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 لخدملا

 عسوم وحن ىلع عالطالا نيفقثملاو نييسايسلا نم ةصاخ يعامتجالا نأشلاب نيمتهملا ىلع بجيب

 ةحيحص ةروص يطعيو ؛عممتجملا هيناعي امو تامزألاو تالكشملا سردي هنأل.عامتجالا ملع ىلع

 .يعاتجالا كارحلا ةيهام نع ةحضاوو

 جئاتنب جورخلاو .تاببسملا ثاثتجال ةيملعلا لولح لا عضت ةبئاص ةيؤرل سسؤي هنإف مث نمو

 .يعامتجالا مالسلا لالحإ ىلإ يدؤت ةحيحص

 ءلحلا لبُس ديقعت ين ةيبرعلا ةيعامتجالا تالضعملل ةقيقدلا ريغ ىسايسلا ةيؤر تببست

 ءانتاعمتجم نع ًاماق ةفلتخم تاعمتجمل ةزهاجلا لولحلا نم لهني هنوك ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ لوصولاو

 .تاعمتجملا لكل ةحلاص لولح ابمأب هنم ًاداقتعا ءاهقيبطتل ىعسيو

 نع دعبلا لك ةديعبلا ,ةزهاجلا هلولحب نيرخآلا عانقإب يبمايسلا قافخإ يف ببست رمألا اذه

 .ةيعاتجالا رهاوظلا ريسفت يف هتاقلطنم هتاذ عبنملا نم يبرعلا فقثملا لبنو .ةيبرعلا تاعمتجملا تانوكم

 نيناوقلاو ةينيدلا تاثوروملاو ميقلاو ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ءوضلا عامتجالا ملع طلسي

 لولحلا ينبتو .ةفلتخم تاعمتجمل ةيعامتجا رهاوظ ريسفتل يرظنلا جهنملا دامتعا زوجي ال اذل

 .تاعمتجملا لكل ةحلاص ًالولح اهّدعب اهسفن ةزهاجلا

 نم عمتجملل ةتباثلا نيناوقلا يف ثحبي قيقد ملع ):هنأب عامتجالا ملع (تنوك] فرعي

 ًامدقت يضتقت يتلا ةيملعلا ةظحالملاب الإ فشكتال نيناوقلا هذهو ءيكرحلاو نوكسلا نيهجولا

 .(اهميظنت نيعتي يتلا ديقعتلا ةديدشلا رهاوظلا ةجلاعم لجأ نم يملعلا كيتكتلا يف ًادرطم

 اهنأ الإ .لاجملا اذه يف نيصتخملا نم ددع اهب ءاج يتلا عاتجالا ملع فيراعت فالتخا عمو

 .يعامتجالا كارحلاو رهاوظلل اهتاذ ةيريسفتلا سسألا ىلإ دنتست



 تامزألا تايبسم ىلإ لوصولل ةفلتخملا ةيعامتجالا رهاوظلا عاتجالا ملع سرديو

 .اهل ةمئالملا لولح لا عضول ةيعامتجالا تاقانتخالاو

 .هكولس طامنأل ةفلاختو ءعمتجملا ىلع ًارسق ةضورفم رهاوظ ةيبلسلا ةيعامتجالا رهاوظلا ٌدعن

 اهادم فالتخاب تاعامجلاو درفلا يف اهريثأت فلتخيو ًايخيرات ةلكشملا ةماعلا ةيطمنلا سسألاب لختو

 .رشابملا ريغو رشابملا

 ةيخيراتلا هتريسم لحارم نم ام ةلحرم يفو ءام عمتجم ىلع طلسملا فنعلاو داهطضالا رفسيو

 فنعلا ةغل دمتعي عمتجم ىلإ ملاسم عمتجم نم ةيعون هلقن هلقنيف ؛ماعلا هكولس طاينأ يف رييغت نع

 لبق نم هيلع طلسم يرسقو ئراط كولس ىلع داضم لعف ّدر كولسلا اذه دعيو .رخآلا عاضخإل

 .ةدبتسم ةطلس

 نم ةجنانلا تالاكشإلا مسح عمتجملا دارفأ نيب عادخلا بيلاسأو فنعلا ةغل مادختسا نإ

 .ًاينآ اهرييغت بعصي ؛ةيوس ريغ ةيداهطضا ةلاح نم ةجتانةيعامتجالا تاقالعلا كباشت

 وأ .ىوقألل فعضألا عاضخإل هدارفأ نيب ةيفنع بيلاسأ مادختسا ىلإ عمتجلملا أجلي اذل

 ساسألا فدهلا نإ .اهداهطضاو ةطلسلا فنع راثآ نم فيفختلل سيلدتلاو عادخلا بيلاسأ مادختسا

 بيرغلاو ذاشلا كولسلا طامنأ ىلإ ةدئاسلا كولسلا طاهنأ رييغت تاببسم نع فشكلا عامتجالا ملعل

 .هميقو هتاذ عمتجملا ديلاقت نع

 لعفلل يريسفتلا مهفلا ): ىلإ لصوتلا ىلإ فديي عامتجالا ملع نأ (ربييف سكامإ دقتعي

 .(هجئاتنو هراسمو هبابسأو ىعامتجالا

 ىلع ئراطلا كولسلا طامنأ ىلع رصتقت ال ةيعامتجالا رهاوظلا ةسارد نأ دجي نم كانهو

 نايحألا ضعب  ينانملاو ءًايخيرات لكشتملا هتاذ دئاسلا كولسلا ةسارد ىلع بحسني اهنإو .عمتجملا

 .تاعمتجملا مدقتو روطت نم جتانلاو ثدحتسلا كولسلا طمنل

 تاقالعلا لخادت ةجيتن رثكأ زوربلا يف ذخأ ثدحتسملاو دئاسلا كولسلا نيب ضراعتلا اذه

 .اهكباشتو ةفلتخملا تاعمتحملا نيب



 ًاكولس دعي هسفن تقولا ينو ءام عمتجم ىدل ًادئاسو ًالوبقم كولسلا نوكي نأ يعيبطلا نمو

 .ةيعامتجالاو ةينيدلا تاثوروملاو ميقلا فالتخا ةجيتن رخآ عمتجم يف لوبقم ريغو ًاذاش

 ًاعبت .رخآل عمتجم نم هنالولدمو عاتجالا ملع فادهأب فالتخالا مجح رسفي ام اذهو

 .اه ةيرورضلا لولحلا داجيإو اهتايبسم ةسارد دارملا زربألا تامسلا وأ ةيعاتجالا رهاوظلا فالتخال

 اهنمو ةيعامتجالا رهاوظلا لك ةسارد ) :ىلإ فده عامتجالا ملع نأ [يصاع نسح) ىري

 .(اهنع بعشتي امو ةيسايسلا ىتحو ةيداصتقالاو ةينيدلاو ةيركفلاو ةيرسألا

 ثادحألاو ةيوسلا ريغ تافارحنالاو كولسلا طانأو رهاوظلا نم ةعساولا ةيضرألا هذه

 ةيرورضلا لولحلا داجيإو اهتاببسم ةسارد ىلع عامتجالا ملع لمعي عمتجملا رهوج سمت امو ةئراطلا

 قيقحتل فنعلا ةغل ىلإ ءوجللاو مئارجلا باكترا ىلع عجشي امو .جنشتلاو رتوتلا نم دحلل ءاه

 ىلعو ةيتاذلا بساكملا ىلع لوصحلل ةيعامتجالا ميقلل ةيفانم بيلاسأ دامتعاو نوناقلا قرخو تابغرلا
 . عمتجملا باسح

 ملع ماهم ىلع عالطالا نيفقثملاو نييسايسلا نم يعاتجالا نأشلاب نيلغتشملا لع بجي اذل

 مهف ىلع ةردق رثكأ مهنوك يعامتجالا نأشلاب ةصاخلا تارارقلا ذاختا ين مهكارشإو ؛عامتجالا

 نأشلاب ةصاخلا ةيموكحلا تارارقلا عم هلعافتو عمتجملا ةباجتسا نود لوحي امو اهكاردإو تاببسملا

 لباقملابو ءاهتارارقل ةياجتسالا ىلع عمتجملا ماغرإل فنعلا مادختسا ىلإ ةريخألا رطضي ام يعامتجالا

 .تارارقلا كلت تاقاقحتسا نم برهتلل ةحسفلا عمتجملا نيحتي

 اهذاختا دنع مهتاحرتقمو عاتجالا ءاملع ءارآي يفاكلا مامتهالا ةيبرغلا تاعمتجملا يلوت

 .يعامتجالا نأشلاب ةصاخلا تارارقلا

 امو ءبورحلل ةيبلسلا راثآلا نم ركيم وحن ىلعو تصلخت تاعمتجملا كلت نأ دجن اذل

 هتبرخ ام ءانب تداعأو ةيسايق ةعرسب تضمنو «يضاملا نرقلا فصتنمو لئاوأ ين ابوروأ تحاتجا

 .اهتاموكح تارارقل يباجيإ وحن ىلع ةباجتسالاو .بورحلا

 بلاوقو تاملسم ىلإ ةدنتسملا ةجذاسلا هتيؤرو .هتالسمب رظنلا ديعي نأ يسايسلا ىلع بجي

 .ملاعلا ديعص ىلع اهنالطب يبيرجتلا جهنلا تيثأ ةزهاج ةيركف
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 ةينيدلا ميقلاو يراضحلا ثرإلاو ةأشنلا ثيح نم انتاعمتجمل ساسألاب حلصتال اك

 يسايسلل ئطاخلا مهفلل ةجيتن الإ انتاعمتجم تباصأ يتلا ةيسايسلا ثراوكلا امو .ةدئاسلا ديلاقتلاو

 .عمتجملا نوؤشب ةيفاكلا هتيارد مدعو

 دادبتسالا ةطلسو ؛ةطلسلاو ةلودلا :ىلإ ةعبرألا ةسيئرلا هلوصف رواحم يف باتكلا قرطت

 .عمتجملاو ةيعرشلا ةطلسلاو ؛ةروهقملا تاعمتجملل ةيسفنلاو ةيكولسلا رهاظملاو عمتجملاو

 ثلاثلا ماعلا ين ةروهقملا تاعمتجملا هيناعت امو ةيساسألا لصافملا ىلع ءوضلا طيلست فدهب

 ةسايسسلا ىلإ سيمو ؛عامتجالا ملع ىلإ دنتست ةيملع قرطب اهتجلاعم بجي ةيعامنجا تالكشم نم

 ًامامت ةفلتخم تاعمتجي ىلع اهتاهجوت ضرفل فنعلاب فنعلا هجاوت .ةزهاج ةيركف بلاوق ىلإ ةدنتسملا

 .اهريغ نع روطتلاو ةأشنلا ثيح نم

 ملوهكوتس  ديوسلا
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 لوألا لصّملا

 ىطلسلاو يلودلا

 : اهروطتو ةلودلا ءوشن
 ىلوألا دنتست ثيح ىلاعلا يف ةثيدحلاو ةميدقلا لودلا ءوشن موهفم نيب عساش فالتخا كانه

 قيقحت ىلإ فدهتو .يلبقلا اهجهنل هعاضخإو عمتجملا ىلع اهتوطس ضرفل ةيلبقلا ةيبصعلا أدبم ىلإ

 ءارشو ةيعمقلا اهتزهجأ ريوطتل ةيلاملا ةلودلا دراوم ريخستو .عمتجملا باسح ىلع اهح اصم

 اهتافلاحتو اهجهنل ًاساسأ مكحلل ةثارولا أدبم ًةذختم ًاليوط ًادمأ ةطلسلا يف اهئاقب لجأ نم تاءالولا

 .عمتجملا دارفأ تابغر قيقحتل فده يأ اهيدل نوكي نأ نود نم

 ةلودلا نيب تابجاولاو قوقحلاب رقي يسسؤم ماظن ىلإ ةثيدحلا لودلا ءوشن دنتسي نيح يف

 عمتجملل قحيو ؛عمتجملاو ةلودلا نيب يمايسلاو يعامتجالا دقعلا ساسأ ىلع زكرتيو «عمتجملاو

 لدعلا ئدابمب مكحلاو هح اصم قيقحتب يضاقلا دقعلا طورشب هلالخإ دنع مكاحلا عم دقعلا خسف

 ءارآ نم عاتجالا ءاملع هب ءاج امو ةلودلا ءوشن تابجومل عسوأ ةشقانملو .نينطاوملا نيب ةاواسملاو

 :هاندأ رواحملا يف ثحبن تاجاتنتساو

 :اهروطتو اهؤوشن ,ةثيدحلاو ةميدقلا ةلودلا-ًالوأ

 ةميدقلا روصعلا يف اهنوكتو اهعفاودو لودلا ءوشن تاببسم يف ةنيابتمو ةديدع ءارآ كانه

 :فئاوط عبرأ ىلإ اهميسقت نكمي ثيح «ةئيدحلاو

 ثيح «ةيعامتجالا ةليكشتلا يف تاهيسقتلا ىلإ دوعي ةلودلا ءوشن نأ دجت :ىلوألا ةضئاطلا

 .يعرلا ةنهم نم ًالدب يعارزلا لمعلا اونهتماو لّخرلا ودبلا رئاشع نم مسق رقتسا

 نيب ةعفنملا لدابت نم ةديدج تاقالع هنع ضخمت «يعارزلا جاتنإلا نم ضئاف اهيدل رفاوتو

 مكارتملا جاتنإلا ضئاف حبصأو .تاجتنملل ةضياقملا ماظن دامتعا لالخ نم اهتاذ نيعرازملا تاعومجم

 قراوفلا ةدايز ىلإ ىدأ ام «ةدحاولا ةقطنملا يف نيعرازملا تاعومجم نيب ذوفنلاو ةوقلل ًازكرم لكشي

 .اهذوفنل ةيعارزلا يضارألا نم ةديدج تاحاسم مضل اهنيب سفانتلا ةمس زوربو ةيشيعملا
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 جاستنإلا نم مهضئاف لالغتساو نيرخآلا عاضخإل ةنميهلا ةمس ضرف يفارغجلا عسوتلا اذه

 زورب نع رفسأ ام .ضرألا ىلع اهدوجو ضرفت ىوقألا نيعرازملا ةعومجم تذخأ اذكهو .يعارزلا

 عاضخإل فنعلاو ةوقلل اهمادختسا ربع ةيوقلا تاعومجملل ةيموي ًةسرامم ةيعبتلاو لالغتسالا ماظن

 .ةلودلا ءوشنل ةيضرألا ةوقلا مادختسا دهمو ؛عمتجملا لماك

 ودبلا) ةيعامتجالا ةليكشتلا يف تاميسقتلا دعب تزرب ةلودلا ةاون نأ دجت :ةيناثلا ةفئاطلا

 ىلإ ةيعبتلاو لالغتسالا لجأ نم ةيرشبلا تاعومجلملا نيب مئاقلا عارصلا دوعي الو «(نوعرازملاو

 ىلع اهنيب عارص ثدحي ملو ءاهسفن دودحملا جاتنإلا تاموقم ىلع رفاوتت اهنوك .نيعرازملا تاعومجم
 .جاتنإلا ضئافو ضرألا

 ىلع نيرقتسملا نيعرازملا تاعومجمو لّخرلا ودبلا تاعومجم نيب يقيقحلا عارصلا أشنو

 بهنلاو بلسلاو يعرلاو لاحرتلا نونهتميو رارقتسالاو ةعارزلا ةنهم نورقتحي ودبلا نأل ءضرألا

 .ثراوتملا اهكولسو اهديلاقت نم ًاءزج اهّدعب نيرخآلا تاكلتممت ىلع ذاوحتسالل وزغلاو

 ينال ةلثاملا تاعومجملا ىلع رصتقي وزغلاو بلسلاو بهنلا يف ودبلا تاعومجم كولس دعي مل

 ًاضئاف كلتمتو ؛ةوقو ًاسأب لقأ اهنوك ضرألا ىلع ةرقتسملاو ةعرازملا تاعومجملا لاط امنإو «ةيدابلا

 ةيرشبلا رئاسخلاو ربكأ نوكت ةمينغلا نإف هتاذ تقولا يف .اهبلسو اهوزغ ىلع عجش ام جاتنإلا نم
 .لقأ وزغلا ةجيتن

 نم نيعرازملا نم ةرقتسملا تاعومجملا ىلع اهبوطس ضرفت ودبلا تاعومجم تذخأ نمزلا عمو

 تاعومجم هبجومب ددست قافتالا نم عون لصح امنإو .بهنلاو بلسلل تاوزغب مايقلا ىلإ ةجاحلا نود

 ضرألاب ظافتحالا اهرطاخ يف ُلُجي لو .اهوزغ مدع لباقم اهل تاواتإلا نم ًاعون ًايونس نيعرازملا

 .تاكلتمملا ىلع ذاوحتسالا لجأ نم وزغ ىوس ودعت ال اهتمرب ةيلمعلاف ,نيرخآلا دابعتساو

 ىلإ يدؤي ةعارزلا فاشتكا لبق ةيرشبلا تاعامجلا نيب عازنلا نكي مل هنأ) [رمياهنبوأ) ىري

 تناك اذهلو ةبولغملا تاعامجلا ىلع ةرطيسلا نم ةدئاف ىرتال كاذنآ ةبلاغلا ةعامجلا نإ ذإ .ةلودلا ءوشن

 ةبلاغلا تحبصأ دقف جاتنإلا ةلضف زوربو ةعارزلا فاشتكا دعب امأ .اهرقم ىلإ عجرت مث اهبهنب يفتكت

 ةلضف ىلع اهنم لصحت يكل ةبولغملا ةعامجلا ىلع اهتضبق ماكحإ لواحت (بلغألا يف ةيودب يهو)

 نم ًالدب ماع دعب ًاماع ةبولغملا ةعاجلا بهنت نأ ديرت اهنإ يأ ءبئارضلا اهضرف قيرط نع جاتنإلا
 .(ةدحاو ةرم اهب
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 تناك املكف «(ةوادبلا) ةيبصعلا ىلع ساسألاب دمتعي ةلودلا ءوشن نأ دجت :ةثلاثلا ةفئاطلا

 .نيرخآلا ىلع اهسفن ضرفل ةحسفلا اه تحنس ةدعلاو ددعلا ةريثكو ةميكشلا ةيوق ةبلاغلا ةعومجملا

 اهنأش مظاعتيو ءاهكولسو اهءاهجوت يف ًاساسأ ةيبصسعلا ىلإ دنتست يتلا ةلودلا يه ةيوقلا ةلودلاو
 .اهناطلسل نيرخآلا عاضخإل دادبتسالاو ةوقلاب اهجبن ضرف لالخ نم اهذوفن مظاعتب

 ىلإ فد ىلوألاف «ةميدقلا لودلا ءوشن نع فادهألا ثيح نم ةئيدحلا لودلا ءوشن فلتخي

 .يراضحلا ءانبلا لجأ نم بئارضلا لاصحتساو نوناقلا لالخ نم عمتجملا ىلع اهسفن ضرف

 نوكي نأ نود نم ةلودلا ءاشنإل عمتجملا ىلع فنعلاب اهجبن ضرف ىلإ فده ةيناثلا نإف سكعلابو
 .يراضحلا ءانبلا يف ددحم فده اهيدل

 |يف نيرصاعملا عاتجالا ءاملع نع فلتخت نودلخ نبا رظن ةهجو نأ)[يدرولا يلع] ىري

 «؛لالغتسالاو ةبلغلا يه ةلودلا ةعيبط يف لصألا نأ نوري مهف ءاهئواسمو ةلودلا ءوشن نساحم صخب

 ثيح ,كلذ سكعب نودلخ نبا بهذيو .اهتاذل ةدوصقم ريغ ةيضرع ةجيتن يراضحلا جاتنإلا يتأي مث
 ىلع كلذ دعب نم ملاظملا يتأت مث ةلودلا ءوشنل ساسألا وه يراضحلا جاتنإلا ليبس ين نواعتلا نأ ىري

 .(ٍيضَرَع وحن

 عمتجملا دارفأ نيب قافتالا نم عون ىلإ دوعي ةثيدحلا لودلا ءوشن نأ دجت :ةعبارلا ةفئاطلا

 نوكي نأ مكاحلا ىلع طرتشي ثيح «(يعامتجالا دقعلا) ىمسي ام اذهو .ًايكاح مهدحأ بيصنتل

 دقعلاب لالخإلا مدع مكاحلا ىلع بجي يأ .هلزع عمتجملا قح نمف الإو ةلودلا نوؤش ةرادإ ين ًالداع

 .عمتجملا نيبو هنيب يعامتجالا

 نم سانلا قفتا ثيح .يعامتجا دقع ةجيتن تأشن ةلودلا نأ )[كول) ىري هجوتلا اذهبو

 زاج طرشلا اذهب لخأ اذإف .همكح يف ًالداع نوكي نأ هيلع اوطرتشاو ءًايكاح مهدحأ ةيلوت ىلع هلالخ

 .(هناكم رخآ صخش رايتخاو هلزع مهل

 مكاحلا نيب يعامتجا دقعل ًاجاتن اهنوكل ؛ةلودلا ءوشنل ةيلاثملا ةرظنلا هذه ضفري نم كانهو

 نوضرفي نييسايسلا نم ةعومجم كانهف ةبلغلا ةمس ىلإ دنتسي ةلودلا ءوشن نأ دجيو .موكحملاو

 دعبو ةبوقعلل ضرَعُي مهفلاخي نمو ؛مهتاهجوت عابتا ىلع هنو رسقيو .عمتجملا ىلع ةوقلا لعفب مهسفنأ
 .!يرابجإلا يعامتجالا دقعلا نم ًاعون عمتجملاو نييسايسلا نيب حلاصملا قيقحت أدبم يتأي كلذ
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 ىعست ةيجولويديإلا وأ ةيبصعلا سجاهب ةعوفدم  ةيسايس بازحأ كانه رخآ ىنعمب
 تاباختنالاب اهزوف دنع عمتجملا حلاصم قيقحتب اهدهعت لباقم ىلوألا ةجردلاب اهح اصم قيقحتل

 عمتجملا حلاصم قيقحتل ةيعادلاو ةنلعملا اهجمارب ىلع عمتجملا دارفأ توصي ثيح .ةطلسلا اهملستو

 .اهريغو..... يحصلا نامضلاو ,يعامتجالا نامضلاو ,روجألا ةدايزو ,بئارضلا ضيفختك

 ىمسي اءب ًاقالطإ ةقالع هل سيل عمتجملاو ةطلسلا نيب ةلدابتملا حلاصملا قيقحت أدبم نإو

 .ةمكاحلا ةطلسلاو عمتجملا نيب حلاصملل قيقحت دقع درجم هنإو يرايتخالا يعامتجالا دقعلا

 [مئاد ثدحي وهو ءرشبلا تافص نم ةليصأ ةفص عازنلا نأ )(زتولبموج) دقتعي راطإلا اذهبو

 دابعتسالا قيرط نع اهيلع ةرطيسلا تلواح ىرسخأ ىلع ةعامج هب تبلغت اذإف ,ىتش روصب
 ةبلغلا ساسأ ىلع مئاق يعامتجا ماظن الإ تسيل يه يتلا ةلودلا أشنت اذهبو «ةبيرضلاو لالغتسالاو

 .(يداصتقالا لالغتسالاو

 ةيبصعلا وأ ةيموقلا ةيبصعلا ساسأ ىلع يمانلا ملاعلا لود ين ةيسايسلا بازحألا ءوشن زكتري

 .ةيرئاشع وأ ةيعامتجا ةئف وأ ةقبط حلاصمل ةلثمملا ةيجولويديإلا

 ةيعاس .يموق ساسأ ىلع اهؤوشن زكرتي ةيرصنعلا ةيموقلا بازحألا نم ديدعلا كانه دجنف

 .ىرخألا تايموقلا حلاصم باسح ىلع يموقلا اهعورشم قيقحتل

 ماكحإ لجأ نم ةيعمقلا اهتزهجأ ماوق ةيرئاشعلا ةيبصعلا يمانلا ملاعلا تاموكح مظعم ذختت

 ين اهراسم يجولويديإلا بصعتلا ةرهاظ تقشو .اهتئيشمل نيرخآلا عاضخإو عمتجملا ىلع اهتضبق

 لب «عمتجملا تائفو تاقبط ةيقب ىلع ةددحم ةيعاتجا ةئف وأ ةقبط حلاصم ضرفل ملاعلا نم ةديدع لود

 .ةقبطلا كلت ةحلصمل اهتاردق ريخست

 عممتجملا ارع قيزمت يف يمانلا ماعلا يف ةيجولويديإلاو ةيموقلا ةيسايسلا بازحألا تببستو

 .عمتجملا تائفو تايموق ةيقب باسح ىلع ةيقبطلا وأ ةيموقلا اهح اصم قيقحنل تعس اهنوك

 «ةيسايسلا اهتانايكل ًاديدبت لكشي هنأل تايبصعلا ذبنو ةنطاوملا رايعمل ماكتحالا ضفرن يهو

 ةيقيقحلا اهتاين نع فشكيو هتدح نم ففخي ةنطاوملا رايعمو يعامتجالا رحانتلا ىلع شاتعت يهف

 .ةيعاتجالا ةلادعلا قيقحتب ةيضاقلا ةينطولا تاعلطتلا عم ةضراعتملا

 ةنطاوملا رايعم ىلع ةرضحتملا تاعمتجملا يف ةيسايسلا بازحألا ةليكشت زكترت نيح يف

 بسكل بازحألا نيب ةسفانملاف :ةيجولويديإلا ةيبصعلا هيلع بلغت اهضعب نأ عم حلاصملا قيقحتو
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 دوعولا تناك املكف «ةيباختنالا اهجمارب انإو يجولويديإلا ساسألا اهددحي ال نيبخانلا تاوصأ

 اهتاهجوت نع رظنلا ضغبو تاوصألا نم ديزملا تدصح نطاوملا حلاصم يسبلت ةيباختنالا

 .ةيجولويديإلا

 ةعاشإو ةراضحلا جاتنإ ةدايز نيب عمجلا ىلإ فدهت ةثيدحلا ةلودلا نأ )[يدرولا يلعإ دقتعب

 .(هسفن تقولا يف ةيعامتجالا ةلادعلا

 :امه ةطلسلا ىلإ افوصول نييساسأ نيرايعم ةرضحتملا لودلا يف ةيسايسلا بازحألا دمتعت

 «بئارضلا ضيفخت ؛حلاصملا نم نكمم ردق ريكأ قيقحتل «نيرايعملا مزالتل ىعستو .حلاصملاو ةنطاوملا

 نع رظنلا ضغبو نطاوملل ءاهريغو...يعامتجالا ناضلاو .يحصلا نامضلا ةدايزو .روجألا ةدايزو

 .يجولويديإلا هئامتنا وأ هتيموق

 لودلا يف ةطلسلل ةيعاسلا ةيسايسلا بازحألاو نينطاوملا نيب ديدجلا يعامتجالا دقعلا تبثأو

 نع ًاديعب ,نيفرطلل ةلدابتملا حلاصملا ققحو ءاهتاموقم زيزعتو ةلودلا نوؤش ةرادإ يف هتعاجن ةرضحتم ا

 .اهتموميدو ةلودلا ءوشنل ةيجولويديإلاو ةيموقلا ةيبصعلا

 :اهروطتو اهؤوشن ,ةليبقلا ةلود-ايناث
 يرقفلا دومعلا ةليبقلا لكشتو «ةليبقلا ىلإ يمانلا ملاعلا لود نم ديدعلا يف ةلودلا لكيه دنتسي

 ةليبقلا نأش مظع (لكف .اهتئيشمل نيرخآلا عاضخإل يعسلاو اهتطلس ىلع ظافحلل عمقلا ةزهجأل

 مكحلا ثراوتل ةحسفلا اهل تحنس ةدناسملا ةيلبقلا تافلاحتلا نماهلناكو ةدعو ًاددع

 .لايجألا ربع

 دمتسي صاخ ماظن اهنإ . اهروطتو ملاعلا يف ةثيدحلا لودلا ءوشنب اهل نأش ال ةليبقلا ةلود نإ

 رخسو ءاهروطتو ةمألا حالصب متهم الو ؛لايجألا ربع ةثراوتملا ةيلبقلا ميقلاو فارعألا نم هتيعرش

 اهمادقأ تيبثتل ةيلودلا اهتالص زيزعتو ممذلا ءارشو ةيعمقلا اهتزهجأ ةبوقن لجأل ةلودلا دراوم عيمج

 .دودحم ريغ ًادمأ مكحلا يف

 عمتجملا تائف عيمج عاضخإل ىعسنت ال ةيدادبتسا ةلود اهزومرو ةيلبقلا ةلودلا دعتو

 فنعلا مادختسا نع ىناوشت نلو ءىتش روصبو اهتاذ ةليبقلا ءانبأ عاضخإل لب ءبسحف اهتاهجوتل

 .مهعم اهحلاصم عطاقتت (نيح اهعم ةفلاحتملا رئاشعلاو لئابقلا ءاهجو عم طرفملا
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 يجولوكيسلا-يمانيدلا طبارلا يه يتلا - ةيبصعلا نع دلوتت) (نودلخ نبال) ًاقفوو

 .ةديدج تايكلم وأ تايروطاربمإ نوكتلو «ةيسايس تاريغتل ةدعاق حبصت ةيوق بازحأ - يعمتجملاو

 نسم ددع ربكأ ىلع رفاوتي يذلا سيئرلا عفدي مكحلاو ةرطيسلا ىلإ ًايعيبط ةيرشبلا تانئاكلا ليم نأ الإ

 هجاوي نأ ىلإ رطضيف .هيلع ضبقلا ماكحإو مكحلاب دارفنالا ىلإ اهسفن ةيبصعلا ىلإ نيمتنملا نيرصانملا

 .(ةيزكرملا ةطلسلل عوضخلا ىلع عبمجلا رابجإ يه .دحاو نآ يف ةجرحو ةبعص ةمهم

 ضرفو ةليبقلا ذوفن يمانتل ةيساسألا ةمسلا وه ةليبقلا سيئرل قلطملا ءالولاو نماضتلا نإ

 ًازيزعت نطولا ءاجرأ لك ىلع اهتنميه ضرفو اهذوفن ميظعتل ىرخألا لئابقلا ىلع اهتافلاحتو اهتوطس
 قيقحت ىلع هتردق ىدم ىلإ ةيلبقلا ةلودلا ءوشن لبق ةليبقلا سيئر رود مظاعت دوعيو .ةليبقلا ةلودل

 نأشب ةصاخلا تارارقلا ذاختا يف نيكراشم ءاضعأ مهّدعب مهتاحومطو نيذفنتملا اهزومر تابغر

 .اهتافلاحتو ةليبقلا

 .ةوطسلاب ةليبقلا سيئر درفني ةثيدحلا فنعلا لئاسول ةركتحملا ةلودلا ءوشن دعب نكلو

 الو هتطلسل نيمعادلا ىلع تآفاكملاو لاومألا قدغيو مهئالو يف كوكشملا دعبيو نيلاوملا برقيف

 .نيئوانملا دض شطبلاو طرفملا فنعلا مادختسا نع ىناوتي

 ثادحإ ىلإ نمزلا عم دابعلاو دالبلا دراوم ين همكحتو ةيلبقلا ةلودلا يف سيئرلا ةوطس يدؤت

 رمآلا سيئرلا حبصيو اصعلاو ةرزجلا ةسايس اهمكحت ءاهتاذ ةليبقلا لخاد ةديدجلا تاميسقتلا نم عون

 .هاجلاو ذوفنلا ضعب مهحنم لباقم هتابغر نوذفني نيعبات درجم نورخآلاو «ةليبقلا ةلودل يهانلا

 دعبو ؛ةلودلا سيسأت لبقو ةوادبلا يف الإ رهظي ال عوبتملا سيئرلا نأ )[نودلخ نبا) دقتعي

 كدت ىلعأ يف كولملا نوكيو .ضعب ىلع مهضعب ولعي تاقبطو بتارم ىلإ اهيف سانلا مسقني اهسيسأت

 .(ةراضحلا عنصل هاركإلاب سانلا ىلع نواعتلا نوضرفيو .تاقبطلا

 اهنع رفست ؛ةلودلا ىلع ةرطيسلا اهماكحإ ةجيتن ةليبقلا مسج يف ةديدج تاميسقن ثدحت

 نم لنت ملا هنأب اهروعشل وأ .هاجلاو ذوفنلا نم ديزملا قيقحتل اهتائف ضعبل تاحومطو تايبصع

 اهتاحومط قيقحتو ةليبقلا ةلود ىلع ءاليتسالل سيئرلا ىلع رمآتلا ىلإ اهعفدي ام .بجي ام هاجلاو ذوفنلا

 قحب ةرمآنملا تاغفلا اهذفنت ةيومد رزاجم ىلإ ةليبقلا ةلود ةسائر يف سفانتلا يدؤي ام ًابلاغو .ةنماكلا

 .ةلودلا تاردقم ىلع ءاليتسالاو ةطلسلا نع مهتحازإل لاوخألا وأ ةوخألا وأ ةمومعلا ءانبأ
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 ةلودلا مره ةيبصعلا لمحت ):ًالئاق ةليبقلا ةلود لخاد تاعارصلا نع (نودلخ نبا) ثدحتي

 :ةيبصععلا ىوس هتلود ديطوتل ةليسو ةليبقلا سيئرل سيل هنأل كاذ ءاهديب اهربق رفحتو ءاهيفتك ىلع

 اهتحنم امو ةدايسلا فنعب ضراعت مث يرام ام ًاريثك ةيسايسلا ةطلسلا عبنم يه يتلا ةليبقلا نأ ريغ

 .(اهسفن نع عافدلل ةيبصع يأ اهمدل دجت الف «ةلودلا ىلإ لشفلا برستي كاذنآ «ةلودلا ءاسؤرل

 ىلع عضتف ؛ميدقلا ةليبقلا عمتجم ىلإ اهتلكيه يف دنتست ةيسسؤم ريغ ةلود ةليبقلا ةلود دعت

 هتءافك نع رظنلا ضفبو .ةطلسلا ةليبقل ًاعبات ًاريمأ وأ ًاخيش اهتاسسؤم نم (ةسسؤم) لك سأر
 نيلماعلا ىلع اهتوطسو ةليبقلا ةبيه ضرف هماهم تايلوأ نم نإ ؛ةسسؤملا نوؤش ةرادإ ىلع هتردقو
 ةاعارم ىلع ةرهاسلا ةينمألا اهنويعو ةلودلا ساسأ يه ةليبقلا نأب مهيدل داقتعالا خيسرتو اهيف

 مناغم عيزوت يف ةيودبلا ميقلا أدب ًاقيقحت ةلودلا تاسسؤم ىلع اهنوطس رارمتساو ةليبقلا حلاصم

 نع عافدلا ىلع مهتردقو مهتميكش ةوقو مهذوفن بسحب ةليبقلا ءانبأ ىلع ةلودلل بلسلاو بهنلا

 .ةليبقلا ةلود

 ميهافم ىلع ةظفاحملل ىعست روظنم ريغ ًادمأ ةليبقلا ةلودل ةوطسلاو ةنميهلا ميقتست ىتحو

 ةمظنأ وحن يلبقلا اهماظنل ةضرتفملا تالوحتلا تايلمع ةلقرعو عمتجملا يف اهخيسرتو لبقلا ماظنلا

 .ةثيدحلا تاعمتجملا بكرب قاحلل عمتجملا ةنرصعو قفاوتت ةيرصع

 ةنرصسعلا لبس كرادت لجأ نم ءيملعلا ليصحتلاو ةساردلا ىلع اهئانبأ عيجشتل اهيعس عمو

 تايحالص ريطأت ىلع لمعت هتاذ تقولا يف اهنكل ىرخألا ملاعلا لود عم حلاصملا لدابتل مدقتلاو

 دق تاريغت يأل ًايشاحت ءاهريغ نود ةليبقلا ةلود حلاصم مدخي اهب مهتاراسم ددحتو ةيملعلا اهبخن

 ًاجمن اهيلع ضرفت مث نمو .اهتينب ةلخلخ ىلع لمعتو «ةلودلا قفارم ىلع ةيملعلا اهبخن اهضرفت

 .دابعلاو دالبلا دراوم يف مكحتلا ىلع ةردقلا اهدققي ام ةليبقلا ةلود ةينب سمي ًايحالصإ

 دادبتسالا ةطلسو ةيغاطلا

 يف لصأتت ثيح .هتئيبو هتأشن فورظ نم ةججتان ةيسفن ًاضارمأ رغصلا ذنم ةيغاطلا يناعي

 دض طرفملا فنعلا مادختسال هعفدت سجاوه لا هذهو ؛عمتجملا دض ةيهاركلاو دقح ا سجاوه هنادجو

 ةفلاخم نع ةينيدلاو ةيعامتجالا ميقلا هعدرت الو ,مهيلع هتوطس ضرف لجأ نم يأرلا يف هل نيفلاخملا

 .ةينيدلاو ةيقلخلا ئدابملاو ميقلا دعاوق طسبأ



 هدوعو رشكيو ؛ةطلسلا يف هئاقبل سيلدتلاو عادخلا عاونأ لك مادختسال ةيغاطلا ًأحلبو

 .ةفلاسلا ةيخيراتلا داجمألاب داهشتسالاو نيدلاو قالخألا ميق نع ثدحتلاو ةيحالصإلا

 (عاقلا عمتجم) هيف أشن يذلا هسفن طسولا نم ةيعمقلا هتزهجأ زومرو هتيشاح نوكت ام ًابلاغو

 ضرف ىلع نورداق مهئوشنو مهتيبرت مكحب مهنأ ةصاخ ؛مهعم ةقثلاو نامألاب رعشي هنأل « عرعرتو
 نم ديزملو .ةيعامتجالا ةناكملاو تازايتمالا مهحنم لباقم عمتجملا ىلع فنعلاو ةوقلابو ةيغاطلا جبن

 :هاندأ طاقنلا ىلإ قرطتن ,عمتجملا دض ةريرشلا هعزاونو هكولسو ةيغاطلا ةيصخش يف ثحبلا

 :ومنلاو ةأشنلا ,ةيغاطلا-الوأ

 عاق نم مهرادحنا ماعلا يف ةاغطلا بلغأ ةايح فورظل ةيجولوكيسلا تاساردلا دكؤت

 تسكع فورظلا كلتو .يعامتجالا راقتحالاو لهجلاو رقفلاو زوعلا مهتئيب يناعتو «عمتجملا

 .ماعلا مهكولس يف اهلعف لعفت تذخأو ,مهنادجو يف ةيبلسلا اهتابسرت

 يف اهميقل ينانملا فرصتلاو كولسلل ةعدار ةموظنم ةيعاتجالا فارعألاو ديلاقتلا لكشتو

 تايكولسلا زربتو ءيعضولا نوناقلا لعف نم ةوق رثكأ اهلعف نوكيو ؛ةفلختملا تاعمتجملا

 ميقلا ةموظنم راهنت املاح عمتجملا يف ظوحلم وحن ىلع ءايوسألا ريغ دارفألل ةذاشلا تافرصتلاو

 .ينوناقلا عدرلا تايلآ فعضتو ةيعامتجالا

 عادخلاو بذكلا ىلإ ًاأجليو ,ةهوشملا هتاذل ًاساكعنا هتافرصتو ذاشلا ةيغاطلا كولس دعيو

 ضرفل ةوسقلاو فنعلا مادختسا ىلإ أجلي هتلواحم يف قفخي امدنعو .هتاردقب عمتجملا عانقإل ةغوارملاو

 .عمتجملا يف زيمملا هرودب فارتعالا عازتناو ةيرسقلا هتاهجوت

 هقالطإب كلذ قفارتيو .ديدهتلاو ليلضتلاو عادخلاو قافنلاو بذكلاب ةيغاطلا باطخ زانمي

 نيدلاو ميقلاو قالخألا ىلإ وعدت ةليبن تاراعشب ةفلغملا ةيليلضتلا  ةيحالصإلا دوعولا نم ةلمجل

 هباطخ عم لماعتيف .هقافنو هبذكو هسيلدت ىلع عمتجملا داتعا دقو .روهمجلا نم ردق ربكأ عادخل

 .ردنتلاو لامعإلاب

 هداقتعال فونخلاو ةلزعلاب ساسحإ هيدل دلوت ةيغاطلل ءالولاو ديبأتلا رهاظم تدادزا املكو

 نيحتي هنكل هل روهمجلا هيدبي شاحت الإ ةبذاكلا ءالولا رهاظم امو ًايعامتجا ضوفرم هنأ يعولا مدع يف

 .هيلع رماتلل ةحسفلا
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 هلوح نمت رذحلاو كشلا مئاد هلعجت طلسنملا ةيغاطلا باتني امو ةبيرلاو فوخلا ةدقع نإ

 .ةينمألا هتزهجأ لخاد يف هنويع تبل رثكأ ساسحإلا اذه هعفديو

 ىدل داقتعالا خيسرنو ؛هماظن ىلع (ةيعرشلا) ءافضإل نيدلا ءاطغ مادختسا ىلإ أجليو

 ىلع ًاباقع مهمحري ال نم مهيلع طلس هللا نأ ىوعدب قلاخلا ةيصعمو مئإلاب سانلا نم ةماعلا

 .ةيغاطلا اهذفني ةينابر ةئيشم الإ مهيلع طلسملا داهطضالاو ملظلا امو .هلضف مهناركنو مهيصاعم

 هماظنل ًاينابر ةيامح ماظن ينيدلا ءاطغلاو عدبلاو ليهجتلا نم ةسايسلا هذهب ةيغاطلا لكشي

 ةعداخلا ةينيدلا ثيداحألا قالتخاو عدبلا جيورتل اهرخسيو ةفرطتملا تارايتلا عجشي ثيح .دبتسملا

 .ًاليوط ًادمأ عمتجملا ىلع هترطيس ماكحإل ةللضملاو

 مهراشنتال ًارمتسم ًاعيجشت نيفرطتملا عجشي طلستملا ةيغاطلا نأ )[يزاجح ىفطصم] دقتعي
 مكحيامو يعيبطلا نوناقلاو ,يعيبطلا رمألا ةغبص اهوطعيو هتازايتما نوسركي مهنأل مهتناكم زيزعتو

 نع روهقملا ناسنإلا فرصت يهو .ديلاقتلاب كسمتلا ةيحان نم هب ساسملا زوجي ال مث نمو .ةايحلا

 .(يضاملا داحبأب ءامتحالا ىرخأ ةيحان نمو «هيلإ جاتحت امو تايحضتلا ميدقتو رييغتلا بجاوب ضوهنلا

 هتاذ طسولا وهو .عمتجملا عاق نم دبتسملا ةيغاطلا ماظنل ةيعمقلا ةزهجألا يبستنم ماوق دعي

 حور نم مهيف لصأنت امو عمتجملا نم ةلاضلا ةنيعلا كلت نأب مزاجلا هداقتعال عرعرتو هيف أشن يذلا

 رشكألا مه كلذل فنعلاو ةوسقلاب نوزاتميو «ةيعاتجالا ميقلا ةموظنم مهعدرت الو ماقتنالاو دقحلا

 .هتطلسل عمتجملا عاضخإ ىلع ةردق

 هتاعاطق ةلجع ةرادإل عمتجملا نم ةعساو تاعاطق ريخست ىلإ دبتسملا ةيغاطلا دمعيو

 ةيعيرلا ريغ نادلبلا يف أجليو .ةجتنملا ريغ ةيعمقلا هتزهجأ تاقفن يطغي يلام ضئاف قيقحتو «ةيجاتنإلا
 يف مهباطقتسال عمتجملا يف نيلطاعلا شيج ةدايزل صاخلا عاطقلل ةيجاتنإلا تازكترملا فاعضإ ىلإ

 .ةيشيعملا مهتايح لبس يف مكحتيو مهتمعنل ًابر نوكيل ةلودلا تاعاطقو شيجلاو ةيعمقلا هتزهجأ

 ىلع تآفاكملا قدغيف ةدبتسملا هتطلس ةمدخل ةلودلل ةيلاملا دراوملا عيمج دبتسملا ةيغاطلا ا

 لمعلا ميهافم سرغي لباقملابو .مهيف مكحتلل ناكسلا نم مظعألا مسقلا رقفُيو هماظن نع نيعفادملا

 سكعني نأ نود نم ةلودلل ةيلاملا دراوملا نم نكمم ردق ربكأ قيقحت لجأ نم عمتجملا ةينهذ ين جاتنإلاو

 .هسفن نطاوملا لخد ىلع كلذ
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 يف مهسؤبو مهءاقش نأب ؛عمتجملا ةينهذ يف ةيردقلا موهفم خيسرت ىلإ ةسايسلا كلت فدهتو

 مث نمو هللا مكح نم ًارمذت دعي ردقلا اذه نم رمذتلا ةيلمعو .ينابرلا مهردق وه ينضملا لمعلا

 .ةيغابلا ةئفلاب ديدششلا باقعلا لازنإ بلطتي ام نيدلا ميلاعت نع ًاجورخ

 دهجلا ميق روهقملا ناسنإلا ةينهذ يف سرغي لغتسملا طلستملا نأ )[يزاجح ىفطصم) ىري

 لمعلا هل فسلفي ًادح كلذ لصيو .هضارغأ مدخت ةجتنم ةادأ حبصي ىتح هتبلوق لواحيو «جاتنإلاو

 .(ردقلا ماكحأ لبقتل الإ ليبسالو هيلع ردقلا هضرف ًءاقش ينضملا

 رحسلاو تافارخلا عرزو ليهجتلاو ءيردقلا خيسرتلاو ةيرهقلا بيلاسألا كلت لك عمو

 عممتجملا تائف نيب ةيقرعلاو ةيفئاطلا نتفلا قلخو «عمتجملا رصاوأ كيكفتو ةيعامتجالا ميقلا فاعضإو

 .!ةيغاطلا ةطلسل روتسملا يعامتجالا ضفرلاو نايلغلا رعتسي ًاليوط ًادمأ هيلع ةرطيسلا ماكحإل

 تاهجوتلا لعفتو ,.ىوصقلا اهدودح ىلإ يعامتجالا رهقلاو نايغطلا هجوأ لصت نيحو

 لعفلا در نم ةلاح سسأتت روهقملا درفلل اهتميق عجارتتو ايندلا ةايحلا هيفست يف سكاعملا اهلعف ةفرطتملا

 .ةايحلا ىودج مدعب ريبكلا ساسحإلاو فوخلا ةدقع يشالتل ةجيتن رهقلاو نايغطلا ىلع سكاعملا

 يمانتو «يئاوشعلا ماقتنالاو داضملا فنعلا مادختسا وحن روهقملا ناسنإلا عفدي امت اذهو

 ةيبزحلاو ةينمألا ةزهجألا يبستنم نم ءىشب دادبتسالا ةطلس ىلإ ةلصب تمي ام لكل ريمدتلا ىلإ هتعزن

 درفلل يهائتلا ةلاح نع ريبعت يه سكاعملا لعفلا در نم ةلاحلا هذهو ءاهريغو .ةلودلا تاكلتممو

 .ءاوسلا ىلع عمتجملاو تاذلا ريمدت ةرهاظ وحن رثكأ ليمتو دادبتسالا ةطلسب روهقملا

 :ةسرامملاو كولسلا ,ةدغاطلا اناث

 نم مهتيامحل ةلظم اهوذغتاو «ةيلومش بازحأ ربع ةطلسلا ىلإ ملاعلا يف ةاغطلا مظعم للست

 بابسأل مهتسارد دنع ءوضلا سفنلا ءاملع طلسيو .عمتجملا يف مهردق نم حلاو رهقلا عقاو

 ةيعامتجالا ةئيبلاو ةلئاعلاو ةلوفطلا ةلحرم ىلع عمتجملل يوسلا كولسلا طامنأ نع ةاغطلا فارحنا

 لالخ نوناعي اوناك ملاعلا يف ةاغطلا مظعم نأ ىلع تاساردلا كلت عممجُتو .ةيغاطلا اهيف عرعرت يتلا

 (...ةينودلا «يلئاعلا خرشلا .يسنجلا باصتغالا ءزوعلا .داهطضالا) ًايرزم ًاعقاو مهتلوفط ةلحرم

 مهيف مكحتنتو عمتجملا ىلع نيدقاحو نيفرحنمو .ءايوسأ ري ًادارفأ مهتلعج بابسألا كلتو
 .يبسفنلا مهنزاوت ةداعتسال ماقتنالاو فنعلا نم سجاوه
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 وأ ةرهاع نبا :هفصو يرجي ثيح ) يعاتجالا طسولا يف ةيغاطلا هيناعي امو صقنلا ةدقع عفدت

 كاتهر + ادتعالا وعن (ةيقيقح تافصلا كلت تناك نإ ةصاخ هفرش خرم طحت ىرخأ قنص ىاوأ ا نونأت

 ةيعمقلا هتزهجأ لالخ نم نوبأملا ةيغاطلا دمعيو عمتجملا نود هدحو صقتنلا هيرتعي ال ىتح ضارعألا

 .!عمتجملا يف ديحولا نوبأملا سيل هّدعب يسفنلا هنزاوت ةداعتسال هيضراعم ىلع ًايسنج ءادتعالل

 سجاوهلل نوكي ال دقف ؛عمتجملا ميق فالتخال ًاعبت ةيغاطلل صقنلا دقعو سجاوه لا فلتخت

 يف ريثكلا ينعت اهنكل :ةيبروألا تاعمتجملا يف تاذلا ردق نم حي رببك لولدم ركذلا ةقباسلا

 .عمتجملل ةيتيدلاو ةيقالخألا ميقلا ةموظنمب ةطبترم اهنأل ,ةفلختملا تاعمتجملا

 ةجيتن .ىرخألا تاعمتجملا يف هنم ًامارجإو ةيداس رثكأ ةفلختملا تاعمتجملا يف ةيغاطلا نوكيو

 راقتحالاو ذبنلا ةلاحب هساسحإو ريبك وحن ىلع درفلا ةايح يف ةيعامتجالا ميقلا ةموظنم مكحت

 ريغ درفلا ىدل يعامتجالا راقتحالاو لبنلا ةلاح ةجيتن نزاوتلا مدعو فالتخالا اذه .يعامتجالا

 هسفن ضرفل هطيحم يف نيرخآلا دض فنعلا مادختساو ةلزعلاو ءاوزنالا وحن رثكأ هعفدي يوسلا

 ساسحإلا هيدل دادزي يعاتجالا لوبقلا ىلع لوصحلا ين يوسلا ريغ درفلا قفخي نيحو .مهيلع ةوقلاب

 ةاغطلا مظعم ذختاو .يبضنلا هنزاوت ةداعتسال هتلكاش نم نارقأ نع ثحبلل رثكأ ليميو ءذبنلا ةلاحب

 .ةطلسلا ىلإ مهوصول ةيطم ةيلومشلا بازحألا ملاعلا يف

 اهل نيئوانملا باهرإل ؛عمتجملا نم ةذاشلا رصانعلا كلت ةيلومشلا بازحألا تلغتسا لباقملابو

 بزحلا يف يوسلا ريغ درفلل ربكأ رود ءاطعإ ىلإ ةجيتنلاب ىدأ رمألا اذهو «ةرحلا ةسفانملا لبس ليطعتل

 رّخسيل ةطلسلا ىلع مث نمو .هتاذ بزحلا ىلع هتوطس ضرفيو هرود مظاعتي نمزلا عمو ءيلومشلا

 .عمتجملا دض ةريرشلا هتانحش يوسلا ريغ درفلا غرفي كلذبو «نيئوانملا دض ةيعمقلا اهتزهجأ

 ةامحو ةيطارقميدلا ةاعد نيب نم زربي ):ًالئاق ةطلسلا وحن ةاغطلا ةريسم !نوطالفأ) فصي

 رش ابب يقتي ةيامح هسفنل نوكيو ,مهمدعيو ءاينغألا يفنيف .ءاهد مهرثكأو ًافنع مهدشأ نم عمتجملا

 .هنع عمتجملا لغشي ةطلسلا يف هسفن نكمُي يكلو ؛ةطلسلاب رثأتسيو عمتجملا بهريو تارماؤملا

 .لخادلا ين نيئوانملل غرفنيل .مهملاس دق ناك نأ دعب ناريجلا ىلع بورحلا نشيو هيلإ ةجاحلا ميدّيو

 نم ةعامج هيلإ برقيو لضاف صخش لك هتطلس نع يصقيو دقان وأ سفانم لك سأر عطقبو
 لكايملا بهنيو ؛حيدملا هل اوليكيل تآفاكملا ءارعشلا حنميو ءاطعلا مهل لزجيو ,ةلفسلاو ةقزترملا

 .(هناوعأو هسارح معطيل عمتجملا رقفُيو
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 يعامتجالا ذبنلا ةلاحب هساسحإل ,فونملا ةدقع ةيوق ةيعمق ةزهجأ هكالتما عم ةيغاطلا يناعي

 ةرئادلا ىلإ لصيل هيضراعمب ةمحر نودو عمقلاو ليكنتلا لامعأ يف فرسُي هدجت اذل .هب نيئوانملا صبرتو

 .عيمجلا نمذوبنمو يعرش ريغ هنأب قيمعلا هساسحإل ةسفانملا نم ةيشخلاو فوخلا مئاد هنأل هب ةطيحملا

 رارشألا ريغ رشاعي الو .ائاد فئاخو .مرجبو .دالج .كهتنم ةيغاطلا نأ )(نوطالفأ) دقتعي
 .(هنم اوديفتسيل هنورشاعي مهو

 ليهجتلاو راقفإلاو ملظلاو ةناهملا ةلاح ةاغطلا لبق نم ةدهطضملا تاعمتجملا يناعت

 رحسلاو تافارخلاو تايبيغلاب داقتعالا ىلإ رثكأ وحن ىلع أجلت اهلعجي ام ءاهيلع ةرطيسلل فاعضإلاو

 ةزجاع اهنوك ال بذاكلا يسفنلا نزاوتلا نم عون داجيإل اهيلع ةضورفملا ةناهملاو ملظلا ةلاح غيوستل

 .ةيغاطلا ةحازإو ملظلا در نع

 ؛ءوسلا راجلاو رئاجلا ناطلسلا شيعلا دكن نم هنأ )[ قداصلا رفعج مامإلا] ىري

 .(ةئيذبلا ةأرملاو

 ًادمأ ةيغاطلا طوقس دعب ىتح ةدهطضملا تاعمتجملا :ةالابملا مدعو ملظلاو ةناهملا ةلاح مزالت

 ديدجلا ماظنلا هيناعي ام رثكأو .هتهجاو امو فسّعلاو داهطضالل ةينمزلا ةبقحلاب كلذ قلعتيو .ًاليوط
 هنوك ديدجلا ماظنلل دهطضملا عمتجملا هيدبي امو ةالابملا مدعو بواجتلا مدع ةلاح ةيغاطلا لاوز دعب

 «ةيسايسلا ةمظنألاب ةقثلا مدعو ةيشخلاو فوخلا نم سجاوه هيدل تمكارتو .هسفنب ةقثلا دقف دق

 .هراقفإو هداهطضاو هتاناعم ءارو رشابملا ببسلا اهمأل

 مدع نم ةلاحب نييسايسلا عمو هعم لماعتيو .ديدجلا ماظنلا نع دهطضملا عمتجملا لغشني اذل

 ةردابملا لبس هيدل فعضتو «نييسايسلا نيب زييمتلا ةردق دقتفيو .هحارج ديمضتل غرفتيو .ةالابملا

 نوؤشلا ةحلصمل ةيويندلا نوؤشلا نع فزعيو «ةماعلا هتينب يف للخلا عضاوم حالصإ ين ةكراشملاو

 .!مهاوعد قدص نع رظنلا ضغبو نيدلا لاجر ديب ةعيط ةادأ هلعبجي ام ةينيدلا

 «لالغألاب قئوُيو بذعُيو دلجُتو .ًابذك مهتيو بئاصملا لداعلاب لزنت دق هنأ )[نوطالفأ) دقتعي
 امأو .دابعلاب لكنُي يذلا وهف ةيغاطلا امأو .هتلادعب ديعس وهو بيلصلا ىلع قلعيو هانيع ىوكتو

 .(رورشلا مظعأ ملظلا نأل .ءاثرلا قحتسيو نادم امهالكف .هموصخب عقوُي يذلا وهف يسايسلا

 ةينب يف ةيرهوج تاريغت ىلإ ةناهملاو فوخلا ةلاح نم ةدهطضملا تاعمتجملا جارخإ جاتحي

 تايرحلا قالطإو «ةيشيعملا مهتايح ىلع سكعنت ةلاعفو ةعيرس تاحالصإ ءارجإو .ديدجلا ماظنلا
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 نسم نطاوملا ةمارك ظفحت تاعيرشتلا نم ةلسلس رادصإو «يندملا عمتجملا تاسسؤم رود ليعفتو

 قباسلا ماظنلا يمرجم ميدقتو «ناسنإلا قوقحب نطاوملا فيرعتل ةيمالعإ ةلمحب عورشلاو ,كاهتنالا

 .ديدجلا ماظنلابو هسفنب نطاوملا ةقث ةداعإل ةمكاحملل

 :عمتجملاو ةيغاطلا -ًاثلاث
 ىلع ةديدع تاوزغ تدهش ةقطنملاف .نمزم داهطضاو رهق ةلاح ةيقرشلا تاعمتجملا يناعت

 مهتهجاومو «ةديدع تارم مهتاراضح ريمدتو ضرألا باحصأب ليكنتلا ىرجو .نيعماطلا يديأ

 .ريمضلاو ةمحرلا يميدعو ةاسق ماكح يديأ ىلع فنعو داهطضال

 روعشلاو نامألا مدع نم ةلاح تفلخ داهطضالاو ةيدوبعلاو رهقلا نم ماسجلا ثادحألا هذه

 ىلع تخسر ةيبلس جئاتن نم ةقطنملا يف ةنهارلا بورحلا هتزرفأ ام عم كلذ قفارتو .رارقتسالا مدعب

 .اهل ةببسملا فارطألا دض دقحلاو رهقلاو ةناهملاب روعشلا رثكأ وحن

 نم معدبو اهتاعمتجم دض دادبتساو فنع نم ةيقرشلا تاطلسلا هسرامت ام كلذ ىلإ فاضي

 .هيناعت امو رهقلاو ةناهملا ةلاحل جرخم نع ثحبلل اهتعفد «ةيلود فارطأ
 تاكرحلا تلغتساف ءاهتاذ نع عافدلل ًاريخأ ًارايخ نيدلا ىلإ ءوجللا ىوس اهمامأ دجت ملو

 ؛رشلا زكرم ةبراحمل نطاوملا هب رمي امو سأيلاو ةناهملا ةلاح ةددشتملا ةفرطتملا تارايتلاو ةيلوصألا

 .اهتاعمتجم دض ماكحلل ربكألا معادلاو رهقلاو ةناهملا ةلاحل رشابملا ببسملا اكيرمأ

 - ةيومدلا هتعزنو هتافصاومو هلكش ناك ًأيأ  ميعزلاو صلخملا نع روهقملا ناسنإلا ثحبي

 ةزجعملا هنم رظتتيو ليجبتلا تافصاوم هيلع قلطيو هعبتيف ,يلخادلا رهقلاو ةناهملا نثارب نم هذاقنإل
 .!ةمئادلا هتميزه نع يدبألا لوؤسملا ودعلا رهقل

 يف ةوقلا ىلإ نمزم وحن ىلع ةشطعنم ةروهقملا تاعمتجملا نأ )[يزاجح ىفطصم) دقتعي

 .ةيناث ةيحان نم يلاعتلاو ةمظعلاو «ةيحان نم ةبلغلاو شطبلا :نيساسأ نيلكش ربعو اهزومر فلتخم

 ربعيو ةمظعلاو يفشتلل افويم رجفيو .هاجتالا اذه يف اهدوقي ميظع ميعز ءارو دايقنالل ةدعتسم يهو

 .(يئافلا ميعزلا وه كلذ ءاهنع

 ىلع رداقلا جذومنلا ةيعامجلا رباقملا لطبو مرجملاو لتاقلا يشافلا ميعزلا نوكي نأ نكميو

 ضرألا ريرحتل ةيعاد ةبذاكو ةغراف تاراعش ربع اهفطاوعو ةروهقملا تاعمتجملا رعاشم ةغدغد

 .ودعلاب ةميزهلا قاحلإو ةميدقلا داجمألا ةداعتساو
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 هلامعأ غيوست يرجو ةريسملا دئاقو ماهل لطبلا وه تاعمتجملا هذه رظنب ميعزلا دعيو

 راصتنالا ىلع هتردقب .بذاكلا مهولا جيورتل مالعإلاو تاراهملا كلتمي هنأل «يعامجلا لتقلاب ةعينشلا

 ةروهقملا تاعمتجملا رودص نم ماقتنالاو سأيلاو دقحلا تانحش غيرفت يف حجني مث نمو .ودعلا ىلع

 .!ةمكحتسم ةيسفن ضارمأ نم هيناعت امو

 نأ لجأ نم منصلا راوغملا ميعزلل ةعاطلاو ءالولاو ةيحضتلا ميدقتل ةدعتسم اهنإف لباقملا ينو

 .اهتاذل ةرخانلا ةناهملاو يزخلاو لذلا ةأطو اهنع ففختل ةبذاكلا تاراعشلاو دوعولا نم ديزملا اهيلع قدغي

 نم هصيلختو ءادعألا رهق يف هحومط هل ققحي يذلا ذقنملا ميعزلا نع روهقملا عمتجملا ثحبي

 |ك .ةبيخو طابحإو نبج نم مهرطاخ يف نمكي ال ًامامت ةداضم ةروص هل نومسريو «يرزملا هعقاو

 كالتمال هئاعداب اورقيو «ةهآلا لسُر ةلزنمب هوعضيل ليجبتلا تايآو نافرعلاو حيدملا ليك ىلإ أجلي

 .سأيلاو راعلاو نهولا ةلاح نم مهذاقنإل هتلاسربو «ةقراخلا تاقاطلا

 «تاعمتحملا كلت باتني امو ةيسفنلا ةلاحلا نع ليحبتلا تايآو ةبيذاكلا تافصلا كلت ربعت

 املًامامت ةداضم تافص يهو ءصالخلاو لدعلاو ةمكحلاو ةوقلا تافص (اهدئاق) اهميعز حنمت يهف

 .!سأيلاو ةناهملاو ةناكتسالاو فعضلا تالاح نم اهتاذ يف نكري

 اهميعز نأش نم للقي نم قحب ةيبانلا تاملكلاو فنعلا مادختساو ىذألا قاحلإ يف ددرتت الو

 ةلدألا لك ضفرت امك ء!اهدئاق نع عفادت ام رثكأ ةيلخادلا اهتميزه نع عفادت اهنإف كلذبو ءراوغملا

 ئيسلا ءادألاو فعضلا تالاحو تاقافخإلاو مئازهلا غوستو ءاهاوعد قدص مدع ىلع نيهاربلاو

 .فيزملا اهدئاقل

 ًايتاذ اهجالعل ىعست (ةيسفن) ةيضرم ةلاحل ساكعنا ةروهقملا تاعمتجملل ةيئادعلا ةلاحلا نإ

 حرجو ؛ةناهملاب نماكلا اهروعش ةأطو نم ففخت «ةبذاكلا ماهوألا نم تانكسم اهيطاعت لالخ نم

 .ةنمزملا اهتميزهو ةماركلا

 روهقملا ناسنإلا نإ ):ًالئاق ةروهقملا تاعمتجملل ةيسفنلا ةلاحلا (يزاجح ىفطصم) صخشي
 ةروصلا راصتخاب هلعجيو ءايلعلا هلثم لكو ةردقلاو ةوقلا :هتاروصت لك ميعزلا صخش ىلع غبسي

 شيعي ال .ةناهملاو صقنلا جذومن اهنأل ءاهنم بورما يف دهجي امو هسفن نع هتروصل ًامامت ةضيقنلا

 نيب لب ؛(تاماقملا فالتخا ىلع) رخآو ناسنإ نيب ةيلعف ةقالع «ميعزلاب هتقالع ين روهقملا ناسنإلا
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 رشبلا ينب نم دحأل ةردق ال ءابعأ ميعزلا لمحي ام اذهو ,ميعزلا ىلع هطقسي ينارخ روصتو ناسنإ

 رارق يف سحي هنكلو ؛عبات وهف ؛يكلمت وحن ىلع ذقنملا ميعزلاب هتقالع روهقملا ناسنإلا روصتيو ءاهيلع
 ام نأو نهولا اهيرتعي نأ نكمي ال هب هتقالع نأ سحي ا( .هلامآ قيقحتل ةادأ درجم ميعزلا اذه نأ هسفن

 .(بيخي نأ نكمي ال ءاجر نم هيف هعضو

 تارشع ىلع عملطا ول ىتح «ليلذو موزهمو نابج راوغملا هميعز نأب روهقملا ناسنإلا عنتقي ال

 رعذلا ةلاح غوسيل ؛ةبذاكو ةجذاس تاغوسم نع هماهوأ ماوكأ نيب ثحبي ىقبيو ,نيهاربلاو ةلدألا

 .ةيسفنلا هتراسخ مجح نم للقيل ةموزهملا هتاذ نع عفادي ةقيقحلا يف هنأل .راوغملا هميعزل نبجلاو

 مالسلا لالحإ لالخ نم يرجي روهقملا ناسنإلا ةايح نم سأيلاو ملظلاو رهقلا تاغوسم عازتنا نإ

 .نطاوملا لخد ىوتسم عفرو ةيمنتلا ةلجع قالطإو «ةيلومشلاو ةدبتسملا ةمظنألا ةحازإو يعامتجالا

 مهسيام .عمتجملاو ةلودلا نوؤشل اهتارادإ يف نوناقلا ةعيرشل مكتحت ةيطارقميد ةمظنأ ةماقإ يف ةدعاسملاو

 .ةيمويلا هتايحو هطاشن لمجم ىلع ةرطيسملاو ,روهقملا ناسنإلا هيناعي امو ةنمزملا ةيسفنلا ةمزألا ةحلاعم يف

 لكويل «نيفيزم ةداقو مانصأو ءامعز نع ثحبلا فكيو «ةبذاكلا ماهوألا نم ررحتيس ذئنيح

 نولوؤسملا مه ةداقلاو تاماعزلاو مانصألا كلت نأ يعي نأ نود نم .يرزملا هعقاو نم هذاقنإ ةمهم مهيلإ

 قيلعتل ًابجشم هتاذ يف نوعباقلاو نوضرتفملا ءادعألا سيلو هسؤبو هرقفو هسأيو هتميزه نع لوألا ماقملا يف

 .!مهيلع ةبذاكلا هماهوأو همئازه

 رؤب نم ةقطنملا ذاقنإل ةيعاسلاو اهح اصم نع ةثحابلا ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيلودلا تاهجلا نإ

 رهقلا ةلاح نم عمتجملا دارفأ ذاقنإو باهرإلا عفاودو فنعلا تاغوسم عزتنت نأ اهيلع .فنعلاو باهرإلا

 مهيلع ةيلومشلاو ةيدادبتسالا ةمظنألا طلستو .ةرركتملا بورا ةجيتن هب نورعشي امو ةناهملاو سأيلاو

 .اهنم دودحم ريغ معدبو ةليوط ًادوقع

 ةلجع عفدل ةيطارقميد ةمظنأ لالحإ ىلع ةدعاسملا ةقطنملا نوؤشي نيينعملا ىلع بجي هيلعو

 نامألا نم ةلاحب تاعمتجملا رعشتل ,ةقطنملا يف مالسلا مدعو برحلا مدع ةلاح ءاهنإو «ةيمنتلا

 .ةقثو لؤافت ةرظنب اهايجأ لبقتسمو اهلبقتسم ىلإ رظنتو «ةنينأمطلاو
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 :نيدلاو ةيغاطلاًاعبار

 لستقلا يف ةريرشلا هلاعفأ هلالخ نم غوسيل ينيد ءاطغب هتطلس ربطأت ىلإ ةيغاطلا ىعسي

 نأ لباقم اهحاصمو اهتاهجوت قيقحتل ةفرطتملا تارايتلا عم فلاحتلا ىلإ أجلي ام ًابلاغو .داهطضالاو
 طبترت ال ةعورشم ًالاعفأ اهدعتو .عمتجملا دض ةريرشلا هلاعفأ غوستو ةيسدقلا نم ًاعون هيلع يفضت

 .هبونذ تمظاعت يذلا عمتجملا نم ماقتنالل ةينابر ةئيشم ذفنت ةسدقم ةادأ الإ سيل ةيغاطلاف «هتاذب

 مهدشر ىلإ اودوعيو ؛مهبونذ نع اورفكي نأ ىسع .مهنم هل مقتنيل نيح اصلا هدابع دحأ هللا رخسف

 .ةيويندلا نوؤشلا نع اودعتبيو ةينيدلا نوؤشلاب مهمازتلاو

 يف يهلإلا حلا هءاطعإ ينعي نيدلا ءالكو لبق نم ضرألا يف هللا ناطلس ةفص ةيغاطلا حنم نإ

 ءامسلا نم هتيعرش دمتسي هنأل ,نيرخآلا لبق نم ةلءاسم وأ باسح نود نم دابعلل رهقلاو ليكدتلا

 .!ءامسلا ةئيشم ىلع ضارتعالا دحأل حومسم ريغو «ةرشابم

 نأ لواحي ءاهل ةيعرش ال ةطلسل بصتغمو ةيغاط ىوس هسفنل هحنمي ال ةطلسلا يف يهلإلا قحلا اذه

 باقرلا زحب ليفك فيسلا نإفاالإو ,نيدقتنملا سرختو نيضراعملا عدرت ةيوامس ةلاه هسفن ىلع غبسي
 هل عضخيو ًاعاطم نوكي نأ بجي ضرألا يف هناطلسف .هللا ةملك ءالعإل ةضراعملا تاوصألا تاكسإو

 .ءانثتسا نود نم عيمجلا

 ضيوفت نم كلتمي امو ضرألا يف هناطلس قح نمف .اهبلسيو حاورألا حنمي يذلا وه هللا نألو

 ةيويندلا نوؤشلا ىلوت يذلا يوسلا مكاحلا دعي ال نيح يف .ضارتعا نود نم ءاشي ام اهنم بلسي نأ يوامس

 .سانلا نوؤش ةرادإل هرايتخا ىرج ناسنإ وه امنإو ءضرألا يف هللا ناطلس هسفن يضارنلاو قافتالاب

 نود نم ةيويندلا مهنوؤش ةرادإ ين مهتقفاوم زاح هنأ ىوس نيرخآلا ىلع لضفلا نم هل سيلو

 .هيلإ سانلا اهلكوأ امم ربكأ تايحالص اهنالخ نم سرايل .هسفن ىلع ةيسدقلا ةفص ءافضإ ىلإ ةجاحلا

 :لاق نيملسملا ةفالخل هتعيابم دعب سانلا يف هب قيدصلا ركب يبأ) دشارلا ةفيلخلل ةبطخ يف

 .(فلختسي الف رضاحلا امأ بئاغلا يف قح فالختسالا نأل هللا لوسر ةفيلخ ينكل هللا ةفيلخ تسل )

 نأل ؛ءلنقلاو ليكنتلاو ءامدلا كفسو دادبتسالا ىلع ةلودلا نوؤش ةرادإ يف ةيغاطلا ةسايس دمتعت

 كلت عمتجملاو ةطلسلا ةدايق ىلع هل نيسفانملا نم صلختلل ةسايسلا هذه جاهتنال هعفدت هتيجولوكيس

 .هتايحالص لكب عتمتيو ضرألا يف هئالكو دحأ هنوكل هللا نم اهتيعرش دمتست ةينيد ةلاهب ةرطؤملا ةسايسلا
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 ءاف دودح ال يتلا دادبتسالا ةلاح ىلإ داهطضالاو لتقلاو ليكنتلاو حاورألا قهز رهاظم ريشت

 ةيواس ةرهاظ يه امنإو ءرشبلا عنص نم ةرهاظ تسيل اهنأب سانلا نم ةماعلا ىدل داقتعالا خسرتل

 .!هسفن ةيغاطلا اهرزو لمحتي ال «ةينابر ةدارإب رشب اهذفني

 «ةيسمدقلا ةفص هسفنل ذخنيو الإ يمايس دبتسم نم ام هنأ )[يبكاوكلا نمحرلا دبع) ىري

 يف اهمومس ثب ةيرح ةريخألا حنمي ةفرطتملا تارايتلاو ةيغاطلا نيب مربملا قافتالا نإ.(هللا اهيف كراشي

 ين هنكل ,ناسنإلا قوقحل ةيغاطلا تاكاهتنا غيوستل يرورضلا ينيدلا ءاطغلا ريفوت لباقم عمتجملا

 «هتاذ ةيغاطلا ىلإ لصنل اهمومس ثب يف اهدودح زواجتت نأ ةفرطتملا تارايتلا رذحي هتاذ تقولا

 ةنايدلاو عيرشتلا ردصم وه ةيغاطلا نأل .!ةيمالظلا اهميلاعتب مازتلالا ةرورضب هحصن ىلع لمعتو

 نوؤشلا وأ ةينيدلا لئاسملا يف هيلإ حصنلا هيجوت دحأل زوجي الو .ضرألا يف هللا ناطلس هنوكل

 ةينيدلا نوؤشلاب هتاهيجوت ذفنتو ةيغاطلا رماوأب رمتأت نأ دبال ةفرطتملا تارايتلا نإف اذهبو «ةيويندلا

 هكولس ىلع ةضراعملاو داقتنالا نم هيقت ةيغاطلا اهمدختسي ةلظم الإ تسيل يهف «ةيويندلاو

 .سانلا نم ةماعلا لافغتسال ةأزتجم ةينيد صوصن ربع ةريرشلا هعزاونو هتاوزن غوستو يدادبتسالا

 نم ديزملا كفسب ةيعرشلا لوألا حنمي ةفرطتملا تارايتلاو ةيغاطلا نيب ضيغبلا فلاحتلا نإ

 فرطتنملا ركفلا نم اهتاهجوت لهنت يتلا ةيناميإلا ةلمحلا ةتفال تحت دابعلاب ليكدتلاو لتقلاو ءامدلا

 ركفلاو ةيغاطلا تاهيجوت يقتلت.يأرلاب هل نيفلاخملل باقرلا َّرحو فنعلا ةغلب الإ نمؤي ال يذلا
 ةحازإ نإو «يأرلاب نيفلاخملل داهطضالاو حبذلاو لتقلا ئدابم ىلع ةيئاهنلا اهتلصحم ين فرطتملا

 يف ةاغطلا تاهجوتل يساسألا ريصنلا فرطتملا ركفلا ثاثتجا عم قفارتي نأ بجب ةطلسلا نع ةيغاطلا

 .لبّسلا لكب هتبراحم بجيو فلختلاو فنعلاو باهرإلا عبنم وهف ءقرشلا

 :نيطالسلا ظاعوو ةيغاطلا_ًاسماخ
 ةددعتملا هدادبتسا هجوأ نع فشكلا ىلإ أجلي هلعجت ةيغاطلا نادجو يف ةريرشلا ةعزنلا نإ

 .هتاهجوتو هتابغر قيقحت نم هنكمي رخآ ًاليبس ديجي ال هنأ ةصاخ .ةضيرملا ةيتاذلا هعزاون قيقحتل

 ةيعمقلا ةينمألا ةزهجألا :امه نيتزيكر ىلإ ةلودلا نوؤشل هترادإ يف ةيغاطلا دنتسي ام ًابلاغو
 هكولس ريربتو هتاذ ىلع ةيسدقلا نم ةلاح ءافضإل نيفقثملا نم ةبتكلاو نيدلا ءالكول ممذلا ءارشو

 .عمتجملا دض ةيدادبتسالا هلاعفأو
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 نم مهدض سرايي ام نأب ءسانلا نم ةماعلا عادخ ىلع مهتردقل زربألا نيدلا ءالكو رود دعيو

 ام ىلإ دوعي امنإو ؛ةيغاطلا هسرامي امو ةيدادبتسالاو ةيطلستلا ةعزنلا ىلإ دوعي ال فسُعو داهطضا

 نوؤشلا يف ضوخلا وحن رثكأ مهليمو نيدلا تابغرو ةضراعتم رورش نم مهلخاود يف نمكي

 .!ةينيدلا نوؤشلا باسح ىلعو «ةيويندلا

 ًاجورخ دعي نيطالسلا ظاعو رظنب « هدادبتساو ةيغاطلا ملظ نم مهاوكشو ةيعرلا رمذت نإ

 هنوك نع رظنلا ضغب .هل ناعذإلاو عوضخلا ءادبإو مكاحلا ةعاطإ ةيعرلا ىلعو .نيدلا ميلاعت ىلع

 «عمتجملا ىلع بارخلاو ىضوفلا بلجي ةيعرلا هيلإ أجلت امو رمذتلاو نايصعلا أدبمف ء!ًااظ وأ ًالداع

 .ضارتعا نود نم هتابغر ذيفنتو مكاحلا ةعاطإ ىوس رارقتسالاو نمألل ليبس الو

 دض يحيسم يأ فقي نأ لاوحألا نم لاح يأب باوصلا نم سيل هنأ )[رثول نترام) دقتعي

 انؤاسؤر مه نم ةعاط نم لضفأ لاعفأ ةمث سيل !ةرئاج مأ ةلداع اهلاعفأ تناكأ ءاوس ؛هتموكح

 .(ةنامألا ةنايخو .ةقرسلاو سدلاو لتقلا نم ربكأ ةئيطخ نايصعلاف .مهتمدخو

 هل ةيغاطلا نأل «نيطالسلا ظاعو رظنب نيدلا ميلاعت ىلع ًاجورخ هروجو ةيغاطلا قسف دعي ال

 مامإلا ةيغاطلا دض ةضراعملا نالعإ نإو .دابعلا نوؤشب فرصتلا يف ةدودحملا ريغ تايحالصلا نم

 .!هرورشو هتاذ ةيغاطلا ملاظم نم رثكأ ملاظم بلجيو «ةنتفلل سسؤي قسافلا مكاحلا وأ

 هروج لمحتو .هتارارقل ةباجتسالاو هتابغر ذيفنتو مكاحلا نايغطب لوبقلا ةيعرلا ىلع بجي هيلعو

 جورخلا زيجت ال يتلا نيدلا ميلاعتب ًاكسمتو ؛عمتجملا ىلع ربكأ رورش نم بلجت امو ةنتفلا رشل ًءاقتا هفسُعو

 .يعامتجالا رارقتسالاو نمألا رفومو لمشلا عماجو ةملكلا دحوم هنأل «قسافلاو رئاجلا مكاحلا ىلع

 «عمتجملا دض هدادبتساو ةيغاطلا طلستل يعرش ءاطغ نم هورفو اهب نيطالسلا ظاعو تكي مل

 نأب نيمزاج !هتمدخو هتعاط ىلع نيجراخلا بيذعتو نيضراعملا باقر َّرحو لتقلا هل اوزاجأ امنإو
 نأو «هميلاعتل ًاذفنمو ضرألا يف هللا ةفيلخ هّدعب هللا فيس وه باقرلا ٌرح يف همدختسي يذلا فيسلا
 .ضرألا يف هتفيلخ نوكيل .رشبلا نم هدابع نيب نم هراتخا هللا

 ةيوامس ًاضورف دعت نيطالسلا ظاعو رظنب عمتجملا دض هعزاونو ةريرشلا ةيغاطلا لاعفأ نإ

 مهنم ةصاخ ءرشبلا بيذعتو لتقلاب رماوأ نم هيلع يلميامو هلإلا ميلاعتل ًاذيفنت ةيغاطلا اهب موقي

 هفيسب مهباقر ثنجيف «ةنتفو رش نم ةيعرلا سوفن يف نمكي اهب ملعأ هللا نأل .هتسايسل نيضراعملا

 نوؤشلا ىطاعتي الو «ةدابعلا ضورفو ةينيدلا نوؤشلل غرفتيو «ةنينأمطلاو رارقتسالاب عمتجملا معنيل

 .!صضضرألا يف هلإلا ةفيلخ ةيغاطلاب ًاصاخ ًانأش اهّدعب ةيويندلا
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 ءطقنف باقرلا َّرحو لتقلا يف ةيغاطلا لاعفأ ىلع ةيعرشلا اوفضي مل نيطالسلا ظاعو نإف اذهبو

 باقرلا رحل فيسلا مادختسا نوديجي نم ضرألا يف ءافلخلا نم هلو ءًالتاقو ًاحافس هلإلا اولعج اهنإو

 بيذعتلا ةسرامم يف بهاوم نم نوكلتمي ام نإو ءنيضراعملا قنشل يفكي ام ةنيتملا لابحلا نم مهيدلو

 نيحافسو ةلتقو نيرازج مهماهم اوسراميل هدابع ضعب هللا اهبهو ةينابر بهاوم يه نإ داهطضاللاو

 .هميلاعتل ًاذيفنت

 نم هئالكول رماوألا رادصإ مث نمو .دابعلل هقلخ ىوس نوكلا اذه يف هلغشي ال هللا نإو

 امو يومدلا دهشملاب وه عتمتسيل مهبيذعتو مهقنشو مهلتقل ضرألا عاقصأ ين نيرشتنملا ةاغطلا

 .!نمزلا نم ةلفغ يف مهقلخ نيذلا رشبلا نم هدابع هيناعي
 اوبصن نم نيطالسلا ظاعوو ةيغاطلا نيب ءامدلا كفسو لتقلا ةغل عم يطاعتلا اذه نإ

 ظاعوو ةيغاطلا نيب ةلدابتملا حلاصملا قيقحت :امه نيتيساسأ نيتزيكر ىلع زكتري «نيدلل ءالكو مهسفنأ

 هتاذ هلإلا نم ةيرخسلاو نيدلا ميلاعت نم ةيعرلا ريفنتو ءًاعم هلإلاو نيدلل ةءاسإلاو ,نيطالسلا

 هدابعل بيذعتلاو لسقلا ىوس ًائيش ديجي الو .ءامدلا كفسي حافس وهف هلك رشلا ةادأ هنأك هريوصتو

 .!ةاغطلا نم ضرألا يف هئالكو يدبأ ىلع رشبلا نم

 نيدلا مدخي امنإو طقف تاعمتجملا مدخي ال ةطلسلا نع مهتحازإو ةاغطلا دادبتسال يدصتلا نإ

 ءالكو مهسفنأ اوبصن نم مهركفو نيطالسلا ظاعو تازكترم ثاثتجا عم كلذ قفارتي نأ طرش هسفن

 .!هتاذ هلإلل ةئيسملاو ةهوشملا روصلل ًابجحو ةقحلا ةينيدلا ميلاعتلا ىلع ًاظافح ضرألا يف هللا نيدل

 :ةيغاطلا ةعيرش_ًاسداس
 امو ؛هتاطلس نم دحت يتلا ةينيدلا ميقلاو ةيعاتجالا فارعألاو عئارشلا عيمج ةيغاطلا رقتحي

 ىلع اهضرفي ةصاخ ةيعرش هسفنل عدتبيو ؛ةذاشلا هتاسرامتو هكولس مييقتل عمتجملا هيلإ مكتحي

 دراوم يف مكحتلل اف دودح ال تايحالص هحنمتو .هتاوزنو هح اصم ققحتل فنعلا ةوقب عمتجملا

 .دابعلا نوؤشو ةلودلا

 ْنِإو ؛عيمجلا ىلع يرسب نأ بجي يذلا نوناقلا وه هب حرصيو هلوقي ام نأ ةيغاطلا دقتعي

 اال تمادام امل ةميق ال ةقرو هرظنب نوناقلاف «ةلطاب اهنإف اهنيناوقو ةلودلا عئارش عم هحي رصن ضراعت

 .ةريرشلا هتاوزنو هتاهجوت عم ضراعتت وأ هعيقوت لمحت
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 ًاكاهتنا دعي اهل زواجت يأو ,ريغال هتعيرش ىلإ |مكتحي نأ بجي عمتجملاو ةلودلا نإف هيلعو
 ةاضقلاب ىتح ليكنتلاو لتقلا دح ىلإ لصي يذلا ديدشلا باقعلا بجوتسيو «هتايحالصل ًاحيرص

 .ةماعلاو ةيرادإلا اهنوؤش رييست يف ةلودلا هيلإ مكتحت امو ةينوناقلا ئدابملل نيعرشملاو

 «مهتدارإب ال هتدارإب سانلا نوؤشب مكحتي ةيغاطلا نأ )[يبكاوكلا نمحرلا دبع) ىري

 يف هلجر بعك عضيف «ٍدتعمو بصاغ هنأب هسفن ةرارق ين ملعي وهو «مهتعيرشب ال هاوهب مهمكحيو

 ةيغاطلا أدبي نيح رثكأ نايغطلا تارشؤم زربت.(قحلاب قطنلا نع اهدسل سانلا نم نييالم هاوفأ

 هدادبتسا يف رثكأ ىداهتي ذئنيحو .هتازواجت ىلع ضرتعي وأ هعدري نم دجي الو «نوناقلا كاهتناب

 .ةلوؤسملا ريغ هتاسايسو هتاهجوتل ةفلاخملا ءارآلاو تاوصألا سارخإل

 عم هتاهجوتو هؤارآ ضراعتت نمي ةغلابلا ةءاسإلاو ىذألا قاحلإ أدبم ىلإ ةيغاطلا مكتحي

 بعرلاو فوخلا ةعاشإل تاعامجلاو دارفألاب ليكنتلاو لتقلا لعف مادختسا نع ىناوتي الو :.هتسايس

 تارارقلا نم رمذتلا وأ جاجتحالا وأ ضارتعالا ءادبإ نع مهعدرل «نيرحخآلا فوفص نيب

 .رشبلل ةيندملا قوقحلا طسبأ عم ةضراعتملاو هردصي امو ةيشوق ةرقلا

 .هماهم سرامي اال ىتح هاوتحم نم هغارفإو نوناقلا ةطلس فاعضإ ىلع لمعي هنإف اذهبو

 .ءءاضقلاو مكاحملا نع نوناقلا لاجر ءاصقإ ىلع لمعيو «ةصاخلا هتعيرش نم هتاهجوت دمتسيو

 هتابغر لك ذفنتل هيلع ةلماكلا هترطيس ماكحإل .ءاضقلا ىلإ يشافلا هبزح يبستنمو همالزأ بيسننو

 .عمتجملا باهرإل ةوسقلاو فنعلا ىلإ ةدنتسملا ةصاخلا هتاعيرشتو

 نوناقلا كاهتنا دنع يأ ءنوناقلا ةطلس يهتنت امدنع أدبي نايغطلا نأ )[كول نوج] ىري

 ماغرإو نوناقلا ةطلس ىلع هترطيس ماكحإ نم ًامامت ةيغاطلا يهتني امدنعو .(نيرخآلاب ىذألا قاحلإو

 هرورغ مظاعتيو «عمتجملا ىلع دشأ دادبتسا ةسراممب أدبي ,ةصاخلا هتعيرش عابتا ىلع عمتجملاو ةلودلا

 .رشبلا سنج رقتحيو هلإلا فاصم يف هسفن ليختيو ةيلاع ةيسجرنب باصيو «ةغرافلا هتاذ مخضتتو

 ليكدتلاو لتقلا بورض نم ًابرض ةيمويلا هتاسرامم حبصتو «ةريرشلا هتاذ نع فشكيو

 دجم نم هلان امل نيرخآلا دسح عضومو ذوبنم هنأب يعولا مدع يف هروعشل نيرخآلل داهطضالاو

 .مهئالو يف كشلا درجمل دابعلاب لكنيف هناطلسب ةحاطإلل رمآتي عيمجلاو .ةعفرو

 ماقتنالل نيضراعملا دض فازجلا مهتلا ليكل ةيعرشلا عمتجملا ىلع هضرف امو نوناقلا ذختيو

 .دابعلاو دالبلا دراوم يف مكحتلاو ةمظعلا نونج ىلإ هب تدأ امو ةريرشلا هتاوزن عابشإل مهنم
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 كفس يف ةضاضغ دجي ال ءًاعاطمو ًادبتسم حبصي امدنع ةيغاطلا نأ )(راشوت ناج) دقتعي

 هنإ ةاغطلا نم ةئفلا هذه ىدل ةفولأم ةقيرط يهو «ةلطاب مهتب مكاحملا ىلإ مهقوسي وهف .هبعش ءامد

 ةمظعلا نونجلا ًادبع حبصي هنإف ههجو يف فقي نم دجي ال نيحو «ةبوتكملا ريغو ةبوتكملا نيناوقلا رقتحي
 .(ةيقيقح ةثراك نع همكح رفسيو

 خيراتلا يف ءمظعلا ةداقلا نع ًانأش لقي ال هنأب ةيغاطلا ىدل ًاساسحإ ةمظعلا نونج دلوي

 دفر يف تمهسأ نيناوقو تاعيرشت نم اونود امو «ةيعامتجا تاحالصإ نم اوققح امو .ميدقلا

 ناردج ىلع اهشقن وأ ةيخيراتلا نكامألا يف هل ليئات بصنب ًارارق ردصي اذل «ةيناسنإلا ةراضحلا

 نم سيل هنأب ةبرخلا هتاذ ىلإ يحويل .مهروصو ماظعلا خيراتلا ةداق ليثامت بناج ىلإ ةيرثألا نكامألا

 .!هلالخ نم هسفن ديعي خيراتلا نأو ةهآلا فاصم ين وه لب رشبلا سنج

 :ةيغاطلا تاسرامم_ًاعباس

 نإف .هتاذ يف نمكي امو ساسألا هرهوج نع رخآ وأ وحن ىلع ةيمويلا ناسنإلا تاسرامم ربعت

 لدي ةيوس ريغ ةيمويلا هتسرامم تناك نإو ءنايوس هنطابو هرهوج نإف ةيوس ةيمويلا هتسرامت تناك

 .يقيقحلا هنادجو نع ربعت ةريرش عزاون نم هلخاد يف نمكي ام ىلع كلذ

 امهالكو ءلاملاو ةطلسلا امه ةيقيقحلا تاذلا نع فشكلا امهالخ نم نكمي نائيش كانهو

 هتاذ نع يمويلا هكولسب ربعي يذلا يوسلا ناسنإلل ًاريبك ًارابتخا نادعي |مهنكل ناسنإلل ةدسفم

 .ةيقاب تاذلاو نالئاز امهنأل لاملاو ةطلسلا نم ريكأ ناسنإلا رهوج ىقبيو «ةيقيقحلا

 هتتاذ نإ ءومسو ةعفرو َقلُخ نم هيعدي ام عم يمويلا هكولس ىنانتيو يوس ريغ ناسنإ ةيغاطلا

 ذاوحتسالاو ردغلاو ةيهاركلاو ةريغلاو دسحلاو ةلاذنلاو ةسخلا تافص نزتخت يهف .هلك رشلا عبنم يه

 .اهريغو ؛تامرحملا كاهتناو ةوسقلاو عيضولا بسنلاو غرافلا ءاعدالاو بلسلاو بهنلاو

 نكميالو ءريخلا وحن ىعست نأ لاوحألا نم لاح يأب اهنكمي ال ةيوسلا ريغ تاذلا هذه

 ىذألا قاحلإ ىوس اهل مه الو رشلل ردصمو ؛ةبرخ تاذ اهنإ ءاهحالصإ ىلع ليوعتلا الو اهب قوثولا

 .رشبلا نم ماقتنالل رهقلاو لالذإلا لبس راكتباو نيرخآلاب

 ًادهاج لواحيو .لاملاو ةطلسلا هيدي نيب عمجيو «ةيسايسلا ةطلسلا ىلع ةيغاطلا يلوتسي نيحو
 ةلاح لالخ نم هل بذاكلا يسفنلا نزاوتلا قيقحتل مهب ةناهإلا قاحإو يمويلا سانلا توق يف مكحتلا
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 ةليذرلا تافصلا كلت لك قاحلإإ ىلإ دمعي اذل ءومسلاو ةعفرلاو ةماركلا ةميدعو ةناهملا هتاذل طاقسإلا

 ةفص يه ةسخلاو ةعاضولا نأب هتاذ عانقإل صقنلا بكرم نم هيناعي امع ًاحيرص ًاريبعت ؛نيرخآلاب
 ماعلا يف ةاغطلا لك ةريسمل ةطيسب ةعجارمبو .!هدحو هتاذ يف سيلو عمتجملا دارفأ لكب ةقيصل

 ءانن كف قا ردرتلاو ردقلاو لابقألا تايمعاوصرام ما دق ةلتلسلا لع عهداوتسس ةنفيكو

 .ةطلسلا ىلع مهئاليتسال ًاقيرط ةيلومشلا بازحألا نوذختي ام ًابلاغ مهن مه نيسفانمل

 يعضولا نوناقلا ءاغلإ وه ةطلسلا ىلع هئاليتسا دنع ةيغاطلا هذختي نأ نكمي رارق لوأ نإ
 «عمتجملا ىلع ةصاخلا هنيناوقو هميقو هتاهجوت ضرفل ةينيدلا ميقلاو ةيعامتجالا فارعألا فاعضإو

 .ةلودلا ةينب نم هئاثتجا ىلإ دمعي اذل .هتاطلس نم دحي نوناقلا نأل

 لمعيل ةلاثحو شترم هناكم لحيل .ةلودلا يف هعقوم نع هيزن ناسنإ لك ءاصقإ ىلع لمعي امك

 ةرطيسلا ءاكحإ لكجأ ضير عمتجملا داسفإل ةيغاطلا ةسايس اهنإ ؛ةلودلا قفارم لك داسفإ ىلع
 ةسايسب بوحصملا فنعلاو ةوسقلاب عمتجملا عم لماعتلا ىلإ ةيغاطلا دمعيو.دودحم ريغ ًادمأ هيلع

 لضفتو مرك نم ةملكلا هينعت امب ةمركم لكش ىلع دئاوملا تاتف هحنم مث نمو .راقفإلاو عيوجتلا

 .!راقتحالاو ةقدصلاو ةلذملاو ةناهملا ينعت رخآلا اههجو يفو «نينطاوملا ىلع يوطلس

 :طاقن ينامثب عمتجملا دض ةيغاطلل ةيوسلا ريغ ةيساسألا تاسرامملا (وطسرأ] صخل

 لمع نع نيزجاع مهلعجو .مهنيب امهيف ةقثلا مادعناو كشلا عرزو «نينطاوملا حور ريمدت)-1

 ثيح ةمارك الب شيعلاو ةعاضولاو ةسخلا ىلع مهديوعت كلذك .داضم لعف در يأ وأ ءيش يأ

 .ةناهملاو ةلذملا ىلع نوداتعي

 وأ قوفتي نم لك لاصئتساو «ةرينلا لوقعلا باحصأو .لاجرلا نم نيزرابلا ىلع ءاضقلا-2

 .هسأر عفري نأ لواحي

 .مهنع ةرينلا راكفألا بجحو سانلا ليهجتو ,يهاقملاو ةيدنألا يف سانلا نيب تاعمجتلا عنم-3

 ةقالعلا رصاوأ عطقو نطولا يف ةبرغلاب روعشلا سرغو «ةيفاقثلا تاعمجتلا لك عنم-4

 .نينطاوملا نيب

 .مهيلع رهقلاو ةناهملاو ةلذملا نم ةلاح ضرفو «نينطاوملا دابعتسا-5

 نم نولوادتي امو ةفاك نيفظوملا ىلع سسجتلل «ةلودلا قفارم لك يف سيساوجلا عرز-6

 .ةيموي ثيداحأ
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 مدعنت يكل رخآلا مهضعب دض مهضعب «ةياشولا اوسرامي يكل لاومألاب نينطاوملا ءارغإ-7

 .عمتجملا طاسوأ عيمج يف ةميمنلاو ةقرفلاو قاقشلا رذبو مهنيب |يف فالخلا بديو ةقثلا

 قادغإو .ءشيعلا ةمقل نسع ثحبلا يف اولغشني ىتح ةريبك ةجرد ىلإ نينطاوملا راقفإ-8

 .(نمألاو عمقلا ةزهجأ يبستنم ىلع لاومألا

 راقتحاو دقح نم هلخاد يف نمكي |مع حيرص ريبعت يه ةيغاطلل ةيوسلا ريغ تاسرامملا كلت نإ

 راصيل ةوسقلاو فنعلا ةغل ىوس نومهفي الو اصعلاب الإ نوقاسيال ًاعيطق مهدعو «عمتجملا دارفأل

 .!ضرألا يف هللا ةفيلخ «ةرورضلا دئاقلا تاهيجوتب مهمازتلا ىلإ

 فتاطلس نم دحت اهنأل راوحلا ةغل ضفريو .ةوسقلاو فنعلا ةغل ىوس ةيغاطلا ديجي ال

 نإفاذل .هتطلس ىلع ظفاحيل ًالماك نطولا نع لب «ةينطولا تباوثلا لك نع لزانتلا نع ىناوتي الو

 قاحلإل هدض طرفملا فنعلا مادختسال ةدعتسم ةمشاغ ةوق بلطتت ةطلسلا نع ةيغاطلا ةحازإ ةيلمع

 .عمتجملاو ةلودلا نو ؤش ةرادإ يف ةيزانلاو ةيشافلا ميهافملا ىلإ دنتسملا هماظن طاقسإو هب ةميزهلا

 :ةيغاطلا ةيشاح-ًانماث

 «ةيعامتجاو ةيسفن ًاضارمأ نوناعيو عاقلا تاعمتجم نم نوردحني ملاعلا يف ةاغطلا مظعم

 ربع نمزلا نم ةلفغ يف نوللستي ام ًابلاغو عمتجملا دض ةيهاركلاو دقحلا رهاظم مهيف لصأتنو

 يف نمكي مع حبرصلا رييعتلل نيرخآلا دض ةيفنعلا اهتايلآ نومدختسيف .ةطلسلا ىلإ ةيشاف بازحأ

 .ةريرش عزاون نم مهتاوذ

 ىلاعلا اذه نمم هبرد قافر مظعمو «ةميرجلا ملاع يف ةيغاطلا هيف عرعرت يذلا طيحملا صوغي

 نموأ يشافلا هبزح يف نيلمتحملا هيسفانم نم صلختلل ةريرشلا هتابغر قيقحت يف مهيلع دمتعيو

 «ةريرشلا مهتابغر ققحي نأ نكمي يذلا صخشلا هيف نودجي ءالؤه «ةيسايسلا ةطلسلا يف هيسفانم

 . عمتجملا يف مه ركذب نأش ال ًاديبع اوناك نأ دعب «ةداس مهلعجيو , عمتجملا يف ةوظحلاو هاجلا مهحنميو

 ام نوذفنيو .هلمانلا مهعوضخو مهءالو نورهظيو .هنع عافدلا يف نوتيمتسي مهإف اذل

 ,عمتجملا ىلع هترطيس ماكحإل يعامجلا لتقلاو رزاجملا باكتراب رمألا قلعتي امدنع ةصاخ هب مهرمأي

 يف مهنم صلختي هنكل ءناسحتسالاو ىضرلا هنم اولان عمتجملا دض ةوسقلاو ةدشلا اورهظأ املكو

 .عيضولا يعامتجالا هطسوب مئاد وحن ىلع هنوركذي مهغأل «ةقحال ةلحرم
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 نيمرجملاب طلتخي نأ ةطلسلا مامز ىلع يلوتسي نأ لبق داتعا ةيغاطلا نأ )(نوطالفأ) دقتعي

 فقبي هنإف مهدحأ هل اهيدؤي ةمدخ ىلإ ةجاحب ناك اذإف ,ءيش لك يف هتمدخل دادعتسا ىلع مه نيذلا

 .(هرهظ هل رادأ هبرأم هنم ىضق اذإ ىتح صالخإلاب رهاظتم عضاخ بلك هنأكو «ةلذم يف همامأ

 عمتجملا عاق تالاثح نم مهلجو .مكحلا ةدس ىلإ لوصولا ىلع هتناعأ يتلا ةيغاطلا ةيشاح نإ

 مهئارآ نع نوربسي وأ .هداقتنا يف ةعاجشلا نم ًاعون نودبيو نوبرقملا هؤاقدصأ مهنيب نوكي دق

 مهأب مهلخاود يف نورعشي مبمأل هيلع ًارطخ نولكشي ءالؤه .مهنيب ايف هكولس نودقتني وأ ةحارصب
 قحأ هسفن دجيف هتاروصتبو هئارآب مهضعب حطشي ابرلو «ةطلسلا يف ةاواسملا مدق ىلعو هعم ءاكرش

 .!هتاذ ةيغاطلا نم ًالدب ةطلسلا ةمق لالتحال ًاحومط حبصيل ريكي دق روصتلا اذهو .هنم ةطلسلاب

 امك .هتطلسل ديدهم يأل ًايشاحت جيردنلاب هبرد قافر نم صلختلل ةيغاطلا عفدي رمألا اذه

 .هدحو هقح نم ةطلسلا نأب يعولا مدع يف رعشي هنأل :ةطلسلا ين ءاكرش هل نوكي نأب بغري ال

 .اهرود ىهتناو ةطلسلا ةمق ىلإ هلوصول اهيلع دمتعا ,ةروجأم ةباصع درحي نيرخآلاو

 ةيغاطلا سيياقمب ينعي ؛ةطلسلا ىلإ هلوصو يف اه رود ىندأب ةيغاطلا ةيشاح ءاعدا درجم نإ

 هخيرات ىلع نيعلطملا كلذكو .هبرد قافر عيمج نم صلختلا ىلإ هعفدي ام .سيئرلا هرود نم ليلقتلا

 نود نم هتطلس خيراتو هخيراتل نودملا ديحولا ىقبيل .يعامتجالا هطسوو هبسن ةعاضوب نيفراعلاو

 .ةيقيقحلا ريغ راودألا نم ءاشي ام هسفن ىلإ بسنيو هنم ءاشي ام روزي ىتح ثادحألا ىلع دوهش

 نيذلا ةصاخ مكحلا يلوت ىلع هوناعأ نيذلا نيب دجو اذإ ةيغاطلا نأ )(نوطالفأ) ىري

 ام نودقتنيو مهنيب |يفو همامأ ةحارصب مهئارآ نع ريبعتلل ةعاجشلا مهيدلو «هاجلاو ذوفنلاب نوعتمتي

 اذ ًاصخش ةياهنلا يف كرتي ال ثيح ةطلسلا يف هتسفانمل ًايشاحت مهلتقل ىعسي هنإف .تافرصت نم هب موقي

 .(هئادعأ وأ هئاقدصأ نم ًءاوس ةميق

 .ملعلاو ةفرعملل عدم هنكل لهاجو «ةطرفم ةقيرطب هسفن بحيو ينانأ صخش ةيغاطلا نإ

 :رافلا هتاف معينا ميقرلا تيستلاو ةمازعلاو ةديحتللا لايمتلل يهدر ةعيشرلا لامي ناتو

 .!قالخألا مراكم لكب ىلحتيو ؛مهلبنأو مهلضفأ هنوك عمتجملا دارفأ مامأ هتروص عيملتو

 ةيملعلاو ةيعامتجالا ةناكملا نم هلو قالخألا مركب ىلحتي ام ًاصخش كانه نأ فشتكي املاحو
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 يف هسفانيو .هتناكم نم للقي صخشلا اذه نأ هسفن ةرارق يف سحيو .هنم دسحلاو ةريغلاب رعشي

 يذلا ديحولا هنأل ء«عمتجملا يفهريغ دحأ اهب فصتي ال نأ بجي يتلا قالخألا مراكمب ءاعدالا

 .هنم صلختلا بجي هيلعو .نيرخآلا نود يصخشلا هساقم ىلع تلصف اهنإو ءاهقحتسي

 زكرملاو عيفرلا بسنلا باحصأو نيفقثملاو ءاملعلل ديدشلا ههرك ةيغاطلا تافص نم نإ

 يف مهدوجو نإف مث نمو «هنم هتاذ ولخت امو ومسلاو ةعفرلا روص نولثمي مهمأل .قومرملا يعامتجالا

 .مهنم صلختلا بجيو عمتجملا مامأ هنأش للقي ةايحلا

 نع مهئاصقإ ىلع لمعيو .ءاملعلاو نيفقثملل داهطضالاو ىذألاب نعمي ةيغاطلا دجت اذل

 عوضخلا ءادبإ ىلع مهرابجإو مهتمارك نم طحلاو مهلتق وأ ينانملا يف مهديرشت وأ ؛ةلودلا قفارم

 ءهلإلا تافصب ىلحتي هنأك عمتجملا مامأ هريوصتو .همراكمو بذاكلا هبسنو هداجتأب ينغتلاو ناعذإلاو

 .رشبلا رئاس نم ىلعأ ةلزنم يف هلعجي ام اذهو

 فيرش لجر وأ ةمارك يذ صخشل ديدشلا ههرك ةيغاطلا تافص نم نأ )[وطسرأ) دقتعي

 .ةديمحلا لاصخلل هراكتحا يعدي هنآل كلذ «ةلقتسم ةيصخش كلتمي وأ ومسلاو ةعفرلاب ىلحتي

 «ةدايسلاو قوفتلا نم همرحي وأ ءابإلاو لالجلا يف همحازي ةمارك بحاصو فيرش ناسنإ يأ نأب رعشيو

 امأ ,ءادعأ نونطاوملا حبصي اذكهو .هينطاوم ةبحص ىلع ءابرغلاو بناجألا ةبحاصم لضفي ام ةداعو

 .(هنومحازي الو هنوسفاني ال مهغأل مهنم رطخ الف ءابرغلا

 ةمق ىلإ هلوصو دعب ىتح .ةيغاطلا تاذ صقنلاو ةعاضولاو ةينودلاب روعشلا دراغيال

 نم عونب ءافخلا يف هباجي هينطاوم مامأ ومسو ةعفر نم هيعدي ام نأ يعولا مدع يف رعشي هنأل ,ةطلسلا

 .ةينودلا هتاسراممو عيضولا هبسنو هطسوو هخيرات نوفرعي مهأل ردنتلاو ءازهتسالا

 .جراخلا ين مالعإلاو ةياعدلا ىلع بعشلا لا ومأ نم تارالودلا نييالم قفني ةيغاطلا دجت اذل

 نم هماظنل نيديؤملا نم ديزملا بسكل هتروص عيملتل نييمالعإلاو نييفاحصلا نم ةقزترملا رجأتسيو

 ةلاح نم جرخيو ةشهللا هتاذل ةقثلا ديعيل .هقالخأو همراكمو هبقانم نع ثدحتلل سانلا ءاطسب

 مهليهجتو مهراقفإ ىلع لمعيف .هفطعو همرك نوقحتسي ال نيذلا هينطاوم نم هب رعشي امو «ةينودلا

 .!ومسلاو ةعفرلاب هل اورقي ىتح مهلالذإو
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 :داديتسالاو ةيغاطلاًاعسات

 ًالالتخا يناعت اهنوك .داهطضالاو ليكنتلاو لتقلا نهتمت ةيداسو ةريرش سفن يه ةيغاطلا تاذ نإ

 .نيرخآلا عم لماعتلا يف ةينيدلاو ةيعامتجالا فارعألاو ميقلا ىلإ مكتحملا عدارلا يلخادلا اهماظن يف

 فارعألاو ميقلا نع ثدحتتي ًايئاد هلعجي ةيغاطلل يحورلا ماظنلا يف لالتخالاو غارفلا اذه

 هنم ةلواحم يه امنإو ءاهب مزتلي ال عقاولا يف هنكل ءاهب كسسمتلا ىلع سانلا ثحيو «ةينيدلاو ةيعامتجالا

 .رشبلا نيب ةاواسملاو ةلادعلا رشنل ةيعادو يوس ناسنإ هنأب هتاذ مهوُي يكل عمتجملا ىلع اهطاقسإل

 ليكتدتلاو ءامدلا كفسب الإ ًايسفن رقتسي ال هلعجت ةيغاطلا هيناعي امو ةيداسلا ةلاحلا نإ

 بنذلاب روعشلا يناعيالو .هيئوانمل بيذعتلاو لتقلاو حبذلا دهاشم ةعباتمب سنأتسي هنإ ءنيرخآلاب

 .ًاعم ريمضلاو ساسحإلل دقاف هنأل ريمضلا بينأتو

 مهتدارإ نوضرفي نيذلا ءايوقألا ةئف «نيتئف نع ةرابع هدنع عمتجملاف .باغلا ةعيرشب ةيغاطلا نمؤي

 ديبع درجم مهو .ةقفشلاو فطعلا نوقحتسي ال نيذلا ءافعضلا ةيناثلا ةئفلاو .نيرخآلا ىلع مهتاهجوتو

 .!دابعلا نوؤش يف اومكحتيل كلملا مهحنم نيذلا نيزيمتملا ءايوقألا تابغر ةيبلتل هللا مهقلخ مدخو

 ةيصخش يه ةيدادبتسا ةيصخش ىلإ لوحتت ةيداسلا ةيصخشلا نأ )[مورف كيرإ) دقتعي

 عم ضراعتت اهنأل ,سانلا نيب ةاواسملاب فرتعت ال يتلا ةطيشنلا ةرمآلا ةوقلا وأ ءطلستملا ةيغاطلا

 ,يقيقحلا اهانعمب اهمدختست ل اهنكل ,ةاواسملا ةملك مدختست اهنأ حيحص «هيلع موقت امو ةفسلفلا

 عونلا ءرشبلا نم نيعون نم فلأتي ةيغاطلا دنع ملاعلا نإ ءاهح اصم مدخي امو اهميقو اهفارعأل ًاقفو لب

 نم فلأتي وأ .ةوقالو مهل لوحال نيذلا ءافعضلا مه يناثلا عونلاو .نوزيمتملا ءايوقألا مه لوألا

 .(ةيهلإلا ةيانعلا ثوعبم ميعزلا وأ دئاقلا ةيصخش يه ةزيمنملا ىلعألا ةيصخشلاو .ىندألاو ىلعألا

 ال ةرهاق ةيسفن ًاضارمأ يناعت ةبرخ تاذ يف الإ نمكت ال ةريرش ةعزن يه دادبتسالا ةعزن نإ

 يوسلا ريغ كولسلا نم اه رارق ال ةروجهم رئب نع ةرابع اهنإ ءاهمد رادهإب الإ ًاقالطإ اهتجلاعم نكمي

 رشلا ميقب ةبرشتملا ةريرشلا اهتاوزنو اهتابغر قيقحت ىوس اهيدل ٌمهالو ءرشبلا نم هنارفأل يداعملاو

 .رشبلا ىلع اهنايغط ضرفل ًةيعاس
 سوفن يف رهقلاو بعرلا ثب ىوس هل ةياغ ال ةريرش عزاون نم ةيغاطلا تاذ يف نمكي ام نإ

 ال اهنإ .طسو لولح ىلإ اهعم لصوتلا وأ اهحالصإ ليحتسي ةيواخ سفن ةقيقحلا يف يهو ؛نيرخآلا
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 .ةئيندلا اهتياغ قيقحتل ليكنتلاو رهقلا لئاسو لك مادختسا اهسفنل حيبتو .نيرخآلا عوضخب الإ نمؤت

 هبعش ءامد نيسند مفو ناسلب قوذيو ًاناودعو ًاملظ سانلا لتقي نم نأ )(نوطالفأ] ىري

 .(ةيغاط حبصي نأ ىلإ رمألا هب يهتني نأ دكؤملا نمف مهلتقيو مهدرشيو

 ةشطعتمو هتاذ يف ةلصأتم ةفص اهنإ ءنيرخآلا لتقل راذعألاو بابسألا قلتخي ةيغاطلا نإ

 «يناسنإ لعف يأ نم ةيواخ انأل :ةيناسنإلا ميقلاو فارعألاو تامرحلا يعارت الو ءامدلا كفسل

 يتلا يه «ةريرشلا هتعزن نأل .هتافرصتو هكولس يف مكحتلا ىلع رداق ريغو ةرطفلاب دبتسم ةيغاطلاو

 هتافرصتو هكولس نإف ةيطلستلاو ةيدادبتسالا هتعزن ءافخإ لواح اههمو ,ماعلا هئادأ لمجم يف مكحتت

 خارصب عتمتستو ةيومد دهاشمب الإ أدهم الو رقتستالو «ةيوس ريغ تاذ اهنأل ,ةريرشلا هتاذ يرعت

 .!رهقو بيذعت نم نولاني امو مهنينأو نيرخآلا

 اهنإ ,نيرخآلا عم هلماعت يف ًادبأ اهنع ينغتسي ال ,ةيغاطلا تافص نم ةفص دادبتسالا ةعزن نإ

 ةلودلا ةدايق يف هتسفانم ةحسف نم للقتو ,.عوضخلاو ناعذإلا ىلع نيرخآلا رابجإ يف هتابغر ققحت

 .نيضراعملل ةيئاهنلا هتيفصت دعب ةيغاطلا كولس نم ةيدادبتسالا ةعزنلا كلت يهتنت الو .عمتجملاو

 يعرش ريغ مكاح هنأب هروعشل مئادلا فونخلاو نبجلا ةلاح يناعي هنأل ءرثكأ هيف لصأتت اهنإو

 نم تارشع ىلع ةمئاق هماظن ءانب سسأو ءرشبلا نم نييالملا مجامج ىلع ةمئاق هتطلسو .فدهتسمو

 رع ةمادإل ءرهقلاو دادبتسالا نم ديزملا سرامي اذل .باقعلا نم تلفي نأ ليحتسيو «ةيعامجلا رباقملا

 هنإ لب ,ريغال ةبيرلاو كشلا ساسأ ىلع نيضراعملل ةيقابتسا تابرض هيجوتو .ًاليوط ًادمأ هتطلس
 عوضخلاو ناعذإلا رهاظمب عنتقي الو «هنم ماقتنالا ىلإ ىعسي ًالماك عمتجملا نأب هسفن ةرارق يف رعشي

 .هدادبتساو هرورش نم صلختلل عمتجملا هيدبي امو دييأتلاو

 .(ةرمث فطقي يكل ةرجشلا عطقي يذلا كلذ فقوم وه ةيغاطلا فقوم نأ )(ويكستنومإ ىري

 ضراعم صخش دوجو دنع ًاغوسم نوكي سانلا نم ءايربألا باقرل هّرحو ةيغاطلا دادبتسا نإ

 هيجوت لالخ نم ةضراعملا عاونأ نم عون يأ ىلع ءاضقلل ةليسولا غوست هدنع ةياغلاف ,مهنيب رتستم

 «نيرتستملا نيضراعملا دحأ ىلع ءاضقلا يف ةبولطملا اهجئاتن دون مل نإ ,نييعتلا ىلعال ةيقابتسا تابرض

 .هتاهجوتو هتاسايس ةضراعم يف ريكفتلا نم مهعنمتو .نيرخآلا سوفن يف فوخلاو بعرلا ثبت اهنإف
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 :ةطلسلاو ةيغاطلا_ارشاع

 نيسفانملاب ليكدتلاو لتقلا نهتمي هنأ دجي ةطلسلا ىلإ هلوصو ىتح ةيغاطلا ةايح ةريسمل عباتملا

 .راكفألاو ءارآلاب هعم نيعطاقتملا وأ

 يف ةلصأتم ةيسفن ضارمأ نم هلخاد يف نمكي امل ساكعنا يه هكولسل ةريرشلا ةعزنلا كلت

 ىتح .هسفن يف نمكي |مع فشكلل ًايشاحت ًايوس ًاكولس نايحألا ضعب يدبيو ءاهزواجت هنكميالو هتاذ

 ةوقلاب همارتحا ضرفي انههالخ نم ةيعامتجا ةناكم ىلإ لوصولل يعس نم هلخاد يف رمضي ام لاني

 .عيمجلا ىلع فنعلاو

 هنأل ,تامرحملا كاهتناو ءامدلا كفس نود نم هاغتيم ىلإ لوصولل ةداعسلاب ةيغاطلا رعشيال

 ةمئاق ةفلختم  ةيودب ةعزن يهو ,نيرخآلا قوقح ىلع ذاوحتسالل ةوقلاو ةعاجشلا لثمت اهنأ دقتعي

 .!ةوادبلا عمتجم ميق نم ةدمتسم ةيعامتجالا ةناكملاو ةعاجشلا نع ريبعتلل لتقلاو بلسلاو بهنلا ىلع

 اذل ءعمتجملا نم ذوبنمو رقتحم هنأب يعي هنأل .هتطلسل ةيعرشلا باستكاب ةيغاطلا متي الو

 حنمي هدحو فيسلاف «ةيعرشلا هحنمي نم ىلإ ةجاحب سيل هنأب ةحارص نلعيو ليكدتلاو لتقلاب نعمي

 لعجي هتطلسل مهعاضخإو مهالذإو نيضراعملاب ليكنتلاو ؛ةطلسلا وحن هقيرط قشيو ةيعرشلا

 .هتطلس ةيعرش نع ٌةيعاوط نونلعيو مهءالو نودبي نيرخآلا
 ًامامت يعي هنإ .ءافخلا يف هدض عمتجملا هيدبي امل ءاردزالاو ةيهاركلا يف ةضاضغ ةيغاطلا دجي ال

 .هيلع زاهجإلل ةيرورضلا ةحسفلا نيحتيو هتطلسل هراك عمتجملا نأ
 ةلاح يف هنإ .عمتجملا دض ليكنتلاو لتقلا عاونأ عشبأ سراميو ءًادبأ ًازفتسمو ًازفحتم هدجت اذل

 «ليكنتو فنع لئاسو نم كلتمت امو ةطلسلا ةهبج «نيتهبج ىلإ مسقي هدنع عمتجملاف «ةمئاد برح
 .!كالهلا نم هتاذ ىلع ظافحلا لباقم مالستساو عوضخ نم هيدبي امو لزعألا عمتجملا ةهبجو

 ةرشع لصأ نم نينطاوم ةعست نإ ):ًالئاق هل عمتجملا ةيهارك مجح نع (ليومورك) ربعي

 .(ًاحلسم هدجو رشاعلا ناك نإ كلذ ةيمهأ ام :يننوهركي

 عمتجملا عاضخإل بيلاسألاو روصلا ةددعتم ةيغاطلا تاذ رخني امو نايغطلا ةمس نإ

 هتايح نوؤشل ًامامت غرفتيو .هموي توق يدجتسي هلعجت ةريبك ةجردل عمتجملا راقفإ اهمهأ .هلالذإو
 . !ةظحل لك يف ءانفلاب ةددهملاو ةبلتسملا هتاذ ىلع ظافحلل ةصاخلا
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 فونلا سجاوه ريسأ هلعجو ةداضملا هتكرح لشل .عمتجملا قاهرإ ىلإ ةيغاطلا دمعي

 نم يدبي هلعجي ام ةطلسلا هكسمت يذلا ةايحلا طيخب كسمتلل عرضتيو .لوهجملا لبقتسملاو بعرلاو

 .كالهلا نم هتاذ ىلع ظافحلل عونخلاو ةعاطلا ضورف

 ءادبإ ىوس ةاجنلل ةحسف همامأ عمتجملا دجي الو ؛نايغطلا دتشي ليكنتلا روص ددعت دنعو

 .ةايحلا يف هرارمتسا ةحسفل ًءادجتساو هليكنتو هشطبل ًايشاحت ةيغاطلل ةعاطلاو عوضنخلا نم ديزملا

 .(هتروص تناك ًايأ نايغط ىلإ تلوحت هراقفإو

 فنعلا بيلاسأ هدسجت باصتغالا اذهو .نيرخآلا قوقح باصتغا ةيغاطلا ةعيرش حيبت

 مهذعب مهلالذإو مهتمارك نم طحلاب روعشلا سيركتل لب .بسحف مهقوقح عازتنال سيل ؛ةوسقلاو

 .!هل رصح ال ام تابجاولا نم مهيلعو قوقحلا يميدعو ىندأ نأش تاذ تاقولخم

 سيركت نم هل ىعست امو نايغطلا ةطلس جهنل ساكعنا وه نيرخآلا قوقحل باصتغالا نإ

 .دابعلاو دالبلا دراوم بلسو عمتجملا ىلع طلستو

 نإف هقح نم تسيل ةطلسل ام ناسنإ ةسرامم وه باصتغالا ناك اذإ )كول نوجإ دقتعي

 .(ام ناسنإل ًاقح نوكت نأ . ايحتسيو ,قح يأ ىلإ دنتستال ةطلس ةسرامب وه نايغطلا

 نأل ,توم وأ ةايح ةلأسم ةيغاطلا ىدل دودحم ريغ ًادمأ اب ظافتحالاو ةطلسلا ىلإ لوصولا نإ

 مهكاسمإو .هتوطس نم نيرخآلا ررحتب طبترم هتومو «نيرخآلل رهقلاو ذاوحتسالا ىلع ةينبم هتايح

 .ةطلسلاب زوفلا يه ةطاسبب عمتجملاو ةيغاطلا نيب ةلداعملا ةجيتنو .هنم ماقتنالل ةطلسلا ديلاقمب

 عسفر ىلإ ىعسي يناثلاو ءعمتجملاب رهقلاو ىذألاب هقاحلإ لالخ نم اهب ظافتحالل ىعسي لوألاف

 .هنم ماقتنالا مث نمو هماظنو ةيغاطلاب ةميزهلا قاحلإ لالخ نم هنع رهقلاو ىذألا

 لجسي ملو ءرخآلل مهدحأ ةميزه لالخ نم الإ لحلل ةلباق ريغ عمتجملاو ةيغاطلا نيب ةلداعملا ًاذإ

 .خيراتلا رم ىلع ةاغطلا عيمجل مئازملا لجس هنكل «ةروهقملا تاعمتجملل ةدحاو ةميزه خيراتلا
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 :ةفاقثلاو ةيغاطلا -رشع يداح

 ىعسيو «نيفقثملا نم ذبنلاو راقتحالا ةأطوو هتفاقث يف ًارقف يناعي يبغو لهاج قولختم ةيغاطلا

 سيلو لهاج هلك عمتجملا نأب ةبرخلا هتاذ عانقإل عمتجملا ليهجتو مهردق نم طحلاو ةناهإلا ناعمإل

 يف للخلا ةجلاعم ىلإ اههالخ نم فدي عمتجملا ىلع ةيغاطلا هسراوب امو طاقسإلا ةلاح نإ .طقف هتاذ

 .ةصيقن نم هباتني امو هتاذ

 لجأ نم ممذلا ءارشو مهمالقأ ريخستو هداجأب ينغتلا ىلع نيفقثملا ماغرإ ىلإ ةيغاطلا أجلي
 ةجيتن عيمجلا نم ةيرخس عضومو رقتحم هنأب يعولا مدع يف رعشي كلذ عمو «عمتجملا مامإ هنأش عفر

 نأب رثكأ رعَش ةروجأملا مالقألا نم هتيرقبعو هداجمأب ينغتلا داز |لكف ,يناقث نأش يأ نم هتاذ رحصت

 .ةلهاجو ةغراف هتاذ

 مالقألل مهئارشو نيفقثملل لتقلاو ليكنتلا نم تاونس دعب ملاعلا يف ةاغطلا مظعم دجتو

 اذه ذخأ ىلإ نودمعيو .كلسملا اذه يف ريسلا نم ىودجلا مدعب نورعشي .مهتاذ عيملتل ةروجأملا

 ةدييحولا ةقيرطلا اهنأ مهنم ًاداقتعا فيلأتلا وأ ةياورلا وأ رعشلا ةباتك ىلإ ءوجللاو مهقتاع ىلع ةمهملا

 . عمتجلملا يف ةفقثملا ةبخنلا نع ًايفاقث ىوتسم لقت ال اهنأب ,ةلهاجلا مهتاذ عانقإل

 ديدج نم ةروجأملا مالقألا دشحو مب ةفقثملا ةبخنلا فارتعا عازتنال كلسملا اذه ربع نوعسي

 اهتغايص ةداعإل نيروهشم باتك ىلع مهتاباتك ضرع كلذ قبسيو ءاهعيملت وأ مهتباتك ءارطإل

 اوديعيل .نيروهشم باّتك ىلع ةهفاتلا مهراكفأ ءالمإ وأ اهفلؤم ةفاقث نع مني بولسأب اهجارخإو
 هذه يف مهكارتشا ىلع نامتكلاو ةلئاط ًالاومأ مهيضاقت لباقم مهئامسأب رشنتل اهتباتك وأ اهتغايص

 .!ةيفاقثلا ةميرجلا

 هيعسو «نيفقثملاو ءاملعلاب هليكنت [كيرديرف كلملا] ةيرصيقلا ايسور كولم دحأ نع فرعُي

 هل ًاقيدص نوكيل لاملا هيلع قدغأو هتقادص يدجتسيو «(ريتلوف) ب ًابجعم ناكو !ًارعاش نوكيل

 ةداعإ ىلإ (ريتلوف ] دمعيف ؛ةيرعش دئاصق نم بتكي ام هيلع ضرعي ناكو ؛طالبلا يف هدنع ميقيو

 هعم فلتخا ىتح ةديدع تاونس رمألا رمتسا اذكهو ,.[كيرديرف) كلملل اهنأ ىلع رشنتل اهتغايص

 .(ةرذقلا هسبالم لسغأ نأ كيرديرف كلملا ينم رظتني ىتم ىلإ ):ًالئاق هحضفيل اسنرف ىلإ داعو

 ةفضلا ىلإ ةاغطلا هيلع ربعي ًارسج وأ ةيطم نوكي نأ ضفر نمم نيفقثملا ضعب كانه نكل
 بلغأ نأ عم «ةيداملا تاءارغإلا لك هعم عفنت ملو «يفاقثلا رحصتلاو لهجلا نع مهلصفت يتلا ىرخألا
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 نم لذب امهم ةلهاج تاذ يف نقحي ال هنأل عادبإلا ادع ام لاملاب اهؤارش نكمي ماعلا اذه ين ءايشألا

 نأل ؛ةعفرو ومس يأ نم ةغرافلا هتاذو طحنملا هنأش عفرل ةروجأملا مالقألاو ممذلا ءارشل لاومأ

 ىلع لمعيو «ةيناسنإلا ةراضحلا دفر يف مهسي ديدج يعادبإ حاتن قلخل ةفرعملاب لقصت ةبهوم عادبإلا

 .اهيقرو اهمدقت

 [سونسكليم) رعاشلا نم بلطو ءرعشلا ىوهي ةيغاط هنأب (سويسنويد) كلملا نع فرعي)

 دعبو ؛ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب هيلع مكحف .هل ةميق ال ثغ رعش هنإ :هباجأف رعش نم بتكي ايف هيأر

 ًاتماص همامأ فقوف .هيأر ىلع فوقولل هبلط يف لسرأو ةيكلملا ايديجارتلا سويسنويد) بتك نيح
 ىلإ هديعي نأ هنجس سراح نم بلط امنإو ,.!بجي مل ةيكلملا ايديجارتلا يف هيأر نع هلأس امدنعو

 .(ةفاقثلا سابل ءادترال ةيغاطلا ىعسمل هضفر نع ًاريبعت نحسلا

 ةيضرملا سجاوهلا نوناعيو .نيقباسلا مهارقأ نع نهارلا انرصع يف ددجلا ةاغطلا فلتخي ال

 ةباتك يف هسفن كلسملا اوجهتنا ثيح .نيفقثملاو ةفاقثلل نيداعمو ةلهجو ءايبغأ مهنوك اهسفن ةيسفنلا

 مهنوفصي نيذلا نيفقثملا ةيرخس نم هنوناعي امو ةيسفنلا مهتمزأ نم جورخلل فيلأتلاو ةياورلاو رعشلا

 نم مهارقأل ديلقت الإ «ةياورلاو رعشلا ةباتك يف برعلا ةاغطلا جوجل امو .يركفلا رحصتلاو لهجلاب

 كلسملا اذهب نيعاس .يناقث نأش يأ نم مهتاذ رحصتو مهلهج ىلع ةلالدو ؛ةقباسلا روصعلا يف ةاغطلا

 ىلإ مهتداعإو مهشورع طاقسإب ىوس اهل جالع ال يتلا ةيصعتسملا ةيسفنلا مهتمزأ نم جورخلل

 .دابعلاو دالبلا يف مهمكحتو مهدادبتسا نم عمتجملا ذاقنإل ضيضحلا ين لوألا يعامتجالا مهاوتسم

 فنعلا مادختسا ةيعرشو ةيسايسلا ةمظنألا

 دعيو ؛هتئيشمل عمتجملا دارفأ عاضخإل فنعلا عاونأ نم عون مادختسا نوناقلا ضرف بلطتي

 فنعلا حبصي نيح نكل ؛نينطاوملل نمألا قيقحتو ماظنلا ضرفل ًايعرش ًافنع فنعلل مادختسالا اذه

 ءًايعرش ًافنع دعي مل عمتجملا تائذ ةيقب باسح ىلع ةيعامتجا ةئف حلاصم قيقحتل ىعسي ًايوطلس ًاجبن
 نم دحلل لبُسلا لكب هتمواقم بجت ام عمتجملا دض ةلودلا هسرامت باهرإلا عاونأ نم عون هنإ لب

 .عمتجملا دارفأ يف ةيبلسلا هتاريثأت

 يطلستلا اهجبن ضرفل عمتجملا دض فنعلا مادختسال ةيدادبتسالا ةمظنألا أجلت ام ًابلاغو

 ديبأتب ىظحتو ةيعرش ةمظنأ ماعلا يف ةيطارقميدلا ةمظنألا دعت نيح يف ,ةيعرش ريغ ةمظنأ اهنأل ؛هيلع

 .عارتقالا قيدانص قيرط نع تءاج اهنوك يبعش
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 أجلت ًايعرش ًافنع دعي نوناقلاو ماظنلا ضرف ضرغب فنعلل ةيطارقميدلا ةمظنألا مادختسا نإ

 مادختسا هجوأ نايبتلو هيلع نيجراخلا عدرو عمتجملل نامألا قيقحتل ةيطارقميدلا لودلا بلغأ هيلإ

 :هاندأ رواحملا يف ثحبلا بجي «ةفلتخملا ةيسايسلا ةمظنألا لظ يف يعرشلا ريغو يعرشلا فنعلا

 :ةيدادبتسالا ةمظنألا ىف فنعلا مادختسا-الوأ
 نم بطقتست «ةيشاف ةبركف ةموظنم ىلإ ةفلختملا تاعمتجملا يف دادبتسالا ةطلس جبن دننسي

 ًاعبت ,ةمات ةيانعب مهؤاقتنا يرجيو .ةيعمقلا اهتزهجأ ميعدتل عمتجملا نم ةلاضلا رصانعلا اهلالخ

 .عمتجملا باسح ىلعو ةشهلا مهتاوذ قيقحت يف مهتبغرو ريمضلا مادعناو ةميرجلا ملاع يف مهسامغنال

 ةزهجألا ىلإ باستنالل طورشلا مهيلع قبطنت نم ديدعلاب ةفلختملا تاعمتجملا عاق جعي

 فلاخم رخآ ملاع ىلإ نومتني مهمأل ءاهريغو «ةيبهذملاو ةيموقلا تاءامتنالا نع رظنلا ضغبو «ةيعمقلا
 .ةينيدلاو ةيعامتجالا ميقلا عم ضراعتيو رهقلاو ةميرجلا هدوست ملاع .عمتجملا تائذ ةيقب ملاوعل امام

 ىلإ ةيعامتجالا فارعألاو نوناقلا نع نيجراخ مهوك عقاو نم ةميرجلا ملاع رصانع لاقتنا نإ

 ةلثمملا ةطلسلا لوحت فارعألاو سبياقملا لكب ينعي نوناقلا ةلود ةدايس ىلإ ةدنتسملا ةطلسلا ملاع

 ديعصلا ىلع ءاوس نيرخآلا عم اهلماعت يف دادبتسالاو فنعلا ةغل الإ ديجت ال ةيباهرإ ةلود ىلإ ةلودلل

 .يجراخلا ديعصلا ىلع مأ يلخادلا

 وحن بحستل اهتروطخ زواجتن لب .بسحف هتاذ عمتجملا ىلع ةروطخ لكشت ال اهنإف مث نمو

 .يلودلا عمتجملا لوطيل باهرإلاب اهرش مظاعتي نمزلا عمو ؛راوجلا لود تاعمتجم لوطتل جراخلا

 قيثاوملاو فارعألا ةموظنم عم ةضراعتم .ةيشاف ةيركف ةموظنم نم اهجبن ةطلسلا دمتست نيح

 ىلع ةروطخ لكشت ةيباهرإ ةلود حبصتو «يلودلا عمتجملل ًاخراص ًاكاهتنا اهجهغ ببسي ؛ةيلودلا

 لشمتملا يلخادلا اهدادبتسا ىدم ىلإ ملاعلا يف باهرإلا لود فينصت رايعم دنتسيو «يملاعلا مالسلا

 .ةلودلا موهفمب ةرطؤملا ةينوناقلا ةيعرشلا نم ءاطغ تحتو نيئوانملل يعامجلا لئقلاب

 ةنعرشلا ةيباهرإلا لودلا ةداق دسجي ):ًالئاق ةلودلا باهرإ نع (يزاجح ىفطصم)] ربعي

 مهنأ معزب ةيومدلا ةيشحولا دح ىلإ لتقلا لعف لصيو «ةيسايس راكفأ نم ًاقالطنا يعامجلا لتقلا لعفل

 .(سفنلا نع عافدلاو ةلادعلا قاقح] ين مهبجاوب نوموقي
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 حلاصمل ةيعار ةلود ىلإ هلك عمتجملا حلاصمل ةيعار ةضرتفملا اهماهم نع ةلودلا داعتبا نإ

 .عمتجملا تاموقمل ًارشابم ًاديدهت لكشي اهمتايلآو اهدراوم ىلع نميهتو «ةميرجلا ملاع لثمت ةعومجم
 .ةفاك عمتجملا تائف حلاصم باسح ىلعو ةيتاذلا اهح اصم قيقحت ىلإ فدبيو

 ةيعاتجالا ميقلل ةيفانملاو ةعورشملا ريغ بيلاسألا لك دامتعاب قحلا اهسفن حنمت اهنإف اذهمو

 .عومجملا دض سفنلا نع عافدلا ةتفال تحنو اهل نيئوانملا دض ةيشحولا رزاجملاو .يعامجلا لتقلاك

 يف مهست ةيشاف ةيركف ةيطغت نود نم رزاجملا باكتراو يعامجلا لتقلا لعفل غيوستلا يرجي ال

 نم ةلاح قلخل ةيهاولا ججحلاو تاغوسملا ةمدقم لتقلا لعفل ةسراملا ةعومجملا ةينهذ ىلع ةرطيسلا

 تحتو مثإلاب ساسحإلا نود نم تاذلا ةنونيك يف لصأتملا رشلا لعف ميعدتل وأ يسفنلا دادعتسالا

 .سفنلا نع عافدلا ةتفال

 اهتموظنم جن نم عسمتجملا دض باهرإلا ةلود هسرامت امو باهرإلاو لتقلا لعف قلطنب

 خيسرت ىلإ دمعت ثيح «ةيسايسلا ةطلسلا مامز ىلع ضبقي يذلا يشافلا اهبزحب ةلئمملا ةيركفلا

 ةيباهرإ ةدعاق لكشت اهنإف اذهببو ,يشافلا اهبزح يبستنم ةينهذ يف ةدابإلاو لتقلا يف اهجبنو اهميهافم

 .عمتجملا لماك ىلع اهباهرإو اهتوطس ضرفل عمتجملا يف عاقلا رصانع عم كلذ دعب فلاحتت

 «نيئوانملا دض لعف درو ثدحلا عقاو ديلو ةيومدلا رزاجملاو يعامجلا لتقلا لعف باكترا سيل

 لالخ نم قباس تقوب اهيبستنم نم تاعومجم ىشافلا بزحلا ةدايق اه تدعأ ةيموي ةسرامم امنإو

 ىوس مهفي ال عمتجملا نأب ةيعمقلا ةزهجألاو بزحلا رصانع ىدل داقتعالا خيسرت امه .نيلعف ةسرامع

 هتاذ بولسألا عمتجملا جهتنيس كلذ فالخبو .هيلع ةرطيسلا ماكحإل دادبتسالاو فنعلا ةغل

 .ةداضملا هتاردق لشل هيلإ ةيقابتسا تابرض هيجوت بجي هيلعو .كلذ نم هنكمت لاح مهنم صاصقلل

 لالذإلاو ةناهملا نم ةلاحل ةيعمقلا ةزهجألاو بزحلا يبستنم ضيرعت وهف يناثلا لعفلا امأو

 ضراعتت ةسكاعم تاهجوت يأ عمقو «مهيلع ةرطيسلا ماكحإل يشافلا بزحلا ةدايق نم فوخلاو

 .اهحبنو ةدايقلا ءارآو

 .عمتجملا ىلع لالذإلاو ةنميهلا نم ةلاح نيلعفلا نيذه لالخ نم يشافلا بزحلا ةدايق ضرفت
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 ةناهإلا لعفل لسانتلا نم ةلاح ىلإ يدؤي ام ءاهيلع ةنميهملا ةلودلا تاعاطق لك ىلع كلذ بحسنيو

 ةزهجأو ةيعمقلاو ةيبزحلا ةزهجألل بستنم رغصأب ىهتنيو دادبتسالا ةطلس ةبخن نم أدبي «لالذإلاو

 .نينطاوملا لك ىلع كلذ دعب بحسنيو ةلودلا

 ةقحالم نيح ةطلسلا تاودأ (مههسرامت نيذللا ةوسقلاو فنعلا نأ )[يزاجح ىفطصم) ىري

 تايلمع يف ذذلتلاو لينلاو نطاوملا ةمارك ةناهإب كيهان «ةريبك وأ ةريغص رومأ يف نيفلاخملا ضعب

 تاقالع نم نيناوقلا هضرتفت ام ىلإ ةلصب تمتال رومأ .قيقحتلا ءانثأيف يدسجلا ءاذيإلاو بيذعتلا

 يذلا نمزملا رهقلا ةجيتن ةمكارتملا ةيناودعلل ًاغيرفتو ًاحضاو ًايفشت كاذ ين نإ ءلماعت بيلاسأو

 .(ةطلسلا ين ةيعمق تاودأ مهنوك مهبصانم اولتحي نأ لبق ءالؤه باصأ

 لك يف نطاوملا ةمارك نم ٌٌطحلاو فنعلاو ةوسقلاو لالذإلا بيلاسأ باهرإلا ةلود دمتعت

 لكل يعو نود نم وأ يعوب ةيموي ةسرامم حبصت نطاوملل لالذإلا نم ةسايسلا كلتو ةلودلا قفارم

 ةلصب تميام لكل نطاوملا ىدل يعولا مدع يف ةيشخلاو فوخلا ةرهاظ خيسرتل ةلودلا يفظوم

 هعفديو ؛نطاوملا ىدل ةماركلا نم ًطحلاو لالذإلاو ةناهملا نم ةلاح ىلإ نمزلا عم يدؤي ام ةلودلل

 هتمارك نم ىقبت امو هتايح ىلع ظافحلل ةلودلا ىلإ ةلصب تميام لك نم ةيشخلاو رذحلا وحن رثكأ

 .ًايموي ةرودهملا

 ضرفيو «عمتجملا ين ةناهملاو فوخلا نم ًاوج عيشي هنأل .باهرإلل رخآلا هجولا وه فنعلا نإ

 دعلا أدبي عمتجملا دض ةلودلا باهرإ ةريتو دعاصتت امدنعو .هدارفأ نيب رهقلاو فنعلا هبوشي ًاكولس

 .اهتطلس تاموقم رايبغال يلزانتلا

 «لالذإلاو ةناهملا نم ىتش عاونأل هضيرعتو هراقفإو نطاوملا ليهجت ىلإ باهرإلا ةلود أجلتو

 .اهدض ضهانم جاجتحا وأ لعف يأ باطعإ فدبب

 يعوب عيطقلا راسم نع جورخ يأو .ءاشت ثيح هدوقت عيطقلا نم ةعومجم عمتجملا لعجتو

 وأ عيطقلا راسم ىلإ مهتداعإ ىلإ اهحابن لالخ نم باهرإلا ةلود بالك دمعت يعو نود نم وأ

 .عيطقلا دارفأ ةيقبل ةربع اونوكيل لاصوأ ىلإ مهعيطقت
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 :ةيطارقميدلاو ةيلومشلا مظنلا يف فنعلا مادختسا -ًايناث

 عدارلا نوناقلا لالخ نم عمتجملا كولس ميظنتل فنعلا لئاسو ركتحت .يهاركإ موهفم ةطلسلا

 نم ةوقك اهتيعرش بستكتو .اهيلع نيجراخلا عاضخإل دادبتسالاو فنعلا مادختسا لالخ نم وأ

 عم ًايشامت اهتاهجوتو اهميق ضرفل عمتجملا دض دادبتسالاو فنعلل اهمادختسا غيوستل نوناقلا

 وأ يقالخأ وأ ينوتاق راطإب فنعلل اهمادختسا رطؤت ام ًابلاغو .(قحلا قلخت ةوقلا) :روثأملا لوقلا

 . اط ةضهانملا تاعومجملا دض ةيفنعلا اهتاءارجإل دييأتلا نم ديزملا بسكل «ينيد

 .(هب ةصاخلا رشلاو ريخلا ةغل ملكتي بعش لك نأ )[سينودوأ]) دقتعي

 مظنلا يف اهنع ةيلومشلا مظنلا يف عمتجملا دض فنعلا مادختسا يف ةيعرشلا فلتخت

 قيدانص ريع ةطلسلا ىلإ لصت ملاهنإ يأ :ةيعرش ريغ مظن اهنأ ًاديج كردت ىلوألاق :ةيطارقميدلا

 ةلدابتملا حلاصملا قيقحت ةيغب عمتجملا تائف ىدحإ عم اهتافلاحت ىلإ دوعت اهتطلس ةيعرشو ؛عارتقالا

 .ةيعمقلا اهتزهجأ نم مععدبو اهتحلصمل ريجي فلاحتلا اذهو ءىرخألا تائفلا باسح ىلعو (ههنيب

 نم هتطلس ىلع ةيعرشلا ءافضإ ىلإ جاتحيال يلومشلا ماظنلا نأ )[امايوكوف سيسنارف] ىري

 قاحلإب ماظنلا مايق لاح نكلو .هلخاد يف ةمزأ قلخي ال ماظنلل ةيعرشلا صقنو .عمتجملا تائف لك

 «ةحلسملا تاوقلاو ءةطرشلا عمقلا ةزهجأ ركتحت يتلا كلت ةصاخ هب ةطبترملا ةبخنلا حلاصمب ررضلا

 ةمزألا ينعت يلومشلا ماظنلا ةيعرش ةمزأ نإ يأ «ةيلخادلا هتيعرش يف للخ ثدحي .مكاحلا بزحلاو

 .(هتاذ ماظنلا ةبخن لخاد

 ةطلسلا ىلع ظافحلا ىلإ يلومشلا ماظنلا يف عمتجملا دض دادبتسالاو فنعلا مادختسا فدي

 كلت يف ةلودلا ةينازيم مظعم نأ دجن اذل «ةينمألا ةزهجألا نم تاكبش ءانب لالخ نم ًاليوط ًادمأ

 .ةيمنتلا تاعاطق باسح ىلعو اهزيزعتو ةيعمقلا ةزهجألا ةيوقت ىلإ بهذت ةمظنألا

 صقاشت يف عمقلا ةزهجأل ةدوصرملا ةيلاملا غلابملاف «ةيطارقميدلا ةمظنألا يف رمألا فلتخيو

 .نطاوملل نامألا نم ىوصقلا دودحلا ريفوتو ماظنلا ىلع ةظفاحملا ىلع اهتمهم رصتقتو ءرمتسم

45 



 اهتاهجوتل عمتجملا اهالخ نم عضخُت ةددعتم عمق ةزهجأل ةجاحب تسيل ةيطارقميدلا ةطلسلا

 اهتاسرامم نم ٌّدحت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا نم ةكبشب ةرطؤم عمقلا ةزهجأو «هنم ةيعرشلا عازتنال وأ

 .عمتجملا دض ةعورشملا ريغ

 لب «ةيئادع ريغ ةقالع ةيطارقميدلا مظنلا يف عمقلا ةزهجأو عمتجملا نيب ةقالعلا نإف هيلعو

 .ةيرورضلا تامدخلا ىلع لوصحلل ةطرشلا ىلإ نطاوملا أجلي سكعلا

 ةحفاكمو .ةفلتخملا مئارجلا يف قيقحتلا ءارجإو ؛رورملا ةكرح ميظنت ةطرشلا ماهم نمو

 عم ًايشامت اهريغو .قرطلا ثداوح يف ةيلوألا تافاعسإلا ميدقتو .رفسلا تازاوج ديدجتو ءبغشلا

 .(بعشلا ةمدخ يف ةطرشلا) :روثأملا لوقلا

 .ةماعلا تاكلتمملا ىلع ظافحلاو ماظنلا ضرف ىلإ ةيطارقميدلا مظنلا يف فنعلا مادختسا فدهو

 .!جاجتحالا يف نيكراشملا دض طرفملا فنعلا مادختسال ةغوسملا ريغ تازواجتلا ضعب ثدحت دقو

 مظنلا يف همادختساو ةيلومشلا مظنلا يف فعلا مادختسا نيب قيرفتلا بسجي ًامومع

 ةطلسلا ىلع ظافحلا ىلإ فدهي هنوك ًايعرش دعي ال ىلوألا يف فنعلا مادختسا نإ ثيح .ةيطارقميدلا

 .ةيعرش فادهأ هل ىعرش فنع ةلزنمب دعي ةيناثلا يفو :ةيعرشلا ريغ

 امو ةدشلاف .نايغطلا دادبتساو ةيرحلا دادبتسا نيب سانلا طلخي ال نأ بجي هنأ)[رييبسبور) ىري

 .(ريخلا بح اهردصمف ةيرحلا اهسرامت يتلا ةدشلا امأ ,ةوسقلاو تنعتلا اهردصم ةافطلا هيلإ أجلي

 .فنعلا مادختسا ةيعرش ديدحت نكمي ال .عمتجملا دارفأ عيمج نم ةقيقحلا هذه كاردإ رجي مامو

 ةرداق تاضوافملاو راوحلا لبس تمادام .ًايراضح ًاضوفرم دعي هلكش ناك ًايأ فنعلا مادختسا نإ

 .عمتجملاو ةطلسلا نيب ةلداعلا تايوستلا ءارجإو لولحلا داجيإ ىلع

46 



 يناثلا لصفلا

 عمتجملاو دادبتسالا ّنطلس

 عمتجملا يف ميقلا ةموظنمو يدادبتسالا جهنلا

 داهطضالاو فنعلا تاسرامع ىلإ ةروهقملا تاعمتجملا يف يوسلا ريغ كولسلا طاهنأ يشفت دوعي

 لجأ نم عمتجملا فوفص يف ةلماك ةيعوت ةلمحب مايقلا بجي اهبايغبو .ًاليوط ًادمأ دادبتسالا ةطلسل

 حماستلا ميهافم ةعاشإ لالخ نم ةيوسلا ريغ تافرصتلاو تايكولسلا نم هتاببسمو فنعلا راثآ ةلازإ

 . عمتجملا يف ةاواسملاو ةلادعلا ئدابم لالحإو بحلاو

 نم ًاءزجج تحبصأو ًايخيرات عمتجملا اهثراوت ءيوسلا ريغ كولسلا نم ىرخأ طامنأ كانهو

 ينيدلاو يعامتجالاو يسايسلا ذوفنلا باحصأل ناعذإلاو عوضخلا رهاظم ءادبإك هديلاقتو هتاداع

 يقلخ ءاطغب ةفلغم عونخلاو ناعذإلا نم رهاظم اهنإ ةقيقحلا يفو ,كرابتلاو مارتحالا نم ًاعون اهّدعو

 .ةروهقملا تاعمتجملا يف ةعبتمو ةعئاش تلازام «يدأو

 ددعتو .عمتجملا يف ةددعتم ىوق زكارمو تاماعز روهظ ىلإ دادبتسالا ةطلس رايهنا يدؤي

 روهقملا ناسنإلا ىهامتي ثيح «ةديدجلا ةطلسلل عمقلا ةزهجأ فعض لظ ين ةصاخ رارقلا رداصم

 هتابغر قيقحتل هطيحم عم ةوسقلاو فنعلاب ةبوحصم ةيوسلا ربغ طامنألا عبتيو دادبتسالا ةطلسب

 .دادبتسالا ةطلس لظ يف تاراسخ نم هتاف ام ضيوعتو ةصاخلا

 عامتجالا ءاملعل لاجملا حسف بجي روهقملا عمتجملل ةيوسلا ريغ تايكولسلا راثآ ةلازإلو

 حماستلا ميهافم رشنو عمتجملا نادجو نم اهاصئتسال ةصاخ جمارب عضوو ةيعوتلا ةمهمب ضوهنلل

 ناسنإلا يهامت رهاظمو ةئدحملاو ةيخيراتلا ةيوسلا ريغ طاينألا ىلع رثكأ ءوضلا طيلستلو ,ةبحملاو

 :هاندأ طاقنلا يف ثحببلا نيعتي .دادبتسالا ةطلسب روهقملا
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 :يعامتجالا كولسلا طامنأ لالتخا -الوأ
 يف يوسلا ريغ كولسلا طاهنأ يف فارحنالاو ةدبتسملا ةطلسلا تاسرامم نيب ةرشابم ةقالع كانه

 ةاواسملاو ةلادعلا ئدابملاهرشن لالخ نم نئاشلا كولسلا ميوقت ىلع ةلداعلا ةطلسلا لمعتو .عمتجملا

 هدارفأ نيب ةديدج جئاشو قلخو يعامتجالا كولسلل ةيوسلا طانألاب ءاقترالل «عمتجملا دارفأ نيب

 .يسايسلاو يعامتجالا دقعلا طورش ىلإ دنتست

 فرصتي ثيح .عمتجملا دارفأ لك ىلع بحسنت امنإو ,ةطلسلا ىلع ةديدجلا جئاشولا رصنقت ال
 ةطلسلا هرفوت امو لداعلا خانملا نم ىوصقلا ةدافتسالل مهنيب ايف ًايقرو ًاحماست رثكأ وحن ىلع دارفألا

 مالسلا قلخ ةلصحملابو «ةلدابتملا عفانملاو بساكملا يقحت مث نمو «ةلدابتملا حلاصملا قيقحتل

 .يعامتجالا فنعلا ةريتو ففخيو ةطلسلل دادبتسالاو فنعلا تايلآ ديحي يذلا يعامتجالا رارقتسالاو

 ششع امو ةقيقحلا وه عمقلاو باهرإلا لالخ نم رهقلا ناك اذإ )[يزاجح ىفطصمأ دقتعي

 كولسلا نوكي نأ دبال ةفلتخملا هروص يف فنعلا نإف ءاهمغليو اهرخنيل فلختملا عمتجملا ةينب يف
 ىرخأب ةقالعلا ريغتت ل تماد ام .يناسنإلا طابرلا ةثراك يه كلت ءصرفلا حنست نيح ًاعويش رثكألا

 .(موكحملاو مكاحلا ىلإ رابتعالا ديعت ةاواسم رثكأ

 ىلع ةرطيسلل هلبّسو رهقلاو فنعلا تايلآ راكتبا ىلع فرشت ةسسؤم ةديتسملا ةطلسلا دعت

 |منإو .اهددعت وأ فدعلا ةزهجأ ليعفت ىلع لبُسلا كلت رصتقتالو .هيف اهمكحت ةرتف ةلاطإل عمتجملا

 روهقملا ناسنإلا نادجو يف عونخلاو ناعذإلا ميهافم خيسرت ىلع لمعي يركف هجوتو جبن عم قفارتت

 .ًاليوط ًادمأو ةداضملا هتكرح لش لجأ نم

 تاهجوتلا ةكرح فاعضإ يف تحجن اذإ ةصاخ دادبتسالا ةسسؤم ةروطخ نمكت انهو

 روعشلا ةلاح خيسرت ىلع لمعت امك «عمتجملا لصافم ىلإ برستلا نم اهّلشو ةداضملا ةيركفلا
 مئادلا عافدلا فقوم يف روهقملا ناسنإلا لعجي ام ,يعولا مدع يف رارقتسالا مدعو لصاوتملا ديدهتلاب

 .!هتايح ىلع ظافحلل اهتاهجوت فلاخي دق وأ ةطلسلا ىلإ ةلصب تمي ءيش يأ نم ديدشلا رذحلاو

 ثادحألا باعيتسال ةيلباقلا مدعو سأيلاو زجعلا نم ةلاحب روهقملا ناسنإلا باصي اهنيح

 ةيراجلا ثادحألا كاردإب غرافلا ءاعدالا بيلاسأ ىلإ ًاحليو ٠ عقاولا رمألاب لوبقلاو .هطيحم يف ةيراجلا

 .بذاكلا يسفنلا نزاوتلا ةلاح ىلإ لوصولل
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 ماكتحالا ىلإ دنتست ,ةزهاج ةيركف تاملسمب يعامتجالا عقاولا اذه ةءارق حدافلا أطخلا نم نإ

 ءاطعإل ةروهقملا ةيناسنإلا تاذلا يف ةنماكلا فطاوعلا ىلإ رظنلا نود نم هدحو لقعلا موهفم ىلإ

 نع ةللضملا هتاريسفتو يسايسلا نأشلا نع ًايلك فلتخي قيقد يعامتجا نأشل ةقيقد ريغ تاريسفت

 .يعامتجالا عقاولا

 طاسوألا باطقتسال فلختملا عمتجملا يف ةيسايسسلا بازحألا نيب سفانتلا دنتسي ال

 سكعب  ةيركفلا ةعانقلا ىلإ ًايلمع يبزحلا اهميظنت وأ اهتاهجوتل اهفيظوتو اهبسك وأ ةيعامتجالا
 اهحونج لالغتساو سانلا نم مهرعاشمو ةماعلا فطاوع ةغدغد ىلإ امنإو - !بازحألا تاءاعدا

 مهيدل سيلو .هقنتعي امو ركفلا ةيهام مهبلغأ لهجيو نييمألا نم مهبلغأ نأ ليلدب .ةاواسملاو ةلادعلل

 فقثملا نأ نيح يف .ةيسايسلا مهتادقتعمو مهتاهجوت نع عافدلل ةيركفلا ةشقانملا ضوخ ىلع ةردقلا

 عافدلل ةيركفلا ةشقانملا ضوخ ىلع ةردقلا هيدلو هتيهاب يعوو كاردإ نم جتان ركف نم هقنتعي امو

 .هب نيرخآلا عانقإل وأ هنع

 نيح يف ءيعامتجالا كولسلا ىلع ةرطيسملا ةيساسألا ىوقلا يه فطاوعلا نأ )[ويترابإ ىري

 لالخ نم يرشبلا كولسلا ريسفت ىلإ أجلي الأ ثحابلا ىلعو ؛ةليئض ةيمهأ اهل ةينالقعلاو قطنملا نأ

 .(كولسلا اذه ءارو ةنماكلا فطاوعلا ةسارد ىلإ أجلي نأ هيلع امنإو «ةينالقعلاو قطنملا

 ةصاخلا ةيسايسلا تارارقلا ذاختا ين عامتجالا ءاملع كارشإ ةرورضب ةبلاطملل انعفدي ام اذهو

 عمتجملا تامزأ ةجلاعم يف حيحصلا اهارجم ذخأت نأ لولحلل ديرأ ام اذإ ءيعامتجالا نأشلاب

 تاملسملا نع دعبلا لك ةديعبو ةحيحص ةيملع لبس مادختسا ربع اهتاببسم ثاثتجاو .ةيصعتسملا

 ليدعت وأ يوسلا كولسلا ضرفل ةيفنع بيلاسأ نم نايحألا بلغأ يف هذختي امو «يسايسلل ةيرظنلا

 .ةيركفلا هتاهجوتو قفاوتي اب يعامتجالا راسملا

 اهنمث عمتجملا عفد ةاناعمو ثراوك نم هنع ترفسأ امو ةيعامتجالا تامزألا بلغأ نإ

 رثكأ هنأب ئطاخلا هداقتعاو .رارقلاب يسايسلا دارفنا نم ةجتان ,يمانلا ماعلا لود يف ةصاخ .ظهابلا

 .نيرخآلا نم ةيعامتجالا تالضعملل ًامهفو ًاكاردإ

 يميدع ةرطيس ةحبيتن ءرارقلا زكارم نع نيفقثملاو نيثحابلاو نيصنتخملا ءاصقإ ىرجو

 يف ةفقثملاو ةيملعلا بخنلا ةكراشم ليطعت مث نمو ةيسايسلا بازحألا تادايق ىلع بهاوملا

 .رارقلا ذاختا
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 خيسرتو فدعلاو دادبتسالا امه عمتجملا يف مكحتلل نيساسأ نيجبن ةيرهقلا ةمظنألا جهتنت

 كلت بلغأ يناعتو ؛ةداضملا ةكرحلا ىلع اهتردق لشل ةيناسنإلا تاذلا يف ناعذإلاو فوخ ا سجاوه

 .ةبلتسملا اهتاذ ىلع ظافحلل ًايعس رهقلاو رقفلاو عوجلا دض سفنلا نع عافدلل مئادلا رافنتسالا تاعمتجملا

 نم نكمن ردق ريكأ ينحل حالصإلا قيقحتب ةبلاطملا ةلاحل يعامتجالا رارقتسالا سسؤي نيح يف
 الإ ةطلسلا ىلع اهبلاطم ضرف ىلع اهتردق مدعل حومطلاو ةبغرلا ققحتال ةيدرفلا ةبلاطملا نأل .ةعفنملا

 .هلك عمتجملا حلاصمب ةبلاطملا لالخ نم

 ىدل رافنتسالا ةلاح ديعصت لبس لك تدفنتسا اهنأب رعشت نيح ةدبتسملا ةمظنألا نإف اذل

 ديعصتت ىلع لمعت ةديدج لبُس قلخ لجأ نم اهناريج ىلع بورحلا نش ىلإ أجلت عمنجملا ين درفلا

 رثكأ ةلاحل سسؤي لماكلا ءانفلاو ديدهتلا ةلاحب درفلا روعش نإ ءاهدودح ىصقأ ىلإ رافنتسالا ةلاح

 .!ةمواقملا ىودج مدعبو ةيردقلاب ناميإلا ةلاح ىلإ سأيلاو زجعلا ةلاح زواجتت ًاديقعت

 برحلا نم تلعج اذإ الإ شيعت نأ اهنكمي ال ةدبتسملا مظنلا نأ )[يرينرب ايرامإ ىرت
 .(ةمئاد ةسسؤم

 ةحلاعملا نمكتو .فنعلاو دادبتسالا ةلاح ىلإ عمتجملا يف يوسلا ريغ كولسلا طانأ يشفت دوعي

 عقت ةمهملا كلتو .ةاواسملاو ةلادعلا قيقحتل يوسلا كولسلا طامنأ نع ةلماش ةيعوت ةلمحي مايقلا يف

 ةفرعمو ةيارد رثكأ مهنأل نيفقثملاو ءايوسألا نيدلا لاجرو عامتجالا ءاملع نم نيصتخملا قتاع ىلع
 .هنادجو يف ةيناسنإلا ميقلا فيظوت ةداعإو يعولا ىوتسم عفر يف ةمهاسملل نولهؤمو عمتجملا مومهب

 :عمتجملا يف عونخلاو ناعذإلل ثراوتملا كولسلا -ايناث
 كولسلا نم طامنأ اهتاذ يف زرغنت ًاليوط ًادمأ طرفملا فنعلاو دادبتسالل تاعمتجملا عضخت منيح

 .كالهلا نم ةبلتسملا اهتاذ ىلع ظافحلل ةيساسألا اهتامسو ىنانتت يوسلا ريغ

 ىدل يعولا مدع يف ًازرغنمو .عمتجملا يف ًادئاس ًاطمن يوسلا ربغ كولسلا حبصي نمزلا عمو

 ربع ثراوتم هنأل .هنع لختلا بجي ًاطحنمو ًاذاش ًاكولس عمتجملا هيف دجيالو «هدارفأ نم ةيبلاغلا

 .يوسلا كولسلا نيبو هنيب زييمتلا ىلع ًارداق دعي ملو لايجألا

 ةلحرم ءاهتنا عمف .هفايرأ يف ةصاخ ,ةفلختملا تاعمتجملا ىلإ ذاشلا كولسلا طامنأ ريشت

 يف ًاذاش ًاكولس نوسراعي اولازام فايرألا ءانبأ نم ديدعلا نأ دجت يعاطقإلا ةوطس راسحناو عاطقإلا

 .نييعاطقإلا رسأل لالذإلاو عوضخلا ءادبإ
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 لالذإلاو عوضخلا طانأ ضرفل ًالثام ًاكولس نهارلا رصعلا يف دادبتسالا تاطلس سرامتو

 هزومر وأ هتريشع وأ داديتسالا ةطلس سيئر ةلئاع ىلإ درفلا يمتني نأ درجمبف ,عمتجملا دارفأ ىلع

 .هتئيشمل عمتجملا دارفأ عاضخإل هشطبو هتوطس ضرفي
 نم لاني .هتيشاح وأ ناطلسلا ةلئاع عم عمتجملا دارفأ نم درف يأ حلاصم عطاقتت املاحو

 تمانت املكو ء!ةذاشلا طانألا هذه عابتال نيضفارلا عمتجملا دارفأ ةيقبل ةريع هلعجي ام ةناهإلاو طايسلا

 نسم ديزملا ضرفل اهشطبو اهتوطس رارشألا ةقبط تسرام سانلا نم ةماعلا ىدل ذاشلا كولسلا طامنأ

 .عمتجملا دارفأ ىلع عوضخ لاو لالذإلا رهاظم

 سيئر .ةلودلا ين يفيظولا هبقل نع يلختلل ةيدادبتسالا ةمظنألا ءاسؤر ضعب ىعسيو

 هسفن حتمي هنكل .ةطلسلا يف فنعلا تايلآب ينعم ريغو بعشلا دارفأ دحأ هنأب ءاحيإلل ؛ةيروهمجلا

 لخادتت باقلألا كلت نأل «نينطاوملا ىلع لالذإلاو عوضخلا نم رخآ عون ضرفل معلا وأ ,خألا بقل

 لوبقلاو ةشقانملا مدعو عوضنلاو ةعاطلا ءادبإ نم هضرفت امو ةيعامتجالا فارعألاو ميقلا عم

 جورخ يأو .ةيعامتجالا ميقلا نم اهتوطس نادمتسي اهنوك معلاو ريبكلا خألل لالذإلاو عوضخلاب

 ددسجلا ءاسؤرلا لواحي اذهبو ؛عمتجملا دودح ىلع ًاجورخ ينعي ةيعامتجالا فارعألاو ميقلا كلت ىلع

 ربع لالذإلاو عوضخلاب ةبلاطملا مهتاهجوت ضرفو مهتطلس ةمدخل ةيعامتجالا فارعألاو ميقلا رييجت

 .ةيعابتجالاو ميقلاو فارعألا ةطلسو دادبتسالاو فنعلا ةطلس امع نيتطلس

 ةنميهلا نإف عايصنالاو ةلذملا نع ًاريبعت بلطتي عوضخلا ناك اذإ هنأ, [توكس سميج) دقتعي

 يف ,لالذإلاو عوضخلا .ذاشلا كولسلا طانأ ريطأت نإ.(ةدايسلاو ةعفرلا نع ًاعنقم ًاريبعت بلطتت اهتاذ

 رارمتسا ىلع تارشؤم هتايط نيب يفخي نيدلا وأ كرابتلا وأ مارتحالا راطإب سانلا نم ةماعلا تاوذ

 .ليوط دمأ ذنم يعولا مدع يف ةزرغنمو ةذاش ةيكولس طامنأب فيعضلا ىلع يوقلا ةوطس
 نسم ةبلتسملا اهتاذ ىلع ظافحلل ةعنقألا ءادترا ىلع دادبتسالا نم اهباصأ اهب تاعمتجملا ت 2

 دادبتسالا ةطلس لاوز دعب ىتح اهتعنقأ علخ ىلع ةرداق ريغ يهو ءاهتوطسو دادبتسالا ةطلس شطب
 .لالذإلاو عوضخلا يف ذاشلا اهكولس طامنأ نع يلختلاو

 نأب عنتقتل ةليلقلاب تسيل ةرتف ىلإ جاتحتو يعولا مدع يف ةزرغنم ذاشلا اهكولس طامنأ نأل
 ةيوس ةلاحب فرصتلاو ذاشلا اهكولس نع يلختلا اهيلع بجيو .دوجو اهل دعي مل دادبتسالا ةطلس

 .ةيسايسلا ةلاحلا ريغت عم ًايشامت

 هزل



 روضح يف ةعنقألا ءادترا ةرورض نإ ):ًالئاق ةعنقألا ءادترا ةرهاظ نع (تويلآ جروجإ ربعي

 .(ةياهعال ام ىلإ ًانماك ىقبي نأ نكمي ال يذلا روتسملا رهقلاو تبكلا لعف نم ينأت دادبتسالا ةطلس

 هتماركو هتيرح عازستنال داضملا فنعلاب فنعلا ةهجاوم ىلإ ًاليوط ًادمأ روهقملا عمتجملا رطضي

 لوطي يئاوشعلا ماقتنالا نم ةلاحب ًابوحصم داضملا لعفلا در نوكي ام ًابلاغو .دادبتسالا ةطلس نم ةبلتسملا

 .هتاذ يف ةنماكلا ةيهاركلاو دقحلا ةلاح نع ريبعتلل « اهيديؤمو اهيبستنمو دادبتسالا ةطلس زومر لك

 نسم ذاشلا كولسلا طامنأ ثاشتجال عمتجملا يف ةلماش ةيعوت ةلمحب مايقلا رمألا بلطتيو

 فاصمل يعامتجالا يعولا ىوتسمب ضوهنلل اهناكم ومسلاو ةزعلا ميهافم زرغو «عمتجملا نادجو

 .ةيوسلا ةيكولسلا طامنألا

 يف ةيرشب ةبغر ةمث نإ ):لئاقلا صاهرإلا نم قلطنت لعفلا ّدر ةيرظن نأ [مهرب نوراشإ ىري

 دوقت نأ دبال فنعلاو ديدهتلا ةأطو تحت هتوبكملا ةبغرلا هذهو «لالقتسالاو ةيرحلا لع لوصحلا

 .(اهقيقحتل ضراعم لعف ّدر ىلإ اهباحصأ
 ءروهقملا عمتجملاو دادبتسالا ةطلس زومر نيب تاذلا ىلع ةباقرلا ضرفو كولسلا طامنأ فلتخت

 «تاذلا ىلع ةباقرلا ماظن لالتخا ىلع كلذ سكعنيو ةوسقلاو يلاعتلاب مسنت ىلوآلا ين كولسلا طابنأت

 .عمتجملا دض فنعلا مادختساو شطبلا ةلاح ىلإ ريشيل مهيدل «ةيناسنإلا ميقلاب مازتلالاو ريمضلا

 زومر ةوطس يشاحتل لالذإلاو عوضخلا رهاظم ءادبإب روهقملا عمتجملا كولس مستي لباقملابو

 ريغ لعفلا دودر ىلع ةرطيسلا ماكحإب مستي مهيدل يتاذلا ةباقرلا ماظنو « مهشطبو دادبتسالا ةطلس

 .كالفلا نم تاذلا ىلع ظافحلل ةطبضنملا

 ةطلسل داضملا جهنلا عم يطاعتلا يف ةيناسنإلا ميقلاب مازتلالاو ريمضلا ىلإ ماكتحالا ىلإ ةفاضإ

 هتحص نع رظنلا ضغبو ءام جبن نع ًاعافد بلطتت نيفرطلا نيب ةيئاهنلا ةهجاوملا ةكرعم نأل .دادبتسالا
 .ةطلسلاب ظافتحالا لجأ نم وأ ةيرحلا لين لجأ نم سفنلاب ةيحضتلاو ةهجاوملا ىلع تاذلا زيفحتل

 :داديتسالا ةطلسب روهقملا ناسنإلا يهامش ثلاث

 ىلإ ةدبتسملا تاطلسلا لبق نسم عمتجملا دض دادبتسالاو فنعلا مادختسال ساسألا عفادلا دوعي

 عاضخإل طرفملا فنعلا مادختسا ىلإ أجلت اذل ءاه يرورضلا دييأتلاب ىظحت الو «ةيعرش ريغ اهنأب اهسجاوه
 .اهدادبتساو اهفنع ةريتو تفعاض اهل يعامتجالا ضفرلا داز (لكو ءاهتطلسل ناكسلا نم مظعألا مسقلا

 اهل سيل «ةريبك تاباصع ىلإ ةيعمقلا اهتزهجأو ةطلسلا لوحت ىلإ ةجيتنلاب رمألا اذه يدؤي
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 «ةلودلا نوؤش ةرادإ يف تايفاملا تاباصع فارعأ نهتسمت امنإو ؛ةلودلاو ةطلسلا موهفمب ةقالع

 ىلإ عيطقلاك ةطلسلا تاباصع مهدوقت «لعفلاو ةدارإلا يبولسم دارفأ ىلإ عمتجملا لوحتي لباقملابو

 .!ةشقانم وأ ضارتعا نود نمو ءاشت ثيح

 هلعجيو .هتايح ددهتب يذلا مئادلا رطخلاب ساسحإلا عمتجملا يف درفلا ىدل دلوتي اهنيحو

 . عمتجملا دارفأب هتاقالعو هطيحم يف كشلا مئادو راطخألل ًازفحتم

 سفنلا نع عافدلا نم ًاعون نيرخآلاب ىذألا عاقيإ وحن ةبيرلاو كشلا يف هسجاوه هعفدتو

 اهتيحض ىلع ضاضقنالا ةحسفل ةنيحتملاو ء.شوحولاب ةئيلملا ةباغلا عمتجم يف .نيح لك يف ةددهملا

 لحتل ,عمتجملا دارفأ نيب ةيناسنإلا ةقالعلا رصاوأ لحمضت اذهمو «نيرخآلا ىلع اهتنميه ضرفو

 .نيرخآلا باسح ىلعو ةيتاذلا حلاصملا قيقحت ىلع ةينبم ةيداهطضا تاقالع اهناكم

 عادخل بيلاسأ ىلإ اهيف فيعضلا ناسنإلا ًاجليو «ةيرهقلا تاعمتجملا يف ميقلا ةموظنم راهنت

 .زواجتلاو كاهتنالل ةضرعملا وأ ًارسق ةبولسملا هتاذ نع عافدلل ميقلل ةيفانمو ؛تاذلا

 هنارقأل داهطضالاو فنعلا ةسراممو «ةدبتسملا ةطلسلا كولسب يهامتلا بيلاسألا كلت نمو

 ميدقتل ًايعاسو هتناذ دبتسملا نم داهطضالاو ةوطسلا يف ديدجلا هذوفن ًادمتسم رشبلا نم ءافعضلا

 .فنع ةادأ لمعلاو ليلذلا عوضخلاو ءايمعلا ةعاطلا ضورف

 ةمومظنم هعدرت ال .عمتجملا عاق رصانع نم نوكي ام ًابلاغ روهقتملا ناسنإلا نم جذومنلا اذه

 ةدقاحلا هتاذ ةشاشه يناعي ساسألا ين وهو .ةطلسلا هتفعضأ امو ةيقالخألاو ةينيدلاو ةيعاتجالا ميقلا

 .ةيوسلا ةيعاتجالا طاهنألا ىلع

 ناسنإلا لوحني ):ًالئاق روهقملا ناسنإلا نم جذومنلا اذه كولس [يزاجح ىفطصم] فصي
 شطب ةادأ هلعجي لوحتلا اذهو ؛ةروطخ لقألاو ةردق فعضألا هلاثمأ ىلع ٍدنعم ىلإ ةيحض نم روهقملا

 ىدل مالزتسالا ىلإ هعفدي ام «نييتاذلا رابتعالاو ةميقلا مهو ةلاح نم هتاناعم ةجيتن طلستملا ديب

 .(طلستملا ناودعب يهامتلا وه اذهو طلسنلا

 رهظت امنإو ءاهتاببسم لاوزب تاعمتجملا دض تسروم يتلا دادبتسالاو رهقلا راثآ يهتنت ال

 عمتجملا دارفأ ضعب ىهامتي ثيح .دادبتسالا ةطلس رايهنا لاح عمتجملا ىلع ةرمدملاو ةيثراكلا اهجئاتن

 مهئادجو يف ةنماكلا ةيبلسلا راثآلا نع ًاريبعت دادبتسالاو فنعلا نومدختسيف ةراهنملا دادبتسالا ةطلسب

 .ليوط دمأ ذنم
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 يف رثكأ زربيو تاذ يف ةنماكلا رهقلا ةلاح نع ًاسيفنت روهقملا عمتجملل ديدجلا ىعسملا اذه دعي

 .عمتجملا يف تاطلسلا ددعت نم ّدحلل «ةيعمقلا اهتزهجأ يف فعضلا يناعت يتلا ةديدجلا ةطلسلا

 تاطلسلا ددعت نم ةلاح قلخ ىلإ ةيعمقلا اهتزهجأ ككفتو دادبتسالا ةطلس رايهنا يدؤي

 اهتوطس ضرفو اهتازايتما ةداعتسال ةقباسلا ةطلسلل عمقلا ةزهجأ نم رصانع اهدوقت «عمتجملا لخاد

 . عمتجملا ىلع ديدج نم

 لخاد ةطلس ىلوألا نيتطهلس ليكشتل ةحسفلا روهقملا عمتجملا رصانع ضعب نيحتت لباقملابو

 ضيوعتو ةصاخلا حلاصملا قيقحتو ؛عمتجملا تائف ضعب زازتبال فنعلاو حالسلا ةوقب اهسفن ضرفت عمتجملا

 .عمتجملا يف ةمقلا ىوتسم ىلإ عاقلا ىوتسم نم اهلاقتنا لجأ نم عوجلاو نامرح ا تاونس نع اهسفن

 ردق ربكأ قيقحتل ةلودلا يف اهزكارم لالغتسال ىعست .ةديدجلا ةطلسلا لخاد ةطلس ةيناثلاو

 فيحلا تاونس نع اهل ًاضيوعت ةلودلا لاومأ نم ىقبت امل بهنلاو بلسلا تايلمع نم نكمم

 .ةقباسلا ةطلسلا دض لاضنلا تاونس ىلع اهل ةأفاكمو ؛نامرحلاو

 ةحابتساو ؛ةديدجلا ةطلسلا لخاد اهذوفن لالخ نم يعامتجا زكرم داجيإل اهيعس ىلإ ةفاضإ

 .نيتيزاوتم نيتطلس |هنوك ةلودلا لاومأل

 طباور ككفتب رذنيو ةديدجلا ةطلسلا فعضي عمتجملا لوطي امو بارخلا نم دهشملا اذه

 ددعت ةرهاظ ءاهنإو عمقلا ةزهجأل اهراكتحا لالخ نم اهتبيه ضرفت ملام هرصاوأو عمتجملا

 .عمتجملا يف تاطلسلا

 بابسأ ضعبب دوزتلا ةصرف هل تحيتأ اذإ روهقملا ناسنإلا نأ ![يزاجح ىفطصم) دقتعي

 نمم هتاذ ققحي وهف .نمزم فيح نم هباصأ امَّع ضيوعتلا هقح نم دجي ؛ةطلسلا بايغ لظ ينو ,ةوقلا
 يف ةروطخلا نولثمي نم ةحابتسا لالخ نم ىفشتي وهو «ةيتاذلا ةميقلل ىلعأ ًالثم ةيداملا ةيكلملا لالخ

 وأ زكرملا هحيتي امو ءصرفلا مانتغا يف هرمأ ىلع اوماق نم جذومن كلذ لك يف عبتي وهو .هرظن
 .(فلختملا عمتجملا يف ناسنإلا ةميق ددهتت ىدم يأ ىلإ سملن انه نم .فرظلا

 نسم ةريبك دادعأ ردصت ىلإ دادبتسالا ةطلس رايهنا دعب ةيرهقلا تاعمتجملا يف براجتلا ريشت

 تاونس نع اهسفن ضيوعتو اهتاذ قيقحتل ٌةيعاس ؛ ةديدجلا ةطلسلل ماعلا دهشملا عمتجملا عاق رصانع

 ال بيلاسأب عمتجملا ىلع اهتوطس ضرفو «ةديدجلا ةلودلا لاومأ ةحابتسا لالخ نم رهقلاو نامرحلا
 .ةراهنملا دادبتسالا ةطلس نم ًادادبتساو ًافنعو ةيجمه لقت
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 سسؤتو اهتوطس ةديدجلا ةطلسلا ديعتست اثير .ةديدع تاونس بارخلا نم دهشملا اذه رمتسيو

 .ةديدجلا ةطلسلا ين مهزكارم نع عاقلا رصانع ةحازإل يلزانتلا دعلا أدبيس اهنيح .نوناقلا ةلودل

 .ةديدجلا ةلودلا تاسسؤم ةحلصمل نمزلا عم تاطلسلا ددعت ةرهاظ لوزتو رارقلا زكارم دحوتتف

 ةيعامتجالا طامنألا عابتاو ديدجلا ماظنلا يف جامدنالا ىلع امإ مهمامأ رايخلا رصتقي ذئنيح

 مهناكم نوكي نأ حجرتي مث نمو ديدجلا ماظنلا ىلع مهبالقنا ىلع امإو رحلا سفانتلا ين ةيوسلا

 .ةيعامتجالا فارعألاو نوناقلا ىلع مهزواجتل نجسلا

 زربت ةراهنملا دادبتسالا ةطلسل عمقلا ةزهجأ رصانع نم هرصانعو بارخلا دهشم بايغبو
 ةرادإل ءافكألا نييسايسلاو طارقونكتلاو نيثحابلاو ءاربخلاو ءاملعلا نم ةنوكملا ةيقيقحلا عمتجملا ةبخن

 .هلاط امو فيحلاو نامرحلا تاونس نع عمتجملا ضيوعتل «ةديدجلا ةلودلا تاسسؤم

 ةلودبو .ةسوردم تاوطخب لبقتسملا وحن مدقتلاو ةيمنتلاو ءانبلا نم ةديدج ةلحرم أدبتو

 .ناسنإلا ةيهافرل ىعستو اهلمع ءادأ يف روتسدلاو نوناقلا ىلإ دنتست ةثيدح

 عمتجملاا ةينب يف دادبتسالل ةيبلسلا تاريثأتلا
 جيجأتل ةفلاخملا نايدألا ءادعتساو ةيبهذملاو ةيقرعلا نتفلا ةراثإ ىلع دادبتسالا ةطلس لمعت

 ام ؛ىرخأ ةيعامتجا تائف برضل ةيعامتجا ةئفب ةناعتسالا لالخ نم عمتجملا تائف نيب رحانتلا ةلاح

 ةيرأثلا ةيرئاشعلا فارعألا اهيكذت ةلاح لا كلتو «مهنيب اميف دقحلاو ةيهاركلا نم ةلاح قلخ ىلإ يدؤي

 ماكحإل دادبتسالا ةطلس اهنم ديفتست يتلا ةيلهألا برحلا بوشنل ةيضرألا دهمتل ةيماقتنالاو

 .ًاليوط ًادمأ عيمجلا ىلع اهترطيس

 سانلا نم ةماعلا ىدل داقتعالا خيسرتل ةفرطتملا تارايتلا عم تافلاحت دادبتسالا ةطلس يرجتو

 ميدقتو .دادبتسالا تاطلس تاهجوتل عايصنالا ةرورضو .ةضراعملا ىودج مدعو ردقلا ةلاحب

 .ةيويندلا نوؤشلا يف ضوخلا مدعو رمألا ءايلوأل ةعاطلاو ءالولا

 ةيردقلا ةلاح فيظوتو ةيعرشلا دادبتسالا ةطلس حنم ىلإ ةفرطتملا تاهجوتلا كلت فدبو

 تايلمع يف اهطيروتو ءلوهجملا وحن اهعفدو «سانلا نم ةماعلا لالغتسا لجأ نم ىودجلا مدعو

 .ةدبتسملا تاطلسلا دض يقيقحلا اهاضن فرحل ةملاسملا تاعمتجملا دض ةيباهرإ

 ؛تاراضحلا عارص جيجأتل ًامدقم رجألا ةعوفدم ةيباهرإلا تايلمعلا كلت نوكت ام ًابلاغو

 :هاندأ رواحملا لوانتن ,عمتجملا يف دادبتسالا ةطلس هكرتت امو ةيبلسلا راثآلل رثكأ ةشقانملو
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 :ةييهذملاو ةيقرعلا تاعازنلا-الوأ

 ىلإ أجلت ثيح .«عمتجملا دودح ىلع ةجراخلا عاقلا رصانع نم ةعومجم دادبتسالا ةطلس لثمت

 .اهتطلس ىلع ظافحلل رهقلاو فنعلا

 .ًاليوط ًادمأ اهتازايتماو اهحلاصم ىلع ظافحلا لجأ نم ةسيسخلا بيلاسألا لك عبتتو

 قوس يف ًالماك نطولا ضرعل ةدعتسم اهنإ لب .نطولل نييديلقتلا ءادعألا عم لماعتلا نع عروتت الو

 .ةطلسلاب اهظافتحا لباقم يلودلا دازملا

 ةيقرعلا نئفلا ةراثإ ىلإ ءوجللا عمتجملا ىلع اهتوطس ضرفل دادبتسالا ةطلس بيلاسأ نمو
 اهضعب دض اهضعب «ةيعامتجالا تائفلا ضيرحت لالخ نم عمتجملا لخاد ينيدلا ءادعتسالاو «ةيبهذملاو

 .ىرخألا تائفلا برضل تايحالصلاو تازايتمالا اهحنمو ةيعامتجا ةئفب ةناعتسالا وأ .رخآلا

 دمعت اذكهو ءاهملظو ىلوألا ةئفلا فسعت تناع ىرخأ ةئف ىلإ ءوجللاو اهنع ءانغتسالا مث نمو

 .مهنيب ايف ةيهاركلاو دقحلا سجاوه جيجأتل ءاط رصح ال تاعازنب عمتجملا نم ةددعتم تائف طيروت ىلإ

 «عيمجلاب دارفتسالا ىلع اهدعاسي عمتجملا دارفأ نيب دقحلاو ةيهاركلا هجوأل ديعصتلا اذه

 نم ديزم ىلع لوصحلل يعسلاو ىرخألا تائفلا ىلع اهبيلغتل اهيلإ ةعراصتملا تائفلا ةجاح ديزيو

 .ةطلسلا ىلع ظافحلل لعتفملا يعامتجالا عارصلل ةسيئرلا طويخلا عيمج كاسمإ ىلإ ةيعاس تازايتمالا

 عسمتجملا يف ةلاعفلا ىوقلا زكارم فاعضإو ليهجتلاو راقفإلا ةسايس عم هلك كلذ قفارتيو

 تاداعلاو ميقلا هيفستو «هدا رفأ نيب ةيناسنإلا ةقالعلا رصاوأ فاعضإو ةيعامتجالا ةينبلا ةلخلخل

 .عمتجملا داسفإل ءلجدلاو ,تافارخلاو .رحسلاك فلختلا ميقل جيورتلاو ةيعامتجالا

 أجلت ثيح .دادبتسالا ةطلس طوقس دعب ةرمدملا هجئاتن رهظت جمربملا يعاتجالا داسفإلا اذه

 ىرخألا ةيعامتجالا تائفلا نم زييمت نود نمو ةيئاوشعبو رئاثلاو ماقتنالا بيلاسأ ىلإ ةروهقملا تائفلا

 تازايتمالاو تآفاكملا تدصحو «يعامجلا لتقلاو رزاجملا باكترا يف دادبتسالا ةطلس تكراش يتلا

 بساحت مل اهنأب ةروهقملا تاعفلا روعش دنع ةصاخ «عمتجملا دض ةنيشملا اهاعفأ ىلع هاجلاو لاملاو

 .ةنيشملا اهلاعفأ ىلع ًاينوناق

 تائفلا دض ةروهقملا تائفلا اهضوخت .عمتجملا تائف نيب ديدج عارص ةلاحل سسؤي اذهو

 ,رئاشلاو ماقتنالا سجاهب ةعوفدم نوكت ىلوألا ةئفلاف ,داضملا فنعلاو فنعلا نم لئاسوبو ةرهاقلا

 .ةطلسلا ةداعتساب اهماهوأو اهتازايتما نع عافدلا لعفب ةعوفدم ةيناثلاو
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 رثكأ عمتجملا قلزني ديدجلا عارصلا هجوأ يف مكحتلا ىلع ةرداق ريغو ةفيعض ةطلس دوجوبو

 رزاجم اهيف بكترت ةيلهأ برح بوشنل ةيرورضلا ةيضرألا دهمي ام .داضملا فنعلاو فنعلا وحن

 نع ةيعامتجالا تائفلا لصسفت ةديدج دودح ةلزنمب نوكتل «ةرحانتملا تاتفلا نيب ةديدج ةيومد

 .!ةلودلا ككفت ىلع لمعتو سفنلا نع عافدلا ةجحب ةلقتسملا تانابكلا قلخت دودحلا كلتو .اهضعب

 ءعارصلا يف رشابملا لخدتلل ةعماطلاو ةرواجملا لودلا يعامتجالا قزمتلا نم ةلاحلا هذه عفدت

 يجراخلا فرطلا ديفتسيو .هتاذ بعشلا باسح ىلعو ةيميلقإلا بساكملا قيقحتل هتوذج يذغتو

 نمو ؛عارصلا فارطأ كابنإل ءامدلا نم ديزمب دالبلا قارغإ ىلإ دمعيو ةلاح لا نم ,لالتحالا .ىوقألا

 .هحاصم نمضي اهب يعامتجالا قافولا قيقحت لباقم فارطألا عيمج ىلع هطورش ضرف مث

 رظنلا دنع ):ًالئاق ةفلختملا تاعمتجملا يف رحانتلاو قزمتلا ةلاح ؟يزاجح ىفطصم) فصي

 ثيح ءاهنم لك يف ةديكأ هبش ةيلخاد تاماسقنا كانه نأ حوضوب دجن «ةفلختملا تاعمتجملا ةينب ىلإ

 |يف ةعراصتملا ةينيدلا وأ ةيموقلا وأ ةيقرعلا تاءامتنالا ةفلتخم فئاوطو تاعامج ىلإ ناكسلا مسقني

 يذلا يجراخلا طلسنملا لغتسي ًاعبط .ًادبأ ًانماك لظي وأ ءًارجفتم ًاحيرص عارصلا اذه نوكي دقو اهنيب

 ضرف لجأ نم ريجفتلا اذبب ًاددهم وأ ءاهايإ ًارجفم تاضقانتلا هذه عمتجملا ىلع هترطيس ماكحإ ديري

 ةددهم فلختملا ملاعلا نادلب لعجي ام اهتوذج يكذيو تارعنلا هذه يذغي وهو «لالغتسالا يف هتابغر

 ةيومدلا رزاجملا ًالامجإ اهيلع ىغطت «ةيفئاط وأ ةيقرع ؛ةيلهأ برح لكش ىلع فنعلا راجفناب ًامود
 .(نيعم دح دنع اهدودح فقتال يتلا

 ريغو ءاهنم ةفيعضلا ةصاخ .ةطلسلا هثرت امو عمتجملل دمعتملا داسفإلاو ليقثلا ثرإلا اذه

 ةئيهتلا وحن رثكأ عفدب .هتائف نيب ةيمانتملا تاكابتشالا ضفل ةمساحلا تارارقلا ذاختا ىلع ةرداقلا

 .!ةلودلا ككفتل ةبضرألا ًةدهمت رامدلا ىلإ هتاتف لكب عمتجملا دوقت يتلا ةيلهألا برحلا بوشنل

 حور هيف مدعنتو عقاولل ةبئاص ةيؤر هيدل سيلو .ينطولا سحلل دسافلا عمتجملا دقتفي

 ةيوئفلا هح اصم قيقحن ديري هنأل ,فنعلا تاغوسم عازتناو هئانبأ نيب رصاوألا ةداعإل يعسلاو ةردابملا

 .نطولاو ةلودلا هب رمت امو ةيعيبطلا ريغ فورظلا ًالغتسم «ةينآلا ةيبهذملاو ةيموقلاو

 ربكألا رودلا هحنمت بساكملا نم نكمم ردق ربكأ قيقحتل فورظلا لالغتسا سجابم ًاعوفدمو

 ىلع حلاصملا قيقحت ةكرعم ضوخل هلهؤي امو ةيجيتارتسالا تاحومطلا قيقحتل «ةديدجلا ةطلسلا يف

 .ديعبلا ىدملا
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 ةلحرملا هذه يف ةيمهألا ةياغ يف بساكم ًاميظنت رثكألا ةيعاتجالا تائفلا ضعب ققحت دقو

 اهتققح يتلا اهسفن ةعرسلابو ًالبقتسم اهرسختس لاحم ال اهنكل ؛عمتجملا تائف ةيقب باسح ىلعو
 .عيمجلا ىلع اهتاهجوت ضرف ىلع ةرداق ةيوق ةلود مايق لاح

 ةيعيبط ريغ فورظب ترم يتلا ملاعلا نادلب نم ةديدعلا ين ةيسايسلا براجتلا تنبثأ

 مامأ دمصت ال ةلداعلا ريغ بساكملاو تايقافتالا نأ ساسألا اهتانوكم تفعضأ ؛ةيعامتجا تاديقعتو

 ىلع لمعي ثيح .هتوقو هزكرمل فيعضلا فرطلا ةداعتسا لاح اهضقن يرجيو «لبقتسملا تايدحت

 .ةيئانثتسا فورظ يف رخآلا فرطلا هققح امو ةعورشملا ريغ بساكملاو قوقحلا ةداعتسا

 مدع نم ةلاحل ءيجراخلا مأ يلخادلا ديعصلا ىلع ءاوس ةلداعلا ريغ تايقافتالا سسؤت

 يف ةلداع ريغ دعاوق ىلإ دنتست اهنوك ةلبكملا ةيلودلا نيناوقلاو تاعيرشتلا اهفعست الو رارقتسالا
 .نطولا هب رمي امو ةيئانثتسالا فورظلا لالغتساو بساكملا قيقحت

 اهنوك ءيسايسلا رارقتسالا ةلاحل ةفصنملاو ةلداعلا تايقافتالا سسؤت كلذ نم سكعلا ىلعو

 ةيلبقتسملا تايدحتلا مامأ اهدومص ةصرف نإف اذل ءرخآلا فرطلا باسح ىلع فرط حلاصم بلغتال

 .اهنالطبو اهقافخإ ةصرف نم ريكأ نوكت

 حلاصم ققحي فصنمو لداع نوناق ىلإ دنتست «ةيوق ةموكح ليكشتب الإ ققحتي ال رمألا اذهو

 .نوناقلا ةطلس نع عافدلل ةيرورضلا ةيعامتجالا ةدعاقلا قلخي مث نمو ؛ءانثتسا نود نم عيمجلا

 ديحولا لحلاو .هتائف نيب رحانتلا ةلاحب لثمتي دسافلا عمتجملا رهوج نأ )[وسور) دقتعي

 .(عيمجلا ىلع نوناقلا ضرف ىلع ةرداق ةموكح ليكشت وه هحالصإل

 ةطلس نم ًالاح صلختملاو روهقملا عمتجملا دض باهرإلاو فنعلا مادختسا رايخ يدجي ال

 دنتست يعامتجالا قافولل ةغيص داجيإ لالخ نم الإ هلبقتسمل ًادوشنم ّىعسم ققحيالو ءًاعفن دادبتسالا

 .ةكرتشملا حلاصملا قيقحت أدبم ىلإ

 نم عون قلخل لشمألا ليبسلا هنأل ؛ةكرتشملا حلاصملا قيقحتل نيتملا ساسألا ةنطاوملا أدبم دعيو

 حلاصمل ةيعارلا اهنوك ةلودلا بناج ىلإ ةضيرع ةيعامتجا ةدعاق بسكيو .حيحصلا يعامتجالا دقعلا عاونأ

 .لبقتسملا وحن مدقتلاو ءانبلا ةداعإل عمتجملل ةيركفلاو ةيملعلا تاقاطلا دشحيو ,نطولا ءانبأ عيمج
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 :باهرإلاو فنعلا ةفل يشفت -ًايناث
 مدعب ساسحإ اهدنع دلوتبو «لهجلاو ةيمألاو عوجلاو رقفلا رهاوظ ةفلخنملا تاعمتجملا يناعت

 .ةايحلا ةهافتو ينضملا ءاقشلاو رارقتسالاو نامألاب روعشلا

 ةهرذقو ناسنألا ةيارك نم طحت ةيرهق بيلاسأب ممتجملا مكمحت ةدهسسم ةطلس عما فل قفازتيو

 ىلع ةردقلا هل نوكي نأ نود نم رمتسملا ديدهتلاو فوخلا نم ةلاحي روعشو يسفن طغض تحت هلعجتو

 .اهرييغت يف ةمهاسملا وأ اهتهجاوم

 تازكترم نع ثحبي روهقملا ناسنإلا يوطلسلاو يعيبطلا رهقلا نم تاببسملا كلت لعجت
 اهفسُع لبقتو «ةايحلا يف رارمتسالا ىلع ةدارإلاو ةوقلا هحنمت ةبذاك ةيامح ةلظم هل لكشت ةيتوهال

 .ةاواسملاو ةلادعلا هدوسي رخآ ملاع يف لضفأ ةايحب ًاعمط لداعلا ريغ اهئاقشو

 رارقتسالا ةلاحل ةسسؤملا ةينيدلا ىوقلا ةموظنم يه روهقملا ناسنإلل ساسألا ةيامحلا ةلظم نإ

 كانهو .هتايح سرتفي امو يرزملا عقاولا ةهجاوم ىلع ةرداق ةيفاضإ ةيسفن ةوق نم هحنمت امو ,يبسفنلا

 امه ةايحلا يف هتافرصتو هكولس يف مكحتتل روهقملا ناسنإلا ىلع طلستلاو ةنميه ا يف ناسفانتت ناتطلس

 عاضخإل نوعسي نيذسا نيدلا لاجر ةطلسو ءرهقو فنع لئاسو نم هكلتمت امو دادبتسالا ةطلس

 ةيقيزيفاتيملا ميقلا ةموظنم يهو الأ دادبتسالا ةطلس لئاسو نم ةبهر رثكأ لئاسوب روهقملا ناسنإلا

 نيدلا سسأب مازتلالا مدعو ردقلا هببس «ةلداع ريغ فورظ نم هب طيحي ام نأب هيدل داقتعالا خيسرتو

 فنعلاو لهجلاو عوجلاو رقفلا نم ةددعتملا اهرصانعب ةئيبلا كلتو .هيلع نيمئاقلا تاهيجوتو

 تارايتلا ومنل ةمئالم ةئيب دعت عمتجملا يف نيدلا نع ءالكو مهسفنأ اوبصن نم مكحتو دادبتسالاو

 ميقلل ةيفانم اهنوك روطتلا طامنأ ذبنو «يئادبلا خيراتلا قمع ىلإ رضاحلا عاجرإل ةيعادلا ةفرطتملا

 .قلاخلا هاجت هتابجاوب مايقلا نع ناسنإلا فرحتو ةينيدلا

 عمتجملاك فلختملا ناسنإلا ):ًالئاق فلختملا عمتجملا ةلاح نع (يزاجح ىفطصم) ربعي

 رضاحلل يدصتلا لدب فارعألاو ديلاقتلاب كسمتيو يضاملا وحن هجوتي ءاساسأ فرطتم فلختملا

 عم ادرط مءالتي وحن ىلعو عمتجملا فلخت رادقمب ًازوربو ةدش فرطتلا دادزيو «لبقتسملا ىلإ علطتلاو

 .(هيف ناسنإلا ىلع سرامت يتلا رهقلا ةجرد

 ىلع رطيست ةلماكتم ةموظنم عوجلاو رقفلاو ةيمألاو لهجلاو دادبتسالاو فنعلا رهاوظ لكشت

 ةايحلا نم ىودجلا مدع يف ساسحإ هيدل دلوتيو ءاهتاهجوت ريسأ هلعجتو ,روهقملا ناسنإلا ةينهذ
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 .ةداهشلا ءتوملاب ردقلا لجعتسي هلعجي «ةاواسملاو ةليضفلا ملاع .رخآلا ملاعلا يف ةخسار ةعانقو

 .ةاواسملاو ةلادعلا نم هبيصن ىلع لوصحلل

 لهاجلا ناسنإلا ةينهذ يف اهئاقشو ةايحلا ةهافتب داقتعالا خيسرت ىلإ ةفرطتملا تارايتلا دمعت

 نود نم اهتاهجوت ذيفنتل .ةادأ همادختسا مث نمو .هتاقرصتو هكولس يف مكحتلل ,روهقملاو فلخنملاو

 .قباس ريكفت وأ ضارتعا

 اهنإ لب .ةددعتملا تامادختسالل ةح اصو ةيلوأ ةدام ةيرشبلا تاقولخملا نم تانيعلا هذه دعت

 نم يئاوشعلا ماقتنالل ةعوفدمو اهلعفل ةيعاو ريغو ةلهاج اهنوك باهرإلل بضني ال يذلا عبنملا

 .ةروطتملاو ةنمآلا تاعمتجملا

 ةلاح هيدل دلوي يعامتجالا هعقاو رييغت نم سأيلاو زجعلا ةلاحب روهقملا ناسنإلا ساسحإ نإ

 .نيرخآلا دض ةيناودعلا نم ةلاح ىلإ لوحتي تاذلا يف يعيبطلا دحلا ىلع هتدايزبو نماكلا دقحلا نم

 ىلإ روهقملا ناسنإلا أجلي .دقحلا «ةداضملا ةيبلسلا تانحشلا طغض نم تاذلا ريرحتلو

 ءيسفنلا نزاوتلا ةلاح ةداعتساو ىسفنلا طغضلا ليلقتل نيرخآلا دض ةيناودعلا نم ةلاحب اهغيرفت

 .هتاذ ريمدت يف اهلعف ةيبلسلا تانحشلا لعفت كلذ نم سكعلا ىلعو

 دقحلا طامنأ نم طمن ىلع اهليحرتو «ةروهقملا تاذلا نع يسفنلا طغضلا فيفخت ةلواحم نإ

 .ةبلتسملا تاذلا ىلع ظافحلل ةيعيبط ةلاح دعت تاذلا جراخ ىلإ ةيناودعلاو

 رهاوظلا ةجيتن عمتجملا دوسي امو «ةاواسملاو ةلادعلا مدع ةلاحب روهقملا ناسنإلا ساسحإ نإ

 داضم كولس عابتا وحن رثكأ هعفدت يرسق وحن ىلع هيلع ةطلسملا وأ هتدارإ نع ةجراخلا ةددعتملا

 .يرهقلا هعقاو رييغتل ام ليبس داجيإل يعقاو ريغو «نايحألا بلغأ يف يئاوشع

 راطإب هفيظوت ىرج نإ «ةرهاق ةيسفن عفاود نم جتان مظنملا ريغو يئاوشعلا كولسلا اذه

 ةيعامتجالا ميقلا ةموظنمل عضخت ال اهنأل «ةيريمدت هتوق حبصت باهرإلاو فنعلا لاعفأ نم لعفل ةجوم

 .مهتاكلتممو نيرخآلا حاورأب ررض نم هببست امو ةنيشملا لاعفألل ةعدارلا

 ىلإ اهدانسإو نيرخآلا دض ىذألا نم هقحلت امو ةيناودعلا ةلاحلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ دنعو

 ريخلا ةموظنم لشمي لوألا اهفرط دعب ةنزاوتم عارصلا ةلداعم حبصت «ةينيدلا ثيداحألاو صوصنلا

 .رشلا ةموظنم لثمي اهنم يناثلا فرطلاو
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 ةهجوملا ةيعرشلا بستكيو «يوهال فالغب نيرخآلا دض ناودعلاو باهرإلا فلغي ذئنيح

 كاهتناو حبذلاو لتقلا لامعأ غيوستل ةقفلملا ثيداحألاو ةأزتجملا صوصنلا ىلإ مكتحملا رشلا لعفل

 نيب ةيدرط ةقالع كانه .ةيناسنإلا ميقلاو ضراعتي اب نيفرطتملل ةصاخلا فادهألا قيقحتل ضارعألا

 .سكاعملا هلعف درو هنايكو هقوقحل نمزملا بالتسالاب ساسحإلا ةلاح نم روهقملا ناسنإلا باتتي ام

 .دادبتسالا ةطلس تاسراممب ىهامتيل عمتجملا يف هنم فعضأ نم قوقح ةحابتسا ىلع مدقي ثيح

 امو دادبتسالاو لهجلاو رقفلاو ةيبلسلا ةلاح نم جورخلا ىلع ةروهقملا بوعشلا ةدعاسم نإ

 .هتاذ باهرإلاو فنعلا رصانع جاتنإ ىلع ةدعاسم ريغو ةداضم ةئيب قلخب ليفك اطوطي

 ءرخآلا فرطلا عاضخإل طرفملاو داضملا فنعلا مادختسا ققحي ال كلذ نم سكعلا ىلعو

 ةمئالملا ةيعرشلا فورظلا ةئيهتو حاورألا يف رئاسخلا ضيوعت ىلع ةرداق ةئيب كانه تماد ام هاعسم

 ثدحأب حلستمو عقاولا ديعص ىلع فوشكمو مولعم لوألا اهفرط ؛ةكرعم ين ةديدج لايجأ ماحقإل

 حلستمو رتستتمو مولعم ريغ رخآلا فرطلاو «ةريبكلا تايحضتلا ميدقتل دعتسم ريغو عدرلا تايلآ

 لمحتل دعتسمو ؛ةروهقملا تاعمتجملا نم ةنسحلا تاينلا باحصأ دشح ىلع ةرداق ةيتوهال ميقب

 .ةراسخلاو ىذألا نم نمأم يف وه ماد ام اهل رصح ال رئاسخ

 دادبتساو اهرقفو اهسؤب ةلاح نم جورخلل ةروهقملا بوعشلل ةدعاسملا رايخ نإف بيرلو

 .نيفرطلا حاورأ يف ةغوسم ربغ رئاسخ نود نم ةوجرملا جئاننلا ققحي هنوك حلصألا رايخلا دعي اهتمظنأ

 عمتجمل اا ىلع دادبتسالا ةطلس رايهنا تايعادت

 نمزلا عم يدؤي عمتجملا دض دادبتسالا ةطلس هسرامت امو .طرفملا فنعلاو عمقلا مادختسا نإ

 زومر نم ماقتنالل ةحسفلا نيحتيو «ةبيخلاو راسكنالاو ةناهملا ةلاحب روهقملا ناسنإلا روعش يمانت ىلإ

 مدع ىلإ ىمعألا ماقتنالا هدوقيو .دادبتسالا ةطلس رايهنا ىلع تارشؤم روهظ لاح عمقلا ةزهجأ

 .ةلودلا وأ ةطلسلا ىلإ ةلصب تمي ام نيب زييمتلا

 دقحلاو بضفغلا ةلاح نع ريبعتلل ةلودلا تاكلتممل بهنلاو ثبعلا تالاح رسفي ام اذهو

 نطولاب هطبرت امو تالصلاو جئاشولا فعض عم كلذ قفارتيو «ةراهنملا دادبتسالا ةطلس دض نماكلا

 ءاهكولسب روهقملا ناسنإلا ىهاتتي دادبتسالا ةطلس رايهنا لاحو..ملظلاو ةناهملا ةلاح هيف ىناع يذلا

 باسح ىلعو ةصاخلا هحلاصم قيقحتل ًايعاس هطيحم دض ةيناودعلاو فنعلا نم ةلاحب فرصتيو
 .دادبتسالا ةطلس نابإ تاراسخ نم هتاف ام ضيوعتل عمتجملا
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 نلف نينطاوملا تابغر اهالخ نم ققحت ةعيرس تاحالصإب مايقلل ةديدجلا ةطلسلا ٌعست ملامو

 بجي ؛عمتجملا يف دادبتسالا ةطلس رايبنا ىلع ةبترتملا راثآلل قمعأ ةشقانملو .اه يرورضلا دبيأتلا لانت

 :هاندأ رواحملا يف ثحبلا

 :ةلودلا تاكلتمم ةحابتسا -ًالوأ

 دحلاب روعش ابدل دلوتي ءاهتايح ةريسم لالخ لصاوتم دادبتساو فنعل تاعمتجملا عضخن امنيح

 .نيملاظلا نم ماقتنالل تاببسملاو عفاودلا يمانت ىلإ نمزلا عم كلذ يدؤيو «ةطلسلا ةزهجأ لكل ةيهاركلاو

 عم نطاوملل يبلسلا لماعتلا يهو ةطسبملا طاننألا نم ًءادتبا ةددعتم طامنأ ربع كلذ لثمتيو

 ةضافتنالاو جاجتحالا نم ًاديقعت رثكأ طانأب ًءاهتناو ,ةطلسلا اهردصت يتلا رماوألاو تارارقلا لك

 .اهريغو :حلسملا حافكلاو

 ةلصافلا دودحلا هدنع لوزتو راسكنالاو ةبيخلاب قيمعلا ساسحإلا نطاوملا ىدل دلوتي ذئتيحو

 ىلإ ةلصب تمي ام لك بيرختل ماقتنالاو دقحلا سجاوه هدوقتو «ةلودلا تاكلتممو ةطلسلا ةزهجأ نيب

 .هنطو لخاد ملظلاو ةناهملاو ةبرغلاب هروعشل ,نطولاب هطابترا جئاشو ىلع كلذ سكعنيو .ةلودلا

 ةطلسلا طوقس دعب ةلودلا تاكلتمم لوطي امو .بيرختلاو بلسلاو بهنلا مجح نأ دجت اذل

 .نينطاوملا سوفن يف نماكلا ماقتنالاو ضفرلا مجح نع ريعي ةفلختملا تاعمتجملا يف ةدبتسملا

 بهنو بلس تايلمعو بيرخت نم ثدحيس امع ةلماك تاروصت عامتجالاو سفنلا ءاملع ىدل

 لالخ نم بهنلاو بلسلا لامعأب مايقلل لاجملا لالتحالا تاوق تحسف دقو «ةلودلا تاكلتممل

 .ةفاحصلاو مالعإلل ريوصتلا تاسدع مامأو .تاسسؤملل ةيئاشنإلا عناوملاو زجاوحلل اهتلازإ

 عمل لخدتت ملو .ةروهقملا تاعمتجملا كولس نع ةقمعم ةيجولوكيس تاسارد كلتمت يهف

 تاذ نم ةيهاركلاو دقحلا تانحش غيرفت لجأ نم ةلودلا تاسسؤمل بهنلاو بلسلا تايلمع

 ًاصرح يدبي نم نأ يعولا مدع ين روهقملا عمتجملا داقتعال اهدض لوحتت ال ىتح ؛روهقملا عمتجملا

 .دادبتسالا ةطلس تازكترم تيبثتل ىعسي هنأ دبال ةلودلا تاكلتمم ىلع

 تاكلتممل بيرختلاو بهنلاو بلسلا لامعأ ىلع نينطاوملا لالتحالا تاوق تعجش اذل

 نم ماقتنالاو دقحلاو بضغلا تانحش غيرفتل .دادبتسالاو رهقلل ًازكرم لثمي ناك ام ةصاخ .ةلودلا

 اهعأب نينطاوملا ىدل داقتعالا خيسرت رشابم ريغ وحن ىلعو .رشابم وحن ىلع نينطاوملا رودص

 .مهتاكلتم بلسو بيرخت نم مهتنكمو نيدالجلا نم صلختلا يف مهتدعاس
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 ةرهاظو هتاذ ودعلا ردق نم طحلا ينعي ةيرئاشعلاو ةفلختملا تاعمتجملا يف ةصاخ داقتعالا اذهو

 .!ودعلا ةناكمب يزخلاو راعلا قاحلإ يه يرئاشعلا فرّعلاو ةينهذلا يف تامرحملا كاهتناو بلسلا

 سومفن نم ًامامت تغرفأأ دق ماقتنالاو دقحلا تانحش نأ نم لالتحالا تاوق تدكأت امنيحو

 ةفاضإ «ةدابملا ةطلسلا لثمي امب ثبعلا لالخ نم نماكلا دقحلاو ةمقنلا صاصتما ىرجو نينطاوملا

 تاءارجإ ذاختا ىلإ تدمع .بعشلا نم ةيعاولاو ةلاعفلا ىوقلا هتسرام امو يمالعإلا طغضلا ىلإ

 ةيلمع نكت مل اهنإف كلذل «ةلودلا تاكلتممل بهنلاو بلسلا تايلمع نم ٌدحلاو نمألا ضرفل ةعدار

 دالبلا ةرادإل لالتحالا ثاوق اهتدعأ ةلماكتم ةطخ يه لب .بسحف روهقم بعش نم بغشو ىضوف

 ةروهقملا تاعمتجملا تايكولس ةساردب نيصصختملا نم عاتجالاو سفنلا ءاملع فارشإب.برحلا دعب

 «ةيسفنو ؛ةيسايسو ؛ةيمالعإو «ةيركسع ةيملع تاسارد ساسأ ىلع ًابرح ضوخت ؛ىمظع ةلود يف
 .!ةلماكتملا ةيبرحلا ةطخلاب ىمسي ام راطإ يف ةيركسعلا ةسسؤملا اهذفنتو

 ةيهاركلاو دقحلا تانحش غيرفت ىلع رصتقت مل لالتحالا تاوق ةحئال نأ ىلإ ةراشإلا بجيو

 ؛ةيقارعلا ةلودلا تاكلتممل بهنلاو بلسلا تايلمعل اهعيجشت لالخ نم «نينطاوملا ةمقن صاصتمال

 .!ًاعم ةلودلاو ماظنلا طاقسإ ىلإ لصتل كلذ تدعت امنإو

 ةيسايس ةفاقث نود نم حالسلا لمحي يذلا روهقملا ناسنإلا نأ ![يزاجح ىفطصم) ىري

 فرصتيف هترمأ يف مه نم عم وأ روهمجلا عم هلماعت يف راودألا بلقي دق ؛ديدج عضو لظ يفو ةيفاك

 طلستلل ةديدجلا هنوق لغتسيو «يردزيو .فسعتيو ؛ىلاعتيو ءشطبي ؛ميدقلا طلستملا ةينهذب

 .(نيرخآلا يف مكحتلاو يداملا لالغتسالاو

 .بساكملا ىلع لصحيل ديدجلا ماظنلا ىلع راظتنالا ًاليوط ًادمأ روهقملا عمتجملا عسوب سيل

 هيدل دلوتيو ؛هنايح فورظ نسمُت ةعيرس تاءارجإب بلاطيو رمذتلاو نايصعلا نلعيو طغضي لب
 ةجهبلا لخدت ةعيرس تاحالصإ ءارجإ ىلع ةرداق ةيرحس اصع كلتمي ديدجلا ماظنلا نأب ساسحإ
 هعفدي هاجتالا اذه يف ريصقتلاو .هاناع امو عوجلاو نامرح لا تاونس نع هضوعتو «هتايح ىلع رورسلاو

 ةيقطنم ريغ هتاجاتنتساو هماكحأ نوكت ام ًابلاغو ديدجلاو ميدقلا ماظنلا نيب ةنراقملاو دادترالا وحن

 .!عقاولا نع ةديعبو

 هلعجت ديدجلا ماظنلا يف هتايح نوؤشل روهقملا نطاوملا ىدل ةنراقملا نم ةجرحلا ةطقنلا هذه

 .نيماظنلا يف هتايح ةريسم لماكل ةحيحصلا ةنراقملا هجوأ نيب باوصلا دقفي

63 



 هرعشتو نطاوملا ةشيعم فورظ نسحُت ةعيرس تاءارجإ قيقحت ين ديدجلا ماظنلا قفخأ ام اذإو

 .هل يرورضلا ديبأتلاو معدلا رسخيس هنإف .ةقثلاو نامألاب

 ىلع رشابم وحن ىلع سكعنت ةلودلا ةينب يف ةيدج تاحالصإ ءارجإ يف ديدجلا ماظنلا قافخإ نإ

 قباسلا ماظنلا نم باهرإلا سرامت رصانع دوجوبو راسكنالاو ةبيخلاب ًاساسحإ هيدل دلوي :نطاوملا ةايح

 .باسحلاو ةلءاسملل اوعضخب نأ نود نم ديدجلا ماظنلا يف ةمدقتم زكارم لالتحال مهضعب ةدوعو

 هفافطصا نم ريغي هلعجيو .ديدجلا ماظنلا هاجت يبلسلا دادترالا نم عون نطاوملا ىدل دلوتي

 ماظنلاو ًاعقاو رمأ اوحبصأ مهغأب هقامعأ يف رعشي هنأل «قباسلا ماظنلا نم نيمرجملاو ةلتقلا ةحلصمل

 .!مهتبقاعم وأ مهتحازإ ىلع رداق ريغ ديدجلا

 ؛نيرخأآلا باسح ىلعو ةيتاذلا هحاصمب ريكفتلل روهقملا نطاوملا ديدجلا ماظنلا قافخإ عفدي

 ماظنلا ناوعأل ء!رهقت ال يتلا ةوقلابو ردقلاب فارتعالاب الإ يرزملا هعقاو نم صالخ ال نأب هروعشل

 داتعمو هفرعي امو .هابقع دمحت ال امل ًايشاحت هتايح ىلع أرطي ديدج رييغت يأ نم هتيشخ ىلإ ةفاضإ .دابملا

 .!لوهجملا وحن هتايحب عفديو هلهجي ديدج نم لضفأ دعي هئوس عم هيلع

 لضفألا وحن هتايح ةريسم ريغت «ةعيرس تاءارجإ ديدجلا ماظنلا نم روهقملا ناسنإلا رظتني
 دئابلا ماظنلا نم نومرحجملاو ةلتقلا هلاني يذلا صاصقلا سملي هلعجتو ,نطولابو هسفنب هتقث ديعتو

 .هتلئاعلو هل ليقتسملاو نامآلا ريفوت ىلع رداقو لداع ماظن ديدجلا ماظنلا نأب رعشي ىتح مكاحملا مامأ

 :ىعامتجالا فارتعالا عازتنا -ايناث

 ءاهادمو ةرهاظلا مجح ىلع فقوتي همححو .فنعلا ىلإ رشبلا نيب تاعازنلا ةرهاظ دوقت

 ين صلقتتو ةفلختملا تاعمتجملا يف ةصاخ .فنعلا ةرهاظ دادتشا ىلإ ىدأ ًاريبك اهمجح ناك (ملكف

 .يعامتجالا روطتلاو ثيدحتلا يف ًاطاوشأ تعطق ىتلا تاعمتجملا

 فورظلا لمعتو ءريخلاو رشلا هجوأ نم نيضقانتم نيهجو اهتاذ يف ةيناسنإلا ةنونيكلا لمحت

 ةريتو تداز ةيلاع عمتجملا يف سفانتلا ةدح تناك نإف .رخآلا ىلع اههجوأ دحأ بيلغت ىلع ةطيحملا

 ءرشبلا نيس ريخلا وأ رشلا ميق ليعفت يف اهرود ىرخأ لماوع يدؤتو .ريخلا ةريتو باسح ىلع رشلا

 اهتاياغ قيقحتل اهنيب ايف تاعازنلا قلتختو ءاهتابغر لك قيقحتل ىعست ةينانأ ةيرشبلا ةعيبطلاف

 ريغو .فنعلا مادختسا لالخ نم ةرشابم لبُسلا نوكت نأ نكميو «ةددعتم لبُسو طانأبو اهح اصمو

 .سيلدتلاو عادخلا لبس مادختسا لالخ نم ةرشابم
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 ثحبلاو «ةقثلا مدعو ؛ةسفانملا .رشبلا نيب عازنلل ةسيئر بابسأ ةثالث كانه نأ) [لغيه) ىري

 عازنلل ةهفات ججح نع ثحبلا لالخ نم دجملا قيقحت لجأ نم لاتقلا ىلإ ناسنإلا أجليو .دجملا نع

 وأ رشابم وحن ىلع هجوت مارتحالا ةلق نع منت تاراشإ يأ وأ «يأرلا فالخو .ةمسبلاو ؛ةملكلا لثم

 .(همسا وأ ؛هتنهم وأ .هئاقدصأ وأ هتلئاعلو هل رشابم ريغ وحن ىلع

 ةصاخ .هتنونيكب مهنم فارتعالا عازتنال نيرخآلا عم عازنلا قالتخا ىلإ لشافلا ناسنإلا أجلي

 ًايوق ًاعفاد هيدل دلوي ام .هرود عازتتنا وأ ةيعامتجالا هتبترم وأ هردق نم ًطحلاب روعش هيدل دلوت اذإ

 .عمتجملا دارفأ نيب هنأش ءالعإو بولسملا هردق عاجرتسا لجأ نم فنعلا مادختسال

 مارتحا وأ زازتعالا ىمست ةيناسنإ ةبغر الإ سيل فارتعالا نع ثحبلا نأ )(لغيه) دقتعي

 .(تاذلا بح وأ حجبتلا وأ رورغلا ًابلس ىمستو ًاباجيإ تاذلا

 مادختسا وحن عفدي ام ؛تاذلل ةيعيبطلا دودحلا ىلع زواجتلا وأ ةماركلل ًارده ىمسي ام كانهو

 «عمتجملا يف تاذلا ةنونيكل ضرتفملا رودلا ةداعتسا ينعي هسفن اذهو «ةعئاضلا ةماركلا ةداعتسال فنعلا

 .!ةيعرشلا لكشل ةددحملا يه ةنونيكلا نأل عمتجملا ين ةيعرشلا مدع وأ ةيعرشلا نع رظنلا ضغبو

 لك يف ًايعيبط ةدوجوم ةايحلل ةيساسألا طورشلا نإ )ًالئاق كلذ نع (دلفسنام يفراه) ربعي

 رحلا ريبعتلاو ةيقالخألا ةراهطلابو ةيقيقحلا ةماركلاب ةنيعم ةبغر يناسنإ نئاك لك لخاد ينو .صخش

 .(تانئاكلا ملاع يف يلاعتلاب هساسحإو هتنونيك نع

 ىلع عمتجملا يف اهرود ةداعتسا ىلع ةرداقلا ريغو ةعومقملا اهتاذ قيقحتل ةنونيكلا أجلت دقو

 ةعيضملا ةماركلا وأ هتاذ بولسملا قحلا يناعت يتلا ةعامجلا ىلإ ءامتنالا ىلإ ءوجللا لالخ نم درفنم وحن

 .عمتجملا يف اهل رود داجيإل سفانتلا ىلع ةردقلا مدع وأ

 ةداعتسا ىلع ةردقلاب ًافيزم ًاروعش اهحنمي ةعامجلا ىلإ تاذلا نع ةثحابلا ةنونيكلا ءامتنا نإ

 .يعمجلا اهلمع لالخ نم بولسملا قحلا وأ نزاوتلا

 ةلاح قلخيل ءاهتاذ ةعومجملا لخاد عازنلا ةرهاظ مجح ةدايز ىلإ يدؤي هتاذ يف روعشلا اذهو

 قلخي ام .اهدارفأ ةيقب باسح ىلعو ةنماضتملا ةعومقملا ةعومجملا كلت دارفأ ضعبل تاذلا قيقحت نم

 هروعشو ةعامجلاب ةقثلا هدقف دنع ًالماك عمنجملا ىلع درفلا ىدل دقحلاو روفنلاو سأيلا نم ةلاح

 .!جودزملا لالغتسالاب

 .(هريغل هناذف ةلآ يف دوجوم لكو هل هتاذف هتاذ يف دوجوم لك نأ )[يبارافلا] ىري
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 قيقحتل اهنيب ايف سفانتلا ىلإ ةيعاسلا ةيناسنإلا تانونيكلا نيب ةيعيبط ةرهاظ اهتاذ يف عازنلا ةرهاظ ًاذإ

 .عمتجملا نم يرسقلا فارتعالا عازتنا وأ نيرخآلا ىلع قوفتلا قيقحتل دجملا نع ثحبلا وأ تاذلا

 مجحب كلذ قلعتيو «ةيناسنإلا ةنونيكلا اهيلإ أجلت ةصاخ لبس عازنلا نم ةرهاظ لكلو

 نطومل دراوملا ين زجعلاو ةرفولا ىدمل كلذكو ءاهرطؤي يذلا ماظنلا وأ اهيلإ يمتنت يتلا ةعامجلا

 .اهريغو .ةعامجلا

 بساكملا قيقحت وحن لب بحلاو نواعتلا وحن اهتزيرغب ةيناسنإلا ةعيبطلا وحنت ال ًايلمع

 رخآل عمتجم نم اهتدح فلتختو ,ةيعوضوملا فورظلا اهيف مكحتت ةيناسنإلا زئارغلا كلتو ؛حلاصملاو

 .!هسومانو عمتجملا كولس ددحي يذلا ماظنلل ًاقفوو

 ًابحمو هتعيبطب ًانواعتم ناسنإلا ناك اذإو «ةدينعو ةينانأ ةيرشبلا ةعيبطلا نأ )[نوسيدام) دقتعي
 .(؟ًالبن رثكأ تاياغب ناسنإلا ةعيبط طبر لواحت تاسسؤم يئنبن ال اذاملف ريغلل

 .فنعلا مادختساب حيولتلا ربع ةيناسنإلا تانايكلا نيب تاعازنلا ةريتو نم مئاقلا ماظنلا ٌدحي

 ماظنلا نود نم ةيناسنإلا ةعيبطلل رمألا كرت نإو ءاهتاذ ةنونيكلا يف رشلا ميق ىلع ريخلا ميق بيلغتل
 دارفألا ضعب ضرفي مث نمو «ةيناسنإلا تانايكلا نيب تاعازنلا ةريتو ةدايز ىلإ يدؤي عدارلا

 .عمتجملا ىلع باغلا ةعيرش .فنعلا لئاسو ىلع نيلمتشملا

 هميق ضرفل .هريغ نود فنعلا لئاسول ًاركتحمو ًاعدار نوكي نأ مئاقلا ماظنلا ىلع بجي هيلعو

 .عمتجملا دارفأ نيب ةيفنعلا تاعازنلا ةرهاظ نم ّدحلل ةيناسنإلا تانايكلا ىلع
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 ثلاثلا لصفلا

 نيسضنلاو نيكولسلا رهاظملا

 ةروهقملا تاعمتجملا يف ةيهاركلاو دقحلا ةرهاظ يمانت

 هتايح ةريسم يف رثؤت ةيعامتجا ضارمأ نم عمتجملا هيناعي ام عاتجالاو سفنلا ءالع دصري

 سكعني نماك دقحو ةيهارك نم داهطضالاو فنعلا مادختسا جئاتنب قلعتي ام اهنم ةصاخ .ةماعلا

 .هدارفأ نيب ةقالعلا طمن ىلع

 دقحلا نم ديزملا هنادجو يف مكارت عمتجملا دض ةفينع دادبتسالاو فنعلا رهاظم تناك املكف

 يهائنلا عاونأ نم ًاعون هتافرصتو هكولس لمجم ىلع كلذ سكعناو .دادبتسالا ةطلس دض ةيهاركلاو

 .هدارفأ نيب فنعلا مادختسا رهاظم رثكأ تزربو .دادبتسالا ةطلسب

 دض يبعشلا ناقتحالا نم ةلاح ببسي عمتجملا نادجو يف ةيهاركلاو دقحلا رهاظم مكارت نإ

 .دادبتسالا ةطلس جهنل ضفرلاو ةمواقملا طامنأ نم طمن ىلإ هلوحت ىلإ نمزلا عم يدؤيو .دادبتسالا ةطلس

 لجأ نم تاذلا جراخ ىلإ ةيهاركلاو دقحلا تانحش درطو .يلخادلا ناقتحالا ةلاح غيرفتل

 عسوأ ةشقانملو :ةدومحم ريغ ةيضرم تالاح نم هببست نأ نكمي امو ءيسفنلا طغضلا نم اهريرحت

 :هاندأ رواحملا يف ثحبلا بجي ؛عمتجملا دارفأ ىلع هجئاتنو فنعلا تاببسمل

 :تاذلا يف ةيهاركلاو دقحلا مكارت -ًالوأ

 ةهجاوم ىلع نيرداقلا ريغ نيملاسملا ناكسلا دض طرفملا فنعلا ةدبتسملا ةطلسلا سرامت نيح

 لكش ىلع اهغيرفتل ةمئالملا ةحسفلا راظتناب ةيهاركلاو دقحلاب مهتاذ نقتحت ,داضملا فنعلاب فنعلا

 .دادبتسالا ةطلس زومر نم صاصقلل داضم فنع

 .روهقملا ناسنإلا نادجو يف ةنماكلا ةيهاركلاو دقحلا مجح ىلع داضملا فنعلا مجح فقوتيو

 .ماقتنالا نم ةعونتم ًاطامنأ ذخأو ةيهاركلاو دقحلا مجح فعاضت نيريبك دادبتسالاو رهقلا ناك املكف

 .هنادجو نالقثت نيتللا ةيهاركلاو دقحلا تانحش غبرفتل اهيلع ةرطيسلا بعصي
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 «تاكلتممو زومر ةدبتسملا ةطلسلا دسج لماك نم لانيل ,يئاوشعلا هلكش ماقتنالا ذخأي

 دعتو ؛ناكسلا دض طرفملا فنعلا مادختسا رماوأ رادصإ نع ةيلوؤسملا ديدحت نود نم «نيديؤمو

 ةحسمفلا راظتناب دادبتسالا ةطلس جبه عم ةمئاوتملاو تمصلاب ةفلغملا كلت ةيهاركلا طامنأ رطخأ

 .يفشتلاو ماقتنالل ةمئالملا

 ةلسلس ءارجإ لالخ نم نلعملا دقحلاو ةيهاركلا طامنأ لك ثاثتجا ىلع ةدبتسملا ةطلسلا لمعت

 يف .نكاسلا .نماكلا دقحلاو ةيهاركلا فاشتكا ىلع ةرداق ريغ اهنكل ءنيئوانملل ةيدسجلا تايفصتلا نم

 .هيلع ةرطيسلا ليحتسملا نمو ءيش لك رمديل ناكر بلاك رجفني ام ناعرس يذلا روهقملا ناسنإلا تاذ

 هتاذ فوخلا يف اهروذج دمت يتلا كلت يه ةوسق دشألا ةيهاركلا نأ )[توبلآ جروج) ىري

 هبشي وحن ىلع ماقتنالا يف ةبغرلا روعش نم عون ىلإ فنعلا روعش لوحتنو .تمصلا ربع فيكتتو

 .(دهطضملا ناسنإلا بضغ نم ججؤت امو «ةيفخلا رأثلا سوقط

 امهراثآ بجحلا رمتسملا يسفنلا نيرمتلا عاونأ نم عون ىلإ نماكلا دقحلاو ةيهاركلا جاتحت

 دمعت نيح ةصاخ ؛يدارإلا ريغ هكولسو هتافرصت كلذكو .روهقملا ناسنإلا هجو تامس يف ةرهاظلا

 نمو «هتاذ يف نينماكلا دقحلاو ةيهاركلا هجوأ دصر لجأ نم ةريبك ةجردب هزازفتسال دادبتسالا ةطلس

 .اهلبقتسمل ددهملاو نماكلا ودعلا نم صلختلل هتيفصت ىلع لمعلا مث

 دقحو ةيهارك نم نيروهقملا سانلا نويع يف نمكي ام دادبتسالا ةطلس بعري ام رثكأ نإ

 ضاضتقنالل ةمئالملا ةحسفلا نونيحتي مهنإو ,ءالولاب مهتاءاعداو مهتاين قدص مدع يعت اهنأل ءاهدض

 وأ ةرشابملا مهلعف دودرل تارشؤم نود نم ةيقابتسا تابرض هيجوت اهنكمي ال هسفن تقولا يفو اهيلع

 .ةرشابملا ريغ

 ةعنقألا ءادترا ةبعل مهعم سرامتو ؛ةقدب مهكولس دصر ىلع ةيعمقلا اهتزهجأ لمعت اذل

 ةباقرلا تحت مهعضت ىرخأ ةهج نمو ءاهل مهئالوب ةبذاكلا اهتعانق مهل رهظُت ةهج نم يهف اهسفن
 .رخآلاب عاقيإلا ىلع :ةضراعملاو ةطلسلا ءامهالك لمعيو ؛ئراط يأل ًابسحت ةددشملا

 مهنويع يف رهظي ):ًالئاق روهقملا بعشلا نويع يف نماكلا دقحلا نع (نامديرف ساموت) ربعي
 يفهب نوسحيامو ءًارهج اهوق نوعيطتسي ال يتلا ءايشألا لك نع هلالخ نم نوربعي ؛نيفدلا دقحلا

 .(نيفد دقح نع منت ةبقاث تارظن لكش ىلع مهنيعأ يف اموعضي ؛مهلخاد
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 سوقطلا نم عون ةسرامع ىلإ روهقملا ناسنإلا تاذ ين نماكلا دقحلاو ةيهاركلا ةلاح جاتحت

 نم لمحيو «تاذلا ين نمكي روتسم رود .دحاو نآ يف نيرود صمقت ىلع ةنونيكلا بيردتل ةصاخلا

 يرهاظ رخآ رودو «ةدبتسملا ةطلسلا دض رجفتملا ناكر بلل ةيريمدتلا ةقاطلا قوفي ام دقحلاو ةيهاركلا

 .اهنايغطو اهرشل ًءاقتا ةعونتم طامنأبو امل هءالو رهظيو ةدبتسملا ةطلسلا يباحي

 مئالملا تقولا ين ةبولطملا ةيصخشلل صمقتلا نم ةلاح روهقملا ناسنإلا سوقطلا كلت حنمت

 عانق ءارو ةيفتخملا ةيقيقحلا تاذلا اهنأل ,تاذلا يف ةنماكلا ىرخألا ةيصخشلا ىلع ةرطيسلاو

 .دادبتسالا ةطلسل ةيلاوملا ةيصخشلا

 تلكش نقتمو عنقُم وحن ىلع اهرود دادبتسالا ةطلسل ةيلاوملا ةيصخشلا تسرام املكو

 .دادبتسالا ةطلس زومر نم ماقتنالا يف اهرودل ةرظتنملا ةيقيقحلا تاذلا ةيصخشل ةيامح رادج

 عاقيإلا ةطاسب لكب ينعي .دادبتسالا تاطلس لظ يف راودألا صمقت ىلع ةرطيسلا نادقفو

 .!نينماكلا اهتادعأ نم للقتل اهتيفصت ىلإ دمعتل دادبتسالا ةطلس هنع ثحبت امو «ةيفخلا ةيصخشلاب

 نزاوتلا نم عون ىلإ دادبتسالا ةطلسل ةضراعملاو ءالولا رودل ةصمقتملا ةيصخشلا جاتحت

 تاذلا ىلع ظافحلل دادبتسالا ةطلس عادخ امه «نيفده قيقحت ضرغب ةفلتخملا راودألا ءادأل يسفنلا

 .مئالملا تقولا يف دادبتسالا ةطلس نم ماقتنالل تاذلا ةئيبعو «ةبلتسملا

 كلذل .يسفنلا نزاوتلا نم عون ىلإ لوصولل ىعسي نئاك ناسنإلا نأ )[اريدنوك ناليم) دقتعي

 .(دقحلا نم هلهاك قهري امو ءوسلا لقث نيب نزاوُي

 ناعذإلا ةلاح نأب ئطاخلا اهداقتعا وه دادبتسالا ةطلس رايهنال ةسيئرلا بابسألا دحأ نإ

 .!ماتلا للشلاب مهريكفت ةباصإو ةمواقملا لبس لك ليطعت ينعت ةروهقملا اهبوعشل عونخلاو

 ,نماكلا دقحلاو ةيهاركلا نم ةفلتخ ًاطامنأ ةروهقملا بوعشلا نادجو يف عونخلاو ناعذإلا رذبي

 تمصلا ةلاح نع ريبعت الإ اهرايهنا لاح دادبتسالا ةطلس زومر نم يئاوشعلا ماقتنالا تالاح امو

 .ءيش لك رمديو ةأجف رجفني يذلا لماخلا ناكربلاو لعتفملا
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 :هجئاتنو هبابسأ ,يناودعلا كولسلا-يناث

 راسكتالاو ةبيخلا نم ًاعون ةفلختملا تاعمتجملا يف ناسنإلا ههجاوي امو رهقلاو فنعلا دلوي

 ةددعتم طامنأ ربع هتنونيك يف ةرمدملا ةيسفنلا راثآلا زربت نمزلا عمو .دبتسملا عقاولا رييغت نع زجعلاو

 .نيرخآلا دض ةيناودعلاو دقحلا نم

 رهقلاو فنعلا راثآ فالتخاب اهتريتو فلتخت ةيناودعب فرصتيو مئاد وحن ىلع ًازفتسم هدجتو

 اهدرط رجب ملامو .ًاليوط ًادمأ ةروهقملا تاذلا يف نماكلا دقحلا نع ريبعت يه ةيناودعلاف :هتاذل ةرخانلا

 .اهتاذ ةنونيكلاب ريبكلا ىذألا قحلتس هطيحم يف تاراجشلاو كراعملا لاعتفا ربع تاذلا جراخ ىلإ

 تاذلا جراخ ىلإ ةيناودعلا درطل ًادهج ًابيرقت تالاح ا لك يف كانه نأ )(ينينوطنأ) ىري

 نم ةلاح ببسي تاذلا ين نماكلا دقحلا فاشتكاف ؛تاذلا يف اهئاقب مدعو اهنع يماعتلاو اهيفنل

 .(تاذلا نع رشلا يفنل ةلواحم ,نيرخآلا دنع رشلا نع ثحببلاو «قلقلا

 ناسنإلا هب باصي امو زجعلا ةلاح اهنم .تاذلا يف دقحلا مكارتل ةديدع تاببسم كانهو

 ام .يعامتجالا سفانتلا ضوخ يف قافخإلا ةلاح كلذكو .هعقاو رييغت ىلع هتردق مدعل .روهقملا

 .نيرخآلا دض دقحلا نم ةلاح دلويو سأيلاو طابحإلا نم ًاعون ببسي

 يملعلا ليصحتلاو «حيبقلا لكشلاو ؛عيضولا بسنلاو «ةينودلاب مئادلا روعشلا ةلاح يدؤت

 يف للشلا نم ةلاح ىلإ ىرخألا ةيرهقلا لماوعلا ىلإ ةفاضإ «ةيتاذ لماوع انوك صقنلا ةدقعو .فيزملا

 .تاذلا قيقحت ىلع ةردقلا

 يف دقحلا مكارتل قيرطلا دهمت ءريمضلل ببينأتلاو بنذلاب روعشلا نم ةلاح اهنع رفستو

 نم طحلاو طابحإلاو قافخإلا ةلاح نع رشابملا لوؤسملا هّدعب عمتجملا دض هغيرفت يرجيو ؛تاذلا

 . عمتجملا يف اهل رود داجيإ مدعو ةنونيكلا ةردق

 لبق نم دايقنالا لهس حبصي .روهقملا ناسنإلا ةنونيك يف ةيبلسلا ضارعألا سرغنت نيح

 ةيعامتجالا ةبترملاو عيفرلا بسنلا باحصأ ةبراحم يف هتيناودع فيظوت يرجيو .رشلا تاعومجم

 ال اهنأب تاذلل بذاكلا عانقإلاو يبسفنلا نزاوتلا نم عون قيقحتل دوهشملا يملعلا ىوتسملاو ةقومرملا

 .!عمتجملا يف ةبخنلا ىوتسم نع ًانأش لقت
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 هباكترا رثإ بنذلاب ءرملا رعشيال ):ًالئاق بنذلاب روعشلا نم ةلاحلا كلت نع (جنوي) رّبعي

 دلويو ؛عمتجملا يف هتيصخش ضرفو هناذ قيقحت عيطتسي ال امدنع ًاضيأ لب .بسحف عونمم لعفل

 .(نيرخآلا دض ةدودحملا ريغ ةيناودعلا نم ةلاح بنذلاب روعشلا

 نورعشي مهنوك ؛عمتجملا عاق رصانع يف ربكأ وحن ىلع ةلصأتم ةيناودعلا ةلاحلا دصر نكمي

 نوناقلا قرخل رثكأ روعشلا اذه مهعفديو ًايعامتجا نوضوفرمو هدودح جراخ مبغأب يعولا مدع يف

 .ةيعامتجالا فارعألا ىلع زواجتلاو

 .نوناقلل ةكهتنمو ةيعامتجالا فارعألل ةيفانمو ةذاش نايحألا بلغأ يف مهكولسو مهتافرصت ودبتو

 .عمتجملا دض مهتيناودع مث نمو مهدقح ةرينو تداز عمتجملا نع مهلصفت يتلا ةوهلاب اورعش |ملكو

 لالخ نسم مهتاوذ يف ةنماكلا دقحلا ةلاح نع يدارإلا ريغ ريبعتلل رثكأ مهعفدي رمألا اذهو

 .نيرخآلا دض مهتيناودع ةسرامع

 دارفأ نيب يأ ءًايعاتجا ةلوزعملا ةئيبلا وأ طسولا لخاد يف رثكأ ةيناودعلا تافرصتلا رهظتو

 امدح ىلإ ةمظنم تاباصع ليكشت نع رفسي ام .رخآلا مهضعبل مهضعب عاضخإل ءاهتاذ ةعومجملا

 نم بيلاسأ مادختسا ريعو اهتوطسو اهتنميهل هتاذ طسولا نم ىرخأ تاعومجم عاضخإل ىعست

 .فنعلاو ةءاسإلاو ديدهتلا

 لعف ىلع اهنيب ايف فلاحتت «ةلئاملا تاعومجملا عاضخإ نع ىواستت وأ ةوقلا زجعت نيحو

 ةيناودعلاو دقحلا سجاوبهب عوفدملا ,ةميرجلا ملاع .عاقلا عمتجم يف فافطصالا اذه .عمتجملا دض رشلا

 ةينوناق ةلظم نع ثحبي ةفلختملا تاعمتجملا يف ءايفاملا ,ميظنتلا نم ضرتفملا هلكش ذخأي امدنع

 .ىرخألا ةيعمقلا ةزهجألا وأ :ةطرشلا .عمقلا ةزهجأب ةقالعلا طامنأ نم طمن داجيإ لالخ نم هتيامحل

 ثيح ةكرتشملا حلاصملا لدابتل وأ ءاهريغو ؛ةحلسألاو تاردخملا نم تاعونمملا ةراجت حابرأ مساقتل

 ذيفنتب مهفيلكت لباقم عمتجملا دض عاقلا تاباصع مئارج نع ىضاغتلا ىلإ دادبتسالا ةطلس دمعت

 نم اهتئربتل .ةطلسلا باسحل ًايدسج نيضراعملا ةيفصت وأ ةناهإلاو برضلاب ءادتعالاك ةرذق تامهم

 .نيضراعملا دض نوناقلا نع ةجراخلا رصانعلا اهتبكترا ًاحنج اهّدعو مئارجلاو تاكاهتنالا كلت

 مهرمأ حاضتقا ةلاح يفو ءاهدض ةضراعملا تاهجلا اهرمثتسن نأ نكمي ءايسايس اعباظ دخانالو

 .ةطلسلا مئارجل رثأ يأ ءافخإل مهتيقصت يرجي ةطلسلا باسحل مهلمعو
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 دادبتسالا ةطلسو ةمظنملا ةميرجلا تاباصع نيب حلاصملا لدابتل قافتالا اذه لالخ نمو

 نع عافدلاب عمتجملا لاغشإ يهو «ىدملا ةديعبلا اهتياغ دادبتسالا ةطلس ققحت .عمتجملا نم ماقتنالل

 ةلودلا بناحل هنم ةعساو تاعاطق ءالو بسك هسفن تقولا يفو .ةمظنملا ةميرحلا تاباصع دض هسفن

 .ةياحلا بلطل

 تايفصت يرجت و ,ةمظنملا ةميرجلا تاباصع ىلع ةيروص ةلمح دادبتسالا ةطلس نشت اهنيحو

 فدنعو دادبتسا نم هسرامت ام نأو ؛عمتجملا ةيامح ىلع ةرداق اهنأب ءاحيإلل اهدارفأ ضعبل ةينلع ةيدسج

 تاباصععلا كلت ءاسؤر رخدت هسفن تقولا ينو ,نوناقلا ىلع نيجراخلا دض لعف در ىوس ودعي ال

 .دودحم ريغ ًادمأ اهتطلس زيزعت لجأ نم عمتجملا دض ىرخأ ةرذق تامهم ذيفنتل .ىرخأ تابسانمل

 ؛عسمتجملا زازتبال دادبتسالا ةطلس اهيلإ أجلت يتلا ةسيسخلا بيلاسألا دحأ يه كلت

 يفسعتلا اهجهني لوبقلا ىلع هرابجإو هيلع تارايخلا صيلقت لالخ نم يرسق وحن ىلع هعاضخإو

 .!هل نامألا ريفوت لباقم ملاظلاو

 ةزهجأ فعض وأ «نوناقلا ةطلس بايغ لظ يف رثكأ ةمظنملا ةميرجلا تاباصع رود مظاعتيو

 ىضوفلا معت ةجيتنلابو .عمتجملا لخاد تاطلسلا ددعت ىلإ يدؤي ام ءاهداسف وأ ةيعمقلا ةطلسلا

 .ةمظنملا ةميرجلا تاباصع عم هجول ًاهجو عمتجملا عضت ةذاشلا ةينمألا ةلاحلا هذهو .نمألا لتخيو

 يمانت ىلإ يدؤي ام ءاهسفن نع عافدلل داضملا فنعلا مادختسا ىلإ عمتجملا تائتف ضعب أجلتو

 يئفتل ةمئالملا ةئيبلا قلخيو .فيعضلا ةطلسلا ءادأو ةمظنملا ةميرجلا تاباصع دض داضملا دقحلا ةلاح

 .عمتجملا دارفأ نيب يناودعلا كولسلا

 ضعب فرصت يف دسجتي .رشؤم ًامود حماجلا كولسلا نأ )[يزاجح ىفطصم) دقتعي
 ةيناودعو بارطضا نم عمتجملا ةينب يف ًاينطاب نمكي ام ىلع ةلالدلل نوناقلا نع نيجراخلا صاخشألا

 فنعلا راجفنا لامتحا داز ةحناجلا تافرصتلا مجح داز |ملكو .ةنيعم فورظ يف راجفنالل ةلباق ةنماك

 .(يقيقح قزأمب رمت عمتجملا ةينب يف ةنماكلا ةمزألا نأل ءربكأ وحن ىلع

 عفاود ىلإ هطيحم لوطت ةيناودع نم اهنم جتني امو روهقملا ناسنإلل دقحلا ةلاح عاجرإ نكمي ال

 اهنزاوت لالتخا ببسب ةيسفنلا هتلاح روهدت ىلإ لب «ناويحلا نود ناسنإلا اهب صتخي ؛ةبلك ةيجولويب

 .ةيعاتجالا طوغضلل اهتمواقم فعضو
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 ناويحلا ملاع يف اهدنسي ام اهل سيل ناسنإلا ىدل دقحلا ةلاح يمانت ءارو ةنماكلا بابسألا نإ

 نم ولخت ال اهنكل .دقحلا يمانتل ًارثأ كرتت ال ىرخأ عفاود ىلإ دوعي تاناويحلا نيب سفانتلا نأل

 اهتاذ ةعومجملا دارفأ نيب ةيناودعلا كلت ىشالتتو «ةيعيبطلا رئازغلا ةيبلت يف سفانتلا ببسب ةيناودع

 .يوقلا فرطلل فيعضلا فرطلا عوضخ لاح

 زيميام مهأ وهدقحلا نإ ):ًالئاق ناويحلاو ناسنإلا ةيناودع نيب قرافلا (ينينوطنأ] فصي

 ةجرد ىلإ ًادبأ لصتال امك ؛تاناويحلا نيب دقح كانه سيلف «ناويحلا ةيناودع نم ناسنإلا ةيناودع

 .(ةصاخ ةيسفن ةلاح ىلإ لصتل ةيجولويبلا اهدودح زواجتت ةيناودع وه دقحلاف «ناسنإلا دنع ةيلالغتسالا

 رهقلا ةلاحك دقحلا تاببسمل ًاثاثتجا عمتجملا دارفأ نيب ةيناودعلا ةدح ضيفخت بلطتي

 .رقفلاو لهجلاو ةيمألا ةحفاكم ىلإ ةفاضإ ,ةروهقملا تاعمتجملا يف ناسنإلا هل ضرعتي امو .فسعتلاو

 ةيناسنإلا ريغ لالغتسالا ةلاح نم ةجتانلاو عمتجملا دارفأ نيب ةيعيبطلا ريغ ةيقبطلا قراوفلا ةلازإو

 .ةقوحسملا تائفلل

 ءوجللاو دقحلاو ةيهاركلا تاغوسم عازتناب ليفك عمتجملا يف ةاواسملاو ةلادعلا ةدايس نإ

 نوناقلا ضرفت .ةلداعو ةيوق ةطلس بلطتي رمألا اذهو «ةبلتسملا تاذلا قيقحتل ةيناودعلاو فنعلل

 .هحلاصمل ةيعار ةلودلاب نطاوملا ةقث ديعتو «ءانثتسا نود عمتجملا تائف لك ىلع

 روهقملا ناسنإلا ةيجولوكيس

 يف هقافخإب قلعتي ام اهنم .هطيحم عم هتافرصتو درفلا كولس يف ريثأتلا يف ةديدع لماوع مهسن

 عمتجملا ليمحتو .راسكنالاو ةبيخلاب روعش هيدل دلوتيف «هتاذ قيقحتل يعامتجالا سفانتلا ضوخ

 .طيحملا دض هكولسو هتافرصت لمجم ىلع كلذ سكعني مث نمو «يتاذلا هقافخإ بابسأ

 اهدودح نع جرخت مل نإ ةيوس ةيزيرغ ةلاح تاذلا قيقحتل عمتجملا دارفأ نيب سفانتلاو

 ىلعو تاذلا قيقحنل ًاجهن ةعورشملا ريغ بيلاسألا ذختت ةيوس ريغ ةلاح ىلإ لوحتتو :ةضرتفملا
 .نيرخآلا باسح

 امك عممتجملا يف حاجنلاو تابغرلا قيقحتو يوسلا لعفلل ةمظنملا ةادألا يرشبلا لقعلا دعيو

 .ةعورشم ريغ قرطب حلاصملا قيقحتل ةيعاسلا تاذلل ةيوسلا ريغ تابغرلا يف مكحتي
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 ام «ةيوسلا ريغ تافرصتلا نم ٌدحلل ٍفاك ريغ تاذلا ين لقعلا مكحت نإف هسفن تقولا ينو

 .ةيناسنإلا تاذلل ةيوسلا ريغ عزاونلاو تابغرلا يف مكحتلل ةمارص رثكأ ًاماظن بلطتب

 ريغ قرطب تاذلا قيقحتل ةيوسلا ريغ تافرصتلا نم ّدحلل ساسألا عدارلا نوناقلا دعيو

 ىلع هساكعناو تاذلا قيقحت يف قافخإلا تاببسم عسوم وحن ىلع هاندأ رواحملا ثحبت .ةعورشم

 ريثأت ىدمو «تاذلل ةيوسلا ريغ تافرصتتلاو تايكولسلا ىلع ةرطيسلا ةيفيكو «عمتجملاو درفلا

 :ةروهقملا ناسنإلا ةيجول وكيس يف دادبتسالا

 :تاذلا قيقحتن يف قافخإلا-الوأ

 لجأ نم ةددعتم روصب اهدوجو نع ريبعتلل ةيعاسلا ةيناسنإلا تانايكلا نم عمتجملا فلأتي

 .عمتجملاو هتاذ نايكلا نيب ةددعتملا رصاوألا قلخل ,يعامتجالا كارحلا ةيلمع يف ةمهاسملا

 ىلعو .يعامتجالا كارحلا يف ةلاعفلا ةمهاسملا يف درفلل دوشنملا رودلا قيقحت ىلإ يدؤي هتاذ اذهو

 .يعامتجالا كارلا يف ةمهاسملا ةحسف لقتو ؛عمتجملا نيبو هنيب رصاوألا فعضت كلذ نم سكعلا

 .هتيمهأ ةلآضب ساسحإلاو ةلزعلاو طابحإلا نم ةلاحب باصي ذئنيحو

 ين امل رود داجينإ وأ .تاذلا قيقحت نع اهقيعيو ةنونيكلا لوطي امو قافخإلاب ساسحإلا اذه

 رخن ىلع لمعيو بنذلاب ًاروعش دلوي ,ةسفانملا ضوخ نع زجعلا وأ ةسفانملا مادتحا ةجيتن عمتجملا

 .عمتجلملا دارفأ دض ةيناودعلا نم ةلاح ىلإ ًايجيردت لوحتتف دسحلاو دقحلا وحن رثكأ اهعفديو ؛تاذلا

 مادختساو سيلدتلاو عادخلا بيلاسأ راكتبا ىلإ أجلي دقو ؛هطيحم دض ةيناودعب درفلا فرصتي اهنيحو

 .جراخلا وحن اهدرطل ةنماكلا ةيبلسلا هتانحش غيرفت لجأ نم عمتجملا دارفأ دض فنعلا

 ةميق ىلإ لوصولا ين قافخإلا ,تاذلا قيقحت يف قافخإلا نأ )[يزاجح ىفطصم)] دقتعي

 هذه .راكنإلاو تبكلل ةيلباق اهلقأو سفنلل ًاماليإ بنذلا رعاشم دشأ دلوي .هانعم دوجولا يطعت ةيتاذ

 لصت امدنعو ؛يلخادلا اهمكارت رادقمب ًايجيردت اهتأطو دادزت ةديدش ةيناودع رجفت اهتاذ رعاشملا

 دح ىلإ لصتل ءاهميطحتو تاذلا ىلإ دادترالا زواجتي فيرصت .نم اهل دبال .دحلا اذه ىلإ ةيناودعلا

 .(نيرخآلا ىلع طاقسإلا
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 ريغ عئاقولاو ثادحألاو بيذاكألا قالتخاو مهولا نم ةلاح تاذلا قيقحت يف قافخإلا دلوي

 ىلع رداق ريغ عمتجملا نإو ؛عمتجملا يف هرود ةيم“أب نيرخآلل بذاكلا ءاحيإلا لجأ نم ةحيحص

 . يعامتجالا كارح ا ةلداعم يف ًابعص مقر لكشي هنإ لب ؛هنود لاعفلا كارحلا

 «نيرخآلا دض يريتسه وحن ىلع رجفني هلعجت .هئاعدا فيز ةيرعتو قئاقحلاب هتفشاكمو

 يمانت ىلإ ًاقحال يدؤي ام ؛عمتجملا يف يمهولا هرود عازتنال ىعسي نم كانه نأ يعولا مدع يف هداقتعال

 ديحولا هنأو اهنوقحتسي ال راودأ ىلع هل نيسفانم مهّدعب مهنم ماقتنالاو ةيهاركلاو دقحلا عزاون

 .عمتجملا يف رودلا اذه ءادأل لهؤملا

 دقحلاو دسحلا نم تالاح ىلإ عمتجملا ين ةرحلا ةسفانملا يدؤت ام ةداع هنأ )[وسور) ىري

 .ةيعامتجا ةناكمب اوظحيل ةفلاخملا لامعألا ضعب ةيدأت ىلإ مهضعب عفدت ةلاحلا هذهو .فئازلا عادخلاو

 .(عمتجملا يف مهل نيسفانملا نم ماقتنالاو دقحلا نم عزاون مهيدل دلوتت اوقفخأ نإف

 ةسفانملا سسأو ريياعملا محازنتو تاذلا قيقحتل .ةسفانملا ةدح ةيبرغلا تاعمتجملا يف دادزت

 راودألا يف ةرحلا ةسفانملا ةرئاد نم دارفألا نم ديدعلا جورخ ىلإ يدؤي ام «عمتجملا ين ام رود لالتحال

 ضرتفملا هردقل ملستسي رخآلا مسقلاو «ةيشماه راودأ ءادأل مهنم ًاريبك ًاسق عفدي مث نمو ةيساسألا

 . يعامتجالا كارحلا يف ةيئزجلا ةمهاسملاب

 ضوخ يف نهولاو زجعلا نم ةلاحب باصيو «مالستسالا ةلاح ضفري نم كانه نكلو

 .ةددعتم قرطبو عمتجملا نم ماقتنالا ىلع مدقي دقو .هيدل دسحلاو دقحلا مكارتيف «ةسفانملا

 ةيساسألا راودألا لالتحال ةفلختملا تاعمتجملا يف ةسفانملا ةدح لقت كلذ نم سكعلا ىلعو

 .ةيرادإلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ميقلا ةموظنم فالتخاو ةرحلا ةسفانملا ريياعم مادعنا ببسب

 ةيناسنإلا زئارغلا ىدحإ اهمأل ؛عمتجملا يف ةيوس ةلاح هتاذ قيقحتل درفلا يعس نإف ًامومع

 ةيضرم ةلاح دلون قافخإلا ةلاح نكلو .يعامتجالا كارحلا يف ةنونيكلل رود داجيإو تابغرلا ةيبلتل

 .عمتجملا تائف لك ىلع امنإو «هتاذ درفلا ىلع سيل ةيبلسلا اهتاساكعنا اه ةيسفن

 .مكحتلا ماظنب ًايناذ ًالالتخخا ينعي ةيوسلا ريغ ةلاحلا ىلإ ةيوسلا ةلاح لا نم ةزيرغلا لوحت نإ

 ةيناكمإ نيب نزاوتلا ققحي ةيعيبطلا زئارغلا يف مكحتلاو ,ناسنإلا كولس نم مظني امو ءيرشبلا لقعلا

 .ةيعامتجالا ميقلل ةيفانم بيلاسأ ىلإ ءوجللا نود نم اهققحت ةيناكمإو «تابغرلا ةيبلت
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 نم هتاجاح عابشإو هتابغر قيقحتل ًاعفدنم درفلا لعجت زئارغلا تناك اذإ هنأ )[زبوه) دقتعي

 مهضعب مادطصاو مهحلاصم براضت ىلإ كلذ دوقي ؛مهتاجاح وأ نيرخآلا تابغرب أبعي نأ نود

 «نيرخآلا عم هتالكشم لح قيرط ىلإ هدشريو هعشجو ناسنإلا ةعيبط بذب لقعلاو .رخآلا مهضعبب
 .(نحاطتلاو مداصتلا ىلإ ةجاحلا نود نم

 طبضل هيلع ليوعتلا نكمي ال ناسنإلل يزيرغلا لعفلا يف مكحتلا ساسأ لقعلا نأ عمو

 عيمجل اهسفن ةيمكحتلا ةيلآلا كلتمت ال اى ةئفاكتم تسيل ةيرشبلا لوقعلا نأل ,يزيرغلا كولسلا

 نإف هيلعو .فنعلا مادختساو ماقتنالاو دسحلاو دقحلا تالاح يمانت رسفي ام اذهو «عمتجملا دارفأ

 عدار ماظن ضرف ىلع هدحو رداق ريغ هنكل ءرشبلل يزيرغلا كولسلا ين مكحتلا يف هتيمهأ عم لقعلا

 .نيرخآلا ىلع تازواجتلا. نم ٌدحلل

 ةايح مظني يذلا عدارلا نوناقلا وهو الأ يلقعلا مكحتلل ًايزاوم رخآ ًاماظن رمألا بلطتي اذل

 ماظن نم ةتلفنملا تابغرلا قيقحتل ةيعاسلا ةيزيرغلا تازواجتلا نم دحيو قوقحلا ظفحيو ءرشبلا

 .نيرخآلا باسح ىلع فعلا مكحتلا

 لالخ نم زئارغلا يف مكحتلل ,يلقعلا لعفلا ميظنتل نامألا مص عدارلا نوناقلا لكشيو

 قيقحتل يوسلا ريغ مهيعس وأ ةيزيرغلا مهتاهجوت ضرفل نيعاسلا ىلع ةمراص تابوقع ضرف

 .عمتجملا دارفأ باسح ىلعو تاذلا

 :راوحلا ليس مادعنا-ًايناث

 ىرجم ريغت .طوغضلا نم نيعون روهقملا عمتجملا يف ةماعلا هتايح مضخ يف ناسنإلا هجاوي

 هطيحم عم هتافرصتو هكولس لمجم ىلع كلذ سكعنيو ءرخآ ملاع ىلإ ملاع نم هلقنتو .ًالماك هتايح

 .ماعلاو صاخلا

 صخعش نم هتاببسم فلتختو :ةصاخلا هتايحو هتأشن فورظب قلعتي يسفن لوألا طغضلا

 فنعلاو رهقلا ةلاح ببسب روهقملا عمتجملا ءانبأ ةيبلاغ هيناعت .يعاتجا طغض يناثلا طغضلاو ءرخآل

 .مهئالوو مهتافرصتو مهكولس يف مكحتلل دادبتسالا ةطلس نم مهيلع طلسملا

 .دارفألل ةصاخلا تالكشملا سردي لوألا نأ ين عامتجالا ملعو سفنلا ملع نيب قرفلا نمكي

 .عمتجملا يف ةماعلا تافرصتلاو تايكولسلا ةساردب صتخمي ٍناثلاو
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 ةيوق تارشؤم كانه نكلو «ةيسفن ًاضارمأ نوناعي عمتجملا ءانبأ لك نأ تبغي ام كانه سيلو

 ةجيتن مهكولسو مهتافرصت مكحت ةلماشو ةماع ةيعامتجا ًاضارمأ نوناعي عمتجملا ءانبأ لك نأ ىلع

 .ةليوط ةدم باهرإلاو فنعلل مهتهجاوم

 حوضوب هسكعتو ةرمدم امهراثآ حبصت يعامتجالاو يسفنلا ضرملا يتلاح مزالت دنعو

 ىدمو درفلا ةردق فالتخاب .رثأتلا ةجرد فلتختو «عمتجملا دض هكولسو روهقملا ناسنإلا تافرصت

 .ةيعامتجالاو ةيسفنلا طوغضلا لمجمل هتباجتسا

 سكمنيو «ةيئادعلاو نمزملا عادصلاو رتوتلاو قلقلا ضارعأ ًامومع روهقملا ناسنإلا يناعي

 دادبتسالاو رهقلا لالخ نم هتيناسنإ تخسم يذلا ناسنإلاف .هتافرصتو هكولس لمحم ىلع كلذ

 نأ نكميو ةوق هنم لقأ مه نم عم ةصاخ «نيرخآلا دض ةيناسنإلا نم ٍلاخو داضم كولسب فرصتي

 نعذيو عضخم هنإف سكعلابو .هسفن طلستملا عم ةيرورضلا ةوقلا هكالتما لاح هتاذ كولسلا سراعب

 .يوقلا ناسنإلل

 هنكمي ال ةلحفتسمو ةمزالتم ةيعامتجاو ةيسفن ضارمأ نم هيناعي امو روهقملا ناسنإلا نإ

 رخآلا ضفريو «شاقنلا ةدح ديازن عم رمتسم وحن ىلع هتوص عفتريو ئداه راوح يف رارمتسالا

 عروتي الو ةنميهو فنع ةلاح نع ههجوو هيدي ةكرحو ةينآلا هتالاعفنا منتو .يأرلا يف فالخلا درجمل

 .رخآلا تاكسإل هتالضع مادختسا نع

 ):ًالئاق ةشقانملاو راوحلا ءانثأ يف هتافرصتو روهقملا ناسنإلا كولس [يزاجح ىفطصمإ) فصي

 .مهافتلا ةيناكمإ مادعناب سحي ام ناعرسف «ئداه راوح يف رارمتسالا نم روهقملا ناسنإلا نكمتي ال

 ديدهتلا ىلإ لوحتي مث «بابسلا طاهنأ نم ًاطمن راوحلا ذخأيو «لاعفنالا نم ةجوم هتريصب ىشغتف

 ةلوهسب حالسلا وأ تالضعلا مادختساب يدحلا هطمن ذخأيل ؛كابتشالا نم ةلاح ىلإ لصي كلذ دعبو

 .(بضغلا نم ةروث ين ةلهذم

 نامي هلعجت روهقملا ناسنإلا مزالب يذلا عقاولا رييغت ةيناكمإ نم نهولاو زجعلا ةلاح نإ

 سفانتلا ضوخ يف قافخإلا نم ةيشخلا هعفدتو «تاذلا قيقحت ىلع ةردقلا مدعو سأيلاو طابحإلا

 لوؤسملا هنوك .عمتجملا دض ةيهاركلاو دقحلا يف هسجاوه مظاعتتو راسكنالاو ةبيخلا ىلإ يعامتجالا

 .هتميزه نع رشابملا
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 هكولس ىلع تفط روهقملاو طبحملا ناسنإلا ىدل ةيهاركلاو دقحلا سجاوه تداز املكو

 مهلامعأ يف حاجنلل نيققحملا ًاديدحتو هب نيطيحملا دارفألا دض دادبتسالاو فنعلا نم طاهنأ هتافرصتو

 .ةموزهملا هتاذل رابتعالا درل عيمجلا ىلع قافخإلا ةلاح طاقسإل يعولا دودح نع ةجراخ ةلواحم مهءاوذو

 عم شاقنلا بحاصي امو رشابملا ريغو رشابملا فنعلاو ديدهتلاب ةبوحصملا تالاعفنالا نإ

 .فلاخملا يأرلل ضفرلا ةلاح نع يعولا مدع يف ريبعت يه ًايعاتجاو ًايسفن ضيرملاو روهقملا ناسنإلا

 .هتاذ ةردق نم ّطحلل ةيعاسلا يعامتجالا ضفرلاو ميجحتلا ةلاحب قيمعلا هساسحإل

 خوضرلا نود نم «ةبقطنم ةجيتن ىلإ ل وصولا راوحلاو ةشقانملا نم راطإلا اذه يف لبحتتسي

 فرطلا ىلع ًاقحام ًاراصتنا ققح هنأ يعولا مدع يف دقتعي هلعجنو ًاريثك هدعست ةجيتنلا هذهو .هل مالستسالاو

 .عمتجملا يف سفانتلا ضوخ ىلع ةرداقلا ريغو ةموزهملا هتاذ قيقحتب بذاك ساسحإ هيدل دلوتيو .رخآلا

 نع ريبعت هنإ ):ًالئاق ناشرطلا راوح شاقنلا نم عونلا اذه ىلع (يزاجح ىفطصم) قلطي

 درج ىلإ رخآلا لوحت يتلا ةطرفملا تالاعفنالا تاذ .ةيتاذلا ىلع ءافكناو لعافتلا ةقالعل رايبنا ةلاح

 ديزم وحن ًايدعاصت ماصخو خارص ىلإ شاقنلا لوحتيو .يصخشلا فده ا ىلإ لوصولا قوعت ةبقع

 وحن روهدتلا ريسيو .بابسلا نم ةلاح ىلإ خارصلا لوحتيو ءقطنملا رايبناو ةقالعلا روهدت نم

 .(عانقإلا ةلاح قافخإ دعب عاضخإلاو ةوقلا ةغل «ةيكارحلا ةغللا مادختسا

 يف ببستلا مدعل ضارتعا نود نم هئارآ ىلع ةقفاوملاو .هعم شاقنلا ضوخ مدع لضفُيو

 .نيرخآلا دض هيدل دقحلاو ةيناودعلا ةلاح ديعصت مث نمو ًايسفن هئاذيإ

 سركيو «تاذلا ىلع ءاوطنالا نم ةلاح هل بيسي كلذ نأل .هشيمب وأ هلهاجت مدع بجي امك

 ىلإ رظني هلعجيو «هتنونيك ردق نم طحلاو هتميزه ىلع رشابملا لوؤسملا هنوك عمتجملا دض ءادع هتاذ يف

 .مهتئيشمل هعاضخإل هلالذإو هميطحت ىلع نيقفتمو نيئطاوتم ءادعأ مهنوك عمتجملا دارفأ لك

 ىفشي نأ نكمي مث نمو .نيصتخملا نم ةدعاسملا بلط لالخ نم ةيسفنلا ضارمألا ةجلاعم نكمي

 .يسفنلا بطلا عم ًايباجيإ ىطاعتتو .رمألا اذهل ةيرورضلا ةيانعلا ةيبرغلا تاعمتجملا يلونو ءضيرملا اهنم
 عممتجملا يف رود هل سيل يسفنلا بطلا نإف ةفلختملا تاعمتجملا يف كلذ نم سكعلا ىلعو

 باقعلاو برضلا بيلاسأ نم هذختت امو ؛ةيوسلا ريغ ةيبرتلاو ةيعيبطلا ريغ ةأشنلا فورظ ببسب

 .مهتيبرتو مهميوقتل ًاليبس لافطألل مراصلا
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 ةايحلا لصافم لك يف ةيعامتجالا تاحالصإلا نم ةلسلس ىلإ ةروهقملا تاعمتجملا جاتحت

 .لهجلاو رقفلاو رهقلاو فنعلا تاببسم ثاثتجال

 ءعمتجملا باصأ امو داهطضالاو رهقلا ةدم ىلع ديزت ةليوط ةرتف قرغتسي رمألا اذهو

 ذاقنإ لجأ نم لجألا ةليوطو ةريصسق جمارب نودععي «عمتجملا نوؤشب نيصتخم ءاملع فارشإبو

 .حماستلاو بحلا ميهافم عرزو يعولا مدع ين ةسورغملا داضملا فنعلاو فنعلا نثارب نم عمتجملا

 ةيلمع يف ةيباجيإلا ةكراشملل تاذلا قيقحتل صرفلاو ريبعتلا ةيرح ةيطارقميدلا ءاوجألا رفوت
 .دقحلاو ةيهاركلا هجوأ نم ّدحلل عمتجملاو درفلا نيب تالصلا قثوتو .يعامتجالا مدقتلاو ءانبلا

 ةروهقملا تاعمتجمل ا يف ميقلا ةموظنم رايهنا تاببسم
 دارفأ كولس يف مكحتت يتلا ةينيدلاو ةيعاتجالا ميقلا ةمومظنم رايهنال ةديدع تاببسم كانه

 ضراسعتت ميق اهناكم لحتو ,مهنيب يف ةقالعلا رصاوأ فعضت اهنود نمو مهتافرصتو عمتجملا

 .ًايخيرات ةلكشتملا ةيعامتجالا ميقلا ةموظنمو

 ىتش روصب ةيئاذغلا تاجاحلا ريفوتل سفانتلا ةلاح عجشت عمتجملا يف رقفلا رهاظم نإ

 اهنكل «ةيعامتجالا ميقلا نم ريثكلا عم ءاذغلا ىلع لوصحلا قرط ضراعتت دقو ةايحلا ىلع ظافحلل

 .ةديدجلا ميقلا ةدايس لظ يف ةعورشم دعت

 ةيئاذغلا تاجاحلا ريفوتل لمعلا صرف نع ثحبلل ةلئاعلا دارفأ عيمج عوجلاو رقفلا عفدي

 ءعمتجملا يف لهجلا يشفت ىلإ يدؤي ام .ميلعتلاو ةساردلا نع مهفارصنا باسح ىلع كلذ يرجيو

 ةيوسلا ريغ ميقلا نم ريثكلا اهالخ نم برستت ءيحورلا ماظنلا يف ًاغارف قلخت ةديدجلا ةفآلا كلتو

 .عمتجملا داسفإ ىلع لمعت يتلا

 نيذلا «ةيسايسلا ةطلسلا ىلع عمتجملا يف عاقلا رصانع ةنميبب يعامتجالا داسفلا ةلاح مظاعتتو

 دارفأ نيب ةيوسلا ريغ تافرصتلاو لهجلا رهاظم دوستو «ةلودلا لصافم عيمج يف داسفلا نورشني

 .يعامتجالا ملظلاو رهقلا نم تالاحب ٌةبوحصم عمتجملا

 نم جتني امو .يعامتجالا داسفإلاو ملظلاو لهجلاو رقفلا تالاح هاندأ رواحملا شقانت

 دادبتسالا ةطلس تاسراممب يهامتلا نم اعون عمتجملا دارفأ اهجهتني ةيوس ريغ تايكولسو تافرصت

 :عمتجملا يف عاقلا رصانع نم ةفلؤملا
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 :عمتجملا يف لهجلاو رقفلا ىشفت -الوأ

 رسحنا رقفلا لاز [ثيحو ءلهجلا ىشفت رقفلا لح ا(منيأف ؛لهجلاو رقفلا نيب مزالت ةقالع كانه

 ءاذغلا نم هتجاح ريفوت اهتمدقم يف يتأيو «ةعيبطلا هزئارغ قيقحت ناسنإلل لغاشلا لغشلا نإ ءلهجلا

 .ةايحلا يف هتريسم لصاويل

 ةيتاذلا هميق ةموظنم باصتو هريكفت لطعتي .هموي توق ريفوت لبس ههجو يف قلغنت امدنعو

 ريفوتل عمتجملا ميق عم ةضراعتمو ةديدج لبس نع ثحبلل هتاذ يف رشلا سجاوه ومنتو .بطعلاب

 هب يهتنيو عمتجملا باسح ىلع ديزملل ىعسي ؛ةعورشملا ريغ لبُسلاب ديري ام لانيو «ءاذغلا نم هتجاح

 .ةميرجلا ملاع ىلإ رمألا

 فعضتو .باغلا ةعيرش ةيبصع همكحتو هميق نع ًايجيردت عئاجلا بعشلا ىلختي اذكهو

 عفاود نأل ءاهل لاثتمالاو حالصإلا تاوعد ًاعفن هعم يدجتالو .هدارفأ نيب ةينماضتلا ةقالعلا رصاوأ

 نالطعي رقفلاو عوجلاف ءاهتاذ ميسقلل لاشتمالاو حالصإلا تاوعد نم ًاريثك ربكأ يه اهنع داعتبالا

 .ناسنإلا ىدل .لقعلا «مكحتلا ةموظنم

 ميقلاب مازتلالا عئاج بعش نم رظتنت ال ) :ًالئاق ةمزالنملا ةقالعلا كلت نع [سويشنم) ربعي

 .(ايلعلا لثملاو

 ميقلاب رفكلل ناتادأ امه لب .بسحف ةيعاتجالا ميقلا فاعضإل نيتادأ اسيل رقفلاو عوجلا نإ

 نإف عمتجملل ةيقالخألا ةموظنملا لكشت ؛ةيعامتجالاو ةيحورلا ميقلا تناك اذإف «ةيعامتجالاو ةيحورلا

 .عمتجملا يف فنعلاو ىضوفلا ةعاشإ يف ببستي اهلالحنا

 عمتجملا يف رارقتسالاو نمألا بابتتسا فنعلاو ىضوفلا ةلاح ثاثتجال ةيرهقلا بيلاسألا ققحت ال

 كلذ قفارتي نأ بجيو .هتينب نم اهثاثتجاو رقفلاو عوجلا تاببسم نع ثحبلا بجي امنإو ءال دوشنملا ىعسملا

 .يعامتجالا نمألاو مالسلا لالحإل «ةيعامتجالاو ةيحورلا ميقلا ةيمهأب ةلماش ةبعوت ةلمح عم

 لاق .دلب ىلإ رقفلا بهذ اذإ ):ًالئاق رفكلاو رقفلا نيب ةقالعلا نع [يرافغلا رذ وبأ) دعو

50 



 ليطعت ىلع لمعت ةديدجلا ةفآلا هذهو .عمتجملا يف لهجلا يشفت ىلإ ليبسلا رقفلاو عوجلا دهمي امك

 ةجبتن هدارفأ نيب رصاوألا تفعض عمتجملا يف لهجلا نأش مظاعت |ملكف .يعامتجالا روطتلاو مدقتلا لبس

 ةموظنملا كرادم حتف يف مهسيو .لهجلا درطي ميلعتلا نأل «ةيعاتجالاو ةيحورلا ميقلا ةموظنم ككفتل

 .عمتجملا ميقل ةيفانملا تافرصتلاو تايكولسلا يف مكحتلل ساسألا رصنعلا .ناسنإلل ةيلقعلا

 ةموظنم يقترتل «ةفرعملا مولع رشنو لهجلا ةحفاكم ىلإ ةيوامسلا تانايدلا مظعم وعدت كلذل

 ىلع فرعتلاو ءرشلاو ريخلا ميق نيب زييمتلا ىلع ةردقلا اه نوكيو «ىلعأ بتارم ىلإ ةيلقعلا ناسنإلا

 .ةيناسنإلا تاهجوتلا مدخي اهب اهب مازتلالاو ةيحورلا ميقلا ةيهام ىلع ربكأ وحن

 .(سانلا ةلماعمو قلخلاو نيدلا يف صقن لهجلا نأ ( قداصلا رفعجإ مامإلا ىري

 ءرشلا نماكم زيفحتو ةنونيكلا يف ريخلا نماكم ليطعتو تاذلا رخن ىلع لهجلا لمعيو

 باسح ىلعو اهلاقع نم ةتلفنملا تابغرلا قيقحتل ديحولا ليبسلا نوكتل ءرشلا عزاونل نانعلا قالطإو

 . عمتجملا دارفأ ةيقب

 رشلا عزاون يمانت دنعو «ةيناسنإلا تاذلا يف ةنماكلا رشلا عزاونل ساسألا زفحملا وه لهجلاو

 يف ًاغارف لهجلا قلخيو .جراخلا ىلإ درطُت ملام تاذلاب رارضإلا ىلع لمعت ريبك وحن ىلع تاذلا يف

 .رشلا ميق نم اهتاهجون لهنتل قيرطلا دهميو ةيعامتجالا ميقلا ةموظنم نم همكحي امو يحورلا ماظنلا

 .(؟سفنلا ماظن يف ًاغارف ةقامح او لهجلا سيلأ )[طارقس) لءاستيو

 الو ؛عمتجملا دارفأ عم اهلماعت يف رشلا ميق ىلإ مكتحت , اهتافرصتو ةلهاجلا تاذلا كولس نإ

 لوطيل ةءاسإلاو روجفلاو يدعنلاب لثمتملا اهرش بحسني امنإو ءاهتاذ ةنونيكلا ىلع اهررض رصتقي

 . عمتجملا دارفأ ةيقب

 بحسني |منإو ءاهتاذ تاعمتجملا ىلع ةريقفلا تاعمتجملا يف يشفتملا لهجلا ررض رصتعقياالو

 ماقتنالل باهرإلاو فارحنالا طانأ لك ومنل ةمئالملا ةئيبلا اهنأل «ةملاسملا ىرخألا تاعمتجملا لوطيل

 اهب تينم امو تاراسخلاو تاراسكنالا لك نع ةيلوؤسملا اهليمحتو ةملاسملا تاعمتجملا نم

 .ةريقفلا تاعمتحملا
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 امأ .بشخلا لطعي سوسلاو ,حمقلا دسفي نفعلاو ءرصبلا فلتي ىمعلا نأ )[طارقس] دقتعي

 ءيش الف اهتاذ سفنلا رشلا لتقي مل اذإو .لهجلاو نبجلاو روجفلاو يدعتلا وهف ءلاضعلا سفنلا ءاد

 .(اهلتق ىلع رداق رخآ

 تاسعمتجملا يف لهجلاو رقفلا تاببسم ثاشتجال ةدعاسملا ميدقت يلودلا عمتجملا ىلع بجي

 هعاونأ عيمجب فنعلا ذبنو ةبحملاو حماستلا ميهافم عرزو .يم اعلا رارقتسالا ىلع ظافحلل ةفلختملا

 .ةيناسنإلا ةراضحلا دفر يف ةيلاعفب مهاستل .باهرإلا نئارب نم اهذاقنإل

 :عمتجملاو ةطلسلا ىلع عاقلا رصانع ةنميه -ايناث

 ليهجتلاو ةيمألاو رقفلا تالاح ةاغطلا مكح تحت ةحزارلاو ةفلختملا تاعمتجملا يناعت

 تانوكم لمجمل خسفتلاو طاطحنالاو رقهقتلا نم ط|نأ نع تالاحلا كلت ترفسأو «ملظلاو داهطضالاو

 ةلاح اهيدل قلخو ءاهتايح ةريسم روطت ةلسلس يف قيمع خرشو للخ ثودح ىلإ ىدأ ام ,يعامتجالا اهئانب

 .ةيئادبلا ةشيعملا لبُسو تاداعو ميق نم هلمحي |ب ميدقلا خيراتلا قمع وحن دادترالا نم

 ماكحإل ةاغطلا ةطلس هتضرف ميدقلا خيراتلا قمع وحن عمتجملل يرسقلا دادترالا اذه

 لهس حبصأ عمتجملا ىدل يعولا ىوتسم لق املكف «تاعمتجملا كلت ىلع ًاليوط ًادمأ اهترطيس

 ةريتو تدازو .مكاحلا نم فوخلاو ةينودلاو عونخلا ميق هنادجو يف تمكارتو .مكحتلاو دايقنالا

 ةحلصمل هيدل ةينيدلاو ةيقالخألا ميقلا ةموظنم لالحمضا ةجيتن .هدارفأ نيب بلسلاو ءادتعالاو رشلا

 .ميدقلا خيراتلا قمع يف ةيئادبلا تاعمتجملا ميق

 عاعرلا نم تاعومجم هيف مكحتت .ةرحانتملا تائفلا نم ةعومجم ىلإ عمتجملا اذه لوحتي ذئنيح

 فنعلاو ىذألاب لاغيإلا لجأ نم «ةيغاطلا كولسب يهامتلا وأ ةاغطلا ةطلسل اهئالوب نيدت جمه لاو

 .ةضراعملا عاونأ نم عون يأ ءادبإ نود نمو ةلماكلا ةرطيسلل اهعاضخإو

 هسفن يف فعضلا نماكم كردي الو .هصئاقن فرعي ال يذلا بعشلا نأ )[يدرولا ىلع) دقتعي

 صبرتملا هودع نم ًارطخ دشأ نوكي .هلخاد ين نماكلا ودعلاو .هئادعأ مامأ ًايوف نوكي نل
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 ةقاطك لمعتو .دادبتسالا فنعلا ميق يئادبلا خيراتلا قمع وحن دترملا عمتجملا تاذ يف خسرتت

 فشعلا تاودأ اهدوقت ,تاطلسلا ددعت ةرهاظ زرت كلذبو «ةيغاطلا طوقس لاح رجفتت ةنماك

 .ةراهنملا ةيغاطلا ةطلس نع عافدلل هتلآو داهطضالاو

 تالاثح نم ةفلؤملا ةيعمقلا هتزهجأل ًارايهنا لاوحألا نم لاح يأب «ةيغاطلا طوقس ينعي ال

 يعامتجالا اهزكرمو اهتازايتما ىلع ظافحلا لجأ نم تيمتست لب ,ضفرت اهنأل هعاعرو عمتجملا

 .عاقلا يف لوألا يعامتجالا اهاوتسم ىلإ ةدوعلا مدعو فيّزملا

 دض اهدادبتساو اهفنع ركرتي لب «ديدجلا ماظنلا دض باهرإلاو فئنعلا مادختسال دمعت اذل

 .ًايعامتجا ةذوبنم اهغأب يعولا مدع يف اهروعشل عمتجملا

 ضرعتو .ةيناث ةطلسل | ىلإ ةدوعلاو ةكرتشملا حلاصملا قيقحتل 23 ةفرطتم رصانع عم فلاحتت دقو

 .ديدجلا ماظنلا ضيوقت لجأ نم رثكأ اهل عفدت ةيجراخ وأ ةيلخاد ةهج يأل راجيإلا مسرب اهتامدخ

 لك عم نوليميو .قعان لك عم نوقعني ؛عاعر جمه مه ءاغوغلا نأ ) (#4ضيلع مامإلا] ىري
 .(اوعفن اوقرفت اذإو اورض اوعمتجا ام اذإ مهنإ حير

 اهنأ ةفلختملا نادلبلا يف ةيعمقلا ةرهجألا رصانع بلغأل يعامتجالا ىوتسملل عباتملا دجي

 نم ةدودحم ريغ تايحالصو تازايتما تحنُم هعاعرو عمتجملا تالاثح نم ةيانعب ةاقتنم رصانع

 .نيئوانملا دض طرفملا فنعلا مادختساو ىذألاب لاغيإلا لجأ نم ةدبتسملا تاطلسلا

 اهنإ لب .بسحف ةدبتسملا ةطلسلا نع عافدلا لجأ نم عاعرلاو تالاثحلا كلت تيمتستال

 .عمتجملا يف ةفيزملا اهتناكمو اهتايحالصو اهتازايتماو اهتاذ نع عافد وه ةطلسلا نع اهعافد نأب رعشت

 ثييح ءاهتاذ ةطلسلا يف ركفت ام رثكأ اهح اصم يف ركفت ءاهتاذ ةيمزقو ةينودلا ةلاح ىلإ ًارظنو

 .عسوأ تايحالصو رثكأ بساكم قيقحتل ةطلسلا ريغ ىرخأ ةهج يأل اهءالو عيبت نأ نكمي

 فرسيو مهراقتحا يف نعمي اذل ءاهتيتاذو عاعرلاو تالاثحلا كلت ةقيقح ةيغاطلا يعي

 تايفصنت ءارجإ ىلإ ىرخأو ةنوآ نيب دمعي دقو «ةطلسلل مهئالو يف كشلا درجمب مهداهطضاب

 .ةيعمقلا هتزهجأ يبستتم فوفص يف فوخلاو بعرلا تب لجأ نم مهنم نيرصقملا قحب ةيدسج
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 ىندأ نم تارشح مه ايراتيلوربلا تالاثح نأ )[سلجنآو سكرامل يعويشلا نايبلا] يف ءاج

 عاضوأو مهتشيعم فورظ نكلو ةكرحلا ىلإ ايراتيلوربلا ةروث مهرجت دق .ميدقلا عمتجملا تاعومجم

 .(ةيعجرلل مهسفنأ عيبل ًادادعتسا رثكأ مهلعجت مهتايح

 ًامادختسا بلطتي اهناكم ةديدج ةطلس لالحإو ةفلختملا تاعمتجملا يف ةاغطلا ةطلس رايها نإ

 ددعت نم ٌدحلل ةمراص تاعيرشت رادصإو .ةيعمقلا اهتزهجأ ىلع ةرطيسلا ماكحإل داضملا فنعلل

 . عمتجملا يف تاطلسلا

 «ةريبك ةروطخ ديدجلا ماظنلا يف ميدقلا ماظنلل عمقلا ةزهجأ رصانع باطقتسا ةيلمع لكشت

 .ميدقلا ماظنلل ةيعرشلا ةثيرولا اهنأب يعولا مدع يف رعشت اهنأل

 لخادلا نم هرخن ىلع لمعتو .ديدجلا ماظنلا ين ىذألا عاقيإل ةصرفلا نيحئتس اهنإف اذل

 نم ىسقأو دشأ فنع مادختساب اهتئيشل ديدج نم عمتجملا عاضخإ مث نمو .هيلع اهتضبق ماكحإل

 .!لبق يذ

 اهلعج ةيغاطلا ةطلسل ةيعمقلا ةزهجألا يف ةديدع تاونس عاعرلاو تالاثحلا كلت لمع نإ

 .عمتجملا دض اهفنعو اهمئارج ةيطغتل نس نوناقلا نإ لب نوناقلا ةطلس نع ةجراخ اهنأب رعشت

 ٌةدهاج ىعسنو .ديدجلا ماظنلا تاعيرشتو دعاوق عم مجسنت نأ لاوحألا نم لاح يأب اهنكميالو

 .عمتجملا ىلع ديدج نم اهتبوطس ضرفو ةديدجلا ةطلسلا يف اهتناكم ةداعتسال لخادلا نم هتينب رخنتل

 ةيسسايس ةروث ىلإ جاتحن ملثم ةيعامتجاو ةيركف ةروث ىلإ جاتحن نحن ) :[يدرولا يلع] لوقي

 ةنطابلا مهوقع يف نمكي ام ىلإ بعشلا دشرت ملام اهتريسم ةروثلا لصاوت نأ نكمي الو ؛ةيداصتقاو

 .(مهتايح ليبس لقرعتو .يعامتجالا مهنايك رخنت ةميدق بساور نم

 نيفقثملاو عامتجالاو سفنلا ءاملع ىلإ ميلعتلاو زبخلا بناج ىلإ ًاليوط ًادمأ ةروهقملا تاعمتجملا جاتحت

 .اهنادجو نم دادبتسالاو فنعلا تاغوسم عازتناو ةيعامتجالاو ةيسفنلا اهتامزأ زواجت ىلع اهتدعاسمل

 يناعي يذلا عمتجملا نكمي الو «نييسايسلا رود نم ربكأ روهقملا عمتجملا يف ءالؤه رود دعيو

 .لبقتسملا وحن مدقتلاو ضوهنلا ةيعامتجاو ةيسفن تامزأو ًادقع يعولا مدع يف
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 عبارلا لصملا

 عمتجملاو ييعرشلا يطلسلا

 عمتجملا يف يسايسلا عارصلا هجوأ

 امو ,دادبتسالاو فنعلا تاءارجإ ىلع درلل ,ةددعتم ةيلاضن بيلاسأ ىلإ ةروهقملا ىوقلا أجلت

 مدختسملا فنعلا ىدمو داهطضالا مجح ىلع ةضراعملا عون فقوتبو ءاهدض ةرهاقلا ىوقلا هسرامت

 ىلع رصتقتل ةضراعملا عاونأ ترسحنا ًاريبك داهطضالاو فنعلا مجح ناك |ملكف ؛ةرهاقلا ىوقلا نم

 .روتسملا باطخلا ةغل

 نع عمقلا ةزهجأ ىخارتت دادبتسالا ةطلس رايبنا ىلع ةيجراخو ةيلخاد تارشؤم زورب دنعو

 ةطلسلا رايبنال ًايشاحت عمتجملا دض طرفملا فنعلاب ةبوحصمو ةعدار تاءارجإ ذامتا

 .ةلءاسملل اهعوضخو

 «ةيملسلا لئاسولاب ,ةطرشلاو ءشيجلا عمقلا ةزهجأ يبستنم ةلاتتسا ىلإ ةروهقملا ىوقلا دمعن

 اهعم يطاعتلاو ةطلسلا نيبو اهنيب مئاقلا عارصلا يف اهدييحتل .دادبتسالا ةطلس نع يلختلا ىلع اهئحل

 يلختلا ىلع اهنم ددع ربكأ عيجشتل ةيفنعلا ءبح اب ةيهاركلا ةهجاوم ءاهتاهجوتل سكاعم بولسأب

 .اهبتاج ىلإ اهبسكو دادبتسالا ةطلس نع

 فعضتو .طقف ةيلخادلا تارشؤملا ىلع دادبتسالا ةطلس رايبنا تارشؤم رصتقنت نيحو

 ضراعملا ينلعلا باطخلاب مسني ءًارياغم ًايلاضن ًابولسأ ةروهقملا ىوقلا ذختت فنعلاو عمقلا تاءارجإ

 ىوقلا نع يلختلا ىلع عمقلا ةزهجأ يبستنم رابجإل فنعلاب ًابوحصم نوكي دقو .ةرهاقلا ىوقلا دض
 ىوقلا دض ةروهقملا ىوقلا اهدمتعت يتلا لاضنلا بيلاسأ ىلع رثكأ ءوضلا طيلستلو «ةرهاقلا

 :هاندأ نيوانعلا يف ثحبلا بجي .ةرهاقلا
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 :روتسملا يسايسلا باطخلا -ألوأ

 ىعسنت ةرهاقلا ىوقلاف ,عمتجملا يف ةروهقملاو ةرهاقلا ىوقلا نيب عارصلا بيلاسأ فلتخت

 نل ةروهقملا ىوقلا نإف لباقملابو ءاهل ةسفانملا ىوقلا فاعضإل ةيفنعلا بيلاسألا لك مادختسال

 ةوقلا نازيم ليدعتل ةعونتم ةيلاضن بيلاسأ مادختسا ىلإ دمعتو .دادبتسالاو رهقلا بيلاسأل ملستست

 ةلاح نع ريبعتلل لخادلا نم مئاقلا ماظنلا رخن ىلع لمعت ثيح «ةطلسلا نيبو اهنيب ئفاكتملا ريغ

 تاسسؤم لخاد يف ءاهلكش ناك ًايأ ,ةرهاقلا ىوقلا تاءارجإ ةلقرع اهنم ؛ةيفخ بيلاسأبو ضفرلا
 «ةلودلا تاسسؤم يف يرادإلا داسفلا رهاظم ةعاشإو نيناوقلا ىلع فافتلالا :لاثملا ليبس ىلع ؛ماظنلا

 .اهريغو ,بئارضلا ليصحت تاءارجإ فاعضإو ؛ىواشرلا يضاقتل سوفنلا فاعض مامأ لاجملا حسفو

 اهنوك ةلودلا تاكلتم ىلع صرحلا ءادبإ مدع اهنم «ةددعتم ًاطامنأ ضفرلا ةيلآ ذخنتو

 نع ريبعتلل ةماعلا ةيمدخلا قفارملل !نكمأ نإ بيرختلاو ءاهفاعضإ بجيو ,ةرهاقلا ىوقلا تاكلتم

 .ةطلسلل ضفرلا ةلاح

 ةعئاشلا ثب لثم ةرهاقلا ةطلسلا تالاجر ردق نم طحلا بيلاسأ مادختسا ىلإ أجلت امك

 .ىواشرلاو «ةيقالخألا ةيصخشلا حئاضفلا رشنو «عمتجملا يف مهتناكمو مهردق نم طحلل ةضرغملا

 يف نيذفنتملا ردقو فرش نم لحي ام ةصاخ تاكنلا جيورتو ؛نئاشلا مهكولس ةيرعتل ءتاسالتخالاو

 .عمتجملا مامأ يصخشلا مهردق نم ليلقتلل ةطلسلا

 ةيمكهت بيلاسأ اهمأل ؛ماظنلا ىلع ةروطخ بيلاسألا رثكأ نم ةتكنلا جيورت بولسأ دعي

 لخاد يف مهيسفانم ردق نم طحلا وأ هيفرتلل اهوانتل ةطلسلا زومر ضعب عفدت دقو .ءكحمضلل ةريثمو

 .اهتاذ ةطلسلا

 لاثمألا كلتو اهفقاومو ةطلسلا ءاطخأ ةيرعتل ةيبعشلا لائمألا ةروهقملا ىوقلا مدختسنو

 عقوم يف ةطلسلا عضي ام ةددعتملا تالولدملا نم الو .نهارلا عقاولا اهيلع ساقيل برضت ام ًابلاغ

 .اهيلوادتم نم كشلاو بقرتملا

 بلغأ يف اهعم لماعتتو «ةقباسلا اهتالولدم يعت اهنأ عم عمتجملا دارفأ لك ةبساحم اهنكمي الو

 .يعيبطلا اهمجح نم ربكأ [مجح ذخأت ال يكل فرطلا ضغو لامه إلاب نايحألا
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 اهاطخ ديعصت ىلإ تدمع ةطلسلا ردق نم طحلا بولسأ ةيلاعف ةروهقملا ىوقلا تسمل املكو

 .ةطلسلا زومرب ضيرعتلل

 تاداقتنالا ضعبل دادبتسالا ةطلس نايحألا ضعب يف هيدبت امو لهاستلا مجح رسفي ام اذهو

 دصر ىلع لمعت اهنإف هسفن تقولا يفو «يبعشلا ناقتحالا سيفنتل لاجملا حسفل ءاهدض ةرشابملا ريغ

 .ةوسقلاو فنعلاب اهعم لماعتلل مكهنملا داقتنالا لعفل ةجورملاو ةلاعفلا ىوقلا

 ةددعتملا تاملكلا تاذ ةيبعشلا يناغألا بولسأ مادختسا ىلإ ةروهقملا ىوقلا دمعت كلذك

 ةاناعم عم ةيبعشلا ةينغألا تاملك مغانتت نيح ةصاخ .ةطلسلل اهضفر ةلاح نع ريبعتلل تالولدملا

 .عمتجملا دارفأ

 ةيتوصلا تاليجستلا تالحم ىلع ةينمأ تالمح ىرخأو ةنوآ نيب دادبتسالا ةطلس نشتو

 ,ةماعلا نكامألاو ةيمسرلا مالعإلا ةزهجأ ربع اهتعاذإ عنمو يناغألا ضعبل ليجستلا ةطرشأ ةرداصمل

 نكل .!اهيف ًابح ال ءاهنودؤي نيذلا ضعب نأ ةصاخ عمتجملا دارفأ نادجو يف اهريثأت نم ليلقتلل

 .!ةطلسلل مهضفر ةلاح نع ةروتسملا اهتاملك لالخ نم ريبعتلل

 ريبعتلل ةيبعشلا تالافتحالاو ةينيدلا سوقطلاو رئاعشلاو تابسانملا ةروهقملا ىوقلا لغتستو

 ددعتملا روتسملا رعشلاو ةيبعشلا جيزاهألا مادختسا ىلإ أجلت ثيح .ةطلسلل اهضفر ةلاح نع

 .ضراعملا اهباطخ روص نع حيملتلل تابسانملا كلتل ةصصخملا روصلاو يناعملاو تاحيملتلا

 ىوقلل ةينيدلا سوقطلاو رئاعشلا ةسرامم نم دحلل ةمراص تاءارجإ ةرهاقلا ىوقلا ذختت

 اهنكل .تضم ًادوهع رهقلاو دادبتسالا ةطلسل ةرشابم ةنادإ نع ربعي ينلعلا اهباطخ نومضم نأل «ةروهقملا

 .!روتسملا انومضم لالخ نم هعاونأ عيمجب نهارلا رهقلاو دادبتسالا جهنل ضفرلا ةلاح ىلإ ريشت
 اهذاختا لالخ نم ةضراعملا تالاح ةروهقملا ىوقلا ىدل ةينيدلا سوقطلاو رئاعشلا يكذت

 ةرودهملا اهقوقحب ةقحاللا لايجألا ًةركذم خيراتلا قمع ين اهروذج ةبراضلا ةمواقملا طامنأو ربعلا

 .مداق دوسألا اهربصمو ةموتحم اهتياهن نأب ةرهاقلا ىوقلا ىلإ ةروتسملا اهتاراعش لالخ نم زمغتو

 تايحضتلا نم ديزملا ميدقتو دادبتسالاو رهقلا ةمواقم ىلع اهعجشتو اهتايونعم عفرت امك

 نم ةداهشلا اولان نيذلا خيراتلا زومرب ٌةوسأ ؛ةاواسملاو ةلادعلاب ةبلاطملاو قحلا قاقحإل ةيرورضلا

 .يعامتجال ا رهقلاو رشلا ةمظنأ ةعراقم لجأ
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 :ةروهقملا ىوقلل يسايسلا باطخلا نم طامنأ ةعيرأ [توكس سميج ) ددحي

 اذه رفويو .بخنلل ةيتاذلا ةروصلا حادتما ةيلمع نم هروذج دمتسملا باطخلا طمن )- 1

 حاتم وه ام ىلإ أجليو :تالزانتلا دوجو يعدتسيو .يسايسلا عارصلل هعاستا يف ًائجافم ًازيح طمنلا

 .تايجولويديإلا نم ايجولويديإ يأ قاطن لخاد ريسفت نم

 رشنل .رهقلا ةطلس مكحن قاطن جراخ عامتجالا نم نيروهقملا نكمُي يذلا باطخلا طمن-2

 .اهروطتل ةمئالملا فورظلا داجيإو ًامامت ةزشان ةيسايس ةفاقث

 نكل «ينلعلا دهشملا يف اهسفن نع ربع امو ركنتلاو هيومتلا ةسايس نع ريعملا باطخلا طمن-3

 هيومتلا بيلاسأ عيمج طمنلا اذه تحت جردنتو «نيدؤملا ةيوه يمحتل ىنعملا جودزم نوكي اهضرغ

 ةيبعشلا يناغألاو تاكنلاو لاثمألاو تاياكحلاو حئاضفلا ةياورو ةعئاشلا جيورت لثم .ركدتلاو

 .ضراعملاو روتسملا باطخلا ىلإ ةدنتسملا ةيئيدلا رئاعشلاو سوقطلا ةسراممو

 .(ينلعلا باطخلاو رتتسملا باطخلا نيب يسايسلا ةرسلا لبح عطق ىلإ فداهلا باطخلا طمن -4

 مادختسا اهنم ؛ةددعتم بيلاسأب ةروهقملا ىوقلا باطخ ةهجاوم ىلع ةرهاقلا ىوقلا لمعت

 بيلاسأ عابتاو ءيعامتجالا مهردق نم طحلاو اهبخن ةعمس هيوشتل ةداضملا ةياعدلاو ,طرفملا فنعلا

 ريوزتو اهسوقطو اهرئاعشو ةروهقملا ىوقلا تادقتعم هيفستو اهباطخ قيوست لجأ نم ممذلا ءارش

 .ةروتسملا اهفادهأ ىوتحم غارفإل ةينيدلا اهسوقطو اهرئاعش ةماقإ يف هيلإ دنتست امو خيراتلا

 ةهجاوم لجأ نم ةروجأملا مالقألا يرتشتو «ةيمالعإلا اهتزهجأ لك ريخست ىلإ دمعت امك

 .ةروهقملا ىوقلل ةروتسملا ةداضملا ةيمالعإلا ةلمحلا

 قالتخاو :ةيصخشلا حئاضفلا رشنو «ةتكنلا ةعاشإ نم اهسفن بيلاسألا داهتعا ىلإ أجلت دقو

 .ةروهقملا ىوقلا بخن ردق نم طحلل .ةقيقحلل ةيفانلا صصقلا

 دلبلا ءانبأ نيب ةيموقلاو ةيفئاطلا ةنتفلا روذب عرزل ًادهج ةرهاقلا ىوقلا ةطلس رخدت نلو
 اهتردق لشل ءاهنيب (يف ةيبناج تاعارصب ةروهقملا ىوقلا نم ةددعتم تائف طيروت لجأ نم دحاولا

 ىدحإ قحب ةيرشب رزاجم باكترا لالخ نم اهنيب ًاريبك ًاخرش ثدحتو ءضراعملا اهباطخ ديحوت ىلع
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 نيب ةيهاركلاو دقحلا حور جيجأتل «ةفلاخم ةيفئاط وأ ةيموق ةئف ىلإ اهبسنتو ,روهقملا عمتجملا تائف

 مالسلاو نمألا ضرف ةجحب اهبخنو ةروهقملا ىوقلا زومر نم ددع ةيفصت ىلإ أجلتو«عمتجملا دارفأ

 رئاشع ءامسأل ةيركسملا طاونألاو بترلاو ةيلاملا تآفاكملا هتاذ تىقولا يف ًةحنام .يعامتجالا

 ةئكنملا عمتجملا تائف نيب خرشلا قيمعتل ةيرشبلا رزاجملا باكترا يف ةكراشملا رهقلا ىوق تالاجرو

 قحلا دادرتسال نمزلا لاط مهم يرئاشعلا ماقتنالاو رأشلا ميست ىلع يعامنجالا اهماظن ين ًاساسأ

 .!ةرودهملا ةماركلاو

 عدرل بيلاسأ ةثالث عابتا ىلإ دمعت ةرهاقلا ىوقلا نأ (اتنفاغ نوج ] ىري
 :ةروهقملا ىوقلا

 .طرفملا فنعلاو رهقلا نم ةفولأملا تاسرام لا دامتعا )- 1

 .ةميزهلاو عاضخإلا بيلاسأ ةسرامم يأ ةيقابتسالا لعفلا دودر ىلع مكحلا .فيوختلا-2

 فشعلل اهمادختسا لالخ نم ةروهقملا ىوقلا نم ًابيرقت ءافعضلا سوفن يف بعرلا لخدت ثيح

 .يدحتلا ىلع مهتردق لش لجأ نم مهتينهذ يف طابحإلاو سأيلا خيسرتل مهدض طرغملا

 ةباقرلا ماكحإل تاعيرشتلا نم ةلمج رادصإ ربع فئازلا يعولا ةيرظن بولسأ مادختسا-3

 روهمج نم نكمم نم ردق ربكأ ليلضت لجأ نم «ةيعامتجالا تاسسؤملاو مالعإلا لئاسو ىلع ةمراصلا

 .(اهعادخو ةروهقملا ىوقلا

 ةرسسلا لبح عطقل ىعست .ةرهاقلا ىوقلل عمقلا ةزهجأ فعض ةروهقملا ىوقلا سملت املاحو

 ةزهجألا يبستنم دض طرفملا فنعلاب بوحصملا طغضلا سراىتل ينلعلا اهباطخو روتسملا اهباطخ نيب

 ماظنلا زومرل ةيذؤملاو ةقحالتملا تابرضلا ديدست مث نمو .ماظنلا نع يلختلا ىلع اهرابجإل «ةيعمقلا

 مث نمو ؛ماظنلا نع يلختلل ةرهاقلا ىوقلا بخنو عمقلا ةزهجأ لك عيورت امه نيفده قيقحت لجأ نم

 ةفهلتملا ةروهقملا ىوقلا نادجو يف عمقلا ةزهجأ هتعرز امو فوخلا عازتناو ءاهب ةقحاملا ةميزهلا قاحلإ
 .عمقلاو دادبتسالا ةطلس دض ينلعلا اماطخ نع ريبعتلل

 وحن ىلع يناثلا فده ا اهروهمج زجني ,مظتنم وحن ىلع لوألا اهفده قيقحت يف اهحاجن دنعو
 عسمقلا ةزهجأ يبستنمل يئاوشعلا ماقتنالا نم روص مهءادأ للختيو هيلع ةرطيسلا بعصي يئاوشع
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 ىتح .ديدجلا اههجوت ضرفل عمتجملا يف ىوقلا زكارم ددعنتو «ةرهاقلا ىوقلا ةطلس يديؤمو

 ديحوتو .عمتجملا تائف لك ىلع نوناقلاو نمألا ضرفل ةردابملا مامز ةروهقملا ىوقلا بخن ةداعتسا

 ىلإ ماكتحالاو ءرأفلاو ,ماقتنالا تالاح .يناسنإلا لعفلل ةيفانملا تافرصتلا نم دحلل رارقلا زكارم

 .اهيبستنمو عمقلا ةزهجأ يمرجم نم صاصقلل نوناقلا

 :روتسملا يسايسلا باطخلا تامس-ًايناث

 ةيعاسلا اهجبنو دادبتسالا ةطلس باطخ نم هتاهس ةروهقملا ىوقلل روتسملا باطخلا دمتسي

 يف فونخلاو بعرلا ثبل«طرفملا فنعلاو رهقلا بيلاسأ مادختسا ربع عمتجملا ىلع اهتنميه ضرفل

 .عوضخلاو ةعاطلا ضورف ميدقت ىلع مهرابجإو «عمتجملا دارفأ سوفن

 بيلاسأ دامتعا ىلإ ىلوألا أجلت ةرهاقلاو ةروهقملا ىوقلا نيب ةوقلا نيزاوم فالتخا ىلإ ًارظنو
 ماتلا للشلاب اهتباصإ ةيغب عمقلا ةزهجأل مئادلا رافنتسالا ةلاح اهالخ نم صتمتل ةعونتم ةيلاضن

 .ةطلسلا جهنل قلطملا اهءالو نلعت ثيح .ديعبلا ىدملا ىلع

 مئادلا اهزجعب يحوتل ءاهتاذ ةطلسلا بلاطم قوفي ام عونخلاو ةعاطلا نم ًاضورف يدبتو

 .يوامسلا اهردق هّدعب ,عقاولا رمألاب اهوبقو ةهجاوملا نع اهاوق فعضو

 للشو ةلاطعب دادبتسالاو عمقلا ةزهجأ بيصي ةروهقملا ىوقلل روتسملا باطخلاو ءاعدالا اذه

 ًالماك ةطلسلا جبن ضرف ىلع اهتردقو اهئادأ نع ماتلا ىضرلاو راصتنالاب ًاروعش اهحنميو «يجيردت

 .ةضراعملا عاونأ لك ببيغت يف اهحاجنل .ةمكحم ةينمألا اهططخ نإو «عمتجملا ىلع

 اذل ,ةيعمقلا اهتزهجأ ءادأ يف اهريثأتو .ةلاطعلا هذه تايعادت ًاديج دادبتسالا ةطلس كردتو

 فدهتست ةيجراخ ةرماؤم دوجو ةححب راوجلا لود عم ةيدودحلاو ةينمألا تامزألا لاعتفا ىلإ دمعت

 فوفص يف مئادلا رافنتسالا نم ةلاح قلخ لخادلا يف ةضراعملا نم ءالمع ةكراشمبو ءاهدوجو

 .ةبذاكلا ةرماؤملا لويذ نع فشكلاب اهتبلاطمو ةينمألا اهتزهجأ

 لمعتو ؛ةطلسلل هئالو يف كشي نم فوفص يف تالاقتعالا نم ةلمح ةينمألا ةزهجألا نشتو

 ةرماؤملا يف نيكراشم مهنوكب بيذعتلا نم فونص تحتو مهنم ةبذاكلا تافارتعالا عازتنا ىلع

 .اهصرحو اهتظقي ىدمب دادبتسالا ةطلس عانقإل مهمادعإ يرجيو ةيذاكلا
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 عيورتلاو ةمدصلاب ةينمألا اهتزهجأ ةلاطع ةجلاعم امه نيفده دادبتسالا ةطلس ققحت اذببو

 يديل عمتجملا دارفأ سوفن يف فوخلاو بعرلا رهاظم قيمعتو ءاهيف مئادلا رافنتسالا حور ٌتبل
 .عوضخلاو ةعاطلا نم رثكأ ًاضورف

 ديزملا هيجوت ىلإ يدؤت ام ًابلاغ دادبتسالاو ةرطيسلا تاسرامت نأ )[توكس سميج دقتعي

 نع رفسي ام ؛عمتجملا اهيلع داتعي ةيدايتعا ةسرامت اهنم لعجتل ةيناسنإلا ةماركلل لالذإلاو ةناهملا نم

 .(ةيمويلا ةناهملاب روعشلا ىلع لعف در رتتسم يعامتجا باطخ زورب

 تارماؤملا كوحي يمهو ودع دوجو نع دادبتسالا ةطلس نلعت ةرماؤملا ةيرظن داهتعا لالخ نمو

 ةجرد عفرل ةينمألا اهتزهجأل هيلع ضبقلا ءاقلإو ثحبلا رمأ لكوتو ءاهتطلسب ةحاطإلل ةيلاتتملا

 .ةضراعملا ىوق مدخمي ام ابلاغ يذلا نهولاو للشلاو ةلاطعلاب اهتباصإ مدعل مئادلا اهرافنتساو اهتيزهاج

 .ةطلسلا ىلع رمآتلل اهتدعو اهددعب ىعست اهتاذب ةينيد ةفئاط وأ ةيموق نوكي دق يمهولا ودعلا اذه

 نم كوحت |مب فارتعالا ىلع اهرابجإو ةوسقلاو فنعلاب اهعم يطاعتلا ةينمألا اهتزهجأ ىلع بجوي ام

 ضرتفيو ةبيرلاو كشلا عضوم «ةينيدلا ةفئاطلا وأ ةيموقلا ءانبأ عيمج نوكي ذئنيحو ءاهدض تارماؤم

 .!عوضخلاو ةعاطلاب اورهاظت امهم مهبناج نمؤي الو نيمئاد ءادعأ مهنوك ةوسقب مهعم لماعتلا

 سوفن يف دقحلاو ةيهاركلا حور زرغل دادبتسالا ةطلس ىعست ةرماؤملا ةيرظن ةعاشإ ربعو

 مهرهقو مهداهطضا يف ناعمإلل .مهل ةفلاخملا ةينيدلا ةفئاطلا وأ ةيموقلا دض ةيعمقلا اهتزهجأ يبستنم

 ءانبأ نيب ةيفئاطلاو ةيموقلا ةيهاركلاو دقحلا روذب عرز لوألا فدهلا امه ,نيفده قيقحت لجأ نم

 لتقلا مئارج نم ديزمب ةفلاخملا ةفئاطلاو ةيموقلا نم ةينمألا اهتزهجأ يبستنم طيروتو .دحاولا نطولا

 ًاعارص سيلو يفئاطو يموق عارص عارصلا نأب نييناجلا الكل ءاحيإلاو ,تامرحملا كاهتناو

 .ةطلسلا ىلع

 ةفلتخملا فئاوطلاو تايموقلا ءانبأ نم عمتجملا تانوكم نيب رصاوألا فاعضإ يناثلا فدهلاو

 تامس زرفت دادبتسالا ةطلس هيلإ ىعست امو فادهألا كلت .!ًاليوط ًادمأ مهيلع ةرطيسلا ماكحإل

 .ةروهقملا ىوقلل رتتسملا باطخلا نم ةديدج
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 :طاقن ثالثب ةروهقملا ىوقلل رتتسملا باطخلا تامس !توكس سميج | ددحي

 .نيديؤملا نم ددحم روهمجبو «ةنيعم ةيعامتجا ةئفب صتخي )- 1

 «ةروتسملا تاسرامملا لك ىلع بحسني اهنإو .:ةضوفرملا تاسراملا ضعب ىلع طقف رصتقي ال-2

 .اهريغو :ةوشرلاو بئارضلا عفد نم برهنلاو سالتخالاو شغلا لثم

 .((ههنيب لصفي كيمس رادج يأ نود نمو عضاخلاو رطيسملا نيب عارصلل ًاناديم ٌدعي-3

 عانقلا عون ددحمي عممتجملا دض دادبتسالا ةطلس هفظوت امو دادبتسالاو فنعلا مجح نإ

 نوكت ام ًابلاغ ةعنقألا كلتو .ءانفلاب ةددهملا اهتاذ لع ظافحللو اهعادنمل ةروهقملا ىوقلل هكمسو

 بورضب يحوملا روتسملا عادخ لا عاونأ نم عون ةسرامل اهفلخ ءافتخالاو هيومتلل ةكيمس ةعنقأ

 .اهتابغرو اهفادهأل ًاقيقحت ريظنلا عطقنملا ءالولاو ةطلسلل ءايمعلا ةعاطلا

 ةرهاقلا ىوقلا نيب ًاريبك توافتلا مجح نوكي ام رادقمب هنأ )[توكس سميج) فيضيو
 «فسعتلاو ةوسقلاب يحوت امهنيب ةوقلا تاقالع نوكت ام رادقمب .ةوقلا لئاسو كالتما يف ةروهقملاو

  ًارطخ لكشي نميهملا ناك املك هنإ يأ .عوضخلاو ناعذإلا سوقط ةسرامم نيروهقملا لع ضرفنو
 .(ةكامس رثكأ ًاعانق عضاخلا مدختسا عضاخلا ةايح ىلع ريكأ

 داعتو ءامهنيب عانقلا عضاخلاو نميهملا لدابتي دادبتسالا ةطلس رايبنا ىلع تارشؤم زربت املاحو

 يبستنم نمم موزهملا نميهملا دض عضاخلا بيصن نم نوكتل فنعلاو رهقلا تادرفم ةغايص

 .دادبتسالا ةطلس

 ةزهجأ يبستنم نم ةديدش ةوسقبو صاصتقالل نميهملا دالجلا رودب عضاخلا ىهامتي ذئنيحو

 .ةراهنملا دادتسالا ةطلس

 ةيفصتل دودح ريغ ًادمأ رمتست نيبناجلا نيب لدابتملا رهقلاو فنعلا نم ةديدجلا ةرئادلا هذهو
 دادبتسالا ةطلس ةفئاطو ةيموق ءانبأ لك لوطتل رهقلاو فنعلا ةرئاد عستت دقو ءامهنيب حوتفملا باسحلا

 يموق عارص عارصلا نأ نم روهمجلا ةينهذ يف هخيسرت ىلإ دادبتسالا ةطلس تدمع مهول ًاقيقحت

 .!ًاتاتب ةطلسلاب ةقالع هل سيلو يفئاطو
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 فنعلاو فنعلا تاغوسم عازتنا لالخ نم الإ رهقلاو فنعلا ةرئاد مجح صيلقت نكمي الو

 ماككتحالا كلذ بلطتبو ؛يعامتجالا قافولا لالحإ لجأ نم ةينطولا تباوثلا ىلإ ماكتحالاو داضملا

 دادبتسالا ةطلس يمرحم ميدقت ىلع لمعتو ؛عيمجلا قوقح نمضت ةلداع ةيوست ءارجإل نوناقلا ىلإ

 |مع نيررضتملا ضيوعتو .ناسنإلا قوقحل اهكاهتناو مئارجلل اهباكترا ةمهتب ةمكاحملل ةراهنملا

 .لالذإو فيح نم مهباصأ

 :يملسلا يسايسلا باطخلا-ًاثلاث

 ىلع لاتشالا ثيح نسم ئفاكتم ريغ دادبتسالا ةطلسو روهقملا عمتجملا نيب ةوقلا نازيم نإ

 لالخ نم دادبتسالا ةطلسل فنعلا لئاسو دييحت ىلإ عمتجملا عفدي ام .داضملا فنعلاو فنعلا لئاسو

 .ةيفنعلا ةطلسلا تاءارجإ دض جاجتحالاو ضفرلا ةلاح نع ربعت «ةيملس ةيلاضن بيلاسأ داهتعا

 نادلب نم ديدعلا ين ةديج جئاتن دادبتسالا تاطلس دض ةيملسلا ةمواقملا بيلاسأ تققح دقل

 .ةطلسلا نيبو اهنيب مئاقلا عارصلا يف ةيعمقلا ةزهجألا ةريثك نيياحأ يف تديحو لاعلا

 يف ةطرشلاو شيجلا ةيدادبتسالا تاطلسلا تمحقأ ةيقرشلا ابوروأ لود نم ديدعلا يفف

 ءارمحلا روهزلا عيزوت ىرج ثيح ءاهتهجاوم يف ةيملس بيلاسأ عمتجملا عبتاو ؛عمتجملا عم اهعارص

 .داضملا فنعلاب اهتهجاوم نم ًالدب ةطرشلا رصانعو ةحلسملا تاوقلا يبستنم ىلع

 ةطلسلا نع عمقلا ةزهجأ يبستنم نم ديدعلا يلخت ىلإ ىدأ يملسلا يلاضنلا بولسألا اذه

 مادختساب ةطلسلا رماوأ ذيفنت ليطعت ىلع لمع مهنم رخآلا مسقلاو ءروهمجلا بناج ىلإ فوقولاو

 .روهمجلا دض فنعلا

 يملس وحن ىلع ةطلسلا ميلستو روهمجلا بلاطمل عايصنالا ىلع دادبتسالا ةطلس زومر ربجأو

 نمألا تالفنا يف ببستي ام ءروهمجلا ةحلصمل ةطرشلاو شيجلا يبستنم ءالو ين لوحت يأل ًايشاحت

 .اهوطت دق ةيئاوشع ماقتنا تايلمع لوصحو

 نأل كلذو .عمتجملاو ةسابسلا يف يساسألا رصنعلا فنعلا مدع أدبم نأ )[يدناغ) دقتعي

 .(دجو !منيأ لالغتسالاو ملظلل يدصتلا مهبجاو نم نودجي هب نونمؤي نيذلا
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 ةضراعملا هبخن تبلاطو «ةدبتسملا هتطلس دض لاضنلل ًايملس ًابولسأ يليشتلا بعشلا دمتعاو

 عراوشلل جورخلا وأ اهزانم حوطس ىلإ دعصت نأب ةيموكحلا رابخألا ةرشن ةعاذإ ديعاوم يف روهمجلا

 رابخألا ةرشن نم ءاهتنالا ىتح ندملا يف يوق جيجض ثادحإل ةيندعملا حئافصلا ىلع قرطلاو «ةماعلا

 .دادبتسالا جهنل يبعشلا ضفرلا ةلاح نع ًاريبعت ةيموكحلا

 باطخ ىوتحم غيرفتل ةيمويلا رابخألا ةرشن ديعاوم رييغت دادبتسالا ةطلس ةلواحم عمو

 يملسلا جاجتحالا رهاظم تحبصأ سكعلابو ءاهاعسم يف تزجع اهنكل .هنومضم نم جاجتحالا

 تقفخأ نأ دعب اهباوص ةيعمقلا اهتزهجأ تدقف ثيح «ةيموكحلا رابخألا ةرشن ةعاذإ ديعاومب ةطبترم
 .ةيمانتملا جاجتحالا رهاظم فاقيإ يف

 ةيعمقلا ةزهجألا يبستنم نم ديدعلا يلخت ىلإ يملسلا يلاضنلا بولسألا اذه ىدأ نمزلا عمو

 .ًالبقتسم مهوطي دق امو ماقتنالا تالاحل ًايشاحت ,روهمجلا عم روتسملا فطاعتلا ءادبإ وأ ةطلسلا نع

 مدع ةيرظن اهدامتعا لالخ نم يناطيربلا رامعتسالا نم يسايسلا اهالقتسا ىلع دنا تلصحو

 تاطلس هّتعبتا امو طرفملا فنعلاو ةوسقلا بيلاسأ عمو «يناطيربلا شيجلا عم اهعارص يف فنعلا

 يف ترطضاو تقفخأ اهنكل ةديدجلا يلاضنلا بولسألا اذه ءاوتحال يدنملا بعشلا دض لالتحالا

 .يسايسلا لالقتسالا اهحنمو دنهلا نم اهشويج بحس ىلإ ةياهنلا

 بيرختلل حالس ىوقأو ءيرشبلا سنجلا هدمتعا بولسأ مظعأ فنعلا مدع )[يدناغ]) دعي

 .(دادبتسالا ةطلس دض ناسنإلا ةيرقبع هتركتبا

 بسلا نيب ةهجاوم ةلزنمب ,دادبتسالا ةطلسل مواقملا يملسلا يلاضسنلا بولسألا دعي

 يرورضلا نامألا هحنمو .ودعلا نم بسلا عازتنال بحلاب ةيهاركلا ةهجاوم وه لب ,ةيهاركلاو

 .بحلا ةهبج ىلإ ةيهاركلا ةهبج نم لاقتنالل

 ةطلس نع عافدلل نيملاسملا نطولا ءانبأ دض فنعلاو ةوقلا ةيعمقلا ةزهجألا مادختسا ريشي

 فنعلا مادختسا وحن روهمجلا عفدت تارشؤملا كلتو ,روهمجلا ىلع برحلا نالعإ ةلاح ىلإ دادبتسالا

 عارص ىلإ هلوحتو «ةينطولا هتباوث نع يمايسلا عارصلا جورخ ىلإ يدؤي ام سفنلا نع عافدلل داضملا

 .دحاولا نطولا ءانبأ نيب مد
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 فرطلا ىلع رصنلا عارصلا فارطأ دحأ قيقحتب يهتنت ال اذهك عارص ىلع ةبترتملا جئاتنلاو

 .!ماقتنالاو رأثلا دفاور ربع ءامدلا نم ديزملاب مدلا رهن ةيذغت ىلإ يدؤي اهنإو رخألا

 بح امنإو انبحي نم بح سيل وهو ,بحلل ماس نوناق فنعلا مدع نأ )(يدناغ) دقتعي

 ْ .(انهركي نم

 ىلإ ةلصب تميالو «ةيناسنإلا ريغ رهاظملا نم ًارهظم دادبتسالاو فنعلا مادختسا دعي
 يف يرشبلا سنجلا لاط امو .طاطحنالاو فلختلا ملاع وحن رثكأ ليمي لعف هنأل ءيقرلاو رضحتلا

 .ةمرصنملا نورقلا

 .رخآلا عاضخإل هاركإلاو فنعلا بيلاسأ ٌةذبان مالسلا ىلإ ةرضحتملا بوعشلا قوتتو

 نم اهنع ضخمتي امو ءبورحلا لاعتفا نم الدب اهتاعازن ةيوستل ىلمعلا ساسألا راوحلا ةغل ٌةذختمو

 .ةيضرملاو ةمئالملا لولحلا ىلإ لوصولا نود نم رشبلا نم نيبالملا اهتيحض بهذي «ةيئراك جئاتن

 ىلإ لصوتلل ءراوحلا ةيلآ ثادحإ ىلإ اهثراوكو بورحلا تناع يتلا ةرضحتملا لودلا تدمع

 .ةيملسلا قرطلابو لودلا نيب ةيفالخلا طاقنلا نأشب ةيوست

 لوصولل ةيلاربيللاو ةيطارقميدلا ةمظنألاو نيناوقلا نم ددعب يعامتجالا عارصلا ترطأ اهك

 ىلإ ءوجللا نود نمو ءاوسلا ىلع عمتجملا تائف عيمج حلاصم ققحي اهب يعامتجالا قافولا نم ةلاح ىلإ

 .عمتجملا تائف ةيقب ىلع ةيداحألا تاهجوتلا ضرفل يعرشلا ريغ فنعلا بيلاسأ مادختسا

 يفو ًاحور هنوك فشعلا مدعبو ءًاناويح هنوك فنعلاب مستي ناسنإلا نأ )[يدناغإ ىري

 .(فنعلا مادختسا نع عنتمي ةيحورلا ةفصلا هناذ يف دسجتت يتلا ةظحللا

 نايصعلاو .تاجاجتحالاو ,تاماصتعالاو .تارهاظملا نم ةيملسلا ةمواقملا بيلاسأ تتبثأ

 دادبتسالا تاطلس ةعاطتساب دعي ملو ءنهارلا تقولا يف ملاعلا نادلب نم ديدعلا يف اهاودج يندملا

 ةعاشإل ةيعادلا ,ملاعلا ين ةديدجلا تاهجوتلا لظ يف ملاملا روهمجلا دض طرفملا فنعلا مادختسا

 .ةدبتسملا ةمظنألا ىلع ةيسايسلاو ةيداصتقالا تابوقعلا ضرفل اهيعسو ةيطارقميدلا ءاوجألا

 يف ترشابو «ملاعلا يف ةديدجلا ةيلاربيللا تاهجوتلل ةدبتسملا ةمظنألا نم ديدعلا تعاصنا دقو

 حوليامو «ةيسايسلاو ةيداصتقالا تابوقعلا ضرف نم ةيشخ اهبوعش دض يدادبتسالا اهجبن ريبغت
 .اهدض يلاربيللا ملاعلا اهب
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 تاهجوتلا نم ةدافتسالا ةيدادبتسالا ةمظنألا تاذ لودلا يف ةضراعملا بخن ىلع بجي هيلعو

 ثادحإب اهتبلاطمو «ةيدادبتسالا اهتمظنأ ىلع يملسلا طغضلا نم ديزملا ةسراممو «ةديدجلا ةيلودلا

 قوقح ةحئالب رارقإلاو «ةيبزحلا ةيددعتلاو يطارقميدلا جهنلا ينبتو ءاهجبن يف ةيرهوج تارييغت

 ىوتسملا نيسحت يف مهستل ةيتحتلا ىنبلل ءانبلا ةداعإب عورشلاو ةيمنتلا تاموقمب ضوهنلل ناسنإلا

 .هلبقتسم نمؤتو نطاوملل يثشيعملا

 :ىنلعلا يسايسلا باطخلا-ًاعبار

 مهيلع قيضتو .عمتجملا دارفأ دض طرفملا فنعلا مادختسا ىلإ دادبتسالا ةطلس دمعت نيح

 اهب ةيهاركلاو دقحلا سجاوه مهتاوذ يف زرغنت ةبسانم لك يف مهتيناسنإو مهتمارك ردهتو .شيعلا لبس
 مادختساب تاذلا جراخ ىلإ ةيهاركلاو دقحلا تانحش درط رمي ملامو ءلمحتلا ىلع مهتقاط قوفي

 .ةريطخ ضارمأب ةنونيكلا باصت ةبلتسملا ةماركلا ةداعتسال داضملا فنعلا وأ ينلعلا باطخلا

 روهقملا ناسنإلا دض دادبتسالا ةطلس هسرامت امو ءريبكلا يسفنلا طغضلا نم راطإلا اذببو

 فنعلا تايلآ ليطعت ىلإ يدؤي ام ,كالهلا نم تاذلا ىلع ةظفاحملل ةيشخلاو فوخلا سجاه صلقتب

 .!الإ سيل لتقلا لجأ نم لتقلا ىلع اهتمهم رصتقت ذئنيحو .دادبتسالا ةطلسل
 نم روهقملا ناسنإلا باطخ لوحتي طرفملا فنعلا مادختسا نم ةجرحلا ةطقنلا هذه دنع

 زجاح ًازواجتم ينلع باطخ ىلإ شطبلا نم ةيشخلاو فوخلا ببسب ةطلسلا دض روتسم باطخ

 ةوقلا ةغل نع ًاحيرص ًاريبعت كلذ دعيو !ةدحاو حبصت هتومو هتايح ةميق نأل :ةيشخلاو فوخلا

 .عمتجملا مامأ ةطلسلا ةبيه نم ليلقتلل .يدحتلاو

 قرخب ًاحيرصت دعب .رئتسملا باطخلا نع ًافوشكم ًايلوأ ًانالعإ نأ ![توكس سميج) دقتعي

 نع ةوقب يحوي يذلا ئداملا تمصلا مسج يف ًاخرش ثدحيو .ةئفاكتملا ريغ اهتاقالعو ىوقلا نيزاوم

 .(برحلا نالعإ

 فارطإلل ىوقلا نيزاوم يف رييغت ىلإ ينلعلا باطخلل ىمظعلا لوحتلا ةطقن يدؤت

 ,ةرهاقلا ىوقلا ىلع حساك موجبب مايقلاو برحلا نالعإ ىلإ ةروهقملا ىوقلا أجلت ثيح ؛ةعراصنملا
 تتولا يف سكاعم موجب درلاو موجها ةلاح صاصتمال سفنلا نع عافدلا ةلاح ةريخألا ذخنتو

 .نيمئالملا ناكملاو
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 ًةيشخ ةميزهلل ةحسفلا ةيعمقلا ةزهجألا وبستنم نيحتي :ةيرورضلا ةحسملا أيهنت مل اذإ نكلو

 .موتحملا مهريصم ةهجاومل دادبتسالا ةطلس زومر ةكرات اهوطب نأ نكمي امو ماقتنالا تايلمع نم

 يبستنم ةمجاهم ىلإ دمعي |نإو .دادبتسالا ةطلس دض ينلعلا هباطخي روهقملا ناسنإلا يفتكي ال

 هتاذ نم ةيهاركلاو دقحلا تانحش درطل ًايعاس ضفرلا ةلاح نع ريبعتلل هجول ًاهجو عمقلا ةزهجأ

 . جراخلا ىلإ

 ةرهاقلا ىوقلا دض ينلعلا هباطخ نع نالعإلل روهقملا ناسنإلا روعش نع ؟لاكسابإ ربعي

 .(هنزو يخارصل نوكي ىتح .كهجو يف خرصأ نأ ديرأ ):ًالئاق

 .ةروهقملا ىوقلل ينلعلا باطخلا ميجحتل تاءارجإلا لك ذاختا ىلإ دادبتسالا ةطلس دمعت

 نم ةلمج قالطإ لالخ نم .فنعلاب بوحصملا ينلعلا باطخلا ىلإ ضرتفملا هلوحت ةحسف صيلقتو

 مهليمحتو نيرصقملا ةبساحم اهنمو :ةروهقملا ىوقلا تابغرل ةباجتسا ةيسايس تاحالصإ ءارجإب دوعولا
 .يبعشلا ناقتحالاو بضغلا رعاشم صاصنماو ءاهزومر ةئربتل ناكسلا ةاناعم نع ةيلوؤسملا

 عاونأ نم عون ىلإ هلوحت مدعو ينلعلا باطخلا ميجحت ين اهتياغ قيقحت نم تنكمت اذإو
 بخنلا تصخشو .هئاوتحا يف يئدبم وحن ىلع تحجن دق نوكت ءاهدض يفنعلا مادختسالا

 سأبلا ةلاح قيمعتل ةوسقلا ةياغ يف ةيفنع تاءارجإ ذاختا ىلإ دمعت اهنيح .هيلع ةضرحملا تادايقلاو

 .لبقتسملا يف ةضراعملاو يدحتلا يف اهسجاوه ليطعتو ةروهقملا ىوقلا ىدل ةبيخلاو

 يف ةروهقملا ىوقلا ىدل ةريخلا مكارت اهنم ,جئاتن ةدع ينلعلا باطخلا ميجحت يف اهحاجن زرفي

 ىلإ ةروهقملا ىوقلا تاوذ نم ةيشخلاو فونلا سجام لوحتو ءًالبقتسم ةرهاقلا ىوقلل يدصتلا

 امو ماقتنالا نم ةيشخلاو بعرلا نم تالاح ميباتنيو «ةيعمقلا ةزهجألا يبستنم ةرهاقلا ىوقلا تاوذ

 .ةطلسلا رايهنا دنع مهوطي نأ نكمي

 ةعنقألا مادختساو هيومتلا يف هسفن ةروهقملا ىوقلا رود صمقت ىلإ ةيعمقلا ةزهجألا دمعت

 نم فيفختلا وأ اهعييمت وأ ,عمقلاب اهرماوأ ذيفنت نم برهتلل دادبتسالا ةطلس نيبو اهنيب ةددعتملا

 روتسم وحن ىلع رمألا ريوصتو .ناكسلا عم اهفطاعت ءادبإ يف اهنم ةبغرو اهتاذ ىلع ًاظافح ءاهتدح
 .الإ سيل ةيذيفنت ةزهجأ اهنأك
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 ينلعلا باطخلا ىلإ روتسملا باطخلا لوحت تالاح نم ةلاح [وتوبار تريلآ) دصرت

 كتعاطتساب ):ةلئاق رهاق ناسنإ دض روهقم ناسنإ ناسل ىلع ءاج .ديدهتلاو يدحتلا ةغلب بوحصلملا

 نم ديرتام ىققحت يكل ةيوتلملا بيلاسألا لك مدختسن نأ كتعاطتسابو «يتاملك نم بره نأ

 ينوكلو ءانسفنأ نع عافدلل انيديأ مادختسا انتعاطتساب نأ ملعت نأ بجيو ءانباسح ىلعو كحلاصم

 نإ ءيلئم مهلخاد يف كل نورمضي يريغ نيريشك نأ دكأتف يرطاخ ين لوجي ام لوق ىلع تأرجت

 .(عمتجملا اذه يف روهقم ناسنإ لك اهنم رفني «ةنفعلا تيربكلا ةحئار هبشت كتحئار

 نالعإ ةلزنمب يه ةروهقملا ىوقلل ديدهتلاو يدحتلاب بوحصملا ينلعلا باطخلا ةغل نإ

 رشابملا دقنلا هيجوتب اهبخنل ىرخأو ةنوآ نيب ةرهاقلا ىوقلا زعوتو .ةرهاقلا ىوقلا دض ةلماش برح
 ةدقتنملا ةينويزفلتلا تالسلسملا وأ ةيحرسملا صوصنلا ضعب ةزاجإ وأ ءةفاحصلا ربع ةطلسلا ءادأل

 دقحلا تانحشو ةمقنلا صاصتمال يبعشلا ناقتحالل سيفنتلا نم عون ءارجإ ضرغب .ةطلسلا ءادأل

 ينلعلا باطخلا ةغل ىلإ روتسملا اهباطخ ةغل لوحت ةقاعإل ,ةروهقملا ىوقلا تاوذ نم ةيهاركلاو

 .اهل رشابملا ديدهتلاو يدحتلاب بوحصملا

 اهذيفنت رمأ لكوتو .يبعشلا ناقتحالا سيفنتل ةطخ دادبتسالا ةطلسل ةينمألا ةزهجألا دعتو

 صاصتما يف اهفادهأ قيقحتل نلعلا يف اهل ةيداعمو ءافخلا يف اهيلع ةبوسحم بخن وأ ةطلسلا بخنل

 ضعب هفظوت نأ نكمي يذلا ينلعلا باطخلا ىلإ روتسملا باطخلا لوحت لبس ةقاعإو «ةيبعشلا ةمقنلا

 .اهتحلصمل ةضراعملا بخن

 تابلطتملا راعسأ عافترا «ةيمويلا اهمومه نمضتي روهقملا ىوقلل روتسملا باطخلا ىوتحم نإ

 «بئارضلا ةدايزو «ةلودلا تاسسؤم يف ىواشرلا يشفتو يرادإلا داسفلاو .روجأللا ةلقو .ةيساسألا

 .اهريغو ؛عمتجملا دارفأ دض ةطلسلا يف نيذفنتملاو عمقلا ةزهجأ يبستنمل ةيناسنإلا ريغ تاسرامملاو

 دض روهمجلا ضيرحتل اهباطخ يف ةيمويلا مومهلا كلت فيظوت ىلع ةضراعملا ىوقلا لمعت
 ىلإ روتسملا باطنخلا لوحت ءاوتحال ةصاخ ةحئال ربعو اهتهج نم دادبتسالا ةطلس ىعسنتو .ةطلسلا

 سيفنتو هاوتحم نم ينلعلا باطخلا غيرفت يرجي ثيح اهمالعأو اهتفاحص ربع ينلع باطخ

 .اهتحلصمل ينلعلا باطخلا فيظوتل ةبعاسلا ةضراعملا ىوقلا ىلع قيرطلا دسو يبعشلا ناقتحالا

 دوسي امو ؛ةيبلسلا رهاوظلا نع ةلوؤسم ريغ ةطلسلا زومر نأب عمتجملل يحوي ءاوتحالا اذه

 .؟ةطلسلا زومر نأش اىف اهيشفتب حمسي دساف عمتجم هنأل .هسفن عمتجملا قتاع ىلع عقت ةيلوؤسملا امنإو «عمتجملا
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 نم بولطملا لهف دسافلا عمتجملا اذه ءانبأ نم مه اهتاسسؤمو ةلودلا ةزهجأ ين نيلماعلا نإ

 .؟ةلودلا تاسسؤم حالصإل عمتجملا اذه ءانبأ ريغ نم نيرخآ صاخشأ فيلكت ةطلسلا زومر

 هيلعو .ةلماكلا ةيلوؤسملا لمحتي هنأب عمتجملا داضملا ٍليلضتلا اياطخب دادبتسالا ةطلس مهوت

 .حالصإلاب ةطلسلا بلاطي نأ لبق هسفن حلصي نأ

 نم ةيبلسلا رهاوظلا لاصئتسال فنعلا مادختسا ىلع نايحألا بلغأ يف ةمغرم اهنأب يحوتو

 فديي دادبتسالا ةطلس هيلإ دمعت امو ةروهقملا ىوقلل ينلعلا باطخلا ةغلل ءاوتحالا اذهو ءاهتاسسؤم

 .ًاليوط ًادمأ عمتجملا ىلع اهتضبق ماكحإو يبعشلا ناقتحالا سيفنت ىلإ

 رارقتسالاو نماضتلا ةلاح ءاسرإ

 نيب رارقتسالاو نماضتلا ةلاح ضرفل تايلآلاو رصانعلا نم ددعل ةرقتسملا تاعمتجملا عضخت

 نم ةموظنم اهرطؤت .ةكباشتملا تاقالعلا نم ةلمح ةيئاهنلا اهتلصحمب لكشت ثيح ءةددعتملا اهتائف

 .ًابجيرات ةلكشتملا فارعألاو ةينيدلا ميقلا

 تاعمتجملا نيب حلاصملل لخادت نم ملاعلا هدهشي امو ةيداصتقالا تاروطتلا لظ ينو

 عم وأ عمتجملا دارفأ نيب تاقالعلا ميظنتل ةعدارلا ةيلآلا لكشن فارعألاو ميقلا كلت دعت مل ,ةفلختملا

 فارعألاو ةينيدلا ميسقلا ةموظنمب مازتلالل عمتجملا دارفأل ةيلآ دوجو بلطت ام «ةفلتخملا تاعمتجملا

 ,نهارلا تقولا يف تاعمتجملا روطت لبس اهتضرف ةديدج تاقالع نم اهنع ضخقمت امو «ةيعامتجالا

 .عمتجملا دودح ىلع نيجراخلا دض فنعلاب ةرطؤملا عدارلا نوناقلا ةيلآ تزرب ثيح

 يف رارقتسالاو نماضتلا ةلاح ضرفل تايلآلاو رصانعلا كلت ةيهام ىلع فوقوللو

 :هاندأ رواحملا يف ثحبلا بلطتي ؛تاعمتجملا

 :ىيعامتجالا نزاوقلاو رارقتسالا رصانع -ًالوأ

 نأ نكمي ال اهنود نمو «يعامتجالا نزاوتلاو رارفتسالا ةلاخل سسؤت ةيساسأ رصانع كانه

 فارعألاو ةينيدلا ميقلا رصنع اهتمدقم يف يتأبو .هدارفأ نيب ًانماضتتو ًارارقتسا عمتجملا دهشي

 .تاعومجم نمض دارفألا ءاقتلاف .يعامتجالا دقعلل يلمعلا ساسألا دعت يتلا ةيعامتجالا
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 ةقئبنملا ميقلاو مدلا ةطبار ىلإ هلمجم يف دنتسي اينماضت ًاعمتجم لكشي ضعب عم اهضعب تاعومجملاو
 نيب رصاوألا ةكبش ةيئاهنلا اهتلصحم يف لكشت يتلا ةينيدلا ميقلاو ةيعاتجالا فارعألا ةموظنم نم

 .ةيرشبلا تاعومحملا

 دنتست «ةيراضح ةغيصب ةينيدلا ميقلاو فارعألا ةموظنمل ززعملا نوناقلا وهف يناثلا رصنعلا امأ

 ةثراوتملا هفارعأ ىلع نيجراخلا نم عمتجملا ةيامح ىلع لمعت ةعدار ةيباقع تاءارجإ ىلإ اهتاقيبطت يف

 .ةينيدلا هميقو خيراتلا ربع

 ام نييفاك ريغ |مهنكل ,يعامتجالا رارقتسالاو نماضتلا قيقحتل نيقباسلا نيرصنعلا ةيمهأ عمو

 .ةوقلا وهو الأ .ثلاثلا رصنعلا امهدفري مل

 طباوض قلخ ىلع ًاعم نالمعي نيذللا نيقباسلا نيرصنعلاب عمتجملا دارفأ مرّت ةعدارلا ةوقلاف

 حبصي ةثالثلا رصانعلا كتبو .عمتجملا دض ةيعرشلا ريغو ةطرفملا ةوقلا مادختسا قيعت ةمراص

 .ةاواسملاو ةلادعلا هدوستو ًانماضتمو ًاكسامتم عمتجملا

 يف نزاوتلاو رارقتسالا معدل ثلاثلا رصنعلا باقعلاو عدرلا دعاوق نأ )(مياهكرود) دعي

 حور يف ةريخلا ميقلا خيسرت ةداعإ قيرط نع يرايعملا هتانب معد فدبب «يلآلا نماضتلا عمتجم راطإ

 .(ةيباقع تاءارجإب حيولتلا لالخ نم مهتيصخش ءانبو «هدارفأ

 ةريبكلا تالوحتلا هتزرفأ يعامتجالا نزاوتلاو نماضتلا قيقحتل ًاعبار ًارصنع كانه دجنو

 حلاصملا رصنع وهو الأ .ملاعلا هدهشي امو يعانصلا مدقتلاو ةيداصتقالا ةليكشتلا يف ةثدحملا

 .ةكرتشملا ةيداصتقالا

 «ةيداصتقالا حلاصملا لدابت لالخ نم اهضعبب ىتش روصب طبترت تاعمتجملا تحبصأ

 حلاصملا هجوأ ددعتت ةجيتن مهنيب |ميف ةينماضتلا تاقالعلا دوست ثيح ءاهدارفأ ىلع كلذ بحسنيو

 .ةلدابتملا عفانلا قيقحتل

 رصاوأ زيزعت ىلع صرحلا داز ةلدابتملا عفانملا قيقحتل حلاصملا لدابت ىلإ ةجاحلا تداز املكف

 ةطبترملا ةيتاذلا ةحلصملا نم ًاقالطنا يعامتجالا رارقتسالاو نماضتلا ةلاح سسؤي ام .ةقالعلا كلت

 .ةعفنملا لدابت نم هققحت امو ةماعلا حلاصملا ةكبشب
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 كولسلا زورب ىلع عجشي هنأل ةقباسلا ةثالثلا رصانعلا ىلع ًايناضإ ًاطغض عبارلا رصنعلا طلسي

 نع ةجراخو ةيوتلم بيلاسأ مادختساب ةعفنملا نم نكم ردق ربكأ قيقحتل درفلل ينانألا يعيبطلا

 .حماجلا كولسلا اذه نم ٌدحلل ةوقلا نم ديزملا مادختسا بلطتي ام .نيرخآلا باسح ىلعو نوناقلا

 .ةيعرشلا ريغ ةعفنملا نم ديزملا ىلع لوصحلاو لالغتسالا ىلإ يعاسلاو

 ىلوألا .نيتعومجم ىلإ مسقنت ةمظنملا تاعمتجملا لك يفةوقلا نأ )[نوميس ناس دقتعي

 امهاتلكو .عمتجملل ةيداملا ىوقلا يف مكحتت ةيناثلا ةعومجملاو ,ةيقالخألاو ةيلعفلا ةوقلا يف مكحتت

 .(ةمكاحلا ةقبطلا اهتلصحم يف لكشت ةمظنم تاطلس اهسرامت

 مادختسالاف ,يبلس يناثلاو يباجيإ لوألا .نيهاجتا ذخأي نأ نكمي ةوقلا مادختسا لعف نإ

 نم دحيو نامألاو رارقتسالا ةلاحل سسؤيو ؛يعامتجالا نماضتلا ىقحي ةوقلا لعفل يباجيإلا

 .نوناقلا ىلع تازواجتلا

 حلاصملا قيقحتل وأ عمتجملا حلاصمب رارضإلا ىلإ يبلسلا ةوقلا لعف مادختسا يدؤي نيح يف

 حلاصملا قيقحتل ةيعاس «رارقلا ةطلس يف ةذفنتم رصاتع وأ ةيدادبتسا ةطلس دوجو لاح يف ةصاخلا

 هذه زربتو عمتجملا دارفأ نم ةيلكلا ةعفنملا عازتنال (ةطلسلل ةيعرشلا) ةوقلا مادختسا ريع ةيصخشلا

 .نوناقلا ةطلس بايغ دنع رثكأ ةلاحلا

 لالخإ يأو ءيعامتجالا رارقتسالاو نماضتلا قيقحنل ةمهمو ةمزالتم ةعبرألا رصانعلا دعت

 ىلع نيجراخلا دض ةوقلا مادختسا دعيو «عمتجملا يف نماضتلاو نزاوتلا ةلاح يف ًابلس رثؤيس اهدحأب

 ريغ اهنإف كلذ نم سكعلا ىلعو ةاواسملاو ةلادعلا لعفل سسؤي امل ًايعرش هميقو عمتجملا فارعأ

 تماد ام .يعامتجالا دقعلاب همازلإ ةجحب عمتجملا دض ةطرفملا ةوقلا مادختسا زوجي ال امك ؛ةيعرش

 لالحإل ةنكمملا بلاطملا قيقحتل ةطلسلا نيبو اهنيب ةلداع ةيوست ءارجإل ةحاتم ةيملس لولح كانه

 .(هعنصت نأ اهديرن نيح الإ ,قحلا عنصت ال ةوقلا نإ ):روثأملا لوقلاب ًالمع.يعامتجالا قافولا

 بجيف يعامتجالا قافولاو نماضتلا ةلاحل ساسألا لقثلا لكشي ةوقلا مادختسا نأ عمو

 .بولطملا يباجيإلا هرود نع ةوقلا دراملا افه جرخي ال ىنح ةيرورضلا نيناوقلاب اهريطأت
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 «يمعامتجالا نزاوتلاو نماضتلل ىرخألا رصانعلا لوطيس يبلسلا هرود نإف سكعلابو

 .عمتجملا رصاوأ ككفتو ةقرفلا ةلاحل سسؤيو

 ةيعرشلا ريغ ةوقلا مادختسا لعفل ددحملاو حباكلا اهنأل .نوناقلا ةطلس زيزعت بجي هيلعو

 ىلإ ماكتحالاو .يسايسلاو يعامتجالا دقعلاب عمتجملا مازتلا لالخ نم كلذ يرجيو «عمتجملا دض

 .ةيسايسلا ةطلسلاو عمتجملا نيب وأ هدارفأ نيب تاعازنلا ضف يف نوناقلا ةطلس

 فنعلاو عدرلا تاءارجإ فعضيو «نوناقلا ةطلس ىلإ هماكتحاب عمتجملا فقوم ززعتي

 مادختسالا لالخ نم ةيسايسلا ةطلسلا ءادأ ىلع ةيبعشلا ةباقرلا نم ديزملا ضرفيو .ةيسايسلا ةطلسلل

 .تاكاهتنالاو تازواجتلا نم دحلل نوناقلا ةطلسل يباجيإلا

 :عمتجملا ىف ىنوناقلاو ىفنعلا عدرلا تايلآ-ايناث

 ناسنإلا ةعيبط نم جتان يئادع كولس فلختملا عمتجملا ين درفلا ىدل ماعلا كولسلا نإ

 .نيرخآلا باسح ىلعو تاذلا قيقحتل طبضنملا ريغ سفانتلا وحن ىعاسلا

 نيرخآلا ردق نم طحلاو ديدهتلا وأ دادبتسالاو فنعلا طاهنأ لك فلختملا ناسنإلا مدختسي دقو

 رسقفلا يناعت يتلا تاعمتجملا يف ًاذاش ًاكولس ناسنإلل يزيرغلا كولسلا دعي الو .هترطيسل مهعاضخإل

 .ةسيئرلا راودألا ءادأل لاجملا حسفت ةفلختملا ةيعامتجالا ميقلاف سكعلا لب .ةيمألاو لهجلاو

 ضرفيل يقشلا وأ دئاقلا درفلا اهكلتمي نأ بجي يتلا ةدايرلا عاونأ دحأ ةوقلا موهفم دعيو

 .رشابم ريغ وحن ىلع هتوطسل مهعضخيو نيرخآلا ىلع همارتحا

 نامألا مدع ةلاحب نورعشي مهمأل ,ءايقشألا ةداقلا زوربل ةحسفلا ةفلختملا تاعمتجملا حنمتو

 نامألاب ًابذاك ًاساسحإ مهيدل دلوي مهطسو يف يقشلا دئاقلا وأ ميعزلا دوجوو ءرارقتسالاو

 .دئادشلا دنع مهنع عافدلا ىلع رداق هنأل .رارقتسالاو

 ءاطغ نع ثحبلا ىلإ درفلا ةجاح دادزت .ةفلختملا تاعمتجملا يف نوناقلا ةطلس بايغ لظ يفو

 هيلع نيرخآلا زواجت نسم دحلل .ءايقشألاو .ةقطنملاو .ةفئاطلاو ,ةريشعلاو .بزحلا «ةيتاذلا ةيامحلل

 .روظنملا لبقتسملا يف ثودحلا ةعقوتم راطخأ نمو
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 اماذهو .هتقطنمو هبزحو هتفئاطو هتريشعو هترسأ دارفأب هتالص قيئوت ىلإ درفلا أجلي اذل

 ةفلختملا تاعمتجملا يف يزحلاو ينارغجلاو يفئاطلاو يموقلا ءامتنالاو رئاشعلا رود يمانت رسفي

 ةيعانجالا تالتكتلا مجح نم دمتسملا نامألاب بذاكلا روعشلاو يسفنلا نزاوتلا نم عون قيقحتل

 .درفلا اهيلإ يمتتي يتلا

 ةفئاطلاو ةيموقلاو ةريشعلا ىلإ ءامتنالا ىلإ درفلا ةجاح ةروطتملا تاعمتجملا ين ىشالتنو

 ةركتحملا يه األ .عمتجملا ين درفلا ةيرحل ساسألا نامضلا دعت ةلودلا نأل ,بزحلاو ةقطنملاو

 .نوناقلا ةطلسب ةرطؤملا فنعلا لئاسول

 ةعجانلا ةليسولاو .عمتجملا دارفأ ىلع تاءادتعالاو تازواجتلل ةعدارلا ةيلآلا وه نوناقلا نإ

 نيجراخلا ىلع تابوقعلا ضرفو ةعدارلا ماكحألا نع هدونب لالخ نم ربعي هنأل ءيعامتجالا طبضلل

 .هدودح نع

 مزناكيملا وه باقعلاو .يعامتجالا طبضلا ةليسو وه يرهقلا نوناقلا نأ )[مياهكرود] دقتعي

 .مهفئاظو ءادأو مهتابجاو زاجنإل دارفألا باقعلا نم فوخلا عفدي ثيح .درفلا عاضخإل سيئرلا

 .(ًاضيأ اهيمحت يتلا يه ةيرشبلا مكحت يتلا باقعلا تاءارجإف

 تازكترملا ىلإ رقتفتو ,يئادبلا عمتجملا عبنم نم اهتاهجوتو اهميق ةفلختملا تاعمتجملا لهنت

 ناسنإلا ءانبل ساسألا رصنعلا .نوناقلا ةدايس أدبم ىلإ ةدنتسملا ةئيدحلا تاعمتجملل ةيساسألا

 .ةلودلا نم هقوقحب ةبلاطملاو عمتجملاو ةلودلا هاجت هتابجاو يعي يذلا ثيدحلا

 ةلودلا راكتحا لالخ نمالإ ةثيدحلا تاعمتجملل ةميلسلا ةيعاتجالا ىنبلا سسأتت مو

 فنعلا مادختساب حيولتلا لالخ نم عمتجملا دارفأ عيمج ىلع اهميقو اهناهجوت ضرفل .فنعلا لئاسول
 .اهميقو اهفارعأ ىلع نيجراخلا دض باقعلاو

 نأ ةوقلل يغبني ):ًالئاق عمتجملا ةينهذ يف ةبوقعلاو ةوقلا موهفم خيسرت ةيمهأ نع (زبوه) ربعي

 .(مدختست مل مأ عمتجملا دض ةطلسلا لبق نم تمدختسا ءاوس ناهذألا يف ةرضاح ًايئاد نوكن

 ىلع اهتردق فعضو اهتبيه عجارتو ةلودلا فعض ىلع ًاليلد عمتجملا يف تاطلسلا ددعت دعيو

 مادختسا مزناكيم فعض ةجيتن ماتلا للشلاب نوناقلا ةباصإ ىلإ يدؤي ام .فنعلا لئاسو راكتحا

 .عمتجملا دودح ىلع نيجراخلا دض ةطلسلا يف لثمتملا باقعلاو فنعلا
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 لبش مدعيو ةلودلا ةبيه للقيو رارقلا زكارم ددعت ىلإ ةلودلا لخاد تاطلسلا ددعت يدؤي امك

 نم ةلاحل سسؤي ام .يعامتجالا مكحتلاو طبضلا تايلآ ىلع هلك كلذ بحسنيو «نوناقلا ةدايس

 اذهبو عمتجملا يف نمألاو رارقتسالا ةداعإل فنعلا مادختسا بجوتست عمتجملا يف ينمألا ناتلفلا

 .(قالطإلا ىلع ةطلس ةمث سيلف الإو مسقنتال ةدحو عمتجملا يف ةطلسلا نأ )(وسور) دقنعي ددصلا

 ساسألا رصنعلا ةطلسلا ةوق نم نوناقلا ةوق يتأتو «نوناقلا ةدايس ىلإ ةلودلا ةبيه دنتست

 مهتعاطو هدارفأ عوضخ لالخ نم عمتجملا يف نامألاو رارقتسالا ققحتيو «يعامتجالا طبضلل

 .عمتجملا ىلع نيزواجتملا عدرل .فنعلا لئاسو ىلع ةضباقلاو نوناقلا ةطلسل ةلثمملا ةلودلل

 ةبلاطملا ةيعرش ًأدبم ززعي ةلودلا هاجت عمتجملا دارفأ ةينهذ يف تابجاولا موهفم خيسرت نإ

 .اهتاذ ةلودلا نم قوقحلاب

 خوضر كانه لب .هل لبقن وأ نوناقلل مارتحا كانه سيل هنأ )[يزاجح ىفطصم] ىري

 ةيناسنإلا تاقالعلل مارتحالا مدع كلذ ينعيو ء!تعطتسا اذإ نوناقلا قرخت نأ يه ةدعاقلاف .ماغرإو

 .(يعامجلا ءامتنالاو نينطاوملا تاقالع ىلعو ,نيرخآلا ىلع زواجت ةياهنلا يف وه نوناقلا قرخ نآل

 ىدم ساقيو .هدارفأ نيب ةئفاكتم تاقالع سيسأت ىلإ عمتجملا يف نوناقلا ةدايس أدبم يدؤي

 طبضلا تايلآ عم هدارفأل يباجيإلا يطاعتلاو يندملا اهنوناق ةدايسو روطتب تاعمتجملا يف رضحتلا

 ةيهافرلا لبس قيقحتل ةجتنملا ىوقلا ليعفت لجأ نم عمتجملا يف رارقتسالاو نامألا قيقحتل يعامتجالا

 .ميركلا شيعلاو

 نوناقلا ةدايسو ةيسايسلا ةيعرشلا

 ةيسايسلا ةمظنألا تروطت رضحمتو يقر نم ةيرشبلا ةريسملا هتدهش امو مدقتلاو روطتلا عم

 ةطونملا تابجاولاو قوقحلا روتسدلا ئدابمو ةينوناقلا تاعيرشتلا لالخ نم نمضتل ؛مكحلا ةرادإل

 .عمتجملاو ةيسايسلا ةطلسلا نم لكب

 اهلالخ نم مْزَلُت ةينوناقلا نئسلاو ئدابملا نم ةلمج يعامتجالاو يسايسلا دقعلا ةيلآ تددحو

 .عمتجملل ميركلا شيعلاو ةيهافرلا قيقحت لجأ نم ةاواسملاو ةلادعلاب مكحت نأب ةيسايسلا ةطلسلا
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 ةيسايسلا ةطلسلا هاجت هتابجاوب مايقلل يعامتجالا دقعلا طورشس عمتجملا مزلُت لباقملابو

 .هدارفأ نيب ةقالعلا يف طورشلا كلت ىلإ مكتحي هسفن تقولا ينو ءاهنم هقوقحب ةبلاطملاو

 نماضلا هنأل .ملاعلا يف تاعمتجملل رضحتلاو يقرلا ىدم ىلع لدي «نوناقلا ةدايس أدبم نإ

 مهريغو.نييسايسلا نم مهعشجو نيذفنتملا طلستل يوقلا عدارلاو ,عمتجملا تائف قوقحل ساسألا

 .عمتجملا باسح ىلعو ةيصخشلا مهح اصم قيقحتل قح هجو ريغب ةلودلل ةيلاملا دراوملا لالغتسال

 ةدايسمو .عمتجملاو ةلودلا نيب ةقالعلاو ةيسايسلا ةمظنألا روطت تايلآ ىلع ءوضلا طيلستلو

 :هاندأ نيوانعلا يف رظنلا بلطتي «عمتجملا يف ةاواسملاو ةلادعلا قيقحتل نوناقلا ةلود

 :يعامتجالاو ىسايسلا دقعلا-الوأ

 ةلودلا نيب نيمهم نيدقع ىلإ يروتسدلا اهماظن ين يطارقميدلا مكحلا ةمظنأ دنتست

 دالبسلا ةرادإب عمتجملا يف ةلاعفلا ةيسايسلا فارطألا دهعتت هبجوميو ,يمايسلا دقعلا امه .بعشلاو

 نسمأ ناضو ء.رهازلا لبقتسملاو ةيهافرلا نم ةلاح قلخ لجأ نم عمتجملا حلاصمو قفاوتي وحن ىلع

 .ةيركفلاو ةينيدلا مهرئاعش لك ةسرامم يف مهتيرحو دارفألا تاكلتمت

 مكحت نأ لباقم ةلودلا هاجت مهتابجاوب مازتلالاب عمتجملا دارفأ دهعت ينعي يعامتجالا دقعلاو

 ددحت يتلا ةيعاتجالا فارعألاب دييقتلا ىلإ ةفاضإ ,دقعلا اذه نم لحب مهف كلذ ريغبو «لدعلاب مهنيب

 هجاوي نيرخآلا قوقح ىلع يدعتلاو تابجاولاب مازتلالا نع فلختي نمو .مهنيب |يف ةقالعلا لكش

 .عمتجملا نمأ نامضل فنعلاو ينوناقلا عدرلاب

 زوجي الو ءيعامتجالاو يسايسلا نيدقعلا نيب مزالت كانه ماعلا يف ةيروتسدلا ةمظنألا لظ يف

 دقعلا بستكيو ءسكعلابو يناثلا دقعلا قيقحت نكمي ال لوألا دقعلا نود نمف ءامهنيب لصفلا

 لشمت اهتاذ يهو «تاباختنالا يف ةيسايسلا بازحألا جمارب ىلع تيوصنلا ةيلمع نم هتيعرش يبسايسلا

 .مهحلاصمو نيبخانلا ءارآ

 دقعلا اذه لالخ نم ةمزلُم ناملربلا يف بخانلل ةلئمملا ةلاعفلا ةيسايسلا ىوقلا نوكت اذهمو

 مازتلا يأ ءيعامتجالاو يسايسلا نيدسقعلا طورش روتسدلا ئدابم ققحتو .بعشلا مامأ اهتادهعتب

 .ةيسايسلا ةطلسلاو ةلودلا هاجت هتابجاوب مايقلاب بعشلا دهعت لباقم بعشلا قوقح ةيبلتب يسايسلا
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 نمامو ءسكعلابو يسايس دقع نود نم يعامتجا دقع كانه سيل هنأ)[سايسوتلا] دقتعي

 مكاحلا نيب يسايسلا دقعلل ةجيتن وه لوألا نوناقلا ,نايساسأ نانوناق هل نوكي نأ يضتقيو الإ عمتجم

 .هتابجاوو رخآلا هاجت فرط لك قوقح نايبت لالخ نم اههنيب ةقالعلا طمن ديدحتو ,موكحملاو

 نومزتليو .عمتجملا ين ًاعم دارفألا شياعتي هبجومب يذلا يعامتجالا دقعلا ةجيتن وه يناثلا نوناقلاو

 .(مهضعب هاجتو ةطلسلا هاجت قوقحلاب نوعتمتيو تابجاولاب

 ةريخألا حنميو ةيسايسلا ةطلسلا نيبو عمتجملا دارفأ نيب ةقالعلل يعامتجالا دقعلا سسؤي

 يعامتجالا دقعلا طورش ضرفتو .هدونب ىلع نيجراخلا دارفألا دض فنعلا مادختساب ةلماكلا تايحالصلا

 ىوتسم ضافخنا ببسب نوناقلا ةيعرشب رطؤملا فنعلا مادختسا «ةفلختملا تاعمتجملا ين نايحألا بلغأ يف

 .هدارفأ نيب دقعلا دونبل هقرخ وأ ةلودلا هاجت تابجاولاب همازتلا مدعو نطاوملا ىدل يعولا

 دارفأل ةديدع رداوب ةرم لوأ ةيطارقميدلا ةبرجتلا ضوخت يتلا ةفلختملا تاعمتجملا ين رهظت

 ةئطاخ ةعانقب نيحلستمو «ةديدجلا ةيرحلا رهاظم نيلغتسم يعامتجالا دقعلا طورش قرخل تاعامجو

 .ينوناقلا عدرلا تاءارجإ يخارت ينعت ةيرحلا نأب

 يف ةلماش ةيعوت ةلمحب مايقلا لالخ نم رمألا جلاعت نأ ةيسايسلا ةطلسلا ىلع بجي اذل

 دض ةوقلاو فنعلا مادختساب حولت هسفن تقولا ينو .قوقحلاو تابجاولا ةيهام نع عمتجملا

 .يعامتجالا دقعلا طورش ىلع نيجراخلا

 ىلعاحملةردق ال تاملك الإ سيل ةوقلا مادختسا نود نم يعامتجالا دقعلا نأ)[زبوه) ىري

 وأ .مهعامطأ وأ دارفألا عدرت نأ نم فعضأ تاملكلاف «عمتجملا يف دارفألا نمأ ىلع ةظفاحملا

 سجاه ثبت ةطلسب وأ اهتدناسمو ةوقلا لعفب تنرتقا اذإ الإ ىرخألا مهتالاعفنا وأ ءيفنعلا مهضيرحت

 .(سوفنلا يف فوخلا

 ىلع بجي عمتجلملا نيبو اهنيب يسايسلا دقعلا طورشب ةيسايسلا ةطلسلا لخت امدنع لباقملابو

 نم ضفري «ةركبم تاباختنا ءارجإب وأ ؛ناملربلا يف اهنع ةقثلا بجح لالخ نم اهب ةحاطإلا عمتجملا

 .اهب ةديدج ةيسايس ةطلس لادبتسا يرجيو ةطلسلا يف اهرارمتسا بعشلا اهالخ
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 دقعلا طو رشب تلخأو .طئاحلا ضرع روتسدلا دونبي ةيسايسلا ةطلسلا تبرض ام اذإو

 داضملا فنعلا رايخ مادختسا عمتجملا قح نم حبصي ذئنيح عمتجملا دض ةوقلا تمدختساو يسايسلا

 .ةطلسلا طاقسإل

 مدع دنع ةطلسلا عم يسايسلا دقعلا خسف يف بعشلا قح روتسدلا نمضي نأ بجي هيلعو

 سيلو- دارفألا ةبقاعمب ةيسايسلا ةطلسلل تايحالصلا نم ًاردق نمضي لباقملابو .هطورشب اهمازتلا

 ةيسايسلا ةطلسلا ضرفت يتلا ةماعلا ةرادإلل سسؤي يعامتجالا دقعلا نأ )[وسور) ىرب

 .ةيسايسلا ةطلسلا لادبتسا نم لوحي ام كانه سيلف .لماكو حن ىلع اهنع ربعت مل اذإف ءاهنع ةربعملا

 .(ةمزألا نم جورخلل ًايطارقميد ًءارجإ كلذ دعيو

 ةحونمملا تايحالصلا نم ربكأ تايحالص ةيسايسلا ةطلسلا حنمي يذلا روتسدلا دعي الو

 .عمتجملا ىلع ةيسايسلا ةطلسلل طلستلاو ةنميهلا سركي روتسد اهنإو ايطارقميد ًاروتسد عمتجملل

 نأل «ةيعرشلا هحنمل هيلع تيوصتلا لبق روتسدلا دونبل ةقيمعلا ةشقانملاو قيقدتلا بجي اذل

 ةيعرشلا ةرطيسلا ماكحإل تايحالصلا نم نكمم ردق ربكأ سيركت ىلإ نوعسي وحن ىلع نييسايسلا

 اهيلإ أجلي نأ نكمي ةضراعم وأ جاججتحا نود نم هيلع ةيسايسلا مهتاهجوت ضرفو عمتجملا ىلع

 :نوناقلا ةدايس-ًايناث

 نيب ةاواسملاو ةلادعلا ققحتت ال اهنود نمو ,نوناقلا ةطلس ةدايس ةئيدحلا ةلودلا تاموقم دحأ

 ةحلصمل نوناقلا مدختسُي دقف «مولظملاو ملاظلا نيب لداعلا مكاحلا [مئاد سيل نوناقلاو «عمتجملا دارفأ

 .نوناقلا ةطلس نم ربكأ درفلا ةطلس نوكت نيح مولظملا دض ملاظلا

 مدختسيو .مولظملا دض ملاظلا ةحلصمل نوناقلا ريجي نأ نكمي ةيطارقميدلا لودلا ىتعأ يف ىتحو

 .ملاعلا يف نوطالفأ ةيروهمجك ةيلاثم ةلود كانه سيلو «نييسايسلا نم نيشترملاو نيسلتخملا ةياحل ةلظم

 .نيرخآلا باسح ىلعو هحلاصم قيقحتل ىعسي ينانأ كولس ناسنإلل يعيبطلا كولسلاف
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 كانه نيرمألا الك يفو نوناقلا ىلع لياحتلاب ىرخأ ةراتو ةوقلاب ةرات حلاصملا كلت ققحتو

 ةيامحل ةيعرش ةلظم لكشي نأ نكمي نوناقلاف هيلعو ءرشابملا ريغو رشابملا ةوقلا لعفل مادختسا

 .نيبسايسلا نم نيشترملاو نيذفنتملا ةيامحل ةيئانثتسالا تالاحلا يف ًاضيأ ةيعرش ةلظمو عمتجملا

 عدر لجأ نم سانلا نم مظعألا داوسلاو ءافعضلا ةنس نوناقلا نأ )[نوطالفأ) دقتعي

 .(عمتجملا ىلع مهتوطس ضرف نولواحي نيذلا ءايوقألا

 ةلادعلا قيقحتل هنم لضفأ ليدب كانه سيلف ةيئانثتسالا تازواجتلاو نوناقلل ةنرملا ةيلآلا عمو

 مالسلا قيقحتل عجنألا رايخلا ةلودلا يف نوناقلا ةدايسب كسمتلا دعيو ءنامألاو رارقتسالاو

 .عمتجملا ىلع يلاملاو يسايسلا ذوفنلا باحصأ تازواجت نم دحلاو يعامتجالا

 يعامتجالاو يسايسلا دقعلا طورش قيقحت نمضيو .حيحص وحن رشبلا ةايحل مظنملا نوناقلا دعي

 دودح ىلع نيجراخلا نإف الإو ءىرخأ ةهج نم عمتجملا دارفأ نيبو «ةهج نم موكحملاو مكاحلا نيب

 ةعيرش ضرفت ذكنيحو «نيرخآلا باسح ىلع مهعامطأو مهتوطس ضرفل نيدهاج نوعسي عمتجملا

 .ناويحلا كولس نم رثكأ برتقتل هتافرصتو ناسنإلا كولس ردحنيو «عمتجملا ىلع باغلا

 هنأل ءرايعملا وه نوناقلا ):ًالئاق عمتجملا يف نوناقلا بايغل ةطحنملا ةلاح لا [نوطالفأ) روصي

 مكاسحلا هب ديقتي نأ بجاولا نم كلذل «ناويحلا ةبترم ىلإ ناسنإلا طحني هنود نمو ةعدارلا ةوقلا

 .(ءاوسلا ىلع موكحملاو

 ىلإ ةيسايسسلا اهتمظنأ دنتست ال يتلا ةفلختملا تاعمتجملا يف رثكأ نوناقلا ىلع تازواجتلا زربت

 .هل ةذفنملاو نوناقلل ةعرشملا يه ةطلسلاف «ةلودلا يف تاطلسلا لصف ةيلآ ىلإ دقتفنو «ةيعرشلا

 .!هل ةزواحتملاو

 تازواجتلاو ةرضحتملا لودلا يف ةدمتعم تاطلسلا لصف ةيلآ نإف كلذ نم سكعلا ىلعو

 .نلعم ريغ وحن ىلعو نييسايسلا ىلع ةرصتخمو «ةدودحم نوكت نوناقلا ىلع

 بحاص وه فاطملا ةيابن يف بعشلا نأل ؛ةينوناقلا ةلءاسملل تعضخ ةيفخلا اهتروص تدعن نإف

 ىلع مهئازواجت رثآ يفتقت امأل « ًاريثك ةفاحصلا نييسايسلا نم نوذفنتملا ىشاحتي اذل .لصفلا ةملكلا
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 .ةهوبشملا تاقفصلاو ىواشرلاو تاسالتخالاو بئارضلا عفد نم برهتلاب اهنم قلعتي ام ةصاخ نوناقلا

 ةينوناقلا ةلءاسملل مهضرعت نوناقلا ىلع مهتازواجت نإف نيذفنتملل ةيسايسلا وأ ةيلاملا ةوقلا تمظع امهمو

 .عمتجملاو ةلودلا يف نوناقلا ةطلس ةدايس ىلع ًاظافح نلعلا يف اهنع فشكلا دنع

 .(نوناقلا ءارو نصحتنس كلذ عمو ةوقلل يعرشلا ريغ نبالا وه نوناقلا نأ ![ليلخ يناهإ ىري

 دقعلا طورشب عمتجملا مزتلا الكف «عمتجملا ةطلس نم اهتيعرشو اهتوق نوناقلا ةطلس دمتست

 ةعبارلا مهتطلسو نوفقتملا ٌدعيو «نييسايسلا نم نيذفنتملا تازواجت نم دحلا ىلع لمع يعامتجالا

 ئدابم ةنايص ىلع نيمألا سراحلاو يسايسلا جهنلا ىلع ساسألا بيقرلا يه مالعإلاو ةفاحصلا

 نم لب ؛عمتجملا ةماع نم نوناقلا ةطلس ىلع ةريبكلا تازواجتلا يتأت الو «نوناقلا ةدايسو روتسدلا

 .ةيسايسلا ةطلسلا نوؤش ىلع نيمئاقلاو نيذفنتملا

 ءادبإ نود نمف ءنوناقلا ةياحل ربكألا نامضلا ةلودلا يف ةيساسألا تاطلسلا لصف ةيلمع دعت

 .عمتجملا يف ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت نكمي ال نوناقلا ةطلسل عايصنالا ىلع عيمجلا لبق نم يقيقح صرح

 يف ةلاعفلا ىوقلا نم ةمراص ةباقر نود نم نوناقلا ةلود ةيامحل نييسايسلا ىلع ليوعتلا نإ

 .ةيعاتجالا ةلادعلاو روتسدلا ئدابم ةنايصل دوشنملا ىعسملا ققحت ال نوفقثملا اهتمدقم يفو عمتجملا

 .مهحلاصم ةياحل نوناقلا ةطلسب كسمتو مارتحا ءاليإ ةروهقملا ةيعاتجالا تائفلا ىلع بجيو

 .اهدض تاكاهتنالاو تازواجتلا نم دحلل ديحولا ليبسلا وه نوناقلا نأل

 هتابجاوو هقوقحب نطاوملا فيرعتل عمتجملا يف ةلماش ةيعون ةلمحب مايقلا بلطتي رمألا اذهو

 ضمئفل نوناقلا ىلإ ماكتحالا ىودحبب هعانقإو ةلودلاب هتقث ةداعإ ىلإ يدؤي ام «عمتجملاو ةلودلا هاجت

 .قوقحلاب ةبلاطملا وأ تاعازنلا

 نود نمو عمتجملا دارفأ لك عاضخإ ةيئاهنلا هتغايص يف نوناقلا ةطلس ةدايس أدبم ينعي

 «ةلودلا هاجت تابجاولاب لالخإلا وأ نيرخآلا قوقح ىلع زواجتلا دنع ةينوناقلا ةلءاسملل ءانثتسا

 نوناقلا لاجر ىتحو يلاملا وأ يسايسلا ذوفنلا باحصأ ينئتسنال نأ بجي ةينوناقلا ةلءاسملا كلتو
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 نم قحلا نوناقلا زيمي ):ًالئاق لطابلا نم قحلا زييمتل نوناقلا ةطلس ىلإ (نودلخ نبا) مكتحي

 ام زيمنو نارمعلا وه يذلا يرشبلا عامتجالا ين رظنن نأ «ةلاتسالاو ناكمإلاب ءرابخألا يف لطابلا

 .هل ضرعي نأ نكمي ال امو .هب دتعي ال ًاضراع نوكي امو هعبط ىضتقمبو .هتاذل لاوحألا نم هقحلي
 ال يناهرب هجوب بذكلا نم قدصلاو .رابخألا ين لطابلا نم قحلا زييمت يف نوناق انل كلذ انلعف اذإو

 عامتجالاو .يرشبلا نارمعلا وهو عوضوم وذ هنإف .هسفنب لقتسم ملعلا اذه نأك .هيف كشلل لخدم

 .(هتاذل لاوحألاو ضراوعلا نم هقحلي ام نايب يهو لئاسم وذو «يناسنإلا

 اهنكل عمتجملا يف ةريثك نيياحأ يف نوناقلا لعف اهل ةينيدلا ميقلاو ةيعاتجالا فارعألا نأ عمو

 .عدار ينآ لعف اهل سيل ىلوألا ةطلسلا نأل «نوناقلا ىوتسمل يقترت ال

 ىلع نيجراخلا دض ةمراصو ةينآ ةيباقع تاءارجإ ضرفت يتلا ةيناثلا نم سكعلا ىلعو

 :عمتجملا دودح ىلع نيجراخلا سوفن يف فونملاو بعرلا ُثبت ةيباقعلا تاءارجإلا كلتو ءاهتاعيرشت
 .هدارفأل رارقتسالاو نامألا ققحت هسفن تقولا ينو
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 عجارملا

 .1994 ندنل نافوك راد [نودلخ نيا قطنم) يدرولا يلع-1

 .1994 راذآ تيوكلا .183 ددعلا «ةفرعملا ملاع ةلجم [ةيغاطلا] حاتفلا دبع مامإ-2

 ءامنإلا دهعم (روهقملا ناسنإلا ةيجولوكيس -يعاتجالا فلختلا] يزاجح ىفطصم-3

 .1989 توريب «يرعلا

 .1984 توريب ,ةثادحلا راد «يبابحلا ةمطاف ةمجرت [ًارصاعم نودلخ نبا) يبابحلا دمحم-4

 ,ةفرعملا ملاع .دوعسلا وبأ تايطع ةمجرت [خيراتلا ربع ةلضافلا ةنيدملا) يرينرب ايرام-5

 .1997 تيوكلا ,225 ددعلا

 [مكاحلا رهظ ءارو نم موكحملا سمه فيك-ةليحلاب ةمراقملا) توكس سميج -6

 زكرم ؛نيرخآو نيهاش داؤف ةمجرت (ريخألا ناسنإلاو خيراتلا ةيان) امايوكوف سيسنارف-7
 .3 توري .يموقلا ءاينإلا

 .يبرعلا باتكلا راد ينابيشلا دمحأ ةمحرن [طارقس مايأ رخآ) نوطالفأ-8

 11 توري «مساوملا راد [ةيبرعلا ةفسلفلا خيرات يف جهنلا] ىصاع نسح-9

 .1991 برغملا .ةيريهامجلا راد ,دامح يربخ ةمجرن (ريمألا) يللفاكيم الوقين-0

 «فراعملا راد [عمتجملاب ناسنإلا ةقالعل ةسارد-ةرصاعملا ةيعامتجالا ةيرظنلا) هليل يلع-1

 .1981 ةرهاقلا

 .فراعملا راد (روهقملا ناسنإلا ةيجولوكيس-يعامتجالا فلختلا) ينيسحلا ديسلا-2

 .1981 ةرهاقلا
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 .1981 توريب .ةديدجلا قافآلا راد [يجولويسفلا سفنلا ملعإ اغآ يلو مظاك-3

 .1974 توريب «ةفرعملا راد [ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألا) تعفر دمحم-4

 «ريونتلا راد (رخآلا موهفمو تاذلا ةروص نيب ةيبرعلا ةيصخشلا) نيسي ديسلا-5

 .1983 توربب

 .1996 ديوسلا ,ىسوم حالف ةمجرت [ناسنإلا يف ةيناودعلا] روتس ينوثنأ -6
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 رخنت يتلا تامزألاو تالكشملا ىلع ءوضلا طيلست ىلإ باتكلا فدهي
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 طامنألا ةجلاعملعامتجالا ءاملع هب عطضي نأ نكمي امو يباجي الا رودلاو

 ةزهاجل اا لولحلا نع ًاديعب ,ةرؤهقملا تاعمتجملا يف ةيوسلا ريغ ةيكولسلا

 تاجلاعملا لبس دقعت , ةيملع ريغ بيلاسأ نم يسايسلا هجهتني امو

 ةيعامتجالاو ةيسفنلا اهضارما نم ةروهشملا تاعمتجملا داشنال ةميلسلا ةيملعلا

 .ةدبتسملا ةيسايسلا تاطلسلل ةلوؤسملا ريغ تاسايسلا اهب تببست يتلا
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