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 ديهمت

 مهتالوحخ يف برعلا بابشلا

 اغروب اوسنارف

 22013 ماع .باتكلا اذه وفلؤم مهل حاتأ نيذلا «ًاثانإو ًاروكذ ءبرعلا بابشلا نإ

 اهنكل «ةيبرعلاب اهتيبلاغ قطنت ةئيب طسو ءادلب رشع ةينامث يف نونطقي «ريبعتلا ةصرف

 جيلخلا هرجضأ نأ دعب ابوروأ روزي حئاسم نمف .ةيفارغجلا عقرلاو تافاقثلا ةعّونتم
 لاّوج ىلإ ؛هنطقي يذلا ميخملا ةرداغمب اَّلِإ ملحي ال ينيطسلف ئجال ىلإ ؛يبرعلا
 «فشتكي يبيل يوايشيليم ىلإ ءينيدملا هسبحمل ةيبهذملا ناردجلا سّملتي يدادغب

 ةئشنتلل ةرياغم ةيعامتجا ةكشنت تايرغم ؛هيلع ةّيصع تناك املاط ىتلا ىهاقملا ىف

 نم صلختلل ينيدلا تمزتلاب نوذوعي نييرئازج '*:ذا 15068 «نييطيح» ىلإ «ةيبرحلا
 يتلا هتاراسمو هتاعّلطت ءالؤه نم لكل ...نييضايرو نينانف ىلإ :ةيشيعملا ةقئاضلا

 .اهنيب ام يف تانيابتلا زاجيإ بعصي
 ءالدإلا نع ماجحإلا نم باتكلا اذه ةمّدقم بتاكل دب ال ناك .كلذل ًاعبت

 1/1/1181 سوتاك مايريمو آ2101624 802610ات اوفنوب نارول نافلؤملا فرع امب

 بابشلا» تاروصت يف ديدشلا عونتلا طبض ةلواحم نإ :هنم ناز رتحي فيك 556

 ريغ ةلأسم يه «ةنيابتم تازجومب ةناعتسالا الخ «نرقلا اذه يف مهتاسراممو «برعلا

 ًءانب ,حيتي امم ««ةدئاس» اهنأ ةلاجعب لويمو تاهاجتا فاشتكا ىتحالو لب .ةحورطم

 .نكمأ نإ ةنئمطم ةروصب «يبرع لبقتسم» ب ؤبنتلا «ةفصلا هذه ىلع

 لقأ ءكلذ عم «سيل رشبلا نم ةليمجلا ةنّيعلا هذه فاشتكاب مامتهالا نإ

 عراوشلا يف بابشلا نم تاعومجم فقت ثيح «ناطيحلا ىلإ دانتسالا تاعومجم هب دصقُي حاطصم ©
 .(ةمجرتلا) ةلاطبلاو شيمهتلا ىلإ ةراشإ كلذ يفو .ةليوط تاعاسل ناردجلا ىلع نوئكتي مهو
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 تاقوأ روشوم ىلع تدمتعا ىتلا ةبراقملا هذه ىف فولأملا ريغ رايخلاف .ةيرارمتسا

 لمتحم طارخنا يأب ةقّلعتملا فٌّرصتلا بيلاسأ وأ «ةيسايسلا ةئكشنتلا نم الدب «غارفلا

 نأ ديب .ةيسايسلا مولعلل ةيديلقتلا تابراقملا دّدجي نأ هنأش نم «درمتلاو نايصعلا يف

 اذام .رخآ عضوم يف نمكت دق ةلهس ةغلب ةبوتكملا تاحفصلا هذهل ىربكلا ةيمهألا

 امم - ركذي ءيشال هّلقأ وأ - ءيش ال ؟2013 ماعلا يف ملاعلل «برعلا بابشلا» لوقي

 .مهنم عم هنأب دقتعُي وأ هلوق ًابلاغ مهنم بلطُي

 نارول نم لكل اهب نيدن يتلا تفاللا لمعلاو بوؤدلا يعسلا تارمث ىلوأ يه

 ىندأ وأ نيسوق باق انوعضو ثيح .فيلأتلا يف مهئاكرشو سوتاك مايريمو اوفنوب
 .ءدب يذ ئداب ءرخزي باتكلا اذهف :لهذملا مهعونت يف نيلعافلا نيلماعلا شاعُم نم

 ذنم ترهزأ يتلا ةطولغملا تاهادبلا نم اهريغو ةلزتخملا ةقبسملا ماكحألا زواجتب

 يذلا «عيبرلا»ل ىنعم ءاطعإ ىلإ نيوعدم «برعلا بابشلا» ناك نيح 2011 ماع

 .ةيجاجتحالا تاقلحلا هذه اهتقلطأ يتلا تالّؤحتلا ةلمجلو اهتاذ ةفصلاب فصّتي

 نم ًاءوس دشأ ةيطيسبت ةميدق تاساكتراب اورّنأت دق ًارثك نيبقارم نإ «عقاولا يفو

 نيح ةرات ءرخاس بولسأب هيربود سيجير هل ىدصت يذلا !«ةيبابشلا ديجمت» موهفم

 رّكذي حار نيح «ىرخأ ةرات يسامح وحن ىلعو ءًاضيأ جضنلل دوجولا قحب بلاط
 .©"يشيف ماظن يف بابشلا ديجمت هب عّتمت يذلا ناتفلا ريثأتلاب

 امّيس ال «رياغملا ملسملاو يبرغلا ناسنإلا نيب ةرّسعتم ةقالعلا تناك املاطلو

 ةعومجملا كلت يأ «- «هتوخأو ديشر» ةلاحك - قلقلل ريثملا يروكذلا اهنوكم يف

 عم مهافتلا انعطتسا امبرو .ةريحلاو كابرإلل ةريثملا «نيغلابلا نيملسملا روكذلا نم

 يتاوللا تاملسملا تاباشلا كلت عم معأ ةروصيو ههتنبا ىرحألاب أ «ةديسشر هتجوز

 نمو فنعلا نم نرّرحتت يك «(ًاعبط لباقم نود نم) نهل انتدعاسم ىوس نعقوتت دال

 ردقلا اذه ًاعبط أشني «تاذلاب قطنملا اذه بجومبو .جاوزألاو ةوخألاو ءابآلا ةلوحف

 يتلا ءاهريغ مأ ةيحيسم تناكأ ءاوس «ةينيدلا تايلقألا هذهب برغلا ناتتفا نم غلابلا

 .ةملسملا ةيرثكألا اهب عّتمتت يتلا ةيفارغوميدلا ةيفاعلا لايح انقلق انمساقت

 ءاضرإ ىلإ لايجألا ريغتم وحني ام ًابلاغ «ةردنجلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا يهامكو

 .(ةمجرتلا) هب ىذتحي ًالاثم بابشلا لعجو اهميقو ةيبابشلا ديجمت ىلإ فدهت ٍة ةعزن ©*
 مفوزم طوطتقإلا شع 801 طوع 1!اهرورو همت, طةهتكر 2013. ل
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 ««برعلا بابشلا» عمف .نيبقارملا ىدل (101////] 7::1/22:/©) «يوبغرلا ريكفتلا»

 «ةيفاقثلا «ةيئارولا تادرلا» هذه نابوذ ةيؤر قيرط نع ةعداخم ةروصب لمألا داعتسُي

 ةيلامشلا ةفضلا نيب شياعتلا ةيلاكشإ «ديعب نمز ذنم ءتحرط ىتلا «ةينيدلا كلذكو

 كلذ دّكؤي ام نإ .«يبرعلا» طسوتملا ضيبألا رحبلل ةيقرشملاو ةيبونجلا نيتفضلاو

 ىلع بثك نع فوقولل رمألاب نيينعملا ىدل يرجأ يذلا باوجتسالا وه حوضوب
 .مهشاعُم

 ىلإ نورقتفي «ىرخأو ةيعامتجا ةحيرش نيبو رخآو دلب نيب ءبرعلا باب شلاف
 طيحفتك «ةيكاهتنا اهنأب مهغارف تاقوأ فصَنت دقو .مهشيع طامنأ يف سناجتلا

 ةيروكذلا ةأرجلا وأ :*”«ةيوبلا» مهتاقيقش لاجرتساو «مهتارايسب نييدوعسلا بابشلا

 تابلاطلا ضعب ىدل ةيقالخألا طباوضلا نم تلفتلا وأ «ةيسنوتلا ةاتفلا ىدل

 .تايبرغملا

 ةدر دّرجم ىلإ مهميجحت نوضفري بابشلا ءالؤهف .كلذ قوفي ام ةمث نأ ديب

 تايئانث ليكشت يف مهست يتلا تادرلا كلت ةصاخب «ةيجولويديإ مأ تناك ةيفاقث «ةيثارو

 ضرفت ام ابلاغ (ىتح ةيزاوجروب /ةيبعش اهنم رثكأ ةيناملع /ةيومالسإ) رارغ ىلع
 نوفلؤملا انرّكذي ءظحلا نسحلو .ةيهدب تافصك .ةيهدب ةلدأك مالعإلا ىلع اهسفن

 ةبراقم نعانب ىأنت نيدلا لوح ةروحمتملا غارفلا تاقوأ يف تاسرامملا» نأب

 «ةيزاوجروبو ةيبلاط ىلوألا ءضيقن يفرط ىلع «بابشلا نم نيتئف» عضت ةيطيسبت

 .«ةملك درجم بابشلا» ويدروب رايب لوقب انركذي ام اذهو .ةيبعشو ةحداك ةيناثلاو

 يعامتجالا مهثوروم ريسفت ةداعإ - ًاعبط عمجلا ةغيصب - بابشلا لضفي امابلاغو
 ةيعامتجالا ةئشنتلا تالقان ريغتتو .هنفد نم الدب هفيلوتو هئانب ةداعإو «يفاقثلاو

 الفأ .دشرلا نس ىلإ لاقتنالا ىدل اهنم رفم ال يتلا اهتيزكرم نم رثكأ امبر اهبيلاسأو
 فدهب اّلِإ كلذ سيّلَوأ ؟ةلزعنم تاسلج ىف نميلا ءاحنأ رئاس ىف تاقلا نوغضمي
 قفأ نم ًاعاستا رثكأ قفأ يذ ملاعب ةلص ىلع مهيقبي ام ىلإ ًادودشم مامتهالا ءاقبإ
 ايجولونكتلا نأ هيف كش ال امم .تاقلا كالهتسال هيف ءابآلا لزعني ناك يذلا لّيقَملا

 يف كراشت يتلا ةاتفلا ىلع كلذكو «مهلاوحأ رئاس يف لاجرلاب هّبشتت يتلا ةاتفلا ىلع قلطي حلطصم

 ةيزيلجنإلا نم ةقتشم ةملكلاو .روكذلا ىلع ًاركح ًايئدبم ربتعت ةيندب ةوق ىلإ جاتحت يتلا ةطشنألا
 .ةمجرتلا) ثينأتلا ءات اهيلإ تفيضأ يتلا هزت «يوب»
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 تالاصتالا ةنودم لمجم ىلإ ًالوصو «لومحملا فتاهلاو ةرايسلا نم ًاءدب «ةثيدحلا
 يناكم زّيح نمض .لاصتالا حيتي يذلا لهذملا ثوتولبلا كلذ يف امب - تنرتنإلا ربع

 ريغ ةروصب ءَتدَأ «- هب انتفرعم مدع نم مغرلاب فطلب اننيعأ همهتلتف ٍراجب .ددحم
 هذه عمج فدهب الإ كلذ سيلو .ةيكولسلا ةينادرفلا نم ةعّونتم ٍلاكشأ ىلإ «ةئجافم

 ايجولونكتلا تضوق ىتلا تاكبشلا كلتك «ةءاّنب ةكبش ىف «أوت ةرّرحتملا ,تاّرذلا
 1 ١ .اهناكرأ

 مهتايح نم بّرقتلا ىوس ؟بابشلا ءالؤه (هب دعي» ام ةفرعمل ًاذإ لمعلا ام
 ةميدقلا مهرئاعش زومر كفو ؛مهتاغل ملعتو ««ةيديلقتلا بطخلا نم اديعب» «ةيمويلا
 دعب انعانتقا مث نمو .ةّصاخلا انفواخم ليلحت ىلإ ةفاضإ .مهتفهل مّهفتو «ةديدجلاو

 ةرات «نيقلق ًاروطو نيجهتبم ةرات رشبلا نوك نم ًاقالطنا .«برعلا بابشلا» نأب كلذ
 ةلّدِضملا ةيليلحتلا تاكبشلا فلخ قالغنالل نوملستسي ال ,نيدعابتم ىرخأو نيفلآتم

 نع ةمجانلا رارقتسااللا تاماّود «ًابابش وأ ًابرع اوسيل نم دنع ءاهدّلوت يتلاو اهمظعمب

 .رباعلا نمزلا نعو ةملوعلا

 نوّدوي نيذللو يتاولل ًايرورض ًأرمأ باتكلا اذه ةءارق ودبت «قلطنملا اذه نم
 مل تابّلقت «2011 ماع ذنم :شيعت يتلا تاعمتجملا عقاو ىلإ لضفأ ةروصب فرعتلا
 «مهتابراقم فالتخا ءارو ام يف ءانه اوقتلا باتكلا اذه يفلؤم نأ كلذ .ليثم اهل قبسي

 «سوتاك مايريمو اوفنوب نارول نم لك هيلع فرشأ يذلا تفاللا كرتشملا لمعلا لضفب
 «مهتاماهسإ ةيعونو امك ,مهددع دهشي يلاتلابو .تاذلاب تامامتهالا هذه اورطاشتو

 «بابشلا نيثحابلاو تاثحابلا نم ليج ددجت هنإ :لايجألا يف رخآ يعون دّدجت ىلع

 نونقتي نيذلاو ءاهيف (اوشاع وأ) نوشيعي يتلا نادلبلا عاضوأب ةقيقدو ةمات ةربخ يوذ
 ةرظن» ةمث نأب ةنامض اونوكي نأ لمآف .مهفالسأ ليج نم ًاددع رثكأ مويلا مهو ءاهتغل
 يتلا ةيذؤملا تاطيسبتلا ةهجاوم يف خسرت نأ «فاطملا ةياهن يف ,نكمي «ةرياغم

 .«تاراضحلا مادص» وديؤم اهحرطي



 ةمدقملا

 :ةيطمدلا دلا روصلا كيكفت . مت

 برعلا بايشلل ةماعلا روصلا عطاقت

 اوفنوب نارول

 "!سوتاك مايريم

 دوقع ةليط ةطلسلاب اورثأتسا نييدادبتسا ماكح ةعبرأب 22011 ماع «ةحاطإلا ءانثأ

 يف «نيطخاسلا» رظن يف نييرصعلا لاطبألا «برعلا بابشلا» حبصأ ءكيرشالب

 ةرهاقلاو ةمصاعلا سنوت نم لك يف تاحاسلا بابشلا ءالؤه لتحا دقل .عمجأ ملاعلا

 ىلع نوطشنيو «ةنولم تاتفال نوعفري مهو نورهاظتي مهانيأرو «ةمانملاو ءاعنصو

 ةضافتنا ءءاسنو ًالاجر ؛بابشلا ءالؤه دّسج دقل .حالسلا نوقشتمي ًانايحأو «تنرتنإلا
 .ةلادعلاو ةيرحلا تاراعش ةعفار ءاهتريسم تأدب «بوعش»)

 نم «نامرك لكوت ةينميلاف .ةيخيراتلا ةبقحلا هذه ةيولأ ةلمح مهضعب حبصأ دقل

 ةيسنوتلا ةنّودملا امأ .2011 ماعل مالسلل لبون ةزئاج مساقتلاب تزاح :1979 ديلاوم

 «اريبك ًاحاجن يقل يذلا ةيسنوت ةاتف باتك ةفلؤمو .1983 ماع ةدولوملا «يئهم نبانيل

 ةيكريمألا ميات ةلجم تراتخا كلذك .ةروثلا ةمهلم ةنيعم ةرتف يف تحبصأ دقف

 ةكرش يف يرصم فظوم وهو 1980 ديلاوم نم «مينغ لئاو يرصملا ضراعملا

 ةيصخش ةئملا ةمئاق يف لوألا نوكيل .تنرتنإلا ةكبسش ربع ضراعم طشانو لغوغ

 .(ةمجرتلا) يوبغ اميل ًاضيأ ةيريبيللا ةطشانلاو فيلريس نوسنوج نيلأ ةيريبيللا ةسيئرلا عم مساقتلاب
 هيفلؤم نيب يرورضو ريثمو نيتم نواعت ةرمث لمعلا اذه ناك «هدادعإ لحارم رئاس يفو :ةيادبلاذنم 0

 .ركشلا صلاخب هنم مدقتن يذلا ,ترفوكيد ال راد يف رشانلا «بموتلد ساموت نيبو
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 1991 ديلاوم نم ءيدهملا ةدجام ءايلع ةيرصملا ةطشانلا امأ .ملاعلا يف ًاريثأت رثكألا
 ةرطيسلاو ينيدلا تمزتلا ىلع ًاجاجتحا اهتنّودم يف اهل ةيراع ةروص رشنب تماق دقف

 .ةيروكذلا

 نم مهيدل ام لكب اهنع نوعفاديو ةروثلا مودقب نورّشبي اوحار نورخآ بابش ةمث
 مهرسأ مهتكب دقف «نيرومغم مهمظعمب اوقب نيذلا «تاضافتنالا هذه ءادهش امأ .ةوق

 يبرعلا ملاعلا دادتما ىلع راوثلل زومر ىلإ مهضعب لّوحتو .مهندمو مهؤايحأو

 هتيحضت تناك يذلا 1984 ماع دولوملا «يزيزعوبلا دمحم مهنم ركذن .هادعامو

 دولوملا ,ديعس دلاخخو «دورابلا تلعشأ يتلا ةرارشلا سنوتب ديزوب يديس ىف هسفنب

 ةزمح وأ «ةيردنكسإلا يف ةيرصملا ةطرشلا بيذعت تحت ىضق يذلا 1982 ماع
 .باذعلا رم يروسلا ماظنلا تاوق هتقاذأ يذلا «1997 ماع دولوملا «بيطخلا

 تاجومل ةمواقم نم يبرعلا ملاعلا هيدبي امل ءبيرقلا سمألا ىتح ءانفسأ املاطل
 مهنع بتك نيذلاو ,نورهقيال نيذلا نييلاغلا ةيرق لهأ لاح ناك امك «ةيطارقميدلا رشن
 «ىرخأ نكامأ يف هاندهش ام رارغ ىلعو «ةرّوصملا مهصصق يف *وزريدوأو ينيسوغ

 قلغنم هنأ - يبرعلا ملاعلا يأ - ًايرهاظ ودبيف «ةيقرشلا ابوروأو ةينيتاللا اكريمأ لثم
 دمع «يلاتلابو .ةعئاشلا ةيلازبيللا ةيعجرملا اهيلع صنت امك ««ةديعسلا ةملوعلا» ىلع

 اهدافم ةلوقمل جيورتلا ىلإ ءمهريغو برع نم «ءاربخلا ضعبو مالعإلا لئاسو ضعب
 ًاروص «طارفإبو كلذ يف ةمدختسم «سؤبلا تالاح هيف ٌمعت دوكر اهريصم ةقطنملا نأ

 /لوليأ 11 ثداوح حلفت ملو ."7ككفتلل ةدع تارم تضّرعت ةقطنملل ةيبلس ةيطمن

 ةجلاعم يف شوب سيئرلا اهقلطأ يتلا «باهرإلا ىلع برحلا# الو «2011 ربمتبسس
 امّيسال «ةيعمجلا تالايخملا ىف تخسرو تاليثمت ضعب ترشتنا ءكلذك .رومألا
 لايجألا ودبتو .«يبرع باش» يأ لخاد نماكلا يباهرإلا تاليثمتك ءاهنم ةيبرغلا
 اهنوك نم مغرلاب «نيلمتحملا نيمرجملا نم بضني ال نيعَم اهنأكو ةديدجلا ةيبرعلا
 ةجيتن «ةمورحم» وأ ««ًايدئاقع ةأّبعم» ًاضيأ اهنكل ««ةيرصع)و «ةندمتم»و «ةملعتم»

 : .©ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا تامزألا

 .(ةمجرتلا) وزريدوأ ريبلأ ماسرلا عم نواعتلاب ؛ّيلاغلا سكيرتسأ ةلسلس فلؤم وه ينيسوغ هينير ©
 هوت ا ةقدأك, 00715106 هاذ مددع ىذا ]ء ةطامآ عب 4ممطع, كذصسلطدلب طتاعتر 2004. 9

 1طمقصعمأ5 ظانعقتأب 15/97115116'.1 7'1 +ءان#ء 41”4- :رظنأ «ةيبلسلا ةيطمتلا روصلا هذه لوح © ٠

 0014ه, ]هه 1آ)6عوانك كغ, 8ةتتك, 5.
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 تزرب ىتلا ««ةيبرعلا تاضافتنالا» تفشك «ةيقارشتسالا ةيطمنلا روصلا فالخبو

 «ةرهشلاب تيظح ةديدج هوجو نع .يطارقميدلا ديشحتلا يف جذامنك 2011 ماع ذنم
 «ةضرتفملا مهتلزع نم ًاديعبف .لوبنطساو نتاهنام بلق يفو بيبأ لت يحاوض يف ىتح
 عم «نيضراعم مهنوكف .ملاعلا يف ريثأتلا يف ةقئاف ةردق ىلع برعلا بابشلا نهرب

 «مهنادلب -نومكحي نولازي ال وأ - نومكحي اوناك نيذلا نييطارقوتوألل ,مهخويش

 ةرابع هعم اهادحإ اندهاش .ةيملاع ةيفاقث رهاوظ ةعيلط يف ةأجف هسفن مهضعب دجو

 راعشلا ««يبرعلا ملاعلا» دودح جراخ ىتح تحبصأ يتلا «(068386) «لحرإ»

 «برعلا بابشلا ضعب اهعم بكر يتلا ةعرسلا كلذ ىلع دهشي امك .2011 ماع دئاسلا

 نابايلا نم ةمداقلا «(1131610 51216) «كيش ملراهلا» ناجرهم ةجوم ,2013 ماع

 ماغنأ ىلع نوصقريو «ةارع لب «نيركدتم «تنرتنإلا ىلع اورهظ ثيح ءايلارتسأو
 .ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيلحملا تاطلسلل ًايّدحت اهزومر ريوحت مت ةينورتكلإ ىقيسوم

 انودحت «باتكلا اذهل تسسأ ىتلا ةركفلا تقثبنا ءروصلا هذه ةمحز لايح

 اذهل ًاقيقحتو .ةيديلقتلا بطخلا رايعمل ًافالخ «ةيبرعلا ةبيبشلا نع ثّدحتلل ةبغرلا

 ةقيثولا مهتفرعمو مهتظحالم ةليصح لدابت يف مهتبغر ًاثحاب نوثالث ىدبأ .فدهلا
 ةيؤرل ؛ةسوململا مهبراجت ىلإ ًادانتساو «لخادلا نم» «لاجملا حسف ةيغب «ةقطنملل

 .مهمهفو ةيبرعلا نادلبلا يف ًايلاح برعلا بابشلا شاعُم

 ...(برعلا» لوح ةيبلسلا ةيطمنلا روصلا بلق

 ميدقت امبر بعصي ؟«برعلا بايبشلا» ركذتسن امدنع «ًاديدحت «ثدحتن نّمع

 ةنيابتم عئاقوب «يبرع»و «باش» اتفص طبترت املاط ليجلا اذه نع ةيعوضوم ةروص

 نيرشع ةبارقب ًايديلقت يبرعلا ملاعلا دّدحتي :ةيسايسلا ةهجولا نم :ًالوأ برعلا
 ةمسن نويلَم 350 اهناكس ددع غلبيو «(ةيبرعلا ةعماجلا يف ةلود 22 اهددع) ةلود

 لحاوس نم دتمت ملك نويلَم 13 وحن غلبت يضارألا نم ةحاسم قوف نوعزوتي

 يروسلا يطسوتملا لحاسلا نمو يبرعلا جيلخلا ىلإ ايناتيروم يف يسلطألا طيحملا

 ايفارغج ءاهميسقت ىلإ راصي ام ابلاغو .رمقلا رزج ىتحو لب ءلاموصلا لحاوس ىلإ
 ينعتو) برغملا :يه تاعومجم عبرأ ىلإ ءكرتشم خيرات نم اهنيب عمجي ام عم ءايئيبو

 تاردقملا امأ .ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ىندألا قرشلاو «لينلا يداوو :«(«برغلا» ًايفرح
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 رطق ىلإ ةبسنلاب لاحلا يه امك ء«ضيقن يفرط ىلع عقتف ةقطنملا لودل ةيداصتقالا

 يف ةلثمتملا ةمعنلا لضفب «ملاعلا يف ءارث رثكألا امهو «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو

 .ًارقف رثكألا نادلبلا نم نادوسلاو نميلا دعت نيح يف ءزاغلاو طفنلا

 شيعي «كاذمو .ةقطنملا ىف نيدمتلا ةرهاظ تعستا ءنيرشعلا نرقلا لالخو

 نم رثكأ ةرهاقلا ةنيدم ناكس دادعت غلبي) ةريبك تارضاح يف اهناكسس فصن ةبارق
 ةريغص ندم ىف وأ «(نييالم ةعبرأ ءاضيبلا رادلاو «نييالم7 دادغبو ةمسن نويلَم 6

 ءايحألا نيب تاتوافتلا مقافتت نيح يفف :ًاديدج ًازرف ثدحأ عضولا اذه .ةطسوتمو
 لثمتت ىرخأ ةيصاخ ةمث .شيمهتلا ةيعارزلاو ةيفيرلا تاعمتجملا ىناعت .ةينيدملا

 ةرهاظ ىهو «تارجهلا نم ديدعلا تدهش ةرصاعملا ةيبرعلا تاعمتجملا نوك ىف
 نع ةمجانلا ؛ةيلخادلا تارجهلا ىلإف .صوصخلا هجو ىلع ةباشلا لايجألاب قلعنت
 ةيجراخ تارجه فاضُت «نادلبلا ضعب قّزمت يتلا تاعارصلا نعو «يفيرلا حوزنلا

 ةبسنلابو ءايلارتسأو ايقيرفأ هاجتاب «نيينانبللا صخي ام يفو ءاكريمأ وأ ءابوروأ هاجتاب

 يعيرلا داصتقالا بذتجي ثيح يبرعلا ملاعلا نادلب ضعب هاجتاب ؛مهنم ديدعلا ىلإ
 .رخآلا اهضعب ىدل لمعلا ةوق اهضعب

 ةدّدعتم اهنأ الإ .ةيبورع - ةيمالسإ اهنوكب فصّتت ةقطنملا نأ نم مغرلابو
 ةنسلا) هبهاذم فلتخم يف ؛مالسإلا وه اهيف سيئرلا نيّدلاف .ةيفاقثلا ةهجولا نم
 امك ءاضيأ اهعابتأ اهل ةقطنملا يف ةيحيسملا سئانكلا نأ ديب ««يساسأ لكشب ةعيشلاو

 نكامأ وأ «ليئارسإ وحن ةفاثكب اورجاه دق برعلا دوهيلا نأ نم مغرلاب «:ةيدوهيلاو
 اذإو .ىرخألا تايلقألا ىلإ ةبسنلاب رمألا اذكو ءنيرشعلا نرقلا دادتما ىلع «ىرخأ

 ًاصوصخ «ةكرتشملا ةيوُهلاب روعشلا تّغ دق ؛ينآرقلا يحولا ةغل يهو «ةيبرعلا تناك
 اهيف ةيّلحملا تاجهللا نأ اّلإ :ةقطنملا يف ةيفاقثلا ةضهنلا مايقو رشع عساتلا نرقلا ذنم

 «ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاك «ةيبنجألا تاغللا ضعب لغلغت ىلإ ةفاضإ .ظحاليو .ةدّدعتم

 يف ةيلحم تاجهلو ةبوتكم ةغل شياعت يأ «ةيناسللا تايجاودزالا نم ديدعلا دوجو

 لاثملا ليبس ىلع «كانهف .ةيفئاطلاو «ةينتإلا» تايوُهلا هيف عؤونتت ءكلذك .هتاذ ميلقإلا

 نم ديدعلا يفو «ىندألا قرشلا يف داركألاو ءبرغملا يف قراوطلاو (غيزامألا) ربربلا

 رّبعت تكفنا ام يتلا ةيبهذملاو ةيفئاطلاو «ةيلبقلا» تايبصعلا دوجو ظحالن «تالاحلا

 .ةوقب اهسفن نع
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 «بابشلا» ةعباتم انرتخا «كلذل .عمجلا ةغيصب رارصإب ركذتف "7«يبرع» ةفص امأ

 فورظ طسو «فايرألاو ندملا يف نوشيعي نمم «نميلا ىلإ برغملا نم ءأدلب 18 يف
 فينعلا عارصلا نم ًاعاضوأ «لاوحألا هيضتقت امبسح «نوشيعي امك «ةتوافتم ةيعامتجا

 .يبسنلا ملسلا وأ

 ...بابشلا لوحو

 نكي مل. «بيرق تقو ىتحو .باش عمج «بابشلا» فيرعت لهسلا نم سيل
 يفارغوميدلا لّوحتلا ناك اذإو .لؤافتلاب ًامومع رّشبي بابشلا لوانتي يذلا صيخشتلا

 دقل :ةتوافتم تاعاقيإ قفو متي حار هنأ الإ «7نادلبلا مظعم يف دوقع ةدع ذنم أدب دق
 7.18 نم) اماع نيسمخ لالخ 9070 ةبسنب تايسنوتلا ىدل ةبوصخلا لدعم عجارت

 طقف ؟630 ةبسنب عجارت امنيب «(2010 ماع 2.04 ىلإ 1960 ماع ةدحاولا ةأرملل دالوأ

 يتلا «ةيبرعلا تاعمتجملا زّيمتتو .(2010 ماع 5.2 ىلإ 1960 ماع 7.29 نم) نميلا يف

 فصن نإ :ةيتف تاعمتجم اهنأب «ةيقيرفألا ءارحصلا بونج تاعمتجم ةرشابم يلت
 اهسفن ةبسنلا نأ نيح يف ءاماع رشع ةتسلا مهرامعأ زواجتتت ال ًابيرقت نميلا ناكسم

 ىلعو .ًاماع نيثالث نع لقي رمع يف يه ؛«ًامره» رثكألا يبرعلا دلبلا ءرطق ناكسس نم
 44.6و 39.7 ىلاوتلا ىلع نابايلا وأ اسنرف يف رمعلا طسوتم لصي «ةنراقملا ليبس
 قاوسأ ىلع نادلبلا هذه يف طغض دوجو ماقرألا هذه لالخ نم فشتسنو .ةنس
 .«ةجرحا عاضوأ تاذ نيدايم اهعيمجو .ميلعتلاو ةحصلا تاعاطقو نكسلاو لمعلا

 صوصخب اهاندروأ يتلا كلت نم ةلوطب لقأ ىرخأ تايصخش ةمث نإ «عقاولا يف

 ماقرألا عم يطاعتلا ناك اذإ ىتح .ًايوينب اهسفن ضرفت تكفنا ام يتلا يه «2011 تاروث
 نيب ةقطنملا فّنصت ىتح ةيمسر تسيل ًابلاغ ةلامعلا نأل ًارظن «نزاوتلا ضعب بلطتي
 بايغ عم «ةيمسر ريغ اهيف ةلامعلا نوكت ام ًابلاغ ذإ ءبابشلا ةلامعل ًاريفوت لقألا نادلبلا

 ةقطنملا لعجي كلذ لك ءًاديقعت رثكأ ًارمأ ءاصحإلا لعجي ام ««ةلاطبلا» ضيوعتل ماظن

 لدعمكو .بابشلا ةلامع رايعمب ةبترم ىندألا نادلبلا ةناخ يف «ملاعلا يف .فتصت

 ريبك توافت عم ؛لمعلا نع نولطاع ةنس 15-25 ةيرمعلا ةئفلا نم !/025 ةمث ءيطسو

 8اتدك 5ةمطقت ءأ ةنودلع ![ةضلفسم- 8 عون, نع ا مطعر ةعاعت 50 , ةقاعور, 25. 20

 20دنكدعأ (00هانعطوعع ءأ طماسصممانعأ 1000, طع 80 ءع دمتم لمع 0ز]ة كمان هدد, 5كدتلب 2

 طوعاورب 7
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 ةلامعلاب ةقّلعتملا تاسايسلا قافخإ دّسجت دقو .سنجلا وأ ءيفارغجلا عيزوتلا ثيح نم

 .«لمعلا نع لطاعلا زاجملا»ل ةيزمرلا ةروصلا يف ريخألا دقعلا لالخ ميلعتلاو

 «بزاعلا» ةيعضو ريذجت دهشي ذإ ءديحولا قلقلا ردصم تسيل ةلامعلا ةلكشم نإ

 تابوعصلاب اهطابترا ردقب ؛:ةسسؤملا ىلإ ليملا مدعب طبترت امّلَق جاوز ةمزأ ىلع
 نم كلذ نع مجني ام عم «ةلئاع سيسأت يف ةاتفلاو باشلا نم لك اههجاوي يتلا ةيداملا

 حوارتي ىلوألا ةجيزلا ىلإ ةبسنلاب رمعلا طسوتم ناك «تاينيتسلا دقع يفف .تاطابحإ
 يف ةنس 27 نم رثكأ ىلإ عفترا دقف «مويلا امأ .نادلبلا مظعم يف نس 21و 18 نيب

 تدأ دقلو .ًاضفخنم لازي ال ثيح نميلا ءانثتساب رطقو ايبيلو رصمو سنوتو رئازجلا
 بدألا ةطساوب رركتم وحنب اهنع ريبعتلا ىرج يتلا «ةديدجلا لايجألا ىدل ةقثلا ةمزأ

 يذلا ««نييطيح» ظفلك ةديدجلا تادرفملا نم ديدع روهظ ىلإ «نونفلاو امنيسلاو

 يف (قاّرح» ةرابع وأ ءتقولل ةيضمت «رئازجلا يف «طئاحلا ىلإ دانتسالا» ًايفرح ينعي

 طسوتملا روبع ةيغب ةيتوبثلا مهقاروأ لك «ةقارحلا» نورجاهملا قرحي ثيح «برغملا
 .لضفأ لبقتسم ءارو ًايعس

 نع ثيدحلا رهوج لَّكشت ام ًابلاغ يتلا ©2لانيبإ روصو ماقرألا نم ًاديعبو

 «بلق» ةيغب ةديدج رظن تاهجوو ةديدج تاملك نم يلاتلاب دب ال «؛برعلا بابشلا»
 نم ءنوشيعي نيذلاو يتاوللا نع ةرياغم ةقيرطب ثدحتلاو «ةيبلسلا ةيطمنلا روصلا

 ةبقحلا هذه تايموي ءنادوسلا ىلإ ايروس نمو «ةيبرعلا ةريزجلا هب ىلإ برغملا
 يجيردتلا مهطارخنا ثيح نم ءيصخشلا مهراسم ةيحانل ًالوأ :نيتيحانل «ةيئانثتسالا

 ةجيتن «لايجألاو ةعامجلاب ةقّلعتملا رظنلا ةهجو نم ةيئانثتساو «نيدشارلا ملاع يف
 .«ةيبرعلا تاعمتجملا» ًايلاح اهشيعت يتلا تابارطضالا

 ليجلا ىلإ ءاغصإلا ضرعم يف

 - ةيبلسلا ةيطمنلا روصلل عيرسلا عجارتلا ءارو رمأ ةمث .كلذ يف ئطخن اَّلأ ىسع

 نع 22012 ماع ذنم «ةوقبو «ثيداحألا ةدوع هيلع دهشت امك «يفرظ عجارت وهو

 ةرملل ترهظ .زاغلأ وأ يجاحأ لكش ذخأت ناولألا ةددعتم روص يهو .ةيسنزفلا لانيبإ ةنيدم ىلإ ةبسن 0

 .(ةمجرتلا) اهتيمست تءاج انه نمو .لانييإ ةنيدم يف ىلوألا
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 يعرتست نأ نم دب ال ناك ةبيرو ًاتطبو ًانامتك دشأ تاروريس ةمث «- ةيمالسإ «تاءاتشا»

 ام يتلا تاوصألا ضحد يف رثألا غلاب 2011 ماع تبه يتلا حيرلل ناك دقل .انهابتنا

 دقو «خيراتلا شماه ىلع اهتابس يف ةعباق اهنأكو ةيبرعلا تاعمتجملا فصت تكفنا

 ديجمتا راظنم نم الإ ةقطنملا لاوحأ يف قّمعتلا .هتاذ ردقلاب ءيدجملا ريغ نم نوكي

 .مئادلا «درمتلا» وأ .«ديدجتلا»و «ةثادحلا»و «ةيبابشلا

 نومتتي دارفألا نم ةعومجم ىلع «ةيطابتعا ةروصب ءانمامتها زكرن نأ نم ًالدبو

 فورظ عّونتل لضفأ مهف ىلإ باتكلا اذه ىعسي .هسفن يجولويبلا رمعلا ىلإ
 ةبسنلاب ةيمويلاو ةيداعلا .تاكولسلاو تاداعلاو تاسرامملا لالخ نم «باشلا»

 اهتظحالم نكمي يتلا ءرخآلا مهضعب ىلإ ةبسنلاب ةكبرملاو ةيئانثتسالاو ,مهضعب ىلإ
 اهنكل .ةظحالملا هذه رطؤت ةكرتشم دودح ةمث «لاحلا ةعيبيطب .يبرعلا ملاعلا يف

 ةايحلا تعاطتسا نئلو .ةيعامتجا تاقالع ىلع وسرت اهنوك «ةعئام ًادودح ىقبت

 ةنيابتم ةقيرطب «بابشلا ملاع ىلإ «جولولا» دسجت نأ «لاثملا ليبس ىلع ؛ةيسنجلا
 .ةيلالقتسالا روظنم وأ لمع يف رارقتسالاو «جاوزلا قفأ نإف «نايتفلاو تايتفلا نيب

 ةياهن - لجأ ىلإ ةيلصفملا لحارملا هذه ريشتو .«راودأ يّلوت» ؛مهيلإ ةبسنلاب لّكش
 لبقتسمل - طيطخت ىلإ ًاضيأ امنإ .- نيدشارلا ملاع ىلإ لاقتنالاو ةلوفطلا ةلحرم

 يأ نم رثكأ ««بابشلا» ةلحرم تدب اذإو .ةفيخ هنم نوسّجوتي وأ «هيلإ نوحمطي
 اميس ال «ريغتت لاقتنالا اذه ةدم نإف «لاقتنا ةيلمع ةباثمب ءرمعلا نم ىرخأ ةلحرم

 «ةلاطبلا ةبرجت نأو «دادزت يساردلا ليصحتلا ةرتفو رخأتت ةرسأ نيوكت ةرتف نأ

 ىف رّيغتلاب زيمتت ام ًابلاغ ىتلا «بابشلا ةلحرم نإ .("رايعملا ىه تراص «راظتنالاو
 دينجتلاو «ةيعامتجالا تاقبطلا ضعب ىلإ ةبسنلاب ؛ةعماجلا لوخد عم ؛عاضوألا
 كئلوأ رمألا ةياهن يف لمشت دقو «دادتمالا ىلإ وحنت «نادلبلا ضعب يف يمازلإلا

 لاقتنالا سوقط لوح لؤاستلا ىلإ وعدي رّوطت وهو .نيعبرألا نس نوزهاني نيذلا

 .ةيديلقتلا

 «يبرعلا باشلا رّوصت يتلا كلت ةصاخبو «ةقبسملا راكفألا ةهجاوم ةيغبو
 ًايرصع ءايروث ؛لباقملا يف .وأ ًارجاهمو ًايباهرإ ءلمعلا نم ًالطاع ءيلابمال ًاناسنإ
 يف ومني حار يتلا ةعونتملا ملاوعلا فاشكتسا ىلإ يلاتلاب اندمع ءًارماغمو ًايطارقميد

 طلوحتعز 101111017 ءأ '1ةععاع آل011551851* (لنع.). عجاف ةس 11 هتانجع 18 !»راارتل | عه ()
 مررت د ورك ]ماماع طعما زرد ا: ]اناء طمعإ, 8:00 كنسعد آصكاتطبت ع, /١7 ةكطنص عأماتب 009.

15 



 نم ءمستا دق ريخألا دقعلا نإ «عقاولا يف .نينسلا تارشع ذنم برعلا بابشلا اهفنك

 هتثدحأ يذلا ءصاخ لكشب ةيبرعلا ةقطنملاو ملاعلا رظن يف «لئاهلا ريجفتلاب ؛ةهج

 ىف هتبقعأ ىتلا برحلابو ةدحتملا تايالولا يف 2001 ربمتبس /لوليأ 11 تامجه

 1 نم 2011 ماع ةيادب عم تعلدنا يتلا ةيروثلا تاكرحلاو تاضافتنالابو «قارعلا

 تّقد ىتلا ةرتفلا كلت نوضغ ىف .ىرخأ رارقتسا تعزعزو ةمظنأ تبلق يتلا «ىرخأ

 رّيخت ام فشتكن نأ انعطتسا «ةيموقلا تاكرحلا اهتجتتنأ يتلا ةمظنألا مجن لوفأ سوقان

 .ةديدجلا لايجألا ىلإ انرظن هيجوتب «قّمعتب ًاضيأو لب .حطسلا ىلع «رمتسم وه امو

 نيذلا نوفلؤملا رقتسا ءنيرشعلاو دحاولا نرقلا ةيادب ذنم رودي ام مهف ةيغبو
 دقل .برعلا بابشلا اهشيعي يتلا عئاقولا نم ًادج ًابيرق لمعلا اذه يف اومهسأ
 ةماع ةرظن انه انل اومدق قيقحت يف ةليوط ةرتف طرخنا مهضعب :مهرداصم تعونت

 ىف ةحضاو ةسامحب اوعفدنا ءاهتاداعو اهتاغلو «نادلبلا هذه اوفلأ نورخآ امنيب هنع

 «لخادلا نم «تامولعملا نم ءزج ىلع مهضعب انعلطأ دقل .ةديدج تاءاصقتسا

 نيغلاب بابشو نيقهارمو لافطأك ةصاخلا مهتاربخ ىلإ ءًانايحأ ,مهعوجر ربع كلذو
 مهضعب بكاو نيح يف «نيبقارمك اهيلإ اوداع مث نمو «ةقطنملا هذه يف «أوعرعرت»
 رهاظتلا وأ .مهعم ىنكسلا مهل حيتأ نيذلا كئلوأ عم يأ ءمهنع نوثّدحتي نم رخآلا
 «هتأجاف يذلا يفارغونثإلا ةرظن مهضعب ىنبت كلذك .مهعم ىقيسوملا فزع وأ «مهعم

 ةلهذملا تافاشتكالا تلّكش دقو .اهتظحالم نم نّكمت يتلا تاكولسلا «هتكبرأ وأ

 ةيعادبإلا تاردقلا ىلع كلذ ىلإ ةجاح ةمث نأ «ًادهاش لمعلا اذه نم تمجن يتلا
 .يبرعلا ملاعلا نوؤشب نومتهي نيثحاب ىدل ًاضيأ لب «برعلا بابشلا دنع

 ؛ةلامعلا عوضوم ىلإ ةفاضإو .«برعلا بابشلا» ب متهي نم لوأ نوكن نأ تاهيه

 ةيوهلاب مهتقالع لوح ءةلأسملا هذهب ةقّلعتملا «ةريخألا ثاحبألا مظعم تروحمت دقف
 ."يسايسلا مازتلالاو

 طّلس «تاينيعستلا علطم «يبيارشلا ينانب ةينم هترجأ يذلا قّمعملا ثحبلا نإ

 ةيرذج تالّوحت نوشيعي اوناك نمم ةبراغملا بابشلا ىدل «ةلذبتم» ةمس ىلع ءوضلا

 ادن الفتاشلاآ, 0707عمل 141/1115. 17: (0طدعلاءننوع نإك ]دع قلوس عروب مفقمرو زو 99
 لهنا: كب مطتم, 18مجبها آصكاتطتلع ه1 لمتعم هان ممهل ةككدتعو, آ.مملوص, 1999, 8ءولكتعممع

 عطف 86 7غئ0770أ 10111017, لهم هكدوب ةكأ71146 هأ هنهطأا# 011171270701715

 0ك 0011. « آ]. ”طتقامزتع ةالاك », 8ةعاكر 2005.
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 رهظأ يتلا تافّلؤملا نم ةرفو رشن ثيغلا لوأ ناكو ."”نيدلاو ةيوُهلا ىوتسم ىلع
 قايسلا ىفو .©ًيدرفت ّيحنم ةقطنملا ىف ذخأت ةينيدلا رئاعشلا تناك فيك اهنم ديدع
 تاقالعلاو «تارجهلا مكحي يذلا قطنملا فاشكتسا «ظفحتو ةيانعب ءنكمأ هسفن

 ةطساوب ءاوس «(ةلّيختملا وأ ةشاعملا) روذجلا نم عالتقالا ةبرجتو رخآلا ناكملا عم

 ام ًايلاغف «نورفاسي ال نيذلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ىقيسوملاو امنيسلاو نونفلا مأ ثحبلا

 وأ ءاياضقب مهيهامت كلذ ىلع اندهاش «ةينطولا دودحلا «ةيمهولا مهتاعامج» زواجتت

 ينيتنجرألا ةركلا بعالك وأ «ًانايحأ ةسبتلم ةقيرطب «ندال نب ةماسأك «نييملاع لاطبأ

 ىنست اذإ :ةبطاقتم تاظحالم ةرمث يهف «ةسايسلاب ةقالعلا ةيحانل امأ .يسيم لينويل

 بابشلا ةئبعت ىوتسم ضافخنال «ةليوط ةرتفلو هفسألا نع برعي نأ مهضعبل
 «مازتلالا نم ةديدج طامنأ يف ققدي حار «لباقملا يف ءرخآلا ضعبلا نأ اَّلِإ ءبرعلا

 يأب .ينيدلا اهرهظم يف اميس ال «ةريثملا ىتحو لب «ةديرفلا اهلاكشأ نع ًالئاستم

 ضفخنم ددرت قفو عمسُن اهنكل ؛نيمره ةداق ىلع ًافقو ةسايسلا تاوصأ تسيل «لاح

 وأ ءاهتامرح مأ تاعماجلا يف ءاوس «بابشلل ةسّركملا نكامألا نم ريثك يف «عفترم وأ

 .ةيضايرلا يداونلا وأ ةيقيسوملا قرفلا

 ةيعامتجالا تاريغتلل ةيمويلا ةبقارملا

 ًاديعب برعلا بابشلا اهشيعي يتلا ةيمويلا ةايحلا ضارعتسا ةيغبو ءانتهج نم
 يأ «غارفلا تاقوأ وحن انراظنأ هيجوت انرتخا ءيسايسلا مازتلالاو لمعلا نكامأ نم

 ينعيو (1107©) ينيتاللا ظفللا نم ةقتشم يهو «(ةيسنرفلاب 101515) ««وهللاو ةيلستلا»

 قّلعتت ءىرخأ تارابعب .«ةيلستلا» ظفلب ةيبرعلا ىلإ هتمجرت نكميو .(حومسم وهام
 وهللا ةطشنأ زواجت لجأ نم ءًاعويش رثكألاو لمشألا اهلولدمب ةيلستلا رابتعاب ةلأسملا

 18سم 8110101 011-4171عخلظ], ؟هججتنك كءطوءأاوع. طمكز وسمك هنب طاصبمءب 01125 0

 18لل مصدق, طوع, 4

 1آ1208 116658 :ةعونتم تاقايس يفو ةفلتخم اياوز نم تافلؤملا نم ديدعلا هنع تفشك اماذه 22
 0 ةدوك ظدرندت (ةلع), 8ءامع ؟هنبصو هصف ةطاسماتمت: 7]عدب (تنلطسسمل طواتاتعو ذص اطع

 0 10ول 3هداط قه !7هرحط, 0:0 آلمنح وئات طوعوو, 01010 كا !1عجب الهلع 2010

 طفطصو 820111014 ة1/هطقسعمل 81 ةالفلآ, 11هأطخمت 81 [آخه 2845 ه4 [[ةمدوم

 آف 01311, 1عو ]ءانصوع تأ ]عع هلع ؟ءازوت ءانكعك, 0)8101]]*, ©ةعوط]ةصعقمب 2000:

 اللش]111001), 2هأتاوانع لع آو ماماه. طع طةسصتستعتتع ة ]”ةصوعانالع لان 1610101 ءقان
 1كاوطتنوانعب ]2 106 ءمانا ءالعر ةتلكر 009.
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 نإ «عقاولا يف .(”(نونفلاو امنيسلاو ىقيسوملاو ةعلاطملا) يرصحلا اهانعمب ةفّقثملا
 يهو «ءاوضألا اهيلع طل ست املق يتلا تاوجفلا يف ثدحي ام وه همهف ىلإ ىعسنام

 ةبسنلاب ©«تابثإلل ةحلاص» ًاضيأ يه لب «2«ًتقوم ًاقيلعت» طقف تسيل يتلا تارتفلا كلت

 «غارفلا تقوا ةرابع لدت امك وهف قلم غارفلا تقو نوكي نأ نود نمف .بابشلا ىلإ

 تانيابتلا نم منغرلابو .«ليجا دادعإ يف ًاعم مهست ةيعامجو ةيدرف براجت عوضوم
 ضعب ىقبي «ةينتإلا وأ ةيعامتجالا تامورألاو ةيفارغجلا لوصألاو سنجلا يف ةديدشلا

 ةايحلا نإ .مويلا برعلا بابشلا اهشيعي ةيعامتجا تاريغت ىلع ًادهاش ةكرتشملا تامسلا

 وأ ةيسردم ةيبيردت تاطاشن نيب عٌزوتت «بابشلا ءالؤه نم ديدعلا ىلإ ةبسنلاب «ةيمويلا
 ءايزكرم اعقوم ءبابشلا ءالؤه ةايح يف «لتحي يذلا ««تقولا نم ىقبت اما ...و ةينهم

 «غارفلا تاقوأ» نومدختسي بابشلا نأ ديب .ةلاطبلا ةعقر عاستا ءارج ءًايشماه سيلو

 باقنلا كلذب نيفشاك :ةصاخلا هتقيرطب لك ءاهنومحتقي وأ اهنولمحتيو اهنوكرديو هذه
 ةقالعلاب ةطاحإلاو «دارفأك مهسفنأ ءانب يف ءًنايحأ ةكرتشمو ابلاغ ةتوافتم بيلاسأ نع

 باتكلا اذه وفلؤم هيلإ انوعدي امف .ةيعامتجالا تاقالعلا يف طارخنالاو «نيسنجلا نيب

 يواه ىدل ةعتمملا ةعرسلا نوفصي نيح ؛تاهباشتلاو تاقورفلا نيب ةبراضملا هذه وه

 .يرئازجلا يطيحلا ىلإ ةبسنلاب يساقلاو يرسقلا راظتنالا وأ ءيدوعسلا تارايسلا ةدايق

 بالطلل ةيحرسملا سوردلا وأ «ةيبرغم ةيوناث ةبلاط اهب موقت يتلا ةيليللا تافارحنالا وأ
 «تالاحلا ضعب يفو ...نيينيطسلفلا نيقهارملا ىلإ ةبسنلاب صقرلا وأ «نيينانبللا ةعيشلا

 مأ ًارّرحم كلذ ناكأ ءاوسو .ًابعلو ةذللا نع ًاثحب ,مامجتسالا وأ ««عاتمسالا» نوكي

 «ةيراحتنا الو يم بعادي نأو ءرطاخملاب ةفوفحم تاكولس يذاحي نأ هناكمإبف ابَلَتسم
 تقوب عاتمتسالا» ىرخأ تالاح يفو .ةيعامتجالا ريياعملا دودحم نمزل ىطختي نأو

 .رثكأ ًايوبرت ّىنعم ذخأيو «طبضنم»و لب «رطؤم «ديجلا غارفلا

 زامتف 518مااخلا ةاهع11821, ه2 :ًامامت كلذ حضوي كرتشم لمع ًايدح ردص
 ستمعفمتم 8دمكط0ا011, ةادعواع 5هذظحذ الفظتال هك اكدت آآفخلااشتلآ (لذ5.),

 «كباطتعول مههعانعع5 هغ خيهط زلهابئط»ر 2011ه, 8ءاتمانتلتم 701. 2117, 2009-0110.

 110هدسنم 0118-81820114111خ1]18 ءأ ]مصمم 8فطخشت (لنع.), عم هددوك كوك 5001616 ©
 هبوطوو طوجسوعإت اود عمر ءودعم تأ ]هك 7122ه ءعك, طحدتع انعتجع 0' عامع, ا ةتاق, 7

 زكونع 88811011851 هك 1معومتم 10 0118آ:آ:1  (لنع), 4لماوعععمععك ©
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 داكت يتلا ؛ةيعامتجالا تالوحتلا ةظحالم حيتت بابشلا غارف تاقوأ ةسارد نإ

 ةعونتملا تاقالعلاو .ةيبرعلا تاعمتجملا تايموي كّرحتو ءانايحأ ةروظنم نوكت نأ

 «ةيريهامجلا ةفاقثلا» نيب يطيسبت ضقانت راطإ يف ًامئاد جردنت ال «غارفلا تاقوأ» عم

 لايجألا اهمدختست يتلا ةعونتملا بيلاسألا نأ انل نّيبتي فوس :«ةيوبخنلا ةفاقثلا»و

 ردق ىلع :ةيقطنم تارابتعال ةباجتسا ةباثمب يه اذه «غارفلا تقو» ءلمل ةديدجلا
 ةيئانثلا دودح دنع فقوتت ال اهنكل «يعامتجالا زيامتلاب قلعتت ءيعولا نم توافتم

 ««هيفرتلا» د ًايديلقت ةنرتقملا «ةيدرفلا «ةيكالهتسالا ةعزنلا نأ هيف كش ال اممو .ةيقبطلا

 لود تاعمتجم رارغ ىلع «ةينغلا تاعمتجملل ة ةزيمملا ةيصاخلا ءيش لك لبق يه

 تافاقثلا» عم ضراعتت ام ًابلاغ يتلا ««ةيريهامجلا ةفاقثلا» نأ اّلِإ .ةيعيرلا جيلخلا

 : تسيل ««ملاعلا بيرغت» نم عون نع يسايقلا اهديحوت فشكي دق يتلاو «(«ةيبعشلا

 ةيملاعلا تامالعلا راشتنا كلذ ىلع اندهاش) ايلعلاو ىطسولا نيتقبطلا ىلع ًاركح

 .(يهاقملاو معاطملا ضعبل ةزيمملا

 ةروحمتملا «غارفلا تاقوأ ءلم ىلإ ةيمارلا تاكولسلا انلمحت «هتاذ لاونملا ىلعو

 ةبراقم نع ؛هب مايقلا ىلإ انوعدي ويدروب رايب ناك ام قفو «داعتبالا ىلإ ءنيدلا لوح

 «ةيزاوجروبو ةيبلاط ىلوألا ءضيقن يفرط ىلع «بابشلا نم نيتتف» عضت ةيطيسبت
 هدهشت يذلا رّبعملا روطتلا ىلإ ةبسنلاب ًاضيأ لاحلا يذ يه .(!ةيبعشو ةحداك ةيناثلاو

 «نانبل ةعيش ىلإ ةبسنلاب :ةديدجلا معاطملاف .«ةيقتلا» هيفرتلا عاونأو ةينيدلا «ةحايسلا»

 وأ «ةينانبلو ةيبرعو «ةينيد تاراشإ نيب ةيئاقتنا ةروصب عمجت يتلا ةيلستلا زكارمو .

 «ليئارسإ دض هللا بزح «ةمواقم» ىركذل ءايحإ ةيبعشلا ضراعملاو فحاتملا ىتح

 نيملسملا ىلع هتاذ رمألا بحسنيو .(2ةيعامتجالا تاقبطلا رئاس ىلإ ةهجوم ىه

 يبنلل سركم «ةكم نم برقلاب ؛هزنتم ةماقإ وهو الأ ءلدجلل ريثم عورشم عم «ةنسلا
 المت يذلا بولسألا لالخ نم حوضوب ىّلجتت نأ ةيقبطلا تاقالعلل ناك اذإو .دمحم
 حرطو ةءارقلاب ءافتكالا امبر ةراسخلا نمف ««اهغارف تاقوأ» ةديدجلا لايجألا هب

 اذه دادتما ىلع .هظحالن فوس ام اذه .ةقدب ةلخادتم ًانايحأ نوكت ىرخأ تاميسقت

 طلعمع 801ن8لط]اكال, « ]5 لتصعموع مثعدأ نانئاتم سنمأ » (ةماعاتعم 20هع ةصمعل ومنع 4

 1/ةامتا 16, 1987), 0 هدا هروك 0ع :0عنمامونعر 18لز6هدمق لع !كنصانتاب وعم, 1984, م. 143-44

 110م9 طافلخظ ءأ ]معو طاقاتات, « آ.ع5 هبطعك مي20ونع5 لع 12 موزكامصمعت (هنتوصع 2

 مماتاتودع ءأ 1هزدزج5 ماعاد », + 5ةطرتصم !1/11815/111 (لتع), 8ءعطوأ]وه]. اما كعع ]ذه
 فمعاعو 5اد8*0/11ط0, 8ءوتودتط/ طدعمر م 227-45.
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 يرضحلا زّيحلا يف يبرعلا ملاعلا ةبيبش هتطساوب كّرحتي يذلا بولسألا يف «باتكلا
 يف نوطرخنيو «ةيلودلا ةيضايرلا تايرابملل مهسفنأ نودعيو ؛ةيمقر تاودأ نودمتعيو
 .(...صقرلا ؛ةيعراشلا نونفلا «كورلاو بارلا ىقيسوم «ةيليكشت نونف) ةينفلا لامعألا

 قاقشنالاو ماظتنالا نيب غارفلا تاقوأ

 ةمث .مهل ولحي امك دارفألا فرصتي نأ ينعيال «غارفلا» تقو نع ثيدحلا نإ
 تقو ريطأت ىلع لمعت - ...يدانلا ءعماجلا ؛ةسينكلا «ةسردملا - ةدع تاسسؤم

 .2!اهمجل ربع سكعلاب ؛مأ ةيصخشلا ةيمنت ةبكاوم ربع ءاوسم «هيفرتلاو ةيلستلا
 ةريثملا تاروظنملا ضعتبب ابوروأ يف هيفرتلا روهظ خيرات ىلإ ةدوعلا اندؤزت دقو
 فلتخمل حاتأ امم «اسيئر ًارود غارفلا تاقوأ «ةسسأم» اهيف تبعل ثيح «'مامتهالل
 طابضناب مامتهالا :ةيبزحلا وأ «ةيباقنلاو ةينيدلاو ةيلؤدلاو ةيعامتجالا تانايكلا
 «راوجلا تاقالعو تاءاقللا تافداصمل ةضرع نمز يف» :غارفلا تاقوأو بابشلا

 ملاعلا يف امأ .'ةبقارملل ةعضاخ زايحأ لخاد ةدملل ًادودح [ةسسأملا هذه] عضت
 اهتليثمب ةنراقم ةّشه غارفلا تاقوأ ةسسأم ىقبت ثيح «رياغم عضولاف «يبرعلا
 غارفلا تاقوأل يعامتجالا خيراتلا لازي الف .بارختسالا ىلإ وعديام !ذهو . ةيبوروألا
 ةيبابشلا زكارملا ةبرجتك «تالاحلا ضعب الخ ةماعلا تاطلسلا نأ ودبي امنإ ءًأرثعتم

 ا ا ل
 تينم ؛هذه (ريطأتلا» براجت تسّأت امنيحو .بابشلاو ةلوفطلا لاجمب «ةلوجخ
 .©سسألا ةيهاو «ةيريهامج» تاكرح ةدالو ىلإ تدأ تاقافخإب

 امهنإ :«غارفلا تقو» عم امهتقالع يف ًابطاقتم ًارود ةعماجلاو ةسردملا بعلتو
 «نارطؤت» كلذ ةازاومب امهنكل ءاهنارفوت يتلا ةيبيردتلا تارودلا ربع «هتدم ناددحت

 ةمّظنم تايطعم ىلإ ًادانتساو .ةيجهنماللا تاطاشنلا ربع ةيهيفرتلا تاطاشنلا نابكاوتو

 سمعا 3/1813181> (لزع), 411 عدمه: 0: طساعوبهلنمت» نإ ةجوط ]هدير 2ءقطسءعت استار, 17
 51016 هر10 كا: ععا, (ةدععماج 81عقور [نءاحتصمات0, 2000.

 ماقنم 0028111 (كذت.), ]كن غت» كد عرتف 0هك |مةكزو (1850-]960), خداع ةكقور 1995. 9

 ممول شات 11, « [رعو ؟وعممسععو ءأ ]12 مهدنتع 1ءانزولافع (1939-1830) », م ةلهنم اذ
 0028107 (لتخ.), 1.” هن سعتتعنتا لعع امادلتكر أطال, م.143

 مووزو 8010141188, « آنه اذ ءان, لعان» ةءاعانت5, ل1161 هالعق 1010065: 165 هعالتعق 0ع
 لعاتم عووع د مور ماع در د 8[هدسنل معرجراللخلآ11-1عخل8] ءأ [سمه ؟فطشم (لذع), ه6.
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 دالوألا قاحتلا ةبسن تغلب «(وكسينوألا) ةفاقثلاو ميلعتلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا

 ةريزجلا هبش يفو «(9684) ىندألا قرشلا يفو «(9691) برغملا دالب يف سرادملاب

 ًايئادتبا ًايسردم ًاميلعت نّمؤي يذلا ديحولا يبرعلا دلبلا يهف سنوت امأ .(/665) ةيبرعلا

 ايروسو ندرألاو قارعلاو نيرحبلاو رصمو رئازجلا زربت نيح يف :هدالوأل ًالماك

 يسردملا ميلعتلا اذه نأ ىقبي .(دالوألا نم 9098 ىلإ 93 نم) ًاضيأ ةعجشم ًاماقرأ

 نيح يف «""”ةقيمع تامزأ دهشت ةماعلا ةيميلعتلا ةمظنألا نإ ذإ ءمظتنم ريغ ًابلاغ وه

 دق يعامتجالاو يسايسلا رارقتسااللا نأ ىلإ ةفاضإ «ةفلكلا ظهاب صاخلا ميلعتلا نأ

 ةرتف ليطت تابوعصلا هذه .«ةعئاض تاونس» ىف «نميلاك «نادلبلا ضعب ىف بّبست

 .اهنع حيرصلاو ماتلا يّلختلا ىلإ ٍدؤت مل نإ «ةساردلا

 كلذ درمف «ةيبرعلا نادلبلا يف ًايبسن ةفيعض هيفرتلا ةطشنأ ةسسأم تناك اذإو

 .ةيداملا تاناكمإلا رقتفت (خلإ ءيداونلا ءبابشلا تويب)ل يطبارتلا جيسنلا نوك ىلإ
 «روكذلا بابشلل ةبسنلاب ةصاخ «ةيفشكلاو ةيضايرلا يداونلا ىقبت «لاحلا ةعيبطبو

 ةسسأم نأ ديب . ًادج ةيّلحم تايوتسم ىلع كلذ يف امب ؛يلاستلا ريطأتل نكامألا لضفأ

 ةعينص نوكت ام ًابلاغو ةطبارتم ريغ رمألا ةياهن يف ىقبت بابشلل ةسّركملا نكامألا هذه

 .بناجأ ءاكرش وأ صاخلا عاطقلا

 ال ةيّنسلا تاطلسلا ىدل ةيزكرماللا نإف «ةينيدلا تاسسؤملا ىلإ ةبسنلاب امأ

 لالخ بيردتلا لوح لاثملا ليبس ىلع ةروحمتم ةينيد تاطاشن ةسسأم عجشت

 تاسفانملاو «عماوجلا اهب موقت يتلا تاردابملا ةمذرش تدأ املاطلو .ةيفيصلا ةلطعلا

 نم مغرلاب «ترمتسا يتلا تاردابملا هذه ةيلاعف نم دحلا ىلإ «ينيدلا لقحلا لخاد

 باجعإلا كلذ ىلع انليلد «قاطنلا ةعساو ةصخصخ قيرط نع امنإ «ةرهدزم .كلذ

 ملاعلا اهسرد «مالسإلا نع روص يهو «زافلتلا ةشاش ربع ةاعدلا هريثي يذلا ديدشلا

 ىلع «هتراثأ امك .ةيصخشلا ةيمنتلاو درفلا لوح ةروحمتم «ينياه كيرتاب ىعامتجالا

 «يحيسملا بناجلا يف وأ ةينيدلاو ةيسايسلا تامظنملاو تايعمجلا ءعسوأ قاطن
 .ةيمزيراكلا تاكرحلا

 ةبكاوم ةيغب) مهتيمنتو بابشلا «ريطأت»ل ةسركملا تاسسؤملا تيقب نئل ءلاحلاو

 لشافم 11 لالا ءا نهباهد ال1110 7015 (ةنع), تبا سسك هر اجعط 5لبموأزنوب 97

 01110مأ السم وب هيح/نمك رثمتد طورت, كاماع [لمتح تكتب 06 >آ1جمب الورع ظ:عدو, كلطقتحإلا
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 نأ يف تايناكمإلا نإف .يسنينجلا اهروط يف (مهتتبعت ًاضيأ ىتحو ؛مهتايصخش حّنفت
 ةرثكل أرظن يفاكلا ردقلاب ةحاتم تسيل بابشلا ىلإ ةبسنلاب «تاذلل غارف تاقوأل رفاوتت

 طبض لضصفلا ةملك ةبحاض نايحألا بلاغ يف لازت ال ةلئاعلاو .اهنوناعي يتلا دويقلا
 نكامألا ىلإ وأ ءلاملا ىلإ راقتفالا نأ ىلإ فضأ .«.ءاسنلا دنع اميس الو تايكولسلا
 لالخ ةيعامجلا وأ ةيصخشلا ةيرحلا ضعبب روعشلا ىلع ةردقلل ًادح عضي «ةمئالملا
 ًازايحأ اولّكش «تنرتنإلا مث نمو «تاناحلاو يهاقملاو عراشلا نأ ريغ .ةيهيفرتلا ةطشنألا
 مدع ةاعارم نم دب ال ناك اذإو .رّرحتلاو قاتعنالا ىلإ نماكلا ليملا نع جيرفتلل ةيلاثم
 يتلا تاءاضفلا هذه يف لمتعت يتلا ةيعامتجالا تاعارصلاو ةيمانتملا تايبتارتلا ءافخإ
 بابشلا نم مسقل حيتي يئاوشعلا ريغ اهشالفنا نأ الإ ءنايحألا ضعب يف للملا اهلّلختي
 دودح مسر يف مهستو ءاهتمص ٍنف توافتت يأرلا يف تافالتخالا نم طامنأ رابتخا

 عادبإلا ّدعيو .ًانايحأ ءلايجألا نيب ةوهلا قيمعتو ةقّيض ةرئاد نمض ةقالعلا راصحنا
 ذإ ءيعيلطلاو يلاكيدارلا هدعب يف ةصاخ ,"رامضملا اذه يف ةزيمتم ةبقارم ةطقن ينفلا

 ةسارد ةيزمر اهزربأ ناك يتلاو «ةقطنملا يف ةدع تاسارد عوضوم عادبإلا اذه لّكش

 خرؤم ةبسانملاب وهو .172 هنن 1610 1 «ليقثلا مالسإلا ندعم ناونعب نيفيل كرام

 .2كور راتيغ فزاعو

 تايلاكشإ ةعبرأ

 غارفلا تاقوأ ءلمل ةباشلا لايجألا اهيلإ أجلت يتلا ةيفيكلا ةسارد نأ انل نيبت دقل
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تابارطضالا مهف حيتت تامولعمب ةّينغ ةبرجت ةباثمب يه

 دوجولا رارمتسا ةيفيك مهفل ءسكعلاب «وأ تاعمتجملا هذهب فصعت يتلا ةيسايسلاو
 ةينامثلا لوصفلاف .ةدّقعم اهنكل .ةتباث ةيناكمو ةيعامتجا تارشؤم اهنإ .فرصتلا وأ

 اذإ باش لكل ذإ «ةيلومش نوكت نأ ىلإ وحنت ال باتكلا اذه اهنمضتي يتلا نوثالثلاو
 «عوضوملا ىلع ةفشاك ءاوضأ طيلستب مايقلا انرثآ ءاذل .ةيهيفرتلا هتاطاشن «لوقلا حص
 ىلإ ةيبعشلا طاسوألا نمو .فايرألا ىلإ ندملا نمو ءرخآ ىلإ دلب نم لقنتلا ربع

 1مهمعارسع ط©فتكتت] 14 (لنع.), 7و و:ك ترجو ل65 تن رصدرنك 0 ةكأمتا). 125 هتاك كا اعةكذمت, )( 
 1س, وسمر 2006: 1*مصعاع 1/181311151> أ ]1 ءماهك 010[2 (لنك.), 1/17: ه1: هع 56/1

 هز 5من 5 تنآ1 لأ هك هنا 2رمع]ع-(07ز بزب ط:يدعد لع ]* آو, 18ءلظ0اتتط 7
 1لادماع آر181/101, 1 ء محصن ةاعامأ اكاد. 10علر 11 ععتعامبن عم, هت: 11 دا ةلوهأء رم 1و ىوبأ 9

 و ةد]ه71, 1طقعع اجتك علك ط1 هود, !1ه7 ال هداك,
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 ضعب راوغأ تربش «باتكلا اذه يف ةدراولا صوصنلا ىفو .ةرسوملا طاسوألا

 «هيفرتلا لئاسو ضعبب ةطاحإلا رذعتملا نم نأ ىقبي .رخآلا اهضعب نم رثكأ قطانملا
 .برحلا تاقايس يف «غارفلا» تاقوأ ءلم وأ «ةيمهولا تانجلاو .تاردخملا يطاعتك

 رحببي يذلا :ةملكلا ىتعم لكب هئاتلا ؛بابشلا اذه دنع ًاريثك فقوتلا مدع انرثآ «كلذك

 ضافتسا يتلا «ةيلاكشإلا هذه نأ اّلِ .لضفأ لبقتسم نع ًاثحب ةلّجمترم ةئيدر نفس يف

 اذه صوصن ضعب يفأًابيرقت ةيلج تزرب ءىرخأ ةنكمأ يف اهتجلاعم يف نورخآ
 .باتكلا

 نيح امّيس ال ,فطاعتلا ةراثإب وأ لوبقلاب ةيهيفرتلا ةطشنألا هذه ظحت مل اذإو

 نيفلؤملا نإ .اهنم يأ ةنادإ ينعي ال اذهف «ملاعلا نع ةظفاحم تاروصت نع فشكت

 نوللحمو نوبقارم مهنإ لب «ةباقر يلوؤسم اوسيل لمعلا اذه يف اومهسأ نيذلا
 «باتكلا اذه لوصف عباتت ضرعم يفو .هعقاو يف وه امك يعامتجالا ملاعلا نوكردي

 «ةدروتسملا كلتو «ةيلحملا» تاسرامملا نيب لصفلل ابلاغ ةموسرملا دودحلا لخادتت

 دارفألا مرتحتو ةيمّدقت ءرظنلا تاهجول ًاعبت ءًانايحأ ربتعت يتلاو ««برغلا» نم ةصاخب

 يف لثمتي انحومط نأ كلذ ىلع دز .ةماّدهو ةيعرش ريغ ءسكعلا ىلع وأ تايرحلاو

 .ةيملاعو ةينطوو ةيفئاطو ةيلحم داعبأ اهيف كباشتت تاعمتجمل قيقد ليلحت ميدقت

 «هتئبعتو بابشلا ليج سييست هاجتاب جردتم سايقم عضو ىلإ ىعسي ال هنوكو

 بيوبت طلسي ,موتحم ٍلبقتسم وحن ِدئاب ضام نم قلطني ينمز درس نمض هجاردإ وأ

 نورصاعملا برعلا بابشلا اهب فصتي رّثوت طوطخ ةعبرأ ىلع ءوضلا باتكلا اذه

 .ملاعلا نم ىرخأ قطانم يف نوشيعي نيذلا كئلوأبو ,مهوقبس نيذلا بابشلاب ةنراقم

 ةيبرعلا «ةيعمجلا تالايخملا يف دّسجت يتلا تايصخشلا نم ًارشع ضرعتسيف

 هنودمتعي يذلا بولسألاو نهارلا تقولا يف برعلا بابشلا عقاو ؛ةيبنجألاو اهنم
 تالؤاست حرطيف يناثلا مسقلا امأ .يعامتجالا رييغتلا قيقحت ةيغب - هندمتعتو -

 نمزلا عم ةيبطاقت ةقالع يف ةيهيفرتلا ةطشنألا جاردنا لوح ةيجهنم رثكأ بولسأب
 ءايحإو «ثارتلا اياضق لوح تالؤاستو .هعم عطقلاو «يضاملا ىلإ قوتلا اهماوق

 «تاذلا ءانب ةبوعص نع ثلاثلا مسقلا فشكي نيح يف .لبقتسملل طيطختلاو ديلاقتلا

 رارمتساب ةروطتمو ةعونتم طوغضل ةعضاخ تاعمتجم يف «غارفلا تاقوأ لالخ

 ءبع وأ «ةيرسألا تايمتحلا وأ «ةيروكذلا ةنميهلا وأ ءعمقلا وأ ءرقفلا ةيحانل ءوس

 نيب ةمئاقلا تالصلا ىلع عبارلا مسقلا فكعي ءاريخأ .ةينيدلاو ةيسايسلا تاسسؤملا
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 «ةيلحرم تناكأ ءاوس «يسايسلا مازتلالاو يأرلا نع ريبعتلا تاردابمو غارفلا تاقوأ
 .ديعبلا ىدملا نم ًاءزج مأ 2011 ماع لصح امك «ةروثلاو دّرمتلا تارتف رارغ ىلع
 هذه لالخ نم ليجلا اذه توص عامسإ وه ءرمألا ةياهن يف «هيلإ ىعسن ام نأ كلذ
 .ةعطاقتملا روصلا نم ةلسلسلا
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 لوألا مسقلا

 هرصع شيعي نأ ءرللا لع

 وفلؤم مهعّبتت نيذلا ءبرعلا بابشلا اهيف سمغني يتلا ةيهيفرتلا ةطشنألا نوك
 ريست يتلا تاسرامملا نع ةلصفنم ريغ وأ ءاهنامز نع ةعطقنم ريغ ءباتكلا اذه

 كلت رثأتل ًارظنو .مهتاعمتجم يفو انرصع يف ةخسار ودبت اهنإف «ةملوعلا بكر يف
 لّوحتلا ًاضيأ سكعت اهنإف .تايجولونكتلا روطتبو ةضوملا تاحيص رخآب ةطشنألا
 .ةيعامتجالا ريياعملاو ناكملاو دسجلاو نمزلا عم تاقالعلا يف

 نم دسجت تايصخش رشعب مامتهالا مسقلا اذه يلوي خوسرلا اذه ةشقانمل

 هيلع مه امل ةدرفملا هوجولا ضعب ؛يعمجلا لايخملا يف «ةيهيفرتلا اهتطتشنأ لالخ

 ةيطمنو «ةيزمر تاياكحك مهتطشنأ انل تدب دقل .هنوشيعي امو مويلا برعلا بابشلا

 اهدهع ةثادحب «ةربعم ةيفاقثو ةيعامتجا تاسرامم نع «روذجلا ةقيمع اهنكلو «ًانايحأ
 يف ضام ربياعملا ضعب .ةيراجلا تارييغتلا نع ًاحضاو ًاريبعت ؛ةرهاظلا وأ ةيقيقحلا

 نكت مل تايرح تزرب «ديكأتلاب ةتوافتم تاعاقيإ قفوو .ىواهت دويقلا ضعبو .روطتلا
 .لبق نم ةدوهعم

 ةيوبلاو يطيحلاو «(110615]10) ةعتملا لجأ نم قئاسلاك .تاحلطصم ةمث

 نكت مل :(680:هلفده ل) «ّياو ليج -باشلا يبرعلا ليجلا» تنرتنإو يفلسلاو
 يف ةعسوم ةلثمأك اهيلإ دوعن فوسلو .مويلا هيلع يه امك ءًاماعإ5 لبق ةدوجوم
 ةيسنجلا ةيجاودزالاو عايضلاو ةرطاخملا ىلإ ليملا ناك اذإو .ةمداقلا تاحفصلا

 يف ديعب نمز ذنم اهريثأت سرامت بابسأ اهلك لاصتالا لئاسوو ناميإلا سامتلاو
 يف امك «ةيبرعلا نادلبلا يف .مهغارف تقو بابشلا هتطساوب ألمي يذلا بولسألا

 كلذ ىلع دهشت .انرصع عم قفتت هيفرتلا نم لاكشأل ناكملا يف حسفتو ءاهريغ

 ملاع يف تناك تايمست ءايحإ ةداعإ وأ ءاهفيصوت ةيغب ديازتت يتلا ةثدحتسملا ريباعتلا

 .(«ةيفلسلا» رارغ ىلع) نايسنلا
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 ةيزيلجنإلا نم) 2«يزيبرعلا» ةغل ترهظ «ةثلاثلا ةيفلألا نم لوألا دقعلا لالخو

 لئاسو تناك نيح يفف .ةيفاقثلا تاسرامملا ةيعاوطم ىدم تفشك يتلا (353 6ةكال

 ةيبرعلا مادختسا مجللت ةينقتلا نكلو ةقطنملا يف ةقئاف ةعرسب ديازتت ةيمقرلا مالعإلا
 يف ميشهلا يف رانلاك ةديدجلا «ةغللا» هذه ترشتنا بوساحلاو فتاهلا ةحول ىلع

 ةيدجبأب انه ةيبرعلا ةباتك) «ةرحقنلا» ةيلمع نإ «عقاولا يف .يبرعلا ملاعلا ءاجترأ رئاس

 نم ةيبرعلا ةباتك تحاتأ هذه (4658608[1:511 ةيبرعلا ماقرألاب ةجوزمم ةينيتال

 ماع ويروث اهب ىدان يتلا ««لحرإلا ةريهشلا ةرابعلا نأ كلذ لاثم .نيميلا ىلإ راسيلا

 .(3ةنهطوت0# بتكتف «ةيبرع») ةملك امأ (15781» ىلاتلا وحنلا ىلع بتكُت 1
 ةغللا تكبرأ اهنأ اَّلِإ «ةغللا هذه اهتلخدأ يتلا ةتفاللا تاديدجتلا نم مغرلابو
 يه ةيبرعلا) اهئاقن ىلع ةظفاحملا سجاه ربع اهتعانم تبستكا ام ًابلاغ يتلا «ةبوتكملا

 وناخيك - سيلازنوغ فيإ فصي «ةيمقر تايبورع» هباتك يفف .(ينآرقلا يحولا ةغل
 عساو قاطن ىلعو - يزيبرعلا نودمتعي نيذلا ىلإ مّدق هنأب «يبابشلا بالقنالا» اذه

 .©0«ًابرع مهنوك» ب اوظفتحي نأ يف ةقوبسم ريغ بيلاسأ - ةديدجلا لايجألا
 «بابشلا نمزل ةزيمملا تاكولسلا ةسارد ىلع لوألا لصفلا اذه ٌبكني «يلاتلابو

 يتلا ةصاخلا تاروريسلا ةسارد ءروطسلا نيب ام يفو ءًاضيأ امنإ «ةيلاقتنالا هتمسو

 ةيركفلا تاكرحلا روطتو «يمانتملا نيدمتلا ءاهاصقأ ىلإ اهاندأ نم ةقطنملا حاتجت
 طيلستو «ةينيدلا تاسرامملل يدرفلا عباطلاو ؛ةيردنجلا ةيوُهلا لوح ةديدجلا

 تاسرامملا حرط «صوصنلا هذه لالخ نم ءانيخوت دقل .جراخلا وحن تاليخملا

 اهنأكو ًانايحأ ربتعت اهنأل ًارظن .ةطيحملا ةئيبلا ىلع رّثؤت املق يتلا ةيعامجلا وأ ةيدرفلا

 طوطخلا نع دعتبت اهنأل «ةيشماه» اهنأك وأ «ةيديلقتلا ريياعملا عم عطقت اهنوك «ةّذاش»
 .ةفلاسلا لايجألا اهتمسر يتلا

 ًاريرص ثدحت هترايس تاراطإ لعجي يذلا ةعتملا قئاسب قّلعتي رمألا ناكأ ءاوسو
 «ةارابملا ةيشع عراشلا وزغي يذلا ينيطسلفلا مدقلا ةرك عّجشمب مأ «ضايرلا يف

 يتلا ةباتكلا كلت اهنإ .يبرعلا ملاعلا يف بابشلا نيب عساو قاطن ىلع ًايلاح ةلوادتملا ةغللا يه. 9

 يبرعلا قوطنملا بتكُي ثيحب «(لومحملاو رتويبمكلا ةزهجأ) تنرتنإلا ىلع ةشدردلا ربع متت

 .(ةمجرتلا) ...تاش «بارآوكنارف «شيبارأ :تايمست ةدع ًاضيأ اهلو .ةينيتاللا فرحألاب

 العوم 1141210]01-001121:85, 47هطف165 7118167191125. طلع زج"ة1161125 كنا 178ءط 97
 هجمطوء, ةذسلطقلب 7طةكتق,
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 «ةمصاعلا رئازجلا يف «طئاحلا دنسي# «ةملكلل يفرحلا ىنعملاب ,يذلا يطيحلا وأ

 اهلظب لّوجنت يتلا ةيدوعملا ةيوبلا وأ ؛سنوت يف ًانلع جتحت يتلا ةباشلا ةيروثلاب وأ
 ةنميهلا كاردإ .سوململا ىنعملاب ءانايحأ يغبني اذل ءقوستلا زكارم يف «يروكذلا»

 لّكشت «كلذل ًاعبت .ةطيحملا اهتئيب ىلع «ةديدجلا روصلا هذهل ةيناكملاو ةيداملا
 متي دح يأ نلإ'زيشت اناخأ ةمدتحم «تالداجمو تاشاقن عوضوم تايصخشلا هذه

 «ماعلا ماظنلل قالقإ وأ ءديدهت ردصم مهرابتعا ةيواز نم بابشلا عم ًالامجإ لماعتلا

 .ةدئاسلا ديلاقتلل وأ

 مهحرط ىلإ كلذ درمف «عمتجملا تانوكم يقاب ءايتسسا بابشلا راثأ لاح يفو

 ريياعمب قلعتي ام يف ةصاخو .لدجلا طاسب ىلع ةيعامتجالا قيثاوملاو تاقايللا ةلأسم

 ًازيامت رهظت لوألا مسقلا اذه يف ةدراولا تاسرامملا نأب هيف كش ال اممو .ةردنجلا

 ودبت امهنيب لصفت تابيترت غارفلا تاقوأ قلخت ام ًابلاغف .نيسنجلا نيب ايبسن أمات

 «ةينمض وأ ةحيرص ةروصب ءًاضيأ تاسرامملا هذه رهظت امك .رهاظلا يف ايداع ًارمأ»

 كلت نكل ءلاجرلا ىلع ركح ةيديلقتلا يهاقملا نإ .طالتخالل ةديدج تالاجم دوجو

 لبقتست ةيملاع ةيراجت تامالع لمحت يتلا كلتو «ةيراجتلا زكارملا يف ةدوجوملا

 ةلأسم «زراب لك شبو «ىقبتف مدقلا ةرك بعالم امأ .ءاسدلل ةيلضفألاو لب «لاجرلا

 تلقن «لزانملا يف اص وصخ ««ديعب نم عيجشتلا» ةرهاظ راشتنا نأ ديب ءلاجرلا صخت

 «لاجرلا صاصتخا نم ًانأش ةسايسلا ىقبتو اذه .تاقيدصلاو تاقيقشلا ىلإ ىودعلا

 ريثي ةسايسلا ملاع يف اهطارخنا نأ ةيسنوت ةباشل ةروص لالخ نم دهشن فوس اننكل

 اهنإ» :لاجرلاب اههيبشت ىوس هب اهنوحدمي ام اودجي مل نيذلا روكذلا اهناوعأ باجعإ
 ©...«لاجرلا نم ةلوجر رثكأ

 ةيدام صئاصخب عتمتت ةساردلاب مسقلا اذه اهلوانتي يتلا رشعلا تايصخشلا نإ

 تقولا عم اهتاقالع عّونتب مستت اهنأ امك .ةعونتم ةيفاقث تاقايس ىلإ يمتنتو ةفلتخم

 رسيلا نم ةمجانلا تاليهستلا ىلإ «رحلا» تقولا بسك يف لضفلا دوعيو .نهارلا

 لباقملا يف هنأ وأ «ةيرسألا طباوضلا مادعنا ةجيتنو ؛ةعماجلا هحيتت ام ىلإ وأ يداملا

 مهل حتي مل نيذلا وأ ءلمع نع ًاثبع نوثحبي نيذلا كفلوأ يأ ؛نيرخآ ىلع ضورفم
 «بابشلا اهب موقي يتلا ةيهيفرتلا تاسرامملا نإ «عقاولا يفو .ةعماجلا ىلإ باستتنالا

 .(ةمجرتلا) «لاجرلا تخأ» :يبرعلا ملاعلا نادلب مظعم يف عئاشلا ريبعتلل فدارم ريبعتلا اذه 27
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 وأ ؛يهاقملا وأ ءتاعماجلا وأ «عماوجلا وأ «ةيراجتلا زكارملا يف مأ ءعراشلا يف ءاوس

 اهتيمست ىدجألا نم امير .ةصاخ ةيعرف تافاقثل ساكعنا يه «تنرتنإلا ىلع ىتح

 ميقلا نع ءاهتيعيلط يف توافتت «ريبعتلا نم لاكشأ ىلإ ريشت اهنوك ««ةفيدر ةفاقثاا
 «ةفيدر ةفاقث وأ .ةيعرف ةفاقث ةركف نإ .ةيعامتجا ةئف لكب ةصاخلا تاسرامملاو

 ءالؤه هلوقي ام ليلحتو ضرع ىلع انصرح ىلإ ًاضيأ اهّدرم صوصنلا هذه يف ةدراولا
 ام ىلع دامتعالا نم رثكأ «ةيتاذلا مهتاروصت ىلإ دانتسالا ىلعو «تاباشلاو بابشلا

 .مهنع لاقي

 تافاقثك ربتعت ال لصفلا اذه يف مهعباتن نيذلا بابشلا مست يتلا تافاقثلا نإ

 تافاقث 0 ضقانت ةقالع ىلع اهنأب ةرورضلاب ربتعت الو «ةبيعم وأ ةينود
 دئجتت لب .«فالسألا»ةفاقث يه ةدئاس ةفاقث عم ءيعوضوم وأ حيرص «(ةداضم

 «ةصاخ براجتو «ةفلتخم تايعجرم يفو «ميلاعت يف ةحضاو ةروصب تافاقثلا هذه
 دودح نمض ليدب يقئالع راصحنا» ىلع ًامومع زكترت ةيوُهلا تابثإل تاسراممو

 .لايجألاب ًابلاغ طبتري «ةقّيض

 رباعلا قطنملا عم ديازتم لكشب ءرصعلا ةمس يهو ءتاسرامملا هذه لصفمتتو
 تارايسلاو «ةيملاعلا معاطملا لسالسو «ةيئاضفلا ةينقألا ةنصرق نإ ذإ .تايموقلل

 ىحوتست يتلا «يتاذلا ريوطتلا يف تاربخلاو «ةيدوعسلا ةيحورلا تاماعزلاو «ةينابايلا

 اهعيمج لكشت ءابوروأ وحن ةرجهلاب لامآلاو «ةينوسكاسولجنألا عجارملا نم ًاعيمج
 نومهاسملا باّتكلا دمع يتلا ةيهيفرتلا ةطشنألا اهيلع تماق ةيعون تايعجرمو ًازومر
 ىلع طقق وسرت ال انه ةحورطملا تاراسملا نإ . اهليلحتو اهتسارد ىلإ مسقلا اذه يف

 زربت اهنإ .ةنراقملا حيتت يتلا رصانعلا ضعب «ًاينمض * «كلذك مّدقت لب «ةملوعم ةفاقث

 «نيرصاعملا برعلا بابشلا تايصوصخ ضعب ءًايرهوج كلذ لعجت نأ نود نم
 ءاضفلا ىلع ذاوحتسالا ةيحانل ءاوس «ملاعلا نم ىرخأ قطانم يف مهلاثمأب ةنراقم

 .نيسنجلا نيب دودحلا ميظنت وأ «نيدلا عم ةقالعلا ةيحانل مأ ماعلا

 سوتاك مايريمو اوفنوب نارول
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 الوأ

 ١كترايس رطأ قرحا .قلطنا

 يدوعسلا ةعتملا قئاس ةايح نونج

 هيرونيم لاكساي

 .ةيعامتجالا تاك رحلاو بغشلا لامعأو ةميرجلا يف يقبطلا عارصلا ىلجتي

 نوسموط رملاب دراودإ

 هضرعت رثإ .هفتح يرارشلا لعشم يقل «22006 سرام /راذآ نم سماخلا يف

 ةفاضإلاب «*ضايرلا ةنيدمب بورغلا عراش يف هترايسب طُحفي ناك امدنع ثداحل

 ناك .اهب ماطصا يتلا ةبكرملا قئاسو ةراملا نم نينثاو هعم اوناك ةثالث ىلإ
 «بوغرملاو مومذملا «زايتمالا كلذ نييدوعسلا بابشلا تائمو مساقتي يرارش

 نوناعي نيذلا بابشلا نع ًاهفرمو «تارايسلل ًامْطحمو «')ةعتم قئاس نوكي نأ يف
 «نيينوسكاس -ولجنألا مهئارظن رارغ ىلعو .ةماعلا قالخألل ًايداعمو «ةلاطبلا
 مهتارايس ةدايقب نويدوعسلا ةعتملا وقئاس تكي مل ؛موهفملا اذه اوغاص نيذلا

 تاقالزنا اوسرامو ةشهدلل ةريثم تاضارعتسا اوعدتبا لب ءبسحف ةينونج ةعرسب
 .ةياغلل ةنقتم

 فرعي ام اذهو «ةيناولهب تاقالزنا ضارعتساب همايق ءانثأ هبحن يرارشلا ىضق

 .(ةمجرتلا) .«هراصتخا ىرج دقف ةيبرعلا ىلإ صنلا اذه لقن راطإ يف»

 .2012 ماع ةدحتملا ةكلمملا ىلإ تلقتنا مث نمو ةدحتملا تايالولا يف ةعتملا قئاس ةرابع تقلطأ 2
 868 .كرحملا تاذ تابكرملا يف ًاصوصخ «/ةلئاه ةعرسب ةلوج# ةطاسب لكب ىنعت تناكو
 0”: تممسعأا] . مرد 1020 02624 طقلل ام طع "لعدنط ليتحتعتم" ه2 8 ءاقمأت هم توما هنهتمجا

 طتقاأمرجت 01 "زهودتلتص ع", 8:51 لمتستتو] وز نت مماموون, مك 46, 2006, 457

29 



 ناهنلا كاذ نم قباس تقو ىفو .ةلوجهلا وأ طيحفتلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 ىرمألا ةيادب يف .«ديدحلا بيدأت»و ةديدحلا ف ساب موقي نأ هب نوبجعملا هنم بلط

 .«يناطيشلا»ب بقلي رخآ ةعتم قئاس عم ةرايسلا يف ةلوجب مايقلا ًالّضفم ءكلذ ضفر
 ةيغب ًابهن ضرألا نويهني اوحار «تارايسلا تارشع اولقتسا نيذلا «هيبجعم نكل

 تائم راظنأ مامأ تاقالزناب مايقلا ىلع قفاوف «ةسامحلا هب تدبتسا ءًاريخأ .هب قاحللا
 .هتيؤرل اومدق يذلا نيدهاشملا

 يف دصحت نأ لبق اهراسم نع هترايس تجرخ «ةريطخ دج ةكرحب همايق رثإو

 اهباكر قرتحيل .نارينلا اهيف تعلدنا مث نمو «نيدهاشملا نم ةعومجم اهقيرط

 حار يتلا ملألا تاخرصب مهرثأت ةجيتنو .دشتحملا روهمجلا نيعأ مانمأ ةعبرألا

 هذه مهلازتعا دشحلا يف نيدوجوملا ةعتملا يقئاس نم ةسمخ نلعأ «يرارشلا اهقلطي

 .ءايقتأ نيملسم اوحبصي نأ اوررقو ةياوهلا

 ليصافتل نايع دوهش ةياور نم .ةيلحم ةروطسأ ةدالو مويلا كلذ ءاسم دهش

 ةفاحصلا يف تدرو ةيصخش ريغ تاقيلعت نم اهعبت امو .,ثداحلا لوح ةرثؤم

 يف هضفر :اهيف ءاج ام زربأ «ةيمهألا ةغلاب ةصق ىلإ يرارش توم لّوحت «ةيلحملا
 هعرصم مث نمو «هب قاحللا ىلع هيبجعم رارصإ «هيبجعم تابغرل بيجتسي نأ ةيادبلا
 سيئرلا رصنعلا كلذ يأ ءبح ةصق ىوس كلذ صقني نكي ملو .بورغلا عراش يف

 ةبيرق رعاشم «مهئاقدصأ»ل نونكي مهنأ ةعتملا وقئاس ربتعي ذإ «طيحفت ةلفح لك يف

 .يقيرغإلا بحلا وأ ةيسورفلا ةقادصلا نم

 سرّركم وهو .طيحفتلا ةسرامم ءارو ةنماكلا تايمانيدلا ىلع لصفلا اذه زكري

 «ةيسسايسلا مهقوقح نم نيمورحملا ءضايرلا ةنيدم ناكس نم روكذلا بابشلل
 سفانتي «(1955) يار الو كين مليف لاطبأ فالخب ءامنإ .مهضعب «ةايح ةوارضالو

 نودرمتم» مهنأ كلذ ينعي نأ نود نم مهتارايس دوقم فلخ رثآم ىلع بابشلا ءالؤه

 نيب ضايرلا يف هتيرجأ يذلا قيقحتلا اذه ءانثأ ءيهابتنا ىعرتسا امو .«ةيضق الب

 ًامامتها لقأ اوناك بابشلا مظعم نأ وه 2007 ويلوي /زومتو 2005رياني /يناثلا نوناك

 نم هريثت ام عم «طيحفتلا ةدايق ةلوج ةدهاشمب مهنم نيملسملا ناوخإلابو ةيفلسلاب
 .ةروظحم تاذلمو رطاخمو بخاص جيجض
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 ؟(ًاطخفم) ةعتملا لجأ نم ًاقئاس حبصت فيك

 ىلع ةلالدلل ةيبرعلا ةريزجلا طسو ناكس لبق نم ٌجهو طَحف العف مدختسي

 «طّخفم :كلذ نم «طّخف لعف نم ةقتسشثم ةدع تاملك كانهو .رارفلا وأ بورهلا

 «تلفسألا ىلع ةقلزنملا تاراطإلا ريرص يأ «طيحفتو ؛(براهلا) ًايفرح ينعت يتلا
 بابشلا اهلوادتيو «ٌجه لعف نم ةقتشمف ةلوُجه ةملك امأ .دالوألا قيعز كلذكو
 فدارم ءتس ربكألا ليجحلل ةبسنلاب يهو ءةعتملا ةقاوسل مهفصو يف نويدوعسلا

 نأ ديب . ًاعّكستم ينعي هتاذ لعفلا نم قتشملا «لوُجَهُم هم ظفلو .بارطضالاو ىضوفلل

 ًابلص ًاصخش مهرظن يف لوْجَهُملا حبصأ ذإ راعلا ةمصو ةروص اوبلق ضايرلا بابش

 .عراوش لطبو

 حوارتت نيذلا بابشلا ةيساسأ ةروصب ضايرلا يف طيحفتلا ملاع بذتجيو

 .لمع نع نوثحبي نمم وأ :ةسردملا نم اوبرست نمم ةنس 30و 15 نيب مهرامعأ

 ًاءزج نولكشيو ءايندلا ةطسوتملاو ةيبعسشلا تاقبطلا ىلإ مهمظعم يف نومتني مهو

 سلجي «نايحألا ضعب يفو .("ضايرلا ةنيدم ناكس نم ةيفيرلاو ةيودبلا ةحيرشلا نم
 بقلملا) ضوعردب مهنم ركذن .ةياوهلا هذه نوسراميو دوقملا ءارو ًانس ربكأ صاخشأ
 .اينيد اظعاو حبصيل «نيثالثلا نس زواجت نيح «عراسشلا نم بحسنا يذلا «(غنيكلاب

 ترقتساو «فيرلا نم اودفو ًانابش اوناك تالباقم مهعم انيرجأ نيذلا مظعم نأ ديب

 .لمع نع ًاثحب وأ ةساردلا فدهب مهدحو اوحزن ًانابش وأ ءضايرلا يف ًاثيدح مهرسأ
 ناكو .دجن باضه وأ بونجلا لابجك ةيشماه قطانم نم مهمظعمب اومدق دقو

 «ًابلاغو .ةينكسلاو ةيشيعملا مهفورظ عم ضيقن فرط ىلع قيرعلا يلبقلا مهرّدحت
 دقو ؛مالحأ ثاغضأ ىوس ةريبكلا ةنيدملا يف اهب مهسفنأ اودعو يتلا صرفلا نكت مل

 .مئادو تباث لمع نع نيثحاب اوحبصأو ةساردلا نع مهنم نوريثكلا ىَّلخت

 ةنيدملا قرتفم دنع «طيحفتلا ةسرامم نأ ةيمسرلا مالعإلا لئاسو ربتعتو

 يطاعت نم هبحاص دوقي يذلا فارحنالا راسم يف ةطحم رخآ ةباثمب يه .فيرلاو
 راجتالاو تاردخملا ىلع نامدإلاو ةيسنجلا ةيلثملاو ةقرسلا ىلإ نيخدتلاو لوحكلا

 فصتنم ىتح ةيدوعسلا ناكس نم 9040 وحن نولك كي اوناك نيذلا لحرلا لئابقلا نم ودبلا ردحتي 25707

 .ًايلاح 65 نم لقأ ىلإ ةبسنلا هذه لصتل ؛نيرشعلا نرقلا
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 دعب ((ةيعامتجا ةلكسشم١ ىلإ طيحفتلا لّوحت دقل .عورملا توملا ىلإ ًانايحأو ءاهب
 ديدعلا عوضوم مويلا اهؤرد حبصأو «ةئيربلا ةياستلا نم ًاعون ءاهتيادب يف «تناك نأ
 دقو .ةطرشلا اهذختت يتلا ريبادتلاو ءعماوجلا يف ظعاوملاو «ةيفحصلا تالاقملا نم
 ««عراوشلا باهرإ» وأ ««طيحفتلا ةئتفاب هتفصو امب ديدنتلا ىلع مالعإلا لئاسو تبأد

 ةهجاوم ىف ةيدوعسلا ةلودلا هتغاص يذلا تاحلطصملا ليلذ ىلإ كلذ يف ةدنتسم
 ١ .ةفرطتملاةيمالسإلا تاعامجلا

 ام ببسب :ةدحوم ةباجإ لوح نيطّحفملا عيمج يقتلي ؟ًاطّحفم ءرملا حبصي اذامل
 يماعلا ظفللا اذه نويدوعسلا عامتجالا ءاملع جردأ «مهلامعأ يفف .شفطلا هنومسي

 ًاقراف ةمث نأ ديب .«للم»و «غارف» يتملك اومدختساو «ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا يف
 نم ةلاطبلا لوح عقاولا يف روحمتت فارحنالا ةبراحمف .سابتلا ردصم لّكشي ًايوغل
 ىلعو .شفطلا نع مهثيدح ضرعم يف ضايرلا بابش هلوقي ام مهف ةلواحم نود
 .ًاصلمت وأ ًابوره لصألا يف ينعي شفط ظفل نإف «ةلوْجهو :طيحفت يتملك رارغ

 يذلا يعامتجالا زجعلاب روعشلا ىلع ةلالدلل نويدوعسلا بابشلا اهمدختسيو

 ةيمهولا ةيداصتقالا صرفلا نيب لصفي يذلا عساشلا نوبلا اوكردأ امدنع هنوناعي

 ةقبطلا ءادع «رزم ٌنكس «ةحيحش دراوم «ةلاطب) يشيعملا مهعضو نيبو ضايرلا يف
 ةئيدم يف يعامتجالا لامسأرلا ىلإ هراقتفاب ءرملا روعش وه شفطلاف .(خلإ ءىطسولا
 رجضلا ناك اذإو .(ةطساولا) معدلاب ىظحي نأ ةطيرش اهيف ةحاتم صرفلا لك نوكت

 كحنمي ام ءانورواحم انربخأ امك ءطقف ينعي ال شفطلا نإف «(مدعلا «غارفلا) ينعي

 نمث لباقم هرسأب ملاعلا عيبت نأ وأ ؛«ًايجبرع» نوكت نأك «ءيش يأب مايقلا يف ةبغرلا

 هقحست نأ كنكمي ةراجيس بقع ةباثمب هلك ملاعلا ربتعت نأ» وأ ؛«ةيئاوه ةجارد ةلجع
 يذلا مراعلا بضغلا ًاضيأ هنإ لب ءطقف غارفلا وأ رجضلا ًاذإ سيل شفطلاف .«كمدقب

 .ةيعامتجالا تاتوافتلا نع مجانلا ملظلا فنع نوفشتكي امدنع بابشلا حاتجي

 تدمع دقو .نيطخفملا نم ةلش يف ًاوضع ءرملا حبصي نأ ًايبسن لهسلا نم
 ءارجإل ةيودبلا ةيبلاغلا يذ ءايحألا دحأ يف نوشيعي نيذلا بالطلا نم ةعومجم

 يتلاو ,مهتسردم يف ةدجاوتملا «ةيمالسإلا ةيعوتلا ةغامج» نم ةعومجم نيب ةنراقم
 نيبو «نييدوعسلا نيملسملا ناوخألا ةعامجب ةطبترمو «ةينيدو ةيفاقث تاطاشن مّظنت

 ةروصب لمعت ةيمالسإلا ةعامجلا نأ بالطلا ءالؤه ينربخأو .نيطّحفملا تاعومجم

 مهيلع قلطي ام وأ ««نيلزعنملا نيركاذملا»و نيدهتجملا بالطلا ةئبعت ىلع ,ةيئاقتنا
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 بابشلا عيمج ىلإ ءسكعلاب «هّجوتتف نيطّحفملا تاعومجم امأ .*”«ريفاودلا» ةيمست

 فدهب - ...تنرتنإ «تالاقم ء«تاروشنم -ةعونتم لاصتا لئاسو كلذ يف مدختستو

 ةبوعص ةيمالسإلا تاعامجلا دجت دق «يلاتلابو .مهتاضارعتسا ةماقإو سانلا بذج

 انك» :ثلاثلا يوناثلا فصلا يف بلاط لوقي «كلذ ددصب .طيحفتلا ءارغإ ةمواقم يف
 اذه فيضيو .«نيطّسفم نيقئاس حبصن نأ ًاعيمج دون انكو .كلذب نيسووهم ًاعيمج
 :بلاطلا

 نيطخفملا تاعامج نإ [...] .ةينيد تاهجوت ووذ سانلا نم 9/01 نأب عابطنا يدل

 ةماع حيتافم عيزوتب طيحفتلا قاشع موقي «ةيساردلا ةنسلا ةيادب يفف .ًاحاتفنا رثكأ مه

 موي تاذ تنك يننأ ركذأ .تارايسلا ةقرسل مدختست حيتافم يهو «بالطلا ىلع

 ةقرس ناّدوي امهنإ نالوقي .ددجلا بالطلا نم «نيبلاط تيأر امدنع لزنملا ىلإ ًادئاع
 حيتافملا نوطعي :ديشحتلا يف مهتقيرط يه كلت .ًاحاتفم ناكلتمي امهنإو ةرايس

 .سانلا نم ريثكلا نوبطقتسيو بالطلل

 :رخآ يوناث بلاط فيضيو
 دصقأ .ةينيدلا ةعامجلا ىلإ مامضنالا نم لهسأ وه نيطّحفملا ةعامج ىلإ مامضنالا نإ

 ثدحتت .ًايبص دجت «كباب مامأو .عراشلا ىلإ لزنت «ةذفانلا نم مهارت كنأ اذه يمالكب

 .ريثكب لهسأ اذه .يلاتلا مويلا يف هترايس لقتست نأب كل حمسي دقو .هعم

 نوجاتحيو «ةرجأتسم وأ ةقورسم تارايس نوطّحفملا مدختسي ام ةداعو

 .قالزنالا لاطبأ ىلإ اهميلستو تارايسلا «ةراعتسا»ل معدلا نم ريثكلا ىلإ

 قايس وأ ,***(رديار ول) عافترالا ةضفخنم تارايسلا يقئاس فالخبو

 طيحفتلا وقئاس موقي ال .ةيدوعسلا ندملا يف مويلا ناترشتنم ناترهاظ امهو .ةعرسلا

 «ةينابايلا -نولاصلا وأ -ناديسلا تارايس نولّضفي مهنإ لب «مهتارايس ليدعتب

 اذه .مهتارايس ليدعتب مهنم رثكأ هتاينقتو قالزنالا تاكرحب مهمامتها نولويو

 ةهجاوم يف هسفن دجي ؛يدحتلا لبقي نمف .يّدحتلا نم ًاعون ماعلا حاتفملا ربتعيو
 ةرئادو طّحفملا نم برتقيو ةعامجلا لخاد بتارملا يقتري يك ىرخأ تايدحت

 يف ةعتم ريبك نودجي نيذلا راطشلا بالطلا ىلع ةيدوعسلا يف قلطت ةرابع يهو .روفاد اهدرفم
 .(ةمجرتلا) هجو لمكأ ىلع تابجاولا مامتإ و ةركاذملا

 نأ قئاسلا عيطتسي ثيحب «ةيكيلورديه تاعفارب اهديوزتو ةدشب اهضيفخت متي يتلا ةلّدعملا ةرايسلا يأ #
 .(ةمجرتلا) هل ولحي امك عافترالا لدعي
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 عباتلا عقوم وه يوناث عقوم يف ًاروصحم ىقبي ءضفرلا لاح يفو .هيدهاشم

 .ًامامت ةخسار تايبتارت ىلإ

 طيحفتلا لوح ةيخيرات ةذبن
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 ةيبرعلا ةكلمملا اهتدهش يتلا ةيرذجلا تالوحتلا نم ةرتف نابإ طيحفتلا رّوطت
 يف ةيادبلا تناك .يضاملا نرقلا تاينيعبس لالخ ةيداصتقالا ةرفطلا ةجيتن «ةيدوعسلا

 ناعرس يتلا ثالثلا ندملا يهو «ماّمدلاو ةدجو ضايرلا نم لكل ةديدجلا يحاوضلا

 ركفملا لوقي ءددصلا اذهب .داصتقالا ىف ةلويسلل لئاهلا قفدتلا ةجيتن لوحتلا اهلاط ام
 ١ :يماّذغلا هللا دبع يدوعسلا

 ًاقئاع يناكملا رّوطتلا لكش دقل .ناسنإلا ءانبو ناكملا ءانب نيب عساش نوب كانه ناك

 مدعب ىوس رعشن دعن مل اننأ ةجردل يناسنإلا بناجلا لهاجت متو .يرشبلا رّوطتلا مامأ

 اهتاراعشو «ةينالعإلا اهتاحولو «ةدّبعملا ةريبكلا انعراوش ىلإ اورظنا .ناكملا ةيناسنإ
 تارايسلا جيجض ىوس اودجت نل :ناسنإلا نع اوثحباو ءاهباحس تاحطانو اهئاوضأو

 يف هسفن دجي نل «ةيديلجلا ةعورلا هذه يف هل ناكم نع ثحبي نمو .تاراطإلا ريرصو

 .©ًديحو اّلإ رمألا ةياهن

 داريتسالاو قرطلا قشو ينيدملا راجفنالا ءارج طيحفتلا تاعومجم ترهظ

 زمرت يتلا -ةلآلا ةهجاوم يف ةيدرفلا ةعاجشلا نع ريبعتك تمانتو .تارايسلل فيثكلا

 «رطخلاب ةرذنملاو ةريغتملا ةيعمتجملا ةيلكيهلا ةهجاوم يفو -ةوقلاو ةثادحلا ىلإ

 ةعضبب يرارش ةافو لبقف .توملا ةهجاوم اريخأو ءيسيلوبلا عمقلا ةهجاومو
 هذه ومعزتم زعوأ ؛ةدج ةنيدم يف عقو يذلا عورملا باك وبأ ثداح رثإو ءرهشأ

 كلذو ةداتعملا مهعّمجت نكامأ نع داعتبالا ةرورضب مهيرصانم ىلإ تاعومجملا

 ةرهاظ تضّرعت ءاهتأشن ذئمو .ةيئانثتسا ةروصب ةرشتنملا ةطرشلا ةهجاومل ًاينجت

 نودقتعي اهورصانم ناك تابرض زواجت يف تحجن اهنكل «ةلثامم تامزأل طيحفتلا
 ءارج نجس ثيح «ةرايسسلاب قالزنالا موجن لوأ يبرحلا نيسح ناكو .ةيضاق اهنأب

 «توريب «يبرعلا يفاقثلا زكرملا ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةثادحلا ةباكح «يماذغلا هللا دبع
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 ماع لقتعا يذلا ءقوزرم دعس هدعب ةلعشلا لمح ام ناعرسو .1985 ماع كلذ

 ىلإ هنمو ءاروزاجلاب بقلملا «ديبعلا دوعسل ناكملا يف حسفأ مث نمو «0

 «ترّوطت دق ةينقتلا ريياعملا تناك «ءانثألا كلت يف .(غنيكلاب بقلملا) ضوع ردب

 صن يفف .سفانتلا نم عونك وأ ةعرس قابسك ربتعم ريغ لاز ام طيحفتلا ناك ول ىتح
 بتاكلاو تنرتنإلا مدختسم رّكذتي ««اهومنو اهتأشن «ةجبرعلا» ناونعب ةظاظفلا هفنتكت

 ««ردصلا ةعسو»ل طيحفتلا نو سرامي اوناك» ةيادبلا يف مهنأ «ناكر» ةيوهلا لوهجم

 رارمتسا وه مهملا ناك .«لداعتلاب ًامئاد يهتنت تايرابملا تناكو .-زوفلا دصقب سيلو

 .نيجرفتملا نم ددع ربكأ باطقتساو تاضارعتسالا

 نيسح ةبقح يف «ماقت ةيناولهبلا تاكرحلاو قالزنالا تاضارعتسا تناك نئلو

 «س /ملك140 اهل ةعرس ىصقأ غلبت يتلا ةيناباي «ناديس» تارايس مادختساب ؛يبرحلا

 اهيلع ةرطيسلا بّلطتت ىتلا ةيكريمألا تارايسلا ةنميه تدهش تاينينامثلا ةياهن نأ اَّلِإ

 طيحفتلا» نم ةلحرم رثإو .عفدلا ةيفلخو ةعرسلا ةيكيتاموتوأ اهنوك ؛ةصاخ تاراهم
 ىلإ ةينابايلا ناديسلا تارايس تداع «عزانم الب اهلطب قوزرم دعس ناك يتلا ««يكريمألا

 نأ ناكمإلاب ناك يتلا يرماك اتويوت ةرايس لوصو عم 1995 ماع اهتورذ غلبتل «ةهجاولا
 ةدايق يف أطخ ىندأ ناك «غنيكلاو اروزاجلا ةلحرم يفو .س /ملك 200 اهتعرس زواجتتت

 اروزاجلا ىضق دقف .ثداوحلا كاذم تفعاضت يلاتلابو .ثراوك ىلإ هادؤم ةرايسلا

 زورب ىلإ امهاتريسم تدأ دقو .ةدع تاونس دعب هتبوت غنيكلا نلعأو 22001 ماع هبحن

 .«ةبوتلا اي «توملا اي «طيحفتلا ةياهن» :كاذنآ طيحفتلا تاراعش مهأ دحأ

 طيحفتلل ةيداصتقالا-ةيعامتجالا ىنبلا

 ةسيئرلا ةادألا حبصأ «1973 ماع تاراقعلا عاطق اهدهش يتلا ةيطفنلا ةرفطلا رثإ

 «ضايرلا يفف .ةماعلا ضورقلا ميدقتو يضارألا حنَّم ربع كلذو ؛عيرلا عيزوتل

 نيدّهعتملل لغاشلا لغشلا ةدّبعملا تارتموليكلا فالآو قرطلا ةكبش تلكش

 نم ةلئاط تاورث اوعمج نيذلا نطابلاب نيروهتملا نيرمثتسملاو نييعرفلا نيلواقملاو

 (ةطساولا) مهتاقالع نم كلذ يف نيديفتسم «تاقرطلاو ةينبالل فيثكلا دييشتلا لالخ

 يتلا ءالمعلا ةكبش ىلغ رقتسا دقف ةيداصتقالا صرفلا عّزوت امأ .ةكلاملا ةلئاعلا عم

 :2005 ماعو .«ضايرلا كلتمت يتلا تسلا تالئاعلا» سانلا نم ةماعلا اهيلع قلطي

 ةيدلبلا تاباختنالل «تاراقعلا عاطق باطقأ مهأ دحأ «نوديعس نب رذب حّشرت امدنع
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 يف تمهاس دق هتلئاع نأ نوبخانلا سني مل ««ةفيظن ةئيب ءقئال نكس» راعش تحت

 يف «قئال نكس» داجيإ نود «ديدحتلا هجو ىلع «تلاح يتلا ةيراقعلا ةعاقفلا راجفنا

 ًاضيأ وهو «نيملسملا ناوخإلا نم بّرقم حشرم مامأ ةميزه رش مزه هنكل .ةمصاعلا
 .ءانبلاو راقعلا قوس يف رمت نأ اهيلع ناك ًاضيأ ةضراعملا نأ ينعي امم .يراقع دهعتم

 تالفاح تالحر نإف ءضايرلا ةئيدم ريوطتل ايلعلا ةئيهلا تاءاصحإل ًاقفوو

 متت ةيمويلا تالحرلا نم 9093 ةبسن نأ نيح يف «طقف ؟62 ةبسن لك شت ماعلا لقنلا
 تارايسلا قوس ىلع نونميهي تارايس ءالكو ةمث .ةيدرفلا ةصاخلا تابكرملا ةطساوب

 تارايسلا ءالكو رهشأ نمو .ةنايصلاو رايغلا عطقو ضورقلاو تاعيبملا نوركتحيو
 يف نطابلاب لواقمك ةينهملا هتريسم أدب يذلا ليمج فيطللا دبع ركذن دالبلا يف

 هنوكو .ةدج يف دوقولا عيبل تاطحم كلتميو ««وكمارأ» ةيكريمألا طفنلا ةكرش

 دحأ حبصأ «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اتويوت تارايس ةكرشل يرصحلا ليكولا

 .بعشلا ةماع نم نيقثبنملا ءايرثألا ربكأ

 عيزوت يف ةيراكتحالا ىنبلا هذه مهورصانمو نوطحفملا ركذتسي ام ًابلاغو
 لهاك قهرت يتلا نويدلاو كالهتسالاب ةقلعتملا ةغرفملا ةقلحلاب نوددنيو «عيرلا

 ةلئاعلا ديلقت ىلإ ىعسي لاحلا طسوتم يدوعسلا نوك نم نورخسيو .تالئاعلا مظعم

 ةياعد اهنأ»ب طيحفتلا يرصانم دحأ موي تاذ ينربخأ ثيح ءاهتايح طمن يف ةكلاملا

 كلمن ال» :ًارمذتم رخآ فيضيو .«ةينابايلاو ةيبرغلا ةيكالهتسالا تاجتنملل ةبخاص

 .(؟بهذن نأ انديرت نيأ .تارايسو عراوش ىوس

 ًايلاثم ًاروكيد ةينارمعلا تاططخملا عيراشم نمؤت ءضايرلا يحاوض يفو

 ةجيتنو ءاهيبناج ىلع حيباصملاب ةنادزملا «ةيلاخلاو ةعساولا تاداجلا لضفب :نيطٌحفملل

 بسحبو .ىرخأ ةنكمأ يف ةيناولهبلا تاكرحلاو تاضارعتسالا هذهب مايقلا ةلاحتسا

 :تاراقعلا قوسب نوعلوم نيطُحفملا ضعب نإف ءاهروطتو اهتأشن :ةجبرعلا بتاك
 .ةصروبلل ئجافم عافترا نع ثيدحلا ىلإ عامتسالا نوطّحفملا ذبحي ال ,لاح لكب

 يف .مهسألا راعسأ عافترا لاح يف عجارتي وأ دّمجتي فوس تاراقعلا قوس نأل ؟اذامل

 ...ةديدجلا عراوشلا اهعمو ةيراقعلا عيراشملا تدمجتو «تاراقعلا قوس عجارت لاح

 ...فاطملا ةياهن نوفرعت متنأ

 نصانم انيلإ رس وعئاب هب عتمتي يذلا عس ب قلعتي ام يف انم انيلإ ٌرسأ «تارايسلا وعئاب هب عّبمتي يذلا عساولا ذوفنلاب قّلعتي ام ىفو
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 راعساب اهايإ اننوعيبت مث .تارايسلا نوعنصت انطفن لضفب» :هلوقب باش طيحفت

 .ةينويهص -ةيكر يمأ ةرماؤم اهنإ) :ًالئاق فيضيو .«اهميطحتب موقن نحنو .ةعفترم

 .«انبابش لتقل تارايسلا نودروتسي مهنإ

 لثمي «ةديدجلا ةزرفملا تاراقعلا لاغشإ ةيكرحو تارايسلا ميطحت لالخ نمو

 ىبعش درمت نع رّبعي هنأ امك .ةيدوعسلا ةيكالهتسالا ةفاقثلا هيلإ تلآ ام ةورذ طيحفتلا

 ير «(تارايسلا ةقرس) ةصاخلا ةيكلملا ةحاطإ لالخ نم «ةريخألا هذه دض

 يف ؛ةعرس ىصقأبو «ةريطخ تاضارعتساب مايقلا) ةماعلا ةحاسلاو ماعلا ماظنلا

 ةينيدلا يهاونلاو «(نيسنجلا طالتخا مدع) ةيلئاعلا ايجولويديإلا كاهتناو «(تاداجلا

 نع١» كلذو «ةطرشلا ةطلس نوطّحفملا ىّدحتي «ًاضيأ .(رمخلاو تاردخملا ىطاعت)

 ةطرشلا لاجر ليلضتو «نيناجملاك ةدايقلاو ؛ءارمحلا تاراشإلاب ديقتلا مدع قيرط
 ةقالع فشكت (ةرسك) ةيماعلا ةغللاب ةيبعش ةينغأ كانهو .«تارايسلا نيب لغلغتلاو

 تاضارعتسا ةماقإ ىوهي ناك يذلا طيحفتلا موجن دحأ وهو «تاطلسلاب وبوبلا

 :ةينغألا لوقت .باشلا هقيدص لزنم لوح ةيقالزنا

 !وبوب اي كبيبح يح جعزاو طّخفو رّمز
 !ًالي ةدراطملا اوفقويو ءرهقلا نم اوتومي مهيَلخ

 ماع اوسسأ نيذلا نييمالسإلا نيضراعملا دحأ وهو ءفيضحلا دمحم امأ

 دض نييسايسلا نيلقتعملا ةيامحل ةسّركملا «ةيعرشلا قوقحلا نع عافدلا ةنجل 3

 ىريف «جيلخلا برح نابإ اهب رشوب يتلا حالصإلا ةكرح ةعباتمو ءيسيلوبلا عمقلا
 عساو هميظنتو «ماعلا ماظنلل هيّدحت ةجيتن ء«سييستلا تاجرد ىلوأ لثمي طيحفتلا نأ

 ىلعو .ةيدوعسلا ىطسولا تاقبطلا ىدل ةيكالهتسالا ةيوابوطلا دض هتروثو «قاطنلا
 ثّدحت ىتلاو هرشع نماثلا نرقلا لالخ ارتلجنا يف «ةيئاذغلا تاجاجتحالا» رارغ

 ردصم هفادهتساب كلذو ءًايسايس ًابناج طيحفتلا فنتكي ءنوسموط دراودإ اهنع
 يداملا زمرلاب فافختسالا اذه ةءارق نكميو .يعامتجالا ملظلاو ةيداصتقالا ةطلسلا

 «ةميدقلا ةيبعشلا تاكرحلا نم ةرصاعملا ةخسنلا هنأكو «ةيداصتقالا تاراكتحالل

 تارايسلا ةطساوب دّرمت وه طيحفتلا نإ :مهئايتسا نع ريبعتلا يف ةميدقلا ةقيرطلا نعو

 .تاراقعلاو
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 يعامج نونجلا

 رظن يف ءيش لك لبقو ًالوأ ءوهام سييست يف عّرستلا ناكمب ةغلابملا نم

 كلذو «ةيسايس ريغ تارابعب طيحفتلا ةروث تغيص دقف .ةيلست ةليسو «ةاوهلا مظعم
 مهضعب فرتعي نيذلا «هراصنأ ىدل دودحملا يعامتجالاو يفاقثلا ديصرلا ببسب

 ىلإ مهمامضنا ةلاحت سا ةجيتن «مهتدارإ نع لزعمب ىتح «طيحفتلا يف اوقلزنا» مهنأب
 يف (رديارول) ةضفخنملا تارايسلا ةفاقث رارغ ىلعو .ًانأش عفرأ ةيعامتجا تاكبش

 يف «طيحفتلا حتف» :زيفيد كيام عامتجالا ملاع اهنع ثّدحت يتلا ءسولجنأ سول

 نيمداقلا ددجلا ناكسلا مامأ ةيرضحلا ةيعامتجالا ةئشنتلا نم 'ةعئار ملاوع' «هتايادب

 يف لمع نع ًاثحب نيدفاولا ودبلا بابش لاح «صاخ لكشب «يه كلت .«فايرألا نم

 مضت يتلا ءايحألا يف ًائيشف ًائيش زّكرتي طيحفتلا حار دقو .اهراهدزا جوأ يف ةرضاح

 يودبلا ناوفنعلا ديكوت نع ريبعتلا ىلإ رمألا ةياهن يف لّصوتيل «ةيودب ةيناكس ةفاثك
 .رقتسملا يرضحلا عمتجملا هاجت

 ةيعجرملا مدختست «قايس يأ يفو ءفيك حضوت ةلفغم (ةيماع ةينغأ) ةرسك ةمث

 :ةيودبلا

 كيلخت رتاوملاو طحفو عرس

 كيوارع صفحي هب عراش لك يف

 كيبالع رطسي هموي يركسعلاو

 كيلاعصب تيهتلاو كملع تيلخ
 كيصوتو حيصت نموي هدلاولاو

 كيوالب جرفي يبر علقنا حر

 كنامز كناخ موي كنامز رتنع

 كناكم تبثتو كل فتهت ناعرو

 كناهو كبس ناك هبيرغ يهام

 كناشب يلعي يش كل داعام

 كناشع يكبي موي دلاو تعط الو

 كناوه يغبت تيفقاو اهتلمهأ
 كناذأ عقفت نيل طحفو عرسا

 اذه :ةعّرستم تاجاتنتساب جورخلا ىلإ ةرورضلاب انعفدت ال ةرهاظلا ىضوفلا هذه

 هتاضارعتساو «بيولا عقاوم يف ةنودم طيحفتلا دعاوقف .نفلا نم عون هفنتكي نونجلا

 «ٍناغأ اهل تصّصخ دقو .تايرابملا ءانثأ «ماكح# اهيلع فرشيو ةعضاخو ةقدب ةننقم

 ةيرعشلا تايبألا بلق رهظ نع اهقاشع ظفحيو «ءادوسلا قوسلا يف عابتو لجست
 ميظنت ةجيتن يه تارايسلا بكومل ةرهاظلا ىضوفلا نإ «عقاولا يفو .اهدّجمت يتلا
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 «ةطرشلا تايرود ديعاوم نع ملعتسيو «راسملا مسري «هّجومل هريدي «ةقدلا ةياغ يف

 ىلإ نوطّحفملا أجليو .بكوملا راسم رييغت ةبهأ ىلع ؛ةرورضلا لاح يف ؛نوكيو
 همكحت ناكم ىلإ تلوحت ةنيدم يف ةباقرلاو تتشتلا ةهجاومل ةعرسلاو ىضوفلا
 امأ .سفانتلاو ةرطاخملاب زيمتي طيحم يف ةيساسأ تاينقت نومّلعتي مهنإ .ةمراص دعاوق
 عوقولا مدع «عاطتسملا ردق «نوبّئجتيو .نونخدي الو لوحكلا نوطاعتي الف مهلضفأ

 نم ىقبي ضوع ردب لعج يذلا ببسلا يه سفنلا طبض ىلع ةردقلا هذه .مارغلا يف
 لقأ «نيرخآ نيقئاسب فاطملا ىهتنا نيح يف «يلاوتلا ىلع ةنسس 16 ةليط مصخ نود

 .ةلتاق وأ ةغيلب حورجل ضرعتلاب ءافشقت

 ًاضيأ انرّكذت ةملك يهو ؛بورهلاو تّلفتلا ينعي .هالعأ انركذ امك «شفطلا نإ

 طيحفتلا رابتعا نكميو .قرغلل ضّرعتي ناسنإ اهب موقي يتلا ةيئاوشعلا تاكرحلاب
 ميظعتو ءاهعيرستو «نّيعم بول سأ ىلع تاكرحلا هذه لعجل ةسئاي ةلواحم ةباثمب

 نوموكحم .فاطملا ةياهن يف ءاننإ .ةيعمج ةسامحل ًاعبنمو ًايبعش انف اهلعجو ءاهنأش
 وه طيحفتلاف .ةلاطبلاب وأ ثداحل ضرعتلاب ء.نجسلاب مأ توملاب ءاوس «قرغلاب
 هرمغت نأ لبق هقنح نع ريبعتلل ةليسو هنإ ذإ «قرغي يذلا ناسنإلل ةيئاهنلا ةضافتنالا

 .هفتح ىقليو هايملا

 عضولا هددحي ام ردقب نييدوعسلا بابشلا سبيست دّدحي يذلا وه مالسإلا سيل

 يف فثكم يناديم ثحب رهظأ دقو .ًاعم هنوهجاوي يذلا يداصتقالاو يسعامتجالا

 ةلودلا هاجت يمالسإلا بايترالا ريباعت ءارو ءىرخأ تايكولس كانه نأ ضايرلا

 اهرابتعا نكمي «تاساردلا نم ريبك ددع عوضوم تلّكش يتلاو ,بناجألا اهناوعأو

 «ةيضرمو ريمدتلا ةيتاذ ىلوألا ةلهولل ودبت تايكولس ةمث نإ ىتح .ةيسايس اهنأكو
 نع فارحنالا رّبعي «يمالسإلا بايترالا ىلإ ةفاضإ .ةيسايس اهنأب اهفصو قحب نكمي
 تاءاضف عم نوطحفملا اهميقي ةيموي تاقالع نع عيرسلا لوحتلا روط يف عمتجم ميق

 هرابتعاب ءطيحفتلا ناك اذإو .ةطرشلاو ةسردملاو ةرسألا كلذ ىف امب «ةعونتم ةيوطلس

 نأ الإ .ةطلسلا يف ةمهملا ةزهجألا لهاجتي «ةيدوعسلا ةطلسلل بناوجلا ددعتم ًاكاهتنا
 ةباثمب يعامجلا كارحلاو بغشلاو فارحنالا نإ .يسايسلا هدعب نم ًائيش هدقفي ال كلذ

 ةبعص ةسيئرلا ةيسايسلا تاسسؤملا تناك اذإ امنإ ؛تاقبطلا عارص ةرادإل بيلاسأ

 .عمتجملا يفًافعض رثكألا رصانعلل يتاذلا ريمدتلاب عارصلا اذه يهتني ام ًابلاغف «لانملا
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 ايناث

 رمد تف ىلا ةبؤ رةلأسم

 نويرئازجلا نويطيحلا

 ىلإ طئاحلا يوأي ءنايحأ .رمعلا رورم نودهاشي .ناطيحلاب نوقصتلم
 .مه ثيح مه نوقبي اميف .هعدخم

 1997 ءدلب كيساروجروجد «قالف دمحم

 يف دلُو ءًاحوضو لقأ رخآ مودقو متاق دقع ةرداغم عمو «تاينيعسستلا علطم يف

 حبصأ ةبقحلا كلت بابش نم ةحيرشل يزمر دهشم وهو .يطيح حلطصم رئازجلا
 ام ليلحتو ةحيرسشلا هذه قاطن ةشقانم لصفلا اذه حرتقيو .ةخسار ةيطمن ةروص

 «تباث لمع ىلإ راقتفالا) غارفلاب كرتشم روعش نع ريبعتلل ءانمض وأ ةحارص «هلوقت
 .(هيفرتلا لئاسوو ةلئاعلاو «ةيلبقتسم قافآ ىلإ ًاضيأ امنإ

 طئاحلاب نوقصتلي نيذلا مه رئازجلا يف لمعلا نم نيلطاعلا بابشلا رئاس نإ
 مهفصو امك ««نويطيحلا»ف .«طئاحلا مسا اوبستكا «تقولا رورم عمو .راهنلا لاوط
 وه «بّيحم بولسأب قالف دمحم يرئازجلا رخاسلا بتاكلاو يديموكلا لثمملا
 «نييطيحلا» نإ .«طيحلا» ىلإ نودنتسي نيذلا كئلوأ مه «ةيسنرفلاو ةيبرعلا نم طيلخ
 «لمعلا ىلإ راقتفالا ةجيتن ؛مهتقو مظعم نوضمي نابش ىرحألاب وأ ,بابسش ًاذإ مه
 نابإ اهلوادت عاش يتلا :ةيمستلا هذه تحت .ةينكسلا ءايحألا ناطيح ىلإ نيدنتسم
 «ليجلا اذهب قّلعتملا رّوصتلا داس ««ًايطيح حبصأل ةرابع عمو «نييضاملا نيدقعلا
 .ةيمويلا ثيداحألا وأ مالعإلا لئاسو وأ ىقيسوملا وأ امنيسلا وأ بدألا يف ءاوس
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 اهنامز ىلو دقل .نمزلا اهيلع افع ءاهنيح يف تخّنرت ىتلا «ةرابعلا هذه نأ ديب

 تظفتحا اهنكل .يتاذلا مّكهتلا نم ةديدج لاكشأو تاظحالمل ناكملا يف ةحسفم
 باجتحالا ىلإ ليمت تناك اذإو .ليجلا اذه يف ترثأ يتلا ةقبسملا راكفألا ةوقب

 يأ ؛نييعرشلا ريغ نيرجاهملا ةروصب ًالثم ةطبترم ةرصاعم رثكأ ىرخأ روص فلخ
 ريغ ةقيرطب لوخدلا نم اونكمتي يك مهتيوُه تاقاطب نوقرحي نيذلا كئلوأ) ةقاّرحلا

 سكعلا ىلع لب «ىفتخا دق هيلإ زمرت ام نأ ىلع ّلدي ءيش الف «(ابوروأ ىلإ ةيعرش
 ١ .ًامامت كلذ نم

 بناوجلا حسمب مايقلا ىلع مزعلا ةيريسفتلاو ةيدقنلا ةعجارملا هذه تدطو دقو

 قرطتلا لبق رصاعملا يرئازجلا بابشلا لوح ةيطيحلا موهفم اهفشكي يتلا ةسيئرلا
 رخآ» راوح وه يضارتفا يلخاد راوح رّوصتب يأ :رياغم لكشب ةلأسملا ىلإ

 .«رودلا ءاهتنا» تالامتحاو ةفلتخملا راودألاو تالوحتلا فاشتكا ةيغب «نييطيحلا

 نمو هيف تدلو يذلا قايسلا ىلإ عجرنل ؛«نييطيحلا رخآ» قاطنتسا لبقف «يلاتلابو

 .هذه يرئازجلا بابشلا ةروص «تككفت مث

 ةفيثك ةلاطب

 نود ام بابشلا ةبسن تغلب «ةيمسرلا ةيئاصحإلا تايطعملا بسحبو 22011 ماع

 «تاونس رشع وحن ذنم اهضافخنا نم مغرلابو .رئازجلا ناكس نم !/657.7 نيثالثلا نس

 نكسلاو نيدمتلا ثيح نم ًاريبك ًايدحت لكشت ةعفترملا ةيوئملا ةبسنلا هذه نأ الإ

 «يّدحتلا اذه عفر ةيغبو .عيزوتلا ةداعإو ةيعامتجالا ةياعرلا ىلع ةردقلاو لمعلاو

 لوأ ء ءاشنإبو ؛ةمخض تارهاظتب رّيمت يذلا ماعلا وهو «1988 ماعلا ذنم نالعإلا مت

 ةفداهلا تاءارجإلا نم ددع نع «(بابشلا ليغشت ةطخ) بابشلا ليغشت معدل زاهج

 رصع رخبت نأ ثبلي مل امنإ .ةيرمعلا تائفلا هذه نمض لمعلا نم نيلطاعلا معد ىلإ

 رارغ ىلع .تاسسوؤملا نإذإ «ةماتلا ةلامعلاب دوعولاو ةعانصلا ىف ءاقرزلا تاقايلا

 متو «1996 ماع تسسسأت يتلا «(ةهكع] جاسنأ) بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولا
 تناك املثم ءمعدلا ىلع ةرداق دعت مل «دلبلا هلصحي يذلا عيرلا تادئاع نم اهليومت

 نوما هرملا عصب نأ ىلع قسيت تينا اتكلم ابق ىلع هردات فاعلا ةعطرلا

 تاراسم نم ليلقلا اّلِإ ققحت ال يهف «ةريغصلا ضورقلا عجشت اهنوكو .«هريصم نع
 0 ا ا لا لا
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 .داسفلا نم ةفولأم لاكشأ ىلعو «ةينئابزلا ىلع «يلحملا ديعصلا ىلع «ةظفاحملل
 تاقالعلاو ؛(اييش) ةرسمسلاو (راتسلا ءارو نم كيرحتلا) ةطساولا ودبت ءلاح لكب
 .ةماعلا ةمدخلا كلذ يف امب «ةفيظو لوأ ىلع لوصحلل ةحبار قاروأ ةباثمب ةيلئاعلا
 ىدل ءاهيناوج ضعب يف ءاهل ًاهيبش دجت يتلا) ةيطئاحلا ودبت ام ًابلاغ «قايسلا اذه يف
 وأ ,ردق عنص نم اهنأكو «(رصمو سنوتو برغملا يف لمعلا نم نيلطاعلا نيزاجملا

 بابشلا ؛فاطملا ةياهن يف «هب ىلتبُي نمزم يضرم ضراع يهو ؛هربيغت رّذعتي ريصم
 :هلوقب ماعلا وجلا قالف صخليو .نويسايسلا مهولوؤسم هب ىلتبي ام رادقمب يرئازجلا

 نيذلا نيجضانلا بابشلا رئاس ينعت اهنإ .ةديدجلا ةيرئازجلا ةفسلفلا يه «ةيطئاحلا

 نم نييطيح ؛تاعماجلا نم نوجّرختي نيذلا بابشلا رئاس اهنإ .طئاحلا ىلإ نودنتسي
 .مهل ًاناكم اودجو لاح يف ...ناطيحلا ةاقالمل «ةعبارلا ةئفلا

 ماظنلا نم نابشلا جرخي امدنع «ةيطيحلا» ملاع يف طارخنالا أدبي ءساسألا يف
 ثيحب «ًالمع نودجي الو ةساردلا دعاقم نوكرتي امدنع يأ ءيعماجلا وأ يسردملا

 ىلع لوصحلا نإ «عقاولا يف . :ةهيلع لؤصحتلا نوفر بع زاظتلا عب ةلاطبلا قئارت

 ءاهنم جورخلا نكمي لحارم يه ءرفس وأ «جاوز ىتح لب «ةتباث ةنهم وأ ءلمع دقع
 ةدمل لمع دقع عيقوت يسف ظحلا مهفلاحي نيذلا كئلوأ) مهضعب ىلإ ةبسسنلاب يئاهن
 بابشلا نأل ايتقو اهنم جورخلا نوكي «تاالاحلا مظعم يف «ءامنإ ء(ةلثم «ةددحم ريغ

 «يلاتلابو .ةحاتملا صرفلا قفو ؛ةريغصلا لامعألا نم نوشيعي امًابلاغ نييرئازجلا
 ملاعو ةلوفطلا نيب ةلصاف ةروريسوأ «لابرغ هنأكو موهفملا اذه ىلإ رظنلا يسغبني 7

 وف مزلقست ةرؤريسااهنإ ءطاشنلاو ةلاطبلا نيب ةيثهملا ةايحبلاو ةسردملا نيب ءاكرلا
 .يرئازجلا عمتجملا يف ةيتايحلا تارايخلا نم رفاوتي ام رادقم تاليدعتلا

 لدعم غلبي ,رئازجلا يف ءاصحإلل ينطولا ناويدلا بسحب :ةرّبعم ةيمسرلا ماقرألا
 ةبسنلاب 039.5 ىلإ لصيو «9625 ىلاوح نيرشعلاو ةسماخلا نس نود مه نمل ةلاطبلا
 ءالؤه نأ ديب .ةنس نيرشعو سمخو نيرشع نيب نهرامعأ حوارتت يتاوللا ءاسنلا ىلإ
 وتنمي زيرل نع دوت دكر اايحأو يي رتا درؤبملا يلازم للعلا

 نم 9040 ىلاوح ةمث «شاّلب ةطرغويو ردآ بيليف قفوو .يمسرلا ريغ داصتقالا يف
 كالرادنل سلو نارا دان هال لدتسم ىلا عال يرارتملا يشعل نتا
 مهلامعأو ةيمسرلا ريغ مهنهم لالخ نم كلذو ءام ًارود نييطيحلاب نوفصتي نيذلا
 رئاسو «ةعورسشملا ريغ تادراولا قفدتو ءرشابملا عيبلا ةداعإ تاونقو ةنلعملا ريغ
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 «ةلومحملا فتاوهلا) ةلمعتسملا ءايشألا ةراجت لاجم يف ًاصوصخ «تالياحتلا عاونأ

 ةداعإو ديدجتلاو ليصحتلا تايلمع لّكشتو .(...باعلألا ةزهجأ «رتويبمكلا ةزهجأ

 .ةيدقنلا ةلويسلا ىلع لوصحلا لئاسو لهسأ ىدحإ هذه عيبلا

 رحضلا ةدايس

 نإ لب .يطيحلا ةروصب ةطبترملا ةديحولا ةمزالتملا لمعلا صرف مادعنا لّكشيال

 رشتنا دق ظفللا مادختسا نأ حضاولا نم هنأ ىلإ فضأ .ًازراب ًاناكم ًاضيأ لتحي رجضفلا

 رطاخملاو لوجتلا رظح تارتف تصلق ثيح «(1992-2002) «دوسألا دقعلا» لالخ

 نع حيورتلاو لمع داجيإ صرف نم «كاذنآ نمألا نادقفو ةيليللا ةايحلاب ةنرتقملا
 ةيئاورلا لوقت ««رئازجلا نم صصق) 7/هدمدءا]ءو 441ج 6:1 اهباتك يفو .سفنلا

 :هنوعّيضي مهنإ .مهتقو نوذخأي ال نييطيحلا نإ :ياب ءاسيم ةيرئازجلا

 مساقت ةعاس دعب نحت مل .قافرلا عم عّكستلا ىوس ءيش ال .ًاليوط راهنلا كفنا ام

 لكل ل طئاحلا ىلإ نودنتسي .تاردخملا نم ةعرج لوأ

 .ةحار رثكأ كلذ نوكي دق .انرهظ لكش طئاحلا ذخأي فوس «بيرق امعو . .هعضوم

 :ىلوألا ةيمامألا تافرشلا يف اننوك ؛لقألا ىلع لهذم رظنمب كانه ىظحن دق نكل

 ناكم يف ةطرشلا اهتماقأ يتلا ةتباثلا شيتفتلا ةطقنو تارايسلاو قرطلا ىقتلم كانهف

 .ءيش انتوفي ال ثيحب «ةفصرألا ىلع ةراملاو ةيراجتلا تالحملاو .ءيشلا ضعب ىلعأ

 يهتني دقو «مهسفنأ ةراملا ًامئاد مهنإ .بلق رهظ نع ءيش لك انظفح «لاحلا ةعيبطب

 «ةيحتلا انيلع يقلي مهضعب نإ ىتح «ىرخأ ةيحان نم ًاضيأ مهو «مهزييمت ىلإ رمألا انب

 .0!0ٌرمي تقولا ةيؤر ةلأسم اهنإ .انريكفت نكي مل نإ ءانراصبأ هب لغشن ام انيدل امنإ !قّدص

 ةعقوتم ىودج ال ذإ ءيحلا جراخ ىلإ لاقتنالا ةردن :ًاصّلقتم ودبيف طاشنلا امأ

 تادجتسملاب قلعتي ام لوح ,ءاقدصألا نيب ةّداحلا تاشاقنلا لكشتو .جورخلا نم

 ةرهاظ تناك اذإو .نييطيحلل لغاشلا لغشلا «ةيسايسلا وأ ةيقيسوملا وأ ةيضايرلا

 ندملا يف زّكرتت «قاطنلا ةعساو ةينيدم ةروريس يه ةيطيحلا نإف «ةلماش رجضلا

 بذجني ام ناعرس «ناكسلاب ةمحدزملا قطانملا ىفو ىربكلا تاعمجتلاو ةطسوتملا
 ةدعاسملا وأ ةيلئاع ةأشنم يف لمعلا وحن «نايحألا مظعم «نيلماعلا ريغ بابشلا

 ىلإ «ينيدملا زّيحلا يف .نويطيحلا دنتسي «فيرعتلا مكحبو .ةيعارزلا لامعألا يف

 1هتووو ظاقال, 3)مهدمسعأ] هع ل: ]جن 1و, (0ةقدعأب 8ةتقك, 2011, 5. 00
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 .ٌرقملا وأ يحلا يف بايإلاو باهذلا تالاح نوبقاريف .ةيجيتارتسإلا نكامألا ناطيح

 نوكت دق ذإ ءنيدح وذ حالس يه «ةبقارملا» هذه .يحلا ىلإ دّدرتي نم نوبقاري مهف

 راجت ءيجم ليهست وأ تايتفلا تاكرحت ةبقارم بابشلا ررق اذإ ناك سلا ىلع ًائبع
 .راهنلا ةليط مهدوجو لاح يف نيميقملا رارقتسا قّقحت لباقملا يف يهو .تاردخملا

 .ةلمتحملا لكاشملا نوكرادتيو ماعلا ءاضفلا نولغشي

 تادحو ربع ةديدج باعلأ تزرب ءريزغلا قفدلا يذ تنرتنإلا مودق ذنمو

 مالفألاو ةيكريمألا تالسلسملا تلغش كلذك .تنرتنإلا ةكبسث باعلأو مكحتلا

 نأ يه ةقرافملاو .مهتايسمأو نييطيحلا بابشلا تاراهن ليمحتلل ةدعملا ةديدجلا

 شيوشت يف مهستو «بأرم يف وأ رجتم يف ًابلاغو ءلخادلا يف سرامت ةطشنألا هذه

 «داولا باب» مليف ىلوت دقو .ةروصلاب ةلصلا نادقف ٌرسفي دق ام اذهو ,يطيحلا موهفم

 1976(0©2)وتالتق رمع» مالفأ جرخم «(2005) شاولع قازرسم يرئازجلا جرخملل

 ةياكح يف فيرعتلا اذه ةداعإ «(2009) «ةقاّرحلا»و «(1994) «يتيس داولا باب»و

 (يرصن يماس) **”لماكو (لضاف) ديزوب تارماغم ايديموكلا هذه يورتو .ةيعامتجا

 .بيولا ربع اهيلإ افرعت ةيسنرف ةاتف يهو «(تياج يلوج) سنارول ةرايز ايقلت نيذللا
 ليحلا نامدختسي احارو ءامهلهأ عم شيعلا يف ارمتساو ؛رئاجس يتئابك امهلمع اًأدب

 .نالقتسم امهنأو «لاملا دام واتس انا لس نقلا نع تل عدلا

 لجأ نم امهدوهج «ةجذاسلا ريغ ءسنارول امهتكراشو «تاسابتلالا تلاوت مث نمو
 مهئاقدصأ راظنأ تحت ةيمويلا مومهلا نم ًاديعب ؛ةعتممو «ةيعيبط» ةايحل رهظم قلخ

 فّرصت لوح ةرخاس ةرظن مليفلا مدقي ءفاطملا ةياهن يفو .ةئطاوتملاو ةعتمتسملا

 وهو .نيسنجلا نيب تاقالعلاو ءارغإلا تاقالع نع ًالئاستم «نييرئازجلا بابشلا

 .شاولع قازرم ىلإ ةبسنلاب يروحم عوضوم

 ثيدحلا ىدل ركذلا قحتسي .هنأش نم ليلقتلا ىلإ راصي ام ًابلاغ ءرخآ طاشن ةمث
 بنقلا وأ فيكلا) الطزلا ةصاخبو «تاردخملا يطاعت هب ينعأو «ةيطيحلا نع

 .(ةمجرتلا) «ةلوجرلا هتلتق رمع» وأ
 نئازجلا ىلإ ةدوعلاو اسنرف ةرداغم امهلهأ ررق دقو .اسنرف يف نادولوم يرئازج لصأ نم ناقيق شامه
 ضعببي اقفوي مل امهنكل ءلمع نع ثحبلا ناقيقشلا أدب رئازجلا يفو .ةديدج ةايح ةيادب ضرفي امم
 ثيح «تنرتنإلا ربع لصاوتلا ةديحولا امهتيلست تناكو .عراوشلا يف رئاجسلا عيبك ةطيسبلا لامعألا
 .(ةمجرتلا) رئازجلا يف امهترايز ررقت ةيسنرف ةاتف ىلإ افرعت
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 «نييرئازجلا بابشلا لبق نم ًاكالهتسا رثكألا ةفيفخلا تاردخملا ربتعتو .(يدنهلا
 «جاروك مادم» وأ يزاتسكإلاو نييوريهلاك .ةيوق تاردخمل ٍطاعت ًاضيأ ةمث امنإ

 اهمدختست تناك امبر يتلا كيريتوبرابلا نم بوبحلا كلت يهو ««ناترآ» وأ ءريههشلا

 هذهب راجتالا رظح نم مغرلايو .نييمالسإلا دض اهبرح ةورذ يف ةصاخلا تاوقلا

 يف راشتنالا عساو بنقلا كالهت سا يقب :نيطاعتملا لايح مكاحملا ةوسقو داوملا

 نوكي ام ًابلاغو ءًايعامج كالهتسالا ىقبيو .(تاءاصحإ ةيأ رفاوتت ال) ةريقفلا ءايحألا
 يك راوجلا يف ةرجاتملاب ًانايحأ «نونخدملا» نويطيحلا موقي «كلذك .ًايفخو ًايرس
 .يصخشلا مهكالهتسا نيمأت مهل حيتي ام اوبسكي

 ةينالعلاو مالسإلا نيب

 .نيدلاب ليجلا اذه ةقالع يف لّثمتت «نييطيحلاب ةطبترم ىرخأ ةيعامتجا ةيلاكشإ ةمث
 ديدحتلا هجو ىلع وأ «ةينيد لئاسمب (مادو) ٍنوحشم دقع نابإ حلطصملا اذه زرب دقو
 لالخ ةماعلا تاطلسلاو ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا نيب مادصلا يف لثمتت ةينيد-ةيسايس

 لك عمقو «ةيلهألا برحلا لالخ ةيداهجلا تاعامجلا يمانتو تئافلا نرقلا تاينيعست

 نييباهرإلا ىمادق عقومو برحلا رثإ يندملا قافولاو «نييومالسإ مهنوكب هبتشي نم
 «يرئازجلا عمتجملا يف ايلاح ةكئاش لئاسملا هذه تكفنا امو .يلاحلا عمتجملا يف

 ًافده ةلحرملا كلت لاوط ءاوناك مهنأ ىلإو «نيدلل ةبسنلاب نيبطيحلا ديدحت ًايئزج متو
 .«ةحلسملا تاعامجلا» ديشحت ىلع َنيمّيقلل «ةلهس ةسيرف» وأ ًالضفم

 عم نييرئازجلا بابشلا ضعب اهميقي يتلا ةسبتلملا ةقالعلا ةيطيحلا سكعتو
 رهظُي «ةينيدلا جذامنلا عم ديدشلا مهيهامتو يصخشلا مهناميإ نم مغرلابو .نيدلا

 «رطؤت» يتلا «ةيعامتجالا نيدلا ةيمهأل ةضراعملا نم ًاعون أعم نآ يف ءبابشلا
 رثكأ دحأ وه نيدلا نأ هيف كشال اممو .مهلبقتسم صاخ لكشي دّدحتو «مهتايح

 نوئكتملا بابشلا ربتعي «ةيادب :ةيطيحلل «ينمض» فيرعت ءاطعإ يف ةيلاعف رصانعلا
 ىلع مهماكحأ قالطإ يف مهتقو نوضقي ءارافك ىتح لب «نيلاض ةباثمب طئاحلا ىلإ
 أوسأ يف «متهجاو «مث نمو .ةيفيدجتلا تاظحالملاو تاكنلا لدابت يفو «نيرخآلا

 لاقتنالاو «ةيباهرإلا تاعامجلا ىلإ ًايعامج مامضنالا ةمهت «ةيلهألا برحلا تارتف
 ةيفلسلا تاعامجلا لفاحج مويلا َنولَكشي مهو .«ةحّلسملا درمتلا تاعامج» ىلإ

 .يدرفلاو ينيدلا مازتلالا مراص لكشب نيددجم «ةيرئازجلا
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 ةايح عاقيإ طبضت ةينيدلا ةايحلا نإف ءياب ءاسيم لوقت امكو «كلذ ىلع ةوالع

 :نييطيحلا

 مهنإ .تارشؤم يذ يه .دجسملا نم نيدئاع قافرب «قيرطلا ةعراق ىلع «يقتلت كنإ

 ىتح .دي ةعاس ءانتقا ىلإ ةجاحب اوسيل .ًابيرقت قئاقدلابو ءتقولا ةفرعمل كلذب نوموقي

 لب .كلت وأ ةالصلا هذه دعب وأ لبق ديعاوملا برضُت ًامئاد .ديعاوملا لجأ نم ناك ولو

 «دحاو لجر ةبه نوبهي «ةالصلا ىلإ ةوعدلا دنعو .كلذ ىوس ديعاوم نم نورظتني ال

 ةوالت ءاهتاذ تاكرحلا «ةالصلا يذ يه .مهروضح نولّجسيو عماجلا ىلإ نوقلطني

 نورظتني «ةبقارملا زكرم ىلإ ةدوعلا عمو ةيماسلا ةّوخألا نم قئاقد عضب ءاهتاذ تارابعلا

 .0ةمداقلا ةالصلا

 ماظنلل ةرشابملا تايدحتلا زربت ءًاضيأ ةيبابشلا تاعامجلا هذه طاسوأ يفو
 ىعست ةيفلس تاعامج ةهباجم وأ ءيحلا يف دّدشتم مامإ ةدراطمك «يديلقتلا ينيدلا

 «ناضمر يف مايصلا نع حوتفملا فوزعلا ًانايحأو لب ءناكسلا ىلع ةرطيسلا ىلإ

 .مهعمسمو عيمجلا نم ىأرم ىلع نونخديو نولكأي ثيحب

 ةكرتشم ريياعمو «ايعامتجا ًاماظن رفوي يذلا «نيدلا ةضراعم ىلإ راصُي .كلذك
 ةيمهألا مساب كلذو «ةيدرفلا لامعألا ةيعرسش لوح ةلصاوتم تاشاقنل ًاردصمو
 .يسايسلا لاجملا يف همادختسا وأ «نيدلا اهب عّتمتي يتلا ةدئازلا ةيعامتجالا

 ؟مهآم وهام

 ىتح الو هيلع ًاضورفم ًاردق الو ءاهنهتمي ةنهم دوجو ينعي ال ًايطيح ءرملا نوك
 «ءيش لك قوفو ؛ديدحتلا هجو ىلع كلذ نإ .ةرباع تاظحل ىوس كلذ سيل .ًارايخ

 يأ «لابرغ ىوس ةيطيحلا تسيل .يرئازجلا بابشلاب ةنرتقملا تاروصتلا لك ةقتوب

 ؛(مئاد روجأم لمع «جاوز) ةيديلقت ةيعامتجا ةايح يف طارخنالاو ةوتفلا نيب ةروريس

 «نييطيح اوناك نيذلا بابشلا نم ديدعلا نإ .يعامتجالا خالسنالاو ةوتفلا نيب وأ
 ىطاعتم وأ «نيرجاهم وأ ءهرسأ بابرأ وأ ءلمع بابرأ وأ ءنيفظوم مويلا اوحبصأ

 كلت تناك دقل .تآشنم ىلوؤسم وأ «نيفرحنم وأ «ةقاّرح وأ ءنيرحتنم وأ .تاردخم

 عمو «مهئايحأ يف «تباث لمع نود نم ءاهوشاع ةيتايح ةلحرم ةباثمب ةيطيحلا ةبقحلا

 .رجضلاو لاحلا ريبدت نيب نيبطاقتم «مهبارتأ
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 يشتلا» عم ضيقن فرط ىلع مهنأكو نويطيحلا ربتعا «ًادج رّكبم نمز يفو
 نولكشي مهنأب ًامومع نوربتعي) ةمصاعلا رئازجلا يف نييظحملا بابشلا يأ ««يشت
 ةرطيسملا ةقبطلا عورف دحأك نوربتعي نيذلا «(يشت يشنتلا ةقبط يأ «ةيعامتجا ةقبط

 ىقبت ال يتلاو ءقدانفلا ىربك تارابو ليللا بلع داترت يتلا كلت يأ .ةيظحملاو

 «يشت يشتلاو نييطيحلا نيب لصفت ةفاسم ةمث كلذك .ناطيحلا باتعأ دنع ةرّئكسم
 ىلع اهنكل «ةنيدملا يف ةيكرحلا رابتخا اهيف متي يتلا ةيفارغجلا ةفاسملا اهب ينعنو
 يف ءانربتعا اذإو .لامآلا ةئفاكتم ريغ ةروصب ءاهيف ىٌّدبتت ةينهذ ةفاسم صوصخلا هجو

 الإ كشرلا نسو ةلوفطلا نيب ةلصاف ةطحم وأ :ةروريس ىه ةيطيحلا نأ ءفاطملا ةياهن

 .طابحإلا نم عونلو رارقتسالا مدعو رقفلاو رجضلل يميمح فاشكتسا كلذك اهنأ

 امبر وأ ءلضفأ لكشب اهلّمحتل امإ «تاعامجلا عم شياعتت ةيعامتجالا براجتلا هذه

 «ةملقأتم» ةايحب دعو ةباثمب وه ةيطيحلا نم «جورخلا» نإ .لضفأ لكشب اهرطخ ءردل

 ًالمأ لمحت «قافآلا ةفيعض ؛ةفداه ةايح اهنكل «(خلإ «دالوأ جاوز «لمع) ةيساقو

 .ةضماغ نكت امهم «لضفأ قفأب

 نييرئازجلا نييطيحلا رخآ

 تحسفأ دقل .«نييطيحلا رخآ» ةداهشل يرابتعا فنصم «ةيسنامور ةروصبو «مكاه

 لمأن «ةيعامتجا ةرهاظ فاشكتسا نم ةفلتخم لاكشأل ناكملا ىف هذه ةباتكلا ةيرح

 عم هباشت يأ نإ .اهيف قمعتلا ةجرد تغلب امهم ءًافيلوت اهنم رثكأ ةيئاكح نوكت نأ
 .ًامامت يعيبط رمأ وه ةيقيقح ىرخأ صصق

 رئازجلا يحاوض ىدحإ يهو «شاّرحلا يف نطقأ ءًاماع 32 يرمع .دمحم يمسا
 طمن اولّذب دقل .اولحر يبارتأ عيمج .نييطيحلا نم ىقبت نم رخآ انأ .ةمصاعلا
 «يتقفرب نوعّكستي نورخآ بابش ةمث .ةملكلل يقيقحلا ىنعملاب ًانايحأو .مهتايح

 «ةشدردلا»و ويديفلا باعلأب نوسووهمو انس ينم رغصأ مهنإ :رياغم رمألا نكل

 .ءيش لك نم نوززقتيو نييلوصأ اوحبصأ ام ناعرس مهنكل .نيلوهجم عم ةمئادلا

 يأ) «ةرقحلا»ب يلابن نكن مل نيذلا نحن ءانلثم اوسيل مهنوك «ينقلقي ليجلا اذه

 مهمعدأ فوسلف «سأب ال امنإ .(قنح يأ) «مس» لاح يف نوشيعي اوناكو «(ءاردزالا

 لاوط :نييقيقح نييطيح انك .سنوت يف ثدح امك «موي تاذ درمتلا اوررق اذإ ءًامتح
 تناك انتايح .انب ةصاخ ةنكمأ نود نمو لمع نود نم «نيعكستم «عراشلا يف راهنلا

 .يئاقدصأب كفّرعأ ينعد .اهيف ميقت انلئاوع تكفنا ام يتلا ةنيدملا لخدم دنع
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 املاطل .ةرسأ برو تاونس سمخ ذنم جوزتم ءيرمع سفن يف وه .ديرف وه يقافر لضفأ
 .نيمأوتلاب اننوفصي سانلا ناكو «قرتفنل نكن مل .ةنيدملا بلق يفو انه عم انعكست

 له .لمعلا ىلإ هتجوز جرخت امدنع هيدلو ىعري هنإ :ةوسق رثكأ هتايح تحبصأ ؛مويلا

 عتمتي ناك املاطل .ةيروث ةلأسم يه رئازجلا يف هدالوأب لجر مامتها نإ ؟كلذ روصتت

 امهبقاري ؛ةهزن يف امهذخأي ءجرخي .هيدلو عم عئار هنإ .فارعألل ضهانملا بناجلا اذهب

 اّلِإ هلهأ عم هتلئاعو شيعي ناك هنأ نم مغرلابو .ةرامعلا لفسأ يف نابعلي نيح برق نع

 نيموي هتجوز لمعت ءهسفن تقولا يفو .هتدلاو ةدهع يف امهكرتي نأ هرودقمب ناك هنأ

 نكت مل اهنأ ودبيو .ىربكلا نزاخملا يف درج تايلمعب موقت اهنأل ؛عوبسألا يف طقف

 يف ةثالث وأ نيمويل ءاهلثم نلمعي ًاجيردت نحر تاباش ءاسن ةمث امنإ ءأديجًابتار ىضاقتت
 لمعلاب نهمزلت دوقع ضرف وه كلذ نم عناملا نكل ؛لمعلاب ًالعف نبغري نهنإ .عوبسألا
 عيطتسي ال هنوك «ديرف ةلاح ىلإ ةبسنلاب امئالم ناك كلذ نكل .عوبسألا يف ةثالث وأ نيموي

 ءانه ةرات ,عوبسألا يف نيموي وحن ؛لمعي ًاضيأ وه هنأل ءتقولا لاوط هدالوأب ينتعي نأ

 .تقومو يضرع ءيش لك لب ًاتباث ءيش ال ءراصتخاب .يحلا قاطن يف «كانه ًاروطو

 تقولا كيدل دعي مل لب .ًايطيح دعت مل تنأ «ةفيظوو دالوأ عم امنإ .ةيضرع ةلئاعلا ىتح

 رئاسو هيدلاوو هدالوأو هتجوز رجهيو ؛هدحو ًاظيغ طيشتسيف ءرجضي ًانايحأ .كلذل

 ةبون ىلع ًادهاش تنك يننأ ًاملع ءطق كلذ ظحلأ مل يننكل «فينع هنإ هنع لاقي .سانلا

 وأ ملظلا نع ءابنأ هعماسم غلبت امدنع «ةأجف هعم ثدحي كلذ نأب ينربخأ دقل .نيتبون وأ

 هيرتعي «يلاتلابو .هسفن طبضي نأ «ةرم ةيأ يف «عطتسي مل هنأبو «ءايتسالاب روعشلا ىدل
 كلذ ءيضرم ضرع ةباثمب يه تابونلا هذه نأ ىرأ انأ .ٍلاع توصب قعزيو ءرارمحالا

 مهب جورخلا عيطتسي الو دالوأ هيدل نوكي نأو ينغ دلب يف ًاريقف نوكي نأب لبقي ال هنأ

 كردت امنيح هروصتت ام لك .وه هكلتمي لزنمب ىظحي لو ًاجوزتم نوكي نأو لطعلا مايأ
 .رخآل تقو نم يقتلن انذإف ءيحلا يف شيعي كفنا ام هنوكو .طق هقيقحت عيطتست نل كنأ

 ًاعم نخدنف «يقتلن نأ اننكمي تقو هيدل ناك لاح يفو «هنطقي يذلا ىنبملا مامأ عكستأ

 .ةقباسلا انتاشاقن نيركذتسم شيشح ةراجيس

 ةسارح ةكرش يف فظوم هنإ .ًاضيأ وه ًالمع دجو دقف ءرخآلا يقيفر ؛ميلس امأ

 ىدحإ يف لمعي يذلا هراهصأ دحأ ةدعاسمب هلمع ىلع لصح دقو .راطملا يف

 امنإ ءفيك يردأ تسل «ةسارحلا ةكرشو ةرازولا هذه نيب تاقالع ةمث .تارازولا

 يف «قومرم زكرم» معدب نوظحي نيذلا صاخشألا ليغشت نكمي هتمهف ام بسحب

 نومست متنأ .ةيبوسحملا نم ةبيرقلا «ةيصوتلا ةيمست هيلع قلطت ام اذه .ةرازولا
 نسح نمو .رظنلا ةهجوب نهر ءيش لك .ةراهم هنأ ميلس ىري نيح يف ؛ًاداسف كلذ

 «طيسقتلاب «ةريغص ةرايس .ةرايس عاتبي نأ «هبتار لالخ نم «عاطتسا هنأ ميلس علاط
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 عم شيعي لازي ال هنوكو .ٌرح وهو ويدارو ءفّيكمب ةدوزم هترايسو .عنصلا ةيروكو
 «ريسلا ةمحز يف هتايح فصن ىضمأ دقل ءانسح . هترايس يف شيعلا لضفي هنإف .هلهأ

 ةبحصب ىظحي نأ هنكمي «ألقتسم هنوكف .ةيكولم ةايح ةباثمب وه رخآلا فصنلا نكل
 «قافرلا ةيؤرل بهذي نأو «ةزابيت ىلإ وأ شينروكلا ىلع ةهزن يف نهبحطصي تايتف
 زارطلا نم ءاسن ريز هنإ .تايتفلا لضفي ميلس .قافرلا نيب ةلوج يف جورخلا وأ

 !ةراجتلاب لمعي نأ هب ضرتفي ناك .هحراوج لكب نهئاوغإ ىلع لمعيو «لوألا

 «ةنيدملا يف ديعاوم برض ىلإ ةجاحب دعي مل «هترايس لضفب ءهنأ كلذ ىلإ فضأ
 تاقيدص لب «ةنّيعم ةقيدص هيدل سيل .رخآ ناكم يأ يف وأ «تاناويحلا ةقيدح وأ

 ىدامتي ناك ًانايحأو «تايتفلا عم لماعتلا يف نونجلا ضعبب ميلس فصتيو .ةدع
 أقبل ًاثدحتم ناك هنكل .نيبضاغلا نهئاقشأ لبق نم برضلل ضرعتي داكو نهعم
 ذإ ءطق جوزتي نل هنإ ميلس لوقي .قزأملا نم صّلختلا ىلع هدعاسي ناك ام اذهو
 «فورظلا هذه يف نارتقالا ديري ال هنألو ءدلبلا اذه يف لضفأ ةايحب هيدل لمأ ال

 يأ «كارتانوسلاو زاغلا يف تسيل رئازجلا يف انتورث نإ لوقي هنإ .ًاضيأ دالوأ عمو
 ةرتف نيب .ةورثلا هذه لغتسي فوسلو «تايتفلا يف لب ءزاغلاو طفنلل ةينطولا ةكرشلا

 يف ىقيسوملا ىلإ عمتسن ثيح .هلمع تاقوأ جراخ «يناري يك يب رمي «ىرخأو
 «نخدن «كانه .ةعفترملا نكامألا نم ةمصاعلا رئازجلا أفرمو رحبلا لمأتنو هترايس

 .شيشح ةراجيس «ةوخأك

 نسحأ دقو «دالبلا رداغ دقل .(ىفطصم يأ) سوم ىعدي هارأ دعأ مل رخآ قيفر

 يطيح «ىرت امك «هنإ .بولطملا دحلا قفو ءيحلا يف ةوظح اذ نكي مل .ًاعنص
 ءاينابسإ ىلإ رحبأ دقل .دودحلا عطقو .ةيتوبثلا هقاروأ قرحأ دقل .ةقاّرح حبصأ
 مث .ميلس ةرايسب نارهو ىلإ هانقفار .ةصق ةباثمب هراحبإ ناك .برغملا نم ًاقالطنا
 .ةيبرغملا دودحلا ىتح هتقفارم اودارأ «ءيشلا ضعب كش ةاعدم ءًاصاخشأ هل اندجو
 يف ؟ةقلغم دودجلا نأ ملعت له امنإ .دوقولاب دوزتلا نمث عفدي نأ هيلع بّجوت دقو

 ةقلغم تناك اذإ ام انلءاست اننأ ىتح .بيرهتلا تايلمع مامأ ةقلغم نكت مل اهنإ عقاولا

 ,ةيديعسلا ىلإ رداغ ثيح «نارهو يف ىفطصم انعدو «راصتخاب .بيرهتلا غيوستل

 ةرداغم مهيلع بجي ناك ذإ كانه تأدب هتطخ نأ ودبيو .ةيدودح ةيبرغم ةنيدم يهو
 دقل .ةيرخس ةاعدم كلذ ناك .ةعرسلا قئاف ىرحألاب وأ ءعيرس براق يف ةقطنملا
 هتايح تناك اذإ ام يردأ تسلو «ةرشابملا هرابخأ تعطقناو «فصنو ةنس ذنم لحر
 مايقللو .ةلواحمب ماق هنإ لاقي نأ نكمي ام لقأ .ةريصق تناك اهنأ مأ اينابسإ يف ةرّسيم

 يكو «هيبرهمل عفدي يك لاملا ىلإ ةجاحب ناك .مزلي امب ىفطصم دّوزت دقف «كلذب
 ىلإ ةجاحب ًامتح ناك .اينابسإ ىلإ هلوصو مايأو «برغملا يف راظتنالا مايأ لمحتي
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 ىفطصم ناك . هب انحراصي نأ لبق ءاّرس هسأر يف هططخم حضن ةيادب . ةيدقن ةلويس

 ًانايحأ لمحي ناك هنكل «شيشحلا سيئر لكشب بّرهي ناك . يحلا يف تاردخم رجات

 ضعب هتبسكأ ةراجتلا هذه نأ امبو .(نبيوريهلا وأ ايزاتسكإلا) ةروطخ رثكأ ءايشأ
 هنوك ؛ةروطخلا ضعب نم ولخي نكي مل كلذ نكل .رفسلا ةيناكمإ يف ركفي أدب «لاملا
 تايمكب تاردخملا نوعيبي نيذلا يشت يشت ةعامج نم نأش يوذ سانأ عم رجاتي

 نكي مل. .لوقي ناك امك ءانتيامح ىلع هنم ًاصرح ءطق كلذ نع انربخي مل .ةريبك

 انه ًايلاح تاردخملا عيبي نمو .يحلا قاطن نع جرخي نكي مل ثيح امهم ًابرهم

 ناكو .تازايتمالا ضعبب عتمتتو «ةعساو ةعقب يف كّرحتت يتلا روكلب ةباصع يه
 250 هعم لمحي وهو رداغ ءرمألا ةياهن يف .يعولا ىلإ رقتفيو ًايواه لازي ال ىفطصم

 «ةعيرس تناك هترداغم نإ لوقلا ةصالخ .اهنمث عفدي نأ نود نم شيشحلا نم ًامارغ

 ناك غلبملا .هتاوخأو هتوخإو هلهأو هقافر نم «عيمجلا نم لاملا ضارتقا ىلإ رطضاو

 هتلئاع ىدل ناك اذإ ام ملعأ ال يننإ ىتح .ًاقح ةينازيم لكشي غلبم ءًابيرقت وروي 0

 رخآ امأ .ةديدجلا هتايح يف ىتأ نيأ نم نايسن لّضفي ناك هنأ ىورُيو .هنع رابخأ ةيأ

 .فرصتلا ءاسأ دقل .ًارحتنم هبحن ىضق يذلا ,ماشه ناكف مالحألا قيرف يف وضع
 انك ءقافر ةسمخ اننوكو . .كلذ لصح فيكو ىتم ةفرعم ىلإ دعب لّصوتأ مل يننكل

 عم ربكت نأ ينعي ًايطيح نوكت نأ . .ًاعم انربكو ءاعم عّكستنو ءاهسفن ةنيدملا يف نطقن

 يننكل .فيك يردأ تسلو ماشه فرحنا دقل .تقولا لاوط رجضلا كباتنيو كقافر

 تناك (1990-1995 ةرتفلا لالخ ذإ ؛عماجلا ىلإ هدرم ببسلا نأ يف كشأ دق

 .نييباهرإلا ضعب رورم ًانايحأ فدصي ناك امنإ «نييومالسإلا ةدهع يف عماوجلا

 يف طق طرخني مل هنكل «عماجلا ىلإ دّدرتي ناك .ةنس 20 ىلإ 18 نس يف ناك امدنعو

 ريغ يف ةظحالم ةيأ طق دبي ملو «مازتلالا نع طق ثّدحتي ملو ,ةحلسملا ةعامجلا

 ناك . .اهعيب دواعن انك يتلا ةلومحملا فتاوهلا تاقاقر عم انتالياحت لوح اهعضوم

 وأ ًاموي يفتخي ناك «انايحأ .ًاينطاب هدجأ تنك «يلإ ةبسنلاب امنإ ءًاملسم هسفن ربتعي

 ءامنإ هقّدصن نكن مل . هتلئاع عم ناك هنإ ًالئاق «ةيفاعلا روفوم دوعي ناك هنكل «نيموي

 يف رودي ناك هنكل . .هلهأ دنع ءفدلاب رعشي هنأب دقتعن انك «ةلدأ دوجو مدع ببسبو

 وه ًامئاد ناك ءانعم هدوجو ءانثأ هنكل « «رمخلا برش يف طرفي ناك . ةيفخ تاقلح

 فراعم قيرط نع «رخأتم تقو يف ىوس .فرعأ ملو .ًاباذجو ًافيرظ «ًاشوشب «هسفن

 يتلاو ءءاسم حتفت يتلا «ناخدلاب ةقباعلا ةيفلخلا فرغلا يف هلام ددبي ناك هنأ «ميلس

 حار دقل .٠ .1995 ماع لالخ لوجتلا رظح عفر عم .رجفلا دنع الإ اهرداخي نكي مل
 امدنع ةقيقحلا انكردأ انتكل .كلذ نع ًاعيش فرعن نأ نود نم ًاديور ًاديور هسفن رّمدي

 لبق نم برضلل ضرعت دقل . .فارطألا درابو ًالمث «ءامدلاب ًاجرضم موي تاذ داع

 فاوق عمجتسي نأ نم ًالدبو .لاملا نم ريثكلاب هل نيدي ناك يرئازج هيجو لاجر
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 «امامل اّلِإ هارن دعن مل ظحللا كلت ذنم .لوحكلا لوانت يف ةوقب سمغنا ام ناعرس
 «موي تاذو . .ًاثيش هنع فرعن دعن ملو .هلهأ تيب ىلإ يوأي دعي مل . اهل ىثري لاح يفو

 ةنزحم ةياهن اهنإ .ءاقدصألا ضعب اهيف هل ةرواجم ةنيدم يف بأرم يف ًاقّلعم دجُو

 دقل .رئازجلا نعو لبقتسملا نعو «ةقادصلا نع ةيقار ةركف لمحي ناك ماشه نأل
 سئايلا لعفلا اذهب مايقلا ىلإ هتعفد ةيرشبلا ةوقلا قوفت ةوقب عتمتي ناك

 نأ ةرابعلا هذهل بتك نئلو .كلذ تمهف كنأ دقتعأ «ةحزم نم اهل اي «نييطيحلا رخخآ
 نيذلا بابشلا نم تارشعو تارشع دجوي لازي ال هنأل كلذف «ةايحلا ديق ىلع ىقبت
 لمأ نود نم سانأ مهنإ :لكك رئازجلا يفو ةمصاعلا رئازجلا يف طئاحلا ىلإ نوئكتي

 اهو قافر ةسمخ انك .اهنادقف مدع ًانايحأ وأ ,مهتشيعم بسك قرطلا ىتشب نولواحي
 .شيشح ةراجيس تنخد املك مهب ركفأ ,رخآل تقو نم .ةنيدملا لفسأ يف ديحو يننإ

 520101 8101 ةذك/011 5 ديزملا ةفرعمل

 مائلتومع ةصخحتع ءا المادعطمادعم 8عاتمعالع, « ظسصمأ0أ تأ 86م 6ان 115
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 ًاغلاث

 يبظ وبا ةنيدم يف ةيعامتجالا بابشلا ةايح

 فاسع رول

 سيمخلا حابص انيقتلاو بنيز ىعدت ةاتف ىلع ماعلا براقي ام ذنم تفرعت

 ىهقملا لخادتي .سكابراتس ىعدُي اهتعماج نع دسيعب ريغ ىهقم يف ةنماثلا دنع

 يفو يبظ وبأ يف ةدو جوملا يهاقملا مظعم لاح هلاح يهاقملا نم ةعومجم عم

 «لخادتم يقدنف عمجت لخاد يراجت قاور يف عقي وهف ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 نئابزلا نم ددع ناك ,ىهقملا لخاد .اهباوبأ دعب تحتف دق كانه رجاتملا نكت ملو

 نودوي ام بلطل نيفقاو قدنفلا ءالزن نم اوناك مهنم ضعبلاو «نويبرغ مهتيبلاغ

 يدترت تناك دقو دلجلا نم ةكيرأ ىلع ًابناج بنيز ينترظتنا .هءاستحا وأ هلوانت

 جيلخلا لود يف ءاسنلا هيدترت ءاههجو ٌفليو اهرعش يطغي ًاقيقر دوسأ ًاباجح

 ملو «ةفرشلا نم ةبرقم ىلع انسلجو ةوهق يناجنف بلطب انمق .لاشلا ىعديو يبرعلا

 امبو «لخادلا نم ةفرشلا كلت ىلع ةّلطملا تالواطلا ةيؤر ناكمب ةلوهسلا نم نكت

 ىلإ اهسأر نع لدسني اهلاش تكرت دقف «بنيز ةيؤر عيطتسي نأ دحأل نكي مل هنأ
 .انشاقن انأدبو فلخلا

 مت مسق يف ةسدنهلا ةسارد تهنأ دقو ءنيرشعلاو ةئلاثلا رمعلا نم بنيز غلبت

 اهصاصتتخال ةبسنلاب لئاوألا تاجيرخلا نم يهو «هلوخدب تايتفلل ًاثيدح حامسلا

 سمخ ةريسم دعبي يذلا ىهقملا اذه داترت ام ابلاغو «تارامإلا ةلود ىوتسم ىلع

 لالخ تيتأ نإ» : بنيز يل تلاق .تابلاطلل صّصخملا يعماجلا مرحلا نع قئاقد
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 نأ نود نم ىهقملا اذه ندتري تايتفلا لكف انه عيمجلا نيدجتس ةريهظلا ةرتف
 نم ريثكلا كانهو قدنف اذهف كلذي ةلئاعلا حمست ال دق .[...] كلذب نهلهأ نمِلعُي
 «...لاجرلا

 «لوألا سردلا تقو ناك اّيأو هسفن تيقوتلا يف حابص لك اهلزنم بنيز رداغت
 نم ًاديعب لظي هنأ امك «غارفلا تاقوأ يف ةيساسألا اهتهجو سكابراتسم ىهقم ىقبي
 ةيسنرفلا ةغللا يف ةوهقلا حلطصمل ةدّدعتملا يناعملا ةلأسسم قّرطتتو . .ةرسألا ةباقر

 يلاتلا صنلا اهنع ثّدحتي يتلا ةيعامتجالا ةسرامملل ةدّدعتملا هجوألا راهظإ ىلإ
 ىلإو ةوهقلا ىعدُي يذلا ناكملا ىلإو ءبارشك ةوهقلا ىلإ ريشت يناعملا هذهف
 يندملا دهشملا يف اهراشتتنا ءدبو اهروهظ ذنم .ةيعامتجالا ةئيبلا وأ طيحملا
 فرعي ام وأ يهاقملا تتاب 22000 ماعلا علطم عم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل
 رثكأ نم ةدحاو ًايملاع ةفورعملا ةمعطألا مئاوقو ءامسألا تاذ بوش يفاكلاب
 .يبظ وبأ ةنيدم يف شيعي يذلا بابشلل ةبسنلاب ةيعامتجالا ةايحلل ةنضاحلا نكامألا
 را طش سيب وفر بزوتتعلا نيقاصح نيت و رحأ قنص نكن نع اذهالخأ
 مهو «يبظ وبأ يف اوأشن نيذلا برعلا نيبرتغملا نع وأ ءدشارلا يتارامإلا بابشلا
 نولغشي يتلا ةدّدعتملا قرطلا فلتختو .ايلعلا مهتاسارد نوعباتي ىمظعلا مهتيبلاغب
 نم ىرخأ تاعومجم اهب موقت يتلا كلت نع بوش يفاكلا يأ يناكملا زيحلا اذه اهب
 قّرطلا هذه سكعتو .ًاضيأ نييويسآلاو نييبرغلا نيبرتغملا نع لب ال «ةقباس لايجأ
 يتارامإلا عمتجملا نم دّدحم قايس يف هتاضقانتو ليجلا اذه تاعّلطتو ةايحلا طامنأ
 حمسي «بابشلا ةفاقث ىوتسم يندتو غارفلا تاقوأ يف ةسرامملا نيب امو . .رصاعملا
 ريياعملا نمو ةلئاعلا ةوطس نم ررحتلا وأ .قاتعنالا نم ءيشب بوش يفاكلا دايترا
 ةداعإ نود نم ىتح ةينتإلاو ةيعامتجالا تاجردتلابو ءيرشبلا سنجلا عونب ةطبترملا
 .اهيف رظنلا

 ندملا يف لّقنتلا ةيناكمإو يهاقملا ىلإ باهذلا

 اهناكس دادعت نأ مغر ةماعلا لقنلا لئاسو نم ةيلاخ يبظ وبأك ةنيدم نوكت داكت
 حرط ءاقدصألا عم ةوهق ناجنف برشل باهذلا بجوتسيو . .ةمسن نويلّمْلا زواجتي

 ةرايس ةأرملا تلقتسا ام اذإف .ءاسنلل ةبسنلاب اميس ال «لقنتلا ةيناكمإب قّلعتي لاوس
 نم ليلقلاو رطخلل ءاهتعمس وأ «ةأرملا دسج ضّرعي دق ديدهت ةباثمب ربتعي كاذف ةرجأ
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 ةدايق ةصخر نلمحي ْنِهِب تيقتلا يتاوللا تابلاطلا نم ريبك ددع .كلذب حمست رسألا

 ةصاخ ةرايس بنيزك نكلمي طقف نهنم ةلق ّنكل ءاهيلع لوصحلا يف ةبغرلا نهيدل وأ

 .ينهملا لقتتلا ةيناكمإب ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب ًابلاغ طبترت
 تويبلا» دحأ يف يبظ وبأ ةيحاض يف اهتاوخأو اهتوخإ عم شيعت «ةميتي ةاتف بنيز

 ةيغب لحرلا ودبلا رسأل تاينيعبسلا ةرتف لالخ اهئانبب ةموكحلا تماق يتلا «ةيبعشلا

 ةيناجم نم تدافتسا اهنأ اَلِإ عضاوتم اهترسأ ةايح ىوتسم نأ نم مغرلابو .اهنيطوت
 يتلا ةيموكحلا ةحنملا اهتدعاس امك «يتارامإلا نطاوملل لوفكملا ماعلا ميلعتلا

 تاحالصإلا فيلاكت عفد يفو اهترايسل ةنايص ءارجإ يف ةعماجلل اهيلع تلصح

 ًاليلق ًاددع مضي لاز ام بنيز هتراتخا يذلا صاصتخالا ناك نإو . اهلزنمل ةيرورضلا

 ىلإ ةبسن ايلعلا تاساردلا بالط ددع ىلإ ةبسنلاب ةيبلاغلا نلثمي نهنأ اَّلِإ تايتفلا نم
 «ديج لمع ىلع لوصحلا نّمؤي نأ ةيملعلا ةجردلا ىوتسمل نكميو .نينطاوملا ددع

 لظي ثيح ءاهنم ةيرهوجلا اميس الو لامعألا ملاع يف اهدوجو رربي نأ «يلاتلابو

 .ًايئانثتسا ًارمأ تقبس يتلا لايجألل ةبسنلاب ةأرملا لمع

 تعاطتسا «ةقيقد نيعبرأو ًاسمخ قرغتست د لزنملاو ةعماجلا نيب ةفاسملا نأ امبو

 اهتاوخأو ةرسألا بر حبصأ يذلا ءاهيخأ نم ّلك نذإ ىلع لصحت نأ ةبوعصب بنيز

 بنيز تاقيدص نم ىمظعلا ةيبلاغلا نكلو .ةصاخلا اهترايس ةدايقل اهنربكي يتاللا
 ةقفارم نود نم نهدحو ةنيدملا يف لقنتلا نعطتسي الف «نهتالئاع ةطلاسل ةعضاخ

 باهذلا بجوتسيو .رمألا ىضتقا نإ جوزلا وأ ءىربكلا تخألا وأ ,خألا وأ بألا

 راظتنالل ًانقو ىهقم ىلإ وأ يراجت زكرم ىلإ باهذلا وأ ءاقدصألا ةرايز وأ ةعماجلا ىلإ

 ًايلام ةرسوملا رسألا مدختستو .لقنتلا ةيناكمإ ىلع ًامود عجشت ال ةصاخ تابيترتو

 املكو «تقو يأ يف مهيلإ ةجاحلا ءانثأ مهب لاصتالا نكميو «نيقئاسلا نم ًاددع

 ىلع ًاضيأ لدي هنكلو «ىنغلاو ةلزنملا عافترا ىلع كلذ لد املك نيقئاسلا ددع دادزا

 .ةأرملا ةيلالقتسا

 نييروسلاو نيينانبللاو نييرصملاك ,برعلا نم نيبرتخملا بابشلا ىلإ ةبسنلاب

 ةرايس ءارش قّلعتي ام ًابلاغ ءيبظ وبأ يف نو شيعي نمم نيينيطسلفلاو نييندرألاو
 .رتشبي ام لب ال ؛هتارخدم اهلّدمت يتلا تاقفنلا يف تاذلا ىلع دامتعالا ىلع ةردقلاب

 كالتماف .ةجودزملا ةيلالقتسالا رهاظم نم ًارهظم ةرايسلا ةدايق ةلأسم سكعتو .ًاضيأ
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 ىلع كلذ لدي امك «ءاشي امفيك لقنتلا ىلع رداق صخشلا نأ ىلع لدي ةّصاخ ةرايس
 ءاقتلا ةظححل عم بسانتت «ةايحلا لحارم نم ةلحرمل ةفص ةرايسلاو ؛يلاملا لالقتسالا
 مهسفنأب هنوبسكي يذلا لاملا نم باس حلل مهديدستو ىهقملا يف بابشلا ءالؤه
 .هوستحا ام ءاقل

 نيسنجلا الك لبقتست ىرخأو ءاسنلل ةصّصخم نكامأ

 ًاماع نيرشعو نينثا رمعلا نم غلبي ءريمس ىعدي ًاينانبل ًاباش ىلوألا ةرملل تيقتلا
 ذنم اهدوقي يذلا وه هنكل همأ اهكلمت ةرايسب ءاقللا ىلإ ريمس رضح .ًاليلق ثدحتلل

 ىلع طقف اهدوقي يذلا وهو ةعماجلا ىلإ باهذلا أدب نأ ذنمو «ةرشع ةنماثلا غلب نأ
 بحي ال وهو صاخ دهعم يف ةيتامولعملا لاجم يف ايلعلا هتاسارد ريمس عباتي .ماودلا
 هتارضاحم ىلإ باهذلا لبق ىهقملا يف هقافر ىلإ مضني كلذل ءلزسملا يف ثوكملا
 ءأعم ءادغلا ماعط نولوانتيو ثيدحلا فارطأ نوبذاجتي كانهو «ةريهظلا دعب أدبت يتلا
 .ىهقملا ىلإ اودوعي ىتح مهسورد يهتنت نإ امو مهتابجاو لحب نوموقي ًانايحأو

 هلعف هيلع ام لكف دحأب لاصتالا ىلإ رطضم ريغ هنأ وه رمألا يف دّيجلا نإ ريمس لوقي

 ىهقم ءاقدصألا نم ةعومجم لكلو .روفلا ىلع مهدجيسو ىهقملا ىلإ باهذلا وه
 .مهتيؤر دوي نيذلا ءاقدصألل ًاعبت هيلإ هجوتيس يذلا ناكملا ريمس راتخيو «لضفم
 يأ ««لاجرلل صّصخملا ىهقملا» نيب ريمس ىلإ ةبسنلاب قرف كانه لاثملا ليبس ىلعف
 ءيلم ناكم يف نمثلا ةديهزلا ةيكرتلا ةوهقلا ءاستحا ءرملل نكمي ثيح عراشلا ىهقم

 ؛«يملاعلا» هموهفمب ىهقملا يأ بوش يفاكلا نيبو «ليجارنلاو رئاجسلا ناحشدب
 برقلاب عقيو بوش يفاكلا يهاقم دحأ .يشن يشنلا ىلإ انبهذ .هتاقيدصب يفتلي ثيح
 نم َالُك اهمّدقي يتلا ةمعطألا ةمئاق نّمضتت .يبظ وبأ ةئيدمل يلحاسلا شينروكلا نم
 وأ ةثالث رادقمب كانه راعسألا عفترتو .ةشيشلاو ةوهقلاو رزيسلا ةطلسو شيودناسلا
 ةعونصم كئارأ كانهف «رثكأ حيرم اهثاثأ نكل ءعراشلا يهاقمب ةنراقم فاعضأ ةعبرأ
 «ةعطاس ءاوضألاو رفصألاو رمحألاب ناردجلا ءالط مت امك .«تالواطو دلجلا نم
 نينثا رمعلا نم غلبت لاونف ؛ةئاقدصأ ميدقتب ريمس أدب . فّيكم ناكملا نأ ىلإ ةفاضإ
 رمعلا نم غلبتو لصألا ةينيطسلف ميرمو «ةيناطيرب اهمأو ينانبل اهدلاو ماع نيرشعو
 «باجحلا ميرم يدترت ال .اهبيطخ وهو حلاص ىعدي باش اهقفاريو ًاماع رشع ةعست

 فرعي ام وأ ؛هيدترت يذلا صيمقلا نول وهو «عقافلا رفصألا نوللاب اهرفاظأ تلط دقو
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 «سأرلا رعش يطغي رصاعم باجح وهو «باجحلا لاون يدترت امنيب .تريش يت لاب

 يدتريو «ةليوط ةرونتو بوثلا هبشي ًاريصق ًءادرو ةعونتم سبالمو .دوسأو رمحأ هنول

 لاون تناكو «ةليجرنلا برش ءانثأ ثيدحلا بوانتن انك .زنيجلا حلاصو ريمس نم لك

 ويديف عطاقم رارمتساب ثبت ةزفلت ةشاش كانه تناك ءرخآل تقو نم ةراجيس لعشت

 يل تلاق ؛ردنكسا دمحمو يبغزلا لاونو مرجع يسنانك َنْيئَعُمل ةيبعش ةينانبل ٍناغأل

 .«يسيئر لكشب انه شيعن نحن» :لاون

 يف اودلو نيذلا نيبرتغملا نم ًاليج نيرخآلاو ريمسو لاون نم لك لثمي

 رمألا مهب ىهتنا مث ءلمعلل تاينيعبسلا ةرتف لالخ جيلخلا ىلإ مهؤابآ َمِدَق ؛تارامإلا

 دوجوم وهو رخآلا ضعبلا جّوزت امنيب ,مهتاجوز بلجب مهلج ماق دقو «ةماقإلا ىلإ
 «ةيمسرلا تاءاصحإلا يف رابتعالا يف ًامود مهتالئاعو نابشلا ءالؤه ذخؤي الو .كانه

 مهف .دالبلا يف مهثوكم ةدم تناك آي .«نيتقوم ًالامع» مهربتعت ةيتارامإلا ةموكحلاف

 دقل .ةيتارامإلا ةيسنجلاب عتمتلا وأ «ةمئاد ةماقإ ةريشأت ىلع لوصحلا نوعيطتسيال

 جهانم مّلعت ةصاخ سرادم يف يبظ وبأ يف اودلو نيذلا نابشلا ءالؤه مظعم سرد

 .لقأ ةبسنب نكلو «ةماع تاعماجب وأ «ةيبنجألا تاعماجلاب اوقحتلا مث «ةيبرغ ةيسارد

 راظتناب نكمم تقو ربكأل اهديدمت ىلع نولمعيو ةيسارد تاريشأت نوكلمي مهو

 نوعتمتي يمسرلا باطخلا نم اديعبو .نهارلا مهعضو رييغت مهل حيتي لمع داجيا

 .بوش يفاكلاك ةيملاع ةغبص اهل نكامأ لالخ نم ةنيدملا يف مهدوجوب

 اذهو يوثنألا روضحل | يف بوش يفاكلا يهاقم يف ةزرابلا ةمسلا ةيمهأ دسجنت

 .روكذلا ىلإ ةبسنلاب اميس ال ةيعامتجا ةئيب رفوت يتلا يهاقملا ةيقب نع اهزيمي ام

 يف ةردانلا نكامألا دحأ لّثمي وهو بوش يفاكلا نيسنجلا الك نم ٌصاخشأ داتري

 طبترتو ءاهتاقيدصب ةاقفلا يقتلت نيح ثانإلا نيب ةيعامتجا ةئيب رفوت يتلا يبظ وبأ

 اههجاوي ىتلا ةبوعصلا نأ امك .ةرسألا دعاوقب ةماعلا نكامألا ىلإ باهذلا ةلأسم

 مايقلا ىلع وأ ؛لزنملا ىلإ مهئاقدصأ ةوعد ىلع ةردقلا مدع يف لثمتت نابشلا مظعم

 ٌدعيو .ديعب نمز ىلإ مهنيب ةقادصلا دوعت ءاقدصأ الإ تويبلا لبقتست الو .مهترايزب

 ةيقب بنيز يقتلت ال .تاقالعلا نم ريثكلا ريوطتل ةليسو يهاقملا يف فراعملاب ءاقتلالا

 داليم ديعب لافتحالا نيح ًنايحأو ةعماجلا يف وأ سكابراتس ىهقم يف الإ تابلاطلا

 ناك دقو لمعلا يف امهضعب ىلع لاونو ريمس فّرعت .ةداهشلا لانت امدنع وأ نهادحإ
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 يف امهاس دقو «يئزج تقول لمعلاب الإ هل حمست ال بلاطلا ةريشأتف ءًاعضاوتم ًالمع
 الظو «يبظ وبأ ةنيدم يف تميقأ يتلا دحاو ال ومروفلا ةعرسلا تارايس ةقباسم ميظنت

 .لاون قيرط نع ةعومجملا ةيقب ىلع ريمس فّرعت كلذلو لصاوت ىلع

 ةيعامتجا تاقالع ءانبو تاءاقللا

 يندملا لكشلا عم ةهباشتم ةدّدعتملا اههج وأب بوش يفاكلا يهاقم تتاب

 ةرتفلا يف تارامإلا ىلإ لغلغت يذلاو «يبرعلا جيلخلا ندم يف زمر حبصأ يذلا

 ةرابعلاب زلوم غنيبوشلاب فرعُي امب ةيراجتلا قّوستلا زكارم ىلإ راشُي ام ًامئادف :اهسفن
 . اهيف رشتنتو «ءاسنلا اهداترتو ةصاخ اهتيكلم ةيكالهتسا نكامأ يهف ؛ةينوسكسولجنألا
 هزنتلا لّلختي .ةماعلا نكامألا يف اهدهاشن يتلا كلت عم هباشتت «ةعونتم تاسسرامم
 عم ةعباتملا لبق يهاقملا دحأ يف تقولا نم ضعبل ةحارتسا تارتف ًانايحأ لوملا يف

 نأ ىرن كلذل .دارفألا رمعب لّوجتلا طبتريو .ديلاب ىوقملا قرولا نم ةوهق ناجنف
 تهّجو نيذلا نايتفلا مظعم د هجي .لافطألاو نيقهارملا نم مه نيلوجتملا مظعم

 رمعب ناك فيك ريمس ٌيلع ّصق دقف :نيزيمم صاخشأك مهسفنأ زاربإ يف ةلئسأ مهيلإ

 كلتمي نكي ملف ءيش يأ ءارش نود نم لوملا لخاد ريسلا يف هتاقوأ يضمي ةرشاعلا

 ىلع بهذي دعي مل نيحلا كلذ ذنمو ءيهاقملا دايتراب كلذ دعب أدب فيك مث ءادوقن
 .ديج لكشب اهفرعي يتلا ةيراجتلا زكارملا ىلإ قالطإلا

 اذهف ءجضانلا اهلكشب ةيعامتجالا ةايحلا زاربإل ةليسمو بوش يفاكلا يهاقمف
 ملسملا بابشلا نم ريبك ددع ىلإ ةبسنلاب لقتسملاو ديحولا سفنتملا لك شي ناكملا

 تابورشملا ميدقت اهدحو اهيف حاتملا ةيليللا يهالملاو تاناحلا ةداع داتري ال يذلا
 لبق مهسفنأب نونتعيو ًاديج نابشلا دعتسي ثيح ديحولا ناكملا هنأ امك «ةيحورلا

 «ةيلامكلا رومألا نمو .ةيانعب ةنيزلا تاودأو بايثلا رايتخا متي كلذلو «هيلإ باهذلا
 لصاوتلا لئاسوبو تنرتنإلا ةكبشب لاصتالا ىلع رداق لومحم فتاه ءانتقا دعي

 وبأ يف بابشلل ةبسنلاب ةيعامتجا تاقالع ءانب ةلأسم يف ةيرهوج ةليسو يعامتجالا

 .يعامتجالا ىوتسملل ًاعبت ةتوافتم قرطب نكل ءمهتيسنج نع رظنلا ّضغب «يبظ
 «ررحتلا قطنم راطإ نمض تنرتنإلاب لاصتالا ىلع رداق فتاه لمح جردنيو

 قيرط نع اهلدابت متي يتلا روصلاو تائداحملا عضختت ال ثيحب ًانمآ ءاضف رفوي وهو
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 تاملاكملل ةبسنلاب لاحلا ىه امك ؛ةرسألا ةبقارمل وأ ةطلسل ةيظحللا تالسارملا

 ١ .لاثملا ليبس ىلع ةيداعلا ةيفتاهلا
 ىقيسوملاف ءًايدرف همادختسا لعج نكميو يصخش ءيش «ةرايسلاك فتاهلاو

 ةيفاقثلا ةيعجرملاو قوذلا ىلع تارشؤم يه ىرخألا ةزهجألاو تاقصلملاو

 .اهبحاصل

 «لصاوتلا ءانثأ ةيعامتجالا تاقالعلا ديطوت ريياعم بوش يفاكلا يهاقم يف دتمت

 ةلواحم دوجو ظحالن ةيحان نمف «نييلاتلا نيروحملا الكشي نأ انيلاثمل نكمي ثيح
 ةيقبو ريمسو لاون فرعت .يفختلل يعسلا ظحالن ىرخأ ةيحان نمو يرسأ وج قلخل

 نومتني مهو ؛مهتقو رثكأ نوضمي ثيح يشت يشت ىهقم يف نيلماعلا عيمج ءاقدصألا

 ًانايحأ نوسلجيو مهئامسأب ةداع نوعدُيو نوينانبلو نويروس مهف ءاهتاذ ةيسنجلل
 .ناكملا لغش يف ةقيرطلا تاذ مهلو ؛ثيدحلا فارطأ بذاجتتل ةدحاو ةلواط ىلإ '

 ىنبملا يف رارمتساب نوتأيو نوبهذيو ةلواطلا لوح مهضارغأ نوعضي اوناك نإف
 نكامأ نولّدبي وأ «ةريغص تاعومجم يف جراخلا يف ثدحتلل قئاقدل نوجرخيو

 ًاماع ىهقملا ناكأ ءاوسو .مهل ةبسنلاب رثكأ حيرم لكشب اوسلجيل تالواطلا عضومت

 نوعّتمتي اوناك نإو ىتحو «لزنملا دودح جراخ ةفلألا نم اًوج رْفوي هنإف ًاقلغم مأ

 مهتالئاع لزانم اوكرتي نأ نابشلا ءالؤهل ةبسنلاب بعصلا نم لظي يداملا لالقتسالاب

 فرعي ام وأ ةريغصلا فرغلاف «يبظ وبأ يف نكس داجيإب ةطبترملا قئاوعلا ببسب

 .اًدج عفترم راجيإلاو ةردان ققشلاو ويدوتسألاب

 ةفلألا وج رمي تايرخألا تايتارامإلا تابلاطلا ةيقب ىلإو بنيز ىلإ ةبسسدلاب
 دودح زواجتت ىتلا ةلئاعلا دارفأ دحأ ةفداصم لامتحاف .رتستلاو ىّفختلا ربع ةقادصلاو

 لاطيل كلذ دتمي دقو «هيوشتلا رطخ ىلإ ةاتفلا ةعمس ضّرعي ةوخألاو مألاو بألا
 ءيشب موقأ ال ينأ يتلئاع فرعت» :اّمش ىعدت ىرخأ ةاتف يل لوقتو .اهلهأ ةعمس

 ضقانتلا ظحالن انهو .«أايرورض أرمأ ىقبي رذحلاو ةطيحلا ذخأ نإف كلذ عمو ,ىّيسس

 مهعم ًاشنت يتلا ةقثلا ةقالعو ةوخألاو مألاو بألا نم ةنّوكملا ةلئاعلا نيب دوجوملا

 عقاولا ىلإ تمت ال دق ماكحأو تاّين ًابلاغ قلطي يذلاو «ريبكلا اهانعمب ةلئاعلا نيبو

 .ءاقدصألا عم جورخلاب ةنراقم ةيرسأ تاقالع ءانب الثم ةطيحلا ٌدخأ ززعي .ةلصب

 ام فدهل ةماعلا نكامألا كلت داترت تنك نإ ؛ةيئانثتسا تالاح كانه» :اًمش لوقتو
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 نمو ...لاثملا ليبس ىلع صاخشأ ةسمخ «صاخشألا نم ةعومجم كعم ًابحطصم
 ىلإ بهذت مل كنأ عيمجلا نظيس اهدنعو «ديج رمأ اذهف ىربكلا كتخأ وأ كمأ مهنيب

 ةقفرب ًابلاغ تايتفلا جورخ رربي ام اذهو .«ءيس رمأب مايقلل وأ ةيلستلا ضرغب كانه
 ةلواط ىلإ رغصألا تاوخألا سولج لامتحا عم «َنهئابرقأ نم ةدحاو وأ نهتاوخأ

 نكمي اذكهو «ربكأ ةيرحب ثدحتلل ربكألا تاوخألا مامأ لاجملا ةحاتإل ةدرفنم

 .ءودهب نهيلإ نممضني نأ تاقيدصلل

 ريياعملا هذه ةيعامتجالا تاقالعلاو ةايحلا ةقيرط كهتنت امدنع «لباقملا ىفو

 ءاوس «يفختلاو رتستلا ىلإ يعسلا ىف ةطيحلا ذخأ ذئنيح لّممتي ؛ةعمسلا ىلإ ءىستو
 رايتخخاب مأ ءهجولا حمالم ًابيرقت يطغي يذلا باجحلاو بايثلا ديعص ىلع كلذ ناكأ
 يغبني «ةيفطاعلا تاقالعلا ّصخي ام يف .ءابرقألا دحأ ةفداصم ةيناكمإل اعبت ناكملا

 نمو «تارامإلا يف ةيعرسش ريغ جاوزلا راطإ جراخ ةيسنجلا تاقالعلا نأ ريكذتلا

 ةفاسم ىلع ةعقاولا يبد ةنيدمك ىرخأ ةنيدم يف ةاتفو باش يقتلي نأ ًادج لمتحملا
 ًاديعب ءاشعلا لوانتل وأ «ةوهقلا نم ناجنف ءاستحال ًابيرقت ةعاسلا فصنو ةعاس دعبت

 ةرايس ًالقتسم هدرفمب امهنم لك دوعي مث «ءابرقألا دحأ ةفداصم اهيف نكمي نكامأ نم

 لئاسو نم ًةعومجم يفختلل ةيبسنلا ةرورضلا بجوتستو .رخآلا اهلقتسي يتلا ريغ
 لاوج فتاه باحطصا حمسيف «ةماعلا نكامألا يف كولسلل ةداتعملا تاكرحلا رييغت

 طيحم نمض عقت ىرخأ ةلومحم فتاوه ىلإ لئاسر لاسرإ ثوتولبلا ةيصاخب دوزم
 هراتخي يذلا راعتسملا مسالا ةيؤر يفكي لب «مقرلا ةفرعم ىلإ ةجاحلا نود نم دّدحم

 نم ءادتبا ؛:ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىف اجاور رمألا اذه ىقال دقو .زاهجلا بحاص

 دارفأ عم لصاوتلا ةّيصاخلا كلت تحاتأ دقف «ةثلاثلا ةيفلألا نم لوألا دقعلا فصتتنم
 ًاوج رفوت يتلا نكامألا هذه لّثمتو .ءايحلا دعاوقب ساسملا نود نم رخآلا سنجلا نم
 عونلا اذهل يلاثملا ناكملا ًاعم نآ يف ةماع نكامأ يهو دحاولا ءامتنالاو ةفلألا نم
 لئاسر تلح «مويلاو .ءاقدصألا نم ةعومجم نيب ثدحي ام ابلاغ يذلا لعافتلا نم

 يتلا لئاسرلا لحم يربي كالبلا فتاوهب ةصاخ ةيظحل تالسارم يهو «8834 ما»

 امو «ةيقوثوم رثكأ يهو ءًالفغم مسالا يقبت ةزيملا هذهف .فتاهلا مقر قيرط نع لقنُت
 تلمع اهنأ امك «ةثداحملا نم رخآلا فرطلا فتاه مقر وأ مسا ةفرعمل ةرورض نم

 نأ نكمي «ةلوهسب ةثداحملا نم جورخلا حيتت امك «لصاوتلا ىلإ لوخدلا ليهست ىلع

 .ءيشل فدهت ال دق وأ تاءاقللا تاثداحملا هذه قبست
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 ريياعملا مارتحاو ةيلالقتسالا نيب

 راعسأب ةنراقم راعسألا عافتراب صخلتت ةّصاخ تامس بوش يفاكلا يهاقمل

 نم ءزج ىوس نكامألا هذه داتري الو «عراوشلا يف ةدوجوملا معاطملاو يهاقملا

 .مهتيسنجو ةيعامتجالا ةقبطلاك تارابعب مهسفنأ نع نوفّرعي يبظ وبأ ناكس
 .يبرعلا جيلخلا ندم ةيقب نع تارامإلا ةلود ةمصاعل يناكسلا بيكرتلا فلتخي

 لالخ طفنلا فاشتكا دعب نيدفاولا نيرجاهملا لامعلا نم ةريبكلا تاجوملا ببسبف
 عومجم نم !/020و !/612 نيب حوارتي ام ىوس نونطاوملا لثمي دعي مل تاينيتسلا

 برع نيبرتغمو ءايسآ بونج نم نيرجاهم نم اهمظعمب ةلّكشم ةّيقبلاو «نيميقملا
 ىلع مئاقلا يعامتجالا جردتلا تاقبطلا هذه يطغت .لقأ ةبسنب نكلو «نييبرغو

 .ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا نم لك ىف روجألا تايوتسم ىلع سكعنملاو ةيسنجلا

 ةينهملاو ةيعامتجالا ةقبطللو ثوكملا ةدمل ًاعبت ابلقتم ًاعونت كرتت قورفلا هذه نأ اّلِإ
 تناك يتلا ًالثم دنهلاك مويلا لودلا ضعب تحبصأ .خلإ «يلئاعلا عضولاو رمعللو

 لاجم يف ةتقوملا دوقعلا باحصأ نيفظوملاو نيلهؤملا ريغ لامعلل سيئرلا ردصملا

 نوتأي نمم ةينغلاو ةطسوتملا نيتقبطلا ىلإ نومتني صاخشأ لاسرإل ًاردصم «ءانبلا
 نكامأ ىلإ بوش يفاكلا لّوح دق يعامتجالا مّدقتلا اذه ناك نإو .مهتالئاع ةقفر

 نيرجاهملا لامعلا ةّصاخب .تاعومجملا ضعبل ةحاتم ريغ نكامألا هذه لظت «ةماع

 نم مه ءالؤه ناك نإو .ةيدنهلا ةراقلا هبش نم مهمظعم يف نوتأي نيذلاو «ءارقفلا

 مهنأ الإ .مهنع ثّدحتن نيذلا بابشلا رامعأ عم ةلثامتم مهرامعأو ًاضيأ بابشلا ةئف

 قوستلا زكارمك نكامأ ىلإ باهذلا ةيناكمإ الو .هتاذ دئاوعلا ىوتسم نوكلمي ال

 اهرفوت يتلا ءاوجألا لالخ نمول.مهل ًاحاتم يهاقملا هذه دايترا نوكيل قدانفلاو

 اهعقوم ىلع لب ءبسحو راعسألا ىلع اهيف تايرغملا رصتقت ال بوش يفاكلا يهاقم
 نمألاب قّلعتملا عابطنالاب طبترت ةيعامتجا زجاوح كلذب ضرفت يهو «ةنيدملا يف
 تابلاطلا ةيقبو اّمشو بنيز تناك نإ .يهاقملا هذهل حاجنلا ققحي ام يبسنلا ءودهلاو

 ًامرتحم ًاناكم سكابراتس ىهقم نربتعي نهنأ ىلإ كلذ دوعيف ةيرسألا دعاوقلا نكهتني
 روعش ىلإ بابشلل قحاسلا روضحلا فيضيو .نهتعمس خيطلت مدعل ةيافكلا هيف امب
 نوداتري نمم ًاصاخشأ نأ نم مغرلاب ءريخأو .ليجلاب ًالصتم ًادعُب دحاولا ءامتنالا

 ليفك نيرخآلا نئابزلاو نيفظوملا دوجو نأ اَّلِإ نيسنجلا الك ىلإ نومتني يهاقملا
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 يدسج براقت يأ نود لوؤحلل ةيعامتجالا ةيحانلا نم ةرطيسلا تحت عضولا ءاقبإب

 ةهجولا نم هباشتملاو ؛ةاتفلاو باشلا نيب دحاولا ءامتنالاب روعشلا اذه لعجي
 ضعب ثودح نم مغرلاب يبسن لكشب ًامرتحم ًاناكم بوش يفاكلا نم «ةيعامتجالا

 باذجنا ةيحان نم امهم ًارود يهاقملا هذهل يملاعلا عباطلا بعليو .تازواجتلا

 ام نوبلطي اهيف نئابزلاف ليجلا قفارت ةفص لثمت يه «ةهج نمف ؛اهيلإ بابسشلا
 كلذ يف امب ًادحومو ًايملاع نوكي ماعطلا ىتحو ةيبرعلا نم ًالدب ةيزيلكنإلاب نوديري
 تاذ ضرعب تالحملا تاتفال ضعب رخافتو .يبرعلا ملاعلا يف ةروهشملا قابطألا

 ىرخأ ةهج نم .ةروفاغنسو يبدو ندنل نم لك يف اهنئابز ىلع ةمعطألاو تامدخلا

 يموقلا نيديعصلا نم لك ىلع عازن عوضوم يه باب شلا نيب ةلوادتملا ةغللا نإف
 تارامإلا يف ةيساردلا جهانملاو «ةبستكملا ةغللا يه ةيزيلكنإلا ةغللاف «يلئاعلاو

 سورد ءانثتساب «ةيزيلكنإلاب سوردلا عيمج عضت ةعماجلا ىتح ةسردملا نم
 امنيب ءىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب سّردت يتلا ةنايدلا سوردو ةيبرعلا ةراضحلاو ةغللا
 «ديج لكشب ةيبرعلا ةغللاب ثدحتلا نم نابشلا نكمت مدع نم ًامود لهألا يكتشي
 «طسوألا قرشلا بوعش نم ًاعساو ًافيط عمجي دلبلا اذه نأ امب ثدحيرمألا اذهو

 ةينانبللاك ءبعش لك لبق نم ةيكحملا ةيبرعلا نيب قيرفتلا ىلإ ةعزن بوعشلا هذهلو
 ًائيش نومدختسي نيذلا مهنارقأ عم ثدحتلل اهنومدختسي يتلا ةغللا نيبو ةيرصملاو

 ىوتسم ىلع ةرشتنملا تاحلطصملا وحم ىلإ ىعست اهنكل ءىحصفلا ةيبرعلا نم
 .لاقي ام مهف نم عيمجلا نكمتيل يقطانم

 ديكأت ربع ررحتلابو قطانملا زواجتب يهاقملا هذهل ةيملاعلا ةمسلا حمستو

 هذه ءاوجأ نفرعي اهتاقيدصو بنيز نألو .ةيلومش رثكأ ةيعمج رطأ نمض جامدنالا
 ىلإ نورظني لهألا ناك نإو ىتح هبوش يفاكلا يف ةحارلاب نرعشي نهف نكامألا
 .اهسورد رايتخاو بوش يفاكلا ىلإ اهباهذ قيسنتب بنيز موقتو .ىضرلا مدعب كلذ
 ةسسؤم يف ةيبيردت ةرتف أوت تهنأ دق تناك سكابراتس ىهقم يف اهتيقتلا امدنع

 نهو بتاكملا تاريدم عم سولجلا تضفرو «ةسدنهمك اهسفن تضرفو «ةيموكح
 نأ نم مغرلاب «ةكرتشم ماعط ةبجو لوانت لالخ ثانإلا نم تافظوملا تاديحولا

 .ةلواطلا ىلإ ةديحو اهسولج ىلإ ىدأ دق كلذ
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 ثدحتلا متي يتلا ةيناثلا ةعومجملا دنع ًاحوضو رثكأ يقاتعنالا دعبلا اذه ودبي

 وبأ يف اوسردو اوأشنو ةيقبلاو ميرمو ريمسو لاون نم لك دِلَو .صنلا اذه يف اهيلع

 ةيسنجلا ىلع لوصحلا مهنكمي ال نكل «مهليج ءانبأ نم ريثكلا لاح مهلاح «يبظ

 تاساردلا ةلحرم نالمكي لاونو ريمس ناك نإف ؛نهارلا مهعضو يف ةيتارامإلا

 لمع داجيإ راظتناب .ءيش لك لبق بلاطلا ةريشأتب ظافتحالا فدهب كلذف ايلعلا

 تضرُق نإو يبظ وبأ بحأ" .ريثكلا هنع نافرعي ال يذلا مألا دلبلا ىلإ ادوعي ال يكل
 ىتلا ةلحرلا نع ًاليلق انمّلكت نأ دعب لاون ىل هتلاق ام اذه ««تومأس ةرداغملا ٌىلع

 ىلع بوش يفاكلا دايترا مهف نكمي قايسلا اذه يفو .نانبل ىلإ اهتلئاع اهب تماق
 عيمجتب نابشلا ءالؤهل حمسي ام اذهو «ماعلا اهدعبب ةنيدملا يف جامدنالل ةليسو هنأ

 .ةدّدعتملا مهتاءامتناو مهبراشم

 ىف ةديدج تاسرامم دوجو ثيدحلا هعباط لالخ نم بوش ىفاكلا رفويو

 ةدوجوملا طوغضلا نيب بذاجتلا ناكملا كلذ سكعيو «ةيعامتجا تاقالع ةماقإ
 فافتلالا ضرغب نابشلا ءالؤه لبق نم ةعبتملا ةيعامجلاو ةيدرفلا تايجيتارتسإلاو

 «ةيلودلاو ةينطولاو ةينتإلا مهعجارمو سانلا نيب تاقالعلا ديدحت ديعي هنأ امك ءاهيلع

 يف ءاقبلا ةدم ةصاخبو «ةغللاو رمعلا اهلجأل ودبي ًالُك ةرهاظلا تاكولسلا لكشتو

 لماعك بناجأو نينطاوم نيب ناكسلا عيزوت هلكشي امم ةوق رثكأ جامدإ لماوع «دلبلا

 ةيندملا ةايحلا نم عون يف بوش يفاكلا دايترا جردني «ىنعملا اذه يفو .زييمت

 .جيلخلا ةقطنم يف ةباشلا لايجألاب ةصاخلا

 ةجردلا مهاستو «ايرصح ًاناكم ةيعامتجالا ةيحانلا نم بوش يفاكلا لظي نكل

 جاوزلا تالاح يف ودبي ءاذكهو .اهزيزعت يف «لباقملاب «ريياعملاب بعلل ةلمتحملا

 رمألا اذهو ,ةيسنجلا فالتخا ببسب ئشانلا قرفلاو نيسنجلا نيب فالتخالا

 بناجألا نيب جاوزلا ىنعمب طلتخملا جاوزلا لازي ال .نآلا ىتح ةيولوألا لتحي

 ذّبحت ال ًابلاغو ءًاردان برعلا نيبرتغملل ةبسنلاب ةقطنملا راطإ جراخ نييتارامإلاو

 يلخادلا جاوزتلا ةلودلا عّجشت «نييتارامإلا نينطاوملا ىلإ ةبسنلاب .رمألا اذه ةلئاعلا

 تجورزت اذإ امأ .ةيتارامإلا ةيسنجلا نالمحي نيذللا نيجوزلل ةيلام تادعاسم مدقتو

 ذنم الإ اهدالوأل ةيتارامإلا ةيسنجلا ءاطعإ قح بستكت ملف يتارامإ ريغب ةيتارامإ

 عم ةعيطق ثودح ًابلاغ جاوزلا نم عونلا اذه بجوتسيو .2011 لوألا نوناك رهش
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 اعبار

 ةغايصلا لكش رّيغت يبرعلا ءشنلا

 وناخيك سيلازنوغ فيإ

 نإف .ناكسلا مظعمل ةيفاقثلا تاطاشنلا ىلع ةماتلا ةرطيسلا نم نرق فصن دعب
 ببسب يبرعلا ملاعلا يف عزانملا ريغ اهروضح ناداقف روط يف «ةريغصلا ةشئاشلا»

 ناك نإو .يكذلا فتاهلا وأ بوساحلا تاشاش يهو الأ ؛ةديدجلا اهتسفانم ةوق يمانت
 نأ ىلإ يساسأ لكشب دوعي كلذ ببس نإف هروهمج نم ًاريبك ًاءزج رسخ دق نويزفللا

 ةروصلا كالهتسا نم ىرخألا طامنألا ىلإ هنع تلّوحت دق انس رغصألا ةيرمعلا تائفلا
 ةكلمملا ىلإ برغملا نمف .تنرتنإلا ةكبسش مهل اهمّدقت تراص يتلا «ةيرصبعمسلا
 «كش البو «ةيفاقثلا تاطاشنلاو كالهتسالا لوح تاساردلا رهظُت «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 اهنكلو «ناكسلا مظعم ىلإ ةبسنلاب ةسيئرلا هيفرتلا ةليسو ىقبت ةيئاضفلا تاونقلا نأ

 «ةيهانتماللا اهتاناكمإو ةدّدعتملا اهتامادخت ساب «ةيتوبكنعلا ةكبشلا نأ ًاضيأ رهظُت

 .ناّبشلا ىلإ ةبسنلاب ىلوألا هيفرتلا ةليسو تحبصأ
 يتلا «2005 ماعلا وحن 2.0 بيولا ةروث ىطخل ةيعامتجالا تاكبشلا ةعباتمب

 لصألا يف اهنأ ىسنن الأ بجي يتلاو «ةفعاضم ًافاعضأ يبرعلا تنرتنإلا ومن تعّرس
 تاداعلا يف ىرخأ ٍلّوحت ةطقن تلكش يهف «ةيسايس لئاسو اهنوك ءانثتساب ءيش لك

 عباط تذختا يتلا «ةينويزفلتلا تالسلسملا رصع كانه ناك دقف .ةقطنملل ةيفاقثلا
 «ناضمر رهشل يعامتجالا عاقيإلاب اهكالهتسا طبتراامةدشل «ينيد هبش سقط

 قّلعيو ءاهيف دهاشتو «ناريجلا نيب وأ ؛ةلئاعلا عم تارهسلا ٌدتمت «راطفإلا دعب ءثيح

 يتلا ةبسانملا هذهل ةليوط ةرتف لبق اهدادعإ ّمت ةينويزفلت تالسلسم ىلع ءاهلالخ

 .لح دق بيولا ةاسلس رصع وه اهو .اهتورذ ىلإ ةدهاشملا ةبسن اهيف لصت

6 



 لهذملا توبكنش لسلسم حاجن

 ءاولوحت ««بيلك ويديفلا»و ةيئاضفلا تاونقلاب برعلا بابشلا مختأ نأ دعب
 اورّرحتيل «تنرتنإلا ىلإ ديازتم لكشب «ةيرضحلا ىطسولا ةقبطلا ءانبأ ًاصوصخو
 ٠ تالسلسملا ةيؤر ةرسألا طيحم نمض كراشتت يهو تربك يتلا ةقباسلا لايجألا نم

 يبرعلا ليجلا» رجهف ءاهلك ةقطنملا ءاحنأ يف اهرهشأ ضرعُي يتلا اهتاذ ةينويزفلتلا
 «لوصولل «(كت ياه) اي ًاينقت روطتلا ةقئافلا ىتح ةيلزنملا تاشاشلا «ّياَو ٍليِج -باشلا

 «يه اهجمارب ىلإ :ةصاخلا هتارايخ يبلي امل ًاعبت صاخلا هعاقيإل ًاقفو بغري امك

 .ةيمويلا هتايح عبطت تراص يتلا ةلاحرلا تاقيبطتلاو ةيعامتجالا تاكبشلا ىلإ ًادانتسا

 «توبكتشا لسلسم حاجن يف ريبك دح ىلإ تدّدجت ةريغص ةيفاقث ةروث ةمث

 ماعلا يف تنرتنإلا ىلع ًايرصح ثْب يبرع لسلسم لوأ «لهذملا (40007/:510

 ثيح نانبل نم مهمظعم «مويلا يف رئاز 3000 نم رثكأ ىلإ لصت ىرذ غولببو . 0

 تاءاصحإلا هلّجست ام نإف .ىرخأ ةيطسوأ قرش لود نم راوز كلذكو «هثداوح ترج

 ةحفص نأ نيح يف «ةدّماشم 600 000 نم رثكأ بويتويلا ىلع هتادّماشم ددع غلب

 لوصحلاب هحاجن جّوُت دقو .وضع 40 000 قوفي ام تمض كوبسيف ىلع لسلسملا

 لسلسم ةديحولا ةيبرعلا ةقباسلا تناك) ةقومرملا (8122/) «يميإ) ةزئاج ىلع

 ةيقل نع ةرابع - ناونعلاو .(2008 ماعلا يف ةزئاج لان يندرأ جاتنإ وهو حايتجالا

 ديوب ةدلكل نيوفاقلا يل وجو عرب يش واذ الج يومك ةيكرم ملك لش
 ٠ .توبكنعو ةكبش :بيولا ىلع ةلالدلل ةيبرعلا يف نيلوادتم نيظفل ماحتلا نم تجتن

 هتجارد ىلع هةلسلسلل سيئرلا لطبلا «ناميلس هقلطي يذلا مسالا وهف ؛هذه ةلاحلاو

 ًاماع رشع ةسمخ هرمع - ةقهارملا نس يف باش نامياسو .رتوكس /ةفيفخلا ةيرانلا
 نم هقزر بسكي أدبو ةسردملا كرت دقو .نيرشعلا نس يف هنأ هئاعدا نم مغرلا ىلع

 زوجعلا ةديسلا باسحل تالوجلا نم أءدب ءّيحلا لهأ هجاتحي دق ام لك ميدقت لالخ

 ةيواز دنع كيناكيملا ةشرول ةمزاللا رايغلا عطق ىلإ ًالوصو «يولعلا قباطلا يف ةنطاقلا

 .كاذو اذه ةايح يف ةديعسلا تاظحللا قفارت يتلا ايادهلاو روهزلاب ًارورم ءعراشلا

 تاردق عم فّيكتلل ةزجوم ةدم) قئاقد عضب زواجتت ال اًدج ةريصق تاقلح نسمضو

 ' نإف .«نيمدختسملا بابشلل حفصتلا تاطاشن عم كلذكو نانبل يف تنرتنإلا تالاصتا

 :يديلقتلا ينويزفلتلا جاتنإلا اهلوانتي ام ًاردان عيضاوم ةجلاعمل ةعيرذ تاءاقللا هذه
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 تامداخلاو نيرجاهملا لامعلا ةلاحو ءسنجلاو «ةراعدلاو «ةيفئاطلاو .تاردخملا

 قابسلا هيلع نميهي عمتجمل يعامتجالا عقاولاو .صوصخلا هجو ىلع تايبنجألا
 اذهب اهدجن اننكلو «ةينانبللا ةبرجتلا نم ةذوخأم عيضاوم يه كلت .ةرهشلاو لاملا ىلإ
 هسفن ىلإ برعلا بابشلا فّرعت دقو .ةقطنملا تاعمتجم نم ريثك يف كاذ وأ ردقلا

 هذه يف اهنودسي ةظعوم يأ ةيانعب اوبّتجت توبكنش لسلسم يجتتنم نأ اميس ل ءاهيف
 ًاقالطنا رضحتست كلذ نم ًالدب يهو «دئاسلا مالعإلا اهفذحي ام ًابلاغ يتلا .لئاسملا
 «ةيفاقثلا مهزومر ةداعتساو ةصاخلا مهتالكشم حرط عم مويلا بابش رظن ةهجو نم

 .مهتغلب اءدب

 ةحلصمل تلمع يتلا ,حلاص ايتاك ةجتتنملا اهسأرت يتلا ةكرشلا ؛مليف ةطوطب

 اهنكل بيولا امارد موهفم عرتخت مل كش الب ؛ةدحتملا ةكلمملا يف ةعبارلا ةانقلا

 ويرانيسلا باتك نم قيرف ىلع صاخ لكشب ةدمتعم «ةيلحم ةيِوُه اهءاطعإ تفرع
 ىلع «يقيقح يناديم قيقحت ءارجإ يف اوددرتي مل نيذلا ءشيرب مساب لثم بابشلا
 يتلاو «ةفلتخم لامعأ يف ةيقيقحلا ةلعافلا تاهجلا عم ءاقللا لالخ نم لاثملا ليبس

 :لسلسم درجم نم رثكأ توبكنش كلذ ىلع ةوالعو .مهتاباتك يف اهنوحوتسي اوناك

 يتلا هبويتويلاو كوبسيف ىلإ ةفاضإلاب) هيلع تاقلحلا ةدهاشم نكمي يذلا عقوملاف

 ةشقانم متت ثيح .راوزلا عم نكمم لعافت ربكأ قلخل مّمص «(رتبوت ًاقحال اهلمكأ

 ىلع ؛ةصقلا بناوج ضعب يف لخدتلا ىتحو «تاقلحلا يف ةراثملا عيضاوملا

 ويرانيسسلا يف ةحوتفم ةيعاوط تكرُت ةياهن ىلع تيوصتلا لالخ نم لاثملا ليبسس

 ةينبألا يف ضورع ًاضيأ كانه .ةلسلسلا باّتك هحرتقي ام «حيحصتب» وأ ءيلصألا

 ًاديعبو .يّلحملا بابشلا ىلإ ةهجوملا ةطشنألا وأ تاناجرهملا يف كلذكو ةيسردملا

 ثلث) ةقطنملا يف «توبكنش ةيحور» رشن ىلإ لمع شرو ىعست «نانبل دودح نم
 لثم «ةرواجملا لودلا نم مه «ةنس 25-15 ةيرمعلا ةئفلا نم مهمظعمو «راوزلا

 «فيتكاكنش» مسق ركذبا ؛عقوملا ىلعو .(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رصمو ندرألا

 لوأ ضرع ةباشلا دغلا بهاوم عيطتست ثيح ىذتحي جذومنك « ةطقم]لعوعالالع »

 ...ةلاقنلا فتاوهلا مادختساب ةروصم ةريصق تاطقل لكشب مهتاجاتنإ
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 ةشاشلا وزغي ليج

 يملاعلا يئامنإلا قودنصلا لبق نم مّدقملا ليومتلا لضفب ًانكمم كلذ حبصأ
 ايكون ةكرش ًامتح مهسأر ىلعو «نييراجتلا ةاعرلا ضعبو «يس يب يب» لل عباتلا

 مل تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيبرع ةلسلس لوأو «ةلومحملا فتاوهلا ةعانصل ةيدنلنفلا

 مادختسا وه لوألا فدهلا نإف .سكعلا ىلع لب .ًايراجت ًاعورشم ةقيقحلا يف نكت
 .ةيعمتجم اياضق لوح بابشلا نيب ماعلا راوحلا زيزعتل ةثيدحلا تالاصتالا ملاع

 تاكبشلا ىلع ةضحم ةيراوح دراوم باطقتسال ةيادبلا ذنم توبكنش ركبا دقف

 هسفن حرطو .ةينويزفلتلا ةانقلا جولونوم لكيه قفو طقف سيلو «ةيمقرلا ةيعامتجالا
 لالخ نم «يمقرلا مهتابس» نم جورخلل ةنس 25-15 نيب ام ةيرمعلا ةئفلا ةدعاسمل

 .ةيبونجلا اكريمأ وأ ايكرت متخب ةعوبطملا ةثخلا تالسلسملا ريغ رخآ ًائيش مهل هميدقت

 ملاعلا اهشيعي يتلا ثداوحلاو ةلسلسلا يود اهدهش لماكلاب تزجنأ ةمهم

 «كلذ عم «هنكلو .ءاكذبو «ةيلستلا ىوس ًائيش دشنَي مل توبكنش ديكأتلاب .يبرعلا
 يتلا تاضافتنالاو تنرتنإلا ىلع ةيبرع ةلسلس لوأ ملاع نيب طبرلا مدع بعصلا نم

 يواست ةاعارم عم .ىلوألا تاقلحلا ثب ىلع ةنس نم لقأ دعب يبرعلا ملاعلا تزه

 تاونق لالخ نم ؛.ةشاشلا ألمي «نيتلاحلا اتلك ىف .برعلا بابشلا نإف ؛تالاحلا

 فرتعم الو اهفرعي نكي مل ةيسايس ةبلاطم رهاظمب «ةدّدعتملا ةيعامتجالا تاكبشلا
 باطخلا قايس يف ةرشابم جردنت مل ةيتفلا ةيبرعلا ةيبدألا صوصنلا تناك اذإو .اهب هل

 ىنعملا ءارو ام يف ءروصتن نأ لهسلا نمف «ةملكلل يديلقتلا ىنعملاب ءينسايسلا

 ةئبعتلا تاكرح نم طشنألاو عنيألا حئارشلا نويع حتفي لؤاست ءادصأ ؛ةفرطلل يلوألا

 يف تزجنأ «ىرخأ ةدع ةلثمأ نيب نم رظنلل ةتفال ةلسلس ىلإ ةراشإلا ردجت .ةيبعشلا

 نم اودّنجو تنرتنإلا داور اهب تّصخ «مليف ةطوطبا ةكرش اهتمّظن لمع ةشرو قاطن

 «قئاقد عضب اهتدم زواجتتت ال يتلا ةريصقلا ةصقلا هذه :تنرتنإلا ىلع اهعقوم لالصخ

 يتلاو «ميدقتلا يف حضوم وه امك 718 ليدوم ايكون زاهج مادختساب ترّوص يتلاو

 عقوملا ىلع «ةطقط]ء هانا ع» «فيتكاكنش» ناونع تحت 2011 (ويام) رايأ يف ترشن

 ربق نع ًاثحب# دالبلا ربع لّوجتي يروس يبص لاحرت يكحت «ةلسلسلل ينورتكلإلا
 ةعيرس تاطقل عم بوانتلابو «نييداعلا دوهشلا ةلسلس تلثم دقو .«نكمي ام صخرأب

 نم ةلسلسل ءرّصبتلا نم صاخ بناج ىلع ءاريذن «دالبلا عراوش يف رودت دهاشمل
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 «عيباسأ ةعضب لب «رهشأ ةعضب دعب ءًاقحال ترشن يتلا ةرثؤملا ويديفلا تالليجست

 .ةضراعملل ةيعامتجالا مالعإلا لئاسو نم تنرتنإلا ىلع

 روهمجلا طسو مأ «ةيلودلا ةينهملا طاسوألا يف ءاوس «ريبكلا حاجنلا نم مغرلاب

 نأ نكمي يتلاو ءسداس مسوم جاتنإل اهقيرط يف يتلا عيراشملا ذيفنت رخأت ءيلحملا

 ىلع ةديدج تالسلسم هأريخأ تب دقو .توبكنش مامأ ةديدج قافآ عيسوت اهنيب نوكي
 «عونمما وأ «(تاينانبل تاباش ثالث تاراسم ىقتلم) «نيتاسف» لثم تنرتنإلا ةكبش
 ةقّيض لازت ال تنرتنإلا ةكبش ىلع تالسلسملا ةوك نأ رهظت «(ةباقرلا اياضق لوح)

 «نوعزوملا اّمأ .نيرمثتسملا بذج هنأش نم ًاقوس لّكشتل يبرعلا ملاعلا يف ًادج
 تاجعتنملا كلذ ىف امب «ةيديلقتلا تالسلسملا ىلع ةنهارملا نولضفي نولازي ال اوناكف

 مغرلابو .ةسفانم لك ىلع ةيصع راعسأب ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةعرسب جلبدُت يتلا ةيبنجألا
 ررحتملا هبولسأو توبكنش ةأرج تفاخأ دقف ءكلذ ببسب قدأ ديدحتب وأ - هحاجن نم

 لود يفو) ًايلحم ؛عيراشملا نم عونلا اذهل يلاملا معدلا ريفوت ىلع نيرداقلا كئلوأ
 امبرو «ةيبرعلا توبكنش ةرماغم نأ «تاقرافملا نمو .(صوصخلا هجو ىلع جيلخلا

 .اهليودت قيرط نع ديدمتلا ةبرجتب ىظحت نأب رفوألا ظحلا اهل ناك فاطملا ةياهن يف

 ىرن ةمتت عقاولا يف ةينانبللا ةجرخملاب طيحملا قيرفلا لّيخت «ةيلبقتسملا ططخلا نيبف
 ال) نيرخآ ًانابش لباقي رتوكسلا هتجارد ىلع ًاضيأ امبرو «ملاعلا فوطي نامياس اهيف
 ةقيرط اهنإ .«ةينيتاللا اكريمأ يف نيئانلا نيرجاهملا نيينانبللا كئلوأ ءانبأ نم اميس
 ىفو ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع اهفاشتكا انعطتسا برعلا بابشلا توص ىدص ةيوقتل
 1 .2011 ماعلا يف تاضافتنالا ةقالطنا ذنم عراشلا

 50101 811 ةىما/011 طآالؤ ديزملا ةفرعم

 :ةلسلسلا عقوم

 <ييتيتب كاد فت ط0 نأ. عمدط> : ءا 33 2382

 1ةععطمماع : كجوبدب جت ءععامووإع.عمرج/ ةطقتال ةط وصاح.

 :ةينورتكلإلا ايديبيكيو ةعوسوم يف توبكنش ةحفص

 عم .تييةلنص علته هدو موتك /ةطهص ع مطصهأ>
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# 

 اسماخ

 ةيوملا تايتف

 سنجلا عون ريياعم يق بالقنا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 رانور ول يايميإ

 امل ةيفانم ءءايشأو موسرو فراخز اهنم ىّلدتت لسالس عضو اَنابًاعنم عنمُي

 «تايصخشل روص وأ «ةئيذبلا تارابعلا وأ .مجامجلاك رومألا هيلع تجرد
 ةيدايتعا ريغ ءازجأ يف سيبابدلاو قلحلا عضوو ءاضعألا بقت عنمُي امك

 .خلإ «نيبجاحلا برق وأ «نينذألا ىلعأ وأ ءمفلاو نقذلاك

 يعماجلا مرحلا ناردج ىلع رشُث دقو «2008 ماع «ةعباتملا ةرادإ» هيجوت اذه ناك

 ةعونتم ًاعاونأ فدهتسي وهو «(7ضايرلاب دوعس كلملا ةعماج يف ثانإلل صصخملا

 «ةيطوقلا» اميس ال يعماجلا مرحلا يف رشتنت تأدب ««لياتس” - طامنألا» نم
 سبالم ءادتراب زّيمت يقيسوم رايتب ةرهاظلا هذه تطبترا دقو .نييفطاعلا وأ «ومدإلا»و

 ةفلاخمب ةديدع تايتف تماق كلذ عم .«ةيوبلا» تايتفبو «متاق جايكمب جربتلاو ةمتاق

 اهيلإ فيضأو يوب ةيزيلكنإلا ةملكلا نم «ةيوبلا» ديدجلا حلطصملا ءاج .نالعإلا اذه

 ةيدوعسلا اميس ال ,برعلا ةريزج هبش لود نم ددع يف .ةيبرعلا ةغللاب ثينأتلا (5) ءات

 يأ ؛روكذلل ةصصخم سبالم يدترت ةاتف لك «ةيوبلاب» فصوت «تيوكلاو تارامإلاو
 ؛ةيمالسإ سبالم تسيل هسفن تقولا يف اهنكل «ةاتفلل يوثنألا لكشلا يفخت يتلا كلت

 ةعيبطب امهو .|هتاحارتقالو يتلاقمل هتءارق ةداعإل هينوج ردناسكلأو رويرب تولراش ىلإ يركش هجوأ 2
 دق لصفلا اذه ىلإ ةراشإلا ردجتو ..يدحو اهنع لأسأ يتلا راكفأ نم هنمضت امع نيلوؤسم ريغ لاحلا

 .ةيبرعلا ىلإ هلقن راطإ يف لزتخا
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 ناصمقب بايثلا كلت نلدبتسي ٌنهف ةقّيضلا سبالملا ءادترا نبئجتت تايتفلا تناك نإف
 َنيدتريو ءىرخألا ةضافضفلا سبالملاب وأ ,مدقلا ةرك يبعال ناصمقبو نايتفلا
 ىتلا كلت نع سبالملا هذه فلتختو ؛هتيطغتو ردصلا ءافخإل ًايطاطم ًاًدشم ًانايحأ
 ةيدسجلا نتافملا ءافخإ ىلإ فدهت يتلاو ««ةيمالسإ" ةقيرطب رتستلل ءاسنلا اهيدترت
 نهسفنأ نمّدقي يتاللا تايتفللو .سنجلا ثيح نم كشلا بّبست نأ نود نم ةأرملل
 ةعقاولا بوقثلاو رعشلا رّصِقك ةددحم تافص ةيوبلا نم نهنأ ىلع نهيلإ راشُيوأ
 «نابشلل ةصصخم ًاروطع عضي نهنم ضعبلاو ءبجاحلا سوق يف وأ «نذألا ىلعأ
 نهعم تثدحت يتاللا تايتفلا .روكذلل ةصصخم ءامسأب هسفن يمسي رخآ مسقو
 ةياهن دنعو نكل .(ثانإ) ةيعامتجالا ةيوازلا نم نه سنجو نهئامسأب نهسفنأ نمّدق
 ,ةيوبلا نم نهنأب نهسفنأ نع نفّرعي َنُك لاؤسلا نهيلع حرطأ نأ نود نمو ثيدحلا
 ةحوتفم تاحفصو تنرتنإلا ىلع تايدتنم تئشن تئشنأ ةفصلا هذه وأ «ةيوُهلا هذه لجألو

 تايتفل حمسي امب كوبسسيف يعامتجالا لصاوتلا عقوم ىلع ةصاخ تاعومجمو
 نإو .كلانه ام ىلإو ويديفلا عطاقمو روصلاو تاداهشلا لدابتبو لصاوتلاب ةبوبلا
 ىلإ ةيجيلخلا ةينقألا ىلع ةينويزفلتلا تاراوحلاو فحصلا تالاقم ضعب تقّرطت
 تاقالعلاب ابلاغ هطبرتو ««لاجرتسالا» حلطصمب «لياتسلا وأ طمنلا» اذه ىلإ ةراشإلا

 يه هذه ؛«لياتسلا» ب ًامومع هفصي يدوعسلا بابشلا نأ الإ «تايتفلا نيب ةيفطاعلا
 ًاضيأ ةرهاظلا هذه رّسفتو ؛ةيدوعس ةجهلب نكلو اهنومدختسي يتلا ةيزيلكنإلا ةملكلا
 .ةيعرف ةفاقث ىلع لدت اهنأ وأ ««ةضوم" اهنأ ىلع

 دايترا لوح 2009و 2005 ماوعألا نيب رثكأ عّسوم يعامتجا قيقحت ءارجإ ءانثأ
 مرحلا ىلإ باهذلا نم تنكمت ءضايرلا يف ةماعلا نكامألل تايدوعسلا تايتفلا

 ال تابلاطلاف .لوخدلا نم نوعونمم لاجرلا نأ امبو ؛«تايتفلل صّصخملا يعماجلا
 «ةطلتخملا نكامألا ىف نلعفي امك ؛ليوط دوسأ ءادر وهو ةيابعلا الو باجحلا نيدتري
 نإ يأ ةماع ةعماج اهنإ ؛عونمم وهف لاطنبلا امأ «ةليوطلا ةرونتلا ءادترا يغبني ثيح
 فلتخت نكل «ةيدوعس كانه تابلاطلا عيمج ةيسنج نوكت داكتو .ةيناجم اهيف ةساردلا
 ومنل ًانضاح ًالاجم يعماجلا مرحلا لّكشيو «ّنهنم ةدحاو لكل ةيعامتجالا براشملا
 ناكملا كلذ ىف نلّكشي ّنهف .تابلاطلا هيف دجاوتت ناكم رثكأ وهو ةيعامتجا ةئيب

 تابوعص دوجو ببسب رخآ ناكم يف اهتيؤر لهسلا ريغ نم تاعمجت وأ ««تاباصعا

 .ةنيدملا يف ةأرملا لقنتب قّلعتت
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 هذهب ةطبترملا تاريسفتلاو سانلا نم ةماعلا نيب ةيوبلا تايتف حاجن لمحي
 لوح تاشاقنلاو تاعارصلا يف دّسجتت يناعم «لياتسلا» ثيح نم اميس ال «ةرهاظلا

 الك نم يدوعسلا بابسشلا اهداتري يتلا نكامألا لخاد رودت ىتلاو .فيطللا سنجلا
 تاشاقنلا نمو يعماجلا مرحلل ةيجولوبورتنإلا ةظحالملا نم ًاقالطناو .نيسدجلا
 قايسلا نمض «لياتسلا» اذهب ةطبترملا يناعملا ليلحتب تمق تابلاطلا عم تراد يتلا

 نمم نهريغو تايتفلا كنيت ربع اهلالخ نم هديسجت مت يتلا ةقيرطلاو ءيدوعسلا
 نيديعصلا ىلع رشتني دني سنجلا عونل زواجتملا «ليإتسللا» ناك نإ رمألا عقاو يف .هئيتبتي

 يف ةصاخ يناعمو تاناهر ًاضيأ هجاوي وهف «تايموقلا زاتجيو يملاعلاو يلخادلا
 .هتسارد متت يذلا قايسلا

 ام ابلاغ يتلا ةيعرفلا تافاقثلا ليلحت مهملا نم ودبي :ةبوبلا ةرهاظ نم ًاديعبو

 .تاقايسلا نم ددع يف ةيعامتجالا اهتيروظنم ال ميخضتب ةيميداكألا لامعألا تماق

 ««بابشلا» ةلأسم لوح تايمومع ةباثمب ناك ةيبرعلا تاعمتجملا لوح رشُنامم ريثكلاو

 «نيرطخلاب نوفصوي اوناك دقف ءطقف «روكذلا نابشلا» ىنعت ةملكلا كلت تناك ول امك

 .سناجتم لكك «ءاسنلا» ىلإ رظنُي امنيب نيدّرمتمك وأ «ةلاطبلا ببسب نييمالسإلاو
 ةضّرعمو تبكلا نم يناعت اهنأ امك «تاعانقلاو ةيعامتجالا ةقبطلاو رمعلا لافغإ متيو

 تايدوعسلا تايتفلا تارايخو «تاميسقتلا هذه نم صلختلل تقولا ءاج دقل .رطخلل

 .ًاراشتنا رثكألا ةيطمنلا روصلا عم ةرورضلاب بسانتت الو ةبّعشتمو ةدّدعتم

 ةثونألل ةدئاسلا ريياعملا ضفر

 ىلع رصتقت تافصب نهسفنأ نفصي نأ «نهسفنأل تايتف ميدقت ءانثأ ًاديدج سيل
 ةثيدح ةملك ةبوبلا ةملك «ثانإلا نم نهنأ ىلع ًايعامتجا نهفينصت نم مغرلاب روكذلا
 ةدرفملا هذهل يوناثلا قباطتلا ىلإ ةفاضإ ءاهيلإ ريشت يتلا «لياتسلا ةملك لاح اهلاح
 ًايشماه ناك ةيوبلا «لياتس» حلطصم نأ 3 ؛مالعإلا لئاسو يف «ةيعامتجا ةرهاظك»

 راصو 2008 ماعلا يف عساو قاطن ىلع ارشتنم حبصأ هنأ اّلِإ «7ةديدجلا ةيفلألا ةيادب

 .يعماجلا مرحلا يف هتيؤر نكمملا نم

 ىوري ثيح اعساو ًاراشتنا ىقالو 5 ماع روشنملا ضايرلا تانب باتك يف ةلاحلا تفصو اذكه 0

 نحم :ةيوُهلا يلوهجملا مهيلإ لسرملا نم ةمئاق ىلإ ةهجوم (ةيمهولا) ةيئورتكلإلا لئاسرلا بولسأب

 ةايحلا ىّلِإ لوخدلا ؛ةيلئاعلا تاعازنلا تاقادصلا «ةيم ويلا ةايحلا ةساردلا) تايدوعس تاباش عبرأ

 .(خلإ «قالطلاو «جاوزلا «ةينهملا
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 ىلع ثيدحلاب نهنم ديدعلا ماق تايتفلا عم ةيوبلا عوضوم ةشقانم تأدب امدنع

 ًاضيأ هتدهاشم نكميو «17:© 10074 دروو لا يذ ىعدُي زفلتم يكيرمأ لسلسم

 اذه ضرع أدب :ةشاشلا لفسأ رهظت ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرت عم تنرتنإلا ةكبس ربع
 سولجنأ سول يف تايقاحسلا نحم نع ثّدحتي وهو «2004 ماعلا يف لسلسملا

 تايصخش ىدحإب نهناتتفا نع تايدوعسلا تايتفلا نم ديدعلا ثّدحت .ةيكيرمألا

 اهرعش َةَّصقب ًاثنخت رثكألا اهنأب ابلاغ فّصوتو :(58826) نيش ىعدتو لسلسملا

 عجرملا اذه نم مغرلابو .هب ىذتحي ًاجذومن وأ ةودق تحبصأ دقو ءروفضملا
 جذاس داريتسا درجم ىلع رصتقي ال ةيوبلا «لياتسا نأ اّلِإ نيش هلثمت يذلا رّركتملا
 كهتنت هجوأ راكتبا مت لب «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةمداقلا تاسرامملل

 تدّسج اذكهو..برعلا ةريزج هبش ةقطنم لك يف رشتنت يهو «عونلل ةدئاسلا ريياعملا

 «حورلا ليدع يتيوكلا لسلسملا يف ةيوب ةاتف رود يريجهلا نوجسش ةيديموكلا ةلثمملا
 ءدب نم ةريصق ةرتف دعب يأ 2005 ماعلا نم ناضمر رهش يف ىلوألا ةرملل ضرع يذلا

 تادهاشملا طاسوأ يف ةيريهامج لسلسملا اذه ىقال «دروو لآ يذ لساسم ضرع

 تاظحل نعو ايدام ةرسوم ةيتيوك ةلئاع نع ثّدحتي وهف «تايدوعسلا تايتفلا نم
 ةاتف يهو ةلئاعلا دارفأ دحأ نع ثّدحتي هنأ انمك «ةلئاعلا اهشيعت يتلا ملألاو ةداعسلا

 .دحاو لزنم يف نوشيعي نيغلاب دالوأ نيب اهتايح نعو ةيوبلا نم

 اهنأل سيل ءنهنع ثّدحتت ةيفاقثلا لامعألا هذه نأ ةيوبلا نم ريبك ددع دّكؤيو

 تايدتنملا نم ريثكلا ءاشنإ يف ببسلا تناك اهنأل لب ءبسحو نهصصق يورت
 بولسألا بجوتسيو .تادهاشملا نم ريثكلا كلذب ٌةعماج «تنرتنإلا ةكبش ىلع
 ةيفاقثلا لامعألا هذه هرّوصت يذلاو ةدئاسلا قرطلاب سفنلا نع فيرعتلا يف عبتملا

 ررب ةرئادلا تاشاقنلا راطإ يف .يدوعسلا قايسلاب ةّصاخ تاسراممو يناعم دوجو
 ًالاجر ّنك ول ام يف نهتبغرب ةيوبلا نم نهنأ ىلع نه سفنأ ميدقت تايتفلا نم ديدعلا
 قيابعلا سبلأ اّلَأو «ةرايس دوقأ نأ دوأ») :ةيرحب فرصتلا نعطتسي ىك ًاصوصخو
 بايإلاو باهذلا صوصخب نهلهأ نم فوخلا نم ًاعرذ نفض دقف «(«سفنتأ نأو
 ؟نيدوعتس ىتمو نيج رختس ىتم ةاتف ِتنأ :ًامود لهألا لوقي» جورخلل نذإلا بلطو
 نم يكتشيو ةطلتخملا نكامألا يف باجحلا ءادترا ضفرت تايتفلا ضعب .«اذكهو

 اهنيدتري ال نيح اّمأ ءنّيعم سنج عون نمض ٌنهجردت يتلا ةيابعلا ءادترا ةرورض

 .روكذلا فينصت نمض نجردني لب ال ءلوقعلا يف كشلا عرز ٍذظدنع نهنكمي
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 ةيحانلا نم فيعض قولخم نهنأب تايدوعسلا ةعانق نم تايتفلا ىدحإ ىكتشتو

 نهنأ دّكؤي نهنم ضعبلا نأ امك ؛ةلئاعلا لاجر ةدعاسم نجيتحي نهنأبو «ةيدسجلا

 مرحلا يف تابلاطلا نيب ًانايحأ زجاوح دوجو نع نئّدحتيو ءراجشلا يف ندّدرتي ال

 لنم «تالج رتسم» ّنك فيك تايتفلا ضعب ىور .ىسفنب هتظحال ام اذهو «ىعماجلا

 يأ ءطقف تاونس عضب ذنم ةيوب تايتف نحبصأ نهنإ تايرخأ لوقت امنيب .نهتلوفط
 تيرجأ يتلا تاراوحلا لّكشت لو .ةيعماجلا وأ «ةيوناثلا ةلحرملا ذنم بلاغلا ىلع

 «نهسفنأ نع فيرعتلا تايتفلل رّربت يتلا ةقيرطلا لب ءاذهك فيرعت يبت يف ًابابسأ
 «لباتسلا» قفارتي كلذبو .ةيمويلا ةايحلا ىف نههجاوت ىتلا تالكشملا لوانتتو

 ةيجيتارتسا دوجو ةرورضلاب ينعي ال اذهو «ةثونألل دئاسلا جذومنلاب ةنراقم لدجلاب

 .اهنيثبتي يتاللا تايتفلا نم

 سنجلا ثيح نم عاونألا لّدبت

 ةجودزم ةيصخش اهنأ ىلع نيش ةيصخش مدقيدروو لأ يذ لسلسم ناك نإ

 ثيح نم سفنلا نع فيرعتلا نيب طبارلا اذه ودبي دقف ««ةيقاحسااو «ةيوثنخ# اهنوك

 ًالضف «هلافغإ نكمي ال ًارمأ ًاعقاو ًامالك لكشت يتلا «ةيسنجلا لويملا»و سنجلا عون
 ربتعُي ال سنجلا عون تاذ نم صاخشأ عم «ةيسنج وأ «ةيفطاع تاقالع دوجو نأ نع

 «سانلا نم ةماعلا مامأ اهديسجت بجاولا ةيدرفلا ةيوُهلل ًاساسأ يدوعسلا قايسلا يف

 .(لاجرلارظن يف ةدشب هعمق نكمي اذهو)

 ًايكيتاموتوأ طبري ددع .ةيوبلا نم نهنأب نفشكي ال ىتاوللا تايتفلا نيب نم

 ىعدت ةبلاط كانهف .كلذ تايتفلا لك لعفت ال نكل .«تايتفلا ةبحمب» «لاجرتسمالا»

 :فيضتو «ةيوبلا نم تسيل اهنإ لوقت زوف

 نكي نأ يف نبغري وأ ءلاجرلاك نفرصتيو تالجرتسملا تايتفلا نم ريثكلا كانه

 ةموعنلاب زوف نهفصتو «ةثونألاو ةفاطللاو جنغلاب نفصَتي تاقيدص نهيدلو الاجر

 ةعيبطب .ةاتفلا تنأو لجرلا انأ :تاموعنلا نهتاقيدصل تالجرتسملا لوقت «ةتونبلاو

 دوجو نع ةيضار ةاتفلا نأ ظحالت ًانايحأف ءًامئاد سيل نكل تايقاحس ّنه لاحلا

 .رمألا يف ام لك اذهو اهب متهي صخش

 ةرشتنم يهو «سنجلا عون تافينصتل رمز ىلإ زوف اهتركذ يتلا تادرفملا يمتنت
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 ةلجرتسم ةفصلا مادختساب طقف مقت ملف ««تايتفلا عمتجم» طاسوأ يف مويلا

 ةملكلاف .كيرشلا دنع «ةثونألا ىف طارفإلا» فصت تارابع ًاضيأ تمدختسا لب
 ««ةثونألا يف طارفإلا» وأ زواجتلا ىلإ حملتو ةثنؤملا ةفصلا نم ةبّكرم ةموعن ىلوألا

 .ةفيطللا ةاتفلا نع ًةداع لاقُتو ءتنب ةملكل فيفخت وأ ريغصت يه ةتونب ةملكو

 تاكسمم نهو نهتاقيدص ىدحإ عم نلوجتي تايتف يعماجلا مرحلا لخاد دجن

 اعبي ةيوبلا نم نوكت امهادحإ ءرهظلا لفسأ وأ ىلعأ نهعارذ نعضي وأ نهيديأب
 ًاصيمق سبلتو ريصق اهرعش نأ املاط نهترواح نم لبق نم ةلمعتسملا تادرفملل
 ىلع ««تويك »وأ ىثن أ يهف ةييناثلا امأ ةلسلا ةرك يبعال ةئيهك اهتئيهو ًاضافضف

 طبتريو .رصخلا ىلع ًامازحو ةقيض ًابايث يدترتو «ةقيقرو ليوط اهرعش نأ رابتعا
 ذخأت يتلاو ةيزيلكنإلا ةغللا نم ةيتآلا تاملكلاب بعالتلاب ىرخأ ةرم فينصتلا اذه

 نيتبيرق انوكت نأ (تويك و ةيوب) يتملكل نكميو ؛ةيدوعسلا ةجهللا يف ًاصاخ ينعم
 تايالولا قايس يف ضراعتلا ىلع نالدتو «(0ن(هط/ عاد ميفو شندويب) ّيتملك نم

 ةدرفم اهنأ ىلع لماعُت شتويب ىلوألا ةدرفملاف «عونلا ءادأ نم نيطمن نيب ةدحتملا
 ةيوب نيتملكلا نأ الإ .«ةفنؤملا» تاملكلا ةلماعم لماعُتف ميف ةيناثلا امأ «ةركذم»
 ةايحلا يف ةيميمحلل يقيقح دوجو ال ثيح يرضح قايس يف ناجردنت توبكو

 ةنيدم يف ةيدوعس ةأرما ىرن نأ ردانلا نمف . نيسدجلا نيب لصفلا ببسسب ةماعلا

 زكرم يف وأ ءامههزنت ءانثأ هديب ةكسمم يهو هّرئتم يف اهجوز عم يشمت ضايرلا
 نيجوزلل نكميو «يبدو اكريمأ نم لك يف هارن يذلا جذومنلا هبشي امب ءقوست

 يطخت نأو «ةيابعلا ةأرملا يدترت نأو «ةفاسم امهنيب ايقبُي نأ ةطيرش ًاعم اهّزنتي نأ

 يف ةدوجوم ريغ يئانثلل ةماع ةروص توك /[ةيوب يئانثلا ةروص يكاحتو .اههجو
 نأ ىلإ ءادألا ليحي .ةينالعإلا تاقصلملا راطإ جراخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 رتستلاو اهفيصوت متي ذإ رياغم عقاولا نأ اميفءةيفطاع تاقالع ةيؤرل ةيناكمإ ةمث
 .اهيلع

 تاريسفتلا دّدعت

 ةملكك ًامامت جودزم رثأ سفنلا نع فيرعتلا ءانثأ ةيوب ةملكل دئاسلا ريسفتلل

 دقف ةثلاثلا ةيفلألا نم ىلوألا ماوعألا يفو .ةيدوعسلا تايتف طاسوأ يف «لياتس»

 ةليدبلا تايكولسلا تاذ تاعامجلا بلاطمل ملاعلا يف يمانتملا راشتنالاب تمستا
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 ةضهانملا لاعفألاو تانايبلا تحبصأ نأبو «21061837"ًاحالطصا فرعُي ام وأ ةذاشلا

 ةيفاقثلا «ةيعرشلا» نع عافدلا مساب ةيلاكيدار رثكأ ةذاشلا ةليدبلا لويملا باحصأل

 اميسال تاعمتجملا نم ددع يف كلذ ثدح دقو .«يبرغلا لخدتلا» دض ةينيدلاو

 ٍدان يف ًالجر نيسمخلا براقي ام فيقوت مت ثيح رصم يف توب نيوك ةيضق دعب
 مادختسا مت .2001 ماعلا يف مهقحب مكح ردصو «ةرهاقلا يف ًايسنج نيذاشلل

 ىلإ ًادانتسا «ديدنتلا عم ةمزالتملاو ةددهملا «ةلاصألل» ةيلالدتسالا تالجسلا هذه

 (هّبشتلا) «(عونلا) طالتخا»و (ذوذشلا) «يسنجلا فارحنالاب» «ةيمالسإلا ةيعجرملا

 يداشرإلا جمانربلا يف ةيعاد ناسل ىلع ءانثأ كلذو «ًآلثم ةيوبلا نع ثيدحلا دنع

 دحأ ىوس سيل لجسلا اذه نأ الإ .ةيتيوكلا يارلا ةانق ىلع ثبُي يذلا ةحارص ةعاس

 ىلع «لاجرتسالل» ةصصخملا جماربلا نم ريثكلا يف ةنكمملا ةيلالدتسالا تالجسلا

 .ةيتيوكلاو ةيتارامإلا تاونقلا

 تايكولسلا باحصأ قوقح ةحلصم يف بصت تابلاطم ناكم لك يف دجوت ال

 ام يف كرحتي رخآ لجسب بلاغلا يف ًاذإ ةفاحصلا يف باطخلا نيعتسي .ةذاشلا
 ةربنلا فصتت ام ًاردانو .سفنلا ملع يف ضارمألا لجس وه «دودحلا ىدعتي
 ةلجم يف 2008 سطسغأ / بآ يف ترشُن ةلاسر يف لاثملا ليبس ىلعف .طخسلاب
 ةسماخلا نيب ام ٌنهرامعأ حوارتت يتاوللا تايتفلا لوانتت .ةايحلا «ةملسملا ةأرملا

 ةيقتلاب اهسفن نع تفّرع نأ دعب نهادحإ تبلط ثيح «نيرشعلاو ةسماخلاو ةرشع
 صوصخب حصنلا تبلط .ةمزتلم اًيفرح تلاق امك وأ «ةينيدلا اهتابجاول اهتسراممبو
 ةيادب ةباجإلا تناكف .اهتقيدص هاجت امهب رعشت ىتلا «ةفطاعلا»و «بحلا» ةلأسم

 نأ اهنم ٍبلُط مث ؛نيدلا عم ضقانتملا «فارحنالاب» طبتري هنأكو علولا اذهل ةقباطم
 تاسلج عابتاو «كلذ ىلإ ام وأ ءباصتغالاك ءاهتلوفط يف كلذ بابسأ نع ثحبت
 عونلا اذه نم ثداوحل ةقفارملا تانالعإلا يفأر قن انك املاطلو .ةيسفن ةجلاعم

 ءانثأ تايعادلا ضعب نم دمتعملا لجسلا اذه يف جردنت يتلا «2008 ماعلا يف ترج

 تارايعلا ةنمضتم «يعماجلا مرحلا يف لاجرتسالا نع ثدحتت تارضاحم ميظنت

 ىلع تحن ءِكب قيليال لاجرتسالا نكلو ةرذعملا «كتثونأب ةروخف ينوك» :ةيلاتلا
 تايعادلا نم ددع ءىرخأ ةهج نمو .«بارطضالا ةيوثنألا ِكتعيبطل ببسي نم

 لي عوز مصعد, 2225, ظلد عود الأ عد أ دمك ععصتعم ل
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 ةيبرت تايصاصتخاو «سفنلا ملع يف تايصاصتتخا عم رشابم لكشب نواعتلاب نمقي
 .«تاباشلا تايتفلا»

 لجسلاب ةيوبلا نم نسل نمم عالطتسالا نهلمش يتاوللا تايتفلا تناعتسا

 ««يفطاعلا نامرحلا»و ؛«ةيسفنلا ةلكشملا» ةرهاظ ريسسفتل سفنلا ملعب صاخلا

 نك ةيوبلا «لياتس» نينبتي يتاوللا مظعم نأ ىلع نزكري نهنكل .««يرسألا ككفتلا»و

 رعشلا ريصقت نم «رهاظلا فالتخالا نزواجتي نهنإ .«ةضوملا» ببسبب كلذب نمقي

 يتاوللا ىرخأ ةقيرطب وأ ««تايلعفلا» ةبوبلا تايتف نيب زييمتلل ةركذم ءامسأ ذاختا ىلإ

 نهتبغرو «تالفط ّنك نأ ذنم لاجرلاك فرصتلاو ءسبالملا ءادتراب ةبغرلا نكلتمي

 0 ل

 ًاقباس اهركذ ىلع انيتأ يتلا ةاتفلا يهو ةيناثلا ةلاحلا زوف فصتو .ةضوملا عم مءالتي

 :تلاق دقف

 بارلا ينغمك ءروكذلل ةصّصخملا مدقلا ةرك يبعال ناصمق نيدتري تايتف كانه

 نهادحإ رواحت نيحف ءًامامت فلتخم نهلخادب ام نكل :ةيبصلاك ٌنرِسيو نييكيرمألا
 [...] .هب رهظت يذلا لياتسلا وه اذه نأ ىلع رصتقت ةلأسملا نكل «ةاتف اهنأ ىرت

 نأ كل نكمي ؛ًامئاد اهيلإ بهذأ ال يننكل ةدّدعتم نكامأ يف كلذ ىرت نأ كل نكمي
 ءاسنلل صّصخم لماك قباط وهو ؛«ةأرملا ةكلمم» يف لاثملا ليبس ىلع كلذ ىرت
 نأ نكميو «ضايرلا ةنيدم يف ديدج يراجت زكرم وهو «لوم ةكلمملا زكرم يف
 نيدتري الو اريصق ريصيل نهرعش نصصقي تايتفب ادّسجم كانه لياتسلا اذه دجت

 ل اهنإ لوقت ةيشم دّلقت نأ مّلكتت يهو زوف لواحت] اذكه نيشميو ؛باجحلا
 .[«روكذلا»

 «لياتس» تاضقانتو ةيكالهتسالا ةعزنلا

 ريياعملا كهتني ةيوب ةاتفك سفنلا نع فيرعتلا ناك نإو هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 نهنيب دّسجتت ةفصلا هذه نأ الإ .تايدوعسلا تايتفلا طاسوأ يف ةثونألل ةدئاسلا

 ةيفلألا نم لوألا دقعلا لالخ .نهطاسوأ يف ادج مّدقتم يكالهتسا قايس يف

 «ضايرلا ءايحأ عيمج يف زلوم غنيبوشلا وأ ءقّوستلا زكارم ددع فعاضت ةديدجلا

 اهتيبلاغب مضتو ءاهنم ةريقفلا ءانئتساب ىطسولا تاقبطلا ءايحأ ىلإ ّىنغ رثكألا نم

 ةديدجلاو ةركتبملا ةضوملا ةاكاحمو ««لياتس» عابتا ربتعُيو .ةيملاع تالحم ءامسأ

 «يعماجلا مرحلا يف اميسال «تايدوعس تايتف مضت يتلا نكامألا يف ًامهم ًارمأ
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 ةرشتنملا ةثونألا ودبت .ةصاخلا تابسانملاو «ةيراجتلا زكارملاو «لمعلا نكامأو

 تايَْكُم نم ةمهلتسم لاجرلا لوخد عنمت يتلا نكامألا يف تايدوعسسلا تايتفلا نيب
 يلاعلا بعكلاو ةقّيض ًابايث نيدتريو .بسيلك اناتور ةانق ىلع نرهظي يتاوللا نم نانبل

 اذهب هّبشتلا بجوتسيو .جايكملا ىلإ ةفاضإ ًاحّرسمو ًاليوط نهرعش نوكيو «عيفرلا
 ددرتلاو :ةضوملا يكاحت تاراوسسكإ ءارش ةيوبلا لياتسك ًامامت جئارلا «لياتسلا»

 رخآ بسحب هغبصو رعشلا صق متي ثيح .رعشلا فيفصت تانولاص ىلع رارمتساب
 اركج اسيلو تايتفلا عيمج لبق نم «لياتسلا» نيرهظملا نيذهب هبشتلا متي .تاعرصلا
 ءارشل ةيفاكلا دوقنلا نكلمت تايتفلا لك نكت مل نإو ىتح ايدام تارسوملا ىلع
 .ةرهش رثكألا ليمجتلا تانولاص ىلإ باهذلل وأ .«تاكرام»

 يتاللا تابلاطلا ةيقب نع ةلصفنم ةصاخ ةعومجم ةيوبلا تايتف لّكشت الو

 نيب وحنلا كلذ ىلع نفّرصتي ؛ةخيش ةرمزك «رمزلا نم ددعف ««ةثونألا» ندّسجي

 ةيوبلا نع ةيساق تاملك تابلاطلا ضعب ىدل ناك نإو «:ةيقبلا مامأ سيلو اهدارفأ

 ءزج يف ربتعُي يذلا سفنلل ميدقتلا اذه نإف .(«فارحنالا»و «ةءاذبلا»و «ةخاسولاك»)

 مهاسي «تايدوعسلا تايتفلا نم ريثكلا ىلإ ةبسنلاب جزتمي يذلاو ««ةضوملاك)» هنم

 لباقملا يفو .ماَدهلا اهراشتنا نم مغرلاب راعلاب اهلك ةضوملا مصوت ال نأب ابلاغ
 ةماعلا تازواجتلا مّيقُت ثيح «يعماجلا مرحلا يف ريبكلا هراشتنا فرظلا اذه عجشي
 متي نأ مادهلا عونلا اذهل نكميو ءصاخ لكشب سابللا لئاسم لايح ةمراصلا دعاوقلل

 ةرورضلاب كلذ بجوتسي ال وأ ةيوب تايتف نهنأب نمعزي ال يتاوللا تابلاطلا نم هينبت
 ىلع دعبلا اذه عجبي .سنجلاو عونلل ةدئاسلا ريياعملل ةكهتنم ىرخأ تاسرامم
 دقو ؛ةيكالهتسالا تاسرامملاو عونلل ةدئاسلا ريياعملا ةمواقم نيب ةيجاودزالا
 «لياتس» يأكو .ةيوبلا ةرهاظ نم ًاديعب تايدوعسلا تايتفلا نم ديدعلا دي ىلع امن

 ةيبوروأ سبالم ءارش ىلإ دنتسي ةيوبلا لياتس نأ نم مغرلاب ءسبالملاب طبترمو رشتنم
 رمألا فلتخي امنيب .«برغلا نم داريتسا» هنأ ىلع َدعُي ال اذهف (ةكرام) ةيكيرمأو

 دحأ ضرتفملا ىبرغلا ريثأتلا لك شيف «ةيبرعلا تاعمتجملا ةيقب يفو «:ةيدوعسلا يف

 ىلإ هدانتسا مدع رابتعا ىلعو .ةأرملا قوقحب ةبلاطملا دض ةمدختسملا نيهاربلا
 ليبس ىلع ةعماجلا ةمظنأك ةماعلا تاسسؤملا دعاوق لواحت «مرتحم» ةثونأ جذومن

 لكشب قّبطملاو ءنيسنجلا نيب لصفلا حمسي امنيبو «ةيوبلا «لياتس» راشتنا عنم لاثملا
 يف ةبسن لقأ ةثونألل ةدئاسلا ريياعملا يف توافتلا نوكي نأ يف .ةمصاعلا يف مراص
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 دعاوقلا ىهو «ةطلتخملا تاعمتجملا نم رثكأ لاجرلا بايغ ءارج ةبقاعملل ضّرعتلا

 سفنلا نع فيرعتلا عم ماجسنالا ىلع تابلاطلا رابجإ ىلإ فدهت يتلا ةيتاسسسؤملا
 نّيبملا هيجوتلاب مامتهالا نم ريثكلا نرِعُي ال تابلاطلا نأ ودبي .«ىثنأ» ةاتفلا نأ ىلع
 تايتف مظعم ىلإ راذنإ هيجوتب داشرإلا بتكم ماق دقو .لصفلا اذه لهتسم يف هالعأ

 امك ؛«كلذب مايقلا مدعب دّهعت» ىلع عيقوتلاب نمقو عالطتسالا نهلمش نمم ةيوبلا
 ال دق اذه نإ تايتفلا تلاق كلذ عمو .يلصفلا نهلّدعم نم نهتامالع ضعب تبطسُش
 يتاوللا هبسن تلق ةنلعملا ةنلعملا ةالابماللا هذه نم مغربو .نهكولس يف ًائيش رّيغي
 ٍماعب ًاسايق 2012 ماعلا ذنم يعماجلا مرحلا يف ةيوبلا نم نهنأ ىلع نهسفنأ نمّدقي
 ًاديعب نوكي نأ نم هعنمي ال مادهلا «لياتسلا» اذه راشتتنا نأ ضارتفا نكمي اذا 008
 كلذ عمو الياتسا هيف نوري نيريثكلا نأ امب ًاراشتنا لقأ حبصي ب نأ يأ .ةضوملا نم

 .دعب ففتخت مل

 م0101 1811 ةمك/011 5 ديزملا ةفرعمل

 18هزدمه ةلقذتلى آ.عد5 111165 لع 1ظنإ/ة0, امصر طةمكر 2006 [2005].

 53266 ملسخه2, تا-فلطقسم [آعذ ةنتاتعك], 12 ثأ-53وأ1, 8ءزاماناب

2006 

 .6طستكغمماع 810014 إ عل 8180160 (لت), « آه ؟قطءتودع لعد ل عصا

 ةعوتعأا ع5 » (لمدوزعت), ةيناععمدتاب لمآ. 1, هع 49, 2009.

 رليوتاط 8111181, '1ءمانطأع لقص 1غ ععمتع. لع ؟ةدتمتس»ع ءا له ديان عاقل
 لع !”!لعمتتاغ, آه 86عوانان عراع, وكام, 2006 [1990].

 4ةاعممفتع 1خانالخ11 ةسغاتع آر 821خظتم كا عاندهطءاط !اختتان

 (قتع), « !لهنممهلتكددعد دعبعا5 » (لمدعتعم), 8هتكدمك مماتكتوسسعور مث 49,

2013 

 هلأ 1217215 11/لا ءا 2100+ خل-0451101, « 9دعءءتسع 1110014
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 اسداس

 ةيفوصلا ةوشنلا ىلإ داهجلا نم

 ةينيدلاو ةيسايسلا تارّبغتلا
 ةروثلا لبق ام ايروس يف

 هيريبي ساموت

 اهنأ ىلع يمالسإلا قايسلا نمض ةينيد تاطاشن يف بابشلا ةكراشم ىلإ رظنُي
 هذه رظنلا ةهجو نوكت ال دقو ءيسايسلا مازتلالا ىلع ةردقلل ءافخلا يف رابتخا

 كلمي الف «نيملسملا ناوخإلا دينجت ةيجيتارتسا كلذ زربُت امك ةرورضلاب ةئطاخ
 نكميف .لّوحتي نأ وأ ءرّيغتي نأ هرودقم يف نأ امك ًاّيجهنم ًاماظن اذهك جذومن
 تاسرامملا نم ديدج لكش ىلإ يدؤت نأ يعامتجالاو يسايسلا مازتلالا يف ةبغرلل

 بابشلا يعس ًاعبتتم ةيلمعلا هذه ىلع ةيلاتلا تاحفصلا يف ءوضلا يقلأس. ةينيدلا

 «ةرصاعم عئاقوب ةلصتم هّلقأ وأ ةسّيسم ةيمالسإ ةحاصف نع ًاثحب ملسملا يروسلا

 نأ اوثبل ام ةينيد ةعامج ىلإ مامضنالا ىلإ ثحبلا اذه مهب ىضفأ فيك ىرتسو

 رهظأ نأ ًاضيأ لواحأسو . ةيفوصلا ةيوخألا يهو ةيقيقحلا اهتعيبط ىلإ اوفّرعت

 أشنت يتلا ةيعامتجالا تاقالعلا يأ «ةيويند رثكألا ةيناحورلا ةبرجتلا هذه بناوج

 اهتساردب موقأ يتلا ةلاحلا لمشت .دجلا لمحم ىلع اهب ًاذخآ ءِبَّكُّتلا طاسوأ نيب

 ةذمالت نم مهو أثانإو ًاروكذ ءبابشلا نم نوع اهنا ةنيزافر اهب ا ضقلا اذه ىف

 ماعلا يف دلو ماع بيبط وهف هيديرم نمو ينيسحلا ىدهلا وبأ دومحم روتكدلا
 عقيو ًاينامثع احرص دجسملا اذه لثميو «ةّيلداعلا دجسم يف بيطخ هنأ امك 0

 تنكو 22008و2006 يماع نيب ةعومجملا هذه يقتلأ تيقب .ميدقلا بلح قوس يف

 لالخ دجسملا يف مايأ ةرشع قرغتسي فاكتعا يف صوصخلا هجو ىلع كراشأ
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 نم ددع عم ةقادص تاقالع ةماقإ نم كانه تنكمت ىرخأ ةهج نم ؛ناضمر رهش

 .©نيديرملا كئلوأ

 «رهوجلا وأ زكرملا ىلإ ًاجيردت ءافكنالا ىلع لصفلا اذه يف روظنملا موقياالو

 اهئاضعأل ةيدرفلا تاراسملا ىلع زيكرتلا لبق ةعومجملا نم يأ «قايسلا نم ًاقالطنا
 فشكتت يتلا ةكرتشملا تامسلا نع ةيدرفلا تاراسملا حصفتس «سكعلا ىلع لب

 .مهتريسم لالخ نيديرملا وأ بالطلا مامأ ًاجيردت

 «انرصع عقاو عم ىشامتي» ةيعاد

 ةعمجلا ةبطخ نور ضحي اوناك مهترواح نم لك ؛لهألل رود يأ نم ًاديعب
 مهداق نأ دعب ينيسحلا ىدهلا وبأ دومحم خيشلا اهيقلي يتلا ةينيدلا سوردلا وأ

 جهن عابّتا ةركف مهيوهتستو نونّيدتم مهنإ ؛ةفداصم ضحم وأ ؛ءاقدصألا دحأ اهيلإ

 باهذلل تارتموليك ةدع ةبلطلا ءالؤه نم ريثكلا عطقي .مالسإلل حيحصلاو فالسألا

 ةلاحلا هذه دتمتو دّدحم ّيح يف اهنيعب ةعامج ىلع ًاركج ربتعُي ال وهو ءدجسملا ىلإ

 تايضايرلا ةدام ةسّردم يهو «ةميلس ىعدت ةاتف دكؤتو .ةيروسلا ايفارغجلا لك ىلع

 عيمج نأ ءبلح ةنيدم برغ ىطسولا ةقبطلا ءايحأ دحأ «ةينادمحلا يف شيعتو

 َبطُح قوسلا راجت رضحي ال امنيب «ةديعب نكامأ نم دجسملا ىلإ نيتأي تاوخألا
 .«ةعامجلا يف ءاضعألا» تاوخأ ةملكب ةميلس تّنع دقو ,دومحم خيشلا

 «ةيناملع تاعماج بالطو ذيمالت نم «سانلا نم ةماعلا ىلإ ةهجوم بطُخلا هذهو
 تاقلحلا هذه هبشتو «نيسدنهمو ةلدايصو ءابطأ نم ةقومرملا تايصخشلا ةصاخبو
 باش حرشي .هبالطو ينيسحلا خيشلا يديرم مضت تناك يتلا كلت ةينيدلا بطخلاو

 هتيريهامجو خيشلا اذه حاجن بابسأ «بطلا ةيلك يف بلاط وهو «نمحرلادبع ىعدي
 بخنلا نع رّيمتي وهف «نيعبرألاو ةسداسلا 2006 ماع زواجتي نكي مل هنوك نم مغرلاب

 :نمحرلادبع لوقي ؛ينيدلا هطاشن بناج ىلإ ةرح ةنهم ةسراممب بلح يف ةينيدلا
 ةيركفلا تاعّلطتلا هتبطخ يبلت خيش ىلإ اهيف عمتسأ يتلا ىلوألا ةرملا اهلعل

 ةقفاومب تمظن ةلباقم ءانثأ تناك ةدحاو ةبسانمب اّلِإ ثانإلا نم تاديرمب لاصتا ءارجإ يل نستي ملا 2
 ةقصالم ةعاق يف ةبوصنم توصلل تاربكم ربع سوردلاو ةبطخملا رضحي يوثنألا روهمجلا .خيشلا

 .عماج اجلل
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 خدغلت يهف سانلا نم ةماعلا ىلإ ًةداع دجاسملا يف بطخلا هّجوُت .ةبلطلا روهمجل

 امأ ؛مالسإلا يف ةيساسألا اياصولا وأ لوسرلا ةباحص ةايح ةريس لوانتتو فطاوعلا

 اهب يتأي يتلا نيهاربلاو يفسلف ٌدعُب هتبطخلف «ةفلتخم يهف دومحم روتكدلا ةبطخ
 ١ .«اذه انرصع عقاو عم بسانتتو ةيلقع نيهارب يه

 ةبطخ ةيصوصخ نع «ةيعامتجالا مولعلا سردت ةاتف يهو ءىولس ثّدحتتو

 «ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيويندلا رهاظملا نيب نزاوتلا ةركف ىلع زكترت تارابعب ينيسحلا

 نع ثّدختي وهف ءبسحو ةيحورلا لئاسملا سيبح ينيسحلا خيشلا لظيال» :لوقتف
 در يغبنيو .(لمعلا ىلع عّجشيو «ةسوسحملا رومألاب متهيو ءرصعلا اذه تالكشم

 دقف «ةديدجلا ةيفلألا يف داس يذلا يبلحلا قايسلا ىلإ هتيصوصخو ينيسحلا درفت

 ةقبط 1982-1979 ماوعألا نيب دتما يذلاو «7يمالسإلا نايصعلا عمق فزنتسا
 يف اوناك نمم ًاسّيست رثكألا اهرصانع نم ةقبطلا هذه مرحيل ةنيدملا يف نيدلا لاجر
 رارمتسا لّكش دقو .ةيركفلا ةيحانلا نم بابشلا بالطلا ىلإ برقألا ةنوآلا كلت

 نيلزتعملا داّمّزلا نييبعشلا خويشلا رثاكتل ةيلاثم ةئيب لمتحي ال يذلا ينمألا سوباكلا

 .«اذه انرصع قئاقحب» اومتها نمم كئلوأ راشتنا يف هتمهاسم نم رثكأ

 ىلع ةتبلا هتذمالت ثّدحتي ال) ءينيسحلا نع ثيدحلا يف ةرصاعملا رهظت

 : نم ةبيرقلا هبطخ لكش يف ىتح «(يناملع ىنعم وذ حلطصم وهو «ةثادحلا»

 ام لاق ؛2006و ينوي /ناريزح رهش يف اهاقلأ يتلا ةعمجلا ةبطخ يفف «تارضاحملا

 :يلي
 برح يف لوألا لّثمتي .ناهجو اهلو «مالسإلا ىلع برح يمه اّيلاح ةرئادلا برحلا»
 برحلا اوسن دق نيملسملا لعلو ؛ةيجولويديإلا برحلا هلّثمتف يناثلا امأ حالسلا

 بغرت الو [...] .مهدض ضاخُت يتلا حالسلا برح تّدتشا امدنع ةيجولويديإلا
 ةحيحصلا هتروصب مالسإلا ميدقت يف برغلا يف الو قرشلا يف ال مالعإلا لئاسو

 نهارلا انتقو يف مالسإلا دض ةيجولويديإلا برحلا هعبتت يذلا جهنلا موقي .[...]

 تامس ثالثب اننيد زيمتيو .قالخألا ميلعت ىلع هتفيظو رصتقت مالسإك هريوصت ىلع

 :يتآلاك يهو ةيساسأ

 نع يلاكيدار قاقشنا يهو ؛ةيداهجلا ةعيلطلا نم ةردابمب تقلطنأ يتلا ةحلسملا ةضافتتالا هذه 00
 ًاعمق تدهش يتلا يروسلا لامشلا ندم ضعب يف ةيبعش ةضافتنا ىلإ تضفأ نيملسملا ناوخإلا
 182 ماع هامح يف ىلتقلا نم فالآ ةدع نع رفسأ ًايومد
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 ةيداصتقاو ةيعامتجا ةسراممو ةدابع نيد مالسإلاف «ينوناقلا نكرلا ةيلومش -1

 .ةسايسو ةدايق نيد هنأ امك ,يبيرجت ثحب نيدو يئاضق زاهجو

 .ةيتوهاللا هتزيكر لالخ نم ةيفخلا ةيهلإلا قئاقحلا نابسحلا يف ذخأي هنإ -2

 .هيف ةيحورلا ةزيكرلا ةيصوصخ -3

 خيشلا ماق ةشاش ىلع ضرعلا متيو 22010067: 01 جمانرب ربع ةبطخلا ىقلت

 نأ رخفب دكؤي ناك دقو .ينامثعلا عماجلل سّوقملا قاورلا يف اهتيبثتب ينيسحلا

 رهاظم دحأ وه ديدجتلا اذه .«ًايملاع لوألا» وه ةبطخلا يف ةليسسولا هذه مادختسا

 نيذلا هبالط ناسحتسا كلذ ىقال دقو ءاهرشن ىلع خيشلا لمعي يتلا ةيدايقلا ةفاقثلا

 هتبطخ بيطخلا يقلي اذكه ؛ديدشلا مهباجعإ «ةرادإلا ملع» لانو «ةركفلا مهتوهتسا

 ««قيرف نمض مالسإلا يف لمعلا ةيمهأك» «ةيجذومنلا ةرادإلا عيضاوم لوانتت يتلا

 يف ناضمر رهش نم ريخألا مويلا لبق .«لافطألا دنع ةيدايقلا ةيصخشلا فاشتكا» وأ

 نيكراشملا ىلع ميوقت تارامتسا عيزوت متو ينيدلا سردلا ترضح 2006 ماعلا

 ميظنت ةقيرط صوصخب هب نورعشي يذلا اضرلا رادقم نع ريبعتلا مهل ىنستي يك
 بيطخلا ناك يتلا ةشاشلا ىلع جئاتنلا ضرع مت يلاتلا مويلا يفو ءتاسلجلا كلت

 .ةعمجلا ةبطخ يقلي ناك امدنع اهمدختسي

 «عمتجملا هيجوت»

 عيضاومب همامتها نم ةقباسلا تارقفلا تّلد امك ينيسحلا خيشلا دنع درفتلا يتأي
 .داصتقالاو ةرادإلاو ايجولونكتلاو مولعلا يأ «قيقد لكشب ينيدلا لجسلاب قّلعتت
 قايس يف ةداتعم ريغ ةحارصو نايبو ةحاصفب خيشلا اهنع ثّدحتي يتلا ةسايسلا ىتحو

 يف ينيسحلا خيشلا رّبع لاثملا ليبس ىلعف .ًامّرحم أرمأ ةسايسلاب نيدلا طلخ هيف ربتعُي

 يرطقلا رمتؤملا داقعنا دعب هاضر مدعو هطخس نع ةينالع 2006و ينوي /ناريزح رهش

 ةيددعتلا ءوشن نورظتتي اوناك نيذلا لامآل ةبيخم جئاتن نم هب ىتأ امو ءثعبلا بزحل

 :ةبطخلا ءانثأ لاقف ؛ةينيدلا تاعمجتلا ىلع ةحتفنملا ةيبزحلا

 نأ انيلع نكل «ةيطارقميدلاب دوعو نع يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مويلا عمسن

 نأب نونلعي نيذلا نييناملعلاب ةطبترم ةيطارقميدلاف «ةيئانثتسا ةلاح دوجو ىلإ ريشن
 .!يهلإ باطخ يأ نم ةافعُم مهلوقع
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 يسايسلا رّرحتلا صوصخب ينيسحلا خيشلا تاعقوت نأب دحأ ىلع ىفخي ال
 تغلب دقف ةيسايسلا ةبعللا ىلع حاتفنا دوجو مدعلو «ةيصخشلا هتاجومط سكعت
 ةرادإلا سأر ىلع تاطلسلا لبق نم هنييعت عم 2010 ماعلا يف اهتورذ تاعلطتلا هذه
 اذه بحاص نأ انرظن ةهجو نم ًامهم هارن امو هيلإ ةراشإلا دون ام .بلح يف ةينيدلا

 «ةيسايسلا ةكراشملا يف هملح قيقحت ىلإ هيعس يف هيلإ بابشلا هبالط مضي حومطلا
 يهو «ةكرح يف لب ةطيسب ةينيد ةعومجم يف ًادارفأ اوسيل مهنأكو مهبطاخي وهف
 «ةصاخلا هتعومجم فصول ةعامجلا حلطصمل رّركتملا مادختسالل ةلوقنملا ةركفلا
 عّتمتت ال ةينيد ةعومجم ىلع رصاعملا يمالسإلا قايسلا يف ةعامجلا ةملك لدتو

 اذه يضتقيو .يسايس وأ يعامتجا طاشن ةسرامم فدهب اهليكشت متي ةيمسر ةفصب
 لعفب ًالمأ ةعامجلا ىلإ نوديرملاو بالطلا بستتي ال نأ لعافلا ىنعملا وأ موهفملا
 لّوحتلل ماعلاو كرتشملا عورشملا يف لعاف لكشب اومهاسيل لب «صالخلا وأ «ريخلا

 ةوعدلا نع اثدحتم ًاّيبسن يقفاوت لكشب عورشملا اذه ينيسحلا حرطيو .يعامتجالا

 «اقباس هركذ ىلع انيتأ يذلاو «نمحرلادبع حرشيو «(ينيدلا داشرإلاو ريشبتلا) وأ
 :لوقيف ؛ةعامجلا لخاد ةيعامج ةيلوؤسم ًاجيردت ةمهملا هذه تحبصأ فيك

 نكل «هينواعمو خيشلا ةيلوؤسم ةوعدلا تناك دجسملا ىلإ ددرتلاب تأدب امدنع

 ةوعدلا نأ انكردأ اهدنع ؛ةيعامتجالا هتابجاوب لاغشنالاب خيشلا أدب ام ناعرس
 متهي يذلا ديحولا وه ةيادبلا يف خيشلا ناك لاثملا ليبس ىلعف . .ةيعامج ةيلوؤسم

 .هنأش يف نومتهي ًاصخش رشع انثا وأ رشع كانهف مويلا امأ «ينورتكلالا عقوملاب

 هعورشم نع يلختلاب هعنقا ام نأ ؛بادآلا ةيلك يف بلاط وهو ءيركب دّكؤيو

 رشنل ةسسؤملا هذه يف ةكراشملل ةوعدلا وه نييكيرمألا ةلتاقمو قارعلا ىلإ باهذلاب

 فيضيو ةوعدلا

 ًاّدج ًابضاغ تنك دقو :2003 ماعلا يف قارعلل يكيرمألا وزغلا نابإ خيشلا تيقتلا
 قارعلا ىلإ باهذلا ةركف ةشقانمب قافرلا نم ةعومجم عم ةنوآلا كلت يف ُثأدبو
 وأ يديرم نم نكأ ملو ءءاملعلا يأر ةفرعم اندرأ كلذ عمو «لالتحالا دض لاتقلل

 بلاط تنأ» :يل لاقو ًةفداصم دومحم روتكدلا تيقتلا مث ءاهنيح خيش يأ ةذمالت
 يف انتدعاسمب تمق نإ ءانه ًاعفن رثكأ نوكتسو ةيزيلكنإلا ثّدحتتو ةعماجلا يف

 ١ .«اليبن ًاداهج ًاضيأ ربتعي اذهف مالسإلل يقيقحلا هجولاب ملاعلا فيرعت

 ةعزن ةعامجلل نأ ىلإ حملت تارابع هبالط عم مّلكتي امدنع ينيسحلا مدختسي
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 يّلوت نود تسيل ًادودح اهريصمل نأ دكؤي وهو «ريشبتلاو ةوعدلا دودح زواجتت

 ةقيرطلا نم رثكأ ةيميمحب مهئّدحي نيح اذه رهظيو ««هتدايقو عمتجملا هيجوت» ديلاقم
 يف موي ءاضمإ لالخ لاثملا ليبس ىلع يأ «ةعمجلا ةبطخ ءانثأ اهمدخت سي يتلا

 .فيرلا يف ميقي ثيح حبسملا

 عمتسي نم لوقع ىلعذ ذوحتستل حماطلا عورشملا اذهل ةيسايسلا ةعيبطلا دتمتو

 بلاط وهو هفّرعت نيح هعامجلا يف ًاديدج ًاوضع ناك دمحمف «ينيسحلا خيسشلا ىلإ

 نسحا ب هترّكذ ةغالبب هينيع نم رياطتي ررشلاو ثّدحتي ناك «ةرامعلا ةسدنه ةيلك يف

 «ًاريثك ةسامحلا هذه مدت مل نكل ءرصم يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج سسؤم ««انبلا

 عيراشملا ىلع مالكلا رثكي خيشلا» نأ نم يكتشي دمحم حبصأ رهشأ ةعضب دعبف

 عيمج لظت هيجو ببسلو ««ثدحي ءيشال نكل ةعامجلا ةحلصمل اهب ركفي يتلا

 يأل نكمي ال ثيح ايروسك دلب يف دراو ريغ ًارمأ ينيدلاو يسايسلا طاشنلا لاكشأ

 ةعامجلا كرني نل هنإ ائاق دمخعم عباتب كلذ ععو ءقفألا يف حولي نأ يسسايس حالصإ

 .اهيف ءاقبلل «ىرخأ ًابابسأ» دجو هنأل يلاحلا تقولا يف

 ينهملا جامدنالاو زيمتلا

 ىشامتت ةينيد ةبطخ ىلإ عامتسالا يف ةبغرلا ةّيلداعلا دجسم ىلإ دّدرتلا يّبلي ال

 يمالسإ يسايسو يعامتجا نيوكت عورشم يف ةكراشملاب وأ ءرصاعملا عقاولا عم
 ءاهبلغأ وأ مهغارف تاقوأ ضعب كانه نوضمي نيذلا بابشلا ىلإ ةبسنلابف ؛بسحو

 نكل« ءاهنيوكتو ةيدرفلا هتيصخسش ءانب مهنم لكل نكمي ثيح ةحسف دجسملا لّثمي

 هركذ ىلع يتأنس ام اذهو «نّيعم يسايسو ينيد ىوتسم غولب دنع ةيلمعلا هذه منت

 يف مهاست ةرؤب لكشي وهف ءأجارحإ رثكأ ًداعبأ ذخأي دجسملا دايترا نأ الإ ًاقحال

 جامدنالا ىلع عججشتو «يعامتجالا زّيمتلا قطنمب فصنت ةيعامتجا تاقالع ةماقإ

 .يوق لكشب ينهملا
 انثّدحت دقو .بّكّتلا مضت يتلا يداونلا عاونأ نم ًاعون ةّيلداعلا دجسم لّكشي

 ةعيبطلا هذه نأل هبيطخو دجسملا اذه مامإ اهيقلي يتلا ةبطخلا ةعيبط ىلع ًاقباس

 ةغالبلا هذه يوهتستو ةاقتنملا تارابعلا اهؤلمتو ةدّقعم يهف ًاّيلوأ ًارايتخا يرجت

 نود مه نم اهروضح بّتجتي امنيب ءايلعلا تاساردلا بالط ءيش لك لبق ةحاصفلاو

 يتلاو «ينيسحلا اهعبتي يتلا دينجتلا ةسايس نم رخآ ءاقتنا جتني امك ءىوتسملا كلذ
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 فاكتعالاب دمحم كراشي امدنع .نيعماللا بابشلا صوصخلا هجو ىلع فدهتست
 فاكتعالا ءانثأف .ةيوق ةقالع خيشلاب هعمجت ال ةّيلداعلا دجسم يف ناضمر رهش يف

 .ديدج لكب هنوربخي نيذلا هيديرم قيرط نع رومألا لكب ًاّملمو ًاعلطم خيشلا لظي
 .ةينيدو ةماع ةيلاع ةفاقث رهظيو ةعماجلا يف نيديرملا نيب ب نم ًانأش عفرألا وه دمحمف

 ىف نيكراشملا نم ًاددع بطاخي ينيسحلا ناك امدنعو «تايسمألا ىدحإ يف
 يأ مّدقي نأ نود نم هبناجب سلجيل مودقلاو فوقولا ىلإ نابشلا دحأ اعد فاكتعالا
 خيشلا اهادبأ يتلا ةفطالملا هذه دعب هبلق يف ةرمغب دمحم سحأ ءاذه هفّرصتل ريربت
 ّمضنا .ناضمر رهش ءاهتنا دعب ةعامجلا ىلإ دّدرتلاب ةعباتملا يف ةيوق ةبغرب رعشو
 مهنأبو عرولاب هلثم نوفصتي «نابشلا نم هنارقأ نم ةعومجم ىلإ دجسملا يف دمحم

 روعش ةيوقت ىلع ينيسحلا لمع املاطل .يملعلا ليصحتلا نم ًايلاع ّىوتسم اوغلب

 عمجي ن أ ىلع ٌبكتم هنأب رركي ناك دقف «ةوفصلا ىلإ ءامتنا وهو «هبالط نيب ءامتنالا
 .؟ةعينق ناسخ نم لضفأ «يتطت عيراتتم ةيتيخفلا 4 ةياتتتما تايصخشا هلوخنم
 رثكأ ةيفاقث سسأ ىلع مئاق ةعومجملا هب فصتت يذلا زّيمتلا قطنم نأ انه ددحنل
 طاسوأ نم ةيعماجلا ةبخنلا هذه ِتأت مل ىنعملا اذه يفو «ةيداصتقاو ةيعامتجا اهنم
 عّيمتي مهنم ضعبلاف ةطسوتملا نودو ةطسوتم تاقبط نم لب ًايدام ةرسوم تائيب وأ

 ينهملا جامدنالا لبقتسم نإ يأ «لاّمع وأ نوفظومامإ مهف ف ,يداملا لالقتسالاب

 لبق نم يداصتقالا ررحتلا دنع الو مهتالئاع لبق نم ال نومضم ريغ بالطلا ءالؤهل

 .©2فيظوتلا يف نزاوتلا ىلع ظافحلاب ةمزتلملا ةلودلا

 ةبسنلاب دئاوف ةّيلداعلا دجسم يف أشنت يتلا ةيعامتجالا تاقالعلل .قايسلا اذه يف

 باحصأ ضعب عم تاقالع ةماقإ يف اهنوفظوي مهنأ امب بابشلا نم ةبلطلا ىلإ
 تاهّبنم عنصي ءالؤه دحأ خيشلاب نيطيحملا نم ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

 «مالسإلا يف ةضورفملا سمخلا تاولصلا تقو نيحي امدنع هيبنتلاب موقت ةينورتكلإ
 .ةعامجلا ىلإ هباستنا نع اهلالخ نم لجرلا اذه رّبعي يتلا قرطلا ىدحإ ربتعُي اذهو
 ةيراشتسا ةسسؤم ءاشنإل 2011ماعلا يف ةروفلا عالدنا لبق بالطلا نم ددع عمتجا
 ؛مهفرصت تحت خيشلا اهعضو بيساوح ةزهجأو بتاكم كلذل اومدختساو «ةريغص
 ىلع ءالؤه ربجأ يروسلا بابسشلا نم ريثكلاكو «مهتجاح يبلتل ةصرفلا هذه نكت مل

 تايلر ريوجسلا لوم و يراج اوراكل عطل يري وجيم راك قا 20
 .ةسدنهلا
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 نانثا رقتسا دقف .جيلخلا لود كلامم يف اميسال «دالبلا جراخ لمع نع ثحبلا

 ايروس ىلإ يترايز دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دومحمو يركب امهو «مهنم
 ةدحتملا تايالولا يف وأ ابوروأ يف مهتسارد نيرخآلا نم ريثك عبات امنيب ءليلقب

 نايل رار هيكل رح ها ماعلا يرق لو يع تلا اح ةيكيرمألا

 .ةليوط ةرتفل رمتستس ةرجهل ًاديهمت عقاولا يف لكشي

 ةمواقملاو اضرلا نيب ,ينوصلا بهذملاو سدحلا

 صوصخب اهيلإ نيبستنملل ةعامجلا اهلمحت يتلا عفانملا ةلأسم ىلإ قّرطتلا

 ىلإ حملت نأ ديكأت لكب يغبني ال ةينهملا صرفلاو أشنت يتلا ةيعامتجالا تاقالعلا

 اهدنع نوكت سالإو ؟؛دارفألا «حلاصم» ىلع رصتقي يعامجلا لمعلا يف ببسلا نأ

 اهدحوت ةينادجوو ةيناحور ةعامج يه ءيش لك لبق ةعامجلا هذه نأ انلهاجت دق
 يبرغملا هسسؤم ىلإ ةبسن مسالا اذهب يمس دقو .يلذاشلا يفوصلا ديلقتلاو ةسرامملا
 عم ايروس تلخد يتلا سوقطلا يهو «(1258 - 1196) يلذاشلا نسحلا وبأ لصألا

 .نيدلا ءاملعو ىطسولا تاقبطلا طاسوأ يف ةئيب اهل تدجوو «نيرشعلا نرقلا ةيادب
 مدقألا بالطلا أدبيف :ةعامجلا ىلإ مامضنالا درجمب ينيدلاو يحورلا دعُبلا رّهْظَيال
 خيشلا بطخ يف ةكراشملل نيثدتبملا عيجشتب دينجتلا بتكم يف نولمعي نمم

 مهتوعد متت 7 رهشأ ةدع دعب لاح لضفأ ىلع وأ عيباسأ ةدع دعبو هسوردو ينيسحلا

 لكشب هللا مسا ركذ ىلع ةمئاقلا ةيفوصلا سوقطلا نم يهو «ةرضحلا يف ةكراشملل

 لاع توصب ركذلا ةسلج ٌمتت يلذاشلا ديلقتلا بسحبو «(ركّذلاب) ىمسي ام وأ يعامج

 اهتّدش مظاعتت يتلا ةكرحلا يف ةيلآلا هذهل نكميو ءزفقلا وأ دسجلا ةحجرأ عم قفارتت

 عم ًانايحأ قفارتي «ِلّزنتا ىلإو ؛ةوشنلا لاكشأ دحأ ىلإ يدؤت نأ تقولا نم ضعبل

 .ةرضحلا رخآ يف ءاكبلا

 تاقالع ءاعبرأ ءاسم لك مّظنُت يتلا ةيوقلا ةينادجولاو ةيناحورلا ةبرجتتلا هذه ُجتنُت

 .حورلا ءافص ليبس ىلإ مهدوقي يذلا خيشلا نيبو مهنيبو «دارفألا نيب ةتباث ةينادجو

 ام وأ «ةيعبتلاب نيميلا ءادأ دنع ةيمسرلاب عابتألاو خيشلا نيب ةيحورلا ةقالعلا مسّنتو

 مهمازتلا عابتألا نلعي ام يف .بسانملا اهتقو ديدحت خيشلل دوعيو «(ةعيبلاب) فرعُي

 فصولا حّمليو .ةيفوصلا سوقطلا دحأ وهو هّيموي (درولاب) فرعُي ام ةءارق راركتب
 تايرظنلا نأ خيشلاب مهعمجت يتلا ةقالعلل ينادجولا دعُبلل ةذمالتلا همدقي يذلا
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 بلاطلا اهب رعشي يتلا ةبحملا ىلع ددشت يتلاو ءاهخاسرإب خيسشلا موقي يتلا ةيفوصلا

 ىلع ةرطيسلاب حمسي ًاراطإ لكشي «ةيهلإلا رارسألا حيتافمب كسمملا هخيش هاجت
 'يوهرجبلا تامل داك ةقرابلا يبسعلا عيشلا ةيصخش رهظت .ةقهارنلا خش

 رهاب ثٌّدحم وهف :بسحو ةباطخلا نف يف هبهاوم ىلع سيل «ديكأتلا مهملا نمف
 ةقثبو ةقوشمملا هتماقو هتينبب زّيمتي هنأب دكأتي نأ متهمللو «ةلهذم راكفأ بحاصو

 ٌّيوِق) نم خيشلا هب عتمتي دي يذلا بذاجلا رحسلا نع يركب رّبعيو . اهل ًاريظن دجت امّلق

 :ًالئاق ««ةضماغ

 روتكدلاب ينتطبر يتلا ةقالعلا نع رّبعأ نأ عيطتسأ نل ًالماك ًاموي ثّدحتأ تيقب ول
 نم هبحأ تأدبو هيلإ ءامتنالاب تمق رهشأ ةدع دعب «ىلوألا تاونسلا يف دومحم

 يئاقدصألو يتلئاعل يبح نم رثكأ هبحأ تنك .اذامل رمألا ةقيقح يف فرعأ نأ نود

 دقف ؛:ةضماغ ةوق كانه هيلإ باذجنالا اذه فلخف «هريغ ًادحأ ىرأ نكأ مل يننأكو
 .هراكفأو هتافرصت لالخ نم مهلملا ةباثمب ناك

 مئادلا روضحلاب خيسشلا عم ةينادجولا ةقالعلا نم ةلحرملا هذه قفارتت ام ابلاغ
 ًالماك ًاماع دجسملا يف يركب ىضق كلذلو .هتسّسؤم ىلإ ىتحو لب ال ءدجسملا ىلإ
 يفو يدرفلا لمأتلا يفو ةعامجلا تاطاشن ةسراممل اهلالخ هغارف تاقوأ لج سّرك

 نيح ةيساردلا هجئاتن عجارت نم هتلئاع ضاعتما ًاديج ذاعم رّكذتي امك .خيشلا ةمدخ

 .«ًاحابص ةدحاولا ىتح» دجسملا يف هتايسمأ عيمج يضمي ناك

 لوألا ببسلا ىلإ نيديرملاو ةبلطلا نم ريثكلل ةبسنلاب ةيفوصلا تلّوحت دقو
 يف سّردت يتلا ةطيسبلا ميلاعتلا اوسن مهنأ ةجردل :ةعامجلا ىلإ باستنالا يف

 ىلإ يتماقإ ءانثأ خيشلاب عفد ام اذهو «(هقفلاو ثيدحلاو مالكلا ملع) نم دجسملا

 رودلا ىلإ ًادانتساو .ةعامجلا نم لاجملا اذه يف ةينافتملا ريغ رصانعلا درطب ديدهتلا

 ةّدش حرشن نأ نكمي فيك ةعامجلا دارفأ نيب ماجسنالا ريفوت يف ةيناحورلل يرهوجلا

 ناضمر يلايل يف فاكتعالا ءانثأ لاثملا ليبس ىلعف ؟هعوضوم لّكشت يتلا ظفحتلا

 ىلع نومظنملا صرحيو ليللا لالخ ةرضحلا ماقُّت ءاهب ةكراشملا عيمجلل نكمي يتلا
 تناك نإو «ةيفوصلا نأ نم جتتي اذه .اهب ةكراشملل طقف مهب قوثوملا عابتالا هيبنت
 يذ دقنلا نم ريثكلل ةدام نوكت يهف «ةيبلحلا ةينيدلا ةحاسلا ىلع ةرطيسم ةناكم لتحت

 تاعماجلا بالط نيب ةرّثؤم ةيركفلا تارايتلا هذه نكل .ةيفلسلا وأ ةيلقعلا ةعيبطلا
 .ةيملعلا عورفلا بالط اميسال
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 ةّيلداعلا عماج يف ةيفوصلا سوقطلا ىلإ ًاديدج نيّمضنملا عم لوألا ءاقللا حرطي
 نم ًابرقتم لظ هنأ يركب دكؤيف ؛مهدض ةانبتملا ةقبسملا ماكحألل ٌةجيتن ةيلاكسشإ

 ؛ينيسحلا خيشلا ىقتلا نأ ىلإ «ةيفوصلا عم ةيباهولا ضراعتتو ؛«يباموك» مالسإلا
 هسرامي ناك يذلا ريثأتلا نم مغرلابو هنأ بطلا ةيلك يف بلاط وهو لداع رّسفيو
 ةلءاسملا» نم تّرم دق ًارهشأ نأ اَّلِإ .يفوصلا بهذملا عبتي نيد لجر وهو ءهّدج

 ةبسنلاب .ةيفوصلا سوقطلا ةسراممب «هلوبق»و خيشلاب هئاقل نيب «ةيلخادلا تاعارصلاو

 تاسراممل هتضراعم ببسب ةعامجلا كرت دقف ءيركب ءالمز دحأ وهو .ذاعم ىلإ

 لخاد نيديرملا نإف تالداجملا هذه نع لزعمبو .«يحولاو لقعلا عم ضراعتت»

 رورملا ةرتف ًانايحأ اهزواجتت خيشلا لايح يبسن دعابت ةلحرمب نوّرمي ةعومجملا
 ؛دشرلا نس يف لوخدلاو ةساردلا ةياهن عم لحارملا هذه صقانتتو بابشلا ةلحرمب

 :لوقلاب يركب متخي خيشلا عم ةبراقتملا ةقالعلا نم تاونسلا هذه دعبو

 نم هتيقتسا يذلا ماهلإلاب ظفتحأ يننكل ريتاوفلا دّدسأ نأو نآلا شيعأ نأ بجي

 ةسردمو ريضحت ةلحرم تناك دقو «هنم ماودلا ىلع ًابرقم تنك نيح تاقوألا كلت

 ام ًاعوضوم لوانتت ةركف نيوكتل عمتجملا نم ةتقوم ةرداغم ةلحرم اهنإ يأ «دادعإ

 .«هيلإ ةدوعلا لبق يقيقحلا ملسملا هيلع نوكي نأ يغبني

 ةقاخلا

 ةنيدمل ةينيدلا ةرادإلا نم ينيسحلا ةلاقإ تمت 2010ر بمسيد /ىناثلا نوناك ىف
 دحأ اهل رّبد يتلا ةلاقإلا هذه ببسبو .ماع نم ّلقأل بصنملا اذه لغش نأ دعب بلح
 امدنع ماظنلل اديؤم افقوم ةيلداعلا دجسم مامإ ذختي مل ؛نيدلا لاجر نم هموصخ

 فيقوت اهنمو .طغضلا عاونأ ىتشل ضّرعت دقو .2011 سرام /راذآ يف ةروثلا تعلدنا

 فيصلا ذنمو «نيرهاظتملا عمقب الملا ىلع دّدن نأ دعب عيباسأ ةدعل هيدعاسم دحأ

 مسقو «بلح يف يقب نم مهنمو هيديرم نم ددع هعبت ثيح اّيكرت ىلإ خيشلا أجتلا
 ىلإ طقف اوعس نورخآو ,ةحلسملا وأ «ةيندملا ةضراعملا ىف ًاضيأ طرخنا ثلاث

 /زومت ذنم اهب برحلا كستفت تأدب ةنيدم يف ةايحلا ديق ىلع مهتالئاع ءاقب نيمأت
 ونيس ديعس :امهو «تلت يتلا رهشألا لالخ ةعامجلا نم نانثا تام دقو .2012و يلوي

 دلاخلا دمحمو ؛هلمع ىلإ ًاهجوتم ناك نيح صانق دي ىلع لِتُق باش سدنهم وهو
 ريوصت ةمهتب ماظنلا تاوق دي ىلع هبيذعتو هفيقوت مت ءدجسملل دمتعم رّوصم وهو
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 ةضراعم ةعومجم دئاق دي ىلع اهدعب ٌمَدعُيِل هحارس قالطإ متي نأ لبق تارهاظتلا
 تاحفصلا يدهأ انأو .بهنو بلس لامعأب موقي ريخألا ناك امنيب هريوصتب ماق نأ دعب
 .ذمحمو ذيعس ىحورل ةقباسلا
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 اهنا

 سوعبل ةنيدم ةيلك ىف
 نميلا يف ةفيدر ةفاقثك ةيفلسلا

 اوفنوب نارول

 .مالعإلا لئاسو يف لئاه مامتهاب ةدع تاونس ذنم «ةيفلسلا» حلطصم يظح

 مهف ىلع ةكرتشملا ةردقملا عم يسكع لكشبو ًابسانتم حلطصملا اذه راشتنا ادبو

 لكشب ةيفلسلا حلطصم زرب دقو .ينسلا مالسإلا محر نم ةئشانلا ةئفلا هذه دّقعت

 ةريهشلا «حارم دمحم ةيضق» دعبو (2011 ماعلا يف يبرعلا عيبرلا تاروث دعب صاخ

 «يعامتجالا عقاولا فصو نم ًالدبو تقولا كلذ ذنمو «ةيسنرفلا زولوت ةنيدم يف

 اذه مدختسي نم ليلحت وأ «ةفرعم ةيعرشب رارقإلا يف ةمسلا هذه مادختسا دعاس

 سنوت يف امود «ةيفلسلا» ةملك مغانتتو .ثحابلا وأ «ريبخلا وأ يفحصلاك ؛حلطصملا

 .ةيداهجلاو باهرإلاو فنعلاو ةيلاكيدارلاك .تاحلطصم عم «سيراب يحاوض» يفو

 اهروطت مهفو اهعّونت جامدإو اهتاقايس يف اهجاردإ ةداعإو ةيفلسلا فشك حبصأ دقو
 غارفلا تاقوأو لعفلا دودرو ةّيسحلا تاسرامملا نم قالطنالا َدعيف ءًايرورض ًارمأ

 «تايلمعلا هذه ىلإ يضفُتل ةمئالم قالطنا ةطقن نويفلس مهنأب نوعّدي نمل ةصاخلا
 نكميو .اهتباتكب نيدلا لاجرو «ءاملعلا» مهأ ماق يتلا صوصنلا ىلإ دانتسالا نم ًالدب
 يأ «مالسإلا لوصأ ةسرامم ىلإ ةدوعلا يف ةبغرلا اهنأب ماع لك شب ةيفلسلا فيرعت

 تتأو ناسنإلا اهضرف ًاعّدب بهذملا اذه عابتأ هربتعي ام لك ءاغلإو هئاقن ىلإ هتداعإ
 زيمتيو «ةيمهألا ةتوافتم ةفلتخم تارايت ىف ةيفلسلا دّسجتتو .هلوصأ لامك رييغتل

 ٌبصنيو .فنعلابو ةيسايسلا ةيعبتلاب ةعونتملا ةقالعلاب رخآلا اهضعب نع اهضعب
 ىلعو نميلا يف نويفلسلا نابشلا اه شيعي يتلا ةيمويلا ةايحلا ىلع لصفلا اذه مامتها
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 نيرخآلاب نييفلسلا نابشلا عمجت يتلا تاقالعلا لوانتي هنأ امك :مهتكيب يف مهجامدنا

 صاخلا خيراتلا ببسبو .يفلسلا بهذملاب مهداقتعا ةرورضلاب مهنورطاشي ال نمم

 اذه يف دلبلا اذه لّكشي «نيملسملا ةليخم يف اهب عتمتي يتلا ةقداصلا ةروصلاو نميلل

 ام ريسفت ّصنلا اذه لواحيو «ةساردلا بجوتسي ام وهو «مامتهالل ةريثم ةلاح راطإلا

 ةمهاسملا نم رثكأ ةفيدر ةفاقثل سيسأتلاو زّيمتلاب ينميلا بابشلا نم ةعومجمل حمسي
 نويسايس ال مهنأ بابشلا ءالؤه يعّديو «يعامتجالاو يسايسلا ديدهتلا ديسجتب

 ةيداهجلا نع بهذملا اذه فلتخيو «ةنيكسلا ىمسُتو ةيفلسلا قّرِف دحأ نوعبتيو

 .«يسايس» ىمسملا رايتلا نعو

 سوعبل ةنيدم ةيلك

 ام مضتو «ةينميلا ةيبونجلا لابجلا يلاعأ يف عفايلا ةقطنم يف سوعبل ةنيدم عقت

 روزي نم وعدي ام اذهو «نييفلسلا نم مه اهنابش ةيبلاغ «ةمسن فالآ ةسمخلا براقي
 ىلع ًاضيأ رمألا بحسنيو .ًاّينمي مأ ًايبنجأ ناكأ ءاوبس ؛بارغتسالا ىلإ ةقطنملا هذه

 ليهأتب موقتو ندع ةعماجل عبات عرف يهو «ةيرقلا كلت يف ةدوجوملا ةيموكحلا ةيلكلا
 ةيلكلا نكت مل يتيوك ليومتب 8 ماعلا يف اهؤاشنإ مت نأ ذنم .نيسّردملا دادعإو

 مولبد ةداهش ىلع لوصحلاب يهتنت ناماع اهتدم ةيسارد ةلحرم ىوس اهبالطل مدقت

 ةعقاولا ةيفيرلا ةيئادتبالا سرادملا يف ميلعتلا يف طقف ةصرفلا مهل حيتي "ضفخم»

 يف تاونس عبرأل دتمت ةيسارد ةرتف ءاضق يغبنيو) ةطيحملا تاعفترملاو ةيدوألا يف

 ةلحرملا يفو ةنيدملا يف ميلعتلا ةصرف نم ةدافتسالا لجأ نم ايلعلا تاساردلا ةلحرم

 دتمت مولبدلا ةلحرم يف ةساردلا ةدم تحبصأ بالطلا ددع دايدزا مامأو .(ةيوناثلا

 ةريصقلا ةساردلا ةدم تّلظ .2004يساردلا ماعلا ةيادب عم ةيلاتتم تاونس عبرأل

 نومتتني نيذلا بالطلا ىلإ ةبسنلاب حاجنلل ديحولا لّهؤملا ةقطنملا كلت يف (ناماع)

 «تاونس عبرأل مهئانبأ ةسارد فيلاكت ءابعأ لّمحت عيطتست ال ةعضاوتم تالئاع ىلإ

 نوقلتيو .عجهم ةلكاش ىلع ىعادتي داكي نكسم ىوس بالطلا ءالؤهل مّدقي الو
 رجاتلا لبق نم وروي نم لسقأ لداعي ام يأ ًايموي ينمي لاير يتئاملا زواجتتي ال ًاغلبم
 موقي امك «عفايلا ةقطنم نم هلصأ يدوعس يرث رجات وهو «يئاسيعلا يمسساقلا رمع
 عفايلا ةقطنم نم نيرجاهملاو «هتقطنم يف ةيريخلا تايعمجلا نم ريثكلا تاقفن ةيطغتب

 ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخالا مادعنا ىتح وأ بايغلا هبش .ةيدوعسلا يف نيدجاوتملا
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 ةنس ىلإ نعفرتي يتاوللا تابلاطلا نم تايتفلا ددع زواجتي ال ام ًابلاغف ًاظوحلم تاب
 :ركأ ىلإ ةيسمتلاب دهر هناجرلا نم وش نيسؤدملا ميمو «نوعتا وأ ةدجاو ىتلعأ
 .ندع ةعماجب ةنراقم وأ «ةقطنملا تايلك ةيقبب ةنراقم ةيقيقح ةزيم نيظفاحملا بالطلا

 ضرفيو «عساو يفارغج قاطن دادتما ىلع بالطلا ةلامتسا متت ًايئاقتنا نوكي ام ردقبو
 ةدعل ةيلكلا يف ءاقبلا لقنلا روجأ عافتراو ةيقرطلا ةكبشلاو ةيتحتلا ةينبلا فعض مهيلع
 ةيلكلا هذه لمعت كلذلو .مهتالئاع عم لصاوتلا وأ ؛مهارُق ىلإ ةدوعلا نود نم رهشأ
 أشنت يتلا ةيعامتجالا تاقالعلا نم ددع مّهفتو لّبقتب حمست يهو ةمات ةلزعب ة ةريغصلا

 امزيراكلا كلتمت تايصخش روهظو ينيدلا سفانتلا ةرهاظ اميسال ءاهدودح نمض

 .بالطلا يوهتستو

 «نويفلس مهنأب نوعّدي نم لّكشي ةيئان قطانم نم ًانايحأ نيتآلا ةئمعبرألا نيب نم
 ةليوطلا مهاحلب نورزّيمتي مهنإ ؛يلعفلا ددعلا ثلث ؛كلذك نورخآلا مهاري وأ

 «(بوثلاب) فّرعُي يذلاو هنودتري يذلا ليوطلا يديلقتلا ءادرلابو ةفوفحملا مهبراوشو

 روضح ةظحالمب حمسي ام سأرلا ىلع عضوت يتلا ةيفوكلابو ءقاسلا فصتنم يطغيو

 كلذرشتنيو . ًاضعب مهضعب ةعامجلا دارفأ فرعي نأبو كلذ نم دكأتلاو ةعامجلا هذه

 ىلع اهّلك دهشت يهف «ةيلكلا الو ةيرقلا الو ةقطنملا ال ىنثتسي ال هنأ ةجردل دهشملا

 ةيطمنلا تارابعلا نع ًابلاغ ةديعبلاو ةفيدرلا ةيفلسلا ةفاقثلل يوفعلا هبش رّوطتلا ةهافت
 نم ةلمجك بالطلا نيب ةيفلسلا رهظتو .حضاو طبار فنعلا ةرهاظب اهطبري ال يتلا
 ةيوهلا دّدعتتف ««نمزلا رورم عم ةيلاب حبصت» يتلاو ةعّيطلاو ًاّيبسن ةطلتخملا تاسرامملا
 اذهل ةقفارملا تامّرحملا دّدعتو حماستلا مدع نع ةمجانلاو ةضورفملا ةينيدلا ةيسايسلا

 وأ ميتعتلل رهاوظ دوجو عم هيفرتلل ةصّصخملا تاقوألا ىلإ ةبسنلاب اميس ال بهذملا
 ةصرف نع ثحبلاو غولبلا نس ربتعُي .يمانتملا رودلا نع جورخلل وأ «ينيدلا دومخلل
 ةداعإ ىلع درف لك عّجشيو «ناسنإلا ةريسم رّوطي يذلا ّلصافلا ةرسأ سيسأتو لمع

 نييفلسلاب تالدبتلا هذه عفدتو .ةيفاسلا ةكرحلاو ةديقعلا ىلإ هباستنا قمع ميوقت

 ءاوس ةرشابملا ةئيبلل ءاوهألا وأ طوغضلا حبصت نيح لزانتلا ىلإ لب ال «ملقأتلا ىلإ

 طبترت ةرهاظ اهنأ رابتعا ىلعو ةيوست داجيإ يغبنيو ؛ةوق رثكأ ةينهم مأ ةيلئاع تناكأ
 ةمواسم نابشلا نم ددع هاري ام عم ةعيطق ثادحإ يف ةبغر ىلع ةيفلسلا دهشت «ليجلاب

 مهتيبلاغب نويفلسلا حبصأ نيحلا كلذ ذنمو .لهألا نم ًايسايسو ًاينيد ًالهاستو
 يف راسملا ةيمانيد ذخأ نم ًاديعبو .رصاعملا ينميلا عمتجملا مهبجني نيذلا نيدرمتملا
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 ضعب ىلإو «بالطلا ءالؤه ىلإ ةراشإلل «يفلسلا» حلطصم مادختسا نإف «نابسحلا

 ةيلك ةلاح يفو «ءيش ىلإ لّوحي هنأ رابتعا ىلع ةيلاكشإ حرطي دق نييعماجلا ةذتاسألا

 ةصاخ ةيعبت نع نالعإلا بجوتسي ال ةيفلسلا تاسرامملا يف طارخنالا نإف سوعبل

 وأ ينيد رهوج لالخ نم دّسجتي ال ةيعمج يف وأ بزح يف «ةقاطب» ىلع لوصحلاف

 تاماعز تناكأ ءاوس اهتوالتب ةينيدلا تاماعزلا موقت يتلا تاولصلاف ؛ددحم يسايس

 نم حبصيل ةعونتم قرطب ىلتُت اهنكل ةيعجرم لّكشت نآرقلا يف كلذ ريغ مأ ةينمي
 .تاسرامملاو ريثأتلا نيبو رداصملا دّدعت يأ ءتاوصألا دّدعت نيب جامدإلا يرورضلا

 ودبت ًاضيأ صاخشألاو ثحابلا همدختسي يذلا ديرفلا يفلسلا عباطلا نم مغرلابو
 ةنيدم يف ةيفلسلا دشجتت ال «عقاولا يف . ةضقانتم تايعجرم مض حيتتو ةدقعم ةيوهلا

 ةقّلعتملا نيئاوقلاو سوقطلا يف دّسجتت ام ردقب حماستلا مدعو فنعلا يف سوعبل

 .ةفلتخم تاسرامم يف اهنوضقي يتلا ةصاخلا غارفلا تاقوأبو سابللاب صاخ لكشب

 ىعدُي ام وأ «ةينيدلا ةيميلعتلا قفارملا بايغ عم ةيرقلا كلت يف روطتتو ةيفلسلا ومنتو
 تسيل .امزيراكلا كلتمي ميعز دوجو مدع عمو «نيرصانملا ليومت بايغو .ةسردملا
 يف ًايبسن ةقلغُملا ةئيبلا ةرمث ىوس ةيلكلا يف ًائيدح ترهظ يتلا ةيفلسلا تاسرامملا

 ًاضيأ يهو «ليجلا ىوتسم ىلع تانزاوت بالطلا شيعي ثيح يعماجلا ةماقإلا ناكم

 لكشب نميلاو عفايلا ةقطنم جامدنا نوشيعي امك «سوعبل ةنيدم يف ةيسايس تانزاوت
 ةيدوعسلا اميس ال «قطانملا هذه ناكس عم ةطبترملا ةرجهلا تاكبشو خيرات يف ماع
 .جيلخلا لود ةيقبو

 زّيمتلا يف بولسأو ةقيرط :ةساّيسلاب ةقالعلا

 لكشب ترشتنا يتلا ةيفلسلا دّرفتت اهجراخ مأ ةيبالطلا طاسوألا يف ءاوس

 «ةيسايسلا ةكراسشملل ديدشلا اهضغب ىلع اهديكأتب تاينينامثلا ذنم نميلا يف ريبك

 يأ ةيبزح ةظفل نومدختسي نيح نوبستنملا ءالؤه هيلإ ريشي ام نيب ضراعت كانهف
 1 ل ام تا 8 ل

 مهّتت ٠ ب .نيملسملا ناوخإلا ةكرح اهتمدقم يفو ىرخألا ةينيدلا تاكرحلا ةيقب

 .نينمؤملا نيب ب ةقرفلا ثبب ماع لكشب ةماعلا نوؤشلا ةرادإل هل

 نانو كادنم ما وهو هلل ءابشلالا رع بلحم ءاقحل نك رن يعينك نا حالا
 ىتح ًاروظحم ًارمأ ةمئاقلا ةطلسلا ةضراعم نع ينلعلا ريبعتلا حبصيو «هتاذ ٌدحب
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 ىلإ نيمتنملا نيدلا ءاملع مهأ اهنّيب يتلا ةديقعلل ًاعبت ةيدادبتسا وأ ةدساف تناك نإو

 كلذلو .يلخدملا عيبرو ينابلألا دمحمو زاب نب زيزعلا دبعو يعداولا ليقُمك رايتلا

 ٌريغ تاءادتعالا ىتح وأ تاضافتنالاو تاماصتعالاو تارهاظتلا عيمج تّربتعأ

 «نوفورعملا ةيفلسلا ءامعز يصوي .تيوصتلا يف ةكراشملا لاح اهلاح «ةيعرش

 نيلؤخملا مه مهسفنأ نوربتعيو ربصلاب «نينطاوملا» كلذ نوعّدي نيذلا وأ
 .ميوقلا قيرطلا عابّتا وحن مههيجوتل نييسايسلا ةداقلل ةيّرس حئاصن ميدقتب طقف

 فصت نأ درجمب ةطلسلل ىئاقلتلا ءالولا ةيرظنل اذه سفنلا ةنينأمط قطنم سّسؤي

 مهنإ لاقُي نمم يفلسلا رايتلا هوجو زربأ داقتنا باب سأ رّسفيو :ةيمالسإلاب اهسفن
 ملاعلا يف 2011ماع ةيروثلا تاجاجتحالا تعلدنا امدنع اميسال نييسايس اوسيل

 ةيوُهلا ديكأتل ةحناس ةصرف سوعبل ةنيدم يف ةيباختنالا تالمحلا لّكشتو .يبرعلا

 بازحألا دناست ثيح «بالطلا نع نيلثمم باختنا دنع اميس ال «ةينيدلاو ةيسايسلا

 ةسامح دادزتو .ةردان ةيئانثتسا تايناكمإ نوكلتمي نمم نيحشرملا فلتخم ةينطولا

 رودتف ءاهتعطاقمل ةيفل سلا ىلإ نيمتنملا بالطلا ةوعد عم ةيباختنالا تالسمحلا

 يتلاو «ةيطارقميدلا ةيعجرمو تاباختنالا ةيعورشمك عيضاوم لوانتت يتلا تارظانملا

 نم نييفلسلا نيب ةيباختنا تارظانم ءارجإ حيتت امك ءاهيف ةذتاسألاو ةيلكلا بطقتست

 ءاوس مهنيهارب اومدقيل ءىرخأ ةهج نم ةيسايسلا ةكراشملا راصنأو ةيبزحلاو ةهج

 رمتؤملا بزح ىلإ نيمتنم وأ «نييكارتشالا مأ نيملسملا ناوخإلا نم نيبرقم اوناكأ

 ماعلا يف ليقأو حلاص هللادبع يلع قباسلا سيئرلا هسسأ يذلاو ةطلسلاب كسمملا

 ةسفانملا نم ًاّوج ًارهاظ ةحلاصتملا ريغ عاضوألا لوح باطقتسالا اذه قلخ .2

 يف صخش لك بعلي .نهارلا تقولا ىتح يقيقح لكشب عضولا قلزني نأ نود نم

 «مهعم ةعيطق ثادحإ لواحيو «نيرخآلا نع زّيمتيو هرود رغصملا طيحملا اذه
 ةيتوصلا تاليجستلاب ريكذتلا دعاسيو .ةكرتشم تايعجرمو ِمّيِق لوح عّمجتلا وأ

 ىيحيو يعيدولا لبقمك نميلا يف ةيفلسلا خياشم رابك اهيقلي يتلا ةينيدلا سوردلل
 نازوفلا حلاصو يلخدملا عيبرك ةيدوعسلا خويش وأ ؛مامإلا دمحمو يروجحلا

 ةجيتن تنرتنإلا ةكبشب لاصتالا رذعتي امنيبو ؛ةطلسلا اهمدقت يتلا ججحلا يف

 تامولعملا ىلع لوصحلا بالطلا عيطتسي ةيرقلا يف ءابرهكلاو تازيهجتلا بايغ

 نيتبتكملا ىدحإ نم اييسن ةديهز راعسأب عابُب يتلا ةطرشألاو فحصلا رخآ ءارشو

 «ةيئانلا ءايحألا دحأ يف ناعقتو «نيتيفلسلاب نافصوت نيتللاو «ةنيدملا يف نيتريغصلا
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 خلي ةيباختنالا تالمحلا ءانثأ .ةيّلكلا نع تارتموليك ةسمخلا براقي ام دعبي يذلاو

 نع ريبعتلا تارظانملا ىلع نيعلطملا نم بناجألا نيثحابلاو راوزلا ىلع بالطلا
 تحبصأ .ةدشاح تاعمجت مامأ تالاحلا فلتخم يف حلاصملا سايق وأ ءمهترظن

 ةباترلا رسكلو غارفلا تاقوأ ءاضقل ةليسوو ةيهيفرت ةدام ًاضيأ ةيباختنالا ةلمحلا

 ىلإ ىدأ يذلاو «2011ماعلا يف يروثلا كارحلا عالدنا لبق .ةيساردلا ةنسلل ةقفارملا

 نأ دكؤي ةّيلكلا يف رمتؤملا بزحل يلحملا لوؤسملا ناك .حلاص سيئرلا ةرداغم

 كش نود نم هيف غلابملا مقرلا اذه رهظُيو «هبزح ءاول تحت اووضنا بالطلا فصن

 بالطلا نم ددع ربتعي ًابئاص مأ ًاتطاخ كلذ ناكأ ءاوسو ؛ةيبوسحملا قطنم ةنميه
 لكشب ةساردلا ةعباتمل يرورض طرش ةطلسلاب كسمملا بزحلا ىلإ ءامتنالا نأ

 نإف رغصألا قطانملا ىوتسم ىلعو .ةماعلا فئاظولل لمتحم نييعت يألو دّيج
 ةردقلا ًاجيردت فزنتسي نييفلسلا بالطلاو رمتؤملا بزح ءاضعأ نيب باطقتسالا
 «نميلا يف نيملسملا ناوخإلا لّثمي يذلا حالصإلا بزح ىلإ بالطلا مض ىلع

 ةيسايسلا ةيوُهلا ليدب لظي ةجيتنلابو .حلاص ةموكح ةضراعمل يساسألا ليكشتلاو

 .ةيلكلا هلثمت يذلا رغصملا ملاعلا يف ًاصقان أرمأ ةينيدلا

 بالطلاب ةصاخ تاميسقتو تافيصوت

 تالمحلا جيجض ةرتف جراخ ةددعتم قرطب ةيلكلا يف بالطلا باطقتسا ىّلجتي

 ةرطيسلا ةرئاد نمض تاهجاوملا ىقبتو ءًاضعب مهضعب نوفرعي عيمجلاف «ةيباختنالا

 بونج يفف «نّيعم يلحم قايس يف جراخملا نم ًاريثك دجي نأ دحاو لكل نكمي

 يف ناّكسلا دجو ؛حاجنلا وحن يلاصفنالا كارحلا عفد متي ناك ثيح .ًاقباس نميلا
 هديحوت ةيلمع ترهظأ نأ ذنم جراخلا نم ةيتآلا ةيهاركلل ًاديسجت «يبونجلا» رطشلا

 ىلإ ةراشإلا ردجت ىرخأ ةهج نمو ؛(2هدودح 1990 ماعلا يف يلامشلا نميلا عم

 «ناكسلا عابرأ ةثالث مضي يذلا «لّوألاف .ةلصفنم ةيخيرات تاراسم يبونجلا نميلاو يلامشلا نميلا فرع دقل 200
 .1967 ةنس ىتح يناطيربلا بادتنالل عضخ ندع هتمصاعو يناثلا ايف يبرغلا رامعتسالا ةيلمع نم اجن دق
 يبرعلا ملاعلا يف يكارتشا ماظن لوأ دلو ةيراسي تاكرح هتضاخ يذلا لالقتسالا لجأ نم حافكلل ةجيتنكو

 يجول ويديإلاو يداصتقالا كابنالا طغض تحت مت يذلا نينميلا ديحوت خيرات «1990 ةنس ىتح !مئاق لظ

 ةدحولا راصنأ نيب «1994 ماعلا يف ةفطاخ برح تبشن «تامادص نود نم ةدحولا مل .يبونجلا نميلل
 .لاهشلا نم رمعتسم هنأب روعش قباسلا يبونجلا نميلا يف ًايردت داسو .نييبونجلا نيلاصفنالاو
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 يتلا نبأ ةظفاحم يف اهعرفلو ةدعاقلل نيلاوملا نيحلسملا نييمالسإلا راشتنا نأ

 يفو .فنعلا نم ديزمل نانعلا قلطي ال رتموليك ةئم ةفاسم سوعبل ةيرق نع دعبت
 بونجلا انه دصقنو ءاهتاذ تاركسعملل متنم هنأ دحاو لك ربتعُي فاطملا ةياهن
 قوف ومست تايعجرم لوح ةدقعم ةقيرطب تايوُهلا ًاشنتو ؛قالخألا وأ ءبابشلاو
 يف ؛هيف رهدزتل ًاناكم ةعماجلل صاخلا قايسلا يف دجت يتلا ةفيدرلا ةيفلسلا ةفاقثلا

 حيتي لزهلا عاونأ ىتشبو ءيش لك مغر .ةيلكلا راوسأ زواجتت امدنع راهنت اهنأ نيح
 امع انهربيلو ءامهضعب نع ازيمتيل ةصرفلا «نيركسعملا» الكل لدابتملا فيصوتلا
 ةعومجم لقن ربع هناكلتمي دق يهاكف سح نم ىتح لبال «ةقالخ ةردق نم هناكلتمي
 بقل نييفاسلا ىلع نورخآلا قلطأ دقف ,ةحضاولا عجارملا وأ «ةيطمنلا روصلا نم

 مهموصخ نويفلسلا رّيعُي مهبناج نم .ةباعدلا ليبس ىلع «ًايباهرإ» لب ال (ةيحل وبأ)

 نأ نودقتعي يذلا ءًاقباس نميلا بونجل يكارتشالا ثرإلاب وأ ءتاقلل مهلوانتب

 .هوزواجت دق نمزلا

 بالط ةينامث لك نكسيف .ةيلكلا يف لصاحلا باطقتسالاب ًاضيأ ناكملا طبتريو

 يتلا مونلا فرغ يفو .ةينيدلا تاهجوتلاو ةيفارغجلا روذجللل ًاعبت ةعزوم فرغ يف
 باب نم برقلاب يضرع لكشب ًايبشخ ًاحول وأ ًادعقم نوعضي نوُيفلسلا اهنطقي
 امك ًامامت ًاجراخ مهلاعن اوعلخي نأ عيمجلا ىلع اوضرفيلو ناكملا لصفل لوخدلا
 بعلم روي فرغلا يوحي يذلا ءانبلل يلخادلا ءانفلا طسو .دجسملا يف لصحي
 تاءامتنالا عيمج عضي يندب طاشن ةسراممل ةصرف ةلواطلا ةرك ةلواطو ةرئاطلا ةرك

 .ابناج فيصوتلا رهاظمو

 ةريهظلا دعب ام ةرتف نم ءادتبا بالطلا نيب عساو لكشب تاقلا كالهتسا رشتني

 تاقبطلا فلتخم نم نيينميلا مظعم اهلوانتيو ةوشنلا بّبست ةتبن يهو «ءءاسملا ىتحو
 ةرورض اهنأ اهلوانتي نم ىري امنيبو .ةيفارغجلا ةحاسملا دادتما ىلعو «ةيعامتجالا

 تقولا كلذ ذنمو ؛نويفلسلا اهمّرحي ءسوردلا ةعجارمل وأ .حيحص لكشب ملعتلل
 ةليدب تاطاشن اودجيل ةيعامتجا تاقالع ةماقإل ةسيئرلا ةقيرطلا نع نويفلسلا دعتبا
 هؤانب مت يذلا ءدجسملا ىلإ باهذلاو ةينيدلا بطخلا ىلإ عامتسالاو ةعلاطملاك مهل

 ةينيد دهاعم يف بيردت تاسلج ةماقإ وأ «ةلحرب مايقلا وأ ءمهنكسم نم ةبرقم ىلع

 :تاقلا ةتبن ةلأسم لوح رودت يتلا زييمتلا ةبعل يلاتلا دهشملا رهظُي .ةقطنملا جراخ

 بالطلا نم ددع عّمجت برغملا ةالص ناذأ توص عّمسُي ناك نيحو ءاسم تاذف
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 نابنشلا نم نانثا رضح اهدنع ؛ثيدحلا فارطأ بذاجتلو تاقلا لوانتل مهتفرغ يف

 تقو هنإ ءانب ايه» :الاقو ءدجسملا ىلإ امهعم باهذلل مهتوعدب اوماقو نييفلسلا

 :تاقلا داوعأب نوحولي مهو ةيرخسبو يعامج لكشب نورخآلا باجأف ؛«ةالصلا

 ةقيرطلا هذهب ةينالع ةالصلا ضرف ةعاضإ راعلا نم .«ةنيزختلا تقو هنإ انل ةبسدلابلا

 فعض ىلع رشابم ريغ دركو «جاعزنالاو قيضلا نم ءيش دوجو ىلإ كلذ ٌدرم نكل
 نيدلا ءاملع دحأ ىوتف خسن ةداعإب نييفلسلا دحأ ماق «هئالمز ىدل ةيفاقثلا ةسرامملا

 اهدعومو رجفلا ةالص نوتٌوفي نم نأ حرشت هريرس قوف ةفرغلا ناردج دحأ ىلع

 لدي «رافكلا نم اونوكي نأ نود نم نيرخأتم نوماني مهنأل ًاحابص ةسماخلا ىلاوح

 :ًالئاق دّكؤي وهو «رفكلا ةباثمب اذه مهفرصت
 ببسب وأ ؛تاقلا ببسب مهتاولص نوكرتيو انترايزب نوموقي نمل هّجوم صنلا اذه
 رفكلل تاجرد ةدع كانه [...] .نوئطخم مهنأ نوفرعيس اذه نوأرقي امدنع .مهلسك

 وأ ةلملا نع جورخلا ديرت نكت مل نإو ىتح رفكت كلعجي نأ ناطيشلل نكميو
 !رفاكب تسل تنأ ةلاحلا هذه يفو «نيدلا

 نم ّىيحوتسُم وهو «بيعالألا نم ضعب ىلع يوطني دق اذهك يقالخأ باطخ
 معدو دييأت ىقلي هنأ امك ؛(ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا» ةيمالسإلا ةدعاقلا

 رخؤي نمب ذاتسألا أزهتسأ نآرقلا ريسفت سورد دحأ يفف «ةيلكلا يف ةذتاسألا نم ددع

 امنيب ءاسم ةنماثلا يف هتقو نيحي يذلا ءاشعلا ىلصن اذامل» :نولءاستيو «ةالصلا تقو
 -  :هبالطل ذاتسألا لوقيو .«؟هتاجرد ىلعأ يف تاقلا رثأ نوكي

 نم تاقلا جِرخُي نأ هيلع ,تاقلا لوانتي ناك نإو ىتح هتالص يّدؤي نأ ناسنإلا ىلع

 ءوضولل اهنم ٌسمخ «ةعاس عبر نم رثكأ قرغتست ال ةالصلاف ًابناج هعضي نأو همف
 يعّدي نأ يلصي ال نمل فيكف «نيدلا دامع يه ةالصلا [...] .ةالصلل اهنم رشعو

 .؟نيملسملا نم هنأب

 هضرعي ام لكو زافلتلا ميرحتب اوماق تاقلا ينينأمطلا رايتلا ويفاس مّرحامكو

 ءاضقل ىرخأ ةليسو وهو «ناسنإلاب ههيبشتو هللا ىلع ةيرشبلا تافصلا علخ نم

 ىلإ يضفي ام اذهو «نميلا يف ةيعامتجالا تاقالعلل ةيلكيه عضتو «غارفلا تاقوأ

 باللطلا امهداتري ناذللا نافصقملا لعجي يعماجلا مرحلا لخاد .ةفرغلا ميسقت
 هذه نمو يناكملا ميسقتلا اذه نم نوباصلاو مالقألاو رتافدلا ءارشلو ءادغلا لوانتل

 يف نيماعل سرد باش لوألا فصقملا ةرادإب موقي نمف ءًاسوملم ًارمأ تاءامتنالا
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 رتموليك ةئمتس دعُب ىلع عقاولا ثيدحلا راد ىعدُي ام وأ ءنميلا يف يفلس دهعم مهأ

 يف ةديقعلا مارتحا ىلع ظافحلل هعسوب ام لك باشلا اذه لذبي ءسوعبل ةيرق نم

 موقيو «بالطلا نم ددعل كش نود نم ةيعجرم دسجي هنأ امك «هريدي يذلا ناكملا
 راطإ نمض تسسأتو تاونسل ريبك لكشب ترشتتنا يتلا ةضوملل لقانك هرودب
 زافلت هيفو ««ًاررحت» رثكأ وهف ىناثلا فصقملا امأ «ةددحملا ريياعملا نم ةعومجم
 ءًايرصم وأ ًايكيرمأ ًامليف وأ مدق ةرك ةارابم ءابرهكلا رفوت لاح يفو ءاسملا يف ثبي
 مداريتسا متي يذلا جاجدلاو زرألا نم ًاقبط ةريهظلا يف فصقملا اذه مدقي امك
 ًةلالح نويفلسلا اهربتعي ال يتلا «ةيسنرفلا ةجاجدلا" هنع لاقي امك وأ «ًادمجم

 لدجلل ةدام ماعطلا ىتح تاب نيحلا كلذ ذنمو . ةركفلا كلت معدت ىوتف بجومب

 نإو ىتح ةّيلحم ىرخأب ةدروتسملا ةجاجدلا ًانايحأ نويفلسلا لدبتسيف فالتخالاو
 ميرحت عمو هراضخلا نم عاونأب وأ «نوتلا نم ةبلعب وأ ءًاعافترا رثكأ اهرعس ناك
 ءامتنالل ًاسوملمو ًايوق ًازمر «ةيسنرفلا ةجاجدلا» ضفر دَّسجي زافلتلاو تاقلا

 يعامتجا جامدإ لماع ىتحو لبال «زيمتلل ةقيرط تحبصأ دقف .ةيفلسلل يلحملا
 يذلا مهركسعم رايتخاب نوموقي تاسرامملا هذه لالخ نم مهف . .بالطلا همرتحي

 يتسبب لاحم ىف ةيئاقلا نإ يسيل: نرلاب موتك زمر لكسب نإ راح

 لثمي ال هيلإ باهذلل دجسملا رايتخا نأ ئجافملا نم ودبي دق «لباقملا يفو .ًايبسن
 مرض نومرتلملا ثالبطلا بعذر مهلربم نكت سيار ةيلكلا يف قالتخا ل كاف

 ةالص يف امأ .ةيبزحلا ىلع عجسشي هنأب مهنم ضعب مهتيو «برقألا دجسملا ىلإ
 ربكأ وهو .يدابعلا دجسم ىلإ نويعماجلا ةذتاسألاو بالطلا بهذيف «ةعمجلا
 مت يذلا لاملا لضفب 2004ماعلا يف َيُِب دقو «ةيلكلا نع دعبأ هنكل ًاعاستا رثكأو
 ميسقتلا نأ نم مغرلابو .عفايلا ةقطنم ىلإ مهلصأ دوعي نيذلا نييدوعسلا نم هعمج
 بيرق مهضعبو ءاوس دح ىلع ةذتاسألاو بالطلا ىلإ ةبسنلاب ةيلكلا يف لدابتملا

 لقأ مهو ءابوك - انافاه يف وأ ءوكسوم يف هليهأت مت دقو .يكارتشالا بزحلا نم
 مهنأ نويفلسلا ىريو .نييمالسإلا عاونأ فلتخم هاجت مهفطاعتب ه هابتسشالل ةضرع

 يمسرلا ريغ راكتحالا نم ءيشب نوعتمتي دي مهنأبو «ةيعامج تاولص ميظنتب نوقثي

 مهنم دحاو لك نّكمتي ثيحب رايعم خاسرإ ىلع نورداق مهنأبو «ةاجنلا ةعلسل
 زواجت ىلإ ًالوصو ةيمويلا ةايحلا عم ةيوست داجيإ نم ةالصلا وأ ةبطخلا ءاهتنا دنع
 .هفقومل ةرهاظلا تافالخلا
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 فّيكتلاو ةعيطقلا

 لثمتي صاخ طيحم يف ةئشانلا ةفيدرلا ةيفل سلا ةفاقثلا هذه لصف نكميال

 ىلع لصاحلا قزجتلابو «ةوسقب ينيدلا لماعلا ةدوعب لثمتي ّمعأ قايسم نع ةيلكلاب
 بونج لاح اهلاح عفاي ةقطنم يف يكارتشالا ماظنلا طوقس ىدأ .لايجألا ىوتسم

 ةئميه نأ نم مغرلاب ةوقب ينيدلا لماعلا ةدوع ىلإ تاينيعستلا ةرتف لالخ ًاقباس نميلا
 ربع ةيفاقثلا ةيِوهلا رقهقت ىلع عجش دق كاذنآ ندع ةنيدم يف ةيكارتشالا ةموكحلا

 نم ناك نكل «ريرحلا ةشمقألا عنم وأ «لاثملا ليبس ىلع ةينيدلا تاكلتمملا ميمأت

 بُضنلا لوهأ دقف ؛حيحصتلل يغبني امب ةرصاعملا ةملسألا ةدوع موقت نأ ضرتفملا
 تاينيتسلا ةرتف لالخ ترج يتلا تاباصعلا برح ءادهشل ًاديلخت ماقملا يراكذتلا

 يعداولا لبقم طبري .حيرضلا كلذ لباقم دجسم نآلا َينُبو يناطيربلا رامعتسالا دض

 ةكرحلا هاجت لعفلا ةدرب هرايت روطت ًاينمض ةينميلا ةكرحلا ىلع ةيصولا هوجولا دحأ

 ىلإ اهب ماق يتلا هتلحر نع ةلجسم ةرضاحم هئاقلإ دنع اهاور ةصق يف ةيكارتش شالا

 ةرايزب ماق نأ دعبف (2001 ماعلا يف يعداولا َيّقُص دقو تاينيتسلا فصتنم عفاي ةقطنم

 دكأت ةيطارقميدلاو ةسايسلاو ةيسكراملا ئواسم نع ناكسلا ىلإ ثدحتو ةقطنملا

 نم ىودجاال» :هلاولاقو يبزح رايت يأل نومتني ال نابشب كانه ىقتلا دق يعداولا نأ

 .«!اهفرعن نحنف ةيعويشلا نع انيلإ ثّدحتلا

 دسجتتو «لايجألا نيب توافتلا نم ةلاح تأشن ةيكارتشالا ةبرجتلل ةجيتنو

 يتلا ةريبكلا ةصرفلا لباقمف .ةينيدلا ةسرامملل لماش لازعنا ةيلمع يف ةيكارتسشالا

 ةيريغلا عم ةضراعتملا وأ «ةيسايسلاو ةينيدلا تاكرحلا عيمج تربتعا زافلتلا اهمّدقي

 كلاممو ةيدوعسلا وحن عفايلا ةقطنم نم ةرجهلا قفدت راسحنا وأ «دايدزا نع ةمجانلاو

 ىتح «ةصاخلا ةينيدلا اهتيوش «حالصإل وأ غوص ىلع ةرداق اهسفن ىرخألا جيلخلا

 اذه يف ةيفلسلا تلكشت دقل .ةيلكلا يف ديدش باطقتسا ثودح يف كلذ بّبست نإو

 «ةعيطقلا ةيجاودزا ربع نيملسملا نم لوألا ليعرلا ثرإ لثمت اهنأ يعّدتو قايسلا

 ««ةصيخرلا» تاسرامملا نعو لب بسحو دئاسلا مالسإلا نع اهسفن رّيمت ال يهف

 ةيروهمجلل يكارتشالا ماظنلا لظ يف اوأشن نيذلا ءابآلا اهب موقي يتلا ةيضّرَعلا وأ

 فعض ببسي .1990 ماعلا ىتح بونجلا يف ةمئاق تّلظ يتلا «ةيطارقميدلا ةيبعشلا

 مدع يف عفاي ةقطنم نمض ليهأتلل دهعم بايغو ةيلحملا ةيفلسلا قاطن ةلكيه
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 ةيفلسلا ىلإ مامضنالا ودبي كلذلو «هعابتا بالطلا يعّدي يتلا بهذملا ةغاستسا

 ضعب ٌرقتسا نإو ىتحف ««ةماهلا ريغ تاسرامملا» ضعب ىلع رصتقيو ءايمسر ارمأ

 مهنم ةيبلاغلا ىدل نوكي نلف «رخآ دهعم يأ يف وأ جاد يف ةذتاسألاو بالطلا

 يف عفاي ةرايز ءانثأ ٌدِعَأ ليجست يف كلذلو «ةيفلسلا نع ةحضاو ريغ ةيؤر ىوس
 امنيبف .روضحلا اهحرط يتلا ةلئسألا نم قيضلاب يعداولا لبقم رعش 1997 ماعلا

 ناكس نم نورضاحلا أدب ةيتوهالو ةينيد عيضاوم لوح روحمتت ةلئسأ عقوتي ناك
 يفلسلا ركسعملا نم دارفأ نيب ةيلخادلا تابذاجتلا وأ ءتاموصخلا نع هلاؤسب عفاي

 .ةهافتلا نم ًائيش هيف ىأر ام اذهو «تايموقلا دّدعتملا

 فصعي يذلا لدجلاو تاشاقنلا نم ريثكب مهفغش نم مغرلابو ءكلذل

 دكؤملا نم .ةقطنملا ىوتسم ىلع طروتلا مجح بالطلا رّدقي مل يفلسلا ركسعملاب

 «ةيلخادلا تاقاقشنالا لوانتت يتلا لامعألا وأ ةطرشألا نولدابتيو نوعمتسي مهنأ

 نودقتنيو مهل ةيعجرم «ةيفلسلا ةيدوعسلا وأ ةينميلا تايصخشلا رابك نم نوذختيو
 ىلعو .ًايبسن أرمأ بهذملا اذه ميلاعت ذيفنت لظي نكل «نييفوصلاو نيملسملا ناوخإلا

 بطخلا يف ةدراولا يهاونلاو رماوألا ىلع مهتاسرامم رصحنت ال يدرفلا ىوتسملا

 نم جردنت لب «ينيدلا يسايسلا رايتلا اذه تايصخش زربأ تاباتك ىلع وأ «ةينيدلا

 «ةيلحملا تاناهرلا عمو صنلا عم ملقأتلاب ًانايحأ ةيعاو ريغ نوكت دق ةبغر لالصخ

 باش لمعي «لاثملا ليبس ىلعف .ةيرظنلا بلصت عم تاسرامملا ةنورم ىشامتتو

 نم مغرلاب زافلتلا ةدهاشمب ِهِلَلَم ىلع يضقيو «ةيلكلا نمض هترسأ نم ًاديعب يفلس
 نأ نم مغرلابو ءضقانتلا اذه مامأو «هيلإ يمتني يذلا بهذملا بسحب عونمم هنأ

 ضعبو مدقلا ةرك تايرابم ىوس» دهاشي ال هنكل ةفلاخم هباكتراب فرتعي باشلا اذه

 .«!ةيكيرمألا نشكألا مالفألا

 ةرظن ةيفلسلا ىلإ رظني جراخلا نأ ىلع ةرشابم ريغ ةداهش ىرخأ ةصق مدقتو
 ءاقباس يلاعلا ميلعتلا ريزو .حوار باهولادبع ةرايز ةيلكلا تلبقتسا دقف «ةيباس
 بالطلاو ةذئتاسألا نم لك ىلإ ةبسنلاب ردان ثدح وهو «ندع ةعماج سيئر هقفارو

 صقنو «مهمون فرغ اهنم يناعت يتلا ةيرزملا ةلاحلل مهفيض هابتنا تفل اودارأ نيذلا

 .يئاسيعلا مساق رمع نسيحُملا لبق نم ةحونمملا ةدعاسملا عفد رخأتو ؛لئاسولا

 يبلاطلا عمتجملا نع ةيباجيإ ةروص ميدقت عيمجلا ىلإ ةبسنلاب مهملا نم ناك دقو
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 ناك امئيبو «ةرايزلا موي يفو .ةريبك ةميلو تّرَّضُح امك «يعماجلا مرحلا َفّظُت دقف

 موقي ةعماجلا سيئر ناكو ةداعلا امك ةمئاق ةيسيردتلا ةيلمعلا نوكت نأ ضرتفملا نم

 ةمهملا تايصخشلا نم ضعبو ةيلكلا ديمع هقفاريو «ةيساردلا تاعاقلا ىلع ةلوجب

 ادب نكل «ةيمالسإلا ةعيرشلا سرد رّضحي ةثلاثلا ةنسلا نم ًابلاط اودجو «ةقطنملا يف

 اهب موقت يتلا ةرايزلا بيسب هباتنا يذلا كابترالاو لجخلل ةجيتنو «ضاعتمالا هيلع
 .هيذخف ىلع ىلدتت يتلا ةيفوكلاب هيقاس ةيطغتب ماق سوعبل ةيلكل كلتك ةيصخش

 بلاطلا كلذ نكي مل «هيلإ يمتني يذلا يفلسلا بهذملاو مءالتيامبو ًايموي
 انظو هطقف قاسلا فصن يطغي يذلا ريصقلا زّوعملا يدتري ناك لب لاطنبلا يدتري

 كولسلا اذه رتس لواح راوزلا ىدل ئيس عابطنا كرت ىلع ةردقلا ليصفتلا اذهل نأ هنم

 لالخ نم هراهظإ درُي ملو ًابيعُم هؤامتنا ادب دقل .ًايعيبط ودبيل ءابتخالاو فلتخملا

 نأ هذه لعفلا ةدرل نكمي هئالمز نم ددعلو هيلإ ةبسنلاب ؛هسابلل ةفلتخملا ةمسلا هذه

 ريغ ًارمأ لظي ةيفلسلا سارغنا نأ فيك فشكت نأو «مداقلا يفانتلاو فيكتلا كرادنت

 كل ل ا

 .ًابلاغ كلذب نوفصوي امك ديدهتلا ردصم مه نييفلسلا عيمج

 00 00000030312زدزذ د زذز دة

 ' غنيرغلاو كنابلاو نييييهلاك «ةيكيرمألاو ةيبوروألا تاعمتجملا يف رهظت يتلا
 عمتجملا ىوتسم ىلع ةمالعك يأ «ةفيدر تافاقث وأ ءًاطامنأ اهرابتعاب نبيطوقلاو

 نكمي ةيسايس ةفيظوب ةيفلسلا موقت الف ءاهكولسل ًافّيكت ثِدحُت نأ اهنكميو «ليجلاو
 «لئالدلا ةمءالم لالخ نم ةفيدرلا ةيفل سلا ةفاقثلا ٌرمتو «ّيِهَدَب لكشب اهديدحت

 يضفت يتلا ةصاخلا غارفلا تاقوأو ««تافرصتلا رغصأ» ىتحو «سابللاو ةيحللاك

 تاحلطصم لوانت ىلإ ةدوعلل نكل .عمتجملا ةيقبل يزمرلا ضفرلاو ةعيطقلا ىلإ
 ةراتف «تاينيعبسلا ةياهن يف ترهظ يتلا ةفيدرلا كذاب ةفاقث صوصخب جيدبيه كيد

 ماظنلا ديدهتب» دّسجتت اروطو «يتاذ لكشب يفتنتو ««ةيئاذع ريغو ةكحضم» يه

 .«ماعلا

 نيمرجمك نوربتعُي نيذلا نييفلسلا نع ةدئاسلا ةروصلا نع هذهك ةبراقم انّدِعَبت

 فّيكتلا رّسفيو «ةيملاعلا ةيباهرإلا تاكبشلاو تاعامجلاب ًاقيثو ًاطابترا نوطبتري
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 نأ قايسلا بسحب ىرخألا تافرصتلاو سابللاب ةقّلعتملا تامسلل ملقأتلا ةداعإو

 نع دعبلا لك ديعب وتكوبموتو تيورتيدو زولوتك ندم يف ةيفلسلا هلمحت يذلا ىنعملا
 .ضايرلا وأ سوعبل يف هلمحت يذلا ىنعملا

 م0101 801 ةذك 012 5 ديزملا ةفرعمل

 ةمسعمأ 81201]80712/, ىه]هرثكر١ 1+ 12727. 17 هب1510110:10/ 1571 ه4

 ءانوتمبك !0هياتؤ, !طسوا (0هاسمطتم الملح ىدتات عود, آمه08عق/ااعاا

 المرا

 1ممصعمأو 8ان10 43" ءا !هاددصتعل 5811111, « ]ع5 531265 ه1 الغ 0تعال هان...

 12 هملعمتمدكأمرد مطقلعتم اهدغ در 07م ةوننعع رغب ةنال عك, هك 10, 2003, م.

.123-12 

 رموع [1ءاعج 2110115 عهمفال 011, 8ءعمرببا»ع هنت اع 17: طهءهدد هز ]هاء

 ونا, 0طتعمعم انما عوتاوب طمعدو, اعدم, 988.
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 آمهل1عق, 1979.
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 انماث

 ١1 ىنعم نم ةملكلا هلمحخام لكب لجر»

 ةيسنوتلا ةصفق ةنيدم يف ةدرمتم ةأرما ؛ةميلح

 لالع نيمأ

 :ةيلاتلا ةلمجلا ىلع ًايفرح ٌلدي وهف ًاضقانتم ريبعتلا اذه ودبي «مُهيلع ةلاجر»
 لاجرلا نم رثكأ ةلوجر تافص اهيدل» ديدحتلاب وأ ؛«لاجرلا نم ةلوجر رثكأ اهنإ»
 فرشلاو ةعاجشلاب فصتي نم لكل لاّجر ةملك ةيسنوتلا ةجهللاب لاقُيو ««مهسفنأ

 ةصاخ (ةرّكذم# مّيِق ىلع لدي يذلاو ةميلح ىلع ريبعتلا اذه قبطني نإ امو ؛ةهازنلاو

 ةنيدم نم ةعاجش ةباش ةميلحو .ًاجودزم ًاريبعت ودبي ىتح قوثوملا لجرلاب قلعتت
 دعُب ىلع عقتو «ناكسلا فالآ تائم اهنطقي ةقطنمل ةمصاع يهو «ةصفق ىعدت ةيبعش

 .سنوت يبرغ بونج ًارتموليك 0
 ةعومجم تماق امدنع 2008 ماعلا عيبر تايسسمأ ىدحإ يف ةميلح تيقتلا

 ءاسملا كلذ يف نورهاظتملا ناك ؛ةصفق ةنيدم طسو ةيعرش ريغ ةقيرطب عمجتلاب
 ةدع نم ةقطنملا تّزه دقف .رواجملا نداعملا مجنم دّرمت ءامعز فيقوت ىلع نوُّجتحي

 لامعلا راث دقف .يلع نب سيئرلا مكح نمز يف ليثم اهل قبسي مل ٍدّرمت ةكرح عيباسأ
 براقألا فيظوت تارارق دض لمعلا نم نيلطاعلا نم ةقطنملا بابشو نولضانملاو

 ةورثلل ًاسيئر ًاردصم لّكمت ىتلاو «(©56) تافسوفلل ةصفق ةكرش ىف تايبوسحملاو
 ةقطنملا يف مجانم ةينامث يف رمثتست يتلا ةيموكحلا ةسسؤملا هذه تببست .دالبلا يف

 صرف نم ليلقلا ليلقلا نّمؤت تحبصأ دقف «ءايتسالا نم ريثكلاب قلطلا ءاوهلا يف
 دقو ةديج ةيمالعإ ةيطغت ىلع رهشأ ةتسل رمتسا يذلا كارحلا اذه ظظحي ملو .لمعلا

 عم تاهجاوملا تدهش ؛تاجاجتحالا نم ديدجلا مويلا كلذ يف .ةيشحوب كاذنآ َعِم
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 تناكو هآنايلغ ةيوناثلا بالط بكاوم تدهش دقو .ةيديعصت ةكرح ماظنلا ظفح تاوق

 نيجيرخ نم نيسّرمتملا نيلضانملا ةعومجم تناك امنيحو «ءاسملا يف .ةعقوتم ريغ
 داحتالا نم وأ ءيسنوتلا يلامعلا يعويشلا بزحلا نم نيلضانمو لمعلا نم نيلطاعو

 فرعُي امك وأ «ةباقثلل يّلحملا ٌرقملا نم ةبرقم ىلع نوأيهتي نييسنوتلا ةبلطلل ماعلا
 .جراخلا يف نيرهاظتملا نم ليلق ددع لظ «(17617' لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالاب)
 نم تلأس .دادبتسالا ماظن هعنمي ام ةهجاوم ىلع ربكأ ٌةردق نود شحُي نيذلا ىدلف

 عم تاكابتشالا يف نيكراشملا لاجرلا تارشع طسوتت يتلا ةديحولا ةاتفلا كلت نوكت

 يلاكيدارلا راسيلا ىلإ نومتني نمم مهدحأ باجأ ؛ةشهدلا ّيلع تدب دقو ؛ةطرشلا

 .«مهيلع ةلاّجر ؛ةميلح» اهنإ باجعإب

 «ناك صخش يأل ناعذإلاب نيمزلم انسل»

 يتلا ةميلح نع ريدقتب طالتخالا ردني ثيح .هئاسنو يحلا لاجر مظعم ثّدحت
 ال ةأرما اهنأ رمألا يف ام لك «ةلطبك اهيلإ ٌرَظنُيو نيثالثلاو ةسماخلا رمعلا نم غلبت

 ةرود عابتا لبق ةيوناثلا ىتح ةسردملا تداترا .اهمارتحا ىلع ناسنإلا ربجتو ةيلابم

 ةميلح تلمع .اهلوق دح ىلع «ءيشب اهنم دفتست مل» يتلاو ةبتاكلا ةلآلا ىلع ملعتلل

 يضقت ام يف لمع الب سلجت تناك ًانايحأو ؛ةسبلألل رجتم يف ةعئابك تارم ةدعل

 .«دالوألا» يه مهوعدت امك وأ ّيحلا ةيْبِص عم ءاسملاو رهظلا دعب ةرتف يف ًاريبكاتقو

 ناكملاو يهاقملا يف ثيدحلل ىرخألا ءايحألا ىلإ ةميلح بهذت غارفلا تاقوأ يف

 رعشألا :ةميلح لوقت .ةبصقلا جرب فلخ عقت يتلا ةفرشلا وه اهيلإ ةبسنلاب لّضفملا
 بارش كانه ةميلح تستحا .«ئداهلا حيرملا وجلا بحأو راجشألا نيب انه نامألاب

 ينأت ًانايحأ لئالقلا ةوسنلا ىدحإ اهنإ ؛ليللا يف ًارخأتم تقولا ناك نإو ىتح نوميللا

 لضفأ كلذف .«تاونس رشعلا يذ يخأ نبا باحطصاب موقأ وأ يعم تاقيدصلا ىدحإ

 .«ًاحوضو رثكأ رومألا لعجيو ةلئاعلا ىلإ ةبسنلاب

 يسنوتلا بابشلا اهلوانتي يتلا ثيداحألا رودت «يهاقملا يف مأ يحلا يف ناكأ ءاوس

 نكل .ةدحتملا تايالولا وأ ابوروأ ىلإ رفسلا يف ةبغرلاو ةشيعملا ءالغو ةلاطبلا لوح

 ءاردزالاو شيمهتلا لوح ثيداحألا تزّكرت تاجاجتحالا ةرتف ءانثأو ةصفق يف

 .راوحلا رّدصتت ةميلح تناك دقو «يلع نب ماظن لظ يف ةقطنملا امههجاوت نيذللا

 نأ انيلع» ««ةمواقملا نم ًائيش يدبن نأ انيلعا :لاتقلا يف كراشت يهو لوقت تناك
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 لب ال ءكلذك نكت مل نإو ىتح ةضراعملا يف ةلتاقم ةئيه ةميلحل .«لاتقلا يف ٌرمتسن

 :مهنع لوقتف «نيضراعملل ةدقتنم ودبتو

 «ةحضاو رومألا نوكت نأ بحأو يميلعت عباتأ مل انأ ...تقولا لاوط نوثّدحتي مهنإ

 نيمزلم انسلو ءلداعو حضاو اذهف نيزجتحملا نيلضانملا ريرحتل رهاظتن امدنعو
 .ناك صخنش يأل ناعذإلاب

 ؛يباقن وأ لضانم اهترسأ نم دحأ دجوي الو ءبزح يأ ىلإ ةميلح بستتت ال

 تكراش ةرهاظت ءانثأ ةسردملا يف 1991 ماع يجاجتحالا لمعلا يف اهتربخ تأشن

 ثّدحتت تناك دقف .ةميعز ىلإ ةميلح تلّؤحت اهدنع .ىلوألا جيلخلا برح نايإ اهيف

 .هتنبا تازواجت نع حرشيل ةي ةيضوفملا ىلإ هباهذ دعب «كاذنيح اهدلاو ىفتخا فيك رّثأتب

 ًايَمأ ناك دقل» ءابلطتم ًاصخش نكي ملو دعاقتلا ةرازو يف ًامدختسم لمعي اهدلاو ناك

 نكمي نكل «ًاعونق ناك ءرخفلا نم عون ةباثمب ناك هتمص نكل «ةسايسلا نم ًاديعب لظو

 نأ ةميلح تعاطتسا ةيساقلا بألا ةرظن فلخو .«بضغلا نم ًائيش هينيع يف حملت نأ
 :اضرلا نيعب اهدّرمت ىري اهدلاو نأ فرعت

 دعب ةسردملا نم يئاهن لكشب يلقن مت نأ دعب لزنملا ىلإ موي تاذ تعجر امدنع

 «ةدشب ينبرضي نأ يدلاو نم رظتنأ تنك امنيبو «ةراجحلاب ذفاونلا جاجز ترسك نأ

 ذختت ملف يّمأ امأ :«يتنبا اي كسفن ىلإ يهبتنا» :يل لاقو يفتك ىلع هدي عضو

 ملو ةفئاخ تناك دقل لزنملا يف لظأل تقولا ةليط ينقحالت تّلظو هتاذ فقوملا

 .اياضقلا هذهب طرخنأ اذامل كردت نكت

 «لوقعملا قاطن نمض ءاقبلا»و «فولأملا زواجت» نيب

 اهتاباطخ مجسنت الف «فولأملا دودح ىّطختي هجوك لاجرلا طسو ةميلح ودبت
 بنج ىلإ ًابنج ةأرملا فقتاالو . ةصفق ةنيدم ءاسنل ةظفاحملا ةعيبطلا عم اهفقاومو

 .لاحلا ةعيبطب ةلق هو ًاسموم تناك اذإ الإ اذهك ّيح يف رخأتم تقو يف لاجرلا عم

 10 ا ا

 لامجلا ريياعم عم مجسني امب رهظتو جنغلاب فصتت يهف :«ةلجرتسم ةاتف» تسيل يه
 عضتو اهرعش فيفصتب ينتعتو جايكاملا عضت ام ابلاغو ءثانإلا دنع ةفورعملا
 ةيذحألاو زنيحلا نايحألا مظعم يف يدترت امك «قاوطألاو رواسألا سبلتو طارقألا

 ناتللا رئاجسلا اتبلع رثؤت ملو .«ضكرلا ءانثأ رثكأ ةيلمعا اهنإ اهنع لوقتو :ةحطسملا
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 ًاررحتم ًاعباط ذختت يتلا رئاجسلا هذهو ءاهتوص ةّدحو ءاقن ىلع مويلا لاوط امهنخدت
 نكل ًاريثك ةميلح مّلكتت ال .كلذب رخافت يهو نخدت ال ةدّيجلا ةاتفلا نأ نع لاقي امم

 تناك نإ" :لأسُت نيح لاجرلا نيبو اهنيب سانلا طلخي نأ ديرت ال يهو عذال اهمالك

 :حوضوب لوقت «لجرك اهسفنب رعشت

 بلاغ نم ةعاجش رثكأ انأ ...انه نوكأ ال دق مل فرعأ ال نكل هرود لكلف ءال

 ريثكلا يلثم دجويو ةديحولا تسل يننكل .ةريغص تنك نأ ذنم كلذك انأو ...ءاسنلا

 .تايتفلا نم

 يف ةداعلاك ةميلح تكراش «2011-2010 ماعلا ءاتسش يف ةروثلا عالدنا دنع

 امك ءيحلا يف نايتفلا عم ءاسملا يف لّوجتلا رظح تّذدحتو ترهاظتو تاهجاوملا

 ظفتحت تلاز امو ء«صاصرلا بنّجتو ةراجحلا يمرب ةطرشلا دض لاتقلا يف تكراش

 تحبصأ ًائيشف ًائيشو «تاهجاوملا ءانثأ َمِلخ يذلا اهفتك ىلع كراعملا كلت راثآب

 تدارأ تقولا كلذ ذنمو . هنكست يذلا اهّيحل ةماعلا ةايحلا يف ةيزكرم ةيصخش ةميلح

 ىلإ تقولا كلذ ذنم تلّوحتو اهتبوطخ تنلعأف ؛«كلذ لكل ةياهن عضت» نأ ةميلح
 دّكؤت دّرمتلا ىف اهتارماغم يورت يهو نينحدا وأ اضرلاب رعشت تناك نإو .ةيلاثم ةاتف

 دقو ««اهبيطخب مامتهالاو ةتباث لمع ةصرف داجيإك» ةديدجلا تايلوؤسملا ىلع مويلا
 :ىثنأك اهسنج ىلإ ةدوعلا هوعدن نأ نكمي ام اهبيطخ نع اهثيدح دنع تظحال

 لمكأ «عمقلاو دادبتسالا مامأ ًادبأ خضري مل «ىنعم نم ةملكلل ام لكب لجر هنإ
 عزوملا] (500606) دينوس يف ينقتك لمعلل ةيولوألا ةمئاق ىلع وهو هتسارد

 ةفرغ يف ةديجلا ءايحألا دحأ يف نكسلاو جاوزلا اننكمي .[ةبذعلا هايملل يسيئرلا

 .لافطأ اهيدل سيلو ةلمرأ يهف يجوز تخأ لزنم يف ةشورفم

 ةيبوزع ببسب بابشلا ةياهن ةسيبح ةليوط ةرتف تثبل ام يتلا «ةميلح نأ ودبي
 ةيعمب اهجورخ نآلا دعب درت ؛نيدشارلا ملاع ىلإ لقتنت يهو «نيتديدم ةلاطبو

 وزعت مويلا يهو .ىَلو خيرات ىلإ ي يهاقملا يف ةليوطلا اهتارهس ءاضقو نايبصلا

 عم نكي ملف وه امأ .يضاملا ةحفص ّيط ىلإ اهنم ًايعس اهبيطخ ىلإ اهمازتلا

 ةيروثلا ةظحللا ءانثأ الو 2008 ماعل تاجاجتحالا ةكرح يف ًاطشان ًارصنع كلذ

 .ًءاسم «ىهقم ىف «ىظفل لاجس ءانثأ ثدح ةميلح هئاقل نأ رمألا يف ام لكو -

 ةشيع» تسيل كلذ عم اهنكل ؛عبطلا ةيوق ««ةودق» اهنأل ةعئار هرظن يف تناك
 .(يبص نسح وأ) «لجار
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 ؟جاجتحالل ةيوثنأ تايصخش ّيأ

 عضتو ءاهسنج عون عم ةقسّتم ةايح ةعباتمل «فافطصالا» ىلإ ةميلح تداع نإ

 ةريخألا ةيبرعلا تاضافتنإلا لوح تدّدرت يتلا ةيطمنلا روصلا ةدّرمتملا ةميلح ةريسم

 (ةقفارم دّرجم» اهنأ ىلع ة ةأرملا ىلإ رظنُي تالايخملا يف .رظنلا ةداعإو كشلا عضوم

 يبليام . ًاقينأ ًاحاشو يدرتت وأ رثعبم اهرعشو (اهتوخإ) لاجرلا فاتكأ ىلع لّمحُت

 لمعلا ىلوتيو ءلاتقلاب علطضي لجرلا :يسايسلا مازتلالا نع جودزملا رّوصتلا

 ةئداهلا «ةيبلطملا تاكرحلا ءانثأ يفتكتف ةأرملا امأ «ةيجيتارتسإلا تارارقلاو يلوجرلا

 دعبلا لك ديعبف ةميلح راسم امأو .ةيتسجولو ةيفطاع ةققارمك اهرودب «ةبخاصلا وأ

 قايس يف ةيداع ريغ ةاتف اهنأ نم مغرلابو . .درمتلا ةروص اهب عبطنت يتلا ةيتانثلا هذه نع

 طيحت يتلا نكامألا لالتحال ًاتاقوأو ًاقرط كانه نأ ةميلح دّكؤت «يعيبطلا ةصفق ةنيدم

 ريياعملا هذه شقانت نيح ةأرملا نأو «ةدماج تسيل ريياعملا نأو «سنجلا عونل ًاعبت انب

 اهل نكمي لب «ةميقلا صقنل وأ ءراكنتتسالل وأ ءاردزالل ةضرع نوكت نل اهقرخت وأ

 .نييقيقحلا باجعإلاو ريدقتلا ىلع ىظحت نأ سكعلا ىلع

 فورظل ةقيقدلا ةظحالملا نإف رهاظتلل جرخت ال .ةصفق ةنيدم يف ةأرملا تناك نئل

 مايقلا مهفب حمست 2011و 2008 نيماعلا يف تعلدنا يتلا تاجاجتتحالا ءانثأ مازتلالا

 ءاوس «2008 ماعلا يف ةميلحك تاّجتحملا ءاسنلا ترفنتسا امدتعف ءءاسنلا دشحب
 ' هتورذ فنعلا غلب نماضتلل نيتأ ءاسن مأ «نيلقتعم نيلضانم تاجوز مأ تاهمأ ّنسكأ

 ءانثأ لاثملا ليبس ىلع كلذ ثدح دقو .ةمدقتم لحارم ىلإ تاجاجتحالا تلصوو

 ةنيدم يف 2008 ويلوي /زومت 27 يف تمّْلظُي دقو «نيلقتعملا ريرحتل ةيئاسن ةرهاظت
 عباط تارهاظتلا تذختا دقو .ةصفق ةنيدم برغ ةعقاولاو «نداعملاب ةئيلملا فيدرلا

 .هب مايقلا لاجرلا داتعأ امب رخفب ءاسنلا تماق اهنيحو «ةطرشلا عم ةهجاوملا

 ةيمهأ هب تمزتلا ام ةدم ةهجل ةيئانثتسالا ةميلح ةريسم نهربت ةياهنلا يسفو

 ؛تاجاجتحالا نع رهظت يتلا ةروصلا نم ًاديعب ىراوتت : ام ًابلاغ يتلا ةأرملا ةكراشم

 عم حلاصتلا يف ًاثيدح اهتبغرو تاجاجتحالا يف ةليوطلا اهتربخ لالخ نم ريشت د امك

 لمعلا يف اهطارخنا ىلعو جاجتحالاب نوموقي نم تايعجرم ةنورم ىلع اهسنج عون
 لك ىلإ ةبسنلاب ٌلسم ىتح وأ «عتمم هنأ عم ةظهاب ٍنامثأ ميدقت بّلطتي يذلا يلاضنلا

 .لجرلاو ةأرملا نم
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 اعسات

 دعب نع نوعحجشم

 نيطسلف يف ديردم لايرو ةنولشرب يقيرف وب

 اقسلا رهابأ

 ظاظتكاو مالعألاو تاحيصلاو ريمازملا اهؤلمت «هللا مار ةنيدم يف ةيورك ةيسمأ

 مهنم ضعبلاف ؛نيعجشملاب قيضت يتلا يهاقملا يف ةقالمع تاشاش تبنت ,روهمجلا

 ؛مهيلإ ةبسنلاب لّضفملا قيرفلا صيمق نودتري ةيبلاغلاو .ههجو ىلع مسر دقو ىتأ

 ديردم لاير) نيينابسإلا نيقيرفلا نيب لب نيينيطسلف نيقيرف نيب ةهجاوم تسسيل يه
 ناقيرفلا اهب يقتلي ةرم لك يف نيط سلف ضرأ ةيلافتحالا رهاظملا ٌمعت .(ةنولشربو
 دشح ىلع ةيملاعلا مدقلا ةرك ةردق ريسفت نكمي فيك «كلذلو ؛تناك ةلوطب يأ يف

 تسرُد نإو ؟اهدوجو ناكمل الو ةيدنألا هذه ةيوُهل نومتني ال نيذلا نيعجشملا

 رهاظملا لالخ نم زومرلاب ريبعتلاو روهمجلا كيرحت ىلع ةيدنألا هذه ةردق» ةسارد

 اذامبف ءىرخأ تاقايس يف نيالرتسيل شتيفودول عامتجالا ملاع لوقي امك ««ةيعامجلا

 لواحي ؟رامعتسالل ضرعتي يذلا ينيطسلفلا عمتجملا يف ةنّياعملا ةرهاظلا هذه زيمتت

 ؟بعالملا- يهاقملا» يف رهظي يذلاو ««دعُب نع عيجشتلا» بابسأ مهف لصفلا اذه

 لبال ءاضيأ ةيسايسلاو ةيضايرلا تانهارملاب متهي امك «ةزغو ةيبرغلا ةفضلا نم لك يف
 .ةيجولويديإلا ىتحو

 ةئراط ةرهاظ

 ايجولوبورتنألا ملاع لوقي امك «ةلماش ةيعامتجا ةرهاظ» ٌقحب مدقلا ةرك ربتعُت
 ىلع عباتملا ضحت اهنأ امك «ريهامجلا ةئبعتل ةزاتمم ةليسو يهف ء«سوم ليسرام
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 عارصلا حبصأ دقل .ةعلس ىلإ ةضايرلا ليوحتو دهشملا ليودت نم قايس يف ةسامحلا
 نم لوألا دقعلا لالخ ؛لايرلا»و "'اشرابلا» نيب اينابسإ دودح زواجتيل امن يذلا
 نيقيرفلا نيذه عمجت يتلا تايرابملا ىلع قّلطُيو .رظنلل ًاتفال ًارمأ ةديدجلا ةيفلألا

 يف ىتح هسفن ضرفيو ةينابسولا ةغللا يف دوجوم حلطصم وهو .؛وكيسالكلا مسا
 وأ «ءاكرشلا وأ نوعباتملا اهرظتني يتلا تاءاقللا مهأ دحأ لّثمت اهنأ امك «ةيبرعلا ةغللا
 ايقيرفأو ,يبرعلا ملاعلاو ابوروأ ءاحنأ عيمج يف« سويسوس» ةينابسإلاب نوبّقلي امك

 ىنبتي ملاعلا ىوتسم ىلع ةسامحلا هذه ةيطغتلو . ىربكلا ءارحصلا بونج ةعقاولا

 لايح ةسايس تايسنجلا فلتخم نم نيبعاللا نم اددع ناّمضي ناذللا ناقيرفلا ناذه

 «جراخلا يف نيعجشملا طباور ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإب "سويسسوسلا» ءالؤه

 اهروضح زيزعت ىلإ ةفاضإ «ةريغصلا بيردتلا زكارم ليومتو بيردت تارتف ميظنتو
 نم ريثكلا ىلإ ةبسنلاب يضارتفالا ملاعلا اذه رّوطت دقل .تنرتنإلا ةكبش ىلع يوقلا

 ةيناكم ةحسف ىلإ لوحتيل عراستم لكشب بابشلا اميسالو «نيينيطسلفلا نيعجشملا
 يف ديعبلا مهقيرفب» مهفغش نع اورّبعي نأ اهلالخ نم نيعجشملا ءالؤهل نكمي
 ءارآلل مهتانودم لالخ نمو .كوبسيفو رتيوت ربع اولدابتي نأ مهل نكمي امك ؛«ةفاسملا

 يراجتلا عقوملا نم نوينيطسلفلا نوعجشملا لّضفيف «تاعئاشلاو تامولعملاو

 يف يلحم قاطن ىلع ترشتنا ىرخأ عقاوم مضت امنيب ءصاخ لكشب ؟ةروك ١ يبرعلا
 ىلإ اشرب) كوبسيف ةحفصك تامولعملاو روصلا نم ًاريبك ًاددع سلبانو ةزغ نم لك

 .(دبألا

 يف ماع لكشبو «ينيطسلفلا عمتجملا يف ًاّصاخ ّىدص (دعب نع عيجشتلا» يقل

 ماع نيرشعو ةعبرأ رمعلا نم غلبي دومحم ىعدي باسث لوقي . يبرعلا نطولا لك

 :هللا مار ةنيدم نع تارتموليك ةعضب دعب ىلع ةعقاولا «تيز ريب ةعماج يف بلاط وهو

 نأو يبوروأ مدق ةرك قيرفاشرابلا نأ حيحص ءعجشأ ال نمو عجسشأ نم ًاديج فرعأ انأ

 ةرك ةدهاشمب طقف متهأ يننكل كلذ كردأ لاملا نم ريثكلا نوبسكي صاخشألا ءالؤه

 ؟ةينيطسلفلا مدقلا ةرك دهاشت ال اذامل كلذك رمألا نأ املاط -

 مهنإ «ةرهم اوسيل نوبعاللا ءانه «اهل ةميق الو» نيطسلف يف مدق ةرك دجوت ال -
 عم ةلكشمب رعشأ الو ًاريثك يدالب بحأ «ىوتسملا كلذ مهيدل سيلو ءيش ال

 نأ بجي .نيعراب اوسيل نيينيطسلفلا نيبعاللا نأ يه رمألا ةقيقح نكل «نييبوروألا
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 يف ةارابملا روضح ةعورب نراقُي ال زافلتلا تاشاش ىلع تايرابملا ثب نأ فرتعن

 .ًاًذج ةريغص انبعالمف انه امأ «بعلملا

 لّوحتو ؛مدق ةرك بعلم ىلإ هنيعب ًاقيرف ًةحارص عجشت يتلا يهاقملا لوحتتو
 ةيعامتجالا نكامألاو سدقلا اهيف امب ةينيطسلفلا ندملا مسرتو .ثدح ىلإ ةارابم لك

 «نيقيرفلا نيذه نيب ةسفانملل ةيندم ةيفارغج ةحاسم ىنابسإلا وكيسالكلل ةصصخملا

 نم ددعف «ىرخأ تاماسقناو اياضق ةيوركلا ةيفارغجلا ةحاسسملا فلخ رهظت نكلو
 يتلاو ةقانأ رثكألا يهاقملا امأ ءروكذلا ىوس اهداتري ال ةيديلقتلاو ةيبعشلا يهاقملا

 .نيدستجالا الك نم اهتنابز ةارابملا ثيءانسم لبقسستو ةيلوصكلا تابورسفملا مدقت
 اهنم ضعبلا عضو يهاقملا يف «ةركلا بعالم» ةدايزو باطقتسالا يدافت فدهبو

 .نئابزلا نم نكمم ددع ربكأ بذجل نيسفانتملا نيقيرفلل تاراعش ةهجاولا ىلع
 تاونق ةعباتم ةيناكمإ اهنئابزل مدقت يتلا يهاقملا ىلإ ةبسنلاب ةمهم ةيداملا ةسفانملاو
 .©ةرفشملا ةضايرلا

 هب ناهتسُي ال يذلا يلحملا داصتقالا دفرب يهاقملا هذه موقت كلذ ىلإ ةفاضإو

 ددع لبق نم مّدْخَتستلو ةيلحم ةيئاعد ةماعد حبصتل وكيسسالكلا تايرابم تروطتو

 نأ مهل نكمي نيقيرفلا نيذه موجن لالخ نم هنأ نوكردي نمم نيلواقملا نم ريبك
 متي امنيبو .ثبلا لقن قوقح نوفلاخي مهنأ نم مغرلاب روهمجلا ةماع هابتنا اوعرتسي
 نيقيرفلا نيذهب باجعإلا دتشي مدقلا ةرك ةلوطب زرحأ يذلا ينيطسلفلا قيرفلا لهاجت
 هكردن ام اذهو ءابوروأ ىوتسم ىلع ةلطبلا ةيدنألا ةيقبب دودحم لكشب وأ «نيينابسإلا
 شييجت وأ مالحألا مسر ىلع ةرداق ةيلحملا ةيدنألا دعت ملف .دومحم عمسن امدنع

 فالتخا رسفيو .ءوجللا تاميخم وأ ىرقلا وأ ءايحألا ىوتسم ىلع اَّلِإ روهمجلا
 ةيمالعإلا ةعباتملا مجحو ةيملاعلاو ةيلحملا تايرابملا نيب يضايرلا ىوتسملا

 نكل «لايرلاو اشرابلا يدان نم لك هسرامي يذلا رحسلا اذه ةلطبلا ةيبرغلا ةيدنألل

 ىتلا ةيناثلا ةضافتنالا ءانثأف .ينيطسلفلا قايسلا ىف رخآ ريسفت سرامملا رحسلا اذهل

 ةرتفلا كلت تلزع دقف ءظوحلم لكشب ةرهاظلا هذه تدب 2000 ماعلا يف تعلدنا
 يذلا بابشلا نم ًاريبك امسق يليئارسإلا عمقلاو فنعلا ةريتو دعاصتب تمسنا يتلا

 نوجسلا يف هعضوو هلاقتعا متي مل نإ اذه «ةليوط تارتفل لوجتلا رظح هيلع ضرف

 .120 ص «باتكلا اذه يق اوفتوب نارولو ةرامع ظوفحم ملقب ةرشاعلا ةلاقملا رظنأ
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 بابشلا هجتا ءًارذعتم ًارمأ مدقلا ةرك يرود ةلوطب قالطنا ناك نيح يفو ؛ةيليئارسإلا

 لئاسو ريوطت متو «ةيبوروألا تايرابملا ةعياتم وحن ءتقولا لتقل ,ينيطسلفلا
 تبعل دقو .كارتشا عفد بّلطتتو تايرابملا ثبت يتلا تاونقلا ريف شت ىلع فافتلإلا

 كلت يف عساو لكشب ترشتنا يتلاو صوصخلا هجو ىلع ةيرطقلا ةريزجلا ةانق
 نيقيرفلا نيذه ةيريهامج يف ًايزكرم رود اهيقّلعم ناعملو اهجمارب لالخ نم ةرتفلا
 يسنوت وهو «يلاوشلا ماصع اهقّلعم مجن عطس دقو «يبرعلا ملاعلاو نيطسلف يف
 «ةرثؤم تادرفم لجس نم همدختسي ام لالخ نم ةعساو ةيريهامجب ىظحو ةيسنجلا

 ةفاضإو ؛«ةيلودلا تاقالعلا» وأ يبرعلا خيراتلا نع ثيدحلاب هتادارطتسا ىلإ ةفاضإ
 ةيسايسلاو ةكحضملا تادرفملا لعجت «ةيكيسالكلا ةيبرعلا ةغللا عامسب ةعتملا» ىلإ

 مركأ لوقي امك «مدقلا ةرك ربع رفاسي ءرملا نم» ريهشلا قّلعملا كلذ اهمدختسي يتلا
 فراشم ىلع عقاولا نوزلجلا ميخم نم وهو «رمعلا نم نيرشعلاو ةثلاثلا غلبي يذلا
 نايملاعلا ناقيرفلا ناذه ناك لالتحالا لباقمو برحلا ةرتف لالخ ؛هللا مار ةنيدم
 مغرلابو كلذل «ةيسايسلا تاشاقنلا ىتح هريفوت ىلع ردقت دعت مل اسفنتم نامّدقي

 نم نييضايرلا ىلإ رظنُي عيمجلا هدقتتي يذلا يراجتلا ماظنلاو ةريثكلا بويعلا نم
 .ددج لاطبأ مهنأ ىلع ةيلاعلا تايوتسملا باحصأ

 ةيعامتجالا تاقالعلا ءانبل نكامأو تاقوأ

 ةيفلألل لوألا دقعلا نم يناثلا فصنلا لالخ ةضافتنالل ةيجيردتلا ةياهنلا عنمت مل

 ءامامت سكعلا ىلع لب .دعُي نع ةيوركلا ةعتملل ةصصخم تاقوأ راشتنا ةديدجلا

 ةلئاعلل ةصصخم تاقوأ ريفوت ىلإ يعسلا ىدأ نيينيطسلفلا نم ديدعلا ىلإ ةبسنلابف
 ةميق ءافضإ ىلإ فنعلا نم ماوعأ دعب «نزاوتلا ةداعإو ءاخرتسالل» وأ ةحارلا تاقوأل
 لكشب ىّأجتي يذلاو «ةنول شربو ديردم لاير يقيرف نيب مئاقلا عارصلا ىلع ةفاضم
 كلذ ةسّردم لمعتو نيرشعلاو ةنماثلا رمعلا نم غلبت يتلا ءايمل رّسفت «قيقر يضاير

 :لوقلاب

 دارفأ عيمج يتأي ؛مدقلا ةرك ةضايرل نوبحم يتاوخأو يتوخإ عيمجو ركبلا ةنبالا انأ

 يف يننكل ءىولح بلاق مهل رّضحأ انأو ءوكيسالكلا ةدهاشمل لزنملا ىلإ ةرسألا

 «طقف يتوخإ بولق ىلإ رورسلا لاخدإ دوأ لب ؛مدقلا ةركب ةمتهم ريغ رمألا عقاو
 مهنإ ؟يتفرغ يف ةارابملا ةدهاشمب ءادعس نونوكي نيح تاظحللا كلت بحأ

 اهنيح رعشن نحنو ةيلئاع تاظحل اهنإ ؛مهل اهتددعأ يتلا ىولحلا لوانتب نوموقي
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 تايسمألا كلت ميظنتب موقأ نيح ًانايحأ ةقامحلاب ترعش نإو ىتح ...نودحتم اننأب
 ةينيطسلفلا ةيضقلاب ًايسايس ةمزتلم انأف «يتلئاع داعسإل طقف كلذب موقأ يننكل
 .لالتحالا ةضهانمبو

 نع داعتبالا لاكشأ دحأ ىلع رمألا عقاو يف لدي مدقلا ةركب فغشلا اذه ناك نثل
 هذه دتشتو .(سّيستلا» نمو بازحألا نم ةيمانتملا ةيشخلا ًاضيأ رهظُي وهف سّيستلا

 دقو «يبزحلا نماضتلا لوح ةايحلا نم ريبك ءزج روحمتيل قباسلا نم رثكأ ةيشخلا
 ناك نإو «ةينيطسلفلا تادايقلا اهنم يناعت يتلا ةقيمعلا ةمزألا نم ةيشخلا هذه تمجن
 هجو ىلع سمي وهف «ينيطسلفلا عمتجملا حئارش فلتخم ىلع رّثؤي ضاعتمالا اذه
 نم ةمدصلا لظ يف أشن يذلاو «رمعلا نم نيثالثلا زواجتي مل يذلا ليجلا صوصخلا
 .«مالسلا تاضوافم»

 تاقالعلا ديطوت يف ةلهذم ةقيرطب مدسقلا ةرك مهاست قايسسلا اذه لظ يفو

 بابشلل حمست «ةيلافنرك» ًاتاقوأ تايرابملا ربتعُتو بابسشلا نم ريثكلل ةيعامتجالا

 زيا ةنابلا غلييو عئتلا رك قست ع لج وهو رقم لوقا: .ًاييسن ةلقتسم ةفاقث قلخب

 :ةيوناثلا ةلحرملا يف سرديو رمعلا نم

 كلذ ىلإ يئامتنا ىلع ةلالدلل اشرابلا حيتافم ةلامحو ةعبقو ًاصيمقو ًامَّلَع تيرتشا

 ةلطع موي يلاتلا مويلا نوكي ثيح سيمخلا مايأ تارهس يه ينينعي ام نكل «قيرفلا

 تقو يفو عوبسألا مايأ نمض ةارابملا ماَقُت نأ هركأ انأ ؛جورخلاب يتلئاع يل حمستو

 نم مغرلابو «ةارابملا ةعباتمل جورخلاب يل حمست ال يتلئاعف ءءاسملا نم رخأتم
 فقوتلا ىلع ىغبني هنإ يمأ يل تلاق ىرخأ ةهج نم ؛زافلتلا ىلع اهدهاشأ كلذ

 يفكي امب سردأ الو تقولا نم ريثكلا عّيضأ انأف مدقلا ةرك تايرابم ةدهاشم نع

 ريغ كلذ لك نكل ءزافلتلا ةشاش مامأ رّمستأ انأف ءتقولا رورم عم دادزي ينزو نأبو
 ىهامتي رمألا كلذ ءمدقلا ةرك تايرابم عباتي عيمجلا نأ ينمهي امف «يلإ ةبسنلاب مهم

 انيئاقح ىلع ىتح بتكنو رتيوتو كوبسيف ىلع يذهن انرص دقف ءفولأم وه ام عم
 اهعّجشن يتلا قرفلا ءامسأ ةيسردملا

 «ةدحاولا ةلئاعلا دارفأ نيب ءارآلا لدابت ىلع تايرابملا لقن عجشي كلذكو

 كلذ ينعي ال نكل اشرابلاب لايرلا عمجي حي يذلا يدحتلاب نوعتمتسي نابشلا نأ حيحصف

 اهتشع طبتري نيرشعلاو ةثاثلا رمعلا نم غلبت يتلا دهان ىلإ ةيسدناب «تاينفلا شيحهت
 :ىرخأ تامامتهاب اشرابلل
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 كلذل قشاعلا يخأ ببسب ةنولشرب قيرف ىلع ةنمدم تحبصأ ةدع تاونس ذنم

 ةلئاعلا دارفأ عيمج عم زافلتلا ةشاش مامأ عامتجالا دنع ةذاعت تاظحل اهنإ ؛قيرفلا

 ؛ةيلاتلا مايألا يف هنم ديرأ ام ىلع لصحأ نأ يننكميو يخأب يتقالع يّرقي اذهف

 مهتاقيدص ىلعو ةصاخلا نيبعاللا ةايح ىلع فرعتلا عتمملا نم هنأ ىلإ ةفاضإلاب

 عم ةفيطللا تانحاشملا نم عون ثدحي نأ نكمي امك «ةيعامتجالا مهتاقالع ىلعو

 .للملا ىلع ءاضقلل ةليسو يهو ديردم لاير يدان نعجشي يتاللا تاقيدصلا

 يف اهيلإ ةبسنلاب مدقلا ةرك ةعتم ىّلجتتف ًاماع نيرشعو ًادحاو غلبت يتلا ةبه امأ

 :«ءاوجألا» ةلأسم

 يئاقدصأ عم جرخأ لب «قالطإلا ىلع لزنملا يف مدقلا ةرك تايرابم دهاشأ ال

 رماستنو ةليجرنلا نخدن نحنو ةرهسلا يضمنو يهاقملا دحأ ىلإ تايتفلا اميسال

 ةحيرص نوكألو .ةداعس تاظحل َّيلِإ ةبسنلاب يهو .ينبجعت ءاوجألا هذهف «ىلستنو

 لاير قيرف رصتني نيح يرظن ةهجو نم ةداعسلاف مدقلا ةركب ًادبأ ثرتكأ ال انأ رثكأ

 رمألا نأب دقتعأ ,ديردم لاير يدان عجشأ اذامل فرعأ ال ىرخأ ةهج نمو ءديردم

 رمألا حبصأ دقل .تقولا ةليط قيرفلا اذه نع نثّدحتي يتاوللا يتاقيدص ريثأتب طبترم
 «ةعاّيف» يننأ ىلع لدي اذهو ءًافولأم ًارمأ كلذ حبصأ دقل ؛كلذب متهم عيمجلاو ةداع

 .وجلا جراخ تسلو

 ةيسايسلا تاطاقسإلاو لطبلاب هّبشتلا

 نيينابسإلا نيقيرفلا ةعباتمو ةيعامتجالا طباورلا ةيمنتب قّلعتملا دعبلا ىلإ ةفاضإ
 «هبشتلا نم ءيش دوجو ىلإ «دعُب نع عبجشتلا» يّدؤي ءامهنيب عمجت يتلا تاهجاوملاو
 ةيورك تايصخش دّسجتف ءينيطسلفلا عمتجملا يف لطبلا ةروص ميخضت ىلإ ةفاضإ

 .يداصتقالاو يعامتجالا نيديعصلا ىلع حاجنلا ودلانور ونايتسيركو يسيم لينويلك
 نم رشع ةعسانتلا غلبي لماع وهو «سارف لوقي .ةوقلاو ةلوجرلا يناعم ديسجت عم

 يف كراشيو «قيرفلا صيمق يدتريو «ديردم لاير قيرف تايرابم عيمج عباتيو «رمعلا

 :كوبسيف عقوم ىلع ةعومجم
 بحأ ؛مهداليم دايعأ يف يتوخإ ءانبأل (تريش يت) يدانلا ناصمق يدهأ ام ًابلاغ

 لواحأو ودلانور ونايتسيرك بحأ يننأ امك ءزّيمم قيرف هنأب دقتعأو ًاريثك نيبعاللا

 .يلطب هنإ .يضايرو ليمج وهف هب هّبشتلا
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 «ةينيطسلفلا ةيضقلا ءادهش وأ نيلضانملا لاطبألا لحم ىهامتلا اذه ّلحي ال نكل
 لخادلا ماسقناك ؛«مالسلا ةيلمع" ًاقباس امهوعدن انك ام ةطروو ةيسايسلا ةمزألا نأ الإ
 ال ارود تبعل يرامعتسالا فسعتلا ةواسقو داسفلاو ؛سامحو حتف نيب ينيطسلفلا

 ««كراعملا تاحاس» نم ًاديعب ليدب لطب داجيإ ءارو يعسلا اذه يف هلافغإ نكمي

 يف مهاسي ًالماع ةرهاظلا هذه لّكشتو «لطبلا تافص عيمجب عتمتي نكي مل نإو ىتح
 .يكالهتسالا عمتجملاب ةملوعلا جامدإ لالخ نم يعامتجا لوحت ثادحإ

 نيبعاللا تالاقتنا ةكرحو ءصاخلا ةيدنألا ملاعو تايرابملا جئاتن تحبصأ دقل

 يفو نكل ؛ةسايسلاب ثيدحلا ىلع ىغطت وأ سفانت «ةمئاد عيضاوم ةيكلف راعسأب

 «ةنولشربو ديردم لاير قاشع نيب دعب نع ثدحي يذلاو يزمرلا عارصلا اذه لباقم

 تايرابملا ولتت ام ًابلاغف ءيلحملا ىوتسملا ىلع هل ىنعم ال رخآ عارص يرجي

 ظفح تاوقو نيعجشملا لبق نم نيطسلف ىف ةسيئرلا تاحاسلا قلغُتو تارهاظت
 عارصلا يّدغيو ؛وكيسالكلا تايسمأ يف ةبعص ريسلا ةكرح تحبصأ كلذلو ؛ماظنلا
 بغش لامعأو كارع لوصح ىلإ تايرابملا يدؤت دقف .ىرخألا تافالخلا يضايرلا
 ءوجللا تاميخم بابشو ندملا ناكس نيب قّرفت يتلا ةسفانتملا تاعومجملا نيب
 ريغ مهنأبو «ةظاظفلاب نوفصتيو فنعلا سرامي نم لوأ مهنأ ىلع مهيلإ رظنُي نمم
 ةلمج ىلإ يضفت اهنكل دودحم قاطن ىلع تاكابتشالا ترصتقا نإو ىتح .نيبذهم
 2012 ماع نيعّجشملا دحأ ةايحب ىدوأ يذلا توملاك ؛ةيعامتجالا ثراوكلا نم
 .سلبان يف

 يفف ءامهدحأل مهعيجشت ريربتل نيهاربلا نم ريثكلا نيقيرفلا نيذه قاّشع قوسي
 ىدل ةيدسجلا ةردقلاو ؛يلاعلا ىوتسملا تاذ ةضايرلا نورّدقي مه ىلوألا ةبترملا

 نيبعال عم قيرف نمض لمعلاو بعللا ءانثأ اهنارهظي يتلا ةينفلا ةعاربلاو نيبعاللا

 عبرأل ةيبهذلا ةركلا ةزئاجب زئافلا يسيم لينويل ودبيو ءوكيسالكلا اذهل اورضحت
 ؛(مدقلا ةرك يف يرقبعك»!شرابلا قاشع نويع يف ملاعلا يف بعال لضفأك تارم

 ًارجأ ىضاقتي وهف ؛«ةيناسنإلا هتافص» ىلإ نوريثكلا ريشي ةينفلا هتاراهم ىلإ ةفاضإو
 نم رخآ عون نع نوثّدحتي نورخآ كانهو .«ءارقفلا ىلع هنم اًءزج عزوياو ًاّدج ًاعفترم

 ًايسايس ّىنعم نوحرطي مهف «ةسايسو ةيجولويديإ رثكأ ودبي دق قيرفلا اذه ىلإ ءامتنالا
 رمعلا نم نيرشعلاو ةعساتلا غلبي يذلا دمحمف .ةنولشرب قيرفل مهعيجشت رّربي
 تاطلسلا شيمهت يناعت ةقطنم يف «ءارقفللا قيرفاشرابلا نأ ربتعي ءًامدختسم لمعيو
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 ةنولشرب يعجشم نم ددعف ًاريثك رمألا كلذ مهي ال نكل .اينابسإ يف ةيزكرملا ةيكلملا
 قيرف طبترا نأ ذنمو ءاينولاتاك ميلقإ لاصفنال مهدييأت نع ريبعتك مهقيرفب نوطبتري

 نيعجشملا نم ريثكلا ىلإ ةبسنلاب ةنولشرب يدان تاب ةيزكرملا ةّيكلملا ةطلسلاب لايرلا

 ««نيمولظملا» ةيضق يف ةلداع «ةيضق» نع عفادي ًالضانم ًاقيرف ؛«نييراسيلا» اميسال
 يتلا ةيلايخلا مهروجأ نم مغرلا ىلع لاضن قافركاشرابلا يبعال نوسّمحتملا مّدقيو

 .اهنوضاقتي

 لثمتي قيرفلا اذه عيجشت ىلإ لايرلا يعّجشم عفدي رخآ رمأ كانه «لباقملا يف

 نيبعاللا نم ةعومجم مضي مهقيرف نأ ءيش لك لبق نوري مهف ةينتإلاو ةنايدلاب

 قايسسلا راطإ يف امأ .ةيقيرفألا ءارحصلا بونج نم نيمداقلا وأ برعلا نيملسملا
 ماق كلذل مهتامامتها روحم لكشياشرابلا راعشف «كلذ لكل ةميق الف ينيطسلفلا
 يف تمّمص يتلاو ةمتاقلا ءارمحلاو ءاقرزلا ناولألا تاذ مالعألا نم ددع ٌمّنصم
 نكل «ينولاتاكلا يدانلا راعش نمض دوجوملا بيلصلا ءاغلإب ليلخلا ةنيدم تاشرو

 زاربإ نولضفي نيذلا اشرابلا يعجشم داقتنا كلذ ىقال دقو «ةليحلا هذهل دحأ هبتني مل

 .هتالفاح يف وأ قيرفلا صيمق ىلع ةيلصألا ةراشلا

 !تاجردملا ىلع طيلاش داعلج

 لماعلا حاجن ينيطسلفلا عمتجملا ىلع يليئارسإلا رامعتسالا ةرطيس رّسفت

 .وكيسالكلا لالخ نم اهنوشيعي يتلا ةلاحلا رييغت يف لثمتملاو روهمجلا ةئبعتل عبارلا
 ديردم لاير يقيرف نيب ةسفانملا يفو غارفلا تاقوأ يف ىتح عارصلا نطوتسا دقف

 بعلم بلق يف يليئارسإلا ملعلل مهتدهاشم لوق يف ضعبلا ددرتي الو «ةنولشربو
 ودبت دقو ؛يكلملا يدانلا راصنأ اهيلع سلجي ىتلا تاجردملا ىلعو ديردم ةنيدم

 يف .تاعئاشلا نم ريثكلا راشتناب حمستو ةبلصتم قوقحلا طافسإ يف ةقيرطلا هذه
 قر ليومت يف اهناعبتي يتلا سويئوسلا ةسايس ربع ناقيرفلا ناذه مهاسي عقاولا

 مت نيتللا نيتسردملا رارغ ىلع «نيطسلف يف مدقلا ةرك ميلعتل ةينيطسسلف سرادمو
 ش .ةيمالعإ ةلمح ةبكاومب هللا مارو ةزغ نم لك يف امهحانتفا

 ىدل جاعزنالا روذب رثن ىلإ 2012 ربوتكأ /لوألا نيرشت يف طيلاش ةيضق تّدأ

 يذلا ءاقللا دعوم لبقف ءينيطسلفلا بابشلا ىدل صاخ لكشبو ءاشرابلا قاشع
 قيرف نأ هدافم ءابنألا تالاكو هتلقانت ربخ ثب مت مايأ ةرشعب كاذنآ نيقيرفلا عمجيس

117 



 رس يذلاو «طيلاش داعلج قباسلا يليئارسإلا يدنجلل ةوعد هيجوتب ماق دق ةنولشرب
 /لوألا نيرشت يف هريرحت متي نأ لبق سامح ةكرح دي ىلع تاونسس تسل ةزغ يف
 ربخلا اذه بّبست دقو .فرشلا ةصنم نملايرلا قيرف دض ةارابملا ةدهاشمل 2011 ربوتكأ

 مالعإلا لئاسو تراث .تنرتنإلا ةكبش ىلع قيرفلا يعجشم نيب تاشاقنلا نم ليسسب

 ىتلا ةيسايسلا بازحألا نيبو كوبسيف تاحفص ىلع ةيودم تارظانملا تحبصأو

 ةعطاقم ىلإ ةوعدلا تمتو «سامح ةكرح اهسأر ىلعو ةنولشرب قيرف ةردابمب تدّدن
 ةعطاقملا» ةنجل يأ (5125) سإ يد يب ةنجل لبق نم يمسر لكشب يوركلا ءاقللا
 .يندملا عمتجملا نم تايصخش مضت يتلاو ««.تابوقعلا ضرفو ليماسرلا بحسو
 يدنجلا نإ لاقو «طيلاش داعلج ةوعدب همايق ةنول شرب يدان ىفن موجهلا اذه مامأو

 ةوعدب اهتاذ ةبسانملا يف همايق يدانلا حضوأ دقو «ةارابملا روضح بلط نم وه قباسلا

 ليئارسإ تماق يذلاو «ةزغ عاطق يف دولوملا قسرس دومحم قباسلا مدقلا ةرك بعال

 بارضإ دعب 2012 ويلوي /زومت يف هحارس قالطإ متي نأ لبق تاونس ثالثل هلاقتعاب

 هروضحف «ةوعدلا ةيبلتل نويئيط سلفلا نولضانملا هيلع طغض دقو «ماعطلا نع ليوط

 ىلع «نيينيطسلفلا نيلقتعملا ةيضق» توص عامسإ يف مهاسيس مهضعب ىلإ ةبسنلاب
 ةكراشملا ريشتس سإ يد يب ةكرح اميسالو رخآ ضعب ىلإ ةبسنلابو «ةيلودلا ةحاسلا
 نع نلعأو يناثلا يأرلا قسرس دومحم راتخا ةياهنلا يفو «ةيليئارسإلا ةيجيتارتسإلل
 ىلعو «دالجلاو ةيحضلا نيبو رّمعتسملاو روعتسملا» نيب طيسولا رود ّبِعل هضفر

 ماظنو لالتحالا ىدل ًالقتعم تنك دقف انأ امأ برح نيجسس طيلاش ناك١ :هريبعت دح
 .«يلثم مه نمم نيجس 5800 نآلا كانهو «ناطيتسالا

 ينيطسلفلا عمتجملا يف ذ ليج هشيعي يذلا علولل داعبأ كانه «ةلصحملا يفو

 راطإ يف علولا اذه جردنا نإف : :(دعب نع١اشرابلاو لايرلا يقيرف يعجشم نم رصاعملا

 يذلا يكالهتسالا عمتجملل رهاظلا روطتلا يف ىتحو ةيفاقثلا ةنميهلاو ةملوعلا ةيلمع

 عم ةيبزحلا ةسايسلا نع داعتبالاو فنعلا نم قايس يف ةصاخ براجت دنع عّمجتي

 ًاديدجتو هتاسرامملاو ميقلا مساقت ىلع ًاعيجشتو ةينيطسلفلا دودحلا نع ديعب هنأ

 فغشلا اذه يّذغي لاتقلا ثاحاس نم ًاديعب ةقادصلاو نماضتلاو دضاعتلا تاقالعل

 ةلاحلا ءارج ددجلا نيكرتشملا لاطبألا نم نيرخآلاب هّبشتلل ةيصخشلا تالواحملا
 .ينيطسلفلا عمتجملا يف ةيلخادلا تاموصخلاو ةيناطيتسالا
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 ارشاع

 ؟ةيزابرإلاب وأ ةيبرعلا ةغللاب تاقيلعت
 يناجي زفلتم ثب نع نوثحبي ةركلا قاّشع

 اوفنوب نارولو ةرامع ظوفحم

 ةيبعشلا ةيلستلل ًازاتمم ًاردصم كش ىندأ نود نم يبرعلا ملاعلا يف مدقلا ةرك لثمت
 . وأ اهتدهاشمب نوفتكي لاجرلاو مدقلا ةرك نوبعلي لافطألاف ءروكذلا ىلإ ةبسنلاب

 .يّدحتلل ًاردصم زافلتلا ةشاش ربع تايرابملا ةعباتم تحبصأو ءاهتدهاشم نولواحي '

 نرقلا تاينيعست ىتح نادلبلا نم ريثك يف ةركلا قاّشع ىلإ ةبسنلاب مامتهالا ناك
 ةيبوروألا تاءاقللا وحن ًاجيردت لّوحتيل ةيلحملا تالوطبلا ىلع ٌبصني يضاملا

 كلامزلاو يلهألاك «ةريبكلا ةيبرعلا قرفلاب مامتهالا ذخأو «ةيلودلا تاسفانملاو

 ىتح صقانتي «رئازجلا يف لئابقلا ةبيبشو «سنوت يف يضايرلا يّجرتلاو «ةرهاقلا يف
 يف تثدح يتلا بغشلا لامعأ ىلإ يحوي امب ًافرطتم قرفلا هذه نم ضعب لظ نإو
 1 ْ ْ .2تاينينامثلا لالخ ةيبوروألا بعالملا

 ءاصقإلاب روعشلاو ثبلا ةداعإ قوقح

 ىلإ ةثلاثلا ةيفلألا نم لوألا دقعلا لالخ يبرعلا يعانصلا رمقلا قالطإ ىدأ

 مدقلا ةرك تالوطب مظعم لقن نع اهبجح مت يتلا ةعوفدملا تاونقلا نم ديدع ءوشن

 2011 رصم يف ةيروثلا ةيلمعلا يف ًامهم ًارود بعل ديشحتلا ىلع (سارتلألا) نيلاغملا ءالؤه ةردق نإ 0
 «ةديدجلا نيملسملا ناوخإلا ةطلسل ةضراعملا ةبرح سأر راصنألا ءالؤه لظو «كرابم طوقس بقع ماع
 اهيف لتق يتلا 2 رياربف/ طابش يف ديعس روب ثادحأ هتدسج ام رارغ ىلع .ديدش عمقل اوضرعتو
 بعلملا يقب «سفانم ٍدان راصنأ ديب «ةطرشلا ةالايمال نم ىأرم ىلع يلهألل ًارصانم نوعبسو ةعبرأ
 .ةيعامتجالا تاناقتحالا تارتوتللو «ةلودلا ةفيظو يف للخلل ًازمرو ًاسفنتم
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 .يلاطيإلاو يزيلكنإلاو ينابسإلا يرودلا ةلوطب صوصخلا هجو ىلعو «ةلضفملا
 ثداوحلا مهأل لقنلا ةداعإ قوقح نم ةيناجملا ةينطولا تاونقلا داعبتسا مت دقو

 تاونقلا نم ةعومجمو «ةيضايرلا ةريزجلا ةانق اهتمدقم يف يتأي ةيبرع تاونق ةحلصمل
 .85:و 180 لثم ؛ًايدوعس ةلّومملا

 تامولعملا رداصم يف نزاوت دوجو مدع يف يمالعإلا رمقلا قالطإ مهاس

 ةيوق ةسفانم دوجو ىلإ ىدأ امك «جيلخلا لود ةحلصمل ينويزفلتلا هيفرتلا تاقوأو

 ديزت تناك امك «ةسفانملا تاحاس مهأ ىدحإ ةضايرلا تناكو .لودلا كلت تاونق نيب

 ةيعامتجا ةسفانم دوجو ىلإ يدؤتل تايرابملا ددع دادزا املك يبعشلا شطعتلا نم

 ًةانق ةرشع تس ةيضايرلا ةريزجلا تاونق ددع غلبيف ءءاوس دح ىلع ةيفارغجو ةينتإو

 .ًةانق ةرشع ينامث اهيكرتشمل تروبس يبظ وأ تاونق ةكبش مّدقت امنيب «ةروجأم
 عم يبرعلا نطولا دودح يجيلخ لام سأرب يمالعإلا ليومتلا لاجم زواجتيو

 نيروهمجلل ةصّصخملا 8615 500:6 يهو اهب كارتشالا متي تاونق ثالثل ةريزجلا ءاشنإ

 .يكيرمألاو يسنرفلا

 كارتشا عفد بجوتست يتلا تاونقلا ةنميه نم جتانلا ءاصقإلاب روعشلا توافتيو

 «ةمهملا ةيوركلا ثداوحلا قبسيو ؛ةيلاملا ةرسألا دراوملو دلبلل ًاعبت يبرعلا ملاعلا يف

 تالوطبلا وأ «ةيبملوألا باعلألا ىتح وأ «ةيبوروألا ممألا سأكو ملاعلا سأكك

 ندرألاو رئازجلاو رصمك نادلب يف اميسال ةداحلا تاشاقنلا نم ليس ةيلحملا
 ريوطت رامعألاو حئارشلا فلتخم نم نوعجشملا عاطتسا لعف ّدركو ؛نميلاو ايروسو

 ةضايرلا تحبصأو «ةرصاعملا تاعمتجملا ةيكيمانيد نع تفشك ةديدج لئاسو

 نيب ةلادعلا مادعناب وأ :ةملوعلا نم قايس يف ةيوُهلا ءانبب قّلعتت لئاسم مامأ زافلتلاو

 .ةيعامتجالا تاقبطلا فلتخم

 «2002 ماع نابايلاو ةيبونجلا ايروك يف تيرجأ يتلا ملاعلا سأك ةلوطب لالخ

 «تايناكمإلا صقن ببسبو مدقلا ةرك تايرابم ثب قوقح ةيضق ترهظ امدنعو
 ىلع ةلوطبلا تايرابمو ةيلحملا ةيريتيرألا ةانقلا ةدهاشمل نوعّمجتي نوينميلا ذخأ

 ةينيرجتلا ةغللاب قيلعتلا مهف نم اونكمتي مل مهنألو ؛تايئاوهلل مهكالتما نم مغرلا
 ةعباتمب نولستي مهف .داعبتسالل ةيحض ةيبرعلاب نيقطانلا عوقو ءازإ بضغلاب اورعش
 نودهاشملا ملقأت دقو .نيطوشلا نيب ضرعُت يتلا ةيرولكلوفلا تاصقرلا وأ تانالعإلا
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 ةراشلا عطق ناك تنرتنإلا ىلع تايدتتملاو لومحملا فتاهلا روهظ لبقو .كلذ ىلع
 مهب عفدت يقروفأ سايسأ يريتيرإلا سيئرلا دّجيمت رابخأ ةرشنل ئجافملا زوهظلا وأ

 !ةيصوصخ وأ ةبارغ رثكأ ىرخأ تاونق نع ثحبلاو لئادبلا ةفرعم ىلإ

 يذلا ملاعلا سأك ءانثأ 2006 ماعلا يف تاونقلا ريفشت كف ةيلمع تحبصأ

 هذه ىلإ ةبسنلاب يرصحلا لقنلا قوقح تفلك دقو ءايتاسسؤم ًالمع ايناملأ يف مبقأ

 نويلَم ةئملا زواجتي ام ةيبرعلا لودلا ىلإ ةبسنلاب تالوطب نم اهالت امو ةخسنلا
 نيسحت عم 2002 ماعلا ةخسن ًاقباس تلقن يتلا 4853 تاونق ةقاب تلعف املثم «رالود

 لماك حلاص يدوعسلا لامعألا لجرل ةعومجملا هذه ةيكلم دوعتو ريغشتلا ةيلمع

 نم يبرعلا نطولا ءارقف عنمب ةيندرألا يأرلا ةيموي اهنمو «ةديدع فحص هتمهتا يذلا
 نطولا ةلجم هترجأ لوطم ءاقل لالخ هسفن نع عفاد دقو «ةلوطبلا تايرابم ةعباتم

 ةارابملا اهنمو ءًاناجم تاءاقللا ضعب ثب ىلع همزع ةياهنلا يف نلعأو .يبرعلا

 ةطلسلاب تعفد ةجرد ىلإ ةينعملا ةيبرعلا تاسسؤملا ىف ًاداح لدجلا ناك .ةيئاهنلا
 ةعماج نيد لاجر نم ددع ةوعد تمت 2006 ماعلا يفف «رمألاب مامتهالا ىلإ ةينيدلا
 ءادترا عنم رارق دعب اميف ديأ يذلا «يمويبلا يطعملا دبع مهنمو ةرهاقلا يف رهزألا

 ةهجو اومّدقي يكل ربنم ىلإ تلّوحت يتلا ةينويزفلتلا ج جماربلا ىلإ .اسنرف يف باقنلا

 تاونق ةقاب يف كارتش 1 ولا ع يا ا

 كاذنآ ةمئاقلا تاطلسلا نم ةبّرقم تناك يتلا ةينيدلا ةطلاسلا هذه عرشت ملو فلك

 كيزجأ يتلا ملاعلا سأك لبقو .ةقرسلاب هتهّبش يذلا فافتلالاب ةقلعتملا تاسرامملا

 خلني ةريزجلا ةانهل لقلا توتو الآف نسيب ةداعإب ءلماك علا ماق2010 ماعلا يف

 ىلع كلذ دهشيل مالعإلا لئاسو تاريدقت بسحب رالود تارايلم ةثالث ىلإ لصو
 .تاونس ةدع دعب ثبلا ةداعإ قوقح مّخضت

 فافتلالا قرط

 فافتلالا قرط ترشتتا ءًايتاسسؤم ًاعباط داعبتسالاو نامرحلا ذختا نأ دعب

 دعب يضارتفا عمتجمو يفخ داصتقا ةدالو كلذب حيتتل بابشلا طاسوأ نيب اميسال

 ىلإ ىضرلا نيعب رظنت يتلا يهو نّلعُم ريغ لكشب اهاضر ةيموكحلا تاطلسلا ءادبإ

 ةرك ةردق نع كلذب نيلفاغ ةسايسلا مهلامهإو ؛ىرخأ رومأب ًايرهاظ بابشلا مامتها
 ماعلا يف تاموكحلا نم ددع لحدت !ًايسايس اهدشحو ريهامجلا ةئبعت ىلع مدقلا
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 ثدح املثم ملاعلا سأك تايرابم ةعباتم ةيناكمإ نم ىندألا دحلا نامضل 6

 تماق امك «:ةسيئرلا ندملا يف ةقالمع تاشاش بصنب كلملا رمأ ثيح ندرألا يف

 «ديربلا بتاكم يف اهعيبب تماقو 477 ةقاب نم عفدلا ةقبسم تاقاطب نيمأتب ةموكحلا

 ةيفاضإ ةراشإ ةصاخلا تاكرشلا همّدقت يذلا هيفرتلا تاقوأل يمانتملا رحسلا ناك نكل

 مالعإلا عضو هاجت فّرصتت نأ تناك ةقيرط يأب لواحت تناك يتلا ةلودلا لشف ىلع

 .«ةبعللا جراخ» ةلوهسب هب تمّكحت املاطل يذلا يموكحلا

 ةيناجمو لب ةفلك لقأ لئادب ةيبرعلا نادلبلا يف تمن «يدرفلا ىوتسملا ىلعو

 مدختسُت ةروطتم تاينقت وأ تنرتنإلا ةكبسش ربع تايرابملا ةعباتم نم نكمتلل ًاضيأ
 مهضعب ىلإ ةبسنلاب ؛ىرخأ ًاليح وأ ةفيزم تاقاطب ةطساوب تاونقلا ةراشإ ريفشت كفل

 ةنميه ةمواقم لاكشأ نم ًالكش لثمتو لب بسحو ةعورشم تاسرامملا هذه تسيل .

 رثأتست تناك يتلا ةيسنرفلا تاونقلا فيلوت ةينقت ةليح ترفاوت برغملا يفو .قوسلا
 مهيلع نكي ملف ةيليئارسإلا دودحلا نم ةبرقم ىلع نوشيعي نم امأ ءثبلا قوقحب

 ىتحو ؟؛ةيليئارسإلا تاونقلا ىلع تايرابملا ةدهاشمل يئاوهلا هيجوت ةداعإ ىوس
 بختتملا قاشع نم ريثكلا ىلع ةضورفملا ةليسولا ةيرتيرألا ةانقلا تلظ 2012 ماعلا

 .بختتملا كلذ تايرابم ًاناّجم لقنت يتلا ةديحولا ةانقلا تناك دقف «يزيلكنإلا

 حبصأ امك ءًاضومغ لقأ ةيرتيرألا ةيرولكلوفلا لصاوفلا تتاب كش نود نمو
 ةيرئازجلا ةانقلا تأدب 2013 ماعلا ذنمو ؛ًاموهفم ةينيرجتلا ةغللا تاملك نم ددع

 تايرابم نم ددع لقنب تاس ليان يعانصلا رمقلا ربع اهتعباتم نكمي يتلاو ةيموكحلا

 .سيليبوم ماعلا تالاصتالا لّغشم ةياعر لضفب يزيلكنإلا يرودلا ةلوطب

 دقف «تنرتنإلا ةكبش ىلع ربكأ لكشب قرطلا هذه راشتنا ةيلاعف تتبث نكل

 تمّدق امك «مدقلا ةرك قاشع تّمضو يميلقإ ساسأ ىلع ةددعتم تايدتنم تئشنأ

 ةصاخ ةينقت ةيحالطصا ةغل تايدتنملا هذه ترشنو «ةرفشملا تاونقلا ةنصرقل ًاليح

 ترشن امك «رخآب وأ لكشب اهبيرعت مت يتلاو ءًايملاع ةفورعملا «ةكجلا ةفاقث ةدايزل

 ىتحو لب «يبرعلاو ينطولا نماضتلاو ةيرحلاو كراشتلاب ةلثمتملا قالخألا ةفاقث

 ةقيرطو ةيلام ةرورض ًاناجم مدقلا ةرك تايرابم ةدهاشمب ةبغرلا دعو .يمالسإلا

 دوجوب روعش دِلَُو ةركلا تايدتنم ةطساوبو .ةيوركلا ةربخلا ليكشت يف مهاست
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 ةكرتشم ةينيدلا تايعجرملا تتاب دقف ؛هلمكأب ليجلا اهلوادتيل ًازومر عضي عمتجم
 ةرك ةدهاشمل ةنصرقلا لبقتت تناك ةيقالخألا لئاسرلا نم ديدعلاو تايدتنملا ىلع

 كلت تحاتأ دقو ؛ةيحابإلا تاونقلا ىلإ لوصولل تامولعملا كراشتب دّدنت امنيب مدقلا

 نيب تاقالعلاو يبرعلا عمتجملا تنّوك تاشاقن دوجو فافتلالا يف ةصيخرلا قرطلا

 .ًانايحأ ةبعص ودبت دق يتلاو لايجألا

 م0101 811 ههك/018 55 ديزملا ةفرعمل

 1/1ةطقمابل مللافلتخفب « !/طعم طع ةدوط آ1ه110 هم طماط اذ5عل ةعماسل اع

 ]184 2006 77/0216 (©ةدرم جر, 77:2 لهدم ] 0 ) ]0717 كرة عمجت قا عكر 701. 12

 مك 4, 2007, م. 417-48.

 1/دطتمبل ةتالختكخب « 18هواطوأا ةباط-هباطبتع ةمل زمتاط مماتاعو ذم

 ةلوعتدج, العوز اعد« هردعمبب طولت معرب 701.17, هك 1, 2012, م. 41-58.

 1كسطمتسسدل لدصمل ظفحالال 11مز ها-آن]# ه5, 1091711, آع تةنتع,

 البعي 0101143310-0011241:82 أ 102 011440/1318:55 (كنك), طك

 م4ممذعع مدخاعمأ ةتئتع ةمدطع5. آه هاناتمم 0ع !"ةامكصصقتكتمم لقمك اع

 مدمملع ه«هضع, 5ةزصلطةلب 2ةيتو, 2009.

 ناهتمعوهطتعلاع متم)آ, ق41-لوععع م. نطو 164 '4  تيد عددا أ

 مه مدونه علتعر طان1, طةعتكب, 1

 015 آخلا] 0101, 0170-41, 17017 :ءادءأ]ء كا تنتط عتب كذا 7707106 0768©

 آه 2ةعمان7/ءاع, ءمل]. « دن 1ع لل[ », 2ةعلذ, 2004.

 0115 آاخلل1.010341, خصمع-7:ةمعمأدع ]ل عظاال ءا ةيسنس [15121151/1107

 (لتن), 716 طلاء ظمأ ذو 1ع طلعوتو. 0011 ءاك, ©عدعم كنج هدف ظيطاتع

 0مم, 5203 8001ى, آم20:عو/8ءزتهاناطر 2009.
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 يناثلا مسّقلا

 لبقتسملا خاسرإ

 يذلا مهرصع يف برعلا بابشلا سامغنا باتكلا اذه نم لوألا مسقلا رهظأ

 مهاسيف ؛يضاملاب ةجودزم ةقالعب ًاضيأ ةطبترم مهغارف تاقوأ نكل هيف نو شيعي
 يف ديلاقتلا فاشتكا ةداعإو ثوروملاب ةطبترملا لئاسملاو ةعيطقلا يف ةبغرلاو نينحلا

 لبقتسملا ءانبل ةببسانملا ةلحرملا يه بابشلا ةلحرم تناك نإو .ةديدجلا لايجألا ءانب

 فلأتي يتلا صوصنلاف ؛لاسملا ينج وأ «جاوزلا وأ ءيساردلا ليصحتلا لالخ نم

 نم قالطإلا ىلع يتأي نل لبقتسملا اذه نأب ريكذتلا ىلع لمعتس يناثلا مسقلا اهنم

 اهتمصب كرتت «دوقفملا ميعنلا»و ةباصملا تايوُهلاو ةثراوتملا تاعازنلا نأو .مدعلا

 كلذ ىّدعتت لب ,مهغارف تاقوأ برعلا بابشلا اهلالخ نم يضمي يتلا قرطلا ىلع

 ةينيدلا يناغألاو ديشانألا ءايحإ نمف .يفاقثلاو يفارغجلاو يعامتجالا عونتلا لمشتل

 ًارورم ؛يسايسلا نينحلاب نانبل يف راسيلا يلتاقم ضعب روعسش ىلإ ءرصم يف ةيطبقلا
 ًارثأتم برعلا بابشلا لظي ««ينيطسلفلا يديلقتلا» صقرلا تالمحل تفاللا حاجنلاب

 بابشلا ةئف اهلالخ نم رظنت يتلا ةقيرطلا لّكشتو .هتقبس يتلا لايجألاب ةريبك ةجردب
 يف انيأر امك دهشت غارفلا تاقوأ يف مهتاسراممف «مامتهالل ةريثم ةدام يضاملا ىلإ

 ديعت يذلا قطنملا زربُت اهنأ امك «:ةصاخلا ةفيدرلا تافاقثلا روطت ىلع قباسلا مسقلا

 تلقت يتلا ريياعملا كلمتو ملقأتلاو «ةيلئاع تاسرامم جاتنإ ةديدجلا لايجألا هبجومب

 تاقايسلا وأ ايجولونكتلا ةورذ لظ يف تأشن دق لايجألا هذه تناك نإو ىتح «مهيلإ

 تاجاجتحا» ربتعُت مل 2011 ماعلا تاروث نأ ىلإ نيبقارملا نم ددع ريشي امكو .ةريغتملا
 غارفلا تاقوأ ىلإ رظنلا يغبنيف .تامدقم ىتح وأ اهل يضام دوجو نود نم "7«ةرهاط

 هةيروثلا ةروريصلا «ةيبرعلا تاضافتنالا بلص يف ««ةرادإ) هيرييب اموت و لالع نيمأ 20
 (ةسنسص ثآئاضشآ ءا ”[طمصقم 21211181 (لتك), قنب ءمعتب» لعد :ةنمأاءد تتوطوك. 17 وءرتا»

 7 ةدو] 1 مدت هت ع, تصمت (نماتص-آ»عصقتمب 2ةتتقر 2013.)

125 



 ةمئاق طباور نيوكت مهاسيو ؛عابطلا ةثاروو ةعيطقلا نم ةجتان ةيخيرات تاقايس يف

 نيسنجلا ىوتسف ىلعو ايسسايسو ايقرعو ايعامتجا دحاولا ءامتنالاب روعشلا ىلع
 عوضخلا وأ ةرطيسلا لاكشأو ةاواسملا مادعناو ةيوهلا نيوكت ةداعإ يف لايجألاو

 وأ ةيلستلا ىلإ ةجاحلا نم ًاديعبو .ًانايحأ هنع يضاغتلا متي يذلا وأ ابلاغ نّطبملا

 غارف تاقوأ سكعت «بابشلا ةلحرم ءاضقنا راظتناب «غارفلا ءلم» ىتح وأ ءلاغشنالا

 .ةيبرعلا تاعمتجملل رباعلا ماصفلا سكعت امك يعامتجالا توافتلا برعلا بابشلا

 نومهاسملا نوفلؤملا ماق يتلا صصقلا يف ةصاخ ةناكم نينحلاب روعشلا لتحي
 «ريبعتلل ةّصاخ ةحاسم غارفلا تاقوأ يف دجي وهف ؛اهعمجب يناثلا ءزجلا ةباتك يف

 يتلا ةقلقملا كوك شلا سكعي تالاحلا نم ريثك يفو .بناوج وأ هجوأ ةدع مّدقيو

 تامزأ نوهجاوي نمم برعلا بابشلا نم ريبك ددع لأسميو .ةيلاقتنالا تارتفلا زيمت

 جسن متيس ساسأ يأ ىلع مهسفنأ لمعلا يف تابثلا مدعو ةلاطبلا نوناعيو ةيداصتقا

 وأ رشابم لك شب ةيسايس تابارطضا هجاوي نم ىدل قلقلا اذه دادزيو ؛لبقتسملا
 نيينانبللاو نييرئازجلا نم لك عم ىرج امك دمألا ةليوط ًابورح وأ ؛ةيندم تاعازن
 دادغب يف لئابقلا نمف . لايجأ ةدع ذنم نيينيطسلفلاو نييقارعلاو نييروسلاو نييبيللاو

 مساب رضاحلا ضفر دراو يف ةيبرعلا تاعمتجملا يف بابشلا ةئف ٌلظن توريبب ًارورم

 .لّيختملا يبهذلا رصعلا

 بابسشلا ةيوُّم نم سيلو ةعامجلا ةيوُم نم لين هنأ ىلع هيلإ رظنُي ام لباقم يفو
 ىف انيأر دقو .نعامجلا «نينحلا» نم ىرخأ لاكشأ تأشنو تخسر ءبسحو

 دّوزتلا نم ةيفوصلاو ةيفلسلاك ةرصاعملا تاعامجلا تنكمت فيك قباسلا مسقلا
 انوعدتو ءبلغألا بلاغلا يف لّيختم رصع وهو ««يبهذلا رصعلا» تايعجرم نم

 «نيينيطسلفو نيبقارعو نييوارحص نابسش عم تالباقم ءارجإ ىلإ ةيلاتلا صوصنلا
 اميسال ءًاددجم هيلع روثعلا وأ هيلع ظافحلا نوّدوي «ثارتب» نوعّتمتي نيينانبل وأ

 الت يذلا عازنلا مضخ يف اهبهنو فحاتملا قالغإ دعب اوّبه نيذلا نييقارعلل ةبسنلاب

 «مهتفئاط نع وأ ءمهنطو نع يسايس لكشب عافدلل 2003 ماع يكيرمألا حايتجالا

 «نينحلا» اذه جاتحي ال .اهنوضراعي يتلا تاطلسلا ةهجاوم يف ةيندم ةمواقم ءاشنإلو
 وأ يداونلا وأ ةيعمجلا وأ ةسردملاك ءيتاسسؤم راطإ ىلإ ًانلعم مأ ًاينمض ناكأ ءاوس
 طّبختلا فاشتكا افيح ةنيدم ىهاقم ىف نكميف .هسفن نع رّبعيل ةيفيصلا تامّيخملا
 «ضومخلاب ءيلملا «عونتلا» ءارج صقانتي يذلا ينيطسلفلا عمتجملا هيناعي يذلا
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 نع ريبعتلا متي ثيح لّضفملا ناكملا كش ىندأ نود نم رسألا ةقلح لظت نكلو

 بونج عقت ةنيدم يف كلذ فشتكتس امك ًانايحأ ديلاقتلاو فارعألا ضفرو مارتحالا

 متهت بابشلا ةئف تناك نإو .ةيحيسم ةرسأ ةرايز يف ةصرفلا انل تست ثيح ندرألا

 اذهلو رمتسملا ديدجتلل ةدام ثارتلا لكشيو «ةيبلس يأ اهنم مزلتسي ال اذهف يضاملاب

 ىرئس اذكهو «هوثرو دق اوناك امب فارتعالا نم ًانايحأ تاهمألاو ءابآلا ءاتسي ببسلا

 اهبصن يتلا ميخلاو ةيطبق ةينيد ناغأ لالغتسا ةيمزيراك ةينيد تاكرح ديعتسم فيك

 ةطبترملا سرادملا يف تجرخأ تايحرسمو «فيصلا لصف لالخ نويوارحص نابش

 متي فيك ؛ةينيطسلفلا يداونلا يف ماقت يتلا ةكبدلا تاوطخ وأ «ينانبللا هللا بزحب
 .لضفأ لكشب لبقتسملا خاسرإل ناكم لك يف يضاملا ديدجت

 سوتاك مايريم - اوفنوب نارول
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 رشع ىداح

 ينانبللا ارمملا عراش يف بوشلا
 ؟«توربب يف نينحلا نم عون بابشلا باصأ له

 رايوُي -تود الوكين

 ةئيبلاب هيف يمويلا لوجتلا نف طابترا ًايخيرات ينانبللا ءارمحلا عراش رّيميام
 «ةفصرألا ىلع ةرشابم لطت يتلا كلت اميسال «كانه يهاقملا اهرفوت يتلا ةيعامتجالا

 ةيراجتلا لاحملاو فراصملا لغشتو ؛يراجتلا كالهتسالا زومر دحأ هنوك ىلإ ةفاضإ

 ءارمحلا عراش لح دقو .اهتمرب ةقطنملل ماعلا زّيحلا «ةزهاجلا ةسبلألا لاحمو «ةيقارلا

 تارهسللا» رخآ يروطسأ ناكم لحم توريب ةنيدم نم يبرغلا مستقلا يف دوجوملا

 اذه لظ دقو ءاهسفن ةنيدملا نم يقرشلا مسقلا يف نئاكلا ونوم عراش ىعدي ؟ةيليللا

 تاب نأ ىلإ «ةيليللا ةايحلا نكامأ مهأ دحأ يضاملا نرقلا تاينيعست ىتح ناكملا

 ءايحأو ءوروغ عراشك ىرخأ عراوش عم مويلا ءارمحلا عراش سفانتيو .مويلا ًاروجهم
 يذلا عراشلا اذه اهب عّتمتي يتلا ةيلافتحالا ةمسلا دوعتو ؛لياخم رامو ةزيّمجلا يبحك

 رثكأ يهاقملاو تاناحلا ةئيبب هطابترا ىلإ هب ةطيحملا نكامألا عيمج ىلع همسا ىغط

 ىلإ ليمت يتلا ةضوملا كلت هابتنالا تفلي ام رثكأو ؛ةيليللا يهالملاب هطابترا نم

 جمططتا طلوع ءاهنمو ةينوسكسولجنأ ءامسأب ىحلا كلذ تاناحو يهاقم ةيمست

 تناكامل ًاهباشم رمألا تابوو 5 وطاب م17 31/661 1311161 1م

 110756 5/110, لثم ءامسأ ترهظ ثيح «يضاملا نرقلا تاينيتس يف لاحلا هيلع

 ةضهانملا ةكرحلا نم مغ رلا ىلع 101/6 07 لوما 110 ءوحان وون

 .ةبقحلا كلت يف بابشلا نم ةعومجم اهتقلطأ يتلا رامعتسالل

 .(ةمجرتلا) «هلازتخا ىرج ةيبرعلا ىلإ صنلا اذه لقن راطإ يف» 9
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 ضرعلا روُدو حراسملا ثيح صاخلا يفاقثلا هديصر ًاضيأ ءارمحلا عراشلو

 ةريغص ةيقيسوم تالاص دوجو ىلإ ةفاضإ .ورتيمو ةنيدملا يحرسمك يئامنيسلا

 ةيروهمجلاب فرعّياموأ ةليدبلا ةينانبللا ةيقيسوملا تالفحلا ناضتحالا ًاصيصخ تعشنأ

 تابتكم دجوت امك (7107)1ه11 1 ءصدنطافع نإ ةءاندك1ع) ىقيسوملل ةيطارقميدلا

 رقمك ةقالمع ةيموي فحصل ٌراقمو رشن رودو ناوطنأ ةبتكمو ةيقرشلا ةبتكملاك
 طبرت يتلا ةيرارمتسالا نع عراشلا اذه يف حورصلا كلت عيمج رّبعتو «ريفسلا ةفيحص
 زكارم ىوقأ دحأ ةرتفلا كلت يف ءارمحلا عراش ناك .ةيلهألا برحلا لبق ام ةرتفب نائبل

 روجهملاو يلاخلا يليداكيبلا حرسم عقوم ٌدعيو «ةنيدملا يف يفاقثلاو يسايسلا لقثلا

 ًاضيأ يحلا اذه ىلإ رظنُي امك« «ةيمهألا كلت ىلع دهاش رخآ ةمتعم تناب يتلا هتتفال عم

 ملاع رواجتيو .ةعونتم ةيعامتجا تاعومجم نم هّمضي امب تافاقثلل ىقتلم هنأ ىلع
 يف نيبذعملا» ضعب عم ّيحلا اذه يف بنج ىلإ ًابنج ةيمدخلا تاعانصلاو لامعألا
 ةدع رطاخملاب فوفحملاو مئادلا ريغو تقوملا لمعلاو لّوستلا عمجي ذإ ««ضرألا

 'نوكتو .8178 ةيرزيللا صارقألا ْخّسُت عئابو ةيذحألا حسام نم الك مضيو لايجأ

 «مهنم رّضقلا اميس ال «ابابش رثكألا امأ «ةينانبل نايحألا مظعم يف ًارمع ربكألا ةيسنج
 ال (رّوَث) رجغ ىتح وأ «داركأ وأ «نيئجاللا تاميخم نم نومداق نوينيط سلف امإ مهف

 .نييروسلا ىلإ ةفاضإ «(نودب) ةيتوبث ًاقاروأ ىتح وأ ًةيسنج نولمحي
 لبقتسملاو رضاحلا نيب بابشلا ماسقنا

 مدقيو «ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاضقانتلا نم ًاطيلخ ًاذإ ءارمحلا عراش عمجي

 عراش نيب لصاولا وهو «ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ 78 قاقزلا هيقل يذلا حاجنلا

 تئشنأ يتلا سيناد ةحتف لضفب هدهش يذلا شاعتنالاو ءيسدقملا عراشو ءارمحلا

 تافاقثلل عماج ناكم وه ناكملا كلذ نأب ّيحلا يف لوجتملل ًاعابطنا 2008 ماعلا يف
 نينقتملا بابشلا بالطلل رفوي وهف .تايموقلا دّدعتملا لباب ةلكاش ىلع «ديدجتللا»و

 ةجيّرخ ةينانبللا ةبخنلا ىلإو ىطسولا ةقبطلا ىلإ نايحألا بلاغ يف نيمتنملاو «نيتغلل
 نمم ءآشآل ةيكيرمألا ةينانبللا ةعماجلا ىفو 4178 توريب يف ةيكيرمألا ةعماجلا

 تامظنملا يف نيلماعلا نيبرتغملا جاوفأب ءاقللا ةصرف «ّيحلا نم ةبرقم ىلع نونطقي
 ىتح وأ ةيلود تاسسسؤم يف نيفظومو نيثحابو نييفحصب وأ «021© ةيموكحلا ريغ
 .بناجألا بالطلا نم مهئارظنب
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 موأ مادم لثم ءامسألا نم ةعومجم لارتسإب موسوملا يراجتلا طسولا قاور يفو

 يف لجست (وبوبو - لاملا سأر فّلؤم ىلإ حملت ةيظفل ةبعل - سالب سك رامو نازيمو
 يحلا كلذ نطقي نأ سّيسُملا بابشلا نم رخآ مسق راتخا كشالب .ًاحضاو ًاقرف عقاولا
 بابشلا نيطشانلا ملاع عم نيينانبللا نينانفلل ليدبلاو ريغصلا ملاعلا كلذ يقتلي ثيح

 بابشلا ىلإ ةفاضإ ؛ينانبللا يعويشلا بزحلا ىلإو فرطتملا راسيلا ىلإ نيمتنملا
 نيضراعملا نم ًاددعو ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملا فلتخم يف لمعي يذلا ينيطسلفلا

 عّجشيف رخآلا اهضعب نع اهضعب ةلوزعم تاءاضفلا هذه رابتعا نكمي الو ؛نييروسلا

 ةبعللاو تاونس ينامثلا ىلع ديزي ام ذنم تاناحلاو يهاقملا حاتتفا يف رارمتسالا

 ءاسمملا يف لاوجتلا ىلع .ديدج نم اهل جّوري يتلاو «ةميدقلا تاعرصلل ةلصاوتملا

 .سانلا ةماع نم حئارشلا فلتخم يقتلت نأ لمتحملا نم ثيح ؛ًايلافتحا ًالكش ًاذختم

 مهتافاقثو مهتاسرامم بابشلا نم نيليج نيب لصاحلا ضقانتلا لاسطي نكل
 دايترال نينثا نيبولسأ ملاعم ضقانتلا اذه مسر دقو ,رظنلل تفال وهو ةفلتخملا

 لجس يف جردنت نأ ىلإ اهمظعم يف حنجت يتلاو عراشلا يف ةدوجوملا يهاقملا

 :يملاع وحنب يحلل يلافتحالا وجلا ءارمحلا عراش بابش ضعب شيعي ذإ يهامتلا
 سيراب يف اهتاريظنو ءارمحلا عراش تارهس نيب زييمتلا يف ًائيشف ًائيش ةبوعصلا دادزتف

 .ةنولشرب ىتح وأ كرويوين وأ

 ةبحاصملا ىقيسوملاو «ةيكحملا ةجهللاب ةيزيلكنإلا ةغللا مادختسا مهاسيو
 ىقيسوملا ىلإ ةفاضإ «كنافلاو لوسلاو بويلا - تاناحلا ضعب يف تارهسلل

 لعج يف ءايزألا ملاع يف تاحيصلا رخآ عبتت يتلا سابللا تاضومو «- ةينورتكلإلا
 يذلا فيرعتلا بسحبو .فولأملا نع ًاجراخو رصعلل ًاقباس ًاناكم ءارمحلا عراش

 ءافتكالا ةعزن» نم عون ةسيئرلا ةينمزلا ةلوقملا ىقبت غوتراه اوسنارف خرؤملا هب همّدق
 ام ابلاغو .ةمودعم ارمحلا عراشل صاخلا خيراتلاب ةقالعلاف :«رضاحلاب طابترالاب

 ةمثو .لبقتسملا نم فواخملا عم وأ يضاملا نايسن عم ةمزالتم تالفحلا نوكت

 ««عراشلا طالبو تلفسألا تحت» ثحببي لازي ال ًاسّيست رثكألا بابشلا نم رخآ مسق
 عراش شاعيو .ديعس نب لييناد فوسليفلا همدختسا يذلا ليمجلا ريبعتلا بسحب

 عكستلا نف مسريال هيفف ؛رثدنم يضامل ينينح ذاوحتسا ةقيرطب مويلا ءارمحلا
 .لاح يأب ؛ملاعملا قسانتم بابش ةروص ناكملا ناعبطي ناذللا ةعتم بهذمو
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 ؟دوقفم يبهذ رصع

 يسايسلا ثيرولا لّثمي يذلا بابشلا نم ءزج ىلإ ةبسنلاب ءارمحلا عراش لظي
 ىدحإ ىلإ نومتني نيلضانم نم نّوكتيو ًايزمر ًازكرم هتقبسم يتلا لايجألل يعرشلا
 راطإ يف نيطرخنم نيفقثم ٌجضي امك «ةددعتملا ةينانبللا ةيراسيلا ةيسايسلا تاليكشتلا
 هذه ءاوتحا ىلإ ةفاضإ رابخأألاو ريفغسلا يتديرجك ةيمالعإ تاسسؤم وأ ءتايعمج
 يف متت يتلا تاءاقللا مسرتو .ءامدق ءاطشن تانبو ءانبأ ىلع ةيبابشلا تاعومجملا

 بناجلا عم يرسألا بناجلا هيف عطاقتي ءبيرغلا كباشتلا نم ًاعون ىهقملا طيحم
 «نييلامشلا نييكريمألاو نييبروألا بناجألا نم تاعومجم ّيحلا موت امك ؛يلاضنلا

 راسيلا نيب ةيسايسلا مهتاهجوت نيابتتو «هل نيرئاز مأ دلبلا يف نيميقم اوناكأ ءاوس
 .ةليدبلا ةملوعلا راصنأو فرطتملا

 نيب لصولا ةلص ماقم بابشلا ءالؤه ىدل ةمدختسملا ةيعجرملاو ةغللا موقتو

 ثيح مرصنملا نرقلا تاينيعبسو تاينيتس يف هيلع ناك امو ايلاح ءارمحلا عراش
 يسايسلا اهفيط عبطنا يتلا ةبقحلا كلت ليجل تانضاح نع ةرابع يهاقملا تناك

 ةينطولا ةكرحلا نم هبارتقابو ءيملاع سايقم ىلع كلذو «ىحنملا ةيراسي ةيلاكيدارب
 يبهذلا رصعلا ةبقحلا كلت يف ءارمحلا ةقطنم تلثم ءارولا ىلإ عوجرلابو .ةينيطسلفلا

 تفضأ دقو ءًازومر تلكش يتلا ًاضيأ ةزرابلا هتايصخشبو ةمهملا هثداوحب دوقفملا
 ةعبان ةيسايس ةغبص هب ةطيحملا قطانملاو ءارمحلا عراش ىلع ةيسايس ثداوح ةدع
 ةيكيرمألا ةعماجلا بالط اهب ماق يتلا تاماصتعالاو تابارضإلاك «ثلاثلا ملاعلا نم

 يف يناجد دمحم يسايسلا يدايقلا زوربو «1975و 1967 ماوعألا نيب توريبب

 بالطلا نم ةينيطسلفلا حتف ةكرحل نيرصانم روضحو «نيطسلف ةبلطل ماعلا داحتالا

 كلت يف ةفقثملاو ةلضانملا ةبيبشلا تناكو .ةيكيرمألا ةعماجلا ةبلاط سلاجم لخاد

 ةيعامتجا نكامأ يف ًاضيأ عمجتتو ةيلاضنلا ةينيطسلفلا ةروثلا ةكرح مّظعت ةبقحلا

 يعامتجالاو يرامعملا ضيقنلا لثمتو «يبعش عباط يأب فصتتال ءايحأ يف ةدوجوم

 مهسأ دقو .رتعزلا لتو سايلإ رامو ءاليتاشو اربص يف ةينيطسلفلا ءوجللا تاميخمل
 ءوشن يف ةسايسلا ةركسعو 1975 ليربأ /ناسين يف ةينانبللا ةيلهألا برحلا عالدنا

 راسيلل ةيفاقث تايقتلمك اهعقوم نع ءارمحلا يف يهاقملا تحازأ ةجّردتم ةمزأ
 لالتحالاك .«ةبعللا ةياهن» ةقحالتم ثداوح تلّكشو «ةينانبللا ةينطولا تاكرحللو
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 نم ينيطسلف باحسنا نم هقفار امو 1982 ربمتبس /لوليأ يف توريبل يليئارسإلا

 تمواق ةيالتبإ يد فيض تاذ ةئانبل ةمواقم تاك جيدوعتم ىلإ ةفاضإ ناكل
 ىوقلا مجن لوفأب ةبقحلا كلت يف يخيراتلا عضولا لثمتو .ةيليئارسإلا تاوقلا

 ةدتمملا ةمزألا ىلعو رصعلا ىلع دهاشكو .يسايس ليج ةياهنو ةيموقلاو ةيراسيلا
 تاينيتس يف يسايسلا راسيلا ىلع بسحت تناك يتلا ةدئارلا يهاقملا مظعم تقلغأ
 علطم عم اهناكم لحو .سربسكإلاو اك دوملا ىهقم اهنمو ءيضاملا نرقلا تاينيعبسو
 دحأ ةحازإ ةياهنلا يف رمألا ناك ول امك ءيكيرمألا رغربلا معاطمو يهاقم تاينيعستلا

 ملاعلاب ةطبترملا ةيراسيلا ةيوابوطلل ةديدجلا ةيلاربيللاو ةيكالهتسالا ةعزنلا لاكشأ
 .تاينيعبسلاو تاينيتسلا نيب ثلاثلا

 ةصرفلا يضاملا نرقلا تاينيعست ةيادب عم ةيلهألا برحلا ةياهن تحنم دقو
 تلّكشو ؛يلاضنلا ثارتلا ءايحإ ةداعإل ةلوجحخ ةلواحم تماقو ثارتلا ءايحإ مامأ

 ءاقتلا طاقن سواه وكبزو ةدرو ةميلوو رتيمارايو هيردنأ يشو يليإ ونأ رارغ ىلع ٍهاقم

 عم يقتلت نأ ةيركسعلا تاعارصلا تاليو نم تّرف يتلا ةدعاصلا لايجألل تحمس
 نآلا كانه دعي ملو .يسايسلا راسيلا راكفأو ثلاثلا ملاعلا ةئيب يف تعرعرت لايجأ
 هلحم لح دقف سكعلا ىلع لب ؛مهتاليخم يف ًاًوهزم مستري يذلا دعاولا دغلل ناكم

 .قفألا يف ًايلاح الوجي طابحإو لمأ ةبيخ نم عون

 نينحلا ةسايس

 تلصح يتلا ةمهملا ثداوحلا نع راسيلا ىلع ةيوسحملا لايجألا مويلا بّيغتت

 ريفسلا ةديرجل ىلوألا ةحفصلا يف رخفب رِشُث رصعلا ىلع دهاشكو أمات ًابايغ ًارخؤم
 ةيليئارسالا تاوقلا باح سنا نع ضيرعلا طخلاب ربخ 2000 ويام /رايأ يف ةينانبللا
 «هللا بزح» نانبل نم يليئارسإلا باحسنالا عضو دقو .«نطولا ررحُي بونجلا»

 ةيراسيلا تامظنملا ةليوط ةرتفل بيغ يذلا بزحلا وهو «ثادحألا ةهجاو يف

 مهاست نيحلا كاّذم دعت مل يتلاو يركسعلاو يسايسلا دهشملا نع ةيبرعلا ةيموقلاو

 ةيموقلا ةكرحلاب طب ترملا ثرإلا كلذ مويلا رهظيو .ةباتك خيراتلا نيودت يف الإ

 لّثُم شاعُتو ءيسايس رهظمب هروهظ نم رثكأ يلامج رهظمب «رامعتسالل ةيداعملا»
 نم ءزج اهنأل سيل «يهاقملا هذه يف مويلا ةيبرعلا ةيموقلاو ةيناملعلاو ةيمدقتلا
 ةعتملا ضرغب دّجمي نايحألا ضعب يف يفارخ ٍضامب اهطابترال لب رصاعم عسقاو
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 ةقرشملا تاونسلا ىقيسوم ىلإ سّيسملا بابشلا اذه عمت سيو .رثكأ ال ةجهبلاو
 ينابحرلا دايز نم لك ينغي ناك ثيح «ةينانبللا ةينطولا ةكرحللو يراسبلا ركفلل
 ناك اهنيحو «ةيبرع ةروث عالدناب لمألاو نيطسلف ريرحت مامإ خيشو ةفيلخ ليسرامو
 يسكراملا ركفلا اهب مستا يتلا ةيدجلا تحسفأ دقل .غبتلاو صقرلاب لوحكلا عمتجي

 ةيملاع ةروث رّرحت ةمزالتمل لاجملا هتاينيعبسو ىضاملا نرقلا تاينيتس ىف ىنينيللا

 يراسيلا ثرإلا ءايحإ ةداعإ تابو .طقف قالخألا رزحت ىلع اهنيح رصتقت تناك
 يف ساكاراك يح يف عقاولا «يليإ وبأ» ىهقم عضي ذإ ًاسوملم ًارمأ «يمدقتلا»و
 يكستورتو غنوت يستوام نم لكل ًاروص ةيرحبلا ةهجاولا هاجتاب ءارمحلا عراش ةلزن
 ىضم ام يف تناك يتلا ةيسكراملا سرادملا فلتخم نم ةفيلوتو ورتساكو ارافيغو
 ببستت ةيرهوج ةيسايس تايدحت ًاقباس كانه نكت مل ول امك ءاهنيب ام يف ضراعتت
 طشانلا بابشلا تاشاقن ىلإ عامتسالا دنع ءرملا كرديو .تارايتلا هذه سفانت يف

 نم ةرغيضم ةئيه وهو: :يكارتشالا ئدعملا تابسش وأ يئانبللا يعوبتلا بزحلا يف

 ةداعإ | ىلإ ءالؤه يعس مدع برحلا دعب ام ةرتف يف تئتشن ةقئعت أ يتلا فّرطتملا راسيلا

 يتلا ةروثلا ةلأسم نوشقاني مهف . .مهثارت نع عافدلا يف مهتلواحم ردقب ملاعلا ةلكيه

 جروج ينانبللا يعويشلا نع عافدلا ىلإ فدهت تناك يتلاو 2013 ماعلا يف تضهجأ

 ةمزألا تادجتسم رخآ لمشيل شاقنلا قرطتي امك ءاسنرف يف لقتعملا هللا دبع ميهاربا

 ىلإو رصم يف نيملسملا ناوخإلا ىلإ ةبسنلاب ةيثراك تربّتعا يتلا جئاتنلا وأ «ةيروسلا
 ةقرافملاو ةطبحملا ةقيرطلا لوح ًالؤاست حرطيو «سنوت يف أضيأ ةضهنلا ةكرح

 ىلإ يراسيلا ركفلا لوصو ىلإ الإ ةيبرعلا تاروثلا ءانثأ ءيش لك ىلإ تضفأ يتلا

 ىلع يضاملا نرقلا تاينيعبسو تاينيتس عم يلامجلا يزاوتلا بح سيو .ةطلسلا

 يقرش تاناح يف رضاحلا بئاغلا يهو انه ةينيطسلفلا ةيفوكلا مسرت الف ءسبالملا

 لب ءبسحو ةبّضعتملا ةليخملا عم حضاولا يزاوتلا حمالم ةزيمجلا عراشو توريب
 راصنأو فرطتملا راسيلا بابش سبالم لكشب ةطاحإلا ىلع ًاضيأ ةردقلا كلتمت

 ءأشنت نأ ةديدج تاسراممل نكمي انهو «يبوروألا بابشلا نم ةليدبلا ةملوعلا

 ةناح ىلإ ةبسنلاب ةلاحلا يه امك ينانبللا راسيلا يناعم ملاع ىلع ًامود زكترت ال
 ةليدبلا لويملا يوذ نييتوريبلا نابشلا نم ددع عمتجي ثيح «جنوال باي ءودرابلا

 تاناحلا ىلإ ةبسنلابو .نّيعم يسايس رهظمب روهظلا يف ًاديدش ًارذح نورهظُي نيذلا

 ىلعف .ًاضيأ دكؤم ريغو ًاريصق اهرمع ربتعُي نيعم يسايس بزح ىلع ةبوسحملا
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 ىطارقميدلا بابشلا داحتا نم نولضانم اهسّسأ يتلا دير ةناح تقلغأ لاثملا ليبس

 اهحاتتفا دعب 2012 ماعلا يف اهباوبأ ينانبللا يعويشلا بزحلا نم برقملاو ينانبللا

 ءارجإ تالواحم ىرخأللاو ةنيفلا نيب هذه نينحلا ةسايس باتنت دقو .نيماع لبق

 بيرقلا زريبس عراش يف عقاولا سواه وكيز ىهقم موقيو ءيسايسو يركف ديدجت

 .ًابرع نييراسي نيركفم ًاضيأ فيضتسيو «ملح ةيعمج لابقتساب ءارمحلا عراش نم
 ينيطسلفلا يروسلا يسكراملا ركفملا قّرطت 2012 ماعلا نم ربمتبسم /لوليأ يف

 ةيضرأ سواه وكيز رفو دقو ؛ةيروسلا ةمزألا ىلإ ىهقملا كلذ يف ةليك ةمالس

 ماعلا ءاتش دهش امك ؛ةكرتشم تايعجرمب نكلو ِةفلتخم براجت نم لايجأ ءاقلل

 «(«تايادب» مسا لمحتو يسلبارط زاوف اهريرحت سأري ةيراسي ةلجم ةقالطنا 2

 ةيسايسلا ءوجولا زربأ دحأو ةيكيرمألا ةينانبللا ةعماجلا يف ٌداتسسأ يسلبارط زاوفو

 نالعإلا اذه ناكو ةدرو ةميلو يف ةلجملا هذه نع نالعإلا متو «ةينانبللا ةيمدقتلا

 لي ل م د وب رم سو جك

 يف و أ :ةيرصنعلل ةضهانملا تاكرحلاو ةيئاسنلا تاكرحلا لاجم يف مهمظعم

 تسسأأ يتلا «ةطوبرم ءات» ةيعمج تناكو «ينيطسلفلا بعشلل معدلا مّدقت ٍتاكرح

 /زومت برح تناكو .ةيمدقتلا ةيلاثملا زواجت مت نيح ةعيلطلا يف 2006 ماعلا يف

 لكش ىلع يراسيلا بابشلا عّمجتل ةصرف ليئارسإو ينانبللا هللا بزح نيب ويلوي
 ةعومجم بابشو ةئيبلا لاجم يف نيلضانم ىلإ ةفاضإلاب نيعوطتملا نم ةعومجم
 اهتمّظن يتلا تاطاشنلا تحاتأ دقو «ةينانبللا ةمواقملا عم نماضتلل زمرك «نودماص»
 لصولا نم عون قلخب ةرملا هذه حمست اياضق حرطل ةصرفلا «ةطوبرم ءات) ةيعمج

 ةيقيسوم تالفح ةيعمجلا اهتمّظن يتلا تاطاشنلا هذه نمو ءرضاحلاو يضاملا نيب

 دقو «ةسمخلا ةبيتكلا) نيثجالل تاميخم نم اهمظعم ىتأ ةينيطسلف بار قرف اهتيحأ
 ةلامعلا عم ةينماضت تايسمأ ىلإ ةفاضإ ؛(2ةنجاربلا جرب ميخم نم ةقرفلا هذه تتأ

 اهيف تئرقو ًاديدج ًايبدأو ًايدقن ًاركف تدهش ةيفاقث تايسمأو نانبل يف ةرجاهملا
 هذه نمو «ةيبرعلا تاروثلا ةياكح هتايط يف يوري يذلا مزتلملا رعشلا نم دئاصق

 نيرشت ىف دمحأ دالوأ ريغصلا دمحم يسنوتلا رعاشلا ةيسمأ ةيرعشلا تايسسمألا

 1 ١ .2012 ماعلا ربوتكأ /لوألا

 .257 ص «غيوي الوكين ملقب باتكلا اذه نم 25 ةلاقملا رظنأ 7
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 : ةتايضرأو عراشلا

 ؟ةليحتسم ذاوحتسا ةيلمع يه له

 وجلا نم جورخلا يف ةبوعص ءارمحلا يح يف عمتجملا لضانملا بابشلا دجي
 ةيضقلا ىقبتو .ةردنلاب ّيحلا سييست صرف مسّتتو «ىهقملا يف دئاسلا يعاتمتسالا

 كلذب ًةزواجتم عامجإلاب ىظحت اهنأ امك عراشلا لغش ىلع ديحولا رداقلا ةينيطسلفلا

 ءايحأ يف ثودحلا ةردان ةرهاظلا هذه دعتو «ةيبزحلا وأ ةيفئاطلا ةيسايسلا تاءامتنالا

 ربمسيد /لوألا نوناك يفو .ىرخأ ةينانبل قطانم يف ىتح وأ ءىرخألا توريب ةنيدم
 حرسم نم ةيملس تارهاظت ةدع تقلطنا «2009 رياني /يناثلا نوناكو 2008 ماعلا

 نورهاظتملا لمحو «ةزغ عاطق تلاط يتلا ةيليئارسإلا ةيلمعلا ىلع ًادر كلذو ةنيدملا

 نومهتي ثيح «نانبل يف ةيرصملا ةرافسلا باوبأ ىتح اهب اولصو ةيزمر ٍتاتفال اهيف
 ةأطو تحت ًالزع نييوازغلا ةكرات ءعاطقلا عم ٌةقلغم دودحلا ىلع ءاقبإلاب اهتموكح
 ةعطاقم تالمح يف طرخنا ينانبل بابش عمتجي «نيحلا كاذمو .ةيليئارسإلا لبانقلا

 طاسوألا نأل هقالغإب نيبلاطم ارمحلا عراش يف سكابراتس ىهقم مامأ ليئارسإل

 معدلا مّدقت سكابراتس يهاقم ةلسلس نأ يف كشت ةينانبللا ةيمدقتلا ةيراسيلا ةيسايسلا

 طاقن يأ اهلوح دجوي الف ءىرخألا اياضقلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ليئارسإ ةلودل يداملا

 نم لك بغر 2011 ماعلا عيبر يفو .ةفلتخملا تامظنملاو تاكرحلا لبق نم ءاقتلا

 بزحلاو ةفرطتم ةيراسي تاعومجمو «ينانبللا يعويشلا بزحلا يف بابشلا عاطق

 نمو سنوت نم لك يف ترهظ يتلا ةيروثلا ةيكيمانيدلا ةمجرتب ءيروسلا يموقلا
 ةيفئاطلا ءاغلإل ةكرح نع نالعإلا لالخ نم كلذو «ةينانبللا ةقيرطلا ىلع رصم مث

 ةمزألا ةلأسم ءارج اهسفن ىلع ةكرحلا هذه تمسقنا ام ناعرس نكل «ةيسايسلا

 امئيب ءيروسلا ماظنلا عم حضاولا مهفطاعت نع اهيمّظنم نم ضعب رّبع دقف «ةيروسلا
 راسيلا نم ٌبابش ناك امدنع 2011 ماعلا فيص يفو ؛ةئشانلا ةروثلا رخآلا مهضعب دناس

 ةيروسلا ةرافسلا ٌرقم مامأ ةيروسلا ةروثلل ةدناسم ةرهاظت ميظنتب نوموقي فّرطتملا

 نمكتو .ًادج ٍفينع لكشب اهتمجاهمب ةيروسلا ةموكحلل نورصانم ماق نانبل يف
 ةيفئاطلا ءاغلإل ًايوس نارهاظتي رهشأ ةدع ذنم اناك نيفرطلا الك نأ ىف ةبيرغلا ةقرافملا
 رصانم نعط ىلع دسألا راشب يروسلا سيئرلا ماظنل ضراعم مدقأ دقف «ةيسايسلا
 يتلا تاقالعلا بوشيو .2012 ويلوي /زومت يف سنوي ىهقم ةلابق ًاتيمم ًانعط ماظنلل
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 لمعيو «رّتوتلا نم ريثكلا يموقلا يروسلا بزحلا ءاضعأب يراسيلا بابشلا عمجت
 اياضقلا ذوحتست الو .ءارمحلا ىهاقمو تاناح ىف لداون ريخألا راصنأ نم ٌددع

 ينانبللا بابشلا موقي لاثملا ليبس ىلعف .ةمخضلا دوشحلا هذه مامتها ىلع ىرخألا
 نود نم «ةرجاهملا ةلامعلل ةردان تارهاظتل ةيلكشلا ةدناسملاب زييمتلا مدع ةكرح نم

 مّظن 22012 ماعلا فيص يفو .يعامتجالا عمجتلل عفاد يأ تارهاظتلا كلت يطعت نأ

 تقلطنا نانبل يف ةباقرلا دض ًةرهاظت يتبفارغلاب فرعي ام وأ ناردجلا ىلع نوماّرلا
 مهضعب اهفصو يتلا تارهاظتلا كلت لوح ءارآلا تتوافت دقو «ءءارمحلا عراش نم

 .ةماهلا ريغو ةيوناثلاب

 لوهجملا ةيراسيلا ةيسنامورلا لبقتسم

 لصاوت ىلع ةيئانبللاو ةيبرعلا ةيراسيلا ةكرحلا يف طرخنملا بابشلا لازي ل
 خيراتلا يذ ءارمحلا عراش عمو «هتاينيعبسو يضاملا نرقلا تايئيتس يف مهتداق عم

 ريطاسأ دوجو ىلإ بيرغ لكشبو مويلا ليج رقتفي ؛هوقبس نم سكع ىلعو .صاخلا
 ةنويطلا يف «رودنغاو ةيسسنرف ؟روكنايبا ةيدلب ىلإ دقتفي ميتي وهف :ةرصاعم ةيرهوج
 اذه قوتيو ءيضاملا نرقلا تاينيعبس يف ينانبللا يلامعلا لاضنلل يمحلم ناكم وهو

 دوجو ىلإ لصاحلا متيلا اذه ىزعُيو .ةيبعشلا تاقبطلاب هعمجي ٍءاقل ىلإ ًاضيأ ليجلا
 ذخأ يذلاو «يبرعلا راسيلا ةكرح تبرض يتلا ةيلكيهلا ةمزألا ذنم لح بيرغ ءافج

 نينحلا ةسايس ودبت انه نم ًاقالطناو .مرصنملا نرقلا تاينينامث ةياهن عم لّوحتي هرودب
 لئاسولا رخآ ىدحإ تناك اهنأ ول امك هتاناحو ءارمحلا عراش يهاقم ضعب يف ةعبتملا

 ليج سراميو .ةيسايسلا تاماسقنالا هيف رثكت تقو يف رثدنا دق ثارت ءايحإل ةعبتملا
 اهتدهش ىتلا تاميسقتلا ءايحإ ةداعإ لالخ نم هذه نينحلا ةسايس لضانملا بابشلا
 رثكأ يلامج عباط هيلع بلغ بيثك طمنب نكلو ءيضاملا نرقلا تاينيعبسو تاينيتس
 .ملاعملا حضاو ًاكالتما هكالتما نود نم طمنلا راركت لالخ نم كلذو ءيسايس هنم
 ةيراسيلا تاكرحلل ًايوينبو ًايخيرات ًالشف هذه نينحلا ةسايس لّثمت قلطنملا اذه نمو

 ةبوعصلا نم دجي ليج ىلإ ةبسنلاب ًاضيأ ل شف يهو «ةينانبللا ةيمدقتلاو ةيموقلاو
 دّحوت يتلا ةديحولا ىبوطلا نمكت - هب ةصاخلا ةيسايسلا هتينامز ىلعروثعلا ناكمب
 «هنيع تقولا يفو .ةينف مأ ةيسايس تناكأ ءاوس «ةرباغلا ريطاسألا بهايغ يف فوفصلا
 ةمزأ زواجتل ريخأ ٌدالم يه هذه ةبيثكلا ةسايسلا ّنأ ةبيجع ةقرافم ةقيرطب رابتعا نكمي
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 لقتنملا ثارتلا نم عون نع ةسايسلا كلت رّبعت ةياهنلا يفو «ةيراسيلا ةيعامجلا ىبوطلا
 .فورظلا لك نم مغرلاب لايجألا نيب

 ًاصوصخو لانملا بعص ٌمأ ثارتلا ىلع ةظفاحملا َّنأ نهارلا تقولا ىف ودبيو
 تعضو ىتلا ىهاقملاو تاناحلل ةيلحملا ةسفانملا ةهباجمب رمألا قّلعتي امدنع
 ؛ءارمحلا عراش ءايحإ ةداعإ فدهبيراجت اهجوت هنيع تقولا يف دخت ًاباج ةسايسلا

 نم نئابز بذج ضرغب هيلع ةيقيسوملا ضورعلا لاخدإو هليمجت لالخ نم كلذو
 كلذبو. ةرملا هذه نيسّيسم ريغ مهنكل «نوبرتغمو نوينانبل مهّلج بالطلاو بابسشلا

 هجو لوألا ليجلا ٌطخي .بابشلا نم نيليج نيب ٍتاعازنل ًاناكم ءارمحلا رابتعا نكمي

 امك .همّظعي صخش داجيإ ليبس يف يعسلا نع ىلخت نأ دعب ةرصاعم ةقي ةقيرطب يحلا

 ليجلا دقتعيو .ةيسايس مأ ةيجولويديإ تناكأ :ةيروطسأ ةصق يأ نعًاضيأ ىّلخت
 ال ىرحألاب وأ ءام ًاعون هزواجت مت نكل ؛هميظعت دارملا صخشلا ىلع رثع هنأ يناثلا

 .نهارلا تقولا عم ىشامتي

 قيمعلا يزمرلاو يلامجلا عارصلا كلذو بابشلا نم ناليجلا ناذه ىقبيو
 لارتسإلا ءاضف يف ءاوجألا ةيراسيلا تاناحلا كلتو 78 عراش تاناح نيب بشانلا

 هئاجرأ يف ةحورطم لازت ال يذلا عراشلا اذهو ّيحلا اذه روطت ىلإ زمرت ةمالع ةباثمب

 يفارغجلا لوقيو .ينارمعلا لب ال ءيسايسلاو يفاقثلا مهثارت لبقتسمب قّلعتت لئاسم
 رّيمتت يتلا ةينيدملا زايحألا اهب عتمتت يتلا «ةيوقلا ةيبذاجلا» نإ يفراه ديفيد يناطيربلا

 ةددعتملا ةنعلسلا» نم ًاعون ًاضيأ دّلوي «يراكتحا عير» لكش ىلع «ةقراف تامالعب#»

 اهتوم ىلع ًاروف عقوت نأ اهنأش نم «سناجتلا وحن ًائيشف ًاًئيش لوؤت يتلا تايسنجلا
 ىلإ ةيقيوستلا ةبراقملاب ناتلثمتم امهو ماودلا ىلع ناترضاح ناتلضعملا» :يئاهنلا

 وحن حونجلا وأ «ةيراكتحالا عويرلا ءارو فقت يتلا ةزيمملا تامالعلا نادقف ةجرد

 ىزعُيو .تامالعلا كلت لالغتسا اهعم بعصي ةجردل ًاَدج ةصاخ ةزيمم تامالع ءانب

 ٍلام سأر ىلع ًايخيرات ماق هنأ ىلإ هزّيمي يذلا صاخلا عباطلاو ءارمحلا عراش د حاجن

 عباط تاذ ةيِوُه ىلإ ةيليللا تالافتحالاو يليللا عكستلا نف عمجي «صاخ يفاقث

 ديدحت «ىرخألا ةيت ةيتوريبلا ءايحألا سكع ىلع ءهل حيتي ام نآ يف يركفو ينفو يسايس

 ةرباغلا داجمألا يف ًاديدحت يفاقثلا لام سأرلا اذه مهسأ دقل .ةصاخلا هتايوابوط

 «يقطنم مأ قرافم لكشب ءاوس مويلا عراشلا اذه شيعيو .ءارمحلا عراشل ةنهارلاو
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 يفو .مهتاهجاوم يف هنع عافدلا سّيسملا بابشلا ضعب تالواحم نم مغرلاب ةمزأ

 يف بعصي ؛يهاقملاو تاناحلا ضعب يف ًةعبتم لازت ال يتلا نينحلا ةسايس ةهجاوم

 ةيسنمورلا اهنم عبنت يتلاو ««ةبعللا ةياهنا هانيمس امل دوعي ام نيب زيبمتلا نايحألا ضعب

 ةيراجتلا هناثوأ نم ّيحلا ديرجتل ةدّكؤم ريغ ةلواحم نيبو ؛ماهوألا نم ةدرجم ةدّكؤملا

 ...دجوي «تايضرألا تحتا امبرو ءتايضرأ فيصرلا تحت َّنِإ نيلئاق «هتصاخ

 20101 1811 ةذك/011 ال5 ديزملا ةفرعمل
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 رشع يناث

 ؟ام ماع ةباهن ىه له

 (رئازحلا) نانجلا يف لوصفلا ةبعل

 ٌدعبتو «(سيلغوأ تيآ لئابق) سيلغوأ تيآ شرع ىرق نم ةدحاو نانجلا ةيرق ٌدعُ

 بلق يف ينيمش عقتو «يلبق عّمجت زكرمو ةنيدم يهو «ينيمش ةنيدم نم نيرتموليك
 .ةيلحاسلاةياّجب ةنيدم يبرغ بونج ارتموليك نيتس دعب ىلع (رئازجلا) لئابقلا ةقطنم
 نم نوردحني ةيرقلا هذه ناكسم نإ عامتجالا ءاملعو ايجولوبورتنألا ءاملع لوقيو
 تالالسلا هذه نم ثالث نطقتو «(كرتشم دج نم ةلالس لك ردحنتو) تالالس عست
 ةفاضإ ,مهب ةصاخلا مهعماوج نوطبارملا ءالؤه كلتميو :ةيرقلل يلفسلا ءزجلا يف
 ءايلوألا دحأ ىلإ مهسفنأ نوبسنيؤ «ةيرقلا يف ةيلحملا مهسلاجمو مهعيباني ىلإ

 ةطبترم تالالسلا لعج ام كئلوأو ءالؤه خيرات لخادت نكل .نييلحملا نييوارحصلا
 ينيد لصأ نم تالالسلا كلت تناكأ ٌءاوس :هنع ةدوع ال ًاقيثو ًاطابترا ضعبب اهضعبب

 يعامتجالا جيسنلا نم اهنيب اميف ةددجتملاو ةمئاقلا تارهاصملا تلعجو :ال مأ دحاو

 «نانجلا ةيرقلا ةيمست تتأ انه نمو ؛ءارضخ ةريغص ةبضه ىلع ةيرقلا تدّيْش

 ىلع لطت لبج ةمق فلخ ةيرقلا هذه دتمتو «ةقيدحلا ةيرئازجلا ةجهللاب ينعت يتلاو
 ينكسلا رّيحلا لصفي ًايعيبط ًازجاح نالّكشت ناتيقاس ةيرقلاب طيحتو .ماموصلا يداو
 طيحملا وهو السكل نع (نييلحملا ناكسلل ساسألا ةغللا يهو) لئابقلا ةغلب ةرامعلا

 هاجتابو ةقطنملل يعيبطلا طيحملا وهو راغزألا كانه برغلا هاجتابو .ةيرقلل ىعيبطلا

 ءاسنلا تناك «يّرس# ميدق قيرط ةيرقلا لفسأ يف دجويو .ةسيئرلا ينيجش ةنيدم قرشلا
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 ءاتشلا لصف اهيف امب ءلوصفلا ةفاك يف ةفشلا هايمب هربع دوزتلا متي ديو ؛هنمدختست طقف

 دجسم ةحاب يف مه سلجم نويورقلا دقعيو .ةيرقلا يف نيدوجوم نيعبن قيرط نع

 تالالسلل سلجمب رمألا قلعتي امدنع نكلو «ليمج سقطلا نوكي امدنع مهتيرق

 ةفاك تاعسوتلا كلت نم مغرلا ىلعو .هسفن دجسملا لخاد عامتجالا دقع متي ةينيدلا

 ىلإ لوخدلا ىقبيف «يلالسلاو يلئاعلا ءامتنالا بسحب ًايفارغج ٌةمّسقم ةيرقلا ىقبت
 الف كلذ نود مه نم امأ .اهيلاوي نمب وأ «هنطقت يلا ةلئاعلاب طقف ًاروصحم َّيح يأ

 .حرفلا ةلاح وأ حرتلا ةلاح ؛طقف نيتنثا نيتلاح يف الإ ّيحلا يف دجاوتلا مهل قحي
 ةيرقلا مضتو «لزنم 200 ىلع نيعزوم نطاق 1800 مضت 2006 ماعلا يف ةيرقلا تناك

 ةماع ٍةسردم دوجو ىلإ ةفاضإلاب نّيعم ٍطبارم جهن عبتتو ةيوازلاب فرعُت ةينيد ةسردم
 امإ تكراش ةبخن ليهأت يف ناتسردملا ناتاه تمهسأ دقو .رامعتسالا ةبقح ىلإ دوعت

 رئازجلل يداصتقاو يحصو يرادإ يتاسسؤم رداك نيوكت يف وأ ةينطولا ةكرحلا يف

 يذلا هسفن ماعلا وهو «1979 ماعلا يف ةيرقلا ىلإ ءابرهكلا لاصيإ مت .لالقتسالا دعب

 يدرف يئاوهب تيب لك ديوزت مت نهارلا تقولا يفو .ديربتلاو زافلتلا ةزهجأ هيف ترهظ
 .تنرتنإلا ةمدخ ىلع لزانملا ضعب لصحو ءيضرأ فتاهبو طقال

 يحالفلا ءاضفلا نم يقب ام

 كلملا دبعو ويدروب رايب عامتجالا املاع هفصو امك يلئابقلا فيرلا ملاع دعي مل
 نم وأ نينحب ةدوعلا لالخ نم الإ نانجلا ةيرق يف مويلا ًادوجوم 1960 ماعلا يف دايص
 ىتح يفيرلا ملاعلا اذه رمتساو .ءايحألا ةركاذ يف ٍنيفد ينهذ ٍراضحتسا ةداعإ لالخ

 لعجي نّيعم يعارز ماظن عاقيإ قفو يرست ةيرقلا يف ةايحلا تناك دقف .1980 ماعلا

 .لصف لك يف اهب ناكسلا ةفاك موقيو «ةنّيعم ةيسوقط تاسراممب ةنوهرم لوصفلا نم

 لجرلاو ةأرملا نيب تباث لكشب عزوت نكامألاو عقاوملاو راودألاو تاطاشنلا تناكو

 يف «نونجملاو لقاعلاو َقّلطملاو لمرألاو جوزتملاو بزاعلاو غلابلاو لفطلا نيب وأ

 شماوه ىلع رادت يكل لوطأ ًاتقو بّلطنت ةطيسولا عاضوألا تناك . رومألا نم رمأ يأ

 جاتنإ ةداعإ ىلعو ««تارفطلل حيحصت» ىلع فاطملا ةياهن يف لصحنل حماستلا نم

 حمست يتلا نييعامتجالا طبضلاو ةئشنتلا تاءارجإ رثكت كلذلو ««ةيعامتجا ميق»

 .يعامتجالا ماظنلا جاتنإ ةداعإب

 «فادهألا كلت قيقحت يف مهاست ةصّصخملا نكامألاو حارفألاو باعلألا تناك
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 رّذجتم رمأ وهو .نانجلا يف سنجلا عم قيمع عارص يف يلاستلاو باعلألا طرخنت ذإ
 نبعلي تاريغصلا تايتفلا تناك .ةدلبلا كلت يف ةيدرفلاو ةيعامجلا ةركاذلا يف

 تاهمأكو تاجوزك ٌنهرودل رضحتلا دصقب مألا وأ سورعلا رود نلّثمي وأ «ةلجحلاب
 ضقكرلاك ةيدسج ًاباعلأ نوبعلي اوناكف ةيّبصلا اّمأ .لبقتسملا يف لزانم تاّبركو

 مه نم ةيامحو موجهلاو عافدلا يف يلبقتسملا مهرودل ريضحتلا دصقب ةعراصملاو

 ريغتت مدقتم رمع يفو .ءاسنلاو لافطألا مهيف نمب مهتدلج ءانبأ نم مهنم فعضأ

 مودق عمو .ةعامجلا ةحاس نوّلتحيف ًانس ربكألا اّمأ .ّيحلا يف لافطألا ربكيف باعلألا

 ةغللاب ىعدت ةيعامج ةبعلل حرسم ىلإ ةيرقلا يف ةسيئرلا ةحاسلا لوحتت فيرخلا لصف
 موقي ثيح ؛(لاّمجلاو لمجلا ةعلب يبرعلا قرشملا يف ةفورعملا) «نموسلا» ةيلحملا

 لافطألا موقيل كلذو كارح نود نم هيتبكر ىلإ ًادنتسم ةجرد 80 ءانحنالاب لفط

 ىلاوتت اذكهو .هلحم لحي هسأر سملي نم لكو هرهظ قوف نم زفقلاب نورخآلا

 حبصي غولبلا نسم عمو .ةبعللا نيناوق قيبطت مارتحا ةبقارمب انس ربكألا موقيو ةبعللا
 .تاباغلاو لوقحلا يف ةيرقلا نم ًأديعب نينثا نينثا نولقنتي وأ نيديحو نوقهارملا

 ةيعامتجالا ةباقرلا فعضت نسلا هذه مودق عمو :ةيشاملا يعرل مهلاسرإ متي ثيح

 داصتقال نيديفم ًاصاخشأ مهنم زعاملاو مانغألا يعر لعجي ذإ ؛ةرشابملا ةيرسألاو
 لوقحلا يفف .يصخشلا ىوتسملا ىلع ةيرحلا نم ضعب ىلع نولصحي امك «ةرسألا
 رمأ وهو «(تذاوجاتلا) يانلا ىلع نوفزعي امدنع ًانايحأ ةيقيسموملا مهبهاوم رجفتت
 ةيرعش ةئيب «يّربلا ملاعلا» اذه لّكشيو .ديلاقتلاو تاداعلا مكحب ةليبقلا يف عونمم

 لولح عمو .بحلاو تايتفلا نع مهتايبأ لوأ مظنب نوأدبي نيذلا ةاعرلا ءالؤهل ةبصخ

 نم ىرخأ عاونأو روزرزلا رئاط ديصب لماك رهش لالخ لاجرلا لك كمهني ءاتشلا
 رود ريخألا اذه فصي نوعرف دو لوم يلئابقلا بتاكلل ريقفلا نبإ ةياور يف .رويلطلا

 :نيرشعلا نرقلا رخاوأ يف ديصلا لالخ بابشلا

 موقي دحاو لكف ؛ءعساو قاطن ىلع ةعساشلا تاحاسملا يف خاخفلا بصن متي

 رجف غوزب عم راغصلا ظقيتسيو .خف ةئمسمخ ىتحو ةئمثالث وأ نيتثم عضوب
 اهدعبو - قاربلا نوتيزلا نم ةبح نع ةرابع يهو - موعطلا رييغتل دمجتملا حابصلا

 ةبقارم كانه نم مهنكمي ثيح ةبيرق ةبضه ىلع نوتيزلا راجشأ تحت نوعمتجي
 غرافب نورظتنيو مهيديأ عباصأو مهلجرأ ةئفدتل رانلا لاعشإب نوموقيو .خاخفألا

 نورعشي ال مهلعجت ةجردل مهتيهش لافطألا دقفيو .(...) مهتلوجب اوموقيل ربصلا

 اصعلا قوف طحي روزرز رئاط نوري امدنعو .كاوشألاب ىتح الو رطملاب الو دربلاب
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 «ّىدس بهذي مل مهبعت نأ نورعشي طيخلا دشي وهو ضرألا يف ةرومطملا ةينحنملا
 اهديص متي يتلا رويطلا ّنكل ةلسلا يف اهعضو مث نمو اهشير فتنو رويطلا حبذ متيو
 .ةّيح بلجُت ءاسملا يف

 يهو .راّشيتلا اوبعليل ةقلغم نكامأ يف ةيبصلا ءالؤه عمتجي ءاتشلا وسقي امدنعو
 برض ىلع ةبعللا هذه صنتو «لجرألاب ًايفلخ برضلا اهيف متي ثيح ةيعافد ةبعل
 ةثالث وأ نيبعالل نكميو .هتابرض يدافتو تابرضلا نم نكمم ددع ربكأب مصخلا

 موجهلا ثيح نم ةبعللا هذه يف ةهازنلا ىلع موقت ةدعاق دجوتو .ةبعللا هذه ةسرامم

 وأ «عفادملا نع ةبيط ريغ وأ ةبيط ةعمس يطعي ةدعاقلا هذه مارتحاو موجهلا درو

 اهيف دعاوقلا مارتحا ّمت لاح يف تاعاسل ةبعللا هذه رمتستو .لجرألاب بعاللا

 .ةبترم ةيقيقح ةكرعم ىلإ لّوحتت نأ نكمي هنيع تقولا يف اهنكلو

 ىلإ ةيداعلا مايألا لّوحت يهف ءاهعاقيإ لو صفلل ةينيدلا تابسانملا يطعتو
 اوفرعتيو اورواجتيو بابشلا اهيف لفتحي ةصرف تابسانملا هذه دعتو «ةيئانثتسا
 ديعوأ ريبكلا ديعلا ٌدعيو .مهسفنأب اوفرعيل ًاصوصخو ديلاقتلاو تاداعلا ضعب ىلإ

 ًادهشم نينانجتلا رْفوتو ءضعب نع اهضعب تالالسلا اهيف زيمتت ةبسانم ىحضألا
 هتلئاع دارفأ عم ةرسأ بر لك يتأي ثيح ةيرقلا يف ةيزكرم ةحاس يهو «ريظنلا عطقنم
 نيب ةكرعم ميظنت متيو .ةبسانملا لجأ نم هوراتخا يذلا فورخلا مهعم نيبلاج

 ىنح ةبلحلا ىلع ىوقألا ىقبيو :ًايوس نوعمتجي نيذلا ةيرقلا لهأ نيعأ مامأ فارخلا
 روضحلا عباتيو .ةزئافلا فارخلا ةيمست ىتح رمألا رّركيو .هحبذو هب ةيحضتلا متت
 هرثأت دجت مهدحأ فورخ رسخي امدنعف .نولتاقتي نم مه مهنأ ول امك ةقباسملا هذه

 دعت نيح يفو .مهفارخ هتققح امب ةحبارلا فارخلا باحصأ رخافتي امنيب رمألاب
 ريضحتلل ةيلافنرك ريضحت ةصرف نيقهارملاو لافطألا ىلإ ةبسنلاب ةبسانملا هذه

 يرسألا دضاعتللو رخفلل ردصم يهف فرشلا رابتخال ريضحتللو دهاشملا هذهل

 ةعوضوملا تاناويحلا هذه قيرط نع ةيعامتجالا ةهباجملا دعاوق ملعتل ةصرفو
 موي وهف يناثلا ماقملا يف تايتفلاو لافطألا دعسي امامأ .رخآلا اهضعب ةلابق اهضعب

 ىيحي يديس ةيواز يف مظنتو «(مرحم رهش نم رشاعلا مويلا ًايفرح ينعيو) ءاروشاع
 لئابقلا ةفاك نم نوتأي جيجحلا نم فالآ كانه عمتجي ثيح ةيرقلا نم ةبرقم ىلع
 .يبعشلا يلحملا طبارملا اذه اودجميل

 لصت ثيح «ةحارلاو فرتلا لصف ًاضيأ وهو .جاوزلا لصف وهف فيصلا لصف امأ
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 هنأ امك ؛مهرمأ نم ةريبك ةيحيرأ يف ناكسلا دجتو .اهتالدعم ىلعأ ىلإ هيف ةرارحلا

 بابشلل نكمي ذإ «ًاريثك ءادعس بابشلا نم لعجت يتلا ةريبكلا تاءاقللا مامتإل ةصرف
 ضغ متيو .ةلصاوتم مايأ ةثالث ىلإ لضت ةدمل ًاعم اونغي نأو ءاعم اوصقري نأ تايتفلاو
 .نهتنيز نم ندزي نأ تايتفلل نكمي ثيح ةبسانملا كلت لثم يف فرطلا

 رخآ ملاع نع ثحبلا

 ةايحلا تبلقنا دقف «1980 ماعلا علطم عم ةيرقلا تباج يتلا ةيديلقتلا باعلألا تريغت

 لازيال مث نمو ءآلوأ ةيلعفلا ةايحلا يف طارخنالا رمع عجارتو «ةيرقلا هذه يف ةيمويلا

 ايوروأ وأ ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو لمعلا قوس تارّيغت هتقلخ يذلا تقولا نم عستملا اذه

 دز .ةديدج ةيعامج تاسرامم لكش ىلع لغتسم ريغ ةيرقلل يعارزلا داصتقالا ةعويمو

 يتلا تاءاضفلا حنجتت «ةيفيرلا ةرجهلا لعفب ةحالفلا ةايح بضنت امنيبو هْنَأ كلذ ىلع
 يتلا تاداعلا اهعم لوزتو ىرخألا يه لاوزلا ىلإ حارفألا فلتخمل ًاحرسم ًاقباس تناك

 نرجه املثم هنرجه دقف ادوجوم دعي مل ءاسنلا برد نإف كلذبو .اهيلع موقت تناك

 نوحالفلاو ةاعرلا رجه دقو ؛ريبانصلاب مويلا لصت هايملاف «ةلوح نعمجتي ّنك يذلا عبنلا
 ةيويحلل ٌةبسانم دعت ملف ةينيدلا دايعألا ىلإ ةبسنلاب امأ .روزرزلا رئاط اهرجه امك لوقحلا
 .ىرخألا يه تناك امك دعت مل ةيلافتحالا حورلا نأ رابتعا ىلع

 ضرأ يهو(يبرعلا قرشملا دالب يف رديبلا وه) داعموب ىلع يرسي هسفن رمألاف
 عيمجت يف ىتح وأ «بوبحلا سرد يف اهنم دافتسيو اهلك ةيرقلل اهتيكلم دوعت ةيعامج
 رضخألا جرملاب ةءولمملا ضرألاو .لبجلا ىلإ اهلقنب مايقلا لبق ةيشاملا ناعطق

 ناكملا تناك ةيلئابقلا ةغللاب راّثأ مساب فرعت يتلاو ليلعلا ءاوهلا تاذو ةحطسملاو

 ىتح وأ .نموسلاك ىرخألا باعلألا وأ ءمدقلا ةرك يف ةيهتنماللا تالوجلل لثمألا

 ماقت مدقلا ةركل تايرابم ميظنت لجأ نم هضرأ نولغتسي بابشلا ناك .(لَحّدلا) ةبل

 لام لضفب 1980ماعلا علطم عم تارايسلا داريتسا ءدب عمو «مهنم تاعومجم نيب

 .هضرأ قوف بأرم دييشتب سانلا أدب مهل ةمّدقملا ةيسنرفلا تادعاسملاو نيبرتغملا

 داعموبلا نم ىرخألا ولت ةعطقلا اهسفنل تركتحا دقف ةيرقلا ىف ةذّفنتملا تالئاعلا امأ

 .ىرخأ ًانايحأ ًادج ةيلجو ًانايحأ ةيفخ ةقيرطب (رديبلا)
 ةيلاملا ةرفطلا ةأطو تحتو «تايافنلا ةلازإو ةميدقلا عيبانيلا ليهأت ةداعإ ةجحبو

 ربعي حلسملا تنمسإلا نم قيرط قش ٌمت «ةيرقلا طيحم يف نونكسي نيذلا نيبرتغملل
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 نيب تاعازنلل ًاحرسم ضرألا هذه دعت مل كلذبو .داعموبلا ضرأ نم سيئرلا ءزجلا

 ةصرف ضرألا هذه لوح فالخلا لكشيو .ًايلحم ًايسايس ًاناهر تحبصأ اهنكلو بابشلا
 عمتجملا ىلع ًاركح ضرألا تيقب دقو «تالالسلاو تالئاعلا نيب تالتكتلا زاربإل
 كلذ اوضراع ةفضلا ىلع ضارأ نوكلمي نيذلا نكل «ةيعامتجا نكاسم ءانب ةيغب كلذو

 حرتقملا اذه قلي مل نكل ءضرألا نم ةبرقم ىلع يضاير بعلم ةماقإ اوحرتقاو رمألا

 .ناكسلا ضعب اهرهظأ ىتلا ةسارشلا ببسب ةريبك ةعرسب رجهو ةيغاص ًاناذآ

 «مهباعلأ هيلع اولوازيل ليدب ناكم نع نوثحبي ةيرقلا لاجر ذخأ نيحلا كلذ ذنمو

 يذلاو نانجلا ةيرقو ةسيئرلا ةنيدملا نيب لصاولا دّبعملا قيرطلا ىلإ نوقهارملا هجتاو

 نيب طبري وهو ؛ةيرقلا يفرط نيب طبري ًارسج قيرطلا اذه لّكشي .ىلعألا نم اهربعي
 بابشلا يساسأ لكشب نامضت ناتيميلعت ناتئيه امهو «ينهملا ليهأتلا زكرمو ةيوناثلا

 ابيهم ابكوم دهاشن ةسردملا نم نهجورخ وأ تايتفلا لوخد دنعو .نيسنجلا الك نم

 لجأ نم» ةنّيعم ةفاسم تايتفلا نيبو مهنيب لصفت نيذلا بابشلا نم ةعومجم هعبتت

 م وس ا ا ا ا ارجل

 ركل و و ل ل اع

 يهف «قباسلاك تالئاعلا نيب ام يف تاسفانملاو تافلاحتلاب فئاظولا تاسرامملا

 تاناحلاو يهاقملاك ًاضيأ ىرخأ نكامأ لالتحا متيو .ًاضيأ ىضرلا مدع ججؤت
 لالخ نم كلذو ةوقلاب ةيرثأ ةحرضأ ىلع ءاليتسالا متو «ةيرقلا نم ةديعبلا ةيرسلا

 .©ةيرقلا ةامح مه مهنأ تابثإل كلذو ماظنلا ظفح تاوقب ةيرقلا

 نيوكتل ةحاسلا بابشلا نم ييئانث لبق نم سرامت تناك ىتلا باعلألا تكرت

 يف ًابناج اوعمجتي نأ اوداتعا صاخشأ ةعبرأ وأ ةثالث نم ةدودحم ةريغص تاعومجم

 وأ :ةشيشحلا نونخديو نوبرشي ثيح سفنتلل تاحسُف اهنأ اهنع فرعُي ةلوزعم اياوز
 .ليللا لاوط نونغي

 نم نابش زاجتحا باقعأ يف «دوسألا عيبرلا» لئابقلا دالب يف يمس ام 2001 ليربأ /ناسين يف تعلدنا 20
 ةماع ةضافتنا تعلدناو كَرَّدلل رف ىنبم لخاد ةيوناثلا ةلحرملا يف ذيمالتلا دحأ ةافوو ةطسوتملا ةسردملا

 ةدعو ليتق ةئم ىلاوح ىلإ كردلا لبق نم عمقلا ىضفأو .ةنسلا لاوط ةقطنملا يف نمألا ظفح ىوق دض

 .ىح ر خلا نم تائم
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 نوفاطصملا اهرداغي نأ دعب غارفلاب ًاروعش ةيرقلا فيرخلاو ءاتشلا الصف يطعي

 دجاوتيو .ةباترلا لحتو ًاليقث تقولا حبصيو ءابوروأ ىلإ وأ «ةنيدملا ىلإ نود اعلا
 نوديري مهنأ ول امك ناردجلا ىلإ دانتسالا لجأ نم ًاراهن روضحلا يمئاد بابشلا
 نوموقي .دربلا لحي امدنع ءاسملا يفو «أدبأ نورهظي الو نوبقاري مهنإ ؛اوئبتخي نأ

 «يحرسم لكشب اهنورهظيو ةيرقلل يفخلا هجولا نوّرعُيف ,مهتليخمل نانعلا قالطإب
 ةيعامتجالا راودألا صّمقت نوّبحي نيذلا ءالؤهل ةيماردلا تاكبحلا نودرسي ذإ

 كانهو ««ةحضافلا» دهاشملا رخآو تالحرلا رخآ زاربإب نوموقي كلذبو .ةيقالخألاو

 تنلا ىهقم يف وأ هتيب يف ثداحتلاو تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوصولا عيطتسي نم ًاضيأ
 برهلا نم هنّكمي يريصم ءاقلب مايقلاب لمألا هيلإ لمحي ام كلذو ةيرقلا يف ديحولا
 .بناجألا دالب وحن ةيرقلا نم

 مهل نمؤت ةيسردم ةايح عاقيإ ىلع نوشيعي مهف سرادملا بالط ىلإ ةبسنلاب امأ
 امك هنوشيعي ءيش يهو ««ةيندبلا ةيبرتلا» مساب فرعي ام وهو «ةيندب تاضاير ةسرامم
 يف ال ةكرتشم تاعاق يف نوكرتشيو «ةيميلعتلا ةسسؤملا لبق نم امزلم ًاضرف ناك ول

 وهو فرشلاب ةطبترم ةضايرلا ةسرامم ّنإف كلذ عمو ءًاضيأ فوفص ىتحالو بتاكم
 :ملاع دّيسلا هب ركذيام

 بجي ال ذإ .همصخلا ًاَدن نوكي نأ زرابملا ىلع بجي ًّيدسج بالطلا زرابتي امدنع
 يفو «يبصو ةاتف نيب لازن كانه نوكي اَلأو فعضأ الو رصقأ مصخلا نوكي نأ
 .لازنلا ضفزي نأ بلاطلا ىلع نيتلاحلا نيتاه

 ةيموكحلا تاطلسلا لبق نم ةموعدم ةيضاير تاسسؤم يف باعلألا روطتتو

 امأ .هيتاراكلاو ودوجلا ةسراممب قّلعتي ام ىف ًاصوصخو ىلحملا ىوتسسملا ىلع
 صاخ لكشب تاطاشنلا هذه يطغت ذإ 5 رادإلا لبق نم لقأ مامتهاب ىظحتف تاطاشنلا

 .ًاضيأ تايتفلا لمشتل اهادعتت لب ةيبصلا ىلع اهتسرامم رصتقت الو ةيلاتقلا تاضايرلا

 امأ .تالافتحالا أدبتو نوفاطصملا دوعي نأ رظتنملا نم فيصلا ةدوع عمو

 نيدشارلا نم لعجيف مايألا هذه يف رشتنملا يك وج كسيدلا هعم هلمحي يذلا جيجضلا

 تاعومجملا ربكت «ليللا لوط عمو .ًاًنس رغصأ مه نم رمغت ةداعس لباقم هنم نوّرفي

 ىتح لوطت اهنإف ةمراعلا تاشاقنلا امأ ءًاضيأ ًامهم ًاثدح يليللا ناهبتلا حبصيو
 ًاريثك نانجلا يف رابكلاو لافطألا يلاست تريغت لوصفلا بقاعت عم نكل .قورشلا
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 ةبعل يف تاقباسم ميظنت حبصأ ودبي ام ىلعو «عتُملا نم ريفاصعلا دايطصا دعي ملف

 نم ةمث ناك اذإو .ميظنتلا بعصو ًاميدق ًارمأ راقيتلاو مدقلا ةرك تايرابمو لحدلا

 نع ثحبلا مضخ يف بابشلا اذهب عتمتسي رخآ ًاضعب َنإف هيلع يكبيو هبابش ىلإ ّنحي
 ةيرقلا نإ لوقن نأ ىقبيو «ءابآلا لبقتسم نع فلتخم لبقتسم وأ ءام ناكم يف لبقتسم
 .ملاوع ةدع وأ بقح ةدع نيب ةقّلعم ىقبت مويلا

 م0101 831 ةمك'011 5 ديزملا ةفرعمل

 وددت ملا عالل, عدددت ل'ةصهازتوع لي مطغممسغمع انلتوانع و 1كقطإناتعر

 816رممارع لع طهعاداغرعر بملح عوزأغ لع 8ءونق, 2006.

 طزعرمع 801 8طتاعات ءه مطلعامددلعاع 5هخكفلل, [.ع 172تدعاص ع7 علق[. آه 56

 لع !'دهتعاطسع نملتةمصصعلاع عم ملوغمع, ظكتنممع لع 8اتمسأاب ةعاقر

1964 

 1لمطدمل فلكات فطاقاآ, « ©هدودغت» !'عكموعع مدطأأع موع اه مععع در

 دم للدعم ظهعال ]نزاع ءأا الامععمعم ©101115آآ-1 (لذ), ش0ل01ه«5 عع

 م6016 عممم6عمصعم. [آثعدمدعع مانطاتع ذل معقغ مهكر ]ط1ةصصقأاة#, 28ةعلذر
 2007, م. 187-03.

 1كمطقمل فلان ؟افطاا], !لءلصضك, همع اماهلع مافصتأس ولع. ةصصموعطع ةهعام-

 ةمئطعممواموتع ل'نم انعب ةهتمسأ عد لكفطرتا ع, لذ همك تاصتوطر, ىاععت 2003.

 الامطهمل خلت طقخطاأظآ, « 5عمزعاو عد 8دعمعلاك تأ ةعمتع لع زءادصعو 0ع

 اكمطوبازع د, [مكهمتإلة اب م 49, زدنا !ءا-كعماعردطمع 2010, م. 41-53.

 لما هنو عا 0ان خلل, آع 8115 كلن مهننالتع, 5ءانتا, ةمل5, 4
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 رشع ثلاث

 دادغب داجإ

 يلاثم عضو نع ثحاب بابش

 اوفنوب نارول - يلع ةرهز

 ةديدجلا حمالملا ىلإ فرعتلا ىلع نيرداق دادغب يف نويلصألا ناكسلا دعي مل

 اهئافلحو ةدحتملا تايالولا حايتجا ىلع ماوعأ ةرشعرورم دعب كلذو «ةنيدملل

 ةيفئاطلا ريياعملا بسحب يساسأ لكشب مويلا ناكسلا مسقني .2003ماعلا يف قارعلل

 ٠ تارشعلا ازواجتي مل نيذلا دوهيلا نم ددع ىلإ ةفاضإ نييحيسسمو ةنسو ةعيسش) ىلإ
 ددعب ةمّسقم ءايحأ يف (داركألاو برعلا) كانه ةيقرعلا ريياعملا بسحبو .(2003يف

 يتلا ةيروتسدلا دودحلا وأ «ةيركفلا زجاوحلا وأ «ةيتتمسإلا طئاوحلا نم وانتم ال

 ةيناكسلا تالقنتلا ىلإ تاميسقتلا كلت لك ببس دوعيو . موي دعب ًاموي ةرَّدجتم اهدجن

 .2006 ماعلا يف فنعلا لامعأ ءارج تثدح يتلا

 هب موقي يذلا شيتفتلاو ةيصخشلا ةيوّشا نم قّقحتلاو زجاوحلا ىلع رورملا طبضي

 مهبلغأو نييدادغبلا نم ةمسن نييالم ةعبس براقي املةايحلا عاقيإ ةطرشلاو شيجلا رصانع
 ةيقرع ةيسايس ةئفل ةعباتلا تايشيليملا كلت وه ٌقحب عاقيإلا اذه طبضي ام نكل «ةعيشلا نم

 لّوحت ىلإ رمتسما نمألا مادعناو ةطلسلا ىلإ ةيعيشلا بازحألا لوصو ىدأ . ةددحم ةيفئاط

 ناكسلا ءالؤه ىدل مظاعتيو .رذحلا اهبوشي ةنيدم اهنم ًالعاج ميمصلا يف دادغب باصأ

 مهتافرصتو مهسابل صخت دعاوق كلذ لك ىلع ةوالع مهيلع ضرفي ذإ ءقانتخالاب روعش
 ضعب يف ةعونمم ىتحو لبال ةدودحم مهتاكرحت حبصتو .دعاوقلا كلت نم لاجرلا عم

 ةدحاو ةنيدمب كراشتلا يف روعشلاو ةيعامتجالا طباورلا ماودلا ىلع رّمدي ام نايحألا

 الب راظتنالا يف ىتح وأ ءطبب هّزنتلا يف ةطيسبلا ةركفلا كلت مويلا ودبت .دحاو ريصمو
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 صوصخل ا هجو ىلعو «نيريثكلا ىلإ ةبسنلاب يقطنم ريغ ًارمأ ةماعلا تاحاسلا يف ىودج

 «يقطانملا وأ يلئاعلا طيحملاب رصحنت ةيلستلا تزخأ نيحلا كلذ ذنمو .ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب

 ةحرضأب ةقلعتملا كلت ًاصوصخو ءاهديدجت ديعأ ةينيد سوقط ءايحإ ىلع دعاس ام وهو

 يف يمزاخلا رفعج نب ىسوم عباسلا مامإلا حيرض ءايحإ ديعأ لاثملا ليبس ىلعف ؛ةتّيعم ةينيد

 ةكرح تمظاعت 2003 ماعلا يف نيسح مادص ماظن طوقس عمو . دادغبل ةيلامشلا ةيحاضلا

 ًاضيأ كانه ةينيدلا ةيحانلا ىلإ ةفاضإو . .تفال لكشب جاجحلا دادعأ تديازتو جيجحلا

 قافنإلا متي نكامأ لثمت ةينيدلا ةحارتسالل ةصصخملا نكامألا رثكأف ءيداصتقالا بناجلا

 يتلا معاطملاو ةيعيبطلا رئاصعلا يعئاب تالحمو تاجلثملا تالحمو يهاقملاك :اضيأ اهيف

 دقو .مخض يراجت زكرم نم برقلاب وأ ءدحاو عراش فارطأ ىلع ةلسلس يف قحالتت

 اب ؛تالئاعلا نيب لصفلل اماظن دّيج لكشب ةبقارمللو ةسارحلل ةعضاخلا معاطملا ترّوط

 روكذلا نئابزلل اهزجح متي يتلا يهاقملا نم ريثكلا كانهو ؛لاجرلاو ءاسنلا نيب كلذ يف

 ءارج ةنيدملل ةيتحتلا ىنبلا روهدت يتأيو .ًارصع ةسماخلا ةعاسلا نم ًءادتبا كلذو ءًارصح

 ىلإ فاضيل «فيظنتلاب ىنعت يتلا ةماعلا تاهجلا بايغو تامجهلاو تاريجفتلا هبّيست ام

 ةمصاعلا ىلع بلغيو ؛دادغب يف ةلصاحلا ةركسعلاو ةنيدملا لاصوأ باصأ يذلا عيطقتلا

 سيل .برعلا مهئاقشأ رارغ ىلعو .نايسنلا تايط يف تكرت اهنأ ول امك ىضوفلا نم عباط

 «ءارضخلا تاحاسملاو تاحاسلا نم ةدافتسالا نم ربكأ ملح يدادغبلا بابشلا ىدل

 نابشلا ءالؤه لغتسيو .ادج ينغلا يرامعملاو يخيراتلا مهثرإ نم ةدافتسالا ىلإ ةفاضإلاب

 ىلع ةطلتخم يهاقملا لازت ال ثيح ةداركلاو روصنملا يعراشك «ةحاتم نكامأ نم ىقبت ام

 نهارلا عضولا عم نيشياعتم «ىنغ رثكألا تائفلاب رصحنت اهنأ ال «يفئاطلا ىوتسملا

 يدادغبلا بابشلا رّثأت 2011 ماعلا علطم عمو .تقوملا ءودهلا نم تاظحل نيلغتسمو

 ميسقتلا نم برهلل فدهت تاردابمب مهنم ددع ماقف «يبرعلا ملاعلا يف لصاحلا كرحتلاب

 نولضانملاو نونانفلاو بالطلا رّبعو .ةدحوم ةنيدمب عراشلا يف ليلهتلاو يفئاطلا يمايسلا

 يتلا فنعلا لاكشأ ةفاكل مهتضهانمو داحتالا يف مهتبغر نع ًةينالع تمّظن تالمح يف
 .اهودقف يتلا مهتّنج اهنوربتعي ةنيدم يف «ةيمويلا مهتايح ىلع ىغطت

 نينحلا اهبوشي ةدوع

 ككفتلا اذه لوصأ دوعت لب مرصنملا دقعلل ةجيتن ةنيدملا ككفت نكي مل

 اذه يف ةيخيرات ثداوح ةدع تدعاس دقل . ًاديقعت رثكأو ًامدق رثكأ م خيرات ىلإ
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 ردصم تلّكش ةنيدم ملاعم هّوشتو «ينطولا روعشلا قزمت يفو يقطانملا ءاوطنالا
 ,يف ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تناك ثداوحلا كلت نمو «قباسلا يف اهينكاسل رخف
 «بوصو بدح لك نم عمتجملا ةركسعب هذاختا مت يذلا رايخلاو «1980 ماعلا
 يف يف جيلخلا برحو نيسح مادص ماظن هسرام يذلا يفّسعتلا عمقلا ىلإ ةفاضإلاب

 ماعلا ىتح دتمملاو ةدحتملا ممألا لبق نم ذختا يذلا راصحلا ّمث نمو «31

 ةمصاعلا اهسفن ةربتعم دادغب تشاع اهتيكيمانيدو ملاعلا ىلع اهحاتفنابو 3
 .يبرعلا ملاعلل ةيفاقثلا

 «برحلا 2000-1980 ماوعألا نيب ام كانه دلو يذلا يدادغبلا ليجلا فرعي مل

 اروعش «(ةبقحلا بعاصم يفخت يتلاو هرمغت يتلا نينحلا ةروف عم) «ليجلا اذه شيعيو

 عضي ناك يذلا يحصلاو يميلعتلا هماظن لمشي ماع تّتفتو اهيلإ يمتني ةقبط بايغ نم
 ىلعو يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع فينصتلا ةمئاق سأر ىلع ءادألا ثيح نم قارعلا
 ةردق مدع نعو ةيفاقثلا ةايحلا بايغ نع ليجلا اذه رّبعيو .ًاضيأ يويسآلا ىوتسملا
 يتلا معاطملا تناك فيك مويلا عيمجلا رضحتسيو «ةنيدملا كالتما ةداعإ ىلع ناكسلا
 نم دودحم ددع ناك فيكو «ةلجد رهن فافض ىلع عزوتت يبعشلا فوقسملا قبط مدقت
 كلت لثم ىلإ باهذلل ةيداملا ةردقلا نوكلمي يثعبلا ماظنلا ىلع نيبوسحملا ناكسلا
 يدادغبلا رعاشلا عراش يبناج لالغتساب نوموقي اوناك دقف ىنغ لقألا امأ .نكامألا
 ناكو .مهئابحأ وأ مهتالئاع عم نيهزنتم «نماثلا نرقلا يف دولوملا ساونلا وبأ ريبكلا

 ةدّدعتملا تابتكملا مامأ عّكستلا وأ «ةسبلألا تالحمب ظتكملا ةداركلا عراش يف هزنتلا
 دعت مل يتلا ةيراضحلا ةعزنلا كلت مهيدل قّمعي يبنتملا يدادغبلا رعاشلا عراش يف

 لاوط بدألل نويقارعلا هّنكي يذلا بحلا كلذ لمهأ دقل . مهتايركذ يف الإ ة ةرضاح

 ةبخنلاو ةطسوتملا ةقبطلا كّكفتل ريرم زمركو .قحالتم لكشب ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا
 راصحلا ةأطو تحت حزري دلبلا ناك ثيح مرصنملا نرقلا تاينيعست يف ةفقثملا
 عراشل ةريغملا ةفصرألا ىلع ةعمج موي لك نوضرعي ناكسلا ناك ءيداصتقالا
 .ةيلئاعلا مهتابتكم اهيوحت تناك يتلا زونكلا عيمج تابتكملا

 دادغب ىلع ديدج نم ذاوحتسالا

 نوناك رهش ذنم يبرعلا دهشملا تبلق يتلا جاجتحالا تاكرح مضخ يفو
 عضولا هدهش يذلا يبسنلا رارقتسالا ىلإ ةفاضإ «2011 ماعلا نم رياني /يناثلا

150 



 ٌّيط وحن نوحنجي تايقارعو نييقارع نم بابشلا ضعب نأ دجن «قارعلا يف ينمألا

 .ءاوسلا ىلع ناكسلاو ةنيدملا نم لك هتدهش يذلا ميسقتلاو فنعلا نم ةحفص

 لاكشأ نم فلتخم لكش جيورتل تعس يفاقث عباط تاذ تارهاظت كانه تناكو

 ًابلاغو «ةماعلا تاحاسلا يف ينلع لكشب تارهاظتلا هذه تمّظُنو ,دادغب يف ندمتلا

 يم أرق انأو يقارعانآف ةلمخ تقلطأ ءيزمر الكس اهتاكرحت يف لختت تناكام

 عراش 5” نم تقلطنا يتلا ةلمحلا هذه فده ناكو .2012 ماعلا ربمتبس /لوليأ رهش

 دلبل يفاقث ثرإ ىلإ ةدوعلا ىلع مهنم بابشلا ةصاخبو ناكسلا عيجشت يبنتملا

 ةلاسر اهتايط يف ةلمحلا هذه تلمح دقو .مولعلاو ةءارقلاب هفغش هنع فرُع املاط

 وحمل يساسأ لكشب فدهت تناك ذإ ءفرط يأب سميال اًلافتحا ًادعبو ةينطو

 عيزوتب يسايس بزح يأل ءامتنالا مهضفرل كلذو «نيلقتسملاب مهسفنأ نوبقلي

 0 و و ل يلا ا و

 ةراملا لبق نم اهتءارقو اهتدهاشم كلذ نم ضرغلا ناك ؛ساونلا وب أ عراش نم راتمأ

 ءالؤه ماق عربتلل ةوعد ىلإ تعزو يتلا بتكلا هذه ردصم دوعيو . هسفن ناكملا يف

 لصاوتلا عقوم تاحفص نم ةحفص ىلع عيباسأ ةدع لبق اهنع نالعإلاب ءاطشنلا

 ًايدام رسوملا بابشلا نم ةعومجم ةردابملا هذه ءارو ناك . كوبسيف ؛يعامتجالا

 ةفاضإلاب ءيقوقح طشانو بلاط وهو ءارهزلا دبع دمحم ًاصوصخو «رّرحتملاو

 ىهتناو .تنرتنإلا ىلع مولعلا رشنل ةنّودم بحاصو سدنهم وهو يزوف ليثأل

 نم مهتيبلاغ «صاخشألا نم تائم ٌمض ساونلا وبأ عراش يف عّمجتب طاشنلا اذه

 ةءارقب اوماق نيذلا نيفقثملاو نينانفلا نم ةعومجم عمجتلا اذه يف راسو ؛بابشلا

 ةمصاعلا جراخ قطانم لمشيل طاشنلا اذه عّسوتو .ًاضيأ اوصقرو اونغو دئاصق

 رمي مل رمألا نكل ؛ةعيشلا ىدل ةسدقملا فرشألا فجنلا ةئيدم ًاصوصخو «دادغب
 وأ ؛يعويشلا بزحلا لبق نم ًاصوصخو يسايسلا ءاوتحالا نم تالواحم نود نم

 .ةيلحملا تاطلسلا لبق نم

 ثادحتساو دادغب ىلع ذاوحتسالا ةداعإ يقارعلا ةفاقثلا موي فادهأ نم ناك

 عضبب نوّدعي نيذلا ةيفاقثلا ةردابملا هذه باحصأ ناكو ءديدج نم ةيقارعلا ةمألا

 نم راطإ يف مهتردابم ترصحناو ًاضيأ نيلقتسمك مهسفنأ نوربتعي تارشع

 لبق نم 2013 ماعلا يف ةيبرعلا ةفاقثلل ةمصاعك قارعلا ةيمستب ةطبترملا ةيلافتحالا
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 بهن ىلع ةرشاعلا ىركذلا ةبسانمبو .وكسينويلا ةمظنمو ةيبرعلا لودلا ةعماج

 ماظن طوقس باقعأ يف) 2003 ماعلا ليربأ /ناسين يف قارعلا يف ينطولا فحتملا

 لوأ ميظنتب كوبسيف ىلع يساسأ لكشب طشنت يتلا ةيعمجلا تماق «(نيسح مادص

 مهّلجو ةيعمجلا كلت ءاضعأ بغرو .مومعلل تصصخ دقو فحتملل ةديدج ةرايز

 لالخ نم كلذو مهدلب ةدحول جيورتلاب دادغب نم ءايحأ ةدع نم نومداقو بالط

 صئاصخ ةدع لالخ نمو ,فحتملا اذه قيرط نع ميدقلا مهدلب خيرات مييقت ةداعإ

 سأر ةبسانمب تمظن يتلا ةيثارتلا ةيلافتحالا تناك صئاصخلا كلت نمو .ةيلحم

 ىلع ةينيدلا تايلقألا ةداق عم تالباقم ميظنت لالخ نم وأ ءزورونلا ةيدركلا ةنسلا

 يذلا عّلطتلا اذه نكي مل «ْنكل .ةيئادنملا ةيلقألا ةداقب مهتعمج يتلا تاءاقللا رارغ

 ةنوكملا ةمألا ةركف ييحي هنأل ًادياحم موي يأ يف سّيسملا ريغو لقتسملاب فصوي

 ةفاقثلا ةرازو دييأتب ةردابملا هذه تيظحو . (ةيئاسفيسفلا ةحوللاك) عطق ةدع نم

 ءانب ةداعإ يف اهتبغر نع اهبارعإلل ةفاضإلاب ضرغلا اذهل نكامألا تصّصخ يتلا

 22013 رياني /يناثلا نوناك يف . ىرخأ تارابتعا ةيأ نم ًاديعب ةفاقثلا لالخ نم ةمألا

 يف «قلطلا ءاوهلا يف ماع يّنف لفح ميظنت ةينطولا ةينوفمسلا ارتسكروألا تررق

 ةقطنم يف يراجتلا ّيحلا نم ةبرقم ىلع ينطولا حرسملا مامأ عفان نب ةبقع ةحاس

 ىلع ىقيسوملل جيورتلا وه هنم فدهلا نإ ثدحلا اذهل نومظنملا لاقو .ةداركلا

 لبق نم مهعورشم عنم اوناع نأ اوثبل ام مهّنكل ,دّحوتلاو ةدحولا لماوع دحأ اهّنأ

 دقف ,ةددشم ةسارح تحت هب مايقلاب نذإلا ىلع اهدعب اولصحيل .ةطرشلا تاوق

 ىلع رهشأ ةتس لبق ىلتق ةعبس اهسفن ةحاسلا يف ذقن ةخخفم ةرايسب ريجفت عقوأ
 تابوعص ببسب كلذو لوجخ لكشب عيراشملا نم عونلا اذه رركتو . .لافتحالا

 ةرسوملا ةيبابشلا تائفلا لبق نم تاردابمبو ةنيدملا نمض صاخشألا لّقنتب ةقلعتم

 ىتحو .ءءارضخلا تاحاسملل جيورتلاو ةنيدملا ليمجت اهنم فدهلا ناك .ًايدام

 ًاعورشم لّكش يذلا رهنلا لوط ىلع ساونلا وبأ عراش يف ةهزنلا ىلع ةظفاحملا
 كلت لك زربتو .هل ًاديدهت راجشألا عالتقاو تاحاسلا صيصخت ىلإ فدهي ًايموكح

 نيذلا دادغب ناكس ذاوحتسا ةداعإ يف غارفلا تاقوأو يلاستلل ًازكرمت تالمحلا

 ةمواقم ىلإ فدهت ةجذاس تاسرامم روهظ يفو «برحلا لعفب مهتيوُه تهّوشت
 .ينارمعلاو يعامتجالا ميسقتلا
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 مان 801 5مكم1 من5 ديزملا ةقرعمل

 2مطعو ىلنآ, « طءعصتعم مدك لع 12 ءعمهتدددسعع 1ةصتستمع عد آكهلع », آعق

 0 ةدممعأك لع !'1مم, 27 مهن 2011 (<طتتج://ة جو .طون موا ط عودعو.هنه>).

 آمسامسو مام هفكإل عظم هع ظلوستل 8120188, « ةن مممومو لع

 1 ؟ماعممع "؟مهلكعممع”. 0نعاوبعد ةاعصعماع لع 6 عدنلمص ةانع نم انعاب

 .ءمرصتساتل », م (0ههطدممر 701. در مك 1, 2008, م. 114-133.

 ركمدطقسمص طشكل0]), « ا[ل5وعع5 مهانالونعك 0ع5 ءقماعذ ءاطصتوانع5

 "ملنممو ا هنععو” د, 0هدكانعمععد !16لن ا عسدمفعر مث 73, 2010, م. 129-18.

 مع امل 1210, « طلطع ةصق ةمصغ5, نع لععأولأ !'ةمولع 7 », آع هلع

 لما هرسهأ اودع, مهم 2013.

 0وعمتلتم طلعات, « ه>عالععءاتممم هده :عءمدفاصتعأام0-(م-طع : هؤ اتمام

 هك ه "وهنعورب ه6 /لوئاهمعع", طع ىعع ه6 ظدعطلمل », 8دللعأاتم ه2 لمزنول
 لمكاتملاع 0ع ]ماع -ةناط 5ةيلنعو, 01 8, هع 2-1, 2006, م. 69-93.

 طووعع مجععطومأع لع 15 قتهمدعمع « لع ةدنق آءهلتعم عازع انك » :

 جار .[هععامص و .«0177/2088113808>.

 طووع ؟ةععطوماع لع !'ههوممتكداتمم « لحدصعع أةلكعدمع لع 12 تباطسع » :
 < جمب. ععطممأع .عموصت اعدم .ءاناطنعع.لهإ>.
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 رشع عبار

 نانثا ناوخأأ

 (ندرألا) كركلا يف ةفايض مركو ةلئاع

 ىلع ئكتم وهو هفويض ًالبقتسم ليبن وبأ حايترا لكب اهب لّلهي ةلمج «ًالهسو ًالهأ»
 .اولصو نأ دعب ءودهلا معي ؛تايحتلاو تالبقلا لدابتب لفاحلا لوصولا دعبو .هتكيرأ

 حمالم اهلالخ نم هيلع ودبي «ةيلاتتمو ةئيطب تاكرحب هتحبس كيرحتب وه موقي امنيب
 ' ىلع عّبرتملا ةيبرعلا ةوهقلا ٌب صمم كسميل لامج هنبا عرهَي .ثيدح ءدبب ٌمِهي لمأتم

 نيجانف لالخ نم ةقثاوو ةتباث تاكرحب ةوهقلا ميدقتب موقيو .ةضفخنملا ةلواطلا شرع

 .سولجلا ةفرغ كئارأ ىلع نيسلاجلا سلجملا ءاضعأل اهل تاضبق ال ةريغص

 ميركو لامج

 يذلا ءادغلا اذهل رضحي وهو خبطملا يف اهلك ةيحابصلا ةرتفلا لامج ىضق

 ةنيدم ىلإ ناّمع ةمصاعلا نم نيمداق «تارتموليكلا تائم هلجأ نم ةلئاعلا دارفأ عطق

 ةعومجم ءادغلا اذه ترضحو .ندرألا بونج ةعقاولا ةريغصلا ةنيدملا كلت «كركلا

 ناوخإ تانبو دالوأ ىلإ ةفاضإ مع دالوأو ًالاوخأو ًامامعأ تّمض ةريبكلا ةلئاعلا نم

 ةعبرأ نم ةفلؤم ةلئاعل يناثلا نبالا وهو رمعلا نم نيثالثلا لامج غلبي .تاوخأو

 ةيحيسم ىرخأو ةملسم لئابق اهنطقت يتلا ةيوعرلا ةقطنملا هذه يف عرعرت دقو «ةوخإ
 لامج مانيو .ندرألا يداو يف ليهأت سدنهمك مويلا لامج لمعي .اهيلإ هتليبق يمتنت

 يتلا هتخأ لاحك هلاح ناّمع يف رقتساو جوزت يذلا ليبن هيخأ ىدل عوبسألا مايأ ةليط

 ًاضيأ لاحلا وه كلذكو ًابزاع لامج لازي ال .اهسفن ةنيدملا يف ىرخألا يه ترقتسا
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 نأ ردانلا نمو .ةلتاعلا لزنم يف نآلا ىتح هاوس ّقِبي مل يذلا رغصألا هيخأ ىلإ ةبسنلاب

 ىتحو .هتلوفط ءاقدصأو هلهأ ىريل كركلا ىلإ دوعي يكل عوبسألا ةياهن ةلطع لغتسي

 ةيقب كراشيل ًارضاح هدجت ال .ديحولا ةيعوبسألا ةحارلا موي وهو ؛هذه ةعمجلا موي يف

 وهو .فسنملا وهطب ناّمتهي ليبن هوخأو هوبأ ناك امنيب .ءابرقألا لابقتسا يف هناوخإ

 نأضلا محلو زرألا نم فلؤملاو «كركلا يف ةفايضلا مركب ماودلا ىلع طبترملا قبطلا

 يتلا تالبقملاب فرعي ام وأ ةزاملا ريضحتب لامج متهي ؟بئارلا نبللا يف وهطملا

 هطلخيس يذلا سنودقبلا مرفب اضيأ لامج ماق .يلوحكلا بورشملا بناج ىلإ مدقت
 ةيطورخم عطق لكش ىلع ةففجملا يدابزلا عيطقت ىلإ ةفاضإ .مسمسلا ةنيجع عم

 نوحص يف اهعضوو «عباصأ لكش ىلع رايخلاو رزجلا ًاضيأ عطق دقو «ةريغص
 نم ليلقلا شرب لامج ماق «ةيلامج ةسملكو .اليدترملا محل نم حئارش يوحت
 يفاميركلا ةمس نكادلا هنول عم قوحسملا اذه زربي ذإ .ناجنذابلا لبتم ىلع قاّمسلا

 يتلا«سومرتلا» عضوب لامج ماق ءفويضلا مودق قبست ةريخأ ةوطخكو «جيزملا اذه

 هدلاو يقب دقو ؛ةفاضملا يف ةريغصلا نيجانفلا نم ةعومجم عم ةيبرعلا ةوهقلا يوحت

 يذلا اهقاذمو متاقلا دوسألا اهنول وه ةوهقلا هذه زّيمي امو .حابصلا ةليط اهيلغي

 نم ًازمر دعت يتلا ةوهقلا هذه مَّدقتو .لاهلا نم ليلقلاب هّكتمو فيفخ رم معطب مستي

 لامج موقي .مهمودقب بيحرتلا نع ريبعتك فويضلا ىلإ ةيلبقلا ةفايضلا نسح زومر

 هديب اهكسمي ةسدكم ةريغص نيجانف يف اهبكسب أدبيف ضرغلا اذهل فويضلل اهميدقتب
 ريغأرمأ ربتعي ةريبك تايمكب ناجنفلا ءلم نإ ذإ ةليلق ةيمكب ناجنف لك ًالميو «ىرسيلا
 «مهيديأ ءأوت أدب يذلاو يعامجلا شاقنلا ًامامت مهلغش نيذلا فويضلا دمي .بحتسم

 لكشب تاعفد ىلع اهبرشب نوموقيو «ةملك يأب هوفتلا نود نم مهنيجانف اوذخأيل
 موقي يذلا لامج ىلإ هعاجرإب فيضلا موقي ناجنفلا نم غارفلا دنع .ةريغص تافشر

 نع هنم ريبعتك فيفخ لكشب هكيرحتب فيضلا ماق اذإ الإ ءروفلا ىلع اددجم هئلمب
 .نيجانفلا ةفاك عمج ديعي نأ ىلإ نيدوجوملا نيغلابلا ةفاك ىلع لامج رمي .هئافتكا

 «ةضفخنملا ةسيئرلا ةلواطلا ةيواز يف نيجانفلا عم ةوهقلا بصم عضوب كلذ دعب موقي

 هرظن ىقبي نكل «,دقعنملا سلجملا برق ةغرافلا دعاقملا دحأ ىلع اهدعب سلجيو

 يأ يف ضوهنلل ًابهأتم ىقبي ذإ مات رافنتسا ةلاح يف همسجو دادعتسالا ةبهأ ىلع

 رغصي وهو ءرغصألا نبالا ءميرك رهظيو .فيض يأ تاجايتحا نيمأت لجأ نم ةظحل

 لمع ةفرغ حبصأ يذلا وبقلا نم ةيبابضلا هتئيهب ,تاونس سمخلا ىلاوحب لامج هاخأ
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 نيب .هبتكب ًاطاحم ةفرغلا كلت يف هتقو مظعم ميرك يضقيو .ةساردلل هب ةصاخ ةفرغ

 نع هسفنب يأنلا ميرك راتخا ءلامج هيخأ سكعبو .يصخشلا بساحلاو زافلتلا زاهج

 ةيعامتجالا ةايحلاب لغشنملا لامج هوخأ هب موقيام عم لمعلا اذه ضقانتيو .ءيش لك

 ةدعاسمب «كركلا بابش مظعم لاح هلاح .سرد ثيح ايسور نم هتدوع ذنم ةيلئاعلا

 مّدقم جمانرب راطإ نمض دعب نع ةساردلاب ميرك موقيو .يلحملا يعويشلا بزحلا
 نأ كركلا يف هدجاوت دنع لّضفي وهف «لامج ىلإ ةبسنلاب امأ .ةينادوس ةعماج لبق نم

 نّعمتلاب هنباو بألا موقي .عراشلا ىلع ةلطملا ةفرشلا ىلع هدلاو عم تارهسلا يضقي

 .راهنلا سمش ةعشأ رخآ تحت قفألا طخ ىوتسم ىلع ةدتمملا ءارحصلاب نيتماص

 يف هتقو يضقي نأ ميرك لضفي امنيب .ةّراملا ىلع رخآل تقو نم ةيحتلا نوّدريو

 اهضرعت يتلا ةيكيرمألا مالفألا تارادصإ رخآو يصخشلا هبساح ةشاش نيب هتراغم

 لابقتساب ميركل حمسي ام صاخ لخدمب وبقلا اذه عّتمتيو .يبرعلا جيلخلا تاونق

 ةليجرنلا نيخدت هتكراشم ضرغب عمتجت يتلاو «هسفنب اهنّوك يتلا ءاقدصألا ةعومجم

 ةجاجز وأ هلكأي ءيش نع ثحبلا فدهب ًاردان اّلِإ دعصي الو ؛ةدشلا قرو بعل يف وأ

 لبق نم خيبوتلا تافرصتلا هذه يعدتست .عيرس لكشب كلذ دعب يفتخيل اهبرشي ءام
 ًالاعف ًارصنع ربتعي الو «هلهأل ةدعاسمملا دي مدقي ال عفايلا هاخأ نأ ربتعي يذلا لامج
 .ةفايضلا نسحب ةقلعتملا كلت ًاصوصخو «ةيلئاعلا ماهملا زاجنإ يف

 هسفنل ذختي ٌمث نمو لامج راظنأ تحت روضحلا ىلع ةيحتتلا ءاقلإب ميرك موقيو
 ضهني نأ ثبلي الو ءثيدحلا يف ةكراشملل بهأتيو بابلا نم برقلاب سلجيو اًيسرك
 !ةدعاسم ىلإ ةجاحب كّمأ تناك اذإ رظناو بهذإ !ميرك :هدلاو ةرابع عامس دعب

 خبطملاو ةشيعملا ةفرغ نيب

 يذلاو «اعافترا ةنكمألا رثكأ يف زافلتلا زاهجو لخدملا ةلابق ليبن وبأ سلجي

 نع ليبن وبأ لأسي :مزحب ثيدحلا ةرادإب موقيو «ءارذعلا ميرم ةروص تحت دجوي

 ًادنسُم سلجيو .ةلئاعلا رابخأ ىلع قّلعي وهو تاباعدلا قلطُيو كاذو اذه رابخأ

 .هثيدحل لقثلا نم عون ءافضإ ةيغب رخآل تقو نم هدي ًاعفار ؛هدعقم ىلإ تابثب هرهظ

 يهتني نأ ىلإ تاصنإلا اذه ٌرمتسيو «هئيداحأ ىلإ تفال تمصب نوعمتجملا تصنيو

 عيمج نإ لوقلا نكمي .اهيوري ةصق لك ةمتاخ عامس دعب بجعتلاو تاكحضلاب

 .ليبن وبأ اهيوري يتلا صصقلا لك ًاقبسم نوفرعي «بابشلا ءانثتساب ءابيرقت نيرضاحلا
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 امدنع اهب مسّتي يتلا ةهاكفلابو «هب عّتمتي يذلا درسلا نفب لقألا ىلع نوعتمتسي مهنكل

 ةيلحم ةيصخش لبق نم مهل مّدقت كحضلل ةصرفب أضيأ نوعتمتسيو «هثيدح متخي

 .ةليبقلا يف اهتناكم اهل ةقومرم

 خويش ءامسأ درسب لين وبأ موقي ذإ ءرخآل تقو نم ةيّدج ثيدحلا ةربن حبصتو

 اوحبصيل مهتاردقمو مهتفايض مركو نونفو مهتاوزغو مهبورح ليبن وبأ يوري .ةليبقلا

 لئابقلا ةهجاوم يف كحملا ىلع مهفرش نوعضي اوناك فيك ًاضيأ يوري امك ؛ءامظع
 :ابجعمو أردقم للهي يذلا هتاوخأ ءانبأ دحأ رثآملا كلتل ههرس ءانثأ هقفاري .ىرخألا

 ةلمجلا كلت عامسل ةداعسلا ليبن وبأ رمغت .«!ًالبق ةصقلا كلت فرعأ نكأ مل !هللاب»

 نع ًادبأ ليبن وبأ حزحزتي ال .هثيدح لمكُي نأ لبق ًاليلق حيرتسيو ««هويأا ًالئاق متخيو

 ميدقتب مايقلاب هب ناطيحي ناذللا هادلو هب موقي يذلا تقولا يف هيلع سلاجلا هيسرك

 ناموقي امك ,ءيش يأل فيض يأ ةجاح مدع ىلع صرحلاو «تالبقملاو تابورشملا

 .فسنملا قبطل ةريخألا تاريضحتلا لامكتساب هسفن تقولا يف

 نود نم تاشاقتنلا ليبن وبأ عباتي «ةدئاملل هب طيحي يذلا يفخلا ريضحتلا ًايسانتم
 متأ ىلع فويضلا لابقتسا ةيلمع ريس دّقفت نع لفغي ال هنيع تقولا يف هنكل ءفّقوت
 وأ قرعلا بصب موقي يكل هدالوأ دحأل ةراشإ ءاطعإب رخآل تقو نم موقي ذإ ؛هجو

 يف ليبن مأ موقت ءاهرودبو .نيدوجوملا فويضلا دحأل ةزاملا وأ رطعملا لوحكلا

 ليبن موقيو «ةبجولل نيتصّصخملا نيتينيصلا ىلع قيقرلا جاصلا زبخ عيزوتب خبطملا
 .محللا عطق عيزوتب ناموقي مث نمو ؛هتجوز كلذ يف هدعاستو امهيف زرألا بكب
 بياطألا نم فورخلا عاخن دعيو «زرألا ةلت ىلعأ يف فورخلا سأر ليبن عضي

 يف ةدئاملا لوح ناكسملا ريضحتب ميركو لامج كمهني ؛ءانثألا كلت يف .ةيبعشلا

 ًالماح لصي ليبن وه اهو .يساركلا عيزوتب ناموقي ذإ ؛لابقتسالا ةلاص يأ «ناويدلا
 لامج هعبتي «ةلواطلا فرط ىلع هعضي يذلا فسنملا قابطأ نم قبط لوأ هيعارذ نيب

 اهعمو لصت ليبن مأ يه اهو .رخآلا فرطلا ىلع هعضي ًايناث ًاقبط رسخآلا وه ًالماح
 .ةمحللا هيف تقلس يذلا يدابزلا نبللاب ءولمملا ردقلا

 ةدئاملا ل وح

 لوح نو سلجيو مهتوعد يف حاحلإلاب نوفّيضملا موقي نأ دعب فويضلا ضهني
 رشابي .رخآ قبط لوح لاجرلا سلجيو قبط لوح ةوسنلا سلجت ثيح «ةلواطلا
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 نأ نم ليبن مأو ليبن وبأ دّكأتي .ريبكلا قبطلا نم هسفنل ةّصح ذخأ دعب هماعط عيمجلا

 اهعضوو محللا عطق ليسنتب ناجوزلا موقي ذإ «ماري ام ىلع ريست ةفايضلا نسسح رومأ

 لكشب نبللا بكسب اضيأ ناموقيو «نيقومرملا فويضلا صصح يف ةينيصلا ىلع
 نم مهعنمت ةجردل اهب ناموقي يتلا ماهملاب نيكمهنم نايقبيو .زرألا ىلع يرود
 نيوعدملا لوأ رداغي امدنع اّلِإ ماعطلا نالوانتي امهنأ ودبي ال ذإ :ةبجولا يف ةكراشملا

 ةرتفلا هذه عطقي الو ,ماعطلاب لغسشنم لكلاف «ناكملا ءودهلا معي .ماعطلا ةلواط
 هفويض تح لجأ نم ةرسألا ٌبر اهقلطي يتلا تاعيجشتلا كلت اّلِإ ءودهلا نم ةليوطلا

 نهضعب موقتو «ةقلعملاب فسنملا لوانتب ةوسنلا موقت .رثكأف رثكأ ماعطلاب دّوزتلا ىلع

 ةيسنرفلا ةغللاب رمألا ىلع لامج قّلعيو .نِهِب صاخ نحص يف نهصصح لقنب ًاضيأ

 هنيع تقولا ىف هنكل ءانه اًيقر رثكأ يأ («ءعوأ ماتتك ةإلططمهأطتولانع) ةرابع ًامدختسم

 .ةدئاملا لوح نيدوجوملا لاجرلا ةفاك لاح هلاح «ةيديلقتلا ةقيرطلاب لكأي نأب رختفي

 اهنم نوعنصي يتلا محللا عطق تيتفت يف ىنميلا مهدي نيمدختسم هتوخإو لامج لكأي
 كانه اهنوفذقي مث نمو ؛مههاوفأ ىلإ يه امك اهنولمحي يتلا زرألاب ةجوزمم تارك

 ىلع ةقيرطلا كلتب لكأي نم صرحيو «ةرجنحلا يف رقتستل ديلا ماهبإب ة 0
 .همسج نم ءزج ي أ هادي سملت الأ

 ماعطلا لوانت نم ةعرسب لامج غرفي .هماعط نم ءاهتنالا يف ميرك رخأتي نيح يفو

 نم اديعب ءافخلا يف ةراجيس نخدي يك امبر «ةظحلل يفتخي مث هيدي لسغيل ضهني مث
 نم مّدقيل دوعي مث همارتحا نم ًاليلقت ربتعي هدلاو مامأ نيخدتلا َنِإ ذإ : هدلاو راظنا
 .ةفاضملا يف او سلجيل اوداعو مهماعط اوهنأ نيذلا فويضلل ةيبرعلا ةوهقلا ديدج

 لامج رعشيو «دّدمتلا يف ةبغرب رعشتو تمختأ دق ماسجألا نأ دجت فسنملا دعبو
 شاقنلا يف ةكراشملا يف رثكأ لاعف لكشب تقولا نوّلغتسيو «نآلا ربكأ ةحارب ميركو

 دحأب مامتهالاب مايقلا لجأ نم .رخآل تقو نم .مهدحأ ضوهن نم مغرلا ىلع رئادلا
 .فويضلا

 نيذلل ةبسنلاب تقولا ناحو «ساعنلاب لافطألا أدبو ءبيغملاب سمشلا تأدب

 مهتين ىلع ةراشإلا اوطعيو اوضهني نأ مالظلا لولح لبق ناّمع ىلإ ةدوعلا نوديري

 .«!اركاب لاز ام تقولا نكل !لقعي له» :ًابجعتم ليبن وبأ توص ولعي اهدنع .ةرداغملاب
 موقي .نيفيضتسملاو فويضلا نيب ةعطاقتملا لمجلا نم ةعاس عبر كلذ دعب ٌرمتسيو
 ىلإ ةفاضإلاب «ةرداغملا ىلع ًاركاب لازي ال تقولا ّنأ ىلإ ةراشإلاب تيبلا باحصأ
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 ججحلا كلت لك نكل .نآلا مهتلوليق نوذخأي نيذلا لافطألا ىلإو ةديدشلا ةرارحلا

 نأ دعب ليوط تقول فويضلا لظي ال ذإ ءنيفيضتسملا فويضلا نيب ةلداجم الإ يهام
 عيمجلا ضهني .مهئاقبتسال نوفيضتسملا اهحرط يتلا بابسألا لك اودنف دق اونوكي

 لخاد دوعصلاب نومهي نيذلا فويضلا لك ةيحتب تيبلا باب جرد ىلع ليبن وبأ موقيو
 ىفتخا يذلا ميرك ادع ةفاك هتلئاع دارفأب ًاطاحم رمألاب ليبن وبأ موقيو «مهتارايس

 .اهنيح نم رهظي ملو هوبق لخاد

 بيردت

 امك «يكركلا بابشلا اهددري يتلا ةلمجلا يه هذه .«كركلا يف هلعفنل ءيشال»

 «ةقلأتملا ةمصاعلا ءايحإب حومّطلا يكركلا بابشلا اذه ملحي .ام ءاعدب للهي هّنأ ول

 ةيهيفرتلا عتملا رصحنت .ًاضيأ ةرخافلا اهمعاطمبو «ةيلاع تاينقتب ةدوزملا اهيهاقمبو
 زافلتلا ةلدهاشمب اهل ةرواجملا ءارحصلا رابغ اهوسكي يتلا قطانملاو تادلبلا يف

 ناكس اهب موقي يتلا تارايزلا ءانثأ وأ .فويضلا لابقتسا لاح يفالإ قلغُي ال يذلا

 ىلع رخآ ىلإ قيدص نم وأ هرخآ بيرق ىلإ بيرق نمو «تيب ىلإ تيب نم قطانملا كلت

 وتلا اذه ءارو داقني نم: باييشلا نمف:» تابسانملا هذه لثم يف بّردتلا متيو . .ماودلا

 دّرمتلا نم ًاعون رهظي نم مهنمو ؛لامج باشلاك شيعلا نفو ريبدتلا نسح مّلعت نم

 نع اهوظفحي نأ ىلإ «فلاوسلا» ىلإ بابشلا عمتسي ثيح ؛ميرك هيخأك هيلع يبسنلا
 ىلع تاياكحلا هذه يوتحتو .مهدحأ نع ىورُت ةيبعش صصق يهو «بلق رهظ

 «ءافلح ةئيهب كركلا لئابق نيب ام لهألاو ءابرقألا عمجت تاقالع ةكبش لمشي ططخم

 عم حيحص لكشب ملقأتلا ةيفيك ىلع ًاضيأ نوبردتيو .نيملسم مأ نييحيسم اوناكأ ءاوس

 «ديدش راصتخابو .«ثيدحلا ةقابل»و «فّرصتلا نسح» اهنمو ةفايضلا نسح تابجاو

 نوحبصي فيكو «نيبذهم ًانابش نونوكي فيك اومّلعتي نأ انه بابشلا ىلع بجي
 .ءافرشو نيمرتحم ًالاجرو لبقتسملا يف نوجّوزتي امدنع تويب بابرأ

 م0101 811 هخك/011+ 5 ديزملا ةفرعمل

 1ووطعااع 811/041 (لأ.), آم 0216 عم ]ع لعد « ]عانت عك » لهنا ]ع 0010©

 1 ةلن/ عمم فعرد, ةكعاذعت5 0* ةماطعم »و10 علعرم
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 رشع سماخ

 افيح ةنيدم ىفاداسم ؟ءراش يهاقم

 ليئارسإ يبنيطسلف ىلإ ةبسنلاب مهبم «طالتخا»

 وتورابساغ اليجنأ يرام

 نم 9086 براقي ام «ليئارسإ لامش يف عقت يتلاو «ةيلحاسلا افيح ةنيدم مضت

 «(«ليئارسإ بزع» مسا مهيلع قلطُي نيذلاو «نيينيطسلفلا نم طقف 014 لباقم دوهيلا

 كلت ٌلدتو .ليئارسإ ةلود ةماقإ خيرات وهو ««1948 يينيطسلف» ةيمست مه نولضفي امنيب

 شيعيو «ينيطسلفلا بعشلا نم ريبك ءزج حوزن ىلإ تّدأ يتلا «ةبكتلا» ىلع ضيأ ةيمستلا
 «قطانملا لصف ىلع مئاق ماظن ساسأ ىلع ةنيدملا كلت يف نوينيطسلفلا برعلاو دوهيلا

 ماسقنالا اذه رابتعا نكميو .يداصتقالاو يفاقثلاو يعامتجالا توافتلا سكعي هنأ امك

 تناك يتلاو ةيركسعلا ةموكحلا اهتعبتا يتلا تاسايسلل ةجيتن ةيمويلا ةايحلا يف خسارلا

 يف اوّلظ نيذلا نيينيطسلفلا ءازإ 1966 ماعلا ىتحو 1948 ماعلا ذنم ليئارسإ يف ةمئاق

 اميسال ةبقحلا كلت يف نيينيطسلفلا ىلإ ةبسنلاب تايرحلا ةسرامم تناك .ضرألا كلت

 قطانملا ضعب لوخد نم ناكسلا عنم تاطلسلا رودقمب ناكو «ةدودحم عامتجالا ةيرح

 تناك امك «لوجتلا عنمل ةددعتم تارارق تردصأ دقو «مهلزانم كرت ىلع مهماغرإ وأ

 فالآ ةثالثلل نكي مل ًاضيأ ةرتفلا كلت يفو ؛يفّسعتلا لاقتعالا بولسأ عبّتت ةطرشلا

 ؟نوان نوادلا» ةيمست ًانايحأ هيلع قلطُي يذلا ّيحلا اذه عقيو .تاطلسلا نم نذإ ىلع

 ةنيدملا تمن ثيح لمركلا لبج ردحنم لباقمو ءانيملا نم برقلاب «ةنيدملا زكرم وأ

 نم ةنيدملا كلت ناك س دحأ وهو «مويلا هءديشر انل حرشي امكو .تروطتو ةيدوهيلا

 :رمعلا نم رشع ةنماثلا غلبيو نيينيطسلفلا
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 ال اننكل ؛لمركلا يف شيعلاو باهذلا نم ًايمسر اننوعنمي اودوعي مل مهنأ حيحص
 نم ربكأ ريثأت ًانايحأ سانلا فقاومل نوكي دقو «قالطإلا ىلع كانه ىلإ بهذن

 .2...نيناوقلا

 «ليئارسإ يف ةطلتخم ةنيدم» مهأ اهنأب ًامومع افيح ةنيدم رهتشت كلذ نم مغرلابو
 ةنيدملا هذه نع ةيبرعلا ةجرادلا ةغللاب مهيلإ انثدحت نمم ددع لاق ددصلا اذه يفو
 .تيفروعم ريإ ةملك نيمدختسسم ةيربعلاب نورخآ ثدحت ام يف .ةطلتخم ةنيدم اهنأب

 حماستلل لاثم اهنأب ايجولوبورتنألا ءاملعو عامتجالا ءاملع نم ضعب اهفصي لبال

 امك «ءاوسلا ىلع نييئاهبلاو زوردلاو نييحيسسملاو نيملسملاو دوهيلا اهناكس نيب
 .1892 ماعلا يف يفوتو ًايناريإ اهسسؤم ناكو ةنايدلا هذهل سيئرلا بصنلا مضت اهنأ
 نيرطيسملا دوهيلا نأ نوريو ةياورلا كلت افيح يينيط سلف نم ريبك ددع ضراعيو
 تاعامج ىلإ ًالوأ نيينيطسلفلا روصلا هذه مسقت ذإ «ةجودزم ةقيرطب فنعلا نورهظُي
 يرجي ًايناث ؛(ةينيطسلف اهسفن مهيلإ انثدحت نمم ةقحاسلا ةيبلاغلا تربتعا امنيب) ةينيد

 هذه يف اهل نوضرعتي يتلا زييمتلاو عمقلاو دبيقتلا تاءارجإ ىلع عساو وحنب رتستلا

 .ةنيدملا

 لوح ةعقاولا ىهاقملا لالخ نم هذه ؟«طالتخالا» ةركف لصفلا اذه سرديو
 نواد» ىقتلم دنع عقيو افيح ةنيدم ءايحأ دحأ وهو «لمرك رضح يفاداسم عراش
 ينيدلاو يفاقثلا جزامتلا عقاو ىلع دّكؤي هنأ ىلوألا ةلهولل ودبيو ««نوات رب »و ؟نوات

 9/22 ةيمسر تاءاصحإ بسحب ةقطنملا هذه يف نوينيطسلفلا لكشيو .«ينتولا»و

 دوهيلا نم اميسال ًاضيأ ًادوهي مضت نابم يف مهنم ضعب نطقيو ؛ناكسلا عومجم نم
 .تاينينامثلا ةياهن مهمظعم مق ايسور نم نيرجاهم ىلإ ةفاضإ «نييقرشلا

 («يدوب) .«طلتخم» .«ىنيطسلف»

 نم نونانفلاو ةبلطلاو رسألا هيف شياعتت ًاينكسو ًاّيراجت ًانايرشاداسم عراش لثمي
 ةسبلألل لاحمو معاطملا نم ًاددعو يهاقمو تاناح ينامث مضيو «قطانملا فلتخم

 .ةضماغ ةرهشب ةقطنملا كلت عّتمتتو .ًافاقث ًازكرمو ةبتكمو نيتيلاقب ىلإ ةفاضإ
 وأ عراشلا اذه ذايترا ًابحتسم ريغ ناك امبر ءافيح ناكس نم ريبك ددع بسحبو

 ينتإلا ءامتنإلا ببسب هنم رثكأ ةيلقعلا ضارمألا ىفشم نم هبرقل ًارظن هيف ىنكسلا
 «سورلا» ب قصلت يتلا ةيرصنعلا ةيطمنلا روصلا ؛كلذ ىلع دهاشلاو «هراوزو هناكسل
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 ءاضوضلا نم ريثكلاب نوبّبستيو .تاردخملاو لوحكلا يطاعت يف نوطرفي مهنأ ىلع

 اهزيزعتو اهخاسرإ ىلع لمعي يتلا ةيطمنلا روصلا نم ريثكلا ىلإ ةفاضإ ءراجشلاو

 اداسم عراش لّثمي ؛نيرخآ ىلإ ةبسسنلابو .ّيحلا يف ةسرامملا ةطرشلا ةباقر ديدشت

 نم ةعاقف» نورخآ هربتعيو «طالتخا «ةزجعم١ب مهضعب اهفصي «ةليدب» ةيسايس ةقتوب

 .«قافن

 لمعت ال اهنأ ىرن نأ انل نكمي لمرك رضح ّيح يهاقم يف ةايحلا ىلإ رظنلا دنع
 نكامألا كلت لّثمت نئابزلا نم ريثك ىلإ ةبسنلابف «هنيع نوات يأ تاراب لاونم ىلع
 «مهلهاك لقثي يذلا ةلئاعلا وج نم برهلا مهل حبتي يذلا أجلملاو «يناثلا لزنملا»

 نأ مهل نكمي لمع ناكم نيريثكلا ىلإ ةبسنلاب تاب دقو .ةيدرفلا نكاسملا ةلزع نم وأ

 لصاوت ىلع ءاقبلل تنرتنإلا ةكبش اومدختسمي نأو «مهنئابزو مهءاكرش هيف اولبقتسي
 عم نوشدردي فصقملا ىلإ تاعاسل نكامألا هذه داور سلجي .ينهملا مهملاع عم

 «يلئاع» وج اهيف دوسي نكامأ اهنأ رابتعا ىلع نيرخآ نئابز عم وأ ءيهاقملا يمدختتسم
 يرسألا خانملا اذه نع ًاثحب ىرخأ نكامأ نم يتأي مهنم ددع ناك نإو ؛«ةقادص» وجو

 ةساردلاو ةءارقلا يف كانه مهتاقوأ نوضقيو ءراوجلا يف نونطقي نئابزلا مظعمف

 لدابتل نوتأي عراشلا نم ةبرقم ىلع مهسفنأ نودجي امدنعو «ثداحتلاو ةباتكلاو

 اذه يتأي .مهفراعم ىلع ةيحتلا ءاقلإل لقألا ىلع وأ «ةوهقلا برشلو ثيدحلا فارطأ

 لكلف «نكامألا كلت اهب عّتمتت يتلا ةديرفلا ةئيبلل ةجيتنك هنم ءزج يف يرسألا وجلا

 «نييراسي) دايترا فورعملا نم تابو «يهاقملا ةيقب نع هزّيمت يتلا هتيصوصخ ناكم
 يهاقم» اهنأب ىرخألا يهاقملا ضعب فرع امنيب ءيهاقملا هذه نم ددعل «نييررحت»و

 يهنشي» هنإ هسفث نع لوقي اهبحاص نأ نم مغرلا ىلع «ةيراسي يهاقم» وأ «نيبلثملل

 ةفئاطلا عم يهامتلا نأ نكامألا هذه يف ظحالنو .«سّيسم ريغ" هنأبو .«رخآلا سنجلا

 نمو عراشلا خيرات نم «ةيصوصخلا وأ «ةزيملا هذه عبنتو «ةيولوأ لك شي ال ةينيدلا

 مرصنملا نرقلا تاينيعبس لالخ اداسم عراش حبصأ دقل .ةيعامتجالا ناكسلا ةبيكرت

 دهعملا هيلع عّجش ًاروطت دهش دقو ءافيح ةنيدم ونانفو وركفم اهداتري يتلا نكامألا دحأ

 دوجو ىلإ ةفاضإ .لمرك رضح يف هرقم ناك دقو «(نوينكت) ايجولونكتلل يليئارسإلا
 دحأ ناتاك ىهقم ناك .ةددعتم ةيموكح ريغ تامظنمو ةفاقث يزكرمو حرسم يتبشخ

 نيجوزل نبا وهو سايلإ ىعدي صخش هريدي ناكو ؛كانه تحتتفا يتلا يهاقملا لئاوأ
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 ىلإ «ةجودزملا هتيوُم» لقن عاطتسا دقو «ينيطسلف رخآلاو يليئارسإ امهدحأ نيطلتخم

 ددع ىهقملا ةرادإ ىلع بوانتو «(ريغصلا) ةيربعلا ةغللاب ينعت ناتاك و .«ريغصلا هاهقم»

 .هيفاك مووز مويلا ىهقملا ىعديو سايلإ ةافو دعب صاخشألا نم

 وأ دوهيلل وأ نيينيطسلفلل يهاقم اهنأباداسم عراش يهاقم فصوت مويلاو
 مّدقت يتلا تابورشملاو ةمعطألا مئاوقو اهئامسأ لالخ نم «ردان وحنب :ةطلتخم

 اهنئابز ءارآ ىلإ ةفاضإ ءاهيف نولماعلاو اهباحصأ هيلإ يمتني يذلا لصألاو ءاهيف
 لك يف لاثملا ليبس ىلع ةلاحلا هذه قبطنتو .ةضرتفم مأ ةيعقاو تناكأ «ةيسسايسلا

 لجر هريدي «ينيطسلف» ىهقم وه لوألا ىهقملاف «لزايو اداسمو اكيلإ يهاقم نم

 «ازورد مأ نيملسم مأ نييحيسم اوناكأ ءاوس نوينيطسلف هيف نيلماعلا عيمجو يزرد
 لّدمت يتلا ةينيدلا دودحلل ًازواجت ىهقملا ولماع رّسفي امك طالتخالا اذه دّسجيو
 ةيبلاغلا نأ الإ ناكملا نوداتري دوهيلا نأ نم مغرلابو .«نييليئارسإلل ةبسنلاب ةبعلا

 ضرع متيو «بالطو نونانف مهنم ددعو «نيينيطسلفلا نم مه نئابزلا نم ىمظعلا
 ءرضخألا نوللاب ةيلطملا ىهقملا ناردج ىلع برع باّتكل روصو مالفأل تانالعإ

 ىلع ةموسرم يكسناب يزيلكنإلا نانفلا شوقنو فراخز مدقت روص ناكم لك يفو

 رمحألاب مسر ىلإ ةفاضإ «ةيبرغلا ةفضلاو ليئارسإ نيب هؤانب مت يذلا لصفلا رادج
 ةيرق يف اهجاتنإ متيو ةبيط ةكرام نم ةريب ىهقملا يف مدقيو ءارافيغ يشت وتسنريول

 صّصخم قودنص ةيماركإلا ةلواط ىلعو «ةينيطسلف قابطأو هللا مار ةنيدم نم ةبيرق
 ؛(طلتخم» ىهقم هنأ ىلعاداسم ىهقم ىلإ رظنُيو .ةزغ ناكس ةحلصمل لاملا عمجل

 ًاعونتم ًاجيزم لبقتسيو ًادوهيو نيينيطسلف لْعشيو ءلصألا يراغنه«يدوهي هريدمف
 نيئَعُمو نينانفل ٌروص ليخنلا فعسب ةقّمتملا ةسيئرلا ةعاقلا ناردج ًالمتو «نئابزلا نم
 ناكملا اذه يف لمشت ال ةمدخلا نأ راطإب ةطاحم ةمسر حرشتو «نييرصمو نيينانبل

 نيب زييمتلل ةضهانم ةدع تاغلب ةيسايس تاراعشو تاتفال لمحتو حالسلا ةلمح
 ةعطاقمل تالمحو ةزغ راصحلو «ةيروكذلاب فرعي ام وأ ءروكذلا ةرطيسلو نيسنجلا

 صصخم نيلفلا نم حول ىلع ىهقملا باب مامأو ؛ًايداصتقاو ًايميداكأو ًايفاقث ليئارسإ

 وهف لزاي ىهقم امأ .«ةيشافلا يه ةينويهصلا» هناونع صن ةباتك تمت تانالعإلل

 لمعي نمو هريدي نم نأ رابتعا ىلع زايتماب «يدوهي' ىهقم وهف «هيقباس نع فلتخم
 ملعلا ببسب (ًايسنج نييلثمللا ىهقم هنأب رهتشي امك ؛دوهي مهلك هنئابز ىتحو هيف
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 لّوحتلاو ةيسنجلا لويملا ةيجاودزاو ةيلثملاو قاحسلا ىلإ ريشي يذلا ناولألا ددعتم

 كراشي الو ءفقسلاب ةتبثمو ةكّرحتم حزق ساوقأ لخدم ىلع هعضو مت دقو «يسنجلا
 ماقت يتلا مالفألا ضورع يف الو تالفحلا يف نيينيطسلفلا نم ّيحلا ناكس مظعم

 تاردابملا هذه صخي ام يف ءاصقإلاب نورعشي مهف «لزايلا ىهقم ةفرش ىلع ماظتناب

 .ىهقملا داتري نم اهقلطي يتلا ةيرصنعلا تاقيلعتلا ضعب نم نوكتشيو

 دايتراب مهمايق ماع لالخ نم ىهقم لك نئابز هيدبي يذلا صالخإلا رهظيو
 وأ ينتإلا وأ ينيدلا ءامتنالاب ةطبترملا لئاسملا تناك نإو ءًأردان اَّلِإ ىرخألا يهاقملا

 زواجت نكامألا هذه نم ددعل يسايسلا عضومتلا حيتي نأ ىلوألا نمف ةمهم لاملا سأرب

 ىهقم راوز لذبيو «ةينتإلا اهزجاوحب زيمتت ةنيدم يف «ةينيدلا» وأ ««ةينتإلا» تافالتخالا

 عم طقف سيل ضراعتي عمتجم داجيإ يفو ريكفتلا يف مهدهج ىراصق اداسمو اكيلإ

 ةمئاقلاو ةظفاحملا تاسرامملا عمو لب «ةلودلا اهعبتت يتلا ةينويهصلا ةيجولويديإلا

 الإ يسايسلا عضومتلا اذه نم قبي مل مهمعز بسحبو .نيسنجلا نيب زييمتلا ىلع
 لبق .ةيسايسلا كراعملا نم ريثك ضوخ مت نأ دعب كلذو دّرجملاو يرظنلا بناجلا

 يهف «يسايسلا هتريدم كولس ببسبانولال همسا ّيحلا يف رخآ ىهقم قلغأ تاونس ةدع

 تراثأ دقو «نويركسع اهيلإ سلجي ناك ةلواطل ةمدخلا ميدقت تضفر دقو ةينيطسلف

 ةباتكو ىهقملا جاجز ميطحت مت ةيلاتلا ةليللا يفف .اداسم عراش يف ةحيضف ةثداحلا كلت

 مار يف شيعلل تلقتنا اهميرجتب ءاضقلا ماق نأ دعبو «جراخلا نم ناردجلا ىلع مئاتش

 نئابزلا دحأ ةمدخ اداسم يح يف يهاقملا لامع دحأ ضفر نمزلا نم ةرتف دعو «هللا

 زّيمتيو .ىهقملا قالغإ وأ لافقإ متي مل هل ةطرشلا ميرجت نم مغرلاب نكلو نييركسعلا
 عراش وهو افيح يف طاشنلاب فصتي رخآ ةايح نايرش نوداتري نمعاداسم عراش راوز

 دوهيلا نم مه عراشلا كلذ يف معاطملاو يهاقملا نئابز مظعم نأ يف نويروغ نب

 فصتتو ايدام نيرسوملا نم نونوكي دقو ءنسلا يف نينعاطلا نم نييئيطسلفلاو

 ءالغب (ةيبرعلا تاطلّسلا ةمئاق يف ةفورعم ةطلاس مسا) «شوّتف» لثم ىرخأ يهاقم

 ةقيدح» ,ةمخفلا قئادحلا ىدحإ نم برقلاب اهدوجو نأ ىلع دز ءاهّيقرو اهراعسأ

 قّوذت نوعيطتسي نيذلا حاّيسلل ةبسنلاب ةلضفملا تاهجولا لضفأ دحأ لثمي ««يئاهبلا

 تاظحل ءاضق نوعيطتسيو ءدّيج لكشب ةمدقملا قطانملا هذه ىف ةينيطسلفلا قابطألا

 ...ةعوبطملا ةيحايسلا ةلدألا لك اهفّرعي امك برعلاو دوهيلا نيب يملسلا شياعتلا نم
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 نلعملا طالتخالاو يقيقحلا طالتخالا

 دسجتيو نهارلا تقولا يفاداسم عراش «ينارمعلا ديدجتلل» ططخم فدهتسي

 يدوهي بلاط لكل ةيلام غلابم ةيدلبلا حنم ربع صوصخلا هجو ىلع ططخملا اذه

 عفر فدهبو ؟طالتخالا» مسابو .هتسارد ةرتف ةليط عراشلا كلذ يف ةماقإلا ررقي

 «راجيإلا تالدب عافترا ىلإ تدأ يتلا «نيسحتلا» تاسايسل ًافده يحلا حبصأ راعسألا
 نيماسرلا نم ددع ماق امك ؛ًازوع رثكألا ناك سلا ىلإ ةبسنلاب ةحاتم ريغ تتاب دقو

 تاناحلاو معاطملاو ةديدجلا يهاقملا تأدبو «موسرلاب ةينبألا ناردج ضعب ةفرخزب

 ًامّدهم ًءانب يوحت يتلا نكامألا دحأ لّوحت دقو ؛نيماعلا براقي ام ذنم اهباوبأ حتفت

 هذه ضراعتت نكلو «ةيلحم ةينف لامعأ تَضِرُع ثيح قلطلا ءاوهلا يف فحتم ىلإ
 ةهج نمف «ةزرابلا ةمسلا كلت ةنيدملا حنمي يذلا «يملسلا شياعتلا» عم تاسايسلا

 ىلع ةميق ءافضإب اهمايق ءلمعلا بزح ىلإ يلاحلا اهتدمع يمتنيو ءافيح ةيدلب معزت
 «طلتخملا» اهعباطب لفتحت يتلا ءايحألا يف تالفح ميظنت ربع عراشلا اذه ةيصوصخ

 ًاصوصخو «زييمتلا ىلع ةمئاق ةسايس ةيدلبلا سرامت ىرخأ ةهج نمو ءايعامتجاو ًاينتإ
 يتلا ةروصلل لثتمت مل نإ قالغإلاب ةددهم تتاب يتلا يهاقملاو رجاتملا نم ددع لايح

 نذإلا ىلع طقف يهاقملا نم ةلق تلصح كلذلو ءاهسفن نع اهراهظإب ةيدلبلا بغرت

 ربتعيو .ةطرشلا ةباقر نم كلذ لك ولخي الو «مالفأ ضورع وأ تالفح ميظنتل مزاللا

 ىتلا نكامألا ىلإ رظني امك «ةسايسلا كلتل ىلوألا ةّيحضلا هسفن ينيطسلفلا بابشلا

 ١ .داقتنالل ةضرع ةيسايسلا هتارايخ نأو ءرطخلاب ةدّدهم اهنأ ىلع اهداتري

 ميسقتلا ىلع ديكأتلا يغبني ؟ًاعقاو ًارمأ هذهك فورظ يف طالتخالا لظي لهف

 ةيبلاغ زكرتت لمرك رضح يح دودح جراخف ءافيح يف ةينيدملا نكامألل «ينتإلا»
 نيهباشتملا بيلص يداوو سانسن يداو قطانم يف مدقتلا ذنم افيح يينيطسلف ناكس

 نكمي فيك ءايحألا نيب ةيدلبلا مساقت ّلدي لباقملا يفو .«ةينتالا» ةيحانلا نم ًابيرقت
 لتحي امنيبف ؛«ةينتالا» تافالخلا يف اعطاقتي نأ يداصتقالاو يعامتجالا توافتلل

 نوينيطسلفلا زّكرتي لمركلا لبج يلاعأ يف ةماخف رثكألا نكاسملا زانيكشألا دوهيلا

 ةرجألا نوكت ثيح «لفسألا ىف» قرشملا نمو ايسسور نم نومداقلا دوهيلاو

 ١ .ًاعافترا لقأ تاراقعلاو

 ةصرف يأ نوينيطسلفلا اهب قحتلي يتلا ةصاخلا وأ ةماعلا سرادملا مّدقت الو
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 جهانملا نم ةيبرعلا ةغللا ىنثتسُت امك .دوهيلا اهلّثمي يتلا ةيبلاغلا عم لعافتلل مهل

 تناكأ ءاوس «ةسردملا قاطن جراخ تاطاشنلا عيمج ىلع رمألا بحسنيو «ةيميلعتلا

 لإ انثّدحت نمم ديدعلا ىلإ ةبسنلابو .لاثملا ليبس ىلع ةفاشكلاب ةطبترم مأ ةينيد

 «ةفئاطلا ةءابع نم جورخلل ةصرف «ةاوهلا اهسرامي يتلاو ءافيح يف طقف ةضايرلا مّدقت

 الإ ينيطسلفلا بابشلا ىلإ ةبسنلاب دوهيلا نيعفايلاو لافطألاب كاكتحالا ةيناكمإ ردنتف
 «طالتخالا نم ًائيسش ضرفت ىتلا ةماعلا ةيوناثلا سرادملا ىدحإب قاحتلالا لاح ىف

 فّلخي ال نكل .ةعماجلا ىلإ لوخدلا لبق ةمودعم ةصرفلا هذه مهضعب ىلإ ةبسنلابو
 ةبرجتلاب «يسردملا طالتخالا» ةبرجت فصوت م ابلاغو «ةليمج تايركذ «ءاقللا» كلذ

 نم وأ مهتذتاسأ نم ردصت تاقيلعت ةيلقألا نولّكشي نيذلا نوينيطسلفلا هجاويف «ةّرملا
 «ةناهإلا ىلع ًاروطو قافنلا ىلع ةرات تاقيلعتلا كلت زكترتو ءفصلا يف مهئالمز

 هذه ريشت .اهنوناعي يتلا ةلاحلا كلت ءارج ةيندتم مهجئاتن نأ نوينيطسلفلا ربتعيو

 دودحلا زواجت ةيناكمإ حبتت ام ًاردان يهو «طالتخالل ةعنطصملا ةعيبطلا ىلإ براجتلا

 يفارغوتوف رّوصم وهو دمحأ ىلإ ةبسنلاب .عمتجملاو ةنيدملا اهضرفت يتلا ةينتالا
 ءاوس ةيمويلا ةايحلا يف عضولا اذه ةظحالم نكمي رمعلا نم نيرشعلاو ةعباسلا غلبي

 :لوقيو «ةيليئارسإلا ندملا ةيقب يف مأ افيح يف

 .ينونج رمأ نم هل اي «ةلأسملا كلت نع نولفغي الو درفلا لصأ ةلأسمب سانلا متهي

 سيلف ًايبرع مأ ًايدوهي ناك نإ ءيش لك لبق كسفن لأست انه ام ًاصخش يقتلت نيحف
 يتلا ةغللا ىلإ عمتستو هنم برتقت نأ لبق شاقن يف هعم لوخدلا ررقت نأ كرودقمب
 موقت تنأف «هنيع لاؤسلا هسفن لأسي رخآلا فرطلا نأ ملعت لهو [...] .اهب ثّدحتي

 رابتعا نكمي الو ؛كفينصتب رخآلا فرطلا موقي هنيع تقولا يفو رخآلا فينصتب
 ودبي دقف .دودح نود نم رشتني نأ ضرملا اذهل نكمي ال امك ًةيحص ةلاحلا كلت

 .كلاهتمو نفعتم وهف لخادلا نم امأ ءطقف رهاظلا يف ًاميلسو ىفاعم دسجلا

 اداسم عراش يهاقم يف ينتإلا لاؤسلا كلذ ءبع دجن ناكملا ةرهش نم مغرلابو
 نيح ةيمويلا ةبيرلاو داتعملا زرفلاو زييمتلا نع «طقف ًايرهاظ «عراشلا كلذ ىلاعتي ثيح

 نأ ردانلا ريغ نمو «ىهقملا يف بنج ىلإ ًابنج فئاوطلا فلتخمم نم بابشلا سلجي
 نوستحيو ةدحاو ةلواط ىلإ ضعب عم مهضعب نوثداحتي مهو ًادوهيو نيينيطسلف ىرن

 طقف («ةيقيقحلا تاقادصلا» هلكشت يذلا «يفئاطلا ساسألا» َّنكلو .ةريبلا وأ ةوهقلا

 وهو «كلام دكؤيو .ةيميمح رثكألا مالحألاو عيراشملا يف كراشتلا حبتي يذلا وه
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 ولحي امك انه هتايح عنصي صخش لك» :نأ ,رمعلا نم نيثالثلا غلبيو تانالعإ ماسر

 ىنيطسلفلا بابشلا ىلإ ةبسنلاب .«ءاقدصأ اننأ ىنعي ال اذهف ًاعم ةريبلا انبرش نإو هل

 جسنُت الو .قمعلا ىلإ يحلا يهاقم يف أنت يتلاو صاخسشألا نيب تاقالعلا دقتفت

 .هتاذ خيراتلا كلتميو هتاذ ملظلا يناعي نم عم الإ «ةيقيقحلا تاقادصلا»

 ديرفلا ّيحلا اذه يهاقم نوداتري نيذلا ينيط سلفلا بابشلا مظعم فرعيو
 يفرط ىلع نيينيطسلفلاو دوهيلا عضي يذلا ضراعتملا ريكفتلا دودح هعون نم

 دوجوب نولبقي مهف هل نوضّرعتي يذلا يمويلا زييمتلا براجت نسم مغرلابو ءضيقن
 مغرلاب (دوهيلا فرصتي امك» مهمعز بسحب نوفرصتي ال سانأبو ةيئانثتسا تالاح
 نيب نمو .«كانه شيعلا بعصلا نم» هنأ نوريو «نوبيط» مهو «مهلوصأ نم

 ةمدخلا ةيدأت ضفر يذلا يدوهيلا بابشلا نهذلا ىلإ ردابتي ًاحرط رثكألا ةلئمألا

 مهءانثتسا ىرج نيذلا ليئارسا برع نم رخآب وأ لكشب مهبّرق ام اذهو «ةيركسعلا
 ةفاضإ .ودبلاو زوردلا نم ًالك ءانثتسالا كلذ لمش دقو «ةيركسعلا ةمدخلا ةيدأت نم

 حرشي امكف .ةيبرعلا ةغللاب ثّدحتلا دوهيلا تالواحمب لثمتي رخآ لاثم دوجو ىلإ

 نيينيطسلف اونوكي نأ صاخشألا ءالؤه «رودقمب) هنإ اولاق نيح مهعم انثدحت نم

 نوحرصي «ىرخأ نكامأ يف نيريثكلا لاح مهلاح ؛كلذك مهسفنأ نع نوفّرعي مهو
 ًادحأ نأ نم مغرلاب .«1948 ماعلا دعب ام وينيط سلف» وأ «دوهي نوينيط سلف» مهنأ

 «نييليئارسإلا نم ًأدج ةريغص ةيلقأ ىوس عازنلا لايح فقاوملا كلت ذختي دعي مل

 ام اذهو «ةيركسعلا ةمدخلا ةيدأت ضفرو «ةبكنلا» اهتفّلخ ىتلا ةمدصلاب فارتعالاك

 عضت «ةيقفأ» ةقالع ةماقإ ىلإو ةينيدلاو ةيقرعلا تافينصتلا ءاغلإ ىلإ علطتلاب حمس
 .ةاواسملا مدق ىلع ناكسلا عيمج

 «يرهاظ عيبطت»

 ال هنأ الإ اداسم عراش يهاقم داتري نم ىلإ ةبسنلاب ًاحاتم ًاقفأ «طالتخالا» ادب نئل

 نيكّكشملا رثكأ ىريو «المتحم ًارمأ لظي نأ نكمي ام ردقب ًايلعف هدوجوب لوقلا نكمي
 نمف «قافنلاو فارحنالا نم ًائيش طالتخالا نع ًايرهاظ ميركلا باطخلا اذه يف
 ءيش لك لبق ديرف ناكمك اداسم عراش نع ةموسرملا ةروصلا دعاست مهرظن ةهجو

 نوعيطتسي سانلا نأ رابتعا ىلع اهيف عمتجملا جذومنلو ليئارسإل ةميق ءاطعإ يف
 مأ ةيموقلا ةهجل ناك نإ .مهنيب زييمت يأ دوجو نود نم ثّدحتلا عراشلا كلذ يف
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 ةيليئارسإلا ةموكحلا ىلإ رظنلاو ةيسايسلا لئاسملا ىلإ قرطتلا مهل نكميو ءدقتعملا
 نينطاوملا نيب شياعت دوجو مامأ ةصرفلا ةحاتإل ةليدب لولحب ريكفتلاو «ةدقان نيعب
 ضرتفملا عباطلا نأ افيح يبنيطسلف نم ريثك ىريو .ةمزتلم ةّيتف تاكراشمب مايقلاو
 ةبسنلاب ؛اضيأ كلذ عنمي لبال «لدابتم مهفو يقيقح لدابت دوجوب حمسي ال طالتخالل

 نوكي دق «رمعلا نم نيرشعلاو ةعباسلا غلبي باش ينيطسلف جرخم وهو دمحم ىلإ
 يفخي ثيح «يليئارسإلا عمتجملا يف فّيزملا «عيبطتلا» ىلع ًادهاشاداسم غراش

 :ًالئاق فيضيو «رخآلابو «عقاولاب ةينطاب ةقالع هءارو يرهاظلا «حاتفنالا»
 .ءبع يأ نولمحي الو نيضار عيمجلا ودييف «عراشلا اذه يف طقف يرهاظ عيبطتلا

 لك ءناكم لك يف نارشتنم امهو رمألا عقاو يف عمقلاو فنعلا سمل نكمي نكل

 يف كلذك نوكي ال دق انه يعيبط وه امف ءسوكعم لكشب لصحي ليئارسإ يف ءيش
 امدنعو دلجلا نم ةقبط وأ انل ًاسابل تاب ذق هلعلو «كلذل متهن ال نحنو ءرخآ ناكم

 .فالتخإلاو قرفلاب رعشن رخآ دلب ىلإ رفاسن

 عراش يف يرهاظلا طالتخالا لالخ نم «يميمح شياعت" نع ثحبلا لظيو

 عمتجملا يف رطيسملاو قئاخلا وجلا اذه ىلإ ءرملا دري ًالصاوتم ىعسماداسم

 نم ريثكلا كانه ءنكلو .صاخ لكشب برعلا بابشلا ىلع هلقثب يقليو «يليئارسإلا
 يهاقملا» يف فقاوملا ضعب نوري نيح مهضاعتما نع نورّبعي نيذلا نيينيطسلفلا

 تاذ ةمير لوقتو ءاهدايترا نوبنجتيف ةفاسملا كلت دوجو نونطبتسي نيحو ««ةيدوهيلا
 ملأب رعشأ نأ ّيلع اذاملف ؛كلذ نوفخي الو اننوبحي ال مه» :ًاماع نيرشعلاو ةسمخلا
 يهالملا يف ةواسق رثكأ وجلا ىقبيو .«؟ةريبلا وأ ةوهقلا يستحأ نأ لبق يتدعم ىف

 كلت لوخد نع ءالؤه عنتمي ةجيتنلابو ابلاغ برعلا داعبإب سارحلا موقي ثيح ةيليللا
 .نكامألا

 .ةيمويلا ّيحلا ةايح يف «ماجسنالا» ىري نأ كش نود نم ظحالملل نكمي

 وأ «ةينيدلا دايعألا ءانثأ :رركتمو رتاوتم لكشب ةأجف رهظيل ناكملا ميسقت دوعي «ْنكلو

 ةدايق جعزتس اذكهو .يسايسلا رتوتلا تاقوأ لالخ وأ «ّيحلا يف تالفح ميظنت دنع

 متي نأ ضرتفملا نم يذلا مويلا وهو ناكسلا نارفغلا موي يف لمرك رضح يف ةرايسلا
 لخاد فئاوطلا نيب يفخلا رتوتلا زيف ءيدوهيلا نوناقلل ًاعبت ةرايسلاب لوجتلا عنم هيف
 يدوهي لثمم وهو موعن داتعا دقو .يلحملا ىوتسملا ىلع مهوتلا نم ًائيسش ليئارسإ
 ةعمج موي لك يف ةداع هكلسي يذلا هقيرط رييغت ىلع رمعلا نم نيرشعلاو ةنماثلا غلبي
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 «ةميتش وأ ءادتعا يأل ضّرعت نأ قبسي مل هنأ ًاملعاكيلإ ىهقم مامأ رورملا بتجتيل
 نم رثكأ مهم ىهقملا اذه برعلا نئابزلا دايتراو ةلطعلا موي ةيادب ةعمجلا موي لّئميف
 دجسملا يف ةعامجلا ةالص نوكت نأ ضرتفملا نمو ءعوبسألا مايأ نم رخخآ موي يأ

 :نيلصملا سوفن تأبع دق ةعمجلا موي

 مهفرعأ انأ «يل ءاقدصأ مهنم ريثكلاو سكعلا ىلع لب مهبحأ ال يننأ ينعي ال اذهو

 .مهلثم تسل انأ ؟كلذ ىرتأ ةحتاف يترشبو رمحأ يرعش ...ةعمجلا

 ةيدلبلا اهمظَتُت يتلا تالفحلا لالخ ربكأ لكسشب ةيفخلا قورفلا سمل نكميو

 فزعتو «تارايسلا رورم ةكرح مامأ عراشلا قلغُي تابسانملا هذه يفف .يحلا يف ةداع

 .كاشكألا يف ةيوديلا تاعانصلا راجتلا عيبيو «ىهقم لك مامأ ةيقيسوملا قرفلا

 دارفأ دحأ ذخأو ءاداسم عراش يف ةينيطسلف ةيقيسوم ةعومجم 2010 ماعلا يف تلكشت

 يروفلا مجرتملا ءاسأ ظحلا ءوسلو «ةيربعلا ىلإ ةيبرعلا صوصنلا ةمجرتب ةعومجملا

 ركذتيو .دوهيلا ددهت عطاقم ىلإ عطاقملا لّوحو ىنعملا هٌّوسشو تاينغألا ةمجرت

 باوجتساب ةطرشلا تماق فيكو «فينع لكشب لفحلا عطق مت فيك نوكراشملا

 لظ رهشأ ةدع رورم دعبو .عراشلا يف ناكم لك يف تارجاشملا تأشنو نيكراشملا

 .اهنيع ةّيمحلاب ىرج امع نوثّدحتي سانلا

 لثمملا لتقم ىلع دحاو عوبسأ رورم دعب رخآ لافتحا مظُن 2011 ماعلا يفو
 عراش «ةعامجا ىلإ ًايمتنم ناك دقو «ينيطسلف هوبأو ةيدوهي همأ .سيمخريم ونايلوج

 «ةيبرغلا ةفضلا لامش ةعقاولا نينج ةنيدم يف «ةيرحلا حرسملا ًاريدم ناك امك ءاداسم
 مهنزح ببسب ثدحلا كلذ يفاداسم عراش داور نم ددع كراشي مل هتافو نيحو

 لّثمت يتلا ةردابملا هذهو «مالسلا نوضراعي» مهنأ ىلع مهل ماهتا هّجّوو .ديدشلا

 .«شياعتلل اديجمت»

 ناكملل ةيزمرلا ةيكلُملا حبصت ةيسايسلا تاهجاوملا وأ رتوتلا تاقوأ لالخ

 «فئاوطلا «رقهقت» ةددعتم ثداوح تراثأ ةريخألا تاونسلا لالخو .ًاحوضو رثكأ
 ةزغ ىلع ليئارسإ اهب تماق ىتلا ةيركسعلا ةمجهلا وأ «2006 نانبل برح لالخف

 لك ذخأ (22009و 2008نيماعلا نيب «بوبصملا صاصرلا ةيلمع» اهيلع قلطأو

 ةمجهلا يأ «ريخألا ثدحلا لالخو .رظنلل ةتفال ةقيرطب يناكملا هرّيح لغشي صخش
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 نيب نراقت تناك ةقفال ةلازإ ىلع ةطرشلا مهتربجأ نأ دعبو «ةزغ ىلع ةيركسعلا

 ا و ير ايما جت

 ىهقملا امأ .يليئارسإلا ملعلا اوعفر دقف يدوهيلا لزاب ىهقم داور امأ دوسأ ملع

 نم حت امدتعو . هباوبأ قالغإب ماقو ءدحاو مويل دادحلا نلعأ دقفاكيلإ ينيطسلفلا

 ضرعب ةقالمع ةشاش تماقو «شاقنلل ناكم ىلإ هليوحتب هلاّمعو هبحاص ماق ديدج

 «برحلا يطغت ريراقتلا هذه تناكو :ةعاسلا راذم ىلع ةريزجلا ةانق اهب تماق ريراقت

 ريكفتلا فدهبو فحصلا ًاعم اوأر قيل ةيمسر ريغ تاءاقل ةلسلس ىهقملا نئابز مظنو

 راد» بحاص نإ ذإ «تاقالعلا تدّمجت نيحلا كلذ ذنمو .يسايسلا عضولا نأش يف

 ءاردزا راثأ ام يليئارسإلا هملع عفرب ماق ءيدوهي اداسم عراش بناجب عقي«نيناتفلل

 رمعلا نم نيثالثلا غلبيو ماحم وهو ؛كلذ ىلإ ميرك ريشي امك نيينيطسلفلا نم ددع
 :فيضيو

 نوفزعيو «نفلا راد» يف مهتاقوأ نوضقي نوينيطسلف كانه ناك ةزغ ىلع موجهلا لبق

 ملعلابو موجهلا لالخنو ...ةريبلاو شيشحلا مهل مدقي ناكو ...نونغيو راتيغلا ىلع

 رمتسا دقو ًالومخ رثكأ مهلعجل شيشحلا نم ًاديزم مدقي ذخأ هعفري يذلا رهاظلا
 .كلذ نع نورخخآ فقوت امنيب كانه ىلإ باهذلاب نابشلا نم ددع

 نأ ضرتفما يتلا «ىعامتجالا طالتخالا» ةركف ةشاشه تارتوتلا هذه زربُ
 ةردان اهنأ الإ داسم عراش يف ةدوجوم لدابتلا نكامأ تناك نئلو .افيح ةنيدم اهدّسجت
 نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا نيب عازنلا نم جتانلا باطقتسالا ئجافي نأ ثبلي الو
 نم ةيمويلا ةايحلا ىف باطقتسالا اذه دسجتيو «تامزألا لالخ يئاقلت لكشبو

 يدسجلا فنعلا ىلإ فاضُت وأ يبلت يتلا ةيطمنلا تاسرامملاو تاباطخلا لالخ
 .ينطولا قاطنلاو ةيلحملا تايدلبلا ىوتسم ىلع تاسايسلا هبّمست يذلا يزمرلاو

 انمق نمم رثك ريشي امكو .نكاسو كرتشم جازم نّوكت وأ لكشت قيعت تاسايسلا هذهف

 نيب «ةيداع١ ةرظن يأ دوجو ةصاخلا ليئارسإ ةلود تارتوت قيعت «مهيلإ ثّدحتلاب

 .«فئاوط» ةدع ىلإ نيمتنملا ناكسلا

 كلذ عم اندّكأت «لدابتملا ءاردزالا ىتحو لبال «ةبيرلاو فوخلا نم مغرلابو

 تادعاسمو ةدعاسم تاسرامم كانه ةيسايسلا ةيحانلا نم ةمزتلم نكامأ ةدع ىفو هنأ

 اذه يفو .ةسايسلا قئاوع هببست امم مغرلاب يموي لك شب ثدحت سانلا نيب ةلدابتم

 نهارلا تقولا يف بابشلا نم يبرع ليج شيع مدع ةلأ سم للقت وأ ففخت ال ددصلا
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 قطانم يفو ليلجلا يف 1966 ماعلا ىتح ترمتسا يتلاك ةيركسع ةموكح لظ يف
 دّدرت لّثمي الو .ةصاخلا مهتيوُهب مهطابتراو مهئامتنا نم نوينيط سلف اهنطقي ىرخأ

 دحأ يبلي كلذف ىودج الب ًارمأ هيهاقم ىلإو اداسم عراش ىلإ ينيطسلفلا بابشلا

 «عراشلا كلذ يهاقم ىلإ نوددرتي نيذلا نابشلا ءالؤه ىلإ ةبسنلابو «مازتلالا لاكشأ

 ةفاضم ةميق ءاطعإ حاتأ نإو ءًايسايس ًاساكعنا رمثأ نإ ءآلوبقم ًارمأ طالتخالا حبصي
 حبصت كلذبو .ةيغاطلا ةيوُهلا يف نابوذلا ىلإ يدؤي دق امم رثكأ ةينيطسلفلا ةيوهلل

 ةيلستلاو ءودهلا نع ًاثحب ةداع اهدايترا متي يتلا ةيكالهتسالا نكامألاو يهاقملا
 رمتسيل يلخئاد خرش روهظ وأ ءوشنلو ةيسايسلا تاشاقنلل ةمئالم نكامأ برهلاو

 .هتشاشه نم مغرلا ىلع

 م0112 1131 5خل001 5 ديزملا ةفرعمل

 لءوم-نةنلعو ط28طقات], « آ.عد كمطاتودعيصعماك لع قلع ليد نهلقع در

 ظاننلمد مماعكر مع 180, 2007, م. 245-62

 لفل غمع ت58 801855 ك ةمجمتد 0801618011 (كنع), هك

 01*04 هدا مههزئتافع, للك اتلئاتمصكب طدعنق, 7.

 لماع 21آنالافج 11211812 ءا خالتمع 181218121 طع طماوأ» كا اه انثأ]ء, امتع 1

 «آمزوزرو تا تناطسع», ةعانشاب 2ةعلقب 66.

 رلمدتوبع عارظق ءا لعمم-طدماعد 080خاتآاظ, طه 50عنئا64 عع فلك

 دوم عمك, ”الناعأد د0عاونبب ءادباع ينيواتمءتتءب !كهيومتأ قدهت لحب آه عئفستمتع

 زماعممست ملدا 6ةلعا « ©باطبععمر ؟ثاللع5 ءا للصفتستو نعد ةهعاوألعد », ظةتع/آم5
 فةموعاعو/اع 0ةنعع, 2004.

 0ماعمع مقكورللل 81ج « ان دممدزسمغ همصتسع مءالتعناع ملماععطتوع در

 آم آلثإ]ء اموبنغنءع, ل1. « ]نع (هدمق لع او 2غ تمس د, م* ا/آلآ, © ةلاتطتة كلب
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 رشع سداس

 ةميخلا لظ يف
 ءارحصلا بابشل ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةمواقملا

 ةلخاد ةنيدم يف ةيبرغلا

 لاروم ليد اليغيف ايروتكيف

 «ديحولا يّربلا قيرطلا انكلسو ةرايسب ةنيدملا نم 2003 ماعلا فيص انجرخ

 بلق يف ءيسلطألا طيحملا ةفض ىلع ةلخاد ةنيدم عقت ؛ةياغلل ًاعئار رظنملا ناك دقل

 ًاجيلخ لكشت يهو ءًأرتموليك نيرشعو ةسمخ براقي ام اهلوط غلبت ةريبك ةريزج هبش
 تارتموليك ةدع دعب .قفألا يف طيحملا ةقرزو ءارحصلا ةرمُشس نيابت مستري ثيح

 نع ةرابع يهو ءءاضيب هوجو مسترت ؛يبرغملا يكلملا كردلا لاجر ةباقر نم ًاديعبو
 اهددع غلبي امبرو ميخلا تارشع رشتنت ...ودبلا برعلا اهمدختسميو ةيديلقت «مّيِخ
 هذهل نكمي اذام نكل .ىطاشلل يذاحملا عراشلا يفرط ىلع ةميخ ةئملا براقي ام

 هذه نطقي ناك يذلا يلصألا بعشلا خيرات نم ىقبت ام رخآ اهنإ ؟نوكت نأ لزانملا

 دقل .ويراسيلؤبلا ةهبجو ةيبرغملا ةكلمملا نيب اهيلع عزانتملاو ةيوارحصلا ةقطنملا

 ضرألا تنطوتسا ًاربربو ًابرع لئابق نم مهعمتجم فلأتي ًاودب ىضم ام يف اوناك
 فافجلاو «عمقلاو «ةهج نم ةحلسملا تاعازنلا تقفار يتلا جئاتنلا لعفب ترّضحتو

 ددعو رسألا تارشع بصنت ءفيصلا لصف لالخو «نكل .ىرخأ ةهج نم نّدمتلاو

 لثمتو .ةلخاد ةنيدم نم تارتموليك ةدع دعُب ىلع مهميخ يوارحصلا بابشلا نم ريبك

 اهينابم حطسأ قوف بصتتت ددمتلا روط يف ةنيدم دهاشن ثيح ًابيرغ ًاعمجت ميخلا هذه
 .مّيخلا نم ةنوكملاو مدقلا يف ةلغوملا ىرقلا هذه عم رواجتت «تايئاوهلا قابطأ

 «ًاغراف ناكملا حبصأ دقو «قفألا يف رهظت ةميخ يأ دعت مل 2012 ماعلا فيص يف
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 نيحو ءطقف ةدحاو ةميخ ىوس دجن مل ريبلا ٌمأ ئطاش دنع ىلوألا ةرملل انفقوت امدنعو

 دجن مل بلحط ئطاش دنع ةنيدملا نمار تموليك رشع ةتس دعُب ىلع ىرخأ ةرم انفقوت
 ىوس اهنم ّقبتي مل يلاتلا مويلا يفو .دحألا موي كلذ ناك دقو «ميخ ينامث ىوس

 يك روخصلا فلخ ًامامت ئطاشلا ىلع ةيفخم ميخلا هذه تبصن دقل .طقف ثالث

 اهترايزب انمق يتلا ميخلا كلت تناك .عراشلا نم اهتيؤر لواحي نم راظنأ نع ىراوتت
 لهو ؟ثدح يذلا ام نكل «ىطاوشلا ىتح دتمتو عراشلا يذاحت 3 ماعلا يف

 امك «ةريبك ةيزمر لمحت يتلاو فيصلا يف غارفلا تاقوأ نع نويوارحصلا لزانت

 غلبيو يوارحص بلاط وهو (ميم) لوقي ؟ةميخلا لظ يف مهتاقوأ نع بابشلا لزانت

 يتلا ميخلا ءاقبب ىوس حمسي ملو «مويلا ًاعونمم هفرعت تنك يذلا مييختلا تاب
 ...يلاضن لمع يأب مهمايقب كشُي ال نيذلاو ًادّيج ةطرشلا مهفرعت سانأ اهكلمي

 قبت مل اذإ طقف راهنلا يف دحألا موي ميخلا بصنب حمسي «(نيرخآلا ىلإ ةبسنلاب)

 انبصن نإو .لاجم ال «بابشلل .لاجم ال ريبك ددعب .لاجم الف ليللا يف امأ .ةريثك

 .انه اهبصنب انمق نإ ةميخلا ةلازإ بلطت (ةيبرغملا) ةطرشلا نإف «كلذ عم ةميخلا

 ميدكأ ميخم يف نويعلا ةنيدم يف 2010 ماعلا يف ترج يتلا ثداوحلا رّسفت

 لايح ةيبرغملا تاطلسلا بّلصت ةلخاد ةنيدم يف 2011 ماعلا يف مث .كيزيإ

 تبلق دقف «يبرغملا بابشلاو يوارحصلا بابشلا نيب تعلدنا يتلا تاهجاوملا

 قيمع لكشب تريغو «ةيبرغلا ءارحصلا يف ةيندملا تاعمتجملا ثداوحلا كلت

 يتلا ميخلا هذه نأ اَّلِإ ةلوهسب دوجولا نم اهحسمت نأ لواحت يهو ةطرشلا اهضرفت

 لمحت يه نذإف «ةيوُهلاب قّلعتي ًادعُب لمحت ةملاسملاو ةيلستلل رهاظلا يف مدختست

 .يوارحصلا عمتجملا يف ؟يلاصفنإ» ىنعم

 5 ع

 ...دحاولا ءامتنالا روعش نم ءىش :عنمت نأ لبق ةميخلا

 نم رتموليك ةئمثالث دعُب ىلع عقت ةنيدم ىلإ ًاشيدح تلّوحت يتلا ةلخاد ودبت
 ةديعب يهو «ناكمال طسو تناك ول امك «ءيش لك نع ىأنمب ةيناتيروملا دودحلا

 ارتموليك نيسمخو ةئمئالث :ةلخادل برقألا ةئيدملا رود جوب ةنيدم نع ًاضيأ
 امنيب ؛ًارتموليك نيتسو ةئمسمخ «ةيبرغلا ءارحصلا ةمصاع نويعلا ةنيدم نع ةديعبو
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 الو «رتموليك يتئمو لأ دعُب ىلع سوس ةقطنم ةرانمو ةيبرغملا ةنيدملا ريداغأ عقت

 هزايتجا ىلع مزعي نمل تارماغملا نم ريثكلا لمحي دحاو قيرط ىوس ءارحصلا عطقي

 ةئم لداعي ام يأ مهرد ةئمسمخو ًافلأ براقي ام ةرئاطلاب رف سلا فّلكي نيح يف آرب

 لخدلا طسوتم غلبي نيح يف «ءاضيبلا رادلا ىلإ لوصولل وروي نيثالثو ةسمخو
 فقرصلا رعس بسحب وروي 477 لداعي ام يأ مهرد 5300 ةيبرغملا ةرسألل يرهشلا ٠

 لاح اهلاح .ةلوزعم هيشو ةديعب ةلخاد ةنيدم وذدبت ةليصحلابو .2009ماعلل يمسرلا

 :ايناكت

 يداو ةهج زكرم يهف «ةيزمرو ةيسايس ةيمهأ ةئيدملا هذه بستكت كلذ عمو

 عقتو ءوروأ ود وير مساب ينابسإلا رامعتسسالا نمز تفرُع يتلاو ةريوكلا بهذلا

 باحسنالا ذنم اهترادإو اهمضب ماق يذلا برغملا نيب اهيلع عزانتملا يضارألا يف

 ورؤأ ود ويرو ءارمحلا ةيقاسلا ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلاوإ «1976 ماغ اهنم ينابسإلا

 اذه يفو ؛(ىفنملا يف نييوارحصلا ةموكح) ويراسيلوبلا ةهبج مساب ةفورعملاو

 .مّيِجلا ةلأسم لوح ةيفالخلا اياضقلا نم ةعومجم جردنت ماعلا قايسلا

 يتلا ةيوارحصلا تالئاعلا نم ريثكلا داتعا ةديدجلا ةيفلألا نم لوألا دقعلا لالخ

 موقي ناك ام ًابلاغو ءمّيِخلا هذه يف فيصلا ةرتف يضقت نأ ةلخاد ةئيدم تنطوتسا
 «ةيعوبسألا لطعلا مايأ بايإلاو باهذلاب ةنيدملا يف لمعلا نوعباتي نيذلا لاجرلا

 .تقولا لاوط كانه لافطألا ىلإ ةفاضإ ًاردان اَلِإ نلمعي ال يتاللا ءاسنلا لظت امنيب
 هلوانت متيو ٌدَعُيوهو ,مهبراشم فالتخا ىلع ةقطنملا راوزل يوارحصلا ياشلا مدقُي

 عبتملا ديلقتلل اعبت محفلا ىلع ىلغُي يذلا ياشلا اذه نم سوؤك ثالث مدقُنو ءءودهب

 نم ةقبط هيطغتو ءاهفصتنم ىتح ألمُت ةريغص باوكأب مّدقيو ٌبصُيو ءًازّكرم نوكيو

 ديلقتلا كلذ لقتنيو .ىرخأ ىلإ سأك نم ياشلا لقتني امدنع لكشتت يتلا ةفيثكلا ةوغرلا

 «ديلاقتلا هذهب مهفالسأ نم ًءافو وأ ًامازتلا لقأ بابشلا نأ ودبي الو «رخآ ىلإ ليج نم

 بوكرل نوتأي نييبرغ حاّيس باسحل لمعلاب مهتاقوأ بابشلا ءالؤه نم ددع لغشي ذإ
 ًاناكم ةضايرلا هذه وبحم دجو تاونس رشعلا براقي ام ذنمف .(1[ءوانت# جاومألا

 نييوارحصلا نابشلا نم ددع ديفتسي امنيب ؛ملاعلا يف هعون نم ًاديرفو كانه مهل ًابسانم

 دعبو :دوقنلا نم ليلقلا بسكل «نيّراملا بناجألاب ةيانعلاب نوموقيف «ةمعنلا كلت نم

 ةقطنملا بابش نإ نويوارحصلا لوقي .اهلهأب الو ةنيدملاب رهاظلا يف نولابي ال نيذلا ,
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 ىمسملا سوقطلا دحأ ًاّيوس نومساقتي لب ّطق «يبرغملا» ياشلا اذه نوقّوذتي ال

 بيلحب اهؤلم متي بشخلا نم (ةيدبز) رودم ءاعو نع ةرابع يهو «ةحدقلا وأ ةعرجلا
 ةريغص ةيمك فاشتراب مهنم دحاو لك موقيو ؛ةميخلا لخاد نوسلاجلا اهلقانتيو قونلا
 برش ىلإ نوأجليف ةأرج لقألا حاّيسلا اّمأ .هبناجب سلجي نمل اهررمي نأ لبق اهنم

 ...بّلعملا بيلحلا وأ ةهكافلا ريصع

 حيتتف «لاملا نم ليلقلا بسكل ةصرف يوارحصلا بابشلا ىلإ ةبسنلاب فيصلا لّثمي
 نوموقي امك «مايأ ةعضبل ءاقدصألا عم باهذلاو ةنيدملا نم جورخلا ةرتفلا هذه مهل

 نكمي يذلاو لقنتملا لزنملا اذه مهل مّدقي ؛ًاضيأ مه ميخلا نوبصنيو مهئابآ ديلقتب

 ««نيواستم» نيب عمجي ازيح لثمي امك ءدحاو ءامتنالاب روعشلا نم ائيش ةلوهسب هتلازإ

 يذلا مارتحالاو ةماقتسالا بجاو نم رّرحتلا دحاولا ليجلا نيب براقتلا حيتي ثيح

 لايجأ نيب شياعتلا ريياعم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ًانس ربكأ مه نم مامأ هراهظإ مهيلع

 «نسلا يف ريبك صخش مامأ نيخدتلا يغبني الف .ةيرسقو ةمزام يوارحصلا عمتجملا

 ةينويزفلتلا ج جماربلا رايتخا ىلإ ةفاضإ «ةصاخلا وأ ةميمحلا ثيداحألا بّنجت متي امك

 اا لاجرلاو ءاسنلا نيب ةقالعلا ىلع ًاضيأ دعاوقلا هذه بحسدتو ؛ةيانعب
 الإ ةنيعم لحارم يف يجو ًاحضاو ودبي دق كلذ نأ نم مغرلا ىلع ةأرملا لمح ةرتفب

 رمألا اذه ىلإ رظنُيف ءطقف ء اسنلا نيب ًاروصحم رمألا لظيوأ ءاهجوزو ةجوزلا نيب

 :رمعلا نم نيثالثلاو ةقلاثلا غلبي يذلا ديمح لوقيو .ةيّرسلا رومألا دحأ هنأ ىلع

 لمح نع ثيدحلاو ةيسنجلا عيضاوملا نمض انيلإ ةبسنلاب عوضوملا اذه جردني»
 تمصلا لظي زرابلاو خفتنملا نطبلا مامأ ىتحو .«سنجلا نع ملكتلا ةباثمب وه ةأرملا

 «بحلا صصق ىلع كلذك قبطني رمألاو «لفطلا ةدالو دعوم يتأي نأ ىلإ ًاقبطم

 ترشتنا نإو ىتح حيرص لكشب كلذب انس ربكألا ةوخألا وأ لهألا رابخإ نكمي الف
 اهلك ...نيخدتلاو لوحكلاك ؛لئاسم صوصخب ًازمغ حيملتلا نع كيهان «تاعاشإلا

 .بسحو ءاقدصألا نيب الإ اهيلإ قرطتلا نكمي ال عيضاوم

 مالكلاو نامتكلا حبصيو قافرلا عم تقولا ءاضق متي امدنع لايخلا ضيفي اذكهو

 تابوقع ضرف بجوتست الو ءاهسفن ةيعامتجالا ريياعملا نم اءزج قمنملاو لوسعملا
 ةصاخلا» تاقالعلاب ةقّلعتملا رمحلا طوطخلا ضعب زواجتت مل اهنأ املاط ةيعامتجا
 شيشحلاو تاردخملا يطاعت وأ «(دعابألا) نييوارحص اوسيل نم عم «ًادج ةيميمحلاو

 .جراخلا نم نييوارحصلا ىلإ يتأي هنإ يأ ؛هلاخدإب ةبراغملا موقي ًاجتنم ربتعُي يذلاو
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 ةعومجملا دودح ّنأ اَّلِ ««جراخلاب» مهتاقالع ءازإ نيرذح نويوارحصلا ّلظ نئلو
 ءالؤهل يودبلا يضاملا نإ ذإ تاقايسلل ًاعبت «ةنرمو ةدّفعم تاقالع ةماقإب طبترت
 قايسلا اذه يف .كاردإلا ىلع ًاريسع (دودحلا موهفم» كلذ نع ًالضف لعجي ؛ناكسلا
 ًارود ىموقلا ءالولا نع ريبعتلاو ةيوارحصلا ديلاقتلاو فارعألا لثمت ةجرد بعلت
 ١ .ةيوُهلا ديدحت يف ًامساح

 ةرتفل اهنم بابشلا تالفإ لثميو ,رمعلا نكيايأ عيمجلل ةحلاص ريياعملا هذه

 لب بسحو جضنلا ةيلمع يف سيل اماهسإ «ةميخلا لظ يف فيصلا لالخ «ةزيجو
 .ةيمويلا تاسرامملا نم ًاءزج لكشت يهو هذه بورهلا قرط دجوتو .ليهأتلا يفو

 جيوزتلا ةسراممب رثكأ ةينعم اهنأل رهاظلا يف ًاكاهتنا رثكأ ةسسؤملا تايتفلا ىلإ ةبسنلابف
 ؛كلذك مهؤابآ ناك لاح يف نييوارحص نونوكيس نهءانبأ نأ يأ «ةليبقلا تاذ نم

 هنإ ذإ «تايتفلا ءالؤه ىلع دودح ضرفُتو «خ نهتيرذع ىلع نظفاحي نأ نهب ضرتفُيو

 فيكف «ةباقر دوجو نود نم نيسنجلا الك نم باب مييخت لوبق نكمملا ريغ نم
 ىدحإ ىدل ءاقبلاب ًانايحأ نرهاظتي نهنإ ؛ةمراصلا ريياعملا هذه ىلع فافتلالا نكمي

 قيرطلا لاوط نهقفاريس تاقيدصلا ىدحإل 'ربكألا قيقشلا نأب ندكؤي وأ ءتاقيدصلا

 ةيرحلا نم ليلقب عتمتلاب حمسي قرط قرتفم ًامئاد كانه . همرتحتو هفرعت ةلئاعلا نوكتو

 .ًاصاخ ًاطابترا اهب نوطبترم مهنإ نولوقي يتلا ديلاقتلل مارتحا دوجو عم نكلو

 بابشلا مامأ ًةصرف ةميخلا يف ياشلا برش سوقط يف ةكراشملا لثمتو
 بابشلاو تايتفلا نع ثيدحلاك .مهقلق ريثت عيضاوم يف ثدحتلل يوارحصلا

 كانه بابشلا ىلإ ةبسنلاب .كلذ ريغو ةسايسلاو ىقيسوملاو مدقلا ةركو سنجلاو
 اهمدقم يف ينأي ؛ىرخألا عيضاوملا نم رثكأ مههابتنا بذجت ةلخادتم لئاسم ثالث

 ةاتف بحي باشلا ناك نإ) جاوزلا لبق تايتفلا عم ةيسنج ةقالع ةماقإ يف ةبوعصلا
 ظافحلل ةيوارحص ةاتف نم جاوزلا «ةرورض» اهيلت «(اهمارتحا ىلع ظفاحي نأ هيلعف

 .سرعلا ميظنتل مزاللا لاملا عمج ةبوعص اهرخآو «ةعومجملا ىلع

 ةيوُهلا هيلإ زمرت ام
 ءالؤه رظن ةهجو نم يودب هنأ ينعيال اذهف ًايوارحص ناسنإلا نوكي نأ

 ًاددع مهنقوفي نيذلا ودبلاب مهل هيبشت وأ ةنراقم يأ دوجو نوشخي نيذلا بابشلا

 نم ةمهم بناوج ىلع نورطيسمبيو نييوارحصلاب نيطيحم نودبيو «ساقي ال امب
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 رخآ تايطعم نّيبت ؟ةمهم ةيضق ةقطنملا هذه يف ةيناكسلا ةلأسملا ىقبتو .مهتايح

 ةعقاولا ةريوكلا بهذلا يداو ةيحان ناكسل ةريبك ةدايز دوجو اهجئاتنو تاءاصحإلا

 ةمسن 36 750 ناكسلا ددع ناك ذإ ؛ةلخاد ةنيدم ىف ةئملاب نوعست نطقي ثيح ءًابرغ
 ماعلا تاءاصحإ ريشتو 2004 ماعلا يف فلأ ةئم مهددع غلب امنيب 4 ماعلا يف

 لفاوق فقوتت ملو .ةمسن 150 000 ماعلا يف1994 ماعلا يف براقي ام ىلإ 2

 عباطلا» ءافضإ ةيلمعلا هذه نع ابيرغ سيلو ءبونجلا ىلإ لامشلا نم نيرجاهملا
 ةريسملا» راعش عِفُر نأ ذنم ةيموق ةيضق تاب يذلاو «ةيبرغلا ءارحصلا ىلع يبرغملا

 هذه «حتف» فدهب يناثلا نسحلا لحارلا كلملا اهداق يتلاو «1975 ماع «ءارضخلا

 لامشلا نم ةرجهلا ىلع عيجشتلا يف ةيسايسلا ةبغرلا هذه رسفت ال نكل .يضارألا

 نم ةنيدملا ديفتست ةهج نمف .ةرجهلاب ةقلعتملا ةيمانيدلا هذه ءاهدحول بونجلا ىلإ
 عاطقل ًايداصتقا اهعوضخب تطبترا ةمزأ ةرتف تدهش امدعب ماهلا يداصتقالا عفدلا

 ماع تأدب يتلا يّلحملا ةيكمسلا ةورثلا عاطق ميظنت ةداعإ نم لك لعجو .ديصلا

 «ةعارزلاو ءانبلاو ةحايسلا تاعاطق لمش يذلا «يلحملا داصتقالا عيونتو 5

 ةبسن تغلب) لمع ةصرف نع اثحب اهيلإ حوزنلا بطقتست ةنيدم ةلخاد نم لعج
 ةسايس تمّدق ىرخأ ةهج نمو .(2011 ماعلا يف !/9«08 ًايمسر برغملا يف ةلاطبلا

 ماعلا ذنم اهقيبطتب ءدبلا مت يتلاو ءيعوطلا ندمتلاب ةقلعتملاو ةيبرغملا ةلودلا

 مهلزانم ءانبب تاينينامثلا ذنم ةلخاد ةنيدم يف نينطاقلا نيحزانلل ةيناكمإلا 8

 نيرمأ اناك ةيحصلا ريغ نكاسملا نم صّلختلاو يداصتقالا راهدزالا نإ .ةصاخلا

 نأ ةليصحلاو .5 ةرجهلل ةبذاج ةنيدم مويلا ةلخاد نم لعج ام «برغملا يف نييئانثتسا

 نيدفاولا نيرجاهملا ىلإ فاضيو ؛ةحضاو ةيلقأ نولّكشي «نييلصألا» نييوارحصلا

 .«لامشلا» نم تتأ رسأ نم ةيبرغلا ءارحصلا يف دلو هّلقأ رخآ ليج ًاثيدح

 .نييوارحصلا ىلإ ةبسنلاب امهم ًارمأ فالتخالاو رّيمتلا ىقبي ب .قايسلا اذه يفو

 ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ةظفاحملاو ةليبقلا لخاد جوازتلا لالخ نم رثكأ كلذ ققحتيو

 «ديلاقتلا هذه نم أزجتي ال ءزج ةميخلا هذهو .اهراكتبا ةداعإ ىلع لب ءمهب ةّصاخلا

 اهمادختسا نأ ريغ .ماعلا مهلايخم ليكشت يف مهاسنت ةلقنتملا لزانملا هذه نأ املاط

 نإ ةاضإو :ناكتببلا ءالؤخ ةايعخل نجا رلا فورشانلا مم متالاتي اهني دوق ركطتلا درعا

 تابسانم يف ةميخلا مدختتسُت ,دحاولا ءامتنالاب روعشلا حنميو ةحارلل ًاناكم اهنوك

 يتلا ةيوُهلل ةزراب ةمس ةميخلا تناب ًائيشف ًائيشو .ةيباختنالا تالمحلا لالخو جاوزلا
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 يف رقتساو ىتأ يذلا بعشلاو ءاهديلاقتو اهتايح ةقيرط لالخ نم ةعومجملا زّيمت
 : .اهيضارأ نع ينابسإلا رامعتسالا ءالج دعب ةيبرغلا ءارحصلا

 وه امب ةثادحلا طلتخت ثيح ةيوُهلا لدابتل رخآ ًاروحم ىقيسوملا لّثمتو
 ةيديلقتلا ةينغألاب ةدشب نيطبترم مهلهأك يوارحصلا بابشلا لظيو .يديلقت
 ةبسنلابو .(نويوارحصلاو نويناتيروملا اهب ثّدحتي ةيبرع ةجهل ةيناسحلاو) ةيناسحلا

 بولسأ دوجو ىلإ ةفاضإ ًامهم ًاعجرم يميد ةيناتيروملا (ةّينَعُملا» لك شت ًاضيأ مهيلإ
 ةدئفأ اهيناغأب نسح ميرم ترسأو «ةيوارحصلا ةينطولا ةيلاضنلا ةينغألاب لثمتي رخآ
 نييقيسوملا نم ديدج ليجب ًاضيأ نوطبتري مه مهدادجأل ًافالخ «ْنكلو .نييوارحصلا
 .«دلبلا دالو» ةعومجمك ةيناسحلا ةجهللاب بارلا ينم نم نييناتيروملا

 ةسايسلاب بابشلا ءالؤه طبرت يتلا ةقالعلا ةعيبط هذه ثارتلا ءايحإ ةداعإ رهظُتو

 رامعتسالا ءالج مت امدنعف «مهفلا ىلع يلحملا قايسلا يف ًايصع سيل اموهو

 ىلإ ةرداغملا مهنم ءزج ررقف «تالئاعلا نم ريبك ددع مسقنا 1975 ماع ينابسإلا
 هذه ىلع ءاقبلا نورخآ ررق امنيب ءفودنت يف نيئجاللا ميخم يف اميسال رئازجلا .

 نم مغرلا ىلع تالئاعلا كلت نم ريثكلا ىري دحأ دعي ملو ءاهيلع عزانتملا ضرألا

 عم مهمامعأ ءانبأ وأ مهناوخإ وأ مهدادجأ نوفرعي ال يوارحصلا بابشلا نم ًاريثك نأ

 .زافلتلا ةشاش ىلع ةيمويلا ثداوحلا بثك نع نوعباتيو ءاديج خيراتلا نوفرعي مهنأ

 جاجتحالل ناكمك ميلا

 طبترتو .ديدجتلا نم ءيشب مايقلا ًاقباس انيأر امك ةيوهلاب طابترالا عنمي ال
 نيلعاف هنأب يوارحصلا بابشلا ىدل روعش دوجوب صوصخلا هجو ىلع ةثادحلا
 نوري مهو «يّلحملا هدعُب يف ًامئاق برغملا عم مهعارص لازي الف .لوألا فصلا نم
 روعش زواجتب حمست ةلاح يهو «ةيملاعلا مالعإلا لئاسو يف مهلاعفأ لقانت متي فيك

 ةيفلألا نم لوألا دقعلا فصتتنم ىتح مهنم ريبك مسق هفرع يذلا روعشلا وهو زجعلا

 ىلع ةيبرغملا تاطلسلا اهتسرام يتلا ةباقرلاو رورملا قئاوعو عمقلا ببسبو .ةديدجلا
 عامسإ اوعيطتسي نأ نود نم ةليوط ةرتفل لازعنا ةلاح يف رابكلا ءانبألا لظ مالعإلا

 نييبرغملا ةباقرل عضخت يتلا دودحلا جراخخ الو اهيلع عزانتملا ضرألا يف ال مهتوص

 ةيبرغملا تاطلسلا باطخ ءارج ًاقناخو ءوسلا غلاب مهعضو ناك دقو «ةمراصلا

178 



 لوحتلا ثدح نأ ىلإ 271991 ماعلا يف رانلا قالطإ فقو دعب مهفصت تناك يلا

 «ةيبرغملا ةينطولا ةيضقلا نعرمألا عقاو يف نيعفادمك ؛2010 ماعلا علطم عم ريبكلا

 يرجي ناك ام عم ضراعتي امبو .ضرألا ىلع ةيبرغملا تايضرفلا مساقتب نيمهتمو
 يف اوقب نم ىلإ نورظني «جراخلا ويوارحص» ناك نيطسلف يف لاثملا ليبس ىلع

 ريرقتل ءاتفتسا عورشم ةشقانمب اقلعتم رمألا ناك امدنع .كشلاو ةبيرلا نيعب «لخادلا

 نويلودلاو نويّلحملا نوقّلعملا داتعا ,ثدحي مل هنأ عم ةدحتملا ممألا هتمّظن ريصملا

 الإ .«جراخلا ييوارحص» تيوصتو «لخادلا يبوارحص» تيوصت نيب زييمتلا ىلع

 مهتيوُه خسرتو مهديلاقت مرتحت مهتيوارحص نأ نومعزي «لخادلا» يبوارحص نأ

 لطبأ دقو .مهعم شياعتلا نم اونكمتي مل مهف ءلامشلا نم ددجلا نيمداقلا هجو يف

 بابشلا ىدل يسايسلا سّمْنلا داعأو ءاعدالا اذه اهريوطتو تنرتنإلا تاكبش ءاشنإ

 تامولعملا ىلإ ةنلعم ريغ ةقيرطب لوصولاب تقولا كلذ ذنم ذخأ يذلا يوارحصلا

 ديؤتو معدت يتلا ةيلودلا تامظنملاك «جراخلا عم لصاوتلا ىلع ةردقلا اميسال

 روصلاب ةيلحملا رابخألا روفلا ىلع تنّيبو ,ويراسيلوبلا ةهبج اهنع عفادت يتلا ةيضقلا
 «ديدجلا ليجلا ىدل لثُملاب ةمعفملا ةكرتشملا ةيوُهلا زّرعتت دقو .ويديفلا عطاقمو
 اوماق امك «ةلخاد يف بيذعتلا دض لمعلا ةنجلك «ةديدج تامظنم اوسّأ نم مُهف

 يف وبراسيلوبلا ةهبج ملع اوعفرو ةيوارحصلا ةضافتنالا هنوعدي ام قالطإب 2005 ماع

 .يلامش لصأ نم ًانابش 2010 ماعلا علطم ذنم ةلخاد يف اوهباج نم مهو «عراوشلا

 ةميخلا تناك دقف «يسايس ريبعتو ةئبعتو دشح حالس ميخلا تتاب قايسلا اذه يفو

 نوح شرملا ناك ثيح هيف ةئبعتلا متت اناكم «ليوط نمز ذنمو «ةيبرغلا ءارحصلا يف
 ةيباختنالا تالمحلا ءانثأ نييلوضفلاو راصنألا رهمجتلو لابقتسالل ًاناكم اهنم نولعجي

 تاباختنالا جئاتن بيذكتب ةميخلا نم ًاقالطنا مهضعب ماق امك .ةيقطانملاو ةيعيرشتلا

 اعاستاو ىدص ةرهاظلا كلت تذخأ نكلو ءاهضفرو 2002 ماع تيرجأ يتلا ةيعيرشتلا

 ميخملا ةضافتنا مايق عم 2010 ربمفون /يناثلاو ربوتكأ /لوألا نيرشت يرهش لالخ رخآ

 هذه تبذج .نويعلا ةنيدم نم تارتموليك ةعضب دعُب ىلع كيزيإ ميدكأ مساب تفرع يتلا

 ةياهن ويراسيلوبلا ةهبجو ةيبرغملا ةكلمملا عيقوت لمحو ةدحتملا ممألا هتعر يذلا اذه رانلا قالطإ فقو عضو 1

 رطيسي اميف برغملا ةرطيس تحت عقت يضارألا نم '/080 ىلاوح .تاونسس رشع نم رثكأ ماد عازنل ةتقوم
 عضول ريصملا ريرقت لوح ءاتفتسا ميظنت ىلع ءاقرفألا قفتيو .ليوط ينمأ مازح فلخ 9/020 ىلع وبراسيلوبلا

 .نآلا ىتح هميظنت رجي مل امنإ ةيبرغلا ءارحصلا يف ةدايسلا لوح عازنلل ةياهن
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 نم رثكأ دشح نم تنّكمت يتلاو ؛ةلهذملاو ةعقوتملا ريغو ةعساولا ةيجاجتتحالا ةكرحلا

 ةيضقلا ىلع اهعالطإ مت ثيح «ةيبنجألا مالعإلا لئاسو مامتها ءصخش فلأ نيرشع
 ًايداصتقاو ًايعامتجا ًالكش اهلهتسم يف ذختت تناكو ءاهنع عافدلاب نورهاظتملا موقي يتلا

 نوبلاطي ةيوارحصلا لوصألا يوذ نم نورهاظتملا ناك ذإ ايفئاط ًادعُب بلاطملا تلمشو

 ةماعلا تاعاطقلا يف لمع صرف ريفوتو ءاهيلع ءانبلا نكمي ضارأ ميدقتب ةموكحلا
 لكشب هتلازإو ميخملا اذه كيكفت دعبو .رقفلاو زوعلا نوناعي نمل ةيعامتجالا ةكراشملاو

 «يبرغملا ماظنلا ظفح ىوق دي ىلع ةيبرغلا ءارحصلا نم قهارم لتقم ببسسبو «فينع
 عالدنا ىلإ تاجاجتتحالا تدأ دقو .ةرفاس ةيلالقتسا ةغبص تاجاجتحالا كلت تذختا

 نيبو ؛ةهج نم نيرهاظتملا نم دداعو ماظنلا ظفح تاوق نيب ةتيممو ةفينع تاهجاوم
 مل تقولا كلذ ذنمو ءىرخأ ةهج نم «نييلامشلا» نيرهاظتملا يضهانمو «نييوارحصلا»

 يبوارحص ةايح ىلع ةحضاو جئاتن كيزيإ ميدكأ ةضافتنال ناك دقل .رتوتلا ةّدح عجارتت

 امب ًاضيأ غارفلا تاقوأل ةبسنلاب نكل ةيسايسلا رظنلا ةهجو نم طقف سيل ةلخاد ةنيدم

 ميخلا تحبصأ نيحلا كلذ ذنمو .ةيوُهلاب طبتري ام يف رامثتسالا ةدوعل ًازمر تتاب اهنأ

 سماخلا يف ترج يتلا ةيعيرشتلا تاباختتالا ءانثأ ؛ةددحم تالاح يفاّلِإ ةعونمم
 مل ؛ثداوحلا عالدنا ىلع ماع دعب يأ 22011 ربمفون /يناثلا نيرشت رهش نم نيرشعلاو

 يف ةلطعلا ءاضمإ ىشالت ثيح 2012 ماعلا فيص لاحلا تناك كلذكو . ةميخ ةيأ بصتت

 ةضافتنا هرسفت مل يذلا عنملل ةضرع تتابو ؛مرصنملا دقعلا لاوط ئطاشلا ىلع ةميخلا
 الك نم بابشلا نيب ةلخاد يف تاهجاوملا ىلاوتتو .ديكأت لكب اهدحول كيزيإ ميدكأ

 ءانثأ نيترم ةنيدملا كارعلا زه امنيحًارتوت ماوعألا رثكأ 2011 ماعلا ناك دقو «نيتعومجملا

 ةيناثلا ةثداحلا امأ .هنيع ماعلا يف قَّلُع دقو ««ءارحصلاو رحبلا» يفاقثلا ناجرهملا ميظنت

 ةيدمحم ةنيدم يدانو (ةلخاد ةيدولوم) ةنيدملا يدان نيب مدق ةرك ةارابم دعب تعقو دقف

 مالعإلا لئاسو تدر نيح يفو .ءاضيبلا رادلا لامش ةعقاو ةنيدم يهو «(ةيدمحم بابش)

 دهاشي ناك يذلا يلحملا قيرفلا يعجشم لمأ ةبيخ هتفلخ امل تاهجاوملا هذه ةيبرغملا

 اذهو ماع ضاعتما دوجوب ةثداحلا كلت ىلع دوهش ّرصأ ءرفصل فادهأ ةثالثب هقيرف ةراسخ
 :لاق ثيح «رمعلا نم رشع ةنماثلا غلبي بلاط وهو (س) لاثملا ليبس ىلع هحضوأ ام

 ًاطبترم رمألا نكي ملو ةرارشلا تعلدنا ةارابملا لالخ :«نيببرغملا# عمار يبك رتوتلا ناك

 قباسلا يف .يوارحص قيرف درجم ةلخاد ةيدولوم قيرف لظي ةياهنلا يفف .ةارابملا ةجيتنب
 .ةثالث ىوس كانه دعي ملف مويلا امأ «نيبعاللا نيب ًاريبك نييوارحصلا ددع ناك
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 ميخلا مادختسا عنم يف كيزيإ ميدكأ تاجاجتحا دعب نتفلا كلت لك تعّرس

 يضتقي ناك ام اذهو فيصلا رهشأ لالخ ندملا جراخ يعامجلا ءاقتلالاو جورخلل

 .ةيميمحب ءاقللاو عمجتلا ىلع مهتردقو بابشلا كولس يف ليدعتب مايقلا

 بابشلا تاب دقف «تناك امك دعت ملو ؛ثداوحلا كلت دعب ةلخاد ةنئيدم تريغت

 «ايزازفتسا ًارمأ اهيف مهدجاوت ربتعُي نأ نكمي يتلا نكامألا مويلا نوفرعي نويوارحصلا

 ةبسنلاب «لاثملا ليبس ىلع «يهدبلا نمو .ةحضاو ةيّلقأ نكامألا كلت يف نولّكشي مهو

 عمتجت ثيح .ةدحولا ةنيدم لامش تدّيّش يتلا ةديدجلا ءايحألا يف اوهزنتي نأ مهيلإ
 ةنيدم ىف ةريقفلا نكاسملل ًادح تعضو ىتلا ةسايسلا نم تدافتسا ىتلا تالئاعلا

 لوأ ىلإ نيمتنملا ناكسلاب صوصخللا هجو ىلع رمألا طبتريو .2009 ماعلا ذنم ةلخاد
 ميخم يف أقباس اهؤاويإ متي ناك ثيح ««ءارضخلا ةريسملا» نم ةئشانلا ةرجهلا جاوفأ

 نيذلا نوحزانلا هنكسيو حيفصلا نم خاوكأ نم فّلؤم مّيخم نع ةرابع وهو «ةدحولا
 تاجاحلا ءارشل نيحلا كلذ ذنم مهل تانوعملا مّدقت امك «تاينينامثلا لالخ اوتأ

 ًاضيأ ةطبترم تناك ةلأسملا نأ الإ .اهتحاتإب ةيركسعلا تاطلسلا تماق يتلا ةيرورضلا

 نورجاهم مهو ؛ةيشماه اهنوك نم مغرلا ىلع (قئادحلا) تيبإ رحل ميخم ينطاقب
 اوتاب نيذلا مهؤانبأ دلو دقو ؛لمع ةصرف نع ًاثحب ةلخاد يف اوماقأ دقو «ءارقفو ددج
 .ةيحصلا ريغ لزانملا كلت يف ًابابش مويلا

 «ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب دجوت كلذ نم مغرلابو ءًاضعب مهضعب نوفرعي مهنإ
 نم سيل قيفر يدل» :رمعلا نم رشع ةنماثلا غلبي يوارحص بلاط وهو (س) رّكذي امكف
 عم رجاشتن امدنعو ءأمامت لعفن امب موقي وهف ءالعف كلذك وه يلإ ةبسنلاب نكلو ةيبرغلا ءارحصلا
 5 نم ضعب لواحي زرابلا رتوتلا نم قايسلا اذه يفو .«انبناج ىلإ فقي هنإف ام صخش
 راطإلا ىلع ًاضيأ رمألا بح سنيو ءاهيلع نوميقي يتلا ضرألل دودح عضو نيبناجلا

 نم ددع دّدرتي ذإ ءكلذ ىلع ًاليلد ىهقملا لثميو .دحاولا ءامتنالاب هيف نورعشي يذلا

 نويوارحصلا لّكشي ثيح ميدقلا يحلا نم بيرقلا ىهقملا ىلع يوارحصلا بابشلا
 ةرتفلا كلت يف ناكسلا هلتحاو ّيحلا اذه اونب نم مه نابسإلا نأ رابتعا ىلع ةيرثكألا

 هتيكلم دوعت يذلاو ودارودلإ ىهقم مويلا حبصأ .1975 ماع نيرمعسملا ليحر دعب

 ثداحتلل بابشلا ءالؤه يقتلي ثيح «شاقنلاو عامتجالل ًاناكم نييوارحصلا دحأل
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 نيقبيو «ًاردان اّلِإ ىهقملا كلذ ىلإ تاباشلا يتأت الو ,مدقلا ةرك تايرابم ةعباتمل وأ
 ًارمأ معاطملاو يهاقملاك «ةماعلا نكامألا يف نهروضح ربتعُيو «نهتاقيدص نسيب
 «لقأ ةنيدملا نم جورخلا حبصي ةضورفملا ةباقرلاو عنملا نم قايسلا اذه يفو .ًائيس

 ةرتفل اهيف نوقبي مهنكل .فيصلا ةرتف لالخ ئطاشلا ىلإ باهذلاب بابشلا رمتسيو
 صوصخلا هجو ىلع ءرضت يهو تاخانملا كلت يف ةجعزم نوكت سمشلاف ؛لقأ

 ةيديلقت سبالم نم هنيدتري امب نههوجو ةيطغت نلّضفي يتاللا تايوارحصلا ءاسنلا
 ةراشإ يهو نهترشب ضايب نوري نيح «ناولألا ددعتم سأر باجح وهو .,تسفلملاك

 ىلإ رورسلا لخدت تناك نإو ىتحف ءاضيأ ةيذؤم ةيوقلا حايرلا دعت امك .لامجلا ىلإ

 نيذلا يوارحصلا بابشلا عنمت يهف ءابرغلا نم جاومألا بوكر ةضاير يبحم بلق
 يذلا ياشلا ريضحت حيتي يذلا محفلا لاعشإ يف رحبلا ئطاش ىلع مهراهن نوضمي

 .مهتيوُهل ةقراف ةمالعو ةزراب ةمس ةميخلا لظ يف تاب

 50101 811 5خل/ 01 5 ديزملا ةفرعمل

 ةممطتنع 0ةظشتا 1, ]عد ظلام لعق :/ةومك, 5هدنا, طوق, 1993.

 قمصصعم 0011823121, « ؟ةطقمو 0ععالعمأه] : دعا ةءممقتم ةصدغ

 ل عاس آهن ؟ », آراب طع كني طاصوأ »مط 2012, ؟ها. ال111, 185 2010م,

 طومور 2012, م. 259-66.

 زاتونعا ةلععمامللل0 ط8 آ1فهتفتاكللط1 ها 8وصمط# 2
 مهعأمب « 11عام ذسيمانلسم لنماهدحفتعم عم ءا 5ةطقمو », كرا م/10ءهقر 32*

 4, قةاتغمتتتنقع 2004, م. 22-25.

 مارهتم 1071608 لخ (ةتع), 0:10 1ع (1ةنزو5 لع ]هك هانطوو - آنعو 65

 لعد مبقععم) (قلصت), 2

 1طدهنزد 110115182]-1[ خلك, ىدزجورنم 0ءعال نام. طمع كنز كالت ل "ان: 01/11
 مةونمدمأ, 05 18لن6همكر طومك, 7

 1مسعمغ 2011111121, ىدزرم#و 0ععلوعتنوأ ١ ]ع ه0ز1170756 00711 65

 1وط7 مرتع جة عكر !متاطقلقب 8ةمتق, 2004.

 1/1ءاموتو ال0 1]1آ.آ.4+ « آه ععوانمم 10ءولزوفع لع دقاتاك “ةمسكتسنطاعق”*:

 ]هو ممطزاتوددنغنممك دمعلم-6ءمومصتوانعدو لعك زعاتصعد 5ةطتقمانت5 ذ

 مةلطاو»ر, مث» 0ةاتنمع فنانات لت, [عمممع 818101141 آث أ 1

 عاام ع عفط 8-05 ف111011)1 (ةنع), ةلمع]7ءلط ك ىءاعرنعوم دهعنمأعع 2011.
 ةلاه7 عمك, 2025 كق ةاطأوننع 1117: ], ]ل10 -آ[1ةيجوهللامطر 8ةتتق, 1

.2.95-104 

 11كمرنو ال80101آ.آ.ث, « 1[ ةعاتعتأ 3000 كان 20111006 08115 انتا 526

 م2ماعودامامترع عم ممعمهسمهوتاتمد. 1ر5 رصماطتادههمك لعد زعبسعو 5ةطعممانت

 8 طوللطاو »ر ا. 416 في ةلمو]#ءط 2009, 701. 5,

 0388 ظكتامممقر طعم, 2009, م. 110-95, ؟ةعامتم آل80101آ.آذب « آع

 ممديجوميمت 0خدمع ةممات]ةدهغلم» “هععماتممصعألاع“ : ولعطلمف », نب ![هسستف

 0118-8810014711فل 31, 1/كرحنمس ©04115518 كا ةعمس-ن اهبل 11

 (لتتن), 1ص ةععبامانمدك ك موطتاةعوتموك ةلءعم»وأمك هنن ةئاطعتمع (طهك

 16وفع] ميمو لع ئءيجاع» 7ع 2002), اكمتكتقأهب 2ةقتك, 2004, م. 235-64.
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 رشع عباس

 ةمواقللو ءايحاإإلا ةداعإ

 ؟نيطسلف يف ةكبدلا هبعلت يذلا رودلا ام

 ةلأسم ىوس تسيل يهف هذه رولكلوفلاو ديلاقتلا ةركف ًاديج مهفأ ال

 نع تدعتبا نإو ,رولكلوفلا يبحأسف يّدجك تصقر نإ ؛نمزلاب ةقّلعتم
 رخآ ىتعمب ىلع يضقأسف ب «رخآ ىنعمب ةصقلا ذخأن ال اذامل نكل .ديلاقتلا ضقأسف بردلا كلذ

 مويلا هيدؤأ ام نوكيس لهف مويلا اهمدقأ يتلا تاكرحلا راركتب يئانبأ ماق نإ
 ؟كلذك سيلأ .دغلا رولكلوف

 (سدقلا ةنيدم يف ضقار ءًاماع نوثالث «دئار)

 يف حتتفا هللا مار يف يفاقثلا رصقلا يف شيورد دومحم فحتم نم ديعب ريغ
 نم تائم هرضحو ««ثارتلا ناجرهم» 2012 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم رشع نماثلا

 ضرع روضحل ةّيهبلا ةعاقلا كلت يف روضحلا سلج .نييلوضفلاو ءاقدصألاو رسألا

 نم لك فقوو «ةينيطسلف ةيمالعإ ةيطغتب ناجرهملا يظح امك «نيتعاس ماد صقار

 قئاقدل مهفوقو عيمجلا عبات مث ءينيطسلفلا ينطولا ديشنلا فزع امدنع ةعاقلا يف ناك

 ةفصاعب نيرشعلا ّنسو ةنماثلا ّنس نيب مهرامعأ تحوارت نيذلا نيصقارلا لابقتسال

 مسترت تاماستبالاو حرسملا ىلإ لوزنلاب اوذخأو نوصقارلا مّدقت مث :قيفصتلا نم

 «نيعفايلا نم ددع روضحلا نيب كانه ناك .تاوطخ عضبب مايقلاب اوأدبو «مههافش ىلع

 ضرألا نوبرضي اوذخأو ءيرئاد لكشب ضرألا ىلع اوسلج دقو ةبلجلا نوريثي اوناكو
 امدنع ةيناث سولجلل روهمجلا داع .لفحلل ةماعلا ةلاحلا عم مجسني امب مهمادقأب

 لالخو ءاعئار آّيز نودتري اوناكو حرسسملا ةبشخ ىلع ىلوألا ةعومجملا تدعص
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 نيرشعلا براقي ام مهتعبت مث ءصقرلا سورد نم هومّلعت مع ةحمل اومّدق ةدع قئاقد
 عطقلا نم ةددعتم عاونأ ةدهاشمل ةصرف ةيسمألا كلت تناك دقل .ىرخأ ةعومجم

 .اهيلع ةكبدلا مسا قلطُي تاوطخ عم ةقفارتملا ةيقيسوملا

 هللا مار ةنيدمل ةديدجلا ءايحألا يف نيطسلف يف ةرشتتملا ءوجللا تامّيخم يف

 ةكبدلا ةصقر ميلعتل يداون دجوت «ةينيطسلفلا ةطل سلل اهيلع فراعتملا ةمصاعلا

 نكل «قّرِفلاِبا مهضورع مهميدقت دنع ءالؤه ٌففصوي .بابشلا ةئف طاسوأ يف اهرشنو
 «ةدودحم يلحملا ديعصلا جراخ صاخلا مهبولسأ ءايحإو مهنع فيرعتلا لئاسو ىقبت

 ثّدحتنس .ةيعامج لمع ةيلآبو يعوطت لكشب اهسيسأت مت ةرهش رثكألا يداونلا ىتحو
 ٌصاخ لكشبو «بابشلا تاصقارلاو نيصقارلا نم ةفلؤم «قرِف» نع لاقملا اذه يف

 ةكبدلا راشتناو حاجن رسفي يذلا امف .سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف دجوت يتلا كلت نع

 «ىرخأ نكامأ ىف «ةديدجلا لايجألا فّرعُت نيح يف ينيط سلفلا بابشلا طاسوأ يف
 أشن يذلا بابشلا ىلإ ةبسنلاب ةصقرلا كلت هلّثمت يذلا امو ؟«ديلاقتلاب» اهتالابم مدعب
 ثيدحلل ؟اهيلع اهنوقلطي يتلا يناعملا امو «ةديدجلا ةيفلألا نم لوألا دقعلا لالخ

 ضّرعُت يتلاو ءاهجارخإو اهميلعت متي يتلا ةكبدلاب مامتهالا انرثآ رومألا كلت لك نع

 تالفح يف اهدهاشن يتلا ةيوفعلا ةكبدلا نم ًاديعب يحر سم ضرعك وأ ءدهشمك

 ةداعإب ملعتلاو ةياعدلا رشنو يحرسملا جارخإلا ةيلمعل ثيدحلا خيراتلا مسّني .جاوزلا
 «نيصقارو تاصقر يممصم لّبِق نم ىدؤت ةكبدلا نأ رابتعا ىلع يفاقث «ثارت» ءايحإ

 يف ًاصاخ ًادعُب يهيفرتلا طاشنلابو ينهملا حومطلاب ةعطاقتملا اهتسرامم بستكتف
 ةعاق امأ .يليئارسإلا لالتحالا راصحل عضاخلا بابشلا ىدل يعامتجالا طيحملا

 نيسنجلا نيب ةقالعلا مّلعتل اناكم ىمسأو ٌّمعأ لكشب اهيلإ رظنُي نيح ودبتف بيردتلا

 عاونألا عم رودي يذلا راوحلاو ةصقرلا هذهل يسايسلا ءبعلا حيتيو «نيعفايلا ىدل

 مهيلإ ةبسنلاب مازتلالا عفاود ىلع نيلثمملا ءالؤه لاؤسل ةصرفلا ةمواقملل ىرخألا

 ةظفاحملا «ديلاقتلا ىلإ ةدوعلا» ىنعت له

 ؟اهئايحإ ةداعإ مأ اهيلع

 لكشب روكذلا ىلع رصتقملا صقرلا عاونأ دحأ نيرشعلا نرقلا علطم ةكبدلا تناك
 نكي مل امك «ةنّيعم نيناوقل عضخت الو «فايرألاو ىرقلا يف ةرشتنم تناكو ءيساسأ
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 يف ةكبدلا نوصقري سانلا ناكو .نيصقارلاو نْييَعُملا راودأ مظني وأ ءددحي ام كانه
 .ندرألاو ايروسو نانبلو نيطسلف مضت يتلاو ماشلا دالب ةقطنم يف تابسانملا عيمج

 ًاعجارت ضرألاب لجرألا طبخو ةبئاولا تاوطخلا عاقيإ ذخأي يذلا صقرلا كلذ دهشو
 تدأ 1948 ماع اهمايق ليئارسإ تنلعأ امدنع .ةقطنم لكلًاعبت ةتوافتم بسب نكلو
 «نامرحلاو رقفلا نوناعي نمم ينيطسلف فلأ 800 يفن ىلإ اهنيح تعلدنا يتلا برحلا

 ةيربعلا ةلودلا ةطلل عضخت مل يتلا يضارألا ةرادإب ندرألاو رصم نم لك تماقو
 ةمدصلا كلت تدّلو دقل .بادتنالا تحت ةعضاخ تناك ىتلاو «نيطسلف لخاد ةديدجلا

 لوصألا نيب ًاعونت ءوجللا تاميخم لخاد ينيطسلفلا يعامتجالا ماظنلاب تّلخأ يتلا
 كلذلو «ةكرتشملا ةيوُهلا ىلع موقت رداصمو تايعجرم يئبتب حنس ام اذهو ةيعامتجالا

 فيرلا ناكسم نيب زييمتلا تابو ؛«ةينطو» ةسرامم ةيفيرلا ةصقرلا كلت تحبصأ

 .ىفنملا يف نوشيعي نيذلا كئلوأ ىدل عجارتلاو لالحمضالا ىلإ ليمي ةنيدملاو

 مامأ مهسفنأ اودجوو .صقرلا نم عونلا كلذ لوح عيمجلا ىقتلا يجيردت لكشبو

 لعج «يزاوتلابو .لاثملا ليبس ىلع ةيورقلا ةيفوكلا ءادتراك ىرخأ ةكرتشم رداصم

 نم1967 ماعلا ىتح ةيقرشلا سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا ريدي يقب يذلا يندرألا ماظنلا

 .ةكرتشملا ةيوهلل ةزرابلا تامسلاب ةطبترم ةلماش ةيبرع ةفاقثل سسؤملاو روطملا هسفن
 اهرسأب ةقطنملا يف تاناجرهم تمّظنف .اهزئاكر ىدحإ لكشت ةكبدلا تناك يتلاو
 تاناجرهملا كلت تمهاس دقو .هللا مار يف مث ءتوريبو ناّمع نم لك يف اميسال

 زييمتلاو صقرلا تاوطخو يّزلاك ةصقرلا كلت ىلع «يرولكلوفلا» عباطلا ءافضإ يف
 .ةقفارملا ةديدجلا ىقيسوملا نم عاونأ لاخدإو «ءانغلاو صقرلا نيب يجيردتلا

 ًالكش ةذخآ لكك ةقطنملل ىفاقثلا دهشملا تاينيتسلا ةبقح لالخ ةكبدلا تخسر

 ىلع ىفنملا يفو ةينطولا يضارألا لخاد ةكّرحملا اهتردقب فارتعالا متو ««ًارصاعما»
 .ةباشلا ةينيطسلفلا ةينطولا ةكرحلا لبق نم ديازتم رامكتسا عضوم تتاب امك «ءاوسلا
 صوصنلا ذخأت ةيسايسلا تاكرحلا يف ًاديازتم ًاروضح ةكبدلا لجست نيح يفو
 يتلا ةرصاعملا ةكبدلا ةيصوصخ نمكت انهو ًايلاضن ًاموهفم صقرلا قفارت يتلا ةانغملا
 ةقطنملا ىوتسم ىلع ةسراممل ًاثارتو ًاينطو ًاخيرات لمحت يتلاو نيطسلف يف اهدهاشن

 يف اونأ يذلا نيسّردملا لئاوأ نيب نمو .ينفلا اهدعب كلذ اهيطعيل ميظنتو ميلعت نم

 مهمظعم نيصقارلا نم ةعومجم تاناجرهملل يمسرلا راطإلا يف ميلعتلل ةرتفلا كلت

 ةعيدو ناجوزلا مهنيب نمو وك سوم يف هيلابلا سرادم يف اوماقأ نوينانبلو نويروس
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 ماع امهرايتخا مت دقل .نانبل يف ناينيط سلف نائجال امهو «رارج ناورمو دادح رارج

 اوماقف «يسورلا يوشلوبلا حرسم يف يبوروأ يرولكلوف صقر سورد يقلتل 6
 يماع نيب ةيلاتتم تارم عبرأل ةكراشملاو نانبل يف ةكبد ضورعو دهاشم ميمصتب

 و مل وب موكل سه نما 1962-6

 فّلؤت يتلا كلتل ةرياغم تاصقر ميمصتل ىرخأ تاحارتقا تمَّدُق راطإلا كلذ يفو

 زكترت امنيبو ءطسوألا قرشلا ىف اهيلع فراعتملا ةكبدلا ةصقرل ةيساسألا تاكرحلا

 عرذألا تاكرح لاخدإب اوماق ةبئاولا تاوطخلاو نيقاسلا تاكرح ىلإ ةريخألا كلت
 ةكبدلا فقوتت «تاونسلا تارشع ذنمو اذكهو .وكسوم يف هوملعت ام وهو عذجلاو

 «تاكرح» نم مويلا وعفاي ديفتسي لاثملا ليبس ىلعف .اهسفن «نيجهت» نعو روطتلا نع
 ىلع ةرطيسلل «رمقلا ىلع ريسلا» وأ .كوو نوم ةريهشلا هتصقر يف نوسكاج لكيام

 ةيمويلا ثداوحلا تاينغألا اهيلإ قّرطتت يتلا عيضاوملا لوانتتو .صقرلا يف مهتاوطخ

 وأ نوتيزلا فاطق لوح يناغأ عم ًاقباس قفارتت تاصقرلا تناك نيح يفف ؛ةدئاسلا

 «برضا» ةينغأ نيطسلف قاوسأ يف وأ عايذملا ربع ةعاسلا رادم ىلع عمسن انك «جاوزلا

 ةزغ ىلع لصح يذلا ناودعلا دعب ةزغ عاطق نم باش اهفلأ يتلاو «بيبأ لت برضا

 «ىرخأ تاكرحو .سامح اهتقلأ يتلا خيراوصلاو 2012 ربمفون /يناثلا نيرشت يف

 مدقتلا اذه قفارت ىرخأ ةهج نم .ةيليئارسإلا ةمصاعلا ىلإ ىلوألا ةرملل تلصو يتلاو

 ءاسرإلا ضقانت يتلا دهاشملاك ؛ةرشابم ءاوهلا ىلع ٍناغأ ةكراشمو ثب ةيناكمإ عم

 نويلَم نم رثكأ بيِنأ لت برضا برضا ةينغأ تدصح كلذبو «نرقلا ةيادب يلحملا
 .طقف عيباسأ ةعضب لالخ بويتوي ىلع دهاشم

 ءاسنلاب لاجرلا كاكتحا

 ال يهو «ةكبدلا مّلعت اهمّدقي يتلا صرفلا يه كلت «ةنهم داجيإو رفسلاو ثحبلا

 ًاقلغمو ًارغصم ًاملاع بيردتلا ةعاق تحبصأ دقل .صقرلا ةكلم باستكا ىلع رصتقت

 .اهتشقانمو يجراخلا ملاعلا يف ةيراسلا ريياعملا ميلعت متي ثيح

 نم ةكبدلا ءايحإ ةداعإ رمت «تابردملاو نيبردملا نم ديدع رظن ةهجو نم
 «ىده هنع ثّدحتت اماذهو ءنيسنجلا نيب ةاواسملاو ةيرحلا ىلع لوصحلا لالخ

 نإ لوقت يهو «هللا مار يف اهانيقتلا دقو ءرمعلا نم نيعبرألاو ةنماثلا غلبت ةبّردم يهو

 :فيضتو يعامتجالا بيردتلا يف مهاسي صقرلا
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 نوبستكي فيكو مهتايصخش نودسجي فيك يبالط مّلعأ نأ صقر ةبردمك يتمهم
 ءانثأ ةقبطملا ميقلا رثؤت نأ ةينيطسلفك يحومطو «حرسملا ةبشخ ىلع ةيقادصم

 .جراخلا يف مهكولس ىلع - ةيرحو نيسنجلا نيب ةأواسم - حرسملا ىلع سوردلا

 ةأرملا مامأ ةصرفلا نيطسلف يف اهضرعو اهتسرامم لالخ نم مويلا ةكبدلا حيتت

 نحبصي نأ تايتفلل نكميو آلام جإ لاجرلا اهسرامي يتلا ةصقرلا يهو ءاهصقرل
 ءاسنلا سفانتو .تافرشم ىتح وأ «لوألا فصلا نم تاصقار وأ تاصقر تاممصم

 دسجتملا رودلا وهو «ماوعأ ةعضب ذنم صقرلا ىلع فارشإلا رودب مايقلا ىلع لاجرلا

 .بادتنالا دهع ذنم فيسلا نع اضوع صقارلا اهب كسمي يتلا ىصعلاب

 بيردتلا ناكم يف ءاسنلاو لاجرلا نيب هذه شياعتلا ةلاحو ماجسنالا يتأيالو

 انل هتلاق ام اذهو .هسفن ءاقلت نم دحاو يحرسم لمع ليثمت يف نوكراشتي ثيح هتاذ

 دعت مل ليلخلا يف نكست يتلا اهتمع نإ لوقت نيح رمعلا نم رشع ةعساتلا غلبت ةصقار

 ةكبدلا ةصقر ضرع ثب ةداعإ ءانثأ لجر عم صقرت اهتدهاش نأ ذنم اهعم ثّدحتت

 «تافوربلا ةعاق ىلع سردلا ىف هتشقانم نكمي ام رصتقي الو ءزافلتلا ةشاش ىلع

 تاصقارلا نم ريثك رسفت امكو .نيصقارلا نيب باعلألاو ةاتفلل ناكمك بيردتلا وأ

 .ركذلا يأ ءرخآلا عم ةيصوصخ وأ ةيميمحب يطاعتلا نهيلإ ةبسنلاب لهسلا نم هنأ

 ةيِوُهل لماح يموق نفك ًاضيأ مهطيحم لبق نم شاعُم ّنف راطإ يف كلذ نوكي امدنع
 يدسجلا براقتلا ةيناكمإ ةصقرلا هذهل يرولكلوفلا دعبلا رفويو .«ةليصأ» ةينيطسلف
 اهدجي نأ ةرورضلاب ًاحاتم سيل ؛ثانإ ىلع ةيروكذلا راودألا حاتفناو كاكتحالاو

 .ىرخأ ةيبعش تايلاعف يف ءرملا

 ةكراشملا ثعاوب دحأ وه ءاسنلاو لاجرلا نيب صقرلا نم عبانلا كاكتحالا اذه

 يعامجلا بّردتلاف .بابشلا نم تاصقارلاو نيصقارلا نم ددع سورد يف

 تاكرح يه ءضعتبب مهضعب ناتتفا ىتحو ضعبل مهضعب نيصقارلاةبقارمو

 ىلع بيردتلاو ميمصتلا ىلإ ةجاحلاو «ةعومجملا ىلإ ءامتنالا اهلهسي تافّرصتو
 نم نوصقارلا ءالؤه عمتجي تاونسل ًانايحأو عوبسألا يف تارم ةدعلو .تاصقرلا

 دوسي ثيح «بيردتلا ةعاق يف ةدصوم باوبأ ءارو مهتايادب ذنم نيعفايلا بابشلا

 يف شيعي يذلاو ًاماع رشع ةينامثلا وذ يداف لوقي .ةيصوصخلاو ةسفلألا نم وج

 رادج ببسب مويلا اهلزع مت دقو «ةيقرشلا سدقلا يحاوض ىدحإ يهو «باقع رفك
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 هليج سفن ىلإ نيمتني يتاللا تايتفلا ىلع فّرعتيل ةكبدلا سورد عبات هنأ ءالصفلا

 .هتخأ تاقيدص نم وأ ةسردملا نم ًاديعب

 «جراخلا» ىلإ رفسلا ةريشأت

 نم وهف ءبسحو ةفلتخم ةقيرطب رخآلا سنجلا عم ةقالعلا كاردإ صقرلا حيتيال

 جورخلاو ««يجراخلا ملاعلا» ىلع ةباوب تاصقارلاو نيصقارلا نم ريثكلا رظن ةهجو

 نيينيطسلفلا نم ريثكلاف .لخادلا ةرداغم ينعي .نورخآ مهل هدارأ يذلا بردلا نع

 يتلا ةقيرطلا يه كلت .مهيلإ ةبسنلاب ًانجس لّثمت تتاب ضرألا كلت نأب نورعشي

 ةصقار حبصت نأل اهاعسم يف رمعلا نم نيرشعلاو نينثالا غلبت «لامآ ىعدت ةاتف اهعبتت

 :لوقتو

 نأب بغرأ تنك يرافظأ ةموعن ذنمو «قالطإلا ىلع ةسردملا يف ةبوهوم نكأ مل
 يتسارد ةعباتم ىلع يادلاو ينمغرأ .ةرورضلاب صقرلا سيلو ةيثف ةنهم يأب موقأ

 مهتنبا حبصت نأ ةركف نوضفري اوناكو «ةبساحملا يف ةزاجإلا ةداهش ىلع لوصحلل

 اوأر دقو رصاعملا صقرلاب تأدب ةكبدلا صقر نم ماوعأ دعب نكلو .ةفرتحم ةصقار

 .جراخلا ىلإ رفس ضورع ينتتأ دقو لاجملا اذه يف ةعراب يننأ

 ىتش نم مهل ةمّدقملا تاوعدلا ةيبلت دنع رفسلا براجت نوركذتسي نم مه ٌدْيُك
 ىتح .«يجراخلا» ملاعلا ىلإ لوخد ةريشأت مهيلإ ةبسنلاب لّكشي صقرلاف «ملاعلا عاقب
 لظت «جراخلا يف دودحم قاطن ىلع اهسفن جاتنا نم تايعمج ةدع تعاطتسا نإو

 .ىلوألا ةلاحلا يف .ةيلودلا تاءاقللا يف كراشت يتلا يه ىربكلا ندملا نم ةيتآلا قرفلا

 امأ «نيطسلفل معدلا ميدقت» ىّمسم تحت منّ ةطشنأ يف ةكراشملا ىلإ كلذ فدهي
 تاقاقثلل» جيورتلا ىلإ فدهت يتلا ةينفلا تابسانملاب طبترم رمألاف ةيناثلا ةلاحلا يف

 ةكبدلل جيورتلا صرف نم ديدعلا كانه نكلو روهمجلاو راطإلا رّيغتيو .«ةيديلقتلا

 .ايسآو ابوروأو جيلخلاو ةيبونجلا اكريمأ يف ؛ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةينيطسلفلا

 مّدقت يتلا تايعمجلا ىدحإ ىلإ رشابم لكشب ًانايحأ تاوعدلا كلت هيجوت متيو

 رثكأ يف اهقتاع ىلع ةينيطسلفلا ةطلسلا ةفاقث ةرازو ذخأت نكلو ءصقرلا يف ًاسورد

 نم يكتشت نأ قرفلا كلتل سيلو «ةفلتخملا قّرِفلا نيب تاوعدلا كلت عيزوت نايحألا

 رييغت حيتي ريثم ارمأ سيل جيلخلا نادلب يف صقرلا نأ ولو «نآلا ىتح ةيبوسحملا

 اكريمأ ىلإ رفسلا لاح يف مهل حاتي ام رارغ ىلع نابشلا ءالؤهل ةبسنلاب ةئيبلاو وجلا
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 نيرخآ نابش ءاقل ىلإ هادعتت لب طقف حرسملا ىلع نيصقارلا ةعتم رصتقت الو .ةيبونجلا

 ثلاثلا دقعلا غلب تاصقر ممصم دمحم ىعدي باش كانه .مهدلب ليثمتل ًاضيأ اوتأ

 ىرخأ تافاقثب كاكتحالل ةصرف كلذ يف ىري وهو سدقلاب هلزنم يف هانيقتلا ءابيرقت
 .نيطسلف يف ىطعت يتلا سوردلا عيونت لجأ نم ةينفلا هفراعمل ًءارثإو اهفاشتكاو
 نوصقارلا اهب رعشي يتلا ةراثإلا كلتب رعشي دمحم دعي مل اهب ماق يتلا هتالحر ةرثكلو
 ةرملل نورفاسي امدنع نيرشعلاو رشع ةسماخلا نيب مهرامعأ حوارت نمم بابشلا

 ةصرف ًاضيأ نيطسلف جراخ ىلإ رفسلا مهل حيتي «نكلو .نيطسلف دودح جراخ ىلوألا
 هسرامي يذلا طغضلاو ةيلتاعلا تامازتلالاو ةسردملا عقاو ةزيجو ةرتفل اورداغي نأ

 .لالتحالا

 نيرشعلا نس يف يداش ىعدي باشب كلت رفسلا ةيناكمإ تعفد ,ىرخأ ةهج نم

 ةقطنم يف مث .سدقلا يف ةكبدلا سورد يقلت يف ءدبلا ىلإ ةرصانلا نم ينيطسلف وهو

 :لوقيو «هللا مار نم ةبيرقلا ةريبلا

 نوصقري نيذلا انئالمز ىلإ عمتسأ تنك يننكلو «ةسردملا يف مدقلا ةرك بعلب تأدب

 يسفنل تلق يننكلو ًانابش انك اننأ حيحص .رفسلا ةيناكمإ نع نوثّدحتي مهو ةكبدلا

 ةسمخلا زهاني ام ترز دقف مويلا امأ «قباسلا يف نيطسلف رداغأ مل ءقحتسي رمألا نإ

 .«تنسحت دق ةيزيلكنإلا يتغل نأ امك ءأدلب رشع

 ليئارسإب ةرصانلا يف دلو هنأل ًارظن يليئارسإ رفس زاوج هتزايح نم مغرلا ىلع
 رطاشتي هنأ الإ «ةينيطسلفلا ةطلسلا اهحنمت لوخد ةريشأت ىلع لوصحلاب مزلم ريغ وهو

 وحن دودح الب باوبألا حتف ىلع صقرلا ةردق ةركفب ةلثمتملا اهتاذ ةرظنلا هئالمز عم

 هاجتاب ةينيطسلفلا يضارألا ةرداغم لّثمتف .ماودلا ىلع حاتت ال ةصرف يهو «جراخلا

 ةعقاولا يضارألا ناكس ىلع عنمُي هنأ ىلإ رظنلاب) ًابعص ًايّدحت «ندرألا وأ ءرصم

 ىلع لوصحلا متحيو .(يليئارسإ راطم نم ًاقالطنا رفسلا ةينيطسلفلا ةطلسلا تحت
 دلب ىلإ لوخدلا ةيغب ينيطسلف رفس زاوجك مدخت يتلا رفسلا ةقيثو ىلع لوخد ةريشأت

 نم ًاريبك ًاددع عنمت يتلا تانامضلاو قئاثولا نم ريثكلا نيمأت ؛نانبل وأ ايروسك «بيرق

 لامأ رارغ ىلعو .ةددعتم صرف رفوي نأ ةكبدلا صقر ىلع بّردتلل نكمي اذإ
 دعب رصاعملا صقرلا مّلعتل ةرودب تقحتلا يتلاو نيرشعو ةسماخلا نس ةغلابلا دجم
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 ةدحتملا تايالولا ىلإ ةثلاثلا ةرملل ماعلا اذه رفاست يهو .ةكبدلاب تارود تعبات نأ

 اهتكراشم ىلإ يضفي نأ هنكمي ام اذهو «كانه مّدقت صقر تاشرو راطإ يف ةيكيرمألا

 صقر ىلع اهبّردت تأدب يتلا هذه دجمو .ةيحايس تالوج يفو صقار ضرع يف

 اهتنيدم كرتت نأ ًاموي اهلاخي مل «ةيلستلا ليبس ىلع ةسردملا يف اهئالمز عم ةكبدلا

 ذإ ةوطخلا هذه ىلع ًابيرق مدقت دق ؛جراخلا يف رقتستل ةيبرغلا ةفضلا يف ةريغصلا

 ةقرف ىلإ مامضنالا ةيناكمإ نأ عم .رفس زاوج نع ةرابع اهيلإ ةبسنلاب صقرلا تاب
 راتخي امنيب ءنيعماللا نيصقارلل ىوس حاتت ال ةصرفلا نإف ًايئانثتسا ًارمأ ةيملاع
 .نيسردملا بطقتستو ماظتناب اهباوبأ حتفت يتلا صقرلا سرادم يف ميلعتلا نورخآ

 مار ةيرس»و «نونفلا حاشو»ك رهشألا سرادملا نكل ًايعوطت ميلعتلا ناك نإو ىتح
 ةكبدلا ميلعت لظيو .رصاعم صقرو سورد ءاطعإل نيمئاد نيبردم مدختست هللا

 ىلع لوصحلا لاح يف لّوحتيو بيردتلا يف تقفنأ تاونس رامثتسا ةداعإل ةليسو

 ىلإ روبع رسج هنأ امك «عساو وحن ىلع ةلاطبلا يناعت يتلا نيطسلف يف ةصرف ىلإ رجأ

 يف ةدجاوتملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهمّدقتو يوبرتلا عاطقلا يف ةرفاوتم بصاتم

 .ةيبرغلا ةفضلا

 لالتحالا نايسن نود نم

 شيتفت ةطقن عنم «يليئارسإلا لالتحالا دض ةرهاظت ءانثأ ةباصإلل صقار ضرع
 ذإ ء«ضرعلا اهنم نّوكتي يتلا صوصنلا رايتخا متي اذكه ءباصملا لقن نم ةيليئارسإ

 ةفضلا لالتحا رضحّتسا نئلو .ةيسايسلا ةلاحلا يردزت نأ ةكبدلا ةسراممل نكميال

 ًاسفنتم صقرلا لّثمي ال ذإ ًاضيأ ىعدتسست ةمواقملا نإف صقرلا يف عوضومك ةيبرغلا
 «ىرخألا ةمواقملا لاكشأ عم ىهامتتل ةيلستك اهراطإ ةكبدلا زواجتت لب ءبسحو

 ةيزمرلا ةنحشلاو نيلثمملا تالوج يف ىّلجتي زراب يجاجتحا دعب دوجو ىلإ ةفاضإ
 .مهنف اهلمحي يتلا

 «ضفرلا لاكشأ دحأ «نييليئارسإلا دونجلا ةهجاومو بردلا يف ريسلا لثميو

 دوجو يمانت عم مسترت ةريغص ةيفارغج ةحاسم نمض قالغنالاو ءاقبلا ضفرك

 ميقيو رمعلا نم نيرشعلاو ةعباسلا غلبي دمحأ ىعدي ًاباش ركذي لاز ام .تانطوتسملا
 ةنيدم نم برقلاب ضرع ميدقتل هللا مار رداغ موي ءدمحأ ىعديو «تيز ريب ةنيدم يف

 راظتناب تاعاس عبرأ ىضمأ فيكو ءرتم وليك نيرشع براقي ام دعبت يتلا محل تيب
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 ندم ىربك نيب لقنتلا لاح وه اذه .هتلفاح اهّلقت يتلا ةلومحلا شيتفت دونجلا يهني نأ
 مار يف شيعتل لقتنت نأ لبق !رتلكنإ يف تربك يتلا نيمساي مّدقت امك .ةيبرغلا ةفضلا

 :اهلوقب نيصقارلا لهاك لِقِتُت يتلا تابقعلا نع ةفرطلا نم ولخت ال ةقيرطب ةداهش هللا

 يف ةكراشملاو مايأ ةعضبل نيصلا ىلإ رفسلل رهش نم لقأ ذنم ةوعد انيلإ تهجٌو
 ندرألا ىلإ انبهذ نأ دعب كانه ىلإ اهلك ةقرفلا تلصو .يديلقتلا صقرلا ناجرهم

 ضفر ببسب سدقلا يف رظننم ضرع ءاغلإ ىلع انريجأ انتدوع دنعو ةرئاطلا بوكرل
 نيكب يف ينيطسلف صقري نأ ءانقافر نم ددعل حيراصتلا حنم ةيليئارسإلا تاطلسلا

 .«!هدالب ةمصاع يف صقري نأ نم ريثكب لهسأ

 نيطسلف يف دجوي ال ذإ «ًانمآ» ًاناكم بيردتلا ةعاق ىتح رابتعا نكميالو

 «لاثملا ليبسم ىلع .فيقوتلا ةبرجت جزتمت امك .هلوخد لالتحالا ىلع عونمم ناكم

 ال ةلذتبم ةايح نع ةرابع نيصقارلل ةيمويلا ةايحلا نوكت اذكهو .لقنتلا تابوعصب

 نوجسلا ةبرجت ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ىينيطسلف ثلث براقي ام هيف شاع قايس ىف قاطُت
 ذخأت ءًايرهاظ بعللاب ًاطبترم ودبي ًاملاع «لاذتبالا» اذه قرخي امدنع نكل .ةيليئارسإلا

 انتكراشم ةظحل دّلوتي يذلا عابطنالا وه كلذ .نيصاخ ًادعبو ةلالد «غارفلا تاقوأ»

 تيب ةنيدم برق عقاولا ةشيهدلا ميخم يف «يفاقثلا عادبإ زكرم» يف يبيردت ضرع يف
 نم نيرشعلاو نينثالا غلبيو ةعومجملا «دئاق» وهو يزاغ ناك مويلا كلذ يف .محل

 وهو ««يرادإلا لاقتعالا» ديق عِضّوو ؛مويلا كلذ ةيشع هفيقوت مت نأ دعب ًابئاغ رمعلا

 نود نم ناك صخش يأ سبح ةيليئارسإلا تاطلسلل حيتي ءاضقلا ىلع يفافتلا ريبدت
 بلاغلا ىلع رهشأ ةتس لاقتعالا ةدم رمتستو «هيلإ ةمهت يأ هيجوت نود نم وأ ةمكاحم

 يف نوصقارلا لءاستيو .يزاغ دوعيس ىتم دحأ ملعي الو «تارم ةدع ديدجتلل ةلباق

 مأ ضرعلا ءاغلإ يغبني لهو «هنولعفي امع ةيسايس ةبلح ىلإ ةأجف تلّوحت يتلا ةعاقلا

 نئلو ؟ةقرفلا ءاضعأ دحأ ىلإ لقتعملا باشلا ةمهم لاكيإ مأ «تابيردتلا ىلإ ةدوعلا

 ءاضعأ نيب ةدوجوملا ةيميمحلاف «ةيمويلا ىيسآملا كلت ةهباجمل ةوق داحتالا ىف ناك

 ةحيحصلا تاملكلا داجيإو ؛هسفن نع رّبعي نأ درف لكل حبتت يتلا يه ةعومجملا
 تاطلس ةيديك ةهجاوم يف لعفلا تاّدرب مّكحتلاو رظنلا تاهجو نيب ةنراقملل

 .لالتحالا

 ذإ ًانايحأ فدهتسملا وه تاذلاب صقرلا حبصي دقف .لالتحالا فنع نم نيينيطسلفلا
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 عم ىلوألا ةضافتنالا لالخ هللا مار يف قرفلا ىدحإ ريدموهو 1989 ماع دلاخ فقوُأ

 مهمايق يعادب نيسمخلا براقي ام ىلإ اهنيح نيفوقوملا ددع لصوو نيرخآ نيصقار
 «تاعمجت ثودح عنمب رمألا طبتري ةيليئارسإلا تاطلسلا رظن ةهجو نمو .صقرلاب
 تاصقارلاو نيصقارلا رظن ةهجو نمو «يسايسلا عمجتلا وأ رهاظتلا لاكشأ دحأ وهف

 لب اهرسك لواحيو ةينيطسلفلا مهتيوُهش فدهتسي لالتحالا نإ ,مهعم انثّدحت نمم

 تاطلسلا عم ةقالعلا هذه يف يجاجتحالا يعولا دّلوت ءيزاوتلابو .ًاضيأ اهءاغلإو

 ام ءارجف .هطيحمو صقارلا نيب طبارلا ديدحت ديعي ام اهتعراصمو اهيدحت متي يتلا
 زواجنت ةمواقم ةسرامم هلمع لالخ نم عيطتسي هنأب صقارلا كردي ةرطيس نم هيساقي

 يف نوريسي مهو نيرهاظتم نابش ةيؤر ردانلا ريغ نم يلاتلابو .ةيوُهلاب ةبلاطملا درجم

 طقف راتمأ دعُب ىلع صقرلاب نوأدبيو ةعمج موي لك لصفلا رادج لوط ىلع ىرق ةدع

 .نييليئارسإلا دونجلا نع

 تاصقر ممصم وهو «نونفلا ةقرف رقم يف هبتكم يف فسوي ءاقل دنع حضتي امك

 مدقتم نيصقارلا نم ددع ىدل يسايسلا يعولا نأ «رمعلا نم نيعبرألاو نينثالا غلبيو

 :لوقيو ءصوصخلا هجو ىلع

 قَرِف عم وأ ةيليئارسإ تاسسؤم عم لمعت له :لاؤس يدنع انراوح أدبن نأ لبق
 كترواحم لبقأ ال دق يننكلو ينيطسلفلا عقاولا عم ًافلآتم تنك نإ ملعأ ال ؟ةيليئارسإ

 .يرصنع وأ مراص يننأ ىلع ّيلإ ترظن نإ ًاريثك ينمهي الو .كلذك تنك نإ

 نم ربتعي يذلا رمألا «نفلا «دايح» يأ ««عيبطتلاب» رمألا عقاو يف ةقّلعتم ةلأسملا
 فسوي عفد امو .لالتحالا نع هلصف نكمي الو ؛هرهوج يف ًايسايسًارمأ مهضعب لبق

 مهتتاف لاح يفو «دايحلا ضفر وه ةكبدلاب متهي نم تاّين لوح عالطتسا ءارجإ ىلإ

 سيل ناكملا نأب ريكذتلا وه هيلإ ىعسي ام نإف ةبكنلا ىركذ ءايحإو تافرع رساي روص
 ةديصق رايتخا لوح ةثداحملا لصاوتت لخدملا اذه لثم دعب .يدقنلا ريكفتلا نم ًايلاخ

 «نونفلا ةقرف ضورع رخآ دحأ يف اهنيحلت مت يتلاو درولا ةحاس يثوغربلا نيسح

 امهو دبألا ىلإ 1948 برح امهتدعبأ نيحبش نيب ...بحلا خيرات ةصق لوانتت يهو

 .امهبحل ناكم داجيإ راظتناب ناميهي

 عم لادج يف محل تيب ةقرف نابش لوخد يف ًاببس دايحلل ضفرلا اذه لّكسشو
 ,2012 سطسغأ /بآ ءارسيوس يف ميقأ يذلاو «يلودلا ثارتلا ناجرهم» يمظنم
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 ميدقتل اهسفن ةيسمألا يف ةيليئارسإ ىرخأو ةينيطسلف ةقرف ةوعدب نومظنملا ماق ثيح
 حماستلا ميقب حدصت «ةيديلقتلا تافاقثلا» هذه نأ نيربتعم حرسملا ةبشخ ىلع ضرع
 لفحلا جمانرب ةيني ةينيطسلفلا «روذج ةقرف» وصقار ف شتكا امدنعو «ةيملاعلا مالسلاو

 نأ وأ نيل رمال عنا عر سلا اوهس اق انآ ىلغ كلن رفسسلا ةضرف تيوقت اوت
 نكمي يليئارسإلا - ينيطسلفلا عازنلا نأ ةركفب يبوروألا روهمجلا رعاشم اوغدغدي
 لالخ نم ةيوستلل لباق عازنلا نأو «نيتيواستم نيتقرف نيب ةهجاوم لالخ نم هلازتخا
 لالتحالا عقاو نوشيعي نيذلا نوعفايلا دوي الو .بابشلا اهب موقي يتلا تاطاشنلا

 مغرلاب .روهمجلا ةليخم يف هذهك ةركف خاسرإ ىلع ةقفاوملا يموي لكشب يليئارسإلا
 .صقار ضرع ميدقت وأ لقنتلا ةعتم نم مهل حاتي امم

 هيفرتلا عاونأ دحأ هنأ ىلع مويلا نيطسلف يف ةكبدلا يف سورد يقلت ىلإ رظنُي دق
 ةداعتسسا ةرمث هنأ عم ددحم نامز ىلإ يمتني ال يرولكلوف ملاع يف جردني لذ تبملا

 رصاعملا ينيطسلفلا يسايسلا قايسلاو خيراتلا لعجي . .ًائيدح تدلو ةيوُهلل كّلمتو
 ةكبدلا .ًادج ةيساق ةمدصلا نوكت ًانايحأو «لالتحالاب مدطصي ًارامثتسا ةكبدلا نم

 ني ا ل ا

 .عادبإلا ىلع ًازفحمو ًاثعاب باشلا ليجلا ىقبي
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 رشع نماث

 ةروصم تاوبديفو ةينيد مينارت
 ؟اهعابنأ لبق نم ةسينكلا ةيرعت متت له

 سجرج رول

 بجومب ةددحملا بوردلا جراخ ىلإ مينارتلل اهقشع اهعفديف ءانغلا اشر بحت
 اهب زاتمت ةيحيسم ةينيد تالاهتبا نع ةرابع يه انه مينارتلا .ديلقتلاو لوصألا

 اذهل ةمهم ةحاسم يطبقلا يعامتجالا طسولا صّصخيو .ةيطبقلا ةينيدلا ىقيسوملا

 ةيطبقلا سئانكلا ضسعبو ةيتناتستوربلا سئانكلا موقت كلذ عمو ءءانغلا نم عونلا

 ةيمزيراكلا تارايتلل نوعبات ةنهك اهيلع فرشي يتلاو «2ىرخألا ةيسكوذونئرألا

 .ءانغلا لاجم يف تاحيصلا رخآ ناضتحاب (ةيديدجت ةيحيسم ةيحور تارايت)

 .ناميإلا نم ةديدج لاكشأب سئانكلا هذه يف مويلا طبتري ءانغلا ّنأ ىلإ ةفاضإلاب

 يتلا ةسينكلا ىلع أرطت يتلا تارّيغتلا مهأ نم ةدحاوب يردت نأ نود نم اشر مهاستو

 بيف ةخرؤملا مدختستو ؛ةليوطلا تالقنتلاو تالاهتبالا هذه لالخ نم كلذو ءاهعبتت

 تارايتلا حايتجا نع ريبعتلل «ةيطبقلا ةسينكلل يمزيراكلا لّوحتلا» حاطصم سويبنامرأ

 .ةيطبقلا ةسينكلل ةيمزيراكلا

 نم عونلا اذه مهفل ةنيمث ةمهاسم يزمر نيلوراكو نويمييت-يرباغ نيرفيس عم تاثداحملا ترفودقل 2

 .امهمرك ىلع امهل ركشلا هجوأو ىقيسوملا
 .ةيسكذوثروألا ةيطبقلا ةسينكلا ىلإ مهنم 9090 نم رثكأ يمتني نيبحيسملا نم 7 للاوح رصم دعت 6

 نيب نم ةعرقلاب هباختنا متي كريرطب اهسأريو ةلقتسم يهو «يداليملا لوألا نرقلا يف تسسأت
 وأ ينيتاللا سقطلا عبتت ةددعتم ةيحيسم تايمست دجوتو .ةيباختنا ةئيه لبق نم ءنيحشرم ةثالث

 , ةيزيلكنإلا تايلاسرإلا دوهج ةرمث اهضعب .ةيتناتستوربلا سئانكلا تارشع نع ًالضف «يسكذوثروألا

 ادع ام) ةعونتم ةيحور تارايت كانه ًاماع نيرشعذنم .ةيرصملا ةلودلا اهب فرتعتو رصم يف ةيكريمألاو

 .ةيحيسملا طاسوألا ين اهروهظو اهذوفن يف (ظاعت تدهش :(ةوهي دوهش وأ نومروملا لثم ةينيد تاكرح
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 ةاحوتسملا ةرّوصملا تاويديفلا جاتنإب مايقلاو «مينارتلا ةنرصع َنِإ لوقلا نكمي
 هذه سّركتو ««ةيطبق ةيريهامج ةفاقث» روطتل ةجيتن الإ وهام تالاهتبالا كلت نم

 ريبعتلا نم ًاعون طابقألا ةيبلاغ اهربتعي ذإ ءيطبقلا عمتجملا ىلإ ءامتنالا روعش مينارتلا
 ام ذنم اهل ةقفارملا تاويديفلاو تالاهتبالا هذه عطاقتت «نكل .ةيفلأ ةفاقث نع رصاعملا

 ديحتو ءاهزفحتو ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيعامتجالا تاسرامملا عم تاونس رشعلا براقي
 اضرلا مدع نع ٌريبعت مينارتلا ةسراممو .ةسينكلا هم سرت يذلا ماعلا طخلا نع ًانايحأ
 اذه ةسرامم نأ نع ًالضف «ةدئاسلا ةيتونهكلا ةيحيسملا تادقتعملا لايح يطبقلا
 ىلع ةيديدجتلا ةيحيسملا ةيحورلا تارايتلا لبق نم ًءارغإ لكشي تالاهتبالا نم عونلا
 تدلو» ةرابع ىف دسجتملاو ءًاماع نيرشعلا براقي ام ذنم رصم يف يحيسملا بابشلا
 ًامامت ةضراعتم ناميإلاو درفلا ىلإ ةرظن ةسرامملا كلت حرطتو .«ديدج نم ةيحيسملا
 .اذه انموي ىتح عبّتت تلازت ال يتلا مألا ةسينكلا ةرظن عم

 ضفر نع ريبعت ةباثمب وه مينارتلا ىلع بابسشلا تفاهت َنإف ىنعملا اذهبو
 تدهش دق ةيطبق ةسينك تايلكيه يهو «ًادج ةددشتملا ةيبتارتلا ةيوطلسلا تايلكيهلل

 ناك يتلا ةرتفلا لالخ يتاسسؤمو يرادإ حالصإ ىلإ ةفاضإ «ريظنلا عطقنم ًاروطت

 ادونش ابنألا دلُو) دوقع ةعبرأل تدتما يتلاو طابقألا اباب ثلاثلا ادونش ابنألا اهيف
 ىنبلا ضفر ىلإ ةفاضإ 2012(  ماع يفوتو 1971 ماعلا يف اباب بّضُتو 1923 ماع
 ديحوتل ةتقوم ةصرف ضفرلا اذه لكش دقل .كرابم ينسح ماظن ةسايس ةيثبع نم ةجتانلا
 ةيروثلا ةضافتنالا ىلإ فاطملا ةياهن يف ىضفأو ءيرصملا بعشلل ةيعاطقلا بلاطملا
 ديعس دلاخ باشلا ةروصب ضفرلا اذه دّسجتو .2011رياني /يناثلا نوناك 25ل
 ةيرصملا ةطرشلا لاجر دي ىلع هاناع يذلا بيذعتلا ةأطو تحت هبحن ىضق يذلا
 سسأ لالحنا أدب .لحلا هنع باغ يسايس دهشم لظ يف عيمجلا لبق نم ةهوركملا
 ةقلعتملا كلت ةصاخبو ةيمويلا تاسرامملا نم ةلمج ببسب ةينيدلاو ةيسايسلا ةطلسلا
 مينارتلا اهنمو ًاليدب ًاموهفم دسجت نأ اهل نكمي يتلا ةيهيفرتلا ةطشنألاب

 بّقارم يناقث جاتنإ :مينارتلاو ةسينكلا
 ةيموقلا دودحلل ةزواجتم ةفئاط ةفاقثل

 تاداسلا رونأ سيترلا هيف ليتغا يذلا هسفن مويلا يف تدلو يتلا اشر تعرعرت
 ىلإ لاحلا اذه ىلع رمألا رمتساو «لينلا يداو ىرق ىدحإ يف 1981 ماعلا يف
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 تاينيعست ةيادب عم ةرهاقلا نم برقلاب سمش نيع ىلإ لاقتنالا اهادلاو ررق نأ

 ةيحاض يف مهل ةريغص ةرامع ءارش اهمامعأو اهدلاو عاطتسا .يضاملا نرقلا

 «قارعلاو ندرألا نم لك يف تاونسو تاونسل اولمع نأ دعب كلذو ةرهاقلا ةئيدم

 نمزؤبلا ةاينح ةواتسق نما نيفحسا ريغس اوصلختيل «يرعلا عيلخلا ذادلب يف ىتسز

 اهنإ ذإ ءيدام لالقتساب اشر عتمتت .يرصملا ديعصلا ةقطنم فلي يذلا عقدملا

 ناتج تسلا سلما .تايلديصلا ىدحإ يف ةمدختسم لمعت

 ىلإ اهتلئاعو اشر لاقتنا عم نمازتلاب اهسفن ةيحاضلا ىلإ هتلئاع تلقتنا يذلا رماع

 قّلعتي ام يف ًايسايس ةظفاحم اهسفن ربتعتو نيلفطل مأ مويلا يه اشرو .هنيع ناكملا

 اهاضر مدع نع اهريبعت ناك قلطنملا اذه نمو «ةيعامتجالاو ةينطولا لئاسملاب

 ةديدجلا ةيفلألا ةيادب تقفار يتلا ماوعألا يف ترثك يتلا تاداقتنالا صوصخب

 تاداقتنالا كلت ةلمج نمو .ثلاثلا ادونش ابابلا اهعبتا يتلا ةسايسلا تلاط يتلاو

 وأ «قالطلا دض ددشتملا هفقومو ؛ةينطولا ةيسسايسلا ةايحلا يف هلخدت ةلآسم تناك

 فطاعت يأ ةديسلا هذه رهظت ملو .أ اضيأ ماظنلل طورشملا ريغ همعد ةلأسم ىتح

 ىلع (2011 ماعلا ءاتش ذنم يرصملا عمتجملاب طيحت يتلا ةيروثلا ةكرحلا هاجت

 .كرابم ماظن طوقسل اهتداعس نم مغرلا

 .ةسينكلا مرح لخاد اهيضقت اهغارف تاقوأو ةيعامتجالا اهتاطاشن مظعم نإ

 ةرتف لالخ ثلاثلا ادونش ابنألا ماق .يطبقلا بابشلل كرتشملا نأشلا اهنأش

 رثكأ ةسينكلا رود لعج امهنم فدهلا ناك نيتلصّتم نيتيلمع قالطاب هتيواباب
 .يحيسملا عمتجملا تانّوكم ةفاك ضرغلا كلذل دشحو ءاعسوت رثكأو ةيزكرم

 عّسوف «ةيتونهكلا تاسسؤملا يف ف ةعبتملا تايلآلا ىلع ًايصخسش فارشإلاب ماقو

 طيحملا حبصأ .اهعابتأ ةايح نم ًاًدج ةّصاخلا نوؤشلا لمشتل ةسينكلا تاطلس

 لظ يف نينمؤملا ةفاكل نمآلا ذالملاو ميقلاو يناعملل سيئرلا جتنملا يعامتجالا

 دوجوملا تاغللا زكرم يف ةيزيلكنإلا ةغللا اشر تمّلعت .مهل داعم ينطو وج

 ىوتسم ىلإ تلصوو ««ةيسابعلا» ّيح يف ةيسكذوثروألا ةيطبقلا ةيكريرطبلا يف

 كلذو توهاللا ملعب اهفغش ءاضرإب ًاضيأ تماقو «ةقالطب لصاوتلا نم اهنّكمي

 ىدحإ يف ةعقاولا دحألا موي ةسردم يف اهرضحت تناك يتلا سوردلا لالخ نم

 ةيساسألا ةيليجنإلا ميلاعتلا مويلا سّردت يهو .«سمش نيع» ةقطنم سئانك

 .عفايلا بابشلل
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 تالاهتبالا كلت ترّوطت دقو «ةينيدلا مينارتلل ىقبي ريخألاو لوألا اهقشع نكل

 جراخ سرامت ام ًابلاغف :ةيسقطلا ىقيسوملا شماه ىلع قلاخلا دّجمت يتلا ةينيدلا

 ةفئاطلا حرصل ساسألا ةنبللا ةيسقطلا ىقيسوملا كلت تلّكشو .ةينيدلا رئاعشلا

 حمسمي دق ىقيسوملا نم عونلا اذه نأل .رشع عساتلا نرقلا ةياهن عم كلذو

 .ةيلاحلا رصمب ةينوعرفلا تابقحلا طبرت ىتلا ةيطبقلا ةفاقثلا ةيولوأ ىلع ديكأتلاب

 عم ترشتنا يتلا ةيتئاتستوربلا تالاهتبالا نم يساسأ لكشب مينارتلا تيحوتساو
 ةيريشبتلا تاثعبلل ًافثكم ًامودق تدهش يتلا ةبقحلا يف رشع عساتلا نرقلا ةيادب

 دّيقتت نأ نود نم ةيسقطلا ىقيسوملا مينارتلا كلت مهلتسُتو ءرصم ىلإ ةيحيسملا

 ءوجللاب اًيلاح ديشانألا كلت باّتك موقيو .اهتيرح نم دحت يتلا ةيسنكلا ربياعملاب
 صوصخلا هجو ىلعو ؛ليواوملاك «ةيلحملا ةجهللاب ةانغملا ةيبعشلا يناغألا ىلإ

 ديعص ىلع ىتحو مغانتلاو ناحلألاب قّلعتي ام يف ةيبرعلا بوبلا يناغأو تاعونملا
 .ةمدختسملا تالآلا

 موقتو نينانفلا نم ددع اهئادأب ماق يتلا ةلّضفملا اهيناغأ ةنراقمب مايقلا اشر رثؤت

 نوكت نأ ديرتو ةعرسب ظفحت يهف ءًاضيأ بلق رهظ نع يناغألا كلت تاملك ظفحب
 مأ ليللا يف ءاوس ءاهموي تاظحل نم ةظحل يأ يف اهرّكذت ىلع اهتردق نم ةدكأتم

 رخآ اهنم يرتشتل هنطقت يذلا ّيحلا ةسينكل ةرايزب رهش لك يف اشر موقت .راهنلا يف
 ةئباع ريغ درفنم لكشب يناغألا هذه ءادأب اشر موقتو .صوصنلل نيواود نم ردص ام

 نم تاناجرهم يف زئاوج ةدع ىلع تزاح كلذبو ,دحأ عم ةسفانم يأ يف لوخدلاب

 ةمينرتل اهئادأ دعب ًارهاب ًاحاجن 2009 ماعلا يف ةديسلا هذه تدصح .ةسينكلا ميظنت

 .ديشانألا كلت نم رفاو ددع فيلأت هيلإ بسني ذإ .هسفن ثلاثلا ادونش ابابلا اهفيلأتب ماق

 مينارتلا هذه جاتنإ ىلع بيقرلا عضوم ليوط تقول ةسينكلا تعضُو «عقاولا يف
 ةعباتمب تماق امك «هتهّجوو نينمؤملا قوذ قبسم لكشب تدّدح كلذبو ءاهعيزوت ةيفيكو
 «مينارتلا ضعب لوصأ نإف اذكه.نيح دعب ولو مهتاعادبا ةرطؤم مينارتلا هذه فيلأت

 «حيدملا ىلإ دوعت «ةنهكلا بسحب يسنكلا ثارتلا نم دعت يتلا ءأديدحت اهنم مدقألاو

 .دحألا ةسردم يف رخآلا اهضعب سردي امنيب :سوقطلا ضعب ىلإ اهمض مت يلاتلابو
 عم بنج ىلإ ًابنج دجاوتت يتلا مينارتلل نيواودب سئانكلاو ةريدألا تابتكم جعتو

 تاطوطخمو ابابا تاظع ىلإ ةفاضإ «ةفلتخملا ماجحألا تاذ ةينفلا فحتلاو تانوقيألا

 ةسرامم لالخ نم ةفّهلتملا ةينيدلا ةسامحلا راهظإ ًايفاك دعي مل ...نيسيدقلا ةايح نع
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 مويلا خسرت يهف «*ةيئانثت سالا ثداوحلا لالخ نم ىتح وأ «ةيداعلا ةينيدلا سوقطلا

 يتلا ةينيدلا ةسامحلا هذه لصأ دوعيو .ةينيدلا تاعونصملل مخضلا جاتنإلا لالخ نم

 «رصم يف يضاملا نرقلا تاينيتس يف يرصانلا دهعلا ةياهن تلت يتلا ةبقحلا يف تأدب

 اذه مضيو .نييحيسملل ةيداعملا رعاشملا يمانتو يموقلا ىلعألا لاثملا عجارت ىلإ

 نم هقيوستو نفلا اذه جاتنإ متيو ءىرخألا نونفلا نم ةعومجم هتايط يف نفلا نم عونلا
 ةدام روهشم سيدق ةايح نع ةطوطخم لك لكشتو .اضيأ مهل هّجوم وهو طابقألا لبق

 دعتو .يرصبعمسلا مأ عوبطملا اهلكشب تاروشنملا كلت تناكأ ءاوس «تاروشنم ةدعل

 .ةرّوصملا تاويديفلا نم ةرفو جاتنإل هنم طابقألا مهلتسي ًالماع مويلا مينارتلا

 ةكبشلا ىلع رشتنم نّيدتلا نم ديدج عون
 اشر تماق «يفيرلا وأ ندملا ءانبأ نم يطبقلا بابشلا نم اهنارقأ رارغ ىلع

 ىلع «تياباغيجلا» تارشع اهمجح غلبي ةينيد مينارتل ةرّوصم تاويديف ليمحتب
 ليمحتلاب اشر موقتو .ًاضيأ «نوفيأ» عون نم لاقنلا اهفتاه ىلعو يصخشلا اهبساح

 «تنرتنإلا ةكبش ىلع ةدوجوم ةفلتخم عقاوم لالخ نمو بويتوي عقوم لالخ نم
 ىلع ةصاخلا اهتحفص ربع اهيلع قيلعتلاو اهفينصتو تاويديفلا هذه ءاقتناب موقت يهو

 يتلا تاويديفلا دحأل نالعإ ةيؤر وه اهقياضت يتلا رومألا رثكأ نمو كوبسيف عقوم
 تارادصإ رخآ ةفرعمب اهل حمسي هيبنت ماظن اشر تممص .ًاقبسم اهب يردت نكت مل

 بججوتيو «عقاوملا نم ةلسلس ىلع اهرشنب اهباحصأ ماق يتلا ةرّوصملا تاويديفلا

 هّنِإ .مدقتملا ثحبلا ريياعمل تاملك عضوب مايقلاو ًايرود ةمئاقلا ثيدحت اهيلع

 طابقألا ّصخت يتلا عقاوملا ىلع ةلوجب مايقلا اًيلاح اشر لّضفت...راّبج لمع اًمح

 نود نم «يهو .ةيجهنم ةروصب دادعتلا اذهب مايقلا ةمهم اهريغل ةكرات ؛ملاعلا لوح

 رصم يف طابقألا نم اهريغ عم ثدحتلاب مايقلا لالخ نم رفاست اهنأب رعشت «بّرغت

 ويديف جارخإل مويلا دعتست يهو ءاضيأ مهعم تاويديفلا لدابتتو بارتغالا نادلب يفو

 نم ةجرختسملا روصلا نم ةلسلس رايتخاب اقبسم تماق دقو ءاهجوز ةدعاسمب روصم

 لوح اهثداوح رودت يتلا مالفألل ةجمدملا صارقألا نم وأ «ةزفلتملا تالسلسملا

 .نيروهشملا ءادهشلاو حيسملا ةايح

 يف اهتايلجتو 41968 ماعلا يف ةنوتبز يف ءارذعلا ةديسلا يّلجت ناك ةيئانثتسسالا ثداوحلا هذه نم
 .(ةمجرتلا) 2009 ماعلا يف ةبابمإ

 وك
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 اهنم عيضاوم ةدع «نيفرتحم مأ ةاوه اوناكأ ءاوس «تاويديفلا هذه وجرخم لوانتي

 ضارتقاب ًاضيأ نوموقي مهف .ًابّرجم ًايزمر اطمن نيعبتم ءادفلابو اهنمو ةداهشلاب ةقلعتملا

 ةيريهامج ةينويزفلتلا تالسلسملاو امنيسلا نم ةملوعم ةيرصبو ةيدرس تاططخم

 ةيحيسم ةيصوصخ مادعنال ًارظنو .ةيلحملا تاعيونتلا ضعب نم مغرلاب «فادهتسالا
 ىوتحم اهبسكت ةجّلاعملا عيضاوملا نإف .تاعونصملا هذه لكشب ةنرتقم ةيطبق وأ

 ةيلحمو ةينيد ةغبص نونفلا نم عونلا اذه ىلع يفضي ام اذهو زايتماب ايرصمو ايحيسم
 .اهيف كشلل لاجم ال

 زربت رّيسلل نيسسيئر نيطمن ىلإ «ةلماك ةطاحإب ءاعدا يأ نع نيدعتبم ءرشنلف
 هشاعام نأ فيك لوألا طمنلا زربُي .ةروصملا تاويديفلا مظعم يف امهصئاصخ

 دوعتو .ةيطبقلا ةفئاطلل ةسسؤمو ةقراف ةمالع لكشي تاباذع نم لئاوألا نويحيسملا

 لسلسم *”ةفحلم جارخإو روص ىلإ تاويرانيسلا يف ةمدختسملا جارخإلاو روصلا
 حيسملا تاباذع روص يتأتو ؛ىرخأ ةمخض ةيخيرات ةينويزفلت تاجاتنإ يف ىتح وأ 8
 نيسيدقلا دحأ داهشتسال ةيراكذتلا ةياورلاو ةيراضلا كراعملا روص باقعأ يف هبلصو

 ركذلاب ريدجلا نمو .نمزلا كلذ يف ةيحيسملل نيداعملا نامورلا دي ىلع نيفورعملا

 ليم جرخمل حيسسملا ديسلا مالآ يكيرمألا مليفلا هب عّبمت يذلا ريثأتلا كلذ ًاضيأ
 دقو «تاويديفلا كلت نم تفال ددع يف حيسملا ةداهش ةداهش ليثمت يف .نوسبيج

 يذلا ليوطلا مليفلا نم يه امك عطاقم لب دهاشملا كلت نم ًاضعب اهنم ددع تّوح

 .ابوروأ يف ىربك ةجضف راثأ

 نمؤملا درفلا طبرت يتلا ةيصخشلا ةقالعلا رهظت ءصصقلا نم يناثلا طمنلا يف امأ

 ةايح يف يرذجلا لّوحتلل دهمملا ثدحلا لّثمت يهف .دهشملا ةرادص يف حيسملاب

 يتلا هتاكرحو حيسملا ريوصتل ةدّدعتملا غيصلا ةلأسم زربتو .ءادفلا انه ينعتو «درفلا

 .لؤحتلا اذهل ضحملا ةيدرفلاو ةيدسجلا ةبرجتلا عم قفارتم ةيسنج ةراثإ دعبي يحوت

 هرابتعاب ةيحيسملا قانتعا وحن هّجوتلا يورت تاويديف ةدع يف هّجوتلا اذه ظحاليو

 ملألاو كشلاو ةقئاضلا نم ةرتفل ًادح عضت يتلا ةيندبلاو ةيحورلا ةحارلا نم ًاعون
 نارفغ زاربإ اهنأش نم نأل , ةيجذومن ةصق ةيلدجملا ميرم ةصق تحبصأ .يدسمجلا

 يلاثم يوثنأ دسجب ةبغر تسيل ةبغرلا كلت نكل) «ةيرشبلا ةبغرلا ديسجتو اياطخلا

 .(ةمجرتلا) قيرغإلا ءاسن اهب لمتشت تناك ةفحلم :لامشم ©
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 ضرع ينويزفلت لسلسم ةدام ةصقلا هذه تلّكش دقو .(حيسملا ةمحلم ربعامنإو
 .ةرّوصملا تاويديفلا يف هنم عطاقم ةدع تمدختساو «ةيطبقلا ةيئاضفلا تاونقلا ىلع

 امب حيسملا ةيصخش زربت يصخشلا ءادفلا ىلع زكري يذلا درسلا نم عونلا اذه يف

 هجو ةذختم اهشاع يتلا ةبقحلا كلت ىلإ درت يتلا سبالملابو روكيد نم هب طيحي
 .حبسملا تافص ءاعدتسا ىلع ًارداق ريخألا اذه نوكي نأ ةطيرش هل ةئيه قشاعلا
 ةمس «حيسملا عم وأ «برلا عم ةقالعلا ىلع اذه ةراثإلا دعب ءافضإ لكشي «ديكأتلاب

 كرتشملا درفلا ةرّوصملا تاويديفلا هذه رهظُت نكل .ىنيدلا بدألا ىف ةميدق ةرركتم

 .ةداهشلا الو ةسادقلا ال يعّدي ال يذلا

 مويو ملاعلا ةياهن نع ًامامت نيفلتخم نيرّوصت نايئاورلا ناطمنلا ناذه ضرعي
 صصقلا يف ةيزكرملا ةحاسملا ةيحيسملا ةنايدلاو عمتجملا لغشي امنيبو .ةمايقلا
 ىدل فورعملا يدرفلا ءادفلاب ًاطبترم ًاًيدرس ًاجهن ىرخألا صصقلا عبتت ىلوألا
 عبطت يتلا ةيلاحلا ةيدرفلا سكعي يذلاو ««ديدج نم دلوت ةيحيسملا» راعش يعفار

 نإف كلذ عم .ىرخأ ةرصاعم تاسراممف اهيلع دهشت يتلاو «ةينيدلا تاسرامملا

 اهيلع بترتي الو ءاهتصخصخل ًائفاكُم سيل ًايدرف ًاعباط ةينيدلا براجتلا باستكا

 نيب طابترالا كف نم عون وه هدهاشن ام .ةينيدلا ةعامجلا نمض طباورلا خسفت
 رثكأف رثكأ ةددحم تناب يتلا ةعامجلا ىلإ ءامتنالاو ةيدرفلا ةينيدلا تاسرامملا

 .تايموقلل ةزواجتمو ةينتإ ريياعمب

 ةسكاعم تاهّجوتو ةليدب صصق

 رصق ةيلديص يف ليوطلا اهلمع موي نم ءاهتنالا دعبو «مايألا دحأ ءاسم يف

 ةرابدلا رصق ةسينك ىلإ اهباحطصاب تايتناتستوربلا اشر تاقيدص تماق «ىنيعلا
 «نيينيسمخلا» نيرّشبملا دحأ ةظع روضحل كلذو «ةرهاقلا ةئيدم زكرم ىف ةعقاولا

 ةسلج ةظعلا دعب نونمؤملا ماقأ .هتلحر لالخ رصم راز يذلاو «ةيلامشلا اكريمأ نم
 تاوصأب اشر توص جمدناو دحاو توصب عيمجلا دشنأ .داشنإلاو ةالصلل تصّصُخ
 نهاكلل ةفيطللا صوصنلا كلت ًاقبسم فرعت تناك اهنأ ءاهأجاف امو .ةيلاعتملا دشحلا

 يرصملا يطبقلا يِنَُملا اهدشني يتلا كلت ىتح وأ ءيكبل روصنم ينانبللا ينوراملا

 اهنأ ًاضيأ اهتأجافم نم داز امو .مينارتلا ينَعُمو يفلؤم رهشأ دحأ وهو زياف رهام

 ضعب ديعب نم اهل نهجو دق نك ّيحلا يف اهل تاراج روضحلا نيب نم تدهاش
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 باهذلاب نيموقت ِتنأ ىتح» :ًاقحال الإ تاراشإلا كلت ىنعم كردت ملو تاراشإلا

 !«ةيتناتستوربلا سئانكلا ىلإ

 اهتوص طلتخا نيح ةرماغ ةداعسب ةكراشملا نم تاظحللا هذه يف اشر ترعش

 برلا ةسينك ىلإ يرود لكشب بهذت يهف ءدشنملا دعب ددرت يتلا تاوصألا تائمب

 رهام اهسأري يتلا تاعامتجالا روضح ضرغب كلذو ءاربش يح يف ةعقاولا ةيمزيراكلا
 بلاغ يف اشر ربْعتو .ةفاك هتاءامتناب يحيسملا بابشلا هاقيسسوم بذجت يذلا زياف

 ىلإ ءاغصإلا فدهب ةرهاقلا يف نيلابزلا يح يف مّطقملا ةبضه تاردحنم نايحألا

 بألا سسمي ال . يمزيراكلا رايتلا ىلإ يمتني يطبق نهاك وهو ؛ناعمس بألا تاظع

 هبنجت ىلإ ةفاضإلاب «(اهل عبتي يتلا) ةيسكوذوثرألا ةيطبقلا ةيسنكلا ةيبتارتلا ناعمس
 يتلا رئاعشلل نايحألا ضعب يف عونتملا عباطلا نم مغرلاب كلذو «ةيلحملا تاطلسلل

 .ةيسامولبدلا هبهاوم ىلع هتيدايحو هتيرارمتسسا زكترتو .مطقملا ةسينك يف سرامت
 ةيكيلوثاكلاو ةيتناتستوربلا طاسوألا لخاد ةديدعلا هتالص لالخ نم ناعمس صرح

 حشرم دناسي ناك دقف) ةيلحملا ةيسايسلا تانزاوتلاب ساسملا مدع ىلع ةيمالعإلاو

 .ةبسانم لك يف ةيناملربلا تاباختنالل «كرابم سيئرلا بزح «مكاحلا ينطولا بزحلا

 يشماهلا ناكملا اذه مويلا ىتح بذجيو «مألا ةسينكلا دبيأتب عّتمتي بزحلا اذه ناكو

 نيملسملا ضعبو نييحيسم «مادقألا ىلع ًاريس الإ هيلإ لوصولا نكمي ال يذلا
 تاسلج روضح فدهب ةينغلا ءايحألا كلت نم ىتحو «ةيزكرملا ءايحألا نم نيمداقلا

 .ناعمس بألا تاظع عامسو حاورألا درط

 «مهنيد نع دادترالاب روعش يأ يعامتجالا اهطيحمو اشر ىدل سيل هلك اذه عمو

 هنم نيبرقملاو ثلاثلا ادونش ابابلل مهمارتحاو مهتيسكوذوثرأب مهطابترا نودكؤي مهف
 فوشكم مادص يف يلاتلاب اولخدو ةيروثلا ةكرحلا ىلإ اومضنا «مهتلق ىلعو «نيذلا

 وأ «يطبقلا ينيدلاو يفاقثلا خسيراتلا ىلإ يمتنت مينارتلا نأ يف نمكي ببسلاو .هعم

 ةحيرصلا عيراشملا نم ًاعون اهرابتعا ىلإ مهضعب بهذ نإو ىتح هلقأ ىلع يحيسملا

 هزايتماب سبتلم عباطب مستت مينارتلاو .ةيسنكلا ةطلاسلا ىلع ضارتعالا ىلإ ةفداهلا

 نود نم ةقوبسم ريغ وأ ةيشماه ةيناميإ غيص ىلع «ةعّونتم طامنأل ًاعبت دمتعت يهف

 ينبتب ليوطلا اهخيرات ربع ةسينكلا تماق دقل .يسكذوثروألا راسملا نع فرحنت نأ

 .ًاضيأ اهب تحمس وأ ءاهيلإ ةيشماهلا ةينيدلا رئاعشلا
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 «ةيمسرلا ةدابعلا نكامأ جراخ طابقألل ينيدلا ناميإلا نع ريبعتلا لكشُي الو

 دقف .رصم يف ةدجتسم ةرهاظ اثدح ةيتناتستوربلا مهسئانكلا رئاعش ةلوازم ىتحالو

 لافتحالا ىلع (1971- 1959) سداسلا سلريك ابابلا دهع ىف ةسينكلا تعجش

 نم ًاريثك اهعيجشت ىلإ ةفاضإ ًاضيأ مهتدابعبو مهتازجعمبو نيسيدقلا دلاومب
 تاطاشن تبعل .ثلاثلا ادونش ابابلا دهع ىف اهريطأت ىلع تصرحو ةيبعشلا رئاعشلا

 ًامساح ًارود رشع عساتلا نرقلا ةيادب عم ةرثكبو تظحول يتلاو «ةيريشبتلا تائعبلا
 ةنرصعلا عيراشم ىلع ًاضيأ تاسفانملا تضرحو «ةيطبقلا ةسينكلا تالّؤحت يف

 ةعبتم ؛ةسينكلا تماق دقو .ةيطبقلا ةيتونهكلا ةمث نمو ةيناملعلا ةبخنلا اهتدهعت ىتلا

 باذتجا ًادج لمتحي نيذلا نيسفانملا ءالوه نم رصانع ةدع ةراعتساب فو رعم ًاططخم
 .ينيدلا ميلعتلا نأش يف اميس ال مهيلإ اهعابتأ

 ديدج نم ةيحيسملا ةدالو ةكرحو (ةيسدقلا) ةيمزيراكلا تارايتلا لباقم نكل

 «ثلاثلا ادونش ابابلا دهع ىف ةيلود ةيمهأ تبستكا اهل ةسفانم ةسسؤم ترهظ ءيلاح

 لثمتم نميهم باطخ ىلع ةينبمو «ةيلخادلا تاماسقنالا نم مغرلاب ةرهدزم

 تاكرحلا لبق نم اهل جيورتلا متي يتلا ةليدبلا ايؤرلا هذه حرطتو .ةيسنكلا ةيبتارتلاب
 اذهل سسؤملا ناميإلا لعفب رظنلا ةداعإ ةيمزيراكلا سئانكلاب ةرثأتملا ةديدجلا

 هربتعت امم ةروطخ رثكأ اهايإ ةربتعم ةقيرط ةيسنكلا ةدايقلا ةيعرشبو باطخلا
 تسرأ يتلاو «ةلودلا لبق نم اهب فرتعملاو ةيرصملا ةيتناتستوربلا سئانكلا

 بذجلا ةوق نأ ىلإ كلذ دوعيو .اهعم شياعت ةغيص «تقولا عم «ةيطبقلا ةسينكلا

 ةيجاجتحالا لامعألا ديازت عم نمازتت ودبت ثدحألا تارايتلا هذه هب عتمتت يتلا

 ماظن عم نواعتملا هجهنمل هّجوملا ينلعلا داقتنالا دعاصت عمو ءابابلا تارارق دض
 اوداتعا نيذلا نييطبقلا نينمؤملا باذجنالا اذه لاطي ال ءكلذ ىلإ ةفاضإ .كرابم

 ةيسكوذوثرألا ةسينكلا ةنهك ديدحتلابو لاطي هنكل «ةيتناتستوربلا ةدابعلا رود دايترا

 هذه اهترمثتسا دقو اهنم ريثكلا ىرن سابتلا نم مينارتلا كلت هحيتت امل ًارظن
 تحار ىتلا ةيتناتستوربلاو ةيطبقلا سئانكلا تاسراممب تنرتقاو «ةليدبلا ةيؤرلا

 نيحيسملا وعدتف ديدج نم ةيحيسملا ةدالو رايتو ةيمزيراكلا تارايتلا ريثأت لبقتست
 سئانكلا فلتخم نيب لصاحلا ماسقنالا نع عفرتت ةينيد ةبرجتب مايقلا ىلإ نييرصملا
 بألا نمو «ةرابدلا رصق ىلإ اربش نم ءاهسفن تاياورلا لوادت متي .ةيحيسملا
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 يف ةديدج ةايحب ءدبلا نعو ةئيطخلا نم جورخلا نع ؛مّطقملا ناكس ىلإ ناعمس
 .يدسجلاو يحورلا صالخلل فدارمك حيسملا عم يصخش ءاقل باقعأ

 ضراعتلاب ٌدَعُم عورشم يف جردنت نإ ام سبتلملا اهعباط مينارتلا دقفت .نكل

 ةداهشلا روظنمبو ةيحضتلا ةركفب هجوم ناميإ ىلع ةيسكذوثروأ ةيبرت عم رفاسلا

 يحورلا عورشملا نِإف انه نمو .ةرخآلا رادلا يف يعامجلا ءادفلا قفأ ىلعو

 نم توهاللا اهيلع موقي يتلا تاساسألا عضي زياف رهامل يلامجلاو يسايسلاو

 ىلوألا هتايادب ذنم .رظن ةداعإ عضوم ىرخأ ةهج نم ةيسنكلا ةطلسلاو .ةهج

 «ةيمزيراك ةيصخشك ةمقلا ىلإ هلوصو ىتحو ةيسنكلا دعاوقلل ضفار يقيسومك

 ةنخهبلا اعنتاو ءايلدلا ىف يخش هاد ةيرجتب ةيقيسؤملا ةلاضألا تااديقم زياق طبر

 ةيسقطلا صوصنلا ىلع دامتعالاب زياف موقيو .لوألا ماقملا يف يحورلا رصنلاو

 ةيقيسوم تالآ مادختساب نايحألا ضعب يف ًابلاطم ؛هيناغأ فيلأت يف ةيسنكلا

 «ةيرصملا ضرألا يف رّدجتملا يطبقلا هعمتجمب هطابترا دّكؤيف «ةليصأ اهربتعي

 ةسينكلا ىدل ةلّضفملا ةلاصألا كلت يهو .ىرخأو «ةلاصأ» نيب قيرفتلاب موقي امك

 نيب طبارو «تايمسملل زواجتم جهن عابتاب نف نم همّدقي ام يف زياف موقيو .ةيطبقلا
 ديدع نع ًالضف يحيسملا بابشلا نم ةريبك ةحيرش تاعّلطت كلذب ًادسجم «نايدألا

 رمغ يذلا ةجهبلا وجو هققح يذلا رهابلا حاجنلا كلذ ىلع دهشيو « ءامدقلا نم

 ةسينك يف ًاساّدق يرود لكشب رهام سأرتيو .اهسأري يتلا سيدادقلا رضحي نم لك
 ةيتناتستوربلا ةيئاضفلا تاونقلا نم داع ىلع ًالضفم ًافيض هنوكل ةفاضإ ءاربش

 زياف همّدق جمانرب ضرعب ةانقلا هذه تماق ذإ 541:7 ةانقك تايمسملل ةزواجتملا
 طوقس تلت ةدع رهشأ دعب جمانربلا اذه ضرع ««ضرألل ةيادفلا ةوعد» ناونعب

 610881 ةكبش نم نييناغو نييريجين ةكراشمب .كرابم ينسح يرصملا سيئرلا ماظن
 ةفلؤم ةعومجم هقفارتو زياف رهام ماق "كج ووضمانع د00 2:هطعانع !1ه1ع

 وينوي /ناريزح رهش نم 30 ىلإ 27 نم عمجتلاب تناتستوربلاو طابقألا نم تائم نم
 ناميإلا ةرارح تناك ؛مينارتلاو تاظعلاو ةالصلل تاسلجب مايقلل 22011 ماعلا

 يتلا «ةروث ةيادب نع ةمجانلا لمألا ةبيخ نم دمتسُت مايألا كلت لالخ اهنع ربع يتلا

 يف برلا دوجو ىلع ةلالدلا اهتمهم ةيقيرفأ ةمظنم 61002] ةمهواهاز؟ هج طرهمط عع !لعاسبمتلع 977
 .عمتجملا تانوكم ةفاك
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 بعشلا تانّوكم ةفاكلو ءارآلا يف عونتلل اهمارتحا نع يمسر لكشب تنلعأ نإو

 الو .نييحيسملا فدهتست يتلا فنعلا لامعأ ةدوع يف تمهسأ اهنأ اّلِإ ءيرصملا

 مازتلالا ىلع ثحي هنيع تقولا يف هّنكل يسايس فقوم يأ ىلإ زياف عورشم وعدي
 .ةماع ةينطولا ةحلصملا لجأ نم كلذو ينطاوملاو يدرفلا

 ع

 ةسكاعملا تافّرصتلا نم لك ءاوتحا وحن

 ؟ةيطبقلا ةسينكلا لخاد ىمزيراكلا لّوحتلاو

 يذلا عونتلا باعيتسا ىلع اهتردق يف ةيسكوذوثروألا ةيطبقلا ةسينكلا ةوق نمكت
 .تاذلاب يه اهعسوت نم جتني ام ىلإ ةفاضإ ةفلتخملا ءارآلاو ةينيدلا سوقطلا هدهشت
 تنرتنإلا عقاومو ةيئاضفلا تاطحملا ىلع نييمزراكلا ظاعولا روضح راشتنا عفديو
 ويديفلا صارقأ و ةجمدملا صارقألاو نيواودلا عيب مث «طابقألا ةنهكلا فوفص يفو

 ىدل تاعلطتلا هذه دوجوب ةهركم فرتعت ةينيدلا ةسسؤملا نب داقتعالا ىلإ «ةيمقرلا

 ةعفاد اهنوك نم مغرلا ىلع « يعمتجملا ءامتنالاب روعشلا مهيدل يّذغت يتلا نينمؤملا
 .فارحنالا ىلإ لاكشألا نم لكشب

 هيفرتلا ضرغب سرامت يتلا سوقطلا كسلت تناك اذإ مويلا نهكتلا بعصيو
 يتاسسؤم حالصإب مايقلا ىلع ضّرحت ديدج عون نم نّيدت نع ًارسيبعت ربتعت يتلاو
 .ةماعلا ةيطبقلا تايصخشلا نم ددع هوجري رمأ وهو ءعساو قاطن ىلع يجولويديإو

 لامج اهدجوأ يتلا ةيعرشلا ةرئاد ةياهن ةيرصملا ةروثلا رجف غوزب ناك كلذ عمو
 ىتح ةفورعملا ةيكريرطبلا ةطلاسلا سسأ ىلإ ىتح تلصو ةزه نأكو «رصانلادبع

 توم باقعأ يفو .يلحملا ىوتسملا ىلع ةيسايسلا ىوقلا تاقالع لالخ نم مويلا

 نيرشت يف يناثلا سورداوت ابابلا وهو ديدجلا ابابلا بيصنت ّمت «ثلاثلا ادونسش ابابلا
 نمكي نكلو .يكيلوثاكلا حاتفنالاب اعابطنا ديدجلا ابابلا اذه ىطعأ دقو «2012 يناثلا

 يتونهكلا يتاسسؤملا حالصإلا ءارجإب موقيس ديدجلا ابابلا اذه ناك اذإ انه لاؤسلا
 تاوصألا رواحتلو شاقنلاو ريبعتلل ًاناكم ةسينكلا نوكت يك بابشلا ءاوتحال مزاللا

 .ةدّدعتملا ةيطبقلا
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 201011 عال ذفذك/012 ”[5 ديزملا ةفرعلل

 معزع معكافلل105, « ©هماتع طممادممتلع عمعجول ذص ظعريصأ در

 .0موصسسمت مقدس لقاتط6ع هب 2ع 0همجمغو اهاعصمتتمدقل ل”ةدلععك محاععر

 عمصعر 5عماعمتطمع 2012.

 ندقامم 110801, « ةطننمق 5دسغقم ةسل طع “بوم عءانعمل عمل”

 دتاطنم طع (0همانع تلسسععط در ذم !طلعاازب الملل 008ل1-7ةططا#ا+ (لط),

 1[ ععموكأ لععتمع (©همانع داسلنعد (ةعاعد كب عما هوانغ طع طيصسع هؤ ©همانع

 ةميلتع5ك : 1طعمصعدر 84ءاطولو, 10ماعور الولع !هعدا المل عونا, اللاصعامص

 5داعمب !لمراط هديماتممب ظافاف-اندنو) (3 مدعدتطع).

 نةقافص 2101017 ء لوسصتع 8آل500155, « 5هعبع ظمصسقسانعأ]8 ءا ع5

 هتك هممتععو. طدماموع لع ربزع ء( ل4 ءامممعم عما, 1982-1971 ديد ©تةمماتنمع

 ةمططاخ ع 0انتاع 58185815 (كأ), !لوكأمو ءأ ءهعمععسعلا مدان وادع

 ةمرغو 1945, ![ةمطقلفب طةعتؤب 0.

 5 عتمع 0 خلقا, « 22هءعدوانو عا عمزءانع لع 15 مهام مدتف اذ دمانمد 0ع

 ردامكتوانع ءمماع », آه 0 مصاف مظ 01012018411 ع( ]عمم -هطصضعا آرظ11110

 (لتء), طعونتودعد لان مدعم هاصع كت ثور ماع أ هلي ةهايفقم. طور ماعاسم»لع

 ةعوطعب 3ع وفملعر مث 6-5, (0ظ18)1], آنع ©ةاكع, 2009, م. 132-33.

 آماستع 01/101015, نعد ©2هماعم 4: عربماع. ؟/301 6و عمم همجسصدص ةاقأ قل 86ق تأ

 اقم( مم هوك مدان وسعد, [عةمطملفب دمك, 2012

 0دواطعتمع الاخت ان-آخ01ن18181, 2ءاعتصسم عك ل: عر ماع : طلقاماعع لع

 15 ماغا6 همرذع ك مسكنا دقمع العم وزؤءاعور 18لز10هدك لع !'11855,
 طوكر, 2005.

 0ةعماؤزتم .هل21/, « 5عموودءوولتدع طع آمصل : !طافطعي ؟ةزلعت 6مم 6

 .مماتع كاتدعمصت (طعمانعاط ءكمعاودقألع ءمعمانمأعت5 ةمل 50885 »ب,

 ومس ءقانمم 0ءاتخسمعء هب 2ع نوم ومد اماعمفتتممقل ل' مسلمو همماعقر
 مودع 3ءماعرت نع 2012.

205 



 ١سمشلاك ةحضاو ىتيوه تحبصأ»

 ةيعيشلا نانبل سرادم يف حرسملا

 ساموت ول نيرتاك

 تناك نهادحإ «تايتف ثالثو ملعم فقو ثيح ةيسردم ةعاق يف دهشملا رودي

 ةاتفلا ىلع سّردملا ذأ .ًانس رغصأ ناترخألا تناك ام يف «ًاباجح يدترتو ةعفاي
 اهنكل .باجحلل اهئادتراب ةمظنألا ةفلاخم رمعلا نم ةرشع ةعبارلا براقي ام ةغلابلا
 ءاهيلإ ةبسنلاب ليحتسم رمأ وه اذهك ًالمع نأ ةتلعم .هعلخت نأ تبأ كلذ نم مغرلابو
 ةيطارقميدلاو ةيناملعلا» مساب "العلا ةسردملا ةمكحم» ةوعدب ملعملا ماق كلذلو
 اهيدي ىلع قاثولا اودشو نوغلاب صاخ شأ لصو ٍذئدنعو .««ةلادعلاو ةيرحلاو

 نيب لصفت يتلا ةرتفلا لالخ اهروكيد ئشنأ ةمكحم يف نابضقلا فلخ اهوداتقاو
 دوجو ىلإ ةفاضإ «ةلادعلا ىلإ زمرت نازيملاو ةيسنرفلا مالعألا تناك ثيح دهاشملا
 ةباشلا ةاتفلا عماسم ىلع ولتي يضاقلا ذخأ مث .نيماحمو هربنم ءارو سلاج ضاق

 قوقحو ةيرحلا» قحب مرج باكترا يهو ءاهيلإ ةهجوملا ةمهتلا ةرهز ىعدت يتلاو
 :ًالئاق هتعفارم ةسردملا يماحم أدب ٍلئدنعو ««ناسنإلا

 مرجب ةمهتم نيسح ةرهز ...يناملعلا ماظنلا عم مالسإلا نيد ىلإ ءامتنالا ضراعتي

 اهباجح تحت يفخت اهنأو دب ال ؟ًاذإ اهرعش نيأ ...ةراضحلا ددهت يهو باهرإلا

 سرادملا عيمج نمو ةسردملا نم اهدرط يغبني كلذلو «باهرإلل زمر اهنإ ءًاحالس
 .ىرخألا

 نيلثمملا نم ةعومجم موقي ةيحرسم يف لب ةيقيقح ةيسردم ةعاق لخاد انه انسل

 ةيحاض يف ةعقاولاو ءىفطصملا سرادمل ةعبات ةيعيش ةسردم يف اهميدقتب بابشلا
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 (هللا بزح» نم ةبرقملا تاسسؤملا نم ةدحاو ىه ةسسؤملا كلتو .ةيبونجلا توريب

 ةيحرسملا تصّصخو .نانبل يف ةيعيسشلا ةفئاطلا ىلإ يمتنملا يسيئرلا بزحلا وهو
 ريشي نأ هنأش نم ام لك ءادترا عنمي يذلا نوناقلا ءاجهل 2004 ماعلا يف تبتُح يتلا
 اسنرف يف هيّدبت مت يذلا نوناقلا وهو «ةيمسرلا سرادملا يف حوضوب ةينيد ةلالد ىلإ

 . .هسفن ماعلا نم سرام /راذآ رهش يف

 ام وه ةلاسرلا كلت هيف تنّوكت يذلا قايسلا ناك «ةمّدقملا ةلاسرلا نم ًاديعبو
 ةيعيشلا ةفئاطلا تسرأ ًاماع نيعبرألا براقي ام ذنمف «ةظحالملاو مامتهالا يعرتسي

 كلت بناج ىلإ ةدوجوم ةيعيش ةيسايس تاسسؤمو ميعز كانهف «ةيسايسلا اهتينب
 ةينوراملاو ةيوُلَعلاو ةينسلا) دالبلا يف ىرخأ فئاوط ىلع ةبوسحملاو اهيلع فراعتملا
 سرادملاو تاسسؤملا ترّوطت قايسلا اذه يفو .(ةيزردلاو ةيسكذوثروألاو ةيطبقلاو

 «هللا بزح» ك «ةفئاطلل ةيبزحلا ةيساسألا تامظنملا تحار اهلالخ نمو .«ةيعيشلا»

 تاميخم يف يلاستلا نم ةعّونم ةعومجم ينانبللا يعيشلا بابشلل مدقت «لمأ ةكرحو

 نآرقلا يداون) سرادملا يف امك (ةينيدلا تاطاشنلابو ةعيبطلاب ىنعت تاميخم) ةيفشك

 ٌلتحي تاطاشنلا كلت نيب نمو .ةينيدلاو ةيفاقثلا ةعيبطلا تاذ تاهزنلاو ةضايرلاو

 ةداهشلا ىتحو ةناضحلا ةرتف نم ءادتبا «ةيسيردتلا تاسسؤملا لخاد ةناكم حرسملا

 رادقمب ةيعامتجالا ةئشنتلل ةليسسو هنأ ىلع هيلع نيمئاقلا لبق نم هيلإ رظنيو «ةيوناثلا
 ينيدلا مازتلالا ىقتلم ىلع عقيو ,رثكأ نكي مل نإ اذه «ريبعتلاو عادبإلل ةليسو وهام
 1 .يطبارتلاو يلاتقلاو

 «هّلبا بزح حرسم»

 ةمدخ اهتامادختسا دّدعت لالخ نم ةيحرسملا ةيعيشلا سرادملا يداون عّرنت رهظي
 نم ةفلؤم ةكبش اهمهأو هللا بزح كلف يف رودت يتلا سرادملا مضتو .ىتش فادهأل

 فلأ نيرشعو ةسمخ براقي ام .ىفطصملاو دادمإلاو يدهملا يهو ثالث تاسسؤم
 ريهظت يف ةمزاللا ةيحرسملا بلاوقلا يف غارفإلاو يحرسملا ليثمتلا مهاسيو بلاط
 تأدب يتلاو اهتجلدأ يف مهاست امك «ةماعلا نكامألا يف ةيمانتملا ةيعيشلا ةينيدلا ةعزنلا

 ةيعامتجالا ةئشنتلا يف ةيساسألا جهانملا دحأ حرسملا تاب دقو .تاينينامثلا علطم عم

 نيدلا لاجر ىري امك هيلع عجشيو لب ال هحيتي نيدلا نأ رابتعا ىلع بابشلا طاسوأ نيب
 اهلّضفت يتلا تاطاشنلا يف اهلافغإ نكمي ال ةناكم لتحي وهف .هللا بزح نم نوبرقملا
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 نع ةيمهأ لقيال يليمكتلا يسردملا يوبرتلا وأ ءيهيفرتلا طاشنلا نإ ذإ) بابشلا ةئف

 .يبزحلا ميظنتلا ىوتسم ىلع اهيّنبت متي ةيجيت يجيتارتسا نمض جردني وهو «(اهنيع سوردلا
 ةيوبرتلا تاسسؤملا زربأ ىدحإ يهو يمالسإلا ينيدلا ميلعتلا ةيعمج ةلاح يه كلتو

 سوردلا ىلإ ةفاضإ .ىفطصملا سرادم ةكبش ريدت ىتلا يهو «بزحلاب ةطبترملا

 يمسرلا ريغ اهميعزو «ةعيش ًابالط مضت يتلا ةينانبللا سرادملا رثكأ يف ةرشتتملا ةينيدلا
 .هللا بزح يف يناثلا صخشلا وهو «مساق ميعن وه قباسلا اهسيئرو

 ذنم ترّوطت ىتلاو ةيحرسملا ىفطصملا سرادم تاسرامم ىلع انه زكرنس

 يتلاو .عاقبلا ةقطنم يفو ينانبللا بونجلا يفو توريب ةيحاض يف تاينينامثلا علطم
 هذه مضتو .ًايعامتجا ةعونتم اهنكلو «ةيعيش ةيبلاغ تاذ قطانم ثالث نم فأتت

 نم اميسال تسلا اهتاسسؤم ىف نيلجسم بلاط فالآ ةينامثلا براقي ام سرادملا

 ةفرعمو ةيارد سرادملا كلتلو .ةعفترملا ةيسردملا تاقفنلا دادس ىلع ًايّدام نيرداقلا
 ءوضلا هيلع يه ام يف يقلتو . ةتفال ةلالد تاذ ةقباس ةبرجت نم اهؤاقتسا مت ةيحرسم

 حرسمل ثيرولا هنأ امك ءمدقت هرودب دهشي يذلاو «هللا بزح حرسما دوجو ىلع

 .ًامدق رثكأ يعيش ينيد

 متي تايخرسم ةّدع يف لعاف لك شب نومهاسي وأ ءروضحك بالطلا كراشيو

 يف اهميدقت متيو ةيسايسلا وأ ةينيدلا تابسانملل ًاعبت رارمتساب اهعيضاوم رايتخا
 ىلع ةعّزوملا تالافتحالا ءانثأ وأ ةينيدلا ةمانزورلا ىلع ةجردنملا ىربكلا تابسانملا

 تايحرسملا ةباتك يف نيعفايلا كارتشا ردانلا نم ناك نئلو .ةيسردملا ةنسلا دادتما
 تاسلج يف يحرسملا ريثأتلا نم ءيش ةسرامم نوعيطتسي مهنأ الإ ءاهنودؤي يتلا
 باطقتسا متي ءماع لكشبو .يموي هبش لدعمب رهشل رمتست دق يتلاو ءاهيلع بيردتلا
 ةيحرسملا يداونلا كلت هلثمت يذلا طيحملا وأ راطإلا نم مهسفنأ ةقرفلا يلثمم

 ال اميف ءًانايحأ ةسسؤملا يف نوفظوم مه نابشلا كئاوأ ضعبو .ةسردم لك يف

 تايحرسم ةمثو .نيفرتحم نيلثمم ىتح وأ .حرسملا نوسردي ًابالط نورخآ لازي
 هذه روهمجو .نيقهارملاو لافطألا اتتف كلذ ىف امب ةددعتم ًالايجأ كرشت ةددعتم
 تالئاعلا طاسوأ نم صوصخلا هجو ىلع مه اهيلإ قرطتلا متي يتلا تايحرسملا
 اميسالو «(هللا بزح» كارحل ةعباتلا مالعإلا لئاسو ربع اهثب نكمي امك ءءاقدصألاو

 ةكرح يهو «(«لمأ ةكرح» ب ةرثأتملا ةيعيشلا ةكرحلا سرادمو) ةينويزفلتلا رانملا ةانق

 1 .(01871) نإ يب نإ ةانق اهعبتت ةيناملع رثكأ
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 ضعب ناك نئلو .لكك ةسسؤملا ىوتسم ىلع ماع لكشب حرسملا ةسرامم متتو
 طيحم يف نايتفو تايتف لبقتسي يمالسإلا ينيدلا ميلعتلا ةيعمجل ةعباتلا سرادملا
 ثيحب يناكسلا توريب عّمجت يف سرادملا نم يفكي ام ةيعمجلا ىدل نإف «يفير

 ةسردم لبقتست ال كلذلو .نيسنجلا نيب لصفلا اهسفنل حمست نأ ناكمإلا يف حبصي

 توريب ةيحاض يف ةعقاولاو ,ىفطصملا سرادم ةكبش ىلإ يمتنت يتلاو لوتبلا
 رامعأ نم تايتفلا كئلوأ نم نيتسلا براقيام كراشيو .ثانإلا ىوسش «ةيبونجلا
 بالط نهيلإ مضنيو .اًيعوبسأ نيتعاس لدعمب يّلحملا يحرسملا يدانلا يف ةفلتخم
 تابسانملاو تالافتحالا يف ماظتناب نوكراشي ةسسؤملا جراخ نم نولثمم وأ نورخآ

 .ىربكلا

 نليجست متي ثيح تاميظنتلا نم ًاددع ةريبكلا ضورعلل تاريضحتلا ضهنتستو
 راركت ةقيرطب ضرعلا ميدقت كلذ دعب متيل تاهويدتسا يف قبسم لكشب توصلا

 نولوؤسملا يلوي «ةقيرطلا كلت رايتخا ريسفتلو .(كاب يالبلا) توصلا ليغشت
 امك .ةيوفعلا نم رثكأ هليضفت متيام وهو صنلاب مكحتللو توصلا تابلطتمل ةيمهألا

 ماع لكشبو .يحرسملا ضرعلا اهلمحي يتلا ةلاسرلا قفارتل ًاضيأ ٍناغأ فيلأت نكمي
 ًاضيأ رمألا بحسنيو «عيفرلا ينقتلا ىوتسملاب ىفطصملا سرادم تايحرسم مستت
 تايناكمإلا تاردقلا كلت لك سكعتو .ةصاخلا باعلألاو روكيدلا ميمصت ىلع

 ةينازيم طسوتم نأ رابتعا ىلع بزحلا اهعجشي ىتلاو يلاستلا هذهل ةسركملا ةيداملا

 .يكيرمأ رالود فالآ ةرشعو فالآ ةينامث نيب حوارتي ةيحرسملا

 ةسسؤم بالطل تايحرسملا ةباتكب صاخ شأ ةسمخلا براقيام موقيو

 ءرمعلا نم نيرشعلاو ةسماخلا غلبي ؛نيسح ىعدي باش مهدحأو «ماظتناب ىفطصملا

 فيلأتب ًاضيأ موقي امك ,يمالسإلا ينيدلا ميلعتلا ةيعمج يف ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ وهو

 تاشتيكسلاب فرعُي ام وأ «ةريصق ةيحرسم دهاشمو ةيسايس ةيديموك تايحرسم
 ًاضيأ نيسح بتك دقو .ةيناملع رثكأ ىرخأ تاونقل وأ رانملا ةانقك ةينويزفلت تاونقل

 نوبرقم بالط ماقو ««هللا بزح» يف بابشلا عرفل عباتلا «ةطشنألا» مسقل تايحرسم
 ةيسايسلا ايديموكلاو يعامتجالا دقنلا نيب جزملا نيسح ىوهيو .اهتيدأتب بزحلا نم
 وهو ءاروشاعل ةباتكلا بنجتتي هيلعو .فرصلا ةينيدلا يحاونلا يف ضوخعي ام ًاليلقو
 حرسملا يف يديلقت عوضوم وهو «ءالبرك يف ءنيسحلا داهشتسا ىركذل ديلخت
 ميلعتلا ةيعمجب طبترم خيشلاب ىنكي نيد لجر موقيو .ءاجهلا عنمي يذلا يعيشلا
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 موقي امك «ةسسؤملل نيسح اهبتكي يتلا تايحرسملا ةءارق ةداعإب يمالسإلا ينيدلا

 «يئزج لكشب وأ ةلماك ًاقحال تايحرسملا كلت ثبب رانملا ةانق موقتو .اهانبتت يتلا

 نيسح ةليمز يهو ةدجام موقت امك .تايحرسملا كلت اهلقنت يتلا لئاسرلا ةبقارم دعب

 تاسارد ةجيرخ يهو ءتاسسؤم ةدع ةحلصمل ةباتكلاب رمعلا نم نيثالثلا غلبتو

 نيثالثلا براقي ام فيلأتب ةدجام تماق ؛لامجإلابو .ةينفلا تاطاشنلا ةقّسنمو ةيئيد

 .ةينيدو ةيعامتجا عيضاوم لوانتت يهو هرانملا ةانقل اهنم ةريصقلا اميسال ةيحرسم

 بزح» معد ليبس يفف .يلامجلا حرسملا وأ «لماكلا حرسملا» زيزعتب ةدجام موقتو

 تاينقتلاو بولسألا ديعص ىلع ءاوس ًالماش نوكي نأ حرسملا نم داري «هللا

 نامزلا ةدحو حرسملا نم عونلا اذه مرتحي الو .راوحلا ديعص ىلع ىتح مأ ةيحرسملا

 جزمي امك «ةاكاحملاو بايإلاو باهذلا ىلع دمتعي هنإ ذإ سكعلا ىلع لب «ناكملا مأ

 ًابلاغ موقيو «ةشاشلا ىلع فيشرألا نم روص ثبو ةيحرسملا بيعالألا رارمتساب

 نيفلؤملا نيب تارّثوت دوجو نم رمألا ولخي الو .ةانغملاو ةيراوحلا عطاقملا جاردإب
 بولسأب ءانبلاو فيقثتلا لضفي نمو ءًاضيأ كحضلاو ةيلستلاو ءاجهلا نولّضفي نيذلا

 تاعقوتلا لويملا كلت سكعتو .ةينيدلا تابسانملا ءايحإ عم ةمءالم رثكأو ةنازر رثكأ

 .ةتوافتم نّيدت ةجرد ىلع ًاروهمج قرتخت يتلا تاضقانتلاو

 ةئبعتلاو دشحلا ىلإ ىركذلا ءايحإ نم

 نمض جردنت يتلا كلت سرادملا يف ًاراشتنا رثكألا ةينيدلا تايحرسملا نم

 ناريإ نم همادقتسا مت يعيش ديلقت وهو ؛ءارو شاع ةثداحب طبترملا سوقطلا حرسم

 عباطلا وذ حرسملا لثميو .يسردم راطإ نمض لقُتو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ

 ًامَدِق رثكأ تاسرامم يف ةخسارلاو ءسفنلا نع حيورتلاو ةيلستلا عاونأ دحأ ينيدلا
 اهدّسجيو اهنع نلعي املاطلو ,ةكرتشم ةفاقث نع رّبعي هنأ امك .ةيعيشلا ىرقلا ئف

 بزح ءاوجأب ةرثأتملا ةينيدلا تايحرسملا مظعمكو .تاملكلا لالخ نمو ًايحرسم

 يتلاو ءاهراضحتساو ءالبرك ةكرعم ثداوح تايرجم ليثمت ىلع رمألا رصتقي ال «هللا

 ةلاح ةماقإ ىلإ ًاضيأ فدهت لب «نيسسحلا مامإلا لتقم ىلإ تّدأو م680 ةنس تثدح
 .رضاحلاو يضاملا نيب ةعماجلا ةيوبرتلا ةميقلا يذ حضاولاو حيرصلا هباشتلا نم

 يتلا ةظحللا ىلإ عباتملا وأ دهاشملا لمحت يتلا تايحرسملا هذه لالخ نمو
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 فدهب اهلّعفيو ةعامجلل ةينيدلا ةيوُهلا حرسملا اذه ضهنتسي «ةفئاطلا اهيف تسّمأ

 يتلاو «ءاروشاع ةثداح ىلإ قّرطتت يتلا تايحرسملا مظعم متهتو .اهدشحو اهتئبعت
 رشن فدهب رضاحلاب يضاملا عمجت يتلا ةقالعلا كلتب نيعفايلا وأ لافطألا بطاخت

 موقت ام ًابلاغو .نيسحلا مامإلا داهشتسا صوصخب «هللا بزح» اهمّدقي يتلا يناعملا

 يهو ةيقر ةيصخشك ةيمارد ةيصخشب طبترم ةيهيبشت ةعيبط يذ ثعاب ىلع ةيحرسملا

 ىدل ةينادجو ةعزن تاذ هباشت وأ ٍلْثمَت ةقالع نيوكت ىلإ فدهي يذلاو «نيسحلا ةنبا

 ةئف ىدل ةيلستلا فده ىشالتي انهو . ءاوس دح ىلع نيدهاشملاو نابشلا نيلثمملا

 .ساسحإلاو مّلعتلا فده مظاعت مامأ بابشلا

 ينعم ءاروشاع ةعقاو لمحت اهيلثممو تايحرسملا كلت يممصم ىلإ ةبسدلاب
 لّثمت اهنأ امك «ةيوبرت ةلأسم لاثملا ليبس ىلع يهف «ىركذلا ءايحإ ةلأ سم زواجتي
 «اهللا بزح» اهروصتي امك «ةيمالسإلا ةمواقملا» ةركفل سوململاو دّسجملا ميلعتلا
 اذه رّبعيو .نيسحلا ةءابعب ةلظتسملاو ليئارسإ فدهتست يتلا ةمواقملا كلت يأ

 يتلاو نانبل ةعيش ةبرجت يف تخسرت ةيركسعو ةينيدو ةيسايس ةيضق نع حرسملا
 عونلا اذه ودبي ال ىرخأ ةهج نمو .اهيلإ ريشتو دهعلا ةثيدح ةيلعافو ةيمانيد سكعت
 لب ؛نيعفايلا نم لّكشتت يتلا تاعومجملا وأ سرادملا ىلع ًارصتقم حرسملا نم
 ناكأ ءاوس «يعيشلا حرسملا اذه سييست يضفيو . بونجلا ىرق نم ددع يف رشتني

 نغلبي يتاوللا تايتفلا موقت ثيح .فيلكتلا ةيلافتحا يف مأ ءارو شاع ةثداحب ًاطبترم

 «نآرقلا ةءارق تاقلحب ىتح وأ فيلكتلا نس يف لوخدلاو باجحلا ءادتراب ةعساتلا

 .ًايبسن اهتنملع ىلإ ىتح وأ ءاهلوانت متي يتلا عيض خاوملا نع ةسادقلا بايغ نم عون ىلإ
 دحاولا نرقلا روهمج عم ًايحرسم اهجارخإ متي يتلا ةينيدلا تاقلحلا فيكتتو اذه
 .اهيلع أرطت يتلا تاليدعتلا لالخ نم «هايند يف هلغشي امب نيرشعلاو

 «ةرورضلاب ًاينيد ًاسقط يبحت ال دق يتلا تايحرسملا نم ددع ريضحت متيو اذه

 ظفاحي اهمظعم نأ اّلِإ .اهسّندتو تاسدقملا كهتنت ىتلا ثداوحلا دحأب لفتحت لب

 ًانايحأ رشابم ريغو ءانايحأ ًارشابم نوكي دق يذلا ينيدلا اهخوسرو اهطبار ىلع
 ةيعامتجا تالكشم راضحتسال ٍلماح ىوس خوسرلا اذه نكي مل نإو ىتح «ىرخأ
 ةيحرسم تحملأ ذإ «ًاضيأ رهظي ّنأ ةربنلا يف ةيرحلا نم ءيشل نكميو . ةندكسانش وأ

 يف ىفطصملا ةسردم يف ةيحرسم ةعاق نيشدت ةبسانمب تمدُق يتلاو كلملا ليف

 ةروسلا ىلإ 2006 ويام /رايأ رهش يف ةيبونجلا توريب ةيحاض يف كيرح ةراح
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 اوتأ نيذلا شابحألا ريصم ةلأسم ريثت يهو «ليفلا ةروس يهو «نآرقلا نم 5

 ةقيرطب يكاحت يهو .ميظع ليفب ةنيدملا ىلع موجهلا ربع اهمده فدهب ةكم ىلإ
 نيذلا كئلوأب ءازهتسالاو مكهتلا لالخ نم ينانبللا يسايسلا دهشملا ةرخاس

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ ريشت ةحضاو زومر يهو «هليفو كلملا نوفاخي
 ةلأسم صوصخب نييورقلا نيب رودت يتلا تافالخلا ضرع دعبو .ليئارسإو

 ثيح «رانملا ةانق ةشاش ىلع رابخأ ثب متي «ليفلا لايح هيّئبت متي يذلا فقوملا

 تعاطتسا ةمواقملا نأب نيعمتسملا مالعإب يقيقحلا لسارملاب هبشأ يفاحص موقي

 تاذ ًاعم نآ يف ةيقيقحو ةفّيزم رابخأب ًاطبترم رطخلا اذه يتأيو «ليفلا رطخ داعبإ
 اهنسحتست ال ام يف «ةيبرعلا نادلبلا ىلإ ةبسنلاب ةببحم رابخأ يهو «ةيداصتقا ةغبص
 شويجلا دي ىلع سدقلل كيشولا ريرحتلا» نع ةياهنلا يف نلعيل مث «ةيبرغلا ىوقلا
 يف صاخ لكشب كلت ةكحضملا رابخألا ةرشن ريوصت متيو .«ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ىتف اهمّدقيو ««هللا بزح» ةانق اهثبت ىتلاو ةزفلتملا رابخألا تارشن تاويدتسا

 ةقيرطب يسردملا حرسملا مدختسي انهو .ةبسانملا كلتل لّمأتو بّردت دق هنأ ودبي

 ةزمغلا كلت ريثتو .ةيلايخ ةقيرطب اهريوصت فدهب بزحلل يمالعإلا عباتتلا ةرشابم
 باجعإ ةيسايسلا ةيفارغجلا ىوقلا نيب تاقالعلا اهئارو نم دوصقملاو ةمكهتملا
 .ةدشب قفصي يذلا روهمجلا

 ينيدلا ميلعتلا ةيعمج بالطل فّلؤت ينلا تايحرسملا نم ددع ىظحي دقو
 ىدحإ تناك .لكك ةفئاطلا مامأ اهضرع متيل ةسردملا راوسأ فلخ يمالسإلا

 يتلا نيعجار ةيحرسم «ةسردملا دودح هادم زواجت ًاحاجن تقال ىتلا تايحرسملا
 تلوانت دقو ءىفطصملا ةسردم يف 2007ليربأ /ناسين ىف ىلوألا ةرملل تضرُع
 ام ريمدت ىلإ تدأو ؛يليئارسإلا شيجلاو ؛هللا بزح» نيب 2006 بآ /زومت برح
 .ةدع رهشأل ةعيشلا نم اهناكس ةيبلاغ قطانم يف ةينانبل ةنيدمو ةيرق نيسمخللا براقي
 .ىفطصملل ةعباتلا ةبوناثلا سرادملا يعفاي نم يساسأ لكشب ةعومجملا تفلأت

 ًائيش ىفضأ هنألف اهفالتخا ىلع لايجألا ىوهتسا دق يسردملا حرسملا ناك نإو

 ايديموكلا نم يهاكف راطإ يف اهميدقت ربع ةملؤمو ةثيدح ةبرجت ىلع ىنعملا نم
 يلتاقمل ًاديجمت ىرخأ تايحرسم تضرع امك .ةيفاش جئاتن ميدقت ربعو ءادوسلا

 نم ًاديعبو .2006 ماعلا برح تعبت يتلا رهشألا لالخ اميسال «ةيمالسإلا ةمواقملا

 ءادهشللو «نانبل بونج ضرأل ًاليجبتو ًاميظعت تايحرسملا كلت يف دجن ءاهعونت
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 ماعلا نيمألا هللارصن نسح صخشلو «ليئارسإ عم تاهجاوملا لالخ اوقترا يذلا

 عم ؛ةيراكذتلا هنكامأو هلاطبأو هنيناوقب لفاحلا «حرسملا اذه مغانتيو .«هللا بزح» ل

 ةينانبل تاعومجم ةفاقث نع ةليدب ةفاقث كلذ مدقيو .ةصاخلا يناعملاب معفم ملاع

 .يلاتقلاو يلاضنلاو ينيدلا مازتلالا ىلع زّكرت ةياور لقنيو «ىرخأ

 اهديحوتو ةيدرفلا تاحومطلا ريطأت

 رّبعي ام ردقب هتايقالخأب مازتلالا نع نيعفايلا ىلإ ةبسنلاب حرسملا ةسرامم رّبعت

 حرسملا ربتعُي مهرظن ةهجو نمف .«هللا بزح» موصخ اهلمحي يتلا ميقلا ةضراعم نع
 هنأ امك ؛ةيسايس ةفئاطب وأ ةعامجب جامدنالا لالخ نم تاذلا قيقحتل ًالاجمو ًةحسف

 .ةيعامج ةيكيمانيد يف دارفألاب مكحتلاو ةرطيسلاب نيلوؤسملا رظن ةهجو نم حمسي
 ىلإ وعدت يهف هتاباذع نعو درفلا نع ثّدحتت ةيحرسملا ضورعلا كلت تناك نئلو

 اهنإف قاتعنالا ةلأسم ريثت نيحو ؛رظنلا ةداعإ ىلإ اهتوعد نم رثكأ لاثتمالاو قباطتلا

 يف هاقلأ باطخ لالخ مساق ميعن خيشلا نهاريو .ًايدرف هنم رثكأ ًايعامج ىنعم لمحت
 ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا ةئشنتلا يف ةيلآلا كلت ىلع 2006 ماعلا يف ىفطصملا ةسردم

 :لوقيو «ةلماشلاو ةماتلا تاسرامملا ةيلماكت

 ةيمالسإ ةسردمو ءاقدصأو حراسمو ًاباعلأو ةيهيفرت نكامأ انبابشل مدقن انك نإ
 كلذ لك نمف ...ةمواقملا نم ةئيب وأ ًاّوجو ناضمر رهشبو ءاروشاعب تالافتحاو

 .«ام ائيش هنم باشلا يقتسيو ؛ام ءيش كانه ىقبي خانملا

 ًاضيأ يه مزتلت ىرخأ ةينانبل ةيفئاط تاعامج هاّنبتت امل ةئوانملا ةيسايسلا وأ «ةيويندلا

 تاعومجم عونت هيلع دهشي ام اذهو «مهبزاحت يتلا بابشلا ةئفل ةيميظنت ةيكيمانيد
 نم مغرلا ىلعو .ةيفئاطلا ةمسلا وأ «ةغبصلا تاذ ةيهيفرتلا بيلاسألا عونت وأ «ةفاشكلا

 جامدنالا نيب عزانتو رّثوت دوجو «هللا بزح» ل نيديؤملا نييحرسملا باّتكلا كاردإ

 هدّرفتلاو ةعتملاب مسّتت ةليخد ةطيحم ةفاقث اهذّبحت يتلا ةيدرفلا تاحومطلاو ةعامجلاب

 نوموقي يتلا ةيحرسملا تاكبحلا يف بابشلا تامامتها جامدإ ىلإ نوعسي مهنأ الإ
 ةأرملا ةناكمو تايتفلا كول سو باجحلا لوانتت يتلا تايحرسملا لمعتو .اهفيلأتب

 رّمضملا رّثوتلا ضعب صاصتما اهقتاع ىلع ذخأت امك «تالؤاستلا كلت ةرولب ىلع
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 «هعزن ىلإ تايرخأ تايتف ىعست لباقملا يفو ءباجحلا ءادترا ضفر ىلع تايتفلا

 .ثانإلا سرادم يف تايحرسملا هذه ضرعُتو

 سرادم يف 2008 ماعلا يف ةدجام اهتبتك يتلا ةيوُهلا ةيحرسم تضرُع دقف
 باجحلاب ددنت ذإ «عزانتلا كلذ ىلإ ةينالع قرطنت يهو ءىفطصملا ةسسؤم

 نمضتي ال يذلاو .(يقيقحلا» باجحلا عم ضراعتي يذلا دسفملا «يرصعلا»

 ىلع .مّيقو كولسو سابل ةقيرط حبصيل هادعتي لب .طقف رال وفلاب فرعي ام وأ ءحاشولا

 ةراعتسالا كلت لالخ نمو «مهتيوُم اوعاضأ سانأ راودأ صاخسشأ لّثمي «حرسملا

 ةملوعم ةفاقث نيب نهعضومت ناكمل نهلهجو تايتفلا نم ددع عايض ريوصت داري
 يمالسإلا يبرعلا ملاعلاب ةطبترم اهنأ ىلع اهيلإ رظني ميقو ؛ةهج نم «ةكرمؤم»
 نعمجي يتاللا تايتفلا تاسراممب يحرسملا ضرعلا دّدني امك .ىرخأ ةهج نم

 ةيححرسملا نم ةذوخأملا ةربعلا دّكؤتو .«يقيقحلا» باجحلاو «ةيبرغلا» ميقلا نيب
 طبترت ةايح ةفسلف هنأو «ةيوُهلا عبطت يتلا ةمسلا وه «يقيقحلا» باجحلا نأ ىلع

 ««سمشلاك ةحضاو يتيوُه تحبصأ» .ةرصتتمو ةبلص اهنم لعجت يتلا ةمواقملاب

 نولثمملا ماق .باجحلا يعون نيب ةنراقملا فدهبو .تالّثمملا ىدحإ هتلاق اماذه

 اوماق مث .رالودلابو يكيرمألا ملعلاب فرخزم باجح ضرعب هتاذ تقولا يف

 يذلا لجرلا وهو «يلع ةجوزو يبنلا ةنبا ةمطاف باجح لثمي رخآ باجح ضرعب
 ىرخأ ةرمل يعامتجالا بدألاو ينيدلا قلخلا طبتري ذإ ءلوألا مامإلا ةعيشلا هربتعي

 دقل .«ةيلايربمإلا دضو ةمواقملا لجأ نم» لاضنلا مساب ةيسايسلا ةئبعتلاو شيبجتلاب

 ةرشع ةعباسلاو ةعساتلا نيب نهرامعأ تحوارت نمم تايتفلا نم ةعومجم تماق

 نيلثمملا دحأ يعد امك «ةيوناثلا ةسردملا نم تابلاط نهو ةبوهلا ةيحرسم ميدقتب

 ةلأسم اهحرطت ىتلا ةلكشملا ىلإ فلؤملا ريشيو .باش رود بعلل نيفرتحملا

 ةيروكذلا راودألا امأ .طقف تايتفلا مضت يتلا يهو لوتبلا ةسردم ةعومجم ليكشت
 نمقي مل ًاعبطو .ّىحِل لالخ نم تايصخشلا كلت لاحتناب تالثمملا تماق دقف
 الو .ةسردملا جراخ نم نيلثممل راودألا كلت حنم لالخ نم وأ ءنهباجح عزنب

 راغص نايتف بعلي نأ ليحتسملا نمو «ةريغص رامعأب ًالافطأ لوتبلا ةسردم لبقتست

 ىتش ةسرامم تايتفلا ناكمإبو .باجحلل نهئادترا نود نم تاريغص تايتف عم
 ةعساتلا ةاتفلا زواجتت نيح ًاعونمم أرمأ كلذ حبصيل ةّيرحب تاكرحلاو صقرلا عاونأ

 مغرلابو ءمات لكشب همامأ عضخت اهنأ نم مغرلاب هاركإلا اذه ةدجام يثرت .رمعلا نم
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 ةيليثمتلاو ةيحرسملا تاناكمإلا ىلع قّيضي هنأ ال أ إ تايحرسمملا يف هيلإ قّرطتلا نم

 .ثانإلل لوتبلا ةسردم يف

 «ةدّدحم فادهأ عم ةيحرسملا ضورعلا قفاوتل جذاهن

 ؟لايجألا ىوتسم ىلع ةعيطق مأ ةيرارمتسا يه له

 ةفاقثل ةسفانملا جذامنلا عمجي يذلا طبارلا نمض ةيحرسملا ةفاقثلا جردنت

 ريبعتلل ببحم بولسأ اهنأ ول امك ينانبللا باب شللو ةيعيشلا ةفئاطلل اهميدقت
 مأ يلزه ناكأ ءاوس «هزّيمي يذلا لجسلا نكي ًايأو .ةيعامتجالا ةئشنتلل ةادأو ينفلا
 يعامتجالا بناجلا يف ًاسمغنم نايحألا رثكأ يف حرسملا ودبي ءًايوسأم مأ ًاينادجو
 يف .ةيخيراتلا ةاكاحملا لالخ نم مأ :ةرشابم ةقيرطب كلذ ناكأ ءرصاعملا يمويلاو

 ةيماسم ىلع اذه لدي «يمالسإلا ينيدلا ميلعتلا ةيعمج اهمّدقت يتلا تايحرسملا ةلاح

 نم مغرلابو .ةيلاضنلاو ةينيدلا ةسرامملاو ةسردملاو ةيلستلا تاقوأ نيب دودحلا

 ىوتسم ىلع ايلعلا تايعجرملا نم اهضرف متي يتلا ةيلستلا تاطاشنل ةيبسنلا ةثادحلا

 نم لاثتمالا ىلع ضحلا يف مهست اهنإف ءدئاسلا رايعملا اهرابتعاب اهلمكأب ةفئاطلا

 .ىرخأ ةهج نم دحاولا ءامتنالاب روعشلا مبيقتو .ةهج

 ريثأتب هلقأ ءًانأش لقأ ةسيئرلا فئاوطلا تايعمج نيب لاقتنالا سيل «كلذ عم
 ددع مدقيو .فئاطلا تاسسؤمو براشم فلتخم نم نيتآلا نيد شارلاو بابشلا

 هسابتقا متي ثيح صاخلا يحرسملا اهبولسأ ًاعضاوت رثكألا ةيعيشلا تاكبشلا نم

 ىفو .ريبعتلل ًاعاستا رثكأ ًاشماه بابشلل كرتي ام ًابلاغ هنكلو «تايعمجلا ىربك نم
 جذامنلا نيب يلاحلا توافتلا لايح ظقيتلا نم لاح يف ءاقبلا ديفملا نم .ددصلا اذه
 ليجلا» نولثمي نيذلا كئلوأ رهظيو .نيعفايلا لبق نم اهّيقلت ةيفيك نيبو حرطُت يتلا

 يتلا تاسسؤملا فلتخم عم لصاوت ىلع وهو عرعرتو أشن يذلاو بزحلل «يناثلا
 ةبغرلا مهيدل نكلو . ةيسايسلا هتارايخ عم نوشامتم مهنأ ءاهاعري وأ بزحلا اهريدي

 يذلا يلاضنلا ططخملل ًاسكاعم ًاططخم نينبتم «ًالبقتسم ةّصاخلا مهتفاقث نيوكت يف

 ًايبسن ةمزلملاو ةددحملا ةمسلا نأ ودبيو .اهراطإ جراخ وأ ةسردملا ربع مهيلإ لقن

 روطت ةحلصم يف ٌبصت يتلا كلت يه بزحلا ءاوجأ يف حرطت يتلاو ةيلستلاو وهلل
 لصاوتلا زومر نم ءزج جامدإ يف تايحرسملا نم ددع متهيو .هاجتالا اذه لثم يف
 ديدنتلاو اهحضف وأ ءاهريهظت فدهب ينانبللا بابشلا طاسوأ يف ةدئاسلا كالهتسالاو
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 ًالبقتم بابشلا ناكأ ءاوسو .لاح لك ىلع اهيلع دّوعتلاو اهسانئتسا فدهبو ءاهب
 ليكشت سرادملا كلت بابش ديعي ءال مأ تاسسؤملا كلت لخاد ةمدقملا جذامنلا

 قوذو طمنك) هليج عم ةقفاوتملا ةصاخلا هعجارم نمض اهجردُيو «يناعملا عيمج

 جذامنلا كلت ىلإ رظنلا عنمي يذلا رمألا «(ةينفلا وأ ةيضايرلا تايعجرملاو ىقيسوملا

 ىرخألا ةسرامملا طامنأ عم اهلصاوت سكع ىلع اهتدهاشمل ؤطاوتب وأ دومجب

 .ةيفاقثلا زومرلاو
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 ثلاثلا مسقلا

 ًايتاذ ءانب ةيصخشلا ءاند

 لواحت امك طقف ًاقالخ ًالماع تسيل ةثوروملا تايوُهلاو يضاملا لقث نإ
 تاعلطتلا نيب لصاحلا رتوتلا نع ريبعتلا متيو .انل هرهظت نأ ترم يتلا صوصنلا

 ةيميمحلا نع ثحبلا نيب لاحلا وه كلذكو ءيرهاظ لكشب ةيعامجلاو ةيدرفلا
 بناج نم ةيوقلا ةيعامتجالا دويقلاو .بناج نم ةيصخشلا نع ريبعتلا ىلإ ةجاحلاو
 تافاقثلا وأ «ةيعامجلا رهاوظلا لالخ نم ىلاستلا هذه ةعباتم نإف انه نمو .رخآ

 .اهل ًاصقنم ًارمأ دعي يلاستلا هذه اهيلإ يمتنت يتلا ةيريهامجلا

 ةيوق تامازتلا ةهجاوم يف درفلا ءانب تايلآ حرش ىلع ةيلاتلا صوصنلا ٌبكنتو
 ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس ىتح وأ «ةيصخش مأ ةيلئاع تناكأ ءاوس «ةعّونتمو

 اذه طيمي ءصاخ رهظمب ةيبرعلا تاعمتجملا هيف رهظت ال يذلا تقولا يف .ًاضيأ
 وأ ««ةيصخسشلا ءانبب» ةقّلعتملا تابوعصلا نع ماثللا باتكلا نم ثلاثلا ءزجللا
 يف غارفلا تاقوأ لالخ نم كلذو «لقتسملا درفلا ءانبب ةقّلعتملا كلت قدأ ريبعتب
 .رمتسم روطت ىف تناك نإو ةيوق ةيعامتجا تايمتحب ةموسوم تلازام تاعمتجم

 ىتلا ةيصخشلا ةفرغلا ةفاقث فعض ىلع دكؤي صن نم ًاقالطنا ريكفتلا شاقنلا أدبي
 ًاناكم ةيكلملا هذه حبصت كلذبو «قهارملاب ةّصاخ ةيناكم ةيكلم دوجو ىلع صنت
 يف تاساردلا نم ددع هرهظأ ام اذه «(هسفن لزنملا ىف هتلئاع نع هسفنب هب ىأني

 ١ - .بدألا هتع رّيعامو ابوروأ

 لّضفملا راطإلا يه ًاقباس انعم رم امك ةيرسألا ةيلخلا هذه نإف ودبي ام ىلعو
 ةداعإ نم لاح يف ةيلخملا هذه لخدتو ؛هقرطو شيعلا نيناوق مّلعت ةيلمع هيف مست
 بعل نم دعبلا لك ةديعب ةاونلا ةلئاعلا هيف لازت ال تقو يف يبرعلا ملاعلا يف ليكشتلا

 مطتلتممء مطلظك ها تعمر عمد 21081 (لتع.), طةع/مز»ع 0ع اهدنزو ممضسفع. 10و ل1, 2ع 0
 1و ]1[ تابوا باقم تلو 2 هرجلع عرج ع, 5كدتارب 2ةكتقب 00.
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 ماود تاعاس :ةرفنم ةنعل ىلإ لوحتت اهنإف ء.مهضعب ىلإ ةبسنلابو .يرايعملا اهرود
 «نامتكلا يط اهؤاقبإ بعصي رارسأ .فنع لامعأ «يميمح ناكم بايغ «ةضورفم

 اهنمو) ةضورفملا ةيئاضقلا تابوقعلا كلذ يف امب ءاسنلا ىلع ةيروكذ ةنميه دوجو

 لك رمتستو .(مرحملا نذإ نود نم رفسلا نم ىنغ رثكألا نهيف نمب ءاسنلا عنمت يتلا

 .حتفتلا ىلع درفلا ةردق نم دحلابو يلاستلا ريطأتب رومألا كلت

 لضانملا راسمب ًاموكحم نوكي نأو نايحألا ضعب يف متي نأ تاذلا ءانبل نكميو

 دوصقملا ءيفرح وحنبو :ةعومجملا نع داعتبالل ةيلاتتم يعاسم نم راطإ نمض

 ةددعتملا تاعازنلا يف مهنع نولصفني وأ مهيوذ مساب حالسلا نولمحي نيذلا كئلوأ

 نأ نكمي «ةيزاجم رثكأ ةقيرطب ىتح وأ «ةرصاعملا ةيبرعلا تاعمتجملا مّسقت يتلا

 ةيدسج نوكت دق ىتلا شرحتلا فقاوم نهجاوي ىتاللا تاباشلا دوصقملا نوكي

 1 .يبرعلا ملاعلا ندم ربكأ نم ندم يف ًانايحأ

 ةلحرم نم هجورخ دنع ناسنإلا قفارت يتلا ةيدرفلا ةوحصلا ةءارق نكميو

 لالخ نم دشرلا نس ىلإ دوقت يتلا ةلقتسملا ةيصخشلا ىلع ديكأتلاو ةلوفطلا

 ةيلمع دوجو ىلع لئالد ةدع كانه .اهليلحتب ءزجلا اذه باثك موقي سوقط ةدع

 ةبغرلا كلت لئالدلا هذه نمو :ةيعامتجالا دويقلا نم مغرلابو .,تاسرامملل ةندرف

 وأ «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ىفو ءرصم ىف «ةيصخش ةفرغ» كالتماب ةقّلعتملا

 قاتعنالا ىلإ ةرهاقلا يف تاباشلا ضعبب ودحت يتلا ةدارإلا كلتبو «رئازجلا يف
 سورد لالخ نم نهسفنأ نع عافدلا نم نهنكمت ةيندب ةوق كالتمابو «يعامتجالا

 ىلإ ينميلا بابشلا عفدي يذلا هّجوتلا لالخ نم ىتح وأ «ةيلاتقلا تاضايرلا يف

 هنوسرامي ةفاك عمتجملا دارفأ نأ عم ,مهلوح ام لك نع لازعنالاو تاقلا يطاعت

 لصت يذلا ىدملا ةعونتم تاطاشن لالخ نم ىرخأ لوصف زربُتو .يعامج لكشب

 ةيجراخلا ةحايسلا لالخ نم كلذ ناكأ ءاوس .«طغاض رودك هيلإ ةيعامتجالا دويقلا

 يف امك ىقيسوملا لالخ نم مأ ؛ةينغلا ةيجيلخلا تاّيِكَلَملا نم بابشلا اهب موقي يتلا

 نطاقلا ينيطسلفلا بابشلا باهذ لالخ نم ىتح وأ «ةيرئازجلا تايعمجلا ىدحإ

 ةيلافتحالا تارهسلا ىلإ ةفاضإ ةنيدملا عراوش يف هزنتلل «نانبل يف تاميخملا يف

 صرفلا ءاضق ناكم رايتخاو ءانغلاك - ةطاسب رثكألا تاسرامملا نألو
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 نع عئبنت اهنإف .ةلخدتسملا دودحلا نع فشكت - ىهقم ىف ةلواط ىلإ سولجلاو

 :ةعامجلا رياَعَمْلاَو ةيتعملا تابرهلا نما رملكتلا ةيوعض ئدم

 هلمحت ام لكب «ةغراف» تاقوأ يهو ««مهغارف تاقوأ» بابشلا ضعب يضميو

 .هزواجت رذعتي ًاًدج ًايساق نايحألا ضعب ىف نوكي دق رابتخاك «ىنعم نم ةملكلا

 اهيف كلهتسي ةظحل هنأ ول امك حبصي «ءانبلل ةرتف باب شلا رمع نوكي نأ نم ًالدبو
 لئاسمب ةمظتنم ةروصب راحتنالا ةلأسم طبترت لاح لك ىلعو .هسفن برعلا بابشلا

 لوألا نوناك يف يزيزعوبلا دمحم هب ماق ام ضرغلا اذهل ركذنو .بابشلاو ةقهارملا
 ديزوب يديس ةنيدم يف سئاي نابرقك هسفن ميدقت ىلع مدقأ نيح 2010 ماعلا نم

 ًاديعب .اهتمرب ةقطنملا يف ةضافتنالا دوراب ىلع رانلا عضو «ةشارفلا رثأب»و «ةيسنوتلا

 ًايعامتجا ةروظحم ةيعمتجم ةرهاظك اذه راحتنالا لعف زربي ءًايدرف ًالعف هنوك نم

 نع ًاغيلب ًاريبعت ةرّبعم هسفن تقولا يف اهنكلو ءاهسايق بعصي امك اينيد ةمّرحمو
 .بابشلا ةلحرم يهو الأ ةمهملا ةيلصفملا ةلحرملا هذه اهدّلوت يتلا تابارطضالا
 راحتنا لوانتي يذلا لصفلا هزاربإ لواحي امك ةدعاقلا كلت نع يبرعلا باشلا ذشي الو

 .رئازجلا يف لئابقلا ةقطنم نم لجر

 «ريغلا نع زيامتلاو ةندرفلل ةيلآو ًابرهم غارفلا تاقوأ ةيضمتو ةيلستلا لّكشتو

 يملاع نيب ةلصافلا ةظحللا هذه لالخ ةعومجملا نم ةضورفملا دويقلا ةهجاوم يف

 وتت ثيح رثكأف رثكأ ّيرضحلا عباط هيلع بلغي قايس يفو .دشرلاو ةلوفطلا
 ًارود ينماضتلا جيسنلا فعض بعلي ام ابلاغ ءأضيأ بيولا ىلع ةيضارتفالا ملاوعلا

 «ةهج نم ًارمدم ًابايغ ةدحاولا ةعومجملل ةيعامجلا ميقلا بايغل ًاجّورم ًاجودزم

 نكمي يتلا ةسئابلا ةلحرلا لاح وه كلذكو .ىرخأ ةهج نم يررحتلا قاتعناللو
 نأ ءاغبلا وحن ةقهارملا عاتمتسا نم نيردي ال ثيح نم ندقتي يناللا تايبرغملل
 .ةمات ةقدب هفصوب انمق يذلاو هنشعي

 سوتاك مايريمو اوفنوب نارول
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 «ةيصخش هذ رغ١

 ةيميمحلا نع نوثحبي بابش

 ريليف يرام نآ

 ةيئامنيس ةجرخمك لمعت ءاهرمع نم نيثالثلا يف ةباش يهو «ليده ءاقلل تبهذ

 يف ةسلجلا هذه جردنتو .ةيردنكسإلا ةنيدم يف اهتفرغل روصلا ضعب طاقتلا لجأ نم

 .يبرعلا ملاعلا دودح نمض ماوعأ ةدع ذنم هذيفنت متي عّسوم يّئف عورشم راطإ

 نم ًالوطم انثّدحت ءاسملا يف .ةيميهاربإلا يح يف اهتدلاو لزنم يف ليده شيعت

 .تايافنلاب ةئيلم ةحاسلاو «لهلهم لباقم ءانبو قاقز ىلع ةّلطملا لزنملا ةفرش

 ةقلعم ءاهرهصو اهتخأ فافزل ةيرادج ةحولو عساو ريرس نم ةفرغلا ثاثأ نّوكتي
 سيئرلا دهع يف) باجح نود نمابصلا ماسيأ اهتدلاو روص ىلإ ةفاضإ «طئاحلا ىلع

 جاجز ءارو ةسّدكم «ةبجحم مويلا يه اميف «(ىرخأ ةروث دعب رصانلادبع لامج

 .ةاوكملاو ةيودألا بلعبو ويدارلا زاهجب جعي يذلا بتكملا

 يف ىرخأ ةفرغ اهيدل نأل انه ليللا تيبتس تناك نإ فرعت ال اهنأ ليده ينربخت

 ىلإ ةفاضإلاب ؛ءانيملا نم برقلاب اهتخأ ىدل ىرخأ ةدحاو ًاضيأ اهيدلو ةيشنملا ةقطنم

 ةكرح لدت الو .يضايرلا يدانلا نم برقلاب شينروكلا ىلع ةلطملا ةيبلاطلا ةقشلا

 مدع نم ةلاح ًاضيأ زربت لب .بسحو اهتلئاع هب عّتمتت يذلا ءاخرلا ىلع هذه لقنتلا

 ليده لوقت .هتّمرب يبرعلا ملاعلا يف ةيصخشلا مونلا ةفرغ عضو بيصت يتلا رارقتسالا

 اهتفرغف ؛«اهتّرسسأو اهفرغا لك نم مغرلا ىلع ةنكمألا كلت نم يأ ىلإ يمتنت ال اهنإ
 .ةرم لك يف اهعم هلقنت يذلا اهدسج يه ةيقيقحلا
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 نكمي ةدحاولا ةفرغلا نأ ةفاك يبرعلا ملاعلا نادلب يفو رصم يف هيلع فراعتملا نم

 ةدجلا وأ تخألا عم امإ ةكراشملا متت ذإ «ةدحاولا ةرسألا دارفأ نم ددع اهيف كرتشي نأ

 فلأتت ام ًابلاغو .«ةقهارملا» ةلحرم نم مّدقتم رمع ىتح ءروكذلا ةوخإلا عم ىتح وأ

 نم (يبرعلا ملاعلا قطانم ةيقب يف ةفرغو «تيّب نم ةقتشم «ةيبرغملا ةجهللاب تس ةفرغلا
 دارفألا موقي ةفرغ ىلإ ءاسملا لحي امدنع نولاصلا لوحتي لاثملا ليبس ىلعف :ةرجح

 ةّصاخ ةفرغ دوجو ةلأ سم ربتعت الو .اوحاتريو اومانيل اهضرأ ىلع تاشرفلا عضوب
 ىف ةصاخبو ةنكمألا قيض ببسب ةيبرعلا تاعمتجملا ىف ةيداعلا لئاسملا نم درفلاب

 ريغ ةركف ىه ةقهارملاو لفطلاب صاخلا «ةفرغلا ةفاقث» ةركف نأل وأ «ىربكلا ندملا
 ىرخألا تاعمتجملا ىف فرعلا وه املثم ًابلاطم لكشت ال و ةلوادتم ريغ ىتحوأ ةلّعفم
 .هريغ نع هسفنب درفلا يلتخي يكل ةيتاوم ةظحلك ناكملا اذه دمتعت يتلا

 ًارمأ درفلل ةصاخ ةفرغ دوجو ةلأسم نم لعجي يذلا ديحولا ثدحلا وه جاوزلا نإ

 ةفاضإلاب :ةيصخش ةفرغلا كلت لعج ةيناكمإ رفويو ةيميمحلا ضعب حيتي امم ءايمتح
 دحأ يف تهجوت .ةأرما مأ ًالجر ناكأ ءاوس ءاهبحاص ةروص سكعي لكسشب اهنييزتل
 قوقح نع نيعفادملا نمو ةبلاط يهو رمعلا نم نيرشعلا غلبت يتلا ماهر ءاقلل مايألا

 عم ماهر مساقتت .ةيردنكسإلا ءايحأ نم يبعش يح وهو «كيب مرحم يح يف ةأرملا

 تلع «شاقن يف انك امنيب .رصم ديعص نم اهتلئاع تتأ دقو ةفرغلا انر ىرغصلا اهتخأ

 «لفسألا يف بطخلا ام ةيؤرل لزنملا ةفرش ىلإ ةعرسب ّبهن انتلعج عراشلا نم تاوصأ

 لزنم ثاثأب لّمحم بكوم رم .سرعل ريضحتلاب نيلغشنملا سانلاب جعي عراشلا ناك

 يحلا ناكس ىلع نلعلل ةيلبقتسملا امهمون ةفرغ ضَرعُت ,ذفاونلا تحت نم نيسورعلا
 .رصنلا تامالع نم ةمالع اهنأكو ةفاك

 يف جاوزلا لبق بابشلاب صاخ يميمح يناكم زّيح ءاشنإل تال واحم ةمث «ديكأتلاب
 لئاوعل يداملا عضولاب تالواحملا كلت ددع دايدزا طبتريو .يبرعلا ملاعلا قطانم ةفاك

 اهنإف اَلإو تالواحملا كلت تدادزا ًارسوم ةلئاعلا عضو ناك املكف «نابشلا ءالؤه
 ةرشع ةعباسلا ىف ةيردنكسإلا ةنيدم نم ةحقو ةباش ةأرما ىهو ةراس لواحت .صقنتس

 (سفنلاب يأنلا ةلأسمو) ناكملا ةندرف ةلأسم انماهفإ ءاهتلئاع عم ترفاس دقو ءاهرمع نم
 ىمدلاو سبالملا سدكتت ذإ هلّيخت نكمي ال لكشب اهتفرغ ىضوفلا معت .نيقهارملا دنع

 نيمأتب اهنم نامخض نانثا موقي بالك ةعبرأ ًاضيأ اهيف شيعيو «ةفرغلا كلت يف ةوشحملا

 موقتو ءاهرطاخ يف لوجي ام لك نع رّبعت نأ بحتو هيلع يه امب ةراس رخافُت .ةسارحلا
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 نع مألا تلصفنا دقف ءامهدرفمب اهمأو يه شيعت .ًاضيأ عراشلا يف اهئاقدصأ ليبقتب

 نإف لاوحألا قلطمبو .صاخلا اهناكم اهتفرغ ةراس ربتعت .ةرهاقلا نطقي يذلا بألا

 رّيح ليكسشت نود لوحي يذلا ديحولا قئاعلا تسيل ةيداملاو ةيداصتقالا تاريغتملا

 «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف 2007 ماعلا يفف .دشارلا بابشلا صخي يميمح يناكم

 اهتيكلم دوعت فرغ ريوصتب ءدبلاب تمق «يبرعلا ملاعلا يف ىنغألا لودلا ىدحإ يهو

 نم مغرلاب تابوعص لمعلا اذهب يمايق لالخ ينتهجاو دقو «تايتارامإ تا قهارم ىلإ
 تاباشلا تدبأ يذلا تقولا يف .مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو نم اهيلع تلصح يتلا ةقفاوملا

 رظنلا ضغب ًاليصفتو ةلمج رمألا يلاهألا ضفر يعم نواعتلل نهدادعتسا تايتارامإلا

 يعامتجالا يقبطلا نهئامتنا نع وأ تايتفلا رامعأ نع

 فافتلالا نم ةقراشلا يف تابلاطلا نكسم ىلع يرورم لالخ نم تنكمت نكل

 ضعب يف .هنع ثحبأ تنك يذلا يميمحلا ناكملا ىلإ لوخدلا نمو يلاهألا ىلع
 لوصأ نم بلاغلا ىف كو تاجوزتم 22و 15 رمع نيب تابلاطلا تناك نايحألا
 تاينميو تاينامُعو تايتيوكو تايرطق دوجو ىلإ ةفاضإ ؛ةيتارامإو ةيدوعس
 عون ىلإ يعماجلا نكسلا فرغ ترقتفا .ًاضيأ تايكرتو تاينيطسلفو تايداشتو

 رّيحلا قّيضت يتلا دويقلا ةلأسم ىلع ىرخأ ةرم دهشنل دوعن ذإ ءيصخسشلا عباطلا نم

 ىلع فارشإلا ىلإ ةفاضإلاب فرغلا يف روصلا قاصلإ عنم مت دقو .ميمحلا يناكملا

 نم ءادتبا ةيصخسشلا نع ريبعتلاب حمسي ام لك عنم متو . ًامراص ًاذيفنت ماظنلا ذيفنت

 تحجن .اهريغو روص نم ةيلئاعلا تاراكذتلا ىلإ آلوصو «َنيْيَعُملل ةريبكلا روصلا

 جراخللا نم لوخدلا باوبأ مادختسا لالخ نم كلذو ؛ةدح ىلع لك دّرفتلاب تابلاطلا

 دوجو فرغلا ىلع نميهي ذإ ًاعداخ ًارهظم اّلِإ سيل اذه نكل «ًايصخش ًامادختسا

 «تابلاطلا هنم تتأ يذلا دلبلا ناطلس وأ كلم وأ ريمأل ةيصخ شلا روصلاو مالعألا

 ةينيد عجارم دوجو كلذ ىلع دز ؛ماكحلا ءالؤهل ءالولا نع رّبعت ٍلَمَج ىلإ ةفاضإلاب

 لالخ نم تابلاطلا نكسم يف نيلماعلا ريذحتب تابلاطلا ىدحإ تماق .ةينآرق وأ

 ال «يتفرغ ىلإ لوخدلا عشمياا : تاروظحملا ضعب ديكأت لكب اهيف ىّدحتت ةرابع

 نع نولوؤسملا متنأف ءيش يأ اهنم دقُف اذإو «ةفرغلا فيظنتب مايقلاب مكسفنأ اولغشت

 يهو ةدوجوملا باوبألا تارشع ىلع ةدحاو ةيوثنأ ةروص ىوس دجوت ال .«هعايض

 فرغ روص ضرع مت .ةيسنجلا هتيوه ديدحت متي نأ لبق يلوفط دسجب ةيمد ةروص
 تاطل سلا ضفر ةهجاوم يفف .ةزغ عاطق يف 2010 ماعلا يف ةقراشلا نم تابلاطلا
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 ليوحت ىلإ تررطضا .هسفن ناكملا يف يروص عم دجاوتلاب يل حامسلا ةيليئارسإلا

 يف ةلوفطلا ةياعرل ناطقلا زكرم يف تاقهارملا عم لمع ةشرو ىلإ طيسب ضرعم
 ثيح تاحوللا قايس يف نهعضوب تمق .نهيلع ينفلا يلمع تضرع ثيح ةزغ
 لاجملا تحتأ كلذبو ءاهنم لك ةعيبطبو ةروصلا هيف تطقتلا يذلا ناكملاب نهتربخأ
 ةزغ يف .ةدح ىلع ةروص لك ىلع رورسملا لالخ نم مهلتستل ةقهارم لك مامأ

 دسجلاب ةقالعلا نم عون كانه ناك «تارامإلا باوبأ هتدهش يذلا فّشقتلا سكعبو

 رومألا نم ددع لدو .كانه تاموسرلا لالخ نم هنع ريبعتلا ٌمت ًامامت رياغم ةيوثنألابو

 ةقصلم روص كانهف .يوازغلا عمتجملا اذه هيوحي يذلا عادبإلا ىلعو ةيويحلا ىلع
 تايتفلا تزربأ...ةربعملا ةيسايسلا لئاسرلابو ةايحلاب جعت ناولأو .ءانغلا موجنل

 «سامح ةكرحل ةظفاحملا ةيلقعلاب موكحم هّنِإ هنع لوقلا نكمي ام لقأ ٍقايس نمض

 نم مغرلاب ناكملا يف خوسرلا ىلعو يميمحلا عقاولا ريوصت ىلع ةشهدم ةردق
 .ٌنهيلع يليئارسإلا راصحلا هضرفي يذلا نجسلا

 ام ًابلاغ 2012 ماعلا يف رئازجلا يف يريوصتلا يعورشم عباتأ تنك امنيبو
 دهشت كانه ةعّردملا باوبألا تناك ذإ «ةينبألاو ققشلا تابتع دنع فقوتأ تنك

 .يضاملا نرقلا تاينيعست يف تراد يتلا برحلا تاونس هتبّيس ةوق رثكأ سبح ىلع

 نم رثكأ انه ىنم رفت ىنفلا يلمع لالخ نم اهراهظإ ىلع تبأد ىتلا ةيميمحلا تناك

 ديلاقتلا نم ةثوروملا ةيسايسلاو ةيداصتقالا تاقوعملا رثكت ثيح ءرخآ ناكم يأ
 يف درفلا «قح» ةهجاوم يف ةفلتخملا تاعمتجملل صاخلا خيراتلاب ةطبترملاو

 ءيش لك نم مغرلابو .هلزنمل يناكملا زيحلا نمض هب ةصاخ ةيميمح ىلع لوصحلا
 رمألا أدبي ذإ ءناكم لك يفأمئاق ًاعورشم نيقهارملل يميمح ناكم ءانب ةيلمع ودبت

 لوقلا نكمي لب ال «ةيصخش ًادوعوو ًازومر لمحت «ةيصخش ةفرغ١» ىلع لوصحلاب
 يأ يمقرلا ملاعلا ىلإ ةفرغلا نم لقتنا دقف «ةيداملا ريغ رومألا لالخخ نم دّسجتتي هنإ

 يف مويلا ةدوجوم رومأ يه هتيميمح ىتحو هتايحو درفلا تيب ْنأ دجنو .تنرتنإلا
 لكشب ةيمحم اهعيمجو...يصخشلا هبو ساحو لومحملا هفتاهو ةصاخلا هاريماك

 .رس ةملكب دّيج
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 نورشعو يداح

 ؟ةاتفلل ةفلتخم ةنونيك ىه له
 ّة رهاقلا يف تادّيسلل سئفنلا نع عافدلا

 لانشال نير

 بِك ام اذه :«ًءاسم 7.30 ةعاسلا ءاثالث موي لك ءتاديسلل سفنلا نع عافدلا»

 ءاوضأ .نآلا ىتح دحأ لصي مل «ًايلاح ةغراف ةفرغلا .ةفرغلا باب ىلع ةقّلعم ةقرو ىلع

 «ءيشلا ضعب ةفلات ةيضرألا .درابو ضيبأ رونب ءاضفلا رمغتو اهئوضب ٌفرت نوينلا

 يفو «ونايب دجوي اياوزلا ىدحإ يف .ايارملاب ىطغم دحاو ءانثتساب ءاضيب ناردجلاو
 ةحئار ءاوهلا يف حوفتو .طئاحلا ىلإ ًاسكع ةنوكرملا يساركلا نم ماوكأ ىرخأ ةيواز

 هيقلي امم جتان لصي يذلا درابلا ءاوهلاو «ةذفان كانه سيل .كش الب قرعتلا نم «ةهيرك

 ريسلا ةكرح ًاديج عمسن «ريبك دهج لذب نود نمو .رادجلا يف ناتبثملا ءاوهلا امّيكم

 يربوك ىلع تارايسلا رورم تازازتهاب رعشن نأ اننكمي ىتح لب .ةرهاقلا يف ةيمنهجلا
 قئاقدلا رمتو .يفاقثلا زكرملا هلغسأ عقيو لينلا رهن ىلع دتمي يذلا ويام 5

 ةفرغلا باب ىلعو .ةسّردملا لصتو «سفنلا نع عافدلا سرد ىلإ لوصولاب تايتفلا

 ©]:159و «طقف تاديسلا» :ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب اهيلع بتك ةقرو قصلت
 1 .(هدآإلإ

 يف عقاولا يفاقثلا يواصلا زكرم نم ةعاقلا هذه يف نوكت ءَءاسم ءاثالث موي لك

 ناكملا اذه ةرايز حيتتو . .تايتفلل ًايرصح سفنلا نع عافدلل ٌسورد كلامزلا ّيح

 عمتجملا مويلا اهشيعي يتلا تايكيمانيدلا ضعب نع راسفتسالا سوردلا هذه ةنياعمو

 ةنكمم ةسرامملا هذه لعج يذلا قايسلا ةسارد ىلإ ةوعد اهنأل ًالوأ .يرصملا

 نع عافدلا مّلعت نأل ءايناثو .صاخ لكشب يفاقثلا زكرملا اذه يفو رصم يف ةيئرمو
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 تايتفلا لوقت د اذام .«ةاتفلا ةنونيك١ل «قفاوتلا ةليلقو «ةديدج لاكشأ م عوص حتي سفنلا

 نهتسرامم نحرشي اذامب ؟تابرضلا هيجوت ىرحألاب وأ ءبرضلا مّلعتل نيتأ يتاوللا
 ؟لاتقلا

 ةديدج ةيعامتجا ةسرامث

 بو وش د ل 0 و

 .يفاقثلا

 تارودلا هذه ىلوأ لوصو 2000 لا تاونس تدهش :يسنجلا شّرحتلا
 .ةلّضفملا ءايحألا يف اميس ال «ةرهاقلا يف اهميظنتو يوثنألا روهمجلل ةصصخملا
 دعب طاشنلا اذه حرطب ةيلاتقلا تاضايرلا وأ سفنلا نع عافدلا نونف وملعم ماق دقو

 ةيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب مّظني ًاضيأو . .نأشلا اذهب ءاسسنلا نم بلط يقلت

 تارهاظت ميظنت اهلالخ متي ةيعوت مايأ «ةأرملا دض فنعلا ةحفاكم يف ةطرخنملا

 مييقت نكلو «نيحلا كلذ ذنم تارودلا ضورع تدادزا دقو . .سفنلا نع عافدلل

 ةمدختسم «سفنلا نع عافدلا» ةيمستلا نأ اميسال «ًابعص ىقبي قيقد لكشب ةرهاظلا

 ضعب نع نالعإلا دجن كلذل . ًايمسر ةيعمج وأ ةسسؤم يأ اهدمتعت ملو ًايئاوشع

 قيرط نع رخآ ضعبو ءفحصلا ةءارق وأ تنرتنإلا يف ثحبلا لالخ نم تارودسلا
 ددعلا نع رظنلا فرصبو «دكؤم وهام .ةفداصم ًانايحأو «سانلا نيب رتاوتملا ربخلا
 نييفحصلا نأ ودبيو .ةديازتم ةيمالعإ ةيطغت ىقلتت اهنإف تارودلا هذه نم دكؤملا ريغ
 ىصحي ال ددع كانهف ؛طاشنلا اذهب نوعلوم ةيلودلا وأ ةينطولا ةفاحصلا يف نيلماعلا
 «ريطخ هنكلو هاركتبم الح هفصوب هل جّورت يتلا تالباقملاو تالاقملاو ريراقتلا نم
 .يسنجلا شرحتلا ةهجاومل تاباشلا مامأ ًارفاوتم

 ةيضق عم رصم يف ءاسنلل سفنلا نع عافدلا ةسرامم روطت طبر ًالعف بجي

 نم لوألا دقعلا تاونس ءاهتاذ تاونسلا هذه لالخ تزرب يتلا «يسنجلا شرحتتلا»
 تمجاه :ةقوبسم ريغ تاءادتعاب رطفلا ديع لفح ,2006 ماع يفف .ةثلاثلا ةيفلألا
 ةلواحم يف «هيف تادو جوملا ءاسدلا ةأجف هلمكأب عراش يف لاجرلا نم ةعومجم

 دقو .لدجلا قلطناو تانّودملا تطشنو «دهشملا ريوصت مت .نهباجح عزنو نهسملل
 .ةرهاظلا مجح نع ةيريدقت ماقرأ عضول ينطو ىوتسم ىلع ةيئاصقتسا ةسارد تيرجأ
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 شرحتلا» مسا لمحي «ءابو» ب ةباصم ««ةضيرم» رصم :ةحضاو جئاتنلا تناكف

 «ةفعاضم فاعضأبو ء.نيحلا كلذ ذنم سّركملا ريبعتلا رمتسا اذكهو .«ىسنجلا

 نييوتسملا ىلع «ةيمالعإلاو ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيباقتلا تاباطخلا ىف هل ناكم ذخأب
 :يسنجلا شرحتلا فدهتست يتلا عيراسشملا ةرهاقلا يف تدادزاو .يلودلاو يّلحملا

 ريبعتلا ةيرح :ةكرتشملا اهفادهأو ...تاشقانمو «ةنخاس طوطخو «ةيعيرشت تاحرتقم

 ًالح سفنلا نع عافدلا تارود ودبت «قايسلا اذه يف .ةمواقملا ىلع اياحضلا عيجشتو

 .«ءابولا» اذه ةهجاومل ءاسنلا - ةملكلل يفرحلا ىنعملاب - دشحل ًانكمم

 نيب تاقالعلا ةيضق ريثت تاديسلل سفنلا نع عافدلا ةسرامم تناك نئلو

 راعسأ ٌدَعتو .يعامتجا قايسس يف اهحرط نايسن بجي الف ءرشابم لكشب نيسنجلا

 كانه نأ نم مغرلا ىلع : كلذل تارشؤم ريخ اهيف يرجت يتلا ءايحألاو تارودلا

 ًايلاح ةسرامملا رصح متي «ةيبعشلا قطانملا ضعب يف اهل ططخمملا تاردابملا ضعب

 .ايلعلاو ىطسولا تاقبطلا نم تاباشلا قاطن يف

 ةنيدم يف يفاقثلا يواصلا زكرم فرعُي :ةيقبطلا دودحلاو نيسدجلا نيب دودحلا

 ةحاتملا ةطشنألا نم ديدعو «(تارضاحم :ىقيسوم «حرسم) يفاقثلا هجمانربب ةرهاقلا
 ىلع ةوهقلا) هنوداتري نيذلا تاباشلاو نابشلل ًاضيأ حاتملا يعامتجالا طلاختلا و «هيف

 2003 ماع يف اهأشنأ ,دهعلا ةئثيدح ةسسؤم اهنإ .(حوتفم تنرتنإلاو «لينلا فافض

 يف عقي هنأ عمو .نآلا ىتح هسفنب اهلّوميو اهريديو ةفاقثلاب علوم يرصم لامعأ لجر

 لبقتسيو «عيمجلل ةفاقثلا زيزعتب همازتلا زكرملا اذه دكؤي «يقارلا كلامزلا يح فارطأ

 ةضفخملا راعسألا هتحاتأ ام اذهر ؛زييمت نود نم ةفلتخم ةيعمتجم تائف نم ًاروهمج

 يف ةيباجيإ ةعمسب يواصلا زكرم عّتمتيو .هيف مّظنت يتلا تايلاعفلاو ةطشنألا روضحل
 ضراعم) ةليدبلا تاسرامملا لاكشأ ضعب عجشي هنأ عم «ةظفاحملا طاسوألا ضعب

 برشو نيخدتلا عنم ايئزج كلذ رسفيو .(...لاتيملا ىقيسوم تالفح «ةروثلل ةديؤم

 هذهو .هنمض تايتفلاو نايتفلا نيب تاقالعلا ةبقارم كلذكو ءزكرملا لخاد لوحكلا

 كلذكو .هيلع تايتفلا دّدرتل هلامهإ نكمي ال ببس كش الب يه «ةيقالخألا» ةعمسلا

 ىلع عشم لماع ضارتفال ديحولا رمألا وه سيل ثانإلل سفنلا نع عافدلا ميدقت نإف

 .اهمّدقي يتلا شاقنلا تاعومجمو اغويلا سورد ًاضيأ كانهف «طالتخالا مدع

 نم ىلوألا ةرملل تاديسلل سفنلا نع عافدلا سورد تحط 2003 ماع يف
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 تاداقتنالاف سوردلا حاجن نم مغرلا ىلع هنإ يلاحلا سّردملا لوقيو .زكرملا لبق
 .فنعلا ىلع ءاسنلا عيجشت ؛مهلوق دح ىلع ءالوبقم نكي مل .هيلإ هجوت تحبرب ام

 هذهو .ديدج نم تاديسلل سفنلا نع عافدلا سورد حرط مت « 2010 ماع يفو
 يفو .يسنجلا شرحتلا نأشب رئادلا ماعلا شاقتنلل ًارظن ربكأ سامحب تلبقتسا ةرملا
 اهنم لك مضت ةريصق تارود نمض سوردلا هذه ميظنت متي «يفاقثلا يواصلا زكرم

 عافدلا تارود ىدحإ يهو .انأ اهمدقت فصنو ةعاس ةسلجلا ةدمو تاسلج عبرأ

 ةديحولا) ةأرما لبق نسم ىطعت يتلاو «ةرهاقلا يف ًادج ةردانلا تاديسلل سفنلا نع
 لب ةيرصم تسيل اّنأ نأ ةفداصملا ليبق نم سيل كش البو .(ةيماظن ةقيرطب ماقت يتلا
 لمعت ثيح «تاونس تس ذنم ةرهاقلا يف شيعتو ءاماع نوثالثو نانثا اهرمع .ةيناملأ
 عم اهنكلو «ةيلاكيدارلا ةيوسنلا» ب اهسفن فصت يهو .ةيبنجألا تاغللا سيردت يف

 :لوقت .ةفداصم قيرط نع تاديسلل سفنلا نع عافد ةسّردم اهسفن تدجو كلذ

 ريثكلا كانه ناك .شرحتلا نع ثّدحتي عيمجلا ناك امدنع 22007 ماع يف كلذ ناك
 نع نوثحبي اوناك .ًاديج اهفرعأ تنك ةيعمج يف اهادحإ «ةرهاقلا يف ثداوحلا نم
 ىلع تبّردت دق يننأ امب ءانأو .ءاسنلل سفنلا نع عافدلا حرشب مايقلل ام صخش
 ىلوألا ةرملا هذه تناكو .يسفن تحرتقا ءايناملأ يف سفنلا نع عافدلا نونف ضعب
 !ًاموي رمألا يف تركف نأ يل قبسي مل «يتايح يف

 زكرم ىلع هتضرع جمانرب دادعإب دعب ام يف نأ تماق ءسدحلا ىلع دامتعالابو
 سمخ نيب حوارتت «ةفلتخم ماجحأ تاذ هيف اهنّوكت يتلا تاعومجملا .يواصلا
 نهلك ءاماع نيثالثو رشع ةينامث نيب تاريخألا رامعأ تناكو .ةبردتم ةرشع سمخو

 سوردلا ىطعتو .باجحلا نيدتري ًابيرقت نهعيمجو ؛نهتسارد نيهنأ وأ نسّردي
 .اهيف ةيزيلجنإلا اّنأ ثدحتت تاقوألا ضعب ءانثتساب ةيبرعلا ةغللاب

 صصق عطاقت ىلإ وعدي نّيعم ناكم يف ةيعامتجا ةسرامم دوجو يف كيكشتلا
 ىدل تدلو اهب ةطبترملا تابارطضالاو «2011 ماع رياني 25 ةروث» ف .ةريغصو ةريبك

 رييغت ىلإ ًايلاح ىدأ يذلاو «هيف نمألا مادعناو عضولا ةشاشهب ًاروعش ةرهاقلا ناكس
 تارود تميقأ «ةليلق رهشأ نوضغ يفف .رصم يف ءاسنلل سفنلا نع عافدلا قاطن
 .ةظهاب راعسأب اهتاروشم مَّدقتو ينمأ باطخ ىلع اهتجح زكرت «ةددعتم ةديدج

 ًايقبط ًاقطنم هأقبسم ةنماكلا لويملا ضعب جييهتب ةمزألا نم ةلحرملا هذه تفشك

 هيلع ءانبو .يرصملا عمتجملا قمعلا يف كرحي هنكلو نيحلا كلذ ىتح حضاو ريغ
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 ءامتنا نكراشتيو سفنلا نع عافدلا سورد ىلع ندّدرتي يتاوللا ةرهاقلا تاباش ودبت

 تاحاسملا ديدحتبو . ملاعلاو ةنيدملا نم ةيدرف تاليثمت عم قفارتي ًادحاو ًايعمتجم

 يقبط درسبًاعم نكراشي «يدتعملا ةئيه فيصوتؤ «فوخلل ةريثملا وأ ةنئمطملا

 .ةروثلا عم ةأجف فعض يذلا دحاولا ءامتنالاب روعشلا دودح نفشكيو

 «ةثونألا» غوص ةداعإو تاعزانملا

 «ةبكرلا تابرض :دسجلل ةهّجوم تاديسلل سفنلا نع عافدلا ةسرامم نإ
 ىلع يوطنت ةسوملم ةيعافدو ةيموجه تانيرمت هيفو .تامكللاو ؛عوكلا تابرضو

 فيك تانرمتملا مّلعتت ءسردلا يفف . .ةأرملا دودح هتفلأ امل حضاو يكاهتنا دعب

 .ىثنألا ةنونيك عم ًاريثك قفتت ال ًاقرط ندّسجي يلاتلابو ءاحالس نهداسجأ نم نلعجي

 :ةمهم ةداهش يه ءاماع نيرشعلاو ةتسلا ةنبا «ىنم ةداهش

 نأ ةركف بحت اهنإ .سفنلا نع عافدلا يف هب موقأ ام ىلع ضرتعت يمأ نكت مل

 يغبني «اهيلإ ةبسنلابف .ةبعللا هيلع يوطنت ام بحت ال اهنكل ءيسفن نع عافدلا عيطتسأ

 .تامكللا ددسأ ينروصتت نأ بحت الو ,تامشتحمو تانّيِل َّنُكي نأ تايتفلا ىلع

 .قيبطتلا عم تسيلو أدبملا عم يه

 يابا كابرس يحس يسم هركذلا ىثنألا ةنونيك ةركف نم صّلختلا
 عافدلا ىلع تارداق ريغ نهلعجب نهب ٌرضت ذت - ةمشحلا وأ ةنويللاك - ءاسنلاب ةطبترملا

 ةركف نم صّلختلا وه ًاذإ دوصقملاف .رطخلل نهضّرعتب مهاست كلذكو نهسفنأ نع

 ديرأ ال انأ» :لوقلاب ةسّردملا حلت ءلوألا سردلا نم .قرطلا كلت ىلع ىثنألا ةنونيك

 «!انه تايتف دعن مل نحن !ًافيطل وأ ءًاريغص وأ «ًاليمج ًائيش

 ةماستبالا اّنأ دقتنت .هجولا ريباعت ىلع لمعلا ةداعإ بجي «لاثملا ليبس ىلعف

 انأ !ًامود نمستبت نتنأ» :لعافتلل وعدت اهنأ امب «ريطخ» يوثنأ سكعنم اهنأ ربتعتو

 رّركتو .«قلغم ريبعت ىلع ظافحلا ًادج مهملا نم .ةوعد ةماستبالا !مّبتلا ديرأ ال

 لوألا سردلا نم هيلع انآ حلت يذلا رخآلا عافدلا نيرمت امأ .للك الب هيبنتلا اذه انأ

 نّرمتت اذل .اهءاهنإ ديرن ةلاح لك يف مدختسي حالس لوأ لّكشي وهو .توصلاب قّلعتيف
 تسيل ةعاربلا .نهتاوصأ ةربن عفر ىلع «ةرودلا نم هب سأب ال مسق لالخ «تابردتملا

 ةيتوصلا تابيردتلا متتو .«!ًايوق ًاتوص ديرأ» :اهتوصب اَنأ دعرُت .ًايلاع توصلا عفر يف

 نهعيمج نخرصي مث ىرخألا ولت ةدحاولا تايتفلا خرصت ثيح «يرئاد لكشب
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 رايتخا ًاضيأ نيرمتلا نّمضتيو .ًاجيردت دادزت توصلا ةوقو «ةبردملا نهعجشت .ًاعم

 بّدهم !ًادج ليوط .ًابلاغ اَنَأ هضفرت ًاريبعت نهنم لك حرطتو .خرصُت يتلا تاملكلا
 ي4!ال» :مالكلا لدابت عطقتو ضفرلا نع حوضوب ربعت تاملك رايتخا بجي !ًادج

 مرتحإ) ««!كديإ ليش» :نيطيحملا صاخشألا هّبنت تاملك مادختسا بجي .«!ٌُضَلَخ»
 نمض ريباعتلا هذه رّركتس مث .«!بلك» ؛«!دعبإلا :ةنيهم ىرخأ تاملكو .«!كسفن

 .ةيندبلا نيرامتلا ةقفارمب سرد لك ةيادب يف ةقلح

 .نهسبالم ليدعت ةبرجتل ءاسن نيب نهدوجو ةصرف تابّردتملا ضعب لغتست

 ليوطلا اهلاورس رهظتف ةسلج لك ةيادب يف ًاضرأ طقست ةليوطلا اهترونت ىنم كرتت اذكهو
 دعبو ؛ةبجحم يهو سرد لك أدبت اهنإف ةراّون امأ .بابلا حتفي نإ ام هيفخت يذلا «قيضلا
 نم بّجحتت ال «ةحارتسالا يفو .اهتبيقح ىلع هعضتو اهباجح علخت ًابيرقت ةعاس فصن
 فارتقالا نإ لوقتو .ةليقثلا اهتزنك ءاطغ عضت طقف لب ةلاصلا جراخ تاوطخ عضب لجأ
 بيردتكًاضعب هضعب لّمك - ةفرغلا دودحو ءاهرعشو اهتهبج دودح - اذه تاروظحملا
 «سفنلا نع عافدلا ةرود يفف .باجحلا ءادترا نع فقوتلا وحن ةيصخشلا اهتلحر يف

 .روهظلاو ةنونيكلل ىرخأ قرط رايتخا ةرورضلاب تايتفلا برجت «ربتخم يف امك

 تابردتم ودبت :مواقت ماسجلاو مّلعتت ماسجلأ :رخآلا ةيذأو سفنلا ةيذأ «لاتقلا

 نهسفنأ نيذؤي نأ ةفاخم «ىلوألا تاسلجلا لالخ ًادج تارذح سفنلا نع عافدلا

 ةبرض هيجوت رمأ نهيلع نّرهت نأ ىلإ ىعستو اَنأ نهعجشت .ًاضعب نهضعب نيذؤي وأ
 قيرفلا نأ وعدتو .ةيكيمانيد رثكأ تابرضلاو تاكرحلا حبصت ءًئيشف ًائيشو .اهيقلت وأ
 ءافتحالا ءاهفده يدؤت يتلا تاكرحلاب ءافتحالا :ةحجان ةيدأت لكل قيفصتلا ىلإ ةداع

 ةقّلعتملا تاعقوتلا سكع نيدبي يلاتلابو .برضلا ىلع نأّرجتي يتاوللا تايتفلاب
 يذلاو لمتحملا يدسجلا ملألا نم قيفصتلا فّفخي ,ىرخأ ةهج نمو .نهماسجأب
 ءمفلا يف ةحطن وأ «رفاظألاب هجولا شدخك :ءانعرلاو ةيئادبلا تاكرحلا ببسب رركتي
 نأ املاط «ةيقيقحلا ةلاحلا يف «ةميق هل نوكيس ملألا نكلو .نطبلا يف عوك ةبرض وأ
 .هب رعشيس يناجلا

 نعبتي يتاوللا تاباشلاو «ةمواقم نود نم فنعلا تاينقت ىلع بيردتلا متيال

 ىلع نهدعاست ةيرخسلاو .تابرضلا هيجوت ىلع ندتعي مل سفنلا نع عافدلا ةرود

 امدنع» :ًاماع نيرشعلاو ةينامثلا ةنبا «ةنم لوقت .امامت ةيديلقتلا ريغ تالاحلا هذه لّبقت
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 نم يسفن عنم عيطتسأ ال اذامل فرعأ ال ءيهجو نع ةماستبالا ةلازإ عيطتسأ ال لتاقأ

 ىرخأ تايجيتارتساو .فوخلا طبثي كحضلا :اهسفن لعفلا ةدر ببسي فوخلا .«كلذ

 متت يتلا ةيلاتقلا نيرامتلا نأ امك .تاباشلا ىدل ًالوبق رثكأ فنعلا لعج ىلع دعاست

 ةحفاصملاك :نيتئّردتملا نيب ةفيطل ةكرحب ةعوبتم ًابلاغ نوكت تابردتملا نم يئانث نيب

 اهنأش نم تافرصت اهلك .ةرذعملا بلط وأ ةلبق لدابت وأ «نيديلا فيتكت وأ «يديألاب

 مجانلا كاهتنالا نم تقوملا بناجلا «تاذللو رخآلل «تايثإو ءادتعالا ضيوعت

 تاينقت ىلع نّرمتلاب سفتلا نع عافدلا ىلع تابّردتملا تاباشلا موقتو .لاتقلا نع

 هذهو .ىثنألل يديلقتلا راضحتسالا يف عقوتت املق - تاكرحو فقاوم - ةيدسج

 .تامواقمو تاليدعت نود نم متت ال «ةاتفلل ةفلتخملا ةنونيكلا يهو الأ «ةبرجتلا

 ملاعلا رييغت وأ ةيلستلا

 فينعت ةلأسم يهو - ريطخ رمأ تاديسلل سفنلا نع عافدلا هنمضتي يذلا رمألا

 سوردلا سكعت له .ةيندبلا نهتمواقم ةلأسم يهو - ًايلدج ًادعب يعدتسميو - ةأرملا
 ىلع نلمعي يتاوللا تاباطخ يف عورشملا ةنازر دّسجتت فيك ؟داعبألا هذه ةعّبَتملا

 ؟ةملكلل يفرحلا ىنعملاب «أدسج) هحنم

 .تاعلطتلا يف لئامتو «تابردتملا عّونت :؛!رومألا ريغتت نأ بجيلا

 جمانربلا دهاشأ تنك «ماعلا اذه ةيادب يف :ًاماع نيرشعلاو ةعبرألا ةنبا «ةمطاف لوقت

 فزعلا ىلع مّلعتلا يف ةيوق ةبغر يدل تناك .هيف لجسأ نأ عيطتسأ يذلا ام ىرأل

 تلقو «سفنلا نع عافدلاب قّلعتملا نالعإلا اذه ىلع تعقو مث .نامكلا ىلع
 ؟ال مل :يسفنل

 ةحارص نيعس يتاوللا كئلوأ نه ةّلق .ةيئاجف ةقيرطب تاسرامملا ةيبلاغ تطشن

 نم ةدحاو لك ةريس ىف ةلوهسب ةسرامملا تجّردت ءًاقحالو .ةرودلا هذهك ةرودل

 .ام ةقيرطب «كلذل تاكّيهم نك نهنأ ول امك تاسرامملا

 نع عافدلا سورد لالخ نم مهسفنأ ندجو يتاوللا تاباشلا حمالم فلتخت

 اهتاذ ةبغرلاو يسنجلا شرحتلا لايح بضغلاب هتاذ روعشلا نكراشتي نهنكلو نسفنلا
 .ةسرامملا هذه رايتخا حرشل ةمدختسملا تالجسسلا عّوتتت .«رومألا ريغتت» نأ يف
 :ةراس عم لاثملا ليبس ىلع لاحلا وه اذهو .ةينيد نوكت نأ نكميف
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 «كلذي ىضرأ نأ يلع بجي اذاملف .ًادج ةعيفر ةناكم ةأرماك يناطعأ هللا نأ دقتعأ

 ؟يلاعلا ىوتسملا اذهب ينّصخ هسفن هللا نأ املاط

 :ةراّون عم لاحلا وه امك ««ةيفاقث) نوكت نأ نكميو

 نم ىلعأ توصب ةملك لوق مدع بوجو ةركف نمض تايرصملا تايتفلا ىبرت

 مدعو نينيعلا ضفخ بجي :ًانس رغصأ تنك امدنع يل لوقت تناك يمأ ىتح .رخآلا
 .يتمص ينايعأ انأ .تافرصتلا يف فلكتلا

 :ىنم عم لاحلا وه امك «ةينمأ وأ

 نم جورخلا نع فقوتلا ديرأ الو .تاءادتعالا ثدحت نأ نكمي نيأو ىتم يردن ال

 .كلذل لح سفنلا نع عاقدلاو .ةفئاخخ يننأل يتيب

 ةيديلقت تسيل تاعلطتو تابغر كالتما ءنهعّونت ىف «ًاضيأ تاسرامملا كراشتتو
 ةفرعمب ملحتو «يبصك» فرصتت نأ ةعتمب ءايمل فرتعت ثيح .ةأرملا ىلإ ةبسنلاب ًامامت
 زفقلا اشر قشعتو .ةدقعملا لاتقلا تاينقت ىده بحتو .نيكسلا مادختسا ةيفيك

 :ةراس لوقت .ةلزعلا ضعب نشعيو «تافلتخم» ك نهسفنأ نمدقي نهنإ .ةلظملاب

 ابلاغ سيل نكلو - لالقتسالا يف يتبغرو «يدّرمت نع يتاقيدصل يكحأ ًانايحأ
 !ةيعقاو تسل ينأ نربتعي نهنأل

 لقأ نهنأب اهيف تايتفلا رعشت ةظحل بابلا اذه نم سفنلا نع عافدلا ةرود مّدقت

 :لاثملا ليبس ىلع «ةينمأ لوقت .ًاضعب نهضعب زيفحتل اهنزهتنيو «ةلزع

 ءاسنلا عيمج ادبتس امدنعو .كلذ ىلإ لوصولل رفوألا ظحلا انيدل نوكيسو

 !كلذ غولب بجي .رومألا ريغتت دق «ةمواقملاب

 تابّردتملا شقانتت ثيح :سفنلا نع عافدلا سرد يف ًامهم ًاناكم مالكلا لتحي
 .حئاصنلا لدابت متيو .تاداهشلا ىلاتتتف .هتياهن وأ سردلا ةيادب يفو «نينيرمت نيب

 لكش ىلع ضرألا ىلع سولجلا ىلإ تايتفلاب رمألا يهتني .تاشاقنلا تلاط اذإو

 :يئاسنلا ةيبرتلا ملع ىلإ ةدنتسم «كرتشملا مالكلا اذه ةمهم ةسردملا حرشتو .ةرئاد

 يف تاذلا ىلع فّرعتلاو ثداحتلا نكمي ثيح ءاسنلا نيب صرفلا ةدايز بجي

 .لاتقلا روطتي اذكهو .رخآلا عم راوحلا
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 لاتقلا تاينقت ىعست :كحضلاو ّذجلاو «لايخلاو عقاولا نيب :ءادتعالا تالاح

 نإف يلاتلابو .ةيقيقح تاجايتحا ةيبلتل سفنلا نع عافدلا ةرود يف اهسيردت يرجي يتلا
 ىعدت «ةسلج لك يفف .«عقاولا» نم ةرشابم ةاحوت سم ةقّبطملا تالاحلاو تاكرحلا

 .نهبراقأ وأ نه اهل نضّرعت - ءادتعاو شّرحت لاعفأ - ثداوح درسل تاسرامملا
 لعف درل لبسلا لضفأ ًاضعب نهضعب عم قيرفلا سكعيو تالاحلا قيبطت متي «ذئتيحو

 نضرعت ةمدص ةلاح سردلا يف نلّثمي نهسفنأ تايتفلا ضعب دجت اذكهو . ةيحضلا

 هب متهت يذلا «يعقاولا بناجلا .جاعزنا ردصم نوكي نأ نكمي ام اذهو «ًاقباس اهل
 لماعتلا بجي ؛عقاولا يف .لاجر دوجو مدع ببسب ًاضّوقم نوكي «ةصاخب ةبّردملا
 يف ادوجوم نوكيال ءةوقلاو ةماقلا لوطب فوصوملا ««ودعلا» مسج نأ ةقيقح عم

 ةيدأت نهريغ نم رثكأ ًادسج مخضألا تاسرامملا نم بلطُي كلذل .ةادؤملا تالاحلا

 اهسورد نم سرد لك نأ يهنتو . لجرلا رود ليثمت :لوقلا حص اذإ ءيدتعملا رود

 عم «نكتويب يف نبّردت» :نهيلع ٌحلتف .لاجرلا عم بيردتلل تاسرامملا ةوعدب

 «لاجرلل يداملا ريغ روضحلا اذه ءىرخأ ةهج نم .«كدلاو وأ .كبيطخ وأ .كيخأ

 متيو ؛مهءاذيإ رورسلا يعاود نم نإ .ةتكنلل ًاصرف قلخي «نيبئاغ نكلو نيروكذملا
 نأ وه طبضلاب عتمي ام نكلو ...«شابوأ» «ناويح# :ءامسألا لكب مهعم لماعتلا

 ءاعدتسا لكشي كلذلو .رطخلل ةضرع مهلعجي (ظفلل يحيرشتلا ىنعملاب) مهسنج

 ...قطاوتو ءاخرتسا ةظحل ًاديج ةدّدسم ةبرض

 «ةيعقاو تامجهلا لعجل ىعست يهو ابلاغ ءادألا دوهج بّيست «عقاولا يف

 ناودعلا لعج ىلع قيرفلا لمع املك هنأ تاقرافملا نمو .ةضيرع تاكحض راجفنا
 وأ راودأ ليثمت ىلإ ةسلجلا لّوحتت اذكهو .رثكأ كحضلا نيرمتلا راثأ املك رثكأ ًاعنقم

 ةلجع «ةلثمم» ذخأت .يسارك ةتس نم لّكشتت «ةلفاح لاثملا ليبس ىلع يه .ةيحرسم

 ثحبت زوجع ةبكار رود ةسّردملا يدؤتو .يضارتفا بيضقب كسمتت ىرخأو .ةدايقلا
 .تاكرحملاو ريمامزلا نع رّبعت جيجض تاوصأ تايرخألا ردصت نيح يف «دعقم نع

 بابشلا رود تاسرامملا دّسجت ؛عراشلا يف يرجت دق يتلاو ءىرخأ ةسلج يفو

 ءالؤهو .مهنوزمغيو نيرخآ ىلع نوقّلعيو «مهفاتكأ نوريدي «مهنإ» :نيشّرحتملا

 . ...مههأوفأ نم اهنوردصي ةيوق تاوصأب نومغانتي نيرخآلا

 نم ناك نإو ءسفنلا نع عافدلا سورد يف عاتمتسالا نكمملا نم ناك نإ
 دح زواجت مدع ىلع صرحلا نم ًاضيأ دب الف «ملاعلا ربيغت ءانثأ ةيلسستلا نكمملا
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 دجلا لمحم ىلع كلذ نذخأي ال يتاوللا تايتفلا نإف دحلا اذه نم ًاقالطناو .نيعم
 ىلإ ةلاحلا ليوحت وهو :ًارطخ ءالؤه لّثمت ثيح .«تائّيس تاسرامم» نحبصي

 هيجوت ىلع اّنأ لمعت «ةرودلا لالخو .جهنملا يف دّرمتلا ةزيم هيوشت يلاتلابو «ةيرخس
 ةباينلاب باطخ ًانايحأ كانه نوكي «ةرودلا ةياهن يفو .«ًادج» نهذلا تاتتشملا اهتابلاط
 :ًادج ةيلاعتملا «ةراّون زارغ ولع .نهسفنأ تاسرامملا لبق نم

 نيعسي نئج اذام ىلإ فرعأ ال .تقولا لاوط نهقهقي تايتف كانه ءانتعومجم يف

 !شّرحتلل نضّرعتي ال نهنإ ىتح لب «تارايس نهيدل نأ ةدكأتم انأ .كلذ ىلإ ةفاضإ

 اذه .نهلامج ضارعتسالو ةريصقلا باوثألا ءادتراو ةيلستلل ةرودلا هذه ىلإ نيتأي

 ازّزقم

 ًادعاصف نآلا :ًامئاد ةيباجيإ تارودلا ةنزاوم نإف «ةرباعلا قئاوعلا ضعب نم مغرلاب
 «أدج قبد ةلفاح قئاس ىرخأ تخّبوو «عراشلا يف اهسأر عفر ىلع ةسرامم تأرجت

 نيب ؛ءءاسنلا ءالؤه بّرجت .برضت فيكو نيأ تفرع نأ ذنم ةقث تبستكا ىرخأو
 .ءاسنك فّرصتلاو دوجولل ةديدج ًاقرط ءّدجلاو كحضلا

 يواصلا زكرم يف ءاثالث ءاسم لك ماقت يتلاك سفنلا نع عافدلا سورد نإ

 ةيقيقح ةقيرطب نكلو ديكأتلاب عمتجملا نم دودحم ءزجل ؛كلذك لكشت «يفاقثلا

 .رئاثلا بابشلا رارغ ىلع ًاقلطم ًاريبغت شيعي عمتجم يف لّوحت ةماعد

 ءاهضراعي لوقعلا ضعبف .ديكأتلاب تامداصت نود نم رمت ال تارييغتلا هذهو

 يف اهتلواحم ءًاماع نيرشعلاو ةينامثلا ةنبا ءاشر يكحتو .ًاضيأ ماسجألا ضعبو
 ةسوملم ةبرجت تشاع يتلاو 2011 ماع يف ةروثلل ىلوألا مايألا يف رهاظتلل باهذلا

 :يعامتجالاو يسايسلا رييغتلا قيرط يف ةيدسجلا ةبقعلا هذهل ًادج

 مل يخأ نكل رهاظتلل باهذلا ديرأ تنك .ليوط نمز ذنم ةروثلا هذه رظتنأ تنك

 ينبرض «مويلا كلذ يف .ةروثلا كلت عم نكي مل .جورخلا نم يعنم ديري ناك .قفاوي
 لوأ كلت تناك . ٌيعارذ ىلع ىرخأ تارمو «يمف ىلع ةرم ينمكل دقف «ًاريثكو ةوقب

 ةديحولا ةقيرطلا ..هفاقيإل يدل يتلا ةديحولا ةقيرطلا تناكو .اهيف يلع هدي عفري ةرم
 تعبتا دقف كلذ لعف فرعأ .(ةيلسانتلا ءاضعألا ىلع ةلكر) يه «هريمدتلو «لاتقلل

 !يخأ هنإ ةلوبقم كلذ نكي مل .عطتسأ مل ديكأتلاب نكلو «ةرود

 نهو «لاجرلا راودأ ليثمتب نيَلستي نهو «تامكللا هيجوت ىلع نبردتي نهو
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 «سفنلا نع عافّدلا ةرودل تاعبتملا تايرصملا تايتفلا ريثت «يمويلا نهبضغ نلدابتي

 عمتجملا حاتجت يتلا ةطاسلا تاقالع ضعبو تابترّملا ضعب «ةفرغ ديعص ىلع

 .هلمكأب يرصملا

 م0101 811 ةدكت 018 5 ديزملا ةفرعم

 .2010 «ديماريب عيزوت «(مليف)678 ةلفاحلا ءاسن «(جرخم) بايد دمحم

 قوقحل يرصملا زكرملا «ءرصم ءامس يف مويغلا ءاشر دمحم ناسح

 ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص قودنص فارشإ «81/08 ةأرملا

 .قللتلالات
 الدم 116 0ظاتوا تعال 8ءمأ [ضمءمتناك. 116 طاومأعمل 1" ءرداساع» نإ

 110م عررذ 3ءار كودك عر !1 توب -المراع النك قمذاجن !:ءعوذر !]عجب الهدلع 7

 :يفاقثلا يواصلا زكرمل ينورتكلإلا عقوملا
 <79 /.تنل طلع عاب اد ععأ .ءموصح.
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 نورشعو يناث

 ؟هدحو حضلا له

 نميلا يف تاقلا كالهتسا قرط رّيغت

 هيراوب نيرام

 تربور يكيرمألا عامتجالا ملاع ناك ءنيرشعلا نرقلا تاينيعست فصتنم يف

 ليملا ىلإ ًادنتسم ةدحتملا تايالولا يف يعامتجالا لاملا سأر عجارت لّلحي مانتوي
 نيديحو غنيلوبلا ةبعل ةسرامم ىلإ باهذلل ةدحتملا تايالولا ينطاومل ديازتملا

 ةردقلا يف ضافخناب هبشأ هنأ رّسفي ناك ام بسحب «ينعي اذهو «تاعومجم يف سيلو

 تضّرعت دق هتبراقم تناك اذإو .دارفألا نيب ةقثلاو نواعتلا نم تاقالع قلخ ىلع

 يعامتجالا لاملا سأر ميهافمل قّيضلا اهفيرعت ببسب عساو قاطن ىلع تاداقتنال

 ةندرفلا تايكيمانيد ضعب ىلع اهعبصإ تعضو كلذ عم اهنإف «ةيندملا ةكراشملاو

 .ادج ةفلتخم تاقايس يف اهتظحالم نكمي يتلاو «ةيعامجلا يلاستلا تاسّراممل

 تاينيتس ذنم مع دقو «ةميدقلا ةيعامتجالا هديلاقت دحأ نميلا يف تاقلا كالهتسا

 نيديعصلا ىلع ةميخولا هراثآ ةلأسم نع كيهانو .ةينطو ةداع حبصيل نيرشعلا نرقلا

 ةيعامتجالا ةكشنتلا يف هتفيظو ىلع نيقفتم اوناك عيمجلا نإف ءيداصتقالاو يحصلا

 دلبلا تامالع ىدحإ دوقع ةدع ذنم لثمت يهو .يسايسلاو يعامتجالا لالحنالاو

 روضحلا لّكشيو .بونجلاو لامشلا يفو ؛فيرلاو ةنيدملا يف «ةيتايوُهلاو ةيفاقتثلا
 ًاينمي ًاهيفرتو ًاطاشن ةريثك حاون يف «تاقلا ةلفح» وأ تاقلا ةسلجل ًابلاغ يمويلا

 َلَيْفَم) ةسلجلا هذه ىّمستو .ىرخألا ةيبرعلا تاعمتجملا يف ًادوجوم سيل ءًاضحم
 ىلع تاشرف ىلع «ةدع تاعاسل اهيف غضمُت ثيح «(ةطيرفت :ءاسنلا دنعو «ةئيزخت وأ
 .جهبملا لوعفملا يذ فيفخلا رّدخملا اذه قاروأ ءضرألا
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 ةصاخيبو «سييستلاو ةيعامتجالا ةئشنتلل يوق لماعب هبشأ ينميلل زمرلا اذه نإ

 مهنأل جاجتحالل ًاقيرط اهرابتعا نكمي تاقلا كالهتسا نكامأ نإ ثيح .بابشلا نيب
 ةسلج تكراش دقو .تارارقلا نوذخّتيو ءارآلا نونّوكيو تامولعملا اهيف نولدابتي

 مّلعتب حمستو «ةددعتم ةيسايس تالوادمو تالعافتل لاجملا حسفت يتلا ؛تاقلا

 يسايس (تحت) ءاضف وأ ليدب ماع ءاضف ليكشت يف ءاهتسراممو ةيسايسلا ةباطخلا

 «سمألاي امك مويلاو ...يفرحلاو يزاجملا ىنعملا نمض ؛«ضرألا ىوتسسم# ىلع

 يعامجلا كالهتسالاب اقيثو اطابترا اهنم ريبك ءزج يف ةيسايسلا تارارقلا ةعانص طبترت

 ةيكيمانيدو ةيسايسلا ةايحلا ةيويح نم نيريثكلا ىلإ ةبسنلاب ةسرامملا هذه دعتو تاقلل
 .«يندملا عمتجملا»

 ؟تاقلا غضمو رتيوت

 ةيعامتجالا و ةيداصتقالا ةمزألا مقافت عفد «نيرشعلاو يداحلا نرقلا تايادب يف

 فلخت ءارجو .بابشلا ليج طسو ةصاخبو «تاقلاب ةقلعتملا ةيديلقتلا تاسّرامملا ةوقب

 بابشلا لبق نم ابلاغ نوكي تاقلا كالهتسا نإف لمعلا صرف ةلقو ةيفاقثلا ةيتحتلا ةينبلا

 18 نيب مهرامعأ حوارت نمم 9650 و 9040 نيب ةلاطبلا نم يناعي) تقولا لتقل ةليسو

 حبصأ «همتتخي وأ لمعلا راهن للختي ةداع ناك كالهتسالا اذه نأ نيح يفو .(ةنس 28و

 يتلا ةوشنلا حمست ملو .هنم ًاليدب وأ ءروجأملا لمعلا بايغ نع ضيوعتلل ودبي ام ًاريثك
 .مئاد لكشب ةيداصتقالا ةيعامتجالا قئاقحلا عالتقاب دعب فيفخلا طشنملا اذه اهببسي

 .ةعيظف لمأ ةبيخ هبقعت ماهوألاو ةريبكلا عيراشملا عمو ءدمألا ريصق ريثأتلاف

 جتني تاقلا صاصتما عاقيإب ةموسوملا مايألا هذه ةينيتور نإف ءكلذ ىلع ةوالعو

 ةصصخملا ةصحلا نإ ثيح ءالوأ ةيلئاعو ةيلام ةيعبت .بابشلا ىدل ةديازتم ةيعبت اهنع

 كلذ عم نمازتلابو ءنكسلاو ءاذغلا باسح ىلع ديازتت ةردخملا داوملل ةينازيملا نم

 نادقف) ةيدسجلا راثآلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب .ةيلالقتسالاو ررحتلا ةيلمع ئطبت

 اهنكلو «ةيسفن ةيعبت بّبسي تاقلاف .(كلذ ىلإ امو ءىسنجلا زجعلاو «قرألاو «ةيهشلا

 .هكالهتسا لوحًاساسأ ةمظنملا تايعامتجالا ربع :صوصخلا هجو ىلع ةيعامتجا ًاضيأ
 ةياهن يف زّرعي ءيعامتجالا بارتغالاو شيمهتلا ةمواقمل ةمزاللا «ةسّرامملا هذه ميمعتو

 .نامدإلا اميس الو «ةالابملا مدع نم ةلاح يف مهئاقبإب بابشلا رارقتسا مدع فاطملا

 ' امك .ًادرفنم تاقلا لوانت ىلإ ةباشلا لايجألا نم ءزج داقني .هسفن تقولا يفو
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 تارتف لالخ تاقلا كالهتسا ةيدرف .صوصخلا هجو ىلع بالطلا نيب ءهظحالي

 ىقيقح دوقو هنإ .هبنملا راقعلا اذه صاصتما ىلع ةينبم تاعجارملاف .ناحتمالا

 ىف تاقلا دجوي ىلاتلابو «ةلصاوتم ةدع تاعاسل زيكرتلاو ةظقيلا ىلع ظافحلل
 لمعلا نم نولطاعلا بابشلا .بالطلا نم ديدع ىلإ ةبسنلاب ؛يعماجلا طاشنلا بلق
 رييغتب نوموقي «ةريبكلا ندملا ىف ديازتملا لافغإلا ًانايحأ نو هجاوي نيذلاو ابلاغ
 نكلو .ةيعامجو ةيهيفرت لقأ «ًاديدج ىنعم تاقلل مهكالهتسا ذخأيو تاسرامملا
 بعلل نويكيرمألا بهذي امك «ةرثكب ديازتي ام وهو «دارفنا ىلع تاقلا مهغضمب
 هراثآ لقت طيسب ردخم ىلإ هليوحتب ءردخملا اذه نابشلا طبضي الأ ًايدارفإ غنيلوبلا
 ؟بورهلا نم تاعاس عضبل ًايعس ةيعامتجالا ةئشنتلا ثيح نم

 ةيئاضفلا تاونقلاو نويزفلتلا ربع لوصولا قاطن عيسوت نإف ءىرخأ ةهج نمو
 ىلع ةيعامتجالا تاكبسشلا مادختسا ديازتو «ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأ راشتناو

 لكشب تاقلل يعامتجالاو يسايسلا داصتقالا عاضوأ بلق دق اذه لك «تنرتنإلا

 ءامتنالاب روعش ليكشتو رشابملا لدابتلا ىلع دعاست تاقلا ةسلج تناك امنيبو .قيمع

 تايجولونكتلا داريتساف ءيعامجلا نماضتلا نم لاكشأ ريوطت ىلع عجشي دحاولا

 هلقأ ىنعملا اذه نمضو .ةشاشلا ربع تاذلا ىلع ءاوطنالا ىلع ًاقبسم دعاسي ةديدجلا
 «ةديدجلا لايجألا ربع اميس ال «قلقملا لاخدإلا نم نوكشي نيكلهتسملا ضعب نإف

 لّكشي ام يف «ةيكذلا فتاوهلا وأ ؛:ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأو زافلتلا ةزهجأل

 نم طمنلا اذه رّوطتو .يلحملا يعامتجالا شياعتلل ةسيئرلا تاسسؤملا نم ةدحاو
 ىف ةيساسألا اهماهم دقفت تاقلا ةسلج لعجيس امبرل ينانألاو يدرفلا كالهتسالا

 ١ .ةيعامتجالا تاكبشلا ربع لصاوتلاو ةيعامتجالا ةئشنتلا

 ةيعامتجالا ةشياعملا غيص فاعضإ دهشن ءرمألا اذه صخفتب ءكلذ عمو

 نواعتلا تاكبشل «مانتوي هددح ام قفو) يعامتجالا لاملا سأر فازنتسا وأ ةيديلقتلا

 تاناكمإب ةقّلعتملا «ةيعامتجالا ةشياعملا غيصو عاونأ لّوحت نم لقأ «(دارفألا نيب

 لدبتست مل ىتحو تالعافتلا غلت مل اهنأل ءيش لك لبقو ًالوأ .ةيجولونكتلا لئاسولا
 ءاهادص قودنص لّكشت تاقلا ةسلج لازت ال يتلا ةيرعشلا وأ «ةيقيسوملا «ديلاقتلا»
 لتحت يتلاو «ةديدجلا مالعإلا طئاسوو تايجولونكتلا هذه نأل ءايناثو .ريبك دح ىلإ

 كوبسيفو رتيوت ربع ةبيرغلا تالعافتلا ريوطت حيتت «هتيزكرم دادزت لّيقَملا يف اناكم
 ةيدرف ىلإ رظنلا ًاضيأ يغبنيو .تانودملاو تايدتنملاو ىرخألا ةشدردلا لئاسو وأ
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 نم ًاديعب «يتلا «تنرتنإلا» ىلع تالدابملا هذه رّوطت ةيواز نم ةحضاولا كالهتسالا
 .عمتجملا ىلإ ءامتنالاب ساسحإلا فّمْحت ءسكعلا ىلع «هئاغلإ

 يف وه «عمتجم قلخ» قرط يف لوحتلا اذهل ًاحوضو رثكألا ةلئمألا دحأو
 بابشلا ضرألا ىلع اهداق يتلاو .2011 ماع لئاوأ يف تأدب يتلا ةيروثلا ةيلمعلا

 تاحاسلا يف ماصتعالاب صاخ لكشب تزيمتو «ةيبلاطلا تاعومجملاو ينميلا

 وأ «رييغتلا ةحاس ىف نيرهاظتملا تاركسعم ىلإ تاقلا كالهتسا ريدصتو ةماعلا

 لمعلا نم طمنلا اذهب ةيديلقتلا تاقلا ةسرامم نع ٌحاصفإلا حاتأ دقو .ةيرحلا ةحاس
 يف لياقملا ميسقتو قلغملا ءاضفلا روبعب ىلجت يذلاو ءايبسن ديدجلا يرهاظتلا

 ةشاعملا رطأ لصو لّهس هسفن تقولا يفو .نيمصتعملا ددع ىلع ظافحلا ؛عراشلا
 تاقلا كالهتسا تاسّرامم رّوظت دوعي «يلاتلابو .اهميظنت ةداعإو ةيلاضنلا ةيعامتجالا
 ةيعامتجالا ةشياعملا لاكشأف .ينميلا عمتجملا يف تالوحتلا ىلإ عسوأ لكشب

 .تارييغتلا هذه قفاري تاقلاو هروطتت ةيعامتجالا ةئشنتلا لئاسوو

 2011 81 5خل011 هناك ةفرعملا نم ديزل

 ةطعأأم 0فقخط]100, تننأ 3معاعاون ند عع. 136 وأذن ةءدأ طعم»دمورب نإ

 4ءتطماعست» اج ةطاموعب 4لعوطنم, ةمطتتلعع آلمتح ءوتاجت طءعمج, تةصحطقل عر
1998 

 ظادمفنمع 21851181هلالاخات, « آ.ع نوغ ءأ 18 “مدمعماتدولمص"* لع !”ةءمرحمتع

 رعد صتاع جر 2 كتانع لان 7707702 جبكتلأ»نه أ لع |و 316 لزا عت مبدع 701. 55,

 56-2055, 1990, م. 266-24.

 معهعع 6811511, طمأزإنعد هز 0هأ. 11: ]!خمأ]ء هزل ه 2711ج ذا لانا ةع 711
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 نورشعو ثلاث

 ابورؤأ ىف تالطعلا

 فولأملا فلوغلا يبعال ماع ءيرسأ ملاع

 دنارغوب ريلك

 نع ثحبلل سيل ءانتايح قرطب لمث انأو لّوجتأ ,سكاعملا هاجتالا يف

 لب ,(نطوملا يف يفكي اددع مهنم تكرت دقف) ةيلقص يف نيينوكساغلا

 ام اذهو ؛مهتنياعو ءالؤه ترشاع دقل :سرُفلاو نيينانويلا نع ثحبأ

 .هيف يتقو يضقأو هيلع لمعأ
 .9 لصفلا .ثلاثلا باتكلا ,تالاقم «نيتنوم يد ليشيم

 يف ايلعلا ةطسوتملا تاقبطلا وأ ةيرثلا تالئاعلا ءانبأ بابشلا مظعم ىلإ ةبسنلاب

 رفسلا تابغرل ةيفيصلا ةهجولا تسيل ابوروأ «لانيبإ ةروصل ًافالخ ؛جيلخلا لود
 تالحملا يف قوستلاب تايتفلا نونج تاهيشيلك نم اديعبو .اهلك هتاهجوتل الو ءاهلك

 تاجتنمو «تانبلا»و «لوحكلا كالهتسا يف طارفإلا وأ «ةيملاع ةيراجت تامالع لمحت

 هيفرتلا لاعفأ ًادج ّلمم لكشب رّركت «نايحألا نم ريثك يف تالطعلاف ؛نابشلل فرتلا

 .ةنسلا نم ىقبت امل جيلخلا لود يف ةدوجوملا تايكولسلاو

 ءيش لك لبق يرسأ نأش جراخلا يف تالطعلا ءبابشلا ءالؤه ىلإ ةبسنلاب

 - تاوخألاو ةوخألاو نيوبألا ةقفرب اهنوضقي مهف :(ام ًاعون ريغتم غيص بيكرتب)
 ٍمامعألاو «ةلوؤخلاو ةمومعلا ءانبأو دادجألا عم كلذكو - ال مأ نيجوزتم اوناكأ ءاوس

 ًاءزج ريغصلا عورشملا مضي تالاحلا نم ريثك يفو ؛«تالاخلاو لاوخألاو ؛تامعلاو

 يف رفسلا نأ ىلإ ةفاضإ . (يرصم قى قئاسوأ ةينيبيليف ةضرمم) تيبلا يفظوم كالم نم

 .فيصلا لصف لالخ فايضملا ريغ دالبلا خانم نم بورهلل ًايرورض ربتعُي ةلطعلا
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 .ءاقشألا نوعبتي نيذلا نابشلل تارايخلا نم ليلقلا ناكرتي اهلكشو ةماقإلا ةهجو نإ

 (هيلاع مث توريب) نانبل يف اهتالطع يضقت ةت ىربكلا جيلخلا تالئاع تناك ءًايخيراتو

 «نييبرغلا مهئافلح وأ مهتامُح دنع كلذكو ءفيصلا ةبوذعو يوغللاو يفاقثلا اهبرقل

 نكلو «ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلا ببسب كلذو «ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب
 ىدل لازت ال «لاثملا ليبس ىلع «ندنل يفف .كانه اهليكشت مت دق ةبخنلا نأل ًاضيأ

 ةقيدح فارطأ ىلع «نيل كراب» دادتما ىلع لوزنلا ةداع ءارمألاو كولملا لئاوع
 «ريفيام» قدانف ةلسلس يف ءايحألا هذه يف نييزاوجربلا رابك ميقي ثيح ؛(كراب دياه»

 قدانف يف نوميقي - ريخأتلا ضعتب عم - مهب نوقحلي نيذلا راغصلا امنيب «ةرخافلا

 ««برعلا عراش» ب بقلملا ««ريوجدا» قيرط ىلع وأ ««دروفسكأ» عراش جراخ

 .ًاديج ةيزيلجنإلا ةغللا نونقتي الو «ةطسوتملا ةقبطلا نم نيذلا كئلوأل

 زايتماب ةرخاف نكامأ «ةيرصح تسيل يهو «ةلضفملا ةيبوروألا تاهجولا
 خينويمو ندنلو سيراب :ةياغلل ةدودحم مويلا يهو ءاهيداترم ةايح ىوتسم سكعتو

 «ورتنوم١و «فسينج» - بسلألا لابج يف تاعجتنملا ضعب نسع ًالضف ءانييفو

 رحبلا ىلع تامامحلا تاطحم ضعيبو -(غروبزلاس ةقطنم يف) «يس- مأ -ليزاو

 ىلإ ًامئاد باهذلا «بابشلا ىلإ ةبسنلاب نكلو .«ناك» وأ «ايبراماك طسوتملا ضيبألا
 حبصي نأ نكميرمأ (اهملاعم ةطاسبب وأ) ًايناث ًالزنم ةرسألا كلتمت ثيح هسفن ناكملا

 وهو ءزاجلا ىقيسومل يفيصلا اهناجرهمو ًادج ةقينألا «ورتنوم»و ؛ام دح ىلإ ًالمم
 ضعب ىلإ ةبسنلاب باقعلا ةهجولا ىلإ لّوحتت «ريبك دح ىلإ لوهجم ىرخأ ةهج نم
 !ايلعلا تاقبطلا بابش

 نم يه مهتماقإ ميظنت يف ةندرفلاو ةيرحلا نم ديزملا بابشلل مّدقت يتلا تالحرلا

 ةلاصأ رثكأ تاهجو رايتخاب حمست يتلاو ءلسعلا رهش تالحر امإ يهف :فلتخم عون

 ةلحرلا .ءاقدصألاو ءاقشألا نم طيلخ ًابلاغ يهو «بابش عم ةلطع وأ ءايلاطيإ لثم
 عدخت امّلق ءبرغملاو ةيويسآلا نادلبلا يف نوكت امدنع ًاصوصخو «بابشلا عم

 نم ًادعبو ةبارغ رثكأ ةخسن ىوس تسيل يهف كلذ عمو . ةرايزلا بابسأب قّلعتي ام يف

 «يحابولا هيفرتلا ءارو ًايعس «نويجيلخلا بابشلا بهذي ثيح عوبسألا ةياهن ةلطع
 ءارحصلا يف ةعورزملا تانطوتسملا يف «ةسنؤم ةبحص» عم وأ يبد وأ ةمانملا ىلإ

 كئلوأل مامتهالل ًاريثم ىدص اهمسا ثدحُي يتلاو) رحبلا ئطاش تاهيلاشو ؛(ميخم)
 جيلخلا يف ةعتملا نكامأ ىلإ لوصولا نأل .(فينج ةريحب لالت ىلع نودّدرتي نيذلا
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 تالطعلا ءاضق لاجرلل ًاحومسم ناك نئلو .ىرخأ نكامأ يف وه امم لهسأ سيل
 مل يتاوللا) اهسفن ةيرمعلا ةثفلا نم تايتف نيب ًاليلق اّلِإ حاتم ريغ هنأ الإ ءجراخلا يف

 .فولأم رمأ «تايتفلا تارهس» نإف سكعلا ىلعو « (دعب نجّوزتي

 :ةرماغم وأ فاشتكا وأ عاطقنا ةظحل ةيلئاعلا تالطعلا نوكت ام ًاردان .عقاولا يف

 ةيضايرلا تالحرلاو ءعيضاوم لوح ةروحمتملا تالوجلاو .ةيحايسلا تالوجلا غيص

 تاسرامم راركتل سّركت ام رثكأ لطعلا سركتو .ةمودعم نوكت داكت ةيفاقثلا وأ

 يتلا كلت يه ةرايزلل ةيبعش رثكألا نكامألاو .جيلخلا ةقطنم يف ةدوجوملا هيفرتلا

 لهأ اهدصقي ال يتلاو «ةبيرغ ةفاقث ىرحألاب ءًاقبسم ةعورشم ةفاقث ضرتفتال

 يمالسإلا نفلاب متهت نآلا تحبصأ بخنلا ضعب نأل .دعب اهودصقي مل وأ) جيلخلا

 فحتم ,دنال ينزيد ةصاخبو «تاهّزنتملا :(يرامعملاو يخيراتلا ثارتلابو هريغو

 د ا ل

 0 مأ -ليز «غروبزلاس برق نوربليه) جلثلا وأ ءاملا باعلأ ًاضيأو «ندنل

 نيب سّرامت ءًادج ةقورطم هيفرت ةليسو ءيساسأ لكشب روقصلا ديص .ديصلا لّكشيو
 يارس يلدا ةيناركوألا لوهسلا يف ءاهسفن ةلئاعلا نم رامعألا يفلتخم لاجر
 .ىرابحلا ةدراطمل ةيرئازجلاو ةيروسلا ىراحصلا يف ًاضيأو

 غناتسوم دروف ةرايسب سيراب ىلإ لوصولا

 ًادج ريبكلا فغشلا عم ًامامت خسنتسُت نيكلهتسملا ىدل ءاخرتسالا تايكولس

 نييبوروألا ىلإ ةبسنلاب ءآلذتبم لبال ًاطرفم اهروضح ماود ادب اذإ :رجاتّملا ىلإ
 ةفيظولا بابشلل رفوي هنإف ءاطسب ةمعن يثيدحك «جيلخلا برع» ىلإ نورظني نيذلا
 عكستلل ناكم :يلصألا مهدلب يف قوستلا زكارم اهيّدؤت يتلا اهسفن ةيعامتجالا

 نمضي يذلا ءءارشلاو .تاذلا تابثإل ناكم كلذكو ةيعامتجالا ةشياعملل ناكمو

 ايازملا ءاعّدا حيتي «نييبوروألا ىلإ ةبسنلاب جازنوربلا لعفي نأ نكمي امك ةديج ةلطع

 اذكهو .ًاروكذ وأ ًاثانإ ههسفن سنجلا نم دارفألا نيب ًامود ةمئاقلا ةقانألا ةسفانم نمض
 سيراب يف «تييافالا ضرع تالاصو ندنل يف «زدوراه» وأ «زجديرفليس» ودغت

 ةفولأمو ةقلغم خم ةريغص ملاوع «خينويم يف (رغنيلويربوأ» وأ فينج يف «سبولغ»و

 تارظنلا نولدابتيو سانلا عمتجي «ةلئاهلا ءاوضألا تحتو .نييجيلخلا راوزلا ءالؤهل

 اضعب مهضعب نوشاحتي مهنكلو «ةفلتخملا جيلخلا لود تايسنج نولثميو تايحتلاو
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 .ةرخافلا تالحملا هذه يف ةيرايعملا هتموظنمو هلمكأب جيلخلا ًاذإ دجن .نوئبتخيو
 تامالع يه ام رادقمب (زاد نغاهو ءسكابراتسا) ةيملاعلا ةيراجتلا تامالعلاو
 نزاخم حتف ىلع عجشت ًاضيأ اهنإف ,دحاولا ءامتنالا روعش نّوكت لهست ةفورعم
 عراش يف امك «هيزيليزناشلا» عراش يف رضاحلا «دوعلا» رطع لثم ةيجذومن ةيجيلخ

 ضرعتسُت نأ نكمي ىتلا «ةيضايرلا ىبهذلا بابشلا اذه تارايس ةدايقو .(دروفسكوأ»

 وأ «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا وأ ءرطق يف ةلّججسم تارايسب ابوروأ عراوش ىقزأ يف
 قايس نمض «هيفرتلاو ةايحلا يف مهبولسأ داريتسال قطنملا اذه جوأ لكشت .تيوكلا

 .بيرغ

 بابشلا رّرحتف «نيفاطصملا ءالؤهب ةقصتلملا شيطلا ةروص نم ضيقنلا ىلعو

 يقبط ساكترا هرّسفي ام وهو «تالطعلا تاهجو ةيلاثتما نإ :ًايبسن دودحم جراخلا يف

 لايجألا عوضخ ةرهاظ ززعي «ةئيعم نكامأ يف كلذ دوجو زكرتو ءبخنلل ةاكاحمو
 فاطملا يهتني ؛عقاولا يف «تقولا مظعم يف .ةمئاق ةيعامتجا ربياعمل ةديدجلا
 «طبضلاب اهسفن نكامألا يف مهسفنأ اودجيل ةيرثلا تالتاعلا ءانبأ نييجيلخلا بابشلاب

 ثيحو رفسلا لبق اهب ةيصوتلا متت يتلاو .حوضولا ةديدش ةريغص هيفرت ملاوع يف

 نم بورهلاو رفسلا ةركفو .اهسفن كولسلا ةمظنأ فاطملا ةياهن يف حطسلا ىلع وفطت
 مهضعب دلبلا ءانبأ لك فرعي ثيح «جيلخلا لود اهب فصتت يتلا ةيعامتجالا ةباقرلا

 تائف ىلإ ةبسنلاب اهتحص تتبثأ ول ىتح ةيبسن ةركف يه «ديعب وأ بيرق نم ًاضعب
 .تارايلملا باحصأ ءارمألا وأ نيجوزتملا لاجرلاك ىرخأ

 ودبي كلذ عمف «مهبراقأ دنع عيطقلا ةزيرغ نم نوكُشي بابشلا نضعب ناك اذإو
 ربكتملاو «ةرات نيكتسملا يبوروألا قايسلا يف ًانئمطم دحاولا ءامتنالاب مهروعش

 تاللطعلا .يتايِوُّش قطنم يف جردنت ةزيرغلا هذه نإ ؛جيلخلا «ييلوصو» هجو يف ةرات

 نوهجاوي نيذلا باب شلاو .رخآلاب ةقّلعتم ةيوق تارّثوت سّرامت ةرتف «عقاولا يف ءيه
 مهئابآ تايكولس نورركي ءايوغل لضفألا مهنأ نم مغرلا ىلع «ةظفاحمو ةينغ تائيب
 نييقدنف اوناكأ ءاوس «نييلحم صاخشأ عم ةقث اونبو ةيصخش تاقالع اوسّسأ نيذلا
 نع نلعي امدنع ةصاخبو «رفسلاب ةقّلعتملا ةئيسلا تآجافملا ىلع لياحتلل ءًناريج مأ
 تاهجوتلاب نوذخأي «نيدرفنم نورداغي امدنع ىتح .دالوألا كلذكو .ةيجيلخ ةيسنج

 مأ - ليز» ةفاحص ألم 2012 ناريزح يف «لاثملا ليبس ىلعف :مهؤابآ اهراتخي يتلا
 لوصولا مهل ًافده اوعضو دق اوناك نيذلا نيرشعلاو ةسمخلا نييتيوكلا ربخ «يس -
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 ءاسمنلا يف فقوت عم ««غنات سوم دروف» زارط نم مهتارايس نتم ىلع «سيراب» ىلإ

 نأ نيح يف .مهبابش ذنم مهتالطع هيف نوضقي اوناك يذلا كاذ فايطصالا ناكم يف

 .ربكأ رخفب هتيوُهو هميقب ىهابتي وهف .ًاميلعتو ًاروهظ رثكأو ءًأرفس رثكأ ديدجلا ليجلا
 يفو .«سبولغ» دعاصم نم ةأبخم ةيواز ىف ىّلصت ىتلا ةباشلا ةيتيوكلا ةاتفلا كلتك
 ًايعامتجا ةظفاحملا ةعزنلا نم عون كانه ةيبوروألا ةيزاوجربلل ةيعرشلا ةفاقثلا هجو
 نيرفاسملا ىدل عساو قاطن ىلع كرتشم يقبط لعف در ىقلي كلذ نأ ريغ «ميقلا يفو

 .موجن ةسمخلا ىوتسم نم وه ام الإ .مهسفنأل نولبقي الو «نوديري ال نيذلا بابشلا

 م0101 1:31 ةفك/01 55 ةفرعملا نم ديزمل

 مسغاتع آرت .عالخلتلل, « طعماتوسعد لس ةطمممامع مهلا مقع اعد زعانصسعو

 مدمايلتءدمعد. 5هوطتاافغ عع هممهبستنتوع ة هنرنمل دس, ذم 8اتءعا

 مععفتناا ءا ظهمعاع 1188001121 (لتس), طلوع ها ماوععم كتب مدهبعأبف

 0 11غ 01ج هجدفع "هرجع دمعلولوم ءأ دءمواتملءعد 0ع | 'ةءارعبروع !ةتاطقلمب
 معو, 2010, م. 187213-.

 .0ومارباء 1118211, « 1ع زنذ10 ءقعف : ةطدل عمم ةطرمد0 »ذم قل لكس علمتك

 طظضمع. 5ونلت ةيقطتم 1طممدعا لع عرتعو ه2 زاك م. 135146- بعدا
 همدءاطتسعم, الثا ومهم (0عماعت آلة عطنص عام, 2012,

 ةممع- 0ةنطعممع 178/خك 1181, « آه ماقعع كلي ؟هزندعع لمسك 15 ؟ممصقأتمو

 لعد ةاتاعو »د, 4كعاعد لع ]و :ءعلع أع نب دعلعدعمم 50ءامأهك, هك 170, 7

.58-65 .5 

 ادعو هزطسعو زمحصتق ا ءانلفعك كفمك 1غ 0011 عدممعك لقصف غو منعو لع
 آمملععو : <ووب زب هدب طع.ءمسلاب هع ط قب 1آ86]600(:_17>.

 هيك ىمسع لعد ؟/مةعوصعأ عد عما قعم5 موع 12 (ةتاغتستمم هدام ءاجتعممع 0172:

 < وبات 0ادكن ادع, عملت اب ها عال 7 7025117 ال ظطج ع>
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 نورشعو عبار

 «داولا باب 5057 ةيعمج ىف

 كاهتنالاو لماكتلا نيب كورلاو بارلا 59
 7 يعم

 ةمصاعلا رئازجلا يف

 ةرامعاب ىليل

 دمتستو ةمصاعلا رئازجلا يف يبعش ّيح يف عقت ةيعمج ««داولا باسب) 5

 نيرشت ثداوحب كلذكو «ةريثكلا ةيراجتلا هلاحمب ّيحلا اذه رهتشيو .هنم اهمسا

 تاينيعست يف صاخ لكشب تطشن يتلا نييمالسإلا ةمصببو 21988 (ربوتكأ) لوألا

 .2001 ماع يف رامدو ىلتق تئدحأ يتلا تاناضيفلا راثآب كلذكو ءنيرشعلا نرقلا

 ةيالو يف ناكسلاب ةفاثك رثكألا يهو «ةلاطبلاو فنعلاو رقفلا ًاضيأ ةيدلبلا هذهب نرتقيو
 «(2008 ماع يف عبرم رتم وليك لك يف ةمسن 55 000 نم رثكأ) ةمصاعلا رئازجلا

 نيلحم نيب ةيعمجلا عقتو .مادقألا ىلع ًاريس ةعاس عبر ةفاسم ةنيدملا طسو نم دعبتو

 رظنلا بذجت اهتهجاو نيزت يتلا ةيهازلا ناولألا :ةماع ةقيدح لباقم ةسبلألا عيبل

 بابش روص ناردجلا ىلع محازتتو «جراخلا يف امك لخادلا يف ةنولم يهو .ًاروف

 ناسنإلا قوقح نالعإو «نيدموب يراوه قباسلا سيئرلا روصو ارافيغ يشت روصو
 يلفسلا قباطلا يفو .ةيعمجلا نع فحصلا يف تالاقم ًاضيأو 1789 ماعل نطاوملاو

 يدان تادعمو ةملظم ةفرغ هيفف يولعلا امأ «ًالماك ًازيهجت ةزهجم ةفورب ةلاص دجوت

 نابش اهمدختسي رتويبمك ةزهجأو بتكو ةيقيسوم تاللآ كانه ناكم لك يفو .امنيسلا
 ةبعص وأ ةحاتم ريغ ةيفاقثلاو ةينفلا تاسرامملا لازت ال نيذلاو رامعألا عيمج نم

 .ةيرئازجلا ةمصاعلا يف مهيلإ ةبسنلاب
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 يلودلا ليومتلا ىلإ ةيومالسإلا ةمواقم نم

 يف ةيلهألا برحلا قايس يف ّيحلا ناكس ضعب خيراتب ةيعمجلا هذه لصأ طبتري
 فوخلاب عوبطملا يمويلا شاعملا عقاولا ىلع لعف درك .نيرشعلا نرقلا تاينيعست

 برمك كاذنآ لمعي ناك يذلا - (1961 ديلاوم) نينغم رصان رعش «توملاو فنعلاو

 ةغللا ةسّردم - ةليمج هتجوزو - ماعلا ةيقب طاّرخو لطعلا مايأ لالخ دونجلا ءانبأل

 ةرورضب «يحلا يف ناريجلاو ءاقدصألا ضعب امهعمو - داولا باب ةيوناث يف ةيسنرفلا

 يتلاو «ةيصخشلا مهتاراسم نأ حضاولا نمو .«يمويلا مهتوق» نيمأتل «ام ءيش لعف»

 اًّمع ةلصفنم ريغ «يعامتجالا ملاعلا عم ةسّيسملا مهتلصو مهل براقأ نادقفب فصتت

 ««ةيروهمجلا نع ًاعافدو «ةيلوصأ نيناوق ضرف دض» مهتئبعت ةثامب هنأ ىلع هنوفصي

 .ةيركسعلا ةطلسلا نع نيعفادمك ًانايحأ داقنلا ضعب رظن يف روهظلا رطخ نم مغرلاب

 ىلع) نيفقثمو نينانف نم يساسأ لكشب ةفّلؤم يعامتجا شياعت تاكبشب ًاطابتراو
 «(يرئازجلا يعويشلا بزحلا ثيرو «ميدقلا ةيكارتشالا ةعيلطلا بزح نم ًابلاغ ةبرقم
 وأ «ناتخلاو فافزلا تاللافتحا ميظنتب رارمتسالاب ةيمسر ريغ «ةمواقم» ىلإ نوفدهي

 «سيمقلا»و «ءابسسنلل باجحلا) ةديدجلا ظفاحملا سابللا ريياعمل لاثتمالا ضفرب

 .(كلذ ىلإ امو ؛لاجرلل

 ًاسوملم ًالكش «ريبك دح ىلإ ةيلقأ هيف مه قايس يف ؛«يناملعلا» مهطاشن ذخأيو

 505١ ةيعمج ةيادبلا يف اهيلع اوقلطأ 21997 ماع يف ةيعمج ءاشنإ عم ًاينوناقو رثكأ

 مهيف ىرت يتلا تاطلسلا نم ةيلام تاناعإ ىلع نولصحي يلاتلابو .«ةفاقثلل داولا باب

 .داولا باب يف اديج دطوم دوجوب عتمتت يتلا «ةيومالسإلا تارايتلا ةهجاومل ةليسو
 سابتلإلاو ديقعتلا ىلع لدي هنإف ةلودلا لبق نم معدلا اذه لجأ رصق نم مغرلا ىلعو

 طارخنالا «داولا باب 5058» لثم ةيعمج تعاطتسا ىتلا ةبقحلا كلتل ىوقلا نازيم ىف

 لالخ نم بناجأ نيحتام ةدع اتسم: لضتقي ةيعمجلا لمعت :نيخلا كلذ ذو .انهبف
 «ساتيراك» ةمظنم ءاضعأ عم مهعامتجا ناكو .ةيلود تاكارش وأ نواعت جمارب

 ذإ ىدبي ام ىلع ًامساح 2001 ماع يف ّيحلا تاناضيف تقو يف ةيكيلوثاكلا ةثاغإلاو

 .ةيعمجلل ديدج ٌرقم ليومتب لفكتلا اهنم جتن ةكارش هنع رمثأ

 دعب امو ةيلهألا برحلا دعب ام قايس يف ًامامت حضني ةيعمجلا راسم حارو
 نيب تآشنمو ةصاخ تآشنم ريوطت ىلع عّجبسشي يذلاو 22001 (ربمتبس) لوليأ 1
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 نأ امك .ةيسايسلا ةيومالسإلا ءاوتحال كلذو ««يندملا عمتجملا» زيزعتل لودلا
 ةصصخملا ةيلودلا تادعاسملاب ةلومملا تايعمجلا هذهل زمر «داولا باب 505»
 رئازجلا يف فارطألا ددعتملا يرواشتلا جمانربلا يف ًاوضع اهفصوبو .ةقطنملا نادلبل
 ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو نم معدبو «2007 ماع يف أدب يذلا (روسج وأ 5024)

 ةنمسؤمو «يلودلا نماضتلل ةيسنرفلا ةنجللاو «ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولاو «ةيسنرفلا
 ضرعو امنيس يدان ءاشنإل ليومت ىلع «لاثملا ليبس ىلع «ةيعمجلا تلصح ءاسنرف
 رصان «تاونس عضب نوضغ يفو .اسنرفو رئازجلا يف نابش جارخإ نم ةريصق مالفأ
 «رصان ةقيقشو قودنصلا ةنيمأ «ةحيتف كلذكو ءسيئرلا ةبئانو سيئرلا .ةليمجو
 ولخي نأ نود نم «ةيلودلا نواعتلاو ةيمنتلا تادعاسم تاكبسش يف ًامامت اوطرخنا
 .«برغلا عم مهئطاوت» لوح كوكشلا ةيذغت نم كلذ

 نيلعافلا نم تادعاسم ىقلتت تايعمجلًالاثم «داولا باب 505» ةيعمج لكشتو
 دعب هضّوعت يذلا غارفلل ًارظن ءنآ يف يرئازجلا يطلستلا ماظنلا اهلغتسيو نييلودلا
 لثم ةردنو .«ةيومالسإلا» تايعمجلا ناكم همدقت يذلا ليدبلاو ةلودلا رود راسحنا

 «بابشلل ةهجوملا ةيهيفرتلا ةطشنألاو ةفاقثلا لاجم ىف ةّصاخبو تايعمجلا هذه

 ةيفاقث ةيعمج 335 ةفاقثلا ةرازو ىدل نأ نم مغرلا ىلعو .ًادّرفتم ًاعباط اهيلع يفضي
 «تايعمج عم ةكارش 170 ةضايرلاو بابشلا ةرازو ىدلو رئازجلا ةيالو يف ةلجسم
 نكامألا مش ىلع ناّكسلا دّكؤي ءاهب ةرشابم ةقّلعتملا بابشلا زكارم ىلإ ةفاضإلاب
 لمعتو «ىرُت امَّلَق تائيهلا هذه مظعمو . ةماعلا نا اجلا ناكل ةيقحملا
 .ةنسلا يف ةطشنألا نم ليلق ددع ىلع رصتقت ام ًابلاغو عطقتم لكشب

 ةهّجوملا - ءاوسلا ىلع تايعمجلا وأ تاسسؤملا - تائيهلا هيف بيغت ّيح يف
 نئلو .ءانثتسا ؛داولا باب 508» ةيعمج لكن «ةيلعافلا ةليلق يه وأ بابشلا ىلإ
 باب جراخ مَظنُتو ةيعمجلل تايلاعف كانه نأ الإ يبعش يح يف اهدّطوت زاربإ ىرج
 ًانسرغصألل مَّدقُتو . ىرخألا تايدلبلاو يحاونلا نم ًاصاخشأ ٌرقملا لبقتسسيو هداولا

 كلذكو ؛(خلإ ءتحنلاو مسرلا) ةيودي تاطاشنو «يوناث معد سورد (ةنس 6- 18)

 عيطتسيو .(ةحابسلا) ةيهيفرتو «(ةيخيراتلا عقاوملاو فحاتملا ىلإ) ةيفاقث تالحر
 «ليثمتلاو «ويراتيسلا ةباتكو «يفارغوتوفلا ريوصتلا وأ مالفألا جارخإ مّلعت انس ربكألا

 ةيعمجلا يف ربكأ طاشنب طارخنالا نابشلا ءالؤه ضعب ررقيو .تايحرسملا جارخإو
 .ةطشنألا ميظنت يف ةكراشملا لالخ نم
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 داولا باب نم اوناكأ ءاوس هأفنآ نيروكذملا ءالؤهل ةمهاسملا هذه تصصخ
 نم نيلطاعلاو .بالطلاو «نييفاحصلا وأ لامعلا تانبو ءانبأل ءرخآ ناكم يأ مأ

 ءاقدصأ ةطاسوب ًابلاغ .هسفن ناكملا ىف بابشلا ءالؤه لزن دقو «نيطشانلا وأ لمعلا

 مهمظعم 2012 ويام /رايأ يف مهانيقتلا نسيذلا كئلوأو . ةيعمجلا يف ًالبق نيطرخنم
 نيرمتلاب مهغارف تاقوأ نوضقي «تاونس ًانايحأو ءرهشأ ةدع ذنم .نويقيسوم

 مامتإ يف انس رغصألا ةدعاسمو تالفحلا ميظنتو بارلا وأ كورلا يناغأ ليجستو
 باب 508 ةيعمج نورمغيو يفطاع طابترا عم طارخنالا اذه ىشامتيو .مهتابجاو

 نييقيسوملا ءالؤه باطخ ةسارد حيتت «ةيناديم ةبقارم عم مزالتلابو .مهحيدمب «داولا
 .ةيعمجلاب مهتقالعو مهتاسراممو مهراسمب ةطاحإلا بابشلا

 «ًابضغو ًافنع ًائلتم تنك»

 ةلحرمو مهتلوفط ًاعيمج اوشاع ؛ماسح «سايلإ «نيرسن «نانح «نسح ءايند «لالب

 يف «ءادوسلا ةيرشعلا» مضخ يف «هريغ وأ داولا باب «ةيبعشلا ءايحألا يف ةقهارملا

 .ةمورحملا ةيعامتجالا طاسوألا نم اوناكأ ءاوسو .يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا

 مست ةيمويلا مهتثيب نع مهتاروصت نإف ««ةطسسوتملا» ب ةامسملا تاقبطلا نم مأ

 دراوملاو ءبسانملا ءاضفلا دوجو مدع نأ ودبيو . ًاعم نآ يف ًايونعمو ًايدام ةواسقلاب

 تاقشملا ىلع مهثيداحأ يف ًاراركت دري ام رسفي ةيرسألا ةياعرلاو «هيفرتلاو «ةيلاملا

 مهداقتنا هيجوتل مهعفدي املظ اقحال اهوربتعا يتلا «تاقشملا» هذه .اهنوناعي يتلا

 .ةيعمجلا يفو ىقيسوملا يف مهطارخنا ءارو ًايرهوج ًاببس اهيف اوأر امك «ماظنلا» ىلإ

 لاز ام ةريبك ةلئاع نم .داولا باب يف دولوملاو «(ًاماع نوثالث) لالب ردحني
 «لماعك بألا بتار وه ديحو ردصم ىلع ةدمتعم ةرسألا شيعتو .ًايئزج اهعم شيعي

 تقو لك اننأ يف ببسلا وه اذه :لوقلاب كلذ حرشي .نيتفرغ نم نّوكم تيب يفو
 نولتحي ؛مدقلا ةرك بعلم ءاقدصأ عم ًاراهنو ًاليل ءاصفرقلا سلجي .«جراخلا يف
 ةيعرشلا ريغ ةريغصلا ةراجتلا يف نو سمغنيو «ةماعلا دعاقملاو «ملالسلاو تاعاقلا

 ببس نكلو ؛ةساردلا يف بعاصم هجاو .هتلوفط يفو .(بلاغلا ىلع رئاجسلا عيب)

 قيرفل ةئشانلا يدان هلوخدو مدقلا ةرك هرايتخا .ءيش لك لبق ءناك ةسردملا هكرت
 نرقلا تاينيعست يف هتقهارم تناكو .ةمصاعلا يف ةيبعش قرفلا رثكأ «ةيدولوملا

 ريثكلا» اهلالخ ىأر ذإ ,لاعفنالا ضعب عم لالب اهركذتسي يتلا ةرتفلا كلت «نيرشعلا
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 تاصاصرلا نم ريثكلاو «ةريثك ثثج ؛:ةفصرألا ىلع مدلا نم ريثكلاو ءلاوهألا نم

 «مذقلا ةركل هفارتحا عورشم عضو يف تببست يتلا ةيلهألا برحلا كلت .«...ةشئاطلا

 اذه دوعيو .«؟اذامل» :يسيئرلا هلؤاست جيجأت ةلصاوم يف تمهاسو هريصم يف ترثأ

 بقاري ًامكح فقي نأ ماقلا ةرك يدان ريدم هنم بلطي امدنع ًاضيأ حرطيو لاؤسلا

 كلذ باقعأ يف .بعللا ىلإ «مهم صخش» نبا هناكم لخديف ؛:ةجراخلا تاركلا

 اهرسفو هتيمولظم نع ربعو ةبيصع ةرتفب لالب ّرم بعللا جراخ هعضو لذملا داعبإلا

 :«رقفألا تنك» :هلوقب

 ثالث ةرداغملا تلواح .ًابضغو ًافنع ًائلتمم تنك .تاقامح تبكترا «كلذ دعب

 .يرمأ رّبدتأ نأ بجي ناكو انه تناك يتايح نأ تكردأ ىتح حجنأ مل نكلو «تارم

 ةقهارملاو ةلوفطلا ةلحرم يف ةشاعملا عئاقولا رّثؤت دح يأ ىلإ لالب لاثم رهظُي

 20طئاانواع «يطيح» هتايح لك ىقبي الأ .هيف نوشيعي يذلا عمتجملا يف بابشلا ءادأ ىلع

 نيسيئرلا نيعلطتلا نالكشي نارمأ لبقتسملا يف هلافطأل لضفأ ةيشيعم فورظ ريفوتو

 «هيلإ ةبسنلاب .ةيعمجلا يف هطارخناو بارلا عم ًايئزج امهيبلي هنأب لالب دقتعي نيذللا
 لالخ ريبعتلل أجرخم ةيادبلا يف تمّدق ىقيسوملا «سايلإو ماسح ىلإ ةبسنلاب امك
 وه كلذ لك» ناك اذإو .هنع سيفنتلاو «نييباهرإلاو ةطلسلا باهرإ» نع مهتلوفط

 يف دجو هنأل اذهف «(ًاماع نيرشعلاو ةتسلا نبا) ماسح ىلإ ةبسنلاب «يضاملا نم

 ىلإ عامتسالاب أدب ءرشع ةثلاثلا نس يفف .ةديدج ةحفص حتفو روطتلل ةليسو بارلا

 هتمومع ءانبأ هل اهلسري ناك يتلا تيساكلا ةطرشأ لالخ نم ةيسنرفلا بارلا قرف

 :7712/و 141 صوصن مهف مّلعت ريبكلا هيخأ عمو .اسنرف يف نورجاهملا

 .ريثكلاب يل يحوي ناك «ةيرحلا لجأ نم مالكلا .مهيدل درّمتلا بناج بحأ تنك
 بارلا يف تدجو دقل .مهصوصن يف يسفن تدجو ىتح يبعش يح يف شيعأ تنك

 .انه ينجعزت تناك يتلا ءايشألا ضعب نع مالكلاو ءيسفن نع ريبعتلل ةليسو

 ينْعُم صوصن تناك «:ةريقفلا ءايحألا نم ًاضيأ وهو «لالب ىلإ ةبسنلاب كلذك
 .«تاقشملا نم مغرلاب هرمأ ءرملا ربدت ةيناكمإ) ليلدك عامسألا ىلع عقت بارلا

 ءانغ ائيشف ائيش ملعت «ّيحلا يف ادج ةطيسب ةفرعم هب هتعمج يذلا .ماسح لالخ نمو
 :هتايح تبلقنا اجيردت .بارلا

 .41 ص ء«باتكلا اذه يف يناثلا صنلا 41.016 آ.6 28م6» باي ول كيول صن رظنأ
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 .ةديدج تاقادص تنّوكو .رخآ ةايح طمنو «ةباتكلاو «ةيسنرفلا تملعت .ينأده اذه

 تنك «يتيب ىلإ دوعأ تنك امدنع ءاسملا يفو .ةصاخلا يصوصن ةباتكب تأدبو

 .وفغأ نأ ىلإ بتكأ

 وه «دوجولل ةليسو ًاضيأ وهف ءلمألاو بضغلا نع ريبعتلا حيتي بارسلا ناك اذإ
 ناترام ناتسنوك - سينيد ايجولوبورتنألاو عامتجالا ملاع راشأ امكو .ةينهذ ةلاح

 هنإف ءاسنرف ىف بارلا ىقيسسوم ىلع لمع يذلا .«10ءمز5-0 035324 1/180»

 يف ىقيسوملا نومدختسي بابشلا نإ لوقي .«ةيوهلا نيوكت ةيلمع» يف كراشي
 مايقللو ؛نوئسملا هيلع نميهي عمتجم يف مهنكامأ ىلع لوصحلا لجأ نم ةضوافملا»

 تاعومجم لالخ نم مهسفنأ ىلإ نوفرعتيو ةديدج عاونأو بيلاسأ نوركتبي كلذب

 ىقيسوملاب فغشلا نإف كلذكو .«يجاجتحا لجس ىف ةيلاثملا ةيقيسوملا نيرخآلا

 .ديدج نوك يف جامدنالاو نميهملا ماظنلا يدحت هسفن تقولا يف حبتي

 نيدعبلا نيذه نيب رتوتلا كلذل لضفأ مهف ىلع ةيوبألا لعفلا دودر دعاست

 :ًاماع نيرشعلاو ةعبرألا نبا .سايلإ لوقي .يلماكتلاو يكاهتنالا

 نكلو .ةداهش ىلع لوصحلاب يه كتاذ تابثإل ةديحولا ةقيرطلا «يلهأ ىلإ ةبسنلاب
 فزعلا يف قحلا يل ناك ةرم تاذ ؛يوناثلا ميلعتلا ةداهش ىلع يلوصح دعب ىنح
 فزعأ يك دوقنلا عفدي ال هنإ يل ًالئاق ليللا يف ءوضلا ئفطيل يبأ ءاجف ؛يراتيغ ىلع
 !سردأ يكلب

 ناقشعي ناذللا ىربكلا هتخأو ربكألا هوخأ اهيلإ عمتسي يتلا ىقيسوملاب ًارثأتم
 ««اهفزعب قحلا يل نكي مل هنأ نم طبحم انأ» :هسفن نع سايلإ لوقي دج ىقيسوملا
 ينكلو ,فرحنأ نأ يادلاو دري مل .كانه نم يتأت ىقيسوملا عم يتصق» :لوقي امك

 ةلآو «راتيغلا» ىلع فزعلا مّلعتيو كورلاو زاججلا ىقيسوم بحي .«!تفرحنا
 نييقيسوملا تاويديف ليلحت قيرط نع صاخ لكشبو «عاقيإلا تالآو «سابرتنوكلا»
 مولع يف هتاسارد عم يزاوتلاب «هنأ امب ةيوست دجو دق هنأ ودبيو .تنرتنإلا ىلع

 «ةيقيسوم تالفحو تاليجستب تاعومجملل هتامدخ مّدقيو هتكبش جسني «رتويبمكلا
 .هتالآ ءارش ىلع هدعاسي كلذ نم هينجي يذلا لاملاو

 كانه يلاملا رارقتسالا مدعو هيدلاو ناجهتسا ىلإ ةفاضإف .تابوعص ةمث نكل
 :ماسح لمكي «تاطلسلاو ّيحلا طغض
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 «تقولا ةليط كجعزت يتلا تاطلسلا كانهو ءٌرمي تقولا ىرن «ّيحلا يف انه نحن
 «طغض كانه ؛تيبلا ىلإ دوعت .ًامئاد طغض كانه ...ةقامح باكترا نم فاخت تنأو
 ...تقو لك يف كشيتفتل نوتأي نيذلا ةطرشلا لاجر كانه «جرخت ...ةيلئاع تافالخ

 ...كيدل لام ال ...ةلمعلا ىلإ ةجاحب كنكل جورخلا لواحت «لعفت اذام فرعت ال
 .ءيش دجوي ال هنأل كتاذب ةقثلا نادقفب ًاددهم نوكت دق .اهسفن ةيمويلا ةريسلا ًامئاد

 ةياهن يف اوكّكفت «ةيمويلا تابوعصلا هذه ةهجاوم يف ؛مهنكلو .نيرشعلاو دحاولا

 .فاطملا

 نيديحو دعن مل

 دقف .ةيعمجلل ًاريبك ًانانتما ؛ةددعتم تابوعص اوهجاو نيذلا ءانورواحم مدقي

 لحارم زايتجا ىلع مهتدعاسسب ًابلاغ داولا باب 5087 ةيعمجل مهفاشتكا لتدت
 ًاقباس نيمضنم نيرخآ نابش ةدايقبف .ىصخشلا وأ ىنهملا ىوتسملا ىلع ةياغلل ةبعص

 ىلعو بيردتلا لجأ نم مهل ناكسم ةحاتإ ىلع ةردقلا اونّمثو اوشهد :ةيعمجلا ىلإ
 ًاريخأ اندجو» :ماسح لوقي .يعادبإلا مهلمع يف مهل تمّدق يتلا ةقفارملا ةدافتسالا
 «نسح لمكي .تاودألا نورفويو نورّدقي نيذلا لب .«اناقيسومو انّدف نوردقي ًاسانأ

 :ًاماع نيرشعلاو ةتسلا نبا

 ام لك راصتخاب ««تايلبمألا» «لوبطلا ««تاراتيغلا» ««سابلا»تالآ انيدل انه
 فيك ءاهيلع ظفاحن فيك انمّلعو تاودألل ةجاحب انك اننأ رصان كردأ .هجاتحن

 .هيلع نورداق نحن ام راهظإ عيطتسن .ديج لكشب اهمدختسن

 ليجست بابشلا نييقيسوملا ىلع بجي :طورشم تاودألا هذه مادختسا نأ الإ

 رصان رادأ .رهشأ ةثالث نم رثكأل اهنم ةدافتسالا اوعيطتسيل لقألا ىلع نيوانع ةسمخ

 ملاع يف هتاقالعو هتربخ نم مهدافأو «نيرشعلا نرقلا تاينينامث يف هّيح تاعومجم

 نولكشي نيذلا «بابشلا نونانفلا ناك «ةيعمجلا فاشتكا لبقو .يفارتحالا ىقيسوملا

 .نيفرتحم نييقيسوم ةدعاسمب مهميماصت طبض ًالثم نوعيطتسي ابلاغ تاعومجم

 ةطشنألا نع نيلوؤسملاو حراسملا كلذكو «ةيعاذإلا تاطحملاو «تاناوطسألا رشن

 هفراعم تاكبش لضفب طيسولا رود رصان نمؤيو .مهب فيرعتلل «نييفاحصلاو ةيفاقثلا
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 ةدعاسم حيتتو .ةيعمجلا ءاكرشو ةحناملا تاهجلا عم تالاصتالاو ةيصخشلا

 قرفل - بوعشلا ةيمنتل ةيلودلا ةنجللاو «ةيفقسألا رادلاك - ةصاخلا تامظنملا

 ووذ .ىقيسوملا ناجرهمك تابسانملا يف مهسفنأ ميدقت لاثملا ليبس ىلع بابشلا

 ةيبرعلا نيتغللاب ناينغت نيتللا ء«تسرفاو نيياك ورفأ كورلا يتقرف لثم ءربكألا ةربخلا

 اهنع ىكحيو ةيقيسوملا تالفحلا يف مظنتنم لكشب نايْنغت ناتقرف امه «ةيزيلجنإلاو
 .ةفاحصلا يف

 ىفف «ىنهم طيسو ةباثمب نوكت نأ «داولا باب 505» ةيعمج ناكمإ ىف ناك اذإ

 اذه يفو .ةيفطاعو ةيزمر رثكأ رخآ دعب كانه ةيعمجلا عم بابشلا ءالؤه ةقالع

 تاناوطسأ سرافك هلمع يف ةبئاخ ةبرجت دعبف .مامتهالل ةريثم ناسح ةلاح ,ددصلا

 هنأب هايإ ًافصاو .يفارتحالا ىقيسوملا ملاع نم ًاززقتم ودبي ناك ««يك وج كسيد»
 ًاريخأ هل ادب 2008 ماع يف ةيعمجلا ٌرقم ىلإ هلوصوبو .«نتن طسو «يزاوجرب طسو»

 ةفرعم وأ لاملا ىلإ ةجاحب انسل» :لوقلاب ريشيو ءًانكمم ًايقيسوم ًافارتحا كانه نأ
 .ةيعمجلل ينفلا ريدملا وه نآلا ناسحو .«انرومأ رّبدتل ةرادإلا سلاجم ءاسؤر

 تاداهش الب مهو ؛ماسحو لالب لثم ؛يلئاعلا هطيحم نم معد يأ ناسح ّقلتي مل

 مهل حاتأ ًايناث ًاسّقن ةيعمجلا تناك اذلو «ةتباث ةفيظو ىلع روثعلا يف ةبوعص نودجيو
 :اهلامهإ ىلإ مهب ىهتنا دق رمألا ناك نأ دعب ؛ىقيسوملا فانئتسا

 508 عمو ٠ .انعجشي دحأ نكي مل .ةيؤر انيدل نكي مل نكلو بارلا ينغن انك ًاقباس

 ًاقح رعشن انرض .ةباتكلاب انأدبو مالقألا انذخأ .هلعفن انك امل ىنعم داجيإ انعطتسا

 انك .داولا باب يف انه شيعلا ةيفيك عم ءًاجراخ ثدحي ام عم ةنراقملاب مّدقتن اننأب

 .رومألا ربدتن نحن نآلا .ًاليلق سفنتلل ناكملا اذهو .ةقاطلا هذه ىلإ ةجاحب

 ًاليدب ًايعامتجا ءاضف ةيعمجلا لكشت ؛يونعملاو يداملا معدلا ءارو ام يف

 :لالب لوقي) دحاولا ءامتنالا روعش نم قيض راطإ يف ةيدو تاقالع جسنُت ثيح
 تناك أيأ كدعاسيو كاريل يتأي ءتسقو يأ يف هب لاصتالا كنكمي ءرصان معلا»

 .عّجشيو نئمطي ةلثامم تابوعص نوهجاوي نيرخآ نييقيسوم ءاقل نإ .(«كلكاشم

 اجيردت بابسشلا اهجسني يتلا طباورلا ءارغ وه ىقيسوملل كرتشملا قوذتلاو
 تافوربلا) ةيقيسوملا براجتلا لالخ نم ةيعمجلا لخاد اهتمادإ ىلع نولمعيو

 ىتح نوبهذيو عيمجلا يتأي .ًاضيأ اهجراخو :«(تاليجستلاو ةيقيسوملا تالفحلاو
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 مهضعب نوفرعي نم مهنم ناك نإو .ةفوربلا جمانرب ىلع نيجردم نونوكي ال امدنع
 ءويديفلا ريوصت لمع تاشرو) ةمّدقملا ةفلتخملا ةطشنألاو وجلاف أقسم ًاضعب
 يفو .ةديدج تاقادص ةدالو ىلع دعاست (خلإ ءامنيسلا يدانو ةيفاقثلا تالحرلاو

 ىعسي هنكل «هناّبشل ةيّئفلا تاراسملا ىلع ديكأتلا ىلع رصان صرحي .ددصلا اذه

 ىضرلاب روعش مهيدل أشني نأو روطتلا ىلع مهتدعاسم ىلإ - عسوأ قاطن ىلع -
 .«ةيناث ةلئاع١ اودجو مهنأ مهمظعم دكؤيو .ًاضعب مهضعب اودناسي نأو «مهسفنأ نع

 ةنبا ةباشلا ةأرملا هذه لوقت ثيح ءزاجملا «ايند» ةلاح زواجتت ةيحانلا هذه نم

 فوسو انه انجوزتو انه انبطخو انه ىلع ىجوزب تيقتلا» :ًاماع نيرشعلاو ةعبرألا

 ىسسؤم نيب أشنت نأ نكمي ىتلا «ةيوبألا» ةقالعلا فِعاضت .«!ًاضيأ انه انلافطأ دلوي
 .نيريدملا عمجت يتلا ةيرسألا طباورلا ةوق نم ءىرخأب وأ ةقيرطب :بابشلاو ةيعمجلا
 ةيميمحلاو ىصخشلا دعبلا ءرشابم ريغ لكشب «كلت دحاولا ءامتتالا ةفاقث زّرعت امبرو

 ١ .اهراطإ يف أشنت يتلا تاقالعلا يف

 يذلا يعامتجالا شياعتلا وجو ةيعامتجالا ةئشنتلا يف ةيعمجلا رود ةيمهأ

 روصلا سايقمب رمألا ةياهن يف اهمهف نكمي مهانيقتلا نيذلا بابشلا نويع يف هدّسجت
 متيال «ةيبلاغلا ىلإ ةبسنلابو .ةيكراشتلا تايعمجلا طسو نع ءالؤه اهنوكي يتلا
 «(ةقثبا حوت مل اهنإ لوقي ًالثم سايلإف .فواخم نود نم داولا باب 505 فاشتكا

 امأ .«اهب ءافولا نود نم ًادوعو قلطت .«تايعمجلا نم اهريغك» تناك هيلإ ةبسنلاب اهنإو
 نكت مل اهنأ رّكذتتو ««لاملا ينجل سانلا مدختست تايعمجلا نأ» ربتعت تناكف ايند

 ةسامحلاو .تاروصتلا هذه رييغت ةيعمجلا يف ىلوألا تاوطخلا تناكف .اهب نمؤت

 ىلإ فرعن امدنع لضفأ لكشب مهفُي ("فلتخم رمألا انه”) لوقب مويلا اهنع رّبعملا

 .رئازجلا يف مومذم يعامتجالا عقاولا ىدم يأ

 مازتلالل رياغم لكش

 نأشلا ىلإ ةيؤر نمض «عسوأ قاطن ىلع «تايعمجلا ىلإ ةيبلسلا ةرظنلا جردنت
 نودقتعي يذلا نويرئازجلا نابشلا مه رثك .داقتنالاو لمألا ةبيخب ةبوشم «يسايسلا»

 مالك .مقافتت ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تابوعصلا نأو دالبلا يف (دّمجم» عضولا نأ

 :مهم ددصلا اذه يف لالب

 لود ىنغأ نم ةدحاو يف نحن !ةدحاو اهلك «تاسايسلا نم ءيش يأ رظتنأ ال
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 نييالملا اهنم نونجي نم كانهو !ًايعيبط سيل اذه ءسؤبلا «ةقشملا يناعنو ةقطنملا
 .عوجلا نم نييالملا تومي امنيب مهبويج نوألمي

 ىلإ ةبسدلاب «لثمي ةيعمجلا يف طارخنالاف «ةرملا ةقيقحلا هذه نم مغرلا ىلعو
 حتفو ةيصخشلا ةيمنتلا ىلإ ةفاضإلابف .فلتخم لكشب فرصتلل ةليسو «بابشلا ضعب
 نوطرخني نيذلا كئلوأ ىدل ءاطعلل ةدارإ ًاضيأ كانه «ةينف ةينهم تاراسمل تايناكمإ
 «ءاضعأ» نوحبصي ةيادبلا يف «نيبستنماك نو ربتعي نيذلا بابشلاو .ةيعمجلا يف

 نوعيطتسيو «ةيعمجلا ةطشنأ يف ماظتناب ةكراشملا اهيف نوررقي يتلا ةظحللا نم اهيف
 نيب زييمتلا لهسلا نم سيل «ىلوألا ةلهولل .ًاطاشن رثكأ رود مهل نوكي نأ رايتخا
 تاونس ةدع وأ روهش ةدع ذنم «نوبستنملا» «ءاضعألا» كراشبي ام ًابلاغ .نيتيعضولا

 لوؤسملا هتفصب ناّسحف .اهيلع فارشإلاو ةطشنألا جمارب دادعإ يف ةيعمجلا ىلإ

 نايطعتف نيرسنو ايند امأ .بابشلا نييقيسوملا لمع ىلع فرشي ةيعمجلا يف ينفلا
 .لافطألل ةيوقت سوردو حرسملا يف ًاسورد

 نم ًامازتلا مهيدل نأ ودبي ال «ءاوسلا ىلع ءاضعألا»و «نيبستنملا» ىلإ ةبسنلاب

 -ينانب ةينم ةيسايسلا ةريبخلا ريشت امك «كلذ عمو .سسأمملا ةسايسلا ملاعب عون يأ

 ىلع يلاثم طاقسإ ءارجإ ىلإ «ةسايسلا» هب يحوت يذلا ةقثلا مادعنا عفديلا يبيارشلا

 يمتني «كرتشملا سحلا يف ««ةسايس» حلطصمو .«ةيكراشتلا تايعمجلا لمع نأش

 ةالابملا مدع نأ رابتعا أطخلا نم نكلو .هبْنجت يغبني ةبيرملا ظافلألا ةئف ىلإ ديكأتلاب

 يف ةبغرلا نع ريبعتلا نإ .ءاضعألاو نيبستنملا فقوم مكحي ام وه ةسايسلاب ماعلا

 ضوخب ةروخفلا» «نانح ربتعتو اذه .مهلاعفأو مهلوقأ يف ًادج حضاو ؛رومألا رييغت»

 باب 505 لثم ةيفاقثلا تايعمجلا نم ديزملا ءاشنإ) بجي هنأ ««اهّيح يف ةكرعملا هذه

 .ًالبقتسم ؛داولا

 ةروص نوّبلي نيذلا «داولا باب 5057 ةيعمج ىف بابشلا نينانفلا ءالؤه نإ

 لمأت يتلاو نبيلودلا نيحناملا نتفت يتلا «ةيكيمانيدلا»و «ةيرحلا»و «ةثادحلا»

 ةيعرشل نيمعادك نورهظي ديكأتلاب ءجراخلا ىلإ اهلقن يف ًانايحأ ةيرئازجلا تاطلسلا
 لمشت ؛ةسايسلا لوانتت يتلا تاباطخلا ىدعتي ام يف ؛كلذ عمو .نميهم ماظن

 «لاتيملا وأ بارلا وأ كورلا ءانغف .ةفولأملا دودحلل ًايكاهتنا ًادعب ًاضيأ مهتاسرامم

 ةقرف عم ةيرئازجلا تاقرطلا يف لاوجتلا وأ رئافض ةفاضإو «رمحألاب رعشلا غبصو
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 :انيرواحم دحأ لوقي .نايحألا ضعب ىف ةفرحنمو ةَذاش تاسرامم ربتعت ةيحرسم

 ةعزن اندتعا ءًانسح نكلو .ناطيشلا ةدبعب انتعُت ةرمو .دقح لئاسر لعفلاب انيقلت»

 مهنأ الإ ,.مهتاسرامم ىلع نوبظاوي مهانلباق نيذلا بابشلا ناك نإو .«هذه بصعتلا

 مهصرح «لاثملا ليبس ىلع «كلذ ىلع دهشيو .عازنلا قطنم ىلإ رارجنالا نوينجتي
 ةطلتخم ةعومجم يف ءاقبلا بدجتن» :ّيحلا ناكس عم «ةديج» تاقالعب ظافتحالا ىلع

 يف ودبي «ناترام ناتسنوك-سيند لوق دح ىلعو .«ّرقملا مامأ ثانإلاو روكذلا نم

 تاءاقللا مهعم تيرجأ نيذلا بابسشلل ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاسرامملا نأ ةياهنلا

 ىلع ذاوحتسالا ىلإ فدهت اهنأل «ةيجامدناو ةيبراقت» يهام ردقب ةيكاهتناو ًادج ةرّيمم
 .«ريخألا اذه كيكفت ىلإ فدهت امم رثكأ عمتجملا يف اهل ناكم

 20101 811 ةفل/1 5 ديزملا ةفرعمل

 1/هدصنم 8اكلاللخلل118-1شل8], « لعس لع مدتممأتع لع 15 “مداتانعهنله”
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 نورشعو سماخ

 نانبل يف نيئجال نيينيطسلف بابش لاوجت

 غيوي الوكين

 «تاراوسسكإلا ضعب هيلإ ًافاضم «ناولألا يهاز دحاو ةحابس لاورس رازن يدتري
 ريسمي «هديب لومحملا فتاهلاو ءاهفلخ جومي هرظن كرتي يتلا ةيسمشلا تاراّظنلاو
 دحألا موي يف .لامرلاو رحبلا نيب لصاولا طخلا زيكرتب عباتيو «ئطاسشلا لوط ىلع
 فقاوملا طبضنتو ءضارعتسا ةحاس ىلإ يبعشلا ئطاشلا لوحتي ؛يلاحلا يفيصلا
 ًامتح ماسجألا يخرتست ءرخآل تقو نم «هنأ نم مغرلا ىلع ؛تارظنلا مّرِحل ًاعبت
 نفس هفرط ىلع تسر يذلا رجحلا فيصر ىلإ رازن لصي .عفان تابسل ملستستو
 رظنملا ضّيبت يتلاو ةطيحملا عناصملا اهجتنت يتلا تنمسإلا نانطأ لابقتسال نحشلا
 «زيكرت نود نم هلوح سانلا ظحاليو هجاردأ دوعي مث .نوللا ةيروشبطلا اهتالضفب

 جاومألا لّمأتيو تنمسإلا عناصمو ةيرخصلا ئطاوشلا نيب عقاولا نوجلا لّمأتي
 عم ةلواطلا ىلإ ًاريخأ مضني .قرزألا قفألا اهايإ همهلي ةيبوروأ ةرجهب ةدعاولا
 ضعب طقتليو .ةئرتهملا ةلظملا تحت كيتسسالبلا نم يسرك ىلع يمتريو هيقيدص
 قيثوتل كوبسيف تاباسح ىلع ديكأتلاب رشتُتس يتلا .ةلاقتلا فتاوهلا ةطساوب روصلا
 .ميخملا جراخو «نمزلا جراخ ليمجلا يفيصلا مويلا اذه

 ةبعص ةايحلا .ةهج نمف .ءودهلا نّمثن .نانبل يف ةينيط سلفلا تاميخملا يف
 ىلع ًاراثآ (1975-1990) نيماعلا نيب برحلا تكرت دقو «نيثجاللا ىلإ ةبسدلاب
 .جهنمم زييمتل نوضرعتيو «دلبلا لهأ رذح عضوم نوئجاللا حبصأ ثيحب ناهذألا
 ىلإ «دلبلا يف عمتجملا تانزاوت رييغت اهنأش نم يتلا «ةمئاد ةماقإ ساوسو ىدأ دقو
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 نم مغرلاب لمعلا قوس ىلإ لوصولا يف دويق :ةيعامتجالا مهقوقح يف ريبك صيلقت
 يراقعلا كلمتلا رظح ؛رامضملا اذه يف نيللا ضعب حاتأ يذلا 2010 ماعلا نوناق

 تاجومل مظتنم لكشب تاميخملا ناكس ضرعتي «ىرخأ ةهج نمو .خلإ ءصاخلا

 يف سلبارط لامش يف درابلا رهن ميخم نم ريبك ءزج ريمدت نع ترفسأ «فنعلا نم

 «نئمطملا دحاولا ءامتنالا طبار نم ًاعون يسري قّبطملا نيتورلا ؛عقاولا يف .2007 ماع

 ريبكلا ميخملا «ةولحلا نيع ميخم يف اميس ال ءانايحأ ةيلخادلا تاعارصلا ةفاثك الول

 نود نم ميخملاب ةصاخلا ةيعامتجالا ةئيبلا لخاد بابشلا كرحتيو .اديص ةنيدمل

 فلتخت الو .مهرهاظمب وأ مهكولسب ناكأ ءاوس «هيف ريياعملاب ساسملل ًاريثك يعسلا

 جراخ .ملاعلا ندمل ةريقفلا ءايحألا يف هداجيإ نكمي اًمع ًايرهوج ةيلستلا لئاسو

 قرولا بعلل ىهقملا يف نوعمتجي «مهب ةصاخ ةفرغ نابشلا كالتما ردني ثيح لزنملا

 ةمخازلا ةيسايسلا رابخألا وأ «ةيبوروأ قرفل مدقلا ةرك تايرابم) زافلتلا ةدهاشمو

 تاعاس ءاضق نولمي ال ثيح تنرتنإلا يهاقمو بعللا تالاص يفو «(ةيبرعلا لودلل

 هرشني ام ىلع قيلعتلاو طباورلاو روصلا رشنو «ةلزاغملاو «تنرتنإلا ربع ةشدردلا ىلع

 «فافزلا تالفح مّدقتو .تنرتنإلا ةكبشب طبرلا قفد يف ءطبلا نم مغرلاب «نورخآلا

 «ةكبدلا اميس ال ءصقرلا ةسراممل ًادج ةنيمث ًاصرف «ةيسايسلا تاناجرهملا امك

 ةبّرهكم ةيقيسوم ةخسن اهيف لوادتي صاخ ريدقتب ىظحي يعامج صقر يه يتلاو

 طارخنالاو «ءيش ميخملا يف لمملا نيتورلا بسح ةيلستلا نكلو .ةيبعشلاب فصوت

 لايجألا ةصاخبو «تاميخملا ناكسل حاتي ثيح ءرخآ ءيش ةينانبللا تاءاضفلا يف

 تهباشت ولو «ةيلستلا لئاسو ثيحو «مامتهالل ةراثإ رثكأ فاشكتسا لاجم «ةديدجلا

 .وجلا يف ةفيفط تاتوافت لضفب ًاعاتمإ رثكأ اهنأ اّلِإ ميخملا يف ةدوجوملا كلت عم

 ىلإ نينثا نم ةريغص تاعومجم نمض «نوينيطسلفلا بابشلا ءالؤه بوجي

 «ندملا زكارمو «ةيلحاسلا تاّداجلاو «ةينانبللا ةنكمألا ءصاخهشأ ةسمخ وأ ةعبرأ

 تاقالع نوئشنيو .مادقألا ىلع يس مث ماعلا لقنلا لئاسوب وأ ةصاخ ةرايسب نولقنتيو

 .تاذلا تابثإ مهل حيتت يتلا دودحلا يه ةينيوكتلا اهدودح ءًابيرقت ةمظتنم ةيعامتجا

 لّكشت تاسرامملا هذه .تاقالعلا كلتل ةيوبرتلا لئاضفلا ىلع ءوضلا «يوادبلاو

 نمض ةيلالقتسالل رابتخا تاقوأو يجراخلا يعامتجالا ملاعلا ىلع بابشلل ًابيردت

 ىلع حاتفنالا حيتت ملاوع دايترال ةصرف ميخملا نم جورخلا اذه ٌدعيو .رياغم طسو
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 «يفئاطلاو يعامتجالا طالتخالاو «ةيكالهتسالا ةعزنلاو .ةثادحلا :رصاعملا ملاعلا

 بعلل لبجلا ىلإ ةيوتش تاعلط) ةيعيبطلا رهاوظلاو ةيعيبطلا رظانملا ىلإ ةفاضإلاب
 لّكشت يتلا «ملاوعلا هذه زيمتتو .(فيصلا يف ئطاوشلاو حباسملا دايتراو «جلثلاب

 .ةيهيفرتلا اهتاناكمإب ءوهل قطانم
 ةينيدم تاسايك

 نينامثو ةسمخ دعب ىلع عقتو ةمسسن 200 000 ءسلبارط ةرضاح مضت
 بابشلا ىلإ ةبسنلاب فاشتكالل ًاعساو ًالاجم رفوتو «توريب نم لامشلا ىلإ ًارتموليك

 ةطاحملا ةيزكرملا سلبارط ةحاسف .اهب ةطيحملا تاميخملا نم نيينيطسلفلا
 ةلسلس عم ءلامش ةمصاع موخت ىلع عقت يتلا ةيلحاسلا انيملا ةنيدمو «يهاقملاب

 ىلع ةعتمم لحارم اهلك ءًادج ةيبعشلا يكويراكلا تالاصو ةيلودلا معاطملا
 ةقانألا ىلإ ًاعوزن رثكألا كئلوأ ةيرصعلاو ةقينألا نزاخملا بذجتو .عكستلا بورد
 بلاغلا يف نيرداق ريغ اوناك ول ىتح اذهو «ةضوملا تارّوطت رخآ نوعباتي نيذلاو
 نم ىلعأ ةيعون اذو ًاديج ًالّضفم نوكي «ًارالود نيعبرأ وأ نيثالثب نولطنب ءارش ىلع
 يف ةماعلا نكامألا يف يشملا نكلو .ميخملا يف عابتو ةيروس نم ةمداقلا تاجتنملا
 ماقملا يف هنإ .كالهتسالا ةيمتحل ةرشابملا ةباجتسالا هنم دصقلا سيل ةينانبللا ندملا
 عفدُي ةحسف حيتي «نيئجاللا ىلإ ةبسنلابو .ءاوهلاو وجلا رييغتل ةيملاع ةجاح لوألا
 رخآلاب لاصتالاو .يفئاطلاو يعامتجالا طالتخالا نم قايس لخاد صاخسشألا اهيف

 ًاساسأ ميخملا يف شاعُملا يمويلا عم اهيف فالتخالا نوكي تالاحو نكامأ يف عسوم
 شينروك ىلع بورشم لوانتو ةنيدملا ةدهاشم ىلإ هجوتلا كلذكو .ةفيصح ةيبئارغل
 يتلا ةيعامتجالا دهاشملا لإ هابتنالا عم «ةنيدملا زكرم يف «ىهقم يف وأ «سلبارط

 نكمي يتلا ةعّقوتملا ريغ ىَقّللا وأ «انايحأ اهحيتي يتلا تاءاقللا ىلإو ءيشملا اهمّدقي
 ىلع روثعلا هعكست لالخ هنكمي «ميخملا نم تاعونم ينغم ىلإ ةبسنلاب) هيف اهلوصح
 ةشقانمو هفراعم نم ّيقيسسوم ىلع عوقولا امبر وأ ةلمعتسم ةيقيسوم تاودأ رجتم
 ًامامت صخلي (ةفداصم) «5676:011/0» يزيلكنالا ظفللا .(اعم ةيلبقتسملا دوقعلا

 رمأل ىعسي ءرملا نوكي نيح يف ءام ةلاح وأ ءام ءيش فاشتكا زيزعتب ةنيدملا ةزيم
 ١ ١ .رخآ

 نأل .يجذومنلا يلاثملا طمنلا اذهل ةقيقدلا تافالتخالا راهظإ بجي هن هنأالإ
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 ةيفايضملا كلتب كّكشتو «ماظتناب روهظلل دوعت فينصتلل ةيقطنملا تارابتعالا
 ةرشاعملا يضتقتو .اهيداترم تاماقم يف ةاواسم ضرتفت يتلا ةريبكلا ةنيدملل ةيملاعلا

 يفئاطلا ءامتنالا ىلإ فرعتلا لجأ نم ةقذح ًاباعلأ نانبل ىف ةينيدملا ةيعامتجالا

 نيرخآلا بناجألاو نيينيطسلفلا نيئجاللا ىلإ ةبسدلاب ءيموقلا وأ ينطولا ءامتنإلاو
 مهلصأ ةفرعمو تالؤاستلا ميخملا ناكسب ةصاخلا ةجهللا ريثت ام ًابلاغو .دالبلا يف

 نم ءزج لبق نم داقتنا نم نوينيط سلفلا هل ضّرعتي امل ًارظن ًاتوافتم ًارتوت يعدتسي

 .ينانبللا بعشلا

 ىلإ رودت ةينانبللا ندملا يف ةماعلا نكامألا ىلإ لوصولا ةلأسم نإف «لعفلابو
 ًارطخ نمضتي ةينيدملا قطانملا ىف لاوجتلاف كلذل .ةيوغل تاريغتم لوح ريبك دح
 وأ ؛هتجهل ريغي ام ًاريثكف «ًاديحو ءرملا نوكي امدنعو .لاكشإلا ريثي فراعت نع ًامجان
 ةقلعتملا تابقعلا بئجتو ةقالعل ديهمتلاو «لدابتلا ليهست» ل ىرخأب ةملك لدبتسي

 هبحاص ناسللا نوخي امدنع «كلذ ةميق ام ءرملا ربخ دقلو .هتاناهرو فراعتلا ةبعلب
 يف ةيلهألا برحلا ءانثأ ,يمتني قيرف يأ ىلإ ريخألا اذه ةجهل نم زجاحلا فشتكيف

 ةيوهلا ىلع لتقلاو فاطتخالا ناك ثيح «نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلاو تاينيعبسلا
 .ةرتفلا كلت يف ًارشتنم ةيفئاطلا

 رجتست يتلا كلت ةيوغللاو ةيوهلا تامس ءافخإل ءرملا ىعسي ال ةعومجم نمض

 ضرأ ىلع «نكمم رمأ وهو ءيوفع وحنب كلذ متيو «ةقالع ءاشنإ لضفي .فينصتلا

 ىهقملا بحاص بحر يف .كلهتسم عضو يف ءرملا ناك اذإ ةصاخب «لدابتم دايح

 نيأ نم «يل اولوق نكلو «بابشلاب ًالهسو ًالهأ» :لوقيف مهلصأ نع ىّرحتيو نئابزلاب
 ةداعإ كالهتسالا حيتي .«درابلا رهن نم ,ميخملا نم» :ةطاسبب ةباجإلا نوكتف ؛«؟متنأ

 «(ملاعلا لك يف لثم كالهتسالا متي) يملاع رود بلاق يف لوخدلاو عضولا ديدحت

 بتجت ىلإ ةياهنلا يف دري اذهو .نّيعملا ءامتنالا نع ةلصفنم ةفصب متي ديدحتلا نأ امك

 .يلاربيل قطنم ىلع دامتعالاب ةيِوُهلا نييعت

 :ًايوبرت ًادعب يستكت اهنأ امك «تالماجم سوقط ةيعامتجالا تالدابتلا بّلطتت
 ةديعبلا ندملا يف ىرخأ تاءاقلل ًاريضحت ةبيرقلا ةنيدملا يف نيرامت لكش ذخأت اهنإ

 .رفسلاو ةرجهلا ىلإ علطتي بابشلا مظعم نأل .«ايلارتسوأو جيلخلاو ابوروأ يف)
 تالصلا سكعت يهو .تاميخملا ناكس لايخم يف ةمهم ةناكم ةركفلا هذه لتحتو
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 هتاخاسنتساو ميخملا نيب عمجي يذلا ديعبلاب بيرقللو ءيجراخلاب يّلحملل ةدّقعملا

 .ةيفاندنكسإلا لودلا يف هنم ريبك مسق رقتسا يذلا مخضلا تاتشلا نم ةلّكشملا

 وهو «ةيدرفلاو ةيعامجلا ةايحلا يف رّثوت ردصم هنإ .ةيموقلا دودحلا ربع لاقتنالا

 رفسلا لامتحا يقبيو .ةيعرشلا ريغ ةرجهلا ةناهم وأ ةمارك لاثملا ليبس ىلع لوانتي

 ىلع نرمتلا هلالخ متي ةنيدملا ىلإ جورخ اهعطقي راظتنالا نم لاح يف ءرملا
 .ةينيدملا تاسايكلا

 ءرملا باستكا قاطن وه ميخملا جراخ تاءاضفلا دايترا نإ «ةيوينب رثكأ ةغيصبو

 تاءاضف يأ «(ةلوفطلا نكامأو) طابترالا نكامأ نم جورخلا لالخ نم ةيلالقتسا

 بجوتي ثيح بيرغ ءاضف ىلإ هجوتلا لالخ نمو «ميخملاو لزنملاب ةلثمتملا راوجلا

 ةيمهأ ىلع ةقهارملا لحارم ايجولوبورتنأ دّدشت .هسفنل ًاناكم دجي نأ ءرملا ىلع

 نكمي ثيح «كرتشملا دجاوتلا نكامأ يف لثمتملا «تابثإلل حلاصلا رابتخالا ءاضفل

 كشال امم .نيرخآلا عم ةسناؤملا نمو ةي درفلا تاقالعلا نم ةفلتخم طامنأر ابتخا

 اهتابثإو تاذلا ءانب ةرهاظ ىلإ ىمتني نيئجاللا ناّبشلا لبق نم تاءاضفلا دايترا نأ هيف

 اهب مستت يتلا ةيجراخلا تاءاضفلا يف ءابرغلا عم ةضافضف تاقالع حتف قيرط نع

 هنيعب مسوملا اذه مومع ىلع بح سنت نأ نكمي ةرهاظلا هذه نكل .ةقهارملا ةلحرم

 كرحتلاو ةقهارملا ةلحرم نيب ةعقاولا ةحوتفملا ةيلاقتنالا ةظحللا هذه «ةايحلا نم

 ريبعتلا بسحب «««تيب حتف» قفأ نمض «يلئاعلا لزنملا نم ورخلا وحن يجيردتلا

 باستكا نم طمنلا اذه .صاخ نكسم يف اهعم ةماقإلاو ةرسأ سيسأت ْيأ ,دئاسلا

 ناكسلل ةحاتملا ةليلقلا قرطلا دحأ وه ميخملا نم جورخلا قيرط نع ةيلالقتسالا

 ءالؤهو .«ميخملا ءانجس») ءاقبلاب مهقانتخا نع «مهتاولخ ىف «نوربعي نيذلا بابشلا

 ىّيح نيب تاكابتشا تثدح املك «لاثملا ليبس ىلع «ماظتناب ريصملا اذه نوقلي

 ءأرذعتم ةنيدملا لوخد حصيف «ةنابتلا بابو نسحم لبج «نيمصاختملا سلبارط
 يناثلاو .مكاحلا يروسلا ماظنلا نم نوبرقم نويولع لوألا ّيحلا ناكس نإ ثيح

 ةمهنلا لاقتنالا ةبغر مجرتُت يلاتلابو .هسفن ماظنلا نوضراعي نيذلا ةّئسلا نم هناّكس

 رئاجسلا نيخدت عم ًاضرعو ًالوط ميخملا فاوطو .فده نود نم ًاليوط يشملاب

 .ىرخألا ولت ةدحاولا
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 ةيرحب تاّذلم

 ءوضلا طيلست نم اننّكمي ءبرح الب فيص يف امك ءرحبلا قيرط نع فافتلالا نإ
 عقي .يهيفرت ضرغل مهب ةطيحملا قطانملل نيئجاللا مادختسا لاكشأ نم لكش ىلع

 هيلإ برهيو «سلبارط نم بونجلا ىلإ تارتموليك ةرشع دعب ىلع «اكشا ئطاش
 درابلاو يوادبلا يميخمم نم ءفيصلا مسوم لالخ ماظتناب نيينيطسلفلا نم ديدعلا

 .يلاوتلا ىلع ًارتموليك نوثالثو رشع ةسمخ هنع نادغبي نيذللا

 لحاسب عتمتي هلهأ ةيكيمانيدب كلذكو يسايسلا رارقتسالا مدعب فورعملا «نانبل
 270 000و 250 000 نيب فيضتسي امك :رتموليك يتئم هلوط زهاني يطسوتم يرحب

 تاذلم نوضفري ال «نيينانبللا لثم ؛ءالؤهو .تاريدقتلا ثدحأل ًاقفو ينيطسلف ئجال

 ئطاش ىلع درابلا رهن ميخم يدايص دحألا موي حابص ىرن نأ اننكمي «يلاتلاب .رحبلا
 ىلإ ةدودشم نويعلاو «ديلا يف ديصلا ةبصق ««شينروكلا» ىمسملا ناكملا يف رحبلا
 رثكأ ىرخأ وأ «لاثملا ليبس ىلع داوملا نع ةطيسب ثيداحأ نولدابتيو ءرحبلا ضرع

 ىلإ نوحمطيف نابشلا امأ .ميخملا رامعإ ةداعإل قاطي ال يذلا ءطبلا نع ةروطخ

 يف .كلذ مهل حاتي نإ ام .تاعاس عضبل «اكش» ئطاش ىلإ نوبهذيو ىرخأ تاذلم

 :هتيمسوم لضفب اميسال و .ةصاخ ةيبذاج ةقورطملا نكامألا نيب نم ئطاشلل «عقاولا

 تلّكش يتلا «تالاحلا لضفأ يف ؛مايأ ةعضب وأ موي ةنسلا ةليط ركذتسُي ثيح

 نابشلا ضعب نكمتي نأ دعب «ةدع تاونس دعبو .يفيصلا مسوملا يف مهألا ثدحلا

 ميخملا عم مهتقالع حبصت ءايلارتسوأ وأ ابوروأ يف مدق ئطوم ىلع لوصحلا نم
 تاقوألا اهب نوركذتسي ىتلا روصلا ةسدك لالخ نم تاظوفحم نم ءاقدصألاو

 .يلاوخلا ةليمجلا مايألا ىلإ نينحلاب ةمعفملا ثيداحألا عم ةيرحبلا

 «ةيعامتجالا مهقوقح ىلع ةضورفملا دويقلاو يسايسلا مهعضو ًابناج انكرت ام اذإ
 ًاصوصخو «ةينانبللا ةيبعشلا تاقبطلاو نيئجاللا نيب لصفت ىتلا ءايشألا ىه ةليلقف

 نم نوعفايلاو نابشلا بهذيف .رحبلا ئطاش ىلع موي ءاضقب رمألا قّلعتي امدنع
 هيلإ لوخدلا ةفلكت ثيح «بلاغلا يف صاخلا «ئطاشلا ىلإ درابلا رهن ميخم ناكس

 ةيسمش تحت سولجلا يف قحلا ىلع غلبملا اذهب ءرملا لصحيو .وروي 3و2 نيب

 يف ةيصخشلا قئاثولاو سبالملا كرو .كيتسالب ةلواطب ةطيحم ةيئادب سارك ىلع
 درف لك عتمتسيل تقو وه امك «ةحيرم ةسلج اهنإ .نيرخآ عم اهنورطاشي ةروصقم
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 ةقطنم يف عامجإلاب درابلا رهن ميخم بابش هدصقي يذلا «اكش» ئطاش عقي .هبقرمب

 هينوج اًمأو .سلبارط نم بونجلا ىلإ تارتموليك ةرشع دعب ىلع عقت ةريغص ةيحيسم
 «ةلوادتملا تافرعتلل ًارظن هيلإ لوخدلا لهسي ًادصقم تسيلو «ةديعب اهنأ نم مغرلابف

 .ةيلحم (هيبورت ناس» اهنأ ىلع عيمجلا ةنسلأ ىلع ًامامت رضحتستف

 اميس ال «ةيبئارغلا ضعب هيف نودجي مهنأل تاميخملا نابش اكش ئطاش بذجي
 ةظفاحم رثكألا وجلا عم وجلا ضقانتيو .هيف دوسي يذلا يفئاطلا طالتخالا ببسب

 «ةيلوحكلا تابورشملا ئطاشلا ىلع حباسملا باحصأ عيبي .تاميخملا لخاد دئاسلا

 «ازاملألا» «ةريبلا نم ليلقلا برش نكمي ثيح ناكملاب مامتهالا ززعت ةزيملا هذهو

 دمتعت ىتلا كلت ًاصوصخو «ريثكب ىوقألا «ةدروتسملا تابورشملا وأ «ةيلحملا

 «تاباشلا ءاسنلا دوجو ناكملا ةيبذاج يف مهسي كلذكو .اهبيكرت يف ًاساسأ اكدوفلا

 .ةلمتحم تاءاقلل ًاصرف حْيتي هنأب هترهش نع ًالضف «ةحاب سلا سابلب ّنكي ًانايحأ
 كرت «ةرداغملا تقو يف ؛مث ةزّكرملا تارظنلا لدابت يه ةبرجملا تاينقتلا ىدحإو

 ةأرملا ةعتمأ يف .ناكمإلا ردق «ةيارد لكب عدوت ةقرو ىلع ًاشّبرخم لاقنلا فتاهلا مقر
 .ةاهتشملا ةباشلا

 رسك هنإ ءٌلسم ملاع ىلإ لوخدلاو هملاع رييغت ةيناكمإ تقوم ءرملل ئطاشلا رفوي
 لك دجي .كلت روهظلا ةبلح يفو .سانلا ةيؤرل باهذلا حيتي وهف «يمويلا نيتورلل
 رهاظملا .هتاذ ضارعتساو نيرخآلا ةبقارم يف تقولا ءاضقب عاتمتسالل ةدام صخش

 ققحتلا متيو ءءاقدصألا لبق نم لوصألا بسحب ةرّوصملا «تاذلا ضرعل ةيدسجلا

 لاجرلل لاجرلا روص ضرعت ثيح «يسنج قطنم بسحب مهنارقأ لبق نم ةيادبلا يف اهنم
 مهروعشب مأ ؛نيرخآلا رّوصتب ءاوسس) دسجلا لامج رابتخال (ءاسنلل ءاسلاو) ًالوأ
 لمعلا .تاذلا نم ةيرخسلاو ةتكنلاو ,تاذلا نيمثت نيب عمجت دهاشم يف (مهماسجأب

 روصلاو روصلا - ةقانألا ىلإ يعسلاو دسجلا يف فيظوتلا كلذ يف امب ءرهظملا ىلع

 أرقُي نأ نكمي - كوبسيف ناردج ىلع ًادج ةعئاش ةمئالم تايعضوو تالاح يف ةيتاذلا
 لبق نم تاميخملا ةرادإل هتضراعم ةيتاذلا ةدايسلاب رهشي ىصخسش ءانب دهج هنأ ىلع

 .تاجايتحالا ضعب ةيبلت درجمب ناسنإلا ةايح رصحت يتلا ةيناسنإلا تامظنملا

 شينروك ىلع ةرايسلاب) ةنيدملا نكامأ ضعب يف لاحلا وه امك ئطاسشلا ىلع
 ءاهتتياعم نكمي تاسرامم ةمث ؛(خلإ «ةيعيبطلا ةنيدملا رافق يف وأ رحبلا طاش
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 نكامألا كلت يفو .ميخملا لخاد ةروظحم يهو ةميمحلا رومألا لجس يف جردنت

 برشلا نسلا رابك عيطتسي امنيب .لوحكلا برشل نايحألا ضعب يف نابشلا يقتلي

 ركسيو .هيدلاو مامأ باشلا برشي نأ ةحاقولا نمف ««دايسأ» مه ثيح «لزنملا يف

 ميخملا يف حومسم ريغ كلذ نأل لوحكلا عيب د ةيرح نيلغتسم «ئطاشلا ىلع مهضعب

 يف ةينيطسلفلا تاميخملا عيمج نأ امبو .قالخألا عم ماجسنالاب قّلعتت بابسأل

 ىلغ «ميخملا دودح جراخ يلاتلاب ةاصقم تاراّمخلا نإف :ةمسلا هذه رطاشت نانبل

 نود نم ؛ءافخلا يف برشلا متي نأ مهملا .اهموخت ىلع نوكت ام ًابلاغ اهنأ نم مغرلا
 ىلإ .««نوسميوب ليوناميإ» ريبعت دح ىلع ,فقوملا اذه ليحي .كلذ دحأ ظحلي نأ

 ىلإ هنم قايسلا اذه نمض ةيباوص رثكألا وهو «ةيؤرلا ىلع ءانب يقالخألا» مكحلا

 .رمخلا براش تايقالخأ ةسارد لجأ نم «مثإلاب روعشلا ىلع ءانب يقالخألا» مكحلا

 .درفلا دوجو يف ماصفنا ثادحإل ايفاك ًاعفاد ةيعامتجالا فارعألا ةيساسح لكشت

 اذكهو .هدودح لخاد ةنادم لاعفأ يطاعتل ميخملا جر -راخ تاءاضف مدختسُت يلاتلابو

 ف اقبأو نهال نط مهن راتج ل د د. ةريلا هب ترس اقاسالا نك

 .يلحاسلا قيرطلا ئطاش وأ روبلا يضارألا لثم ءىرخألا نكامألا نم ديدعلا

 ةرجه «ةحايس .ةحسف

 هيفرتلاب ركفأ فيك .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب ًالوأ ركفأ .ةحايسب مايقلل نيعاسلا نم تسل
 عيطتسأ فيك .ًامامت مورحم انأ ءلام يدل سيل .شيعلا لئاسو ىتح كلمأ ال انأو
 نأ ديرن ببسلا اذهل ؟لكألاو لاملا قافنإل ةيناكمإ يدل نوكي نأ نود نم جورخلا

 ثالث وأ نيتنس ةدمل جراخلا يف لمعلل نورفاسيو نورداغي نيذلا سانلا .رداغن

 انه ىلإ نوتأي مهنإ [...] .ماع لك ةرايزب انه ىلإ ةدوعلا ىلع تاردقلا مهيدل تاونس

 .انه مهروذج نيح يف «ةبرغلا يف مهتويب ىلإ نودوعي كلذ دعبو ةحايسب مايقلل

 ىلإ ةرجهلل ةاشافلا هتلواحم نإ ريمس لوقي «ةلباقم نم تافطتقملا هذه ىف

 ةايح نع ثحبلا ىلإ ةجاحلل امنإو «ةحايسلا يف ةبغر ةيأل ةيبلت نكت مل ابوروأ
 عيطتسيو «رخآ ناكم يأ يف هتايح ءانبل لحري يذلا صخشلا وه حئاسلاو .لضفأ

 وه اذه .ءيش يأ هيف لعفي ال يك «قباسلا هديق ءانيم ىلإ ةدوعلا فرت هسفنل نّمؤي نأ

 لالخ ميخملا نوروزي نيذلا ءاكريمأ وأ ابوروأ يف نيميقملا تاتشلا يينيطسلف لاح

 قئال ريغو ةياغلل ًاديعب ودبي تاءاضفلا عم ةقالعلا نم لكشلا اذه . ةيفيصلا ةلطعلا

 نيئجاللا ىلع ًامّرحم ودبيو ملاعلا بكرب اوقحل نيذلا كئلوأ ّصخي هنإ ءام دح ىلإ
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 ىمسي ام وهو .ةحسفلا وأ ةهزنلا يف كلذ نع فلتخي رمألا .نانبل يف نيينيطسلفلا

 .عساو قاطن ىلع ةعئاشو ءًادج ةيبعش اهنإ لب .ةحاتم ىقبت يتلا ةديحولا ««ةرودزك»
 ىلع هيف ءرملا ذخأي يصخش لمع ىلإ ريشت اهنأ ىلإ صاخ لكشب اهحاجن دوعيو

 .ةدكؤم تسيل هتقوو هئاضف ىلع هيف هتدايس قايس يف هتقوب مكحتلا هقتاع

 «ميخملا ةرداغمل هراكنإ نكمي ال ًازفاح «لاثملا ليبس ىلع «برشلا ناكاذإ هنألو
 هنأ امك .ةصاخلا هتيتقو هلوازمل مّدقي يذلا هيفرتلا لاكشأ نم لك ش هتاذ دحب لقنتلاف
 :طقف نيخدتلاب ًانوكسم ءايساق اهلالخ تقولا ودبي يتلا لحارملا قرح ىلع دعاسي

 .للملا تتفت ىتلا ةيلمرلا ةعاسلاك رئاجسلا

 عم ؛كرحتلل يشملا ىوس ىقبي ال «ةنكمم لقن ةليسو نود نمو «ةرايس نود نم

 هريدصت متي :ةنكمألا ربع لاوجتلا يف يساسألا «يشملا اذهو .بيجلا يف رئاجس ةبلع

 درطيل تماصلا درابلا رهن ميخم ليللا يف بوجي ناك يذلا هللا دبعف .ةرجهلا دالب ىلإ

 ««يسُندوأ» طيحم يف ةعضاوتملا هترماغم تالحرب رمتسي «فنعلا هتاناعم ببسب همغ

 «ميخملا نم يئاهنلا هجورخ دعب .ًاثيدح لصو ثيح «كرامنادلا يف ةنيدم ربكأ ثلاث

 راظتنابو .ةيمسر قاروأب ادوزم ««حئاساك «ةرايز يف موي تاذ هيلإ ةدوعلا عيطتسيس
 لاوط هل مدقي نأ يف يشملا رمتسي ؛«ءيشلا ضعب لانملا ديعب لازي ال يذلا مويلا كلذ

 .هناكمز ىلع ةيمهولا ةرطيسلا ؛ةطيسب تالقنت

 م0111 عال دذك/0111 5 ديزملا ةفرعمل

 رلادنع ممعالان]ةلظل, « 0نكرتم ]ع متمم0لع هد معيدمممع. الهع

 ةماطعممواههنع لعف 3001 عوععمععم »ر زرت !لمعع 81181/10115811 عا الاصع20

 01661118111 (ةنع), 40و هو ععن عمد 60117 هتف عرت»سعك, ] 'ءههجفعع مالطإاع ف

 معاقاع ممع, ]11ه مقاهي ءم]]. « 6)1طةغ5 زءانه عوكعق »د, وعلوم 2007, م. 19-
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 15هع 1058811, « 1 عمععمفمع اه عد, ان آم ]ة/|ء دمع ببهلتافكر 1علتانهحق
 لع ٠*ةبطعر ءمأل. « 50لغاع », 2ةعلو, 1998

 رعصصسممانعأ 81155001]-11511181, « 19عدقع تا ؟ةموز( غ]*0عع1لعمتم ل ةة

 هدد ![دعطععا. 8وعو ءا لغطتخك لع طملمدممك ةآاستك », ورجع ةامرت0ع هجهطع

 م31-530, 1997, م. 303-20.

 ١10113 1ةفظحتلا, [ةدند 61141" 1فكر نسق 114818, 5دمن 11لاا خلت, © 120
 ةمطأل0 ال17, 7لاومععم 5خلنااا, !كممنم 581/718121' ءا !1ةلذه !ةلافشتاشلل] ب

 3 12011معزم-اظءمرتمرررأع 3ديدتوت هك طواععت»ثم»ج 18عانه عمك ذا اعامتتم7ا,

 ميطاتكطعل طرب طع قمسصعتءمم انما ولون 01 8ءامدأ (شاتظز ةصل ادع اندناعل

 ةلوتنمدك ظعانعك همخ المرام فععرجعرب 106 2ولعداتسع 1 عاقنعععد اه الع لعدن
 عومأ (انالات7 مخ, 2011, (015ممودتات]ع دانك < الصمت ة.01ع>) .
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 نورشعو سداس

 'ويرلا عراش»
 تابثإو لصفو عونت
 (ندرألا) نامع بابش

 ليسور ليريس

 يطعت ةيندرألا ندملا نأ امك .1946 ماع هلالقتسا ىلع لصح «يتف دلب ندرألا

 ٠ قطانملا عم ضقانتت يتلا ةيخيراتلا ةينينجلا اهزكارمب ةثادحلا نم عابطنالا اذه
 ام اهئطقي يتلا نامع ةمصاعلا عمجت «ىلوألا ةلهولل .اهب ةطيحملا ةعساولا ةينكسلا

 ىلع ةعبرم ٍنابمل راشتناب هبشأ «دالبلا ناكس نم ةمسن نييالملا ةتسلا فصن نم برقي

 ميدقلا اهلاغشإ ءانثتساب .ناكسلا بطقتسي كرتشم يقيقح ناكم نود نم رظنلا ىدم
 «طسوألا قرشلا يف لصاوتم وحنب ةلوهأملا عقاوملا مدقأ نم ةدحاو اهنم لعج يذلا

 دق تناك ثيح :(1948 -1920) يناطيربلا بادتنالا دهع ىلإ ةنيدملا روطت دوعي
 مغرلا ىلعو .نيطسلف ىلإ برقألا ءطلسلا باسح ىلع ميلقإلل ةمصاع تريتخا

 تاعفد لبقتست تناك اهنأ اّلِإ «ةليوط ةرتف اهناكم تحوار دق ندرألا ةمصاع نأ نم

 ناك .ةنيدملل يعيبطلا ومنلاو فيرلا نم اهيلإ حوزسنلا كلذ ىلإ ًافاضم «نيئجاللا نم
 دقو .2012 ماع ذنم ًايروس مث «2003 ماع ذنم ًايقارعو رارم ًاينيطسلف اهيلإ ءوجللا
 توريب لثم «ةقطنملا يف ةفورعم ىرخأ ندم اهبجحت ةيراوتم ةليوط ةرتف نامع تيقب

 تناك يتلا اهيف هيفرتلاو وهللا نكامأو ةرهدزملا اهتايزاوجريو ةيزاجتلا اهتاطاشنب
 ١ .نييجيلخلا نم ددجلا ءايرثألاو يبرعلا ملاعلا بخن بطقتست

 نم هب عتمتت امب .ههعلا ثيدح دلبل ةباشلا ةمصاعلا «نامع رابتعا نكمي له

 تلوحت «لمم ّيرضح عمجتك اهتيص نم مغرلا ىلع ؟بابشلل ةنيدم «تافصاوم
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 عم ؛هجولا يئانث رهظمب زيمتت مويلا يهف .ةيبذاج دادزي ًازكرم حبصتل ًاجيردت ناّمع

 لكل ثيح ءاهيف باطقألا ةددعتم يهو ءاهبرغ يف ةيرثلاو اهقرش يف ةيبعشلا ءايحألا
 نم رثكأ .ةصاخلا هيفرتلاو ةيلستلا لئاسوو هطاشنو صاخلا يراجتلا هؤاضف اهيف ّيح

 ًاجيردت ةيلستلاو هيفرتلا قرط ميدقت عّسوتو .نيرشعلا تحت مهرامعأ اهناكس فصن
 يف ام دح ىلإ يئاوشع لكشب ةعزوم وهللاو هزنتلل نكامأ ءحرط ام نيب نم .حرطب
 ركب ةميدق عقاوم ىلع تيب يتلا ةديدجلا ءايحألاو .ةنيدملا نم يقارلاو يبرغلا مسقلا

 لئاوأو تاينينامثلا رخاوأ) ةيفيوصلاو (تاينينامثلا يف) ًالوأ يناسيمشلا «ةينيدم ريغ

 فلتخم نم بابشلل ةباذج زكارم تدغ (تاينيعستلا رخاوأ) نودبع مث (تاينيعستلا
 يف اهروطتو قوستلا زكارم راشتنا عمو .ةيندرألا ةمصاعلا يف نيدوجوملا تايسنجلا

 راجفنا ثدح «جيلخلا نادلب يف قّوستلا زكارم رارغ ىلع «ةنيدملا نم يبرغلا ءزجلا
 ةعيرسلا تابجولا معاطمو يهاقملاو باعلألا تالاص بذجت ثيح :يكالهتسا

 هذه نم ةرشع نم رثكأ تحنتفا دقو .ةمصاعلا يف نييندرألا ريغو نييندرألا بابشلا

 نم ةفلتخم عقاوم يف ةيهيفرتلا قفارملل عيزوتلا اذه .تاينيعستلا ذنم ةيراجتلا زكارملا

 .زكارملا ددعتملا ةنيدملا عباط ززعي نامع

 ءايحألا يف ةيهيفرتلا-ةيكالهتسالا نكامألا هذه رّوطت يف هظحل ردجي ءانثتساك

 «نيرشعلا نرقلا تاينيسمخو تاينيعبرأ ىلإ دوعي ينكس يزكرم يح ةمث «ةيزكرماللا

 «نامع لبج نم يقرسشلا ءزجلا هنإ :ًاباَذجو ًافايضم ًءاضف ودغيل هديدجت مت دقو
 يف «ٌّيميهوب» ناكمك ابلاغ ءاضفلا اذه ركذُيو .«وبنيرلا عراش) مساب فورعملاو

 معاطمو ءامنيسلل ضرع تاعاقو «نييلحم نينانفل ضراعم تاعاق هيف نأل نامع

 نويقيسومو «تايتفلاو نايتفلا لباقتي ثيح يقالتلل اناكم ىقبيو .«ةمخف» ءاقمو

 مدقلا ةرك وعجشمو ءاههزنت ءانثأ رسألاو «ةليمجلا تارايسلا قاشعو «نولّوجتم
 فالتخا ىلع نابشلا ةبقارمل زّيمم ناكم وه «راصتخاب ...ةليجرنلا ونخدمو بابشلا

 .ًامود اوقالتي نأ نود نم «نامع يف ًاعم نوشيعي نيذلا مهبراشم

 وشيرلا عراش يف مدق ةرك ةرهس

 .ريغصلا يبعشلا اهقوسو نامع يف ةميدقلا ةنيدملا ىلع وبنيرلا عراش رطيسي

 اميساال ءنامع ليج تاسسؤم طاشن أدبي .ةضفخنملا ةنيدملا تالحم قلغت امدنعو

 تارايسلا ٌرمتو ًاعساو سيل عراشلا .يحلل يرقفلا دومعلا ءوبنيرلا عراش يف يتلا كلت
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 هيبناج ىلع نأل هنورثؤي بابشلاو .ًادج ًاليوط سيل هنأ امك .طقف دحاو هاجتاب هيف
 لفالفلا مّدقت يتلا ةعيرسلا تابجولا معاطم كلذكو ةددعتم ةيقرش معاطم فطصت

 ةينانبللا-ةيروسلا تالوكأملا عاونأ عيمجو جاصلا ىلع شيقانملاو «ةيقرشلا ازتيبلاو

 دعاقم ىلع سولجلاو «تاقيدصلاو ءاقدصألا عم عكسنلا حيتي هنألو .ةيبوروألا وأ

 لوح هراتيغلا ىلع نوفزعي بابش نييقيسوم ىلإ عامتسالا عم ةضفخنملا ةنيدملا لمأتل .

 «يقيقح يداصتقا يعامتجا زييمت نود نم داترم وبنيرلا عراشف «ةبترم ةريغص تاعيرم

 .هتاناكمإ بسحب قفني لكو

 يف نكلو .ىرخألا ةيراجتلا نامع ءايحأ نع عراشلا فلتخي ال «راهنلا لالخ

 نيلوجتم ةعاب هيف ىرتف .صاخ ةسامحب عراشلا شعتتي مدقلا ةرك ةبعل تارهس
 بابشلا ىدل نيلّضفملا نييدانلا ناولأب مالعأو تاراعش روهمجلا ىلع نوضرعي

 نم رثكأب ةارابملا ءدب لبق ةليجرنلا يهاقم ئلتمت ."ةنولشربو ديردم لاير ؛يندرألا

 داتري !ةشاشلا مامأ ...مهتنكمأ زجح نم دكأتلا نوديري نيسمحتملا رثكأ نأل نيتعاس

 نارطاشي نارواجتم نايهقم :عراشلا نم نيزيمم نيينبم يف ةبظاوم نيعجشملا رثكأ

 ىلإ ناتقلعم ناتقالمعلا امهتاشاشو «ةرواجتم نييهقملا تالواط .هنيع فيصرلا
 يف ةنولشرب يدان يعجشم امهدحأ لبقتسي .رخآلل سكاعم دحاولا لكشب هنيع رادجلا

 «نيتعومجملا نيبًارتوتم وجلا نوكيو .ديردم لاير يدان يعجشم رخآلا لبقتسي نيح

 «ةارابملا أدبت امدنعو . ًادبأ ةيئادع الب نكلو «ةرعش ىلع ايزازفتسا ءانايحأ ًانوحشمو

 تاكرحلاو تافرصتلا بسحب رخآلا نم ّلك اهيف رخسي ةزرابم يف ناتعومجنملا لخدت

 ؛بابشلا تاعومجم نيب ةرشابم ريغ ةهجاوملا نوكت .لّضفملا هقيرفل ةليمجلا ةينفلا
 «فيصرلا ىلعو .يئاهن لكشب وأ ًاتقوم زئافلا قيرفلا نلعي يذلا وه توصلا ىوتسمف
 بيرقلا قيرطلا ةعراق ىلع رورملا ةكرح قفدت نوقيعي ال ثيحب نوفقاو نابش عّمجتي
 .ادج

 اهتطغ وأ اهضعب تنّيز دقو .بخصلا نم ًاءزج ًاضيأ لّكسشت تارايسلا نأل
 نأ ول امكو .ءاغوغلا عافترا عم اهرودب فقوتتو «ءطبب ريست .زرحلا يدانلا مالعأ

 وأ ةارابملا ةجيتن لوح شاقنلا يرجي «لعفلاب ًاضعب مهضعب نوفرعي سانلا ءالؤه لك
 ةكرح فنأتسُت .نيرخآ نيقئاس تارايس ريمازم حدصت .فلخلا يف ًاديعبو .تانّهكتلا

 .110 ص ءاقسلا رهابأ لصف رظنا :نيطسلف يف «دعب نع راصنأ» ةرهاظ لوح
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 ةماود نمض ديدج نم علقت نأ لبق ىرخأ ةرم فقوتت مث هريبك خيشك ةّصضاغلا ريسلا
 .ةرهسلا ةيقبل عراشلا لغشيس يذلا نم فاطملا ةياهن يف ءاقللا ريصم دّدحي .يهتنت ال

 .رأثلاب ذخألل ًاراظتنا يراوتلا ىوس رخآ رايخ نيرساخلل نوكي نلو

 زّيمتلا .ىفختلا «رتخبتلا

 نوكت ًايزمر يحلا ءاضف لصفي يذلا وه مدقلا ةركل بّرحتلا نوكي ال امدنع

 ةرهس اميسالو «ربكأ ربثأت يذ رخآ ةهجاوم طمن حرسم وبنيرلا عراش تايسمأ
 ةريغص تاعومجم نمض نوقهارملا رشتني .عوبسألا ةياهن ةلطع قبست اهنأل سيمخلا

 مهروهظ نودنسي وأ ,نوئكتي وأ نوسلجيف .تارايسلا رورم ةبقارمل قيرطلا لوط ىلع
 مهنم انس ربكأ «لصاوتم نيرخآ نابش بكوم نودهاشيو «ةفقوتملا تارايسلا ىلإ
 «يناملألا زارطلا نم تارايس دّوقم ءارو نسسيلاج نورتخبتي «مهنم ىنغأ ديدحتلابو

 توص عفر «ةرايسلا زارط نع رظنلا فرصب «نيقئاسلا ةيحان نم مهألاو .ةيكيرمألا وأ

 عم رتخبتلا «ةحاقو رثكألا ىلإ ةبسنلابو .ةحوتفم كيبابشلاو ؛هاصقأ ىلإ ىقيسوملا
 .راظنلا ّدشت ةبيه يفضي ام - !ةاتف نم رثكأ ىتح وأ - هنيمي ىلإ دعقملا يف سلجت ةاتف

 لومحملا فتاهلا ءروصلا نوطقتلي وأ ويديف عطاقم نيقهارملا ةاشملا ضعب رّوصيو

 .ىرخألا ديلا يف ةراجيسلاو دي يف

 راهظإل هيف مهسفنأ هيداترم ضسعب ضرعي ناكم بلاغلا يف وبنيرلا عراش
 نابشلا ةيبلاغ .هسفن ملاعلا يفاوسيل مهنأ نيرخآلل اورهظُيلو «مهرّيمتو مهفالتخا

 .ةديعبلا يحاوضلا نم نويندرأ ناّبش مه ةليمجلا تارايسلا بكاوم نوبقاري نيذلا

 ةداق دحأ ةنيدمو «ةيفلسلا لقعم اهنوكب ةروهشملا «ءاقرزلا نم مهضعب يتأي امبرو

 نيثالثو ةعست رمع يف وهو لتُق يذلا يواقرزلا بعصم وبأ قارعلا يف ةدعاقلا ميظنت
 نييندرألا نابشلا ءالؤه عم طلتخي ًانايحأو .يكيرمألا فصقلاب 22006 ماع .ةنسم

 يف وأ تادحولا يف نيثجاللا تاميخم يف مهمظعم شيعي ينيطسلف لصأ نم نابش
 .نيسحلا لبج

 بقارت ةريغصلا نابشلا تاعومجمف .ًاضيأ سنجلا بسحب نوكت ةمسقلا نكلو

 ىلإ ةبسنلاب .وبنيرلا عراش يف رتخبتلا ىلع نأر جني يتاوللا تايتفلا تاعومجم ًاضيأ
 تارظنلا تحت نربعي طقف نه :روكذلاك نلعفيل عراشلا يف نفقي ال ءتايتفلا كلت

 نايحألا بلاغ يف نيفتكي نهنكلو .ةناح وأ معطم ىلإ نفلدي ًانايحأو .ةيروكذلا
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 سيل قيقدلا ىنعملاب عراشلا نإف ءاذكهو .ىرخأ ىلإ ةهج نم سيئرلا عراشلا زايتجاب

 سيئرلا ناكملا ديكأتلاب ىقبت يتلا ةعماجلا سكع ىلع ؛ءنيسنجلا نيب يقالتلل ًاناكم

 رّيمتلا لجأ نم دصقُي يذلا ناكملا لوألا ماقملا يف وه وبنيرلا عراش .طالتخالل
 ام ًاعون ةفيفخ سبالملا نوكت «ثانإلا بناج يف ؛ماع لكشب هنأل !هيومتلل ًاضيأ نكلو

 ام برقأ ناّمع نم ناكملا اذه !توريب تسيل نامع .ًادبأ ةريثم نوكت الو «ةلّدهمو
 ةيعامتجالا دلبلا ريياعم نم جورخلل ةصرف مّدقي وهف نارهط وأ قشمد ىلإ نوكي

 زنيجلا ةداع نيدتري ىتاوللا تايتفلا .ًايلك اهكاهتنا نود نم نكلو ام دح ىلإ ةظفاحملا
 اذه عابتا صاخ لكشب نبغري ابلاغ ًافيفخ ًاباجحو .ناصمقلاو ةفيفخلا تازنكلاو

 ةيلاعلا نهتقث ندكؤي تاباش نهنإ .ةليجرنلا نيخدتو ياشلا برشل نيتأي وأ ءبردلا

 نيذلا نابشلا ضعب نهيلإ رظنُي دق كلذ عم نكلو .تاثيدحو تايرصع لب نهسفنأب
 .ًامارتحا لقأ ةقيرطب عراشلا ىلع نودّدرتي

 ناكملا «فالتخالاو زّيمتلا تابثإل ناكم ىلإ وبنيرلا عراش لوحتي «ليللا يف ىتح

 نم نكلو .نيرخآلا ىلإ اهنم ةروص وأ تاذلا نم هجو راهظإل ةصرف هيف حاتت يذلا

 .ًاقالطإ سفنلا نع فشكلا نود

 تايتف ىلإ ةبسنلاب سفنتم ةرتف «غارفلا تقو

 ىطسولا تاقبطلا

 عراش يف نهّزنتي يتاوللا تاباشلا نم ةعومجم بذجت ءرصعلا دعب سيمخلا

 مهتاوصأ ءالؤه عفريف .ام دعقم ىلع نيسلاجلا راغصلا نابسشلا ضعب تارظن وبنيرلا

 نيلمآ «تايتفلا عماسم ىلإ تاكنلاو تاظحالملا ضعب نوهجويو «ًارؤف مالكلاب

 نهو تاملك عضب نسمهيو «مهيلإ رظنلا نود نم تايتفلا ٌرمت .نههابتنا بذج

 نكلو .ةهكافلا ريصع برشل نفقوتي وأ «تاجّلثملا عئاب ىلإ نبهذي دقو .نكحضي
 نإو .ًاضعب نهضعب يديأب نكسمي نهو ءيشملا ىوس ًائيش نلعفي ال حجرألا ىلع

 نرحأتي ال تابلاطلا ءالؤهف «نهتاقيفر عم ًاجراخ ءاقبلل يفكي امب اركاب تقولا ناك
 ءانبأو ةوخألا جرخي «لاح ةيأ ىلع .نهتعمس ىلع ةظفاحملل تيبلا ىلإ ةدوعلاب

 «ةعمجلا موي وه ًادغو .فارعألا مارتحا متيف :اهسفن ءايحألا يف ةلوؤخلاو ةمومعلا
 نع نمّلكتي ؛يلاحلا تقولا يفو .ةرسألل ًاصصخم راهنلا نوكيسو «ةيعوبسأ ةلطع
 نلّضفيو «راغصلا دعقملا نابش نهيلع هاقلأ ام ليصافت نلوانتي .نهمالحأ نعو بحلا
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 وهو .لاوجلا هفتاهب بعلي ناك يذلا هقيدص ةحيرست ىلع راتيغلا فزاع رعش ةحيرست

 نع اهل يكحتل اهمع ةنبا ىلإ ةيّصن ةلاسر نهادحإ لسرتو .هنيع فرط نم نهيلإ رظني
 .ةرماغملا

 «تاباشلا كلت ريصم لّيخت نم انسفنأ عنم عيطتسن ال ءدهشملا بقارن نحنو

 تاءاصحإ ىلع ءانبو .ًايداصتقاو ًايعامتجا ةعضاوتم تائف نم تاردحنم نهنأ حضاولا

 نيرشعو ةسمخ غولب لبق كش الب «نجوزتيس تايتفلا ءالؤه «يندرألا عمتجملا
 دعبف .ةلوفطلا ذنم ًاموسرم ودبي نهلبقتسم .ةنس لالخ لوألا لفطلا نبجنيسو ًاماع

 نايحألا ضعب يفو .تاونس عضبل ةعماجلا ىلإ نبهذي «تانبلل ةسردم يف ملعتلا

 نهتايح نم تقو ًاضيأ يه بابشلا نم ةرتفلا هذه .جاوزلا لجأ نم نهتسارد نعطقي

 ةطشنأ رايتخا نهنكمي تاغلاب تاباش :ةيلستلا نم ديزملا ىلع لوصحلا اهيف نهنكمي
 نم جورخلا ىلع تارداق ّنكيل ةيافكلا هيف امب تاجضان نآلا نهو نهقاوذأل ًاقفو

 .ةرسألا ةرئاد

 ةضايرلا لاجم يفف .نهل ةحاتملا يلاستلا ةحئال يف يبسن عؤنت ةمث ءكلذ عمو

 بذجت يهو «ةيلود ةناكمب اهيف ندرألا ىفحت ثيح «ودناوكياتلا ةضاير كانه امبر
 .ةنيدملا يف ةدوجوملا ةديدعلا تالاصلا ىلع ماظتناب ندّدرتي يتاوللا تاباشلا رثكأ

 تارود ًاثيدحو ءصقرلاو (كيبوريآلا) ةيضايرلا نيرامتلا تارود ًاضيأ كلانهو

 تايرخأ لضفتو .ًادج ًايعاقيإ ًايضاير ًاصقر بجوتست ةيملاع ةقيرط يهو ءابموز
 امنيب .ةغللا تارود وأ «(ىقيسوملاو يريوصتلا مسرلاو مسرلا) ةينفلا تالاجملا

 تاقيفر عم اريثك تايتفلا جرخت .تاقيدصلل اصصخم غارفلا تقو مظعم ىقبي

 ضعب يف نحّسفتي وأ نقّوستي .ًاضعب نهضعب نلبقتسي .ةسردملا وأ ةيلكلا وأ يحلا

 زافلتلا ندهاشي نهنأ امك .مادقألا ىلع ًاريس ًايشم هزنتلاب حمست يتلا ناّمع ءايحأ

 يف تالجسملا تاباشلا مظنت ًانايحأ .كوبسيف ىلع ًاليوط ًاتقو نيضقيو أر يثك
 .فيرلا ىلإ وأ تيملا رحبلا ىلإ تالحر (ثانإلل) يداون

 طالتخا تاونس ًاضيأ ىه ةيعماجلا ةساردلا تاونس «ةيبسنلا ةيرحلا نم ةحسف
 تارتف ءانثأ ءايريتفاكلا يف ثيداحألا نولدابتيو «تانبلاو نينبلا رواجتتي ثيح .عسوأ

 .لمتحم جاوز ةركف ًامئاد كانه .حازملا تاثداحم ةيفلخ يف ؛كلذ عمو .ةحارلا

 تاراسمب ةقالعلا تمزتلا اذإ اّلِإ «نينثا نيب ةوهقلا لوانت درجمل باهذلل لاجم الو
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 ةلئاعلا اهيف عسمتجت يتلا كلت يه ةديحولا ةيقيقحلا طالتخالا تاظحل .ةيّدج
 .ًاضعب مهضعب ةيؤر نم مهتانبو ةلوؤخلاو ةمومعلا ءانبأ نسكمتي ثيح «ىربكلا

 .جاورلا ىلإ كده هيل نم راع هر سسملا تانالعلا كاني ءاضيأ اه كار

 لدابتب تايتفلا ءالؤه رمتستس «رسأ تاّبرو تاجوز نحبصي امدنع دعب ام يفو

 «بلاغلا يف ًاليلق لقأ نكلو .كوبسيف ىلع يقالتلا نعباتيو «نهنيب اميف تارايزلا
 جراخ ةيلستلا تايناكمإ حبصتو .هترادإ يضتقي لزنم نهقتاع ىلع كانه نوكيس ذإ

 نيب ةرابعك ًايداعتسا ةساردلا ةرتف ودبتو .ًابيرقت ةحاتم ريغ كلذ دعب يرسألا وجلا

 .ًادج ةطوبضملا نهتايح يف نيسوق

 :ءايرثألا نامع بابش

 ةيلود هيفرت بيلاسأ

 تايدترت ناتباسش يئاطيربلا يقاقتلا زكرملا نسم جزخت هؤبنيرلا عزا يفآسصبأ
 ةمالعب ةيدلج ةبيقح نالمحتو ٍلاع بعك تاذ ةيذحأ نالعتنتو ءادج ةليمج سبالم

 هر هدف كرس ةيزيلجنإلا نهتغل نيسصحتل تارود هيف ناعبتت . ةفورعم ةيراجت

 لبقو ءارتلجنإ وأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ ؛نيتتس وأ ةنس لالخ ءحجرألا

 ىلإ نايتأت ال .ةعماجلا يف امهليجست تيبثتل ةغللا تارابتخا زايتجا امهيلع بجي كلذ

 .ًادج داترم ام ًاعون يبعش يحلا .امهتاقيدص عم تقولا ءاضقو هّرنتلل وبنيرلا عراش
 لّضفملا لازي ال يحلا نإف «ةيرصع معاطمو ٍءاقم تاونس ةدع ذنم هيف تحتتفا نإو
 ةيقارلا معاطملا دحأ يف ماعطلا لوانتل ًءاسم نابهذتس ثيح «نودبع» وه امهيدل
 جات" ىلإ باهذلل ًاضيأ كانه نانوكت «عوبسألا لالخو .ةفورعم ةناح ىلإ جورخلاو
 ةيراجتلا تالحملا هيف عمتجتو 2012 ماع يف حتتفا مخض يراجت زكرم وهو ««لوم
 تانجتعملا لكأو «لوي)» دنع ياشلا برشل نابهذت كلذ دعبو .ةمصاعلا يف مخفألا

 اتيتأ يتلا ةيذحألاو سبالملا سايكأ امهيسارك لجرأ بناجب ناكرتتو «ةيسنرفلا
 .ندنل يف اهتضمأ عوبسألا ةياهن ةلطع نم تداع يتلا امهتقيدص نع ناثّدحتي .اهلجأل

 ةيزاوجروبلا وأ «ةيزاوجروبلا وأ ةيطارقتسرألا «ةيندرألا ةبخنلا نم تاباشلا هذه
 تاءامتنالا ىف زبيمتلا دوعي ال ءىعامتجالا ىوتسملا اذه ىلع .ةريبكلا ةينيطسلفلا

 ًادج يبرغ ميلعت ىلع نلصح .ةيمهألا نم ةيلاعلا ةجردلا كلتب ةيموقلا وأ ةينطولا
 يعامتجالا ط سولاف «ةرورضلاب ةيردنج تاعلطلا دعت مل .نهعم قفاوتي ةايح طمنو
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 نم مغرلا ىلعو .هتاذ دحب ةياغ سيل جاوزلا كلذك .نابشلاو تايتفلا قداصتي نأ لبقي

 اهيضقت ةرتف دعب ًانايحأو ءقحال تقو يف كلذب موقتف «ةأرملا جوزتت اّلأ ردانلا نم هنأ
 «نيحلا كلذ ىتحو .ينهملا صّصختلا ىلع لوصحلا وأ اهتاسارد ةعباتمل جراخلا يف

 .نامع يف (ةطلتخملا) ةيضايرلا تالاصلا مخفأ يف نلّجسي .ةريثك هيفرت لئاسو كانه

 ضعب ىلإ ًاريثك نجرخيو ءامنيسلا ىلإ نيهذيو ءصاخ سّردم عم ىقيسوملا نملعتي
 نملحي تاباشلا ءالؤه :نهيلإ ةبسنلاب ًأدج ةقيض ناّمع نكل .ةمخفلا ةنيدملا ءايحأ

 ...ىرخأ نكامأب

 تاقبطلا نم نيردحتملا بابشلا ءالؤه ةبقارم لالخ نم ليصفت فلأ يف ىرن
 ةيجراخ تايعجرم ىلإ يعسلا :وبنيرلا عراش يف نولباقتي نيذلاو ءاهلك ةيعامتجالا
 ندرألا مّدقت ال «ةملوعلا ديعص ىلعف .يندرألا عمتجملا يف ًايوق اهعم قباطتلا لازي ال
 اّلِإ يلاتلاب نوعيطتسي ال نيذلا بابشلا ءالؤه ىلإ ةبسنلاب ةمّيقلا جذامنلا نم ليلقلا اَّلِإ

 نأ اميس الو .جراخلا نم ةدروتسم ةيجذومن روصو تاليثمتب قّلعتلا ىلإ اوليمي نأ
 نويروثلا :يبرعلا ملاعلا نم ىرخأ نكامأ يف رهظت يتلا طامنألا نم رعذ اهيدل ةطلسلا
 بابشلل حضاولا سييستلا مدع ةيندرألا ةلودلا ززعتو ...نويمالسإلا وأ نويلاربيللا وأ

 يعتُملا جيلخلا جذومنب وأ .يكالهتسالا يبرغلا جذومنلاب طارخنالا ةلصاومل يعسلاب

 يف ةطرفملا نيطسلفو ةيروسو نانبل :اهل ةرواجملا لودلا جذومنب سيلو «ظفاحملاو

 ةيهيفرتلا لئاسولا كلتل ملاسملا بناجلا نأ عم .رارقتسالا اهيف مدعني ثيحب سييستلا

 قونخم هيف يسايسلا كارحلا نكلو ؛عمتجملل ماتلا ناجيهلا ةلاح ءافخإ هنكمي ال

 .رّثوتلا نم صاخ بناج ىلع يميلقإلا قايسلا نمض ًايئزج

 م0171 8231 5مك/012 ه5 ديزملا ةفرعمل

 لعمم [1ملل)]01181خ هع 5ءعمعرب 51آخلل] (لذ), قسمت. 1116
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 نورشعو عباس

 ميهارنإ
 (رئازجلا) لئابقلا ةقطنم يف راحتنا ةلاح حيرشت

 اوشاش لماك

 موي يف «رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلاوح 22012 ويلوي /زومت رهش ةيادب يف
 يعوبسألا قوسلا نم هتدوع دعب «رئازجلا لالقتسال نيسمخلا ىركذلاب لافتحالا

 يف هلزنم ىلإ ةدوعلل فطعنم رخآ .هرمع نم نيثالثلا يف باش وهو ءفسوي ذخأ
 لقح روبع راتخاو يعيبطلا راسملا فسوي كرت .لئابقلا ةقطنم يلاعأ يف «ةزات» ةيرق

 يتلا سمشلا هتقهرأ دقو .عرسأ لكشب لوصولل «ضماغ هنكلو ءيوارحص نوتيز

 «يداولا لفسأ يف .ًاقرع دكي ذخأف «داصحلا زيز توص نم ىلعأ توصب خرصت

 1992 ماع ذنم عقاولا يف .للحتم ناويح ةحئار ةيادبلا يف اهنظ ةهيرك ةحئار هتشهدأ

 ةطلسلا شيج نيب ةهجاوملا هيف تناك يتلا «ءادوسلا ةيرشعلا» يف رئازجلا قرغ خيرات

 ىتحو «.راهنألا ناعيقو لابجلا تاعفترم سانلا كرت «نييمالسإلا نيضراعملاو

 ىطغ «ةحئارلا نم ًابره .«ةيّربلا ريزانخلاو نييباهرإللا اهنع اوّلختو «ةيئانلا لوقحلا
 يذغت يتلا «ينوغآ» هايم نيع هاجتاب ضكرو هسأر قرطأو «هيعارذب ههجو فسوي
 بصتلا «ةأجف .ةزات ةيرق فرطب ةريغص ةبضه يف نوشيعي نيذلا «دمحأ تيآ» لآ لهنم

 .نوتيز ةرجش عذج هنأكو نوللا نكادو ليوط لجر مسج قيرطلا فصتنم يف همامأ

 ىلإ ضكرف .قونشملاب مدطصي نأ «ةحئارلا ببسب ينحمو يمعم وهو «فسوي داك
 .اروعذم ةيرقلا

 طالبلا ىلع ونيمودلاو ةطحزلاب نابشلا ضعب بعلي ناك ثيح ءدجسملا يف

 مهب حاص «(ةعامجلا) يورقلا سلجملل عامتجا ناكم ةباثمب يه يتلا ةفرغلل عماللا
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 باهذلا مكيلع «ينوغآ نيع دنع هسفن قنش لجر كلانها :بحاش ههجوو ,فسوي

 ناك اذإ ام نيرضاحلا نابشلا ضعبو ةعبرألا وأ ةثالثلا نوغلابلا لءاست .«!كانه ىلإ

 تاينيعستلا تاونس .ءافطإلاب وأ ةطرشلاب ًالوأ لاصتالا مأ كانه ىلإ باهذلا بجي

 ...نيلوهجملا ىتوملا ماوع هاجت نيظقي سانلا تلعج باهرإلا فنعب تفصتا يتلا

 ضفر يذلا ءفسوي راشأ ثيح ىلإ نييورقلا نم ةنفح تهّجوت «تاظحل دعبو
 اذه نوكي نأ نم نوشخي مهنإ .نوبهذي «خويشلا» كرت ًاضيأ بابشلا لّضفي .مهتقفارم
 ىلع» :باهذلل ٍبّهمأتي وهو لاجرلا دحأ لاق .باهرإ وأ لتق «ةميرجب ًاطبترم راحتتالا

 لك اذه .ءافطإلا ةرادإ راطخإب موقنس .ًائيش سملن نل ءطقف ىرنل بهذنس «لاح ةيأ
 .«(هكفن نلف ءاراحتنا ناك اذإ» :رخآ لاقو .2عءيش

 ال» :ب متمتي لجر ةمث .ثكو رقشأ رعش يذ قّلعم باش لايخ مامأ عقوملا يفو
 يف هنوفرتقي نم نفد ضفريو راحتنالا نيدي مالسإلا .«هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ

 .بيرغ هنإ ءانم سيل» :ةرخؤملا يف يشمي ناك يذلاو ,ءوده لكب مساقلب لاق .هرباقم

 رّيغت دقل ءال» .«؟ًانكمم اذه نوكي فيك ...زغل اذه هللاو .رقشأ هرعش !دوسأ هنإ..]

 .(...مايأ ةدع ذنم كانه وه ًاذإ :درلا هءاج .هنول

 «يناملألا»

 دق» :مهناكم اورداغي مل نيذلا نابشلل لجرلا اوفصوو ةيرقلا ىلإ «خويشلا» داع

 يطرش بلاط ؛لماك «بابشلا نيب نم .«...ةرواجملا ةيرقلا نم امبر) «(...ابيرغ نوكي

 .ةرسألا لزنم وحن ةلاجعب ىراوتف .فوخلا هذخأ ءًاماع نيرشعو نينثا ةبارق هرمع

 دحأ لاق .نيموي نم رثكأ لبق ىفتخا ءاماع نيرشعو ةتس نبا «ميهاربإ «ربكألا هقيقش
 «معن «معنا .«!يناملألا اذه ءنكلو» :ليلقب ءافطإلا لاجر لبق لصو يذلا نابشلا

 هانيعو هرعش ةرقش .ةزات ةيرق يف لمجألا باشلا «ميهاربإ .رخآ لاق ««!ميهاربإ وه
 .«يناملألا» بقل هابسكأ دق اناك ناواقرزلا

 دقو «لحنلا يبرمك ماشللاو تازافقلاو ضيبألا نودتري ءافطإلا لاجر لصو

 ايلعلا لئابقلا نم ةقطنملا هذه يف ءاصوصخ قنشلاو ءامومع راحتنالا تايلمع اوفلأ

 قّلستي .ًاماع نيرشع نم برقي ام ذنم نييعوطلا ىلتقلل يسايقلا مقرلا بر ثيح
 يقب رخآ ءافطإ لجر طسبيو .هنزو لكب ميهاربإ طبهيو «لبحلا عطقيو ةرجشلا مهدحأ
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 يف .(ةثجلا حيرشتلا ةنحاشلا ىلإ هذخأيو ًاريبك ًاباحس قلغي ؛هيلع ًارداش لفسألا يف
 هنونفدي .ةلاجعب ًاربق هل بابشلا رفح ثيح ةيرقلا ىلإ نامثجلا داعي «هتاذ مويلا ءاسم

 .ءازع سلجم نود نمو عومد نود نمو سوقط نود نم ليللا نم ةرخأتم ةعاس يف

 دعب .ًايندم ًاسدنهم (وزو يزيت» ةعماج يف نيماع لبق «يناملألا» ميهاربإ جرخت
 طباض وهو «هلاخ عم رئازجلا برغ ةمصاع «نارهو يف رقتسا ةعماجلا نم جرختلا
 «ةفيظو نع ثحبلا يفو .ةيراجت تالحم ةدع بحاصو «يرئازجلا شيجلا يف قباس

 ةمدخلا ةيدأتل شيجلاب هقاحتلا ريخأت وأ ءبّئجتل ةليسو نع ثحبي امبر ميهاربإ ناك
 لالخ ةيرقلا ىلإ داع هعم لصحي نأ نكمي ناك ام «ةيؤر» راظتنا يفو .ةيركسعلا

 «ةليوط ةرتف دنم هوري مل نيذلا «ةزات بابش ظحال ةرتفلا كلت لالخو .ةيغيصلا ةلطعلا
 .(هنم نورخسي نيرخآلا نأب دقتعي)و «ةلوهسب ٌدتحيلا ««ةبيرغ١ حمالم ميهاربإ ىلع نأ

 .«ًانونجما ربتعُي هنأ ًاعنتقم ودبي ناك ءراصتخابو

 اوبقعأ نيذلا ءنيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا رئازج نابش دحأ ميهاربإ

 دق تناكو .نيرشعلا نرقلا تايئيعست طاشنب شياع يذلا ليجلا نم بابشلا كئلوأ

 ةيسايسلا بازحألا فلتخم ىلإ تمتتا ةددعتم قرف تاينيعستلا بابش نم تلّكشت

 .«1988 ربوتكأ 5» ةكرح نع ةجتانلا ةيرئازجلا ةيطارقميدلاو «ةيمالسإلا ةضراعملل

 بزحلا ةنميه ةدايس نم ًاماع نيثالث ةبارق دعب ةيبزحلا ةيددعتلا ءاسرإ ىلإ تّدأ يتلا

 ديدجلا نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا ليج .ينطولا ريرحتلا ةهبج «دحاولا

 ةيلمعلا فاقيإ مث يسايسلا ررحتلا تلت يتلا باهرإلا ةرتف لالخ هميلعت ىّقلت يذلا
 حاجنلا ىلع زيكرتلاو ءاوطنالل ليم هيدل ليج سكعلاب وه 1992 ماعل ةيباختنالا

 ريبغتلا يف اوددرتي ملو مهتاوصأ اوعفر مهضعب ًاعبط .تاذلا قيقحتو يصخشلا

 يذلا 2001 ماع يف لئابقلا ةقطنمل دوسألا عيبرلا يف امك «ةينالع مهجاجتتحا نع

 مهخويش ناك اذإ نكلو .لئابقلا ةقطنم يف ةطرشلل زكرم يف باش ةافو بقع قلطنا
 اوّحض «تالاحلا ضعب ىف وأ :ةضراعملا ةيسايسلا بازحألا ىلإ رس اومضنا دق

 نيرشعلا نرقلا نم لوألا دقعلا بابشف «ةيراحتنا تاريجفت يف ةيضقلا لجأل مهسفنأب

 وأ ءابوروأ ىلإ بو رهلاب ربكأ ءودهب وأ ءبارضإلا وأ .ةرهاظتلا ةطساوب اوضراع

 .تاذلا ىلع شاعملا فنعلا بالقنال ةريخألا ةطحملا  راحتنالاب

 تمهفو تمّلعت «بابشلا» ءالؤهب ةئيسسو ةلحض ةفرعم كلمت يتلا ةلودلا
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 تاطلسلا فوخ نم داز ام اذهو - فنعلاو ىذألا ىلع مهتردق باهرإلا «لضفب»

 نرقلا نم لوألا دقعلا يف « «ءللعياماذهو .2011 ماع ةيبرعلا تاروثلا عالدنا بقع

 ًادبأ نابسحلا يف ذخأت مل «بابشلل» عساو يلام معدو ةدعاسمم ةسايس «نيرشعلا

 ىلع ظافحلا ىلإ لوألا ماقملا يف ةهّجوم ودبت اهنكلو «ةيسايسو ةيداصتقا تارابتعا

 تاكرح راشتنا ةسايسلا هذه عنمت مل ءيضاملا دقعلا لاوطو .يعامتجالا مل سلا

 اهنأ ىلع ًامئاد تاطلسلا اهمّدقت يتلا تابلاطملاو تاجاجتحالا نم ةيلحمو ةقرفتم

 .اصعلاب وأ ةرزجلاب دمخُت نتف

 «يسفن قخاَس «يمأ نيفرعت»

 «فيص لك يف امك «ميهاربإ هيف رحتنا يذلا مويلا 2012 (ويلوي) زومت 2 يف هأذإ
 ىأنمب ةريبكلا دجسملا ةفرغ لخاد تنمسإلا دعقم ىلع نوسلجي ةزات ةيرق بابش ناك

 لقألل ونيمودلا - ةلضفملا مهتيلست يف نيسمغنم ؛ةعامجلا نم برقلاب ءسمشلا نع
 كشو ىلع» باشك هتيص .بعللا يف كراشي ال ميهاربإ .«ىقرألل» ةطحزلاو ءًاميلعت

 ناكملا غرفي «ءادغلا تقو يف «ةريهظلا وحنو .جرفتم درجم ةبترم ىلإ هيصقت «نونجلا

 لزنم نم ءاوبأ مأ اوؤاش «عيمجلا دوعي امدنع «تقولا ضعب دعب اّلِإ هتيويح ديعتسيالو
 .ًاليلق مهلهأ ةحارإل ةرسألا

 ٍرهظلا دعب ام ةرتف يف دوعي ال نكلو .مويلا فصتتم يف مهلثم ميهاربإ دعتبيو
 ًالبح ذخأيل - ؟مّمصم فرصت ضحم مأ ةفداصمأ - بهذي ؛ءادغلا نم ءاهتنالا دعب

 اهتاودأ هتدلاو عدوت ثيح «ءانفلا نم يفلخلا ءزجلا يف ةريغصلا نيزختلا ةفرغ نم

 تقو «اهتلوليق ىلإ دلخت هّمأ تناك ءتقولا كلذ يف .شقلاو بشخلا نم اهتنوؤمو
 ةرادإو اهمومهو اهنازحأ رارتجال ةيميمح تاظحل يه لب ؛:ةوفغلاو ةحارلل ريصق

 :اهل لوقي ميهاربإ «قحال تقو يف كلذ ركذتتسم «تعمس كلذ عمو . عقاولل اهرهظ

 ىلإ ميهاربإ بهذي . «ًاحازم» كلذ تربتعا اهنكلو . «يسفن قنشأس «يمأ اي نيفرعت»

 طبري نوتيز ةرجش نصغ راتخي كانهو . .طقف دمحأ تيآ لآ اهنم عفتني يتلا هايملا نيع

 .هسفن قنشيو هاصقأ يف لبحلا

 نم ديدع تفاهتي .ةيفيصلا ةلطعلا فصتنم يف ماعلا كلذ ناضمر رهش فداص

 ةرتفلا كلت تدهش اذكهو .مايصلا رهش لوخد لبق تاجيزلا مامتإل تالئاعلا نم
 «رطخلاب رعشت ملو قلقلاب ءميهاربإ ةدلاو ءايزاف فرست ملف «ةددعتم جاوز تالافتحا
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 يتلا ةراحلا يلايللا كلت ىلوأ يف . ةيورقلا تالافتحالا كلت يف كراشي اهنبا نأ اهنظل

 يفو قرطلا فارطأ ىلع «جراخلا يف مهعيمج بابشلا نوكي ؛ةلطعلا ةيادب ىلإ رش دوت

 ءاسنلا عمتجت .رجفلا غوزب ىتح نورهسي ثيح «ةيرقلا ةحاس ةفضرأ ىلعو يهاقملا

 .ةحطسألا وأ تافرشلا ىلع تايتفلاو «لزانملا تاحاب يف تاّئسملاو تاريغصلا

 ىلع ةرايس هتمدص نأ ذنم ةغيلب ةقاعإب بيصأ يذلا «نارقم «ميهاربإ دسلاو امأ

 رماغيو .لزنملا يف ًالزعنم تاونس عبرأ نم برقي ام ذنم شيعي وهف ءيلحم قيرط
 ليحن مسجو يمظع هجوب دهاشي .ةيرقلا يتربقم ىدحإ ىلإ بهذيف رخآل تقو نم
 يف هتروص سكاعت هذه هتروص .بردلا لاوط ًاديحو ةبوعصب يشمي نيترئاغ نينيعو
 ةحاس ىلإ زفقي ءابيرقت ةنس نيثالثلا نبا ««نونجم»لا نارقم ناك امدنع تاينيعبسسلا
 هنونج نع فرطلا نوُضغي ةيرقلا ناك س ناكو .سأف وأ ةليوط نيكسب ًاحّولم ةيرقلا
 نأجلي ءاسنلاو ءمهقيرط نورّيغي لاجرلا ناك «ديعبلا نم هوري نإ امف .هزازفتسا مدعل

 «نونج» نكل .حوتفم باب لوأ يف ًاعم اوفلديل نوضكري لافطألاو «لزنم يأ ىلإ
 نك يتاوللا ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ًايأ سمو ًافلتخم ًاثدح ءًاضّرع ًاضيأ ناك نارقم

 .رئاتسلا فلخ نم مأ باوبألا بوقث لالخ نم هنبقاري
 ةينالع ظفلتيو ءام لزنم باب قرطي ناك .ةّدح رثكأ تامزأب ًايرود ٌرمي نارقم ناك

 «ةرداغملا نم لاجرلاو ء.جورخلا نم ءاسنلا عنميو «مث ئاتشلا قلطيو «ءيذب مالكب

 هب لّمكتي ناك كلت «نونجلا» تابون يف .مايأ ةثالث وأ نيمويل ءرورملا نم لافطألاو
 ىلع هلزنم ةبتع ىلإ هنوديعي اوناك .ةماعلا ةطلسلا وأ هبراقأ نم لاجر ةثالث وأ نالجر

 دمحأ تيآ لزانم ةلتك طيحم لوح لوجتي هنوكرتيو «هيف هنوزجتحيو «ةيرقلا موخت

 .هدلاو ربق دجوي ثيح ةربقملاو

 ةنعللا

 ذنم ًافينعو ًابئتكم ناك هنأ طقف فرعُي ام «نارقم ةلوفط نع ريثكلا فرعُيال
 جوزت «دانم» هدلاو .ًاعيضر لازي ال ناك امنيب اركاب تيفوت هتدلاو نإ لاقي .هتقهارم

 ىناثلا نيرشت يف ريرحتلا برح تعلدنا امدنع .نيرخآ دالوأ ةثالث هل ناكو ةيناث

 ,«جئاه» لاب رهتشا يذلا ؛هدلاوو .تاونس رشع نبا امبر نارقم ناك 1954 (ربمفون)
 .ةزات ةيرق ىلإ برحلا داعأ يذلا وه
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 ينطولا ريرغتلا ةهبسني ارقجتتلا نيذلا هيرقلا لاخر ل ئاوآ ني دانس ناك ؟مقاولا يف

 .ةرواجملا ىرقلا ضعب نم ةيدقنلا تاعربتلا عمجب ًافلكم ناكو .1955 ماع ةيادب ذنم

 مويلا يف .عربتلا ضفري ناك ةرواجم ةيرق نم لجر ةيدلبلا ةرادإ ىلإ دانمب ىشو دقو
 .دمحأ تيآ لزانم ةلتك نييسنرفلا تريزامات ةنكث دونج نم ةعومجم تقّوط «ىلاتلا

 حرجب «لزنملا ءانف يف هيلع ضبقلا كشو ىلع ناك يذلا ءطابضلا دحأ دانم باصأ
 يفو - بلق رهظ نع هفرعي يذلاو ءاذه رعولا نوتيزلا راجشأ لقح ىلإ برهو ريطخ
 .ًاماع نيسمخو ةينامث دعب ميهاربإ هديفح رحتنا لقحلا اذه

 عمتجملا تقلأو «ةفينع ةرسألا نم ماقتنالا تايلمع تناك برحلا لالخو

 ةرايس تأر دق نكت مل يتلا ةيرقلا كلت يف ةيحورم ةرئاط تطبه .بارطضا يف

 مهوداتقاو ءأماع 60-15 نيب مهرامعأ تحوارت نيذلا لاجرلا دونجلا عمجو .دعب

 .نيئسملا لاجرلا ضعبو لافطألاو ءاسنلا الإ ةزات يف ّقبي مل .تانكثلا ىدحإ ىلإ

 ةوخأ نفدل ةعبرألا روبقلا رفحل اوتأيل ةبيرق ةيرق نم نابش عّوطتي نأ رمألا بّجوتف
 «كلذ تلت يتلا ةددعتملا تالمحلا يف .نويسنرفلا دونجلا مهمدعأ نيذلا دانم

 ءاماع رشع ةعبس اهرمع نينيعلا ءاقرز ةليمج ةاتف يهو ءدانم خأ ةنبا «ةميلاس تناع

 ناكو .مهتاذ دونجلا لبق نم اراركتو ارارم باصتغالا ببسب «ترحتتا اهنإ ىتح

 يف رخآ حايتجا لالخ «ةلئاعلا نم بيرق قهارم هب ىشو نأ دعب ًاريخأ لتق دق دانم
 ىرخأ ةيرق يف مهلك ناكسلا عمجو ةيرقلا ءالخإ مت خيراتلا كلذ دعبو .1958 ماع

 .1962 ماع ىتح «لهسلا يف

 تيبلا نأ نيح يف .لوهأم ريغ لزنم ىف ًاديحو شيعي نارقم ناك لالقتسالا دنع

 يتلاو «ةرواجم ةريغص ةعيض نم ةرجاهم ةلئاعل تقوم مل هيف هدلاو مدعأ يذلا
 ايزاف نيب «ربدملا» جاوزلا ناك .نارقم اهرهاص يتلا ةلئاعلا تاونس رشع دعب تحبصأ

 ًاجاوز «نونجم» لاو ميتيلا نارقمو «ةيرقلا نسع «ةبيرغلا»و نيوبألا ةميتيلاو ةريقفلا

 .ًابيرقت موتكم هبشو ًانيزر

 .ءافشلل ًاليلق لثامت هنأ ودبي نارقم ناك .ميهاربإ لوألا امهنبا دلو ماعب كلذ دعبو

 ىلع تمصب سلجي «ةيرقلا ةحاس ىلإ عوبسألا يف نيترم وأ ةدحاو ةرم يتأي ناك

 نيب صخاش هرظنو «نيرخآلا ىلإ عامتسالاب ىّلستي هنأكو ودبي .ةيتنمسإلا ةفاحلا
 ماعلا روضحلاب هبجاو مامتإب اديعس ناكو «هلزنم ىلإ هقيرطب اديحو دوعي مث .هيلجر
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 هنأ سانلا عنتقا .نيتنس وأ ةنسل ءايبيل ىلإ نارقم رجاه :1978 ماعلا وحنو .ةعامجلا عم

 .ًاعجان ناك جاوزلا نأ سمهت «ءاسنلاو بابشلا ًاصوصخ ءاهلمكأب ةيرقلا تناك .يفش

 رداق «نيقيقشلا ريغ هيوخأب قيحت ةنعللا تناك «ّىفاعم ودبي نارقم ناك نيح يف

 بيصأ دقف ؛ىناثلا امأ .ىكيتامارد بائتكاب لوألا ٌّرم .ةيناثلا هتجوز نم دانم ينبا ءيلقعو

 ةرتف نم داع امدنع «نارطقلا لماع» «يلقعل ةمستبم ودبت ةايحلا تناك .ًاعيرس ةهاتعلاب
 باجعإ طحم ناك «هتدوع تبقعأ يتلا مايألا يف هنإ ىتح .اسنرف يف اهاضمأ ةرجه
 .سورعك موي فصن لك هلّدبي لاقي امك «و هسبلمب ينتعي «ةبيط هتحئار تناك :طيحملا

 ًائلالتم ًاراوسو «ةقيضلاو ةنولملا سبالملا يدتريو ءًادعجمو ًاليوط يلقع رعش ناك
 نم ًاضيرع ًامازحو «ةريبك ةعاسو ؛هقنع ىلع ةعمال ةلسلسو «نيمتاخو ,مصعملا يف

 نيرهش لوأ يف .زوجع ةأرماب رّكَذيل «...هينذأ يف طارقألا ىوس هصقني نكي مل» .دلجلا

 نع اهدرسي ناك يتلا صصقلا لجأ نم هيلإ ىعسُي لب ريدقت لحم يلقع روضح ناك
 ولت ةدحاو «هرهاوج» عاب .هتارخ دمك ةعرسب باذو ًاجيردت لءاضت هقيرب نأ ريغ .اسنرف

 .ةبوقثملا تانولطنبلا ءادتراب رمألا هب ىهتناو يسنرفلا هضايب نع لصفناو «ىرخألا

 .همامأ مهرئاجس بلع جارخإب نودّدرتي بابشلاو «لاقبلا ىدل هيف بوغرم ريغ حبصأ

 «ضماغ ضرمب ةباصم ةعسوملا ميهاربإ ةلئاع تناك «نييورقلا دحأ ىلإ ةبسنلاب
 :همامعأ اميسال

 ...نونجلا نم طقف رهاط اجن ؛عاجشلا ديهشلا كاذ ؛مهلك ةعبرألا دانم ءانبأ نم

 ام مهيدل ناك «ءادهشلا ءانبأ لك لثم دعاقتلا ىلع مهلوصح دعبف «مهفأ ال انأ «هللابو

 حتفل ةصخر مهيدل «ءيش لك يف ةيولوألا مهل تناك «يتاذلا ءانبلا ىلع مهدعاسي
 مهوخأ «نارقم نإ لاقي [...] .ةيركسعلا ةمدخلا نم نييفعم مهعيمج اوناكو «ىهقم

 ًانونجم سيلف «ةيناثلا مألا نم ركبلا ,يلقع امأ .دِلَو ذنم نونجم «قيقشلا ريغ ربكألا
 داعو «[...] هبابش جوأ يف «تاينيتسلا رخاوأ يف اسنرف ىلإ بهذ .حناجو ظف هنكلو

 ريكسلا حبصأ .ةيرقلا يف انه ؛ةيحاضلا نكاس ةيصخش دسجي أدبو «ضافولا يلاخ
 رعشأ «ةلئاعلا هذه يف نكلو .فينعو يزازفتساو جف هنأ ىلإ ةفاضإلاب ءدحاو مقر

 ؛مهتاسارد يف مهنم ءالقعلا حجني امدنع ىتح هنأل «ليبقلا اذه نم ءيش وأ ةنعل اهنأب

 ...ضرملاب ةباصإلا نم نودفني ال مهنإف

 .صاخلا ةزات خيرات يف ةلئاعلا هذهب قيحت تناك يتلا ةنعللا خسري يلحم درس

 تيآ لآ اهنم ديحولا عفتنملا ناك يتلا ينوغآ هايم نيع نم برقلاب هسفن ميهاربإ لتق
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 قيحت يتلا ةنعللا ردصم هايملا كلت يف نوري ةيرقلا ناكس ضعب نأ لاحلاو .دمحأ

 .نيملكتملا بسحب ةيئايميك وأ ؛ةيرحس بابسأل كلذ ناك ءاوس «ًامئاد دمحأ تيآ لآب

 «ملسم» راحتناو «ةيبرع» تاروث

 تدهش دق ةزات نأ اميس الو اذه .«ىناملألا» راحتنال ريسفت ءاطعإ بعصلا نم

 يف ىري مهضعب ناك اذإو . «اهريسفت نكمي ال٠ ًاضيأ اهلك ءىرخأ قنش ثداوح ًاقباس

 هتلاح نأ ءباضتقاب ولو «ىريرخآ ضعبو ««ةنعلاو «ًانونج» فسؤملا مي ميهاربإ لعف

 بعصلا نم ودبي ءلاح لك ىلعف .هفرصت يف سيئرلا ببسلا يه ةبئاخلا ةيعامتجالا

 .دحاو ببس ىلإ ميهاربإ فرصت ىزعُي نأ

 2 ل ا م ل

 عازن ةلكشم وأ «ةعماجلا نم جرختلا ثيدح باشلا سدنهملا اذهل «ةتقوملا» ةلاطبلا
 عفاد اولا يلا هزل امال ديدات حاج ناك يكلاو عسررود فالح

 هلقأ وأ «ةمزاج ودبت ال اهنإف ةيلقعلا ميهاربإ ةحص ىلإ ةبسنلاب امأ .اهلمأو ةرسألا رخف
 نكلو ««بائتكا ةيادب» ب نوهبتشي ةيرقلا نابش ناك ًاعبط :هراحتنا ريسفتل ةيفاك ريغ
 نم «ةيعامتجا رظن ةهجو نم ءًاريخأو .لتاقلا دحلا اذه ىلإ «ًانونج» اهيف ٌدحأ َري مل

 بألا «يلقعلا نارقم بارطضال هيف سبل ال ًاريسفت اهجئاتنو برحلا رابتعا ةروطخلا
 نيذلا «نارقم ليج ويورق :ميهاربإ هنبا «ىودع» تلهس يتلا ةنعللا هيدل تناك يذلا
 بجي) ةهاتعلا مهمظعم بتجت ,فثكم لكشب برحلا تاليو ًاضيأ مهعيمج اوساق
 هذهب «تناكو ًاماسو برحلا ببسب ةبدن ةيأ تربّتعا لالقتسالا دعب هنأ رّكذتن نأ ًاضيأ
 .«ًايلام ًاضيوعت قحتسيو يمسر فارتعال ةدام «ةفصلا

 يبرعلا ملاعلاو يبرعلا برغملا يف ماعلا سحلا لثم «ةيعامتجالا مولعلا نأ ودبي

 ةيحضت عم (ةيراحتنالا تاريجفتلا سكع ىلع) «يندملا» راحتنالا تفشتكا ءًامومع
 سنوت ةبصق يف 2010 (ربمسيد) لوألا نوناك 17 يف هسفنب يزيزعوبلا دمحم باشلا

 ةلاطبلاب طبترم يسايس راحتناك ًاقحال هلك ملاعلا هرّسف فّرصت .نيعألا نم ىأرم ىلع
 اذهلو .ةموكحلا ةهجاوم يف هنوناعي بابشلا ناك يذلا راقتحالاو «قاطنلا ةعساو
 ىلع «يلودلا مث ًالوأ ينطولاو يلحملا ىوتسملا ىلع :ةعاشإلا تلمح ببسلا
 مل هنأو امك :ةيعماج ةداهش يأ ًالماح يزيزعوب دمحم نكي مل :نيأطخ باكسترا

 .ةيط رش لبق نم عفصي
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 لوصو نم ًاماع نيثالث نم رثكأ لبق «1956 ماع يف لالقتسالا ذنم ؛عقاولا يف
 نم ددع ربكأ لجسي يذلا دلبلا سنوت تناك «1987 ماع يف ةطلسلا ىلإ يلع نب

 .يبرعلا ملاعلاو يبرعلا برغملا يف ةيعوطلا تايفولا تاءاصحإ بسحب نيرحتتملا
 ثيدحت ةسايسل اهعفدي يسنوتلا عمتجملا ناك يتلا ةيدفلا يه هذه نإ لوقلا نكمي

 ةصقلا ارصنع رسفي .يسدنوتلا عمتجملل ةيديلقتلا تامسلا تبلق يتلا ةماعلا ةايحلا
 ؛ماعلا يلحملا سحلا يف ؛مئاقلا طبارلا (نيتبثم ريغ) ةعفصلاو ةداهشلا امه ناذللا
 ملظلاو ةلاطبلاو «ةهج نم ةأرما ةعفص هتقحلأ يذلا راعلا :نيترهاظو راحتنالا نيب

 ًالطاع الو ةداهش ىلع ًالصاح يزيزعوبلا دمحم نكي مل .ىرخأ ةهجن نم يسايسلا
 ٌُببس هل نكي مل هراحتنا نأ رابتعا نع انعلقأ اذإ :ةيطرش هعفصت ملو ًاقح لمعلا نع

 | .ميهاربإ راحتنا رارغ ىلع ءارَّسفم ريغ) هيلع همادقإ حبصي فاطملا ةياهن يف ديحاو

 م01 11 ةخك/011 55 ديزملا ةفرعم

 ركمسعا 140110104, « ]ع هينعألع م خلععمع », زد طاعصتت 88185506 ها
 هطتفانممع الاكشالالال (كتع), 8عءلذونم» ك صواتاوانع هي 116411 6770714,

 ظمسعطغمع, ومار 2007, م. 387-412.

 [ىسصعا ©1420 1101]خ, « 0ءوجع, دنت لعد عا دعوددالا5(6) عد ةلعقمفع در

 لقوانع داعم صتةمدنه]ع 0م د0عامامهتعر, ؟هانسمع 20, هك 2, زانخلا عك 2010,

301-21 

 مطلعممطسممع 81011554010], « طءرتعو ءأ 5ةعقق, انتع 06ءعضتتلع

 ةاععت عمسع دعس عع »جر لأر401), ]غلام ل 'ةدلمعك ك لع 7تاللوتنمك :0عاهل هكر

 مك 18, ةدامس7 ع/اتتا عج شا معك 2003, م. 133-149.

 هتقالعو راحتنالا وحن هاجتالا هللا دبع دمحمو دمحأ يدجم

 .2008 «ةيردنكسالا «ةفرعملا راد .ةيصخشلاب

 مدفعو 110 1]1111310101-18551801, 1ع مبططعم لع ددينعتاع كك ىيتعتألع 65

 زعماعك ن 07هبن ئةتاتمصك لع شت, خلوعتب 1

 المادععأ [ذلظاتر طع 3بتعألع : هع >معلوننع 0ءداتا, 181 ظنمعأب '01-1121ن2 00

.2004 
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 نورشعو نماث

 ١ ىبكس نيرباد يسيل تاني)
 ةراعدلا ىلإ ةيلستلا نم
 (برغملا) ةجنط يف

 خيشلا ميرم

 ةجنط نبا «ناير باش ردصأ «نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم لوألا دقعلا يف

 مالكب دقتناو .(يسيل تانب) 245:64 /زع66» ناونعب ةينغأ «ريهشلا «بحلا يار» ينَغُمو

 نيرياد») «يسنج ىعسملا هيف كولس عابتاب تامهتملا تاباشلا تاذيملتلا ادج يظعو

 الدب «قوسفلا»و يقالتلل ناكمك ةسردملا نمدختسي نهنإ لوقي ثيح .(«يسكس

 معت يتلا تاعاشإلا عم هتينغأ قفتتو .تاميقتسم تايتفك فرصتلاو ةساردلا نم

 نهو «لييارملا نيدتري تايتفلاو ءتاونس رشع ذنمو .نيّيبرغملا 2.0 بيولاو لايخملا

 ةينوفوكنارفلا ةيعوبسألا ةفيحصلا اهترشن ةلاقم ناونع ىف ءاج امك «راظنألا طحم»

 بالطو ذيمالتلا يدتري .برغملا يف) 2007 ماع 110706 216!:هم» ؟ ودسيإ كو رام»
 وأ قرزأو «ثانإلل ضيبأ وأ يدرو وهو دحوم ًاسابل ةيوناثلاو ةيدادعإلا سرادملا

 تمهاس دقف «ةكرحلا يف ةيرحلا ضعب حيتي ةذمالتلا عضو نأل ًارظنو .(روكذلل ضيبأ
 ذخؤيو .يلاحلا ينيدملا برغملا ةمس ءقوسفلا يف ةيوناثلا ةلحرملا يف مهنم ثانإلا

 مامأ يغبني امم رثكأ نرخأتيو ءروكذلا نطلاخي ّنهف «ةلحنملا نهتايقالخأ نهيلع

 نهنم نوبّرقتي نيذلا ءابرغلا عم باهذلاب تامهّتم نهنأ امك .ةيوناثلا ةسردملا تاباوب

 .مهتارايس يف لاجرلا عم دوعصلاو

 اهيورت نأ نكمي صصقل ىدص ةيوناثلا ةلحرملا يف ةبلاطلل ةروصلا هذه لكشت

 يجولويسوس باطخ نع ًاديعب .نهميلعتو نهتقهارم ةرتف يف تاريغصلا تاسسوملا
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 باصتغالاو لهجلاو فنعلاو حشلاو رقفلا اَّلِإ نهتلاحل ًاريسفت ةرادصلا يف عضياال

 تاذلا فاشتكا يف نهتبغرل ةمهم ةناكم نهصصق يف نيلوي نهنإف ,مراحملا انز وأ

 ةيؤر «ةيبرغملا ةجهللاب «حيكحكتلا» وأ ««نونجلا» اذه درس حيتي ةيادبلا يف .ةيلستلاو

 تايلمع نع باقنلا فشكي امك «تايتفو تاقهارمو تاباش يأ «هيلع نه امب تايتفلا

 لثم يف .ًامهم ًالماع ةيداملا لاجرلا ةدعاسم نوكت ثيح «ةيمارغ تاقالع يف طارخنالا
 لاجسم ىف لمعلا ىف لوخدلا وأ ىضرعلا ءاغبلا ةيلستلا قايس يف دلوي ءصصقلا هذه
 هذه ركذ ردانلا نمف ؛«ةيلستلا»و «ةقهارملا» عم ىشامتي هنأ «بابشلا» ادب اذاو .سنجلا
 لكشب برغملا يف ةراعدلاو .ماع لكشب روجأملا سنجلا نع ثيدحلا دنع ظافلألا

 تاراسم ديقعت مهف نكمي ًاعم اهعيمج رهاوظلا هذه مهف لالخ نمف «كلذ عمو .صاخ

 يذلا لالذإلا روعشو «لانملا ةبعصلا ةرجهلا وأ جاوزلا تاراظتنا نيب حجرأتم بابش

 ةعانصلا) ةسيئرلا لهؤملا ريغ يئاسنلا طاشنلا تاعاطق يف لمعلا ةبرجت نهيدل هبّبست

 ءانه لوانتتس ءتاسموملا ةايح نم ًالدبو .ةراعدلا قرط ىلإ رارجنالاو ««فيظنتلاو

 .رذعتملا لوخدلا لوقن ال ىتح «نيدشارلا ةايح يف بعصلا لوخدلا ةلأسم «ةّصاخ

 ةيمويلا ةايحلا فشتكنس «1989 ماع يف ةدولوملا «ةايح» ةصق «ةيلاتلا ةصقلا عم

 .وهللاب ةيوق ةبغر يفخت الو ةمشحلا ربياعمب رتهتست «يبعش تبنم نم ةباشث ةاتفل

 ةزاجملا مارخألا جلل يفاستسكاب ليلا بنتك تدلست تعا ىرماقوت

 ةنهم يف ًاجيردت ةطرخنمو ةيسدجلا اهتيوُم نمض ةرصاحم ةأجف اهسفن ىرت نأ يف
 نأ املاطو «ربكأ وحنب ةطغاض اهسفن ةيلوؤسم اهلّمحت ةرورض حبصت نإ ام «ةراعدلا

 .جاوزلا اميس ال-ةبئاغ يوثنألا زاجنإلل ةيديلقتلا تاونقلا

 ةقهارملا نونج

 تايتفلا رغصأ عم ًابلاغ اهيضقأ تنك يتلا كلتك ةيداع موسي ةريهظ ثدحلا عقي
 ًاءزج نهكراشأ تنك يتاوللاو «يثاحبأب مايقلا ضرعم يف نهيقتلأ تنك يتاوللا ءانس

 فتاهلاب ةايح ينتملك 22007 وينوي /ناريزح نم مويلا كلذ يف .ةيمويلا يتايح نم ًاريبك
 اهمساقتأ ىتلا ةقشلا نم ينذخأتل تّرم «ةعاس دعب .ئطاشلا ىلإ باهذلا ّيلع ةحرتقم

 ةايح تناك رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا وحنو .ةيوناثلا ةسردملا يف تاميدقلا اهتاقيفر عم

 اهربكي يذلا اهقيفر اهدوقي ٍناث فص نمض ةفقوتم قابس ةرايس يف ىنبملا لفسأ ينرظتنت
 يف سلاج قيدصو - ةرركتم تاعاطقنا اهتللخت تاونس عضب امهتقالع رمع - نيتنسب
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 ءيسلطألا لحاسلا وحن انهجتاو يفلخلا دعقملا يف مهيلإ تممضنا .هبناجب دعقملا

 هيطغت اهتوصو اهعوبسأ نع ةايح ينتثدح .ةجنط نم ًابيرقت تارتموليك ةرشع دعب ىلع
 لوصحلل تعس .اهتسردم ىلإ ٌتبهذ «كلت ةريخألا مايألا يفف .ةبخاصلا ىقيسسوملا

 أدبت ةليلق مايأ نوضغ يف .اهتاعجارم ءارجإ نم نكمتت يك سوردلا نم ددع ىصقأ ىلع

 اهلك ةنسلا ةذه اهتيضمت نم مغرلا ىلع اهسفن نم ةقثاو تدب .ايرولاكبلا تاناحتما ىلوأ

 ةريخألا اهتصرف «ايرولاكبلا» ربتعت ءاهرمع نم رشع ةعساتلا يف .ةسردملا ناردج جراخ

 اهنإ «ةريغص ةيفير ةسردم يف سّردم وهو ءاهدلاو اهل لاق .ةقئال ةفيظو ىلع لوصحلل
 .«فراعم هيدلا :ىل تلاق .نيملعملا دادعإ ةسردم ىلإ اهلخديس هنإف اهيلع تلصح نإ
 هينيعو هب طيحملا ءاوهلا المي يذلا ناخدلا نم مغرلا ىلع هبتنب اهيلإ يغصي اهقيفر ناك
 !ةملعم «تنأ» :ةكحاضو ةئيطب ةجهلب اهلأسو .رخآ ناكم يف هنأ يحوي امب نيترمحملا
 اي.ةسردملا نع فرعت اذام» :هيلع تّدر .كلذب ةنمؤمف اهسفن ةايح امأ .«(!ةفيطل ةعدب

 ةلاجعب ينتلأسو ّيلإ ترادتسا مث .هنم لوطأ ةدم اهيف تمواد اهنأ ىلإ ةريشم (!لهاج

 قرطتن مل اننأل لاؤسلا كلذب تئجوف .ناحتمالا ةلثسأ ىلع هب ةباجإلا اهنكمي امع

 نع هدي ىخرأ .هل اهتظاغإ ىلع ًادر ءاهقيفرو .نآلا ينعمست دعت مل .طق اهجمانرب ىلإ

 ثيح نيديلاب بعل ةلفحب رشوبو .هبرضي يك اهمسج نم ناكمل ىعسي حارو دوقملا
 ةايح تمستبا .همامأ قيرطلا ىري دعي مل ذإ «ةدايقلا يف باشلا ةءافك ىدم رابتخا نكمي

 ةوشحملا رئاجسلا تحار .رجاشتلاب انيلستو ةسردملا انيسن قيرطلا يف انلز ام .فّلكتب

 ةظحللا شيطب نيعوفدم انحر لوصولا ةظحلو «ةبراض سمشلاو رودت فيكلا ةشيشحب

 .ءاسملا ىتح تقولا لتق اننكمي ثيح قيرطلا نم ةديعب ئطاشلا ىلع ةيواز نع ثحبن

 يتلا ىقيسوملاو «ةحابسسلاو «تاكنلا عاقيإب ةطوبضم ةليوطلا رهظلا دعب ام ةرتف تناك

 تعسوت .ةيظفللا تازرابملاو «يديألاب باعلألاو ,ةلاوجلا فتاوهلا ىلع اهعمسن انك

 يف تايئانث توزنا امدنع تصّأقت وأ ءنورخآ نابشو تانب انيلإ مضنا امدنع ةعومجملا

 .ةيميمح رثكأ نكامأ

 هيفرتلا ةسردم

 اهتايموي ةقيقح سكعيال اذه اهعضو نكل .«ةسردم ةبلاط) ةايح ءًايمسر
 وأ ئطاشلا ىلع يهاقملا يف نابشبو اهتاقيفرب قحتلت ,راهنلا يفف .حيحص لكشب
 يف ةحوتفم ىقبت يتلا ّيحلا يف (ابلاغ ودرايلب) (80148211: روزافل وكلا» تالاص يف
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 وأ ّيحلا ناريج وأ «ةسردملا ءالمز مه نابشلا .ليللا نم ةرخأتم ةعابس ىتح ةجنط

 يتلا كلت يه رثكأ ةداترملا يهاقملا . دا ل م

 دوصقملا .(ةنيدملا نم ميدقلا ءزجلا) يف ا يهاقم ضعب يف ةينالع حاتملا

 تايتفلا لبقت دق نكلو ءاهيف نوبلاغلا مه روكذلا ثيح «ةميدقلا يهاقملا بلاغلا يف

 ةلوجو «فيكلا» نيخدت نيبو .ناكملا يف نهفرعي وأ ًالجر نهبحطصي نأ ةطيرش اهيف

 «ءاوغإلاو ءصقرلل تايتفلا جرخت ليللا يف .ًافيطل كانه وجلا نوكي ءسيجربلا ةبعل
 ضعبو ايادهلا نهضعب ىقلتي «ةيبرغلا ىقيسوملا ثيح «ةيليللا يداونلا يفو .وهللاو
 اهكحضت لازت ال تايركذ ةايح ىدل ةقهارملا تاعلط تكرت دقو .ًانايحأ تاقاطبلا
 :تاونس ةدع رورم دعب اهيورت امدنع ًاريثك

 «مهانيقتلا دق انك .ةجنط يف لاجر ىلإ مامضنالا انيلع ناك «ةميلس عم «ةرم تاذ

 بهذن نأ ديرن نكن ملو لاملا انيدل نكي مل .مهيلإ مامضنالل انوعدو نيدودو اوناك
 .ةجاجدلا عم ةنيدملا ىلإ انثجو ةميلس ةلئاع نم ةجاجد انقرس اذكهو .«ءيش البا

 برقلابو «ةداجلا وحن انرس :ًاديج ركذتأ .سيك يف ةجاجد انعم ناك !لجخلل اي

 ةرايس لخاد نوسلجي نوليمج ةيبص كانه ناكو :423عووءانت» ىلاسكلا ةحاس نم

 :انيسفن قّدصن انك «مويلا كلذ يف .انلامج راهظإب انأدب .انب اوشحت عفدلا ةيعابر

 مدع مهل رهظنو انتيشم يف ليامتن انك . .زرط رخآ ةيبالجو رعش ةحيرست ثدحأ

 كتئاوأ انيسن دق انكو «مهترايس ىلإ دوعصلاب ةبغر تومن انك «عقاولا يف .ثارتكالا

 «سيكلا نم ةأجف جورخلا ةجاجدلا تلواح ءراصتخاب .ًءاسم اننورظتني نيذلا

 نهارأ .اوبره لاجرلا !لجخلل اي .تاهاجتالا لك يف اهيحانجب برضت تراصو

 .مهيلع رّبكتلا نواح يتاوللا «تايلبجلا» ةصق نوري مويلا ىتح مهنأ

 لخادتي ةيميمح تاقالع يف يأ ءّيرسلا داصتقالا يف لمعت ةاتف نوكت نأ لبق
 ةقهارم اهلعل لب .ةيلستلا بحت ةيوناثلا ةلحرملا يف ةبلاط ةاتف ةايح ءبحلاو لاملا اهبف

 شيعأو رشاعأ يتاوللا تايتفلا ةعومجم نيب نم . ةيريمللو اهتربتل «ةلكم عرايلا

 دعاقم ىلع نهنكاسأ نم تقتلا دقل .ةساردلاب ثبشتت ثتت تلاز ام يتلا ةريخألا يه نهعم

 :ةريغصلا ةقهارملا تاذلم ىلع سرمتلاب نأدب تقولا كلذ يفو .ةيوناثلا ةسردملا

 تاعلطلا ىلوأ «ةساردلا تاعاس جراخ روكذلاب تاطالتخالا ىلوأ ,ىلوألا رئاجسلا

 بحت «ةقشلا يف ةايح انروزت امدنع .خلإ .فيكلا رئاجس ىلوأ ءوكسيدلا تالاص ىلإ
 :ةايح يورت .ىلوألا تاظحللا كلت رّكذت تايتفلا
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 يف عكستأ .[...] جراخلا يف يتقو يضقأ نأ لضفأ ينكل ؛:ةسردملا بحأ انأ

 ىلإ بهذأ ال ًانايحأ .«روزافلوكلا» تالاص يف [“يرارد”] بابشلا عم عراشلا

 يمأ ةدعاسمل لزنملا يف ءاقبلل ةرطضم يننإ ملعملل تلق دقو .مايأ ةدعل ةسردملا

 نأ يننكميو «يديعاوم لودج نع ًائيش فرعت ال يمأ [...] .ةيلزنملا لامعألا يف
 مايقلل ةلكشم مهيدل سيل نوملعملا .بيغتم هنإوأ هماود رّيغ دق مّلعملا نإ اهل لوقأ
 لعفأ ال انأ .يتيؤر مدع نولضفي «مهيلإ ةبسنلاب لضفأ اذه .ةرضاح نكأ مل نإ

 ةميلس كانه تناك امدنع قباسلا يف أوسأ رمألا ناك .حازملا اَلِإ فصلا يف ًائيش
 نكي مل [...] .مويلاك اقباس انتيلقع نكت مل .[نكسلا تاكيرش يأ] تايرخألاو

 دوعي هنكلو هناكم ىلإ هّدرن انك ءامئاد اقلحم رداغي ناك ءتقولا كلذ يف لقع انيدل

 :ذيدج: نم تلفتيو

 اهذخأ دقف .يساردلا اهلشف مّتح امم ةسردملا لايح ًايبلس ًافقوم ةايح تذختا «ًاذإ

 فوفص نم ًاديعبو .ةيعامتجالا اهتئشنتل ًاليبس يسردملا برستلا تراتخاو .عكستلا

 هنكلو ؛ةساردلا دعاقم ىلع هب حومسملا يسنجلا طالتخالا نع ةايح تثحب ةسردملا

 نم تلفت ؛ةسردملا ىلإ باهذلل اهلزنم نم موي لك جرخت .اهناردج جراخ هوبشم
 باللط ةاذاحم يلاتلاب عيطتستو - ةيسردملا ةبقارملا نم يلئاعلا اهطيحم ةرطيسم

 ةايح يف امساح ًارود بعلي ميلعتلا نأ تاقرافملا نم نكلو .تايتفو نايتف «نيرخآ

 نكسأ يتلا تايتفلا عم اهتاقالعب ظافتحالا ىلع اهصرح كلذ ىلع ليلدلاو .ةايح

 تاقادص ريوطتو «ةيرحب روكذلا ةطلاخم تملعت نهعمف .نكسلا تاليمز .نهعم

 ةنيتم اهتاذاحم يف وأ .ةسردملا يف ةيعامتجالا ةئشنتلا .ةميمح رثكأ تاقالع وأ مهعم

 تاونس رشع - :كانه تايتفلا اهتضمأ يتلا ةدملا يه كلذ ىلع عجشي ام نأ اميس ال

 اهحافكب ءارج ًانهو رسألا دهشت امنيب «ّيرضح يبعش طسو يف .ًايطسو «نهتايح نم
 يف ًاددحم ًالماع يسردملا ءاضفلا حبصي «ةيداملا اهتاجايتحا ةيبلت لجأ نم يمويلا

 .ةقهارملا تاذلا ءانب ةيلمع

 ةّيعَبت ةيلستل تلا حبصت د امدنع :ةئيس ةلحر

 اهتكرت دق تنك ىتلا ةرجحلا ىف ديدج نم ةايح ٌتدجو 22008 ويام /رايأ ىف

 شيعت ىه اه ؛«ايرولاكبلا# ىلع لوصحلا نود نم ةسردملا ةايح تكرت نأ دعب .ًاتقوم

 :ةشه ةايح تاراسم نفرع تاريغص تايتف مّوكتت ثيح ةسئابلا ةرجحلا يف نآلا
 اهراسم ةايح فيضتو .ًاعم ناراسملا وأ ءتايضرع تارهاع «ةعطقلا ىلع تالماع
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 اذه ىلإ ةسردملا نم ةيلاقتنا ةلحرم نود نم ترم اهنإ ثيح «تايرخألا راسم ىلإ
 ةشاش مامأ ءاسم عمتجن نيح .تاريقفلاو تاباشلا ندملا تايزاعل يعامجلا نكسملا

 .ةيوناثلا ةسردملا تاونس ىلع ًانايحأ يعم ثيدحلا دواعت «زافلتلا

 نأ روعش يدل نكي مل .كل ةبسنلاب ًاديعس ًاتقو نيضقت تنك ؛ةيلستلل نيجرخت تنك
 رخآ يف اننأ نظن انك نابشلا عم جرخن انك امدنع .صخش يأك تنك .«ةصقان» نوكأ

 ةئيدم ىلإ بهذأ تنك .ءطبب يرئاجس ةبلع جرخأ نأو نحدأ نأ عيطتسأ تنك .ايندلا

 انك .ًاديعب تبهذ دق ينأكو رعشأو [ةجنط نم ًارتموليك 40 دعب ىلع] طقف «ةليصأ»

 نحن ءديج :ًاضعب انضعبل لوقن انك .ابوروأ يف اننأ نظنو «رئاجسلا جرخن «لصن
 نحن «مويلا .[كحض] لحرنو براقلا ذخأن اننأك انك .انه انفرعي دحأ ال .نوديعب

 نم ةفئاخ انأ .ءيش لك نم ءيدسج نم «ءيش لك نم ةدّقعم انأ .دقعب تاباصم
 انك اننأل اننكامأ رييغت نع فقوتن مل «ةردان عم «ىطاشلا ىلع ةرم تاذ .ءيش لك

 انل لاقو انيلإ رظن ةحابسلا ملعم ىتح .نايتفلا تاعومجم راوجب دجاوتلا ىشاحتن

 هويامب روهظلا ىلع ىتح ؤرجن ال انك 2؟ناتهئات امتنأ له ؟بطخلا ام» :ًاكحاض
 .هتايحب ًالوغشم صخش لك ناك ءدحأ انجعزي نكي مل امنيب ةحابسلا

 هنمضتي ام اذهو .اهتقهارم ىلع مدن نع مني رخاسلا اهدرس نأ الإ
 اريثك ىتلا ةيلستلا تايكولس نع ثيدحلا دنع راركتب همدختست يذلا (21818» «اغيز»

 ةبغر ينعي اغيز .هتمجرت بعصلا نم .يلاثتمالا يوثنألا كولسلا دودح سمالت ام
 امكو «سفنلا طبضو «لقعلا نع اندعبت يتلاو اهتبك نكمي ال فاشتكالاو ةيلستلاب
 :يل حرشت نأ لواحت .«قيرطلا نع جورخلا» :ةايح لوقت

 يف دوعي ال امدنع ؟كل هحرشأس فيك !اذه ام نيفرعت ال تنأ ...اغيز ءاغيز

 يجرخت نأ بجي .هريفاذحب ام ءيش لعف كيلع بجوتي كناكم يف تابثلا كعسو

 نيبّرجت «نيخدتلاب نيثدبت .يعتمتستو ينجتل يجرخت نأ بجي ءوكسيدلا ىلإ
 ةجاحب تنك .[...] مهعم تقولا ضعب نيضقت «نابشلا عم نيحزمت «تاردخملا

 تنك .ماري ام ىلع ينأب رعشأ تنك «جراخلا يف ةرم تاذ .[“اقنز”] عراشلا ىلإ

 بجي ناك ...نيخدتلاو .برشلاو «تارايسلا ىلإ دوعصلاو ءجورخلا ىلإ ةجاحب

 هللا ركشن نأ فرعن نكن مل هلك كلذ ٍبّرجأ نأ ّيلع ناك .ءيش لك بيرجت يلع
 .ال «كلذ لكو انتاساردب لغشنن وأ

 مغلا يف شاعملا عقاولاب تنروق ام اذإ ةقهارملا «ةينونجلا تافّرصتلا» هذه

 .(«لبهل داهب تسفركت») تاراسملاب «ثبعي) ام ايداعتسا حبصت «ضماغ لبقتسمو
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 اذه ىف نكلو .«ةئيدحلا» ةيصخشلا ةبرجتلا ىلع تاظحللا هذه تحتف .ديكأتلاب

 عنصت اهنأل «ثبعت" تاعلطلا هذه .وحنلا اذه ىلع اهب رارقإلا نكمي ال .عضولا

 تنب») تيبلا تانب سكع («اقنزلا تنب») عراوش تانب «تائيس تانب تايتفلا نم

 .((رادلا

 دوجو ةليسو ةيتفلا ةينيدملا تاذلملا نم تلعج اهنأل عراش تنب ةايح تحبصأ

 «نابشلا عم اهتاعلط ءاقلدوقنلا ىلع لوصحلاو ءايادهلا ىقلتو .ةيلستلل جورخلاب .يدام

 .كلذ يف اهنودناسي لاجرلا نأل «ءاهتايح نوؤشب لفكتلا ىلع ةرداق ةأرما تحبصأ

 هل ةبلغلا تحبصأ يذلاو «نيسنجلا نيب تاقالعلا يف نّيعملا بيترتلا اذه ىلع توطنا

 حّتفت دوعو لمحت ةقهارملا نس يف «ةينونجلا تافرصتلا» تناك اذإ .فاطملا ةياهن يف

 .دشرلا نس يف انلخد املك ًابلتسم ءرملا يف تماص وهل ىلإ لّوحتت اهنإف ءيدرف

 :ىلوألا تانارتقالا
 لاملا ببسب ةشاشه

 ضورع نأ امب ؛ةقهارملا ةرتف رخاوأ يف ةراعدلا ةسرامم ىلإ ةايح تقلزنا

 ال ةاتفل ةضيفخ يزجملا لمعلا ضرعو «ةمودعم هبش (رسوم فرط نم) جاوزلا
 عم ةرقتسم تاقالع ىلع ناهرلا وه ةايحل ليدبلا .ةينهم ةربخ وأ تالهؤم كلمت

 عيزوتل يديلقتلا طمنلا ىلإ كلذب تلثتما .جاوزلا ديعص ىلع ءاهبيصن راظتناب نابشلا
 ةيعبت نّمضتي ءاسنلاو لاجرلا نيب يداصتقالا توافتلا هيف طمن «نيسنجلا نيب راودألا

 راطإ جراخ هل ًاناكم ذختي ةقالعلا نم عونلا اذه نأ انه قرافلا عم - .لوألل ةيناثلا

 .جاوزلا

 .اهقيدص عم رهشأ ةعضبل ريغص ويدوتسا يف ةايح تماقأ «ةيوناثلا ةسردملا دعب

 ًاريغص لازام وهو هجاوز باشلا ةلئاع ضفرو نيتورلا عفد 22008 ماع عيبر يف
 كرتت نأ نود نم .اهليعي رخآ لسجر عم ةقالع ةايح تماقأ كاذنآ .ملؤم لاصفنا ىلإ

 ةلاح يف هيلإ يوأت ناكم نامضل ًاراجيإ عفدت ترمتسما ثيح ةكرتشملا انترجح

 ةريغ .جورخلا ىلع ةرداق ريغ «هلزنم ةسيبح ةليوط ًاروهش تضمأو «لكاشم ثودح
 2009 ماع يف هنأ اَّلِإ .جاوزلاب يهتنتس ةقالعلا كلت نأ ةركف اهيدل تززع اهكيرش

 نهو «ةيلاتلا ظافلألاب لاصفنالا ىلع ةرجحلا يف اهتاليمز قّلعت .ىرخأل ًاهجتم اهكرت
 :نهلبق ةيبوزعلا ةلاح نم صلخت اهتيؤر مدعب تايزعتم
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 هل خبطت تناك .ًاجراخ ةياهنلا يف اهسفن دجتل هتجوز نوكت نأ رود تبعل .اهمدختسا

 !بالكك مهتلماعم :لاجرلا عم فرصتلا بجي فيك مهفتس نآلا .هسبالم فظنتو

 اهعضو فعضأ ثدحلا اذه نإف ءاهلامآو ةايح رعاشم ةعزعز ىلإ ةفاضإلاب

 لاصفنالا كلذ عمو .اهسفن ىلع اّلِإ دمتعت الأ اهيلع بجو نيحلا كلذ ذنمف .يلاملا

 .حطسلا ىلع اهفعض رهظ
 .مرتحم يعامتجا جامدنا ةيناكمإب اهيرغت تاقالع ىلإ ةعوفدم ةايح تناك

 يف .«جورخلا» ىلإ اهعفدت ةيكيمانيد قلخت اهنكلو رمتست ال ىرخأ تارماغم تعبات
 ءاسنلل ةديمحلا قالخألا عم ضراعتت يتلا لاعفألا عيمج جورخلا لمشي «برغملا

 ىتأتي ءفاطملا ةياهن يف .(لجر عم جورخلا «ةيلستلل جورخلا «عراشلا ىلإ جورخلا)
 نأ ةايح عيطتست هيفرتلا ءاضف يفو .ةراعدلا ىلإ ريشي ام ةقالعلا نم طمنلا اذه لثم نم

 ال ؛«ةرهاع١ وأ جرخت ةاتف ةعمس ًاجيردت بستكت ًاضيأ ءاضفلا اذه يفو .اهفراعم ديزت
 :ًابلاغ لاملا حبصي امدنع اميس

 ال :يسفنل لوقأ تنك «كلذ لمآ تنك نكلو «جاوزلاب يندعي مل ء[ريخألا يقيفر]

 بهذنو انسبالم يدترن انك «ةليل لك ينجرخي ناك .هتقش يف هعم تيقبو .يردي دحأ

 نع ثحبلل ةجاحب نكأ مل «ةديج ةلاحب تنك .هجاتحأ ام ينيطعي ناك «معاطملا ىلإ

 تدجوو تيبلا ىلإ عجري دعي مل ًائيشف ًائيشو .انمصاخت دعب ام يف نكلو .لمع
 ربدتأ نأ ّيلع بجي ناك .يبيج يف ءيش الو ةنوجسم «ديدج نم ةديحو يسفن

 شيعأ تيقبو تايرخألاو ةميلس ىلإ تممضنا .لاملا بلجأل جرخأ نأو «يرومأ
 .كئاطعإو ؛كئاطعإ نع نوفقوتي ال «نابشلا .[...] جورخلا ىلع ينتعجش .نهعم

 ىلإ ةجاحب نينوكت مث جهنملا اذه ىلع نيداتعت تنأو .ىتح لاملا كنوطعي مهنإ

 .كيطعي نأ عيطتسي باش

 يضفي نأو نهبح ةفداصم نأب لمألا نم تايتفلا هيفرتلا ىلإ | يعسلا عنميال
 ىلإ ًاجيردت لّوحتي ّةعتم لصألا يف أدبي يذلا هيفرتلا . (لوقعملا) يَّدج ءيش ىلإ

 ناكامو «لخد ردصم ةميمحلا تاقالعلا حبصت . «ةينهم» رثكأو ةفداصم لقأ «جورخلا

 «ةيعامتجا بالتسا ةيكيمانيد ىلإ روطتي نيكمتو قاتعناو تاذلل زيزعت ةيلمع ودبي
 تايتفلا هذه بلقنت ءًاجيردت .ةيداملا ةجاحللو لاجرلا دراومل عوضخلا لالخ نم

 نهبراجت .نهتمالسو نهتحصو نهمارتحا ددهت ةمثآ ةايح طمن دامتعا ىلإ «تامغرم»

 «نيلستي نهو يتاذلا لالقتسالاب جودزم ساسحإ نهيدل تايتفلا نأ ىنعمب «ةيوسأم

 .ةميقع ةميمح تاقالع يف نابوذلاب ًاضيأ نكلو
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 ؟كلذ نم جورخملا فيك

 نأل ىعست يهو جاوزلا نم ةلطاع ءاقباس «ةسردملا ةبلاط» «ةايح تحبصأ

 هيفرتلا يف اهتربخ :اهل ةحاتملا لئاسولا تمدختسا اهيعس يفو .ةمرتحم ةدشار نوكت

 دايترا ىلع ةرجحلا يف يتاليمزو يه بظاوت .لاجرلا عم تاقالعلا يفو ةيلستلاو

 صقرلا تاصنم ىلإ ندعت ًابيرقت ت يلايللا لك . ةجنط يف ةيليللا يهالملا ربكأ دحأ

 نديصتيو ءاهسفن ةيروكذلا فراعملا تاعومجم «ةقهارملا نس ىف امك «نمساقتيو

 تالاقتعالا) جاوزلا راطإ جراخ ةميمحلا تاقالعلا ةرارم ًاعيمج نقوذتيو ءاعم نئابزلا
 .(تاماهتإلاو زاجتحالاو

 ءاههجو لحن ءأريثك اهنزو داز .ةريخألا تاونسلا يف ريبك لكشب ةايح ترّيغت

 .جراخلا يف اهيلايل يضقت .مانت ال داكت اهنإ .امهقرافت دعت مل اهينيع لوح ةقرزلاو

 اهتدوع ىدل .هتليل هكراشت نأ اهيلع ضرعي نوبز راظتناب صقرلا تابلح ىلع صقرتو
 تلاق ءوكسيدلا ةلاص كرت يونت اهنإ . اهاوق عاجرتسا يف ةبوعص دجتو رجفلا دنع

 تسل .ةعشب انأ « يسفن هركأ انأ) : رركتو اهدسج نم ةميمح ءازجأ سّملتت يهو «يل

 لمكأ ىلع ةرهاع اهنم وكسيدلا ةلاص تلعج ءطقف ةدحاو ةنس يف .«نييدث ىوسس

 مكحنت تناك اهنأل ةصيقنلا ةيوُهلا كلت نم تالفإلا عيطتست تناك «اقباس .هجو

 نم اهعنمي ةلاصلا ريدم لبق نم اهيلايلب ةرادإلا لخدت مويلاو .اهسفنب ةينهملا اهتايحب
 :ةرياغم ةيوه اهسفنل ددحت نأ

 كيلع رظحي سابللا دعاوقل يلثتمت مل اذإو .لوخدلا نم نيعنمُت ةليل تاذ يتأت مل اذإ
 ءاثالثلاو «يلاقترب ءاعبرألاف . نيعم نول نم سبالم ءادترا كيلع ةليل لك. لوخدلا

 ةيوازلا يف نيرشحت كلذ يمرتحت مل اذإو .ةرهس ناتسف ًامود سيمخلاو «رمحأ
 كل اوحمسي نلف «لاثملا ليبس ىلع ءامايأ تبغ اذإو را كلا ل أل
 سيل هنأ نيح يف كنومدختسي مهنإ . لوخدلل مهرد 200 عفدب كنومزلي وأ لوطدلاب

 .تارربملا كنولأسي فوسف ؛«تارهسلا ضعب نع تبغ اذإو .مهعم دقع يأ كيدل

 لكشت ًاليل وكسيدلا ةلاص يف ةراعدلا ةسراممل نيتأي يتاوللا تايتفلا ةرادإ نإ

 ىلع دّدرتلا نأ اهل حضتا دقف «ةايح عدخنت مل .سنجلاب ةلغتسشملا دادعإل ةيوق ةيلآ
 ال يموي لك شب روضحلاب ةاتفلا مازلإو .ةمواقملا لئاسو نم اهدرجي ناكملا اذه

 ىقتلت نأ اهنكمي ىلاتلابو «ةيلستلاو هيفرتلا اهضرغ ةاتفك وك سيدلا ةلاص يف اهمّدقي

 ةددحم ناكملا ثاثأل ةعبات ةاتفك نكلو «يليللا دهشملا جراخ ةصق هعم نّوكت ًاباش

201 



 نم ةايح ىشختو .(ةمدخلا ءاسنو سارحلاو «مدخلا) قيرفلا ةيقب لثم «نول ماظنب

 اذه يف ىَّلستت تناك ةاتف نم :اهتبترم نم طحي كلذ نأل اذكه ةدّدحم نوكت نأ

 ةمهمو .ىتح رجأ يأ اهل عفدي ال لمع بحاص اهلَغشي ةرهاع تحبصأ ءىهلملا

 نهنكمي ال :مزلم يمسر ريغ ماظنب ًاّرس نهريكذت لخادملا يف نيرشتتملا سارحلا
 نوكلهتسي مهلعجو لاجرلا دهعت نهيلع بجيو ةرهسلا ةيادب يف نوبزلا عم ةرداغملا
 ربدتتو .ةيلاتلا تارملا يف لوخدلا نم نامرحلل ضرعتلا ةلئاط تحت ءبورشملا

 ةيليللا يداونلل ةدئافلاو عيبرلاب دوعت نهلامعأ نكلو ءنهدحول نهتالماعم تايتفلا

 لامعو ةطرشلاو ةرجألا تارايس ىقئاسو «سارحلا - راغصلا نييليفطلا ءطسوللو

 رثكأ ةداع نوبزلا عفدي :تايتفلا لضفب ًايفاضإ الخد مهسفنأل نونجي نيذلا - قدانفلا
 :ليل ةفرتحم «تايرخألا تايتفلا لثم ةايح تحبصأ دقو ...تانبلا ضبقت امم

 ةايحلا تناك .نابشلا عم [«هقهقتن»] حازملاو ءجورخلاب طقف ركفأ تنك [ًاقباس]
 كل لوقي يذلا كلذ نم رثكأ لمحت ىلع ةرداق دعأ مل «كانه .ّنجن انك .ةطيسب
 رخآ ًاضيأو «كبيدث علتقي رخآ وأ اذكه يتفتلا «ةيعضولا هذه يذخ ءانه ىلإ يلاعت

 تقو ىضم دق ناك .ةديبز تيأر مويلا كلذ يف .«يبحاص رود ءاج» :كل لوقي

 امدنع ةلجخ تناك .ينابملا دحأ لفسأ اهتدجو .ًائيش اهنع عمسأ دعأ مل ليوط
 يف ةرهاع تناك اهنأل ةلجخ تناك .ينفرعت مل اهنأ ترهاظتو ديعب نم ينتأر

 .ءيش ال لجأ نم نابشلا عم نبهذي نهنأل نهنم رخسن كئلوأ نيفرعت .عراوشلا

 ةياهن ةلطع يف بهذن انك ءاهعم نجن انك يتلا كلت «ةديبز يليخت .ضرملاو ةراذقلا
 امدنع .عراشلا ينفيخي .اهارأ نأ ديرت نكت مل ءاهسأر ترادأ .شكارم ىلإ عوبسألا

 لك جورخلا يلع اذلو «لاملا ىلإ ةجاحب يننأل حجنأ ال «قيفر ىلع ظافحلا لواحأ

 .ةليل

 ًالوحت عنصت اهنأ اميس ال ةيدجو ةرقتسم ةقالع نيمأت يف ربكأ ةبوعص ةايح دجت
 يبلاط فيخت ال يكلو .ةيجوز ةقالعلا نمض نآلا دعب لاملا ةلأس م ةبراقم ةقيرط يف

 .هليصحتل ىرخأ قرط نع ثحبلاو ضورعملا لاملا ضفرت نأ اهيلع بجي ؛جاوزلا
 .تلشف اهنكل عناصملا يف لمعلا ملاع يف تبّرجو اهدهع قباس ىلإ دوعت نأل ىعست

 اهسفن دقنت نأ رثكأف رثكأ اهيلع بعصي «جورخ» ىلإ ةعوفدم اهسفن دجت ةرم لك يفو
 :اههجوو اهدسج ىلع كلذأرقُي .ريثك لعفلاب ةطروتم ةايحف .هنم

 انلمع .ًايلاح ًالامع بلطي هنإ يل نلق ّنك تايتف ,كالسألل عنصم يف لمعلل تمدقت

 لوقت ةاتف مامأ هرودب رمي دحاو لك ناك مث .نيتعاس ةدمل ًافوقو رظتنن انوكرتو التر
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 رظنت مل ءاهمامأ تلصو امدنعو .[فيظوتلا] ةلباقم ءارجإل ًالوأ لخديس ناك نإ هل

 ينأل ةلهؤم تنكو يعم ةيتاذلا يتريس تناك .«يلاتلا» :طقف تلاقو «ىتح يلإ

 .ًائيش مهفأ مل .رظنت مل اهنإ ىتح .اوبلط امك ةيوناثلا ةساردلا ىوتسم ىلع ةلصاح

 «كسفن يبعتت ال» :يمع ةنبا يل تلاق رخآ موي يفو .يسفن تهرك ؛مويلا كلذ يف

 !يسفن هركأ انأ .«كمأ ىلإ يدوعت نأ كل لضفألا .فورعم هنيلعفت ام لك

 جرخملا هنإ «جاوزلاب بيصنلا متي نأ رظتنُيو ةقهارملا ةرتف يهتنت «جورخلا» يف

 ءرقفلا ةجوو « قوقع يئاسن لمعل مالستسالا نيشخي يتاوللا تايتفلل ديحولا

 بورهلل ةليسو ةباثمب ةيادبلا يف «جورخلا» نوكي .يعامتجالا كارحلا نع يلختلاو
 ثاعبنا حيتي هنإ ضّرعي يَلسملا «جورخلا» .نيقيلا مدعو «ةريحلاو «ةناهإلا نم
 هيهتشت ام نوكي نأ ناكمب ةبوعصلا نم نكلو .ةيئارش ةوق نع ًالضف تاذلا يف رورسلا
 امدنع .تادشار نحبصي نأل ًاراظتنا ةيلاقتنا ةلحرم وهو الأ اهبلق ميمص نم ةاتف لك
 يف ةايح تلخد اذكهو .ةراعدلا خف قبطي ةقئاللا فئاظولاو جاوزلا ضورع مشت
 ةناهإلا نع ضيوعتلل «ىلعأ يدرف لثمك تاذلا ديكأت .ةرشابم سنجلاو وهللا ةعانص
 «ةريقف ةاتف اهيف بلغتت نأ ةبوعصب مستت ملألا نم ةايح ىلإ لّوحتي ءوهللاب ةيعامتجالا
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 عبارلا مسقلا

 مالكلا

 «مازتلالاو مالكلاو برعلا بابشلا يلاست نيب مئاقلا طبارلا ىلع عبارلا مسقلا بكني

 يف ةروثلاو ةضافتنإلا تاظحل رارغ ىلع «لاوزلا يعيرس ناريخألا ناذه ناك ءاوس

 هسرامت يذلا عمقلا ريثأتب .ليوطلا ىدملا ىلع ًاخوسر رثكألا كلت وأ ,2011 ماع
 ىلإ هابتنالا ناك 2011 ماع تاضافتنا ىتح يبرعلا ملاعلا يف ةيدادبتسالا ةمظنألا

 :نيتسيئر نيتركف لوح «بيرق تقو ىتح ءًامومع ًالصفمتم ةقطنملا يف تاديشحتلا

 نم نينّجدم ءًايسايس نييبلس اوناك ءاهبابش ةصاخو «ةيبرعلا تاعمتجملا نأ ىلوألا
 ببسب نيطبثم وأ «ةعارب رثكأ ةرطيس لاكشأ وأ ةرزجلاو اصعلا جهتنت ةمظنأ لبق

 ددع كانه ءدلب ىلإ دلب نم) تاقايسلا هذه يف يجاجتحالا طاشنلل ةظهابلا ةفلكتلا

 وأ نييفنملاو «بيذعتلل نيضّرعتملاو ؛ةييسايسلا ءانجسلاو نيدوقفملا نم ىصحي ال

 ةيئانث ةقيرطب يسايسلا لاجملا فصت ةيناثلاو .(عمقلا لئاسو فلتخمل اوضرعت نيذلا

 ةيمالسإلا تاكرحلا عم ضراعت يف ةيموقلا ايجولويديإلا ةثيرو ةمرهلا ةمظنألا عضت
 .ةمهم ةيلاصفنا ةقاطب عتمتت يتلا ةيتايوُهلا وأ

 تاعمتجملا رّيمت ةديدش تاهّجوت ىلإ حوضوب نادنتسي نامعزلا ناذه ناك اذإ
 .اديقعت رثكأ ماعلا نأشلاب تاقالعلا نم ةليوط ةلسلس الفغأ دق امهنأ ىقبي «ةيبرعلا

 دقعلا لالخ يبرعلا ملاعلا ىلع نولغتسشملا اهنم ىحوتسا ةديدع رداصم ىلإ ةفاضإ
 يذلا .,توكس سميج يكريمألا ةسايسلا ملاع لامعأ ىلإ ةراشإلا ردجت «يضاملا

 بونج يف نيحالفلا ةدايقب ةيمل سلا ةمواقملل ةعقوتملا ريغو ةيّرسلا لاكشألا مّدق

 .سدحلا اذهب اوذخأ نيثحابلا كئلوأ نم ريثكو .(”يعارزلا حالصإلا ىلع ايسآ يقرش

 قرطل تامّدقم لبال «ةعئقم تاجاجتحا مهئاحبأ لوقح نم اوظحال مهنإف «يلاتلابو

 لوصصعو 50011, 01د م1107: 2710 186 كبك هزك ]طعيفكامب»ءعر الهلع المتحت قوتاإت ةعوؤر 9

 لعوب قوت عمم 1990.
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 مهتتشنت ترج) نيقباسلا نيلضانملا لايجأ عم عطقت «ةسايسلا يف ةديدج دوجو

 اومظنو «(ةيمالسإ وأ ةيبورع وأ ةيكارتشا تاراعش لوح تاعماجلا ىف ًايعامتجا

 ةياغلل زّفحملا ةركفلا هذه دادتما يفو.ةيلحم تناك ام ًابلاغ ًاياضق لوح مهيشفلأ

 .ريخألا ءزجلا اذه صوصن جردنت

 لاكشأ فلتخم سمالت ةيلاتلا صوصنلا ىف اهفيصوت ىرج ىتلا وهللا لاكشأ

 ةليوط ةرتف ذنم مهرصح نكمأ نيذلا بابشلل مالكلا ءاطعإ دوصقملا .سييسستلا
 اهعضو يتلا ةريهشلا تالوقملا ريبعت دح ىلع ؛جورخا) يفنلا وأ تمصلا ملاع يف
 «حافكلا ينهتمم ىلع اديدحت مالكلاب انه نيينعم انسل اننكلو .("7نامشريه تربلأ

 لوصفلا عباتت .يبزحلا طارخنالا راطإ نمض يرجت نأ نكمي يتلا ةطشنألا ىلع وأ

 . لاجملا يف كلذ يفامب .بخصب ةيعامتجا تاقالع قلخ داعي فيك ةيلاتلا ةرشعلا

 نكلو «يأرلا نع ريبعتلا يرجي فيكو « تاباقرلا فلتخم ةهجاوم يفو ءيضارتفالا
 ةطشنألا يف ةصاخلا ةداعسلاو ماعلا نأشلا يف لمعلا دودح مسر داعي فيك ًاضيأ

 .ابلاغ ةيراثيإلاو ءاهقلخ (داعملا) ةيهيفرتلا

 .ًالعف ترشتنا ةدرفتم ةيعرف تافاقث انيأر «باتكلا اذه نم ةقباسلا ءازجألا ىف
 يأ نع ًاديعب ىقبيو «ةعتملا تاذلمب وأ «لمأتلاب :ةيصخشلا ةيمدتلاب ضني اهتفعت

 مازتلا ةغيص يف حضاو لكشب غاصي نأ نود نم «رخآلا ضعبلاو .يسايس طاشن

 ءانب عيراشم اهنم فشتسي نأل وأ «:ةيبزح تايمانيدب ًاطبترم نوكي نأل ًاليم رثكأ ,ماع
 ةمعفملا راسيلا تاناخ يف فاوطتلا وأ ةيفلسلا وأ ةيفوصلا تاسرامملا نإ :يعمتجم

 نيب نمو .حافكلاو وهللا نيب ةودحلا سمطت «يعيشلا حرسملا وأ «نينحلا ءاوجأب

 ثالث انل ودبت «ريخألا ءزجلا اذه يف اهظحالن نأ نكمي يتلا تاسرامملا نم ديدعلا

 .ةيصوصخلا نم ىلعأ بناج ىلع اياوز

 .تنرتنإلا ةصاخبو «ةديدجلا تاناقتلا تامادخت سا فاشكتسا ًالوأ اندرأ

 ديلوت اهنكمي «يضارتفالا ءاضفلا يف ضراعملا» ةروصب ًاطبر ءاهيلع ءوضلا طيلستبو
 «ةيطارقميد» يه ام ردقب (ةيعتم) تاسرامم لولحب ةرذنم «ةيبعشو ةيضارتفا ةئبعت مهو
 بارتقالا ءزجلا اذه يف ةضورعملا «ةيعقاو رثكألا «تاليلحتلا حيتتو .«ةيكراشت»و

 فاطعت 0. 81250 113/ل, طعنا, !هذعو, هنو طمرتعأط» ظطعدوم »دعك 10 1ءءافجو زو ()

 ]صم 07عوجتعهلا مدد, هنت كاهنعك, [آآهص تل المنح ىوتاجت طءعومر (نهصحط10#عع,م 0
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 ريغ) ًاعارص نأ فيك رهظُتو ءبيولا ىلع ءاطشنلا بابشلا كئلوأ نم نكمي ام رثكأ

 .ًاحوضو رثكأ ةطلسلاب ةقلعتم باعلأ نمض ّبص عمقلاو ةباقرلا دض ًايرهاظ «يسايس

 تقو ىلع ريثأتلا عيطتست تناك اهنأ فيكو ةيروثلا تاظحللا راضحتسا اندرأ مث

 يتلا ةقيرطلا ىلع زكري لصف .نيداضتم نيلاثم لالخ نم كلذو ءوهللا ةطشنأو غارفلا

 ةيبرحلا مهرثآم ىركذ نوظفحي «لاتقلا نم مهتدوع دعب «بابشلا نويبيللا راوثلا ناك
 ىلع ةشاعملا ةيعامجلا ةربخلا ىلع مهتنيدم طسو ىهقم يف ةيمويلا مهتاءاقل يف

 ينسلا بابشلا ضعب ىدل «ةيسسايسلا# ةعيبطلاب يعو ىلع رخآ صن زّكريو .ةهبجلا
 «داتعملا مهوهل نع ًاتقوم اولزانت :ةيكالهتسالا ةعزنلا مهتدسفأ دق نيذلا ينيرحبلا
 .مهتفئاط دّدهت اهنأ ىلع اهيلإ رظني تاكرح دض «نطولا نع عافدلا» ب مازتلالا اوررقو

 رصتقي ام ًابلاغو .مزتلملا نفلا نع لوصفلا نم ةلسلسب باتكلا متتخي ءًاريخأو
 «تاروظحملا لاطبإ ىلع دعاسي نأ عيطتسي نفلاف ًارصح يبرعلا ملاعلا ىلع مالكلا
 نم ةريخألا ةسمخلا لوصفلا لوانتتو .رعاشملا كيرحتو «ماعلا يعولا زيفحتو

 ةديدج تاغل قاثبنا فصوب ينفلا راكتبالاو ةقالخلا ةمواقملا تاسرامم باتكلا
 لكشب رّوطت يذلا عراشلا نف صوصنلا هذه ضرعتو .ةقوبسم ريغ قاقشنا لاكشأو

 ةنميهلا زواجتل ةليسوك ينيطسلفلا نفلا رّوصتو .(رصم يف وأ) نميلا يف ظوحلم
 يف «نوعزوي نيذلا ؛«2 نيبضاغلا» نييقيسوملا كئلوأل يغصتو «ةيرامعتسالا

 .هناحلأو جاجتحالا مالك «ةيردنكسإلا وأ ءاضيبلا رادلا وأ توريب

 سوتاك مايريمو اوفنوب نارول

 موا ممطع 1 هفللا], ا.ه ةلناعأوالع كم م]ءر طوعمدعم لع 5قكعمعع ور >وعلقر 2008. 29
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 نورشعو عسات

 'راهع ىلإ ةبسنلاب يس موبلا

 ةباقرلا نويسنوتلا نونودملا مجاب امدنع

 تنوكول نامور

 ةايحلاو امزيراكلا ميدع «توبكم «ةيفنأ ةراظن عضي .علصأ زوجع فظوم

 داور اهعرتخا ةيصخش ؛«رامع» ناك اذكه ...ٌّصقم هدي يف ابلاغو ؛ةيعامتجالا

 زمر وه رامع .يلع نب دهع يف تنرتنإلا ىلع ةباقرلا ديسجتل نويسنوتلا تنرتنإلا
 يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا رادم ىلع يسنوتلا بيولا ىلع جوسنملا طابترالا

 هسفن تقولا يفو ءبضني ال تاكن ردصمو «ّلسم :ةسايسلاو ةيلستلا نيب نيرشعلاو
 «سنوت يف (ثننِلا» ةيرح ىلع ةرركتملا تاءادتعالا ءازإ طخسلا نع هراضحتسا ربعي

 تقو ءلمل ةطاسب لكب ًاضيأ نكلو «ةماعلا نوؤشلا يف يأرلا نع هب ريبعتلا ةيرحو

 ةغلب تمجرُت امك ««رامعل ئّيس موي”) «رامع ىلع راهن» ةيلمع نأ فّشكتو .هب غارفلا
 لبق نم 2010 (ويام) رايأ يف تقلطنا يتلا ««7تنرتنإلا يمدختسم لبق نم «يزييّرع»
 دض ةمصاعلا سنوت يف ةصاخو جراخلا يف تارهاظت ميظنتل نييسنوتلا «نينودملا)

 فصنب ةروثلا لبق تناك .ةصاخ ةيمهأ ددصلا اذهب اهل ناك .سنوت يف «ثننِلا ةباقر

 «ةروصلا عم مهتقيقح قباطت نود نم دعب ام يف نوبعليس ءاطشن اهداق ابيرقت ماع

 ةضافتنالا لالخ أمهم ارود «مالعإلا لئاسو مهل اهتعضو يتلا «ءامعز»و (زومراك

 قرطو ءءاطشنلاب ةصاخلا ةيضارتفالا لاصتالا ةكبش ثيدحت قيرط نع ةيروثلا

 خيرات ازواجت ةسايسلاو ةيلستلا لصفمت نم نيطمن يف ةيلمعلا هذه تلجتو .مهمازتلا

 ةكرح خيرات يف قوبسم ريغ عورشم ىلع ةدهاش «تنرتنإلل ةيسنوتلا تامادختسالا

 .322 ص ««لالعو 011-6028162نز200» وناخيك- سيلا زنوغ فيإ ةلاقم باتكلا اذه يف رظنأ
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 يهف .عراشلا ىلإ «يضارتفالا» جاجتحالا جارخإو تنرتنإلا ىلع نييسنوتلا ءاطشنلا

 دارفأ لبق نم يساسأ لكشب ةيادبلا يف رمثّتسا ًايمقر ًءاضف نأ فيك حضوت «ةيحان نم

 ةيعامتجا تاقالع ءانبو «ةيلستلاو ,مهغارف تاقوأ ءلمل - بابشلا نم مهمظعم -

 ببسب هنم ريبك ءزج يف ًاسّيسم هسفن دجو ءاهديكأتو مهتيوُم ءانبو ءاهنوصو اهيلع

 لمعلاو يسايسلا ريبعتلا قرط ىوتسم ىلع ىتح «ىرخأ ةيحان نم .ءاوشع طبخ ةباقر
 اهب مستت يتلا تاسرامملا لماكت ةيفيك ىلع دهشت اهنإف ءاهنع مجانلا يعامجلا
 يف رصانعلا هذه تجردأ دقو ...تايمسرلا نم تّلفتلاو «هيفرتلاو «ةهاكفلا :ةيلستلا
 يسنوتلا تنرتنإلا داترم عفدل ةعتم :اهتاذ رامع ىلع راهن تالمحل ةئبعتلا ةيجيتارتسا
 .ةرماغملا هذه لاطبأ هراتخا يذلا راسملا وه اذهو «ةئبعتلا ىف طارخنالا ىلإ«نالف»

 :ةسيئر تامس ثالث ةئبعتلا هذه رّيمتس «ةيلسملاو ةحرملا ةعيبطلا هذه ىلإ ةفاضإلابو

 .«سييستلاةعزن» نع داعتبالاو ةيعرشلاب مازتلالاو «ةيفافشلا

 :هب ردصلا قاض «راع

 جاجتحالا ىلإ ةيلستلا نم

 ناك هنأ الإ ,تنرتنإلا ةيقرتب ماق دق سنوت يف يلع نب ماظن نأ نم مغرلا ىلع
 «همادختسا ىلع ةمراص ةباقر ذفنو .هدض ايجولونكتلا هذه «لّوحت» نم ىشخي

 ايجولونكت ىلع دمتعملا ؛ماظنلا اذه زكترا .ةسيئرلا اههوجو نم ًاهجو ةباقرلا تناكو
 «(صوصخلا هجو ىلع «ةدحتملا تايالولا) «ةيطارقميدلا يف عنُص» روطتلا ةقئاف

 تاكبشلا» ةصنم ىلع فلم ىلإ وأ هلمكأب عقوملا ىلإ لوصولا عنم ىلع ًاساسأ
 ةباقرلا تناك ؛:ةبوجحملا تاحفصلا نم الدبو .رتيوتو كوبسيف لثم ««ةيعامتجالا

 نأش اهنأش) (404 أطخ» ةحفص سنوت يف تنرتنإلا ةكبش يمدختسمل ثبخب حرطت

 ًاديعب ...ةّينف ةلكشم دوجو ىلإ ةريشم «(تاكنلا نم ريثكلل ًاردصم تلكش «راّمع لثم
 «ةضراعملا نم ءاطشنلاو نيضراعملا طبض ىلع رصتقا يذلا ةباقرلا كلت لمع نع
 تنرتنإلا ومدختسم اهرمثتسي ةعساو تاحاسم اهنم ملسي مل ةلَّدحَم تلك اهنأ الإ
 ءاخرتسا ةادأ لوألا ماقملا يف مهيلإ ةبسنلاب بيولا ناك نيذلاو :«نييداعلا» نييسنوتلا

 ءالؤهل ًاحاتم نكي مل «لياحتلا بيلاسأ مادختسا نود نم .ًامامت ةملاسم كراشتو

 مهيدل ةلضفملا بوبلا ةيّنَعُمل ويديف رخآ ةدهاشم «لاثملا ليبس ىلع «نيمدختسملا

 عقوم ىلع ةيصخسشلا مهروص ةكراشم ىتحالو .نشوم يليد وأ بويتوي ىلع
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 ىلع لوألا ماقملا يف زّكرت تانّودملا ضعب كانهو ...ةروظحم عقاوم اهلك ««ركيلف»
 «404» ةمئاقلا ىلع ًاضيأ ةجردم تناك ءاهيفلؤمل ةيصخشلا ءاوهألا وأ ةصاخلا ةايحلا

 تعفد ءسكعلا ىلعف «تنرتنإلا ىلع تاداقتنالا قنخ نم ًاديعب .بجحلل ةصصخملا
 ريبعتلل نيمزتلملا ريغ تنرتنإلا ىمدختسم نم ًاديازتم ًاددع ةمقافتملا ةباقرلا كلت

 ءأكرتشم ًاودع هرابتعاب ءاضيأ راّمع مهسأ .ًاضيأ ًايعامجو لب ايدرف مهئايتسا نع
 نيفلاخملا» نم ةيلقألا نيب ةدوجوم تناك يتلا زجاوحلا يف ةّوك حتف يف «هنع ًامغرو

 تنرتنإلا يمدختسم نم ةيبلاغلاو ءيسايسلا رييغتلا ىلإ نيعاسلا «نيينورتكلإلا
 ١ .تاذلا نع ريبعتلاو ةيلستلا ىلإ نيعاسلا «نييداعلا» نييسنوتلا

 نم ةيهتنم ريغ ةجوم تّدأ «2010 ويام /رايأو ليربأ /ناسين يف «قايسلا اذه ىفو

 :«ةيضارتفا ةرهاظن» ةيادبلا يف تقلطأو .جاجعتحالا نم ةيهتنم ريغ ةجوم ىلإ ةباقرلا

 تنرتنإلا ىلع روص ضرعب ىنعت «(رامع اي جازملا قئار ينعد /رامع اي حالص بّيس)
 .ةباقرلا دض تاراعش ةباعدب اوضرعيل رامع نولوانتي نويسنوت مايأ رادم ىلع اهاذغ

 نم ةعضب نلعأ .حلاص بّدس ةلمح ةعمعم يف «(ويام) رايأ رهش لئاوأ يف نكلو

 «ةيبنجألا ندملا ىف «ةيضارتفا ةيرحل ةيقيقح تارهاظت» ًاحومط رثكألا نينودملا

 تنرتنإلا داور ناك له .لاصتالا تاناقت ةرازو مامأ «ةمصاعلا سنوت يف ةصاخبو
 ؟عراوشلا ىلإ لوزنلا كشو ىلع نويسنوتلا

 رهش نم لوألا عوبسألا لالخ تناك يتلا هرامع ىلع راهن ةرهاظت ةاون تلكشت

 نيغلابلا نابشلا نم ةرشع ىلع ًاليلق ديزي صاخسشأ ةدع نم ءروكذملا (ويام) رايأ

 «(ةنس نيثالثو نيرشع نيب مهرثكأو «ةنس نيثالثو ةسمخ رمعب انس مهربكأ) نييسنوتلا
 وأ «ةيبوروألا ندملاو ةمصاعلا سنوت يف نوميقي) ةنيدملا ناكس نم نيمّلعتم مهو

 ًانايحأو «لهألا «ةلئاعلا) ةلضانم ةيرسأ ةئيب يف تعرعرت طقف ةيلقأ .(ىربكلا ةيكيرمألا

 فورعم ضعبلا .(مئاقلا ماظنلا ةضراعم يف ًاقباس نيطرخنملا ةرسألا دارفأ نم مهريغ
 ريثكب ًاددع لقأ نورخآو .جراخلا يف ةصاخبو ««نوينورتكلإ نوط شان» مهنأب ًاقبسم

 ةعبس نبا) يرايعلا نيساي :ةئبعتلل نيسيئرلا نيهجولا ناحبصي فوس نيذللا نيباشلاك
 يصاصتخأ ءاماع نيثالثو نينثا نبا) ومامع ميلسو «(رتويبمك سدنهم ءًاماع نيرشعو
 ةيديربلا ةمئاقلا ىلع ريبك دح ىلإ ةعومجملا دمتعتو .ةمصاعلا سنوت يف (رتويبمك
 يعمقلا قايسلا نم مغرلا ىلعو .ةئبعتلا ةلمح ريوطتو قيسنتل (00081© تاعومجم)

 ةيسنوتلا نيتجهللا عم ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا اهيف ىذاحتت يتلا ؛ةيديربلا ةمئاقلا هذهف
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 تيوصتب ةقّدصملا مامضنالا ةرامتسا :حاتفناو ةيفافشب الملا ىلع ةنلعم «ةيسنرفلاو

 .اهيلع عالطالا عيطتسي صخش يأ نكلو ءاهيف ةكراشملل ةيرورض اهئاضعأ
 يقلطمل لغاشلا مهلا ةمصاعلا سنوت يف ةرهاظت ذيفنت حبصأ ام ناعرسو

 مامأ ةعقوتملا جراخلا تارهاظتل «معد» دادع يف هرابتعاب ءرامع ىلع راهن ةرهاظت

 ًاجهن ةرثؤم اهرابتعابو .نوبو كرويوينو لايرتنومو سيراب يف ةيسنوتلا تايلصنقلا
 ةيسنوتلا تاطلسلا ىلإ لوصألل ًاقفو عّمجت نايب ميدقت ةعومجملا تمزتعا «اينوناق
 يبعش عباط ءافضإل ًافدارم نوكي مالتسالاب ًالاصيإ لباقملا يف ىقلتت يك «ةّصتخملا
 ىلع نيصخسش لبق نم ًاعقوم نايبلا» اذه نوكي نأ نوناقلا طرتشي .كرحتلا ىلع
 نيصخش ىلع روثعلا يه تانودملا باحصأ تهجاو يتلا ىلوألا ةبوعصلاو ؛«لقألا

 لجأ نم صاخ لكشب مهسفنأ ضيرعت يلاتلابو «عيقوتلل نيدعتسم سنوت يف هّلقأ ىلع
 ىلع راهن ةعومجم ىدل هيلع قفّتملا نمو .سنوت يف يجاجتحالا طارخنالا «حارفأ»

 نيسيئرلا نّيماعلا نيهجولا ناحبصي «ةينوناقلا ةيلوؤسملا ادعام «نيعقوملا نأ رامع

 نم تنرتنإلا يمدختسمل ةيرادإلا تاءارجإلا ليصفتب نافلكم امهنأ اميس ال «ةئبعت

 يرورضلا نم «ةعومجملا ىلإ ةبسنلاب .كلذلو .ةرهاظتلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ لجأ

 دعبو .ةلضانم ةينب يأ نع نيّلقتسمو ««ًايسايس نيبستنم ريغا» ناعقوملا ناذه نوكي نأ
 ميلسو يرايعلا نيسساي فاطملا ةياهن يف حبصأ هدّدرتلاو تاشقانملا نم مايأ ةعضب

 يتهم نب انيل مايأ ةرشع دعب امهيلإ تمضناو «نيديحولا نيتبثملا ني هد نلوم

 رتويبمكلا ايصاصتخأ نكي مل .(ةعماجلا يف ةدعاسم ةذاتسأ اماع ثنورشعو ةعبس)

 نيزرابلا نيهجولا ناحبصيو ّيوق ؤطاوت امهنيب ًأشني فوس نكلو «نيفراعتم ناذه
 .رامع ىلع راهن ةلمح نأشب نالعإ لك ىلع

 «يرورض نيلزافلا»

 عامتجالا ملاع هددحي يذلا ىنعملاب ,58136 راطإ) ريسفتلا قاطن يف ًايسايس نيمتنم
 هئافضإل ةعومجملا تعس يذلا «ًايسايس يمتنماللا» ( «(103510 52017» ونس ديقيد

 كوبسيف ةحفص ىلعو .ريضحتلا نم ة ةثالثلا عيباسألا لاوط (ويام /رايأ 22 عمجت ىلع
 :ةيوُهلا تنلعأ اذكه ءثدحلا اذهل ةصصخملا
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 ىنعم كرحتلا اذه ءاطعإ اهنأش نم ىقيسوم وأ مالعأ راضحإ مدع ىجري :ةظحالم

 .ًاينيد وأ ًايسايس

 نم اهريغو مهتانّودم ىلع ءربكأ حوضوب ةعومجملا ءاضعأ ضعب موقيو
 دهشت امكو .«يسايس ريغ# هنأ ىلع كرحتلا ميدقتب ةيصخشلا رشنلا تاحاسم

 يأ ءازإ الملا ىلع نلعملا دايحلا اذه ليحي «آلثم ةيديربلا ةمئاقلا ىلع مهتاثداحم
 طامنأل ديدشلا «نيلّجسملا» ريغ نييسنوتلا بابشلا ءالؤه ضفر ىلإ «ةيسايس ةلالد

 تارابتعاب ًاقيثو ًاطابترا طبتري ًاضيأ نكلو ءاهلمعو ةيديلقتلا ةيسنوتلا ةضراعملا ميظنت
 داور نم ريبك ددع دشح) ةيجيتارتساو «(نابسحلا يف يوطلسلا هاركإلا ذخأ) ةيكيتكت

 مدعل «صاخ لكشب يكيتكتلا دعبلا ىلع ًاليوط فقوتن انوعد .(«نييداعلا» تنرتنإلا
 «يسمايسلا ءامتنإاللا» اذه تاناهرو ىناعم فلتخمل لّصفم ليلحت نم انه نكمتلا

 1 .سنوت يف ثْدِلا ىلع ةيجاجتحالا تاسرامملا خيرات قرتخا يذلاو «نلعملا

 ضفخ ىلإ فده «يسايس طابترا يأ نع سفنلاب يأنلا» اذه ءتاطلسلا ءازإ

 نيذلا كئلوأ ىلإ ةبسنلاب ًاصوصخ «(ىرخأ تاقياضمو عمق نم) مازتلالا فالكأ

 ديدنتلا نود نم تنرتنإلا ةباقر دقن ىلع زيكرتلاب ءافتكالاو ءسنوت يف نوشيعي

 .ةيرذج ةروصب ةطلسلا ماهتا بثجت ىلإ حيملتلا ربع فدهي «ةينالع اهنع نيلوؤسملاب
 يذلا نييداعلا تنرتنإلا يمدختسم «ةنأمط» ىلإ رذحلا اذه فدهي .كش نود نمو

 هيلع بيوصتلل فدهك رامع ذخأو .ةمصاعلا سنوت ةرهاظت ىف اوكراشي نأ نوديري
 ًايلزه ًادعب لمحت يتلا «ةيلايخلا ةيصخسشلا هذه حيت :ةياغلل ًابسانم ًارايخ لكسشي
 نيب طبرلل ًازمر راّمع ناك اذإ .نييقيقحلا نيلوؤسملل حضاو ديدحت بئجت ءًايلسمو

 قايسلا ةجيتن ءاج لصفمتلا اذه نإف ءيسنوتلا تنرتنإلا يف «ةسايسلا»و «ةيلستلا»
 نويسنوتلا تنرتنإلا ومدخت سم ٍبَّدش ءيضاملا دقعلا لاوط .عجشملا يعمقلا
 ةبراوملا نونف» «(138068 0. 500[» توكس سميج يسايسلا ملاعلا هوعدي ام

 .داقتنالا «هيومتب) وأ ءامسأ ركذ نود نم نكلو ينلعلا داقتنالاب حيملتلاب ««ةيسايسلا

 ًابوعل ًادعب لمحي «نارقألا نيب هيلع فراعتملا «ةبراوملا نم نفلا اذه ناك ام ًابلاغو

 تنرتنإلا يمدختسم نم ديدعلا نقتيو .(راّمع عم «ًاوفع) ةطلسلا عم ةبعل :ًاحرم
 ةجردم اهنأ ضرتفي يتلا ةسيئرلا تاملكلا بّتجتل ةصاخو) ةيوغللا زومرلا مادختسا

 بورهلل ىرخألا تابراوملاو تاراعتسالاو تاحيملتلاك «(ةبقارملا تايجمرب يف
 نم دحلل ةيوُهلا ءافخإ جمارب مادختسا كلذكو «ةسامحلا طرفملا راّمع ةظقي نم
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 «ىرت امك» .ةباقرلل ةعضاخلا تاحاسملا نم بارتقالا درجم وأ فاشكتالا رطخ

 مهئالمز ىلإ ةراشإلا ًانايحأ مهل قوري ناك اذكهو .«!كل ةءارقلا لصاون نحن
 رطاخملا نم ولخت ةبعللا هذه نكت مل ...راّمع نم ةيرخسلا ليبس ىلع «نيبّقارملا

 رامع ىلع راهن ةلمح تداق دقو «(عراشلا ىلإ لوزنلا) ءيرجلا اهعورشم ببسب

 .ًارذح رثكأ اونوكي نأل اهيمّظنم

 «رمعلا نم تانيثالثلا يف) ةيوهلا لوهجم ريتاكيراك ماسرو ةنودم بحاص «-2-

 يف نيلوؤسملا ربكأ نم هتنّودم ىلع رخسي نأ داتعا «(سيراب يف يرامعم سدنهم
 سفنلاب يأنلا» ىلإ يعادلا فقوملا اذهب مدطصي فوس هلاثملا ليبس ىلع «ةلودلا

 مهيلع حرتقا نأ دعب «راّمع ىلع راهن تانودم باحصأ هذختا يذلا ««(ةسايسلا نع

 نيدباعلا نيزل رّيكم هجو قصلملا اذه ىلع .ةرهاظتل ًاقصلم ةيديربلا ةمئاقلا ىلع
 نينطاوم عافدناب أجافتي هدي يف ةباقرلا صقمو رتويبمك مامأ سلجني وهو يلع نب

 ًايناوجرأ ًامقط يدتري راّمع «ريثكب رغصأ مج مجحبو .نولفتحي مهو ةشاشلا نم نوقفدتي

 ينّودم ىلإ ةبسنلاب ...هبّرهي نأ كشو ىلع وهو «(سيئرلا ىلإ ةبسنلاب ظحلا نول)

 اذه نإف هرشابملا لكشلا اذهب ةيزكرملا ةيسايسلا ةطلسلا فادهتساب ءرامع ىلع راهن

 «يلافتحالا» بناجلا نابسحلا يف ذخأي وه ديكأتلاب :«بولطملا نع جراخ» قصلملا

 مامأو .«يسايسلا ريغ" بناجلا لمهي هنكل مهيلإ ةبسنلاب يساسأ رمأ وهو «ةرهاظتلل

 :مهفتلاب لمألا ةبيخ -2- جزمي «ضفرلا اذه

 ءاهتعيبطب ةيسايس اهنأ دقتعأ يتلا ؛ةرهاظتلا هذه ةقرافم صّخلي سمألا شاقن ناك

 ال يك (رامع ديع) ًايلافتحا ًاعباط اهئاطعإ وأ اهسييست مدع ىلإ نورطضم اننكلو
 .[ةيديربلا ةمئاقلا ىلع 2010 ويام /رايأ 19] ...ةمصاعلا سنوت يف دحأ طبخي

 «ةعومجملا كرحت يتلا ةيكيتكتلا تارابتعالا «يمامع زيزع» دكؤي «-2- ىلع درو
 :ةريغص ةباعد ةظحالمب ًامتاخ

 ىلإ «لحارملا قطنم قفو ؛نورطضم نحن ءاهتعيبطب ةيسايس اهنأ ةمسلا ىلإ ةبسنلاب
 برتقن مل نآلا ىتح اننأ نم مغرلا ىلع [...] .اهتاذ ةباقرلا لعفب ديدنتلاب يضملا
 لازي ال اذهف «ءيش يأ نع الو تايرحلا نع الو عمقلا نع مّلكتن ملو «ماظنلا نم

 .يرورض نيلزافلا ...ًابعص
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 ديشحتلا لجأ نم ةيلستلا

 هنأ ىلع ويام /رايأ 22 ثدح ىلإ رظنُي نأ نولمأي راّمع ىلع راهن ونّزدم ناك

 ولامك» :مهدحأ بتكو) «يلافتحا» لب ««ءيرج» ثدحك ًاضيأ نكلو ««يسايس ريغ

 لافتحالا ةيسنرفلا ةرابعلاب راّمع ىلع راهن نع ريبعتلا ًاضيأ نكميو .(«ًاديع ناك هنأ
 نم لعجن نأ اندرأ ,ةءاسإلا ديرن نكن مل» .« (1ةلكع) ]1 161غ ذ كحصصتةت » (رامعب

 «يوايحيلا ةريمأ صّخلت اذكه ؛«لمألا ثبو سانلا ةنأمطل ًافيطل ًائيش ثدحلا

 يفو .«ةيقيقح تارهاظت» ةركف قلطأ نم لوأ تناك ىتلا سيراب ىف ةيسنوتلا ةنّودملا

 ١ .ةيلستلاو ةهاكفلا نم ءيشب اهلمكأب ديشحتلا ةلمح مستتس «عقاولا

 اوعُسو ةيبنجألاو ةيسنوتلا مالعإلا لئاسو نم ديدعلا راّمع ىلع راهن ومظنم قرط
 «ةيعامتجالا مالعإلا لئاسو» ىلع لوألا ماقملا يف تدتما ةلمحلا نكلو ءاهنم

 نم ةعونتم ةعومجمب ةموعدم ةرهاظتلا تناك .(خلإ هرتيوت كوبسيف «تانودم)

 كلذكو «نييزكرملا ةئبعتلا يلثمم لبق نم ةمدقملا روصلاو تاوصألاو صوصنلا

 يمدختسم راّمع ىلع راهن ونّودم اعد دقو ؛نيرخآلا تنرتنإلا يمدخت سم لبق نم
 ةيزكرم ةناكم ءصوصخلا هجو ىلع ,روصلا لغشتو .ةمهاسملل مهعيمج تنرتنإلا

 سرامي اذكهو .ةيلستلاو يسايبسلا ريبعتلا نيب دودحلا فاعضإ نم ديزت اهنأ امك

 يتلا ةزّيملا يهو ,يمالعإلا ىوتحملا ليدعتو ةباتكلا ةداعإ رثك تنرتنإلا ومدختسم

 1 «ب راقتلا ةفاقث) ةيمست «11 عمون 16هلكهك» زنيكتج يرنه ثحابلا اهيلع قلطأ

 ةيكيسالكلا مالفألا نم نيماضم كّلمت ةداعإب .ةديدجلاو ةميدقلا مالعإلا لئاسو

 ضعب نم اجاتنوم نوّدعيو «ةشاشلا ىلع ةمجرتلا ةباتك نوديعي ءصاخ لكشب ىربكلا

 مليف نم دهشم ويديف لّوحي اذكهو .خلإ ءدهاشملا ضعب نوحقنيو «ةفلتخملا مالفألا

 دعي مل .ةشاشلا ىلع ةمجرتلا يف :(2000 ؛ 81016)' 50016 توكس يلدير) عراصملا

 عقاوملا عيمج حتف ةداعإب لب «ءانجسلا عيمج نع جارفإلاب عاجشلا لطبلا هيف بلاطي
 برحاا نم ةخسن لوأ نم زراب دهشم ةمءالم ديعي ةيوسأم لقأ ءرخآو ...ةيسنوتلا
 ةّدعم ركذت نأ دعب .(1977 . 060588 آ.ن025 ساكول جروج) 5/67: 17675 «موجنلا

 نم داعبألا ةيثالثلا ةلاسرلا رّيغت ««سنوت يف هريوصت مت موجنلا برح) نأ ويديفلا

 ىلإ ىليل ةريمألا لبق نم لسرملا ةدجنلا بلطل ةباجتسا :72-82 ريهشلا توبورلا
 مت .«ةدوجوم ريغ 404» :ةلاسرلا كيتأت «01-آ7/90 1؟ءدواذ «يبونك ناو يبوأ»
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 يسنوتلا تنرتنإلا ةباقرب ديدنتلل يلصألا اهانعم نع ىرخأ ةيكيسالك مالفأ ليوحت

 1 غيتكم سميج) 707 160/4 رأفلل 7) ك ويام /رايأ 22 ةرهاظت معدو

 4110إ/ + 1.802 يكسواشتو انالو يدنأ) 1101: «سكيرتام» «(22006 1111 قانع

 لم عللنم نكديرف) 11220763516 ةريرشلا حاو رألا دراطو ,(1999 7051

 .(خلإ 03

 ىحنم اهل ناك عمجتلا نايب ىلع ناعقوملا اهزجنأ يتلا ةريغصلا تاويديفلا ةلسلس

 اهنع عفادي يتلا «حورلا» ل ةيفو تناكو ءاذه يسايسلا ريبعتلاو ةيلستلا لصفمتل رخآ

 ةيفافشلاو ةيعرشلا ةعزنلاو «ةهج نم ةيلستلاو ةهاكفلا نيب عمجت رامع ىلع راهن ولثمم

 «قيوشتلا عباطب زّيمتت ةلسلس تاقلحك رهظت يتلا تاويديفلا هذه يف .ىرخأ ةهج نم

 لوصحلل نايعسي «َنيّيِداع١ نيَّتطاوم تارماغم يهو ءامهتارماغم نيسايو ميلس ضرعي
 .كرحتلل ةيعرشلا حنمي يذلا «يسايسلا ريغ»و «يملسلا» عمجعتلا نايب لاصيإ ىلع

 نع نالاطبلا ربع ءميلس لزنم ىلإ ةيلخادلا ةرازو نم ةعونتم عقاوم نيب امهلقتت ريوصتب
 راضحتساو ةتكتلا راهظإ عم ءًانايحأ ةّيقوسبو «ةيماع ةقيرطبو ةيسنؤتلا ةجهللاب امهسفنأ
 تاداقتتا ٌرجتسي فوس اذهو) ةريبلا برش وأ ةراجيس نيخدت لثم ةيصخسش تابغر

 يه تاويديفلا هذه نإف اهل ىدص قيقحتب ...(«ةظفاحم» رثكألا تنرتنإلا يمدختسم

 «نيسّيسملا ريغ تنرتنإ يمدختسم ءارغإ ىلع ةرداقو يعامجلا لمعلا ريطأت نم ءزج
 «يهاكفلا امهّسح نع فشكلاب «ةينالع امهتيصخش هيف نادكؤي دهشم ًاضيأ اهنكلو
 ريغو ًادج ةيتاذ تاحيرصت ناطلخي امهنإ .ةيصخشلا امهقاوذأو امهتاداعو ءامهتأر جو
 امك ءاهناهجاوي يتلا تابقعلاو ةيرادإلا امهتاءارجإل ةلصفم تاحورش عم ةيمسر
 .نوناقلا مارتحا ًايعارم سنوت يف لقتسم عّمجت ميظنت تابوعص ناحضوي

 اذام :ةدكؤم ريغ لازت ال ةرماغملا هذه ةجيتن تناك «ًءاسم ويام /رايأ 21 ىتح

 لاح يفو ؟ًاينوناق سنوت ةرهاظتل صيخرتلا نكميس له ؟نيلطبلا نيذهل ثدحيس
 ...؟كلذ مغر متتس له «سكعلا ثدح

 «ضيبلا ناصمقلا» ىلإ «ةرهاظتلا» نم
 يمدختسم نم فالآلا برعأ «كلت ةيلسملاو ةيلصألا ديشحتلا ةلمح لاوط

 اذهو .اهعم مهفطاعتو راّمع ىلع راهن ةلمحب مهمامتها نع نييسنوتلا تنرتنإلا
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 ىربك رطاخم نود نم رهظ يذلا معدلا اذه نأ ًايِهْدَب سيل هنوك ىلإ ةفاضإلاب ينعي
 لماوع كانه «يسنوتلا عراشلا يف (ويام) رايأ 22 موي ققحتي نأ تنرتنإلا ةكبش ىلع

 تاطل لا نم لاصيإ ىلع لوصحلا نع ازجع نأ دعبو .رابتعالا يف ذخؤت ىرخأ

 رّذعتل « «لجسملا ديربلا قيرط نع ًاريخأ لسرأ) ةرهاظتلل ةيعرشلا نيمأتل ةصتخملا

 يف نيسايو ميلس دعتسا «ينوناقلا امهجهن ىلع امهرارصإو «(ديلاب هميلست ناكمإ
 .ةمصاعلا سنوت «ةرهاظت» ءاغلإ نع بيولا ىلع نالعإلل ويديف زاجنإل ويام /رايأ 2
 «ةطرشلل نيلصفنم نيزكرم ىلإ رهظلا لبق امهدايتقا مت دقف :امهفعسي مل تقولا نأ اّلِإ
 .ءاسملا يف امهحارس قالطإ دعبو .ةعاس ةرشع ىتنثا ةدمل امهعم قيقحتلا ىرجو

 .«امهيفطاخ» بلط ىلع ءانب ءعمجتلا ءاغلإ هبناج نم لك ةيتامولعملا اًيصاصتخأ نلعأ
 «جراخلا يف ىرخأ نكامأو سيراب يف ةريغص تارهاظت تجرخ «يلاتلا مويلا يف

 ءرخآ كرحت ماقو .ةمصاعلا سنوت يف ةرازولا مامأ ةرهاظت ةيأ كانه نكت مل نكلو

 ىلإ باهذلا»ب سمشملا تبسلا كلذ يف ىضق يذلاو «ريثكب كلذ نم رثكأ (نّيِل»

 نيولمبلا ةزجسو كاع ةرتلا وي ضيبلا ناصمقلاوتاقرشتلاب ةيقروب بيحلا عراش

 ةوعدلا تناك ,عقاولا يف :ةةياقرلاب ةيدجلا ادبمل يزهر عمد لييخس ىلع يهاقملا يف

 رواشتلاب) نيرخآ نينّودم لبق نم مايأ ةثالث لبق ًاقبسم تقلطأ دق «ب ةطخلا» هذه ىلإ

 ال وأ نوعيطتسي ال نيذلا صاخسشألل ًاليدب تناك «(راّمع ىلع راهن ةعومجم عم

 اذهل ةيبيرختلا ةمسلا لازه نم مغرلا ىلعو .ويام /رايأ 22 يف رهاظتلا ىلع نوأر جتي
 اوقرفت تارشع عضب) نيكراشملا نم دودحملا ددعلا نم ًاضيأ مغرلا ىلعو ؛ثدحلا

 ةدع ىلع ًايناكمو - ًءاسم فصنلاو ةعباسلا ةعاسلاو ًارهظ ةثلاثلا ةعاسلا نيب - ًاينمز

 تاهجلا نم ةيزكرملا ةمصاعلا ةداج اوقّوط نيذلا «ةطرشلا لاجر قّرفو .(ةحطسأ

 ..مويلا كلذ يف ضيبألا نوللا اودترا نيذلا كئلوأ «عبرألا

 نيمدختسملا نييرضحلا بابشلا سييست دودح راّمع ىلع راهن نّيبي ؛مث نمو
 فداهلا قوبسملا ريغ عورشملا .يلع نب مكح لظ يف مهميلعت اوقلت نيذلا تنرتنإلل
 الإ ققحتي مل عراشلا ىلإ نيحلا كلذ ىتح «ةيضارتفا» تيقب تاجاجتحا لقن ىلإ

 ««يسايسلا رّثستلا نونف» مادختسابو .ةفيعض ةيجاجتحابو عضاوتم مجحبو ايئزج
 حيملتلاب ةبقحلا هذه يف «نيلُجسملا ريغ» بابشلا تنرتنإلا ومدختسم دادزي ديكأتلاب
 بابسألاب ةينالع ديدنتلاو لاؤسلا نوبّئجتيو «ًاحيملت امنإ ةينلع تاداقتنالا هيجوتي
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 نييسنوت نينطاوم مامتها راّمع ىلع راهن ةيلمع تراثأ اذكهو . ةباقرلا هذهل ةيرذجلا

 «ليصفتلاب تتبث تبثأ دقل .ةرهاظتلل ريضحتلا اومعدو اوعبات نيذلا ءبيولا ىلع رثك

 سنوت يف ةلقتسم ةرهاظت ميظنتل ةينوناقلا ةيناكمإلا مادعنا «ةباذجو ةركتبم ةقيرطب

 اهيف لصفمتت ةديدج ةبقح ةحتاف مهضعب اهيف ىأر دقل .ةيلخاد ةيسايس ةيضقب قلعتت
 .قثوأ وحنب «ةيداملا»و «ةيضارتفالا» ةماعلا تاءاضفلا

 ةروثلا ىلإ رامع ىلع راهن نم

 «نّودملا رسجا» رود

 ةلمح تمّدُق 2011 رياني /يناثلا نوناك 14 يف يلع نب نيدباعلا نيز ليحر دعب
 ةقيرطب نيقّلعملا فلتخمو نيسوردملا نيلعافلا ضعب لبق نم راّمع ىلع راهن

 ةروثلا» ةروطسأل ةيمالعإلا ةوشنلاب نيذوخأم ««ةروثلا ىلإ» ةيساسأ ةوطخك ةيداعتسإ
 نأ ةئبعتلا هذه تفّصو يتلا ةيبيرقتلا تاياورلا تفذح «نايحألا نم ريثك يفو .0

 رظني دحأ نكي مل «ةروثلا لبق .فاطملا ةياهن يف لصحت مل ةمصاعلا سنوت ةرهاظت

 .ط ٌسوتملا وأ ريصقلا ىدملا ىلع ِتآ ريبك بارطضا ريذن اهنأ ىلع ةئبعتلا هذه ىلإ
 نم لعفك راّمع ىلع راهن ميدقتل نوبأدي اهيف ةردابملا باحصأ ناك «سكعلا ىلع لب .

 لهأ نم ًاريغص ًاءزج اَّلِإ ينعي تنرتنإلا ىلإ لوخدلا نكي ملو .يسايس لولدم نود
 يديس يف ةدوجوملا كلت اميس ل «دالبلا نم ةيلخادلا قطانملا يف ةريقفلا قطانملا

 ماع يف ةمدص ريبكلا «ءادهشلا» ددع ثدحأ ثيح «نيرصقلاو «ةروثلا دهم ءديزوب

 ًاقفوف :سنوت يف ةخراص يمقر توافت ةفلتخم تاءاصحإ رهظُت «عقاولا يف 01

 ماع يف «لاثملا ليبس ىلع «ةيسنوتلا رسألل ءاصحإلل ينطولا دهعملا تاحوسمل

 ديزوب يديس دجوت ثيح) ةيبرغلا ىطسولا ةقطنملا يف رسألا نم /67.7 طقف 0

 ء(هجراخ وأ لزنملا يف) تنرتنإلا نومدختسي رثكأ وأ ًادرف مضت تناك (نيرصقلاو
 .ىربكلا سنوت ةرئاد يف ؟026.3 لباقم

 يف نيكراشملا مهيف نمب «(نيِلّجسملا ريغ تنرتنإلا يمدختسم نم ددع ناك اذإ

 كلذ عمف اهودناسي ملو 2011- 2010 ءاتش ةضافتناب اوأبنتي مل ءراّمع ىلع راهن ةلمح

 ةضافتنالا اوقفارف «ةيدّرمتلا ةرتفلا كلت لالخ «نييمالعإ نيطشاناك ًامهم ًارود اوبعل

 اولصفناف ؛مهمازتلا قّمعت كلت ةمزألا فورظ يف .اهراشتنا عيرستو تامولعملا لقنب
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 دح ىلع ؛«نينّودملا رسجا رود مهنم ديدعلا بعلو «هتيعرشب رظنلا اوداعأ ؛ماظنلا نع

 ««طاطمس تادعاءعتتصهس» نامركوز ناثيإ ةيمقرلا مالعإلا لئاسو يف صصختتملا ريبعت

 «يعامتجالا لصاوتلا لئاسو» ىلع ةرثانتملا تامولعملا راشتنا نيب طبرلا ينعي اذهو

 رشنلا تاحاسمل نكي مل «عقاولا يف . ةيبنجألا مالعإلا لئاسوو (كوبسيف ةصاخبو)

 ًارشابم ًاريثأت نيرخآلا تنرتنإلا يميدختسسمو نينّودملا ءالؤه لبق نم ةرمثتسملا

 تاونقلا ويفاحص لوصح وه ركذلاب ريدجلا نأ اّلِإ «ةيئانلا قطانملا ىف ًافيعض

 ةغللاب 24 سنارفو ةريزجلا ةانقك «سنوت ىف راشتنالا ةعساولا ةسيئرلا ةيبرعلا ةيئاضفلا
 .«رسجلا نينّودملا» ءالؤه نم روصلا اميسال «مهتامولعم نمر يبك ءزج ىلع ؛ةيبرعلا

 /لوألا نوناك رخاوأ ذنم ًاديدج ًادعب ءالؤه تنرتنإلا يميختسم مازتلا ذختا
 (ويام /رايأ ةرماغم لبق :غارف نم دلوي مل هنأ حضاولا نم نكلو «2010 ماع ربمسيد

 ق ضصوصخلا هجر ىلع ءراخع ىلع راهي ونؤتم ناك اهدعيو اهباناو 2010 ماع

 ءاضفلا يف نيطشانلا نيب طباورو ةراهمو ؛ماعلا تنرتنإلا ءاضف ىلع ةيِوُه اوروط

 جسن دق ًاضيأ مهضعب ناكو . هتزّرعو «يروثلا» مهمازتلا ةيلاعف تّذغ ينورتكلإلا

 عباطلا ىلإ ريشت يتلا ةمسلا ىلع ةمالعو .بناجأ نييفاحص عم تالص ًاقبسم

 يمامع زيزع نم لك ىلع ضبقلا مت «ةيروثلا ةظحللا لالخ .مهمازتلا يف يبيرختلا
 /يناثلا نوناك 6 يف «راّمع ىلع راهن ةلمح يف نيسيئرلا نيطشانلا ءومامع ميلسو
 000 .يلع نب نيدباعلا نيز ليحر ةيسشع عوبسأ دعب امهنع جارفإلا متيل «رياني
 وقت يف ةمساح ًاضيأ اهيلإ ةبسنلاب راّمع ىلع راهن ةلمح ةرماغم تناك يتلا ءيّتهم

 ا ا ا و وا دعبف ءاهمازتلا

 .ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلاب هبيولا ىلع ةرشتتنملا روصلاو تامولعملا ىلع

 نييفاحصلل «ليلد»ك دالبلا لخاد ىلإ تهجوت ءروتاتكدلا طوقس نم ةليلق مايأ لبق
 ىلع راهن ةلمح ءاقرفأ مظعم لقن امك .تاداهشو ًاروص مهعم تلّجسو «بناجألا

 يف .ةضفتنملا قطانملا نم ةعرسب تامولعملا ؛جراخلاو سنوت يف نيرخآلا رامع

 ةيبنجألا مالعإلا تاودأو نييندملا نينّودملا نيب رّيمتملا لاصتالا اذه لضفب «عقاولا
 «ةروثلا وكرحم مهنأ ىلع ةريخألا هذه ترظن ام ناعرس ام دح ىلإ «هلئاسوو

 .يراهشإلا اههجواب ًاضيأ وأ ««اهزومراا وأ «اهتانوقيأ» ب مهوفصوو

 دعب راّمع ىلع راهن ءاطشن تاراسم يف ضوخلا نم نكمتلا نود نم

 اوناك .امامت اهتبلق دق «ةروثلا» نأ ىلإ ةراشإلاب متخن 22011 (رياني /يناثلا نوناك 14
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 نم كلذكو «ةيبنجألاو ةيسنوتلا مالعإلا لئاسو لبق نم لاطبألا دادع يف اوعفُر دق

 تائيهلا يف ايلع بصانم مهضعب لغبش دقو .رابك نييسسايس نيلثممو بازحأ لبق
 يف تايعمج سيسأت يف نوديدع مهنم كراشو .ًامومع اهيف ءاقبلا نود نم «ةيسايسلا

 ًانايحأ ةقباسلا ةينهملا مهتاطاشن نع نيلختم «يطارقميدلا لاقتنالا ةحلصمل سنوت

 «سنوت يف اونطوتساو اوداع امإ :جراخلا يف نوشيعي نيذلا كئلوأو .ًاتقوم اهفاقيإ وأ

 .ًابلاغ ةيلاضن تاياغ لجأ نم ءًايرود اهيلإ ومدق امإو

 20101 علا دمك/011 5 ديزملا ةفرعم

 رتعممصب 38131لل15, هون و عتعع (تباطبمع. ]| عنع 4]0 هج زلوم عن
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 َن وثالث

 ؟ديدج يعاهتجا لع

 بابشلا نوّيروسلا ءاطشنلا

 تنرتنإلا ىلع ةيعامتجالا تاكبشلاو

 سيليجنأ ود وكيرنإ

 22011 ماع يف .ةيروسلا ةروثلل زومرلا نيّئغملا دحأ اًوض رطاخ حبصأ ام ناعرس

 ةثالث ىوس رمعلا نم غلبي نكي مل «تنرتنإلا ةكبسش ىلع ىلوألا هيناغأ ترهظ امدنع
 ناحلألا نيب هاقيسوم جزمت .فورعم ريغ نيحلا كلذ يف ناكو ًاماع نيرشعو

 ةصاخ ًاصوصن ينغيو .ًاضيأ يغيرلاو لب كورلاو زاجلا ىقيسوم تاعاقيإو ةيديلقتلا
 يذلا ءرطاخ ىنغ .ةيبعشلا يناغألا نوزخم نم اهدمتسي ىرخأ ًانايحأو ءنايحأ هب
 نادلب ةدع يف تالفح مّظنو ةيروس يف ةروثلا معدل ؛2010 ماع ذنم ةرهاقلا يف شيعي
 ثالثلا يذ 1946 ماعل لالقتسالا ملع روهمجلا نيب ًامتح اهيف فرفر ثيح «ةيبرعلا
 .دسألا راشب ماظن دض ةروثلا ملع حبصأ يذلاو ,تامجن

 ويديفلا ةطرشأ ببسب نكلو «هتالفح ببسب سيل كلذف ءًافورعم رطاخ ناك نئل
 نكلو .ةّيحلا هضورعل راركت درجم «بلاغلا يف ءيهو .بويتوي عقوم ىلع ةلوادتملا

 ميمصت ةلاكو هتجتنأ «رثكأ يبرغو رثكأ يراجت ويديف طيرش ًاضيأ هلمع راشتنا معدام

 .رصم يف اهّرقم

 ريصق يلزه يحرسم دهشم يف رطاخ لثمي ؛هتصاخ ويديفلا ةطرشأ دحأ يف
 امهو ءاماع نيثالث ناغلبي نيذللاو ءصلم دمحمو دمحأ نيمأوتلا عم (شتكسسا)

 ةاوه مليف هنإ .نييروسلا نم ديدع امهوعدي امك «ةروثلا ينانف» نم نانثا نارخآلا
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 طلتخم عطقم» نويكيرمألا هيمسي ام يعدتسي «ةيودي اريماك ةطساوب هريوصت متي
 بلطي .رخآ جاتنإ لا طبأ اهيف رهظي ينويزفلت لسلسم نم ةقلح يأ 10550571

 يهتني .اهريغ نم رثكأ اهنابحي يتلا يناغألا ضعب ءانغ رطاخخ نم صلم ناوسخألا
 يف صلم ناوخألا هلعفي ام ًايكاحم ءدسألا راشب متشي يذلا رطاخ ىلع ويديفلا
 ةيعامتجالا تاكبشلا لالخ نم ًاضيأ ترشتنا يتلاو «قلخ ةّثذ ةيلزهلا امهتّيليثمت
 0 .تنرتنإلا ىلع

 .ةديدجلا تاناقتلل ريثكلاب امهترهش يف نانيدم ,رطاخ لثم ءصلم ناوخألاو

 تايصخسش ىلإ 22011 (ريمفون /يناثلا نيرشت يف ءامهتوص افاضأ ناذللا امهو
 ىلع ًاضيأ اهتاقلح ترشن يتلا لوألا حيبشلا - هلم ةصاّصَم سئارعلا حرسم
 نيرشت يف ةرهاقلا ىلإ ءوجللاو ةيروس ةرداغم ىلع اربجأ نأ دعبف .بويتوي عقوم

 نع يلك هبشلا يّلختلاب ءيرذج لكسشب لمعلا بولسأ ارّيغ «2011 ربوتكأ /لوألا
 «نيحلا كلذ ذنمو .ريبعتلا يف ةيساسألا امهتليسو لكشي ناك يذلا يحرسملا ءادألا

 .لوطلا ةطسوتمو ةريصق مالفأ لكش ىلع هويديفلل يساسأ لكشب امهيسفن اسرك
 يتلاو «نييروسلا نابشلا نيب نيروهشم كلت ةريغصلا ةاوهلا تاشتكسا امهتلعج دقو
 «ًادج ةريصق يهف .امهتصاخ ةيمقرلا اريماكلا ةطساوب لقتسم لكشب اهريوصت مت

 .بوبتويو كوبسيف ىلع اهيلع قيلعتلا كلذكو ةياغلل لهس اهراشتناو

 اي لحرإ» ةيروثلا ةينغألا تعمُس :2011 ماع ربوتكأ /لوألا نيرشت فصتنم يف
 تناك ثيح .قشمد يف ةيموكحلاو ةماعلا ينابملا ضعب يف ٍلاع توصبو ةأجف «راشب

 لمعلا اذه نع نولوؤسملا ناكو .ةيانعب ةيفخم توص تالجسم نم ثعبنت ىقيسوملا
 «نيذلا مهو :يندملا نايصعلا لامعأب ةصصختم ةكبش يهو «ةيرحلا مايأ ولضانم

 يف تاحاسلا ريفاون هايم اوغبص :2011 ربوتكأ /لوألا نيرشت يف «لاثملا ليبس ىلع

 ةكرح تسيل ةيرحلا مانأو .ةروثلا ءادهش ىلإ زمرك رمحألا نوللاب ىدرب رهنو قشمد
 نمض نودضاعتي اوناك نيذلا ءاطشنلا فلتخم هلكش عورشم يه لب اميظنت الو

 .ةيفنع ريغ ةمواقم لاكشأب مكحلا ماظن بلق وهو :كرتشم فده مهدحويو «ةكبش
 ىلع نالازت ال بلحو قشمد تناك امدنع «2011 (ربوتكأ /لوألا نيرشت يف تسسأت
 ةروثلاب نيتنيدملا نيتاه بعش يعو ظاقيإ ىلإ فدهت ةكبشلا تناكو «ةروثلا شماوه
 . .هابتنالا بذج اهنأش نم ةلهذم تاطاشن لالخ نم
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 ملاعلا يف ةرضاحو «ةيروس يف ةيوق ةدعاق اهيدل ةكبش ةيرحلا مايأ ومظنم لّكش
 نكمي مهنم ًاريثك نأ نم مغرلا ىلع :ةنّيعم ةيجولويديإ تحت نووضني ال مهنإ .هلك
 تاصنملا تلّكش .مهفوفص نيب نييمالسإ نومضي ًاضيأ مهف «نييلاربيلك مهفيرعت
 اهيف كرتشت ءاهقيسنتو ةديدج ةطشنأ ءدبل ةيساسألا تاودألا مهيلإ ةبسنلاب ةيضارتفالا

 ميقي ةيفلع ريغ ةكرح يف طشان وهو «تاماشلا وبأ مصتعم ركذ امك .ةفلتخم تاعامج

 عونلا اذه نم ةلمح نش ةياغلل بعصلا نم ناك هنأ «ةردابملا فارطأ دحأو يبد يف

 .تنرتنإلا نود نم

 «اقباس ةفورعم نكت مل ةلقتسم ةطشان يهو «يلادلا امير تلصو امدنع ريخأو

 يروسلا ناملربلا مامأ ةتفال عفرل 22012 ليربأ /ناسين 8 موي ءاطشنلا نم اهريغو

 يف هاري ناك يذلا «مهفّرصت نأ نوكردي اوناك ؛«لتقلا اوفقوأ» اهيلع بتك قئاقد عضبل

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع تارملا فالآ ثبّيس «ةراملا نم ةنفح تقولا كلذ

 ًاليج نولّثمي مهريغ نوريثكلاو اميرو ء.مصتعمو «صلم ناوخألاو رطاخ
 كالهتساو جاتنإو .يسايسلا لمعلاو ؛يعامتجالا لعافتلا لاكشأ ربتخي ًاديدج

 ربع ةطبترم اهنكلو ةتتشم ةكبش نم ءزج مه .ايرذج الؤحت دهشي ةيفاقثلا تاجتنملا

 ةيعمتجملاو ةيرسألا طباورلل ًاليدبو ًايزاوم ًايعامتجا ًاجيسن لّكشت «نواعتو فراعم

 كش ىندأ نود نم مهنكل :ةكبشلل ديحولا رصنعلا اوسيل بابشلا ءالؤه .ةيديلقتلا
 .اهتعيلطو اهتاون نولّتمي

 صاخ هابتنا ءاليإ عم .,تاسرامملا هذه ضعب ىلع ءوضلا ةلاقملا هذه طلست

 نوعلطضي نيذلا «ماظنلا دض لاضنلل نييداع راصنأ وأ نيطشان نم بابشلا ءالؤهل

 مضت اهنأل ءاهرصح بعصي ةيعامتجا ةرئادب قلعتم رمألاو .«يفنع ريغ طاشنا ب
 نيب زييمتلا .ةكراشملاو طاشنلا نم ةفلتخم تايوتسسمو «ةفلتخم ةيسايس تاعضومت

 ودبي امم ةيبابض رثكأ وه جراخلا نم نولمعي نيذلا كئلوأو ةيروس يف نوشيعي نيذلا

 ءأنكمم امهنيب مئادلا لصاوتلا تلعج ةيمقرلا مالعإلا لئاسو نأل طقف سيل هيلع

 نادلبو ةيروس نيب نولقنتي نايحألا نم ريثك يف ءاطشنلا ءالؤه نأل ًاضيأ نكلو
 بابشلا ءالؤهل ابلاغ ةطيسبلا تارايزلاو تارضاحملاو لمعلا شرو حيتتو .ىرخأ

 ريغو تاعامجلا هذهل ةيبابضلا ةمسلا نم مغرلا ىلعو .مهتالص زيزعتو يقالتلا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تائيبلا نع ظوحلم لكشب فلتخت - كلذ عم - اهنإف «ةفرعملا
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 ًاباطخ نولوادتي ءاطشنو «ماظنلا راصنأو «ةحلسملا ةضراعملا تاعامج :ىرخألا

 .افوشكم ايمالسإ

 ةروثلا لبق

 /ناسين 17» بابش ةكرح دارفأ دحأ وه ءًاماع نيرشعلاو ةتسلا نبا ءنامسلا ةماسأ
 يف اسنرف نع اهلالقتسا ةيروس هيف تلان يذلا مويلا نم اهمسا تذخأ يتلاو ««ليربأ
 «ةماسأ ناك «كرابمو يلع نب دض ةروثلا مايأ يف 42011 ماع لئاوأ يفو .1946 ماع

 لامعأ ةعباتم لضفي ناك .نويزفلتلا نودهاشي املق «نيرخآلا نابشلا نم ريثكلا لثم

 نمو .ًاضيأ ةرشابم مهعم لسارتلاو تنرتنإلا ةكبش ىلع نييسنوتلاو نييرصملا هئارظن
 كلذو ««(ليربأ /ناسين 17» ةكرح قالطإ «نيرخآ نابش عم «ررق ةبرجتلا هذه لالخ

 فرّتعا ىرخألا تاكرحلا رارغ ىلعو .ةيروس يف ةيسايسلا ةئبعتلا زيزعت فدهب
 تاكرح ةشقانمل ةيلاثملا ةليسولا ؛ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع ًاروف «ناسين 17ب
 .اهميظنتو ىلوألا جاجتحالا

 دوجوم ريغ ةيروس يف تنرتنإلا ربع يسايسلا طاشنلا ناك ءتقولا كلذ لبق

 «ملاعلا ىلع ةحوتفم ةذفانك ةسيئر ةروصب مدختسُي كوبسيف ناك نيح يف .ًابيرقت

 .جراخلا يف براقألا و ءاقدصألا عم لاصتا ىلع ءاقبلاو ةديدج تاقادص نيوكتل

 نم هريغو كوبسيف ىلع ةددشم ةباقر تاطلسلا تضرف «كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ًايمسر (2017 ماع ربمفون /يناثلا نيرشت ذنم توبسغولبو بويتوي لثم ؛تاّصنملا
 ءوجللا نأ نم مغرلا ىلعو .«بابشلا طاسوأ يف يليئارسإلا لغلغتلا عنم» ةجحب

 نييروسلل حمس هنأ الإ ءاريثك حفصتلا ئطبي (رظحلا زواجت جمارب) «يسكوريا»لا ىلإ

 .ةرتفلا كلت ءانثأ بيولا حفصت ةلصاومب

 نينودم تاعمجت لكشت بْئجت يف صاخ لكشب ًارذح ًاضيأ مكاحلا ماظنلا ناكو

 يفو .ةديدش ةمارصب تنرتنإلا ءاطشن عباتيو ءرصم يف ترهظ يتلا كلتل ةلثامم
 «نكمم تنرتنإلا مادختسا نم دحلا نأ كردت تناك يتلا تاطلسلا نإف .هسفن تقولا

 دقف .«نامألا تامامص» رود بعلت تاءاضف قلخب تحمس ءأمامت هعنم سيل نكلو
 زوين ايريس لثم :2004 ماعلا نم ًاقالطنا تامولعملا عقاوم نم تارشعلا ترهظ
 ةفاحصلا ةرهاظ تنلعأو . 2و5 وأ 7 سرب ماش و كزبرة ملا] لنك

 نم ريثكب رثكأ «ربانملا كلت ىلعو .ينطولا يمالعإلا دهشملا يف ةروث ةينورتكلإلا
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 ماظنلا ةضوافمل تنرتنإلا ىلع ىلوألا ةمواقملا لاكشأ ترهظ «تانوَّدملاو كوبسيف

 .شاقنلل ةديدج تاءاضف ىلع

 تريغو عقوتم ريغ لكشب ويرانيسسلا اذه 2011 ماع يف ةيبرعلا تاروثلا تبلق
 ةيرصملا تامادختسالا يف امك «ةديدجلا مالعإلا لئاسو مادختسا لبس نم ًاريثك
 كوبسيف نع رظحلا ةأجف ماظنلا عفر «2011 رياربف /طابش 6 يفو .ةيسنوتلاو

 ةئدهتلو حالصإلاب همازتلا تابثإل كلذ يف اجرحم ناك امبرو «بويتويو تويسغولدو
 يف رشتتي أدب يذلا يسايسلا جايهلا عم ًاقفارتم «ريبدتلا اذه نكلو .نابشلا نيطشانلا
 «يعامتجالا مالعإلا ريرقت» ل ًاقفوف .عقوتم ريغ ريثأت هنع جتن دالبلا ءاحنأ عيمج

 نم رثكأ مضنا «ةيموكحلا ةرادإلل يبد ةيلك نع رداصلا (2450ع121 54012 1عمم:0)

 نم ليربأ /ناسينو رياني /لوألا نوناك نيب ةيروس يف كوبسيف ىلإ صخش 200 0

 .2011 ماعلا

 ةكرتشم تاطاشنو ءاقدصألا نم ةعومجم

 ,كّرحتلا اورّرقي نأ ىلع نييروسلا ناّبشلا نم ديدعلا ةيبرعلا تاروثلا تعجش

 نم يعامتجالا مهديصر :دراوملا نم نيعون ىوس مهيدل نكي مل تقولا كلذ يفو

 وهو «(8111 11/ة5ز19 كيساو ليب ريشي امكو .تنرتنإلا ةكبشو .فراعملاو ءاقدصألا

 ةياغلل ةلاعف ةيعامتجالا تاكبشلا نإف «7174764 ]1/1420211©) دربإ و ةلحجم ىف ىفحص

 نم تاعومجم :(مخضلا ضرألا نطابز «20ءوه-ادص لع ععوانتل)» ةايتس اقر وهظل

 نيلوزعم نوقبي ةفلتخم بابسأل نكلو ءاهسفن رعاشملاو راكفألا نومساقتي سانلا
 .ضعب نع مهضعب نع

 نولوزعم نابشلا ءمهدلب نييروسلا نم ديدعلا يمسي امك ««تمصلا ةكلمم» يف

 اذه.يفو .ًاليحتسم ماع شاقن وأ عامتجا يأ لعجت ةينمألا ةزهجألا ةباقرف :ًايسايس

 نم ددع ةفرعمل ةرطاخم لقألاو ةرشابم رثكألا ةليسولا 2.0 بيولا لثمي «قايسلا

 .مخضلا ضرألا نطاب ةضراعم روهظل يلاتلابو ءاهسفن ميقلا يف نوكرتشي نيذلا سانلا
 نإف ,«01هإن 5طتتاك/» يكريش يالك ةديدجلا مالعولا لئاسو يف ريبخلا ركذامكو

 فيلاكتلا صيلقت عم ««ميظنت نود نم ميظنتلا» صاخ لكشب حيتت ةديدجلا تاناقتلا

 لقألا ىلع «طقف ءاطشنلا جاتحي .ةيعامجلا تاطاشنلل طيطختلل ةيرشبلاو ةيداصتقالا

 .ىلوألا مهتارهاظم ميظنتل تنرتنإلاب لاصتاو رتويبمك زاهج ىلإ «ةيرظنلا ةيحانلا نم
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 عم نماضت تاحفص روهظ أدب 22011 رياني /يناثلا نوناك ةياهن يف ًابيرقت

 ةطرشلا تقّرف «رياربف /طابش نم يناثلا يفو .يبيللاو ءيسنوتلاو ءيرصملا :بعشلا
 «هسفن تقولا يفو .قشمد طسو اموت باب يف ةيرصملا ةروثلا معدل ةريغص ةرهاظت

 دض ةئبعتلا ةيناكمإ ةشقانمل ةريغص تاعومجم نمض مظنتلاب نابشلا نم ديدعلا أدب

 ةجردب نوعتمتيو ًاقبسم ًاضعب مهضعب نوفرعي صاخسأ نيب ةيادب كلذو .ماظنلا
 حبتت ثيح :ةيساسأ ةيموي ةليسو كوبسيف عقوم حبصأ اذكهو .ةلدابتملا ةقثلا نم ةنّيعم

 نيرخآ صاخشأ ةفاضإو «ماظنلا ملع نود نم شاقنلل ةصرفلا ةيرسلا تاحفصلا

 نابشلا نم ريبك دح ىلإ مه تاعومجملا كلت نوريدي نيذلاو .فراعتلا تاونق ربع

 مهمظعم .صوصخلا هجو ىلع قشمد «ىربكلا ندملا يف نوشيعي نيذلا نييرضحلا

 :يفاقثلا لاجملا يف نولمعيو ةيعماج تاداهش ىلع نيلصاح وأ ةعماجلا يف نوسردي
 يندملا عمتجملا لخاد ةديدج تاقلح اولَّكش .نوفقثم وأ «نونانف وأ .نويفاحص

 ماع يف أدب يذلا «قشمد عيبر» لالخ ةضراعملل ةعومقملا تاكرحلا نم اوحوتساو

 تاللئاع نم نيردحتم مهضعب ناك نئلو 05 ماع «قشمد نالعإ»و 222000

 اوناك مهمظعم نإف ءنجسلا يف براقأ وأ لهأ مهيدلو ءيسايسلا اهمازتلاب ةفورعم

 نإف «لاوحألا عيمج يف .ةرواجملا نادلبلا يف تاضافتنالا ببسب طقف نيعوفدم
 يأ جراخخ «لقتسم لقتسم لكشب كلذب اوماق ىلوألا ةرتفلا كلت لالخ اوزّفحت نيذلا ةيبلاغ

 .ةمئاق ةينب

 ىلع «ةحوتفم ةئبعت ةادأك ىلوألا ةرملل ةرتفلا كلت لالخ تنرتنإلا مدختسا امك

 ىلإ كوبسيف ىلع تاحفصلا ضعب تعد ثيح .نييرصملا ءاطشنلا ططخ رارغ
 «بضغلا موي» لجأ نم رياربف /طابش نم عبارلا يف قشمد يف ناملربلا مامأ عمجتلا

 نوشخي نولازي ال اوناك ءاطشنلا نم ريثكف ات كاملا لل ماظنلا دض

 ةرماتخلا اوبرا ءامسألا لافغإ ءارو نوئبتخي دو ةحوتفم تاحفص ىلإ مامضنالا

 نيعيرملا ةينمألا ةزهجألا رصانع لبق نم ةدوصرم ناملربلل ةرواجملا عراوشلا تناك

 نوبرتقي اوناكف ءرطخلاب اورعشتسا نكامألا كلت ىلإ اولصو نيذلا لئالقلا ءاطشنلا

 نيبلاطملا نيضراعملاو نيفقثملا نم تاقلح ليكشتب تزيمت هفثكملا يسايسلا طاشنلا نم ةرتف' 2
 .ةيسايسلا ةيدّدعتلا نم ديزمب

 تاحالصإب بلاطت ًاضراعمو ًافقثم 250 نم رثكأ اهيلع عقوو وليك ليشيم» بتاكلا اهردصأ ةقيثو ©

 .ةيسايسلا ةيدّدعتلا وحن «ةيجيردتو ةيملس»
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 «كلذ نم مغرلا ىلعو .طقف نئابز مهنأ نورهاظتيو تاورضخلاو هكاوفلا كاشكأ نم

 .مهضعب فيقوت ىرج

 مهيدل نكي مل .رصم تسيل ةيروس .لوألا لشفلا كلذ نم ريثكلا اومّلعت دقل

 ةئبعت ةليسوك اهمادختسال تنرتنإلا ربع ةروشنمو ابيرقت ةيميظنت ةينب نيحلا كلذ ىتح
 «بلاغلا يف «تنرتنإلا نابشلا نيطشانلا نم تاقلحلا كلت تمدختسا «أذإ .ةلاعف
 مهئامسأب ةرات «ةماع تاحفصو ةيّرس تاعومجم ربع لاصتالاو عيمجتلل ةادأك
 ةريغصلا تاعومجملا كلت تمن .ىرخأ ةرات ةراعتسم ءامسأ تحتو «ةيقبقحلا

 اللا ةكرحلا»و :«ليربأ /ناسين 17» :ةديدج ةيسايس تاكرح تلكش نأ ىلإ ًاجيردت
 ىتلا .««ناسين 177 نع رظنلا فرصبو .«ىعو ةكرح»و ««نيمسايلا بابشاو ««ةيفنع

 يف طقف ترهظ ةمهملا تاعومجملا مظعم نإف 2011 رياني /يناثلا نوناك يف تئشنأ
 تاكرح ًامومع يهو .تاجاجتحالا ةيادبل ةيلاتلا ىلوألا رهشألا لالخ ,قحال تقو

 ًاعم نوعمتجي دارفأ نم ةنّوكم ةطبارتم ةكبش امنإو «اهتايبتارتارتو اهتاميظنت اهل سيل
 .اهسفن ةلمحلا يف نونواعتيو

 حبصأ ةلوزعم تاعامج نم ةأزجم ةعومجمك ةيادبلا يف ودبي ناك ام ءًاجيردت

 «نواعتلا لالخ نم فراعتلاب عيمجلا أدب ثيح «ديازتم لكشب ةلصاوتم ةيعامتجا ةئيب

 تناك نإو .نجسلا يف ةكرتشم ةبرجت ىتحو لب «تارهاظتلاو ؛ةكرتشملا عيراشملاو

 ديحوتب تاقالعلا هذهل ةيرارمتسا نّمأ 2.0 بيولا نألف ةفيثك تحبصأ دق ةكبشلا كلت

 ءاطشنلل ةيعامتجالا تاكبشلا تحانأ ءايروس لخاد يفف .ةفلتخملا ةنكمألاو ةنمزألا

 .قطانملل ةيموكحلا تاوقلا لزع نم مغرلا ىلع تنرتنإلا ىلع اوعمتجي نأ بابشلا
 ىلع اوربجأ نيذلا ءاطشنلا نم نيريثكلا ىلإ ةبسنلاب ةيجيتارتسا رثكأ تدب اهنأ امك
 مهيدل تراص نيذلا رثك نابش ةايح ةمس ديدجلا كارحلا اذه حبصأو .مهدلب ةرداغم

 لمعلا شروو تارمتؤملا قايس يف ءرشابملا ءاقللا كلذ يف امب ءءاقللا ةيناكمإ
 ةطشنألا هذه نم لك يف قيسنتلا دنتسيو .نادلب ةدع يف تاردابملا نم اهريغو
 ميظنتو ,ةيرحلا مانأ لثم تاردابم نإ .تنرتنإلا ربع متي يذلا مئادلا لصاوتلا ىلع

 ماعلا عاطقلا يفظوم ةوعدب 1 ربمسيد /لوألا نوناك يف «ةماركلا بارضإ)»

 لّفكتي ثيح تامولعملل بتاكم حتفو «ماظنلا دض ًاجاجتحا بارضإلل راجتلاو

 ءانجسلا نع جارفإلا لجأ نمو «فنعلا دض تالمحلاو «ثداوحلا قيثوتب نونطاوم

 تاكبشلا ربع ةنكمملا ةيعامجلا تاسسؤملا عاستا نع ةركف يطعت اهلك ؛نييسايسلا
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 ناردج يطغت تتاب يتلا «ناردجلا ىلع ةيروثلا ةباتكلا مدقتو . .ةيضارتفالا ةيعامتجالا

 :ًاجيردت ةيضارتفالا ةطشنألا لوحت ىلع ًاحضاو الاثم ؛ةيروس يف ندملا نم ديدعلا

 دادعإب ابلاغ جراخلا يف نيميقملا «نينانفلا نسم ةعومجم لمت: يدام عقاو ىلإ

 تاعومجم اهقصلت مث .بوساحلا ىلع ةرشابم زجنُت وأ حسمت يتلا تاموسرلا

 اهليمحت نم ةيروس يف نوشيعي نيذلا نوطشانلا نكمتي ثيح «كوبسيف ىلع ةيرس

 تاشاشرو تاموسرلا هذه نم ةعطتقم لاكشثأب نيدوزم «ءالؤه لفكتيو .اهتعابطو

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع ...اهعضول اهريوصت مث نمو ناردجلا ىلع اهقصلب «ءالطلا

 ميدقتب ةركتبم ةيعامتجا ةبرجت يلعافتلا ءاضفلا اذه لكش ءًايسايس نوكي نأ لبق

 تاقالع دلوت» ثيح ةيمويلا ةايحلا شيعو ةيرحب شاقنلل نابشلا نم فالآلل ةصرفلا

 امك ؛«نوجوزتيو لب هّبح مهنيب ًأشني صاخشأو «ةقيمع تاقادص أشنتو «ةديدج

 ؛يعامتجالاو يسايسلا «نيدعبلا نيذه لخادت ٌقُلخَيو .تاماشلا وبأ مصتعم لوقي

 نمض ًاسوملم قيسنتلا حبصي دو ؛ةقبسم تايجولويديإ ىلإ دنتست ل ةديدج تايوُش

 ا اا

 حلسملا حافكلا نيب ةقالعلاو ءاهدامتعا نكمي يتلا تايجيتارتسالا رايتخاف ؛رتوتلا

 اذه لك ةفلتخملا ةيفئاطلا ةينتإلا تاعمتجملا نيب تاقالعلا وأ ءيندملا نايصعلاو

 «جزملا ةفاقث ١ ىلإ تمصلا ةفاقث نم

 جمانربلا ةمّدقم رّوصت «تراط ولو ةزنع رخاسلا جمانربلا نم ىلوألا ةقلحلا يف

 راشب ماظنل ينانبللا فيلحلا هللا رصن نسح هللا بزح» ميعز عم ًاليَختم ًاراوح
 «ةمّدقملا بناجب ةشاش ىلع اهب داعي رانملا نويزفلت نع ةذوخأم ةرهاظت ىفف .دسألا
 بيجتو .هوٌدَح فقونل ءفرعن انيلخ ؟يروسلا بعشلا نيو :هللا رصن لأسي

 عكّلد حر .نيعّنقم .نوه انحن ءًابحرم» :فرعُت ال يك ًاعانق يدترت يتلا «ةمّدقملا
 «...ادح عّيضيب ام «ناونعلا

 دحأ الو «طقف بويتوي عقوم ىلع 2011 ويلوي /زومت يف تراط ولو ةزنع ثب أدب

 لوقي امكو .بلح ةنيدم يف شيعت اهنإ لاقي يتلاو «ةيرسلا جمانربلا ةمّدقم ةيِوُم فرعي
 وجتنم ميقي .عانقلا فلخ ئبتخت نم يه اهنأ يف كشتال اهمأ ىتح ءاهئاقدصأ دحأ

 .مهتيرُه نع فشكلا نوديري ال مهنكلو «دلبلا لخاد جمانربلا
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 نم ًادج ليلقلاب - هممص ءينغ يفاقث جّتنم نم ءزج وه تراط ولو ةزنع
 .ةكبشلا ىلع يسيئر لك شب ضرعُيو ءاقباس نيفورعم اونوكي مل نابسش - دراوملا
 «يسايسلاو يعامتجالا نيديعصلا ىلع طيشن رودل نابشلا ءالؤه ةداعتسا بّلطتتو
 ناك «ىلوألا ةلهولل امير .هجاتنإو تويسسغولب ىوتحم كالهت سال ةديدج ًاطامنأ

 اذهلو .ًابلاغ مهنيب ام يف ثداحتلاو ةءارقلاو عامتسالاو لباقتلا ىلإ نوليمي نابشلا

 عم حوضوب ضراعتت ةئيب .بيولا لوح يساسأ لكشب زكرتت ةديدج ةيفاقث ةئيب ترهظ
 نوطشان وكشي امك .نابشلا نم ريثك ىلإ ةبسنلاب ةبيرملا «ةينهملا مالعإلا لئاسو ةئيب
 ةرطيسل عضخت اهنأب مهتُت يتلا «ةريزجلا ةانق ىنثتست الو .نييفاحصلا كولس نم رثك
 ودبي ءفاطملا ةياهن يفو .نيبعاللا ضعبل ًادج ةريبك ةحاسم ءاطعإو ةنّيعم حلاصم
 لقتسملا توصلل نكمي يذلا ديحولا ناكملا نابشلا نم ريثك ىلإ ةبسنلاب 2.0 بيولا
 نيثالثلاو ةتسلا نبا ءوريز ناوخ روتاكيراكلا ماسر لوقي امك .هسفن نع هيف ريبعتلا

 :اماع

 يننأل نكلو .يتاموسر ببسب طقف سيل .كوبسيف ىلع يتقو نم 080 يضقأ 1
 ةهجو .عيمجلا عم لصاوتلاو ءرابخألا رخآ ةفرعمو «سانلا هبتكي ام ىرأ نأ ديرأ

 شيعأ دعأ مل يننألو .سانلا رظن ةهجو سكعت نأ بجي روتاكيراك ماسرك يرظن
 ىلع وأ «رابخألا ىلع دمتعأ ال انأو .عيمجلا نم تامولعم عمج ديرأ ءايروس يف
 .ىرخأ ةينويزفلت ةانق ةيأ وأ «ةريزجلا ةانق

 يجتتنم نم ديدج ليج نم ءزج وه «صلم نيوخألاو اًوض رطاخ لثم وريز ناوج
 .كوبسيف ىلع ةيروتاكيراك اموسر رشني ناك ةروثلا لبق .ىوتحم تاذ ةيفاقث ةدام

 .نيبجعملا نم فالآلا تارشع ةيمسرلا هتحفص مضت ًايلاحو

 بعصلا نم هنإف نيرخآلا ىلإ ةبسنلابو .حوضولا نم ريبك ردق مهضعب ىدل
 روهظلل رطيسملا ماعلا هاجتالا .هيكلهتسمو ىوتحم يجتنم نيب حوضوب زييمتلا
 مدقت كوبسيف ىلع زكارملا لعلو .هل ةحاتملا لئاسولاب درف لك هيف كراشي ريبعتلاو
 ىلع هلالخ نم نابشلا دهشي ءاضف لكشت اهنإ :كلذ ىلع ًاحوضو رثكألا لاثملا

 ةيلاست سيل وهف .(طقف مه اوسيل نكلو) اهنولدابتيو ةيمويلا تاربخلاو راكفألا
 ءاهتاذ دحبب ةمرتحم ريبعت ةليسسو وه لب ءىرخأ نكامأ يف ًابلاغ لاحلا وه امك «ةلذتبم
 .ديدجلا يبدألا عونلا تناك ول امك نييروسلا نم ريثك لبق نم مدختستو

 ريبعتلا لاكشأ يف راجفنال ًاحوضو رثكألا بناجلا ىوس سيل كوبسيف نكلو

2319 



 تنرتنإلا ةكبش ىلع ثبُي .نيريثك نييروسل ةيمويلا ةايحلا نم ءزج يه يتلا عادبإلاو

 مهراكفأ اهيلع نوبتكي تاتفال نورهظي نيذلا نيرهاظتملا روص نم رمتسسم ليسم
 «تاحوللاو تاموسرلاو «تايرادجلاو ناردجلا ىلع تاباتكلا نم روص :مهتاراعشو

 .ىرخألا ةيحرسملا نونفلاو «يناغألا ويديف ةطرشأو

 «دحاو عورشم لوح دارفألا نم ديدع نيب يقيقح نواعت موقي «نايحألا ضعب يف

 نينانفلا نأ ثدحي دقو .كوبسيفو «بباكسو «ينورتكلإلا ديربلا مادختسا لالخ نم
 بابسأل «ةراعتسملا مهئامسأب الإ ًاضعب مهضعب نوفرعي الو ؛عقاولا يف ادبأ اوقتلي مل

 .هقيرط لصاويو مهنم لك دوعي ققحتي نإ امو ؛عورشم لوح عمجتلا متي .ةينمأ

 ىلع ًاديج ًالاثم :ةسيرحلا ماي نم ةردابمب تدلو يتلا طيباخش ةعومجم لّكسشتو
 تاكرحلا بابش راكفأ حرشت ويديف ةطرشأ ةيعادبإلا ةعومجملا هذه تجتنأ :كلذ

 مسرت ادي تاويديفلا هذه مضتو .ةروثلا دعب ام ةيروس يف هنوبغري ام فّصوتو ةيندملا
 انه نمو «قيلعتلا قطني ىثنأ توص ةقفارمب ءًادج ةطيسسب تاموسر ءاضيب ةقرو ىلع
 مل هنأ نم مغرلا ىلع ءًانكمم ًاعقاو ءاهيفلؤم ركفب «لّثمت تاموسر : طياخش مبا ءاج

 «تاوصألا ةجتنم نع لوؤسملا وه قشمد يف ميقم جرخم ؛طيباخش ءارو . دعب ققحُي

 ىلع ًادامتعا نورخآ نونانف اهجتني يتلا ؛ميماصتلاو ةكرحتملا موسرلاو ءتاموسرلاو

 مهضعب نوفرعي ةعومجملا ءاضعأ مظعم نأ نم مغرلا ىلعو .ةصاخلا مهتاراهم
 ةئيبلا .لغوغو بياكس لالخ نم ًايلك زجني نآلا مهلمعف «ةروثلا لبق ام ذنم ًاضعب

 نوناقلا لجر هوعدي ام لباقت رثكلا نويروسلا نابشلا ءالؤه اهيف سمغني ىتلا ةيفاقثلا
 «لقنلا اهيف متي ةفاقث :يأ .«سكيمبر ةفاقث) :«136066 آع5518» جيسي سنارول

 .ًائيشف كيش ةعئاش ةسرامم حبصتو أاقبسم ةدوجوم نيماضم ريطأت ةداعإو «طلخلاو

 ةبراحمل لاعف حالس نابشلا نم ريثك ىلإ ةبسنلاب يه هذه «جزملا ةفاقث» نإ
 برحلاو عمتجملا ميسقتو فوخلا ىلع ةمئاقلاو ةردق رثكألا ةسفانتملا تاياورلا

 ضيقنلا ىلع «بابشلا ةنونيك» نع ريبعتلا ءلوألا ماقملا يف «ديرت ةفاقث اهنإ .ةيلهألا

 ىلإ تمصلا ةفاقث نم ةرشابم اوضم نييروسلا نأ امك .ًانس ربكألا لايجألا نم
 قلخ ىلإ ىدأ امم «:ةيمقرلا تاناقتلا نم ريبك دح ىلإ ةاحوتسم ةيفاقث تاسرامم

 هليوحتب ةصاخ ةفصب نكلو «هلدابتو ىوتحم جاتنإ نم نّكمت ةحوتفم ةيفاقث ةئيب
 ىعسيو .تالاحإلاو تاداهشتسالا نم ةرمتسم ةبعل نمض هفيرعت ةداعإو هتشقانمو

 سسألا عضت تالولدمو «ةفلتخم ةيدرس تاراسم ءانب ىلإ قيرطلا اذه يف بابشلا
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 ًاريثك نأ ةفداصملا ليبق نم سيل ءتاماشلا وبأ مصتعم لوقي امكو .لوبقم لبقتسمل
 ءانب ىلإ ماظنلا دض لاضنلا نم اهتيجيتارتسا يف تروطت ةيسايسلا تاعومجملا نم
 فيصوت يف ءاج امكو .ةروثلا دعب ةيروس هيلع نوكتس ام لوح ةشقانملل تاعومجم
 قاروأ ةفصفص «ةطيسب ملق ةّرَج يه طيباخشا :ك سف ىلع اهتحفص يف طيباخش

5 
 .«ققحتي نأ كشوأ ملحو ةيؤر «ةرثانتم

 50101 8 ةذك/011 مند ديزملا ةفرعمل

 عدوععم 18 ملال 8115, « 1ع داهأع 01 ل3وه2383: 01ه معاج 011ععل علها

 : طع ةزرتمم انمرتكتصع 5 ز[هكقصسقأتمرم دا اعمهصحعمل ا », 5010/0 عاع#, 3,1

 (لاومهدتطاع درع : حم دهعتمامعنعمهسلتمم .ةاح).

 الوعو (0101-001174152]خ110 ك (طضكاممطع !/خظللا (لتك), آه 014

 06 1*نةو» هلق هني 27و عارمة رتل 11122771 هنا 1طاطورت ها هت ىزبأعب

 181 خلا], اسك كدتاغ 5هلصأ 3هدعردطب 8ءزنكمانألا, 07

 1م عمعع آ18:5510, 82 طماع قا هج 00ج ءن عع 11سم 1/1 ١

 عقربطو عمد مجدرب, !طءدودتشم 8هواكر !]عووب المل 2008.

 نادر درت1816ال, عم ©م»سوع ظعوبطولب 1116 طولسو» نإ 07عمرالعالا#

 رسام 0ع عم/قمدك, 2دويدشم 8وواككر ![عجب الهدب 00.

 آم كطدثمع المن آانطع لع الرجم ه]-11م جس وجنم ةئنعع |عذ 10605 لع 3ادوإ طناف

 وو زن مانت ع.ءموس/ لك عتلا" :ععلورج]) )هك ق>

 آه كهتمع الماناناطع لع فدعم دسم اهذم [مرعإ : <70/8/]ن ههناطتاطع.ءواتتأ

 ن5عر/3 مج عاألاو[م6هرعاح.

 12 1060 لع 1 كوصحمم طير ىربجتم لع اكطمتعم اط©«وخبو : <جبصدب زل ماداتن طع.
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 نوثالثو يداح
3 
 فف

 ...دهشملا نولخدي نويدوعسلا بابشلا

 بويتويلا ىلع

 وناخيك سيلازنوغ فيإ

 يف امنيسلا دوجو مدع :بويتوي عقوم ىلع ًايموي ويديف نويلَم نوعست دّماشي

 يذلا «دلبلا اذه عضي يذلا يسايقلا مقرلا اذه ًايئزج رسفي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 عمسلا ثيح نم ًايملاع ثلاثلا بيترتلا يف «ةمسن نويلَم نيثالث هناكس ددع براقي
 ليزاربلاو ةدحتملا تايالولا دعب «تنرتنإلا ىلع ويديفلا ةطرشأ نم ةصنملا هذه ىلع

 ًاديج ًارّشؤم دعي مقرلا اذه .(ًبيرقت نويلَم 200و 300 يلاوتلا ىلع امهناكس ددع)
 نم رثكأ دعب .يبرعلا تنرتنإلل قعاص ريوطت اهيلع يوطني يتلا تارييغتلا ةيمهأل

 «ةثلاثلا ةيفلألا علطم عم طبضلاب «تاطلسلا لبق نم روهمجلل هحتف ىلع تاونس رشع

 ةرم ةعبرأ هداتري ةسمخ لك نمو «ًايموي بوبتوي ًابيرقت نييدوعسلا فصن داتري ثيح

 ويديفلا ربع رواحتلا حبصأ «نيبراقتملا دارفألا ضعب ىدلو .عوبسألا يف هلقأ ةدحاو

 ةيبلاغلا لكشت يتلا انس رغصألا ةيرمعلا تائفلا ىلإ ةبسنلاب ًايموي ًاسقط تنرتنإلا ىلع

 يبرعلا ملاعلا يف اهيمدختسم نم ؟070) ةيعامتجالا تاكبشلا يمدختسم نم ىمظعلا

 .(ةنس نيثالثو رشع ةسمخ نيب ام مهرامعأ حوارت

 روهمجلا هاجتاب ضورعلا ةدايز ىلإ يدؤي نأ اّلِإ رّوطتلا اذه لثمل نكي ملو
 صاخلا اهرادصإ يف «707205 114202376» سسروف ةلحججم ترشن دقو .ىلحملا

 نيب نم هنأ رهظأ 22012 ربوتكأ /لوألا نيرشت يف يرجأ ًاقيقحت طسوألا قرشلاب

 يف ًايملاع لوألا عقوملا ىلع ةدهاشم رثكألا ةيبرعلا نيرشعلاو ةبمخلا جماربلا
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 دقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف تجتنأ اهنم رشع ةعبس تناك «ويديفلا ةكراشم
 ةيمقرلا تاقفدتلا ةملوع رصع يف ةباقر ىلإ لهذملا ةراضلا راثآلا تيص يدؤي

 تاشاش ىتح وأ امنيسلا ءاوس - ةماعلا نكامألا يف ةروصلا عيزوت اهيف عضخي

 نايحأ يفو .نايحألا ضعب يف ًادج ةمراص ةمظنأ ىلإ - عراوشلا لوط ىلع ةياعدلا

 .ضحم رظح ىلإ ىرخأ
 مئاق عون راجفنا ,2010 ماع ذنم «كانه ناك «ةيمقرلا ةزجعملا» هذه ءارو

 «ةيكيرمألا ةقيرطلا ىلع (56224 انو ء01260]) فقاولاايديموك وهو .هتاذب

 «ةيعامتجالاو ةيلحم رابخأ ىلع ًاقيلعت نمضتي جولونوم نع ةيانك ىرخأ ةرابعبو
 يذلا مجنلاو .ةداحو ةكحضم ةقيرطب يساسأ لكشبو «ةسايسلا نم ليلقلا ًامتحو

 شيإا نونعملا هضرع بذج يذلا ردب حلاص وه ةقيرطلا هذه يف هيلع لادج ال

 100 نم برقي ام عمجو «كرتسشم 400 000 نم رثكأ 2012 ماع رخاوأ يف «يسّللِإ

 دجن ؛2010 ماع يف ًامومع اودب نيذلا بيولا ريهاشم نيب نمو! !ةدهاشم نويلَم

 ةدهاشملل ةيمويلا ةورذلا تقو) «عبر الإ ةعساتلا» للسم عم ديزاب دمحم كلذك

 نيسح رمع وأ «(ةينويزفلتلا جم اربلل ةورذلا تقو ًاقباس ناك يذلاو «تنرتنإلا ىلع

 مهرامعأ دزت مل نيذلا .ددجلا صاخشألا ءالؤه لك . «رياطلا ىلع» هلسلسمو

 سفن ةيدوعسلا ةيعامتجالا تاكبشلا يف نوررميس هاليلق الإ ًاماع نيرشعلا ىلع
 نإو روهمجلا نأل .سنجلا عون زجاح دنع تفقوت ةرهاظ اهنأ الإ .ديكأتلاب بابشلا
 عقاوملا ىلع تاقيلعتلا لالخ نم كلذ نم دكأتلا اننكمي امك كش الب ًاجيزم ناك
 نأ اّلِإ .جهنمم لكشب ءاسن هوجو لمشت يتلا «ثبلا ةيقرت تالمح لالخ نم وأ
 ضرعي اًِّمع ريبك دح ىلإ ةبئاغ «لاح ةيأ ىلع «نهارلا تقولا يف لظت ةريخألا هذه

 .بوبتوي ىلع ًايلحم دهاشملل

 ىلع لب ٠ طق عمتجملا ريوثت ىلإ ةيدوعسلا ةقيرطلا ىلع فقاولا ايديموك ٌعدت مل
 «2همّلف ك «ًايميلعت ًاعباط يعدتست يتلا تالسلسملا بناج ىلإف ءكلذ نم سكعلا

 نكلو .هبويع شحفأ نم ةيرخسلاب ؛عمتجملا ةعزعز ًاداقتنا رثكألا تاعادبإلا نمضتت
 ذنم هحاجن فقوتي مل يذلا «شاطام شاط» ينويزفلتلا لسلسملا تاقلح رارغ ىلع

 ثبي «ةريخألا تاونسلا يف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب) نيرشعلا نرقلا تاينيعست تايادب

 ويببوب رت مادطت ص ع.ءمح/ بك عنا هال تسطق> 09
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 عمتجملا لكاشمل ًامامت يّدصتلا ةبراوم حيتت ةتكنلاف ««يكذلا فتاهلا ىلع ةرشابم
 نيب تاقالعلاو ءنيرجاهملا عضوو «يعامتجالا ملظلاو ءزديإلاك .ًابيرقت :اهّلك
 يف ةكلاملا ةلئاعلا ىلإ ًابيرقت ةرشابملا تاحيملتلا ًانايحأ ىتحو .داسفلاو «نيسنجلا
 ىلع «ٍفافختساب» نويدوعسلا جماربلا ومّدقم اهلوانتي عيضاوم كلذك تحبصأ دالبلا
 ًايسايس رثكأ ةرشابم ءىرخأ تالخادم فالخب «ةنّيعم تاضخ ةراثإ نود نم «بويتوي

 .ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع

 تاناهإ) ةضحم ةيندم وأ ةينيدلا وأ ةيسسايسلا حئاضفلا ضعب نم مغرلا ىلع

 .ةفيفخ ةينوناقلا تابوقعلاو ةفيفط تاطلسلا لاعفأ دودر تناك «(حدق وأ ءصاخشأل

 نوناق» ءوض يف ةصاخبو «لعفلاب ةمئاق ّدشأ ةيباقر ريبادت دامتعا رطاخم نأ اّلِإ
 تحت لماش عمقل لاجملا حتف يذلاو «2012 ماع ةياهن يف دمتعا يذلا مردلا

 د ًادج ةظهاب تامارغو ةيساقلا نجسلا ةب ةبوقع لكش

 يمقرلا ليمحتلا ةلوهس نأ اميس ال ؛مهسفنأ نع ريبعتلا بهاوملا عيمجل حماستلا

 !نأش يذ ةينازيم الو «ةيقيقح ةينقت ةفرعم بويتوي عقوم ىلع رشنلا بّلطتيال .. .ةلئاه

 ةيلحم ةكرش اهمدقت ةياعر لالخ نم ةليلقلا تاقفنلا ىَطُت ءتالاحلا ضعب يفو

 ًادج اهّرسيو «ةقئافلا ايجولونكتلا وأ تامولعملا ايجولونكت يف ةصصختم ةداع نوكت

 .ةديهزلا هتفلك نم ةديفتسم نالعإ ميدقت

 دراوملاو زرطلا عيمج نم ًاليمج ًاجيزم تاجوتتملا مّدقت «ةيّنفلا ةيحانلا نم

 لمحتو «ةيملاعلا ةكبشلا ىلع اهيلع روثعلا نكمي يتلا ىرخألا ةيعمسلاو ةيرصبلا
 اذه داور نوربتعي نيذلا ءناكيرمألا تافصول ليضفت عمو .ًايلحم ًابيلعت اهعيمج

 يبرعلا نم ريثكلا وأ ليلقلا عم «جزم»و «تانيع» جمدو قصللا متي ب «لادج الب عونلا

 نومدختسملا اهدمتعي يتلا ةباتكلا ةقيرط يهو . .يزيبرعلاب بتكُي هتاذ وهو «يّلحملا
 تاودألا فلتخم حيتافم تاحول لامعتساب رثكأ ةلوهسب لصاوتلل ةيبرعلاب نوقطانلا
 ماقرأ عم ةينيتاللا ةيدجبألا نيب عمجت يتلا «ةغللا هذه ترشتتا دقو .ةينورتكلإلا

 تاونسلا يف عساو قاطن ىلع «ةيبرعلاب ةبوتكملا ةصاخلا لئاسرلا يف اهيلع ةلحّسدم

 يتلا تاحالصإلا نم فصنو نرق سكعب .برعلا بابشلا طاسوأ يف ةريخألا

 «ةدّخوم ةغل ةسرامم بعشلا ىلع «قوف نم» ضرفت نأ ىودج نود نم تلواح

 ةديدجلا لايجألا طسو ةعئاش مويلا يهو .يوغللا زمرلا اذه «ةباتكلا يف اميس ال

 ىدحإ اهنإ .رجهملا يف كلذكو «ةفيفط تافالتخا دوجو عم ءاهرسأب ةقطنملا يف
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 نّوكت ىتلا ةديدجلا «ةيمقرلا تابيرعتلا» هذه ةيكيمانيد نع ًالاهذإ رثكألا تاريبعتلا

 ْ .ةيعامتجالا تنرتنإلا تاكبش لالخ نم «تحت نم» اهسفن
 اوناك نيذلا كئلوأ لبق نم ةبسستكملا ةربخلا نم تاونس ثالث وأ نيتنس دعب

 طيلستلو .رامضملا اذه يف ينهم لوحت ةيادب نآلا دهشن «ةرماغملا يف داورلا نم

 (يحاص) لثم تاكرش ضرعت مهب ةصاخلا ويديفلا ةطرشأ ىلع ءوضلا نم ديزملا

 دهش «لاثملا ليبس ىلع .«ةيقيقح» ةريغص تالسلسم جاتنإ يف اضيأ كراشت تاّضنم

 ضعب ءوجل نم رخسي ريصق مليف وهو «(ةيدلا رازاب) راشتنا 2012 ماع ناضمر رهش
 ةطساوبو-ةيمالسإلا ةعيرشلا اهرقت يتلا تاضيوعتلا لالغتسا ىلإ عرو الب اياحضلا

 تنرتنإلا ةكبش ىلع جاتنإلا باب نأ حضاولا نمو .كلذ قوف ةيعامتجالا تاكبشلا

 نع ةديعبلا عيراشملا باحصأ نم «نيرماغملاو ؛لايخلا يعساولا بابشلا مهلي

 ديدعلا عمجت يتلاو «[لاهن53» نريتوي ةكرش روهظ اندهش كلذكو .ًاليلق فولأملا

 تاليجست رشنل ةّصنم وهو 11 زافلت كلذكو «نييدوعسلا بابشلا تنرتنإلا موجن نم
 هلم ل ًاراصتخا («03» ةغيصلاب اهتطشنأ رصتختو تنرتنإلا ىلع ويديفلا

 .ةقالخلا ةفاقثلا تازفحم :يأ (نتنآانتء (نهلماسعأاك

 تافيظوتلا - ًايلام ًادج ةحبرم تايلمع بيولل لامعأ جارخإ نوك رذعتبو
 .هنأش نم لّلقُي ال ًاحاجن يلاحلا تقولا يف لّكشت اهنأ الإ - ةعضاوتم اهيف ةيلوألا
 عيمج يف ةفولأم ةرهاظ يهو ««ءاوتحالا» يعاسم ضعب عيجشت نم عنمي ال اذهو

 ةفلتخم بسنب عمتجملا يف ةليدب تاعاطق يف اهقالطإ ىلإ دمعُي يتلا تاجتنملا
 تابو «اهيلإ تانالعإلا لوصو ىرت اذكهو .(خلإو «ناردجلا ىلع ةباتكلا «بارلا)

 .ناضمر يلايل لالخ اصوصخو «ةينويزفلتلا جماربلا ىلع نآلا مهب ابحرم اهموجن

 يهف عساو قاطن ىلع ةعّرزوم تاجتنم ىلإ اهليوحتب علسك اهحرط ىتح نكلو
 عساو يلحملا كالهتسالا قوس يف ةحاتملا ىرخألا ضورعلا عم ًامامت هباشتت ال

 هب ةصاخلا «ميقلا» ىلع ظفاحت اهنإف «تنرتنإلا ملاع تامسب اهعابطنال ًارظنو .قاطنلا

 اهفرحو ءزهب رومألا ذخأو ةيرخ سلا «تايقافتالاو تايبتارتلا بايغ :هديلاقتو هركفو
 «ةملوعملا تاقفدتلا كرشت ىتلا) 87061 لاك ولغ لا ةفاقثو «يلوألا اهلمحم نع
 ًاديعب :ةيدوعسلا ويديفلا ةطرشأ تثدحأ امك .(ىلحملا ءرواجملا طيحملاو «ةيملاعلا
 يذلا يسايسلاو يعامتجالا دهشملا يف ءادصأ «ةيعامتجالا بويتوي تاكبش نم
 ١ ١ . . .ةقطنملا يف تاضافتنالا تاجوم هقرتخت
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 ميق ةيامح ىلع ةريغلا ديدشلا نينسملا لايجأ مكح ىغطي ثيح تاعمتجملا يف
 ىلع ءابيرقت يفرحلا ىنعملاب «ةقيرطلا هذهب ««قارتخالا» ثودح ةدهاشم نإ ءيضاملا

 جورخلاو مهدوجو نع ريبعتلل ةكبشلا تادرز ةلسلس لالخ نم يّلحملا بابشلا دي
 ...ةلبقم ةيرذج تارييغت ىلع ةمالع لعفلاب وه «ةيكالهتسالا مهتيبلس نم

 م0ان 801 ةمك'0اآ 5آنآل5 ديزملا ةفرعمل

 الرعو 00112 1آ:7310]1]01-182, 4 هطأا6ك دن: اوتنعك. طع رجارتاعت)ازجك ا

 186م همهطع, كنصلطلر طوكر 012.

 طومعمل 811630 « 1ع ؟عسنا !ءامد نابت طهادععبلع 18 5معز616 همم عدصع »ر

 1ع 81070 كتمامرمهةونعب دعواعممط»وع 2004 (لتووومتطاع ىدت : <
 مدمملع-ل1 ماهم وسع. 5>).

 طمع كولممصع# ديك  المياباطع ويبعاوبعددتصعك ع5  ممملبع66مدق

 مدعم مدص عم: <, ئمادطن ط ع, عماصب انك ع/ و ةاحظ اون>

 <جبابب ]ب 0اناطنل 0ع. عمل ان5ع2/321683/ع>

 <انباربال/.ز 0ان طنط ع. عمت الق عر و7 كر>

 بوب. مان( انطع.ءمرسن ادق عا 1111207 عامتسمد عضا>
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 نوثالثو يناث

 وداج ىهقم

 ايبيل يف ررحتلل «يروث» ناكم

 ينيك رثرآ

 ةيفير ةقطنم يهو ءوداج ةنيدم ناكس قَّوذت 22011 ماع يف اوراث نم لوأ نيب نم

 ةديدج ًالاكشأ ركبم تقو يف ءايبيل نم يبرغلا لامشلا يف «ةسوُفَت لبج» يف ةريغص
 درط دعب اهب حمس يتلاو «سفنلا نع هيفرتلاو غارفلا تاقوأ ةيضمتو ةسناؤملا نم

 «نيريثكلا رظن يفف .2011 ماعلا نم رياربف /طابش رهش يف يفاذقلا رمعم ماظن تاوق

 «ةيروتاتكيدلا نم ًاماع نيعبرأو نينثا لالخ قلُأ ماع ءاضف ةداعتسا يف ةبغرلا تناك

 «2011 ماع لئاوأ يف «ناكسلا ةضافتنا عالدنا نإف .كلذكو .ديشحتلل ًازفحم ًالماع

 ةردقلاو ريبعتلاو لاقتنالا ةيرحف .عازنلل ةيركسعلاو ةيسايسلا داعبألا ىلع رصتقت ال

 ًاضيأ يه «ةيزمر نكامأ يف غارفلا تاقوأب عتمتسالا فدهب ةنينأمط لكب عمجتلا ىلع

 امك .نيرّرحملا ناكسلا ةايح عاقيإ نآلا ددحتو اهسفن تضرف ةيموي درمت لامعأ

 يفف .بابشلا نيلتاقملا ىلإ ةبسنلاب يعامتجالا ررحتلل ةليسو ًاضيأ برحلا تربّثعا
 زييمتلاو يقبطلا زبيمتلا نم ًاديعب «ةاحخاؤمو ةاواسم ةروثل ىلعألا لثملا لكش ءمهرظن
 .برحلا ةرتف لاوط ةكرتشم ةيقيقح ةيعجرم ءيساردلا ليصحتلا ةجرد وأ رامعألا نيب

 .«اننيب تافالتخا كانه نكت مل ءًاراوث ًاعيمج انك» :وداج نم ميدق لتاقم لوقي امكو

 ىشالت «سلبارط يف بعصلا يسايسلا لاقتنالا أدبو ًاجيردت نيلتاقملا حيرست مت نيح
 نكامأ تحبصأ «قايسلا اذه يفو . نيمزتلملا كئلوأ ءايتسا يف ةيروثلا ةظحللا نايلغ

 نيب تاعامتجا لالخ ؛ةيروثلا حورلا» يرست ثيح رْكذت نكامأ ًادج ةددحم ةيلسست

 .ةناصم ةروثلا حورو ةّيح حالسلا تايركذ اهيف نوكتو .نيقباس نييروث نيلتاقم
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 تضّرعت اهنكل «ةنيدملا يف ضرألا ىلع لاتق يأ ًابيرقت كانه نكي مل «عقاولا يف

 يفو .لاتقلا يف ًايزكرم ًارود اوبعل ةوقب نوأبعملا اهلهأو ءعساو قاطن ىلع فصقلل
 تحوارت نيذلا بابشلا كئلوأ .مهرثآمب وداج ولتاقم فرغ ءايبيل نم ىرخأ نكامأ

 مهل ناك «نييندملا نم مهعيمج ءأماع نيثالثو ةسمخو رشع ةسمخ نيب مهرامعأ

 ندم ىلع ةرطيسلاو «ةسوُفن لبج ريرحت يف اوكراش دقف .كراعملا عيمج يف دوجو
 يفاذقلا لقاعم لاتقل وداج بئاتك تبهذ سلبارط طوقس دعبو .ةيلحاسلا لامشلا
 دعب ةئس نم رثكأ وداج راوث ىقب ؛لاتقلا ىهتنا امدنعو .ديلو نبو تري ىف ةريخألا

 تارشع ىلع دتمت ضرألا نم ةحاسم ةسارحل دادعتسالا ةبهأ ىلع يفاذقلا لتقم

 «ةيروثلا ةظحللا» .مهيلإ ةبسنلاب .مهتيحان لوح ةعبرملا تارتموليكلا نم فالآلا

 ةهيجولا بابسألا نم ريثكلا كانه» ءكوكشلاب ًائيلم لازي ال لبقتسملاو هدعب هتنت مل
 قشب هعازتنا مت ةيرح ءاضفب عّتمتلاو ءوداج ىهقم يف ًءاسم عامتجالا ةلصاومل

 .هتمهم نم دئاع يوايشيليم باش لوقي امك ««سفنألا

 يذلا «وداج ىهقم» حبصأ «ةيسايسلا تاعارصلاو كراعملا بخص نم ًاديعب «اذإ

 ءاضف هنإ .ةيحانلا كلت بابش ىلإ ةبسنلاب ةسناؤملل ايزكرم اناكم ةنيدملا طسو يف عقي
 هيلإ فلديل يلاثم ناكم هنإ .ةيروثلا ةظحللا يف هيلع ناك ام ىلع وجلا تّبثي هيفرت

 مهلبقتسم نع لؤاستلا بلص يف مهو «بابشلا نييبيللا راوثلا عم سولجلاو ءرملا
 دح ىلإ مهنم تلفت اهنأ ودبيو ءانايحأ حالسلاب اهتدناسمب اوماق ةيسايس ةيلمع نعو
 .ريبك

 ةارابم ؛(ديردم لاير»و «ةنولشرب» يقيرف نيب مدقلا ةركل ةأرابم كانه ةليللا هذه

 ًاساسأ اهنإ «نيقيرفلا نم زوفيس نم نع رظنلا ضغب .مهيلإ ةبسدلاب اهتيوفت يغبنيال
 :طيسب لخادلا يف روكيدلا .وداج ىهقم يف ًاجيردت نوعمجتي نيذلا بابشلل ةعيرذ

 سارك هلوح عضومتت نويزفلتو ودرايلب ةلواط :ةيلاطيإلا ةوهقلل ةقالمع ةلآ عم راب
 نكامألا يف ةروظحم ةيلوحكلا تابورشملا ءايبيل يف لاحلا وه امكو .يوضوف لكشب
 0 :رابلا نم باش لوقي ««مارتحالا» ليبق نم ةيتاذ ةباقر كانه .ةماعلا

 لاتتقالاب وأ لوحكلا برشب انتعمس هّوشن نأ يغبني الو اهب انمق .ةروثلا ءانبأ نحن

 .نيلمث نحنو ءابغب

 ًايلحم تمّت يتلا «:ةسيئرلا بئاتكلا ءامسأو تاتفال ناردجلا ىلع قّلعتو
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 ناولأ كلت» :لوقي وهو ىهقملا يف باش ريشي .ًايركسع يفاذقلا ماظنب ةحاطإلل
 روص ةدع تاتفاللا بناج ىلإو .«نيلتاقملا تارشع مضت .وداج ءادهش ةبيتك ؛يئاول

 «ءادهش» روص اهنإ .بيترتلا ةئيس يركسع يز اياقب نودتري «نيحاسم نيقهارمل

 .لاتقلا يف اوطقس نيذلا ةنيدملا

 برح ا ببسب لوحتم ىهقم

 ترثأت .ةنيدملا يف وجلا رّيغت ىدم يأ ىلإ ظحالن نأ تفاللا نم ءبرحلا دعب

 كلذ ىلع دهشيو .عراشلا يف ةكرحلا يه ةشهدلا ريثي امو ءعارصلا ةبرجتب تاينهذلا

 :ىهقملا يف راوثلا ضعب

 لجأ نم ىتح «ةنيدملا يف ةريبك دادعأب عمجتلا ىلع ؤرجي دحأ نكي مل قباسلا يف

 يوفع لكشب انعّمجت ةنيدملا ماظنلا تاوق تلخأ امدنع طقف .مدقلا ةركل ةارابم

 ىهقم نأ امك ًادراب وجلا ناك ...تادجتسملا طقستو شاقنلل «ةسيئرلا ةحاسلا يف

 .اوداج ىهقم» :هانيمس «كلذل [...] .اندعاوت ناكم حبصأ ةحاسلا

 :برحلا ءانثأ تارهسلا تايركذ رضحتسي مداخ اذهو

 نم نيبوك نيبو .نويزفلتلا ةشاش ىلع مدقلا ةركل ةبعل الو ءابرهك كانه نكي مل
 ةنوكملا] رهشألا قرفلا تناكو .ةيمامألا ةحاسلا يف ةصاخلا انباعلأ بعلن انك «ةوهقلا

 .ةنيدملا فصقُت تناك امدنع ىتح بعللا لصاوت يتلا يه [ةئيدملا نابش نم

 :قرفلا هذه ىدحإ نم بعال فيضيو

 ضعب ىتح «نلعلا يف ًائيش لعفن نكن مل ؛يفاذقلا مكح لظ يف هنأ لّيختت نأ كيلع
 انسل اننأ يفاذقلل رهظنل انتقيرط لبانقلا تحت مدقلا ةرك بعل ناك يلاتلاب ؛يلاستلا
 ىلع انك امبر ءاعم بعلل ىتح [...] .ةيقيقح ةميق ةيرحب انعامجال ناك .هنم نيفئاخ

 !انتايحب ةرطاخملل دادعتسا

 نولتاقم ًابيرقت مهلك «نابشلا» .نايحألا ضعب يف ليقث وجلا ,ىهقملا لخاد

 ةبقارمو «رئازجلا عم دودحلا ةيامحل ءاهيلإ ةدوعلل نودعتسي وأ ؛ةمهم نم نودئاع

 ىلع ءادهشلا روص رّكَذُت ...ىرخأ ندم يف ةطرشلا ماهمب مايقلاو ؛ةعيرسلا قرطلا

 ةبرجت اهنإ .ةيرحلا نم ءاضفلا اذه ىلع لوصحلل مهضعب هعفد يذلا نمثلاب ناردجلا

 امك «ةيزكرم رثكألا هتميق ةكرتشملا ةايحلا ناكم دمتسي كلذ نمو .ًاراثآ كرتت ةيساق
 :نيلتاقملا دحأ دكؤي
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 نويزفلت ّيدل .ةعيرذ ىوس سيل. نويزفلتلا ةشاش ىلع ةارابملا ةدهاشمل ءيجملا

 يقتلن نأ ىلإ ةجاحب نحن هأعم هانيناعو هانشع ام لك دعب نكلو !لزنملا يف ربكأ
 .ةيركسع ريغ ةطشنأ لوح

 ىنعم رّيغت .ةعومجمك نيلتاقملا ةيوُم نع ريبعتلل ًاناكم ىهقملا حبصي ءاذكه
 زكرم ناك ءًاقباس» :ٌمداخ رسفي .مهيلإ ةبسنلاب ًايرذج ًارّيغت ةوهقلا لوانتل باهذلا
 ناك .«رواجملا فحتملا ةرايزل نوتأي اوناك نيذلا حايسلاو ةطرشلل ًازوجحم ةنيدملا

 :هسفن مداخلا عباتي .ناكسلا صخي ال ًاناكم ءبناجألل ًاناكم ربتعُي ىهقملا

 «لاتقلا ببسب ًامامت ةمدصلا نم يفكي ام اوقلت دقل .بابشلا راوثلا ناكم وه نآلا
 .ةحفصلا بلق مهيلإ ةبسنلاب بعصلا نم .هوشياع ام نايسن ىلع نيرداق ريغ مهو

 .ودرايلبلاو مدقلا ةرك بعلو «نويزفلتلا ةدهاشمو ؛تقولا لتقل انه ىلإ نوتأي كلذل

 .عازنلا ببسب ىهقملا لّوحت ءانئئابز رارغ ىلعو

 مهتنهمو يعامتجالا نيلتاقملا لصأ ىقبي ثسيح «ةدياحم ضرأ ًاضيأ ىهقملاو

 جراخ مهسفنأ نودجي نيذلا بابشلل رّرحت ناكم ًاضيأ وه لب .ةيشماه زييمت لماوع
 عونت نم مغرلا ىلعو .مهب ةيصوصخلا ديد شو مهسفنأب هونب طيحم يف ءمهرسأ

 ىلإ ةراشإلا انه بنجتي ءرملا نإف ,حالس قافرو«نارقأ» نيب «ةيعامتجالا لوصألا

 ةيكرحلا مهئامسأب نودانُي اولاز ام برحلا لالخ اوزّيمت نيذلا كئلوأو .لصألا ةئيب

 «ماظتناب ةبيتكلا دئاقل تابورنشملا مدقُت هنس رغص نم مغرلا ىلعو .مهب ةصاخلا

 «عمتجملا ةيقب نع داعتبالا ةدارإ رفاوتت مل نإ «يلاتلابو .صاخلا هناكم هل ىلخُيو

 ىهقملا يف ةبيهلل سيئرلا ردصملا دمتعي؛كرتشملا لماكتلل ًاجذومن لازي ال يذلا

 .نئابزلل يروثلا يضاملا ةرهش ىلع

 يدوجو .ةايحلا كلت ىلإ ةدوعلا ديرأ ال.[...] طيسب حالف «ةروثلا لبق ًائيش نكأ مل

 نكامأ يف هدجأ ال هعون نم ديرف ءيش وه ةيلاتقلا يتدحو نم «ةوخإلا» عم انه

 .يترسأ لخاد ىتح «ىرخأ

 ةنوحشم هيفرتلاو غارفلا تاقوأ يف ةديدجلا تاسرامملا نأ وه انه هظحالن ام

 ىعسلاو ««ةيروث» ةيعامتجا ةناكم رطاشت ةلصاومو «نيتمهم نيب تقولا ءلم ؟يناعملاب

 ىلع ليهأتلا سكعت اهنأ امك ...ًاددجمم برحلا ءانثأ تدلوت ىتلا رعاشملا ةفاثك شيعل
 ةيندملا ةيعضولا ةداعتسا دارفألا لواحي «ةمزألا يضمت نإ ام ناكم يف «ةديدج ةايح
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 يلاست نإف «قايسلا اذه يفو .ةعومجملا ةركاذ اهيف نميهت لازت ال ثيح ًاجيردت
 يأ نم رثكأ لاقتنا ةليسو نابشلا نييوايشيليملا ءالؤه ىلإ ةبسنلاب يه ةليلقلا ناكملا

 .ىضم تقو

 م0101 811 5ه4ل/01 5 ديزملا ةفرعمل

 فئئاطسع 01018كد)اهالإ « انةمحسءءاتمم !16زؤلعممع : انه 110

 عنما سن هدمفتتع 0غءعمطةلتدم », + خسصتم ثلاشتآ_ ءا 1طمصسقك 215188257

 (ةتع), طودعج» ممتنة مروجو عك. ان معن" لمد :ةبوأاعك هج مطعكر طقم

 .©هاتهي 2ةنقكر 3.

 مراطسع 01 عكرلفكل « .معمفعمعاع !'ءومدعع ممانانودع ]اطزلعت لن

 1هعمل هنن مهمدقل », 710814, 1ع هعاماطبع 2012 (ل15ةممصتطاع ةاتع

 <71 11011 هس عوعفت عاج .«مات>) .

 طلع 1. ا/م27081141آ:18, ى ؟انذامو/ هأ 8100عمم آناإلةب ©ةصط106

 1لونا ىوناوب طععمور ©ةصدط ل عع, 206.

 12ةءاويهتغتمرب لعم كتبها هشتممصهتععد لع لهلتن, رصقتت 2011 :

 وب هسه عامان هج هلا صحت عععس اس عمحص-120ب- ل1 .طغمد | >.
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 نوثالثو ثلا

 مازتلالا ىلإ ةيكالهتسالا ةعزنلا نم
 نيرحبلا يف ةّنُسلا نابشلا ةضبع
 «مهدلب نع عافدلل»

 نارغوب ريلك

 ةباشلا لايجألا يبرعلا ملاعلا يفو برغلا يف ةرشتنملا ةلوادتملا ميهافملا فصت

 ىوتسم نع ضخمت دقو .ةلماخلا ةيبهذلا ةبيبشلاب تسلا يبرعلا جيلخلا كلامم يف

 ةيفاقث تاسرامم «يعيرلا داصتقالاب سيئر لكشب طبترملا «نييجيلخلل يلاعلا ةشيعملا

 هيفرتلاو غارفلا تاقوأ رامثتسا ةفاقث رهظَت .ةحماجلا ةيكالهتسالا ةعزنلا اهيلع نميهت

 يفو ءوهللاو لسكلا نم جيزم ىلع ةمئاق ةصاخ تامسب ةموكحم نابشلا ءالؤهل

 كالهتسالاو ةيعامتجالا ةتشنتلا ىف اهطامنأ ثيح نم ريبك دح ىلإ ةهفات هنيع تقولا

 ًاعابطنا يجيلخلا بابشلا اذه يطعي ؛ماع لكشبو .ديازتم لكشب ملوعتم قايسم يف
 .فيفط ةسايسلاب مامتهالا وليلق مهنأب

 ةيسنوتلا نيتروثلا باقعأ يف 2011 ماع يف نيرحبلا تزه يتلا ثداوحلا

 اهئانبأ دادعت .جيلخلا لود رغصأ اهنإ .ةقد رثكأ ةروص مسرانم بّلطتت «ةيرصملاو

 «(ةمسن فلأ ةئم ثالثو نويلَم غلابلا ناكسلا ددع يلامجإ نم) ةمسن فلأ 600 ىلاوح

 تدلو يتلا ةيعمتجملاو ةيداصتقالا ةيعامتجالا تارتوتلا ببسب لعفلاب ةقّزمم يهو

 يفو .ةمزألا ببسب كلذو «بابسشلا ىدل ةسايسلا يف طارخنالا نم ةديدج ًالاكشأ

 ردحني يتلا ةيئسلا ةيلقألا لبق نم ريبك لكشب موعدملا يكلملا ةفيلخ لآ ماظن نأ نيح

 يثلث نولّكشي نيذلا «ةعيشلا امنيب ءاهتالماعت يف ًايسايسو ًايداصتقا اهبجتنت يتلاو اهنم
 ببسلا ناك يفئاطلا ماسقنالا اذه .يبلسلا زييمتلاو شيمهتلاب نورعشيو «نيينيرحبلا

232 



 دعب تأدب دقو .2011 ماع رياربف /طابش يف تاجاجتحالا ةجوم قالطنال يساسألا

 ةروث بابش» يه دعب ةفورعم نكت مل ةكرح لبق نم كوبسِيِف يف ةحفص ىلع ةوعد
 ماع يف دمح كلملا لبق نم نلعملا روتسدلا دامتعا خيرات ىلإ ةراشإ يف ؛«رياربف 4

 تازاجنإلا نكلو «ةيدّدعتلاو حالصإلا قيرط ىلع دالبلا عضوب دعو دق ناكو ؛:2

 .تاعلطتلا نم ريثكب لقأ تيقب

 «نورهاظتملا عّمجت ثيح «ةمانملا ةمصاعلا طسو يف يزمرلا ةؤلؤللا راّود يف
 ال٠ :ةيفئاطلل ةضهانملا هتلاسرب مهدحأ راشأ .ًادج ةعّونتم ةيادبلا يف تاراعشلا تناك

 ةضافتنالل أدج ةيحطس ةءارق ءاقتا ىلإ فدهي ناكو ««طقف ىنيرحب «ىنسالو يعيش

 .ةيفئاطلا بلاطملل اهباعيتسا لالخ نم ةيسايسلا تاحومطلا نع ةيعرشلا عزنت دق
 ًايرذج ىحنم ثادحألا ريس ذاختاو نيرهاظتملا نم لئاوألا ىلتقلا طوقس دعبو
 ئراوطلا ةلاح نالعإ لالخ نم عمقلا نم ةعساو ةكرحب ةّنسلا ءامعز عرش دعب اميف

 تقولا يفو «(هّلقأ ىلع ًاصخسش 35 لتقم نع ترفسأ) 2011 سرام /راذآ فصتنم
 ةرزاؤمل ةريزجلا ىلإ ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم نم تاوق تءاج هسفن
 .ينطولا شيجلا

 نم مهظقيأو ةئسلا نابشلا نم ًاءزج ثداوحلل يرذجلاو فينعلا ىحنملا بعرأ
 ًايريخ ًالفح نكي مل ةؤلؤللا راود يف عّمجتلا نأ حنا امدنعف .ًاضيأ يسايسلا مهتابس
 ىمظعلا ةيبلاغلا تبيصأ ؛ماظنلا ةعزعزب دّدهي ًايقيقح ًايسايس ًادعوم امنإو لافطألل
 هّجوملا ءادنلا عم مهلعافت ةئسلا نابشلا ءالؤه ىدبأ .لوهذلاب ةنسلا بابشلا نم

 نم ارداصم مهلبقتسم ةيؤر نم افوخ ««دالبلا نع اعافد» داشتحالل «ماظنلا لبق نم

 اياحض مهنأب مهنم ًاروعشو ءاهتيؤر اهنورطاشي الو ةعيشلا نم اهمظعم ةضراعم لبق
 اذه اهّرس دق ةطلسلا تناك نئلو .لمج الو هيف مهل ةقان ال هوربتعا عارص يف نئاهرو
 اهمغري نأ ةيشخ «ةنيعم دودح يف هيلع تقبأ اهنأ الإ ءاهتيبعش طسّقن يذلا مازتلالا

 قيرط ىلع امدق يضملا يف مازتلالا ىلع فاطملا ةياهن يف ةنسلا بابشلا «سييست»

 .يسايسلا حاتفنالا

 ةضافتنالا رابتخا :مازتلالا ىلإ هيفرتلا نم

 ايلعلاو ىطسولا تاقبطلا باب ش أطخ هبشي :ةنسلا ىنيرحبلا بابشلا ةالابمال

 ةهجل ظفحلا عم «ىرخألا جيلخلا لود بابش ةيهيفرتلا مهتاسراممب ةينيرحبلا
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 «فتاوهلا) تاينقتلا ثدحأ نومدختسيو تنرتنإلاب ًاريثك نولصّتي مهف .ةقدلا مدع
 مهمامتهاك ةيضارتفالا مهروصب نومتهيو ««بوساحلا ةزهجأو .تاحوللاو

 رخآو ةفورعملا تاكراملا سبالمب بلاغلا يف نوفوغش مهو .ةيقيقحلا مهروصب

 «ريخصلا» ةبلح وه اهراعش يتلا ةبخنلا ةضاير - تارايسلا قابسو تارايسلا ةزرطأ

 ءالؤه ىَل ستي .72004 ماع يف يبرعلا ملاعلا يف تينب ةبلح لوأ «ناوالومروفلل

 اهنيع (ًاريبك ًاحاجن ققحت يتلا مالفألا) رتسابك ولبلا مامأ عساو قاطن ىلع نابشلا

 نوقالتيو ؛ملاعلاو جيلخلا يف ؛(سكلبيتلم) ةيئامنيسلا تاعمجملا يف ضرعت يتلا

 نوعكستيو .اهنيع ةيملاعلا معاطملاو ءاتسوك و سكابراتس لثم ؛يهاقملا لسالس يف

 ريغ نايتف وأ تايتف نم ةفلؤم تاعومجم قسن ىلع قوستلا زكارم تاهجاو مامأ
 تقو مسقنيو .نوطلتخي ام ًاردان نكلو ضعب ىلع مهضعب رظنلا نوسلتخي «نيلابم
 .ةيلئاعلا ةسناؤملاو يكالهتسالا عمتجملا نيب غارفلا

 «ةيعيبطلا اهدراوم فعضو اهمجح ببسب «نيرحبلا نأب مهكاردإ نم مغرلا ىلع
 ضعب امبرو ءيجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةموظنم نمض ريقفلا بيرقلا اهنوكو
 نوحومط مهتيبلاغ يف مه ىلعألا تاففلا ءانبأ نوينيرحبلاف ءًاضيأ تاديقعتلا
 ةداعو «حاجنلا ىلع نو صيرح مهو .ىنغألا جيلخلا لود يف مهئارظنك ءنوينهمو

 نأ نوفرعي مهنألو .ًاريبك ًارابتعا محنمتو ةيلوؤسم بصانم ىلإ لوصولاب نوملحي
 ريثكلا ًاميلعت رثكألا نابشلا رمثتسي «ةليوط ةرتف ذنم هدافنتسا مت مهدالب يف طفنلا جاتنإ
 «مهفئاظو ىلإ ةفاضإلاب ,نايحألا ضعب يفو «ةرادإلا يف تارود عابتا يف مهتاقوأ نم

 هيدل قودنص وهو «(نيكمت١ل يلاملا معدلا نم نيديفتسم «ةريغص تاكرش ءاشنإ

 .عيراشملا باحصأ بابشلا نيينيرحبلل هجومو بيردتلل صصخم جمانرب

 «ةعيشلا نم ًابيرقت رصحلا هجو ىلع ءايندلا تاقبطلا نابش ىّلخت دقف كلذ عمو

 ةبيرلا فقسب ةموكحم نوكت فوس مهتايح نأب نيعنتقم «نمز ذنم مالحألا هذه نع

 طابحإلا ىدأ ءًايخيراتو .مهتفئاط ىلإ اهلالخ نم ةينسلا ةبخنلاو ماظنلا رظني يتلا

 «ةّنسلا دنع هدجن ال يذلا ءديدشلا مهسييست ىلإ يعيشلا يعامتجالاو يداصتقالا

 طابحإلا ىّلجت دقو .ءالولا ديلقتب نيعوبطملاو يداملا مهعضو نع رثكأ نيضارلا

 ىمست يتلا يحاوضلا نابش ضفتنا امدنع 1994-1998 نيماعلا نيب حوضوب يعيشلا

 .ناوالومروفلل 1958 مسوم قابس تفاضتسا يتلا ءاضيبلا رادلا بونج يف بايد نيع ةبلح ءانثتساب 00
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 «ةلاطبلا تالدعم عافترا اميس ال «ةيداصتقالا مهعاضوأ ىلع ًاجاجتحا ءًاضيأ (ىرُقلا»
 ومنلاب طابحالا اذه رمتساو .تاونس عبرأ ةدمل للم وأ للك نود نم ةطرشلا نيهجاوم

 ىلع ةيعيشلا تاكرحلا تفلتخا نيح :نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا لالخ

 مدعل) قافولا «ةيسايسلا ةيعمجلا» نإف .طابحإلا اذه ةبانإل هعابتا بجي يذلا كيتكتلا

 عم رذحلا نواعتلا ترثآ (نيرحبلا يف ًايمسر ةدوجوملا ريغ بزحلا ةملك مادختسا

 بابشلا فدهتستو «ةيلاكيدار رثكأ ىرخأ تامظنم نأ نيح يف 42006 ماع يف ماظنلا

 «ناسنإلا قوقح نع عافدلا تامظنم عم قيستلاب ًابلاغ لمعت يتلاو ءصاخ لكشب

 دق ديكأتلابو .يندملا نايصعلا دامتعا تراتخا ءناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم لثم

 نابشلا عيمج ىلع داهطضالاب روعشلاو داحلا يسايسلا يعولا اذه ميمعت يف نوكي

 «ةّنسلا بابشلا ةنِسّلأ ىلع ءاج مالكلا اذه ىلع درلا نكلو «ةفزاجملا نم ءيش ةعيشلا
 .2011 ماع ةمزأ رانب نيوتكملا رثكأ

 تقو ناك 22011 رياربف /طابش لبق :بكرلاب قاحللا ةرهاظ ءسفانتلا ةرهاظ

 ناك هيلعو .ريبك دح ىلإ ةيسايس ريغ ىوحف اذ «آلعف ةّنسلا بابشلا ىلإ ةبسنلاب غارفلا
 تاكبشو ««نينسملا» صاصتخا نم ةلأسمك ًالوأ مهتفئاط لخاد ماعلا نأشلا رهظي

 ديب ةعاطقإ مهيلإ ةبسنلاب تناك .تاعانق ةلأسم اهنم رثكأ ةكلاملا ةلئاعلا عم طباورو

 طبتري «نيسيئر نيميظنتب ةلثمتملا ءأيمسر ةسركملا ةينسلا ةيسايسلا تاميظنتلا ءاهجو
 بابشلا بذج ىلع امهتردقف .نييفلسلاب رخآلاو نيملسملا ناوخإلا ةعامجب امهدحأ
 /طابش يف ةمزألا تعقو امدنعو .امهنم نورفني ةعيشلا نأ نع ًالضف «ةدودحم ىّئسلا

 عيمج دشحل رفصلا ةطقن نم ةكرح ءاشنإ ةّنسلا نيِبسايسلا ىلع ناك 22011 رياربف
 /طابش 1 0 ا تلا يم واسوا

 يذلا) «ةينطولا ةدحولا عمجت 5» مسا ةهبجلا ىلع قلطأو .دحوم ءادن يف 2011 رياربف

 .(«عمجتلا» ب رصتخا

 «حالصإلاو ديدجتلل ًاردصم هسفن مّدقي نأ ينطولا عمجتلا دارأ عقوتم وه امكو

 نابشلا اميس ال ءنكمأ ام فرج يوني ناك .راض يسايس خيرات هل نوكي نأ نود نم

 اذإ «ريبك دح ىلإ ةماعلا نوؤشلا اورجه دق نيذلا ءيسايسلا دّدجتلا نع نيثحابلا

 .نيملسملا ناوخإلاو نييفلسلل نيمتنملا نم ليلقلا ددعلا ًابناج انعضو

 مهمالحأل مهسفنأ ةنسلا نابشلا بّهَي نيح يف هنأ ةركف ترشتتنا ةمزألا ةورذ يفو
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 ميظنتل ةعيشلا نابشلا نم ريبك ءزجرداب «يكالهتسالا هيفرتلاو ينهملا حاجنلا يف

 تل ل

 .رييغتلاو

 مازتلالا ناوأ نآ :ًايفاك دعي مل ًارمأ مهضعب رظن يف يخارتملا هيفرتلا ادب ءاذكهو
 كشو ىلع فنعلا ةورذ تناك امدنع «2011 ماعلا فيص نم رهشلا كلذ يف .عّوطتلاو
 يلختلا لاثملا ليبس ىلع ةّئسلا نابسشلا ضعب ررق «ئراوطلا ةلاح عفر دعب لجحت نأ
 لوصأ نم ةردحنملاو ءأبيرقت ةنسلا نيثالثلا ةنبا ءىدن لوقت .ةيفيصلا مهتلطع نع

 ةيامح ىوس ةنّسلا هذه وه هديرأ امو ؛ةنسلا هذه ىتح بهذأ مل» :ايلع ةيزاوجرب

 .«يدلب

 نابشلا نم ريثكلا برعأ : :داضم باطخ قلخ لالخ نم عوطتلل ليدب جذومن راكتبا

 مهنأك نودبي نيذلاو «نيزّفحملا ةعيشلا نابشلا نم مهفواخم نع :201] ماع يف ؛ةئسلا

 «يخيرات ٌدعوم مهتوفي نأ نم فوخو «مهداعبتسا نم فوخ : :ًايبسسن ةربخلا يوذ نم

 دوجولا تابثإ ىلع ةّينلا اودقع اذكهو .مهنم مهدالب لبقتسم تلفي نأ نم فوخو
 ىلإ رتيوت ءاضف ليوحت :مهل ةحاتملا لاضنلا لئاسو عيمج مادختساب ضرألا ىلع

 ةحاسلا ىلع ةلالطإلاو ؛تاراعشلا غوصل ةيتاؤملا ةيريهامجلا ةئبعتلاو «ةكرعم ةحاس

 «ليثمتلاو «ةيطارقميدلا رتو ىلع فزعت ةدحوم ةغل مادختسا ربع رمي يذلا ةيلودلا

 .تايلقألا اياضقو «ناسنإلا قوقحو

 «ةيحضلا «نيرحبلا «ةروص ةداعتسا» ىلإ ةئسلا نابشلا ضعب ىعس اذكهو

 ءالؤه ىعس دقو .2011 ماع ةضافتنا رثأ يفقت يف ةرئاج ةيمالعإ ةيطغتل ءمهيأر بسحب

 مهنأ ىلع مهريوصت نم نيظاتغم ؛ةصاخلا مهتروص حيحصتل ًاضيأ ددجلا ءاطشنلا
 نم نوردحنملا مهو - راصتخاب مهضعب حرشيو .نيدهطضملا ركسعم ىلإ نومتني

 قلطأ يذلا «نيرحبلا فشتكا» جمانرب يف اوعوطت نمم مهو - ءارث رثكأ ةيّئس طاسوأ

 ةيهاركلا ريثي يذلا فينعلاو دّرمتملا بابشلا نيرحب» :2012 (رياني) يناثلا نوناك يف

 نع عافدلاو ةريزجلا ةروص «ديدجت» ىلإ جمانربلا اذه ىعسيو .«انتصاخ سيل ةيفئاطلا

 1 101 م

 نم مُّظُت دقو) ماظنلا حلاصم عم ًادج ًامغانتم طخ دمتعي هنأ نم مغرلا ىلع ةيرظنلا

 .(ءارزولا سيئر ديفح اهاعري يتلا «ةبيطلا ةملكلا ةيعمج» ةيموكحلا ريغ ةمظنملا لبق

336 



 طيلستو ؛جراخلا يف دلبلا ةروص ديدجت ةمهم تّلوت ءبابش نيعوطتم مادختسابو
 ةيتاوملا ةيلاربيللا هديلاقتو .هحماستو «هتفايض نسحو «ةميدقلا هتراضح ىلع ءوضلا

 ءاحنأ عيمج نم ةراتخملا «ةباشلا بهاوملا» جمارب رارغ ىلع اذهو لامعألا لاجرل

 نمو «ءادألا يلاع» رمعلا نم تانيثالثلا ءانبأ نم «ةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلل ملاعلا

 «ءايكرتو ةدحتملا تايالولاو اينوتسإ لثم ةفلتخم نادلب نم نيمداقلا «نهملا فلتخم

 ةليدب ةيؤر دعب ام يف اورشنيل ءاهتثادحو اهتاداعو اهتفاقثو ةريزجلا رحس ىلع اوعلطا

 .ةيفئاطلا ةيضقو ةمزألا ىلع زكرت يتلا مالعإلا لئاسو ةيؤرل

 ىتلاو ءًاضيأ ناسنإلا قوقحل ةديدجلا تامظنملا تددعت دقف ىرخأ ةهج نمو

 ىه تقولا كلذ ىتح ةريخألا هذه تناك ضرأ ىلع ةيعيشلا تامظنملا سفانت تحار
 قوقح ءاطشن دض لعف درك» 2012 (سرام /راذآ ىف ئشنأف .ديعب دح ىلإ ةرصتنملا

 - فدهي يذلا ناسنإلا قوقحل ةمانملا زك رم «ةيسايس ةدنجأ مهيدل نيذلا ناسنإلا

 قوقح اياضقب يعولا زيفحت»و «ميلعتلاو «مّلعتلاو ؛مهفلا» ىلإ - لاثملا ليبس ىلع
 ىعسيو .ةيمسرلا ءابنألا ةلاكو هرشن تداعأ يذلا نايبلا يف ءاج امل ًاقفو .«ناسنإلا

 لئاسوو يئاضقلا ماظنلا للخ نينيبم تاسرامملا لضفأ نم ملعتلا ىلإ هؤاضعأ

 .ةينيرحبلا مالعإلا
 هيفرتلا لوح ةحوارملا هزواجت مدعو مازتلالا دودح

 يدصتلل طقف ةيسايسلا ةئبعتلا هجوتت ال «نيمزتلملا ٍةْنسّسلا نابشلا ىلإ ةبسنلاب
 نيذلا بابشلاو .ةدئاسلا ةيّنسلا ةيسايسلا ةقبطلا يدحت ىلإ ًاضيأ لب ءيعيشلا درمتلل

 نم مغرلا ىلع «2011 رياربف /طابش يف ةيّنسلا ةئبعتلا (ةضهانم) ةكرح ىلإ اومضنا

 اهيديؤمو ةموكحلا لهاك ىلإ ةمزألا ةيلوؤسم ًاضيأ اولاحأ «ةينطولا ةجحلاب مهناتتفا

 يأنلاو يحافكلا نايلغلا اذه نأل .نامقافتي فنعلاو عازنلا كرت ةمهتب «نييسايسلا

 ًاعوضخ ةعضاخلا ةيئسلا ةسايسلا ديدجت ىلإ نافدهي اناك هيفرتلاو ةيلستلا نع سفنلاب
 «ةداعلا نع رداص لوألا :جودزم ٌَدحب امدطصا دقف ةدساف تربتعا ةموكحل ىمعأ

 ةيسايسلا ةايحلا ىلع قابطإلا وه يناثلاو ؛فخألا يلاستلاب ةبغرلا ةدوع ةعرسب ًالثمتم

 نإو ىتح «لقتسم جهن قفو مازتلالاب نابشلل حامسلل دادعتسا ىلع سيل ماظن لبق نم
 .هتيضقل ترصتنا

 نيدفاولا نم تارشعلا سرك «2011 ماع ةضافتنا ذنم :ةديدجلا ةيعامتجالا ةئشنتلا
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 نابشلا ءالؤه لصوتي مل نإو .يلاضنلا طاشنلا يف مهغارف تقو ةسايسلا ىلإ ددجلا

 ىنعم يسايسلا ريبعتلا يف اودجو مهنأ اَّلِإ حضاو جمانرب دامتعا ىلإ دعب نوعوطتملا
 يذلا يذلاو ةموكحلل ضهانملا ةعيشلا بابشلا طاشن هب نونزاوُي ءمهيدل غارفلا تقول

 ديعبلا ىدملا ىلع نوناعيو ديشحتلا لئاسو ىلع نورطيسيال مهنأ ريغ .ًادقتم لازيال

 .ًايفارتحا مهؤادأ حبصي نأ نع ًامئاد مهريخأت نع ًالضف «مهمازتلال ًاسوملم ىنعم داجيإ

 يف تحجن ؛'عمجتلا» «ةديدجلا ةيّْئسلا ةيسايسلا ةمظنملا نأ هيف كشال امم

 ميدقلا سرحلا نع ةكرحلا هذه ةيلالقتسا نأ امك .اهتثادحب ددجلا نيلضانملا باذتجا

 نيلضانملل تمّدق ,مهقالطإ ءارو ناك نأ دعب مهل همعد نع ىلخت يذلا «يمالسإلا

 عقاوم ىلإ لوصولل مهمامأ لاجملا حسف لالخ نم ةيزمرلا عفانملا ضعب بابشلا
 قوبسم ريغ ةسناؤم طمن قلخ أضيأ ديدجلا لكيهلا اذه حاتأ دقو .ةيسايسلا ةيلوؤسملا

 ةرئاد نم ًاديعب ةفئاطلا ىلإ ءامتنالاب روعشلا زيزعتب «ةسايسلا ىلإ ددجلا نيدفاولل

 ميمصتلا يف بالطو ءابطأ - تايفلخلا فلتخم نم نابشلا لفتحاو .ةداتعملا مهفراعم

 «يلافتحا وج يف تابورشملا اومدقو ةحوتفم ةدئام اودعأو «مهتاباختناب - ةرادإلا وأ

 ةيزكرملا ةنجللا باختنا ةبسانمب 22012 ويلوي /زومت يف «عمجتلا» رقم يف نيكمهنم
 .رارقلا عنص تائيه هلوخد ديدجلا ليجلا قيقحت تدهش يتلاو «ةديدجلا

 ةيّنسلا ةقبطلا نم ةرّدحتم «ةسناجتملا ميقلل ةريغص ةاون نولكشي نابشلا ءالؤه

 ًايلاكيدار سيل ديدج يسايس ضرع حارتقا يونت يتلاو «ةريبكلا تالئاعلاو ةرسوملا
 ال ةروانملل مهشماوهو مهفادهأ تناك نإو .ةطلسلل ىمعأ لكشب ًاعبات سيلو «ًايروث»

 دعب :ةدوجوم تناك يتلا ةوجفلا ءلمل اضيأ ديدجلا مازتلالا ءاج دقف «ةحضاو ريغ لازت

 نيب «(ةيعامتجالا ةئفلا هذه ىلإ ةبسنلاب جراخلا يف ًابلاغ نوكت يتلا) تاساردلا ةلحرم

 كلذلو . ةمراص ةيمره تاقالع يف بابشلا مظتني ثيح ةينهم طاسوأو ةيلئاع ةسناؤم

 ءراكفألا ثيح نم ِكسامتمو ٍلّقعتم مازتلال ًاديسجت ةيسايسلا ةضهنلا هذه ودبت

 ىف تزرب ام رادقمب رثكأ ؛ةركسُت رهظت ةليدب ةسناؤم تاءاضف نع ًاثحب دّسجت دّشجت امك

 يتلا ةسوململا جئاتنلاو يسايسلا عورشملا .ةيئانثتسا اهنأ ىلع هيف اهيلإ رظنُي قايس
 نم ةرتفلا هذه يف هوربخ يذلا هتاذ كرتسشملا روعشلا ةميق اهتميق لداعت تققحت

 «قئبعتلل ةسيئرلا تاظحللا ًاعم ركذتلا ىلع ةردقلا ةميقو «فّدكملا يسايسلا عّسوتلا

 .ةريثك حاون نم ةطبحمو ةيدجُم ريغ اهنأ نم مغرلا ىلع ءاهنم يتاذ رخف صالختساو
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 ربع ؛لعفلاب يئسلا بابشلا مازتلا هجاو ام ناعرس :مئاقلا ماظنلا قفأ دادسنا

 نع قاثبنا مهنأ ىلع مهيلإ رظنُيو «ةالاوم رثكأ نيرخآ نابش نم ةسفانم .«عّمجتلا»
 ترهظ 2011-2012 ىماع فطعنم دنع .ةطلسلا اهمعدت ىتلا ةيسايسلا تايعمجلا

 ةوحص) :ةيلاكيدار رثكأو «عمجتلا» نع ةقشنم «ةّئسلا نابشلل ةديدج ةكرح لعفلاب

 قطنم يفو .ةكلاملا ةلئاعلا «روقص» نم ةلّومم اهنأب ابلاغ فصوت يتلا (حقفلا

 اديعب ءاقبلاو «عراشلا ىلع طغض ةسراممل «حتفلا ةوحص) ةكرح تعس «يديعصت

 ضفرو «ماظنلا ةداعتسا معدب ؛ةطلسلا طخ نم ًأدج بيرق طخ دامتعاو «ةسسأملا نم

 ضعب ةكرحلا هذه تداق نأ دعب نكلو .يبنجأ لحدت يأو :ةضراعملا عم راوح يأ

 اهنم تأربت «تالزانت ميدقتل نيداعملا ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأ ةحلصمل تالمحلا

 نع ىّلختلا عم «ةيمالسإلا تاعامجلا اهيلع ىغطت نأ ديرت ال يتلا ةطلسلا ًاجيردت

 .ءادشألا نيلضانملا نم هب سأب ال ددع

 لوأل سّيستلل ًاببس 2011 ماع يف اودجو نيذلا ةّنسلا نابشلا ءالؤه هجاو اذكهو
 يف فاطملا ةياهن يف مهرود رصح ماظن قئاوع .دحاو ماع دعب «تاكرح ةدع يف ةرم

 مهتطشنأ ىلإ مهتداعإ نع عروتي ال ةمزألا رمت نأ درجمبو «ةيبذاج هبسكياام ميدقت

 .ةيحطسلاو ةهفاتلا

 م0112 821 ةذك'0آ8 انتو ديزملا ةفرعمل

 عمناع ؟لفلكتتت ات, 8ودز»هز» : طومان عمأ 2 عءاورج»و ءدا اج ه الموعد عاناو

 قمعاءززن, آ.علم عامر !]عجب المتاع

 ظلم 1لتانال, 1156 هلو ىاماع ذ» 8هاب هلت. 1116 1! هددآ1167 هز 3مءامأ

 هرج طواتنتءوأ ةتناطمتموب زج هج قبجمط ىامنع, (تطنعمعم [لهتك ققتلإت 81عوقر

 (©طنعءعدعم,

 « طزوعمت عي ظ3مطعمتل » : < 1ةععطمماء عموو/ لزؤ عمت عاواطخ ب « طلوعمال عت

 ظوطعفتم 2012 - ى زوهيصعإل 5م ]ءاصتنمب 1انامؤ, ةتهلم5, ةسفا ام

 8دطعمتم ذر لهاا عع 2012 (<كوجب رن انطلاطع.عمزتتح).

 طمس انمع لتدعوكأمت ءمز0م0376(318 انك 1' معد معمتعمأ 0ع ]19 ]كن 655ع

 هلي [مزرعلاب دومد 1ع دعماتسمعما 0'ةأامغأ ل'دعمعمعع : 10 ملللات فلل

 « "طغةودعع”, هع دموع 1عد زعدصعد 1م ءاتعمك نان !'هصغ زصكتعماع », 4أ

 رلممسوتاعط, 29 زسللعأ 2012 : 1تتكاتم ]118مل « 1ك لا زمان عما

 ريمسأط ممل عوتعلا », 20عنو»ب طوانون, ؟طع !/11001ع ظمأ (ةطقصمعل, 29 زاتم
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 نوثالثو عبار

 ملكت ناردحلا

 ونيرام -وزيفلأ يهانأ

 حلاص هللادبع يلع سيئرلا ليحرب ةبلاطملا ةئبعتلا تذحخأ 22011 ماع ةيادب يف

 ندملا يف لاحلا وه امك ءاعنص يف ةماعلا تاحاسلل مئاد لالتحا لكش ةعرسب
 تعشنأ يتلا ةيروثلا تاميخملاو تاماصتعالا ضعب تّرمتساو .نميلا يف ةسيئرلا
 /طابش يف ًايمسر ةطلسلا حلاص كرت يذلا تقولا يف 22013 ليربأ /ناسين ىتح
 ًايسايس ًاربتخم «ةديدجلا ءاعنص ةعماج لباقم «رييغتلا ةحاس تحبصأو .2012رياربف
 نيذلاو مايخلا يف اوماقأ نيذلا نينانفلاب هريغك ًالتحم ءًاضيأ ًايفاقثو لب ًايعامتجاو
 .عازتلا بلق يف ةديدج ةلحب رهظت مهتاطاشن تذخا

 يف ةفلتخملا ةينفلا تاينقتلل مادختسا هنأب هؤاقرفأ هفّرعي يذلا نفلا عراش

 «مسرلا وأ يفارغوتوفلا ريوصتلا نأش هنأش «قبسم نذإ نود نم ةماعلا نكامألا

 نأ ريغ .ةيرصب ةغلب ةيسايس بلاطم ةمجرت ىلع دعاسي وهو «يروثلا قايسلاب عبطنا
 ودبي «لاثملا ليبس ىلعف .بيرجتلل اهليم نع توافتم لكشب تفّشكت لامعألا هذه
 لئاسو هرظتتت امل لوألا ماقملا يف نيلثتمم يفارغوتوفلا ريوصتلاو يريوصتلا نفلا

 تاماسرملاو «ناردجلا ىلع تاباتكلا لثم ءامهريغ امأ .ةيبنجألا روهمجلاو مالعإلا

 ةليسوك ةيادب اهسفن نع نلعّتف «عراشلا نفب ةصاخ تاينقت يهو «يرادجلا مسرلا وأ
 نيحلا كلذ ىتح تناك يتلا ةيلامجلا فلاخي ام وهو «ةيسايسلاو ةينفلا تازواجتلل
 دمأ ةلاطإ لالخ نم يندملا نايصعلا يف نوكراشي اذهبو .نميلا يف اه سفن ضرفت

 تحبصأ ءاجيردتو .ًاضيأ ًايرصب لب بسحف ًايناكم سيل ؛ناردجلاو عراوشلا لالتحا
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 نفلاو وهللا طلتخا ثيح ىجاجتحالا نفلا اذه ديسجعتل زكارمك ءاعنص ناردج

 يرئادلاو يريبزلا ىعراش ىقتلم دنع 2012 سرام /راذآ ىف ءاذكهو .ةسايسلاو

 ةأوهو نوماسر مضنا ؛عيبس دارم باشلا يليكشتلا نانفلا نم ةردابمبو «ءاعنص يف
 لصفلا اذه لوانتي .مهعراوش ناردج ىلع مسرلا عورشم ىلإ نويداع نونطاومو
 كلت ىلع ءيسايسلا مازتلالاو ينهملا لاغشإلاو هيفرتلا نيب كلت حجرأتلا ةبعل

 .ملكتت يتلا ناردجلا

 يسايسو يلامج لوحت

 لئوأ نم ناك «2011 (رياربف /طابش يف اهوتّبثو ىلوألا مايخلا راوثلا بصن امدنع

 نيثالث نم لقأ مهرامعأ ,نورّوصمو نوماسر ءاعنص يف رييغتلا ةحاس يف نيمصتعملا

 ًاينف ًادعب اهاطعأ ام ءاهرشنو ةيسايسلا بلاطملا غوص يف ًاضيأ مسرلا كراش دقو .ةنس

 .تنرتنإلا ىلع عيرس لكشب «ريوصتلا نم ةيروف لقألا هعباط نأ نم مغرلا ىلع ءًاديرف
 شرو مايخلا يف تمّْلفُت لب بسحو ناردجلا ىلع ةضورعم تاجتتنملا كلت تسيلو
 .روتاكيراكلا موسرو تاقصلملاو روصلاو تاحولل ضراعم كلذكو .مسرلل لمع

 تاينيثالث ذنم ًاجيردت هناكم ذخأو هيف رضاح وهف .نميلا يف ًاديدج سيل مسرلا نف

 ةلودلا هيلع رطيست قوس يف «ءاعنصو زعت يف مث .ندع يف ًاصوصخو «نيرشعلا نرقلا
 ماع عم مهلامعأ ضرعب اوأدب نيذلا بابشلا نونانفلاو .يجراخلا بلطلاب رثأتمو

 خيراتلا اذه ةثرو مه :2011 ماع يف ةيجاجتحالا تاكّرحتلا يف اوكراشو 0
 ىّدص نولكشي نيذلا نيينميلا نيماسرلا لئاوأ وذحيو .همزالت ىتلا تايلامجلاو

 «ةيعيبطلا رظانملا وأ «ةايحلا دهاشم ىف ةبارغلا ةمس نيرِثؤم) قرشتسم ىلامج نفل
 نف ميدقتل «يلحملا عباطلا هيلع اوفضا» دق نيذلا مهوقبس نم وذح (ءاسنلا روص وأ
 ةيلابم ريغ ةلود نع لالقتسالا نولواحي نويليكشتلا نونانفلا ناك امنيبو . ضحم ىنمي

 جاتنإلا ملاوع يف طارخنالا نم اونكمت 21990 ماع يف داحتالا دعب «يفاقثلا لاجملاب
 رّثأ ام اذهو .مهنف نم شيعلل نييبرغلا قاوذأ عم ةفيكتملا رشنلاو ضراعملاو عيبلاو

 .ةلودلا ةيجولويديأب ةرشابم ةطبترملا ةيسايسلا اياضقلا ضعب ىلإ هدعبأو مهلمع ىلع
 نيذلا ءبابشلا نوماسرلا اهثرو انس ربكألا نينانفلا لمع تبلوق ىتلا تايمانيدلا هذه

 ةعومجم ءوشن لجس دقو .نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب عم مهلامعأ ضرعب اوأدب
 ىمانتو .ةيقارشتسالا تايلامجلا عم ةفيفط ةعيطق تقولا كلذ يف نينانفلا نم ةديدج

341 



 ىلع لياحتلل يفخ يسايس دقنب ًاضيأو «ةيلايروسلابو يديرجتلا نفلاب رثأتم جاتنإ
 .عمقلا وأ «ةباقرلا

 ةهجوملا تاربخلا ضعبو ةيفلخلا هذهب نيدوزملا بابشلا نينانفلا ضعب طرخنا
 ماع لئاوأ يف مهدالب ريبغت عورشم يف «ةفلتخم تايلامجو عيضاوم نع ثحبلا وحن

 مغرلا ىلعو .ام ًاعون ةيشماه ةناكم ينفلا طسولا يف نوّلتحي نونانف مهنيب نم .1

 يف ضرعلل مهتوعد متت ام ًاردانف «نميلا يف نيميقم بناجأ عم مظتنملا لصاوتلا نم
 ةسّدكملا ةردانلا ةيموكحلا تاسّسؤملا نم ًامعد نوقلي وأ «ةيبوروألا ةيفاقثلا زكارملا
 .ةنميهملا تايلامجلا نع مهداعتبا ىلإ ىدأ عضولا اذهو .نفلل

 ءاعنص يف رييغتلا ةحاس مايخ تحت ترج يتلا ةديدجلا ةيسايسلا تابيردتلا

 يذلا عراشلا نف عورشمف .ءاضفلا اذه رداغت يك تقولا ضعبل ةجاحب تناك

 نالطب راهظإ لالخ نم .زفحم رثأ هل ناك 2012 (سرام /راذآ يف عيبس دارم هقلطأ

 يف رشتتي نأ ىلإ علطتي ناك «مالعإلا لئاسو هابتنا بذجو ةدئاسلا تايلامجلا

 نف نكي مل .ديكأتلاب .فرصلا يجاجتحالا ءاضفلا جراخ ةنيدملا ءاحنأ عيمج

 ام ةروص ىلع ًادبأ ْغَضُي مل هنكلو «ةينميلا ندملا ىربك يف ًامامت ًاديدج عراشلا

 ناردجلا ىلع ةباتكلا سّرامت تناك .«ماعلا ءاضفلا يف زاجم ريغ نف# هيلع وه
 راركتل ةينيدلا اهتايلجت يف اميس الو «ناردجلا ىلع ةرحلا ةباتكلا وأ .ءاسريلا وأ

 تاراعشب قطنت ناردجلا لعج وأ ءاهللا الإ هلإ ال» وأ ؛«ربكأ هللا» ةياهن ال ام ىلإ

 ةبوتكم «اثيدح ««تامالعلا» وأ تاعيقوتلا جاتتنإ ةداعإل وأ :ةيسايسلا بازحألا

 طبترمو «ةيديرجت رثكأ عورشم ىلإ دارم لّوح يروثلا قايسلا نكل .ةينيتال فرحأب
 نم عادبإلاو تاقاطلا تقلطأ 2011 تاجاجتحاف .يملس يندم نايصع تاسراممب

 «ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب «لحرإل ب رييغتلا ةحاس لوح ناردجلا تطغت :اهلاقع
 دعتسم مهس عم (ةينميلا ةروثلا» بيوبت ةمالع خاسنتساو كوبسبف ةانق نم زمغلا وأ

 يوفعلا ذاوحتسالا اذه .«حلاص هللادبع يلع فذح» ٍرايخ ىلع «016 ءاطعإل

 اهريضحت مت يتلا يسايسلا عورشملاو «تاراعشلل ٌلجت ىوس سيل ناردجلل

 هتحفص ربع هتوعدب هقلطأ يذلا ««عراشلا نف» دارم عورشم . ةحاسلا مايخ تحت

 لينب نفلل حامسلاو خاسنتسالا اذه ىلع بّلغتلا يف دعاسي نأ بجي «كوبسيف ىلع
 عراشلا يف متت يتلا ةيسايسلا ةسرامملا نم عون نع فكلا نود نم نكلو «هلالقتسا
 .هنم اقالطناو
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 عيبس دارم ةوعد

 «!كعراش ناردج نّول»

 ةيزيلجنإلا ةغللا هقف يف بلاط وهو ءيماصعك مسرلا يف هتراهم عيبس دارم بستكا
 نأ نود نم كلذ ةازاوم يف مسرلا سرامي ناك .1987 ماع يف دلُو «ءاعنص ةعماج يف

 نيذلاو «ةنس نيثالثلا نوداملا «نيينميلا نيماسرلل ةداتعملا رئاودلا يف ًادرف نوكي

 ءانبلا يف هدلاو لمعي) ةعضاوتم ةلئاع نم ردحني وهو .ماظتناب ضراعملا يف نوكراشي
 ىلإ ًارثأتم ناكو .ةنيدملا يف مث اهتيرق يف هتدلاو هتّبر «(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 نم نيلاجم يف «ةقهارملا ةلحرم دعب ام ءاعرب نيذللا انس هنم ربكألا هيقيقشب ريبك دح

 .يناثلا ىلإ ةبسنلاب يفارغوتوفلا ريوصتلاو ؛لوألا ىلإ ةبسنلاب رعشلا :نونفلا تالاجم
 ىوزن ةلجم لثم «ةيفاقث تاعوبطم يف ةيديرجتلا هتاحول نم خسنلا ضعب رشن نأ دعبو
 نفلا ذخأب هعورشم ربع 2012 ماع يف دارم دجو ثيح «ةقومرملا ةينامعلا ةيلصفلا

 هيفرتلل ىقلَم وه ًاركتبم ًاينف ًاريبعت هاصقأ ىلإ ًاعفاد ؛هلامعأ زاربإل ةليسو عراشلا ىلإ
 .يفارتحالا عورشملاو «مازتلالاو

 يف ةعماجلا باوبأ ىلع مهمايخ بصن بابشلا نم تارشع عضب ررق امدنع
 ناكملا لخادم ةبقارمل ًاروف عّوطتف .مهنيب دارم ناك 22011 رياربف /طابش فصتنم
 نايصعلا ربع مّلعت اذكهو .ماصتعالل يملسلا عباطلا نامضل ؛هولغش يذلا ديدجلا
 لكشب ينفلا هلمع ىلع رثؤت فوس يتلا ةسايسلا ةسراممل ةديدج ةليسسو يندملا
 يف هراهن يضمي ناك دقف ,عمجتلا ناكم نم ًاديعب سيل هنكسس نأ امبو .ًادج عيرس

 يديرجتلا نفلا يف أساسأ لمعي ناك امنيبو .ٍلايل ةدع كانه يقب امك «رييغتلا ةحاس

 ىلع سيئر لكسشب عالطالا قيرط نع - فشتكا «شامقلا ىلع كيليركألا مسرب
 روصلا قصلو «(لسنتسلا) ماسرملاو «ناردجلا ىلع ةباتكلا تاينقت - تنرتنإلا ةكبش
 .ةيرادجلا تاحوللاو «(جالوك)

 نّكمت ؛نكلو .دعب ًازهاج سيل هنأ ربتعي ناك هنأل ءأدبأ هلامعأ ضرع دق نكي مل
 ناونعب كوبسيف ىلع ةوعد قلطي نأ ررقف :ةحاسلا نم ًاقالطنا ةيوق ةكبسش جسن نم
 ناردج ىلع مسرلا ًالعف أدب امدنع ,2012 سرام /راذآ يفو .(كعراش رادج نّوَل»

 ةعدوم تناك يتلا ةصاخلا هتاعاديإ خاسنتسا ةداعإب كلذ لعفي ناك «ءاعنص ةنيدم

 ءادوس ةيفلخ ىلع ضيب ٍديأ لالظ ناردجلا ىلع ترهظ اذكهو .ًاقباس شامقلا ىلع
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 ةقفرم ««ماذ2216» ةعوطقملا روصلا ةيجحأ تناك ول امك ةكباشتم ةعبرم هوجو وأ

 .ةينف ةحول ىلع عيقوت يأك مسرلا خيراتو ةلوهسب ءورقملا صاخلا هعيقوتب اهعيمج

 نيرخآ نينانف تمهلأو «لانملا ةلهسو ةماع ةينف لامعأ ىلإ ًاجيردت هتاحول تلوحتو
 .هجذومن اوعبّتا

 يقلو «نييداعلا نينطاوملاو نيماسرلا نم ديازتم ددع هرركو عورشملا حجن

 ىلع ةعرسب - ناردجلا ىه ىتلا - ةريبكلا تاحوللا هتدعاسو .ايوق ايمالعإ ىدص

 .ةماعلا نكامألا ىف نفلا لعجل ةفلاخم ةقيرط رشنو ةديدج ةيلامج براجت ةعباتم
 ةلص ىلع نوكي نأ - عورشملا عقوم امك - ناردجلاو ءاضفلل لاغشإلا اذه هل حاتأو
 «ماصتعالا بلق يف هملعت مت رمأ ءاضفلا ةداعتسا طقف سيلف .يسايسلا مازتلالا عم

 حرتقا كوبسيف ىلع :ًايسايس ًادياحم ًارمأ نوكي نأ نكمي ال مسرلا ناردج رايتخا لب
 2011 ماع يف تاكابتشالا نم ديدعلا راد ثيح عراوشلا ىقتلم ناردج نبيزت دارم

 مهنأ ىلع مهسفنأ نونلعي نيذلا كئلوأو حلاص ةموكحل ةعباتلا ةصاخلا تاوقلا نيب

 صاصرلا راثآ حيضوت ديعيس مسرلا ناك كلت عراوشلا ناردج ىلعو .«ةروثلا شيج»

 نمض لمألا بلج دصقلا ناك :عيبس دارم حضوي امكو .نايسنلا مدعل ءوحم نود نم

 اهناردج نيولتو «ةنيدملا ليمجت ًاضيأ نكلو ,يسايسلا لاضنلاو فنعلاب فصتت ةئيب
 -  .ةرذق ةسايس بودن لمحت يتلا

 ريغ مأ نينانف اوناكأ ءاوس ءنونطاوملاو ةراملا هيلإ مضنا مث ةيادبلا يف ًاديحو ناك

 هوجو اهنيب نم .ءاعنص ناردج ءلمب ةيديرجتلا روصلا نم ريثكلا أدب كلذكو .نينانف
 ةيدجبألا فورحب ةميدق ةينمي ءامسأ مئاوق وأ «ةميقتسم طوطخب تمس ةقالمع

 روص روصلا هذه بناج ىلإو .ةميدقلا روصعلا يف ةمدختسملا ةيبونجلا ةيبرعلا
 ىلع لفط ةروص لثم .يعامتجالاو يسايسلا دقنلا نم ةحضاو ةلاسر لمحت ىرخأ

 انأ» :ةيزيلجنإلا ةغللاب تاملكلا هذهب قفرم مسر وأ «حالس يف رانلا مرضي نأ كشو

 عقاولا يف دعتبي ءيسايس ريغ هنأ ىلع دارم هفّرعي يذلا عورشملا اذه .«لمع يدل سيل

 ةيكراشت ةسرامم عراشلا يف خّسري ًاضيأ هنكلو «ةيبزحلاو ةيسسؤملا ةسايسلا نع
 «ةماعلا تاحاسملا ىف ءاهساسأ ىف ةسايسلا هذه قفاريو .يسايسلاو يعامتجالا دقنلل

 ةديدج ةقيرط زيفحتو ؛مهراظنأ بذجو «ةراملا لوضف ةراثإ دوصقملاو .ينف ديدجت

 ةقيرطلا ناردجلا ىلع عقوي - ةيادبلا ذنم - عيبس دارم ناكو .طيحملا ءاضفلا ةبقارمل

 ةيلامشلا اكريمأو يبوروألا عراشلا نف نع هرّيم رمأ وهو .هتاحول اهب عقوي يتلا اهنيع
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 .ةسرامملا هذه ةينوناق مدع ببسب ًابيرقت يساسأ رمأ مسالا ركذ مدع ثيح «ةيبونجلاو

 هلامعأ عيقوتبو .ةطيحلا هذه لثم ذاختا يعدتست الف «ةيروثلا تاضافتنالا ةلحرم امأ

 لئاسو كانه .هتاذ تقولا يف ًامسا هسفنل عنصيو ةسرامملا قاطن ًايزمر رّيغي دارم ناك
 عورشم امك - ناردجلا هذهل ةيطغت تنمأ (ةيبنجأو ةينمي ةفاحصو نويزفلت) مالسعإ

 عويشلا اذه نم مغرلا ىلعو .هل قباس ال ًاريهظت حاتأ امم - ةعيقوتو عيب دار

 .هّنفل قيوست يأ ضفري لازي ال دارم نأ الإ ديازتملا

 «ىلوألا ةوطخلاب ام صخش موقي نأ بجي»

 اهارتشا يتلا خاَخبلا وأ ةاشرفلاب ةموسرملا - هتاحول دارم جزم 2012 فيص يف

 عم - (هؤاقدصأو هتلئاع) هتردابم نومعدي نيذلا كعلوأ ةدعاسمب وأ «صاخلا هلام

 ملو ؛عراشلا نف يف ًاريثك تعاش ىرخأ ةينقت يهو .ةيسمشلا روصلا نم ةقصلم عطق
 عيبس دارمل لوألا عورشملا ناردج نكت مل نإو .نميلا ىف ذ ةدوجوم كلذ لبق نكت

 اهنإ :ةيدايح لقأ ىه ةيناثلا ةردابملا هذه ىف اهقصل يتلا روصلاف ايان ةدياحم

 عباط هل يسايسو يعامتجا دقنب ةلّمحم «عيبس ليمج «ربكألا هوخأ اهطاقتلاب ماق روص

 ضراعملاو تاروشنملا فلتخم يف اقباس روصلا هذه ضعب مدختسا دقو .ادج صاخ

 نيذلا نيينميلا راظنأ نع اهبجح مت يتلا ءبرحلا وأ ءاصقإلا وأ رقفلا عيض ةاوم حرطل

 ىتلا «ةنيدملا ناردج تناك دقل . نيطسلف معد لثم «ةيلودلا اياضقلا ةلوهسب مهبذجت

 رطاختلا عيبس ليمج روص حنمت نأ اهنكمي ًاروهظ بستكت ءاهميمصت عورشملا داعأ

 - لوعفملا ةيراس لازت ال يتلا - قئاقحلا كلت لعجو ءروصلا كلت عاجرتسال يلاثملا

 ««ةراعتسملا» ليمج روص نيب نم .نيينميلا نويع يف ىضم تقو يأ نم ًاحوضو رثكأ

 نم مادخألا نم ةيعامتجا ةئف ىلإ يمتني) ةمصاعلا عراوشب ينتعي ًاساّنك رهظُت ةدحاو
 نوموقي اوناك امدنع مهعم هنماضت راهظإل دارم اهراتخا .(مدخ :ًايفرح ؛يقيرفأ لصأ

 ىلع ةقصلم يهو «يذاكلا روهز نم ةقاب لمحي ًالجر ىرخأ ةروص رهظُتو .بارضإب
 ديري ناك اذكهو .نكامألا كلت يف ءادتعا ةيلمع با قعأ ىف ةطرشلا ةيلك ناردج

 .«زئانجلا يف روهزلا مدقُت امك «ىتوملا حاورأ ىلإ ةيده ميدقت»

 تاينقت نع ثحبلاو ةيّنف تاصّصخت جزم همّلع دق عورشملا اذه ناك نئلو

 وحن ىلع ينلع باطخ نم كلذك هبّرق هنإف ءاهمادختساو عراشلا نف نم ةفلتخم

 (ربمتبس /لوليأ يف قحاللا هعورشم ناك اذكهو .ةيسايسلا عيضاوملاب طبترمو ديازتم
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 «ةلمح»لاونم ىلع دعأ «هلوق دح ىلع هرّوصت هّنِإ .ماسرملا ةينقت 0

 عورشملا اذه زكتريو .«مههوجو رّكذتت ناردجلا» ناونعبو كوبسيف ىلع َهّرَم
 ءاضعأو «نييفحصلاو «باّتكلاو ءنييسايسلا ءاطشنلا يس

 تاطلسلا نأ يف هبتشُي ًانايحأ يسايس ءامتنا مهل سيل نيذلا سانلا ضعبو ؛بازحألا
 قفرت ؛.ماسرملا لاجم يف هلامعأ يف .حلاص ماظن لظ يف مهتدعبأ وأ .مهتفطتخا

 عم صخشلا مسا أرقي ثيح «ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب صنب دوقفملا هجو ةروص
 موقي نأ بجي ام ًاصخشا» نأل كلذ ررق دقو . ءافتخالا خيراتو «يرسق ءافتخا» ةرابع
 هسفن ضّرعي يتلا لكاشملاو روصلا هذهل يسايسلا ىدؤملا ًاكردم ؛«يلوألا ةوطخلاب
 حابصلا يف اهزجني ناك ةلمحلا ةيادب يفو .ماسرهلا يف هلامعأ عّقوي نكي مل .اهل

 عم تالباقم يرجي لازياال هنكلو . ىندألا هّدح يف هفاشكنا رطخ نوكي امدنع ركابلا

 هبستكا يذلا ءروهظلا اذه هل مّدق دقو . ةيئالع ةغورشم اهيغ حرتشي ةينويزفلتلا تاونقلا

 هجهن ًاجردم نال لا , ىلوألا هتلمح لالخ
 هْنِعُت مل ةسرامملا اذه نأ نم مغرلا ىلعو . ةدعاصتم ةيجاجتحا ةيثف ةيرارمتسا نمض

 هل تحاتإو «هتناكمو همارتحا نم ديزت تآفاكم هل تمّدق اهنأ الإ« شيعلا ىلع ًايدام

 تلوانت ناسنإلا قوقح ةريزو نإف كلذ نمو .هتيضق لاصيإ يف ةمهاسملل ةصرفلا
 ةفلكم ةنجل ليكشت نع تنلعأو ««نيدوقفملا» نايبل ًالجس تحتفو «ةلأسملا كلت
 «رّيسلا عبتتو ةركاذلا طيشنت يف مهست ةيبعشلا ةكراشملا نإ .نيدوقفملا ةلكشم ةعباتمب

 .ءايحألا نيدوقفملا ضعب ىلع روثعلاب حمستو لب

 لب ةمصاعلا يف طقف سيل راشتتالا ىلإ عراشلا نف يف عيبس دارم ةركف تهتنا
 وأ .نوطشانو باّتكو نوماسر نّول دقف .ندعو بإو زعت لثم ىرخأ ةينمي ندم يف

 اني طقف سيل نفلا لعج امم .ماسرملا اوخسنتسا وأ «ناردجلا ةّرام نويداع نونطاوم
 .عيفر يسايس ىوتحمب ًاروص ناردجلا ىلع كرتو لب «عيمجلا لوانتم يفو

 قوسلا جراخ «ةنيدملا يف

 نيب يسايسلاو ينفلا مازتلالا نم ةديدج ٍلاكشأ نع عيبس دارم تالمح تفشك

 ىلإ يلاستلا لقتنت ءرارطضإلاو ةجاحلا مامأو يروثلا قايسلا يفف .نيينميلا بابشلا
 ةيرصبلا نونفلا ىلع قبطني اذهو .مزتلملا نفلا بلقم ىلإ نفلاو :ةسايسلا بلقم

 ضعب ىلإ ةبسنلاب ينهملا فارتعالاو قوسلا ىلإ لوصولا ةبوعص نإ .اضيأ ةينميلا
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 رومأ «ةيتاسسؤملا نينانفلا تاكبش نم ًادارفأ اوسيل نيذلا ؛دارم لثم .بابشلا نينانفلا
 تاحولك اهمادختساو عراوشلا ناردج ذاوحتسسما نع مجانلا قاقشنالا ًايئزج حرشت
 مل كلذكف «تالمحلا هذه لبق هّنف نم شيعي دارم نكي مل نإو .ضرعلل نكامأو
 لالخ نم «عمتجملا رييغت» بناج ىلإ نلعملا هفقومف .فارتعإلا زاح نإ ام لعفي

 يلاتلابو «ةنيدملا يف ناردجلا ىلع ًاعوط هلمع عضوب :ةيلاملا ةيضقلا دعبتسي نفلا
 قفو مزتلم نف ميدقت ىلع ةردقلل ةمزاللا ةيلالقتسالا ىلع ظفاحي هنإف ءقوسلا جراخ
 هتاحول جاتنإ ةداعإل ٌةيادب .دارم اهراتخا يتلا ناردجلا مادختسابو .ةصاخلا هطورش

 تحبصأ «نيرخآ ةاوهو نينانفل ةينفلا تاراهملا زاربإ ىلع كلذب ًاعجشم «ةصاخلا

 رايتخالا اذه قيل ماسلا و لوقا تاذلا دكا و ررختاو ريع داير

 نف بلق يف ًامئاد ناك يذلا بناجلا اذهو يرسل كب هدر رو نر ١ رم

 هزواجت مت «ةيملاعلا ةحاسلا ىلع لدجو شاقن عضوم مويلا حبصأ يذلاو ءعراشلا

 لك نيديعب ةرهش رثكألا نيماسرلا ىتح دلب يف كلذ عمو .دارم ةلاح يف ريبك دح ىلإ
 ىلع لوصحلاب لمألا نود نم مسرلا نإف ءارصح مهنف دودرم نم شيعلا نع دعبلا
 ًانس رغصألا ًاصوصخو «نييليكشتلا نينانفلا مظعم جهن نم ءزج وه يداصتقا ءازج
 هنإ .هليج ءانبأل ينفلا قايسلا جهن نع رثكأ دارم جهن فلتخي ال «ىنعملا اذهب .مهنيب

 ىوتسملا نمض ةعيطق ىلع لدي ريبعتلا لاكشأ نم ديدج لكش فاطملا ةياهن يف

 ضرعلاو نفلا ةسراممل ةنكمم ىرخأ ًاقرط كانه نأ رهظُيو ء.يصّصختلاو يلامجلا
 .ريبعتلاو

 م0112 1211 ةهل/011 5 ديزملا ةفرعمل

 مسفطت ثلآنال1/1-150 خللا 0, « 113051011118010005 035 1 هنا 1200136 ءأ

 مما عسر هعمتم هب آل عصعم »ر زب اهسععمأ ,:0١*80811181 1ممعاع ١18111181

 ء( ةكدضمع م2]0ل8 (للع), 1 نعت. طع (هنبرتدناا نو أل10710176

 [فماطهافب وهتك, 2012, م. 305-59.

 لعموزع ال/2112181 « طومنعمعلوك 8مل العاج عال : 8001035 01 كلعو در <تتاتمالل

 معو هنا ع عمودح, 21 هنت

 1710655 : خليط, « الخصعسم : لعد عيوقتاتك ممانع هانامانعت اذ مماتاتودع », 3

 قتل 2012 (<لتومودتطاع وع صحت زنمانطبطء.ءمزتت>) : « ع5 تالق 5

 ةمايكت دس عما د, عرمرم عع 1غهلتمع مدع ظعمز صنم الاد ععأب لتدمهمتانأع كانك

 طقم: //طعءدز ةصتمتج اد ععأع. همرصح.
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 نوثالثو سماخ

 لالتحالا تحن نفلا

 (نيطسلف) «ماعلل باشلا نانفلا»

 نيطيلس نويرام

 نع ةيانك يتاون نامل س نانفلا تيب لوخد نإ .2013 رياربف /طابش 16 ؛ةزغ

 جولول راصحلا تحت ةحزارلا ةزغ يف ةفينعلا ةئيبلا كرتن .رخآ ىلإ ملاع نم رورملا

 ضوعي كلذب هنأك :ةصاخلا هتاحولو هتاموسرب ىألم ناردجلا .نمآ مالس ءانيم

 .ناكم لك يف نفلاو ءرمتست ةايحلا نكلو «ةليللا هذه ةعوطقم ءابرهكلا .ام ًاغارف

 نس نآلا غلب يذلا باشلا اذه «(ايرولاكبلا) يوناثلا ميلعتلا ةداهش ىلع هلوصح ذنم
 نس يفف .«ًانانف نوكي نأ» :ةدحاو ةركف ىوس هسأر يف نكت مل ءنيرشعو سمخلا
 باعلألا ميدقت ةصرف وه يذلا ديعلا يف ناولألا ىلع هدوقن قفني ناميلس ناك «ةركبم

 هجاو «ةزغ يف ء.ىصقألا ةعماج يف نفلا ةساردرّرق امدنعو .لافطألل سبالملاو

 نم ًاراغص نيفظوم مضت يتلا ءاهرسأب هتلئاع نم كلذكو «خيشلا هدلاو نم ةضراعم

 راغلاب ًالّلكم هتيلك يف جرخت هترباثمب نكلو .نفلاب ًاريثك متهتالو ءعضاوتم طسو
 .جراخلا يف هلامعأ ضرعي مويلا وه اهو

 «هليج ءانبأ نم نيرخآلا نيينيطسلفلا نابشلا نم ريثك ىلإ ةبسنلاب امك «هيلإ ةبسنلاب
 طاشنلا ثيح «ةزغ يفف ؛للملا درطل ةياوه درجم نم ريثكب دعبأ ٌنأش وه ًانانف نوكت نأ
 ديق ىلع ءاقبلل ةليسو» ؛«ةرورض» نفلا حبصأ «ةينغلا ةقبطلا ىلع ًاركح سيل ينفلا

 ةيسايسلا ةبيخلا نمز يفو .رّثوتلا ةديدش ةئيب يف ةمواقملل ةليسو ىتحو ««ةايحلا
 نانفلا ةردق» نع ناملس لءاست «1993 ماع يف ةعقوملا واسوأ تاقافتا لشفل ةجيتن

 .«ملاعلا رييغت ىلع
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 (4304) «اياي»

 22010 ماع يف ةقباسملا يئاهن ىلإ لصو يذلا ءيتاون نامل س رارغ ىلع

 دهشملا ثداوح زربأ نم دحاو يف ؛نيتتس لك .نوكراشي نمم تارشعلا كانه

 الهكل4- المنصه ةتاندأ 02) «ماعلل باشلا نانفلا ةزئاج» وهو ,ينيطسلفلا ينفلا
 2000 ماعلا ذنم اهتمظُت يتلاو «- ةبخنلا اهيّمست امك «اياي) - ((ط8 العن ثنكن

 جورت يتلا ةردانلا تامظنملا ىدحإ ,ناطقلا ةسسؤم اهمسا ةيرسأو ةيريخ ةسسؤم

 ناك يذلا - ناطقلا نسحملادبع 1993 ماع ندنل يف اهسسأ .نيطسلف يف ةفاقثلل

 «-ءانبلا عاطق يف هتورث نَّوك دقو «ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم ًابرقم ام نمز يف
 هذه «-تيوكلا يف (ةراجتلاو تاءاشنإلل يناهلا ةكرش) ةسيئرلا هتكرش رقم ناكو

 لمعيو ءًايطسو يكيرمأ رالود ينويلم زهانت ةيونس ةينازيمب ةصصخم ةيريخلا ةئيهلا
 ةسسؤم تأدب .ةزغو هللا مارو ندنل يف نيعزوم ًافظوم نيعبس نم برقي ام اهيف

 ضعب كلذكو «ناطقلا ةكرش نم ليومتب 1993 ماعلا ذنم نيطسلف يف اهطاشن ناطقلا

 ءادنلوه ةرافسو «يبروألا داحتالاو .دروف ةسسؤم اميساال) ةيبنجألا ةحناملا تاهجلا

 معد يف راكتحا هبش ىلع «عقاولا يف ,تزاح دقو .(ةيلودلا ةيمنتلل ةيديوسلا ةلاكولاو

 ىلع بقاوع نم ولخي ال - كش نود نم - اذهو «نيطسلف يف ةيفاقثلا عيراشملا

 .يلاحلا ينفلا دهشملا ليكشت

 لعفلاب «اياي» تحبصأ ءام دح ىلإ شه ٌينيطسلف ىنف دهشمل دراوملا اهريفوتب
 هذه تعاطتسا «نمزلا نم دقع لالخف .هلهاجت نكمي ال يذلا يفاقثلا ثدحلا
 اهل مّدقتلا نوكو .ءاوس دح ىلع روهمجلاو نينانفلا نيب اهسفنل مسا قيقحت ةزئاجلا

 ةحوتفم «اياي» نإف ءاماع 30-22 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا نينانفلا عيمجل حوتفم

 رظنلا ضغب ««اهتاتشو ةيخيراتلا نيطسلف» نم بابشلا نيينيطسلفلا نينانفلا عيمجل

 ةزغ عاطق كلذكو ةيبرغلا ةفضلا نم نوينيط سلفلا نابشلا ىتح .مهتاماقإ ناكم نع

 نونفلا يف ةزئاجلا هذه ىلع سفانتلا نوعيطتسي «نيلرب وأ ندنل نمو ءافيحو سدقلاو

 ًايونس ناطقلا ةسسؤم يف ميكحتلا ةنجل راتخت .ةقطنملا يف اهعون نم ةديرفلا «ةيرصبلا
 باحصأ نم ءايصوأ ًاضيأو ءنفلا يبنهمو نينانف ةنجللا هذه مضتو «تافلم ةرشع

 ىلع ةيئاهنلا تايفصتلا ىلإ نولصاولا ءالؤه لصحيو .نييلودو نيينيطسلف ؛ةرهشلا
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 ًاصيصخ مّكصملاو ءرهشأ ةتس لالخ مهرايتخا نم لمع زاجنإل رالود 1000 غلبم
 .زئافلا رايتخا متي ةلحرملا هذه دعبو .ةقباسملل

 ةيفاقث تامظنم تس عم ةكارشلاب ناطقلا ةسسؤم تماق «2012 ماعلا نم ًاءدب
 ةزئاج ميلست لكشي يذلاو ««يلودلا ايدنلق» ناجرهم قالطإب ىرخأ ةصاخ ةينيطسلف

 ةرهش رثكألا زومرلا دحأ نم همسا ذخأي يذلا - يلانيبلا اذه .زربألا ثدحلا هيف «ايايا

 ةيقب نع سدقلا لصفي يذلا ايدنلق زجاح وهو الأ «يليئارسإلا يركسعلا لالتحالل
 ةلسلس نيعوبسأ لالخ مّدقي - نيينيطسلفلا نم فالآلا موي لك هربعيو ةيبرغلا ةفضلا

 ؛ةينئيطسلفلا يضارألا يف ىرقلاو ندملا نم ديدع يف ماقت يتلا ةيفاقثلا تايلاعفلا نم

 .نامع ىلإ ةرصانلا نم اهدعب امو «ليلخلا وأ سدقلاب ًارورم «هللا مار ىلإ ةزغ نم

 اهيف تحيتأ ثيح «2012 ربمفون /يناثلا نيرشت 1 يف ىلوألا هترود تحتتفا دقو

 «(ليئارسإ يف دلو) (1948» لا يينيط سلف نم وهو «شلك رارض نانفلل ًالثم ةصرفلا
 توص)ا :ناونعب 2012 «اياي» ةزئاجل ًاصيصخ دعُملا يرصبلاو يتوصلا هلمع ميدقتل
 يذلاو 1982 ماع دولوملا «نانفلا اذه ىلإ ةبسنلاب ةلالد وذ ناونع .(رخصتسم

 مدقي يذلا ,ويديفلا نفلا اذه ...ةيتوصلا هتالاجترا ةمدخ يف يئزجلا هميمصت فّظوي

 تفل «ةيبيرجت ةيروهج تاوصأ اهقفارتو «ةينيطسلفلا تاميخملا فيشرأ نم تاطقل

 ليمج «ينامثعلا زارطلا نم لزنم يف «هعامسل ةريفع دادعأب ىتأ يذلا روهمجلا هابتنا

 «ينفلا نوثاراملا» يعوبسأ قالطإ مت اذكهو .(ةيبرغلا ةفضلا) ايدنلق ةيرق يف «مّدهم
 ةسفانملل نيلهأتملا لامعأ فاشكتسال ةيبرغلا ةفضلا ربع نييلوضفلا دوقي يذلا

 .ةشهدلل ةراثإ اهنع لقت ال يتلاو .صوصخلا هجو ىلع ةيئاهنلا

 ناهتمالا ىلإ هيفرتلا نم

 دويقب مسّتي قايس يف جاتنالا حيتت ينيطسلفلا نانفلل ةردان ةصرف «اياي» ةقباسم نإ

 ريبك ّدح ىلإ روصحملا يفاقثلا ضرعلاو ءاهفرعن ىتلا ةيسايسلا لكاشملاك :ةدّدعتم

 نم ةيليكشت ةنانف يهو ءًاماع نيرشعلاو ةعستلا ةنبا «ةيماب انريم هحرشت ام اذهو

 :هللا مار يف ءلصافلا رادجلا نم رخآلا بناجلا يف ًايلاح ميقت ءسدقلا

 وهو ؛ًادحاو ًاعيش اّلِإ لمآ نكأ ملو «ىلوألا هترود ذنم «اياي) ةزئاج ضرعم عباتأ
 ةفضلا يف ةيمهألا سبياقم لئاوأ نم ًادحاو ناك .ام ًاموي هيف ةكراشملا عيطتسأ نأ
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 يئاهنلا ىلإ نولصي نيذلا نينانفلا دهاشأ تنك .ةيرصبلا نونفلا عوضوم يف ؛ةيبرغلا

 وأ «ةايح طمن سيلو ةياوه نفلا ربتعأ تنك تقولا كلذ يف ينأ ةصاخو .باجعإب

 .مويلا هارأ امك ءاينهم ًاراسم

 ماع ةثلاثلا ةبترملا زرحت نأ لبق تارم ثالث ةقباسملا يف ةيماب انريم تكراش

 تناك« امهببسب امير وأ «نييّلوألا نيترملا يف اهتاقافخإ نسم مغرلا ىلعو . 2012

 «ةنس لك يف يئاهنلا ىلإ نيلصاولا لككو . اهل ًازّمحم «اياي» ةقباسم يف اهتكراشم

 «ناطقلا ةسسؤم يف ةرّهملا نيمّيقلا حئاصن نم اهلمع جاتنإ ةدم لاوط تدافتسا

 ةقالع هل امب اهلمع يف ريكفتلاو ءصاخلا اهموهفم جاضنإ ىلع اهتدعاس يتلاو

 ةبسنلاب نفلا ناك «ىلوألا ةرملل «اياي» ةقباسم ىف تكراش امدنع .دهاشُملابو ءاضفلاب

 مار برق تيز ريب ةعماج يف سفنلا ملعل اهتاسارد عم يزاوتلاب ةطيسب ةياوه اهيلإ
 يتلا ةسفانملا اهتعّجش «ةياهنلا ىفو .ةيبرغلا ةفضلا ىف تاعماجلا مهأ ىدحإ «هللا

 يفف :هتاذ دحب «ةايح برد» ةطيسبلا ةيلستلا هذه لعج ىلع ةقباسملا كلت اهقلخت

 دقو .ةيليئارسإلا «ليئلستب» ةعماج يف نفلا ةيميداكأ ىلإ مامضنالا تررق 22010 ماع

 جراخلا يف تاماقإو ضراعم :ينفلا طسولا يف ةوقب نيتتباث نآلا انريم امدق تتاب

 لوبنطسا يف ف ةددعتم ةينف تايلاعف ىلع ةفرشمو لب (دنهلا «ىمظعلا ايناطيرب ءادنلوب)

 .يبدو

 نيلصاولا ىلإ ةيسنلاب جراخلا وحن تافتلالل ةصرفغك كلذك ةزئاجلا هذه ودبتو

 اهترّوط يتلا ةيلودلا ةكبشلا لضفبف .نيطسلف لخاد نم ابلاغ مهو «يئاهنلا ىلإ

 نولصاولا ىري ؛جراخلا نم ابيرقت اهفصن راتخُي ميكحت ةنجل نم معدبو .ةسسؤملا

 «كلذ ىلع ةوالعو .يلحملا لاجملا جراخ ةحوتفم مهقيرط ابلاغ ةزئاجلا يئاهن ىلإ

 ةمصاعلا بلق يف ًاريبك ًاينف ًاضرعم 2008 ماع يف ناطقلا ةسسؤم تحتتتفا دقف
 «ةرود لك يفو .(17:© 110501 1100775) ءسفيسفلا فرغ :ناونع تحت «ةيناطيربلا

 هذه حمست ام ًابلاغو .يئاهنلا ىلإ ةلصاولا لامعألا نم ةراتخم ةعومجم هيف ضرعت

 ضراعم يف ةكراشملاب اوظحي نأ ةزغ وأ ةيبرغلا ةفضلا ينانفل ىلوألا ةيلودلا ةلالطإلا

 ام يف «يواّزغلا يليكشتلا نانفلا «يتاون نامل س حضوي امك ؛جراخلا يف تاماقإبو

 :24!تقولا قنع ىف ...ءاوتلا» :هتصاخ ىبيرجتلا ويديفلاب قلعتي

 يف ءاسنرف يف ةرشابم اهدعب مث ءايناملأ يف ةماقإ ىلع تلصح «؛اياي» ةزئاج دعب

 ضرعم يف كارتشالل ًاريضحت «1.8005011085» «نويسكيفوبال» يف) سكيإ
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 فرغ ضرعم يف هضرع مت يذلا مليفلا لضفب (2013 سناقوري- ايليسرم

 «سكيإ ىلإ ًاينيطسلف اهيف نوذخأي يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت تناكو .ءاسفيسفلا

 .قدصت ال ةصرف تناك .ةزغ اهيف كرتأ ةرم لوأ تناك َّيلإ ةبسنلابو

 8 600 غلبمب هتصاخ ويديفلا عيب ناملس ىلع ناطقلا ةسسؤم تحرط «كلذ دعب
 .(!لبقأس تنك «رالود 200 غلبمب ىتح !ّيلإ ةبسنلاب ًامامت ًايلايروس ًاثدح ناك) :رالود

 «يساسألا رمألا وه اذه لعلو «تاتشلا يف بابشلا نينانفلل ةزئاجلا مدقتو

 «لصألا «عمتجملا» عم ةيتايوُه ةلص جسن ةداعإ ًاضيأو ءًايلحم مهنع فيرعتلل ةصرفلا

 «1983 ماع يسريج وين يف ةدولوملا «عانم ةنامج «ةريخألا ةرودلا يف ةزئافلا دكؤت امك

 ةماقإ يف ًايلاح يهو «ةيكيرمألا مث ةيجيورنلاو ةيليئارسإلا نفلا سرادم ةجيرخ يهو
 :نيلرب يف ةينف

 يف يّنف لمعب موقأل ًادج ةدّيج ةصرف هذه [...] ؛نيطسلف يف ًامئاد ميقأ ال ينأ امب
 ةزئاجلو .دلبلا يف ًادج ةليلق ضرعلا نكامأ نأ ملعلا عم «ينيطسلف روهمجل نيطسلف

 .ّيلع يعمتجم ْثفَّرع دقو «ريبك روهمج ؛ايايا

 سمألاب نينيطسلفلا نيبوهوملا نأ حضاولا نمف «لئاوألا نيزئافلا ىلإ ةدوعلابو
 22000 ماع لوألا زكرملاب ةزئافلا «ةداعس ةدئارلف :ًايلود مويلا نو روهشملا نونانفلا مه
 ىلإ ةلصاولا «يلبش مالحأ رّضحتو .ندنل يف تربلأو ايروتكيف فحتم اهانتقا لامعأ
 ءرصاعملا نفلل ةنولشرب فحتم يف مداقلا يدرفلا اهضرعمل .هسفن ماعلا يف يئاهنلا

 يف (1011 06 هان36) «موب ود وج» فحتم يف 2013 ويام /رايأ يف ضرعم اهل ناكو

 - 2002 ماع يف يئاهنلا ىلإ لصاولا - اليباس فيتس تاريوصت نأ نيح يف .سيراب

 ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ لالخ نمو .ندنل يف يناطيربلا فحتملا ًاريخأ اهانتقا

 ةيلستو ةياوه هنوك نم نفلا لقن يف ةقومرملا «اياي» ةزئاج مهست «هليودتو نانفلا عضو
 نم ولخي ال اذهو ءأدج ةعّرستم ةقيرطب ًانايحأ كلذب موقت دق يهو .ةنهمك نفلا ىلإ
 .نانفلل ينهملاو يصخشلا جاضنإلا ىلع رطاخم

 دودحلا ةبءاجم «لالتحالا يدحت

 ةرداق ريغ يهف «نييتيطسلفلا نابشلا مامأ ةدّدعتم ًاقافآ حتفت ةزئاجسلا هذه تناك نئل
 ىلع لب ...1993 ماع ولسوأ تاقافتا هل قرطتت مل يذلا لالتحالا قايس يسنت نأ ىلع

 :ةسسؤملا ةرادإ سلجم نيمأ «ناطق رمع كلذ ىلع دهشيو .ًامامت سكعلا
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 تابسانملا نأل ةزئاجلا ةيمهأ تدادزا دقف ءيركسعلاو يسايسلا عضولا ببسب

 طاقنو رادجلا ببسب «ةنس دعب ةنس صقانتت اهيف يقالتلا نابشلا ءالؤه عيطتسي يتلا

 امهم ًاربتم لازي ال هنإف ءانيلإ ةبسنلاب ...ةزغ ىلع ضورفملا قالغإلاو شيتفتلا

 ءطو ىلع نيرداق ةزغ ونانف دعي مل «تالاحلا مظعم يف .هنأ نم مغرلاب «يقالتلل

 «ىلوألا ةرودلا «2000 ماعلا يف ءطقف ةدحاو ةرم كلذ ثدح .ةيبرغلا ةفضلا ضرأ

 .ءيجملا اوعاطتسا ثيح

 تحت ًانانف نوكت فيك «ةيادب لسب ؟لالتحالا تحت ةينف ةقباسم مظنُت فيك ءأذإ

 .تنرتنإلا ةكبش لالخ نم نايحألا ضعب يف لقنتلا دويق ىلع لياحتلا متي ؟لالتحالا

 «تنرتنإلا ىلع ًايلعافت ًاعقوم «اياي» ةزئاج ىلع نومّيقلا ًأشنأ 22012 ماعلا ةرود يفف
 عيمج ىلع فلتخم لاؤس حرطُي ناك ءرهش لكو .نينانفلا نيب تالدابتلل مّمِص دقو

 ةنضاحلا نم عون هنإ «راكفألا لدابتل ةصنم قلخل ةصرف ناك :يئاهنلا ىلإ نيلهأتملا

 .ةيضارتفالا

 ةقالمع ةشاش تبصن «هللا مار يف 2012 ماع ةرود زئاوج عيزوت لفح ةليل يف

 ءامسأ نع فشكلا متيس ثيح «حرسملا ةمدقم يف ةقلغم ةينويزفلت ةرئاد نم ةنوكم

 ةيسمألا ةزغ يف نوميقملا ةقباسملا يف نوكراشملا رضحيو «ظحلا ءادعسلا نيزئافلا

 مهيسني نأ هنأش نم ناك ٌبرق ...ةيبرغلا ةفضلا نم مهئالمز عم بنج ىلإ ًابنج «ةرشابم
 80 دعب ببسب سيل «ةليللا كلت يف ةزغ نم جورخلا عيطتسي ال مهنم ًادحأ نأ ًابيرقت

 ضورفملا يليئارسإلا راصحلا ببسب نكلو «هللا مار ةنيدم نع مهلصفت ًارتموليك

 لوصحلا نود نم جورخلا نم ةزغ ناكس نمأأيأ عنمي يذلاو ءيضارألا كلت ىلع

 ودبت ءتقولا ضعبلو .ريطقتلاب هحنمت يتلاو «ةيليئارسإلا تاطلسلا نم نذإ ىلع

 عقاولا بخصي .ةروصلا يفتختو لاصتالا شوشتي امدنع نكلو .ةيغلم دودحلا

 .ةرشابم يئاهنلا رارقلا رضحت نل ةزغف .ديدج نم يسايسلا

 «ةزغ يف ىصقألا ةعماج جيرخ وهو «ةفرطلا هذه يّزرلا هللادبع نانفلا دّدري

 ماع ةيناثلا ةزئاجلاب زاف يذلاو «هللا مار يف هلمع مدقي نأ دوي ينيثالثلا اذه ناك ثيح

 ىلإ لوصولا ام ًاموي عيطتسسي نأ هللادبع ملحي ءرثك نيرخآكو .«رربم نود نم ضفُر

 بقاوع هل ىسايسلاو ىفارغجلا تيتفتلا اذه .ةيبرغلا ةفضلا :هدالب نم ئرخألا ةعطقلا

 :هللادبع فيضيو .ىنيطسلفلا ىفاقثلا دهشملا راجفنا ىلع ةميخو
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 نحنو ...ةيبرغلا ةفضلا يف ةيفاقثلا تاسسؤملاو نينانفلا ىلع فرعتلا يملح ناك
 وأ فتاهلا يه ةنكمملا ةديحولا لاصتالا لئاسو نكلو مهعم نواعتلا لواحن

 ةفضلا نفب ةزغ نف لصو يه «هاياي) ةزئاج ةيمهأ [...] .يفكي ال اذهو .تنرتنإلا

 .ةرضاح ةزغ ىقبت «ةزئاجلا هذه لالخ نمو .ةيبرغلا

 ىضرلا «2010 ماع يف هللا مار دهاشُم ىلع بّجوت .«سفن نانفلا بايغ يف

 هايم ةكرب يف ترّوُص .ةموثرجلا :هناونعو «ًادج دقعم قفرم نع يكحي يذلا ويديفلاب
 مهباحسنا لبق ةزغ يف نييليئارسإلا نينطوتسملا يذغت تناك يتلاو ؛ةروجهم ةميدق
 ءٌمغملاو يمهولا هللادبع قفرم لوح تقولا ضعبلو 2005 ماع بناجلا يداحأ

 هتاناعمل ازمر «ةقالمع ةموثرج ديدج نم هيف لكشيل ينف ضرعم ىلإ حيسفلا ناكملا
 .لالتحالل ًاعذال ادقنو

 عمتجملا ةنورم فافتلالا تايجيتارتسإ رهظُت ء.يضارتفالا ءاضفلا جراخ

 بعصألا تاقوألا يف ىتح ءأدبأ علت مل ةقباسملا نإ ناطقلا رمع لوقيو .ينيطسلفلا
 تقولا يف ةيولوأ لك شي ال «ايثدبم .ثدح ىلع ظافحلا درجم نإ .عازنلا خيرات يف
 .ةمواقملا لامعأ نم ًالمع لثمي نأ نكمي كلذف نهارلا

 نمو ةيخيراتلا نيطسلف نم صخش يأل» ةقباسملاب ةكراشملا باب حتف نإ

 ماع يفو .يلودلا نوناقلا لبق نم اهب فرتعملا ريغ دودحلا لهاجت ينعي «تاتشلا
 ينانفل ةكراشملا باب حتفب ءًاضيأ كلذ نم دعبأ ىلإ ةقباسملا ومظنم بهذ «8
 اهمض مت دقو «1967 ماع ذنم ليئارسإ اهلتحت يتلا ةيروسلا يضارألا كلت .نالوجلا

 هل «نيبوهوم نينانفل يقيقح عترم يهو «ةبعللا يف نالوجلا ينانتف لوخد نإ .1981 ماع

 لصاوتلل ةصرف ةقباسملا هذه لثمت «بابشلا ءالؤه ىلإ ةبسنلابو .حضاو يسايس دعب
 ةنانفلا دّكؤت امك ءام ًاعون اهتاذ «ةيضقلا» مهنوكراشي نيذلا نيينيطسلفلا نينانفلا عم
 :ةيروسلا - ةيليئارسإلا دودحلا ىلع ءسمش لدجم ةنبا ءيدفصلا ىذش ةيئيثالثلا

 اننأل ةمساح ةكراشملا تناك «لتحملا يروسلا نالوجلا ينانف ىلإو يلإ ةبسنلاب

 ايروس .هتمأ نع لوزعم انالك .نوينيطسلفلا اهشيعي يتلا اهسفن لالتحالا ةلاح شيعن

 .ةينيطسلفلا تاسسؤملاو نينانفلا عم تاقالع ءانبل ةمهم ةزئاجلا هذهو .نيطسلفو

 بلغتلل ةلواحم يف نونانفلاو نومظنملا اهرشني ىسايس هّجوت تاذ تايجيتارتسا اهنإ

 «نفلا لالخ نم «ىعست ةديدج ةيميلقإ ةطيرخ مسترت اذكهو .ةيسايسويجلا تابقعلا ىلع
 .نالوجلا كلذكو سدقلاو هللا مارو ةزغ بابش نيب ةيتايوُه ةلص جسن ةداعإ ىلإ
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 ةرخأ دييغ لوق «فلتع لق

 يعيلط ليج

 «ةزئاجلا هذه تحاتأ «رتوتلاب نوحشملا يسايسلا قايسلا اذه نم مغرلا ىلع

 لقتسم ليجك هتأشن يف تكراشو «باش ينيطسلف ينف دهشم زاربإ «نينسلا رم ىلع
 .هئابا نع

 يعامتجالا عقاولا نع ؛ةصاخلا مهتقيرطب .بابشلا «اياي» ةزئاج ونانف ربعي

 ماعلا يفف .ةيميهافمو ةيعيلط رثكأ «ةديدج ةغل مادختساب مهب طيحملا يسايسلاو

 تعضوو «نيباش نيجوزل ةقش ليهأت ةداعس ةدئار ةيسدقملا تداعأ 0

 دجم يوالمرلا امأ .يديلقتلا جاوزلا نيدت يتلا زومرلا نم ةلسلس دهشملا يف

 ةطساوب «نيطسلف زمر «ةرخصلا ةبق نيوكت 2010 ماعلا يف داعأ دقف «ديمحلادبع

 .ينيدلاو يسايسلاو يعامتجالا دقنلا نيب عمج اذكهو «بائتكالل ةداضملا بوبحلا

 .عمتجملل ةيدقن ةيؤر نع اًيرصب رّبعت «ةلاّعف اهنكل ةينمض «ةرخاس تابيصنت اهنإ
 لكشب ددجلا نينانفلا ليج همدختسي يذلا ءادألا نف كانه «بيكرتلا نف ءارو ام يفو

 ةزئاجل 2012 ماع ةرود حاتتفا موي شلك رارض هدمتعا يذلا جهنلا وهو .ديازتم

 ريثكلا لامعأ يطعتو .ويديفلا نفو ةلجترم ىقيسوم مضت ةّيح ةحول طلخب «ايايا
 لالخ نمو .دهاشملا عم لعافتلل ةصاخ ةيمهأ تايئاهنلا ىلإ نيلصاولا نينانفلا نم
 براجت نع بابشلا نونانفلا رّيمت «لعافتلاو موهفملا ىلع أدامتعا رثكأ ةديدج تاغل

 طئاسو مادختسا نميهملا عفادلا ناك ثيح «ثيدحلا ينيطسلفلا نفلا داور ليج

 .روهمجلاو نانفلا نيب ةيمرهلا ةقالعلا سيركتب (...تحنلاو مسرلا) ةيديلقت

 يلودلا نفلا ةعيرشل لاثتما مأ ءبابشلا نينانفلا تاعلطت نع يقيقح ريبعت وه له

 نأ ًاصوصخ .هسفن حرطي يذلا لاؤسلا ؟ناطقلا ةسسؤم هيلإ ىعست يذلا رصاعملا
 ةيمهأ١ب قّلعتي «اياي» ةزئاج ميكحت ةنجل اهحنمت يتلا ةيئاهنلا ةمالعلا نم ربكألا ءزجلا

 اهنأ مهتلباقم تمت نيذلا نينانفلا مظعم فرتعي «ىرخأ ةهج نمو .(نايبلا) «موهفملا

 .ةبيضنت اهيف نوزجني يتلا وأ (ًنايب) اهيف نورّرحي يتلا مهتايح يف ىلوألا ةرملا تناك
 نفو «بيصنت) «ةديدجلا طئاسولا» مادختسا دادزا «ةزئاجلا رمع نم دقع لالخو

 لئاسو مادختسا ًاردان حبصأو 2004 ماع نم ًاءدب حضاو لكشب «(ءادألاو «ويديفلا

 تابيصنتلا ةحلصمل ىفتخا وأ .«تحنلاو .ريوصتلاو .مسرلا) ةيديلقتلا مالعإلا
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 .- ماع لكشب رصاعملا نفلا لاجم يف عساو قاطن ىلع مدخت سم ينف بولسأ -

 ليمتو .2010 ماع يف يئاهنلا ىلإ نيلصاولا نينانفلا لامعأ نم 90100 لثمي يذلاو

 يبرعلا نفلا لاح وه امك ءرصاعملا يلودلا نفلا تابلطتم عم قفاوتلل ةينفلا براجتلا
 نم ًاديعب سيل «لّصأتم فغش ةدام .تاونس رشع ذنم ءوه يذلاو هلمكأب رصاعملا

 .قارشتسالل نينح

 لالخ نم طقف مهفالسأ نع تاقباسملا يف تايئاهنلا ىلإ نولصاولا خاسني مل

 قئاقحلل ةفلتخم ةجلاعم لالخ نم ًاضيأ لب «ةديدج براجتو ةديدج تاغل مادختسا

 لالخ نم هتقيرط ىلع هحرط مّدقي لك .ةيميلقإلاو ةيلحملا ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 «مازتلالاو ءةيِوُهْلا ميهافم لك اهيف لجست هام نآ يف ةرصاعمو ةيضيرحت تادرفم

 .ةيلومش رثكأ دهشم نمض .دودحلاو «ريياعملاو

 كلذكو ءسدقلا حاتفمو «ةرخصلا ةبقو «نوتيزلا ةرجشو «ينيطسلفلا مّلَعلا

 ىلإ ةبسنلاب ًالضفم ًايموقو ًايزمر ًايريوصت ًانف لّكشي ناك كلذ لك «ينيطسلفلا زيرطتلا
 .طومش ليعامسإ وأ ينانع ليبنو روصنم ناميلس لثم «نيقباسلا نيينيطسلفلا نينانفلا
 عقاولا ميدقتل «ةيميهافمو :ةيصخشو «ةلاصأ رثكأ رصانعب روصلا هذه لادبتسا مت دقو

 جّلاعي هنكلو «نينانفلا ىدل ًالّضفم ًاعوضوم لالتحالا ىقبي ,ددصلا اذه يفو .هتاذ

 «(1983 ماعلا ديلاوم نم) ةفرع دياع يليكشتلا نانفلا لعف امك «ةرشابم ريغ ةقيرطب

 ةيكراشتلاو ةيرعشلا هتبيصنت ىلع ةزئاجلل 2010 ماع ةرود يف ثلاثلا زكرملاب زئافلاو

 ءاملاب ءولمم ريبك كيتسالب سيك فقسلا نم ىلدتي لمعلا يفو .«رحب ةجقب#» :ناونعب

 ًاءزج -كيتسالب تاجاجز مادختسابو .معانلا لمرلا نم ريبك عبرم ىلإ هلفسأ دنتسي
 «ةيبرغلا ةفضلا نم ينيطسلف وهو ءرحبلا نم ءاملا نيمأت عاطتسا - ةبيصنتلل ًالمكم

 .كانه ىلإ لوصولا هنكمي ال هتاذ وه هنأ نيح يف ؛ةطساولاب

 نادولوملا) (نازرطو برع) نايوازغلا ناباشلا نامأوتلا ماق ءرخآ ديعص ىلع

 امهتبيصنت عورشم ىلع 2010 ماع يف ىلوألا ةزئاجلاب ازاف ناذللاو (1988 ماع يف

 نيوانعك نيديعتسم «دوويلوهل ةيكيسالكلا تاقصلملا ريوحتب .«دوو ةزغ» ويديفلا
 ةيلمع) بضغلا ديقانعف .ةزغ ىلع ةفلتخملا ةيليئارسإلا ةيركسعلا تالمحلا مسا

 يربلا لغوتلا) فيصلا رطمو «(1996 ماع ليربأ /ناسين رهش يف نانبل بونج دض
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 دعب 1972 ماع ةيرس ةيلمع) هللا بضغ كلذكو ؛(2006 ماع وينوي /ناريزح يف

 امنيس تايكيسالك نم اهلك ودغت «(خينويم دايبملوأ باعلأ يف نييليئارسإ لتقم

 ةداعتسسم تاقصلم نم ةعومجمو ويديف طيرش اهلك لّكشتو .ةيوازغلا عقاولا

 شيج) يسيئرلا جتنملاو ,مهسفنأ نونانفلا مه نويسيئرلا نولثمملا ثيح «مالفأل

 نم نوعنصي مهنإ .نويليئارسإلا ءارزولا مه نوجرخملاو «(يليئارسإلا عافدلا

 يلحملا قايسلا نم ةددحم رصانع نيجماد ؛مهل ابعلم ءاجهلا نمو ةيرخسلا نف

 2013 ماع «ناك» ناجر هم يف نازرطو برع رايتخا مت دقو .عسوأ عجارم عم

 قلطأ يذلا همسا يحوتسي يذلا - «ديل مودنوك» «يركذلا يقاولا» امهمليف نع

 «بوكسملا صاصرلا» 2008-2009 ءاتش ىف ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةيلمعلا ىلع

 ةزئاجل هب امّدقت يذلا ويديفلل ءبناج نم رثكأ يف ىدص ناك يذلاو - ديل تساك»
 .(اياي)

 ةداعإ نمز يف «(رصع دهاش» مهنأ ىلع «اياي» ةزئاج ينانف نم ديدعلا فّرصتي

 لكشب تزيمت دق «اياي) ةزئاجل 2012 ماع ةرود تناكو .ةقطنملا يف ةيراجلا لكشتلا

 نم ءاسن ينامث ديمحلا دبع دجم باشلا كرشأ دقو .يبرعلا عيبرلا عوضومب صاخ

 باشلا «يزيزعوبلا دمحمل بويلا نف ةروص جسن يف ةيبرغلا ةفضلاب تيفلس ةيرق

 يديس يف 22010 ماع نم ربمسيد /لوألا نوناك 17 يف هسفن يف رانلا لعشأ يذلا
 ًاماع نيثالثلا ةنبا - يدفصلا ىذش ءأريخأو .ةيسسنوتلا ةروثلل ًازمر حبصأو «ديزوب

 لّوجتي دهاشملا تلعج ««دوعو» اهتبيصنت نع - 2012 ماع ثلاثلا زكرملاب ةزئافلاو

 ىلع اهتاراطإ ترفح دق يتلاو «لافطألاو لاجرلل ةبيئكلا ةيّلظلا روصلا لالخ نم
 ريشت «لالظلاو ءاوضألاب ةقذاح ةبعل عابتابو .يرسشبلا مجحلاب جاجزلا نم تاحول
 دقو .ايروس ىف برحلا نع ةمجانلا تايفولا ىلإ ةرشابم ةباشلا ةينالوجلا ةنانفلا

 ىلع اهلوصح دعو «نيرخآلا اهتقطنم ينانفك «ةيليئارسإلا ةيسنجلا ىذش تضفر

 ءاهيلع بّجوت ثيح ؛ااهدلب" ءايروس يف نفلا ةسارد ىلإ تلوحت ايرولاكبلا ةداهش
 ...ةداهشلا ىلع اهلوصح دعب اهيلإ ةدوعلا مدعب مازتلالا ءايروس ىلإ باهذلا لبق
 ةديحولا رفسلا ةقيثو يف دّدحم وه امك «ةدّدحم ريغ» اهتيسنج لازت ال .نآلا ىتحو

 .اهتزوح يف
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 :مويلا نيطسلف يف ًانانف نوكت نأ

 ءاقبلاو «ةيوهملاو .هيفرتلا

 - نيحضاولا يسايسلا حومطلاو ينطولا فدهلا تاذ - «اياي» ةزئاج تناك اذإ

 دهشملا لازي ال قايس يف دغلا ينانف «عنصت» وأ ««باشلا نانفلا» ب ًايمسر فرتعت

 اذه ًاضيأ جردت اهنأ لمهن انلعج اهنكمي ال اهنإف ءأزجمو ريبك دح ىلإ ًاتوافتم هيف ينفلا

 نأ نكمي يذلا ناكملا ام «يلاتلابو .ةيراجتو «ةملوعمو «ةيتاسسؤم ةرئاد يف دهشملا

 ؟ةركتحم فصن «ةيمسرلا» تاوصألا نأ املاط «ةليدبلا رصاعملا نفلا تاونق هلثمت

 نيب ةنهمك سرامي نف ىلإ «هيفرتك سرامملا نفلا لّوحت ىلإ «ايايا ةزئاج تدأ
 .تاتشلا نم وأ ءنالوجلاو «ليئارسإو «ةزغو هللا مارو ءسدقلا نم بابشلا نينانفلا

 نم نيردحنملا نينانفلا نيب ةقيمعلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا قورفلا نم مغرلا ىلعو
 ًايبسن ءايرثألا بابشلا ىلإ نومتني سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا ونانف - قطانملا فلتخم
 ةقبطلا نم مه ةزغ ينانف نأ نيح يف «(لامعألا لاجرو نيماحملاو ءابطألا ءانبأ)

 ًاينهم ًاطاشن مهمظعم سراميو «(راجتلا راغصو نيفظوملاو نيملعملا ءانبأ) ىطسولا
 ينيطسلفلا نفلل ةديدجلا تازفحملل ةكرتشملا تامسلا صيخلت انئكمي «- رخآ

 مزتلملا نفلا نم ؛ةسناجتم ةلتك نيوكت نود نم رّيختي هنإ :يلاتلا وحنلا ىلع رصاعملا
 رثكأو «ةيميمح رثكأ امنإو يسايس ال نف ىلإ ««ةيضقلا» بحاص «يموقلاو يزمرلاو

 نفلا ربياعم عم بعللا ةيفيك بابشلا نونانفلا ءالؤه فرع اذإ نكلو .ةيلودو ةيملاع
 نفلا وحن قالزنالاب نيدّدهم اونوكي نلأ ءقوسلا ريياعمل لاثتمالاو رصاعملا ىلودلا

 ةيسايسلا ةوعدلا يذ مزتلملا نفلا نع ًائيشف ًائيش داعتبالا متي «لاح ةيأ ىلع ؟يراجتلا
 .فرصلا ةيموقلاو

 كيكشتلل ةليسو وه نفلا نإف 2012 ماع ةرود يف ةزئافلا عاّنم ةنامج ىلإ ةبسنلاب
 ءاماع نورشعو ةسمخ اهرمع .تاراق ةدع نيب تلك شتت دق اهنأ ىرن يتلا «ةيوُهلاب

 اهتايح سركت فوس اهنأ ةركبم نس ذنم ةحابسلا يف ةقباسلا ةلطبلا هذه فرعتو
 :لوقت .ناولألا ةحول ىلإ ةهجّتم هايملا ترداغ ءاهرمع نم ةرشع ةعباسلا ىفف .نفلل

 عم ينأب رعشأو «لضفأ لكشب سّفنتلل :ةصاخلا يضرأ قلخل تاودألا نفلا يناطعأ»
 «ينيطسلفلا - يسنرفلا ةرمع يناه ىلإ ةبسنلاب امأ .«صاخلا يدلج يف رثكأ يسفن
 دلو دقو .ءاقبلل ةليسو نفلاف ««تاسمالت» هروص ىلع ةزئاجلل 2008 ماع لهأت يذلا
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 سدقلا ىلإ هلوصو نم ركذت سيو «سيراب يف ًاشنو «1981 ماع كينيتراملا رزج يف
 :تاونس عست نس يف ؛ىلوألا ةضافتنالا لالخ

 يذلا وه روعشلا اذه نأ نظأو .ام ًاعون هئاتك .ةروظحم ضرأ يف انه يسفن تدجو

 ىلع بلغتلا لجأ نم سفنتلل ام ءيشل ءٌرفمل ةجاحب تنك يننأل نفلا وحن ينعفد
 .هيف يسفن تدجو يذلا يساقلا عقاولا

 «ااياي) ةزئاجل ةجيتن ءلوصحلا عاطتسا يناه نأ نم مغرلاب «نهارلا تقولا يف

 ةماعلا ةيلصنقلا يف ةفاحصلا لوؤسم نآلا هنأ اَّلإ ءايلاطيإ ىف نانف ةماقإ ةحنم ىلع

 جهن يف جاردنالا نإ .ةينفلا هتريسم لصاوي هسفن تقولا يفو «سدقلا يف اسنرفل
 «ةيئاغلا ةلءاسمل يتأيو ءًامامت ًاحضاو يلاتلاب سيل ليوطلا ىدملا ىلع يقيقح ينهم
 .بيردتلا روط يف نولازي ال نيذلا نينانفلا ريهظت يف مالعإلا ىودج كلذكو

 م0101 1)8 دفلك 011 طآآن5 ديزملا ةفرعملا

 هللا مار ,ناطقلا ةسسؤم «2004 ماعلل باشلا نانفلا ةزئاج .ةلغاش ةينفأ
04 

 0 ةمصنأ هلالاك 1, عولععم جنم قبل, اعملك نود ظ8هماكور, آمم05ع5 2006.

 .2009 ,ندنل «يقاسلا راد «ينيطسلفلا نفلا «ةطالب لامك
 دلذءعماد ناعشك « عوج هم مدقلعع اطنمعك رمهلع 10 اههافمع هغ ةعطبقلاا

 دمرلع 8كءعدلعءأمعك هم كتعونمعفل همم ةعالكاأع معوممودهطتللون در ذم

 هقرزعأ عمعمابس عك. 1ع المانهع ةئاتذأ 06 طع العوم خححومل 2010, 03

 [هيصلهأت مم, [؟ةصتقلاةط,

 فصنلا تاموسرو ىنيطسلفلا ةحول . «يبلحلا ةيماس
 003 1 5 ني رقلا نم يناثلا ا

 - دايدنسلا مالفأ «لوجتلا رظح تحت ةينف ةقباسم تايموي .ناطق رمع
 .2002 «ندنل «ناطقلا ة ةسسؤم

 :«اياي» ةقباسم عقوم
 <وبارب ال 001152111542012 طا هعكرح وأ .عوزتت> .

 :ناطقلا ةسسؤمل يمسرلا عقوملا
>17 /.091]83140101102100.03< 
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 نوثالثو سداس

 ؟بارلا ةزيرغ١
 ةيسايسلا نيماضملا :ىنيطسلفلا بارلا

 ةينفلا تافاشكتسالاو

 خيوي الوكين

 سدقلا وأ ةيليئارسإلا ندملاو «ندرألاو «نانبلو «سلبانو «هللا مارو :ةزغ يف

 ذنم ؛ةديدجلا ةينيطسلفلا لايجألل قيرطلا هوُنَكُمو بارلا تاعومجم دّبعت « «ةيقرشلا

 ةينغأ ودبت «يقالخألا هدعبو جاجتحالل يلافتحالا دعبلا نيب قيفوتلابو .تاونس رشع

 ةبرجت ةمجرتب ةليفك ةضحم ةيعامتجاو ةيسايس لئاسر هيجوتل ةيوق ةليسو بارلا
 .ةرصاعملا ةينفلا يبرعلاو ينيطسلفلا بابشلا

 ضعب ىلع تلصح «ينيطسلفلا بارلا لاجم يف ةدايرلا ماد ةعومجم لشمت

 هنكل «ريغص يلحم روهمج ناضتحاب ةيادب ؛نيرشعلاو يداحلا نرقلا علطم يف ة ةرهشلا

 ةنيدم نم مه ةثالثلا اهوُنَكُمو اهويقيسسوم .نييلود نيطشان لبق نمو «يتيلوبومسوك
 ىلع نوّجتحي «انه دِلو» مهتينغأ يفف .نيينيطسلفلا نم ةريبك ةبسن اهنطقي يتلا «دللا

 ةجردلا نم نينطاومك نوربتعي نيذلا «ليئارسإ يف نيينيطسلفلل ةيشيعملا عاضوألا

 نيم» مهتينغأ دعتو .ةينيطسلفلا يضارألا يف ناطيتسالاو لالتحالا ىلعو «ةيناثلا

 دقو .بويتويلا ربع ًايملاع ًاراشتنا رثكألا ينيطسلفلا بارلا ىقيسوم ةعطق «يباهرإلا

 نم تاينيعستلا ةيادب ذنم رئازجلا يف «يبرعلا ملاعلا يف ؛ىلوألا بارلا قرف تظحول

 ىنغملا بارلا كلذ عامتسابو .(تمصلا زجاح رسك وركياملا) عم «نيرشعلا نرقلا

 ةيبرعلا لادبتساب مهيناغأ يف ماد ةعومجم يف رانا ةوخإلا ماق «ةيرئازجلا ةجهللاب
 .طسوألا قرشلاو نيطسلف يف ةيادب ىقيسوملا هذه اهب ترشتنا يتلا ةغللا «ةيزيلجنإلاب

300 



 ةبسنلاب ةينيطسلفلا تاعمتجملا ىف ةيصوصخلا ديدش لازي ال بارلا ناك نئلو
 نيئجاللا تاميخمم يف هنأ الإ ةيلحملا فانصألاو يبرعلا عباطلا تاذ ةينغألا ىلإ

 ةيداشك) ابوروأو ةدحتملا تايالولا ىف تاتشلا ءانبأ ىدل وأ ةينيطسلفلا ندملا ىفو

 دقنلل ةينف ةادأك هيلع ذاوحتسالا ىرج «(لاثملا ليبس ىلع ؛ندنل ىف ةدولوملا روصنم
 .عادبإلا ربع رّرحتلا ىلإ يّدؤت يسايسلاو يعامتجالا

 اهريثأتب ًايلاح هل ةقالع ال يلود يمالعإ مامتهاب بارلا نَعُم تاعومجم ىظحت

 ال هنأ نييمالعإلا نيبقارملل ودبي يذلا ءىقيسوملا هذهل يسايسلا دعبلا .يلحملا

 ؛يملاعلا ديعصلا ىلع امك ينيطسلفلا عمتجملا يف لئاسرلا لقن يف ةيلاعف نم ولخي
 .ماودلا ىلع كلذ يف نوككشي نييلحملا قالخألا ىلع ةياصولا يلواقم ضعب نأ الإ
 تاميخملا يسف وأ ةزغ يف نونيدي ءبسحو ةينيد فارطأ اوسيل نيذلا «ءالؤهو

 يعرش ريغ هنأبو «يبرغلا فارحنالا نم ءيش هنأب هبتشي ًارايت «نانبل يف ةينيطسسلفلا
 تقولا يف ينيطسلف يمالسإ بار دجوي الو ؛ةينيدلا ربياعملاب ًاسايق ةعالخو ؛هلقأ

 .لاثملا ليبس ىلع سنوت يف امك «يبرعلا ملاعلا يف رشتني هنأ نيح يف «نهارلا

 لاكشأ نم مهسفنأ زييمت ىلع ؛ناكمإلا ردق ءنوصرحي بارلا نَعُم نأ عم

 «ةيكيرمألا بارلا تاباصع رايتب ةقّلعتملا كلت اميس ال ,سابتلالل ةراثإ رثكألا بارلا

 «تاردخملا جيورتو «ةرخافلا ترايسلاو «تايراعلا تايتفلاك) اهنولقني يتلا روصلابو

 سييست ةداعإ ىلع هتردق ىلع نيدكؤم لضانم بار موهفم نومذدقي مهنإ لب .(خلإ
 ةينغألا رايت كهيدجت ىلعو «حافكلا نم دوقع دعب لامآلا ةبئاخ ةديدجلا لايجألا

 يف ةنجاربلا جرب ميخم نم «ةسمخ ةبيتك ةقرف لوقت ثيح ؛مهملا ةينيطسلفلا ةيسايسلا
 ىلع دكؤيو .«تافطتقم وأ تانيع ىنغن نحن ءًانسح .تهتنا ةيموقلا ةينغألا» :توريب

 نم ةينيطسلفلا ةيكحملا ةيبرعلا يأ ءعراشلا ةغل «ةقوطنملا ةغللا رايتخا حومطلا اذه

 .اهقطانم فلتخم

 ةبسدلاب ريبعتلاو ةيتاذلل ةانق انه وه «يملاع يقيسوم طمنك «بارلا عقاولا يف

 لصفنت ال ةقيرطبو .مهرصع لاكشأب مهعضو يف ركفتلا نولمأي نيذلا بابشلا ىلإ
 جيورتلاو «ةيمويلا لكاشملا هلالخ نم نوحرطي اربنم دسجي ءيدوجولا دعبلا اذه نع
 ةينغألل رارمتساك ًاناكم هسفنل دجي نأ نكمي «ةريخألا ةطقنلا هذه ىفو .«ةيضق»لل

 تنقتلا نم الدب ةرشابم ريغ ةقيرطب ةيسنائملا ةداملل جست هتكلو ةيسسايسلا
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 يلاتلاب هسفن ًاضّرعم ًايدرف ًانأش يسايسلا مازتلالا نم لعجي «ةريبك ةيعامج تاديشحتب

 قرطلا مارتحا ىلع ةصيرح تايعمجو ةيسايس بازحأ ءاضعأ نم هّجوت تاداقتنال

 ثيح ؛ءوجللا تاميخم يف ةصاخب ءاهرطؤت يتلا ةيفاقثلا لاكشألاو حافكلل ةيديلقتلا

 ةسرامم نع نوعروتي ال نييقيسوملا نإف .كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةمهم اهتضبق نوكي
 ةميرجا لثم ةفلتخم اياضق ةراثإ لالخ نم ةبقاثلا مهتريصبب ينيطسلفلا عمتجملل دقن

 نأ تنكمت اذإ) :يف امك «ةلئاعلا فرش مساب ءاسنلا دض ًابلاغ بكترُت يتلا .««فرشلا

 ةقرفل «تايعمج) :تاميخملا يف ةيبوسحملاو ؟(ماد ةقرفل «بسانملا تقولا يف دوعأ

 ةيعامج ةينغأ ؛ءاقرزلا ةيوُهلا ةقاطب) :فيضملا عمتجملا ةيرصنع ًاضيأو ؟(ةسمخ ةبيتك

 .(نانبل يف نيئجاللا ةيِوُه ةقاطب نولل ةراشإ «نانبل - ةولحلا نيع يف بارلا يّنغمل

 يئاضفلا ىلإو ...ينطولا ىلإ يلحملا نم

 نيب نزاوتلا ىلع ءوضلا بارلا نيماضم يقلُت ؛ةيلحملا تاراشإلا نم ديدعلا يف

 جاتنإ قايس يف هسفن حرطي امك ينطو وه امو «ميخملا وأ يحلاو ةنيدملا تايوُه
 «نيثجاللا ىدل ةيفاقثلا تاجاتنإلا يف هناكم ديعتسي يذلا دوقفملا نطولا) ىقيسوملا

 دعبلا اذه قفاوتيو .ًاضيأ ىلود وه امو «(ةلتحملا ىضارألا ىف لالتحالا ةنادإ وأ
 اهلقنت يتلا ميقلاب ةطبترملا ةينيطسلفلا ةيضقلا ةملوع يف ةديدج ةلالد عم ريخألا
 يتلا ىقيسوملا «بارلاف :نوينيطسلفلا بارلا ونَعُم اهمهفي امك هلقأ هبارلا ىقيسوم

 بلاطت نأو عضولل ضرعت نأ ىلع صاخ لكشب ةرداق نيدهطضملا درمت ءاول لمحت
 قيرط نع قوقحلا نم ديرجتلل ةملوعلا ديق ًازومر اوتاب نيذلا «نيينيطسلفلا فاصنإب
 «بارلا ةزيرغ» نيينيطسلفلا ىدل ناك ببسلا اذهلو .ةلداع ريغ مظن ضرف تاسايس

 قيرفك) «بارلا يف مهقيرط نودجي» مهضعبو (ةسمخ ةبيتك ةقرف نم ءورمعك)

 نيينيطسلفلا بارلا وُنَعُم) درمتلا نع ريبعتلل ةيملس ةقيرط هيف نوري ثيح «(ةزغ
 «يلاتلابو . 0175م8 عقوم ىلع مهتحفص ىلع ضرع ««816واته1ة5 1182 م52»

 ريكفتلا حيتي هنإ .ةينيطسلفلا ةيضقلل ديدج قايسب ةيموقلل ديدجت قاطن وه بارلاف
 ةمواقملا ةحئال ىلإ حلسملا حافكلا ةحئال نم لاقتنالاب ةينف تاحالطصا قفو

 دعي مل نيئجاللا ميخمف .دهطضملا ةروص ىلإ لتاقملا ةروص نم لاقتنالاو «ةيندملا

 ةشّمهم ةيندم ةقطنم هنإ ءلّرعَمك امنإو ةينيطسلفلا ةروثلا يلتاقمل ءاويإ ناكمك رهظي

 ةقوبسم ريغ نماضت ناولأ حبصت ٍذئدنعو .(ةسمخ ةبيتك «تاميخملا يف مكب ًابحرم)
 يف نيرجاهملا وأ «نييلصألا ايلارتسوأ ناكس لاضنب نيئجاللا لاضن ةنراقمك «ةنكمم
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 ةقرف يف بارلا وُنَغُم مّدقي هيلعو .نيبكيرمألا دوسلا (وتيغلا) لزاعملا بعش وأ اسنرف
 يف .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيدهطضملا كئلوأ مساب نيثدحتمك مهسفنأ ةسمخ ةبيتك

 ءاضف يف ةماقإ مهل كرتي ملظو داهطضا نم هل نوضّرعتي ام نأ ىقبي ءفاطملا ةياهن

 نوكلا ذختت يتلا ةينفلا عيراشملا فلتخم هب يحوت ام اذهو .ريخأ ذالمك ةّرجملا

 ءاضفلا ىلإ حوزن ؛روصنص اسيرال ويديف :لمألا ةبيخو ةيرخسسلا نيب ءاهل ًاعوضوم
 ىلع انصقر ؛ماد ةقرف ةينغأو «(2011) «ةينيطسلفلا ءاضفلا ةلاكو» عورشمو :(2009)

 .(2012) رمقلا

 ؛مهنيب ام يف نو طبترم اهنوفلؤي نيذلا نأ بارلا ىقيسوم فيلأت قرط رهظُت
 بارلا ينَعُم مظعمف .ةسناجتم ريغو ةطبارتم ريغ ةيقيسوم بيلاسأ ىلإ نودنتسيو
 اهيلع نونغيو تنرتنإلا نم «ةيئاوشع تانيع» نولّمحي لب ىقيسوملا نوفلؤيال

 داوملا رايتخا توصلا تاقلح دادعإ اهيف متي يتلا رومألا نيب نم ؛عقاولا يف .بارلا

 ىقيسوملا نم تانيع ذخأ قيرط نع اهيلع لوصحلا مت يتلا ةفلتخملا ةيقيسوملا

 فلتخم نم ةينيطسلفلا تاجاتنإلا نمو «ةيقيرفألاو ةيويسآلا ًاردانو «ةيبرغلاو ةيقرشلا

 تايجمربلا نم اهيلع لوصحلا متي يتلا ةيلصألا تافلؤملا ىلإ ةفاضإلاب .روصعلا

 يناغأ نمضتت امك ةيرعشو ةيسايس تاباطخ تاسابتقالا نّمضتت .ةصّصختملا

 تافلؤملا يف داوملا هذه طلخ متيو .ةيئامنيسلا مالفألا نم ةفطتقم تاراوح وأ

 ةقرف يسسؤم دحأ «(130زاءان1[) «ةعطاقم» :ةيمويلا ةيتوصلا ةئيبلا نم تاجردُم عم

 زكتري توص ممصمك سيبسس يام هتحفص ىلع هسفن مّدقي ««دنوارغردنآ هللا مار»

 «ةيناديملا تاليجستلاو «تانيعلا طلخ قيرط نع ةيقيسوم تاقلح ءاشنإ ىلع هلمع

 .ةينورتكلإلا ةزهجألا نع ةجتانلا تاوصألاو

 هاجتاب ًاعادبإ رثكألا نييقيسوملا تاراسم تلّوحت «ةريخألا تاونسلا ىف
 همساو) تانّيع فلؤم هنأ فورعم ورمعو .ةديدج قرط داجيإب ةيفارتحا تالواحم
 ةملك نأ ىسنن ال) ةسمخ ةبيتك ةعومجمل سسؤملا كيرشلا وهو «««بولسأ» ىنفلا

 ديزي هنإف هبارلا يف هطاشن عم يزاوتلابو .(«ب-ت-ك» رذجلا ًاضيأ مضت ةبيتك
 هتصاخ ويدتسالا يف هنوروزي نيذلا بناجألاو نييلحملا نييقيسوملا عم هعيراشم

 ضرأ ًاحلصتسم ءًايلك تالآلا ىلع فزعت عطق حارتقال «(نانبل رداغ نأ هل قبسي مل)
 لاوجلا عورشملا يف سسؤم وضعك «80[ن160 كراشيو .ةينورتكلالا ىقيسسوملا

 كلذكو .دحاو ضرع يف تاويديفو روص عم ىقيسوملا طلخي يذلا «شيوشت»
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 ةقيرط داجيإ لواحيو ا عونت رثكأ ةيقيسوم لاكشأ وحن ًاضيأ وه لّوحتي ماد قيرف
 هعقوم ىلع ءاطسو نود نم رشابملا عيبلل ريخألا هصرق حرط لالخ نم ةيقالخأ لمع
 دارج الماك ايسر بلا كردلا كارراقلا بان وب تنرتنإلا ةكبش ىلع

 يتلا «(سدقلا) «نيرباص» ةريهشلا ةينيطسلفلا ةيسايسلا ةيقيسوملا ةعومجملا ةيّنَعُم
 يالا نرقلا لطم ديوب ف اهات ذم ةييط تيمور نر اج وردم كللكأ

 .نيرشعلاو

 ىف «نيينيطسلفلا نابشلا نيب ءىطبلا اهمدقتب بارلا ةينغأ رمتست ءاذكهو

 عمف .رشابم لكشب ةسايسلل ًادايقنا لقأ ةيقيسوم ملاوع نونحلملا ف شكتسي نيح
 تافلؤم ىلع ءمساج نمحرلادبع) ةيتوص تاقلح ىلع ةلترملا راعشألا براجت

 ةيدرسو ةيقيسوم ًاطامنأ مضي ًامقاط ةينورتكلإلاو بارلا لك شي ؛(بولسأ .هيخأ
 رايتلا اذه رمتسي .(ةيرعشلا ةباطخلا ءجاجتحالا .يعقاولا لايخلا ءربخلا ,ةصقلا)

 ةموظنم .فاطملا ةياهن يفف .ًاينيطسلف هسفن دقتعيو «ينورتكلإ - بارلا يقيسوملا
 ةيقرسش ةددعتم تاريثأتب ىقيسوملا هذه حّقلت فيلأتلا طمنل ةمزالملا تالاحإلا
 ناك نإو ىتح «ينيطسلفلا يفاقثلا خيراتلا يف اهجاردإب نكلو ءءاوسلا ىلع ةيبرغو

 ةينيطسلف ىقيسومك اهفيرعتل ينيطسلف يقيسوم ءزج مادختسساب زاجملا قيرط نع
 .ًايلك

 م0101 817 ةمك/011 طآناتذ ديزملا ةفرعمل

 رللعمادك طآن]0, « زعمت عدانع لهمف ]ع5 هقمدمد ! آن غممع2معمعع لدم ؟ة

 مهلعداتمتعم هب آرتطقم : دمع مانا علاع ءطقصدم» ةهعنقلع ءا مماتاتودع درت

 زلتعماوو 010[2 كك طممعلع !لطاللا]1خ (لتع), 1ةدغيدننعت ءقاطمألوانعك ءأ

 وعغمعم كنأطبععا] عود هبي 2عوعطع-021 عمار 2[عودع5 لع !'[طور, 8ءزتهانأل, 07,

 م. 171-147 (1؟موهتطاع درع : <طاتم://ة لجو .؟عدعو.01ع/554>).

 رلذءماقك طآ010, « ]3 ءهدندع لدن 3م. 8ع9عع712ه15 لانه ء01220511ةانت

 مهلعداتستعم هب آئطوص », (نهطتعتد 0”ءاطصمستان51 م10 عاعب 50ءاغاغ [ةصجمنمع

 0 ءاطسمودانكأ عما هعنعي هك 25, 2012, م. 93-9.

 .2008 «توريب ءرّبستلا .تاميخملاب كيف الهأ «ةسمخ ةبيتك

 .2011 «توريب «يتاذ جاتنإ .موسرم دحاو قيرطلا «ةسمخ ةبيتك

 :بوبتوي !ةسمخ ةبيتك
 ييوياب. زب ههنامن طع. عمت انك ع/م510ه520> , ةواتصل عامان :

 طتنطعت//ةهدصلعا وان .ءمردناقاثطع-5

 روبتب .لمستتمرم .ءمرصح ماد

 طقام://امهاك ععوط .عموتح شيوشت
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 :(201] ماع ىتح) سيبس يام :ةعطاقم

 8هتاكبأأ : 8كريدمدعع (زدكوان*' عم 2011) :

 دوب حزن ةوهعع.ءمرسبامهزامباح ؛ 5هنصلعأهانل :

 طااطون//ةهدم0ع] هابل .ءمرص/طهزلكن ><...

 < .ع32 ما عهلل .ت011> :ةزغ قيرف

 حدو تزن همه عع مسج مقامة ممعمح :ينيطسلف بارلا ويقيسوم
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 نوثالثو عباس

 تاررغلل يف كورلا ةصقر نع

 ديدجلا يرضحلا دهشملا يف ناكم يأ

 ؟ءاضيبلا رادلا يف

 رليم نيرتاكو هيبوك كينيمود

 دهشملا ةرادص ىلإ ةيرصملاو ةيسنوتلا «ناتروثلا» تعفد 1 ماع عيبر يف

 مالعإلا لئاسوو ضيرعلا روهمجلا نم تقولا كلذ ىتح ًافورعم نكي مل ًالثمم
 .(جزملا-كورلا وأ بوه-بيهلا) ليدبلا طسولا نم باشلا يقيسوملا هنإ :ةيبرغلا

 «رون نميأ رونو «ديع ريمأو ءماصع يمارو ءىسيع لداع ميركو «سنوت يف لارنجلا
 بابشلا ءاول يلماحك «نايحألا نم ريثك يف وأ .مهسفنأ اومدق رصم يف نورخآو

 زرب دقف 22011 ماع تاكرح عم بابشلا نونانفلا ءالؤه دلوي مل .هينغمو دّرمتلا يف

 تاقايسلاو نادلبلا بسحب (دنوارغردنأ) ةيبقألا يف - ىرخأب وأ ةقيرطب - مهمظعم

 ديدجلا فغشلا اذه دوقيو .نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم يف

 لاؤس هنإ .ةينعملا تاعمتجملا يف ةليدبلا ىقيسوملا هذه ناكم نع لاؤسلا حرط ىلإ
 ةكبش ةصاخبو «ةليدبلا مالعإلا لئاسوو رصعلا ةضوم مهتلعج دقل .ضماغو بعص

 مهريثأت عم ةنراقم هيف غلابم لكشب كش نود نمو «ةيعامتجا رهاوظك نودبي «تنرتنإلا
 رثك مهريغو «بابشلا نييقيسوملا ءالؤه نأ ركني نأ دحأ عيطتسي ال نكلؤ .يقيقحلا

 فلم .كّرحتت يتلا عمتجملا تاوصأ ًاضيأ مه «نينطاوملاو نيرخآلا نينانفلا نم

 ةدتمملا ةيرضحلا قطانملا يف نيدوجوملا كئلوأ ةصاخبو «نييبرغملا كورلا يّنَكُم
 -بيهلا) ىرخألا ةليدبلا ةيقيسوملا طامنألاب مهتقالعو «طابرلا ىلإ ءاضيبلا رادلا نم
 عتمتت يتلا ريبعتلاو ةئبعتلا ةردق ةساردل انه ةيلاثم رومأ يه «(جزملا-كورلاو بوه
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 ىلع اهخيسرت ةبوعص ًاضيأ نّيبت اهنأ امك .ةديدجلا ةيقيسوملا تاكرحلا هذهاهب
 ةيعامتجالا ةباقرلا تاكبش ةهجاوم يف اهفعض وأ اهتشاشه كلذكو «ليوطلا ىدملا

 رادلا يف كورلا ىقيسوم خيرات ءارقتسا مهملا نم هنأ انل ودبيو .ةيوقلا ةيسايسلاو

 (ةيبقألا) دنوا رعردتألا ةكرح هذه ديقعت ىلع ءوضلا طيلستل عيرس لكشب ءاضيبلا

 .اهسابتلاو يبرغملا بابشلا ىدل

 «نيرشعلا نرقلا تاينيتس :خيراتلا لبق ام

 !ًالامش جتا !ًابرغ همنا

 تاالفح يف مهانيقتلا نيذلا ةنس ةرشع تسلا ءانبأ بابشلا كورلا ينعم رظن يف

 نيرشعلا نرقلا تايئيعست تارتف تتاب ءءاضيبلا رادلا ىف 2012 وينوي /ناريزح

 تاعومجملا مهنم ًادج ليلق ددع فرعي .ًابيرقت خيراتلا لبق ام رصع نم ةقباسلا
 مهمظعم فشتكا دقو «تاينيعستلا يف اوناك نم كلذ يف امب «مدقألا ةيبرغملا

 نييملاعلا موجنلا ضعب وأ ء.نوسكاج لكيام لالخ نم «ةيئاقتنا ةقيرطب كورلا

 ترهظ تاعامج عم برغملا يف ًايبسن ًاليوط ًاثارت كورلل نأ اَّلِإ !نيرخآلا رابكلا
 مهمظعم تاراسم نكلو .ءاضيبلا رادلا يف ةصاخبو «نيرشعلا نرقلا تاينيتس يف
 («71عو0 (نوغيف) دلو .ًاديدحت نييبرغمك اوفرعُي مل ثيح «ةًايلود» ًاجهن تذختا

 ةنيدم يف ةيكيرمألا ةدعاقلا يف فرعلا أدبو «طابرلاب ةميدقلا ةنيدملا يف عرعرتو

 ةعومجم سسأ ثيح ؛1960 ماع اسنرف ىلإ ًاهجوتم هترداغم لبق ةرطينقلا

 (يلك راب) تاليجستلا يتكرش حلاصل لّجسو ««آعو آي 6100115) (نوميل يف )

 .ةدحتملا تايالولا يف «ش(13000 8600105 (زدروكير كيتنالتأ)و «8ةءه]هإب»

 مهءارو ءيسلطألا طيحملا لحاس نم مهمظعمو «فالسألا ءالؤه كرتي مل

 «ةيقيسوم ةفاقثك كورلا نكلو .تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف نيزراب «ًادافحأ»

 ماقملا يف دوجوم وهف «يبرغملا يرصبعمسلا دهشملا يف ًاتفاخ هلاح ىلع يقب
 «1226هغ ©طقتمع 1م(ع7 ةيلودلا طابرلا ةانق ةيسنرفلاب ةقطانلا ةانقلا ثب ىف لوألا

 امهمدق نيذللا نيجمانربلاك 1512/1 ءيبرغملا نويزفلتلاو ةعاذإلا راد نم عرف)
 ءاسم ةنماثلاو ةسداسلا نيتعاسلا نيب ام (28004:71:» و «80081©» ظيفح ىفيلأ

 ةعاذإ يف 20601865 آه28) غنال جروجل اهو 7/01/7259 جمانرب رارغ ىلع)

 ممرج) كور- زاجبلا ىقيسسومل يليللا ثبلا وأ :«(811 :غروبم سكول نويزفلتو
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 داؤف ديعس اهمدق ىتلا (ًاحابص ةدجاولاو ًاليل ةرشع ةيداحلا نيب ام) 5

 .زاجلا ىقيسومو ةيكريمألا ىقيسوملا فشتكي ًالماك ًاليج تلعج يتلاو

 :كورلا يّنغم زورب

 (2003 - 1992) نيب ام ءاضيبلا رادلل ىفخلا دهشملا

 طبترملاو «نيرشعلا نرقلا تاينيعست يف ءاضيبلا رادلا يف كورلا دهشم ءايحإ أدب

 «(«صاصرلا تاونس» نم يجيردتلا جورخلا) دلبلل يسايسلا روطتلاب ًايئزج
 ةينويزفلتلا 20 ةانق ءاشنإ نإ .يبرغملا يمالعإلا لقحلا يف كلذل قفارملا حاتفنالاو

 ةيبرغملا ةلودلا عاجرتسا مث «1997و 1989 نيماعلا نيب ام 0281+ ةانقك ةرفشملا)

 ةيئاضفلا تاونقلاو ةيعانصلا رامقألا قابطأ لوصو كلذكو «(ةحوتفم حبصتل اهل

 نييبرغملا نيدهاشملل حاتأ تاينيعستلا ةيادب يف «(اهريغو 28117, 116, 1711/4)

 ةعاذإلاو نويزفلتلا يف جماربلا يمّدقم نيب نمو . ةديدج ةيقيسوم جمارب ىلإ لوصولا
 يذلا ماّجح سينأ ركذُي ءكلت ةيبرغلا كورلا ةفاقث رشن يف اوكراش نيذلا ةيبرغملا
 © طواله 4 /4» لثم جمارب برغملا نويزفلتو ةعاذإ يف 1986 ماع ذنم مدقي ناك

 1111 17116771011071 4], : لثم جماربب 21/ ةطحم ىلع تاينيعستلا يف رمتسا مث 166

 م ويلا ىتح ةيرا رمتسا رصنع لثمي وهو .112عم:ة:, !ااىذع 80د: ظكرردعع 1007

 ىلع كورلا ىقيسومل ًاصصخم ةيسنرفلاب ًاقطان ًايموي ًاجمانرب 3 ماع ذنم مدقي هنأل

 ةيئاضفلا تا ونقلا ىلعو .(ًاليل ةرشاعلا ىتح ةنماثلا نم «6/10» ناونعب) 20 ويدار

 ىلع دحألا ةليل ثبي ناك يذلا « 11م4 هردوع» 5 8ه]] جمانرب حاتأ «تاينيعستلا يف

 .ايلك ديدج ليجل «لاتيملا ىقيسوم يف ةقيرط يهو «كور دراهلا فاشتكا «80177 ةانق
 :10/م/:© ةلجم عم ةلباقم يف «ليجلا اذه نم كورلا نغم دحأ «ةّمح نيمأ لوقي

 .(لعهلطسءاف1) «توملا لاتيم١ فاشتكال ًادّدحم 017177 ةانق ريثأت ناك «1993 ماع ذنم
 «0:51ةنقمب :يعن لثم تاعومجم اهتهجاو يتلا تامدصلل صاخ لكشب هنظأو

 تومو «(1/10110 ثنتععا) بيهر كالمو 2482011566 0) نوفدمو .«(0ةن:عه55) ةثجو

 . «(0نةمصتاول (0ه2موء» رشبلا ثثج لكآو 1 ءوتط)

 يمسر ريغ ءاضيبلا رادلا يف كورلا دهشم يقب «1998 ماع ىلإ 1992 ماع نم

 نكامألا بايغ يفو .صوصخلا هجو ىلع بالطلا نم هروهمج نأ ادبو ءًادبأ

 لثم ةيداع نكامأ يف ةاوهلاو نويقيسوملا ىقالتي ةيرضحلا ةفاقثلل ةصصخملا
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 «ةصاخلا بئارملاو ءللقلا نيب ةيرس اياوزو «ةريغصلا تاحاسلاو .ىطاوشلا»

 ةنيدملا زكرم نم ةبيرقلا ةرسوملاو ىطسولا تاقبطلا ءايحأ يف ؛(معاطملا يهاقمو

 نوقتلي .01آ1. يحب رثكأ فورعملاو مالسلا يحو (8011580826) نوغروب يح لثم

 عامتسالاو «ةيقيسوم تاتون طباور لدابتو ءراتيغلا ىلع فزعلا ملعتو .ةشقانملل كانه

 ةيبرغم لاتيم ةقرف لوأ لّكش .ةعومجم ليكشت يف ًانايحأ طارخنالاو ؛ةطرشألا ىلإ
 .ةّمح نيمأ :بابشلا نويقيسوملا ««ةدلاخلا حورلا» «ةسصصم48] 5مز10 مسا تحت

 ءايحإ يف اوأدبو .ةعمج ديعسو ؛يسلدنألا ليبنو «ريهس نيسايو «يليجحلا قراطو
 ءرحبلا باب ةلاص لثم) ةبسانملا هذهل ةرجأتسسم ةصاخ نكامأ يف ىلوألا مهتالفح

 ىقيسوم تالفح ىلوأل ةيروطسألا ةعاقلا تحبصأ ةنيدملا يف فافز ةلاص يهو

 ةسردمك ةرخافلا ةصاخلا سرادملا ضعب يف وأ ؛(ءاضيبلا رادلا يف لا تيم-كورلا
 وأ ««لانه2 12850201 111062627 ثينيميخ نومار ناوخ ةينابسإلا ةسردملاو «ربج

 ءالؤهل «ةنضاح» ةباثمب ىه ةريخألا هذهو .«1:9/8ا06إل» ةيسنرفلا ةيوناثلا ةسردملا

 «تقولا كلذ ىف تعشنأ ىتلا تاعومجملا نم ناتنثا تمض و .بابشلا نيبقيسوملا

 اتبذجو ةزفحم رود اهيف امهل ناك .(15213) ةينابسإلا ةسردملاو «1/811469ل) بالط

 تافوزعم ءالؤه بابشلا كورلا وُنَكُم فزعي .ةيبعسش رثكأ طاسوأ نم ًانابسش امهيلإ
 نكلو .يبرغم كور ةعانصل نوعسيال اولاز امو «ةينوسكسولجنأ تاعومجمل
 هّمح نيمأ حضوي امك ًاعافدناو ًاددع ًائيشف ًائيش دادزي باش ًاروهمج بذتجت مهتالفح
 :2008 ماع يف ًاريبك ناك لاتيملا روهمج نأ ركذتي يذلا

 ثيح .فزعنل بهذن انك امنيأ نورضحي .ناكم لك يف اننوعبتي صاخشأ كانه ناك

 ماع يف كلذ ناك .مهتاوصأ ىلعأب نونغيو ةسامح ءاوجألا نوبهلي اوناك فزعن انك

 0هنج#) «ميد براك» ةعومجم تئشنأ .ىرخأ تاعومجم انيقتلا كلذ دعبو .7

 نم يناثلا رادصإلا يف ءربجلا ةلاص يف يلاتلا ماعلا يف انيقالت 07 ماع يف طلعت

 ناك اهيف فزعن انك ةرم لك يف .ىرخأ ةرم تالواطلا انروهمج رّسكو .ناجرهملا

 .ىضوفلا ممعن انك ...(00850) وغوبلا ةصقرب لعتشي ناكملا

 تدغ دقو تاقالعلا نم ةلماك ةكبش ًاجيردت تميقأ ىلوألا نكامألا هذه نم
 ًاميظنت رثكأ ليدب دهشم تايادب دّسجي ثدح لالخ نم 1999 ماع يف ةسوملم

 قالطنا ةصنم لوأ «(وموم) يراهرم دمحمو وهاب ماشه ءاشنإ وهو :ءيشلا ضعب
 يف طبترملا «(10]50) ةيناملعلا لامعألا داحتا رقم يف بابشلا نييقيسوملل (نالبمارت)
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 رادلا يف «يبتوغ» يح يف .هسفن مسالا لمحي يذلا يسنرفلا داحتالاب تقولا كلذ

 يف راقلوبأ لو بابشلا نييقيسوملا راقلوب ناليمارت لا حبصأ 2000 ماع يفو .ءاضيبلا

 .2006 ماع

 ةينفلاو ةيفاقثلا ةيعمجلا لالخ نم «ةيناملعلا لامعألا داحتا مّدق 1998 ماع ذنمو

 بردتلا تاعومجملا عيطتست ثيح دعقم 400 بعوتست ةلاص «(4041) ةيناملعلا

 يف ليدبلا دهشملل يفاقثلا زكرملا تحبصأ اهنأ امك .ةيقيسوملا تالفحلا ميظنتو

 جزملا ييقيسوم كلذكو كورلا ييقيسوم عامتجال هنع ديحم ال ًاناكمو ءاضيبلا رادلا

 رخآ وأ تقو يفاظلوبأل و ةيناملعلا لامعألا داحتا ىلع ترم دقو .بوه-بيهلاو

 دحاولا نرقلا نم لوألا دقعلا لالخ «ينيدملا» دهشملا ىف ةريبكلا ءامسألا لك
 124784 اغرادو ء130ا-11002 5مانتا تيريبس ابوه ابوهو (8353/ يراب) نيرشعلاو
 10181 2801756 سييلكإ لاتوت :ةديدج كور قرف ترهظ امك .(113010558 اسوهو

 رليكو ((1999) ماع يف 0,164 تنيروأو 716105 سوركينو .(1998) ماع يف

 .(2000) ماع يف 1015621805 زنوبدنتسدو 16005 سيويكو 111162 2056 نوز

 يف 6001[1و «(2001) ماع يف 8353 3110 (طع 5ان207137/015 رفيق رس يذ دنأ يرابو

 «(ركذلاب ةريدجلا» لاتيملاو كور دراهلا تالفح نم ريثكلا ميظنت مت دقو .(2002) ماع

 يه عراشلا ىلإ روهمجلاب ةظتكملاو ىألملا ةلاصلا .ةيناملعلا لامعألا داحتا يف

 2003 ماع ىتح نكلو .يبرغملا كورلا «ةورذ رصع# نم ًاءزج نآلا لكشت ثداوح
 «ايبسن (دنوارغردنأ) ةيبقألا يف ضرألا تحت لازي ال ليدبلا ىقيسوملا دهشملا ناك
 عيمس لمأ يفحصلا لثم نيصصختملا نيردانلا نييفاحصلاو ةاوهلا ىوس هب يردي الف

 يذلا ((105100) («معلا» ب فورعملا « 1167011840 «ودبيإ برغملا» ةيعوبسأ يف

 نيدعبلا ىلإ اوهبنت نم لئاوأ نم وهو كورلا طاسوأ يف يماحلا زمرلا ةيصخش حبصأ

 .ىقيسوملا هذهل يعامتجالاو يسايسلا

 دقعلا ةيادبو نيرشعلا نرقلا نم ريخألا دقعلا يف كورلا وُنَمُم ناك عقاولا يف

 ىلع ابلاغ داقنلا مهمّدقيو .طلتخم لصأ نم نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم لوألا
 امبو «(ةيسنرفلا ةيوناثلا ةسردملا ذيمالت -نويسيمال دالو) «ةثعبلا دالوأ» مهنأ

 يف كيكشتلا نكمي يتلا نييبرغملا ةيسنرفلاب نيقطانلا ةبخن ىلإ نومتني نابش مهنأ
 مهو «ءارث رثكألا رسألا نم مهضعب .«ةيبرغملا ةيوُهلا»ب فرعي امل ءالولاب اهروعش

 (لوبطلاو ءتوصلا تاربكمو «ةيئابرهكلا تاراتيغلا) تادعملا ىلع لصحي نم لوأ
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 يف نودعاسيسو .تارايس نوكلمتي نم لوأو .ةمزاللا (تاجاركلا) نكامألاو

 نم نابش نييقيسوم عم نكامألا كراشتو مهتادعم ضارقإ قيرط نع ةكرحلا ةراثتسا

 نيسايو يليجحلا قراطو هّمح نيمأ لثم ةماعلا سرادملا نوداتري ةوظح لقأ طاسوأ

 ىلإ نايمتني ال ءومومو ماشه «دهشملا اذهل نيسيئرلا نييرقفلا نيدومعلا نأ امك .ريهس
 اذكهو ةيناملعلا لامعألا داحتا يف ًاريدم ناك يراهرم وموم دلاوف .ةيبرغملا ةبخنلا

 ىلإ لوصولا زايتما هل ناكو ةيسنرفلاب ةقطان اهنكلو ةيبعش ةئيب يف وموم باشلا أشن
 7 جلا لام

 عابتا نيعجشملاو نييقيسوملل حيتي ناك يذلا «1 ماظن” ىلع رصعلا دوهش ٌرصي

 نم ةريهشلا ةيلودلا تاعومجملا تازنك ةصيخر راعسأب نورتشي .كورلا ملاع زومر

 كورلا ةاوه تالجم نوعزويو نورّوصيو .ثوغربلا قوسوأ ةيبعشلا فلغ برد قوس
 «تاناجرهملاو تالفحلا ةيعوطت ةقيرطب نومظني وأ دادعألا ضعب لالخ رمتست يتلا

 ةبغر اهييحت يتلا ميظنتلا نم حورلا هذه .ةينالعإلا مهتاقصلم مهسفنأب نيزجنم
 ةزيمملا تامسلا نم ةدحاو مويلا ىلإ تيقب «يبرغملا يفاقثلا دهشملا كيرحتل ةيلاضن

 ءوض طيلستو «دنوارغردنألا» نم جورخلا نم مغرلا ىلع ,رافلوبلا تالفح يمظنمل

 نرقلا تاينيعست كور وْثَكُم دهش .2003 ماع ذنم ةيمهأ دادزا يذلا مالعإلا لئاسو

 كرت :ًاماع نيعبرأ وأ نيثالث مويلا مهرامعأ تغلب دقو «ةنيابتم تاراسم نيرسشعلا
 لصاوي نكلو) ةينيد وأ ةيلئاع وأ «ةيداصتقا باب سأل ىقيسوملا ةسرامم مهضعب

 حبصأو ؟؛(راقلوبل ةقرف اهمظنت يتلا كورلا ىق ىقيسوم تالفح ربكأ ةماقإ مهنم ديدع

 قراط ىلع ةنماخ ةفصي قيطتي اذهو .ةيبرغملا ةيقيسوملا ةجاسلا ئلع ييلعاف قورخأ

 ديعس وأ ؛«امغيس» جاتنإلا ةكرش يف يقيسوملا ينفلا ريدملا راص يذلا ءيليجحلا

 وهو «ةدحتملا تايالولا يف ةماقإ دعب 22010 ماع يف برغملا ىلإ داع يذلا ةعمج
 دحاولا نرقلا نم لوألا دقعلا يف ةرهش جزملا - كورلا قرف رثكأ ىدحإ «ليكو»

 .تيريبس ابوه ابوه نيرشعلاو

 2003 ماعلا لّوحت

 ًايمالعإ ًالوحت 2003 ماع لثمي ؛يفاقثلا دهشملل نيبقارملا عيمجرريدقت يف

 لقأ تسيل تامجهلا نم ةلسلس اهتلت ةيودم ةيضقب أدب هنأ ثيح .ًايفاقثو ًايسايسو
 يجيردتلا جورخلا ةنسلا كلت تلّكشو ««ازاك» بعلم يف ريبك ناجرهم لوأو يود
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 ةقاطب ليدبلا دهشملا اذه نم مسقل يمالعإ حاجنب ءادتبالا راص ثيح .ةيرسلا نم

 .كرحتي برغمل ةيرضح ةفاقث ىلإ لوخدلا

 ةيناملعلا لامعألا داحتا يف هميظنت مت ؛كورلا ىقيسومل لفح لوحتلا اذه لصأ

 .ىرخأ ةرم عراشلا ىلإ ضاف ًاريبك ًاروهمج بذجو 2003 رياني /يناثلا نوناك 25 يف

 ثيح «لفحلا اذه رظح ىلإ ةيعادلا ةيمالسإلا تاعامجلا طغضو ةيفحص ةلمح دعب

 لاتيملا ىقيسوم يعجشم وأ تاعومجملا كلت ءاضعأ - ًاباش رشع ةعبرأ لقّتعا
 /طابش 16 يف (كورلا يبقي سوم ءاقتلا نكامأ دحأ) «يرصملا» ىهقم بحاصو
 نوناق نم 220 ةداملا ىلع ءانب يضاقلا مامأ اولثمو اوبوجُمسا دقو -2003 (رياربف
 60و 59 نيتداملاو «ةيمالسإلا ةديقعلا نوعزعزي نيذلا كئلوأ بقاعت يتلا «تابوقعلا

 .اهرشنو قالخألل ةيفانملا ىقيسوملا ةزايح ىلع نابقاعت نيتللا .ةفاحصلا نوناق نم

 دعب ,نجسلا يف ةدحاو ةنس ىلإ دحاو رهسش نيب تحوارت ماكحأب مهيلع ميك «ةيادب

 ىوعد ماكحأ ةداعتسا عم «ةيناطيشلا فئاوطلا تاسراممب مهتاسرامم ءاعدالا نرق نأ

 .1997 ماع يف ةرهاقلا يف ترج ةلثامم

 ءاضيبلا رادلا يف 2003 ماع ةيضق تقلطأ «1997 ماع يف ةرهاقلا سكع ىلع نكلو

 ةيزمرلا تايصخشلاو تايعمجلا نم ديدعو نييقيسوم تمض برغملا يف ةريبك ةئبعت

 ةيضقلا اورشن نيييرغم نييفحصو يتافرس ميهاربإ قباسلا يسايسلا نيجسلا لثم

 تنرتنإلا ةكبست ىلع ةضيرع تقلطأو .يلودلا ديعصلا ىلع كلذ يف امب ًايمالعإ

 مّظُثو .تاعيقوتلا نم فالآلا تارشع تقلتو «(7::12/0) ليك لت ةيعوبسأ اهترشنو

 رثكأ مض مهنع جارفإلاب ةبلاطملل ءاضيبلا رادلا ةيالو مامأ سرام /راذآ 12 موي ماصتعا

 .نييقيسوملا حارس قالطإب ىهتناو ء.صخش فالآ ةسمخ نم

 نيكرحملا ءالؤه نأ نم مغرلا ىلع ؛ةهج نمف .جودزم رثأ ةيضقلا هذهل ناك
 لعج ىلع ةئبعتلا تدعاس دقف «نّيعم يسايس رايت ليثمت نم امئاد نيعونمم اوناك
 «ةيمالسإلا ةكرحلا» ةهجاوم يف «ةيناملعلا ةكرحلا» زمر راظلوب' ل نم ةبيرقلا رئاودلا
 .2002 ماع يف تيرجأ يتلا ةيناملربلا تاباختنالا يف ةيلاع ةبسن تققح دق تناك يتلا

 ةليدبلا تاعومجملا نم ديدع رعشيس ةيضقلا هذه نم ًاقالطناو .ىرخأ ةهج نمو
 ةيفاقثلا تاجعتنملا خاسنتساب يفتكت دعت ملف .اهاوقت لب ال ءاهتيبرغم زاربإ ىلإ ةجاحلاب
 ءانغلا يف رارمتسالا .«اقح ةيلحم» مومهو ةيساسح نع ريبعتلل ىعست لب ةدروتسملا
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 مادختساف ؛«ةيبرغماللا» ىلع ًاليلد ربتعُي ًاجيردت حبصأ ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللاب

 عراشلا لامآ نع ريبعتلا ىلع ةردقلا راعش حبصأ (ةيبرغملا ةيبرعلا) ةجرادلا ةغللا

 ىلإ عساو قاطن ىلع جزملاو بارلا تاعومجم تيلقنا نيح يفو .هبلاطمو (اقنزلا)

 نولضفي نيذلاو «ريثكب لقأ نأشلا اذه ىف كورلا ىيقيسوم لّوحت نإف «ةجرادلا ةغللا

 .مهشيمهت يف مهاسي فوس ام اذهو «ةيزيلجنإلا

 ًايمالسإ ًايراحتنا ًاباش ةرشع ةعبرأ رّجف 22003 ويام /رايأ 16 يف «نيرهش دعب
 ًاصخش نيعبرأو ةسمخ لتقم نع رفسأ امم ؛ءءاضيبلا رادلا يف نكامأ ةعبس يف مهسفنأ

 نم ديدع ةقالطناو ةيقيقح ةمدص تامجهلا هذه تلك .ًابيرقت نييبرغم مهعيمج
 تردص يتلا ماكحألا ىلع ًاجاجتحاةئبعتلاب اوماق نيذلا كئلوأو .دلبلا يف تارهاظتلا

 يّيقيسوم نأ ىلع ديكأتلل ةصرفلا اوتّوفي مل 2003 رياربف /طابش ةيضق صوصخب

 قطنملا .نييمالسإلا نيفّرطتملا لب يبرغملا عمتجملا ىلع رطخ ردصم اوسيل كورلا

 ةدع يكلملا رصقلا مّدق ؛عقاولا يف .ةطلسلا تايوتسم ىلعأ ىدل ًالوبقم ادب يذلا

 ةفاقثلا ةرازوو ةهج نم راظل وب ل نيب تاقالعلا تللخت تابوعص ةمث نأ نم عنمي مل

 .ىرخأ ةهج نم ءاضيبلا رادلا ةالوو

 ةلاص نم راظلوبأ ل جرخ .ىوعدلا دعب :ديدجلا قايسلا اذه ىلع يحيضوت لاثم

 يف 2003 وينوي /ناريزح 1 - ويام /رايأ 30) هناجرهم ميظنتل ةيناملعلا لامعألا داحتا

 10 000و 5 000 نيب مضو :(©00©) يبملوألا ءاضيبلا رادلا يدانل يبغورلا بعلم

 ميلست لفح ميظنت ىرج «بابشلا نييقيسوملا ناليمارت يفو .ةرهسلا يف صخش

 ءاضعأ ةعبرأ نم ةنّوكملا (1860012) نروبير كورلا ةعومجمل «ةنسلا فاشتكا» ةزئاج

 نم ًادحاو راظلوبلا ناجرهم حبصأ «ةيلاتلا تاونسلا يفو .مهنم ةثالث نجس دق ناك

 براقي ًاروهمج 2005-2006 يف ًابطقتسم ايقيرفأ ىف ةلقتسملا تاناجرهملا ربكأ
 17 2005 ماع ذنم تباث رقم هيدل دعي مل هنأ اّلإ .مايأ ةعبرأ ىدم ىلع صخش 120 0

 الو «ةريخألا ةظحللا يف ًامئاد ؛صيخارتلا ىلع لاصحتسالل ضوافتلا هيلع بجوتيف
 مدعو «نيصاخلا ةاعرلل ههراوم عوضخ ببسب ةددعتم ةيلام تابوعص هجاوي لازي

 كورلا ييقيسوم ةيضق باقعأ يف راقلوبلا نع زّيمتت نأ (201/) ةيناملعلا لامعألا داحتا ةطبار تررق ١

 .رشع ةعبزألا
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 ماهوألاو لامآلا :2008 - 4
 «ةضيان» ةكرح نع

 تاونس عضبل لؤافتلا نم ةجوم تحاتجا ,2003 ماع يف ىربكلا تاكرحتتلا دعب

 ةديدج ةيفاقث ةكرح حّتفت دهشت اهنأب عابطنا اهيدل نّوكت يتلا ةيرضحلا ةفاقثلا رئاود
 اديفوم ةكرحب اهتنراقمل مهضعب بهذف .تاونس ذنم اهل ًاليثم برغملا فرعي مل
 هذه تذختا «22007 ماع يفو .نيرشعلا نرقلا تاينينامث يف ةينابسإلا «(7010»

 «ةضوملاو ءىقيسوملا) ةيعادبإلاو ةيّئفلا تاعاطقلا نم ديدع يف ترثأ ىتلا ةكرحلا

 تذخأ «(خلإ «تايعمجلاو ؛ةفاحصلاو روصلاو «ويديفلاو «تاموسرلاو ؛ميمصتلاو
 ةبسنلاب .00(مدقتتو «كرحتتو ءضهنت رومألا» ًايفرح ينعتو«ةضيان» مسا برغملا يف
 عساو قاطن ىلع مهئارآ نع رّبعت نمم مهو- ًامازتلا رثكألا وأ ًاسييست رثكألا ىلإ
 ريدامودبإ لانروج ولو (72/0:67) ليك لبت ك ةيسنرفلاب ةقطانلا ةيعوبسألا ةفاحصلا

 ميظنت طقف دوصقملا سيل «-ةجرادلا ةغللاب ناشينو « (2 6741 1 عطول مرده 17 ©)

 ميطحتو ؛ةددعتملا ةيِوُهلا ديكأت ًاضيأ لب ءاعبط عادبإلاو ءبسحو يقيسسوم طاشن
 ةيطارقميدلاو فالتخالا يف قحلاو ركفلا ةيرح لجأ نم لمعلاو «تامرحملا ضعب

 نع ريبعتلا وه فدهلا نإف ءأسييست لقألا ىلإ ةبسنلابو .ديدج ماع ءاضف ءوشن ىلعو

 .اهنف نم شيعلا ىلإ يعسلاو اهب فيرعتلا ءال مل و سفنلا

 مهرامعأ تحوارت نم ليج يأ ««بابشلا» اهحرطي يتلا «ةيفاقثلا ةكرحلا هذه

 قايس نم ديفتست «ةينطاوم ةردابمك اهانبتيو «رافلوبا ل بابشك «ةنس 35و 25 نيب

 يتلاو ؛2002 ماع ذنم ةثدحتسملا ةيرصبلا ةيعمسلا تاحالصإلا :عجشم يسايس

 ءاهضعب كراشي «2007-2006 ىف ةصاخ ةديدج ةيعاذإ تاطحم رشع ءاشنإ ىلإ ثدأ

 ىقيسومل ةباشلا تاعومجملل يمالعإلا جيورتلا يف «(1/1/ 80410) تيه وبدار لثم
 يتلاو «دالبلا يف تاهاجتالا عيمج يف ةيقيسوملا تاناجرهملا ةماقإو ؛.ةنيدملا

 ةحاسلا دهشت اذإ .روهمج ةلالطإلل صرفلا ضعب بابشلا نييقيسوملا ءالؤهل حيتت

 يف تئشنأ ةقرف «نيزاوم ليج .ام لك شب روهظلل اهل ةحونمم ةصرف ةيرضحلا ةينفلا
 ناجرهملا ربتعيو .برغملا يف ناجر هم ربكأ) نيزاوم ناجرهم راطإ يف 2006 ماع

 يف جتنملا هروطم ميحرلا دبعو هيبوك كينيمودو ديزيلب ةديرفل «(035358ا/08 يقئاثولا مليفلا دهاش 22

 3 .2007 ماع
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 صاخلا عاطقلا هردصم ةيدام ةياعر ميدقت ىلع نأش يذًالابقإ دهشي يذلا يكلملا

 ةحوتفم سفانت تارود) هنيع ناليمارت ةصنم أدبم تمدختسسا دقو «(2008 ماع ذنم

 حار ًاقيشف ًاثيش مث .رثكأ ةيزجم ةيلام تايناكمإ عم نكلو «(ةباشلا تاليكشتلا مامأ

 ًاصاخ «ًاباشا ًاده شم نمضتي نأ يف ةبغرلا يدبي دالبلا ءاحنأ عيمج يف ناجرهم لك

 ىلع «بابش "0100 »و «204 ةانق ىلعاسروك و لايجأ لثم ةينويزفلت جمارب وعدتو .هب

 تاعومجملا ماظتناب «ةيعاذإ تاطحملا نم ديدعلا كلذكو .«ىلوألا» ةماعلا ةانقلا

 ريهاشملا نم اوحبصأ نيذلا بارلا ىّنغم ةصاخبو «ديدجلا دهشملا يف ةرهش رثكألا
 (0ه5ه 0: عس) ورك اراك قوم ء(ءاضيبلا رادلا نم) 02 8نووج) غيب نود لثم

 يتيس سافو «(ةجنط) ملسمو «(سانكم) (06]18-17) نياك - شإو «(ءاضيبلا رادلا)
 .خلإ ...(شكارم) (18335) رياتفو «(ساف) (162 0117 0ناهص) نالك

 مهتاعومجم ءاشنإ ىلع بابشلا نم ريثكلا عجشملا قايسلا اذه لمح دقل

 بلجيو .ةينفلا ةطشنألا ريوطت ىلإ وأ «(كورلاو ءجزملاو «بارلا) ةصاخلا ةيقيسوملا

 جزملا ىقيسوم تالفح ىلإ ساتسا رسلا :هب صاخلا روهمجلا طمن دهشم عون لك

 ليوارسلاب بارلا تالفح ىلإ «بوه-يبيهلا طمنو «ةنولملا مهسبالمو مهلئادجب

 .ءادوس سبالم نودتري نيذلا لاتيملا قاشع طمنو «سأرلا ىلع تاعبقلاو ةضاغضفلا

 .كورلا ىقيسوم تالفح ىلإ ناولألا ةددعتم مهتاعزنقب ًالاهذإ رثكألا ةئيهلا يبيرغو

 يف نيلوبقم ريغ مهنأل لفحلا ناكم يف ًابلاغ مهتأيه نوّدعي مهنإف ءالؤه ىلإ ةبسنلابو
 طامنألاب نوذاحتي نييقيسوملاك روهمجلاف «لزاع زجاح كانه سيل نكلو .ناكم يأ

 ًادج ءادعس مهو ءاهسفن نكامألا يف ءاهسفن ضورعلا يف ًامومع جتتُت يتلا ةفلتخملا
 .ةيرحلا نم ةريغصلا تاحاسملا هذه لالغتساب

 ةينرغملا ندملا نم ديدعلا يف ًاعيرس اومن بوه- يبيهلا ةفاقثو بارلا دهشي
 وأ هنود تادمم بلطيال لاعبا ًادج ةيبعشلا طاسوألا بابش نيب كلذ يف امب

 ةجرادلا ةغللاب ًاصوصن بارلا وُنَكُم ينْغيو . .ةلآ ىلع فزعلا مّلعت وأ ةريبك ةيلام لئاسو
 دعب ام يف عزوتيس . ةيرغملا ةيغألا طمتو خللا هنتر عهترادب اذن ايتانحجا ةطيرم

 ولخت ال «ةينطو رثكألا ىلإ ةضراعم رثكألا نم ؛تاهاجتا ةدع ىلع رثكلا بارلا وْنَعُم

 يمظنمو مالعإلا لئاسوو تاطلسلا فطع جاردتسال ًايعس ًانايحأ ةيزاهتنالا نم رمألا

 ىلع «ىقيسوملا لالخ نم ةورث نيوكتب بابشلا ضعب ملحيو .تاناجرهملا جمارب
 .نييكيرمألا موجنلا رارغ
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 لاتيملاوُنَدُم ًاصوصخ ءروهمجلا ىدل ًاريثك نيفورعم ريغو ةيلقأ كورلا و ىقبي
 ناجزمت طقف ناتعومجم ةمث .(ًأريثك ةبيرلل نيريثملا ةبيرغلا ةئيهلا باحصأ) كنوبلاو

 «(ةيسنرفلاو ةيبرعلا جزمب وأ) ةرّوطملا ةجرادلا ةغللاب ًاصوصن ناينغتو كورلاو بارلا
 ايوهابوه ةعومجمف .روهمجلا ضعبب ىظحتو يمالعإلا حاسجنلا ضعب دهشت

 ؛ىلوألا مهتاموبلأو مهصوصن رشنت يتلا ليك ليت ةيعوبسأ نم ًامعد ىقلت تيريبس
 ًامود مهتالفح بذتجتو . يلالعلا اضر ؛ةعومجملا ءاضعأ دحأ هبتكي دومع اهيفو

 .2002 ماع يف رادقم دلاخ اهأشنأ يتلا اسوه ةعومجم كلذكو ًاضيرع ًاروهمج

 فارتعالل ًايسيئر ًابعال تحبصأ يتلا ,راقلوبا ل نم طورشم ريغ معدب ىظحت يهو

 يتصنم جراخ امأ .ةيلودو ةينطو تاكارش لالخ نم ةينيدملا ةيقيسوملا تاعومجملاب
 16 نيب) انس رغصألا كنويلاو لاتيم كورلا تاعومجم ميقت الف «راقلوب'لو نالبمارت

 وأ طابرلا يف يسنرفلا دهعملاك ءًاقبسم ةزوجحملا نكامألا يف اّلِإ اهتالفح (ةنس 25و

 - طابرلا يف كذوي رايت رهظ دقو .ةيبرغملا ةمصاعلا يف ًاضيأ ةعقاولا «نونفلا اليف
 ماع يف تأدب يتلا - تم وأ تكسا - توماالو طالز) 2251/19 ةعومجم يهو الس

 . انهو ,2006 نالبمارت يف ىلوألا ةزئاجلاب تزافو «ةيفسويلا يح نم اهلصأ ,4

 «فيعضلا ريهظتلا نم مغرلا ىلع .ةجرادلا ةغللاب ةيلزهو ةيجاجتحا صوصنب ًاضيأ
 «11/ةم600و ,ةجنط يف «1.229088110) دالبلا ءاحنأ عيمج يف تاعومجم تلّكشت

 يف (7101568»و .,تاطس ىف «531:8003/3»و .ناوطت ىف (1ةنصنع 11202655»و

 ...ءاضيبلا رادلا يف وعم واكمل و (100110مء»و 1/16 وانك 1/اوأوه0و ءرومزأ

 .(خلإ

 يف ايندلا ةطسوتملا ةقبطلا نم بابشلا نييقيسوملا ءالؤه مظعم ردحني
 ةعتملا لجأ نم كورلا نوفزعي مهنأ نوريثكلا ملعيو ءءاضيبلا رادلاو طابرلا

 ةغللاب رخآ ضعبو «ةيزيلجنإلا ةغللاب مهضعب ينغي .شيعلا ةمقل لجأ نم سيلو
 ةيرحب ءيش لك لبق نوبلاطي ايسايس اباطخ نوروطي مهنم نوليلق .ةجرادلا

 «كورلا يَنْعُما ةئيهب روهظلا نورثؤي مهعيمجو .مهل ولحيام ءادتراو ريبعتلا
 2010 ماع كلذل حيضوت درو .لاشيملا تاعومجم تازنك ىلإ ةبسنلاب اميسالو

 عيمج فرخز يذلا برغملا يف لاتيملا يعجشم مدقأ دحأ ءاكيلاتيم يدهم نم

 :مشولاب همسج ءاحنأ

 ال اننكلو ناكم لك يف امهف رم رباك سولاف دل دانا
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 ىقيسوم اناقيسومو ءانه انلزن ال اننأ يه ةقيقحلا .اندويق نم ًاءزج لّكشي اذهو «هبأن

 .22بسحو نحن امك نيلوبقم نوكن نأ بلطن ءانسفنأ ضرفن ال نحنو ءاهريغك

 .ضعب ىلإ مهضعب عامتسالا وليلق نييبرغملا كورلا ينغم نأ ودبي نكلو
 «11هه 1/131065) :لثم ىربكلا ةيلودلا تاعومجملا يه ةيعجرملا تاعومجملاو

 ةصنم ربع ةيقيسوم تاعومجم رورم لثمو .«5ءمارأ ءان[20 وأ «12]8اع 5ةاماطةاطناوأ

 (قتعءا ظمعستتلو (5ءماباطدتم»و .(18/10همومعأا)و ,.«0هزذكقلا :لثم راغلوبلا

 .اهدارفأ رامعأ تناك ًايأ دلبلا لمجم ىف كورلا ةريشع بذجو «ةيئانثتسا تاظحل

 عم ًاماع رشع ةتسلا ءانبأ بابشلا ءاقتلا لامتحا كانه ناك «ةريبكلا تالفحلا كلت يفو
 .ًاماع نيعبرألا ءانبأ انس ربكألا

 ضومغو تابيخ :2009 ماع ذنم

 «ةضيان» ةكرح ةشاشه ديدجلا يرضحلا دهشملا اذهل ةيمالعإلا ةيطغتلا يفخت

 ىلع «ايسايس اهباعيتساو ىّبس يداصتقا عقاو لعفب اهدويق راهظإ نع رخأتت مل يتلا
 ليوحت لثم) ةيرضحلا ةفاقثلا ةمادتسا اهنديد ةمهم ةديدج نكامأ روهظ نم مغرلا

 ةعومجم ةدايق تحت 2009 ماع يف ةيفاقث نكامأ ىلإ ءاضيبلا رادلا يف ةميدقلا خلاسملا

 ًاداصتقا قلخت الو ةيفاقث ةسايس اهدحو تاناجرهملا لّكشت ال .(تايعمجلا نم

 ًاكيسشش كلملا ىطعأ ؛نيزاوم ناجرهم لالخ 2008 ماع يف .اهلكش ناك اّيأ «ةفاقثلل
 ةراشإك ةكرحلا كلت ترّسُم دقو ,ديدجلا دهشملا نم تاعومجم عبرأل ةأفاكم ًاحوتفم
 نم شيعلا ةبوعص يناعت يتلا ةباشلا تاعومجملا هذهل معد :ةياغلل ةضماغ ةيسايس
 ناكو .ةلامتساو ةيعبت كلذ عبتتسي دقو ةيكلم ةمركم لكش تحت نكلو «ىقيسوملا
 نكامأ ,بيردتلاو تافوربلل نكامأل داح صقن نم نم وكشي ديدجلا ينيدملا دهشملا

 نونكمتملا نويقيسوملاو .بسحو ةرباعو ةيضّرع تسيلو ةيموي ةسرامم خاسرإل
 تانيثالثلا دعب اهكرت مهنم نوريثك أدبو ءًادج ليلق مهددع مهتنهم نم شيعلا نم
 يف بابشلا نييقيسوملل قالطنا ةّصنمك هرود ءادأ يف راقلوبا ل رمتسساو .رمعلا نم

 ىف دئار زكرم (1« هاته مهت1) كرايونكت .ةفداصملا ىلع ةفقوتم تتاب تيقب فورظ
 1500) تالاصتالاو تامولعملا يف ةديدجلا تاناقتلل ةقئافلا ايجولونكتلا لاجم

 .راقلوبا ل ةصنم نع ردصت يتلا 1. '101/160/:© ةلجم يف ةلباقم ل
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 نم ًاديعب ءاينروفيلاك يح يف جاجزلاو تنمسإلا نم مخض ىنبم يف باش مدختسم

 لاغشإ راظلوبأ ل ىلع «جيرفلب رمع# هريدم حرتقا 2008 ماع رخاوأ يف «(ةنيدملا زكرم

 ةياعرلا حنم تمهاس .(80101161) كيتلوبسلا ادغ يذلاو «ىنبملا يف روجهملا وبقلا
 تافوربلل فرغ ءانب ليومت يف 2009 ماع يف يكلم كيشو صاخلا عاطقلا نم

 لجألا ليوط لمعب مايقلا نم راقلو بل نّكم ام .بتاكملاو ليجستلا تاويدوتساو
 لاملا ىلإ ةجاحلا نأ ًايفاخ سيل نكلو .فارتحالل ةصرف اهل حاتتو تاعومجم زّوََتل

 اهديعاوم ةيبلت ىلع ةرداق راقلوبب ل ةصنم دعت مل 2009 ماع ذنمو «ةمئاق لازت ل

 تاناجرهم ةتس ءاغلإ 2012 ماع دهش ثيح .(راقلوبو نالبمارت) ةيونسلا ةيقيسوملا

 ءيجملا ةباش تاعومجمل حيتت كيتلوبلا تاعاق نكلو . ليلا مق ع د مر
 اد و ا ل رسل كا ا

 نكامألا نم ًادحاو كيتلوبلا لازي الو .(810ه1ع 10و 03*16111) لغم اهقتاع ىلع

 .روهمجلا ىلع ةلالطإلاو تافوربلا ءارجإ ًادج ةباشلا كورلا قرفل حيتت يتلا ةليلقلا

 ةيويح رثكأ ديدجلا يبرغملا دهشملا ادب «نيرشعلاو دحاولا نرقلا تايادب ذنم
 ديكأتلاب كلذ ببس دوعيو .ىرخألا ةيبرعلا نادلبلا مظعم يف هيلع ناك امم ةيجاتنإو

 ةدارإ ىلإ ًاضيأ نكلو ءاهئايحإل مهديدقو مهدقب اوعفدنا نيذلا ءاهيلضانمو اهينانف ىلإ
 اهرابتعال داقنلا ضعب بهذ ةيمالعإ ةيطغت اهل نوكي نأ نم اهتنّكم ةيتامغارب ةيسايس
 :تتايكقابلاز ص وتعلا نضع ولع هوعلا 2011 ما طيلشب ناكانم موا اهيف ًاغلابم
 هتف يتاوج ند نير جو ناطر تالا ىنَعُمو ءامطاب ءاسنخ ةَيَّيَعُملا ءاثتسابف
 امنيب ."!«رياربف 20» يف جاجتحالا ةكرح ةينالع نيفورعملا نينانفلا نم ليلق دع معد

 تابيلك ويديفلا يف ديدجلا دهشملا يف ةعومسملا ةملكلا باحصأ نم ديدع كراش

 كلملل ًامعد ءيروتسدلا حالصإلا ىلع ءاتفتسالا يف تيوصتلا ىلإ ةوعدلل ةيمسرلا
 وأ يناغألاب نيرخآلا نم نوريثكلا رِّيمت ةريخألا تاونسلا يفو . سداسلا دمحم

 ءارحصلا ةيضقب قّلعتي ام يف اميس الو ؛صوصخلا هجو ىلع ةينطولا تابيلك ويديفلا

 .ةيبرغملا

 تاريسم ةدع ميظنتب «نوردابملا ءالؤه ناك . 2011 1 ماع يف كوبسيف ىلع «رياربف 20 ةكرح» تقلطُأ ©

 رثأ ءافتقا يف طارخنالا ىلع يبرغملا بعشلا ن نوثحي «عيبرلاو ءاتشلا لصف لاوط ةكلمملا ندم يف
 «ةيعامتجالا ةلادعلا نم ديزملابو ايطارقميد يبرغملا ماظنلا نوكي نأب ةبلاطملل نييرصملاو نييسنوتلا
 .يشفتملا داسفلا ةنادإو
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 بارلا ينَغُم قفلم ءادتعا باقعأ يف «لقتعا :2011 ربمتبس /لوليأ لئاوأ يف
 ةكرحل دناسمو ءاضيبلا رادلا يف ىبعشلا «ةفلألا» ىح نم وهو «دقاحلا ذاعم باشلا
 ةرم لقتعاو «هنع جرفأ مث «يطايتحالا سبحلا يف رهشأ ةعبرأ يقبو .«رياربف 0
 ةدمل نجسلاب 2012 ويام /رايأ يف هيلع مكحو 22012 سرام /راذآ رخاوأ يف ىرخأ

 ىلع «ةيعرش ةئيه ةناهإو .هتابجاو ءادأ ءانثأ ماع فظوم ةناهإل ةمهتب ةدحاو ةنس

 ةعباتملو .هل هنوك ىفن دقو كوبسيف ىلع مسا نود نم رشنو ًانيهم ربّتعا ويديف ساسأ
 :ةيبرعلاو ةيسنرفلاب ةقطانلا ةفاحصلا ضعب دشحو .معد ةنجل ليكشت مت «ةيضقلا

 عقوملا كلذكو «خلإ «11071.007»و «مويلا رابخلأو «ةيبرغملا ثادحألاو ,72) 11

 نكت مل ةئبعتلا نكلو .«رياربف 20» ةكرح نم قثبنملا 7710771/2/ء ل717. ينورتكلالا

 ديدجلا دهشملا ينانف نم ادج ليلق ددعو «3 ماع يف تناك يتلا كلتل ةلثامم ةتبلا

 فورظ ىلع ًاجاجتحا ماعطلا نع برضأ يذلا بارلا ينَعُم نع عافدلا يف اوطرخنا
 اهحنمت يتلا ةهازنلا ةزئاج ىلع 2012 ربمسيد /لوألا نوناك يف لصحو «هلاقتعا
 .ةيموكحلا ريغ « 116757076 1/1/0 ١ «برغملا ةيفافش١ ةمظنم

 «ةيعمتجم رعق ةجوم هبحصت نأ نع ديعب وهف هروهمج ديدجلا دهشملل ناك نئلو
 ةركفو .ةيفحصلاو ةيركفلا طاسوألا ضعب هنم هعقوتت تناك ام ةيبلت نم ديعب هنإ لب
 22007 ماع يف اهل اوسمحت نيذلا كئلوأ دنع مويلا اهيلع فسلتخُم «ةضيان» ةكرح
 نم ةلامتساو ينالعإ قيوست لعفب ًائيشف ًائيش لاذتبالا يف طقس دق حلطصملا ودبيو
 ذاختا مهنأش سيل هنأ نيربتعم مهسفنأ نع بابشلا نونانفلا عفاديو .ةطلسلا لبق

 دوجولاب ثبشتلا درجم نأو «تناك ةهج يأ ىلإ زايحنالاو حضاو يسايس فقوم
 تايعمج يعس نم مغرلا ىلعو .قبسم مازتلا هتاذ دحب وه نينانف مهنوك عادبإلاو

 ءايحإل .بارلا ىقيسومل 8/001 10و كورلا ىقيسومل 11614105 لثم «ةديدج ةيبابش
 يف ةيرهش تاعامتجا يف تاشقانملاو ةيقيسوملا تالفحلا نيب عمجلاب ةيادبلا ةفسلف

 الو يعامتجالا مازتلالل ةركف يأ اورجه «ددجلا نينانفلا» نم ديدعلا نأ اّلِإ «كيتلوبلا
 .حاجنلاب اَّلِإ نوملحي

 ةيناجملا ءاوس طق بابشلا ةبراغملا نينانفلل ةيقيسوملا تالفحلا بطقتستال
 يّنغت يتلا ةيبرغملا ةيبعشلا ىقيسوملا موجن تالفح بطقتست املثم «ةعوفدملا مأ
 يتلا «ةباشلا» تاعومجملاو .يدووادلا وأ يتاتسلا وأ وباتع ةاجن لثم «دايعألا يف
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 رثكألا يه تاينيثالثلا اهئاضعأ مظعم رامعأ زواجتت يتلاو يبعش حاجن ربكأب ىظحت

 يف) نياك - شإو ««شكارم يف) ربيانف :لثم يبرغملا يبعشلا نوزخملا نم ًافارتغا

 هذهل نومتنملا كورلا وُنَكُم يقب نيح يف . (ةديدجلا يف) ناغازام وأ «(سانكم

 .ام باعيتسا يعاسم نم ًاضيأ مه اوتلفي مل مهنكلو .شماهلا ىلع «ةضرتفملا ةكرحلا

 ا ا ا ل

 غنيدلوهلا) «14]01) ةعومجم اهييحت ««لاتيم تارهس» ميظنت طابرلا يف فيضتست

 نييوناث بالط مهمظعم ءًادج لقاعلا بابشلا نم دودحم روهمج روضحب ؛(يكلملا

 يف لّقعتب تالفحلا يهتنت ثيح مقعملا ناكملا اذه يف وغوبلا ةصقر ىلع نوسرمتي

 ىقيسوم دجت «ةيلاحلا ةيرضحلا ىقيسوملا تارايت عيمج نم ؟ًاليل ةرشع ةيداحلا

 يف اميس الو «لضفأ لابقتسا اهل حيتي امب ««ًايلحم» ًاعون ودغتل ربكألا ةبوعصلا كورلا

 .ةبيرملا ةعمسلا تاذ كنوبلاو لاتيملا يتغيص

 أدب دق ناكو 70/176 ةلجم عم ةلباقم يف 2007 ماع يف هّمح نيمأ راشأ امكو

 :رمعلا نم ةرشع ةسداسلا يف «تاوئس رشع لبق فزعلا

 نيعم دّرمت كانه . .بابشك لب «نييبرغمك اهكردن مل لاتيملا ةفاقث اًنضتحا امدنع

 تامازلالل ًاضفر ءكعيش لك دض) ةنونيكلا ةدارإل ةقيرط «ةقهارملا ةرتف لالخ

 نع ًادج ًافلتخم كلذ ناك ًايقيسوم .اهل عضخن انك يتلا ةيعمتجملا تايكولسلاو

 ىلع «لباقملا يفو ٠ .ناحلألاو تالآلا روظنم نم «ةيديلقتلا ةيبرغملا ىقيسوملا

 وأ «ةوانُغلا» نم ىتح امبرو «رولكلوفلا نم لاتيملا برتقي «يعاقيإلا ىوتسملا

 ًادج ًابيرغ سيل لاتيملل نضماغلاو ملظملا بناجلا «ةياهنلا يفو [.. .] .«ةواسيعلا»

 ةيلحملا ىقيسوملا نيب طبرلا نم ليلقلا اّلِإ ًايقيسوم لعفن مل انك نإو ىتح ءاندنع

 يأل نكمي نكلو «عيمجلا لاتيملا بطاخي ال . .مالعإلا لئاسو انيلع هتحرتقا امو
 .ههركي نأ وأ لاتيملل ايواه حبصي نأ ملاعلا يف صخش

 2017 831 ةهكك018 5آنا5 ديزملا ةفرعمل

 فددتنتل 80101814, ط2: ء ب مواز افوننع لعك ]عمات 0ع رتنكأوتنع هنن طلاه»0 ب

 ممغممتمع لع مقكأعو 2, 1صكاتطتا ل' طبعك مواتانونع (آ5), طدمتد, 08.

 طموصتمتونع خان 8151: « آه 7123202 رهن دعم اعجاعم », 1اهو42716 اللامع
 لام ءولرت, مخ 4-3, 2010, مح, 99-105.

 1هدصتستودع 0مل1ن1811: « آه “مهرتلق” مجقعمءعدتمع ها دعم !!عند : لع اه دعغمع

 ماكتعمأع نمل عهعمدمل ة 1 دعغمع مانطاتودع », نب طوب تةهلاخان, 1طنعسجا

 ظفقفخ]1 ع مطلعاط دلع 12 خللا شلالآ (لنك), طع ىمءعامءأع أ أه وانما
 آعو طءعووعو كلب معا, ذمه 2011, م. 210-220.

 فسمع [[فلا1لخر « 12 1*[صنعيص فل مدهلءددعأقل هد ءمهلاذغ ؟علكاقل !هعهل :
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 1و وعغوع لع ("جوهطاقصعه د, !6]ادبدوو ! آه عطانع عك

 رمصابأوت هير مغ 5 (2), 2007, م. 178-153. طمتعاتعم :ةداتكغ مدع 66من

 1018113 (ة1ةممدتا]ع دع : <طاتط#//هاسست ءىءالا عد .0؟عح).

 طوتوو 1511625, « ]نة صوسنكأ انهم منغ لع ءطعت /وابك », 7210 عأ, 5-12 5

 2003 (لتومموتطاع درع : <. (عاودعا-هملامع.ءمدد>).

 ةادماع 118711018, ]ورب طاعامأ وامن. 10عأب !عداعاو ع 0110 11 3 ععأ ع

 رم» ]ع 3من هك ]دام 1طمعع ]كنك عا5 عدو, !]ع جب المتلم 00.

 1[مووزعع « ةلومأ ممالك 145 ةسياتعو », 2 '[مسووعأتء, آنع 8مان1ع97ةملب

 © ةفوطادمعقب 2008.

 ميباد 1كعشظات1, « 84 هااسانمم. خامدكر 219:08 7 », 0]12يجأ, 29-22 هللا

 2011 (لتوممدتطاع هددع : كجم. (عاوسعا-هداتصسع.ءمرصح)

 فمسقاع دفل]118, « 81غام] 1صاتكقلو », طلم»مع 8ءالو, 8 0غءعوتاطنأو 0

 (01ومممتااع دبع << مقاطع عود .عمرت>).
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 نوثالثو نماث

 حزما قينموم يف نويئاردنكسإ
 نييرصملا نييقيسوملا تالوج

 ةروثلا يف ةليدب طاسوأ

 . 2 يلذاشلا فسوي

 يح عراوش دحأ يف .ءاسم ةنماثلا ةعاسلا «2012 وينوي /ناريزح 30 «ةيردنكسإلا

 ىلع نيَسلاج تقولا امهابحاص يضقي ةيذحألل نيلحم نيب ةقّيضلا يزكرملا ةلمرلا

 تاينيسمخ يف يرصملا-يروسلا مجنلا ءشرطألا ديرف يناغأل ناعمتسي فيصرلا

 ةينيطسلف ةيفوكب ةباش ةأرما هيلع تمسُر ريبك ديدح باب كانهو «نيرشعلا نرقلا
 حبصأ ناكم نع لفطتلا تارظن بيرغلا لخدملا اذه لزعيو .ءادوس ةعجب يطتمت

 ليدب وهو .«ةئيباكلا» لاب فورعملا يناردنكسإلا «ليدبلا» ينفلا دهشملل ًازكرم
 ةيتاسسؤملا ءاوس) نيرشعلا نرقلا تاينيعستل ةدئاسلا ةفاقثلا ربياعم عم عطقي هنأل

 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةفورعملا ةيرصملا «بوبلا» ىقيسسوم اميس ل ؛(ةيبعشلا مأ

 سبللا بولسأ نم «ناكملا اذه قفاري ةايح طمن ثبي هنوكل ًاضيأ ليدب هنكلو .يبرعلا

 نمو «ةيسايسلا ءارآلا ىلإ ةيئامنيسلاو ةيقيسوملا قاوذألا نمو ءهرعشلا ةصق ىتح

 ةعونصمو ةليصأ ««ةيناردنكسإلا ةيِوُهلاب» ٍةقالع ىلإ (نيدلا نم رثكأ) نّيدتلاب ةقالعلا
 ش .فارتحاب

 ةيردنكسإلا يف ديدج يّئف ءاضفاك تنرتنإلا ىلع اهعقوم بسح ةنيياكلا فّرعُت
 .«باّتكلاو نييقيسوملاو نييّلحملا بابشلا نينانفلا فرصتب [...] براجتلل صصخم

 عيراشملا نم ديدعلا ريدت يتلا «ناردج» ةسسؤم ىلع «يرادإو ًايلام «ةنيباكلا دمتعتو
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 ةسسؤم) ةيلود تاسسؤم تاعربت نم اهليومت دمتستو ةنيدملا يف ةلئامملا نكامألاو

 تارافسلل ةيفاقثلا تايقحلملا يف نواعتلا ماسقأ فلتخم وأ «لاثملا ليبس ىلع «دروف»

 .7(ةيبرغلا

 نمض نومحازتي بابشلا نم تارشعلا كانه دجت «يندعملا بابلا زايتجا دّرجمب

 ىلإ رمم دوقي .ةبعتملا يناردنكسإلا فيصلا ةبوطر اهلقثت «:ةحرم ةيناخد ءاضوض
 تحت ةنئاكلاو ؛ليجست ويدوتسا ًاضيأ مضت يتلا ,ىقيسوملا ةعاق ىلإ يدؤملا جردلا
 تميقُأ يولعلا قباطلا يفو .لضفأ لكشب ناكملا يف توصلا لزعل ةنامض ضرألا

 هليل لت ذيعأ دق ىرخأ ىلإ ةعاق نم لقنتلا حيتي يذلا قيضلا ءانفلا .ةريغص ةبتكم
 نامخض توصلل ناربكم كلذكو «ىلعألا ىف ةفشاك ءاوضأ تعضّو دقو .ةبسانملا

 ماّيخ يقارعلا دوعلا فزاع ةريغصلا ةصنملا تفاضتسا «مويلا كلذ يف .جنلخ ناديدج
 .كوربم نميأ يرصملا عاقيإلا فزاعو يماللا

 نم برقلاب ةزكرمتملا ةديحولا ةلواطلا ىلإ سلج ناكملا ىلع نيداتعملا ضعب
 باقعأب ضيفت (ماريب) راخفلا نم قابطأ ةثالث كانهو .ًادج ةئيس ةلاحبو لخدملا

 بيبانأ هزاتجت ًايلاع ًافقس معدت روصلاب ةاشوملا ةيلاعلا ضيبلا ناردجلاو .رئاجسلا

 مايخ موبلأ نم خسن دجوت «ضرعلا ةحول ىلع ,دحاو رتم دعب ىلعو .ةليوط قرز
 ؟) ةمصاعلا ةفيحص نم ةريبك ةموكو 071/10155017071 ) لقأ نينر يماللا

 2 ةمصاعلاو .ةنيباكلا اهمدقت يتلا ةيفاقثلا ةطشنألل ًاسرهف مضت يتلا تابيتكلا ضعبو
 .«ةيبعشلا ةفاحصلا» يف ةلقتسم ةيناردنكسإ ةيعوبسأ ةفيحص لوأ دعت ةلقتسم ةديرج

 ةبسنلاب اهتناكمب جم هتاذ دح يف وه (ةيناثلا ةنيدملا سيلو ةيناثلا ةمصاعلا) يا

 ىلع نايوتحت نيتجودزم نيتقرو نم فلأتت يهو .ةرهاقلا ةيقيقحلا ةمصاعلا ىلإ

 ةحفصلا يفو .ةركسعلا دضو ةحضاو «ةيروث» ةجهلب «ةيسايسلا تالاقملا نم ديدع

 بيغت ةيلاتلا تاحفصلا يفو .عوبسألا ةطشنأ فلتخم ةيفاقثلا ةدنجألا درست ةيناثلا

 ةينهم هالو :نيهاجتا هجاويس يبنجألا ليومتلا ىلع اهدامتعاف ءاهلمع يف ًادج «ناردج» تلقتسا اذإ
 ةغلك ديدحتلا هجو ىلع ةيزيلجنإلا ةغللا مادختساب منت يتلاو ةيلودلا ةحناملا تاهجلا عم ةقالعلا يف
 ةمواقم دوجو اناث .يعو نود نم وأ يعوب «ءاكرشلا ءالؤه ىلإ ةهجوم ةنيعم ريياعم ةرطيسبو لصاوتلل
 ؛«نييبرغلا» نم اميس الو) جراخلا نم مداقلا لاملا ضفرت ةيّئفلا تارايتلا ضعب نم ةنلعم ةيسايس
 امك «قبطني اذهو .ةيداملا دراوملا يف ةينودلاو يلاكيدارلا دقنلا نم جودزم عضو يف نوكت يلاتلابو
 .لمعلا اذه يف ةاعارملا تالاحلا نم ديدع ىلع ءانيأر
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 تايلاعفلل ةيطغت يساسأ لكشب دجن ثيح .(ةرهاقلا رابخأ يأ) «ةيلحملا» رابخألا

 .(تابارضإلاو تارهاظتلاو تاماصتعالا) اهيحاوضو ةيردنكسإلا ىف ةيجاجتحالا

 نم ةلثمم انه) ةيناردنكسإ ةيصخش رثآم يورت ةيخيرات اياوز كانه ةفيحصلا ةياهن يفو

 .(شيورد ديس اربوأ) ناكم ديجمتب موقت وأ (نيرشعلا نرقلا تاينيسمخو تاينيعبرأ

 «ةدقعم ةيعاقيإلا تاليكشتلاف :ًالهس ىقيسوملا لوصو نكي مل .لفحلا أدب

 ضعبو . .صقر وأ كرحت نود نم ؛هابتناب يغصي روهمجلا ناك . ءيلطب عاقيإلاو

 ثيح :ًاطلتخم روضحلا ناك .اوشقانتيل لوخدلا باب برق ءاقبلا لضفي تاعومجملا

 ىحلو «ليوط رعش :ةددحم تائيهلاو .ةيروكذ ةيرثكأ عم نكلو «ءاسنو لاجر عمتجي
 .خلإ ...ةيقيسوملا قرفلا روص لمحت يتلا تازنكلاو زاجلا يبحم تاراظنو «ةلمهم

 نم باش «ةأبخم ةيواز يفو راما عرق رب تايسمل كاراحم كلك

 ةئيزحلا دوعلا ناحلأ ىلإ عمتسي يب ءًادج ةظفحتم هبايث « «يفلس ةيحل وذ «نيبراش نود

 .نيتقلغم فصن هانيعو

 لبق ءرملا اهرّوصتل نكي ال يتلاو «ةيداعلا ريغ ناكملا ةعيبط طقف ززعي اذه لك

 نيفظوملا دحأو فرتحملا ىق يقيسوملا ؛مرك ىلإ كلذب ترشأ امك «تاونس عضب

 ةزيجو ةرتفب هتياهن لبقو لل دبا ًاقفاوم هترظنب دريف ةنيباكلا يف نييرادإلا
 :ةريغص ةعومجم ىلع ةرصتقم ديكأتلاب رمتست فوس ةرهسلا نأ باشلا ينربخأ

 ا ا ل رس ل ب ع ور

 يف ةرضاحلا فراعتلا تاكبش ىقالتت «يقيقح رايخ كانه سيل ؟نيأ .نيبرتغملا

 ٠ راب وهو «رياف تيبس :لثم ةداتعملا نكامألا ضعب يف ًابيرقت يموي هبش لكشب لفحلا
 رصع نم تايئتقم اهيف فطصت ةيلاع فوقس وذ ءىجراخلا هلخدم ىرُي داكي ريغص

 تحت ًايفخت رثكألا نكامألادحأ ««ةينانويلا يداونلا» كلذكو .راوزلل تامالعو رباغ
 ماع فيص يف همده مت دقو «تاعومجملا هذه ىدل لّضفملا وهف يلاتلابو ءضرألا

 وأ ياشلا برشل «شينروكلا ىلع لطي ريبك يبعش ىهقم وهو ««ةيراجتلا»و .2

 تينثتسا اذإ .نيرشعلا نرقلا تاينعيبس ذنم تباث لهذم روكيد لخاد ةشيشلا نيخدت

 نإف ةةيشعلا ىلإ ةلمزلا نم ةدنملا ةنيدملا يؤ اهنك عفت يتلا هةليلقلا نكامألا هله

 نيعأ نع ةديعبو رثكأ ةدرفنم اهنأل تاعومجملا هذه ىلإ ةبسنلاب ةلضفملا يه ققشلا

 .يعامتجالا طغضلاو نيلفطتملا
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 ةنوكملا ةمخضلا ةقشلا هذه يدؤت .بابشلا دحأل ةديعبلاب تسيل ةقش رايتخا مت

 نم حوضوب رهظتو ؛ةيردنكسسإلا جيلخ ىلع ةعئار ةلالطإ عم حطس ىلإ نيقباط نم
 ةقشلا ةحاسم لدتو .ةريهشلا ةرانملا ضاقنأ ىلع تينب ىتلا يابتياق ةعلق ديعبلا

 ةلومملا ةيفاقثلا طاسوألا تقلخ دقل .يعامتجالا اهينطاق عضو ىلع اهعقومو
 نيشمهملا نيفقثملاو نينانفلا نم ريثكل ايبسن ةحبرم ةوك ةعرسب ةيلودلا تاعربتلاب
 ةنيدملا طسو جذومن اهريياعمب يكاحت ةقشلا تناك نإو .ةيمسرلا تاسسؤملا لبق نم
 داتعملا ميمصتلل ةميدقلا ريياعملاب ةديقتم ريغ لخادلا يف اهنأ الإ اهتاميسقتو اهتحسمب

 ةقلعم روص وأ تاحول نم كلذ ريغو ةشمقأو ةيقيسوم تالآو ًابتك دجت .رصم يف
 «رجفلا ىتح ةرهسلا ترمتسا .ةبوسحملا ةيئاوشعلا نم عون يفةطلتخم طئاحلا ىلع

 .عون لك نم تاشقانمو (ءطبو ديقعتو «ةبيجع ةقدب) ةيقيسوم تاعيونت نيب تعزوتو

 ماع يف ةيردنكسإلا يترداغم دنع .دهاشملا كلت ينشهدت نأ اّلِإ نكمي مل

 نّوكتم ريغ لازي ال ناك ئدتبم يقيسومك هيلإ يمتنأ تنك يذلا طسولا اذه «5

 لاتيملا تاعوطقم فزعت ةيقيسوملا تاعومجملا ضعب تناك .ةطاسبب «ٌينف طسوك
 يف ةنسلا سأرب لافتحالا يف وأ ةيردنكسإلا ةبتكم يف ًاضورع مدقتو كور دراهلاو

 مل نكلو .(ةيردنكسإلا يف صقرم سيدقلا ةسردم يف امك) ةيوناثلا سرادملا ضعب

 .ةيسايس ةيوُه ىلإ وأ ةعامج ىلإ ءامتنالاب روعش يأ تاعمجتلا هذه نم رهظي نكي
 ؛ىرخأ نكامأ يف ّيلج ؛ةيردنكسإلا يف نآلا ربكأ ةوقب سوسحملا «لّؤحتلا اذه

 ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالوحتلل عضاخ وهو ,ةمصاعلا يف اميس ال
 .ةصاخلا دارفألا تاراسمل هعوضخ ىلإ ةفاضإلاب «ءلمشأ ةقيرطب

 ينادنكسإلا ديدجتلا

 لوألا دقعلا نأ ةرصاعملا رصمب ةقّلعتملا ثاحبألا يف ًامومع هب مّلسملا نم حبصأ
 «ةلالد تاذ تالاجملا نم نّيعم ددع نم ًاحاتفنا دهش نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم
 يفو (نيرشعلا نرقلا تاينيعست يف أدب يذلا) داصتقالا يف ةيلاربيللا ىلإ لوحتلا اهنم

 ةيروتسدلا تاحالصإلا :يه ةسيئر تاظحل لّجس دقعلا كلذ نأ امك.ًاضيأ ةسايسلا
 مالعإلا لئاسو ددعتو :«(2010 ,2005 :2000) ماوعألا تاباختناو ,2005 ماع يف
 وعدت تاكرح ترهظ 2004 ماع ذنمف .ةيجاجتحالا تاكرحتلا راجفناو «ةلقتسملا»

 ةيلامعلا تاجاجتحالا وأ .«ةيافك» ةكرح لثم ماظنلا يف يطارقميدلا لوحتلا ىلإ
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 ءودهل ًارسك دقعلا كلذ تاونس تلمح دقل .2006 ماع ةّلحملا ةنيدم يف امك ىربكلا
 .نيرشعلا نرقلا تاينيعست

 تاسسؤم ةدالو :ًاضيأ اهسفن نع تحصفأ تالوحت ةمث ةيفاقثلا طاسوألا يف

 ليبس ىلع «لاحلا وه اذه ناكو .ةدكارلا ينفلا جاتنإلا هايم كيرحتب تماق ةديدج
 عورشم وهو 22002 ماع «ةديدجلا ةيردنكسإلا ةبتكمل ريبكلا حاتتفالا يف «لاثملا

 نكامألا نم ةدحاو يه - اهيلع قلطي امك - «سكلابيب»و .وكسينويلا هتعر مخض
 اهلوح أشن ام ناعرسف «حرسملا ىلع روهظلل ٍلاع ىوتسم نم تاعاق حبتت يتلا ةردانلا

 «ةعونتم تاناجرهم ميظنت لالخ نم (دنوارغ ردنألا وأ) ةيبقألا ىقيسومل ٌقوس ةعرسب

 يفاقثلا يواصلا زكرم ىلإ ةبسنلاب ًاضيأ لاحلا وه اذهو .فيصلا لصف يف ًاصوصخ
 ىقيسوملا تاعومجمل ًايزكرم ًاناكم حبصأو 2003 ماع يف حتتفا يذلا :ةرهاقلا يف
 .ايبسن دئاسلا يزكفلاو يفاقثلا هيفرتلل ءاضف مويلا وهو «ةديدجلا

 ةسناجتم ةيعامتجا تائيب لبق نم ةعرسب ةديدجلا نكامألا هذه رايتخا مت دقو

 «ىربكلاو ىرغصلا ةيزاوجروبلا نمو ءايلعلا ىطسولا تاقبطلا نم رّدحتت ًايبسن
 يف ةلثمتملا ةزرابلا ثداوحلا كلت شعت مل ةيرمع ةئف يساسأ لكشب لمت اهنأ الإ

 ليجلا ىلإ ةبسنلاب رامعتسالا وأ) قباسلا ليجلا ىلإ ةبسنلاب ليئارسإ عم بورحلا
 «ةيردنكسإلاو ةرهاقلا ؛دلبلا يف نيتنيدم ربكأ يف ةصاخلا تاغللا سرادم .(قبسألا

 مسقلا لثم :ةيموكحلا تاعماجلا يف ةعوفدملا ماسقألاو ةصاخلا تاعماجلا مث

 ءالؤهل ةلضفملا روبعلا نكامأ يه «لاثملا ليبس ىلع «قوقحلا ةيلك ىف ىيسنرفلا

 طالتخالا راص ؛بلاغلا ىلع ةيروكذ اهتايادب يف تاءاضفلا هذه تناك نئلو .بابشلا
 .ةروثلا دعب ام ةلحرم يف هتورذ غلبو ًاعقاو ًارمأ نينسلا رم ىلع ًايشف ًائيش

 يف كراشت يهو .ةيقيسوملا تاعومجملا ضعب طاسوألا كلت نم قثبناو

 ذنمو .(كورلاو لاتيملا) ةيبرغلا ىقيسوملاب صاخ لكشب متهتو «ةطشنألا فلتخم

 لالخ نم اهتنب اقالطنا ةريغص ةيلحم ةرهشب لاتيملا قرف نم ددع عّتمتي ءدقعلا فصتنم

 2/161811168) ثداغيم وأ اكيلاتيم لثم قرف لامعأ نم ةحئال اهيف داعتست تالفح ءايحإ

 لالخ نم «رثكأ ةيلصأ تاجتنم وحن ءطبب روطتت تاليكشتلا هذه .( 0 60عام

 عاونأل قلقلل ةدلوملاو ةملظملا ملاوعلاب ةصئاغلا اهب ةصاخلا ةيقيسوملا عطقلا فيلأت

 طالتخالا لازي الو .(خلإ ...توم «عيرس هدوسأ «ليقث) ةفلتخملا لاتيملا ىقيسوم
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 عم اهب سأب ال تالصلا ضعب كانه .طاسوألا كلت لخاد ًايبسسن ًايشماه عاونألا نيب
 نم نوردحني نيذلا «نيفرتحملا نييقيسوملا اميس ال .«نييكيسالكلا» نييقيسوملا

 ةيقرشلا ىقيسوملا تالجس ةيصان نوكلميو ةوظح لقأ ةفلتخم لقأ ةيعامتجا طاسوأ

 نم ريغص مسق ىلع ةرصتقم ةيلستك «ةيبرغلا» ىقيسوملا ترهظ يلاتلابو .ةيديلقتلا
 «تاراتيغلا) ةمدختسملا تاودألا لكشت ثيح ًايقبط ًاماسقتنا كاذ ذإ ةثدحم ناكسلا
 رثكألا كلذ نم ريثكب مهألا فالتخالا هوجو ىدحإ «(خلإ ...توصلا تاربكمو
 «فزعلا ةينقتو «ةيرظنلا نم نكمتلاو «ةعاربلا» يقيسوملا لاجملاب طبترملا ةيديلقت
 - .(كلذ ىلإ امو «ةيقيسوملا ةفاقثلاو

 تاحورطلا يف عيونت كانه راص تاناجرهملا رتاوتو تاعومجملا دعت عم هنأ الإ

 يف ةبغر درجم نم وأ مهتاجاتنإ ىنعم يف نييقيسوملا لّمأت نم ءلاوحألا بسحب «جتن
 نجهنت ةدروتسملا ةيقيسوملا عاونألا هذهو .ديلولا ريغصلا مّلاعلا اذه نمض رّيمتلا

 ةفيلوت تطعأ «تاساكتفإ» ةعومجم وه براجتلا هذه نع يلاثملا جذومنلا .جزتمتو

 .«ينيتاللا يديس دلوم» ناونعب موبلأ يف ةيقرشلا ىقيسوملاو زاجلا ىقيسوم نم ةعئار
 ثيح .ًاقالطإ رصم ىلع ًاركح سيل هاجتالا اذه نأ .ىرخأ ةهج نسم ةظحالملا دجت
 نويقيسوملا ءالؤه لّكشي «تالاحلا نم ديدعلا يفو «ةيبرعلا لودلا فلتخم يف هدجن
 .دودحلل ةرباع اهنيب اميف فراعت تاكبش تاعومجملا هذهو

 ددجتم مامتها ةيفاقثلا طاسوألا يف ةديدجلا تايكيمانيدلا هذه قفاريو

 فتخت مل ةنيدملا نأ دكؤملا نم .ةيئامنيسلا مالفألا جاتنإ لاجم يف ةيردنكسسإلاب

 ...ةرهاقلا ءانبأ هدصقي ًايرحب ًاعجتنم اهتفصب ماودلا ىلع ةرضاح تناك :طق لعفلاب
 نامتهي 22010 ماع امهالك اجتنأ ءصوصخلا هجو ىلع نامليف كانه نكلو

 ءاهيف ةروطسألا لالجإل وأ «ةيكيمانيدلا اهرابخأ ميدقتل امإ ءاهسفن ةيردنكسإلاب
 ديسلا دبع دواد فيلأتو جارخإ نم رحبلا لئاسر لوألا مليفلا .ينطابلا رحسلا

 «ةديدجلا ةيعقاولا دتارو هلك ديدجلا ةلقتسملا امنيسلا ليج ٍباّرع .(1946 ديلاوم)

 تيكلا» مليف يف امك) ةيعامتجالا نييرصملا لكاشم دّدفت يتلا همالفأب فورعملاو

 مامأ ددبتت ملاعلا ةبالص هيف ودبت ةيردنكسإلا نع ةيئانغ ةديصق مليفلاو «(«تاك

 ىلإ امو «نودايصلاو رحبلا) ةفولأملا ةيردنكسإلا جزتمت . اهتفخو ةئيدملا ءطب
 ةئيس يهالملاو تاناحلا ةيردنكسإ «ةيليلو ةينطاب رثكأ رثكأ ةيردنكسسإ عم (كلذ
 لمع «ديسلا هللا دبع دمحأ جارخإ نم .نوفوركيم رخآلا يئاورلا مليفلا .ةعمسلا
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 رثكأ هعوضومو «1978 ماع يف دولوم باش جرخمو يئامنيسلا جاتنوملا لقح يف

 «ةدحتملا تايالولا يف ةماقإ دعب هدلب ىلإ داع ىناردنكسإ «دلاخ .هابتنالل ةراثإ

 عمجي ناجرهم ةماقإ دارأو (ةيبقألا) «دنوارغردنألا"ل ةينفلا طاسوألا فشتكي

 ةيعونب مليفلا عتمتي .«دنوارغردنألا»ل نيثالثلا ةيقيسوملا ةنيدملا تاعومجم هيف

 تاعومجم رهظنت هيفف .ةصقلا جيسنو ةسيئرلا راودألا نع رظنلا فرصب :ةيزكرم

 دلاخ لواحي ءاذكهو .ةيقيقح تاسسؤمو نويقيقح نونانفو «ةيقيقح ةيقيسوم
 ««ناردجا» ةسسؤم يف هلمع لالخ نم ةليدبلا طاسوألا هذه جّتنمل ةياعر نيمأت

 .ةنيباكلا كلمت يتلا

 2011 رياني /يناثلا نوناك فصتنم يف ضرعلا رود ىلإ «نوفوركيم» مليف جرخ

 يف ةيعيرشتلا تاباختنالا تمسنا دقو .رتوتلا نم ةرتف دهشت دالبلا تناك امدنع

 لتقمب ةيردنكسإلا يف ةسينك ىلع موجه ببستو شغلاب 2010 ربمفون /يناثلا نيرشت

 ىلع ء ءاطشنلا نم ديدعع مدقأ يلع نب نيدباعلا نيز رارف باقعأ يفو . ًاصخش نيرشع

 ««ةطرشلا ديع» ًايمسر وهو «رياني /يناثلا نوناك 25 موي يف جاجتحا لامعأل دادعإلا

 «رياني /يناثلا نوناك 25 موي ءاج ."بضغلا موي) ب ةبسانملا هذه يف هتيمست تديعأو

 .ةطلسلا نع كرابم ىحنت ًاموي رشع ةينامث دعبو

 «زورن زنيغا ةقرف ىلإ نييلاساللا نابهرلا نم :مرك
 /طابش 11 ىلإ رياني /يناثلا نوناك 25 نم) ةروثلا نم ًاموي رشع ةينامث لالخ

 ندملا لئاوأ نم ةدحاو تناك .رظنلل ًاتفال نييناردنكسإلا دشح ناك 22011 رياربف

 لئاوأ نم ةدحاو ًاضيأ اهنكلو «عمقلا تابرض تحت ىلتق طوقس تدهش يتلا

 فصتنم لبقو .رياني / يناثلا نوناك 28 موي ذنم ةطرشلا تاوق نم «ةررحملا» ندملا

 نيسو..(كلذ نم تحت اهضعب) ًاييرقت : اهلك ةطرشلا زكارم نورهاظتملا قرحأ ليلا
 تمظن ةقحاللا مايألا يف .دامر ىلإ لّوحت ًاضيأ «داؤف» عراش يف مخضلا ةظفاحملا

 ضعب يف .ةعمجلاو ءاثالثلا يموي «ةرهاقلا يف لاحلا وه امك ««مخض تارهاظت

 يف هنيع نيرهاظتملا دع ًابيرقت يواسي ةيردنكسإلا يف نيرهاظتملا ددع ناك مايألا
 نييالم ةرشعلا لداعت يواسي نيتنيدملا نيب ةيفارغوميدلا ةوهلا نأ نيح ىف) ةرهاقلا

 ناديم يف ثدح ام رارغ ىلع ؛ميخ بصنب تاعومجم ةدع تماق .(فّينو صخسش

 يه كلت نكت مل امدنعو .نيحلسم لاجر لبق نم ًاراركتو ًارارم اومجوهو «ريرحتلا
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 .نوقفصيو «تافاتهلا نوددري اوناك ثيح ءام دح ىلإ يلافتحا وج دوسي ناك لاحلا

 .يناردنكسإلا رولكلوفلا يناغأ صاخ لكشبو «ةيروثلا يناغألا نونغيو «نولّبطيو

 اوناك .ةبيرغ ةئيهب نابشلا نم تارشعلا رهظ «نيكراشملا فالآ نيب نم

 زارط ىلع طوبرم مهرعش «(مهتاملك بسحب) ةيفاقثو ةينف طاسوأ نم نيردحنم
 12و 11 يموي اميس ال ءقحال تقو يفو .عاون لك نم رواسألاو ,ناصح ليذ

 يبعشلا «ةيراجتلا» ىهقم يف وأ ةيردنكسإلا شينروك ىلع اورهظ «رياربف /طابش
 يف ةحرفلاو ةراملا ىأرم ىلع ءزاج فصنو ةيقرش فصن ىقيسوم فزعل ًادج
 اومانو عراشلا يف ًاموي رشع ةينامثلا مايألا بلغأ مهضعب ىضمأ دقو .مههوجو
 يف كلذكو مييختلا يف اوكراشو .ىوقملا قرولا نم ةعطق ىلع ةحاسلا يف ًانايحأ

 يمقر ليجست زاهج لمح..مهنم ًادحاو مرك ناك و .نمألا تاوق عم تاهجاوملا

 فدهلا ناك ةيصخشلا هتكراشم ىلإ ةفاضإلابو .ثداوحلا هب قّثو يفارتحا هبش

 ةداعإ عيطتسيس رثأ ؛ناجيهلا نم تاظحللا كلتل يتوص رثأب ظافتحالا كلذ نم

 يتوصلا رابتخالا موخت دنع كانه .ةيقيسوم عيراشم يف قحال تقو يف همادختسا

 .همازتلا رقتسا «ةيسايسلا ةكراشملاو

 هتقطنم ءانبأ هابتنا دشي يناردنكسإلا اذه ناك .نيرشعو سمخلا نس يف مرك رمع

 هتبقر فلت «هتجارد ىلع ةنيدملا اهيف ربعي ةرم لك مهنويع يف ةحرفلاو ةشهدلا اريثم
 ًالسرم ؛طوبرملا ليوطلا هرعشو ؛هتصاخ ليجستلا زاهجل ةعبات ةمخض ةعامس ةذوخ

 بيرغ هراسم .بطم قوف ّرم املك فرفري ؛هرهظ ةبيقح لفسأب ًاطوبرم «ًاليدنم هفلخ
 .نآ يف ؛ةليدبلا ةيناردنكسإلا ةرجملا ناكس نم ددع هيف هكراشي نكلو «هفرطت يف

 «(رتويبمك سدنهم هدلاو) ةريغصلا ةيزاوجروبلا ىلإ يمتنت ةلئاع نم رّدحتم وهو

 «ةيبنجأ تاغل ناملكتيو ناملعتم هادلاو .يقارلا «اشاب اباس" يح يف هتلوفط ىضمأ دقو

 ناهتسي ال ةناكم هيفرتللو .ىرخأ نكامأو ابوروأ ىلإ رفسلل ةصرفلا امهل تحيتأ دقو
 فزعت تناك ًانس ربكألا هتقيقش) ةصاخ ةناكم ىقيسوملل ظفحت ىتلا هتلئاع نمض اهب

 لكشب ىقيسوملل قوذتلا اذه بّرشتو .(تاونس ةدعل «راوتاقرسنوكلا» يف يانلا ىلع

 هجو ىلع نيرشعلا نرقلا تاينيعبسو تاينيتس يف يبرغلا يقيسوملا ملاعللو ماع
 ةسوردملا ماغنألا ىلإ عمتسي هتلوفط ذنم ناك يلاتلابو .ًادج ريغص وهو صوصخلا
 ىقيسوم نم ةريصقلا ةرركتملا تامغنلاو «ط1م1ع 110ا/0» «(ديولف كنيب»لا قرفل
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 ًامومع اهفشتكا تاعومجم يهو ««116)1 5:ة5[1» «ستيرتس رياد» ل 61::هور» «زولبلا»

 .ًاقهارم ناك امدنع ىقيسوملا يف هرامغنا لالخ ةريثك تارايخ نيب نم

 ةسردم يف ةيوناثلا ةلحرملا ةياهن ىتح ةضورلا فص ذنم يسردملا هراسم ناك
 دوجو عم) نينبلل 7«نييلاساللا نابهرلا» ةسسؤم «ةيردنكسإلا يف سقرم سيدقلا
 هذه .(ةيحيسم ةدج هلو «مهيلإ يمتني نيذلا نيملسملا بالطلا نم ةطيسب ةيبلاغ

 طيلستو «ةيونس تابسانم) سوقطلا نم ريثكلاب ةزّزعم «ةيوق ةيوُهب زاتمت يتلا ةسسؤملا
 قنع ةطبرو دحوم سابل) مراص ماظنبو «(كلذ ىلإ امو .ةسسؤملا خيرات ىلع ءوضلا

 نم ءاهئاضعأل ةطشنألا عاونأ لك ميدقت ةيصوصخ كلذ قوف اهل ناك «(نايمازلإ
 ًالفط ناك امدنعو .ةينيدلا وأ ةيريخلا ةطشنألا وأ ةفاشكلاب ًارورم حرسملا ىلإ ةضايرلا

 ةركب بعللا سرام امك :رابجإك هيلع مّلعتلا هل ادب يذلا «ونايبلا ىلع ًاليلق مرك فزع
 بهذف «ةرسألا لبق نم اهرايتخا متي يتلا ةطشنألا كلتل ةسامحلا ليلق ناك .ةلسلا

 طارخنالا راتخا مث «(ًابلاغ ةفينعو ًادج ةمراص ةفاشك ةكرح) «ةيرحبلا ةفاشكلا» ىلإ
 هجوت عم نكلو ةفاشكلا نم عونل ىرخأ ةعومجم يهو ؛«ةعاجسشلا بولقلا» يف

 فلتخمل سيئرك مث «قيرف يف وضعك تاونس ةدع ىضق ثيح «رثكأ حرمو يعامتجا
 .ًانس ربكألا ىلإ رغصألا نم «جاوفألا

 بلاطلا رظنمب رهظي مرك ناك «نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم لوألا دقعلا ةيادب يف

 ناك يقيسوملا هقوذ نكلو .لاطنبلاو ةرتسلاو تاراظنلاو ريصقلا رعشلا «ديجلا
 يبرغلاو يرصملا بوبلا نيب ًامومع بوانتت يتلا هئالمز قاوذأ نع ًامامت ًافلتخم
 زناغا ةقرف يفزاعل نخألا توصلاو ةقلطملا نازوألا صاح لكشب دجوت اهيفو
 مهبملا راتيغلا فزاع مهنم قمارملا كلذ لهذي ناكو .«(0011115 5©1605*]2)«زورن

 يف .ةيمسر ةعبقو يدلج لاطنب عم عذجلا يراع رهظي يذلا «1]5ةوط) «شالس»
 نم ديدعلا يف كراش مث .ربصب ملعتي حارو ًايعمس ًاراتيغ ىرتشا «2003 ماع رخاوأ
 روهمجلا مامأ فزعلا نكمي ثيح نكامألا ىقرأ يف يرجت يتلا ةيقيسوملا عيراشملا

 تالاص يف تا عوطقم نم يجيردت لك شب ًالقتنم 22006 - 2005 نيماعلا يف

 ةديدجلا بيردتلا تاويدوتسسا ىلإ صقرم سيدقلا ةسردم يف ةّيلابلا ىقيسوملا

 «سنار# ةنيدم يف سسأ يذلا «لاس ال ود نادمعملا انحوي» سيدقلا ةلسلس يف ةلجسم ةسسؤملا 02
 ةبسن تءاج «لاس ال» مسالا نمو] .بابشلا ميلعتل ًاينيد ادهعم رشع عباسلا نرقلا يف ةيسنرفلا

 .[«نييلاسال» نابهرلا
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 «ةيردنكسإلا ةبتكم» يف لاتيه لفح لوأ يف كراش امك .ةيردنكسإلا يف ةقرفتملا

 .ةباش قرف ينامث ترهظ ثيح

 نكامأ يف ةئشانلا دهاشملا لاح وه امك ءرَّفصم ملاع لّكشتو ؛تالفحلا تددعت
 يف ناك يذلا ليدبلا طسولا اذه يف دعاوت نكامأ نكامألا ضعب تحبصأو .ىرخأ

 ًاضيأو «يقارلا «يدشر» يح يف «ريبسكش» ىهقم ةيادبلا يف كانه ناك .نّوكتلا روط
 دقو .داؤف عراش يف 95045 «(زدورتم زكا ئهقم ةبرجتت دنع ةزيجو ةرتفل
 ترمتسا يتلا ةريصقلا هدوجو ةرتف لالخ سانلا نم ريثك ريغصلا ىهقملا اذه بذج

 دنع (راتيغلاو سابرتنوكلا) توصلا تاربكم نم نينثا عضو مت هيفو .رهشأ ةعضب
 جنورغلاو كورلا يفزاع «رابك» روص ناردجلا يطغتو .عرق تالآ كلذكو «لخدملا

 «(مرك عيقوت ىرن ثيح) ةجالثلا ىلع ًاملعم نوداتعملا عضو دقو .نييكيرمألا

 تّلتعا ةبرجتلا نأ اّلِإ .مهتويب يف اوناك ول امك اهيف ًايتاذ مهسفنأ نوداترملا مدخيو
 ببسب :نورخآ لوقي امنيب ءمهضعب لوقي امك يلام دودرم كلانه نكي مل هنأل «ةعرسب

 .ةطرشلا اهتسرام يتلا طوغضلا

 ةيررحت حور

 ءاوطنالل ةليسو تحبصأ يتلا ىقيسوملا يف مرك قّمعت «2010و 2005 يماع نيب

 زاجلا تايساسأو ىقيسوملا ةيرظنب متهاو .ًادج ةيدييقت ةيعامتجا ةئيب نع لازعنالاو
 فزعلابو .يجيردتلا كورلاو ةيبيرجتلا ىقيسوملل ريبك واهك راتيغلا ةينقتب كلذكو
 نييقيسوم عم لماعتلا ىلإ داقنا .ةفلتخملا ةيقيسوملا تاهاجتالا نم قرف ةدع نمض

 يه (ةطحملا» ةعومجم يف هتكراشمو .ةيقرشلا ةيكيسالكلا ىقيسوملا فوفص نم

 ةعومجم اهنأب اهسفن فرعت يتلا ةعومجملا كلت .كش الب ةيمهأ رثكألا هيلإ ةبسنلاب
 كورلاو ةيقرشلا ةيديلقتلا ىقيسوملا) ةفلتخم قفأ نم نييقيسسوم دحوت «ةيردنكسإلا
 ةيساسحلا اهيف نإف .كلذ ىلع ةوالعو .ًازيمم ًايتوص ًاجامدنا اهيطعي ام وهو ؛(زاجلاو
 .دّرجملا موبلألا رارغ ىلع ةيقيسوم تالفح ةماقإ لالخ نم ةيجيردتلاو ةيبيرجتلا

 ديلاقتلل غوص ةداعإ ًاضيأ اهيفو .اهزواجت متي ةفاسم ««ةطحم» وه ةلفح ءايحإ لكو

 يف (يولوملا) راّودلا شيوردلا ةكراشمك ةيرولكلوف رصانع مادختسا قيرط نع

 يذلا يناردنكسإلا نحلملاو يِنَعُملا) شيورد ديسلل تاعوطقم فزعو «تالفحلا

 .لاّوملا وأ (ةيرصملا ىقيسوملا ءابآ نم ًادحاو ربتعي
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 يف يفئاطلا قالغنالا نإ ثيح .رفّمك ىقيسوملا ربتعي مرك ناك تقولا كلذ لالخ

 ةدوجوملا ةيقالخألا دويقلا نم ةررحتم «ةيررحت رثكأ ةايح حيتي ليدبلا ريغصلا ملاعلا

 لصت نأو رود اهل نوكي نأ بجي ىقيسوملا نأب دقتعي ناك نإو .طيحملا عمتجملا يف
 .ةملكلل قيقدلا ىنعملاب ةسايسلاب لابي مل ريبك دح ىلإ هنإف .عسوأ روهمج ىلإ

 هومظنم هربتعي يذلاو «ةرم لوأل يعامج لمعب مرك ماق 2008 ليربأ /ناسين يف

 نوعدي ةرهاقلا نم ءاطشن هقلطأ تنرتنإلا ربع ءادنل باجتسا دقف .«يسايس» لمعك

 بجوت نكلو عمجتلا ىلإ هئاقدصأ عم بهذو .(ليربأ) ناسين 6 يف ًاررقم ناك يذلا

 ىرخأ ةرم كرحتلا ىلإ دعي ملو .ةطرشلا بيهرت ببسب ةعرسب ناكملا كرت هيلع
 نم ةجوم دالبلا ءاحنأ ةيقبو ةيردنكسإلا تدهش امدنع «22010 (وينوي /ناريزح ىتح

 .ةطرشلا يربخم نم نينثا لبق نم يناردنكسإلا باشلا لتقم ىلع ًادر تاكرحتلا
 انلك» دعب ام يف ترهتشا ىتلا كوبسيف ةحفص ءاشنإ لصأ ةيضقلا هذه تناكو

 نم داع دق مرك ناك 2011 ماع لئاوأ يف .كاذ «ةطرشلا ديهش» مساب ««ديعس دلاخ

 ةسينك ىلع موجهلا باقعأ يف ديدج نم كّرحتو ««هويس# ةحاو يف هتقرف عم ةماقإ
 ضعب دعأو ةعابط لماع ىلإ بهذ ثيح .ةيردنكسإلا يف يبعش يح يف «نيسيدقلا

 عبط اهتحتو - (ملسم) لالهو (يحيسسم) بيلص - ةينطو ةدحو فراخزب تازنكلا

 ةزنكلا كلت ءادترال ةيلاتلا مايألا يفو .ةيزيلجنإلا ةغللاب (دادح) (701/7118» شقن

 نوناك 25 ءاثالثلا «عيباسأ ةعضب دعبو .اياحضلا عم نماضتلا تاطاشن عيمج رضح

 ةنيدملا طسو يف يميهاربإلا دجسملا ىلإ بهذ «ةقدلا هجو ىلع 2011 رياني /يناثلا

 هسامغنا دنع ام ءيش هيف ظقيتسا .نيرخآلا نييردنكسإلا نم ديدعلا لثم جاجتحالل

 لنمو .ةبرجتلا كلت ةوقب ًاروهبم ناك .لزعنمو يدارفنا راسم دعب ةيعامجلا ةبرجتلا يف

 .اهلك تاجاجتحالا رضحي راص مويلا كلذ

 ىلع «عاستالا نع ةيردنكسإلا يف ليدبلا نفلا طاسوأ فكت مل «ةروثلا مايق ذنم

 ةليل ةرهس كلذ ىلع دهشتو .ًايبسن ًالوزعم ًاريغص ًاملاع لكشت لازت ال اهنأ نم مغرلا

 يف .ةنيباكلا يف ًايونس مظنت يتلا 2012 ربمسيد /لوألا نوناك 31 ةيشع ةنسلا سأر
 200و 150 نيب ام رضح 22012 ماع يفو .اهورضح ًاصخش نوثالث داكي 2011 ماع

 روسج ءاشنإ لهس نينانفلا نييروثلاو نييروثلا نينانفلا نم ديدع دوجو نإ .صخش

 ةلوهسب ىرن نأ اننكمي «كلذ ىلإ ةفاضإلابو .جاجتحالا ءاضفو ليدبلا نفلا ملاوع نيب
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 ةينيدلا تامرحملا رسك يف ةبغرلا كلذكو ينفلا جاتنإلا يف ةيروثلا تاعوضوملا ةبلغ

 .ةيسايسلا وأ

 يسايسلا جنرطشلا ةعقر زكرم نم وه طاسوألا هذهل يسايسلا خاسرإلا لاجم نإ
 :ةيوُهلا ديدحت ةيلمع نأ ىرنو .يررحتلاو يكستورتلا «يعويشلا راسيلا ىصقأ ىلإ

 .ةيمالسإلا تارايتلا عم ضراعت ىلع ؛يلاحلا قايسلا نمض ءائيشف ائيسث تحبصأ

 عمتجملل ةيؤر نع نورّبعي نيذلا ؛هريغ نيريثكو ءمرك راسم يف حضاو هاجتالا اذهو
 هاقيسوم يفو .ةيوضوفلاو ةيررحتلا ةيف سلفلا ةرجملاب انلعم امامتهاو نيدلل ةيداعم

 ًاقح يروث توص جاتنإل ةسّركملا ةيقيسوملا بلاوقلا رسك ىلإ مرك ىعسي ءًاضيأ
 ىقيسوملا عئارش نم اديعب باهذلاب كلذو ؛مئاقلا ماظنلا عم ةعيطق :ىرخأ ةرابعبو

 .ةيتوصلا تارابتخالاو ةيقيسوملا ةيرظنلا فاشكتساب ًاضيأ نكلو ةيراجتلا

 م0112 801 5خل/018 ]5 ديزملا ةفرعمل

 [ةمععما ظكت 183711 ك ظهمجماك ]881011 (ةتس), آ'1ةعورصاو هنن رجبفع عتاب

 ]ماطر هز7ء ل دنع 01616 همدت# مكمان مرت, اصل طقملب ومكر

 المددوعأ 8[ (011ههآآ] ءا 0طمزسم شق 5فق0, « 50ءام-طتوامانع لثسم

 ممممعمدك توات هدمقتتع ةمقلزلكع لع 15 “ءمدق عن هألممد موا عقاهتقتم ع”

 ةعربمات ءممع (201-2003 1) >, ب ةيستم ةلآخلم ءا "[طمسصمم 21818181 (كل“),

 12 عدعررأ» ممنوأ# لل 06د هترتعك. كن قع" لود «ةعولاإعع هرتهطعكر طظحاقتت0 © اقم
 12 عع عمءاعم, ظةيتؤر, 3

 8يممءرا 1181211 ءا ]انهو الفك ةلكشتكلك, 4اءدم»فء 1860-1960,

 مانا عت عاب 2ةعكر, 1992.

 فطصسصقل مظطختاآخ]1, 14 ممزمدعء (ةلس), [هاهصق صعب 2010, 17

 ةطلمطؤتاع (نممءءعسم, زمادصحقل لع طمهل لع !'زمتاتهغلتلع لع ظمصدعع خدطعقل :

 <طخام://متمتسدم مز1 ععمردءعرخ.ةيسحططاس عمود.
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 يلع ءارهز
 هضفلتالخ ةآآ

 لالع نيمأ
 ف 811121 ثآ.آضشآ

 ونيرام -وزيفلأ يهانأ
 فلالخآ1]1 ة]نألآ50-

 اخ

 ةرامع ظوفحم

 :باّتكلا مجارت

 ايلعلا تاساردلا ةسردم يف عامتجالا ملع يف هاروتكد ةبلاط
 يف ةرئاز ةثحابو «(سيراب - 8115855) ةيعامتجالا مولعلا يف

 رشن .(ندنل - 5045) ةيقيرفألاو ةيقرشلا تاساردلا ةسردم
 «كيرباف ال .ةيمالسإلا ةيوسنلا) 162115725 لك]ه711و165 :اهل

 .(2012 «سيراب

 ةيسايسلا تاساردلا دهعم يف ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكد بلاط
 41 :نيباتكلا يف هيرييب ساموت عم كراش . سناقوري نوأ سكآ يف
 يف) 60117 ه5 "ةنوأ1 11 12 كن ورتب“ 18 0| 11011710176

 «سيراب ؛«نيلوك نامرأ» راد ٌةيروث حبصأ .ةيبرعلا تاروثلا بلق
03 2). 

 ةعماجو ىلوألا سيراب ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكد ةبلاط

 .نازول

 520011 باتك فلؤم وهو .(ايناطيرب) وروبفل ةعماج يف رضاحم

 ةسايسلاو ةضايرلا ) 20/11/15 ت10 50عةءارب ةز» 11:6 4هط 170714 1اهتتلت0 105 نحافتش

 فاّسع رول
 آفات 128 مذدذدا#

 ةرامعاب ىليل

 آضالاخ 8خضت ا ختنخ

 هكضلاككت

 8من عشنا

 «كرويوين «ناليمكام فيرغلاب راد «برعلا ملاعلا يف عمتجملاو

012 

 «برغلا - سيراب ةعماج يف ايجولوبورتنألا يف هاروتكد ةبلاط
 .سنافيد ال - ريتنان

 يف ةيسايسلا تاساردلا دهعم يف ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكد ةبلاط
 . سناقوري نوأ سكآ ةنيدم

 .(نيطسلف - 100) ىندألا قرشلل يسنرفلا دهعملا يف ةثحاب
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 اوفنوب نارول
 آضاته1
#4 

 اغرويب اوسنارف
 معمل 015 8انه مك

 سوتاك مايريم
 115 لخلا

 هيبوك كينيمود
2011101 

 مان

 اوشاش لماك
 [فلاتا 01401101

9 

 ش خيش ميرم
 111 خلا

 سيليجنآ ود وكيرنإ
2211100 

0 

 زكرم يف (07115) يملعلا ثحبلل ينطولا زكرملا يف ثحاب
 5616/15 :هل رشن .(سيراب - ©883) ةيلودلا ثوحبلاو تاساردلا
 11:7151101101:0]ذ51: 2710 باتكو .(نمبلا يف ةيفلسلا) 11 7

 «ةينيدلا ةي وهلا و ةينطولا دودحلا ءتسريه) 8611 عزمالك 147141

 .(22011 «كرويوين

 يف (01/15) يملعلا ثحبلل ينطولا زكرملا يف ثوحب ريدم
 يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا لوح تاساردلاو ثوحبلا دهعم
 «بتكلا نم ديدعلا رشن .(سنافوري نوأ سكآ - 18314134)

 يف مالسسإلا)و (1995 «سيراب «ترقوكيدال) مامأ مالسإلا :اهنم

 .(2005 ؛سيراب «ترقوكيد ال) ةدعاقلا ميظنت يف تقولا كلذ

 ثوحبلا دهعم يف (071185) يملعلا ثحبلل ينطولا زكرملا يف ةثحاب
 سكأ - 180141/1) يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا لوح تاساردلاو
 دهعملا يف ةرصاعملا تاساردلا مسق ةريدمو «( سناثوري نوأ

 باحصأل تقولا) : اهل رشُن .(150) ىندألا قرشلل يسنرفلا
 برغملا يف ةيلامسأ رلا تالوحتلاو ةيسسايسلا) .(؟ عيراشملا

 .((008 «سيراب «زورالو فونوزيم)»

 تاراضحلاو تاغلل ينطولا دهعملا تاعماج يف يرخف ذاتسأ

 آره5 طلاماع كدب ط]ه4# :هل رشن .(سيراب - 17745,00) ةيقرشلا

 نينانفلا باطخ :ةرذلا نسم تاملك ) 720 215/65 071 1 6

 .(2004 ءسيراب «ناتامرال)

 ثوحبلا دهعم يف (071168) يملعلا ثحبلل ينطولا زكرملا يف ثحاب

 سكأ - 14 يمالسإلاو ىبرعلا نيملاعلا لوح تاساردلاو

 و «(لئابقلا مالسإلا) ط. لعام: امطرناع :هل رسشن .( سنافورب نوأ
 يف عمتجملا و ةلودلاو نيدلا) 26/1ج1010, 611 © 5001616 هد 419677

 .(2011 «سيراب ءزورالو فونوزيم «رئازجلا

 لسكورب يف ةرحلا ةعماجلا يف ايجولوبورتنألا يف هاروتكد ةبلاط

 .(اكيجلب)

 يئاضقلاو يداصتقالا قيثوتلاو تاساردلا زكرم يف ثحاب
 .(رصم - 018018]) يعامتجالاو
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 راّيوي-تإ ود 5 وكين

 ال190 اشم 101-

 طم0ان[آ.آ. ذلكم

 ىلذاشلا فسوي

 آ701ل55188 طعام

 هله

 اقسلا رهابأ

 م ظخ1111 8آ كذلك

 ريليف يي رام-نآ

 ملل ع -اا خطت

 1ا!اض1

 وتورابساغ اليجنايرام
 حاههلفلا 08[
0000110 

 -سيلازنوغافيإ

 وناخيك
 الاناتك 00112ه1آ82-

011400 

 راينيغ هبيفازك
 رمت عع هان1هدامتم

 سجرج رول
 آشاتاتظت 15

 31011 4لال» ىلكتما
 كمطاقا

 هل رشُت .(نانبل - 1880) ىندألا قرشلل يسنرفلا دهعملا يف ثحاب
 ءاهيضامو ةروثلا : سنوت ) 7111516 : ]و >ث:1:11017]0 © د5 مهدت فك:

 .(2013 «سيراب «ناتامرال

 دهعم يف دعاسم ذاتسأ «ةيسسايسلا مولعلا يف هاروتكد بلاط

 :(ارسوس) ناو ةعماجل عباتلا ةيلودلاو ةيسايسلا تاساردلا

 يف كراش. .(نيطسلف) تيز ريب ةعماج يف عامتجالا ملع ذاتسأ

 .2013 ىللا مار «تاراسم «ةينيطسلفلا ةبوهلا : فيلأت

 تكراش . سيراب يف ةيسايسلا تاساردلا دهعم يف ةسّردمو ةرّوصم

 .121/تردرت نعت. ط]روزموت:هرد] نهع 6-1999 :فيلأت يف

 ود اونيب ناس .تسوبارات تاروشنم .2006-1999 روص .زاجتحا)

 .(2006 وس

 يف ايلعلا تاساردلا ةسردم يف ايجولوبورتنألا يف هاروتكد ةبلاط

 .(سيراب - 1855[8) ةيعامتجالا مولعلا

 ثوحبلا ةعومجم يف وضعو ةيناثلا نويل ةعماج يف رضاحم

 طسوألا قرشلاو طسوتملا ضيبألا رحبلا لوح تاساردلاو

 كد هط الفك د77 0165 :هل رشن .(نويل - 68111110)

 .(2012 «سيراب «دابدنس ةيمقر تايبورع)

 ىلوألا سيراب ةعماج يف ةيسسايسلا مولعلا يف وهاروتكد بلاط
 .(نيطسلف - 1520) ىندألا قرشلل يسنرفلا دهعملاو

 :اهل رشن .(ادنك) لايرتنوم ةعماج يف هاروتكدلا دعب ام ةثحاب
 لع5 (نمرصاعد 0: ظورنرصاءع. 1701 ءرتعو5 تمر 1117102117765 تأ

 يفئاطلا فنعلا .رصم طابقأ) 3: هتدور نددت وقمع عوف لع

 .(2012 ؛سيراب ءالاتراك ,2012-2005 ةيسايسلا تاريغتلاو

 .(رئازجلا) نارو يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالا م

 11عوتك, هدم اها ء مافصةابدع. كررت عج 50ع1م- :هل رش و

 ءالتما .سيردو) 0071/7 هرجوأ]وعأء ل 'رد [ذءنب دهتغ كد 1غمطرناتء

 قئابقلا ةقطنم يف رازمل ةيجولويبورتنأو ةيعامتجا ةبراقم .مات
 .(((03 ءرئازجلا «بايرز»
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 نغنوي نيتسيرك
 نات5151118 101101101

 ع

 لانشال نير
 ممععتلا
 11ه عاف

 تنوكول نامور
 01 خللا 01

 باب ول كيول
 1.010 115 عممات

 رانور ول يليمأ
 هتالقآمااك آن

 ععدفمعم

 ساموت ول نيرتاك
30 

110145 

 هيرونيم لاكساي

 م4501 11570151

 تاصصخت دهعم ىف (00115) ىملعلا ثحبلل ينطولا زكرملا يف ةثحاب
 رضُت .(سيراب - 1140 :07185/5111:85) ةرصاعملا ايجولوبورتنألا
 ةسايس) 2011111: 02 ]:1جهدرجة1 ]116 كهتدك 1 كدلك 070071127 :اهل

 .(2009 ,سيراب ءالاتراك «ندرألا بونج يف ةفايضلا

 ةيطسؤتملا ايجولونتإلا دهعم يف ايجولوبورتنألا يف هاروتكد ةبلاط
 يفو ( سنافورب نوأ سكآ - 1081/1:0) ةنراقملاو ةيبوروألاو
 ىعامتجالاو يئاضقلاو يداصتقالا قيثوتلاو تاساردلا زكرم

 ١ 3 .(رصم - ©81:])
 .(اكيجلب) جبيل ةعماج يف عامتجالا ملع يف هاروتكد بلاط

 يبرعلا ملاعلا لوح تاساردلاو ثوحبلا دهعم يف كراشم ثحاب

 يف كراش .( سناقوري نؤأ سكآ - 18153144) يمالسإلاو

 11هعوكر لةع175 06 ىودم]# أ 70107116 0:87. آل هيج» ةو-)»

 نأ يف ةبغرلاو ةفرعملا يف ةبغرلا :راثأ) همز وزن1ج هن 4

 .(2010 «سيراب «دابدنس «برغملا دعب ةرمعتسملا .نوكت

 زكرم يف (07115) يملعلا ثحبلل ينطولا زكرملا يف ةئحاب

 1 هدي أ هكرجم عمك مالطأة عد اهل ل .(سيراب) كاوبلاه سيروم

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةماعلا نك امألاو ءاسنلا) تت 47 هطأو ح46

 .(2011 «ءسيراب ءزولاد ,ةيدوعسلا

 ةينيدلا لاعفألا تاصصخت تاسارد زكرم يف ةكراشم ةثحاب

 1م ظءواوك هرازامك هني» ترشن .(سيراب - 018118

 اراطوت1. 00517111012 017171171011417 أ 00/1

 ةئبعتلاو يعمتجملا ءانبلا .نانبل يف ةيعيشلا سرادملار
 .(2012 «توريب - سيراب 1720 /الاتراك,ةيسايسلا

 «(ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا) ىبظ وبأ كرويوين ةعماج يف رضاحم

 ةيلودلا تاساردلل درافراه ةيميداكأ ىف هاروتكدلا دعب ام ليمزو

 10119007 فلؤم وهو .(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا) ةيقطانملاو

 ك1 17مطهصتع»» هنن ]هديت زعخعنوأأ ذة ىهتنلا اطقم

 .لوادج راد .عراشلا ةروثو طفنلا :ضايرلا يف طيحفتلا)
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 رليم نيرتاك
 همت عطتلاا# ة/11.آ11+

 هيرييي ساموت
 11101145 "1ع

 هييراوي نيرام
 ىف 114111185 70111181

 غيوب الوكين
 11100آشق 0

 يانيك رئرآ
 مك11101 010185!اهال

 ليسور ليريس
017111015511 

 نيطيلس نويرام
11411011 511111115 

 ليد اليغيف ايروتكيف

 لاروم
17/101011 

1/1114 

 طمعا 1082 شان

 ىف (01185) يملعلا ثحبلل ينطولا زكرملا يف ثاحبألا ةريدم

 0 ا سلا هول

 قهطأع :باتك فيلأت تداق .( سنافوري نوأ سكآ - 18514431)
 ذص طع للون. 155نعد زم ]1316م (00همغندعأ ةمل آمصعاتق عع

 فالتخاو لصاوتلا ةحهل يف اياضق .ةنيدملا يف ةيبب ه رعلا ) 10

 .(2007 .ندنل «جديلتور ةغللا

 8دمم ءأ آواهصت هم :هل رشُن .(ادنلتكسس) هربندأ ةعماج يف رضاحم

 مالسإلا و ثعبلا ) 5916. آ2 070351 ث 5530 186 ا 06

 .(2011 «سيراب ؛81015«ءاملعلا هجاوت دسألا ةلالس .ةيروس يف

 ةيسايسلا مولعلا دهعم يف ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكد ةبلاط

 هيمرم كنارفو اوفنوب نارول تكراش . سناقوري نوأ سكآ

 .نميلا) 16771610. 1.6 101/77:6714 760/11107171017 : باستك كف

 .(2012 «سيراب «(©015185 - الاتراك «يروثلا فطعنملا

 ةدحو يف (1181)) ةيمنتلا لجأ نم ثوحبلا دهعم يف ثحاب ليمز

 :باتك فلؤموهو. (سيراب) تاعمتجملاو تارجهلا ثاحبأ

 1و7. العا ءاعزا 02 70 ها دعغبمد ا طوطتعك هنن ©هز7ع

 «دابدنس ةرهاقلا يف ةينيدملا دهاشملاو سارعألا ويقيسوم .حرف)
 .(2010 .سيراب

 يفو ىلوألا سيراب ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكد بلاط
 .(قارعلا - 1580) ىندألا قرشلل يسنرفلا دهعملا

 رشُت .(ندرألا - 1580) ىندألا قرشلل يسنرفلا دهعملا يف ثحاب
 يف زوردلا ) هك 12225 4ع قزن»ف ع. 12710376 تأ مج 0ط11116 :هل

 .(2011 «توريب «1720 تاعوبطم .كارحلاو ضرألا .ةيروس

 يف ايلعلا تاساردلا ةسردم يف ايجولوبورتنألا يف هاروتكد ةبلاط
 يسنرفلا دهعملا يفو (سيراب - 5811855) ةيعامتجالا مولعلا

 .(نيطسلف - 1780) ىندألا قرشلل

 ضييبألا رحبلا نع ثاحبألاو تاساردلا ةعومجم ىف ةثحاب

 .(اينابسإ) ةطانرغ ةعماج ىف (618111) طسوتملا
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 سرهفلا

 مهتال وحت يف برعلا بابشلا :ديهمت

 ط5©2©طه ...............اهروي اوسئارق

 برعلا بابشلل ةماعلا روصلا عطاقت :ةيطمنلا روّصلا كيكفت :ةمدقملا

 00000 .سوتاك مايريم و اوفنوب نارول

 هرصع شيعي نأ ءرللا للع:لوألا مسقلا

 !كترايس رطأ قرحا .قلطنا :ًالوأ
 يدوعسلا ةعتملا قئاس ةايح نونج

 ”رمي تقولا ةيؤر ةلأسم :ًايناث
 نويرئازجلا نويطيحلا

 : ىهقلل يف :ًاثلاث

 بيولا ةلسلس ىلإ ينويزفلتلا لسلسملا نم :ًاعبار

 ةغايصلا لكش رّيغت يبرعلا ءشنلا
 ا وناخيك سيلازنوغ فيإ

 ةبوبلا تايتذ :ًاسماخ
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 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف سنجلا عون ريياعم يق بالقنا

 70 اكاروو ول يايعا

 ةيفوصلا ةوشنلا ىلإ داهللا نم :ًاسداس
 ةروثلا لبق ام ايروس يف ةينيدلاو ةيسايسلا تارّيغتلا

 80 ا هيون سافولا

 سوعبل ةنيدم ةيلك يف :ًاعباس
 نميلا يف ةفيدر ةفاقثك ةيفلسلا

 910 ا .أوققوي نأرول

 2! ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب لجر» :ًانماث
 ةيسنوتلا ةصفق ةنيدم يف ةدرمتم ةأرما ؛ةميلح

 دعب نع نوعججشم :ًاعسات

  ؟ةيزابرإلاب ول ةيبرعلا ةغللاب تاقيلعت :ًارشاع
 يناجي زفلتم ثب نع نوثحبي ةركلا قاشع

 120 ا ع ا اوفنوب نارول و ةرامع ظوفحم

 لبقتسملا خاسرإ :يناثلا مسقلا

 ٍنانبللا ارمحلا ءراش يف برشلا :رشع يداح

 ؟*توريب يف نينحلا نم عون بابشلا باصأ له

 راّيوُي -تود الوكين

 ؟ام ملاع ةباهخ يه له :رشع يناث

 (رئازجلا) نانجلا يف لوصفلا ةبعل



 دادغب داجنإ :رشع ثلاث

 يلاثم عضو نع ثحاب بابش
 14 ا اوفنوب نارول - يلع ةرهز

 نانثا ناوخأ :رشع عبار

 (ندرألا) كركلا يف ةفايض مركو ةلئاع

 افيح ةنيدم ىيفاداسم ءراش ىهافم :رشع سماخ

 ليئارسإ يينيطسلف ىلإ ةبسنلاب مهبم «طالتخا»
 160 م .......... وقورابساغ اليجنأ يرام

 ةميجلا لظ يف :رشع سداس
 ةلخاد ةنيدم يف ةيبرغلا ءارحصلا بابشل ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةمواقملا

 112 0000 لاروم ليد اليغيف ايروتكيف

 ةمواقللو ءايحإلا ةداعإ :رشع عباس

 ؟نيطسلف يف ةكبدلا هبعلت يذلا رودلا ام

 ةروصم تاويدبفو ةينيد مينارت :رشع نماث

 ؟اهعابتأ لبق نم ةسينكلا ةيرعت متت له

 ١سمشلاك ةحضاو يتبوش تحبصأ» :رشع عسات

 ةيعيشلا نانبل سرادم يف حرسملا

 ًايتاذ ءانب ةيصخشلا ءانبب :ثلاثلا مسقلا

 «ةيصخش ةفرغ١ :نورشع



 ؟ةاتفلل ةفلتخم ةنونيك يه له :نورشعو يداح

 ةرهاقلا يف تادّيسلل سفنلا نع عافدلا

 ؟هدحو عضل له :نورشعو يناث

 نميلا يف تاقلا كالهتسا قرط ريغت

 ابورؤأ يف تالطعلا :نورشعو ثلا

 فولأملا فلوغلا يبعال ملاع ءيرسأ ملاع

 «داولا باب, 505» ةيعمج يف :نورشعو عبار

 ةمصاعلا رئازجلا يف كاهتنالاو لماكتلا نيب كورلاو بارلا ينم

 ميخللا نم جورخلا :نورشعو سماخ

 نانبل يف نيئجال نيينيطسلف بابش لاوجت

 «وشيرلا عراش» :نورشعو سداس

 (ندرألا) نامع بابش تابثإو لصفو عونت

 111111010101010 ليسور ليريس

 ميها ربإ :نورشعو عباس

 (رئازجلا) لئابقلا ةقطنم يف راحتنا ةلاح حيرشت

 أ يمول وفاق مودا اج اب ا ب اوشاش لماك

 ١ يبسكس نيرياد يميل تانبلا :نورشعو نماث

 (برغملا) ةجنط يف ةراعدلا ىلإ ةيلستلا نم



 هرامع ىلإ ةبسنلاب بس موب :نورشعو عسات

 ةباقرلا نويسنوتلا نونودملا مجاب امدنع

 ؟لبدج يعامتجا ماع :نوثالث

 تنرتنإلا ىلع ةيعامتجالا'تاكبشلاو بابشلا نوّيروسلا ءاطشنلا

 3091 سيليجنأ ود وكيرنإ

 فخ :نوثالثو يداح

 بويتويلا ىلع ...دهشملا نولخدي نويدوعسلا بابشلا

 د20 وب اما ها ا ل وناخيك سيلازنوغ فيإ

 وداج ىهقم :نوثالثو يناث
 ايبيل يف ررحتلل «يروث» ناكم

 مازتلالا ىلإ ةيكالهتسالا ةعزتلا نم :نوثالثو ثلا

 «مهدلب نع عافدلل» نيرحبلا يف ةّنَّسلا نابشلا ةضبم

 30 نارغوب ريلك

 ملكتت ناردحلا :نوثالثو عبار

 نميلا ين يروثلا عراشلا نف

 33 8 ولا ل ونيرام -وزيقلأ يهانأ

 لالتحالا تحن نفلا :نوثالثو سماخ

 (نيطسلف) «ماعلل باشلا نانفلا»



 1بارلا ةزيرغ١ :نوثالثو سداس

 ةينفلا تافاشكتسالاو ةيسايسلا نيماضملا :ىنيطسلفلا بارلا

 برغل يف كورلا ةصقر نع :نوثالثو عباس

 ؟ءاضيبلا رادلا يف ديدجلا يرضحلا دهشملا يف ناكم يأ

 ا وااو اوال ااا رليم نيرتاك و هيبوك كينيمود

 جزللا ىقيسوم يف نويناردنكسإ :نوثالثو نماث

 ةروثلا يف ةليدب ظاسوأ نييرصملا نييقيسوملا تالوج
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 | ب

 ب

 تاسايسلاو تافاقثلا ؛غارفلا تاقو

 لإ
0 

 نميلا ىلإ برغملا نم

 اعل

 عل

158/0: 9786-١ || :01:-22 5١ 

 اللا ااا تت ) لات نورشان مولعلل ةيبرعلا رادلا
 مريوط 5ءاعمأأ1#ع منطاد عذب اضن ع.
 ا/االالا 85م. 60101 اج - انلالمالا, ق5 اجو 05.7

 امم - ركذي ءيش ال هّلقأ وأ - ءيش ال ؟2013 ماعلا يف ملاعلل «برعلا بابشلا» لوقي اذام

 اذه ةءارقل ىربكلا ةيمهألا انه نم .مهنم عمُس هنأب دقتعُي وأ هلوق ابلاغ مهنم بلطُي

 ىلإ لضفأ ةروصب فرعتلا نودوي نيذلاو يتاوللا نكمت دق ةلهس ةغلب بوتكملا باتكلا

 .ليثم اهل قبسي مل تابلقت ,2011 ماع ذنم ,شيعت يتلا تاعمتجملا عقاو

 نم اهريغو ةلزتخملا ةقبسملا ماكحألا زواجتب ,ءدب يذ ئداب ,رخزي باتكلا اذهف

 نيوعدم «برعلا بابشلا» ناك نيح ,2011 ماع ذنم ترشتنا يتلا ةطولغملا تاهادبلا

 اهتقلطأ يتلا تالّؤحتلا ةلمجلو اهتاذ ةفصلاب فصّتي يذلا «عيبرلل» ىنعم ءاطعإ ىلإ

 ةميدق تاساكتراب اورثأت دق ارثك نيبقارم نإ ,عقاولا يفو . .ةيجاجتحالا تاراسملا هذه

 ًايلاغ :ةردقجلا ىلإ ةبستلاو لاحألا يه امكو .«ةيبابشلا ديجمت» نمااءوس نقنأ ةيظيسبك

 .نيبقارملا ىدل «يوبغرلا ريكفتلا» ءاضرإ ىلإ لايجألا ريغتم حني ام

 ةيعامتجا ةحيرش نيبو رخآو دلب نيب ,برعلا بابشلاف ,كلذ ريغب يشي عقاولا نأ ريغ

 اهنأب مهغارف تاقوأ فصّتت دقو .مهشيع طامنأ يف سناجتلا ىلإ نورقتفي ,ىرخأو

 ,«ةيوبلا» مهتاقيقش لاجرتساو ,مهتارايسب نييدوعسلا بابشلا طيحفتك ,ةيكاهتنا
 تابلاطلا ضعب ىدل طباوضلا نم تلفتلا وأ ,ةيسنوتلا ةاتفلا ىدل ةيروكذلا ةأرجلا وأ

 .تايبرغملا

 .ةيثارو ةدر دّرجم ىلإ مهميجحت نوضفري بابشلا ءالؤهف .كلذ قوفي ام ةمث نأ ديب

 يعامتجالا مهثوروم ريسفت ةداعإ - ًاعبط عمجلا ةغيصب -بابشلا لضفي ام ًابلاغو
 .هتفد نم الدب هفيلوتو هكتانب ةداعإو ,يفاقثلاو

 ,ةيمويلا مهتايح نم بّرقتلا ىوس ؟بابشلا ءالؤه «هب دعي» ام ةفرعمل اذإ لمعلا ام

 ,ةديدجلاو ةميدقلا مهرئاعش زومر كفو ,مهتاغل مّلعتو ,«ةيديلقتلا بطخلا نم ًاديعب»
 .مهتفهل مّهفتو
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 ملاعلا نوؤش يفو ةيسايسلا مولعلا يف نايصاصتخا سوتاك مايرمو اوفنوب نارول

 ىلع (©0/85) ةيملعلا ثوحبلل يسنرفلا ينطولا زكرملا يف نيثحابك نالمعيو .يبرعلا
 تاساردلاو ثوحبلا دهعم يفو (6181) ةيلودلا ثاحبألاو تاساردلا زكرم يف يلاوتلا

 .(18عالاظلالا) يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا نع

 :اغروب اوسنارف ملقب ميدقتلا

 .(15عالاهللا - ©2ل85) لا يف ثاحبأ ريدم

 موك .تارفو لين ةبتكم يف
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