسا ميزنإ ىلإ عجريف ةياهن ال ام ىلإ رئاكتلا ىلع ايالخلا
 ايالخلا طخل حمسي ام وه اذه .تاريمرليتلا ريصقت عنمي ١4464( ماع ةرم لوأل

 ومدلا ىف ببسلا ًاضيأ وهو ؛ةياهن ال ام ىلإ ليج ىلإ ليج نم رمتسي نأ ةيمونرجلا
 .ةيناطرسلا ايالخلل بيهرلا

 لوقت جئاتن نع- ايجولودكتلل سئسوشتاسام دهعم نم تنراوج درانويل نلعأ
 ةتماصلا تامولعملا مْظَنُم همسا دحاو نيج لعفب ةريمخلا ةايح ٌليطي ةقاطلا دييقت نإ
 ةيموزوبير تايافن دّلوُث ىرخأ تائيج نيجلا اذه تبكي 51182. ؟ريس وأ ؟مقر

 ٌدحُي ةقاطلا ضفخنم ءاذغلا .ةياهنلا ىف اهتوم ىلإ ىدؤتو ةريمخلا ايالخ ىف مكا

 انيزَع اريسفت اذه هدشي دقو 8 ريس نتا اذا نكح ف ةعاسي كل ضاكتلا تب

 ةضفخنم ةقيلع ىلع َتَيَدُع اذإ /4 ٠ ةبسعب نارئفلا ةايح لوطت نأ ىف ببلل
 .ةقاطلا

 طيسب ىثارو ليبس ىلإ ًاموي لصوتن دق اننأ تنراوج لشم نويجولويب حرعقا
 ةيذغأ ىلع سانلا ىذغن نأ ىلمعلا نم سيل هنأ حيحص : رشبلا ةايح ةلاطإلايبن

 .ريس تاديج لمع طيشدتل ىرخأ قرط كانه تناك امبر نكلو .هذيك ةددحم

 نأ ةحارص دكؤي نم دووك ريك موت لغم ةخوخيشلا ءاملع نم نورخآ كانهو

 ءاضعألاو ايالخلا ىوتسم ىلع تايلمعلا نم ةدقعم ةلسلسل ٌةجيتن ىه ةخرخيشلا
 ةخوخيشلا ىف مكحعت ةطيسب ةدحاو ةيلآل دوجو الف مث نمو ء لكك مسجلاو

 ١5 د .
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 لعفلاب أدب دق هيلع روثعلل قابسلا نإف , دولخلا ىلإ ريعق ليبم كانه ناك اذإ

 تلَجسو لعفلاب نوريج ةكرش تخسدتسا دقل . ايجولونكتويبلا ةعاع لخاد

 دسنافدأ ةكرش اهعمو ةيعذجلا ايالخلا ىف ًاجمانرب تأدبو ,زيريموليتلل نبج ةءارب

 ىلإ زيامتت نأ لبق هيمادت لحارم لوأ ىف نيدجلا فلؤت ايالخلا هذهو .ىجولونكت ام
 نأ ىلع ةنماكلا ٌةردقلا ةيعذجلا ايالخلل . ءاضعألاو ةجسنألا نم ةفلتخملا طامألا

 ااا ١ ١



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن --

 ةديدج مسجلا نم ءازجأ ديلوتب دعت ىهف مث نمو ,مسجلاب جيسن وأ ةيلخ ىأ حبصت
 نم ةلوقنملا ءاضعألا سكع ىلعو .ةخوخيشلا عم تّيلب ىرخأ ناكم لحت امامت

 ايالخ عم :داكت وأ ؛ًايثارو ةقباطتم هذه ٌةخسنتسلا مسجلا ءازجأ نوكتس .نيبهاو
 ةيعانملا تالعافتلا عاونأ نم ةيلاخ نوكتس مث نمو ,هيف ٌعَرْرُتم ىذلا درفلا مسج

 . لوقنملا وضعلا ضفر ىلإ ىدؤت ىتلا

 امك .رصاعملا ىبطويبلا ثحبلا لوقح ربكأ نم ًادحاو ةيعذجلا ايالخلا ثوحب لثمت

 نأ دبال ةنجأ  ايالخلل ردصمك ةنجألا مدختسن اهنأل ةلئاه تافالخ ًاضيأ اهفلغت

 اهُكْنِبت ائتلا ةنجألا ضئاف نم ةداع ثوحبلا ٌةنجأ ىتأت . ثحبلا ءارجإ دنع رُمدَن

 نأ نكمملا نمف ةيعذجلآ ايالخلا نم طخ 'جتنأ ام اذإ).بوبنألا ىف باصخإلا تادايع

 وأ ضاهجإلا ةيعذجلا ايالخلا ٌثوحب عْجْشُت نأ نم ًافوخو :(ةياهن ال ام ىلإ فعاضُي
 ىلع ًارَظَح ىكيرمألا سرجنوكلا ضَرْف ؛ةيرشبلا ةئجألل دّمَعَمْلا فالتإلا ىلإ ىدؤت
 ثوحبلاب عفدتل ,ةحصلل ةيموقلا دهاعملا نم .ةنجألا ىذؤت ىتلا ثوحبلا ليوق

 لدج رجفنا ٠٠٠١١ ماع ىفو .صاخلا عاطقلا ناضحأ ىلإ لاجملا اذه ىف ةيكيرمألا

 ,رظحلا اذه عفر ىف ركفت شوب ةرادإ تأدب امدنع ةدحتملا تايالولاب ريرم ىساينم

 طقف امنإو ايلارديف ثوحبلا ليومتب حمست نأ ىلع ةياهنلا ىف ةرادإلا ترقتساو
 .لعفلاب ةدوجوملا ءاهوحن وأ ,نيعسعلا ةيعذجلا ايالخلا طوطخ ىلع

 ةيجولونكتريبلا ةعانصلا تناك اذإ ام ةطقنلا هذه دنع فرعن نأ ليحتسملا نم

 ةّبح- ةايحلا ةلاطإ ىلإ ةرصتخم قيرط ىلإ لصت نأ نم فاطملا ةياهن ىف نكمتتس
 مل اذإ ىتحو .نينثا وأ نينسلا نم ًادقع ناسنإلا رمع ىلإ فيضت ًالغم ةطيسب
 ىتلا ةيبطويبلا ثوحبلا لكل ىمكارتلا رثألا نإ لوقن نأ ةقغب ادلف ءادبأ اذه ثدحي

 ىذلا هاجتالا رارمتسا مث نمو , عقوتملا لجألا ةدايز ىلإ تقولا عم ىدؤيس نآلا ىرحت

 تاهويرانيسلا ضعب لمأتن نأ هناوأل قباسلا نم نذإ سيل . ىضاملا نرقلا ةليط داس
 ىرحجت ىتلا ةيفارغوميدلا تاهاحتالا نع أشنت دق ىتلا ةيعامتجالا جئاتنلاو ةيسايسلا

 .لعفلاب نآلا
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 ع ةايحلاةلاطإ:عبارلا لصفلا

 نأ لبق تومي ابوروأب لافطألا نم دلوي نم فصن ناك رشع نماشلا نرقلا ةيادب ىف

 رمع غولب نأ هييتساروف نيج ىسنرفلا ىفارغوميدلا حضوأ .ةرشع ةسماخلا غلبي
 نوشيعي اوناك سائلا نم طقف ةليئكض ةلق نأل ازاخإ بكعب ناك قيبيطاو ةينآقلا

 املو . افلاخ؛ قح ىلع .هسفن ربتعي ناك صخشلا اذه لثم نأو رمعلا اذه ىتح

 .سعلا تاتييمخر تايعبرا يف ةعنملا عيحايب ةوزد توغل سانلا مظعم ناك

 نيرشعلا نرقلا تانيعست ىف امأ . ردع ناك ةيرشبلا تاردقلا ن رم الئاه اردق نإن

 رثكألو «ةنس 59 رمع ىتح ايحت نأ عقوتت نأ ةريشعلا نم /4817 نم رثك <ْأل ناك دقف

 ٠ .078 رمع ىتح ايح لظي نأ 58 نم

 ف يرسل تاسعا توحاف ةنطق نم وس ضروس نمل عقوتلا لحألاو دايدزاو

 وه رخآلا ىساسألا روطتلا تانك ورح علا نرقلا ةياهن ىلع مدقتملا ملاعلا

 ىذلا لاقطألا ددع طسرتم وه بصخلا لدعم ) . بصخا تالدعم ىف ضافخنالا

 ةيلك بصخ تالدعم نابايلاو اينابسأو ايلاطيإ لثم لودل . (اهتايح ىف ةأرملا هجنست
 نارتقاو .(؟,7)لادبتسالا لدعم نم ريثكب لقأ اذهز.١.ةر.أ ا

 عيزوتلا ريشم لكشبو َرّيَغ دق عقوتملا لجألا ةدايزب ديلاوملل ةصقاستملا ٌتالدعملا
 وحن ىكيرمألا بعشلا ىف رمعلا لاونم ناك امئيبف .ةمدقتملا لودلا ىف ىرمعلا

 .ًاماع "4 ىلإ نيرشعلا نرقلا تانيعست ىف عفتري هب اذإ .188٠ ةنس اماع8

 دحاولا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ثدحيس امب ةنراقم ًائيش رتعي ال اذهر
 ماع ىلع ةنس 4٠ وحن ىلإ ةدحتملا تايالولاب رمعلا لاونم عفتريس .نيرشعلاو

 ةرجهلا تالدعم ثيح :نابايلاو ابوروأ ىف ةراثإ رثكأ نوكيس ريغتلا نككال

 ىفارغوهدلا ُرْدَقُي ,بصنخلا ىف ةعقوتم ريغ ةدايز بايغ ىفو .لقأ بصخلاو
 ايناملأ ىف رمعلا لاونم نأ_ةدحتملا مألا نم تانايب ىلع ءادب - تدادشربيإ ننالوكين

 هذه نأ َرْكَذَن نأ انه مزلي 04 ايلاطيإ ىفو ةنس 55 نابايلا ىفو ةنس ه4 خْبضيس
 دوعو قيفوتلا فلاح ام اذإف .عقوتملا لجألا ىف ةريغم ةدايز ضرعفت ال تاريدقتلا

 نم فصنلا نوكيل ٠١6٠ ماع ىلع لوحعن دقف ةخوخيشلل ايجول ونكتّويبلا
 .رثكأ وأ دعاقتلا نس ىف ةمدقتملا لؤدلا رئاشع

© 

٠_0 



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

  اساسأ الإ ةمدقتملا لودلا ناكسل ضيبألا رعّشلا وزغ ةيضق نآلا ىلإ شقانن مل

 ىتلا ٌةمزألاو . ىعامتجالا نامضلل ةينوناق تايلوئسم نم هببستس ام لاجم ىف
 ةعبرأ هيف ناك عضو نم لوحتتس لاثملا ليبس ىلع نابايلاف .ًالعف ةيقيقح ةمزأ حولت

 دعب . رخآ ىلإ ,نيرشعلا نرقلا ةياهن دنع , دعاقتم صخش لكل نيلماع صاخشأ
 ةيسايس تاديسمضت ًاضيأ كانه نكل .دعاقتم لكل نالماع نانثا هيف ,نيليج وأ ليج
 .ىرخأ

 لب نم بارتقالا ىف ةيمانلا لودلا ضعب تحجب امنيبف .ةيلودلا تاقالعلا ذخ

 ىلإو ءلادبتسالا لدعم نع لقت بصخ ةبسن ىلإ ىفارغوميدلا لوحتلا_ىطختو
 ريشكلا نإف ,ةمدقتملا لودلاب درجوم وه ام لداعي ىناكسلا ومنلا لدعم ىف عجارت

 .ىربكلا ءارحصلا بونج لودو طسوألا قرشلا اهيف امب ,ملاعلاب رقفألا قطانملا نم

 ملاعلا نيب ل اصافلا طخلا نأ ىنعي اذه .ةيلاع ىناكم ومن تالدقم نك ضامن تلازال

 ٍرَمَع رمأ اإو ؛ةفاقثو لخد رمأ درجم سيل نيليج دعب حبصِيَس ثلاشلاو لوألا

 لامش ءازجأ ضعبو نابايلاو ابوروأ ىف ةنس ٠١ غلبيس رمعلا لاونمف .اضيأ
 .ًاومن لقألا اهتاراج ىدل ةنس 7٠١ نم ًاليلق ىلعأ نوكيس امديب .اكيرمأ

 رثكأ غبطصا دقو نوكيس مدقتملا ملاعلا ىف نيبخانلا رمع نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 دشحلا لخاد لاجرلا نم ىلعأ ةبسن نلَكْشيس ءاسنلا نأل لوأ ,ةيئاسنلا ةغبصلاب

 وحن دمألا ليوط ىجولويسوسلا لوحتلا ببسب ًايناثو «نسلا رابكل ىماننملا
 مهأ نم ةهبجك نرهظيس نسلا تاريبك نأ قحلاو .عسوأ ءاسنلل ةيسايس ةكراشم

 .نيرشعلاو دحاولا نرقلا ىف نويسايسلا اهيلإ ددوتي ىتلا تاهبجا

 .حوضولا نع نوكي ام دعبأ رمأ وهف ةيلودلا ةسايسلل ةبسنلاب اذه هينعي ام امأ

 نيبو ءاسنلاو لاجرلا نيب ةماه تافالتخا كانه نأ ةقباسلا انتاربخ نم فرعن انكل

 . ىموقلا نمألاو ةيجراخلا ةسايسلاب ةصاخلا فقاوملا ىف ؛ مهراغصو نيبخانلا رابك

 ,برحلا ىف اكيرمأ طروتل لاجرلا نم ًاديضعت ٌلقأ ًامئاد ْنُك ًالثم تايكيرمألا

 عافدلا ىلع قافنإلل ًاديضعت لقأ ًاضيأ نهو . ةئاملا ىف 1-8 طسوتملا ىف غلبي قرافب

 رغاكيش سلجم ١4926 ماع مت حسم ىف .دودحلا جراخ ةيركسعلا ةوقلا مادختساو
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 ذايحلا دلاطإ :عبارلا لصفلا

 تدتعا ام اذإ ايروك ىف ةدحتملا تايالولا لخدت لاجرلا لضف ,ةيجراخلا تاقالعلل

 ىلإ ٠" شمايب ءاسنلا تضراع امنيب :/4 ٠ ىلإ 44 شماهب .ةيلاسنلا ان

 قرفعلاب ظافتحالا ةيمهأب لاجرلا نم ةئاملا ىف :وسمخو ةعبرأ رعش . : 8

 لامتحا نا مث .ءاسنلا نم طقف /4 © لباقم ىف .ملاعلا قاطن ىلع ىركسملا

 نم لقأ نركيس تافالخلا لحل ةينوناق ةادأ ةوقلا رابتعا فص ىف ءاسنلا تيرعت

 .لاجرلا

 رابكف .ةيركعلا ةوقلا لامعتسا ىف ىرخأ تابقع اضيأ ةمدقتملا لودلا هجاوتم
 اذبو ؛ةيركسعلا ةمدخلل ىعدتسي نم لوأ مه اوسيل .مهنم ءاسنلا اسيسال . سلا

 تاعمتجملا هذهب سانلا دادعتسا نأ امك .ةيركسعلا ةوقلل ىرشبلا نيعملا صلقتيس

 سالوكين ردقي .رخآلا وه ضفخنتي دق كراعملا ىف بابشلا تاباصإ ليحتل

 لافطأ لك نم طقف /ه نإف ةيلاخا بصخا تالدعم رارمتسا عم دنأ تداتشربيا

 ,تارخأو ةرخا ىنعن ) نييبناج براقأ مهل نوكيس ٠٠١6٠ ماع ىلاطيإلا عستجملا

 دجي نل .( خلا... . ةمومع تانبو ءانبأو .لاوخأو مامعأو ,تالاخو تاسعو ْ

 .دودجلا ءابآو .دودجملاو نيوبألا الإ ءاساسأ .عمتجملا اذه ىف براقألا نم هرفلا
 نأ «دارفألا نيب ةفيعضلا هتابارقب . عمتجما اذه لغم ىف بلغألاو .هفن وه هءانبأو
 .ةكرعم ىف توملا لوبق وأ برح ىف لوخدلا نم سانلا روفن هادزي

 برنجو ,ةيسايسلا هتمغن نسلا تاريبك ررقت 7 لامش نيب نذإ ملاعلا مسقنا انتر

 ةطلسب نوعتمتي نيبضاغ بابش مسا نامديرف ساموت مهيلع قلطأ نم هكر جي
 ربمتبم ١١ موجه تذفن ىتلا ىه ءالؤه لاثمأ نم ةعومجم تناك دقل . 2

 ام ةهجاوم نع لامشلا زجعيس نأ ىنعي ال عبطلاب اذهو . ىملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع

 .ًاموعحم ارمأ نيعقطنملا نيب عارصلا نوكي نأ وأ :تايدحت ن زم بونجلا هحرطي

 .ردقلا ىه تسيل ايجولويلا

 ةيفارغوميد قئاقح اهتعنَص رْطُأ لخاد اولمعي نأ نييسايسلا ىلع نوكيس نكل
 لامشلا ىف ةريشك لود صُْلَقَسَتَس نأ قئاقحلا هذه نيب نم ناك امبرو .ةيماسأ

 .خيشن دنو



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 رشابملا لاصتالا ىلإ نيملاعلا نيذه لمحي ًالامتحا رثكأ ويرانيس كانه ناك امبر

 ابوررأ ىف رئاشعلا دادعت ضافخنا نع تاريدقت نم هركذ قبس ام نإ .ةرجملا

 نأل دعبتسم رمأ اذه نأ ىلع . ةرجهلا ىف ةريبك ةدايز الأ ضرتفي امنإ ,نابايلاو

 .هنوصي نم ىلإ جاتحتسو ,ىداصتتقالا ومنلا ىلإ ةطاسبب جاتحتس ةمدقتملا لودلا

 شيعتس ذإ ؛ةلود لك لخاد رركتيس بونجو لامش ىلإ ميسقعلا نأ ىنعي اذهو
 ةفلتخم ةرجاهم ةريشع عم بنج ىلإ ًابنج ةمدقتملا اهرامعأب ةيلحملا ٌةريشعلا اهيف

 ةثدحتملا لودلا نم اهريغو ,ةدحتملا تايالولا تناك .ًابابش رغكأو ةفاقثفلا

 نكل .ةفاقثلا ىنيابتم نيرجاهملا تاعامجل اهباعيتسا نسحب ةفورعم ,ةيزيلجنإلاب

 روهظ لعفلاب ابوروأ تدهش دقلو .كلذك نكت مل «نابايلاو ايناملأ لثم ,.ىرخأ الود
 ىف مالف ةهبجو ءاسنرف ىف ةيموقلا ةهبجلا لغم :نيرجاهملل ةداضملا تاكرحلا

 نإ .اسمدلا ىف ردياه جرويل رارحألا بزحو ءايلاطيإ ىف ادرابمول ةرمزو ءاكيجلب
 لوط ىف ديازتلا اهمعدي لودلا هذه رئاشعل ىرمعلا بيكرتلا ىف تاريغتلا

 . ديازتم ىعامتجا عارص ىلإ ليبسلا ديمي امنإ

 ىنبلا ىلع ًاضيأ ةريثم راثآ ايجولونكتويبلا لالخ نم رمغلا ةلاطإل نوكحس

 " .ةيعامتجالا تاّيكراريهلا ةرادإب راثآلا هذه مهأ قلعتي .تاعمتجملل ةيلخادلا

 - تاسيئرلا نم هبراقأك  ليمي ,ىعامتجالا هعضول ُكِردُم ناويح هتعيبطب ناسنإلا

 اذهو .ةرطيسلا تاّيكراريه نم ةلهذم ةعيونت ىلإ ركبم رمع ىف هسفن مظني نأ ىلإ
 تايجولويديإلا عم ءاقبلا نم ةلوهسب نُّكَمَت ءىرطف كولس ىكراريهلا كولسلا
 نأ ىفكي) .ةاواسملا ىلع ٌةينبم اهنأ مَعَ ىتلا ةيكارتشالاو ةيطارقوميدلاك ةثيدحلا

 ةدايقلا دهشتل نيصلل وأ قباسلا ىتييفوسلا داحتالل ىسايسلا بتكملا روّص ىلإ رظنت
 تايكراريهلا هذه ةعيبط تريغت دقلو . (قيقد ةرطيس ماظن ىف تبتر دقو ايلعلا

 ا ا

 ةيفرعملا تاردقلا ىلع زكترت ةفيدح تايكراريه ىلإ .ثوروملا ىعامتجالا عضولا

 .ةيكراريهلا ةعيبطلا ىقبت نكل .ميلعتلا وأ
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 سس ةايهلاةلاطإ :عبارلا لصفل 1 ظلال يبي بح تدع تحلم

 هذه نم ريثكلا نأ ةعرسب ظحلتسف ,تاعمتجملا نم اعمتجم تلمأت تنأ اذإ

 عفرأ مهنأ نورعشي سرادملاب سداسلا فصلا ةبلط . رمعلا ىلع زكتري تايكراريهلا
 ةعماجلا ةذتاسأ .ةزاجإلا ىف بعلملا مه نولتحيو .سمانخلا فصلا ةبلط نم ةلزنم

 .ةبيهملا مهترئاد لوخد ىف ةقدب نومكحتيو .نيتبغملا ريغ ىلع نورطيسي نوتسنملا
 ىف طبتري رمعلا نأ املط ايلمع موهفم رمأ نسلا اهمكحي ىتلا تايكرا ميجا

 امو زاجينإلاو زييمتلا ةكلمو ةربخلاوٌملعلاو ةيدسجلا ةلوطبلاب تاعستجملا نم ريثكلا
 ذاختا ىف «نيعم رمع دعب .أدبي تاردقلا هذه نيبو رمعلا نيب طابترالا نأ ديب .هباش

 تانيعبرأ ىف عقي ىرشبلا خيراتلا مظعم ىف عقوتملا لجألا ناك املو . ىسحكعلا هامجتالا

 هذهب ممهي نأ لايجألا بقاعتل كرعت نأ تاعمتجملل ناك دقف .هتايسمخ وأ رمعلا

 امدنع ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف الإ ىرابجإلا دعاقتلل نس ررقي مل . ةلثخعملا
 ب 1

 . «ةمدقتم رامعأ ىتح نويحي سانلا نم ةديازتم ادادعأ نأ ريظ 4

 تايكراريهلا هذه ضرتفت . رمعلا تايكراريهب ةيساق ةبرض رمعلا ةلاطإ لزنتس
 ٌدويَق همعدت ,ةعيفرلا بصانملا ىلع نيسفانملا ورذي توملا نأل . .ةيمره ةينب ايديلقت

 كك سا كا 0 هئاتنلا ناقتعالا لكم يبلع م
 هتانيعبسو رمعلا تانيتس ىف نولمعيو اينيت وْشيعي سانلا حبصأ املو .نيتسلاو

 هبش ودغتل ًائيشف ًائيش تامارهألا هذه ل |وحعتسف « يق مو اب .هتايناسثو

 قيرطلا ليج لك حسفُي نأ وه ىعيسطلا هاجتالا . ًاعبرم ىتح وأ ى ضيفخ فرحنم

 «ةسمتخ ىتعو لب ةعبرإو لاجا ةنالب نماردتتسل آلا انآ: ىلاتلا ليجلل

 ةمظنألا ىف لايجألا عباشت ةربخف ةلاطإل ةليبولا بقاوعلا لعفلاب انيأر دقلو

 لظ املاطف .مكحلا ىف ف ءاقبلا ةرتف ددحي ًايروتسد أطرش فرعت ال ىتلا ةيتسشافلا

 سيلف (ورتساك ليديف جوس ليإ ميك ,وكنارف وكسيشنارفر اًيح روتاتكدلا

 ايلمع ىعامتجاو ىسايس ريغت لك فقوعيو ؛هلادبتسال عمتجما مامأ قيرط نم
 هذه لغم دجت دقف «ةايحلا ًةرتف لبقتسملا ىف ايجولونكتلا تلاطأ ام اذإف . ترمي ىتح
 ! ًانينم ال .ًادوقع روتاتكدلا توم رظتني ىلزه سرحك تسبح دق اهنأ ٍتاعمتجما

 18 وه دعاقتلا نس نوكي نأ-ابوروأ ىف ىعامتجا نامض ماظن لوأ سسأ ىذلا  كرامب ررق

 :ًابيرقت دحأ دهعلا كاذ ىف رمعلا اذه ىتح ايحي نكي ملو .ةنم



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 تايكراريهلا ةمق ىلع سانلا نأ ةقيقح ىف عبطلاب ةلكشملا لصأ نمكي

 ام اريثكو «ةطلسلا وأ مهتناكم اودقفي نأ مومعلا هجو ىلع نوديري ال ةيكارتشالا
 نأ رمعلاب طبترملا روهدتلل دبال .مهعقاوم ةيامح ىف ىوقلا مهذوفن نومدختي

 وأ لامعلا سيئر وأ دئاقلاب ةحاطإلا ءانع نورخآ مشجتي نأ لبق حوضوب رهظي

  ةيصخشاللا ةيمسرلا نيناوقلا نإ . سلجملا وضع وأ ىعماجلا ذاتسألا وأ ةركلا بعال

 نأ تاسسؤملا نم بلطتت ال اهنأل ديدحتلاب ةديفم_ دعاقتلل ىمازلالا رمعلا لغم

 نيناوقلا نكل .ًانس ربكأ صخش تاردق ىلع ,:ةبعص ةيصخش ًاماكحأ ذختت
 ىف رارصتسالا ىلع نسلا رابك نم نيرداقلا دض بصعتت ام أريثك ةيصخشاللا
 لمعلا نكامأ نم ريثكلا ىف تيفْلأ بسلا اذهل :ماري ام ريخ ىلع لمعلا
 ش .ةيكيرمألا

 ْلَخَد :رملاب قلعتملا ىسايسلا طبضلا نم ريبك ردق ىلاحلا تقولا ىف دجوي
 ,ةيناسنجلاو :ةيرصنعلا دعب ةَمَرَحْلا تازيحتلا سوماق ىف ةّيرمعلا حلطصم

 لعب عيدخب ىلاتتنالا ا ا

 ىتلا بابسألا نم ًاددع اضيأ كانه نكل ؛ةدحتملا تايال ولا عمتجم لغم بابشلاب

 نيمار هدنتال قرف كغم هلأ اهدمأ حب نسا لايجألا بانت كتف رز فتن

 : ةّيليج تارتف ىلع ثدحي ام ًاريثك ىسايسلا ريغتلا نأ نيبقارملا نم ريثك ظحال

 .ةيناجيرلا ىلإ ىديئيك ىدس نم ,ةديدجلا ةقفصلا دهع ىلإ ىمدقتلا دهعلا نم

 سفن أعم نوربخي نمزلا نفن ىف نودلوي ْنَم : اذكه رمألا نوكي نأ رس سيلو
 .ةيسدجلا ةروثلا ؛ةيناشلا ةيملاعلا برحلا ,ميظعلا داسكلا ىربكلا ةيتايحلا عئاقولا

 دقاقح مهنإف .مهتايلضفأو ةايحلل سانلا ىؤر تاربخلا هذه تْلّْكْش اماذإف

 نأ ادج مهيلع بععي نكل ,دودحم لكشب امنإ :ةديدجلا فورظلا عم نوملقأعي

 ىف ىري الأ ميدقلا بونجلا ىف ىبرت ىحنز ىلع بعصي .ةضيرعلا رظنلا ةهجو اوزيغي
 زييمتلا ىلع موقي ىعمق ماظسل هب قثوي ال فظوم ريغ ضيبألا ةطرشلا لجر
 5 ءىرعسعلا

 ىري وهو قلقل ابروعشلا الإ كلمي الف ميظعلا داسكلا ةرشف ربخ نم امأ . لامثلاب

 .فارسإب قافنإلا ىف هدافحأ ةداع
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 + ةايحلاةلاطإ؛عبارلا لصفلا

 كانه .ًأضيأ ةيفاقثلا ةايحلا ىف امنإو ةيسايسلا ةايحلا ىف طقف سيل .حيحص اذهر

 ام رشكأب حيحص فسألل اذهو .ةزانج لك دعب مدقتي داصتقالا ماظن نإ لوقي لنم

 وأ ةيزنيكلا الثم) ىساسألا جذومنلا رارمتساف .هب فارتعالا نوريغثكلا دوي

 ال رمأ وه ءام نامز ىف نيفقنملاو ءاملعلا مظعم ريكفت ليكشت ىف (ةيئامديرنلا
 اضيأ امنإو ءروصتي نأ ضعبلا بحي امك ,ةيبيرجتلا دهاوشلا ىلع طقف فقرتي

 ةمق ىلع كانه ءالؤه سلج املاطف  مهصاخشأب جذومنلا اومدعضو نم دوجر ىلع

 .ءايصوألا سلجمو . كيلمتلا ناجلو . صحفلا ناجل لثم .ةيرمعلا ةيكرارينلا

 .ةزه ام نرد ًاخسار ىساسألا جذّومنلا ىقبيف

 أطبأ ةروصب ىركفلاو ّىعامتجالاو ئسايسلا ٌريغتلا ثدحي نأ نذإ ىقطنملا نم

 ٍلايجأ ةثالث دوجو ىف . اريثك لوطأ ةايحب اهذارفأ زيمتي ىتلا تاعمتجملا ىف اريشك

 يوس ًارمع ٌرغصألا ةعامجلا لْكَشُت نل ,تقولا سفن ىف لمعت .رشكأ وأ .ةطشن
 لايجألا عباشت نوكي نلامك ,عمست نأ هيام بلطت تارصأ نم ةليدض ةيلقأ

 عرسأ لكشب فيكتلا ىف تبغر اذإ تاعمتجما هذه لثم ىلع نوكيش .ادبأ اسساح
 لحارملا ىف نيدسملل ردحدملا ىعامتجالا كارحلاو مئادلا ءاقبلا ضفرن نيناوق عضت نأ

 ىف ًاميلعتو تاراهم بستكي نأ ُدرفلا عيطتسي نأ ٌةركف امأ .رمعلا نم ةرخأتملا

 ىف دحأ اهقدصي ال ةركف ىهف ةنس نيعبرأ ربع ةديفم ىقبت مث :هرمع تانيرشع
 هذه ءاقب ةركف نأ امك . ىجولونكتلا ريغتلا ةعرس نم هيف ام هيفو اذه انرصع

 ىه حبصت ءاماع نيعبس وأ نيتس وأ نيسمخ رمتست ةلماع ةايح ر مبع ةحاص تاراهملا

 ةيكراريهلا ٍمْلُس لفسأ ىلإ اوكرحتي نأ نسلا رابك ىلع .افخس رشكأ ىرحألا
 نيرخآل ناكملا حاسفإل ًاضيأ امنإو مهسفنأ بيردت اوديعيل طقف سيل ؛ةيعامتجالا
 لايجألا نيب عارصلا حبصيسف كلذ اولعفي مل مه اذإف .عاقلا نم نودععي ددج

 ودغتس .ئىنُنإلاو ىقبطلا عارصلا عم بنج ىلإ ًابنج ,عمتجملا ىف ايسيئر الصاف ادح

 ىلإ تاعمتجملا رطضت دقو ءايرهوج اعارص بابشلا قيرط نم نسلا رابك ةحازإ

 عقوتملا لجألا ثيح لبقتسملا ملاع ىف ةيِرَمُعلا نم ةيصخش ال غيص ىلإ ءوجللا
 لوطا
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 ند بس ا بيرو بكا ةيجولونكنويبلاةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 هيلإ ىهتنتس ام ىلع اهروهظ فقوتي ةايحلا ةلاطإل ىرخأ ةيعامعجا راثا كانه

 ةينهذلاو ةيدسجلا مهتوقب سانلا ظفتحيس له ىنعن  ةخوخيشلا مولع ىف ةروثلا
 ضيرعت راد ىلإ اديور ًاديور لوحتيم عمججما نأ مأ ؟ هذه لوطألا ةايحلا ةرتف لالخ

 ؟ نينسملل ةقالبع ٠

 ليطيو ضرملا رهقي ةي نأ هنكمي ام لك نإ لوقي ضرفل اهسفن بطلا ٌةنهم سرك
 ناسنإلا فطاوع قمعأ نم دحاو توملا نم فوخلا نإ . بيط ءىش كشالب وه ةايخا

 دعي ةيبطلا ايجولونكتلا ىف مدقت لكب ىفتحن نأ موهفملا نمف اذل ءاتابث اهرشكأو

 .طقف اهلوطب ال ,ةايحلا ةيعونب ًاضيأ متهت سادلا نكل .توملا حبش دعي نأب
 لإ هتاكلم روهدعت ال ثيحب نكل «ةليوط هئايح نوكت نأ دوي انم درفلا نإف .ايلاثمو

 ةياهن ىف ةليوط نهولا نم ًةرعف رمت الف توملا ةعاس ىلإ نوكي ام برقأ تقو ىف
 .ةايحلا

 اضيأ اهنم ريشكلا نكل .نسلا رابكل ةايحلا ةيعون ةيبطلا تامدقتلا نم ريثكلا عفر

 . ريغلا ىلع لاكتالا دازأو ةايسحلا نم ةدمحاو ةيسحاب لاطأ ذإ سكاعم رثأ هل تانك

 هتركاذ صخشلا دقفيف .خملا نم ةنيعم ءازجأ هيف ٌدَّسْفَت ىذلا رمياهزلا ضرم

 لمتحماف ,رمعلا عم ديازتي هب ةباصإلا لامتحا نأل ,بيط لاشم  فرخلا ىلإ ىهتني

 ىلإ ددعلا عفتريو .ةئام لك نيب نم دحاو صخش هب باصي نأ ةدس 5ترمع ىف

 ةمدقتملا لودلاب رمياهزلألاب نيباصملا ةريشع ىف عيرسلا ديازتلا .88 رمع دنع ةحس

 نأ نود مسجلا ةحص ةرتف لاطأ دقلف . عقوتملا لجألا ةدايزل ةرشابم ًةجيتن نذإ وه
 .عيظفلا ىبصعلا ضرملا اذهل هتمواقم عفري

 لقألا ىلع مدقتملا رمعلل نيتلحرم نع تفشك دق ةيبطلا ايجولونكتلا نأ عقاولاو

 نم ام تقو ىتح 18 نس نم ىلوألا ةلحرملا : مدقملا ملاعلا ناكسل ةبسلاب

 ةايحلاو ةديجلا ةحصلاب عتمُشلا اوعقوتي نأ سانلل حبصي امدنع ,رمعلا تانينامث

 لوح رودت ىتلا ةلئافتملا ثيداحألا نم ٌريشكلاو .مهتياعرل ىفكت دراومب ةطشنلا
 ةايحلا نم ةديدجلا ةلحرملا هذه غوزب نأ قحلاو .ةرتفلا هذهب قلعتت رمعلا لوط ةدايز

 نوكتس .هب رخفي نأ ثيدحلا بطلل قحي زاجنإ وه سانلا مظعمل ىقيقح لماك
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 ا ةايحلاةلاطا:عبارلا لصقلا . سل سس

 مهتايح ةرتف ةلاطإ ىلإ مهعْلطت ىه سانلا نم ةئفلا هذهل ةبسنلاب ةيساسألا ةلكشملا

 دعاقتلا رمع عفرل ةيوق طوغض كانه نوكتس ةموهفم ةيداصتقا بابسألف :ةلماعلا
 ىوطني ال اذهو .ةنكمم ةرتف لوطأل ًالماع نيتسلاو ةسماخلا قوف ام قيرف ىقبي ىك

 نأو مهسفنأ بيردت اوديعي نأ نسلا رابكل :ةيعامتجالا عجاوفلا نم عون ىأ ىلع
 0 يوت روحت يعرت اي ادد لفسأ ىلإ اوك رحتي نأ ارلبقي

 . عمتجملل مهلمعب عربتلا ةصر د

 اهنإ . تعال نكمل نيا ةيناشلا ٌةئفلا مدقتملا رمعلا نم ةيناشلا ةلحرملا امأ
 مهتاردق روهدعت امدنع رمعلا تانينامث ىف سانلا مظعم اهغلبي ىتلا ةلحرملا

 ىه هذه . .لافطألاك ريغلا ىلع هيف نودمتعي عضو ىلإ اديور اديور نولوحتيو

 تاللايخ ىدحتت اهنأل ؛ اهربخي نأ الو اهيف ركفي نأ عمتجملا بحي ال ىتلا ةلحرملا

 ىلوألا ةئفلا دادعأ ٌةدايز تقلخ دقلو . سانلا مظعم ىدل ةزيزعلا ىتاذلا لالقتسالا

 00 نم دويرتقي نم دجي هيف : هلثم ىلإ ق ٍةَبسي مل اعصو ةيباشلا ر

 اعر ىلإ جاتحي ايح لازي ال ادلاو مهل نأ ةقيقحب اولبك دفر

 ىبسنلا 00 لجألا ىف رمتمملا ديازتلل ىعامتجالا رثألا دمتعي

 ىف ثدحيس ام نيب نزاوتلا ىلع هرودب فقوتيم ديازتلا اذهو ,نيتعاسجلا نيتايل

 ىذلا كلذ وه لضفألا ويرانيسلا نوكيم . رمعلا ةلاكإ ىف تافضكو رم ابقتملا

 نأب ًالشم- ةفلتخم ةخوخيش تايلمع ةدمازتم فقو نأب ايجولونكتلا هيف موقت

 هذه ءاطبإو :ةيدسجا ايالخلا لكي ًاعئاش ةخوخيشلل ًايعيزج ًاردعم فشتكت :

 ربكأ رمع ىف : ةفلتخما مسجلا ءازجأ لشف نمازتيس . هلك مسجلا ىف ةيلسعلا

 .لقألا ىع ةيناثلا ةففلا دادعأو , ربكألا ىه سانلا نم ىلوألا ةئفلا دادعأ نوكتسم و

 ظفحت ًاقرط ًالثم دمي نأب ,نزاوتم ريغ مدقت ثدحي امدنع نوكيف ويرانيس أوسأ امأ

 تحاتأ امير . . رمعلا مدقعب طبترملا ىنهذلا روهدتلا فقوت ال اهنكلو مسجلا ةحص

 مايلو حرتقي امك ؛ ,مسجلا نم ةديدج ءازجأ ةيمدت انل ةيعّدجلا اَيالخلا ثرحب

 :”جالع ام نود .نكلو :باتكلا اذه نم ىناثلا لصفلا علطمب سابتقالا ىف نياتشلراه

 نأ نم رثكأ لعفت نل ةديدجلا ةعئارلا ايجولونكتلا هذه نإف رمياهزلألا ضرملزاوم

 .نآلا هيلع وه امم لوطأ نمزل ,ةّيرضخ لاح ىف «رثكأ سانأ ءاقبب حمست

 ايلا



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 ةئفلا باحصأل ىددعلا راجفنالا ىلع ؛نينسملا راد اويرانيس مسا قلْطُن نأ اننكمت

 نوضقي مهنكلو ,نيسمخو ةئاملا رمع ىتح ًاينيتور سانلا شيعي هيفو ,ةيناثلا
 دجوت ال .لافطألاك ريغلا ىلع لماك دامتعا ةلاح ىف ةريخألا نيسمخلا نينسلا

 عسوتلا مأ :هذه : ةياهنلا ىلإ ىضميس نيقيرطلا نم ايأ اهب فرعن ةليسو عبطلاب
 .ىلوألا ةئفلل دعمألا

 ةجيتن ىتأت ةخوخيشلا نأ ببسب ؛توملا ليجأتل ىئيزج راصتخا ةمث نكي مل اذإف

 نلف ,ةفلتخما ةيجولويبلا ةزهجألا نم عساو لاجم ىف فلتلل ىجيردتلا مكارتلل
 نمازت ىف كرحتتس لبقتسملا ىف ةيبطلا تامدقتلا نأ روصتن نأل ببس ةمئ نوكي

 ءاقبإ ىلع ةيلاحلا ةيبطلا ايجولونكتلا ةردق نإ .ىضاملا ىف هيلع تناك ام لضفأ

 ىلإ زربت نأ ىف ببسلا ىه ةردقلا هذه ءًاريشك لقأ ةيعونب امنإ :ةيح انداسجأ
 لعقلا لثم اياضق ,ةريخألا نينسلا ىف لودلا نم اهريغو ةدحتملا تايالولاب .ةمدقملا

 .نايكررفيك كاج لثم سانأو راحتنالا ىلع ةدعاسملاو ميحرلا

 لوط نيب اهيف ضياقت تاقفص لبقتسملا ىف ايجولونكتويبلا مدقت نأ بلغألاو

 ةيعامتجالا بقارعلا نكس تاضياقملا هذه تَلبُق ام اذإف .ةايحلا ةيعونو رمعلا

 تارادتقلا ىف ةقيفطلا تازيغنلا نإ : ةياقلل انس دركتب اهنميقت نكل .ةيئارد

 ىه درفلا تادقتعم ىف دومجلا ديازت وأ دمألا ريصقلا ةركاذلا نادقف لثم  ةينهذلا

 قبس ىتلا ,:ةخوخيشلا لوح ةيسايسلا ةماقتسالا .اهمييقتو اهُّسايق بعصي رومأ
 لماعتي نمل ةبسنلاب داكي وأ ًاليحتسم ًأرمأ اقح حيرصلا مييقتلا لعجتس .اهركذ
 تاسايس ةغايص لواحت ذإ تاعمتجملل ةبسنلاب ًاضيأو ,دارفألا نم نينسملا هبراقأ عم

 مهتايح نأب حارتقالا وأ .نسلا رابك دض بصعتلاب ةيفخ ةراشإ ىأ بنجتلو .ةماع

 ليقحسم نع بنكي نم لك دجيس ءانم رغصألا ةايح نمة مق لقآاسلكشب
 ْىبطلا مدقتلا نأب أبسيل ًالئافتم نوكي نأ ىلع ةوُسّف ىف  ًاربجم هسفن ةخوخيشلا
 .اعونو امك ةايحلا ديزيس

 :ةخوخيشلا نع باّثُكلا دحأ لوقي .ةيناسنجلا ىف نوكي ام حضوأ اذه نوكي

 :رمعلا مدقت عم ةيناسمجلا طبغت ىتلا لماوعلا نيب نم دحاو خملا ليسغ نأ كشالا
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 ةايحلا ةلاطإ:عبارلا لصفلا اكاكتك

 ىف همدقت عم لقت صخشلل ةيسدجلا ةيبذاجلا نأب ًاعيمج هل ضرعتن ىذلا خملا ايسع

 بابسأ فسألل كانه ! خم ليسغ درجم ىه ةيناسنجلا تناك ولاسك .نلا

 ةبغرلا روطتلا قّْلَخ .ءاسنلا ىف اميسال ,بابشلاب ةيبذاجلا طبرت ةديج ةينوراد
 ىك ةيباختنالا طوغضلا نم ليلقلا الإ كانه سيلو ,رئاكتلا زيزعت فديب ةيسدجلا

 .بصخلا ىنس لضفأ دعب ةقيفرلا وأ قيفرلا اهب ريثي ةيسنج ةيبذاج ناسنإلا روعي
 حبصأ دقو ًاروطت تاعمتجملا لضفأ نأ دجن نأ اماع نيسمخ دعب ةجيتنلا نوكتسو
 ةمق ىلع سنجلا اوعضي اودوعي مل هدارفأ نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ىنعن . ىسنج دعب

 .هلمع بجي ام ةسناق

 .اذهك لبقتسم ىف نركتس فيكو ةايحلا نع اهل باوج ال ةلئسألا نم دع كانه

 ا. وأ 5. اهيف ىرسعلا طيسولا غلي تاعمتجم ىرشبلا خيراتلا ديني مل ادسأ

 ىلإ تبهذ ام اذإ ؟ عمتجملا اذه لثمل ةيتاذلا ةروصلا نوكتس فيك .رشثكأ وأ اماع

 ,تالجملا ةفلغأ ىلع صاخشألا َروص تلمأتو تاراطملا دحأ ىف فحصلا عيب كنك
 نسح مهمظعم نأو ؛تانيرشعلا لئاوأ ىف نوكتس طسوتملا ىف رامعألا نأ دجتسم
 رمعلا ةفلغألا ىلع روعلا هذه لثم سكعت نأ ضورفملا .ةديج ةحصب عتستي ةعلطلا

 فيك ةحعلا وأ ةعلظلا سكسال نك نإ لكك عيعجملل قدا طتبرلا
 تانيرشع لئاوأ ىف مه نم لُكْشي ال امدنع نيليج دعب تالجملا ةفلغأ نوكس

 هّسفن ليختي نأ ىف ابغار عمتجملا لظيس له ؟عمتجما نم ةليثض ةيلقأ الإ رسعلا
 فلتخت ةروصلا هذه تناك ول ىتح ,ةحصلا ديج سنجلل اريثم ةيويحلاب انيلم ابابخ
 مأ ؟ مويلا هيلع وه امع اريك ديزي ًافالتخا مهلوح نم سانلا هاري ىذلا عقاولا ع

 ؟ريخألا روهدتلا ىلإ بابشلا ةفاقث ىضمتو تاداعلاو قاوذألا لوحتتس ىرت

 ىلوألا ةئفلا نم اهتيبلاغ تاعمتجم وحن ىفارغوميدلا نازيملا ىف لوحتلل نوكيس

 لك ىفف . توملا ىنعمو ةايحلا ىنعمل ةبسنلاب ًاريغك ق ةنعأ تاحمبصت ةجئاعلاو

 ةطبترم مهتاّيوهو سانلا ٌةايح تناك رضاحلا رصعلا ىتحو ابيرقت ىرشبللا خب يراتلا

 سفنلا ةلاعإل قزرلا بسكب وأ لافطألا ةيبرتو ةلئاعلا نيركت ىنعن  رئاكتلاب اما

 ةيعامتجا تامازتلا لئابح ىف دارفألاب ناعقري امهالك لمعلاو ةلئاعلا .ةلئاعلاو

 اا 1 ١



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 قلقلاو عارصلل اردصم نوكت تامازتلا ,مكحتلا نم ليلقلا الإ اهيف مهل سيل

 تامازعلالا هذهب ءافولا درفلا ْمّلعتو .لئاه عايشإ ردصم تقولا سفن ىف نوكتو

 ىلوألا ةنفلا باحصأ ةقالع نكل . ةيصخشلاو ةليضفلا عبنم وه ةيعامتجالا
 مهطباورو ,رئاكتلا ىنس اوُطخت دق مه . اقح ةيهاو ةقالع لمعلابو ةلئاعلاب ةيناغلاو

 .اولمعي نأ ىلوألا ةئفلا نم ضعبلا رامخي دق . نلّسلاو فالسألا مه ةيساسألا

 عاونأ نمو لمعلاب مازتلالا نم مهيفعت ةاقتنملا بصانملا نم َةَلُث نوراتخيس مهنكل

 .اولمعي نلو اوبجني نلف ةيناثلا ةئفلا باحصأ امأ . ةيرورضلا ةيعامعجالا طباورلا

 .مهوحن : دحاو ةاجتا ىف كرحتي تامازتلالاو دراوملا نم اان ةراستسم

 ىقلطم وأ نيلوئسم ريغ ةأجف نوحبصيس نيتئفلا نم ىأ ىف سانلا نأ ىنعي ال اذه

 هذه نأل . اضيأ ةشحومو ,ةغراف مهتايح نودجي دق مهنأ ىنعي هنكل ,نانعلا

 قحتست نيريدكلا نع ةايحا لغسي اه ديدحتلاب ىه ةيروؤصلا ةيعامتجالا طباورلا

 لمعلا نم ةايح دعب ةحارلا نم ةزيجو ةرمف هنأ ىلع دعاقتلا دخأ ام اذإف . ايحت نأ
 نود اماع نيثالث وأ نيرشع تدتما اذإف . قحّمست ةبوغم ودبيسف :حافكلاو قاشلا

 ربخيس فيك ىرن نأ بعصي . اهبع- ةطاسبب : ودبت دقف ةياهن اهل ر ريظت نأ

 ققحت ةجيهب اهنوريو ٠ نهرلا وأ ريغلا ىلع دامتعالا نم ةرتف ةيناشلا ةئفلا باحصأ

 .هارملا

 ةايحلل ىعيبط هجو هنأ ىلع توملا ىلإ رظني دق . ًاضيأ توملاب سانلا ةقالعر ميغتتس

 تكلذك رمألا ناك اذإ . ةبصحلا وأ لافطألا للش لثم هقيوعت نكمي رش هنأ الإ ؛ .موتحم

 ايلا لظيس له فلايتلا و زاقولاب هباحي انيش ل وما ارابخ تالا ودين

 دعمت ن أ نكمملا نم ناك ام اذإ ,نيرخآلا ليبس ىف مهحاورأب ةيحضتلا ىف نوبغري

 له ؟نيرخأآلا ةايحب ةيحضتلا نع فرطلا نوضغي مأ :ةياهن ال ام ىلإ مهتايح

 هذه ودبتم ىرت مأ؟ ايجرلرنكتويبلا اهمدقت : ىتلا ةايحلاب سأي ىف نوُكَسمَعيس

 ؟ لمتحي ال ةطاسبب- ًائيش ةياهن الب ةغراف ةايحن نم ًةروصلا
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 هسدنبلا

 ةينارولا
 راسحنا نوكت نأ ديرت لهفأ ءاهاذدعتي ًاثيش نآلا ىتح َتَفْلَخ دق تانئاكلا لك
 ؟ناسنإلا ىطُخَشَت نأ نم الدب تاناويحلا ىلإ ىتح دوعتو لب « ءريبكلا ناضيفلا
 طبضلاب ناسنإلا نوكيس .ملؤم كابترا وأ ةكوحضأ ؟ناسنإلا دنع درقلا ام
 ىلإ ةدود نم تمدفت دقل . ًانؤم اكابترا وأ ةكوحضأ : هنم ىمسألا مامأ اذكه

 ناسنإلا لاز الو ءًادرق ًاموي تدك . ريثكلا ةدودلا نم لمح تلز الو ,ناسنإ
 . درق ىأ نم رثكأ ًادرق نآلا ىتح

 تشدارز ثدحت اذك : هشتين خيرديرف



 سي 7777 ةيجولوتكيويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةيياهن

 نود ةقباسلا ةثالغلا لوصفلا ىف اهانضرع ىتلا جئاتنلا لك ىضمت نأ نكسملا نم

 .ةيروث ايجولونكتويبلا روص رشكأ  ةيثارولا ةسددهلا ىف ديدج مدقت ىأ ثودح

 ايجولرنكتريبلا لاجم ىف رضاحلا تقولا ىف ةيثارولا ةسدنهلا مادختسا عيشي

 تاديبم اهتاذل جعنت ىتلا) ىت ىب ةرذ لغم ءاّيئارو ةروحم تانئاك جاعنإل ةيعارزلا
 (  باشعألا تاديبم ضعبل مواقملا) ىدير بأ دنوار ايوص لوف لثمو .(ةيرشح

 طنا نأ حضارلاو .ملاعلا لوح ةضراعمو لدج لحم تاجتنملا هذه تناك دقلو

 ةسدنهلا ريشت .رشبلا ىلع ايجولونكتلا هذه قيبطت نوكيس مدقتلا نم ىلاتلا

 ام لكب .اينيجويلا نم ديدج لكش روهظ ةيناكمإ روفلا ىلع ةيرشبلا ةيئارولا
 ريرحت ىلع ةردقلا ةياهنلا ىف مث ,ةيقالخأ تانيمضت نم ةملكلا هذه هب تنحش

 .ناسنإلا ةعيبط
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 ل ةيثارولا ةسدنهلا:سماخلا لصفلا

 ايجولونكتويبلا نإف ىرشبلا موديجلا عورشم نم ءامهتنالا نم مغرلا ىلع . نكل
 ىرشبلا اندلا ريوحت نم نكمتت نأ نع دعبلا لك ةديعب مويلا تلازال ةرصاعملا

 نل ادبأ اننأب ضعبلا لداجي دقلو .محللا ةيشام وأ ةرذلا اند روحت اهب ىتلا ةقيرطلاب

 ايجولونكتويبلا تاكرش ضعبو نيحومطلا ءاملعلا ضعب نأو .ةردقلا هذه غلب

 ايج ولونكتلل ةيئاهنلا تاعقوتلا نم اريثك انيكك دق عيرسلا حبرلا ىغبت ىنلا

 : ضعنلا لوتيان# لايتحالا كيفي نا اهيا تاجنإلا ةفيبط رويغانأ انيك ةتاوولا

 ىلإ نذإ جاتحن اَنِإ .ةرصاعملا ايجولونكتويبلا لامعأ لودج ىلع ىتح سيل هنإ دب

 ىتلا تاقوعملل كاردإ ىلإ مث ,هققحت نأ ايجولونكتلا هذهل نكمي امل نزاوتم ريدقت
 .فاطملا ةياين ىف اهيجاوت دق

 تاموكحو ةدحتملا تايالولا هتَلَوُم .الئاه ادهج ىرشبلا مونيجلا عورشم ناك

 اند تاعباتت ةرفش تكف املثم .ناسنإلا اندل لماكلا عباتلا ةرفش كفل .ىرخأ

 ا ١" ١



 اس0 77 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلاةياهن تم

 تاذ .ةريهشلا تاعباتتلا ىه اندلا تائيزجو .ةريمخلاو ادوتاميتلاك ,ىندأ تانئاك

 نيعبرألاو ةتسلا نم الك ف زلت ىتلاو ,ةليدجلا ىئانث بلوُلل  عبرألا دعارسقلا

 ةيمقر ةرئش تاعباعتلا هذه لُكْخُن .مسجلا ىف ةيلخ لك ةاونب ةدوجوملا ًاموزومورك

 .تانيتورسلا جاعنإل ايرس دحعت ىعلا :ةيديمألا ضامحألا ليثمت ىف مدختست

 وحن نم ىرشبلا مونيجلا فلأتي .ةيحلا تائئاكلا لك ءانب راجحأ ىه تانيتوربلاو

 رقابلا امأ .ةمماص ةرفشم ريغ اهنم ربكألا ٌةبسنلا .دعاوقلا نم جوز نييالب.ةثالث

 «:.ناسنإلا ةايحح ةيعقاولا تاططخملا لمحت ىتلا تانيجلا لكشيف

 راك 5٠8٠.09 رينري ىف :اهدعرم لبق ىرشبلا هرنيجلل ةلماكلا ٌةللْلا تيتنا

 ل 3 ىذلا ىرشبلا مونيجلل ىمسر لا عقر رثملا نيب ةسفانملا ب ب ايئزج كاذ

 ارش ىه ايجول ربك تريبل ةصاخ ةكرش هب تماق لئاث دريجم نيبو .ةمركخا

 1 رو قالا اتا كا بابا حا سكيمو نيج اريليس

 ةللسلادهب تئاقام لك نأ عقارلا نحل 1 ةاينعلل يتازؤلاو ماسألا اولح دق ءاسلعلا

 ضرومغلا نم ريثكلا لازام . ايئزج الإ مهفت 0

 ميهشأ دعبف . ىرشبلا اندلا اهلمحي ىتلا تانيجلا لثم ةيساسأ اياضق فنتكي

 ةلسسل ىلودلا ىلامل داحتالاو اريليس ترن ةلْسْلسلا نم ءاهنالا نم ةدودعم

 ريدقتلا نم الدب نيج فلأ 6-0 ره ددعلا نأ ىلإ ريشت ءَت ةسارد ىرشبلا موديجلا

 ايمويتوربلل معربتملا لاجملا ايمونيجلا دعب كانه .نيج فلأ ٠٠١ ناكو قباسلا

 ها ا ا ا

 دعب ىقبتو .ايالخلا اهجاتحت ىتلا ةَنَقْثملا ةدقعملا روعلا ىلإ اهتاذ تائيتوربلا

 تائيزجلا هذه روطمت فيك مهفت ىه . قدي ال اديقعت ةدقعم مهم ايمويتوربلا
 .لماك ناسنإو ءاضعأو ةجسنأ ىلإ

1 3 

 و

 تانيج ىلإ رزرومورك لك مسقني فيكو . ةرفغلل جفلا لكشلا طبشلاب فرعي نأ همي نمد

 تامولعمل ىموقلا زكرملل بيولا عقوم ىلإ عجري نأ هنكمي .ةرفسشم ريغ قطانم ىلإو
 :ةحصلل ةيموقلا دهاعملل عباتلا ايجرل ونكتريبللا
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 ب  ةيئارولاةسدنهلا:سماخلا لصفلا

 :تامولعملا ايجولودكت ىف زاوم ِمُدَقَت نود ّمتّيل ىرشبلا مونيجلا عورشم نكي مل
 .ىرشبلا اندلا لكشت ىتلا دعاوقلا نييالب ليلحتو ثحبو ةسرهفو ليجستل ةمزاللا

 همما ديدج لاجم غوزب ىلإ تامرلعملا ايجولونكت عم ايجولويبلا جامدنا داق

 رتويبمكلا ةردق ىلع اريثك دمتعيسف لبقتسملا ىف هفلبنس ام امأ .ةيتامولعم وبلا

 مث ءايمويتوربلاو ايموديجلا اهُدّلَوُت ىتلا تانايبلا نم ةلهذملا تايمكلا مهفت ىلع

 .تانيتوربلا ىَط لثم رهاوظل اهيلع لّوعي جذامن ءانب ىلع
 هذه ةمهم فرعي ًادحأ نأ ىنعي ال مونيجلاب تانيجلا ىلع فرعتلا درجم نإ

 ىلع روشعلا ىف نييضاملا نيدقعلا لالخ مدقتلا نم ًادج ريثكلا ثدح .تاديجلا

 :نوتجنتنه صفرو :ةيلجنملا ايالخلا ايمينأو ءىسيكلا فيلتلاب ةطبترملا تانيجلا
 اهيف نكمي ًايبسن ةطيسب ضارمأ ًاعيمج هذه نكل .هباش امو . سكاس ىات ضرمو

 ضارمأ ةمث .دحاو نيج ئطاخ رْفْشُم عباتت ىلإ ىأ ئطاخ ليلأ ىلإ ضرملا عبتت

 ىف مكحتي تانيجلا ضعب : ةدقعم قرطب لعافتت تانيجلا نم ددع اهببي ىرخأ

 .ةدقعم قرطب ةئيبلا عم لعافتي ضعبلاو ,.ىرخأ تانيج ( طيشنت ىنعن) ريبعت

 ةايح ةرود ىف ًارخأتم الإ رهظت ال ًاراثآ ببسي ضعبلاو .رثكأ وأ نيرثأ جتني ضعبلاو

 .ىخا نناحلا

 ةيناودعلاو ءاكذلا لغم ,كولسلاو تالاحلل ةدقعملا تافصلا ىلإ اندع اذإف

 نم ام ةجرد كانه نأ نم رشكأ مويلا فرعن ال اَنَأ دجنسف .هباش امو ةيناسجلاو

 نع ةركف ىندأ انيدل تسيل .كولسلا ةثارو تاسارد لوقت امك .ةيثارولا ةيببسلا

 ةياغ بيرغ لكشب ةدقعم ةيببسلا تاقالعلا نأ نظن انكل ءًاقح ةلوئسملا تاجا

 نإ :ىملعلا اهدئاقو بورج سويب سسؤم ؛نامفواك تراوتيس لاق امك وأ :ةبارعلا

 تانيجلا موقت هيف ,عينصتلا ىزاوتم ىواميك رتويبمك نم عون ئه تايجا هذه
 .ديقعتلا ىف ةياغ تالعافتلا نم ةكبش ىف ضعبلا اهضعب قالغإو حتفب رارستساب

 ىف داكلاب اَنأدَب قرطب ىئارولا ميظنتلا لبس ىلإ ةيولخلا تاراشإلا لبس طبرت

 الا



 .-ل ------  ةيجولوتكنويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 بيكرشلا ىف ربكأ ءاب5 آلل مكحت وحن ةوطخ لوأ ىه ةيثارولا ةسدسهلا نوككت ن ل

 رت مل ىثاررلا صيخشتلا نم ةوطخلا هذه ىتأتم امنإو .مهلافطأل ىناوولا

 ددعل ايكيتاموتوأ مهتدجأ زرفت نأ ءاينيتوو ء لبقتسملا ىف ءابآللل ن ركميسم . سرعلا

 مدقت .ةحيحصلا تانيجلا لمحي ام مألا محر ىق اهنم سرغيل . للعلا نم ريسك
 ةجرد لعفلاب هدقت - مارجونوصلاو ىلسلا بقث ل إم . ةيللاخلا ةيطعلا ايجولوكتلا

 لسحي هنأب تخش اذإ نيدجلا ضيجي امددع الثم تدحي امك راش نم ةيعم

 نكمأ دقلو .ايسا ىف ةنجألا ثانإ را

 ةئارولا ملاع مس ري . ىسيكلا فيلتلا لثم ةيقلخلا للعلل ةعجألازرف .ل اعفلاب --

 للحي كلذ رحنا ثا نيدج ةثئام أ رملا جتنت هيف لبقتتملل ويرايسر مكس ىل

 بحت متريبسكلا ةرأف نم تارقن عضببو مث د .ايكيتاموتوأ اهل ئئارولا ل ايفو لا

 :سسبخلا كقدلاك ادا ولا نيججا للع تاليلأ نم هولخل طقف سيل .دحاو اهنم تلم

 تقولا ىف دجرت ال .ءاكذلاو رعشلا نولو لوطلا لثم .ةزيمتملا هعئاصخل اضيآ امنا
 اهسسا ةكرش ترروط : قيرطلا ىف اهدكلو اذه ققمحت ىتلا ايجولونكعلا ىلاخا

 لا ةنيع ايكيتاموترأ زرفت ىتلا ءاندلا ةقاقري ىَّمس ام ءالخم . سكيرتييفأ

 مث . سرغلا لبق صيخشتلا بلطتي ال .ىرخأ للعو ناطرسلل ةقلتخم تاسساول

 ىذلا نيابتلا عون لخاد ءابآلا رايتخا رصقي هنكل :ةئجألا اند ةلبانمل تاراههم .ررقلا .

 5 20 0-42 .ىسبجلا رثاكتلا عمايعيط ثدحي

 ايثارو رشبللا ةسدنه لبق بلغألا ىلع جضنتم ىتلا .ىرخألا ايجولوسكتلا امأ

 ىللود ةجعنلا جاتن نإ ىف ترمليو نيإ حاجب راثأ .رشيلا حتاسحما ىهف . ليوط تقوب

 خاستتسا ةيناكمإ لوح .لمأتلاو فالخلا نم الئاه اردق 1441 ماع ةخسلا

 ةيمرقلا ةنجللا نم ةحيصنلا نوتنيلك سيئرلا بلط داق .ةغلاب ةيلخ بم ناسنإ

 تصوأ ةسارد ىلإ داق .عوضوملا اذه لوح ةيجولويِبلا تايقالخألل ةيزاشتسالا

 ىف طاشنلا اذه لثم قيلعت ىلإو : رشبلا خاسنتسا ثوحبل ىلارديقلا ليومتلا رظحب

 اضوعو .ايعير شت ارظح رابتعالا نيعب سرحنوكلا ذَخَأي نأ ىلإو ءةصاخلأ تاكرشلا

 تماق اماط ةينوناق ناسنإلا خاسنتسا ةلواحم ىقبت « سرجيوكلا هضرفي رظح دع
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 ةيئارولا ةسدنهلا:سماخلا لصفلا

 لواحت نايليرلا ىمست ةفئاط نإ لوقت ريراقت ةمث .ايلارديف لومت ال ةمظنم اهب

 اهب موقي ىتلاو ٌريثكلا اهنع رشن ىتلا دوهجلا كانه مث ,كلذب موقت نأ ديدحتلاب

 رشبلا خاسنتسا مامأ ةينقتلا تاقشلااذإ :سرئا واير , كروس ارك

 تابقع ىهو :ةيثارولا ةسدنهلا ىف وأ سرغلا لبق صيخشتلا ىف هدب امث ريثكب رقأ
 .رشبلا ىلع بيرجتلا تايقالخأبو نامألاب قلعتت اهبلغأ ىف

 ىلإ قيرطلا
 ليصفنلا لمفطلا

 ىنعن : ايصفتلا لفطلاوئ ه ةئيدحلا ةيثارولا ايجولونكتلل ىربكلا ةزئاجلا نوكتس

 نول وأ لوطلا وأ ءاكذلاك ةصيصخ ب صاخلا نيجلا اديدحت نم نويثارولا نكستيم نأ

 ةغيص قيلخت ىف ةفرعملا 1 اومدختسي نأو .تاذلا ريدقت وأ ةيناودعلا وأ رعتلا

 ام ره لاح ةيأ ىلع اذهو ؛ناسنإ نم ىتح ىنعملا نيجلا ىتأي نأ مزلي ال .اضفأ لف
 ةكرش ةيادبلا ىف اهتروط ىتلا .ىت ىب ةرذ .ةيعارزلا ايجولونكتويِلا ىف ثدحي

 لمحت : 1195 ماع .نيجوكيم روذبو (سيترافون روذب نآلا اهمساو رابيس رودب

 صليساب ةريتكبل ًايتورب جتنت نأب اهل حمسي اهاند ىف جلوأ ايرغايج
 ةرذلا تاييقاث لدن ةيويكح كافا مسير (ىت ىنوسألا اف وكر رك وب

 ملَسُي هنإ مث .ةيرشح تاديبم زرفيل ًايثارو روح دق نذإ ٌعانلا تابنلا .ةيبوروألا
 .هلسن ىلإ ةعيصخلا هذه

 لك نيب نم دعبألا رمألا رهاذهف رغثللا عم ءىشلا سفن لعفن نأ امأ

 ءارجإ امهب نكمي ناتليسو كانه . لصفلا اذه ىف اهانشقان ىتلا تايج رلونكتلا

 لراحت .ىموثرجلا طفلا ةسدنهو ,ةيدسجا ايالخلل ىنيجلا جالعلا : ةيثارولا ةسدنهلا

 ةداملا جاليإب ةداع كلذ متيو . فدهلا ايالخلا نم ريبك ددع لخاد اندلا رييغت ىلوألا

 تالواحم نم ددع ىرجأ دقلو .لقان اوأ سوريف قيرط نع ةروحما ةديدجلا ةيثارولا
 اليئض احاجن الإ فداصت مل اهنأ ريغ ,ةريخألا نينسلا ىف ىدسجلا ىنيجلا جالعلا

 دبالو ءايالخلا تانويلرت نم فلأتي مسجلا نأ ىه ةليسولا هذه عم ةلكشملاو . ايد

 التل



 هيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 ايالخلا تومت .ًالاَعَف نوكي نأ جالعلل ناك اذإ ايالخلا نييالمل ةيثارولا ةداملا رييغت نم
 ربع ىقبت راثآ جالعلا اذهل سيل ؛ هلبق نكي مل نإ ,جلاعملا درفلا عم ُّينعملا ةيدسجلا

 .لايجألا

 اسك ,ةيعارزلا ايجولونكتويبلا ىف اينيتور ىرجي ام ىه ىموثرجلا طخلا ةسدنهو
 ىلع ,ىموثرجلا طخلا ريوحت جاتحي .تاناويحلا نم ريبك ددع ىف حاجنب تيرجأ

 درجوملا كلذ اندلا تائيزج نم دحاو مقاط رييغت ىلإ «ةيرظنلا ةيحانلا نم لقألا

 . اماك ناسنإ ىلإ بعشنيو دعب اميف مقاطلا اذه مسقنيس ؛ةًبصخملا ةغيوبلا ىف

 ىف الإ رثؤي ال مث نمو اهدحو ةيدسجلا ايالخلا اند ريغي نذإ ىدسجلا ىنيجلا جالعلا

 .هلسن ىلإ درفلا نم ىموثرجلا طنخلا تاريغت لقتنت امنيب .جالعلا ىقلني ىذلا درفلا

 ضرم لثم ,ةيثارولا ضارمألا جالعل ةحضاو تاءارغإ نذإ ةريخألا ةليسرلا هذهل
 .ركسلا

 ةيعانطصالا تاموزوموركلا كانه ةساردلا ديق ةديدجلا تايجولونكتلا نيب نم

 اذه حّمسفُي نأ نكمي ؛نيعبرألاو ةعسلا ىلإ ًايفاضإ اموزومورك فيضت ىتلا
 ؛ ةفراعلا هتقفارم ىطعي نأل هلهؤي ام نسلا نم ىَفَلَحلا غلبي امددع طقف موزوموركلا

 ىلع تانيجلا رييغت ىلإ ةجاحلا ةينقتلا هذه بنجعت .نألَّسلا ىلإ لقشني الوهر

 ام ةرّطنَق نذإ ةيعابظصالا تاموزوموركلا نوكت دق .اهلادبتسا وأ تاموزوموركلا

 .يموثرجلا طخلل ميدتسملا ريوحتلا نيبو سرغلا لبق زرفلا نيب

 تابقعلا نم ددع ىلع بلغتن نأ انيلع ؛ةقيرطلا هذهب ًايثارو رشبلا روحن نأ لبقر

 نأب ضعبلل ىحوُيَل ىتح ؛ةلكشملل ديدشلا ديقعتلاب صتختف ىلوألا امأ .ةقهاشلا

 رمأ ةطاسب وه ةيكولسلا تافصلل ةيثارولا ةسدنهلا نم ىنعم ىذ لكش ىا

 .تانيجلا نم ددع لعافت نع ىتأي ضارمألا نم ريثكلا نأ اقباس انركذ . ليحتسم

 دحاولا نيجلا نأ ًاموي دقتعملا نم ناك .ةددعتم راثآ © نوكت دق دحاولا نيجلا نإ مث
 ناك ام اذإ .نكلو .دحاو نيتورب جاعنإب هرودب موقي ءادحاو ًالاسرم انر ىطعي
 ىلإ هنم افلأ نيثالغلا ىلإ برقأ تانيجلا نم ددع ىلع اقح ىرتحي ىرشبلا مونيجلا

 نم ريثكب رشكأ تانيتورب مسجلاب نأل .حلصي ال جذومنلا اذه نإف . فلأ ةئاملا

١ ١ > 111111 



 لل ةيئارولا ةسدنهلا:سماخلا لصملا

 بعلت ةدرفملا تاديجلا نأ حرتقي اذه .ىرشبلا مسجلا لكشت ىتعلا نيج فلأ نيثالثلا

 ليلألا .ةددعتم فئاظو اهل نوكتس مث نمو ؛تانيتوربلا نم ديدعلا جاتنإ ىف ارود

 وه اذهو ءايرالملا دض ةعانم ًاضيأ ىفُضي ًالثم ةيلجنملا ايالخلا ايمينأ نع لونسملا
 ضرم ايرالملا ثيح ايقيرفأ نم ملعن امك مهلوصأف .دوسلا نيب هعويش ىف ببلا

 ةباصإلل مهتيلباق نم نذإ ةيلجنملا ايالخلا ايمينأ نيج حالصإ فري دق .ريطخ

 ىلماح ىذؤي دق هنكلو ءاكيرمأ لامشب ايحي , نم مظعم مهي ال رمأ اذهو . ايرالملاب

 رثؤي هيفو ,ىجولوكيإلا ماظنلاب تانيجلا تْهْبُش .ايقيرفأ ىف اوناك اذإ ديدجلا نيجلا
 ىف امك ةثارولا ىف:نوسليو .وأ دراودإ لوقي امك وأ :رخآ ءزمج لك ىف ءزج لك
 هب لدّبُنِسا وأ ةرفطلاب نيج ريغت ام اذإ .طقف ًادحاو ًائيش لعفت نأ كنكمي ال ةنيبلا

 7 .ةطيغب نوكت دق ,ةعقوتم ريغ ةيبناج ٌراثآ كلذ بقعي نأ بلغألاف .رخآ

 تايقالخأب قلعتعف ةيرشبلا ةيئارولا ةسدنهلا مامأ ةيناغلا ءادأكلا ةبقعلا امأ

 عوضوم تايقالخألل ةيموقلا ةيراشتسالا ةنجللا تراثأ . رشبلا ىلع بيرجتلا
 ىلع دمألا ريصق ًارظح اهبلطل ىساسألا ببسلا هنأ ىلع رشبلا ىلع بيرجتلا

 خاسنتسا حجني نأ لبق ةلشاف ةلواحم ؟١1 وحن رمألا بلطت دقل . رشبلا خاسنتسا

 الإ .سرغلا ةلحرم ىف ثدح دق تالواحمل ا هذه نم ريثكلا لشف نأ حيحص .ىللود

 ينو كلل ردطف يراشلا 003 نت تحتال يتلا تائاروسال مك نم ٠# نأ

 ال دق ىهو ؛ةريصق تاريمولبت اهلو انركذ امك ىللود تدلو . ةريطخ تاذوذش

 الفط قّلَخُن نأ دون ال اَنَأ ضرتفن نأ انلو . ًايعيبط ةدولوملا ةجعنلا رمع غلبشل ى ثيعت

 ةيلمع نإف ذئدنع ىتحو .ًاريشك ىلعأ حاجنلا ٌةصرف حبصت نأ لبق ايرشب

 .نينس دعب الإ رهظت ال ًابويع ىطعت دق خاستسإلا

 ةيببسلا اهلبسو ةيثارولا ةسدنهلا ةلاح ىف ًاريثك هذه خاسنتسالا رطاخم مظعنس
 ريغ بقاوعلا ْنوناق قبطنيس . رهظمك ريخألا اهريبعت نيبو تاديجلا نيب ام ةددعتملا

 ١ بقاوع ءام ضرمب ةباصإلا ةيلباق ىف رثؤي ىذلا نيجلل نوكي دق : انه ةدوصقنا
 امتر وأ نيدس دعب امنإو نيجلا ةسدنه ةداعإ دنع كردُت ال ةشلاغلا ةبترلا نم مماوأ ةيونان

 . ليج دعب

 اما ١



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهن ---

 قلعشف لبقتسملا ىف ناسنإلا ةعيبط ريوحت ىلع ةردق ىأ مامأ ةريخألا ةبقعلا امأ

 ةيناغلاو ىلوألا نيتبقعلا ىلع ةيرشبلا ةيثارولا ةسدنهلا تبْلغت ول ىتحف ,.ةريشعلاب

 جاتنإ ىف تحجي مث ء(رشبلا ىلع بيرجتلا رطاخمو ةَبُكَرملا ةيببسلا : ىنعن)
 تاريغتلا هذه لثم ثدحت مل ام ءريغتت نل ةيرشبلا ةعيبطلا انإف ل مايصفحلا لفطلا

 طخلا ةسدده رظحب ابوروأ سلجم ىصوأ . ايئاصخإ ةيوتغم ةقيرطب لكك ةريشعلل

 ,تاذلاب دكولا اذهو .ةيرشبلل ىثارولا ثرإلا ىف رثؤيس هنأ ساسأ ىلع ىموثرجا

 عدوتسم وه ةيرشبلل ىئارولا ثرإلا نإ : ام دحل فيخس .داقنلا نم ددع راشأ امك

 صلختلا وأ .ىف ريوحتلاو ةفلتخما تاليلألا نم ريثكلا لمحي ةياغلل ريبك ىنيج
 ثرإ ال درفلا ثرإ ٌريغيس ريغصلا ىوتسملا ىلع تاليلألا هذه ىلإ ةفاضإلا وأ ءنم

 لوطلا ةدايزل ايثارو مهئانبأ ريوحتب ءايرثألا نم ٌةنفح تماق اذإف ءىرشبلا سبجلا
 داب هينكلإ ديرف لداجي .هئاكذ وأ رشبلا سنج لوط ىف رثؤي نل اذه نإف ءءاكذلا وأ

 ةعرسبر اهحس تكيس اينيجوي ىرشبلا سنجلا نيسحتل لبقتسملا ىف ةلراحم ةيأ
 .ةريشعلل ىعيبطلا رتنلا

 ةعيبطل ىنعم ىذ رييغت ىأ نأ نذإ ةيئارولا ةسدنهلل َتاَدّدَحمْلا هذه ىنعت له

 ىلإ وعدت بابسألا نم ددع كانه ؟ روظنملا لبقتسملا ىف دعبتسم رمأ وه رشبلا

 .ةّيور نود مكحلا اذه لثم ذاختا لبق ةطيحلا

 - ةعقوتم مومعلا ىلع نكت مل ىتلا ةلهذملا ةعرسلاب قلعتي بابسألا هذه لوأ

 نرقلا تائينامث رخاوأ ىف .ةايحلا مولع ىف ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاروطعلل

 ناريح خاسنتسا ةلاحتسا ىلع ةثارولا ءاملع نيب خسار عامجإ كانه ناك نيرشعلا

 ماع ىللود نع نالعإلا عم ةركفلا هذه تهتنا دقو ,ةغلاب ةيدسج ايالخ نم ىيدت

 مونيجلا عورشم نأب نوأبنتي تانيعستلا فصتنم ىتح نويثارولا ناكو . 17

 تالا تهعنا نأ ناك مث ,70٠58و 5601٠١ ىماع نيب ام تقو ىف زجنيس ىرشبلا

 لير هن رجلا 100 را للا ب يسم لا

 نم ةمهملا تاديقعت نم لّذقت تاراصتخا نم ةمداقلا نينسلا ىف رهظي دق امب ؤبتلل

 ىفيكتلا زاهجلا ىمسُي امل ىلصألا ٌجذومنلا وه حملا نإف لاثملا ليبس ىلعو .انمامأ
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 ل ةيئارولاةسلتهلا:سماخلا لصفلا

 ايدلجو تانوروتعلا هده اتلاجي ىف ىهاز ةديدع لماؤغ نم فلم :انيخ اذهود دقعملا

 ائراط اكولس ءزاهجلا ىوتسم ىلع عضل ابنت ةظيحب عازف معيش عيرخأ هد

 0 يلا دج يا هال ىف ةياع

 نييالبلا لك حسمت هت نأ لواحت ىتلا كلت ىأ ةيرسق باسح ىق رط ممادختساب

 5 نأ لواحي ىذلا دقعملا ِفّبَكَتلا جذومن نأ ىلع . تانورويللا نيب طباورلا

 حاجنلا ىف هتصرف نوكتس .ةئراط ٌةصيصخ هنأ ىلع زاهجلا ىوعسم دنع ديقعتلا

 .تانيجلا نيب لعافتلل ةبسنلاب احيحص هسفن اذه نوكي دقو .اريثك ربكأ

 نأ ىنعت ال اهنيب اميف تالعافتلا دقعتو تانيجلا فئاظو ددعت ةقيقح نأ ىلع

 ىأروطتت مل ادبأ . اعيمج اهمهفن نأ ىلإ ةيرشبلا ةيثارو ملا ةسدنهلا لك فقرتت
3-1 

 زاجتو ريَحختو تقولا لوط ٌةديدجلا ٌريقاقعلا مكتسبت ٠ بولسألا اذهب ايجولونكت

 ثدحي ام أري اريثكو .اهراثآ ىطعت فيك طبضلاب ن :رعتصْلا فرعي نأ ن نود لامعتسالل

 نأ وأ ءنينسل ابر . ظحلت نأ نود ةيبناجلا راثآلا رمت نأ ةرم لوأل راقعلا بيرج دنع

 امر . قالطإلا ىلع ةعقوتم نكت مل قرطب ىرخأ فورظ عم وأ رخا عم راقعلا لعافتي

 .تانيجلا نم ريثكلا نيب ةدقعملا تالعافتلا ةجيتن ىه ايلعلا تايكولسلا تناك

 تاراكتبا ىف ٌرْثَعَتَن دقلو . تايكولسلا لك عم عضولا وه اذه ناك نإ فرعن ال اكل
 .كولسلا ىف ةيمارد تاريغت ببست ايبسن ةطيسب ةيثارو

 ةسدنهلل عيرسلا ريوطتلا مامأ ةريطخ ةبقع ناسنإلا ىلع ب بيرجتلا ةيغق لكشت

 .ريقاقعلا رايتخا ىف لاحلا وه املثمو .رِهَقي ال امث ادبأ تسيل اهنكلو .ةيثارولا

 دتع ةلوبقملا رطاخما عاونأو . رطاخما مظعم ءبع ةيادبلا ىف تاناويحلا امحتتم

 صقر ضرم لثم ضرمف : ةعقوتملا ةعفنملا ىلع فقوتت رشا ىلع بيرجتلا
 مث ىلقعلا فرخلاب هلسن فصنو أطخلا ليَّلألا لمحي نم بيصي ىذلا نرودجسمه

 ًالامتحا كانه نأ ةقيقح نإ .ردص ريبكت وأ ةلضع طاشن عيجشتك سيل .تدوملا
 سانلا لّطعت نل اهتاذ دح ىف ةقيقحلا هذه ,ىدملا ةليوط وأ ةعقوتم ريغ راثآ دوجوب
 نم ىلوألا لحارملا ىف مهلطعت تناك ام رفكأب ةيثارولا ةجلاعملا نع ثحبلا نع
 .بلعلا ريوطت

 اللدجلا



 ةيجولونكتويبلا ةروثلابقاوع ناسنالا ةياهن

 حبصت دق ةيثارولا ةسدسهلل ةيديجسيدلا وأ ةينيجويلا راثآلا تناك اذإ ام ةيضق امأ

 لازت ال كلتك  ىهف :اهتاذ ناسنإلا ةعيبط ىف رثؤتل ىتح راشعنالا ةعساو ام اموي

 ةيرهوج أراثآ ببست دق ةيثارولا ةسدنهلا نم ةروص ةيأ نأ حضاولا .ةحوتفم ةيضق

 لافطأ فلكتيس .ًايبسن ٌةصيخرو ةنومأمو ًةيوغرم نوكت نأ دبال ءرئاشعلا ىلع

 حبصي ىتم امأ .مهدحر ءايرثألا ءابآلا ٌرايخ نوكتسو .ًاريثك ةيادبلا ىف ليعفتلا

 ضافخنا ةعرم ىلع دمتعي رمأ اذهف ًاعئاشو نمشلا صيخر ليسعفتلا رافطلا

 . سرغلا لبق صيخشتلا لثم تايجولونكت ىف فيلاكتلا

 ىرتسم ىلع اهراثآ تناب ةديدج ةيبط تايجولودكت نع قباوس دجنس انأ ىلع
 ثيح .ةرصاعملا ايسآ ىلإ رظنن نأ ىفكي .اهل دارفألا نييالم رايتخا ببب ةريشعلا

 ىف ىمارد لوحت ىلإ ايدأ دق ضاهجإلا ءارجإ ةلوهسو صيخرلا مارجونوملا نارشقا
 3 رعلاب تاعيمتملا لارا ىف دلو ناعما لذوي ىلع ايروك ف: ةيححش سلا

 ٠١٠١:1٠١8 ىه ةيعيبطلا ةيسنجلا ةبسنلاو _تنب ٠٠١ لكل أدلو ١517 ىضاملا

 ٠٠١ لكل أدلو /١١1 ًاليلق اذه نم لقأ ةيبعشلا نيضلا ةيروهمج ىف ةبسلا تغلب

 اذه ىدأ دقو .ًافارحنا رثكأ اهيف ٌةبسدلا نوكت دنهلا لامشب قطانم كانهو . تسب

 .نويلم ةئامب ةرم نيس ايترامأ ىداصتقالا هْرْدَق تائبلا ىف زجع ىلإ ايسآ ىف

 ةبغر نكمل, ىنوناق ريغ سنجلا باختنا ضرغب تاعمتجما هذه لك ىف ضاهجإلا
 ةفرحنم ةيسنج بسن ىلإ ةموكحلا طغض مغر ىدأ دق ثري ركذ بامنإ ىف ءابآلا

 .ةياغلل

 ةيعامتجا بقاوع ىلإ اريشك تفرحنا اذإ ةيسدجلا بسلا ىدؤت نأ نكمملا نم

 ان انهو قست دج زب نيرتكملاو ىداخلا قرتقلا ني قئاقلا دلعلا يلغلا. ةردطخ

 ليختن نأ بعصي .جاوزلل ءاسن روكذلا نم جاوزلا نس ىف مه نم سمج هيف دجي

 ىلإ مهتعزنو بزعألا بابشلا روكذ ىلإ رظنلاب ؛قلقلا ىلإ وعدت هذهك ةفصر
 ددع ىف زجعلا : ضيرعتلل دئاوف اضيأ كانه نوكتس .ةميرجلاو نايصعلاو ةرطاخملا
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 لل ةيئارولاةسدنهلا,سماخلا لصفلا

 ىدؤيس امث «ةيلاعف رثكأ لكشب جوازتلا ةيلمع ىف مكحتلاب نهل حمسيس ءاسنلا
 «.نهنم جوزتيس نمل ارارقتسا رثكأ ةيلئاع ةايح ىلا

 لانملا ةلهس ةعيخر موي حبصس ةيئارولا ةسدنهلا تناك نإ فرعي دحأ ال
 .اهدئاوف هيلع نوكت نأ ضرتفُي ام ىلع ريثكلا فقوتي . ضاهجإلاو مارجوبرصلاك

 ىه ةيجولويبلا تايقالخألا لاجر ىدل اعويش فواختا ر كاد

 ول . نكل .ةيث ةيئارولا اهجولونكتلا ذهب ديت ديس نم مه مهدجتو ءايرتالا د أ

 رثكأ لافطأ ةمدنهل ةلاعفو ةنومآم ةقيرط نم لبقتسملا ىف ةّيجولودكتريب تنكس

 عيد كا وبر اهلا اذه تحت اما لرقعملا نم :روقلا ىلع عقتريم اهردق انإف.ءاحد
 سيل ةرملا هذه لخدحتل ,ةيناث ةرم اينيجويلا ةبعل ىلإ ةمدقتم ةيطارقر ميد ةهافر ةلود

 عفر ىف ايئارو نيفلختملا ةدعاسم ىف امنإو ؛ءاكذلا لماعم ىضفخدم رثاكت عنم ىف

 ُثحي نم ىه :فورظلا هذه تحت «ةلودلا نوكتسو .مهئانبأ ءاكذو ميناكذ اماعم

 بلغألا ىلع غزبيس انه عيمجلل ةحاتمو ةصيخر ايجولونكتلا حبصت نأ رمأ ىف
 .ةريشعلا ىوتسم ىلع رثأ

 جئاعنلا ادبأ جتنت ال دقو .ةدرصقم ريغ بقاوع ىلإ ةيثارولا ةسدنهلا ىدؤت دق

 روطتلا خيرات ئلتمي .بَرَجُت نل ًأدبأ اهنأ ىنعي ال اذه نكل ءضعبلا اسيلمأي ىع

 ىلإ تداق دمألا ةليوط بقاوع ىف تبت ةديدج تايجولودكتب ىجولردكتلا
 اعورشم دجن نل انف ءلاثملا ليبس ىلعو .اهنع ىلخشلا ىلإ ىتحو لب اهريرخ
 مغرلا ىلع نييضاملا نيليجلا لالخ مدقتملا ملاعلاب ناكم ىأ ىف ميقأ اري ريك ايئامربك

 كلذ ىف ببسلا امأ . «ةقاطلا ىلع ديازتملا بلطلا نمو ةرركتملا ةقاطلا تع

 تايالولاب ةيديلقتلا ةلئاعلا رايهناو ةيسجلا روشلا نأ دروكيس لوبو جاتنتوح ايشرام تحرتتا ٠

 درقلا تانيعبسو تانيتم ىف لاجرلا ىكزت ةيلنج بسن نع ايئَرِج امجن دق ةدحتلا

 ةبسنلا ةيضق ؟ تاريثك ءاسنأ' درركيم . ف لوبو جاتنتوج ايشرام باتك ر م ىلعاملا

 .198 ماع رداعلاة لج

 وزيلإ نازخو .نيصلاب زجروج ىرث نازخ لتم :ةديدج ةريبك ةيئامرهك تاعررشم تسبق
 ىلعو ةئيبلا ىلع ةلمتحملا بقاوعلا ببسب ةمدقتملا لودلا نم ةيوق ةضراعم اراثأ دقو .ابك

 دلا ةلاح ىف .راثآ نم ناضيفلا هايم هرمغتس ام بببر  ناضيفلا لريسب ةيرشبلا ناعلا

 .ىقارلا

 اا ١ ١



 ةيجولونكتويبلا ةروشلابقاوع ناسنإلاةياهنا.-. ٠

 ىداو ةطلسو ١175 ماع ىشتيه شتيه نازخ هنع جتن نازخ ىنبم راجفنا ويه

 دمألا ليوطلا ىئيبلا نمشلا مييقتا ىعو رهظ ذإ .ىضاملا نرقلا تانيثالث ىف ىسبت
 تجتنأ ىتلا ةينيلاتسلا هبش مالفألا ىلإ مويلا انرظن اذإو .ةيئامرهكلا ىوتلل

 تاسنإلا رهقل اهديجمت ىف ةبيرغ ودبتسف رفوه نازخل ىلوطبلا ءانبلاب الافتحا
 .ةيجرلوكيإلا بقاوعلل حرملا اهلهاجت ىفو ةعيبطلل

 ةلخرملا هو ليقتسلا ىلإ عبازلا ليبلاة لإ تبيث ةيرشبلا ةيئارولا ةسدسهلاو

 ةعيبطلا ريوحت ىلع ةردقلا نالا كلتمن ال .ايجرلونكتريبلا ريوطت ىف اريثك دعبألا
 نم نكستي نل ادبأ ىرشبلا سدجلا نأ حضي دقلو :ةيرهوج ةقيرط ةيأب ةيرشبلا
 .امهتشقانم مزلي نيتطقن ةمث نكل .ةردقلا هذه

 ىلوألا ثالثلا لحارملل نوكتسف .ةيثارولا ةسدنهلا ققحتت مل ول ىتح هنأ ىلوألا
 . باصعألا ريقاقع :ةيثارولا ةيببسلا نع ربكأ فراعم ) ايجولونكتويبلا روطعل

 نركتس .نيرشعلاو ىداحلا نرقلاب تاسايسلل ةبسنلاب ةماه بقارع (ةايخا ةلاطإ

 رشبلا نيب ةاراسملا نع ةزيزع اراكفأ ىدحتت اهنأل ريبك دحل ةيفالخ تاروطعلا هذه

 ىف مكحتلل ديد فاينقت هم عجول مدقعمو ؛ ىقالخألا رايخلا كاردإ نعو

 تايكراريهلا 977 .هتيرهو درفلا ةيصخش انمهفت ريغتسو ؛اهينطاوم كولس
 ىداملار ىركفلا مدقتلا لدعم ىف رثؤتو بقع ىلع ًاسأر ةيلاحلا ةيعامتجالا

 .ةيضركلا ةسايسلا ةعيبط ىف رثؤتسو ؛ ىسايلاو

 عونلا ىوتسم ىلع ةيثارولا ةسدنهلا تلظ ول ىتح دنأ ىهف ةيناشنا ةطقنلا امأو

 ةيلبقتملا تاروطتلا رشكأ ديعب دح ىلإو اهنإف ,ماع ةئام وأ ه١ وأ ؟© انع ةديعب

 ىرهوج رمأ ةيرشبلا ةعيبطلا نأ وه كلذ ىف ببسلاو .ًانأشو ًةيمهأ ايجولويبلا ىف
 ترشتنا ام اذإ اعيمج هذه لوحتتسو ,ةقحلا ةايحلاو ةليضفلاو ةلادعلا نع انمريغل
 . ىناثلا ءزجلا ىف هلوانحف اذه ىف ببسلا امأ .ايج لونكتلا هذه
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 قلفلا نوكياذال نوكياذا

 أبجاو
 كينكتلا قيقحت نم ىشوجاواكو رئستيف نكمت . مسجلا جراخ دلاوتلا ذخ

 ىلع ناكو ةيحيسملا ىمسي ام ةمث ناك .الك ؟ةموكحلا تمتها لهف .هلمكأب
 . ةدولو لظت نأ ةأرما لك



 ةيجولونكتويبلاةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 انيلع ,لبقتسملا ىلإ ةنكمملا ٍلّبُسلا نع ةقباسلا لوضفلاب هضرع قبس ام ءوض ىف

 لثم داقنلا ضعب ضراع .ايجولودكتويبلا اَمَقِلَقُت نأ مزلي اذامل :لاؤسلا لأسن نأ

 ىف راكعبالا اوضراع  نييبروألا نييكيبلا نم ريشكلاو نيكفير ىميريج طشانلا
 ةقلطملا ةضراعملا هذه لثم رربن نأ اريك انيلع بعصي .اهتمرب ايجولونكتريبا

 ايجولرنكتويبلا ىف لمتحملا مدقتلا نع جتنتس ىتلا ةيلعفلا دئاوفلا هذه لك انمامأر
 مادختساو ربكأ ةيجاتنإ نم ةيعارزلا اع لوكتؤلا نع ىتأي ام انمامأو ,ةيرشبلا

 ىأ ْنأل ,ةصاخ ةيقالخأ ةطرو مامأ ايجولونكتويبلا انعضت .تافآلا تاديبم نم لقأ

 . اهيف لادج ال ىتلا اهدوعوب فارتعالاب اَمَفَحُم نوكي نأ دبال مدقتلا ىلع انل ظفحت

 ةيبرتلا ىه اينيجويلاو ؛هلمكأب ةثارولا ملع لاجم قوف موحي اينيجويلا حبش لظ
 نوتلاج سيسنارف اينيجويلا حلطصم اص .ةراتخم ةيثارو تافصل سانلل ٌةدمعتملا
 رخاوأ ىف ؛ةلودلا اهاعرت ىتلا اينيجويلا جمارب تيظح .نيوراد سلراشت لاخ نبا
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  ايجاو قلقلا نوكي اذامل:سداسلا لصقلا * لس صصص

 نم طقف سيل ةضيرع ةدناسمب تيظح . نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع هساعلا نرقلا

 نييكارتشالاك نييمدقت نم اضيأ امنإو .نييعامتجالا ةنواردلاو نييرصنعلا نيينيسيلا

 اضيأو ءوش درانرب جروججو لانرب .د.جو نيدلاه .س.ب.ج لاثمأ نم نييبافلا

 نم اهريغو ةدحتملا تايالولا تزاجأ . لسنلا ديدحت ةريصن ةيئاسنلا رحجناس تيرجرم

 امديب .هلبأ هنأ َنَظَي نم ًاعوط ال اهرك مّقعت نأب ةلودلل خمست نيناوق برغلا لود

 لاق .لافطألا نم ددع ربكأ بجني نأ ىلع ةبوغرملا صئاصنخلا لامحي نم عجشت

 ,ةيجسلا ىنسح ,سانلا نم ءاحصألا ديرن اننإ ؛زملوه ليدنيو رفيلوأ ىضاقلا
 قلمملاو هلبألاو هوتعملا دي رن ال نحن .ءايكذألا ,نيفطاعتملا ءايفطاع نيرقتسملا

 .غرجغاو

 ىزانلا ةسايس تفشكت نأ دعب ايلعف ةدحتملا تايالولاب ةينيجريلا ةكرحلا تهعنا
 ىلع ىبطلا بيرجتلا نمو ءاهلمكأب سانلا نم تائف ةدابإ نم هتنن . دامب ةينيجرويلا
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 ًايلمع ةيبوروألا ةراقلا تيقب خيراتلا كلذ ذنمو .ًايئارو نيفلختم نوربتعُي نم
 ل ل ا ا ع

 ايفانيدناكسا ىفف . ايملاع اينيج اينيجويلا دض لعفلا ُدَر نكي مل . ىثارولا ثحبلا روص

 نرقلا تانيتس ىتح ةمئاق نيل نيناوق تيقب ةيمدقتلا ةيكارتشالا ةيطارقرميدلا

 ضعبلا ىلع هاركإلاب ةيبط براحت اورجأ دق نيينابايلا نأ نم مغرلا ىلعو .نيرشعلا

 د1 لا وصلا احر ا يطور نخر يحال ير ج

 ةيوي ٍميسألا تاعمتجملا مظعم ىف ًاضيأو كانه ًاريثك لقأ ناك اينيجويلا دض ل اعفلا در

 «ةلئاعلل دحاولا لفطلا ةسايس لالخ نم طاشنب اينيجويلا نيصلا تسرام .ىرخألا

 ىف تردص ةيبوروأ نيناوقب اَنٌرْكَذُي ١488 ماع زيِجُأ جف ىنيجوي نوناق لالخ نمو
 . تامتإلا ىف ءاكذلا لماعم ىضفختم قع اديدحت دق نيرخفلا نرقلا لئاوأ

 بلغألا ىف ناقبطني ال ةميدقلا ةينيجويلا تاسايسلل ناماه ناضارتعا كانه ناك

 جمارب نأ وه لوألا .لقألا ىلع برغلا ىف لبقتسملا ىف ثدحت اينيجوي ىأ ىلع
 .تقولا كلذ ىف ةحاتم تناك ىتلا ايجولرنكتلاب اهفادهأ ققحتل نكت مل اينيجرويلا

 نربختني مهنأ نودقتعي نوينيجويلا ناك ىتلا تاذوذشلاو بويعلا نم ريثكلا

 اهثري نأ مزلي تانيج ىنعن ةيحنتم تاديج ٌةجيتن ىه «ىرسقلا ميقعتلاب اهدض

 نودبي نمم نيريثكلا نأ حضتيس . اهنع مسجلا ربعي ىتح نيدلإولا الك ن نم درفلا

 .ىنيجلا عدوتسملا ىف صئاصنخلا كلت نورشكيو ؛تانيجلا هذه نولمحي نييعيبط

 ًابويع نكت مل ىرخأ بويع كانه . .مهميقعت مث ,مهتيوه ديدحت نكمأ اذإ ألإ مهللا

 ريغ لماوع ةجيعن تناك وأ( ضفخنملا ءاكذلا روص ضعب : ًالغم ) قالطإلا ىلع

 لمحت ؛لاثملا ليبس ىلعو .ةماعلا ةحصلا لئاسو قيرط نع اهتجلاعم نكمي ةيئارر
 سيل « ضفخنم مهئاكذ لماعم لافطأ نم ةريبك ًادادعأ نيصلا ىف ىرقلا ى ضعب

 . مهئاذغ ىف دويلا نم ةضفخنملا تايوتسملا ببب اهنإو ةثارولا ءوس ببسب

 ةلودلا نأ وهف اينيجويلا نم ةيخيراتلا روبفلا ىلع يناثلا ىسيئرلا ضارتعالا امأ

 فرعن امك اينيجويلاب ىزانلا ىضم دقلو . ًارسق متت تناك اهنأو ءاهاعرت تناك

 ناك .بيرجتلا ىف مهلامعتسا وأ سانلا نم ةّيبوغرم لقألا لتقب بعرملا اهادم ىلإ
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 ًايجاو قلقلا نوكي اذاملا سداسلا لصفلا

 لفغم وأ هلبأ ام اصخش نأ ٌةمكحما ررقت نأ ,ةدحتملا تايالولا ىف ىتح . نكسملا نم

 مكحت مث (ًاضافضف .ةيلقعلا تالاحلا نم اهريغو .تاحلطمللا هذه فيرعت ناكر

 لوحكلا نامدإ لثم  تايكرلسلا نم ةعساو ةعيونت نأ انركذت اذإف .ارسق هسيقعتب

 اهسفسل تطعأ دق ةلودلا نأ ىنعي اذه نإف ةيثارو تانص ربتعت تناك  مارجإلاو

 .نيبقارملا ضععب ىري .اهاياعر نم ضيرع غاطقل ةيرثاكتلا تارايخلا ىلع ةطلسلا

 ةيسيئرلا ةلكشملا ىه تناك ةلودلا ةياعر نأ .ىلدير تام ىملعلا بتاكلا لغم

 هذيك هيوم ملف ةار فألا اهيرجي اينيجويلا امأ .ةّممدقلا اييجويلا نيناوقل ةبنلاب

 .ةيصحو

 نكل .ىرخأ ةرم لدجلا ةحا. ىلإ اينيجويلا ةيئارولا ةسدنهلا تداعأ دقلو

 اهروسم نع مات ًافلتخم نركبس لبقتسملا ىف اينيجويلل لوانت ىأ نأ حضارلا

 قبطني الأ بلغألا نأ ريف بسلا امأ . لقألا ىلع هدقتملا برغلا ىف ةيخيراتلا

 اًماضعب ةملكلا دقفتف ةقرو انلعل رثكأ اينيجري ريظتس . نكاضارتعالا ناذه ابيلع

 ل ل ل

 عاونأ ىلع الإ اًينقت ةليحتسم اينيجويلا نإ لئاقلا لوألا ى ضارتعالا قبطني ال

 .ىرسقلا ميقعتلاك ,نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف ةحاتم تناك ىتلا تايجرلوبكتلا

 تافعلا ىلماح زييمتب ىلاحلا تقولا ىف ءابطألل ىثارولا زرفلا ىف مدقتلا حمي

 ىتلا ةنجألا زييمعب ب ليقتسلا ىف مهل حمسي دقلو .بامبإلا اوررسقي نأ ل اق ةيحنتملا

 ةحاسم ليبقلا اذه نم تامولغملاو . . نييحنتم نيديج تثرو اهنأل ذوذشلا ر طخ لمخ

 ةيعيبطلا ٠ نم ىلعأ تالامتحا مهبو ,ىزانيكشالا دوهيلا رئاشع دارفأل الغم . مويلا

 ًالاوأ اجوزعي لأ نيجا نالمحي نانثار رقي دقلو . ىحستملا ن مكاس ىات نيج ليخ

 هذه لثم نم صلختلا ةيناكمإ لبقتسملا ىف ىموثرجلا طخلا ةسدنه مدقتسم .ابجني

 حبصي نأ جالعلا اذه لثمل ناك اذإف ,نيجلا لمحي نم نألس لك ىف ةيحنتملا تائيجلا

 تانيجلا هذه لثم نم لماكلا هبش صلختلا متي نأ روصعن نأ انلف ءًالهسو اصيخر

 .اهلمكأب رئاشع ىف
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنالا ةياهن -

 نلف  ةلودلا ةياعر تحت تناك اهنإ لئاقلا اينيجويلا ىلع ىناثلا ضارتعالا امأ

 ةقيدحلا تاعمسجما نم ةلق الإ دن نل . ليقتسلا ىف اريك ايزو تلغألا ىلع خشب

 ءانيره توعلا لود رك تكرم دقت ءايييحوتلا ةعل ىلإ دومت نأ ف 'يفرت

 ىف تاقيو هفرتقلا فرق يرق هناهج هاك ىف يالا ةيلاحلا بربع ةذهبو

 ًايعرش ةلودلا متهت نأ ٌةركف دعت مل .باجنإلا تارارق ذاختا ىف درفلا قح ةرادصلا

 .دجلا ذخأم ىلع ذخؤت .ىموقلا ىنيجلا عدوتسملا ةحص لغم .ةيعامجلا حلاصملاب

 .نييوبخنلا فقاومو ةروجهملا ةيرصنعلاب طبترت امن
 رايخ ةيضق نوكتسف نآلا قفألا ىلع ودبت ىتلا قَرَأْلاو فطلألا اييجوبلا امأ
 0 ا نوبألا بتاج ني ىتحخنت

 حلصألا ةيرتل رِمتسملا تاحستألا ةعدقلا أبيح [بيجوبللا تلطت# نيقلعملا دحأ لاق

 ري ليرحتب ًادبملا ةيحان نم حمستسف ةديدجا ا امأ .حلاصلا ريغ داعبتتسارو

 . ةيثارولا تايوتسملا لضفأ ىلإ نيحلاصلا ريغ

 بقث قيرط نع .نرفشتكي امدنع تاراينخلا هذه ذاختاب لعفلاب نآلا ءابآلا موقي

 .ضاهجإلا نوررقيف :ًايلوغم مِهُلْفَط نوكي نأ ىف ٌريبك لامتحالا نأ .ىلسلا
 ىلإو ضاهجإلا ةدايز ىلإ بيرقلا لبقتسملا ىف ةديدجلا اينيجويلا ىدؤت نأ بلغألاو

 ا يي ا ل ا

 دييقت وأ نيغلابلا هاركإ نمضتت نل اينيجويلا هذه نكل . ضاهجإلا ىضراعم

 در دوا ع ع اهنإف . سكعلا ىلع لب :ةيباحنإلا مهقوقح

 مث .لكاشملا نم نيذه ريغ ةلثو ةدالولا بويعو مقعلا نم مِهمَلَف ىهتنيف . ىمارد

 1 ةلاعفو ةنمآ رثاكتلا ايجولونكت هيف نوكت ًانمز عقوعن نأ انل

 .ىذؤي

 رمألا لصتي امدنع ِلَقْنُا اينيجويلا حلطصم مادختسا طقسن نأ لّضفأ ىننإ

 هيلجلا واهو «ةيبرت عاطسس دي لبجتسم تأزب لبقتلا ىف ةيثارولا ةسدنهلاب

 دنع باختنالا حلطصمل ةمجرت الصأ تّمدختسا ىتلا ةيناملألا ٌحوتخوز ةملك لداعت

 ةروتب انإو تاداويفلا سيرت الكم ارشب يرن نأ ليقحتملا ف اهكم دقق ييوراذ
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 ل ًايجاو قلَملا نوكي اذامل: سداسلا لصفلا

 حلطصم لمحبي ال .انلافطأ ىلإ ٌرْرَمتس ىتلا تانيجلا رايتخاب ةيلاعفو ةيسلع رشكأ
 ةسدنهلا ةردقب قئال لكشبو ىحوي هنكل ,ةلودلا ةياعرب ةيرورض تاءامّيإ ةيبرت

 .ةنويحلا ئلع ةيثارولا

 بجش ىلع ةيرشبلا ةيثارولا ةسددهلا دض ٌراَغَت ةيضق ةيأ قلعن نأ نذإ بجي ال
 ىف ةلكشم ٌةقيشعلا اينيجويلا ىقبت . ىموكحلا هاركإلا تالامتحا وأ ةلودلا ةياعر
 لودل ةيجراخلا ةسايسلا ىف بعاتم ببست دقو ,نيصلا لثم ةيتسشافلا لودلا

 نأ ددج رشب ةيبرت ىضراعم ىلع نوكيس نكل .نيصلا عم لماعتت ىتلا برغلا
 ةبسنلاب نيدلاو لكل ةيرايتخالا تارارقلا ببسب رارضأ نم جني دقام اديني

 .امهئانبأل ىثارولا بيك ردلل

 ىلع ةينبملا كلت ١( ):ةلمتحملا تاضارتعالا نم تائف ثالث اماسأ كانه

 ئدابملا ىلع ةينبملا كلت (”).ةّسعفن تارابتعا ىلع ةينبملا كلت (؟ 0. نيدلا
 نم نيتئف لوأ عم لصفلا اذه ةيقب لماعتي . (لضفأ حلطصم ةمث سيلفر ةيفسلفلا
 .ةيفسلفلا اياضقلا عم باتكلا اذه نم ىناثلا ءزجلا لماعتي امنيب .تاظفحتلا

 تارابدعالا
 و ٠»

 هيليدلا

 نم:سيلف اذل ءًايثارو رشبلا ةسدنه ىلع ضارتعالل عفاودلا حضوأ نيدلا رفوي

 مهل سانأ نع ةديدجلا رثاكتلا تايجولونكت دض ةضراعملا مظعم ىتأت نأ برغتسملا

 .ةينيد تاعانتقا

 ىلع قلخ دق ناسنإلا نإ لوقي سومان ىف نوملسملاو نويحيسملاو دوهيلا كرتشي

 هجو ىلع نييحيسملا دنع ناسنإلا ةلابنل ةبسنلاب ةماهلا هتانيمضت اذهل .هلإلا ةردص

 ناسنإلل ؛ تانئاكلا نم هريغ قلخو ناسنإلا قّلَخ نيب مراص زييمت كانه .صوصنخلا

 ةناكم هيطعت ةردق .ناميإلاو ةدارإلا ةيرحو ىقالخألا رايخلا ىلع ةردقلا هدحو

 هذه ىطعيل ةعيبطلا لالخ نم هلإلا لمعي .تاناويحلا ةيقب نم ىلعأ ةيقالخأ

 - ةلئاعلاو سنجلا قيرط نع باجنإلاك  ةيعيبطلا ريياعملا كاهتنا نإف اذهلو . جئاتنلا

 ةيللال



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلاةياهن

 نكت مل ةيخيراتلا ةيحيسملا تاسسؤملا نأ حيحص .برلا ةئيشمل كاهتنا ىلاتلاب وه

 لكل نأ ىلع ًاددشم دكؤت ةيحيسملا ةديقعلا نكل .أدلا اذه قْفو ًامئاد لمعت

 مهيف مث نمو ؛ىرهاظلا ىعامتجالا عضولا نع رظنلا ضغب .ةلابنلا سفن رشبلا
 . مارتحالا ىف ةاواسملل نولهؤم اعيمج

 ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ذخعت نأ برغتسُلا نم نكي مل ةيقطنملا تاموقملا هذه عم

 نم ضيرع لاجم دض ةددشتم فقاوم ةظفاحملاةيهنتتوربلا تاعامجلاو

 ءدسجلا جراخ باصخإلاو ءلسنلا ديدحت لغم .ةيبطريبلا تايجولونكتلا

 ةسدنهلا نم ةعقوتملا روصلاو خاسنتساللاو ةيعذجا ايالخلا ثوحبو ضاهجإلاو
 مهئانبأل مهبحل اعوط ءابآلا اًهلّْبَقَت ول ىتح .هذه رثاكتلا تايجولونكت . ةيثارولا

 قيلخت ىف هلإلا ناكم ىف رشبلا عضت اهنأل روظنملا اذه نم ةئطاخ تايجولونكت ىه

 جراخ معي نأب رئاكتلل حمست ىه .(ضاهجإلا ةلاح ىف ءاهميطحت وأ) ةيرشب ةايح
 نع الضف . ةيثارولا ةسدنهلا نأ امك .ةلئاعلاو سنجلل ةيعيبطلا تايلمعلا قاطن

 نم ةلسلسل ةجيتنك امنإو .ةيهلإ ةزجعم هرابتعاب ناسنإلا ىلإ رظنت ال .كلذ
 ةلابن مرتحي ال اذه لكو .اهلباني نأو اهمهفي نأ ناسنإلل نكمي ةيداملا بابسألا

 . برلا ةئيشم كهتني وهف مث نمو ,ناسنإلا

 نأو ءايجولونكتويبلا ةراعمل دحوألا ساسألا وه نيدلا نأ ضرتفي ام اريثك

 ةيحيسملا تاعامجلا نأ ىلإ اذه عجري .ضاهجإلا ةيضق ىه ةيروحملا ةيضقلا

 روص نم ريثشكلا ةضراعم ىف ًاحوضوو ًاداقتا تاعامجلا رثكأ ىه ةددشتملا

 ملاع ءزنيلوك سيسنارف لثم- ءاملعلا ضعب نأ حيحص .رثاكتلا ايجولونكت

 - ١9907 ماع ذنم ىرشبلا موديجلا عورشم سأر ىذلا ريهشلا ةيئيزجلا ايجولويبلا

 . كلذك تسيل ىمظعلا ةيبلاغلا نكل :مهنيدب نوكسمتم نويحيسم

 نم ًاعون الإ سيل ىنيدلا ناميإلا نإ لوقت ةيؤر ةريخألا ةئفلا هذه نيب عيشت
 ةينيدلا ةديقعلا نأ ضعبلا ىري .ىملعلا مدقتلا هجو ىف فقي ىنالقعاللا لماحتلا

 ةفرعملاو لضفألا ميلعتلا ىدؤي نأ ضعبلا لمأي امنيب ,ناضراعتم ىملعلا ثحبلاو

 .ةيبطويبلا ثوحبلل ةينيدلا ةضراعملا لوبذ ىلإ ةيملعلا
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 ًايجاو قلقلا نوكي اذا .سداسلا لصفلا

 ةقالع ال ةريثك ًاججح كانه نأ اهّلوأ . بابسأ ةدعل ةلكشمم ةريخألا ءارآلا هذهو

 ءزجلا لواحيس ءايجولونكتويبلل ةيقالخألاو ةيلمعلا دئاوفلا ىف ككشت نيدلاب اهل

 ةضراعمل ةماقتسا ثعاوبلا رثكأ نيدلا رفوي امنإ .اهليصفت باتكلا اذه نم ىناثلا

 .ةنيعم ةديدج تايجولونكت

 نيذلا :نيديدتملا ريغ نيب ةعئاش ةيقالخأ قئاقح ُسدحي ام ًاريثك نيدلا نأ اهيئاثو
 اماقت ,ناميإ ةلأسم ىه ةيقالخألا اياضقلا نأشب ةيويندلا مهاؤر نأ نوف رعي ال

 ىنالقع ىدام ْمُهْفَن الشم نييعيبطلا ءاملعلا نم نيريثكلل . ىنيدلا نامإلاك

 ةاواسملا نم ةروصب ةيقالخألاو ةيسايسسلا مهاؤر ىف نومزعلي مهنكل .ملاعلل
 امكو .ةيرشبلا ةلابنلل ةماعلا ةيحيسملا ةرظنلا نع اقالطإ فلتخت ال ةيلاربيللا

 ىف ةاواسملا نم ةيلاربيللا ةيتاواسملا هبلطتت ام نأ حضاولا نم سيل . دعب اميف ىرس

 عوضوم نوكي نأ مزلي الو ملاعلل ىملع مهفت نم ايقطنم عبني امنإ رشبلا مارتح
 .ناميإ

 عم ةيملعلا ةينالقعلا ىلإ ةرورضلاب دوقيم نيدلا نإ ةلئاقلا ةركفلا نأ اهشلاثو

 ةلصفنمو ديعب دحل ةجذاس ةركف ىه ,مومعلا هجو ىلع ثيدحتلاو ميلعتلا مدقت
 نأ نردقتعي ,نيليج ذنم .عامتجالا ءاملع نم نوريثكلا ناك .ىلمعلا عقاولا نع

 ؛ ابوروأ برغ ىف الإ عبّتي مل جذومدلا اذه نكل .ةنملعلا ىنعي ةرورضلاب ثيدحتلا
 تايوتسم عافترا عم نيدتلا ىف اموجحم اروهدت ايسأ وأ ةيلامشلا اكيرمأ دهيشت مل

 ناميِإ ,تالاحلا ضعب ىف ىديلقتلا نيدلاب ناميإلاب لدبتشا :ىنملعلا يغرلاو ميلعتلا

 امث رثكأ ةينالقعلا نم اهيف سيلو  ةيملعلا ةيكارتشالا لغم ةيويند تايجول ديديإب

 دقلو .هتاذ ىديلقعلا نيدلل ىرق ثاعبنا ةمث ناك ىرخأ تاالاح ىفو .نيدلا ىف

 مهتيهامل ةطللا ريدقت نم اهسفنأ زيرحت ىلع ةيرصعلا تاعمججملا ةردق نأ حضتا

 نم نوريثكلا ضرتفي امم بعصأ رمأ ىه ةردقلا هذه ءنوضمي هيف ىذلا ميقيرطلو

 لضفأ ةرورضلاب حبصتس تاعمتجما هذه ّلثم تناك اذإ ام حضاو وه الو ال .ءاملعلا

 لمتحملا نم سيل هنأ ةقيقح رابتعالا ىف انعضو اذإف .تاريدقتلا هذه لغم نّود الاح

 لبقتسملا ىف ىسايسلا دهشملا نم ةثيدحلا تايطارقوميدلا ىف نونيدتملا ىفتخي نأ

 الإ



 سيسر 777 ةيعولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 دار .ةيطارقوميدلا ةيددعتلا هيلمت ام اولبقي نأ الإ نينيدتملا ريغ مامأ سيلف .بيرقلا

 .ةينيدلا ىؤرلا عم ربكأ ًاحماست اورهظي

 حامسلاب مهتيضق نودسفي نيظفاحملا نيئيدتملا نم نيريثكلا نإف ىرخأ ةيحان نم

 .ىبطويبلا ثحبلا ىف تارابتعا نم هادع ام لك ىلع ىغطي نأب ضاهجإلا عوضومل

 ىضراعم ىديأ ىلع ةيعذجلا ايالخلا ثوحبل ىلارديفلا ليومتلا دييقت ءاج دّقل

 اينيتور ىذؤت ةدجألا نكل . ةنجألا ءاذيإ عمل . ١1148 ماع سرجنوكلا ىف ضاميجإلا

 رضراعم هكرت ءارجإ اذهو ٌدِبنَت امدنع بوبنألا ىف باصخإلا تادايع ىف

 ءارجإل تاداشرإ ةحصلل ةيموقلا ٌدهاعملا تَرَرَط .نآلا ىتح ,نيبغار .ضاهجإلا

 تاضاهجإ نم ىرجُي ام ددع ةدايزب ةفزاجم نود ًاقح دعاولا لاجملا اذه ىف ثوحبلا

 ةيعذجلا ايالخلا نوكت الأ ةرورضب تاداشرإلا هذه ىضقت .ةدحتملا تايالولاب

 امثإو .ةيفحبلا ضار غألل اصيصخ َتَقَلُخ ةنجأ وأ ةَضّهجُم ةنجأ نم ةذرخأم ةيميدجلا

 ةنجألا كلت  بوبنألا ىف باصخإلا تالاح ىف ىوناث جتنمك جتنت ةيفاضإ ةنجأ نم

 ادهب مدختست مل اذإ ةياهن الام ىلإ نيزختلا وأ ذبلا ىلإ اهريصم ناك ىتلا

 رصق نأب ٠٠٠١١ ماع تاداشرإلا هذه شوب ويلبد جروج سيئرلا روح .برلسألا

 لعفلاب ةدوجوملا ايالخلا طوطخ نم ( كلذ وحن وأ ) نيتسلا ىلع ىلارديفلا ليوستلا

 راشأ امكو .(دودح الب فعاضعت نأ نكت ىتلاو لعفلاب تلزع ىتلا طوطخلا
 ةبسنلاب أطنلا ةيضقلا ىلع اوزكر دق نيئيدتملا نيظفاحملا نإف رماهتوارك سلراشت

 لوح امنإو ايالخلا هذه ردصم نأشب اوقلقي نأ مهل نكي كي مل ٠ ةيعذجللا ايالخلل

 نأ بجي ام ىه اهقيلخت نم ًابيرق نكمتنس ىتلا خوسملا نإ ؛ ريخألا اهريصم
 ىلإ روطعت الف ةيئادبلا ايالخلل ةيلايخلا ةردقلا َلبْكُت ىتلا ثوحبلا ىف همامأ ثيرتن

 .ةلماك تانئاك ىتحو لب ةلماك ءاضعأ

 نل هججح نكل ءايجولونكتويبلا روص ضعب ةضراعمل سسألا حضوأ نيدلا رفوي

 ىرخأ اطامنأ صحفتن نأ نذإ انيلع .ىلوألا هتامدقم نولبقي ال نمم نيريثكلا عنقت
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 د  ايجاو قلقلا نوكي اذالاسداسلا ل صققلا لل بسسس ص صصص

 نييعفنلا مومه
 ىجرل ردكتويبلا مدقتلا نأ- لوألا ماقملا ىف ةيداصتقالا تارابتعالا ىنعأ ةيعفنلا

 قوفت امبر لجألا ةليوط ةيبلس جئاتن وأ عقوتم ريغ أنمث انفلكي دق ابقتسملا ىف
 ريع ىنيدلا روظنملا نم ايجول ونكت ريبلا زارضأ نوكت ام اريشك .ةضرعفملا عفانملا

 0 ا ةلابلا ديديت و ةعس :بلنم

 تاباسحلا عم امإ لماعتت اهنأل :احوضو رثكأ نييعفنلا دنع رارضألا نأ جنم
 .دسجلا ةهافرل ةحضاولا تلاوياوب وأ ةيداصنقال

 ةديفم ايجولونكتلا تناك اذإ ام ايلحتل ارشاب» اراطإ ثيدحلا دلال ملع ماد

 قوسلا تايداصتقا ىف درفلا نأ ضرعفن .نييعفنلا رظن ةهجو نم ةديفم بعاوا

 تارايخلا نم عيماجم ىلع ز مكتارت ةينالقع ةقيراعب مب ةصاخلا هاهم ىل ضعي

 نوءاشي ام اوراتخي نأ ىف رارحأ دارفألا .اهيلع مكحلا ىداصتقالل ا

 نضاةموكملا هوست هلي تلا يعل يال ندا ف محا اده دايك امس
 ريحتملا ريغ تاءارجإلا نم ةلسلس قيرط نع ةيدرفلا حلاصملا هده ىبب ىيفوسلا

 ىلإ نيدماع اوعسي نل ءابآلا نأب ضرفلا فيضن نأ اضيأ انلو .نوناقلا ايح رشي

 اينيجريف ةبتاكلا تلاق امك وأ .مهتداعس ةدايز نولواحيس مهنإ لب .مهنانبأ ءاذيا

 ةيتازولا احول وكلا ووطس نأ اعلا بحي قةارالا ةيرخغ تحدد ةديزلا ايرغحم

 ىلع ممءانبأو مهسفنأ اودعاسي نأ .ميسفنأ مه اهب اوعفشنت نأ نوعقوتي مهنأل

 ةيلوئسملاو رايخلل ىزكرمال ىمانيد ماظن ىفو ... مهعيناسنا ظفح ىلعو لسعل
 .هتطلس ىوس ةطلس ةيأ ىلإ اوأجلي نأ سانلا ىلغ سيل ةيدرغن

 تايجولوتكت اهنمو  ةديدجلا تايجولونكتويلا مادختسا نأ انضرتفا اد

 متر رزالا لبق نم ىدرف رايتخا بجومب الإ نوكي نل- ةيثارولا ةمدسيلاك

 اكك عمتجم اب وأ درفلاب . رارضإلا ىه هّتجيتن نوكت نأ نكمملا ن نمأ ءارسق ةلودلا

 5 :ىديلقتلا بطلا ملاع نم ًاديج هفرعن ام وهف ىذألا طامنأ حضوأ امأ

 .جالعلل عضخي نم بيصت ىتلا دمألا ةليوطلا ةيبلسلا بقاوعلا نم اهريغو ةيبناجلا
 هذه لثم عنم فدهب ةمّظنملا ةزهجألا نم اهريغو ءاودلاو ءاذغلا ةحلصم تنشنأ

 الا



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةيياهن --

 ةيبطلا تاءارجإللو ريقاقعلل ةفثكملا تارابتخالا ءارجإ قيزط نع ىذألا نم روصلا

 .قوسلا ىلإ اهلوزن لبق

  لبقتسملا ىف ةيثارولا تاجالعلا نأ روصتن نأ ىعدتسي ام بابسألا نم كانه

 بعصأ ةيميظنت تايدحت ريشتس  ىموثرجلا طخلا فدهتست ىتلا كلت اميسال
 وهف .ببسلا امأ .نآلا ىتح ةيديلقتلا ةيلديصلا تارضحتسملا هتربخ امث ايرهوج

 رقاتعي ىاتلا ةقولسلا ىلإ ,ايبست ةظيسبلا دعلاولا نيحا تع اعيطخت ماذا انبأ

 اسك ديقعتلا ةياغ ادقعم ودغيس تانيجلا نيب لعافتلا نإف ,تانيجلا نم ديدعلاب

 اتا هزاكذ زرع ىذلا رأفلا رْكّذَت . (سماخلا لصفلا رظنا) هب ؤبنتلا بعصيم
 ام ىلع « كلذل ةجيتن رأفلا رعش دقل . نيس رد نافعا حا رجب هاجم

 ةفلتخم لحارم ىف اهسفن نع رّبعت ةريثك تاديج نأ انركذت اذإف . عظفأ مالاب . ودبي

 ةلبانم ىأل ةلماكلا بقاوعلا حضعت نأ لبق ًائينس بلطتيس رمألا نإف ءةايحلا نم

 . ةيئارو

 اذإ ظقف ةعلمتا ف يظر دق يعافمجالا ررشفلا نإ ةيداضتقالا ةيرظنلا لوقت
 ىتلا فيلاكتلا ىنعن  ةيبلسلا تاّيناَربلا'ئمس ام ىلإ ىدؤت ةيدرفلا تارايخلا تناك

 ةعرش ديفعف هلق لاغلا قليب يلفف ةقفصلا ىف كرتشي مل ثلاث فرط اهلمحتي
 دقلو . عمسجما ىف نيرخآ ادارفأ ىذؤي دق اذه نكل ؛ رهنلا ىف اهتايافن تقلأ ىه اذإ

 ةرذلا تابقاث ةفآ لقي امس جتنت ىهف : ىت ىب ةرذ لوح هذهك ةيضق تريثأ

 تسيل ودبي ام ىلع ٌةمهعلا هذه) ةكلملا ةشارف ًاضيأ لتقي دق هنكل ,ةيبوروألا
 لقح ىف ةيدرفلا تارايخلا اهيف دوقت تالاح كانه له : ىه ةيضقلا .(ةحيحص

 ؟ أوسأ لاح ىلإ لكك عمتجم اب ىدؤتف :ةيبلس تاينارب ىلإ ايجولونكتويبلا

 :عبطلاب ,مهتقفاوم نود لافطألا نم ةيثارولا تاريوحتلا مهيلع ىرجُت نم نإ
 رصاعملا ةلئاعلا توناق ضرتفي . ثلاث فرطك ررضلاب باصت ةئفل لاثم حضوأ مه

 ةئشدعل ةليوط ةلهم نيدلاولا ىطعي مث نمو ءءانبألاو ءابآلا نيب ةحلصملا ةدحو

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناك امل هنأب ةيرحلا بهذم وديؤم لداجي .لسنلا ميلعتو

 ةيحان نم ةينمضلا ةقفاوملا نم ًاعون كانه نإف ,مهلافطأل ريخلا لإ نوُدَوَي ال ءابآلا
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 + ايجاو قلقلا نوكي اذالاسداسلا لصقلا لل سسسسس

 نم كلذ ريغو ةيهبلا ةعلطلاو ىلعألا ءاكذلا نم ديفتسيس نم مهف .لافطالا
 اهيف نوكت تالاحو تالاح روصتت نأ اهل نأ ىلع .ةبوغرملا ةيثارولا صئاعحلا

 .مهلافطأل ىذألا ببست اهنكلو رابكلل ةديفم ًةيباحنإلا تارايخ

 لمارعلاب ةقالع هل .هلفط ىلع اهفيضي نأ دلاولا دوي ىتلا صئاصنخلا نم ريثكلا
 دق .ءاكذلا وأ ةعلطلا حوضو ىف تسيل اهدئاوف لماوع ىه ىهو :ةيصخشلل ةيفخ

 : ةطيسب ةيسايس ةماقتسا وأ ىفاقث زايحنا وأ ةرصاعم ةعدب ةرطيس تحت ءادآلا عم

 رعشلا ىوذ لافطألا وأ ,دايقلا ىسلس نايبصلا وأ ,تاليحنلا ل ليج لضغي دند

 لعفلاب ءابآلل نأب لداحن دقلر / ىلاكلا ليج اينككرت دق تارا احر ركص

 نوتيسي ذإ تقولا ةليط كلذ نولعفي مهنأبو مهئانبأ قحب اونطخي نأ ىف ةيرخا

 هانز اذإ عيطتستي ل افطلا نكل . ةبيرغلا ةصاخلا مهميق مهيلع نوضرفي وا مهسيلع

 مشت نأب نوكي ام هبشأ وهف ىثارولا ريوحتلا امأ .درسعي نأ ةنيعم ةقيرطب هادلا :

 .اهئانبأل طقف سل مسن ذأ اهيلع نوكي مث .هليزت نأ اديإ اهنكو ال شوب كاس

 اهئالس نم ىلي 1 كلا

 700000 ريفا لان ىذاسكو
 ىطرفم نايبصلل نيلاتيرلاو تانبلا نم تابئتكملل د كازوربلا ىطعين . انءانبأ تحس

 تاقئاف اتانبو ةروكذلا ىقئاف ًانايبص ببس امَيأل ىلاتلا ل اجلا ٍلضفي دلو . طاش

 بحت نكت مل اذإ راقعلا ىطاعت فقوت نأ عيطتيبت لاوحألا لك ىف كنكل ا. ةثونأل

 ىذلا ليجلا ىف ليجل ةيعامتجالا تاليضفتلا رمطتف ةيثارولا ةسدتهلا امأ .ه :

 مادختسا لالخ نم كلذو ةيثارولا ةسددهلا ىف ةقفاوملا ةلكشم ىطخت نم نكمتنس انآ حرتف

 ال مث . لفطلل ىعيبطلا ىثارولا زاهجلا ىلإ فاضت نأ نكمي ىتلا . ةيعانطصالا تاموزوموركلا

 طنخخا ةسدنم 'باتك رظنا . ضفرلا وأ ةقفاوملا ىلع ارداق حبصيو لفطلا جضني نأ دعب الإ حتمت

 .لبماك نوجو كوتس ىروجيرج هيررحمل 3٠١( ةنس رداصلا) ئرشبلا ىموثرجلا

 التخت



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةيياهن ---

 مهنأل .مهئانبأ حلاصم مهأ نأشب أطخلا تارارقلا اوذختي نأ ةلوهسب ءابآلل نكمي

 ةعزن اريثك عيشت .ةصاخلا مهتدنجأ مهل ءابطأو ءاملع نم ةحيصن ىلع نودمتعي

 ضورف ساسسأ ىلع وأ طيسبلا حومطلا عفادب ةيرشبلا ةعيبطلا ىف مكحتلا

 .سانلا ةروص هيلع نوكت نأ بجي امع ةيجرول ويديأ

 بلقلا عطقت ةصق ةعيبطلا هتعنص امك اهباتك ىف و وجبال وك نوج ىفحصلا ىكحي

 نع لفط رهو هبيضغق ف رك ذإ : ةجردزم ةنحمب بيصأ ا 0

 ىئاصخأ «ىلرم د صيتا حا حر ةنقتم ريغ ناتخ ةيلمع ءانثأ دصق ريغ

 ةيضق 2 فرطتم فقام ريخألا اذهل ناك .زدكبوه نوج ةعماجب رييشلا سنجا

 تسيل ردنجلا ةيره نأ ةيملعلا هتايح ةليط دكؤي لظ دقف .عبطتلا دض عبللا

 دي رظن رابتخا ةصرف ىنرمل رميار ديفاد حاتأ .ةدالولا دعب لكشتت ىه امنإو ةيعيبط

 ايئارو هقباطي ىذلا دمأوعب هتنراقم ن مكمي مث نمو : نيقباطتم نيمأوت دحأ ناك دقف

 .ادنيرب ايمسا تنب ىلإ هومت قفاز ئسحي يملا نوم كرت ناتخلا ةثداح دعبرو

 اتنب ال ادلو تناك اهنأ فرعت تناك اهنأل ايصوصخ ًاميحج ادنيرب ةايح تحبصأ

 ال ةفقاو لوبتت نأ ىلع ركبم رمع ىف ترصأ .ىنومو اهدلاو اهل هركذ ام مغرب

 : دعب اميفو .ةسلاج

 :ةشيعت تناك :تادشرملا ةفرف ف اهيبسا (دعيرن تجروأ نأ دعب

 .ناوحقألا راهزأ نم ادرقع لزغأ تنك ىننأ ركذأاديفاد لوقي

 فرعتلف .تادشرملا ةقرف ىف ةراثإ رشكألا وه اذه ناك اذإ . ركفأو
 2 2 سا ب 507

 عم اهب عتمتي ىخأ ناك ىتلا وهللا روص ىف ركفأ تيقب .رظنلا

 ىف ىمد نم اهيلإ مدقي امب بعلت نأ ضفرت ادنيرب تناك .هنارقأ

 اذك ؟ةيمدب لعفت نأ هيطتست اذام:داليملا دايعأ ىفو سامسيركلا
 - 6 ٍ 1 و

 تنأ ' طابحإ نم هنهذ ىلإ داع امب هتوص نحش دقو :مويلا ديفاد لوقي

 ةبرعلا ! رجضم ئش .اهرعش طشمت .سبالملاب اهوسكت .اهيلإ رظنت

 تنك ام ىه تابرعلا . لقنعت نأ .ام ناكم ىلإ اهدوقت نأ كنكمي ...
 .ديرأ
 ا
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  ًايجاو قلقلا نوكي اذا سداسلا لصفلا

 .ادنيرب نأ ىتح :ةديدش ةيفطاع ىضوف ديدج ردنج يوه قيلخت ةلواحم تئدحأ
 نأب اهسنج رييغت تداعأو ىنوم ةضبق نم تتلفأ :غولبلا نس تلصو امدنع

 .ًاديعسو ًاجوزتم ًالجر رميار ديفاد حبصأو .ابيضق تكر

 .ريثكب ةدالولا لبق أدبي ىسنجلا زيامتلا نأ عوضومل انمهفت دادزا هذه انمايا ىف

 امدنع زيكذت 'ةيلمع محرلا ىف زاتجي (ىرخأ تاناويحر) رشبلا روكذ خاخم نأو
 ةعقلا هذه ىف ركذلا قحتسي ام امأ .ةدالولا لبق ام نورتسعست نم اماسح ىقلتت

 هنأ ءةنس ١6 وحن تغلب ةرتفلو ,ةيملعلا هقاروأ ىف دكؤي نأ نكمت دق ىنوم نأ ميه

 ىلع ناك عقاولا نأ نيح ىف .ىثنأ ةيوه ىلإ ادنيربل ةيسدجلا ةيوهلا رييغت ىف حجب دق
 تيك تناكو .اذه هتحب ببسب ًاريشك ىنوم تيص عاذ .ًاماق كلذ نم سكعل'

 تبحر امك ,ةروزملا جئاتنلا هذهب ةيسنجلا تاسايسلا اهباتك ىف تبحر دق تيليم

 نم ناك .عجارملا بتك نم ديدعلا ىلإ تلخد امك ءزميات كرويوينلا ةديرج اعيأ ب

 ىلع لفطلا ىبري نأ ةلوهسب نكمملا نم هنأ تبغيل ثحبلاب دهشتسا باك بِ

 رشبلاب ىقبت ىتلا ةيقلخلا ةيسدجلا قورفلا نم َةَلقلا امأ .رخآلا سنجلا رم منع

 .ةيفاقثلا ةفرعملاب اهزواحت نكميو ملاعملا ةحضاو تسيل ىين

 ايجولونكتويبلا اهيلإ رج دق ىتلا تالامعتسالل اريذن رميار ديفاد ةيضق حلحت
 :ةّيلب نم هاقال امم امهسأيو امهلفطل امهبح ءارو ناوبألا قاسنا دقل . لبتتملا ىف

 امأ . ريبك مرج نم هافرتقا امب نينس دعب ارعشيل ةبيهرلا ةيلسعلا ءارجإ ىلع اًمهارد

 حاج زارحإ ىف ةبغرلاو حومطلاو ىملعلا رورغلا نم جيزم هعفاد ناك دقف ىبوم
 ةرشابم لمعيل ,ةداضملا دهاوشلا لفغُي نأ ىلإ هتداق صئاصخ هذهو .ىجول ميدي

 .هضيرم ةحلصم دع

 انعملأ دقلو .مهئانبأب رضت تارايخ ىلإ ءابآلا دوقت دق ىرخألا ىه ةيفاقثلا ريياعملا

 ستج باختنال ايسآ ىف ضاهجإلاو مارجونوصلا مادختسا وه .لاثم ىلإ قبس اسيف
 ىلع ةحيرص ايازم ضيفي ةيويسألا تافاقثلا نم ريثكلا ىف نبا باجنإف .ديلولا

 ريضيس اذه نكل .ةخوخيشلا ىف نامألاو ةيعامتجالا ةبيهلا ثيح نم نيربألا
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 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 «ةعامجك ًاضيأ روكذلا ريضت ةفرحنملا ةيسنجلا ةبسنلاو .َندَلوُي نل ىئاوللا «تانبلا

 ىضوافتلا مهفقوم فعضت امك ءًابعص ًارمأ ةمئالملا ةقيفرلا ىلع روثعلا نم لعحت ذإ
 فنعلا نم تايوتسم روكذلا نم بازعلل ناك ام اذإو .جاوزلا قوس ىف ثانإلا مامأ
 .لكك عمتجما ىساقيسف .ىلعأ ةميرجلاو

 نم طامنأ كانهف ,ةيبطريبلا روصلا نم اهريغو باحنإلا ايجولودكت انكرت اذإف
 صتخت تارارق اهنم .ةيقطنملا ةيدرفلا تارارقلا نع أشنت دق ةيبلسلا تايناربلا
 اوراتخي نأ مهيلع ناك ام اذإ مهمظعم دارفألاف .ةايحلا ةلاطإ تاعقوتو ةخوخيشلاب
 .رمعلا ةلاطإ نوراتخي مهنإف ,.ىجالعلا لخدتلا قيرط نع ةايحلا ةلاطإو توملا نيب

 ددع راتخا اذإف .جالعلل ةجيتن  ةتوافتم تاجردب  ةايحلاب مهعتمت ضفخنا ول ىتح

 الغم لق باسح ىلع ةيفاضإ نينس رشع مهرامعأ نم اودمي نأ الشم سانلا نم ريبك
 عفدي نأ لكك عمتجملا ىلع نوكيسف ./" ٠ ةبسنب ءادألا ىلع مهتردق ضاقفخنا

 ايلاطيإو نابايلاك لود ىف ثدحي أدب دق ام عقاولا ىف اذه .ءايحأ مهئاقبال ريثكلا

 رثكأ تاهويرانيس ليختن نأ اننكمي .اهبوعش ىف ةخوخيشلا ديازتت ثيح ايناملأو

 ىلإ ىدؤي ىذلا رمألاًافرطت رثكأ ريغلا ىلع نيدمَسعْلا ةبسن اهيف حبصت ةبآك
 .ةشيعملا ىوتسم طسوتم ىف حضاو روهدت

 ىضمت ةيبلس تايئارب عبارلا لصفلاب اهانضرع ىتلا ةايحلا ةلاطإ ٌةشقانم حرعقت
 نوذؤي ءىحسلا نوضفري ذإ نسلا رابكف .ةطيسبلا ةيداصتعقالا كلت نم دعبأل

 نأ حيحص .ىرمعلا جردعلا تايكراريهب ملسلا ءاقترا ىف نولمأي نيذلا بابشلا

 هجو ىلع سانلا نكل ,نكم خيرات دعبأ ىلإ هتوم لجؤي نأ ىف بغري انم الك
 24٠ وأ ٠١ ىلإ هيف رمعلا طيسو لصي عمتجم ىف ةايحلاب نوعتمتي ال دق لامجإلا
 «عمتجملا نم ةليثض ةيلقأ ىوس اهب لغشدت ال ةطشنأ ٌرئاكتلاو سنجلا ودغي ثيح

 نيب نم .توملاو جضنلاو ومنلاو ةدالولل ةيعيبشطلا ٌةرودلا لْطَعَت ثيحو
 عفدي امث «ةياهن ال ام ىلإ توملا هيف لجؤي دحاو كانه ,ةفرطتملا تاهويرانيلا

 ٌةياعر تأدب دقل .ديلاوملا نم هب حمسي ام ىلع ةريسع دويق عضو ىلإ تاعمتجملا

 دقلو , سانلا نيب لابلا لاغشنال رمأك اهعضو نم لفطلا ةياعر حيزت مويلا نينسملا
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 ًايجاو قلقلا نوكي اذا سداسلا لصفلا

 نويحي فالسأ نم رثكأ وأ ةثالث وأ ناليج مهدبعتسا دقو لبقتسملا ىف نوحبصي

 .مييلع ةلاع

 حبار ال ىتلا ةيسفانتلا ةعيبطلاب طبتري ةيبلسلا تايناربلا نم ماه رخآ طمن كاسه

 ىفضي لوطلا .اهصئاصخو ةيرشبلا ةطشنألا نم ريثكلل  نيسفانتملا نم ايف
 ةناكملاو ةيسسجلا ةيبذاجلا ةيحان نم ,طسوتملا نوقوفي نم ىلع ايازملا نم ريثكلا

 ام اذإ :طقف ةيبسن ايازم ايازملا هذه نكل .هباش امو ةيضايرلا صرفلاو ةيعامتجالا
 ىلإ ىدؤيس اذه نإف ءةلسلا ةرك قيرف ىف بعلل لوطأ ًالافطأ نودشني ءابأآلا همأ

 . هيف نيكرتشملا نيب حبار ال حلست قابس

 ىلع ذخؤي ام ًاريثك ىذلا ,ءاكذلاك صئاصخل ةبسنلاب ىتح احيحص اذه نوكيس

 ناك اعفترم ءاكذلا طسمرتم ناك اذإ .ىثارولا نيسحتلا فادهأ مهأو حضوأ هنأ

 هدشني ام نأ تبغي دقو .ءاكذلاب ةطبترم ةيجاتنإلا نأ ضرفب اذه ءارث رثكأ عسسجملا

 نكمي ىتح ىكذأ ًالافطأ نوديري سانلا .ةقّلطم تسيلو ةيبسن دئاوف ىلعألا ءاكذلا

 حبار اهيف سيل ةعماجلا هذهب قاحتلالل ةسفانملا نكل . درافراه ةعماجب اولبقي نأ الثم

 ناكم لتحيسف .ةعماجلاب قحتلاف تانيجلاب جالعلا ببسب ىكذأ ىنبا حبصأ اذإ :

 دئاودف نأل .مهو درجم ىرخأ ىحاون نم ىه مهئانبأل بساكم نم ءابالا م زييدكلا

 هعقديس وأ) ُهَنَمُت تنأ عفدتسم «بلطلا بسح انبا بجنأ نأب انأ ىرارق . كنبا

 هلاح لوحتيم نم ةمث ناك نإ لامجإلا هجو ىلع حضاولا نم نوكي نلو .( كسا

 كانه ناك اذإف ؛ًايثارو مهءانبأ اوروحي نأ_اهريغ وأ ةينيد بابسأل نوبغري

 مهئانبأ ىلع ًاقوخ ,مه اومجحي نأ بعصلا نم نوكيسف .كلذ لعفي نم ميلدح

 .نيفلختم اودبي نأ نم

 ةعيبطلل ناعذإلا

 نأ ىف ركفن ًالَألو ءايشألل يعيبطلا ماظنلل ناعذإللاقح ةميكح يكح بابسأ كانه

 حيحص اذه نأ تبث دقلو . ىببس لخدت قيرط نع ةعيبطلا ىلإ رشبلا فيغي
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالاةياهن ------ -

 مهفن ال ام اريثك ؛ةطبارتم ةلماك تادحو ةيجرلوكيإلا مظنلاف : ةئيبلل ةبسنلاب

 ريغ تاقالع دسفي امنإ دحاو لوصحم ةعارزب موقت نأ وأ ًانازخ ىنبت نأ .اهديقعت

 . قالطإلا ىلع ةعقوتم ريغ قرطب ماظنلا نزاوت رمديو ةيئرم

 ةيرشبلا ةعيبطلا ىحاون نم ريشكلا كانه . ةيرشبلا ةعيبطلا عم ًاضيأ رمألا اذك
 نكل . هفرفلا ال تحب ول اهريغن نأ ديرن ىتلا وأ« اديج اهمهفن اننأ دقتعن ىتلا

 .ءايمع ةيلمع روطعلا نوكي دق ؛ةطاسبلا هذهب ًامئاد نيل هعجطلا يلع يبل

 .اهتكيبل ةمئالم تادئاكلا لعجي امراص اًيفّيكت اقطنم عبتت اهنكل

 .ةيناودعلاو فنعلا وحن ةعزنلا ركنتسن نأ .هذه انمايأ ىف ءًايسايس حيحصلا نم

 ةزرابملاو وزغلا ىلإ نامز نم ىضم اميف داق ىذلا ءامدلل شطعتلا بجشن نأو .الثم

 هذه ىلع ىقبي ام ةديجلا ةيروطتلا بابسألا نم كانه نكل .ةطشنأ نم هباش ام

 نأ فكي ديقتعا رمأ ةيردالا ةميبطلا ىف تيبقلاو بطلا عهفت نإ :تايعرتلا

 لأ ىررطتلا خيراتلا ربع رشبلا ملعت .كباشتلا ةياغ ناكباشتم امهنأل .روصتن

 ىنعن  ردنسكلا دراشتير ىجولريبلا لاق امك  !وسفانتي نأ مهنكمي ىتح اونواعتي

 ةجردلا هذه لثم نم اننكمت ىتلا ةيفطاعلاو ةيكاردالا صئاصنلا نم ةلئاهلا ةدعلا نأ

 ةيعيبطلا ةنيبلا دض عارصلا نع أشنت مل ةدعلا هذه ,ىعامتجالا ميظنتلا نم ةعيفرلا

 اذه داق دقلو .اضعب اهضعب عراصت تناك ةيرشبلا تاعامجلا نأ ةقيقح نع امثإو

 ىعامتجالا نواعتلا ببستي هيف .حلسعلا قابسك عضو ىلإ ىروطتلا نامزلا ربع

 يارا نسي نواعتلا ىلإ تاعامجلا نم اهريغ عقد ىف .ةعافج ىف ديازبملا

 ةيلفاكت ةقالع ىف ةنزاوتم ةيرشبلا ةينواعتلاو ةيسفانتلا ىقبت . ىهتني ال ادبأ عارص

 ةيرشبلا تاعمججما ىفر دارفألا ىف اضيأ امنإو : ةيروطتلا ةنمزألا ربع طقف ىِيل

 ال فورظ ىف مالس ىف اوشيعي نأ رشبلا ملعتي نأ لمأن ديكأت لكب اننإ .ةيقيقخا

 ىناودعلا كولسلا نع ًاريشك فرحنا اذإ نازيملا نكل ,مويلا اهيف اذه ثدحي

 ىتلا تاعمتجملا .نواعتلا ىباحت ىتلا ةيباختنالا طوغضلا اضيأ فعضيف .فنعلاو
 مهعقث تداز اذإ دارفألاو .عادبإلا نع زجعتو دكرت ةيناودع وأ قاتم أ فرعتال

 .ةيومد رثكأ نيرخآ موجهل مهسفنأ نوضرعي مهنواعتو
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 ل ايجاو قلقلا نوكي اذالا سداسلا لصملا

 فقت ةلئاعلا نأ وطسرأ دهع ذنم ةفسالفلا نيب عاذ دقل .ةلئاعلا عم اضيأ رمألا ادك

  براقألا باختنا ىحوي امك  سانلاف . ىعامتجالا لدعلا قيقحت هامأ ءاداك ةبفع

 .ايعوضوم هنوقحتسي امث ًاريثك < ربكأ دحل مهبراقأو مهتالئاع اوبحي نأ ىلإ دوعرسب

 ةهج وحن بجاو ءادأو ةلئاعلا دارفأ دحأل بجاو ءادأ نيب براغت هينا داك اذا

 ىف نوطالفأ لداجي نأ ىف ببسلا وه كاذ . ًالوأ ةلئاعلا تءاج . ةيعخش ال ذيمركح

 ءاسنلا ةيعويش بْلطَنَت ًامامت ةلداعلا ةيندملا نأب ةيروهمجلا ان نم سماخلا هباتك

 نم نونكمسي ال مث نمو ,نييجولويبلا مهءانبأ ءابآلا فرعي ال 0 تيت نايشعالا+

 درئاقلا ةدايس تاعمتجم لك ضرفت نأ ىف ببسلا رهاضيأ اذه .ميتاباحم

 .ةماعلا تامدخلا ىف ةيليضفتلاو ةيبوسحملا عنمت اهل رصح ال تامين

 َءطنم هل ةلوقعلا ريغ ةجردلا هذهب ءانبألا بح ىلإ عوزنلا نإف ثلد معرو

 هدراوم رذنيس ىرت اي نمف ةقيرطلا هذهب 0 00

 :ىرخألا ةيفرعلا تانتتوعلا نإ ؟ غولبلا ىتح ل اقط ةنشسل ةمزاللا ةينطاعلا د ةيداملا

 ال اينأل اريشك ىندأ ةروصب امنإ- لمعت . ةهافرلا تانشدم وأ تانويم: 0

 .ةيعيبطلا ةيلمعلا ىف ةقيمع ةلادع كانه نإ وث .ةيعيبطلا فطارعلا ردع كتر
 دب امث مغرلا ىلع هبحي دلار برهوملا ريغ وأ ضيغبلا لفطلل نركب نأ نصت اهنا 37 - 1 .٠ 2.6 550 “ل

 ةبصخشلا رييغت ىلع ةيجولونكتلا ةردقلا انيدل تاررفوت ول ىتح هنأ ضعلا لتي

 اهتاذ ةيرشبلا ةعيبطلا نأل ,كلذب موقن نأ ادبأ حصي ال هنإف ,ةيرذج قرط ةيرسبلا
 -رسطلا رود نم ًاريثك سخبت ىدنع ةجحلا هذه .اهتيرارمتسا نمضت ام ىنعم -

 .نوكلسي ىضاملا ىف نيانلا ناك يتلا ةيرطفلا ف ةرطلا ريدقت نع زجعتر .ىرشلا

 ىف ةيلوقعماللا ببسب ًاديدحتو  ةيعويشلا مظنلا تناك . مه مهتعيبط ىلع بلعنلل

 داحتالا ناك امدنع .ةلودلل لمتحم ودعك ةلئاعلا فدهتت_ةيلئاعلاةايحلا

 هيدلاوب ىشو ىذلا  فوزوروم ليفاب همسا ريغص ناطيش نأش نم دج ىنييفوسلا
 .بطحت ديدحتلاب لواحي ناك هنإف ,ىضاملا نرقلا تانيثالث ىف نيلاتم سيلوب ىلا

 ةبواملا نيصلا تكمهنا .سانلا ءالو ىلع اًيعيبط  ٌةلئاعلا اهب مكحت ىلا ةضبعلا
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 د د اا ةيجولوتكتويبلاةروثلا بقاوع ناسنالا هياهن -- .-.

 تضرحم .ءابآلا ةعاط ىلع اهديدشتو ةيسويشوفنوكلا دض ليوط عارص ىف

 .نيرشعلا نرقلا تانيتس ىف ةيفاقثلا ةرونلا ءانثأ مهئابا ىلع لافطألا

 دض ةيعفدلا ججحلا هذه ىف مسحلا ىدم فرعن نأ ةيلاحلا ةلحرملا ىف ليحتسملا نم

 ديلإ ىهتنتس ام ىلع ريثكلا فقوتيس . ايجرلودكتويبلا ىف ف دنيعم تاريوطت

 بحطعت نأ تود ةايحلا ةلاطإ نم نكمجس له تايجرلونكتلا هذه ديدحتلاب

 ىلع جتنت ةيثارو تاجالع روطنس له :ةايحلا نم ةبيط ةيعون تقرلا سفن ىف اهعم

 ؟ اهسادختسا ءدب نم اماع نيرشع دعب الإ فشكعتت ال ةعيظف ار أ عقوتم ريغ وحن

 .ةدارالا ةبرح بهذم ىديزم ججح ىف ككشتن نأ انيلع : ىهف ةسهملا ةطقنلا امآ

 يلف . ةينيم جريلا مهتارابخ اوذختي نأ ةلودلل ال دارفألل ناش اماط دنإ لوقت ىلا

 "امج لست ةرحلا قوسل !| ةييجو تنارع رح تدحب دكان رمح قلقلل ببس نم

 حا علل ةمركخا عاق ع دعك ان انايحأ لشفت دق ايدل ا. تقولا وطعم

 ل امانألا شح فرعن ال نحن ءاهسفنب اهسف حلصن ال ةطاسبب ةيسلسلا تايئارسلا

 تلا لب اهلمهت نا ان زرجي ال نكل .ةريعص مأ درك كءابناربلا هذه تناك

 مصخشل اراينخالاو قوسلاب مراص

 دودح
 هو كلا

 قنا حلا لكل نكل ,ةيعفن سسأ ىلع ةدض وأ ام ءىش فص ىف انلداج امجر

 لاو 1 نيقاملا دق < ؤم بيع اهنأ تبثي ام اريثك ةيسيئر ادودح ةياهنلا ىف

 اهليرحت كامو ةرش'بمو هةيدام اهلك .ةراسخلار حبرلا رتافد ىف نريعفنلا ايلي

 ىف نويم.:دلا ذخأي ناردسي . هفشك لهسي ىدسج ىذأ ىلإ وأ لام ىلإ ةلويب

 حورلل لعمت ىعلا وأ .ةلوهسب اهيسايق نكمي ال ىتلا ةيفخلا راضملاو عفانملا مهباسح

 دمألا ةلبرنم بقا ع هلف ,.نيتركيلاك راقع دض ةيضق ميقن نأ لهسلا نم .دسجلا ال

 ذإ بعصأ ردغي رمالا نكل .ةئرلا خافتناو ناطرسلا لثم ءاهيلع فرعتلا ل ايي

 وأ درفلا ةيصخش ىف رثؤت نأ نمي ,نيلاتيرلا وأ كازوربلاك ٠ ريقاقع دض لداج
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 ل  ابجاو قلقلا نوكي اذا .سداسلا لصفلا

 رخآ اعون ودبت دق ىتلا ,ةيقالخألا تايمتحلا لمشي نأ ىعفنلا راطإلا ىلع بعصي
 ةميرجلا نأب_ الغم وغاكيش ةعماجب ىداصتقالا , ركيب ىراج لداجي . ليضفتلا نم

 قوفت ةميرجلا باكترا عفانم تناك ام اذإ : ةيداصتقا ةيعفن تاباسحل ةجيتنلا ىه

 ان لعتفلاب وه انتل نأ نم ععزلا ندعو: ةفرطا ىرقلا بكر جف هلاك

 ساشلا نأ ةفرطتملا هروص ىدحإ ىف ىنعي هنأ الإ ءنيمرجما نم ريشكلا كرحي
 مهنأ دكؤي ام ةمث ناكو ابيط نمثلا ناك اذإ مهلافطأ لعق ىف ءالثم لق .نوبغريس

 نل ادبأ سانلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ةقيقح امأ .ةميخو بقارعل اوضرعتي نل

 ةميق مهلافطأل نوطعي مهنأ ىلإ عقاولا ىف ريشت امنإف حارتقالا اذه لشم ىف ارركفي
 ىأ عم بسانتي ال حيحصلا لعفلا هاجت مازتلا نم هب نورعشي ام نأ ىلإ وأ .ةيناين ال

 اهئطخب سانلا دقتعي ام ءايشألا نم كانه .ةيداصتعقالا ميقلا لاكشأ نم اكش

 . اهنع ىتأت دق ىتلا ةيعفنلا ايازملا نع رظنلا ضغب ىقالخالا

 ريغ بقارعلا نأشب قلقن نأ ىقطنملا نم .ايجولونكتريبلا عم رمألا سفنو

 نم سائلا كلمتي ىذلا قيعألا فونخلا نكل ؛عقوتملا ريغ نمشلاو ةدوصقملا
 فشيستا نإ نم فوك رم اع ءاقالطألا ىلع اينهكت نتبل انيدعزل نكتلا

 ىنعن : انتيناسنإ ءام لكشب ,دقفن نأ ىف ,فاطملا ةياهن ىف ءايجرلونكتريسبلا

 مغرب انقيرطو انتيهامب انساسحإ نم اءزج لكشت امئاد تناك ةنيعم ةيساسأ اياجس
 اننأ أوسأألاو . خيراتلا راسم ربع ةيلج تاريغت نم ناسنإلا فورظ ىف ثدح ام لك

 رهظن دقلو .ةميقلا ميظع ائيش اندقف دق اننأ كردن نأ نود ريغتلا اذه عنصن دق

 دعب ام خيراتو ناسنإلا خيرات نيب ام لصفي ميظع طخ نم رخآلا بناجلا ىلع نذإ
 .ناك رهوج أ فرعن ال انأل «راهنا ىذلا زجاحلا ىرن ال مث . رشبلا

 دنع قلعتي هنإ ؟ هنادقفل ضرعتن دق ىذلا ىرشبلا رهوجلا اذه نوكي اذام ىرت

 ىويندلا روظنملا نم امأ .ناسنإ لك اهب دلوي ىتلا ةيهلإلا ةضمولا وأ ةيطعلاب نيدتملا

 لك اهيف كرعشي ىتلاو انعونل ةزيمملا صئاصخلا :ةيرشبلا ةعيبطلاب قلعتي ام وهف
 ةروشلا هددهت ىذلا رهرجلا وه فاطملا ةياهن ىف اذه .ًانانإهفصوب نانإ
 ةيجول رنكتريلا

 الا ١ د د



 سس 7270770700777 ةيعولونكتوييلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 لدعلاو قوقخا نع ناسنإلا راكفأو ةيرشبلا ةعيبطلا نيب ةميمح ةقالع كاه

 نالعإ ىلع نوغقوملا_اهقنتعا نم نيب اهقنتعا ىتلا ةرظنلا هذه تناك .ةليضفلاو

 انيلع اهيفضت اقوقح ىنعن ,ةيعيبط قوقح دوجوب نودمؤي اوناك .لالقتسالا

 .ةيرشبلا انعئابط

 دقو .ملاعملا ةحضاو تسيل ةيرشبلا ةعيبطلاو ناسنإلا قوقح نيب ةطبارلا نأ ىلع

 ةعيبطلا نأب نومزجي نيذلا نييرصعلا ةفسالفلا نم نوريثكلا ةدشب اهركنأ

 نيناوقب قالطإلا ىلع اهل ةقالع الف تدجو نإ ىتحو .اهيل دوجو ال ةيرثبللا

 .لالقتسالا نالعإ عيقوت ذنم ةيعيبطلا قوقحلا حلطصم لمهأ .أطنلاو بارسعلا

 .ةعيبطلا نع ةيرظن نس أشدي مل ىذلا ناسنإلا قرقح حلطصم دب لدتماو

 وه .ةعيبطلا ىلع ةزكترملا قوقحلا راكفأ نع ًاديعب لوحتلا نأ وه صانخلا ىو
 تاداهتجالا ةيجان نمو ةيفسلفلا سسألا ةيحان نم :دح دعبأ ىلإ ئطاخ رم:

 امل رفويو . ىقالحألا سحلا انيطعي ام ىه ةيرشبلا ةعيبطلا نإ .ةيمويلا ةيقالخألا

 ةكنح رثكأ ىفسلف لدجل ةيضرأك مدخيو . عمتجملا ىف ةايحلل ةيعامتجالا تارايملا
 درجم سيل رمألا ةياهن ىف رطخلا هدهدهيتي ام نإ .ةليضفلاو لدعلاو قوقحلا نع

 امثإو .ةيبطلا تايجرلودكتلا لبقتسمب قلعتت ةراسخلاو حبرلل ةيعفن تاباسح ةعضب

 نوكي دقلو .ناسنإلا ريظ ذنم تباوثلا نم ناكو_ىرشبلا ىقالخألا سحلا ساسأ

 سحا نم دعبأ رهام ىلإ ىضغ نأ وه انردق نأ نم هشتين هعقوت امره رمألا

 ريياعملا رجه بقاوع ةحارص لبقن نأ انيلعف . كلذك رمألا ناك ام اذإو .ىقالخألا

 ال قطانم ىلإ اندوقي دق اذه نأ_هشعين لغم  كردن نأو ,أطخلاو باوصلل ةيعيبطلا

 .اهدايترا انم نوريثكلا بحي

 . قوقحلا نع ةشيدحلا تايرظنلا مهفن نأ مزلي .ةلوهجملا ضرألا هذه صحفن ىكلو

 .ىسايسلا انماظن ىف ةيرشبلا ٌةعيبطلا هبعلت ىذلا رودلاو

 لل
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 قود
 ناسنالا

 بلكلا ىطعأ َنَم . ناسنإلا قوقحب ىنركّذُي ةمرح لثم ًاحلطصم نإ

 قرثح .ةأرملا قوقح ائيدل .ةياغلل ةرطخ هذه قح ةملك تحبصأ ؟اًقح
 قحو لدنمسلا قح كانه مث .ىهتني ال رمألا رمتسيو ...لفطلا
 .فخسلا دح ىلإ رمألا لصو دقل .ةعدفضلا

 هل ناسنإلا نإ لوقأ نأ لضفأ .ةمرحؤ قوقحؤئلوق نع فكأول دوأ
 تاجاح ىلإ بيجتسن نأ- ىعامتجا نئاكك  انيلع نأو ,تاجاح
 نأ بجي ىذلا قيرطلا وه اذه_ةحصلا وأ ميلعتلا وأ ءاذغلاك  ناسنإلا
 ام اذهف ةضماغ هبش ةقيرطب ربكأ ىنعم هيطعن نأ لواحن نأ امأ .هكلسن
 .ةطيسب ةدعر درجم حلطصملا اذه نإ . هلاثمأو جربليبم نفيتسل هكرتن

 .ةلابز هنأ ىنعأ- باحسلا ىف كانه

 نوسطاو سميج



 مسي سس ةيجولوتكتويببلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةيياهن

 بيكرت فشتكمو لبون لماح ,نوسطاو سميج رذعلا سمتلن نأ انل ناك امتر

 ضعب امرب هاندجو اذإ .نيرشعلا نرقلا مولعل ةقهاشلا تايصخشلا دحأو اندلا

 , ةيكيزجلا ايجولويبلاو ةثارولا هلغ نع تيدا ىف قوفح ةملك كلخ دان اذإ علا
 ةرذح ريغ نوكت ام اريثك ىعلا هتاقيلعتبو عبطلا ةدحب نوسطاو سميج رهتشا

 ىف نيهفاعلا نيفلؤملا نم سيلو دينع ملاع لاح ةيأ ىلع وه؛ايسايسم ةئطاخر

 هتظحالم ىف قح ىلع ناك دقف كلذ نع ًالضفو .عامتجالاو ةسايسلا عيضاوم
 فوسليف تاملكب هثظحالم انرَكْذَُن .رصاعملا قوقحلا 'ثيدح نع ةيضيحارملا

 قوقحل ىسنرفلا نالعإلا ديكأت نأب رريشملا قيلعتلا بحاص ماهتنب ىميريج ةيعفنلا
 ىلع ىشُي ءاره درجم ره اهكايتنا زوجي ال قوقحلا نأ ىلع نطاوملاو ناسنإلا

 ةداجلا ةشقانملا نع ىنغتسن نأ ةياهنلا ىف انل سيلف ءانه ىهتنت ال ةلكشملا نأ ريغ

 انماظن ساسأ ىه قوقحلا نإ .حلاصملاو تاجاحلا نع طقف ثدحتنل قوقحلل
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 + ناسإلا وقح, عباسلا لصفلا

 اياضقلاو قالخألا نع رصاعملا ريكفتلا ىلإ حاتفملا ىهو :ىلاربيللا ىطارقرمدلا
 نأ فاطملا رخآ ىف دبال ناسنإلا قوقح لوح رودي داج شاقن ىأر .ةيعامتجالا

 دنتست نأ دبال اهرودب ىتلا هفادهأ وأ ناسنإلا تاياغل مهفتلا نم عون ىلع زكتري

 نوسطاو لاجم حبصي انه .ةيرشبلا ةعيبطلل موهفم ىلع معألا بلغألا ىف
 ةريخألا نيدسلا ىف تاذخأ دق ةايحلا مولع نأل ,عوضوملاب ةلصلا قيثو ( ايجولويبلا
 بغري امردق ىلعو .ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ةماهلا تافاشتكالا نم ريثكلا فيضت

 نيب ام الصفي (اينيص ًاروس) ًاعينم ًازجاح اوميقي نأ ىف ةيعيبطلا مرلعلا لاجر

 حلطصم نيبو .قوقحلا نع ثيدحلا ىف هفداصن ىذلا ىعيبطلا نئاك وه ام حلطعم

 نإف ,.قوقحلا نع ثيدحلا دنع رهظي ىذلا ىسايسلا ىعامتجالا نوكي نأ مزلي ام
 نع ملعلا هب انربخي امرَدَق دادزا املك .ةغوارم ىوس سيل رمألا ةياهن ىف اذه

 نع مّن نمو «ناسنإلا قوقح لوح تانيمضتلا تدادزا املك ؛ةيرشللا ةعيبطلا
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 بسسس 7777270707 ةيهولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهنا-

 د جئاتنلا هده حرتقت .قرقحخا هده ىمحت ىتلا ةماعلا تاسايسلاو تاسسؤملا ويست

 تناك ةرصاعملا ةيطارق رممدلا ةيلاربيللا ةيلامسأرلا تاسسؤملا نأ حرعقت ام نيب

 ضرورف نم ةيعقاو رشكأ ةيرشبلا ةعيبطلا نع ضورف ىلع همك اينأل .ةحجان

 .اهيفانم

 قوقحلاثيدح

 قرقح ىلإ ةفاضإلابف . ةبيهر ةعرسب ىضاملا ليجلا ربع قوقحلا ةعانص تعرع رت

 ايسنج ذاوشلا قوقح تريظ ءافنآ ةروكذملا لفطلا قوقحو ةأرملا قوقحو ناريخلا

 ىف قحلاو :ةايحلا ىف تاو .ةيلصألا بوعشلا قوقحو . زجاعلاو قاعملا قوقحو

 ةيرودلا ةزاجإلاب , ريهشلا قحلا بناجب :ةيحضلا قوقحو مهشملا قوقحو .ترملا
 تايالولاب نطاوملا قوقح نوناق ناك .ناسنإلا قوقحل ىملاعلا نالعإلاب ريظ ىذلا

 عتمتي ةيساسألا قوقحلا نم ةصاخ ةعومجم درس ىف ةيافكلا هيف امب احضاو ةدحتملا

 ىف ١91/1١ ماع ىف ماربالاو ضقنلا ةمكحم تركتبا مث .ىكيرمأ نطارم لك اهب

 ىضاقلا اهيلإ لصوت جئاتن ىلع زكتري امامت اديذح ايش نواب 13 يبس

 ةيصوصخلا قح ماهبإ لثم ىف مهبم قح نم قاثبنا اوه ,ضاهجإلل قح نع سالجود
 ىروتسدلا هيقفلا انيلع علط . تكيتكينرك دض دلووزيرج ةيضقب قباسلا مكحلاب
 ارارق ضاهجإلا ناك امل : ةبارغ رثكأ ةجحب ةايحلا ةّيكلم هباتك ىف نيكروفد دلانور

 نم ضاهجإلا قح نأ ىلإ رمألا ىهتنيسف ,ىنيد مازتلا ذاختا لداعي ايرهوج ايتايح
 .ةينيدلا ةيرحلل لوألا ليدعتلا نامض هيمحي امث ناك ةيادبلا

 اياضق ىلإ قوقحلا لوح لدجلا لوحتي امدنع ًأشوشت رثكأ عضولا حبعي
 نوج ةيجولويبلا تايقالخألا ملاع لداجي .ةيثارولا ايجولونكتلا لغم ةيلبقتسم

 ,لسانتلا ةيرح هامسأ اميف ًايساسأ اقح دارفألل نأب «لاثملا ليبس ىلع ءنوستربور

 . كلذ ىف امب) باحنإلا مدع ىف قحلا بناجب باحنإلا ىف قحلا درفلل نمضت ىتلا
 قيرط نع رثاكتلا ىلع رصحقي ال باجنإلا ىف قحلا نكل .( ضاهجإلا ىف قحلا .نذإ

 نع رثاكتلا ىلع ايلمع قبطني هنأ امك « (ىسدجلا لاصتالا قيرط نع ىنعن ) عامجلا
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  ناسنإلا قوقح  عياسلا لصفلا

 قحلا اذه سفن نأ حضتا دقلو . توجألا فاياعع و رجم .عامجلا قيرط ريغ

 : لماتتلا ةيرح نم ءزجك ٠ ىمحي نأ بجاولا نمفاانه نمو .ةدوجلا رابتخا ىمحي

 ةنيرقلا وأ نيرقلا رايتخا ىف قحلا ًاضيأو ىئاقتنالا ضاهجإلاو . ىثارولا زرسفلا

 0 لا ا ةنجألاو نمايحلاو تاضيربلل حناملا ردصملاو

 اذكه نكل ءايجولونكت انكم دعب حبصي مل ًائيش اولعفي نأ ىف ايسامأ اقح مهل

 .رصاعملا قوقحلا ثيدح ةنورملا ةعئارلا ةعيبطلا

 لبق نم ًايثارو رشبلا ةسدنه قح ىلإ ىقري ام ؛ةيحان نم ؛نيكروفد دئالرر حرتقا
 عمججملا ىلإ سامألا امه ةيقالخألا ةيدرفلل نيأدبم ضرعفا .نيوبألا لبق ءاسلعلا

 نم مغرلا ىلع هنأ ىناغلاو ءدَّدْبَت نأ ال ةيدرفلا ةايحلا حجنت نأ رقد 1 يارا
 اذه ىلع .اهبحاص ىلع عقت د ةايحلا لآم ةيلوئسم نإف ,ةيمهألا سفن ةايح لكل ن

 هلإلا هب ماق ام نيسحتل عارصلا ىنعي هلإلا رود ذاختا ناك اذإ هنأب لداجي ساسألا

 ًادبملا نإف ءروهدلا ربع رّوُطَت نم .ىمعأ وحن ىلع ةعيبطلا هب تماق ام وأ .ادماع

 ءاملعلا عنميف ىناشلا أديملا امأ ,ءعارصلا دوقي ام وه ةيقالخألا ةيدرفلل لوألا

 .غارصلا هيجوت نم رطنخلا ىلع ىباجيا دهاش ىأ بايغ ىف ءابطألاو

 ال اذامل «قوقحلا عبنت نيأ نمو قحلا لكشي ام لوح شوشتلا اذه لك هوجو ىف
 نع طقف ثدحتنو َةّيَْلُك قوقحلا ن رع ثيدحلا كرتنو نوسطاو سميج ةحيصن عبتن

 دي نأ ىلإ هريغ نم رثكأ ىكيرمألا بعشلا ليمي ؟ هحلاصم اوأ ناسنإلا تاجاح

 ديزي امنإ .ةعامجلا حلاصم هديقت ال قح ىلإ ةبغر لك ليوحت نإ .حلاصملا ىف قوقحلا

 وأ ايفارغونروبلا لوح ةدحتملا تايالولاب تاشقانملا . ىسايسلا باطخا دومج نم

 حلاعم نع انثدحت ام اذإ ةّيوناق لقأ ودبعم .حالسلا لمح ةقارم لوح

 ليدعتلا مهل هرفوي ىذلا .لوقلا ةيرح ىف ىساسألا مهقح نع ال .نييفارجونروبلا
 لمح ىف سدقملا مهقح نعال ءىموجهلا حالسلا ىلماح ةجاح نع وأ .لوألا
 .ىناثلا ٌليدعتلا مهل هرفوي ىذلا .حالسلا

 قوقحلا ةرورض
 مسا نودتيلج نآ ىرام ًةينوناقلا ٌةَرْظَمملا هيلع تقلطأ ام ةيْلُك رجهن ال نذإ اذامل

 الا ١



 اد 000 ةيجولونكتويبلاةروشلابقاوع ناسنإلا ةياهن

 ةغل نأ وه ايلمع الو اًيرظن ال- كلذ عيطتسن ال انأ ىف ببسلا نإ ؛قوقحلا ثيدح'

 ىذلا راشتنالا عساولا موهفملا مجعملا ىه رصاعملا انلاع ىف تحبصأ دق قوقحلا
 ىتلا تاياغلاو ريخلا نع صاخ هجوبو مهتاياغو رشبلا ريخ نع ثيدحلا دنع هكلمن

 لثم .نريسايسلا نويكيسالكلا ٌةفسالفلا مدختسي مل .ةس ةسايسلا ةدام لكشت

 هجاتحي امو مهتداعسو رشبلا ريخ نع اوثدحت مه: قوقحلا ةغل .وطسرأو نوطالفأ

 رقفأ قرقحلا حلطصمل ثيدحلا انمادختساو .تابجاو نمو لئاضيف نم امهغولب

 ةفسالفلا اهْلِّيخت ىتلا ىمسألا ةيرشبلا تاياغلا لاجم نمضتتي ال هنأل ءاريشك

 نإ .ًاباعيتسا لهسأو ًالومش رثكأو ةيطارقرميد رثكأ ًاضيأ هنكل .نويكيمالكلا
 ىه ةيسنرفلا ةروثلاو ةيكيرمألا ةروشلا ذنم قوقحلا لوح ةفينعلا تاعارصلا

 مكح ىلع ةهادب قح ةملك ىوطنت .موهفملا اذهل ىسايسلا زوربلا ىلع ةداهشلا
 ىتلا تاياغلا ىلإو ةلادعلا ةعيبط لوح لادجلا ىلإ ىسيئرلا انلخدم ىهو .ىقالخأ

 ..ةيرشبلل ةبسنلاب ةيرهوج اهربتعن
 عبشُت نأ لواحن نأب حصن امدنع ىعفنلا جهنملا ديؤي عقاولا ىف نوسطاو ناك

 ةلكشملاب مهطصي اذه نكل .قوقحلا ىلإ ةلاحإلا نود هحلاصُمو ناسنإلا تاجاح
 . حلاصملا عم تاجاحلا ضراعتت امدنع ةلادعلاو تايولوألا ةيضق : ةيعفنلل ةيطمنلا

 عم هلكاشم ببسب ديدج دبك ىلإ جاتحي ضيرم عمتجملل ميظعلا ئوقلا دئاقلا

 «ةناعإلا ىلع شيعأو ,ماع ىفشتسمب دقرأ ةريخألا ىمايأ ىف ريقف ضيرم انأ ؛رمخلا

 تاجاح عابشإ ىلإ فدهت ةطيسب ةيعفن تاباسح ىأ نإ .ميلس ىدبك نكل

 ميعزلا ذاقنإ ىف ىدبك مدختسُي نأ نكمي ىتح ةناعإلا فقوث نأب ىضقتس ناسنإلا
 ثودحب حمسي ًايلاربيل ًاعمتجم دمب نل انكل هيلع دمتعي ىذلا بعشلاو ميظعلا

 ام ناك ايَأ ,ةايحلا نم ًاهرك اومرحي الأ ىف اًنح ءايربألل نإ لوقت نذإ ةيؤر ةمث . اذه

 . كلذل ةجيتن تاجاح نم عبشيس

 لقألا ىحاونلا نيب نم .ةيعفنلا دودح حضونل ًافرظ لقأ رخآ الاشم لمأتن انعد

 رظن نع ىفَخُت ام ةداع ىتلاو_ةرصاعملا ماعطلا ةلسلس ىف ةيهشلل اكيرحت
 نجاودو موحل نم هلكأن ام لك .صالختسالا ةيلمع كانه ماعطلا ىكليمسم
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 < نايثإلا وقح, عباسلا لصفلا

 ىلإ لوحت مث ؛عبطلاب حبذت ,تاناويحلا نم هذه ريغو ,نالّمحو ريزانخو

 ءازجألا عْنصُت نأ دعب .هباش امو ,جاجد محل تاشتيودنسو تايوشمو رجروبماه

 نم نانطألا نييالم ىلإ لصي  حئابذلا نزو نم لئاه ٌردق ماع لك ىف ىقبي ةلوكألملا
 ذخأت ىتلا صالختسالا ةعانص ترهظ انه نم .هنم صلختن نأ مزلي  ةيرضعلا ةداملا

 ...لامعتسالل حلصت تاجتنم ىطعتل اهيلغت وأ اهقزمت وأ اهعطقتو تاياقبلا هذه
 ؛ناويحلل ُاَقَلُع مُدَقُت ةيئاذغ تاجتنم ةياهنلا ىف مث :ماظعلا قوحسمو تويزلاك
 ةلكأ نم حبصت ىك  تاناويحلا نم اهريغو .راقبألا عفدن اننإ : ىرخأ ةرابعب

 كك رحللا

 رشبلا ثثج ىلع ءذه صالختسالا ةيلمع  ةيعفن سسأ ىلع ىرجن ال نذإ اذامل
 ةقفاومب الإ اذه معي الأ نيضرتفم ديفم رخآ جتنم ىأ وأ ىناويح ءاذغ ىلإ اهليحنو

 ثحبلل طقف سيل ٠ اعوط مهداسجأ اوبهي نأب سادلل حمسي ال اذاملا ىف قرتملا

 ةيعفن سسأ ىلع لداحبن نأ نكمملا نم ؟ ماعط ىلإ مهعينصت داعُي ىكل امنإو ىملعلا
 ًاقرط كانه نكل ؛ةيلاع تسيل ىطمدلا ٌنسملا صخشلا ةئجل ةيداصتقالا ةميقلا نأب
 هللا ءاتشام ىلإ نفعل ضرألا ىف اهتقد نم ايداصتقا شقا مشل ند لخلل
 تماق ام اذإ تارالودلا نم ةنفحب ديفتستس ةريقفلا تالئاعلا نم ريثكلا نأ كشال

 ىحاوض ىدحإ ىف تاسدسملاب ةكرعم ىف لتُق بأ وأ تام خأ مسج ءازجأ عيب

 رطاخي نأ ىنعم امف : ريكفتلا نم طخلا اذه سفن ىلع انيضم ام اذإو .ةئيدملا

 ةنيمشلا اهدراوم تالئاعلا قفنث اذامل ؟ طقس قيفر ةفنج ةداعتسال مهحاورأب دودجلا

 ا ؟عاض خأ وأ دقُف لفط ةفج ديعتست نأ لواحت

 - ةيرشبلا ماسجألا صالختسا لغم لئادب ىف ريكفتلا ىف أدبن مل اننأ ىف ببسلا نإ
 نايثغلاب ًاروعش روفلا ,ملع ميني لامتحالا اذه لثم نع ثيدحلا درجم نأ ىف ببسلا

 خم ىف ضرملا ببست ىعلا تانويربلاف : : ةقيرطلا هذهب لقتنا دق رقبلا نونج ضرم نأ دقتعملا ن نم

 تاناويح اهتطاعتو ناويحلا ءاذغ ىف تيقبف صالختسالا ةيلمع ىف رّمدُت مل باصملا ناويحلا

 .ةميلس

 ا ١



 ةيجولونكتويبلاةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 و ةسادقلا لثم ءاهمدختسي نأ نوسطاو هرك ىتلا تاملكلاب قلعتي ببسلا

 اهنأب سحنو ,ةيداصتقا ريغ ةعئار ةميق اناتوُم داسجأل ىطعن اننأ ىنعن .ةلابنلا

 لواحي دقلو ..ةيرشب ثنج اهنأل :ةرقبلا ةثج هقحتست ال مارتحاب لماعت نأ دبال

 ةطاسبب ىه امن إ مارتحا وأ نايشغ نم رعاشملا هذه نإ لوقي نأب اذه ىلع درلل ىعفنلا

 اذه نكل .ةيعفنلا تاباسح اهيلع ىنبت ىتلا حارفألاو مالآلا ريياعم نم ءزج

 مهضعب  مُهّزّيمَت ةقيرطب  رشبلا صتخي اذامل : ىلاتلا لاؤسلا ىعدتسي ةطاسبب
 براقألل ةعيملا داسجألا ىلإ ىتح دعمت ىعلا رعاشملا ,ةصاخلا رعاشملا هذهب اضعب

 .ءايحألاو

 نكميو ريدقتلل ةلباق حلاصملا .ربكأ ةيقالخأ ةلالد لمحت اهنأل حلاصملا َرِبَت قوقحلا

 اهنأ نم مغرلا ىلعو ,قوقحلا امأ .قوسلا ىف ىرخألاب اهنم ٌةدحاولا لدبتست نأ

 .ةيداصعقا ٌةميق اهل َدَدَحُت نأ بعصي ذإ ,ةنورم لقأ ىهف َةَقْلْطُم نوكت ام اردان

 الأ ىف رخأ قحب نراقي نأ نكمي ال اذه نكل ,نيعوبسأ ةدمل ةديعس ةزاجإب معهأ دقلف

 ةديع ةيرخلا رفا دبعلا ىحانإ : زبخا سحش ةعزرم ىف ةزشنلاب لمعي ادبع ذخؤي

 اهنأل ملاظ ةيدوبعلا عضو نأ لابم ال ةيلقأ بزح نلعُي دق ؛ةيوق ةحلصم درجم سيل
 ءناسنإك هتلزنمل ىساسأو ىرهوج رمأ دبعلا ةيرح نإ .ناسنإك دبعلا ةماركل ةناهإ

 ةروصب ىتحلصم تدٌكأ ول ىتح ؛ةديعسلا ةلحرلا ىف انأ ىتحلصم قوفي رمأ وهو

 سكعت كلذب ىهو .ىرخألا قوف قوقحلا نم ةئيعم ًاعاونأ ةيسايسلا مظنلا عضت
 نالعإب َرَْرَقَت أدبم ىلع ةدحتملا تايالولا تيب .اهتاعمتجم ىقالخآلا ساسألا

 ةنيعم ًاقوقح مهقلاخ مُهَبْهَو ؛نييواسعم اوقلُخ دق رشبلا لك نإ: لوقي لالقتسالا
 ماهاربإ لوقي امك أدبملا اذه ةيدوبعلا ةسمؤم تكَهتنا دقلو .مهنع اهعزن نكميال

 نالعإ ىلإ قيرطلا دهم امم ؛ةيومد ةيلهأ برح ىف لوخدلا رمألا بْلْطتو نيلوكديل
 عضوو ء ريطخلا ضقانتلا اذه ححص ىذلا رشع عبارلا ليدعتلا رارقإو ديبعلا ريرحت

 .دعب اميف «ةيكيرمألا ةيطارقوميدلل ساسألا
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 تح ناسنالا ووقع هزل( لصقل حن ل ا 2 2 حم يم يح

 تعضو دق تناك اذإو .هحلاصمو ناسنإلا تاياغ قبست قوقحلا تناك ام اذإ
 مخضتلا ىف ببسلا نإ ؟ تتأ نيأ نمف ؛ةلادعلل ساسأك رخآلا قوف هذه نم ضعبلا

 ةيولوأ عفري نأ ديري صخش لك نأ .ديدحتلاب ءوه قوقحلا لاجم ىف رستُنملا

 0 را را ا اهريغ قوف ةنيعم حلاعم

 ؟ كلذك سيل وه امو ليصألا قخا وه امررقن

 قوقحلا« ةيهلإلا قوقحلا : ة ةلمتحم رداصم ةثالث نم لصألا ىف قوقحلا قت ةحشت

 ىفو نوناقلا ىف هذه دجوتو ,ةرصاعملا ةيعضولا قوقحلا هيمسن دق امو .ةيعيبطلا

 وأ .:ةعيبطلا نم وأ .برلا نم عبنت دق قوقحلا نإ : رخآ ىنعمت . ىعامتجالا فرعلا

 .هسفن ناسنإلا نم

 لوبقملا ساسألا هذه انمايأ ىف ةيوامسلا نايدألا نم ٌةَقَْشمْلا قوقحلا دعت مل
 ةلاسر باتك كول نوج أدب .ةيلاربيللا تايطارقوميدلا نم ىأ ىف ةيسايسلا قرقحلل

 رهوجلا ناك ,ىهلإلا قحلا بهذمو رمليف تربور ىلع موجهب ةموكحلا نع ةيناث
 اذه ىنُب .ىسايسلا ماظنلل حيرص ساسأك نيدلا ةحازإ وه ةثيدحلا ةيلاربيلل ىقيقحا

 ىف تقولا لوط تلخد دقو ةينيدلا تاموكحلا دن انإ لوقت 3 ةيعقاو ةظحالم ىلع

 ناك ؛نيدلل ىلوألا ئدابملا ىلع فاك قافتا ةمث سيلف ؛ ءاضعب اهضعب عم بورح

 ةعيبطلا ةلاح هْفّصَو اهيلع ىنب ىتلا ةيفلخلا وه زبوه نامز ىف ىفئاطلا فنعلا

 ىف ذارخألا عتظلاب عيب نكي متاده حلا: زخآ ناسنإ لك دض ناسنإ ل اك برحك

 نأبو .هتروص ىلع ُهلإلا ُهَقَلَح نئاك ناسنإلا نأب داقتعالا نم ةيلاربيللا تاعمتجملا

 هذه لغم تحبصأ .برلا نم ىتأت_ كلذ ىلع ءانب_ ةيساسألا ناسنإلا قوقح
 لوح لدجلاىفامك ,ةيسايس ًاقوقح تذخُنا امدنع طقف ةلكشم راكفألا
 ًادج بعصلا نم : كول اهكردأ ىتلا ةلكشملا سفن ىف ذئدنع عقت اهنأل .ضايجإلا

 .نيدلاب ةقلعتملا اياضقلا نأشب ىسايس عامجإ ىلإ لصن نأ

 .ةيرشبلا ةعيبطلا ةقدلا هجو ىلع وأ :ةعيبطلا وه قوقحلل ىناغلا لمتحم ا ردصملاو

  دقتعي ناك دقف ,لالقتسالا نالعإ ىف قلاخلا ىلإ نوسرفيج عرضت نم مغرلا ىلعف

 .ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةيرظن ىف قوقحلا سّسؤت نأ ةرورضب  زبوهو كول لثم هلثم
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 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 هيلع نوكي ام نع ةيلمع ةظحالم ىلع زكتري نأ دبال ةاواسملا لثم اًيسايس أدبم نإ

 قف اذبو:«ةعيبطلل ًاداضم ًازمأ ادبلا ةيحان نم قّرلا قيطن أك .ةععيبظب ناسنألا

 . الاظ ناك

 نرقلا ذنم ءةدشبو .ةيرشبلا ةعيبطلا ىلع ناسنإلا قوقح زاكترا ةركف تمجوه

 «ىعيبطلا بهذملا ةطلاغم مسا تحت موجهلا اذه ىضم .مويلا ىتحو رشع نماثلا

 نم ؛نيرشعلا نرقلاب نييليلحتلا ةفسالفلا ىتح مويه ديفاد نم دنمي ديلقت اذهو

 ال ةعيبطلا نإ لوقت ةطلاغملا هذه تناك . امهريعو رنيه ورم .ج لاثمأ

 اذه ىضم دقو «قالخألاو ةليضفلاو قوقحلل ًايفسلف َرَرَبْلا ساسألا رفوت نأ نكمي

 .ىنوسكس ولجبألا ملاعلا ىف اميسال هدشأ ىلع

 ىأ نأ دقتعت ةرصاعملا ةيملعلا لفاحملا ىف ٌةدئاسلا ٌةيفسلفلا ٌةسردملا تناك الو

 نأ لهسلا نمف .ليوط نامز نم اهُقيز حضُم دق ةعيبطلا ىلع قوقحلا ءانبل ةلواحم
 ةطلاغملا هذه مادختسا ىلإ اعيرس ىعيبطلا بهذملا ءاملع أجلي نأ ىف ببسلا مهفن

 ا دج رع حل نبط ةلئاستملا ريغ ةيسايسلا تانيمضتلا نم مهلامعأ ىقي عردك

 مه وأ نييسايس ريغ امإ ىعيبطلا بهذملا ءاملع مظعم ناك الو .ىناغثلا لصفلاب

 املثم .نولداجي مث :ةطلاغملا اوعدتسي نأ لهسلا نم نوكيسف .؛نيمهفتم نييلاربيل

 ليلد ىأ مدقت ال ةيرشبلا ةعيبطلا نأب «ةيرشبلا عئابطلا هباتك ىف خيلريإ لوب لعف

 .ةيرشبلا ميقلا هيلع نوكت نأ بجي ام ىلإ قالطإلا ىلع

 ىلإ ةّسام ةجاحلا نأو ؛ةطلاغم هتاذ دح ىف وه ةطلاغملل عئاشلا مهفعلا نأ ىيأر ىف
 .ةعيبطلا ىف قالخألاو قوقحلا ْرَدِجَت ىتلا طناك لبق ام ميلاعت ىلإ ةفسلفلا دوعت نأ

 ةيعيبطلا قوقحلا دِبن نأ فيك رسفأو لماك لكشب ىتجح ضرعأ نأ لبق «نكلو
 هميسن نأ نكمي ىذلا ,قوقحلل ثلاغلا ردصملا ىلإ رظنن نأ انيلع ,قفوم ريغ ّرمأ

 ثعبل دوهجملا مزلتسي ام اقح وه قوقحلل ثلاثلا لخدملا اذه فعّض نإ .ئعضولا

 . ديدج نم ةيعيبطلا قوقحلا موهفم

 عمججملا هربتعي ام ىرنل انلوح رظنن نأ وه قوقحلا ردصم ديدحتل ةليسو طسبأو

 ىذيفنتلا ريدملا ءزتلوش .ف مايليو لداجي .هتانايبو ةيسامألا هنيناوق ىف اًقح

١ ١١١ 11111 



 ناسنإلا وقح: عياسلا لصفلا

 نم اوطقمأ دق نيرصاعملا ناسنإلا قوقح ىدضعم نأب ؛ةيلودلا وفعلا ةسظنمل

 قوقح زكترت نأ .بجاولا نم وأ ,نكمملا نم هنأ ةركف ليوط نامز ن رممهباسح

 قوقح) نإف« لوقي ,كلذ نم ًالدبو . ىعيبطلا نوناقلا وأ :ةعيبطلا ىلع ناسنالا

 هوكلتمي نأ رشبلل نكمي ئش ىلإ ءزشبلا قوقح «ناسنإلا قوقح 'ئىلإ ريشت نانالا

 قوقح . (بلاطُلا ةعيبط نم اًقَبْسُم اكيش ةرورضلاب تسيل اهنكلو .هب نوبلاطي و أ

 . كلذك هنإ رشبلا لوقي ام لك ىه ,ىرخأ ةرابعب .ناسنالا

 نالعإلا لغم قئاثو ةعراضمل ةيسايس ةيجيتارتسا اهنأ ىلع ةلمجلا هذه انذخأ ام ادا

 نإ هلوق ىف قح ىلع ادّكْؤم ناك زتلوش نأ دجتسف ؛ناسنإلا قوق ىملاعلا

 ىلإ لصن نل ًادبأ اننأو ,قوقح هنأ ىلع ةقفاوملاب سانلا عنقت ام لك ىه قرقحا

 نأ نم دكأتلل ئئارجإ بيذهتب انمُق امبر .ةيعيبطلا قوقحلا نم ةعومجم ىلع خامجإ
 بلطتت ىتلا دعاوقلا انمك رقي ىذلا عمججملا ًةدارإ لعفلاب سكعي ىعصرلا خا

 ىف عضولا وه امك ) ةقلطملا ةيبلغألاب قوقحلا نيئاوق ىلع قيدصتلا دركي
 ىه نيدلا ةيرحو لوقلا ةيرخ لوألا ليدعتلا قوقح نوكت دق .( ىكيرمألا روتسدلا
 .ةيروتسدلا ةيلمعلا نم ًاءزج َرقأ امث تناك اهنكل :نوكت ال دقو ًةعيبطلا هتردق ام
 لردمتبلا نم كنكم إد ةعف رج اهم يف قرقملا كأ تحي هيلا ادهن ع
 ىف اولوجتي نأ ىف اًقح سادلل نأ ىلع (لكاش ام وأ) ةقلطملا ةيبلغألا ةقفاوم ى لع
 ناسنإلا قوقح نم ًايرهوج ًاقح اذه حبصيسف ؛ةيلخادلا مهسبالمب عراوشلا

 : نركا عو ل

 فرعي امك  ةلكشملا نإ ؟ قوقحلا ىلإ صلاخلا ىعضولا لخدملا ىف نذإ أطخلا ام

 نأ ىه- ةيرطنلا يف نكي ملا «ىلسملا قييطبلا ىف ناشتإلا قوق ديس <
 تاعامج تدقتتا امنع . تقولا نست ىف ةماعو ةيعمضو قوفح كانه كنب

 «نييسايسلا نيقشنملا تنجس اهنأل ةيديصلا ةموكحلا برغلا ىف ناسنإلا قوقح
 قوفت اهعمتجم ىف ةيعامتجالاو ةيعامجلا قوقحلا نأب ةينيصلا ٌةموكحلا تدر
 سيل درفلل ةيسايسلا قوقحلا ىلع ةيبرغلا تامظنملا ديكأت نإ .ًانزو ةيدرفلا قوقحلا

 امبر وأ) ةيبرغلا ةيفاقثلا تازايحنالا سكعي امنإو ,نماك حمطم نع اريبعت

 الل



 داس 77 ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن تس

 ناسنإلا قوقحل ىبرغلا دّضعملا ُدَرَي دق .اهتاذ ناسنإلا قوقح تاعامجل (ةيحيسملا
 ةقيرطب اهبعش رشدنست مل اهنأل ؛ ميلسلا ءارجإلا عبتت مل ةينيملا ةموكحلا نأب

 اي نمف ءىسايسلا كولسلل ةينوك ريياعم ةيأ كانه نكت مل اذإ .نكل .ةيطارقوميد
 لخدملل دضعم ىسع اذامو ؟ حيحملا ءارجإلا ةيهام ررقي نأ ىف قحلا هل ىرت

 ًايفاقث فلتخي رخآ عمتجم ىلع درلا ىف لوقي نأ_زتلوش مايليو لثم ىعضولا
 ةلمرألا قارحإ) ةيتوسلا لثم ةضيغب ةسرامم عجشي هنكلو ةميلسلا تاءارجإلا عبتي

 ره بارجلا ؟ ثانإلا ناتخ وأ قرلا وأ (ىفوتملا اهجوز ةقرحم ىف اهسفن ةيسوددهلا
 ديدحتلاةلرثم رهياعم مث ديل هناي ةيادنلا نم نلعأ دقلف. ةنكف ةزاوإ ةمق نسل هنأ
 :تاوضانأ ةفافنلا نلعت هع حرت باوضلاو الكنخا

 ةطلاغم نوكت اذام
 ةللضم ىعيبطلا بهذملا

 انُك ذإ اميف رظنلا ةداعإ ةرورض ىلإ ةيناث ىبسنلا ىفاقثلا بهذملا ةلكشم انديعت

 نأل كاذ «ناسنإلا ةعيبط ىلع ئنبم ناسنإلا قوقح ىلإ لخدم ذبن ىف ادلجعت دق

 ىلع ًايرظن  رفوي دق ملاعلا بوعش لك اهيف كرتشت ةدحاو ةيرشب ةعيبط درجو
 ةطلاغمب ناميإلا نإ .ةماع ناسنإ قوقح ىنبن نأ اهيلع نكمي ةكرتشم ةيضرأ لقألا

 ْتْعَب حبصِيَل ىتح ءرصاعملا ىبرغلا ركفلا ىف ًاقيمع ىرجي ىعيبطلا بهذملا
 .ةليحتسم ًةمهم ةيعيبطلا قوقحلا ىلع نيهاربلا

 نيتجح ىلع ,ةعيبطلا ىف روذج اهل نوكت نأ نكمي ال قوقحلا نأ ةركف زكترت
 ىلإ ىلوألا بسنت ةريثك نايحأ ىف ةلدابتم ةقالع امهنيب تناك نإو ,نيتلصفنم
 تبثأ دق هنأب داقتعالا عاذ ىذلاو ؛ةيناطيربلا ةيبيرجتلا ىعدشبم دحأ مويه ديفاد

 ىف . نئاك وهام م كوكي نأ فيي انه وعشت نأ ليحشتسملا نم هنأ كبألا ىلإو ةزف

 : لوقي مويه بتك ةيرشبلا ةعيبطلا ةلاسر هباتك نم ةريهش ةرقف

 ةرتفل أدبي فّلؤملا نأ تظحال ,نآلا ىتح هلباق ىقالخأ ماظن لك ىف
 افا دموي وأ هلإ دوجو دّطويل ,لالدتسالل ةيعيبطلا ةقيرطلاب

 ال ةيضق دجأ ال ذإ ةشهدلاب باصأ ةأجف مث ,ةيرشبلا نوئشلا ىف

 لاقل _ |



 نسإلاق وقح عياسلا لصقل ا لا

 | هنكل ,ديعب دح ىلإ ليئثض ريغتلا اذه .ئغبي الاو ئغبني اب طبترت
 ئغبني الاو ئعبنيالا هذه تناك امل هنأ كلذ ةيمهألا غلاب كلذ مغر
 نأو ظحالُت نأ ىرورضلا نمف ٍديكوت وأ ةديدج ام ةقالع ن .ع ربعت

 لوقعم ريغ ودبي ام نأل .ببس مَّدَقَي نأ تقولا سفن ىفو ؛ر شت

 نم ةديدجملا ةقالعلا هذه طبسنتسُت نأ نكمي فيك وه قالطإلا ىلع

 .اهنع ًامامت فلتخي ىذلا اهريغ .اهريغ

 نأ نكمي ال ىقالخألا مازتلالا صن نأب ديكأتلا ىف لضفلا ةداع مويه ىلإ بسي

 ًءاملع دكؤي امدنع .ىعيبطلا ملاعلا وأ ةيعيبطلا نع ةيبيرحت ةظحالم نم قتني
 ةةيلفعلا ةنمكفلا زف زا ةياينلا ىف تويم ماسلا كمل نأ ىعيبطلا بهذملا

 ليمي : نوكي نأ ىغبني ام-نئاك وه ام ةيئانث وه نوكي ام ةداع مهرطاخ ىف ام ناد
 اوكلسي نأ مهيلع نأ ىنعي ال اذه نكل ءانعودل زَمَمُم كول ىلإ ةثارولاب رشبلا

 ملاعلا نع فلتخي ضماغ مهبم رخآ ملاع نم ىقالخألا مازتلالا ىتأي .ةقيرطلا كلتب
 . ىعيبطعلا

 وعشت نأ اننكمأ ول ىتح هنأب لداجتف ىعيبطلا بهذملا ةطلاغمل ةيناثلا ةيدجلا امأ

 نر وتلا مر 1 يق هزت دكا 'ئاك وه ام 'نإف نئاك وهام نم ئغسي

 سكوف نيبور ىجولوبورشنإلا لداجي . ىقالخأ ال قحلا ىف وأ .قالخألل فانم وه
 ام نكل «ةريخألا نينسلا ىف ةيرشبلا ةعيبطلا نع ريثكلا اوفرع دق نييجولويبلا ناب

 ايجولويبلا :ةيسايسلا قوقحلل ساسأك ًاريشك مدخي نلو ؛جهبُي امم سيل هوفرع
 ةيحالصلا وأ ءبراقألا باغشنا ةيرظتاانل تمدف دق: لاككلا يبس ىلع ةيووطنلا

 ليضفتب ةيرئاكتلا مهتيحالص ميظعت نودشعي رشبلا نأ دكؤت ىتلا .ةلماشلا

 رظن ةهجو نم ىدؤي اذهو :ةكرتشملا تانيجلا نم ٍردقلا بسح نييئارولا براقألا
 هلل كاكيضلا لإ تول

 ةديج ٌةجح َمُدَقُث نأ براقألا باختنا ةيرظن مادختساب نكمملا نم
 وأ ىخأ نبا مهدحأ لتق اذإ .رأثلل ىرشبو ىعيبط قح دوجو ىلع ادج

 ةوق ىنعأ «ةلماشلا ىتيحالص نم ًاءزج ىنبلسي هنإف ىديفح
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 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 نإف  لدجلا ىضمي للخلا اذه حالصإل .ئضخشلا ئنيجلا ىعَدوَبْسم
 ةءافك لقأ اذه رأغلا ماظن نكل ... ةلثامم ةراسخ هب لزنأ ىف قحلا ىل

 بكترم ءاسن نم ةدحاو باصخإب هيف موقأ رخآ حالصإ ماظن نم
 .انأ ىتانيج لمحي اصخش ئبري نأ ىلإ هعفدأف :ةميرجلا

 دعب ةدحاولا ججحلا هذه جلاعن نأ انيلع ,ىعيبطلا قحلا ىْكَرُت ةجح ءانب ةداعإل
 ُهَّبْن اماع نيعبرأ نم رشكأ ذنم .ئغبني ام_نئاك رهام ةيئادغب ًاءدب ءىرخألا
 ةداع ىذلا أدبملا ىف دقتعي نكي مل هسفن مويه نأ ىلإ رياتنإكام ريدسالأ فوليفلا

 الو ال ؛نئاك وه ام 'نم ئعبني قتشي نأ عيطتسي ال ًادحأ نإ لئاقلاو «هيلإ ىرعُي ام
 ىلع ةيرشبلا ةعيبطلا ةلاسر 'باتك نم ةريهشلا ةرقفلا هلوقت ام نإ .هب مزعلا وه

 ,ةيقطنم ةيهيدب ةقيرطب , طبدتسي نأ عيطتسي ال صخشلا نأ وه_ريدقت دعبأ

 ىف داج فوسليف لك لئم- دقتعي مويه ناك دقل .ةيبيرجت ةعقاو نم ةيقالخأ دعاوق
 امهتَرّسَج دق نئاك وه امالاو نئيغبنيلا نأ نوطالفأو وطسرأ ذنم ىبرغلا ديلقتلا

 امهترسج .ةحملا ,:ةداعسلا ءرورسلا «ةبغرلا ,زوعلا :ةجاحلا لثم ميهافم

 نع ىلاتلا لاثملا رياتنإكام ىطعأ . مهسفنأل رشبلا اهررقي ىتلا تاياغلاو فادهألا
 ال ىنكل ؛نجسأسُف «نيكسب ثيمس َتدعَط اذإ : رخآلا نم دحاولا قاقتشا ةيفيك
 ./ كلذ لعفأ الأ لضفألا) نيكسلاب هنعطأ نأ ىغبني ال اذلو ء نجسأ نأ ىف بغرأ

 نأ نكمي ٌعونت ؛هتابغرو هتايرورضو ناسنإلا تاجاح نم لئاه َعْوَمَت عبطلاب كانه
 ,ةيعفنلا ىلإ ىهتنن ال نذإ اذاملف ,تايغبنيالا نم ايواسم انيابت رخآلا وه ىطعي

 ؟ ناسنإلا تاجاح عابشإ اهتاناكم ىل ةقالخلا تايغبي عقاولا ىف قلخت ىلا

 لاب نئاك وه امالا ريسجتل اهجهنم ىف تسيل ةفلتخملا اهروصب ةيعفنلا عم ٌةلكشملا

 تايرظنلا ىلع ةيقالخألا مهئدابم نوميقي نييعفنلا نم نوريثكلاف : ئغبي'

  ةيعفنلل ةيساسألا ةيلازتخالا ىف ةلكشملا نمكت امنإ .ةيرشبلا ةعيبطلل ةحيرصلا

 لواح .نويعفنلا اهمدختسي ىتلا ةيرشبلا ةعيبطلل ًاريثك ةطسبملا ةرظنلا ىنعن

 بورهلاو ةداعسلا ءارو ىعسلا ىلإ ةيرشبلا عفاودلا لك لزتخي نأ ماهتنب ىميريج
 هيبش موهفم ,نييكولسلاو رنيكس .ف . ب لثم ,ثدحألا نييعفنلل ناك ؛ ملألا نم
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 بت ناسثإلا قوفح» عياسلا لصفلا

 ريغ ةثيدحلا تايداصتقالا أدبت .بلاسلاو بجوملا ميعدتلا نع اوثدحت امدنع

 نوّيقطنم نوُمْظْعُم رشبلا نأ ضرَتفَي ناسنإلا ةعيبطل جذومن نم ةيكيسالكلا
 وأ ةيدرفلا عفانملا نيب زييمشلل ةلواحم لك ةحارص نويداصتقالا ركنُي .ةعفنلل

 نم ناسنإلا ةطشنأ لك نولزتخي ام ًاريثك مهنأ قحلاو ؛ ضعب ىلع اهضعب ليضفتل
  ءارقفلا ىلإ نوعلا دي دمت ازيريت مألا ىلإ تيرتس لور ىف كونبلا لاجر تارامشتسا
 «.تاقعاسملا ىمست 3 كلهتسملا تاليضفتل زّيَمت ال تادحو ةعباتم ىلإ

 دنع قالخألا اهيلع موقت ىتلا ةيلازتخالا ةيجيتارتسالا ىف ةعئار ٌةطاسب كانه

 ليوحت ناكمإب دعت اهنإ .نيريشكلل قورت اهنأ ىف ببسلا رسفت ًةطاسب .نييعفنلا

 ىف ةلكشملا نمكت .لامكلا ىلإ لوصولل ةحضاو دعاوق هل ملعلاك ئش ىلإ قالخألا

 وأ هلألا لغم ةطيسب تائف ىلإ لزْنخُت نأ نم ًاريغك دقعأ ةيرشبلا ةعيبطلا نأ

 ةداعسلا .ًاتابث رشكأو دشأو رخآلا اهضعب نم قمعأ ةداعسلاو مالآلا ضعب .ةداعسلا

 برحلا ةياور ةءارق ىف انتداعس نع فلتخت ةرينم ةهفات ةياور ةءارق ىف اهدجن ىتلا

 ريشي ةداعسلا ضعب . ةيتايح تاربخ نم امهب امو ,.ئرافوب مادم ةياور وأ ذالسلار
 سفن ىف تاردخم الب ةايحو حالصإلا سمعلي دق نمدملا :ةضقانتم تاهاجتا ىلإ
 .ردخملا نم ةيلاتلا ةعرجلا هيف بلطي ىذلا تقولا

 وه امالا نيب ام ًالعف رشبلا هيف رَسَجُي ىذلا قيرطلا حضوأ ةروصب ىرن نأ انكمي
 ال اطابترا نوطبت ري ةيبيرحت ةقيقحك  سانلا نأ انكردأ اذإ .ئغبني لا نيبو نئاك

 اهل ةليسولا كلتب قّْشَت ىتلا تايغبنيلاف .روعشلاو ةيرشبلا تالاعفنالاب هعفني

 ًامْكح دجن نأ بعْصَي هنأ ىنعن ءىرشبلا ىفطاعلا زاهجلا ديقعت سفن لقألا ىلع
 وأ اقوش وأ ناك ةبغر ,ىوق لاعفنا هبحطصي ملو ناسنإ هادبأ ثيبخل كانا يعل

 مالا لمشي تالاعفنالا هذه نم ضعبلا . ةجهب وأ امثإ !وأ ابضغ وأزاز مئمشا وأاضغب

 .ًاديقعت رثكأ ًايعامتجا ًاروعش سكعي اهريغ نكل مهتداعسو ةطيسبلا نييعفنلا

 وأ .هتماقتسا وأد رفلا تاردقب هيتلا وأ .فارتعا وأ ةلزنم غولب ىف ةبغرلا لغم

 ٠: ىجول وكيسلا عابشإلا نم ةروص وه ازيريت مألا ةلاح ىف فعاسملا نوكي .
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 ضرألا نم انجرخأ ام اذإ .رظح نوناق وأ ىعامججا نوناق كاهتنال راعلاب ساسحإلا

 هك اهازقا ب جرخسف ب كاك قر رتاتك هءدنب ىف كدم لفازب نهيب

 ةفجلا نم بعرلا :تالاعفنالا نم ةلماك ٌةلسلس كلذ ىلإ انعفدت ءغشب اوأ هيرك

 ملظ نم بضغلاو ,ءاقدصألاو لهألا ةاناعمو ةيحضلا ةاناعم عم فطاعتلا ؛ةللحتما

 : ملألل ةففخملا فورظلا رابتعالا ىف انذخأ اذإ ماكحألا هذه لغم فطلت دقلو . لعقلا

 رم هرستلا ةبراحم تبلطت امبر ,ةحلسم ةيباهرإ ةيعمج ىف ًاوضع ةيحضلا ناك امتر
 ةيلسع نكل .ءايربألا نم اياحضلا ضعب اهببسي طقس ةيعمق تاءارجإ ةموكحلا

 ا رهام قناع امس د 1 ةيفظس نسق ةرورشلاب كال يحفل افلا

 .تاللاعفنالا

 رشكأ ةميقلل ةيرظن ىلإ كرحعن نذإ فيك ؛ًايتاذ ُسْراَمَت  فيرعتلاب  تالاعفنالا
 .ةطقنلا هذه ىف ءانه ؟ًاضعب اهضعب عم ضراعتت تالاعفنالا تناك ام اذإ ةيعرضوم

 لكل ناك .ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةيديلقتلا ةيفسلفلا تاريسفتلا ةروصلا ىلإ لخدت

 .ةجاحلا عضت ةيرضبلا ةعيبطلا نع ٌةنُمضم وأ ةحيرص ٌةيرظن طئاك ل ابق فربلف
 دقلف . انتيرشبل ةيرهوج رثكألا اهنأ ىلع اهريغ قوف ,روعشلاو تالاعفنالاو زرعلاو

 قوش ىلع زكترت ةيدوبعلا نم ةاجنلا ىف كتبغر نكل ,نيعوبسألا ةزاجإ ىلإ جاتحأ

 زبره ديكأت نكترا . ىتجاح ْزَبي وهف مث نمو ءاقمع اقمع رثكأو ةيمومع رثكأ ةيرخا ىلإ

 نالعإ ىف اززعم درو ىذلا ةايحلا ىف قتحلا لصأ وه) ةايحلا ىف ىساسأ تح ىلع
 نم فرخلا نأ ضرتفت ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةحيرص ةيرظن ىلع زكترا (لالقتسالا

 .ةيرهوج رشكأ اقح ىطعي وهف مث نمو ؛ةيرشبلا فطاوعلا ىوقأ وه فينعلا توما

 امنإ لتقلاب طبترملا نيشملا ىقالخألا كولسلا .ىنيدلا دَقَمعْلا ديكوت نم .الثم لف

 الو .ةيرشبلا ةعيبطلا نم ءزج توملا نم فوخلا نأ ةقيقح ىلإ ءريبك دحو . عجري
 .ةيرشبلا تاعمتجما نيب اريثك فلتخي

 ىف طارقس هركذ ام كانه «ةيرشبلا ةعيبطلل ةيفسلفلا تاريسفتلا لوأ نيب نم

 ةوهشلل مسق :ماسقأ ةثالث حورلل نأب طارقس لداجي .نوطالفأ ةيروهمج

 ماسقألا هذه .(سونلا ) لقعلل مسقو (سوميتلا) ةرباكملل مسقو (سروريإلا)
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 بيصحع ناسنإلا قوقح: عباسلا لصفلا

 ىتبغرف . ةئفاكتم تسيل  ىتش قرطب  ىهو .ءاهنيب اميف ليوحتلا لبقت ال ةثالثلا

 نكل ٠ ىتلئاع ىلإ ةكرعملا ةحاس نم برهأو فوفصلا ن 5 د

 ةلادعلا نع ةفلتخما ميهافملا لّضَفَت . راعلا م اف تابثلا ىلإ ىنعفدي ىئايرك

 امنيب .سوريإلا لضفت لاغملا ليبس ىلع ةيطارقوميدلا ) حورلا ن .م ةفلتخم اتاسنأ

 اذه ببسبو . اعيمج ةثالثلا عبشتف ندم ا لضفأ امأ , .( سونلا ةيطارقتسرألا اضعت

 ءازجأ نم ضعبلا امامت عبشي ألا بلطتي ًالدع ندملا رثكأ نإف ماسقألا ىثالث ديقعتلا

 الو .(ًايلعف ةلئاعلا ىفلت ىتلا لافطألاو ءاسنلل ةريهشلا ةيعويشلا لثم و خورلا

 ىقبت كلذ مغرو .لدعلا نم بارتقا نم ربا ىلإ نسكإر تايسماعت ىأ حطب

 ىتلا ايجولوكيسلا ةيلوقعم ىلع هتيلوقعم فقوتت اموهفم . ىنعم اذ اموهفم ةلادعلا

 يزريضاعلا يقلعملا سوو ريعفلا جرو يلع مفي ىلا مانت هيلع وعن

 حورلا اهيف ِمَّسَقُت ىتلاو طيسبتلا ىف ةطرفملا نوطالفأ ايجولوكيس نم نيشناطلا
 لكما ورحعلا هرفلابكير ركفلا سرادملا نم ديدعلا نأ اوكردي نأ دود .ةثالت ىلا

 ىلإ وول لزتختف .هذه نم ىتح ةجاذس رثكأ ىه- ةيعفنلاو ةيك ولسلاو ةيديورقلا

 نب يره يحتاطما ادعاسم ارود الإ لّقعلا بعلي الو .طّقف سوريإلارعص

 .( ايئاين ةروصلا

 تاذلابو ءوُسور عم امنإو ءمويه عم ىبرغلا ديلقتلا ىف ىرهوجلا عدصلا رّيظي هل
 هنكل :ةعيبطلا لاح ىف ناسنإلا زيمي نأ كولو زبوه لثم ءوُسور لواح . طناك عم

 نأ ىنعن  لامكلا-ةبترم اوغلبي نأ مهنكمي رشبلا نأب ئناشلا لاقملا ىف اضتيأ لداجي

 ةركفل ةرذبلا ةيلامتكالا هذه ترُفو .نمزلا عم مهعئابط رييغت ىلع ةردقملا مهيدل

 ,قلطملا رمألل ساسألا ناك ملاع :ةيعيبطلا ةيببسلا نم لاخ ىنيمون ملاع نع طئاك

 نأ انيلع نأب طناك لداج .ةعيبطلا نع موهفم ىأ نم اهتيلكب قالخألا لصف ىدلا

 .ىقالخألا لعفلاو .ةدارإلا ةيرحو ىقيقحلا ىقالخألا رايخلا لامتحا درجو ضرتف

 دض لمعي نأ مزلي لب ؛ةزيرغ وأ ةيعيبط ةبغرل ةجيتن نوكي نأ نكمي ال ,فيرعتلاب
 ةريهشلا ةلمجلا لوقت . باوصلا هنأ هدحو قطنملا ىلمي ام ىلع ءامب ةيعيبطلا ةبغرلا

 ىتح الو لب .ملاعلا ىف ئش ال“ ةيقيزيفاتيملا تايقالخألا سسأ باتك ةيادب ىف

 الا ٠٠ ١



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةيباهن --

 ,ةيعيبطلا ةدارإلا ىوس ؛ةيلهأ نود نم ًابّيَط ىمسيو هليخت ٌلَمَثَحُي ؛ملاعلا جراخ

 ءاكذلا نم_ اهيف ناسنإلا بغري ىتلا تاياغلا وأ صئاصخلا نم هذه ادع ام لكر

 ةدارإلا . ةبيطلا ةدارإلل ةبسنلاب الإ ةبيط نوكت ال-ةوقلاو ةورثلا ىتحو ةعاجشلاو

 مهتفصب رشبلا نأ طناك ضرتفا .هتاذ ىف بوغرملا ديحولا ئشلا ىه ةبيطلا

 اولماعي نأ دبالف مث نمو ءاهتاذ ىف ءايشأ مُهْنُأ ىنعن ذ نوينيمونمهف ,نييقالخأ

 .لئاسوك ال فادهأك امئاد

 ةيرشبلا ةعيبطلا ةيؤر نيبو ةيطناكلا قالخألا نيب هباشتلا ىلإ نيبقارملا ضعب هبن

 كولسلا نأو مثإلا ىف ةنعمم ةريخألا هذه نأب نمؤت ىتلا :ةّيتنعستورسلا ىف ةرّسجملا

 لداج . ةَيَلُك اهتبك وأ: ةلمج ةيعيبطلا انتابغر قوف ىماسعلا بلطتي ىقالخألا

 ةعيبطلا انل هترفو ام ىلع ىنبت ةليضفلا نأ ىطسْورقلا ىساموتلا ديلقتلاو وطسرأ

 وهام نيبو ًايعيبط ضرم ناك اه نيب روع ضراتعت ةث نسل هاو :هعمرتو

 هيف يغار نإ ةلئاقلا ةرظنلا تايادب ةيطناكلا قالخألا ىف ىرن انإ .باوص

 .ةعيبطلا رهقت ةدارإ

 ىمسي ام وحن ةيطناكلا قيرطلا سفن ةقحاللا ةيبرغلا ةفسلفلا نم ريثكلا ذختا

 ال قالخألل ًابهذم قتشت نأ لواحت تايرظن ىنعن  باوصلل قالخألا ملع تايرظن

 طناك ركذ . ةيرشبلا تاياغلا وأ ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ةيعقاو ريراقت ةيأ ىلع دمتعي

 .ةيرشب نكت مل ول ىتح ؛ةلقاع فارطأ ةيأ ىلع قبطنت ةيقالخألا هدعاوق نأ هسفن

 تأدب ٠ طناك ىطخ ىلعو . ةلقاع نيطايش نم ًافلؤم عقاولا ىف عمسجملا نوكيس

 ةيرظن ةيأ دجوت نأ نكمي ال هنإ لوقت ةيقطنم ةمدقم نم ةقحاللا قالخألا تايرظن

 ردصم ىأ نم وأ ةيرشبلا ةعيبطلا نم َتّقْْشا ءاوس  ناسنإلا تاياغ نع ةيعقاو
 ْ .رخآ

 ىلع ءزلور نوج ىري امك «ةميقلاب ةيلاربيللا ةلودلا ىف ْبَتَرَت ال تاياغلا بهاذم
 نكل :ةينالقع نم اهب امردقب ةيدرفلا ةايحلا ٌططخ يمت نأ نكمي ؛ لاغملا ليبم
 تحبصأ ىتلا ةيؤرلا ىه هذه .اهررقت ىعلا تاياغلا وأ فادهألا ةعيبطب سيل

 . رصاعملا ىكيرمألا ىروتسدلا نوناقلا لوح ريكفتلا نم ريبك ردق ىف َةنَمْضُم
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 هج ناقألا قرم غئاملا لففل|بي خخ م ل يح ل يل

 نأ (نامركآ سوربو ييكروفد دلانور لثم) زلور دعب نويناقلا نورظنملا لواح

 تاياغ نيب تايولوألا ىلإ ةراشإ ةيأ بنجت عم ىلاربيللا عمتجملا دعاوق اوددحي

 نأب نيكروفد لداج .ةلمتحملا ةايحلا بيلاشأ نيب ,ةيرصع رشكأ ةغلب وأ .ناسنالا

 تارارقلا ... ةبيطلا ةايحلا ةيضق نأشب ...ةدياحم نوكت نأ دبال ةيلاريللا ةلودلا

 نع ةصاخ تاروصت ةيأ نع ةلقتسم  نكمملا دحلا ىلإو  نوكت نأ دبال ةيمايسلا
 نكمي ال هنأ هتيحان نم نامركآ دك ْؤي .ةسيق ةايحلل ىطعي امع وأ .ةبيطلا ةايحلا

 هروصت نأ (1) ريرقتب ةطلسلا بحاص مرقي نأ بلطت اذإ ئعامتجا ميظنت ىأ ريربن
 هروصت نع رظنلا ضغب .هنأ (بر وأ .هقافر نم ىأ روصت نم لضفأ بيط وه اسع
 .نيئطاوملا هقافر نم درف ىأ نم . رهوجلا ثيح نم لضفأ هنإف . بيطلل

 ىلع ةزكترملا قوقحلا تايرظن نع ًاديعب ضيرعلا لوحتلا اذه نأ دقتعا ىننا
 تايرظن ىف فعض حضوأ ناك امبر . بابسألا نم ددعل . بيعم لوحت ره .ةعيبطلا

 اوهعنا دق ةفسالفلا نم ططخما اذه لشم عضو لواح نم لك نأوه ةيقالخألا قخ'

 فاالتخالا امأ .ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةفلتخم اضورف مهتايرظن ىلإ ةيئاث ا مئاصا نا

 نوطالفأ ذنم رمألا ناك امك ارهج ال .اعادحو ارس كلذ نولعفي مينا وهف ديحولت

 لمارعلا هباتك ىف .هسفن طناك نأ فيك نوتلاج مايليو هبن .هويه ىتحر

 ًانوناق هسفن ىلع ضرفي نأ عيطتسي ال عمتجملانأر رف دق ,ةلادعلل ةيقيزيفانيملا

 فده عم ضراعتي اذه لثم نأل ,ةتباث اهنأ ىلع دئاقعلا ضعب هيف ذخؤتايسنك

 ىميلس دارفأ ىلإ روطتي نأ ؟ ىرشبلا سدجلا ةياغ ىه امو .هتياغو ىرشبلا سنجل
 لعفلاب عضو دق اذه طناك ريرقت .ةقبسملا ماكحألا ةيمعت نم نيررحتم ريكفتلا

 نوديفتسي مهنا ,ةركفم تانئاك رشبلا نأ :ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ضورف ةعفغب

 اذهو .نمزلا عم ةينالقعلا هذه نوروطي دق مهنأو .اهب نوعتمعيو مهتينالقع نم

 ةيضقل ةبسنلاب ةدياحم تسيل ةلود ىلإو :ملعتلا ىلإ ةجاحلا ىلإ عملي ريخألا رمألا

 .اهملعت وأ ةديقعلاب لهجلا نيب اوراتخي نأ نينطاوسلل ناك اذإ ام

 ىذلا زلور نوج لاثمأ نم نيرصاعملا نييطناكلل ةبسنلاب حيحص رمألا سعنو
 ةعومجم خيسرت دشنتو ,ةيرشبلا ةعيبطلل ةشقانم ىأ ةلادعلا نع هتيرظن بنجتت

 اا ٠ ١



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 فقوملا ىمسي ام ىلع زكترتو .ءالقعلا نم ةرمز ىلع قبطنت ةيقالخألا دعاوقلا نم

 ال ثيح نلهجلا رامخ افلخ نم لداعلا عيزوتلا راتخن نأ انيلع نأ ىنعن ,ىلصألا

 ىلصألا فقوملا نإف ءزلور داقن ضعب راشأ امكو .عمتجملا نم ئقيقحلا انفقوم فرعن

 نع ةديدع ريراقت لمحت .هنم زلور اهجتنتسي ىتلا ةيسايسلا تانيمضتلاو .هتاذ
 مهنأ ضرتفا .ةرطاخما نوهركي رشبلا نأب هضارتفا صاخ هجوبو ,ةيرشبلا ةعيبطلا

 عاق ىف اوهسني نأ نم ًافوخ ؛ةمراص ةقدب ةاواسملا ىخوتي دراوملل ًاعيزوت نوراتخيس

 ,ةيكرارتم رك :؟أ ًاعمتجم عقاولا ىف نولضفيس نيريثكلا نكل .ىعامتجالا ملسلا

 مث .ايلع ةلزنم غولبل مهيعس دنع ةضفخنم ةلزنم ىلإ اوهتني نأ ةرطاخم نوبك ريف
 كولا وردا لْصَقُي ةلادعلل ةيرظن هباتك ىف ًاليوط ًاقو قفنأدق زلور نإ

 - لقألا ىلع ضرتفي ىذلا رمألا: نوكت ام اضفأك ططنلا اومسري نأ اهتمت سانلل

 ام اريثك هنأ امك .ىدملا ةديعب ًافادهأ غوصت نأ اهنكمي ةلقاع ةفداه تاناريح مهنأ

 : ةيلاتلا ةرقفلا لثم .ةيرشبلا ةعيبطلا نع تاظحالم عقاولا ىف وه ام ىلإ أجلي ناك

 هذه نإ .ًانيع ةباجإلا ىلإ هاحتا ,لدابت ةيضق ىه ةيساسألا ةيضقلا نإ
 ةفلعشم انتعيبط نكت اهتودب :ةفيمع ةيجولوكيس ةقيقح ةعرتلا

 نكي مل نإ اًشه ارمأ حجانلا ىعامتجالا نواعتلا حبصيو . ًاريثك

 ايجولوكيس تاذ تانئاك تادجو نأ ادبأ ثدحي مل اليحتسم

 ءانثأ اعيرس تفدخا دق اهنأ دبالف تدجُو دق تناك نإو ,ةفلتخم

 .روطتلا ىرجم

 هنأو ةيرشبلا ةيجولوكيسلا نم ءزجك ًايثارو َجُمرَبم لدابتلا نأ ىلع ديكأتلا نإ
 عضرلا صوصخب تانيمضت هل نوكت نأ دبال .سنجك رشبلا ءاقبل ىرورض اضيأ

 .ىقالخألا كولسلا نم ةغيصك لدابتلل ىقالخألا

 اع قاع دا ايغ قوي جيلا مدنا لككلا سيو كوول فدل اا رقي
 هذه .ددِبعَت نأ ال :ةايحلا هذه تاناكمإ قَّقَحُت نأ_لشفت نأ ال ,تأدب ام اذإ ةيرشب

 ةيرشب ةايح لكل نإ . ةيرشبلا ةعيبطلا لوح ضورفلاب رخزت ةدرفملا ةلمجملا

 هذه تناك ايأ هنإ ؛ نمزلا عم ىمانتت تاناكمإلا هذه نإ ؛ةَرِّيَمُم ةيعيبط تاناكمإ
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 ميس نفألا يوكن عئاملا لضفلا جم احح م م ل يصمو

 تاللايخغفت كانه نإ ء.اهلقصل ةريمبلار دوهجملا ضعب بلطتت اهنإف تائاكمالا

 لقأ نوكت دق ,تاناكمإلا هذهل ةبسسلاب اهذخعي نأ درفلل ن ك0 يو

 ةيرظن ظن ىأررقعتم . ضرعألا عمعجما رظن ةهجوو درفلا رظن ةهجو ىن نإ كيرلا

 ميتايح نم لوألا فصنلا عمتجملا دارفأ نم ريبك ددع قفنأ اذإ هنأ ةقح ةيقالحا

 ملو . بج ير ىف ىنئانلا ايد ارك نأ مينكم تح لانا نويحتكتي
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 ةيرظن ةمث 0 اعئار ارمأ اذه نوكيسف . كل الذ ءانثأ ةيئارجإ نينارق ىأ 'وكيعي

 سخش نيويمن نايانل جميلا بيط رهاست راةيرشبلا ةعيبطلا نعةيقيتح

 نمدم نيبو .عمتجما ىف جامدنالاو ميلعتلا لالخ نم هلاوحأ نيسحت ىلع ؛دهاح سعي

 ال امهنأ ىنعي ىذلا رمألا ءاذه دقتعي نيكروفد الو زلور ال هنأ حضا ل . تاردخسلل

 .سانلل ًايعيبط لضفألا وه ام ىلع مكحلا نم اتلغي نأ داعبتتب

 .هتاذ ةيفخلا ةيرشبلا ةيعيبطلا ريظنت دكزي اهب ىتلا ةقيرطلا حضري اه دن سبل

 امك .بلاط ىذلا .نوستربور نوج ةيجونويبلا قالخألا ملاع تابدك سس رعفد

 ريرحتلا ىف درفلا قح عبتتست اهرودب اهنإ ليق ىتلا , لسادتلا ةيرح سحب .ان اكد

 نوتاق ىف هدجمن ال نحنف ءاده لسانتلا ةيرح قح ىتأ نيأ نم .هلس ىتارول

 لثمك .ىعضولا نوناقلا ىلع قحلا ذه سسمؤي مل نوستربور نأ بجع يسم .قوتحلا

 ىف ماربإلار ضقنلا ةمكحم هب تمكح ىتلا ضايجإلا ىفو ةيصرصخا ىف قخا

 ىلع قحلا ركعبا امنإو .ديو دضور ةيضقو .تكيتكينوك دض دلووريرج ةيعض

 :ةيلاتلا سسألا

 . ةيلوألاب ىظحت نأ دبالف «لسانتلا ةيرح لوح تافالخ تاشن ام اذإ

 زمآوه بجنب الوأ بجي هرفلا ناك اذإانيف مكخعلا نأل كاذ

 ىلعف .درفلا ةايح ىنعملو ةماركللو ةيصخشلا ةّيوهلل ةبسنلاب ىسيئر
 رقي رئاكتلا بدجت ىلع ةردقلا نم صخشلا نامرح نإ ,لاغملا ايبس

 داسجأ ىلع رثؤي وهو .ةملكلل ىقيقحلا ىنعملاب هتاذل درفلا ريدقت

 عاش ثنا ينات اعتاب وهو .ةيعقاو ةرشابم ةقيرطب ءاسلا

 هتايلونسم ىلعو درفلل ةيعامعجالاو ةيجولوكيسلا ةيرهلا

 لا ١



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلاةياهن ---

 ةقهرم ءابعأ هنع ةمجانلا ءابعألا نأ امك .ةيقالخألاو ةيعامتجالا

 تاذ قرطب ًاضيأ لاجرلا ىف رثؤت اهنكل ءءاسنلل ةبسنلاب ةياغلل

 .نأش

 هنيب لوحي رثاكتلا ىلع ةردقلا نم درفلا نامرح نإف ىرخأ ةيحان نم

 نأ نم مغرلا ىلعو .ةايحلا ىنعملو هييوهل هةيشلاي ةيركرم رج دبو
 درفلا تائيج لقن نإف .ًايعامتجا ًاساسأ- ًايئزج  رئاكتلا ىف ةبغرلل

 وأ ىناويح عفاد وه ىدعاق ىوتسم ىصقأ ىلعو  رثاكتلا لالخ نم

 ةعيبطلاب رثاكعلا انطبري .ىسنجلا عفادلاب ةلصلا قيثو ىعون

 . توملا هجو ىف ءازعلا انل مدقيل .ةمداقلا لايجألابو

 ىقيقحلا ىنعملاب هتاذل درفلا ديدحت وأ درفلا ةّيوهل ةبسنلاب ةيزكرم لثم تارابع نإ

 هده ةيمفار رابع قرد تاتو الإ سقت: ل (كاراقالا#ضاخب ؛ ةملكلل

 .هضارغأو ناسنإلا تابغر نم ضيرعلا عونتلا نيب تايولوألاب ىحوت اهلك تارابعلا

 ؛ةيساسأ ًاقوقح لكشت اهنإف رئاكتلاب تطبترا ام اذإ ضارغألا نأ ةيضق زرت ىه

 اهننس راقلا سحي ال .ىداعلا صخشلا ىدل ىرخأ فادهأ نم مهأ ام لكشب اهنأل

 درر ار تاق نر درو ل ل فرجن بل يرام اذ امل

 هذه لثمب ًالعف متهي ىجذومنلا ناسنإلا نكل . ريسعلا رمألاب سيل لفط بامنإ رارق

 درفلا تانيج لقن انإ لوقيف ةعيبطلا ىلإ ةحارص أجلي نوستربور نأ قحلاو .رومألا
 : مويه ةغايص ةداعإب اذه انيرغي .ئعون وأ ىناويح عفاد وه رثاكتلا لالخ نم
 نو قداح ف نانكلا ناجم عي ةاكباو الع ظعالو ة رف حم

 نأ نوبنجتي مهريغك مه ,انئاك سيل وه اماو نئاك وه ام ىلإ ئغبنياللا و ئغبنيلا
 .رشبلا سنجل ةبسنلاب نئاك د ًايجذومن وه ام ىلع ,نونكي نأ ئغبي ام اودبي

 ةيرظن بايغ ىفف .ىرخأ فعض ًطاقن ةئيدحلا ةيقالخألا قحلا تايرظن لمحت
 ,ةيرشبلا تاياغلا اهيلع ىنبت ىرخأ ةليسو ىأ وأ :ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةيعقاو

 ريخلا وه حبصيل ىدرفلا ىقالخألا لالقتسالا عفر ىلإ ةيقالخألا تايرظنلا تهتنا

 ةلودلا ىف عمججملا الو ,ةفسالفلا ال : ةقفصلا هذه دارفألا ىلع اوضرع .ىلعألا
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 ناسنإلا قومح: عياسلا لصملا

 ام لك نإ . ررقت تنأ كنوكرتيس امنإو ,كتايح ايحت فيك كل نولوقيس ٠ ةيلاربيللا

 كتطخ لخدت لأ نمضت ةيئارجإ دعاوق خسر نأ وه لعفي نأ امهيأ عيطتسي ٍ
 اذهل ةعساولا ةيبعشلا ٌرُّسَِقُي اذه . نيدطاوملا نم كريغ ططخ ىف ةايحلل ةراتخغا

 ال ءرايتخالا يف قحلا نإ . اههوشي وأ هتايح ةطخ دقتني نم بحي دحأال : جيبملا

 امكو .قالخألا تايرظن هيمحت ىذلا ديحولا ئشلا وه ىنعملا تاذ ةايحلا ططخ

 ىزيك ةيضق ىف ١9957 ماع ماربإلاو ضقنلا ةمكحم مكَح ىف ةيبلغألا ىأر ل لاق

 .دوجولا نع هموهفم ديدحت ىف درفلا قح كانه ةيرحلا بلق ىف : ةرمألا ميظنت دض

 .ةيرشبلا ةايحلا زغل نع ,نركلا نع . ىنعملا نع

 ارو ىتااخال لالقتسالا نإ لئاقلا ىأرلا ةرصاعملا ةفاقثلا نم ريثكلا دضعي
 نوييمون رشبلا ! لوقي طناكل ىأر نم ةركفلا هذه ةرذب ىتأت . ناسنإلا قوقح

 ل ركاب نق حلاج نا قاع يرحل قع اانا اهتاذ ىف ءايشأ مهنأ ىأ

 ميَقلا ءاشي نأ ىلع رداقلا ميقلا قلاخ  ءارمحلا دودخلا وذ شحولا اوه ناسنإلا

 انه نم .هلوح نم ملاعلا ىلع امهقبطيو ,ثيبخؤ بيط ىتملكب قطني ذإ . دجرتف

 قرصا زال ترق دلا تاقيحييملا يلا تح ىلإ : يفك كحال هير ميلف
 ىف ةمث ناك اذإ امع رظنلا ضغب :ب ,ةصاخلا ىميق غوصأ نأ ىف امامت ارح حبصأ ثيح

 . اهيف ىنكراشي نم عمتجما

 ؛تيطرمأ ديكأتلاب ىهالتايح ةطخ ىرفلا رابتخا ةيرج نأ نم مغرلا ىلغ هان

 :نآلا مهفت امك ,ةيقالخألا ةيرحلا تناك اذإ اميف كشلل ةديدع ابابسأ كانه نأ الإ

 .ةدرفم ةيرشب ةحلصم مهأ نوكت نأ نم كعد « سانلا مظعمل ابيط ًائيش لعفلاب ىه

 لوبق ةيرح وهف ةماركلا انيطعي هنإ ًايديلقت ليق ىذلا ىقالخألا لالقتسالا عون امأ

 نحن فلؤن نأ ةيرح ال ءانم ىلعأ رداصم نع ىتأت ىتلا ةيقالخألا دعاوقلا ضفر رأ

 ةيصخشلا كلويم عبتت نأ وه طناك دنع ىقالخألا لالقتسالا نكي مل .دعاوقلا هذه

 ىف انعفدي ام وهو :ىلمعلا لقعلل ةهيدبلا دعاوقلا ةعاط امنإو .دوقت ثيح ىلإ

 دصاقمب ءايشأ انتاعزنو ةيعيبطلا ةيدرفلا انتابغرب لعفن نأ ىلإ ةريشك لارحأ
 نيب زييمتلل ةليسو رفوي نأ ردنيف ىدرفلا لالقتسالل رصاعملا مهفتلا امأ .ةضراعتم

 درفلا تاعزن ةالاوم ىلإ ىقرت ىتلا تارايخلاو ةيقيقحلا ةيقالخألا تارايخا
 .هعابشإو هتابغرو هتاليغفتو

 الا ١



 ل ------ ةيجولونكلويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهنا --

 الالقتسا لكشي هرفلا رايخ نأب ءاعدإلا ,ةيرهاظلا ةميقلاب ءانلبق ول ىتحو

 ذاسنإلا حلاصمم نيب ةيئاهناللا تارايخلا ىلع درفلا ةردق ةرادص نإف .ايقالخأ

 ةطلسلا ىدحتت ةايح ططخ لضفي دق ضعبلا .ًاهيدب ارمأ تسيل .ىرخألا

 نأ نكمي ال ىرخأ ةايح ططخ ةمث نكل .ةلوبقم ةيعامتجا دعاوق قرختو ديلاقتلار
 فدِبب ىدرفلا لالقتسالل ادودح بلطتت هذهو .نيرخآ سانأ عم طابترالاب الإ زجنت

 هزلتست امامت ةلوقعم ةايحلل ةطخ ةمث .ةعامجلا لفاكت وأ ىعامتجالا نواعتلا

 ( سك ذوتر ألا درهيلا وأ تينرنيملا عمتجمك ) ىديلقت ىنيد عمتجم ىف شيعلا

 ايحي نأ ةايخا ةطخ نمضتت دقو .ةعامجلا ءاضعأل ةيدرفلا ةيرخا دييقت بلطي

 هوب دش قل كن ندم قا يارا ديدش ىنثإ عمتجم ىف درفلا

 عارقلا ىلع ةزكترملا قالخألا نإ . تانكنلا ىف ةايحلل نانعلا ةينادرفلا لك قلعت

 درست ىتلا ةينادرف رشكألا ميقلا ىكزت اهنإ ؛ ةايححا ططخ نيب امح ةدياحم تسيل

 :ايتانمنا ةيضرخ ردم نوكت وف ةعاوج رثكأ ططخ قوف ةيلاربيللا تاعسجا

 د
 ىف

 مدعك مطت نأ_ايعيبط سمتلت تانئاك اونوكيل ر مشثبلا زيهجتب روطتلا هات

 نإ ىهف . ةيطابتعا بيكارت تسيل ميقلا .«ةيعامتجالا تاقالعلا نم ةعرسجم

 اسيظع احايترا اضيأ رشبلا دجي .انكلش ىعامجلا لمعلا لعجت نأ وه اماه افده مدخت

 الا ةركف تحت قدتعت ىتلا ميقلا امأ . سانلا نيب ةكرتشم ريياعملاو ميقلا نأ ةقيقح ىف
 ال ةياغلل دساف عمتجم ىلإ دوقتو اهنم ةدوصقملا ةياغلا دسفت ىهف انألا ريغل هوجو
 .ةماع تاياغل اعم اولسعي نأ هيف سانلا عيطتسي

 تناك ول ىتح هنإ لوقت ىتلا ىعيبطلا بهذملا ةطلاغمل ىرخألا مدقلا نع اذام

 0 قانا عر ما تازدع هلع ةعيبطعلا نإف : ةعيبطلا نم ةقتشم قردتحلا

 .نواعتلاو ةسفانملا وحن :ةضقانعم تاهاجتا ىلإ لقألا ىلع ةيرشبلا ةعيبطلا ريشت

 قوقحلل اساسأ نذإ ئعيبط كولس ىأ نركي فيك ؛ةيعامتجالاو ةينادرفلا وحن

 ؟ ةيعيبطلا

 .ىلاتلا الصفلا ىف لمكأ لكشب ةطقنلا هذه نع عافدلا ىلوتنس :
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 ل ناسنإلا قوقح؛ عباسلا لصفلا

 قوقح ىلإ ةيرشبلا ةعيبطلل ةطيسب ةمجرت ةمث سيل هنأ ىه ىيأر ىف ةباجإلا
 ةياهن ىف ثدحي امنإ ىرخألا ىلإ نيتاه نم ةدحاو نم لوحتلا نكل .ناسنإلا
 ةشقانملا دوقت ال .ةفسلفلا ىنعن  ناسنإلا تاياغل ىقطنملا لدجلا لالخ نم فاطملا

 عامجإ ىلإ ىتح ىهتنت ال دق اهنإ لب اهئايثإ نكمي ةيضاير وأ ةيهدب قئاقح ىلا

 اهنإ مث ,.قوقحلل ةيكراريه ةماقإ ىف أدبن نأب حمست اهنكل . نيشقادتملا نيب ىقيقح

 ةيرشبلا خيرات ربع تناك ةئيعم ًالولح دعبتسن نأب  مهألا وه اذهو انل حست

 .ايسايس ةرابح

 نأ ليلقلا الإ . ركشي نل ٠ ةيناودعلاو فنعلا ىلإ رشبلا عوزن لاثملا ايبس ىلع ذح

 انمتجم دخن نل ةيرشبلا ةعيبطلا ىف اساسأ ءىرخأب وأ ةقيرطب . عورتلا اذيل

 هظحالن ام نكل . ىرخأب وأ ةروصب حلسملا فنعلا فرعي ال وأ لتقلا نم ولخي ادحاو

 ىف روظحم عمسجما دارفأ نم نيرخآلا دض ىئاوشعلا فنعلا ن نآوهارمألا ئداب ىب

 ريياعملا وأ نيناوقلا اضيأ هلثمو ىملاع لتقلا : ةفورعملا ةيفاقشلا تاعاسججا لك

 براقأ نم تاسيئرلا ىلع ىشح اذه ىرسي .لتقلا عنمل عرشت ىتلا ةيعامنجالا

 ركذ نم ةفينع ةيناودع نيحلاو نيحلا نيب ام ىزنابمشلا ةعامج دهشت : ناسلا
 انس ربكألا دارفألا نكل :راظنألا تفل ىغبي ,.ىشماه .قيفر الب دحرتم نلا ريعص

 لمحت هنكمي ال ةعامجلا ماظن نأل :هدييحتو هيلع ةرطيسلل ريياعم اسئاد نودحتي

 . فنعلا اذه لنم

 ىلع ةيعورشملا ةفص_ناسنالا اهيف امب تاسيئرلا ىف فنعلا ىلع ىفضت
 عم سفانعت ىتلا ْنحّنلا تاعامج لبق نم ىنعن  ايلعلا ةيعامتجالا تايوتملا

 سرادملا ةبلط اهب عتمتي ال ةقيرطب لالجإو مارتحاب نوبراحما لماعي . ريغلا تاعاسح
 ىف ىه زخآ درف لك دض درف لك اهيف كرعشي ىتلا زبوه برح نإ .ةلتقلا ةيونانلا

 تاعامجل ىعامتجالا ماظنلا نإ .ىرخأ ةعامج لك دض ةعامج لك برح قخا

 كانه ) ىروطتلا نامزلا ربع . ريغلا تاعامج ةسفانم ىلإ ةجاحلا هكرحت امنأ نحلا

 تاجاحلا هذه نع تلكشت دق ةيرشبلا ةيفرعملا تاردقلا نأ ىلع ادج ةريثك دهاوش

 نم ةييئك ةيرارمتسا كانه .ىرشبلا خيراتلا ربعو (ايتاعامج ةيجوملاةيسفانلا

 لا ١



 سس سس ةيجولوتكتوييلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهنا -

 سكراشملا ىلإ .راسثلا عماج دئاصلا تاعمتجم ىلإ ؛ةيرشبلا ريغ تاسينرلا

 (اساسأر روكذلا تاعامج سفانت ىف اهارن ,ىفئاطلاو ىنثإلا فنعلا ىف نيرصاعملا

 .ةنميهلا لجأ نم ًاضعب اهضعب دض

 الرل .ةصقلا ةياين مث نمو : ىعيبطلا بهذملا ةطلاغمل ديكأت هنأ ىلع اذه ذخؤي دق

 طبترملا فنعلا نع اريثك ديزي ام فنعلا نم لمشت ةيرشبلا ةعيبطلا نأ ةقيقح
 عئاضبلاو تاكلتمملا عيمجت ثيمس مدآ هامسأ اميف ةبغرلا نمضعت اهنإ .روكذلاب

 دمألا ليوطلا ىقطنملا بيترتلاو رصبتلا ىلع ةردقلا .قطنملا بناجب :ةايحلل ةديفملا

 نيب ام :ارايخ ناهجاوي امهنإف رشبلا نم ناتعامج حطانتت امدنع .تايرلوألل

 ةراجسلل مالس ةقالع نيبو .دحأ هبسكي ال ةنميهلل فينع عارص ىف لوخدلا
 اذه قطنم عفد .نمزلا عمر . (عومجملا ةبجوم ةقالع) ناتعامجلا اهبسكت ةضياقملاو

 تاغامج دودح عفد (ىرفصاللا عمجلا تيار تربور هامسأ ام وأ) ريخألا رايخلا

 رأ ائابق ىلإ .ةريغص براقألا نم تاعامج نم : بحرأ تاعمتججم ىلإ نحنلا

 ليومص هسسآ ام ىلإ .ةضيرع ةيوغلونتإ تاعمتجم ىلإ .مثأ ىلإ . لود ىلإ . باسنآ
 ةيتادلا نردلا نم ديدعلا مضت ةكرتشم ميق اهنيب تاعمتجم  تافاقث نوتجنتنم

 .رشبلا نم (نييالبلاو لب ) نييالملا تانمو

 تع .عاستالا ةديازتملا عيماجملا هذه دودح ىلع فنعلا نم ىرهرج ردق ىقبي

 قطنم كانه نكل .ةيركسعلا ايجولونكتلا ىف نمازتملا مدقتلا عم ةرارض رثكأ حبصأ

 ةيرشبلا تابغرلا نيب ةدوجوملا تايولوألا ةياهنلا ىف هعفدت ,ىرشبلا خيراشلا ىف
 ةنس فلأ ةئاملا لالخ ىرشبلا فنعلا ىلع ةرطيسلا نكمأ .كولسلاو لويملاو

 - ةملوعلا .عاستالا ةديازتملا تاعامجلا هذهل ةيجراخلا دودحلا ىلإ هب عفدو .ةريخألا

 عم فنع ىف ةيرشبلا نحنلا تاعامج ربكأ هيف سفانتت ال ىذلا ىملاعلا ماظنلا اذه

 ىلع ذخؤت نأ نكمي ةملوعلا  مالس ىف ةراجتلا لدابتت امنإو ,ةنميهلا لجأ نم اهضعب

 . عيمجلل حبرملا سفانتلا ىّكَُت ؛تارارقلا نم ةليوط ةلسلس ةورذ اهنأ

 ىلإ عوزنلا اضيأ كلذك نكل ء رشبلا ىف ًايعيبط فنعلا نوكي دق ,ىرخأ ةرابعب
 سفن الو ةلزنملا سفن ةبراضتملا ةيعيبطلا لويملا هذهل سيل .هييجرتو هيف مكحتلا
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 ب ناسإلا قوقحب عباسلا لصفلا

 نس ىلإ ةجاحلا اومهفتي نأ رشبلا نم مهزكرم ىف نوركفي نمل نكمملا نم .ةيولرألا
 لثم ,ةيمهأ رثكأ ةيعيبط تاياغ لجأ نم فنعلا حبكل تاسسؤم ءاشنإو نيناوق
 .حبرلاو كلمعلا ىف ةبغرلا

 نإ .ةيسايسلا مّظْنلا نم حلصي ال ام ىلإ انهيجوت ىف أضيأ ةيرشبلا ةعيبطلا مدخت

  ةلماشلا ةيحالصلل وأ «براقألا باختنال ةرصاعملا روطتلا ةيرظنل ميلسلا مهفعلا

 اهنأل ,ىئاهنلا اهلشفو ةيعويشلا سالفإب ؤبنتلا ىلإ اندوقيس  لاثملا يبس ىلع
 .ةصاخلا ةيكلمللو براقألا ليضفتل ىعيبطلا ليملا مارتحا نع تزجع

 ةيريغ رغاشم ركبللاثأ عن ةعوتلاو هم نئاك تاسنإلا ناي نيكراش لراك لدا
 ةيعويشلا لؤدلا تاتايس تيب ةديقعلا هذه ىلعو : لكك ناسنإلا سجاوحت

 مازتلالاو ءبرحلا ةلودل ةلئاعلا ءاضخإو .ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ لتم .اهتاسسؤمو

 .ىم اعلا ىلامعلا نماضتلاب

 ةيريغ دوجو زدراودإ نياو .ىس .ف لغم ءروطتلا ورظنم هيف ضرتفا تقو ءاج
 طوغض درجو دض تلداج براقألا باختعنا ةيرظن نككل .عونلا ىوتسم ىلع

 انت ةيريغلا ه1 دلو نع ليدز ترففا اننإ ةعايجلا ئرصم كغ متت ةيباطتا
 رشبلا نوكيس .ةيلاتلا لايجألا ىلإ مهتانيج ريرمت ىلإ دارفألا ةجاح نع اساسأ

 امأ : براقألا نم مهريغو ةلئاعلا دارفأل ةبسنلاب ًاساسأ نييريغ ريسفتلا اذه بسح

 مهتالئاع نع ًاديعب تبسلا مايأ اوضقي نأ ىلإ مهعفدي ىذلا ىسايسلا ماطنلا

 .ادج ةقيمع ةمواقمب ٌلباَقَيسف لطبلا ىمانتيفلا بعشلا باسحل نولسعي

 ريشي :ةسايسلا عم ةيرشبلا ةعيبطلا اهب رفضنت ىتلا قرطلا قباسلا لاثملا حض

 مهحلاصم عابتا ىف سانلا قح مرتحي ىذلا ىسايسلا ماظنلا نأ ىلإ براقألا باختنا
 كانه نيرخآب اونعي نأ لبق نيبرقملا ءاقدصألاو ةلئاعلاب نونعي نأ ىفو ةيمخنشلا
 هريغ نم اعابشإ رثكأو ًاليغشت لهسأو خسرأ نوكيس ماظنلا اذه ملاعلا ىف اديعب

 اهنإ : قوقحلا نم ةقيقد ةدحاو ةمئاق ىلمُت ال ةيرشبلا ةعيبطلا . كلذ لعفي ال امث

 ةيجرلونكتو ةيعيبط تائيب عم لعافتت ذإ ةنرم تقولا سفن ىف ى مهوةدقعم

 ةكرتشملا ةيتحعلا اهتيرشب انل حمست امك .دودح الب ةعّيط تسيل اهنكل .ةفلتخم

 تا ٠ ١



  ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةيياهن ----....

 ماظن هنأ ىلع ؛ ىدادبتسالا مكحلا لثم : ىسايسلا ماظنلا نم ةنيعم اروص طقسن نأب

 .اعويش اهرثكأو عفاود نم هسحن ام قمعأ بطاخت ىتلا ناسنإلا قوقح نإ .ملاظ

 .ىسايسلا ماظنلل نيتملا ساسألا ءاهريغ ال ءىه نوكتس ,كولسلاو .تاحروسطلا

 ىف ةيلاربيللا ةيلامسأرلا تايطارقوميدلا نم ريبك ددع دوجو ىف ببسلا رسفي اذه

 تايروتاتكدلا نم طقف ةليلق ةلقو .نيرشعلاو دحاولا نرقلا ةيادب دنع ملاعلا

 .ةيكارتشالا

 .ةسايسلاو ةلادعلا نع مث نمو  ناسنإلا قوقح نع ثدحتن نأ نذإ ايحتسملا نم

 .عونك رشبلا عقاو نع ميهافملا ضعب انيدل نوكت نأ قود يودع قالخألاو

 رشبلا . ىسكراملا _ ىلجيهلا ىنعملاب هوجوم خيراعلا 00 دنيك تو

 .تاذلا ريوحت ىلع ةرداق ةيفاقث تاناويح مهنأل مهكولس اولكشي نأ ىف رارحأ

 كولسلا ىفو رشبلل ىسحلا كاردإلا ىف تاريغتلا نم لئاه ردق ىف خيراتلا ببست

 رصاعم تامرلعم عمتجم نم ا رامثلا عماج دئاصلا عمتجم نم درف ودبيل ىتح

 تامظنملاو ةيرشبلا تاسمؤملا ريوطت جعنأ . نيفلتخم نيسنج ىلإ نايمعني امهنأكر

 ىلع ادويق عضت ةعيبطلا نكل .ةفلتخم ةيرشب ةيقالخأ فقاوم ,نمزلا عم .ةيفاقثلا

 ىنيتاللا رعاشلا لاق امك وأ .ةنكمث نآلا ىتح تناك ىتلا ىتاذلا ريوحتلا غاونأ

 ةدئاع عرست ام ًامئاد اهنكل / ًاديعب ةعيبطلاب ىقلت نأ ةارذمب كلدكمي ؛سا

 لجر عم ةليبقلا لجر لباقتي امدنع فرغت ضيمو نم ةحسم امئاد ىقبتس .كيلإ
 .تنرتنإلا

 اذه وه امف .ةعيبطلا نع ىقيقح موهفم ىلع زكترت ناسنإلا قوقح تناك ام اذإ

 مل ؟ ناسنإلا كولم نع فورعم وهام لك ردقت ةقيرطب هفيرعت نكميأ ؟ مرهغملا

 كانه. اهتيهاملافيرعت ىتح الو ,ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةيرظن نآلا ىتح مدقأ

 نَمماضيأ ةعيبطلا ءاملع نيب ن مكلو ,ةيعامتجالا مولعلا ىف ةداع- نورينكلا

 نأل جاتحن انإف انه نمو .ىنعم تاذ ةروص ىأب ةيرشب ةعيبط دوجو نوركدي

 .انعونل ةبسنلاب نوكي دق اذامو ,عونلل زيمملا كولسلا ,ىلاتلا لصفلا ىف .صحفن
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 ةعيبطلا
00 

 . هيرشبلا
 هو ٠

 نم هذَهْل اي :ءالبنلا نويقاورلا اهيأ اي ؟ ةعيبطلل ًاقفو ؟وشيعت نأ نوديرتأ'
 ىلإ ةيلابُم ال ءدح دعبأ ىلإ ةفرسم ,ةعيبطلاك انايك اوروصت ! ةعداخ تاملك
 ةرفقمو ىه ةبصخ ,لدع الو ةقفش الب ةلع الو فده الب ,ىدم ىصقأ
 نأ نكمي فيك  ةوقك اهتاذ ةالابماللا اوروصت ؛ تقولا سفن ىف ةبلقنمو
 ؟ةالابماللا هذهل اقفو اوشيعت

 : هشعين خيرديرف
 ثيبخلاو بيطلا ءاروام



 0707.7 ةيجولونكتويبلاةروشلابقاوع ناسنإلاةياهن

 ةيرشبلا ةعيبطلا ىلع امامت زكترت ناسنإلا قوقح نأ ىلع ةجحلا نآلا ىتح تضرع

 ىلإ رظنلاب .برغصسملا نم نكي مل امبر . حلطصملا اذهب هيبعأ ام ددحأ نأ نود

 ةعيبطلا موهفم لظي نأ ,ةسايسلاو ميقلاو ةيرشبلا ةعيبطلا نيب قيثولا طابترالا
 شاقتلا مظعم راد .نيريخألا نينرقلا ربع ديعب دح ىلإ ايفالخ أرمأ هتاذ ةيرشبلا

 .عبطتلاو عبطلا نيب لصافلا طخلا عضن نيأ : ةميدقلا ةيضقلا لوح ىديلقتلا

 رحن ًاريشك نازيملا هيف لوحت نيرشعلا نرقلا رخاوأ ىف ٌرْخَآ فالخلا اذهب لدبتسا
 ام ةنورملا نم هيف كولس ىرشبلا كولسلا نأب ةوقب نوريشكلا لداجيل ؛عبطتلا ةجح

 ؛ةايحلا مولع ىف رصاعملا مدقتلإ عمر .ىنعم الب اموهفم ةيرشبلا ةعيبطلا لعجي
 ةعيبطلل داضملا فقوملا ىقب نإو ريخألا فقوملا اذه نع عافدلا ةبوعص تديازت

 سانلا رجهي نأ ىف هلمأ نع ًارخؤم برعي ,ىئيبلا , خيلريا لوب اذهف :ايح ةيرشبلا

 . ىنعم الب موهفم اهنأل «ةدحاو نب ةيرشبلا ةعيبطلا نع امامت ثيدخحلا
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 ةيرشبلا ةعيبطلا: نماثلا لصفلا

 ىه ةيرشبلا ةعيبطلا : ىتآلا وه ةيرشبلا ةعيبطلل همدختسأس ىذلا فيرعتلا

 ال ةيثارولا لماوعلا نع ةجتانلاو رشبلا سنج زيمت ىتلا صئاصخخاو كولسلا عوسجم

 :ةيللا» اماوغلا

 ةقيرطلا سفنب حلطصملا اذه ماختسا ىننإ .ريسفتلا ىن ضعب ايمث ةملك ىق ةحتست

 ىجوزلا طابرلا ًالغم) عونلل زيمملا كولسلا نع قالخألا ءاملع اهب ثدحتي ىتلا

 لوح عئاش مهَف ءوس ةمث . (ناتويمناروألاو ًاليروغلا ال اولا روفصعلاو رازهلا زيمي
 لك نأ قحلاو . مراص ىثارو ديدسحت ىلإ عملت ةملكلا نأ ىهو ,تاويحلا ةعسيسط

 باختنالا نكي مل : عونلا سفن لخاد ًالوقعم ًايابت ٌرهظُت ةيعيبطلا ى تئامخا

 وه تاذلاب اذهو .كلذك رمألا نكي مل ول ًانكمم ىروطتلا فيكتلا وأ ىعيبطلا
 ٌدرفلا ملعتي نأ نكمملا نم ناك ال :ناسنإلاك ,ةيفاقغلا تاناويحلا عم عضولا

 ةفيب سك عيسو رتكأ قركيس امهتح كرلتسلا ىف نيايتلافإف :ةروخي نأو كرلسلا

 الا ١



 مسن ا 7 7- ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهن

 ذه .ىفاقثلا ملعتلا عم ةرداقلا ريغ تاناويحلا ىف ثدحي امث ربكأ لكشب درفلا

 عيزوت طيسو نم بيرق ئش ىلإ ريشي هنإ_ ىئاصحا عانطصا وه زيمت ام نأ ىنعي

 . صئاصتخلا وأ كموللا

 ؛سانلا لاولعأ ىف نيابتلا نم ريبك ردق : حوضوب .كانه . نايبتإلا لوتا دع

 عيزوتلا مسا نويئاصحإلا ديلع قلطي : اهيزوت :ةزصفع أ لخاو لوطلا ىطعيس

 كانوا زووكادلا تارك اجاج حرب هاي ناك اذإ .( سرجلا ىنحنم وأ) ىعيشلا

 مسرلاب ناطنحار , ١متر لكشل كشلا) ىتآلاك ل كش رهط .مويلا ةدحتملا تايالولاب

 .(طقف حيضوتلل امه

 لوطلا همسا ئش ءدب ىذ ئداب كانه سيل .ةديدع ءايشأ تاينحنملا انل ىكحت

 انيخوت اذإف . ءطسوعم هلو طيسو هل ةريشعلا ىف لاوطألا عيزوت نكل ؛ئعيبطلا

 .عونلل ريمت لارطالل عيزوت كانه امنإو غونلل زيمملا لوطلا وهام ةمث سيلف ةقدلا
 - - عدم

 دق . قالمعللو مزقلل فيرعت اضيأ كانهو . ةقلامع ك كانهو مازقأ كانه نأ فرعي انلك

 ع

 .طسوتملا نم لقأ نييرايعم نيفارحنا دعب أدبت ةيمزقلا نإ ًاطابتعا ىئاصحإلا لوقي

 الو مازقألا ال . نكل . طسوتملا نم ىلعأ نييرايعم نيفارحنا دعب أدبت ةقلمعلا نأو

 ذوذشلا ىلع ةلالد نالمحت ناتملكلا ناتاهف ءاذكه اوُرِّيَمي نأ نوبحي ةقلامعلا

 ىنعي ام هلك اذه ىف سيل نكل .مهمصو ىلإ وعدي ىقالخأ ببس نم سيلو .راعلاو
 طيسولا نوكيس : ةيرشب ةريشعل عونلل ةزيمم لاوطأ نع ثدحتن نأ وغللا نم دنأ

 لكش اضيأ فلتخي دقو .ةليفلا وأ ىزنابمشلا طيسو نع ًافلتخم ىرشبلا عيزوتلاب

 تاينحنملا طيسو ديدحت ىف ارود تائيجلا بعلت .نيابتلا ةجرد  سرجلا ىنحنم

 هنع فلتخي روكذلا ىنحنم ىف طيسولا نأ ةقيقح نع اضيأ ةلوكسم ىهو ءاهلكشو

 . ثانإلا ىنحنم ىف

 طسوتملاو ءر مصَقأ فصنو هنم لوطأ فصن ٠ نيت ىلإ ةريقعلا يري ىذا لا ر ييراو

 .اهددع ىلع ًاموسقم ةريشعل ثعلا ىف لاوطألا لك عومجم ره
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 ةيرشبلا ةعيبطلا : نماثلا لصفلا

 ءاديقعت رثكأ ةقيقحلا ىف رمأ عبطتلا عم عبطلا اهب لعافتي ىلا ةقيرطلا نكل

 طقف سيل .ًاعساو ًانيابت نيابتي ةفلتخما ةيرشبلا تاعامجلا ىف لوطلا طسوتمف

 ىلإ عجري اذه نم ريثكلاو .ةينثإلا ةيعامجلاو ةلالسلا ببب امنإو سنجلا ببب
 .نييبوروألا ىف هريظن نم ًاريثك لقأ لايجأ ذنم نيينابايلا لوط طسوتم ناك :ةئيبلا
 .هنسحتو ءاذغلا ريغت عم .ةيناشلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةردف ىف . عفترا هنكل

 نيسحتو ةيداصتقالا ةيمدتلا عم هلك ملاعلا ىف لوطلا طسوتم عفترا دقف امومعو

 و ١6٠.٠ ىماع نيب ام ةيطمن ةيبوروأ ةلود ىف لوطلا تاعيزوت انراق اذإ .ءاذغلا

 . ؟ مقر لكشلاب ةئنيبلاك تاينحنملا نم ةعومجم ىلإ لصنسف ٠

 عزوعت اهتاذ ةطس ىلا لاوطألا ؛ناسنإلا لوطل ًادحاو ًاطسوعم ررقت ال نذإ ةعيبطلا

 طيموتم عقترا كقنو“ ةيتيبلا لداوعلا نم:نيدع ريغوءاذغلا ىلع ءانايكط اعيززت

 عورد مقطأ ىري فحتلل رئاز ىأل حضي امك .ىطسولإ روصعلا ذدم اريشك لرطلا
 اهزرقت ادودحت :نيابتلا ةجردل ادودح كابه تأ ريغ نورفلا كلنا رف تاموقلا
 رصقت ال نوترميسف .ةيرارح تارعس نم مهيفكي امم ةريشع تمرح اذإ :تائيجلا

 ال مهتنمس تدادزا ؛تارعسلا نم ًاداز ةرمف دعب ميل انمدق ام اذإف .مهتاماق

 تناك .(ةمدقتملا لودلا ىف مويلا عضولا وه اذه نأ لوقلا نع ىنغ) .مهلارطأ

 لاجرلا نكل ء ١8٠٠ ماع لجرلا نم ًاريشك لوطأ 7٠٠٠ ماع ةيبوروألا ةأرملا

 ةيأل وأ .ةريشع ةيأل ةيعقاولا تاطسوتملا نإ .ءاسنلا نم لوطأ مومعلا ىلع نرلظي

 : نكمملا نيابتلل ةيلامجإلا ةجردلا نكل «ديعب دح ىلإ ةئيبلا اهددحت .ةيخيرات ةرتف

 .ةعيبطلا مث نمو ,ةثارولا جئاتن نم امه ؛ثانإلاو روكذلا نيب قورفلا طسوتمو

 ةيرشبلا ةعيبطلل ىئاصحالا فيرعتلا اذه لثم نأ اوفرع اذإ ضعبلا هدصي دق

 هلمعتسا امك ةيرشبلا ةعيبطلا موهفم وأ ءحلطصملل عئاشلا مهفتلا عم ضراعتي

 انيأر اذإ .حلطصملل ةقد رثكأ مادختسا قحلا ىف هنإ .ةفسالفلا نم هريغو وطسرأ

 ةقث نوخي نأ ناسنإلا ةعيبط نم نإ نيقّلعم انسوءر انززهو ةوشر ذخأياصخش
 ىنعي اذه نإف :ةعيبطلاب ىسايس ناويح ناسنإلا نأ وطسرأ دكؤي امدنع وأ ,نءانلا

 ادارفأ فرعي انّلُك .نييسايس سانلا لك الو ,نيشترم مهلك اوسيل سانلا نأ انمض

 لا 4 ١



 ديس سس ةيجولوتكتوييلا ةروثلابقاوع ناسنإلا ةياهف

 ايلامتحا نركي نأ امإ ةيرشبلا ةعيبطلا نع ريرقتلاو ؛ كنلاب وأ ةنامألاب نوفصتب

 لوح ايطرش نوكي نأ وأ (تقولا مظعم سانلا مظعم هلبقي ام لوح اريرقت ىنعن)
 تاءارغإب اوهجوو ام اذإ) .مهتئيب عم سانلا اهب لعافتي نأ لمعحي ىتلا ةقيرطلا

 . (ةوشرلا نولبقي سانلا مظعم نإف .ةليس

 ةعيبطلا دض

 نأ ىلع ةنهربلل نينسلا ربع داقنلا اهمدق ججحلا نم ةضيرع تائئف ثالث كانه

 .هل دوجو ال ئش ىلإ ريشي ره وأ للضم موهفم ةيرشبلا ةعيبطلل ىديلقتلا موهفملا
 ىلإ اهدر نكمي ةيقيقح ةماع ةيرشب ميهافم دوجو مدعب ءاعدإلاب اهنم لوألا قلعتي
 ةحصلا لضفت تافاقثلا لك نأ ةقيقح :ًالثم) هفات اهنم دوجوملا نأو :ةعئاش ةعيبط

 .(ضرملا ىلع

 ىف ةماع اهنإ لاقي ىتلا صئاصخلا نم ريثكلا نأب لَه ديفاد ىقالخألا لداجي

 .كاذ الو اذه عقاولا ىف تسيل ,ةصاخ ىرشبلا سنجلل ٌةَرْيَمُم اهنإو ءرشبلا

 : ةغللا ىتح كلذ لمشير

 الو نوملكتي ال رشبلا ّضعب . رخل لك نيب ٌةيرشبلا ةغللا عزوت ال

 -ام ىنعمب  اونوكي ال دق ءالؤه لثمو . ةغل هيْمَسُن دق ئش ىأ نومهفي

 ىذلا ىجولويبلا عونلا سفن ىلإ نومتني عبطلاب مهنكل ؛قحب أرشب
 هنأ ىنعن .نولمتحم ةغل_ ومدختسم مهنإ ... انم ةيقبلا هيلإ ىمتنت

 فررظلا مهيلع تبقاعتو ةفلتخم ةيثارو بيكارت مهل تناك ول

 هكلتمت امب ةهيبش ةيوغل تاراهم باستكا نم اودّكمتل ٌةبسانملا ةيئيبلا
 عقاولل ةضقانملا ةلاحلا هذه سفن قبطن نأ نكمملا نم نكل .انم ةيقبلا

 ىزئابمشلل نوكي ىنعملا اذه سفنبو .اضيأ ىرخألا عاونألا ىلع
 .ةغللا باستكال دادعتسالا

 اهسفن عزوت ال ىتلا عونلا صئاصخ نم ريشثكلا كانه نأ ىلإ هبنيل له ىضمي
 فارحناو دحاو طسوتم ةروص ىف فصوت نأ نكمي الف مث نمو ,ىعيبطلا عيزوتلا
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 ع ةيرشبلا ةعيبطلا: نماثلا لصفلا

 نكلولل8 وأ8 وأ وأ0 امإ درفلا نوكي : كلذل لاثم مدلا عيماجم .ىرايعم

 اندلا لخاد َةَرِّيَمُم تاليلأ رظانت عيماجملا هذه8. و0 نيب ام اطسو نركي ال ادبأ

 كانه .قّلْغُي نأ وأ حتفي نأ نكمي رزلا لخمك ربعي ال دقو اهنع ربعي دق ىرشبلا

 ال اهنأل نكلو «ةنيعم رئاشع لخاد َّلقأ وأ ًاراشتنا رشكأ نوكت دق مد عيماجم
 ةمث . عونتلل ري مذ اظن وع يرجي ذأ كيلا نمف (لرطلاك ر الصنم لكشت

 حافلا نيب ام نيابتي ًالثم دلجلا نول : لَصْنُم ةروص ىف اهسفن عزوت ىرخأ ى تئاصخ

 .زوُطلا وأ ىرذلا نم ةلسلس لوح تالالسلا ىف دقنعتي هنكلو .رمسألاو

 ةياغلل اقيض ًافيرعت مدختسي هنأل عداخم لدج .غاعلا موهفم دض لدجلا اذهو

 وأ ةماع مد ةعومجم نع ثدحتن نأ عيطتسن ال انأ حيحملا نم .ماعلا ةملكل

 ىنعن ةيوئفلا تاريغتملا نويئاصحالا هيمسي امث ىه مدلا عيماجسف .ةطسوتم

 نأ لوقعملا نم سيلو ال «ةبّنرملا ريغ ةَرِّيَمْلا تائفلا نم ددع ىف عقت ةعيصخ

 لوطلاك ,ءىرخألا صئاصتخلا نم ريثكلا نكل .ئئجذومن دلج نول نع ثدحتس

 .تاذلا ريدقتو ةيناودعلاو ءاكذلاك ,ةيجولوكيلا تافملا نم ريثكلاو .ةوقلاو

 طسوتم لوح ًايعيبط ًاعيزوت :ةريشع ةيأ ىف ءاهسفن عزوتو :لصتم ةروص ذخنت
 فارحنتالا ىمسي اموأ) طسوتملا اذه لوح ةريشعلا نيابت ىدم امأ .دحاو

 فارحتالا رْغَص املك ,طسوتملا ةيجذرمن ىدمل ءام ىنعمب :سايقم رهف ( ىرايعملا
 .ةيجذومن رثكأ طسوتملا ناك اسلك ىرايعملا

 نأ هزلي ال .ئرشبلا ماعلا ]شم موهفم هب مهفي نأ بجي بجي ىذلا قايسلا وه اذه

 اَنِإ .اعلا نم رِبَبعُت ىتح رفصلا ىواسي (ىرايعم فارحنا) نيابت ةعيصخلل نوكي
 الب دلوت ةرفاط رغنُك ثانإ ضعب كانه نأ كشال .داكلاب الإ اذه لشم دحن نل

 ال قئاقحلا هذه لثم .نورق ة ةثالث اهسوؤر ىفو ناريغلا ضعب ًاضيأ دلوت امك ؛بارج
 .نانرق اهل ًايجذومن ناريشلا نأ وأ ةرغنكلا تاموقم نم بارجلا نإ اهلوق اوغل ل اعجب

 فارحناو ءةَرِّيَمَم طسوعم ٌةطقن اهل نوكت نأ ةماع ٌةصيصنخلا ربتعت ىك مزلي

 . مقر لكشلابأ ىنحنملا ىف حضوملاك ئش ًايبسن ريغص ىرايعم

 التت



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -----

 «ةليوط نيتسلو .ًارارم همدق ام وهف ةيرشبلا ةعيبطلا موهفمل ىناغلا داقتنالا امأ

 ددحي ال (هاند) نئاكلل ىئارولا بيكرتلا نأ هاوحفو ,نيتنيول دراشتير ةثارولا ملاع

 نإ .(اندلا نم رمألا رخآ ىف ىمانتي ىذلا ىقيقحلا نئاكلا) هرهظم لماك لكشب
 ركذن مل اذإ_ انحمالمو ىدسجلا انرهظم ىتح لكشت ىتلا ىه ءانتثارو ال ءانتائيب

 ىف ًابيرقت ىوتسم لك ىلع ةئيبلا عم تائيجلا لعافعت .انكولسو ةينهذلا انتلاح

 موهفم ورصانم ةداع هدكؤي ام ًاريشك ّلقأ ُدْدَحُت ىهف مث نمو ,ىحلا نئاكلا ىمانت
 .ةيرشبلا ةعيبطلا

 ةعيبطلا هددحت ىذلا ,لوطلا طسونم ةلاح ىف كلذ ىلع ًالانم لعفلاب ائيأر دقلو

 نأب ةطقنلا هذه نيتنويل حضوي .ةيذغتلا لماوع نم هريغو ءاذغلا بناجب .ًايئزج
 .ًايئارو ةقباطتم حبصت ثيحب ىّبَرُت ىتلا نارعفلا :ىرخألا ةلثمألا نم ًاددع دروي
 مئاوتلا عباصأ تامصب .ةئيبلا ىف مسلل ةفلتخم تاباجتسا بيجتست ,هذه ىتح

 ريغتي :لابجلا ىلع ومدي تاتابنلا نم عون كانه . ةقباطتم نوكت ال ًادبأ ةقباطتملا

 نيدييلو نأ ًاديبج فورعملا نم هب ومدي ىذلا عافترالا بسح ًامامت ىجراخلا هرهظم

 5 ًايلقعو ًايدسج نافلتخي نيصخش ىلإ نالوحتي ةيئارولا بهاوملا سفن نالمحي

 تاردخما ىطاعتت وأ برشت تناك اذإ ام اهمحر ىف نيدجلا دوجو ءانثأ مألا كولسل

 نأ لبق ًاركبم أدبي هتئيب عم درفلا لعافت .ًارج ملهو ... فاك ريغ اهؤاذغ ناك وأ
 ةجيتن  ججحلا هذهل ًاعبت ىه ةعيبطلا ىلإ اهوزعن نأ بحن ىتلا صئاصخلا ؛ دلوي

 .ةئيبلاو ةعيبطلا نيب دقعم لعافتل

 ةفلتخما عيزوتلا تاينحنمب عبطتلاو عبطلا نيب تاذلاب فالخلا اذه حضون نأ نكمي

 عيزوت وه " لكشلا ىف ! ليوطلا ىنحنملا نأ لاغملا ليبس ىلع دجنس .لكشلا
 لك نأ (ىعقاو ريغ ًاضرف ) ضرَتُفا ةريشع ىق (ذ م) ءاكذلا لماعمل ىضارفا
 ءاذغلاك ذ م ىلع ةرثؤملا لماوعلاب قلعتي اميف تائيبلا تاذ نوهجاوي اهدارفأ

 ح ميقل ىعقاولا عيزوتلا نكل ءايثارو ىأ ءايعيبط انيابت لثمي اذه .هباش امو ميلعتلاو

 ةريشعلا نأ ةقيقح لا دكا ىلإ ترن كار د رع د

 ىنحنملا .ءاكذلا ىف رث ا ضعبلا ديفتو اهدارفأ نم ضعبلا ىلإ ئست
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 ل ةيرشبلا ةعيبطلا: نماثلا لصّقلا ب سمسلمسمضصماسصلا

 دادزا املك . طيسولا نع دعبألا تافاسملا ىلع رثكأ ادارفأ لمحيو . نخئثأو رصقأ

 .ةثارولا رثأ نع ًايبسن ةئيبلا رثأ دادزا املك نيينحنملا نيب لكشلا ىف فالتخالا

 موهفم لطُت داكت ال اهنكل ,هيلإ بهذت ام ّدح ىلإ ةحيحص نيتنويل ةجحو
 ريغت نأ ةئيبلل نكمي : لوطلا ةفص ةشقانم ىف انرشأ امكو .ةيرشبلا ةعيبطلا

 ةنيعم دودح تحت وأ قوف ناسنإلا لوط عفدت نأ عيطتست ال اهنكل ,ةفصلا طسرنم

 تلازال . لاجرلا طسوتم نم ربكأ ءاسنلا لوط طسوتم لعجت نأ اهنكمي الو ال

 ةئيبلا نيب ةَيْطَخ ةقالع ًاريثك دجنس انأ مث . سيياقملا هذه عضت ىتلا ىه ةعيبطلا

 ًايعيبط ًاعيزوت ًاعزوم ىثارولا نيابتلا ناك ام اذإ نَمْضَت رهظملاو ىئارولا بيكرتلاو
 دادزا ءانزاذغ نست املك : ىنعن .كلذك رخآلا وه ىرهظملا نيابعلا نوكي نأ

 طاقن لوطلا تاينحنمل لازت ال . (رشبلا سنجل ةيطمنلا دودحلا لخادر انلوُص

 ال ةيرشبلا صئاصخلا مظعم .ةئيبلاب اهرثأت ةقيقح نم مغرلا ىلع ةديحو ةطيسر
 وكي ال ورفلا .هناكم عافترا بسح امامت ًافلتخم ودبي ىذلا لبجلا تاب هبت

 برق اوشاع اذإ ميشايخ اولمحي نلو .دراب خانم ىف اوبر مه اذإ لافطألا دلج
 .رحبلا

 صئاصخلاو كولسلا عون ىف رثؤت ةئيبلا تناك اذإ ام وه سيل نذإ ماهلا فالخلا

 نع ىناشلا لصفلا ىف امشدحت .رثألا اذه ِرَدَق ىف امنإو ,ناسنإلا سنجل ةيجذوسنلا

 نم 17١ ىلإ لصي ام نأ ىلع سرجلا ىنحنم امهباتكب نياتشنريهو ىاروم ديكأت

 ىقيقحلا مقرلا نأب هؤالمزو نيتنويل لداج .ةئيبلا ىلإ ال ةثارولا ىلإ عجري ذ م نيابت
 ًارود الإ ةياهنلا ىف بعلت ال ,مهيأر ىف :ةيثارولا لمارعلا نإ لب ءًاريثك اذه نع لقي
 ىلع اهيف ناك نيتنويل نأ ودبي نكل ,ةيبيرجت ةيضق هذه .ذ م ديدحت ىف ةياغلل اليئض

 دكؤي .مئاوتلا تاسارد ىلع زكترملا ءايجولوكيسلا لاجر نيب عامجإلا نإ :أطخ

 هنأ الإ .نياتشنريهو ىاروم هب لوقي ام لقأ ريدقتلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ةجحلاب
 2/5٠ 85٠/. نيبام عقي

 داكي ىقيسوملا ناسحتسا ؛ًاعساو انيابت كولسلا وأ ةفصلا ثيروت ةجرد نيابتت

 صقر لثم ىئارو ضرم ىلع رثأ ْىأ ًابيرقت ةئيبلل سيلو ؛ةئيبلا رثأ نم هلك نوكي

 اا



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 ةفص تناك اذإ ًادج ماه رمأ ام ةفصل ىثارولا قمعلا ةميق ةفرعمو .نودجنعنه

 ىنحنملا تحت نكلوأ ىنحنملا قوف ةقطنملا ىف دارفألا نأ ضرَتفي :ذ م لثم ةيرهوج
 اذإ .مهتكيب ببسب امغإو ةعيبطلا ببسب سيل كانه اودجو دق مهنأ ضرتفي .اأ

 ا ا ا ا

 ةسايسلاو ميلعتلاو ءاذغلا نم ةفيلوت قيرط نع ||| ىنحنملاب ًاهبش رشكأ ئش

 .ةيعامتجالا

 لك ىلع  رهظملا ددحت ال ةيئارولا بيكارتلا نأب_نيتنويل ةجح ىرست امني

 ىلع الإ قبطنت ال داكت عونلل ةيطمنلا ةعيبطلا دقن نم ةثلاغلا ةئفلا نإف :عاونألا

 ملعتلا ىلع ىنبملا مهكولس ريوحت مهنكمي ةيفاقث تاناويح رشبلا نأ ىنعأ ءرشبلا

 نيابتلا نأ ىنعي اذه .ةيثارو ريغ قرطب ةيلاتلا لايجألا ىلإ ملعتلا اذه ريرمت ىلعو

 ام ةيرشبلا تابارقلا مظن حوارتت :رخآ عون ىأ ىف هنع اريشك ديزي رشبلا كولس ىف

 ةبارقلا مظن ىف دجوت ال ةقيرطب .دحاولا دلاولا تالئاع ىلإ تالالسو تاعامج نيب

 نأب ةيرشبلا ةعيبطلا دض دينعلا لداجملا خيلريا لوب لوقي .رازهلاو اليروغلاب
 ىف نينطاوملل انأب لداجي اذكه_ةدحاو ٌةعيبط انل نوكت الأ ىه اننعيط

 تحت شيعلا اودوعت نم عئابط نع فلتخت ةيرشب عئابط ةقيرعلا تايطارقوميدلا

 دق نيينابايلا نم نيريثكلا عئابط نأ ظحالي رخآ عقوم ىف هدجنو ,تايروتاتكدلا

 ةلمجب اَنرْكَذُي اذه .ةينابايلا برحلا مئارج ءاشفإو ةميزهلل ةباجتسا ًاريثك تريغت

 تريغت هوحن وأ ١1٠١ ربمسيد خيراتب :فلوو اينيجريف تاياور ىدحإب ةزراب
 ديرتنا ةعيشلا

 نييعامتجالا نيرسفملا ةيؤر نم ةفرطتم ةروص ريركتب ةطاسبب خيلريإ موقي
 تذخأ ىتلاو ءاماع نيسمخ ذنم راشتنالا ةعئاذ تناك ىتلا كلت .ىرشبلا كولسلل

 نأ حيحصلا نم .ةديدجلا ثوحبلا جئاتن عم ةريخألا دوقعلا ىف جيردعلاب ضْوَقَعَت
 ىتحو ىدغلا ناطرم نم اءدب .ْئش لكل 'تانيج ةيضقل ةيبعشلا ةفاحصلا ةيطغت

 َرْكَذُن نأ ديفملا نمو ,ةيجولويبلا ةيمتحلاب ًاثطاخ ًاكاردإ سانلل َتَلَقَن دق «ةيناودعلا

 نكل .انتايح ىف ةمهم ًاراودأ نابعلي نولازي ال ىعامتجالا بيكرتلاو ةفاقشلا نأب
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 ل  ةيرشبلا ةعيبطلا: نماثلا لصفلا 2-2-5 ل لل

 لعفلاب اهلخاد ىف لمحت امنإ ءىثارو ءاكذلا لماعم نم 4٠ 8٠+ دأب انتفرعم

 ةمشف انرابتعا ىف ةفاقثلا انذخأ ول ىتح انأ ىنعتو .ذ م ىلع ةفاقثلا رثأل 'ريدغ

 .ةثارولا هددحت ذ م :ل ىرهرج نوكم

 .ملعتلا ىلع ةرداق ةيفاقث تاناويح رشبلا نأل ةيرشب ةعيبطل دوجو الأب لوقلا نا

 نيداجلا نيرظنْلا نيب سيل .ةيهاو ةجح ىلإ دنتسي هنأل هساسأ نم لضم لدج وه
 نأ مهتعاطتسا ىف نا وأ .ةيفاقث تانئاك رشبلا نأ ركنأ نم ةيرشبلا ةعيبعلل

 وطسرأ دكأ .مهتايح ةقيرط ةغايص ىف فارعألاو ميلعتلاو ةيبرعلا ام

 ةقيرطلاب راهدزالا ىلإ ايكيتاموتوأ اندوقت ال ةيرشبلا ةعيبطلا نأ ةجحاو ليلدلاب

 ىلع فقوتي ناسنإلا حاج نإ .طولبلا ةرجش ىلإ طولبلا ةزوج اهب وسنت ىتلا
 انلخادب لئاضفلا أشنت اذه ىلعو : دمععب رشبلا اهبستكي نأ دبال ىذلا . لئاضفلا

 ىلإ لصنل .اهيقلت ىلع ةردقلا ةعيبطلا انيطعت ؛ ةعيبطلا كاهتناب الو ال . ةعيبطلاب ال
 نيناوق نيابت ىف اذه ىدرفلا ىمانتلا نيابت سكعني .فرعلا قيرط نع لاسكلا
 ةلادعلا نينارق نإف .ةيعيبطلا ةلادعلا همسا ئش هوجو ةقيقح مغربف :ةلادعلا

 هذهل نيناوق ةباتكبو ؛ندملا ءاشنإب مهضعب موقي نأ ةلادعلا ناقتإ بلطت .ةريغتم

 ديلا نم ايعيبط ىرقأ ىنميلا ديلا نأ دجن امئنيب هنأ وطسرأ ركذ .اهفورظ قفاوت ندملا

 ةفاقنلا : اا يتم سحلب قسرا ميش ىز كتل ضد ملا

 امل وطسرأ ماظن ىف حيسف ناكم نذإ كانه .اهرهقت نأ نكميو :ةعيبطلا ىلإ فيضت

 . ىخيراتلا روطتلاو ىفاقثلا نيابتلا مويلا هيسسن

 نم ةعومجم درجم ةطاسبب سيل لقعلا نأ ءامهالك ءوطسرأو نوطالفأ دقتعا
 ةفرغملا ءارو يحج ال داهج نب وب رغااع | «ةوالولا هد اهلج وفل كارعتلا

 نع كلذ دعب ةايحلا ىفو ؛ةيبرعلا لالخ نم بابشلا ىف ىمني نأ بلطتي ةمكحلاو

 لثمأ ةقيرط وأ ؛ فارعألا نم ةدحاو ةعومجم ىلَمُي ال ىرشبلا لقعلا . ةربخلا مكارت

 ناهربلا طمن ىنعن) ىهيدبلا طمدلا مسا دعب اميف طناك هيلع قلطأ اميف ةايحلل

 وأ ةلادعلا ةعيبط نع ىفسلف ريكفت ىلإ جولولاب رشبلل حمسي هنكل . ( ىضايرلا

 مهتئيب ىلعو ةريغتملا ريغ مهتعيبط ىلع ىنبت ةقيرط ,ةايحلل قرطلا لضفأ نع
 ةقفاوتم ةفرعملا لجأ نم ناسنإلا داهجل ليدعتلل ٌةلباقلا ةفصلا هذه تناك ةريغتملا
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 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -----

 ؛نييكيسالكلا نييسايسلا ةفسالفلا دنع لُكَشَت اهنإ ؛ةيرشبلا ةعيبطلا موهفم عم
 .ةيرشبلا ةعيبطلا هنوربتعي اميف امساح اءزج ,ةقيقحلا ىف

 ةعيبطلا ىهام
 ؟نذإةيرشبلا

 كولسلا لوح ةيبيرجتلا فراعملا نم اننوزخم ىلإ ًاريبك أردق ةايحلا مولع تفاضأ
 نم ضعبلا ىلإ ةيناث دوعن نأ ًالعف قحتسي رمأل هنإ .ةيرشبلا ةعيبطلاو ىرشبلا
 تحت دمصي اهيأ ىرن نأ اننكمي ذئدنع .ةيرشبلا ةعيبطلل ةيكيسالكلا تاريسفتلا

 ءوض ىف ريوحتلا ىلإ جاتحي اهيأو ءضحذد دقو ودبي اهيأو ؛ةديدجلا دهاوشلا لقث
 مهنيب نم ناك ءاذهب اوموقي نأ لعفلاب ءاملعلا نم ددع لواح .مويلا هفرعنام

 باتك لواحي .تراهنا ىرالو نوسليو.وأ دراودإو زوير ليئاكيمو زرتسام رجور
 وطسرأ ماظن ضْوَقي مل نيوراد نأ َنّيبُي نأ ٌئنوراَذلا ىعيبطلا قحلا'نونعملا تراهنآ

 ديضعت ىف ةرصاعملا ةينورادلا ايجولويبلا مدختست نأ نكمملا نم هنأو ءىقالخألا

 نم ةمئاق تراهنآ عضو .ةيعيبطلا لئاضفلا لوح وطسرأ تاءاعدا نم ريثكلا
 .ةيرشبلا ةعيبطلا زبمي ىذلا اعلا 'نم ٌرَبْتعَت ةيعيبط ةبغر نيرشع

 ةياغلل ةريصق نوكت نأ امإ وحنت ىهف ,ةيفالخ مئاوقلا هذه نوكت نأ بلغألا

 نم مهألا نكل .ةيمومعلا ىلإ رقتفتو ىغبني امث رثكأ ةيعون نوكت نأ وأ ,ةماعو
 وحن هابتنالا بيرصتل انّلمع وه «ةيلاحلا انضارغأل ةبسنلاب لماشلا فيرعتلا

 ناسنإلا لالج ةيضقل مهفت ىأل ةبسنلاب ةريطخ هذهف ,ةدرفتملا انعون صئامخ

 رشبلا نحن ليمن ىتلا ةيعونلا ةصيصنخلا ,ةفرعملاب أدبن نأ انل ناك امبر .ةيساسألا

 .اهب رخفلا ىف فرسن نأ ىلإ
 المت ءاضيبلا ةحفصلا

 ىرنس امك ,قلعتي ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةريخألا نينسلا ىف هانفرع امث ريثكلا

 مهبولسأ رشبلل .ًاينهذ روطتنو ملعتنو سحُ اهب ىتلا انعونل ةزيّمملا قرطلاب ءًالاح
 ليدعتلل لباق بولسأ ,نيفلدلاو ايلعلا ةدرقلا بولمأ نع فلتخي ةفرعملا ىف صاخلا

 ةذودخ ليدعتلل نكوذإ :اهغيمجت نك ىلا فراغلا ف
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 ل  ةيرشبلا ةعيبطلا»: نماثلا لصفلا

 قالغتسالاو .ةيديلقت .ةيعقاولا ةيرشبلا تاغللا .لاثم حضوأ ىه ةغللا تناك امجر

 ةيحان نم .ةيرشبلا عيماجم ا نيب ام لصففت ةعساو ةوه ربتعي تاغللا نيب لدابتملا
 ةنيعم ةيجولويب صئاصخ ُهُمُكحتو عئاش رمأ تاغللا ملعت ىلع ةردقلا نإف ىرخأ

 موقي ةقيمع ىبب كانه نأ ١988 ماع ىكسموش موعان حرعقا .ىرشبلا خسلل

 تافص ىه ةقيمعلا ىنبلا هذه نوكت نأ ةركف امأ . تاغللا لك ىف ةلمجلا ءائب اييلع

 ”قاطن ىلع ةلوبقم نآلا تحبصأ دقف ًايثارو ةجمربمو ةلصأتم ةيرطف خملا ىماسل

 ىف تاغللا ملعت ىلع ةردقلا رهظت نأ نمضي ام ىه ءةفاقثلا ال :تائيجلا .عساو

 .غولبلا نس لصو ام اذإ لحمضت مث «لفطلا ىمانتل ىلوألا ةنسلا لالخ ام ةلح م

 ديضعتلا نم ًالئاه أردق ةيرشبلا ةفرعملا نم ةيرطف رَوُص دوجو ةركف تتلت

 ناك . ةضراعملا نم ريبك ردقب ًاضيأ تهجوو اهنكل . ةريخألا نينسلا ىف ىبيرجتلا
 ميدتسملا رثألا وه -ىنوسكسرولجنألا ملاعلا ىف اميسال  ةضراعملا هذه ىف ببسلا

 ريرقعب زشبلا مهفب قلعتي لاثم اكول أدب .ةيبيرجتلا ةيزيلحإلا هتمردمو كول نرخ

 .ةيقالخأ راكفأ دجوت ال تاذلابو ,ناسنإلا لقع ىف ةيرطف راكفأ دجوت ال هنإ لرقي

 ددعتملا رتويبمكلا نم عون وه خملا : كولل ةريهشلا ءاضيبلا ةحفصلا ىه ىه

 .ةيسحلا تانايبلا نم هل رهظي ام لباني نأو بعوتسي نأ نكمي ىذلا تالامعتسالا

 .ةدالولا دنع ضيبأ نوكي هرهوج ىف ةركاذلا كنب نكل

 .نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح ةياغلل ةباذج ةركف ءاضيبلا كول ةحفص تيقب

 اذه مدق .رئيكس .ف.بو نوسطاو نوجمل ةيكولسلا ةسردملا اهعطقتلا امدنع

 50 عاونألل ةيعون مّلَعَت بيلاسأ دجوت ال هنأ اهادؤم ةيلاكيدار رثكأ ةغيص ر ريخألا
 عم اهعبّتت ىتلا ةقيرطلا سفنب ةآرملا ىف اهسفن كردت ةمامحلا لعجي نأ نكمملا نم

 لبقت :١ باقكعلاو ةمئالملا ةباثإلا ةمامحملا تحنم اذإ .ناستإلاو ايلعلا ةدرقلا ْ

 نويجولوبورثنألا لداج .ءاضيبلا ةحفصلا ضْرَف ًاضيأ ًةئيدحلا ةيفاقثلا ايجولورشنألا

 لك ىف دجوت ال ةيعامعجا ىنب ىه نوللاو نمزلا ميهافم نأب اولداج ام نيب نم -
 ىلإو لاجما اذه ىلإ ىثحبلا ديكأتلا نم ريبك ردُق نييضاملا نيليجلا ربع هْجَو .ةفاقث
 ىف عقوتملا ريغو ذاشلاو ردانلا نع ثحبلا ىلإ َهّجَو :ةيتفاقفلا تاساردلا لاجم
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن -

 لطبي ماعلا نوناقلل ًادحاو ءانغتسا نأب ئكوللا حارتقالا تحت ,ةيفاقشلا تاسرامملا

 .نوناقلا

 ىف ءثوحبلا تلَدبَتسا . حماك موجهل ءاضيبلا ةحفصلا ةركف ضرعتتف نآلا امأ

 وضعك خملا نع ًايأر ءاضيبلا ةحفصلاب ءايجولوكيسلاو ةيفرعملا ةيبصعلا مرلعلا

 عقاولا ىف كانه .ناسنإلا سنجل درفتم اهمظعم .ةفيكم ةيفرعم ىنبب ئلم ىودحو

 ةيجذومن ةفرعم غيص غلبم قدأ ةروصب وأ ؛ةيرطفلا راكفألا غلبم غلبي دقام

 .عونلل ةيجذومن «ةيفطاع ةفرعملل تاباجتساو .عونلل

 ره :فيرعت ةلكشم  ًايئزج  ىه ةيرطفلا راكفألا نع كول ىأر عم ةلكشما
 ىف هرفم صخش لك هلمحي مل اذإ اماع وأ ايرطف نوكي نأ نكمي ئش الأب لداجي

 عقاولا ىف وهف ءلصفلا اذه ةيادب نم ةيئاصحإلا ةغللا انمدختسا اذإف .ةريشعلا

 اهفارحنا نأ ىأ ,نيابت الب نوكت نأ دبال ةيرطفلا وأ ةيعيبطلا ةصيصخلا نأب لداجي

 هذه لثم لمحي ام ةعيبطلا ىف ةمث سيل ءانيأر امكو ,نكل .رفص ىرايعملا

 فلتخيس  ىئارولا بيكرتلا سفن امهلو  ةقباطتملا مئاوتلا جوز ىتح :ةصيصخلا
 .محرلا لخاد اليلق ةفلتخلا فورظلا ببسب ئشلا ضعب امهرهظم

 ىهف :لئام فعَض نم ىناعت ىقالخألا ماعلا دوجو دض كول اهريغي ىتلا ةيضقلاو
 سانلا لماع :ىنعن ) ةيبهذلا ةدعاقلا نأب لداجي وه . «ىرفص نيابت ىلإ ةجاح ىف
 اهريغو ةيَحيسسلل عاتفلا ادبلا ىه ىلا عةيلداجلا ىإ: هيك رلماعي ذأ بت انك

 .نوريثكلا اهكهتنيو لب .بوعشلا لك اهمرتحت ال ةدعاقلا هذه .ملاعلا نايدأ نم

 عنمي ال ءاذه ىتح .ءابألل ءانبألا بحو امهئانبأل نيدلاولا بح نأ ىلإ ريشي وه

 ىنعملاب ةيرطفلا راكفألا نع ثدحسي نأ ديري هنأ وهو .ىرخأ فيرعت ةلكشم ىف كول عقو

 مهفي نأ نكمي ال هنأب لداجي . مكلافطأ ىلع اوظفاح .ءابآلا اهيأ اي: لثم ةيظفل ةلأسمل قيقدلا

 ال هنأ حيحص . .نوتاقلا عاّنصو نوناقلا نع موهفم نود بجاولا نع .ةلمجلاب نمْضمْلا ىنعملا
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 اهينعت ىتلا ميقلا لصو ىف ةيلاتلا ةوطخلا امأ .مهل لضفألا نع اثحبي نأ ىلإو امهلافطأ ةيامح
 .امئاد ثدحي ال رمأ وهف فطارعلا هذه
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 ل ةيرشبلا ةعيبطلا: نماثلا لصفلا

 لافطألا دأو نأ ظحالي وه .نينسملا ءابآلا لتق وأ لافطألا دأو لثم :ةركنملا مئارجلا

 .ىرخأ تاعمتجمو نامورلاو قي ةيرغإلا دنع مدن ام نرد سرامي ناك

 تافاقثلا ىف ةماع ةيبهذلا ةدعاقلل ةحيرصلا ٌةيرغللا تاغايعلا نوكت الدق

 تافاقثلا نم ةلقو ؛ةيلدابتلا نم ًاعون سرامت ال ةفاقث نم ةمث سيل نكل .ةيرشبلا
 ملا سلا زو ىقالخألا كولسلل ًايساسأ ًانوكم اهلعجت ال ىتلا ىه طقف

 تينا ملعتلاب بسعكي كولسل ةجيعن ةطاسبب تسيل هذه نأ ىلع ةيوقلا ججحلا

 تافاقثلا ربع طقف سيل ةحضاو ةيلدابتلا روص ضعب نأ ز رفيارت تربور ثاحبأ

 «ةيرشبلا ريغ ةيناويحلا عاونألا نم ةلسلس كولس ىف ًاضيأ امنإو ةفلتخما ةيرشبلا

 باختنا ةيرظن نإف . لكشلا سفنبو .ةيثارو ابابسأ اهل نأ ىلإ ريشي ىذلا رمألا

 .ىوبألا بحلل ىروطتلا ءوشنلا رسفت ةيساسألا براقألا
 ءراغصلا دأو نع ىناويحلا كولسلا تاسارد نم ددع ةريخألا الا

 تافاقشلا نم ةليكشت ىفو :ناويحلا ملاع ىف عساو ل كتيب نيزامي هنا تب

 انقفد اذإ انأ كلذ .كول فده تبغي مل تاساردلا هذه نم ايأ ا

 فورظ ىه هكرحي ام نأ رثكأو رثكأ حضتيسقف .راغصلا دأو ةسرامم ىف رثكأ رظنلا

 ةياعرل ةيوقلا ةيعيبطلا ةيوبألا فطاوعلا َلْفْعُت نأ نكمي فيك رسفت ةيئانثتسا
 لسن نم صلختلا ديدجلا قيفرلا وأ مألا جوز ةبغر : فورظلا هذه لمشت .لافطألا

 صوم, روخدلل يناقنلا ليهفتلا ؟ عئالا اقرقفاوأ اهطرضيا مألا مأي ؛هسفانم

 نم نيب اماسأ :لافطألا دأو هيف ْسَراَمي ال اعمتجم دحن نأ بعصي . ههوشت وأ لفطلا

 زئارغ دوست لافطألا ةيبرتب دراوملا حمست امغيحو ؛ عمتجملا ةيكراريه عاق ىف مه

 .هدن نود سراَمي ام اردان لافطألا دأو نإف ؛كول هب لاق امث سكعلا ىلعو . مهتياعر

 بجشي هنكل ًايملاع ثدحي ئش : ةضيرعلا هتروص ىف ذخأ اذإ لتقلاك نذإ دأولا

 .هتبقارم مشتو ايملاع

 تاجاح نع نمزلا ربع َرَوَطَت ءىعيبط ىرشب ىقالخأ ىنعم كانه ,ىرخأ ةرابعب
 قح ىلع كول ناك .ًايعامعجا ًاعون اوحبصي نأ مهل ناك نيذلا ,تاينارشبللا

 ةدرجم ةيقالخأ راكفأب دلون ال اننإ لئاقلا قيضلا ىنعملاب ءاضيبلا ةحفصلل ةبسنلاب
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 ةيجولونكنويبلاةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ----

 ةيقالخأ ءارآ نيوكت هجوت ةيرطف ةيفطاع ةيرشب تاباجتسا كانه نأ ىلع .ةزهاج
 مسا طناك هيلع قلطأ امم ءزج اهرودب هذه .ًايبسن ةلئامتم ةقيرطب عونلا ربع
 حسمت ىتلا عقاولا كاردإل ةيرشبلا قرطلا ىنعن  ىناطبتسالا ىعولل ةيروصلا ةدحولا

 ةديحولا ىنبلا امه نامزلاو ناكملا نأ طناك دقتعا .ىنعملاو ماظنلا كاردإلا اذه

 ىرن نحن .ةمئاقلا ىلإ رخآ ا هدع فيضن نأ عيطتسن انكل ,تاذلا ىعول ةمونحملا
 ًاقحب ةغللا برعثو ؛هجولا ىلع تاريبعتلا كردنو ,ةحئارلا عم بواجتنو ؛ناولألا

 «ماقتنالا عباتنو ,ةيلدابتلاب لغشننو ,ةنيعم رطاخم بنجتنو ,عادخ ليلد نع

 موحل لكأو مراحملا نايشغ نم زئمشنو ءانيوبأو انلافطأ ىعرنو ,كابترالاب رعشنو
 دق روطتلا نأل اذه لك  ءايشأ نم كلذ ريغو ؛عئاقولا ىلإ ةيببسلا بسدنو .رشبلا

 ىف لاحلا وه املثمو .انعونل ةزيمملا قرطلا هذهب فرصتي ىك ناسنإلا لقع جمرب

 دنع لمحن انكل ءانتكيب عم لعافتلاب تايافكلا هذه ةسرامت ملعتن نأ انيلع .ةغللا

 . ىماتت ىك تجمرب اهب ىتلا قرطلاو ءاهريوطت ىلع ةئماكلا ةردقلا ةدالولا

 ةيرشبلاةيعونلا

 ناويحلا فوقحو
 رابتعالا ىف ذخأن امدنع ًاحضاو عونلل زيمملا كولسلاو قوقحلا نيب طابترالا حبصي
 ,ناويحلا قوقحل ًادج ةيوق ةكرح .ملاعلا لوح .نآلا كانه .ناويحلا قوقح ةيضق

 نم هذه ريغو راقبألاو ريزانخلاو كنملاو جاجدلاو ةدرقلا تاعامج نيسحت دشنت

 داوم ىلإ َلاَحُتو ,سبلُتو ءلَكْؤُتو .براجتلا ىف لَمْعَتسُتو ,حبذُت ىتلا تاناويحلا
 ىف كانه .اهتاذ ىف فادهأك ال لئاسوك ةفلتخم ىرخأ قرطب لماعتو .ديجعحلل

 لماعم لبانقلاب فصقتف . فدعلا ىلإ ةرورضلا دنع لوحتت ةفرطتم ةئف ةكرحلا هذه
 رتيب ةيجولويبلا تايقالخألا ْمِلاَع ىنب .نجاودلا زيهجت لماعمو ةيبطلا ثوحبلا

  رشبلا ةيناعون هيمسي امل هدقن ىلعو ناويحلا قوقحل جيورتلا ىلع هتريس رجنيم
 نأ ىلإ اندوقي اذه لك .عاونأ نم هادع ام لك قوف انعونل ةملاظلا ةاباحملدصقن
 ىطعأ نم :عبارلا لصفلا ةيادب ىف نوسطاو سميج هحرط ىذلا لاؤسلا حرطن

 ؟ اقح لدنمسلا
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 ةيرشبلا ةعيبطلا: نماثلا لصفلا

 قبطنت ال دق ىتلا ةباجإلا ,ةماقتسا اهرثكأو لاؤسلا اذه ىلع تاباجإلا طسبأ نإ

 ردع ١ حلم قبلا كاد ىرخلا تاك اع ازد مرت دار بح ب

 ةيقالخأ ةقيقح هذه . ىناعت نأو ملألاب رعشت ثت نأ نكمي تاناويحلا هذه نأ ىه .اروطت

 ةيقالخألا عفاودلا نأ مهفتن نأ نكمي .اهتبثي نأ افيلأ اناويح ىبري نم لكل نكمي

 أشدت .تاناويحلا ةاناعم ليلقت ىف ةبغرلا نع عبنت ناويحلا قوقح ةكرح ءارو

 ,ملاعلا ىف ةاواسملا أدبم عويذ نم_ايئزج  ةيضقلا هذه هاجت ةغلابلا انتيمباسح

 . تاناويحلا نع ةيبيرجتلا فراعملا مكارت نم اضيأ نكلو

 ةريخألا ةليلقلا لايجألا ربع ناويحلا كولس ىلع تيرجأ ىتلا ثاحبألا نم ريثكلا

 رفر .ناويحلا ملاع ةيقب نع اموي رشبلا لصفي ناك ىذلا حضاولا دحلا ةلازإب ىحوت

 نم فالسمأ نع ناسنإلا روطت ةركفل ىرظنلا سامألا عبطلاب نيرراد سلراشت

 تافصلا نم ريثكلا .ةرمتسم ريوحت ةيلمع ىف ىضمت عاونألا لك نأو ءايلعلا ةدرقلا
 ىعولاو لقعلاو ةفاقثلاو ةغللا لغم ناسنإلا سنجل ةدرفتم اهنإ اموي لاقي ناك ىتلا

 .ةيرشبلا ريغ تاناويحلا نم ةضيرع ةليكشعل اضيأ ةزّيمم نآلا تحبصأ- هباش امو

 ةردقلا ىنعن ةقاقنلا نأ ىلإ لاف هذ نينارف تايييترلا ملاعب لاحم ليبس ىلعت

 - ةيثارو ال لئاسو لالخ نم لايجألا ربع« ,ملعتلاب بستحملا كولسلا لقن ىلع

 عمي تانك يذلا سانسنلل ريهشلا لاثملا دروأ . اضحم ايرشب ازاجنإ تيل

 ءاملع نم ةعومجم ٌتظحال .ةريغص ةيناباي ةريزج نطقي ىذلاو 005
 تريباو اكيعتم ايابست نأ نيزتكملا نرقلا تايسمخ ىف نيتانابلا تاينيئزلا

 .رهنلا ىف سطاطبلا لسغ ةداع رْوَط دق (لوقلا اهل زاج نإ :ةدرقلا نيب نيتشيا
 بريت نع بارخلا ليزي نأ كيما نمونأ دعب اميق نيانمنلا اذه سنن يبيع

 نكت ملو ءًايثارو نيجمرَبم اسيل ناكولسلا ناذه . ءاملا ىف اهطقسمأ ام اذإ ر ميعشلا

 ظحلي مل ًادبأو ؛ سيناسنلل ىديلقتلا ماعطلا نم اضعب موي ريعشلا الو ى -طاطبلا

 بارتلا ةلازإو .سطاطبلا لسغ ةيلمع تظحول ,نكل .البق نيكولسلا نيذه دحأ
 درقلا ةافو نم نيدم عضب دعب ةريزجلا ىلع ىرخألا سيناسنلا نيب . ريعشلا نع

 ءالمزلا نأو .هءالمز مّلع دق هنأ ىلإ ريشي امث :نيتينقتلا نيتاه فشتكا ىذلا ىلصألا

 .راغصلا ىلإ امهوررم دف



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ----

 رخنلا نم ةغل اهل ءرشبلا ىلإ سيناسنلا نم برقأ ىزنابمشلا تاناويحو
 تاملكلا نم دودحم ددع مهفت ىلع رسألا ىف اهبيردت نكمأ دقو ء«حايصلاو

 دئاكم ذورقلا ةسايس هباتك ىف لاف ه» فصي .اهسفن نع ريبععلا ىلعو ةيرشبلا

 ةرمعتسم ىف روكذلل ىلوألا ةلزنملا ىلإ لصت نأ لواحت ىزنابمشلا نم ةعومجم
 .نرسمتلي ءاضعب مهضعب نونوخيو .تافلاحت ىف نولخدي اوناك .هدنلرهب

 سح ىزنابمشلل نأ ًاضيأ ودبي .ىليفايكيم اهفرعي قرطب ,نوقلمتي .نودجتسي
 :زرتسام ىشوس و درقلا ىف لاف هد حرشي امك ةباعدلا

 ءاطنالطأ برق .تايئرلل زيكر يي ةطحم ىلإ فويضلا لصي امدنع

 .ىزنابمشلا نم ىتعومجمل ةرايزب نوموقي ام ةداع مهنإف « لمعأ ثيح

 ىلإ .ايجروج اهمسا ىننأ ىهو ,ةلضفملا ىتبغاشم عرس ام اريشكو
 ايجروج رظتنت دقلو ءمهلوصو لبق ءاملاب اهمف ألمت ثيح ةيفدحلا
 :راوزلا برعقي ىتح قلغم اهمفو  رمألا بّلطت اذإ_ قئاقد عضب

 طقسي دقو لب زفقلار كحضلاو خارصلا عمسيف ءاملاب مهشرت ةأجفر

 . انايحأ ضرألا ىلع مهضعب

 تطاعت دق تناك .ايجروج عم فقوملا تاذ ىف ىسفن تدجو ةرم
 اهينيع ىف ترظن .ًائيش متكتت تناكو ,ةيفنحلا نم ءاملا ةعرج

 .كتيار: ةيدنلوهلاب ًالئاق ءارذحم ىعبصإب اهل ترشأو :ةرشابم

 .اهمف نم طقسي ءاملا ضعب تكرتو فلخلا ىلإ تهمتا روفلا ىلعو
 اهنأ دبال نكل .ةيددلوهلا مهقت اهنأ ىعدأ ال انأ .ىقابلا تعلتباو

 ! اهل ليسلا فدهلا نوكأ نل ىننأو :هيوتنأ امب تسحأ

 ام اذإ اضيأ لجخلاب رعشت ىه امنإو .طقف تْكنت نكت مل ايجروج نأ حضارلا

 نعطلل ًاضيأ امنإو .ناويحلا قوقح ةركف ديضعتل سيل ركذت هذهك ةلثمأ دجنس

 نوحضفي ذإ ءاملعلا ضعب برطُي . ةصاخلا انتلزنمبو اندرفتب ةيرشبلا تاءاعدالا ىف

 .نيدلا ىلع ةزكترملا كلت اميسال ,ةيناسنإلا ةماركلا نع ةيديلقتلا تاءاعدالا فيز
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 .ةيرشبلا ةعيبطلا : نماثلا لصفلا --

 ةماركلا ةركف ىف قحتسي امث ريثكلا كانه لازي ال : ىلاتلا لصفلا ىف ىردس اسكو

 ضعي اك راشب ذا ريكا زب ةعباو ةفيرتت درو و ركل يعول ةيناسنإلا

 ةيناسنإ نم نولمحي ام ىلإ ىفطاع لكشبو رشبلا ريشُي ام ةداع ةماهلا تافصلا

 ًالثم ةليفلا . ةكرتشملا ةيناويحلا نودصقي تاللاحلا نم ريثكلا ىف مهنكل .ةكرتشم

 ليف هذي يلع كرم اذإ هي ايلا وعاد دع يي رح يرام هب ايويج عردج

 ليفلا نيب - اديعب نكي نإ - اكرتشم اعيش ىوتل اديعب الاخ رمآلا بلطخ آل: كيف

 اذه ناك امبر) . ةنج دهاش وه اذإ عزفلاب رعشي وأ هل بيرق تول ىسأي ناسنإ نيب بو

 . (ةيناسنإ اهنأب ناويحلا ةيامح تايعمج انفصو ةقرافم ىف ف بلا مه

 هدودحو قحلا اذه ةهيبط نإف .طارفإب ىناعي الأ ىف قح ناويحلل ناك ام اذإ . نكل

 ىنعن  ناويحلا عونل ىجذومن وه امع ةيبيرجتلا انتاظحالم ىلع ةيلك دمتعت امإ

 رثكأ نيب نم ادحاو  ىملع دم مويلا ىتح عمسن مل .اهعئابط نع مزال مكح ىلع
 ايرمكب وأ زديإلا تاسوريف قوقح دضعت اججح مدقي ءاتمزت ناويخا قوقح ءاطشن

 نأ ىف ركفن ال اننإ .نييالبلاب موي لك اهريمدت ىلإ رشبلا ىعسي ىتلا ىالوك .!
 ءاهعضو كردت الو ىناعت ال اهنأ حضاولا نأل .ًاقوقح ةيحلا تانئاكلا هذه حسم

 اقوقح ملألاب رعشت ىتلا تانئاكلا حمم نأ ىلإ ليغ انإ ةيبصع ةزهجأ اهل سيلف

 ليبقلا اذه نم زييتو ءاهلامآ اهلو اهف اهفواخم اهلو ءرشبلاك : ملألا عقوتت ىهف . ربك
 لك رفد ًالغم كبلك قوقحو ءلدنمسلا قوقح نيبام قرفن نأ ىف مدخي دق

 .اديعس ملاعلا اذهب نوسطاو

 لاجم كانهف .طارفإب ىناعت الأ ىف ًاقح تاناويحلل نأ ةقيقح انْلبق ول ىتح .نكل

 نأ ىف ىتح ركفن ال ادنإ .ًارشب تسيل ىهف ءاهل َحْنَمُي نأ نكمي ال قوقحلا نم لماك
 .ةيرشبلا انقل امج نأ ةعويصمك اهكم ١ تادئاكل ذاك ةنيرجقتلا عدم

 نأ اهنكميو ,اهعونل ةيجذومن ةغلب اهنيب اميف لصاوعت نأ ىزنابمشلا دارفأل نكمي
 ال ًادبأ اهنكل ءاهيلع تَبْرُد ام اذإ ةيرشبلا انتاملك نم ًادج ًادودحم اددع نقتت

 امأ .مومعلا هجو ىلع ةيرشبلا ةفرعملا كلتمت ىه الو ال ,ةيرشبلا ةغللا نقتت نأ نكمي

 اهتيمهأ دكؤي اغإف «ةيرشبلا ةغللا اونقتي نأ ًاضييأ رشبلا نم ضعبلا عيطتسي الأ



 ةيجولونكنويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن --

 نوكلتمي ال ةعامجك مهنأل تيوصتلا قح نم لافطألا دعني :ةيسايس قوقحك
 نأ دجنم .تالاحلا هذه لك ىف .ىجذومنلا غلابلا صخشلل ةيفرعملا تاردقلا

 ةيحان نم رشبلاو «ةيحان نم ةيرشبلا ريغ تاناويحلا نيب عونلل ةزيُممْلا قورفلل
 .تاناويحلا هذهل ىقالخألا عضولل انمهفت ىف ىرصقلا اهتيمهأ .ىرخأ

 نانبأ ىلع ةديكتلا تايالرلاب تيوسنا نم ةيده بم امري ءانشلاو ةؤنلا ذا
 نكلو .ميلس وحن ىلع قحلا اذه ةسراممل ةمزاللا ةيفرعملا تاردقلاب نوعتمتي ال مهنأ

 قحلا اذه حْنمي ملو .تيوصتلا ىف كارتشالا مويلا مهنكمي ءانلاو دوسلا
 ةيرغللاو ةيفرعملا تاردقلا نع ًاييرجت هفرعن ام ببسب ؛لافطألل وأ ىزنابمشلل
 نوكت نأ نمضي ال نيتعومجملا نيتاه نم ىأ ىلإ درفلا ءامتناو .نيتعومجملا نيتاهل
 مهنكمي لافطألا نم ًاريبك ًاددع فرعأ انأ) ةعومجملا هذه طيسو نم ةبيرق هصئاصخ
 ةيافكلا هيف امب ديج ةردقلا نع رشؤم هنكلو (نيدلاولا نم مكحأ ةروعب تيوصتلا
 . ةيلمعلا ضارغألل

 سيل ةيناعونلا مسا_ناويحلا قوقح نع عفادملا_رجناس رعيب هيلع قلطأ ام نإ

 ةماركلا لوح داقتعا وه امنإو ءرشبلا لبق نم هسفن مدخي ًالهاج ًازيحت ةرورضلاب
 ىلع ةينبم ةيرشلا ةيعونلا نع ةرظن نماشسأ ىلع هنع عافدلا نكمي ةيرشبلا

 اندجو اذإ انكل .ةيرشبلا ةفرعملا ةشقانم دنع عوضوملا اذه ْتْسَمَل دقلو .بيرجتلا
 مث .ناويحخلا ملاع ةيقب قرف انعفري ةعيفرلا ةيقالخألا ةيرشبلا ةلزنملا هذهل اردصم

 نع رثكأ فرعن نأ ىلإ جاتحنس انإف .رشبك نييواستم تقولا سفن ىف انظفحي

 ءانعونل ةيجذومن طقف تسيل ىتلا ةيرشبلا صئاصنخلا نم ةيعرفلا ةعومجملا كلت

 نأ جاتحي ام فرعنس طقف ذئدنعو ,ذئدنع .رشبلا سنجل ةدرفتم ًاضيأ ىه امنإو
 .ايجولونكتويبلا ىف ةيلبقتسملا تاروطتلا دض ةيامح ىصقأ هيلون







 ةماركلا

 نأب ماودلا ىلع ةكردم :ةديدج ةيعيبط ةفلسف ليختن نأ نذإ نكمملا نمأ
 درجم وه امنإو اعقاو سيل ديرجتلاو ليلحتلإ نع ئانلا ئعيبطلا عوضوملا'

 ملعلا ... هيلطأ ام فرعأ نأ ىلع بعصي ؟ امئاد ديرجتلا ححصت «ةيؤر
 ام- تاوارضنخلاو نداعملا ىلع ىتح لمعي ل ىرطاخب رود يذلا دا

 مافي 1 هنإلإ رد امانا هسفن ناسنإلل ديدهت نم ثيدحلا ملعلا هب موقي
 . . لماكلا ركذتي هنإف ءءازجألا نع ثدحتي امدنع . عنقملا ببسلا

 1 ا ل ا

 الو ءاينطاب كردملا ريمضلا عقاو ةزيرغلا لوهجملا ئشلا ىلع هطلسي

 ىتملك عم ًارارحأ هٌعابتأ نوكي نل . ةزيرغلا ةئف ىلإ ريمضلا ريوحت ىنعي

 سفن ىف همزهت نأ نود ةعيبطلا مزهيس راصتخالاب . يي

 .ةايحلا رعس نم ىندأ رعسب ةفرعملا ىرتشيسو ,تقولا

 تاسنإلا قاقرتسا لاطبإ: سيول . سإ . ىس



 مسسسس 0072707077 ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 قيرط نع ةلآ ىلإ ناسنإلا ليوحت نإزشبلا خاسنتسا نع ىبوروألا سلجم ا رارق لوقي
 مث نمو «ةيرشبلا ةماركلل ضقانم رمأ وه ءايثارو نيقباطتم رشبل دْمعتْلا قيلختلا

 ميهافملا كلت نم موهفم ةيرشبلا ةماركلا .ايجولويبلاو بطلل ئطاخ مادختسا رهف

 ةايحلا لقح ىف لمعي نم لكو نويمايسلا مهلوح نم اهحرطي نأ بحي ىتلا

 .هرسفي نأ وأ هفرعي نأ هنكع ابيرقت دحأ ال نكل :ةيناّيسلا

 ىف ةبغرلا نم اهب طبتري امو ةيرشبلا ةماركلا ةيضق ىلع ةسايسلا مظعم زكرت

 امإ .مهتماركب نورخآلا فرتعي نأ رارمتساب نويلطي رشبلا نأ ىدعن .فارتعالا

 م حافكلاو . كلذ ريغ وأ ةيقرع وأ ةّيدْنِإ وأ ةينيد عيماجم ىف ءاضعأك وأ دارفأك

 نورخآلا اًنمرححي نأ ىف امئإو لام ىف عمطن ال اَنِإ :ايداصتقا سيل فارشعالا لجأ

 نم نوبلطي ةميدقلا دوهعلا ىف ماكحلا ناك .اهقحتسن ائنأ دقتعن ىتلا ةقيرطلاب

 سانلا نإف مويلا امأ ءدرول وأ روطاربمإ وأ كلمك ةيماسلا مهتميقب اوفرتعي نأ ريغلا
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 ل ةيرشبلاةماركلا:عساتلا لصفلا

 وأ ةاردزم البق تناك تاعامج ىف ءاضعأك ةيواستملا مهتلزمب فارتعالا نودي

 .نييلصألا نييكيرمألاو نيقوعملاو نييناركوألاو ايسنج ذاوشلاو ءاسنلا لتم ةطقاس

 هنا امو

 راشأ امك :ٌةبلاغلا ةراضحلا ٌةفطاع ىه مارتحالا وأ ةاواسملاب فارشعالاب ةبلاطملاو

 هينعي ام امأ .اكيرمأ ىف ةيطارقوميدلا هباتك ىف اماع ١7٠١ نم رثكأ ذنم ليفكرت

 نأ ىرورضلا نم سيل . ئشلا ضعب دقعم رمأ وهف ةيلاربيللا ةيطارقرميدلا ىف اذه

 سفن انتايحل نوكت نأ بلطن نأ وأ ةماهلا رومألا لك ىف نوواستم اننأ روصش

 وأ رازوم لغم درفل نأ ةقيقح سانلا مظعم لبقي . رخآ صخش لك لثم ةسيتقلا

 فارتعالا ىقلتي هنأو .مهل تسيل تاردقو ةبهومب ,نادروج ليئاكيم وأ .نيتشسيآ

 ةعزوم دراوملا نأ ةقيقح لبقن نحن .هتبهومب هزجنأ امع ىدقنلا ضيوعتلا ىتحو لب

 ةيواستملا ريغ ةفلتخما انتاردق نوسيدام سميج هيلع قلطأ امل ًاعبت .لدع ريغ ىغ
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 اس0 ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهن -

 د ل ا ا ل ولا ىلع

 . لكلا دنع ةدحاو تسيل بسكتلا وأ ل امعلا ةكلم نأو .نوبسكي امّب اوم مففتحي نأ

 ةفلتخم تالالس ىلإ ىمعنن اننأو .ةفلتخم انحمالم نأ ةقيقح اضيأ لبقد انأ مث

 .ةفلتخم تافاقث ىلإو .نيدلا نم سدج ىلإو .ةفلتحم تاينثاو

 س لماعلا

 هصئاصخ لكن باد درغلا اندرج اذ !اننأ ويف فارتعالا ىف ةاواسملاب دينعب ام امأ

 ىرشسم قحعست ةيرهرخ ةياسنإ اياجس نم ضعب ىقبيسف .ةيضرعلاو ةنراعلا

 ةقبللا .ةعلطلا . دلخا نول .نس لماعلا همسك و  مارشحالا ن :فادرجم ىسذأ

 .ةيعيبطلا درفلا بهارد ىتحو لب .ةيفاقثلا ةيفلخلا .ردنجلا .ةورثلا .ةيعامتجالا

 .ةيرهرجلا ريش صئاسخلا ةغفئاص ىلإ لاحت ةدالولا دنع ةئراط كتناصخ هده لك

 تايبسانملا ىف هتحتت مد اب ..عم اماعش :2مو جو زلا
 م 5 هما م اسلاا - -

 ١ * ب للملاف دسايلا لاجم ىفام ةيوناثلا ر تاعخلا هذه ىلع ءانب ٠ ةيشاستح سانا

 2 10 1 0 8 1 0 ١
 لا عيطتسن تنا .س لماعلل مهكتمشت ساسا ىلع سانلا لكل مارجحالا سفن ىلو

 ناك اذإ . نئاكلا ةتج نهد صلختست نأ وأ دبعتست نأ . بذعت نأ . اكأت نأ . دلع
 ع - 9 7 -_ د

 ْ 1 3 5 ةح ىف بنذم تنأف ناسنإ عم اده تلعف اذإ كنكل .س 00 تحج

 ناسنإلا قوقح تادئاكلا نم س لماعلا لمحي نم ىلع ىفضن الانن .ةيلاسنالا

 ف ةايحلاّ ح يعل نيغلاب اوناك اذإ -ةيسايسلا قوقحلاا ضيا امناو.طقف
 د 5 -39 ىنعت - ب ذي 2: سل 8 3-3 - هو

 كابترالاو نيدلار مالكلا ىف هيفوتح اهيف مرتحت .ةيطارفومد ةيسايس تاعستجم

 .ةيسايسلا ةكراشملاو

3-0 
 ةراثإ اياضقلا رثكأ نم ةدحاو س لماعلا اهيلإ بسنن ىتلا تانئاكلا ةرئاد تساك .

 اينيب نمو  تاعمتجما نم ريثكلا ىف س لماعلا ناك . ىرشبلا خيراتلا ربع ىدجلن

 ةعومجم صخي  خيراتلا نم مدقألا لحارملا لالخ ةيطارقرميد تاعستجا رفكأ

 تاقبطو .نيعم سنج نم اسانأ دعبتست ةيرشبلا ةلالسلا نهةيسيئرةريعص

 بريعو زجعو ضنخنم كاردإ تاذ اًيَوْهْسَو 3 لئابقو تاالالسو ةنيعم ةيعاسمجا

 تاقبط ىلإ .ريبك دخو .ةمسقم تاعمتجملا هذه تناك .هباش امو .ةيقلخ
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 ل 2 ةيرشبلاةماركلا:عسانلا لصفلا

 هنم لمحي ال اهضعب ناكو لب .س لماعلا نم هلمحت ام ردق ىف فلتخت ةيعامتجا

 ةاواسملا ىف نودقتعي نمل ةبسندلاب  س لماعلا نإف مويلا امأ . قالطإلا ىلع انيش

 امارتحا بلطتيو هلك رشبلا سنج لوح ةيهاز ءارمح ةرئاد مسري - ةيلاربيللا

 نم ىلإ لأ ةماركلا نم ىوتسم ْبسني هنكلو .ةرئادلا لخاد مه ن نم لكل ايوانم

 نوكت نأ هينعي امل قمعألا ىنعملا ,ةيرشبلا رهوج وه س لماعلا .ةرئادلا جراخ مه

 ةعيصخ نوكت نأ دبال س نإف ,ةماركلا سفن قحلا ىف رشبلا لكل ناك اذإ .ارشب

 : ىتأي نيأ نمو .س لماعلا اذه نذإ ره ام . عيمجلا ايكلتمي

 نانإلا قلخ . برلا نم ىتأي هنإ : ةياغلل ةطيسب نييحيسملل ةبسنلاب ةباجإلا
 رشبلا َك لهؤي ًاضعب ,هتسادق نم ًاضعب لمحي وهف مث نمو . برلا ةروص ىلع

 تا لك ىلع 0 رتحالا نم ىوتسمل

 ةدرجم ةليمو حبصيل عضخي عضْخُي نأ نكمي ال انم صخشلا نأ ىنعي ذه نإ ىناغلا لوب

 0 6 يلا ع را روع ااا ما كا

 كلتمي -.. هدادنأ عم سفنلاب ةيحضتو لفاكتو ةكراشم ةقالع لكشي نأ هتدارإبو

 قس الا هام هيدا هحور لضفب . اماكلا صخشلا

 ةيقطنملا ةمدقملا لبقي ملو (رخآ نيدب نيدي ال وأ ) ايحيسم صخشلا نكي مل اذإف
 نأب داقتعالل ىناملع سامأ كانه لهف :«برلا ةروص ىلع قلخ دق نانإلا نأب

 تاللواحلا رهشأ تناك امبر ؟ ةصاخ ةمارك وأ ةصاخ ةيقالخأ ةناكمل نرلهرم رشلا

 لماعلا نأب لداج ىذلا  طناك هب ماق ام ىه ةيرشبلا ةماركلل ىفلف ساسا عضول

 ىف نوفلتخي دق رشبلا نأ ىنعن .ىقالخألا رايخلا ىلع رشبلا ةردق ىلع زكتري س

 ردقلا سقنب نورداق ًاعيمج مهنكل ,ردنجلا ىف : ةلالسلا ىف .ةورشلا ىف .ءاكذلا

 نم مهدحو مهنأل ةمارك رشبلل .ىقالخأ نوناق بسح اولمعي ال رأ اولمعي نأ ىلع
 ىلع ةيعقاولا ةردقلا امنإو ةدارإلا ةيرحل ىتاذلا مهولا طقف سيل ةدارإلا ةيرح كلتمي

 ام وه ةدارإلا ةيرح دوجو نإ .ةيببسلل ةيرايعملا دعاوقلاو ةيعيبطلا ةيمدحلا زواحت
 تاياغ مهنأ ىلع امئاد اولماعي نأ دبال رشبلا نأب طناكل ةفورعملا ةجيتنلا ىلإ دوقي

 نو
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 نمو نوكلل ىداملا ريسفتلا ىف دقتعي نم لك لبقي نأ ةياغلل ابعص رمألا نوكيس

 ةماركلل ىطناكلا ريسفتلا  ىعيبطلا بهذملا ءاملع نم ىمظعلا ةيبلاغلا ءالؤه

 ًااع كانه نأب  ةيئانثلا نم ةروص لوبق ىلإ مهعفدي هنأ وهف ببسلا امأ ,ةيرشبلا

 ءاملع مظعم لداجيس .ةيرحلا هذه هددحت الو ةعيبطلا ملاعل ايازوم رشبلا ةيرخ

 ذاختا نأو .مهو ىوس عقارلا ىف سيل ةدارإ ةيرح هنأ دقتعن ام نأب ىعيبطلا بهذملا

 .ةيدام بابسأ ىلإ دري نأ نكمي ةيسايسلا تارارقلا

 اهريغ ال ةنيعم تانوروينلا نم ةعومجم نأل رخآلا دعب ًائيش لعفي نأ درفلا ررقي

 عاضوأ نم ناك ام ىلإ ةينوروينلا تاقالطالا هذه درت نأ نكمملا نمو .قلطنت-

 دنع اهنم اديقعت رثكأ رشلا دنع رارقلا ذاختا ةيلمع نوكت دق .ةقباس ةيدام

 عاونأ نع ىقالخألا ىرشبلا رايخلا زيمي عطاق دح ةمث سيل نكل .ىرخألا تاناوّيحلا

 دوجو ىلع ليلد ىأ هّسفن طناك مدَقُي مل .ىرخألا تاناويحلا اهذختت ىتلا تارايخلا

 ةعيبط لوح ةتحب ةيلمع بابسأل ىرورض ضرف ةطاسبب اهنإ لاق .ةدارإلا ةيرح

 .دينع ىبيرحت ملاع ىأ اهلبقي نأ بعصي ةجح هذهو  ةليغفلا

 ةردقلاك لمت

 تعقو . اذه نم ىتح قمعأ ىلإ ثيدحلا ىعيبطلا ملعلا اهريثي ىتلا ةلكشملا ىضمت

 ةئاملا مظعم ربع ثيدحلا ملعلا موجه تحت ىرشب زهوج ئمسي ام دوجو ةركف سفن

 سيل عاونألا نأ ةينورادلل ةيساسألا تاديكوتلا مهأ نيب نم .ةيضاملا ةنس نيسسخو

 انك ام نأ ىأ) عاونألا دولخ ىف دقتعي وطسرأ ناك امسي هنأ ىنعن ءرهرج اهل

 اذه نأب دكؤت نيوراد ةيرظن نإف ( ريغتي ال ئش عونلل ىجذومنلا كولسلا هيمسن

 لْغَمي امنإ عونلل ىجذومن وه ام : هتكيب عم نئاكلا لعافتل ةباجتسا ريغتي كولسلا
 نوكيس امو ًالبق ناك ام امأ ؛ىروطتلا هنامز نم ةديعم ةدحاو ةظحل ىف عونل ةطقل

 ةيلمع هجوت ةينوك ةيئاغل دوجو الأ دكؤت ةينورادلا تناك امو .فلتخمف ادعب

 ةيروطتلا ةيلمعلل ايضرع اجتنم الإ سيل عونلا رهوج ودبي ام نإف .روطتلا
 . ةيئاوشعلا
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 ل  ةيرشبلا ةماركلا:عساتلا لصفلا

 صئاصنخلا ىوس سيل ةيرشبلا ةعيبطلاب روظنملا اذه نم -هيمسن انك ام نإ

 تضم ماع فلأ ةئام وحن ذنم تغرب ىعلاو انعونل ةزيمملا ةيرشبلا تايكولسلاو

 ناك امدنع_ئروطتلا فيكتلا رصع مساب روطتلا ويج ولو يب هيمي ام لالخ

 دنع حرعقي اذه .ايقيرفأب انافاسلا ىف نورثاكتيو نوشيعي ثيدحلا ناسنإلا فالسأ

 لئاشفلا يلإ ليد ةماخ ةلرش ادب نبل ةيرخدلا ةعيبفلا داو هياقكلا

 :ًالثم له ديفاد لداجي .ًايخيرات ةضراع اهنأل .ميقلاو

 امبر .ةيمهألا هذه لك ىرشبلا اعلا دهوجول نوكي اذامل ىرأ ال ىننإ

 نومدختسي اوناك امبر ءاهتنراقم نكمي تامصب مهدحو سائلل ناك

 نم تئش ام مهل وأ ,ةيقيقح تاعمتجم ىف نوشيعيو تالآلا

 امإ ىه مهب طبرت ىتلا تافصلا نم ريثكلا نأ دقتعأ ىنكل .تافص

 تاعيزوت نإف ,ةيرهوجو ةيقيقح تناك ول ىتحو .ةغراف ىه وأ ةفئاز
 .ةيروطت تافداصم درجم ىه- اهمظعم ىف  ةصاخب تافصلا هذه

 نكمي ماظن دوجو ةركف فيز حضفي نأ لواحي ذإ دكؤيف رفليس ىل ةثارولا ملاعامأ

 :هضوقت نأ ةيثارولا ةسدنهلل

 وهو .(فده وحن اهجوم) ًاموتحم أرمأ ًادبأ ررحتملا روطتلا نكي هل
 تاريغتل ةباجتسا درجم ةطاسبب هنإ- مدقتلاب أطبترم ةرورضلاب سيل
 مدطصا ىذلا بكيوكلا نإ ول . اهب ؤبتلا نكمي الةن يعم ةيعيب

 انه نكي مل امبرلف .ءىضمو هب مد اهآع نويل نكس ديم انك زب

 ةرورضل اب سيل وهف ىعيبطلا ماظنلا ناك ايأو .قالطإلا ىلع رشب

 لخدت نأ ىلإ ىعيبطلا ماظنلا نم اءزج ىردجلا سوريف ناك .ابيط
 .ءانفلا ىلإ هب عفدف ناسنإلا

 ىلع له بتك .ىعيبطلا رهوجلا فيرعت نع زجعلا اذه نم نابتاكلا عزجي مل
 ىلع :ناسنإلا قوقح ةيمهأ لغم ىف ًائيش ميقأ نأ اريثك ىنكبري ؛لوقي لاثملا يبس
 نف يبسلا يش نع رهعا كن ةيرعلا ةعيطلاع و هديك همن زد تافداعي
 ىك نيلئامتم ًاعيمج نوكن نأ ةرورض ىف ًالثم ببسلا مهفت نع زجعأ .اهتيمهأ
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 ةيجولونكتويبلاةروشلابقاوع ناسنإلا ةياهن

 ىتلا ةيئارولا ةسدسهلا نم فواخملا رفليس ىردزي ,هتيحان نم .قوقح انل نركت

 ناسنإ ٌلَظَي نل . ىعيبط ماظن ىف نودقشعي نم وأ ةينيدلا تادقتعملا ىوذ دوارت

 : اهل اديس ودغيس لب ,هتانيجل ادبع لبقتسملا

 ىف ةفدصلل كرتاميف مكحتتن ال اذال؟ ةصرفلا لغتسن ال اذام
 انلافطأ ةايح نم ىرخألا ىحاونلا لك ىف مكحتن اننأ قحلا ؟ىضاملا

 ضعب ىفو ؛ةيوق ةيئيبو ةيعامتجا تاريثأت قيرط نع مهتايرهر
 ىأ ىلع .كازوربلاو نيلاتيرلا لغم ةيوق ريقاقع مادختساب تالاحا

 درفلا رهرج ىلع ةيباجيإلا ةيثارولا راثآلا ضفرت نأ نكمي نذإ ساسأ
 ؟ ىرخأ ةليسو لكب هءانبأ ديفي نأ ىف بألا قوقح لبقن انُكب ام اذإ

 ؟ ةردقلا هذه لغتسن ال اذامل

 دوجو ةركف نع ىلختلا جئاتن هيلع نوكت دق ام ىلإ رظنلاب أدبن انعد .انسح

 ةبسنلاب جئاتنلا .اعيمج رشبلا نيب ام طبري ىذلا :ىرشبلا رهرجلا وأ ء.س لماعلا

 مجاهي نم لك ابيرقت اهب مزتلي ىتلا ةركفلا كلت ءاوس اعيمج اننأب ةللدملا ةركفلل

 ءاوس اعيمج نوكن نأ مزلي ال هنأب هيأر ىف قح ىلع لَه ناك .ىرشبلا رهرجلا ةركف

 ةمساح ةدحاو ةصيصخ ىف ءاوس ًاعيمج نوكن نأ مزلي نكل  قوقح انل نوكت ىك
 ةعيبطلا ىلع ناسنإلا قوقح ءانب نأ اريغك هقلقي . ةيواسعم قوقح انل نوكت ىكل

 جذومنلا نع فلتخي ىسنجلا مههِيج جوت نأل ايدج اطارتقلا يي اق اهي ةفحلا

 وه ذاوشلا حلاصل ٌةجح هيلع ىَبَت نأ نكمي ىذلا دحوألا ساسألا نكل ىعيبطلا

 نم مهأ ىرخأ ىحاون ىف اضيأ رشب مهنإف ىسنجلا مههيج يجوت ناك ام ايأ هنأب ل !ادجا

 نوكي نلف ,ةكرتشملا ةيضرألا هذه ىلع رشعن نأ عطتسن مل اذإف .سبجلا عوضوم

 صخش ىأ نع فلتخت تانئاك عقاولا ىف مهنأل .مهدض بصعتن الأ ىف ببس ةمث
 .لررخأ

- 

 ةسدنهلا تاردق مادختسا ىلع فهلتملا وهو  رفليس ىل دجنس لكشلا سغنب

 قلخ ىف لغتست نأ لامتحا هعور دقو كلذ مغرب هدجنس  رشبلا نيسحت ىف ةيثارولا

 شتير نيج : اهامسأ ,سانلا نم ةقبطل ويرانيس مسر .سانلا نم ايثارو ةقوفتم ةقبط
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 ل ةيرشبلا ةماركلا:عسانلا لصفلا

 ىتح مهلافطأل ةيفرعملا تاردقلا نيسحتب ةرباتم ىف موقت (ةسيفنلا تانيججا ىوذ

 .القتتس اعوت وتوكل قرتكللا ردجلا ةيقب د دع ميلصفتل

 ريغ رثاكت ةقيرطب دّلون انلعمت دق ايجولونكتلا نأ وه رفليس عور ام رشكأ ناك

 لا

 ةيقالخألا مومهلا لجرلا ِضْفَر .دلوت مل ًادبأ مأل ًالفط ىطعتل .دعب دلوي مل ىشنأ
 : لبقتمملا ىف ةيثارولا ةسدنهلا نأشب ىديلقتلا ىقالخألا ماظنلل وأ نايدألا اكل

 اذإ اننأ مهف دق هنأ ودي ال . رشبلا نيب ةاواسملل ديدهت هنأ ىأر ام ىلع دكا هنكلو

 ىوذل هتضراعم هيلع ىنبي نأ نكمي ساسأ ىأ كانه نوكي ن ءلف هتامدقمب انيلس

 وذ قوقح نم عفرأ اقوقح مهسفنأ ارحنمي دق مهنأ ةقيقح وأ ةسيفنلا تانيجلا

 لك نيب عئاش تباث رهوج دوجو ةمث نكي مل اذإ . .(روب نيج ) ةنيكسملا تانيجلا

 قلخن ال اذاملف : ةيرشببا ةلبانملل ةضرعو اديابتم رهوجلا اذه تاك اذإ وا رشلا

 ةبقرلا ليوط ءاذحب ىرخأو .ىزاجم جرس اهنم درف لك رهظ ىلعو دلوت ةلالس

 ؟ اضيأ ةردقلا هذه لغتسن ال اذال " زاميم و

 ةعماجب هنييعت ببست ىذلا_ايجولريبلا تايقالخأ ملاع . رجعس رتيب اما

 تالاح ىف ميحرلا لعقلاو لافطألا دأول هدييأت ببسب ريبك عازن ىف نوتسديرب
 موهفم نع ىلختلا بقاوعل ةبسنلاب سانلا مظعم نم ةماقتسا ر رثكأو هن ةليعم

 ةبسدلاب ةلصلا اذ ديحولا رايعملا نأ ىري .دينع ىعفن لجر رجنس .ةيرشبلا ةماركلا

 لعتم نم ءزج رشبلا .اهلك تانئاكلا ىلامجإ ىف ةاناعملا ليلقت وه تايقالخألل

 ىدؤي اذهو .ملاعلل ةحيرصلا ةينورادلا هتيؤر ىف ةصاخ ةناكم مهل تسيلو .ةايخا

 نأ نكمي تاناويحلاف ناويحلا قوقح ىلإ ةجاحلا :امامت نييقطنم نيجاتنتما ىلإ هب

 ىلإ نودقتفي نمم نسلا رابكو لافطألا قوقح ضيفختو ,رشبلاك ىناعتو ملأعت
 تاناويحل قوقح كانه . ملألا.عقوتب مهل حمست تاذلا كاردإك  ةيماسأ تانص

 .رشبلا ضعب قوقح نم ربكأ امارتحا قحتست .هرظن ةيجو نم .ةنيعم

 طابتتمالا ىلإ تامدقملا هذه نم لاقتنالا ىف ىفكي امب احيرص ى مسيل رجنسم نكل

 فيفخت ىقيي نأ ىف ببسلا رسفي مل وه ءامزعلم اًيتاواسم ل اظي هنأل ' ىقطنملا

 الطقم



 سي 7 ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةيناهن

 ناك هشتين خيرديرف فوسليفلا نأ ةداعلاك دجنس .ديحولا ىونعملا ريخلا وه مالآلا

 موهفم نع ىلختلاو ةديدجلا ةيعيبطلا مولعلا بقاوع مهفت ىف ةيؤر حضوألا وه

 نمادعر ملل اذإ هنا ربل يلع اهيعماب بتي ةحجت ناك ةيرشبلا ةماركلا

 ديس ةيرطلا نإف « .اهلمكأب ةيرشبلا لوح حضاولا رمحألا طنخلا مسر ن نكمملا

 نيب لسلستلا نم لصَتم ةمث ناك اذإف . ةيكراريه رثكأ عمتجملل بيثرت ىلإ ةدوعلل

 نأ امتح ىنعي اذه .مهسفنأ رشبلا نيب ام َلَصَّتُم ًاضيأ كانهف ءرشباللاو رشبلا

 نم اذه .جرح نم هلهاك ىلع ةعيبطلاب وأ برلاب ناميإلا هعضي ام ىوقلا ررحتي
 عفا نورك ذأ ازيلطي ن1 نإ نفسا ةيقن هرهجسدن ف ىرخا يعاب م ةححان

 .مهل تلذب ىتلا ايلعلا فادهألا لك فيز حضُف نأ دعب ديحولا نكمملا امه نامألاو

 هتداعس هلو .راهنلل ةريغصلا هتداعس درفلل: تشدارز ناسل ىلع هشعين لاق امك وأ

 لاجرلا رخآ لوقي ةداعسلا انركتبا دقل'' ةحصلاب هتاينمت درفلل نكل « ليلل ةريغصلا

 بلط عم ةيكراريهلا ةدوع رفاضتت نأ نكمملا نم هنأ قحلاو .مهنيعأب نوشمري مهو
 ىف ريهامجلل ماكحلا رفوام اذإ .مالألا فيفختو نامألاو ةحصلل نييتاواسملا

 .ةريغصلا مومسلا نم ىفكي ام لبقتسملا

 ىف .هشعين ةافو نم ماع ةئام دعب .ًاليوط ضمن مل اَنأ ًامئاد ىنفقوتسي ام ناك

 ليه تراويتس نوج بينأتب هشتين ماق ةرم .لاجرلا متاخو نامربوسلا ىلإ قيرطلا
 ةليضفلا هبشي ام درفلل نوكي نأ نكمملا نم هنأ دقتعا هنأل رمجأ ًايدنه هربتعاو

 وأ ايوروأ ىلإ انرظن ول انإف ٠ كلذ مغرو .ىحيسم برب نمؤي نأ نود ةيجيمملا

 موهفمب ناهيإ اياقب ظحلنسف ,نييضاملا نيليجلا ربع نيتينامّلع اتحبصأ دقو اكيرمأ

 .ال .ةينيدلا اهروذج نع امام تلصفنا دقو نآلا تحبصأ ىتلا :ةيرشبلا ةماركلا

 ىلع سانلا نم ةعومجم ديدحتب درفلا موقي نأ ناكمإ ةركف نإ :اياقب تسيل ىه

 ةرئادلا نم اهدعبتسي نأ مث ءىرخأ ةفص ةيأ وأ زجعلا وأ ردنا وأ ةلالسلا ساسأ

 ىذلا ديحولا ئشلا ىه ةركفلا هذه ,ةيناسنإلا ةماركلا نوقحتسي نمل ةيرحسلا

 فوسليفلا لاق امكو .اهحرتقي ىسايس ىأ سأر ىلع راعلا لك راعلا بلجيم
 سدجلا مضت ال ادودح مسرن نأ ساسأ الب حداف أطخل هنإ دقتعن اننإ: روليإ سلراشت
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 ل ةيرشبلاةماركلا:عسانلا لصُملا

 نم زيمي امع روفلا ىلع لأسن نأ دبالف كلذ ضعبلا لواح ام اذإف . هلمكأب ىرتبلا
 تاذ :ةيناسنإلا ةماركلا ىف ةاواسملا ٌةركف ٌذَحْتَن . جراخلاب اوكرث نمع لخادلاب مه

 .ةيدام ىعيبطلا بهذملا ءاملع رثكأ ىدل ةديقع :ةيطناكلا وأ ةيحيسملا لوصألا

 اذه نع ثدحتنسو) دعب دلوي مل نمل ةلمتحما ةلزنملا لوح رمتسملا لدجلا لكشيو

 .ةماعلا ةدعاقلا هذهل ديحولا ءاسختسالا (دعب اسيف

 ًايئزج ىه .ةدقعم ىهف ةيناسنإلا ةماركلا ىف ةاواسملا ةركف رارمتسا بابسأ امأ
 ةيملا ةينيدلا تادقتعملا حبش مساب ةرم ربيف سكام هامسأ امو ةداعلا ةرق ةيضق

 رخآ ىه ةيزانلا تناك :ةيخيراتلا ةفداصملا ةجيتن ايئزج ىهو .ادباتني أتفي ام ىدلا
 ةيناسنإلا ةماركلل ةيقطنملا ةمدقملا ةحارص ت ركنأ ىتلا ةماهلا ةيسايسلا تاكرخا

 ةيفاك ةينيجويلاو ةيقرعلا ىزانلا تاسايسل ةبيهرلا بقاوعلا تناكو .ةماعلا

 .نيمداق نيليج ةدمل اهربخ نم نيصحتل

 امب قلعتي اببس «ةيناسنإلا ةماركلا ةيمومع ةركف ءاقبل رخآ اماه اببس كانه نكل

 اهبسسب ركنأ ىتلا ججحلا نم ريثكلا نأ تبث تبث دقل .اهتاذ ةعيبطلا ةعيبط هيمسن دق

 وأ لماحت ةيضق ةطاسبب تناك ةيناسنإلا ةماركلا نم اهّظَح ةنيعم عيماجم ىلع

 نعتمتي ءاسنلا نأ ةركف امأ .اهرييغت نكمي ةيئيبو ةيفاقث فورظ ىلع زكترت تناك

 ىف طارخنالل تاحلاص ريغ نهلعجي ىذلا دحلا ىلإ ةيفطاعلابو ةينالقعاللاب

 ًاضيأ انتشهد ريغي نل .ميدق ىبيرحت ملع جئاتن ىلع ءادب اهؤطخ تبث دقف ,ةسايسلا
 ميقلا ىلع عامجإلا ىهتنا نأ دعب .ًامامت برغلا ىف رّمَدُت مل ةليضفلا نأ دحين نأ
 سيلو ةيرشبلا ةعيبطلا لخاد نم عبني ىقالخألا ماظنلا نأ كلذ ,ةيديلقتلا ةينيدلا

 .ةيرشبلا ةعيبطلا ىلع ةفاقثلا هضرفت ائيش

 راطخألا حضوأ نإ . لبقتسملا ايجولونكتويب ريثأت تحت ريغتي نأ نكمي اذه لك

 ٍرَمْز لخاد دقنعتتل لحمضتس دارفألا نيب ةمخضلا ةيثارولا تانيابتلا نأ وه ةمئاقلا

 ثري نأ ىرورضلا نم سيل هنإ نآلا ةيثارولا ةفدصلا لوقت .ةزيمم ةنيعم ةيعامتجا

 فورظلا تقلخ ىتلا هتاردسق وأ هتبهوم حمجانلا ىرشلا دلاولا نم ةئبالا وأ ن بالا

 باختتنالا نم ةجرد امئاد كانه تناك نأ ىعيبط . دلاولا اذه حاجب ىلإ ةيدؤملا

 ا بلت



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ل

 ءاضعب مهضعب نم جاوزلا ىلإ نرحجانلا هجتي نأ ىنعي سناجتملا جاوزلاف : ىثارولا

 حاجنلا هيف نوكي ىذلا ىدملا ردقب لضفأ ةيتايح اصرف مهئادبأ ىلإ اوررمي نأو

 ل افتسي نأ ن نكمملا نمف لبقتسملا ىفرمأ . ايثارو

 ةيعامتجالا ةوفصلا نأ ىنعي اذهو . لسنلا ىلإ رك ىتلا تانيجلا لضقأ رابتخا ىف

 دقلو . اضيأ ايثارو مهززعتس امنإو ءطقف ةيعامتجالا اياز زملا ايلسن ىلإ ررمت نل

 ةيكولس تافص اضيأ امنإو : لامجلاو ءاكذلاك صئاصخ طقف سيل ًاموي اذه ن :مضتي

 .سفانتلا ىلع ةردقلاو طاشنلا لغم

 ىلع مكحت ىهف :ةملاظ اهلصأ ىف اهنأب ةيثارولا ةفدصلا ىلع نوريثكلا مكحي
 رخاآ ىنعمب اهنكل .كاذ وأ زجعلا اذهب وأ حبقلاب وأ ,.ءاكذلا ضافخناب ضعبلا

 نع رظنلا ضغب ءاهيف كرحتي نأ درف لك ةعاطتسا ىف نأل دح يصقأ ىلإ ةيتاراسم
 ام اريثكو لب ءاينغألا ىنغأل نوكي دق .هتيبثإ وأ هتلالم وأ ةيعامتجالا هتقبط

 ًاقيرط حتفنسف .زايتخالا ةفدصلاب انلدبتسا اماذإف رجلا دلو دلل رك
 ةيكراريهلا ىف قورفلا ةدايزب ُدَدَهَي اقيرط .رشبلا سفانتي هلوط ىلع .اديدج
 .ةدعاقلاو ةمقلا نيب ةيعامتجالا

 رمأ وهف ,ةماعلا ةيناسنإلا ةماركلا ةركف ىف ايلع ةيثارو ةقبط غوزب هلعفيس ام امأ

 مهحاجنب نونيدي مهنأ ىكذلا حجانلا بابشلا نم ريثكلا دقتعي . لمأتلا قحتسي

 ةرابعب .رخآ اليبس مهتايح تذختال اهالول ىتلا ةيبرتلاو ةدالولا تافداصم ىلإ

 مه نم عم اوفطاعتي نأ ىلع نورداق مهنأبو ؛نوظوظحم مهنأب نورعشي مه . ىرخأ

 صئاصنخل اقبط ايثارو مهؤابآ مهراتخا نيذلا زايخالا ءادبا أ اظح مهنم لقأ

 ةجيتن وه امنإ ؛ظح ةيضق درجم سيل مهحاجن نأب دايدزاب نْودَقَتعسَف ؛ةنيعم

 فلتختسم .قحتسي رمأ وهف مث نمو «نادلاولا اهب ماق طيطختو ةديج تارايخ

 . لكشلا سفنب اوراتخُي مل نّمَع مهروعش امبرو لب مهلمعو مهريكفتو مهتعلط
 نييطارقتسرالا سكع ىلعو ,نييطارقتسرأ مهسفنأب نورعشي دق ,راصتخاب
 .فرعلا ىف ال ةعيبطلا ىف ًارذجتم نوكيس لصألا ٌرمسب مهءاعدا نإف ,ىمادقلا

 اذه ىف نهذلا حقت ةسايسلا نم لوألا باشكلا ىف قرلل وطسرأ ةشقانم

 نكل ؛ ىقيرغإلا قرلل ريربت اهنأ ىلع ةشقانملا هذه بجشت 3 ام اريك . عوضوملا
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 ل ةيرشبلاةماركلا:عساتلا لصفلا

 زيم .ةيتارولا تاقبطلا ىف انريكفتب لصتت ىهو ةكنح رثكأ ةشقانملا نأ عقاولا

 .ةعييطلاب ربي نأ نكمي قرلا نأب لداج . ىعيبطلا قرلاو ىديلقتلا قرلا نيب وطسرأ

 اقح دقتعي ناك اذإ ام ةشقانملا حضوت ال . ةيقيقر عئابط ةعيبطلاب مهل ن م دجو اذإ

 نق راقتالا ميسا يفند يسار هقارلا ىف ان رنا للمس 1 اررد لدتا هرج

 دبال _ ةقبطك  بناجألا لك نإ لوقت 1 ةنطاخ رخو يلع راكد او فنعلا وأ برخلا

 اهتأو ,ةعيبطلا نم ىتأت هتلابن نأ نظيف ًاليبن دولوملا امأ .قيرغإلل اديبع اونوكي نأ

 ظحالي امك  ةعيبطلا نكل .هلسنل اهررمي نأ عيطتسي هنأو ,ةَّبستمكم ةليغف تيل
 لغتست ال رفليس ىل حرتقي امك  نذإ اذامل .١ذه لعف نع زجعت ام اريثك  وطسرأ

 ؟ ةيعيبطلا ةاواسملا ىف بيعلا ححصنو ,ةيثارو تازيم لافطألا حنسل ةردقلا هذه

 حمست نأب_هوبجش  لامتحا ىلإ ًاريشك لبقتسملا ىف نوركفتملا هبتنا
 وه ضيقنلا لامتحالا نأ ودبي نكل .ةديدج ةيثارو تاقبط غوزبب ايجول وكت ريبلا

 :ةيئارو رثكأ ىتاواسم عمسجم وحن عفاد ةمث نوكيس اناع لوقعم لايثتخا خالا

 نع ةيضار ةثيدحلا ةيطارقوميدلا تاعمججملا دعقت ب نأ اريك دعجتتلا نم ودبي ذا

 .اهئانبأ ىف ايئارو اهايازم جلوت ةوفصلا ىرت ىهو اهسفن

 عقوتن ىتلا لبقتسملا ةسايس ىف ءايشألا نم ةليلقلا ةلقلا نم دحاو اذه نأ قحلار

 دصقأ ال ءايزاجم الاعق اذهب ىنعأ ال انأ . اهببسب اولتاقتي نأو سانلا اهريثي نأ

 ىف تاشقانم وأ نويزفلتلا ةشاش ىلع نيثدحعم نيب حايصلا ىف ف تايرابم

 سيل .نيرخآ دض هلبانقو هحالس ضعبلا لتسي نأ لعفلاب ىنعأ امنإو .سرمنركلا

 اياضقلا نم ةليئض ةلق ىوس ةرورغملا ةيرشلا ةيلاربيللا انتايطارقوميد ىف مويلا انيدل

 ىثارو ملظ روهظ حبش نكل «سانلا بارطضا ىف ببسعت نأ نكمي ىتلا ةيسايسلا
 _ :عراوشلا ىلإ مهعجاضم اورجهي نأ ىلإ سانلا عفدي دق

 ناليبس مهمامأ نوكيسف سانلا نيب ريبك بارطضا ىف ىثارولا ملظلا ببست ام اذإ

 مادختسا رَّظَحي نأ ةطاسبب وه ةيلوقعم رشكألاو لوألا . لمعلل ناليدب

 .لاجملا اذه ىف ةسفانملا ضفرُت نأو ةيرشبللا صئاصنلا زيزعت ىف ايجول ونكت ريبلا
 5 م ل
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلابقاوع ناسنإلاةياهن -----

 ةبوعص تبثت دقو .اهنع ىلختلا نكمي ال ثيحب ةباذج ودغت دق زيزعتلا ةركف نكل
 .قحلا اذه مهل نأب مكاحملاررقت دق وأ .مهلافطأ زيزعت نم سانلا عنمي نوناق ذيفنت

 .ةدعاقلا عفر ىف ايجولونكتلا سفن مدختسن نأ وهو ناث لامتحا حتفي انه

 ةمعدملا اينيجويلا ىلإ ةدوع هيف دهشن نأ نكمي ىذلا ديحولا ويرانيسلا وه اذه

 زيحتت ةهيركلا ةميدقلا انيجويلا ةروص تناك .ةيلاربيل ةيطارقوميد ىف ؛ةلودلا نم

 ًالافطأ بجنن دقف لبقتسملا ىف امأ .باحنإلا نم مهعنمب ءاكذ لقألاو نيقوعملا دض
 نع الإ ةدعاقلا عفرن نأ عيطتسن ال انكل ,ةيعيبط ارثكأ ,ةحص رشكأ ,ءاكذ رشكأ

 ناو ةفلكم ىئاررلا ريرعتفا يجول وكت توكت نأ يلغالاف ةلودلا لخدت ةرظ

 زجعيسف :ةنومأمو ًايبين ةصيخر تناك ول ىتح «نكلو . رطاخلا ضعب نمت
 طنا ةيوقت نم دبالف اذه ىلعو ءاهب عافتنالا نع ميلعتلا وضفخنم وأ ءارقفلا

 نل ادحأ نأ نم دكأتلاب ةلودلل حامسلاب ةماعلا ةيناسنإلا ةماركلل عطاسلا رسحألا

 .هجراخ عقيب

 ىتح .راسيلا ناك .ديقعتلا ةياغ ةدقعم لبقتسملا ناسنإ ةيبرت ةسايس نوكتس

 نم اهريغو ةيثارولا ةسدنهلاو خاسنعسالل مومعلا ىلعاضراعم .ذآلا

 مومهلاو ةيديلقتلا ةيناسنإلا اهنم ةديدع بابسأل كلذ ناكو ؛تايجولونكتويبلا

 نم فوخلاو اهجتنت ىتلا تاكرشلا ىفو ايجولونكتلا ىف بايترالاو ةيئيبللا
 ريسفت ىف ةثارولا ةيمهأ نم للقي نأ لواحي ايخيرات راسيلا ناك .اينيجويلا

 اردضعي نأراسيلا لهأل ناك اذإف .ةيعامتجالا لماوعلا ىكزيو ةيرشبلا ةليصحلا

 ةمهم تاديجلا نأب اوملسي نأ ًالوأ مهيلع نوكيسف ,نيمورحملل ةيثارولا ةسدنهلا

 .لوألا ماقملا ىف ةيعامتجالا ٌتاونلا روص نم هريغو ءاكذلا ديدحت ىف

 ناكو ءاكيرمأ لامش ىف هنع ابوروأ ىف ايجولونكتويبلل ءادع رثكأ راسيلا ناك
 تاداق يتلا كلب# هات يزغعلا مقبلا تاكارتجا عونا ءادعلا اذه نم ريثكلا

 ضعب تناك اذإ ام ىرنل رظتنن نأ ىقسي) . الشم ايثارو ةروحما ةيذغألا دض ةلمحلا

 نييئيبلا ضعب .ةيرشبلا ايجولونكتويبلل ءادع ىلإ مَجَرَمُِس ةفرطتملا ةيئيبلا روص

 ددهي امب نومتهي مهنأ ودبيو ,رشللا لجأ نم ةعيبطلا نع نيعفادم مهسفنأ نوربتعي
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 ل ةيرشبلا ةماركلا:عسانلا لصفلا

 تاذلاب ناملألا ىقبي .(ةيرشبللا ةعيبطلا ددهي امب مهمامتها نم رشكأ رشباللا

 رتيب فوليفلا راثأ .اينيجويلا ةحئار هنم مَتْسُت ام لكل ةياغلل نيباسح
 ليحتسملا نم حبصيس هنأب حرتقا امدنع ١1314 ماع جاجتحا ةفصاع كيدرفولس

 هنأو ءايجونكتويبلا مهل اهرفوتس ىتلا باختنالا ةوق سانلا ضفري نأ بيرقلا ىف
 ىتلا كلت ءذاسنإلا قوف'رشب ةيبرت اياضق لهاجت ىف رارمتمالا نكمملا نم دعي مل
 نمم .نورخآو , سامرباه نيجروي عامعجالا ملاع ُهَبِحَش .نوطالفأو ههتين اهراثأ

 .ناسنإلا خاسنتسا دض _رخآ قايس ىف _اوفقو

 اديضعت ججحلا نومدقي اوأدب دق راسيلا نم ضعبلا نأ دجنس ىرخأ ةيحان نم
 ريغ عيزوملا نأب ةلادعلل ةيرظن هباتك ىف زلور نوج لداج .ةيثارولا ةسدنهلل

 ىزلور لك بلطيسف اذل ,لداع ريغ هتعيبطب وه ةيعيبطلا بهاوملل ئفاكتملا

 مسح دعب :ىلعألا ىلإ ةدعاقلا عفرب ,ةايحلا صرف ةيوستل ايجولونكتويبلا لالغتسا

 نيكروفد دلانور امأ .هباش امو رعسلاو ةمالسلاب ةصاخلا ةلقعتملا تاراتعالا ةلأم

 تحت كلذو «ةيثارو ةسدنه مهلافطأ ةسدنه ىف ءابآلا قح ىلع هنيهارب مدق دقف
 رظح نأ ًاضيأ بيارت سنارول حرتقا .ىتاذلا لالقتسالا ةيامحل ةضيرعلا ةلظملا

 مغرب لافطألا نم ْخَسْنَتسُي نم دض ًازيحت قلخنس كلذبف .أطخ نوكيس خاسنتسالا
 .رظحلا

 ديازت قيراجت اماع نيقلكعا نعريرابسلا نيف م رقم ام فر نأ لحكم
 ةيناكمإلا ققحعت نأ ام ,نكل ,ةيثارولا ةاواسملا ديازت ويرانيس مأ ىئارولا ملظلا

 ملظلا ديازت حبصي ال فيك ىرن نأ بعصيسف «ىبطويبلا زيزعتلل ةيجولونكتلا

 .نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاسايس ىف ةيفالخلا اياضقلا مهأ نم ادحاو ىئارولا

 ةيرشبلاةماركلاراصتخا

 ىف ادرفتم ائيش كانه نأ ةركف راكنإ ىنعن  ةيرشبلا ةماركلا موهفم راكنإ دوقي
 - ىعيبطلا ملاعلا ةيقب نم ىلعأ ةيقالخأ ةناكم ىلإ انم درف لك لهؤي ىرشبلا سنجا

 انهو .هبوكر ىلإ رمألا ةياهن ىف رطضن دق ةياغلل رطخ ليبم ىلإ راكنإلا اذه دوقي
 وه ,قيرطلا اذه ىف انرظتني ام ىلإ ليلد ريخ هشتين .ةحوتفم اننيعأ نوكت نأ دبال

 ا لتفم



 سا ةيجولونكنوييلا ةروثلا بقاوع ناسنإلاةياهن ٠.٠

 نأ مهناش نم نيذلا نيتراطلا نييميداكألا ةنواردلاو نييقالخأو يبلا دوشح نم لضفأ

 .ةيوفلا عازب تتاح عامنا روع

 ةماركلا ة ركف ىلإ ىرخأ ةرظن دخن نأ مزلي قي ةيرطلا اذه ىلإ ج جولولا بنجتل

  هردق ىصقتنم مامأ موهفملا نع عافدلل قيرط ةمث ناك اذإ مع لأن نأو .ةيرشبلا

 ةيصوصخلل لماكلا ىنعملا فصنيو ثيدحلا ىعيبطلا ملعلا عم امامت قفاوتي قيرط

 ةمث كانه نأ دقتعأ انأو .ةيرشبلا

 كسسمتت لازت ال ىتلا ةظفاحملا ةيعنتستوربلا فئاوطلا نم ددع سكع ىلعو . ١

 نرقلا ةياهن ىلع روطتلا ةيرظن عم ةيكيلوثاكلا ةسيئنكلا تحلاصت دف ةيوقلخاب

 نوج ابابلا ححص .ةيوبابلا مولعلا ةيميداكأ ىلإ 1١995 ماع هباطخ ىف . علا ّْ

 روطتلا نأ دكأ ىذلا ءرشع ىناثلا سويب ابابلل ىوبابلا روشنملاب ءاج ام ىنانلا لوب

 .مويلا ابابلا نلعأ .اهيلع ناهرب الو ىقبت اهنكل .ةريطخ ةيضرف ناك ىنورادلا
 ىلإ ةفيدحلا فراعملا تداق .ىوبابلا روشنملا روهظ نم نرق فصن وحن ءاضقنا دعبو

 نأ رظنلل تفاللا نمل هنإ .ةيضرف درجم نم رثكأ ىه روطتلا ةيرظن نأب فارتعالا

 ا ل

 نكي مل ىذلا- براقعلا اذه ناك .فراعملا نموا جنم نيداجم وت تاكايححلالا

 تاذ ةجح هتاذ دح ىف ناكو ,ةلقتسم تيرجأ ثاحبأ جئاتن نيب افلم وأ هع

 .ةيرظنلا دضعت ىزغم
 ا

 دق ناسنإلا نأب ىأرلا لبقت نأ ةسينكلل نكمي امنيي ِهِنإ لوقيل ىضمي ابابلا نكل

 ربع ام نامز ىف ةيجولوطنأ ةزفق 'تّندََح دقف «ةيرشي إل تاناويح نع ردحنا

 نإف' : كلذ ىلعو ,ًارشابم ًاقلخ ةيرشبلا حورلا هللا قلخ .ةيروطتلا ةيلمعلا

 ًاغزاب لقعلا رِبَتعَت اهب ىحوت ىتلا تافسلفلا عم قافو ىف- ىتلا روطتلا تايرظن
 قرع تبي رقت ع"( ذا هدول يسن وعش نما ظ فر فش رس فيلل يوقع

 ةمارك ررَبَت نأ ىلع ةرداق ىه الو ال؛ ابابلا رمتسي .ةقيقحلا عم ضراعتت ناسنإلا

 . صخشلا
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 نيتبسلا نع ةيسيملا قياللا لالخام ةلحرب ف هنا د ىرخأ ةرابعب  لوقي ابابلا ناك

 تجلوأ ءرصاعملا ناسنإلا غوزب نيبو ةدرقلاب ةهيبشلا انفالسأ نيب ام ل مإصفت ىتلا

 طخلا فشكي نأ ثيدحلا ىعيبطلا ملعلل نكمي .ةضماغ ةقي ةقيرطب انيف ةيرشب حور

 ةيحامل لماكلا ريسفتلا ًادبأ مدقي مل هنكل ,اهئارق َرْسَفُي نأو :ةيلمعلا هذهل ىنمزلا

 يايا ماظن م رحل ل يح حا ضاولا . تتأ فيك الو .حورلا

 ٍضعب أزهي امميب نكل . هل اقفو اهميلاعت تَفّيَك مث: نييضاملا نينرقلا لالخ ثيدحلا

 دا در اناا سنب كطب هز رول دشن دورك ونكمل اجل

 هلمأت ول اذبح اي ءروطتلا ةيرظنل ةيلاحلا ةروصلا ىف ىقيقح فعض عضم ىلإ
 نأ ىنعي اذام ةيضق ىف ريسفت نم ةديدجلا ةيعيبطلا مولعلا هتمدق ام نإ .ءاملعلا

 .ءاملعلا نم ريثكلا نظي امث لحارمب لقأ ارشب نوكن

 لكلاو ءزجلا
 حبصأ فيك : ةلكشم زغل اوُلَح دق مهنأ نيرصاعملا ةنواردلا نم ديدعلا دّقتعي

 مولعلل ةيكيسالكلا ةيلازتخالا قرطلا مهمادخعتساب كلذو .ءاناسنإ ناسنإلا

 ةغللاك _ايلعلا ةبترملا نم ةصيصخ وأ كولس ىأ نأ ىنعن ,ةثيدحلاةيعيضعلا

 :خملل ةيواميكويبلا ةداملا ماوق ىف تانوروينلا حدق ىلإ دري نأ نكمي  ةيناودعلاو

 .نوكتي اهنم ىتلا طسبألا ةيوضعلا تابكرملا ةروص ىف هرودب مهفي نأ نكمي ىذلا

 عقد تحت ةيجيردتلا ةيروطتلا تاريغتلا نم ةلسلس ربع ىلاحلا هعضو خملا غلب

 ةطيحما ةئيبلا تابلطتم اهيف بخَتْنَت ىعيبطلا باختنالل ةيلمعو , ىئاوضعلا ن .يابعلا

 ىدام ببس ىلإ ةيرشب ةصيصخ لك درت نأ نذ | نكمي .ةنيعم ةينهذ صئاعخ

 نأل كاذق ,نيفوهتيب وأ رازوم ىلإ عامتسالا بحن لاثملا ليبس ىلع انك اذإف .قباس

 نم ةنيعم عاونأ نيب ْريمَعل .ىروطتلا فيكتلا ةئيب ىف .تروطت ةيعمس ةزهجأ انيدل

 .ديصلا ىف اندعاسل وأ تاسرتفملا نم انرذحتل ةيرورض- امبر- تناك تاومألا

 هنأ ىف امنإو «ئطاخ ةرورضلاب هنأ ىف تسيل ريكفتلا نم عونلا اذه عم ةلكشملاو

 ةلكشملا نمكت .ادرفت ةظوحلملا ةيرشبلا تافصلا رثكأ نم ددعلا ريسفتل فاك ريغ

 .اهنم ىجولويبلا ًاصوصخ .ةدقعملا مظنلا مهفت ىف اهتاذ ةيلازتخالا ةيجهنم ىف

 القمل



 ةيجولونكتويبلا ةروثلابقاوع ناسنإلاةياهن

 ىهو .ثيدحلا ىعيبطلا ملعلا سْسُأ نم ادحاو :عبطلاب :ةيلازتخالا لكشت

 :حوضوب نافلتخي نيئيش كمامأ ىرت تنأ .هتاحاجن ربكأ نم ديدعلا نع ةلوتكسملا

 نأ كيرغي ام تدجو امبر .ةبوطخلا متاخ ىف ةساملاو صاصرلا كملق ىف تينارجلا

 وف امهنأ ةيلازتخالا ءايميكلا انتملع .ناتفلتخم ناتدام رهوجلا ىف امهنأ قدصت

 امهنيب ةحضاولا قورفلا نأو ,نوبركلا : طسبألا ةداملا سفن نم ناتفلؤم عقاولا

 تلغشنا .نوبركلا تارذ اهب طبترت ىتلا ةقيرطلا ىف امنإو رهرجلا ىف ًاقورف تيل
 نمو ةيرذلا تحت تاميسجملا ىلإ تارذلا عبتتت ىضاملا نرقلا ربع ةيلازتخالا اقيزيفلا

 .ًالازتخا رثكأ ةعيبطلل ةيساسألا ىوقلا نم ةعومجم ىلإ مث

 ,لئاوسلا اكيمانيدو ءاضفلا اكيناكيم لغم ءاقيزيفلا ىف لوقحل حصي ام نكل
 مظعم لثم ,ديقعتلا نازيم نم رخآلا فرطلا ىف داوم ةساردل ًاحاص ةرورضلاب سيل
 كولس عيمجت درجمب ةدقعملا مظنلا ىف كولسلاب ؤبتلا نكمي ال ذإ ,ةيجولويبلا مظنلا

 وأ رويطلا نم برسل هكاردإ نكمي ىذلا زيمملا كولسلا نإ .اهنوكت ىتلا ءازجألا

 ةيكولس دعاوق عبتي لحنلا وأ ريطلا دارفأ نيب لعافت ةجيتن وه ًالغم لحنلا نم
 ام اهنيب سيل دعاوق :(خلإ ... قئاوعلا بْنَجَن ,قيفر برق رطو ًايبنن ةطيسب
 نيب لعافتلا ةجيتن ةعامجلا كولس غزبي اهنإ .لكك برسلا كولس ددحي وأ لمشي

 ةقالع تالاحلا نم ديدعلا ىف لكلاو ءازجألا نيب ةقالعلا نوكت .اهفلؤت ىتلا دارفألا

 ىطغُت اهدعب .ةددحم ةطقن ىتح ب ٍجَرخُلا ُديِزُت أ لْخَدُْلا ةدايز نأ ىنعن :ةيطخ ال

 ةيواميكلا داوملا ىف ىتح حيحص اذه .ًايعون فلتخماو عقوتملا ريغ ج جرخملا

 ةجرد دنع بلص ىلإ لئاس نم روطلا ىف لوحتي أ؟دي : ءاملا لثم ًايبسن ةطيسبلا

 بيكر لاب انتفرعم نم ةلوهسب هب ؤبعلا نكمي ال ئش اذهو ,تياهنرهف "؟ ةرارح
 .ءاملل ىواميكلا

 ةليصح نإ لوقي ىذلا عالضألا ىزاوتم نوناق ىلع ريبك دحلو ةيديلقتلا نتوين اكيناكيم ةيمتح زكترت «
 نتوين نيب . رخآلا نع القتسم لمعي لك ناك ول امك امهعمج لصاح ىه مسج ىلع نالمعت نيترق
 ىلع اضيأ لمعي هنأ ضرتفاو ,موجنلاو بكاوكلاك ةيوامسلا مارجألا ىلع لمعي نوناقلا اذه نأ

 .تاناويحلاك ,ةيعيبطلا ءايشألا
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 ,هئازجأل ىعمجتلا كولسلا هنأ ىلع دقعملا لكلا كولس مهفت نكمي ال هنأ ةركف امأ

 ىمسي .لاجم ريوطت ىلإ تداقو ,نمز ذنم ةيعيبطلا مولعلا ىف ةفورعم تناك دقف
 ءام دحلو .جهنملا اذه ربتعُي .ديقعتلا غوزب جدني نأ لواحي ؛ةيطخاللا مظنلا
 طسبألا هئازجأ ىلإ لكلا دري نأ نكمي امديب هنأ حضوي وه : ةيلازتخالل ضيقنلا

 ىلإ ءازجألا نم كرحعن نأب انل حمسي طيسب ىؤبت جذومن ةمث سيلف .ةقباسلا

 قورفل ةياغلل ةساسح نوكت دقف ,ةيطخال مظنلا هذه نألو . لكلل غزابلا كولسلا

 اهكولس نوكي امدنع ىتح ةشوشم ودبت دقف اذبو ,ةيادبلا فورظ ىف ةليئض

 يسبح
 وُسُْسْؤم هروصت امث اريثك بعصأ نوكيس ةدقعملا مّظنلا كولس مهفت نأ ىنعي اذه

 نأ عيطتسي هنأ ءرشع نماغلا نرقلا ئكلف ,سالبال لاق .ةرم تاذ .ىلازتخالا ملعلا

 لك ةكرحو ةلتك فرع اذإ نتوين اكيناكيم ساسأ ىلع نوكلا لبقعسمب ةقدب أبني

 سيل لوقلا اذه ىلع مويلا ؤرجي نم ءاملعلا نم سيل .ملاعلا تانوكم نم نوكم
 دوجو مدعل ًاضيأ امنإو ءمكلا اكيناكيم اهَتَمّدَق ىتلا ةلصأتملا كوكشلا ببب طقنف

 ميهافملا نإ كوكيب رثرآ لاق امكو .ةدقعملا مظنلا كولسب ؤبتلل ةقوثوم ةيجهنم

 «ىلعألا تايوتسملا ىلع زّكرت ىتلا مولعلا ىوتحم لكشت ىتلا ... تايرظنلاو

 تايرظنلاو ميهافملا ىلإ لازتخالل ًايقطنم ةلباق ريغ نوكت ام (امئاد الر اريثك
 ديقعتلا تايوتسم ىف ةيكراريه كانه .اهتانوكم ىلع زكرت ىتلا مولعلا ىف ةلماعلا

 .ىوتسم ىلعأ دنع ًاعقوم اهيف رشبلا كولسو ٌرشبلا لغشي :مولعلا ىف

 مهفت نكل .هنم ىلعألا تايوتسملا ىف رصبتلا ضعب انيطعي نأ ىوتسم لكل نكمي

 تايوتسملاب ةغزابلا صئاصخلل لماكلا مهفتلاب امل حمسي ال ىندألا تايوتسملا

 مظنلا جذامن ىمسي ام ةدقعملا ةيفيكتلا مظنلا لاجم ىف نوشثحابلا قلخ .ىلعألا

 .تالاجملا نم ةضيرع ةليكشت ىلع لعفلاب اهوقبطو ,ىرقلا ىلع ةزكترملا ةدقعملا

 نأ ىقبي نكل .ىعيبطلا زاغلا عيزوت ىلإ برحلا ىف لاعقلا ىلإ ةيلخلا ايجولويب نم
 ىلع اهقيبطت نكمي ةكسامتم ةدحاو ةيجهنم لكشي لخدملا اذه ناك ام اذإ ىرن

 ضعب تناك اذإ امع طقف انربخت نأ جذامنلا هذه لثمل نكمي .ةدقعملا مظنلا لك
- 

 القمي



 ةيجولونكتويبلا ةروشلابقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 ةفرعم ىلع زكتري ؤبعلا نأ مأ ىؤبتلا لبقت ال ةشوشم اهتعيبطب ىقبتس مظنلا

 ةيجينمب مهفي نأ دبال نذإ ىندألا ىوتسملا . انل ةحاتم ريغ ةيلوأ فررظل ةقيقفد

 .هديقعت ةجرد بسانت

 دحاو لاجم ىلإ ةراشإلاب لكلاو ءازجألا نيب ةلكشما ةقالعلا حضون نأ نكمي

 ىسايس ناويح ناسنإلا نأ وطسرأ ركذ .ةسايسلا :ىرشبلا كولسلا نم درفتم

 ىلع زكترت ةيرشبللا ةماركلل ججح ميدقت لواحن نأ امل ناك اذإف .هتعيبطب

 انركم ديكأتلاب ةسايسلا ىف طارخنالا ىلع ةردقلا نوكتسف .ناسنإلا ةيصوصخ
 .ةفصلا هذه ىف اندرفت ةركف ىلع ضارتعا ةمث .نكل .ناسنإلا درفت ىف اماه

 ىف  ودبت ءايشأ ىف كمهنت ىرخأ تاناويحو ىزنابمشلا نأ نماثلا لصفلاب انركذ

 ركذلا ةلزنم غولبل رمآتتو عراصتت امدنع- ةيرشبلا ةسايسلا هبشت اهنأكو - ضومغ

 ةيسايسلا رعاشملاب سحت اهنأكو ودبت تاناويحلا هذه نإف كلذ نع الضفو .لوألا

 ىلع ىسايسلا اهكولس نإ مث .ةعامجلا دارفأ نم اهريغ عم لماعتت ذإ ىزخو هيت نم

 تسيل اهنأكو ةيمايسلا ةفاقثلا ودبت ثيحب ,ةيثارو ريغ قرطب لقتني ريظي ام

 نم اولئاضيل هذهك ةلشمأ .برط ىف ؛نيبقارملا ضعب ركذي .رشبلاا ىلع اركح
 .عاونألا نم انريغب ةنراقم سفنلاب دادتعالاب ةيرشبلا انرعاشم

 انأ ىنعي رخآ عون ىأل ىعامتجالا كولسلاب ةيرشبلا ةسايسلا شيوشت نكل

 ةدرجملا دعاوقلا ةغايص ىلع نورداقلا مه مهدحو رشبلاف . لكلا هنظنو ءزجلا ئطخن

 هتعيبطب ناسنإلا نأ وطسرأ دكأ امدنع .اهريوحتو اهلوح لدجملا ىلعو ةلادعلل

 رك نمزلا عم غزبت ةيناكمإ ةسايسلا نأ ىوس هينعي ام نكي ملف ؛ ىسايس ناريح

 دقلو ةنلعم نيناوقو ةلود نوناقلا عناص ْحّسَر ىتح أدبت مل ةيرشبلا ةسايسلا نأ

 .ىخيراعلا روطعلاب ةطورشم تناك نإو .ىمظع ةدئاف ةيرشبلا ةعفاولا هذه تدافأ

 ملاعلا نم قطانم ىف اذه ثدح دقو ةلودلا روهظ نع مويلا هفرعن ام عم اذه قفتي

 . ةعارزلا روطتب بلغألا ىلع طبتراو ,ةنس فالآ ةرشع ذنم امبر لبابو رصم لثم

 عماج دئاصلا تاعستجم ىف نيدسلا نم فالآلا تارشع اذه لبق رشبلا شاع

 .درف ٠٠١ وأ ه٠ نم رشكأ مضت ةعومجم ربكأ نكت ملو ,ةلود الب ءراسنلا

 ىرضمت____]



 ع  ةيرشبلا ةماركلا:عساتلا لصفلا

 نأ نم مغرلا ىلعف ءام ىنعمبو ءاذه ىلعو .ىبرق تالص مهطبرت ميسظعم
 تاناويح مهتعيبطب رشبلا ناك نإ حضاولا نم سيلف « ةيعيبط ةيرشبلا ةيعاستجالا

 .ةيسايس

 مل اهنأ ةقيقح نم مغرلا ىلع .ناسنإلل ىعيبط رمأ ةسايسلا نأ ىلع وطسرأ رسعأ
 ىه ةيرشبلا ةغللا نأب لداج .ناسنإلا خيرات نم ىلوألا بقحلا لك ىف ةدوجوم نكن

 .ىسايس ماظنو ةلود ةعانصل ةدرجملا ئدابملاو نيناوقلا ادغوصي نأب رشبلل حسس ام

 نأو .توصلاب لصاوتت ىرخألا عاونألا نم ريشكلا نأ ناويحلا كولس ءاسلع طخ

 غزبت مل .دودحم دحل ,ةيرشبلا ةغللا ملعتت نأ اهنكمي ىرخأ تاناويحو ىزنابسنلا

 ةغللاو رشبلا ةيعامتجا : نيتيعيبطلا نيحصيصخلا نيذه ءاقعلاب الإ ةيرشبلا ةسايسلا

 نم نكل «ةيعامتجالا زيزعتل تررطت دق ةيرشبلا ةغللا نأ حضاولا .ةيرشبلا

 .ةسايسلل الوخم حبصت ىك اهلكشت ةيروطت ىوق كانه تناك دق نأ ادج دعتسلا

 دجو مث ام ببسل روطت ئش . دلوج ىيج نفيتس *؛تالدنبسب نوكت ام هبشأ ىه

 ةيعيبط اهنأ مغر «ةيرشبلا ةسايسلا .ىرشب لك ىف لخد امدنع ىرخأ ةماه ةسيم

 امهر :ةيناويحلا ةغللا وأ ةيناويحلا ةيعامتجالا ىلإ لزَتْحي امم تسيل .ىغوزد ىعم
- 

 امل نافتلم

 روعسلا

 اذه .ةظوحلملا رهاوظلا ريسفت نع ىلازتخالا ىداملا ملعلا هيف زجعي لاجم ةسن

 تالاخلا روعشلاب ىنعأ .ىرشبلا روعشلا ةيضق ىف نوكي ام حضوأ نوككي لاا

 هذه أرقت وأ ركفت تنأو كل ودبت ىتلا ىؤرلاو راكفألا طقف تيل :ةيتاذلا ةينهدلا

 كتايح نم ءزجك اًهَرِبْخَت ىتلا فطاوعلاو رعاشملاو ساسحإلا اضيأ امنإ .,ةحفعلا
 .ةيمريلا

 نيليجلا ربع ريظنتلا نمو ثوحبلا نم لئاه مك روعشلا عوضوم ىف ىرجأ
 تاسارد نع ءاج املثم باصعألا مولع نع ردقلا سفنب ءاج مك .نييضاملا

 .اهمعدت ىعلا طئاوحلاب َةَبُق عطاقت دنع ٌغزبي .سدنهملا هل طْطخُي مل . ءانبلا ىف حسلم لدنلا

 هس



 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ----

 نم ديدعلا تاذلاب ريخألا لاجملا اذه ىف كانه .ىعانطصالا ءاكذلاو رتويبمكلا

 باسحلل ةديدج ميهافمو ىوقأ بساوح نم انكمت اذإ انأب اوعنتقا نُمم نيسمحتملا

 تابساحلا ىلع هيف ىفضت حتف افش ىلع حبصتسف- ةيبمعلا تاكبشلا لثم-

 تّسْرُك ةداج تاشقانم ترجو تارمتؤم تدقع دقلو .روعشلا ةفص ةيكيناكيملا

 ىلإ لصن ءامدنعو ءاذإ تانيكاملا هذه لثم فقون نأ ىقالخألا نم ناك اذإ ام ةيضقل

 .ًاقوقح .روعشلا تاذ ؛ةنيكاملا هذه لثم حنمن نأ جاتحن انك اذإ امعو ,حتفلا اذه

 اضماغ روعشلا لظي .حتفلا اذه نم ةبرقم ىلع ًاقالطإ انسل اننأ ىه رمألا ةقيقح

 ةيفسلفلا ةلكشملا عم ريكفتلل ىلاحلا عضولا ةلكشم أدبت .امود ناك املثم دانع ىف

 ىهر ؛ةيصخشلا ةينهذلا تالاحلا ودبت .روعشلل ىجولوطنوألا عضرلل ةيديلقتلا
 امامت فلتخي دام ال ماظن نم اهنأكو ودبت ,ةيدام ةيجولويب تايلمع نع ةحتانلا

 نيطمن كانه نإ لئاقلا سهذملا ىنعن  ةيئانثلا نم فونلاو . رهاوظلا نم هريغ نع

 .لاجملا اذه ىف نيفحابلا نيب ىوق فوخلا اذه ىنهذلاو ىداملا :دهوجولل نييماسأ

 : لريم نوج فوسليفلا لوقي .فخسلا ةيداب تاطابنتسا ىلإ مهدوقيل ىتح

 نا د حو رو كا را وبعلا هيدكم ةردعلا حسا
 ةيضاملا نيسمخلا نينسلا روظنم نم اعيمج مدقت ,ايجولوكيسلا
 ةفسلف نم ئطاخلا مكلا اذه هملاعم حضوأ «ةبارغلا ىف ةياغ ادهشم
 ءلقعلا ةفسلف ىف ... ةيضاملا ًاماع نيسمخلا لالخ تداس ىتلا لقعلا

 عقاولا ىف ذًاعيمج انل نأ لقم- ىنهذلا نع ةحضاو قئاقح دجنس

 عاقل ا صال

 امبرو لب ,نييمدقتلا نيركفملا نم نوريشكلا ًاينيتور اهركدي  رخآ ئش
 . مهمظعم

 ربكأ نم دحاو وهو ,تينيد لييناد هدروأ أطنلا حضاو روعشلل مّهفتل لاثم كانه
 : ىلاتلا فيرعتلا ىلإ زوعشلا ريسفت هباتك ىف ىهتنا دقف لاجملا اذه ىف ءاربخلا

 ةّيميم راثآ ءةقد رثكأ لكشب وأ) تاميملا نم لئاه دقعم هتاذ وه ىرشبلا روعشلا

 تدفن ةيناهون نوف ةيلايخم ةنيكامل ةيلمعك نوكي ام لضفاك همهفت نكمي (خملا ىف

 فيتا ل
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 رذعلا ىداعلا ئراقلل اءدجو امبر .ةطشنألا هذه لثمل ممصي مل حمل ىزاوملا ءانبلا ىف

 هلوقي ام امأ .روعشلل انمهفتل ةتبلا ائيش فيضت ال ةلمجلا هذه لثم نأ ىأر وه اذإ

 نيعم طم تايلمعل ىوناث ٌتان وه ىرشبلا روعشلا نأ ةطاسبب وهف عقاولا ىف تينيد

 ىنعمل انتيؤر نوكتسف كلذ نم رثكأ وه ام كانه نأ انروصت اذإف ,ءرتويبمكلا نم

 راكنإب الإ لمعي ال هنإ : جهنملا اذه نع لريس لاق امكو .ةئطاخ ةقيتع ةيؤر روعسلا

 . (ةيتاذ رعاشم : ىنعن ) روعشلا نع رخآ صخش لكو انأو تنأ همهفت ام دوجو

 نوبنجتي ىعانطصالا ءاكدلا لاجم ىف نيثحابلا نم نيريثكلا نإف لكشلا سفنب

 طمن وه ةطاسبب خملا نأ نوضرتمي .عوضوملا عقاولا ىف_اوريغي نأب .رروعشلا ةيعق

 .ةيجراخلا هصئاصخي هتيوه ديدحت نكمي ىوضعلا رتويبمكلا نم ديقعتلا ىف ةياع

 ةلصاوم لثم .ةيفرعم ةمهم ذفنت نأ ةنيكامل نكمأ اذإ هنأ ريهشلا روت رابتخا دكزي

 ةطشنأ نم اهتاليثم نع جراخلا نم اهزييمت نكمي ال ثيحب ودبت ةقيرطب ثيدحا
 اذه نوكي اذامل امأ . لخادلا نم اهزييمت نكمي ال ثيحب اضيأ نوكتسف .نانال

 ىأ اهل نوكي نل ةنيكاملا نأ حضاولاف , ريحم زغل وهف ناسنإلا ةيلقعل ايفاك ارابتحا

 لثم نيفلؤم عنمي ال اذه نكل . «اهتطشنأ لوح رعاشم ةيأ وأ ,هلعفت امب ىتاذ كاردإ

 ًانيعم ىوتسم تغلب ام اذإ تانيكاملا نأب ؤبنتلا نم ليفزتروك ىارو كيفاررم سناه
 كلذل نوكيسف قح ىلع اناك اذإ .روعشلاك ةيرشب تافص كّلمتتسف .ديقعتلا نم

 اوسيل رشبلا نأ هانعم نأل ,ةيرشبلا ةماركلا نع انراكفأل ةيسفلاب ةريطخ كفاويغ

 نوكيلسلا نم عنصُت نأ نكمي ةدقعم تانيكام نم رثكأب ةقيقحلا ىف

 .تانوروينلاو نوبركلا نم اهتعانص نكمي املثم تاروتس زنارتلاو

 نل ًادبأ تالآلا نأل ال :ًادج ديعب ءودبي ام ىلع ,رمأ اذه ثودح لامتحا نأ ىلع

 هنأل امنإو  هنم اريثك بارتقالا نم نكمتت دق اهنأ ىف كشأ_ناسنإلا ءاكد حس

 .ةيرشبلا فطاوعلا بستكت نأ نكمي فيك ىرب نأ ليحتسملا رم

 نأ عيطتسن انك اذإ ام ةيضق ريثت ىتلا ةينيصلا ةرجحلا هتيجحأ ىف جهنملا ادهل لريس دب دح هن

 ىقلتيو ةرجح ىف سبحي ىنيص ريغ صخش نم رثكأب ةينيملا مهمي رنويبستكلا د نوه
 ةينيصلاب زومرلا نم ةلسلس ةلبانم ةيميك ىف سد.
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 ماس 7 7 ةيجولوكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسفإلا ةياهن

 نم رتويبسك وأ توبور وأ ىكيتاموتوأ ناسنإ نكمتي نأ ىملعلا لايخلل ةدام اهنإ
 نكل .ةيسدجلا ةبغرلا ىتحو لب لمألاو فوخلاك فطارع باستكا ىف ةأجف أدبي نأ

 ةلكشملا .اذه ىلإ لوصولا نكمي فيك روصت نم ديعب نم ولو برتقي مل ادحأ

 .روعشلا ةيقب نم اهريغ وأ .فطارعلا ىه ام مهفي ال ًادحأ نأ تسيل ةطاب

 .ناسنإلا ايجولويب ىف تدجو اذامل مهفي دحأ ال ؛ ايجولطنأ

 نلف اجيهب سنجلا نكي مل اذإ .ةذللاو ملألاك رعاشمل ةيفيظو بابسأ عبطلاب كانه

 عضولا نككل .تقولا لوط انسفنأ قرحنسف رانلا نم ملألاب سحن مل اذإو : رثاكت

 ىتلا ةصاخلا ةيتاذلا ةروصلا نإ لوقي ىفرعملا ملعلا ىف ريكفتلل ةبسنلاب ىلاحلا

 اتوبور ممصن نأ ًالثم لمتحما نم .اهتفيظوب ةرورضلاب طبترت ال تالاعفنالا اهذختت
 نع اني توبورلا دي بذجي لْغَشُب طبترت ةرارحلل تاسحم هعباصأ ىف لمحي

 ىأ هيدل نوكي نأ نود قرتحي الف هسفن ظفحي نأ توبورلا اذهل نكمي .رانلا

 نأ هيلع ىتلا فادهألا نأشب تارارق ذختي نأ هنكميو .ملألاب ىصخش ساسحإ

 ةيكيناكيم تاباسح ساسأ ىلع كلذو .اهبنجتي نأ هيلع ىتلا ةطشنألاو اهزجني

 :هكولس ىف ناسنإ هنإ ٌخروت رابتخا لوقي دق .ةفلتخم ةيئابرهك تاضبن تالخدل

 ةيعقاولا ةيتاذلا ةروصلا امأ . رعاشملا : ةيرشب ةصيصخ مهأ نم ايلمع ولخ هنكلو

  ةفرعملا مولع ىفو ةيروطتلا ايجولويبلا ىف مويلا ىهف «تالاعفنالا اهذخعت ىتلا
 نأل ةحضاو بابسأ نم سيل ؛ةيتحتلا فئاظولل ةبحاصم رهاوظ نم رثكأب تسيل

 . ىروطتلا خيراتلا رامضم ىف ةروصلا هذهل باختنالا ىرجي

 مهألا نأ ىهو ادج ةبيجعلا ةجيتنلا ىلإ دوقي اذه نإف ,تيار تربور هبن امكو

 انحبصأ اهب ىتلا ءايشألل ىداملا ططخما ىف حضاو فده هل سيل رشبك ادل ةبسنلاب

 فادهألاو ةيرشبلا تاياغلا جتنُت ىتلا ىه ةيرشبلا تالاعفنالا ةلسلس نإ .ارشب

 ىهف مَن نمو ,هباش امو .هركلاو فواخنلاو تابغرلاو تاجاحلاو تابلطتملاو ىمارملاو

 مهأ امه ىرشبلا ىقالخألا رايخلاو لقعلا نأ ضعبلا ىري دق .ةيناسنإلا ميقلا ردصم
 لك كالعمال نأب عنتقم ىننكل ,ةماركلا انسنج ىطعت ىتلا ةدرفتملا صئاصخلا

 .رثكأ نكي مل نإ :لقألا ىلع ةيمهألا سفن ةيرشبلا تالاعفنالا ةلسلس
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 ص ةيرقتلاةماركلاةتتاتلا لضفلا نا ص م ص م ص علا

 انيهفعل ةيرشبلا تالاعفنالا ةيمهأ ىشكام تربور ىسايسلا رظْملا سوي

 ةيلاتلا ريكفعلا ةبرحجت ىدؤن نأ انلأسي نأب كلذو ءارشب نوكن نأ هينعي امل ىرطعلا

 ةيهذلا ةردقلا امهيلكل : ةلحاق ةريزج ضرأ ىلع نينئاك تلباق كنأ ضرتفا

 دسمأ دسج امهنم دحاول ناك .: ثيدحلا ةلصاوم ىلع ةردقلا مث نمو ناسنالل

 عم .دسألل ةزيمملا تالاعفنالاو رشب دسج رخآلل ناك امنيب .رشب تالاعمماو

  ةباجإلا ؟ ةقالع ىف هعم لخدتو ًاقيدص هذختن دق امهيأو ؟ ةحارلاب سحتم اسبي'
 عم ةيفطاعت ثيداحأ نم هلمحت امب لافطألا بتك نم لئاهلا ددعلااهح تقب اسك

 مهألا ىه انعونل ةزيمملا ةيرشبلا تالاعقنالا نأل كاذ . دسألا : ىه -داسألا

 ىف رتافلا للحملا . هل وبس رتسم .ىدسجلا انرهظمبو انلقعب ةنراقم انتيرشب اير وعشل

 ال .توكس رتسم نم ةيبذاج رثك ؟اناجخلاا و ودبي ءفوجنلا ةلحر ىنويزفلتلا الما

 نا ل ل سلا ردم ع

 ىف اهلباق ىتلا ةيئاستلا تايعخشلا نم ريثكلا نأ دك ملا ةروسطم هيرس

 .ةيتوبورنا تاباعجتسالا نم رثكأ ائيش هيف ريقت نأ ىف لمأات تناك إلسا

 .رعاشملا نم ادرجم حا يدا رجس حج ا دا ءىرخأ ةيحاب نم

 سحن ال انكل اهلبقن دقف ةمدخ انل مدقق اذإف ؛ .خسم وأ ل اقعلا برطعم دنأ ىلع

 ةجيتن تسيلو ءاهب ماق ةيلقع تاباسحل ةجيتن اهنأ فرعن انأل .ل ايمجب نافرع ىأس

 بطفل عاشو عنيت الدنا كرمي انآل تنال رع لق هايكذح اذإو .هتيب نح

 ىلإ وأ انسفنأ ذاقنإل هلتق ىلإ فورظلا انَسَْعْفَد اذإو ,.عدخ دق هنأب ى ماسحاإلا وا

 رخآ اكيش اندقف ام اذإ مدنن امردقب الإ مدنهلاب رعشن ن ءلف .:ةيهرك هتايحب ةيحضتتلا

 نل انككل ,كوبس رتسلا اذه عم لماعتن نأ دون دق اننأ حيحص .ةبرعلاك .انيسن

 ىف  هسفن ىف نظي نم لك ىلع .رشبلل بجاولا مارتحالا ىف قحا مهل نسم هربتعن

 لّمَحي نأ دوي مث ةدقعم زتويبمك جمارب درجم هنأ ىعانطصالا ءاكذلا لماعم
 .دبألا ىلإ هنم صلختلا مت ام اذإ دحأ معهي نلف ,قلقي نأ هيلع ءرتويبمك ىف هسفن

 ةيفوملا قيرعت ىف دعاسيو ررعنتلا ناوعا تمت قي رج روق ذذإ كانه

 نأ نآلا ثيدحلا ىعيسطلا ملعلل نكمي ال ىلا «ةيرشبلا ةماركلا مث نمو :ةيرشبلا
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 نسل سس ةييجولونكتويببلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن كت

 اهل نأ وأ ,رعشت ىرخألا تاناويحلا نم ضعبلا نأب لداحن نأ ىفكي ال .اهرسفي
 رايخلا الو ءرشبلا ةغل الو .ىرشبلا ءاكذلا مضي ال اهروعش نأل ,ةغل وأ ,ةفاقث

 ةسايسلا جتنت نأ ىلع ةرداق قرطب ,ةيرشبلا تالاعفنالا الو ىقالخألا ىرشبلا

 تافملا هذهل ةيرشباللا فئالسلا لك .نايدألا وأ ىرشبللا نفلا وأ ةيرشبلا

 ةمزاللا طورشلاو ةيداملا بابسألا لكو ,ىروطتلا خيراتلا ربع ترهظ ىتلا ةيرشبلا

 ثلاغلا ىزنابمشلا باتك ىف .ىرشب لك نع ًاريثك لقت ٌةَعّمَجُم اهلك ءاهغوزبل
 ىف ناقباطتي رشبلا مونيجو ىزنابمشلا مونيج نأ ةقيقح دنومايد ديراج ركذ

 ةبسنلاب امأ .ًايبسن ةهفات نيعونلا نيذه نيب قورفلا نأ ىنعي ىذلا رمألاا

 هبشي رمألا نإ .ةلئاه ةيعون تاريغت ىلإ ةريغص قورف ىدؤت دقف , غزاب دقعم ماظنل

 ةرارحلا ةجرد ىف امهنيب قرافلا نأل ءاملاو جلغلا نيب ةيرهوج قورف ةمث سيل نأ انلوق

 . رثكأ ال ةدحاو ةيوئم ةجرد وه

 ءانثأ ةيرشب ًاحور ةرشابم جلوأ دق برلا نأ ىلع ابابلا عم قفاون نأ نذإ مزلي ال
 ةيجولوطنأ نكت مل نإ ةيفيك ةزفق تناك دق نأب هعم مّلَسُن ىك ,ىروطتلا خيراتلا

 ىلإ ءازجأ نم ةزفقلا هذهل ناك .ةيلمعلا هذه نم ام ةلحرم ىف ةيمهألا ىف ةياغ-

 نأ نكمي ىذلا موهفملا كلذ ,ةيرشبلا ةماركلا ساسأ فاطملا ةياهن ىف لكشت نأ لك '
 .ةينيدلا ابابلا تامدقمب أدبن مل ول ىتح هب نمؤن

 ملعلا عورف لك .لريس لوقي امك ةضماغ'ىتأ فيكو لكلا اذه ةيمهأ ىقبتس
 ىلع شدخ نم رثكأ زجنت مل ةصقلا هذه ةجلاعم تلواح ىتلا ثيدحلا ىعيبطلا

 ةيلمعلا زغل اوَُلَح دق مهنأب ءاملعلا نم ريغك داقتعا نم مغرلا ىلع .حطسلا

 ٌروعشلا نإ مُهْلَوَق ىعانطصالا ءاكذلا ىثحاب نم ديدعلا نيب نآلا عيشي .اهلمكأب

 ٍََبْعُم ريغ ةيضرف نم رثكأب سيل اذه نكل .دقعم رتويبمك نم عودل ةغزاب ٌةصيصخ'
 تحت غزي ًاروعش دحأ ظحلي مل ًادبأ .ىرخأ ةدقعم ِمُظُن عم رظانت ىلع زكترت
 .اذه ثدحي نأ نكمي فيك حضوت ةيرظن دحأ ضرهفا الو ال ,ةيبيرجت فورظ

 رشبلا حبصأ فيك ريسفت ىف ًاماه ًارود غوزبلا 'بعلي الأ بيرغلا نم نوكيس
 . ىلاحلا تقولا ىف هفرعن ال رمأف ةصقلا ىفام لك وه اذه نوكي نأ امأ .ارشب
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 ك0 ةيرشبلا ةماركلا:عساتلا لصُملا

 روعشلا نأ هسفن لريس دقععي .ةلكشملا لحي نل ادبأ ملعلا نأ ىنعي ال اذه

 .ةيبصعلا تالقانلا جاتنإ وأ تانوروينلا قالطإ الإ هبثت ال خملل ةيجولويب ةصعيصح

 لداج .ىوضعلا جيسنلا اهجتني فيك ريسفت نم ام اموي نكمتتس ايجرلريبلا نأو
 وأ ةينيغتا ايجولوطنأ ىنبتن نأ انم بلطتت ال روعشلا مهفت ىف ةيلاحلا انلكاشم دا

 اهب رهظ ىتلا ةقيرطلا ةلكشم امأ .ةيداملا ةيببلل ىملعلا لكيهلا نع ىلختن نا

 . اضيأ هيغلت ىه الو ال برلل رشابملا لخدتلا ىلإ ءاجتلالا بلطتت الف روعشلا
 ؟ اذام لجأ نم براحن

 اطيترم .ىرخألا تانئاكلا نم ىلعألا ةينهذلا ةلزنملاو ةماركلا انحنمي ام ناك ادا

 حضاولا نم حيصيسف .ةطيسب ءازجأ عمج لصاح درجم ال دقعم لك اننأ ةقيقحم

 لزتخن نأ نكمي ال هنأ ىنعن ؟ س لماعلا وه ام : لاؤسلا ىلع ةليس ةباجإل دوجو الأ

 ىعولا وأ .ةيعامتجالا وأ .ةغللا وأ .لقعلا وأ . ىنهذلا رايخلا كالتما ىلا س لماعلا

 .ةيرشبلا ةماركلل ساسأك تمدق ةيجس ةيأ وأ .روعشلا وأ .تالاعفنالا أ .ىلرألا

 لك ىرشب لَك ىف ايوس تعمج دقو اياجسلا هذه وه س لماعلا اذه فلؤي ام نا

 هزيمت ةبه .ًالماك ًاناسنإ حبصي نأل هؤيهت ةيثارو ةَبه كلتمي ناسنإلا ى مدج نم درف

 .ىرخألا تانئاكلا نم ةريغ نع زهوجلا ىف اناسإ

 اَيأ نأ حضويس ةيرشبلا ةماركلا ىف مهن ىتلا ةيساسألا اياجسلا ىف ةظحل ركفتو

 سيل «لاثملا ليبس ىلع ىرشبلا لقعلا .تايرخألا بايغ ىف دجوي نأ نكمي اهنم
 ىنغ .ةريخألا هذه هلهست قحلا ىف هلمعو «تالاعفنالاب ئلتمي هنإ , رتويبمكلل القع

 ىف رذجتت اضيأ اهنكل ءلقع نود دجوت نأ نكمي ال ةينهذلا تارايخلا نأ لوقلا نع

 تاليضفت درجم سيل ىناسنإلا روعشلا .فطاعتو ىزخو بضغو وهز نم رعاشملا

 اهتامييقت نمو روعشلا نم هريغ ريثكلا نم لكشتي امنإو ,.ىعئارذ لقعو ةيدرش

 ريدتلا ىلع دورداق اننأل طقف سيل ةيسايسو ةيعامتجا تاناويح اننا .ةينهدل

 ىعوك سيل ناسنإلا ىعو نإ ةصاخ ةيعامتجا تالاعفنا انبهو اال يىكلو هردلن

 ىرسب لقعو ةيرشب ةركادب درعقي هنأل لاصح را اادح

 ا لخخا



 - ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 ىلاتلا لاؤسلا ىلع بيجن نأ وه ةيرشبلا ةماركلل ةبهسملا ةشقانملا هذه نم فدهلا

 ؟ايجولونكتويبلا ىف ىلبقتسم مدقت ىأ نم هيمحن نأ ديرن ىذلا اذه وه ام :

 دض ةروطتملا ةددعنلا انعئابطل لماكلا لاجملا ىمحن نأ ديرن اننأ ىه ةباجإلا
 الو ةيرشبلا ةعيبطلا ةدحو عدصن نأ ديرن ال انِإ .تاذلا ريوحت تالواحم

 .عدصتت نأ نود اهيلع ةيعبملا ناسنإلا قوقح ىقبت كلذبو .اهتيرارستسا

 صئاصخلل ةدقعملا تالعافتلا ىلإو هتاذ انديقعت ىلإ ىمتني س لماعلا ناك ام اذإ

 : تالاعفنالا نم ةضيرعلا ةلسلسلا كلتو لقعلاو ىنهذلا رايخلاك ةدرفتملا ةيرشبلا

 لقأ العجت نأ ىف ايجولونكتويبللا ثحبت اذاملو فيك : لأن نأ لومعملا نيف

 تاياغ ىلإ ةيبطويلا تاياغلا لازتخال درطملا طغضلا ىف ةباجإلا نمكت .اديقعت

 درجم ىلإ فادهألاو ةيعيبطلا تاياغلا نم دقعم عونت لازتخا ةلواحم ىنعن  ةيعفن

 صاخ هجوب كانه .ىتاذلا لالقتسالاو دال ملألاك ,تائفلا نم دودعم ددع

 ىرخألا ناسنإلا فادهأ لك قوف باذعلاو ملألا فيفخت لعجبن ذأل مئاد عورن

 اذه جلاعن نأ اننكمي : ايجولودكتويبلا اهضرعت ىتلا ةضياقملا ىه هذه .هيمارمو

 نكل ءادايق لهسأ لفطلا اذه لعجت نأ وأ ءصخشلا اذه ةايح ليطن نأ وأ . ضرملا

 ةيرقبعلاك : فصولا قوفت ىتلا ةيرشبلا تافصلا ضعب باسح ىلع نوكيس كلذ

 .عوستلاو حومطلاو

 ىك دارطاب ىرغن .تالاعفنالا ةلسلسب ٌةقالع ًاديدهت رثكألا انتعيبط نم بناجلل
 نأ عيطتسن اننأو ,ثيبخلا اوه امو تالاعفنالا نم بيطلا اوه ام مهفن اننآ روعتن

 ةيناودع لقأ سانلا لعجت نأ لواحن نأب ثيبخلا فقون نأب ةعيبطلا ىلع نسحن

 دح ىف وه ةاناعملا ليلقتل ىعفنلا فدهلاو .ًابانتكا لقأو ًانيل رثكأو ةيعامتجا رثكأو
 نكل ,ةاناعملا وأ ملألا فص ىف فقي نأ عيطتسي نم سيل .ةيافلل ىلاكشا هتاذ

 ىفو انسفنأ ىف اهامسأو ناسنإلا تافص لضفأ هربتعن ام نأ ىه رمألا ةقيقح

 .توملاو ةاناعملاو ملألا عم اهب لعافتن ىتلا ةقيرطلاب طبتري ام ًاريشك  نيرخآلا

 هذه بايغ ىف .انايحأ اهل مالستسالاو لب اهيلع بلغتلاو اهتهجاوم ةيفيكو
 ةوق وأ نماضت وأ ةلوطب وأ ةعاجش وأ ةقفش وأ فطاعت كانه نوكي نلرورشلا



 ال  ةيرشبلاة ماركلا:عساتلا لصقلا 0 لل لِ سس غش

 تاللاعفنالا هذه ةسرامث ىلع انتردق . .توم وأ ةاناعم هجاوي مل ن نمل قسع حال . ةيعحش

 .تيملاو مهتم ىحلا « نيرخآلا ر مشبلا لكب انطبري ام ىه

 جييست نم قلقن نأ انيلع سيل نأ نيثحابلاو ءاملعلا نم ريثكلا لوقي دقلو

 لازيال قيرطلا نأل ؛ ا

 نونوكي دق مه . .ًادبأ كلذ ققحتي تي ال دقو لب ءاهريوحت ىلع ةردقلا غلبن ىتح اليوط

 موعطملا اندلا ايجولونكت مادختساو ىموثرجلا طخلا ةسدنه نوكت دق : تح ىلع

 .ناسنإلا خاسنتسا كلذك الو نوريثكلا روصتي ام ريثكب دعبأ رشبا ىلع

 نإ . ةيثارولا ةسدنهلا روطت ىلع دمتعي ال ناسنإلا كولس ةلبانم ىلع انمتردق نكل

 قم اضيأ يانا سرغألا ىلع نكي ء ابيوقت- ةيثارولا ةسدهيلاب هلمع نك اهنا
 ىتلا رئاشعلا ىف ةريبك ةيفارغوميد تاريغت هجاونس . باصعألار ريتاقع ملع لالح

 ىرمعلا عيزوتلا ثيح نم طقف سيل ,ةديدج ةيبطريب تايجولودكت ايل است

 .ةريشعلاب ةماه عيماجم ةايحلا ةيعون ثيح ن "هم اضيأ امئاو .ىسحلاو

 ىلع انفهلت ىدم حضوي امنإ كازورسلاو نيلاتيرلاك ر ريقاقعل ديازتملا راشتسالا د

 لا ل ياسا رييغت ىف ايجولونكتلا لالغتس

 نيبو هنيب طبرت ,ةماركلا نع انراكفأ هيلع ىنبن ام ميش يوت انيعيطل ة يحج

 ا ا ا و

 .ةحارلاو ةحصلل ةيعفنلا فادهألا لاجم

 ةقيرطلاب ثروت اراثآ جتنت الو ىموثرجلا طخلا روحت ال خملا ىلع لسعت ىتلا ريقاقعلا
 ىنعم لوح ةماه اياضق لعفلاب ريغت اهنكل ءاموي ةيئارولا ةسدنهلا اهلَعفت دق ىتلا
 .ىتأتس ءايشأل ريشبلا ىهو :ةيرشبلا ةماركلا

 ارشب انحبصأ ىنم
 اهريغت ىعلا ةريبكلا ةيقالخألا تافالنخلا حبصتت نل .بيرسقلا ىدملا ىلع

 نم ةماركل امنإو ءرشبلا نم نييعيبطلا نيغلابلا ةماركل تاديدهت ايجولونكتويبلا

 زيمت اهنأ ىلع انحلطصا ىتلا تاردقلل ةلماكلا ةعومجملا نم لقأانيش تلتمي
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 مل نم ةعومجم ىهف ةئفلا هذه ىف عقت ةعومجم ربكأ امأ .ةيرشبلا ةيصوصخلا

 رابكو ءرمعلا ةياهن ىف ىضرملاو .عّضّرلا لافطألا ًاضيأ مضت دقو .دعب اودلوي
 .نيقاعملاو .لاضع ضارمأب نيباصملا نسلا

 ثوحب جاتحت .خاسنتسالاو ةيعذجلا ايالخلا ثوحب ىف لعفلاب ةيضقلا هذه ترهظ

 خاسنتسمالا ىمسُي ام بلطتي امديب ؛ةنجألل دّمْعَتْلا ريمدتلا ىلإ ةيعذجلا ايالخلا
 لبق ثحللا فادهأ لجأ نم دّمَعَتْلا اهقيلخت  ةنجألا ريمدت اجبت سالعلا

 ىجالعلا خاسنتسالا نأ ةيجولويبلا تايقالخألا ُملاع ساك نويل ظحالر .اهريمدت
 نودقتعي نم لبق نم فنعب نيطاشنلا الك نيدأ دقلو . (نينجلل ةبسنلاب ًاجالع سيل
 .نكيلل رماكلا ىونفملا عضرلا نفت ةعاللاناو :لمجا هديت انه ةايلناتتا

 لدجلا ةنخاسلا ةيضقلا وأ ضاهجإلا لوح شاقنلل ةلماكلا ةصقلا رركأ نأ ديرأ ال

 فرتعأو «ىنيدلا ناميإلاب ةيضقلا هذه ىف أدبأ ال ايصخش انأ .ةايحلا ةيادب تيقرتل

 نمو حيحص نم اهب اميف ريكفتلا ةلواحم دنع شوشتلا نم ريبك ردقب باصأ ىننأب
 ىذلا ةيرشبلا ةماركلا ىلإ ةيعيبطلا قوقحلا لخدم : اذه وه لاؤسلاو .ئطاخ

 ملهو .نيقاعمللو دّلوي مل نمل ةيودعملا ةلزنملل ةبشدلاب حرتقي اذام ءانه هانزجوأ
 ىف لقألا ىلع اندعاسي دق هنكل ,ةمماح ةباجإ ْمُدَقّيَس هنأ ادكأتم تسل انأ ؟ ارج
 . لاؤسلا ىلع ةباجإ ريطأت

 ىلع ةيرشبلا ةماركلا ىنبي ىذلا ةيعيبطلا قوقحلا بهذم ودبيس « نزال ليزا

 حمسي هنأكو ودبيس :ةدرفتم ةنيعم صئاصخ كلتمي ناسنإلا سنج نأ ةقيقح

 زوجعلا . صئاصنخلا هذه نم درفلا هلمحي ىذلا ردقلا ىلع فقوتي قوقحلا ىف. 17

 ىعيبطلا غلابلا صخشلا ةردق دقف دق «لاشملا ليبم ىلع ,رمياهزلأ ضرمب باصملا

 ىف كارتشالاب هل حمسي ىذلا ةماركلا نم ءزجلا اذه اهعم دقفو ,ريكفتلا ىلع

 ةلسلم كالتماو ىقالخألا رايخلاو لقعلا .حيشرتلا وأ تيوصتلاب ةسايسلا

 مث نمو ءرشبلا لك ًابيرقت د اهيف كرتشي ءايشأ هذه لك ٠ عونلل ةزيمملا تالاعفنالا

 تافصلا هذه نم ايأ نوكلتمي ال دارفألا نكل . ةلماشلا ةاواسملل ساسأك مدخت ىهف

 ةيساسح رثكأ وأ اريمض ىوقأ ضعبلاو .ًالقع هريغ نم رثكأ ضعبلا : ردقلا سفنب
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 ل  ةيرشبلاةماركلا :عسانلا لصفلا

 ةضيرد ىلع ركدرت دارفألا نيب ةقيقد اقورف زيمن نأ نكمي ,ةيحان نم .هتالاعفنا ىف

 لذا عيت ياجم انوقح وحسيت (ةينامألا ةيرتكلا تافحلا هديل وين < التما

 امأ .ةيعيبطلا ةيطارقتسرألا مسا هيلع قلطأو ,خيراتلا ىف البق اذه ثدح دقلو

 موهفم ىف سانلا ةبير بابسأ نيب نم ناك دقف .هيلإ ْعمْلُت ىذلا ىكراريبلا ماظنلا
 .هتاذ ةيعيبطلا قوحخا

 صيصخت دنع ةيكراريهلا ىف نعمن لأ ىف ًاهيجو ًالقعتم اسم كانه نأ ىلع
 ةمئاقل قيقد فيرعت ىلع عامجإ لوألا ماقملا ىف دجوي ال .ةيسايسلا قوقخا

 ىلع مُكَحْلا نأ مهألاو .قوقحلل درفلا لهؤت ىتلا ةيساسألا ةيرشبلا صئاصنخلا
 نوكي ام ةداعو «ةبوعصلا ىف ةياغ رمأ وه كلت وأ ةفصلا هذهل ام درف كلمت ةجرد

 تايطارقتسرألا مظعم تناك .برأ الب رارقلا ذختي ْنَم نوكي نأردني ذإ .اهوبشم

 اهنأ َنوُعَدي اقوقح مهسفنأ طارقتسرألا اهيف حنمُي ؛ةيعيبط ال ةيديلقت ةيقيقخا
 : ةيضق لوانتن نأ مئالملا نم .فرعلا وأ ةوقلا ىلع زكترت عقاولا ىف ىهو ةيعيبط
 .حماستلا ضعب عم قوقحلا هذهل لهؤملا وه نم

  عقاولا ىف قوقحلا َقَرَفَت ةرصاعم ةيلاربيل ةيطارقوميد لك نأ دجنس كلذ مغربو '
 نم ةنيعم صئاصخ ىف دارفألا تائف وأ دارفألا اهيف كرتشي ىتلا ةجردلا بسح

 نأل نيغلابلا قوقحب نوظحي ال لاغملا يبس ىلع لافطألا .عونلل ةزيسملا كلت

 قح اضيأ مهل سيلو لكي اهنةحضاب ريغ ىقالجألا نايا ريكدتلا ىلع ميتاردت
 .سرادملا لوخد وأ نكسلا ناكم لوح رارقلا ذاختا ىف مهئابا ةيرح الو تيوصتلا

 لعفت ىهو .نوناقلا ىلع مهئادتعال ةيساسألا قوقحلا نم نيمرجملا تاعمتجملا ذرجت
 تايالولا ىف . ةيساسأ ةيرشب ةيقالخأ ةساح مهصقنت نم عم فنعأ ةروصب كلذ

 ىضرم بلسن ال نحن . ةنيعم مئارج اوبكترا اذإ ةايحلا قح نم نومرحي دق ةدحتملا

 وأ ةرايسلا ةدايق ىلع مهتردق ديقن انكل ,ةيسايسلا مهقوقح ًايمسر .رمياهزلألا

 .اضيأ ةيسايسلا مهقوقح ةسرام نع نوفقوتي ام ةداع مهو .ةيلام تارارق ذاختا

 ىلع ىفضُن نأ لوقعملا نم هنأب لداحجن نأ ,ةيعيبطلا قوقحلا روظنم نم .نذإ اننكمي
 فييقولا توك لق لافطألا و[ دتلارلا قزفحت رع سلكت نرق سياكل جل
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 ةماه لماوع لعفلاب كلتمي هنكل :ىقالخألا رايخلا وأ ريكفتلا ىلع ارداق موي رمع ىف
 نأ عقوتي وه .همأب طبتري وه , جعزني وه- ةيعيبطلا ةيرشبلا تالاعفنالا ةلسلس نم

 دأو لعجي ام نإ .موي هرمع نيدج اهعيظتسي ال قرطب ,هباش امو ,مامتهالا ىلوي
 ةيوقلا ةيعيبطلا ةطبارلل كاهعنا هنأ وه تاعمججما مظعم ىف ءاعنش ةميرج لافطألا

 ةسجألل اهتماقإ مدعو عّضرلا نم ىتوملل تازانجلا ةماقإ نأامك . ءانبألاو ءابالا ن نيب

 نأ لوقعملا ريغ غ نم هنأ حرتقي اذه لك . زييمعلا اذه ىلع ليلد وه امنإ ةضيهجملا

 عّضرلا قوقح سفن مهل دارفأك ةنجألا لماعن

 قوقحلا روظنم نم كلذو .ةيلاتلا تارابتعالا حرطن نأ ,لدجلا اذه دض .اننكمي

 ةيساسألا ةيرشبلا صئاصنخلا ضعب ىلإ نيدجلا رقتفي دق . ىنيد روظنم نم ال ةيعيبطلا

 نأل ؛ةجسنألا وأ ايالخلا نم ةعومجم درجم ًاضيأ سيل هنكل ؛عيضرلا اهكلتمي ىتلا

 نع فلتخي صوصخلا اذه ىفاوه . ًالماك ًارشب حبصي نأ ىلع ةنماكلا ةردقلا هيدل

 - غلابلا ىعيبطلا ناسنإلا صئاصخ مهأ نم ريشكلا ىلإ ًاضيأ رقتفي ىذلا عيضرلا
 امنيب هنأ اذه ىنعم .ةنماكلا ةيعيبطلا ةردقلا هذه ققحت ةجرد ىف طقف هنع فلتخي

 نم ىلعأ ةلزنم هل نإف  عيضرلا نم ىندأ ةينهذ ةلزنم نينجلا ىلع ىفضن نأ نكمي
  نذإ لوقعملا نم .ءاملعلا اهيلع لمعي ىتلا ةجسنألا وأ ايالخلا عاونأ نم هريغ

 ةنجألا قيلخت ىف ارارحأ نوثحابلا ناك اذإ اميف ككشتن نأ ةينيد ريغ سسأ ىلعو

 .مهل ولحي امفيك اهريمدتو اهخاسنتساو ةيرشبلا

 ءانثأ .تعقو دق هنأب انلداج . عونلل ىقرعلا خيراتلا صخلي اي ايجولوطنألا ملع

 ةزفق تعقو ءرشبلا ىلإ نييرشبلا لبق فالسألا نم تداق ىتلا ةيروطتلا ةيلمعلا
 هريسفت نكمي ال ىرشب لك ىلإ تالاعفنالاو ريكفتلاو ةغللا فئالس تلوح ةيعرن
 اذهك ئش ثدحي .ةضماغ ةيلمع- ًايرهوج هذه لازت الو هئازجأ عمج لصاحك

 دوقنعك أدتبا امف : غلاب ناسنإ ىلإ ءلفط ىلإ ءديلو ىلإ ءنينج لك ىمانت ىف اضيأ
 «ىقالخألا راينا ىلع ةردقو ًالقعو اكاردإ كلتمي حبصأ ةيوضعلا تائيزجلا نم

 .ةزغلم ىرخألا ىه لازت ال ةقيرطب ,ةيتاذلا تالاعفنالا ىلعو
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 يدلل

 >5“ ةيرشبلا ةماركلا:عضاتلا لصفلا ثا يل

 ديلولا نيب ام ناكم ىف عقت ةيونعم ةلزنم نيدجلل نأ_ايوس قئاقحلا هده هيسج

 ىلعأ ةبترم هل ئش ىلإ نيدجلا لوحت نأو .ةجسنألاو ايالخلا نم ىرخألا روعلا سنو

 دصعح لغم ئتثب مؤقت نأ انل ناك اذإ هنأب حرتقي عيمجتلا اذه- ةزغلم ةيلسع ه

 لوح دويقلاو دودحلا نم ريغكلا عضوي نأ ىرورضلا نمف . ةنجألا نم ةيبعدج ايالخ
 دمت اودلوي مل نمل .ىرخأ تامادختسال ةقباس حبصي ال ىتح . طاششلااده

 نأ ول اذام ؟ ةيعفن فادهأل ةنجألا ىمننو قلخن نأ دون ىدم ىأ ىلإ .اديعب دودخا

 نم جين نماغإو . مري اهرمع ةنجأ نم سيل .ايالخ بلطت اديدج ةزجعم ءاود

 اك لعفلاب ضيبملا ىف رهشأ ةسمخ هرمعو ىننألا نينج لمحي ؟ رهش هرسع ناح
 لوصولا ةيرح بلط مهضعب نأ ول اذام .ةأرماك اهتايح ىف هجتنتس ىتلا_ تاسصيوسلا

 ىتم فرعنس لهف .ةيبط فادهأل ةنجألا خاسنتسا ةركف ىلع اندتعاول "“ هيلا
 59 0 ةشثك نسم هما

 راسيلا قيزمتب ددهت لبقتسملا ايجولونكتويب ملاع ىف ةاواسملا ةيضق تساك ادا

 .ةيناسنإلا ةماركلاب طبترت اياضق ببسب - ايفرح حسفتيس ر رخآلا وه ىسيلا ناد

 ىرصانم نيب ام مسقني ( ىروهمجلا بزحلا هلثمير) ةدحتملا تايالولا ىف نيسبلا

 لقأ هبو ايجولونكتلاو تالواقملا لاجم اوري نأ نوبحي نيذلا .ةيداصعقالا ةيرخا

 ٍلاجمب نومعهيو نيدتم مهنم ريثكلاو ,نييكارتشالا نيظفاحما نيبو :نيناوقلا نم ردق
 ام ةداع نيتعوسجملا نيتاه نيب مئاقلا فالتئالاو .ةلئاعلاو ضاهجإلا منت اياضقلا نم

 قورفلا ضعب ىفخي هنكل ,تاباختنالا ءانثأ دمصي ثيحب ةوقلا نم نركي

 ةامأ دنع تالينالا اذه ةاكذإ حضاولا نم سيل . رظنلا تاهجو ىف ةيساسألا

 ًاصرُفو :ةلئاه ةيحص دئاوف- ةيحان نم مدقت ىتلا ةديدجلا تايجولونكتلا غوزب

  ىرخأ ةيحان نم بلطتت ىتلاو ءايجولودكتريبلا ةعانصل لامل بسكل ةسخض
 .رذجتلا ةقيمع ةيقالخأ ريياعم كاهتنا

 ةمث ناك اذإ هنأ كلذ ,ةيسايسلا تايجيتارتسالاو ةسايسلا ةلأسم ىلإ اندع دق اه

 ا فصلا كالا ل اتل ادو كاسمر ايا تيرم
 هذه ىلإ .ةيحلا ةيسايسلا تاسسؤملا هيمحت نأ دبالو ,ةسايسلل ىقيقحلا ملاعلا ىف

 . باتكلا ا ا ةيعقلا

 القتت





 لعفن اذ





 ىف سيايسلا مكحنلا
 ايجولونكلويبلا

 . ىسادُق لجر نم .ًاعيضر ًالفط هيدي نيب لمحي لجر برتقا - . ةسدقم ةوسف
 ىفكي ام ةايحلا نم هب سيلو ءهوَشم لوزهم هنإ ؟ لفطلا اذهب لعفأ اذامادلأس
 مايأ ةثالث كيدعاس نيب هنضتحإ مث * ,سدقملا لجرلا حاص هّلتقا' توملل

 ارغب نااقإ ءالفط انكم بينت ل انآ ١ ىركذ كسفنل قلختل لايل ثالثو
 لجرلا نوريثكلا فدع مث ؛ ءاطبحم ىضم اذه لجرلا عمس امدنع- . .تقرلا

 لجرلا لأسف . لفطلا لثقب لجرلا حصن دقل .ةوسقلاب حصن هنأل سدقملا

 .؟ شيعي هكرتن نأ ىسقألا سيلأ نكل؛ سدقملا
 جيهبلا ملعلا : هشتين خيرديرف



 ل ايجول ونكتويبلا ىف ىسايسلا مكحتلا:رشاعلا لصفلا

 قيلختب نادعت (م تز تامولعملا ايجولونكت نم ناتديدجلا ناتروصلا ناتاه: نالاثم

 رثكأ ةروصب  ةوقلا ىلإ مث نمو تامولعملا ىلإ لوصولا اعسوي نأبو .تاورشلا

 ىلع بعصلا نم ناك .امهمدختسي نُم نيب عمتجما نايعرت امهنأ امك .ةيطارقوميد

 نوكي نأ ودعي ال نآلا ىتح هودجو امو ,تامولعملا ةروث ىف بلاثم اودجي نأ سانلا

 (م ت ىلإ لوصولا ىف ةاواسماللا نودصقي ) ئمقرلا ميسقتلا ىمسي ام لئم اياضق
 .ةليضفلا وأ ةلادعلا زهت اياضقك نيتاه نم ىأ رثؤت الو ,:ةيصوصخلا ديدهت لثمو

 ةلواحم :ملاعلا ىف ةينالود تاعمتجملا رثكأ لبق نم ؛ةيضرعلا دوهجلا نم مغرلا ىلعو

 فارشإلا نم ردق لقأب ةريخألا نينسلا ىف ترهدزا دقف ,م ت مادختسا ىف مكحتلا

 ' .ىلودلا ىوتسملا وأ ىموقلا ىوتسملا ىلع ىسيظنتلا

 ليصاحملا .نيفرطتملا نيلاشملا نيذه نيب ام ناكم ىف ايجولونكتويبلا عقت

 ىصخشلا رتويبمكلا نم رثكأ سانلا فيخت ايثارو رشبلا ةسدنهو ةينيجلاربع
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 اذإو .هئاخرو ناسنإلا ةحصل ةمخض عفانمب دعت ايجولوسكتويبلا نكل . تنرتنإلاو

 ضرم وأ ىسيكلا فيلتلا نم لفط جالع ىلع ةردقلا لغم مدقتب سانلا هجووام
 نق كمي احب ايكيرل كلا نب يدار ف وعشنا بيف يح عملا

 اهريوطت ناك اذإ ةديدج ايجولودكتويب ىأ ىلع ضارععالا لهسي .مدقتلا قيرط

 ردت اباارو رست واذا لعافت ىلإ وأ ,ةنقتم ريغ ةيكينيلكإ ةبرجت ىلإ ىدؤيس

 ءريثكب اثبخ اذه نم رثكأ وهف ايجولونكتويبلا نم ىقيقحلا ديدهتلا امأ .ةيساسحلا
 .ةيعفن تاباسح ىأ ىف هريدقت بععي مث نمو

 ركسعم نه لوألا» نيركسعم نيب مولا ايجولوتكت ويلا لؤح للا كرت

 ريوطت مامأ تابقعلا عضي نأ عمتجملل سيل نأب ىدانيو ةدارإلا ةيرح ىديؤم

 ءاملعلاو نيثحابلا ركسعملا اذه مضي .عيطتسيال هنأ وأ .ةديدجلا تايجول ودكتلا

 ةدافتسالل ةلهؤملا ايجولونكتويبلا ةعانص مضيو .ملعلا تاهبج عيسوت ىف نيبغارلا

 .ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ىف اميسال .لالغألا نم ررحملا ىجولونكتلا مدقتلا نم

 ءةرحلا قاوسألا: نم جيزمب ايجولريديإ ةمزتلملا ةريبكلا ةعومجملا كلت مضي اسك

 .ايجولرنكتلا ىف ىموكحلا لخدتلا نم ردق لقأو :نيناوقلا فيفختو

 نم ةيقالخألا فواخملا اهلغشت ةطيلخ ةعومجم وهف ىناشلا ركسعملا امأ

 ىف نودقتعي نيذلا نييئيبلاو .اينيد نيتمزتملا نم ضعبلا مضتو ءايجولونكتويبلا
 لامتحا مهقلقي نيذلا نييراسيلاو ,ةثيدحلا ايجولونكتلا ىضراعمو ؛ةعيبطلا ةمرح

 نيكفير ىميريج لثم ءاطشن نم دتمت ىتلا ةعامجلا هذه تحرتقا .اينيجريلا ةدوع

 نم ضيرع لاجم ىلع ارظح تحرتقا_ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ىتحو
 ةيعذجلا ايالخلا ثوحبو محرلا جراخ باصخإلا نم أءدب ,ةثيدحلا تايجولونكتلا

 .ناسنإلا خاسنتساو ةينيج اربع ليصاحملا ىتحو

 الكف .باطقتسإالا اذه نم دعبأ ىلإ ايجولونكتلا لوح لدجلا كرحتي نأ ضورفملا
 ةلواحمو ءايجولودكتريبلا ريوطت نأش ىف زمي هعد ءلمعي هعد'فقوم  نيجهنللا
 كانه .ىعقاو ريغو لْلَمعُم امهالك  لبقتسملا ايجولونكت نم ةضيرع ةّقش رظح
 بابسأل ناسنإلا خاسنتسا لغم .روفلا ىلع رظحت نأ قحتست تايجولونكت
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 ل ايجولونكتويبلا ىف ىسايسلامكحتلا:رشاعلا لصفلا ..-

 0 اقرت حرر بخ يارب حلا ميول

 عيسجلا كسميهنا .ةقيقدلا قورفلا زييمت ىلع ردقأ ىميظنت جهنم جهنم ىلإ جاتحي ر 6

 اداخ حي نم دع لانك يقي قلما كانك كل كح مهققاوم ندع دب

 ايجولونكتلا ريوطت ةعرس هيجوت تاعمتجملل زيجتل ةبولطملا تانكي انام ِض

 .ايتالاجم

 -_و سر اى
 نيناوق : وه ملاعلا هجاتحي ام نأب حارعقا نع هيف عملسن مل ليوط نمز ىعم

 بلطي اف تبت اقنع ل زدلا اميحال ةبييطحلا نياوقلا و عكا ةييبسم

 هةمث ناك .ىضاملا نرقلا تانينامث ىف رشتات- ناجير ىتروث لبق .فافخنم+

 رمغ دقو نابايلاو ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ تايداصتقا نم ةديدع تاعانن

 نم ىتحو لب روصقلا نم ريثكلا اهعم نيناوقلا هذه لثم بلجت .ةيسيظنلا نيئاوقل -

 نولوحتي نييمركحلا نيمظنملا نأ فيك ًالثم ثرحبلا تدثأ .اديج ةموهفملا ضارمألا

 مهو ىتح .مهعقاومو مهتطلس نوززعيف ةيصخشلا مهحلاعم ىلع صرخلا ىلا
 هظح ىميظنعلا ن مرئاقلا ذخأي مل اذإ . ريهامجلا حلاصم مساب نرثدحتي مهنا نوعا

 ئدويو عادبألا قنخي دقو . لئاه لكشب عيراشملا ذيفنت رعس عفري دقف ريكفتلا نم

 مت دقل ا. ةقهرملا نيناوقلا بسجت بنت لامعألا لاجر لواحي ذإ دراوملا قضيب عتت وس ىلا

 ةيمسرلا ةيميظنتلا نيناوقلل لئادب نع ىضاملا ليا ىف ىعادبالا لسعلا نم رينخلا
 ةعانصل ةنورم رشكألا طاغغألا كلتو . عيراشملل ىتاذلا ميظنتلا : الشم  ةلودلل

 .اهديفسو نيناوقلا

 ليلقت لواحن نأ اننكمي .ةايحلا قئاقح نم ةقيقح وه طيطختلل جمانرب ىاررعن

 رثكأ اهلعجو ةيميظنتلا ةيلمعلا طيسبت دشنت تاسسؤم ميسعتب روعقلا ده

 ىف ًامئاد ىقبتس نكل .عمجملا تاجاح ىفو ايجولونكتلا ىف تاريغتلل ةباجسسا

 لالخ نم اهتجاعم نكمي ال ىتلا ةيعاستجالا لكاشملا نم ةنيعم طاغأ ةياينلا
 ام لضفأ نوكت نأ ىلإ وحنت ىتاذلا ميظنتلا عيراشم .ىمسرلا ىموكحلا ومكحنلا

 ىعامتجالا نمشلا نم ريثكلا ىف ةعانصلا اهيف ببستت ال ىتلا لاوحألا ىف دوخكت

 القت اياضقلا اهيف نوكتو (ةيبلسلا ةيناربلا: ىداصعقالا حلط علام وأ
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 اس0 ةيجولوتكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهن ---- -

 حيحص اذهو .اهسفن ةيامحل ةيوق عفاود اهتاذ ةعانصلل اهيف نوكت امك .ةيسايس

 ىفو ءاهراعسأو ناريطلا تالحر قرط نيب قيسدتلا ىفو ةيلودلا ريياعملا عضو دنع
 ماعطلا ةمالسل ةبسنلاب احيحص اموي ناكو ,ةيكنبلا لئاسملا ىفو ,تاجتنملا رابتخا

 . ىبطلا بيرجتلاو

 لاكشأل وأ ةرصاعملا ايجولونكتويبلل ةبسنلاب احيحص سيل اذه نكل
 ةعامج ترجحنغأ دقل . لبقتسملا ىف رهظت نأ لمتحي ىتلا ةيبطويبلا تايجولونكتلا
 لثم تالاجمب اهماظن ىلع ةظفاحملا ىف ارهاب ًالمع ىضاملا ىف نيثحابلا ءاملعلا

 ريثكلا نآلا كانه نكل .موعطملا اندلا ايجولونكت ىف نامألاو رشبلا ىلع بيرجتلا

 رارمتسالل ىتاذلا ميظنتلا لجأ نم ةريفك ًالاومأ ديصعت ىتلا ةيراجتلا حلاصملا نم
 ىك زفاحلا ايجولونكتويبلا تاكرش مظعم دجت نل . لبقتسملا ىف حاجنب لمعلا ىف

 ىنعي اذهو . اهتظحالم مزلي ىتلا ةقيقدلا ةيقالخألا تازييمتلا نم ريثكلا ظحالت

 .اهذفنتو نيناوقلا اهل غوصت ىك تامركحلا لخدتت نأ ةرورض

 رمأك  ايجولونكتويبلا عضوت نأ ,نكمي الو لب ,. بجي ال هنأ نآلا نودقتعي ريثكلا
 .ىرتس امك  ئطاخ ءامهالك ,ناطابتسالاو .مكحتلا تحت ىلسع

 رقي نم
 ءايجولونكتويلا ىف مكحعن نأ انل ناك اذإ اميف رارقلا ذاختاب نذإ موقيم نم

 عيراشمل ىكيرمألا سرجنوكلا ةشقانم ءانثأ ىفو . 5٠٠1١ ماع ىف ؟؛ ساسأ ىأ ىلعو

 نأ ىلع وياهوأ نع سرحنوكلا وضع دنالكيرتس دين رصأ ,خاسنتسالا رظح نيناوق
 وأ توهألل حمسن نأ بجي ال اهنأو ملعلا نم حاتملا لضفأ وه دحوألا اندشرم نوكي

 .ةلأسملا هذه ىف هذختنس ىذلا رارقلا ىف لخدتت نأ ةسايسلا وأ ةفسلفلا

 نأ لودلا مظعم ىف ىأرلا تاعالطتسا لوقت .اذه ىلع نوقفاويم نوريثكلا

 وأ توهاللا ءاملع ركذن مل اذإ_ ةساسلا نم ىلعأ ةبترم ىف ءاملعلا نوعضي سانلا

 .رداونلاب لدجلاو .ةغلابملاو .ةرظنملا نوبحي  اديج ملعن امك  نوعرشملا .ةفسالفلا

 دولمعيو نوملكتي ام اريثك مه .ةشحافلا ةرسمسلاو . دئاوملا ىلع ىديألاب قدلاو
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 ال ايجولونكزويبلا ىف ىسادسلا مكحتلا:رشاعلا لصفلا -....

 . ةمّكحَتسْلا حلاصملاو نيزلهدملاب اريشك نورئأتي نايحألا ضعب ىف مهو . ليج نع

 نام ينتج اراسقل ىل لصتلا ردا يامال يرملا يشمل 20 يا رنا

 ىف ءاملعلا هب موقي ام ديدحت ىف ةساسلا دوهج نإ ؟ايجولونكت <تويلاك ديقعتلا ىف

 روصعلا ىف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نع تايركذلا نهذلا ىلإ ديعي امنإ مهتالاجم
 ءسمشلا لوح رودت ضرألا نإ لاق هنأل ةقطرهلاب ويليلاج تمسو امدنع ىطسولا

 هتيعرش لمحي ىملعلا ثحبلاب لاغشنالا حبصأ نوكيب سيسنارف دهع ذنمر
 .رشبلل ضرعألا حلاصملا ايكيتاموتوأمدخي طاشنك ةصاخلا

 .ةحيحص تسيل , فسألل «ةيؤرلا هذه نكل

 فشكي نأ ملعلل نكمي .هل ةددحملا تاياغلا ميقُي نأ نكمي ال هتاذ ىف ملعلا

 هنكمي دق :ةيدعم ضارمأ قْلَخَي نأ عيطتسي هنكل ,ضارمألا تاجالعو تاديسكافلا
 ملعلا .ةينيجورديهلا ةلبنقلا اقيزيف ًاضيأ نكلو ,تالْصَومْلا هبش اقيزيف فشكي نأ

 ةقدب ىمحت نيناوق تحت تعمج دق تانايبلا تناك اذإ امب متهي ال املع هفصوب
 ىلع لصحن نأ نكمملا نمو «تانايب ىوس تسيل تانايبلا .نيفحابلا دارفأ حلاصم

 ىداحلا لصفلا ىف ىرشبلا بيرجتلاب صاخلا ءزجلا ىف ىرنم امك ) لضفأ تانايب

 نيذلا ىزانلا ءابطأ نم ددعلا نإ .ًامامت اهلهاجتن نأ وأ دعاوقلا ىولن نأب عرشع
 مهديمجتب ءانجسلا اوبذع وأ ةّيدعُملا ضارمألاب لاقتعالا تاركسعم اياحض اردقح
 ايل ةيعقاو تاناين اوعمتج نيعرش ءافلع عقارلا ىكارئاك ءترملا تح مهقارحإ وأ

 .ًابيط ًامادختما مدختست نأ ةيناكمإ

 ,ملعلا تاياغ ميقت نأ عيطتست ىتلا ىه ةسايسلاو ةفسلفلاو توهاللا نإ

 تناك اذإ اميف ىأرلام دقت نأ نحف ىنلا هو ءولعلا ايهتيتني ىلا ايجرل رثكتلاو

 ةصاخلا ةيقالخألا دعاوقلا عضو ىف ءاملعلا دعاسي دق .ةنيبخ وأ ةبيط تاياغلا هذه
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 ءابطألاو نيثحابلا ءاملعلا عمتجم لخاد كانه . ضرعألا ىسايسلا عمتجملا لخاد

 ,نيطشنلا ,نيسركملا ير نم نوريفكلا .ىبطويبلا لاجملا ىف نيلماعلاو

 عم ةرورضلاب قفاوعت ال دق مهتامامتها نكل ,ريكفتلا ىقيمع .نييقالخألا

 ا لتفا



 ا تست تس سس ل سس يجول ولكل ويبل ا ةروثلا بقاوع ناسن الا ةياهنا ---

 مييدل نوكت ام اضيأ اريثك 531 و.اريثك ح حرمطلا مهعفدي ءاملعلا . ريهامجلا تاماستها

 لعفن اذام ةيضق نإف ا .جالع ىف وأ ةنيعم ايجولرنكت ىف ةيلام تاماستها

 .ايطارقونكت مسحت نأ نكمي ال ةيسايس ةيضق ىه ايجولو نكت وبلاد

 ريغ اهيأو ىعرش ملعلا تالامعتسا ىأ ررَقي نأ هل نّمع لاؤسلا ىلع ةباجإلا امأ
 ةيرظنلا نم نورق ةعضب هتمسح دقلو :ةطاسبلا ىق ةياغ قحلا ىف رمأ ىهف .ىعرش
 اساسأ لمعي ىذلا .ايطارقو ميد فلؤملا ىسايسلا عمسجملا هنإ : اهتاقيبطتو ةيسايسللا

 ةعرس ىف مكحتلا ةطلس مهلو اياضقلا هذه ىف نيلّقتسملا :نيبختنملا هيلتمم لالخ نم

 تاسسؤملا ىف لكاشملا عاونأ لك دجنم انيبو .هتالاجمو ىجولونكتلا روطتلا
 نأ حضاولاف . بعشلا بزح ةرظنم ىلإ ةصاخلا حلاصملل ةزلهدلا نم .ةيطارقوميدلا

 ةدارإ ىلع ذوحتت نأ اهنكمي لضفأ ةليدب تاسمؤملا نم ةعوصجم ةسث ريل

 ةفراع تارارق ذاختاب ةساسلا موقي نأ ادكؤم لمأن .ةيعرشو ةلداع ةقيرطب بعشلا
 ةينبم نيناوق اهيف تردص تاللاحب ئلتمي خيراتلاف .ملعلل كنحملا مهفتلا قيرط نع

 او او نقلا ةبايخل رانا تو لع لا ةيكيعترتل تاني ردكم: كلاش وداع نع
 فادهأ غولبل ةادأ وس سيل ةياهنلا ىف ذ هتأذ ملعلا نكل . نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف

 .ةيملع اياضق ةياهدلا ىف سيل ابسانم ىسايسلا عستجملا ةربتعي امو .ناسنإلا

 هجاونسف .ةيرشبلا انيديول رثكت ريبلل ىميظنت برلسأ عضر نيج ىلإ انلوحت اذإف

 مأ ءاملعلا ..رايتخالاب موقي نم ةيضق تسيل ةيضقلا .ام اعون ةفلتخم ةلكشمب

 رارق وه باجمنإلا ةيضق ىف رارقلا نوكي نأ لضفألا ناك اذإ امع امنإو فاعلا

 رهرارقلا نوكي نأ ضورفملا تأب نوسطاو سميج لداج .ةموكحلا رارق مأ نيربألا

 روكذلا نيمّظنملا نم ةعومجم زارق سيلو مألا رارق

 ال ءاسنلا تارارق تارارقلا مظعم َنّكَتَلَف : ةياغلل طيسب انه ىئدبع

 اريك نمل امك لاجر لاو لافطألا ىف لدحي نم نينإ :لاجولا
 ةيلوئسمب رعشن نأ انيلع نإ .ءاحصألا ريغ لافطألا نم َنوُرشي ام
 ذاختاب ءاسنلل َحَمسي نأ ىرورضلا نم هنأ دقتعأ .مداقلا هاجت ربك
 روكذلا نم ءايطألا ناجل لمع فَقوُيْلُف ءانأ ىتيحان نم امأ .تارارقلا
 . ةده
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 ل ايجولونكتويبلا ىف ىسايسلا مكحتلا :رشاعلا لصفلا

 ةيجيتارتسا ىه تاَّبحلا تاهمألا قلقب روكذلا نييطارقوريبلا مكح ةلداعمر

 نيفظوملاو ةضقلا نم رركذلاف عوصرلا نع عرج كلو اقح ةيكذ ةبعالل

 ءاسنلا ةايح ىف لعفلاب نولخدتي (ًأضيأ ءاسنلا نم ريثكلا بناجب ) نييع ستجالاو

 ,مهتاماعم نكسي وأ نهلافطأ ةياعر ىف نأمِهي الأ نهيلع نودكؤي : تفولا لوع

 الار. ايداح ةلكاعلا ة دعاس ليسلا كإ هل ةسردملا لإ عهولسرب نا وهف:
 نهتطلس نمدختسيس ءاسنلا مظعم نأ ةقيقح امأ .حالسلا وأ تاردنخغا مهل نمش

 ايجولونكعلا تناك اذإ اميسال ,نيناوقلا ىلإ ةجاحلا ىغلت الف .الونم امادختسا

 تاناكمإ : (خاسنتسالا لثم) قالطإلا ىلع ةيعيبط ريغ ةيرئاكت ٍتاناكما هدّمتس

 | .لافطألل ةبسنلاب ةيحص ةياهنلا ىف ايجئاتب دوكت الدق

 ءابآلا نيب اهدوجو ضرتفملا ةحلصملا ةدحو نإف . سداسلا اعفلا ىف انركذ امكو
 لداج .ةديدجلا روصلا تحت دجوت ال دق رثاكتلا نم ةيعيبطلا روصلا تمت ءاسألاو

 بويع نم ايلاخ نوكي نأ ىلع هتدالو لبق لفطلا ةقفاومب ملسن نأ انل نأب ضعبلا

 ءاخيسن نوكي نأ ىلع هتقفاومب ملسن نأ اقح انلأ نكل . ىلقعلا فلختلا را ةدالولا

 نإ؟ ىمدار ميغ انيج دس رهو دلوب نأ وأ نيتأرمال ىجولويب لفطك دلوي نأ وا

 ًامئالم ىباجنالا رارقلا نوكي نأ لامتحا ريشي صوصخلا هجو ىلع خاسنتسالا

 ةيامحل لخدعت نأ ةلودلا ىلع ةيلوئسملا عقتس انهو ,لفطلا ال نيدلاولا تاماستهال

- 

 )0 ايجرلربكتلا ىف مكحتلا نكسملا نما

 ام ةلكشمب هجاودسف :ايجولونكتلا ىف ىنوناقلا مكحتلا ةرورض انررق ول ىتحو
 ىميظنت عورشم ىف ري ريكفتلا تاقرعم ربكأ نم ًادحاو نأ قحلاف .انكمت اذه ناك اذإ

 مدقتلا ميظنت ليحتسملا نم هنأب داقتعالا راشتنا وه ةيرشبلا ايجول ونكت ريبل

 اهيلع مركحمو اهم دارا سكعب ىتأتم تادوهجملا هذه لك نأو .ىجولونكتلا

 ىف نولمأي نمو ,.ةئيعم تايجولونكتل نوسمحتملا لذج ىف اذه دكؤي . اشعلاب

 ىتلا تايجولودكتلا راشتنا ءاطبإ نوديري نم مؤاشت ىف كلذ دكؤيو .اهنم حبرلا

 التم



 .. ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهد

 ةيمازهنالا نم ئش كانه تاذلاب ريخألا ركسعملا اذه ىفو .ىذألا تايناكمإ لمحت

 . لبقتسملا ليكشت ىلع ةسايسلا ةردقل ةبسلاب

 ببسبو ةللوعلا لولح ببسب ةريخألا نينسلا ىف لعفلاب ًايوق داقتعالا اذه حبصأ

 ةلقتسم ةيتاذ ةلود ةمث سيل نأ نولوقي .تامولعملا ايجولونكت ىف ةريخألا ادتربخ

 ناكرحتيس ريوطتلاو ثحبلا نأل  هرظح وأ ىجولونكت راكتبا ىأ ميظنت عيطتست

 ريفشت ىف مكحتلل ةيكيرمألا تادوهجملا .ةديدج ةيئاضق ةيالو ىلإ ةطاسب

 ىلع عقاوم ىلإ ةوقلاب ةيسنرفلا ةغللا ضرفل ةيسنرفلا تادوهجما وأ .ًالثم تانايبلا

 .نيدلبلا نيذه ىف ىجولونكتلا روطتلا تلقرع دق تادوهجملا هذه .ىسنرفلا بيولا
 ةديحولا ةقيرطلا . ادعو رشكأ ةيميظدت ءاوجأ ىلإ ريوطتلاب نومئاقلا كرحتذإ

 دييقت دعاوق صوصخب ةيلود تادهاعم عضو ىه ايجولونكتلا رشن ىف مكحتلل
 اهذيفنت نوكيسو .ةبوعصلا ىف ةياغ اهيلع ضوافتلا نوكيمو ءايجولونكتلا
 ردابت ىعلا ةلودلا نإف . ةيلودلا تايقافتالا هذه لثم بايغ ىفر . بعصأو بعصأ

 .اهيلع قوفتتل ىرخألا لودلاب عفدتس اهسفن ميظنتب

 ةءوبن حبصي دقو ئطاخ ىجولونكتلا مدقتلا ةيمتح لوح مؤاشتلا نم عونلا اذه
 ةلاحتسا ىه تسيل لعفلاب ةيضقلا نأ كاذ .نوريفكلا هقنتعا اذإ اهتاذ ققحت

 نم رطخلا ريثكلا كانه . تالاكسرا يجيارتختلا رطل ةعكوسن ف كحل

 : لاعفلا ىسايلا مكحعلا تحت عضو ىذلا ًايقالخأ ئفالخلا وأ تايجولونكتلا

 ةيجولويبلا برحلا داومو ةيتسلابلا خيراوصلاو ةيوونلا ىوقلاو ةيوونلا ةحلسألا
 دقل .هباش امو باصعألا ريقاقعو ناسنإلا مسج ءاضعأ لادبتساو ةيواميكلاو

 نويكيرمألا نوعرارملا . ًايلود ًادييقت ًاعيمج هذه ريوطت ىف لمعلا ٌةيرح تديق

 ةحص لوح لداحب دقلو .ارخؤم الإ اهولبقتي مل مهو ,ةينيجلا ربع ليصاحملا نررجهي

 ةوقلاب تسيل ايجولونكتويبلا ةريسم نأ تبني هنكل ,ةيملع سسأ ىلع رارقلا اذه
 . اهفاقيإ نكمي ال ىتلا ةقحاملا

 ىسايسلا لدجلا وأ ايفارغونروبلا ىف مكحتلا ةلاحتساب عئاشلا ضارتفالا نأ قحلاو

 هيرك بيو عقوم لك ةموكحلا قلغت نأ ليحتسملا نم . ئطاخ ضارتفا تنرتنإلا ىلع
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 ايجولونكنويبلا ىف ىسايسلا مكحتلا :رشاعلا لصفلا

 .هيلإ نييداعلا اهاياعر لوصو فيلاكت عفرت نأ نكمملا نم نكل .ملاعلا ىف

 تاكرش ربجتل ةيلاعفب ةيسايسلا اهتوق الشم ةينيصلا تاطلسلا تمدختسا

 ىلع اهل ةديؤملا ريغ صصقلا رشن نم دحلا ىلع (نإ سإ مإو ! وهاي لثم) تنرتنإلا
 .نيصلاب لمعلا ىف اهقح ءاغلإب اهتدده نأب كلذو .ةغللا ةينيصلا بيرلا عقاوم

 بصي مل ايجولونكتلا ىف مكحتلل دوهجلا هذه نم ايأ نأب نوككشدملا لداجيس

 -برغلا اهب ماق ىتلا ةلئاهلا ةيسامرلبدلا دوهجلا نم مغرلا ىلعف .احاجن ةياينلا ىف
 دنهلا تحبصأ دقف ؛ةيوونلا ةحلسألا راشتنا عنمل_ ةدحتملا تايالولا تاذلابو

 ىف ةينالع ةيوونلا ةحلسألا رابتخا ىف ةعباسلاو ةسداسلا نيتلودلا ناتسكابو

 ةثداح دعب ةقاطلا ديلوتل ةيوودلا ىوقلا مادختسا أطابت .ىضاملا نرقلا تايعست

 رعم عافترا ببب ناك املثم داع هنكل :ليبونريش ةثداحو دنئاليأ ليام ىرت

 خيراوصلا راشعنا لازي ال . ضرألا وج ةرارح عافترا نم قلقلاو ىرفحلا دوقولا

 ايروكو قارعلاك نكامأ ىف ارمتسم لماشلا رامدلا ةحلسأ ريوطتر ةيدلابلا

 ءمسجلا ءاضعأو ,تاردخما ةراجعل ةعساو ةيرس اقوس كانه نإ مث .ةيلاسنلا

 .كلاب ىلع رطخت ىرخأ ةروظحم ةعلس لكو .موينوتولبلاو

 ًاراطإ انرتخا ام اذإف ءءاملا ٌرْخَي ال ىميظنت بولسأ نم ةمث سيل : حيحص اذه لك
 اذه نكل .فاطملا ةياهن ىف تايجولونكتلا لك ريوطتب ىهتننسف .ىدملا ليوط

 لودلا لك .لماكلاب ْدَقَني نوناق نم سيل : ىعامتجالا ميظنتلا كاردإ نع رسعقي
 .نولتقي سانلا 0 اتقلا ربتعت

 0 - لواحت الأ وأ نوناقلا زجعب ,َرِقُن نأ ىف ًاببس ًادبأ نكت مل نولعقي ولعقي ميهنأ ةقيقحو

 .ةذيشنت

 ءاهراشتنا عنمل ةرابج تالواحم ةيوونلا ةحلسألا ةيضق ىف ىلودلا عمنا لذب
 لوانتم نع ةديعب اهئاقبإو اهراشتنا ءاطبإ ىف لعفلاب تالواحملا هذه تحمي دقلر
 ىروتلا رصعلا رجف ىف .اهخيرات نم ةنيعم لحارم ىف اهمادختسا تلواح امير لود

 ةحلسألا لودلا تارشع كلمعت نأ ًءاربخلا عقوت ,ىضاملا نرقلا تائيعبرأ ةياهين دنع

 نم ةنفح ىوس اهروطي مل نأ دوهشم زامنإل هنإ .نيدس عضب فرظ ىف ةيوردلا
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 ةيجولونكنويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ل

 نرقلا ةياهن دنع تبشن ىتلا تاعارصلا ىف دحأ اهمدختسي مل نأو .لودلا

 اهنأ مغر ةيوونلا ةحلسألا ريوطت نع مجحأ نم لودلا نم تئش ام كانه .نيرشعلا

 مكحلا نابإ ةيوون تاحومط ًالغم نيتنجرألاو ليزاربلل تناك . كلذ عيطتست

 هكارش ىف نيتعقاو اتناك ىذلا راشتنالا عنم ماظن نأ ىلع ,ىروتاتكدلا ىركسعلا

 ىلإ اتداع املف .اهريوطت نم ءاطبإلا ىلإو ةيرس جماربلا ءاقبإ ىلإ امهرطضا

 .امامت جماربلا ىف لمعلا فقوأ تانينامثلا ىف ةيطارقرميدلا

 نأ امهلرأ .نيببسل ءايجرلودكتريبلا نم ةبقارملا ىف لهسأ ةيرذلا ةحلسألا نكل
 لعجي امث ,ةيئرم ةمخض تاسسؤم بلطتي دج فلكم ةيوونلا ةحلسألا ريوطت

 ةحضاو ايجولونكتلا هذه ةروُطُخ نأ امهيناثو .ًادعبتسم أرمأ رسلا ىف اهريوطت

 امأ .مكحتلا تحت اهعضو ةرورض ىلع عيرس ىملاع عامجإ لكشتيل ىتح ةياعلل

 رغصأ لماعم ىف اهؤارجإ نكمملا نم : كلذ نم سكعلا ىلع ىهف ايجولونكتريبلا
 . اهرطاخم ىلع لثامث عامجإ ةمث سيلو .ةفلك لقأر

 لعفت املشم ايوق ًارشابم اديدهت لكشت ال ايجولونكتويبلا نإف ىرخأ ةيحان نم

 ةريرش ةلود وأ ةيباهرإ ةعامج ىديأ ىف ةدحاو ةيوون ةلبنق .ةيوونلا ةحلسألا

 نأ قارعلا ناكمإ ىف ناك اذإ امأ :ملاعلا نمأل ًاريبك ًارطخ لكشتم قارعلاك

 نم هيف ام ىلع  ديدهتلا نم ريثكلا لكشي نل اذه نإف ,نيسح مادص خسنتي
 اذإ ةدحسملا تايالولاب ناسنإلا خاسنتسا رظحي نوناق نم فدهلا ضوقتي نل .فرق

 جراخلا ىلإ رفسلا ناكيرمألل نكمأ اذإ وأ ءملاعلا ىف ىرخأ لود هب تحسسام

 .لودلا كلت نيناوق تحت مهسفنأ اوخسستيل

 ىه .ًايلود هلاجم ناك اذإ الإ مَلوَعُم ملاع ىف لمعي نأ نكمي ال ميظنتلا نأ ةجح نإ

 ىوتسم ىلع ميظنتلا دض ةقيقحلا هذه لامعتسا نكل ,ىفكي امب ةحيحص ةجح

 ىلود ىوتسم ىلع ميظنعلا أدبي نأ ردني .ناصحلا مامأ ةبرعلا عضو ةبانمب وه ةلودلا

 قسن قيلخت ىف ركفت نأ ىتح لبق اهتاعمتجم ائيناوق روطت نأ ةيتاذلا ةلودلا ىلع :
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 + ايجولونكتويبلا ىف ىسايسلا مكحنلا :رشاعلا لصفلا

 ملاعلا لوح نم ىرخألا لودلا :ايفاقثو ًايداصتقاو ايسايس دوست ىعلا ةلودلا

 ناك اذإف .ىلخادلا اهنوناق ىف ةدحتملا تايالولا هلعفت امب ًاريبك اماسته' ىلرتس
 بعصعلا نمف ًالكش هل ذختي نأ ةنيعم تايجرلونكت دويب ميظنت ىلع ىلود جاسحإلا

 .ىلخادلا قرصا لع ركيرتالا لعفلا نع اديعب لكشدي نأ

 مل .تاحاجنلا ضعب ايجولرنكتلا اهيف تمظن ىرخأ تالاح ىلإ ترشأ امد
 ايجول و نكتويبلل ةهيش مظن قيلخت ىف تابرعصلا ردق ص للقأ كا ىلعأ كل

 تاكرشلاو :ةياغلل ًةسفانُم ةعانص ةيلودلا ةيجولودكتويبلا ةعانعلا .ةبرشبلا
 .ايناملأ تناك املو .اهلمعب هيف موقت ىميظنت خانم لضفأ نع رارستساب ثحبت

 اهريغ ريثكلا نم ةيثارولا ثوحبلا ىلع اقييضت رثكأ .حيرجلا ىنيجويلا اهخيراتس
 ايجولونكتويبلاو ةيودألا تاكرش مظعم لماعم تكرحت دقف ,ةمدقنملا لودلا م

 .دةدحتملا تايالولاك ةلود ةلاح ىف صخألا ىلع حيحص اذهو .4 ىلود لقدت

 ٠٠٠٠ ماع ىفو .اددشت لقأ ىرخأ لودو ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب ىلا ةيمامالا

 اذهل ذالملا حبصتس اذبو ,ثحبلا وأ ىجالعلا خاسنتمالل نيناوق ايناطيرب نز احا

 نم امهريغو اسنرفو ايناملأ ىلإ ةدحتملا تايالولا تمضنا ام اذا ثرحبلا نم خاوتلا

 امامتها ىرخألا لودلا ضعبو ليئارسإو ةروفاغنس تدبأ .هب حملت ال 3

 اهدييقت ىف ةدحتملا تايالولا ترمتسا اذإ اهلوح امو ةيعدجلا ايالخلا ثرحب ةالاوم
7 0 
 .ديقثالمبعا بناسأل

 لودلا نم اهريغ وأ ةدحتملا تايالولا ىلع نأ ىنعي ال ةيلودلا ةسفانملا عفا نأ ىلع

 غزبيم ناك نإ نآلا فرعن ال اَنِإ .ىجولونكت حلست قابس ىلإ ةعجاف ةزمق زفقت نأ

 ريوحت وأ خاسنتسالا لشم- اهدييقت وأ ةنيعم تايجولودكت رظح ىلع ىلود عاسجا
 لامتحالا اذه داعبتسا ىلإ وعدي قالطإلا ىلع ببم ةمث سيل نكل  ىموثرجا طنا

 وى .ةيلمعلا نم ةركبملا ةلحرملا هذه ىف

 نداوقلا ىلإ أجلت ةيلاقتنا تايطارقوميد ةلاح لثمك .ماعلا نوناقلا اذهل تاءاننتسا كاه ..
 ال سايقلا اذه نأ ىلع .اهتاعمتجم ىف نيناوقلا هذه ةبقارم عيجشتل كاسنإلا قوتخ هيلوددلا

 نضيرحتب تعضر دق تاسنإلا قوقحل ةيلودلا تادهاعملا . ايجول ونكتويبلا نناوق ةلاح ونال

 .ةينوناقلا اهمظن ىف لعفلاب اهتدوكو .قوقحلا هذهب ديقنت نوف حم
- 
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلاةياهن

 اذه ةباتك دنع .ىرشب لفط خاسنتسا ىنعن_ ىرثاكتلا خاسنتسالا ةيضق ذخ
 ايناملأ اهنيب نم خاسنتمالا اذه ترظح دق ةلود 4 تناك ( 5٠١١ ربمفون)

 .ةدحتملا ةكلمملاو ايقيرفأ بونجو ليزاربلاو نيتنجرألاو نابايلاو دنهلاو اسنرفو
 قوقح ةيقافتا ىلإ ىفاضإ لوكوتورب ىلع ىبوروألا سلجملا قّدص /١19 ماع ىفو

 قّدص دقلو ؛ىرشبلا ىرثاكتلا خاسنتسالا رظحي ٌبطويبلا نأشب هتماركو ناسنإلا
 سرجنوكلا ناك .ةلود ؟ 4 نيعبرألاو ةثالشلا ءاضعألا لودلا نم ةقيثولا هذه ىلع

 تاءارجإ ذاختا صحفت ىتلا ةيعيرشتلا تائيهلا نم ددع نيب نم ًادحاو ىكيرمألا
 نوناق ةدحتملا مألا نست نأ ةيناملألا ةموكحلاو ةيسنرفلا ةموكحلا تحرتقا .ةهيبش

 دق تناك ىللود ةسعلا نأ اب ركذت اذإف .ىرئاكتلا خاسنتسالا ىلع ىملاع رظح

 نم رمألا بلطتي نأ برغتسملا نم سيلف .رفكأ ال تاودم عبرأ لبق تخستسا

 نم ريثكلا نأ نآلا ودبي نكل .ايجولودكتلاب قاحّلل تقولا ضعب نوناقلاو ةساسلا

 دقلو .ناسنإلل ىرثاكتلا خاسنتسالا ةيعورشم ال ىلع عامجإ ىلإ هجعي ملاعلا لود

 ام اذإ قارعلا ىلإ وأ ةيلامشلا ايروك ىلإ رفسلا نينس عضب لالخ رمألا بلطتي
 . لفط خاسنتسا نيّيليرلاك راوطألا ةبيرغ ةفئاط تبلط

 مكحلا بعصي ؟ ايجولودكتويبلا ميظنت ىلع ىلود عامجإ ءوشن تالامتحا ىه ام
 ةفاقشلا لوح تاظحالملا ضعب ركذن نأ نكمملا نم نكل ,ةيلاحلا ةلحرملا ىف

 صوصخلا اذه ىف ةسايسلاو

 نم ةنيعم طامنأ تايقالخأ ناشب مويلا ملاعلاب راكفألا نم لصَّخُم كانه
 اذه نم ًاددشت رثكألا فرطلا ىلع . ةيئارولا ةلبانملا اهنم اميسال ءايجول ونكت ريبلا

 ةّضراعم - ةيخيرات بابسأل فقت ةيبوروألا ةراقلاب ىرخأ ًالودو ايناملأ دجنس ل املا

 ةيئيللا تاكرحلا ىوقأ نطوم ًاضيأ ةيبوروألا ةراقلا تناك .ليبسلا اذه ىف كرحتلل

 .ةفلتخما اهروص ىف ايجولونكتويبلا ىداعت اهتلمج ىف تاكرحلا هذهو ؛ملاعلا ىف

 - ابيرتقت تهت نكت ل ايسآب لودلا نماددع كانه ْلََتْلا نم ربخألا فراقلا ىف

 ايسآ لود نم ريثكلا رقتفي .ايجولونكتويبلل ىقالخألا دعبلاب  ةيخيرات بابسألو
 هل هلإ نم لَّزَنَم ىوامس ناميإل ًاماظن ىنعن  برغلا ىف همهفن امك هتاذ ىف نيدلا ىلإ
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 ل ايجولونكتويبلا ىف سايسلامكحتلا:رشاعلا لصفلا سلا

 ىأ ىلإ رقتفي ,نيصلا ىف دئاسلا ماظنلا . ةيسويشوفنوكلا .رشب نهذ هب طيحي

 ىلع ىفضُت ةيحاورأ ىهف وبنُشلاو ةيواطلاك سانلا نايدأامأ .برلموهفم

 رفا قلخلا ةيذوللا جمدت امديب ,ةيحور تافص ةيحلا ريغ ءايشألاو تاناريحلا

 وتتشلاو ةيواطلاو ةيذوبلاك ةيويسألا ديلاقتلا ليمت ال .مغانتم نوك ىف ىعيبطلاو

 لعفت امك ىعيبطلا قلخلا ةيقبو رشبلا نيب ةمراص ةيقالخأ دودح ةماقإ ىلإ

 ريغو ةيرشبلا ةعيبطلا نيب ةيرارمتسا دّصرت ىتلا ,ديلاقتلا هذه تحمس .ةيحيسملا

 .تاناويحلا عم افطاعت رشكأ_ لاف هد سنارف ريبعت دح ىلع اونوكي نأب .ةيرشبلا

 ىلعو .ناسنإلا ةيسدقل مارتحالا نم ئشلا ضعب ىندأ ةجرد اضيأ ىنعي اذه نكل
 نم ريثكلا ىف ةعئاش (تانبلا اميسال) لافطألا دأوو ضاهجإلا ةسرامث تناك اذه

 دصح لثم برغلا اهضغبي تاسراممب ةينيصلا ةموكحلا تحمس دقلو .ايسآ قطانم
 . ١9928 ماع ىف اًينيجوي انوناق تررمو لب ,نينوجسملا نم مدعي نم ءاضعأ

 ةيزيلجنإلاب ةثدحملا لودلا عقت ءلّصُمْلا ىف ءايمآو ةيبوروألا ةراقلا نيب ام

 اقرهز هل اذيأف ءايتاطيردو اكيرمأ اماق : ملاعلا سارع ةاوجاو فيولا كنرفتر

 امهديلاقت لضفب امهو ءاسنرفو ايناملأ تفرع املغم ةيثارولا ثوحبلا نم اعله

 تاذلاب ةدحتملا تايالولا تناك ..ةلودلا هب موقت ميظنتلا ىف اككشت رثكأ ةيلاربيللا
 ةيسسؤم ةديدع بابسأل هجاتنإ ىف ةزيمتم ىهو .ىجولونكتلا عادبإلل ةنمدم

 عّلولا ءنيريخألا نيدقعلا ىف ,تامولعملا ايجولونكت ٌةروث تَمُعَد دقلو .ةيفاقثو

 نأب ناكيرمألا نم نيريثكلا تعنقأ ىتلا ةروشلا ىهو ءايجولونكتلاب ىكيرمألا

 تاعامجلا فقت هذه مامأ ..ىصخشلا هئارغبو درفلا ريرحتب امتح دعت ايجولرنكتلا

 ىتلا_ديازعت دادعأب نيملسملا مث ءكيلوثاكلاو تناتستوربلا_ ةظفاحملا ةينيدلا

 .موكحما ريغ ىجولونكتلا مدقتلا حبك ىلع نآلا ىتح تلمع

 ءايناملأ ىلإ اهنم- ةيلازبيللا اهديلاقتب  اكيرمأ ىلإ برقأ ًامئاد ايناطيرب تناك
 ةضراعملا ةيئيبلا جاجتحالا تاكرح ىوقأ نم ةدحاو نطوم تناك ةقرافملل اهنكل

 ةيفاقث بابسأ كانه نككت مل امبر .ةيعارزلا ايجولودكتويبللو ًايثارو ةروحملا تانئاكلل

 ىلإ ةروحمنا تانئاكلا هذه ىف ىناطيربلا ُكشلا ٌدرِي نأ نكمأ امبر . اذهل ةقيمع

 الشات



 ةيجولونكتويبلا ةروشلابقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 ايناطيربب ىهعنا لشف وهو .رقبلا نونج ضرم ةيضق ىف لئاهلا ىميظنتلا لشفلا

  دليفستيورك ضرم  رقبلا نودجل ةيرشبلا ةروصلا اياحض نم ددع ربكأ لمحت ىهو
 عفر لعفلاب هنكل ءايجولونكتويبلاب ةقالع ةيأ عبطلاب ضرملا اذهل سيل .بوكاي
 تاجتنملا ةمالس تنلعأ ىتلا تاموكحلا ةيقادصم لوح سانلا ناهذأ ىف كوكشلا

 نيفهلتمو «ةئيبلا تاديدهتب ًامامتها رشكأ ناكيرمألا ناك ىضم ليج ذنم .ةيئاذغلا

 ثراوكلا نم اهريغو لاناك فل ةيضق ىف ةريخألا مهتربخ ببسب ,اهميظنت ىلع

 .ايجولونكتويبلل ميظنت ىلإ ةسام ةجاح جاتحت ةقطنم ملاعلا اذه ىف كانه نأ ول

 ىلإ رقتفي رخآ ددعو ءايسآ ىف ةيطارقوميدلا ريغ لودلا نم ددع كانه .ايسآ تناكل

 .ةيقالخأ سسأ ىلع ايجولونكتويبلا نم ةئيعم ًاطانأ ضراعت ةيوق ةيلحم ريهامج

 اهلهؤت ةيتحت ةيملع ةينبب عتمست ايروك بونجو ةروفاغنم لثم ةيويسا لود ةمث
 نم ةصح بسكتل ةيوقلا ةيداصتقالا زفاوحلا اهيدلو ,.ىبطويبلا لاجما ىف ةسفانملل

 تحبصأ امبر .ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ باسح ىلع ايجولونكتويبلا قوس
 .ةيملاعلا ةسايسلا ىف امهم اقراف اًطخ لبقتسملا ىف ايجولونكتريبلا

 نود ةديدجلا ةيبطويبلا ايجولونكتلا ىف مكحتلا ىلع ىلود قافتا ةأجف رهظي نل
 ةصاصر كانه سيل .هب ةدئاقلا لودلاو ىلودلا عمتجما هلذبي دهجلا نم ريبك ردق

 : ةيسامولبدلل ةيديلقتلا لئاسولا بلطتي رمألا : عامجإلا اذه لغم قلخت ةيرحس
 ال'انه ةلكشملا نكل .ىسايسلاو ىداصتعقالا معدلا ,:ةضوافملا ,عانقإلا ,ةباطخلا

 تالصاوملا وأ ناريطلا طوطخل تناكأ ءاوس ةيلود تابيترت ةيأ عضو نع فلتخت

 .هباش امو ,ةيتسلابلا وأ ةيوونلا خيراوصلا راشعناو ,ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةيلود ةمظنم قيلخت متحلاب ىنعي ال ةيرشبلا ايجولودكتويبلل ىلودلا هيجوتلا نإ
 طا قعر“ .ةلزعسم ريغ ةيطارقوريب ةباقإ زأ ةدحتملا مالا عيسوتاوأ ةديدجب

 نيب قيفوتلل ةيتاذلا لودلا دوهج لالخ نم هيجوتلا اذه ثدحي دقف ,تايوتسملا

 نأ ضرتفي ىبوروألا داحتالا ءاضعأل ةبسدلاب قيفوتلا اذهو :ةيميظنتلا اهتاسايس

 .ىبوروألا ىوتسملا ىلع لعفلاب ثدح دق نوكي
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 ل ايجولونكتويبلا ىف ىسايببلا مكحتلا :رشاعلا لصفلا

 لكل . ةيلديقلا تارضحتسملا مكحي ىذلا ىلودلا ماظنلا لاشملا ليبس ىلع ذخ

 ءاودلاو ءاذغلا ةحلصم ىزاوت :ملعلا ىلع زكترت ةيميظنت ةئيه ةيعابص ةلود

 ,ةيودألا ةبقارم ةئيه ارتلجنإ ىف ىه . اهتيلاعفو ريقاقعلا ةمالس بقارت ,ةيكيرمألا

 ريقاقعلل ىموقلا دهعملا ايناملأ ىفو «ءاودلا نوتش سلجم نابايلا ىف ىهو
 ماع ذنم ىبوروألا عمتجملا لواح .ءاودلل ةيسنرفلا ةئيهلا انرف ىفو .اهتاجتنمر
 جاودزالا بنجعل ءاضعألا لودلا ةيودأ ىلع قيدصتلا ةيلمع قفوي نأ 6

 ءاشنإ ىلإ اذه داق دقو .ةفلتخغا لودلا ىف تابلطلا مبدقت ددعت ىف تقولا عايضو

 ىف متن نأ ضرتفي ىتلا كلت « ١448 ماع ندنل ىف ءاودلا مييقتل ةيبوروألا ةئيبلا
 تدقع تقولا سفن ىف ىبوروألا ىوتسملا ىلع ءاودلا ىلع قيدصتتلا ةدحاو ةوطخ

 هيلع قلطأ) ابوروأ جراخ ىلإ ى 0

 ةلواحم هوربتعاو هودقتنا دق نييكيرمألا ضعب نأ حيحص . (قيفوتلل ىلودلا رمت

 0 ل لا ل

 .ةءافكلا ىف ةيرهوج ةدايز ىلإ ىدؤي دق هنأل ,ةيثارولا ةعانصلا نم ايوق امعد ىقلت

 اًنِإف .لبقتسملا ىف ميظنتلا ىلإ ةيرشبلا ايجولودكتويبلا ةجاح شقانن نأ لبقو

 اذإ اميسال ,عيظف دح ىلإ ةدقعم ةروصلا . نآلا مّظَنَت فيك مهفتن نأ ىلإ جاتحن

 ةعارزلا غ خيرات ةوقب اهيف رفضنا ةروص ىهو «ىلودلا ىوتسملا ىلع اهيلإ انرظن

 ةيرشبلا ايجولونكتويبلا خيرات

 الطتي
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 ىقايجولولكتويبل
 هده انماملا

 ىتاذلا ميظنتلا نيب ام حوارعت :ميظنتلل ةفلتخم لبس كانه
 فارشإلا نم ردق لقأب ىملعلا عمتجملا وأ ةعانصلا هب موقت

 .ةينوناق ةئره تيرط نع ىمسرلا ميظنتلا ىلإ «ىموكحلا
 .... ام اعون ايماحتقا نوكي نأ ىممرلا ميظدتلل نكمي



 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 نايحأ ىف عجشي ام وهو :مّظنملاو مّظنملا نيب ةقيثو ةقالع ةمث نوكت دق ةيحان نم

 تاقالعلا نوكت دق ىرخأ ةيحان نم نكل ؛ةعانصلا دي ىف عوقولا ةمهت ةريثك
 ريغ) ٌةيليصفت َنيناوق ةمّظنملا ةئيهلا ضرفت اهيفو .ةديدش ةمصاخم تاقالع

 قبَط دقلو .ةيئاضقلا تاعزانملا نم ريثكلا ببست .فدهلا ةعانصلا ىلع (ةبوغرم

 1 .ايجولونكتويبلا ىلع روصلا هذه نم ريثكلا
 اهيف جلوت ىتلاو ,ةيساسألا مُمَّظملا اندلا ايجولودكت نإ .ةيثارولا ةسدنهلا ذخ

 ميظنعلل ةيجذومن ةركبم ةلاح ةأشن ىف ببست دق (رخآ عون ىلإ عون نم) تاديجلا
 ىف ةفحابلا ءزتريم تيناج تدارأ ١91٠١ ماع ىفف . ىملعلا عمتجملا اهب ماق ىتاذلا

 ايرتككب ىلإ هرق سوريف نم تانيج جلوت نأ ,كرويوين ىف روبراه خريس دلوك لمعم
 نيب فينع لدج ىلإ اذه داق . اهتفيظول لضفأ مهفت ىلإ لصت ىك ةعئاشلا ىالوك .!

 .براجتلا هذه لغم نامأ لوح كلوب تربورو ءزتريم ىلع فرشملا .جريب لوب

 .ةروطخلا ىف ةياغ ديدج بوركيم قيلخت ىلإ اذه دوقي نأ كألوب ىشخ
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 ل هذهانمايأ ىف ايجولونكنويبلا مظنت فيكءرشع ىداحلا لصفلا

 فورج كينيساب ىف دق ىذلا راموليزأ رمقؤم وه ةياهنلا ىف ةجيعنلا تناك
 براجتلا ىلع طباوضلا اوعضيل نيثحابلا رابك ىقتلا هيفو , 1918 ماع اينررفيلاك

 نم عونلا اذه ىلع ىرايتخا رظح ّضِرُف .موعطملا اندلل دعاولا ديدجلا لاما ىف
 ةيموقلا دهاعملا تلَّكش مث .لضفأ ةروصب رطاخملا مييقت نكمي نأ ىلإ ثوحبلا

 ةحصلل ةيموقلا دهاعملا ترشن . 1915 ماع مُعْطْلا اندلل ةيراشتسا ةنج ةحسلل
 لمعملا ىف ىقيزيفلا ءاوتحالا تبلطت ام نيب تَبَلَطَت اهلومت ىتلا ثوحبلل تاداشرإ

 .ةئيبلا ىف اهقالطإ ةيلمع َتدّيَق امك .ًاموعطم اند لمحت ىتلا تانئاكلل

 ىلإ مُعَّطمْلا اندلا ثوحب ىدؤت نأ نم فوخلل ساسأأألا فاطملا ةياهن ىف تبث

 فعضأ ًابيرقت ةديدجلا تانئاكلا لك نأ حضتا دقف ؛ةروطخلا ةقئاف اير تكب قيلخت

 (ص ق م) ةحصلل ةيموقلا دهاعملا تأدب مث .ةعيبطلا ىف ةدوجوملا اهبراقأ نم ريشنك

 ةديدجلا تانئاكلل ىلمعملا ءاوتحالا ىلع دويقلا عفرت ةيلاتلا ثاحبألا ىلع ءانب
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 ةيجولونكنويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 ةيعارزلا ايجولونكتويبلا ةعانص غوزبب تحمس مث نمو .ةئيبلا ىف اهقالطإ ىلعو

  ايثارو ررحم نئاكل ةيلقح ةبرجت لوأب ١4/87 ماع ىف ص ق م تحرص .ةرصاعملا

 مطامطلاك ليصاحم داسف نم دحلل ممص ىذلا خلثلا بلاس 'بوركيم ناكو
 .ةيادبلا نم ايفالخ اعوضوم ةيثارولا ةسدنهلا تناك . عيقصلا ببسب سطاطبلاو

 نرقلا تائينامث ىف نينسلا نم ددعل جلثلا بلاس بوركيملا ةبرحت تفقوأ دقلو

 ةيامح ةلاكو تاداشرإ عارت مل اهنأب ص ق م تمهتا ةيئاضق ىوعد ببسب ىضاملا

 .روهمجلا راطخإ ىف رارقلا ذاختا ىف ةئيبلا

 ايجولونكنويبلل نيناوق

 ةيعارزلا
 ىلع ةدحتملا تايالولاب ةيعارزلا ايجولونكتويبلا ميظنتل ىلاحلا ماظنلا زكتري

 تيبلا بتكم ١5 ماع هرشن ىذلا ايجرل و نكتريبلا ميظنتل ىقيسستلا لكيبفلا

 اهب تماق ةسارد جئاعن نم اذه ناك .ايجولونكتلاو مولعلا ةسايسل صضيبألا

 ىرورضلا نم ناك اذإ ام ةيضق ةهجاومل ناجير سيئرلا ةرادإ اهتأشنأ لمع ةعرسمجم

 تروق“ ةئشادلا ايجول ونكت <تويبلا ةعانص ةبقارمل تاسسؤملا ماقتو نيناوقلا نست

 ل

 ثالث ىلع ةبقارملا تعْزَو . اهم لماعتلل ىفكي دوجوملا ىميظنتلا لكيهلا نأر
 (د غم ءاودلاو ءاذغلا ةحلصم :ةدوجوملا ةينوناقلا هتاطلس بسح لك تالاكو

 تانئاكلا راثآ صحفل ةئيبلا ةيامح ةلاكو ؛ ةيئاذغلا تافاضإلاو ءاذغلا ةمالس مييقتل

 تل رزلا ةرازو قفرم ؛ ةئيبلا ىلع ةديدجا

 .ةيعارزلا تاجتنملاو هرحلا

 ريجتتو لقحلا تارابتخاب تحمس ءايبسن ةيخرتسم ةئيب ةيكيرمألا ةمظنملا ب

 ةامسملا مطامطلاو ,ىدير بأدنوار ايوص لوفو ءىت ىب ةرذ اهنم . وم ك نم ةبكرك

 نم عم ةيداعم ةقالع مومعلا ىلع نويكيرمألا نومظنملا ذختي مل .رفيس رفيلف
 ةيلهألا مهل نكت مل .ةديدج و م ك ىلع ةقفاوملا تاكرشلا وأ دارفألا نم بلطي
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  هذهانمايأ ىف ايجولونكنويبلا مظنت فيكرشع ىداحلا لصفلا

 مهنكل ءايجولونكتويبلا تاجتنمل دمألا ةليوطلا ةيئيبلا راثآلا مييقتل ةيوقلا ةلقتملا

 .نويجراخ ءاربخ وأ بلاطلا هرفوي مييقت ىلع ءاهنع اليدب .اودمتعا

 ىف عجري اذه .ًاددشت رثكأ ةئكيب ايجولودكتويبلل ةّمْظنْلا ةيبوروألا ةئيبلا نكل

 ىف ريثكب ىوقأ تناكو ءايثارو ةروحملا تانئاكلل ةيسايسلا ةضراعملا ىلإ هنم ءزج
 ابوروأ ىف تاميظنتلا مظعم نأ ةقيقحل اضيأو ؛ةيلامشلا اكيرمأ ىف اهنع ابوررأ

 كانه .ىبور روألاو ىنطولا نييوتسملا ىلع دجوت اهنأل ًالقث رشكأ نوكت ن نأ ىلإ ليمت

 ىوتسمو بولسأ صوصخب ىبوروألا داحتالا ءاضعأ لودلا نيب ةعساو تافالتخا

 رومأ مظنت ةددشعم ةيئطو نيناوق ايناملأاو كرمينادلا ترقأ .ةيجولونكتويبلا حئارللا

 ةعامجلا ةدحتملا ةكامملا تأشنأ ,كلذ سكع ىلعو .هتايقالخأو ىثارولا ريرحتلا»

 ةمايس ذدختت داكت ىهو ,مولعلاو ةيبرتلا ةرازو لخاد ةيثارولا ةلبانملل ةيراشتسالا

 اودمتعا دقف ,ةلودلا مكحتل مهبح نع فورعملا مغربو ,نويسنرفلا امأ . ديلا فك
 حست ”:يسئرتفلا نملعلا عمتجادب موقي ىئاذلا ويظنتلا ىلع 0

 نإ لكك عمتجما نم ًاددشت رثكأ نوكت نأ ءاضعألا لودلل ىبوروألا داحتالا نيئارق

 ءجروبمسكولو اسمنلا ترظح . نال طوع ردا اهب رسما رشا تك

 داحتالا لود ةيقب ىف اهتعارز زوجت ايئارو ةسدنهم ليصاحم ةعارز .لاشملا ل ايبس ىلع

 .ىبوروألا

 ةيضوفملا تناك ءايلخاد رححلا قيوسعلا ىلإ ةجاح ىف عئاضسلا نأب مّيلستلا عم
 نيهيجوت تردصأ ١15٠ ماع ىف .نيناوقلا عضوب ةطونملا ةهجلا ىه ةيبوروألا

 (؟٠9/9١ هيجوتلا) ًايثارو ةروحملا تانئاكلل موكحملا لامعتسالا نع لوألا:

 ناذه عضو 580/9٠0(. هيجوتلا) ةئيبلا ىف ًادمعو م ك قالطإ نع ىناشلاو
 دكؤي ىذلا ,ةطيحلا أدبمل ًاعبت ايجولونكتويبلا تاجتنم مييقتل ساسألا ناهيجونلا

 ديدهت ىأ نم هتءارب تبشت ىتح ًابنذم جّسملا نوكي نأ ضورفملا نأ ىلع عقاولا ىف

 ىذلا 564 / 87 نوناقلا فيضأ نيذه ىلإ .ةماعلا ةحصلل وأ ةئيبلل لستحم
 ىبوروألا داحتالا ءارزو سلجم ذختا مث .ةثدحتسملا ةيذغألا ىمسي ام قيطبت بلطتي

 دويقلا قْيَضَت ايجولونكتويبلا تاجتنمل قدأ ةبقارم بلطتي و م ك نأشب رخآ اهيجوت
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 ةيجولونكنويبلاةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---

 ءاطبإ ىف ةيميظنتلا تابلطتملا هذه تببست .قبمألا تاعيرشتلا اهضرفت ىتلا

 هقيوستب حمس ام ىلع ةددشم ةيقيطبت تابلطتم تّضَرفو ءابوروأ ىلإ و م ك لوخد
 .كانه اهنم

 قورفلا نع رظنلا ضغبف ؛ عيضاوملا هذه ىف دحاو ىأر نييبوروألل سيل نأ ىعيبط

 ةيجولونكتويبلا ةيبوروألا تاعانصلا نيب روظنملا ىف عساو نيابت كانه :ةيموقلا
 هذه سكعنت . كلهتسملاو ةئيبلا ةيامحب نيمتهملا تاعامج نيبو .ةيموقلا ةيئاودلاو
 ةعانصلا نوئشل مومعلا ءاردم'ومني امدنع ءاهتاذ ةيضوفملا ىلع تافالتخالا

 عضوت نأ ةئيبلل مومعلا ءاردم بلطي امنيب ,.ةضافضفلا نيناوقلا وحن خولعلاو

 . ةيداصتقالا حلاصملا قوف ةيئيلا مومهلا

 تماق 5 01 و
 ليكشتب .ةدحتملا مثألل ناتعباتلا ,ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم

 ةيلود ريياعم ريوطتو ءاذغلا ةمالس ريياعم قيسنتب تفْلُك ,ىئاذغلا سكدوكلا ةنج

 ةمظنم اهتفيلحو تاجلا تمدختسا اهنكل ,ةيعوط سكدركلا ريياعمو .ةديدج
 عم ام ىموق رايعم قفاوت ىلع مكحلل ىعجرم رايعمك (ع ت م) ةيملاعلا ةراجتلا
 ةيحصلا تاءارجإلا نع ع ت م ةيقافتا تعضو .ع تم / تاجا تابلطتم

 اذإف .ىموقلا ىئاذغلا نامألا نيناوق سيسأتل دعاوقلا نم اددع ةيتابنلا ةيحصلاو

 تدبو ء سك دوكلا ىف ام ةمارص رثكأ نامأ ريياعم ع ت م ءاضعأ نيالرب دحر
 تعضو دق اهنأ ىلع اوضرتعي نأ ءاضعألا نم اهريغلف ,ملعلا ىلع زكترت ال اهنأكو

 .ةراجتلا ىلع ةلداع ريغ ادويق

 ىلودلا هيجوشلل أجذومن ٌرَبَمعُيو م كروهظ ىتحو ىئاذغلا سكدوكلا ناك
 ةعومجم ةيميظنتلا ةزهجألا تاذ ةيمانلا لودلا هيف دجتسم . لاغفلا ىطارقونكتلا

 مدقت عمو .ةيعارزلا تاجتنملا ىف عسوأ ةراحت عجشي هنأ امك ,ريياعملا نم ةزهاج

 لاق : سكدوكلا لمع ىف حضاو لكشب ةسايسلا لخدت ديازت ءايجولونكتويبلا
 نأو .ةيملاعلا ةيجولونكتويبلاو ةعارزلا تاعانصلاب اريثك رثأتت هريياعم نإ داقنلا

 . سانلا نع بوجحم اهلمع
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 هتهانماياىفايجولونكنويبلا مظنت فيكءرشع ىداحلا لصفلا

 . لوكيلج نيليثايد مس ىلع ىوتحت اهنأ دعب اميف حضتاو ءريسكيلإ ديامالينافلم
 ةتسل ليمجتلا داومو ءاودلاو ءاذغلا نوناق رادصإ ىلإ ةعرسبو ةحيضفلا هذه تدأ

 ءاودلاو ءاذغلا ةحلصمل ةيميظنتلا ةطلُسلل ىنوناقلا سامألا لازي ال ىذلا
 رخاوأ ىف ديموديلاغلا ةحيضف امأ .ةديدجلا ريقاقعلاو ةمعطألا ىلع (دغهر

 ىلإ ١5757 ماع ىف تداق دقف ىضاملا نرقلا نم تانيتلا لئاوأو تايسسمخلا

 ةقفاوملا مكحت ىتلا نيناوقلا ددش ىذلا ريقاقعلا تاليدعتب رفوفيك نوناق رادعإ

 هلامعتسا حيبأ ىذلا ,ديموديلاغلا ىدأ دقو .ريقاقعلا براجت ىف نيعوطتملل ةفراعنا

 . لمحلا ءانثأ هيطاعت نمم ةوسنلا ديلاوم ىف ةعيظف تاهوشت ىلإ .ايئاطيرب ىف

 مغرب راقعلا نكل . ىكينيلكإلا بيرجتلا ةلحرم دنع هيلع ةقفاوملا د غم تفقرا

 . براجتلا ىف نكرتشا ىئاوللا ءاسنلا ديلاوم ىف تاهوشت ىف ببست كلذ

 ىف ىبطلا بيرجتلا لب :دارفألا ددهي ام ىه اهدحو ةديدجلا ريقاقعلا نكت هن

 دارفألا ةيامحل نيناوقلا نم اريبك اددع ةدحتملا تايالولا تردصأ .ةضيرعلا هتووص

 قم هتيعل ىذلا رودلا وه اهر رادصإ ىف ىساسألا ببسلا ناكو :ةيملعلا براجنلا نم

 دعي ام ةلحرم ىف ىيطريبللا ثحبلا ليومت ىف (ةيمومعلا ةحعلا ةرازوو) ص
 قم تماق .ىسأآملاو حئاضفلا ببسب ردصت تاعيرشتلا تناك ىرخأ ةرم .برخا

 اينجل ترعبلا عيراتب يحتل ةريبقلا ةيجارجلل ءاظ عضو اهريعلا اناوأ ىف ص

 ثدحي دق امل ةلبقملا رطاخلا ريرقت ىف ىملعلا عمتجما مكحل ن هعذت نأ ىلإ ليمت تناك

 ةحيخف نع فشك تين دجاج مدع ةطح طبخ بثأ .ثحبلا ىف نيعوطتملل

 ةنمزم ضارمأب نيباصملا اهيف نقح ىتلا) ةنمزملا ضارمألل ىدوهيلا ىفشتسملا
 لافطأ ىودع تمت ثيح) كوربوليو ةحيضفو , (ةيح ةيناطرس ايالخب ءافعضلاو

 4٠٠ عضو ثيح) ىجكسط ىرهز ةحيضفبو . ( دبكلا باهتلا ضرمب نيفلختم
 مث .مهتلاحب دحأ مهربخي نأ نود ةبقارملا تحت ىرهزلاب اوُصُخُّش ريقف دوسأ اجر

 ماع ىف عئاقولا هذه تداق . (ءاودلا حيتأ امدنع جالع نود مهم نوريشكلا كرت .
 نم دارفألا ةيامحل ةيموقلا ةنجللا تئش تعشنأو .ةديدج ةيلارديف نيناوق ىلا 4

 ىلاحلا ماظنلل ساسألا ةديدجلا نيناوقلا هذه تعضو .ةيكولسلاو ةبطويبلا تردحلا
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 نكل .ًايلارديف ةلومملا ثوحبلل نآلا اهتقفاوم ُمَرْلَت ىتلا ةّيسّسؤملا ةعجارملا سلاجم
 ةيراجتمالا ةحللا ترديفا هده عفرشلالا يح لازت ال ةيامحلا هذه ةيافك

 ايلارديف ًاعيرشت بلطت ٠٠٠١ ماع ًاريرقت ةيجولويبلا تايقالخألل ةيموقلا

 .رشبلا ىلع ثوحبلا ةبقارمل ىموق بتكم ليكشتل
 ىلع ,ًايقالخأ ةهوبشملا مهثوحب نع نوعفادي ,نآلا مه املثم , ذئنآ ءابطألا ناك
 ىذأ نم ثدحي دق ام لحارمب قوفت مهلمع نع ىتأت دق ىتلا ةيبطلا عفانملا نأ ساسأ

 ىلع مكحلا ىلع ردقألا وه هدحجو ىملعلا عمتجملا نأب ًاضيأ اولداج .نيعوطتملل

 لاجم ىف لخدتي ىلارديف نوناق رادصإ اومواقو ,.ىبطويبلا ثحبلا دئاوفو رطاخم

 نوناقلا .اضيأ ىملاعلا ىوتسملا ىلع ءرشبلا ىلع بيرجتلل ةمّظنملا نيناوقلا دجوت

 يل ا لل ل
 براجتلا ن دع فشك نأ دعب نيناوقلا نم ةعومجما هذه تأشن . هعقفاومب الإ درف

 برحلا ءانثأ لاقتعالا تاركسعم ءالزن ىلع نويزانلا ءابطألا اهب ماق ىتلا ةبيهرلا

 لودلا ىف ةيلعقلا تاسرامملا ىلع ربك رثا نتارقلا هذهل نكي مل. :ةج ةيناثلا ةيملاعلا

 دقل لب ,ةدحتملا تايالولاب تاءاسإ نم اريحا ةيدح ا درس نيقيامك ىرخألا

 ثرحبلا ءارجإ دنع مزاللا نم رشكأ ةديقم اهرابتعاب ءابطألا نم ريثكلا اهمواق

 .ةحيحصلا

 لثمت ىتلا ةيملاعلا ةمظنملا) ةيملاعلا ةيبطلا ةيعمجلا هَمْنَبَت ىذلا ىكنسله نالعإ لح

 عضو .19715 ماع ىف جريبمرون نيناوق لحم لح ؛(ةيموقلا ةيبطلا تايعسجملا
 ةقفاوملا اهنيب نم ,رشبلا ىلع بيرجتلا مكحت ئدابملا نم اددع ىكنسله نالعإ

 رثكأ ىتاذلا ميظنتلاك ًائيش ناك دقف ةيلودلا بطلا ةنهم هب تبحر دقلو ؛ةفراعلا

 ةمدقتملا لودلا ىف عقاولا ضرأ ىلع تاسرامملا نيابعت . ايمسر ايلود انوناق هنم

 ىف لاغملا ليبس ىلع نابايلا تدهش .ةيلودلا نيناوقلا هذه مغرب ءاعسار انياجت

 وأمهتلاحب مهاضرم ءابطألا اهيف ربخي مل تالاح ىضاملا نرقلا تانيعست

 . ةلمتحما تاحالعلاب
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 هده انمايأ ىف ايجولونكتويبلا عظنت فيك :رشع ىداحلا لصملا

 ةيضق نإف ,ةيضرعلا تاوفهلا نمو تاسرامملا ىف نيابتلا نم مغرلا ىلعو

 دودحلا عضي نأ ىلع عقاولا ىف رداق ىلودلا عمتجم ا نأ نيت رشبلا ىلع بيرجتلا
 تاجاح نيام نزاوت لئاسوب ةيملغعلا توخبلا اهي ىربجت ىفلا ةقيرطلل ةلائعفلا

 اهيلإ دوعن نأ مزليس ةيضق هذه .ثحبلا هيلع ىرجيس نم ةمارك نيبو ثحبلا
 آآ
 . لبقتسملا ىف اريثك

 النمل





 لبقتسملل تاسابس

 راطإلا ىف ةعساو ًابوقث ايجولونكتويبلا ىف مدقتلا َقَلَخ
 قباستي ًابوقث ؛ةيرشبلا ةيبطويبلا تاميظنتلل ىلاحلا
 . اهقتر نولواحي ملاعلا لوح نويرادإلاو نوعرشملا



 ةيجولونكتويبلا ةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ----.-

 اهانضرع ىتلا ,رشبلا ىلع بيرجتلا نيناوق تناك اذإ ام ًالثم حضاولا نم سيل

 ةعيبط اضيأ تريغت دقل .محرلا جراخ ةئجألا ىلع قبطنت :قباسلا لصفلا ىف

 ةماهلا هتانيمضت اذهلو ,ةيلديصلاو ةيبطويبلا تاعمتجما لخاد لاملا قفدتو نيبعاللا

 . لبقتسملا ىف ىميظنت بيترت ىأل ةبسنلاب

 تناك ىذلا تقولا لوفألاب نذآ دقل : لوقعم لكشب ًاحضاو حبصأ دق دحاو ئش

 ءاملعلا عمجت ةيموق ناجل ليكشتب ايجولونكتريبلا اياضق عم لماعتت تامركحلا هيف

 لثم عيماجم  ةيجولويبلا تايقالخألا لاجرو نيخرؤملاو توهاللا ءاملع عم ايوس
 لثمو .ةدحتملا تايالولاب ةيجولويبلا تايقالخألل ةيموقلا ةيراشتسالا ةنجللا

 هذه تبعل .ةثيدحلا تايجولونكتلاو مولعلا ىف تايقالخألل ةيبوروألا ةعاسجلا

 ريكفتلل ليقثلا ىساسألا ىنهذلا لمعلاب تماق نأب ةيمهألا ةياغ ىف ارود ناجللا

 ناوألا نا دقل : نكل .ةيبطويللا ثوحبلل ةيعامتجالاو ةيقالخألا تانيمضتلا ىف
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 + لبقتسملل تاسايس:رشع ىناثلالصقلا سي صين

 ىلإ جاتحن اننإ .عيرشتلا ىلإ ةيصوتلا نم .لمعلا ىلإ ريكفتلا نم كرحسب ىك
 .ىلعفلا ذيفنتلا ةطلس اهل تاسسزؤم

 ةعانصلا عم فدارت ىف َتْمَن ىتلا نييجولويللا نييقالخألا ةعامج امأ

 دق ةيحان نم ىهف .نيدح اذ ًاحالس ىحاونلا نم ريشك ىف ٌرِبَتعُتف ةيجولونكتويبلا

 نم ةمكحلا لوح تالؤاستلاو كوكشلا ةراثإ ىف ةيمهألا ىف ةياغ ارود تبعل

 نأ ىرخأ ةيحان نم دجنمو .اهتايقالخأ لوحو ةنيعم ةيجولونكت تاراكتشا

 نيفلكتم نيرربم درجم اوحبصأ دقو ةيجولويبلا تايقالخألا لاجر نم نيريشكلا
 فراعملا نم ىفكي ام مهيدلف ءىملعلا عمتجملاهؤاشي ام لكل (نييئاطفسور

 فينع ىدقن موجه ىأ اهب نودصي ةيطناكلا اقيزيفاتيملاو ةيكيلوثاكلا ةيتوهاللا

 ذنم ىرشبلا مونيجلا عورشم سرك .نيرامضملا نيذه نم صخش نعردصي دق

 ةينوناقلاو ةيعامتجالاو ةيقالخألا تانيمضتلا ةساردل هتينازيم نم 5 ةيادبلا

 املا ” ٠



 ةيجولونكنويبلاةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ------......

 دعبلل ةبسلاب ةداشإلا قحتسي امامتها اذه ربتعي نأ نكمي . ةيثارولا ثرحبلل

 .ءاملعلا ةيامحل نمث هنأ ىلع ذخؤي نأ ًاضيأ نكمي امك :ىملعلا ثحبلل ىقالخألا
 وأ خاسنتسالا نع شاقن لك ىف .مهنع نييقيقحلا تايقالخألا لاجر داعبإل هنوعفدي

 نم نوفرتحملا نوكي .هباش ام وأ . ىموثرجلا طخلا ةسدنه وأ ةيعذجلا ايالخلا ثرحب

 فقوملا ذاختا ىف مهيلع دامتعالا نكمي نم مه ,ةداع .ةيجولويبلا قالخألا لاجر
 نمف .ائيش لعفت نأ عيطتست ال كنأب نويقالخألا كربخي مل اذإف .:الهاست رثكألا

 « كاخس

 ىلإ ةساردلا تاعامجو ةيموقلا ناجللا ةلحرم ةقيقحلا ىف لودلا نم ددع زواحت

 نيب ةيرشبلا ةنجألا مادختسا ةيضق تناك .ىلعفلا عيرشتلا ةلحرم

 ةيضقلا هذه سمت .نوعرشملا اهل ىدصت ىتلا ةيفالخلا ةيسايسلا اياخقلا ىلوأ

 ايلاح دوجوم اهنم ضعبلا : ةيبطلا تاءارجإلاو تاسرامملا نم ةلماك ةعرسجم

 باصخإلا .ضاهيجإلا: تاسرامملا هذه نمضتت . ريوطتلا ىلإ هليس 1 ضعبلاو

 ايالخلا ثوحب .سنجلا رايتخا .سرغلا لبق زرفلاو صيخشتلا .محرلا جراح

 نكمي .ىموثرجلا طخلا ةسدنهو ,ةيثحبو ةيرثاكت ضارغأل خاسنتسالا .ةيعذجا

 ليدابتلا نم لئاه ددع نيب نم ةنجألل ةيسلاب اهتارارق ذختت نأ تاعمتجملل

 ضيهست نأ محرلا جراخ باصخإلا تادايعل نكمي لاشملا ليبس ىلعو .قيفاوتلاو

 وأ ةيفحب ضارغأل اصيصخ اهقلخت نأب اهل حمسي ال نكلو اهذبنت وأ ةنجألا

 اهقيبطتو نيئاوقلا هذه ةغايص لغمتس .ىرخأ ةصيصخ ىأل وأ سنجلل باختنال

 اهنأ ضرتفي ىتلا ةعامجلا حبصت اهيفو زسألا ىف عوقولا مساب فرعتو ةعئاش ةرهاظلا هذه +:
 دامتعا اهنيب نم ةددعتم بابسأل اذه ثدحي . ةعانصلل اليمع ءام ةعانص ةطشنأ بقارت

 اههجاوي ىتلا زفاوحلا اضيأ كانه مث . تامولعملا ىفو لاملا ىف مهل نوْمْظَني نم ىلع نيسظنملا .
 .نييقالخألا مارتحا باكاب ةداع ءاملعلا معهي ال .نيفرتخملا نييجولويبلا نييقالخألا مظعم

 امأ .ايج لويسفلا وأ ةيئيزجلا ايجولويبلا ىف لبون ةزئاج ىلع اولصح نمماوناك اذإ اييسال

 .مهعم لماعتلا مزلي نيذلا ءاملعلا مارتحا باستكال افينع ادهج نرهجاويف نويقالخألا
 اذإ وأ .ايقالخأ نوئطخم مهنأ مهوربخأ اذإ اذه نم اونكمتي نأ عقاولا ىف مهيلع بععي
 . ءاملعلا ىدل ةزيزعلا ةيداملا رظنلا ةهجو نع اريثك اوفرحنا
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 نيكل تمس ومع اتاثلا لغفلا سبح يي عع

 ةليكشت ىلاحلا تقولا ىف كانه .ةيرشبلا ايجولونكتويبلل ىعيرشت ماظن ىأل ةداملا

 نآلا ىتح كانه : ةيرشبلا ةنجألاب صتخت ىموقلا ىوتسملا ىلع نيناوقلا نم ةصيرع
 ةيرشبلا ةنجألا ثوحب مظنت نيناوق تزاجأ دق ةلود ةرشع تس (؟009 ربمكودو

 ليزاربلاو هددلوبو هدنلريأو جيورنلاو ةرسيوسو اسمدلاو ايناملأو اسنرف اهنيب ىم

 اذه ىلإ ةفاضإلابو ,(اسنرف ىف ىنوناق ضاهجإلا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع وريب د
 ىلع ىفضت نأب كلذو .ثوحبلا نم اينمض دحت روداوكإلاو اكيراتسوك

 نكلو .ةنجألا ثوحبب حمستف اينابسأو ديوسلاو هدنلنف امأ .ةايحلا ىف تخ. نيج

 ربتعت .محرلا جراخ باصخإلا تادايع ىف ىقبت ىتلا ةدئازلا ةنجألا ىلع طقم

 3 عانت
 ها م

 ٠ ١949. ماع ةنجألا ةيامح نوناق رارقإ ذنم ءاددشت رثكألا نيب نم ةيناملألا نيداوقلا

 باختتنالاو .ةيرشبلا ةنجألا ةجلاعم ءوس اهنيب نم .تالاجملا نم ددعل غرس ىدل

 .خاستتساللاو :ىرشبلا ىموثرجلا طخا ايالخل ىعانطصالا ريروحتلاو . سنجل

 .نجيهلاو اريسيكلا ةيلحت ء

 نم ادحاو ريتعي ىذلا ةنجألاو باصخإلا نوناق ١14٠ ماع ىف ايناطيرب ترا

 دقتعا .خاسدتسالاو ةنجألا ثوحب ميظنتل ءاحوضو ملاعلا ىف ةينوناقلا رطألا رثك

 ثوحب حمسي امنيب ىرثاكتلا خاسنتسالا رظحي نوناقلا اده نأ ضعلا'

 نكململا .مهنأبامكح ماع تردصأ ةيناطيرب ةمكحم نكل .خاسستسالا
 - م ١

 ا 5 ا 0 أ 300 ةاكملا 5-5 3 امد
 كرحتتل .هديف ثرغت دوجول نوناقلا اده تح ىرئاختلا خاسنتمالاب حجاسل راعث

 ةيبوروألا ةراقلا ربع عامجإ ةمث سيل .اهقالغإل ةلواحم ىف روفلا ىلع ةمركحا
 ىبوروألا ىوتسملا ىلع لعف ىأ كانه نكي ملف مث نمو .ةيضقلا هذه صوصحب

 ملعلا ىف تايقالخألل ةيبوروألا ةعامجلا فيلأت الإ مهللا .ةنجألا ثوحب ويطل

 .ةثيدحلا تايج ل وحلا و

 اهتقلخ ةديدججلا تاريوطتلا نم ةلسلسل ةيادب ىوس هنجالا ثوحب تيل

 نيب نم .فارعألاو نيناوقلا اهل نست نأ تاعمتجملا ىلع نوكيسو .ايح رلرنكلا

 : الجآ وأ الجاع رهظتس ىتلا تاب وصخ
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنإلا ةياهن ---..

 : سرفلا لبقزرفلاو صيخشنلا

 ازرف ةنجألا نم ددع اهيف ُزرفُي ىتلا_ تايجولونكتلا نم ةعومجملا هذه نوكتم

 تاوطخلا ىلوأ ىه نوكتس  صئاصنخلا نم اهريغو ةدالولا بويع نع اثحب ايثارر
 اذه لغم نأ قحلاو .ىموثرجلا طخلا ةسدنه لبق رهظتسو . ؛يعفتلا لفطلا وحن

 له .ةنيعم ةيئارو ضارمأل ةّضَرُع ءابآ لافطأل ةبسدلاب لعفلاب سروم دق زرفلا

 .سنجلا رايتخا دعب اهسرغو ةنجألا زرفب ءابآلل حامسلا لبقتسملا ىف بلطنس
 امدنع .هذه ريغو , ىسدجلا هجوتلا ,دلجلا وأ نيعلا وأ رعشلا نول .ةعلطلا : ءاكذلا

 9؟ كا تافملا هذه ديدحت نكمي

 : ىموترجلاطخلا ةسدنه»

 اياضقلا سفن هجاونسف ءاهغلبن امدنع وأ .ىموثرجلا طخلا ةسدنه انغلب ام اذإ

 صيخشتلاف .ةدح رشكأ ةروص ىف امنإ .سرغلا لبق زرفلاو صيخشتلا اهريشي ىتلا
 ةنجألا نم دودعم ددع نيب طقف راتخن اننأ ةقيقحب دودحم سرغلا لبق ز رفلاو

 مضيل لامتحالا عسوتف ىموثرجلا طنا ةمدنه امأ .نيوبألا تانيجب نيدشرتسم

 كلذ ىف امب :حاجنب اهتيوه ديدحت نكمأ املاط :ةثارولا اهددحت ةفص لك ابيرقت

 .ىرخأ عاونأ نم بلجت تافص

 : ةيرشب تانيج مادختساب اريميكلا قيلخت »

 هنأ ىورميإ ةعماجل عباتلا تاسيئرلا زكرمل قباسلا ريدملا نروب ىرفويج حرص

 .ناسنإلاو ةدرقلا نيب ام نيجه جاتنإ لواحن نأ ةيملعلا ةيخانلا نم ادج مهملا نم

 .اليروغلا وأ ىرئاسعلا نجا مع فاينل مقفل نأ نورخا نوثحاب حرتقا

 اهنأ (ىجولونكت ليس ديسنافدأ ةكرش) ايجولونكتويبلا تاكرش ىدحإ تسلعأ

 ةلحرم ىتح تمن ةضيوبلا نأو ,ةرقب ةضيوب ىلإ ىرشب اند لقن ىف تحمجن دق
 ةيشخ ثوحبلا هذه ىف ريسلا نع ءاملعلا مجحأ .ترمذ امدنع تسيسوتسالبلا

 تايالولاب نوناقلل ًافلاخم سيل ثوحبلا نم عونلا اذه نكل ءمهتعمس هيوشت
 ؟؛ ةيرشب تانيج لمحت ةنيجه تانئاك قيلختب حمسنم له . .ةدحتملا
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 لل + لبقتسملل تاسايس:رشع ىناثلا لصفلا تبع

 :خملا ىلع لمعت ةديدج ريقافع ٠

 ةبقارم ةحلصم موقت امنيب ةيجالعلا ريقاقعلا ةبقارمب ءاودلاو ءاذغلا ةحلعم مرتت

 مياكوكلاو نيوريهلاك ةردخما داوملا ةبقارمي ,تايالولا اهعمو .تاردخنا
 ريقاقع نم ةديدجلا لايجألا ةيعورشم ررقت نأ تام ىلع نوكيس .اناوجيراملاو

 نسَحُت ىتلا ةلمتحما ريقاقغلا ةلاح ىفو .حومسملا مادختسالا ىندمو باععألا
 اهمادختسا ةيبوغرم ررقت نأ ًاضيأ اهيلع نوكيس ,ةيفرعملا تاراهملا وأ ةركادلا

 ٠ كلذ ميغنت ةقيرطو .

 ؟ءارمحلا طوطخلا عضن نبا

 نيب ام لصفت ءارمحلا طوطخلا نم ةلسلس مسر ةيلمع وه هسامأ ىف ميظسلا
 نكمي ىذلا لاجملا ذدحي عيرشعل اقفو كلذو « اهنم مرحملا نيبو ةطشنالا نم ىبرباقلا

 أدبم ىديؤم نم نيتمزتملا ضعب انينشتسا اذإف .مهماكحأ اوردصي نأ ديف نيسظسلل

 ايهحيستت دق ىعلا ةقباسلا تاراكعبالاةمئاق أرقي نم مظعم نإف .ةيرحلا

 .ءارمحلا طوطخلا ضعب مسرث نأ حجرألا ىلع نوبلطيس ايجولوسكت ويب
 ىنعن  ىرثاكتلا خاسنتسالا اهنيب نم , ظفحت نود رظحت نأ مزلي ءايشأ كانه

 بابسأ :ةيملعلا هبابسأو ةيقالخألا هبابسأ اذهل .لفط ةدالو فدهب خاسنتسالا

 ةيجولويبلا تايقالخألل ةيموقلا ةيراشتسالا ةنجللا هتدبأ امث ريشكب دعبأ ىلإ ىضمت

 .انومأم نوكي نأ نكمي ال نآلا ناسنإلا خاسنتسا نأل قلق ىم

 ريغ رثاكتلا نم ٌةروص خاسنعسالا نأ ةقيقحب قلعتمف ةيقالخألا بابسألا امأ
 .مهلافطأو ءابآلا نيب ةيعيبط ريغ تاقالع ًاضيأ ميقُتس ٌةروص .قالطإلا ىلع ةيعيسط

 (اتنب وأ) انبإ خيسنلا نوكيس .ةقسانتم نوكت نل هيربأ عم خيسنلا افطلا تاقالع

 مث .رخآلا دلاولاب ةقالع ىندأ (اهل وأ ) هل نوكت نلو ,خسنتسا ىذلا دلاولل امأوتو

 وأ) هتنيرق نم ةديدجلاةروصلا ةياعرب ريخألا دلاولا اذه موقي نأ ضرتفملا نا

  ةعيبطلا نإ ؟ غولبلا نس لصي امدنع خيسنلاب دلاولا اذه ىبتعيس فيك .(ايسيرق

 عجرملا ىه_باتكلا اذه نم ةقباسلا لوصفلا ىف تحرش ىتلا بابسالا لكل
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 ةيجولونكتويبلا ةروثلابقاوع ناسنالاةياهن --....

 دق اننأ حيحص .هلفطب دلاولا ةقالعل رايعمك لمهت نأ بجي الو .انسيقل حيحصلا

 نماجن صخش .الشمر خاسنتسالا اهب رربن ةيفطاع تاهريرانيس عع

 ال ادبأ اهنكل (هتلئاع طخ رارمتسال رخآ ليبس نم همامأ سيلو تسوك ور لرهلا

 .ةراض  ةلمجلا ىلع  نوكتس ةسرامث ريربتل ىفكت ةيوق ةيعمدجم ةحلصم لكشت

 رومألا نم ددع اضيأ كانه خاسنتسالا ىف ةلصأتملا تارابتعالا هذه بناجب

 ةديدج تايجولوبكت نم ةلسلسل قلافلا نيفسإلا وه خاسنتسالا نإ .ةيلمعلا

 نم ققحتلا ىف برقألا وه دنإ مث . ليصفتلا لافطألا ىلإ فاطملا ةياهن ىف ىدؤتس

 بعميسف . بيرقلا لجألا ىف خاسنتسالا ىلع اندوعت ام اذإف .ةيثارولا ةسددهلا

 نأ مهملا نم .نيسحتلا فدهب ىموثرجلا طخلا ةسدنه دعب اميف ضراعن نأ انيلع

 تايجولرنكتلا هذه ريوطت نأ نيبنل ةركبملا ةلحرملا هذه ىف ًايسايس امساو عضن

 ةعرس ىف مكحتلل اهتاءارجإ ذختت نأ اهنكمي تاعمججم ا نأو ءاموشحم ارمأ سبل

 .ةلود ةيأ ىف خاسدتسالا ديؤت ةيوق ةيبلغأ ةمث سيل .هتالاجمو ىجولونكتلا مدقتلا

 ةماه ةيجيتارتسا ةصرف نذإ خاسنتسالا .لودلا ةيبلغأ هضراعت لاجم اضيآ وهو

 .ايجول ونكتويبلا ىف ىسايسلا مكحتلا ةيناكما ديكأتل

 بيطلا جذومنلا نوككي نل هنكل ءانه مئالملا رمألا وه لماشلا لماكلا رظخا

 لبق زرفلاو صيخشتلا مادختسا لعفلاب أدب . لبقتسملا تايجولونكت ىف مكحتلل

 هذه سفن مدختست نأ نكمملا نم .ةيثارو ضارمأ الب لافطأ ةدالو نامضل سرغلا

 سيل .ديلولا سنج رايتخا لغم ءانشلاب ةريدج هذهك تسيل ضارغأل ايجولونكتلا

 .ءارمحلا طوطخلا عضن نأب ءاهمظنن نأ انل ,ةينقتلا رظحن نأ ةلاحلا هذه ىف انيلع

 ىنوناقلا نيب زييمتلل ةلمتحملا هتامادختسا لاجم لخاد امنإو هتاذ جهنلا لوح سيل

 .ىنوناقلا ريغر اهنم

 نيبو جالعلا نيب زييمتلاب كلذو .ءارمحلا طوطخلا عضول ةحضاو ةقيرط ةسث

 ىلصألا فدهلا .زيزعتلا لوح هويقلا عضْنو .جالعلا وحن ثوحبلا هجونل .زيزعتلا

 ديرن ال اننإ .ةهلآ ىلإ ءاحصألا ليحن نأ ال ضيرملا جلاعن نأ وه لاح ةيأ ىلع بطعلل
 دير الا ضيأ انكل :ةفرمت ةطبرأ وأ ةطييرع ةبكر تبسي اوجرعي ذأ ةضايرلا ءونجتل
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 لبقتسملل تاسايس:رشع ىناثلا لصفلا

 ,مزاللا نم رثكأ ةروصب ةدحتملا تايالولاب فصوي راقعلا اذه نأ وهف ىوقلا ىروعج

 لغشل ةيديلقتلا لئاسولا نوسردملاو ءابآلا قرطي نأ اهيف مزلي تالاح ىف مدختسير
 وه هئواسم مغرب ىلاحلا ىميظنتلا طمدلا نكل .مهتايصخش ليكشتو لافطألا

 .ةحكلا ءاود لغم ةلواطلا ىلع هيف عابي وأ ةيلك نيلاتيرلا هيف رظحي عضو نم لضفا

 نأ بعصي عيضاوم لوح ةريسع ماكحأ ذاختال تقولا لوط نومظنملا ىعدتسي

 نداعملا نم نومأملا ىوتسملا لّكشي ىذلا ام .قيقد ىرظن صحفت ىلع ضرع

 ضيقخت مّظنْلا ربي فيك ؟وجلا ىف تيربكلا ديسكأ ىناث نم وأ :ةبرتلا ىف ةليقعلا
 تاك اهااذإ سمع ىلإ ةريللا اورج نينمش رم رحلا هام ىف نيم وس ىرتم

 :ةيفالخ تارارقلا هذه نوكت ام ًامئاد ؟ ناعذإلا فيلاكتب ةيحصلا بقاوعلا ضياقي

 ىسايسلا ماظنلا حمسي .ةيرظنلا ىف اهنع قيبطتلا ىف لهسأ .ام ىنعبت .اهسكل
 ًاضعب مهضعب عم بذجلاو دشلاب نيمّظنمملا رارق مهمهي نمل حيحعلا ىطارقيدلا

 .طسو لح ىلإ لوصولا ىتح

 سيلف .ءارمحلا طوطنخلا عضن نأ ىلإ ةجاح ىف انأ ىلع أدبملا ةيحان نم انقفتا ادإ

 «مزليم .طوطخلا هذه عضوتس طبضلاب نيأ : لداحن اليوط اتقو لذبن نأ ىدجملا نم

 تارارقلا هذه نم ريثكلا زكتري نأ ,ميظنتلل ىرخألا تالاجملا ىف لاحلا ههاسك

 ريغ ةربخلاو ةفرعملا ىلع ءانب ةيذيفنتلا تاهجلا اهب موقت أطخخلاو ةبرجتلا ىلع

 ىتلا تاسمؤملا ميمصت ىف ريكفتلا وهف مهألا امأ .ىلاملا تقولا ىف ةرفوملا

 زرفلاو صيخشتلا مادختسا عوضوم ىف ًالثم ءاهذيفنتو تاميظنتلا عضو اهنكمي
 تاسسؤملا هذه لثم رشنت نأ نكمي فيكو ؛ةيزيزعت فادهأل ال جالعلل . سرغلا لبق
 .ىلودلا ىؤتملا ىلع

 نوفعاضي نيعرشملاب أدبي نأ دبال ء.لصفلا اذه ةيادب ىف انركذ اسك .لعفلاو

 : هقيبطت نم لهسأ هلوق رمأ اذه .فارعألاو نيناوقلا ن:وعضيو مهلسع

 كلذ قوف اهنإ مث .ةصاخ تاعارب بلطتيو اينقت دقعم عوضوم ايجولونكت ويبلاف

 تاهاجتا ىلإ اهنوبذجي حلاصملا باحصأ نم ةعيونت اهب طيحتو موي لك ريغتت
 كنوكف ,ةفولأملا ةيسايسلا تائفلا نيب ايجولونكتويبلا ةسايس عقت ال .ةفلتخم
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 ةيجولونكتويبلاةروثلابقاوع ناسنإلاةياهن

 يلع تريح نيف انزيشي ال: ايرابس اكاردتكا كلا فوم دوا طفاش انوزيعج
 ايالخلا ثوحبب حمسي نوناق ىلع وأ ىجالعلا خاسنتسالا ىَّمَسُي امب حسسي نوناق

 نأ نيلمآ :ةيضقلا بْنَجت نيعرشملا نم نوريفكلا لّضَفُي بابسألا هذهل .ةيعذجلا
 .ىرخأب وأ ةقيرطب لحت

 عقاولا ىف وه عيرسلا ىجولونكتلا ريغتلا فورظ تحت لعفلاب مايقلا مدع نكل

 تاعستجملا ىف نوعرشملا عفتري مل اذإ . ريغسلا اذه نيئقت نأشب رارق ذاختا

 نورخآ ءاطشنو ىرخأ تاسسؤم موقتسف ,مهتايلوئكسم ىوتسم ىلإ ةيطارق وميدلا
 .مهل تارارقلا ذاختاب

 ناك . ىكيرمألا ىسايسلا ماظنلا تايصوصخ ىلإ انرظن اذإ ةصاخب حيحص اذه

 ةيعاستجالا ةسايسلل ةيفالخلا تالاجما ىف مكاحنا لخدتنت نأ وه ىضاملا ىف عضولا

 تاغ فو ةلوبقم ةيسايس نيئاوق ىلإ لوصولا نع ةيعيرشتلا ةئيهلا تزجع ام اذإ

 ئزفت نأ وسعت نأ امل“ خاسنتسالاك ةيضق ص وروصخب سرج وكلا ن م لعف ىأ

 خاسنتسا نأ ًالثم فشتكتل عدصلا اذه ةجلاعم ىلع ةرتف دعب ؛ ربجت وأ مكاخا

 ىضاملا ىف اذه ناك .روتسدلا هلفكي قح وه خاسنتسالا ىف ثحبلا نأوأ كاستإلا

 اثم ب ضاباوسلا كرا اجون باع تامنرز ا درتالا ه2 اينعل تاعطلا ىف هاعاجبد

 دا ا ا ايعيرشت نسي نأ حصألا ناك رمأ اذهو ءى خاهجإلل هتزاجا

 ,كاسنإلا خاسنتسا ةيضقل ةبسدلاب حوض وب هتبغر نع ربع دق ىك <يرمألا بعشلا

 ىلع ضارتعالا نع مكاحملا فزعتسف ءًايطارقوممد نيبختنملا هيلثمم لالخ نم كلدو

 ْ .ديدج قح فاشتكاب مهتنيشم

 ىلع ةيفاضإ ةيميظنت طبادض عضو ىف ةيعيرشعلا ةكيهلا تأدب ام اذإ
 تاسسؤملا ميمصت نأشب ةمخض اياضقب هجاوعسف ,ةيرشبلا ايجولونكتويبلا

 تايالولا مامأ ثحبلا طاسب ىلع ةيضّقلا هذه سفن تضرع .اهذيفنل ةمزاللا
 ترهظ امدنع ىضاملا نرقلا تانينامث ىف ةيبوروألا ةعامجللاو ةدحلاا

 ةدوجوملا ةيميظنتلا ٌةزهجألا ماختست له : حرسملا ىلع ةيعارزلا ايجولونكتويبلا

 ةزهجأ بلطتتل ىتح ًاريثك فلتخت ةديدجلا تايجولونكتلا نأ مأ .عوضوملا ةجاعمل
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 تح تسلل تافانن رشف ناكل لقفل حاس ا سسحل

 لغمت ال ةيعارزلا ايجولونكتريبلا نأ ناجير ةرادإ تررق : اكيرمأل ةبسسلاب ؟ةديدح

 نأ تررق اذه ىلعو ,جّتنملل ال ةيلمعلل اميظنت قحتسي ىضاملا ن نع ايرذح اعامش

 (د غمر ءاودلاو ءاذغلا ةحلصم لثم ةدوجوملا ةزهجألل ةيميظنعلا ةطلسلا كرست

 ىلعف .نويبوروألا امأ . ةينوناق تاطلس نم اهل ام ,.(ب ح ور ةئيبلا ةياسح ةلاكاوو

 نأ مهيلع ناك مث نمو «ةيلمعلا ساسأ ىلع ميظنتلا متي نأ اوررق . كلذ نم سكعلا

 .ايجولونكتويبلا تاجتنم ةجلاعمل ةديدج ةيميظنت تاءارجإ اوعضي

 دق .ةيرشبلا ايجولونكتويبلا صوصخب ةلثامم تارارق مويلا لودلا اك هجاوت

 تاسسؤملا دي ىف ةيميظنتلا ٌةطلسلا كَرَتُت نأ ةدحنملا تايالولاب نكسملا نم نوكي

 تاعامجلا وأ ةحصلل ةيموقلا دهاعملاو ءاودلاو ءاذغلا ةحلصم لغم ءايلاح ةدوجوملا

 ءاشنإ ىف ظفحتلا ةفاصحلا نم .مُعْطُما اندلل ةيراشتسالا ةنجللا لغم ةيراشتسالا
 .«ىرخأ ةيحان نم .ةيطارقوريبلا نم ةيفاضإ تاقبطو ةديدج ةيميظنت تاسسؤم

 تاسسؤم ةماقإ ىلإ جاتحن ادنأب ريكا ىلإ وعدي تايسألا نيديدعلا ©

 كلذ لعفن مل اذإ انأ كلذ .ةمداقلا ةيجولونكتويبلا ةروشلا تايدحت ةجاعمل ةدبدج

 ةلوكسم تناك ىتلا .تايالولا نيب ةراجتلا ةنجل مدختسي نأ لواحي نسك نوكنسف

 الدب .ترهظ امدنع ىنذملا ناريطلا ةكرخ ةبقارم ىف :تايزوللا ةكرح ميظنت نع
 .ةصاخ ةيلارديف ناريط ةرادإ ءاشنإ نم

 تاسوؤملا تاصاصغخا قيض نإ .ةدحتملا تايالولا ةلاح ىف الوأ ركفن انعد

 ايجولونكتويبلا ميظنتل ىفكت ال دق اهنأب لوقلل ًايلوأ ًاببس نوكي دق ةدوجوملا

 ةيعارزلا ايجولونكتويبلا نع ايرهوج ةيرشبلا ايجولونكتويبلا فلتخت :ةيرشبلا
 ةيرشبلا ةماركلاب ةطبترملا ةيقالخألا اياضقلا نم ديدعلا زيشت اهنأ ثيح نم

 ضعبلا نأ حّيحص :زم ك ةلاح ىف ةحورطم تسيل اياضق هذهو ءناسنإلا قوقحبر

 ىواكشلا زغكأ نكل :ةيقالخأ سسأ ىلع ًايثارو ةسدنهملا ليصاحملا ىلع ضرتعي
 .ةئيبلا ىلع اهراثآبو ناسنإلا ةحص ىلع ةلمتحملا ةيبلسلا اهبقاوعي قلعتي امنإ ابخع

 ح و د غ ملثم ةيلاحلا ةيميظنتلا تاسسؤملا هلجأ نم تعشنأ ام وه طبضلاب اذهو

 تسيل اهنأل وأ ,ةئطاخ ريياعم قبطت اهنأل اهاندقعتنا امبر .ةعارزلا ةرازوو . ب
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 ةيجولونكتويبلا ةروشلا بقاوع ناسنالا ةياهن

 تلماعت ىه اذإ ةيميظنتلا اهتاطلس قاطن نع جرخت ال اهنكل ,ىفكي امب ةعيرح

 .ًايثارو ةسدنهملا ةيذغألا عم

 مادختسالاو ىجالعلا مادختسالا نيب اًيعيرشت َرّيَم دق سرحنوكلا نأ ضرتفن انعد
 ةيسايس تارارق ذاختال د غ م أَشْنَت مل . سرغلا لبق زرفلاو صيخشتلل ىزيزعتلا
 ,لوطلاو ءاكذلاك صئاصنخل ,باختنالا فقرتي اهدنع ىتلا ةطقنلاب ى صتخت ةماسح

 هذه رابعا نكمملا نم ناك اذإ ام وأ ءايزيزعت حبصيل « ايجالع نوكي نأ نع

 ىلع طقف « ءام ءارجإ ىلع ةقداصملا د غم ْضْفَرَت دق . هلصأ نم ةيجالع تافسلا

 نم هريغ ريثكلا كانه نوكيس نكل ,همادختسا ىف نامألاو هتيلاعف ساسأ

 دودح نإ . يبعيطبلا صختلا تلق كلذ عر تاو .ةلاغفلاو ةنوئالا تاءارجألا

 ىلع رشبلا خاسنتسا ميظنت ىف اهقح تدكأ دقل : لعفلاب ةحضاو د غم تاطلس

 مث نمو ءايبط اجتنم١ لفي خيسلا لفطلا نإ لوقت ًاينوناق اهيف كوكشم ى فا

 .اهتاطلسلل عضخي

 ةقباسلا ةربخلا نكل ءاهعسون نأو د غم تازايتما ليدعت لواحن نأ امئاد نكمي
 «ليوطلا خيراعلا تاذ ةيميظنتلا ةزهجألا ةفاقث ريغن نأ ادج بعصلا نم هنإ لوقت

 ديدجلا فيلكتلا نأل نكل ةديدج ماهمب عالطضالا مواقيس زاهجلا نأل طقف سيل

 ىلإ ةجاحلا نذإ ىنعي اذه .أوسأ حبصيس ةميدقلا ماهملا ءادأ نأ بلغألا ىلع ىنعيس

 تاءارجإلاو ةيودألا نم ديدجلا ىلع قيدصلا بقاري ديدج زاهج ءاشنإ

 ؛ةديدجلا ةطلسلا هذه ىلع توكيس مث .ناسنإلا ةحصب ةصاخلا تايجولونكتلاو
 ءابطألا عم اهيف مضت  ةفلتخم لمع ةئيه ئشنت نأ ,ةضيرعلا اهتمهم بناجب

 ريقاقعلا ىلع ةيكينيلكإلا براجتلا نوبقاريو د غم ىف ٍنولمعي نيذلا ءاملعلاو

 ةيعامتجالا تانيمضتلا مييقت ىلع ةرداق ىرخأ ةيعمتجم اتاوصأ ,ةديدجلا

 -  .ايجولونكتلل ةيقالخألاو

 ىف ايجولونكتويلا ميظنت ىف ةيلاحلا تاسسؤملا ةءافك مدعل رخآ ببس كانه

 ةعانص ىفو نيثحابلا عمتجم ىف تثدح ىتلا تاريغتلاب قلعتي ببس ءلبقتلا

 ىف ةرتف ترم . ىضاملا ليجلا ربع لكك ةيبطلا تارضحتسملا / ايجولونكتويبلا
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 ل لبقتسملل تاسايس:رشع ىناثلا لصفلا

 ةيموكحلا ةزهجألا نم اهريغو ةحصلل ةيموقلا دهاعملا اهيف تناك تانيعستلا لئاوأ

 دق نأ ىنعي اذه .ةدحتملا تايالولاب ةيبطويلا ثوحبلا لك ًابيرقت لوست ىتلا ىه

 عضول ةيلخادلا اهتطلس لالخ نم ثوحبلا هذه مظنت نأ ص ق مرودمم ىف ناك

 نيمظنملا رودقم ىف ناك . رشبلا ىلع بيرجتلاب ةقلعتملا دعاوقلا لغم امامت . دعارقلا

 لغم رومألا نطاربب نيفراعلا نييملعلا ناج عم مغانت ىف اولمعي نأ نييمركخلا

 ىرجي ةدحتملا تايالولاب دحأ ال نأ ىلإ اونئمطيل  مُعَطُلا اندلل ةيراشتسالا ةنجللا

 .ًايقالخأ اهيف ًاكوكشم وأ ةرطخ اثاحبأ

 ٍردصُم ربكأ ىه لازت ال ةيلارديفلا ةموكحلا نأ حيحص .ًانكمث نآلا اذه دعي مل

 لمعلا ىعري صاخلا رامشتسالا لاومأ نم ًالئاه ًاردق كانه نأ الإ .,ث وحبا ليوسعل

 اهدحو ةيكيرمألا ايجولونكتويبلا ةعانص تقفنأ .ةديدجلا تايجولر نكت يبلا ىف

 ١6.٠.٠.٠ تفظوو .ثوحبلا ىلع رالود نريلب ١١ نم برقي ام 7٠٠٠١ هاع

 ىرشبلا مونيجلا عورشم نأ قحلاو . ١4347 ماع ذنم اهمجح فعاضتو . صخش

 زتنيف جيرك ةكرش مامأ عجارلا ىلع ربجأ دق ةمخض ةينازيمب ةموكحلا هلومت ىذلا

 ناك .ىرشبلا مونيجلا ةنطرخ قابس تلخد ىتلا (سكمونيج اريليسر ةصاخلا

 ةيعدجلا ايالخلا نم طخ لوأ عرزتسا نم وه نيسنوكسيو ةعماجب نوسبموط سسيج
 ىعلا ثوحبلل ىلاردفلا ليومتلا رطخ ًاناَعِْإ :ةيموكح ريغ لاومأب امنإ .ةييحلا

 ىركذ ىف تميقأ ىتلا لمعلا ةشرو ىف نيك رتشملا نم نوريشكلا ىأر .ةنجألا ىذؤت
 نم مغرلا ىلع هنأ اوأر معَطُملا اندلا نع راموليزأ رمتؤم داقعنا ىلع اماع ؟ هرورم

 دعت مل اهنأ الإ ءاهمايأ ىف ةريطخ ةمهم َتْدَأ دق معطملا اندلل ةيراشتسالا ةنجللا نأ

 ةطلس ةيأ اهيدل تسيلف ةّيلاحلا ايجولودكتويلا ةعانص ميظنت وأ ةبقارمل ةخاص

 عم تريغت دقل .ىملعلا عمتجملا ةوفص ءارا عيمجت ىوس لمع نم اهل سيلو .ةيسسر
 ال نيذلا . ءايقنألا نيثحابلا نم ريفكلا كانه دعي مل .عمتجما اذه ةعيبط اضيأ نمرلا

 ىف مهل ةيراجت حلاصم ال نيذلا وأ ءايجولونكتويلا ةعانصب تاقالع مهطبرت

 .اهتاذب تايجولودحكت

 الطمل



 ةيجولونكتويبلا ةروشلابقاوع ناسنالاةياهن ---

 ىلع طقف سيل «؛ةيحالصلا هل نوكت نأ دبال ميظنتلل ديدج زاهج ىأ نأ ىنعي اذه
 مزلي امنإو ؛نامألاو ةءافكلا درجم نم ضرعأ ةيضرأ ىلع ايجولونكتويبلا ميظنت

 ىلع طقف سيلو «ريراقتلاو ثوحبلا لك ىلع ةيعيرشتلا ٌةطلسلا هل نوكت نأ اضيأ

 ةنجألاو باصخإلا ةئيه ': زاهجلا اذه ّلثم لكش دقلو . ًايلارديف ةلومملا ثوحبلا

 دحاو زاهج ىف ةيميظنتلا تاطلسلا ديحوت نإ .فدهلا اذهب ارتلجنا ىف ةيرشبلا

 عاطقلا نم نيمعدملا نع ثحبلاب ىلارديفلا ليومتلا دويقل ناعذإلا ىهنيم ديدج
 .هتمرب ايجولودكتويبلا عاطق ىلع ةَقسّنُم ءاوضأب ,لمأت اميف ءىقليسو . صاخلا

 نوب راه محلا لرالا س اهرعراةخشلا تايالزلا موقت نأ تاعقوت ىه ام
 ةماقإ دض ءادأك ةيسايس تابقع كانه نوكتس ؟ ى سابك اهانرجرا يح ةزوعلاب

 ئيرت ول ةرق ىه تاجيطنا ةيآ ايجولؤتكتويسلا ةعاتبم رافت ةديدج تاسسؤم

 . هتلمج ىلع نيثحابلاو ءاملعلا عمعجم أضيأ اهلثمو (تَفَفْح دقو د غم نين

 نوناقلا قاطن جراخ ؛ ةصاخلا مهتاعمتجم ىل اخاد ميظنتلا َدَخَّني نأ لطفي مهيمظعم

 مهريغو نسلا رابكو ىضرملا نع نيعفادملا تاعامج اذه ىف مهبحاصتت .ىسسرلا

 افلاحت ًاعم تاعامجلا هذه لكشت  ةفلتخما ضارمألل تاجالع ريوطت مهسهي نسم
 .ةوقلا ىف ةياغ ايسايس

 عيجشت اهرابتعا ىف عضت نآل ايجولونكتويبلا ةعانص وعدي ام بابسألا ن نم كانم

 ةيصخشلا حلاصملا نع ء اديعب ةيرشبلا ايجولونكتويبلل مئالم ىمسو عيرشت رادصا

 ايجولونكتويلا عم ثدح امث دعبأل رظدت الأ اهيلع كلذ ليبس ىفو .دمألا ةليوطلا

 ضرعب ليجعتلا نع مجنت ىتلا ةيسايسلا قزأملا نع ديفملا سردلا اهيفف ,ةيعارزلا

 .ةديدجلا ايجول دنكتلا

 تاكرشلا ىدحإ_وتناسنوم ةكرش ترّككف ىضاملا نرقلا تائيعست ةيادب ىف
 نيناوق شوب ةرادإ نم بلطت نأ ىف- ةيعارزلا ايجولودكتويبلا لاجم ىف ةدئارلا
 .قيطبتلا تابلطتم كلذ ىف امب ًايثئارو ةسدنهملا اهتاجتنمل ءىوقأ ةيمسر ةيميظنت

 نهاري ةبادرجو مدعل فرذاكلا لك ىلإ كذا دف ايلعلا ةدادعلا وف تارت ادا لع

 عرسأ ؛ةديدجو م ك نم ةلسلس ةكرشلا تمدق . ةيحملا رطاخما ىلع ةيملع

 نا



 ل  لبقتسملل تاسايس:رشع ىناثلا لصفلا

 ةكرحلاوهف هعقوت نع ةكرشلا تزجع امامأ .اهينبتب ناكيرمألا نوعرارملا

 ىتلا ةمراصلا ةيقيطبتلا تابلطتملاو ءو م ك دض ابرروأ ىف ترهظ ىتلا ةيسايسلا

 اهدروشست ىتلا ًايثارو ةروحملا ةمعطألا ىلع ١441 ماع ىبوروألا داحتالا ايض رف

 .اآطوبق
 ذر د

 نييبوروألا ىلإ موللا :ةيكيرصألا تاكرشلا نم اهريغو ,وتناسنوم تيجو
 ىلع قاكيرمألا نيردعلا ترسجا ةيبورزألا قولا ةزلقا نك, ةحرايج ظابفلابو
 لصفل ًةليسو مهيدل نكت ملو ناكيرمألا نوعرازملا امأ .اهنيناوقل خوض رلا
 قاوسأ نع اودعبأ دقو مهفنأ اودجو دقف- اهريغ نع ايثارو ةسديهملا ةيدعألا

 ايثارو ةسددهملا ليصاحملا ضيفختب اوماق نأ ىه مهتباجتسا تناكو . ةماه ةيريدص

 ا مهتللض دق اهنأب ةيجولونكتويبلا ةعانصلا اومهتاو . ١851 داع دعس

 خيسرت ىلع اركبم 0 ع ا وتناسنوم ةكرش ةراد'

 ول ىتح .ةنومأم ةكرشلا تاجتنم نأ ىلع نيكليتسملا نئمطت 3 ةلوبقم ةيسيظت ذيب

 .ايملع ايرورض ارمأ كلذ كي مل

 ةصق لثم .بعرلا صصق هتعفد دقف ةيلديصلا تارضحتسملا تاسيظدت خيرات اما

 رظعنت نأ ريمألا بلطعي دلو: ديموديلاثلا ةصقو ريسكلإ ديامالينانللا

 ةجيتن اعيظف اهيرشت هوشم لفط دلوي ىتح ناسنإلا خاسنتساب ةصاخلا تاسب اهنا

 نم ناك اذإ اميف رظنت نأ ةيجولونكتويبلا ةعانصلا ىلع .ةلشاف خاستسالل ةلواحم

 اهحلاصم مدخي ماظن ةغايص ىلع لمعتف نالا لكاشملا هذه عقوتت نإ اضمالا

 ىتح رظتنت نأ وأ ,ةيقالخألا اهتعيبط ىلعو اهتاجتنم ةمالس ىلع ساملا نئسطير
 .ةعشب ةبرجت وأ ةهئاش ةثداح بقع ًالئاه ايبعش اجاجنحا دجاوت

 ؟رشبلا دعبام خيراتل ةبادبأ

 .ىعيبطلا قحلا نم ةدعاق ىلع , 17/175 ماع نم اءدب .ىكيرمألا خيراتلا ميقأ
 ىمحعس ,ةاغطلل ةيدادبتسالا ةطلسلا دييقتو نوناقلا ةدايسو ةيروتسدلا ةموكحلا

 ةعبس دعب نيلوكنل ماهاربأ هبن امكو .مهتعيبطب رشبلا اهب عتمتي ىتلا ةبرخا كلت
 نل .نييواستم اوقلخ دق اعيمج رشبلا نأ ةيضقل سرك ماظن هنإف .اماع نيئباسن :

 | _ليكلل



 ةيجولونكنويبلاةروثلا بقاوع ناسنإلا ةياهن

 اذإ ءوأ ؛ سانلا نيب ةيعيبط ًةاواسم تدجو اذإ الإ ةيرحلا ىف ًةاواسم كانه نوكت
 تنطعقا دق ةيعيبطلا ةاواسملا ةقيقح نإ : ةيباجيإ رثكأ ةروص ىف رمألا انعضو

 .ةيسايسلا قوقحلا ىف ةاواسملا

 ىف ةاواسملل ىلعألا لخملا اذه غلبت مل ادبأ ةدحنملا تايالولا نأ ىلإ داقنلا راشأ

 نع نوعفادملا امأ . اهتمرب تاعامج . خيراتلا ربع ,تدعبتسا دق اهنأو ,ةيرحلا

 دق ةيواستملا قوقحلا أدبم نأ ىلإ ىيأر ىف ,قح ىلع اوراشأ دقف ىكيرمألا ماغنلا

 رشبلل نأ ةركف تخّسرت نأ امف ؛ قوقحلل نيلهؤملا ةرئادل درَّطُم عيسوت ىف ببست

 : ةيضق ىلإ ىكيرمألا ىسايسلا خيراتلا ىف لدجلا هجتا ىتح ؛ةيعيبط ًاقوقح اعيمج
 مهنأ لالقتسالا ْنالعإ رَكذ نيذلا رشبلا نم ,ةروحسملا ةرئادلا هذه لخاد عقي نم
 ىميدع ضيببلا الو دوسلا الو ًءاسنلا ةيادبلا ىف ةرئادلا مضت مل . نييواستم اوقلخ دق

 .اعيمج ءالؤه مضعل ةقث ىفو ءطب ىف تعستا اهنكل . ةيكلملا

 اعيمج مهيدل تناك دقف ,اوكردي مل مأ تالداجما هذه ىف نوكر تشملا كردأ ءاوسو

 اذإ امع مكحلل ساسأ مث نمو ,ناسنإلا زهوج ةيهام نع ٌةءوبخم ةركف لقألا ىلع

 ثيدحلاو حمالملا ىف ًايرهظم سانلا فلتخي . ًالهؤم كاذ وأ صخشلا اذه ناك

 اذإ ام لوح رودي ناك لدجلا اذه نم ريشكلا نإف اذه ىلعو ءانّيب افالتخا لعفلاو

 .ةعيبطلا ىف ةرذجتم اهنأ مأ ةّيضرع ًاقورف ةحضاولا قورفلا هذه تناك

 ًالهؤم نوكي نّمع انتركف عيسوت فام دحل ثيدحلا ىغيبطلا غلعلا نواعت
 رشبلاا نيب ةحضاولا قورفلا مظعم نأ ىلع ديكأتلا ىلإ ىعسي ناك ذإ . تاسنإك

 نيب ةدوجوملا كلتك  ةيعيبط قورف تناك امثيحو . ةيعيبط تسيلو ةَّيْضَْرع قورف

 اهل ةلص ال ةيرهوج ريغ صئاصخ سمت امنإ اهنأ حضوي ملعلا ناك  ءاسنلاو لاجرلا

 . ةيسايسلا قوقحاب

 ميهافم نييميداكأ ةفسالف قانتعال ةئيسلا ةعمسلا نم مغرلا ىلعف ,اذه ىلعو

 ىرشب زهوج 'دوجو ىلع دنتسي ىسايسلا انملاع مظعم نإف .ةيعيبطلا قوقحلاك
 : 0 اذه لثم دوجوب دقتعن اننأ ةقيقح ىلع ,ىرحألاب وأ :ةعيبطلا انيلع هتفضأ تباث
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 ةردقلا ايجولونكتلا هيف انحنمت .ةيرشب دعب ةلالس لبقتسم فراشم ىلع انك امتر

 ىف ةركفلا هذه نولبقتي نوريثكلا .نمزلا عم .رهوجلا اذه جيردتلاب روحن نأ ىلع

 نم رايتخا ىف ءابآلا ةيرح نم اومّظعي نأ نوديري .رشبلا ةيرح راعش تحترورس
 مادخستسا ىف لواقملا ةيرح نم ,ثحبلا ةالاوم ىف ءاملعلا ةيرح نم .نوبحجني

 .ةورثلا عمج ايجرل مكتلا

 .البق تايرح نم رشبلا هب عتمت ام لك نع فلتخي عون ةيرحلا نم عونلا اذه نأ ريع

 .انعئابط انل اهتعضو ىتلا تاياغلا بّقعت ةيرح ىنعت نآلا ىتح ًةيسايسلا ةيرخخا تاك

 نم لئاه لاجم انلو ,ةياغلل ةنرم ةيرشبلا ةعيبطلا ؛ مراص لكشب تاياغلا هذه ددحن مل

 ىتلا رصانعلا :ةياهن ال ام ىلإ ةعّيط تسيل اهنكل .ةعيبطلا هذه عم قفشب تارايح'

 تءانستج زيت ىعلا ةيلاعفنالا تاباجتسالا نم ةلسللسلا كلت اميس الا_ةعباث لعل

 .رخآ ناسنإ لك عم لصاوتلاب انل حمسي اما ًافرم لكس

 ةديدجلا ةلحرملا نأ وأ .ةيرحلا نم ديدجلا عونلا اذه ىلإ ىضم نأ انيلع بنك مر

 انتينب مامزب .نيدمعتم . اهيف كسمنس  ضعبلا حرتقا امك  ةلحرم ىه روطتلا ص

 نأ دبال ؛كلذ انلعف ام اذإف .ءايمعلا ىعيبطلا باختنالا ىوقل اهكرتن الف ةيجول ويلا

 انملاع اريثك هبشيس رشبلا دعب ام ملاع نأ نوضرتفي نوريشكلا .ةحوتفم نيعأب هلعمن

 رامعأو . لضفأ ةيبط ةياعرب امنإ_ ةقفشلاو ةياعرلاو ءاخرلاو ةاواسملاو ةيرخا هب_اذح

 .ىلاخلا ءاكذلا قوفي ءاكذب امبرو . لوطا

 .اذه انملاع نم ةيسفانتو ةيكراريه رثكأ املاع اذه رشبلا دعب ام ملاع نوكي دقلو
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 ةيناضنإلا» ةركف هيف ىفتختا ملاع نوكي دف .ىعامتجالا عارصملاب كلدل ىلتسيت

 انيدل دعت ملو ةريشك ىرخأ عاونأ تانيجب ةيرشبلا تائيجلا انجزم انأل ةكرتسملا

 هنرق طسولا ناسنإلا هيف لخدي املاع نوكي دق .ناسنإلا هنوكي نمع ةحضاو ةركف

 وأ .هكردي نأ لمأي توم ىلإ علطتي نينسملا ضيرم راذ ىف سلجي وهو رمعلا نم ىنانلا

 عيمجلا هيف عتمتي .«عاجش ديدج ملاع» هليخت ىذلا معانلا نايغطلا نم املاع تاك امير

 .حافكلاو فوخلاو لمألا ىنعم لكلا هيف ىسنيو .ةداعسلاو ةحصلا



 ةيجولونكنويبلاةروثلا بقاوع ناسنالا هياهن -

 قوقح ةيرح :ةيرحل بذاك راعش تحت تالبقتسملا هذه نم ايأ لبقن نأ انيلع سيل
 مدقعل اديبع انسفنأ ربتعن نأ انيلع سيل .دودح الب ىملع ثحب ةيرح وأ دحت ال رئاكت
 ىه ةقحلا ةيرحلا نإ .ناسنإلا تاياغ مدخي ال مدقتلا اذه ناك اذإ موتحم ىجول ونكت

 ىتلا ةيرحلا ىه هذه .ةزيزع اهقنتعت ىتلا ميقلا ىمحت نأ ىف ةيسايسلا تاعمتجملا ةيرب

 .ةرصاعملا ةيجولونكتويبلا ةروثلا ىف اهب مصتتعن نأ مزلي
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 ناسنإلا ةياهن
 ؟ةيناسنإلا ةياهنمأ
 دى امنإو «ناسنإلا ةياهن» تسيل رشيلا اههجاوي ىتلا ةلكشملا

 نييالب ةثالث نإ . 00 دُحَت ىأ اهفقوت نأ ايجولونكتلل نكمي ىتلا .«ةيناسنإلا

 ميلصت ل كول نو ًانويلب نإ .ىحص فرص ٍنود نوشيعي رشبلا نم
 ريس مل اذ دلت ىدلا نحسلا نودحت د نودلبلا عبرو انويلب نإ ,ةفيظنلا هابملا

 ىأ نيثالث نإ ؛ىمويلا ءاذغلا نم ىندألا دحلا هل رفوتي ال نويلب فصن نإ
 اذكه ضارمألاو ةيذغتلا ءوس بيسي 1 را لف كفل نيعبرأ

 لداجي ىذلا اذه نا ىأ.ةدحتتملا ممألا ريراقت لوقت

 اعيمج ءالؤه عتمتي له ؟ةيرشبلا هتمارك ظفحي ىك امايوكوف

 ةسدنهلا نم 0 اهيلع ىشخي ىتلا «ةيرشبلا ةماركلاب»

 ةعانصلاو ةعارزلا ىف ةيثارولا ةسدنهلا تسيلأ ؟ةيئارولا

 اعيمج ءالّؤوه عاضوأ نيسحت ىف ريبكلا لمألا ىه هلل رشقلا

 نات لل نارا ترش ىلع فاحت ًارشب مهلعجو

 نأ -دارنوك رتيي لوقي امك- نوقحتسي امأ ,مهيف «ناسنإلا

 دنع ا مآ وقلب ىو اذهان اصالف .امايركوف فرحدتي
 برغلا ناسنإ مامأ رصاحعملا لاتريدناين ناسنإ نولثمي

 ةيقيقحلا هتيضق نأ مأ ؟ايجولونكتلاو ملعلا بحاص مدقتملا

 نأ نم .««لضفألا» اذه «برغلا ناسنإ» ىلع فوخلا ىه

 اذه قدصي «ىكذلا وهو .هارتأ ءمث ؟ىكذأ رخآ ناسنإ هفلخي
 ؟اقح

 قحتست ئتلا ةليمجلا اياّضقلا.نم ديدعلا ريثي ,عتمم باتكلا نكل
 ةبجو كشالب وهو ءفقثم لك اهأرقي نأ

 دقلو . ماعلا ئراقلل ةمسد ةيركفو ةيملع

 تعتمتو .هتعءارقب ًايصخش 0

 ىف ريثكلا هذم رد تاس شر

 .ىصصخت جراخ تالاجم

 ريجتسم دمحأ


