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 مجرتملا ةمدقم

 ؛ةفلتخملا ةيخيراتلا ةنمزألا ىف نيركفملا نم ديدعلا مامتهاب ةيوهلا موهفم ىظحي

 ثيح ؛ةثيدحلا روصعلا ىتحو ؛:ةصاخ ةيمهأ موهفملا اذه ىلوأ ىذلا وطسرأ نم اًءدب

 عم ةصاخ ؛ةفلتخملا ةيسايسلا تالاجملا لغاوش نيب اًيروحم اًعقوم لغشي حبصأ

 ةعومجم اهنع مجنت ام ةداع ىتلاو .ةفلتخملا تابوهلا نيب تاهجاوملاو تاعارصلا ددعت

 .تامزألا نم

 ةزيمتم ةيوه ىلإ ةجاحي ةمأ وأ ةعامج لك نإ نإ ؛ةيروحم ةيضق ةيوهلا ةيضق

 ,ةيصخشلا جايس ظفحت ىتلا ىه ةيوهلاف ءاهدوجو ىلع ةظفاحملاو ةشيعملا نم اهنكمت

 ةقالع اهل ةيوهلا نأل ءدلقمو «عباتو «لفاغو :غرافو .هفات نئاك ىلإ ناسنإلا لوحتي اهنودو
 ؛هتيصخش تامس ديدحت ىلاتلايو «ةيركفلا هتاملسمو درقلا تادقتعمب ةيساسأ

 .ةياغو ىنعم هتايحل لعجتو ,ةميق اذ اًناسنإ هلعجتف

 :ىمالسإ عمتجم كانهف «ةيوه ممألاو عمتجملل كلذك .ةيوه ناسنإلل نأ امكو

 اهتازيمم اهنم لكلو ءىلامسأرلاو ىعويشلا اضيأو ؛ىنارصنلا كانهو ,ىناملع عمتجمو

 ةحارلاو نمألا ناك هعمتجم ةيوه عم درفلا ةيوه تقفاوت اذإف .اهئدابمو اهميقو
 نم اثه نمو .بارتغالاو ةمزألا تناك تايوهلا تمداصت اذإو ؛ءامتنالاب ساسحإلاو

 دوعيسو اًبيرغ مالسإلا أدب) :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدح ىنعم مهفن نأ نكمملا
 .(ملسم حيحص) .(ءايرغلل ىبوطف .اًبيرغ أدب امك

 ةفلتخملا اهراطقأو ةمألا اهيلع عمتجت ىتلا رصانعلا ىه ةيوهلا تاموقم نأ كش الو
 ,كسامتملا زيمتملا ىفارفجلا عقوملاو ؛ةغللا ةدحوو ,خيرات ةدحوو ء:ةديقع ةدحو نم

 .رصانعلا ةيقب اهيف بوذت نأ نكمي ىتلاو «ةديقعلا ىه كش ال اهمظعأو
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 ءاملعو نيركفملا مامتها ىلع ذوحتست ىتلا اياضقلا مهأ نم ةدحاو ةيوهلا دعت

 :تارابتعا ةدعل ؛رضاحلا تقولا ىف ةسايسلا

 داحتالا رايهنا دعب ىملاعلا ماظنلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دارفنا :ًالوأ

 ثادحإل اليدب ىبرغفلا جذومنلا حرطو ؛تاينيعستلا ةيادب ىف ىتيفوسلا
 ملاعلاو ثلاثلا ملاعلا لودو ممأ ساسألاب ددهي لاحلا ةعيبطب اذهو ,ةيمنتلا

 خيراتلاو ةدحاولا ةغللا نم عبنت ىتلا هتيوهب زيمتي ىذلا ءصاخ لكشب ىبرعلا

 لخاد ىنثإلاو ىفاقثلا ددعتلاو زيامتلا دوجو ىفني ال اذه نأ الإ ءكرتشملا
 .ةدحاولا ةيوهلا

 ةلودلا لخاد ةيموقلا نود تامزألا رجفت ىلإ تدأ ىتلا ةيملاعلا تاروطتلا :اًيناث

 ؛دحاولا عمتجملا ىف ةيوه ةمزأ قلخ ىلإ اذه ىدؤي ىلاتلابو ؛ةيرطقلا
 .ةلودلل ىنطولا ءامتتالا ىلع ىقرعلا وأ ىنيدلا ءامتنالا بلغي ثيح

 غارفإ ىلع لمعي ماظن ةملوعلاف ءاهل اهتدراطمو ةيوهلا ىلع ةملوعلا ريثأت :اًكلاث

 ملاعب سانلا طيرتل ءاهتتشتو ةيوهلا تيتفت ىلإ عفدتو ,ءىوتحم لك نم ةيوهلا
 .ةيلهألا برحلا نوتآ ىف مهقرغت وأ «ةلود اللاو ةمأ اللاو نطو اللا

 ةلءاسملا كحم ىلع تحرط ىتلا ةمهملا تاعوضوملا نم ةيوهلا عوضوم نإف ءاذل

 - كيراب وكيب - باتكلا اذه فاؤم همدق ىذلا حرطلا نأ ديب .ةريخألا تاونسلا ىف شاقنلاو
 نم اًضيأ نكلو ,.بسحف هعوضوم ةيمهأ نم عبنت ال باتكلا اذه ةيمهأف ؛امامت فلتخم

 ًالضف ءانرصع ىف لوقعلا لضفأ نم دعي كيراب ىكيب نإ ثيح ؛باتكلا اذه فلؤم ةيمهأ
 ةيوهلا عوضوم ىف اوبتك نيذلا نييسايسلا نيرظنملاو باتُكلا لضفأ نم كيراب نأ نع
 هتامامتها نمض نم تناك ةيقرعلا تاقالعلا ةفسلف نأ امك ,ةيفاقثلا ةيددعتلاو

 نأ اهرودقمب بوعشلا تناك اذإ ام ديدحت نم ةفسلفلا هذه هنمضتت امب ,ةيميداكألا
 عاونألل ةريغتملا ةعيبطلا فاشكتساب متهي هنأ ,باتكلا اذه ةزيم .ال مأ اًيوس شياعتت

 نيب ةيناسنإلا تاقالعلا ىلإ دشرت نأ ىفيني ىتلا ةيسايسلا ئدابملاو ةيوهلل ةفلتخملا
 عفادب انلكاشمل بولسأو جهنم ىلإ ةجاحب اننأب فلؤملا معزيو .اهلخادو تاعمتجملا
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 ءاهدحونو اننيب ةكرتشملا ةيناسنإلا ىيحن نأ انم مزلتسي اذه نأو ءىناسنإلا نماضتلا

 مت نآلا ىلإ ةيوهلا ةسايس نأ 3 ىري .ةيناسنإلا انتيوه :هيلع فلؤملا قلطي ام وأ

 عونلا ىلع دمتعت ىتلا كلت لثم ,ةنيعم ةيعمج تايوه ساسأ ىلع اهعم لماعتلاو اهقيرعت
 ىلع ديكأتلا ةيمهأ ىري كيراب نإف ,ةقباسلا تايوهلا ةيمهأ مغرو .ةيموقلاو قرعلاو
 .ةيناسنإلا ةيوهلا هذه راطإ لخاد ةنيعم تايوه ديدحتو ةيملاعلا ةيناسنإلا

 هيطعت ىرخأ اًيتك ةيوهلا عوضومب متهملا ئراقلل حشري نأ مجرتملل ناك اذإو
 :بتك ةثالث هل حشرأ ىننإف ؛:ةضقانم ىأ ةيزاوم ةفلتخم ىؤرو تاوصأ نع حضوأ ةروص

 ىدنهلا ىداصتقالا ركفملل "ىمتحلا ريصملا مهو :فنعلاو ةيوهلا" :باتك وه لوألا باتكلا

 :ةيبرعلا ىلإ هتمجرت دقو "نص ايترامأ" :داصتقالا ىف لبون ةزئاج ىلع زئاحلاو فورعملا
 .قيفوت رحس

 ريغصتل ةعورملا راثآلا :وه - هتمدقم ىف فلؤملا لوقي امك - باتكلا اذه عوضوم

 قفأو ددعتلا ةباحر نم مهعالتقاو مهتيوه لازتخا انه ىنعي سانلا ريغصتو .سانلا

 ريغ كاوف ىف ميكو موديستت و هيدمست هداك او: ةكرابشملاو متانمتلاو ةيرعلا»
 ةيوهلاف ؛هتدابإو رخآلا ةهجاول مهدادعإ مث نمو ءهنم فوخلاو رخآلا ةيهاركب مهنحشو

 لتقت نأ لزتْخُت وأ هوشُت امدنع اهعسوب ةقثلاو ةجهبلاو رخفلا ناسنإلا حنمت ىتلا
 ءاغلإ ىلإ ىعست ةفئاط لك نإف ءفئاوط ىلإ نطولا ءانبأ ميسقت متي امدنعف ؛ةمحر الب

 .اهرهق وأ ىرخألا

 :ىنانبللا فلؤملل ”ةلوعلاو ءامتتالا ىف تاءارق ؛ةلتاق تايوه“ :وه ىناثلا باتكلا

 .ىارب اريراب :ةيزيلجنإلا ىلإ هتمجرتو ,ةيسنرفلا ةغللاب باتكلا اذه ردص دقو .فولعم نيمأ
 لب ءدرفلا ىلإ دبألا ىلإو ةدحاو ةرم ىطعُت ال ةيوهلا نأ باتكلا اذه ىف فلؤملا دكؤي

 ةيوهلا مث نمو ؛هتايح لوط اهرصانع بتارت فلتخيو لديتت تاءامتنا ةدع نم لكشتت
 فلؤملا دكؤي .اهرصانع ىلع ىساسأ لكشب نيرخآلا ريثأت بسح لديبتلاو ريغتلل ةلباق

 وه ةيوهلا ديكأتو ,برح ةادأ ىلإ لوحتت نأ نكمملا نم فيكو «ةيوهلا ديكأت رطخ ىلع
 ءامتنالا ىف لقألا ىلع ىأ ءامتنالا بتارت ىف رطاشتت ةئف دضاعتو داحتاو عامتجا
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 ًالمع مهتيوه ديكأت نوريو ءرخآلا فرطلل ةهجاوم نولكشيف ءرطخلل هضرع رثكألا
 ةيمست ةلتاقلا تايوهلا ةيمست نأ بتاكلا دجي ال هيلع ًءانيو .اًررحمو اًعاجش اًيرورض
 نم ةثادحلا ىتأت امدنع :ىتاءامتناو ىتيوه :لوصف ةعيرأ ىف باتكلا عقي .اهيف غلابم

 كسمي نأ فولعم ىنمتي هباتك ةمتاخ ىفو .دهفلا ضيورت «ةيبكوكلا لئابقلا نمز ءرخآلا
 هنأ اًبرغتسم .هناكم ىلإ هديعي مث ءًاليلق هبلقيف ءًالجر حبصي نيح باتكلا هديفح ةفدص
 .ءايشألا هذه لثم لوقل دعب ةجاح كانه تناك هدج نمز ىف

 :ىبرغملا ركفملل ,"برغلاو مالسإلاو ةيورعلا :ةيوهلا هلاسم' :وه ثلاثلا باتكلا

 ةيئانث ةيوهو «ىبرعلا ةيوه نع باتكلا اذه ىف فلؤملا ثدحتي .ىرباجلا دباع دمحم

 ةيسايس ةيضق ىوس نكت مل مالسإلا/ةيورعلا ةيئانث نأ ىلإ صلخيو ,مالسإلا/ ةيورعلا

 رايتخالا عضوي نأل اًدبأ ىنعم ال نذإو «ةفيزم ةيجولويديأ ةيضق نآلا تحبصأو تلاز

 ,ةيبرعلا ةدحولاو ةيموقلا تاحورطأ ىرباجلا شقاني كلذ دعب .مالسإلاو ةيورعلا نيب

 ايسفنو ايداصتقاو اًيعامتجاو اًيلود اًعقاو تحبصأ (ةأزجملا) ةيرطقلا ةلودلا نأ اجتنتسم
 لبقتسملا نع ثدحتي مث :ةلماشلا ةيبرعلا ةدحولا ملح ىق رارمتسالا هعم نكمي ال

 رضحتسي نأ بجي رخآلاب مهتقالعو مهلبقتسم ىف برعلا ريكفت نأ ىريو «ىبرعلا
 نيملسملاو برعلا ةروص نع كلذ دعب ثدحتيو .ىناملعلا برغلل ةينيدلا ةيفاقثلا ةيفلخلا

 ةثالث ىف لكشتت مالسإلا ةروص نأ ىرباجلا ىريو «ةيبرغلا مالعإلا لئاسو اهلكشت امك

 .باهرإلاو :ةرجهلاو .برعلا :ىه .داعبأ

 ,ةلوعلاو ةيوهلا نع سي ديسلا :ىرصملا ركفملا هبتك ام عجاري نأ ئراقلل حشرأ امك
 ,ءايشألاو ميهافملا نيب ةقالعلا ةعيبط ىف اهعون نم ةديرف ةيلدج تاقالع دوجوب رقي ثيح

 .دحاو نآ ىف نالماكتم نايطاقتم نايذاجتم ناموهفم امهنإ لوقيف ؛ةملوعلاو ةيوهلا نيب
 ,ةديرطلا رود بلاغلا ىلع ةيوهلا موهقم ذخني ,لماكتلاو بطاقتلاو بذاجتلا اذه ةرئاد ىفو

 اهرصاحتو اهقحالتو ةيوهلا دراطت ةملوعلاف .دايصلا رود ةلوعلا موهفم ذخأي امنيب
 ءانفلاو نايوذلا بابسأ ةيوهلا دناعت ةدراطملا هذه ةرئاد ىفو ءاهب ىذغتت مث اهيلع زهجتو

 .رارمتسالاو ةموميدلاو دوجولاب ثبشتتو «نامألاو نمألا بلط ىف دتحتو
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 هبتني مل نم نأو :ةيروحم ةيضق ةيوهلا ةيضق نأ ممألا عيمج تكردأ دقل

 ءاًبنذ وأ اليذ نوكيل ةصاخلا هتازيمم ىشالتتسو .هريغ ةفاقث ىف اًمتح بوذيس اهيلإ
 اهتفاقثو ,ةيديحوتلا اهتديقعو ,ةيمالسإلا اهتيوه ىلع اهوكرتي نلو مل ةمألا ءادعأو
 :ىلاعت لاق ءانع اهوسمطيو اهنع انوحزحزيل راهنلاو ليللا نوديكي لب ؛ةيناميإلا

 .(299:ةرقبلا] .« اوعاطتسا نإ مكنيد نع مُكوُدري ئتح مكنولتاقي نولازي الو لف

 عم ؛مهتايوه ىلع نوصرحي نيرخآلا نأ ؛مالسإلا لهأ هل هيتني نأ ىغيني ىذلاو

 ال ىتح مهنيد نع اًديعب مهب ىأنلاو اهملاعم سمطو نيملسملا ةيوه بيوذت ىف مهداهتجا
 1951/ ماع ىف :مهتاحيرصت لالخ نم حضاو اذهو ءىرخأ ةرم ةحاسلا ىلإ مالسإلا دوعي

 ضعب لواحي" :الئاق ؛اهنيح ليئارسإ ةيجراخ ريزو ه5 6030 نابيإ ابأ حرص

 ىقيقحلا رطخلا كلذ ىفو ؛ةميزهلا دعب ىمالسإلا هبسن ىلع فرعتي نأ برعلا ءامعزلا

 مهبسنب خسار نرقي ىلع برعلا ىقبن نأ انتابجاو لوأ نم ناك اذلو ءليئارسإ ىلع
 ."ىمالسإلا ال ىموقلا

 ال اننإ' :نوسكين قبسألا ىكيرمألا سيئرلا لوقي ."ةصرفلا زهتنا" :هباتك ىفو

 ىلع ىضقت دق ىتلا ةيدئاقعلا برحلاو مالسإلا ىشخن نكلو «ةيوونلا ةيرضلا ىشخن
 ةسايسل تايدحتلا ربكأ نم اًدحاو لكشي ىمالسإلا ملاعلا نإ .برغلل ةيتاذلا ةيوهلا

 ."نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ىف ةيجراخلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 لواحت نأ بجع ال كلذلو ءاهتيوه ىلع ظفاحت ىتلا ىه ىقبت نأ ديرت ىتلا ممألا

 امدنعف .اهتفاقثل ىرخألا تافاقثلا وزغ نم اهيمحتو اهتيوه نوصت نأ ةمأ وأ ةلود لك

 تالدعمب ةيكيرمألا ةيفاقثلا داوملا لوخد ىلإ ىدؤت "تاجلا " ةيقافتا نأ نويسنرفلا ىأر

 ءزجلا ىلع عيقوتلا اوضفر «ةيموقلا مهتيوهل اًحراص اًديدهت لكشي امم ؛اسنرفل ةريبك
 سودنهلا موقي نأ اذه نم بجعأو ,تالدعملا كلت ضيفختب اوبلاطو ةيقافتالا نم ىفاقثلا

 كلذ نأل ؛اهعيبت ىتلا تالحملا قرحو بحلا ديع موي ىف راهزألا عيب عتمب دنهلا دالب ىف
 ةظفاحم ىدم ىلع لدي امنإف لد نإ اذه .ةيدنهلا ةفاقثلا براحيو ةيسودنهلا نم سيل
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 ,نيرخآلا تافاقثب راهبنالا ةوه ىف طوقسلا نم مهتيامحو اهئانبأ ةيوه ىلع ةمأ لك

 ؟ةأمحلا هذه ىف عوقولا نم مهيمحنو انتمأ ءانبأ طوحنو اذهب نحن متهن ىتمف

 نم اًديقعت رثكأ تالاجمو لاكشأ ىلإ قوفتملا رخآلاو تاذلا نيب ةهجاوملا لوحت عم

 نأو ؛اهتيوه نع ثحبت نأ تاذلا كلت ىلع نهارلا ىخيراتلا فرظلا ضرفي ءلبق ىذ
 فعضلاو ةوقلا لماوع نع ثحبلاب اهسفن ةلكيه ديعُتو «ةوق نم تيتوأ امب اهب كسمتت
 .ةيدن رثكأ اًيراضح اًفقوم ذختتو اهسفن ديعت نأ ةيغب ؛اهيف

 مولعلا ذاتسأ ءحاتفلا دبع نيدلا فيس روتكدلا اهلاق ةملكب ىتمدقم متخأ

 همظن ىذلا رمتؤملا ىف ,ةرهاقلا ةعماج - ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلكب ةيسايسلا

 ايوروأ ىف ةيوهلا تاشاقن“ :ناونع لمحي ناك ىذلاو «ةيلكلاب ةيبوروألا تاساردلا زكرم
 ,خيراتلا عم ةرات :ةعيطقلا نم عاونأ نيب" :لاق ثيح ,"ةنراقم ىؤر :ىبرعلا ملاعلاو

 اهمهويو ةيوهلا موهي ففطم باطخ نيبو ءانسفنأ عم ةراتو .ثارتلا عم ةراتو

 ىلع نوكن نأ امإ ءلخادلا ىف ةيوهلا ىلع لاتتقالا بورح نيبو ؛(ةيمهو اهلعجي ىأ)

 . ةيواهلا ةفاح ىلع وأ ةيوهلاب ىعولا ةفاح

 ىحتف دمحم نسح
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 نافرعو ركش ةملك

 كانهف ."ةيفاقثلا ةيددعتلا ىف ريكفتلا ةداعإ" :ىباتكل ادارطتسا باتكلا اذه أدب

 ًاليصفت اهتعباتم - ةفلتخم بابسأل - عطتسأ مل اهضعب «ةمهملا ةلئسألا نم ةعومجم ترثأ

 ةجاحب اهنأ ديدج نم اهيف رظنلا دنع نيبت رخآلا اهضعيو :ةروطم رظن تاهجوبو
 ةلوقعم ةجردب قثاو هنأ رعشي امدنع هباتك فلؤملا عضي .ةغايصلا ةداعإو حاضيإلا ىلإ

 ارداق حبصي باتكلا نيبو هنيب ةفاسم عضيو هلوقي نأ درجمب هنكل .هلوقي نأ ديري امم

 تاذلا ليوحت نأ لجيه ظحال .هقوف ولعيو ةيعو ضوملا نم ةجردب هاري نأ ىلع

 ىعدتسي .اهل ةياهن ال ىتلا تاذلا ىلاعت ةيلمع ىف ةيرورض ةظحل ىه عوضوم ىلإ
 سيلو .هب ةصاخلا هتيوه هل هنأ ىلع ةوالع .هل ادارطتسا نوكي رخآ اباتك باتك لك

 .ءاتثتسا باتكلا اذه

 تاشقانملا نم تدفتسا ,باتكلا اذه ىف اهتجلاع ىتلا اياضقلا ىف ريكفتلا مضخ ىف

 لملم هيدر انمعو 8قهرعأر هيمو [100060أ , لنعمل 0'عانا|والقن, لهعاع ل جزرالبة 0 لق, 8

 اقهأع ةوصااب 6260أ, قةمقطلع ةلوملإل, كأزرورتا لووك, 27عل 03! مقزلا, طق امم 12/10

 زورو [0علعمب عمرو طزءاعبوعر 8دزععا 8طقعومادر 8اعطقمل 2ءاعكر الهكمأم ملثططقأ-طقواللااب

 مونبأل منعزل, عموم 8عوابعزور لمالل 8عمالملر ©.85.هدقعا لوالد ععب لهللا (62ا]لر

 5ندوم [1عملبد, ظةلقوطقمأ طويتاعط, انذطق طقم كانعكط 5طقنلتمب لاعطأف اقلككاتلأب

 هجابأل 0هلطقمأاب قعم 8هطعأ, ؟طمزل25 6ةداطقمل, 5عزلاق 8عمطقطأاط, ةلاعاع الل ل

 ةلادأ 5زذدواابأر 5أ١1 2عاعر ا م

 بدنا لولا, هوالآل 18ءاعااق, لمدعماط عم ءاشعلا أ ءادفلل ةلوطم تاسلج تناكو
 .ي 7 9. ّ 2 - .٠

 ةشرو تحضوأ .ادج نينواعتم صاخشألا ءالؤه ناكو ؛ ادج ةديفم 822, لماذل !(680©,
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 ةيميداكألا ةياعر تحت 000:8 0'ال6أ0ا عم اهميظنتب تمق ىتلا باهرإلا لوح لمعلا

 سلجم ىف وضع ىننإ امب .ةدقعملاو ةكباشتملا باهرإلا روذجو لوصأ .ةيناطيربلا
 .ددجلاو ىمادقلا ءاقدصألا نم ريثك عم رمتسملا لعافتلا نم ىننكم اذه نإف ,تادروللا

 رويمع كرماتط, 0مم 0'ةلمعتاا ةاعوا قل, 8هط 6اناممر 82ا/8010 ىلإ ركشلاب هجوتأ

 ءاخسب مهنتك .راشمل كلذو طاووق, 1023 6100عمقر اعوأأع 6115, أعم 1/1011 0ةعقأر

 .باتكلا اذه ىف تدرو ىتلا اياضقلا ضعب لوح مهرظن تاهجوب

 5طلامردم مانامعتأ, ةااءالقعءا االها26/, عم نيموي ةدمل ترمتسا ىتلا تاشقانملا

 ىف ا<43: 8ان مولب رافك قدنف ىف ةينطولاو ةينيدلا ةيوهلا لوح اللهم: 866ا66” و

 :ىدالوأ ىلإ ركشلاب هجوتأ نأ اًضيأ ىغبني .ةرمثمو ةديفم تاشقانم تناك ىلعألا ليلجلا
 تاعاسلل كلذو مهمق04 83:ءائت, ناتسألاو )لآؤذم 23عام, روتكدلاو 8] 23:ةاءاذ, روتكدلا

 ةرسألا ىف ةيوهلا لكاشمو ةعيبط لوح شاقنلا ىف اًيوس اهانيضق ىتلا ةليوطلا
 اًضيأ ركشأو ءاهربصو لصاوتملا اهمعدل 58300113 ىلإ ركشلاب هجوتأ امك .ةرجاهملا
 .ةديدع تاونسل ىهاجت ىنحو فطع نم هادبأ امل 0350:6801 ىخأ

 ةءارق ىف مركو فطع نم هودبأ امل ؛يئاقدصأ ىلإ ىنانتماو ىركش صلاخب هجوتأ
 ءاقدصألا ءالؤه .هوؤرق ام لوح ةميق تاقيلعت نم هودبأ امو «باتكلل ةعونتملا تادوسملا

 موررصممم :.1دم1و [1ه06ه00 ؛طدنأل ؟1لعءاعاادق لمرور 216غعئ56 قمل ءالا 1083508 :مشه

 .القمبم انطععمأ :طاقمأ 1هللإإ 5

 ىف ةيحاتتفا نيوانع وأ لمع قاروأ نع ةرايع تناك باتكلا اذه لوصف نم ريثك

 ,لييو :ىهلدوينو .وتنروتو «نيامو «كرويو ءانييفو «ليئارسإ :ىف تدقع تارمتؤم
 .ولسيوأو :مادرتسسمأ ىو «نديلو ءسيرابو ,تروفكنارفو .ءاضيبلا رادلاو ءىابمومو

 تارمتؤملا هذه ىف نيكراشملا ءالؤهل ركشلاب هجوتأ ىنإو .ندنلو ,نطسوبو ءلسكوريو
 امدنع 8/08:81/23560 تاقيلعت نم اريثك تدفتسا دقلو .ةديفملا مهتاحارتقاو مهتاقيلعتل

 اذه نم ىناثلا لصفلا عوضوم لوح كروي ةعماج ىف دقع رمتؤم ىف اًرواحم ناك
 .(ةيوهلا موهفم) :باتكلا
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 ,5ة,اءد (2002) ىف ترهظ نماثلا لصفلا ىف راوحلل ةفلتخمو ةقباس ةعبط دجوت

 ,(19594 3) و ,(5د,عاعط 2004 3) ىف ترهظ عساتلا لصفلل ةقباس ةخسن دجوت امك

 عوضوم لوح ةركبملا راكفألا ترشن امنيب ؛هدورو بسح لك :(1997 300 2003) و

 ,58:عاكا (20058) ىف رشاعلا لصفلا

 عيجشت الول هنم ىهتنأو هيف رمتسأل نكأ مل نكل .باتكلا اذه فيلات ىف تعرش دقل

 بايترالاب روعشلا ىلإ نولايم انم ريثك . 51عانع» 480060 صلخملا ىقيدص ةدعاسمو

 رعشنو «ةيافكلا هيف امب نيديج اصاخشأو نيصلخم انسل اننأب روعشلا وأ تاذلا ىف

 ةداعإ ىلع اننوعجشي «نيررحمو ريرحت ءاسؤر انيدل نأ ىف نوظوظحم اننأب اًنايحأ
 تاظحللا رثكأ نم نوكت ائايحأ نكل ءاهليختن امك ةيفاك ريغ نوكت ىتلا ةنينأمطلا

 .انتايح ىف ةقرشملا

 :ماهو نيبرقملا ىئاقدصأ نم ةثالثو نيدلاولا تدقف :باتكلا اذه فيلأت مضخ ىف

 عم مهيلإ باتكلا اذه ىدهأ ءاذل .انذ3 18ءاداق ىو :6 )ل 1اقأطءمصأ ءاععمإل تان[

 كيراب وكيب
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 لوألا لصفلا

 همدقملا

 ةلوعلا لضفبف «ءارآلا ع امجإب ةيناسنإلا خيرات ىف ةديدج ةلحرم باتعأ ىلع نحن
 دادزي ؛:ةيعسوتلا ةيلامسأرلاو لاصتالاو لقنلا لئاسو ىف ةيروث تاريغت تثدحأ ىتلا

 هجاوت ىهف ,(')لدابتملا دامتعالا نم ماظن ىف ةدعابتملا تاعمتجملا طارخنا رارمتساب

 راشتناو «ةئيبلاو خانملا ريغتو ءرشبلاو لاملا سأر ةكرح ميظنت :لثم ؛ةكرتشم لكاشم
 تاعمتجملا هذه حلاصم نأ ىلع ةوالع .ةيعامج الولح بلطتي امم ؛باهرإلاو ضارمألا

 دعبت نادلب ىف ةقيمع راثآ اهل نوكي دحاو دلب ىف ثدحت ىتلا ثادحألا نإ ىتح ؛ةلخادتم

 ةيح ةروص ىملاعلا اهدادتماو مالعإلا لئاسو ىف لئاهلا روطتلا انل لقنو .لايمألا فالآ

 ىف طرخنن انلعج امم ؛ملاعلا نم هديعب ءازجأ ىف ءاسنلاو لاجرلا ةاناعمو حافكل

 نم فيفختلل ةباجتسالا انيلع ضرفو ؛مههاجت ىناسنإلا انروعش فهرأو ؛مهتايح
 ىفو تاعمتجملا هذه نيب عونتلا قمعت ؛ةنيابتملا تاعمتجملا ىقالت عمو .مهتاناعمو مهمالأ

 عونتلا اذه اهضرفي ىتلا تايدحتلا ةهجاومل لئاسو داجيإ ىلإ ةجاحب انحبصأو ءاهلخاد
 .ىلودلاو ىلحملا نييوتسملا ىلع

 مأ ةينيد مأ ةيفاقث مأ ةيقرع تناكأ ءاوس .ةيديلقتلا تايوهلا اًضيأ ةملوعلا ىدحتت

 نأ نكمي ال اًنضيأ ةيصخشلا ةيوهلا نإف ءطغض تحت عقت تايوهلا هذه نأ امب .ةيموق
 نوكت اهنإف ءاهينطاوم ةايح ىف ةمهم لظت ةلودلا نأ نم مغرلا ىلعو .(')ةرقتسم لظت

 نأشب ةداح ةلئسأ ةراثإ ىلإ ىدؤي امم ءلفسأو ىلعأ نم قوبسم ريغ طغضل ةضرع
 اهتدحو ىلع ظافحلل اًيديلقت ةلودلا اهيلع تدمتعا ىتلا ةينطولا ةيوهلا ساسأو ةعيبط

 ص
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 اهيلع ظافحلاو اهتيوه نم ققحتلا ىلع ةرداق ةيفاقثلا تاعمتجملا دعت ملو .اهرارقتساو
 .كلذل اعبت ريغتلل اهرارطضاو اضعب اهضعب ىلع اهحاتفنال اًرظن لبق نم تناك امك
 نيقي نع اثحب نيدلا ىلإ سانلا لوحت ,ميظعلا رييغتلا روصع ىف ثدحي ناك امكو
 نم ايولطم ناك امل نكلو .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةايحلل رارقتساو ئدابمو ىنعمو ىقالخأ
 ,ديدج ىخيرات قايس ىف لمعي نأو ءاًنايحأ ةلداع ريغو ةديدج بلاطم ىبلي نأ نيدلا
 ةبيرغو ةديدج ًالاكشأ ذختيو ,ةيوه ةمزأ هجاويو ةمهم تارييغتب رمي اضيأ هنإف
 عم اهيف فرعتن تاسسؤملا ىفو ءانلوح نم اهريغو تاريغتلا هذه .اًنايحأ راوطألا
 نوهجاوي رومألا مهيلع تطلتخا نيذلا سانلا نإف ؛مهسفنأ ىلع ةماع ةفصب سانلا
 .اهئانيو مهتيوه ىلع فرعتلاو مهتايح ميظنت ةيفيك نع الؤم الاؤس

 ىلإ ةجاحب نحنف «تايدحتلا هذهل ةباجتسالاو انرصع تايدحت مهف ىغبن انك اذإ
 ضعب تلوانت دقو .انتلئسأ ىتحو انتالوقمو ةيديلقتلا انتاضارتفا ىف ريكفتلا ةداعإ
 اذه ىف ةعضاوتم ةمهاسم نع ةرابع باتكلا اذهو .لاجملا اذه مامتهالل ةريثملا لامعألا
 ءىش لك نأ فرعأ ؛عامتجا ىف رشاعلا ثدحتملا نع تليق ىتلا ةتكنلا لثمو ؛لاجملا
 ةيساسأ ةفصب باتكلا اذه متهي .هلاق دحأ لك سيل نكل ؛ليق نم لعفلاب ليق لاقي
 نأ ىغبني ىتلا ةيسايسلا ئدابملاو ةيوهلل ةفلتخملا عاونألل ةريغتملا ةعيبطلا فاشكتساب
 وه ةيسيئرلا ىتامامتها دحأو .اهلخادو تاعمتجملا نيب ةيناسنإلا تاقالعلا ىلإ هجوت
 انم مزلتسي اذه نأو ؛ىناسنإلا نماضتلا حورب انلكاشم ةجلاعم ىلإ جاتحن اننأب معزلا
 نآلا ىلإ ةيوهلا ةسايس .ةيناسنإلا انتيوه :هيلع قلطأ ام وأ ءانتيناسنإ خسرنو ىيحن نأ
 دمتعت ىتلا كلت لثم :ةصوصخم ةيعامج تايوه ساسأ ىلع اهعم لماعتلاو اهفيرعت مت
 نم هنأ ىرن ءامهم رمألا اذه هيف نوكي ىذلا تقولا ىفو .ةيموقلاو قرعلاو عونلا ىلع
 ءاهراطإ لخاد ةنيعم تايوه ددحنو ,ةيملاعلا ةيناسنإلا انتيوه ىلع دكؤن نأ اضيأ مهملا
 ."ةيوهلل ةديدج ةسايس" :هيلع تقلطأ ام ىف كرتشنو

 حلاصمب نيمتهملا ءالؤه عم قلتخأ انأف ,هذه رظنلا ةهجو انرابتعا ىف انعضو اذإو
 ,"مه,0هناةءاوأو" ةيصوصخلا ةاعد :مهيلع قلطي نيذلاو ,ةمأ وأ ةفئاط وأ بزح وأ ام ةعامج

 اهنوربتعي تايوه ىأ ةنيعم ةيوهل دودحم قفأ لخاد نوشيعيو نوركفي نيذلا ءالؤه
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 مهيلع قلطيو مهل انطو ملاعلا نوربتعي نيذلا صاخشألا ءالؤه عم فلتخأ امك .ةيروحم
 هذه لك ىف نوري نيذلا ,نيدرجملا نييملاعلا وأ "605:50مها1885“ نييتيلويومزوكلا :مسا

 ةدحو :وه هلجأ نم لاضنلا قحتسي ىذلا ديحولا فدهلا نأ نوريو ءانوجس تايوهلا

 معز امدنع ةقيقحلا نم لجيه برتقا دقو .طسوت نود ماع هجوب ىرشبلا سنجلاو درفلا

 ,ةدحاو ةبثو ىف ةيملاعلا ىلإ لصي ال درقلا نأو ءاّيلدج اًطابترا ناتطبترم نيتيوهلا نأ
 نم ايأ نإف لجيه حضوي امكو .ةيطسولا لحارملا نم ةلسلس لالخ نم اهيلإ قلستي لب

 هترظن نأ ريغ .اهل ايرورض المكم اهرابتعاب ىرخألا ىلإ ريشتو ةلمتكم تسيل نيتيوهلا
 اعبت هداق امم ؛ةفرعملا ىف ةيلاثملا هتيرظنو هتفسلفل ةقلطملا اقيزيفاتيملا اهتهوش ةقيمعلا

 نأيو ,مغانتم ىكراريه لك نم اءزج لكشت تايوهلا عيمج نأب نظلا ىلإ كلذل

 ىسايسلا قايسلا نم سيلو ء.بسحف اهل صقانلا انمهف نم ًاشنت امهنيب تاعارصلا
 سكرام لراك اهفاضأ هطقن ىهو ؛هلخاد عقتو تايوهلا ددحتت ىذلا عسوألا ىعامتجالا

 .(؟)ريكأ اًريثأت افلخم

 ةيوهلا ىأ ةيناسنإلا مهعمجت مهف .ةصوصخملاو ةماعلا تايوهلا ىلماح مه رشبلا نإ

 ىف ءاضعأ اًضيأ مهو «جاوزأو تانبو ءانبأو تاهمأو ءابآ اًضيأ مهو ؛ةيناسنإلا
 ةيوه مهعمجت ثيح نم مهو ءاهريغو ةيسايسو ةيفاقثو ةيقرع ؛ةفلتخم تاعمتجم

 ولماح طبتريو .ةنيعم تامازتلاب اضعب مهضعي قلعتيو ءايقالخأ نوواستم ةيناسنإلا

 نيح ىفو .ةصاخلا طباورلا نم ةفلتخم تاجردب اضعب مهضعب ةصوصخملا تايوهلا

 رخآلا اهضعب نوكي ءايبسن ةيشماه تايوه نم اهبحصي امو طباورلا هذه ضعب نوكت

 مهتايح نأبو ءءامتنالاو ةلاصألاب اروعشو اقمع مهتايح ىنعم ىطعت اهنإ .ايروحم
 .تايوهلاو طباورلا هذه نودب ميقتست ال

 تايقالخألا ىلإ ةفاضإلاب ةصوصخملا انتايوهو ةكرتشملا ةيناسنإلا انتيوه نإ

 ىف ةيروحمو اهنم رقم ال عئاقو نع ةرابع اذه لك .ءزيحتلا مدعو زيحتلل ةيحاصملا

 ةدرجم ةيناسنإلا ةيوهلا لظتو .كسامتم راطإ ىف اهجامدإ ىلإ ةجاحب ىهو ءانتايح
 ةسورغم اهرودب ةريخألا نأ نيح ىف ,:ةصوصخملا انتيوه اهيرثتو اهدطوت مل ام

 ءاهدحتو اهيذغتو ةنكمم اهلعجت ىتلا ةقيقحلا ىف ىه لب .ةكرتشملا انتيناسنإ ىف
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 نوكن نحن .ىناسنإلا عونلا نم تانيع الو ةسناجتم تاراركت انسل ةقيقحلا ىف نحنف
 انبيلاسأب ارشب ءاذكهو .ءابآ وأ تاهمأ ءنييحيسم ىأ اسودنه «نييكيرمأ ىأ نييسنرف
 ادانتسا ةزيمتم تاجاحو تاردق كلتمن اننأل ؛ءالؤه لك نوكن نحنو .ةطيسولاو ةدرفتملا

 قيرط نع ةيملاعلا انتيوه نم ةفطاخ تاحمل ىلع لصحن ال نحنو .ارشب اننوك ىلإ
 اليخت نيدعابتملا نييالملا مهفن نأ قيرط نع ىرحألاب نكلو ,ةعونتملا انتافالتخا ديرجت
 ىرحألاب وأ .نيقلتخم وأ نيهياشتم دحاو تقو ىف مه تانئاكك مث نمو مهدرفت ىف

 .نيفلتخم مهنوك ىلإ ادانتسا نيهباشتم

 نماضتلا حورب فرصتن نأ ؛ملاعلا ىوتسم ىلع لدابتملا دامتعالا مزلتسيو

 ةيسايسو ةيفاقث تاعامج ىف ءاضعأ اًضيأ اننكل .ةيناسنإلا انتيوه لعفُت نأو ىناسنإلا
 ,انل ةبسنلاب ريثكلا ىنعتو ةيقالخألا ةوقلل ةينغ رداصم تاعامجلا هذه نأ اميو .ةفلتخم
 نأ بجيف .اهروهظ فلخ وأ اهضاقنأ ىلع موقي نأ نكمي ال ىناسنإلا نماضتلا نإف

 ةيناسنإلا ةيوهلا ءوض ىف اهءانيو اهفيرعت ديعن ءاذه نم ًالدبو .تايوهلا هذه مرتحن
 .نيلماكتم لب نيعراصتم نانثالا نوكي ال ذئدنع اهعم .ةمجسنم نوكت نأو «ةيملاعلا
 ىفضت ىتلا ةيصوصخلا ةعزن تسيل نكلو :ريدقت لحم فالتخالا وأ ةصاخلا حمالملا نإ

 ريدقتلاب ريدج ىملاع وه ام نإف كلذك .اقلطم اعباط تافالتخالاو حمالملا هذه ىلع
 وه ام ةضراعم ىف هسفن عضي ىنذلا عونلا كلذ لقألا ىلع «ةيملاعلا ةعزن سيل نكلو

 .هيردزيو صوصخم

 اينجت .ةيلاتلا لوصفلا اليصفت رثكأ ةروصب همعدت فوس ضيرعلا لوانتلا اذهو

 تناك اذإ امب الو «ةيلبقتسملا اهلاكشأو ةملوعلا بابسأ صحفي اينعم تسلف ؛مهفلا ءوسل
 ىنعم ىنكلو «ةنميهلا ال قاتعنالا ضارغأل اهمادختسا ةيفيكب الو ,ال مأ صوكنلل ةلباق
 هتايدحت ةهجاومل لبسلا لضفأ داجيإو ايملاع لدابتملا دامتعالا ةعيبط فاشكتساب
 .ةيقالخألاو ةيسايسلا

 ءرملا فيرعت نمضتت اهنأ تمعزو «ةيوهلا موهفم ليلحتب تمق :ىناثلا لصفلا ىف

 .رمألا ىضتقا اذإ عونلا تاذ نم نيرخآ عمو صاخشألا نم اصوصخم اعون هسفن

 .ىناسنإلاو ؛ىعامتجالاو .ىصخشلا :داعبأ ةثالث اهل ةيدرفلا ةيوهلا نأ حرتقأ ىنأ امك
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 فرعي ىعامتجالا دعبلاو ؛هتاذب ادرفتم اصخش هرابتعاب درفلا فرعي ىصخشلا دعبلاف

 ىناسنإلا دعبلا امأ .ةصوصخم ةقالع ىأ نيوكت وأ.ةعامج ىف اوضع هرابتعاب درفلا
 اًطابترا ةثالثلا داعبألا طبترتو .ىملاعلا ىناسنإلا عمتجملا ىف وضع هرابتعاب هفرعيف

 تايوهلا ىلع زيكرتلاب موقأ :ثلاثلا لصفلا ىفو .طابترالا اذه فشكتسأ فوسو .اًقيثو

 هذه اهب لكشتت ىتلا ةقيرطلا صحفأو ؛ةيعامتجالا تايوهلا نم مهم عرف ىهو «ةيعمجلا
 ةيفيك فشكتسأ فوسو ءاهرطاخمو اهاوق اهل ةيعمجلا تايوهلا .ضراعتتو تايوهلا
 لعج ىلإ اًمود ةيعمجلا تايوهلا باحصأ ىعسي .اهرطاخم بنجتو اهاوق نم ةدافتسالا
 ىتلا ةدئاسلا فارعألا ىدحتل مهدهج ىراصق نولذبي اذل :مهنوردقيو مهب نوفرتعي نيرخآلا

 نكمملا نم مهريدقتو مهب فارتعالا نع ةجتانلا ةسايسلا نأ اميو .اهتغايص ةداعإو مهشمهت
 ةاواسملا راصنأ نم داقتنالل لعفلاب ةضرعم نوكت اهنإف ءايفاقث اهيلع ذاوحتسالا متي نأ

 امدنع هنأ اهدافم ةجيتن ىلإ تلصوتو تاداقتنالا هذه صحفب تمق .تاورثلا عيزوت دنع

 .نيتلماكتم انوكت نأ نكمملا نمف ,ةبسانم ةقيرطب نيتسايسلا مهف متي
 رثكألا ةيعمجلا ةيوهلا لاكشأ دحأ ؛ةينطولا ةيوهلا ىلإ عبارلا لصفلا ىف لوحتأو

 اءزج اهتلعج ىتلا بابسألاو :ىلخادلا اهقطنمو اهتعيبط ضارعتساب موقأو «ةنميه

 اهنأ معزأو .ام ديدهت تحت نوكت امدنع هقلخت ىذلا لدجلاو ,ةيدرفلا ةيوهلا نم امهم
 نم ةلصأتم ةعومجم نم اقالطنا اًيدقن اهؤانب متي نكل ءديقم ريغ ارايتخا الو ةبه تسيل
 ةينطولا ةيوهلا ريثت .ةيلبقتسملا لامآلاو ةيلاحلا فورظلا ءوض ىف تاسرامملاو تادقتعملا

 .سماخلا لصفلا عوضوم وهو ,ةيفاقثلا ةيددعتلا تاذ تاعمتجملا ىف ةبعص اياضق
 .نيرجاهملا ىلع تزكر دقف ؛ةفلتخم لكاشم ريثت ىفاقثلا عونتلل ةفلتخملا عاونألا نأ اميو

 ةيوه فيرمت ةداعإ كلذك ؛,مهسفنأل مهفيرعت ةداعإ مزلتسي مهجامدنا نأب تمعزو

 ,ابوروأ ىف اميس الو ؛ةرصاعملا تاعمتجملا نم اريثك نأ اميو .مهلبقتسي ىذلا عمتجملا

 سكع ىلع ءنوددهم مهنأ اورعش دقف ءةيموق لود مهنأ رابتعا ىلع مهسفنأ اوفرع

 نيرجاهملا اميس الو ءاهيف نيرجاهملا عوتت مغر روعشلا اذه اهبتني مل ىتلا ةدحتملا تايالولا
 ,ةرجهلا لمحت اوعاطتسا نيرجاهملا نأ فيك سداسلا لصفلا ىف ضرعتسأو .نيملسملا

 بابشلا نم ةعامج نإف ,مهتلزع نأشب مهقلق ىف نوقحم مهنأ نم مغرلا ىلع هنأ معزأو
 .ىكيرمألا عمتجملا ىف جامدنالاو فيكتلا عاطتسا ملسملا
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 :اريبك اًدورب زريو ةحضاو تامس ةرصاعملا تاعمتجملا مظعم ىف نيدلا بستكا

 مهروعش دقف نم فوخلاو مهتايح بيلاسأ ىف ةريثكلا تاريغتلا ةهجاوم لجأ نمو
 ىلإ ةيبرغلا ريغو ةيبرغلا تاعمتجملا ىف نيرجاهملا نم ةريبك ةعومجم تاوحت .ةيوهلاب

 .تاعمتجملا ضعب ىف ةداح ًالاكشأ اذه ذختاو .ىقالخألا رارقتسالا مهحنمي ىكل نيدلا

 ةيسايس تاسسؤمو ةشه ةيناملع ةفاقث نم ىناعت ىتلا ةملسملا تاعمتجملا اهيس الو

 ,ةيناملعلا ةيجولويديألا رود نيدلا بعلي نأ تاعمتجملا هذه عقوتت .ةلحض ةيداصتقاو

 اذه ثدحي اذامل تحضوأ عياسلا لصفلا ىفو .عمتجملا رييغت ىف همدختست نأو

 .ةميخولا هبقاوعو

 اذإ ءداح عارصل اًردصم ىملاعلا ىوتسملا ىلع ىفاقثلا عونتلا ىدغي نأ نكمملا نم

 .اهريغو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ىرخألا لماوعلاب هطيرو ةبسانم ةقيرطب همهف متي مل
 نأو «برغلا ميقو ةوق نم ءاتست ةيمالسإلا لودلا نأ (15947) نوتجنتنيه ليومص معزيو
 ةقيرطب صحقأ نماثلا لصفلا ىفو .هنم رارفلا نكمي ال ىمتح رمأ امهنيب مادصلا

 تاعمتجملا نيب راوحلا نأ معزأو .ديعب دح ىلإ ةبيعم اهنأ معزأو ءهذه رظنلا ةهجو ةيدقن

 ىدصتلل ديحولا ليبسلا ىه تايوتسملا نم هريغو ىسايسلاو ىداصتقالا ىوتسملا ىلع
 تدار املكو .هدويقو هدودح هلو ليسلا رمألاب سيل راوحلا نأ ديب .تاعارصلا هذهل

 طورشلا ىوقنو معدن ىذلا تقولا ىفو .طابحإلاب ساسحإلا اهعم داز دويقلا هذه

 نم اهلالخ نم نكمتن ىتلا لئاسولا مدقن نأ ىلإ ةجاحب نحنف ءراوحلا اذهل ةيرورضلا
 .ةلمتحملا تامادصلا ىلع ةرطيسلاو فقوملا ءاوتحا

 نيتيؤر ضفرأو ,ةيلحملا تافاقثلا ىلع ةللوعلا ريثأت عساتلا لصفلا ىف تلوانت دقو
 ةمواقملا ىلإ ىرخألا دوقتو ,ةكرمألا لب ةنميهلا ىلإ امهادحإ دوقت نيتضراعتم

 عيطتستو ع ادبإلاو رييغتلا ىلع ةردق اهيدل ماع هجوب ةيفاقثلا تاعمتجملاو .ءىزجتلاو
 عزفي امنيب .اهسفنأ ليكشتو ءانب ةداعإ قيرط نع ةيجراخلا تارثؤملا ىلع بلغتت نأ
 ًاريثك - ىعو نودب وأ ىعوب - اًضيأ نوبعوتسي مه .لخادلا وحن لوحتيو انايحأ اهضعب
 اذه نم صلخن .ةيرهوجلا مهبلاطمل ارظن وأ مهئاقب لجأ نم ةديجلا ةيملاعلا تاريثأتلا نم
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 ةثداحم لثم ىهف ,كلذ نم اًديقعت رثكأ هنكلو ائيزجت الو ةنميه سيل عوضوملا نأ ىلإ
 «تارابعلاو ىناعملا نم ءزج ىف مهكارتشا مغر نيذلا .ةفلتخم تاغلب نيملكتملا نيب

 تاملكلا مضخ ىف قيرطلا مهل رينت تارابعلاو ىناعملا هذه نأل ؛نورورسم مهنإف
 .ةموهفملا ريغ ىرخألا تارابعلاو

 لكشب ثدحتأ :(رشع ثلاثلا ىلإ رشاعلا لصفلا نم) «ةيقابلا ةعيرألا لوصفلا ىفو

 ىذلا ديدجلا ىملاعلا ماظنلا ىف ترهظ ىتلا ةيسايسلاو ةيقالخألا لئاسملا نع عسهوأ

 كرحت ىلإ جاتحي رمألا اذه نأ اميو .ٌةبطاق ملاعلا لود نيب لدابتملا دامتعالاب مستي

 هيجوتل ةيملاع تايقالخأ دوجو ىلإ ةجاحب نحنف ءنيرخآلا حلاصمب مامتهاو ىعامج
 هذه لثم تايوتحمو ساسأو ةعيبط تشقان دقو .انتاقالع ليكشتو انتارايتخا

 نع اهلصف نكمي ال ةكرتشملا انتيناسنإ نأ اميو .رشاعلا لصفلا يف تايقالخألا

 بلاطمو مهبلاطم نيب أشني رتوتلا نإف «تاعمتجملاو دارفألا ضعبب ةصاخلا انتاقالع

 رشع يداحلا لصقلا ىف ضرعتسأو .ةاواسملا مدعو ةاواسملا نيبو ؛ةماع ةفصب رشيلا

 تايعادتلا رشع ىناثلا لصفلا ىف ضرعتسأو .تارتوتلا هذه صيلقت بيلاسأو مهتارتوت

 نع تثدحت امك ؛اًفنآ نيروكذملا نيلصفلا ىف اهنع تثدحت ىتلا ىرظن ةهجول ةيسايسلا
 انينطاوم بلاطم نيب ةتزاوملا ةيفيك احضوم ءاّيملاع اهيجوت اههيجوت مت ىتلا ةنطاوملا
 نمضتي نأ نكمملا نم انينطاوم وحن انبجاو نأ تمعزو .ىرشبلا سنجلا نيبو نيبرقملا
 نأ انبجاو نم ناك اذإ امع اًدقعم ًالاؤس ريثي اذه .ةنيعم فورظ ىف ايناسنإ الخدت

 ةروصب ملظلاو ةيعمقلا بيلاسألا اهيف دادزت ىتلا تاعمتجملا ىف ةيطارقميدلا معدن

 طورش قيقحت طرشب ةيطارقميدلا معدن نأ بجي اننأ معزأ ريخألا لصفلا ىفو .ةريبك

 اذه نأ تدجوف ؛باتكلا اذهل ةيساسألا رومألا ىلع زكري لصفلا اذه نأ اميو .ةنيعم

 ."ةمتاخلا" :نولئافتملا لوقي امك وأ ,ةياهنلل لضفألا ناكملا وه لصفلا

 نأب تدقتعا املاطلو .ةديفم نوكت دق باتكلا اذهل ماعلا هاجتالا نع ةليلق تاملك

 ةفسلفلا .(؛)اهتاعوضوم نيب بيرقلا هباشتلاو فلاتلا نم ًريثك ديفتست ةفسلفلا
 هجاوي مل اذإ ,ةيلخادلا تاعجارملا اهصقنيو ديكأت لكب ةلحض نوكت فوس ةيقالخألا
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 ,ةيقالخأ تارارق اوذختيو «ةيقالخألا تامزألاو تابقعلا ماظتناب نويقالخألا ةفسالفلا

 رثكأ امير - ةيسايسلا ةفسلفلا هبشي اذه .ةيقالخألا ةيحانلا نم هلعف بجي ام اوفرعيو

 فرعن انثأب دقتعنو ءاًيموي دئارجلا أرقنو «تاباختنالا ىف توصنو ؛نونطاوم اننأل -اهنم

 ,ةريثك تابقع نوهجاويف ملظلا نويراحي نيذلا ىأ ءاطشنلا امأ .ةيسايسلا ةايحلا كردنو

 ةنميهلاو ةوقلل ةدقعملا تايلآلا نومهفيو ةيسايسلا ةايحلا نم بناوج نوفشتكي مهنكل
 .نوريثكلا اهمهقي ال ىتلا

 تدجوو :تادروللا سلجم ىف وضع تحبصأ امدنع باتكلا اذه ةباتك ىف تعرش

 ةدايقو مهف لجأ نم هب مهست نأ ةيسايسلا ةفسلفلا ىلع ىغيني اذام :لءاستأ ىسفن

 نأ ىقبني ىتلا - اهنم ءىيش كانه ناك اذإ - تاراهملاو تاكردملاو ؟ةيسايسلا ةايحلا

 اهحرطي ال ىتلاو سلجملا ىف ىربكلا مويلا اياضق لوح تالوادملا متت امنيح اهحرطأ

 تايصخش عم تاثداحم ىف رثكأ ةدحب اهسقن حرطت ةلئسألا هذه تناكو ؟نورخآلا

 نويسايسلا ةفسالقلا نوكي نأ نوعقوتي اوناكو .اهجراخو ايناطيرب ىف ةزيمتم ةماع

 امومع مهنوري اوناك مهنأ الإ 'ملاعلا نع امهم ائيش اولوقي نأ" و "نيمتهمو نيركفتم'

 اوناكو «نأش تاذ ريغو ةدرجم لئاسميو مهسفنأ مه هنولوقي امب الإ نومتهي ال

 ملاعلل ةفسؤملا ةلاحلا عم لماعتلا ةيفيك نأشب ةفسالفلا تاباتك نم ليلقلاب نوجرخي

 مهينطاوم ةبلاطم ىأ :ةيغاطب ةحاطإلل برحلل باهذلا :لثم ؛ةريطخ اياضقل ىدصتلاو

 ىلع درلا ةيفيكو ؛ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ ىف ملظلاو رقفلا فيفختل تايحضت ميدقتب

 مارتحاو «ةميق وذ ىبعش رود هل نوكي نأب نيدلل حامسلا ةيناكمإ ىدم امو «نييبافرإلا
 داتعملا ىدر ناكو .تاعمتجملا نيب ريبك ردقب ةاواسملا معدو ؛ةفلتخملا تايوهلا بلاطم

 ملاعلا مهف ىه مهتفيظو نأو ءًالماجم اًفصو مهفصو متي نييسايسلا ةفسالفلا نأ :وه
 لوانتل مهلهؤت ةصاخ ةربخ نوكلتمي ال مهنأو ,تاظعلا وأ تافصولا ميدقت سيلو

 لقألا ىلع طعيو ىركفلا ريونتلا ىلإ مهفلا دؤي مل اذإو ,ةيلمعلا ةيسايسلا اياضقلا

 ةماعلا تايصخشلا رظن ههجو ىف نوكي هنإف :ةيسايسلا ةايحلل ةديفم ةماع رظن ةهجو

 .هنم لئاط الو ىنعم ىذ ريغ



 .ةيسايسلا ةفسلفلا فدهو ةعيبط نأشب اًمهم ًالاؤس نوريثي مهنكلو ,نوئطخم مهنإ
 هنإف ءباهسإب لاؤسلا اذه نع هيف بيجن ىذلا عضوملا وه سيل اذه نأ نم مغرلا ىلعو

 ىركفلا مهجهنم نييسايسلا ةفسالفلا ىدل هيف نوكي ىذلا تقولا ىف هنأ ىل ودبي

 مهفقوم اوفرعي نأ ىلإ رخآل تقو نم لقألا ىلع ةجاحب مهنإف ؛مهلمع بولسأو ىقالخألاو

 مهنأ اًقلطم ىنعي ال اذه .اياضقلا هذه ىف مهسفنأ اوربتخيو ةيعقاولا اياضقلا نم

 ناك نإو .ةيمويلا اياضقلا ىف ةسادقلا ةغلب ثيدحلا ىأ ملاعلا داشرإ ىلإ نوفدهي

 عضوم اهسفن عضت اهنإف ؛رورغملا حومطلا اذه لثم اهبعادي نأ ةيسايسلا ةفسلفلل

 حيضوت قيرط نع ةيسايسلا ةايحلا ىف امهم اماهسإ مدقت نأ نكمي اهنأ الإ .ةيرخسلا
 وهام ميدقتو ؛ةللضملا ةغرافلا ىواعدلا فشكو ءاهب غاصت ىتلا ةغللا ليلحتو ءاياضقلا

 ةيسايسلا فارطألا اهلالخ نم ذختت ىتلا ةيسايسلا ئدابملا دقنو صحفو ءاهنم لضفأ

 صوصخب ةلمتحملا ةيخيراتلا رظنلا ةهجو حيضوت ىلإ ةفاضإلاب ءاهنع عفادتو اهتارارق

 ىربكلا ةيمويلا اياضقلل ىدصتلا ةيفيك ىه اههجاوي ىذلا ىدحتلا نإ .حلاصلا عمتجملا
 .ةيركفلا اهتمارصو اهتماقتسال ةنايخ نود

 ىتلا ةقطنملا نع بوتكم وهو .لاجملا دودح حيضوتل ةلواحم باتكلا اذه نإ

 ,نويسايسلا ةفسالفلا :مه ,فدهتسملا هروهمجو .ىلمعلا طاشنلاب لمأتلا اهيف لخادتي

 نيقيرفلا نيب قلافلا ىف باتكلا عقي نأ ىه حضاولا رطخلا .ةسايسلاب نوينعملا دارقألاو
 .رخآلا ادعبتسم امهدحأ مامتها ىضري نأ :اذه نم رثكأ ىأ ءامهيأ مامتها ريثي نأ نود

 حجني مل اذإ ىتحو .نيقيرفلا تامامتها نيب الوقعم انزاوت امومع ققحي نأ هوجرأ ام

 ةفسلفلا ةسرامم ةيفيك فاشكتسا ىلع لضفأ الوقع زفحي نأ وجرأ ىنإف ؛كلذ ىف

 ىفتكي ال ىتلا تاسايسلا ديدحتو .ءاوسلا ىلع نيمهملا اهيقشل ةلادعلا ققحي امب ةيسايسلا

 .('اهفسلفي مئالم لكش ىف اضيأ غاصت امنإو ,ةيلوألا ةداملا ميدقتب اهيف



 شماوهلا

 "”8عمريمم قتل 0نماكعرأعإزل (2000) 5ءاهاأم (2000) 800 56,96/870 :رظنا .ةلوعلا صخي اميف )١(

 طنصاتموأمم (2002)*.

 اًحلطصم حبصأ دقل .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ادج اًعئاش عبصأ هتمدختسا ىذلا ىنعملاب ةيوهلا حلطصم )١(
 "80ه 60188" :لاثمأ باتكلا نم ريثك ىكتشي ناك ثيح ؛نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ىف تيصلا عئاذ
 سبتقم .هلامهتسا ةرثك نم مامتهالل ريثم ريغو اًكلهتسم حبصأ حلطصملا نأ ”الا/.ل.ال/. 1130160218“ و
 نأ ضعبلا دقتعا ,نرقلا اذه تاينيتس رخاوأ ىف ىتح . "8/0816 200 0008©, (2000, ©.3)" :نم

 مادختسا ةيقنت مت ةريخألا تاونسلا ىفو (1510. 037) ةرطيسلا جراخ حبصأ ىحالطصالا فقوملا
 .هراشتنا داعتساو حلطصملا

 :رظنا ؛ةلماكلا ةشقانملا لجأ نمو "[16و6ا (1961 320 1995)" :رظنا (؟)

 "مقيعاكط (1982, كو 4 300 5)".

 ."م8:عاكط (1981 300 20000)" :رظنا (#)

 ثحبلا عوضوم ىلع ايلآ اهقيبطتو نيعم بولسأب ةفسلفلا فيرعتل «”ئطاخ هاجتا هنأ ريغ ؛ماع هاجتا دجوي (0)
 عوضومل ةمئالم نوكت نأ ىغبني ةيفسلف ةقيرطب ريبعتلا ةقيرط نإ' :وطسرأ لوقي .عوضوملا اذه ناك امهم
 ةماعلا بادآلا) ةيلمعلا هتفسلفو (اقيزيفاتيملا) ةيرظنلا هتفسلف نيب فالتخالا نإ ."ههوشت ال ىتح ثحبلا
 ةيرظنلا ةفسافلل ىلكيهلا فالتخالا ىف لثمتي لقأ اريدقت لان ىذلا رمألاو .ًديج فورعم (ةسايسلاو كولسلل
 ةفسلفلا فلتخت .ةيسايسلاو ةيقالخألا ةايحلا شقاني وطسرأ بولسأ نأ ىنعي اذه .ةيلمعلا ةفسلفلاو
 .ةنراقملا رظنلا ةهجو نم ةدافتساللو .ةفلتخملا تاراضحلا ىف اًريبك افالتخا ةيسايسلا
 .(0ةاأصهإنع) (1989 300 1999) :رظنا
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 ىناثلا لصفلا

 ةيوهلا موهفم

 .(١)قايس لك ىف باطخلا نم ايرث اثارت ةفلخم ,ةفلتخم تاقايس ىف ةيوهلا ةيضق أشنت
 ؟اًماع نيسمخ ذنم اوناك نيذلا مهسفنأ صاخشألا نحن له :لؤاست اندلخب رودي دق
 رمألا ناك اذإو ؟هتاذ صخشلا ةصق ىه نآلا ىلإ داليملا نم انتايح ةصق تناك اذإ امو
 اًضيأ لءاستن نأ زئاجلا نمو ؟صصقلا كلت ىف نمكت ىتلا هبشلا هجوأ ىه امف ؛كلذك
 صخت راودألا هذه نإ لاقي فيكف ,ةفلتخملا انراودأ ىف هسقن صخشلا انك ام اذإ
 ضيف ريغ رخآ اًئيش انك ام اذإ طاستن اميرو ؟هباشتلا اذه ةدعاق ىه امو .هسفن درفلا
 ىذلا امف ؛نكت مل ول ؛:ةيسفنلا تالاحلاو راكفألاو تايركذلاو رعاشملا نم هل ةياهن ال
 انبسكي ىذلا ام اًضيأ لاستن نأ زئاجلا نمو ؟انايإ اهنم لعجيل اعيمج اهمضي
 نع فلتخي ىذلا صخشلا اذه انلعجيو نيرخآلا نع انزيميو انقرفيو ةيدرفلا انتنونيك
 ةيوهلا نم ةفلتخم بناوج ىلع دكؤت اهنإف ,ةلئسألا هذه طبارتو لاصتا مغرو ؟نيرخآلا
 لصفلا اذه ىف ريخألا اهموهفمي ةيوهلا شقانأ فوسو .ةفلتخم اياوز نم اهصحفتو
 .(')باتكلا ءازجأ ىقايو

 اذه وأ ءىشلا اذه هنأ ددحت ىتلا ةيرهوجلا تامسلا كلت ىف ءىشلا ةيوه نمكت
 نأ ديب .ىرخألا عاونألاو ءايشألا نم هزيمتو ؛ىرخألا ءايشألا سيلو ءايشألا نم عونلا
 ةديدع ءايشألا نيب فالتخالا بناوج نآل ؛اًيفاك سيل بسحف تافالتخالا ىلإ ةراشإلا
 ,ةفيفط وأ ةيداع نوكت امبر تافالتخالا نأ كلذ نم ةيمهأ رثكألا .اهرصح نكمي الو
 نأ ىلإ ةجاحب نحن .هددصب نحن ىذلا ىناسنإلا نايكلا نع ءىشب انربخت ال مث نمو
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 صاخشألا زيمت ىتلا ةيوهلل ةيرهوجلاو ةماهلا تامسلا ددحنو ةلأسملا هذه روغ ريسن

 ةقيقح نإف «لاثملا ليبس ىلعو .هيلع ىه ام نوكت نل اهنودب ىتلاو ءضعبلا مهضعب نع
 رفس تازاوج ىلإ جاتحت ةريبك لود - اهفالسأ سكع ىلع - ةثيدحلا لودلا نأ

 اهديشانأو اهمالعأ اهل لودلا هذه نأ نع ًالضف .دلب ىلإ دلب نم لاقتنالل تاريشأتو
 ؟ةديدج ةيسايس تاليكشت لودلا هذه اذامل :انربخت ال اهتاذ دح ىف رومألا هذه ,ةينطولا

 ةدايسلاو ءضرألا ةنونيك :لثم ءضعيب اهضعب ةطبترم تامس ىف لودلا كلت ةيوه نمكت
 ؛ةيعامتجالا تاقالعلا ىقاب نم ةيسايسلا تاقالعلا ديرجتو ءسناجتملا ىنوناقلا ءاضفلاو

 .ايخيرات ةدرفتم اهلعجي ام وه كلذف

 ةثادحلا ىأ ةييرغلا ةراضحلا ىأ ةيلامسأرلا :لثم .ءىش ىأ ةيوه ضرعتسن نأ زوجي

 هيلع ىهام ءايشألا هذه لعج ىذلا ام :ةلاح لك ىف نيلئاستم ,ةيحيسملا ىأ ةيملاعلا وأ

 صخب اًميف انضيأ لاكلا ىه اذه ؟ىرخألا ءايشألا نع ةفظقت اهلعجيو افزيمي ىذلا امَو

 هتاذب هيعو وهو ؛ناسنإلا زيمي ائيش اذه ىلإ فضأ .ةيرشبلا تانئاكلا ةيوه ديدحت
 .هيلع نوكي نأ ىف بغري امو هتاذ ىف ريكفتلا نم هنكمت ىتلا رومألا كلت .هريصمبو

 فيكو ؟هريغ ال وه درفلا لعجي ىذلا ام :طاستن نأ بجي ةيدرفلا ةيوهلا فاشكتسال

 سيلو صخشلا اذه ىه اذامل :اذهل اًعبتو ؟امهب طبتريو هلوح نم ملاعلاو هسفن ىري

 ىه طقف درفلا ةيوه لكشي ىذلا لب ءدرفلا ةيوه لكشت ةمس ىأ تسيل ؟رخآ اصخش
 الو هتيوه صخشلا دقفي اهبايغ عم ىتلاو .هنم أزجتي ال اًءزِج نوكت ىتلا تامسلا كلت

 ىقيربمأ فصو درجم تسيلو امكحو اريسفت ةيوهلا نمضتت .هتاذ صخشلا ىه نوكي

 ىنعمب ءرخأ صخش هكلمي ام ذخأي نأ هناكمإب نأ درفلا دقتعي نأ أطخلا نمو .بسحف
 .رخآ صخش ةيوه ذخأي نأ رخآ

 عمو ليلحتلا ضارغأل .ةطبارتم تانوكم ةثالث ىأ ءداعبأ ةثالث اهل ةيدرفلا ةيوهلا

 ةطيارتم تايوه ثالث داعبألا هذه ىلع قلطأ فوس .ءسوسحم ىلإ درجملا ليوحت رطخ

 «تاذلاب ساسحالل ةزيمم زكارمو :نيدرفتم دارفأ نع ةرابع ةيرشيلا تانئاكلا .ةفلتخم نكلو

 نايكلاب روعشو ءاهؤاصقإ نكمي ال ةيلخاد ةايحو ,ةفلتخم ةيتاذ ليصافتو اماسجأ نوكلتميو
 .ةيصخشلا ةيوهلا :اذه ىلع قلطأ فوس .ةصاخلا ءارآلاو راكفألاو ىصخشلا
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 وأ ةيقرع تاعامج سانلاف :ىعامتجالا كسامتلاو لخادتلاب زيمتيف ىناثلا دعبلا امأ

 تاعامجلا هذه طبترتو .تاعامجلا نم اهريغ ىأ ةيموق ىأ ةينهم ىأ ةيفاقث ىأ ةينيد
 اهسفن زيمتو لَّكشُت تاعامجلا هذه .اهل رصح ال ةيمسر ريغو ةيمسر قرطب نيرخآلاب
 .ةعامج نم رثكأ وأ تاعامجلا نم ةعامجل مهئامتنا ثيح نم مهنوزيمي نيرخآلا نأ امك

 .ةيعامتجالا ةيوهلا :اذه ىلع قلطأ فوسو

 ىلإ - نومتني مهنأ نوفرعيو - ىمتنت ةيرشب تانئاك سانلاف :ثلاثلا دعبلا امأ

 . .رشبك اوكلسيو اوشيعي نأ ىغبني فيك نوررقيو مهسفنأ نوفرعي مه ءزيمم عون

 اهنم دعب لكو ءاهلصف نكمي الو ةلخادتم ةثالثلا داعبألا هذه نأ دعب اميف حضوأ فوسو

 :هيمسأ امم اءزج لكشيو امهب اطابترا هانعم بستكيو نيرخآلا نيدعبلا اقبسم ضرتفي
 أشنتو اهتعيبط ىف ةفلتخم داعبألا هذه نإ :ناسنإل ةلماشلا ةيوهلا وأ ةيدرفلا ةيوهلا

 دئاسلاو ىلاحلا هاجتالا هجاون ىكل ؛اهزييمت ىغبنيو نكمي داعبأ هذهو ,ةفلتخم ةقيرطب

 ةيصخشلا ةيوهلا نوكت اًبلا غو ,تايوهلا هذه نم ةدحاو عم ةيدرفلا ةيوهلا ةلداعمل

 .ةيعامتجالا ةيوهلا وأ

 ةيصخشلا ةيوهلا

 ؛اهل رصح ال تارثؤم ةفلتخملا اهتايح لحارم ربع ةيرشبلا تانئاكلا لكشُت
 ,دارفألا ليكشتو ةغايص اهلالخ نم متي ةديدع ءايشأ كانهف .ةدوصقم ريغ ىأ ةدوصقم

 اضيأ دارقألا ءالؤه .عسوألا عمتجملاو نيدلاو ةقبطلاو ةفاقثلاو ةسردملاو ةرسألا :لثم

 عم ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا مهتاءاقلو .:ةيصخشلا مهبراجتو مهتاربخ ريثأتل نوضرعم

 بتك نم هنوءرقيو ؛ثادحأ نم هنودهاشي امو ةفدصلاب هب نوعماستي امو «نيرخآلا

 مهيلع اًقيمع اًريثأت رثؤت رومألا هذه عيمجو .ارج ملهو ؛مالفأ نم هنودهاشيو
 . مهتيوه لكشتو

 ىف نوركفي مهنإ . ىنعم اهئاطعإو مهسقنأ مهق ىلإ نوعسي نسلا ىف مهمدقت عمو
 اهضعب ىلع نوقفاويف :ءمهتايصخش تافصو ةايحلا ىف مهتاهاجتاو مهميقو مهتادقتعم
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 ريغ زيحتلا نم اعاونأ نولمحي مهسفنأ اودجي نأ زئاجلا نمو .رخآلا اهضعب نوركنيو

 ىف مهسفنأ نوعضي مث نمو .ةللضم ملاعلا نع مهتادقتعمو مهميق ضعب نأ وأ ةيقطنم

 مهسفقنأ اهب نوددحي وأ نوفرعي ىتلا ميقلاو تادقتعملا نإ .رومألا هذه ىلع بلغتلا ةمهم

 مههجوت وأ مهسفنأل مهموهفم حضوتو ؛:ةيصخشلا مهتيوه لكشت ؛نيعم صخشك
 اهطابنتساو سفنلا مهف نإ .ملاعلاو مهسفنأ هلالخ نم نوري اراطإ مدقتو ؛:ىساسالا

 لاكشأو ةايحلا لثمو تاناكمإلا نم ةلسلس ةيفلخ ىلع لب ؛ىعامتجا ءاوخ ىف ثدحي ال

 تاعمتجملا ىفو .اهب لكشتيو درفلا عمتجم ىف ةحاتملا ةيقالخألاو ةيركفلا دراوملاو ركفلا
 هعضو ساسأ ىلع لومشلا نم كاذ وأ ردقلا اذهي درفلا ةيوه ددحتت ةيديلقتلا

 ,كلذ نم رثكأ تالاجملا نم اهل حاتي وأ ةميقلا نم ىطعت الو ؛ةوقب موسرملا ىعامتجالا
 ,ثيدحلا انعمتجم ىف فلتخم رمألا اذه .ةدرجملا ةيتاذلا ةريسلا ليصافت ىف تيقب نإو

 .("7كلذ ىلع زكرأ فوسو

 عمتجملا ىف ةيصخشلا ةيوهلا نإف ,نورخآلا اهمدقي ىتلا تاليهستلا نم مغرلا ىلعو

 ببسي اهقيقحت ىف نولشفي مهضعب نكلو ؛عيمجلا لوانتم ىف ('/ىدرف زجنم ثيدحلا
 مهراقتفا ىأ .مهفلا اذه بارطضا ىأ مهسفنأل مهمهف ةيافك مدع وأ :ةلحضلا مهتئشنت

 ىف مهو .هنم فوخلا وأ تاليضفتلا مسح ةيهارك وأ ,مهسفنأ ىف ىدقنلا ريكفتلا ىلإ

 هجو ىلع مهزيميام مهل سيل ةرقتسملا ةيوهلا ىلع عجشي ىذلا ىكالهتسالا عمتجملا
 :حضاو كاردإ نود ةايحلا ىف نوفرجنيو «ةيجازملا مهتلاح ىلع نودمتعي لب ؛صوصخلا

 دقفي ال ءىش ىلإ فدهي ال نم" :لاقي امكو ؟مهسفنأب وعنصي نأ ىف نوبغري اذامو ؟مه نم
 نإ :لوقن نأ انل ؛اضقانتم اريبعت مدختسنو حلطصملا موهفم عسون نأ اندرأ اذإو ."ائيش

 ,هكلتمن ائيش تسيل ةيصخشلا ةيوهلا .ةيصخش ةيوه مهل تسيل هنأ ىه ةيصخشلا مهتيوه

 ةيصخشلا ةيوهلا نإ . هرارقتسا ىلع ظفاحنو هب زتعن نأ عيطتسن ققحتي نأ درجميو

 تارايتخا ىف اهديكأتو اهمادختسا متي ام ردقب بسحف اهتيويحب ظفتحتو اهسفن نع ربعت
 ىف رظنلا ءرملا ةداعإو ةديدجلا تاربخلاف ءايئاهن اجتنم تسيل اهنإ .ةبسانم لاعفأو
 سفنلا ةطاسمو ,ملاعلا ىلإ رظنلا ىف ىرخأ قرط ىلع حاتفنالاو ةيعامتجالا تاريغتلاو هسفن

 .اهتعجارم ىلإ ىدؤتو اهدودحو اهضومغ فشكت امير ؛قمعأ ةقيرطب
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 ءانسقنأ فرعن انك اذإ ام ررقنو لوادتن اننأ ىنعمب رايتخالا أدبم ةيوهلا نمضتت

 لب ءانتيفلخب نيموكحم انسلف .كاذ وأ صخشلا نم عونلا اذه ,حبصن نأ ىلإ ىعسن ىأ

 لفاجتن الأ انيلع ىفبني هنأ ريغ .اهتم خالسنالا اًنايحأو ءاهداقتتا ىلع نورداق نحن

 ,نييعت لك دقفي نأ دح ىلإ هنم قيضن وأ هفيرعت ىف عسوتن الأو ءرايتخالا اذه دودح
 هب ملسم وهام لثم «رايتخا ىلع تايوهلا ضعب ىوطنت ال اميرو .(*!هجراخ ءىش عقي الو
 ىلإ اهتمواقم نكمي ال ةقيرطب ايذجنم هسفن دجي مهدحأف «نييلثملل ةبسنلاب نآلا امومع
 دجوي امدنع ىتحو .عقاو رمأ هنأ ىلع ةطاسبب اذه لبقتيو .هستج سفن نم صاخشأ

 نم دحتو ءامامت اهيعن ال دق ةقيرطب اًيلخاد اديقم رايتخالا اذه نوكي اميرف «رايتخالا

 نأ ثبعلا نم هنأ اًنايحأ دقتعن .داج لكشب اهيف ريكفتلا نم ىأ اهطبنتسن ىتلا لئادبلا
 ضورنو ؛ةلصأتم اهنكل ءاهيف بوغرملا ريغ انتاهاجتا ضعب ةيراحم ىف انتايح ىضقن

 ةايح بولسأ وأ لمعلل ةنيعم ةقيرط ىحن اناوق لماكب قاسنن وأ ءاهلوبق ىلع انسفنأ
 .(7”ىوقلا عفادلا" وأ "ىلخادلا نهولا“ اذهل نيملستسم ,نيعم

 امدنع ثدحي املثم ءانسفنأ نع هنظن انك ام انسل اننأ اًنايحأ فشتكن اننإ لب

 موت ىكحيو .اهانيسانت ىأ اهانعمق املاط انسفنأ ىف بناوج عقوتم ريغ ىحن ىلع رهظت
 دق هنأ نظي ناك ىذلاو :ىدناريأ لصأ نم ىكيرمأ طشانو بتاك ,7083 !!8إئ046 ندياه

 ءاطشن اهمظن ةلمح هتدهاشم ىدلف «ةعئاش ريغ تسيل ةبرجت نع ءاحق ايكيرمأ حبصأ

 تاريسم ىف عراوشلا نويوجي مهو ىقيرفأ لصأ نم نويكيرمألا ناسنإلا قوقح
 ءاقح ىدنلريأ هنأ ةوق ىصقأب رعشو همامأ ةأجف ةقيقحلا تلجت ,”"بلغتن فوس" :نونغيو

 عمتجملا ىف جامدنالا ءارج ىحور ءاوخ نم هباصأ امب سحأ دقلو ءهلخاد ىف ىدناريأ

 ءانبأ نم ديدعلا ثدحت .('7ىرهقلا نايسنلا نم ةيدنلريألا هتيوه درتسي ىل دوو ,ىكيرمألا
 ضيب مهنأ نيدقتعم اوبشو ضيب ءابآ مهانبت نيذلا ءايلارتسأ ىف نييلصألا ناكسلا

 مهتيوه ىلع فرعتلاب روعش نمو ؛"تاذلل حراجو ءىجافم فاشتكا" نم هل اوضرعت امع

 ىوتسم ىلعو .مهسوقطو مهاقيسومو نييلصألا ناكسلا ةايح قئارط اوهجاو امدنع

 ىذلا تقولا ىفو ءانتارايتخا لالخ نم ةيصخشلل انيعم اطمن ىنبن نحن ءًاليلق فلتخم
 لئادب اهارث ال وأ ,ةنيعم ءايشأ امامت دعيتسنو :تارايتخالا لاجم صلقتي اذه هيف لعفن
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 ةيصخشلا نأ ظحال امدنع ؛رايتخالل ىرهاظلا ضقانتلا ازونيبس حضوأ .ةنكمم ىأ ةلوبقم

 ,ةيقالخألا ةيحانلا نم ةمهملا رومألا ىف .درفلا ةيوه اهطبرل ؛اذكه نوكت ةجضانلا
 .رايتخالا نم ىندألا دحلا كلمي وأ ارايخ اهءازإ ءرملا كلمي ال ةنيعم ميقو تامازتلاب

 لعفل ارايتخا هيدل نإ لوقأ نأ بيرغلا نمف ,هناحتما ىف هلشفل ىذيملت ىنلاتغي ال امدنعف
 ؛ثدح نإو «ةوزن وأ ةيلكش ةيناكمإك ىلو ءالصأ هل ضرعت مل ةركفلاف .هلعفي مل هنكل ؛كلذ

 .اهيف هلثم ركفي نأ نونجلا نم وأ كحضملا نم هنأ دقتعيسف

 ليكشت ىف رايتخالا دودحو ةيناكمإ لوح ةفلنخم ةيواز ديورف دنومجيس مدقي

 ةيموقلا مهلثم مهكراشي ملف ,هئابآ نيد نع دعبلا مامت اديعب ناك هنإ لوقي .("ةيوهلا
 ملو ,مهتسراممو مهتادقتعم نم اًريثك دقتني ناكو «نامألا داقتفاب ةقيمعلا مهرعاشم الو
 ."ىدوهي ةيساسألا هتعيبط' ىف هنأ فشتكا ؛هسفن لمأت امدنع هنكل .ايدوهي هسفن ريتعي

 ىتلا ,"ةيلخادلا ةيوهلاب حضاو ىعو اضيأو ةمهبملا ةيفطاعلا ىوقلا نم ريثك' هيدلو
 .هسفن نم أزجتي ال ءزجك اهيلع قفاو ىتلاو اهنأشب ليلقلا ىوس لعفي نأ عيطتسي ال
 ريثك نم ررحتلا :ىلوألا :ةيدوهيلا هتيفلخ ىلإ امهعجرأ هسفن ىف نيتمهم نيتفص ددحو
 هدادعتسا :ةيناثلاو ,مهلوقع مادختسا نم تدحو نيرخآلا تديق ىتلا تازيحتلا نم

 نيتاه نوكلتمي ال دوهيلا ريغ نإ لوقي نأ ىف ديورف بغري الو .ةيبلغألا نع قاقشنالل
 ىه ةيدوهيلا هتئشنت تناك هتلاح ىف هنإ لوقي نأ دوي ىرحألاب هنكل ء:نيتفصلا

 :ىدج لكشب كلذ لواح اذإ امهرييغت ىلع ارداق نوكي امبر هنأب رقأ دقو .امهردصم
 نيتفصلا نيتاه نأ ىلإ ءطيسب دح ىلإ .كلذ عجريو ءكلذ ىف بغري ال هنأب معز هنكل
 اقيدصت هنمضتت ام اهيف نوكي ىتلا عاضوألا ديورف ةلاح حضوتو .العف ناتمهم
 .ًًرايتخا ال اًيساكعنا

 ةيلقع ةلصوب ىهف .('!ةيرشبلا ةايحلا ىف هنع ىنغ ال رود ةيصخشلا ةيوهلا بعلت
 درفلا نكمت ىهو .ةمغانتمو ةكسامتم اهلعجتو .هلاعفأو درفلا تارايتخا هجوت ةيقالخأو

 درجم درفلا نوكي الأ نمضت كلذيو ءاهاجتا اهيطعتو .هتايح ىنبيو ططخي نأ نم
 ىتلا فارعألا مدقت ىهو .ةيجراخلاو ةيلخادلا ىوقلل ةيمد ىأ ,نيرخآلا تاعقوتل ساكعنا
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 لعفب درفلا ملحي ال اهلضفيو .هتماقتسال اساسأ نوكتو .هسفن ىلع درفلا اهب مكحي

 ةيصخشلا ةيوهلا ريشتو .حايترالا مدعي قيمع روعش دوجو عم اهلعفي وأ ةنيعم ءايشأ

 سيدقلل ةبسنلايو) ؛هبحي ىأ ههركي ىذلا امو ؛ةنيعم فقاوم ىف درفلا كولس ةيفيك ىلإ

 ةفصب هل فيكو «(ةيوهلا ةفرعم ىف هيلع اًدامتعا رثكألا رشؤملا دعي اذه نإف نيتسجوأ
 ىفارجويبلا ىنعملا درجمل ال ؛هل كلم ىه درفلا لاعفأو تارايتخا نإ .هتايح هجوي نأ ةماع

 نم عونلا اذه نم تقثبنا اهنأ نم قمعألا ىنعملاب نكل ءاهنع اريبعت ءرملا لعجي ىذلا
 ةيواخ انأ تسيل لاعفألاو تارايتخالا هذه عنصت ىتلا انألا نإ .هيلع ةدهاشو صاخشألا

 هذه عنصي ىذلا وه درفلا نكل :ةددحم ةيصخش ىأ ىوتحمبي ةئلتمم لب ؛ةيروص ىأ

 .تارايتخالا هذه نع ًالوئسم دعيو ةدودحملا ةيصخشلا تارايتخالا

 :لاعفألل ةهجوملاو ةيوقلا تالاعفنالا هذه لثمل اردصم ةيصخشلا ةيوهلا دعت

 اًقيثو اًطابترا طبترت ىتلاو «بنذلاب روعشلاو كابترالاو ةريحلاو لجخلاو ءايربكلاك
 نم انيعم اعون هنوكل ارظن هنأ درفلا دقتعيو .درفلا ىدل تاذلا ريدقت روعشب
 عفتري هتاذل درفلا ريدقت ءاهلعفي ال ىأ ةنيعم ءايشأ لعفي نأ هل ىغبني هنإف .صاخشألا

 ,هلعقي نأ ىغبني هنأل ال باوصلا لعفي درفلا .ءايشألا هذه لعفقي ال وأ لعفي امدتع لقي ىأ

 ,ثعابلا ةيوهلا حنمت اذكهو .صاخشألا نم هعون نع اريبعت هرابتعاب ,هلعفي نأ بجي هنأل نكل
 ىضام اهلالخ نم ىرن ةيواز لضفأ مدقت اهنأ امك .ىقالخألا طاشنلل اًردصم دعتو

 رظنلا ةداعإ نكمي هنأ نم مغرلا ىلعو .اهازغم اهل هقيرطب هتايح ةصق ىكحتو درفلا

 ,ةيرشبلا ةايحلا ىف دحوملا اهرودل ارظنو .اًيبسن ارارقتسا بلطتت اهنإف «ةيوهلا ىف
 تايوهلا ىن درفلا امأ ءاتمصم اًدماج اًئيش نكت مل نإو درفم دحاو ءىش ةرورضلاب ىهف
 ىف دحاو صخشل ةددعتم ةفلتخم اًطامنأ نوكي نأ ديري ىذلا وأ ,ةددعتملا ةيصخشلا

 ىتح ىأ انمظعم نألو .نيددعتم اصاخشأ نكلو ادحاو اصخش دعي الف .هتاذ تقولا

 ىلع ىوطنتنو رصانعلا ىددعتم «ال/211 1/1113 نامتياو تلاو رقي امك ءاعيمج نحن

 ايرهوج اسايقم انتايح ىلع ضرفنل ادهج لذبن نحنف ءانسفنأ ىف ةظامتم ريغ تاتشأ
 .سانلا نم انيعم اطمن نوكت نأب انسقنأ مازلإب كسامتلاو ماظتنالا نم
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 فواخملاو تايركذلاو تابغرلا عاونأ عيمجب ةنوكسم ةعساش ةراق ةيرشبلا سفنلا
 ءانثأ ناسنإلا اهيستكا ىتلا سيساحألاو فطاوعلاو تاديقعتلاو سواسولاو مومهلاو

 رثكألا دارفألا ىلع ىتح ءافخو اًقمع رثكأ نوكت ءايشألا هذه ضعبو .هتايح ىرجم
 تاحمل طقتان نأ امإو ءايشألا هذهل امامت نيكردم ريغ امإ لظنو ؛مهسفنأل اًرابتخاو ةمارص

 ءانشهدت ءايشأب ملحتو ديرنو رعشنو لوقن انسفنأ دجن ابلاغ نحن .اهنم ةرياعو ةفطاخ

 عقوتن نأ عيطتسن ال ىلاتلابو ءلايب انل رطخت مل مومهو فواخمو راكفأ اندصرتتو

 تسيل سفنلا تناك املو ءاهل انمهف سفنلا زواجتت .اهنم انسفنأ ىقن وأ اهتاريثأت

 انفيرعت نأ اميو .حوضوب اهل انريسفت زواجتت ام ابلاغ ىهف ءامئاد ةحضاو وأ ةكسامتم
 لظي مهفلا اذه نإف ءاهل ةرورضلاب دودحملا انمهقب موكحم اهنع انموهفم ىأ انسفنأل
 نع انموهفمب كسمتن ذإو .ةعقوتملا ريغ ةلزلزملا تاريثأتلا بقاوعل هضرعو اًدقؤم امئاد
 ةنكمم ريكفتو رظن ةداعإل دادعتسالا ةبهأ ىلع نوكن نأ ىلإ ةجاحب اننأ الإ ءانسفنأ

 رظنلا ةداعإ نودعبتسيو اهتشاشه نولهاجتيو ,مهتايوه نودمجي نيذلا ءالؤه نإ .اهيف

 .ناسنإ ىأ هلعفي نأ بجي ىأ هعيطتسي امم رثكأ مهسفنأ نوفلكي امنإ ءاهيف

 تاذلا فاشتكا لثم تارابع اهيوتحت نأ نم اديقعت رثكأ سفنلا فيرعت ةيلمع نإ
 دح ىف فاك اهنم ءىش ال نكل ءاهيف ةلخاد ءايشألا هذه لكف .اهتباتك ىأ اهعادتبا وأ
 لالخ نم ةركبملا تاريثأتلل ةجيتن هيلع نحن ام ساسأ ىلع انتيوه لكشن نحن .هتاذ

 تادقتعملا ىلع قفاوتو رقن تالاحلا ضعب ىفو .اهانعم صالختسال ةرمتسملا انتالواحم

 ىعسنو اهءازإ ةريحلاب روعش انباتني ىرخأ تالاح ىفو «ةثوروملا تاهاجتالاو ميقلاو
 ةقيقحي ةديقم انسفتأ دجن ءانتيوه نم ةريبك ءازجأ عجارن امدنع ىتحو .اهرييغت ىلإ

 نم لعجن نأ عيطتسن ال اننأيو .:ةضماغو ةمتعم ءايشأ لظت انسقنأ نع ةريثك ءايشأ نأ

 ديعب دح ىلإ مغانتي ال انسفنأ ىف هقيقحتل هيلإ ىعسن ام ناك اذإو .هديرن ام انسفنأ
 دعبأ ىلإ ةقاش وأ ةليحتسم ةمهم انسفنأ فلكن ةلاحلا هذه ىف اننإف هيلع نحن ام عم
 جراخ فقت ةيماستم تانئاك اوسيل رشبلاف .ةرقتسم ريغ ةيوه ءبع انسفنأ لمحنو ءدح
 ةعيطقلا ةلاح ادع اميفو .مهتاططخمل عضخت ةيبلس ةدام تاثوروملا كلت الو ءاهتاثوروم
 ةيلمع تاذلا ديدحت نوكي «ةلاحلا هذه ىف ىتح اًنايحأ لب ء.هيضام نع ءرملل ةيرذجلا

 .ةيرارمتسالا مدعو ةيرارمتسالا نم ةفلتخم تاجردب مستت ةيوضع ةئيطب
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 دقتعي امك دقنلا قوف ومست وأ اهسفنل اهتداهشب ذخؤي ةيصخش ةيوه كانه تسيل
 ,نيعم بولسأب هتاذ ىلع فرعتي درفلا نأ ةقيقح نإ .('"!ةيوهلا ةسايس نع نوعفادملا

 مرتحن نأ ىغبني اننأل ؛مارتحالا قحتست صاخشاألا نم اًنيعم اًعون نوكي نأ ىلإ ىعسيو
 نم .طورشم ريغ نوكي نأ نكمي ال انمارتحا نأ ريغ .اهريصم ريرقت ىف تاذلا قح
 ال هيلع حبصت نأ ديرت ىأ ناكدخاالا تدع ىذا صخشلا عون نأ دقتعن نأ زئاجلا

 ىلع اذه ثدحيو .انمارتحا قحتسي ب ال هنأو رثكأ هميقن امب مدطصي ىأ هنع عافدلا نكمي

 نأ اميو .اًبلاغ ثدحي امك نيرخآلا ةايح تاذلا فيرعت زواجتي امدنع صوصخلا هجو
 ىهف ءايقالخأ ارهوج كلتمتو ىدقنلا تاذلا مييقت ىلع ساسألاب دمتعت ةيصخشلا ةيوهلا

 ؟بولسألا اذهب اهسفن فرعت ىه اذامل :نيرخآلل رسفت نأ جاتحتو تاذلا نع ةلوئسم دعت

 قاسنت ىتلا بابسألا ءادبإ اذه نمضتي ؟مهمارتحا قحتست اهنأ دقتعت ىه اذاملو

 ةرورضلاب نكت 0 نإو «ةدئاسلا تاسرامملاو تادقتعملا ةعومجم نم ىعيبط لكشب
 وأ ءاهتيوه رربت ةدئاسلا تاسرامملاو تادقتعملا نأب تاذلا رقت امير .اهيف ةروصحم

 .اهسفن يه ا ةميقلا تاذ تايوهلا دض ملاظ لكشب لماحتتو ةديقمو ةدودحم اهنأ

 وأ ةدئاسلا ميقلاو تادقتعملا ديكأت ىلإ ىدؤت دق :ةسفانمو لدجو شاقن ىلإ ىدؤي اذهو

 .اًقحال اذه ىلإ دوعن نأ ىغبنيو .ةفيكتم امإو ةروظحم نوكت نأ امإ اهتيوهو ءاهتعجارم
 منيح خاب رع تلا ةيتباحلا ةظقنلا ةلحالم للا ةحاحت نكتف :نيضاحلا نعخي 0

 انتيوه هيف لكشت ىذلا تقولا ىفو .اينالقع قيقدلا صحفلا ةضرعم ةيوهلا مع

 لاجملا حسفت لياقملا ىف اهنإف :ةعنقم اهدجن ىتلا بابسألاو اهب ركفن ىتلا ةقيرطلا
 .نيرخآلا نم قيدصتو ةيداقتنا راكفأل

 ةيعامتجالا ةيوهلا

 ىف ع ءاضعأ نونوكيو ,ةفلتخم اًراودأ نومدقيو ,ةفلتخم خم تاقالع ىف رشبلا كرتشي

 مهفرعي لباقملا ىفو - نيرخآلل مهسفنأ نوفرعي ,ةعونتم تاعمتجمو تاعومجمو تامظنم

 تافيرعت نم كلذ نم جتني دق امل عقاولا ىف دودح الو .امهنم ىأ لالخ نم - نورخآلا
 ةقالع ىأ ةسرامم يأ ةمس وأ ةصيصخ ساسمأ ىلع موقت دق ةيعامتجا تائفو
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 .هاقشلاو نويعلاو فونألا لاكشأو :نوللاو نزولاو مجحلاو لوطلا نإ .ةيناسنإ تادقتعم ىأ

 ,ةيسنجلا ةسرامملا ءاكرش ددعو ؛درفلا دسح ىلع رعشلا مجحو «نيدلاو .داليملا تقوو

 لحارلا سيئرلل ةقيشع وأ ؛ىدناغ امتاهملا ديفح وأ ءادحلم ىأ اًدترم ايكيلوثاك درفلا نوكو
 .ةنيعم تائف ىف مهعضوو دارفألا فينصتل اساسأ نوكي نأ حلصي اذه لك ؛ىدنيك

 ,ةطلسلل نيعم لكيه ىلع ظافحلا ىف ةبغرلا اهيف امب ءبابسالا عاونأ لكل

 فيتصكا اهمادقكسا ئرقيو انعافتحا ةموم تاقالعلاو تامسلا هذه نشعي تهننضأ

 .ضعببي اهضعب طيتراو :ةدئاس فارعأب ةموكحم تحبصأو ىتاعم اهحنمو دارفألا

 ةئف ىف اهعضي ال - ىرخألا تاعمتجملا مظعم ىف امك ءانعمتجم ىف - ةأرما درفلا نوكف

 ندهعتي نأ ءاسنلا نم عقوتملاف .ةيعامتجا ةلالد اهل ةئف ىف اضيأ لب ,بسحف ةيجولويب

 تارابعو ظافلأ مادختسا نع نعنتميو ,ةنيعم قرطب نكلسيو ,ةنيعم تافص نهسفنأ ىف

 ريغ ىأ تابسانم نهنأب نهيلع مكحي نأو «ةنيعم قرطب نسلجيو نسبلي نأو «ةنيعم

 تافالتخالل اهابتناو امامتها ىلوي عمتجم ىفو .فئاظولا نم ةنيعم عاونأ لغشل تايسانم

 نوعضخي .ةيعامتجا تالالد اهل تائف تحت دوسلاو ضيبلا فينصت متي ,ةيقرعلا

 ةلالدلا تاذ تائفلا نأ اميو .لماعتلاو ةقالعلا نم ةنيعمو ةيطمن لاكشأو ةنيعم فارعأل

 فارعأل مهضرعتو صاخشألا نم ةنيعم عاوناك دارفألا فرعتو ددحت ةيعامتجالا

 .ةيعامتجالا تابوهلا :اهيلع قلطأ قوسف اذل ؛:ةنيعم تاعقوتو

 ,تاعمتجملا مظعم ىف ةعئاش ةيعامتجالا تايوهلا ضعب هيف نوكت ىذلا تقولا ىف

 تايوهلا باتنت دحاولا عمتجملا ىف ىتحو .رخآ ىلإ عمتجم نم فلتخي رخآلا اهضعب دجن
 ىف ةيعامتجا ةيوهب ىظحت موي تاذ تناك زوجعلا ةلمرألاف .رمتسملا ريغتلا نم ةلاح

 ئيسلا ظحلا ةنيرق - نآلا كلذك دعت مل نإو - تناكو .نآلا كلذك دعت مل اهنكلو ءايوروأ

 ةليلقلا دوقعلا تدهش .ةمهملا ةيعامتجالا تابسانملا نم ةدعبتسمو ؛ةريرشلا ىوقلاو

 :لثم :ةديدج ةيعامتجا تايوه روهظ قايسلا اذه ىف رخآ وأ لكشب برغلا ىف ةيضاملا

 ؛ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىفو .بئارضلا ىعفادو :نيكلهتسملاو ءنسلا رابكو :نيقهأرملا

 ,اهحنم ةيادب ذنم لئاه زاجنإ اهنأ ىلع قحب اهيلا رظني ناك ىتلا ليون ةزئاج تلوحت

38 



 ,نياتشنيأ تربلأ سكع ىلعو .ريهاشملا رصع عم بسانتت ةديدج ةيوهل ساسأ ىلإ
 ىف ةزئاجلاب نيزرابلا نيرخآلا نيزئافلا نم مهريغو ءلشرشت نوتسنوو ؛ءلسار دنارتربو

 مهنأ ىلع ايرصحو رارمتساب مهيلإ راشي ةزئاجلاب مويلا نيزئافلا نإف ءىضاملا
 مهملا رمألا ىأ ءاهنوكلتمي ىتلا ةديحولا ةيوهلا ىه اذه ناك ىل امك ليون ةزئاجب نوجوتملا
 نكلو ,بسحف نيعمال اونوكي نأ ال ؛عقوتي ةزئاجلاب نوجوتملا ءالؤهو .مهتايح ىف ديحولا
 مهولدب نولدي ءىرشبلا سنجلا ريمض وأ مهعمتجم ريمض ىلع ءانمأو ءاضيأ ءامكح

 اهاقلتي نأ عقوتملا نم ؛ايعامج وأ ايدرف اهنع نوربعي ءارآب تاعوضوملا عاونأ عيمج ىف
 ةيوتكملا مهتيوه نولبقي نم سانلا نمو .اهردصمل اعبت ةقثلا لمحم ىلع نتمملا ملاعلا
 اوعقي نأ ةمكحب نو ضفري امبر نيرخآ نكلو ءاهتايضتقمل اقبط نوفرصتيو مهيلع
 .خفلا اذه ىف

 مظعم ىف ءاسنلاف .ةيعامتجالا ةيوهلا داعبأ نم دعب ,ىثنأو ركذ نم ؛عوتلا ىأ ردنجلا
 نهيلإ رظني هنأ اميو .لجرلل حاتي امم قيضأ تايوهلا نم ةلسلس نهل حاتي تاعمتجملا
 اهرفح متي ةيعامتجالا نهتيوه نإف ,عمتجملا ةفاقثل تالقانلا نهنأ ىلع ةماع ةفصي

 اذهل ةجيتن نكيو ءربكأ تاريغتب ةماع ةفصب رمت نهتايوه نأ امك .دشأ ةوقب نهلخادب
 عقوتملا نم ؛ةديدع تاعمتجم ىفو .اهب نرتقيامو تايوهلا هذه لاوز ةعرسل اًكاردإ رثكأ

 بقل نذخأيو :نهجاوزأ ةلئاعب نقحتليو جاوزلا دعب نيدلاولا لزنم ءاسنلا كرتي نأ
 حبصت ةسنآلاف ؛هب نيطاخُي ىذلا بولسألا ىف تارييغت جاوزلا بلجيو .نهجاوزأ

 ةقهارملا ةلحرم ىلإ نهلوخدو ءاحوضو رثكأ نوكتف ةيجولويبلا نهتاريغت امأ .ةديس
 ةيعامتجالا اهتيوهل ةأرملا ةيرجت نإف ءءايشألا هذه لكل اًرظنو .اًضيأ اًحوضو رثكأ نوكي
 .لجرلا ةقيرط ةبرجت سفن اًيلاغ نوكت ال اهب اهطابترا ةقيرطو

 اهنم لك هيف عضخي «ملاعملا حضاو تايوه ماظن - رخآب ىأ لكشب - هيدل عمتجم لك
 ضرفب هقيبطت متيو ؛ةنيعم نامرحلا نم اعاونأ وأ تازايتما لمحيو ؛ةنيعم فارعأل
 تايوهلا لثمت .ىطابضنالا هماظن نم اًءزج نوكت ةيمسر ريغ ىأ ةيمسر تايوقع
 اهتيعورشم دمتستو ؛ةطلسلاو اهيلع حلطصملا ةيكولسلا ريياعملا نم اجيزم ةيعامتجالا
 ,ةنميهملا ةطلسلا تاقالع نم اهرارمتسا دمتستو ,ةنميهملا تادقتعملا ةعومجم نم
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 ةيعامتجالا مهتيوه عم نوقباطتي ال هدارفأ نأ نامض ىلإ اًبلاغ عمتجملا ىعسيو
 اءزج هاجتالاو دقتعملاو روعشلا اولعجي نأ ىنعمب ءاًضيأ اهنويرشتي نكلو .بسحف
 «بسحف نوفرصتي ال اهدنع .هساسأ ىلع نوفرصتي وأ هب نوركفي ىذلا بولسألا نم

 2,8896185 ةمهارب مهنأ ىلع مهسفنأ ىف نوركفيو نوشيعيو نوفرعي اًضيأ نكلو

 كلذب مهف ءنوحلاص نويحيسم ىأ ءءاسن ىأ ؛«ءادوسلا ةرشبلا ىوذ نم ىأ ؛نوذوبنم ىأ

 ,ةيقالخألا ةسدنهلا نم اًقمعتم ًالكش اذه دعي .ةيعامتجالا مهتيوه ىف ةوقب نوسرغني
 نأ عيطتسن ال نحن .هدارقأ ىف ةقيمعلا هروذجب هلالخ نم عمتجملا برضي ؛حورلل ارهقو

 هذه نإ لب :ةيعامتجالا تايوهلا نع ىنغتسنو انل قوري امك ةيعامتجالا انتاقالع ىنبن

 رداصم دعت ىهف ءانل انوجس حبصتو انيلع ىلوتست نأ نكمي ةيعامتجالا تايوهلا

 .رمتسم ديدهت رداصم اضيأ دعت اهنكل ؛ةيرحلا مث نمو ؤبنتلا ىلع ةردقلاو ماظنلل
 ,ةنلعم وأ ةموتكم ةسفانم نم ررحتي ام اردان عمتجم ىأل تايوهلا ماظن نأ بجع الو

 متي مل نيذلا ءالؤه .سانلا نم نيتعومجم بناج نم اصوصخو ,ةمظنم ىأ ةيدرف
 كتلوأو ؛ةيعرشلا ةغبصلا لمحتو ةمرتحمو ةلوبقم نوكت نأ ىنعمب ءمهتيوهب فارتعالا

 نيتعومجملا اتلكلو .مهنأش نم ريقحتلاو مهشيمهت متي نكل مهتايوهب فارتعالا مت نيذلا
 ىلإ دوعأ فوسو .فلتخم ىسايس حافكو ةفلتخم ةبعشتم ةيجيتارتسا اهتسفانم ىف

 .دعي اميق اذه

 ,ةدوصقم هبش ىأ ةدوصقم ريغ ةقيرطب ةيعامتجالا تايوهلا أشنت نأ زئاجلا نم
 نأ نييناطيربلا ماكحلا نم اداقتعاف .ةعقوتم ريغ ةقيمع جئاتن اهنع ضخمتيل ىضمت مث

 نيدلا لوح الاؤس اولخدأ ؛كلذل اعبت مهتايوه نوددحي مهنأو «نيدتلا قيمع بعش دونهلا
 ىطارقوريبلا فينصتلا اذه نإف ,مهاياون تناك ايأو .ناكسلا دادعت تانايب عمج ىف

 - ىرخأ ةيخيرات لماوعب اطابترا امنإو حوضوب هتاذ دح ىف سيل - هل ناك جذاسلا
 ةيصخش ةلأاسم نآلا ىتح دعي ىذلا - نيدلاف ءديعبلا ىدملا ىلع ةريطخ بقاوع

 ىساسألا ددحملا نكي مل نيدلا نأ نم مغرلا ىلعو .اًيبعش اًرورب بستكا - ةيعامتجاو
 جامدنا لضفيو .تاددحملا هذه دحأ حبصأ نآلا هنإف ءاقباس ةيعامتجالا ةيوهلل

 ,نيرخآلا تاسراممو تادقتعم ىنبتي نأ ىدنهلا بعشلل حمس ىنذلا ,ةيدنهلا تافاقثلا
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 ملو كلذ اولعق نيذلا - نيملسملاو نيحيسملا ضعب ىتحو - سودنهلا نم اريثك نإف
 نأ ىلإ اورطضا «نايدألا هذه نم رخآ وأ نيدل اعابتأ تقولا كلذ ىتح مهسفنأ اوفنصي

 اذهل ةيرصح ةعفاد ةوق تقولا رورم عم دلو ىذلا رمألا كلذ ءاهنم ادحاو اوراتخي
 لكو ءايئاصحا ةدودعم ةفلتخملا ةينيدلا تاعامجلا تحبصأو .ىرارطضالا رايتخالا

 سلاجملا ىفو ةماعلا فئاظولا ىف دوجو نم اهل ىغبني ام مجحو ءاهددع مك فرعت اهنم

 ,ةينيد ةعامج لك بلاطمو تاجاح عم بسانتتل ةماعلا تاسايسلا تءاج مث .ةيعيرشتلا

 بناجو مهيناج نم دونهلا ةيوه ديدحت متو .مهتافالتخا ةيوقتو ميعدت نم تدازف
 ىكلام نيب عازن ثدحي ناك امدنع :لاثملا ليبس ىلعف ءىنيد ساسأ ىلع ةموكحلا

 فصوي عازرنلا ناك ,ةتحب ةيداصتقا بابسأل نيملسملا مهيعرازمو سودنهلا ىضارألا
 تافالتخا دجوت ال هنأ ىنعي ال كلذ .اينيد اريسفت ذخأيو نيملسملاو سودنهلا نيب هنأب

 ىنعي نكل ءاينيد الاؤس نمضتي نأ ىغبني ال دادعتلا نأ ىأ «نيملسملاو سودنهلا نيب

 هميسقتو ةيمسر ةقيرطب بعشلا فينصت هاجت ادج نيصيرح نوكن نأ ىلإ ةجاحب اننأ
 ديدحتو مهسفنأ فيرعت ىف نوبغري نيذلا ءالؤهل ةحاسم كرتن نأ ىغبني امك «تائف ىلإ

 ”نومتتني ال ىأ ةئف نم رثكأ نكلو ةدحاو ةئف ىلإ نومتني ال مهنأ رابتعا ىلع مهتايوه
 .اقلطم ةئف ةيأ ىلإ

 عقوتيو :ةنيعم بيلاسأب هئاضعأ تايوه فرعيو فنصي عمتجملا نأ نم مغرلا ىلع
 اًفلتخم اًكلسم نوذختي دق مهنأ الإ ءبيلاسألا هذه ىلع ًءانب مهتافرصت نوكت نأ مهنم

 ةبلصو ةتباث تايوهلا هيف نوكت ىذلا ىديلقتلا عمتجملا ىف .ةرياغم رظن ةهجوو مهسفنأل
 قسانتلا مدعو رفانتلا نوكي عمتجملا اذه لثم ىف ؛هدارفأ سوفن ىف ةوقب ةروفحمو

 ثيح ؛ةثيدحلا تاعمتجملا ىف رركتم حملم هنكل ؛اًيبسن اردان ارمأ ماجسنالا مدعو

 كارحلاب نوزيمتي تاعمتجملا كلت دارفأو ءايبسن قيض ةيعامتجالا فارعألا لوح قفاوتلا

 ىلإ اذه ىدؤيو .مهسفنأب مهتايوه فيرعتب مهتبلاطم لب مهيعجشت متيو ؛ىعامتجالا
 ةجردو «ةيوهلا هذه مهديدحت ةيفيكو .ةيعامتجالا مهتيوه دارفألا هدعي اميف ريبك عونت
 ةيوه ىأ ةيعامتجا ةلالد اهل ةًئف تحت دوهيلا جردنا .اهيلع اهنوقلعي ىتلا ةيمهألا

 .ىرخأ وأ ةجردب كلذك اولاز امو ,نيتقباسلا نيتيفلألا ىف برفلا ىف ةيعامتجا
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 نكل .ةيزييمت ةلماعمب تالاحلا ضعب ىفو «ةنيعم تاهاجتاو ةيطمن روصب اذه طبتراو
 «دوهيك مهسفنأ ىف اوركفي وأ مهتيوه طق اوددحي مل نيذلا دوهيلا ضعبل ائيش ىنعي ال اذه
 ال مه .ساسألا اذه ىلع نيرخآلا عم مهتاقالع نومظنيو مهتارايتخا نوعضي مهو

 تسيل ىهق .مهتيوه اهب نوددحي ىتلا ةقيرطلا ىه هذه تسيل نكل ,دوهي مهنأ نوركني
 مهسفنأ نودجي مهنأ ةجيتنلاو .عسوألا عمتجملل كلذك اهنكل ,مهل ةمهم ةيعامتجا ةيوه
 .("١لرخآل نيح نم اهركذتو مهتيوه نايسن نيب عجوملا عضولا ىف اًيلاغ

 نم ريثك ىف امك ,ثيدحلا عمتجملا ىف ةنميهم ةيعامتجا ةيوه (عونلا) ردنجلا
 تضق ىتلا ةجوزتملا ريغ ةيماحملاف .ءاسنلا ضعبل ليلقلا اذه ىنعي دق نكل ,تاعمتجملا
 اهؤاقدصأو اهؤالمعو اهؤالمز اهاريو اهسفن ىرت دق روكذلا نيماحملا نيب اهتايح
 اهل ةيسنلاب ريثكلا اذه ىنعي ال دق نكل ,ةأرما اهنأ فرعت ىه .ساسألا ىف ةيماحم

 عيمج ةكرش ىف ىوشنأ رود بعل وأ ةيوثنألا اهتافص زاربإ ىف ركفت ال دقو .مهلو

 ءاهتيوه دعي ةيماحم بقلف .اهتنهمل اهلمكأب اهتايح تسرك دقف ,روكذلا نم اهدارفأ
 رورميو ؛لجر بح ىف موي تاذ عقت دقف .عبطلاب ءايشألا ريغتت دقو .ةأرما بقل سيلو
 دعت مل ةينهملا اهتيوه نأ فشتكتو امأ نوكت نأ ىف بغرتو «ةأرماك اهسفن ددحت تقولا

 تابغر روطتو «ةديدج تاداعو تافص ىمنتو «ةأرما اهنوكب عاتمتسالاب أدبتف ؛اهيضرت
 ىنعم تاذ (ردنجلاب ةطبترملا اهتيوه) ةيعونلا اهتيوه حبصت مث نمو ؛ةديدج تاحومطو
 اهعضت ىأ «ةاماحملا ةنهم نع علقت دقو ءاًديدج اهجوت اهتايح ىطعتو ءاهل ةبسنلاب قمعو
 هعم لصاوتتو ملاعلا ىرت ؛ةفلتخم ةناسنإ ىدغت نآلا ىه .اهتايح نم ىوناث عضوم ىف
 نم ريثكل ةديازتم ةقيرطب ثدحي ليبقلا اذه نم ءىش أدب دقو .اًمامت فلتخم روظنمب
 عم ةأرملا فيكت بعصلا نم هنأ لاجرلا ىريو ,.ةفلتخملا نهملا باحصأ ءاسنلا
 .تادجتسملاو تاريغتملا

 اهديدحت ىف نوفلتخي دارقألا نكل ,ةيعامتجا تايوه ىه ةيعامتجالا راودألا
 بستكت نيرخآ ىدل نكل ؛ةيعامتجا راودأ درجم اهنوري دارفألا ضعبف .اهب طابترالاو
 دعي ؛نيتسردم :كلذ ىلع الاثم ذخأنلو .ةيدرفلا مهتايوه نم اءزج لكشتو قمعأ الولدم
 ةيضرم ةفيظو لالخ نم امهتشيعم باستكا ىف امهتقيرط وه امهل ةبسنلاب ميلعتلا
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 ىوس ائيش اهل ةفيظولا ىنعت ال امهادحإف ؛فلتخت دق امهتاهاجتا نكل ,ةلوقعم ةروصب
 اذه ىنعي ال .لضفأ ةفيظو اهل تحيتأ اذإ اهكرتت نأل دادعتسا ىلع ىهو :ةفيظو درجم

 سيل لمعلاف ؛لمعلا اذه ةميقل قمعألا ىنعملا دقتفت ىه ىرحألاب نكل ,لمعلا هركت اهنأ
 نأ ديب .ايفطاع اقارف مزلتسي ال لمعلا اذه دقفو ءاهسفنل اهقيرعت نم أزجتي ال اءزج

 ,ةسردم نوكت نأ ىف بغرت اًمئاد ىهف ؛ةفيظولل ةرياغم رظن ةهجو ذختت دق ىرخألا

 هذهب اهتيوه فرعت ىهف .ريثكلا ءىشلا اهل اهتفيظو ىنعتو :ةسردمك اهتفيظوب رختفتو

 الو ءاهتنونيك نم أزجتي ال اءزج اهارت ىهو ءاهتنهمب ددحتت اهتيوه نأ ىأ ؛ةفيظولا

 ىه ةسردملا ةفيظو نإ لوقن هيلع ًءانيو .رخآ صخشل اهتفيظو نع ىلختلاب اًقلطم ملحت
 :رخآ ىنعميو «ةيناثلا ةسردملل ةيعامتجا ةيوه اهنكل ,ىلوألا ةسردُملل ىعامتجا رود
 ةيعامتجالا ةيوهلا نأ نيح ىف ؛ةقمعتم ريغ ةيرهاظ ىلوألا ةسردُملل ةيعامتجالا ةيوهلا
 .قمعأ ايصخش الولدمو ىنعم لثمت ةيناثلا ةسردملل

 أزجتي ال اًءزج حبصت نأ - ةيناكمإ لقألا ىلع وأ - عوزن اهيدل فئاظولا ضعب
 :ىعامتجالا اهئاقترا ىلإ اذه عجريو .اهنولغشي نيذلا ءالؤهل ةيصخشلا ةيوهلا نم

 لكشت ىتلا ةقيرطلاو ؛هعونو اهلغشل بولطملا بيردتلا ةدم لوطو ؛:ىعامتجالا اهعضوو
 لمعلا متي نأ لجأ نم دارفألا ءالؤهل ةمزاللا ديدحتلا ةجردو ءدرفلا ءايشألا هذه اهب

 باتكلاو نينانفلاو ءابطألاو نييميداكألا لاح ةماع ةفصب اذه دعي .ةديج ةروصب
 ةبتاكلا ةلآلا فظوم ىأ ريتركسلا وأ باوبلا ىأ ةيالغلا ظحالم سكع ىلعو .نييسايسلاو

 هلمع نأ اعنتقمو هلمعب هسفن فرعي دق ىميداكألا وأ بيبطلا نإف ؛ةمكحملا بجاح ىأ

 نع ريبعتلل الكش هاريو .هديري هنأل هلجأ نم بردتي ,:ةايح بولسأ وأ نأش ىذ طاشن
 .هلوح هتايح ىعو الب وأ ىعوب ىنيي .تاذلا

 دق سانلا ضعبف ءًلاثم ةنطاوملا ذخأنلو ,ةايحلا نم ىرخأ تالاجم ىف اذه ثدحي

 نم اقالطنا هنيناوقل نولثتمي مهو ؛مهل ائيش ىنعي ال نطولاف :هتحب ةيعئارذ ةقالع اهاري
 ,ةيقالخأ ةقالع ةنطاوملا نوري نورخآو .ةرينتسم وأ ةجف ةروصب ةيتاذلا ةحلصملا

 درب مازتلالاو ةلادعلا نسح ىأ نانتمالا نم اقالطنا صالخإب دالبلا نيناوقل نولثتميو

 ىه ةيقالخألا مهتقالع لظتف ءرخآ دلب ىف نونوكي امدنع مهنأش اذه لظي دق .ليمجلا
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 ,مهنم اءزج هنوريو ءرخآلا دلبلا ىف نوجمدني دق نيرخآ نكل .رييفت نود اهسفن
 ةيعامتجالا مهتيوه نم اًءزج هنوربتعيو هنوبحيو ,هتزايحو هتيامحب نورعشيو
 ال وأ ؛كلذب نيلابم ريغ نونوكي ال ءاًئيس اًكلسم مهتاموكح كلست امدنعو .ةيصخشلاو
 نيتعومجملا باحصأ لعفي امك ةموكحلا تافرصت ىلع ىقالخألا مهظفحت نورهظي

 مهف بولسأ ىف تافالتخالا هذه لثمو .اههاجت لجخلاب نورعشي ال نكلو «نييلوألا
 ,ةيساسألا مهتابجاو نم نوررحتي ال اومادامو .تامظنملا عيمج زيمت مهتايوهل دارفألا

 تامظنملا مظعم نإف ء:ةحضاو بابسأل ارظنو .قلقلا ريشت نأ ىغيني ال تافالتخالا نإف

 الو .ةقيرطلا سفنب اهب طابترالاو ناميإلاو اهيف اهئاضعأ جامدنا ةرورض ىلع رصت
 فيظوتلا ةماع ةفصب هجاتحي ال ىذلا ,سناجتلا اذه لثم ىلع ةقفاوملل هيجو ببس دجوي
 ةيفيك اوررقيل ؛ةمظنملا ءاضعأل ةيقالخألا ةيرحلا كهتني هنأ نع الضف ؛تامظنملل لاعفلا
 .ةيعامتجالا مهراودأب طايترالا

 دارفأ لبق نم ةفلتخم ةقيرطب اهفيرعت متي صاخشألا نيب ةقيثولا تاقالعلا ىتح
 نم .نيرخآلل كلذك نوكي ال امير ؛ضعبلل نأش تاذ ةيعامتجا ةيوه ربتعي امو «نيفلتخم
 ىأل ايأ ربتعي ال هنكلو :نيريثك ءانبأ ةددعتم ةيئاسن تاقالع ىذ بأ بجني نأ زئاجلا

 نم رثكأ تسيل هل ةبسنلاب ةوبألا هذه نكل هتيرذ نع ًالوئسم عمتجملا هلعجي دق .مهنم
 امدنع ىتحو .ةيمهألاو ىنعملا نم ةدرجم ,ةدوصقم ريغ وأ ةدوصقم «ةيجولويب ةعقاو

 ىري نم كانهف ءرخآل درف نم فلتخت رمألا اذهل ةباجتسالا نإف ءابأ هسفن درفلا ىري
 نكمي ارود هنوك نع ديزي ال هنكل ءايضرمو ةميق اذ اينعامتجا ارود ةوبألا هذه ىف
 رمتستو اريثك رثأتي ال هنإف ,مهتايحب نولقتسيو لافطألا ربكي امدنعو .هنم لصنتلا
 .هل ةبسنلاب ريبك نأش تاذ ةيعامتجا ةيوه ةوبألا ربتعي رخآو .لبق نم تناك امك هتايح

 ديعب ىفطاع غارفب رعشيو ءاهل اًقفو هتايح مظنيو .اهلالخ نم هسفن فرعيو ددحي وهف
 .مهتايحب نولقتسيو هدالوأ ربكي امدنع رثألا

 مهتيوه نم ءزج ىعيبطلا مهزجع وأ مهفعض نأ دارفألا ضعي ىري دقو
 هجالع نكمملا نمو «ةيندب ةقيقح دعي - لاثملا ليبس ىلع - ممصلاف .ةيصخشلاو ةيعامتجالا
 .كلذ ىف نوبغري ال مهضعيو ؛جالعلا اذه ىلإ نوعسي مصلا ضعب دجنو .ةماع ةفصب
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 امع نطنشاوب مصلل 681180964 ةعماج ىف اًماع نيرشع رمعلا نم غلبي ىبص لئس دقف

 .عمسلا نم نكمتي ىتح ةيلخادلا نذألل فيوجت عرزل ةيلمع ىرجي نأ بحي ناك اذإ
 اذإ نكل .(''!كلذ ىف بغرأ انأ :كيلع بذكأ ال .معن ؟ لهسأ اذه نوكيس له" :باجأف

 ىنعي اذهو .لاوحألا نم لاح ىأب مصأ نوكأ نل ةلاحلا هذه ىفف ؛ملكتأو عمسأ تنك

 هذه ءارجإ ديرأ ال اذل ءامامت افتخم اصخش نوكأ نأ ىف بغرأ ال انأو ءىتيوه نادقف

 ةدحتملا تايالولا ىف مصلل ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ نم ريثك ىأرلا هكراش دقو ."ةيلمعلا

 ةيلمع ءارجإب اوبحرل ؛مهتايح لئاوأ ىف رايتخالا نوكلمي اوناك ولو .ىرخأ ةديدع لودو
 ,نوعمسي ال صاخشأ مهنأ ساسأ ىلع مهسفنأ اوفرعو اوددح نآلا مهنأ اميو .عرزلا

 اوئشنأو ءساسألا اذه ىلع مهتايح اومظنو ءزجعلا اذه هجاوت ةمئالم تافص اونوكو

 نم رييغت ىأ نإف ءنيرخآلا كولس نع فلتخت تادقتعمو اكولسو ؛مهل اديدج اعمتجم

 ةيعامتجالاو ةيصخشلا مهتايح قزميو ءاهروذج نم مهتايح علتقي فوس مهرظن ةهجو

 ىلإ تلصوو ؛عرزلا ةيلمعب نوموقي نيذلا ءالؤه ةدشب دقتني مهنم ريثك .اًيرذج اًقيزمت
 ءاضعأ نم نوريثكو ءالؤهو .ةنامألاو ةلاصألا داقتفاو ةنايخلاب مهتومهتدي مهنأ ةجرد

 سفنلا بيذعتب تاوهشلا عابشإو نزاوتلا ىلإ مهداقتفاب مهنومهتي عسوألا عمتجملا

 اهيلع بلغتلا نوعيطتسيو تابقعلا نوهجاوي سانلا نأ اميو .ىقالخألا فارحنالاو

 نابناجلا لعفي املثم ,نيسناجتم مهلعج ىلإ ىعسن نأ ىغبني الف ,ةفلتخم بيلاسأب
 هاتتعم بستكي هرارسق نكلو ؛هبابسأ هيدل بتاج لكف ءعوضوملا اذه ىف ناعزانتملا
 .(!"اوراطإ دودح ىف

 ريغتب رمت اهنكل ؛ةيمسرلا ةيحانلا نم اهتلاح ىلع ةيعامتجالا ةيوهلا لظت دق

 ةيدنهلا ةيعامتجالا تاقبطلا تلازام «لاثملا ليبس ىلع .اهتامسو اهاوتحم ىف ىرذج
 ةصوصخم فئاظوب اهطابترا نكل ؛:ةرصاعملا دنهلا ىق ةيعامتجالا ةيوهلل اساسأ

 دعت - ديعب دح ىلإ - تاقبطلا هذه تحبصأو .ائيشف اًئيش لقي ثوروم ىبتارت عضويو

 ءاكرش رايتخال اعمجت اًنايحأو :ةيعامتجا ةكبش رفوت ىتلا ةيعوطلا هبش طباورلا نم اعون
 - ايندلا تاقبطلا ىلإ نومتني نيذلا مهيف امي - دارفألا نإف كلذ نم رثكألاو .جاوزلا
 ,لبق ىذ نم تناك ىتلا ةقيرطلا سفنب ةيعامتجالا مهتاقبطب نوطبتري ال اوحبصأ
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 اهحنمت ىتلا ايازملاب ةبلاطملل وأ فيرعت ةراشك ةنيعم ةقبط ىلإ مهسفنأ نوبسني مهف
 مهتاقالعو مهتاحومط نولكشيو مهسفنأ نوفرعي ال مهنكل :ةيموكحلا ةسايسلا مهل

 ةقبطلل ىعامتجالا لولدملاو درفلاو ىنعملا نم الك نأ اميو .قلطنملا اذه نم نيرخآلاب
 دنهلا ىف تاقبطلا رارمتساب لوقلا نإف ؛لبق نم هتلاح سفن ىلع دعي مل ةيعامتجالا
 ءاّضيأ ىرخألا ةيعامتجالا تايوهلا لاح وه اذه .قئاقحلا فاصنأ نم دعي ةرصاعملا
 .اًيلاح ةيبرغلا لودلا ىف جاوزلا ىتحو ,ةرسألاو ,ةعامجلا :لثم

 انك امم اًديقعت رثكأ ةيعامتجالا ةيوهلا موهفم نأ انل حضتي انتشقانم ءوض ىفو

 مظعمل ةيعامتجالا ةيوهلا هلثمت امو ءرخآ ىلإ درف نم فلتخت ةيعامتجالا ةيوهلاف ؛ليختن
 اهيلإ انرشأ ىتلا ةيماحملا ةلاح ىف امك ءرخآلا ضعبلل كلذك نوكي ال دق عمتجملا دارفأ
 نم ةفلتخم تاجرد ةيعامتجالا ةيوهلا نومساقتي نيذلا دارفألا قلعي دقو .لبق نم
 نيح ىف :ةيصخشلا مهتيوه نم ءزج اهنأ ضعبلا ىري دقو .مهتايح ىف اهيلع ةيمهألا
 ةيعامتجالا تايوهلاو .عمتجملا ىف هنودؤي ىذلا رودلاب قلعتي ايجراخ اًئيش نورخآ اهاري
 كلذ ادع اميف نكلو ,ىكولسلا ىوتحملا نم ىندأ اًدح فصت اهمظعم وأ اهلمجم ىف
 مهف ىف نينطاوملا ضعب ىفتكي دقف .ةفلتخم ةقيرطب اهاوتحم نوفلتخملا دارفألا فرعي

 تسيل .نيسمحتم نيينطو نورخآ نوكي نيح ىف «نوناقلا مارتحا اهنأب ةنطاوملا ىوتحم
 .ةباتكلاب ةلقثملا ةحفصلاب انضيأ تسيل اهنكلو .ءاضيبلا ةحفصلاب ةيعامتجالا ةيوهلا

 مهتايوه دارفألا مظنيو فرعيو صصخي اهلالخ نم ىتلا ةعونتملا قرطلا انلهاجت اذإو
 .اهملظنو اهلماكت كهتنن اننإف ؛ةيعامتجالا

 ةيعامتجالا تايوهلا ةيددعت

 اهضعبف .قمعلاو ىدملا ىف فلتخت اهنإف ,ةديدع ةيعامتجا تايوه دوجو نم مغرلا ىلع
 تايوهلاو .انل ةيمهألا ةغلاب رومأب طبترتو «ةيملاعلا انميقو انئارآل ةسيئر رداصم دعي
 :لاثملا ليبس ىلعو .رشبلا مظعم ىدل رودلا اذه بعلت نأ ىلإ ليمت ةينيدلاو ةيفاقثلا
 نوري مهو .ةدشرملا مهئدابم ردصمو مهتايح روحم وه نيدلاف «نونيدتملا صاخشألا
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 ىحيسملا فدهي .نيدلل اًقفو ةيكولسلا اهريياعمو اهتيمهأ نوددحيو ىرخألا تايوهلا
 مأ اجوز مأ ابأ مأ اراج مأ اسردم ناكأ ءاوس ؛ةنسحلا تافصلاب ىلحتي نأ ىلإ عرولا

 لعفي نأ هيلع ىفيني اذام :ةلاح لك ىف لعاستي وهو ءانانف مأ ايضاير مأ ايداع انطاوم

 ؟احلاص ايحيسم هرابتعاب

 مهفلل الباق هتايح ىف عرولا ىحيسملا بولسأ هيف نوكي ىذلا تقولا ىف
 .اهميقو اهترظن مهيلع ضرفتو نيرخآلاب ديتست دق ةينيدلا هتيوه نأ الإ ,باعيتسالاو

 نع غلبت نأ اهيلع متحي اهبجاو نأ ةحلاص ةيحيسم ةسردم ىرت دق لاثملا ليبس ىلعف
 ذختتو ,ةديقعلا مهصقنت نيذلا ذيمالتلا رهقتو ضفرت نأو ءاهتاليمزل ةيسنجلا تاقالعلا
 ملهو ؛هسردت ام لك ىف نيدلا رود ىلع دكؤتو ءايسنج ءاطشنلا نم ةئيسم رظن ةهجو

 حيطي نأ ةبجاو نم نأ نظي حلاص ىحيسم تكيرك بعال اًضيأ دجوي دق امك ..ارج
 زوفيل ةرك براضل حمسيل (تيكيولا) اهنم ةركلا رمت نأ بجي ىتلا ةحتفلاب اًديعب
 نم سيل .ىملاع ىسايق مقر ميطحت ىلإ ىعسي ىأ «قيرفلا ىف هناكمب ظفتحي ىأ «ةليحلاب

 ءايقيقح اناميإ مهتديقعب نينمؤم تكيركلا قيرف ءاضعأ عيمج نوكي نأ روصت دعيتسملا
 ةارابم لك نوربتعيو .برلل امادخ مهسفنأ نوريو «ةارابم لك ةيادب لبق اعيمج نولصي
 اهنوطخي ةوطخ لك نوسركيو «برلا لجأ نم اهب اوزوفي نأ بجي ةكرعم اهنوضوخي
 .برلل هنوزرحي فده لكو ةارابملا ىف

 تكيركلا بعال وأ ةيحيسملا ةسردملا عنقن فيكو ,بولسألا اذه ىف أطخلا وه امف

 امهنأل ؛ةددعتم مهتايوه نأب مهربخن نأ اًيفاك سيل ؟قيرطلا الض امهنأب ىحيسملا
 اهنأل ؛ةيمهألا ىف ةيواستم اعيمج تايوهلا هذه نأب امهربخن نأ اًيفاك الو ؛كلذ نافرعي

 ةفلتخملا ةيناسنإلا تاقالعلاو ةطشنألا نأ مهل حضون نأ ىلإ ةجاحب نحن .كلذك تسيل

 اضيأ مهل حضون نأو ءاهميقو ةيكولسلا اهطامنأو ءاهزيمت لاكشأو «ةزيمتملا اهتينب اهل
 ةيوهلا مساب بلاطملا هذه لهاجت نأو ؛ةلقتسم بلاطم اهل اهيف نوكراشي ىتلا مهتايوه نأ
 .ةيرشبلا ةطشنألا لماكت فعضيو عزعزي نأ هنأش نم ىرخألا تايوهلا ضعب ىأ ةينيدلا

 اهتايقالخأو اهحورو اهب ةصاخلا اهدعاوق اهل ةضاير وأ ةارابم نع ةرابع تكيركلا ةبعل
 ,ىحيسملا ناسحإلا عفادب تيكيولاب نيبعاللا ضعب حاطأ اذإو .اهمكحت ىتلا ريياعملاو
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 وأ «نيبعاللا تاراهمب بجعن نأو «ةارابملا جئاتن ىف قثن نأ ىلع نيرداق نوكن ال دقف
 اذإ وأ .امومع ةارابملاب عتمتسن نأو ءاًقح اًديج ناك تكيركلا بعال ناك اذإ ام ررقن

 لوحتي دق ىباجيإلا سفانتلا نإف ءبرلا لجأ نم لاضنو حافك اهنأ ىلع ةارابملا اوربتعا
 ,قيرفلا ىلإ اومضني نل نينيدتملا ريغ نيبعاللا نأ ىلإ ةفاضإلاب ,ةيهارك ىأ ةوادع ىلإ

 مث نمو ؛مثإلاو بنذلاب اساسحإ هسفن ىلع بلحي فوسف ؛ةركلا ىمر بعاللا أطخأ اذإو
 متي نأ «ةديج ةارابم ءادأ ةلاح ىف رخآلا قيرفلا نأ كلذ ىلإ فضأ ؛بعاللا ةكرح قيعي

 اهنكلو :تكيركلل ةارابم تسيل اهنإ ةظحللا هذه ىف ةبعللا وبحم لوقي دقو .اذكهو هريدقت

 بعلن نل ةلاحلا هذه ىفف :ةحيحص ةقيرطب ةينيدلا ميلاعتلا انكردأ اذإ امأ .رخآ ءىش

 .كلذ نولعفي نيذلا نع ةرياغم رظن ةهجو انل نوكي فوسو .ةقيرطلا هذهب

 نأ نكمملا نم ةيميلعتلا تاسسؤملاف .اًديقعت رثكأ ىهف ةيحيسملا ةسردملا ةلاح امأ

 ةيلمعلا ءانب متي نأ نكمملا نمو .اهبلطت ىتلا تاهاجتالاو سسألل اًقفو اهميظنت متي
 داعيو ؛ةيسنجلا مهتاوزن ىلع نيسردملا ةبقاعم متي ثيحب ؛ىنيد ساسأ ىلع ةيميلعتلا
 نأ ديري ال عمتجملا مظعم نأ ريغ .اذكهو داحلإ تارامأ مهيلع ترهظ اذإ ذيمالتلا ميلعت

 ىه ميلعتلا ةفيظو نأ ةحيحص سسأ ىلع دقتعت نحنف .ةينيد ريياعمل اقفو هسرادم مظني

 قحتست ةيصخشلا مهتادقتعم نأو «ةلقتسمو ةيدقن ةقيرطب اوركفي نأ ذيمالتلا ميلعت

 نوكي نأ ديري نم لكو .اهب تاطلسلل نأش ال ةصاخلا نيسردملا ةايح نأو ءمارتحالا
 نكمي ال نيدلا ناك امل .هل ةمئالم ةفيظولا هذه نوكت ال الإو ءاذه لبقي نأ ىغيني اسردم

 لخاد مهباعيتسا نكمي نويحيسملا نوسردملاف ءسردملا رود نم هداعيتساو هلصف

 تقو مهل حنمي نأ نكميو ءسنجلا ميلعت ةدام اوسردي نأ نيبلاطم اوسيل مهف .دودح

 صلختي نأ ىلع رارصإلا قحب ىغبني نكل .ةسدقملا مايألا ىف تالطع مايأو :ةالصلل
 ربتعت ىتلا رومألا ىف ةعطاقلا ةيعامتجالا مهتامازتلاو مهدويق نم ةقدب نوسردملا

 ةدعاسمل ةسردملا ىف لوطأ ةرتف سردملا ىقبي نأ نكمملا نمف .ميلعتلا ىف ةيروحم

 صصح  اوذخأي نأو :نيمدعملا ذيمالتلاب ةمحرلا اورهظي نأو ءفاعضلا ذيمالتلا

 .مهئادأ ىوتسم ىلع اذه رثؤي نأ ىغبني ال نكل ,ةنيعم فورظ مههجاوت نيذلا مهئالمز
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 اذه ىف ةيساسألا مهتيوه لثمي لمعلا .نييحيسم اوسيلو نوسردم ةسردملا ىف مه

 ,لمعلاب هل ةقالع الو ءاساسأ سيلو ىعرف ءىشف نييحيسم مهنوك امأ .قايسلا
 .هعم امجسنم ناك اذإ الإ هباعيتسا نكمي الو

 هيف نوكت ىذلا ىنعملاب ؛اهنع كفنتال ةروصب ةددعتم ةيرشبلا ةايحلا نأ امب

 تايوهلا نإف ؛ةلقتسم بلاطم عنصتو ةفلتخم تاجردب ةلقتسم ةايحلل ةفلتخملا تالاجملا

 .هيلإ لصت ىذلا ىدملا ناك ايأ تالاجملا هذه نم ىأل ةعبات نوكت نأ نكمي ال ةفلتخملا

 .ةايحلا تالاجم نم كلذ وأ لاجملا اذهب ةقالع اهل تايوهلا ىأ ررقي ىذلا وه قايسلاو

 .بسانملا كولسلا انيلع ضرفت ىتلا ىه - اًيعامتجا اهفيرعت مت امك - ةيوهلا هذهو
 .ةددعتم تايوه سيلو تايوه عومجم اننأي لوقن نأ لضفألا نم ءاذل

 اوذختي نأ نم دارفألا هلالخ نم نكمتي ىذلا ليبسلا ةيعامتجالا ةيوهلا لثمت

 ةقيرطو ءرظن ةهجو ةيعامتجالا ةيوهلا مدقت .('؟)ملاعلا اذه ىف مهل اهجوتو اًناكم
 تايضرف - رظنلا تاهجو عيمج لثم - اهمكحتو ؛نيرخآلاو مهسفنأ ىلإ اهب نورظني
 «عونلا ساسأ ىلع عمتجملا ميسقت بلطتي ؛ةأرماك اهسفن ةدحاو ىرت نأف .ةنيعم راكفأو

 ةماهلا بناوجلا حرشيو ءىضي هنأ امك .ءةيناسنإلا تاقالعلل ةزيمم ةفص هنأ ضرتفنو

 ةيرشبلا تانئاكلا فينصت بلطتي ؛ضيبأ وأ دوسأ هسفن درف ىري نأو .ةيناسنإلا ةايحلل

 هخيراتو عمتجملا مهفي نأ ىلع درفلا دعاسي اذه نأ ضرتفنو ,قرعلا وأ نوللا ساسأ ىلع

 ةيعامتجالا تايوهلا رظن ةهجو نم هيلإ رظنن امدنع افلتخم عمتجملا ودبيو .لضفأ ةقيرطب
 ,ةفلخم لاكشأ ىف ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيرشبلا تانئاكلا ودبتو .ةفلتخملا

 .ةفلتخم ةقيرطب مهمهفو مهفينصت متيو ,مهتيمهأل ةقلخم تاجرد ضرتقنو

 ةيدرفلا ةايحلا ىف ةيعامتجالا تايوهلا عومجم ةيمهأ ىف ةغلابملا نكمي ال داكي

 نإف «ملاعلا ىلإ اهب رظنت ةنيعم ةقيرط لثمت ةيعامتجا ةيوه لك نأ اميو .ةيعامتجالاو

 ةيؤر لمكت اهنم ةدحاو لك ؛رظنلا تاهجو عومجم نم اعومجم ىنعي تايوهلا عومجم

 «ةلضافتمو ءضرعأ ملاعلا نع رظن ةهجو ايعامج قلختو اهدودح ححصتو تايرخألا

 اهنم لك رثاكي اهلعافت لب ءىبلس لكشب تايوهلا شياعتت ال .لالظلا ضعب اهللختتو
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 اننإف ءانسقنأ نم أزجتي ال اءزج تايوهلا ىف ىرن ذإ .اهدسجتو اهترورض نم طبثيو

 نأ امب .تايوهلا هذهل نيزجاع نيلماح حبصن الو ؛اهنع ةيلالقتسالا نم ءىشب ظفتحت
 مهتصق نم اءزج انلعجتو ,سانلا نم ةنيعم ةعومجمب انطيرت ةيعامتجا ةيوه لك
 تاءالوو تاءامتنا انل مدقي تايوهلا ددعت نإف ءاقمعو ىنعم انتايحل ىطعتو .ةيخيراتلا

 نحن .انتايحل ةديدع ةلخادتم صصق نيوكت نم اننكميو .ةددعتم ىنعملل رداصمو

 ىلع ةماع ةفصب مهقينصت نكمي ىرشبلا سنجلاو عمتجملا نأ كردن نأ ىلع نورداق
 ءادعلا نورهظي ىأ ةنيعم رظن ةهجو نوضراعي نيذلا ءالؤه نأو :ةفلتخم ةديدع رواحم
 ىلع اذه اندعاسيو .رخآ روظنم نم ءاقدصأ ىأ ءاقفر اونوكي دق ةدحاو ةيوه روظنم نم

 ةهجوب ذخألا بنجتن نأو ؛هنم رارفلا نكمي ال ىذلا ةيرشبلا ةايحلا ديقعت ةهجاومو مهف
 ايقالخأ ةيدرفلا ةيوهلا اهكلتمت ال ةيفاضإ ةزيم ةيعمجلا تايوهلا كلتمت .ةطسبملا رظنلا

 اًضيأ قلخي ةكسامتم ةايح لخاد ةفلتخملا تايوهلا لماكتو نزاوت ىلإ ةجاحلا .اًيفطاعو

 .اهضيورتو سفنلا طبضو لادتعالاو مكحلل تاردق

 مهسفنأ دارقألا ىري ذئدنعف .ةنميهم ةدحاو ةيوه حبصت امدنع سكعلا ثدحي

 مهنم ةددعتم بناوج ةظحالم ىف نوقفخي الو ءديحولا مهروظنم نم ملاعلاو مهعمتجمو

 عونلا نومسقي مه .هنولعفي امع ةهوشمو ةفرحنم رظن ةهجو نوذختي مهنكل .بسحف
 نولفاجعيو ءادعإ وأ ءاقدضأ اما :تاعافجلاو دازقألا نوريو :دهاز نوحم ىلع ىربكتلا
 ةيوهلا تابلط ميقي ىذلا بسانملا روظنملا مهصقني مه .ةلخادتملا مهطباورو سانلا ةماع

 ذوحتست تحبصأ دقف ,ةدحاو ةيوه ىه مهيدل ام لك نأ اميو .اهدودح ردقبو ةنميهملا

 عزعزي دق اهئافتخا وأ اهرهق نأ نم رارمتساب نوشخيو ةتامتساب اهب نوثبشتيو مهيلع

 تاديدهدلا دض ةدشب اهنونوصي مهو .ىناعملا عيمج نم مهدرجيو مهتايح رارقتسا
 ادج ةطسبم رظن ةهجو نيذختم «ةبيرغلا ةيلخادلا رصانعلا نم اهنورهطيو ةيجراخلا

 . مهكلتمت اهنإف ,ةيوه اوكلتمي نأ نع اضوعو .ةمادتسم ريغو

 نوئشني مهف .مهب ديدستو ساتلا ىلع ةدخاو ةيوه ذوحتست نأ ىعيبطلا ريغ نم

 تاعمتجملا هذه ضعبو «مهلكشت ام ابلاغ ؛ةيسايسو ةيفاقثو ةيقرعو ةينيد تاعمتجم ىف

 ,ةنيعم فئاظو لغش ىف اًضيأ نوكرتشي مهو .ةيوهلا تاجرد ضعب ةماع ةفصب ىمنت
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 ةيموقلا قرفلل فغشب نيديؤمو ؛:ةضايرلل نيبصعتمو نيبحمو تاهمأ وأ ءابآ نونوكيو
 مهيلع ةدحاو ذاوحتساو .ةفلتخم ةريثك حلاصم مهيدل نوكي ةماع ةفصيو ,ةيلحملاو

 نيذلا ءالؤه نع عاطقنالا ىلإ مهب ىدؤي امم ءرومألا هذه عيمجل اشيمهتو اعمق نمضتي

 .ايعامتجاو ايفطاع مهليذيو ريثكلا مهدبكي ىذلا رمألا ؛تايوهلا هذه لضفب مهي نوطبتري

 .ةايحلا هذه لثم شيعي نأ ديري سانلا نم اليلق نإف ءىرخألا ءايشألا ىواستت ذإو

 ديجلا عمتجملا نإف «ءشيعلا دغرو ناسنإلا ةيرحل ىرورض ءىش تايوهلا ددعتن نألو

 .ةيددعتلا هذهل ةمئالم فورظ قلخ ىلإ ةجاحب

 هرخآ اًنئيش ىأ اًيموق وأ اًينيد نوكي دق ءام درف ىلع ةدحاو ةيوه ذاوحتسا نإ

 .ةيداع ريغ فورظ تحت ثدحي ؛حلاصملاو تاقالعلاو ءالولا لاكشأ لكل عباتتملا دايقنالاو

 نم ًاليلق مدقت ىأ ؛ةلوبقم ريغ طورشب ةحاتم ىأ :ةحاتم ىرخأ تايوه كانه نوكي دق

 نع مهتايح اوطسبي نأ نوررقيو «ةفلتخملا تايوهلا تابلطتم ىلع لوادتلاو ضوافتلا

 دقو ,اهتمجاهم وأ مهتايوه نم ءازهتسالا متي دقو .تايوهلا هذه ىدحإ رايتخا قيرط
 اودهعتيو اهب مهسفنأ اومزلي ىكل ؛ساسألا ىف تاذلل مارتحا ىه ةلأسملا نأ نورعشي

 دقو ءام عمتجم ىف ةميخولا اهبقاوعب ةريرم ةيلهأ برح دجوت دق .اهريدقتو اهمارتحاب
 نم نامألا بلط ىلإ نوعسي مهنكل ءرايتخالا قح برحلا ىف ةكرتشملا فارطألا كلمت ال

 نم ىناعي دق هعاستا ىلع عمتجملا .ىرخأ ةيوه ىأ ىأ ةيقرعلا ىأ ةينيدلا مهتايوه لالخ

 نم نوعلتقيو هيجوتلا نودقتفي نيذلا .هؤاضعأ ىعسي دقو .ةفثكمو ةعيرس تاريغت

 ,اًيعامتجا ةديفم ةيوه لالخ نم مهتايحل ارارقتساو ىنعم داجيإ ىلإ ءاعالتقا روذجلا
 .نيدلا وأ ,لئايقلا وأ ,تاقيطلا ماظن :لثم

 ليكشتو دارفألا فينصت متي ,ةيرصنعلا ةقرفتلا تحت ايقيرفأ بوتجح ىف

 ' ءاوهلا نم ءزج ىه ناكم لك ىف قرعلاف .قرعلا ساسأ ىلع مهنيب ةيعامتجالا تاقالعلا

 مهيدل نوكت اًبلاغ ايوروأ ىلإ نابشلا نوملسملا نورجاهملاو .ةريبك ةيمهأ ةيقرعلا ةيوهلا
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 ىذلا دلبلا ىف امات ًالوبق نولوبقم مهنأب نورعشي الو .ةليلق ةيفاقثو ةينثإ طباور
 .مهتماركو مهئايريكل ةيساسأ ةدعاقو ًاجلمك مالسإلا ىلإ نولوحتي ءاذل .هيف اونطوتسا

 ,ةناهملاب اهلالخ نم ناملألا رعش ىتلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىف ةيوستلا طورشل ارظنو
 ريياعملا ىلع قافتالا مدعو ؛ةيداصتقالا ىضوفلاو مخضتلا لدعم دايدزال اًرظنو

 نام لألا تلعج رومألا هذه عيمج .نامألا مدعب قيمعلا روعشلاو ؛ةيكولسلاو ةيقالخألا

 ىلإ اوعسو ؛برحلا ةرتف ءانثأ حيحصلا قيرطلا نع فارحنالاو قالخألا داسفب نورعشي

 ةيقرعلا ةينطولا ةيوهلا لالخ نم ةماركلاب مهروعش ءالعإو مهتايحل فدهو ىنعم داجيإ
 ,لثتمي مل ضعبلاف ءاذهل اولثتمي نأ نيبلاطم اوسيل ناملألا .ظف لكشب مهل تمدق ىتلا

 ءادناور ىف ةيعامجلا ةدابإلا ءانثأو .مواقي ال طغض تحت هسفن دجو رخآلا ضعبلاو

 ضفر اذإ ىتحو ,1ان15أ ىستوت ىأ الاناان ىتوه مهنأ ساسأ ىلع مكحي بعشلا ناك

 ناك ةماع هفصب هنكل ؛ىقرع ساسأ هضعبل ناك ىذلا - فينصتلا اذه لثم بعشلا

 ىلع مهسقنأ ديدحتو فيرعت ىلإ نيرطضم اوناك مهنإف - ةيرامعتسالا ةسايسلا جاتن

 اهنإف «ةيوهلا هيلع نوكت ىذلا فينصتلا ناك امهم هتأب اًنايحأ نيرهاظتم ءساسألا اذه
 ةدحاولا ةيوهلا سجاوه نإف «نيلزعنملا دارفألا ةلاح ادع اميفو .نامألاب روعشلا انل بلجت

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا بابسألا هذه نم ةماع ةقصب شنت انريكفت ىلع اهذاوحتساو

 .اهتهجاوم ىف الإ اهجالع نكمي الو «ةمهملا

 درفلا ءاقب ددهي فنعلاف . ةيوهلاب ىعولا ذحش ىف ةمهملا لماوعلا دحأ قنعلا دعي

 عم هداحتا ىف رايتخا الب درفلا كرتيو ءنيرخآلا لبق نم درفلا فيرعت ةيفيكل اعبت
 فنعلا لاكشأ بطقتست اذامل اذه رسفيو .ساسألا اذه ىلع مهدض هفوقو وأ نيرخآلا

 نأ ىلإ امهدوقتو «ةغلاب ةعرسب دارفألاو تاعمتجملا ىرخألا لاكشألاو ةينيدلاو ةيقرعلا

 فيرعتلا ىلإ ةفاضإلاب ؛مهريكفت ىلع ذاوحتسالا ةجردل لاكشألا هذهب اولغشني
 هذه عيمجو .لودلاب قلعتي اميف هسفن رودلا برحلا بعلتو .ةلصلا تاذ ةيوهلل ىرصحلا

 نكلو ءبسحف هيلع ىه امب قلعتي اميف سيل هتيوه فرعي نأ درفلا نم مزلتست تالاحلا

 بولطم نآلا نكلو ةيداع ةروصب ايحيسم سيل هنأ درفلا كردي دق .هدض وه امب اضيأ
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 امدنع ىتح .ىحيسملا دض هنأب لوقلا وحن ةوطخ ىحيسم ريغ هنأب لوقلا هدوقي نأ

 .اليوط اتقو قرغتسي نأ نكمملا نم ةيوهلاب داح روعش لكش ىف هثرإ نإف ,فنعلا ىهتني
 نإسف «ةيوهلا ىلإ ىدؤي فنعلا امثم فنعلا ىلإ ىدؤت نأ اهناكمإب ةيوهلا نأ اميو

 .فنعلا ةسايس ىلع اهلالظب ىقلت ةيوهلا ةسايس

 ةيناسنإلا ةيوهلا

 حلطصم وأ بيرغ حلطصم هنأ امإ ؛ةيناسنإلا ةيوهلا حلطصم نأ ىلوألا ةلهولل ىدبي
 ةميق هلو «ةيناسنإلا تاذلا مهقل ماع بناج ىه لب .امهيأ سيل هنأ رمألا عقاو ءلذتيم

 ددحم عونك هتاذ هفيرعتو درقلا ديدحت نمضتت ةيوهلا نأ معزأ .اهب ناهتسي ال ةيريسفت

 رثكألا لكشلا ىه ةيناسنإلا ةيوهلاو .ةمئالم ةقيرطب ةتايح ميظنتو صاخشألا نم

 فلتخت ةيرشبلا تانئاكلا نإف ةقيقحلا ىفو .اهديدحتو تاذلا فيرعتل ةيساسأو ةيمومع

 ءايشأ لعفت نأ عيطتستو «ىئايزيفلاو ىلقعلا اهنيوكت ىف ةيعيبطلا تاقولخملا ىقاب نع

 ىلإ ةيرشبلا ىمتنت مث نمو ؛اروطت رثكألا تاناويحلا ىتح اهعيطتست ال تاقالع لكشتو

 ىعو نم أزجتي ال ءزج ىه ةقيقحلا هذه .دوجولا نم فلتخم ماظن ىلإو فلتخم عون

 امدنع ةيناسنإلا ةيوهلا رهظت .ادعاصق روطتلا ىف ةلحرم نم اءدب ؛مهسفنأب رشبلا

 مهل ةمهم ةيونعم ةمسك هنوري نكل ,ةيجولويب ةقيقح درجم سيل فالتخالا اذه نأ نوري
 مهسفنأ نوفرعي امك طيضلايو .مهتاذل مهفيرعت نم أزجتي ال اءزج ةمسلا هذه نولعجيو

 نينطاوم ىأ ءاباك اوشيعي نأ مهل فيك نولءاستيو ؛نينطاوم وأ ءابآك اهنوددحيو

 اوشيعي نأ مهل فيك :نولءاستيو ةيرشب تانئاكك مهسفنأ نوددحي اًضيأ مه ؛نيحلاص
 دعي ىتلا ؟اهمارتحا مهيلع ىغبني ىتلا ةيكولسلا ريياعملا ىندأ ىه امو ؟نيحلاص رشبك

 تايوهلا عيمج لثمو .ةيناسنإلا قاطن جراخ مهعضيو «'ىناسنإ ريغ“ :مهيأر ىف اهكاهتنا
 تادقتعم لا ساسأ ىلع ريدقتلاو مكحلل عضخي ,ةيناسنإلا ةيوهلا هبلطتت ام نإف ءىرخألا

 دارفألاو ةقلتخملا تاعمتجملاف .تاداقتنا نم هل ضرعتت دق امو ةدئاسلا ةيقالخألا

 ,عوضوملا لوح ةفلتخم رظن تاهجو نوذختي تاعمتجملا هذه لخاد نوفلتخملا
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 ضارتفا متي .ةيقالخألا ةسرامملاو ىقالخألا ركفلا خيراتل ةدام لكشي مهنيب لدجلاو

 ةيناسنإلا ريغ ةلماعملا وأ ناسنإلا قوقح :نع ثدحتن امنيح ةيناسنإلا ةيوهلا موهفم

 , .ىرشبلا عونلا وأ ةيرشبلا ةعيبطلاوأ ةيناسنإلا ةماركلا وأ ةيناسنإلا وأ

 نأ ىغبني رشبلا نأ ضرتفُي :لوألا :نيئيش اقبسم ضرتفي ةيناسنإلا ةيوهلا روهظ
 ءاضعأ مهنأ مهسقنأ نوردو «يىعيبطلا ملاعلا ىقاب نع مهسفنأ زييمت ىلع نيرداق اونوكي

 اونوكي نأ ىغبني :ىناثلاو .مهعونل ةيدوجوو ةيقالخأ ةيمهأ اونيعي نأو ءزيمم عونل
 ىف مهتناكمو مهنيدو مهفئاظوو ةيعامتجالا مهتلاحو مهراودأ نع عفرتلا ىلع نيرداق

 .رومألا كلت قيرط نع لماش وحن ىلع مهفيرعت متي نأ نكمي ال مهنأ اوكرديو ,عمتجملا

 ىرحألاب ىنعي لب ,نأش تاذ ريغ اهرابتعاو ةيعامتجالا مهراودأ شيمهت ىنعي ال اذه
 تاردقو ةنيعم تاكلم نوكلتمي مهنأب اوكرديو ءاهتيطورشم اوكردي نأ مهيلع ىغبني مهنأ

 مهنأ رابتعا ىلع مهسفنأ اوري نأو ؛مهتافالتخا نع رظنلا ضغب رشبلا عيمج اهمساقتي
 ديدحتو فيرعت هيف متي ىذلا عمتجملا ىفو .ةيعامتجالا مهراودأ عومجم نم رشكأ
 هريوطت متي ةيناسنإلا ةيوهلاب روعشلا نإف ,ةيعامتجالا مهتناكم قيرط نع دارفألا
 ةكراشملاو مالكلا ىلع ةردقلا اهيدل نأ ةيرشبلا تانئاكلا فرعت .ةيئزج ةقيرطب هتيمنتو

 ىف لثمتي ىذلاو ءاذه قيقحتل يناثلا طرشلا نأ ديب .هب مايقلا تاناويحلا عيطتست ال

 نيرخآلاب اوطبتري نأو ةيعامتجالا مهراودأو مهعاضوأ نم مهسفنأ اودرجي نأ ىغبني مهنأ
 ىنعمب طارقس ىلع نوقباسلا فرتعا برغلا ىف .بئاغ طرشلا اذه ؛ةيرشب تانئاكك

 فيكو «ناسنإلا ةيهام نع اوطاستف ءاليصفت هوحضوأو ةيناسنإلا ةيوهلل لماك روطم

 راكتبا ىهو «ةيناسنإلا ةعيبطلا موهفم اوحرطو ءاوشيعي نأ كلذك مه امب رشبلل ىغبني

 مساح رمأ اذه نأو «:ةدحاو ةعيبط ىف نوكرتشي كلذك مه امب رشبلا نأ نمضتي ىرهوج

 نأ ىغبني فيك ددحيو ؛ةنيعم فقاوم ىف ةنيعم بيلاسأ نوكلسي اذامل ريسفت ىف
 ىطسرأو نوطالفأ دي ىلع لمكأ ةروصب ةيناسنإلا ةيوهلا حيضوت مت دقو .اهيف اوكلسي
 دوهيلا ىلع اًروصقم نكي مل ىذلا لوألا ىملاعلا نيدلا كلذ - ةيحيسمملا امأ ؛نييقاورلاو
 ايقطاعو ايقالخأ اقمع ةيناسنإلا ةيوهلا تطعأ دقف - نيعم عمتجم ىأ ىأ نامورلا وأ

 .ةعئاشلا ةيقالخألا ةغللا نم اءزج اهتلعجو ءاريبك
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 نيرخآلا ىري اًضيأ هنأ ةرورضلاب ىنعي ال ايرشب انئاك هسفن درفلا ةيؤر نإ

 ةيناسنإلا ةيوهلا درفلا ددحي دقف ؛هل نيواسم مهاري نأ نم كعدو .ةلماك ةيرشب تانئاك

 ,ةراضحلا وأ ةايحلل نيعم بولسأ ىأ ةينالقعلل قيض ديدحت :لثم «ةنيعم تافص ساسأ ىلع

 مهفصوب ؛وحنلا اذه ىلع نوشيعي وأ تافصلا هذه نوضرعي ال نيذلا ءالؤه ضفريو

 ةوقلاب ارشب وأ رشب فاصنأ وأ نيصقان ارشب وأ رشبلا نم ىندأ وأ اجمه ىأ ةربارب

 .اهتيراحمو تاداعبتسالا هذه لثمل ةصق نع ةرابع ىناسنإلا خيراتلا نإ .لعفلاب سيلو

 ةيوهلا انفيرعتو ةيداعبتسالا تايلآلا هذه مظعم فاقيإ ىف انحاجن نم مغرلا ىلعو
 .اشهو ئفاكتم ريغ مدقتلا لظي ؛ةيرشبلا تانئاكلا عيمج مضت اهنأ رابتعا ىلع ةيناسنإلا

 ىف تأدب ىتلا ةيقرعلاو ةيدوبعلل ةديدجلا لاكشألاو .دوهيلل ةيمارجإلا ةيزانلا ةلماعملا
 دارفأ ةلماعمو ةفيعضلا ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا ىلع ةنميهلل ةحقولا تالواحملاو ءروهظلا

 مل ةريثك ارومأ كانه نأ ىلع لدت رومألا هذه لك ءرشبلا نود مهنأ ىلع تاعمتجملا هذه

 ةياعر لعج ؛ةلوعلل ةجيتن ءاج ىذلاو رشبلا نيب لدابتملا دامتعالا ديازت .اهقيقحت متي

 .لبق نم اهليخت انكمم ناك ام ةجردب ايرورضو انكمم ةيناسنإلا ةيوهلا

 تايوهلا ةيلدج

 ىصخشلا دعبلا :ةلخادتم داعبأ ةثالث اهل ةيدرفلا ةيوهلا نأ ىلإ اًقباس ترشأ

 مهنأب مهسفنأ نوفرعي ةيصخشلا ةيوهلا باحصأ .ىملاعلا وأ ىناسنإلاو ىعامتجالاو
 اصخش نوكي نأ نم الدب هنيعب صخشلا اذه نوكيف :ةزيمتمو ةدرفتم ةيرشب تانئاك

 ,ةفلتخملا تاعمتجملاو تامظنملا ىف اهدارفأ ةيوضعب صتخت ةيعامتجالا ةيوهلا .رخآ

 وأ لاجر ىأ دونه ىأ نييحيسم ىأ تانب ىأ ءانبأ أ تاهمأ ىأ ءابآك مهسفنأ نوفرعيو

 نم ةفلتخم تايوتسمو لاكشأ ىلإ ىدؤي هرودب اذهو ,اذكهو ضيب وأ دوس ىأ ءاسن
 ,ةيحطس رثكألا اًضيأو لمشألاو عسوألا ىهف ةيناسنإلا ةيوهلا امأ .ىعامتجالا ءامتنالا

 مهتادقتعم رهظتو حضوت ةيصخشلا ةيوهلا .ةيرشب تانئاكك ةطاسبب مهسفنأ نوقرعيو
 تادقتعملا هذهب نونمؤي نيذلا صاخشألا عاوتأو ؛لبق نم اهيلع فرعتلا مت ىتلا مهميقو
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 ليبسلا حضوت ةيعامتجالا ةيوهلا .مهتايح ميظنتل مهيعس ةيفيكو ؛ميقلا كلنب نولحتيو
 .اهقاطن لخاد مه نم عم مهتقالع نونبيو مهسفنأ ىلع هلالخ نم دارفألا فرعتي ىذلا

 ,ىرخألا ةيرشبلا تانئاكلاب دارفألا طايترا ةيفيك حضوتف ةيتاسنإلا ةيوهلا امأ

 .ةيرشب تانئاك مهفصوب نيرخآلاو مهسقنأ نم نوبلطي اذامو

 انتايح لكشتت ةيادبلا ىفف .ضعبلا اهضعب ىلع ضيفتو مصفنت ال ةثالثلا تايوهلا

 اساكعنا ةيصخشلا انتيوه ىنبنو ءاهل رصح ال ةيمسر ريغو ةيمسر ةيعامتجا تاريثأتب

 اهرسفنو اهفرعنو ,ةعونتملا ةيعامتجالا انتاقالعو انراودأو انتايوه لخاد اهلمحنو .كلذل

 اسوودنهو نييدنكو نييسنرفو نيكابسو نييميداكأو ءابطأ نوكن نحنف .كلذل اعبت اهميقنو
 .ةزيمتم ةيصخش ةهكن مهيلع غيسنو ءانب صاخلا درفتملا انيولسأب تانيو ءانبأو

 تاجردب اهلكشتو ةيصخشلا انتيوه لخاد باسنت -- اهرودب - ةيعامتجالا تايوهلاو
 .انم اًءزِج ىدغت ةلاحلا هذه ىف ؛ةيعامتجالا انتقالعو انراودأ ددحن امدنعو .ةفلتخم

 تاقالعلاو راودألا هذه لمشيل دتمي ةيصخشلا انتيوهب انروعشو .تاذلاب انروعش

 قطنم اهل ةيناسنإلا انتيوه .اهنع ىأتمب انسفنأ فرعن نأ عيطتسن الو ,ةيعامتجالا
 انسفتأ ىرن :ةيرشب تانئاكك نيرخآلاو انسفنأ هيف ددحن ىذلا تقولا ىفف .هباشم

 ىرن اًضيأ نكل ,.بسحف ةنيعم ةيعامتجا تايوهل نيلماحو نيدرفتم ادارفأ انسل
 نيرخآلا عم ةكرتشملا ةيناسنإلا مساقتت ىتلا تانئاكلا كلتل ةنيعم عاونأك انسفنأ

 . مهاواعدل عضختو

 ىتلا تاعمتجملاو دارفألا نأش انتأش ؛انتامازتلاو انميق لمشت دارفأك انتيوه نإ

 ملاع اهنأ ساسأ ىلع ءهجو لضفأ ىلع ةيوهلا مهف متي كلذيو .مهب انسفنأ فرعنو ددحتن

 نكلو :ةصاخ ةقالع وأ حملمب سيل ؛هيف دجونو ءانب ةصاخلا انتقيرطب انيلإ هبسننو هديشن
 اًيبسن رقتسم ملاع وه انم دحاو لك هديشي ىذلا ملاعلا نإ .ملاعلا كلذ ىوحفو ةدوجب

 تاقالعلاو دارفألا نم اديدج بستكيو ءصلقتيو دتمي وهف .امئاد ىأ اتباث سيل هنكل

 ةيوهلا .ىرخأ تالاجم ىف رثكأو تالاجملا ضعب ىف قمعأ حبصيو ؛مهنم نيرخآ حرطيو

 نأ فيك ةياور وأ ةصق لكش ىف رسفيو .هنم رارفلا نكمي ال ىخيرات دعب اهل ةيدرفلا
 .('؟)ةقيرطلا هذهب هملاع ىنبي درفلا
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 زعأ ىاج نوكت دقف .مهملاوع نم ءزج اًضيأ نحنف ءنيرخآ مضت انتيوه نأ امبو

 سفن ىلعو ءاهنودي ىسفن ليختأ نأ عيطتسأ الو :ىتايح نوكت ىتح وأ ىتاقيدص
 فرعت نأ عيطتست ال اهنأ فرعأو عيطتست الو ءاهئاقدصأ زعأ نم نوكأ دق لاونملا

 لك ةيوه نإف ءاذل .انتيوه لخادتت امك ,نالخادتم اهملاعو ىملاعف .ىنع ىأنمب اهسفن
 قاطن لخاد اضيأ عقي ىذلا اهروحم اهل ةيوهلاف .رياعمو تالخادتم نع ةرابع انم درف
 تاياكحب ةطبترم اهتياكح نإف اذكهو .ىرخألا تايوهلا ىف ةعقاولا ىرخألا رواحملا

 نع ةلزع ىف شيعت نأ ةيوهل نكمي الو .اضعب اهضعب نع اهلصف نكمي الو نيرخآلا
 .ىرخألا تايوهلا

 ايويح ارود بعلي تاذلا ىف ىدقنلا ريكفتلاو .كباشتمو دقعم قطنم ةيوهلل

 ؛انل ايناث اعبط حبصت امدنع عتمتسن ام رثكأ انتيوهب عتمتسن نحن نكل ءاهليكشت ىف

 اننإف ءاهحيقنتو اهتعجارمل دادعتسا ىلع انرارمتسا عم .انلاب لغشت وأ انقلقت دوعت الو

 «ديرن اننأل ةنيعم قرطب شيعنو لعفنو راتخنو ءاهب ملسم ةقيقحك اهذخأن امومع

 صلمتن ىتلا «ةداعسلا ةيوهلا هبشت ددصلا اذه ىفو .نحن نم نع ربعن نأ ءبحن ىتح ىأ
 ديدحت متي .اهانبقارو اهب رارمتساب انلاب انلغشو انناهذأ ىف اهانعضو ام اذإ انم

 ةيعامتجالاو ةيصخشلا انتيوه داعبأ مغاننو اهب ىنبن ىتلا ةقيرطلاب اهيلع فرعتلاو انتايح
 .هيف ايحن ملاعكو عمتجمكو دارقثك انيلع دمتعي اذهو .ةيناسنإلاو



 شسماوهلا

 )١( :رظنا ,ملطصملل ةفلتخملا يناعملا بساتم خيرات ىلع لوصحلا لجأ نم ")1983( 6168507"

 نيذلا نيرظنملا لئاوأ نم ."عاأإع عأا500" ىتح ."8انا0ا61 200 00006! (2000)" :اًضيأ رظنا
 ةدحو وأ هياشتلا ىنعيل همدختسي انايحأ .ةفلتخم ىناعمب علطصملا مدختسي «ةيوهلا تايرظن اوعضو
 غلبت .هيف اًقوثوم ءيشلا نوك وأ ءىشلا ةقيقح ىلإ ريشيل همدختسي ىرخأ تايسانم ىف امنيب ةيصخشلا
 وه اذه" :لوقيو ملكتي هلخادب توصلا نأو ءىحو طشن هنأ ةوقو قمعب درفقلا رعشي امدنع ةيوهلا ىنعم

 رظنا ,ةمقافتملا ةيتاذلا رعاشملاب هيزاوي ىرخأ نكامأ ىف نكل ."ىلصأو يقيقحو ىعقاو 21/8500"
 ") :)1968,00.15,50,246,300صخي اميفو 12460030 (1999, مم.226,318,19) اًضيأ رظنا

 "عازو 6(23مااوب”5 ةمانءاه أم كونو :رظنا ؛ةيوهلل رصاعملا باطخلا روطتو لصألا ميقلا شاقنلا
 ") )1994قواطع

 فرعتو ددحت ىتلا تامسلا" :لوقت ثيح ؛ةديج ةقيرطب اذه "16 8مهزاإ/ (1976,0.2)" رسفت (؟)
 فلتخت صخشلا ةيوه نإف ؛تامسلا هذه تفلتخا اذإو .ةيوهلا ددحت ىتلا تامسلا اهسفن ىه ؛صخشلا
 اهساسأ ىلع ىتلا ,ةيصخشلا ةيوهلل ةميق مدق ىذلا .”12إ/101 (1989, 0.27)" :امضيأ رظنا .كلذل اعبت
 ددحأ نأ عيطتسأ ىذلا قفالا وأ راطإلا مدقت ىتلا تافيرعتلاو تامازتلالاب ىتيوه ددحتت' :ىتآلا تجتنتسا
 :رخآ ىنعمب .هضفرأ ىأ هديؤأ ام وأ هلمع ىغيبني ام وأ ميق وأ ديج وه ام ىرخأ ىلإ ةلاح نم هلالخ نم
 ."افقوم ذختأ نأ عيطتسأ هلالخ نم ىذلا قفألا هنإ

 ءانبلا ةيمئتب اًقيثو اًطابترا تطبترا ةثادحلا نأ فيك حضوي "6100605 (1991,80.52,11)" (5)
 .تاذلل ىساكعنالا

 حرشي .ةثادحلا ىف رهظي تاذلل ىنعم ىأ تاذلا ةيوه :هيلع قلطي امل ةميق ةيؤر مدقي "0100605 (1991)“ (5)
 حلطصمل ةعدتبملا ةاواسملا عم ربصلا ذافن لجسأ نأ ىقبني“ :حجانلا لمعلا اذه نيوكت اديج "611508"
 .ةقالخلا تاذلا ةهجاوم وأ ةلتعملا ةلودلا ءانثتساب لاؤسلا اذه لاسي دحأ ال ؟ نوكأ نم لاؤس عم ةيوهلا
 ؟”لمعأ نأ ىغبني اذامو ىسفنل عضأ نأ ديرأ اذام :نوكي فوس عوضوملاب اًقيثو اًطابترا طبتري ىذلا لاؤسلا
 (عرتاكمم, 1968,م.314).

 دعي بوغرم انتطلس ىف ام ءىش نوكي هرايتخا متي ام .لماعلا اذه ىلع زكري رايتخالل ىطسرأ رربم (4)
 اتتطلس ىف ام ءىيشل ةسوردمو ةينأتم ةبغر نوكي نأ ىغبني رايتخالا نإف .اذل .رواشتلاو لوادتلا
 .رواشتو ًالوادت نمضتي رايتخا ىأ نإف .وطسرأ صخي اميف .(0010000261680 ©!طأهكر اا1,3.11339)
 .اًينالقع نوكي ال دق اًيبس لمحي ىذلا رايتخالا مث نمو ؛ايحطس وأ فاك ريغ رواشتلا نوكي دق نكل

538 



 .رابجإ وأ ةيلخاد ةرورض الإ ىه ام ةنيعم تارايتخا نأ دقتعي وه ."017|1/35 (1971,م0.2911)“ ()
 ."ديرأ انأ“ :نم الدب ؛'بجي انأ' :ةملكب اذه نع ريبعتلا نكميو

 .”ماوربلعم (2001)“" (0

 ."2هلب (1993,00.211.12)" نم ةسبتقملا : "1016/70 200 13600"ل ةيربعلا ىلإ ةمجرتملا هتمدقم رظنا (6)

 "2/500 نم سبتقم ١977, ىف انييف ىف "8/03 8/1018" عمتجمل ديورف باطخ :اًمضيأ رظنا

 .كرتشملا ىلقعلا ءانبلل ةنمآلا ةيصوصخلا نع ثدحتي اضيأ وه .(1968,0.20)"

 ."”ةممأ81 (2005)" :رظنا ,ةديجلا ةشقانملا صخي اميف (9)

 نم حضتي امكو ."01©م0عأ| (2003)" اًضيأ رظنا ,"560 (2006,60.1)" رظنا .ةزيمتملا ةشقانملل )٠١(

 ."56/0"ل ةيرشبلا ةايحلا ىف رايتخالا رود نم ةفلتخم رظن ةهجو تذختا دقف ءقباسلا شاقنلا

 ىننأ ىلوألا ةرملل تفشتكا ؛اًماع رشع ةسمخ ذنم ايناملا ىلإ تثج امدنع" :"61051619" ظحال )1١(

 نم سبتقم) , دوهيلا نم رثكأ نييحيسملا ىلإ فاشتكالا اذه ىف لضفلاب نيدأ انأو .ىدوهي
 ةطقن قلخي اذه نإف «ىتآلا لوقي نم فرعي هنأ ودبي دحأ ال هنأ نم مغرلا ىلع .(8ع[|]: 7

 ."نوللا ضيبأ ىننأ تفشتكا ىتح ؛نوللا دوسأ ىنوكب اعنتقم تنك" :ةلثامم

 )١١( ان[10031016 (2003,م.137)" نم سبتقم 0" .

 تسيل اهنأو ,بويع اهب ناك هقاس نأ 880 "لا لسارم ربخأ ؛ةميلسلا هقاس رتب ىلإ ىعسي ىذلا لجرلا (17)
 اوعقو نيذلاو سنجلا رييغت تايلمعل اوعضخ نيذلا صاخشألا روعشل ًاليلق لثامم اذه .نوكأ نمل اًمزج
 "ندا عاتتوأب اذ الوات 955 2 01588567, 0081:0215 26 8وانوال5أ رظنا .ةلتعملا ماسجألا خف ىف

2003 

 .”اللالا| قمع (1995)" )١8(

 نيأ ىلإو .انحبصأ فيك :انيدل اموهفم نوكي نأ ىغبني ,نوكن نحن نب روعش انيدل نوكي ىكل (10)
 ,(1ةالاول, 1989, م.47) بهذنس
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 ثلاثلا لصفلا

 ةيعمجلا ةيوهلا ةسايس

 ةمكاحلا تاسرامملاو تادقتعملا نم ةعومجمب اقباس انركذ امك عمتجم لك زيمتي
 ةيدرفلا مهتايحل عمتجملا اذه ءاضعأ ةدايق اهلالخ نم متي ىتلا بيلاسألاب قلعتت ىتلا

 هسفن تقولا ىفو :تاعامجلاو تاقالعلاو ةايحلا لاكشأ ضعب لضفت ىهو .ةيعامجلاو

 تاقالعو لاكشأ ىلع ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تايوقعلا نم ةفلتخم اعاونأ ضرفت
 للقت ةنميهملا ةفاقثلا نأ نم نوكتشي نيريخألا ءالؤه نأ موهفملا نمو .ىرخأ تاعامجو
 مهلذتو مهعمقتو ؛مهيدل ةلوبقملا ريغ فارعألا عم قفاوتلاب مهمزلتو ءمهتيوه نأش نم
 ءاسنلاف .هريغو ىسفنلا ءاذيإلا ناولأ ىتش مهب عقوتو برتغمو ديقم طمن ىف مهعضتو
 رقحتو ,ةيسنج ءايشأ درجم نهنأ ىلع نهيلإ رظنت ةدئاسلا ةيوبألا ةفاقثلا نأ نمعزي
 لاجرلا اهعضي ةيكولس ريياعمو فارعأل اقفو نشعي نأ نهنم عقوتتو ؛نهنأش نم
 . الماكو ةيرحب نهسفنأ نع ريبعتلل ةصرف نهحنمت الو ؛نهتاربخب نيهتستو .مهحلاصل
 ةسرامملا ىف مهقح مهسخبت ةدئاسلا ةيسنجلا فارعألا نأ نم نويلثملا ىكتشيو

 نأ ىلع مهريجتو ءايلقع ىأ اًيمسج اضرم اهربتعتو .هنوراتخي ىذلا لكشلاب ةيسنجلا
 ةفاقثلا نأ نومعزيف ءادوسلا ةرشبلا باحصأ امأ .مهسفنأ اولزع دقو لظلا ىف اويحي

 رظنُيو صئاقنلا نم ريثكلا مهيلإ بسنتو ؛مهترشب نولل مهتأش نم للقت ةنميهملا ةيقرعلا
 ريياعمل اًقفو اوشيعي نأ مهنم عقوتتو ءرشبلا ىوتسم نود صاخشأ مهنأ ىلع مهيلإ
 ىرخأ تاعامج ةمثو .ةاواسملل قبسم طرشك ءاضيبلا ةرشبلا باحصأ اهعضي ةيكولس
 تاجوم لبق نييلصألا دالبلا ناكسو «ةلماعلا تاقبطلا :لثم ةلثامم رظن تاهجو اهل
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 تايلقألاو ءدنهلا ىف ايندلا تاقبطلاو ؛(ايلارتساو اكيرمأ ىف) ناطيتسالاو ةرجهلا

 بلطت نكلو ءبسحف ةيداصتقاو ةيسايسو ةيندم اقوقح بلطت ال تاعامجلا كلت .ةينيدلا
 مهنم مهلاضن ىضتقيو .('!ةشمهملا مهتايوهب افارتعاو ةيعرشو ايواسم امارتحا اًمضيأ

 ىلإ لوصولا لجأ نم ةيعامج ةقيرطب مهفادهأ قيقحت ىلإ اوعسيو .مهسفنأ اومظني نأ
 ىلع نكل ءبسحف حلاصملاو قوقحلا ىلع لمتشت ال مهفادهأ نأ اميو .ةوجرملا مهفادهأ

 ةيوهلاب كرتشم روعش ىلع ةمئاق مهتابلطو مهتامظنم نإف ءاضيأ ةيوهلاب فارتعالا
 ىدؤيو ةدحولل ساسألا حبصأ نآلا هنإف ءفينصتلل ةئف درجم ربتعي ناك امو .ةيعمجلا

 .ام دح ىلإ اهتيوهب ىعو ىلع ةعامج ىلإ

 نيحلطصم قلطنم نم ةيعمجلا ةيوهلا ةسايس لصفت نأ ةشهدلل وعدي امم سيلو
 نييلثملاو ,ةأرملا ررحت :لثم ءررحتلا ةغلب لسوتن ءىبلسلا ىوتسملا ىلعف .نيطبارتم
 ىكل - نيرخآلا ةطلس نم ررحتت نأ ديرت تاعامجلا كلت نأ ىلع ىوطني امم ؛دوسلاو

 اًقفو اوشيعي ىكل هنولمحي ىذلا ىجولوكيسلاو ىقالخألا ءبعلا نمو - مهتيوه ىلع اوفرعتي
 ةيوهلا ةسايس لسوتتف :ىباجيإلا ىوتسملا ىلع امأ .ةيدادبتسالا وأ ةيعمقلا فارعألل

 نسل ءاسنلاو :ةليمج ةرشب ءادوسلا ةرشيلاو «نييلتملا رخف :لثم ءرخفلا ةفلب ةيعمجلا
 ةضورفملا دويقلا نم ررحتلاب ةعناق ريغ تاعامجلا كلتف .ناضتحالل ىمد الو تايصخم

 روعش ةيعمجلا مهتيوه بحاصي نأ نوديري اًضيأ مهنكلو ء.بسحف اًيعامتجا اهيلع
 ىلعو .ألملا ىلع كلذ اونلعي نأ نوديري مهنأ مهألاو ,ىندتلاو ريقحتلا مدعو ةماركلاب

 تافصلا هذه نأل ؛ةأرما وأ دوسأ وأ ايلثم درفلا نوكي نأب رخفلل هجو ال ءام ىوتسم

 ىعسيو .اهليدعت نكمي ال ىتلا ةلصأتملا ةايحلا قئاقح اهنكل :ةيصخش تازاجنإ تسيل
 تاذ ةيوهلل مزالملا لجخلاو ريقحتلا روعش ضفري هنأ :لوألا :نيببسل ةماركلا ىلإ درفلا
 فرعتلل ليبسلا وه كلذ نأل :ىناثلاو .ةاواسملا أدبم ىلع ةمئاقلا اهتيعرش دكؤيو ,ةئلصلا

 ءرضاحلاو ىضاملا ىف مهتازاجنإو مهحافك نووريو «ةيوهلا هنوكراشي نيذلا نيرخآلا ىلع
 ارهج ةماركلا نع نالعإلا متي نأ بجي .ةدحاو ةيوه مهعمجتو هلثم دارفألا ءالؤه نأل
 ىدؤي اذه نألو :ةعامجلا ةدحوو فتاكت ىلع اديكأتو ايدحت لثمت اهنأل ؛اًرس سيلو

 ةيوهب ةصاخلا ةيكولسلا ريياعملاو فارعألا رييغت لجأ نم بولطملا طغضلا قلخ ىلإ
 .ةعامجلا كلت
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 تاذ ةيعامتجالا فارعألا ةهباجمو ىدحت عيطتست ال ةرقحملاو ةشمهملا تاعامجلا
 ةلاسمف .مهتيعرش اهنم نوقتسي ىتلا ةميركلا ةايحلل لمشألا ةيؤرلا ىدحت نود ةلصلا

 راكفألا ىف لثمتت اًضيأ اهنكلو .بسحف ةيسنجلا ةيلثملا ضفر ىف لثمتت ال نييلثملا
 ءاسنلا ةلاسم لثمتت ال .ةيناسنإلا ةايحلا ىف سنجلا رودو ساسأو ةعيبط لوح ةدئاسلا

 عونلا تافالتخا لوح راكفألا ىف لثمتت اًمضيأ نكلو .بسحف ةيزييمتلا مهتلماعم ىف

 ةيضق لثمحت الو ,ةفرعملا لاكشأو ةيناسنإلا ةعيبطلاو فطاوعلاو ةيلقعلا ةمالسلاو
 اًضيأ نكلو ,.بسحف مهلالذإو مهريقحت ىدحتو ةهجاوم ىف ءادوسلا ةرشبلا باحصأ

 ىذلا مدقتلاو خيراتلاو ةينالقعلاو قرعلا لوح معألاو لمشألا رظنلا تاهجو ىف لثمتت
 ال ةشمهملا تابدوهلا نأ اميو .ىمرهلا مهجردت ريريتو دارفألا فينصت اهساسأ ىلع متي

 رييغت نودب ئفاكتملا مارتحالا ىلع لوصحلا ىف لثمتت ىتلا ؛اهفادهأ ققحت نأ نكمي

 - ىرذجلا رييغتلاب نمؤت ىتلا تاسايسلا عيمج لثم اهلثم - مهتسايس نإف «ةنميهملا ةفاقثلا
 .ةيوق ةيفاقث ةرؤب كلتمت

 ةمقن نم ولخت ال ةمعن

 ةيوهلا ةغل مهمادختسال ةينيدلاو ةشمهملا تاعامجلل اًنايحأ داقتنا هيجوت متي
 .ةنورمو ةفلأ رثكألا ةيواستملا حلاصملاو قوقحلا ةغل ىف مهفادهأ عبتت نم ًالدب ؛ةدرجملا

 :لاثمأ «ةأرملا قوقح نع نوعفادملاف لاثمك لجرلا عم ةاواسملاب ةأرملا ةبلاطم ذخانلو
 تفوركنوتسلو ىرامو "اللف ا11800 6001/17" نيودوج مايليوو ءليم تارويتس نوج

 نع ثيدحلل رريم دجوي ال هنأ ةركيم ةرتف ذنم اومعز ؛نيرخآو "113 الا 15101661011"

 نوظحيو لاجرلا عم ةكرتشملا ةيناسنإلا نمساقتي املاط ءاسنلا نأ اومعزو .ةأرملا ةيوه
 صرفو قوقحلا سفنب اوظحي نأ ىغيني اذل :ةيساسألا تامامتهالاو تاردقلا سفنب

 نهيدلو بناوجلا ضعب ىف لاجرلا نع نفلتخي نهنأ اميو ,لاجرلا لثم مارتحالاو لمعلا
 اذه لثم نأ نم مغرلا ىلعو .ةفلتخم ةلماعم نيلطي اًنايحأ نهف «ةفلتخملا نهتاجايتحا

 نكمي الف ؛ةيعمجلا ةيوهلا ةسايس عم ةكرتشم ةيضرأ اذ اًيلومش ايولسأ دعي بولسألا
 .اهقرغتسيو ءاسنلل ةيساسألا تامامتهالا ىلع ةيلك ٌدوحتسي نأ هل
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 ءاستلا نيب تاقالتخالا نأ ىلع زكرن نأ ىفيني ةأرملا ةيوه نع ثيدحلا دنع

 نكل :ةيجولويبلا تافالتخالا ىلع ةروصقم ىأ ةيحطس تافالتخا تسيل لاجرلاو

 ,ةيتايحلا نهبراجتو نهتاربخ ىلإ دتمت مهنيب تافالتخالاف «ريثكب كلذ نم قمعأ عوضوملا

 ,نهفطاوع نع ريبعتلا بيلاسأو «نهلافطأ عم نهتاقالعو .نهماسجأب طابترالا بيلاسأو

 نريعي نهنإف ؛لاجرلا عم ةيناسنإلا نمساقتي ءاستلا نأ امبو .ملاعلل نهتيؤر بيلاسأو

 ةدحوم تاديسجت اهنأ ىلع اهوري نأ ىغبني الو ؛ةفلتخم ةقيرطب اهنلوانتيو اهنع
 ,لثامتم ساسأل ةيقوف ةينب ىأ ةيوناث نهتافالتخا دعت ال .ةدرجملا ةيناسنإلا ةيلومشلل

 مكحتلاو ةرطيسلا متي .ةيرشب تاتئاكك اهنلثمي ىتلا نهتايوه نم ءزج ىرحألاب اهنكل

 قيرط نع لامتكالاو حوضولا سفنب لقألا ىلع سيلو عونلا ةيوه ةغل قيرط نع اذه ىف
 ةغللا ىفف .ةيديلقتلا ةيلومشلا رظنلا ةهجو اهلضفت ىتلا عونلا تافالتخال ةسناجملا ةغللا

 ةظامتملا ةيرشبلا تانئاكلا عونلا زيمي ةريخألا ىف امنيب ,ةيوهلا ةدعاق عونلا ربتعي .ىلوألا

 لاجرلا ربتعت ال - ةريخألا سكع ىلع - اهنأب ىلوألا ةفللا زيمتتو .ىرخأ ةقيرطب
 ال لاجرلا ناك ىل امك ,لاجرلا نع نقلتخي ءاسنلا نأ ىرتو ريسفتلاو مهفلل اهتيعجرم
 .نهسفقنأب فيرعتلا تاليكو ءاسنلا نأ ررقتو .ءاسنلا نع اضيأ نوفلتخي

 نهل سيل ءاسنلا نأ ىلع نهربت ىهف ؛باطخلا زيكرت اًضيأ ةيوهلا ةغل لوحتو
 ىلع نيرداق نورخآلا نوكي دق ىتلاو .بسحف نهب ةصاخلا نهتامامتهاو نهحلاصم
 ىف نهتيعضو لوح نهب ةصاخلا رظنلا تاهجو اًضيأ نهل نكلو ءنهل اهحيضوت
 .نهب صاخلا نهتوصب نهسفنأ نيطاخي نأ نهيلع ىغبني كلذل اًقفو نهنأبو ,عمتجملا

 ريرقت ىلع اهلالخ نم تارداق نكيو ؛ةمئالم ةيعامتجا ةبترم ىف نهعضي اذهو
 ةزيمملا نهتيعجرم نوكت نهتيوهو .هتفاقثو عمتجملا ليكشت ىف لاعف رود بعلو نهريصم

 ةصاخلا رظنلا ةهجو نهل نوكت نأو ,ءايشألا ريسفتو فقاوملا مهف ىلع نهدعاست ىتلا
 ,نهبراجتو نهتاربخ مساقتل اهيلع ءاسنلا ىقتلت ةكرتشم ةيضرأ اضيأ مدقت ىهو .نهب
 عمتجملا عون لوح ةكرتشم ةيؤر ىلإ نلصيو ؛ةكرتشملا نهفواخمو نهرومأ حيضوتو

 ءاقترالا مث نمو ؛عمتجملا اذهب ضوهنلل لثمألا قيرطلاو هيف نشعي نأ ندري ىذلا
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 نع نلءاستي نأ نم نهنكمت ةيعونلا نهتيوه نأ امك .نهيدل ىتاذلا كاردإلا ىوتسمب

 .ةمهلم ةيخيرات ةياور ىف هلك اذه ءانب مث نمو ,.ءاسنلا ءالؤهل براجتلاو

 ءاسنلا ةيوف ىطعي ؛نماضتلاب روعشو ىعمج ىتاذ ىعو نم اذه نم دلوي امو
 نهدعاست ةيعمجلا ءاسنلا ةيوه نأ امك ,ةيتاذلاب نهروعش ىوقيو ايفاقثو ايخيرات اقمع

 ال اءزج نهلعجتو ؛ةيصوصخلاو ةيسنملا هبش نهبراجتو نهتاربخ عاجرتسا ىلع اًضيأ

 -خيراتلا ىف ةرم لوألو - لوقن نأ اضيأ شهدملا نم سيلو .لبق نم اهنع فشكلا متي

 تاساردب متهت ةديدج تايبدأ تزرفأ ةيوهلا ىلع ةدمتعملا ةيئاسنلا ةكرحلا روهظ نإ

 خيراتلاو تايقالخألاو ةيعامتجالا مولعلل ةديدج جهانمو رعشو تاياور نم ةأرملاب ةقلعتم
 امك .اهتاهاجتاو اهريكفت ةيفيكو ةيئاسنلا ةيلقعلا تايبدألا هذه تحضوأو .ةفسلفلاو
 نع لأاست نأ ىرورضلاو نكمملا نم حبصأو ءءاسنلل رظن ةهجو تايبدألا هذه تلعج

 لاجرلل سيل ءانمهف رومألا كلت تقمع .نيعم فقوم وأ عوضوم ىف ءاسنلا رظن ةهجو

 بناوج ىرن نأ ىلع نيرداق انتلعجو ؛ةماع ةفصب ةيرشبلا ةايحلل نكلو .يبسحف ءاسنلاو

 .لبق نم اهيلإ قرطتن مل
 تاعامجلاو نييلثملاو دوسلل ةبسنلاب كلذك دعي ةأرملا صخي اميف ىقيقح ىه ام

 رظن تاهجوب ةديدج ةيعامتجا ةدام روهظ ةيوهلا ةغل لهست ؛ةلاح لك ىفو .ىرخألا
 لكش ىف اًعم رهصنتو ةكرتشم ةيضرأ ىلع اًعم ىقتلت ةيعمجلا تايوهلا كلت .ةفلتخم
 ةيلمعلا مهبراجت نوضرعتسي مهنأ امك .ةوقلاو نيكمتلاب رعشتو ءنماضتمو فتاكتم

 ثحبلل ةديدج اعاونأو تالاجم نوروطيو ؛ةديدج رظن ةهجو نم مهحافكو مهتاربخو

 مهمومه نأ اميو .ةماع ةفصب ةيناسنإلا ةايحلاو خيراتلل ةديدج ىؤر نومدقيو ,ةباتكلاو
 ةكردمو ةمظنم ةيعامتجا ةدام قيرط نع اهبقعتو اهيحضوت متي ةيسايسلاو ةيركفلا
 ةدنجأ ىف نيبعوتسمو نيرثعبم نوحبصي الو ىبعشلا مامتهالا نوضرفي مهنإف ءاهتاذل
 مهسفنأل اوطعأ ؛ةيبلس ةرظنب مهيلإ رظنيو لبق نم نيشمهم اوناك نيذلا ءالؤه .لمشأ
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 نورهظي مه ,مهسفنأل اهوراتخا ةديدج لاكشأ ىف اورهظو ,ةيباجيإ ةيوه نآلا
 ىؤرب اهيرثتو ,ةنميهملا ةفاقثلل ةقيضلا ةيلومشلا ىدحتت ةديدج ةفطاعو ةوق
 .ةديدج رعاشمو

 ىف ةيلاكيدارلا تاعامجلا لك تأر دقف ءاذه انرصع ىلع رمألا اذه رصتقي ال

 ةغل رخآب وأ لكشب اهولعجو «ةيناسنإلا تالامتحالل ةديدج ةيؤرل ةلماح اهسفن ىضاملا

 ةماه ةعامج تسيل اهسفن تربتعا رشع عباسلا نرقلا ىف ةطسوتملا ةقبطلاف .ةيوه
 اًيمره اًجردت ةجردتملا ىطسولا روصعلا ةفاقث تدحت ةيعمج ةيوه اًضيأ نكلو ,.بسحف
 سسأ ىلع ىعامتجالا ماظنلا قلخ ةداعإ ىلإ تعسو ,ةيلاربيللا ةيلقعلا ىلإ اًدانتسا

 عساتلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا نم ةيادب هسفن ءىشلا ةلماعلا ةقبطلا تلعف دقو .ةيدرف

 معز دقو .ايراتيلوربلا اهيلع قلطأ ةديدج ةيوه سكرام لراك مهاطعأو ءاًدعاصف رشع
 ,حلاصم ةعامجك مهسفنأ ةيؤر ىف ةلماعلا تاقبطلا تأدب نأ درجمب هنأ باتكلا نم ريثك

 حالصإلل ةيحالصإلا تاسايسلا ؛ةقيبطلا ةيوهل ةيليوحتلا تاسايسلاب تلدبتساو
 .اهانعمو اهتوق نم اريثك ذئدتع ةيكارتشالا تدقف ؛ىداصتقالا

 اهئواسم اهل تناك ءايازملا هذه ةيعمجلا ةيوهلا هيف لمحت تناك ىذلا تقولا ىف

 تاربخلاو رظنلا تاهجو ديحوت ةلصلا تاذ تاعامجلا ىلع تضرف دقف ؛اًضيأ

 دوسلا نويلثملا ذختي مل .هوكلتمي نأ نوعيطتسي الو ؛هوكلتمي مل ىذلا رمألا :براجتلاو

 ىف .ةقيرطلا سفنب اهورهظي ىأ :مهتايوهل رظنلا ةهجو سفن مهلك ءاسنلاو نوملسملاو
 نأ اودارأ مهنكل ؛مهنيد نييناملعلا دوهيلا نم ريثك ذبن دقو ءرشع عساتلا نرقلا

 دوهيلا ري مل .مهخيراتو مهثرإ عم بعشك مهتيوه ىنعمب «ةيدوهيلا مهتيوه ىلع اوظفاحي
 مل ةيربعلا ةغللاف ,ميدقلا ىدوهيلا خيراتلل ةيمحلم ةمجرت نكلو ءاينيد اصن ميدقلا دهعلا

 ةينيتاللا نم اعون وأ مهميلاعتو مهتاباتكو دوهيلا ةنهكب ةصاخلا باطخلا ةغل نكت

 ىلإ اورظني مل مهنأ امك «ناكملاو نامزلا ربع دوهيلا تدحو ةيناملع ةغل اهنكل ؛ةيدوهيلا

 فلتختو .ىدوهيلا بعشلا نم مهفالسأ ضرأ لب ؛ةسدقملا ضرألا اهنأ ىلع ليئارسإ

 لقأ مهلعجي ال اذه نأ ديب ,ءسكذوثرألا دوهيلا ةيوه نع نييناملعلا دوهيلا ءالؤه ةيوه
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 دوهيلا مهفصو امك نيقرام وأ نيدترم درجم مه ؛مهقوقح نم صقتني ىأ ةيدوهي

 ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيقرعلا تاعامجلا لك ىف ةلثامم تاهاجتا ثدحت .سكذوثرألا

 ,نيملسم مأ اسودنه اوناكأ ءاوس ةفلتخم رظن تاهجو نوفلتخملا دارفألا ذختيو ءاًييرقت

 ةيعمجلا ةيوهلا نع نوعفادملا ضفري ؛هنم برهم ال ىذلا عقاولا اذه ةهجاوم ىفو

 نم فئازلا ىعولل اياحض مهنأب مهنوفصيو ءنيقشنملاو ةيوهلا فارعأ نع نيجراخلا

 حافك تارمث نم اودافتسا نوررحتمو «مهثرإ اودسفأ نودترمو ةنوخ ,”موت معلا" :زارط

 اًنايحأ ىوتحت دق تاداقتنالا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .مهءابعأ مهتكراشم نود نيرخآلا

 بصعتلا نم احوسم ىدترتو ةغلابملا نم ابلاغ ولخت ال اهنإف :ةقيقحلا نم ءزج ىلع
 اجاجتحا أدب امف .ةيوهلل فولأملا ىرهاظلا ضقانتلا ىه ةلصحملاو .حالصلا ءاعداو

 ةيعمجلا ةيوهلا ىمتنت .دادبتسالا خيرفتب هسقن ىهتني ةملاظلا فارعألا دادبتسا ىلع

 .نيعدم ءايصوأل ةصاخ ةيكلم تسيلو ءاهنومساقتي نيذلا دارفألا عيمج ىلإ

 نيب ةفئاز تاضقانت قلخ ىلإ اههاجتا ىف لثمتيف ؛ةيعمجلا ةيوهلل ةيناثلا ةفآلا امأ

 نأ ضرتفيو ءضيبلاو دوسلاو ءاستلاو لاجرلا نيب ةديدش قورف ةمث .ةقلغملا تاعامجلا

 ,ةيوهلل اساسأ ذخؤت تافالتخالا نأ اميو .مامتهالا نم ءىشب قورفلا هذه ىظحت

 اهيلع ديكأتلاو اهزاربإ متي فالتخالا راكفأو رعاشم نأ اميو .ىدوجو لولدم اهل حبصي

 نإف ؛عارصلا قيرط نع اهرارقإو اهتلصاومو اهمعد متي لقألا ىلع ىأ ؛ةماع ةفصب

 طاقنلا ىلع طغضلا تالواحم عيمج ركنتست عارص ةسايس ىدغت ةيوهلا ةسايس

 ةسايس .دجوت ال ثيح تاعارص عرتختو لب ؛ةريغصلا تافالتخالا مقافتو ةكرتشملا

 ةيوهلا نومساقتي نيذلا دارفألا ءالؤه نأب ةلئاقلا رظنلا ةهجو ىلع اًضيأ عجشت ةيوهلا

 ةعامج نع ثيدحلاب مهل حرصي الو :مهتعامج دارفأ نع ثيدحلاب نولوخملا بسحف مه

 ءاذه لاجرلا لعف اذإو .نهتحلصمل ىأ ءاسنلا مساب نوثدحتي ال دق لاجرلاف ؛ىرخأ

 اذام نفرعي نهدحو ءاسنلا نأ ىوعدب ةيئاسنلا ةكرحلا تايعاد ,مالكلا اذه نم تلصنت
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 حامسلا متي الو ءاهل ةصصخملا اهترئاد اهل ةيعمج ةيوه لك .نركفيو نرعشي اميو ندري
 ةيئانثتسا تاعامج ىلإ كلذل اًعبت عمتجملا مسقني .اهكاهتناب ةعامجلا نع بيرغ ىأل
 كلت عيطتست فيك :هاوحف امهم ًالؤاست ريثي ىذلا رمألا ءايفرعم ةقلغمو ةيئادعو
 ؟ةكرتشملا اهنوئش ريدت فيكو اهتافالخ لح تاعامجلا

 عيبطت ىأ ديمجت ىف لثمتيف ةيعمجلا ةيوهلا هل ضرعتت ىذلا ثلاثلا رطخلا امأ
 نوفلتخم مهنأب نومعزي ام ابلاغ ءادوسلا ةرشبلا باحصأف .اًيخيرات ةبستكملا ةيوهلا

 .نويدرفو مهتاوذ لوح نوروحمتيو ةفطاعلا مهصقنتو دئاكملا نوريديو اهياسح ةوطخ

 ةقيرطلا هذه هيف ىوتحت دق ىذلا تقولا ىف هنأ نوكردي ال مهو .رشعملا ةلوهسو مركلاو

 تاونسو ةيرامعتسالا ةيخيراتلا ةبقحلا نابإف .ةكباشتمو ةدقعم ةيخيرات ةيلمعل

 مهبناج نمو «دوسلا اهب اوعنقأو ىواعدلا هذهب مهتنميه ضيبلا مهتداس ررب «ةيدوبعلا

 نم اولعجو «يلاوتلا ىلع ةيبلسلاو ةيباجيإلا تاقصلا ضيبلا مهتداس ىلإو مهسفنأ ىلإ
 هذهل ةلصحم ىه مهتيوهل ةيلاحلا مهتيؤر نإ .ىقالخألا مهقوفتل ةدعاقلا ءايشألا هذه

 .ةجودزملا ةيلمعلا

 ىلاهألاو ءاسنلاو نييلثملل اضيأ ىقيقح ىه دوسلل ةبسنلاب ىقيقح وه امو
 مهروعشو «ريقحتلاو شيمهتلل تاعامجلا هذه تضرعت املاطل .نيرخآو نييلصألا

 ةجاحب مه .رضاحلاو ىضاملا ىف مهيندتو مهشيمهتل ةقيمع اًراثآ لمحي ةيوهلاب ىلاحلا
 ةقيرطلا ةيرحب اوررقيو ءاهروذج ىلإ راثآلا اوفتقيو ةيوهلا هذه ىلع اوفرعتي نأ ىلإ
 نع ضخمتي فوس ذئدنع :كلذ اولعفي مل نإ .مهسفنأ ىلع فرعتلا اهلالخ نم متي ىتلا

 اًيخيرات ةلصأتملا اهتيوه تاعامجلا هذه تدكأ املكو .ىرخأ ةقرافم ةيعمجلا ةيوهلا
 .هتدكأو روطتلا ىف اهفالتخا نع تربع املك «ةيرحلاو ةلاصألا مساب
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 ةيعمجلا ةيوهلا رطاخم عم لماعتلا

 ةيعمجلا ةيوهلاف .تازيممو بويع اهل ةيعمجلا ةيوهلا نأ انتشقانم لالخ نم حضتي
 دعاست اهنأ امك .ةشمهملا تاعامجلا نيب محالتلاو نماضتلا ىلع ةمئاقلا تاقالعلا دطوت
 ددعتل لاجملا حسفتو ,مهتيضق نع عافدلا ىف ءاطشن مهلعجتو ءاهدارفأل نيكمتلا ىلع
 امك ءبسحف اهئاضعأ ىلع ةروصقمو ةدودحم ةيعمجلا ةيوهلا نأ ديب .ةدئاسلا ةفاقثلا

 ةدايسلا لاكشأ نم لكش لادبتسا ىف انتبغر نأ كلذ ىلإ فضأ ؛ةيعضوو ةيوطلس اهنأ
 ثادحإل اًماه اًئيش دعي حافكلا نأ امب .أوسأ نوكي دق لب ءًالضفم سيل رخآ لكشب

 فادهأ اهل ةمظنم تاعامج بلطتي حافكلا اذه نأ ىلع ةوالع ءىعامتجالا كارحلا

 اذه ريثيو .ةيسايسلا ةايحلل امهم اًءزج دعت كلذل اًعبت ةيعمجلا تايوهلا نإف :ةحضاو
 تقولا ىف «:ةيعمجلا ةيوهلا ةسايس ىف ةميق وذ وه ام لك ةداعتسا ةيفيك نع ًالؤاست

 :ةيعمجلا ةيوهلل رطاخم ةثالث ىضم اميف تددح دقو .اهيويعو اهرطاخم بنجتن هسفن

 .رطاخملا هذه صحفب موقأ فوسو

 ىه بابسألا هذه نم ةثالث ءبابسأ ةدعل ةيرهوجو ةمهم ةيعمجلا ةيوهلا دعت
 ؛ىرخألا تايوهلا داعبتساو ةدحاو ةيوه ىلع زيكرتلا :اًديدحت ىهو معألاو لمشألا

 .ىماظنلا عمتجملا ديحوتل ىسايسلا طغضلاو ؛ةيعوضوم رظن ةهجوب ةيوهلا ةيؤرو
 متي ذئدنع :ىرخألا تايوهلا لهاجت متيو ةدحاو ةيوه ىلع مامتهالا بصني امدنع

 انك اذإ .اهب صاخلا ىلخادلا اهقطنم عبتت اهنأ ىدبيو ءاهيلع عضوت ىتلا دويقلا لهاجت
 تايوهلا هذه ددعت عضن نأ ىلإ ةجاحب نحنف .ةيساسألا تايوهلا ةمواقم ىف بغرن

 ةئراط ةلاح دعي ال اذهو ءاهتيوه ىف ةيرشبلا تانئاكلا ددعتت .ريدقتلا عضوم اهلعافتو

 اهنكل :ةيبلس ةقيرطب شياعتت ال ةيرشبلا تانئاكلا تايوه .مهل ةيرورض ةقيقح اهنكلو
 تاعامج ىلإ نيمتني لاثملا ليبس ىلع ءاستلا .ضعبلا اهضعب لكشُتو لعافتت
 نهتيؤرو نهتاحومطو نهحلاصم ىف نفلتخيو ,ةيقرعو ةينيدو ةيفاقثو ةيداصتقا :ةفلتخم

 اعاونأ اهنوطعيو ,ةفلتخم ةقيرطب ةيعونلا نهتيوه نحضوي نه .عمتجملا ىف نهتناكمل
 ,ةرطفلاب ةيوثنأ وأ ةيئاسن ةيهام دجوت ال .نهتاذل نهمهف ىف ةفلتخم ةيمهأ تاجردو
 .ةيداصتقالاو ةينيدلا تاميسقتلا فلتخم ىف ريغتت ال اهسفن ىه ىقيت
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 أطخ بسنت ىتلا - رظنلا ةهجوب قلعتي ةيعمجلا ةيوهلا ةيمهأ للعي رخأ ببس ةمث

 اهيلمتو لب درفلل ةيعامتجالا ةنونيكلا ىف ةلصأتم ةيوهلا نأب ةلئاقلا - سكرام لراكل
 اذه سيلو :ةقيقحلا فصن دعي رمألا اذه .فشتكت نأ الإ ىقبي الو ةنونيكلا هذه هيلع

 ىف هتيعضوو هخيراتو درفلا براجت ىف ساسأ اهل ةيعمجلا ةيوهلاف .ةقيقحلا فصن الإ

 نم نوكت نأف .ىصخشلا رايتخالاب قلعتي الو ىعوضوم ىطعم رومألا هذهو .عمتجملا

 عمتجم ىف ةأرما ىأ ءىلامسأر عمتجم ىف ًالماع ىأ ءىسودنه عمتجم ىف نيذوبنملا

 نأ ريغ .ةنميهلا نم ةنيعم لاكشأل ضرعمو ءام ةقيرطب نيرخآلاب طبترم رمأ ءىروكذ

 نأ نكمملا نم «ةلالدو ىنعم اهئاطعإو حرشو ريسفت ىلإ ةجاحب تاقالعلاو تاربخلا هذه

 اهنوعضي ىتلا ةيمهألا ىف اًضيأ دارفألا فلتخي .ةريثك ةفلتخم لاكشأب اذه ثدحي

 ةرشبلا تاوذ نم ءاسنلا ضعبف .ةنونيكلا هذهب ةطبترملا ةيوهلاو ةيعامتجالا مهتنونيكل

 نع ىلختلا اندرأ اذإو .نهقرع ىلع تايرخأو ءنهعون ىلع ربكأ ةيمهأ نعضي ءادوسلا

 نحنف «تاينهذلا نود تاسوسحملا ىف مامتفالا رصح ىلإ ليمت ىتلا رظنلا ةهجو

 ةلصحم ىه نكل ؛ةيبلس ةقيرطب اهؤاطعإ متي ال ةيعامتجالا ةيوهلا نأ كاردإ ىلإ ةجاحب

 .ةيوهلا هذهل ىعوضوملاو ىصخشلا دعبلا ىلإ ةفاضإلاب «مييقتلاو ريسفتلل

 ىف اطغض دلوُي اهب ةطبترملا حلاصملا معدو ةيوهلاب فارتعالل ىسايسلا حافكلا
 ةشمهملا تاعامجلا ءاضعأو .اهكسامت ىلع عجشيو .فادهألاو ءارآلا ةدحو هاجتا

 نأ امك :ىرخألاب اهادحإ ةلباقم وأ ىرخألا دض اهادحإ ضيرحت رطخل نوضرعم

 نهتيوهل تاعامجلا رظن تاهجو ردق نم صاقتنالا ىلع تداتعا ةضراعملا مهتايلقأ

 امدنع .للضمو فئاز دحوت ضرف ىف نمكي ال ةلكشملا هذه ىلع درلا نأ ريغ .نهتابلطو

 ايلثم وأ دوسأ نوكت نأ هينعي اذام نأشب اهتيوه نيماضمو ةعيبط ىلع ةعامجلا قفتت ال
 ةوقب اهب ساسحإلا متي ةيمهألا هذه لثمب رومأ ىف مهتافالتخا نإف ءاملسم ىأ ةأرما وأ

 نأ لمتحملا نم سيل ؛اهتدحول ساسأك اذه بلطت ىتلا ةعامجلا .اليوط اهعمق نكمي الو

 ,ةعامجلل ىررحتلا فدهلا ىلع بلغتي عمقلا اذه لثم نأ ةيمهأ رثكألاو .اليوط ىقبت

 نم .احيحص هنونظي ىذلا لكشلاب ةكرتشملا مهتيوه فيرعت ةيرح دارفألا ىلع ركنيو

 مهرظن تاهجو اومرتحي نأ ؛نيرخآلا لجأ نم نوفرصتيو نوثدحتي نيذلا دارفألل مهملا
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 ةروصب نرمو ضيرع قفاوت ىلإ لوصولا مهفده زواجتي الأو ,مهتضراعمو ةفلتخملا
 سسأ ىلع اهراكفأ لكشُت نأ - كلذ نكمأ املك - ةعامجلا ىلع ىغبنيو .ةيرهوج

 نأو «ةبسانملا ةطلسلا كالتما نم اهمساب نوثدحتي نيذلا ءالؤه نكمتي ىكل ؛ةيطارقميد

 ةكرتشملا تامامتهالا نع اوعفاديو تافلاحتلا اولكشي نأ اوعيطتسيو اهقفاوت اوسكعي

 ىلع هلالخ نم فرعتلا متي بسحف دحاو حيحص قيرط دوجو ىلع رارصإلا نود

 :ةيصوسسقت# ةيول

 مهبراجتل ةجيتنك ضيرع قفاوت ىلإ اولصي نأ ةيعمجلا ةيوهلا ءاضعأ عيطتسي
 «كرتشم ءىش ىأ ةعامجلا ةزوحب نوكي نلف رومألا هذه تباغ اذإو .ةكرتشملا مهمومهو

 ءاسنلا عيمج نإف ءىرخألا تافالتخالا تناك ام اًيأو .ةكرتشم ةيعمج ةيوه الو

 ةيروكذلا ةنميهلاو «ةأرملا ةميق نم صاقتنالا :لثم ,ةنيعم ةكرتشم اًرومأ نمساقتي
 ,لجرلل ةزاحنملا ةيعامتجالا ريياعملاو ,ةيسنجلا ةبلوقلاو ,نيعونلا نيب زييمتلاو
 ىتلا ةدعاقلا رومألا كلت مدقت .ىجولويبلا نهنيوكت نع أشنت ىتلا ةفلتخملا تاجايتحالاو

 اهتفيظو متت نأ ىغبنيو «ةبه تسيل ةيوهلا .ةيعمجلا نهتايوه ريوطت اهساسأ ىلع متي

 نإ .بعشلا نم ةماعلا تاقبطلا كلتل ريسفتو حيضوتو حرش لئاسو قيرط نع ةيوينبلا

 .ةيوسنلا ةكرحلا نم اًءزج لكشي ؛تاليوأتلا هذه لوح مئاقلا لدجلاو ,ةفلتخملا تاليؤأتلا مادص

 - بابسألا ضعبل - نورخآلا نوكي امنيب ءنيئطخم ضعبلا نوكي نأ نكمملا نمف

 ةمهم نولوتي نيذلا نيرخآلا نأ ءاسنلا نم ةريبك ةعومجم تدجو .ًاليلق نيعنتقم
 رظنلا ةهجو لخدت .لمعلا ىلإ نهنودوقيو «عانقإلا ىلع ةردق مهيدل ةبقارملاو صحفلا
 .اهي ىرخأ لادبتسا متي ىتح ةلاعف لظت اهنكل ءلدجلاو ةضراعملا قاطن ىف ةنميهملا

 ,ةدح ىلع ةلاح لك ىفو .ىرخألا تايوهلل ىقيقح اًضيأ دعي عونلا ةيوه نع ىقيقح ىه امو
 عراصتتو ءاّيعجرم ًاراطإ رضاحلاو ىضاملا ىف ةكرتشملا تاحومطلاو براجتلا مدقت
 ,تاعامجلا كلتل ءالولاو صالخإلا راهظإ لجأ نم ةيعمجلا ةيوهلل ةفطتخملا رظنلا تاهجو

 ضعبلا اهضعب لداجت ىذلا تقولا ىف :ىلمعلاو ىعقاولا ىوتسملا ىلع نواعتلا راهظإو
 .ىرظنلا ىوتسملا ىلع
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 زييمت قلخ وحن اههاجتا ىف لثمتي ةيعمجلا ةيوهلا ةسايسل ةيناثلا ةفآلا نأ معزأ

 اعويش اهرثكأ .ةفلتخم رداصم هل هاجتالا اذهو .ةقلغملا تايوهلا نيب داح ضراعت لب

 .ةلخادتملا تايوهلا مهفو ريدقت ىف لشفلاو :ةمساح ةيمهأ اهؤاطعإ :ىه ءرداصم ةثالث

 للضم لوألا ردصملا نأ ىف ببسلا لعفلاب انيأر دقو .ةيوهلل ةضراعملا رظنلا ةهجوو

 ال ةيرشبلا تانئاكلا نأل ؛ريدقتلا أطخأ دقف ىناثلا ردصملا امأ .هعم لماعتلا ةيفيكو

 ,اًيقرع نوفلتتخي ضيبلاو دوسلاف ؛ةلخادتم تايوه لب .بسحف ةيعمج تايوه كلتمت
 ىلع نولصفني مه .ةيسايس ةعامج ىأ ةنيعم ةقبط وأ كرتشم نيد ىلإ نومتني دق نكلو

 ام ائيش ةدشب نوضراعي دق سانلا نإف لعفلايو .رخآلا ىف نولصتيو تايوتسملا دحأ

 انفنص اذإو .ىرخأ تايوهب قلعتي اميف فلتخي دق رمألا نكلو ,ةدحاو ةيوهب قلعتي اميف

 دعبتست تاعامجلا نيب تاقالعلا نإف :ةفلتخم تايوتسم ىلع ةماعلا بعشلا تاقبط

 .باطقتسالاو ةداحلا قراوفلا

 ةفرعم نسل نمنفت ةيونولا ناب داقتعالا ىلع ةيوهلل ةضزاعلا نكنلا ةهجنو كتمت

 .هودع ىه نم حوضوب ىعي نأ مزلتستو ءهدض ىهام اًمضيأ لب .بسحف درفلا هيلع ام

 متي مل ام زيكرتلا اهصقنيو ةشوشمو ةددحم ريغ لظت ةيوهلا نأ هذه رظنلا ةهجو ىرتو

 رمألا اذه نأ دقتعي ام اًيلاغو .هعم نيابتتو تايوه نم اهداضي امع حوضوب اهلصف

 اهرييغتي ةنميهملا تاعامجلا موقت نأ بنجتل ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم ىرورض

 :ةيحاات نم مهتيب هيف لصافو عبضاو طخ مسرل ووعي اسنلاو دوسلاف ءاهملاصل
 وأ ةكرتشملا ةيناسنإلا ىلإ ءادنلا اومواقي نأو ءىرخأ ةيحان نم لاجرلاو ضيبلا نيبو

 ىلع اورصي نأ مهيلع ىغبني هنإ لاقيو . هيف نوكرتشي مهنأ ضرتفي رخآ ءىش ىأ
 هذه نكت امهمو ,مهتاكرح ىف ضيبلاو روكذلا ةكراشم اوضفريو مهسفنأل ثدحتلا

 تايساسح ىلإ ىدؤت نأ اهنأش نم نأ الإ «ةينلا ةنسحو ةقداص -ىدبي اميف- تاوعدلا

 ,ءاهراسم لوحت ىأ اهب فرحنتو مهتالا ضن عيمتو ,مهيعو شوشت نأو ةيبارتغا

 .ةفلتخم تادنجأ نمض اهجردت ىأ
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 اذه نم ةيوهلا ةيؤر لعجي ىذلا ببسلا ىري نأ عيطتسي ءرملا نأ نم مغرلا ىلعو

 صقاون اهب دجوي اهنأ ريغ ؛ةيفرعمو ةيسايس بابسأل ةشمهملا تاعامجلل ةباذج قلطنملا

 ,رمألا عقاو ىف ضعبلا اهضعب ىلع دمتعت ةموعزملا ةضراعتملا تايوهلاف .ةريثك بويعو

 ةيوه فرعي ىذلا هسفن ىعامتجالا ماظنلاو .لاجرلا نودب نهل ىنعم ال ءاسنلاو ءضيبلا

 ىتلا اهسفن ةفاقثلاو .مهنيب اضراعت قلخيو دوسك نيرخآلا ةيوه فرعي ءضيبك ضعبلا

 ةصاخ اهرايتعاب ىرخأ تافص فنصت ةيروكذ اهرابتعاب تافصلا ضعب فتصت

 نيب سيل ىساسألا ضراعتلا نإف ءاذل .كلتو هذه نيب امكحم ادح مسرتو ؛ثانإلاب

 لكيهلا نيبو ؛ةيحان نم مهنيب ىرحألاب نكلو ءضيبلاو دوسلا ىأ ءاسنلاو لاجرلا

 ةحلصم مهعمجت ىذلا لكيهلا كلذ ءىرخأ ةيحان نم لمشألا ىعامتجالاو ىفاقثلا

 امف .رخآ ىوتسم ىلع لدابتملا دامتعالاب اًنضيأ ةضراعتملا تايوهلا مستت كلذك

 ىدل بلاطم اهل نوكت اذل ءاّيعامتجا اهلوبقو اهب فارتعالا ىلإ ىعست تايوهلا تماد

 نالعإب ىروكذلا عمتجملا ىف نهسفتأ ريرحت نعطتسي ال ءاسنلاف ؛(')ةرورضلاب نيرخآلا

 مهتيؤر نم لاجرلا ريغي نأ اضيأ ىغبني لب .لاجرلا نع لالقتسالاب بناجلا ىداحأ
 ةيطمنلا روصلاو ةيرصنعلا اوريغي نأ نوعيطتسي الق دوسلا امأ .ةأرملا وحن مهتاهاجتاو

 ىف رظنلا ةداعإل مهدادعتسا اودبي نأ اًضيأ ىغبني ضيبلا نكلو ,مهدحو مهنع ةيبلسلا

 مارتحاب اوظحي نأ نوعيطتسي ال نويلثملاو ,دوسلا لوحو مهسفنأ لوح مهرظن تاهجو

 ريبعتلا نم عورشم لكش ةيلثملا نأ نورخآلا عنتقي مل ام ةيسنجلا مهتيوهل ئفاكتم

 ,نيرخآلا مامأ اهاواعد نع عافدلا ىلإ ةجاحب ةشمهملا تايوهلا نإف ءاذل .ىسنجلا

 نوبسكيف ؛ةكرتشملا ءىدابملا ضعب ىلإ نيعاد مهعم شاقنو راوح ةماقإ اذه بلطتيو
 قلخ ىف نودعاسيو ؛مهبسك نوعيطتسي ال نم دييحتب نوموقيو مهنم نوعيطتسي نم

 دقف ,بلاغلا ىف ايفاك نوكي ال هدرفمب لدجلا نأ اميو .مهتيوهب اييحرت رثكأ ةفاقث
 ققحت نأ ىف لمألا فعضي ىتلا ةيطارقميدلا تاجاجتحالا ديعصت ىلإ نوجاتحي
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 ةيوهلا ةسايس نإف ءاهب ةطبترملا بابسألاو رومألا هذهل ارظنو .ربكأ معد نود احاجن
 ةغايصل لئاسو داجيإ ىلإو ,باطقتسالاو ةهجاوملا نم دعبأ ىلإ باهذلا ىلإ ةجاحب
 .لمشأ ةيسايسو ةيفاقث تافلاحت ليكشتو

 هاجتاب طبترتف ؛تالكشملاب ةيعمجلا ةيوهلا ةسايس رصاحت ىتلا ةثلاثلا ةفآلا امأ

 انيأر امكو .ايخيرات اهنع ةثوروملا ةروصلا ىلع داقتنا نود ةقفاوملا وأ دييحت ىلإ ةيوهلا

 نع مهسفنأ نوزيميو مهسفنأ ىلع نوفرعتي دوسلا تاعامح ضعب نإف «؛ليق نم

 وأ ةيدويعلا ةرتف ءانثأ اهباستكا مت ةيقالخأو ةيجولوكيس تافصب ضيبلا تاعامج
 لعفب ةيوهلا نع اهرظن ةهجوب كسمتلا ىف تاعامجلا هذه رمتستو «ةيرامعتسالا ةبقحلا

 ىلإ ةجاحب مهنإ .ةنميهلل ىضاملا ماظنلا ثرإ ةمادتساو .فالسألل ءالولل للضملا مهفلا

 ةمئالم اهنوري ىتلا ةقيرطلا ةيرحب اوررقي نأو مهتيوه نع ةيلعافت رظن ةهجو طابنتسا

 نوكت ىتلا ةيعضولا ةسايسلا رظن ةهجو لاديبتسا اذه نمضتي .مهسفنأ نع ريبعتلل

 ةيدقن ىرخأ رظن ةهجوب ءاًنقبسم دوجولا ةقباس ةيوهب مزجلل ةليسو ةسايسلا اهيف
 ىيهتو ةثوروملا اهتبوه ةشمهملا تاعامجلا اهلالخ نم ىدحتت ةركفتمو ةيليوحتو

 ةدوجوملا ةيوهلا ىلمت :ىلوألا رظنلا ةهجو ىف .اهسفنب اهريصم ريرقتل اهل فورظلا

 ةيوهلا لكشتت ةريخألا رظنلا ةهجو ىف امنيب .ةيوهلا ةسايس .ءرملا ىلع ةموعزملا ءاقبسم

 .ايعمج اًراجنإ ربتعتو ىسايسلا حافكلا راسم ىف

 دوسلا نإف «ةيوهلا لوح ةسايسلا ىفف .ةطقنلا هذه حيضوتل ًالاثم درسأ فوسو

 مهتاسارد ىف اهنومدختسيو ءاًيخيرات ةثوروملا مهتيوه ةروص دقن نود نولبقي

 ةيوهلل ةقلاخلا ةسايسلا نكل .مهتيوه نع ريبعتلل اهيلإ نوجاتحي ىتلا صرفلاو قوقحلاب
 اهعباتتو تاساردلا هذه لوانتت ؛ةيسايسلاو ةيخيراتلا ةيوهلا ةميقل اهريدقتو اهكاردإ عم

 فينصتلا طبر نكمي فيكو ؟نيعم فينصت ىف عضوت تاعامجلا ىأو ؟ىنوللا ميسقتلا

 تايوه ليكشتو ءانب مت فيكو اذاملو ؟ةايحلل ةفلتخملا بيلاسألاب نوللا ساسأ ىلع
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 ىذلا عجرملا دوسلا نود ضيبلا ريتعي اذامل :اًضيأ لأست ىهو ؟ايخيرات ضيبلاو دوسلا

 ىف نوفلتخم مهنإ دوسلا نع لاقي اذاملو ؟ةيرصنع كلذ ىف ىرن نأ نود هيلع ساقي

 ةماعلا تاشقانملا لوانتت اذاملو ؟ضيبلا نع لاقي نأ نكمي ءىشلا سفن نأ نيح

 ,ةلئسألا هذه هيجوتيو ؟ابلاغ مهدحو دوسلا ةينثإلاو قرعلا لوح ةيميداكألا تارمتؤملاو

 دهعتن :نيئيش لعفت ةيعمجلا ةيوهلل ةيدقنلا ةسايسلا نإف ءاهب ةطبترملا ةلئسألا كلذكو

 ,هادحتتو هردصمو هلوصأ عبتتتو ,ةلصلا تاذ ةيوهلا نأشب دئاسلا ريكفتلا بولسأ ءانب

 نم بولسألا اذه دلوي ىذلا ىعامتجالا لكيهلا رييفت ىلإ اًضيأ ىعست اهنأ امك

 داجيإ ىلإ فدهي ىفاقث لاضن نم اذه هدلوي امو ,هجاتنا ةداعإ ىف هيلع دمتعيو ريكفتلا

 داعي ىتلا ةيعمجلا مهتيوه نومضمو ساسأ ةيرحب دارفألا هيف ررقي عمتجم
 .رارمتساب اهليكشت

 تاورثلا عيزوت ةلادعو فارتعالا

 .()ةلماعملاو مارتحالا ىف ةاواسملا بلطت ةفعضتسملاو ةشمهملا تاعامجلا نإ تلق

 ,مهتايوه اهب قلعتت ىتلا رومألا ىف قباطتلا أ ديحوتلا ىف ةلماعملا اًنمض ىنعي اذه

 ,ةدع ءايشأ نمضتي فارتعالا بلطم نإ .اهب صتخت ىتلا رومألا ىف ةفلتخم ةلماعمو

 نم تاءافعإو «نيناوقلل ايفاقث ةساسح تاقيبطتو تاريسفتو ءزييمتلا دض تاءارجإ :لثم

 اقوقحو ؛ةماعلا ةسايسلل تاعامجلا ءازإ ةساسح تاقيبطتو .ةنيعم تاسراممو دعاوق

 ىف ىفاكلا مهليثمت نامضو ةشمهلملا تايوهلل ماعلا مارتحالا معدو ؛:ةيفاضإ دراومو

 «ةينطولا ةيوهلا فيرعت ىف ةبسانم ةقيرطب مهب فارتعالا متي ىتمو ؛ةماعلا تاسسؤملا

 هفارعأ رييغت ىلإ نوعسي نيذلا عسوألا عمتجملا بلاطملا هذه نم ضعب بطاخت امنيبو

 روحم اهنأل ارظن ؛ةلودلا ىلإ هجوتت اهمظعم نإف «ةيبلسلا اهروصو ةيعامتجالا هميقو

 ريثأتلا ىلع ةرشابملا ريغو ةرشابملا اهتردقو اهتطلسو اهنأش ىلعو ةيعامتجالا ةايحلا

 .(؛!ةماعلا تاهاجتالاو ةصاخلا تامظنملا ىلع
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 نم ريثكف .(*0اًديدج اًراكتبا ةيوهلاب ماعلا فارتعالا سيل تايوتسملا دحأ ىلع
 ةيقرعلاو ةيفاقثلا تافالتخالا تمرتحا -ىطسولاو ةميدقلا ايوروأ مهيف امب- تاعمتجملا
 ال اءزج تناك ىتلا ,ةصاخلا مهتاسراممو مهتاداعل اًقبط مهتلماعو :مهتايلقأل ةينيدلاو

 هذه ءاضعأ مضني نأ نايحألا ضعب ىف ايولطم ناك لب «ةيعمجلا مهتايوه نم أزجتي
 عساتلا نرقلا نم تايموقلا تناكو .مهنم ادحأ مكاحت ىتلا مكاحملا ىلإ ةيعمجلا ةيوهلا
 .اهل ةعضاخلا ةيموقلا تاعامجلا ةيوهب فارتعالا ىلإ ليمت ةيساسأ ةفصب اقحالف رشع
 ىرخأ ءايشأ نمض لمشت اهنأل ةديدج دعت ةيوهلاب فارتعالل ةيلاحلا ةكرحلا نكلو

 .تاعومجملا بلاطم ساسأ ىلع ةمئاقلا ىواعدلاب ابلاغ بحرت ال ةفاقث

 ىلإ اًديدش اًداقتنا نويلاكيدارلاو نويلاربيللاو نوُيموقلاو نوظفاحملا باتُكلا هجو
 ىننأ اميو .فارتعالا ةسايس :هيلع قلطي ام ىأ ؛مهب فارتعالا ةشمهملا تاعامجلا بلط
 ,مهنم ةريخألا ةعومجملا ىلع رصتقأ فوسف ءانه ليصفتلاب اعيمج مهلوانت عيطتسأ ال
 نم ددحم ددع نع الضف ؛نورخآلا هيلإ مهقبس امم اريثك نمضتت مهتاداقتنا نأل ءاوس

 .رثكأ قمعب مهتاداقتنا نوضرعي مهنأل وأ :ةديدجلا تاداقتنالا

 ةسايس ىلإ نوهجوي «ةورثلا عيزوت ةلادع راصنأ نم اضيأ مهو نويلاكيدارلاف
 اهنإو ,ةلادعلاب ةينعم ىلوألا ةجردلاب ةلودلا نإ :لوألا :ةيتآلا تاضارتعالا فارتعالا
 ال فارتعالا نأ اميو .ةايحلاو لمعلا صرفو تايرحلاو قوقحلا عيزوتب ادهع ثدحأ
 ةيوهلاب لاغشنالا نإ :اًيناث .ةلودلا ىنعي الو ةلادعلاب هل ةلص الف ؛عيزوتلا ةداعإ نمضتي
 اًديعب ةقاطلاو مامتهالا فرحي هنأل ,ةورثلا عيزوت ةداعإل بولطملا لاضنلا ةدشب فعضي
 .عيزوتلا ةداعإل لاضنلا ططخ ةلصاومل بولطملا نماضتلا روعش عزعزي هنألو .هنع

 عيوطت اهدعسي ىتلا «ةنميهملا ةقبطلا ىديأ ىف اهسفن عقوُت ةيوهلاب فارتعالا ةسايس :اثلاثو
 ةاواسملا مادعنا نع هابتنالا ليوحتل بولسأك ىرخألا تافالتخالاو ةيفاقثلا تافالتخالا

 تاعامجلا قوقح ىلع ةيوهلاب فارتعالا ةسايس زكرت :اعبارو .ةطلسلاو ةورثلا عيزوت ىف
 ةروحمتم تاعامج ىلإ عمتجملا مسقتو دارفألا نيب سناجتلاو ةيعامجلل نانعلا قلطتو
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 اهدادعتسا ساسأ ىلع ةلودلا مكحت فارتعالا ةسايس نإف :اًريخأو .اهسفن لوح

 ةلادعلا قيقحت نمضت نأ نم ًالدب ؛اهنيب قيفوتلاو ةيفاقثلا تايوهلا قلتخم مارتحال

 ىف ةحلسألا ىضمأ نم ةدحاو ليزت ؛ةقيرطلا هذهب ةيعرشلا ةدعاق لوحتيو .ةيعامتجالا
 .(!)ىسايسلا ماظنلاو ىعامتجالا ملظلا داقن ةناسرت

 موقت تاداقتنالا هذه ضعب نإ - دعب اميف لوقأ فوسبو - قباسلا مسقلا ىف تلق

 لثمتي ىساسألا لاؤسلا نأ ريغ .اهرطخل اهلهاجتت فارتعالا ةسايسو ءديج دنس ىلع

 ال ةسايسلا نم نالكشلا ناذه ناك اذإ امو ءاهيف ةرذجتم دودحلا هذه تناك اذإ اميف

 نيتسايسلا نأ دقتعأو .ةلادعلاب طيترت نأ نكمي فارتعالا ةسايس تناك اذإ امو «نايقتلي

 نأو ؛:ةيسايس ةقاطو ايقالخأ اقمع اهيطعتل ىرخألا ىلإ ةجاحب امهاتلكو ,ناتلماكتم

 داعي نأ ىلإ جاتحت تاورثلا عيزوت ةداعإ راصنأ اقبسم اهضرتفي ىتلا ةلادعلا ةيرظن

 .(")ةيوهلا ةسايس اههجوت ىتلا تاداقتنالا ءوض ىف اهيف رظنلا

 ("ةيلماكتلا

 ةاواسملا نأ نوضرتقيو .قيض روظنم نم ةلادعلا نوري تاورثلا عيزوت ةداعإ ةاعد

 .ديج عمتجم ىف مهألاو ةديحولا ةينمألا ىه ةايحلا ظوظحو لمعلا صرف ةحاتإو قوقحلا ىف

 :تاتوافتلا نم اهريغو ةيداصتقالا تاتوافتلا هيف لصأتست ىتح ىأ لقت اعمتجم ليخت

 ,ةايحلا نم هسقن عونلا نولضفي اعيمج مهنكل :مهتارايتخال اقفو نوشيعي هؤاضعأو
 نكمي ال اذه نأ دقتعن نأ ةجاذسلا نم .ةهباشتم قرطب نوركفيو ءاهسفن لويملا مهيدلو

 عنمي ىذلا عمتجملا اذه لثم نع اًئيش فرعن ال اننأل ؛ةاواسملا ىلع مئاق عمتجم ىف ثدحي نأ

 ماءاءأ5 له 7هءوابعالا!! ليفكوت ىد سيسكلأ ركف لعفلايو .ىفاقثلاو ىقالخألا قباطتلا

 اننأ نيكنحملا ثيدحلا عمتجملا داقن ضعب معزو ءامهاد ارطخ هربتعاو رمألا اذه ىف

 نم اهريغو ةيلامجلاو ةيقالخألاو ةيفرعملا ايازملا امأ .هاجتالا اذه وحن لعفلاب كرحتن
 .نورخأ باتكو نويلاربيللا باتُكلا اهب فرتعا دقف ؛ىفاقثلاو ىقالخألا عونتلل ايازملا
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 ,ةئفاكتم ةقيرطب قوقحلاو تاورثلا عيزوت ةداعإ راصنأ فالخ ىلعو .اهراركتل ةجاح الو

 وف ةيوهلاب فارتعالا نأ نوريو ءاذه نوردقي ةيوهلاب فارتعالا نع نيعفادملا نإف
 نأ عيطتسن الف :مهتاباجإ عم هيف فلتخن دق ىذلا تقولا ىفو .عونتلل ديحولا ليبسلا

 .("!مهتامامتها ةيمهأ ركنُت

 .ةفلخم ةيواز نم ىليختلا انعمتجم ىلإ رظنلا هيوقيو همعدي لدجلا اذه بلصو

 نأش نم طحت رظن تاهجو ذختي هنكل ,ةيعيزوت ةلادع ققحي انعمتجم نأ ضرتفن
 ةقيرط كانه نأ ىلع رصي عمتجملا اذهف .ةينيدلا تايلقألاو دوسلاو تايقاحسلاو نييلثملا

 عابشإلا داجيإو ىسايسلا باطخلا هيجوتو جاوزلاو كولسلاو ةايحلل ةحيحص ةدحاو

 تايوقعلا نم ةفلتخم تاجردو الاكشأ قحليو :ةيرسألا ةايحلا ميظنتو ىسنجلا
 عمتجملا ءاضعأ نأ ليختن انوعد .جهنلا اذه نع نيفرحنملا دارفألل ةينوناقلاو ةيعامتجالا

 مهتايوه ىلع فرعتلا ىف نوواستي ال مهنكل ,ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةاواسملاب نوظحي

 لجخلاب اروعش نأل ملظلاو عمقلاب نورعشي عمتجملا دارفأ ضعبو .اهنع ريبعتلاو

 دارفأ سكع ىلع مهتايح ككفتتو ؛مهتنونيكو مهتيهام نع ريبعتلا دنع مهيلإ برستي
 ةيعامجلا ةايحلا ىف ةلماكلا ةكراشملا ىلع نيرداق ريغ نونوكيو ءنيرخآلا عمتجملا
 ةاواسملا مدعو عمقلا نإ .عمتجملا مهيلع اهيلمي ىتلا ءايشألا كلت ادع اميف ؛عمتجملل

 ,لاكشألا هذه نم ضعب ىلع عيزوتلا ةداعإ ةسايس زكرتو .ةديدع ًالاكشأ ناذختي

 .ىرخألا لاكشألا ىلع فارتعالا ةسايس زكرتو

 ببسلا يرن نأ بعصلا نمف ءانيئعي ام هدحو ىه عيزوتلا ةداعإ أدبم ناك اذإ

 تاعامجلا وأ رجغلا وأ ,نيبلصألا ناكسلا ةايح بيلاسأ كيكفت زوجي ال هلجأ نم ىذلا
 مهتايح بولسأ نأ اميو ءرقف ىف امومع نويلصألا ناكسلا شيعي .ىرخألا ةيديلقتلا

 ناك نإو «بولسألا اذه كيكفت ىغبني هنأ معزي نأ ءرمللف ءاذه نع ةيئزج ةفصب لوئسم

 نداعمو ضرأ نم دراوملا رفوتت ثيح نوشيعي ةداع مهو .اًيملسو اًيجيردت كيكفتلا اذه
 ءاخرلا ىوتسم ةدايزل دراوملا هذه مادختسا انم ايولطم نوكي ءارج ملهو باشخأو

 ةسايس امأ ءأطخ اذه دعي اذامل عيزوتلا ةداعإ ةسايس انريخت نأ نكمي ال .ةماع ةفصي

 .لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلا نم اءزج لقألا ىلع مدقتف ةيوهلاب فارتعالا
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 نإ ىتح «سانلا ىنعت ةيوهلا نألو ؛ةيفاك تسيل عيزوتلا ةداعإ نأ ىلإ اذه دوعيو
 اذه ناك ول ىتح ؛ربكأ ىتاذ مكح وأ لاصفنالا ىلإ ىعست ةيموقلا تايلقألا نم اريثك

 ال ىرخألا تاعامجلاو نييظملا ءاسنلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ,ةيداصتقالا مهحلاصم ددهي
 هذه لثم نم اريثك ةيلامشلا ادنلريأ ةلاح حضوتو .ةيواستملا ةنطاوملا قوقح نهعنقت
 .هريغو فيظوتلا ىف ةيواستم قوقح ىلع كانه كيلوثاكلا رصي نيح ىفف .عاضوألا

 اقفو مهل تنمضو- اوبلاط ,ةيفاضإ اصرف مهحنمب ةقرفتلا نع ضيوعتلل نزاوتم جمانربو
 نيتفئاطلا اتلك ميقو ةيوه مارتحاو مارتحالا ىف ةاواسملا )١994(- تسافلب ةدهاعم دونبل

 لقأ نكي مل نإو ءاتحب ايزمر كلذ ناك تايوتسملا دحأ ىلعو .(تياتستوربلاو كيلوثاكلا)
 تارييغتو «ةيدنلريألا ةغللاب ئفاكتملا فارتعالل قيرطلا دهم ءرخآ ىوتسم ىلعو .ةيمهأ
 تاشراملاو ضورعلاو ميلعتلا جهانم ىف رظنلا ةداعإو ءعراوشلا ةيمستو ةلودلا زومر ىف

 .نييدنأريألا نييموقلا ةيعرش رارقإو ؛ةيركسعلا
 ريدج اًفده دعت عيزوتلا ةداعإ ةسايس اذامل :لءاستنو اذه نم دعبأ ىلإ بهذت دق

 ةيساسألا تاجايتحالا ةيطغت متي امدنع ىتح .هيف بوغرم ريغ ةاواسملا مدع نإ ؛مارتحالاب
 ,ةهيجو اًيابسأ تاورثلاو قوقحلا عيزوت ةداعإ ةسايس نع نوعفادملا ىدبي .عيمجلل

 اروعشو ءضعبلا ىدل ىلاعتلاو ةسرطغلاب اروعش ةاواسملا مدع دلوي :لاثملا ليبس ىلعو
 ىلع ةكفكي تاعاسم ىلإ عمكدملا سقما ادم يكألا نقعيلا يدل نيهستلاو ةناهملاب

 .كيلاود اذكهو ءءايتسالا دلويو ؛ةبهوملا قنخيو ,ةيعمتجملا ىنعم ىلع ىضقيو .اهسفن

 انفاق ايجيوت انهن اطعإ قيزط نع ةاراسلا فل" اهم [نانهحلا ةئوبلا ةتايس قمسكو
 ,ةلقلا ىديأ ىف ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةوقلا زكري ةورثلا ىف ريبكلا توافتلاف .ايقالخأو

 ىلع ةبيه ىفضيو .ةيميقلا مه مهتغيصب عسوألا عمتجملا اوغبصي نأ نم مهنكميو
 ميق نم ىلعيو «ثعاوبلاو حومطلا نم ةتيعم اطامنأ عجشيو :ةايحلا نم ةنيعم لاكشأ
 جيزم قيرط نع مهتايحو نيرخآلا تارايتخا لكشيو ؛ةنيعم تاصصختو فادهأو

 ديمجت ىلإ ليمت عيزوتلا ىف ةريبكلا تاتوافتلا نإ .تايوقعلاو تاءارغإلا نم كياشتم
 رظنلا تاهجو عونت طبثتو ؛ةميقلا تايوهلا نم ةريبك ةعومجم قنختو ؛عمتجملا
 .ةايحلا بيلاسأو
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 ىلإ اًضيأ ةجاحب نحنو ةيفاك ريغ عيزوتلا ةلادع نأ دجن ءانتشقانم ءوض ىفو
 ررحتم طيحم ىف اهنع ريبعتلاو ةيعامجلاو ةيدرفلا انتيوه ءانب ةداعإو عالطتسال ةيرحلا
 نأ - ةبسانم فورظ تحت - ةلودلا نم اذه مزلتسي .سناجتلاو دحوتلا سجاه نم

 عيمج نأ اذه ىنعي الو .اهب فرتعتو ةعورشملا تايوهلا معدتو ردقتو مرتحتو كردت
 .صاخشألا ضعب نم قارتعالا ىتح ىأ ماعلا فارتعالا قحتست وأ جاتحت تايوهلا

 ةيملاعلا ميقلاو ةيناسنإلا ةماركلا كهتنتو :ةيهاركلا ىلع ضحتو ,ةيعمق تايوهلا ضعبف
 ةلاح ىف امك :فارتعالا قحتست ال تايوهلا هذه .دعب اميف رثكأ اهنع ثدحتنس ؛ىرخألا

 ةبصعتملا تاعامجلا ىلإ ةفاضإلاب .ءاسنلا دض زيحتت ىتلا وأ ةيرصنعلا تاعامجلا

 ةديعب ىقبت امدنع طقف ىقبتو تايوهلا ضعب رهدزت نأ نكمملا نم .اًينيدو اًيجولويديأ
 .صاخ قاطن ىف نوكت امدنع ةعزعزم لظت وأ ردحنت ىرخأ تايوهو «سانلا نيعأ نع
 ةدعاقك - عيطتسن الف ءزييمت نود تايوهلا عيمجب ماعلا فارتعالا ضفرت امنييو

 .ةيوهلا ىواعدب ةالابم نود لظن نأ -ةيقالخأ

 تايوهلا نع ريبعتلاو عيزوتلا ةلادع ىلإ فدهي نأ ىغيني ديجلا عمتجملا نأ اميو

 بجيو ,ةمهم امهاتلك تايوهلاب فارتعالا ةسايسو عيزوتلا ةداعإ ةسايس نإف «ةعورشملا

 ؛ةنيعم ةعامج ةنميه نايدحتت امهو .ةكسامتم ةيسايس ةيرظن ىف الماكتت نأ
 ,ةاواسملا قيقحتب ناتمتهم امهاتلكو .ىرخأ ةلاح ىف ةيفاقثلاو ةلاح ىف ةيداصتقالا

 .رخآلا بناجلا ىف اهنع ريبعتلاو تاذلا فيرعتو ءبناج ىف ةايحلا ظوظحو ةطلسلاو
 عمتجملا تامس ىف ثحبت عيزوتلا ةداعإ ةسايس نإف ءام ةلود ليلحتب موقن امدنعو
 ىعامتجالا لكيهلا قيرط نع ةيناث ةرم اهجاتنإ ةداعإو اهيلع ميتعتلا ةيفيكو ةيقبطلا
 ,عمتجملل ةيفاقثلا تامسلا للحت فارتعالا ةسايس امنيب .تاسرامملاو تادقتعملل دئاسلا
 اهئانثتساب موقت ىتلا تاعامجلا ددحت امك ,عمتجملا ةفاقث نم اءزج اهلعجت ىتلا تايوهلاو
 ةمادتسا وأ ةنيعم تاعامج بجح اهلالخ نم متي ىتلا ةيفخلا بيلاسألاو ءاهشيمهتو
 ةسايسو عيزوتلا ةداعإ ةسايس نإف ءامهنيب عارصلا نع اًديعيو .ىرخأ تاعامج
 .شيمهتلاو ءانثتسالا تايلآل ةيليمكت ىؤر نامدقت فارتعالا
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 دوجو مزلتسي عيزوتلا ةداعإ جمانرب نأ عيزوتلا ةداعإ ةسايس نع نوعفادملا معزي

 اهنأ ضرتفملا نم ةيوهلا ةسايس نأ اميو .ىعامتجالا طبارتلاو نماضتلاب ىوق روعش
 قيرط ضرتفت ةيوهلا نأ ىلإ اوصلخ دقف :عيزوتلا ةداعإ ةسايسل ًداضم اًريثات ثدحت
 لئاوألا نم اًدحاو لمال0 8:15 زلور نوح ناك .('")ةيعامتجالا ةلادعلا وأ عيزوتلا ةداعإ

 ىلع مئاقلا هأدبم نإ لاق امدنع هذه رظنلا ةهجو ةيضاملا تاونسلا ىف اوحضوأ نيذلا

 ىف براقتلاو سناجتلا نم ةجرد اًقلس ضرتفن نأ بجي ًالاعف نوكي ىكل فالتخالا
 داعأ دقو .تاعمتجملا نيب اذه قيبطت مدع ىف اًببس ناك رمألا اذه نأو ءعمتجملا

 ,هدوا/أف ةلاتااعم رليم ديقيدو ,8:180 83: ىراي نايرب :ةفلتخم لاكشأب هرظن ةهجو

 .نورخآو ,631010 6000832 تراهدوج ديفيدو

 نيلابم ال عمتجملا دارفأ ناك اذإ هنأل ًرظن ىلوالا ةلهولل الوبقم لدجلا اذه ودبي

 دقعتت فوسف اذه نم دعبأ ةقيرطب صحفلا متي امدنع نكل .ةيهافرو ةلزنم لقألا دارفألا

 ."براقتو سناجت“ :ىتملكب دوصقملا اًحضاو سيلو .اهلح بعصي ةلكشم حبصتل رومألا

 طورش ىه تامسسلا هذه تناك اذإو «تامسلا هذه ضرعي ثيدح عمتجم دجوي الو

 نوكت نل رخآ ناكم ىأ ىأ ادنكو ايوروأ ىف ةيهافرلا لود نإف ؛عيزوتلا ةداعإل ةقبسم

 نأب اوحرص امدنع ةيعقاو رثكأ تراهدوجو «رليمو «ىراب ناكو .ةزجعم ىوس ائيش

 نم اعون ىنعي ىذلا ءىعامتجالا طبارتلاو نماضتلا روعش رهظي نأ ىغبني عمتجملا
 اذه نودب ًاليوط مودي نأ نكمي عمتجم دجوي ال هنأ اميو .ةلامزلاو كرتشملا ءامتنالا

 .هنولعفي ال ام ىهو ءاهليهستل نييولطملا نماضتلا ةجردو عون ام اوددحي نأ ىلإ ةجاحب
 ,ةيوهلا ىأ عونتلاو نماضتلا نيب اًفَئازو ادرجم اًفالتخا نوميقي مهنأ ىلإ ةفاضإلاب

 ءامهدحأ نودب لمعي نأ عيطتسي عمتجم دجوي ال .امهنم دحاو نيب راتخن نأ نويلطيو
 ةطقن ىلإ لوصولاو امهنيب حيحصلا نزاوتلا ةماقإ ةيفيك نع لاؤسلا نوكي مث نمو

 ىلإ نيريثكلا عفدي نأ امإف :عونتلا ضفرو نماضتلا عمتجملا لضف اذإو .امهنيب ءاقتلا
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 روعش نأ مهنظ ىف لثمتي ؛عيزوتلا ةداعإل نيديؤملا لدج ىف رخآ أطخ ةمث
 ىأ عيزوتلا ةداعإ وأ ةعماجلا ةلامزلا رعاشم ىلإ ةرورضلاب ىدؤي كسامتلا وأ نماضتلا

 وأ «ةيزمرلا ةيعامجلا ثادحألا ىلع اروصقم اذه لظي دقف .هوحن اًيوق اهاجتا كلمي

 نود درفلا عمتجم وأ دلبل ايوق ابح ىتح وأ اضماغ الكش ذخأي وأ برحلا ىلع اًروصقم
 ىأ ىف ىتح .هي نويحي ىذلا بولسألاب مامتهالاب روعش ىتح وأ هدلي لهأ ىلإ لوحتلا
 نوعقي ىذلا بعصلا عضولل مهسفنأ ءارقفلا ةفرتملا تاعامجلا مولت دق ءكسامتم عمتجم

 ىوق روعش اهيدل ةدحتملا تايالولا .ةيرورضلا تايحضتلا اومدقي نأ نوضفريو هيف
 حورلل اًرظن نكل .ةيويحلاب معفملا ىندملا اهعمتجم ىف ًالثمتم ىعامتجالا كسامتلاب
 مظعم الو ةموكحلا الف ,ةيداصتقالا ةفاقثلاو ,"كسفن دعاس" :آدبم ىلع ةمئاقلا ةيدرفلا

 ةيعامتجالا ةناكملا ىوذ مهينطاوم نم نييالملا ةساعبو رقفب نومتهي نيفرتملا نينطاوملا

 هنأ ريغ ؛ىعامتجالا كسامتلاب ىوق روعش ىكراريه عمتجم ىفف «ةيناث ةرمو .ةيندتملا
 كسامتلا سيل ءراصتخاب .ةورثلا عيزوت ةداعإ عاونأ نم عون ىأل اًيداعم اًفقوم فقي

 دمتعي ام ىلع ريثكلا دمتعي لب ,عيزوتلا ةداعإ نامضل نييفاك ىعامتجالا نماضتلاو

 .هطيشنتو همهف متي فيكو كسامتلا اذه هيلع
 ,عيزوتلا ةداعإ نامضل فاك ريغ ىعامتجالا كسامتلا هيف نوكي ىذلا تقولا ىفو

 قباس ىعامتجا نماضت جاتن تسيل ةيبوروألا لودلا ةيهافرف ءىرورض ريغ اًضيأ هنإف
 ,ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاتثأ تمدق ىتلا دوعولاو ,ةلماعلا ةقبطلا حافك جاتن ىه املثم

 رئاودلا ىف اًيبسن ىوقلا ىعامتجالا ريمضلاو :ةيعامتجالا ىضوفلا نم فوخلاو
 .ىعامتجالا نيمأتلا لاكشأ ضعبل ىطسولا ةقبطلا ةجاحو .ةيكارتشالاو ةيلاربيللا

 كسامتلاب لحض روعش اهيدل ناك .لالقتسالا ةرتف ىف دنهلا :رخآ ًالاثم ذخأنلو

 اذه تأدبو :ىباجيإلا زييمتلل اًيخيرات قوبسم ريغ جمانرب ىف تعرش اهنكل ,ىعامتجالا
 تاعامجل اقحال جمانربلا دتما مث «ةيلبقلا تاعامجلاو دنهلا ىف نيذوينملا ةقبطب جمانربلا

 فوخلا ىف جمانريلا اذه ىف ءدبلا بايسأ تلثمت .ايعامتجاو ايداصتقا ةفلختم ىرخأ

 ةلماعملاو ةذوبنملا تاعامجلا هذه هاجت بنذلاو لجخلاب ىوقلا روعشلاو ءىضوفلا نم
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 ,ةيباختنالا تارابتعالاو .ةناكم ىلعألا ةيسودنهلا ةقبطلا نم اهنوقلي ىتلا ةئيسلا

 وه دوصقملا فدهلا ناك .طبارتم عمتجم قلخو دالبلا ديحوت ىف ةبغرلا ىلإ ةفاضإلاب
 .عيزوتلا ةداعإل ةعفادلا ةوقلا سيلو ىعامتجالا طبارتلا

 ةقيقح ناك ول امك ىعامتجالا نماضتلا نوربتعي ةورثلا عيزوت ةداعإ نع نوعفادملا

 نوكي وأ انماضتمو اًكسامتم عمتجملا نوكي نأ امإ :رخآ ىنعمب ,ةايحلا قئاقح نم

 دوهجلا نع اًئشان اًيخيرات اًراجنإ دعي عمتجملا نماضت نإ رمألا عقاو ىفو .كلذ سكع

 ,ةيوهلاو عونتلا نم ةديدج لاكشأ روهظ عمو .ةعونتملا تاعامجلا ديحوتل ةقباسلا
 اهلحو تاعزانملا هذه ضفل ضوافتلا ىلإ ةجاحب نحن ءاهنم رفم ال لقالقو تارتوت رهظت
 .ةلصلا تاذ تاعامجلا عم نماضتلل ديدج ساسأ داجيإ ىلإو ءىضاملا ىف انلعف امك

 اهتيذغت ىلإ ةجاحب ةدرطم ةيلمع هنكل ءايلوأ اعقاو الو اطيسب سيل ىعامتجالا كسامتلا
 ةداعإ وأ ىعامتجالا طبارتلا ىف اًريثأت ثدحت ال ةيوهلا ةسايس .رارمتساب اهليكشت ةداعإو

 دعي ىذلا ءتاعامجلل ةعورشملا بلاطملا مارتحا ىه اًريثأت ثدحي ىذلا لب ,ةورثلا عيزوت

 .نماضتلل ةعسوم ةدعاق ىف مهلماكتو مهجامدنا وحن ةماه ةوطخ

 لدابتملا دامتعالا

 ةسايسو تاورثلا عيزوت ةداعإ ةسايسل ةيساسألا لغاوشلا نأ نآلا ىتح تمعز

 جاتحت امهيتلك نأ ىعداأف ؛كلذ نم دعبأ ىضمأ نأ عيطتسأو .ةلماكتم فارتعالا

 اذإ احضاو اذه ىدغيو .اهفادهأ ققحتو ةقاطلاو قمعلا اهيطعتل ىرخألا ىلإ ةرورضلاب

 .("'!قايسلا اذه ىف بثك نع نيتسايسلا صحفتب انمق

 فعضو تاذلا ريدقت ىندت :اهادحإ ,ةديدع بايسأ ةيداصتقالا ةاواسملا مادعنال

 خيرات ىلإ ةرظنلاف .ةيندتملاو ةشمهملا تاعامجلا ىدل ىتاذلا طابضنالاو ةدايقلاو ثعابلا

 مل مهنإ مهل لاقيو .راقتحاب اهتلماعم متت لب ءاهتميق نم طحت تاعامجلا هذه ةفاقثو

 سكعتو ءاهب نورخفي ةمخض تازاجنإ مهل سيلو :مارتحالا قحتسي ام ةيرشبلل اومدقي
 نم اءزج ةيبلسلا روصلا هذه لثم ودغت امدنع .ىقاقثلاو ىقالخألا مهيندت دودحلا هذه
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 نم اءزج حبصت ,ةيمسرلا ريغ هثيداحأو ةيساردلا هتاررقمو هنونفو عمتجملا بدأ
 هامسأ ام نوروطي نيذلا اياحضلا كلذ ىف امب ,عمتجملا ءاضعأل ةيصخشلا تادقتعملا

 ىذلا ." جودزملا ىعولا" :- لجيهب رّكذت ةغل ىف - ال/.5.8. 0انط60أ5 اوبيد ىب ىإ ويلبد

 تاعامجلا هذه .امئاد نيرخآلا نويع لالخ نم هسفن ىلإ درفلا رظني نأ دايتعا ىنعي

 مهفادهأ ؛مه .تاذلا ةيهارك ىف نوعقي اًنايحأ مهنإ لب ءليئض تاذلل مارتحا اهيدل

 ةلوهسب نولبقتيو ءاهل الهأ مهلاثمأ نوري ال مهنأل ؛ةنيعم فئاظو نوبنجتيو ةعضاوتم
 نأ انلو .ةمعادلا ةيعامتجالا ةكبشلاو ةمهلملا جذامنلا نودقتقيو «ةرثاعلا مهظوظح

 ةطشنأ ىف اوطرخنيو «ةيندتم فئاظو ىرسأ اوقبي نأو ؛ليلقلا ىوس اوزجني الأ عقوتن

 معدت نأ اهنأش نم رومألا هذه لك نيرخآلا ىلع تاديدهت اوضرفيو ؛عمتجملل ةضهانم
 !/ة1ءه:0  سكإ موكلام ناك امدنع .مهيندت ىلع ًاليلد نوكتو مهنع عمتجملل ةيطمنلا روصلا

 ةنهم نأ سردملا باجأ ؛اًيماحم نوكي نأ ديري هنأ هسردم ربخأ ؛ةقهارملا نس ىف
 مايقلا عيطتست ةنهم ىف ركفت نأ ىلإ ةجاحب تنأ" .ىجنزل ايعقاو افده تسيل ةاماحملا
 ,:؟(١)راجن حبصت نأ ططخت ال اذاملف :ناترهام كادي تنأف ؛ءايشألا ةعانص ؛اهب

 تاعامجلاو ءاسنلاو دوسلا نم هل رصح ال ددع ةايح ىف سكإ موكلام ةبرجت ترركت دقو
 ظحلاو ةدارإلا ةوقب ةغرفملا ةقلحلا هذه نم هلم مهضعب تلفأ دقو .ىرخألا ةيندتملا

 نولوألا ملسي ملو ءاوحجني مل نيريثك نكلو ,نيمقوتم ريغ ةدعاسمو زفاحب وأ ديجلا

 .هيودنو لاضنلا حارج نم نايحألا ضعب ىف

 نم هنيكمتو ةيواستملا صرفلاو قوقحلا ىلع هلوصح درجم هيفكي ال ءرملا نكل
 اهلالفتسال ةيولطملا ةيساسألا تاردقلا ىلإ ةجاحب اضيأ هنإ لب .ةيرورضلا دراوملا

 ,ليم تارويتس نوج مهيف امب - وطسرأ ذنم باتكلا نم ريثك اذه دكأ امك ءلماك لكشب

 ادج دقعم قطنم اهيدل تاردقلا هذه نأ ريغ - نص ايترامأ اًثيدحو ؛سكرام لراكو
 نم ضعب اهلهاجتي ةنيعم فورظ تحت الإ اهتسرامم متتو روطتت نأ نكمملا نم سيلو
 مهتاردق ريوطتل حومطلاو ةقثلاو ةدايقلاب اولحتي نأ دارفألا ىلع ىغيبني .باتكلا ءالؤه

 اذإ ؛اهمارتحاو تاذلا ةميقب ساسحإلا ىلإ ةجاحب مه .ةزفحملاو ةعقادلا ةئيبلا دوجو عم

 .مهسقنأ ىف كش نم ةلقرعملا ةيتاذلا روصلا هدلوت امو ةيبلسلا ىلع اوبلغتي نأ اودارأ
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 نع مهلصفقي نل ةنيعم ةنهم ناهتماو ريوطت نأب روعشلا ىلإ اًضيأ ةجاحب مه
 دوسلل نايحألا ضعب ىف ثدحي امك ءاهمارتحاو اهمعد مهدقفي وأ مهتاعمتجم

 نيبكاوم ىأ ءايكذأ مهنوكل مهذبن متي نيذلاو ء.حومطلاو ةبهوملا نوكلمي نيذلا نيشمهملاو
 تالاجم دجوت هنأو :ةقثلاب اورعشي نأ اًضيأ دارفألا ىلع ىغبني .ةثيدحلا تاروطتلل

 نلو ءءايتسا ردصم نوكي نل مهدوجو نأو ؛مههوجو ىف ةقلغم تسيل ةايحلا ىف ةنيعم
 عم نيمجسنم ريغ اونركي نل عهتأو :تالاجملا هذه اومحتقا اذإ ةسئاب مهتايح حبصت

 وأ عيزوتلا ةداعإ ةسايس قيقحت نكمي ال .ىميظنتلا مهطيحم ىف دارفألا ىقاب

 ةيجراخلاو ةيلخادلا قئاوعلل ةفاضإلاب قئاوعلا هذه ىلع بلغتلا متي مل ام اهرارمتسا

 ةداعإ نع نوعفادملا .قئاوعلا هذهل ةيعامتجالاو ةيسفنلا بابسألا ةجلاعمو :ءىرخألا

 ,ههاجت هلعف انيلع بجي امو عوضوملا اذه ددصي ليلقلاب نوحرصي ةماع ةفصي عيزوتلا

 ,ةئفاكتملا صرقلا فورظ ىضتقمب أشنت ةلصلا تاذ تاردقلا نأ امإ نوضرتفيو

 ةيرورضلا ةقيمعلا ةيفاقثلا تاريغتلا ثادحإل هليعفت نكمملا نم اهنم ليلقلا نأ امإو
 عسوألا عمتجملاو تايلقألل

 نأب مهسفنأ اوعنقي نأ ىلإ ةجاحب ؛اهملظو اهشيمهت مت املاطل ىتلا تاعامجلا

 اريدج نوكي نأ قحتسي مهعيمج نأ ىأ ةيعيبطلا مهتلاح وأ مهريصم نكي مل اذه
 مهسوقن ىف ريدغتلا ثادحإ اهناكمإب ىتلا ةدارإلا ةوق مهلخادب دجوت هنأو ءمارتحالاب

 مقديدخو ميما رتحاو مهصكلاب ميد اب قايس ىفو .مهصقاونو مهيويع ةجلاعمو

 دض مهتيامحب موقت ةعامجلا هذهف .امهم ارود ةيوهلا ىلع ةمئاقلا ةعامجلا بعلت ؛مهتاذل

 .اهيلإ نوعسي ىتلا ةماركلاو ريدقتلاو فارتعالا مهل مدقتو ءلمشألا عمتجملا تاكاهتنا

 مهلخادب بسرتت ال ىكل مهسفقنأل اهدارقأ ريدقتو مارتحا ىلع ةعامجلا هذه دكؤتو

 اقبط مهتلماعم قيرط نع مهقحس متي ىأ مهعمتجم اهب مهفصي ىتلا ةيبلسلا ةروصلا

 .لقتسملا مهحافك ىف هيلإ نوجاتحي ىذلا نماضتلاو معدلا مهل نومدقي اًضيأ مه .اهل
 مهئايربك ىلع ءنورقل رمتسا ىذلاو ءدوهيلا دض رمتسملا ءادعلا ضقي مل اذامل رسفي اذه

 ترمتسا ىتلا ةيدوبعلاو ةيشحولا عزعزت مل اذامل رسفي ىأ ءمهسفنأب مهزازتعاو مهتماركو
 .ةقرافألا ناكيرمألا ىدن لضفأ لبقتسم ىف لمألاو ةمواقملا حور نامزلا نم نينرقل
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 ,ةرمعتسملا راطقألاو ةلماعلا تاقبطلا ةلماش ءىرخألا تاعامجلا نم ريثك خيرات نإ

 دقف .ةشمهملا تاعامجلل ةنميهملا تاعامجلا ضفرل ارظنو .ةهباشم صصقب انربخت

 مهريطاسأو مهتايركذب اوكسمتو .ةيعمجلا ةيوهلاب مهروعش اوذغو .لخادلا وحن اولوحت

 .(""'!ضعبلا مهضعبل ةاساوملاو ةوقلا اوحنمو «ةيعامجلا

 دقف .مهسفنأب مهتقث اونبي ىكل اهيضام ىلإ ةيندتملا تاعامجلا لوحتت ام اًبلاغ
 خيراتي احضاو امامتها نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلاو تاينيسمخلا ةرتف تدهش
 ,ةيخيراتلا مهتامهاسمو مهتارتف ىلع ءوضلا نيطلسم .ةقرافألا ناكيرمألا ةفاقثو

 نييلثملاو ةيوسنلا تاكرحلاو دالبلل نييلصألا ناكسلا نأ امك .مهتمارك ىلع نيدكؤمو

 تايلمعلا هذه نأ حضاولا نمو .هسفن ءىشلا اولمع ىضاملا ىف ةرمعتسملا راطقألاو

 ىفو .خيراتلل افيرحتو اهيوشتو ةيخيرات تافارخ اهتايط نيب لمحتو ةكباشتمو ةدقعم

 زيكرتلا بصني نأ ىغبني الف ءليق نم تشقون بيلاسأب تاغلابملا هذهل ىدصتلا مت نيح
 امك :خيراتلا هركذي نأ ىغبني دارفألا مهلت ىتلا ةماركلا نع ثحبلا نإ .بسحف اهيلع

 ةيونعملاو ةيجولوكيسلا دئاوفلاب اهتنزاوم متي نأ ىغبني فارحنالاو لالضلا لامعأ نأ

 سفنلاب نازتعالاو ةقثلا نإف ءليق ام مغر .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةماركلا نم ةعبانلا

 اذه انموي ىف ىتحو ,فيرحتو ليطابأ ىلع اهؤانب مت ةيبوروألاو ةيكيرمألا بوعشلل

 مهتفاقثو مهخيراتل ملظملا بناجلا ضرع تالواحمل ًرظن نوددهم مهنأي نورعشي
 .نييموقلا مهلاطبأو

 ءانثأ .اهب صاخلا ىقطنملا اهلدج اهل ؛ةيصخشلا ةيوهلا لثم اهم ,ةيعمجلا ةيوهلا
 ,تاغلابملاو تافارخلا ىلع ةعامج لك تدمتعا ,ةيعمجلا ةيوهلا نيوكتل ىلوألا لحارملا

 نم تافارخلا هذه ىلإ اورظن ,ءسفنلاب زازتعالاو ةقثلا اوبستكا نأ درجمب مهنأ ديب

 ةيداصتقالا ةاواسملا ميدقت نكمي ال .اهنأشب ةيدقن رظن ةهجو اولكشو ,فلتخم روظنم

 .ةاواسملا هذه رارمتسا ىلع ظفاحن ىكل ةاناعمو داهجإ نود ةيعامتجالاو ةيسايسلاو

 لخاد ىفاقث عارص مث نمو ؛ةيندتملا تاعامجلا نيب ةيباجيإ ةيوه ىلإ ىعدي اذه
 افيلح دعت ةيوهلاب فارتعالا ةسايس اذامل رسفي اذه .عسوألا عمتجملاو تاعامجلا

 .عيزوتلا ةداعإ ةسايسل ايرورض
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 ةدعاقلا ةيعمجلا ةيوهلا دعت :ةديدع بايسأل ةيعمجلا مهتايوه ةميق دارفألا ردقي

 ةيوهلا دارفأ نيب الاصتاو اطبار قلختو ؛ىعامتجالا مهعضوو مهتاذ ريدقتب مهروعشل

 دعتو ؛روعشلا اذه بحاصي ىذلا نيكمتلاو كرتشملا ءامتنالاب اروعش قلختو ؛ةدحاولا

 ةعومجم اهدارفأ ىلع غبست امك «مهعمجي هاجتاب مهرعشتو ,هيلإ نوئجلي ايونعم فرم

 ىلإ دقتفت ىتلا تايوهلا نإف «ةملوعلا رصع ىف ايحن اننأ اميو .ميقلاو تايلاثملا نم

 ةيقرعلاو ةينيدلاو ةيفاقثلا تايوهلاو ةدرجملا تايوهلاو هيف شيعت ىذلا طيحملا طباور

 ىف ةقثلا اهدارفأ حنمتو ءرارقتسالل ةمهم رداصم اهعيمج حبصت ىرخألا تايوهلا كلذك

 ةيرظن دعت اذه لهاجتت ىتلا ةسايسلا ةيرظن .ىقالخألا رعذلا نم ةاناعملا نود ريدغتلا

 نيبو اهنيب طبار دوجو ىلإ ةجاحب عيزوتلا ةداعإ ةسايس نإف ءاذل .ةدودحمو ةرصاق

 لجأ نم اهنع ةدلوتملا ةقاطلا نم ديفتست اهنأ ىلع ةوالع «ةيوهلاب فارتعالا ةسايس

 ىتح اذه قيقحت ىف لشفلل ارظن لمتكم ريغ رمأ دعي اذه .ةيعيزوتلا اهفادهأ كاردإ

 ىف نيقحم ةسايسلا هذه نع نوعفادملا ناكو .ةماهلا تاعامجلا تلزع اهنإ ىتح «نآلا

 مهريدقت مدعل نيئطخم اوناك مهنكل ,فارتعالاو ةيوهلاب طرقملا مامتهالا نم اورذحي نأ

 .اضيأ ةحضاولا هرطاخم هل تناك مهلهاجت نأ

 ةسايس ىلع عيزوتلا ةداعإ ةسايس دامتعا اهلالخ نم متي ىرخأ ةقيرط ةمث

 نم اوررقيل ةلادعلا ئدابم ىلع ةمئاق نوكت نأ عيزوتلا ةداعإ ةسايس مزلتست .فارتعالا

 ةتباثو ةخسرتم ةميق ةلادعلا .اذكهو دراوملاو صرفلاو قوقحلاب اوبلاطي نأ مهل لوخي

 مه نم :لثم ؛ةفلتخم تاباجإ اهل نوكي ةلئسأ ةمثو .ةيقالخألا ميقلا عيمج لثم اًيفاقث

 ؟اهطيحم ىف جردنت ىتلا رومألا ىه امو ؟ةلادعلل اياعر اوتوكي نأ مهرودقمب نيذلا

 ةيقالخألا ةايحلا نم ةلادعلا عضومو ءاهتارربمو ةيساسألا اهئدابم ديدحت ةيفيكو

 ةهلآلا ىواعد ىنبنت نييلصألا ناكسلا نم ريثكل ةبسنلابو ؟ىرخألا ميقلاب اهتقالعو

 قوقح نع نوعفادملا ىريو .نوريثك نظي ام سكع ىلع ةلادعلا ىلع ىتوملا حاورأو

 ,رشبلا لثم قوقح اهلو ةلادعلل اياعر اهنأ ءاهنم اروطت رثكألا ىرحألاب وأ :تاناويحلا

 ةايحلا لوح رظنلا تاهجو نأ امبو .ةفلتتخم ةقيرطب نوركفي نورخآ سانأ دجوي نكل
 .اضيأ فلتخي ةلادعلا قاطن لخاد عقي ام نإف ءرخآل درف نم فلتخت ةميركلا
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 ةلادعلا ىلع ةمئاق بلاطم نوعضي فالسألا نأب ىنيص دقتعم دجوي «لاثملا ليبس ىلعف

 ةفلتخم رظن تاهجو دجوت رخآلا بناجلا ىلع ءمهايإ مهتيرذ ليجبتو مارتحا لجأ نم

 ىلع ىغيني «ةيديلقتلاو ةيلبقلا تاعمتجملا ضعبب قلعتي اميفو .ىرخألا تاراضحلل
 باقعأ ىفو .ةلادعلل ىنعمك مهلزانم ىف نسلا ىف نينعاطلا مهيدلاوب اونتعي نأ لافطألا

 فئاظولا ىأ ةيقرتلا عنم ةيناكمإ ةينيصلا ةموكحلا تشقان ,ةيسويشوفنوكلا ميقلا ءايحإ

 ةسايسلا كلت .هلذرأ رمعلا نم اوغلي نيذلا مهيدلاو ةياعر نولمهي نيذلا ءالؤهل ةهفرملا

 .برغلا ىف حايترالا مدع تراثأ ىتلا

 .نيعم فده قيقحت لجأ نم ىعرشلا بلطملا كلتمي نم لوح ةقيمع تافالتخا ةمث
 ,بلطلل لوألا ردصملا ىه ةجاحلا نأ 7580035 80انأ385 ىنيوكألا اموت سيدقلا معزي

 ىفو .اهكلتمي نمل ةيفاضإلا دراوملا ىف الداع اقح كلتمي اعوج روضتي ىذلا لجرلا نأو
 نم ردقلا سفن لوقن نأ عيطتسن «ىان ىلع نورجاشتي لافطأ ةعبرأ ةهجاوم باقعأ

 ىه ىقيسهوملا دعتو هيلع بعلي ىذلا لفطلا صخي ىانلا اذه نإ ءابيرقت ناسحتسالا

 ىلإ بسني ىأ .هعنص ىف هتقاطو هتقو نم اريثك قفنأ ىذلا لفطلا ىلإ بسني ىأ ؛هتايح

 ريقف لفط ىلإ بسنُي وأ ؛هل اكلم ىانلا حبصأ مث نمو ةفداصملاب هيلع رثعي ىذلا لفطلا
 درفلا نإف ءلماط# ا.هءا# كول نوج ىأر بسحو .('؟)ةديحولا هتبعل ىاتلا اذه ربتعي

 امتاهملاو كول نوج نأ نيح ىف ؛هتاجتنمل هبلط اًضيأ كلتميو ؛هلمع مث نمو هدسج كلتمي
 ىوس سيل هنكلو .هعمتجم مث نمو هبهاومل ءالولاب نيدي درفلا نإ" :ناحرصي ىدناغ

 زلور نوج ناك ."هلمع جاتن ىف ديحولا قحتسملا ىه سيلف كلذلو ؛عمتجملا اذهل نمتؤم
 .اهيلع قافتالا لهسلا نمو ةدقعم ريغ ةلادعلا ئدابم نأ دقتعا امدنع اجذاس

 بناوج عيمج نع ةفلتخم رظن تاهجو لمحت ام ابلاغ ةفلتخملا تاعامجلا نأ امب
 ةيهيدب ىدبت ىتلاو هذه رظنلا تاهجو ديحوت ىلإ نولايم اننأ اميو ءاًبيرقت ةلادعلا
 ام ةلداع ريغ دعت ىنعملا اذهيو :ةزاحنم نوكت اهرطاخمب ةلادعلا ةيرظن نإف ءانل ةبسنلاب

 امدنع لداع ساسأ ىلع راوحلا ءانب متي .مهنيب ىطارقميدلا راوحلا نع اًديعب رهظت مل

 هذه عامس متيو ءمهب ةصاخلا مهئارآ نع ربعت نأ ةفلتخملا رظنلا تاهجول حامسلا متي

 لمعت ىتلا ةلادعلا ئدابم ضرف ىلإ ليمت ةنميهم ةعامج لك نأ امب .مارتحاب ءارآلا
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 متي نيذلا ءالؤه داجيإ قيرط نع اهتهجاوم ىلإ ةجاحب نحنف ءاهتنميه عيرشت

 اذه متي .ةيشاقتلا رئاودلا ىف ىفاكلا مهليثمت نامضو مههاوفأ ميمكت وأ مهشيمهت

 تايوهلل نمضت ىهف .عوضوملاب ةقالع اهل فارتعالا ةسايس نوكت امدنع رمألا

 ىف ةئفاكتم ةقيرطب ةكراشملا ىلع ةردقلا اهيدل نوكي نأو اهتاوصأ عامس ةعورشملا

 قيرط نع ةراثملا ةدقعملا اياضقلاو لدجلا اذه ”زلور“ لهاجتي .ةلادعلا ئدابم ديدحت

 ئدابملاب نومتهيو «ةيلاربيل ةيوه مهيدل ةيلصألا ةلاحلا ىف ءاسنلاو لاجرلا نأ ةيضرف

 .بسحف ةلادعلل ةيلاربيللا

 فارتعالا ةسايس ىلإ ةجاحب اهنأ تمعزو «عيزوتلا ةداعإ ةسايس نآلا ىلإ تشقان

 ةمه رتفت امدنع .كلذ سكع وه ثدحي ىذلا نأ ريغ .ةوقلا اهحنمتو اهلمكتل اهريدقتو

 ىعامتجالا ىمرهلا جردتلا لفسأ ىف نوعبقي مهو مهاوق روختو تاعامجلاو دارفألا
 ليلعت ىلإ ةجاحب اننأ اميو .ًاليلق الإ مهب دتعي الو نييوجحم نولظي مهنإف ,ىداصتقالاو

 ةيعيبطلا مهبهاومو ,ىسفنلا مهليكشتو «ةيجازملا مهتلاحو ءضفخنملا مهحومطو ؛مهتايح

 ةيفاقثلا لماوعلا نأشب ليلقلا الإ لعفي نأ عيطتسي ال عمتجملا نأ امك ؛ةلحضلا

 لغشتو ايداصتقا تاعامجلا حجنت امدنع ؛كلذ نم سكعلا ىلعو .ةرقتسملا ةيسفنلاو

 نمو ءىرخألا مهتايوهو مهتفاقث ىلع سكعني مهحاجن نإف ؛عمتجملا ىف ةمهم بصانم

 ىداصتقالا حاجتلا ىدأ :لاثملا ليبس ىلع .اهب رخفلاو تايوهلا كلت ةميق ريدقت متي مث

 اوحيصأف ,مهتفاقثو دونهلل برغلا ةيؤر لوحت ىلإ برغلا ىف دونهلا نيرجاهملل ريبكلا

 زييمتلا ماظن ىلع نيمئاقلا نأ امك .ليق ىذ نع فلتخم روظنم نم مهيلإ نورظني

 نيينابايلاو دوهيلا فينصت ىلإ نورطضم مهنأب اورعش ايقيرفأ بونج ىف ىرصنعلا
 ءاضيبلا ةعامجلا ءاضعأ لثم نولماعي ءضيبلا نم تاعامجك ايداصتقا نيقوفتملا

 مهتيوه مارتحا ةرورض ىلإ ةفاضإلاب ءاهيلإ نومتني ال مهنكلو ءايقيرفأ بونج ىف

 .ةيفاقثلاو ةينيدلا
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 نم ليلقتلا متي ءاسنلاف .ىرخألا تايوهلاو عونلاب قلعتي اميف هباشم لاثم ةمث

 نوطشني امدنع نكل ؛ةيندتم نهفئاظو نوكت امدنع ةيندتم ةبترم ىف نهعضوو نهنأش

 بصانملا ىلعأ نولتعيو لاجرلا عم ةيواستم لمع صرفب نوظحيو ايداصتقاو اًيسايس
 مهريدقتو لاجرلا ةقرعمو نهتاذب نهتفرعم ريغتت ذئدنع ,نهتايح تالاجم عيمج ىف

 صاخلا نهيأر نلكشيو ؛نهتاوصأب نثدحتي نهلعجت ةقثلا نم اًروسج ءاسنلا ىنبت .نهل
 فارعألا حاجنب نيدحتيو «ةايحلا تالاجم عيمج ىف لاجرلا عم ةاواسملاب نيلاطيو ءنهب
 اًطابترا تاذلاب فارتعالا طبتري .لاجرلا اهيلع رطيسي ىتلا باطخلا تاغلو ةيعامتجالا

 ىف ةماع ةفصب ةيداصتقا نوكت ريياعملا كلت «عمتجملا ريياعم همكحت ىذلا حاجنلاب اًقيثو

 حاجنلا ققحت اهلعجي ام دراوملا نم تاعامجلا كلتمت ؛تالاحلا ضعب ىفو برغلا لود

 تالاح ىفو .ةيواستملا قوقحلا ىه هجاتحت ام لكو ؛:ةصاخلا اهتقيرط ىلع اهتايح ىف

 ,مهل ةيواستم دراومو صرف ميدقتل ةلودلا بناج نم ىباجيإ لمعب دارفألا بلاطي ءىرخأ
 جاتنإ ةداعإ ةرود ىغلي ةقيرطلا هذه ىلع عيزوتلا ةداعإ .لمعلا اذه دكؤي جمانرب عضوو

 اهلالخ نم متي ةيتاوم افورظو امئالم اخانم قلخيو «ةيندتملا تاعامجلل ديدج نم تاذلا

 , ,حنمي ال اهريدقتو ةيوهلاب فارتعالا .رياغم روظنم نم ةشمهملا تاعامجلا ىلإ رظنلا
 ةداعإ هبحاصي مل ام ,ءالعتسالاو ةنيغضلا هيوشتو اشه لظي فوسف حتم اذإ نكلو

 .تاورثلا عيزوت

 وحن ىوينب هاجتا هيدل نوكي ئفاكتملا ريغ عمتجملا نإف لبق نم انيأر امكو
 ساسأ ىلع عمتجملا مظنيو .ىفاقثلاو ىقالخألا عونتلا ىلع عجشي الو ,سناجتلا

 نم هدارفأ ىلع اًطغض قلخيو ءديجلا عمتجملل ةنيعم ةيؤر فلخ هلقثب ىقليو «ىرادإ
 ةيقالخألا ىؤرلل اندرأ اذإو .عمتجملا اذه ديلاقتو تاداع عم جامدنالاو فيكتلا لجأ

 ةجاحب نحنف «لدابتملا مارتحالاو فارتعالا نم خانم ىف رهدزت نأ ةنيابتملا ةيفاقثلاو
 ىوتسملا ىلع ةاواسملا مدع أدبم ةبراحم قيرط نع هاجتالا اذهل ىدصتلا ىلإ

 ةيداصتقالا ىوقلا عيزوت ىلع ةاواسملا أدبم موقي .ىعامتجالاو ىسايسلاو ىداصتقالا

 دارفألا ىف سرغن نأو ؛سناجتلا أدبم دض ةميقلا تاذ تايوهلا ةيامحو .ةيسايسلاو
 .مهسفنأ نع ريبعتلا ةعزن
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 نيتبعشلا تاذ ةلادعلا ةيرظن

 ةداعإ :امه :نيتسايس نيب لصأتم عارص دوجو مدع انتشقانم لالخ نم حضتي

 امنيب ءاياضقلا ضعب ىف ةماع رومأ ىف ناكرتشي رمألا ةقيقح ىفو .فارتعالاو عيزوتلا

 نأ امك .ىرخألل امهادحإ ةلمكم دعت امهفادهأ نأ ريغ ؛ىرخأ اياضق ىف نافلتخي

 قيفوتو طسو لح ىلإ لوصولا نكمملا نم نكل ءاياضقلا ضعب ىف فلتخت امهتامامتها

 نوكي نأ اهيف متحتي ىتلا ةقالعلاب تسيل امهنيب ةقالعلاف .تافالتخالا هذه ىف عاضوألل

 ةجاذسلا نمو «ةيرفص ةلداعم ىف امك رخآلا فرطلا ةراسخل اًقفارم نيفرطلا دحأ زوف

 حاتملا طاشنلاو تقولا نم ةرورضلاب صلقي بناجل حاتملا طاشنلاو تقولا نأ دقتعن نأ

 ةقيرطب ضعبلا امهضعبب نيبناجلا طابترا داز املك هنأ عقاولا ىف .رخآلا بناجلل

 امهضعبل امهتدراطم ىف اهلعفُيو ةقاطلا دلوي نأ بناج لك عاطتسا املك ؛ةمئالم

 ريثكلا نإ امبر .امهنيب لدابتملا دامتعالا ةقيقح لهاجت متي امدنع رتوتلا أشني .ضعبلا

 ةوقلاو بصانملاو قوقحلا عيزوت ةيفيك ىلع تزكر ةلادعلا لوح ةيديلقتلا تاشقانملا نم

 نإف «كلذل اًقفو اهتبترو اهتاباطخو اهتلئسأ تروطو ءدراوملاو لمعلا صرفو ةيسايسلا

 اهتراثأ ىتلا ةلئسألاب حيرم ريغ اروعش دلو هنأ امك ,ةدعاق سيلو ءانثتسا دعي اذه

 اًثيدح اوكرتشا نيذلا :فارتعالا قح نع نيعفادملا رمألا اذه عجش .فالتخالاو ةيوهلا

 تناك ءاوس .ةلادعلل ةيرظن اونوكيو مهب اصاخ اًجهنم اوجهتني نأ ىلع .لدجلا ىف

 لماكتو جزم ىلإ ةجاحب نحن .عيزوتلا ةداعإ ةيضق نع اًديعب ,ةرهاظ ريغ وأ ةرهاظ

 ةلادعلل ةيئانث ةيرظن ريوطتو ءضعبلا امهضعب نم امهبراقت لقألا ىلع وأ ,نيتيضقلا

 ىوس اًئيش لعفأ نأ ىعسوب سيلف ءرمألا اذه نع ًالوئسم تسل ىننأ امبو .ءارث رثكأ

 :ةمهم تامس عبرأ ىلع لمتشي ططخم عضو

 امو «قوقحلا بلطي دق نم ديدحت ةيغب ئدابم ةلادعلا ةيرظن مدقت نأ ىغبني :ًالوأ

 ديدحتل ةيساسأ ةدعاق مدقت اهنأ امك .اذكهو بصانملاو صرفلاو دراوملاو قوقحلا ىه

 ىتلا قوقحلا نع ةئشانلا تاعزانملا ضف ةيفيكو ,فارتعالاب ةريدجلا تايوهلا ىه ام
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 مت ىتلا ةيعامجلا تايوهلا ملظ نم دارفألا ةيرح ىمحن فيكو «ةيوهلاب فارتعالا عبتتست
 ىلع ةمئاقلا دراوملا ىلإ ةفاضإلاب ,ةماهلا دراوملل بلاطم ةلادعلا مضت .اهب فارتعالا
 ةايحلل ةيساسألا طورشلل دارفألا لالغتساو راكنإ قيرط نع ملظلا ىشفتي .ةيوهلا
 مهئارآ نع ريبعتلاو ثدحتلا ةصرف راكنإو دارفألا نم ريقحتلا متي امدنعو ؛ةميركلا

 ةفلتخم الاكشأ ناحضوي عيزوتلا ةداعإو ةيوهلاب فارتعالا .مهتيوه ىلع فرعتلاو ةيرحب

 .ةلادعلا ةيرظن لبق نم ةجلاعم ىلإ ةجاحب امهالكو :ةاواسملل

 ةيعامتجالا تاعامجلاو دارفألا نأ رقت نأ ىغبني ةيئانثلا ةلادعلا ةيرظن :ايناث

 ,اهب اضعب مهضعب نوبلاطي اقوقح اوعضيو ةلادعلل اياعر اونوكي نأ نكمملا نم اًضيأ
 مهتلماعم متي تاعامجلا ءالؤه .لمشألاو عسوألا مهعمتجم نم اهنوبلطي اقوقح اذك
 ,ةيواستملا مهقوقح راكنإ أ مهملظ ىأ ةعامجلا دارفأ لالذإ متي امدنع ةلداع ريغ ةقيرطب
 دض زيحتلاو ةيقرعلاف .ةكرتشملا مهتامسل اًرظن ةلداع ريغ ةلماعمل نيضرعم اونوكي ىأ
 ملظلا نم لاكشألا هذه .قبس امل ةلثمأ ىه ةيماسلا ةاداعمو ةيلثملا ةيسنجلاو ةأرملا
 مهل ضرعتت ال لاكشألا هذه نأل ؛ىدرفلا ىوتسملا ىلع اهتجلاعمو اهحرش نكمي ال
 ةمئالم لاكشأ ىلإ دارفألا وعدي ءاذل .ةلصلا تاذ تاعامجلا ىف ءاضعأك نكلو دارفأك
 .ةيعامجلا جالعلا بيلاسأو ىعامجلا حافكلا كلذ ىف امب ,ىعامجلا لمعلل

 هدارفأ نم درف لكو عمتجملاب قلعتت اهنكلو بسحف ةلودلاب ةلادعلا قلعتت ال :اثلاث

 مامتهالا ةرؤب ىه ةلودلا ىقبت ؛ةيديلقتلا ةلادعلا ىؤر نم ريشك ىفو .ةماع ةفصب
 عيزوت نم اهلالخ نم نكمتت ةناكم لتحت ىتلا ةديحولا ىه ةلودلا نآل ًرظن ؛زيكرتلاو
 طبترت ىتلا رومألا عم اًمئاد مالكلا اذه ىرسي ال .دراوملاو تابجاولاو بصانملاو قوقحلا

 متي رومأ اهلك ةيوهلا روعشو اهب دادتعالاو سفنلا مارتحا نإ .ةيوهلاب فارتعالاب
 ةيقرعلا ةفاقثلا ىف .نيرخآلا لبق نم اهيلع ديكأتلا ىلع دمتعتو اًيعامتجا اهليكشت
 ءاضعأ لماعي ةيماسلا ةاداعمو ةيلملا ةيسنجلا ةفاقثو ةأرملا دض زيحتلاو ردنجلا ةفاقثو
 ةفدهتسملا تاعامجلا - ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا مهتهجاوم ىف - ةنميهملا ةعامجلا

 مهدض ةيئادع ظافلأب نوظفلتيو مهنوبنجتيو مهنأش نم نورقحيو ءاردزاب ركذلا ةقباسلا
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 ءالكو دجوي ءاذل .سوباك ىلإ مهتايح نولوحي ةماع ةفصبو ؛مهتاذل مهمارتحا مهنودقفيو
 ةيعامتجالا تاسرامملا اًضيأ نكلو ءبسحف ةلودلا ىلع رصتقي ال ملظلاف ؛,ملظلل نيددعتم

 سوفن ىق اًضيأو ,ةفلتخملا تاعامجلا سوفن ىف ءاردزالاو ريقحتلاو لالذإلا خسرت ىتلا
 قيرط نع تاعامجلا هذهل ةدعاسملا مدقت نأ ديكأت لكب ةلودلا عيطتست .انم درف لك

 ةفرعم ةلودلا ىدل نوكي نأو ءمهتمارك اونوصي نأو ىواستلاب مهقوقح اهينطاوم حنم
 نأ عيطتست ال ةلودلاف .اًدودحم لظي ةلودلا رود نأ ريغ ؛تاعامجلا كلت تايوهب ةماع

 مزلتسي .مهتافرصتو دارفألا تاهاجتاو ةيعامتجالا تاسرامملا ىندت نأشب ريثكلا لعفت

 هاجتاو «ةيقالخألا هتاهاجتاو هراكفأو عمتجملل ةيونعملا ةفاقثلا ىف تاريغت ثادحإ اذه

 نأ بجي ىتلا ةديحولا ىه ةلودلا تسيل «ةلادعلل ةيئانثلا ةيرظنلا ىف .هدارفأ كولسو

 .اهرود ةيمهأ نم مغرلا ىلع ءزيكرتلاو مامتهالا اهيلع بصني

 حبصي فيكف ,تاعامجلاب ملظلا قحلت دق ؛ةيعامتجالاو ةيدرفلا تاسرامملا نأ امب

 حيحصتلا روهظ اًيَئزِج اذه رسفي .ةلادعلاب اقلعتم نيرخآلا عم انلماعتو انثدحت

 ريهشتلا ىلع اجاجتحا ةريخألا تاونسلا ىف ةيسايسلا ةمءاوملا ىرحألاب وأ ىسايسلا

 ةضماغلاو ةظفلا بيلاسألا نم مهتيامحلو ,تاعامجلل دمعتملا ريغو دمعتملا لالذإلاو

 ىوتسملا ىلع ءاوس ؛ةميلألا مهتايركذ عاجرتسا نم مهتيامحلو ءمهنكامأ ىف مهئاقبإل
 .ةطلسلاو مارتحالا ىف ةاواسملا مدع رارمتسا نم اضيأ مهتيامحو ؛ىعامجلا ىأ ىدرفلا

 نكمي مهتضراعمو ءايفاقثو ايسايس ةئيرب تسيل باطخلا بيلاسأو ريبعتلا لاكشأ نإ

 طخلا نألو ؛ةلوهسب اهيئاوش نم اهتيقنت نكميال ةغللا نأل ؛ةيرخس ىلإ بلقنت نأ
 عوضوملا نكل .عيفر طخ اًيلاغ وه نيرخآلا نامأب بعالتلاو ةئيربلا ةهاكفلا نيب لصافلا

 ةقيرط سكعيو لمع وه باطخ لكف :عورشم ىسايسلا حيحصتلا هزربي ىذلا ىساسألا
 ةلداع ريغو ةلداع بيلاسأ ةمث .اهجاتنإ ةداعإو ةيعامتجالا تاقالعلا ءانبل ةصوصخم

 دعت ةغللا نأ اميو .ةبيرغلا مهراوطأو مهصقاون نم ءازهتسالاو نيرخآلا نع ثيدحلل
 نأ نكمملا نم لدعلا ىلع مئاقلا عمتجملاف ءىناسنإلا كولسلا ديدحتو ميظنتل ةيوق ةادأ

 .ةغلل ةيمسر ريغو ةيمسر تاعجارم ىرجي
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 .اًقيثو اًطابترا ناتطبترم فارتعالاو عيزوتلا ةداعإ ةسايس نأ نم مغرلا ىلعف ؛اريخأ

 ةيوهلاب فارتعالا لهست عيزوتلا ةداعإ .امهقطنمو امهتعيبط ىف نافلتخت امهنأ الإ

 نأل ةسايسلا هذه مييقت هيلع ىنبن ىذلا ديحولا ببسلا دعي ال اذه نكل ءاهرارقإو

 ىرخأ ةيوغرم بابسأل هيف بوغرم رمأ ىه اهنع ةئشانلا جئاتنلاو اهمهلتسن ىتلا ةاواسملا

 نماضتلاب عمتجملا دارفأ روعش نم ديزي ةعورشملا تايوهلاب فارتعالاف كلذكو . اًمضيأ

 * ,ىرخألا ةيعامجلا تايوهلا عم عمتجملا لخاد ةشمهملا تاعامجلا طارخنا قيرط نع

 هذه مييقت هيلع ىنبن ىذلا ديحولا ببسلا دعي ال اذه نكل :عيزوتلا ةداعإ ىف ةدعاسملاو

 تاقالع ةماقإ ىلع زيكرتلا بصني امنيب .اًمضيأ عونتلاو ةيرحلا ىذغت اهنأل ؛ةسايسلا

 ,عيزوتلا ةداعإ ةسايسو فارتعالا ةسايس نيب ىرايعمو ىقيربمأ طبارتو تالاصتاو

 .('9)امهتيمهأ نم للقت الو نيتسايسلا نيتاه ةلادعلا ةيرظن لفغت الأ بجيف
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 ,ةيطارقميدلا قيمعتل مدختستو .ةلدتعم ةيوهلا تابلطتم اهيف نوكت ىتلا بيلاسألل ةزاتمملا ةشقانملا صخي اميف )١(

 هتعبتا ىذلا بولسألاب ةيطارقميدلا اهئدابم مهفت ال ةيوهلا تاعامج نأ امب . "610115030 (2003)" :رظنا

 .لوقعم لوحت ىلع اهعم ةطروتملا باعصلا ليلقتي تماق دقف ,"01011130110*

 ."ةيوهلا ةسايس" صخي اميف هسفن ءىشلا ىنعيل ضعبلا لبق نم "فالتخالا ةسايس' حلطصم مدختسا (؟)

 متهت ىتلا ةسايسلا ىلإ ريشي حلطصملاف ,"نييوينبلا" دعب ام صخي اميف اًديدحتو ؛نيرخآلل ةبسنلاب
 ؛تمعز امكو .اهوفخأ ىتلا تافالتخالا فشك قيرط نع ؛ىزكرم ريغ وحن ىلع ةسسؤملا تايوهلاب

 .ىأرلا ىف نوفلتخي ىرخأ نايحأ ىفو ىأرلا ىف نوقفتي انايحأ مهف
 ةيشاقنلا تاقلحلا ىف ةيوهلا تابلطتم صحف اهلالخ نم متي ىتلا بيلاسألل ميقلا شاقنلا صخي اميف (4)

 ."ا/58[1 (1999)" :رظنا ؛ةميق ةيلمع ةشقانملو ."”2003(10311[010)" :رظنا ,ةماعلا

 ةيبرغلا ريغو ةيبرغلا تاعمتجملا نم ريثك .ةثيدح ةرهاظ اهنأ ةئطاخ ةقيرطب ضرتفُي فارتعالا تاشقانم (6)

 ججحلاب للحت ام اردان تناك كلذ لعفل مهججح نأ نم مغرلا ىلع ءاهب ملسم ةقيقحك اهتذختا ةثادحلا لبق

 .ددصلا اذه ىف احاضيإ رثكأ ةيمالسإلاو ةيدنهلا تاعمتجملا تناك .بابسألاو

 . اذه ىلع لاثم ريخ تناك "800 (2001 8, 2001 6)" (5)

 «,نيميلا حانج ةسايس نوكت نأ نكمملا نم .ةضراعملا ىأ راسيلا ةسايس اًمئاد تسيل ةيوهلا ةسايس (1)
 .ةنميهملا وأ ةسسؤملا تاعامجلل ةيواستم ةقيرطب ةزيمم اهنإ .ةينيدلا وأ ةيقرعلا ةيسكذوثرالا ةلاح ىف امك

 .ةحارص اهديكأت ىلإ جاتحت ال اهنإف ؛ةنميهم مهتيوه نأ اميو

 .لصفلا اذه ىف اهتلهاجت ىتنأ ريغ ,عيزوتلا ةداعإ ىأ ريدقتلا لاكشأ ريغ ةسايسلل ىرخأ لاكشأ دجوت (4)

 ."اللمأأ (1988) ةمل انادامم (2002)" (ه)

 ."النلاأعع (1995, 2005), 8حجبأو (1999) قم0 6000 130 2006)“ فلق

 )١١( :رظنا ءاياضقلا هذهل ةميقلا ةشقانملا صخي اميف ")19950 800 1995( 513561”".

 .”/هانرو (1990)" :رظنا .ةلادعلا نع ةيعيزوتلا رظنلا ةهجول رصبتملا دقنلا صخي اميفو

 .ملظلل رخآ وحن ىلع هفيرعت مت ىذلا موهفملاب ةلادعلا موهفم طبر امدنع اًنطخم”ا/0ان070" ناك
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 ."0ل0نطمأ5 (1989) خه0 عالأذمل (1952)" :اًضيأ رظنا .”[42!©إل (1996)“ نم سبتقم )١١(

 ىف ايناطيرب ىف ذاوشلا قوقح نع عفادي فورعم طشان ,”6216: 7201611" اًديج ةطقنلا هذه حضوي (١؟)

 اًصاخ اعمتجم قلخن نأ عيطتسن نحن" :لوقي ثيح ؛نيرشعلا نرقلا نم تاينيعستلاو تاينينامثلا
 ريوطت نإ .ذاوشلا ذبني ىذلا عمتجملا هضفري ىذلا معدلا درف لك ىطعن نأ عيطتسن .اًيسنج ذاوشلاب
 نم اًيجيردت فوخلا اذه ليزيو ذاوشلا نم فوخلا ةركف نم لاقي مهي مامتهالاو ذاوشلا عمتجم
 "76 058ا/8(, 19 لان اًديج اًميظنت مظتملا ىوقلا ذاوشلا عمتجم لهاجت بعصلا نم .انتايح
 ريغ ةيهاركو لالذإ اوماقي نأ ىلع نيرداق اوناك دوهيلا نإف ,"10751610" صخي اميقو 1994"

 .(10|:8 (1980, مم.147.9) :رظنأ .ىوقلا عمتجملل اًرظن دوهيلا

 ."8ئ8/]0(03 582“ ىلإ ةطقنلا هذه ىف لضفلاب نيدأ )١4(

 ."؟ناارب (2000, م.471)" )١١(
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 عبارلا لصفلا

 ةينطولا ةيوهلا

 ريشي :لوألا :نيطبارتم نكلو نيفلتخم نيينعمب ةينطولا ةيوهلا حلطصم مدختسي
 نم ىرخألا عاونألا نود ةيسايسلا ةعامجلا ىف وضع هنأ رابتعا ىلع درفلا ةيوه ىلإ
 ,ًالثم ايديوس وأ ايسنرف درفلا ناك اذإ ”ةينطو ةيوه" ةيوهلا هذه نإ لوقتف ؛تاعامجلا

 ةعامجل ىمتني وأ اًيحيسم درفلا ناك اذإ ةيقرع ىأ ةينيد ةيوه ةيوهلا هذه نإ لوقنو
 اذاملو ؛ةيسايسلا ةعامجلا ةيوه ىلإ ةينطولا ةيوهلا ريشُت :ىناثلا ."ىتوهلا" لثم ةيقرع

 لصفلا اذه أدبأ فوس .ىرخألا تاعامجلا نم ًالدب ةيسنرف ىأ ةيديوس دعت ةعامجلا هذه

 .ىناثلا ىنعملل لصفلا ىقاب صصخأو «لوألا ىنعملل ةرصتخم ةشقانمب

 ةينطولا ةيوهلا ةيمهأ

 نم اءزج نوكت اًبلاغو ,ةمهم ةيسايسلا ةعامجلا ةيوضع وأ ةينطولا ةيوهلا دعت
 لايجأل ةينطولا ةيوهلا هذهب اوشاع ةيسايسلا ةعامجلا ءاضعأ نأ ىدبيو .ةيدرفلا ةيوهلا

 حنمت ىهو .اهب اًقيثو اًطابترا ةطبترم ةيدرفلا مهتايركذو مهخيرات نأ امك ,ةديدع
 دقف .مهنع هلصف نكمي ال ةيوهلا هذهل مهءامتنا نأ امك ,هنودشني ىذلا ناكملاو نكسملا

 هذه تايقالخأو ميق قيرط نع قمعب مهتايصخش تلكشتو «ناكملا اذه ىف اوملعتو !ويرن

 ةيسايسلا ةعامجلا نإف ءايميلقإ اهميسرت مت دق دودحلا نأ اميو .ةيسايسلا ةعامجلا
 ضعبلا مهضعب عم مهتاقالعل اقمعو ةوق مهحنمت ةبترمو ةمظنم ةقطنم اضيأ قلخت
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 اًقيثو اًطابترا طبتري ىعامجلاو ىصخشلا مهنمأ نأ امك ؛ةكرتشملا مهطباور ةغايصو
 ةعامجلا هذه نيناوق غوصت .ةكرتشملا حلاصملا رصاوأ قلخيو :ةيسايسلا ةعامجلا هذهب

 ةيسنجلا ةايحلاو جاوزلا ةلماش ءمهتايح بناوج عيمج ىلع اًرثأ كرتت امك ءاهدارفأ ةايح

 دارفأف .مهنيب اميف ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاقالعلاو ةنهملاو كلمتلا قحو ةرسألا ءانبو

 نم بورحلا رامغ نولخديو ءدغرلا شيعلاب نوعتمتسيو «بئارضلا نوعفدي ةعامجلا كلت

 نوفرعتيو ءاهتيامحب نوعتمتسيو ءاهرفس زاوج نيلماح جراخلا ىلإ نورفاسيو ءاهلجأ

 .ةعامجلا هذه ىف ءاضعأ مهنأ رابتعا ىلع نورخآلا مهفرعي لياقملا ىفو مهسفنأ ىلع

 ةينطولا ةيوهلاو ةينطولا تاهاجتالل اًقفو ةيلودلا تاسفانملاو ةيضايرلا باعلألا ميظنت متي
 اقمع نينطاوملا حنمت ةلودلا سوقطو تالافتحا ىف ةكراشملا نإ .اهميعدتو اهتيوقت متي ىتلا

 مهطارخناو مهتكراشم ىف ةظمتم ةينطولا مهتيوه دكؤت ىرخأ رومأ ةمث نأ امك .ايفطاع

 ةينطولا اياضقلا ليكشتو «تاباختنالا ىف تيوصتلا :لثم «ةلودلل ةماعلا ةايحلا ىف

 .مهمساب هلمع متي اميف رخفلا وأ بضغلاب روعشلاو ءاهيف مهيأر نع ريبعتلاو

 هذه نم اًئيش نوري ءاضعألا ءالؤهف ءاهءاضعأ لكشُت ةيسايسلا ةعامجلا نأ اميو

 ىلع فرعتلاو مهسقنأ ديدحت ىلإ نوليمي ءاذل .اهيف مهنم اًئيشو ءمهسفنأ ىف ةعامجلا
 ,ةعامجلا كلت ىف مهنوهبشي نيذلا ءاضعألا لالخ نمو ةعامجلا هذه لالخ نم مهتيوه

 امهم اًئيش لوقت ةعامجلا نأ نودقتعي مهنأ اميو .ةفلتخم تاجردب ديدحتلا اذه متيو

 ىلإ هب نوريشي ام ءانثتسابو .اذه ىلع اسايق مهسفنأ اًضيأ نوددحي مهف ؛مهنأشب
 مهف «نويليزارب وأ نويسنرف ىأ دونه مهنأب مهسفنأ نوفصي امدنع ةيمسرلا مهتيسنج

 نولعفيو نولوقي اذاملو ؛مهل ةبسنلاب ةيعمتجملا رومألا ىه امو ءاوءاج نيأ نم نولوقي
 ,مهدلبل مهمارتحا عم امزالتم اًضيأ مهتاذل مهمارتحا نوكي ام اًيلاغو .ةنيعم ءايشأ

 ىلع فرعتلاو انسفنأ ديدحت .مهصخشل اًداقتنا دعي اهتميقو اهتعمس هيوشتو اهداقتناو

 بايسألو اهئاضعأ ضعبف .ةقلتخم تاجرد هل ةيسايسلا ةعامجلا قيرط نع انتيوه

 ريغ رظن ةهجو ذختي دق ضعبلاو .نيرخآلا نم رثكأ قمعب ةعامجلا هذه مهلكشُت ةفلتخم
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 ريكفتلا تاداع ضعب اوحرطي نأ نولواحيو ؛ةعامجلا هب مهتلكش ىذلا بولسألل ةحضاو
 نورعشيو مهريدقت متي دق نيرخآلا نأ نيح ىف ءانم اهوبستكا ىتلا ميقلاو تادقتعملاو

 ةينطولا ةيوهلا نوسمحتملا نورويغلا نويموقلاو نوينطولا لعجي دق .مهثرإب نوروخف مهنأب
 ىحيسملا تيكيركلا بعال لثم مهل ةيعرف تايوه ةباثمب تايوهلا ىقاب لعجو ؛مهتايح روحم
 .ىناثلا لصفلا ىف امهنع انثدحت نأ قبس نيذللا ةيحيسملا ةسردملاو

 نكت مل ىهف .ةطورشم ةيخيرات ةقيقح دعت درفلا ةايح ىف ةينطولا ةيوهلا ةيمهأ
 مل :ةثادحلا لبقام تاعمتجم ىف .دبألل اذكه لظت نأ ىلإ ةجاحب تسيلو كلذك اًمئاد

 وهف ءىحطسو دودحم مكاحلا ذوفنو ريثأت .ةيمهألا نم ةجردلا هذهب ةينطولا ةيوهلا ظحت
 ةعامجلا دارفأ نم هبلطي ام لك .ةيميلعتلاو ةيفاقثلا عمتجملا تاسسؤم ىلع رطيسي ال

 ىلإ اًدانتسا مهتيوه ىلع دارفألا فرعتي .نيناوقلل لاثتمالاو بئارضلا عفدب مازتلالا ىه

 .مهيلع مكاحلا ريثأت نم ربكأ مهتايح ىلع قرعلاو نيدلا ريثأت دعيو .مهتيقرعو مهنيد
 ضعب ىف كلذك تلظو ءىطسولا روصعلا ىف ابوروأ لود مظعم ىف ةلاحلا ىه هذه تناك

 ,15174 ماغ ىف اللهاق ه0 ناخ ىلاو ىلإ لاؤس هيجوت مت امدنعو .ةرصاعملا تاعمتجملا

 فالآ ةتس ةدمل اينوتشب ناك هنأ باجأف ءاينوتشب ىأ ايناتسكاب ىأ املسم ناك اذإ امع

 مإ ىج ربع دقو .(')اماع نيرشعو ةعبس ةدمل ىناتسكايو ءماع ٠٠٠١ ةدمل ملسمو ؛ماع

 ناتسكاب ءاًدبأو اًمئاد انه دنسلا" :ًالئاق رمألا اذه نع ةظامم تاملكب 6.80. 580 ديس

 ايقيرفأ نم ةريبك ءازجأ ىفو ."لايخلا ىه ناتسكاب ؛ةقيقحلا ىه دنسلا .رباع رظنم
 ةيلبقلا ةيوهلاو «تاذلا ىلع فرعتلل ةيساسألا ةنبللا ةليبقلا دعت ءدنهلا ىف ةيلبقلا لودلاو

 تاونسلا ىف نيدلا بستكا ةملسملا راطقألا ضعب ىفو .ةيموقلا ةيوهلا نم ربكأ لقث اهل

 .ةيمهألا ىف اهنم لقأ ةيموقلا ةبوهلا تحبصأو .ةريبك ةيمهأ ةريخألا

 ةينطولا تايوهلا تدهش دقف «ةيبرغلا ايوروأ ىف ىربك تاريغت ثدحت تلازام

 ةملوعلا تابلطتمو نيرشعلا نرقلا ىف نيتيملاعلا نيبرحلا ثودحل اًرظنو .اريبك اروطت
 تدحتا دقف ءاهنيب اميف ىركسعو ىئيبو ىسايسو ىداصتقا نواعت ىلإ لودلا ةجاحو
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 ةرتفل ةريرملا تايركذلل اًرظنو .ةيراقلا ةيوهلاب فرعي ام تلكشو اعم ةيبوروألا لودلا
 مهدلب لصتي نأ نوديريو «مهتيموق نم نوشخي ناملألا حبصأ ءايناملأ ىف ىزانلا مكحلا
 ةلودلا نم عسوأو ةوق رثكأ داحتا ىلإ جاتحتف اسنرف امأ .عسوأ ىطارقميد عمتجمب

 مهنأ نودقتعي نابسإلاو نييلاطيإلا نم ريثكو ةيراضحلا اهتيوه ىلع ظفاحتل ةيموقلا
 مهتاكرح ءاوتحاب اوموقي نأو ؛ءىسايسلا رارقتسالا نم ليلقلا ةداعتسا نوعيطتسي
 نم أزجتي ال اًمزج اونوكي نأ قيرط نع ةيميلقإلا مهتاداحتا اوجمدي نأو ؛ةيلاصفنالا
 لماكتلاو جامدنالل ةديدش ةمواقم دجوي ثيح ايناطيرب ىتح .لمشألاو عسوألا داحتالا
 رهصنتو ىبوروألا داحتالا عم اهعاضوأ قفوت نأ بجي اهنأ امات اًكاردإ تكردأ ؛ىبوروألا

 رانأ ةيموقلا هبش اهتاداحتا ىلإ ةطلسلا لاقتنا نأ اميو .لمشألا ةيبوروألا ةيوهلا لخاد
 نأ ىبوروألا داحتالا ىلع اًماَرل حبصأ ,ةينطولا ةيوهلا فعضأو ةيميلقإلا ةيوهلل قيرطلا

 .ةيناطيربلا ةيوهلا لاكشأ ضعب ىلع ظفاحي

 فعضتو ةكباشتمو ةدقعم ةيلمع ةيبروألا ةيميلقإلا ةيوهلا ةيلمع نأ نم مغرلا ىلع

 داحتالا نم ديدج عون وحن هجتت ةييوروألا لودلا نإف ءرومألل اهترظن لوحتو ةلودلا
 ىتلا ةيموقلا ةلودلا اًكرات ءىراقلا نواعتلاو ةيميلقإلا ةيزكرماللا ىلع مْئاق ىسايسلا
 داحتالا اهب مسي ىتلا ةحاسملا لخاد ىويحلا نكلو دودحملا اهرود بعلت اهؤانب ديعأ

 لقأ مويلا ايوروأ نم ةديدع ءازجأ ىف ةينطولا ةيوهلا تحبصأ .هيلع ًءانيو .ىسايسلا
 كلت ؛ىرخألا تايوهلا نع اًريمت لقأو ءاهتابلط ىف ةمارص لقأو ءاكسامت لقأو ءاًقمع
 ىف ىبوروألا هاجتالا اذه ثدحي مل .تضم دوقع ذنم ةدوجوم نكت مل ىتلا تافصلا

 ىف ىسيئرلا لغاشلا نإ ثيح ,ةيمانلا تاعمتجملا ىف اميس الو ؛ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ
 ,ةنيابتملا تاعامجلا نع اًديعب ةرقتسم ةيسايس تاعمتجم ءانب ىف لثمتي تاعمتجملا هذه
 ريغ .ةيموقلا لودلا روهظ جوأ ىف نويبوروألا اهروط ىتلا ةيوهلا عون معد ىلإ ةفاضإلاب
 مث نمو ؛ةيلخادلا ةمواقملاو ىميلقإلا لماكتلاو ةملوعلا طغضل ةضرعم ةينطولا ةيوهلا نأ

 .ةيلدجلا تاعوضوملا نم تحضأ اهنأ امك ءاهقارتخا لهسلا نم حبصأ
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 ىسايسلا عمتجملا ةيوه

 اًموهفم ةيسايسلا ةعامجلا موهفم ىأ ةينطولا ةيوهلا موهفم ودبي ىلوألا ةلهولل
 لك ءءاسنلاو لاجرلا نييالم نم ةيسايسلا ةعامجلا لكشتت .سابتلالاو كشلاب اطاحم
 .هب ةصاخلا هتيوه هلو ءاهتاذب ةدرفتم ةيصخش دعي «ةأرما مأ الجر ناكأ ءاوس ءدرف

 ناكسلا تاكرحتو تايفولاو ديلاوملا ةلاحل اًرظن اًدرطم اريغت ةعامجلل مهتيوضع ريغتت
 .اهب ةصاخ ةيوه لمح ةسسؤم ىأ ةئيه ةيأ عيطتست فيك درفلا لعاستي دق .مهترجهو

 تاعماجلا لثم ىربكلا تامظنملا .ىلوألا ةلهولل ىدبي امك اًبعص سيل عوضوملا نأ ريغ
 ,ىهلدوين نع فلتخت كرويوين ةنيدمف .اهب ةصاخلا اهتيوه اهل ندملاو تاكرشلاو
 اهمهفو اهديلاقتو اهتاسراممو ةيقالخألا اهريياعمو اهخيراتب زيمتت درافراه ةعماجو
 .الاناا لوه ةعماجو ,86:/عا6إ/ ىلكراب ةعماج :لثم ءىرخأ تاعماج نع لقتسم نايكك اهتاذل

 لكشتي اًنايحأو ءاديقعتو اًكباشت رثكأو ربكأ ةيسايسلا ةعامجلا نأ حضاولا نم
 عم هجول اًهجو مئادلا لاصتالا ةليسو اهؤاضعأ كلمي الو ,:ةفلتخم ناولأب اهخيرات
 اهل ةيسايسلا ةعامجلا نأ ريغ .ىرخألا تامظنملا ىف لاحلا وه امك ضعبلا مهضعب
 اًمم نوشيعيو ؛ةدحاو ةقطنم ىف نوزكرمتي ةعامجلا دارقأف .اهب ةصاخلا اهايازم

 نومساقتيو ,ةكرتشم لكاشم نوهجاويو ءضعبلا مهضعب عم نولعافتيو «ةديدع لايجأل
 مهتايركذ نم اًءْزِج لكشتو ةرمتسم ةفصب اهليجست متي ىتلا «تاربخلاو براجتلا
 ةيفاقثلاو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع رطيست ةيسايسلا ةعامجلا نأ ىلع ةوالع .ةيعامجلا
 نم ةفلتخملا تاعامجلا حفاكت .نسلا راغص ةعامجلا ءاضعأ اهلالخ نم لكشتي ىتلا
 ةيداصتقالا ةوقلا ىنبت ةنميهملا تاعامجلاو .ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةوقلا لجأ

 ًالاكشأ تقولا رورمب ةيسايسلا ةعامجلا تروط .هيلع ًءانيو .ةنيعم بيلاسأب ةيسايسلاو
 .ىسسؤملاو ىئايزيفلا اهلكش ىلع تسكعنا ىتلا ةايحلل ةزيمم

 اهلالخ نم فرعتن ؛ةيباجيإ تامس ةعومجم نم ةيسايسلا ةعامجلا ةيوه نوكتت
 اهنيعب ةعامجلا هذه اهلعجتو ,ىرخألا تاعامجلا نع اهزيمُنو ةيسايسلا ةعامجلا ىلع
 الثامم ارود بعلت ىتلا ءاهب ةصاخلا اهتقطنم ةيسايسلا ةعامجلا مضت .اهريغ سيلو

101 



 ةيسايسلا ةعامجلل نأ امك .ةيصخشلا ةيوهلا ىف ىناسنإلا نايكلا هبعلي ىذلا رودلل

 ىتلا براجتلا كلت ةلماش .ةروطتملا ةيخيراتلا براجتلاو ءاهب ةصاخلا تاغللا وأ ةغللا

 اهتاهاجتاو ءاهديلاقت لمشت اهنأ امك ءاهتادجتسم عبتت ثيح نم اهلوصأب طيحت

 اهنأش نم ىلعتو ةعامجلا اهردقت ىتلا اهلثم وأ اهميقو اهتادقتعمو .ةخسارلاو ةقمعتملا

 ةشقانم ىف اهبيلاسأ زيمي اراطإ نمضتت اهنأ امك ؛ةعامجلا دارفأ لوقع ىف اهعرزتو

 ةعامجلا مظنت ىتلا ةيسايسلاو ةينوناقلا تاسسؤملا لمشت امك ؛اهلح ةقيرطو تافالخلا

 مهحافكل ةيعامجلا تايركذلا مضتو ؛ىرخألا تاعامجلاب اهطيرتو اهنوئش اهساسأ ىلع

 ؛اهتايئزج ةينطولا ةيوهلا فشكتست .مهمئازهو مهتاراصتنا كلذكو ؛ىجراخلاو ىلخادلا

 اقثوم اماع انايب ربتعي ىذلا ةلودلا روتسد لالخ نم نوكي حضوألا اهريبعت نكل

 عونب ملاعلاو اهسفن ربخت نأ ةينطولا ةيوهلا هلالخ نم عيطتست ةيعاو ةقيرطب اغاصمو
 .ةعامجلا هذه مهل لثمت اذامو اهيلإ نومتني ىتلا ةعامجلا

 ءاهخيراتو ةعامجلا هذهب مهيعو ليكشت ىلإ ةيسايسلا ةعامجلا ءاضعأ ىعسي

 لصوتلا ىلإ ةفاضإلاب ءاهيلإ نومتني ىتلا ةعامجلا عون لوح ماع موهفم ليكشت كلذك

 لثم كلذ ىف اهلثم ءاًدج ةكباشتمو ةدقعم ةينطولا ةيوهلا .تاذلا مهفل لاكشألا ضعب ىلإ

 رصانع نم فلأتتو :ةددعتم تايوتسم تاذ اهنأ امك ءربكأ ةجردب نكلو ةيدرفلا ةيوهلا

 ءاذل .('!نورق ةدعل تمكارت لثمو ميقو كولسلل جذامنو ةبراضتم اًنايحأو ةفلتخم ركفلا

 ىف «عازنلا نم ررحتت ام اردانو ,ةفلتخملا تاليوأتلل ةعيط ةادأ ةينطولا ةيوهلا ربتعت

 لظي كرتشملا ىتاذلا مهفلا نأ نع ًالضف ؛ىعولاو مهفلا نم ةلاح هيف دوست ىذلا تقولا

 مظعمل ىتح اهيلع لوصحلا ةيوعصو ةينطولا ةيوهلا ءازجأ حوضو مدع لثم ؛قيقد ريغ

 كرتشملا ىتاذلا مهفلا ىلع سكعنت ىتلا ةينطولا ةيوهلا ءازجأ نأل ؛ةيثحبلا تانايبتسالا

 نوكت ىذلا تقولا ىف .مهدوجو كاردإو ةظحالم لجأ نم مهفلا اذهب اًقيمع اًرثأت رثأتت

 درف دجوي الف :ىرخألا لاكشألا نم اعادخ رثكأ ىتاذلا مهفلا لاكشأ ضعب هيف

 ىتاذلا مهفلاف .ديحولا حيحصلا لكشلا وه لاكشألا نم لكش ىأ معزي نأ عيطتسي

 مهف نأ اميو ؛ىرخألا تامسلا شمهيو لهاجتيو ةينطولا ةيوهلا تامس ضعب ذخأي
 هم 8 ةموعا

 نيينطولا ءارآ قفتت .هترصانمو همعد بجو اذل ؛ةنيعم رظن ةهجو ىف رصحنتم تاذلا
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 الإ اهكاردإو اهب روعشلا نكمي ال ةينطولا ةيوهلا نأ ىلع نيظفاحملا نيركفملا نم ريثكو
 تسيل ةينطولا ةيوهلا .ققحتي نإو ققحتي مل ىذلا رمألا :ةريغتم ريغو ةسناجتم تناك اذإ

 ,ةفلتخم تاهاجتا ىف اًنايحأ بذدِجُت ىتلا ةلخادتملا تاهاجتالا نم دوقنع اهنكلو ةبلص ةدام

 ًالضف .هيلع دمتعي اهنم ايأ ررقيو تاهاجتالا هذه ىلع فرعتي نأ ليج لك ىلع ىغبنيو
 تاربخ جاتن ىه لب :ةحضاو وأ ةفافش تسيل ةعامجلل ةدئاسلا لثملاو ميقلا نأ نع

 نكت ملو «لثملاو ميقلا هذهب ساسحإ قلخ ةعامجلا ءاضعأ تالواحمو ,ةفلتخم ةيخيرات

 فلتخي اذهو ءاهريسفتو لثملاو ميقلا هذه ليلحت ىغبني .طيسب فاشتكا درجم نوكت نلو
 ىف تلكشت ةعامجلا ةيوه نأ ىلإ ةفاضإلاب .مهسفنأ دارفألا نيب قلتخي امك تقولا رورمب

 .اهخيرات نم ةفلتخم تاقوأ ىف اههجاوت ىتلا تايدحتلل ىدصتلل اهتالواحم قايس

 اهقيرعت ةداعإ متي نأ ىلإ ةجاحب اهنإف «خيراتلا جاتن نم ىه ةعامجلا ةيوه نأل اًرظنو
 نإف ءنمزلا نم ةنيعم ةطقن دنع خيراتلا ديمجتب انمق ولو .ةيرود ةفصب اهتعجارمو
 .قايسلا جراخو اروجهم حبصي ةلاحلا هذه ىف ةينطولا ةيوهلا ريسفت بولسأ

 ىهف .فيكتلل ةلباق ريغ ىهف ؛ةروريصلاب مستت ةينطولا ةيوهلا نأ نم مغرلا ىلع

 روصت بسح ءىضاملا ىلإ تافتلالا نود هل قوري امك ليج ىأ هذفني عورشم نع ةرابع

 .ةنيعم دودح ىف الإ رايتخالا أدبم ىلع ةينطولا ةيوهلا لمتشت ال .نييلاكيدارلا ضعب
 نم ةيلاخ ءاضيب ةحفص تسيل ىهف «براجتو تاربخ نودب ةيسايس ةعامج دجوت ال
 ةينطولا ةيوهلاف .اهقاطن جراخ اوناك ول امك اهنوهجاوي ال اهءاضعأ نأ امك :براجتلا

 لدعم ددحت .ةيخيرات تايركذو ةزيمم تافصو تادقتعمو تاثورومو نيعم خيرات اهل

 ىف ةينطولا ةيوهلا فيرعت ىف رح ليج لك نأب لوقلا نأ ىلع ةوالع .اهل ةحاتملا لئادبلا
 ,اهتاجايتحال هسفن اهفيرعت ةقيقحل لهاجت ةباثمب وه ليجلا اذه تاجايتحاو فورظ ءوض
 اهعيمج تلكشت ؛مهتاحومطو مهفورظل اهريسفتو ءمهاضرل ةلوبقم بيلاسأ ربتعي امو
 .ةايحلل لبضاتللا وأ ثوروملا بولسألا قيرط نع

 «نينطاوملل ثروت اهنأ امك .ةيرود ةفصب اهليكشت داعيو حنمُت ةينطولا ةيوهلا
 ءوض ىف اهعاجرتساو اهقيرعت داعيو ءرطاخملاب فوفحم وحن ىلع اًراكفأ لكشتو
 ةقيمع ةيخيرات ةفرعم اذه بلطتي .ةيلبقتسملا مهتاحومطو مهتاذل مهتفرعمو مهفورظ
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 اهلامآو ةنهارلا اهتايدحتل قيقدلاو ىعقاولا مييقتلاو اهيضامب ساسحإلاو دلبلاب
 وأ ميدق وه ام ذبن متي ثيح ؛هتاظفحتو هرطاخم هل | ةينطولا ةيوهلا ءانب ةداعإ .ةيليقتسملا

 ىذلا رمألا كلذ .دومحمو ديفمو لصتم وه امل سسؤيو .اًيقالخأ لوبقم ريغ ىأ روجهم

 دئاسلا لكيهلل اًمييقت دعي ىذلا موهفملا اذه ءلجيهو سكرامل ىدقنلا موهفملا هبشي

 قيقحت ةيلامتحا ىلع ةمئاق ةيلبقتسم ةيؤرو رظن ةهجو نم ميقلاو تاسرامملاو تادقتعملل

 .اهيف ةلصأتم مامتهالل ةريثم ىأ ةلضفم جئاتن

 اهفرعت ىتلا ةلماشلا اهتامس نم لكشتت ةيسايسلا ةعامجلا ةيوه نأ معزأ
 ارظن ىرخألا تاعامجلا نع ةيسايسلا ةعامجلا فلتخت .ىرخألا تاعامجلا نع اهزيمتو

 ةيروحملا فيرعتلا ةمس سيلو ىعرف ءىش وه فالتخالا .ةعامجلا نم نيعم عون اهنأل
 .ةيميداكألا ىتحو ةماعلا تاشقانملا نم ريثك ىف ءايشألا هذه نع ىضافتلا متي .ةيوهلل

 فالتخالا لظيل ىذاوحتساو تباث مامتها دجويو :تافالتخالا نيب ىزاوت ةينطولا ةيوهلا
 .ءانثتسالا ةركفب ناملألا نم ريثك لغشنا .(")هتيوه درفلا دقفي نأ ةيشخ نيرخآلا عم

 ايناملأ الو ةيبرغلا ايناملأ ىلإ ىمتنت ال اهنوكل ,50070600ع©إب :ةيناملألاب اهيلع قلطي ىتلاو

 برحلا دعب ةيطارقميدلا تاسسفؤملا مهجمدت نأ نم ديدش جاعزناب اورعشو ؛ةيقرشلا

 :نييدنكلا نم ريثك لعاست دقو .مهتيوه رارقتسا ةعزعز مث نمو «ةيبرغلا ايناملأ لخاد
 هذه ىلع ظافحلا نم مهنكمت ةليسو بسنأ ىه امو ؟ناكيرمألا نع نوفلتخم مه اذامل

 ةيقيكلا نع نولءاستي ةيدنكلا ©نه56ءع كبيك ةعطاقم ىف نييموقلا نأ امك ؟تافالتخالا

 ةيصوصخلاب ًاليوط نوينابايلا لغشنا دقو .ادنك قطانم ىقاب نع نيفلتخم مهلعجت ىتلا
 ةينابايلا ةفاقثلاو ةيموقلا ةيوهلا اياضق نع ثدحتت ىتلا تاساردلا اهتفلخ ىتلا ةيموقلا

 رئازجلا ىف اًضيأ ةقيقحلا ىه هذه .ىفاقثلا دحوتلا ىأ 8ل150ز15058 :اهيلع قلطي ىتلاو

 بنجت ىف لثمتي لودلا هذه ىف ىسيئرلا لغاشلا نإ ثيح ؛ةيمانلا لودلا مظعمو ناريإو

 هنأب نيرخآلا عم هباشتلا فصوُي ؛ةقباسلا تالاحلا عيمج ىف .نييبرغ اوحبصي نأ

 :درف ىأ لاسي الأ لمتحملا نم .ةريبك ةيمهأ مهيطعي مهعم فالتخالاو ؛ىدوجو ديدهت

 كلت ىأ تافالتخالا هذه عيمج تناك اذإ امو ؟هتيمهأ امو فالتخالا اذه ىلع ىقبن اذامل
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 ؟اهيلع ظفاحنو اهركذتن نأ نكمملا نم ىتلا ىه اهيلع ظافحلا قحتست اهنأ دقتعي ىتلا
 اهئدابم ىه امف ءاهيلع ظافحلا قحتست اهنأ دقتعُي ىتلا ىه تافالتخالا تناك اذإو

 ؟اهيلإ لصن فيكو ةحضاولا

 ررض ثادحإو ىرهاظ ضقانت ىلإ ىدؤت تافالتخالا عم ةيواستملا ةينطولا ةيوهلا

 اندوقي فوس اذه نإف ؛نيرخآلا عم اهتافالتخا ىلع ةعامجلا ةيوه تلكشت اذإ .تاذلاب

 اهب نورخآلا هبشتي امدنع ريغتت ةعامجلا ةيوه نأ اهدافم لقعلا اهلبقي ال ةياهن ىلإ

 ىلع اهددحتو اهتيوه ةعامجلا فرعت امدنع ءرخآ ىنعميو .اهلاح ىلع تلظ ول ىتح

 ىلع اهتيوه ظفحتو .تباثلا ىعجرملا اهراطإ نودغي نيرخآلا نإف ءفالتخالا ساسأ

 علوت نأ اهنأش نم ةيوهلا صوصخب هذه رظنلا ةهجو نأ امك .اهلالقتسا باسح

 مهفالتخا ةيفيك ىف اوزكري نأ ىلع سانلا عجشتو ؛ىفاقثلا لدابتلا قوعتو .فالتخالاب
 .ال مأ مهتايدحت عم نوبسانتي اوناك اذإ ام ىلع اوزكري نأ نم ًالدب نيرخآلا نع

 ريوطت - ىلإ ةيسايس ةعامج لك ليمت ةدعاقكو - ىلإ ةيسايس ةعامج لك جاتحت
 نوبغري وأ اهيلإ نومتني ىتلا ةعامجلا عون موهفم وأ ؛ةعامجلا هذه ىدل تاذلا موهفم

 اهءاضعأ دعاستو «لايجألا نيب رارمتسالاو لصاوتلا ةعامجلا لهست .اهيلإ ءامتنالا ىف

 ىلع ةيسايسلا ةعامجلا زكرتو «,معأ ةقيرطب كرتشملا تاذلا موهفم لوح اودحوتي نأ ىلع
 ةيتاذ ةروصل اًقفو اوشيعي نأ مهمهلت اهنأ امك .كرتشملا ءامتنالاب اهئاضعأ روعش

 مهديلاقت ىلإ ريشتو ,مهتارايتخا ىلإ مهدشرتو ؛هيجوتلاو فدهلا ىنعم مهيطعتو ,ةنيعم

 ارايعم ةيعامجلا مهتايح ىطعتو «ةيونعملا مهتقاط دشحتو ءضرألا ىف اهروذجب ةيراضلا
 لمعلل ةهجوملا فطاوعلل اًردصم اًضيأ ةيسايسلا ةعامجلا نوكت .ةيرارمتسالاو لئامتلل
 تاداعلا عم نوفيكتي امدنع اهب نورعشي ىتلا «ةريحلاو بنذلاو لجخلاو ةماركلاك
 لاثملا ليبس ىلع دونهلا .تاداعلا هذه عم فيكتلا ىف نولشفي ىأ ؛عمتجملا ىف ةدئاسلا

 ؛احماستو ىرخألا تاراضحلا ىلع تاحاتفناو :ىديلقت وحن ىلع ةيفاقث ةيددعت اودهش

 ىزخب اورعش مهنم ريثكو ؛مهتيوه ليكشت ىف ايويح ارود بعلت رومألا هذه نوكل
 .1995 ماع ىف 836:1 ىرباب دجسم ريمدتب مهنم ةيصعتم ةعامج تماق امدنع قيمع
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 هب حرص ام اذه .هنطول درفلا كاردإو مهف نود ًالئاح فقي ةيقرعلا ةاواسملا مدع نإ

 سانلا حرصي امدنعو .لالقتسالا نالعإو ىكيرمألا روتسدلا اًبطاخم جنك رثول نترام

 مهل نإف هيلع ءانيو ؛ىلاربيل عمتجم ىف نوشيعي مهنأ رخآ ناكم ىأ ىأ ايوروأ ىف

 كلذب مهنإف ؛ةنيعم تاسايس عابتا وأ ةنيعم نيناوق نس مدع وأ نس ىف ةيرحلا قلطم

 .مهتيوهل ةنيعم ةيؤر حوضوب نوبلطي

 نأ ةلوهسب عيطتسيو .ىفخلا ملظملا هبناج هل ةينطولا ةيوهلل موهفم لك نأ ديب
 اهيدل ةليوط ةرتف ذنم اهسيسأت مت ىتلا ةعامجلا .ميسقتلاو عارصلل اًردصم حبصي

 ىرايتخا رمأ ىه ةعامجلا ةيوه فيرعت ناك املو .ةديجلا ةايحلل اهاؤرو ةفلتخملا اهؤارآ

 رخآلا اهضعب دعبتسيو ءارآلاو ىؤرلا ضعب ىلع زكري فيرعتلا اذه نإف ؛ةرورضلاب

 نييزتل ةليسو حبصي نأ اضيأ عيطتسيو .ةعامجلا ىلع ةدحولاب افئاز اروعش ضرفيو
 لك نأ نع ًالضف .ةيوطلسو ةبصعتم ةسايسل اًمعاي نوكيو ؛هلمكأب عمتجملا ةروص

 ةميق مدقيو ءىرخأ ةعامج نع ةعامج زييمتل هاجتا هيدل نوكي ةينطولا ةيوهلل فيرعت
 داسفإ ىأ عنم ىلإ نوليمي مهنإف ءمهنم نييسايسلا مظعمو .ءاوهألا ىوذ امهيلكل ةهوشم

 اهضفر متي دق هنإف ,ةيقيقحلا اهترادج ساسأ ىلع ةماعلا تاسايسلا ةشقانم نم ًالدبو

 زازتبا متي نأ امإ انهو .ديعب دح ىلإ ةينطولا ةيوهلا عم ةقباطتم ريغ اهنأ ساسأ ىلع

 ىف لوخدلا ىلع مهرابجإ متي امإو .,تمصلا دح ىلإ تاسايسلا هذه نع نيعفادملا

 .ةعامجلل ةيقيقحلا ةيوهلا عوضوم بلص ىف مساح ريغ لدج

 تربجأ ام دعب رشتات تيرجرام هتمدق رطاخمل | هذه مظعم زريي لاثم ريخ

 :(؟)ىتآلاك ةيسايسلا اهتازاجنإ تفصوو تصخل دقف 194٠0, ماع ىف ةلاقتسالا ىلغ

 نع اًمامت ةفلتخم ةيصخش دعت ةيناطيربلا ةيصخشلا نأ تدقتعاو تحرص املاطل"

 ىف ةاواسملاو ةلادعلاب ريبك روعش دجوي .اًمامت ةفتخم ؛ةراقلا تايصخش عيمج

 مه نم ىلع رمنتلا نوذبحي ال مه .ةردابملاو زيمتلاب ريبك روعش .نييناطيربلا قامعأ
 ثيبازيلإ ةكلملا روصع نم .ةليلق ةلق مهف اذه نولعفي نيرخآ صاخشأ ىأو ,مهنم فعضأ
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 ريثأتلا سفنب نيظفتحم انللظو «ربكألا ملاعلا ىف ةكرعملا رامغ ضوخن نحنو نآلا ىتح
 عم قفاوتن ال اهنأب ترعش دقف .ةيكارتشالا ىلع ءاضقلل ةدعلا تددعأ دقو .ملاعلا ىلع

 هذه ذنمو ؛ةيكارتشالل ىدصتي ملاعلا ىف دلب لوأ انك دقف .ةيناطيربلا ةيصخشلا

 ."انثرإ انعجرتسا دقل «ةيرحلل نانعلا انقلطأ ةظحللا

 تاحيرصت اهنأل اًرظن ىملع ريسفت ىلإ ةجاحب تسيل رشتات تيرجرام تاحيرصت

 تايوه نع اهلصفب رشتات تماق ,ةيناطيربلا ةيوهلا فيرعت لجأ نمف .ةموهفمو ةحضاو
 تاحلطصم مادختساب ةيوهلا فرعُت ىهف .امهنيب ًالزاع ارادج تعضوو ىرخألا لودلا

 نع نييناطيربلا زيمي ام ىف نمكت اهدنع ةيناطيربلا ةيوهلا نأ ىنعمب ؛ةيئانثتسا

 ىف اًبيع دجت ال ىهف .نيرخآلا عم ةيناطيربلا ةيوهلا هيف كرتشت ام سيلو نيرخآلا
 ىلع ةطاسيب رشتات تاملك لدت .هل داقتنا هيجوت ىغبني ال ىلاتلابو ,ىناطيربلا بعشلا

 ,ةاواسملاو ةلادعلاو ةيدرفلا ةردابملا :لثم لئاضف مهصقنت ةراقلا ىف نييبوروألا عيمج نأ

 رشتات مدختست .مهنع هلوقت نأ نكمملا نم ىذلا ديجلا ليلقلا اهيدل نأ ىلع لدي امك

 ال ىناطيربلا خيراتلا ناك ىل امك ,ىناطيربلا خيراتلا حرشل ةيناطيربلا ةيوهلا ةيصخش

 مت ةيناطيربلا ةيصخشلا نأ امبو .ةيناطيربلا ةرهاظلل ديسجت ىوس اًئيش لثمي

 اهنأ ضرتفيو خيراتلا اهسفن ىف لمحت ال اهنإف ,يناطيربلا خيراتلا حرشل اهمادختسا
 دعب ىرامعتسالا عسوتلا رشتات عضت .ىناطيربلا بعشلا بيلاسأ ضعب ىف ةلصأتم

 ىهف ءديفم ريثأت اهل ةرتفلا هذه نأ ىرتو :ىناطيربلا خيراتلا روحم ىف ثيبازيلإا ةبقح

 ةيوهلل اهرظن ةهجو رشتات مدختست ءاريخأو .هخيراتب ىزيلجنإلا بعشلا ىزاوت

 ىهف .اًيدوجو اهتيعرش مدعل ةيوهلا هذه عم قفاوتت ال ةيكارتشالا نأ نلعتل ةيناطيربلا
 ىغبني الف ءاهرمدت نأ اهيلع متحملا نم هنأ دقتعت لب ؛ةيكارتشالا ةميزهب ىقتكت ال

 ةينطولا ةيوهلا ةغل .ءىش ىأ نم مهأ اهنأل رطخلل ىناطيربلا بعشلا ةيصخش ضيرعت

 نحت .بصعتلا حور سفنتو ءارآلا بجحل ةجعزم ةلواحم تحبصأ نيرخآللو اهل ةبسنلاب

 ىتلا ءارآلا ضعب ءاعدتسا ىلإ ةجاحب ةيسايس ةعامج لكف ءىرهاظ ضقانت ددصب

 ةريخألا ةقيرطلا نكل .ةعطاق ريغ وأ ةعطاق ةقيرطب ءاوس ةيعامجلا اهتيوه اهمساقتت
 ةلزعنم ةيسايسلا ةعامجلا حبصتس ةلاحلا هذه ىقف ,ةيئاصقإ نوكت نأ اضيأ نكمي

107 



 لثمت ةقيرطلا هذه ىلع ةينطولا ةيوهلا ةيؤر .ةقيض ةيموق ةعزن تاذو ةيعمقو ةيوطلسو
 نم ىذلا تقولا ىف ؛ةعامجلا جاتنإ ةداعإل اطرشو ,ميسقتلاو ةدحولا نم لكل ةوق

 ضعب معزي املثم - درفلا معزي دق . .اهتئزجتل اًيبسس اًضيأ هيف حبصت نأ نكمملا
 ىتلا رومألا نم تحبصأ ةينطولا ةيوهلا ةغل نأ - ىروهمجلا ماظنلل نيديؤملا نيرظنملا
 تامازتلا نم اهب لصتي امو ةنطاوملا نع ثيدحلا اهب لدبتسنو ؛اهنع ىلختن نأ بجي
 ىلع وأ ؛هقيقحت نكمي ال رمألا اذه نإف هلبق نم تشقون ىتلا بابسألل رظن .قوقحو
 امو مهتعامجل ةماعلا ةيصخشلل ةيجراخ ةيؤر نوديري ال نينطاوملا نال ؛اًيفاك سيل لقألا
 ةيوه نع مهموهفم نأ نامض ىف لثمتي ديحولا ليدبلا نإف ءاذل .مهل ةعامجلا هذه هلثمت
 .ةنيعم اًطورش - ةنكمم ةجرد ىصقأ ىلإ - ققحي ةعامجلا

 ةيقرعلا تاعونتلا اًردقمو ًالماش ةيعامجلا ةيوهلا موهفم نوكي نأ ىغبني :ًالوأف
 وأ عونتلا موهفملا اذه ضفر اذإ .ةميركلا ةايحلل ىؤر هيدل نوكي نأو «ةيفاقثلاو ةينيدلاو
 . اًبناج ءارآلا هذه ىحني فوس ذئدنع «ءارآلا هذه نم ةدحاو هاجت ازاحنم ناك وأ .هلهاجت

 ايمسر افيرعت نوكي نأ نكمملا نم ةينطولا ةيوهلل فيرعت دجوي ال هنأ نم مغرلا ىلع
 ىصقأ ىلإ الوبقم نوكي نأ ىغبني هاوتحم نإف «ةيفاقثلا ةيحانلا نم دياحمو ىلك لكشب
 تاعمتجملا نم امهنأ ةيمسر ةقيرطب ايلارتسأو ادنك نم لك تنلعأ امدنع .ةنكمم ةجرد
 امهتعامج ايطعأ كلذب امه .مهتاذل مهفيرعت نمض عونتلا اخسرو تافاقثلا ةددعتم

 مني ةيبوروألا لودلا ضعب ىف تابلطلا هذه لثمل ةمواقملا .ةمرتحم ةيعامتجا ةلاح ةعونتملا

 رورم عم عقوتملا نمو ىشماه ءىش وأ هب بحرم ريغ عونتلا نأب داضملا عابطنالا نع
 .هياعيتسا متي نأ تقولا

 كسمي نأ عيطتسي ةينطولا ةيوهلا نع مالك دجوي ال ماد ام هنأ كردن نأ بجي :ايناث

 سيساحأ ىلع اًيئَرِج رثؤي فوس اذه نإف ءاهتايح بولسأو ةعامجلا خيرات ديقعتو ءارثب
 ال ئدابم ىلع رصن نأ ىنعمب :نييتامجود نوكن الأ كلذل ىغبني .ةعامجلا رعاشمو
 ئدابملا نم عونك اهلماعن ىأ ءاهيلع ايسايسو ايونعم القت عضن وأ ءاهتابثإ نكمي
 نوكي نأ ىغبنيو ءالخم الازتخا نوكي اذه نإ .رشتات تيرجرام تلعف امك .ةيلوألا
 .ىدقنلا صحفلل هضرع
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 ساسأ ةينطولا ةيوهلاب حضاولا روعشلا ىف ةبغرلل ىقطنملا ساسألا نإ :اًكلاث

 مهدوزنو «ةيعمجلا مهتاذ مهف ىلع زكرنو حضونو ,ةعامجلا ءاضعأ دحون نأ .ىلحم

 بجعي نأ اذهب دوصقملا سيلو ء.مهيف ام لضفأ رضحتسنو ةمهلم ةيتاذ ةروصب
 بذج وأ جراخلا ىف اهتاجتنم جيورتب تاكرشلا حلاصم معد ىف دعاسي ىأ :؛بناجألا

 نم اوداعأ نيذلا :ديدجلا لامعلا بزح نم نوسمحتملا تاونس ذنم لعف امك .نيحئاسلا

 حنم نكمي ال :اًريخأ .ةعلسلا وه هتيوهو دلبلا راعش نأ ول امك ايناطيرب فيصوت ديدج
 ,ةيركفلا ةبخنلا وأ نييسايسلا ةداقلا وأ ةموكحلا لبق نم ىلعأ نم ةينطولا ةيوهلا ةغل

 حضوتو ءربكأ رظن تاهجو لثمت ىكل ىوق ىطارقميد لدج نم ًاشنت نأ بجي ىهف

 اًعيمج نوبستنيو ءسامحب اهرارقإ نكمملا نم حبصيو ءاهينطاومل قمعألا تاحومطلا
 ,ةينادجو اروذج كلتمت ىتلاو ةينطولا ةيوهلل ةعنطصملاو ةعرتخملا رظنلا ةهجو امأ .اهيلإ

 نم ةلوبقم ريغ ةجرد ىلإ جاتحت اهنأ نع ًالضف ,ةيطارقميدلا ةيعرشلا اهصقنتف
 .ةمواقملا ىلع بلغتلل ةيفاقثلاو ةيونعملا ةسدنهلا

 ةينطولا ةيوهلا ةمزأ

 ةلاح ىف اهنوئش ةرادإ ىف امومع عرشت اًديج اًميظنت ةمظنملا ةيسايسلا ةعامجلا

 اهتيهامل ىقطنم ساسأ ىلع ةمئاق ةحضاو ةركف اهيدل ةعامجلا هذهف .ىعواللا نم

 .ةيعامجلا اهنوئش ةرادإل اذه ىلع دمتعت اهنأ نع ًالضف ,ةعامجلا هذه لثمت اذامو

 هذه لحو ةلداجملا ةيفيك ةماع ةفصب فرعت ىهف ءرخآل تقو نم تاعازنلا ثدحت امدنع

 تاريغتلا اهقتاع ىلع ةعامجلا لمحت امدنع بعصلا فقوملا أشنيو .تاعازنلا

 عجرتست وأ ؛ةيجراخلاو ةيلخادلا تاديدهتلا هجاوت ىأ ؛ةلئاهلا ةيفارجوميدلاو ةيداصتقالا

 ةوارضب براحت ىتلاو حالصاإلل ةلباقلا ريغ تاعامجلا اهتكرح لشت وأ .ةللؤملا تارتفلا

 ناكملا ثيح نم نهذلا شيوشتي ذئدنع ةيسايسلا ةعامجلا رعشت .اهسفن لكشت ىكل

 عمتجملا عون ام :اهسفن لاستو .هيجوتلا دقفت اهنوك نع ًالضف «ةيتاذلا ةيوهلاو نامزلاو
 ةفلتخملا تاعمتجملا ريدت ؟عمتجملا اذه ىف نوكت نأ ديرت اذامو ,هيف ايحت نأ ديرت ىذلا
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 .ةتوافتم حاجن تاجرديو :ةفلتخم فورظو تايفلخ ىلعو ؛ةفلتخم تاحلطصمب لدجلا

 ةيتفلا تاعمتجملا نع ًالضف .ةرقتسملاو اًديج اًسيسأت ةسسوؤملا لودلا لوانتأ فوسو

 .فالتخالا اذه حضوأ ىكل ةيمانلا

 نيرشعلا نرقلا تاينيتس ةيادب نم ةماهلا تاريغتلا نم ةاناعملا ايناطيرب تأدب

 نأ ىرن «ةيناطيربلا ةيروطاربمإلل ةعباتلا قطانملا مظعمل لالقتسالا حنمل ارظنو . ادعاصف
 ىلإ ىدأ امم ءاهرازوأ تعضو دق نامزلا نم نينرقل تماد ىتلا ةيرامعتسالا ةرماغملا

 نيرجاهملا نم ريبك ددع لوصول اًرظنو .ةيسايسلا اهتوقو ىفارغجلا اهعسوت شامكنا
 لبق نم ايناطيرب اهرمعتست تناك ىتلا لودلا نم نييويسآلاو نييبيراك -ورفألا
 نكمي وحن ىلع فالتخالا ىف ىناطيربلا عمتجملا أدب ءىربكلا ندملا ىف مهزكرمتو
 داصتقا ناك .عونتلا اذه ةرياسمل بيلاسأ داجيإ ىلإ جاتحاو ,هكاردإو هيلع فرعتلا

 ,ةيجولونكتلا هبيلاسأ تعجارتو :ةيعانصلا هتيجاتنإ تضفخناو ؛طوبه ىف ايناطيرب
 تفصوو .تاوم ريغ اهتاعوفدم نازيم حبصأ امك ,ةيعانصلا اهترادإ ةءافك تلحمضاو

 .دودحم ىبعش معد ىوس اهل سيلو «ةلاعف ريغ اهنأب ةيناطيربلا ةيسايسلا تاسسفؤملا

 ىلع (اكيجلب ءايلاطيإ ءاسنرف ءايناملا) ةرثؤملا ةعبرألا لودلا نم طغضلا قلخ دقو
 ةريبك فواخم عان[همو30 ©0173الأ1/ (66) ةيبوروألا ةعامجلا ىلإ ماضنالل ايناطيرب

 لقأ ةجرديو ادنلتكسإ ىف ةيموقلا روهظ نأ امك .اهخيرات نم تاونسلا فالآ دقف نم

 لمجمو .ايناطيربل ةيسايسلاو ةيميلقإلا ةدحولاب رارضإلا نم فواخم راثأ ؛زليو ىف

 ةيعامجلا هتيوه هساسأ ىلع دلبلا ماقأ ىتلا ةماركلل ةيديلقتلا رداصملا عيمج نأ ءلوقلا

 ةدايقلاو «ةرقتسملا ةيطارقميدلا تاسسؤملاو ءىعامتجالا طبارتلاو «ةيروطاربمإلا :لثم

 رومألا هذه عيمج «ةيسايسلا ةدحولاو ءايوروأ لود ىقاب ىلع قوفتلاو ؛ملاعلل ةيعاذصلا

 ةطبترملا تاريغتلاو ةدعاصتملا رومألا هذهل ناك .اهيف تبلا بعصيو لدج لحم تحبصأ

 مدعب ريبك اروعش تقلخ رومألا هذه نإ لوقن نأ بجع الو .ةقيمع تاريثأت اهب
 ,ةقيرطلا هذهي دلبلا ىندت بابسأ لوح الدج تراثأو .ةيتاذلا ةيوهلا ةفرعم ىلع ةردقلا

 ؟ىرخأ ةرم دلبلا نأش نم ىلعن ىكل اهعيتن ىتلا لبسلا لضفأ ىه امو
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 رييك حوضوب ةلئسألا هذه اوراثأ نيذلا لئاوأ نم عدمعط مهربعاا لواب كونإ ناك

 ةهجاوم اهيلع اًمازا ناك ةليلق الود نأ معزأ" :ًالئاق حرص ثيح ,(*91977 ماع ىف

 ايناطيرب تلعف املثم ىملاعلا اهعضو ىف ةلئاهلا تاريغتلا هذه لثم تاريثأتو ةقيقحلا

 ىعانصلاو ىراجتلا انقوفتو «ةيوجلاو ةيرحبلا انترطيس نإ .ةريخألا اًماع نيثالثلا ىف
 ةيم اع تاريغت اهيف ترثأ ممأ نم خيراتلا لعج دقف ؛ىضاملا نم ءايشأ تحبصأ ىلاملاو

 ىف نمكت ىهف ,بسحف اهتوقو ةلودلا مجح ىف نمكت ال ةمظعلا نكل .ارثعبم اماكر لقأ

 تالامتحالاب ناميإو «ليلقت الو ةفلابم نود ةلودلل ةيقيقحلا ةبترملل ىعقاولا مييقتلا

 انخيرات انل هحنمي ىذلا لبقتسملا كلذ ءلضفأ جئاتن قيقحتل ةدرفتملا ةيلبقتسملا

 تقولا اذه لثم ىف ةمخض تاريغتب تيلتبا ايناطيرب تماد ام هنأ لواب معزي ."انعضوو

 ,ةيقيقحلا اهتعيبط ىلع فرعتتو ,ةيدقن ةقيرطب اهسفن ميقُّت نأ اهيلع ىغبنيف ءريصقلا
 ةيوهلا .ساسألا اذه ىلع اهلبقتسم ىنبتو ؛ةيعامجلا اهثعاويو ,ةعفادلا اهتوق فشتكتو

 :لوألا :ةلخادتمو ةيساسأ تانوكم ةعبرأ نم نوكتت 'لواب' معز بسح ةيناطيربلا

 ربتعي ىذلا مومعلا سلجم ىف ةلثمتم ؛ةيناملربلا ةدايسلا ةيناطيربلا ةيوهلا نمضتت

 بعشلا لالقتسال فدارم سلجملا اذه لالقتساو «ىناطيربلا بعشلل اديسجت

 تايرحلاو قوقحلا ردقت اهنأ ىنعمب ءايدرف اعمتجم ايناطيرب تناك :ىناثلا .ىناطيربلا

 عمتجملا ةيدرف .رخآ عمتجم ىأ ىف اهنم ايناطيرب ىف خسرأ ةقيقح تناك كلت .ةيدرفلا

 ءاهخيرات ةيادب ىلإ عجرت ةيعامجلا حلاصملا ىلع ةيدرفلا حلاصملا مدقت ىتلا ىناطيربلا

 تمعدتو تذغت :ثلاثلا .ىناطيربلا بعشلا ةيصخش نم أزجتي ال اًءزج حبصأ ىذلا

 ناك دقف ؛ىناطيربلا بعشلل ةيسايسلاو ةيقرعلا ةدحولا ىلع ةيناطيربلا ةينطولا ةيوهلا

 اًصلخم ناكو «هئابرقأب ةميمح تاقالع هطبرت ءاًكسامتم اًبعش ىناطيربلا بعشلا
 ارظن :عبارلا .ىرخأ دالب ىق اونطوتسا نيذلا دارفألا ءالؤهل اًصلخمو ,ةدارفأل

 ,ةلقنسمو ةزيمتم ةقيرطب ةدرفتم تناك ةيناطيربلا ةيوهلا نإف ءدلبلا خيراتو ايفارغجل

 نايك اهلو ,نيرخآلا ىلع دمتعت ال ءايوروأ ةراق نم اًءزج تسيلو ةريزج ايناطيرب تناك

 اهروبع مغر اهروذجب ةكسمتم ايناطيرب تلظ .اًيفارغجو اًيخيرات ةدرفتم تناكو .لقتسم

 .ملاعلا ىلع اهترطيسو اهمكح ضرفل تاطيحملا
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 تناك دقف ؛(ايناطيرب نع لواب“ همدق ىذلا ليلحتلا عم رشتات تيرجرام تقفتا

 نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ ذنم اًظوحلم اعجارت تعجارت ايناطيرب نأ ةمات ةعانق ىلع
 لكاتب اذه طبترا دقو ؛ىنطولا فدهلا ساسحإ اهداقتفال ةايحلا تالاجم عيمج ىف

 كلت ءاهتنونيكل اهمهفو اهلئاضفب كسمتلاو اهروذج ىلإ ةدوعلا ىلإ دلبلا جاتحت .اهتيوه
 لثم عجارتلا اذه بابسأ رشتات حضوت مل .اميظع ادلب موي تاذ اهتلعج ىتلا رومألا
 سيسأتو لحضلا ميلعتلا خيراتل نييناطيربلا نايسنو لهاجت ىلع موللا تقلأو ؛لواب
 .ايوروأ لود ىقاب نم ةيبرغلا راكفألا وزغو حماستملا عمتجملاو ةيلاربيللا

 تافالتخالا ضعب دوجو عم «ةيناطيربلا ةيوهلا نع لوأب رظن ةهجو عم رشتات تقفتا
 اهنأ ديب .ىقرعلاو ىدرفلا سناجتلاو ةيناملربلا ةدايسلا ةيزكرم ىلع تزركر دقف ؛ةماهلا
 ال ةيناطيربلا ةيقرعلا تايلقألا نأ تمعز دقف ؛ةرجاهملا تايلقألا نأشب لواب عم تفلتخا
 نأ تفاضأو ,ةيناثلا ةجردلا نم نينطاومك اولموع الإو نطولا ضرأ ىلإ دوعت نأ نكمي
 ترصأ دقو ؛ىنطولا ديصرلا ىف - اًيجولويبو اًيفاقث - مهباعيتسا ىه مهل ةليسو لضفأ
 لود ىقاب لثمو .ايبوروأ ادلب تسيل نكل ءايوروأ نم اءزج تناك ايناطيرب نأ ىلع
 ردحناو «ةينامورلا ةيروطاربمإلا قيرط نع تلكشتو ؛ةيحيسملا ىه ةلودلا نيدف ءايوروأ
 ٠,8008385 نامرونلاو ,588085 نوسكاسلاو ,661:5 تلكلا :لثم ءايوروأ نم اهفالسأ

 نكل .رومألا هذهب اهاقيسومو اهترامعو اهنونفو اهبدأو اهتغل ترثأت دقو :(03065 نادلاو
 اهرظن ةهجوو اهتيصخشو اهتاسسؤمو اهميق كلذكو ءامامت اًفلتخم ناك اهخيرات
 ةسايسلا ىف اهطارخنا نم مغرلا ىلعو .ايوروأ لود ىقاب نع فلتخت اهلعج امم «ةايحلل
 اهئارظن عم لمعت نأ ىغينيو «ةيملاع ةوق ساسألا ىف تناك دقف .ةليوط ةرتفل ةيراقلا

 .مهب ةبيرقلا ةيسسؤملا طباورلا بنجتت نأ ىغبني نكل «نييبوروألا

 اروعشو ,ةيوق بهاذمو دئاقع اهتطعأ ةيناطيربلا ةيوهلا نع رشتات رظن ةهجو
 ايناطيرب ةحلصم نم سيل هنأ تكردأ اهنأ اميو .سفنلاب ةقثو ,راكفألاو تافرصتلا هيجوتب
 حبصتل ةيبوروألا ةعامجلا ليكشت ةداعإ ىلع تزكر ءاذل ؛ةيبوروألا ةعامجلا كرتت نأ
 .ىنطولا ىوتسملا ىلع امأ .ىرخألا تايوهلاو ةيناطيربلا ةينطولا ةيوهلا عم اًفافتا رثكأ
 ةيناطيربلا ةيصخشلا قلخ ةداعإو ىناطيربلا عمتجملا ءانب ةداعإل اهدوهج تسرك دقف
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 ىوق ةلودلا تطعأو ىفاقثلا طيطختلل ةسيئر ةاداك ميلعتلا تمدختساو .ديدج نم

 سيل ؛هحيحصت مت دقف ةصخصخلا نع لماشلا اهجمانرب امأ .ةقويسم ريغ ةيميلعت
 نكلو ءبسحف اهداصتقاو ةلودلا دودح ميسرتو ةيداصتقالا اهئابعأ نم ةلودلا ةحارإل

 رايتخالا تلعج دقف .تدارأ امك طاشنلاو ةيويحلاب ةمعفم ةينطو ةيصخش قلخل اضيأ

 حلاصم تلضفو ؛ةايحلا تالاجم عيمجل ةيروحملا ةيميظنتلا ئدابملا دحأ ىدرفلا

 اهنأ ىف هبتشي ىتلا تاسسؤملا فاعضإو كيكفتب تماقو ؛نيجتنملا ىلع نيكلهتسملا
 .ةيكارتشالا تاحومطلاو راكفألا ىذغتو رشنت

 مل ام نيظفاحملا بزح ةنميه ةحازإ ىف نالمأي ال ديدجلا لامعلا بزحو ريلب ىنوت
 امإ :نارايتخا لامعلا بزح مامأ ناك .("دلبلا ةيوهل مارتحالاب ةريدج ةيؤر ميدقت متي

 مدقي نأ امإو ؛(رشتات تيرجرام ىلإ ةبسن) ةيرشتاتلا ئدابملل ايناسنإ الكش مدقي نأ
 بزحلا لضف دقو .ملاعلا ىف ايناطيرب عضو نع ةفلتخملا ىؤرلاو ميقلا ىلع امئاق اليدب
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فادهألا ةيرح أدبم ىلع ريلب زكر .لوألا رايتخالا ةماع ةفصب
 .ةيدرفلا أدبم ةدح نم فيفختلا نم عونك ةيعامتجالا ةلادعلا ىلع دكأ هنكل «ةيدرفلا

 ةيوه ىه ةيناطيربلا ةيسايسلا ةيوهلا نأ ريلب معز ءديدجلا نيميلا حانج سكع ىلعو
 ادنلريأ ىلإ ةفاضإلاب زليوو ادنلتكسإو ارتلجنإل ةئفاكتملا ةكراشملا ىلع ةمئاق ةيعامج

 روحم ىه ةيناملربلا ةيطارقميدلا تناك ةنيعم طورشو فورظل اًقفو نكلو «ةيلامشلا
 عم ةيناملربلا ةيطارقميدلا قفاوتت الو «ةيناملربلا ةدايسلا تسيلو ةيناطيربلا ةيوهلا
 تاطلسلا لاقتناب ةيناملربلا ةيطارقميدلا تبلاط اًضيأ نكلو ءبسحف ةينامربلا ةدايسلا
 جامدنالا ىلع مهتردقو نيرجاهملا ةفاضتسا ىلع اضيأ ريلب زكر .ةضوفملا اهتادحو ىلإ

 ىناطيربلا خيراتلا صخي اميف ريلب رظن ةهجو نأ نم مغرلا ىلع .ىناطيربلا عمتجملا عم
 نأ تعاطتسا اهنأ فيك لوح رشتات هب تلحت ىذلا اضرلاب روعشلا نم ةررحتم نكت مل
 ىقاب تظفحو ؛ةندمتم تاعامج ايقيرفأو ايسآ ىف ةيندتملا ةيقرعلا تاعامجلا نم لعجت
 رامعتسالا نأ ىف اهعم قفتا هنأ الإ ءلخادلا ىف نييجمهلا ىأ نييريربلا نم ايوروأ لود
 لود ىقاب ةدايق ىف رمتسي نأ ىغبني دلبلا نأو ءاديج اًئيش هلمجم ىف ناك ىناطيربلا
 هيلع رطيست اعمتجم تلظ ايناطيرب نأل هنانتما نع ريلب برعأ دقو .ملاعلاو ابوروأ
 ةيسايسلا مهقوقحو رشبلا نيب ةاواسملل الباق اعمتجم سيل هب لدبتسي نأ دارأو «تاقبطلا
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 برح ىف ريبك ددع هنع عفاديو هب ىداني ناك ىذلاو «ةيندملاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
 دمتعي ماظن ىف ىقرلاو مدقتلا ىلع اًمئاق ىكيرمألا زارطلا ىلع اًعمتجم نكل .لامعلا

 ريلب ناك .اضيأ هذبحت رشتات تناك ىذلا عمتجملا كلذ :ةيصخشلا ةردقملاو زاجنإلا ىلع

 ىلع نكل .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا ىف ايناطيرب رمأي - رشتات لثم - افوغش

 .ةيبوروأ ايناطيربل ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةايحلا لظت نأ نم اًقلق ريلب ناك ءرشتات سكع
 ,ةيناطيربلا ةيوهلل ريلب ةيؤرك ةيروحم تناك اكيرمأو ايوروأ ىف ام نسحأ جزم ةركف
 نأ ىف هلشف ىتح .نيتراقلا نيب لصاوت ةماقإب ةصاخلا هتيؤري ةركفلا هذه تطبتراو

 .ةيؤرلا هذه ريغي مل قارعلا ىلع اكيرمأ برحل همعد ريظن ةريبك ايازم ىلع لصحي

 لظي ةينطولا ةيوهلا لوح ىناطيربلا لدجلا نإف ؛ةزرابلا تامهاسملا ضعب مغر
 درفلل ىمظعلا ةيمهألاب داقتعالا) ةيناطيربلا ةيدرفلل كياشتملا لصألا نأ امك .اًدودحم
 نودب لظي ؛أدبملا اذه نع ةئشانلا ةيلخادلا تارتوتلاو (سفنلا ىلع دامتعالا بقانمو

 ةيؤر ليكشتو ىرامعتسالا ايناطيرب خيرات دقنل ةليلق تالواحم دجوت .قيقدتو ليلحت

 ثرإلا ليلحتب مامتها دجوي ال .اهسفن هاجتو اهتارمعتسم هاجت ايناطيرب هتلعف ام لوح

 مازتلالا ىلع ديكأت دجوي الو ,ىبوروألا داحتالاب ايناطيرب ةقالعو ايناطيربل ىبوروألا
 ءانثتساو ؛ايناطيريو ةدحتملا تايالولا نيب لصاوت ةماقإب ةمهبملا ةركفلا .ةقالعلا هذهب

 اهعضول ايناطيرب ةروص هوشت اهنأ امك ؛ةقدب اهصحف متي مل ءىرخألا ةيبوروألا لودلا

 رابتعا ىلع عمتجملل ةيفاقثلا ةيددعتلا ىلع تقفاو ايناطيرب نأ نم مغرلا ىلعو .ملاعلا ىف

 ,ةيوهلاب ةطبترم ةماركلا نوكت نأب نوبلاطي مهنأ امك ءاهتيوهل لمكم رصألا اذه نأ

 نييكارتشالا لبق نم هطابحإ متي اًبلاغو اًعزعزم لظي ةيفاقثلا ةيددعتلا هاجت اهمازتلا نإف
 66000 8:08 نوأرب نودروج عضو دقو .مهلاعقأ دودرو باعيتسالا ءارصن ىأ

 ,ةماعلا ةدنجألا ةمق ىلع ,8:111582655 ةنطربلا :اهيلع قلطي ام ىأ ؛ةيناطيربلا ةيوهلا

 ةدحاو دجوت الو ءلمعلاو ةلادعلاو حماستلا :لثم .ةيناطيربلا ميقلاب ةدودحم نوكت نأو

 ةيناطيربلا ةيسايسلا تاسسؤملا ءانب ةداعإل هحرتقم امأ .دلبلا اهب درفتي ميقلا هذه نم

 خيراتلا لوح هتاظحالم اهنأو ,بوتكم روئسد ةدوسم عضول ىنطو ع امتجاي ةادانملاو

 اريثك رخأت دلبلا نأ نوارب ىري رومألا هذه لك «ةيروطاربمإلاو عمتجملاو ىناطيربلا

 .لبقتسملاو ىضاملل ةيؤر عضول كلذو ءاهلواتت ىف
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 ادئك

 لئاوأ ذنم دلبلل ةماعلا ةدنجألا ىلع ادنك ىف ةينطولا ةيوهلا عوضوم نميهي

 ةيكيلوثاك ةليوط ةرتفل ©6666 كبيك ةقطنم تلظ .(!نيرشعلا نرقلا تاينيعبس

 ريثأتل اًرظن نكل .ةيوهلا هذهل ىعارلا ىه ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تناكو ؛:ةيسنرفو
 قارعألا فلتخم نم سانلا ةرجهو ةيناملعلاو ىعامتجالا ككفتلاو مكارتملا ةنرضحلا

 برحلا باقعأ ىف ةيرذج تاريغت تدهش ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتايح نإف «نايدألاو
 اميف كبيك تناك اذام :لوح قلقلا هيوشي لدج دوجو ىلإ اذه ىدأ .ةيناثلا ةيملاعلا

 ىلع فرعتلا ةمهم ؟اهسفن اهب فرعُت نأ ىغبني ىتلا ةيفيكلاو .تحبصأ اذامو ؟ىضم

 اهمعزت - نيدلا لاجر قيرط نع نآلا ىلإ تررحت ىتلا - كبيك ةقطنم ىف ةينطولا ةيوهلا
 ةيكيلوثاكلا تدقف .ةينطولا ةيوهلل عارك ةسينكلا لحم كييك ةموكح تلح دقو ءركفلا لاجر
 ىلع حوضوب فرعتلا متي ملو ةيسنرفلا ةفاقثلاو ةغلل اهتيروحم ديدجلا اهفيرعت ىف
 ءارآلا ىف قافتا روهظ اذه عنمي مل نكل ,ناكم ىأ ىف ةيسنرفلا ةفاقثلا ىوتحمو ةعيبط

 ديدهتل ضرعتت تناك ةيفاقثلا اهتيوه نأو ؛ةيسنرف ةقطنم تناك كبيك ةقطنم نأ ىلع
 رود بعل ةموكحلاو اهيركفم نيب اًرخؤم لكشت ىذلا فلاحتلا نأ نع ًالضف ءريطخ
 .اهل جيورتلاو اهيلع ظافحلاو ةيوهلا فيرعت ىف اًيويح

 ادنك ىف اميلقإ تسيل اهنأ كبيك ةداق معز ءاهتيوه فيرعت ةداعإ قلطنم نم
 نأ انضنأ اهمعو امك :ةدزقتم ةمآ اهنكل :ةحسرفلا اذنك ازخْؤم هنلع قلطأ اهاؤأ نسحف

 ةمأ نم تلكشت اهنكلو ,ةدرفتمو ةلصفنم تاعطاقم نم لكشتت مل ادنك ءازجأ ىقاب

 ةفيظوو ليكشت نأ ىلع ةوالع «ةيموقلا ىئانث ادلب ادنك تناك .ةسناجتم ةيزيلجنإ
 قحلا مهيدل نأ اضيأ كبيك ةداق معزي .امهظامث سكعي نأ ىغبني ةيسايسلا اهتاسسؤم
 اهدرفمب ةيسنرفلا ةغللا اولعجيو «ةرجهلا ىلع اورطيسي مث نمو ؛مهتيوه اومحي نأ ىف

 سرادملا ىلإ باهذلا ىلع نيرجاهملا لافطألا عيمج اوثحي نأو «ةيمسرلا ميلقإلا ةغل ىه

 .ضرغلا كلذل ايرورض ائيش دعي ءايشألا هذه عيمج ذيفنت نإف ؛ةماع ةفصبو .ةيسنرفلا
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 قلعتي اميف ءفلتخمو زيمتم عمتجمك مهي فارتعالاب ةيدنكلا ةموكحلا كبيك ةداق بلاط

 ,ةرخأتملا مهقوقح ىلع اوقفاوي نأو «ةينطولا ةيموقلا مهفادهأ نم فدهك ؛مهتيامحب
 .ىرخألا ميلاقألا تاجايتحاو تابلط تسيلو

 .ةيدنكلا ةلودلا ةيوهو ةعيبط صوصخبي ةديدع تالؤاست كبيك ميلقإ تابلط تراثأ

 ىرورضلا نم ناك لهو ؛خيراتلا ربع اهمهفتو ةيدنكلا تاذلا ةفرعمب لوألا لاؤسلا طبتري
 ةدحاو ةيسنرفلا ةغللا ,ةددعتم ةيفاقثو ةيوغل تايلقأ مضي نأ ىنوسكاس - ولجنألا دلبلل

 ,نيتفلتخم نيتيموق قيرط نع ةيموقلا ىئانث ادلب اهرابتعاب ادنك تلكشت له وأ ؟اهنم
 نيتيموقلا نم لكشتي تايموق ثالث وذ دلبلا له وأ ؟ةيوهلا جودزم ناك اذلو
 ةفلتخم تاعامج نم تايموقلا ددعتم دليلا لكشي لهو ؟ةيلصألا تايموقلاو نيتقياسلا

 ؟دعب اميف مهنطو تلكش ىرخأ تاعامجو ةيسيئر تاعامج ثالث كلذ ىف امب ؛ةددعتم

 ءدحاو ىف ةثالث ىأ ءدحاو ىف نانثا ؛ةهباشتمو ةدرفتم ةيدنكلا ةيوهلا له :لوقلا ةصالخ

 ةيروتسد نيماضم ىأ تالالدتسا اهل لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا ؟دحاو ىف ريثك ددع ىأ

 .رثألا ةغلاب ةيفاقثو

 تايموقلا تابلط لبقت لهو ؛ةيدنكلا ةلودلل ةمظنملا ئدابملاب ىناثلا لاؤسلا قلعتي

 نكلو ,بسحف رظانتم ريغ اداحتا سيل خرفتو ,كبيك ميلقإ تابلط نع ًالضف ةيلصألا
 تايوهلاب فارتعالاو ,ةيلاربيللا ةيدرفلا أدبم :نم لك ىلع ةمئاق ةطلتخم ةلود اًضيأ

 هيلع تظفاح ىذلا اهمازتلا نأشب طسو لح ىلإ لصت نأ ضفرت له وأ ؟ةيعامجلا
 ةيفاقثلا تاذلا ظفح مساب اهدييقتل تالواحم لك ضفرتو ةيلاربيللا ةيدرفلا هاجت اًريثك

 ,طاعممع 12ن068ا1 دورت رييب مهيف نمب ؛ةيزيلجنإلا ةغللاب نيقطانلا نم ريثك ؟كييك ميلقإل

 ةلاحلا هذه ىفف ؛كبيك ميلقإ تابلطو ةيلصألا تايموقلا لوبق ادنك تراتخا اذإ هنأ اودقتعا

 ىدؤي فوس رايتخالا اذه نأ نع ًالضف «ىلارييللا عمتجملاب اهسفن ىمست نأ نكمي ال
 لضفي رخآلا ضعبلا .ةيوهلا هذهب ةايحلا هعم رذعتي لكشب اهتيوهل ريطخ لكأت ىلإ
 مدع لظي نكل .ةينطولا ةدحولا مامتهاو ةحلصم نمض ةيلاربيللا اهتيوه عاضوأ قيفوت
 دجوي ال هنأ اودقتعا .روليات زاراشت غيلبلا ثدحتملا مهنمو ؛ليلقلا .اههاجت حايترالا
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 ,ةيعامجلا قوقحلا عم فيكتلا ىلع ىلاربيللا عمتجملا ةردق مدع ببس ىف ثحبلل عاد
 ثيدحلا ىمسرلا فارتعالا هيف ىهني ىذلا تقولا ىف .ةطلتخم ةيوهل هكالتما ببس نعو

 لظت ؛ةدحاو ةيلدج ةيضق اهلالقتسا اهلو ةزيمتمو ةفلتخم ةلود اهنأب كبيك ميلقإل

 .ىرخأ ةيضق ىلإ اندوقتو ةحضاو ريغ اهتايعادتو اهنيماضم

 ةيواستملا ةيسنجلا ىلع ادنك رصت له .ةيدنكلا ةيسنجلا ةعيبطب ثلاثلا لاؤسلا قلعتي

 ادنك حمست له وأ ؟ةامم ةلاح ىف اهيلإ ءامتنالا اهينطاوم عيمج نم بلطتو ةدحوملاو

 ,(ىكيبيك صخشلا اذه لوقت نأك) ةنيعم ةينطو تاعامجل ءامتنالا لثم ,ةفلتخم ةيسنجب

 ىف ةفولأم لا :ةطرشب ةلوصوملا تايوهلا لثم امامت - افلتخم ناك نإو - اذه ودبي

 ,ةيدنلربألا - ةيكيرمألا ةيسنجلاو «ةيدنلوبلا - ةيكيرمألا ةيسنجلا لثم ,ةدحتملا تايالولا

 ةيكيرمألا ةلودلاب طبترتو ةنطاوملل ةيواستم قوقحب ىظحت «ةيكيرمأ تايسنج اهعيمجف
 مهعنمي ال اذه نأ نم مغرلا ىلع ؛مهتيسنج زيمت الو فصت ال مهتيقرع ؛ةلثئامم ةلاح ىف

 ةدودحم ةيفاقث ةلالد كالتماو ,ةيقرعلا اياضقلا معدل ةيقرع ريكفت طامنأ ميظنت نم

 نويدنكلا هب بلاطي ىذلا ةيسنجلل فلتخملا لكشلا .كلذ نم ضيقنلا ىلع .("0'بسحف
 مهلعجيو ؛ةيسايس ةلالد مهتيموقو مهتايقرع ىطعي دلبلل ةيلصألا بوعشلاو نويسنرفلا

 .هسفن ةيدنكلا ةلودلا لكيه تايقرع نولمحي .

 لوح لدجلا ىف عرسيو ببستي ىذلا ديحولا لماعلا ىه تسيل كبيك ميلقإ تابلط
 ةديازتملا ةيفاقثلا ةنميهلا هثدحت ىذلا قلقلا ىف لثمتي رخآ ءىش ةمثف .ةيدنكلا ةيوهلا

 نأ ىلإ نييدنكلا داق ىذلاو :(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا) ءايوقألا نييبونجلا مهناريجل

 .نييكيرمألا نع اوزيمتيو اوفلتخي نأ اهلالخ نم نوعيطتسي ىتلا ةيفيكلا نع اولءاستي

 ةيفاقثلا مهديلاقت ىف تسكعنا ةزيمم ةينطو ةيوه مهيدل نأ نيعنتقم نييدنكلا نم ريثك
 ةرادإل ةيقفاوتلا بيلاسألاو ,7186 ال/6118:6 51816 ةيهافرلا ةلود وحن مهمازتلاو مهميقو

 طشنلا رودلل ىباجيإلا هاجتالاو :ةيجازملاو ةيصخشلا تافصلاو ؛ةيعامجلا مهنوئش
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 لوح ةحضاو راكفأ مهيدل ليلقلا نأ ديب ؛ةيوهلا هذه لكات نويدنكلا ىشخي .ةموكحلل

 نع ادنك لصفي كبيك ميلقإ نأل ارظن هنأ مهنم ريثك دقتعي .ةيوهلا هذه ظفح ةيفيك

 ةيدنكلا ةيوهلا ةحلصم ىف بصي ميلقإلا اذه عم قفاوتلاو فيكتلا نإف ,ةدحتملا تايالولا

 .دلبلا ةدحو اذه عزعزي الأ طرشب .ربكألا

 ايناملأ

 تراثأ دقو ؛نيريبك لدجو شاقن غوضوم اًضيأ ايناملأ ىف ةيوهلا ةيضق تناك
 تحمس ةجردل ادج اًرئاغ حرجلا ناك .('"!لدجلا اذه ةيعامجلا ةدابإلاو ةيزانلا ةبقحلا
 نيذلا نم ريثكو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا روف ةجعزم ةلئسأ ةراثإب نالألل
 اوناك وأ اًيسايس مهعاضوأ اوقفوي نأ اوعاطتسا ةلئسألا هذه ةراثإ اوعاطتسا

 قلخ ىلإ ناملألا مظعم ىعس .ةلئسألا هذه هيجوت نم مهتنكم ةجردل اًدج نيفلتخم

 لكش ىف ةفلتخم ةيسايس ةيوه مهسفنأ اوطعأو «بيرقلا مهيضام عم ةحيرص ةعيطق
 تاساردلاب ,خيراتلا ةسارد لادبتسا مت دقو .اًرخؤم اهؤاشنإ مت ةيطارقميد تاسسؤم

 ةيبرتو سرغل ةمظنم تالواحم لمع متو «ةيناملألا سرادملا نم ريثك ىف ةيعامتجالا
 .نيرشعلا نرقلا تاينيتس ىف ناملألا نم ديدج ليج أشن .نهذلا ىف ةيطارقميدلا ةفاقثلا
 ةراثإ ىف ليجلا اذه أدب .مهئابآ راكفأ نع لاصفنالاو سفنلاب ةقثلاب ليجلا اذه زيمت

 .اهيف مهئابآ رودو ةيزانلا ةبقحلا نع ةجعزم ةلئسأ
 ,مهعمتجم نع مهتربخأ اذامو ,مهعمتجمل ةيزانلا ةبقحلا تلعف امع ليجلا اذه لعاست

 ةراثإ ىلإ نوفدهي نيذلا نيلوئسملا ريغ نييسايسلا ءابطخلا نم اريثك اوعبت اذاملو
 اذه نأ مأ ءاًيخيرات ادرفتم دوهيلا نم نييالم  لتاق ناك اذإ اًضيأ اوءاست .بعشلا

 كالوكلل ةيفصت نم نيلاتس هب ماق ام لثم ؛ىرخألا ةدابإلا تايلمع لثامي لمعلا

 ةريرشو ةضماغ ىوق دوجو نع ماثللا ىلوألا ةلاحلا تطامأ اذإو .(سورلا نيعرازملا)

 ىلع اًدانتسا اهريسفت نكمي ةيناثلا ةلاحلا تناك اذإو «ةيناملألا ةيصخشلاب صبرتت

 ةلاح لك ىفف .اهتعاشب ىحمي ال ريسفتلا اذهف ةداتعملا ةيصخشلاو ةيسايسلا لماوعلا
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 ؟مئارجلا هذه لثم باكترا ناملألا عاطتسا فيك :لاؤسلا لظي نيتقباسلا نيتلاحلا نم

 فلودأ تبجنأ ىتلا اهسفن ةمألاو ءامثإ ىرخأ نكامأ ىف رشبلا نم ارش اونوكي مل مهف

 نع الضف :606106 هتوجو !16:067 ردرهو 16301 تناك :اضيأ تبجنأ 80614 11116 رلته

 ةيعامجلا ةدابإلا ةيلمع فصو نكمي ناك له .ءامظعلا باتٌكلاو نينانفلاو نييقيسوملا

 اهتاعزن له مأ ؟ةيناملألا ةيوهلا ىف ماصفنا دجوي ناك له ؟فارحنالا وأ للخلاب

 عئاظفلاو لاوهألا نإف ءريسفتلا ناك امهم ؟ةليبنلا اهتامس بسحف لباقت ةريرشلا

 اندوقي امم «ةيناملألا ةيوهلا نم اضعب لقألا ىلع تلكش نويزانلا اهبكترا ىتلا

 باكترا ةدواعم نع مهسفنأ اونوصي نأ ناملألا عيطتسي فيك :قلقم لاؤس حرط ىلإ

 ؟(١١)هئارجلا هذه لثم

 :ةيزانلا ةرتفلا خيرات ىمسي امو ةيناملألا ةيوهلا رارمتساب قلعتي رخآ لؤاست ةمثو

 ,ةفلتخم لحارم ةثالث نيب ىناملألا خيراتلا رصحني له ىأ «يناملألا خيراتلا رمتسي له

 «ىناملألا خيراتلا رمتسا اذإو ؟944١1 دعب ام ,.15157-1580 نم ,1971 لبق اًديدحتو

 اذه فقوت اذإو ؟مهتاذل ىخيراتلا مهمهف عم لماكتت نأ ةيناثلا ةرتفلا عيطتست فيك

 ىلإ ناملألا هيف ىعسي ىذلا تقولا ىف ءفقوتلا اذه ريسفت عيطتسن فيكف ؛خيراتلا

 خيراتلا ةيرارمتسا ىلع سامرباه نجروي زكر ؟مهخيراتل كسامتم موهفم ىلإ لوصولا

 معز بسحو .اهتايح بولسأ لالخ نم ةينطولا ةيوهلا عقوم سامرباه ددح .ىناملألا

 كسمت نع ًالضف تقولا رورم عم رييغت نودب لظ نام الل ةايحلا بولسأ نإف سامرباه
 :ًالئاق سامرباه حرص امك .ةيناملألا ةيوهلا ىف قيزمت دجوي الف .مهرضاحب نالألا

 قيرط نع ةيدسجلا تاءاميإلا نمو ءانتايح بولسأ نم ةمئاد ةفصب انتيوه جسن مت"
 اوطبترا نييلاحلا ناملألا نأ ىنعي اذه .("7 ةيفاقثلا تاداعلل ىرثلا لعافتلا ىلإ ةغللا

 نم سيل ؛(دوهيلا رلته هيف قرح ىذلا ركسعملا) تاد5ءاداأا2 لاقتعالل زتيفشوأ ركسعمب

 تايوهلا ىف اًشيوشت قلخ هنأ سامرياه داقن معز دقو .اًيلخاد لب ةطورشملا فورظلا لالخ

 تناع ةيسايسلا ةيوهلا نكل ترمتسا ةيفاقثلا ةيوهلا نأ اضيأ اومعزو ,ةيسايسلاو ةيفاقثلا

 ايناملأ بولسأ نع اًريبعت ةرورضلاب نكت مل ةيزانلا ةبقحلا نأ نوري مه .تتشتو قزمت نم

 .اهخيراتو ايناملأ ىلع بسحت الو ؛ةفرحنم ةبقح تناك اهنكل :ةايحلا ىف
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 ىطعأ .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ايناملأ ةيطارقميدب طبترم رخآ لاؤس ةمثو
 ىلع اوزكرو :ةيطارقميد تاسسؤم لكش ىف ةديدج ةينطو ةيوه نآلا مهسفنأ نالألا
 الاؤس اذه راثأ .ةيلخادلا تافارحنتالا نم مهسفنأ ةيامحل ةليسوك ةيبوروألا مهروذج

 سامرباه دقتعا ؟ةينطولا ةيوهلا ىف ةدوجوم ةيروتسدلا ةينطولا تناك اذامل :امساح

 ةلودلا ىف ةيوهلل حاتملا ديحولا لكشلا اًضيأ تناك نكلو ءبسحف ةيفاك نكت مل اهنأ

 نأ نوري مهف ؛كلذ ىلع اوقفاوي مل نورخآ .ةيموقلا دعب ام ةلودلاو ةثيدحلا ةيعامجلا

 ءاهدرفمب ةيمسرلا ةيروثسدلا ةينطولا قيرط نع ةكسامتم نوكت نأ عيطتست ال ةمألا

 اوشاع ناملألا ماد ام هنأ اًضيأ اودقتعا .قمعأ ةيفاقثو ةيفطاع طباور ىلإ جاتحتو

 .رطاخملاب ةفوفحمو ةيوايوط تناك ةيموقلا دعب ام ةيوه نإف «ةينطولا ةلودلا راطإ لخاد
 ةماقإ ةلواحم نإف «فالتخالل ةلايم تناك مهيضام تاريسفت نأب اورقأ امدنع ىتح نكل

 دعب ثدح ىذلا ءارآلا قافتا دده دلبلا خيراتل دحوملا مهفلا ىف ةديدجلا ةينطولا ةيوهلا

 تالواحملا عيمج اوشاحتي نأ امإ ءرم امهالحأ نيرايتخا نيب ناملألا اذه كرت .برحلا ءاهتنا

 .ىناملألا خيراتلل نيميلا ةءارقب اوفزاجي ىأ ءايخيرات اساسأ ةديدجلا ةيوهلا ءاطعإل.

 اًيفطاع اًبعص ناك ىذلا رمألا ,ةدمعتم ةقيرطب خيراتلا نايسن لوألا ليدبلا مزلتسي
 .ةلوبقملا ريغ ةيسايسلا رطاخملاب اءولمم ناك ىناثلا امنيب ءايخيراتو

 ايناملأ تناك لهف .ةيناملألا ةيوهلا نع ةماه ةلئسأ برحلا دعب ايناملأ ميسقت راثأ

 اهميسقت متو ؛ةدحاو ةلود ايناملأ تناك له وأ ؟ةيعرشو ةيواستم امهنم ًالُك نيتلود
 بسح ةيعرش ريغ ةقيرطب ةمسقم ايناملأ تناك اذإو ؟نيتلود ىلإ ةيعرش ريغ ةقيرطب
 وأ ؛برحلا لبق ىميلقإلا اهميسقت ىف نمكي اهدرفت وأ اهدحوت لهف :ريخألا لاؤسلا

 ريبك ءزجو نييبرغلا ناملألا نم ةقحاسلا ةيبلغألا ؟اهتيموق ىف ىأ ءاهتيقرع ىف نمكي
 تناك ةييرغلا ايناملأ نأو «:ةدحاو ةمأ اوناك ناملألا نأ ىف اوكشي مل نييقرشلا ناملألا نم

 نويبرغلا ناملألا ررق .هيلع ءانيو .ىناملألا ىضاملل ىقيقحلا ثيرولاو ةيقيقحلا ايناملا

 اوضاعتساو «ميسقتلا دييأت ىلع اًنمض لدي فوس اذه نأل ؛روتسدلا مهسفنأ اوطعي الأ

 ,6«نم0عوء5ءاغ :هيلع قلطي ىذلاو :ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجل ىساسألا نوناقلاب كلذ نع

 م0



 ديحوت ةداعإ مت امدنع هنأ بجع الف .دلبلا ديحوت ىتح الاعف لظ ىذلا نوناقلا كلذ

 نوناقلا ةطاسبب نيتيناملألا ديحوت ةدهاعم تدم .(ىقرشلاو ىبرغلا) نيرطشلا

 ةركاذ قحس ىلإ ةدهاعملا تعس .نيرطشلا تجمدو ةيقرشلا ايناملا ىلإ ىساسألا

 رود زاربإ لجأ نم كلذو ءاهيلإ ةلمتحم ةراشإ لك بنجت قيرط نع ةيقرشلا ايناملأ

 امك - ديحوتلا دعي ايناملأ تعس .ةينطولا ةيوهلا ىلع ظافحلا ىف ةيعمجلا ةركاذلا

 كلذ نأ رابتعا ىلع «بيرقلا اهيضام نع ىئاهنو عيرس لاصقنا ىلإ - برحلا دعب تلعف

 تايحضتلاو ءاحلم اًبلط ناك ديحوتلا نأ اميو .ةنمآ ةيوه اهئاطعإل ديحولا بولسألا وه
 نأ ضعبلل ادب دقف ,ةيناملألا ةمألا ديحوت مساب ةرربم تناك ديحوتلا اذه اهاضتقا ىتلا

 ةمئاقلا ىرخألا ةيقرعلا تاكرحلاو ةديدجلا ةيزانلا تاكرحلا نع ًالوئسم ناك ديحوتلا

 نيصيرح برحلا لبق ءامعزلا مظعم ناك ىذلا رمألا ."ناملألل ايناملا" :راعش ىلع

 ةيمانلا لودلا

 ةيوهلا لوح لدجلا تأدب ىتلا لودلا لئاوأ نم ةيمانلا لودلا نيب نم دنهلا تناك

 :نولءاستي دنهلا ءامعز أدب ءادعاصف رشع عساتلا نرقلل ىلوألا دوقعلا نم .(''!ةينطولا

 دلبلا نأ نيركفملا نم ريثك دقتعا ؟ىبنجألا مكحلاو تاوزفلل ةسيرف مهدلب تعقو اذامل

 دقتفتو ,ةقزمم ؛ىدنهلا تاقبطلا ماظن اهمكحي ؛ةنكاس نورقل ةعمال ةيادب دعب تلظ

 امم دنهلا لاشتنال ديحولا قيرطلا نأ اومعز امك .ةيندملا لئاضفلاو ىركفلا ع ادبإلا

 قيرط نع ءاهيضام نع ىئاهنلاو عيرسلا لاصفنالا وه ديدج نم اهقلخ ةداعإو هيف ىه .

 مييقتب اوماق دقف ةثادحلا راصنأ امأ .ايناملعو ايطارقميدو ايلاربيل اهجوت اهئاطعإ

 ةلواحم ةيأ نأ اودقتعا مهنكل ,ةميدقلا اميس الو .دنهلا ىضام نم ةددعتم بناوج

 سودنهلل .بايلا متفتس اهذأل ءرطاخملاب ةفرفحم نوكت فوس ءازجألا هذه ةداعتسال

 ةجاحلا اًنضيأ اوردق مهنأ امك .ةديدجلا ةيوهلا ديدهت مد نمو ء«ديدج نم مهثعب ةداعإل
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 الدج اذه كرحي نأ نم اوشخ مهنكل ,ىدنهلا خيراتلل كسامتمو طبارتم موهفم ىلإ
 ترهظ ىتلا ,ةميدقلا حارجلا حتفي مث نمو ءنورقل رمتسا ىذلا ىمالسإلا مكحلا نأشب
 ,1541/ ماع ىف اهلالقتسا ىلع دنهلا لوصح باقعأ ىف .دلبلل ىمادلا ميسقتلا ىف ةيشحوب

 هلقث لكب - ةيمزيراكلا ةيصخشلا ىذو دنهلل ءارزو سيئر لوأ - ىرهن لال رهاوج ىقلأ

 .ةينطولا ةيجولويديألا ىأ ةينطولا ةفسلفلا :اهيلع قلطأ امك وأ ,ةديدجلا ةينطولا ةيوهلا فلخ
 لال نلعأ ؛ةيطارقميد ةيعرش دصحو ةعباتتملا تاباختنالا ىف هيف زاف ىذلا تقولا ىفو

 موقت ىتلا كشلا اهيلإ ىقري ال ىتلا ةدعاقلا ىه دنهلل ةديدجلا ةينطولا ةيوهلا نأ ىرهن
 .اهل ضرعتت دق ىتلا رطاخملا نم اهيمحتو ةيدنهلا ةلودلا اهيلع

 ىتلا «ةينطولا ةيوهلا لوح اديدج الدج نيرشعلا نرقلا تاينينامث ىف دنهلا تحرط
 ىرهن ةيؤر نأ سودنهلا ءامعزلا ضعب معز .بناوجلا ضعب ىف ةيناملألا ةيوهلا لئامت

 .ةيسودنهلا روذجلاب لصتت ملو ابيرغ اتبن تناك ةيؤرلا هذه نأل ؛دلبلا لشف ىلإ تدأ
 اوددش مهنأ امك ءسودنهلل ةيوهلا هددحت ىذلا رودلاو ىسسؤملا رودلا ىلع اوزكر دقو
 هذه نإف ,ةثادحلا ةاعد فواخم هيف تداز ىذلا تقولا ىف .ةطلتخملا ةليدبلا ةيؤرلا ىلع

 ءارآلا ران تججأو ؛ىمالسإلا مكحلل ةهوشملا ةيعامجلا تايركذلا تيحأ تالواحملا
 دجسم ريمدت ىلإ ىدأ امم ءىسودنهلا ىتاذلا ىعولا نم تدازو ءنيملسملل ةيداعملا

 اهحافك ىف دنهلا ترمتسا .نيماسملل ةلزعلاو بيرغتلاو ؛1447١ ماع ىف 8381 ىرباب
 تاراضحلا تامهاسمو .هنوغبي ىذلا دلبلا عونل ةلداعو ةنزاوتم ةيؤر ريوطت ةيغب

 .اهتلكش ىتلا ةيبوروألاو ةيمالسإلاو ةيذوبلاو ةيسودنهلا

 راطقألا عيمج ىف اضيأ ثدح دنهلا ىف ثدح ىذلا ةينطولا ةيوهلا لوح لدجلا عون
 «ةليلق ماوعأ دعيو «ةيناملعو ةثيدح ةلود اهنأ اهلالقتسا دنع رئازجلا تنلعأ .ةيمانلا

 ,ةينطولاو ةيصخشلا ةيوهلا نادقف ىلإ ريشت دلبلا نم ةديدع ءازجأ ىف تاحيص تعمس

 ةيمالسإلا ةيوهلا ةداعتسا قيرط نع ديدج نم تايوهلا هذه ديسجت ةداعإب اوبلاطو
 نييناملعلا نيب ىوق مادص ىلإ ةكرحلا هذه هيف تدأ ىذلا تقولا ىفو .دلبلل ةيديلقتلا
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 تاباختنالا تطعأ دقو .ةداحلا تامزألا هذهل ةيرئازجلا ةيروهمجلا تدصت .نييمالسإلاو

 تاعامجلا ةيفصت ىلإ ىدأ امم «نييمالسإلل ةيبلغألا تاينيعستلا لئاوأ ىف ةيطارقميدلا

 .('؟!شيجلا ةدعاسمب نييناملعلا لبق نم ةيمالسإلا

 نكل .هاشلا مكح تحت ةيناملعلا ةينطولا ةيوهلا - رئازجلا لثم - ناريإ تراتخا

 هجاهنمو هسفن ءاطعإ ىلإ هاشلا ىعس «برحلا دعب ام ايناملأو دنهلاو رئازجلا سكع ىلع

 ةيمهأ نم ليلقتلاو مالسإلا لبق ام رصعب دلبلا طبر قيرط نع ةيخيرات ةيعرش ثيدحلا

 ناريإ خيرات ىف ةدحاو ةلحرمك مالسإلا اوري نأ ءاهقفلا ضفرل اًرظنو .مالسإلا رود

 ىذلا تقولا ىفو .ةيناريإلا ةيوهلل مالسإلا ةيمهأ ىلع زيكرتلا ىف اوءدب دقف ؛ليوطلا

 قطانملا ىف ةرثؤملا ريغ تاعامجلا حرطو ةيديلقتلا تاسسؤملا نييثادحلا جهنم هيف ذين

 دييأتب ىنيموخ هللا ةيآ مكح.تحت نييلوصألا نإف :ةيراضحلا قطانملا ضعبو ةيفيرلا

 نم مهخيرات اوءرق نويلوصألا ءالؤه .ةيمالسإلا ةيروهمجلا سيسأتب اوماق فاك ىبعش

 دعبلا ةديحو مهرظن ةهجو اورشتو «ةيمالسإلا ريغ روذجلا اوفذحو ؛ةيمالسإ رظن ةهجو

 تداع ,لكاشملا ةيمالسإلا ةيروهمجلا هيف هجاوت ىذلا تقولا ىفو .ةيوهلا نع ةسناجتملاو

 ىمالسإلا مهيضامل ةيداقتنالا مهئارآب رعاشملا ةراثإ ىلإ ةيناريإلا ةفقثملا ةقبطلا

 - هجاوت تلاز ام ىأ - ايقيرفأو ايسآ ىف ىرخأ لود تهجاو .مالسإلا لبق ام مهيضامو

 :ةقانم كراخم

 نم اًرخؤم تررحت ىتلا لودلا ىلإ ةيقيرفألاو ةيويسآلا لودلا هذه تمضنا دقو

 بيلاسألا ىلع سيلو ةينطولا ةيوهلا لوح مهتشقانم تزكرت دقو .ىعويشلا مكحلا

 ةايحلا ىف ةضورفملا تايلقألا وأ ىلصألا اشنملا ناكمو «نيدلا ةيمهأ ىلع اًمضيأ

 اميس الو :ةليوط ةرتفل ةيدنلوبلا ةيوهلل سراحلا ةباثمب ادنلوب ىف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

 اهتمواقمل ارظن ةريثك اباعص رارمتساب ةسينكلا هذه هجاوت .ىعويشلا مكحلا ءانثأ

 ىلع نآلا نييدنلوبلا مظعم فرعتي اهساسأ ىلع ىتلا ةيطارقميدلا تاسسؤملا جامدنأ
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 ىتاذلا موهفملا نيب ماتلا ضقانتلا فاضأ ,ةنسوبلا لثم تالاحلا ضعب ىفو .مهتيوه

 .(؟!ةينطولا مهتيوه نع مهثحب ىف مهعاجوأ ىلع اعاجوأ نيبرتغملا رظن ةهجوو دلبلل
 «نييبوروألا رئاس نأش مهتأش ءنيملسم نييبوروأ مهسفتأ نوري نيينسوبلا نيملسملا مظعم
 نكامأ ىف نورخآو مهناريج مظعم نأ نيح ىلع ,بسحف نيدلا ىف مهنع اوفلتخا نإو
 ءازجأ ىف مهئارظن لثم نوملسم ءالؤه .نيييوروأ نيملسمك مهسفنأ نوفرعي مهنع ةديعب

 نيملسملا ىلإ نويبروألا رظني .بسحف ىفارغجلا مهناكم ىف نوفلتخيو ,ملاعلا نم ىرخأ

 هنوربتعي مهدوجو نإ لب ءاهبعشو اهتفاقثو ةيبوروألا تاموكحلل ءادعأ مهنأ ىلع نييبوروألا
 .ةيحيسملا ايوروأ ىلع المتحم ارطخ لثميو ىعرش ريغ

 رظن كلذو ءاهجالع ةلواحمو ةيدقن ةقيرطب اهيويع ىلإ رظنلا ىف نابايلا تأدب
 ,؟..4 ماع ىف .ةرصاعملا تايدحتلا ةهجاوم ىلع اهتردق نم اهباتني ىذلا قلقلل
 ,نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ىف ةينابايلا فادهألا نأشب ةنجل ةموكحلا تصصخ
 نابايلا نأ اميو .دلبلا ةيوه ىف ةديدع بناوجل الماش احالصإ ةنجللا هذه تحرتقاو

 دقف «ديزملا ىلإ نوجاتحيو ةمئاد ةفصب نيميقملا نيرجاهملا نم هب سأب ال ددع اهب نآلا
 اهنأ ىلع اهسفن ىلإ ترظنو ,ةيقرعلا ةيفصتلا ةركف نع ىلختلا ةرورض ةنجللا تصوأ
 نوعلطتي اًميدق نوينابايلا ناك .ةيندملا ةيموقلا هدارفأ عمجت ,تافاقثلا ددعتم عمتجم

 نيحتفنم اوحبصي نأ ىلإ ةجاحب مهف نآلا امأ ,ةيورقلا ةيلقعلاب نوركفيو ؛لخادلا ىلإ
 راطقألاب ريبك اًمامتها اومتهي نأو ؛مهدالب دودح جراخ ىلإ علطتلاو :ملاعلا ىلع

 نأو ؛ةيسانم ةقيرطب اهحيقنتو اهتعجارم بجي ةيساردلا جهانملا .ىرخألا تافاقثلاو
 ايمازلإ اًهاجتا اهيدل نأ ةنجللا معزت .ةيناثلا ةيرابجإلا ةفللا ىه ةيزيلجنإلا ةغللا نوكت
 ىبعشلا لثملا ىف اذه تصخل دقو ,ةدئاز ةقيرطب دحوتلاو سناجتلا ىلإ ليمي ءايوق

 معدت نأ نآلا نابايلا ىلع ىغبني ."ةقرطملاب هقد ىغبني زرابلا رامسملا :لوقي ىذلا
 ةرورض اًضيأ ةنجللا تحرتقا .اهدارفأ نيب ىدرفلا نيكمتلاو ءىدقنلا ريكفتلاو ,ةيدرفلا

 ةيبوروأو ةيويسآك اهسفنل رظنت نأو ءاهتيوه ىف ىويسآلا دعبلا ىلع نابايلا ديكأت
 .ةبسانم ةقيرطب ملاعلا لود نيب اهسفن فيرعت ديعت نأو ءدحاو نآ ىف
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 تاظحالملا ضعب

 موهفم اهيف لخد ىتلا اًنايحأ ةكبرملاو ةفلتخملا بيلاسألل اًططخم نآلا ىلإ تعضو
 ناكو .رمألا اذه لوح راثملا لدجلا عاونأو ,ةفلتخملا لودلل ةيسايسلا تاباطخلا ةيوهلا

 نامزلاو ناكملا ةيحان نم ىضوفلاو كابترالاو رادحتالاب ماع روعش ةلاح لك ىف دجوي

 اروعش دلبلا ىطعي نأ عيطتسي كسامتم ىتاذ موهفم ريوطت ىف ةبغرلاو «ةيتاذلا ةيوهلاو
 خيرات لوح شاقن ىلإ اذه اندوقي .هلوح بعشلا دحوتي ىذلاو ,سفنلاب ةقثلاو هاجتالاب
 دقو .هرادحنا بايسأو ,هبعش تامسو .ةيليقتسملا هلامآو ؛هفعضو هتوق تاظحلو .دلبلا

 ريبك معدب ىظح ىذلا درفلاو ,ةفلتخم ىؤر ةفلتخملا ةيعامتجالا تاعامجلا تروط

 نم ةئيرب نكت مل ةينطولا ةيوهلا لوح تالداجملا .هتروص ىف دلبلا ليكشتل هنوق مدختسا

 هذه نأ اميو .ةوقلل ةنيعم ةمظنأو حلاصمل ةيعرش داجيإ ىلإ تعسو .ةيسايسلا ةيحانلا
 ةديدع ةماع تامس ىف تكرتشا دقف «ةمزألاب ساسحإلا ىف اهلوصأ كلتمت تالداجملا
 ثحبلاو ؛يتاذلا دقنلا تاجرد ضعيو «ةريبكلا هثادحأب لافتحالاو :خيراتلا ةسارد :لثم

 تمت دقف .دلب ىلإ دلب نم تفلتخا ةمزألا بابسأو ةعيبط نأ امب :نكل .ءادف شبك نع
 .ةددعتم تايوتسم ىلعو ةفلتخم تاحلطصمب تاشقانملا

 كلت ,ةديدع ةلخادتم لماوعب ايناطيرب ىف ةينطولا ةيوهلا لوح لدجلا ىلإ ريشأ
 رايتعالا ىف عضولا عمو .ىداصتقالاو ىسايسلا رادحنالاب اساسحإ تقلخ ىتلا لماوعلا

 نكمي ال ىخيرات هجوت هيدل ناك انضيأ لدجلا نإف ,دليلل ىعانصلاو ىرامعتسالا خيراتلا
 ,ام اموي ةديج تافص تناك ىتلا دارفألل ةيصخشلا تافصلا ىلع زكرو .هنم رارفلا

 ايناملأ ىف لدجلا ناكو .ديدج نم تافصلا هذه ءايحإ ةرورض ىف نوريثكلا دقتعا ىتلاو

 رظن ةينطولا ةيوهلا تريثأ دقو .ايقالخأو ايسايس الصأ لمحي ةينطولا ةيوهلا لوح
 صوصخب قلقلاو «ةيزانلا ةبرجتلل ةجيتن ةيقالخألا ةمزألاو ككفتلاب قيمع روعش دوجول
 ىلع زيكرتلا بصناو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ ىف ةيطارقميدلا تاسسوؤملا رارقتسا

 نكت مل ءاسنرفو ايناطيرب سكع ىلعو .ةماعلا ةفاقثلاو ةيناملألا ةيسايسلا تاسسؤملا
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 ءايحإ ىلإ علطتت نأ عطتست ملو ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىتح ةدحوم ايناملأ
 عم اهطباور ايناملأ تداعتسا امنيب .ةركبملا ةيخيراتلا ةرتفلا ىف ماهلإلا عزتنت أ

 اًيلبقتسم اًهيجوت اًهجوم ناك ةينطولا ةيوهلا لوح لدجلا نإف اذل :ىفاقثلا اهيضام
 .ةمانع قنص

 رامعتسالا ةأطو تحت عقو دليلا نأ اميو .اًريبك اًفالتخا ىدنهلا عضولا فلتخي مل

 ىتح .رمتسملاو درفتملا ىضاملا دقتفا دلبلا نإف ,لبق نم ادحوم نكي ملو نورقل ىبنجألا
 دنهلل ةريبكلا ةيفاقثلا تازاجنإلا ىلإ الإ اوعدي مل سودنهلا نم ىنيدلا ءايحإلا ةاعد
 ىلع فرعتلل ةيساسألا ةدعاقلا مدقت نأ عطتست مل تاروطتلا هذه نأ اوكردأو :ةميدقلا

 ىعامتجالاو ىسايسلا ثعبلا ىلع زكرت ةينطولا ةيوهلا لوح لدجلا نإف ءاذل ءاهتاذ
 .ديدج نم دنهلل

 رادحنالاب ساسحإلا قيرط نع سيل ادنك ىف ةينطولا ةيوهلا لوح لدجلا ريثأ
 فوخلاو كبيك ةعطاقم ةيموق ببسب ةدحولاو هيجوتلا نادقف قيرط نع نكلو ,ككفتلاو
 ةداعإ لوح زكرتو ؛ىروتسدلا لكشلا هيلع نميه لدجلا نإف ءاذل .ةيكيرمألا ةنميهلا نم
 ةملسم لودو ناتسكايو رصمو رئازجلاو ناريإ ىف امأ .ةيدنكلا ةلودلا ءانب فيرعت

 روطت مث «رمألا ةيادب ىف ايفاقثو ايسايس ةينطولا ةيوهلا لوح لدجلا ناكف ؛ىرخأ
 زورب نم مغرلا ىلعو .تاشقانملا عيمج ىلع ةنميهم هتناكمو نيدلا حبصأ ىتح لدجلا

 ملف «ةيقرشلا ابوروأو دنهلا :لثم ؛ىرخأ ةريثك نكامأ ىف ةينطولا ةيوهلل هتيمهأو نيدلا
 .ةيمهألا نم هسفن ردقلا لني

 .ةلؤم تارايتخاو تاديقعت ةفلتخم راطقأ ىف ةينطولا ةيوهلا لوح لدجلا نمضتي
 اذإ امهنيب ككفت دجوي الو ىضاملا عم رضاحلا لماكتي نأ نكمملا نم لودلا كلت ىف

 .رضاحلاب هطير نكميو لجخم ريغ ىضاملا نأل اذه ثدحي .ةيوهلا نع ثحبن نأ اندرأ

 ثحبلا نإف ؛هرارمتساو هككفتو هلسلست مدعل اًرظن اهيضام نم لجخت ىتلا لودلا امأ
 ىلإ ةوعدلاو ىضاملا ءاطخأ ةجلاعم ىلإ ةوعدلاب نوكي نأ امإ لودلا كلت ةيوه نع
 امإ كلتمي لودلا هذه نم ضعب .ىضاملا اذه نع تقؤملا خالسنالاب امإو ءهرارمتسا
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 اًمئاد عيطتستق ال تاعمتجم لا ضعب نأ نع ًالضف .امهيلك سيل نكل ءايضام اماو ًالبقتسم

 ةريحلاو كابترالاب اوباصي نأ امإف ءداشرتسالاو ماهلتسالل اهيضام ىلإ لوحتت نأ
 ةيخيراتلا براجتلا نم ىحولا ماهلتسا ىلإ اوعسي وأ ءرضاحلاو ىضاملا نيب شيوشتلاو
 براجت نيدمتسم ءرخآ ىلإ فرط نم نوحنرتي مهنأ بجع ال .ىرخألا تاعمتجملل

 ةيوعص نودجيو ءزييمت نوديو ىئاوشع وحن ىلع ةفلتخملا لئادبلا نم تاربخو

 .ةديدج تايوه ريوطت ىف

 خيراتلا كلمت الو ةيبنجأ لود اهرمعتست تناك اهمظعم ثيح .ةيمانلا تاعمتجملا ىف

 ةبعص نوكت تاعمتجملا هذه ىف ةيوهلا ةيضق نإف .ةكرتشملا ةايحلا ةربخ وأ رمتسملا

 ىف اًديقعت رمألا دادزيو .اهلوح رظنلا تاهجو فلتختو :عازنلاو فالخلل اًببسو «سارملا
 ,ةنطاوملا تاعامجلا هذه ءاضعأ مساقتي .ةمسقم ةينطو تاعامج مضت ىتلا تاعمتجملا

 ناتيوه ليئارسإ ىف دجوت .ىعمجلا مهيعوو مهخيراتل ةماعلا ىؤرلا نومساقتي ال نكل
 .لاوحألا نسحأ ىف ليثض وحن ىلع ةينطولا ةيوهلا نامساقتت ,ناتيوق ةيبرعو ةيدوهي
 سيل تاعمتجملا هذه لثم نأ اميو .ةبئاغ ةليئضلا ةينطولا ةيوهلا ىتحف ةنسوبلا ىف امأ

 اًدوجو لثمت ةسيئرلا مهتاعامج نم ايأ نأ امب ةقيقحلا ىفو ؛ىداعُملا رخآلا اًمئاد اهيدل
 هيجوتلا زواجتي ةينطولا ةيوهلل موهفم لوح مهديحوت لهسلا نم سيلف رخآلل ايداعم
 اهتيوه ىلع فرعتلا ىف ىرخأ ةيبوروأ الودو ايناطيرب دعاس ىذلا موهفملا كلذ ءىلخادلا

 بولسألا نإف «ةينطولا ةيوهلا لوح لدجب لاغشنالا نم ًالدب .('')رشع عساتلا نرقلا ىف
 ةيداصتقا فادهأ لوح تاعمتجملا هذه دارفأ ديحوت ىف لثمتي تاعمتجملا هذهل لثمألا

 نم اونكمتي ىتح ىفاكلا لكشلاب هدارفأ عم دلبلا رفاضتي نأو ءاهيلع قفتم ةيسايسو
 .مهتيوهل ةكرتشملا مهتيؤر معدل فاك لكشب مهتاربخو مهبراجت ريوطت



 شماوهلا

 ليئارسإ ىف سكذوثرألا دوهيلا ددع غلبي "7. 1. 006:10 ااادإل (عا2004,8.138(.!2)" نم سيتقم )١(

 نم ةبه ىهو ,نيّتسلا فالآ ىلإ ةيدوهيلا رمع دتمي :مهدلب نع هسفن ءىشلا نولوقي ,ناكسلا رشع وحن
 ةبسنلايو ,ناسنإلا قلخ نم ىهو .بسحف اًماع نيتس ىلإ ليئارسإ رمع دتمي كلذ نم سكعلا ىلع .برلا
 مهل ليلقلا ىنعت ةيسايسلا ىأ ةينطولا مهتيوه .ىعرش ريغ ربتعي اذه نإف نيفرطتملا سكذوثرألا دوبيلل
 .ةيقرعلا - ةينيدلا مهتيوهي ةنراقملاب

 فلتخت اهنأ الإ :ةيدرقلا ةيوهلا عم ةكرتشملا تامسلا ضعب اهيدل ةينطولا ةيوهلا نأ نم مغرلا ىلع (؟)

 لثمتتف اهيويع امأ ءىسسؤملا حوضولاو ؛ىبعشلا لدجلاو .لجسملا خيراتلاب ىظحت ىهف .ةماه حاون ىف
 لجأ نم بعالتلا وأ ةيجولويديأ ةرواتمو :ةنميهم حلاصمو .اًقيحس اًنضامو :ةريثك !ًدادعأ لمشت اهنأ ىف
 .ةيصخشلا ةحلصملا

 رمألا .ةينطولاو ةيصخشلا ةيوهلا نم لكل تاشقانملا ةميق نم للقي فالتخالاب دئازلا لابلا لاغشنا نإ (؟)

 ىف ةيتطولا ةيوهلا شاقت - لاثملا ليبس ىلع - زظنا ,نيقومرملا باتُّكلا نم ريثكل !ارضاح نكي مل ىذلا
 ةيلاربيللا نم ةنيعم لاكشأل ثاريم دعي فالتخالاب لاغشنالا نإ .(658011(0351 (1962,685 5 350 7)

 ةيدرفلا ىواستت ثيح ؛"ل. 5. |1500 انآط/8إ/, 65.3” ىف اذه داجيإ نكمملا نم .ةيسنامورلا عبطلابو
 .فالتخالا عم

 "16,06, :ىهف ؛ةيوهلا ساسأ هنأ رابتعا ىلع فالتخالا نع ثدحتت ىتلا عجارملا صخي اميفو

 5ماراعأ عر هعط عمم 01طعنؤ", ا«كع0هانقأع (1960), هل 4".

 "ركأأ|, 0. (1989,0.203)" :رظنا ,ةفلتخملا رلظظنلا ةنعوا ةبسسلاب , ”1الةزالععاك, ممكأا 1992" (غ)

 دنهلا تاورث بهني ائمقو ديبعلا ةراجت نم اندفتسا دقو .انعمتجم ىف هنم لجخن ىذلا ريثكلا انيدل

 اسنرفو اكيرمأ ىف ةيروثلا تاكرحلا عمقل تالواحمب انمقو :نويفألا ةراجت ىلع نيصلا انربجأو ءايقيرفأو
 ىهابتي ىذلا ةسردملا خجرات ديرأ ال .ىدنلريألا بعشلا ملظو داهطضا ىف نورقل نيبنذم انكو ءايسورو

 بوعشلا ىلع انراصتنا الو ,نيينيتنجرألاو نييسورلاو نييناملألاو نييسنرفلاو نييتابسإلا ىلع انتاراصتناب
 .ةفيعضلا ةرمعتسملا

 "| .عيباؤ (1979,مم.86.7), © هناا (1978), © 25عإب (1982, مم.2300), 00م1 (1983) :رظنا (ه)

 ةقل ؟اطقاماد عم (1998).

 لوح ةلاقم ةرشع سمخ ىلاوح "116 510508إ/ 196169120“ ترشن "06!5اوالإل (1989)“ :رظنا (1)

 ."الاناط 6: (1978)" ىق اهعيمجت مت تالاقملا هذه عيمج .ايناطيري ةلاح
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 "اانا ع1 (2003)“ 300 8الةقأ :رظنا .عضوملل ةميقلا تاشقانملا لوح *5318اك (2000 2)" رظنا (0)

.*(2006) 

 "081205 (1991)", !«3م|37 :رظنا ,ةيدنكلا ةيلدجلا اياضقلل ديجلا شاقنلاو صخلملا صخي اميف (4)

 اًيفطاع اًنايِب "مطناتم 8عومتا« (2005)" ضرعي (1991)", 1ناأاإل (1992) قمل "1 جالامب (1993)“

 .اهاؤرو اهميق ىف لصألا ىف ةييوروأ دعت دلبلا نأ دقتعي وه اذامل هيف حضوي
 ناكيرمألا نوكي نأ ةيضقلا هذه تسيل" :لوقي ثيح اًديج رمألا اذه "1/3216 (1992, م.46)" حضوي (9)

 - نويدنلريأو اًيفاقث نويكيرمأ - نويدنلريأ ىرحألاب مه .ناكيرمأ اًيسايسو نييدنلريأ اًيفاقث نويدناريألا
 هذه لظت .ةيقرع مهتسايس لازت الو ,ةيكيرمألا ةفاقثلاب اًديدش اًرثأت مهتفاقث ترثأت .اًيسايس نويكيرمأ

 ادج ماه ءىش وه هيف نوفلتخي امو ,مهتيسنجل ادج ماه ءىش وه تاعامجلا لك هيف كرتشي ام نكل ,ةقيقح

 مظعم نأ امبو ءرخآ ىبرغ دلب ىأ نع ادنك ىف اًيلاح ًالدج اياضقلا رثكأ ىم ةيلاربيللا نأ امبو .مهتفاقثل
 اًقمعو ءارث مدقت ةيلاربيللا ريوطتل ةيلاحلا ةيدنكلا ةمهاسملا نإف ءاًضيأ اًيسايس نيطروتم نييدنكلا باتٌكلا
 ىلاربيللا لكشلا رهظ "031165 1 الام: , الالألا كالا ءاكق, 200 "ل06 (615[283" لضفيو .نييداع ريغ

 .ىرذألا لاكشألا ىهاضي حيصأو ىدنكلا

 عمج ىذلا ,"[6/51(!1151011:©أأ"لذ ريهشلا لدجلا وه ؛ىناملألا لدجلا عبتتل ةديفملا عيضاوملا رثكأ نم )٠١(

 ."ماهنرهممدطعتو قص ةءاطملألأ (1993)" :اًضيأ رظنا ,"!(صونالاام) 350 02165 (1993)" ىف نآلا

 ,رخآ ىلإ ليج نم رظنلا تاهجوو ةربخلا لوحتو لايجألا نيب ايناملأ ىف ةقثلا ترمدت :ةحضاو بابسالو
 ساسحإ رهوج ىف اًقلقم اًعارق قلخ اذه .هرارمتسا ىلع ظافحلا عمتجملا عيطتسي ال امهنم ىأ نودب
 .ةينطولاو ةيصخشلا مهتيوهب ناملالا
 نوقلطيام ,ةرارحب اوشقان نييبرغلا نييناملألا نم ًاًريثك نأ ةجردل اًدج اًقيمع ناك ىضاملا نم فوخلا )١١(
 ,"106800 !!عالو* دقتعا دقو .ةيناملألا ىضارألا ةدحو ةرثؤم ةعامج تلضفو .مسقملا مهدلب :هيلع

 (510) 051|58) درفلاب ةصاخلا ةيوهلا لبق نم ضماغ لعف ىلع لمتشا اذه نأ ءيلارديف سيئر لوأ

 ”!)لتاكان :رظنا ."ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج" :مسا ةعنقم ةقيرطب اورصانو (4ال5ؤا/عأ080 /0:)

 .(1987, م.69)“

 "ا<ص ماا( مم ةمل يقأعو, 0م.عأاب 2.165“. )١5(

 ةينطولا ةفسلفلا ىلا ليملا "(23(عاكا (1991, م48-0.35 300 2006 2)" :رظنا ,ةلماكلا ةشقانملل (١؟)

 , اًئيدح ةلقتسملا لودلل ةيغالبلا ةغللاو قمنملا بولسألا ىف دجو ةديدجلا
 اكةرمهأ (1983). )١8(

 ىلع نوينافولسلا رصي .ةميدقلا راثآلا ملعو خيراتلا ىلإ اًضيأ دتمي ةينطولا ةيوهلا لوح مئاقاا لدجلا )١١(

 مهنأ ىلع سودنهلا رصي .ةنيعم تاسراممو تاداع اوينجتي نأ ىغبني كلذلو ,ناقلب اوسيلو ,نويبروأ مهنأ

 نييناتسكابلا نم ريثك خيرات عجري .دلبلا نوكلتمي مث نمو دنهلل نييلصألا ناكسلا نمو ىرآلا سنجلا نم

 ىلإ نيملسملا ةازقلا نم ريثك اهنم ىتأ ثيح ءسراف داليو ىطسولا ايسآ ىلإ نكلو دنهلا ىلإ سيل
 اًفادهأ عرشُي بولسأب ةيوهلا فيرعت ىف ةيساسألا ةيضقلا لثمتت ,تالاحلا هذه عيمج ىف .دنهلا

 . اًيخيرات اًقمع ةيوهلا ىطعيو ةنيعم



 "815110655" :حلطصمل رمتسملا اهمادختسا .(00||©إل )١955( رظنا .ايناطيرب نع ةعئار ةشقانمل(11)

 دعي اًيسنرف وأ اًيناطيرب درفلا اذه نوكل .هبنجت متي نأ لضفألا نمو :ئطاخ هاجتا ىف ًاليلحت اهيطعي
 :حلطصم انمض ىنعي امك ةكرتشملا تامسلا ضعب نم ةعومجم سيلو ؛ةلودلا ىنطاومب اًطبترم اًيولسأ
 أطخلا نوبكتري عوضوملا لوح اوبتك نيذلا باتّكلا نم اًريثك نإف "001|©ال“ سكع ىلعو ."115116585|8"

 نم نافلتخم امهنأ الإ نينثالا لخادت نم مغرلا ىلع .ةينطولا ةيصخشلاب ةينطولا ةيوهلا ةاواسمب كرتشملا

 ىسايسلا عمتجملا عون ىلإ ةينطولا ةيوهلا ريشت .باطخلل نيفلتخم نيثوروم ىلإ نايمتنيو موهفملا ةيحان
 ىلإ ةينطولا ةيوهلا ريشت .مهعم لماعتن نيذلا سانلا عون ىلإ ريشتف ةينطولا ةيصخشلا امأ .هايحن ىذلا

 نوشيعي مهنأ رابتعا ىلع تافص نم ءالؤه هيف كرتشي ام ىلإ ريشت اهنأ ىأ ؛:ىعامج لكشب نينطاوملا

 ىلإ ريشت اهنأ ىأ ,ةيعيزوت ةقيرطب نينطاوملا ىلإ ريشتف ةينطولا ةيصخشلا امأ . مظنم عمتجم ىف
 ,ىسسؤم زيكرتب ىظحت ةينطولا ةيوهلا نإف ءاذل .دارفاك اهيف اوكرتشي نأ ضرتفملا نم ىتلا تافصلا

 نإ نع ًالضف ءنآلا هلكش نع ًالضف ىضاملا ىف عمتجملا هيلع ناك ىذلا لكشلا حضوي ىخيرات هاجتاو
 ةينطولا ةيوهلا سكع ىلعو .ةيعامج ةقيرطب تاذلا ددحتو فرعتو اهتعيبط ىف ةيسايس ةينطولا ةيوهلا

 ةيصخشلا موهفم امنيب ؛اذكهو .ةيجازم تافصو :ةيجولوكيس تاعزن ىلإ ةينطولا ةيصخشلا ريشت
 كلذ نم سكعلا ىلع دجن ,ةيفاقثلا ةيددعتلا ىذ عمتجملا ىف تاديقعتلاو لكاشملا نم ولخي ال ةينطولا

 نورجاهملا مساقتي نأ عقوتملا نم .لكاشملاو تاديقعتلا هذه نم ولخي ةينطولا ةيوهلا موهفم

 ةيندملا ةيموقلا نكل ,نيتنثالا ىواست ةيقرعلا ةيموقلا .ةينطولا ةيصخشلا سيلو ةينطولا ةيوهلا
 .نيتنثالا لصفت
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 سماخلا لصفلا

 تايوهلا براقتو تافاقثلا ددعتم عمتجملا

 ىلإ ةفاقثلا ريشت .ةثيدحلا ةايحلا قئاقح نم ةيمتح ةقيقح ىفاقثلا عونتلا دعي

 سانلا نم ةعامج ءانيو مهف هساسأ ىلع متي ةلالدلاو ىنعملا ىف اًيخيرات لصأتم ماظن

 تاقالعلاو ةيناسنإلا ةطشنألا لولدمو ىنعم ةفاقثلا حضوت .ةيعامجلاو ةيدرفلا مهتايحل

 ةفاقثلا تدسجت .مهب ةقحلملا ةميقلاو ةيمهألاو ,ةماع ةفصب ةيناسنإلا ةايحلاو ةيعامتجالا

 ةيوه اهنكل ؛:ةشوشملا اهتيوه ةيعامج ةقيرطب لكشت ىتلا اهتاسراممو اهتادقتعم ىف

 ددعتم عمتجم ىه وأ اًيفاقث عونتي اًبيرقت ثيدح عمتجم لك نإ لوقت نأ .اهب فرتعُم
 ىنعملل ةفلتخم ةمظنأب نوشيعيو عونتلا اذه ىلع نوقفاوي هءاضعأ نأ اذه ىنعي ةفاقثلا

 .()ةمظنألا هذه لخادت نم مغرلا ىلع «ةلالدلاو

 تاعمتجملا نم ريثك لمتشت .ةديدعلا هرداصم هل ثيدحلا عمتجملا ىف ىفاقثلا عونتلا

 .تاسراممو تادقتعم نم اهبحاصي امو :ةددعتم ةيفاقثو ةينيدو ةيقرع تاعامج ىلع

 ةيجولويديأ ىأ ةمألا ءانب مساب اهسفن نع ريبعتلا نم تاعامجلا هذه تعنُم املاطلو

 ءاسنلاو لاجرلا .اًرخؤم اهولان ىتلا مهتايرح ةسرامم ىلإ نوعلطتيف نآلا امأ ؛ةنميهم
 مهتارايتخال اًردصم ءايربكلا اوذختا - ةررحتملا ةيدرفلا مهتلكش نيذلا - ثيدحلا رصعلا ىف

 تادجتسم عمتجملا ىلع ةلوعلا ضرفت .ةايحلل ةفلتخم بيلاسأ عم مهيراجتو مهب ةصاخلا

 هذه عم جامدنالا امإ اوراتخي نأ مهيلع متحتيف عمتجملا اذه ءاضعأ امأ .ركفلل ةفلتخم

 .تادجتسملا هذه نم رعذلاب مهتباصإل اًرظن ةميدقلا ةايحلا لاكشأ ءايحإ ىأ تادجتسملا

 .نيدلاب كسمتلا ىلع رارصإلا هيوقتو عونتلا معدت ىتلا ءايشألا نمو
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 ةرهملا ريغو ةرهملا لامعلا ةرجهلا مضت .عونتلل رخآ امهم اردصم ةرجهلا دعت

 هدارفأ عم نوجمدنيو هيف نويحي ىذلا عمتجملا تاجايتحا ةيبلتل مهسفنأ نودنجي نيذلا

 نوكرحتي دارفألاو .رخآل دلب نم نوكرحتي ةددعتم تايسنج نم دارفألاف .نييلصألا

 مهنطوم ىلإ نوتتشملا داع .ىيوروألا داحتالا ىف امك ةيميلقإلا تادحولا لخاد ةيرحب

 نيصلاو دنهلا ةلاح ىف امك) هلذرأ رمعلا نم اوغلب مهتأل امإ ؛ةريقغ دادعأب ىلصألا

 ادنلريأ ةلاح ىف امك) لبق ىذ نع ءاخرلاب معنت نآلا تحبصأ دالبلا هذه نأل ىأ (ايناطيريو

 اًيبس تناك ىتلا ةيسايسلا لكاشملا نم نآلا مهررحت ببسب ىأ .(لاغتربلاو اينابسإو

 .(ةقباسلا ةيكارتشالا نادلبلا ضعيو اناوستيو ايقيرفأ بونج ةلاح ىف امك) مهليحر ىف
 نوعاسلا امأ .جراخلا نم اهوبستكا تاسراممو اراكفأ مهتدوع دنع نوتتشملا ءالؤه بلج

 الأ لمتحملا نم .مهتايح بيلاسأو مهريكفت قرط مهعم اوبلجف نوئجاللاو ىونم ىلإ
 ,بيرقلا لبقتسملا ىف ىرخألا ىفاقثلا عونتلا رداصمو ةقباسلا تالاحلا ىفتخت ال

 . ايجيردت ىشالتت ىفاقثلا عونتلل ةديدجلا لاكشألا نأ اًضيأ ىدبيو

 ةيموقلا نود تاعامجلاو ميلاقألا ىف ةزكرمتملا تايلقألاو نويلصألا ناكسلا لثمي

 لاعفأ دودر ىلإ ةجاحب مهو ؛عونتلل ةفلتخملا لاكشألا نورجاهملاو ةينيدلا تاعامجلاو
 ءالؤه ؛نيرجاهملا ىلع زكرأ فوسف ءاعيمج مهتشقانم عيطتسأ ال ىننأ اميو .ةفلتخم

 تايلقألا عم لعفي ام سكع ىلع ؛مهوحن مازتلا ىأب عمتجملا رعشي ال نيذلا ءابرغلا
 نم رثكأ تافاقثلا ددعتم عمتجملل تارتوتلاو تابقعلا نوزربي نيذلا ءالؤه .هب ةصاخلا

 تلفاجت امإ ؛ةيديلقتلا ةيسايسلا ةيرظنلا نأ بيرغلا نمو .عمتجملا ىف ةدوجوملا تايلقألا

 ىلع زيكرتلل اًيفاضإ اًببس ىناطعأ كلذو ؛ةيفاك ريغ ةقيرطب هتلوانت امإو عوضوملا
 .ىفاقثلا عونتلل ىرخألا لاكشألا نود نيرجاهملا

 :لوألا :(')ةرجهلا عوضوم شاقن ىف ةعئاش ءاطخأ ةعبرأ بنجت ىلإ ةجاحب نحن

 نأ انيلع ىغبني الف ؛ىفاقثلا عونتلل ديحولا ردصملا ىه تسيل ةرجهلا نإ ثيح
 ةيادب لبق اًيفاقث اًسناجتم ناك عمتجملا نأ ىضاملا ىلإ نينحلا قلطنم نم دقتعن
 امب :ىناثلا .ةرجهلا انيهنأ ام اذإ ىرخأ ةرم اًنسناجتم حبصي نأ نكمملا نمو ةرجهلا

 انيلع ىغبنيف ءىرخأ تاعامجو ةفلتخم ةيقرعو ةينيد تاعامج ىلإ نومتني نيرجاهملا نأ
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 نيسناجتم مهلعجن وأ ءءاوس مهعيمج اوناك ول امك ةيقرعلا ةغبصلاب مهقيصن الأ
 .لمشألا عمتجملاب ةطبترملا مهبيلاسأو ةيفاقثلا مهدراومو ةفلتخملا مهتاعلطت لهاجتنو

 نم ًالومشو اًقمع رثكأ ةرورضلاب سيل نورجاهملا همدقي ىذلا ىفاقثلا عونتلا نإ :اًنلاث
 هذه ىف ىفاقثلا عونتلاف .نيرجاهملا ليقتست ىتلا تاعمتجملا ىف لعفلاب دوجوملا هريظن
 ,ةريثك تاعوضوم لوح رظن تاهجو مهيدل نيذلا تاعامجلاو دارفألا لمشي تاعمتجملا

 ماظنلاو مهلافطأو نيدلاولا نيب ةقالعلاو ةيجوزلا ةرشاعملاو مهجاوزو ةيلثملا ةيسنجلا :لثم
 ةقباسلا تاعوضوملا عيمج ىف .نوناقلا رماوأل لاثتمالاو ىلامسأرلا داصتقالاو ىرسألا

 ىفاقثلا ميسقتلاو ؛ةظفاحملا ةيبلغألا رظن تاهجو ابلاغ نورجاهملا مساقتي ءابيرقت
 ءاضعأل لصفلا كلذ نع اًقمع لقأو قيضأ دعي عمتجملا ىقاب نيبو مهنيب ىقالخألاو

 نيرجاهملا ءالؤه نأ كردن نأ بجيو .ءابرغك نيرجاهملا لماعن الأ بجي ءاذل ؛عمتجملا

 نإف هيلع ًءانيو ؛ةفولام ريغ راطقأ نم نوتأيو ةفطظخم ةقيرطب نوثدحتيو نوفلتخم
 بيلاسأ نأ ركنن ال .اًمامت ةفلتخم نوكت نأ بجي ىأ نوكت ةيفاقثلاو ةيقالخألا مهتايح

 بناوج ىف نييلصألا عمتجملا دارفأل ةايحلا بيلاسأ نع فلتخت ام اًيلاغ نيرجاهملل ةايحلا

 سانلا ماوع نع انفرط ضغت الأ ىغبني تافالتخالا هذه نإ لوقن ىرحألاب نكل ,ةماه

 عمتجملا ىف نيدوجوملا ءالؤه نم ةيوعص رشكأ ةرورضلاب اوسيل مهنإ لوقنو ءعمتجملا ىف
 .ةماع ةفصب

 . نم ريثك ىف ةميدقلا روصعلا ىف ةرجهلا نع ةرصاعملا ةرجهلا فلتخت :عبارلا
 .هسفن بردلا ىلع اوريسيو هسفن جذومنلا اوعبتي نأ عقوتن نأ بجي الو «ةماهلا بناوجلا

 نوكرتي اوناك ةيلهألا بورحلا ةرتف ءانثأو نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف لئاوألا نورجاهملا
 دوجوملا داهطضالاو ملظلا نم نيراف ؛نيئجال مهرابتعاب رخآ دلب ىلإ نوبهذيو مهناطوأ
 عمتجملا اذه نأل اًرظن ؛مهلبقتسي ىذلا عمتجملا قيمع نانتماب نورعشيو ؛مهدلبب
 رسألا عم اوءاج مه .ققحم توم نم مهظفحي تالاحلا ضعب ىفو اديدج انطو مهحنمي
 لخاد باعيتسالاو جامدنالل نيسمحتم اوناكو .ةدعاسملاو نوعلا دي مهل تمدق ىتلا
 طباورلا ةداعتسا اوعيطتسي ىأ اوبغري ملو ,مهناطوأ ىف هودجي مل ىذلا رمألا .عمتجملا
 نومتني مهنم اًريثك نأ ةقيقحو .ةلحضلا لاصتالاو لقنلا بيلاسأ ببسب مهعم ةميمحلا
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 فيفختل دباعملاو سئانكلا ىلع دامتعالا مهناكمإب نإف ءىحيسم - ىدوهي ثرإ ىلإ
 ام اًبلاغ نيرصاعملا نيرجاهملا دجن ,كلذ نم سكعلا ىلع .لاح ىلإ لاح نم مهلاقتنا

 عم مهتاقالع نإف اذل ء,ساسألا ىف ةراهملا ىلع دمتعي ىذلا لمعلل اًبلط نورجاهي
 نافرعلا رصنع ىلإ دقتفتو ةماع ةفصب ةيدقاعت تاقالع ىه مهل ةلبقتسملا تاعمتجملا

 ةلبقتسملا دلبلا ىلإ نولصيو .ةقباسلا تارمعتسملا ىلإ مهنم ريثك ىمتني .ليمجلاب
 مهناطوأ عم مهتالاصتاو مهطباور ةداعتسال نوسمحتم مه .ةجزتمم فطاوعب نيلمحم

 ىسايسلاو ىفاقثلا خانملا نأ امك .ةثيدحلا ةيجولونكتلا بيلاسألا اهحيتت ىتلا ؛ةيلصألا

 ,ةيبرغلا تاعمتجملا .مهتيوه ىلع ظافحلا لجأ نم مهتابغرل ًالبقت رثكأ ىلاحلا

 ةيحانلا نم اديدج افقوم هجاوت ؛ادنليزوينو ايلارتسأو ادنكو ةدحتملا تايالولا :لثم
 سورد ملعت اهي لديتست نأ لب «ىضاملا سورد نم ملعتلا جاتحت ال ىهو ؛ةيخيراتلا

 .نيرجاهملا عم لماعتلا نم اهنكمت ةثيدح

 ()باعيتسالا

 ةفاقثلا عم هورجاهم جمدني مل ام ارقتسمو اكسامتم نوكي نأ عمتجم ىأل نكمي ال

 اماظن عمتجم لك جاتحي .نيبلصألا عمتجملا دارفأ ىقاب لثم اوحيصيو ةدئاسلا

 جامدنالا نع نيعفادملا ضعب لداجتي .مهتادقتعمو مهميق ىف عمتجملا دارفأ ةكراشم

 اهتعامج دارفأب سئاتستو نئمطت ةيرشبلا تانئاكلا نأب نومزجيو :ىقطنم ساسأ ىلع
 نم دارفأ عم دارفألا ءالؤم جامدنا - ةلاحتسا نكي مل نإ - ةيوعص نوريو ءاهعوت ىأ

 ةعيبطلل ةيرهوج ةقيقح مهرظن ةهجو نم اذه دعي .رخآ عون نم وأ ىرخأ تاعامج
 .اهرطاخمل اهنع رظنلا عمتجملا فرصي دق ,اهوحم نكمي ال ةخسار ةزيرغو ةيرشيلا

 اونوكي نأ اودارأ اذإ .عوضوملا اذهب مهلاغشناو مهمامتها ردقب دارفألا رايتخا نوكيو

 ةفاقثلا ىف اوجمدني نأ مهيلع ىغبنيف ,تابجاولاو قوقحلا سفن مهل نينطاومك نيلوبقم
 مهداليم ةداعإ ىلع اوقفاويو ,مهيف ةلصأتملا مهتايوه اوريغيو ,فيضتسملا دلبلل ةينطولا
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 مهدلبب مهتاقالع اودطوو مهتفاقثب اوكسمت اذإ ءككلذ نم سكعلا ىلع .اًيفاقث ديدج نم
 ضفر اذإ اوكتشي الأ ةلاحلا هذه ىف مهيلع ىغبنيف :نيفلتخم اولظ مث نمو ؛ىلصألا

 ,نمث هل رايتخالا .ةئفاكتم ريغ ةقيرطب مهتلماعمو مهعم جامدنالا عمتجملا دارفأ ىقاب

 جامدنالا قيرط :مهسفنأل هنوراتخي قيرط ىأ اوددحي نأ نيرجاهملا ىلع بجي مث نمو
 .(!!فالتخالا قيرط مأ

 ال عمتجملاف .ةيمهألاو قاقحتسالاو ةرادجلا نم جامدنالل نيديؤملا جهنم ىلخي ال

 ضعي ري مل اذإ .ةيساسألا ميقلاو تادقتعملا هؤاضعأ مساقت اذإ الإ اًكسامتم نوكي

 ىف ةيوعص اوأر أ ؛ةطلسلا مارتحاو ةلادعلاو ةيرشبلا ةايحلل ةميق ةيأ عمتجملا دارفأ

 حجرملا نمف ؛دوعولا ظفح ىف ةيوعص وأ عمتجملا نيبو مهنيب ءاقتلا ةطقن ىلإ لصوتلا

 تقولا ىف هنأ نع ًالضف .عمتجملا دارفأ نيب ةكرتشم ةايح دوجو ةلاحتسا ةلاحلا هذه ىف

 مهحلاصمو مهتاداع ريوطت ىلإ نوليميو ضعبلا مهضعب عم سانلا هيف ايحي ىذلا

 اذهب اًبلاغ نوبحري مهف ءضعبلا مهضعب نيب هباشتلا دادزيو ,ةكرتشملا مهميقو مهلويمو

 نم ربكأ ةدحولل ىدمو ةجردب نوبلاطي جامدنالا نع نيعفادملا نأ ريغ .هب نوفرتعيو
 .ةرورضلا وأ نكمملا

 ناك ولف ؛طقف ”مهعون نم مه نم نورشاعيو نولضفي سانلا نأ ايقيقح سيل
 تانايد نم دارقأ نيب راوجلاو جاوزلا تالاحو تاقادصلا رسفن ميف ؛كلذك رمألا

 :لثم :تايقرعلاو تافاقثلا ةددعتم تاعمتجملا حاجن اًضيأ رسفن ميو ؟ةفلتخم قارعأو

 اهباشت ناهباشتم نانئاك دجوي ال رمألا عقاو ىف ؟ةدحتملا تايالولاو ايلارتسأو ادنك

 ضعب نومساقتي مه .لافطألا وأ نيدلاولا وأ جاوزألا ىتح الو ءاًيرهوج وأ ًالماك
 رورمب نوملعتيو ءرخآلا ضعبلا ىف نوفلتخي نكل ؛تاهاجتالاو لويملاو ميقلاو تادقتعملا
 ةلصحم .تافالتخالا هذه ىف ةذلو ةعتم نودجيو تافالتخالا هذه عم اويحي نأ تقولا

 نوفلتخمو بناوجلا ضعب ىف نوهباشتم مه ؛نيفلتخم اوسيل عمتجملا ءاضعأ نأ اذه

 .ةيرشبلا ةعيبطلا ىلإ ىمتني ال ةقيقحلا هذه نع حونج ىأو ؛ىرخأ بئناوج ىف
 ريغت فقوملا نكل :مهب فارتعالا متو ىناملألا عمتجملا ىف اًجامدنا رثكأ دوهيلا ناك
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 ءالؤهف .نطولا ءادعأ مهنأب مهوفصوو مهقرعب دوهيلا نويزانلا صخ امدنع اًيرذج اًريغت
 ريتعي .اًفلتخم اعون اوحبصأ نآلا 195٠, ماع لبق :عونلا سفن“ نم اوناك نيذلا

 ام عون ىلإ ىمتني نم ديدحتو ءايعامتجا الكيه رخآ ناكم ىأ أ ايناملأ ىف 'عونلا"
 .("!ىسايس رارق بلغألا ىف ؛يصخش رارق وه

 ةركفل نورصانملا روصتي امك ةسلسو ةطيسب ةيلمع سيل نيرجاهملا باعيتسا
 ىتم اًمامت ةدكأتم نوكت ال عمتجملا ىف اهباعيتسا متي ىتلا ةناسنإلاف .باعيتسالا

 ءاذل .هيف اهجامدنا ىلع قفاو عمتجملا ناك اذإ امو لماك لكشب ةجمدنم تحبصأ

 ,عمتجملا ىف اهجمدو اهياعيتسا مت دق اهنأ نيرخآللو اهسفنل تبثت ىكل قلقلا اهباتني

 ملو لطابلاب رهاظتت مل اهنأ حضوت نأ لجأ نم ةداج نوكتو ةداع ىلعي اهتوص نأ امك
 رارمتساب اًضيأ عقت ىه .ةهاكفو احوضو رثكأ اهتبارغ لعجي ىذلا رمألا ,ةعداخ نكت

 ىلع ةقفاوملا نم هلالخ نم نونكمتي اًناكم نولتحي مهدرفمب نيذلا :نيرخآلا ةمحر تحت

 اذإ امو ؛عمتجملا ىف اهباعيتسا مت دح ىأ ىلإ ريرقتو ءاهباعيتسا ضفر وأ اهباعيتسا
 ىهف فاك ريغ اذه ناك امو .ال مأ ةمئاد ةفصب ةسناجتم ريغو ةيوناث ىقبتس تناك

 نأ اميو .عمتجملا ىف اوجمدني ىكل اهتعامج ءاضعأ ىلع طغضلا ةلصاوم ىلإ ةجاحب

 نيرخآلل مضنت نأ اهيلع بجيف «جامدنالا ىلع نوقفاوي ال دق ةعامجلا ءاضعأ ضعب

 ىقالخألا للخلا نم مغرلا ىلع ,مهنع اهسفنب ىأنتو مهنم ًاربتت وأ ءاضعألا ءالؤه نيدتو

 .اذه ءارج نم اهيلع دوعي ىذلا ىسفنلاو

 ىف قافتالا مدعب زيمتت ةثيدحلا تاعمتجملاف .باعيتسالا نأشب ىرخأ تالكشم ةمث

 ةايح ىلإ اندوقي ىذلا لضقألا قيرطلاو .ىناسنإلا قوفتلا ريباعم :لثم ءرومأ ىف ءارآلا

 هصقنت عمتجملا نأ اميو .سنجلا نع ريبعتلل ةيعرشلا لاكشألاو :ةرسألا ءانبو «ةميرك

 عون نع امأ .ًاليلق نوكي نيرجاهملا باعيتسا نإف ءاهيلع قفتملا ةلماشلا ةيقالخألا ةيؤرلا
 سانلا مظعم نأل هذيفنت نكمي ال اضيأ ىهف باعيتسالا راصنأ هبلطي ىذلا باعيتسالا
 اموجهو ادقن رثكألا باعيتسالا راصنأ ىتحو ؛مهنيد نم ةينيدلا مهتادقتعم نوقتسي

 ,ةيفاقثلا ةيوهلا معدي رخآ الماع جاوزلا دعي .ةينيدلا ةيرحلا اوعمقي نأ نوديري ال
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 لضقي ضعبلاو .اهيلإ نومتني ىتلا تاعامجلا نم جاوزلا ىلإ نوليمي نيرجاهملا مظعمف
 نيينعملا باعيتسالا راصنأ ركني فوس .مهنطوو مهتيسنج سفن نم ةجوزلا نوكت نأ
 قوقحو ةيساسألا ةيصخشلا مهتايرح نوكهتني فوسو ؛جاوزلا ىف نيرجاهملا قح
 هل دح ال باعيتسالا .نيرجاهملا ريغ ىلإ ديقلا اذه دتمي ال امنيب ةيواستملا ةنطاوملا

 نم تافالتخالا هذه لقأو «تافالتخالا نأشب حماستلا مدع نم أشني هنأل ؛ةرورضلاب

 .ءادعلاو قلقلا ريثي نأ نكمملا

 لماكتلا

 ريثك نإف ءررحتم ريغو ىعقاو ريغو لداع ريغ باعيتسالا راصنأ بلط نإو امأ

 .باعيتسالل ليدب جذومنك لماكتلا أدبم تحرتقا ةريخألا تاونسلا ىف تاعمتجملا نم

 نأ ىلع مهعيجشت متي نيرجاهملا نأل ؛لوقعمو بسانم أدبم هنأ ىلوألا ةلهولا نم ىدبيو

 تامازتلالا سفن مهيلعو صرفلاو قوقحلا سفن مهل ,عمتجملا نم أزجتي ال اًءْزج اوحبصي
 هل لماكتلا نأ دجن قمعب عوضوملا صحف متي امدنع نكل .عمتجملا دارفأ ىقاب لثم

 .دئاسلا ىعامتجالا ءانبلا ىف نيرجاهملا جمدل اًنيعم ايولسأ نمضتي وهف ؛اًمضيأ هيويع

 .()بسحف اًيشماه الإ باعيتسالا نع اًفلتخم نوكي ال وأ هزييمت نكمي ال اًنايحأو

 مهعمتجمب مهسفنأ اومزلي نأ ىغبني نيرجاهملا نأ ىلع قحب لماكتلا راصنأ رصي

 امك .عمتجملا اذهل ىساسألا ءالولا نوكي نأو ؛هميقو هتاسسؤم اومرتحي نأو «ديدجلا

 اوميقي نأو ؛عمتجملل ةماعلا ةايحلا ىف نيرجاهملا ةكراشم ةرورض ىلع اًمضيأ نورصي
 ءاضعأ اوحبصي نأل مهدادعتسا ىلإ ةداج ةراشإك نيرخآلا عمتجملا ءاضعأ عم طباور

 دنع نوفقي ال لماكتلا راصنأ نأ ريغ .تابجاولاو قوقحلا لماكب نوعتمتي عمتجملا ىف

 ؛دحاو هاجتا تاذ لماكتلا ةيلمع نأ - باعيتسالا راصنأ لثم - نوري مهف .دحلا اذه

 لشف دنع مهدحو موللا مهل هجوي مث نمو نيرجاهملا قتاع ىلع عقي لماكتلا ءبعف

 ةاتفلا بغرت ال دق :لاثملا ليبس ىلع .لماكتلا ةيلمعل للضملا ريسفتلا وه اذه .لماكتلا

 ضفري ىأ ءايلخاد لجر بيبط اهصحفي نأ ضفرت ىأ ءتروشلاب ةحابسلا ىف ةملسملا
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 هذه لثم ةمءاوم متي مل امف .هتمامع نودب هتسردم ىلإ بهذي نأ ىسودنه باش

 اهتفلكت زواجتت ىأ لوقعملا زواجتت ىتلا تابلطلا ادع اميف - عمتجملا بناج نم تابلطلا
 نورجاهملا كرتي دق .عمتجملا ىف دارفألا ءالؤه جمد ىف ةيوعص دجت فوسف - دحلا

 ىتلا ةطسوتملا ةقبطلا ةيحاض ىف الزنم نورتشيو هيف نوشيعي ىذلا ىعامجلا ىحلا

 لذبت ىتلا دوهجلا نإف ,مهتقطنم ةقطنملا هذه ىف نوميقملا كرت اذإ نكل ؛ضيبلا اهنطقي

 صخت ةايحلل اًراكفأو بيلاسأ اًضيأ نونبتي دق .حايرلا جاردأ بهذت جامدنالا لجأ نم

 نيرجاهملا اوريتعاو عمتجملا بناج نم راكفألاو بيلاسألا هذه تذبن اذإ نكل ,مهعمتجم

 ميدقت نع زجعي ال دق ذئدنع لماكتلا نإف ,مهعضو نوفرعي الو نيلواطتمو نيمحازم

 ملاع ىلإ نيرجاهملا ءالؤه لاسرإ ىق ببستي اضيأ هنكلو ء.بسحف هنم ةوجرملا دئاوفلا
 .اهروذج نم ةصاخلا مهتعامج ثاثتجا ىلإ ةفاضإلاب ,ىفاقثلا لامهإلا وأ نايسنلا

 ضفرو ىرصنعلا لزعلا هطبحيو ءادحاو اهاجتا سيلو نيهاجتا تاذ ةيلمع لماكتلا
 ضعيلا مهضعب عم هعاستا ىلع عمتجملاو نورجاهملا فيكتي نأ ىضتقي رمألاو ءرخآلا
 .لماكتلا ققحتي ىتح

 ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس :تايوتسم ةدع ىلع هراكفأ حضوُتو عمتجملا رسفي
 ىلعف .ىرخألا عم نوجمدني الو اهضعب عم نورجاهملا جمدني دق .ةيفاقثو ةيقالخأو

 ةجتنم ةلامعك ًالماك مهرود نوبعليو اًيسايسو ايداصتقا نوجمدني دق .لاثملا ليبس
 مازتلالا اوديعتسيو ,مهنيب اميف اوجوزتي نأ نولضفي مهنأ ديب ءءاطشن نينطاومو

 ىف ةيعامتجالا مهطباورو مهتقادص اورصحي نأو ؛ىلصألا مهنطو هاجت ىوقلا روعشلاو

 راصنأ ىري .("”ةصاخلا مهتاثوروم ىلع ةيفاقثلا مهحلاصم اورصقي وأ :.مهتعامج

 لماكتلا ضفرو ةيلاصفنالا ىلع ةلالد ىْئزجلا وأ دودحملا جامدنالا اذه نأ لماكتلا

 ةفصب ةلاحلا ىه هذه .كولسلا اذه ىلع عجشت ال ىتلا تاسايسلا عاونأ لك نوركتبيو

 .ةيفاقثلا ةيددعتلا راصنأ ضعي هانبتي ىذلا ىددعتلا جامدنالا ةركف عم ىتح ةماع

 دارقأل اهرصحو تالاجملا ضعب لصف ةركف عم اًبعص اًضيأ ىددعتلا جامدنالا لظي

 .عمتجملا ىف نينيعم
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 لوح ةفرطتملا راكفألا نم عونلا اذه لثم ىف نوكرتشي ال لماكتلا راصنأ ضعب

 ةداعتسا ىف - كلذ ىف قح مهلو - نويغري دق نيرجاهملا نأ نوردقي مه .لماكتلا

 اليئض نوكي نأ ىغبنيو نكمملا نم لماكتلا اذه نأو ,ةيفاقثلا مهتيوه نم ءازجأ

 مهدجت «كلذ ىف نوقحم مه امنيبو .عمتجملل ةماعلا تاسسؤملا دودح ىف ادودحمو

 نأ نيح ىف ءاًيفاك اذه نوربتعي دق عمتجملا ءاضعأ ضعيف .ةحضاو ةلكشم نوهجاوب

 دتمي مل ام اًطبارتمو اًكسامتم نوكي نأ نكمي ال عمتجملا نأ نومعزي دق نيرخآلا
 مهل حامسلا نإ ,ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيقالخألا ةايحلا تالاجم ىلإ اًضيأ لماكتلا

 هنأ اميو .نيرخآلا عمتجملا ءاضعأ ىلع مهل زيسيمت هيف عمتجملا ىف اًيئزج لماكتلاب

 ودبت دودحملا لماكتلل ةيعادلا رظنلا ةهجو نإف ؛لدجلا اذه مسحل ةقيرط دجوت ال
 ىلع قافتا ىلإ لصوتلا مت ىل ىتحو .('!ةضقانتمو لب ةيفسعتو نيعم ضرغل ةصصخم
 راصنأ رظن ةهجو نمو .ةمئاق لظت ةلكشملا نإف ؛لماكتلل ةيرورض دعت ةايحلا تالاجم ىأ

 فرعيو حضوي هنأ ىلإ ةفاضإلاب «ةيلاع ةميق اذ اينطو افده دعي لماكتلا نإف ؛لماكتلا

 ىنطولا فدهلا ناك اذإو .ةلود ةيأ ىف درفلا ةيوضعل ةزيمملا ةفصلاو ةيعامتجالا ةناكملا

 حبصت اهنأ ىأ ءدرفلا ةيوضعل ةزيمملا ةفصلا ىلع سكعني كلذ نإف ءادودحمو ايئزج

 اكوكشم عمتجملا ىف ةيئزج ةقيرطب نولماكتملا نورجاهملا لظي .اًضيأ ةدودحمو ةيئزج
 لماكتلا بلط .ةئفاكتم ريغو ةيزييمت ةلماعمل ةيعرش فادهأ مهنأ ىلع مهيلإ رظنيو ,مهيف

 ؟نورجاهملا عجارتي اذامل :لءاستي نأ درفلا عيطتسي .ناعبشي ال باعيتسالا بلط لثم

 ىلع اوظفاحي نأ نوديري اذاملو ؟عمتجملا دارفأ ىقاب لثم اونوكي نأ نوعيطتسي ال اذامل

 قطنم ؟هيف نوشيعي نيذلا مهعمتجمل صالخإلاب هيف اودهعت ىذلا تقولا ىف مهتفاقث
 .اذه ىلإ نوليمي نيذلا دارفألا لبق نم هلالغتسا مت دق ىلكلاو حماستملا ريغ لماكتلا

 ؛ةيتاوم ريغ فورظ مههجاوت اًمود مهف ءررحتملا بهذملاو نيحماستملا صخي اميف امأ
 لخاد نولداجتي مهنأل اًرظنو .مهقتاع ىلع عقي رربملا دودحملا لماكتلا ءبع نأل اًرظن

 .(":!ةررحتملا مهتعزنل بحاصم ريغ ىساسألا مهعافدتا هيف نوكي راطإ

 وه لماكتلا نأ اميو .ةيقرعلل ةقيقد لاكشأل هضرع باعيتسالا لثم هلتم لماكتلا

 نوعيطتسي نيذلا نيرجاهملا تايعون ام :لعاستي نأل ءرملا دوقي اذه نإف ءوجرملا فدهلا
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 راصنأ قطنم .ةريبك ةقشم مهدبكت ىتلاو ةمئالملا ريغ عمتجملا تابلط عم اولماكتي نأ
 نوعيطتسي ال نيذلا ةدقعملا تافصلا ىوذ نيرجاهملا عمتجملا بنجتي نأ ىضتقي لماكتلا

 ىلإ رظنُي .ةديدش ةباقرو ةرطيسل ةضرع نورجاهملا نوكي وأ ؛عمتجملا عم اولماكتي نأ
 ثادحإ ىف نوببستيو ةلضعم مهنأ ىلع ايوروأ ىف نيرخآلا نيرجاهملاو نيملسملاو دوسلا
 ءاوس ,متهي دحأ ال .ةقيرطلا هذهب مهل رظنت ال ىرخأ الود ىرن نيح ىف ؛مهل لكاشم

 نوكي نأب ءايوروأ ىلإ نيينابايلا نيرجاهملا نم ىتح مأ ناكيرمألا نيرجاهملا نم ناكأ
 مهتالص اوديعتسي نأ وأ ءاّيفاقثو اًيعامتجا اولزعني نأب نومتهي الو ؛مهنيب اميف مهجاوز
 نوملسملاف .اهيف بوغرملا ريغو ةيندتملا تاعامجلا ىف لثمتي مهقلق ردصم نكل ؛مهناطوأب

 ,سابتلا نودو لاع توصب ىمالسإلا باهرإلا اونيدي مل اذإ ءالولا صقنب امئاد نومهتم
 شيجلا هلوازي ىذلا باهرإلاب قلعتي اميف نييدنلريألا نيرجاهملا عم اذه ثدحي ال نكل

 نوناقلا مهتموكح كهتنت امدنع ناكيرمألا نيرجاهملا عم ثدحي الو ءىدنلريألا ىروهمجلا
 ىتحو ءاّمْئاد سيل نكل ,ةفلتخملا ةلماعملا هذه لثمل ةديج ابابسأ دجن اًنايحأ .ىلودلا

 نأ ىلإ ةجاحب نحن .ٌةيلك اًيئاغ نوكي ال ةيقرعلا رود نإف ءبابسألا هذه دجوت امدنع
 ةيقرعلا تاعامجلا ساسأ ىلع لماكتلل ةفلتخملا ريياعملا قيبطت وحن هاجتالا نم زرتحن

 ىذغي اًضيأ هنكلو .بسحف ىزييمتو لداع ريغ رمألا اذه نأل سيل ,ةفلتخملا ةينثإلاو
 .(١١!هلماكت قوعي هنأ امك ؛ةشمهملا تاعامجلا نمض ءايتسالا روعش

 ىقالخأ دقع

 فيك لءاستن نأ ىغبني :نيرجاهملا لماكتو باعيتسا ةيفيك نع لعاستت نأ نم ًالدب
 ءامتنالا طباور عمتجملا دارفأ ىقابب انطبرتو نيواستم نيتطاوم حبصن نأ عيطتسن

 نينطاوملا نيب مومعلا هجو ىلع ةكرتشملا رعاشملا ىلإ كرتشملا ءامتنالا ريشي .كرتشملا
 نومساقتيو ؛عمتجملا اذه ىلإ اعم نومتنيو .هسفن عمتجملا نم اًءزج نولكشي نيذلا

 نم ةموظنم قيرط نع ضعبلا مهضعبب اًقيثو اًطابترا نوطبتريو :ةكرتشملا حلاصملا
 «شيعلا دغر ىلإ لوصولا لجأ نم ضعبلا مهضعب ىلع نودمتعيو «تامازتلالاو قوقحلا
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 ايفطاع اقمع اذه ىطعي .('"اروظنملا لبقتسملا ىف مالس ىف اًعم اويحي نأ نوبغريو

 تارتوتلا ةهجاوم نم مهنكمي امك ءضعبب مهضعب مهفارتعا رصاوأ معديو «ةتطاوملل
 نأ ىلإ ةفاضإلاب ,ةماعلا انفادهأ معدي اذه نأ امك .ةكرتشملا مهتايح ىف مهنيب ةمئاقلا

 لاكشأ ضعب ىضتقي اذه نأ حضاولا نمو .اهنم ةاقتسم نوكت ىرخألا ءايشألا عيمج

 ىأ مهدعبتسي الأو ةنطاوملا تامازتلا اولبقي نأ ىغبني نيرجاهملا نأ ىنعمب ؛لماكتلا

 ىغبني مهنأ ىنعمب ؛باعيتسالا تاجرد ضعب مزلتسي هنأ امك .عسوألا عمتجملا مهشمهي

 لئاسو امه باعيتسالاو لماكتلا نأ ديب .ةنيعم ةيساسأ اميقو تادقتعم اومساقتي نأ

 امهتردق قيرط نع امهدودحو امهلاكشأو امهتعيبط ىف تبلا متي نأ ىغبنيو «ةياغلا اسيلو

 نيرجاهملا نيب رارمتساب ةريغتملا تاقالعلا قايس ىف ةيلكلا امهفادهأ ةمدخ ىلع

 .دحاو هاجتا ىف سيلو نيهاجتا ىف كرتشملا ءامتنالا ةيلمع ريست .عسوألا عمتجملاو

 عمتجملا اذه زيهجت متي مل ام ,عمتجم ىأ ىلإ اومتني نأ نوعيطتسي ال نورجاهملاف

 ءالؤه جمدي نأ عمتجملا عيطتسي ال كلذ نم سكعلا ىلعو ؛نيرجاهملا ءالؤهب بيحرتلل
 مزلتسي ال كرتشملا : 'متنالا .عمتجملا اذهل ءامتنالا ىف نوبغري ال اوماد ام نيرجاهملا

 ءايشألا هذه ققحتت نأ نكمملا نمو ؛ةعامج لك نم هلمع عقوتي ام لوح ءارآلا ىف اقافتا

 .ىقالخأ دهع نم هبيصنب بناج لك علطضا اذإ بسحف

 امك ؛ةفيضملا ةلودلا لبق نم ةضورفملا دويقلا نم اوررحتي نأ ىف نورجاهملا بغري

 ةيلمع دعي ءامتنالا اذه .ةلودلا هذه ىلإ اومتني نأ ىف هسفن تقولا ىف نوبغري مهنأ

 اهب موقي ىتلا تايحضتلاو حافكلا لامعأ لالخ نم اهميعدت متي ةكباشتمو ةدقعم

 لعفلاب نيدوجوملا عمتجملا ءاضعأ تايوه نأ اميو .ةديدع لايجأل عمتجملا ءاضعأ

 نأ نورعشي مهنإف ءءامتنالا اذهب اًقيثو اًطابترا طبترم ىصخشلا مهخيراتو مهتايحو

 ةميق نوردقي نيرجاهملا نأ ىلع ديكأتلا ةداعإ نوديري مه .مهيمحيو مهكلمي مهعمتجم

 اذه اهجهتني ىتلا ةايحلا بولسأ نومرتحيو نوكرديو «عمتجملا اذه ىف مهتيوضع

 نوعقوتي مهف ؛ةيوضعلا دعاوق ىلع رصت ةيداعلا تايعمجلاو ةيدنألا ىتح .عمتجملا

 «ةيكولسلا مهريياعم اوبقاري نأو ,مهل صالخإلاو ءالولاب نونيدي مهل ددج ءاضعأ مامضنا

 ةلاح ىف ربكأ لكشب عوضوملا اذه رهظي .مهرارقتسا عزعزي اًئيش اولعفي الأو
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 .(؟!اهئاضعأل ريثكلا ىنعتو اهب فارتعالا نكمي تايوه مضت ىتلا ةيسايسلا تاعامجلا
 ءلواط» اما كول نوج معزي امك ,ةحيرصلا مهتقفاوم نم طقف عبنت ال نيرجاهملا تامازتلا

 .نيرجاهملا ءالؤهل نيرخآلا مارتحا نم عبنت اًنضيأ نكلو

 ءالؤه هب زتعي عمتجم ةباثمب وه هيف رارقتسالل نورجاهملا هدصقي ىذلا عمتجملا
 عمتجملا اذه نأ امك .ةيساسحو مارتحاب عمتجملا اذه ةلماعم مهيلع ىغبنيو ؛نورجاهملا
 ىقالخأ مازتلا دوجو ىضتقيو مهلافطأ لبقتسمو مهلبقتسم هيف لكشتي مهل اًنطوم دعي
 نأ ىغبني نيرجاهملا نأ ىنعي ال اذه .هيف نورقتسي نيذلا هدارفأ بناج نم ىفطاعو
 ةنطاوملا ىتح ىأ ةجودزملا ةيسنجلاب اوظحي ال وأ ءىلصألا مهنطوب مهتاقالع اوعطقي
 لثم دعي .امهئابآب امهتلص ناجوزلا ركني نأ بلطتي ىذلا جاوزلا ءانثتساب ,ةجودزملا
 نم هيلطن نأ عيطتسن ام .ىرورض ريغو ققحتي نأ ليحتسملا نمو لداع ريغ بلطلا اذه
 نم ثدح امهم ,ةيلصألا مهناطوأك اهب نورقتسي ىتلا ناطوألا اوربتعي نأ وه نيرجاهملا
 نأو ؛مهل اًئيش ىنعي نأ بجي هيف نورقتسي ىذلا نطولا اذهف .مههاجت ناطوألا هذه
 داهطضالا نم بورهلل وأ لاملا عمجل ناكم درجم هنوربتعي الو ؛مهل ةيقيقح ةميق لثمي
 الوبقم اليلد اومدقي نأ نيرجاهملا ىلع ىغبنيو «ةيلصألا مهدالب ىف هل نوضرعتي نيذلا
 نطولا هاجت مازتلالا اذه لثم حضوي .فيضملا نطولا اذهب مهمازتلا ىدم حضوي
 ,مهصالخإل مئاعد اوعضي نأو ؛كانه دئاسلا ةايحلا بولسأل مارتحالا ؛فيضملا
 رئاس ىلع اذه بحسني نأو ؛لماك لكشب عمتجملا ةيوضعل نيلهؤم اونوكي نأو
 .عمتجملا دارقأ

 اوردقي نأ ىغبني مهف .ةديدع قرطب عمتجملا ىحن مهمازتلا نع نورجاهملا ربعي
 ةطلسلا اومرتحي نأو .هيف نوشيعي ىذلا شيعلا دغرو مهلماكتو مهباعيتسا ةميق
 ةايحلا ىف اومهاسي نأ ىغبنيو .نينطاومك مهتامازتلا ةماع ةفصب اودؤي نأو «نيناوقلاو
 نأ ىغبني امك ؛ةحيرم فئاظو اودجي نأو ؛ةيعامجلا ةيلوئسملا ىف اوكرتشي نأو ,ةماعلا
 ىنعت ال ةماعلا ةايحلا ىف ةكراشملا .اذكهو ,ةحاتملا ةيهافرلا طورش مادختسا اوئيسي ال
 ةيعمتجم ةيفاقث تالاجم نومسري ىأ ءضعبلا مهضعب نم نوجوزتي ىأ نوشيعي ال مهنأ
 ةيفاقذلا ةايحلاو جاوزلاف .اًيئرِح ةلصقنم ةايح نوشيعي وأ ,مهب ةصاخلا مهتقيرطب
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 نوكت نأ ىغبني الو ىدرفلا رايتخالا ىلع ةمئاق ةيدرف رومأ ىه ليبقلا اذه نم ءايشأو

 قلطم مهيدل نيرخآلا نينطاوملا نأ اميو .ىعامتجالا طغضلاو ىنوناقلا ماغرإلل ةضرع

 قحلا اذه راكنإ نإف ءمهل قوري امك ةيفاقثلاو ةيعامتجالا مهتايح اوشيعي نأ ىف ةيرحلا

 ةايحلا ىف نوكراشي املاطو .ةئفاكتملا ريغ ةلماعملا ليبق نم دعي نيرجاهملا ىلع

 ةيصخشلا مهتايح نإف «نينطاومك مهتابجاوو مهتامازتلا نودؤيو عمتجملل ةيعامجلا

 .مهب صاخ نأش ىه ةيعامتجالاو

 بولسأ داجيإ ةرورضل ةيفاقثلا ةردقملا اوبستكي نأ ىلإ اًضيأ نورجاهملا جاتحي
 نورجاهي ىذلا عمتجملا ةغل ملعت اذه نمضتي .عمتجملا ةايح بولسأل اًبيرق نوكي مهل
 لوبقم فلآت باستكاو ,ةيكولسلا هريياعمو ةيندملا هنيناوقو هدعاوق ةبقارمو مهفو .هيلإ
 ,عمتجملا اذه ديلاقتو ميق هيف نومرتحي ىذلا تقولا ىفو .هخيراتو هتاداعو هديلاقت عم

 ىذلا كولسلا نم اءزج ديلاقتلاو ميقلا هذه نوكت نأ تقولا رورم عم لمتحملا نمف

 اميس الو ؛ةيصخشلا امبرو ةيعامتجالا مهتايوه نم أزجتي ال اًءزج حبصتو ,هنوكلسي
 ةفص ءايشألا هذه رابتعا مدع ةلاح ىفو .مهل ةزيمم ةفص ءايشألا هذه اوربتعا اذإ

 مهتاقالع ءوض ىف ديلاقتلاو ميقلا هذه لثم اوبقاري نأ متحملا نمف ,مهل ةزيمم

 نهف ,ةيمالسإلا لودلا ىلإ ءاسنلا نم تارئازلا ةلاح لثامي ىذلا رمألا ,ةيعامتجالا

 مدع رمألا اذه ىف سيل .ةيعامتجا ةداع رمألا اذه نأ رابتعا ىلع نهسوؤر نيطغي

 عمتجملا ةايح بولسأل مارتحالا بسحف حضوي هنأل ؛تاذلل ةافاجم ىأ قافن وأ صالخإ

 .هدارفأ نيب ةبيط تاقالع دوجو لهسيو

 عمتجملا تاباجتسا

 متحملا نمف ءفيضملا عمتجملا نيناوقو دعاوقب نورجاهملا هيف مزتلب ىذلا تقولا ىف

 اوجمدني نأ ىف مهتدعاسم قيرط نع ؛دارفألا ءالؤه وحن مزتلي نأ اضيأ عمتجملا ىلع

 اميو .فيضملا عمتجملاو نييرتغملا نيب الدابتم نوكي مازتلالا نأ ىأ ,ةعرسب عمتجملا ىف

 ةيلوئسم مهقتاع ىلع نولمحي مهف ءفيضملا عمتجملا ىلع ددج نودفاو نيبرتغملا نأ
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 هسفن تقولا ىفو ,ةيرورضلا ةيفاقثلا ةردقملا باستكال فاك تقو ىلإ نورجاهملا جاتحي
 دقف ؛نوبرتغم مهنأل ارظنو .ةحضاوو ةكسامتم ةقيرطب مهئارآ نع ريبعتلا مهصقني
 ساسحإ دلوت ىلإ ىدؤي امم ؛عمتجملا ىف ةنيعم تائف بناج نم ءايتساب مهيلإ رظني
 ةايحلا تالاجم ىف زييمتلا اوهجاوي نأ اضيأ لمتحملا نم .مهب بيحرتلا مدعب مهيدل
 ررضلاو ةغللا رقفو رقفلا نع ةئشان صقاونو بويع نم اًضيأ نورجاهملا ىناعي .ةماهلا
 بارطضالاو ءديدج عمتجم ىلإ مهعمتجم نم مهلوحت ةجيتن مهيلع عقي ىذلا ىسفنلا
 مهباتنت ىتلا مومهلاو .ديدجلا عمتجملا عم فيكتلا ةيفيك نأشب مهباتني ىذلا قلقلاو
 عمتجملا ىلع ىغبني .ةديدجلا ةايحلا عقاوو مهلامآ نيب لمتحملا رفانتلاو ,مهلافطأ نأشب

 نأ ىف مهتدعاسمو ,مهنع رتوتلا اذه فيفخت ىف نيبرتفملا دعاسي نأ هفئاوط عيمجب
 المع مزلتسي اذه .عمتجملا اذه ىف ةلماك قوقح مهل نييعرش ءاضعأ مهنأب اورعشي

 .تايوتسم ةدع ىلع ايوءد

 ةنطاوملا قوقح اميس ال :ةايحلا تالاجم عيمج ىف نيرجاهملا دض زييمت ةمث

 متي ثيح ؛ةايحلا ىف مهصرف ىلع رثؤت ىتلا رومألا كلت .ناكسإلاو ميلعتلاو فيظوتلاو
 تالماعملا نع نالعإلا ىغيني ءاذل .ةيزييمتلا ةلماعملا هذهب كرتشملا ءامتنالا رصاوأ رهص

 هذهب موقي درف لك ىلع ةبسانملا تايوقعلا ضرفت نأو «ةينوناق ريغ ةقيرطب ةيزييمتلا
 متي وأ حضاو ريغ زييمتلا نوكي نأ نكمملا نمف .ةددعتم ًالاكشأ زييمتلا ذختي .لامعألا

 لاحلا وه امك ءرشابم ريغ ىأ اًرشابم نوكي نأ نكمملا نمو ,.حضاوو حيرص بولسأب
 هسرامي نأ نكمملا نم زييمتلا نأ امك .ام ةمظنمل تاءارجإو دعاوق ءاشنإ متي امدنع

 ,ىمسر ريغ وأ ايمسر نوكي نأ نكمملا نم زييمتلا نأ نع ًالضف .تاسسفؤملاو دارفألا
 اذإ ىأ ,نيرجاهملا ىلع رعسلا عفرب ةيراجتلا تالحملا ىعئاب موقي امدنع لاحلا ىه امك
 دق نطاوملا اذه نإف ءدليلا ىنطاوم دحأ بناج ىلإ نيرجاهملا دحأ سلج نأو فداصت

 ىلع اًملؤم فقوملا اذه نوكيو .هدعقم ريفي دقو ءرجاهملا اذه ىلإ ةئيذب تاقيلعتب ظفلتي
 ةرجهلا طابضو ةطرشلا لاجر :لثم .ةلودلا تاسسؤم هسرامت امدنع صوصخلا هجو
 ,ةيواستم ةقيرطب اهينطاوم ةلودلا لماعت نأ عقوتملا نم .ةيندملا ةمدخلاو مكاحملا ىفظومو
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 ىأرلا اهلاعفأ هجوت نأو ,ةطلسلا كلتمي ىذلا عمتجملا مساب ىمسرلا ثدحتملا نوكت نأو

 هذهب مهف ؛ىزييمتلا كولسلا اذه لثم ىف طارخنالاب ةلودلا تاسسؤم موقت امنيح .ماعلا

 اًضيأ مهنكلو ءبسحف ةيناثلا ةجردلا نم نينطاوم مهاياحض نولعجي ال ةقيرطلا
 تامازتلالا زييمتلا أدبم ىلع ةمئاقلا ةلودلا ضرفت .حالصإ ىأ ميوقت الب مهوكرتي

 أدبمب لمعلا ركنت هسفن تقولا ىف اهنكل ,نورجاهملا اهب مزتلي نأ بجي ىتلا تابجاولاو

 متي نم نويع ىف ىأ «نيرجاهملا نويع ىف اهتيعرش دقفت مث نمو «ةيواستملا قوقحلا

 .عمتجملا دارقأ ىقاب نع فلتخت ةيزيبمت ةقيرطب هتلماعم

 جلاعي ال :ةلداعو ةلاعف ةقيرطي ىسسفؤملاو ىمسرلا زييمتلا نوناقلا جلاعي امنيب

 مدع ىلع بكارلا ربجي نأ نوناقلا عيطتسي الف .ىمسرلا ريغ زييمتلا اهسفن ةقيرطلاب
 «فلتخم نول نم رجاهم راوجب سلجي امدنع ةئيسم تاملكب ظفلتلا مدع ىأ هناكم كرت

 الأو ةعرسب رجاهملا تاءارجإ ءاهنإب كنبلا فظوم مزلي نأ اًضيأ نوناقلا عيطتسي الو

 اهنع ضخمتي نأ نكمملا نم اهنإف «لاعفألا هذه ةهافت مغر .ًاليوط رظتني هلعجي
 بضفغلا نم ةيون مهباتنت نيرجاهملا نأ امك :نيرجاهملا ىدل ريقحتلاو لالذإلاب روعش

 لماعتلا اهلالخ نم عيطتسن ةطيسبو ةلهس ةقيرط دجوت ال .لاعفألا هذه ءارج ةيهاركلاو

 لمعلا فاقيإ ىلإ اورطضي نأ نكمملا نم تاسسؤملا ءاسؤر .تالاحلا هذه لثم عم

 عيطتسي .ةمئالم ةيبيدأت تاءارجإب هتدناسمو همعد متي ىذلا ءديجلا كولسلا ريياعمب

 ةكلهتسملا مهتوق اومدختسيو تاسرامملا هذه لثم اوفشكي نأ ةيندملا تامظنملاو رجاهملا

 نم اهتيعرش ىقتست تاسرامملا هذه نأ امب .حيحصلا قيرطلا ىلع نيرجاهملا عضول
 ةماعلا تايصخشلاو ةموكحلا ءارزوو سئانكلا ةداق نإف :ةماعلا ةيعامتجالا تايقالخألا

 لهسي .عمتجملل ةيقالخألا ةفاقثلا ليكشت ةداعإ ىف اًيويح رود نوبعلي مالعإلا لئاسوو

 مهبجاو ىه اذهو ,هنولعقيو هنولوقي ام قيرط نع جامدنالا اًضيأ نويداعلا نونطاوملا
 نأ عيطتست الو اهدرفمي ةلودلا نوكت ال عمتجم ىأ ىف .هودؤي نأ بجي ىذلا ىندملا

 نوبعلي دارقألا نكلو ؛عمتجملا ىف ماجسنالاو كسامتلا ثادحإل ديحولا لعافلا نوكت

 .اضيأ اًيويح ارود
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 قوعت ةيفاقثو ةيسايسو ةيعامتجاو ةيدام صقاونو بويع نم نورجاهملا ىناعي
 صخألايو .ةلماشو ةكسامتم ةماع ةسايس قيبطتي مهتبلاطم قوعت امك .ءمهرارقتسا

 ةيجالع لوصفب اوقحتلي نأ ىلإ نوجاتحي دقف «ةقهارملا ةلحرم ىلإ اولصو اذإ مهلافطأ
 قلعتت بابسأل اًعم شيعلا ىلإ نورجاهملا ليمي .ةغللا ىئانث ميلعتلا لاكشأ ضعيو

 طباورلاو ةيفطاعلا ةايحلاو ىدسجلا نامألاب قلعتت ىرخأ بابسأو ىرصنعلا زييمتلاب
 ةينيدلاو ةيفاقثلا تاسرامملا ليهستو دحاو ناكم ىف ضعبلا مهضعب عم لمعلاو ةيقرعلا

 ىلع 66611065 "ئتيجلا" اهيلع قلطي ام أ - ةينكسلا تاعمجتلا هذه لثم .ةكرتشملا

 بجي ىذلا اهب صاخلا ىفاقثلاو ىداصتقالا اهقطنم اهل - مهردق نم صاقتنالا ليبس
 قيرط نوضرتعي ال تاعمجتلا هذه ىف نوشيعي نيذلا دارفألا ءالؤه .هيلع ةقفاوملا

 دارفألا نيمأت نأل ؛هليهستل لبسلا داجيإ نوعيطتسي اًمضيأ مهنكلو ,بسحف لماكتلا

 بولسأ عم لعافتلا ىف مهدعاسي ةقثلاب اًروعش مهدنع دلوي اًيعامتجاو اًيصخش
 .عسوألا عمتجملا ركفو

 رصحتو ةيعوطت ريغ نوكت امدنع ةينكسلا تاعمجتلا هذه نم قلقلا دلوتي
 ,ليبقلا اذه نم ءايشأو ,مهداصتقاو مهسرادمو مهب صاخلا مهعمتجم ىف نيرجاهملا

 فالتخالا ىلإ ىدؤي امم ,عمتجملا دارفأ ىقابب لاصتالا نع مهداعبإ ىلإ ةفاضإلاب

 ريثك براجتو ةربخ حيضوت هيف متي ىذلا تقولا ىفو .اًنايحأ ةيهاركلاو لب مهفلا مدعو
 قطانملا نم اولقتني نأ ىلإ نوليمي نيرجاهملا نإف ,ةيفاقثلا ةيددعتلا تاذ تاعمتجملا نم
 ,ةيفاقث ةيتاذ ةقث نوبستكيو ءاًيدام نامألاب نورعشي امدنع ىقرعلا زيكرتلا تاذ

 .عمتجملا نم مهضفر متي نل مهنأب ديكأت لكي نورعشيو «ةيلبقتسملا مهتاعلطت نونسحيو
 رمتسا اذإ .ةماع ةفصب ىعامتجالا خانملاو ةيموكحلا ةسايسلا ىلع دمتعي اذه لك

 ىلع عجشت لبس داجيإ ىلإ ذئدنع ةجاحب نحنف ءبابسألا ضعبل ىنكسلا عمجتلا
 نأ نكمملا نم .ةكرتشملا حلاصملا معديو تاعارصلا بنجي بولسأب ىقرعلا طالتخالا

 نأ سرادملا عيطتستو ءاًيقرع نيرجأتسملا جازتما ىلع ةينكسلا تارامعلا عجشت

 عيطتست ءرمألا اذه رذعتي امدنعو .ةفلتخم ةيقرع تاعامج نم اهذيمالت بذتجت
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 نم اهلالخ نم ذيمالتلا نكمتي بيلاسأ فشكتست نأ اًيقرع ةزكرمتملا سرادملا
 نيدوجوملا ءالؤه عم جهانملا جراخ ةطشنأو ةكرتشملا ةيساردلا جهانملا ىف كارتشالا

 .اذكهو ؛ةطلتخملا سرادملا ىف

 راكتبا ىلإ ةجاحب نحنف ؛نيرجاهملا جامدنا ىف اًيويح اًرود بعلي داصتقالا نأ امب
 رثكألا عوضوملا لثمتي .ةمكارتملا مهيويع نم نيرجاهملا ريرحت لجأ نم ةفداه تاسايس

 ىتلا ةمظنألا ةيلاعف مزلتسي ىذلا رمألا ,ةيقرتلاو فيظوتلا ىف زييمتلا ةلازإ ىف ةيمهأ

 ةرورض نع ًالضف ؛تامظنملا ءاسؤر بناج نم ةددحم تاءارجإ ذاختاو ,ةلودلا اهب رادت

 بسانتملا ريغ بايغلا حالصإو ديدحت لجأ نم ةيباجيإلا تاءارجإلا ذاختال جمانرب عضو

 هذه ىف مهتكراشم مدعو داصتقالل ةفلتخملا تاعاطقلا نع ةلصلا تاذ تاعامجلل

 اهليكشت ةداعإ ىلإ ةجاحب نورجاهملا اهنطقي ىتلا ةكلاهتملا قطانملا .ةماهلا تاعاطقلا

 زفاوحلاو ةيبيرضلاو ةماعلا دراوملا صيصخت ىلإ اًضيأ ةجاحب رمألاو ءديدج نم
 هذه ىف ةيراجتلا عيراشملاو رامثتسالا بذج لجأ نم كلذو ءريبك لكشب ىرخألا

 ىميلعتلا ءادألا نيسحتو «ةميق تاراهم باستكا ىلع نيرجاهملا ةدعاسم نإ .قطانملا

 ,ةضفخنم ةدئاف راعسأب اضورقو ؛عورشم ىأ هب نوءديي لام سأر مهئاطعإو :مهلافطأل

 رومألا هذه لك ,ةديدجلا ةيراجتلا تاعورشملا سيسأتو ةيادب نأشب مهل ةروشملا ءادسإو

 اًيميداكأ ةديجلا سرادملاب قاحتلالا ةيقارم نأ امك .ةماعلا ةسايسلل ةميق تاودأ دعت

 نع نيرجاهملا قوعي دمعتملا زييمتلا نأل ؛ايرورض اًرمأ دعي ىلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو
 .بخنلا نيب جامدنالا نم مهعنمي امك ؛مامألا ىلإ مدقتلاو كارحلا

 اًديقعت رثكأ فقوملا نوكي اًنايحأو ؛ةطاسبلا نم ةجردلا هذهب سيل عبطلاب عضولا
 لودلا هذه هرفوت اميف ديحولا رابتعالا ىه اًبلاغ ةجاحلا تناك املو .ةيهافرلا ةلود ىف

 ءادعلا ىلإ ىدؤي ال اذهو :نييلحملا دارفألا نع نيلضفم نونوكي نيرجاهملا نإف ؛ةياعر نم

 تالئاع مهل اًنايحأ نيرجاهملا نأ امب لاثملا ليبس ىلع .ملظلا ىلإ اًضيأ نكلو بسحف
 نع ىبعشلا ناكسإلا صيصخت ىف مهل ىطعت دق ةيولوألاف ءرقفأ نونوكي اًبلاغو ربكأ

 ,لوطأ اًنقو نورظتني دق مهنكل ,ةدح لقأ مهتاجايتحا نوكت نيذلا ,نييلحملا دارفألا
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 تاقالع نوميقيو .ةديدع لايجأل ام ةقطنم ىف نوشيعيو ءرثكأ ادوعو مهؤاطعإ متيو '
 نونوكي اًنايحأو ؛ةلداع ريغ ةقيرطب مهتلماعم متيو ةرارمب نورعشي مه .ةيوق ةيعامتجا
 ريبدت نأ الإ .ناكسإلا دنب عيسوت ىف نمكي لحلا نأ نم مغرلا ىلع .كلذ ىف نيقحم
 عيطتسن ال اننأ اميو .اهبانتجا رذعتملا دراوملا ةردن ههباجتو لوطأ اتقو قرغتسي لاومألا
 حيجرتل ةلداع بيلاسأ دجن نأ انيلع ىغبنيف ءبلطلا ساسأ اهدرفمب ةجاحلا لعجن نأ

 :لثم ,ةيهافرلا ةلود ىلع ةفيفطلا تاريغتلا ضعب لاخدإو ,ةفلتخملا تابلطلا عاونأ

 ةسايسلا تناك امهمو ؛لهسلا رمألاب سيل اذه .مهتايولوأ بيترتل دارفألل طاقن ديدحت

 نإ .اضرلا مدعب روعشلا مث نمو تاعامجلا ضعبل ملظ ىلإ ىدؤت اهنإف اهعبتن ىتلا
 نأو ءفقوملا اذه رهظ اذامل ةنامأب حرشن نأ وه فقوملا اذه عم لماعتلل قيرط لضفأ

 .كلذ نكمأ املك ىرخأ بيلاسأب اوكرتشا نيذلا ءالؤه ضوعن

 نيرامت اهنا ساسأ نم تاعوفجلا ةساسحلا فاساستلل قتلا هيمي مكي اكآيخأ
 .كرتشملا ءامتنالا روعشل ةئوانم نوكتو «ىنثإلا ىعولا معدتو ءىسكعلا زييمتلا نم اعون

 ذخأت انلعجت ةجردل مقافتت هرطاخم نأ الإ ءىنعم هل دقنلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو

 ًالدب ىباجيإلا لعفلل اجمانرب لثمت ام اًيلاغ اهتحرتقا ىتلا تاسايسلا عاونأ .هنم انرذح
 تاسايسلا هذهف .جمانربلا اذهل ةتباث صصحو فادهأ دوجو عم ,يباجيإلا زييمتلا نم

 ىدصتلاو «ةيواستمو ةلداع ةسفانم قيقحت لجأ نم قئاوعلاو تابقعلا ةلازإ اهفده

 قبطت ال .نيرجاهملل ةلداع ريغو ةيفسعت ةيلضفأ اوطعي الأو ءاهتجلاعمو صقاونلاو بويعلل
 نيذلا دارفألا عيمج ىلع اًضيأ قبطت اهنكلو ,بسحف نيرجاهملا ىلع تاسايسلا هذه

 امامتها تالاحلا ضعب ىف نورجاهملا ىقلت اذإو .ةديدشلا صقاونلاو بويعلا نم نوناعي

 .زييمتلا قيرط نع مهليكشت متو ءربكأ مهتجاح نأل اذهف ربكأ ةدعاسمو

 ىوقت تاسايسلا هذه نأيو ,ىقرعلا هجوتلا تاذ تاسايسلا لوح مئاقلا لدجلا
 اراكفأ لمحي لدج وه ؛عمتجملل كرتشملا روعشلا دض لمعتو ىقرعلا روعشلا معدتو
 اهتلالدو اهانعم اهل نوكي رشبلا ناولأ نيب قرفت ال ىتلا ةجلاعم لاف .للضمو ةئطاخ
 ىعولا لكشي امدنع نكل ءنوللا ساسأ ىلع مهنيب نوقرفي ال رارقلا ىذختم نوكي امدنع

 ' دوجوب فارتعالا ىلإ ةجاحب درفلا نوكي ذئدنع «زييمتلل اًردصم نوكيو مهكولس نوللاب
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 ىلع مهدعاسيو ؛نينولملا ضرتعت ىتلا قئاوعلا ليزيو .هفادهأ ىلع فرعتيو «ىعولا اذه
 رورم عم قلخيو .عمتجملا عم مهلماكت لهسيو «ةيواستملا ةيسفانتلا ةردقلا باستكا

 دلخُت .ةيقرعلا تافالتخالا ىلإ تفتلي الو ناولألا فالتخاب ىلابي ال اعمتجم تقولا
 تاعامجلا لعجتو «دودح الب تناك اذإ ةيقرعلا رعاشملا ىقرعلا هجوتلا تاذ تاسايسلا

 اصصح عضتو ؛عمتجملا دارفأ ىقاب ىلع ةلداع ريغ ةقيرطب لْضَفُتو :ةسناجتم ةيقرعلا
 رثألا لمحت ىه .عسوألا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةاواسملا مدع لهاجتتو ؛:ةمراص
 أدبم ىلع ةمئاقلا ةماعلا ةسايسلا نم اًءزج نوكت امدنع لماكتلل ةليسو حبصتو ىسكعلا

 ىلع ةفلتخملا مهتلماعم رربتو ,حوضوب اهفيرعت مت ىتلا تاعامجلا ىلع زكرتو «ةاواسملا
 .ىعامتجالا كسامتلاو ةصاخلا تاجايتحالاو لدعلا نم ساسأ

 قاطن ىف ةشيعملا ىلع نيرجاهملا ةايح رصتقت ؛نيرخآلا عمتجملا ءاضعأ ةايح لثم
 لمعلا ءاقفرو نيبرقملا مهناريج عم ماظتناب نولعافتي مهف .('؟)ىلحملا ىوتسمملا
 تاقالع نوميقيو :ةيضايرلا ثادحألل نيعباتملاو ةيراجتلا تالحملا باحصأو ءاقدصألاو
 ررحتت .ةعامجلا دارفأ نيب صالخإلاو ةكرتشملا حلاصملا ىلع ةمئاق ةيوق طباورو
 ةسايسلا حبصت ثيح ؛ىنطولا ىوتسملا ىلع أشنت ىتلا لكاشملا نم ةيلحملا تاقالعلا

 رجاهملا زتعي نأ نكمملا نم .ةمهم ءايشأ ىرخألا اياضقلاو ةينطولا زومرلاو ةيجراخلا
 كارتشا هل نوكي نأ وأ جاعزنالا هباتني نأ نود (كرويوين نم) ىكرويوين هنوكل هسفنب
 ىف هنأل ؛دحوتت نأ لهسلا نم اضيأ ةيلحملا طباورلا .قارعلل ةدحتملا تايالولا وزغ ىف

 كنإ اولوقي نأ ًالامتحا لقألاف ؛ةقيقح ايدنلوه تسل كنإ نونطاوم لوقي دق ىذلا تقولا

 مهنأب اوحرص نيذلا كارتألا بابش لاونملا سفن ىلعو ؛«(مادرتور نم) ايمادرتور تسل

 الو تروفكنارق ىلإ نومتني مهنإ ةقحاس ةيبلغأب اولاق مهنكلو «ناملأ مهنأ نورعشي ال
 ال مهنأ اومعز نيذلا بابشلا نوملسملا كلذكو ءرخآ ناكم ىأ ىف ةشيعملا نوعيطتسي
 ءادعس اونوكي نل مهنإو ,مهنطو 8:8010:84 دروفدارب نإ اولاق نويناطيرب مهنأ نورعشي

 دلبلا ةروص نولكشيو ةيلحملا مهبراجتو مهتاربخ ابلاغ سانلا ممعي .رخآ ناكم ىأ ىف

 ,ةيواستم ىرخأ ءايشأ ةمث .ةيموقلاب روعشلا لكشتي فيك رسفي اذه ؛هيف مهناكمو
 ,ةلاصألاو خوسرلاب ريبكلا روعشلاو ,ةيوقلا ةيلحملا تايوهلاو تاقالعلا :لثم
 .ىنطولا ىوتسملا ىلع ثدحت ىتلا تاعارصلل فيعضلا ريثأتلاو
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 لالخ نم ىلحملا ىوتسملا ىلع تايقرعلا نيب عمجت طباور ميقن نأ مهملا نم ءاذل
 تاعامجلل ةيلحملا عورفلاو ةيراجتلا تاداحتالاو ةيضايرلا ىداونلاو ءايحألا تاداحتا

 نيب عمجت ىتلا طباورلاو ةيراجتلا فرغلاو ةيريخلا تايعمجلاو ,ةينطولا ةيسايسلا
 ىلإ ىعسلا ىف اًعم ةفلتخملا تاعامجلا تاداحتالا هذه عمجت .ةفلتخملا دئاقعلا باحصأ
 عيطتست .ةقثلاو نواعتلا تاداعو .لدابتملا مهفلا ريوطتو ؛ةكرتشملا حلاصملا قيقحت
 ىتلا ةيندملا ةيوهلاب ىوقلا روعشلا معدل ريثكلا لعفت نأ اًضيأ ةيندملا تاطلسلا

 .ةينطولا ةيوهلاب ربكألا روعشلل ةدعاقلا لكشتو ةيقرعلا تافالتخالا زواجتت نأ عيطتست

 ,ىربكلا تاسسؤملا ىف نيرجاهملل فاك ليثمت نامض قيرط نع كلذ لعفت نأ عيطتستو
 تاناجرهملا ةماقإ عيجشتو .ةيقرعلا تابسانملا ةياعرو ,ةماعلا تاعورشملا ىف مهكارشإو
 عونتلا اذه سكعل اهيف نوقتلي ةماع نكامأ ميمصت نع ًالضف .ةددعتملا ةيقرعلاو ةيفاقثلا

 .ايعيبط هلعجو

 روعش قلخ ىف اًمساح اًرود - سرادملا اميس الو - ةيميلعتلا تاسسؤملا بعلت
 قيرط نع تافاقثلا ددعتم عمتجم ىف ةايحلل اهذيمالت دعت نأ ىغبنيو .كرتشملا ءامتنالا

 ةيددعتلا تاذ ةيرورضلا تاراهملا قلخو .تافالتخالا عقاوب نورعشي ذيمالتلا ءالؤه لعج

 ىرخألا بيلاسألا ىلع حاتفنالاو حماستلاو ىفطاعلا ليختلا :لثم ,لئاضفلاو ةيفاقثلا

 فراعتلا اومعدي نأ اًضيأ ىغبني .لدابتملا مارتحالاو عالطتسالا بحو ركفلاو ةايحلل

 باستكا ىلع مهتدعاسمو ,ةفلتخملا ةيفاقثلا تاعامجلا نيب مهافتلاو ,تافاقثلا نيب

 اوددحيو اوملعتي نأ مهيلع ىغبني ىذلا تقولا ىفو .ةكرتشملا ميقلاو راكفألا نم ةعومجم
 ملعت ىلإ اًضيأ ةجاحب مه ءعسوألا عمتجملا تاداعو ةفاقثو خيراتل ايروحم ارود هيف

 مهيراجتو ءارءاج اذاملو مهؤابآو مه اوءاج نيأ نم نيرسفم «نيرجاهملا ةفاقثو خيرات
 .ىبنجأ دلب ىف ةماقإلاو ةرجهلا عم

 لايجألا ىلإ اًساسأ هجوم ةيفاقثلا ةيددعتلا ىلع مئاقلا ميلعتلا نأ نم مغرلا ىلع

 ىلع رثألا قيمع اهل ناك ةيفاقثلا ةيددعتلا هذه نإف ءاهدعب امو نيرجاهملا نم ةيناثلا
 اهبقاوع عيمجب .لايجألا نيب ةعيطقلا ىفالت ىلع اذه دعاسي .نيرجاهملا نم لوألا ليجلا
 ,ةيبنجألا ةفاقثلا ببسب مهلافطأ اودقفي مل مهنأ رومألا ءايلوأ ىلع ديكأتلا ةداعإو ةميخولا
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 نم لوألا ليجلا اذامل :ببسلا نم اءزج حضوي اذه .سرادملاب ةقلعتملا مهكوكش ليزيو

 تافاسم نوعضيو .عمتجملل ةماعلا ةايحلا ىف ةكراشملا اًنايحأ نومواقي نيرجاهملا

 ةليدب ةيفاقث ةئيب ميدقت ىف ةبغر اذه نولعفي مه ؟عمتجملا اذه نيبو مهنيب ادودحو

 ىف بالطلا نيب اهعرز نوديري نيذلا تايقالخألاو باعيتسالا راصنأ ةهجاومو مهلافطأل
 هنإف «تافاقثلا ددعتم ميلعتلل جمانرب عضو قيرط نع قلقلا ةدح فخت امدنعو .سرادملا

 لصف بلط نم للقي نأ ىغبني رمألا اذه .مهلصفل ماه ببس ةلازإ متي ةقيرطلا هذهب

 روعش قيرط ىف فقت اًنايحأ نكل ؛ةصاخلا اهميق اهل ىتلا ةينيدلاو ةيقرعلا سرادملا
 ىغينيف ءام ببسل ضعبلا اهضعب عم سرادملا هذه تشياعت اذإو ءكرتشملا ءامتنالا

 اوبذتجيو ,تافاقثلا نيب مهافتلا اومعديو ؛ةكرتشملا ةينطولا جهانملا اوسردي نأ مهيلع

 .ىرخألا تاعامجلا نم ذيمالتلاو نيلماعلا نم ةبسن

 تاعامج رعشت امدنع رسيأ نوكي كرتشملا ءامتنالا روعش نإف ءاًقباس تمعز امكو

 ديدهتلاب تايلقألا ترعش اذإو .نيرخآلا عمو اهسفنأ عم مالسب ةيبلغألاو ةيلقألا

 ىف نوحبصيو «مهسفنأ ىف اذه نورمضي فوسف ,مهلبقتسم دقف نم فوخلاو راصحلاو

 ىف الإ عمتجملا دارفأ ىقابب لاصتالا مدعو ةلزعلا نورثؤيو :مهسفنأ نع عافد فقوم
 دعت مل اهنأ ترعش اذإف .اضيأ ةيبلغألا ىلع قبطنت ةقيقح هذهو .دودحلا قيضأ

 فوسف هيف ةداوه ال لكآتل ضرعم ةايحلا ىف اهيولسأ نأو ؛اهلبقتسم نع ةلوئسم

 ,ةرجهلا باب قلغت نأ امإ :نارايخ اهمامأ نوكي ءاذل .حماستلا مدعب روعش اهيدل دلوتي

 دسفي ىعقاو ريغ باعيتسا عورشمل ةسيرف عقت امإو ؛هقيقحت بعصي رمأ وهو

 نوكت نأ ىغبنيف .ةدع تايوتسم ىلع رمألا اذهل لاعفألا دودر نوكت نأ متحملا نم

 اذه لوح مئاقلا لدجلا نوكي نأو :ةطبارتمو ةفافشو ةلداع ءوجللاو ةرجهلا ةسايس

 ءارآلا ىف قافتا كانه نوكي نأ ىنعمب ءايعامتجا رمألا اذه رارقإ متي نأو ءاًراهج رمألا

 اهينطاومل رسفت نأ ىلإ ةجاحب ةموكحلا .هيف نويحي ىذلا عمتجملاو نيرجاهملا نيب
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 :ىنوناقلاو ىقالخألا مازتلالا عزاوب نيسئابلا نيئجاللاب فارتعالا اهيلع متحتي اذامل

 نأ لثملاب ىغبنيو ؟دلبلا ةحلصم ىف بصني مهل نوعلا دي ميدقتو فارتعالا اذه اذاملو

 ىتلا رامثلا امو نولمعي اذامو مهددع مكو نيرجاهملا ىلإ دالبلا جاتحت اذامل :حرشت

 ةباتكو رومألا هذه رارمتساب ةموكحلا عباتت نأ ىغبني ؟مهئارو نم عمتجملا اهينجي

 ةيعرشلا ةرجهلا لكاشمو مومه نيب ةموكحلا زيمت نأ ىغبنيو .اهنع ةيرود ريراقت

 مل اذإو .رخآلا براحتو لوألا جلاعت نأ اهيلع ىغبني امك «ةيقرع بابسأل ةرجهلا ضفرو

 ريبعتلاب نيرجاهملا ءالؤهل حمسي مل اذإو ,ةرجهلاب ةقلعتملا ةيعرشلا لكاشملا ةجلاعم متي

 طابحإلاب روعش اذه نع ضخمتي فوسف ؛ىسايسلا حيحصتلا مساب لكاشملا هذه نع

 ماظنلا نع نولوزعم مهنأ مهروعش نع ًالضف .ةيناودع لاكشأ ذاختاو نيرجاهملا ىدل

 معد كلذ نع ضخمتي امم ؛مهئارآ نع ريبعتلل مهل ةحاسم كرتي ال ىذلا ىسايسلا

 ىلإ ىمتنت ىتلا بازحألا كلذكو :ةيقرعلا ةيسايسلا بازحألل نيرجاهملا ءالؤه
 .نيميلا حانج

 ةيهاركو ةحضاولا ةيقرعلاو ءبناج نم ةرجهلل ةيعرشلا فواخملا نيب زييمتلا
 ءابرغلا ةيهاركو ةيقرعلا نأ اميس الو هفاشتكا لهسلا نم سيل ؛رخآ بناج نم ءابرغلا
 سيل نكل .ةرجهلل ةيعرشلا فواخملا نع مرتحملا حيصفلا مالكلا ىف اهسفن ىفخت

 ناذللا امه اًعم نينثالا جزم ىأ ءابرقلا ةيهاركب ةيقرعلاو فواخملا جارختساو فاشتكا

 ,ةيفافشلاب ءوجللاو ةرجهلا لوح ةماعلا ةسايسلا تمستا اذإ .ةريطخلا لكاشملا ناقلخي

 ةيقالخألا تامازتلالاو حوضوب اهيلع صوصنملا ةيداصتقالا تاجايتحالا ىلع تدمتعاو

 لك تققحت اذإ ,ماعلا ىأرلا ةداقو ةيسيئرلا ةيسايسلا بازحألا معدب تيظحو دالبلل

 ءايرغلل نيهراكلاو نييقرعلا ىلع فرعتلا اًيبسن لهسلا نم نوكي فوسف رومألا هذه
 ةكنحلا نإف ءعطاق لكشب اهمسح متي مل ءالؤه دض ةكرعملا نأ اميو .مهديدحتو

 مهتاكيتكتو مهططخ ىدحتو ,ةراهمب دارفألا ءالؤه لزعل اماه اًرود بعلت لودلل ةيسايسلا
 .رارمتساب ةريغتملا ةيغالبلا
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 تايوهلا براقت

 اضيرع اموهفم مزلتست ةيسايسلا ةعامجلا نإف ءقباسلا لصقلا ىف تمعز امكو

 أدبي امدنع .اهعونت سكعتو ةلماش نوكت نأ ىغبني ةيوهلا نأو ءاهتيوهل اكرتشم

 ءالؤه لمشي نأ ىغبني ةينطولا ةيوهلل دئاسلا فيرعتلا نإف :ناطيتسالا ىف نورجاهملا

 نأل دادعتسا ىلع نورجاهملا ءالؤه نوكي نأ ةطيرش ؛رابتعالا ىف مهعضيو نيرجاهملا

 .ةلهس ةيلمعلا هذه نوكت نل .ديدجلا نطولا اذه عم اوجمدنيو مهنطو ىف مهنأ اورعشي

 ءالوأ هيلإ ءامتنالا نوكي نأو ءدلبلا ةيكلم قح رمألا ةياهن ىف ىنعت ةيوهلا نأ امبو

 اًعقوم حبصت كلذب اهنإف «ةيولوألا اهل نوكي نأ ىغبني ىتلا بلاطملاو حلاصملا ىه امو
 .('؟)اهتيكلم مساقت نوديري نيذلا ءالؤهو مهكلم دلبلا نأ نودقتعي نيذلا ءالؤه نيب ةسفانملل

 عارصلا اذه رهظيو ؛ميظنتلاو طيطختلا ىلإ دقتفي ىمسر ريغ عارص اذه نع جتني

 .ةفلتخم تاحلطصم ةئيه ىفو ةددعتملا تايدتنملا ىف

 سيسأت ىلع تاونس ىضم دعبف .اذه ىلع لاثم ريخ ةدحتملا تايالولا خيرات مدقي

 .ىناطيرب لصأ نمو تناتستوريو اضيب اونوكي نأ نويكيرمألا عقوت :ةدحتملا تايالولا

 نيلصتم اوناك -نييدنلوهلاو نييسنرفلا لثم مهضعي - نورخآلا نويبوروألا نورجاهملا

 نع ءايرغلاو دلبلا لهأ ىتفص نيب نوعمجي مهنأ ىلع مهيلإ رظنُي ناكو دلبلا سيسأتب
 رورم عم مهل عقوتي ناكو ,ةيناثلا ةجردلا نم ةيعامتجا ةقبطي نوظحي اوناكو .دلبلا

 ,نوقحاللا نورجاهملا امأ .ةينيتناتستورب - لجنألا ةفاقثلا لخاد مهباعيتسا متي نأ تقولا

 اوهجاوف ؛نورخآو ؛دوهيلاو :نويويسآلا نورجاهملاو ءدوسلا ديبعلاو :نويلصألا ناكسلاو

 احاتفنا رثكأ ىكيرمألا عمتجملا حبصأ ؛ليوط عارص دعيو تقولا رورميو .ةريبك لكاشم

 ىف لاحلا وه امك «نيرجاهملا عم قفاوتي مظنم ىفاقث وأ ىعامتجا لكيه هيدل سيلو

 ةيقرعلا اهطباور تدقف ةيكيرمألا ةيوهلا نأ نع ًالضف .ةديدع ةيبوروأ تاعمتجم

 وأ ضيبأ نوكي نأ نآلا ىكيرمألا عيطتسي .اهينطاوم عيمجل ةحاتم تحبصأو ةيفاقثلاو

 نم نوكي نأ ىأ ءايسودنه وأ ايكيلوثاك وأ ايتناتستورب نوكي نأ وأ ءرفصأ وأ دوسأ

 .ةدحوم ةجهلب نوثدحتي الو ,دلبلا ىلإ ددجلا نيدفاولا نم ىأ «دلبلل نييلصألا ناكسلا
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 اهديدحتو مهسفنأ ىلع فرعتلا ىف نوددرتي ال ددجلا نورجاهملاو نييويسآلاو دوسلا
 .بلاطملا هذهل اًرظن لكاشملا نع ىئنمب ءابرغلا الو نوبرقملا مهونطاوم سيلو ؛ناكيرمأك
 ًروطت ىرخألا تايوهلاو ةينيدلاو ةيقرعلا تايوهلا نع ةينطولا ةيوهلا لاصفنا دعي
 ىربكلا اهتامهاسم ىدحإ تناك اهنكل ,ةدحتملا تايالولا هب درفنت الو ءاًظوحلم اًيخيرات
 .ةيفاقثلا ةيددعتلا تاذ تاعمتجملل ةسرامملاو ةيرظنلا ىف

 ةيسايسلا ةعامجلا نوكت فيك ىلإ - ىرخأ ءايشأ نمض - ةينطولا ةيوهلا ريشن

 ,ليثمتلل ةيعقاو لئاسو امه نونفلاو بدألا نأ اميو .اهيوعش روصتو لايخ ىف ةلثمم

 الف .اينادجوو ايفاقث اقمع اهئاطعإو ةينطولا ةيوهلا ءانب ىف اًيويح اًرود نابعلي امهف
 ةلودلا نيوكت ىف اماه اًرود تبعل ةيئرملا نونفلاو - ةياورلا اميس الو - بدألا نأ بجع
 ,مهتافالتخاو اًيناكمو اًينامز مهدعي ىلع ؛سانلا ةماع ىلع اوزكر دقف .ةثيدحلا ةيموقلا

 ةيخيرات ةنمزأو ةفلتخم الايجأو تاعامجو نكامأ اومدقو ؛ةلصأتملا مهتابصعت اودحتو
 .ةينامزو ةيناكم ةياور ىف ءايشألا هذه عيمج جسنتو «لدابتملا مهافتلا نم ساسأ ىلع

 ةموهفم ةقيرطب مدقُت نأ ىلإ ةسام ةجاحب نوكت مهبراجت نإف ؛نورجاهملا لصي امنيح
 ىلع ديدج نم اهتغايص ةداعإ متي ةيموق ةصق ىف براجتلا هذه جزمو عمتجملا ىقابل
 .اذه ثودح ةيفيك يناطيربلا لاثملا حضويو .مئالم وحن

 رضحتست ايناطيرب نأ دجن «ةينقلا تايصخشلاو ىربكلا ةيبدألا لامعألا لضفب
 داحآلا مايأو سئانكلا سارجأو ةيلامجلا دهاشملاو ندنل لوح ةئداهلا تاعطاقملا روص
 ظافتحالاو لوقلا ىف فطلتلا نفو اًيفطاع سفنلا ضيورتو ةملاحلا تاحومطلاو ةئداهلا

 نيرخآلا باتكلاو ةيقرعلا ةيلقألا لامعأل ارظنو .تالظملا ىطو تكيركلا ىبعال تاعبقب

 ضرعت ىتلا ةيليختلا جماربلا نم ضعب ىلإ ةفاضإ ءنيرخآو نييقيسوملاو نينانفلاو
 دجاسملل ةيفاقثلا ةيددعتلا روص رضحتست نآلا ايناطيرب نإف «نويزفيلتلا تاشاش ىلع
 ةعمجلا ةالص ىلإ نوبهاذ مهو مهلافطأ عم نسلا رابكل قيشلا ثيدحلاو ءدباعملاو
 ىربكلا ندملا عراوشو ,ةماعلا نيدايملا ىف سودنهلا تالاقتحاو «نذؤملا ءادنل ةباجتسا

 ىراسلا ءادتراو ؛:ةيقيسوملا دونبلاو لفلفملا ماعطلاو ,ةينثإلا ةيددعتلا تاذ ةبخاصلا
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 نع ريبعتلا متي .تافاقثلا نيب ةاناعملا سكعت ىتلا روصلا نم ريثك نع ًالضف :ىدنهلا

مجل حمسي فاك لكشب ةنيابتمو ةعساوو ةددعتم روص ىف ةينطولا ةيوهلا
 اهتعا

 طباور ءانبو ةلودلا ةيكلمب نورعشي مهلعجي اذهو .اهيف ًاليثمت دجت مت نأ ةفلتخملا اهقطانمو

 .(١ضعبلا مهضعب مهصعب عم ةكرتشم ةينادجو

 «نيرشعلا نرقلا تاينينامث طساوأ ىف .ةينطولا زومرلاب ةطبترم ةهباشم ةيلمع ةمث

 هلعج ىلإ تعسو اهتالباقم ىف ىنطولا ملعلاب ايناطيرب ىف ةيقرعلا تاعامجلا تحول

 ىف ةيوعص ةيقرعلا تايلقألا ىرت نأ بجع الو .ضيبلا نييناطيربلل اًدرفتم اًرمر

 تقولا رورم عم مهنم ريثك أدب .اهيلع اديدهت لكشي هنأب ترعشو ءزمرلا اذهب طابترالا
 ةددعتملاو ةيقرعلا لفاحملا ىف هضرع قيرط نع ىنطولا زمرلا اذه دادرتساب ةبلاطملا ىف

 ةوق رمألا اذه دادزاو ٠.٠١" ماع ىنديس دايبلوأ ىف اًحضاو اذه حبصأ .ةيقرعلا

 تايلاديملاب نوزئافلا دوسلا نوقباستملا نضح امدنع «تاونس عبرأ دعب انيثأ دايبلوأ ىف

 لظ ىذلا ىنعملا اذه ءاجودزم ىنعم اذه مهفرصت لمحي .هب اوقحلتو ىنطولا ملعلا
 نوروخف مهو ءايناطيرب ىلإ نومتني مهنأب اوحرص دقف .نييناطيربلا ناهذأ ىف اًمسار

 .هيلإ نومتتي ىذلا مهدلبل زاجنإلا اذه اوققح هنأ وزوجك تقو اقتتال اذوب

 دلبلا اذه ىف اوشاع مهنأبو ؛ انهيا هيجل متت اننا طي رف ناو وكيوت انك

 نالثمي امك مهل اًرمر نالثمي اناك ىنطولا ديشنلاو ملعلا نأبو .نيئفاكتم نينطاومك
 .عمتجملا دارفأ ىقابل

 ةينطولا ةيوهلا نم ءزجك مهب فارتعالاو نيرجاهملا لوبق هيف متي ىذلا تقولا ىفو

 ةددعتم رظن ةهجو نم ةيخيراتلا اهتياور ىنبتو اهيضام ىلإ رظنت دلبلا نإف ؛دلبلل

 .ديدج لكش ىف ةلئامم قئاقح ترهظو :ةديدج قئاقح فاشتكا مت .تافاقثلا

 .ةينامورلا روصعلا ذنم انه اوناك دوسلا نأ ىلع اوقفتا «لاثملا ليبس ىلع ايناطيرب ىف

 «ضعبلا مهضعب نم جوازتلاب اوماق :1817 ماع ىف ةيدوبعلا ىلع ءاضقلا باقعأ ىفو

 ناك دونهلاو نيملسملا نأ ىلع اوقفتا امك ,ناكسلا ددع ةدايز ىلإ ىدأ ىذلا رمألا كلذ

 تادروللا سلجم ىف ملسم رصنع دجوي ناكو ءلقألا ىلع نورق ةثالثل اهيف دوجو مهل
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 ةيصخشلاو ؛يناطيربلا بعشلل ىنثإلاو ىقرعلا جزملا نإ .اذكهو ١1545, ماع لئاوأ ىف
 تلكش ىتلا ةفلتخملا ةيجراخلا تاريثأتلاو .تضم روصع ذنم اهوبستكا ىتلا ةنجهملا
 اًنايحأو :ةريحو كابترا نود اهب فارتعالا مت رومألا هذه عيمج «ةيناطيربلا ةفاقثلا
 .اذهب نورخفي اوناك

 ةيددعتلا ىلع مئاقلا اهنوكم ريدقت ىف ةيسايسلا ةعامجلا هيف تأدب ىذلا تقولا ىف

 اهخيرات تامس نم ةمس هنكل ءابيرغ ىأ اثيدح سيل ىلاحلا اهعونت نأ تكردأ «ةينثإلا
 نأ مهيناج نم نورجاهملا ردقي .مهل ةحار ردصم نوكي رمألا اذه نأو ءرمتسملاو ريغتملا
 ةميق هل اءزج نوحيصيس مهنأو ءىضاملا ىف مهلثم نيرجاهملا نم اريثك تنضتحا دلبلا
 نأو ؛هيف نويحي ىذلا دلبلاب طابترالا نيرجاهملل لهسي اذه .ام موي ىف دلبلا اذه ىف
 مهتاذل مهمهف ىف ةلمكم تالوحت ثودح ىلإ ىدؤي اذه .هخيرات ىف اءزج اولتحي

 ىغيني هنأ كردي امك :ددج ءاضعأ نآلا هيدل نأ فيضملا عمتجملا كردي .اهيلع فرعتلاو

 هتأ نع ًالضف ,نيرجاهملا ءالؤه لمشيل ةيوهلاب روعشلا وأ تاذلا فيرعت نم عسوي نأ
 .ةرجاهملا ةيلقألل هئوانم ةيبلغأك مهسفنأ ىف نوركفي اودوعي مل هينطاوم نأ اضيأ كردي
 اودوعي ملو ؛عمتجملا نم ءزج مهنكل ؛نيرجاهم اودوعي مل مهنأ مهيناج نم نورجاهملا كردي
 نع نورجاهملا لختي مل .عمتجملا دارفأ ىقاب عم نوواستم نونطاوم مهنكل ؛ةيلقأ
 ةداعإ ىنعي ىذلاو ميدقلا ىكيرمألا موهفملا نمضتي امك - ةيوهلل ىفاقثلا مهروعش
 عم اهنومساقتي ىتلا ةديدجلا مهتيوهل ةميق اذ انوكم اوحبصأ مهنكل - ديدج نم داليملا
 قيرط نع رمألا ةياهن ىف نيرجاهملا عم كرتشملا ءامتنالا ققحتي .مهينطاوم ىقاب
 ءامتنالا نوكيو «نييلصألا عمتجملا دارفأو نيرجاهملا نم لكل تايوهلا براقتو عيسوت
 .تافالخ ىأ ةيلقألاو ةيبلغألا كاردإو ةغللا زواجتت امدنع اًنمآ كرتشملا
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 شسماوهلا

 ,عونتلاب زيمتت ىتلا تاعمتجملا ىلإ ةماع ةفصب ريشيل ؛”تافاقثلا ددعتم عمتجم' :علطصم مادختسا مت )١(
 .عونتلا اذه لصأ نع رظنلا ضفب

 كلت ىف .ةرجهلا ىلع اودمتعا دقو مهسفنأ نوري ال نيذلا ةييوروألا تاعمتجملا ىف ةعئاش تايضرفلا هذه (1)

 نأ عقوتملا نمو ؛ءوجللا ىلإ نيعاس وأ نيئجال نيرجاهملا مظعم ثيح ؛كرامندلاو جيورنلا :لثم ,تاعمتجملا
 متي ثيح ؛لودلا كلت هتعقوت ام نم ربكأ تاعقوتلا نوكت تاعمتجملا هذه ىف .دلبلا اذهل اًئانتما اورهظي

 .مهلمعو مهتراهم ساسأ ىلع نيرجاهملا فيظوت
 نييعامتجالا داقنلا ركف ىف ترشأ دقو .ىيعامتجالا داحتالل ةظفاحمو ةيموق رظن ةهجو هذه )١(
 اهسفن ةوقلا لكشي لازي الو ,ةدحتملا تايالولا ىف ةوق داحتالا اذه لكش املاطلو .نييلاربيللاو
 "326|6: (1993. 2م.36-122)" :رظنا

 .لدجلا اذه لثم راركت ىلع رشتات تيرجرام تداتعا (4)

 ىف ًالماك اًجامدنا اوجمدنا دقو .ايناملا ناكس نم ١/: ىلاوح دوهيلا لكش ؛نيرشعلا نرقلا تاينيثالث ىف (5)
 مهنم فلأ ٠٠١ مدخو ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىق ايناملأ نع اعافد مهنم فلأ ١؟ ىفوت ,ىناملألا عمتجملا
 برقي ام طبترا دقو .ةعاجشلل "100 0058" اًطون دوهيلا طابضلا نم /؟١ ىلاوح لان دقو ءشيجلا ىف
 ركذلاب انصصخ اذإو .اًدوهي اوناك نيلرب ىماحمو ءابطأ ثلث نم رثكأ .ةيحيسم تاجيزب دوهيلا فصن نم

 ىبنلا ىلإ ةبسن) ةيوسوملا ةديقعلا نوعبتي ناملأ مهنأب مهسفنأ اوفصو نيريثكلا نإف ؛ةيناملألا مهقيوه
 "ا//31166 ىدوهيلا ةيجراخلا ريزو مهفصوو .ةيقرشلا ايوروأ دوهي قفدت ىلع ضرتعا مهضعبو .(ىسوم
 .'جريندنارب" ءارحص ىف تركسع ةيويسآ لفاحج مهنأي 1131160610"

 ."ا/لةمامبعم (1999)" :امضيأ رلخنا ."اكال[011613 360 0م اؤأكأ (2001)" :رظنا ,ةديج ةشقانم لجأ نم (1)

 حلطصم عم ةيلدابت ةقيرطي لماكتلا حلطصم تمدختسا دلجملا سفن ىف .”ااإلا05 ا/ا/1©617* ةلاقم

 .باعيتسالاو جامدنالا

 نكل ,بسحف نيدلا ىلع ارصتقم سيل بلطلاو «فاك ريغ لماكت ىلإ ةينيدلا ةسرامملا ريشت ءاسنرف ىف (1)
 .لضفأ ةقيرطب اوجمدنا اهيف نولصي ىتلا تارملا ددع نوصلقي نيذلا ءالؤه .نيدتلا ىف طارفإلا ىلع اًضيأ
 دعيو بصعتلا ىلإ نيملسملا داقتعا ريشي ,نيملسملا داقتعاو نيملسملا ةسرامم نيب زييمت كانه حبصأ
 نومدقتي نيذلا ثلث ضفر متي .ةيسنجلا حنمل ريياعملا هذه اًنايحأ اسنرف مدختست .جامدنالاو لماكتلل اديدهت
 سبلملاب ةطبترملا ةلئسألا ىلع ةباجإلا ىف اولشف مهنأل اًرظن ؛اًيونس اسنرف ىلإ ةرجهلا تابلطب
 ؟ىسوكسوكلا اهيف لكأي ىتلا تارملا ددع ام :برقملا نم ماحم لثس دقو .خلإ ...ةغللاو ىنيدلا فرطتلاو
 ."80ان/60, (2007, مم. 195, 196)“ :رظنا ؟هئاقدصأ مظعم ةيسنج امو ؟اهأرقي ىتلا دئارجلا ىهامو
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 0 ناطبترم لاصفنالاو عونتلا نإف ؛لماكتلل ةعماجو ةلماش رظن ةهجو تذختا ىتلا ادنك ىف ىتح (4)
 ىتايرظن رظنا .لماكتلا تايرظن ضعبل ربكأ ةشقانم لجأ نمو .ءىزجتلاو ككفتلاب ةرئأتم ءارأ
 ."506:6©/ (1994)* :ىف ةرجهلل

 لماكت :هيلع قلطأ ام نوضفري فوس لماكتلل نوديؤملا . "ال0108 3004 2ة/|5اكأ (2001 م.48)" رظنا (9)
 نوكي نأ نكمملا نم لماكتلا نأ "|«الا11618“ دقتعي اذامل امنضاو سيلو .ةيسيئرلا تافصلا ىلإ دقتفي
 ةيداصتقالاو ةيميداكألاو ةيميلعتلا تاسسؤملا لمشتل ةلماش ةقيرطب اهقرعي ىتلا ةماعلا تاسسؤملا ىلع ًاروصقم
 .لماكتلا اذه همزلتسي ام حرش نودب ىفاقثلا لماكتلا نع ثدحتي اًئايحأ .(.35) ةيعامتجالاو ةيسايسلاو
 ىف نايعلل احضاو اًرخؤم حبصأو .لماكتلا لوح ةيناملألاو ةيسنرفلا تاباطخلا ىف اًديدحت حضاو اذه )٠١(
 نأ اورعش نييوجتسملا نم اًددع نأ رقي ٠٠١١ ىف ريرقت "140131" ردصأ دقو .يناطيربلا باطخلا
 :ةريخألا تاونس عبرألا ىفو .مهتايح بولسأو مهتفاقث ىلع اوظفاحي مل جامدنالا نوديري نيذلا نيرجاهملا
 اوفيكتي نأ ىفبني نيرجاهملا نأ اودقتعا نييوجتسملا نم 1١/ نأ ةيناطيربلا تاياختنالل ةسارد ترهظأ
 ةيددعتلا ليقتسم لوح 1186© [30001/137860© ريرقت "539931 (2003)" رظنا ,ءعمتجملا ىف ذ اوجمدنيو
 دجوي ال هنأو ءاهعم فيكتلاو تافالتخالا مارتحا نمضتت ةيواستملا ةجلاعملا نأ رقأ ايناطيرب ىف ةينثإلا
 نكل بسحف ةظفاحملا مالعإلا لئاسو تسيل .ةنيعم قطانم ىف نيرجاهملا لصفو وخرلا لماكتلا عم أطخ
 .ةدشب هتمجاهو ريرقتلا اذه نم ديدش بارطضاب ترعش ةيكارتشالاو ةيلاربيللا مالعإلا لئاسو ىتح
 نم ىضاملا ىف اهتمدختسا ىتلا لماكتلا ةغل نأ ىتعانق نم تداز لماكتلا ةيلامجإلا ةيؤرلا هذه لثم
 .اهيتجت لضفألا
 نع اًدج ديعب حلطصم وه ةدحولاو لومشلل هتالالدب لماكتلا حاطصم نأ "830100 (1999)" رقي )١١(

 ىوتسملا ىلع نوجمدني دق نيرجاهملا نأ ظحاليو .للضملا موهقملا هيلع قلطي ىرخأ ةلاقم ىف .ةيلاثملا
 ناك اذإ ام اوررقي نأ بعصلا نم لعجي امم ,سكعلاب سكعلا وأ ءىنطولا ىوتسملا سيلو ىلحملا
 ريبعت دجوي ال هنأل حلطصملا مادختسا ىف رمتسي "8230107" نكل .نوجمدنم مهنأ اوحرصي نأ مهئاكمإب

 .(؟1١0) ةريثكلا تاضارتعالل دعتسم نوكي ال ىذلل ليدب
 لماكتلاب كرتشملا ءامتنالا اًنايحأ ىزاوي امنيب "0/185011 (200. 08.5)* :رظنا ,عئارلا شاقنلا نم ديزمل )١16(
 لقعلا ىف لمحي نأ ىلإ ةجاحب ةيفاقثلا ةيددعتلا وذ عمتجملا .نينثالا لصف ىف هلدج ةوق لثمتتو (0.151)
 امأ «قافتالا نم الدب ماجسنالا ىلإ ىعسي ىلاثملا صخشلا" :ميكحلا لجرلا نع سويشوفنوك هلاق ام
 .(ةمقا16عا5 13:23, !:12:2:14,15:22) 'سكعلا لعفي ىلاثملا ريغ صخشلا

 ىسايس رظنم ىأ عضي ام اًردانف ىيوروألا خيراتلا نم اًمزج تناك ةرجهلا امنيب هنأ حضاولا نم (17)
 ناكسلا نم مهعيمج نينطاوملا نأ نوضرتفي نيرظنملا مظعم .ةمظنم ةقيرطب ةرجهلل ةيسايس تايرظن
 .نيرجاهم اوسيلو نييلصألا
 متهي مث نمو ؛ةماهلا ةقيقحلا هذه لهاجتي ةينطولا ةيوهلاو ةيعامتجالا ةدحولا لوح مئاقلا لدجلا نم ريثك )١4(
 .ىلحملا ىوتسملا ىلع هلمع نكمي امب ًاليلق

 ."6حج(,هاعط (2006 ,6 مم.230 1" رظنا ءلدجلاو شاقنلا نم ديزمل )١6(
 ."1/3507 (2000)"ل ةيئزجلا هذه ىف نيدم انأ ."081©اك (20070)" رظنا .لماكلا شاقنلا نم ديزمل (ى
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 سداسلا لصفلا

 نيملسلملا ةيضقو ةيبوروألا ةيلاربيللا

 ىف نوقوفتي ايوروأ ىملسم نأ دجن «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىملسم سكع ىلع

 داحتالا ىف ةرثؤم بصانم نولغشي ملسم نويلم ١١ ىلع مهددع ديزي ثيح ؛ددعلا

 ءايشأ نمض - رمألا اذه حضوي .اريطخ ايسايسو ايفاقث اديدهت نوضرفيو «ىبوروألا

 نوكت اًنايحأ .('!ةمدخلا قاطن جراخ ةيفاقثلا ةيددعتلا تاذ تاعمتجملا نأ - ىرخأ

 ةيددعتلا ىلع ةيموجه ًالاكشأ ذختت اهنأ اًحيجرت رثكألا نكل ,ةحضاو هذه رظنلا ةهجو

 ربتعت ىتلاو «:ةماع ةفصب اهنع نيلوئسم نوملسملا ريتعي ىتلا ةيددعتلا كلت ؛ةيفاقثلا

 ةيجولويديألاو ةيسايسلا تاعامجلا ىف ةيفاقثلا ةيددعتلا رثؤت .مهل ةبسنلاب ةرفشم ةملك

 - ةفلتخم بابسألو ةفلتخم تاجردب ناك ىلو - ضعبلا مهضعب نع نيلصفنم مهلعجتو

 فوسو .نييكارتشالاو نييلاربيللاو نيظفاحملاو نيميلا حانج نم نييموقلا قيرط نع

 :ةفصب زيكرتلا عم ءهذه رظنلا ةهجو ساسأ ةيدقن ةقيرطب لصفلا اذه ىف صحفتأ

 نويلاربيللا ضراعي اذاملو .نينسلا ربع ةملسملا ةيوهلا جردتو ةأشن ىلع ةصاخ

 اهنأ نورعشيو ,ةيقرعلا ةيموقلا ؛ىفاقثلا عونتلاو تايلقألا قوقح راصنأو

 .مهل اًديدهت لكشت
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 ةملسملا ةيوهلا روهظ

 نرقلا تاينيسمخ ذنم ايوروأ ىلع دفاوتلا ىف اوءدب نيرجاهملا نأ نم مغرلا ىلع
 ريغ اوناك مهنإف ,ةيعانصلا ةلامعلا قوس ىف غارفلا اولغشيل ادعاصف نيرشعلا

 نرقلا تاينينامث رخاوأ ىتح اًيسايسو «نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ىتح اًيفاقث نييئرم
 عوجرلا مث ةدع تاونسل ءاقبلا نيدصاق ؛مهدرفمب نيرجاهملا مظعم ءاج .("!نيرشعلا
 نينكمتم ريغ مه .ةايحلا ىف ةديج ةيادب مهيطعت ةيفاك تارخدمب ىلصألا مهنطو ىلإ
 ًاروعش اودصح مهنأ امك ,ةندمتملا تاعمتجملا ىلع اوداتعي ملو «ةماقإلا دالب ةغل نم

 اوفرع .ةقباسلا تارمعتسملا نم اوءاج نيذلا ءالؤه اميس الو ءريقحتلاو ةينودلاب اقيمع
 ناكو ؛نيرجاهمك مهسفنأ اوري ملو ءمهينطاوم نمض ةماع ةفصب اوشاعو ءاوناك نم

 .ىلصألا مهنطو نم اهودمتسا ىتلا مهتيوه ىلع ظافحلا صوصخب ليلق فوخ مهباتني
 ةيغب مهل ةلثامملا تاعامجلا عم نورجاهملا جمدنا دقف ءاًيقرع اًرييمت اوهجاو مهنأ اميو

 ىتلا ةيوهلا كلت ,دوسلل ةيفاضإ ةيقرع ةيوه اولانو .هتبراحمو زييمتلا اذهل ىدصتلا
 .ةيرحب اهلوبق مت ةليلق تالاح ىفو . ايجراخ ةضورفم تناك

 مهنطوم ىلإ ةدوعلا ىف مهلامآو مهططخ نع نوملسملا هيف ىلخت ىذلا تقولا ىفو

 نيقلق نورجاهملا ناك .تالئاع نيوكت ىف اوعرشو مهتاجوز نورجاهم لا رضحأ ؛ىلصألا
 مهنيدو مهتغلو مهتفاقث لقنو ؛لايجألا نيب لصاوتلا نامضو ؛مهلافطأ لبقتسم نأشب
 .لمشألا عمتجملا ىف مهطغضو باعيتسالا راصنأل ىدصتلاو ,ةديدجلا تاعمتجملا ىلإ

 ريغ نآلا ىلإ اولظ ىذلا ,عمتجملا تاسراممو تاسسؤمو ةفاقثب مهمامتها نم اذه داز

 فيرعتب نورجاهملا ماق .عمتجملا اذه ىف مهعضول ةيؤر ليكشت ىف اوءديو «هب نيلابم

 ناتسكاب نم نيملسم اوناكف . ةيموق - ةينيد“ تاحلطصمل اقبط ماع هجوب مهتيوه
 مهناطوأ تافاقث ىف !وسرغنا مهنكل ءبسحف نيملسم اوسيلو .برغملاو رئازجلاو دنهلاو
 نيدلا نأل اًرظن ؛ةطاسبب نورجاهملا هيف شاع ىذلا عمتجملا فيرعت نكمي ال .ةيلصألا

 غوبصم عمتجملا نأ مهل نيبت دقف .عمتجملا اذه ىف اماه اًرود بعلي ال ىحيسملا

 مهتيوه ىلع ةظفاحملا نوعيطتسي فيك مهلؤاست ناكو «ةيناملعلا ةفاقثلا ةفيصب
 .ةيناملعلا ةئيبلا هذه ىف "ةينطولا - ةينيدلا"
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 ةينيدلا" تاسسؤملا بناجب ةيعامتجاو ةيفاقث تاسسؤم نوملسملا نورجاهملا لكش
 نرقلا تاينيعبس ىف اًريبك اًديازت اهددع ديازت ىتلا دجاسملا ءانبب اوماقف ."ةيموقلا -
 «ةلودلل ةكولمملا سرادملا ىق مهبالطل ةمئالم طورش عضو بلط ىف اوعرشو .نيرشعلا

 باعلألا ةسرامم نم تايتفلا ءافعإو ةالصلا ءادأ ليهستو لالهلا ةيؤر اهيق امب

 ميلعتو ؛تاتروشلا ءادترا مهنم بلطتت ىتلا ىرخألا ةطشنألاو ةحابسلاو ةيضايرلا

 نويستكي فوس مهلاقطأ نأ نورجاهملا عقوتي نأ نكمي ال .مهتفاقثو مهخيرات لافطألا

 !ورفويو ءاهب ىذتحي ةبسانم ةلثمأ مهل اومدقي مل ام اهتميق اوردقيو ةيخيراتلا مهتيوه
 ىف اوعرشو ؛ةيصخشلا مهتايح نورجاهملا كردأ ,هيلع ًءانيو .ةبسانملا ةيلحملا ةئيبلا مهل
 ءاذكهو تايفشتسملاو عناصملا ىف مهل ةنيعم طورش عضو ةيغب ةموكحلا ىلع طغضلا

 .مهءاست اميس الو

 ةفاقثلا ىلع ةمئاق ةيموق لودك لزألا ميدق نم اهسفن ىرت ةيبوروألا لودلا نأ اميو
 ,ةقباسلا تاونسلا ىف تابلطلا هذه اوبلطي مل نيرجاهملا نأ اميو .ةسناجتملا ةينطولا

 لبق نم طوغضلا كلت ىرخألا ةماعلا تاسسسؤملاو عناصملاو سرادملا تمواق دقف

 .تارهاظمو تاجاجتحاو تافالخو مكاحملا ىف اياضقو رتوت دوجو ىلإ اذه ىدأ .نيملسملا

 مظعم موقت .ماعلا قلقلل ردصمو ركني ال ىفاقث دوجو مهل نآلا نوملسملا حبصأ ءاذل

 لود تنبت .اًيفاقث نيرجاهملا ءالؤه جامدإ ةيفيك لوح ابوروأ ىف ةداجلا تاشقانملا
 بولسأ ايناطيرب تراتخاو ءباعيتسالا بولسأ اسنرف تراتخاف «ةفلتخم جذامن ةيبوروأ

 بيلاسألا دحأ ىرخأ لود تراتخاو «ةيفاقثلا ةيددعتلا بولسأ ادنلوه تراتخاو ,لماكتلا

 .(2)اعم ةثالثلا وأ اهنم نينثا ىأ ةقباسلا

 نرقلا اذه تاينينامث لئاوأ ىف صخألابو ءنيرشعلا نرقلا تاينيعبس رخاوأ ىف
 قيقحت ىلإ نيرجاهملا ىعس نأ نم مغرلا ىلعو .اًيسايس اًفطعنم فقوملا ذخأ ءادعاصف
 ىف طرخني هتلعج نيرجاهملا نم لوألا ليجلا اهيقل ىتلا ةمواقملاو ةيفاقثلا تابلطلا

 اوعرش جضنلا ةلحرم ىلإ اولصو نيذلا نيرجاهملا نم يناثلا ليجلا نإف .ةسايسلا

 مهءابآ نابشلا نوملسملا كراشي مل .مهبلاطم قيقحت ىف ىويحو مهم رود بعل ىف
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 ىف مهقيرط نوقشي فيك اًديِج اوفرعو ,مهسفنأب مهتقث مدعو ةتوبكملا مهتابغر ىف

 لكشب مهسفنأ فيرعت ىف اوءدب مهنأ كلذ نم ةيمهأ رثكألا لب .ىسايسلا ماظنلا مضخ

 نويرئازج نوملسم وأ نويناتسكاب نوملسم مهنأب مهسفنأ اوفصي ملف ءاًينيد فلتخم
 بايسأل كلذ اولعف .بسحف نيملسمك مهسفنأ اوفصو مهنكل ,نولعفي مهؤابآ ناك امك
 اذه ىنع دقف .ةدودحم تناك ةيلصألا مهناطوأ ىف مهئابآب مهتالاصتا نأ امب .ةديدع

 ةبغرو ؛مهتاذب مهفيرعت ىف ًاليئض رصنع لاوحألا نسحأ ىف ناكو ؛مهل ةبسنلاب ليلقلا
 ةيفاقثلاو ةيقرعلا تافالتخالا زواجت ىلإ ةجاحب مهف .اًيسايس نيلاعف اونوكي نأ ىف
 ىنيدلا ساسألا ىلع موقت ىتلا تامظنملا كلت .دالبلا ءاحنأ عيمج ىف تامظنم ةماقإو

 دويق نم اورخس - تايتفلا اميس الو - نيرجاهملا نم ريثك .اعيمج هيف نوكرتشي ىذلا
 نآرقلا ريسقتو ةسارد قيرط نع مهتهجاوم اًيجيتارتسا ديفملا نم هنأ اودجوو ؛مهئابأ
 بناوجلا ضعب ءارج ىديألا ىفوتكم اوناك نابشلا نيملسملا نأ ةقيقح .ةبسانم ةقيرطب
 .مالسإلل ةيقيقحلا ئدابملا ىلإ ةدوعلا ىف مهتبغر ةيوقت ىلإ تدأ ,مهئابآل ةيفاقثلا

 ةيبلسلا راكفألا ةيسنو ؛نيملسمك مهيلإ ةراشإلا ىف أدب اًضيأ هلمكأب عمتجملا نأ امبو
 لكب ةيمالسإلا مهتيوه ىلع نابشلا نوملسملا دكأ دقف ؛مهيلإ (نوملسم) حلطصملا اذهب
 .”ليمج دوسألا" :ةلئاقلا ةرابعلا عم اًيشمت ءزازتعاو رخف

 .ةيمالسإلا ةيوهلاب ساسحإلا ةيوقت ىف اماه اًرود اًضيأ ةيلودلا ثادحألا تبعل

 لاكشأ عيمجب تهيوج ىتلاو ءفينع ريغ الكش ساسألا ىف تذختا ىتلا ةيناريإلا ةروثلاف

 نيملسملا ىعو ىلع اهريثأت ثيح نم اهتنراقم تمت ىتلاو «ناريإ هاش بناج نم فنعلا
 ىطعأ اذه لك ؛ىيوروألا ىراسيلا حانجلا ىلع اهريثأتو :14117 ماع ةيسورلا ةروثلاب

 اليدب مدقو برغلا نم ةموعدملا ةمظنألاب ةحاطإلا ىلع ةردقملا ىف ةقثلا نيملسملا

 فلتخم نم نيملسملا دحو ىذلا ىتيفوسلا لالتحالل ناغفألا ةمواقم .ةيبرغلا ةثادحلل

 نأ اوعاطتسا مهنأ ملاعلا نوملسملا عنقأو ,:ةكرتشم ةيوه ىف مهرهصو .تايموقلا

 فشك طقنلا ىلع ىبرغلا دامتعالا نأ نع ًالضف .(ىتيفوسلا داحتالا) ىمظع ةوق اومزهي
 .ةمخضلا ةيداصتقالا مهتوق ىلإ نوملسملا هيف هبنت ىذلا تقولا سفن ىف ؛برغلا فعض

 ,1187 ماع ىف نانبلل ىليئارسإلا وزفلاو ,ىليئارسإلا ىبرعلا عارصلا نإ
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 رومألا هذه عيمج ,ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ ىف دادبتسالاو ملظلا دض نيملسملا حافكو

 كلذ «ىملاعلا ىمالسإلا عمتجملا وأ ةمألا ىعو تذحشو ةكرتشم ةيملاع اياضق مهتحنم

 ةيخيراتلا ةركاذلا نإ .نيملسملا خيرات ىف اًيشماه رود ارخؤم بعل ىذلا موهفملا

 ةيروطاربمإلا هذه هب تككفت ىذلا بولسألاو نورقل تماد ىتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلل

 ةيوقتل امدختساو ةديازتم ةقيرطب امهؤايحإو امهشاعنإ مت ؛ةيبوروألا ىوقلا لبق نم

 فصتنم ىفو .مهدجم ءايحإ ىف ةبغر مهيدل قلخو «ريقحتلاو ةينودلاب نيملسملا روعش

 مالحألاو ررضلاو ملألاب روعشلاو ةوقلاو ةماركلا تناك ,نيرشعلا نرقلا تاينينامث

 ةسمخ ىف ةيبلغألا نولكشي مهنم نويلب ىلاوحل هسفن تقولا ىف ةعونمملاو ةاهتشملا

 تناك «برغلا لود اهيف امب دالبلا هذه نم ريثك ىف امهم ادوجو نولكشيو ادلب نيسمخو
 ,لغاشلا مهلغش اهولعجو مهنيعأ بصن نورجاهملا اهعضو اذإ اهقيقحت نكمي رومألا هذه

 ببسب ةلوهسب دقفي نأ نكمملا نم اذه لك نأ نم ديدشلا قلقلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 ,ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيوهلا ليكشت ىلإ ىدأ امم ؛ةيبرغلا تاروانملاو ةيلخادلا تاميسقتلا

 نوقلمتي اوناك مهنأ ةقيقحو .ىملاعلا عمتجملا نم ءزج اهنأ ايوروأ ىف نوملسملا دكأ دقو

 اميس الو ,ءءاخسب اهلومت طفنلاب ةينغلا ةيمالسإلا لودلا تناك ىتلا ةينيدلا تاسسؤملا

 .هاجتالا اذه ىوقو معد رمألا اذه .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ؛مهل نيرخآلا فصوو اهسفن ىلع ةملسملا تاذلا فرعت ىف نيدلل ةديازتملا ةيمهألا

 ناملس باتك ءاج .برغلا ىف مهنيد هلثمي امل ادج نيساسح ايوروأ ىف نيملسملا لعج

 ,ةيفلخلا هذه ىلع 1949 ماع ىف رشن ىذلاو «"ةيناطيش تايأ" :ناونع لمحي ىذلا ىدشر

 اعابطنا كرتي نأ لواح دترم ملسم هبتك مالسإلل ضهانم لمع هنأ ىلع هيلإ رظنُي ناكو
 ىتلا تاجاجتحالا .قلمتلاب روهمجلا اذه ةدوم ىلع روثعلاو «ىبرغلا روهمجلا ىدل

 روعش دجوي ناك .اهرزأ نم تدشو ةيمالسإلا ةيوهلا نع تربع باتكلا اذه اهقلخ

 ىف نييسنرف ءبسحف قرولا ىلع نييسنرف اولظ اهيملسم نأ اسنرف ىف ديازتم

 رثكأ ىسنرفلا عمتجملا ىف اوجمدني نأ ىلإ ةجاحب مهو ءرخآ ءىش الو مهرفس تازاوج

 نم نوكملا اهريرقت ء19417 ماع ىف اهنييعت نم ماع دعب «ةيسنجلا ةنجل ترشن .كلذ نم

 نأ متحملا نم هنأ ىلع ريرقتلا اذه رصأ ."ادغو مويلا ايسنرف نوكت نأ" :ناونعب نيأّرِج
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 نوكت نأو :ةيسنرفلا ةفاقثلل ىداعلا ريكفتلا ىرجم ىف نيملسملا باعيتسا متي

 ةيناملعلاو ةيروهمجلا ةيوهلا ىلع ةيموجه تارابعو المج 1144 ماع ىف ةيسنرفلا
 - ايناطيرب ىف نابشلا نوملسملا داق .ةصاخ ةيمهأ ريرقتلا اذه بسكأ امم ءاسنرفل
 ,مالسإلا نع عافدلا ةكرعم اسنرف ىف تاملسملا تايتفلاو - اًبيرقت روكذلا نم مهعيمجو
 ,مهب فارتعالاب اوبلاطو ؛مهئابأ تابغر عم اًمامت ضراعتت تناك ىتلا ةكرعملا كلت

 تاينينامث رخاوأ ىفو .مهئارآ نع ريبعتلا ةيغب ةيرحلا نم ةحاسم مهئاطعإو مهمارتحاو

 ةيوهلاب خسارلا مهروعشو نيملسملا ءالؤه ىدل ةلتاقملا ةعزنلاو نيملسملا دادعأ ديازت
 .ةيملاعلا تاقالعلاو

 مهكاردإو نيملسملل ىتاذلا ىعولا روطت ىف ىرخأ ةقراف ةمالع ةنسوبلا تناك

 ىفلخلا ءزجلا ىف ةنسوبلا تناك دقف .ناتدرفتم ناتمس ةنسوبلل ناك دقف .مهسفنأل

 اًيقرع نوفلتخي ال ةنسوبلا ىملسم نأ نع ًالضف :ةصاخ ةيمهأ ايوروأل لثمتو ابوروأل
 ةحلصملا تارابتعاو ىقرعلا هباشتلاو ىفارغجلا براقتلا مغرو .نيرخآلا نييبوروألا نع
 اًنضيأ اهنكلو ,بسحف نيملسملا ةيامحل ركذي اًئيش ةيبوروألا تاموكحلا لعفت مل ؛ةيتاذلا
 نأ نيملسملا نم ريثك ربتعا دقو .رخآ ناكم ىأ نم حالسلا ىلع لوصحلا نم مهتعنم

 ,نيملسملا هاجت ةيهاركلاو روفنلاب روعشلاو «ةيبوروألا ةالابماللا ىلع ليلد فرصتلا اذه

 عورملا سوباكلا اورضحتسا رخآلا ضعبلا .مهتايحب اوثرتكي مل نييبوروألا نأ فيكو
 نوملسملا ذخأي مل اذإ مهدض ىرخأ ةيعامج ةدابإ اوفرتقي نأ مهناكمإب نيييوروألا نأب
 "للابا|3م50-05هو160"نتسوب زدنالوي ةديرج ترشن 2٠٠١6, ماع ليربأ ىفو .مهرذح

 امأ ءدمحم لوسرلا ىتح اهنم ملسي مل ىتلا روصلا كلت ؛ةينوترك ةروص ةرشع اتنثا

 مل مهنأ ىلإ نوصلخي نيملسملا تلعج دقف روصلا كلت تبحاص ىتلا ءارآلاو تاقيلعتلا
 اًضيأ فلختم ىمالسإلا نيدلا نأ نكلو ,بسحف فلختم ىمالسإلا عمتجملا نأ اوربتعي
 .ةرضحتملا ايوروأ نم اًءزج نوكي نأل حلصي الو
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 ىبوروألا قلقلا

 نم ىنيد راطإ ىف اًيسايس مهتيوه فيرعت ىف نوملسملا هيف عرش ىذلا تقولا ىف
 جامدإ ةيفيك نع نولءاستي نويبوروألا ذخأ ءادعاصف نيرشعلا نرقلا تاينيعبس رخاوأ
 باتُكلا مظعم ذختا .نيصلخم نينطاوم ىلإ مهليوحتو ىبوروألا عمتجملا ىف نيملسملا
 ىلع ىأ «ةيلمعلا ةيحانلا نم ليحتسم جامدنالا اذه نأ ةلئاقلا ةمئاشتملا رظنلا ةهجو

 ءايناملأ ىف "!4هامدانأ 5ها0101" تديمش تومله نم لك معز دقف .ةياغلل بعص لقألا

 لويقو نيملسملاب فارتعالا أطخلا نم نأ ايناطيرب ىف ,"80ا/ لع011075" زنكنج ىورو

 ,لصأتم وحن ىلع ىطارقميد ريغ مهرظن ةهجو نم مالسإلاف .ةريبك دادعأب مهترجه
 هذه مظعم نأو ءملسم دلب ىأ ىف ىطارقميد رارقتسا دوجو مدع رسفي ىذلا رمألا

 .هب ىذتحي ىطارقميد جذومن ميدقتل ىلخادلاو ىجراخلا طغضلا ةدشب تمواق لودلا

 نومدقي مه ,ةمرتحملا ةيطارقميدلا تاسسؤملا ىف اوقثي نأ نكمي ال ايوروأ ىف نوملسملا

 نيملسملا نأ اميو .تاسسؤملا هذهل تاظفحتلا نم ريثك هب اصالخإ لاوحألا نسحأ ىف
 ةيمالسإلا اياضقلاب مهمامتها ناكف «ةينطولا لودلا نع (ان0:03) ”ةمألا" حلطصم اوزيم

 مهب قثن نأ نكمي الو ءنيرشابملا مهينطاوم اياضقب مهمامتها نم رثكأ ةيملاعلا

 ةيرح دض وهف .ىعمجو ررحتم ريغ مهرظن ةهجو نم مالسإلا .نيحلاص نينطاومك
 نأ امك :ىدرقلا رايتخالاو ىيصخشلا لالقتسالاو ىدقنلا ركفلاو ةيناملعلاو ريبعتلا

 ةيجوزلا ةرشاعملاو ؛ةيسنجلا ةيلثملاب فارتعالاك تايلقألا تايرح نم رخسي مالسإلا

 نم نييلاربيللا ضعب جعزنا دقو .ءاسنلا نيب قاحسلاو لاجرلا نيب طاوللاو جاوز نودب
 بيلاسأ ىلع نيدلل ةلمتحملا ةنميهلاو نييحيسملاو نيملسملا نيب ةيناملعلا دض فلاحتلا
 ميقلا ةدوع ىلإ ىدّوي فوس مالسإلا نم فوخلا نأ نودقتعي نورخآو .ةماعلا ةايحلا

 "0دلأمقأ 5اممههأد هأ الامهءاأ" تشارتوأ فوأ سينوميس لانيدراك دكأ دقو .ةظفاحملا

 قفاويس له نويسايسلا ةداقلا استي" :هلوقي رمألا اذه ىلع قلع امدنع فواخملا هذه

 ىكل ناسنإلا لتق وأ ؟نييلثملا جاوز ؟ميقلا هذه ام :لءاستأ انأو .انميق ىلع نوملسملا

 هجو ىف حالسلا ىوعوزنم نحن ؟ةمحرلا لتق هيلع قلطي ام ىهو ء,ملؤم ضرم نم صلختي

 . انتيوه درتسن نأ انيلع ىغبني ءىمالسإلا رطخلا
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 تقاف نيملسملا تايلط نأ نودقتعي نيملسملا عم نوفطاعتملا نويبوروألا ءالؤه ىتح

 نكامأ ىف ةالصلل اتقو نوبلطي مهارن كلذ مهل ققحتيو لالهلا ةيؤر نوبلطي امدنعق .دحلا

 هلل مارتحالا نم صقتنت ىتلا بتكلا عنمب نوبلاطي مهارن كلذ مهل ققحتي امدنعو ؛مهلمع
 دعيو ؛تاجوزلا ددعتب فارتعالا نوديري مهارن بلطلا اذه مهل ققحتي امدنعو «نيدللو

 .كيلاود اذكهو ةيمالسإ نيمأت تاكرشو كونيو ةدئاف نود ضورقب ةموكحلا نوبلاطي كلذ

 ايوروأ ىف ةشيعملا نوديري نيرجاهملا نأ صلختسن ,مهتافرصتل ىئاهنلا ليلحتلل اقفوو

 ىلع ىغيني ىتلا ةئيربلا مهتابلط وديتو .مهب ةصاخلا مهدئاقعو مهراكفأو مهتادرفمب

 ةيمالتسإلا ةرايقخلا لالعإ ىف: لقي ىذلا نبكألا مهفذه نم امزح اهتنارتحا لوذلا
 باكسألو بابسألا هذيل :ناكوألا اهتعض دمعي ىثلا ؛ةلحتلا ةييورزألا ةرايخخلا لك

 مهدوجو باعيتسا بعصلا نمو ؛مهعم نوشيعي ءادعأ نيرجاهملا اوربتعا ,ىرخأ
 امادختسا اذه نمضتي .هدييحتو هؤاوتحا متي نأ ىغبني ىذلا ,ىسايسلاو ىفاقثلا

 مهقح راكنإو مالسإلل ةيلاربيللا تاريسفتلا معدو ىموجهلا باعيتسالاو ةوقلل اميكح

 .اًيفاقث مهنيوقيو مهنمعدي ىتاللا تاجوزلا كئلوأ ءمهناطوأ نم مهتاجوز راضحإ ىف
 كارتألا لوبق نأ - نويلاربيللا مهيف امب - نيكنحملا نييسايسلا نم ريثك دقتعا امك
 ىدؤي فوس نييبوروأك ىبوروألا داحتالا ىف مهب فارتعالاو ىبوروألا عمتجملا لخاد
 .انفلك امهم هل ىدصتن نأ ىغبني ىذلا رمألا كلذ ؛ةلكشملا مقافت ىلإ

 رثألا غلاب اهل ناك ىرخأ نكامأو ندنلو ديردمو كرويوين ىف ةيباهرإلا تامجهلا نإ
 ؛مهل اًيفاقث اًديدهت نولكشي نيملسملا نأ نآلا ىلإ نوري مهف .مهريغو نييبوروألا ىلع

 اقوخ حيصأ ىتح مهيدل فوخلا اذه روطت دقو :مهرونهح ىلع تلظيلا نكمملا نم نقل
 ىذلا نيدلا كلذ :نيدك مالسإلا نم فوخ ىلإ لوحت فوخلا اذه نأ نع ًالضف .ايضرم

 مهنأ ساسأ ىلع نآلا مهيف هبتشم نيملسملا عيمج .همساب ةيباهرإلا تامجهلا بكترت
 مهنأ ساسأ ىلع مهيلإ نورظنيو :مهياعيتسا مت دقف ايوروأ ىف نوملسملا امأ ءنوملسم

 ىتلا ةيباهرإلا تايلمعلا اونيدي نأ مهنم عقوتملا نمو .ةيملاعلا ةمألا نع فلتخي ال ءزج
 وأ نيتماص اولظ نيذلا ءالؤه امأ .ةيوق تاجهلو تارايعب ملاعلا نم ةعقب ىأ ىف ثدحت
 تايلمعلا عم نوفطاعتم مهنأ نودقتعي ذئدنعف ,تايلمعلا هذه هاجت نيرتاف نوديي

 .اهنوديؤيو ةيباهرإلا
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 جامدنالا نوعيطتسي الو نوبغري ال مهنأ داقتعالاو نيملسملا ىف ةقثلا مدعل اًرظنو

 حور دايدزا ىلإ اذه ىدأ .(؛!لماش ىقالخأ علهو رعذ نآلا دجوي :ىبوروألا عمتجملا ىف

 ىف ماع لدج راثم باجحلا لظ .اًبيرقت ىبوروأ دلب لك ىف داعم لعف درو ,بصعتلا
 ىمالسإلا سلجملا ليومت ةيناطيربلا ةموكحلا ءارزو ضفرو ٠٠١1": ماع ىف ايناطيرب
 ةباقرلاو باهرإلل ةيفاكلا ريغ هتنادإل اًرظن هدض ةيمسر تاءارجإ اوذختاو ىناطيربلا

 عنم ىلع صني انوناق اسنرف تررم امك .مهمعز بسح ملسملا بابشلا ىلع ةفيعضلا
 ىذلا ملسملا دئاقلاف ءادنلوه ىف امأ .خيسلا دونهلا اهيدتري ىتلا ةمامعلاو باجحلا

 هتمجاهم متي ىرخأ بيلاسأب اهتيحتل عوطتيو ةيفاقث بابسأل هتريزو حفاصي نأ ضفري

 ىلع ديدش ضارتعا دجوي ايناملأو اينابسإو نانويلا ىفو .مالعإلا لئاسو ىف ةوارضب
 ةملسأ ىلإ اذه ىدؤي نأ ةيشخ ؛ةريهشلا قطانملا ىف اميسالو ءدجسم نم رثكأ ءانب

 حامسلا مدع ةرورضب ةييوروألا لودلا نم ريثك ىف بلط ةمثو .هحمالم رييغتو دلبلا

 ىتلا دلبلا ةيسنج ةحارص اوراتخي نأ نيرجاهملا عيمج ىلع متحتيو «ةجودزملا ةيسنجلاب
 صني 2٠٠٠6 رياربف <" ىف انوناق ىسنرفلا ىنطولا سلجملا ردصأ امك .اهيف اورقتسا

 برغملا لود نم نيرجاهملل ايلعلا سرادملا ىف خيراتلا ىف ةيسارد ةرود ءاطعإ ىلع

 .ىيرعلا برغملا لودل ةيسنرفلا ةيرامعتسالا ةبقحلا ىباجيإلا دعيلا زاربإ ةيغب 'ىبرعلا
 ,هتيروتسد مدع ةيروتسدلا ةمكحملا تنلعأ ىئانثتسالا نوناقلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو

 نيظفاحملا اهئاضعأ نم ريبك ددعو «هتزاجأ ىتلا ىه ةينطولا ةيعمجلا نأ الإ
 .("!كلذ ىف أطخ اوري مل نييلاربيللاو

 دض ةيهاركلا رعاشم قلخل ةدمهتم تالواحم ةيبوروألا تاعمتجملا ضعب ىف دجوي

 ,"0ةهزعءا مهنموو" سيبيأب لييناد اهبتك ىتلا ةلاقملا نم تافطتقم ذخأتلو .نيملسملا

 ترشن ىتلاو ."كرامندلا ىف نفع ءىش' :ناونعب :"1315 !0::180938" دراجيديه سرالو

 موسرلا ةيضق باقعأ ىف 220811008 5056 تسوب لانويشان ةيكرامندلا ةلجملا ىف

 اًداقتنا ىقال لاقملا نأ نم مغرلا ىلع ءلوسرلا ىلإ تءاسأ ىتلا ةيكرامندلا ةينوتركلا

 هنأ الإ .اهيف غلابم ةقيرطب سوفنلا ىف بعرلا لخدت ىتلا هتربنو هئاطخأ ببسب اديدش
 .("7نيريبك اًمعدو اًدييأت ىقال
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 ةلكشم دجوت ال هنأ اودجوو ,ةيفاقثلا ةيددعتلا ةديدع تاونسل نويكرامندلا حدتما'
 اوناك ام سكع هيف تبث ىذلا مويلا ءاج نأ ىلإ ,ةيمالسإلا ديلاقتلاو تاداعلا عم

 نوشيعي نيذلا ثلاثلا ملاعلا ىرجاهمك ,ةيسيئرلا اياضقلا ضعبب اومدطصا دقف .نونظي

 نوكلهتسي مهنكل ناكسلا نم /5 وحن نولكشيو ءنوملسم مهبلغأو :ةقدصلا ىلع
 ,ةديدع مئارج ىف نوطروتي مهنأ امك .ةيعامتجالا ةياعرلا تاقفن نم 5٠/ ىلع ديزي ام

 نومهتم ؛كرامندلا ناكس مه نويلم ه , ؛ ىلامجإ نم /5 مهتبسن غلبت نيذلا نوملسملاف

 ىفو .تاذلا ىلع ءافكنالاو ةلزعلا نوبحي مهنأ امك ءباصتغالا مئارج مظعم باكتراب
 دلبلا ناكس عم جامدنالا ىف نوبغري ال مهدجت «نيملسملا ددع هيف ديازتي ىذلا تقولا

 ديدهتلاو ؛ىرابجإلا جاوزلاك :ةلوبقم ريغ تاداع نودروتسي نيملسملا نأ امك «نييلصألا

 ديعصتو ؛ىرخأ ةنايد نوقنتعيو ىمالسإلا نيدلا نع نولوحتي نيذلا نيملسملا لتقب
 .كرامثدلا ىف نوشيعي ىدوهي فالآ 3 ةايح ددهي ىمالسإلا فنعلاف «ةيماسلا ةاداعم

 قيبطت ىلإ نوعسي نيملسملا نأ امك .ةطرشلا لاجر ةيامح ىلع نودمتعي نيذلا ءالؤه
 ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت وه مهفده نأ نونلعي نوملسملا ةداقلاف ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .ديعبلا لمألاب سيل اذهو :كرامندلا ىف فاك لكشب نيملسملا ددع دادزي نأ درجمب

 مهيلع دويق ضرف مدعو نيملسملا نيرجاهملا هاجت ةيلاحلا تاهاجتالا ترمتسا اذإف

 لصيل مهددع دادزيس نيرجاهملا نأ عامتجا ملاع معز بسح عقوتملا نمف ءمهصيلقتو
 ."اماع نيعيرأ لالخ كرامندلا ناكس ثلث ىلإ

 نع اولءاستي نأ ىلإ نيرئاحلا نيييوروألا ةداقلا اعد نيملسملا نم فوخلا

 ىتلا ةيجيتارتسإلا نع ًالضفف .ىمالسإلا ديدهتلا ةهجاومل اهعابتا نكمي ىتلا بيلاسألا
 اريثك نإف «نيرشعلا نرقلا تاينيعست ىف ىمالسإلا دملا ةهباجم ىف نويبوروألا اهعضو

 ةكبشو «نيملسملل ربكأ حسم :لثم ؛ةديدج تاودأ عابتاب تحصن ةيبوروألا راطقألا نم
 هبتشملا دارقألا لاقتعاو :باهرإلا دض ةددشم نيناوق عضوو ؛تامولعملا لقنل لضفأ

 ةدشب اونيدي نأب مهتبلاطمو :جراخلل ةمئألا رفس رظحو دجاسملا ةبقارمو ,مهيف

 اولمحي نأو ؛مهتابيردتو نيملسملا تالافتحا ىلع رثكأ ةباقر ضرفو ؛«ةيباهرإلا تايلمعلا
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 ,ةجودزملا ةيسنجلا راكنإو مهينطاوم تافرصتو كولس ةيلوئسم نيسملسملا ةداقلا

 نأ نوكردي نييبوروألا نم اريثك نأ نم مغرلا ىلعو .ةيسنجلا حنمل ةبعص طورش ضرفو

 نوري ال مهف ءمهناهذأ ىف قمعب ةخسار ميقل تاءارجإلا هذه كاهتنا ىلع ةوالع ءاضيأ

 .ةكئاشلا نيملسملا ةيضق عم لماعتلل رخآ اليبس

 ةيدقن ةيؤر

 هيبس ىذلا قلقلا هاجت ةيبوروألا تاعمتجملا لعف درل ىنأتملا صحقلا رهظي

 نيملسملا نم ددع ماق دقف .ةغلابملا هتباش دق هنأ الإ ؛ساسألا ضعب هل نأ ءنوملسملا

 تايلمعلا هذه ىف كرتشا دقو «ندنتلو ديردم ىف تثدح ىتلا ةيباهرإلا تايلمعلا ميظنتب

 نييناطيرب الو نابسإ نينطاوم مهثلت نكي مل ,بابشلا نم اًدرف نيرشعو ةعبرأ ىلاوح
 ةديدع ةيباهرإ تايلمع طابحإ مت دقف ءريراقت نم درو ام امبسحو .نيرجاهم ىتح الو

 ةديدع حاورأ دقف ىلإ اذه ىدؤي فوس 2٠٠١4«. ماع ذنم ايناطيريو ايناملأو اسنرف ىف

 .هتحص ىف ككشن انلعجي بيس دجوي الو حيحص لعفلاب ىهو ؛مالكلا اذه حص اذإ

 مت ىياهرإ 2٠٠١ اهتحت جردني ,ةيباهرإ ةكبش ؟٠٠ نم برقي ام ايناطيرب ىف دجوي

 .روطتلا نم ةفلتخم لحارم ىف تارماؤملل نوططخي مهعيمجو .ةبقارملا تحت مهعضو

 ىف نيتيباهرإ نيتيلمع رخآل طيطختلاب اوماق اًملسم رشع ىنثا ىلاوح نأ نيبت دقو
 .ىناطيرب نطاوم ءالؤه نيب نكي ملو :ءلشفلاب اتءاب دقو "68159010" وجسالجو ندنل

 ىناطيرب ٠٠٠١ ىلإ ٠.١ نم ناتسناغفأ ىف ةدعاقلا بيردت تاركسعم ىف بردت دقو
 ايناطيربو اسنرفو ايناملأ ىف اًرخؤم اهفشك مت ةدعاقلا ايالخ نم ريثك دجوي .ملسم

 دقو .هيف نوببستي دق ىذلا ررضلا مجحو مهفادهأو مهددع ام دحأ فرعي الو ءايلاطيإو

 دوهيلل ةضفانملا ةياعدلا عاوتأ مظعم ايناطيرب ىف ةيركسعلا نيرجاهملا ةعامج تمدق

 نأ ىنورتكلإلا اهعقوم ربع ةعامجلا هذه تحرص دقو ؛ةماع ةفصب برغلاو سودنهلاو

 .ةيملاعلا ةيمالسإلا ةروشلل قيرطلا ديهمت مث نمو ءسماخ روباطك لمعلا وه اهفده
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 .ًاريثك عجارت فنعلا ىلع ضيرحتلا نأ الإ ,تاحيرصتلا هذه ةثادح نم مغرلا ىلعو
 باتعأ ىلع نحنو .1948 ماع ىف لتقلاب ىدشر ناملس ةعامجلا هذه تدعوت دقو
 لايتغا ىلإ نيملسملا ؛ريرحتلا بزنح دئاق .ىركب رمع اعد ىلوألا جيلخلا برح
 فوس هعم نيرخآو ىركي نإ :ًالئاق ,"لوط# 1لاةزو5" روجيم نوج ءارزولا سيئر

 نوموقي اوناكأ ءاوس ؛طخاسلا ملسملا بابشلا نم ةريغص ةعامج دجوت اميفو
 ءالولا مدع اورهظأ ,جراخلا نم ةدهاجم تاعامج ةدعاسمب مأ مهدرفمي فنعلا لامعأب
 نيملسملا نم ةحساكلا ةيبلغألا نأ دجن ؛مهتنادإ متحملا نمو اهيف اونطوتسا ىتلا دالبلل

 .هيف اورقتسا ىذلا دلبلل ءالولاو نوناقلا ىلع ةظفاحملا ىف ديج لجس مهيدل ابوروأ ىف
 ءايناطيرب ىف نوملسملا اهداق بغش لامعأ ةعبرأ تثدح ,نيرشعلا نرقلا تاينيتس ذنم

 مهنم ةدحاو .نويبيراكلا ةقرافألا اهب ماق قرعلاب ةطبترم بغش لامعأ ةينامثب ةنراقملاب

 قرعلاب ةصاخ تاريسم ىرخألاو ؛"ةيناطيش تايآ" :ىدشر ناملس باتكب ةقلعتم تناك
 .اليلق اهددع ناكو نيموي تقرغتسا تارهاظملا هذه عيمجو .ةيمالسإلا قطانملا ربع

 ,ةيلحملا ىواكشلا ببسب تناك اهعيمج ةرتفلا هذه ىف بغش لامعأ ةثالث اسنرف تدهش

 عوبسأ ةدمل ترمتسا ىتلا بغشلا لامعأ ىتحو .اهيف ىلوطلا ديلا ةطرشلا لاجرل ناكو
 ىتلا ةيساقلا ةلماعملاو ةلاطبلا بسن عافتراو ةرمتسملا زييمتلا لامعأب ةطبترم تناك

 ةطلس دحتت ملو ءبابشلا ىلع تارهاظملا هذه ترصتقا .ةطرشلا لاجر نم اهنوقالي
 ةيركسعلا تاوقلا مضت .ةينيد معازم ىأ وأ ةينيد بلاطم ىأ نم تلخ دقو .ةلودلا

 ركوو سالوكين ريس ةحلسملا تاوقلا دئاق حدتما دقو .ملسم ٠٠١ ىلاوح ةيناطيربلا

 .نيملسملا نم ىرخأ دادعأ دينجتب بلاطو ؛مهمازتلاو مهءالو "!/160135 ال/ةل!«ع'“

 دجاسملا ءانبب مهل حامسلا مدع :لثم ءرفاس زييمتل نوملسملا ضرعت امدنع ىتح

 ىتلا ةقيرطلا سقنب مهسرادم ليومت ةلودلا تلهاجت ىأ ؛نانويلاو ايلاطيإ نم ءازجأ ىف

 ىلع ربصلاب امإ نيملسملا در ناك ؛ايناطيرب ىف دوهيلاو نييحيسملا سرادم اهب لومت

 .دلبلا نوناقب اوددني مل مهنكل ,ةيملس ةقيرطب جاجتحالا ىأ مهب قحلي ىذلا ررضلا
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 .هيف اورقتسا نيذلا دلبلا ىف مهئايربكو مهتمارك ىلع نوظفاحي اوناك مهنأ نع ًالضف

 ىتلا تايرحلاو قوقحلا نوردقي -نسلا رابك مأ بابشلا نم اوناكأ ءاوس- نوملسملا
 ,ةيمالسإلا لودلا مظعم اهيلإ رقتفت ىتلا تايرحلاو قوقحلا كلت ءابوروأ ىف اهب نوظحي
 ةاواسملا لجأ نم مهحافك ىف نيلثامملا مهينطاومل معدلا ةميق نوردقي مهنأ نع ًالضف

 نيملسملا نم /817 لاق 2٠١4 ماع ايناطيرب ىف ىرجأ ءارآلل عالطتسا ىفو .لدعلاو

 «لادتعاب نكلو نوينطو مهنأ اوحرص ء/١١ و ءنطولا اذهل مهئامتناب !ورعش مهنإ

 ىلع ةينطولاب نورعشي ال مهنأ اومعز اماع ؛١ رمع تحت اًديدحتو بسحف /6١و
 ندنل ىف ةيباهرإلا تايلمعلا دعب ىس ىب ىب لا هترجأ ءاصقتسا ىف نيبت دقو .قالطإلا

 نيرجاهملا نأ اوحرص عمتجملا دارفأ ىقاب نم /75 و نيملسملا نم 74 نأ ةرشابم

 ىقاب نم /17و نيملسملا نم 4١/ و ءايناطيربل ىساسألا مهئالوب اونيدي نأ ىغبني
 ,ةيناطيربلا تاسسؤملا ةطلس اومرتحي نأ ىغيني نيرجاهملا نإ اولاق عمتجملا دارفأ

 .("!ًالثامم ةيبوروألا لودلا ىقاب ىف فقوملا ناكو

 نوناقل نوعضخي الو دالبلا جراخ ىف ةمألل ءالولاب نونيدي نيذلا ءالؤه صخي اميف

 ةسرامملا ىف اًريثك اذه ودبي الو نيملسملا ىلع رمألا رصتقي الف ,هيف نوميقي ىذلا دلبلا

 لودلا ىف مهؤارظن كلذكو ؛ليئارسإ ةيضق ىلع نوحلي دوهيلاف .مهيلع رصتقي الو

 ناك اذإ ام وه مهملاو .نورخآو نويناتسكابلاو نوينيصلاو دونهلا لعفي امك .ىرخألا

 نم اولعيو ةمألا حلاصم اوززعي ىكل ,مهنطول نيصلخم ريغ ايوروأ ىف نيملسملا مظعم

 ىف اًملسم نورشعو ةعبرأ ىلاوح .ىفنلاب ىه لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلاو ؟اهنأش
 مدع نم مغرلا ىلعو .مهتاعمتجم مظعم مهتنادأ دقو «نابلاط ةكرح عم اوبراح ايناطيرب

 ايلاطيإو اسنرف نم نابلاط ةكرح ىلإ اومضنا نيذلا نيملسملا دادعأ رصح انتعاطتسا

 ةيباهرإلا تامجهلا تثدح امدنع .ةليئض تناك ةبسنلا نأ الإ ,ىرخأ نكامأو ادنلوهو

 اورهظأو :«تايلمعلا هذه اونادأ ايوروأ ىف نيملسملا مظعم نإف ءايناطيريو اينابسإ ىف

 ىتلا ةيباهرإلا تامجهلا باقعأ ىف .مهل مهلزانم حتفب اودهعتو ءاياحضلا عم مهنماضت

 تارابع اوبتكو ةيملس تاريسم ميظنتي نوملسملا ماق ءوجسالجو ندنل ىف لشفلاب تعاب

 .مالسإلا ئدابم عم قفاوتت ال تايلمعلا هذه نأ نلعتو ؛ةيباهرإلا تايلمعلا نيدت
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 ةيغب نيتنيهر نييسنرفلا نييفحصلا نم نينثا قارعلا ىف ىمالسإلا شيجلا ذختا امدنع
 نوملسملا كرحت :باجحلا ءادترا رظح نع ىلختت ىكل ةيسنرفلا ةموكحلا ىلع طغضلا
 هقح نم سيل ىمالسإلا شيجلا نأ ىلع اورصأو ؛لبق نم اوكرحتي مل امك اسنرف ىف
 .مهينطاومل ىساسألا مهءالو نأو ,مهمساب ثدحتي نأ

 ىف نيملسملا نم ريبك ددع ةرارمب ضراع .نيلثامملا مهينطاوم نم ريثكلا لثم
 ىلإ مامضنالاب اوفتكا مهنكل ,قارعلا ىلع ةيناثلا برحلا - مهلك نكي مل نإو - ايوروأ
 ىلع ايوروأ ىف نوملسملا نكي مل ولو .برحلا هذه دض ةيملسلا ةيجاجتحالا تارهاظملا
 دوهجلا بيرخت اولواحي نأو ءابخص رثكأ اونوكي نأ انكمم ناكل لقعتلا نم ردقلا اذه
 ,يئارضلا اوعفدي نأ اوضفري نأو «ةدارإلا فلاحت ىلإ ىمتنت ىتلا لودلل ةيبرحلا
 ةظامم ططخ مادختساو «قارعلا ىف ىرشب عرد ليكشتو ءنجسلا ماكحأ قيبطتو
 امدنع ءايناطيرب ىف .ةيمهألا تاذ ءايشألا هذه نم ايأ نولعقي ال مهنأ ةقيقحلاو .ىرخأ

 معد ىلع ثحو برغلا ةيهارك ىلإ "عاو5طاننال 2581" كراب ىريبسنيف دجسم مامإ اعد

 هسفت تقولا ىف نكل .ءايتسا دجوي ناك ءدجسملا اومهادو هيلع ضبقلا مت «نييباهرإلا
 .()هئاقفر دضو هدض تاءارجإ ذاختال مات اضر دجوي ناك

 تاباختنالا ىف اوكراش دقف ءاًضيأ ةيطارقميدلا تاسسؤملا مارتحا نوملسملا رهظأ

 بازحألاب اوقحتلاو ,ةهيزن ةديدع تاباختنا ىف نيحشرمك اوققوو «ةينطولاو ةيلحملا
 ىف ىمالسإلا ناملريلا لكشت امدنعو «ةيبلغألا تارارق ىلع اوقفاوو ؛ةدئاسلا ةيسايسلا

 اياضق ةشقانمل ةقباس ةيناريإ ةعامج قيرط نع نيرشعلا نرقلا تاينيعست ىف ايناطيرب
 ادينأت ناملريلا اذه ىقلت ءنيمم ىسايس توصب نيملسملا ميدقتو ؛ةكرتشملا حلاصملا

 عيمج ىف ةرشتنملا نيملسملا ةاداعمل ارظن كلذو ءاًئيشف اًئيش ضرقناو اليلق ايبعش
 ةيسايسلا بازحألا لصفب ةادانملا امأ .ةينيدلا لئاصفلا نيب ىلخادلا قاقشلاو ءاحنألا
 ةيسايسلا بازحألا نومي نيذلا نوملسملا نوحشرملاو .اًنارتكا قلي ملف ايوروأ لالخ
 .تاياختنالا ىف اوزوفي مل ةينطولاو ةيلحملا تاباختنالا ىف ةيمالسإلا
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 نم فدهي ةلودلل ءالولاو ةيطارقميدلا تاسسؤملل نيملسملا معد نأ اًنايحأ معْزُي

 اهيف كوكشم سسأ ىلع دمتعي معدلا اذه نأ نع ًالضف .ةيسايس ةحلصم قيقحت هئارو
 ةيبلغأ ىلع قبطني ال نكل ,ةلوبقم رظن تاهجو لدجلا قلخي .تابثلاو ةنينأمطلا دقتفيو

 نوفشتكي مهدجن ؛مهنيب لماشلا لدجلا هيف رهظي ىذلا تقولا ىف .ايوروأ ىف نيملسملا
 ريسفتو حيضوت ىف نوعرشيو «هب اونطوتسا ىذلا دلبلاب مهتقالعل ىقالخألا دعبلا
 .ىسايسلا مازلإلل ةيقالخألا - ةينيدلا ةيرظنلا

 لاكشأ نم لكش اهنأ ساسأ ىلع ةيطارقميدلا ةريغصلا ةيلقألا ضفرت امنيب
 مظعم نأ دجن .هلإلا اذه عم سفانت ىف مهتدايس عضيو سانلا مظعي ؛هللاب كرشلا

 نكل ؛سانلا مظعت ال اهنومعزي ىتلا ةيطارقميدلاف .ةرياغم رظن تاهجو اوذختا نيملسملا
 ةيطارقميدلا رهظت .ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا اهيف امب «ةيروتسد دويقل مهتدارإ ضرعت
 امادختسا نمستر .دارفألل ةيساسألا حلاصملا ىمحتو ,ةيناسنإلا ةماركل امارتحا

 ىتلا ءايشألا كلت .ىروشلا دبل سسؤتو «نيدلا ةيرح لفكت اهنأ امك .ةطلسلل ًالوئسم

 ىكلملا مكحلا نأ نم مغرلا ىلعو .نآرقلا اهضرفي نكلو بسحق نآرقلا عم مجستت ال
 ةفوفحملا ةفزاجملاو كلملا ةيصخش ىلع ةوقب دمتعت ىهف .فادهألا هذه قيقحت هرودقمب

 نأ ليشتت نأ ةحاذسلا نم نكل : ادرفتمو اًريمتم اًدهاو ادرق لوسرلا ناك :نطاخملاب

 نإف ءاذل .مظنم ساسأ ىلع هلثم صخش باجنإ ىلع ةردقلا اهيدل تاعمتجملا عيمج

 ءرخآ لكش ىأ نم مكحلل لضفألا لكشلا ربتعت ايوروأ ىف نيملسملا مظعمل ةيطارقميدلا

 ىلاربيللا اهلكش ىلع نوقفاوي مهنأ اذه ىنعي ال .اهديبأتل ىقالخأ مازتلا مهيدل مهو

 نيدلل امارتحا رثكأ ةيطارقميدلا نوكت نأ ىف نيملسملا نم ريثك بغري .ىلاحلا

 ريدج سسؤملا اهلكيه نأ ىلع قفتي مهمظعم نكل ءاهتاهجوت ىف ةيناملع لقأو
 .دييأتلاو معدلاب

 تايلقأ ضفرت امنيب .ةهباشم ةينيد ةيقالخأ ةدعاق ةيسايسلا ةكراشملا تطعأ

 نمضتت اهنأل تامرحملا نم اهنأ رابتعا ىلع ةيطارقميدلا ءريرحتلا بزح لثم ؛ةريغص
 ,ةيناملعلا ةيسايسلا تاسسؤملا ةطلس رقتو ةيناملعلا ةيسايسلا بازحألا عم لمعلا
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 نوتكدلا ريبفأ دقو اماحت ةزئاشنم ربطن ةبنسو قودختي قيملسملا عظعم دحت

 نيملسملا بلاطت ىوتف «ةيلامشلا اكيرمأب ىهقفلا سلجملا سيئر «يناولعلا رياج هط

 قوقحلا ةيامحو ؛ةماهلا اياضقلا زيزعت نم مهنكمت اهنأل ؛ةيسايسلا ةايحلا ىف ةكراشملاب
 مالسإلا نع تامولعملا ةدوج نيسحتو ءلوئسملا مكحلا نامضو .دارفألل ةيساسألا

 هنع لوزنلا نكمي قح درجم تسيل ةيسايسلا ةكراشملا نأ ىناولعلا ىري .مهحلاصمو

 .نيملسملا ىلع ىغبني بجاو هنكل .هلهاجت ىأ

 ةيسدق ىلع ةيلاع ةميق عضي نآرقلاف ؛ةلودلل ءالولا نع اًضيأ نآرقلا عفادي
 دلبلا مارتحاو مهل هتيامح لباقم ىف دلبلل ءالولا اورهظي نأ نيملسملا حصنيو ,تايقافتالا

 ةعومجم تدارأ امدنع لدجلا اذه ايناطيرب ىف نوملسملا ماقأ .ةيساسألا تايرحلل

 رمألا اذه حضو دقو .ةيناطيربلا تاوقلا دض نابلاط ةكرح عم براحت نأ مهنم ةريغص

 .ثحبلاو ىوتفلل ىيوروألا سلحملا وضع «ىدجلا هللا دبع خيشلا ردصأ امدنع رثكأ

 تامازتلا هيدل ملسم درف ىأ نأ ىلع ىوتفلا تدكأ ءايناطيرب ىف نيملسملا نع ىوتف

 عم مهتادقاعت مارتحاب نومزلم مهف مث نمو ؛تادقاعتلاو تايقافتالا مارتحا هاجت ايلع

 ليبس ىف اذه ناك ىل ىتح ؛.مهدض حالسلا لمح مدع ىغبنيو «هب اونطوتسا ىذلا دلبلا
 لدج راثم ةريخألا ةطقنلا هذه تحبصأ .رخآ دلب ىأ ىف نيملسملا نع عافدلا

 نيذلا نيدهاجملا ةعيشلا ةعامج ءاضعأ ةماع ةفصيو ءنيملسملا ضعب نيب عازنو
 .("7ىبعشلا معدلا مهصقني

 ةيبوروألا تاسرامملاو ميقلا نم ريثك عم شياعتلا ىف ةيوعص نوملسملا دجي ال

 بدألاو :قارعألا زييمت مدعو ءدارفألا نيب ةاواسملاو «ةيناسنإلا ةماركلاف .ةيساسألا

 اهضرقي رومألا هذه عيمج ,ةعفنملا لدابتو تافالتخالل ةيملسلا تارارقلاو ,قلخلا ةثامدو

 ةملسملا تاعامجلا ضعب ةسرامم نم مغرلا ىلع .هلالخ نم اهتءارق نكمملا نم ىأ مالسإلا

 .ايجيردت لقتو نورخآلا اهركنتسي تاسرامملا هذه نأ الإ :ناتخلاو تاجوزلا ددعتل

 مهجاجتحاو نيملسملا بضغ ريثت تاسرامملا هذه عنمت ىتلا نيناوقلا نأ بيجعلا نمو

 ,عونلا ةاواسم :امهو ؛عازنلل ناريثم امهنأ تبث نارمأ ةمث .ةريثك ةيبوروأ لود ىف

 .ريبعتلا ةيرحو
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 نأ دجن «ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا أدبم ىلع نيملسملا ضعب ضارتعا مغر

 ىف ةأرملا تيوصت نوديؤي مهف .أدبملا اذه نوديؤي ايوروأ ىف نيملسملا ةيبلغأ
 ىف تايتفلا رمتست نأو ءروكذلا نم ةضراعم نود ةماعلا يصانملل اهلغشو ,تاياختنالا

 ريبك ددع ىعسي نأو «دالوألا نم نسحأ الب نيلبي نأ نكمملا نم نهنإ لب ؛نهسرادم
 مدعل اًرظن دالوألا نم لقأ لاز ام ددعلا نأ نم مغرلا ىلع «ىلاعلا ميلعتلا ىلإ نهنم

 لغش ىلإ ةرظنلا تريغت دقف .لضفألا ىلإ تريغت رومألا هذه نكل .رومألا ءايلوأ عيجشت

 .لاجرلا بناج نم هل ىدصتلاو هطابحإ متي ناك ىذلا رمألا :ةنيعم بصانم تاديسلا
 نرث نهنكل «جاوزلا ىلع نربجي نك اًئايحأو ؛لقأ ةيعامتجا ةيرحب ىظحت ءاسنلا تناكو

 ةاواسم أدبمل تالئاعلا نم ريثك تدصت .احاجن نققحي نأ نعطتساو ءرمألا اذه ىلع

 عم ةاواسملا مدع ىلع نرث ىتاللا ءاسنلاو تايتفلا هيف تضرعت ىذلا تقولا ىفو .عونلا

 فرشلا لجأ نم لتق تالاحو ةعزفم لامعأ اًنايحأو ,فنعو باهرإو ديدهت ىلإ لاجرلا
 ذاختا ىف نوملسملا عرش .ءبسحف ايناطيرب ىف فاطتخالا تالاح نم ريثكو ءضرعلاو
 ةطلس تاباشلا تايتفلا تمدختسا .ةلودلا بناج نم ةميكح ةدعاسم عم ىعامج ءارجإ

 ةيفرع تاسرامم ىه ءاسنلا دض بصعتلا تاسرامم نأ تامعاز ءنهحافك ىف نآرقلا

 ناوقلا ةوسزدي نأ ءالؤه ىلع ىفتكت ءاذل "ينمو سانسأ قلع زككزت الو: :لدصألا ىف

 نيدلل ةنقتملا ةساردلا نأ ىلوألا ةلهولا نم عضتي .هماكحأ اومهفي ىكل ديج لكشب

 ةديازقملا ةيبعشلا ىف رهظي امك ,ةماه فادهأ ىلإ ىدؤت اهنأ ريغ .ةظفحتم دعت

 ةيمالسإلا ةيوسنلا اهيلع قلطي ىتلاو «ةينيدلا ةيحانلا نم لجرلاو ةأرملا نيب ةاواسملل
 ."اواقوصلاع ععصامأعرل"

 لعف درب تليوقو «نيملسملا نم ريثك بضغ ريبعتلا ةيرحب ةطبترملا اياضقلا تراثأ

 اذه لاجم نع نولأسي ىرحألاب نكلو ؛ريبعتلا ةيرح ةميق نع نوملسملا لأسي ال .فينع

 ىلع زيكرتلاو ,برغلا دقنل هنومدختسي نيملسملا دجن اذه لك مغرو .هدودحو ريبعتلا
 ضعب ىدحتو ,مهبلاطم قيقحت لجأ نم طغضلاو «برغلا اهفرتقي ىتلا ملاظملا

 ريبعتلاو باطخلا ةيرح نوميقي نيملسملا نم ريثك .مهب ةصاخلا ةحيبقلا مهتاسرامم

 .كلذل اينيد امعد نودجيو «ةيقالخأ سسأ ىلع نكلو بسحف ةيلآ سسأ ىلع سيل
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 باطخلا ةيرح نود هتلاسر رشنيو هقيرط لصاوي نأ نآرقلا عيطتسيي ال
 سمي ام لك عم ريبعتلا ةيرح مداصتت امدنع دلوتت ةلكشملا نأ ريغ ءريبعتلاو
 .نيملسملا رعاشم

 كلت ءىدشر ناملس ةيضق ىف ايوروأ ىف نيملسملل بضغلا نع ريبعت لوأ دسجت
 هلتقب نوملسملا دده .نيملسملل ىيوروألا مهفلا ىف لوحت ةطقن تحبصأ ىتلا ةيضقلا

 ةغل باتكلا اذه ةغل نأ نيملسملا مظعم ربتعا ثيح ءهي هئازهتساو مالسإلا نم هتيرخسل

 موسرلا ةيكرامنادلا ةفيحصلا ترشن امدنع ,لبق نم انرشأ امكو .(':!ةئيذبو ةرذق
 نكت مل موسرلا هذه نم اًريثك نإف ٠٠5" ماع ىف لوسرلاو مالسإلا نع ةينوتركلا
 ةيوق تاجاجتحاب موسرلا هذه نوملسملا لباق .صوصخلا هجو ىلع ةيناودع وأ ةيموجه
 دوجو مدع نم مغرلا ىلع .تائملا ةاقو نع رفسأ امم «ملاعلا لود ىقايو ايوروأ ىف ةقينعو
 ةيلاموصلا - "ةربدوم 11:51 ىلا" "ىلع ىسرف نايآ" امأ .ايوروأ ىف ةدحاو ةافو ةلاح

 تضرعت دقف - ةينوتركلا موسرلا ةمزأ عوقو تقو ادنلوه ىف شيعت تناك ىتلا ةملسملا

 نآرقلا نم تاملك رهظأ ىقئاثولا اهمليف نأل ؛اهئابتخا ىلإ ىدأ امم لتقلاب ديدهتل
 ىلع عقي ىذلا ملظلا ىلإ ةراشإ «ةيراع فصن ةأرما قاسو نطبو رهظ ىلع ةبوتكم
 ىلع ةوالع ءررض ىأل ةأرملا هذه هيف ضرعتت مل ىذلا تقولا ىفو .مالسإلا مساب ءاسنلا

 خوج ناف ىيث مليفلا جرخم نإف ؛نيميلا حانجل عبات ىكيرمأ ثاحبأ زكرمب تقحتلا اهنأ
 عطقو ؛هيلع رانلا قالطإ ىلإ ىدأ امم ,ةمزاللا ةيامحلا هل مدقُت مل "1860 1/30 609"

 ىلع ةأجافملا لوه نم قعصو اًيناج فقي ناك صخش ضرتعا امدنعو .روطاسلاب هسأر
 هنم بلط ىذلا ىه هتيحض نأ هيلع در ءدمحم ىعديو لتاقلا هيكترا ىذلا نيشملا لعفلا

 ىيرغم لصأ نم ىدنلوهلا ماسرلا ىقلت امك .(١')كي هلعفأ ام عقوتت نأ كل نآلاو .كلذ

 هلوانتو هلامعأ ىف ىسنجلا ذوذشلا تاعوضوم ببسب لتقلاب تاديدهت 'ىلع نب ديشر"'

 نآرقلا نولوانتي نيذلا نيسرادلا نم اريثك نأ ىلإ اذه ىدأ .نييلوصألا ةمئالل ىمكهتلا
 معزيو .صاصقلا نم اًفوخ ةراعتسم ءامسأ تحت ةباتكلا ىلإ اورطضا دقنلاب
 هتالاقم ىف ةلادلا تاملكلا ضعب نأ ,فلؤمل راعتسم مسا وهو ءجريبنسكول فوتسيرك

 ,نييطسوأ قرشلا نييحيسملاو دوهيلا مظعم ةفل ىهو «ةيبرعلا ةغللا نم هاقتسم
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 نوكي نأ نم ىشخي ىه .ةيديلقتلا مهتاءارق نع اًمامت فلتخت ىناعم ىوحت هتالاقم نأو

 تاساردلا عم ةلكشم نوملسملا دجي .(''!نيملسملا ضعبل اًذج اًريثك اذه ثدح

 نورق ةدمل ةلكشملا هذه رمتست نأ لمتحملا نمو ؛نآرقلا لوانتت ىتلا ةيدقنلاو ةيخيراتلا

 .اهلوبق ىلع نوملسملا داتعي ىتح

 لامعا نيش اف ةسفاملا نيكلسلا قم ةردعخلا ةاعاشملا لحق دوست امك

 الهاجت امإ ءاضيأ رخآلا بناجلا ىلع دجن ؛مهتلكاش ىلع نيرخآو ىلع نيو «جربنسكول
 ةيناطيش تايآ باتك .ةفلتخم تاجرديو لامعألا هذهل نيرخأ نيملسم ليق نم اضفر ىأ
 ىتح .اهناريثي ىتلا اياضقلا عاونأل ًرظن ةلصفنم بتر تحت ناجردني ىقئاثولا مليفلاو

 ةعامج هيف ربتعت ىذلا تقولا ىفو .اهلوح نيملسملا نم عامجإ دجوي ال اياضقلا هذه
 نوضفري نيريثكلا نإف «تالاحلا هذه لثم ىف هتارريم هل فنعلا نأ نيملسملا نم ةريبك

 دودحلا زواجتت ريبعتلا ةيرح نأ نودقتعي دارفألا ءالؤه ىتح نكل .قنعلا كاذ ريربت
 لوح ةيلاربيللاو ةملسملا رظنلا تاهجو نيب ءارآلا ىف قيمع قالتخا دجوي ءاذل .ةلوبقملا

 نيفرطلا ىلع نكل :مهنيب رخآل تقو نم تاعارص قلخت نأ لمتحملا نمو :ةطقنلا هذه

 ةيرح ةميق لوح قاقتا دجوي .ءاقتلا ةطقن ىلإ اولصي ىتح رظنلا تاهجو الدابتي نأ

 موجهلاو ءادتعالاو ريبعتلا ةيرح نيب نزاوتلا ىلع قافتا دجوي ىرحألاب نكل ءريبعتلا
 نيدلارببللا نفعيو نيملسلا ضعت نيب ءارآلا ىف قاقتا دجوي انك .ةينيذلا زعاشملا ىلغ

 ترشن ىتلا ,«"نتسوب ردنليج"' ةديرج ررحم ضفر .ىرخألا ةينيدلا تاعامجلاو

 ئيست اهنأ ةجحب عوسي نع تاموسر رشن :؟7١٠٠ ماع ىف ةيلدجلا ةينوتركلا تاموسرلا

 نالعإو قيوست ةكرش ٠٠٠٠ ريوتكأ ىف ةيسنرفلا ةمكحملا ترمأ دقو .نييحيسملا ىلإ

 بلصلا موي لبق ةليللا ىف هييراوح عم حيسملل ريخألا ءاشعلا فصت تارتسوب ةلازإب
 ,ةيملس ةقيرطب نوكت نيملسملا تاجاجتحا نأ املاط .قوذلا نم ةيلاخ ةقيرطب
 طرفملا قلقلا ىلإ ةجاح الف .نوناقلا دودح لخاد لظتو ءبيهرت تايلمع نمضتت الو
 ةيرح ئدابمل امارتحا اهب اوبحري نأ نييلاربيللا ىلع ىغبنيف .تاجاجتحالا هذه هاجت
 نم جاعزناب نورخآلا رعشي اذامل ةماعلا تاشقانملا ىف نيملسملل حضوُي نأو «ريبعتلا

 مهراصنأ اهب موقي ىتلا نايغفطلاو ططشلا لامعأل ديفم حيحصتكو ,مهرظن تاهجو ضعب
 .قلطملا مكحلا نوديؤي نيذلا
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 رسيملا نيدلا

 فوخلاو قلقلا ببست ىتلا ةسيئرلا بابسألا دحأ نوملسملا نورجاهملا ربتعي
 نييبوروألا نييلاربيللو ؛ةماع ةفصي نييلاربيلل قلق ردصم نيدلا ناك املاطل .نييبوروألل
 ,ةيلاربيلل ةيروحملا ئدابملا نم اريثك ضفري نيدلا نإ ,مهضعب معز بسح .ةصاخ ةفصب
 داقتعالاو ركفلا ةيرحو ىملعلا ثحبلاب مازتلالاو ةيدقنلا ةيلقعلاو ةيدرفلاو ةيناسنإلا :لثم

 رثكأ رظن ةهجو نوذختي نورخآ .ريكفتلل ايمالظو ايعجر الكش ربتعي هنأ امك ,مدقتلا ىف

 ,ةنينامطلاب دارفألا روعشل ىوررض ححصم هنأ رابتعا ىلع نيدلاب نوبحري مه .اًرييمت
 ,ةبسانم ةقيرطب هليكشت ةداعإ متي نأ ةطيرش ؛ميق ىقالخأ ردصم هنأ نع ًالضف
 ةيسايسلا ةايحلا نأ ةمات ةعانق مهيدل نويلاربيللا .ةيسايسلا ةايحلا ىف هماحقإ متي ًالأو

 ةدودحم مأ ةلماش ةيناملعلا تناكأ ءاوس «ةيناملعلا جهانملا بناجب اهميظنت متي نأ ىغبني

 ,ةيقالخألاو ةيداملا تامامتهالا عم لماعتلل ةزهجم ةلودلا نأ نويلاربيللا معزي .ايسايس

 اهيف كرتشي ىتلا رومألا عم لماعتي نيدلا نأ اميو .ةيرشبلا سفنلا تاردقم عم سيلو

 ,عيمجلا اهمهفيو اهمساقتي ةيناملع ةغل ىف مدقت نأ ىغبني هنوئش نإف «نينطاوملا عيمج
 ىغبنيو ءلصأتم وحن ىلع رهقلا ىلع مئاق نيدلاف .ةيدقن ةقيرطب هوميقي نأ نوعيطتسيو
 .رهقلل ناكم اهيف دجوي ال ىتلا ىرخألا تالاجملاو ةينيدلا تالاجملل اًحضاو لظي نأ
 :ىأرلا ةيرح مارتحاو ةيواستم ةقيرطب نينطاوملا عيمج لماعي نأ نيدلا ىلع ىغبتي
 .نيعم نيد ىلع ةروصقم تناك اذإ ققحتت نأ نكمي ال ىتلا

 ةداعإب نوددهيو ةيخيراتلا ةيعامجلا ةقفاوملا نودحتي نيملسملا نأ نويلاربيللا ىري

 سيل نوضفري مه .ةليوط ةرتف ذنم اهتيوست تمت ىتلا ةيلدجلا اياضقلا باب حتف
 ,دودحملا ىسايسلا اهلكش نوضفري اضيأ نكل .بسحف عمتجملل ةلماشلا ةيناملعلا

 نم ةدمتسم مهتابلط ىتح .ةددعتم تايوتسم ىلع ةيسايسلا ةايحلا ىف نيدلا نومحقيو
 تاعاس ءانثأ ةالصلل اتقو مهحنمو :تاناويحلا حبذل نيعم لكش ذاختاب مهيلط :لثم «نيدلا

 مهتادقتعم ةلودلا ىمحت نأ نوديري مه .ةنيعم تاسراممو نيناوق نم مهئافعإو ءلمعلا

 .نيرخآلا ىلع لداع ريغ ءبع ضرفو ريبعتلا ةيرح دييقت قيرط نع ةينيدلا مهتاسراممو
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 نيملسملا ىرنف .ةينيدلا ميلاعتلاب اهنوطبريو ةيسايسلا رومألا ناشب نولداجتي مه

 تاسسؤملا معد وأ ,ةلودلل ءالولاب حمسي نآرقلا له :لثم ؛ةيلدج اياضق ىف نوسفانتي
 برح ىف ةكراشملا ىأ ,ةأرملل ةيواستملا قوقحلا وأ ,:ةيسايسلا ةكراشملا وأ ؛ةيطارقميدلا

 نم نيرخآلا نكمي ال ةسايسلل اينيد الكش ةقيرطلا هذهب نوملسملا مدقي ؟ةنيعم
 لكش ىأ داعبتسا ىلإ رومألا هذه ىدؤت .اًفلاب اًرثأت مهرثأت ىلإ ىدؤي امم ,ةكراشملا

 شهدني .ةكرتشم ةنطاوم دوجو مدع ىلإ ىدؤي امم ءكرتشملا ماعلا باطخلا لاكشأ نم

 ىلفطتلا ماحقإلا اذه هجاوي نأ ىناملعلا ىسايسلا ماظنلا عيطتسي فيك نويلاربيللا

 وه امو ماع ىه ام نيب زييمتلا لاكشأ نم لكش ىأ ضفر اميس الو «نيدلل ئجافملا

 نأ نم نييلاربيللا قلق دادزي .ةثيدحلا لودلا عيمج هيلع موقت ىذلا زييمتلا كلذ ء,صاخ

 تقولا رورم عم مهدوقتو ,ىرخألا ةينيدلا تاعامجلا عجشت دق ةيمالسإلا تاعامجلا
 .ىلاربيللا ىسايسلا ماظنلا كيكفت ىلإ

 هضرفي ىذلا رطخلا نم اوجعزني نأ ىف قحلا مهل نييلاربيللا نأ نم مغرلا ىلع

 ةعيبط مهف مدع نم أشنيو .هيف غلابم ىيوروألا قايسلا ىف مهقلق نإف ؛مهيلع مالسإلا

 دجوي ال . اهنوئش ةرادإ ةيفيكو ءاهب تلكشت ىتلا ةيفيكلاو «ةيبوروألا تاعمتجملا ليكشت

 ىذلا ىنعملاب ىناملع هنإ هيلع لوقن نأ عيطتسن ىسايس ماظن وأ ىبوروأ عمتجم

 ثرإلا نإف ءنماثلا لصفلا ىف اهتدروأ ىتلا قئاقحلا ىلإ رظنلاب .نويلاربيللا همدختسي

 ةفرعمو هتاسراممو همو هتاسسؤمو هتادرفم ءليكشت ىف رمتسيو ءلكش دق ىحيسملا

 «ىرشبلا عونلا ةدحوو دارفألا نيب ةيواستملا قوقحلاو ةيناسنإلا ةماركلا راكفأ .تاذلا

 ةيلاربيللا ىف ديدج نم رهظتو ءىحيسملا ثرإلا نم اهتوق دمتست ءايشألا هذه لك

 راكفألا نم ريثك ىلإ اندشرت ىتلا خيراتلاو ةيرشبلا ةعيبطلا ءارآ نإ .ىناملعلا اهلكشب

 ءايشألا ىتح «ةيلاحلا مهتاسراممو مهنيناوق نم ريثكو ,ةيبوروألا ةيسايسلا تاسرامملاو

 هذه عيمج «ةماع تازاجإ ةنسلا سأرو سامسيركلاو دحألا موي رابتعا :لثم .ةيداعلا

 نوكت ةيخيراتلا مهروذج نأ ةقيقحو .ةيحيسملل رمتسملا ريثأتلا حضوت ةلثمأ ىه رومألا

 نم هلافغإ متي فوس ىنيدلا مهساسأ نأ ىنعي ال ,ةفاقثك ايحي نيدلا نأو ةيسنم اًبلاغ
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 - نيعرولا نييحيسملل ةبسنلاب رمألا كلذكو - نوملسملا مدقي ال .نيحيسملا ريغ بناج
 ةغللاب لاع توصب ىرحألاب نوثدحتي مه .كلذ فالخ ىناملع عمتجم ىف ابيرغ ارصنع
 .تفاخ توصي عمتجملا دارفأ ىقاب اهي ثدحتي ىتلا اهسفن

 رومألا ناسشب ىقطنملا لالدتسالل ىنيدلا بولسألاب مهدحو نوملسملا درفني ال
 ىتلا تاعامجلا :لثم .مهجعزت ىرخأ رومأ ةمثف .نييلاربيللا جعزت ىتلا ةيسايسلا
 راصنأو «ةئيبلا نيسحتو ةيامح تاعامج ضعيو «مالسلا ةاعدو .ضاهجإلا ضراعت

 وأ ةيحيسملا ديلاقتلاب قلعتت بابسأل دحألا موي لمعلل نيضراعملاو ؛ىملاعلا لدعلا قيقحت
 تادقتعملا ةغايص نوديعي نييلاربيللا ضعب ىتح .ىرخأ تانايد ةيأ وأ ةيدوهيلا

 هذه نع نوعفادي امدنع ةحضاو حبصت ىك ةيناملع ةغلي ديدج نم ةيساسألا ةيحيسملا
 نأ نكمي الو دمتعت ال ةماعلا انتايح نإف «نويلاربيللا روصتي ام سكع ىلعو .تادقتعملا
 الو اًدياحم نوكي ال ىذلا ماعلا ىقطنملا لالدتسالل ةهباشتملا رظنلا ةهجو ىلع دمتعت
 عيمج لثم ؛نوكي نكل ءىقطنملا لالدتسالل ةحيحصلا ىأ ةنومأملا عاونألا نم اًعون
 ةلباق :ةنيعم ةيفسلف تاراطإ وأ لاكشأ ىف اًدطوتم ,ىرخألا ىقطنملا لالدتسالا لاكشأ

 لمتشتو «ىرطف لكشب ةيعامج ةايح ىه ةماعلا انتايح .كش الب حيحصتلاو ةعجارملل

 ءامهنم جيزم ىأ ؛ىنيدلا وأ ىناملعلا :لثم ,ىقطنملا لالدتسالل ةديدع ةفلتخم لاكشأ ىلع

 لاصتالا نونطاوملا عيطتسي فيك نويلاربيللا بجعتي .امهنم لكل ةريثكلا لاكشألاو
 مهنإ عقاولا ىف .ةفلتخم ةيسايسو ةيقالخأ تاغل ربع ضعبلا مهضعبب لصاوتلاو

 .ةلوقعم ةقيرطب لصاوتلا نوعيطتسي

 نم اًءزج لكشتو ىيوروألا خيراتلل بساور ربتعت تاغللا هذه نم اريثك نأ امب
 هذه ضعب عم افطاعتو ةفلأ اوقلخ نييبوروألا نإف .هيلع فراعتملا ىيوروألا ثدإلا
 اًنايحأ نوثدحتي مهسفنأ مه .عمتجملا ىف طلتخملا مهياطخ ىلإ اوتفتلي ملو ؛تاغللا
 ةيفاك ةقيرطب نومهفي اًيلاغ مهف .ةغللا هذه نوثدحتي ال امدنعو .ةددعتم ةيقالخأ تاغلب
 تارايع دجن رخآل تقو نم هنأ هيف كش ال اممو .ةغللا هذه ىثدحتم ىلع اودري ىكل

 ,ىرخألا تاغللاب مهتقرعم نيسحت ىلإ نوعسي مث نمو ءلاصتالل قئاوعو ةموهفم
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 لصوتلا نودب رمألا كرت وأ ءنيرسفمو نيمجرتم ىلإ ءوجللا وأ :ةكرتشم ةفل داجيإو

 قلقي ام نإ .ىرخأ ةهباشم ءايشأ لعف ىأ ,تقؤم طسو لح ىلإ لصوتلا وأ ءلح ىلإ
 :نيملسملا ةينئدلا ةفصختشلا سل (نيملسفلل نسايسلا ىقطتملا ريكفتلا قع نونيوزوألا
 تاياجتساب رمألا اذه ةجلاعم نويبوروألا عيطتسي .عمتجملا عم مهفلآتو مهقفاوت مدع نكلو

 نوكي نيملسملا نع باون نييعتو :تافاقثلا ددعتم ميلعتو ءىفطاعت راوح ةماقإب ,رثكأ '

 .ةيناملعلا اميسالو ءىرخألا تاغللا مهف ىلع ةردقملا مهيدل

 بناج نم اهيلع موجهلاو ةينيدلا رومألا نأ اميو .ادقعم اموهفم ةيناملعلا ربتعت

 نم ةينيدلا رومألا ىنثتسي ىبوروأ ىسايس ماظن دجوي الف ءىضوفلا ريثي نييبوروألا
 نأ ةينيدلا رومألل حمست ةييوروأ ةلود دجوت ال ,.هسفن تقولا ىفو .ةيسايسلا ةايحلا

 ةثيدح ةيبوروأ ةلود لك خيرات انربخي .اهينطاوم تايرح ددهتو ةيسايسلا ةايحلا رمعتست

 لودلا عيمج ربتعت .تابلطتملا هذه نيب نزاوتلا قيقحتل لبسلا بسنأ داجيإ ةيفيكب

 قوقح نولعجي ىأ مهينطاوم ىلع انيد نوضرفي ال مهنأ ىنعمب ؛ةيناملع ةيبوروألا
 ةينيد تارابتعا مههجوت ال مهنأ امك .كاذ أ نيدلا اذهل مامضنالا ىلع ةدمتعم ةنطاوملا

 مهنأ ديب .ةينيدلا رداصملا نم مهتيعرش نوقتسي الو «تاسايسلاو نيناوقلا عنص ىف

 ساسأ ىلع زكترت ىتلا ةيسايسلا ةايحلا ىف ةبسانم ةناكم لالتحاب نيدلل نوحمسي
 مظتتملا لاضتالا ىلع ظافحلا اهلالخ نم نوعيطتسي ةينسمؤم تايلآ نوكلتمي مه..ىثيد
 نم نكمتت ىكل تامظنملا هه دارفألا نم ريثك لومي امك ؛ةسيئرلا ةينيدلا تامظنملاب
 .ةيناملعلا ةطشنألاب مايقلا

 - اهتموكح رواشتتو «ةيدوهيلاو ةيكيلوثاكلاو ةيليجنإلا سرادملا ايناطيرب لومت

 .مهب ةطبترملا اياضقلا لوح ةينيدلا تائيهلا عم - ماظتناب نكل ةيمسر ريغ ةقيرطب
 اهني ةقرلك ىفو.ةفاع وعم ب ةكتلوكاك اهمظمشو ع انسترف ىف: ةيثيدلا سرادملا ىفطت
 .ةلودلا لبق نم مهثيبعت متيو :نينتنذم نيفظومك نيدلا َلاَجَر لمعي :ةعستلا اهماسقأ جراخ

 ةيميلقإلا ةينيتناتستوربلا سئانكلاو ةيكيلوثاكلا تايشربإلاو ةيدوهيلا ةعامجلا ىظحت
 سئاتكلا ءاضعأ نم ئاريضلا ةيالولا عمجت :ةينوتاق ةيضخش: تاز تايعمجب اينانلأ ىف

 .اهيلع قفتملا ةيرادإلا فيراصملا مصخ دعب سئانكلا ىلإ لاومألا هذه ملستو «مهنع ةياين
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 كلذك .ةيالولا نع ةباين تاضرمملا سرادم نم ٠// نم برقي ام ليومتب سئانكلا موقت
 اهمئاعد اهلف ادنلوه امأ .ىرخألا ةيعامتجالا تاسسؤملاو تايفشتسملا نم ددعل رمألا

 نأ نييناملعلا نييسنرفلا مظعم ضفري امنيب .ةيسيئرلا ةينيدلا تاعامجلا ىف ةلثمتملا

 نيدلا ىلع دمتعت ىتلا تاعامجلا كلتب نوفرتعي مهدجن ؛تاعامجلاب مامتها ىأ اودبي
 .ةيدوهيلاو ةيتناتستوربلاو ةيكيلوثاكلا ةينطولا تامظنملا عم ةمظتنم ةقيرطب نورواشتيو
 انينعي ال ماه لاؤس اذه نإف .ءءايشألا هذه لعفت نأ ىف ةقحم ةييوروألا لودلا تناك اذإو

 نم اهرابتعاب ءايشألا هذه لبقتن نأ ىغبنيو اذه لعفت ةيبوروألا لودلا نأ عقاولا .انه
 .ةيسايسلا ةايحلا تاملسم

 لودلا ىلع ىغبني امو هنوبلطي ام .راطإلا اذه لخاد ةلكشم ةيأ نوملسملا ريثي ال
 اميف مهتدعاسمو نيملسملا عاضوأ قيفوتل لئاسو داجيإ ىف لثمتي هلمع ةيبوروألا

 ةسرامملا ىف اذه ثدحي .دوجوملا لكيهلل ىرذج رييغت ثادحإ ىلإ ءوجللا نود هنوبلطي
 ءايشألا لعج قيرط نع فقوملا ىلع ةرطيسلا متي ثيح .تالاحلا ضعي ىف ةيلمعلا
 اسنرف تلكش .ةريبك ةمواقم دعب تدحت ىرخأ تالاح ىفو :؛اهثودح راظتنا نود ثدحت

 نع ةباين ثدحتلا ىف قحلا اهيدلو :ةضوفم ةينطو ةئيه ىهو «ىمالسإلا نيدلا سلجم
 ىف نوملسملا امأ .اهئاضعأ نيب ىرواشت بولسأب ىظحت ىهو ءاسنرف ىف نيملسملا

 .ةينويزفيلت تاونقو ةينيد سرادم ةلودلا مهل رفوتو ,دلبلا ةماعد نم اءزج نوريتعيف ادنلوه
 . 1914 ماع ذنم تانايدلا سلجم ىف ايساسأ انيد ناكف اكيجلب ىف مالسإلا امأ

 فرعتت نأ تاونسل تلواح دقف .نورقل مالسإلا عم مادص ىف تلخد ىتلا اينابسإ امأ

 ١597 ربمقون ىف قافتا ىلإ تلصوت دقو .مالسإلا عم ضراعتي لكش ىف اهتيوه ىلع
 ةينيدلا تاعامجلا عم هيلإ تلصوت ىتلا قافتالا رارغ ىلع اينابسإل ىمالسإلا سلجملا عم
 :ىتوملا نفدل نكامأ ديدحتو .لالهلا ةيؤر :لثم ؛نيملسملا تابلط قافتالا لوانت .ىرخألا

 نوجسلاو تايفشتسملا ىف ةينيدلا قوقحلاب فارتعالاو ؛ةينيدلا تازاجإلا ىف مهقحو
 ميلعتلاو ,ىندملا جاوزلا ءارجإ ةطلس مهحنمو ءبئارضلا فيفختو .ةحلسملا تاوقلاو
 ًارظن قافتالا اذه دونب عيمج ذيفنت مدع نم مغرلا ىلع ؛ةماعلا سرادملا ىف ىنيدلا
 نيملسملل ةماع ةقفاوم ربتعي قافتالا اذه نأ الإ ,ةساسلا ةبغر مدعو ليومتلا صقنل

 .نورخآلا اهب ىظحي ىتلا اهسفن قوقحلاب ىظحت ةينيد ةعامج مهنأب
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 عاضوأ - ىرخأ بيلاسأب وأ ةقباسلا بيلاسألاب - ةيبوروألا تاعمتجملا تفيك
 ةطلسلا ىلإ لخادم نيملسملا عتم مت .ةيناملعلا اهتيصخش نع لزنت نأ نود نيملسملا

 ,مهتابلط تشقونو .ةينيدلا مهتامامتهاو مهحلاصم نابسحلا ىف اوعضوو ءمظتنم لكشب
 ةيخيراتلا ةيوستلا تلظ ؛هسفن تقولا ىف .لجؤُت وأ ضفرُت أ اهتحصب رارقإلا متي ناكو
 تايقافتالا نأ اميو .اهيف رييغت ىأب نوملسملا بلاطي ملو ,تابثب اهناكم ىف ةيناملعلا
 ,ةلماكتمو ةيواستم ةينيد ةيرح مهتطعأو مارتحالا نيملسملا تحنم لعفلاب ةدوجوملا

 تايقافتالا هذه تقال دقف «ةيناملعلا ةملسملا مهتاعمتحم ىف اهب نوظحي امم رثكأ ابلاغ

 ةلقاعلا ريغ تاداقتنالل ىدصتلا نيملسملا ىلع رسيي رمألا اذه .ىقالخألا نيملسملا معد

 ةيسسؤمو ةيركف دراوم ىلاربيللا عمتجملا كلتمي .رفكلا ضرأ دض ةدهاجملا ةيلقألل
 .نويلاربيللا نورظنملا ليختي امم ةنورم رثكأ هنأ امك :ةريبك

 ىلاربيللا عمتجملا نع عافدلا

 ئدابملاو ةيساسألا تايقالخألا نم نوجعزني نيملسملا نأ نييبوروألا نم ريثك معزي
 .عمتجملا اذهل ءالولل دادعتسا مهيدل سيل ىأ نيرداق ريغ مهنأو ؛ىلاربيللا عمتجملل ةءانبلا

 ؛حورلا ىلإ دقتفيو ءىدام عمتجم هنأ ساسأ ىلع ىلاربيللا عمتجملا نوملسملا ضفري

 ,ةيسنجلا رومألا هدارفأ ريكفت ىلع ذوحتستو :تاذلملا ىف سمفنمو :ىدرفو :ىحابإو

 «ىتاذلا عابشإلاو تاذلا نع ريبعتلاب علومو ؛,تابجاولا نم ًالدب قوقحلا ىلع زكريو
 ةايحلا عم قفاوتي ال مث نمو ىحورلا ساسألا نم درجم عمتجم ىه ةماع ةقصبو
 عمتجملل ءادعأ مهنأ اًنطايو ارهاظ نونلعي نيملسملا نأ اميو .ىقيقح لكشب ةيساسألا

 نأ اوربتعا نييبوروألا نإف «نيييوروألا نيدمت قيرط نع هب ةحاطإلا نوديريو ىلاربيللا
 .مهل تيمم ديدهت رمألا اذه

 نوييوروألاف ءلماك لكشب نيملسملا مهف ةءاسإ ةجرد ىلإ ىيوروألا قلقلا لصي ال

 نيملسملا ضعب ضراعي .ةدحاو ةدحوك مهتلماعمو نيملسملا سناجت ىلإ نوعسي
 .هل نوصلخمو ىلاربيللا عمتجملا ىحن نومزتلم رخآلا ضعبلاو :ىلاربيللا عمتجملا
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 نيظفاحملا ةداقلا نأ نع ًالضف .ءالولاو مازتلالا نيب طسو ةقطنم ىف عقي مهمظعمو

 اًضيأ ةديدش تاداقتنا نوهجوي نييلاربيللا ىتحو نييكارتشالاو دوهيلاو نييحيسملاو
 لك نإف ,ةلوبقم ريغو ةماده تاداقتنالا هذه لثم تريثعا اذإ .ىلاربيللا عمتجملل
 عمتجملل ءادعاك مهسفنأ نونلعي فوس - بسحف ةيمالسإلا تاعامجلا سيلو - تاعامجلا

 ثعب ىف امهيلع دمتعيو ءرظنلا تاهجو عونتو دقنلا ميقي ىلاربيللا عمتجملا .ىلاربيللا
 ,نيملسملا تاداقتناب بحري نأ ىلاربيللا عمتجملا ىلع ىغبني ءاذل .هيف طاشنلاو ةوقلا

 .نيقسش ىن لاؤس ذئدنع راشي .ءانيو ةميق اذ هدجي ام ليقيو .هعم راوحلا ىف مهكرشيو
 نينطاومك اويواجتي نأو ىلاربيللا عمتجملا عم فيكتلل دادعتسا ىلع نوملسملا له :لوألا

 بستكي نأ ىلاربيللا عمتجملا عيطتسي فيك .ةيمهأ رثكألا وهو :ىناثلا ؟نيصلخم
 ؟ىقالخألا مهءالو نمضيو نيملسملا نويع ىف ةيعرش

 نيرجاهملا نيملسملا نم لوألا ليجلا نأ ليق نم انيأر لوألا لاؤسلا صخي اميف

 مهؤارظن هي مظني ىذلا بولسألا سفنب عمتجملا عم فيكتلا ىف ةلكشم ىندأ مهيدل سيل
 امأ .نينطاومك مهتايلؤسمو مهتايجاوب مازتلالا ليبس ىف فقي ال اذه نكل ؛مهتايح
 تايقالخأب اويرشت دقف «نيرجاهملا نيملسملا نم ثلاثلاو يناثلا ليجلاب قلعتي اميف
 نوزتعي مه .عمتجملا اذه هاجت حايتراب نورعشي ؛ىلاربيللا عمتجملا ئدابمو
 ةماه تالاجم ىف ةصاخلا مهتارارقو مهتارايتخا نوعنصيو ؛مهلالقتساو مهنيصوصخب

 مهقيرط رايتخا ىلع نورصيو «نادلاولا هبتري ىذلا جاوزلا نوضفري مه .ةايحلا ىف
 تاسرامملا نعبتيو رامخلا وأ باجحلا نيدتري ىتاللا تاباشلا تايتفلا ىتح .مهسفنأب
 ىتاذلا مكحلا ةسرامم نع لعقلاب اذه ربعي .طغض تحت سيلو ةيرحب كلذ نلعفي ةينيدلا

 نع مهنيدت زيمت ىتلاو مهسفنأب اهوراتخا ىتلا ةيمالسإلا مهتيوه نم ئشانلا ريبعتلاو
 .مهئابآل طرقملا نيدتلا

 ىقاب نع ةفلتخم ةقيرطب ةيعامتجالا مهتايح ميظنت ىف نابشلا نوملسملا بغري
 ,ةيراجتلا تالماعملا بولسأو «ةيمالسإلا ةيكنبلا تالماعملاو ,مهرسأ ءانب لثم «عمتجملا دارفأ
 ,ةماهلا ةيقالخألا ميقلا تاسرامملا هذه كهتنت مل ام .ةايحلا ىف ىعمتجم بولسأل مهليضفتو
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 "ل.5. الاذا" ليم سإ ىج فصو دقو .قلقلا نم عون ىأ ريثي الو اًيدرف اًرايتخا لظت فوسف

 ىلع ةيويحو ًءارث ىفضت اهنأ نع ًالضف ,ةشيعملا ىف براجت اهتأب تاسرامملا هذه
 .ةبسانم ةقيرطب ىلاربيللا عمتجملا اهفيكي نأ ىغبنيو ؛عمتجملا

 رثكأ لاؤس وهف ؟نيملسملا ءالو نمضنو ةيلاربيللا ميقلا نع عفادن فيك :لاؤسلا امأ

 مه .بلقلا نم اعبان مهصالخإو مهؤالو نوكي نأ نيملسملا نم نويلاربيللا بلطي .اًديقعت
 تقولا ىف نأل انه ءايشألا اهب لعفت ىتلا ةيفيكلا ىه هذه نإ اولوقي نأ مهنم نوديري ال
 ,رورملا دعاوقو ةيلحملا ديلاقتلاو تاداعلاب قلعتي اميف احلاص لدجلا اذه هيف نوكي ىذلا

 ديري .('")ىقالخألا هاركإلا نع مني هنإ ثيح ,ةيقالخألا ميقلا ىلع قبطني ال هنأ دجت

 اذه نأ نودقتعيو ؛:ةحيحصلا ميقلا ىه هذه نأ نيملسملا اوعنقي نأ نويلاربيللا

 بايسألا هذه هيف نوكت ىذلا تقولا ىفو .تافاقثلا ريغت ةمزلم بابسأ ءاطعإ مزلتسي

 ةيناسنإلا ةماركلاو ةيناسنإلا ةايحلا مارتحا :لثم «ةيلاربيللا ميق ضعب ةلاح ىف ةحاتم

 ةيدرفلاك :ىرخأ ميق ةلاح ىف ةحاتم نوكت ال ىهف «ةيواستم ةقيرطب دارفألا قوقحو

 بابسأ دجوت .ريبعتلا ةيرح لوح ةليلق دويقو ؛جوزلا رايتخاو ء.ىصخشلا لالقتسالاو

 ديلقتلا ىلع رصتقت بابسألا هذه نكل ءريبعتلا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا لوح ةديج

 نويلاربيللا دجن امنيب .ميدقلا ىلع ةمئاق ةفاقثل بيرغ رصنع ماحقإ سيلو ىلاربيللا

 ةرجاهملا تاعامجلا هجاوت .نيملسملا نم اًريثك عنقت ال اهنأ دجن ,بابسألا هذهب نيعنتقم

 ىف ةمعاد ابابسأ نودجي مهنال اًرظن اهب ملسي ريثكلا نكل «ةلتامم تايوعص ىرخألا
 نيملسملا نم ريتك .ةميكحلا تارابتعالاو لجخلاو سفنلاب كشلا نع ةديعب ىأ ,مهديلاقت

 امك تارابتعالا هذه قيرط نع اهددجيو مهتايح ةميق دكؤي اذه نأل اذه ىلع نوقفاوي ال

 .ىلاربيللا ريثأتلا تحت ميقلا هذه لكات نم نوجعزنيو «نويلاربيللا ديري

 سيل ؛رخآلا مهيف بناج لك ىشخي «ةلدابتم كوكشو ءادعل أيهم نآلا حرسملا
 ايحي ىكل امهنم فرط ىأ ةميزه ةرورضب نودقتعيو ءاًيفاقثو اًيقالخأ نكل بسحف اًيسايس
 نيملسملا سكع ىلعو .ىقيقح عله ىلإ ىدؤيو نييلاربيللا نيب ديدش فوخلا .رخآلا فرطلا
 ءروعشلا اذه مهيدل سيل نييلاربيللا نإف :مهبناجب فقي هللا نأ نورعشي نيذلا نينيدتملا

 فز



 نأ نويلاربيللا دقتعا املاطل .مهسفنأب اهيولسأو مهتايح ةميق اومحي نأ مهيلع ىغبنيو

 ,ةضراعلا ءاوهألا بسح بلقتي خيراتلا نأ نآلا اوفشتكا مهنأ ريغ ؛مهيناجب فقي خيراتلا

 سفنلاب ةقثلا مدع .ةدع نورق ذنم اهزواجت اوعاطتسا ىتلا ةملظملا روصعلا ةدوعي نذايو

 نإف ؛ةريخألا تاونسلا ىف ةلؤملا ةروصلا مغرو .ىلاربيللا رعذلا اذه نم داز ةطبحملا

 نم ةلاح عنص مهتعاطتسا مدع نوكردي ةدشب مهسفنأ نودقتني نيذلا نييلاربيللا مظعم

 نيرخآلا ماغرإ نإف ءاذل .ةركاذلا ىف ةروفحملا مهميق نم ضعبل تافاقثلل رياعلا رابجإلا

 نولجعي نيملسملا نأ اميو .حاترم ريغ مهريمض لعجي ميقلا هذهب اويحي نأ ىلع

 .ءايتسالاو فوخلل اًردصمو .ةيقالخأ ةدام اوحبصأ دقف ءاذه ثودحب

 .هل ردقم وه امع هتايح بولسأل ديزملا بلطي هنأل ةقشملا هذه ىف ىلاربيللا عقو

 يولسألا اذه نأ امك ءاًيخيرات ةضراعلا رومألا نم دعي هتايح ىف ىلاربيللا بولسأ

 ال رمألا اذه .تاذلل ىعامتجالا مهفلا لاكشأ نم لكش وأ ةنيعم ةفاقث ىف سورغم

 ججُحلا نأ ريغ :ةماع ةجح ىلع مئاق وأ ؛ةيرشبلا ةعيبطلا هلفكت وأ :خيراتلا هنمضي

 دمتعت ىتلا ججحلا كلت لثم .بولسألا اذهل ةمعاد نوكت نأ نكمملا نم ةميلسلا ةيلخادلا

 لاوحألاو ىنيدلاو ىفاقثلا ثرإلاو ةيقالخألا تاثوروملاو براجتلاو عمتجملا خيرات ىلع

 سانلا عيمج (عانتقال رربم دجوي الو) عنقت ال ججحلا هذه .ةيمنتلا لدعمو ةيعامتجالا

 اهتشقانم متي نأ ىغينيف :ةميلس تناك اذإ ججحلا هذه نأ ىفكي .مهءالو نمضت الو

 عمتجملا زمري .ىلاربيللا عمتجملا دارفأ مظعم ىأ دارفأ عيمج اهب عنتقي نأو ماع لكشب

 ةيقالخأ ةدعاق دعي اذه نأو «ةيناسنإلا ةايحلا ميظنتل ةديحو ةديج ةقيرط ىلإ ىلاربيللا

 هنم دبال رماك ماغرإلا اذه لثم مادختسا متي نأو ؛عمتجملا اذه معدل فاك لكشب ةيوق

 ديحولا ءىشلا وأ ةينالقع رثكألا وأ ءلضفألا سيل اذه .بقاوعلل ةرصبتم ةقيرطيو
 لعقي امك - بلطملا اذه لثم ىلع ىلاربيللا لصح اذإ .ديجلا عمتجملل اًيملاع مئالملا
 ماهتا ىهنُي هنكلو ,بسحف هدادرتسا عيطتسي ال هنإف - نييبوروألا نييلاربيللا نم ريثك

 نأ نكمي ال ىذلا بولسألا كلذ ءنيفلختمو ءايبغأو نيينالقع ريغ مهنأب نيملسملا
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 بولسألا نأ نيملسملا عانقإ وه هفده نوكي الأ ىلاربيللا ىلع ىغبني .دبألل مهرصني

 نيملسملا اوعنقي نأ ىلإ نوعسي ىرحألاب نكل ءلضفألا بولسألا وه ةايحلل ىلاربيللا

 نع سيل ,ةايحلل ديحولا ديجلا بولسألا وه ىلاربيللا بولسألا نأ نوري مهولعجيو

 اودكؤي نأب نكل ءاناسنإ ناسنإلا نوكي ىكل لوبقملا ديحولا بولسألا وه هنأ ديكأتلا قيرط

 مازلإل ةميلس ججح مهيدلو بولسألا اذهب مهتيناسنإ نومهفي نيرخآلاو ىلاربيللا نأ ىلع

 نأ ىغينب .همارتحا نيملسملا ىلع ىغيني ىذلا بولسألا اذه :بولسألا اذهب مهسفنأ

 اذهل ماع جذومن رارقإ نم الدب نيعم عمتجم نع عافدلا ىنعم ىلع ىلاربيللا فده بصني

 نيماسملا ضعب لظ اذإ .ىعدي ام ةحص تابثإل ججُحلا ميدقت ىف ًالدتعم نوكي نأو ,عمتجملا

 مهيلع ىغبني اذاملو :نوعنتقم نورخآلا اذامل نوري فوس لقألا ىلع مهف «نيعنتقم ريغ

 .ةينالقعو ةيقالخأ بابسأل قيرطلا سفن ىف مهعم اوريسي نأ

 باطخلا ىف اهمادختسا متيو ةحضاو ةقيرطب ةفاقثلا كاردإ متي نأ درجمب

 نييلاربيللا نم لكل ةجحلل ىفاضإ لكش حاتي فوس ذئدنعف .بلاطملل ردصمك ىسايسلا

 اججح نوضرعي امدنع مهنأ ةيعرش ةقيرطب نوملسملا معزي نأ نكمملا نم .نيملسملاو

 نأ ىغبني تاسرامملاو تادقتعملا هذه نإف ؛ةيفاقثلا مهتاسراممو مهتادقتعمل ةميلس

 تاسراممو تادقتعم عم ةبسانم ةقيرطب اهجامدإ متيو «نييلاربيللا بناج نم مرتحُت

 نأ اومعزي نأ نكمملا نم مهبناج نم نويلاربيللا .امهنيب قفاوتلا متي ىتح نييلاربيللا

 متي امدنع ةدئاسلا ةيفاقثلا تاسرامملاو تادقتعملا مارتحا مهيلع ىغيني نيملسملا

 نيملسملا نيب لدابتملا ىفاقشلا مارتحالا ىلع ةقفاوملا .ةميلس اجِجُح مهؤاطعإ

 مهتفاقث نأ ىلع نيملسملا نئمطي رمألا اذه .ةديدع ايازم هتايط ىف لمحي نييلاربيللاو

 ءاوطنالاو نييلاربيللا نم علهلل ىعاد الو ؛عسوألا عمتجملا نم اهريدقتو اهمارتحا متي

 عسوألا عمتجملا اضيأ نئمطي رمألا اذه نأ امك .ةوادعلا ىلع اورصي نأ وأ تاذلا ىلع

 هرارقتسا ةعزعز ىلإ نوعسي ال نيملسملا نأو ؛ةيفاقثلا هتايح نع ًالوئسم لظيس هنأ

 لالخ نم اهلح نكمملا نم نيفرطلا نيب تافالخلا نأو ,ةلوئسملا ريغ مهتابلط قيرط نع
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 ةكرتشملا ةايحلل لدابتملا مازتلالا حورب نيفرطلا نيب ىرجي ىذلا ىنالقعلا راوحلا

 .اًعم اهنويحي ىتلا

 تافالتخالا فارطألا بنجي ام اًيلاغ لدابتملا ىفاقثلا مارتحالا ىلع ةقفاوملا نإ

 لدجلا نأ اميو .اياضقلا هذهل لح ىلإ اولصوتي نأ نكمملا نمو ؛ةيلدجلا اياضقلاو
 تاسرامملاو تادقتعملل فرط مارتحا عقوت نكمي ال هنإف ,نيفرطلاب طبترم ىفاقثلا
 تادقتعملا مارتحا نأ ديب .هسقن ءىشلا رخآلا فرطلا لعفي مل ام رخآلا فرطلل ةيفاقثلا

 ىف باجحلا ةيضق تريثأ امدنع حايرلا جاردأ بهذ نيفرطلا نيب ةيفاقثلا تاسرامملاو
 تدارأ دقو ,باجحلا ءادترا نم سرادملا ىف تاملسملا تايتفلا تعنم ثيح ءاسنرف
 ,('؟!ةيناملعلا ةميق ءالعإ اذهب اسنرف

 امهقارعأ ثيح نم نائفاكتم امهنأ نافرطلا رعشي امدنع ةبعصلا فقاوملا أشنت

 راثأ امم باجحلا ءادترا ىلع تايسنرفلا تاملسملا تايتفلا نم ليلق رصأ دقو .ةيفاقثلا
 ةيفاقثلا فارعألا نيب تامداصملا هذه لثم نوكت نأ نكمملا نم .('"ايبعش ابضغ

 .نيفرطلل ناسنإلا قوقح نيب اًنايحأو ؛ىفاقثلا فرعلاو ناسنإلا قوقح نييو ؛ةماهلا
 ىلع تاليدعتلا ضعب ءارجإ نكمملا نم .نيبناجلا الك ىف ةيقطنم ةيلدج اياضق دجوت
 باجحلا ءادتراب احمسي ثيحب ىنيدلا دايحلل ىناملألا أدبملاو ةيسنرفلا ةيناملعلا
 اميف نكل .اهنع عافدلاو اهريربت نكمي ىتلا ىرخألا ةيمالسإلا تاسرامملاو تادقتعملاو
 ,ةميق تاذ ةيخيرات تازجنم ربتعت تاثوروملا هذه نإف «ةئفاكتم ةقيرطب نيفرطلا صخي
 ىتلا تاءانثتسالا كلت :ةيبلغألل نومتني ال مهلعجي اهؤانثتساو «ةماهلا ميقلا دسجتو
 .ةئيس بقاوع هل نوكي نأ نكمملا نم اهاجتا لكشتو ؛نيملسملا ةحلصم ىف نوكت ال
 ,"لوبقملا قافتالا مدع" :"لها» 82815“ زاور نوج اهيلع قلطأ ىتلا فقاوملا هذه لثم ىف

 ةيقطنملا ججُحلا .قحب اينالقع ربتعي بسحف لعفلل ادحاو اراسم نأ معزن نأ أطخلا نم
 لولح ىلإ لصوتلاو لدايتملا شياعتلل ةحاسم قلختو مزطست نيبناجلا الك ىف
 .امهنيب ةيطسو
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 ةيفاقثلا ةيددعتلا عمتجمو مالسإلا

 لماعتلا ىف ةيوعص - رخآ ناكم ىأ ىف مهئارظن لثم - ايوروأ ىف نوملسملا دجي
 دجوي ال .ىبوروألا قلقلا دايدزا ىلإ ىدؤي امم ,ةددعتملا تافاقثلا تاذ تاعمتجملا عم

 نايدألا عيمج : نيب قالطإلا ىلع لضقألا نيدلا هنأ هدارفأ دقتعي ال اًبيرقت نيد

 نأ نوملسملا دقتعي .نيملسملا نيب ةوقب ةدايرلاو قوفتلاب روعشلا اذه دجوي .ةيوامسلا

 هفيرحت مدعو .هل ةيهانتملا ةقدلا ىفو ءريخألا ىوامسلا ليزنتلا هنوك ىف درفتم نآرقلا
 مهف اذل ءاًضيأ نييحيسملاو دوهيلل تدرو هللا ةملك نإف «نآرقلل اًقبطو ءرشبلا بناج نم
 ةيوامسلا مهبتك نأ امب ؛نكل .هلجبتو هللا مظعت مهلسر نأ امك هنوردقيو هللا نومرتحي

 ,تافيرحتلا هذه نودب اويحي نأ ىف لشفلاو رشبلا لخدت ببسب فيرحتلا نم تناع
 مالسإلا نأ نم مغرلا ىلعو .اهلمكيو ةيوامسلا بتكلا هذه دكؤي مالسإلا نأ ضرتفملا نمف
 اهريسفت متي مالسإلا ةيددعت نإف ءىحيسملاو ىدوهيلا نيدلاب قلعتي اميف ايددعت ربتعي
 قحلاب مهءاج دق لوسرلا نأ ساتلا نآرقلا غلبيو .درجم وأ قلطم بلاق لخاد اهحيضوتو

 .(١هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغي ءاج نم نأيو «مهل ريخ وهف هب اوتمؤيلف ؛مهبر نم
 ,مهنيد ةسرامم ةيرح مهل كرتي هللا مهاده نيذلا دوهيلاو نييحيسملا نأ نم مغرلا ىلعو
 قلعتي اميف امأ .(مالسإلا) ًالامك رثكألا نيدلا ىلإ لوحتلل ةيعرش اًفادهأ نولظي مهنإف
 نايدأ اهنأ رابتعا ىلع اهلوبق متي الو ضفرُت اهنإف ,ةيسودنهلا لثم ىرخألا تانايدلاب
 مالسإلل ريظنلا ةعطقنم ةيركسعلا تاحاجنلا نإ .مارتحالا قحتبست الو هللاب ةكرشمو ةينثو

 مهداقتعا ىلع ديكأتلاو راصتنالا حور هعابتأ نيب تقلخ نسما ىلوألا هروصع ىف
 ديحولا ساسألا وه اذه ناك .ىبوروألا رامعتسالا ةرتف ءانثأ .مالسإلل ةقلطملا ةدايرلاب
 ةقحاسلا مهتيبلغأ نم ايوق اناسحتسا ىقالو «مهئايربكو ةيعامجلا مهتماركل

 نع تئافلا مهدجمل لصاوتملا راضحتسالا ىف قلطملا مالسإلا قوفت سكعنا دقو
 مهتادقتعم نم ريثك ىف اًمضيأ حضوو ءءاوسلا ىلع نيددشتملاو نيلدتعملا نيملسملا قيرط
 ىلإ ىرخألا تانايدلا عابتأ ةوعد بجاو مهيلع نيملسملا نأ دجن امنييو .مهتاسراممو
 هنأ رابتعا ىلع رخآ نيد ىلإ لوحتلا ىف ارارحأ اوسيل مهسفنأ مه مهدجن ,مالسإلا
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 نوفهلتم نيملسملا مظعمف .ةرخآلاو ايندلا ىف باقعلا قحتسيو .ةنايخو نيدلا نع دادترا

 تانايد ىلع عالطالل ىربك ةيمهأ ىطعي مهنم ليلقلا نكل ,مهنيد ىلع نيرخآلا عالطإل

 جاوزلاب نيرخآلل نوحمسي ال نكل ؛,تاملسملا ريغ ءاسنلا نوملسملا جوزتي دق .نيرخآلا
 .نهنيد نع ءاسنلا دادترا ىلع دعاسي نأ هتأش نم اذه نأ نودقتعيو :مهئاسن نم

 يف ىتحو .ةيوهلا نادقف نم فوخلا وأ راصحلاب نيملسملا روعش ىلإ اذه ىزعي ال

 نويحيسملاو دوهيلا اهيف ىظح ىتلاو اهتاردقو اهسفن نم ةقثاولا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 ةكراشملا قح مهصقني ةيناثلا ةجردلا نم نينطاومك اولموع ؛حماستلا نم ريبك ردقب
 ىف لوخدلا ىف نيريخم هيف اوناك ىذلا تقولا ىفو .ةيسايسلا ةايحلا ىف ةلماكلا
 نأ نم نيملسملا ريغو ءىرخألا تانايدلا ىف لوخدلا نم ةوقب نيملسملا عنم مت ,مالسإلا

 .تاملسملا ءاسنلا نم اوجوزتي

 نم ةيفاقثلا ةيددعتلا عمتجم ىحن ابوروأ ىف نيملسملا نم ريثك هاجتا ناك ءاذل
 ,ةينامثعلا ةيروطاربمإلل رغصملا جذومنلا ءوض ىف عمتجملا اذه اومهف دقف .دحاو بناج

 نوملسملا بحري .اهتاذب ةمئاق ةايح اوماقأو .ةصاخلا اهديلاقتو اهتاداع اوعبتا ىتلا

 مهنأ امك ,مهئدابمو مهتادقتعمل اًقفو شيعلا ةيرح مهحنمي هنأل تافاقثلا ددعتم عمتجملاب

 نيملسملا مظعم نأ ديب .مهب ةصاخلا ةينيدلا مهتاسراممو مهتادقتعم رشن نوعيطتسي

 تافاقثلاو تانايدلا عم ةدحاو ةيوس ىلع مهعضي هنأل عمتجملا اذه هاجت قلقب نورعشي

 ربع دقو .تافاقثلاو تانايدلا هذه ريثأت ىلإ مهلافطأو مه مهضرعيو ,ىرخالا ةيناملعلا

 ىدشر ناملس ةيضق ءانثأ "5880طأ؟ هاك13:" راتخا ريباش ىناطيربلا ىمالسإلا ركفملا

 ىف نيدلا رودو ةعيبطو ةينيدلا ةيرحلل لصأتملا ىمالسإلا انمهف نإ" :ًالئاق اذه نع

 ىأر بسحو .("!"ايناطيرب ىف ةديدجلا ةينيدلا ةيددعتلاب اًيلوصأ مدطصي عمتجملا
 ساسأ ىلع مالسإلا مدقت ةيفاقثلا ةينيدلا ةيددعتلا نإف ,ةددعتم ىرخأ ءارآو "ريباش"

 ةقيرطب ضفرتو ,سودنهلا نيد ةيسودنهلاو دوهيلا نيد ةيدوهيلا لثم ءنيملسملا نيد هنأ
 .قلطملا قوفتلاو ةيملاعلاب هبلط ةرهاظ ريغ
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 نيملسملا مظعم ذاختا ىلإ ةقيرطلا هذهب تافاقثلا ددعتم عمتجملا جهنم ىدؤي

 مهيطعي هنأل هب نوبحري مه ؛عمتجملا اذه نع رييغتلاو فالتخالا ىلإ فدهت رظن ةهجو
 رظنلا ةهجو ىلع اًنضيأ ةيفاقثلا ةيددعتلا عمتجم عجشي .مهتيوه ىلع ظافحلل ةحاسم
 نهذلا ىلع مئاق راوح ةماقإ ىلإ فدهت الو .رييغتلا ىلإ فدهت ال ىتلا ةتباثلاو ةقيضلا
 تافاقث ىلإ نومتني نيذلا دارفألا نيب بصعت نود رخآلا ىأرلا لبقي ىذلا حتفتملا

 عمتجملا نم باحسنالا نيملسملا نم ةريبك تاعامج لضفت ءاذل .ةفلتخم تانايدو

 نم مهسفنأ نومرحيو «عسوألا عمتجملا نيبو مهنيب ةحيرم ةحاسمي ظافتحالا وأ عسوألا

 ةيدقن رظن ةهجو ذاختاو ,مهتامامتهاو مهرظن تاهجو مهفو «نيرخآلا عم لعافتلا ةصرف
 تاراقتحالا نوريو ؛مهخيراتو مهنيد نع ةدشب عافدلل ىلاحلا مهاجتا رسفي اذه .مهسفنأل
 ىنيميلا حانجلا تازازفتسال ةسيرف نوعقي وأ :ةدوصقم ريغ نوكت دق ىتلا تاناهإلاو
 نأ ةماع ةفصب حضاولا نم .هيف اغلابم تازازفتسالا هذهل مهلعف در نوكي ىأ ءللضملا
 .ةصاخلا مهبيلاسأو مهتادرفمب ايوروأ ىف ةايح اوميقي نأ نوديري نيملسملا

 اقيرط مهمامأ نكل ءرارمتساب نوريغتي ايوروأ ىف نيملسملا نأ هيف كش ال امم

 ةيددعتلا عمتجمل ةيلدجلا اياضقلا ىف سامحب ةكراشملا ىلع نيرداق اونوكي ىتح اليوط
 شيعي .مهل اًناونع نانوكي نيذللا مهتراضحو مهخيرات عنص ىف ةمهاسملاو ,ةيفاقثلا

 مه نكل ءاياعر الو اهيف ماكحب اوسيل تاعمتجم ىف مهخيرات ىف ىلوألا ةرملل نوملسملا

 ىف عمتجملا دارفأ ىقاب عم ةيواستم قوقحب نوظحي نولثامم نونطاوم ىرحألاب

 ىف ريكفتلا نوملسملا ديعي نأ اذه مزلتسي .(''لةيعامج ةيلاربيل ةيطارقميد تاعمتجم
 ,ىرخألا تافاقثلاو نايدألاب مهتاقالعو :مهتامازتلاو مهقوقح لوح ةميدقلا مهئارآ

 نوكرأ دمحم :لثم «جهنملا اذه قيبطت ىف مهيركفم ضعب أدب دقو .ةثادحلل مهتاباجتساو
 برغلا ىف نيملسملا نيب سيل اًفطاعتو اًدييأت مهراكفأ تقال دقو ,ناضمر قراطو
 نوركفملا حجنو هاجتالا اذه رمتسا اذإ .ةيمالسإلا لودلا ىف اًضيأ نكلو ءبسحف

 اًيويح اًرود اوبعلي نأ متحملا نمف ؛ىمالسإلا - ىيوروألا راوحلا ريوطت ىف نوملسملا
 .ةيملاعلا ةمألل ميق داشرإ ميدقتو ةيلدجلا اياضقلا ةيادب ىف
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 ملسملا بابشلا

 ىسايس ديدهت ىأ ايوروأ ىف نيملسملا دوجو لثمي ال ىذلا تقولا ىف هنأ تمعز دق

 كلذ ىرثي فوسف :نيفرطلا نم ةمكحب نيملسملا ةيضق لوانت مت اذإ نكمملا نم ؛ىفاقثو

 اًردصم نوكت ملسملا بابشلا نم ةذوبنم ةريغص ةعامج اًضيأ دجن .ةيبوروألا ةايحلا
 تاعمتجملا مظعم ىف نابشلا نوملسملا ققحي مل .ةيضقلا هذهب مامتفالل اًيعرش

 الاثم ايناطيرب ذخأنلو .رقفلا نم نوناعي مهنأ امك ,ميلعتلا نم اًريبك اردق ةيبوروألا

 نم نومرحي ثيح ؛ةبعص ةيشيعم فورظ ىف نوشيعي ابيرقت ايناطيرب ىملسم فصنف
 .ناكسلا ددع ىلامجإ نم /؟-ب ةنراقملاب ,عمتجملا دارفأ ىقاب نم مهريغ عم ةاواسملا

 /1 ٠ نم برقي ام نأ نع ًالضف .ىموقلا لدعملا فعض لثمتف مهنيب ةلاطبلا تالدعم امأ

 /؟1 ىلاوحو «ةلودلا نم معدلا نوقلتيو عقدم رقق ىف نوشيعي نيملسملا لافطألا نم
 ةيداصتقالا ئواسملا هذه تجْرُم .تالهؤم ىلع لوصحلا نودب سرادملا نوكرتي مهنم

 ثيح مهيوبأ ةفاقث اًضيأ ملسملا بابشلا لبقي ال .شيمهتلاو زييمتلا براجتب ةيعامتجالاو
 ةماركلل اًردصم تسيلو ةديقمو ةفلختمو ةظفاحم اهنوربتعيو .ةرات اهنومهفي ال مهنأ
 نأ امك ,مهلافطأو ءابآلا نيب ةدودحم ةيفطاع ةقالع اًيلاغ دجوي .ىرخأ ةرات ءايربكلاو

 ةيلقعلا ةحصلاو ريقاقعلا مادختسا ةءاسإب ةطبترملا لكاشملا امأ . دج ليلق مهنيب راوحلا

 .رسألا ىف اهشاقن متي ام اردانو تامرحملا نم ربتعتف ؛ةيسنجلاو ةيصخشلا تاقالعلاو

 مهئانبأ لهاجتب نورعشي ةفلتخملا رسألا ىف نسلا رابكو ءابآلا نم اريثك نأ نذإ بجع ال

 دارفألا ضعب ةلاح ىف اذه دكأت دقو .نولعفيو نورعشيو نوركفي اميف مهكارشإ مدعو

 .١٠٠7ه ىيلوي ىف ندنل ىلع ةيباهرإلا تامجهلا ىف اوكرتشا نيذلا

 روذجلا مهصقني نابشلا نيملسملا نم اريثك نإف ءايناطيرب ىف مهتأشن نم مغرلا ىلع
 ةلخادتم بابسأ ىلإ اذه عجري .دلبلا اذهل ءامتنالا مدعب نورعشيو .دلبلا ىف ةلصأتملا

 ةايح نوشيعي مهنأ ىنعي امم ءدلبلا نم ءازجأ ضعب ىف نيملسملا زكرت :اهنم «ةديدع

 بابشلا نم مهئارظنب دودحم لاصتا مهيدلو «ةيمالسإلا سرادملا ىلإ نويهذيو ؛ةيواستم
 ,ةفلتخملا ةايحلا تالاجم ىف ةكراشملا صرف نم مهمرحت ةلاطبلا نأ امك ,ىناطيربلا
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 نيذلا ءالؤه امأ .ىناطيربلا عمتجملا نم أزجتي ال اءزج اوحبصي نأ نم.مهمرحت امك

 عمتجملا نأ ىرنف «عمتجملا ىف ةماه فئاظو ىلع لوصحلاو دودحلا قارتخا ىف اوحجن

 ةدودحم ةيناطيربلا مهتيوهل مهتيؤر نأ ىرن امك ,مهتابلطو مهئارآب ذخأي الو ,.مهاشخي

 .مهل مرتحم .ناكم داجيإ ىلع ةروصقمو

 ةفاقثلا ىلع دمتعت ىتلا مهب ةصاخلا مهتعامج ليكشت ىلإ نوملسملا نابشلا ليمي

 ةفاقثو ىناطيربلا بعشلا ةفاقث نع اديعب «ةاناعملاو درمتلاو ةضراعملل ةمساقتملا ةيعرفلا

 نمو .ةفيفطلا ةيعامتجالا مئارجلاو ةراعدلاو تاردخملا ةزاجت ىلإ لوحتي ضعبلا .مهئابآ

 ؛نابشلا ءانجسلا نم /1 نولكشي نايشلا نيملسملا نأ هابتنالا ىعرتست ىتلا رومألا

 هاجتا دجوي امك .نييناطيربلا ءانجسلا نم مهئارظن نيب ةيلاع ربتعت ىتلا ةبسنلا كلت
 تاهمألا نم اريبك اًددع نأ امك :نابشلا نيملسملا نيب تاردخملا نامدإ وحن ديازتم

 ,نيذلا دارفألا ءالؤه امأ .ةقلقم ةرهاظ دعي امم ءندنل ىف نهدرفمي نشعي تاملسملا

 ,ةيوهلاو ةماركلاب اروعش مهحنفيل مالسإلا ىلإ نولوحتي مهنإف ةميرجلا نوبنجتي

 .تايلكلاو تاعماجلا بالط نيب اميس الو

 ىعولا اذه.نأ الإ ءادج ىوق نيملسملا مظعم نيب ىنيدلا ىعولا نأ نم مغرلا ىلع

 ىلع مهئابآ مالسإ ىلإ نورظني مه .اًيعامتجا ذوبنملا بابشلا نيب اًفلتخم ًالكش ذختي
 نومرتحي مه .ةيقزعلا مهتايوهو ىلصألا مهنطو ةفاقثب طبترم ؛ىديلقت مالسإ هنأ رابتعا

 ةيبرعلا نوثدحتي ال مهنأ امك .هيف ءاج ىذلا ىنيدلا صنلاب نومزتلي ال مهنكا ,نآرقلا

 اورسفي ىكل ةيلصألا مهناطوأ نم اوءاج نيذلا نييديلقتلا ءاملعلا ىلع نودمتعيو
 أرقي مهنم ريثك .اًفالتخا رثكأ نوكي نأ نكمي ال نابشلا نيملسملا مالسإ .مهل نآرقلا

 ىلع نودمتغي ىأ ءمهسفنأب هنورسقيو ؛ىنآرقلا صنلل رشابم لخدم مهيدلو ,ةيبرعلا

 نآرقلاب نومزتلي مهو «ةيلحملا ةفاقثلا نم مهرهط مالسإلا .هريسفت ىف مهلتم نيرخآلا

 ءاهب ملسم ةيضقك ذخؤي الو مهتايح ىف جردي ال مالسإلا نإ .مهتاهجوت ىف هميلاعتو
 اهيلع اودكؤي نأ ىلإ نوجاتحي ىتلا مهتيوهل ازمر ربتعي هنكل ؛ميئابآل ةيسنلاب لاحلا ىه امك
 .مهتافرصتو مهلاعفأل احضاو اجماترب مهحتمت ىتلا مهتيجولويديأ ىه كلت ءرارمتساب
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 لالظب ىقلي هنإف ءاّيعاوو اًكردم اًمازتلا دعي هميلاعتو مالسإلا ىحن مازتلالا نأ امبو
 حبصتو «ىلعأ مهتوص ريصي كلذب مه .هناصقنو مازتلالا اذه فعض ىلع هفوخ

 نم مهسفنأ اومحي ىكل :طرفملا مهنيدت ىف لح ىلإ نولصي الو «نيلت ال ةيوق مهتيصخش

 ال .كلذ اولعف اذإ مهوخيوي نأ نيرخآلا نم اوبلطيو ؛نيخارتم اوحبصي نأب فوخلا
 ”4 و ١7 رمع نيب - مهئابآ سكع ىلع - نابشلا نيملسملا ةيبلغأ دجن نأ نذإ بجع
 نأ ءاسنلا نم نوديريو «ةيناملعلا سرادملا نع ةيمالسإلا ةيموكحلا سرادملا نوذيحي

 ملسملا نأ نونمؤيو ؛ةيناطيربلا نيناوقلا ىف ةعيرشلا قيبطت نولضفيو ءباجحلا نسبلي
 .(17توملا قحتسي رخآ نيد ىلإ لوحتي ىذلا

 اوررحتي نأ دعب كلذو ء:نايشلا نيملسملا دشحت نأ ةدهاجملا تاعامجلا عيطتست

 ديحولا ساسألا هنأ رابتعا ىلع نيدلا ىلإ اولوحتيو .ةينطولاو ةيقرعلا طباورلا نم
 قيرط نع مهرورغ نوعبشيو «نييلاثم اصاخشأ مهنم لعجت تاعامجلا هذه ؛مهتيوهل

 اياضقلا ىلإ ىعسلا نإ .ةمألا ةماركو فرش نع ةلوئسملا ةيقيقحلا ةبخنلاب مهفصو
 نيوكتل مهدادعتسا نع ًالضف .ءامتنالاو ةوشنلاو فدهلاو ةوقلاب اروعش مهحنمي ةيملاعلا
 ىنجس حئاضفو قارعلا ىزفو ةزاحنملا ةييرغلا تاسايسلا .ءاقدصألا نم ةكبش

 مهروعش دازو ايقالخأ ادعب مهبضغ تطعأ رومألا هذه لك ؛ىماناتناوجو بيرغ ىبأ

 .اياحض مهنأ

 ءازجأ ىق نيملسملا نيلتاقملا ىلإ مامضنالا نأ ىف لثمتي رخآ مهم لماع ةمث

 ءالؤه ةايح ضرعي جراخلاو لخادلا ىف ةيباهرإ لامعأ ىف كارتشالاو ملاعلا نم ةفلتخم

 رمألا اذه ىلع بلغتلا نكمي .نابشلا نوملسملا هذبحي ال ىذلا رمألا كلذ ءرطخلل دارفألا

 توما نأو ؛ةيرشبلا ةايحلل ةميق ال نأب بابشلا نيب مالسإلل ىبعشلا ريسفتلا قيرط نع
 .هلل هبيح نع درفلا ريبعتو ةادانملاو رايتخالا ىلع ةمالع وه هللا لييس ىف

 دارفألا نم بحي نم عم درفلا ىقتلي ثيح ؛ةنجلا ىلإ قيرطلا حتفي هنأ ىلإ ةفاضإلاب
 مهل ةأفاكمك دارفألا ءالؤه هللا ىعري فوس .هدعب نوتومي نيذلا دارفألا عمو «نيفوتملا
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 ةتقؤم ةماقإل ةياهنو ةءافغإ هنكل ؛ءىش ال هنأب توملا ىلإ رظني .ليبنلا مهلمع ىلع

 فلكي ال ةايحلا نع ىلختلا نإف ءاذل .ةديعس ةيدمرس ةايحل ةيادبو ضرألا ىلع ةريصقو

 تاحلطصملا رثكأ نم ىقيقحلا نمؤملا هاري امنيب ءاينالقع ارايتخا لثميو ائيش

 .الالجو ةباهم

 نيملسملا ضعب كرتشي هلجأ نم ىذلا بيسلا ىلع ءوضلا رومألا هذه ىقلت

 ةلاطبلا نإ .ةيباهرإلا ةطشنألا عم ةوقب نوفطاعتي وأ ةيباهرإلا تايلمعلا ىف نابشلا

 اماع ءايتسا خرفت اهنكل ءباهرإلا ىلإ دوقت ىتلا ءايشألاب تسيل رقفلاو شيمهتلاو
 خوضرلا وأ ثارتكالا مدع هيف معي اخانم قلختو «عمتجملا هاجت ةالابماللاب اروعشو

 رسأ دارفأ ضعب ىدل نوكي امدنع ىتح .ةيباهرإلا ةطشنألا هاجت فيعضلاو ىبلسلا

 الو .هب مايقلا ىف مهبابش ركفي ناك امع ةضماغ ةركق نييناطيربلا نييباهرإلا ضعب

 ال مهبابش نأ لماك ريغ اعانتقا نيعنتقم اونوكي نأ امإ ذئدنع «ةركفلا ىف نوبغري

 دقعم رمألا نأ نودقتعي ىأ هيف نوركفي امع فرطلا نوضغي مث نمو ءاذه نودصقي

 ىتلا ةماهلا ةزفحملا لماوعلا نمو .قلقلاو جاعزنالا مهل ببست ةجردل اًدج كباشتمو

 نم اهغيرفت ىأ ةيوهلا ءاوخ وه ةيباهرإلا ةطشنألا هذه لثمب مايقلا ىلع دعاست

 نع مهتلزع كلذك :مهراكفأل مهذبنو نيدلاولا نع بابشلا ةلزع قيرط نع اهنومضم

 كلذ :مهريكفت ىلع ذوحتست ةينيد ةيوهب غارفلا اذه ءلمو ؛عسوألا عمتجملا تافاقث

 دارفألا ءالؤه لصتي .ةيباهرإلا ةطشنألا ىلإ بابشلا ضعب قايسنا ببس رسفي رمألا

 تاعامجلا قاطن لخاد نوجرديو ,ملوعملا مالسإلاب ةيباهرإلا تايلمعلا ىف نوطروتملا
 توملا لعجي ال نودهاجملا ءالؤه اهرشني ىتلا ةقيرطلاب مالسإلا ةءارق نإ .ةيداهجلا

 نم نيعم ناسحتساب ىظحي و «ةيركفلا ةبخنلل اصاخ امازتلا اًنضيأ نكلو بسحف انيه
 .ميلعتلا نم اًرفاو اًطسق اولان نيذلا بتاج

 ةراق ىقاب ربع ةفلتخم تاجردو لاكشأب ىناطيربلا عضولا ليكشت ديعأ
 ايناملاو اسنرف ىف نابشلا نيملسملل ةيبسنلا ةلاطبلا تالدعم هباشتت .('”)ايوروأ
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 نم ريثك لغشيو . اًيبسن فعضأ دعي زييمتلا دض عيرشتلا نكل ءاينابسإو ادنلوهو
 مهجامدناو مهلماكت نودسجيو ,جراخلا ىف مهدلب نوظثمي أ ةماه ايلع بصانم نيملسملا

 ةيحصلا ةلاحلا ءوسو لخدلا لدعمو ميلعتلا ءوس صخي اميفو .ةيبرغلا تاعمتجملا ىف

 نيب تاقادصلا ةماقإو نيجاسملل ةيوئملا ةبسنلاو نيميقملا ىلع زيكرتلاو لافطألل

 ىدل ةيشماه ةروصب أوسأ اهضعيو لضفأ تارشؤملا هذه ضعبف .ةفلتخملا تايقرعلا

 هيف نوشيعي ىذلا طيحملاب طباورلا تاعامجلا هذه دقتفت .ىرخألا ةيبوروألا تاعمتجملا

 مهروعش نع ًالضف ؛هيف نوشيعي ىذلا دلبلا اذه ىلإ ءامتنالاب نورعشي ال مهنأ ىنعمب
 تحت نوجردني مهنكلو ؛ةفورعملا عمتجملا تاقبط نمض مهجاردإ مدعو ؛مهل عمتجملا ذينب

 اهسفن ةعامجلا هذه ىرت .ةيئاصقإ ةينيد تادرفمب مهتيوه فرعُتو ةيندتملا ةقبطلا
 اوسيل :مهيلع مازتلا ىأ نود ايوروأ ىف اوشاع نأ فداصت ؛"ايوروأ ىف نوملسم' :مهنأ

 ءامهنيب قرف دجوي ال ,مهدلب لثم هي نوشيعي ىذلا دلبلا نوري نيذلا ."ابوروأ ىماسمك'
 نييلصألا دليلا دارفأ نومساقتي نيذلا وأ ”نوبروأتملا نوملسملا" :مهيلع قلطي ءالؤه

 نأ امك ,ةماعلاو ةيصخشلا مهتيوهل ةديحولا ةدعاقلا ىه مالسإلا .مهميقو مهتفاقث

 هب نمؤي ام اذه نأ اميو .ىرخألا تايوهلل لدتعملا ريثأتلا نم ررحتي مالسإلا

 بابشلا ءالؤه نإف ءمهنع نوعفادملاو نويفلسلاو نويباهولاو ريرحتلا بزح طبضلاب

 .(""!ههوحن نوبذجني

 اهتشقانم تمت ىتلا لماوعلا ضعبب ءانتعالا مزلتسي ملسملا بابشلا حالصإ نإ

 نوكنحملا نوسايسلا حرصي .ةيلوئسملا عمتجملاو ملسملا بابشلا مساقتي نأو ؛لبق نم

 بابشلا ءالؤه بولقو لوقعب زوفن نأ ىغبني' :نيلئاق ايوروأ ربع ةماعلا تايصخشلاو

 هذه لمعت فيك نع دحأ ىدل ةحضاو ةركف دجوت ال نكل ,”مهميوقتو مهحالصإ ةيغب
 .ىوتحت اذام ىلعو ءاهب زوفلا ىنعي اذامو «(رخآل درف نم فلتخت ىتلا) لوقعلاو بولقلا

 هيف رقتسا ىذلا دلبلا بحي نأ هيلع ىفبني برتغملا بابشلا نأ ىنعي نأ نكمي ال هنإ

 ريغ ةقيرطب اهتسايس اورقُي نأ ىغبني مهنأ ىنعي الو «بولقلاب زوقلا ائمض ىنعي املثم
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 .لوقعلاب زوقلا اًنمض لدي املثم ةلدتعملا ىأ ةيلاربيللا رظنلا ةهجو اوذختي وأ ةيدقن
 اهنأ امك .ءءايشألا هذه ىلع ةرطيسلا وأ بناجألا وأ ءايرغلل ءايشألا هذه نامض نكمي ال

 رثكألا فدهلا قيقحت ىلإ ىعسن نأ - ىرحألاب - انيلع ىغبني .ةيرورض ريمغ ءايشأ
 تامازتلالا اودؤيو :نيلوئسم نينطاوم بابشلا ءالؤه حبصي نأ نامضل ًالادتعاو ةيعقاو

 روعشلا تقولا رورم عم اوروطي نأو «نوناقلا مارتحا كلذ ىف امب ,ةنطاوملل ةيساسألا

 .عمتجملا دارفأ ىقاب عم كرتشملا ءامتنالاب

 لوح ريراقت ءابآلا نم بلطت اهتشقانم تمت ىتلا تاحرتقملا نأ نم مغرلا ىلع
 نع ريراقت دادعإب تاعماجلا تبلاط اهنأ امك ,ةلماش تامولعم ةكبشو ,مهلافطأ ةطشنأ

 عضوب ةبلاطملا نع ًالضف ؛ةعمجلا بطخ ىف ةمئألا هلوقي ام ىلع سسجتلاو «نيملسملا ةبلطلا
 رذنت اًضيأ اهنإف ؛ءايشألا هذه مغر ءدالبلا جراخ ىلإ ملسملا بابشلا تارايز ىلع دويق

 اهقيقحت بعص رومألا هذه نأ نع ًالضف ؛ىسكع ريثأت اهل نوكي فوسو ةميخو بقاوعب
 اًضيأ اهنكلو ءبسحف ةيمالسإلا تاعامجلا ذبنت ال تاحرتقملا هذه .فورظ ىأ تحت

 دنهلاب ساردم ةعماج ىف ةنطاوملا ميلعت .عمتجملاو بايشلا ءالؤه نيب ةقثلا روسج رمدت

 .ةيداهجلا ةيجولويديألاب اوعبشت نيذلا دارفألا نع اًديعب متي اذه نأل ,ةيشماه ةميق دعي
 نوكي ةيقالخألا ميقلا سردُت ىتلا ةيمسرلا لوصفلا نإف ءاًنايحأ ايدجم ناك اذإ ىتحو
 ةميق هل ةيبوروألا تاعمتجملا ىف مهبيردت اوقلتي نأ ةمئألا ةبلاطم .ادودحم اهريثأت

 ,مهنم طقف سيل ءاهيلع لوصحلا متي ةيداهجلا ةيجولويديألا نأل اًرظن ؛اًضيأ ةدودحم

 نويردملا ةشأآلا اذا رسب تيس دعوت الق ئرشلا ةعونتم' رداصم قم ءامضمأ نكلو

 لالخ نم فطاوعلاو راكفألا قفدتت ةملوعلا رصع ىف .نيلدتعم اونوكي نأ ىغبني اًيلحم
 .هلمكأب ايلحم نوكي نأ نكمي ال لحلاو ءاهل رصح ال تاونق

 ىلع عمتجملا اذه ىف مهناكمل ةيؤر نولكشيو مهعمتجم ىحن مهمازتلا دارقألا روطي

 امو ءاهساسأ ىلع مهلماعيو عمتجملا اهب مهمهفي ىتلا ةيفيكلل مهتاربخو مهبراجت ساسأ
 نابشلا نيملسملا حنم ىلإ ةجاحب ةيبوروألا تاعمتجملا نأ وه هيلع زكرن نأ ىغيني
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 ةددعتم ةلدتعم تايوه ريوطتل ةصرفو ءلضفأ لبقتسمل المأو ؛عمتجملا ىف مهل اًميعدت

 ةيميلعتلا تايجيتارتسإلا روطت نأ ةيبوروألا تاعمتجملا ىلع ىغبني .اهب عاتمتسالاو
 ثيدحلاب اذه متي ,مهتلزعو مهيويع ةجلاعمل تاجيتارتسإلا نم اهريغو ةيداصتقالاو
 :مارتحاب دارفألا ءالؤه عمتجملا لماعي نأ بجي .نابشلا نيملسملا عم رواشتلاو

 .بابشلا مهيف امب نيملسملا عيمج اهلالخ نم رعشي ىتلا هتيوه عمتجملا ددحي كلذكو
 نإف ,ةينطولا ةلودلل ةنميهملا ةيجولويديألل اًرظنو .عمتجملا اذهل لمكمو ميق ءزج مهنأ
 ىزاوت اهنأ امك ,ةيفاقثلا ةيوهلاب ةينطولا ةيوهلا ىزاوت ةيبرغلا ةيبوروألا تاعمتجملا
 اًملسم نوكي نأ نكمي ال درفلا نإف ءاذل .ىحيسملا - ىدوهيلا ثرإلاب ةيفاقثلا ةيوهلا

 دقتعي هلجأ نم ىذلا ببسلا اذه رسفي .واستم رادقمب سيل لقألا ىلع ءًلمتكم اًنطاومو
 نع اًمضيأ نكلو ؛مهنيد نع طقف ايلخت سيل مالسإلا ىلإ نييبرغلا ضيبلا لوحت نأ
 ةيموقلا ةيوهلا ثاثتجا ىف نويبوروألا أدبي ىذلا تقولا ىف .ةينطولا مهتيوهو مهتفاقث
 مهف «نوللا دوسأ ىأ اينب أ ضيبأ نوكي نأ نكمملا نم ىيوروألا نأ ىلع ةقفاوملاو

 .نيدلا داعبتسا ىلإ انضيأ ةجاحب

 لكب ةيمارجإلا تامجهلا نم اهسفن ةيامح ىلإ ةيبوروألا تاعمتجملا ىعست امنيب
 ,نوناقلا راطإ ىف لمعت نأ تاعمتجملا هذه ىلع ىغبني «ةيرورضلاو ةيعرشلا لبسلا
 عاجرإو «عيمجلا نيب نم نيملسملا اوصخي نأ اوبنجتي نأو ءناسنإلا قوقح مارتحاو

 معدو نواعت نودب لمعت نأ عيطتست ةيموكح ريياعم دجوي ال .مهيلإ ثدحي ام لك
 .نواعتلاو معدلا اذه اهدقفت تافرصتب ةموكحلا موقت الأ ىغبنيو ,ةيمالسإلا تاعامجلا

 راطإ ىف ةسايسلا هذه عضو نكمي الو ءاهب ةصاخلا اهنيماضم اهل ةيجراخلا ةسايسلا

 الو ,رمألا اذه ققحتي نأ نكمملا نم .ةيمالسإلا تاعامجلا نع لزعمب اهلعجي نيعم
 ةموظنملا نم اءزج نونطاوملا نوكي ثيح «لدابتملا دامتعالاب مستي ىذلا انملاع ىف اميس

 تاعامجل ةنيهر نوكت نأ ةيبوروألا تاعمتجملا هيف عيطتست ال ىذلا تقولا ىفو .ةيملاعلا

 ةسايس ريغتت نأ متحملا نمف ,كلذك نوكت اًنايحأ اهنأ نم مغرلا ىلع ءاهطوغضو عمتجملا

6 



 ةيغب نآلا هيلع ىه امع ةلداعو ةفصنم نوكت ثيحب طسوألا قرشلا هاجت تاعمتجملا هذه

 .ىنطولا قافولاو ةلادعلا قيقحت

 مهف .ةيبوروألا تاعمتجملا رودل اًرظانم اماه اًرود اًضيأ ةملسملا تاعمتجملا بعلت

 مهروعش ىلع بلغتلل ةليسو داجيإو ,مهصقاونو مهيويع ةجلاعمو مهتاذ دقن ىلإ ةجاحب

 تاقلحلا نم ريثك زكرت .عمتجملا اهييس مهئواسمو مهرورش عيمج نأو ءاياحض مهنأ

 ,"اواةمهمطمطأة" مالسإلا باهرو عمتجملا ةيقرع ىلع نيملسملا عمجت ىتلا ةيشاقنلا

 ةداعتسال تاعامجلا هذه هلعفت نأ عيطتست ام نولهاجتي مهنكل ءكلذ ىف نوقحم مهو

 ةجاحب ةملسملا تاعامجلا . ديدج نم مهسفنأ ليكشت ةداعإو ىعامجلاو ىدرفلا مهلمع
 نأو «ةمعاد تامولعم تاكبشو ةيوق رسأ ءانيو ,ككفملا ىعامتجالا جيسنلا حالصإ ىلإ

 . تاسرامملا نم حلصت نأو نآلا هيلع وه امم رثكأ اًمامتها مهب متهتو اهبابش نضتحت

 .قانتخالاو قيضلاب اًروعش مهل ببستو مهلزعت نأ اهنأش نم ىتلا ةينيدلاو ةيعامتجالا
 ةثادحلاب طبتري مالسإلا ةءارقل اًديدج اًيولسأ ةينيدلاو ةيفاقثلا بخنلا مدقت نأ ىغبني امك

 .هعابتأو ةدعاقلا ماظنل ةدسافلا تاريسفتلا هجاويو «ةيبوروألا

 ايرهم نوكت نأ اًضيأ نكمي اهنكل ,ةعباتملاو مامتهالا ةيملاعلا اياضقلا قحتست

 :هنم اءزج درفلا نوكي ىذلا عمتجملل طاشنلاو ةوقلا ةداعتسال ةيويحلا ةمهملا نم احيرم

 ىقلن نأ اًيفاك سيل هنأ نع ًالضف .افلتخم ائيش عنصي نأ درفلا عيطتسي ثيحو
 .ةفسؤملا ىمالسإلا ملاعلا ةلاحل ةدحتملا تايالولا اميسالو برغلا ىلع ةيلوئسملاب

 .ةيبرغلا ةنميهلا ىلإ ىدأ امم «برغلا عم ةئطاوتم ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ريثك ربتعت

 ةيمالسإل' لودلا ضعب ؤطاوتو ,ةيعمقلا ةمظنألل ىدصتنو فشكن نأ ىلإ ةجاحب نحن
 هذه عيمج لوانتن نأ ىلع «ةملسملا ريغو ةملسملا تايلقألل ةفحجملا ةلماعملاو ءبرغلا عم

 نم نيملسملا حافك نإف .هايحن ىذلا ةلوعلا رصع ىفو .ةلداع ةقيرطب رومألا
 ثدحي ىذلا حافكلا نع لصفني ال ةيبرفلا ايوروأ ىف ةاواسملاو ةماركلا لجأ

 .هرسأب ملاعلا ىف
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 زييمتلا صوصخب ةيعص ةلئسأ ةملسملا تاعامجلاو تاموكحلا نيب نواعتلا ريثي

 لمعل ىعيرشتلا لاجملاو رودلاو ءرشبلا ةعيبطو كولسو ؛صاخلاو ماعلا نيب ىديلقتلا
 نويلاربيللا رصي .عوضوملا لوح ةيلاحلا ةيلاربيللا ىؤرلا ضعب تايدحتو ,تاموكحلا
 ةينيدلا تاعمجتلا ىف ثدحي ام ىلع ضرتعت الأ ىغبني ةموكحلا نأ ىلع ةماع ةفصب

 انينعي الف انمامتها قاطن نع جرخي رمألا اذهف ,ىنيدلا ظعولا لاجر هيلع ثحي امو
 ىتلا نكامألا اًنضيأ انينعي الو :مهئانبأب مهتاقالعو مهءانبأ ءابآلا اهب ىري ىتلا ةقيرطلا
 اهب رسفي ىتلا ةقيرطلا ىف نيحضاو لظن نأ ىغبني .مهتازاجإ ىف سانلا اهيلإ بهذي
 اهنأش نم تاظفحتلا كلت . اذكهو ءهنوحرطي ىذلا لدجلا عونو ةينيدلا مهصوصن سانلا

 نييلاربيللا نأ نع ًالضف «نيملسملاو ةيبوروألا تاعمتجملا نيب تاوجق ثدحت نأ
 لعفن ىتم كلذ لعف ىف نيقحم نييلاربيلك انك اذإ" :مهسفنأ اولاسي نأ ىلإ ةجاحب
 .؟"اذالو كلذ
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 شماوهلا

 ةيناللربلا ةيشاقنلا تاقلحلا كلذكو .ةيسيئرلا ةيلحملاو ةينطولا تالجملاو دئارجلا ىف ريرحتلا ةئيهو تالاقملا )١(
 لامعأ ىف اًضيأ سكعنت ةيؤرلا هذه .رمألا اذهل اهل رصح ال ةلثشمأ نومدقي ؛ةييوروألا لودلا ىف
 :نييبوروألا نيملسملل ةرصبتم ةسارد ىلع لوصحلا لجأ نمو .ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيرظنلا
 ."|«ةاان56 (2005)" :رظنا

 .ادعاصف نيرشعلا نرقلا تاينيتامث نم ثحبلل اماه ًالاجم حبصأ ايوروأ ىف مالسإلا نأ حضاولا نم ()

 تاينينامث طساوأ ىف ايوروأ ءاحنأ عيمج ىف ىنواعت عورشم ةياعرب ةييوروألا ةيملعلا ةسسؤملا تلفكت
 ."ايوروأ ىف ديدجلا ىمالسالا دوجولا" :هيلع قلطأ ,1547 ماع اًرمتؤم نويديوسلا دقع دقو .نيرشعلا نرقلا

 ارهظ ناذللا ء.اسنرف ىف باجحلا ةلأسمو ءايناطيرب ىف ىدشر ناملس عوضوم ةيفلخ عم اذه ضراعت
 نم اهفوخ رهظت تأدب مث نمو ,رومألا هذه فشتكت نآلا ايوروأ تأدب .هسفن ماعلا ىف دهشملا ىلع
 نيب حضاو لصف ىلع ةدمتعم روهظلا ىف مالسإلل ةيكيرمألا ةيؤرلا تأدب ,ةدحتملا تايالولا ىف .نيملسملا

 ..ةمئألا ىلع دجاسملا ةطلسل ةمكاح دودح ءاطعإو «نآرقلل درفلا ريسفت قحو .ةيناملعلاو ةينيدلا رومألا
 اوا300 "88مأأ5أ“ وأ (ةيتناتستوريلا ةيخيشملا ةسينكلل عبات) 066501لاع7135 هنومسي نيقلعملا ضعب .خلإ

 "عومموأأ5 850 اًضيأ رظنا "8120030 380 5ممأأاط (2002 ,مم.128/1)" :رظنا .(دمعملا مالسإلا)

 8نوقأ (2003)*.

 ةبقحلا ءانثأ .نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنم ةيفاقثلا ةيددعتلاب ايناطيرب ىف نوظفاحملاو نويلاربيللا بحر (؟)
 بيحرتلا ىف مهتلاح ىلع اولظ نييلاربيللا نكل ,نيظفاحملا ىدل ةلضفم ةيفاقثلا ةيددعتلا نكت مل :ةيرشتاتلا

 ناملس' ةيضق نأ نم مغرلا ىلع .اهمدقت ةقاعإل ليلقلا تلعف نيظفاحملا ةموكح ىتحو .ةيفاقثلا ةيددعتلاب
 ىف .اهمعدو اهديبأت ىف اورمتسا مهنأ الإ ,ةيفاقثلا ةيددعتلا وحن نييلاربيللا سامح نم تطبث ”ىئدشر
 ةرياغم رظن ةهجو نييلاربيللا نم ريثك ذختا ,ريمتيس ١١ ثادحأ دعب اميس الو ؛ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا

 دارفأ ىقاي نع تاعامجلا نم ريثك لصف ىلإ ىدؤت ةيفاقثلا ةيددعتلا نأ نيمعاز «ةيفاقثلا ةيددعتلا هاجت
 مهلعجتو ؛ةبيرملا تاسرامملا ىف رارمتسالاب اًصيخرت مهل ىطعتو ,مهب صاخ ”وتيج" صيصختو عمتجملا
 هاجتا ثدح .نيملسملا ىلإ ريشت اهنومدقي ىتلا ةظمألا مظعم .ىموقلا كسامتلاو ةكرتشملا ميقلل نيئوانم
 .نيملسملا لصقل اهيلع موللا ىقلي نآلاو تاونسل ةميق تاذ ةيفاقثلا ةيددعتلا تناك ثيح ءادنلوه ىف لثامم

 ىلع اوناك مهنأ نودقتعي نآلاو ,ةيفاقثلا ةيددعتلاب نيفوفش اينابسأو اكيجلبو ايناملأو اسنرف نكت مل
 مت حلطصملا نأل ؛شاقنلا ىف بارطضالاو شيوشتلا اذه لثم أاشن .فقوملا اذه مهذاختال باوص
 نمضتيو هتاذ دح ىف ملاعك ىفاقث عمتجم ىأ ةلماعم ضعبلل ىنغي وهف .نيداضتم نيينعمب همادختسا

 ءانأ مهيف امي ,نورخآلا ىنعيو .ناسنإلا لقع هيلع نوكي امب ةديقم اهنكلو ةقلطم ريغ ةيفاقث قئاقحو اًراكفأ

207 



 راكفألل اًضفر نمضتتو .نيرخآلا عم ىدقنلا راوحلا نم ديفتست ىهو ,بناوجلا ةلمتكم ةفاقث دجوت ال هنأ
 ءالؤه نيب ءارآلا ىف تافالتخالا دوجول ناكم كانه نوكي ال ,تافالتخالا رهظت ام درجميو .ةقلطملا ريغ قئاقحلاو
 "مطنالأإم5 (2007) 300 5700000 :رظنا ةميقلا تاشقانملا نم ديزمل .ةيفاقثلا ةيددعتلا نونبحيو نوضفري نيذلا

 مهنأل ةيفاقثلا ةيددعتلا نوضفري تافاقثلا ددعتم عمتجم ىلع نوقفاوي نيذلا نم ريثك .(2007)" 0

 .ةميق ىلإ ؛اهنم رارفلا نكمي ال اهنكل ,فسألل وعدت ةقيقح هنوربتعي ام لوحت اهنأ نودقتعي
 نيرطضم نونوكي فوس نيرجاهملا نأ "83113 ا/©,0021" كنودريف اتير ادتلوه ىف ةرجهلا ةريزو تعاذأ (8)

 اوحبصي نأ لبق ةيساردلا لوصفلا ىف ةعاس 70١ اورضحي نأو ةيدنلوهلا ةفاقثلاو ةغللا ىف ناحتما زايتجا ىلإ

 "عاام [)ءائلأ1[0* رتنويد بيليف ؛اكيجلب ىف ."11006, 28 ن7 2005 ,2.37" رظنا ؛نيمئاد نيميقم

 ىف ىنطولا تيوصتتلا عبر نم برقي امي زاف ىذلا "3: أوان الا38005 86/309“ بزح دئاق

 مهسأر طقسم ىف جاوزلا نم نيملسملا نيرجاهملا عنمي نأ دارأ ١4..!. هينوي ىف ةيميلقإلا تاياختنالا
 بزح ءاضعأ ضعب ديأ ءايناطيرب ىفو .”1110© ,00م.©أ1 2,38" :رظنا ءاكيجلب ىلإ مهتاجوز راضحإو

 .ةركفلا هذه نييلارييللا مهيديؤم نم ريثكو لامعلا

 ريثكو .ىفاقثلا قلقلا نم عوتلا اذه ةدحتملا تايالولا ىف نيملسملا نم ريثك رشي مل ؛ةفلتخم بابسأل اًرظن (5)
 نأ امك .ةماقإلا ثيح نم دحاو ناكم ىف اوزكرمتي ملو :ةيداصتقالا ةيحانلا نم رثكأ اونوكي مل مهنم

 نيملسملا ةبسنو .ةريبك ةيمالسإلا لودلا نيب ةيفارغجلا ةفاسملا .ةفتخم مالسإلل ةيخيراتلا تايركذلا
 دعي .نويلم ةتس ىلإ ةثالثب تردق مهدادعأ نإف .نيدلا لوح تامولعم عمجي مل ءاصقتسالا نأ امب .رفصأ
 نم اوءاج مهنأ اميو .نيملسم اوناك ددجلا نيرجاهملا نم ٠١/ ىلاوحو .ناكسلا ددع نم /” نم لقأ اذه
 ناكيرمأ ىلإ اولوحت دقف ناكيرمألا نيملسملا ثلث امأ .ةمظنم تاعامج نولكشي ال مهف ؛ةفلتخم راطقأ
 نيرجاهملل دليك اهسفن ةدحتملا تايالولا ىرت . .ىجراخ نيد هنأ رابتعا ىلع مالسإلا اوري مل مث نمو ,ةقرافأ
 ةفاقث ىلع ةمئاق ةيموق ةلودك اهسفن ىرت نأ نم ًالدب .روتسدلا لالخ نم اًعم نودحتيو تاقالع 2

 عونتلل ريكأ ىدمب ىسايسلا اهلكيه حمسي .اهريغو ةيفاقثلا تافالتخالا نأشب ةيبصع لقأ ىهو :ةك
 .ةنيعم تاهاجتا ىف نيرجاهملا تابلط ليوحت ىلإ ىدؤي امم ؛عونتلا اذهل ةحضاو اًدودح عضيو ىقرعلا
 ةددشم !ًدويق ضرفي ىذلا ؛هتفاقثو ىبوروألا عمتجملا نع اًريبك اًفالتخا هتفاقثو ىكيرمألا عمتجملا فلتخي

 رثكأ ةحارب نورعشي نيملسملا نإف ,ىنيدلا ريبعتلا ةيرحب حمست ةدحتملا تايالولا نأ اميو .نيرجاهملا ىلع
 .ابوروأ ىف نورجاهملا هب رعشي امم

 طبتري .ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألا نع ردصي ال اًيارطضاو اًقلق نوريثي نيملسملا نيرجاهملا نأ حضاولا نم
 عبطلابو ءاهب مهزازتعاو مهتاذل مهديكأت تاجردو مهلاكشأو ءاهنوجاتحي ىتلا تابلطلا عاونأو ,مهددعب اذه
 قلقلا هبشي نوملسملا هريثي ىذلا قلقلا نإف ,ةيخيراتلا ةيحانلا نم انثدحت اذإو .رصاعملا ىلودلا فقوملا

 زاتجا مالسإلا نإف ؛ىبعشلا مهفلا ءوس سكع ىلعو .راطقألا ضعب ىف كيلوثاكلا دوهيلا هثدحي ىذلا
 .ةديدشلا ةيناملعلاب مستا ىذلا ؛كروتاتأ لامك مكح تحت ايكرت تزاتجا .رخآ نيد ىأ نع ةيرذج تاريغت
 نم ىفاذقلا مكح تحت ايبيل تللق .اذكهو راوحلا هقيرطو سبلملا ىف تاريغتلا كلذ ىف امب «:ةرييك تاريغت

 مهميوقتل نيملسملا عضو ىلع اوعجشو .ةيلاكيدار ةقيرطب مالسإلا ريسفت ىلع اورصأو .ءاملعلا ىلع اهتضبق
 ؛مالسإلل ىكارتشالا ريسفتلا رصم ىف رصانلا دبع لامج نلعأو .ةرجهلا نم الدب لوسرلا ةافو نم ةيادب
 تامزألا تقو ىف تثدح ىتلا اهريمغغو تاريغتلا هذه عيمج .1971 ماع ىف رمزألا ةعماج ميمأتب ماقو

 تاموكحلا هذه اذامل رسفي اذه .ىفاقثلا ريغتلاو دقتلل ةرمتسملا ةيلمعلا نم ومنت الو ,ةنيعم تاموكح اهتأدب

 .ةرقتسم ريغو ةعزعزم تلظ



 ,"”1(616ع,5© (2007 ,م.192)" نم سبتقم )١(

 نيذلا ءالؤه ةبسن نأ بيجعلا نمو "01(1/ 5الملعإل [ه: اطع 880, 8305 4,24 [066ع756/ 2002“ :رظنا ()

 (71 2عممعمأ 85 0000560 10 60 26/0601) ءاسنلا مث لاجرلا نمض ةيلاع تناك نوينطو مهنأ نومعزي

 ةضفخنم تناكو ,ىعامتجالا مرهلا ةمق ىف نوعقي نيذلا ءالؤه نيب ةيلاع ةبسنلا تناك ؛عقوتم ريغ وحن ىلعو

 (73 2606013 35 00005560 15 60 6801[26) يعامتجالا مرهلا لقسأ ىف نوعقي نيذلا ءالؤه نيب

 قيدانص نوكت نأ نكمملا نم )5١/(. نسلا راغص سكع ىلع )5٠/(. نسلا رايك نيب ةريبك ةبستلا تناكو

 بوعشل ةقلتخم ءايشأ ىنعت .ءالوو ىنطو :لثم تاملك ةيانعب رقت نأ ىغبنيو ريبك دح ىلإ ةللضم عارتقالا
 ىلع نوقلطي ال نكل مهناطوأ نوبحي بوعشلا نم ريثك .هتاعوضومو ءارآلا علطتسم كلذ ىف امي .ةفلتخم
 اذه ىف انتادرفم .اذهب ةطبترملا ةفطاعلا ةوقو ىدقنلا ريغ ءالولاو ةيرصحلل ارظن نيينطو مهسفنأ

 ,هبعشو هدلب هاجت درفلا اهي رعشي ىتلا رعاشملا ىدم نع ريبعتلا ىلع ةروصقمو اًدج ةلكض ددصلا

 .نافلتخم امهالكو

 نم لوألا ليجلا مالسإ .مهئابآ نع مهاؤر ىف نوفظخي نيذلا نابشلا نيملسملا لاجرلا نم هيديرم مظعم (4)
 مالسإ نكل .ديلاقتلاو تاداعلاو ةيلحملا ةفاقثلاب اًقيثو اًطابترا اًطبترمو اًيموقو اًيهفش ناك نيرجاهملا

 ,ةيخيراتلا ةيرارمتسالا ىلإ دقتفيو ءسرادملاو دجاسملا ىف هوملعت ءىصن مالسإ وه مهدافحأو مهئانبأ

 .عفترم هتوصو اًيموجه نوكي اًبلاغو ؛ةمئالاو نوركفملا هلكشو

 ندنل ىف "|6110 510010101" اهسسأ ىتلا ةيمالسإلا ةسسؤملا قيرط نع رشُن ىذلا ىمالسإلا نايبلا ()
 اورقتسا ىتلا ةلودلل ءالولل بجاو مهيدل نيملسملا نأ ىلع قافتالا امنيب .ةرياغم رظن ةهجو ذختا 199٠ ىف
 هللا ةيآل ةصلخم ةسسؤملا تناك .ةمألا عم عارص ىق لخد اذإ هيلع ةرطيسلا متت ءالولا اذه نإف .اهيف

 .ةيلقألا رظن ةهجو تسكعو ىنيموخ
 ."68,عاكأت (1990)“ :رظنا ,ىدشر ناملس ةيضق نع ةيفلخ ءاطعإل )٠١(

 هل ةروص ضرع عم .ةيدنلوه ةلجم ىف ةليلق تاونس ذنم اًرراب اًئاكم لتحا "1860 1/30 60911“ لتاق )١١(

 ةيلود ةباصع ىلإ اًرخؤم مضنا دقو .ىدنلوهلا عمتجملا ىف حجانلا نيملسملا جامدنال لاثمك فالغلا ىلع

 .نييمالسإلا نييباهرإلل

 ”مجنأ تاناعانءل5 (0ةكأ الوانإ 01500010, مكنلع, 1686 112065 5لانع2أنض0 :رظنا(١١)

 كانصماعمعمأ ,18 ©عطئانقلإل 2009“.

 ةداع ىه .اهل امظنم ًاليلحت مدقي ال هنأ الإ ,ةفاقثلا نع (ًريثك ثدحتي "81180 821" نأ نم مغرلا ىلع (١؟)

 ةفاقثلا نأ كردي مل .ديلاقتلاو تاداعلا نم تاثوروملا ةطلس ىلع زكترت اهنأ دقتعيو تاداعلاب اهيواسي

 .اهب قلعتت اججح نمضتت نأ عيطتست
 حيسملا ةروص لمحي ىذلا بيلصلا ءادتراب نهل حمس تايحيسملا تاذيملتلا نأل اًرظن ؛ةيسنرفلا ةلاحلا تدقعت )١4(

 .نييمتلا عاونأ نم اعون كلذ نربتعاو ,تاملسملا تايتفلا رمذت ىلإ ىدأ امم ءىحيسملا نيدلل زمرك هيلع

 اهنكل ,اضيأ بيلصلا لقألا ىلع وأ حيسملا هروص لمحي ىذلا بيلصلا ءادترا اسنرف عنمت نأ نكمملا نم

 نأ تمعز ءاذل .ناسنإلا قوقحب مادطصالاو ةليلبلاو ىضوفلا ةراثإ نم اهقوخل كلذ لعف ىلع ؤرجت ال
 عانقإ ةلواحم ىلإ هئارو نم فدهي هنأ امك ,ىرخافت دعب هل باجحلاف .ءباجحلا نع فلتخي بيلصلا
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 سكع ىلع ةيناملعلا ءىدابم باجحلا رمد مث نمو ؛مهنيد نع دادترالاو ةيمالسإلا تادقتعملاب نيرخآلا
 عيطتسي ال وهف .هداقن معزي امك اعداخ سيل لدجلا اذه نأ نم مغرلا ىلع .كلذ لعفي مل ىذلا بيلصلا
 .هيلع ةيسنرفلا ةموكحلا هعضت ىذلا ءبعلا لمحتي نأ

 اًعوضخ باجحلا ءادترا نوكي نأ نكمملا نمف .ةفلتخملا لاكشألا نم اًريثك باجحلا دسجُي نأ نكمملا نم
 ىحورلا روطتلا ىلع لدي نأ اًضيأ نكمملا نم .ةاواسملا مدع ىلإ ةراشإو عمتجملاو نيدلاولا طغضل

 تايتفلا ضعب صخي اميفو .درفلا اهراتخي ىتلا ةيوهلل اًئايب نوكي نأو ؛لخادلا وحن لوحتلا وأ ىصخشلا
 اذهو ءاًطاسبناو ةيعامتجا لقأ نحبصأو اًدويق باجحلا نهيلع ضرف .باجحلا نيدترا ىتاوللا تايسنرفلا
 نومتهي ال مهنأب لوقلا نود دالوألا ىلإ لاقتنالل ةليسو اضيأ باجحلا نوكي نأ نكمملا نم .هنيغبي نك ام
 ةيسردملا تاطلسلا نإف :ةبراضتملا تاريسفتلل ايهم باجحلا نأ امب .تاقالعلا وأ ةطشنألل ةنيعم ع اونأب
 عونلا ةاواسم راكذإو ةيوناث حضوت نأ تدارأ ةيسنرفلا ةموكحلا .اًبعص اًرارق ناهجاوي ةمركحلاو
 ىفانتي ال باجحلا عنم نأ رهظت نأ نم اهنكم اذه .هسقن ءىشلا لعقل تايرخألا تايتفلا ىلع طغضلاو
 .كتادقتعمو كنيد رهظت نأ ىف ةيرحلا لفكي ىذلا ,ناسنإلا قوقحل ىبوروألا قاثيملا نم ةعساتلا ةداملا عم

 .ةلثامم ةينوناق اًقرط ايكرتو ارسيوس نم لك تذختا

 نأ ةداع ءاهنإ نع لوباك' ىف لئابقلا عامتجا ىف لدج دجوي ناك .عوضوملا اذهب ةلصتم ةصق ةمث
 ىشمت نأ ىقبني ال ةأرملا نأ ىلع بابشلا نم نويلاكيدارلا رصأ .تاوطخب اهجوز فلخ ةأرملا ىشمت
 راضحإو رييغتلا ىف أدب دلبلا نأ ملاعلل اذه رهظي فوس .همدقتت نأ ىغبني نكل .بسحف لجرلا بناجب

 .رثكأ ةيكيرمأ تارالود

 اًيسايس نوكي نأ هنم عقوتي كلذ قوفو ؛ةهيزنلاو ةيدايحلا ةلودلا لثمي بعشلل مداخ ىه ايناملأ ىف ملعُملا )1١(
 ىدتري نأ اًبلاطم الو بارضإب موقي نأ اًيلاطم سيل وه اذامل رسفي اذه .فيرعتلل ىرخآ تاقالعو اًينيدو
 هنأ اهوربخأ ؛:ةسردملا ىف باجحلا ىدترت نأ "81651113 اان0آ107" تررق امدنع .اذكهو ةيدايح سيالم

 ربتعي اذه نأ ساسأ ىلع ةيلارديفلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ رمألا اهرودب تلاحأ .كلذ لعفت نأ ىفيني ال
 ثادحإ ىف تكراش ةمكحملا نأ نم مغرلا ىلع .اهنيد سرامت نأ اهقح نم نأو ,ناسنإلا قوقح نم اًقح

 ىرخأ تالاح ةمث .اهحلاصل مكحلا ىف نوناقلا ىف ليدب اهمامأ نكي مل اهنأ الإ اهفرصت نأشب قلقو رتوت
 .نيدلا قح عم قفاوتتل اهحنم مت ةدطوتملا تاسرامملا نم تاءافعإلاو تاءانثتسالا ثيح

 اودقف ناملألا نأبو .مهتفاقث رييغت لجأ نم اهمادختسا مت ناسنإلا قوقح نأ نم باتكلا نم ريثك ىكتشا
 ىف اوبغر نورخآلا ,ةلصأتملا ديلاقتلاو تاداعلا رييغت ىف مهنم ضعبلا بغري مل امنيب .اهيلع ةرطيسلا

 قيقد نزاوت ثادحإ اذه بلطتي .مهتايح بولسأل اًيروحم اًئيش اهوربتعا ىتلا ,ةسرامملا ىف طخ مسر
 ناسنإلا قوقح نأ حضاولا نم سيل .ةميقلا ةيفاقثلا تاثوروملاب كسمتلاو ناسنإلا قوقح مارتحا نيب
 .هذه رظنلا ةهجو ذاختاب اًينوناق ةديقم اهنأ مكاحملا رعشت امبر .تاثوروملا ةيلآ ةقيرطب قلتخت نأ ىغبني

 لثم نإف ءاذل ؛ايناملأ ىف ثدح امك :عازنلل نيريثم نوحبصيو :ىمظعلا ةيبلغالا مهتارارق لزعت مث نمو
 عافدلاب فوغشلا صخشلا كلذ "ل2130 !«80061" ربع دقو ءاًيسايس اهتيوست ىفيني رومألا هذه

 اذإ ةيمالسإلا تامظنملا نم بلط امدنع هذه رظنلا ةهجو نع اديج «ىمالسإلا - ىحيسملا راوحلا نع
 لئاسو قيرط نع مالسإلل مهريسفت لالخ نم اهعفدل ناسنإلا قوقح مدختست نأ ىف ةقحم تناك

 ىف هلاقم رظنا ,ناملألا ةيبلغأل ةدرفنم نوكت دق ىتلا تاسرامملا ىلع ظافحلاو ةيناملالا مكاحملا
 "|وذاوصل نصل ع5وعاادعاطأأب ال.2, 8عراتلمت طءعلورأءط عامك[ انانو, 0 0218“.
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 امدنع .ةيفاقثلا تاثوروملاو ناسنإلا قوقحب مزلم عمتجملا اذهف .ىئانبلا رتوتلا نم ىلاربيل عمتجم ىأ لخي ال

 تاثوروملا عزعزت دق ناسنإلا قوقح نإف «ةنيعم ةطقن فلخ اهطغض وأ نيعم بولسأب رومألا هذه ريسفت متي
 نأ هنأش نم رمألا اذه نإف ,ناسنإلا قوقحل اًدودح ةيفاقثلا تاثوروملا تعضو اذإ ءسكعلا ىلعو .ةيفاقثلا

 .امهنزاوت ىلع ظافحلا لجأ نم ديجلا روعشلاب ةيلقألاو ةيبلغألا ىلحتت نأ ضورفملا نم .تاثوروملا كلت فعضي

 .2:136, 5:48, 96-6:83 360 29:46 :لثم .ةيددعتلا حورلا ضرعت ىرخأ تايأ دجوت (11)

 اذ معلوم اتمزرب 5, 5عع 2ا50 خلاطات (1989, م.102) (1990) انطعم2157 )١10(

 كانه اودلو نيملسملا نم ةريبك !ًدادعأ نأل ؛برحلل اراد تسيل اضيأ اهنكلو مالسلل اًراد تسيل ايوروأ (14)
 نم اذه مزلتسي .بحرألا عمتجملا ىف كولسلل ةماعلا دعاوقلا ليكشت ىف اوءديو :قوقحلا عيمج اولانو

 - ىرصم ىتوهال ؛ىودب ىكز عرتخا .مهتامازتلاو ةبسانملا مهبلاطمب ةديدج ةبتر اوروطي نأ نيملسملا ءاملعلا
 قيرطلا لضت اهنكل ةديفم اهنإ .(11© ا 200 0أ (1©010113[) قافتالا رادل ةثلاثلا ةبترلا ءريهش ىناطيرب

 .مهعبطب دقاعت وأ قافتا درجم نم رثكأ اوسيل مهنأ ىلع نيملسملا ىرت امدنع

 ,ةنيدملا ىلإ لوسرلا ةرجهب ةنراقم ابوروأ ىف ةئطاخ ةقيرطب مهدوجو نوري نيماسملا ضعب
 انه نحنو ءانلصو نحن .انتنيدم هدا :ليعامسإ لوقي امكو .اهنم ةللضم تاياهن نومسريو
 ,هب صاخلا ةطلسلا لكيهو هدعاوق هل اديدج اعمتجم لوسرلا سسأ ::(010160 أم انا|ع(, 2003,5.185)

 .نيعوطتم نيرجاهم نوملسملا ناكو .داهطضالا بنجت لجأ نم لوسرلا رجاه .كلذك نوماسملا نورجاهملا نكي مل
 ."[880:كتتان (2004)“ :رظنا ءنابسحلا ىف اذه عضي ىذلا مالسإلل قالخ ريسفت لجأ نمو

 مممانامان5 مهلا, كامل أم 2 مماأعإل عاماوموع عءممزأ, عمألأاق0 انالاصو ثمقلا !1هوعاطعل, (١ذ)

 30 لوضانقمب 2007 (بيالبابب .ممأأ إب عا .0:.انأك) .

 ) )2١قطانم ظاظتكاو داسفإ ىلإ ىدأ امم ءاهتايوتسم ىلعأ ىلإ اسنرق ىف بغشلا ثادحأ تلصو "5005-8015"
 ةدهاشم ىوس هنولعفي ءىش دجوي الو .نولمعي ال بابشلا فصن ناك ثيح ءناكسلاب "1100116131" ى

 تاقياضمل نيضرعم اوناك نابشلا ءالؤه .عورشم ريغ وحن ىلع ةردخملا ريقاقعلا عييو نويزفيلتلا
 تايالولا ىف ةريقفلا ءايحألا نأل ةميق الف .بولسألا اذهي هلمكأب ليج دقف مت .ةطرشلا لاجر تاناهإو
 اًحور نومدقي نكل ءافنعو اًرقف رثكأ اوناك مه .ةيبوروألا اهتريظن نع امامت ةفلخم ةروص لثمت ةدحتملا

 تايلقألا ءايحأ نم ريثك سكع ىلع ءومسلاو ةداعسلاب رعشن انلعجي ةماع ةفصي نيدلا .ربكأ ةيعمتجم
 اهضعب عم تالئالعلا عمجت ىف ربكأ اًرود ءاسنلا بعلت .نويناودعو عابطلا وداح مهنإ ثيح ؛ةريقفلا

 .ةريقفلا تايلقألا ءايحأ ىف ضعبلا

 "0ازانأعع ىمزب, 8هنم, طمع, وناماللا) 1 ع0, اع تهدم 0أ1م1002110ا06, 5 مالوان5أ رظنا (؟1١)

 فدهلا ىلإ دقتفي ناك ىذلا ليجلا درمتو ديدج نم اودلو نيذلا نيملسملا نع ثدحتي ثيح ,2005, 0.1"
 ."8/00000 (2005)" :اًضيأ رظنا «ةنيرغلا لصأو مهتفاقث نيب





 عباسلا لصفلا

 ةينيدلا ةيوهلا ايجولوثاب

 ةجاحي تايوهلا هذه نأو ؛ةيعمج تايوه مهيدل سانلا نأ ىناثلا لصفلا ىف تمعز

 ضعب ؛اهتيمهأو اهقمعو اهلاجم ىف تايوهلا عيمج نيب قفاكت دجوي ال .نزاوت ىلإ

 نيرخآلا ددحت ىتلا ةقيرطلا لكشتو ةيناسنإلا ةايحلل ةماه تالاجم ىطغت تايوهلا

 ىؤرو ميقل اًردصم نيدلا ربتعي .ةينيدلا ةيوهلا ىه ةيعمجلا تايبوهلا هذه ىدحإ .مهبترتو
 عيمج ريديو مكحي نيدلا نأ نع ًالضف ءىعجرملا مهراطإو ؛مهتنونيك ساسأو «نينمؤملا

 بستكت نأ ةيفاقثلاو ةينطولا ةيوهلا :لثم .ىرخألا تايوهلا عيطتست .مهتايح تالاجم
 ةينيدلا ةيوهلل قمعلاو ىدملا سفن ةماع ةفصب كلتمت ال نكل .ةيمهألا نم ةجردلا هذه

 .مامتهالا ةجرد سفنب رومألا عم لماعتلا ىأ

 نيتطبترمو نيتلخادتم نيتركف ساسأ ىلع حوضوب ىنيدلا ىعولا حرشو ريسفت متي

 نأ ةيضرف ىلع ىنيدلا ىعولا زكتري .ناميإلاو ةيلاتندنسنارتلا :امهو ءضعبلا اهضعبب
 دمتعيو ءاًيفاك سيل ةبرجتلاو ةظحالملا لالخ نم هفرعت امك ملاعلا ىأ ىقيربمإلا ملاعلا

 .ملاعلا اذه جراخ عبقي ردصم ىلع كولسلا ئدابم وأ ساسأ وأ ىنعم وأ لصأ ىف

 نئاكلا ىأ أدبملا هب فرعت ىتلا ةقيرطلا ىف اريبك اًفالتخا تانايدلا فالتخا مغرو

 اهضفرت ىتلا ةيضرفلا كلت ىف اعيمج كرتشت اهنأ الإ ؛ملاعلاب هطبرتو ىلاتندنسنارتلا
 ملاعلاب هتقالعو ىلاتندن سنارتلا ردصملا ةعيبط تناك امل .(')هلاعلل ةيويندلا ةيؤرلا

 .ناميإلا ىضتقي نيدلا نإف :ىقيربمإ ليلد اهيلع موقي نأ نكمي ال
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 هذه نم انلاب نالغشي نارمأ ةمث .ةددعتم تايدحت نيد ىأ هجاوي هتعيبط مكحب

 رمألا رصتقي نأ نكمي الف ,ناميالا ىضتقي نيدلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ :لوألا :تايدحتلا

 لقعلا نأل ؛لقعلاو ناميإلا نيب ةيضرم ةقالع قلخ ىلإ نيدلا جاتحي .هدحو ناميإلا ىلع

 فدهي :ىناثلا رمألاو .اهسفن ةينيدلا ةديقعلا لماكت عزعزيو ؛لقعلا اهلبقي ال ىتلا

 نم ةعومجم ميدقتو ,ةيعامجلاو ةيصخشلا هتايح ميظنتا درقلا داشرإ ىلإ نيد ىأ

 ةينيدلا رومألا نيب اًنْزاوت ثدحي نأ ىلإ نيدلا جاتحي .ةيسايسلاو ةيقالخألا ئدابملا

 بوغرملا لكشلا قيقحت ىف ةينيدلا ةطلسلا ةوقو درفلا ةيرح نيبو تايداملا نع ةهزنملا

 نإف ,كلذ نولعفي امدنع ىتحو .ةحيحص ةقيرطب نيرمألا تانايدلا عيمج ققحت ال
 ةهجو نوذختي دق «لوألا رمألاب قلعتي اميفف .امهريسفت نوئيسي دق نايدألل نيرصانملا

 ال صوصخم سدقم باتك ىف ةافوتسم ةقيرطب رهظت ةيهلإلا ةدارإلا نأ اهدافم رظن

 اميفو .هريفاذحب هذيفنتب اقلطم امازتلا نومزتلم مهو هيلع مكحلا ىف قحلا نوكلمي
 رشنو ىسايسو ىقالخأ جهنم صالختسال نيدلا نومدختسي دق «يناثلا رمألاب قلعتي

 نوشمهبي ىأ نوقلعي مه «ىلوألا ةلاحلا ىف .هئوض ىف مهعمتجم رييغتل ةمظنملا هتوق

 نيدلا نولوحي «ةيناثلا ةلاحلا ىفو .دقنو صحفت نودب ناميإ ىلإ نيدلا نوليحيو لقعلا

 ىف .ةفرطتم ةيناملع ةيجولويديأ نوكت اًمئادو :ةيناملعلا ةيجولويديألل ئفاكم ىلإ
 متي ىناثلا رمألا ىف امنيب ءلوألا رمألا ىف نيدلاب ةسايسلا قحلُت ,ىسايسلا قايسلا
 مهبيلاسأ امأ .نيدلا سيسيو نيدلا بلق ىف ةريغتملا ةيسايسلا تارابتعالا عضو

 نم الك دسفي ىذلا رمألا ,نيدلا سييستو ةسايسلا نييدت متيف ءامهب ةصاخلا ةفلتخملا

 اذاملو فيك حضوأو ؛هدورو بسح عوضوم لك شقانأ فوسو .ةسايسلاو نيدلا

 .ةلكاشلا هذه ىلع رومألا تحبصأ



 ىسدقلا صنلا ةيفرحب مازتلالا

 هتيوه اهيف زواجتت ءام صخشل اهيلع فراعتم ةلاح ىسدقلا صنلا ريصن لثمي

 اذه مهفي .دقنلا ىأ ىنالقعلا صيحمتلا ىلإ دايقنالا لهس نوكي الو ,لقعلا دودح ةينيدلا

 ةيفيكب قلعتي اميف ايرهوج ىأ ايساسأ ارايتخا راتخت نأ ىفيني سانلا نأ صخشلا

 ىأ ىلع دمتعي نأ نكمي الف ؛نيرخآلل ةدعاقلا ىه رايتخالا اذه نأ امبو .مهتايح ميظنت

 مهسفنأ نومزلي ربدتلاو لقعلا ميكحت راصنأ .اًفلطم امازتلا نمضتيو .هقاطن جراخ ءىش

 نومزليف ناميإلا راصنأ امأ .مهتايحل حيحصلا قيرطلا داجيإ ىف هيلع نودمتعيو لقعلاب

 مازتلا وأ ىدئاقع رمأ امهالك .ىوامسلا ىحولا ىلع ءانب مهتادح نوميقيو ,هللاي مهسفنأ

 ريغ ةقيرطب مهتامازتلا اورربي نأ نوعيطتسي الو «ةينالقع ريغ زئاكر ىلع موقي ءقلطم

 مهومهتي نأ مهل الوخم سيل لقعلا راصنأ نإف ءناميإلا راصنأ صخي اميفو .ةممعم

 وه سكعلا نإ ,رمألا عقاو ىف .مهيلع قوفتلاب معزلاو ,ىمعألا داقتعالا وأ ةينالقعاللاب

 ىرشبلا لقعلا ميكحت راصنأ رقي اذكه :مهتايح ساسأ ىه لقعلا ؛عءوضوملا بلص

 ىلع لوقعم لكشب نودمتعيف ناميإلا راصنأ امأ ءأطخلا نم موصعملا ريغو دودحملا

 .دودح الب رشبلا لوقع قوفي ىذلاو ءأطخلا نم موصعملا ىهلإلا لقعلا

 لقعلا ميكحت راصنأ عم نوفلتخي مهنأ ىنيدلا لصألا ةيفرحب نوكسمتمل ا معزي

 سدقم باتك ىف هحيضوت متي ىهلإلا قطنملا نأ ىنيدلا لصألا راصنأ رقي .ريدتلاو

 ةيرهوجلا قئاقحلا صخي اميف أطخلا نم اموصعم اردصم باتكلا اذه نوكيو ؛نيعم

 اهب نوفرتعي ىتلا ةديحولا ةجحلا ىه مهل ةبسنلاب هللا .رشبلا ةيادهو ةيرشبلا ةايحلل

 عم مهتابلطتم ضراعتت امدنع نيرخآلا نولهاجتي دقو ءاهيلع نوقفاويو

 .("!ةيهلإلا اياصولا

 اونوكي نأ مهنم بلُط امدنع هيف ةداوه ال فقومب ىنيدلا صنلا راصنأ انأجاف دقو

 مالكلا اذه اًدقتنم مهدر ءاجف .(رومألل مهريدتو مهمكح ىف لقعلا لامعإ) نيينالقع

 لامتحا ىف اوركفي نأ ىغبني مهنأ ىنعي ناك اذإف .مالكلا اذه ىنعي اذام نومهفي ال مهتأب

 ,مهدئاقع موي تاذ نوعجاري دقو «ىنيدلا مازتلالا ىف نيئطخم اونوكي نأ نكمملا نم مهنأ
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 نأ نكمملا نم هميلاعتو ليجنإلا نأ فيك اوري نأ نوعيطتسي ال مهنأب كلذ ىلع اوباجأ

 ةقيقح ىلع وأ ؛هللا دوجو ىلع كشلا لالظب ىقلت نأ ةديدجلا ةجحلل فيكو ءأطخ انوكي
 مهنيد اورسقي نأ ىغبني ال مهنأ ىنعي ناك اذإ امأ .هللا ىحو نم وه سدقملا باتكلا نأ

 ىوامسلا مهباتك مارتحا مدع ىنعي اذه نأ مهدر ناكف ءىلصألا صنلا ةيفرحل اًقبط
 «ىأرلا ىف بصعتو ةقدب مهنيد اوعبتي نأ ىغبني ال مهنأ ىنعي ناك اذإ امأ .(ليجنإلا)

 ةباثمب دعي اذه لعف نأ مهدر ناكف :مهلوح نم ملاعلا عم اوفيكتي نأ ىغبني مهنأو
 درفلا نأ اميو .دسفملا ملاعلا رييغتو ىدحت ةلواحمب مهماهتا مت دقو .نيدلا نع ىلختلا

 اًضيأ نوكي نأ عيطتسي ال وهف ءصلخم فصن ىأ قداص فصن نوكي نأ عيطتسي ال
 راتخي نأ وأ ؛اهريفاذحب هاياصو عبتيو ةيدجب هنيد ذخأي نأ امأ درفلاف .نيدتم فصن
 ىغبني ال نكل ساق لوألا رايتخالا نأ ىدبي .نيدلا ميلاعتب ناميإلا نع فقوتيو تايرحلا
 نيذلا ءالؤه ىف لب «نمؤملا ىف سيل نمكي أطخلاف ءرمألا اذه نم قلقي نأ نمؤملا ىلع
 .(")ةلهس ةايح مهحنميس مهنيد نأ نوعقوتي

 ريبك ريثأت هلو ءرارمتسالا عباط هل ىسدقلا صنلا ةيفرحب مازتلالا نأ نم مغرلا ىلع
 بهذم نأ - ةئطاخ ةقيرطب - معزي صنلا كلذف . ًريبك ًاللخ هب نأ الإ :نينيدتملا ىلع
 نع فلتخي ال ةححلاب مازتلالا نأو ؛ةديقعلا ىلع زكتري 83110081158 لقعلا ميكحت

 نم ةعومجمب امازتلا ربتعي ال لقعلا ميكحت بهذم نإف نيدلا فالخيو «نيدلاب مازتلالا
 مزلم درفلا نأ ىلع اًنمض لديو ,هتعيبطب ىجهنمو ىئارجإ بهذم هنإ ,ةماهلا تادقتعملا
 أدبم لقعلا ميكحت ربتعُي ال ؛ىئارجإ أدبمك ىتح .ليلدلاو ةجحلا هيلمت ىذلا هيجوتلاب
 ريكفتلا نإف ءرخآ ىناسنإ طاشن ىأ لثمو .ىدئاقع لمع ىأ قطنمل رابتعا نود ايميكحت
 ,هبنجت نكمي ال ىذلا رمألا وهو ءانرومأ عيمج ىف لقعلا انلمعأ اذإف .دعاوقب موكحم

 ىضوفلا نم ةلاحب وأ ةفداصملا ليبق نم سيلو ؛ةبسانم ةقيرطب كلذ لعفن نأ بجيف
 تاجاتنتسا لمعو «ليلدلا مييقت لمشي ثيحب ؛مظنمو ىطابضنا بولسُب نكل ءبارطضالاو
 مكحلاو تاجاتنتسالا هذهب ةلصلا تاذ لماوعلا رابتعالا ىف ذخألاو ,:ةحلاص ةيلقع
 ,ةنزاوتم جِجُحلا وأ عطاق ريغ ليلدلا نوكي امدنع حتفنملا لقعلاب ظافتحالاو روظحملا

 .درفلا رارق ةيلوئسم لوبقو



 تارابتعا قلطنم نم اضيأ طبضنملا وأ ىنالقعلا ريكفتلا نع عافدلا نكمملا نم

 مكحتن نأ نم اننكميو ءاهيلع دامتعالا نكمي ملاعلل ةفرعم انيطعي ريكفتلا اذهف .ىرخأ

 ةيعامتجالا تاقالعلا ىف ؤبنتلاو ركفلا قفاوتو ماظنلا نمضي هنأ امك .انتاجايتحا ىف

 فواخملا ليزي ىنالقعلا ريكفتلا نأ نع ًالضف .اهنودب ةيناسنإلا ةايحلا ميقتست ال ىتلا

 ريرقت لهسيو ءانتابغرو انترايتخا مظنيو «ةليحتسملا ماهوألاو مالحألا فشكيو «ةفئازلا
 هذه عيمج .ىدملا ةليوط فادهألاب اهعبتي مث ىدملا ةريصق فادهألا ققحيو ءريصملا

 بادآ لعجي ىنالقعلا ريكفتلا نأ امك .اهمعدتو ةيناسنإلا ةيرحلا نع ربعت بيلاسألا

 ,بصعتلاو فطاوعلا بذح ةهجاوم قيرط نع ةلمتحم ةماعلا تايقالخألاو كولسلا

 هنأ امك .ةدودحملا انترئاد جراخ نوعقي نيذلا ءالؤه تابلطتم ريدقت نم اننكمي امم

 هذه هاجت ةيلوئسملاب دهعتن نأو ءرذح ركف ىلع انلاعفأو انتادقتعم موقت نأ نمضي

 نكميو ةيعرش نيرخآلا ىلع اهضرفن ىتلا تابلطتملا نوكت نأو ءلاعفألاو تادقتعملا
 .اهنع عافدلا

 مزلسي لقعلاف .هسفنت بيقر نوكي لقعلا نإف «ناميإلاب مازتلالا سكع ىلعو
 ةيعرش ةناكم لتحت رعاشملا ةيئاقلتو رئاصبلاو ىتاذلا لاعفنالاو فطاوعلا نأ فارتعالا

 ةفرعملل ةميق رداصم نوكت دق ءايشألا هذه نأ اضيأ فرتعيو :ةيناسنإلا ةايحلا ىف

 اًضيأ نوكي دق ناميإلا نأ لقعلا كردي .مارتحالا قحتست اهنأو ؛ىقالخألا هيجوتلاو
 مدع لقعلا لبقتي .ةباجتسالا هذهل ةحاسم رفويو ءةنيعم فقاوم ىف ةبسانم ةباجتسا
 اًضيأ كردي هنأ امك .هادحتت ىتلا رظنلا تاهجو ىلع اًحتفنم نوكيو ءاطخلا نم ةمصعلا

 لاكشأو ةيلقعلا تالالدتسالاو ليلدلل ةفلتخم اعاونأ نمضتت ةفلتخملا ةايحلا تالاجم نأ

 ةينالقعلا أديم راصنأ ضعب .ىدرف جذومن ىف هباعيتسا متي نأ ىغبني الو ءريكفتلا

 ىف ةزيمم ةناكم لقعلا ىطعي وأ ؛ةيرشبلا تانئاكلا رهوج ىه هدرفمب لقعلا نأ ربتعي
 نأ ربتعي مهضعب نأ امك :ىرخألا ةيناسنإلا تاكلملا شمهيو ,ةيناسنإلا ةايحلا

 ءاهاوس دجوي الو ةحلاصلا لاكشألا ىه ىلقعلا لالدتسالل ةيفسلفلا وأ ةيملعلا لاكشألا

 ملعلا ىلع مئاقلا لكشلا اذه ىلإ ىرخألا لالدتسالا لاكشأ عيمج نوعجري امإف
 .اهب بويعو صقاون دوجو رابتعا ىلع ىرخألا لاكشالا نوضفري امإو ؛:ةفسلفلاو

211 



 نم هنونثتسيو لقعلل ةزاحنملا رظنلا تاهجو نوذختي نيذلا ةينالقعلا راصنأ نإ
 ,ةديقعلاب ىدقن ريغ امازتلا اوقلخ نيذلا ءالؤه نع اريثك نوفلتخي ال تاداقتنالا
 ةجحلاب مازتلالا اذامل انل رسفي عنقم ببس دجوي ال ,نكل .اهسفن فادهألا ىلع نوحتفنيو
 ةجُحلا ههجوت مازتلالا اذه .ةزاحنملاو ةقيضلا ءايشألا هذه لثم ذختي نأ ىغبني ةيلقعلا

 .لقعلا عونتو دودحو ىرخألا ةيناسنإلا تاكلملاو تامهاسملا رودب رثأتي مث نمو «ليلدلاو
 .ىنالقع ريغو اضقانتم ةقيرطلا هذهب ةينالقعلا أدبم دعي

 ةرفط ربتعي الو .هللا ةملكب مازتلالا نع اًيعون اًفالتخا فلتخي لقعلاب ديقتلا نذإ
 ةيسدقلا صوصنلاب كسمتلا نأ معزنو كلذ نم دعبأ ىلإ بهذن نأ عيطتسن .ةديقعلا
 هنأ معزي ىنيدلا صنلاب كسمتلا ريصن .لقعلاب ديقتلا ىلع ةرورضلاب دمتعيو مزلتسي
 فرعي فيك رهظي نأ ىلإ ةجاحب وه .دودحم ىرشبلا لقعلا نأل هللا هلزنأ امب ديقم
 رهظُي سدقملا باتكلا نأ حرصيو .هدودح ىلع زكريل لقعلا ىلع دمتعي نأ ىغبنيو ءاذه
 ذختي امدنع اميس الو ,ةقيرطلا هذهب ركفي وه اذامل عضوي نأ ىلإ جاتحيو «ةدارإلا
 جاتحيو .ةددعتم تانايد دجوت هنأ نع ًالضف .ةفلتخم رظن ةهجو رخآ نيد ىأ عابتأ

 هذه نم دحاو نيدب هسفن مزلي هلجأ نم ىذلا ببسلا حيضوت ىلإ ىنيدلا صنلا ريصن
 ,نايدألا ىقاب ىلع قوفتي هنإو ءلضفألا نيدلا هنإ لوقي دق .صوصخلا هجو ىلع تانايدلا

 ىلع ىيرت دقف .هيلع ىبرتو دلو ىذلا هنيد هنإ لوقي دقو .هبابسأ هل قوفتلا اذه نكل
 اهحيقنتو اهتعجارمب امزلم نوكي تادقتعملا هذه نم ضعب ,ةديدع تاسراممو تادقتعم
 .ءانثتسا نيدلا لعجي نأ ىلإ هتعفد ىتلا بابسألا ءادبإ ىلإ ةجاحب ىه .اهنع ىلختلاو
 لعف نوعيطتسي ال مه .مهنيد نع نيرخآلا ليوحت ىلإ نوعسي اضيأ نينمؤملا نم ريثك
 تلعج ىتلا بابسألا ءاطعإ ىنعي اذهو ءلضفألا ىه مهنيد نأ اوحضوي نأ نود كلذ
 تامازتلالا نأ ىلع اًنمض لدي مهنيد نع نيرخآلا لوحت ىلإ ىعسلا .لضفألا مهنيد

 بجي لب «تامازتلالا هذه نع اولختي نأ نوعيطتسيو ؛حيحصتلاو ةعجارملل ةلباق ةينيدلا
 مازتلالا راصنأ اهركني ىتلا رظنلا ةهجو كلت ,ةديجلا بابسألا ءادبإ مت اذإ اهنع اولختي نأ

 .ىقطنملا قسانتلا قاطن نع جراخ لكشب ىسدقلا صنلا ةيفرحب
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 بتكلاف .ةسدقملا بتكلا ةءارق ىلإ اًضيأ دتمي هنم رارفلا نكمي ال ىذلا لقعلا رود

 ,نمزلا نم ةرتف ذنم اهعيمجت مت - ةيوامسلا بتكلا اهيف امب - نايدألا عيمجل ةسدقملا

 اميف ةيناسنإلا تارارقلا ىلع تدمتعاو ,مهعابتأ نكلو نوسسؤملا سيل اهنيودتب ماق دقو

 ال ءاذل .اهدودحو اهتازيحت عيمجب ,ةنيعم ةغلب بتكلا هذه تبتُك .مهصخي ال وأ مهصخي

 هعابتإ متي نأ بلطيو ؛ةحمسلا هميلاعتو ليجنإلا لثمي هنأ معزلا سدقم باتك ىأ عيطتسي

 ,ةديدع تايوتسم ىلع اهريسفتو اهحيضوت متيو ةدقعمو ةظتكم ةيوامسلا بتكلا .اًيفرح

 نأ اميو .ةبسانم ةقيرطب ةءارقو فيرعتو ديدحت ىلإ ةجاحب بتكلا هذه نم باتك لك

 قئاقحلا هذه نإف ,ةيقطنم ةغلب اًمئاد اهنع ريبعتلا نكمي ال ةرحبتملا ةيناسنإلا ةايحلا قئاقح

 اهب ىتلا ةروثأملا لاوقألا أ زاجملا وأ ةيروتلا لالخ نم اهتفرعمو اهب لاصتالا متي

 .ةيداعلا ةغللا ىلإ اهلقنو اهريسفتو اهزومر كفل ريص ىلإ جاتحت ىتلاو :زاغلأ

 ريسفت مزلتستو ؛ةماعو ةدرجم ئدابم نيدلا رهوج ىف ةعباقلا ةيقالخألا ئدابملا دعت

 10 دطقلا معو طهانعو نبأأع اطالب ءهالع( 506 ةرابع ىنعم .لاثملا لييس ىلعف اهاضيإو

 اذامو ؟راجلا اذه نوكي نم :ىلع ىنعملا اذه دمتعيو :"كراج ةجوز هتشت ال" :ىنعت ىتلاو

 ميرحتلا لهو ؟بحلا ىف اسوه ىأ انانتتفا ريتعي رباعلا ليختلا لهو ؟”600/61" ةملك ىنعت

 "160ه 558/4 501 اكناا" ىنعم نأ امك ؟حلطصملل قيضلا ىنعملاب ةجوزلا ىلع روصقم

 ىلوألا لحارملا لمشي لتقلا اذه لهف .قباسلا ىنعملا نع اًضومغ لقي ال ”لتقت ال"
 :تاناويحلا ىلإ دتمي لتقلا لهو .ةيئايزيفلا ةيحانلا نم ًاليحتسم دعي اذه ؟ءىشلا نيوكتل

 ىلع رماوألاو اياصولا رصتقت امدنع ىتح ؟هماعط ىف اًيتابن حبصي نأب درفلا مزتليو

 ؟توملاب حامسلا لمشي لهو ؟لتقلا ىنعي اذام ءذئدنع راثت ىتلا ةلئسألا نإف ءرشيبلا

 ؟لفط ىلع ظافحلل وأ ؟سفنلا نع اًعافد لتقي دق درفلا لهو ؟ةماهلا دصاقملا نوكت فيكو

 درفلا عيطتسي ال ؟هنع عافدلاو هميلاعتو ليجنإلا رشنل لتقُي وأ ؟ةلداع برح ىف لتقُي وأ

 ديدحت بلطتي اذهو ءاياصولا هذه ىناعم مهفو ريسفت نود ةينيدلا اياصولا عبتي نأ

 تانئاكلاو ء:هسفن نيدلا ميمص ىف نوكي ىرشبلا لقعلا نإف ءاذكهو .ةرتتسملا اهبايسأ

 .هدرفمب ىنيدلا صنلا ىأ ةديقعلاب ايحت نأ نكمي ال ةطاسبب ةيرشبلا
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 لقت ال ىذلا سسؤملا اًضيأ نكلو ء.بسحف اًسدقم اًياتك سيل نيد ىأ مزلتسي
 الصي نأو ءاًعم امهتءارق ىلإ ةجاحب نانثالا .رثكأ نكت مل نإ ,ةيمهأ هراكفأو هتايح
 ةايحلل ةنيعم ةيؤرب موعدمو .لماكتمو لماش سدقملا باتكلا .امهتافالتخال لح ىلإ

 ًالوبقم هلعجو هريسفتو هتيؤر ىف سدقم باتك ىأ رهوج نمكي .ىمتحلا ريصملاو ةيرشبلا
 ىقابب ةطبترم ىهف ءحطسلا ىلع اهانعم ةدرفم ةلمج ىأ لمحت ال .سانلا ةماع ىدل

 فدهي ناك ةسدقملا بتكلا نأ نم مغرلا ىلع .ةيروحملا هتيؤر ءوض ىف هريسفتو صنلا

 تقو ىف اهليكشت متو «ةنيعم ةغلب اهتباتك تمت دقف .دبألل ةحلاص نوكت نأ اهئارو نم
 مهقلقو مهفواخم نع نوربعي نيذلا ؛ءسانلا نم ةنيعم ةعومجم بطاخت تناكو «نيعم
 ىبعشلا باطخلا ىف تاملكلا ىنعت اذام :فرعن نأ ىلإ ةجاحب نحن .مهتاحومطو
 اهيف ىتأي ىتلا تاقايسلا امو ؟اًعم ةفلتخملا مالكلا ءازجأ عضوت فيكو ؟بخنلا باطخو

 ريسفتلا سرادم دادزت اذاملو فيكو ؟مالكلا اذه ىتأي نم قيرط نعو ؟مالكلا اذه

 وحن هقيرط ىسدقلا باطخلل دقعملا ثيدحلا ذخُي اذاملو فيكو ؟تقولا رورم عم ةفلتخملا
 ,تامولعملاو راكفألا نم ةفلتخم عاونأ ىلع ىوتحت ةسدقملا بتكلا نأ اميو ؟نسحتلا

 ةيقالخألا اهئدابم نع ةيخيراتلاو ةيقيربمإلا بتكلا هذه معازم لصف ىلإ ةجاحب نحنف
 اهذبن بجيو ,ةئطاخ معازم ريتعت ةيخيراتلاو ةيقيربمإلا معازملا اذامل حضونو .«ةيحورلاو
 نم موصعم اهيف ءىش ىأ دوجو مدع ردقنو «ةيحورلاو ةيقالخألا ئدابملاب رارضإلا نود
 نإف كلذ عمو .نابسحلا ىف رمألا اذه ذختي مل ام ضرم ريسفت دجوي ال .أطخلا

 ةلماش :نيد ىأل ىضاملا ىف تاريسفت داكلاب دجوت .أطخ نوكي نأ نكمملا نم ريسفتلا

 ةعجارم دجوت نكت مل ىلاتلابو ءكلذب نولوخملا نوضوفملا اهمدق ىتلا تاريسفتلا

 لك نأ ىنعمب) ةيمتحلا ىأ أطخلا نم موصعم هنأ معزي درف دجوي ال ءاذل .ضفر ىتح ىأ
 عمقي نأ عيطتسي هنأ معزي دحأ الو ؛هريسفتل (هرييغت نكمي الو ىمتح ءىش هلوقي ام

 .ىرخألا ءارآلا

 مه .نيدلا ريسفتل ةيرورض نوكت ىتلا ئدابملا هذه ىنيدلا صنلا راصنأ كهتني

 .نينثالا لماكت ىلإ نوعسي ال وأ سسفؤملا نولهاجتي امإو ؛ةسدقملا بتكلا ىلع نوزكري

 هذه نوءرقي مه .ربكألا ىصنلا قايسلا ىف اهنورصحي الو ةروجهملا لمجلا نوراتخي مه
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 نم نوطحي مه .لمجلا هذهل قمعألا ىنعملا روغ نوربسي الو تدرو امك اًيفرح لمجلا

 لماكت نوكهتنيو .ةلدألا وأ سيماوقلا نم عون هنأك هنولماعيو ءىسدقلا باتكلا ردق

 اثحب ناك ول امك هنوءرقيو ءيخيراتلا هقايس نم صنلا نودرجي مه .ىسدقلا باتكلا

 ىتوهال وأ ىقالخأ وأ ىقيربمإ بناج نم ةلمج لك نولوانتي مه .سمألاب بتُك ايفسلف
 .ةينيدلا ةيحاتلا نم ىواستتو ةيرابتعالا ةفصلا سفن اهل ةلمج لك تناك ول امك

 نوحضوي الو ءصنلل ىرخألا تاريسفتلا عم ىدقن راوح ىف مهسفنأ نومحقي ال مه

 كلذ ىلع نوللديو ءأطخلا نم ةموصعم مهتاريسفت نأ نومعزي مه .نوئطخم مه اذامل

 مهفيدجتل نوبنذم مه مث نمو ,هتاذ برلا فرعي امك برلا دلخب رودي ام نوفرعي مهنأ

 .ةيهلإلا تاذلا ىف

 ريياعم لوح - مهمظعم وأ - ءارآلا ىف ىنيدلا صنلا راصنأ قفتا اذإ ىتح

 صنلا ضرفي .مهبناج نم ةقشمو ءانع مزلتسي رمألا اذه نإف ءسدقملا باتكلا ريسفت

 ءايشألا هذه عبتتي نأ ىلإ سدقملا صنلا ريصن جاتحيو ءاهل رصح ال ءايشأ ىسدقلا

 ىلع اهنم ىقتني لب ةضورفملا ءايشألا هذه عيمج عبتتي نأ درفلا عيطتسي ال .ةضورفملا

 نيدي نأ ىحيسمملا ىنيدلا صنلا ريصن عيطتسي ال ,لاثملا ليبس ىلع .تباث وحن

 هللا بح نع ثدحتي وأ ءءايربأ لافطأ اهتيحض حوري ىتلا بورحلا ديؤيو ضاهجإلا

 صنلا راصنأ نأ امك .رشبلل ةيهاركلا سقنتي هسقن تقولا ىفو ءرشبلل ىئاهناللا
 ريصن نإف ءاذل .اهسفن باعصلا نوهجاوي ىرخألا تانايدلاو نيملسملا نم ىتيدلا

 اموكحم ءاقتنالا نوكي امدنع ايئاقتنا هنوكل ةرات ءنيترم اًضقانتم ودبي ىنيدلا صنلا

 نود ةنيعم ءازجأ هرايتخال ببس ىأ هئادبإ مدعو :ةسدقملا بتكلل هنع نلعملا ههاجتاب

 .ىرخأ ةرات ىرخألا

 ىلع .لماكلاب اهققحي نأ درف عيطتسي ال ةيرشبلا ةايحل ةيؤر حضوي نيد لكو

 ال ىذلا ءامسلا ىف رئاطلاك لابلا ىلخ نوكي نأ عيطتسي ىحيسم دجوي ال ,لاثملا ليبس

 ىأ وأ هرامح ىأ هراج روث ءاهتشا راكفأل ةلمتحملا راثآلا عيمج ليزي ىأ .هدغ هلغشي

 ةقيرطيو حيحص بولسأب اولمعي نأ ةطاسبب نونمؤملا عيطتسي ال .ىرخألا هتاكلتمم

 ,مهنيد ىف تمزتم ريغ ءاهاجتا اوذختي مل ام ةنزاوتم ةقيرطب مهتايح اودوقي نأو ةيعيبط
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 لقألا ىلع ميقلا هذه ضعبب اويحي نأو ؛ةيروحملا مهميق ديدحتل مهلقع اومدختسي نأو
 ,هنم صانم ال ىذلا مهريصقتل نوفسأيو نورقي مه .مهتاقاطو ةيلقعلا مهتاردق راطإ ىف

 ,ةيرشبلا ةعيبطلا ىلع موللا ءاقلإ :لثم ,ةفلتخم بيلاسأب ريصقتلا اذه نوهجاويو

 ىلع لوصحلا لجأ نم ةالصلاو «ةيريخ لامعأب مايقلاو هللا نم حامسلاو ىفعلا بلطو

 .لبقتسملا ىف ربكأ ةوق

 هب اديقت رثكأ نونوكي دق مه .سدقملا صنلاب ذخألا ىف نويفرحلا فلتخي الو

 ألا ىلع نيصيرح نونوكي دق .طسو لح ىلإ نولصيو قيرطلا نورصتخي اًضيأ مهنكل
 اميف نولمهيو نونواهتي مهنكل ؛ةنيعم اياصو عابتا ىف قالخألا عم ىفانتي ام اولعفي
 دعي ةيقالخأ اياصو ىأ لقألا ىلع وأ ىتاروت لوق ىأب مازتلالا مهمعز .نيرخآلاب قلعتي
 مهقوفت نودكؤي مهنأل اذه ىلع دكؤن نأ مهملا نم .مهتاسرامم رارمتساب اهفشكت ةبوذكأ

 درفلا نأ معزلا قيرط نع بنذلاب روعشلا ىلع مهنوريجيو «نينمؤملا نم مهئالمز ىلع

 نومتني مهنأ نومعزي امك ءاًقلطم انيدتم نوكي ال ىأ ًالماك اًنيدت اًديدتم نوكي نأ امإ
 .ىقيقح ريغ معزلا ىف رارصإلا اذه دعي .مهريغ دحأ الو ؛(نينيدتملا) ىلوألا ةئفلا ىلإ

 ةينيد ةايح ىلإ اذه ىدؤي مث نمو .هنيد اياصو عيمجب ايحي نأ درفلا عيطتسي الف
 عابتا هلالخ نم متي هيف قوثوم بولسأ ىأ رايعم دجوي ال هنأ نع ًالضف .بترل ةمسقم

 ةقيرطب رايتخالا ىف ةيولوأ اهل نوكيو رسفت نأ نكمملا نم ةيروحملا هئدايم نأل ؛نيد ىأ
 .تاريسفتلا هذه نم ادحاو الإ ةيفرحلا تسيلو .ةفلتخم

 لعف در اًيلاغ ربتعي نيدلل ىفرحلا جهنملا نإف «تانايدلا عيمج خيرات رهظي امكو
 تاهجو فالتخلاو ةيددعتلاو تاريسفتلا عونت ىلإ نويلاربيللا فدهي .نييلاربيللا دض
 ,نيئمؤملا نيب علهو رعذ ثادحإ ىف ءايشألا هذه عيمج ببستت .ةيمتحلا صقنو رظنلا

 اهتارقو ةسدقملا بتكلا ىلإ ةدوعملا لجأ نم - لئضم هنكل - ايوق اطغض قلختو

 هذه جاتحت .حطسلا ىلع ىفطت ال اهيناعم نإف ,ةسدقملا بتكلا ةعيبط مكحب .اًيفرح
 ةيفرحب مازتلالا جهنم .ةفلتخم ةرورضلاب تاريسفتلا هذه نوكتو ءريسفت ىلإ ىناعملا

 قيقحت ىلإ نينمؤملا ىعس ىف ةيمتحلاو ديكأتلا نمضي نأ عيطتسي ال ىسدقلا صنلا
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 ىلإ لوصولا عم - اًدكمم نوكي امنيح - شيعلل ليدب ةطاسبب دجؤي الو :نيعم ءىبش
 ىنيدلا ضنلا ةنفرحب مازتلالا .اهنم رارفلا بعصي ىتلا ةفلتخملا ءارآلا نيب طسو لح

 :نيدلا فعضي هنأ نع ًالضف ءايقالخأ هعم شيعلا نكمي ال هنأ امك ءايقطنم طبارتم ريغ

 .نيدلا ىوقيو معدي هتيفرحب مازتلالا نأ ىنيدلا صنلا راصتأ معزي ىذلا

 نأ اًضيأ بجي ؛ىلصألا صنلا ةيفرحب مازتلالا جهتم هيف ىدحتن ىذلا تقولا ىف

 نأ رهظن دق .مهلاعفأ ريربت ىف اهب نودهشتسي ةنيعم ةينيد تارابعل مهتاريسفت ىدحتن
 جراخ تارابعلا هذه نومدختسي مهنأو .هثولعفي وأ هنواوقي ام ىنعت ال تارايعلا هذه

 نأ نآرقلا رقي :لاثملا ليبس ىلع .ةمحقم ىأ ةسوسدم تارابعلا هذه نأو «قايسلا

 :باتكلا لهأ نم مهنأ امب اًضيأ رقي هنكل ,ءافلحك مهذاختا نكمي ال نييحيسملاو دوهيلا

 هنكل ,ديحولا ىقيقحلا نيدلا وه مالسإلا نأ رقي امك .مهيف قثنو مهمرتحن نأ ىغبنيف
 امدنع اياضقلا عيمج قفاوتت .نيفلتخم سانأل ةفلتخم انايدأ ىطعأ هللا نأ امضيأ رقي

 نأ رقي نآرقلا نأ لوقن الف ءىرخألا نع ةيئزج لصف ىغبني الف .اهقايس ىف ضرعت
 زكري ىذلا ىنيدلا صنلا ريصن .بسحف ءافلحك مهذاختا نكمي ال نييحيسملاو دوهيلا

 مهف ءىسي هنأ امك ,دصقملا مهف ءىسي كلذب ىهف ؛هقايس نع هلصقيو دحاو ءزج ىلع
 .قايسلا دودح

 نأو «هللا ةعاطب طورشم ريغو اًدرجم امازتلا مهيدل نأ ىنيدلا صنلا راصنأ معزي

 ال .ةضراعو ةيعرف دعت - ةيسايسلا مهتامازتلا كلذ ىف امب - ىرخألا مهتامازتلا عيمج

 اهلجأ نم دارفألا مرتحي ىتلا تارربملا مهي ال هنأل هذه رظنلا ةهجو ىف أطخ دجوي

 دق ىتلا مهتابلط نم جعزنن الأ ىغبني .كلذ لعقب مازتلالاب نورقي املاط ةيندملا ةطلسلا

 نأ عيطتسن اننأل اًرظن ؛ةينيدلا اياصولا عم ضراعتت ىتلاو نوناقلا اهيف نوعيطي ال

 مدخي نأ ضفري ىذلا صخشلا ةلاح ىف لعفن امك :مهئانثتساب تابلطلا هذه عم فيكتن

 اوفرتعي نأ نوضفري امدنع ةيوعصلا شنت .ةيقالخأ بابسأل ةحلسملا تاوقلا ىف

 .اهيلإ نولثتمي نيناوقلا ىأ اوراتخيو اوددحيو :ةيسايسلا ةطلسلا ةيعرشب
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 ىري وه .ًالاثم 35530 811 توب نسح ىناطيربلا ملسملا طشنلا ةلاح ذخأنل

 ةايحلا تالاجم عيمج ىف طارخنالا ىلع رصيو ؛ملسم هنكل ركذي ائيش سيل هنأ هسفن
 وهف .هلل ىتعاطو ىئالو نإ " :ًالئاق حرصيو .ىسايسلا لاجملا اهيف امب ءاًيمالسإ
 هنأ انيلع هيلمي امو ءديج وهف ديج هنأ انيلع هللا هيلمي امو .ىتايح بولسأو ىتعيرش
 ,ةيناطيربلا نيناوقلا ةعاط وحن مازتلا هيدل ناك اذإ ام هولأاس امدنعو .”ىيس وهف ئيس

 .ىفنلاب باجأ

 ضرفي امك نامألا دهعب نوديقم مهرايتخايو ةيعاوط اورجاه نيذلا نورجاهملا

 .دهعلا اذهب نيديقم ريغ "توب نسح" :لثم ءايناطيرب ىف اودلو نيذلا ءالؤه نكل .نآرقلا
 نونيدي ال ءاذل .ايناطيرب نم ةيامحلا اوبلطي ملو ؛ايناطيرب ىف اودلوي نأ اوبلطي مل مهف
 .(؟)اهل ءالولاب

 ملسمك دلوي نأ بلطي مل وهف ءنيضقانتمو نهذلا ىشوشم هلاثمأو "توب" ربتعي

 ةماع ةفصب فرتعي هنكلو ,هيدلاو رتخي مل ىهو .هنيد عم هلماعت ىف فرطتم هنكلو ءاضيأ

 مل هنأ نم مغرلا ىلع .هتيسنجل اهسفن ةجحلا مدختسي ال هنأ ضقانتلا نمو .امهل هئالوب
 لدت ىقبي نأ راتخا هنأ ةقيقحو .اهكرتل ةيرحلا هيدل ىهف ءايناطيرب ىف دلوي نأ بلطي
 ,بسحف ةيناطيربلا ةيامحلاب سيل ىظح دقف .هب مزلمو نامألا دهع ىلع قفاو هنأ ىلع انمض
 عم تاقالع ماقأو ءايازملا نم اهريغو ةيميلعتلاو ةيعامتجالا ايازملاب ىظح اًضيأ نكلو
 نآرقلا نأ اميو .هل ةنيعم تاعلطت ىف اوركفي نأ ىلع مهعجشو «نينطاوملا نم هئارظن

 «نينطاوملا نم هئارظن وحن ىمالسإلا بجاولاي نيدي وهف ءناسحإب ناسحإلا دري نأ بلاطي
 .نوناقلا مارتحا بجاو ًالماش ؛مهنيب اميف عفانملا اولدابتي نأو

 شقانأ فوسو .هتاضقانت انضرعو ىنيدلا صنلا ريصن تارربم نآلا ىلإ انشقان
 لمشت نطاوملا اهيلإ ىمتني ىتلا ةيسايسلا ةعامجلا .لمشأ ةقيرطب نآلا عوضوملا

 .وه بلطي امك اهسقن قوقحلا نوبلطي اًضيأ مهو ؛مهل رصح ال نيرخآ نينطاوم
 .نيد ىأ ىلإ نومتنيال وأ ىرخأ تانايد ىلإ نومتني نورخآو .هنيد هكراشي مهضعب

 تادقتعم لمحي ىه .ةفلتخم رظن تاهجو نوذختي هنيد هنوكراشي نيذلا ءالؤه ىتحو
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 مهتادقتعم اوضرفي نأ مهديري ال ىه .كلذ نولعفقي مه كلذك ءاهب ايحي ةنيعم تابغرو

 - ىرخألا تانايدلا ىف هؤارظنو توب نسح لعفي امك - لوقي دق .اضيأ مهو .هيلع ةينيدلا

 عيطتسي ال ىتلا قوقحلاب ةبلاطملا عيطتسي هنإو «نايدألا ىقاب ىلع قوفتي هنيد نإ

 ,ةيميمعت ةقيرطب اذه ققحي نأ عيطتسي ال هنإف لبق نم انيأر امكو .اهب ةبلاطملا نورخآلا
 .اهسفن تابلطلا اوبلطي نأ ىف نوئطخم نورخآلا اذامل رهظي نأ الو

 مرتحي ىذلا داحتالا لاكشأ نم لكش ىلع ةقفاوملا ىلإ ةجاحب مهنأ ىنعي اذه

 ؛بلطملا اذه عم ةيلاربيللا ةيطارقميدلا قفتت .اعيمج مهل الوبقم نوكيو ةيواستملا مهقوقح
 ةينيد تادقتعم ضرفت ال اهنأ امك «ةيواستم ةقيرطب اهدارفأ عيمج لماعت اهنأل ارظن

 داحتالا لاكشأ نم ديحولا لكشلا اهنأ نع ًالضف .مهلماكت مرتحت مث نمو ؛مهيلع ةنيعم
 ىقالخأ مازتلا مهيدل ىنيدلا صنلاب كسمتلا ءارصن نإف ءاذل .ماع لوبقب ىظحي ىذلا

 نأ عيطتسن «ىقالخألا مازتلالا اوركنأ ىل ىتحو .ةيلاربيللا نيناوقلاو تاسسؤملا مارتحاب

 ىتلا ةرقتسملاو ةنمآلا ةئيبلا ةلودلا رفوت .اذه لعفل ايرصبت اًمازتلا مهيلع نأ حضون

 اوشيعي نأ اوبلط اذإ امأ .مهرايتخاب ةايح اوشيعي نأو مهنيد ةسرامم اهيف نوعيطتسي
 دارفأ ىقاب عم برح ةلاح ىف مهسفنأ نوعضي فوسف «ةصاخلا مهتادقتعمو مهتادرفمب

 .ةنطاوملا وحن ةيساسألا تامازتلالا اودؤي نأ مهتحلصم نمف .عمتجملا

 ىتح ىنيدلا صتلاب كسمتلا راصنأ عم ىدملا ليوط راوح ىف لوخدلا نكمملا نم

 مهريكقت ىلع ذوحتست ءالؤهف .مهيلع بلغتلا ىف حجنن ال دق نكل .مهئارآ نع مهينثن

 قلطنملا اذه نمو .ةلوهسب اهنع اولختي نأ نوعيطتسي الو «ةنيعم ةينيد ظافلأو تاريبعت

 ىغبني .مهعم لماعتلا نم اننكمت ةديدج ةيجيتارتسا عبتنو مهعم راوحلا دودح ىلإ لصن
 الف ؟ةقيرطلا هذهب سدقملا مهباتك نوءرقي اذامل :انسفنأ لاسنو مهراكفأ روغ ربسن نأ

 سدقملا باتكلل تاءارقلا هذه ىفف .رخآلا رظن تاهجو لبقت مهتاءارق نم ةءارق دجوي

 تاباجإلا نوكت نأ عقوتيو «ةنيعم ةلئسأ لأسيو .فواخمو قلقو ةنيعم تاضارتفاب درفلا ىتأي

 متي ىنيد صن لك اذامل حضوت ىتلا بابسألا نم اببس اذه دعي .نيعم قاطن لخاد

 .ةفلتخم تارتف ىف هسفن عمتجملا ىفو ؛ةفلتخم تاعمتجم ىف ةفلتخم ةقيرطب هتءارق
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 اهيلإ هابتنالا متي وأ ,تاعمتجملا وأ روصعلا دحأ ىف اهلهاجت متي ىتلا ةظحالملاف

 ,هلح نكمي ال زغل اهنأ ساسأ ىلع كرتت ىأ ؛ةتقؤم ةفصب اهقيلعت متي وأ ,ةرباع ةقيرطب
 ةدئاز ةنعها نيتتكت ىأ نيكفتلا ىلع ةنوكتنمم ميصت.نأ نكمملا نم

 فوخلا نم خانم ىف شيعلا ىلإ ىلصألا ىنيدلا صنلاب كسمتلا أدبم ليمي
 عزعزت ةيعامتجالا تايلمعلا وأ ةيجراخلا تاعامجلا نأ دارقألا رعشي امدنع .قلقلاو

 ىلع اًفوخ بعص فقوم ىف نوشيعيو نوعزفي مهنإف ,ينيدلا مهعمتجم مطحت وأ مهنيد
 ةقيقدلا مهتعءارقب نومتهي ال مه .مهيديأ نيب حاتملا ىروحملا مهصن اميس الو ,مهنيد
 تارابعلا اومهفي نأو ؛ةدقعم ريغ ةقيرطب اهيجوتو اداشرإ نوديري مه .ةفلتخملاو
 ىخرن نأ عيطتسن ال .مهمومه بطاختو مهلكاشم صخلت اهنأ ودبي ىتلا ةروجهملا
 ىذلا لقعلل ناوألا نآ .مهل ىدصتلاو رتتسملا قلقلاو فواخملا بابسأ مهق نود ةضبق
 هتاعارصب ةسايسلا ملع هلحم لحي نأ ةجحلاو ةركفلا حيضوتل ليوط لادج ىف لخد املاط
 .هتاضوافمو اهنم رارفلا نكمي ال ىتلا

 (*0ةيلوصألا

 رداصملا هيدل نوكي ةماع ةفصيو «ةريبكو ةليئض تاريغتل ضرعم عمتجم لك
 وأ ةيقالخأ ةمزأ عمتجملا هجاوي امنيح بعصلا فقوملا دلوتي .تاريغتملا هذه عم لماعتلل
 لمحتي دق .ةيجراخو ةيلخاد بابسأل اذه ثدحي نأ نكمملا نم .لماكتو ةيوه ةمزأ
 تالاجملاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا تالاجم ىف ةيرذجلا تاريفتلا عمتجملا
 رثؤيو ؛:ةيعامتجالا تاقالعلل دئاسلا جذومنلا ىف ديدش ككفت ىلإ ىدؤي امم ءىرخألا
 دارقأ ىنبي ىتلا ةيقالخألا فارعألا فعضيو .ةماهلا تاعامجلل ةيداملا حلاصملا ىلع

 ثدحت دق .هيجوتلا مدعو فالتخالل اًدتمم اروعش دلويو :مهتايح اهساسأ ىلع عمتجملا
 ىجراخ شغو بعالت وأ ةيجراخ تاوزغل عمتجملا ضرعتي امدنع اضيأ ةيقالخألا ةمزألا
 مهساسحإ لقيو مهتاذل مهمارتحا عمتجملا دارفأ دقفي ذئدنع .ةيجراخ ةنميه ىأ مظنم

 ءايرغلل ىدصتلا ةيغب ديدج نم مهسفنأ قلخ ةداعإ مهيلع بعصيو «مهئايربكو مهتماركب
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 اميو .ديدج ىقالخأ ماظنل نينح دلوتي ةمزألا ثدحت امدنعو .مهيديأب مهريصم ريرقتو
 دارفألا نإف «تاعمتجملا مظعم ىف ةيشفتم ةوقو ىقالخألا ديكأتلل ماه ردصم نيدلا نأ

 .اهيف اولشفو ةيناملعلا لئادبلا اوعبتا اذإ اميس الو «هيلإ نولوحتي

 ةمزألا توص .ةفلتخم تاعمتجم ىف ةفلتخم الاكشأ ةيقالخألا ةمزألا ذخأت

 مهءارآ نوقتسي مهنأل ةثيدحلا ةيبرغلا تاعمتجملا ىف دودحم ريثأت هلو تفاخ ةيقالخألا

 اوديش مهنألو .ديحولا ردصملا نيدلا اهيف نوكي ال ,:ةددعتم رداصم نم ةيملاعلا مهميقو

 ىلع ةرداق نوكت ىتلا ,ةيوقلا ةيفاقثلاو ةيميلعتلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهتاسسؤم
 ةمزألا ريثأتب فختسن نأ ىغبني ال نكل .ةيقالخألا ةمزألل ةقلقملا راثآلا صيلقتو ةمواقم

 مهميق مظعم اودمتسا دقو ؛ةيناملع تاعمتجم ةيبرغلا تاعمتجملا دعت .ةيقالخألا

 تيرجرام ةموكح تدصت .ةقيمع ةينيد رعاشم ىلع اوبرتو ةيحيسملا نم ةيقالخألا
 سئانكلا تمجاهو ,ةيقالخألا ريياعملا ىف اطوبه هتمسأ ام ىلإ ايناطيرب ىف رشتات

 ةيعامتجالا اياضقلا ىف صوغلاو اهتيوقتو ةيحيسملا ميقلا ىلع فرعتلا ىف اهلشفل

 ىف نيدلا بعلي .اهرظن ةهجو نم ىنيدلا لاجملا قاطن جراخ تعقو ىتلا ةيسايسلاو
 رطيسي كانه نيدلاف ءايوروأ نم ربكأ ايقالخأو ايفاقث ارود ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 نمو .ةمظنم ةقيرطي ةديدشلا ةينيدلا تاكرحلا نع ىلختيو ةيسايسلا ةدنجألا ىلع اًبلاغ

 ءاعداو ءاًينيد ةاحوتسملاو ةرثؤملا ددجلا نيظفاحملا ةكرح .كلذ ىلع ةثيدحلا ةلثمألا

 داليم ةداعإل ىتناتستوربلا طغضلاو )1957-2٠١1١(/, نيدلا ىلإ ةدوعلاب نوتجنتنيه

 .ديدج نم اكيرمأ

 ىمد نع ةرابع مهف .ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا نم ريثك ىف امامت فقوملا فلتخي
 مهسأأي نع ًالضف «ريقحتلاو لالذإلاب قيمع روعش نم نوناعيو «ةيجراخلا ىوقلا اهكرحت
 ىسيئرلا ردصملا لب ديحولا ردصملا وه نيدلا .ةيعصلا مهفقاومو مهتامزأ زايتجا نم

 مهتاسسؤم نأ اميو .مهماهلإو مهداشرإل هيلإ نولوحتي مهو «ةيملاعلا مهميقو مهاؤرل

 مهنإف ؛ةطلسلاو ةيعرشلا اهصقني ابلاغو ايبسن ةفلختم ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 ىتح وأ تاسسفؤملا هذه بويعل ىدصتلا ىأ راسملا رييغت ىلع نيرداق ريغ نوريصي
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 نأشب رارق ىأ ذاختا ىلع مزعلاو ةيقالخألا ةمزألل حضاو ريسفت ءاطعإ ىف ةكراشملا

 اهنأشب رارق ىأ نكلو ءبسحف ةداح ةمزأ تسيل ةيقالخألا ةمزألا نإف ءاذل .ةمزألا هذه

 ةثادحلا تاريثأتل تاعمتجملا هذه تضرعت نأ ثدح ام اذإو .نيدلا لاجرل كرتي

 لمتحملا نادقفلاو ةيناملعلا نوشخي فوس ذئدنعف ءرييغت نودب مه امنيب ؛ةرمتسملا

 ودغت ذئدنع ةيقالخألا ةمزألا .ىقالخألا ديدجتلل ىسيئرلا مهلمأ ربتعي ىذلا ,مهنيدل

 .ىقيقح عزف ثادحإ ىف ببستتو .اًيسايس ةمهتم
 نويديلقتلا ةاعدلا امأ .ةيقالخألا ةمزألل مهلعف در ىف نيدلا لاجر بيلاسأ ددعتت

 ىلإ ليج نم لقانتلاب اهتمادتسا بجي هنأو ىحولا اهردصم ةفرعملا نأ نونمؤي نيذلا

 طاطحنا ىف ببسلا اهنأ نورقيو ؛ةيقالخألا ةمزألا ىلع موللاب نوقلي ءالؤهف ءليج
 ىلع نوثحي مث نمو ؛ةينالقعلاو كشلاو ةثادحلا ريثأتل اًرظن ةثوروملا ديلاقتلاو تاداعلا

 ةدوعلا وأ نيدلل ةيلصألا ئدابملا ىلإ ةدوعلا ىلع نيدلا ءايحإ ةاعد ثحي .نيدلا ءايحإ

 تادقتعملا نم نيدلا ريهطت ىلإ نوعسيف حالصإلا ةاعد امأ .تئاقلا ىبهذلا رصعلا ىلإ

 .اهحالصإو تاسرامملاو تادقتعملا هذه ليوأت ةداعإ ىلع نوثحيو ؛ةيمالظلا تاسرامملاو

 مت حلطصملا اذه نأ نم مغرلا ىلع .ةيلوصألا اهيلع قلطأ فوسو «ىرخأ ةباجتسا دجوي
 درفلا ثحو هكسامتو هانعم دقف هنأ ةجردل مكحم ريغو وخر وحن ىلع ارخؤم همادختسا

 .اقيقد ىنعم هئاطعإو ةيناث ةرم هتداعتسال ةديج بابسأ دجوت هنأ الإ هضفر ىلع

 رصق ىلإ فدهت (ةيلوصألا) ةكرحلا هذه ءنيقش تاذ ةقيقح ىلع ذوحتست ةيلوصألاف
 عمتجملا ءاطعإو :ةيلاكيدارلا راكفألا ليكشت ىف مهمادختساو .نييلوصألا ىلع نيدلا

 دوقعلا ىف همادختسا مت حلطصملا نأ فيك اضيأ حضوي اذه .اديدج ايلوصأ اهجوت

 حلطصملا لصأ نأ نم مغرلا ىلعو .ةيحيسملاب قلعتي اميف نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا
 مهراكفأ قباطي حلطصملا اذه نأ اودقتعا ةيمالسإلا تاكرحلا ءامعز نأ الإ ,ىحيسم

 حلطصم) 8301/3098/3ال38 ناياراج دايناب حلطصم مدختسا دقو .(!!ههتاهجوتو

 هذه ذنم حبصأو ىنيموخ هللا ةيآأ عابتأ لبق نم ةرم لوأل (ةيلوصألا ىنعيو ىناريإ

 ةيلوصألا ىبرعلا حلطصملا لثامي ىناريإلا حلطصلا اذه .اعئاش احلطصم ةظحللا

 نك ان من



 ءايحإل حلطصملا اذه مادختسا ىف ةينلا نييلوصألا ىدل نكي مل .هتوق ىف ةيمالسإلا

 ةيلصألا وأ ةيساسألا ئدابملا اوصلختسي نأ اودارأ مه .مهيضام نم ريثكو مهتاثوروم

 .عمتجملا ءانب ةداعإ ىف ئدابملا هذه مادختسا مث نمو :مالسإلل

 .ىرخألا ءامسألا ضعب حلطصملا اذه ىطعن دقو ؛ةعنقم بابسألا هذه نكت مل

 ىذلا مسالا ناك امهمو ؛ةزيمم ةمس هل حلطصملا اذه نأ ىف ةيساسألا ةدعاقلا لثمتت

 حلطصملا اذه نأ نودقتعي نيذلا نيرخآلا ىلإ زييمت الب دتمي نأ ىغبني الق هل هيطعن
 تاكرحلا نأ نم مغرلا ىلع .ةيقطنملا ةيحانلا نم اًمامت فلتخم هنكل مهيلع قبطني

 ىلإ نطفت ملو ةددشتم تناك تاكرحلا هذه نإف ,تاعمتجملا عيمج ىف ترهظ ةيلوصألا

 ىتلثمأ ىقتسأ فوس مث نمو ؛ةرصاعملا تاعمتجملا ضعب اهب زيمتت تناك ىتلا ةطاسيبلا

 تانايدلا نع رظنلا ضفب تاكرحلا هذه ىلع قبطي فوس ىليلحت نكل .مهنم

 .تاكرحلا هذه اهيف تثدح ىتلا تاعمتجملاو

 ثدح .ةيقالخألا هزئاكر دقف هنأل اًرظن ادساف حبصأ عمتجملا نأ نويلوصألا معزي

 ةلوعلا اهتيلج ىتلا رومألا كلت ؛نيدلا ىف كيكشتلاو ةيناملعلل راضلا خانملا ببسب اذه

 عمتجملا ليكشت ةداعإب انمق اذإ الإ اذه نم رفم دجوي الو .ىنالقعلا بهذملا راصنأو

 ىعسي ىذلا فدهلاو ءىلوصألل ربكألا ىدعلا ىه ةيناملعلا .ةينيد سسأ ىلع ديدج نم

 ىعسي وهف ؛ىنيد ساسأ ىلع عمتجملا ءانب ةداعإ لجأ نمو .هتمجاهم ىلإ رارمتساب
 ةيسايسلا ةوقلاو .ىبعشلا دييأتلا باستكاو ةلودلا ىف مكحلا ديلاقم ىلع ءاليتسالا ىلإ

 قلخت اهنكل .بسحف ةلادعلا نمضت وأ ماظنلاو نوناقلا ىلع ظفاحت ال همعز بسح

 .(")ارمتسمو ايقيقح ايقالخأ اماظن

 ديعي اًضيأ هنإف ,ةلودلا رودو ةعيبط فيرعت ىلوصألا هيف ديعي ىذلا تقولا ىفو
 هميلاعتو ليجنإلل خسارلا ساسألا رابتعالا ىف عضولا عم «نيدلا رودو ةعيبط فيرعت

 ىتلا ةيديلقتلا ةاعد رظن ةهجو ىلوصألا ضفري .ةسدقملا صوصنلا ىف دسجم وه امك
 .هئوض ىف اهتءارق متت نأ ىغبنيو ؛ميدقلا نع اهلصف نكمي ال صوصنلا نأ اهدافم

 ,هللاو ناسنإلا نيب فقيو ءأطخلا نم موصعم ريغو «ىرشب رمألا اذه نإف ,ىلوصألا بسحو
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 .رومألل ةيطسولا لوطلا دابجيإ قيرط نع ةيوامسلا ةلاسرلا فعضيو :داسفلا ىلإ لايمو
 هيجوتلل ديحولا ردصملا ىهو ءأطخلل ةضرعم ريغ نوكت صوصنلا ءكلذ نم ضيقنلا ىلعو

 ايرورض ايميهافم ازيح قلخي نأ ىلوصألا.عيطتسي .أطخلا نم موصعملا داشرإلاو

 ,باطخلا اذه لوح هؤانب مت ىذلا ؛ىديلقتلا باطخلا ةطلس فاعضإو صنلا ريسفتا

 .ةينيدلا ةيوهلل ةدعاق قلخو ميدقلا نع صنلا لصف قيرط نع كلذ متي

 ىعسي وه :لوألا :نيفده قيقحت ةيغب ةينيدلا صوصنلا نم ىلوصألا برقتي

 عبتيو هلوح فتلي نأ نمؤملا عيطتسي ايسايسو ايقالخأ اجهنم صلختسي نأ ىلإ
 وه :ىناثلا .ةيناملعلا ةيسايسلا ةيجولويديألل ىنيدلا ئفاكملا ىلإ علطتي ىهف .هدعاوق
 ىلوصألاف .مهفلا ةلهسو ةضماغ ريغو ةقيقد ةقيرطب هنيدل فيرعت ميدقت ىلإ فدهي
 نوننؤملا اهلالخ نم عيطتسي ةمئاق مدقي نأو «ىرخألا نايدألا نع هنيد زييمت ىلإ ىعسي

 .!نيرخآلا نع مهسفنأ اوزيميو اوفرعي نأ

 هحيضوت متي ىنيدلا صنلاف :نيياوصألا ضارغأب ىفي نأ ىنيدلا صنلا عيطتسي ال
 ام اهنمو :ةعيبطلا ءارو ام وأ تايبيغلاب قلعتم وه ام اهنم ؛ةدع تايوتسم ىلع هريسفتو

 ةايحلاب قلعتي ام اهنمو ءتادوجهوملا نيب تاقالعلاو هتقيقحو دوجولا ةعيبطب قلعتم ىه
 ةسايسلا دعتو ؛ةديدع يبرخأ تايوتسمو ,ىعامتجالاو ىقالخألا ىوتسملا اهنمو ؛ةرخآلا
 ةيؤرا اًدج ادقعم ابولسأ ىنيدلا صنلا مدقي .صنلا اذه ىف ديحولا ريغصلا ءزجلا ىه

 ةلوهسب هزيمن نأ عيطتسن قيقد ىجولويديأ جهنم ىلإ هصيلقت متي نأ نكمي ال ملاعلا

 ىلإ اهيف لوصولا نكمي الو ةدرجم ىنيدلا صنلل ةيساسألا ئدابملا ربتعت .نيرخآلا نع
 ةيعامتجالا تاعامجلل ةريقتملا تامامتهالاو تابلطلا عم قفاوتت نأ نكمي الو ءطسو لح

 بابسأل - نيذلا ندملا ىلإ نييفيرلا نيرجاهملاو ةطسوتملا تاقيطلا اميس الو ,ةفلتخملا
 باعصلا هذه ةهجاؤم لجأ نم .ةيقالخألا ةمزألل ةيساسألا ةوقلا نولبقتسي - ةفلتخم
 ,ديحولا ليدبلا هيدل (هصن ىف سدقملا باتكلا ةحصب نمؤملا) ىلوصألا صخشلا نإف

 ىلوصألا نأ اميو .هلوصأو هئدابم صالختسا قيرط نع سدقملا باتكلا طيسبت ىهو الأ

 ىلع ىقابلا لصفي نأ عيطتسي ال ىهف ءأطخلا نم موصعم سدقملا باتكلا نأ دقتعي
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 ريغ ةيلوصألا ئدابملا نإ ثيحو .ةيلوصأ لقأ مهربتعي نأ ىرحألاو ؛أطخ اهنأ رابتعا

 هحيقنتو هتعجارمو سدقملا باتكلا ريسفت ةداعإ ىه ليدبلا نإف .ليوحتلل ةلباق

 نينرم اوحبصي نأ نم نييلوصألا نكمُي زييمتلا اذه .قايسلا بسح همادختساو
 .هسفن تقولا ىف نيمزاحو

 لوصألاب ىمسي امل هرايتخا نأ الإ .ىرخأ ةقيرطب ركفي ىلوصألا نأ نم مغرلا ىلعو
 رداصمو ؛عمتجملا طاطحناو داسف بايسأل هصيخشتو .هعمتجم فورظب موكحم

 ال امو هنولبقي ام لوح هيديرم لبق نم ةضورفملا دودحلاو ,هئاقيو هتيوهل تاديدهتلا

 صوصنلا ىلع ةيسايسلاو ةيصخشلا هتايلضفأ ضرف ىلوصألا عيطتسي ال ءاذل .هنولبقي
 :ةصلخم ريغ ةقيرطب صوصنلا ىف ةيسايسلا هءارآ أرقي هنأ ىنعي ال اذه .ةسدقملا

 اهيف بنجتت ىتلا ةلاحلا ىه هذه تسيل نكل ءاضيأ كلذ لعف نسحي دق هنأ نم مغرلا ىلع

 لباقملا ىفو - لكشي سدقملا صنلل ىلوصألا ةءارق .ىلوصألا معزي امك ,ءارآلا صوصنلا

 ءىفخ لكشيو ةيهاثتم ةقدب 3 ناقشت نانثالا .ةيسايسلا هتامامتها - لكشتت

 .عاو ريغ ىتاذ عادخ ةيحض اًيلاغ هلعجت

 نوكت ىتلا تاسرامملاو تادقتعملا ىأ ررقي فيك رهظي نأ ىلإ ىلوصألا جاتحي

 معزيو .نيككشملا عنقيو هرايتخا رربيل ىكيمانيدلا ريسفتلا ةركف ريثي ىه .هنيدل ةيرهوج

 لمأتلا قيرط نع سيل ةرم لوأل هتفرعم تمت سدقملا صنلل ىقيقحلا ىنعملا وأ رهوجلا نأ

 ةءارقلا لئاسيو قيرط نع نكلو :نورخآو ةيديلقتلا ةاعد معزي امك ,هيف رمتسملا ريكفتلاو
 اهئارو نم فدهي ةسدقملا صوصنلا نأ امب :لوألا :نيرمأ اذه نمضتي .هل ةيكيمانيدلا

 هذه ةءارق متي نأ بجي هنأ معزي ىلوصألا نإف .تاقوألا عيمجل ةحلاص نوكت نأ

 صنلا اذه خيرأت متي .ةدئاسلا تايدحتلاو لكاشملاو تاجايتحالا ءوض ىف صوصنلا

 متي نأ صنلا نم فدهلا نأ معزي وه :ىناثلا .نامز هدحي ال هنأ ىلع اًضيأ رصي امنيب

 ىقيقحلا ىنعملا نإف ءاذل .ملاعلا عم اًطشن ًالعافت نمضتي نأو :خيراتلا ىف هكاردإ

 ىنيموخ حرصي .ناطيشلا دض حافكلا قايس ىف طقف ًاليلد حبصيو حتفتي سدقملا صنلل

 ةيمهولا عباطب تعبط دق نآرقلا لوح ىدودوملا انالوم اهزربأ ىتلا ةينيدلا تاقيلعتلا نأ
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 ضرعي .(؟!ىروثلا حافكلا روط ىف بتكُت مل تاقيلعتلا هذه نأل ًارظن ةقيقحلا مدعو

 .اهضوخ بجي ىتلا ةكرعملا عون ىف رظن قمع ىطعيو ؛رشلا ةيلمع لكشو ةعيبط حافكلا
 بطق ديس مدق .رثألا ةغلاب ةيفرعم ةيمهأ كلتميو ؛ملاعلل ىرسلا عاقيإلا فشكيو
 اوكرتشا اذإ سانلل احضاو ريصي ىقيقحلا هانعم نأ ىلع رصأو ؛نآرقلل الاعف اريسفت

 ةيسكراملا ةركفلا لمحي ىذلا هباشتلا اذه .('')ةيلعفلا ةيمالسإلا ةكرحلا ىف ةيلاعفب

 اًدج احضاو اهباشت دعي نيعم بولسأب اهمادختساو ةيروثلا ةكرحلاو ةيرظنلا ةدحول

 .لصفم حرش ىلإ جاتحت ةجردل

 ةيليوأت ةزيم ىلوصألا سدقملا باتكلل ىكيمانيدلا ريسفتلاو ةطشنلا ةفرعملا ىطعت

 ثيح نم نيدلل ىلوصألا ريسفت ةيعرش ىلع ةيديلقتلا ةاعد قدصُي .ةموصخ نع ةماه
 ةيوءدلا صنلا ةءارق ثيح نم هريسفت نورقيف ىسدقلا صنلاب كسمتلا ةاعد امأ .ديلقتلا
 ىخيراتلا هقايسل ةلصفملا ةفرعملا مهيوهتستف نويلاربيللا حالصإلا ةاعد امأ «ةبيرقلاو

 مهتجحب مهعم ىلوصألا شقانتي ال .سدقملا باتكلاب ةقلعتملا ةساردلل ةيلاحلا ةلاحلاو

 ديلقتلاو خيراتلا ةدشانم هتفرعم ىنثتست .ةراهمب مهتجح فعضي هنكل :ةصاخلا مهئارآو
 زيكرتلا نوكي ال .رييغتلا ىلإ نوعسي نيذلا ءاطشنلل ةصاخلا تازيمملاو ةيصنلا ةفرعملاو

 وه نم ىلع زيكرتلا نوكي ىرحألاب نكل ءسدقملا باتكلا ريسفت ةيعرشب رقن فيك ىلع
 نوكت نأ ىغبني درفلا اذه نأ ىلوصألا ىري .سدقملا باتكلا ضرعل لهؤملا صخشلا

 ةبرجتلاو ةسرامملاب قئاقحلا كاردإ ىلإ اًمْئاد ىعسيو ءاًقيمع هناميإو ةيوق هتديقع
 ,بسحف هتديقع ىلع اناهرب صلخملا لمعلا ىلع مئاقلا هبهذم نوكي الأ ىغبنيو

 :ةطقنلا هذه ىف ىنيموخ لوقي .ةزيمملا ةيفرعملا هراكفأل اردصم نوكي اسخيأ نكلو
 ."هنيد فرعي نل ىسايسلا حافكلل ةعيرسلا ةءارقلا لضفي ىذلا نيدلا لجر"

 ةيديلقتلاب كسمتلا ةاعدو ىلصألا ىنيدلا صنلاب كسمتلا ةاعدو نوظفاحملا لواحي

 ملاعلا اوكرتي نأ امإو ءنوعيطتسي ام ردق ىلع صالخإب ةينيدلا مهتادقتعمب اويحي نأ
 ىلع .اهب ىذتحُي ىتلا ةيوقلا مهتلثمأ قيرط نع هرييغت لجأ نم هوبراحي نأ وأ دسافلا
 هليكشت ةداعإ ىلإ نوعسيو ملاعلا اذه ىلع برحلا اونلعيل نويلوصألا ىتأي ءكلذ سكع

236 



 ىلع نيدلا ىري ؛ةيروث ةيصخش نايحألا مظعم ىف ىلوصألا ربتعي .ديدج ساسأ ىلع
 !83ن060ه01 ىدودوملا ىري .برلا شيج ىف دونج مهنأ ىلع نينمؤملاو ءىروث حافك هنأ

 مهنع فلتخيو .ءةيعويشلاو ةيشافلاو ةيزانلا :لثم ؛ةيروث ةيجولويديأ ربتعي مالسإلا نأ

 ءاضيأ ىروث حافك هنكلو ءبسحف ايحور سيل داهجلا ىري هنأ امك .بسحف هفادهأ ىف

 نييقيقحلا نيملسملا نأ بطق ديس دقتعيو .ىملاع ىروث بزح ليكشت ىلع نيملسملا ثحيو

 نينمؤملا نأ ىنيموخ ىريو .ىنيد جهنم لجأ نم نوبراحي نيذلا /359:308 ةعيلطلا مه

 دنع نلعأ دقف ؛ىفنملا ىف ةرثؤم تايصخش ثالث دحأ :ىدزاي ميهاربإ امأ .هللا بازحأ مه

 ,(1١)هتولوتأدلم هقاذاق نييمالسإ نييكستورت اوناك مهنأ نارهط ىلإ 0100

 ارثأت ءناريإ ىف ةيمالسإلا ةروثلا راوح سسؤم ءهلا 868:50 ىتعيرش ىلع رثأت دقو

 وهو .دوسألا ىعيشلا بهذملا لادبتسا ىلع رصأو :6/3012 583808 نوناف زئارف ب اًقلاب

 ؛,ىعيشلا خيراتلا ىرجم لكشي ىذلاو دوسألا نوللا ءادتراب دادحلا ىلإ زمرب ىذلا نيدلا

 عم سفانتت ةيلوصألا نأ اميو .ىروثلا ىعيشلا بهذملا وأ رمحألا ىعيشلا بهذملاب

 نأ عيطتست ال اهنإف ,هنوعبتي ىذلا جهنملا ىلع ةيلاكيدارلا ةيناملعلا تايجولويديألا

 .مهميظنت قرطو مهلمع جاهنمو مهتادرفم ىلع رطيست

 نإف ؛رصاعملا ملاعلا تابلطتم نع الفاغو ىضاملا نم ارجحتم ارثأ هنوك نع اًديعب

 اقفو هنيد سيسأتو فيرعت ىلإ ىعسي ؛ةثادحلا راصنأ نم دعي رمألا عقاو ىف ىلوصألا

 مزلتست راكفألا هذه ءرشبلل هللا جهنم ىه نيدلا نأ رقت ىتلا راكفألا .نيثدحملا تادرفمل

 ىعامتجالا جهنملا مدقي (اًيدئاقع) ايجولويديأ اصن ةسدقملا بتكلا نوكت نأو ءايروث احافك
 باستكا قيرط نع ةسدقملا بتكلا ريسفت قح ىلع لوصحلا متي نأو ءىسايسلاو

 نم اًءزج نوكيو كارح ةيلمع ثدحُي نأ هيلع ىغبني نمؤملا نأو ؛ةنيعم ةينيد تالهؤم
 لصف ضفري ىذلا مالسإلا ىتح .ةينالقع ةقيرطب نيدلا ربدتو مهف متي نأو ءبرلا دونج
 ةحلسأب نكل ؛ةثادحلا ىلع درمتت ةيلوصألا .ةقيرطلا هذهب هتيؤر متي مل ةلودلا نع نيدلا

 ريغ لفط ىه رمألا عقاو ىف ةيلوصألا نإ .نيدلل ةثيدح ىؤرو ةديدج حوريو ةثيدح
 .ةثادحلا قاطن جراخ اهروصت نكمي الو ,ةثادحلل ىعرش
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 ىلإ لوصولا ىف ةليلق ةيوعص دجت اهنإف ةثادحلا حورب ةرومغم ةيلوصألا نأ امبو
 .('')ةيموقلا ةيجولويديأو ةثيدحلا ةلودلا ةيلوصألا لبقت .ثيدحلا ملاعلا تادرفم

 رداصملاب متهت ةيلوصألا دجن ؛ثيدحلا ملعلل ةيدقنلا حورلا ىلإ حايترالا مدع نم مغرلا ىلع

 عم لماعتلا ىف ةراهم مهيدل نيدلوصألا نأ تبث دقو .اهب نتتفتو اهلغتستو ةيجولونكتلا

 ىمالسإلا رظحلا عم قفاوتي ال ىذلا نويزفيلتلا ًالماش ,مالعإلاو ةينيدلا سوقطلا
 ةيرسألا مهتايحب اوعتمتسي نأ نوظفاحملا نويدوعسلا عاطتسا ىذلاو ؛ةيئرملا روصلل
 تابلطتم نإف ؛مالسإلا صخي اميف' :ينيموخ لوقي .ةريثك ةينيد تالداجم دعب هنود

 ىلإ نوجحيو نوموصيو نولصي نيذلا ءالؤه ىتح ًالماش ؛ةديقع ىأ لحم لحت مكحلا
 ثيدحلا ملعلا عم اوفيكتي نأ نويلوصألا عاطتسا .ماعلا عابطتالا سكع ىلعو ."ةكم

 ىلقع هاجتاك مهفُي نأ نم ًالدب فراعم ةعومجمك مهقُي ثيدحلا ملعلا ماد ام ءاضيأ

 شيمهتب ماقو ,تازجعملا ىلإ ىنيموخ ريشي ناك ام اًردان .("")ةفاقث وأ ىدقن ثحب ىأ
 .نورق ةدعل ىفتخاو ةعيشلا نع دعتبا هنأ دقتعُي ناك ىذلا ىفخملا رشع ىناثلا مامإلا

 تاعماجلا ىف ةيمالسإلا مولعلا سيردت ةرورض ىلع رمألا ةيادب ىف ىنيموخ رصأ
 ةفرعملا ىلع زيكرتلا ىغبني هنأ ًالئاق كلذ دعب رمألا اذه نع عجارت مث .بسحف

 ملاعلا ليكشت ديعت نأ عيطتست ال ةيلوصألا نإف دصاقملا تناك امهمو .ةيناملعلا

 نم ليلقلا ىلع ىلوصألا نيد ىوتحي .هتايقالخأو هتاهاجتا برشت نود ىناملعلا
 ىقالخألا هجهنم ىلعي ام اًردانو ,دقعملا ىنيدلا ماظنلا نم ةدرجملا ةطيسبلا تادقتعملا

 ماظنلا فرعي هنأل كلذك رمألا نوكي بلاغلا ىف .('؟!ةدوهعملا ةيقالخألا ئدابملا ىلع

 قلق سكعيو :ةيعامتجالا تاقالعلل ىديلقتلا جذومنلا ساسأ ىلع حيحصلا ىقالخألا

 .نييندملا نيرجاهملاو ةيزاوجربلا ةقبطلا :لثم ؛ةيعامتجالا تاعامجلا هذه لثم تابلطو

 نسحو .؛داجلا لمعلاو ؛ىتاذلا طابضنالا لئاضفو «ةيروكذلا ةلئاعلاب ىنيموخ ديشي
 نادأو ءاذكهو ,ىوقتلاو ,عضاوتلاو ,ةفعلاو «ةعاطلاو «قاقنإلا ىف داصتقالاو ريبدتلا

 ,ةيسنجلا ةيلثملاو جاوزلا لبق سنجلا ةسراممو :ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملاو ءانزلاو ةرماقملا
 ,ضاهجإلاو «نييعرشلا ريغ لافطألاو «قالطلاو ؛ةيحابإلاو ,ركسلاو ؛ةيسنجلا ةطلاخملاو
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 ,اهيلإ تفتلي ام اًردان مالسإلل ةيروحم رومأ ةمثو .نيوبألا لالحناو ءسنجلا ميلعتو
 .ةرحلا ةيلامسأرلا ءارو ىعسلا ضفرو رشبلا نيب ةاواسملاو ىعامتجالا لدعلا :لثم

 ببسب دعب اميف اهوحرط مهنكل ؛ةيادبلا ىف رومألا هذه نع نورخآو ىنيموخ عفاد
 .(5)!ةضراعملا ءارآلا

 اذه ىف ةليوط ةدم الظ هنيدو هعمتجم اذامل رسفي نأ ىلإ ىلوصألا جاتحي
 ىأر بسح .نيلاعف ريغ هميلاعتو سدقملا باتكلا نأ تبث اذاملو ؛عجارتلاو طاطحنالا

 ةدرلا رصع هعبت مث ؛هتيادب دعب بسحف ةزيجو ةرتفل ماد ىقيقحلا مالسإلا نإف ىنيموخ
 ىهف ءدساقفلا ىنيدلا سيسأتلا ىلع موللا ىقلي ىلوصألا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيلهاجلاو

 ءاّدساف نيدلا اذه لظو حبصأ اذامل حرشي نأ ىلإ جاتحي هنأل ءايفاك سيل اذه نأ فرعي

 «ربكألا يناجلا صخي اميفو .داسقلا اذه دض ىبعش وأ ىوبخن كرحت دجوي ال اذاملو

 نأ اهقيرط نع دصقي ىتلا ؛ةيرشبلا ماثآلا ىلع موللا ءاقلإل لهسلا رايتخالا ذخأي هنإف

 ذختي ىه .هللا دض درمتت مث نمو «نيدلا ىلع ايندلا لضفت ةيركفلا ةيرشبلا ةعزنلا

 هنأ نم مغرلا ىلعو .رشلا ةوق ىلع دكؤيو ةيرشبلا ةعيبطلل ةمئاشتملا ةملظملا ةيؤرلا

 نأ عنتقم ىهف ءرمألا ةياهن ىف رشلا ىلع رصتني فوس هللا نأ ركني نأ عيطتسي ال
 .رشبلا ةدعاسم جاتحي هللا نإف ءاذل .طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىف رصتني رشلا

 ةدعاسملا هذه نإف ,هللا وحن افيعض امازتلا مهيدل نأ نودقتعي رشبلا مظعم نأ اميو

 لمعلا اذه ىلإ اوعسي نأ بجي .بسحق ةينيدلا ةبخنلا نم ىتأت نأ نكمملا نم

 ةيعيبطلا مهتاعزن نم ةيبلغألا ةيامحو رشلا ةيراحم قيرط نع ةيهلإلا ةيضقلا ةمدخل
 .('!!ءاثآلا باكترال

 تايلمع حوضوب نمضتي ىنيد ساسأ ىلع عمتجملا ليكشت ةداعإل ىلوصألا جهنم
 ةرورض هنإ .ىروثلا حافكلا ىف دوجوملا فنعلا نع فنعلا اذه فلتخي ال .ةريبك فنع

 فنع نأ ريغ .ةديقعلا ىلع ظافحلا ىف ةيغر هءادعأ (لوألا ةعيشلا مامإ) ليلجلا

 «راثلاو ةيهاركلا قاطن جراخ دلوي مل هنأ ىنعمب ءسدقم فنع هنإ ءامامت فلتخم ىلوصألا

 أجلي هللا ىتح هنأ رارمتساب ىلوصألا ركذي .هللا ةلاسرب ديدشلا مازتلالا نم دلو نكل
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 .ىرشبلا فعضلا ةهجاومل ليسلا بسنأ دجي نأ عيطتسي ال هنأل ال «عيورت تايلمع ىلإ
 .اذه نوقحتسي رشبلا نأل نكلو

 مهتيوه ظفحل ةيعامج ةيلوئسم مهيدل نينمؤملا عيمج نأ نويلوصألا ىري :ىناثلا
 ماظنلاو طابضنالا ىوتسم نم للقي نيدلا نع مهنم درف ىأ دادترا نإ .ةينيدلا

 مهف «جودزم مازتلا مهيدل نينمؤملا نإف ءاذل .نيرخآلل اًئيس الاثم عضيو ؛ىعامجلا

 نأ نم نودكأتي مهنأ نع ًالضف .نيرخآلل الاثم نونوكيو مهنيد تابلطتمب نومزتلي
 ىف مهبجاوو مهقحو ؛ةيوقلا ةينيدلا نييلوصألا تاربخ .اًضيأ كلذ نولعفي نيرخآلا

 فورظ تحت مهل ةلادعلا اوققحي نأو .ةمئالملا ججحلاب مهربخي اذه لك :نيرخآلا ةبقارم

 دعبألا مثإلا نم مهظفحي هنأل اياحضلا ةحلصم ىف فنعلا اذه لثم ريتعيو ةنيعم

 نوكي نأ لجأ نم اذه نولعفي مهنإ" :ىنيموخ حرصي امكو .ةيلاوتملا باهرإلا تادلمعو
 . ةرخآلا ىف لقأ باقعلا

 اهيطعتل ديجو فاك لكشب اهتانوكم دحتت :ةزيمم ةرهاظ دعت - ذئدنع - ةيلوصألا

 رؤهدتلاو طاطحنالاب روعش هيف ىشفتي ىذلا عمتجملا ىف أشنت ىهف .ةحضأو ةيوه
 ساسأ ىلع اهليكشت ةداعإل ةلودلا تاسسؤم مادختسا ىف نمكتو .شيوشتلاو كابترالاو

 مدقتو «ةميدقلا تاياورلا نم هصلختستو ,سدقملا صنلا ىلع ةيلوصألا زكرت .ىنيد

 ةيلوصألا دعتو .اًيسايس هب طبترملا ىجولويديألا جهنملا هنم صلختستو .هل ةطشن ةءارق

 ,ةيعامتجالاو ةيصخشلا اهقالخأ ىف ةيديلقتو ؛اهئانب ىف ةيوطلسو .اهتاحومط ىف ةيروث

 ةقيض ةيؤر مدقتو «ةفينعو ةيموجهو ةتمزتمو ةدهاجم ةيلوصأ اهنإ .اهجهنم ىف ةيوبخنو

 ملاعلا بناوج ضعب ىلع درمتت ةيلوصألا نأ نم مغرلا ىلعو .ةينعملا ةينيدلا ةيوهلل ةطسبمو
 اهتادرفم ةيناملعلا راكفألا نم ضرتقت ىهف :ةرورضلاب ةثيدح ةرهاظ دعت ىهف :ثيدحلا

 ةثادحلل دنك فرصتت اهنأ امك ,ةثيدح ةروصب نيدلا ليكشت ةيلوصألا ديعت .اهتاهاجتاو

 ىذلا نيدلا نم الك رمدتو علتبتف ةيقالخألا ةمزألل اهتباجتسا امأ .('"!)نيدلا دودح لخاد

 نع اًديعيو .ةظفاحملا ىلإ ىعسي هنأ ضرتفملا نم ىذلا عمتجملاو ءديؤي هنأ ضرتفملا نم

 ففجتو ىنيدلا فلختلا خف ىف عمتجملا عقوُت ةيلوصألاف ,ديدج نم عمتجملا ءايحإ ةداعإ
 .عادبإلا عياتم عيمج
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 ةيلوصألل ةزيمملا ةفصلا

 ىف كرتشت نايدألا عيمج نأ - ىرظن ةهجو نم أطخ اذهو - معزي ام اًبلامغ
 تاقصلا لدابتت نايدألا نإف ءلدايتملا دامتعالاب مستي ىذلا انملاع ىفو .ةيلوصألا

 نإف ءىسايسلا طاشنلل اماه اردصم اًبلاغ نوكت ةيلوصألا نأ امي .ةئيسلاو ةنسحلا

 اًنايحأ ليمت اخيرات كلتمت ال ىتلاو ءام ناكم ىف شيعلا ىف ةيوعص دجت ىتلا نايدألا
 قادهألا قيقحتا امم لمعلا لجأ نم مهعابتأ اوكرحي ىكل ةيلوصألا جهنم عابتا ىلإ

 ةيلخاد ةمواقم ريثي ةيلوصألا ثودح له :هسفن حرطي ىذلا لاؤسلا نأ ريغ .ةوجرملا

 ةريفغ تاعامج قايسنا نامض ىف ةيلوصألا حجنت لهو ؛حايترا مدع لقألا ىلع وأ ةيوق .
 .ةيتناتستوربلا ةيحيسملاو مالسإلا لاكشأ ضعب ىلع رصتقت ةيلوصألا نأ ودبي .اهوحن
 عاونأ عيمج نأ ىرحألاب ىنعي نكل ؛:ةمئالم ريغ ىرخألا نايدألا نأ ىنعي ال اذه

 .ةيلوصألا لمشت ال اًمئاد اهنوحرطي ىتلا ةلوبقملا ريغ تافرصتلا

 ةداعإ قيرط نع روهدتملا عمتجملا قلخ ةداعإ ىلإ - تمعز امك - ةيلوصألا ىعست

 كرحت ىأ لثمو .ةيسايسلا لئاسولا قيرط نع ىنيد ساسأ ىلع اًيلاكيدار هليكشت
 رثكأ ةيتآلا رومألا نوكت نأ ةنيعم طورش تحت لمتحملا نمف ؛ءىجولويديأو ىسايس
 اميو .عمتجملا نع لاصفنالا ىلع رداق نيدلا نأ ىلع اذمض ةيلوصألا لدت :لوألا .ةيمهأ

 ةفاقثلا نع لاصفنالا ىلع رداق نيدلا نإف ةفاقثلاب اًقيثو اًطابترا طبترم عمتجملا نأ

 لثم ؛ملاعلا ىف ناكم ىأ ىف مالسإلا وه مالسإلا نأ ىنيموخو نابلاط ةكرح ىرت .اضيأ
 اهردصمف تافالتخالا امأ .ملاعلا لود لك ىف دحأو ءىش امهف ءايميكلاو تايضايرلا

 ةكرح نأ بجع ال .ةوقلاب تافالتخالا هذه ىلع ءاضقلا متي نأ ىغبنيو «ةيلحملا تافافثلا

 سبالملا لاكشأو نونفلاو ىقيسوملل ةيبعشلاو ةيديلقتلا لاكشألا عيمج ترظح نابلاط
 رقتسي امنيحو .ةيمالسإ ريغ ءايشألا هذه نوكل ؛ةيعامتجالا تاسرامملاو ةدابعلا لاكشأو
 تانايدلا عم لاحلا ىه امك .لكيهلا اذه نع هلصف نكمي الو ىعامتجالا لكيهلا ىف نيدلا

 عمتجملاب ومسلل ةيركفلا دراوملا ىلإ دقتفي نيدلا نإف ,ةيدوهيلاو ةيسودنهلا :لثم ,ةيلبقلا
 .هليوحتو هميدقتو ىنعملا
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 ال ؛ىلبقلا نيدلا لثم ءصن نودب نيدلا .اًسدقم اًصن ةيلوصألا مزلتست :يناثلا

 لئاسولا نيدلا اذه راصنأ دقتفيو .نيدلا اذه راصنأل ةيفرعلا ديلاقتلاو تاداعلا زواجتي
 نوعيطتسي مه .اهرييفتو ديلاقتلاو تاداعلا هذه ىلع مكحلا اهلالخ نم نوعيطتسي ىتلا

 ًالماش نوكي نأ نكمي ال دقنلا اذه نكل :تاداعلا هذهل ىلخادلا دقنلا ىلإ اوقتري نأ

 .رييغتلا ىلع اًرداقو

 ةددعتم اصوصن تناك اذإ وأ ,اًدرفتم اًسدقم اًصن ةيلوصألا بلطتت :ثلاثلا

 ةلاحل ةددعتم اصوصن كلتمت تناك اذإ .اهنيب اميف اًيمره اهليكشت متي نأ ىغبنيف

 مهنإف ءاذل .مهنم صن ىأ رايتخا ىف ةيرحلا مهيدل نوكي ةلاحلا هذه راصنأ نإف ,ةدحاو

 ىلع اهميظنتو اهزييمتو ةيوهلا هذه ىلع فرعتلا بعصيو ,ةدحاو ةيوه ىف نوكرتشي ال
 .ةكرتشملا تادقتعملا نم ةعومجم ساسأ

 ارشابم الخدم نمؤملا حنم هيلع متحتي نيدلا نأ اًفلس ةيلوصألا ضرتفت :عبارلا

 صوصنلا ريسفتو ةءارقب نيضوفملا ةيلوصألا ىلثممل حمس اذإ .ةسدقملا صوصنلا ىلإ

 ججُحلا ىدحتب درف ىأل حامسلا متي ال هنإف ءديدج ريسفتب مهل حمسي مل اذإ ىأ «ةينيدلا
 اذامل رسفي اذه .صوصنلل ةجحب ةرشابم ةبلاطملا قيرط نع ةسسؤملا تاسرامملاو

 رسفيو «ةينامورلا ةيكيلوثاكلا نم ةيلوصألل ةضرع رثكأ نوكت ةينيتناتستوربلا ةيحيسملا
 رثكأ نونوكي (نآرقلا ريسفت) داهتجالاب حمست ىتلا ةيمالسإلا تاعامجلا اذامل اضيأ

 .ههجو ىف بايلا اوقلغأ نيذلا ءالؤه نع ةيلوصألل ًاليم

 نيدلا نأ اًفلس ضرتفتو ؛عمتجملا ليكشت ديعتل ةلودلا ةيلوصألا مدختست :اًريخأ
 ,ىسايس ريغ ناك وأ ىسايس وه ام نيدلا ضراع اذإ .ةلودلا مادختساب حمسي

 لكشب قفاوي ال وأ ,ةوقلاب ضرفت نأ نكمي ال اهتأب ةينيدلا ةيوهلا فرعي مث.نمو
 ىف هسيركت أ فنعلا نع نالعإلا نكمي ال ذئدنع ,فنعلا مادختسا ىلع مات
 ,('2ةدلوصألا ةيضقلا

 .ةيقالخألا ةمزألا تاقوأ ىف ةيلوصألا تاكرحلا عم نيدلل ةيساسألا تابلطتملا لياقتت
 كلذ نولعفي امدنعو .ةيواستم ةقيرطب تاكرحلا هذه لثمل ةضرع نايدألا عيمج تسيل

 ١1نل يَ ال



 ءاههجاوي ىتلا ةمزألاو ,نيدلا ةعيبط ىلع دمتعت ةفلتخم الاكشأ نوذختي مهنأ ودبيف

 ةلاح ىهف ةطقنلا هذه حضوت ىتلا ةلاحلا امأ .تاكرحلا هذه هيف ثدحت ىذلا عمتجملاو

 ةيمستلا هذه نأ ولو .اهتيمست ىلع حلطصا امك ةيسودنهلا ىأ ؛ىسودنهلا نيدلا

 ةنايدلا ىدل سيل .ةيلوصألل ةيرورضلا طورشلا نم ليلق عم ةيسودنهلا قفتت

 نيب نم رايتخالا ىف اًرارحأ هعابتأ كرتيو «ةماع ةفصب هيلع قفتم سدقم صن ةيسودنهلا
 فتلي ادققعم لمحت الو :ايدئاقع اديحوت ةيشودتيلا ةتايدلا كمت ا .ةددعتلا نسوصتلا

 دارفأ كرتتو ءىعامتجالا كولسلاب ةيسودنهلا متهت .هنوديؤيو سودنهلا عيمج هلوح
 ةيعامتجالا فارعألل اًقفو نوفرصتي مهنأ املاط نوبحي امب داقتعالا ىف ارارحأ عمتجملا

 ةنايد اهنوك ىف ةيدوهيلا ةنايدلا ةيسودنهلا ةنايدلا هبشت .اهيلإ نومتني ىتلا مهتقبطل

 اذامل رسفي ىذلا رمألا :ةيحيسملاو مالسإلا عم كلذ ىف فلتخت اهنكل .ةيعمتجم وأ ةيقرع

 ماظنلا نع دعبلا ىلإ دقتفيو «ليدبتلل ةسسؤم ةيئارجإ ةموظنم كلتمي ال ىسودنهلا نيدلا
 مادختسا ةركفل ىئادعو اًيعامتجا ظفاحم ىسودنهلا نيدلا .هيف رقتسي ىذلا ىعامتجالا

 دراوملا ىسودنهلا نيدلا دقتفي ءاهريغو بابسألا هذهل .عمتجملا ليكشت ةداعإل ةلودلا

 .ةيلوصألا ةكرحلا رارمتساو جاتنإل ةيرورضلا ةيسسؤملاو ةيركفلا

 اوققحي مل نكل ةيلوصألا ةاكاحم نم ةيسودنهلا تاعامجلا ضعب اذه عنمي مل

 ىغبني امل ةيؤرلا الو لمعلل حضاولا جهنملا مهيدل نكي ملف ؛نأشلا اذه ىف اًريبك اًحاجن

 ,ىسودنهلا نوكي نم ىلع اوقفتي نأ اوعيطتسي مل مهنأ امك .ىسودنهلا هيلع نوكي نأ

 تاقبطلاب نمؤي ىذلا درفلا كلذ وه لهف .ىقيقحلا ىسودنهلا نع رظنلا فرصب
 تعونت دقو ءىضاملا نع اًدج اًديعب عجارتت ال ةيعامتجالا تاقبطلا نكل ؟ةيعامتجالا

 .ةينيدلا لثملل اًقفو فرصتت نأ عيطتست ىلاحلا اهلكش ىف تسيلو ,تقولا رورمب تلكشتو

 نيذوبنملا ةقبط ةسرامم نأشب اًدج نوريحتم اًييرقت سودنهلا عيمج نأ كلذ نم رثكألاو
 كلذ ىه ىسودنهلا نإ :ام درف لوقي دق .ىقبطلا ماظنلل ةلصحم الإ اذه امو ءدنهلا ىف
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 مهتاقيطب نوعونتي مه ؟هذه تادقتعم ىأ نكل ,ةنيعم تادقتعمب نمؤي ىذلا درفلا

 هذه نم ايأ راتخي نأ ىف ارح ىسودنهلا نوكي ةلاح ىأ ىفو ءمهقطانمو مهفئاوطو
 .هل قورت فئاوطلا وأ تاقبطلا

 ةيسودنهلا ةنايدلا نم لعجي نأ 03/303003 52635/811 ىتيوسراس ادناناباد لواح

 ةناكم سفن ةميدقلا ةيسودنهلا ةسدقملا بتكلا ىطعي نأ عطتسي مل هنكل ,ةيماس ةنايد

 لواح دقو .ةيساسألا ةيسودنهلا تادقتعملا صلختسي ملو .نآرقلا نع كيهان ؛ليجنإلا

 لصأ ىفهو :!!10010408 افاتودنه ةملك ال. 0. 53003:18: راكرفس ىد ف فرعي نأ دعب اميف

 ىلإ رظني ىذلا درفلا كلذ وه ىسودنهلا نإ لوقي نأ نم رثكأ دجي ملف ءىسودنه ةملك

 ىتح هنأ 'راكرفسأ رقأ دقو .(''!ةسدقملا هضرأو هسأر طقسم اهنأ رابتعأ ىلع دنهلا

 هفيرعت بسح مه دونهلا نييسرابلاو خيسلاو ل8135 نيينايلاو نييذوبلاو نييحيسملا

 ىلوصأ بزح هنأ 786 88312113 ل3818 اتاناج ايتاراب بزح راشأ دقو .سودنه

 هيدل نم وه ىسودنهلا نأ ىلإ لصوت :ةحجان ريغ ةديدع تالواحم دعيو .ىسودنه

 اتاكيسانام اًضيأ هيدل ناكو «.(سودنهلا وحن ةدوم ىأ ىسودنه جازم) ةيسودنه انافاب

 بزحلا اذه نكي مل .(ملاعلا ىلإ ةيسودنه ةرظن أ ىسودنه ىلقع هجوت) ةيسودنه
 تالواحم عيمج نع ةيلمع ةقيرطب ىلختو ,ةمهبملا ميهافملل ىنعم ىأ ءاطعإ ىلع اًرداق

 اهتوصت تناك ىتلا .دنهلل ةيناملعلا ديلاقتلاو تاداعلاب ديقت هنأ امك ءىسودنهلا فيرعت

 تاوصألا بسك ةلواحم بزحلا نم مزطست ىتلا ةيطارقميدلا نع ًالضف ءايلعلا ةمكحملا

 .هفوفص ىف سودنه ريغ اصاخشأ مضي بزحلا اذه نأ بجع ال .تاباختنالا ىف ةملسملا

 .ةطلطلا ىف ناك امدقع تهل لسع سيكرل ةخات ةلمخ نشر

 .8ة51615 5ةالد1 53091 منس كافيس ايرتشار ىه ترهظ ةيسودنه ةكرح برقأو

 زيغ دض ةيمحلملا بزحلا نع لب فثعلا درجم نع عقادت ةدهاجم ةيلوضا ةكرح تناك
 مت امدنع .ةميدقلا ةيسودنهلا ميقلا ةداعتسا ىلإ اوعسو «نيملسملا !ديدحتو .سودنهلا

 نفياال ىركقلاو ىديدلا اقاردتم أ يجون: يربك نع ةعرسلا وده نمسقو ةشئارو

 ىلع زكرت ةحضاو ةركف الو ,'ىسودنهلا نع كسامتم فيرعت اهيدل نكي مل .ةجاحلاب

274 



 ةيفاقثلا تاسرامملا ضعب ىيحت نأ ةكرحلا هذه تدارأ .ةبراضتملا ةيسودنهلا ميقلا

 ؛ةينيد ةموكح غبت ملو «ةيسودنهلا ةينيدلا تادقتعملاب مامتها ةمث نكي مل نكل ؛ةيسودنهلا

 نم ضعب فرتعا دقو .نيدلل ماعلا رودلا نأشب ةضماغ ةكرحلا هذه نأ نع ًالضف

 نيد ىأب الو مهنيدب نونمؤي ال مهنأو :داحلإلاب ةكرحلا هذه مساب نييمسرلا نيثدحتملا

 هذه نكت .ةيفاقثو ةيسايس ةكرح اهنكلو ةينيد ةكرح تسيل اًساسأ ةكرحلا هذه .رخآ

 نأ نوذبحي ال اهتداق نم ضعب .نييحيسملل لقأ ةجرديو ,نيملسملل اديدش ءادع ةكرحلا

 اورعش مهنكل ؛ىرخألا تانايدلا ىف هيلع دجوت ىذلا لكشلاب ةيلوصأ ةكرح حبصت

 اهضرفت ىتلا دويقلا نم كعدو ؛ةيسودنهلا ةنايدلا تتشتو ةيددعت نم طابحإب

 .دنهلا ىف ةضبانلا ةيطارقميدلا

 دق ؛ةيخيسلا ىتحو ةيدوهيلاو ةينايلاو ةيذوبلا :لثم .ىرخألا تانايدلا انصحفت اذإ

 كفسو لتقلل هلايم . :. هاجمو ةيدئاقع نوكت نأ نكمملا نم تانايدلا هذه نأ فشتكن

 ,تانايدلا هذه عم ىشامتت ال اهتفرع امك ةيلوصألا نأ دجن هسفن تقولا ىفو .ءامدلا

 هذه ايجولوتاب مهف هلالخ نم عيطتسن ىذلا ديفملا موهفملاب تسيل ةيلوصألا نأ امك

 نأ اًمئاد نوعيطتسي ال مهنكل ,ةيلوصألا تانايدلا هذه ىكاحت نأ نكمملا نم .تانايدلا

 مهدجن اذه لعفت امدنعو .ىسايسلا غارفلا ءلم ىلإ تانايدلا عيمج ليمت .اهومعدي

 ةيوهلا هيوشت ع اونأ نم ازيمم اعون ةيلوصألا لثمت .رثألا غلاب هيوشت نم نوناعي

 نأ بجي ؛ةيلوصألا ةكرحلا تانايدلا عيمج حرطت نأ عقوتن نأ نم ًالدبو .ةينيدلا
 فيفخت عم اهنووتحي وأ نولعفي ال نيرخآ نكل ءكلذ ضعبلا لعفي اذامل :لءاستن

 ؟ىبسن طيسبتو



 شماوهلا

 هنم فدهلا ناك .باعصلا نم ٌلخي مل وهف ءعساو قاطن ىلع همادختسا مت داحلإلا حلطصم نأ نم مغرلا ىلع )١(
 ًالوبقم نوكي نأ ىنعمب ابلاغ هللا مهف متي .هللا هملكب درفلا هينعيام ىلع دمتعي ريثكلا نكل .هللا دوجو راكذإ
 نكل .دحلملا هركني نأ ضرتفملا نم ىذلا ءىشلا وه اذه .ةيديحوتلا نايدألا قيرط نع سانلا ةماع ىدل
 هلإ ىف سيل ركفي وأ ءاًقلاخ نوكي نأ نم ًالدب ساساك هللا وأ .هللا ةيدودحم ىف ركفي نأ عيطتسي درفلا
 نوكي فوس .هريصم هجوي اًيصخش اًدوبعم كلتمي هنوكل درف لك ىف ىتح وأ ,ةهلآلا نم ريثك ىف نكلو دحاو
 نع هفرعن امك ملاعلا نإ :ةلئاقلا رظنلا ةهجوب مزلم درفلا نإف اذكهو .امضيأ اذه راكنإ ىلإ ةجاحب دحلملا
 .ةصاخلا هبيلاسأب مهفُي نأ ىغينيو عيطتسيو .ىتاذ ءافتكا هيدل نوكي ةيملعلا وأ ةيقيربمإلا ةظحالملا قيرط
 حلطصم ىلإ هجاحب نحن اذامل :لاؤس ةراثإ ىلإ ىدؤي امم ,ملاعلل ةيناملعلا رظنلا ههجو هيلإ وبصت ام اذه
 نأ ديريو ةهلآلا عاونأ ضعب ىف دقتعي سانلا ضعب نأل ادهم هس مشي قالا صخشلا ؟داحلإلا
 ركني ال .ةيناملعلا ىدل نوكي ال ىذلا بولسألاب ةيقاقتشا ةبتر داحلإلا نإف ءاذل .هذه رظنلا ةهجو ضفري
 الأ ىغبني هدوجو مدع وأ هدوجو مث نمو .هللا ةركف اذامل رسفي اًيعاد ىري ال وه .هللا دوجو اريثك ىئاملعلا
 ريغ ىقالخألا ريغ ىف دجوي امظم) هللا دوجو نع لاؤسلل فالتخالا مدع داحلإلا ىنعي . .داج لكشب ذختي
 اًقشنمو .لوألا ىنعملا ىف اًدحلم ساسألا ىف نوكي ىناملعلا صخشلا .هللا دوجو راكنإ وأ .(ىعامتجالا
 ضحد ىلإ ىعسي داحلإلا .لدجلا نم ةفلتخم اًعاونأ داحلإلاو ةيناملعلا نم ًالُك نمضتت .ىناثلا ىنعملا ىف
 ضوخلا هيلع ىغبني اذامل لاسي ىتاملعلا صخشلا .ىرظت - ىفسلف لدج ىف ضوخيو هللا دوجول لدجلا
 .هللا ةركف ةراثإل انمزلت ىتلا ةيرشبلا ةربخلا وأ ملاعلا بناوج امو ؟اهقالطإ ىلع ةيلدجلا اياضقلا هذه ىف
 .تانايدلا عيمجل ىفرحلا ىنعملاب نيكسمتملا نيب هسفن وه ىقطنملا لالدتسالا وأ ةجحلا بولسأ نإ
 ةرماسلاو ادوهي ىتقطنمب مهدعو هللا نأ نوحرصي نيذلا ,سكذوثرالا دوهيلا ىتحو نوفرطتملا سكذوترألا
 نع نوفلتخي ال مهو اهحالصإل مازتلاو بجاو اهيدل ليئارسإ نأو «(ةيبرغلا ةفضلا نآلا اهيلع قلطي ىتلا)
 تمت ىتلا تاماجتالاو بيلاسألا بناجب اهضحد متي نأ نكمملا نمو ءىرخألا تانايدلا ىف مهئارظن
 .لصفلا ىف دعب اميق اهتشقانم

 نم /09 نأو .ةدحتملا تايالولا ىف نييتناتستوربلا نييحيسملا نم نويلم ٠١ دجوي ,تاريدقتلا بسح (؟)
 حجرملا نم .لمتكت فوسو ايؤرلا رافسأ باتك ىف اهب نهكتلا مت "ل010" سقلا تاعوبن نأ نودقتعي ناكيرمالا
 . "لطم 5ناطعراوقلل, 600 521/6 862108, 013,41/3(6003]' 2004" مهرمع ءانثأ

 ريثك ىف ترثأو توص ىدص هئارآل ناك 2٠٠٠. ماع طشنلا ملسملا ,"[135530 68انأأ“ عم ةلباقملا رظنا (؟)
 ىري وه .ىرخألا تانايدلا ىف مهئارظنو ,نييتناتستوربلا نييحيسملاو ,يفرحلا ىنعملاب كسمتلا راصنأ نم
 نأ عيطتسي فيكف ؛اهب ملسُم ةيهلإ هملك ىه نآرقلا ةملك نأ درفلا دقتعا اذإ .لدتعم ملسم دجوي ال هنأ
 .اًفرطتم اًمده حبصأ نآلاو تقولا كلذ ذنم هئارآ نسح ريغ .(1010.0.32) ؟ةلدتعم رظن ةهجو ذختي
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 ."(اطلل.م.33)" (غ)

 . "18مم الوادم ع5 هأ 731/ 300 3مماعطإل (3-1991)" :رظنا .ةيلوصألل ةعئار ةسارد لجأ نم (2)

 اًضيأ رظنا .نايدألا عيمج ىف ثدحت ةيملاع ةرهاظ اهنأ ساسأ ىلع ةيلوصألا لوانت مت انه ىتح

 قيرط نع ةيلوصألا حلاطصم مادختسا مت :ةزاتمملا ةليكشتلا هذه ىف ىتح ."(030130 (1987)"

 ,ةظفاحملا تاكرحلا عاونأ عيمجو تانايدلا عيمج ىطغيل نيمهاسملا

 ىف ترشن "116 ا"الن00310812/5" :ناونعب تابيتكلا نم ةسلس نم قتشا ةيلوصألا حلطصم نأ ىدبي )١(

 ةيروحم دئاقع ىلإ تابيتكلا هذه ىف نييلوصألا علطصم راشأ .6١15و ١5٠١ نيب ةرتفلا ىف اكيرمأ

 .ىنيدلا ىعولا ةعيبط ىميلعت ىف هرارمتسال "03110 130|©061* ىلإ ركشلا هجوأو .ةيحيسملل

 "هطمنعألأ (1990)", "مز ةءوأمرأ (1984)","أ/اهأ15881 :رظنا ,ةيمالسالا ةيلوصألا صخي اميف (0)

 (1982)", "اذأ م (1988)" "ذاوور (1985)*.

 ."نطعسعأرأ (19990, مم.10-9, 31880150-129 [1()* رظنا (8)

 ,مهفصت وأ ءشوشمو قفألا قيض نيد لجر ىنعتل "31000" ةيئاردزالا ةملكلا *ا6008أ01" مدختسا (5)

 "|«ط0 رمل عمل عأ" هلمف أم |؟3:ع5 801514000" حضوت امكو ."8أ562101 (1984, 0.170)" رظنا

 .تالتكتلا ةلازإل ناكيتافلا اباب اهلعف ىتلا ةروثلاب اًهيبش ناك ىعيشلا مالسإلا عم
 ."اق11010!005 (2003 ,2.17)" رظنا

 بولسألا وه لمعلاو ءلمعلل لثمألا ليلدلا ىه عقاولا ةفرعم نإف .هلثم نيرخآو بطق صخي اميف )٠١(
 براقتت ةيؤرلا هذه نأ ىلإ راظنألا تفل ىذلا ,"810067 (198,0.198)" :رظنا .ةفرعملا باستكال لثمألا

 .سكرام ةيؤر عم
 دوسلا ةعيشلا نيب هحضوأ ىذلا زييمتلاو "ثلا 5031311“ :اًضيأ رظنا .[6لال[© (1990) نم سبتقم )١١(

 .رمحألا ىعيشلا بهذملا ىف ءةدشي مهحدتما نيذلا ,رمحلاو نييروثلا ةعيشلاو .ةدشب مهضفر نيذلا ,نييديلقتلا ىأ
 "1 عاطعقم :5طقءوأع ؟هيصلجأتمم" 300 لقصلقمأ ©بطلأةلعيو 79

 ةيملعلا تايلكلا :لثم ؛عمتجملل ةثيدحلا تاسسؤملا نم ةيمالسإلا ةيلوصألا شنت ."[830/ (1986, 0.6)“ )١١(

 .ةيديلقتلاو ةينيدلا رئاودلا نم سيلو .دهاعملاو
 نوكت هميق ثيح ؛ىرهاظلا ملاعلا ىلع ملعلا رصتقي .ةعراب بيلاسأب ملعلاو نيدلا نيب نويلوصألا قفوي )١5(
 .همدختسي دق درفلا نإف اذل .ةعجارملل دادعتسا اهيدلو ةيضرفو ةيبيرجت نوكت اهمدقي ىتلا ةفرعملاو .ةريبك
 اهتيلاعفب نيدتو هللا لبق نم ةممصم ةعيبطلا نيناوق نأ دقتعُي .ةايحلل اساسأ هلعجي نأ عيطتسي ال نكل
 .كلذ لمعل اهأيه هللا نأل نكل ,ءاملا اهسفنب جتنت نأ نكمي ال نيجسكوألاو نيجورديهلا تارذف .هللا ىلإ

 ."ملا_-ْث2م0 (1993)" :رظنا ,ةشقانملا نم ديزمل

 )١4( :رظنا ؛مالسإلا ةوق حور سكعت ةيمالسإلا ةيلوصألا نأ فيك لوح شاقنلا نم ديزمل )1985( 2/381.

 :لثم .قفألا ةقيض ىطسولا ةقبطلا :ىلوألا .سانلا نم نيتعامج ىدل نيعم ناسحتساب ةيلوصالا ىظحت (1©)
 ,عمتجملا ىف ةناكملاو ةوقلا ضعيب نوظحي مه .نييباتكلا نيفظوملاو نيحالفلاو نييفرحلاو راجتلاو نيعئابلا

 ضرعتت امدنعو ءاًيداصتقاو اًيسايس نيمظنم ريغ مه .اًيلاح ديدهت تحت ناعقت ةناكملاو ةوقلا هذه نأ ريغ
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 قيرط نع ةدودحملا مهتارخدم نونوكي .مهدشحل ةديحولا ةليسولا نوكي نيدلا نإف .ديدهتلل مهحلاصم
 خانملا قيرط نع نوددهم مهنأ نورعشيو «ىساقلا ةايحلا بولسأو .قافنإلا ىف داصتقالاو ءقاشلا لمعلا
 نودمتعيو .مهرسأل دراوملاو معدلاو نواعتلا ىلع نودمتعي مه .تاوهشلاو تاذلملا ىف سامغنالل ىقالخألا

 ةقبطلا نإ ءاذل .ضعبلا مهضعب عم مهتاقالع رارمتسا لجأ نم ةيديلقتلا كولسلا دعاوق ىلع اًضيأ
 ىف ىقالخألا مهلماكتو مهتاذل مهمارتحا ددحتو فرعتو ,ةيديلقتلا كولسلا دعاوقو بادآ ردقت ىطسولا
 نوكت وأ كولسلا بادأ راهنت امدنع .اهمعديو دعاوقلا هذه ىلع مهنيد دكؤي نأ عقوتتو .دعاوقلا هذه ءوض

 تابلط عنصت ىتلا ىرخالا ةعامجلا .عزعزتت ىعامتجالاو ىصخشلا مهملاع تاماعد نإف ,ديدهت تحت ةعقاو
 لاكشأو ةيديلقتلا ميقلا نإ .ةنيدملا ىلإ ىناثلا ليجلا انايحأو لوألا ليجلا ىرجاهم نم نوكتت ةظامم
 ءاذل .ةديدجلا مهتئيب ىف ساسحإلا قلخت ال ىرقلا ىف اهيلع نودمتعي ىتلا تاذلا مهفو لدابتملا دامتعالا

 ةيوهلاب مهساسحإو .يقالخألا تابثلاو رارقتسالاو ,كسامتلاو .ةيروذجلا ىلإ دقتفت مهتايح نإف
 مهينطاومل ةأيحلا بيلاسأ قيرلط نع مهداسفإ متي مهنأ امك .لمتحي ال لقتل نكرعم ةنرارمتنسالاو

 نوفشتكي مه .ةينيدلا ميقلاو تادقتعملا قيرط نع اهنولاني ىتلا تايرحلاو ,ةيراضحلا ندملا ىف نينيدتملا
 تاقالعلل ىديلقتلا جذومنلا عزعزتو .مهب ةصاخلا مهتالئاع لخاد ةونع لخدت هذه ةايحلا بيلاسأ نأ

 تايلطلا كلت اهسفن ىه تسيل ةيقالخألا مهتامزلتسمو مهتابلط نأ نم مغرلا ىلع .اهجراخو ةرسألا لخاد
 ىلع ديكاتلا ةداعإ بلط فاك لكشب نومساقتي مهنإف ءيطسولا تاقبطلا ىف دجوت ىتلا تامزلتسملاو
 ءالؤه لثم .ىعامتجالا ملاعلا نم مهعزتني مهتايح ىف كسامتلاو ةيرارمتسالا صقن .ةينيدلا مهتيوه

 ةيلوصالا دعت .مهنيدل ةيواستم ةقيرطب اًطسبمو ادرجم اًفيرعت نوبلطيو نومزلتسي نيدرجملا لافطالا

 .بلطلا اذهل ةياجتسا
 ”هطونعتمأ (1990, مم.120()". )١3(

 .(0.13, 1987) ةيلوصألل هزيمم ةمس ىه ةينالقعلا نأ "030130" ظحالي (17)

 ةيسودنهلا ةيلوصألا هيمسي ام نأ انه "ا03016أ 010“ ليلحت ."1/481ال 300 ممماوطأال (1991-3)" )1١8(

 نأ ىغيني اذامل :لاؤس ةراثإ ىلإ ىدؤي امم .ةيتناتستوربلاو ةيمالسإلا اهتاريظن عم كارتشالاب ليلقلا كلتمت
 بامذلا ىلع رداق ريغ ناك ,"8/12[إ/ 200 8هماعانإل" ىف هلاقم ىف "1000810 5621© " ؟اذكه اهيمسن

 .ةيذوبلا ةيلوصالا نع ثدحت هنكل .نيدهاجم اونوكي نأ نكمملا نم نييذوبلا نأ راهظإ ءارو اميف
 "زةيااذرو (2004)*. )١19(



 نماثلا لصفلا

 تافاقثلا ددعتم ملاع تايد

 نيذلا ءالؤهف .اًقيثو اًطابترا تاعمتجملا نيبو لخاد ىفاقثلا عونتلا تاهاجتا طبترت

 ىلع وأ -- وحن فطاعتب ةماع ةفصب نورعشي تاعمتجملا لخاد ىفاقثلا عونتلاب نوبحري

 نيذلا ءالؤه «كلذ نم سكعلا ىلعو .تاعمتجملا نيب ىفاقثلا عونتلا - وحن ةحارب لقألا

 نورعشي ىعامتجالا رارقتسالا مدع رداصم نم ردصم وه ىفاقثلا عونتلا نأ نودقتعي

 نم ىلخت ال ةيفاقثلا ةيددعتلا هذه نأ نودقتعيو ,ملاعلل ةيفاقثلا ةيددعتلا هاجت قلقب

 ضعبلا .نيقش اذ نوكيف ةيددعتلا هذهل مهلعق در امأ .لصأتم وحن ىلع تاعارصلا

 ىقالتت نأ «تقولا رورمب لمتحملا نم وأ ,ىغبني تاعمتجملا عيمج نأ املاط هنأ دقتعي

 ىغبنيف ؛ةيطارقميدلاو راكفألا راشتناو ةملوعلاو ةثادحلا ريثأتل اًرظن ةدحاو ةفاقث لوح

 .اًنكمم كلذ نوكي امنيح بسانملا طغضلاب هززعنو ,هاجتالا اذه ةقاعإ مدع نمضن نأ

 نأب نومعزيو ؛هيف بوغرم ريغ وأ لمتحم ريغ ىقالتلا اذه لثم نأ نودقتعي نورخآو

 مكحتلاو اهبانتجا رذعتملا تاعارصلا ةرادإ ىلع ةردقلا ىف بصنت نأ ىغبني انتامامتها

 نوديري نيذلا ءالؤهل ىدصتلل اًيركسع نيزهاج نوكن نأو ءعيطتسن ام ردقب اهيف

 نودمتسيو ءاهراصنأ اهل نيتقباسلا نيتيؤرلا نم ةيؤر لك .ةرطيسلا نم صلختلا

 ةيساسألا ةيضقلا صحفب أدبأ فوس ."نوتجنتنيه ليومص" تافلؤم نم مهماهلإ

 ةيلقعب متي ىذلا تاراضحلا نيب راوحلا نأ اهدافم ةجيتن ىلإ لصوتأ ىتح .نوتجنتنيهل

 ملاع عم لماعتلل ديحولا بسانملا قيرطلا ىه راوحلا اذه دودحل ةلماك ةفرعميو ةحتفتم

 .تافاقثلا ددعتم
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 تاراضحلا عارص

 نأ اهدافم رثألا ةغلاب ةيؤر نيرشعلا نرقلا تاينيعست ىف نوتجنتنيه ليومص مدق
 ذخأت .(')تافاقثلا عارص اهيلع نميهي ةديدج ةبقح تزرفأ ةدرابلا برحلا ةياهن
 .ةيلبقلاو ةيقرعلا تاعارصلا لاكشأ نم الكش ىلحملا ىوتسملا ىلع ةيفاقثلا تاعارصلا
 لاكشأ نم ًالكش دعيف ؛نوتجنتنيهل ىسيئرلا لغاشلا دعي ىذلا ؛ىملاعلا ىوتسملا ىلع امأ
 ,تاعارصلا عيمج حرشت ال اهحرط ىتلا هتيؤر نأ معزي وه .تاراضحلا عارص
 ىؤرلا نم لضفأ ةقيرطب رصاعملا ملاعلا مهفل لثمألا قيرطلا مدقتو اهمظعم رسفت لب
 .رمألا اذه تلوانت ىتلا ىرخألا

 ثحبلا نإ :لوألا :(')ةيتآلا تاحارتقالا ساسأ ىلع نوتجنتنيه ةيؤر حيضوت مت
 ةيوهلا نمضتت .هيلإ ناسنإلا ىعس املاطل ىناسنإ لغاش وه ةيفاقثلا ةيوهلا نع ليوطلا
 ,نطولا اذه انل لثمي اذامو .هيلإ ىمتنن ىذلا نطولا امو ءانتنونيك نع لاؤسلا ةيفاقثلا
 ىلع فرعتن ال .ةيعامجلاو ةيدرفلا اتتايح اهب مظنن نأ بجي ىتلا ةقيرطلا ىه امو
 .هدض نوكن ىذلا نم ةفرعم اًضيأ نكلو .بسحف نحن نم ةفرعم قيرط نع انتنونيك
 ءالؤه نم ديدهتب نورعشيو ,ةيفاقثلا مهتيوه مهنوكراشي نيذلا ءالؤه ىلع رشبلا فرعتي
 ةيمهأ لثمت رومأ اهعيمج .دقتعملاو مدلا :ةرسألاو ناميإلا .ةيوهلا كلت مهتوكراشي ال نيذلا
 .رومألا هذه ليبس ىف مهتايحب ةيحضتلل دادعتسا ىلع مهو ؛دارفألل

 أزجتي ال ءزج وه اهيلع ديكأتلاو ةيفاقثلا ةيوهلا ةداعتسا رمأ نأ نوتجنتنيه دقتعي
 هسفن تقولا ىف بستكا هنأ امك .تاعمتجملا عيمج ىف دجويو ةيناسنإلا ةعيبطلا نم
 لكش فلتخي فيكو ,كلذ ىف ببسلا رسفي ال وه .ةريخألا تاونسلا ىف ىربك ةيمهأ
 اميس الو ,ةملوعلا ىلإ اذه عجري اًنايحأ .ىضاملا ىف اهلكش نع ةيلاحلا ةيفاقثلا ةيوهلا
 ىرخأ تاقايس ىفو .اًعم ةفلتخم تافاقث راضحإو تاعمتجملا رارقتسا ةعزعزا اههاجتا
 .ىتيفوسلا داحتالا ككفت نع جتانلا ةيسايسلا تايجولويديألا رادحنا ىلإ اذه وزعي
 ةيجولويديألا ةراتسب اهلادبتسا مت ةيلمخملا ةفاقثلا ةراتس نأ عنتقم ىه ؛ةلاح لك ىف
 .انروصعل تاضمو ىه تافاقثلا نأو «ةيديدحلا
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 دقتعملا ىلع دمتعي نأ عيطتسي عمتجم دجوي ال هنأ نوتجنتنيه معزي :ىناثلا
 ,ةكرتشم ةيفاقث ةدعاق ىلإ عمتجملا جاتحيو اهدرفمب ةيسايسلا تاسسؤملا وأ ىسايسلا

 ةفاقث .ةيويحلاو ةيعرشلا اهحنمتو .هتاسسؤم لكشتو ؛هيجوتلاو فدهلاب اروعش هحنمت
 تناك امك ءايسآ قرش تاعمتجمل ىداصتقالا حاجنلا زارحإ ىف ببسلا ىه ايسآ قرش

 ةيمالسإلا ةفاقثلا حرشتو .ةرقتسم ةيطارقميد تاسسؤم ءانب ىف اهلشف ىف اًنضيأ ببسلا
 دقتفي ىذلا عمتجملا .ةيطارقميد مكح ةمظنأ ةماقإ ىف ةيمالسإلا تاعمتجملا لشف

 نكمي الو اًيتاذ مسقم عمتجم وه ؛نيرخآلا حلاصل اهنم لصنتي ىأ :ةسناجتملا ةفاقثلا

 مودت ىتلا ةيوهلا هيدل سيل عمتجملا اذه .ارقتسم اعمتجم نوكي نأ لاوحألا نم لاح ىأب

 ةيفاقثلا ةيددعتلا عمتجم دعي .هيجوتلا روعش وأ ةيداشرإلا ئدابملا كلتمي الو .ًاليوط
 نأ نوتجنتنيه معز اذامل رسفي اذه .ىقيقح سوباك وهف ؛هبيلاسأ ىف اضقانتم
 .تلشف ؛ةنسوبلاو ايفالسغويو ىتيفوسلا داحتالا :لثم «ةديدع ةيفاقث تاعمتجم

 دقتعي ؛ملاعلا ىف اهل رصح ال ةيفاقث تاعامجو تافاقث دوجو نم مغرلا ىلع :ثلاثلا

 مهاؤرو مهميق ساسأ ىلع تاراضح عبس وأ تس ىلإ اهميسقت نكمي هنأ نوتجنتنيه

 ةيسودنهلاو ةينابايلاو ةينيصلاو ةيمالسإلاو ةيبرغلا ةراضحلا دجوتف .ةكرتشملا ةيملاعلا
 عسوألا ىفاقثلا نايكلا ىه ةراضحلاو .ةيقيرفألا لمتحملا نمو ةينيتاللا ةيكيرمألاو

 رئاشعلا وأ لئابقلا نم عسوأ ىهو ءىمسألا ةيفاقثلا تاعامجلا ىه ءلمشألاو

 هذه دوجو راكنإ .(")عونلا ىف اددع لقأ اهنكل .ةينطولا تاعمتجملاو ةيقرعلا تاعامجلاو

 اذامل رسفي اذه .('!ىرشبلا دوجولل ىساسألا عقاولل راكنإ ةباثمب دعي تاراضحلا

 نيلعاج «ةيراضحلا مهفورظل اقفو اهحلاصمو اهتايوه فرعت ةثيدحلا ةيموقلا لودلا
 عمجت نأ ىلع ةرداق ةراضحلا .ةيملاعلا ةسايسلا ىف ةيساسألا فارطألا تاراضحلا

 بوعشلا لصفت نأ ىلع اضيأ ةرداقو ءاعم ةهباشتملا تافاقثلا تاذ لودلاو بوعشلا

 .(©0ةقلتخملا تافاقثلا تاذ لودلاو

 .ىتاذ دعبو ىعوضوم دعب اهل ةراضحلا نإف ,ةراضحلل نوتجنتنيه فيرعتل اًقفوو
 ,تاسسؤملاو ىعامتجالا لكيهلاو فارعألاو نيدلاو خيراتلاو ةغللا :ىعوضوملا دعبلا لمشي

 نأ اًنايحأ نوتجنتنيه معزي .(')ءايشألا هذه عيمج نيب ةيمهأ رثكألا وه نيدلا لظيو
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 ققحتي اذه نأ دقتعا ىرخأ تابسانم ىفو ؛ةراضحلل امهمو ايروحم اًمئاد ناك نيدلا

 زفحت ىتلا ةيروحملا ةوقلا نوكي امير ءايساسأو ايروحم نيدلا ربتعي ىذلا ملاعلا ىف

 ىعوضوملا ريغ ىتاذلا فيرعتلا نم ًاشنيف ةراضحلل ىتاذلا دعبلا امأ ."؟بوعشلا كرحتو
 نورعشيو دليلا اذه ىلإ نومتتي مهثأ رابتعا ىلع مهسفنأ نوري مهنأ ىنعمي ؛دارقألل

 نورعشي دق سانلا نأو ؛ناعراصتي دق نيدعبلا نيذه نأ نوتجنتنيم دقتعي ال .("هب
 .ضعبلا مهضعب وحن فطاعتب نورعشيو ؛مهتاراضح نع نولوزعم مهنأ

 ثرإلاب تلكشت :نوتجنتنيهل ىسيئرلا لغاشلا دعت ىتلا «ةيبرغلا ةراضحلا :عبارلا

 اهمازتلا ىف تسكعنا ةزيمم ةراضح اهلو ءىحيسملا - ىدوهيلاو .ءينامورلا - ىنانويلا

 املاطل .ىدقنلا ثحبلا حورو حماستلاو ةاواسملاو ةيرحلاو ةيدرفلا قوقحلاو درفتلا وحن

 فصيو .ةراضحلا هذه اهي تدرفتو :ةيبرغلا ةراضحلا نم اءزج ميقلا هذه تناك

 نإ' :ًالئاق ةراضحلا هذه ةظعوملاو ةمكحلاب ةلفاحلا هريباعت نم ةدحاو ىف نوتجنتنيه

 اهتداق امأ .(9"امدقتو ةثادح تاراضحلا رثكأ نم تلاز امو تناك ةيبرغلا ةراضحلا

 ىتأت .ةيجراخلاو ةيلخادلا تاديدهتلا نم ةماهلا اهتاروطت ظفح ىحن مازتلا مهيدلف

 ةيفاقثلا ةيوهلا نوفعضيو نودحتي نيذلا ةيفاقثلا ةيددعتلا راصنأ نم ةيلخادلا تاديدهتلا

 اميس الو ءيرخألا تاراضحلا نم ىتأتف ةيجراخلا تاديدهتلا امأ ,ةيبرغلا ةراضحلل

 ةملك هتداق كلمي ال ىذلاو ,ةيحيسملل ءادعلاب الفاحو اليوط الجس كلتمي ىذلا ,مالسإلا

 اهبجاوي ةيبرفلا تاعمتجملا عيمج هيف مزتلت ىذلا تقولا ىف .ةيحيسملا نع اهنولوقي ةبيط
 ارظن صاخ عون نم ةيلوئسم لمحتت ةدحتملا تايالولا نإف ,مهتراضح ىلع ظافحلا وحن

 ءاقيلا عيطتسي ال ةطاسبي برغلا نأ نوتجنتنيه معزي .ىركسعلا ىداصتقالا اهقوفتل
 .('"!ةيكيرمألا ةدايقلاو ةميزعلاو ةدارإلا نود ةزيمم ةراضحك

 عم ةقداص تلظ اذإ بسحف اًيخيرات اًرود بعلت نأ ةدحتملا تايالولا عيطتست

 ىف يتناتستورب - ىلجنأ دلب ىهف ؛قئاقحلا نم ةعومجم رقت نأ اهيلع ىغبنيف .اهسفن
 ةيوهلا تلكشت .(''!ةقلطم ريياعمب ةمزلم ىهو ؛ةينيد ئدابمو سسأ ىلع تماقو ءلصألا

 ,زيلجنإلا نييلصألا اهينطوتسم تاسراممو تادقتعم قيرط نع ةيكيرمالا ةينطولا
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 مغرلا ىلعو .اهتوقو اهتدحول ساسألا وه اذه ناكو ءايخيرات ربع رييغت نود ةتباث تلظو
 ىهف ؛ملاعلا ءاحنأ لك نم نيرجاهملا نم نييالم لابقتساب كلذ دعب تبحر دالبلا نأ نم

 اوكسمت نيرجاهملا ءالؤه نأل اًرظن ءاًمئاد معزي ناك امك ءنيرجاهملا ضرأ نكت مل
 عم ةيطسو لولح ىلإ لوصولاو عاضوألا قيفوت ىلإ اوعسي ملو :ةيلصألا مهتيوهب

 - نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنم - نيرجاهملا نم اريثك نأ ديب .ةيكيرمألا ةيوهلا
 .تافاقثلا ددعتم عمتجم قلخ ىلإ اوعسو «ةيفاقثلا مهتايوهب فارتعالا ىلع اورصأ

 نأل ؛ةليحتسم اكيرمأ ىف ةيفاقثلا ةيددعتلا .هاجتالا اذه مواقت نأ اكيرمأ ىلع ىغبني

 نايسنل ةضرعم ةدحتملا تايالولا نأ اميو .(''لايكيرمأ سيل ىكيرمأ ريغ وه ام لك
 ديدج وحن ىلع اهتاذ ةداعتسا نأ معزي نوتجنتنيه نإف ؛ةيخيراتلا اهتلاسرو اهروذج

 .("'اديدج نم نيدلا ريثأت ةداعتسا نم عبني

 ةيأ دجوي الو ؛ةزيمم ةيوه اهيدل ةراضح ةيأ نأ نوتجنتنيه معزي :اًريخأو اسماخ
 ىلع اهتيعرشو اهتيحالصب معزت نأ عيطتست ةيبرغلا ةراضحلا اهيف امب ةراضح
 هنإ :تالكشم ثالث هجاوي ةيبرغلا ةراضحلا ةيملاع ىف ىبرغلا دقتعملا .ىملاعلا ىوتسملا

 تاراضحلا نوئش ىف لخدتلا نأ نع ًالضف .رطاخملاب فوفحمو ىقالخأ ريغو فئاز
 ىلإ ىعسلا نم ًالدبو .لمتحملا ىملاعلا عارصلاو رارقتسالا مدعل ًاردصم دعي ىرخألا

 ةقيقح ىلع برغلا قفاوي نأ ىغبني :ةصاخلا هتقيرط ىلع ىرخألا تاعمتجملا ليكشت
 ,نيرخآلا عم ةيملس تاقالع ةماقإو ,تاراضحلا نيب تاعارصلا ليلقتو «ىملاعلا عونتلا

 ةيبرغلا لودلا لذبت نأ ىغبنيو «ةلوبقملا ةيلودلا نيناوقلاو دعاوقلا نم ةعومجم عضوو
 نأ نيح ىفو .اهحلاصم نامضو ةصاخلا اهتراضح ءاقب نامضل اهدهج ىراصق
 اًضيأ ريشت تاعقوتلا نإف «ةمداقلا ىمظعلا ةوقلا ىه نيصلا نأ ىلإ ريشت تاعقوتلا

 ةراضحلا نأ نوملسملا ربتعي .(''7تاعارصلا مظعم قلخي ىذلا ىه مالسإلا نأ ىلإ

 مظعم .ةيلاع ةجردب ةيرغم انضيأ اهنكل ؛ةيقالخأ ريغو ةدسافو ةيدام ةراضح ةيبرغلا
 قوفتب مات نيقي ىلع نيملسملا نأل ًًرظنو .اهنوشخيو ةراضحلا هذه نوهركي نوملسملا
 كلذب مهنإف «برغلا ةوق نم ريقحتلاو ليلقتلا ةركف مهلوقع ىلع ذوحتسيو اًيفاقث برغلا
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 نيسلسلا عوشمم قا برشلا' ىلع نعني :بوعلا نع ادقح ءادعألا رثكأ نم قونوكي

 حلاصملا عرشتو سكعت ىتلا ةيلودلا تاسسؤملا ىوقي نأو ءنمثلا ناك امهم مهعضخُيو
 نأو ءمهعم لماعتت نأ عيطتست ىكل ىرخألا تاراضحلا مهفت نأو «ةيبرغلا ميقلاو
 ءالؤه ىنثتست ,مهعافدل ةيروحملا ةادألا ,(ىتانلا) ىطنلطألا لامش ةدهاعم نأ اونمضي

 .اهعم ةيفاقثلا ةلصلا مهصقنت نيذلا

 ةيدقن ةيؤر

 ىؤر نع ًالضف رصاعملا ملاعلا بناوج ضعب ىلع نوتجنتنيه ةيضرف تلمتشا
 حلاصملا نأ معزي ىه .ةرثؤم هتيؤر تناك اذامل حضوي ىذلا رمألا ,ةميق تاذ راكفأو

 ةيوهلا .كلذ ىف قحم ىهو :ىناسنإلا كولسلا اهدرفمب بدحت ال ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 دقتفي ىذلا ملوعملا انملاع ىف اميس الو «دارفألا ىلع مهم رثأ امهل ءامتنالاو ةيفاقثلا

 حرشو رصح نكمي ال .نيرخآلل مهتباجتساو مهتاذل مهمهف نالكشيو ءرارقتسالا
 :لاثملا لييس ىلعف .يبسحف ةيداصتقالا بيلاسألا ىف ةيراضحلاو ةيفاقثلا تاعارصلا

 رومأ نم لصألا ىف أشني ةيبرغلا ةراضحلا هاجت ةددعتملا ةيمالسإلا تاعامجلا ءادع
 نإف «نوتجنيتنيه معز امكو .ةيداصتقالا حلاصملل اعارص اًمئاد سيلو «ةينيدو ةيقالخأ

 ًالديو .دقنلاو صحفلا نم ةيلاخ ةقيرطب ةيملاع اهلعجن نأ نكمي ال ةراضحلا ميقو ىؤر
 نأ لضفألا نم .ةمئاقلا تاعارصلا ريسفتو ةيقالخأ ةغبصب ةيلودلا تاقالعلا غبص نم

 نم عيطتسن ىتلا نيناوقلاو دعاوقلل لمع راطإ روطنو «ةيقيقحلا تافالتخالا ىلع قفاون
 .ىملاعلا ماظنلا ع اونأ ضعب ىلع ظاقحلاو تاعارصلا ىلع ةرطيسلا اهلالخ

 ةبيعم ةيؤر ربتعت نوتجنتنيه ةيؤر نإف ءىرخأ ىؤرو ىؤرلا هذه نم مغرلا ىلعو
 ءاضيأ ىرخأ ءايشأل ةبسنلاب نأشلا ىه اذه نكلو ءسانلل ةمهم ةيفاقثلا ةيوهلاف .ةلتخمو
 دارفألا نأ امك .نيرخآلا مارتحاو تاذلا مارتحاو ةلادعلاو بسانملا دوجولا :لثم

 «بسحف مهرسأو مهتادقتعم لجأ نم سيلو ءءايشألا هذه لجأ نم نوتوميو نوعراصتي
 .ًاريثك فلتخي مل اذه انرصع ىف عضولا نأ امك ؛خيراتلا ربع ةلاحلا تناك كلت
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 ناكأ ءاوس ءانلغشي ىذلا ديحولا رمألا اهنأب ةيفاقثلا ةيوهلا صخن نأ أطخلا نم ءاذل

 ىف دجوت ال ةفاقثلا نأ نع ًالضف .بسحف ةثيدحلا روصعلا ىف مأ ةماع ةفصب اذه

 نالكشي امهالكو ؛ةيسايسلاو ةيداصتقالا تاسسؤملاب ةطبترم ىهف ؛غارف ىأ ءاوخ
 صلختسي .ىداصتقالا طيسبتلا لثم ًاللضم ىفاقثلا طيسبتلا ربتعيو ءضعبلا امهضعب
 ىلإ اذه دوقيو ,ةيعامتجالا تاسسؤملاو معألا ةيناسنإلا حلاصملا نم ةفاقثلا نوتجنتنيه

 نأ اميو .اهب اصاخ القتسم ايلخاد اقطنم عبتت اهنأ رابتعا ىلع ةفاقثلا ىلإ رظنلا

 دجوي الف ,ىربكلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاعارصلا ثودحل عقوم ىه ةفاقثلا

 دعيلا ىلإ دقتفت ةليلقلا ةيعامتجالا تاعارصلا ىتح .ةيرصح ةيفاقث تاعارص
 انزيكرت بصنا اذإ :ىفاقثلا عارصلا بابسأو ةعيبط مهف ىف لشفن فوس .ىداصتقالا

 .اهدرفمي ةفاقثلا ىلع

 نم اهريغو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا هتاسسؤم عم رفاضتت عمتجملا ةفاقث نأ امب

 دارفألا ضعب ليضفت ىلإ ليمت هتاسراممو عمتجملا اذه تادقتعم نإف ءتاسسؤملا

 كسامت نع ًالضف ىجولويديأ فيظوتب عمتجملا اذه موقيو ءاهريغ ىلع تاعامجلاو
 نم نوعفتنملا امنيب .مهرظن ىف عمتجملا اذهل ةيعرش ةغيص داجيإ قيرط نع عمتجملا

 نم نوساسح نورخآلاف «كلذل مهسفنأ نوزهجيو هليبس ىف توملاب نوبحري عمتجملا

 ,ةفلتخم ريغ ىؤرب هرادحنا نوريو «ةفولاملا لئاسولا عيمجب هنومواقيو :مهل عمتجملا لوانت

 ,هلثمن ىأ هيلإ زمرن اذامو نحن نم .عمتجملا اذه دض نوبراحي مهو توملا نولضفي امبرو
 ةقبط .تاعامجلا فالتخال ارظن ؛ةفلتخم اهنكل ةلخادتم تاباجإ ىقلت ةلئسألا هذه

 نوفرعُي دنهلا ىف نيذوبنملا ةقبطو (ةيطارقتسرألا ةقبطلا) سكذوثرألا نيينامهاربلا
 ةقيرطب مهتيوه ناملألا دوهيلاو نويزاتلا فرعو ؛ةفلتخم بيلاسأب ةيسودنهلا ةيوهلا

 ةدحتملا تايالولا ىف دوسلاو بونجلا نم ديبعلا نع نولوئسملا فرع امك ءاًضيأ ةفلتخم

 ىلع ةسناجتم ةيوه ةيفاقثلا ةيوهلا نكت مل .اًمامت ةفلتخم ةقيرطب ةيكيرمألا مهتيوه
 .عاازنلاو ةسفانملا نم ةيلاخ ةيوه وأ ,ةرقتسم ةيوه ىأ «قالطإلا
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 اًموهفم - نوتجنتنيه ةيضرف ىف ىروحملا موهفملا - ةراضحلا موهفم دعي
 ةراضحلاو ةفاقثلا نيب نوتجنتنيه زييمت دعي .ةفاقثلا موهفم لثم ادقعمو اًكباشتم

 ,ةفلتخم فورظو تابسانم ىف ةفلتخم ءايشأ لوقي هنأ نم مغرلا ىلع .حضاو ريغ اًرييمت

 لمشأ ةراضحلا نإ هلوق بسحف .فلتخت اهنكل هباشتت ءايشألا هذه نأ دقتعي هنأ ىدبيف

 :ًالؤاست اذه ريثيو .تافاقثلا هذه ىوتحت ةراضحلا نأو «ةددعتملا تافاقثلا نم عسوأو

 نأ نم مغرلا ىلعو ؟ةكرتشم ةراضح ىلإ ىمتنن ىكل هب مهاسن نأ ىغيني ىذلا ام

 اهعمجي ىتلا تافاقثلا نأ ىف لثمتت ةماعلا هتيؤر نإف ,نيسبتلم نيينعم لمحي همالك
 هذه فنصيو فرعي اذامل حضوي ىذلا رمألا :ةكرتشم ةراضح لكشت كرتشم نيد

 نود ةلمتحملا ةيقيرفألا ةراضحلا نع ثدحتي هنأ بيرفلا نمو .ةقيرطلا هذهب تافاقثلا

 ريغ ةراضح ىلإ نومتني نوملسملا ةقرافألا لهو ,ةقرافألا عيمجل كرتشملا نيدلا راهظإ

 تءاج انه نمو ؛هدنع نيدلل افيرعت ددحي مل هنإ .نويحيسملا ةقرافألا اهيلإ ىمتني ىتلا
 نإ لوقي :لاثملا ليبس ىلع .زييمتلا نم ولخي لكشب حلطصملا مدختسي ىهف «ةيوعصلا

 ولف ماظن ىلإ سويشوفنوك ميكحلا ميلاعت لوحي ىهف .بيرغ حلطصم ةيسويشوفنوكلا
 اًنيد ةيسويشوفنوكلا دعت ال .ةينيصلا ةراضحلا بلق ىف هل اعضوم ذختيو

 نم ريشك الو ءسويشوفنوك ىنعملا اذهب امهمهفي ملو «نيدلل هيلع فراعتملا ىنعملاب

 .مويلا نيئيصلا

 ال اممف .ةبيعم لظتس هتيرظن نإف «نيدلاب اًمامتها نوتجنتنيه ىطعأ ول ىتح
 ةهج نم نكلو «ةيبرغلا ةراضحلا ليكشت ىف اًمساح رود تبعل ةيحيسملا نأ هيف كش
 اماه اًءْرِح تحيصأ ةيناملعلا ةفاقثلا نأ امك .ىنامورلا - ىنانويلا ركفلاي ترثأت ىرخأ

 قلطن نأ نكمي ال ءاذل .رشع عساتلا نرقلل ىلوألا دوقعلا ذنم ةيبرغلا ةراضحلا ىف

 ةفلتخم ًالاكشأ تذختا ةيناملعلا ةيلمع نأ نع ًالضف .ظفحت نود "ةيحيسم مسا اهيلع

 ,ىرخألا نود تاعمتجملا ضعب ىف ةقيمعلا اهروذجب ةيراض «ةفلتخملا ةيبرغلا تاعمتجملا ىف
 رود ةيحيسملا بعلت .ىحيسملا مهثرإل ةفلتخم بناوج تضفرو تراتخا اهنأ نع ًالضف

 ,ىكيرمألا عمتجملا ىف هبعلت ىذلا رودلا نع فلتخي ةيبوروألا تاعمتجملا ىف ةيمهأ لقأ
 تاعمتجملا ىف ىتحو .ىكيرمألا عمتجملا ىف ةيحيسملا هبعلت ىذلا رودلا مظاعتي ثيح
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 وه نيدلا ناك اذإو .ىرخأ ىلإ ةلود نم ةيحيسملا هبعلت ىذلا رودلا فلتخي ةيبوروألا

 بحصي ةجردل ةريبك ةجردب عونتت فوس ةيبرغلا تاعمتجملا نإف :ةراضحلا ساسأ

 .ةدرفتم ةدحاو ةراضح تحت اهجاردإ اهعم

 ةكراشملل اهسفن ةركفلا نع لعاستيو كلذ نم رثكأ اًديعب بهذي نأ درفلا عيطتسي

 كلذ :ةيسودنهلا ةنايدلاب اًقيمع اًرثأت لابينو دنهلا نم لك ترثأت .دحاو نيد ىف
 ال قلغم ىدئاقع ماظن ىلإ ةلصفنملا تاسرامملاو تادقتعملا لوحي ىذلا رخآلا حلطصملا

 ريثأت تحت رثألا ةغلاب تاريغتل ةيسودنهلا ةنايدلا تضرعت .نيدلا اذه عابتأ عم قفاوتي

 عم .دلبلل ةيخيراتلا تاربخلاو ةيناملعلا ةثادحلاو ةيحيسملاو مالسإلاو ةيذوبلا تانايدلا

 ةلهمهاعوء ةيلابينلا ةنايدلا اهتريظن عم ًاليلق كرتشت ةيسودنهلا ةنايدلا نأ ةقيقح

 رصمو ناريإو ايسينودنأ ربتعت .ةماعلا زومرلاو تادقتعملا نم ليلق ىلع ظافحلا ىف

 مهنأ ديب .نوملسم مهتأب مهسفنأ نوفرعُي اهناكس مظعم نأ ىنعمب ,ةملسم تاعمتجم

 : امامت فخم عالتسإلا ليف ههكرإ نأ نع الضضف اًنسيز اكو: انفاقك امانت: وفخم

 نم ةفلتخم تاجردو اعاونأ هنوطعيو ةفتخم ةقيرطب مالسإلا نوفرعُي مهنأ بجع الف

 نورهظي مهف .مهتفاقث مالسإلا لكش ام ردقيو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا مهتايح ىف ةيمهالا
 مهف «مهخيراتو ةفلتخملا مهتافاقث مالسإلا لكش ام ردقب نكل .مهنيب ةهباشتملا رومألا

 ىلإ ىمتتت ةقياسلا ةيمالسإلا لودلا نأب انمعز اذإف .ةرثؤملا تافالتخالا نورهظي
 .اهل ةعداخ ةيمهأ كلذب ىطعن اننإف .ةكرتشم ةيمالسإ ةراضح

 ىلإ مهمسقيو ,ةعونتملا تافاقثلا نيب ةهباشتملا رومألا ىلع نوتجنتنيه زكري

 فلتخت .دحلا اذه دنع فقوتلل ببس دجوي الو .ةكرتشم ةراضح ىلإ نومتني تاعامج

 ةيرشبلا ةايحلل ةفلتخم ىؤر تاراضحلا لثمت .ىرخأ ىف هباشتتو ءايشأ ىف تاراضحلا

 دوجولل ةكرتشملا لكاشملاب متهت اضيأ تاراضحلا هذه نأ ريغ .ةفلتخم ةقيرطب اهمظنتو
 فطاوعو ةيلقع تاردق سكعتو ؛ةيعيبطو ةيعامتجا دويقل ةضرع نوكتو :ىناسنإلا

 :ةدع نورقل تاراضحلا هذه تلعافتو تعراصت املاطلو .ةكرتشم ةيرشب رعاشمو

 هذه براقت ىلع ةلوعلا لمعت .ىرخألا تاسرامملاو تادقتعملا نولدابتي مهنأ امك
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 تاراضحلا نأ امي .ىفاقثلا لدابتلا لهستو ضعبلا اهضعب نم تاراضحلا

 ءاكرش تاراضحلا هذه نأ ىلع لاوحألا نسحأ ىف اهيلإ رظنُيو ؛كارتشالا
 .ىملاعلا بطاختلا ىف

 هتافينصت نإف :ةبرطضمو ةشوشم ةراضحلل نوتجتيتنيه رظن ةهجو نإ ثيح
 ىلع ةيبرغلا ةراضحلا ترثأ ءرشع نماثلا نرقلا تاينيعبس ذنم .ةيفسعت لظت ةراضحلل
 دعت ملو ,مهتايح ىف ايوق ادوجو لثمت تحبصأ اهنأ ةجردل ارزيبك اريثأت نيرخآلا

 نوتجنتنيه اهطبري ىتلا رصانعلا نم اريثك دنهلا كلتمت .برفلا ىلع ةروصقم
 ىدرفلا رايتخالاو ىدقنلا ثحبلاو :ةيسايسلا ةيطارقميدلا :لثم «ةيبرغلا ةراضحلاب
 اهرابتعا نكمي ال ةيدنهلا ةراضحلا نأ دقتعي نوتجنتنيه نأ ريغ .ةثادحلل ةضرعلاو

 هذه ربتعي ال هنكلو «ةينيتاللا اكيرمأ ةراضح نع اًريثك ثدحتي هنأ امك .ةييرغ ةراضح
 تناك املاطل .ةيحيسملا هيف امي ءريبكلا ىبرغلا اهثرإ مرتحي الو ,ةدرفتم ةراضحلا

 دقتعي هنكل ,ىنثإلاو ىقرعلاو ىفاقثلاو ىنيدلا اهعونتي اهلمكأب ايقيرفأ دحوت ةيدرف
 ةءانبلا تامسلا ىلع فرعتلا نم ًالديو .ةدحاو ةراضح ىف اًعم مهكارتشا ةيناكمإب
 - ةئطاخ اهنكلو - ةلهسلا ةوطخلا ذختي هارن ءاهتافالتخا راهظإو ةفلتخملا تاراضحلل
 تادحو ىلإ قطانملا هذه لوحيو ,ةددعتم ةيفارغج قطانم ىلإ ملاعلا ميسقت ىف
 .ةديدع ةيراضح

 ,ةلوهسب اهزييمت نكميو ةكسامتمو اًيلخاد ةدحوم تاراضحلا نأ نوتجنتنيه ىري
 ةيسويشوفنوكلاو وتنشلا نم ةينابايلا ةراضحلا نوكتت .اهنم ىأل ةقيقح سيل اذهو
 امأ .ةكسامتم ةعامج لكشت الو :ةفلتخم ةيتايح تالاجم ىلع رطيست ىهو «ةيذوبلاو
 ,دحاو هلإب نينمؤملاو ءدوجولا ةدحو ةيرظنب نينمؤملا لمشتف ةيسودنهلا ةراضحلا

 ىفرط ىلع فئاوط اهلكو ؛نيدحلملاو «نييردأ اللاو ةهلآ ةدعب نينمؤملاو لولحلاب نينمؤملاو
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 اهصقنيو :ىرخألا نع اًمامت ةفلتخم ةقيرطب اهياعيتسا مت تاريثأتلا هذه نم لك

 ةيسويشوفنوكلاو ةيذوبلل ةلصحم ىه ةيديلقتلا ةينيصلا ةراضحلا .ةسناجتملا ةراضحلا
 اهحنمت ملو ةيركف كراعم رامغ تلخد ىتلا ركفلل ىرخألا تادجتسملاو 130154 ةيواطلاو

 تقولا ىف ايواطو ايشوفنوكو ايذوب نوكت نأ نيصلا ىف عئاشلا نم .ةكسامتم ةيوه
 ,ىواط هنأ رابتعا ىلع حابصلا ىف ةعيبطلاب درفلا ىظحي نأ نكمملا نمف ,هسفن

 ةايحلا باعصو لكاشم هجاويو ءىسويشوفنوك هنأ رابتعا ىلع مويلا ءانثأ دجب لمعيو
 .ىذوب هنأ رابتعا ىلع ءاسملا ىف

 هتيؤرو هتيضرف نأ امك ؛نوتجنتنيهل ىسيئرلا لغاشلا ىه ةيبرغلا ةراضحلا
 سنجلا ةفلتخمو ىرايتخا ءىش درجم ىه ةراضحلا هذه .ةراضحلا هذه ىلع قبطت

 ,ةيحيسملا - ةيدوهيلا تاثوروملل ةلصحم دعت ىتلا ةيديلقتلا ةيؤرلا ذختي ىه .عونلاو
 ىيرعلا ركفلا تادجتسمل قيمعلا ىخيراتلا ريثأتلا لهاجتيو «ةينامورلا - ةينانويلاو
 هنأ «كلذ نم ةيمهأ رثكألاو .ىرخألا ةيركفلا تادجتسملاو ىدنهلاو ىنيصلاو ىمالسإلاو
 امه .ةكسامتم ةعامج نالكشيو اًمامت نامئالم نيقياسلا نيثوروملا نأ ةجاذسب ضرتفي

 مهاؤر ىف اًمامت فلتختو ءركفلا نم تاثوروم ةعبرأ نكلو نيثوروم اسيل ةقيقحلا ىف
 ملعو ةيسايسلا ميقلاو ةيناسنإلا ةايحلا ىؤرو ةينانويلا ةينالقعلا نإ .ةيملاعلا مهميقو
 ءانثأ ةريبك تاريفت نم تناع ىتلا :ةينامورلا ةفاقثلا ىف ةدودحم تاهباشتم مهل لامجلا

 ةيدوهيلل ةفلتخملا تاهاجتالل معدلاو هابتنالا ابذج نيثوروملا الك .ليوطلا اهخيرات
 ةقالعو نوناقلاو ةينادحولاو لقعلا نود ناميإلا ىلع دامتعالا نم الدب ؛ةديدجلا اهراكفأب

 تروطتو ةيحيسملا تمن .ةايحلل لضفألا لكشلاو ةعيبطلاب ناسنإلا ةقالعو ناسنإلاب هللا
 تأدب نآلا ىلإ ثلاثلا نرقلا ةيادب ذنم هنأ الإ ءاهب ةطيترم تلظو ةيدوهيلا فنك ىف

 ملاعلاو ةيهولألاو ةيناسنإلا ةعيبطلا نع اًمامت ةفلتخم راكفأ ريوطت ىف ةيحيسمملا
 ةيحيسملا مامتها ىلإ اذه عجري .ةميركلا ةايحلاو لالضلا نم ذاقنإلاو ىورخألا

 تاسسؤملاو ةينانويلا ةفسلفلا ىلع اهحاتفناو ,بناج نم اهردصم نع خالسنالاب
 ,هسفن ءىشلا ىلإ ىحيسملا - ىدوهيلا ثرإلا ريشي .رخآ بناج نم ةينامورلا ةيسايسلا

 عمج قيرط نع ًاليلق ةهباشتملا ةلاسرلا لقن متيو ؛ةمساحلا مهتافالتخا لمهن مث نمو

249 



 نيفوغشلا ةبلطلا نم ريثك .زييمت نود اعم نيينامورلاو نيينانويلل ةيملاعلا ميقلاو ىؤرلا
 ,نيابتملا ةيبرغلا ةراضحلا ثرإ جامدناو لماكت ةلاحتسا ىلإ اوراشأ ةيبرغلا ةراضحلاب

 ةراضحلا ةوقل ةماه اًراكفآ مدقي ةضقانتملا اهتاهاجتا نيب رمتسملا رتوتلا نأ نع ًالضف
 .اهدودحو ةييرغلا

 ريغ اًنايحأو ةنيابتم تاريثأت سكعي بقاعتملا ةيبرغلا ةراضحلا روطت نأ امك
 ةثالث لوانت ,اهيف كوكشملا ةيديلقتلا هرظن ةهجو نوتجنيتنيه حرط نأ دعب .ةقفاوتم
 ,8عمهاددهم6هع ةضهنلا رصع :ىه لحارملا هذه .ةيبوروألا ةراضحلا روطت ىف ةيسيئر لحارم

 هذه نأ دقتعيو :60119916136514 ريونتلا رصعو : 8600181108 ىنيدلا حالصإلا رصعو

 ةقباسلا ةلحرملا لمكت ةلحرم لك نأو ؛:ةسناجتمو ةهباشتم تاياغو ضارغأ اهل لحارملا

 جراخ ةكرح نع ةرابع ةضهنلا رصعف ءايقيقح سيل ةطاسبب اذه .اهمعدتو اهيوقتو اهل

 حور ثعب لجأ نم ايوروأ ىف ةيحيسملا لبق ام روذج ىلإ تلوحتو ةيحيسملا قاطن
 ةيحيسملا قاطن لخاد تثدح ةكرح نع ةرابع ىهف ىنيدلا حالصإلا ةلحرم امأ .ماهلإلا

 للضملا توهاللا ىلع ايوق اموجه تنشو ,ةيحيسملا فيرعت ةداعإ ىلإ اهلوصأ تلوحتو

 اًضراعم ءاج دقف ريونتلا رصع امأ .ةيكيلوثاكلا ةسينكلل ةدسافلا ةينيدلا تاسرامملاو

 نأ بجع الق .ملاعلل ةيناملعلا رظنلا ةهجو زاربإ ىلإ ةكرحلا هذه تعسو .ةيحيسملل

 ناك ةكرح لكف ءضعبلا اهضعب نع اًمامت ةفلتخم تناك ةثالثلا ةيركفلا تاكرحلا هذه

 هذه قيقحت لجأ نم تاعارص ىف مهماحقإ ىلإ ىدأ امم ءاهقيقحت ىلإ ىعست ةياغ اهل
 لب ملاعلا نع ناسنإلا ةضهنلا رصعل ةيكيسالكلا ةيناسنإلا أدبم لصفي ال .ةياغلا

 ةميق ءالعإ ىلإ ريونتلا رصع اهب فدهي ناك ىتلا ةقيرطلا سفنب ىناسنإلا ىمسلاب ىدان
 اذه ىف ىمسألا ضرغلا هنأو ءىش لك ىف ىحرلا بطُق هنأ ىلع هيلإ رظنلاو ناسنإلا

 فالخ ىلعو .ةيناسنإلا ةميق ءالعإب اماق (ريونتلاو ةضهنلا) نيرصعلا نأ ىأ ,نوكلا

 :ىتوهال ساسأ اهل ىنيدلا حالصإلا رصع ىف ةيناسنإلا تناك ءريونتلاو ةضهنلا رصع

 رشلاو ريخلا دوجوب ةلئاقلا رظنلا ةهجو تذختاو .لكوتلاو ةينالقعلا نم اًجيزم تناكو
 ةيناسنإلا ةماركلا لوح ةفلتخم ىؤر ثالثلا تاكرحلل تناك .ةيرشبلا ةعيبطلا ىف اعم

 اذ م اذ



 ضارغأو ةعيبطو ةيسايسلا ةايحلا ىف نيدلا ةناكمو يناسنإلا قوفتلا لثمو عمتجملاو
 ةيسايسلا تايجولويديألل ةفلتخملا بيلاسألا ىف تافالتخالا هذه حضتت .ةلودلا

 .فرعُت لازت الو تناك امك ,ةيلاربيللا اهيف امب :ةرصاعملا

 راكفألا نم تلكشت ىهف .ةدرفتم ةيوه اهيدل سيل ةيبرغلا ةراضحلا نإف ءاذكهو
 نطاومل طرفم ساسحإو «نيدتلا ىف طارفإو ةينالقع ىلع لمتشتو «ةبراضتملاو ةفلتخملا
 .ضرألا ىلع ةنجلا قلخ ةيناكمإ ىف رظتنملا حيسملا ةركفب داقتعالاو ,ىناسنإلا فعضلا

 تسيل ةفرعملاو قئاقحلا نأب داقتعالاو «رانلا نم نوجان رشبلا عيمج نأب داقتعالاو

 عفاودلا فالتخاب نمؤت اهنأ امك ؛ناسنإلا لقع هيلع نوكي امب ةديقم ىه امنإو ةقلطم
 ماكحلاو ةطلسلل لاثتمالا مهيلع ىغبني سانلا نأ نمؤت امك ءرشبلا نيب زفاوحلاو

 ىف داقتعالا اًضيأ لمشت اهنأ امك .ةيلاربيل تاهاجتا اهيدل نأ نع ًالضف .مهتعاطإو

 ,مهتياعرو ملاعلا لود ىقاب ىلع نميهملا اههاجتاو .ءءاخإلاو رشبلا نيب ةاواسملا

 ,درفلا ةميق ىلعُي ىذلا ةيدرفلا بهذمب ناميإلاو ؛ةيرشبلا ةايحلا سيدقت وحن مازتلالاو

 ءرخآلا ىلع ةرطيسلاو قوفتلا ىلإ درفلا ليمي اًنايحأ .عيزوتلاو جاتنإلا ةيكارتشا كلذكو

 لودنبلا نأ نامض نع ًالضف ؛ضعبلا مهضعبل حئاولو دعاوق نوعضي اًيلاغ نكل
 .هاجتا ىأ ىف اًديعب حجرأتي ال ىراضحلا

 ىلع نيدلا موليو حدمي وهف ؛ةراضحلا بلق ىف نيدلا عضي نوتجنتنيه نأ امب
 تاعمتجملا هجاوت ىتلا ةيلاحلا لكاشملا رثأ ىفتقي وه .ةراضحلا بويعو لئاضف ساسأ

 ةيداصتقالا لماوعلا لهاجتو اًيخيرات تباثلا دوجولا ىلإ لكاشملا هذه ىزعيو .ةيمالسإلا

 هذه روهظ ىلع تدعاس ىتلا رومألا كلت «ةعونتملا ةيلودلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو

 ةيبرغلا ةراضحلا نأ معزي ىهو .نيعم بولسأب مالسإلا ةءارق ىلع تعجشو لكاشملا

 هميق مظعم نكل ,ةيحيسملا - ةيدوهيلاو ؛ةينامورلا - ةينانويلا تارثؤملل ةلصحم ىه

 - ىنانويلا ريثأتلا نإف لبق نم انيأر امكو .ةيحيسملا نم ةاقتسم اًمضيأ ةيروحملا
 .ةدرفتم ةيوه ةيبرغلا ةراضحلا حنمي ال هنأ ديب .ديعب دح ىلإ اًيقيقح اًريثأت دعي ينامورلا
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 سيلو ةقيقح فاصنأ ربتعي هتالاح لضفأ ىف وهف ىحيسملا - ىدوهيلا ريثأتلا امأ

 ديعأ ةريثك تالاح ىف نكل ؛ اًريبك اًريثأت برغلا ىلع ةيحيسملا ترثأ .ةلماك ةقيقح

 .اهلالخ نم ةديدج ميق ةءارق متو اهليكشتو اهريسفت

 راكفأ ىه ةيطارقميدلاو ةيدقنلا ةيلقعلاو حماستلاو ةيعامتجالا ةاواسملا راكفأ
 عبتت نأ عيطتست راكفألا هذه نم ةركف الو نكل ,ةرصاعملا ةيبرغلا تاذلا مهفل ةيروحم

 نكمي الو اسدقم هرابتعاب ىرشب نئاك لك ةيحيسملا مدخت .ةرشابم ةقيرطب ةيحيسملا
 ةاواسملا ىلإ الإ رشت مل اهنكل ءرشبلا نيب ةاواسملا ةيناكمإ كلتمت اهنأ امك ,هتمرح كاهتنا

 دوهيلا ءاصقإب ةيحيسملا تماق .ةيسايسو ةيعامتجا ةاواسم ىلإ اهمجرتت ملو ةيحورلا
 ةيكولمم ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ترربو .ةيدوبعلا انفالسأ رربو ؛مهلالذإ مهداهطضاو
 ىف ايروحم اًئيش سيل حماستلا .رشع نماثلا نرقلا ىتح ةيدوبعلا اونيدي ملو حالفلا
 اًضيأ دجنو ؛ىحيسملا خيراتلل ىلوألا تارتفلا نم ولخي حماستلا دجنف ؛ةيحيسمملا
 نع قورملا ثداوح نع ثحبلل ةينابسإلا ةينيدلا شيتفتلا ةمكحمو ؛ةيبيلصلا بورحلا
 ىتوهاللا يناجلا نم ىتح .رشع عباسلاو سداسلا نينرقلا ىف ةينيدلا بورحلاو «نيدلا
 ةيقالخألا اهتيرظن ىف حماستلل نمآ ناكم داجيإ ىف ةيوعص ةيحيسملا تدجو «(ىنيدلا)
 هذه ديدحتب اوماق ؛ةيحيسملا ةميق ريدقتب نويحيسملا نوركفملا ماق امدنع .ةيسايسلاو
 تانايدلا ىتح وأ نيدحلملا ىلإ اوقرطتي ملو ؛ةيحيسملا لخاد ةقشنملا تاكرملاب ةميقلا
 ,يناثلا ناكيتافلا سلجم ىتح ةيفاك ةقيرطب هب اومتهي مل ىذلا رمألا كلذ ,ىرخألا
 .نألا ىتح لحُي ملو

 نأ الإ :ةيحيسملا ىف ىناعم لمحت نأ نكمملا نم ركفلا ةيرح نأ نم مغرلا ىلع
 نأو ىناسنإلا ريمضلل ةيعارلا اهنأ ساسأ ىلع نورقل اهتضفر ةيكيلوثاكلا ةسينكلا
 نأل اهلصأ ىف ةيحيسم تسيل ةيطارقميدلا .قوقح هل سيل للضملاو ئطاخلا ريمضلا

 ةفوشكملا ةقيقحلا راكفأ عم ةحيرم ريغ ةقيرطب عضوي ةيبعشلا ةدايسلا ىف دقتعملا
 ةسينكلا نم تضروع املاطل ىتلاو ,سدقملا باتكلاب ةقلعتملا أطخلا نم ةمصعلاو

 نإ ثيح ءاًضيأ ةيحيسم تسيل ثحبلا ةيرح .ةينيد بابسأل ةيتناتستوربلاو ةيكيلوثاكلا
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 اهتجلاعم ىف ةحضاو نكت ملو «ةيئاهنلا ةقيقحلا ليثمتب اهمعز عم قفاوتت ال ةيرحلا هذه
 ةنطاوملا .مهريغ نيريثكو ,8«ا00 ونوريو :681116ه ىيليلاج :لثم ,نيدلا نع نيقراملل

 :لاثمأ نم نيزرابلا نيدلا ءاملع ناكو ءاهلصأ ىف ةيحيسم تسيل اضيأ ةلاعفلاو ةكرتشملا

 7502135 80انأ535 ىنيوكألا اموتو «80066056 زوربمأو «قالوان12[5© نيتسجوأ نيسيدقلا

 ,ةثيدح راكفألا هذه مظعم نأ امب .ةيقالخأ ةريحو تتشت اهنأ ىلع اهيلإ نورظني

 امدنع بسحف اًيرغ حبصأ برغلا نإ لوقنو نوتجنتنيه عم فلتخن نأ زئاجلا نمف
 .اثيدح حبصأ

 ىوتحتو ةنيابتم تاريثأتل تالصحم دعت تاراضحلا لك نإف ءلبق نم تمعز امكو
 عاونأ نم اريثك دجن نأ نذإ بجع الف .اًنايحأ ةضقانتمو ةفلتخم ةيركف تادجتسم ىلع
 ةيدنهلا تاراضحلا .ىرخأ ةراضح ىف اهتاليثم اهلو ةدحاو ةراضح ىف ةفلتخملا ركفلا

 دض راكفأو ةينيدو ةيلاكيدارو ةيلاربيلو ةينالقع راكفأ اهيدل ةينيصلاو ةيمالسإلاو
 ىلع .مئاد رتوت ىف اهلعجي امم ءاهسفن راكفألا اهيدل ةيبرغلا ةراضحلا نأ امك .ةثادحلا
 ةيبرغلا ةيلاربيللا عم سيل مداصتي مالسإلل ثيدحلا ىلوصألا هاجتالا ,لاثملا ليبس

 ىف همالكل توص ىدص دجيو مهب صاخلا ىلاربيللا مهثرإ عم اًضيأ نكلو ,بسحف
 مهراكفأ امنإو ,مداصتت ال تاراضحلا نأ ىنعي اذه .برغلل ةيحيسملا ةيلوصألا
 نيبو تاراضحلا لخاد نوكي مادصلا اذه .مداصتت ىتلا ىه ةفلتخملا مهتاريسفتو
 .للضم برغلاو مالسإلا نيب مادصلا نع ثيدحلا نإف ءاذل .اًضيأ تاراضحلا

 نويلاثملا هعقوتي ام قوففت رومأ ىف ناكرتشيو .ةكرتشم روذج امهيدل ناتراضحلاف
 .ةراضح لك ىق

 صلقت اهنأل ةيجهنملا ةيحانلا نم ةصقان ةركف ىه ةراضحلا نع نوتجنتنيه ةركف

 هنأل اًيجولويديأ زيحتم هنأ امك ؛ةدحاو ةركف ىف تاراضحلل ةفلتخملا ريكفتلا عاونأ
 .هتراضحل لضفألا ريكفتلا عونو ءىرخألا تاراضحلا ىف أوسألا ريكفتلا عون راتخي

 ,ةيلاربيللا ىف رصحنت ةييرغلا ةراضحلاو ,ةيلوصألا ىف رصحني مالسإلا نأ ىريو
 اديج اًئيش نوكلمي ال نيملسملا نأ نوتجنتنيه رسفي .اًيلاكيدار نافلتخم نينثالاو
 املاط نيذلا ءالؤهل سيل نكل :نيدهاجملل ةبستلاب احيحص اذه دعي .برغلا نع هنولوقي
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 ةراضحلا هذه نم ةميق هل ام ةاكاحم ىف اورمتساو ,ةيبرغلا ةراضحلاب اويجعأ

 ىرخألا تايلوصألا ىتحو نييحيسملا نييلوصألا نأ ةقيقح لهاجتي هنأ امك .برغلا ىف

 زيحتلا اذه .اًمضيأ ةيمالسإلا ةراضحلا نع هولوقيل ديج وه ام نوكامي ال وه مهي امب
 ارظن .اهردق قح ىرخألا تاراضحلا لئاضف ءاطعإ نم هعنمي ىجولويديألاو ىجهنملا

 ةيبرغلا ةراضحلل ملظملا بناجلا ىلإ رظني ام اردان وهف ؛ةيراضحلا هتيسجرنل

 لجأ نم نيرخآلا عم ءانيو ىدقن راوح ىف كرتشي ال اذامل :هسفن لأسي الو ءاهخيراتو

 ؟مهتراضحو هتراضح بويعو ايازم زاربإ

 دح ىف ىدؤي ال ةقفاوتم ريغو ةفلتخم ةيملاع ىؤر لثمت دق تاراضحلا نأ ةقيقح

 مارتحالاو هباشتلا عفادب بنج ىلإ انج اويحي نأ نوعيطتسي مه .مادصلا ىلإ هتاذ

 ىوس نوتجنتنيه اهنع ثدحت ىتلا تاراضحلا مظعم اًبيرقت تلعف امك لدابتملا
 ريغ اهنم ةدحاو نوكت امدنع تاراضحلا مداصتت .ةيمالسإلاو ةيبرغلا ةراضحلا

 رظتنملا حيسملاك ماثآلا نم مهصلخي نم راظتنا أدبم ىلع ةمئاقو ةيريشبتو ةحماستم

 عدت الو ,ةيدوهيلا ةنايدلا بسح دوهيلا ظفحيل هللا هلسري ىذلا كلملاو ,ةيحيسملا ىف

 ةيداصتقا بايسأل ىأ ءامالظو الهج هربتعت اميف نويحي نيرخآلا ةراضحلا هذه

 انمامتها ردقب .امهيلك وأ «ةيراضح بيلاسأب نآلا ىلإ اهريربتو اهحيضوت مت ةيسايسو

 لخدت .ةدقعم روذج نم هل ام ردقب «ةيبرغلاو ةيمالسإلا تاعمتجملا نيب يلاحلا عارصلاب

 ةداعتسا ىف نوبغري امإ مهنأل ؛برغلا عم برح رامغ ىف ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب

 برغلا اهريتعي ىتلا ,ةثادحلا نوضفري مهنأل وأ ىمالسإلا قوفتلا نم ىلوألا ةبقحلا

 .تاراضحلا عارصل نوتجنتنيه ةيؤر معدي ال مالسإلاو برغلا عارص .ريصنلاو ردصملا

 .ةفلتتخم عفاود مهيدل مهنم نيدهاجملا ضعب ىتح ىأ نييداعلا نيملسملا نم اريثك نأ ريغ

 ,نيملسملا ءالؤه بضغ ريثي ىذلا ىه ةيبرغلا ىوقلا بولسأ نأ ءدعب اميف ىرنس امكو

 مئادلا اهلخدت ىف لثمتملا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هجهتنت ىذلا بولسألا اميس الو

 ,ىرخألا دض اهادحإ ضيرحتو ؛ةدسافلا ةمظنألل اهمعدو «ةيلخادلا دالبلا نوئش ىف

 ,مهلالذإو مهعاضخإ ىلع لمعلاو ةيمدقتلا تاكرحلاب ةحاطإلاو ؛مهنيب بورحلا عيجشتو
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 .ةيبرفلا ةيسايسويجلاو ةيداصتقالا حلاصملا ةمدخل مهمادختسا ةماع ةفصبو

 نأ نم مغرلا ىلع .هعبطي ىداصتقا -ىسايس عارص وه برغلا عم نيملسملا عارص
 ءوجلل عاد دجوي الف ؛ةيراضح سسأ ىلع اًنايحأ عارصلا اذه نوحضوي مهيثدحتم

 .قمنملا مهثيدح ىف ع ادخلا ىلإ

 عمتجملا اميس الو ,تاراضحلاو تافاقثلا لثم ةددعتم اًضيأ تاعمتجملا ربتعت

 .ةيجراخلا تاريثاتلا ىلع حاتفنالاو ىدرفلا رايتخالا ىلع هديكأتب ثيدحلا ىلاربيللا

 ىتلاو نوتجنتنيه اهيلع زكري ىتلا ةفاقثلا كلت ,ةيكيرمألا ةفاقثلا اذه ىلع لاثم ريخو

 ساسألا ريتعي ىذلا - روتسدلا مدق دقو .ةسناجتملا ةيوهلا ىلإ ةئطاخ ةقيرطب اهعجرُي

 شعتنت نأ نم ةيفاقثلا ةيددعتلا نكم «ةيلاع ةعس اذ لمع راطإ -ىخيراتلا اهرارمتسال

 روتسدلا لظ امنيبف ءروتسدلا تاريسفت لباقملا ىف ةيددعتلا تلكش .هلالخ نم رهدزتو

 .نينسلا رورمب اًيرذج اًريغت تريغت هنيماضمو هانعم نإف .هسفن ىه ةيمسر ةقيرطب

 .ةيتناتستورب - ىلجنألا ةنايدلا ىف لثمتت اكيرمأل ةيرهوجلا ةيوهلا نأ نوتجنتنيه معزي

 لهاجتيو ؛:ةحضاو ريغ ةروصب نييلصألا ناكسلا نم ناكيرمألا مدقي رمألا اذه
 اذه لهاجتي .دلبلا خيراتل ملظملا لفسألا بناجلا تلثم ىتلا ةيساقلا مهتجلاعم بيلاسأ

 .مهوعبت نيذلا نيرجاهملا نييالمو لئاوألا نينطوتسملا نم ىرخألا تاعامجلا اضيأ
 ةقيرطب ةفاقثلا هذه ليكشت اوداعأو .ةيلصألا مهتفاقث مهعم ةقرافألا ديبعلا رضحأ

 ازيمم ادعب عسوألا ةفاقثلا اوطعأو :ةيكيرمألا مهتربخو مهبراجت ءوض ىف ةبسانم

 هسفن ءىشلا لعف دقو .ىدرف ريبعت درجم ةيلاحلا ةيفاقثلا ةيددعتلا هيف نوكت ثيحب
 .ةيفاقث ىوق اًضيأ ةيكيرمألا ةيلامسأرلا تقلخ .نورخآو دوهيلا اًرخؤمو نييدنلريألا

 .دلبلل ةينطولا ةيوهلل ةديدج رصانع تفاضأو

 ,ةنيابتم تاعامج مويلا لمشت اهنإف ,ىكيرمألا عمتجملا ىف ةديازتملا ةيددعتلل اًرظنو

 نيلدتعملا نييحيسملاو .ءاطسبلا جذسلا دارفألاو هاجتالاو ىأرلا ىبيلص نييناملعلا :لثم

 برح رامغ ىف نولخدي نيذلا نييليجنإلاو مات اًماجسنا مهعمتجم عم نيمجسنملاو
 نييلامسأرلاو ءاهتيامح ةلواحمو ةئيبلا نع عافدلا تاكرحو ؛عمتجملا اذه عم عارصو
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 ؛مالكلاو ركفلا ىف ررحتلا ةاعدو ,ةعيبطلا لالغتسا ىلع نوممصي نيذلا نينواعتملا

 ناكيرمألا نم دلبلل نييلصألا ناكسلاو ,ةثادحلا راصنأو :نييعامتجالا نيظفاحملاو

 ,ةفلتخم ةيملاع اميقو ىؤر تاعامجلا هذه لثمت .ةيحيسملا 800150 شيمألا ةفئاطو

 اذامو مهل مهعمتجم هلثمي ام لوح - دودحم لكشب نكلو - ءارآلا ىف طقف نوقفتيو
 رذعتي ةرصاعملا ةيكيرمألا ةفاقثلا نم ءازجأ فالسألا دجي فوس .مهل لثمي نأ ىغبني

 ةرصاعملا ةيكيرمألا ةفاقثلا نأ نوربتعي دقو «ةلوبقم نوكت ال ىرخأ ءازحأو ءاهمهف

 رصي ىذلا - ىتناتستورب - ىلجنألا ثرإلا .دلبلل ةيلبقتسملا مهلامآو مهلثم ضعبل ةنايخ

 نم عونك نكل ءادوجوم لازي ال - فيلاكتلا تناك امهم هب ثبشتلا ىلع نوتجنتنيه
 .(١١)كرإلا اذه ةوق نم مغرلا ىلع ءاهنم ديدعلا نيب ركفلا تادجتسم

 اهلعجل ةلواحم ةيأ نأ دجن ءاكيرمأل ىفاقثلا عونتلا رابتعالا ىف انعضو اذإو

 نيدهاجملا ةبغر لثم ةللضم ةلواحم دعت ىضاملا ىلإ ةدوعلا ساسأ ىلع ةسناجتم

 نوتجنتنيم ةيؤر اًضيأ اذه فعضي .دمحم ىبنلا مايأ ىلإ ةدوعلا ىف نييمالسإلا
 ةراضحلا لمتشت .ةييرغفلا ةراضحلا ىعارلا نوكت نأ ىغيني اكيرمأ نأ ىف ةلثمتملا

 مهبطاخت نأ ضرتفي الو ,ةيتناتستورب الو ةيكيلوثاك ربتعت ال ىتلا راطقألا ىلع ةيبرغلا

 نأ اميو .ةيتناتستورب - ةيكيلوثاك سسأ ىلعو اهدرقمب اهتيوه فيرعت مت اذإ اكيرمأ

 ىبرغ عمتجم ىأ معز نإف ءىلخادلا ىوتسملا ىلع ةعونتمو ةنيابتم ةيبرغلا ةراضحلا

 .رورغلا هيوشيو ىعرش ريغ معز وه عمتجملا اذه مساب ثدحتملاو ىعارلا ىه هنأي

 ,بسحف قايسلا جراخ ربتعت ال ةمخض ةيركسعو ةيداصتقا ةوق اهيدل اكيرمأ نأ ةقيقحو

 ضفر :لثم .؛ةيحيسملا ميقلا ضعب ةيبرغلا ةراضحلا كهتنت .اهدض بسحت دق اهنكلو
 .كالهتسالا ةفاقثو عشجلاو عمطلا ءاردزاو .ةيلاملا ةطشنألاو ةورثلا

 ىذ ملاعلل هتيؤر عم اًضيأ قفاوتت ال اًيفاقث سناجتملا عمتجملل نوتجنتنيه ةوعد
 .رصاعملا ملاعلل ةيرهوج ةمس وه ىفاقثلا عونتلا نأ معزي وهف .ةيفاقثلا ةيددعتلا

 تقفو ام اذإ عونتلا اذه هجاوت نأ ةيبرغلا ريغو ةيبرغلا تاعمتجملاو اكيرمأ عيطتست

 عم فيكتتو شيعت نأ تعاطتساو «مهب صاخلا ىلخادلا اهعونت صخي اميف اهعاضوأ
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 ميقلاو ىؤرلا عونت ءارج نم ديدهتلاب تاعمتجملا هذه رعشت ال .ذئدنع .عونتلا اذه

 اهتاراهم تاعمتجملا هذه ىمنت نأ لمتحملا نمو :مومعلا هجو ىلع ملاعلا دوست ىتلا
 سناجتلا هيلع ذوحتسي ىذلا عمتجملا .ملاعلا عم تاقالع ةماقإ لجأ نم اهروطُتو

 نأ ىلإ ةجاحب نوكيو ؛عونتلا اذه دوجو ىف هيجوتلا مدعب روعشلل ةضرع نوكي ىفاقثلا
 ملاعلا ليكشت قيرط نع عونتلا اذه ةلازإل ةوقلا هيدل نوكي وأ ملاعلا نع هسفن لزعي

 ءاهينطاوم نم اريثك نأل نيرايتخالا نيب اكيرمأ حجرأتت .اهديري ىتلا ةروصلا ىلع
 نوعيطتسي الو تافاقثلا ددعتم مهعمتجم نيماضم عم نوقفتي ال ,نوظفاحملا اميس الو

 اًببس هنوك نع اًديعب هنإف ,مداقلا لصفلا ىف حضوأس امكو .اًمهف هنم اونكمتي نأ

 .اهتيويحو اهتوقل ردصم ىه اكيرمأ ىف ةيفاقثلا ةيددعتلا عمتجم نإف ءاهفعضل

 راوحلل ةحورطملا ةيضقلا

 نمف ,ملوعملا انملاع ىف اًعم ةفلتخملا ةيفاقثلا تاعمتجملا هيف دحتت ىذلا تقولا ىف

 بجيف :عارصلا للقنو نواعتلا ديزن نأ اندرأ اذإ .عارصلاو نواعتلا دادزي نأ عقوتملا

 نوكي ال راوحلا اذه .ربصلاو فطاعتلا ىلع مئاقلا راوحلل ةيتاوملا فورظلا قلخن نأ
 ةطقن ىلإ لوصولاو ضوافتلا ىلع اًمئاق نكلو ءبسحف عانقإلاو ثيدحلا ىلع اًمئاق

 مهافتلا ةيوقتو معد :لوألا :نيرمأ ىلع راوحلا زكري نأ ىغبنيو .ةيطسو لولحو ءاقتلا
 :يناثلا .رخآلا رظن ةهجو نم ملاعلا ىري نأ ىف فرط لك ةدعاسم قيرط نع لضفألا
 ىلع ًالاثم ذختأ فوسو .ىداصتقالاو ىسايسلا عارصلا بابسأل انمامتها فرصن نأ

 تامجهلا نع هريبعت ىف هدجنو نوتجنتنيه ركف رهوج ىف نمكي ىذلا عارصلا اذه

 تامجهلا هذه نأ لوقي وهف ٠٠١١. ريمتبس ىف نطنشاوو كرويوين ىف ةيباهرإلا

 عابتاب هيلع درن دقو .ةدحتملا تايالولا هاجت ملاعلا لوح ةيمالسإلا تاعامجلاو اهب
 :نيفلتخم نييولسأ



 تاقولخم مهنأو ,نيرخآلا روعش نوعاري ال مئارجلا هذه ىبكترم نأ معزن دق :لوألا
 هجو ىلعو :برغلا ىلع دقحلاو ةيهاركلا مه ةوست ؛ةلصب ةيناسناإلل تمت ال ةبيرغ
 ,ةلودلا ريغ نم نولعاف مه تاءادتعالا هذه ىبكترم نأ امي .ةدحتملا تايالولا صوصخلا

 ةماع ةفصب برغلاو ةدحتملا تايالولا ىلع بجي .ةلودلا عم برح ةلاح ىف ديكأتلاب مهنإف

 لدج دجوي ال .نيلعافلا ءالؤه لوعفم لاطبإل اًدهج اورخدي الو مهسفنأ نع !وعفادي نأ
 صاخشأ مه ىرحألاب نكل ؛ةينالقع تاتئاك اوسيل مهنأل مهنيبو اننيب راوحو ىنالقع ريكفتو

 ىف ةوقلا .ةرربملا ريغ ةيهاركلا مهقوست .ءىش ىأل ةميق الو ىنعم دوجو مدعب نودقتعي

 برغلا نأ - نولعفي امل ىتاذلا مهريربت ىف - نومعزي مهو اهنومهفي ىتلا ةديحولا ةغللا
 ؛ملاظملا هذه ةلازإ نآلا ىلإ متي ملو ءبرغلا دض ةريشك ملاظمو ىواكش ةمثو :مهملظي

 ايرهاظ لوبقمو عداخ معز اذه .اهيلع برغلا قفاوي ال مهتابلطو مهتدشانم نأل ارظن

 ىلإ ىدؤي امم :باهراإلل ةصخر ىلإ ملظلا دض فرصت ىأ لوحي معزلا اذهف ءبسحف
 كوكشم ةمئاق ىه نييباهرإلا ملاظم ةمئاق نأ كلذ نم رثكألاو ,ةمراع ىضوف ثادحإ

 ىلع موللا ىقلن نأ عيطتسن الو ,مهتاعمتجمل جاتن الإ ىه ام ملاظملاب ىمسي ام نأل ؛اهيف

 اذهب حيرصتلا نإف ,ثادحألا هذه ةيلوئسم نم اءزج لمحتي برغلا ناك اذإ ىتحو .برغلا

 .باهراإلل ةيعرش ةغيص داجيإل ةيباهرإلا تامظنملا كلت هلغتست فوس

 ىلإ رظنلا اًضيأ بجي هنأ الإ ءباقعلا قحتست ةيباهرإلا لامعألا امنيب :ىناثلا

 ءاوخ ىف ثدحت ال لامعألا هذهف .اهبايسأو تايلمعلا هذه هيف تثدح ىذلا قايسلا

 تاينيعبس ذنم دعاصتت تأدب تايلمعلا هذه ةريتو نإف ؛ةقيقحلا ىفو ؛ىقالخأو ىخيرات

 ,رشلاو ريخلا نم طيلخ مه ءانثم صاخشأ مه مئارجلا هذه ىبكترم .نيرشعلا نرقلا

 مه .ىماتي ىلإ مهلافطأو لمارأ ىلإ مهتاجوز نولوحيو ؛مهتايحب نوعتمتسي الو

 مهتلماعم متتو .ع ادخلاو لالذإلاب نورعشي مهنأل ةيباهرإ تايلمع ىف مهتايحب نورطاخي

 لئاسولا عيمج دافنتساب نورعشي مهنأ نع ًالضف .ملظلاو راكتحالاو ةوسقلاو رهقلاب
 ىتلا ةيباهرإلا تايلمعلا قيرط ريغ رخآ اًقيرط نوري الو ؛مهربص نادقفو ,ةيملسلا
 تاعمتجملا زيكرت بصني نأ نم ًالدبو .مهملاظم ىلع ءاضقلا اهلالخ نم نوعيطتسي
 ,مهعم راوح ىف !وكرتشي نأ مهيلع ىغبني ؛ةنجهتسملا ةيباهرإلا مهلامعأ ىلع ةيبرغلا
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 نم عون ىأ مهسفنأ اولأسيو .ةيقيقح ملاظملا هذه تناك اذإ ام اوريو .ءمهملاظم اومهفيو

 نم اولدعي نأو ءاهل لولح داجيإ نولواحيو ملاظملا هذه ةهجاومل اهولمحتي دق ةيلوئسملا
 ةيلوئسملا هذه نولمحتي ال امدنعو ؛ةيلوئسملا هذه لمحت ىلع اًدانتسا مهبيلاسأ

 نوركذيو .ءبرغلا ىلع مهبضغ ماج اوبصي نأ ىف نوئطخم مهنأب مهوعنقي نأ نولواحيو

 عم راوح ىف لوخدلا ىف نوبغري ال دق ءًالعف نوئطخم مهنأ مهل حضوت ىتلا بابسألا
 اهجو اولباقتي مل مهنأ نم مغرلا ىلع ؟مهيلإ انيديأ نحت دمت نأ ىغبني ال اذامل نكل .برغلا

 ريثأت نم نوجعزنم مهنال بناج نم ؛مههاجت برغلا هيف ركفي امب نومتهي مهف ءهجول

 مهنيب زييمتلا متي نأ ىلع نوصيرح مهنأل رخآ بناج نمو ءمهيديؤمو مهيديرم ىلع هئارآ
 .مهلاعفأ ريربتو مهتابلطب تانايب نوردصي اذامل رسفي اذه .نييداعلا نيمرجملا نيبو

 ريغو لاعفلا معدلا نود ةيلعافي اولمعي نأ نوعيطتسي الو دارفألا ءالؤه دينجت مت دق

 تاعامجلا كلت ىلع برغلا فده بصني نأ ىغبني .ةطخاسلا تاعامجلا ةيبلغأل لاعفلا

 .مهعم ءانب راوح ةماقإ ةلواحمو :مهلغاشمو مهتامامتها ةفرعم قيرط نع

 اذهل ةيئدبملا اهتباجتسا ىف ىناثلا بولسألا ةدحتملا تايالولا عبتت نأ عقوتملا نم

 اودهعتو تاءادتعالا ةدحتملا تايالولل نويمسرلا نوثدحتملا هيف نادأ ىذلا تقولا ىف .رمألا

 ىلإ ةجاحلا ةميق نوردقي مهنأ ىديي «ةلادعلا مامأ مهلوثمو مئارجلا هذه ىبكترم راضحإب
 وحن فاطعنالا ىف تأدب ةدحتملا تايالولا نأ ديب ,تامجهلا هذه بابسأ ةفرعم

 ىلإ تدأ ةديدع لماوع نأ ودبي .ةباجتسالا هذه ذيفنتب ةدشب تدهعتو «ىلوألا ةباجتسالا

 ,ةيليئارسإلا ةموكحلا تنعتو «نابلاط ةموكح اهتضرف ىتلا ةيوعصلا :لثم ؛لوحتلا اذه

 قارعلاو ناريإ عم ةميدق تاباسح ةيوست ىلإ ةعزنلاو .ةيلحملا ةيباختنالا تارابتعالاو

 ساسحإلا ةدايزو :ةيركسعلا ةوقلا ضارعتساو .لودلا نم اهريغو ةيلامشلا ايروكو

 .ىتطولا نماضتلا روعهشو ىكيرمألا ىنطولا سحلا ةدايز قيرط نع دوجولاب

 ىف ًالثمتم حبصأ نآلا ةدحتملا تايالولل دحوألا فدهلا نإف :«تاريسفتلا تناك امهم

 نم مهريغو ناغفألا ءانجسلا ةلماعم متت مل .مهيلع ءاضقلا ةلواحمو نييباهرإلا ةدراطم

 «ةمظنم ةقيرطب مهنأش نم ريقحتلاو مهلالذإ مت نكلو ,.بسحف ةوسقب ىرخأ تايسنج
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 ريسفت ىأ ءادبإ نود مهيلع ضبقلا مت ةيبنجأ تايسنج نم صخش فلأ نم برقي امو
 ةيركسعلا قيقحتلا مكاحمل ىنستي ىكل ةيعيبطلا ةينوناقلا تامكاحملا ءاجرإ متو .كلذل

 متي مل ليلد ىلإ اًدانتسا مهيف هبتشملا ةبقاعمل دارفألا ءالؤه عم اهتاقيقحت ةعباتم

 دلب ىأ ةبقاعم متي فوسو .مهتايدحتل اًعضوم ليلدلا اذه نم اولعجي ملو .هب مهغالبإ
 مهل ةميخو بقاوع ثودحي مهراذنإ متيو ءاًيداصتقاو اًيركسع باهرإلل اهمعد ىف هيتشي
 ءادعألاو .ءادعأو ءاقدصأ ىلإ ملاعلا ميسقت مت دقو .نييباهرإلل مهمعد رمتسا ام اذإ

 عاونأ لكل ةضرع اونوكي نأو ءفثكم طغض تحت مهعضو ىغبنيو ؛"رشلا روحم' :مه

 هيجوت مدعو ,ةيكيرمألا تافرصتلا معدب نويلاطمف ءاقدصألا امأ .تايوقعلاو تاقياضملا

 ةديحولا ىه ةدحتملا تايالولا .ءالولا مدعب مهتمهتا الإو هب موقت اميف اكيرمأل تاداقتنا

 ذيفنتب موقي ىذلا ديحولا دالجلا ىهو ءىباهرإ ريغ ىه نمو ىباهرإ ىه نم ررقت ىتلا

 ةيجولوكيس قلخ ىه ديحولا اهفده نأ ةعنتقم ىهو .باهرإلاب هنومهتي نم ىلع ماكحألا
 .اهتوق مارتحاو فوخلا

 مهرابتعاب نيملسملا ذبنت ىهف ؛بويعلاو صقاونلا نم ةباجتسالا هذه ىلخت ال
 نأ اميو .مهلاعفأ بابسأ ةفرعمو مهمهف ةلواحمل ةصرف حيتت الو «ةيناسنإ ريغ تاقولخم

 مئاقلا ىقالخألا روعشلا فعضت كلذك اهنإف «ةيناسنإلا تافص مهنع عزنت ةيؤرلا هذه

 .اًعرش ازئاج دعي ةيلاكيدارلا اياضقلا عم فطاعتلاب مهتم درف ىأ لتق نأ ىلع
 نييباهرإلا دادعأ رخفب نلعت ملاعلا ءازجأ نم ريثكو طسوألا قرشلا ىف لعفلاب تاموكحلا

 ءاهيلع تلصح ةزئاج ةباثمب ةيكيرمألا ةموكحلا هربتعت ىذلا رمألا ؛موي لك نولتقي نيذلا

 ذختت بولسألا اذهب باهرإلا ىلع برحلا .ةييرفلا مالعإلا لئاسو نم ريثك هحدتمتو

 فلتخت .شحو ىلإ هليحتو هتيناسنإ نم هدرجت ثيح ىباهرإلا ةيصخشا انيعم الكش
 راكفألا نكل ءفادهألا هذه نسحتت بناوجلا ضعب ىفو ءباهرإلا ةحفاكم فادهأ

 .ءادعألا ىدل ىتلا كلت نع فلتخت ال ةغللاو بيلاسألاو ةيقالخألا تاهاجتالاو

 اًظوحلم اهباشت ضرعي غيلبلا اهمالكو ةيكيرمألا ةموكحلا كولس نأ ىف بجع ال
 درتو :ةريرشلا ةراضحلاب ةدحتملا تايالولا نويباهرإلا بقالي .نييباهرإلا ءالؤه عم

 نويباهرإلا لوقي . اهيلع ءانثلاو ةراضحلا هذه حادتماب مالكلا اذه ىلع ةدحتملا تايالولا

200 



 براحت اهنإ ةدحتملا تايالولا لوقتو ؛:ةيدمرس ةيقالخأ تباوث لجأ نم نوبراحي مهنأ
 ةلود ىأ نإ نويباهرإلا لوقي .ناكم لك ىف رشبلل ةحلاصو ريغتت ال ةيقيقح ميق لجأ نم
 نع هسفن ءىشلا ةدحتملا تايالولا لوقتو ءحابم فده ىه ةدحتملا تايالولا عم فلاحتت
 ةدحتملا تايالولا امأ نيبراحملاو نييندملا نيب نييمتلا نويباهرإلا ضفري .نييباهرإلا
 .ةيلمعلا ةسرامملا ىف امهنم ىأ لهاجت مت ام اذإ ديدش قلقب رعشت الو امهنيب زيمتف
 نأ حيضوت قيرط نع نييكيرمألا سوفن ىف بعرلاو فوخلا ثب ىلإ نويباهرإلا فدهيد
 ةدحتملا تايالولا امأ ءلهسلا رمألاب نكي مل ةيركسعلاو ةيلاملا ىوقلا زكارم ىلإ لوصولا
 امهنم لكو .مهتاططخمل ةينابرلا تايهلا بلطي امهنم لك .هسفن ءىشلا لمع ىلإ فدهتف
 امهنم لك .ةياهنلل برحلاو «ةلؤملا ةليوطلا برحلاو ,تاراضحلا عارص نع ثدحتي
 .امهاياضقل قلطملا قوفتلاب نامعزيو ءضعبلا امهضعيل ةيهاركلاو ديدشلا بضغلا هقوسي
 ىعست اهنأ امك .اهودع نم لصألا قبط ةروص ةقيرطلا هذهب ةدحتملا تايالولا تحبصأ
 تايرح صلقتو ,فيلاكتلا لقأو قرطلا عرسُب ةيسايسلاو ةينوناقلا اهفادهأ قيقحت ىلإ
 تارباخملا ةزهجأ ضوفتو ؛ةطرفملا ةيذيفنتلا ةيريدقتلا تاطلسلا حنمتو ءاهينطاوم
 فطاوعلا نم درجتلاو ءاهينطاوم نم ةعومجم باهرإو ةيلودلا فارعألا زواجتب
 ملاعلا ةيؤر ىلع ثحلاو .ةيلاتقلا حورلاب مهبرشتو ءاهبعش لوقع ةركسعو «تابغرلاو
 ىلع ةطسبملا (رشو ريخ ىلإ ملاعلا ميسقت ىأ) ةيونثلا ةيفسلفلا رظنلا ةهجو نم

 عيطتست ال ذئدنعف ,مهنم صلختلا مهزيهجت متيو ةيشحوب سانلا ةلماعم مني امدنع

 ىوقتو اهنع ةلحضلا مهءارآ لعقلاب معدتو دكؤت ىه .مهعدرو مهباهرإ ةدحتملا تايالولا
 «نييباهرإلا عيورتو فيوختل ةدحتملا تايالولا هب موقت نأ عيطتست امل دح دجوي .مهمزع
 كلذ نم سكعلا ىلعو .دراوم نودي كرت دلبلا نإف ؛تارايتخالا هذه ذفنت نأ درجمبو
 عرز نإف ؛اًبعص طابضلا أ تارئاطلا فطخ حبصي امدنعف .نييباهرإلا بيلاسأ ددعتت
 ,ةيراحتنالا تايلمعلا رود ىتأي ,تارجفتملا عرز فقوتي امدنعو .هلحم لحي تارجفتملا
 لاكشأو ةيجولويبلا برحلا قفألا ىف حولت ءاذه رذعت اذإو .لافطألاو ءاسنلا ىلإ تدتما ىتلا
 ,رخآ ىلإ دلب نم اهدعاوق ةيباهرإلا تاعامجلا كرحت .اهروصت نكمي ال باهرإلل ىرخأ
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 اهل لعجتو ءةدع تاهيج ىف برح رامغ ىف لوخدلا ىلإ ةقاسنم ةدحتملا تايالولا ىرنو

 تايالولا ىعست ام اًضيأ اذهو ؛طبضلاب نويباهرإلا هديري ام اذهو ءناكم لك ىف ءادعأ

 كرويوين ىف رامد ثادحإ ىف اوببست درف نيرشع نم لقأ .هبنجت ىلإ ةدحتملا
 مهرودقمي سيل ءايتسالا ىعيرس نيثباعلا دارفألا نيبالم نأ روصت نكمي ال .نطتشاوو

 نكلو ءبسحف بيردتلاو ليومتلا نويباهرإلا جاتحي ال .لبقتسملا ىف ةلثامم دادعأ جارخإ

 ,مهنم بلطي ام لكل ناعذإلاو ةقفاوملا ىلإ .نيلايمو نيمعاد ادارفأ نوجاتحي اًضيأ
 ىفكي ال .ةريثك ىواكشو ملاظم مهيدل ادارفأو «ةرربم ةيجولويديأ نوجاتحي مهنأ امك

 ددع غلبي .مهملاظم ىلإ رابتعالا نيعب رظني نأ بجي لب ,ةيباهرإلا مهتاكبش كيكفت
 غلبي نأ عقوتملا نمو ؛ةلود نيسمخو سمخ ىف ةيبلغألا نولكشيو ,نويلب ,١ نيملسملا

 ,رمألا اذه ىلإ برغلا هبتني مل اذإ 5٠ ١«. ماع لولحب ملاعلا ناكس عبر نيملسملا ددع

 فوس برحلا كلت «ةدرايو ةنخاس برح عالدنا ىلإ ىضفُت دق ةيلاحلا ءادعلا ةلاح نإف

 دارفألاو لودلا ددعف :ةدراب برح نم اهعبت امو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نع اًمامت فلتخت

 ثادحألاب ةنوهرملا اياضقلا رصتقت نلو ءربكأ نوكي فوس برحلا هذه ىف نيكرتشملا

 نيبرحلا ىف ثدح امك اهديدحتو اهتيؤر لهسي نل اهنأ امك :ةيسايسلا اياضقلا ىلع

 ىتلا بيلاسألا روطتت فوسو .برغلل ةيويحلا حلاصملا ماحقإ متي فوس .نيتقباسلا

 نم رارقإ ىلع مكحلا ريياعم امأ «ةيباهرإلا تامظنملا لاكشأو نويباهرإلا اهمدختسي

 .ةحضأو ريغو ةمتعم ريياعم نوكت فوسف ةراسخلا وأ زوفلا عيطتسي

 ةزهجأ لالخ نم كلذو «ةيعرشلا لئاسولا عيمجب مهيديؤمو نييباهرإلا عدر ىغبني

 املك ةوقلل ميكحلا مادختسالاو ءلخأدلا ىف ةظقيلاو ءىلاملا طغضلاو ,تارباخملا

 ىتلا باهرإلل ةقيمعلا روذجلا ةفرعم برغلا ىلع ىغبني ؛هسفن تقولا ىف .رمألا ىعدتسا'

 ادج نيسئاي مهلعجي امم نييداعلا ءاسنلاو لاجرلا سوفن ىف ةيهاركلاو بضغلا دلوت

 اعقاو نوكي دق وأ ؛دوجولا راكنإب نمؤي دق ضعبلا .مهتايح نم نوصلختي مهنأ ةجردل

 ٍضار ريغ نوكي دق ىأ .ةبصعتم ةيناملع ىأ ةينيد ةيجولويديأ ةرطيس ريثأت تحت

 ىلع ,ةيلقأ دارفألا ءالؤه نأ ريغ .مهتبراحمو مهلزع ىغبني ءالؤهف .ةيملاعلا ةنميهلا نع

 دكؤت نأ بجي ءاذل .ملظلاب دئاسلا روعشلا ىلع نوذغتيو ءرضاحلا تقولا ىف لقألا
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 اودمتعي نأ نوعيطتسي مهنأو ,مهقلقي ام ردقب انقلقي مهيلع عقاولا ملظلا نأ ةييلغألل

 .راوحلا نع اولختي نأ مهتحلصم نم سيل مهنأو ؛مهنع ملظلا ةلازإو مهفاصنإل انيلع

 ىلودلا باهرإلا ثدحي ال .كرتشملا مامتهالا تاذ اياضقلا ىف ءاكرش مهعيمج نأو

 لخاد مهءادعأ نأ !ديِج نوملعي نومولظملاو ءارقفلاف .ةاواسملا مدعو رقفلا ببسب

 نم نوءاتسي ال مهنإف ؛ىبرغلا مدقتلا ىلإ ءالؤه بذجني امنييو .اهجراخ سيلو مهدالب
 صخش ىأ ديري امك - حوضوب نوديري مه .اًمئاد معزي امك ؛كلذ نوهركي ىأ كلذ

 ىلع رقفلا ةلازإل هريثأتو هدراوم برغلا مدختسي نأ - ةيقالخألا ةيحانلا نم ساسح

 نكل ؛ةيناسنإ بابسأل اًضيأ دراوملا هذه مدختسي نأو ءديعبلا ىدملا ىلع ملأعلا ىوتسم
 برغلا نأ نوري مه .لبانقلاب ةيبرغلا ندملا اوفذقيل دارفألا ءالؤه بهذي ال ةماع ةفصب

 ,ةدبتسملاو ةدسافلا ةمظنألا معد ىف نوطروتم مهنأل اًرظن مهتيهاركو مهبضغ ريثي
 مهيلع ملظلا عاقيإو مهدراوم ىلع ةرطيسلا نع ًالضف .ةيداصتقالا مهتيمنت طبحي امم

 .مهناش نم ريقحتلاو

 .ةدحتملا تايالولا اميس الو ءبرغلاو ةملسملا تاعمتجملا نيب راوحلا ىلإ وعدي اذه

 ةكراشملا قاطن عيسوتو ءامهنيب لدابتملا مهافتلا قيمعت ىلإ راوحلا عوضوم فدهي

 لك ميقي نأو ءرعاشملا - اًضيأ نكلو .بسحف لدجلا طقف سيل - لدابتو «ةينادجولا
 ةنزاوتم ةيؤر ىلإ لوصولاو «نيفرطلا نيب ةلدابتملا ةقثلا ءانبو «ةيدقن ةقيرطب هسفن فرط

 اًحضاو راوحلا نوكي نأ ىغبني .عسوألاو لمشألا اهقايسو عازنلل ةريثملا اياضقلل
 مدع نابسحلا ىف ذخألا عم نكل ءفرط لك اهاري امك قئاقحلا نلعيو ءايدقنو احيرصو
 راوحلا نوكي .فنعلاو ةيهاركلا نم ةغرفم ةقلح نوكي فوس لباقملا نأل لشفلاب حامسلا

 ,ةماهلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا اياضقلا لوانتي نأ ىغبني وهف ,ةديدع تايوتسم ىلع
 نإف اذل ؛ةيخيرات روذج اهل اياضقلا هذه عيمج .عارصلا اذهب لجعت ىتلا بابسألاو

 نأ اميو .ىضاملل لضفألا مهفلاو تايركذلا لدابت نمضتيو ءىخيرات دعب هل راوحاا
 نإف :مهتفاقث لخاد نم نيرخآلاب مهتقالعو مهتيوهو مهحلاصم ىلع نوفرعتي رشبلا
 .بناج لكل ةيملاعلا ميقلاو ىؤرلل قمعأ مهف ىلإ وعديو ىوق ىفاقث نوكم هل اًضيأ راوحلا
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 ,ةرضاحلاو ةيضاملا مهيراجتل ةجيتنكو .ءاضيب ةيلقعي راوحلا اذه فارطألا لخدي ال

 لكشتو حضوت اًمئاد تسيل اهنأ نم مغرلا ىلع ءفرط لكل ةنيعم ةيؤر نولكشي مهف
 نوعيطتسي ةيفلخك لاعفألاو راوحلا ىف اهب نوتأي ىتلا كوكشلاو تاهاجتالاو تايضرفلا

 مهفو حيضوت ىلإ ةجاحب بناج لك .ضعبلا مهضعب تافرصتو لاعفأ ريسفت اهلالخ نم
 .اهلبقتو راوحلا تايلآ مهف اودارأ ام اذإ ءاذه لمعلا راطإ

 ةظفاحملا ةيكلملا رسألاف .سناجتلا ىلإ برغلا سيلو ةيمالسإلا تاعمتجملا رقتفت

 اهارت ىتلا اهسفن ةقيرطلاب ةدحتملا تايالولا نوري ال مهعابتأو تيوكلا ىأ ةيدوعسلا ىف

 حانجلاف ءةدحتملا تايالولا ىف اًضيأ لاحلا وه اذه .ىرخألا ةيمالسإلا تاعمتجملا اهب

 نيتلاحلا نم ةلاح ىأ ىف نكل ءددجلا نيظفاحملا ىؤر ضفري ىلاكيدارلاو ىلاربيللا

 اهلالخ نم ىتلاو ىسايسلا ميسقتلا قرتخت ىتلا ىؤرلا نومساقتي مهدجن نيتقباسلا
 عمتجملا ءاضعأ لك سيل .رخآلا بناجلا نييداعلا لاجرلاو ءاسنلا نم ريثك ىري

 ,ةفلتخم تاجردب ههاجت فطاعتب نورعشي ةيبلاغلا نكل ؛هليصافت عيمج ىف هنومساقتي

 درلاو نورخآلا هلعفيو هلوقي ام اهب نومهفي ىتلا ةقيرطلا ىف احضاو ازورب هنوحنميو
 مهتافالتخا لهاجتأ فوس «(ةيبرغلاو ةملسملا) نيتيؤرلا حيضوت لجأ نمو .مهيلع

 ةئيسلاو ةراسلا ريغ بناوجلا حضوي ىذلا بولسألا ىلع زكرأو :ةقيقدلا مهقورفو

 ىف رخآلل هلوقي نأ فرط لك ديري اذامو ءمهريكفت ةقيرطل ضرع ىلي اميفو .نيفرطلل
 ناكيرمألا اهيأ متنأ" :لوقت ثيح ؛(''ةملسملا رظنلا ةهجوب أدبأ فوسو ءحيرص راوح

 قوفتلاب نوظحت مكنأ اميو .ملاعلا ىلع ةرطيسلاو ةعفرلا لين ىف ةبغر مكيلع رطيست

 ليوحتل همادختسا ىلع نوممصم متنأف .ةبطاق ملاعلا لود ىقاب نود ىركسعلا
 ةرركتم ةروصب متمدختسا دقو .مكتابغر قيقحتل ةعيط تاودأ ىلإ ىرخألا تاعمتجملا

 .مهميق ىلع ءاقبإلا اولواح امدنع قزأم ىف مهومتكرتو مكحلاصم ةمدخل ةفيعضلا لودلا

 ىف ةيمدقتلا ىوقلا ترهظ امنيح .ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح نع مكثيدح مغرو
 ىف قدصمي متحطأ دقف .اهب ةحاطإلاو اهداسفإب متمق دقف «ملاعلا نم ةديدع ءازجأ

 ةدعاسمو بيردتب متمقو ءىليشت ىف 8116006 ىدنيلأو ,وغنوكلا ىف ابمومولو «ناريإ
 ةديدع مئارج ىلع مترتستو «نيتنجرألاو الوجنأو اوجاراكينو الاميتاوج ىف نييباهرإلا
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 ,ىليشت ىف هيشونييو ايسينودنأ ىف وتراهوس سيئرلاو ءايريبيل ىف ود ليومص اهأدب

 متمقو ؛مانتيف ىف مكتميزه نم رأثلا ىلع ةينلا متدقعو ءادانيرج ةريزج ىزغب متمقو
 ىف ةينيدلا رعاشملا ران جيجأت قيرط نع ىتيفوسلا داحتالا رارقتسا ةعزعزب

 نع نيضاغتم .نيملسملا نييباهرإلاو نيدهاجملا بيردتو حيلستب متمقو «ناتسناغفأ

 ناتسكاب هضرفت فوس ىذلا رطخلا ىف ريكفت ىأ نودو ةيقالخألا تارابتعالا عيمج
 اهومتعجشو قارعلا حيلستب متمق ؛ناريإ ءاوتحا لجأ نمو .ديعبلا ىدملا ىلع ناتسناغفأو
 دمتعت فوس اهنأ قارعلا تدقتعا امدنعو .ناريإ عم ةيشحو برح رامغ ضوخ ىلع

 «ناريإ عم اهيرح ءانثأ ةيقارعلا طفنلا رابأ ىلع اهلواطتل تيوكلا بقاعتو مكمعد ىلع
 ,ةوقب اهومتيرض ,تيوكلا ةقامحب قارعلا تزغ امدنعو .ةجودزم لئاسر لاسرإب متمق

 ىذلا رمألا ءاهيلع ةيبيدأتلا تايوقعلا ضرف متلصاوو ءاهيلع ًةيزيجعت اًطورش متضرفو
 ىلع ءارتفالاو عادخو زازتباب اوفتكت ملو .ءايربألا لافطألا نم فالآلا تائم ةايحب ىدوأ

 دادعإ ىأ نود قارعلا ىلع ةيرورض ريغ ةيناث برح نش ىف متعرش لب .ىرخألا لودلا
 ةيشحولا لامعألاو ,مكتافرصتل هعزفملا جئاتنلا .برحلا هذه بقاوع ىف ريكفتلا ىتح وأ

 ىتلا ةيلهألا برحلاو ,ةفلتخملا تاعمتجملا نيب ةيعيبطلا تاقالعلاو ةقثلا رايهناو ,ةيمويلا
 ةددعتم تاكرشلا قيرط نع دالبلا دراوم بلسو :باهرإلاو «قارعلا ىف اهاحر تراد

 اًعفاد تناك رومألا هذه عيمج .تاكرشلا هذه عم اهومتمربأ ىتلا دوقعلاو ةيسنجلا

 .ىزخلاب روعش مكيدل دلوتي نأو ,مكيلإ ةنادإلا هيجوتل

 ميدقت نيطسلف نم متبلطو ؛:نيطسلف عم اهعارص ىف ليئارسإل نيزاحنم متنك
 نيب برحلا ةلاح ىلع ءاقيالل مكفادهأ ليوحتب متمقو .ليئارسإل ةليحتسم تالزانت

 مل مكنأ امك .ةينيطسلفلا ةاناعملا لوح حيسامتلا عومد نوفرذت متنأ .نيطسلفو ليئارسإ

 مهنكل .ليئارسإ ناكس سمح اًبيرقت نولكشي مه .اًضيأ ليئارسإ برع اومرتحت
 ,ةماه ةيداصتقا تاعاطق ىف فئاظولا نم مهنامرح متو ؛مهب صاخ ىح ىف اوعمجت
 ءارفسلا ىأ ءارزولا :لثم ءبصانم اولوتي ملف ,ةيليئارسإلا ةماعلا ةايحلا ىف اورهظي ملو

 برع سكع ىلعو .ةماعلا تاكرشلا ءاسؤر ىأ ايلعلا ةيندملا فئاظولا وأ سيئرلا بئان ىأ

 ءاكيرمأ ناكس رشع ىلاوح نولكشي نيذلا ,ةقرافألا ناكيرمألا نأ دجن ؛ليئارسإ
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 ليثمت مهلو تاباختنالا ىف نوتوصي ليئارسإ برع .اكيرمأ ىف ايلعلا بصانملا نولغشي
 اهنوربتعت ىتلاو نويليئارسإلا اهب ىهايتي ىتلا ةيطارقميدلا نكل ,تسينكلا ىف ليثض
 .مهل ىزخو راع ىه مهل اقرشم الاثم

 .مكل ىقيقحلا قيدصلا ليئارسإ نوكت ام املق نكل «ليئارسإل ىوقلا فيلحلا متنأ

 ىذلا مويلا ىتأي فوسو :ريغص دلب ليئارسإ نأ ناكيرمألا اهيأ اوكردت نأ ىغبني

 نم ماقتنالا ىلإ نوعسي فوس ذئدنعو «ةرهدزمو ةيوق ةدحاو ةمأ برعلا هيف حبصي

 دق .نآلا برعلاب نويليئارسإلا لعفي امك ءمهرهقو مهالالذإو ةيليئارسإلا تاموكحلا
 مل اذإ ىتح ؛ىرخألا رامدلا ةحلسأ وأ ةيوونلا ةحلسألا ليقتسملا ىف برعلا كلتمي

 ةيليئارسإلا ةناسرتلا نوكت ىتلا مهدادعأب ليئارسإ ىلع نوقوفتم برعلا نإف ؛اهوكلتمي
 اهتاقالع ىلع دامتعالا ىف رمتست اهنكل رايتخالا كلمت ال ليئارسإ .ىودج امنود اهمامأ

 ىداصتقالا ءبعلا لمحتو ءاهتايح بولسأ ةركسع ىف رمتستو .مكعم ةئراطلا ةبيطلا

 قئاقحو تباوثب اهرابخإب نوبلاطم متنأف ءليئارسإل ايقيقح اقيدص متنك اذإ .مخضلا
 ىليئارسإلا ىيوللا طغضل اًرظن اذه اولعفت نأ نوعيطتست ال .ىلخادلا ىليئارسإلا نأشلا

 تحتو مكل ةعضاخ ليئارسإ نوكت نأ نوديرت مكنأل ارظنو :ةيحان نم اذه ؛للضملا

 اهترجاشم نولغتستو ؛ةيبرعلا ةقطنملا ىف رذقلا مكططخم ذفنت ىكل مكنرطيس

 ,مهدراومو مهطقت ىلع اورطيستو ,ةحلسألا مهل اوعيبت ىكل اهناريج عم اهعارصو

 .مكيلع مهدامتعا نم اوديزتو

 ةرظن ملاعلا ىلإ نورظنتو :ةبصضه قوف ةنيدم ىف نوشيعت مكنأ نوعنتقم متنأ

 ىتلا ةروصلا ىلع ملاعلا لود ىقاب ليكشت قح مكحنم هللا نأ اًضيأ نودقتعتو ,ةيقوف
 اهنكسي .ةكلهتسم ةنج ىلإ ملاعلا ليوحت ىلع نوممصم متنأف .مكل ةبسانم اهنورت
 الوك اكوكلا نوبحي :مهتايحب نوضضارو نوعنتقمو مهسفنأ ىلع نورصحنم سانأ

 مهدوقت الو ,مهلايخ مهيلع هيلمي ام اولعفي نأ ةيرحو ءدويلوه مالفأو رجروبماهلاو
 اهقيقحت نكمملا نم ةميركلا ةايحلا نأ نوكردت ال متنأ .ايلع ةيحورو ةيقالخأ فادهأ

 ىداملا ءاخرلا ققحي وهف ؛هايازم هل ةايحلا ىف مكيولسأ .ةديدع ةفلتخم بيلاسأب
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 ىذغي وهف ؛اًضيأ هيويع هل نكل ؛ةينطولا ةيوهلاو سفنلاب ةقثلاو ةيبعشلا حورلاو ةيلاعفلاو
 ىأرلاب رخاسلا بعالتلاو ةيسايسلا ةيلمعلا لوح قانخلا قييضتو ةينانألاو ناودعلا
 مامتهالا تاذ اياضقلا هيف بيغتو ؛عادخلاو بيعالألا هيف ديزت بولسأ هنأ امك ؛ماعلا

 ءاردزاو مارتحا مدع نع ًالضف ,ةيناسنإلا ةدارإلا دودح نع فرطلا ضفيو ؛كرتشملا

 نوعيطتست متنأف «ةريثك ءايشأ مكنم ملعتت ىرخألا تاعمتجملا نأ دجحن امنيب .ءارقفلا

 متنأف :مهعونتو مهتافالتخا مارتحا نم ًالدبو .ةريثك ءايشأ مهنم اوملعتت نأ اًضيأ

 ميظنتلا مدعو ةلوعلاب نيعوفدم ؛ةفينع ةقيرطب مهتايح بولسأ ديحوت ىلإ نوعست
 ,ىلكيهلا فيكتلا جماربو ماعلا عاطقلا كيكفتو .ةيلحملا قاوسالا ىلع حاتفنالاو ,قيسنتلاو

 تقولا ىفو .هرسأب ملاعلا ىلع رطيست نأ تايسنجلا ةددعتم مكتاكرشل ىنستي ىتح

 كنبلاو ىلودلا دقنلا قودنص ىلإ نوئجلت مكنأ دجن .رشابملا مكطغض هيف ىدجي ال ىذلا
 عورف نم رثكأ تسيل ةيلودلا تائيهلا هذه تناك ىل امك فدهلا اذه قيقحتل ىلودلا

 .مكل ةعباتلا ةيلاملا ةرازو ىف

 ىلودلا نوناقلا مارتحا ىلع ملاعلا لود ىقاي هيف نوثحت ىذلا تقولا ىف

 .طئاحلا ضرع تادهاعملا كلتو نوناقلا اذهب نويرضت مكنأ دجن «ةيلودلا تادهاعملاو

 مكوزف تنادأ امدنع ةيلودلا لدعلا ةمكحم مكحل مكيناج نم مارتحا مدع دجنف

 متضفر امك .خانملا ريغتب ةصاخلا ىتويك ةيقافتا ىلع عيقوتلا متضفر .اوجاراكيتل

 ,ةيجولويبلا ةحلسألاو ةيضرألا ماغلألا رظذحب ةصاخلا ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تارارق

 ,(وكسنويلا) ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نع تاونسل اًديعب متيوزنا دقو

 نم متررق .مكماغنأ ىلع صقرت نأ تضفر اهنأل ةدحتملا ممألا تاقحتسم عفد متضفرو

 ءايسور عم ةيتسلابلا خيراوصلل ةداضملا خيراوصلا ةدهاعم نم باحسنالا دحاو بناج

 مت ىذلا لوكوتوربلا نأل اًرظن «ةيقرعلا لوح 0ان:ط30 ”نيرود“ رمتؤم نع متفرصناو
 مهنأ ةجردل اهتغوارمو ايسور نم ريقحتلاب متمقو ,مكيولسأ عم شامتي مل هيلع قافتالا

 نوديرت متنأف ءايقالخأ نيدساف متحبصأ .بناجألل ةهراكلا ةيموقلا أدبم نآلا نوقنتعي
 نأ نوضفرت نكل يعامجلا ءبعلا ىف ةكراشملل نيرخآلا دادعتسا نم اوديفتست نأ

 مكتوقل ارظن ملاعلا نودوقت متنأ .مكحلاصمب رضي امدنع ءبعلا اذه لمح ىف اوكراشت
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 ,ةريخلا لامعألاب مايقلا ىلع ةرداق ةريبك ةوق اوحبصت نأ ةيناكمإ نوكلمتو .ةمخضلا
 ىذلا سرطغتملا ىجطلبلا بولسأ لثم ايولسأ متذختا ءاذه اولعفت نأ نم ًالدب مكنكل
 .هراكفأو هروظنم نم ملاعلا ىري

 لودو ةريخ لود نع ةرابع مكل ةبسنلاب ملاعلاف ؛نيروظنمب ملاعلل نورظنت متنأ
 نومتني نوقابلاو ,مكرظن ةهجو نم ةريخلا لودلا ىلإ نومتنت مكؤافلحو متنأف .ةريرش
 قلطنم نم مكتيوه ىلع نوفرعتت متنأ .اهتميزه مكيلع متحتي ىتلا ةريرشلا لودلا ىلإ
 نوشيعتو ؛مكل ودع داجيإ ىلإ رارمتساب نوعلطتت متنأف ءرخآلل ىلايخ وأ ىقيقح ءادع
 برح رامغ متلخد .نيرخآلا عم برح ةلاح ىف نونوكت امنيح مكسفنأ عم مالس ىف
 ,ةدرابلا برحلا تهتنا امدنعو .ريبك رامد ثادحإ ىلإ تدأ اًماع نيعبرأ ةدمل ةدراب

 ,متقلخ ىرحألاب ىأ .متدجوف نآلا امأ .ةيمالسإلا ةيلوصألا ىف ًالثمتم اًديدج اودع متدجو
 باهرإلا اذهل مكيرح نإف مكرظن ةهجو نمو :ىمالسإلا باهرإلا ىف ًالثمتم رخآ اودع
 ززعي نأ هنأش نم رمألا اذه .رخآ ودع نع نوثحبت اهدعيو «ةليوط ةرتفل مكلغشت فوس
 تادقاعتلاب نورثاتست مكلعجيو ؛مكتعانص ءانب ىلع مكدعاسيو ؛ةحلسألل مكتعانص

 ضعب عم ةميدقلا تاباسحلا ةيفصتل ةصرف مكحنمتو ءاهنوزغت ىتلا لودلا ىف ةحبرملا
 ىكل ندال نب ةماسأل ةعورملا بطخلا ىلإ ةجاحب مكنإ رخاس صخش لوقي دق .لودلا
 اذامل :مكسفنأ اولأست نأ ناوآلا نأ دقل .ايقالخأ افدهو ىنعم ةيعامجلا مكتايح ىطعت

 لود ىقاب نوشخت اذاللو ؟ةيركسعلا لامعألاو برحلا ىلع ةمئاق مكتراضح تحبصأ
 ؟مكؤاقدصأ مهيف امب ,ملاعلا

 ءايشألا هذه تخرفأ دقو :نيشوشمو نيمسقمو نيفلختم انللظ نيملسمك نحن
 بيذاكألا ىلع موللا ىقلي لب ءاذه نع نيلوئسم ريغ اننأ ديب .اننيب باهرإلاو ةيلوصألا
 .ناكيرمألا اهيأ مكيلع موللا ىقلي ارخؤمو ؛ةيرامعتسالا ىوقلا اهي تءاج ىتلا عادخلاو
 ىلع مهودعاستو ,ةملسملا تاعمتجملا ىف ةيعاطقإلاو ةيدادبتسالا ةمظنألا نومعدت متنأ

 ةرمل ىلو ,متركف لهف .كلذ ىلع نوقفاوت لقألا ىلع وأ :ةيطارقميدلا تاكرحلا قحس

 ةملسملا عومجلا ؟ةيطارقميدلا تاكرحلا كلت طاشنو صالخإب متمعد ىتم ةدحاو
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 روعش قلخل نيدلا ىلإ تلوحت لدعلاو مارتحالاو ديشرلا مكحلا ىلإ دقتفت ىتلاو هككفملا

 تاعمتجملا عم ةدحو ليكشتو ,داسفلا ةبراحمو «ةيقالخألا مهرداصم ةئبعتو ؛ةيعامجلاب

 عمتجم ىف شيعلا ىلإ علطتلاو :ةماركلاب مهروعش ةداعتساو ,ىرخألا ةيمالسإلا

 ضفريو :ةيناملعلا مكئارآ عم بسانتي ال مالسإلا نأل فوخب نورعشت متنأ .لضفأ

 نوديزت متنأ .مكحلاصم ددهت ىتلا اياضقلا لوح ةملسملا دوشحلا عمجيو :مكتبعل دعاوق

 نوملسملا .طابحإلاو بضفلاب انورعشتو انتعامج نولزعتو ,ةملاظلا ىوقلل مكمعد نم

 مكتافرصت ءارج نم كلذ نولعفي نكلو ,مهتعيبطب ناكيرمألا وأ برغلل نيداعم اوسيل

 ءادعلا رعاشم نم نوديزي مهنأل نيدهاجملا نييمالسإلا ىلإ نوقاسني مه .مكلاعفأو

 حاملا ةوقلل ديحولا لكشلا ىه باهرإلا .مهل ىدصتلاب ادوعو نومدقيو «ناكيرمألل

 نع نوربعيو ؛مهتمارك اهلالخ نم نودكؤي ىتلا مهل ةديحولا ةليسولا وه .ءافعضلل

 .مهيلع عقاولا ملظلاو مهبضغ
 مكتايح بولسأ نم ةرويغ ةملسملا تاعامجلا نأ نودقتعت امنيح نوئطخم متنأ

 نمف ؛مكتايح بولسأ عابتا ىف نوبغري ال مهنإ ثيحو .مكتوقو مكئاخر نم ةءاتسم ىأ

 ارظن اًضيأ مكتاورثو مكتوق نوديري ال مهنأ امك .بولسألا اذه نم اوراغي نأ بعصلا

 بولسأ ةداعإ نم اونكمتي ىتح اهنع اولوحتي نأ نوديري مهف .مكلثُمو مكفادهأ فالتخال
 هذه نأل مكيلع ةيباهرإلا تامجهلا ةدشب نيملسملا نييالم ضفري .ةيرحب مهتايح

 ,مالسإلل ةئيس ةروص سكعتو ؛مالسإلل ةيساسألا ئدابملا عم ضراعتت تامجهلا

 مه ,نكل .ةيماقتنا تاءارجإ ذاختا ىلإ ىعدتو ءرطخلل برغلا ىف نيملسملا ةايح ضرعتو

 هده نكرم تايسيظت ةوردقيو :لاففألا هذه ىلإ وق. ئذلا ظانحالاو نيشفلا نوقيفن

 ةهازنب مهونيدي نأ نوعيطتسي الو ءنيملسملا نم مهريغل مهبحو مهسفنأب تامجهلا
 متقفاو اذإ ةلاح ىف لاعفألا هذهل ةياهن عضول مكتدعاسمب نوفوغش مه .ظفحت نوديو

 اهلالخ نم متي ىتلا لبسلا لضفأ فاشكتسال مهعم اودحتت نأو ؛مكبيلاسأ رييغت ىلع

 .ةاواسملاو لدعلا ىلع مئاق ىملاع ماظن قلخ
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 اميفو .نيملسملا ةيبلاغ هيلإ ىمتني ىذلا راطإلل - ليصفت نود - فصوب تمق دقل

 هنأ مالسإلا نوفصتو ؛مالسأا نيد وه مكنيد نأ ةللضم ةقيرطب نومعزت نوملسملا اهيأ

 .ملاعلا اذه رييغت ىلع رداق هنأو ءىرخألا تانايدلا ىلع هقوفت نيمعاز ؛قلطملا نيدلا

 نم هادع نود هب قوثوملا ديحولا سدقملا باتكلا وه نآرقلا نأ ىلع نورصت مكنأ امك

 اهراقتحا مت ىتلا ةيسودنهلا اهيف امب ,ةينثولا تانايدلا مكنيد ىردزي .نييبنلا متاخ

 تادوسم امهنأ رابتعا ىلع نكل ,ةيحيسملاو ةيدوهيلل عبطلاب امارتحا مالسإلا رهظي .اًفلطم
 تانايدلا هذه عبتتل ةيوعدلا هتطشنأ نم مالسإلا ديزي اذامل رسفي اذه .مالسإلل ةيلوأ

 ىف اؤفاكت مهنوحنمي ال اذامل اًضيأ رسفيو ؛مالسإلا نيد ىلإ لوحتلاب مهعانقإ ةيغب
 عقاو ىف .ةمهم بصانم نولوتي !هنيح مهل تاقياضم ثادحإ ىف نوببستيو ءصرفلا
 الأ ءرملا ىلع ىغبني .نكل .تانايدلا هذه عم راوح ىف نآلا لخدي مالسإلا نإ ءرمألا
 تءاج اهنكلو ,مالسإلا نم تأت مل راوحلل ةردابملا .لمتحي امم رثكأ راوحلا اذه لمحي

 حمسي ملو ,نيركفملا نم ةليلق ةعومجم ىلع راوحلا رصتقا دقو ,ىرخألا تانايدلا نم

 عاتمتسالاو ,ىحيسملاو ىدوهيلا نينيدلا نم لك ريثأت ىلع ءاضقلاو ,مالسلا نيدك هسفن
 .مكنيد ىف لوخدلاب نيرخآلا عانقإ ىلإ وعدت ىتلا مكتطشنأ ةلصاوم ةيرحب

 ىسابسلا مكحومط نأ امك .مكنيدل قلطملا قوفتلا ىلع ديكأتلا ىف نوبغار متنأ
 ةلثمتملا مكخيرات نم ةديجملا تارتفلا رارمتساب نوركذتت متنأ .مكدوقي ىذلا ىه ةنميهلل

 :ىلوألا داهجلا بورح ىأ تاحوتفلا رصع نوحدتمتو ,ىسايسلاو ىركسعلا عسوتلا ىف

 متنأ .ةينامثعلا ةيروطاريمإلاو ايقيرفأو ايسأو ابوروأ نم ةريبك ءازجأ ىلع مكترطيسو

 نوديرتو «نيزاوملا بالقنا ىف نوبغرت مكنأ امك ,مكيلع اهقوفتل ايوروأ نم نوءاتست
 عمتجملا) ةمألا اودحوت نأ نوديرت متنأ اذامل رسفي اذه .ةيملاع ةوقك انلحم ولحت نأ نآلا

 .ىرخألا رامدلا ةحلسأو ةروطتملا ةيوونلا ةحلسألا ىلع اولصحتو ؛(ىملاعلا ىمالسإلا
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 ةيلايربمإلاب ىمسي ام ىلع ةللضم ةقيرطب مكموجهو ,ةيرامعتسا اياون مكيدل متنأ

 نم اءزج ناك هنكل ءىلايربمإ ىه ام لك نم صلختلا ىف مكتبغر نم دلوي مل ةيبرغلا

 .ةيلايربمإلا ىلع ءاضقلل ربكأ ةيجيتارتسا

 ءىش دجوي ال .اننراضح ىلع اهقوفتو ةميظعلا مكتراضح نع نوثدحتت متنأ

 نورقلا ىفو .قيحسلا ىضاملا ىلإ ىمتنت مكتازاجنإ .ةقيقحلا نم دعبأ نوكي نأ هناكمإب

 ةيملعلا مكفراعم عيمج ىف مهيلع نودمتعت ؛برغلا ىلع ةلاع متنك ةيضاملا ةليلقلا

 عيمجف .هنع لاقي ىذلا ريثكلا هيدل مويلا ملسم عمتجم دجوي ال .ةيجولونكتلاو ةيبطلاو

 مهئاسنو مهتايلقأل ةملاظو ةفينعو ةيداعمو ةيدادبتسساو ةدساف ةملسملا تاعمتجملا

 ئدابملاب اولدبتساو ؛ةملسم نكت مل تاعمتجملا هذه نأ نومعزت متنأ .ةقشنملا مهفئاوطو

 نانثا دجوي ال .هل ىنعم ال مالكو ءاره اذه .ىناملعلا برغلا ةينثو مالسإلل ةيقيقحلا

 .ىمالسإلا عمتجملا اهدلع نوكي نأ ىف نابغري ىتلا ةلاحلا ىلع نيقفتم نيملسملا نم

 ,مكحلل ةيعرشلا ةدحولا نوكت نأ نكمملا نم ىتلا ىه بسحف ةمألا نأ ضعبلا ىري

 ةيعامج ةيكلم بلطتي مالسإلا نأ ضعبلا ىري امك .ةيموقلا لودلا دوجو نورربي نورخآو

 نأ ىغبني نيدلا ءاملع نأ ضعبلا ىري امك .كلذ ىلع نوقفاوي ال نورخآ ؛تاورثلل

 تاحيرصتلا نأ امب .لدتعم وحن ىلع ةيناملع ةلودب نوبلاطي نورخآ ؛دلبلا اومكحي

 اهسفن ةركفلا نإف ,ةفلتخم بيلاسأب رسفت نأ نكمملا نم نآرقلل ةمهبملاو ةماعلا

 حيصيل عمتجملا اذه لوحت دقف .لقعلل ةيفانم ةركف ىدبت ىقيقحلا ىمالسإلا عمتجملل

 ,نيملسملا نييلوصألا دي ىلع نابلاط ةكرح تسسأت .ىرخألا تاعمتجملا نم اًدوس رثكأ

 اودهطضا دقف ,ةيشحوو ادادبتسا رثكأ ةكرحلا هذه ماظن ناك .ندال نب مهيف نمب

 ,ةماعلا ةيكلملا اوبهنو ءحداف لكشب ةيسايسلا ةوقلا مادختسا اوءاسأو .ةعيشلا

 مهدلب نويدوعسلا مكح .ةيذوبلا ليثامتلا اورمدو ؛ىرخألا تانايدلا عابتأب اوشرحتو

 تاذلملا ىف سمغنيل جراخلا ىلإ رفاسي ناك مهضعيو .ةصاخ ةيعاطقإ اهنأ رابتعا ىلع
 نوكت فوسف مهدلب ىف اهوبكترا ول ىتلا ماثآلا كلت ,مهنيد اهبجشي ىتلا ماثآلاو

 دجاسملا ءانب ىلإ نوعسي مهف ءلجخم ءىش وهف مهاوقتو مهعرو امأ .توملا اهتيوقع

 بلطتت امدنع مهب نيعتسن نأ نكمملا نم .ةيباهولا راكفألا رشنو ةلئاط غلابمي ةمخفلا
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 تارالودلا نيبالب نوعيضي مه .فورظلا تناك امهم مهمرتحن ال نكل ؛كلذ انحلاصم

 دض سيل اهمادختسا متيو ءاهمادختسا ةيفيك نوفرعي ال تادعمو تالآ ءارش ىلع
 اهنأ اهيف نونظت ىتلا ةيمالسإلا ةمألا ىه كلت ؛نيرخآلا نيملسملا دض نكل «نيرفاكلا
 أوسأ تحبصأ اهنأ ريغ ءديدج رصع ةيادبب اًدوعو ةيناريإلا ةروثلا تمدق .لامكلا لاثم
 ةقارإو باهرإلا ىلإ أجلت ىتلاو .اهبعش اهاشخي ىتلا ,ةرقتسملا ريغ ةينيدلا اهتموكحب
 .ةيلاحلا مكلكاشم يف ببسلا هنأ هنومهتتو برغلا نومولت متنأ .ةطلسلاب ظافتحالل ءامدلا
 ريوطت ىف ةيوعص دجت ال ةملسملا ريغ تاعمتجملا نم ريثكف ؛كلذ ىف نوئطخم متنأ
 دراوملا نوكلتمي مكنم ريثك .ىراضحلا بكرلا نع مكفلختل ريسفت دجوي الف ؛اهسفنأ
 ةمألا لود ىقاب ريوطت كلذكو ء.مكسفنأ ريوطت ىف اهمادختسا نكمي ىتلاو «ةيعيبطلا
 مهيف امب لودلا عيمج نكل ؛نيدبتسملا مكماكح نم اضعب معدن نحن .ةريقفلا ةيمالسإلا
 ,ةلوهسب مهتدايق متي نيذلا ماكحلا ىلع دمتعن نحن .مهحلاصم ىلإ نوعسي نيملسملا
 نأ أطخلا نمو ؛لاومألاب مهبويج ءلم لباقم ىف مهنطو اوعيبي نأ دادعتسا ىلع نيذلاو
 مكتالتكت ميظنت ىلإ مهتداق ىعسي .هسفن ىلع مكلضفي فوس برغلا نأ اوعقوتت
 ال ةلاح ىف نوكي هنإف ,كلذ متلعف اذإو .كلذ نولعفت ال اضيأ متنأ .ةيمدقت ةدنجأ لوح

 ىف مكعم فوقولل اننومولت امدنع بقاوعلاب نوفختست متنأ .ةيبعشلا تاحومطلا ىضرت
 وه مكفلخت .ةضف نم قبط ىلع ةلوئسمو ةرقتسم ةمظنأ مكئاطعإ مدعو «مككراعم
 نأل ناوآلا نآ دقل .برغلاب مكتاطابحإو مكلشف اوطبرت الأ بجيو ؛متنأ مكتيلوئسم
 لافطأك اوفرصتت نأ نم ًالدب ,مهيديأب مهريصم نوررقي نيجضان صاخشأك اوفرصتت
 .مكتاولص ىف برغلا ىلع ةفسم ةيبلس ةقيرطب نوعدت

 مكروعش داز املك ةئيربلا حاورألا دصح داز املكو باهرإلا ىلع قفاوي مكنم ريثك
 ةيباهرإلا تايلمعلا هذه ىبكترم نوموليو باهرإلا نونيدي مكنم نوساسحلاو .راصتنالاب
 نوئيست اذامل نورسفت ال متنأ .ىسايسو ىركف نبج اذه .مكنيد مادختسا ةءاسإ ىلع
 لودلا ضعب ىف اذه ثدحي اذاملو ,ةمواقم دجوي ال اذاملو ,ةقيرطلا هذهي مكنيد ىلإ
 ةليدبلا ةيؤرلا ةساردو ريوطت متي ال اذاملو ءىرخأ ةملسم لود ىف ثدحي الو ةملسملا
 ىلع مكنيد مادختسا ةءاسإو داسفلا ةيلوئسم عقت .مكئامعز لبق نم مالسإلل ةيوقلا
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 ىلإ اورظني نأ ىلإ ةجاحب ةداقلا ءالؤه .نييركفلاو نينيدلاو نييسايسلا مكتداق قتاع

 نييلوصألاب رثأتلا ةعيرس نوكت ىتلا تاهاجتالا ةيهام اوددحي نأو «ةيدقن ةرظنب رومألا
 متنأ .اهريسفت ةداعإو اهتبراحم ىغبني ىتلا تاهاجتالا كلت ةيباهرإلا تاريسفتلاو
 ًالماش ةثادحلا عم قفاوتلا نم مالسإلا نكمت ىتلا ةقيرطلا ةفرعم ىلإ ةجاحب اضيأ

 هذه .لقتسملا ركفلاو ,ىدقنلا ثحبلا حورو .ةيلاربيللاو ةيطارقميدلا ميقلاو ثيدحلا ملعلا
 راكفألا هذهب نوروخف برغلا ىف نحن .ةايحلل ىبرغلا بولسألل ىمتح ءزج ىه راكفألا

 نوظفاحملا مكتداق هلوقي ام سكع ىلعو .نمثلا ناك امهم اهنع عافدلا ىلع نوممصمو
 امدنع نيملسملا نييالم نإف ؛ةدروتسملا لولحلا رطاخمو برغلا ىلع دامتعالا ماثأ نع

 ةيرحلا :لثم .ةيبرغلا تاسرامملاو ميقلا نم اريثك نوراتخي مهنإف ءرايتخالا نوحنمي
 ضارتعالاو :مهسفتأب مهتايح ةرادإو ,ةايحلا ىف مهقيرط رايتخاو ,ةيسكذوثرالا ىدحتل
 ةدهاشمو ,ىبرغلا بدألا ةءارقو :ةايحلا تارسمب عتمتلاو ؛ملظلاو دادبتسالا ىلع
 ,مكنم ملعتلل دادعتسا ىلع نحن .ةيحابإلا مالفألا اهيف امي «ةيبرغلا ةيئامنيسلا مالفألا
 متمد ام اذه لعف نوعيطتست ال متنأ .مارتحالاب ةريدج اراكفأ متمدق ام اذإ ةلاح ىف

 روطتلا ةرياسم نوضفرت متمد امو ,مكرومأو مكنوسش ميظنتو بيترت نوضفرت
 .ةثادحلا بكرب قاحللاو

 ناريجب ةطاحم ليئارسإ .ةصقانلا اهتيطارقميد نعو ليئارسإ نع نوثدحتت متنأ
 مدعو اهرارقتسا ةعزعز ىلإ فدهي ءىش ىأ لعف ىف نوددرتي ال ,ءادعلا اهنوبصاني
 نع نوثدحتيو ليئارسإ دوجوب نوفرتعي ال نيينيطسلفلا نم ريثك .نامألاب اهروعش
 ,ةيبرعلا ةيلقألل نييليئارسإلا ةلماعم نأ دجن رومألا هذه عيمج ىلإ رظنلابو .اهتدابإ
 .ةيدوهيلا تايلقألل ةيمالسإلا لودلا ةلماعم نم لضفأو ةميرك ةلماعم ءاهتيلاثم مدع مغر
 ديري .ىوق ىملس كرحت اهيدل ليئارسإ نكل ءنيملسملا عم بصعتلا ليئارسإ مساقتت
 فرتعا ام اذإ ةلاح ىف ؛مهتقيرط ىلع مهتلود نوينيطسلفلا ميقي نأ نييليئارسإلا مظعم

 .نيملاسم ناريجك بنج ىلإ اًينج ةايحلا ىلع اوقفاوي نأو «ليئارسإ دوجوب نوينيطسلفلا
 .اهولفتسي ملو اًديعب اهب اوقلأ نيمسقنملا مهتداق نكل ,ةصرفلا هذه ىلسوأ قافتا مدق

 رطاخم اًديج نوكرديو رمتسم ديدهت تحت شيعلا نم نوناعي نييليئارسإلا نم ريثك
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 اهلمحتت نأ عيطتست ال ىتلا ةمخضلا ةيداصتقالا اهتفلكتو ةيركسعلا تايلمعلا

 مكتحلصم ىف رمأ وهف مالس ىف مهعم اويحت نأ .ريغصلا اهداصتقاب ليئارسإ

 .اضيأ اتتحلصمو

 نم فصي ىتلا ةضيرعلا لمعلا تاراطإل ةضيرعلا طوطخلا ضارعتساب تمق
 تدنتسا مهيلإ اهتبسن ىتلا ىؤرلا .ضعبلا امهضعب ىمالسإلاو ىبرغلا نايتاجلا اهلالخ
 تاهيردصتلا كلت :نويهسرلا مهوثدحتم اهيقلي ىتلا ةطاخلاو ةماعلا تاحيرضتلا ىلع
 رخآلا دض فرط اهلكش ىتلا طاقنلا هذه ضعب .ءادعلا اًنايحأو لدجلاو بصعتلاب زيمتت

 نم ةفلتخم تاجرد ىلع ىوتحت ىرخأ طاقن امنيب ؛مهافتلا ءوسو لهاجتلا ىلع تدمتعا

 عمتسي نأ ىلإ ةجاعب فرط لك نإف ءراوحلا اذه حاجتإ اتتين ىف ناك اذإ .ةقيقحلا
 نلإ بفرط لك طلت قلو: امينح قرط لك ىلا ةحوت ىتلا تاداقتنالا اوسرادن قاو هنككلت
 ةيركفلا لمعلا تاراطإ لمحتتو اذه ققحتي امدنع .تاداقتنالا هذه جلاعي نأ لواحيو هسفن

 .ىؤرلا ىف اًيئزج اًيراقت دجن فوس لقألا ىلع هنإف .ةبسانملا تاريغتلا فرط لكل
 :نخآلا عم ىتعم ئذ راوح ةماقإل يرورض طرش وه تاذلا عم راوخا| ةماقإ

 كسمت نإ .راوحلا حاجنإ ىف ةماه رومأ ىه لضفأ ةقيرطب رخآلا مهفو تاذلا دقن

 لك ىري ثيحب سفنلل حالصلا ءاعدإو :لدابتملا لهاجتلاو .هب صاخلا هبولسأب فرط لك

 عون ىأ نالطب نع نلعتو ةقلغنم لوقع ىلإ ىدؤت رومألا هذه لك ءقح ىلع هنأ فرط

 درفلا ىؤر عضول دادعتسالا ةيفلخ سكع ىلعو .نيفرطلا نيب لاعفلا لاصتالا نم
 ةددعتم تايوتسم ىلع راوحلا نإف ءرخآلل ةيعرشلا بلاطملا عم فيكتلاو رابتعالا عضوم
 .ةنيعم ةيسايس تاعارصو اياضق راوحلا اذه لوانتي .اًطبضو اًمكحت رثكأ عبصي
 لضقأ ةقيرطب مهفي بناج لك نأ نمضن نكل ؛ةمئادو ةعيرس لولح عقوتن الأ ىغبني
 ىلع ةكرتشملا مهحلاصم ىلع اوفرعتي نأو ؛هيلع ةضورفملا دويقلاو رخآلا تامامتها

 ىلإ اًمئاد اوعسي نأو «ةبوسحملا رطاخملا ىقلتل نيدعتسم اوتوكي نأو ,ديعبلا ىدملا
 لولحلا بايغ ةلاح ىفو ؛نيفرطلا نم ةلوبقم ةيطسو لولح ىلإ لوصولاو قافولا قيقحت
 لوح اًضيأ راوحلا نوكي نأ ىغبني .ةرطيسلا تحت عارصلا عضو ىغبني ؛ةيطسولا
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 امهنأك رخآلل فرط لك قانعو ىضأاملا نايسن ىلإ انه فدهن ال ,؛هثرإو خيراتلا ريسفت

 ءبع فرط لك كرتي نأ ضرفلا نكل ,ةليوط ةرتف ذنم ضعبلا امهضعب ري مل ناوخأ
 مهليقتسم اوهجاوي نأو ؛ةيعامجلا مهتركاذ نم ةنيغضلاو دقحلا وحميو .خيراتلا

 .نيفرطلا نيب لدابتملا مهفلا لالخ نم كلذ ققحتي ,ريخلل ةبحُم ةديدج ةيؤرب كرتشملا
 ملعتت نأ ىلإ ىفاقثلا راوحلا ءارو نم فدهن .هباعصو هتايدحت هل اًضيأ ىفاقثلا راوحلا

 لك رظني الا ىنعمب :ةيسجرنلا ءاطخأ بنجت ةيفيك ةيمالسإلاو ةيبرغلا تاعمتجملا
 نأولدابشملا ماارتعالا نم. ىوطتناو ةركنألا قرللا لهاجت عم تصف تيقن ىلإ فرات
 ,نيفرطلا نيب ةقيمعلا تافالتخالا ىلع فرعتلا نم اننكمي ةقثلا نم ىوتسم ىلإ لصن
 .تافالتخالا هذه ىلع رطيسن نأ ةطيرش

 نع ميقلاو حلاصملا تاعارص لح ىنعمب لقعلاب مازتلالا بلطتي راوحلا نأ معزأ
 باطتي امك «نيفرطلا نيب ةيطسو لولح ىلإ لصوتلاو عاضوألا قيفوتو شاقنلا قيرط

 ,نيرخآلل ةيعرشلا بلاطملا مرتحنو كردن نأ ىف ةبغرلا ىنعمب ؛لدعلا قيقحت راوحلا
 نيذه نأ نم مغرلا ىلع .رخآلا باسح ىلع فرط ةحلصم قيقحت ىلإ ىعسن الو

 امك نيعئاش اسيل امهنإف ؛نويعقاولا حرصي امك ةردانلا رومألا نم اسيل نيئيشلا

 نع اهي صاخلا اهبولسأ قيقحت ىلع ةيوقلاو ةينغلا لودلا تداتعا .نولئافتملا دقتعي
 .تاضوافملا اهضرفت ىتلا عاضوألا قيفوتو دويقلا نم جاعزنالاو بضغلا ةراثإ قيرط

 مادختساو ,ةيملاعلا قاوسألا ىلع ةرطيسلا ىلإ ةكرتشملا ةيلامسأرلا حلاصملا ىعست

 ريثك .ةفيعضلا تاعمتجملا عم ةيلالغتسالا مهتاقالع ىلع ظافحلل مهمالعإ لئاسوو مهلود

 لاجرلاو مالعإلا لئاسو ىف نيمكحتملاو نيينيدلا ءامعزلاو ةماعلا تايصخشلا نم
 نادقفب مهرعشي ىذلا عارصلا ىف ايفطاعو ايقالخأ !رامثتسا نوقلخي نييداعلا ءاسنلاو

 نينمدملا نوهبشي مهنم اضعب نإف .لعفلاب .ىلايخ وأ ىقيقح ودع بايغ ىف هيجوتلا
 ىلع اودكؤي ىكل فنعلاو بضغلا نم تاعرجب تارتف ىلع مهدادمإ ىلإ نوجاتحي نيذلا

 برحلا نأ اميو .ةايحلا ديق ىلع مهنأ مهروعش ىتحو .ةرادجلاو قاقحتسالاب مهروعش

 ةدافتسالا متي اًبلاغو ةلود لاجر مهنأكو نودبي نيلدتعم نييسايس ناعنصي عارصلاو
 ةيوطلسلا ةمظنألا امأ .اًفالتخا لقألا راوحلل ًاليضفت مهنوراتخي مهنإف ءاًيباختنا مهنم
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 نأ اميو .ىبعشلا راوحلا ةغل نوكلمي الف ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ريثك ىف ةيعاطقإلاو
 ءراوح ءاكرش ميدقت نوعيطتسي ال مهنإف ءاهب حومسم ريغ تامظنملاو باطخلا ةيرح
 ةيقالخأ ةطلس نولمحيو .ةيبنجألا حلاصملا عم نيفلاحتم وأ نيدساف ةمظنملا كلت ماكح

 نوبصعتملا امأ .مهيلإ ثدحتلاب مهيوعشل حمسي الو ,مهيوعش ىلإ نوثدحتي الو ,ةليلق

 ,امئاد مهنوئشو مهسفنأ ىف نوسمقفنم مهف مهيلإ ثيدحلاب نوبلاطي نيذلا نويباهرإلاو
 .ةيطارقميدلا ةيعرشلا ىلإ نودقتفيو ,مهب ةصاخلا مهتدنجأ مهيدلو

 ًارظن هنم صلختن نأ عيطتسن ال نكل ءادج اًيعص راوحلا لعجت رومألا هذه عيمج

 ىلاحلا ماظنلل خوضرلا امإو ىعامجلا فنعلا نم ةغرفم ةرئاد نوكت نأ امإ لئادبلا نأل
 نأل ةصرفلا هيدل نوكي ىتح ىأ ءرهدزي نأ نكمي ال لدجلا نأ اميو .ملظلا ىلع مئاقلا

 ةيبرغلاو ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ًالك نإف ,باوصلاو ةمكحلا ىلإ دقتفي ملاع ىف ؛عمسي
 راوحلل فورظلا ةئيهت اودارأ اذإ ةيرذجلا ةيلكيهلا تاريفتلا لمحتت نأ ىلإ ةجاحب

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةوقلا تيتشتو ةاواسملا قيقحت تاريغتلا هذه نم .ينالقعلا

 ,ةكرتشملا حلاصملا طغض نم ةيسايسلا تاسسؤملا ريرحتو ءاهنييو تاعمتجملا لخاد

 هذه .ةيبرغلا تاعمتجملا ىف اهقيمعتو ةيمالسإلا تاعمتجملا ىف ةيطارقميدلا ةماقإو

 مهتارارق لعجتل تاموكحلا بولسأ ىف ةيفافش اهبحصت نأ بجي اًضيأ تاريغتلا

 ةموكحلا ةطلس ىلع ةمراص اًدويق ضرفت نأو .ةقداصلا تامولعملا مدقت مهمالعإ لئاسوو

 ةفعاضم ةماع تاحاسم ريفوتو ءبرملاب ةهيبش ةطشنأ ةيادب وأ برحلا نالعإل
 .ىطارقميدلا لمعلل

 ةوطخكو .لداعو ىناسنإ ملاعي ادعو مدقت اهنكل «لانملا ةديعيو ةبعص فادهأ هذه

 اهيدلو ةجضان نوكت ماعلا ىأرلل ةئيه قلخ ىلإ ةجاحب نحن .فادهألا هذه قيقحتل

 رئاودلا معدنو ىوقن نأو ؛ىملاعلاو ىموقلا نييوتسملا ىلع ةظقيو تامولعملا ىف ةرقو
 ,تاعارصلل ةيملسلاو ةلداعلا تارارقلا ذاختاب دهعتت ىتلا ةيملاعلاو ةيموقلا ةيباختنالا

 لاعفلا بولسألا لثمتي .داضملا هاجتالا ىف لمعت ىتلا كلتك اًديج اًميظنت اهميظنت متي نأو

 ,تايموقلا ةرباع تايدتنملا لالخ نم ىملاعلاو ىموقلا ىندملا عمتجملا ةياعر ىف اذه قيقحتل
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 ,نويفحصلاو ,ءنوسردملاو «بالطلاو ؛نويداعلا نونطاوملاو ءنوركقملا اهيف ىقتلي ثيح
 .ةيموكحلا ريغ تامظنملاو .نويتاملريلاو ,نوسنيدلا ءامعزلاو .ءاطشنلاو نويباقنلاو

 ءاتيو «ىؤرلا رييفت ةيغب مظنم ساسأ ىلع نولباقتيو ؛ةفلتخم راطقأ نم نوتأي مهعيمج
 .قسنملا لمعلاو لضفألا مهافتلا ريسيتب ةمزلم نوكت ةلماشو ةيوق تاكبش

 طغضلا اذه جاتحيو ؛ماعلا ىأرلاو ىنالقعلا لدجلا لجأ نم طغضلا اًمئاد ىدجي ال

 فورظلا قلخ ىلإ ىرحألاب فدهت نكل ؛راوحلا لحم لحت نأ ىلإ تاكرحلا هذه فدهت ال
 نيكمتو حلاصملا نزاوت رييغتو ؛ةمواقملا ليطعت نم اهلالخ نم نكمتت ىتلا ةمئالملا
 تايسانم ىف ةحجان تناك ءاًنايحأ مْرِهُّت اهنأ نم مغرلا ىلع ,تاكرحلا هذه لثم .بوعشلا

 ىليشو ناتسكايو ةقباسلا ةيتيفوسلا ةلتكلا :لثم ؛ةيوطلسلا تاعمتجملا ىف ىتح ؛ىرخأ

 ىلع ةموكحلا رابجإ ىلع نيرداق اوناك ,ةدحتملا تايالولا ىف .ىرخأ نكامأو نيبلفلاو
 ةيمانتيفلا برحلل ةياهن عضو ةيغب لامشلا ىف ةيمانتيفلا ةموكحلا عم راوح ىف لوخدلا

 ريثأتلا ىف طابت ىكيرمألا ماعلا ىأرلا نأ نم مغرلا ىلع .نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ىف
 ةموكحلا بذكل اًرظن ؛قارعلا ىلع ةيناثلا برحلاب قلعتي اميف ةيكيرمألا ةموكحلا ىلع
 ةموكحلا ريجت نأ ىف تلشف اهنإف ءبرحلل ضراعمو ديؤم نيب ام مالعإلا ماسقناو
 عم ضوافتلا ىف لقألا ىلع أدبت نأو «ةيدقن ةرظن اهسفن ىلإ رظنت نأ نم ةتنعتملا

 ةيسايسلاو ةيقالخألا ةطلسلا نم ميعدت ىلإ لدجلا جاتحي .نيدرمتملاو قارعلا ناريج

 قنعلا ىلإ لوحتيو ىوقلا كلتب هناميإ بعشلا دقفي مل اذإ ؛ةمظنملا ةيبعشلا ةدارإلل

 .حاتملا ديحولا ليدبلا هنأ رابتعا ىلع باهرإلاو



(1) 

(( 
(0 
(0 
(0 
)5( 

 شماوهلا

 تاراضحلا نأ رقي لقألا ىلع وه ,تاراضحلا مادص نع ثيدحلا ىف "!4ا001100100 (1996 ,2001)" رظنا

 نوكي مادصلا نإف :نورخآلا صخي اميف .فصولاب ةريدج تاراضح ىم .مالسإلا اهيف امب .ةيبرغلا ريغ
 .ةيئادبلاو ةيبرغلا ةراضحلا نيب

 "تن نماتنموأمم (1996, مم.310, 312, 5عع 159 مم.40 !, 309, 318)*.

 "امن...

 "اطال. 0.20".

 "اطل, 5,

 "اطتل.. مم.42 ت00 47".

 "اطأل., م.43*.

 "اان ل.,مم.40 !*

 برغلل ًالقتسم اًخيرات بتكن نأو ؛برغاللا نع برغلا لصفل هاجتالا نإ لوقن نأ اًئيش ىواسي ال ."1010.. 0.69'
 «لاثملا ليبس ىلع ؛ةفسلفلا خيرات نع بتكلا مظعم ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن ىتح .ةثبدح ةرهاظ نوكي

 .لرألا فوسليفلا بقل سويشوفنوك ىلع ريتلوف قلطأ .نييرصملاو نينيصلاو دونهلاو نييناريإلا تلمش

 ةظحالم ىأ دبي ملو نيينانويلا عم ةدرفتم ةيئاور ةيادبب اذه لادبتسا مت ءرشع عساتلا نرقلا لولحيو
 "06ر11 11950508680“ل رشع ىداحلا دلجملا ىف اًحضاو هاجتالا اذه ناك .ىبرغلا ريغ ركفلا تاثورومل

 اذه نع نيلوئسم اناك ناطبترم نالماع ةمث .15748 ماع تأدب ىتلا ةفسلفلا خيرات هيف عضوي ىذلا

 ةركبملا رظنلا ةهجو ليضفت ىف ىلدج ثحبك ةفسلفلا فيرعتو ملاعلا ىلع ةيبوروألا ةنميهلا اًديدحت ,رييغتلا
 اهعبتت متي نأ ىقبني ةيفسلفلا راكفألا نإ ةلئاقلا رظنلا ةهجو نأ امك .ةيملاع ةمكح اهنأ رابتعا ىلع اهل
 .اًماه رود تيعل ؛مهفيرعت نكمي نيذلا دارفألل

 "طنماتموأمم (1996, م.305 ()". )٠١(

 تنمانموأامم (2001, مم.19,15) كلنمااسوأمل (1996, مم.305-6). )١١(

 رثكأ سيل وحن ىلع نيدحلملا نوري ناكيرمألا نأ دقتعي اذامل رسفي اذه .لابقا1091011 (2001,م.19) (١؟)

 ةيوهلا نأ ىري وه 0.85 .اًيسنج ذاوشلاو نييكارتشالا كلذ ىف امب ,ىرخألا راطقألا مظعم نع ًاليضفت

 نأ اميو .ةينيدلاو ةيقرعلا مهتيوه - ىف ةلصاتم ىه لعفلابو -- نع اهلصف نكمي ال ةيكيرمألا ةيندملا
 حورب لصتت نأ عيطتست ال ىهف .ةيرهوجلا ةقيقحلا هذه ريدقت ىف لشفت نوكلا ءاجرأ عيمج ىف ةبخنلا
 ."تنصااموأمل (2004 8)“ :رظنا .ىكيرمألا بعشلا رهوجو
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 ,""لأومهصأهق”لا نم ديازتم ددع دوجوب معزي ثيح ."!!نمواأموأم3 (2004 )" :انضيأ رظنا (10

 .ةدحتملا تايالولل ةيبرغلا ةيوبلا ىدحتي
 .(الامااطوامم 1996, مم.217 ةم0 312) مالسإلا اهنإ .ةيمالسإلا ةيلوصألا تسيل برغلل ةحضاولا ةلكشملا (14

 هنإ .ىكيرمألا ثوروملا هيلع قلطت نأ عيطتسن مهثم ثوروملاو .,تاثوروملا نم اجيزم ىكيرمألا ثوروملا دعب )1١(

 «لئاوألا نييدنلويلا نينطوتسملاو .ديبعلاو :نيينوسكسولجنألاو ؛نييلصألا نييكررمألا تاثورومل ةلصحم

 «نييدنلريألا كيلوثاكلاو ,نييدناتكسألاو نييدناريآلاو ؛(!1الوان80015) نييسنرفلا تناتستوربلا نييحيسملاو

 .! 806[ (1957, 0.22) :رظنا .اذكهر دوهيلاو

 .ةفطخم ةيواز نم عوضوم لا ىلإ رظنن نأ اندرأ اذإو ."23:عاكأ (2002)' نم تصلختسا (17)

 .طوبماط (20046) :رظنا
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 عساتلا لصفلا

 ةفاقثلاو ةملوعلا

 لضفألا مهفتلا زيزعتل ىرورض تافاقثلا نيب راوحلا نأ قباسلا لصفلا ىف تركذ

 لهست ىذلا تقولا ىف .ةكرتشملا ةيناسنإلاب ىمانتملا انروعش ةيوقتو تافاقثلا هذه نيب

 تالاجم ىف ةفلتخملا ةيفاقثلا تاعامجلا نيب لخادتلاو براقتلا قيرط نع اذه ةلوعلا هيف

 روعشلا قلخ ىف ببستتو ةيفاقثلا تاعمتجملا ةيوه ددهت ةملوعلا نأ اضيأ دجن ؛ةديدع
 لبق نكل .لصقلا اذه ىف رومألا هذه لواتتب موقأ فوسو .راوحلاب رضي ىذلا رعذلاب

 ةيرورض ريتعت ةملوعلا نع ةماعلا تاظحالملا ضعب ركذأ نأ مهملا نم ؛كلذ لعفأ نأ

 .ةايحلل ىرخألا تالاجملا ىلع ريثأت اهل ةملوعلا نأ فيك ىرنو «قايسلا ىف

 تزغ «نينسلا فالآ ربعف .ةديدج ةرهاظ تسيل ةملوعلا ؛تايوتسملا دحأ ىلعف

 دييشتب تماقو ءاهنيب اميف ةراجتلا تلدابتو تلعافتو اضعب اهضعب تاعمتجملا

 اثحب تاراقلا ربع فالآلاب اهضعب سانلا نم تاعامج تكرحتو «ةريبك تايروطاربمإ
 قطانم ىلإ مهتلاسر تلمح ىتلا ةينيدلا ةيريشبتلا تاثعبلا نع ًالضف ءلضفأ فورظ نع
 بيلاسأو ءايجولونكتلا بيلاسأ تاعمتجملا هذه لدابت ىلإ اذه ىدأ .ملاعلا ىف دعبأ

 تناك تالعافتلا هذه نأ ريغ .ةيعامتجالا تاسرامملاو تادقتعملاو ,ةفرعملاو «جاتنإلا

 ىلخادلا اهريثأتو :ةيسايسلا لاوحألاو ةعيبطلا لاوحأ ىلع تدمتعاو ؛ةعطقتمو ةرثانتم

 مل نآلا ىلإو رشع سداسلا نرقلا نم ةييوروألا ىوقلا .ايشماه اريثأت اًبلاغ ناك

 اقمع تالعافتلا هذهل تطعأ اهنكلو ,بسحف مدقتلا زارحإ لجأ نم عراصتتو عسوتت
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 ىلع اورطيس دقو ةددعتم تايوتسم ىلع مهتارمعتسمل ةيشيعملا فورظلا تلكشو ءاديدج
 ةرصتخم الاكشأو ركفلل تادجتسم اومدقو ءاهورمعتسا ىتلا داليلا تايداصتقا

 ةيسايس تادحو ىلإ ملاعلا لود مظعم اومسقو ,ةثيدحلا ةيسايسلا تاسسؤملل

 .ةلماكتم ةيوغلو ةيداصتقاو

 .نيرشعلا نرقلل ةريخألا دوقعلا ذنم ىناسنإلا خيراتلا ىف ةديدج ةلحرم انلخد
 نم ررحتلا ىف اًثيدح ةلقتسملا لودلا ترمتسا ءرامعتسالا نم ررحتلا تايلمعل ةجيتنكو
 ىف ةيروثلا تاريغتلا .ةديدج ةيسايسو ةيداصتقا تاقالع ليكشتو ةيرامعتسالا دويقلا

 ىف درطملا ومنلاو تنرتنإلاو مالعإلا لئاسوو ايجولونكتلاو تالاصتالاو لقنلا لئاسو
 ةيئانلا تاعمتجملا براقت ىلإ تدأ ءايشألا هذه لك ؛:تامدخلاو عئاضبلاو ةراجتلا
 ةييرغلا ةيلامسأرلا تاعمتجملاف :لدابتملا دامتعالاب مستي ىملاع ماظن ىف اهماحقإو
 ىلإ جاتحت ةيمانلا لودلاو ,ماخ داومو ةقاطلل رداصمو ةلامعو ةديدج قاوسأ ىلإ جاتحت
 ةيوقتو معد ىلع دعاست ةيلود تامظنم ةمث .قاوسألاو لاملا سأرو برغلا ايجولونكت

 ةمظنمو ,تاجلاو ؛ىلودلا كنبلاو ءىلودلا دقنلا قودنص :لثم ءلودلا نيب لدايتملا دامتعالا

 فرصتتو ,ةيملاعلا ىوقلل اهيعارذ حتفت نأ لودلا نم اذه بلطتو ,ةيملاعلا ةراجتلا
 نواعتلا .ىسسؤم هبشو ىلوأ لكش ىف ةديشرلا ةيملاعلا ةيداصتقالا ةرادالل تالاكوك

 عقاوم نع ًالضف .جاتنإلا ةيملاعو ,ةلمعلا ةراجت ةدايزو «ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا نيب
 ذخأنلو .ىملاعلا لماكتلل اًيفاضإ اًرفاح تطعأ رومألا هذه عيمج .,ةددعتملا عينصتلا
 ةيكنبلا تاسرامملا نأ هابتنالل ريثملا نمف ءاهل رصح ال ىتلا ةلثمألا نم طقف ادحاو ًالاثم
 ليورلا رايهنا ىلإ تدأ 15171 ماع ىف دناليات لثم ريغص دلب ىف ةمكحلا ىلإ دقتفت ىتلا
 ىلارديفلا طايتحالا كنب لخدتو «ليزاربلا ىف ةمزألا كرادتل ةمخض ضورقو .ىسورلا

 طوحتلا قودنص :هيلع قلطي امك ىأ ةيئاقولا ةظفحملا رايهنا عنميل كرويوين ىف ىزكرملا
 .ىكيرمألا داصتقالاب اريثك رضأ ىذلاو "08099 1000"

 ةفرعملاو ةوقلأو ةورثلا عيزوت ىف ريبك توافت هيف ملاع ىف ىرجت ةملوعلا تناك املو

 ةينغلا ايوروأ لود ىف رصحنت ةيداصتقالا ةطشنألا مظعم نإف «ةيجاتنإلا تاردقلاو
 لماكتلا قوفي لودلا هذه نيب اًيداصتقا ًالماكت دجنو ءايسآ قرشو ةيلامشلا اكيرمأو
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 ىف تايموقلا ةددعتم تاكرشلا لك نم 4٠١/ وحن سسأتتو .ىرخألا لودلل ىداصتقالا

 دودحلا ىطختي ىذلا وه بسدف اهنم ليلقو ءىربكلا عبسلا ةيعانصلا لودلا ةعومجم
 هل دودح ال داصتقا ىلإ وأ ءاهدودحل لودلا هذه ىطخت ىلإ ةملوعلا دؤت مل .العف ةيموقلا

 دحاو ماظن قيقحت لجأ نم ةينطولا تايداصتقالا معديو ةكرحلل ةصاخلا هنيناوق عبتي

 بيلاسالل هضرع ىهو ,ةركبملا اهلحارم ىف دحلا اذه دنع ةملوعلا لازت ال .لمعلا ميسقتل

 .ةينطولا تاسايسلاو تايداصتقالل ةدقعملا ةيقطنملا

 :لثم ءاضيأ ةايحلل ىرخأ تالاجم ىطغت ىهف ءداصتقالا ىلع ةلوعلا رصتقت ال

 ,ةدحتملا ممألا ىف ءاضعأ مويلا لودلا عيمجف .ةيقالخألاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا تالاجملا

 تالوكوتوربلا ىلع عيقوتلاب تماق اهمظعمو «ةيرشبلا خيرات ىف ليثم هل قبسي مل ام وهو

 ةغللا نوثدحتي مهدجن :مهتافالتخا نم مغرلا ىلعو .تايقافتالاو تادهاعملاو ةيملاعلا

 راكفألاو رايتخالاو ةاواسملاو قوقحلاو ةيمنتلاو ةدايسلاو ةيموقلا ةحلصملل اًيملاع ةفوقأملا

 ربعت ءايشألا هذه لك ,مالفألاو ةينويزفيلتلا جماربلاو بادآلاو نونفلاو ةيركفلا تاكرحلاو

 نإف ءاّيبسن ةلهسلا رفسلا بيلاسأو ةعرسلل اًرظن ىملاع دادتما اهلو ةينطولا دودحلا

 ىلع نوفرصتيو ءرسيو ةلوهسب رخآ ىلإ ناكم نم نوكرحتيو نوطشني سانلا نييالم

 دامتعالل ىملاعلا ىعولا قلخ ىف نودعاسيو ؛ةديدج تاربخو راكفأل نولماح مهنأ رابتعا
 ريغ تامظنملاو نييعامتجالا ءاطشنلا طبري طبار ىأ ةلص ةمثو ملاعلا لود نيب لدايتملا

 اعمتجم نولكشيو ,ةكرتشملا اياضقلا ىف ةلمح نونشيو «ةينطولا دودحلا ربع ةيموكحلا
 ىلإ ةيدؤم .ةيملاعلا ةفص لمحي ىلاعلا ميلعتلا لعجت ةلوعلا نأ امك .ايلوأ ايندم ايملاع

 ميلعتلا تاسسؤمو تائيه ىف نيلماعلل ىملاع فيظوتو ,بالطلل ةلماش تاكرح روهظ

 فيظوت ىف ايسآ قرش تاعماجو ةينيصلا تاعماجلا نم ريثك تلعف املم) ىلاعلا
 ءارجإو بالطلا لوبقل ةدحوملا ريياعملاو .(ىوتسملا ةعيفر بصانملا ىف نييرتغملا

 .ةيبرغلا تاعماجلل ىلودلا مرحلاو مهل تارابتخا

 ريدقتلاب روعشلا نم تداز رفسلا ةلوهس .ةيقالخألا ةايحلا اًضيأ ةللوعلا تقرتخا

 نوهبشي مهنإف ءرشبلا اهلكش ىتلا تاعمتجملا عيمج فالتخا مغر هنأ ةقيقحب باجعإلاو

 .ىرخأ ارومأ نومساقتيو اهنوهجاوي ىتلا لكاشملا ىف ضعبلا مهضعب ديعب دح ىلإ
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 طاشنلاو ةيويحلاب ةمعفم !ًروص انل رضحأ مالعإلا لئاسول ىملاعلا مدقتلا نأ امك
 صصقب رعشن نحن .مهتايح ىف انمحقأو .ملاعلا نم ىرخألا ءازجألا ىف ثادحألا نع
 ةيناسنإلا ةدعاسملا جمارب ىف انفواخم نع ربعنو «ةديعبلا ىضارألا ىف ةيرشبلا ةاناعملا
 هتعاذإ تمت "اذنه 814" :هيلع قلطي ىذلا تادعاسملا جمانرب .ىناسنإلا لخدتلا ةطشنأو

 رالود نييالب ؛ فافجلا نم ةررضتملا ةيقيرقألا لودلا تحنمو ملاعلا لود فصنل
 لكاشملا .اًحاجن رثكأ ٠٠١١ ماع ىف "ان06 8" جمانرب ناكو .1980 ماع ىف ىكيرمأ
 ىلع ةردانلا دراوملاو ةيملاعلا ةكرتشملا ءايشألا ىلع ظافحلا ىف ةبغرلاو ,ةكرتشملا ةيئيبلا
 رارتحالا رطاخمو ,دودحلاب فرتعت ال ىتلا ضارمألا ةجلاعم ىلإ ةجاحلاو ءضرألا بكوك
 نم تدازو ءاههجاون ىتلا ةكرتشملا رطاخملا ىلع انتظقيأ رومألا هذه عيمج .ىملاعلا
 ميقعتب ةيحورملا تارئاطلا تماق امدنع اذه ىلع لاثم ريخو .لدابتملا دامتعالاب انروعش

 لصو ىذلا ,تيمملا لينلا برغ ىمح سوريف ىلع ءاضقلل ةيكيرمألا ندملا نم ريثكلا
 .ةيبرح ةرئاط عم تءاج ةضوعب نم لقتنا نوكي دق وأ رفاسم مد ىف

 لودلا ىف ةملوعلل ةيوغرم ريغو ةيوغرم جئاتن دجوت «ةايحلا تالاجم عيمج ىف
 ,ةيجاتنإلاو سفانتلا نم ةملوعلا ديزت ,ىداصتقالا لاجملا ىف .ءاوس دح ىلع ةمدقتملاو ةيمانلا
 ىف تاجتنملا ةدوج نسحتو .ةينفلا لودلا ىف ءاخرلا لدعم عفرتو «قاوسألا عسوتو
 تارايتخا لدعم عسوتو ءراعسألا ضفختو «ةيلودلا ريياعملا ىلإ اهعفرتو ةيمانلا راطقألا
 ,"0انادمهان[عاتو" ديهعتلا لهستو لامعألا ىمظنم تاكلمو تاقاط قلطتو ,كلهتسملا

 ىف لقألا ىلع ؛هيف ةكرتشملا فارطألا عيمج هنم ديفتست لب «ةيرفص ةلداعم سيل ىذلا
 لقن ىلع دعاستو .ءىداصتقالا طاشنلل ةديدج الاكشأ قلختو ءليوطلاو طسوتملا ىدملا
 لهستو ةيمانلا لودلا ىف ةينقتلا تاراهملا لدعم نم عفرتو ءايجولونكتلاو لاملا سأر
 تالاجم ىلع اًقيمع !ًريثأت ةيداصتقالا بقاوعلا هذه ترثأ .اهتاجتنم ىلإ لوصولا
 .نيرخآلاو مهسفنأ دارفألا هب مهفي ىذلا بولسألا اهيف امي ءاًضيأ ىرخألا ةايحلا
 ىقاب اهنع عمست ىتلا ةشهدملا تاعانصلا ملاع هنأ ىلع موي تاذ برغلل رظني ناك
 تحبصأف ؛مويلا امأ .اهنييو هنيب توافتلاو دعابتلا ىلع هدسحتو بسحف ملاعلا لود
 ,ىضاملا ىف .كلزنم ىف تنأو اهب ىظحت نأ نكمملا نمو ؛عيمجلا لوانتم ىف هتاجتنم
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 نأ ةيبرغلا لودلا ىف مهيراقأ وأ مهيرئاز نم نوبلطي ةيمانلا لودلا ىف دارقألا ناك

 لضفب هاجتالا اذه لق .مهدالب ىف ةحاتملا ريغو اهنوهتشي ىتلا ءايشألا مهيلإ اولسري

 اهنوبلطي ىتلا ءايشألا هذه نآلا تحبصأ ثيح .رمألا سكعنا تالاحلا ضعب ىفو ,ةلوعلا

 روعشلا نإ .ةضفخم راعسأب اهعيبو اهعينصت متي اهنأل ؛ةيمانلا لودلا ىف صخرأ
 أدب ريقحتلاو شيمهتلاب روعش نم هعبتي امو ةثيدحلا ةراضحلا بكر نع فلختلاب ميدقلا
 .ملاعلا لود نم ةديدع ءازجأ ىف فعضي

 تايداصتقالا طبرت ىهف .اهيف بوغرم ريغ بقاوع اضيأ اهل ةيداصتقالا ةملوعلاو
 تابعالتلا رطخ ىف مهعضتو «ةيلودلا قاوسألا تاوزنب ةيمانلاو ةمدقتملا لودلل ةينطولا

 ؛ماخلا داوملل ةجتنم اهنوكل ةيمانلا لودلا فزنتست اهنأ امك ,ةلمعلا ىبراضمو ةيجراخلا

 تاءاريو ةيلحملا تاعانصلا رمدت ىأ طبحتو ,:ةصيخرلا تادراولاب مهقاوسأ قرغتو

 ىدملا ىلع لقألا ىلع ,ةلاطبلا تالدعم نم ديزتو «ةيديلقتلا مهتاجتنم ركتحتو ؛عارتخالا
 ىهو .اهلخاد ىف ةمئاقلاو تاعمتجملا نيب ةمئاقلا ةوجفلا نم ديزتو ءطسوتملاو ريصقلا
 راطقألا ىلإ ةريقفلا راطقألا نم دراوملا ليوحتو .بهاوملا باطقتسا ىلإ هجتت اًضيأ

 ىلإ نورجاهملا اهلسري ىتلا ةيدقنلا تاليوحتلا وه اًيْئْرج ىلو نزاوتلا ديعي ىذلاو ,ةينغلا
 تاسسفؤملا نإ ثيح ةيمانلا لودلل ىميلعتلا ماظنلا ابلاغ هوشت رومألا هذه عيمج .مهدالب

 هذه ضعب ىف لعفلاب متي .برغلل ةلهؤم ةلماع ةوق جاتنإل ةزهجم نوكت ةيوبخنلا

 ,جراخلا ىف فئاظول ةطسوتملا ةقبطلا نم رومألا ءايلوأ ةيرذ دادعإ تاسسؤملا

 .مهرفاظأ ةموعن ذنم اهيف بوغرم تاهاجتا ىف مههيجوت متي كلذ ىلع ًءانبو

 ةيناكمإ نم لجعتو ؛ىلودلا نواعتلا نم ةملوعلا ديزت ءىسايسلا ىوتسملا ىلع امأ

 مارتحا ىلع عجشتو ءايملاع اماع ايأر قلختو ءقوسلا ىوق ىلع ةيعامجلا ةرطيسلا
 ةيساسألا ةيطارقميدلا ميقلا لويق لجأ نم اًطغض قلخت اهنأ امك .ىلودلا نوناقلا

 تاسامتلالا ميدقتل تايدتنم مدقتو «ناسنإلا قوقح ىلإ ىضقُي ىذلا خانملا معدتو اًيملاع

 حور معدتو ايملاع اكرتشم الاجم ةلوعلا قلخت .ةيدادبتسالا تاموكحلا حالصإو

 عيمج اهلالخ نم عيطتست ىتلا ةيلودلا تامظنملا ءانب قيرط نع ىناسنإلا نماضتلا

 اهل اًضيأ ةملوعلا نأ ديب .ىملاعلا ماظنلا ليكشت ىف ةئفاكتم ةقيرطب ةكراشملا لودلا
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 ةطلسو ةوق نم فعضتو هنوئش ىلع عمتجملا ةرطيس نم للقت ىهف .ملظملا اهبناج

 قيرط نع امإ ؛ةينطولا ةايحلا تالاجم نسحت امنيب .ةيطارقميدلا عمتجملا تاسسؤم
 نم مهيدل نيبختنملا اهيلثمم نإف .ةيملاعلا ىوقلا بعلل ةضرع نوكت امإو ةيلودلا رئاودلا

 ةيرادإ - ىنكت هبخن اًنضيأ ةملوعلا قلخت .لمعلا مدعل ازهاج ارربم نودجيو ,ليلقلا ةوقلا
 .تايحضت ميدقتو ةيلاعلا يئارضلا عفدل ةبغرلا اهدنع دجوت الو ةكرتشم مساوق اهيدل
 ىدؤيو «كرتشملا ءامتنالاب روعشلا فعضيو :عمتجملا دعاوقب بعالتي نأ هنأش نم اذه

 نأ اميو .ةماعلا ةسايسلا فادهأب قلعتي اميف اهلح نكمي الو ةقيمع تافالتخا ىلإ
 فصت ىهف ؛ةيواستم ةقيرطب اهدراوم عيزوتو طيطخت ىلع ةلودلا ةردق فعضت ةلوعلا

 .مهنويع ىف اهتيعرش ليزي اذه .ةيسايسلا ىماتيلا تاعامجي نيمدعملاو ءارقفلا
 .ةروهدتملا اهتطلس معدل ىعمقلا فنعلا مادختسا وحن اهليم نم ديزيو

 تافالتخالاو ةيميلقإلا دودحلاف .ةكباشتمو ةدقعم ةقيرطب ةلودلا ىلع ةلوعلا رثؤت

 لودلا هيلع دمتعت ام لكو اًيموق اًميظنت مظنملا داصتقالاو ةينطولا ةفاقثلاو ةينطولا
 لودلا هذه تلعجو ,تفعض ءايشألا هذه لك ءاهتيعرشو اهتدحو ىلع ظافحلل ةثيدحلا

 نأ نوعيطتسي الو ءمهمعدت ةدحوم ةمأ لودلا كلتمت ال .اهتقث نم تللقو «قارتخالا ةلهس

 مهدراوم ىلع اودمتعي نأ ىلإ ةجاحب مهو ءمهسفنأب ةمأ اوحبصي نأ ىلإ اوعلطتي
 رمألا كلذ ءدودحم لقتسملا مهلمع لاجم نأ امك .ىعامتجالا كسامتلا نامضل ةصاخلا

 .ىسكع ريثأت ةملوعلا ناك .هسفن تقولا ىف .ةيطارقميدلا مهتفاقث ةدوج ىلع رثؤي ىذلا

 سفانتلاو ةيملاعلا ىوقلا بهنو ريمدت نم مهتيامحل مهلود ىلإ بوعشلا تداع دقف

 مهيطعت ةطبارتم ةيعامج ةيده ميدقتو ؛عمتجملا دارفأ نيب كسامتلا قلخو ءىجراخلا
 ةيمنتو لودلا نيب ايداصتقا اتوافت ةملوعلا قلخت .بلقتملا ملاعلا اذه ىف ءامتنالاب روعشلا

 ىدصتتو راثآلا هذه لودلا هجاوت نأ عقوتملا نمو :ىميلقإلا ىوتسملا ىلع ةئفاكتم ريغ
 ءاضقلا لجأ نم اًيرورض كلذ ناك املك ىعمقلا قنعلا مادختسا كلذ ىف امب ءاهل

 اهلماعت ىف ةيوق نوكت نأو «ةيلاربيلو ةيعمق لودلا حبصت نأ ةملوعلا ديرت .ىضوفلا ىلع
 ةردقلا اهيدل نوكي نأو ؛ةيجراخلا ىوقلل اهتمواقم ىف ةقيعضو .ةيلخادلا اياضقلا عم
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 ةماهلا تالاجملا نم ريثك نع ةئصفنم نوكت اهنكل ءاهيلإ ثدحتلاو اهيوعش ليثمت ىلع

 تاجردو ةفلتخم بيلاسأي ةضقانتملا تابلطلا هذه ةفلتخم لود هجاوت .مهتايحل

 أشني رخآلا ضعبلاو ءاهيف ةلصأتم ةلوعلل ةديمحلاو ةميخولا بقاوعلا نم ضعب

 ىتلا ةوقلاو ةورثلل عساشلا نيابتلا نم أشنت ىرخأو «ىلاحلا ىلاربيللا ريغ اهلكش نم
 ىف .لبقتسملا ىف ةلوعلا هذختت ىذلا لكشلا ديدحت بعصلا نم .ةلوعلا اهيف تدطوت

 رارمتساب هجاوت ىهف ؛ةينطولا دودحلا ربع اهتوق لماكب ةلوعلا هيف ىضمت ىذلا تقولا
 مت ىتلا لامآلاو تاعقوتلا سكع ىلع ىتأت ةملوعلا نأ امي .ةددعتم تايوتسم ىلع ةمواقم

 ريغ اهنم ةدافتسالا تناكو ءاًيموق ةمظنملا ةايحلا بيلاسأل نورق ةثالث ةدمل اهمسر

 هجاوت ىهف ؛ءاوس دح ىلع ةيمانلاو ةمدقتملا تاعمتجملا ىف سانلا نم ريبك ددعل ةلداع

 معزي .ةرجهلل دييقتو ةيامح طئاوح ةماقإ قيرط نع اهتريسم ةلمرفل اريبك اطغض
 جاتنإلاو ديقملا رفسلا ىلع ثحتو .ةقاطلا ردهت ةملوعلا نأ ةئيبلا ىلع ةظفاحملا راصنأ

 نم ًالدب ىميلقإلا لماكتلا وحن كرحت اًضيأ دجوي .ةيلحملا تاجايتحالا هجاويل ىلحملا
 تاعارصلا لح ىلا ةجاحلاو ةينعملا تايداصتقالا لماكت ىلع مئاق ىملاعلا لماكتلا

 ال تاهاجتالا هذه .كرتشملا مامتهالا تاذ ةيميلقإلا حلاصملا ميعدت قيرط نع ةيلخادلا

 .اهتوقو اهلاعفأو اهراكفأ لاجم دييقتل ةلواحمك ةملوعلل ضفر ىوس لثمت

 ةملوعلل ىفاقثلا ريثأتلا

 انه ركذلاب صخنو .ىرخألا ةايحلا تالاجم ىقاب لثم ةمهم ةيفاقث جئاتن ةلوعلل
 .ةيفاقثلا تاعاطقلا براقت“ :هيلع قلطأ ام ىلإ ةملوعلا ىدؤت :ىلوألا :ةماه جئاتن سمخ

 دودحلا براجتلاو راكفألاو تاسسؤملاو ايجولونكتلا هيف زواجتت ىذلا تقولا ىفف
 تالاجم ىف ةيناسنإلا تاقالعلاو كولسلل ةلثامم جذامن قلخ ىلإ نوهجتي مهف ؛ةينطولا

 اهريياعمب ندملا دوجو ىف ببستتو ةنرضحلاب ةملوعلا لجعتو .ةلصلا تاذ ةايحلا

 لماعت ىف ةيناسنإلا ىلإ دقتفتو :ةفطخم تاظفاحم نم اهيف نيميقملا ددعتو :ةيكولسلا
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 محازتلاو ,تاردخملاو ةميرجلا راشتنا ىلإ ىدؤتو ء.ضعبلا مهضعب عم دارفألا

 دودحلا هعم بلجي ؛عمتجملا ليكشتل حلاصلا ديحولا لكشلا اهنأ رابتعا ىلع ةلودلا

 ,ملعلاو ؛ةيرسلا ةمدخلاو ؛ةيطارقوريبلاو ؛:ةطرشلاو ءشيجلاو ةيميلقإلا تاعازنلاو
 تايفشتسملا نأ امك .ةيسايسلا ةوقلل ىسسفؤملا ؤفاكتلا مدعو ؛ىنطولا ديشنلاو
 ةيطارقوريبلا لامعألاو ةحلسملا تاوقلاو تاراطملاو مكاحملاو تاعماجلاو تاعانصلاو
 مهتيلاعف ىف مهتافالتخا مغر ؛ةلثامم ةيميظنت تافاقثو لكايه ريوطت ىلإ اًضيأ هجتت

 ةيسسفؤم ةفاقث هجاوت نأ ىنعي ؛ىلام ىف وتكبمت وأ تيوكلا وأ كرويوين ىف ةعماج
 .ةفولأم ةيميظنتو

 ايجولونكتلا اهنم .تاعاطقلا نيب براقتلا ثادحإ نع ةلوئسم ةديدع لماوع دجوت
 ةيميلعتلا تاسسؤملا ىعست .عساو قاطن ىلع ةهباشم ةباجتسا مزلتست ىتلا ؛ةكرتشملا
 اهقيقحت بيلاسأو ؛ةظامملا فادهألا قيقحت ىلإ ةيئاضقلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو
 نوزاتجي تاسسؤملا هذه ةرادإ ىف نوكرتشملا ءالؤه .مهتفرعم عاستا ىدمب دودحم

 ةفرعم مهيدل نينطاوملا مظعم .ةكرتشم ةينهم ةفاقثو ةربخ نوبستكيو ًالثامم ابيردت
 عم - ةيعامسلا تامولعملا وأ نويزفيلتلا وأ مالفألا وأ ةرشايملا ةريخلا نم - هه دب

 تابلط .مهتايح بولسأل ةمئالم تابلط قلخو .ىرخألا تاعمتجملل ةديج تاسرامم دوجو

 ثدحت ىتلا تانراقملاو ,ملاعلا نم ىرخألا ءازجألا ىف نيينهملا تاعلطتو ,ىلودلا عمتجملا

 رومألا هذه لك «ىلودلا مارتحالا نم ريبك ردق ىلع لوصحلا ىف ةيغرلاو ,داليلا ريع

 .ىملاعلا ماجسنالا وأ فيكتلا ىلع لوصحلا لجأ نم اًطغض قلخت

 دجوي اًضيأ نكل ,بسحف اًيمتح اًرمأ سيل ةايحلا ةفلتخم تالاجم ىف براقتلا
 لصاوتلاو لاصتالاو رفسلا لهسي براقتلا اذهف .براقتلا اذه نع هلوقنل ريثكلا ءىشلا
 درفلا بغري نأ بعصلا نم ناك .راكفألاو تاربخلا لدابتو ىلودلا نواعتلاو ىعامتجالا
 ,دلبلا اذه عم ةيفاقثلاو ةيداصتقالا طباورلا ةماقإ نع كيهان ءرخآ دلب ىلإ رفسلا ىف
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 نإف ,ةيلحملا تافالتخالا عيمج مغر هنأ نم اًقثاو نوكي نأ درفلا عطتسي مل اذإ

 عيطتسي بيلاسأب فظوت فوس ةيطارقوريبلاو لقتلا لئاسوو تايفشتسملاو تاراطملا

 لعجيو «ةفلألا نم اعون تاعاطقلا براقت قلخي .هجاويو مهفيو كراشي نأ درفلا اهعم

 ةلوعلا لضفب .اًيفطاعو اًيركف لانملا ةلهس ىرخألا تاعمتجملا ىف ةايحلا تالاجم

 .اضعب اهضعب نم ةبيرق تاعمتجملا عيمج تحبصأ

 ةروصقم ريغ ؛ءعساو قاطن ىلع ةكرتشم ةيوبخن ةفاقث ىلإ ةلوعلا تدأ :ىناثلا

 .سوفاد' ىف ماظتناب عمتجت ىتلا ةيسايسلاو ةيراجتلاو ةيجولونكتلا بخنلا ىلع
 ,هسفن ميلعتلا نوقلتي ابلاغ مه .اًضيأ نييميداكألاو نيينهملاو نيريدملا ىلإ دتمت لب

 ةيكولسلا ريياعملا سفن نوبستكيو ءاهسفن ةيبرغلا ةيميلعتلا تاسسؤملا نوكت اًنايحأو
 طيحم ىف نوئشنيو «ةلثامم ةيعامتجا براجتو تايفلخ نم نوتأي مه .ركفلا بيلاسأو
 ىف اًعم نونواعتيو ءىرخألا لودلا ىف مهئارظنب لاصتا ىلع نونوكي مه .لثامتم ىفاقث

 نورضحيو ؛مهيف مهئارظن ىأر نسحب نومتهيو ؛«تاقادص نوميقيو ةكرتشم تاعورشم

 نوميقيو «ةايحلا ىف ةلثامتم بيلاسأ نوعبتيو ءاهسفن ةغللا نوثدحتيو ءاهسفن تارمتؤملا

 ةيضاير سبالمو .ةهباشتم سبالم نودتريو ءاهسفن قدانفلا ىف وأ ةلئامتم قدانف ىف
 ,ةهباشتم قاونأو ةيعامتجا تاداع نومنيو ؛ةظامتم قنع طباورو ةيذحأو ,ةلئامتم

 اميف ةلئامتم تاحومط قيقحت ىلإ نوعلطتيو ؛ةلثامتم نكامأ ىف مهتزاجإ نوضقيو

 مهيدل مه .مهتعامجو مهعمتجمب مهتقالع ثيح نم نوهباشتيو ؛مهعاضوأو مهلاح صخي
 ةفرعم مهيدل اًمضيأ مهنكل ,ةلوهسب ةفلتخملا تافاقثلا عم لماعتلا نم مهنكمت ةيملاع براجت

 ,ىجراخلا ملاعلاب لاصتالا ةيملاعلا مهيراجت لهست .اهب نورختفيو ةيموقلا مهتفاقثب ةديج
 .مامتهالاب نيريدجو نيديفم مهلعجت ةينطولا مهتفاقثب مهتفرعم امنيب

 سانلاف .ملاعلا ءاسنو لاجر نيب ةبراقتم ةكرتشم ةفاقث ىلإ ةلوعلا ىدؤت :ثلاثلا

 ةيلقألا قوقحو باطخلا ةيرحو تاباختنالاو ناسنإلا قوقح ةغلب نوثدحتي ناكم لك ىف
 ىوتسملا ىلع امأ .ةيبعشلا ةلءاسملا ىلع مئاقلا مكحلاو ةينطولا ةدايسلاو ةيطارقميدلاو

 ,ةيهافرلا ةلودو ءلمعلا قحو ؛ةيندتملا روجألا نع نوثد_دتي مهف ؛ىدأ صتقالا
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 ىقالخالا ىوتسملا ىلعو .ةيموقلا ةينازيملا نزاوتو ,ةيلاعفلاو ةيداصتقالا تاعورشملاو

 ىلع ةرطيسلاو ؛ىدرفلا رايتخالا :لثم ؛اهنع نوثدحتي ةدحوم رومأ كانهف ؛ىعامتجالاو

 ,صاخلا هيأر ءادبإ ىف درفلا قحو ؛ةيوهلاو ؛تاذلا مارتحاو :ةيسنامورلا ةايحلاو ,درفلا ةايح
 هل دقعُت تناك ام ىسنجلا ذوذشلل ىملاعلا هاجتالا الولو .ةاواسملاو ,ىسنجلا هجوتلاو

 ايقيرفأ لامشو ايقيرفأ بونجو دنهلا :ىف هب فارتعالا نع كيهان ؛ةماعلا تاشقانملا

 مامتهالا :ىلإ ىدأ امم ؛كرتشملا مامتهالا تاز اياضقلا نم ةحصلا دعت .ىرخأ نكامأو

 «نديإلاو تاردخملاو نيخدتلا دض تالمحلاو ؛ةنمسلا بئجتو ؛مظتنملا نيرمتلاو ؛ىرجلاب

 متي راكفالا هذه نإ لوقن ال .ثولتلا دض ةيساسحو ؛ةليدب ةيجالع رومأو ؛اجويلاو
 لخاد تاعامجلا لك قيرط نع وأ تاعمتجملا عيمج ىف ةيواستم ةقيرطب اهب مامتهالا

 ؛مهريكفت بسح ىلع ةفلتخم تاجردب مهل ةحادتم راكفألا هذه نكل ءتاعمتجملا هذه

 نيذلا ءالؤه مهيف نمب ءنيرخألا نإف ,راكفألا هذه تاعامجلا ضعب ريثت امدنعو

 ,(')ةمهم راكفالا هذه ربتعت اذاملو ءاهب نونعي اذام نوفرعي ءاهنوضراعي
 ,('!كلهتبسملل ةهجوملا ةايحلا تالاجم ىلإ اًضيأ دتمي ةيملاعلا ةفاقثلا براقت

 ,ةيلحملا تابورشملاو ةمعطألا عنصت ىتلا ةريغصلا تالآلاو ؛ةيراجتلا قوستلا زكارمف

 :لثم ؛ةيم لع تاكرش اهجتنت ىتلا ةكلهتسملا عئاضبلاو ,ةعيرسلا ةمعطألا عيب نفاثمو

 لمحت ةيملاع تاكرشلا هذه عيمجف ,ا60/191:8ا05 :186!0) : 8801088 8 هاو: ,الااعو

 عيبل معاطم ةلسلس درجم تسيل -لاثملا ليبس ىلع- زدلانودكام ةكرشف .اهعم اهتفاقث

 مدقتو ؛كلهتسملاو ماعطلل اًئيعم اهاجتا دسجت ةيفاقث ةسسؤم اهنكل ؛ةعيرسلا ةمعطالا
 ةيزكرمو عيرسلا كالهتسالاو ةفاظنلاو ؤبنتلاو ةءافكلا :لثم :ةريثك ةزيمم تافص

 نوبلاطي مهنإف ؛تافصلا هذه ىلع نوكلهتسملا هيف داتعا ىذلا تقولا ىفو .ايجولونكتلا
 نييدلانودكاملا نم طغضب رعشت ىتلا معاطملا كلت ؛ىوتسملا سفن ىلع مهمعاطم نوكت نأ
 معاطم ةلسلس وذح ايسور ىف "8ا/وهإب 81610" معاطم ةلسلس تذح دقو .مهسفنأ

 نيلماعلا قيرف نيكب ىف "080106 8هانقأ هاندا" معاطم ةلسلس تلسرأو ؛زداانودكام

 مهريياعم ىف مهب ءاذتحالاو ؛بيردتلل ةدحتملا تايالولا ىف زدلانودكام ةرادإ ىلإ اهب

 .ىوشملا طبلا نم ةعيرس تابجو نومدقب اوءدب مهنأ ةجردل ؛ةيكولسلا
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 ربعي وهف .ممتج.لل ةيدياقتلا ةيوهلا ىلع ةلالدلل ةرهاظ ةمالع وه امضيأ سبلملا
 فلتخم ىف لاجرلا نم ريثكف .ىضاملا ىف اهليخت انكمم نكي مل ةلاح ىف نآلا دودحلا

 قطانملا ىف ةرو.صحم تناك ةيديلقت سبالمو ,ةهباشتم سبالم نودتري ملاعلا ءاحنأ

 ىتح .اهتاذإ ةكردملا ةيموقلا ةءافنألاو .دحاولا دلبلا لهأو ؛ةصاخلا تابسانملاو ؛ةيفيرلا

 ادنغوأ تردصأ .مهسبام ىف نووباشتي اوءدب ؛ةيفاقثلا ةيوهلل ايديلقت تالقانلا ,ءاسنلا
 ناريإ ىف ةمئألا نأ امك .ىودج امنود نكل ؛ةريصقلا ةلنوجلا ءادترا ضراعي انوناق

 ءاسنلا نأ ريغ .تادابعلا ىف لثمتملا سبلملا اودحوو ةأرملا سبلم ىلع ادويق اوعضو

 ىف اًمضيأ اهدجن ءايشألا هذه لثم .ةءابعلا تحت تانولطنبلاو زذيجلا نيدتري ْنُك
 نع ريبعتلا لاكشأو تايوهلاو لخادلا نم لزانملا تاروكيدو ةيرامعملا ةسدنهلاو ةراجتلا

 نكل ,ةنميه رثكألا وه ىبرفلا ريثأتلا نأ ودبي ,تالاحلا هذه نم ريثك ىف .اًيسنج تاذلا

 ىرخأ تاعمتجمو ةيقيرفألاو ةينيصلاو ةيدنهلا تاعمتجملا اضيأ ترثأ دقف .امئاد سيل
 .راكفالاو رعشلا تاصقو سبلملا :لثم ؛ةديدع تالاجم ىف برفلا ىلع

 ةيددعتلا ىلا ىدأ امم ,ةلوعلا ءارج قارتخالا ةلهس ةيفاقثلا دودحاا تحبصأ :عبارلا

 هذه عم ممالتت ال ةديدج ةيفاقث لاكشأ روهظو ةينطولا ةيفاقثلا تاثوروملل ةيفاقثلا

 ,ةدشب برغلا هيلع رطيسيو ئفاكتم ريغ ىفاقثلا لعافتلا نأ نم مغرلا ىلع .('!تاثوروملا
 ةللوهلا نم ديفتست ىرخألا تافاقثلاف .لماك لكشب دحاو بناج نم نوكي ال لعافتلا اذهف

 نأ ىأ ءاًمضيا برفلا ىلع رثؤت امك ضعبلا اهضعب ىلع رثؤتو ءاهاياز» ذخاتو
 روضح اها ةيدنهلا مالفالا دجنف .ىرخألا تاعمتجملاو برغلا نيب الدابتم نرثي ريثأتلا
 ىوق روضح اهل نآلاو .ايقيرفأ نم ءازجأو ىطسولا ايسآو طسوألا قرشلا ىف ىوق
 تالسام.ىلاو .ىطسولا ايسآ ىف ةعئاش ةيكرتلا تالسلسملاو ؛برغلا ىف ديازتم لكشبو
 ةيناحورلا لاكشالاو ىدنهلا ىهطلا نف نأ دجن امك ,ىبرعلا ملاعلا ىف ةعئاش ةيرصملا

 ,ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ ىف لقأ ىدمب ةعئاشو ؛برفلا ىف ةعئاش ىقيسوملاو اجويلاو

 ,ةيبرحلا نونفلاو ىنيصلا ىهطلا نف :لثم ؛برغلا ىف ةعئاش ىرخأ ءايشأ دجوت امك
 ىقيسومو .ةيقيرفإلا ىقيسوملاو ,باشعألاب جالعلاو ؛جالعلا ةمظنأو ءصقرلا لاكشأو
 ,ملاعلا ىف اومن عرسألا نيدلا وه مالسإلا نأ دجن امك .بدألاو نفلاو ةينيتاللا اكيرمأ
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 نم رثكأل اهتالسلسم ردصُت ةيليزاربلا جاتنإلا تاكرشو .ماه ريثأت اًضيأ ةيذوبلل ناكو
 لسلسملا وه ايسور ىف ةدهاشم تالسلسملا رثكأ نأ امك .ملاعلا لوح ةلود نينامث

 :جمانرب لثم :ةيلارتسألا ةينويزفيلتلا جماربلا نأ امك .(186 8أوا هادو ©ن) :ىكيسكملا

 دجوي «ملاعلا لود ىقاب ةنبرغ هاجتا نع كيهان .ةديدع لود ىف اهتدهاشم متت 'ناريجلا'
 .ةقرفألاو ةندنهلا وحن .ءفعضأ تاهاجتا اهنأ مغر ,تاهاجتا اًضيأ

 هنإف ءاهنم راكفألا ذخأل دادعتسالاو ىرخألا تافاقثلل ربكألا ضرعتلا لضفبو

 تاعاقيإ .رعاشمو ةيفاقث تاحلطصمو روصو بيلاسأ نم هيوحت امل راصنأ دجوي

 (ةيبعشلا ىقيسوملا) بوبلا ىقيسوم عم تجزتما ةيدنهلا ىقيسوملاو ةيقيرفألا لوبطلا
 تاريثأتو ةيقيرفألا تاريثأتلا لخادت جاتن دعت ىتلا) بارلا ىقيسوم نأ امك .ةيبرغلا

 ةدحتملا تايالولا ندم ىف امهعمجت زكرم ازواجت بوه بيهلا" ىقيسومو (ةينيتاللا اكيرمأ
 .ةيلحملا ةيقيسووملا تاثوروملاب اهليكشت ديعأ مث تلكش ثيح ؛ملاعلا نم ةديعب ءازجأ ىلإ

 ضرع نع اًشحب ةيمسوملاو ةيقيرفإلاو ةيدنهلا ميماصتلا نوقرسي نويبرغلا نوممصملا
 ,ةينفلا لامعألاو ةفلتخملا ةيبدألا لاكشألل نينانفلاو نيفلؤملا ةقرس اذه هيشي ,ءىمسوم

 ةيبرغلا تانوكملا ىف تجمدأ ةيطسوأ قرشلاو ةينيصلاو ةيدنهلا خبطلا تاثوروم نأ امك
 اهقيرط دجت دقف ؛ام ةفاقثل ةباعدلا بيلاسأو تاكتلا امأ .ىهطلا بيلاسأو تاوارضخلاو

 .ةيلحملا اهتاريظن عم قالخ لعافت قلخل ىأ هيف بوغرم ىبنجأ دوجوك ىرخأ ةفاقثل
 نع ءايشألا ضعب نوملعتيو :ىرخألا نادلبلا نع مهصصق ةءارق نم لافطألا روطي

 .مهبيلاسأ عم ةيلايخ ةقيرطب اهنوجزميو اهنوهجاويو ؛مهتافارخو مهريطاسأو ءاهيوعش
 ةيناحورلا لوح ىرخألا تانايدلا راكفأ نايحألا ضعب ىف ريعتست ةدعيتسملا تانايدلا ىتح

 .اهل ةمئالم ةقيرطب اهفيرعت ةداعإو ؛توملاو ةايحلا ىنعمو تاسدقملاو

 رمتستو ةقالخلا لوقعلا ىلع رصتقت ال ىتلا كلت ىفاقألا راهصنالا ةيلمع امنيب
 اًقمع تقلت دقف ءانرصع ىلع ةديدجب تسيل ءءاسنلاو لاجرلا ةايح ىلع ريثأتلا ىف
 ,ىرخألا تافاقثلا ضعب رصانع لمحت مويلا ةفاقث لك .ةملوعلا ءارج نيديدج اًمخزو

 ثوروم وحن نوهجوم اننأ اذه ىنعي ال .ةيفاقثلا ةيددعتلا هجوتل ةفلتخم تاجرد ضرعتو
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 تحبصأ تاثوروملا هذه نأ ىنعي ىرحألاب نكل ءىدرف وحن ىلع ىبدأو ىنفو ىقيسوم
 .ىملاع ىفاقث جيزم نم اءزج نآلا نوكتو ,ةيرسأ تاهباشت ضرعتو ,قارتخالا ةلهس
 مظعم نولهجي ملاعلا ءاحنأ مظعم ىف نيملعتملا صاخشألا نم ًاليلق نأ بيجعلا نمو
 ًاليلق ًالدعم نأ ىنعي اذه .ىرخألا تاعمتجملل ىربكلا ةيقيسوملاو ةينفلاو ةيبدألا لامعألا
 لازي ال تافاقثلا نيب لعافتلا نأ نم مغرلا ىلع .روهظلا ىف أدب ةيملاعلا ةيفاقثلا ةفرعملل
 دقف «ملاعلا لود نم ةريثك ءازجأ ىف هتمواقم متتو ايبسن شهو ءدحاو هاجتا ىف ريسي
 ةملوعلا :لثم ,عساولا راشتنالا ىف أديو ,ةعفادلا هتوقو هّمحر هل حبصأو :قالطنالا ىف أدب
 ةفصب ةطسوتملا تاقبطلا ىلع ةيفاقثلا ةفرعملا رصحنت امنيبو .ةيداصتقالاو ةيجولونكتلا
 ىلع عجشُت ىتلا ,ىرخألا عمتجملا تاقبط نيب راشتنالا ىف تأدب اهنأ دجن ةماع
 ىلع ديكأتلا وأ ءىعامتجالا مهيندت ىلع بلغتلا ةيفب ديدش سامحب ىفاقثلا ددعتلا
 نأ لمتحملا نم .ةدبتسملا ةيعامتجالا فارعألا نم مهسفنأ ريرحت ىأ ء:مهروطتو مهتثادح

 ىف ةيميلعتلا جهانملا نم أزجتي ال اًءزج حبصت ىتح ةيفاقثلا ةيددعتلا ةفرعم دادزت
 .ةبقاعتملا لايجألل افرع اضيأ حبصتو ,ملاعلا ءاحنأ عيمج

 ءاوس ؛اهتالاجم ضعب لقألا ىلع .(:)انع ةبيرغ ةفاقث دجوت ال ءاذه لك لضفب
 انفرع انتأ ببسب سيل ءانل ةفولام نوكت تادقتعم مأ ريطاسأ مأ ةيبدأ مأ ةيقيسوم تناكأ
 ببسي اًضيأ نكل ,ةينويزفيلتلا جماربلا وأ مالفألا نم وأ سرادملا ىف اهنع تامولعم
 اجهنم مدقي نأ هتأاش نم فلآتلا اذه لثم .ةصاخلا ةيفاقثلا انتايح ىلع اهريثأت
 ىرخألا تافاقثلل ةفولأملا ريغ وأ ةضماغلا تالاجملا روغ ربسن نأ هلالخ نم عيطتسن
 هذه دوجوب حامسلل ةقثلا انحنمي نأ هنأش نم رمألا اذه .انل اًحاتم اذه لعجن نأو
 ةرماغمب ىظحنو ,ةفلتخملا اهتافص ىف ةميظع ةعتم مدقي امك ىرخألا تافاقثلا
 .فلاتلا نم ديدج لكش روهظ حضاولا نمو .ةديعب لازت ال ىتلا اهتاديقعت فاشكتسا
 امك ةيناسنإلا تاهباشتلا ساسأ ىلع سيل ؛ةيناسنإلا ةدحولا كردي نأ هنأش نم ىذلا
 لالخ نم اًضيأ نكل ءملاعلا ىوتسم ىلع ىقالخألا دحوتلل ةيديلقتلا لاكشألا تلعف
 ىلع نكسن ال اننإ لوقن نأ نكمملا نم ,ةيرشبلا خيرات ىف ةرم لوألو .ىناسنإلا عونتلا
 ناكم ىأ ىف ةيرشبلا تانئاكلا .كرتشملا ملاعلا مساقت ىف انأدب نكل .ةكرتشم ضرأ
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 ةفلتشم تاجردب مهيلع بص.سنت اًيلاغو ؛اًيملاع ةكرتسشالا رىسلاو راكفألل لخادم اهيدا

 ,نوذبي مهنأ نه مغرلا ىلعو .اونوكي نأ ىف نوبغري اذامو نوذودي نم ؛مهروهش فيرعتل

 فكن تايوهلا هذه اهنم فلاتت ىتاا ردصانعلا نه ا.ضعب نإف ,ةفاتخم ةقيرطب مهتيوه

 .ةكراشم امئاد

 ىاتئاكلا هيف فرع يذلا تقولا ىف مهتجم لك ةيددعت ىلإ ةلوعلا دوقن ؛اريخأ

 تناك مهتفره.٠ نإف ؛ةفانذ.م ةقيرطب :وركفيو نوشيعي نيرخآلا نساخشألا نأ ةيرشبلا

 .ةبخناا بعالتو ةيديلقتاا ,تازيدتلا لاكشأب ةنوهرعو ؛.سانلا لاوقأ ىاع ةدمتدم ,ةمهبم

 يافدالبو نءاراجإلا ءاذثا وأ نويزفياتلا قيرط نع نيرخا اسانأ نوهجاوي مه ؛مويلا

 ,اننيب ءابرفلا راسي اهدنعو .ةيصاخلا مهرظن تاهجو نولكشيو ,موتاسرامموو مهتاداع

 مهماهط نمبو سخي ةفرعملا ىذعب نوبءهتكي ,ةفلتخم تاجردب مهعم اًمذيأ نواعافتي مهف

 ميمج ىف موةيناسنإ نوءوفيو ؛مهكواسس ريياع.و مهمدقو مهديلاقتو مهتاداعو مو. سبلمو

 ىف تالابصتالاو تالمصاوملا لئاسو ىلإ رقتفن انك امدنع .ةرامدااو ةريهالا اهنايااكشإ

 مه ؛مويأا .جا.هدئالا طفيض (ومواقي نأ بعنصاا نم (ودجو نيرجاهملا نإف ؛يبفاملا

 ,.لييماوتملا .رفيسلاو تنرتنإلاو نويزفولتلاو مالفألا لالخ نم ةييادصألا مهناطواب نولبسصتي

 ىأ لمحي ال لكش ىف اًنايهأ ,ةيفاقثاا مهتيوه ةدءاهة سال طف فااب نورعشي مهنأ امك

 ىف تاعمتجا ا سكع ىلع .هيادصألا مهذاطوأ ىف ةفاقثلا اهلمحتت دق ىتاا تاريفتال ةقالع

 ؛ هلذ عبقت تافالتخالاو ةدعاقلا وه ىفاقثلا سناجتلا اهيف ناك ىتلا ةقباساا ىصعلا

 ىتلا ةيمويلا ةايداا قئاقح نم ةقيقح امه نألا ىرشبلا عونتلاو ةيددعتلا نإف مهو ءاه

 تالاجم ضعي ىف تاعستجالا نيد ديازتم سناجت دجوي امنيب .ناكم لك ىف رشتنتو معت

 ند اًمزج نوكي اهنم لكو :ةيددعتلا نم ةماه ةجرد تاهمتجالا هذه لخاد دجنف !ةايحلا

 .اهسفن ةماعلا ةيلمعلا

 كاذك لظت نأ لمتحملا نمو ؛ىفاقثلا عونتلاب ةرصاعملا تاعمتجملا عيمج ىافست

 .تاعمتجملاف .اًمذيأ فاتخت عونتلا اذهل تاعمتجملا ةباجت.ءا نأ امك .رذآ ىلإ عمتجم

 رار



 تادقتعملاو ميقلا نم ريثك ىف ةماع ةفصب ركفت الو .ىفاقثلا اهفوفتب ةعنتقم ةيبرفلا

 هيف متي ىذلا تقولا ىف .مهدالب ىف اونطوتسا نيذلا نييبرغلا ريغ نيرجاهملل ةيقالخألا
 نأ عقوتملا نمف ,نيرجاهملا نم ددجلا نيدفاولل ىهطلاو ىقيسوملاو بدالاو نونفلا مييقت
 ال .ميقلا هذه عم نوشياعتي لقألا ىلع ىأ ؛ةيبرغلا ميقلا قوفتب نورجاهملا ءالؤه فرتعي

 سكع ثدحي امدنع نكل ؛عقوتلا اذه ةيبرفلا ريغ تاعمتجملا تفداص اذإ ةلكشم دجوت
 ,ةيئطولا مهتفاقثل ديدهت اهنأ ىلع ةيبرغلا تاعمتجملا ةفاقث نوري ةلاحلا هذه ىفف ؛كلذ
 ىف ىفاقثلا عونتلا ىلع موجهلا ىلا وعدت ابيرقت ةيبرفلا تاعمتجملا عيمج ىف ءارأ ةمث

 ةيبرغلا تاعمتجملا نأ امبو .ىوقلا نيميلا حانج تاكرح نع ىلخت ضعبلاو ؛ةريخألا ةنوألا
 ةماع ةفصب ةرداق تناك دقف ؛ايبسن اشه ناك اهديدهتو ايفاقث اهسفن نم ةقثاو تناك
 .ىقالخألا رعذلا ؛ءاوتحا ىتح ىأ ؛بنجت ىلع

 مل تاعمتجملا هذه مظعم .اًفلتخمو اهباشم ناك ةيبرفلا ريغ تاعمتجملا ىف فقوملا
 ةريهشلا ىقيسوملا :لثم ؛ةيبرفلا ةفاقثلل ةيحطسلا بناوجلا ةهجاوم ىف ةلكشم اهيدل نكت
 ةيقالخالا مهميق نأ اورعش مهنكل ؛سبلملاو نويزشيلتلا جماربو مالفألاو ماعطلاو

 ميقلا هذه .ةيلحملا تافاقثلا نم أزهتو مهقوفت دكؤت ةيسايسلا ميقلا .ةددهم ةيسايسلاو

 ريثك اهيلإ أجلت ىتلا تاسسؤملا كلت ؛ةيلودلا تاسسؤملا نم ةيوق ةدئاسمب ىظحت اضيا
 ليومتلا اذه ثدحي ,اهنوجاتحي ىتلا لاومألاب اهدادمإل ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا نم

 نآل اًرطن ؛اًديقعت شثكأ فقوملا عبصي .ةيبرغلا تاسرامملاو ميقلا ىنبت متي نأ ةطيرش
 قلخيو ؛برغلاب ةهبشتملا ةيلحم لا بخنلاب كسمتلا خسري ةيبرفلا ةايحلا بيلاسأب هبشتلا
 كرتشملا بولسألا قلخ ةمهم دقعيو ؛ةيهامتجالا ةلاحلاو ةوقلا ىف ريبك ؤفاكت مدع
 نإف ؛تاعمتجملا هذهل ليوطلا ىرامعتسالا غيراتلل اًرظن .ةكرتشملا حلاصملاو ةايحلل
 ىبرغلا ريثاثلا عم قافتالا ةيفيك فرعي الو اًيفاقث فلتخم تاعمتجملا هذه نم اريثك

 نوكت ىتلا ةقيرطلاب مهتايحل ةيشماه تسيل ةيبرغلا ةفاقثلا نإف ؛اذل .هعم لماعتلاو
 ةطلسال سفائم ردصمو ؛ةداج ةيفاقث رواحم اهنكل ؛برغلا ىف ةيبرغلا ريغ ةفاقثلا اهيلع
 .ةوقلا رارقتسا عزعزت مث نمو ؛ةيقالخألا



 نينطاوملا بولقو لوقع لجأ نم سفانتت ةيبرغلاو ةيديلقتلا تافاقثلا .ةيبرغلا اهتاريظن
 ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا فرعُت :ةيعامتجالا مهتايح ىفو .رتوتلا نم ةلاح ىف نوكتو
 مهسفنأ نوفرعُي ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهتايح ىفو ,ةيديلقت ةيعمتجم بيلاسأب اهسفن
 ساسحإ مهيدل نوكي .امهيلك عم افطاعت نومدقي ةيصخشلا مهتايح ىفو «ةيدرف بيلاسأب
 ,ةسردملا ىلإ مهلافطأ نوذخني وأ لمعلا ناكم وأ بتكملا ىلإ نوبهذي امدنع تقولاب
 نولباقي وأ ةيعامتجالا تابسانملا نورضحي ىأ دباعملا ىلإ نوبهذي امدنع ىرخأو
 ناكملا ءانبل ادحاو ايولسأ لثمت بتاكملاو ةيموكحلا ىنابملاو تاكرشلا .ءاقدصألا

 ماظنلا .اًمامت فلتخم بولسُب ةينيدلا تآشنملاو ةيعمتجملا زكارملاو ةصاخلا لزانملاو

 ىف ةدشب اًذوبنم نوكي نكل ؛ةيعامتجالا ةايحلا ىف ةريبك ةعومجم مهي ىلبقلاو ىقبطلا
 ,ةيعامتجالا تاقالعلاو نامزلاو ناكملا نأ اميو .ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا تالاجم

 ةمظنألا قيرط نع اهنع نالعإلا متي نيرخآلاب درفلا طابترا بيلاسأو ةيقالخألا ميقلاو
 ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا عيمج نإف «ةرمتسم ةيركف تابثو نمضتتو ىنعملل ةيسفانتلا
 طيسبت ةيغب ىضاملا ىلإ نينحلاو ىفاقثلا هجوتلا مدعل ةعونتم تاجرد ضرعت اًييرقت
 فشتكت ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا نإف ,ةييرغلا اهتاريظن لثمو .ةثادحلا لبق ام ىضام

 .ةفلتخم تاريربتو بابسأل لكاشملا نم اريثك ببسميو قلقم رمأ ىفاقثلا عونتلا نأ

 ىبرغلا ريغو ىبرغلا نيعمتجملا الكو ؛ةلوعلا رصع ىف لكاشملا هذه نم رارفلا نكمي ال
 .لكاشملا هذه ةهجاومل لبسلا داجيإ ىلإ ةجاحب

 ةينطولا ةفاقثلاو ةيكيرمألا ةنميهلا

 ةعونتم تاجرد عنصت نأ نم ةديدع اراطقأ تنكم ةيفاقثلا ةلوعلا نأ نم مغرلا ىلع

 اميس الو ؛اهيلع نميهي ىذلا برغلاب ةدشب ةرثأتم ىهف.:ىملاعلا ىوتسملا ىلع ريثأتلا نم
 لوخدلل ةحضاولا ايازملا اهيدل ةدحتملا تايالولل ةيفاقثلا تاعانصلا .("ةدحتملا تايالولا

 لئاسو ىلع ةرطيسلاو ءريبكلا ىلحملا قوسلاو ,جاتنإلا لاجمو :ةمخضلا دراوملا ىلإ

 ,موجهلا ىلع مئاقلا قيوستلاو ,تامدخلا عيزوتل ةلماش ةكبشو ,ةيملاعلا مالعإلا
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 ىف .ىمظعلا ةوقلا معدو ىسايسلا عضولا عبطلابو .مخضلا جاتنإلل ةركبملا ةيادبلاو

 ىلع ىهف .اهتاذ دح ىف ةلاعف ريغ اهنأ دجن ,ةمهم ايازملا هذه هيف نوكت ىذلا تقولا

 «ىملاعلا ىوتسملا ىلع ةحجان لامعأ ىلإ ةيدنهلا مالفألا ليوحت ىف حجنت مل لاثملا ليبس

 حجنت مل ءكلذ نم سكعلا ىلع .ةيملاع ةرهش ةفورعملا ةينيصلا ىقيسوملا ىطعت نأ ىأ

 لامعألا هذهب عفدلاو ؛ةيلامشلا اكيرمأل ةيحرسملاو ةيبدألاو ةينفلا لامعألا ةدايز ىف

 روصقم ةيملاعلا ةفاقثلا ىلع ةدحتملا تايالولا ةنميه .ةيملاعلا ةرهشلا ىلإ لصت ىتح

 لامعألاو ةينويزفيلتلا جماربلاو تالسلسملاو مالفألا :لثم ,تالاجملا ضعب ىلع

 .ةريهشلا ةيقيسوملا

 ةعيبطب طبترم ةدحتملا تايالولا ةنميه ىف تمهاس ىتلا ةماهلا لماوعلا ضعب
 ابوروأ سكع ىلعو .اهاوتحمو ةيفاقثلا اهتاجتنمل ةزيمملا ةمسلاو :ىكيرمألا عمتجملا

 امب . ىقبط عمتجم الو ىعاطقإ ضام ةدحتملا تايالولل سيل ءملاعلا نم ىرخأ ءازجأو

 اًيبسن ةئيضم ىهف ءاليلق ايخيرات اًنبع لمحتو ,ةنيعم ةعامجب ةطبترم ريغ اهتفاقث نأ
 رصانعلا عيمجت ةداعإ ىلع ةردقلا اهيدلو ,ةديدع براجت اهلو نيرخآلا ىلع ةحتفنمو

 اهونطاوم ءاجو تايقرعلاو تافاقثلا ددعتم اعمتجم اهنوكلو .نيرخآلا نم اهتبلج ىتلا

 نإ .ريكألا ملاعلا تاقص هيف تعمتجا رغصأ املاع ربتعت ةدحتملا تايالولاف ءدلب لك نم

 عم براجت ضوخل دادعتسا مهيدلو ةعونتم تايفلخ مهيدل ةيفاقثلا مهتاجتنم ىعدبم

 مهقفاري مهلمع ىلإ نورضحي مه .ةينفلا ىرخألا تافاقثلا بيلاسأو تاعوضومو راكفأ

 تاهاجتالاو راكفألاب ةموعدم لباقملا ىف نوكت ىتلا ,ةيفاقثلا ةيددعتلاب مانتم روعش

 نم ةقالخلا لوقعلاو نيرجاهملا نأ اميو .عسوألا عمتجملل تافاقثلا ةددعتملا ةيقالخألا

 تاعانصلا نإف ,ةدحتملا تايالولا ىلع دفاوتلا ىف نورمتسي ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ
 ةيفاقثلا لاكشألاو ةيملاعلا قاونألا عم رارمتساب كحملا ىلع نوكت ةيكيرمألا ةيفاقثلا

 ةزيم كلذب نوفيضي مهنإف ,ىكيرمألا عمتجملا ىف دارفألل ىفاقثلا عونتلل اًرظنو .ةفلتخملا

 مهتاجتنم تقال اذإ .مهيلع ةيفاقثلا مهتاجتنم بيرجت ىلع نيرداق مهنوكل ةيفاضإ
 ىقاب ىف لوبقلاب ىظحتس مهتاجتنم نأ ىف ةقثلاب ساسحإ دلوتي فوسف ءاناسحتسا
 .ملاعلا ءازجأ



 نم ةفلتخم قاوذال قورتو ةينطولا دودحلا ةيكيرمألا ةيفاقثلا تاجتنملا ربعت ءاذكهو

 .ةيملاعلا نم نيفلتخم نيلكش نالثمي «نيبولسأ نم بولسأ عابتاب كلذ نولعفي مه .رشبلا
 ءىشلا اذه نأو ؛ةيرشبلا تانئاكلل ىساسأ وه ام عم نولماعتي مه تالاحلا ضعب ىف

 ,هابتنالا تفلي ءىش ىأ نم ىلخيو ٍتافص هل سيل ةيفاقثلا ةيحانلا نم ىساسالا

 ,ىرخأ تالاح ىفو .ايملاع حاتم وه امع ايفطاع اقمعو ةيفاقث ةراهم مزات.ي الو

 ىف تافاقثاا ىددعتس نونوكيو ؛ةرفاقثاا ةيدانلا نو هنعهحأ ءىش لك ن٠ نوراتخي

 مالفألا مظع٠ عقت .ةفلتخم تاجردب ةفلتخملا ةيفاقثلا قاونألا نوكرشيو ؛مهتاهجوت
 جماربلاو ةريهشلا ةيقيسوملا لامعألا نه ردثكو «ىاوألا ةفئاطلا ىف ةيهير ءألا

 ,ةيكيرمألا ةيفاقثاا تءامتنملا ؛ةلاح لك ىف .ةيناثلا ةفئاطلا ىف عقت ةيكيرمألا ةيزويزفيانلا
 عيطتسن ال ىذلا تقولا ىفو .ةيملاعلاب ىلحتت ,مخضلا قوسلا ىلإ ةهجوملا كلت اموس الو
 مهلعجت ةيفاك ةيفاقث ةنورم نوكلتمي مهف ؛ىلصألا اهلكش ىف تاجتنملا هذه ةللوع هيف
 اهليدعت نكميو ةلصاتم ةيملاع نوكت هذه .ةيلحملا فورظلا عم ةبسانم ةقيرطب نوفيكتي

 ىتلا ةمخضلا ةيكيرمألا ةيثحبلا زكارملا لبق نم اهلالفتسا نكمي ىتلاو ؛اهطبردض وأ

 ,اهتلوع نكمي ةيفاقث ةطشنأو داوم جتنآ ىرخألا راطقألا ضعب نأ امك .ةملوعلا لفكت
 .ةيكيرمألا ةيفاقثلا تاعانصلا اهب ىظحت ىتلا ايازملا صقنل ةيفاك مهتاقاط لظت نكا

 حابرأ نإف ,مهم امهيلك جاتنإلاب موقت ىتلا ةلودلا ةوقو جتنملا ةعيبط نأ امبو
 ىذ اهعمتجم لثم ؛اهداصتقا ةوقو مجح ثيح نم ادج ةريثك نوكت ةدحتملا تايالولا
 .(!)ةيفاقثلا ةيددعتلا

 ءازجا نم ريثك ىف ؛ةدحتملا تايالولل ةيفاقثلا ةنميهلا اميسالو ؛ةلوعلا ىلإ رظني
 حايتجاو ىفاقث وزغ اهناب اًنايحأ اهيلإ راشيو ةينطولا ةفاقثلل ديدهت اهنأ ىلع ملاعلا
 ةفاقث دجوي الف .اًكباشتو اديقعت رثكأ نوكت ةقيقحلاو .("!ةيفاقث ةيرامعتساو ىفاقث
 تازيمم اهلو ؛ةفلتخم بناوج نم فلاتت ىهف .ماكحإب ةكباشتمو ةسناجتم نوكت ةينطو
 ىلع ةفلتخم تاريثأت اهلو ,ةايحلل ىرخأ لاكشأ ةميق نم للقتو اهبناورج ضعب ىف
 ةعامجل ةددهم ةيبنجالا ةيفاقثلا تاجتنملا ودبت امنيب هنأ ىنعي اذه .ةفلتخم تاعامج
 ةيقرعلا ةاواسملاب ةصاخلا ةيبرغلا راكفالا .ىرخأ ةعامجل اديدهت لثمت ال ىهف ؛ةدحاو
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 ,ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا ىف ةنميهملا ةيروكذلا ةفاقثاا عفانم ددهت ةيعونلاو ةيعامتجالاو

 ةيراعلا رظانملا نإ .ىرخألا ةشمهملا تاعامجلاو تايلقألاو ءاسنلا نم اًبيحرت ىقلت نكل
 ةينويزفيلتلا جماربلاو ةيبرغلا مالفألا ىف عامجلا ىف ةبغرلا وأ ةفافشلا سبالملا ءادتراو

 نييفيرلا ءارقفلل قلق ىأ ببست ال امئيب ؛ةطسوتملا ةقبطلا دارفأ رعاشم حرجت
 ,ةيهامتجالا مهتاداع ىأ ؛مهرقشفل اًرظن ؛اهيلإ اونجل املاطل نيذلا ؛نينيدمتملاو

 قوفت ىدحت بيلاسأ نم بولسأك اهب نوبحري نيذلاو «ةيديلقتلا مهتايح بولسأ وأ
 .ةطسوتملا ةقبطلا ىنغو

 ,اهاواكش نم مغرلا ىلع .امامت دقعم فقوملا نإف ؛ةطسرتملا تاقبطلاب قلعتي اميف امأ

 ةفصب مهتمزت ؛جماربلاو مالفالا هذه لثم نيسمحتم نيكلهتسم نونوكي ام ابلاغ مهف
 ةيعامتجالا تاعامجلا نع مهسفنأ زييمتل مهبولسأ هنإ . ًرخؤم تثدح ةرهاظ ىه ةماع

 مهتيوه فيرعت ةلواحمل ةجيتن ىه وأ ؛:تاقبطلا هذه ىلع نوقوفتي مهنأ معزلاو ,ىرخالا
 دقتفت ؛ةلاح لك ىف .رامعتسالا دض مهحافك ةرتف ءانثأ ةيبرغ ريغ بيلاساب ةينطولا
 ةددشتملا ةيقالخألا تاهاجتالاف ؛ةيديلفتلا اهتفاقث ىف ةقيمعلا روذجلا ةطسوتملا ةقبطلا

 ,ةيسنجلا ةبغرلا حادتماب ىسودنهلا ثوروملا عم ضراعتت ةيدنهلا ةطسوتملا ةقبطلل ادج
 ةداعسو ةبفر نمضتت ىتلا دباعملل ةيرامعملا ةسدنهلا ىف حدضاو لكشب رهظي ىذلا
 ةيسنج تارمافم لكش ىلع ةينيدلا صصقلا ىف رهظت امك ؛اهتاميمصت ىف ةيسنج
 ةلاحلا ىه كلت ."168788ان15" ارتوس اماك :لثم ؛بدألا ىف اضيأ رهظتو ؛تابلألاو ةهلآلل

 ةددشتملا ةيقالخألا تاهاجتالاف ؛ةريهشلا ةيمالسإلا تاعمتجملا نم ريثك ىف اًضيأ
 تاسراسملاو ىقيسوملاو بدألا ىف اًيلج رهظي ىذلا تاذلملا ىف كامهنالا عم ضراعتت

 .ايكرتو ناريإو ةيبرعلا لودلل ةيعامتجالا

 ةفاقث ىه (ةيرطفلا) ةيلوألا ةفاقثلا نأ نظن ؛ىفاقثلا وزغلا نع ثدحتن امدنع
 ةفاقثلا نيب ىدقن راوح ماقي نأ نكمملا نم .ةيجراخلا تارثؤملا مامأ ةوقلا ةرئاخو ةيبلس

 تارثؤملا هذه نم لبقن وأ ضفرن اذام رارسقإ لجأ نم ةيجراخلا تارثؤملاو ةيرطفلا

 زدلانودكام عيب ذفانم .اهعم فيكتلاو ةيلحملا تاجايتحالا دييحت متي فيكو ؛ةيجراخلا
 تاعاسو نكامأ صصختو ؛ةيبرغلا ةمئاقلا نع فلتخت تالوكاملاب ةمئاق مدقت ايسور ىف
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 ,ةضفخنملا ةدوجلا ىذ صيخرلا ماعطلا زدلانودكام مدقت ال ؛نابايلا ىفو .تالئاعلل
 ءاهتالحمل ىلامجلا روكيدلا نع ًالضف .ةطسوتملا ةقبطلا قاوذأ ىضري ام مدقت اهنكلو
 ىف تاعاس نوضقي ويكوط ىف بالطلا نإف ,ةماع ةفصب ةريغص مهلزانم نأ امبو
 ىلإ ماعطلا نكامأ ليوحتو .ءاقدصألا عم ثيدحلاو مهتابجاو لمعل ' ىدنو معطم
 تاسرامملاو ةمعطألاو سبلملا عمتجملا لبقي دق «ةيناث ةرمو .لزانمو ةيعامتجا زكارم
 وأ اًيفاقث ةشمهملا قطانملا ىف ءايشألا هذه رصح قيرط نع اهنوضفري نكل «ةيبرغلا
 تالحمب نيصلاو دنهلاو طسوألا قرشلا لود جعت . اًيعامتجا ةماهلا ريغ تابسانملا
 ىف ةمعطألا مدقت ال معاطملا هذه لثم نكل ,ةمخقلا ةيبرغلا معاطملاو زدلانودكام
 .تايفولاو جاوزلا تالفحو ديلاوملاب ةطبترملا تابسانملا :لثم ٠ اًيعامتجا ةماهلا تابسانملا
 ىفاقثلا ءاقبلا تايجيتارتسإ .ةيبرغلا ىقيسوملاو سبلملا ىلع قبطنت ةلتامم دويق ةمث
 اهنع ىلختلا متي وأ لمعلا نع اًنايحأ فقوتت ةلكاشلا هذه ىلع ىتاذلا جاتنإلا ةداعإو
 ءايشألا هذهب ساسحإلا نأ بيسب نكل «ةيملاعلا ىوقلا طغض ببسب اذه سيل ؛ةيعاوط
 .ةيديلقتلا ةفاقثال ةردحنملا ةطلسلا ببسب ىأ ؛ندمتملاو ىعانصلا عمتجملا ىف اًيجيردت لقي
 .ةيكيرمألا ةينويزفيلتلا جماربلاو مالفألا اميس الو ةيبرغلا ةفاقثلا ريثأت مقافتي الأ ىفبني
 هذه ةدهاشم ىلع سامح لكب سورلا ليقأ ,ىتيفوسلا داحتالا رايهنا باقعأ ىفو
 ءانبلا ةداعإ لكاشم هجاو دلبلا نكل .هوضفر املاطل ىذلا رمألا كلذ ؛مالفألاو جماربلا
 هذه تضرع ىتلا ةيلحملا ةينويزفيلتلا جماربلاو مالفألا تأدبو .(اكيورتسوريلا) ىنطولا
 تقلا .ةدروتسملا ةيبرغلا مالفألاو جماربلا ةيبعش قوفت ةريبك ةيبعشب ىظحت لكاشلملا
 ىلحملا قوسلا راكتحا ىلع ىنطولا نويزفيلتلا داتعا دقف ؛دنهلا ىف ثدحي أدب هسقن
 ةسفانملا ءارج اًريثك نسحت هنأ ديب . اهليخت نكمي الو اًينف ةلحضو ةلمم جمارب ةعاذإو
 .ةيملاعو ةيلحم ةرهشب تيظح تالسلسمو مالفأ جاتنإ ىف أدبو ,ةيبنجألا

 ىوتسم ىلع ةيبرغلا ةينويزفيلتلا جماربلاو دويلوه مالفأل ةضيرعلا ةرهشلا مغر
 تاقبطلا ىلع طقف ةروصقمو .لودلا عيمج نم اًئاسحتسا ىقثلت ال اهنإف ,ملاعلا
 ,نابايلاو ليزاريلا ىف اناسحتسا سالاد لسلسم قلي ملف .ندمتملا بابشلاو ةطسوتملا
 لئاوألا ةرشعلا ضورعلا نمض نم نكت مل ةيكيرمألا ةينويزفيلنلا جم اربلا نأ نع ًالضف
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 جماربلا نإف ,ةيمانلا لودلا نم ريثك ىف ىتح .ةسيئرلا ةيبرغلا ةيبوروألا لودلا ىف
 تادروتسملا اميس الو ةيبرغلا جماربلاب ةنراقملاب ةدهاشم ةيسن ىلعأ ىلإ تلصو ةيلحملا
 تالسلسملاو ءنشكألا مالفأ اميسالو :مالفألا ىلع تادروتسملا هذه لمتشت .ةيكيرمألا

 تالسسلسملاو مالفألا هذه لوانتت ال نكل ءلافطألا جماربو ةيضايرلاو ةيماردلا

 ىناطيربلا جمانربلل ةيدنهلا ةخسنلا .ةنيعم ةيخيرات اثادحأ قثوت ىأ «ةيلاحلا نوئشلا

 ,"ال/ءداكع5( انها" :لكثم جمارب نكل ٠ احاَجت تقال ,"الالاد0 ال2015 0 طع 3 مااا مصهنرمع"

 ةماع ةقصب دونهلا لضفي .حاجنلا اذه قلت مل "©6طقراأ أك ةمل طولا عد ةهوعاو"و

 .ةضايف رعاشمو ءارثو قمع نم هيوحت امب ,ةيلئاعلا ةيعامتجالا تالسلسملا

 نم ريثكو «ملاعلا ىوتسم ىلع مالفألا ةعانص ىف ةثلاثلا ةبترملا ىف ايريجين ىتأت

 هذه ىهتنت ةماع ةفصيو .("!ةريرشلا حاورألاو رحسلا لوح رودي ةريهشلا اهمالفأ

 نيلثمم سانلا ديري .ةياهنلا ىف ريخلا راصتناو ءرحسلا نوسرامي نيذلا باقعب مالفألا

 اهنومدقي ىتلا لام: نوكت نأ بجيو .مهلثم نوفرصتيو نوثدحتيو مهب نوطبتري

 بضغي نأ عقوتملا نم .حلاط ىه امو حلاص وه ام ىلع مهمكح لكشت .ةربعم ةيفاقث الامعأ

 ةيفطاعلا فقاوملا ىف ءىدهلاو سفنلا طبض نأ نع ًالضف ,ةلوهسب اوكبيو نولثمملا
 ودوأ ىميف حرصي .بسحف اًدودحم اًناسحتسا ىقلت ةيبرغلا مالفألا اهب رهتشت ىتلا

 نييريجينلا نإ" :نيلقتسملا نويزفيلتلا ىجتنم داحتا سيئر ءتعرمأ 0ننوط 11 ىميباج

 اهنأل مهصصق نوبحيو :باهسإلاو ةفرخزلا بحي ؛تاياكحلاو صصقلاب مرغم بعش

 ,ةيبرغلا ةينويزفيلتلا جماربلاو مالفألا ةدهاشم متي .ةيميلعتو ةحضاو ةلاسر لمحت

 ."ةيفطاعلا ةكبحلا ىلإ رقتفت اهنأ ريغ ءائايحأ اهب عاتمتسالا متيو

 ىهف ؛ةيلاع ةدهاشم ةبسن ةيبنجألا ةينويزفيلتلا جماربلاو مالقألا تققح اذإ ىتح

 ؛اهب نوعتمتسي مهنأ اًضيأ ةرورضلاب سيلو ؛نيدهاشملل ةعنقم نوكت ةرورضلاب تسيل
 وأ هنودهاشي رخآ اًئيش نودجي ال مهنأل ىأ ,عالطتسالا ىف اًبح اهنودهاشي دق مه

 نأ ةجردل ةرثؤم نوكت ال ىهف :ةضيرع ةرهش مالفألا هذه لاتت امدنع ىتح .هنولعفي

 ءاسنرف ىف اهاهتنم ةرهشلا نم ةيكيرمألا مالفألا تغلب .نيدهاشملا تاهاجتا لكشت
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 دئاعب ةنراقملاب ,تاينيعستلا ىف ىئامنيسلا دئاعلا ىلامجإ نم 5١/ نم برقي ام تعمجو
 هاجتالا تلكش مالفألا هذه نأ ىلع ليلد دجوي ال نكل ؛ثلثلا غلبي ىذلا تاينينامثلا

 تاهاجتا ىف رثؤت مل اهنأ ىنعمب ؛ماهو رثؤم وحن ىلع ةدحتملا تايالولا هاجت ىسنرفلا
 لعفلاب .ةيكيرمألا ةغبصلاب ىسئرفلا بعشلا غبصت ملو ؛هريكفت قرطو ىسنرفلا بعشلا
 نورعشي مهنأ ديب ؛ءاهب نوعتمتسي دقو ؛ةيكيرمألا جماربلاو مالفألا سانلا دهاشي دق
 نأ ةدحتملا لا تايالولا ىلع موللاب نوقليو ؛جماربلا هذهب عاتمتسالا نم بنذلاو لجخلاب
 لودلا ضعب ىف اًضيأ لاحلا وه اذه نأ ىدبيو .مهقاوذأ تدسفأ جماربلاو مالفألا هذه

 ضرعلا رودو نويزفيلتلا ضرعي ثيح «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لثم ,ةيمالسإلا
 مهمارتحا ىلع كلذ رثؤي نأ نود ؛ةيكيرمالا جماربلاو مالفألا نم اليلق ةيئامنيسلا

 .مهدلبل مهبحو

 نإ ىسلا ؛لثم ؛ىوقلا ريثأتلا تاذ ةيرابخإلا تاونقلا ضعب ىلع اضيأ اذه قبطني

 اهب نوقثي ال نكل تاونقلا هذه نودهاشي سانلاف ."ىس ىب ىب"لا ىتحو «زرتيورو «نإ
 اهتامولعم ةقدل امارتحا ىقلت ىتلا ؛ةريزجلا ةانق اذامل رسفي ىذلا رمألا ؛ةلماك ةقث
 ىلع ةرداق تناك ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا ميقلل مارتحالاو ةيسايسلا تاروانملا نم اهررحتو
 نأ هابتنالا ىعرتست ىتلا رومألا نمو .ةوقب اهيدحتو تاونقلا هذه فاصم ىلإ دوعصلا

 نأ نيح ىف ديالا نيب ةصاخو ةماع تاشقانمل ةضرع نوكت ةيلحملا جماربلا
 ,اهيدهاشمب طبترت ال اهنأل اًرظن ؛تاشقانملا هذه لثم ةضرع نوكت ال ةيبرغلا جماربلا
 نيدهاشملا نأ اميو .ةيداصتقالاو ةيفاقثلا مهمومه حضوت الو ؛ةيمويلا مهلكاشم لوانتت الو
 ال مث نمو ؛دجلا ذخأم اهنوذخأي ال مهف ٠ :مهبطاغت جمارتلا هذه نأ نورعشي ال
 نأ وأ ةيلخادلا لكاشملاب ةيبرغلا جماربلا متهت نأ اًيفاك سيل ءاذل .دقنلاب اهنولوانتي
 اولوانتيو ,ةيلمملا اياضقلاب اومتهي نأ ىلإ ةجاحب مه .ةيلحملا قاوذألا عم مءاوتت
 .اًيفاقث عضاو بولسأب ةماهلا مهتاعوضوم اولوانتيو ؛ةيلحملا تاعوضوملاو بهاوملا
 ىوس نييبرغ اوئوكي نأ نع نوسفقوتي فوس ةماع ةفصب مهف ؛كلذ نولعفي امدنع
 .("!كلذ ىف ىتح سيل اًنايحأو ؛ليومتلل مهرداصم ىف
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 «يناغألاو ,ةفللاو ,بدألاو ,نيدلا :لالخ نم عممتجم ىأ ةفاقث لقنتو دسجتت

 ,نونفلاو ,نويزفيلتلاو ةعاذإلا جماربو مالفألاو رابخألاو ىقيسوملاو ,سبلملاو ؛ماعطلاو

 رتست ىتلا رومألا نمو .اذكهو ؛ةيقالخألا تاسرامملاو ,لافطالل ةيديموكلا لامعألاو

 تادراولا مهقلقي ال ةماع ةفصب ةينطولا ةيفاقثلا لماكت نم نيجعزنملا ءالؤه نأ هايتئالا

 ؛(ةأرما سبالمب قلعتي ام ادع اعبي ة) سبالما او ىقيسوملا :لثم ,تالاج٠ ىف ةيبنجألا

 هذه نم نوقلقي ال مه ,ةيعاذإلا يءاربلاو ,نونفلاو .بدألاو .ماهانأاو ,بتكلاو .فحتملاو

 ماعطلا لثم) ةفافثال ةيشتمام اهنأ امإ رومالا هذه لثم نأ نودقنعي مهنأل ارظأ رومألا

 نونفلاو بدالا لثم) بسحف ةيفاقثلاو ةملعتملا ةدخنلا نمضتت اهنأ اهإو «(سيالملاو

 ىلع رداق هنأو ؛مهتفاقثا ىروهم هنا رابتعا ىلع نيدلا نوري مه .(ةيعاذإلا جماربلاو

 ,مهتفاقثل انضيأ ةيروحم اهنأ رابتعا ىلع ةغللا نوري امك .ةيجراخلا تاريثأثتلا ىددصتلا

 اهلحم لحت ىرخأ تاغل روهظ ءارج نم مآلا ةفللا هل نضرعتت ىذلا ديدهتلا ,انثتساب

 جماربلاو مالفألا نأ ىه ىدبي امو .لقأ ردقب دنهلا ىفو ؛ادنك ىف كبيك ةقطنم ىف امك

 .ةفاقثلا ىلع ربكألا ىتاقلا نالثمب ةبنويزفيلتلا

 تمعزت دقف ؛اسنرف ىف ةيراجتلا طغضلا تاعامج ببسب اذه ثدحي اًنايحأ

 نأ ىلع اهسيئر رصأو .:ة ةيكيرسألا مالفألا دض ةضراعملا ةكرح "6900071" ةكرش

ذه ناش نم ىلع نأ اسنرف تدارأ اذإ اهثيامح ىفغبني ىسنرفلا مليفلا ةعانص
 ه

 ةطبترم «ةيبرفلا ريغ تاعمتجملا ىف اميس الو ؛ىرخلا بابسأ ةمثو ,لبقتسملا ىف ةعانصلا

 نيذلا ؛,نييمألا سانلا ةماع ىلإ لصت ةينويزفيلتلا جماربلاو مالفألا نأ نم فوخلاب

 ىف ىتح عمسُت تأدب ىتلا ىوكشلا كلت ؛مالفالاو جماربلا هذه ريثأتل هضرع مهنأ دقتعُي

 ةيضرفلا .عساو قاطن ىلع مالفألا جاتنإ يف دويلوه تادب امدنع ةدحتملا تايالولا

 ,ةيبعشلا ةيلستلل ةيسيئر رداصم ىه «نويزفيلتلا اميس الو ؛مالفألا نأل !ةحيحص ىلوألا

 ةئطف ردقت ال اهنأل ؛اهيف كوكشمف ةيناثلا ةيضرفلا امأ .ةيلاع ةدهاشم ةبسنب ىلفحتو

يج هركف مهيدلو ؛ةشاشلا ىلع هنوري ام ةلوهسب نولبقي ال نيذلا ,سانلا ةماع جوضنو
 ةد

 .('"'"!مهعمتجم عونبو مهب طبتري ال امو طبتري امع
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 ةيفاقثلا تادراولا ميظنت

 ةيامحل ذختت ىتلا تاءارجإلاب ةيارد ىلع نوكن نأ ىغبني ءانتشقانم ءوض ىف

 هذه ميظنت متي وأ فئازلا قلقلل ةجيتن اًنايحأ تاءارجإلا هذه ىتأت .عمتجملا ةفاقث
 نوطعي نيذلا ةينطولا ةفاقثلا ةاعرو ةبستكملا حلاصملا باحصأ لبق نم تاءارجإلا
 ةديقم تاءارجإلا هذه نوكت نأ لمتحملا نمو .نيرخآلا ةقفاوم نود ةنيعم اًباقلأ مهسفنأ
 ةماع ةفصب نوكت اًضيأ تاءارجإلا هذه .تاكرحتلاو ةيدقنلا راكفألا قفدت عنمتو «ةدشب
 ىلع تافاقثلا رثؤت اهلالخ نم ىتلا ةدقعملا بيلاسألا هجاوت اهنأ ةجردل دج ةظف
 روعشلا ىف قثت اهنأ ةجردل ىوبأ ساسأ ىلع رومألا ريدت اهنأ امك ءضعبلا اهضعب

 كلت ىف ككشتلا ىف نوقحم نحن امنيبو .ةيامحلا ىلإ نوعسي نيذلا ءالؤهل ديجلا
 علسلا ىف ةرحلا ةراجتلا نأ هب ملسملا نم .ٌةيلك اهدعبتسن نأ عيطتسن الف :تاءارجإلا

 ةراجتلا نأو ؛ةرح ةراجت ربتعت ال ةعساش ةوه اهنيب دجوت ىتلا تاعمتجملا نيب ةيداملا
 ةيراجت ةءافك ءانبل اديج اًهيجوت ةهجوم ةدعاسم اهبحاصي نأ ىلإ ةجاحب ةرحلا
 اذإ ىتلا ةيفاقثلا تاريغتلا ىلع قبطني هسفن مكحلا اذه .ةيمانلاو ةفيعضلا تاعمتجملل
 .ةايحلا ىف عمتجملا بولسأ فعضت نأ ةلوهسب عيطتست اهنإف ءقوسلا ىوقل تكرت ام

 :طورش ةثالثل اقفو اذه ثدحي

 كلذ ىف امب :ةريبك تازيممب ةيبنجألا ةيفاقثلا تاجتنملا ىظحت امدنع :لوألا
 ريغ ابلاغ نوكت ةدروتسملا لودلا نإف ءلخادلا ىف ةرشابملا ريغو ةرشابملا تادعاسملا
 اريمدت هجاوت دق ةيفاقثلا مهتعانص نأ نع ًالضف ءواستم لكشب اهتسفانم ىلع ةرداق
 مالفألا ةعانص ديعتست ثيح .ًالاثم ةدحتملا تايالولا ذخئنلو .عساو قاطن ىلع

 ادج ةضفخنم راعسأب اهتاجتنم ردصتو «ىلحملا قوسلا نم اهتاقفن مظعم نويزفيلتلاو
 ىرتشت نأ صخرألا نمف .اهتسفانم نوعيطتسي ال لخادلا ىف اهموصخ نأ ةجردل
 نوعلطتي نيذلا ,نويلحملا نوجتنملا .ةينطو مالفأ جاتنإ نم ًالدب اهمالفأ لدعم ثلث عزوتو
 ىلإ ىدؤي امم :ةصاخلا مهتقيرطب مالفأ ةعانصل ثعابلا مهيدل سيل ءعيرسلا حيرلا ىلإ
 ىلع ةيوقلاو ةينغلا ةيكيرمألا تاكرشلا ذوحتست اًنايحأو .ةينطولا تاهويدوتسإلا لطعت
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 .لخادلا ىف نيسفانملل ةيفاك ذفانم ةدعبتسم ,مهمالفأ ضرعل ةيلحملا امنيسلا رود

 ىلع (دحألاو تبسلا ىموي) عوبسألا ةياهن ةلطع ىف "لانه 85516 "3.1" ةكرش ترطيس

 اخراص اجاجتحا راثأ امم ؛ةريبكلا ىحاوضلاو ندملا ىف امنيسلا رود عبر نم برقي ام
 امالفأ تجتنأو اهمالفأ ةعانص ةيامح ىلإ اليوط تعس ايسينودنإ .اسنرف ىف ايعرش

 ريسيت ايسينودنإ نم ةدحتملا تايالولا تبلط امدنع ريغت فقوملا اذه نأ ريغ ,ةزاتمم

 ايسينودنإ تادراو نامض لباقم ىف نيدهاشملل ةحاتم اهلعجو دلبلا ىلإ اهمالفأ لوخد
 ندملا ىف 2١ لصأ نم امنيس رود 11 ضرعت تناك ؛199١؟ ماع ىف .تاجوسنملا نم

 نع ًالضف ,ةيكيرمألا مالفألا اًديدحتو ,بسحق ةيبنجألا مالفألا ايسينودنإ ىف ةريبكلا
 زئاوجب ازاف نيذللا ,"ةإب 190706" ى,"ةلاإل 5ال" :لثم .ةيسينودنإلا مالفألا لضفأ نأ

 مغرلا ىلعو .ىلخادلا ذقنملا ةيامح عطتست مل ةدحتملا تايالولا ىتحو ايناملأو اسنرف ىف
 ,ةيجراخلا ةرطيسلل هضرع كلذب نوكتو امخض ايلام اقافنإ مزلتست مالفألا نأ نم

 جماربلاو ةريهشلا ىقيسوملا :لثم ءاضيأ ىرخأ تالاجم ىف ةلثامم ءايشأ ثدحتو

 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالجملاو ةينويزفيلتلا

 رعشت امدنع لضفأ ةقيرطب ةيبنجألا تافاقثلا تاعيمتجملا هجاوت :ىناثلا

 امدنع .سفنلاب ةقثلاو رارقتسالاب اهروعش نع ًالضف ءاهنوئش ىلع ةرطيسلاب
 مهلعجت ىتلاو اهيف ةداوه ال ةعيرس ةقيرطب ةيبنجألا ةيفاقثلا تاجتنملا قفدتل نوضرعتي
 نورعشي ذئدنع ,قفدتلا اذه ىلع اورطيسي نأ نوعيطتسي ال مهنأ ةجردل ادج ءافعض

 ىف اميس الو ,مهقيرط ىف رييغتلا اوذخأي نأ ىلع ةيعيبطلا مهتردق نادقفو زجعلاب
 نأ امك ,لودلا هذه ىف ةيفاقثلا ةيحانلا نم سفنلاب ةقثلا ضفخنت ثيح ةيمانلا لودلا
 تعمج املاطل ىتلا :ةيعامتجالا تاسرامملاو ميقلاو فارعألا ددهي ةيجراخلا ةفاقثلا قفدت
 ىلإ ىدؤي نأ هنأش نم رمألا اذه ,ةبعصلا تاقوألا ىف مهتدشرأو مهتدحوو اعم دارفألا
 ميظنت ىلع ةرداق لودلا هذه نكت مل نإ .ىقالخألا رعذلاو هيجوتلا مدعب شفتم روعش

 ىبلس ىحن ىلع اودهاشي نأ امإ :نيرايخ مامأ نونوكي مهنإف ؛ةدروتسملا ةيبنجألا ةفاقثلا
 عم لصاوتلاب اًثبشت رثكألا طيسولا وهو «نيدلا ىلإ اولوحتي نأ امإو مهعمتجم ككفت
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 .نيدلا اذه ىف ةظفاحملا ةيؤرلا نوراتخيو «ةيبنجالا تاريثاتلاب اًرثأت لقالاو ىضاملا

 دقو .ايقيقح ارعذ ذئدنع قلخ ؛ةيبرغلا ةيفاقثلا تارثؤملل هدلب ناريإ هاش حتف امدنع

 ةغرشم ةرئاد ىلإ ىدأ امم .ةضراعملا ةيوقت ىلإ نيرهاظتملا عمقل ةيساقلا هتالواهم تدأ

 اهاظفس نكسي ال تافاقثلا نأ نم مغرلا ىلع .ةمئألا هلالفتساب ماق ىذلا رمألا ,فنملا نم

 +ةيرطب مني ريبهتلا اذه نإف ؛تةوأا رورم عس ريفتت نأ اها يفينيو .فددملا عمطق لثم

 جعواضلا نم ةاركإلاب نذرقي مل اذإو ءاهيرس اًرييفت نكي ماو جيردتلاب دس اذإ ليضفأ

 .ةيع دش ريغ ةيذاوو ةبذن ىأ نم وأ

 هةيوضع ةرودصب مثت ما ةيمانلا تاههتجملا ىف ةيئاماعلا نإف :برغلا سكع ىلع

 لظتسو ةيناملعلا تناك دقل .قاطناا عساو قفاوتو عساو يىبعش لدج نم اقالطنا

 بختلا نم ةعومجم - فيخم لعف درك وأ ة..دتم ةسايددك - هتضرفو هتأدب اعورشم

 ىلع اهياإ رظني اهنأ اميو .ىجراخ طغض تحن وأ !هدرفدب فرصتت ,ةيفاقثلاو ةيركفلا

 لاعفألا ؛ىدر ةراثإ ىف رمتسآو خسرتن نأ ىف باشف دفف ؛:ةيطارقميد ريغو ديبنجا اهنأ

 ,ةيناماعلاب لصاوتملا مامتهالا نم اماع نينامث رورم دهب ىيتح .ةيوقلا تاساكمنالاو

 اهرارمتسال ةحلسملا تاوقلاب ةناعت.سالا ىلإ هوجال نورطضيو ؛ايكرت ىف ةشه ثلظ

 ,ةينطولا ءارآلا ةعومجمب ةموعدم نوكت امدنع ةيفاقثلا تاريفتلا مودتو رقتست .اهئاقيو

 .بعالتلا باسيفو ةلماشلا ةبادجاا تاشقانملاو ربصلاو تقولا بلطتي اذهو

 .ةيجراخلا تاروانملاو

 ىدملا ىلع ةديجلا تاسرامملاو راكفالا امئاد زوفت ال ةحوتفملا ةسفانملا ىف :ثلاثلا

 عمتجم ىأ هجاوي دق رطخ ةمثف ,ةملرملل اًقفوو .ديعبلا ىدملا ىلع ىتح الو ,ربصقلا
 ىتأتو ؛ةيلامجلا ةميقلا ىلإ دقتفت ىتلا ةصيخرلا ةيفاقثلا تادراولا قفدت ىف ًالثمتم

 ىف مهء ارظن نويلحملا نوجتنملا دلقي .ةيساسألا ةيرشبلا زئارفلل اهلالغتسا نم اهترهش

 ةليسولا اهنأ رابتعا ىلع ةيرشبلا زئارفلا بطاخت ىتلا لامعالاب مايقلا ىف برغلا

 .لضفألل نيضرعم ريغ عمتجملا دارفأ نأ امبو .لاملا ىلع لوصحلل صخرألاو عرسالا
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 نيرداق ريغ نولظيو ؛ىفطاعلاو ىركفلا مهومن ةقاعإ ىلإ ىدؤي نأ هنأش نم اذه نإف

 .اًيقالخا اضماغ وأ ايركف اًنقيقد وأ اًيفطاع ابوغرم نوكي ءىش ىأ ريدقت ىلع
 مزلتسي دقو ؛مارتحالاب ريدج ماع فده ىه ىفاقثلا روطتلاو ميلسلا قوذلا ةاعارم نإ

 ميلسلا قرذلل لضفالا مكحلاب ةموكحلا تسيل .ةمئالم ادويق ةنيعم فورظل اًقفو
 عيطتسن ءىش دجوي ال هنأ ىنعي ال اذه نكل ؛اذه ىلع عيجشتلل اهب قوثولا نكمي الو

 .هلعفن نأ ىغبني ىأ هلعفن نأ

 ةيفاقثلا تاعانصلا ءافتخا لايح هلمع ةموكحلا عسوب امع هرملا طاستي دق

 ىلإ عامتسالاو ةيبنجالا ةينويزفيلتلا جماربلاو مالفألل عمتجملا دارفأ ةدهاشمو ؛عمتجملل

 ألا اذه لك دعب ىفبثي .بسحف ةيبدألا لامعألاو تالجملا ةءارقو ةيبنجألا ىقيسوملا

 مهيلع ىغبني دارفألا نأ ىنعت رومالا هذه عيمج نأ نع ًالضف ,تافاقثلل دودح دجوت ال

 نم مغرلا ىلع .ةينطولا اهلوصأ نع رظنلا فرصب ملاعلا ىف لضفألل ةضرع اونوكي نأ
 عمتجملل مهملا نم اذامل رسفت ةددعتم بابسأ دجوت هنإف :ريدقتلاب ىظحي لدجلا اذه نأ

 .هب ةصاخلا ةيفاقثلا هتعانص روطي نأ

 ,ةيلحملا بهاوملا ريوطتو ؛تاذلا مارتحاو ةينطولا ةماركلا قيقحت :بابسألا هذه نم

 ,نييلحملا دارفالا فيظوتو ؛ةيلحملا ةيفاقثاا تاعانصلل ةيداصتقالا علاصملا قيقحتو

 ةيفاقث بابسأ اضيأ دجوت .ةيفاقثلا تاجتنملا ريدصت ءارو نم ىداملا دئاعلا ىنجو

 اصرح اًضيأو ,ضرغ ىأ نم ىلاخلا ىركفلا لوضفلا نع اديعبف .اذه نم دعبأ ةماه
 ىعسي عمتجم لك نإف ؛ديدج نم ثاذلا داليم ةداعإو ىعامتجالا رارقتسالا قيقحت ىلع

 ام قيقحت ةيفيكو ؛هديري ىذلا عمتجملا عونا طبارتملا موهفملا روطي نأ -ديري لب- ىلإ
 كلت .مهعمتجم هيلع ىدفي نأ ىف سانلا بغري ىذلا لكشلا ىه امو «عمتجملا هيلإ ىبصي
 .مويلا تاعمتجملا عيمج لاح ىه ىتلاو ؛ةيرذج تاريغتب عمتجملا رمي امدنع ةلاحلا ىه

 ةكسامتم ةيؤر حضويو ؛ةريحملا هتاربخو هبراجتل اروعش قلخي نأ ذئنيح عمتجملا جاتحي
 : ,هتاذل همهف عم براجتلا هذه جمديو ؛براجتلا هذهل
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 مهيراجتب تقولا لاوط اذه نولعفي نييداعلا ءاسنلاو لاجرلا نأ نم مغرلا ىلع
 مهف .اذه ىف اماه رود بعلت ةعدبملا ةقالخلا لوقعلا نإف .ةلمتكملا ريغو هدكؤملا ريغ

 رظنلا نوتفليو ,مهتاحومطو مهتاجايتحا نومهفيو «مهبراجتو مهتاربخب نوكراشي
 ,ةدئاسلا كاردإلاو ىعولا لاكشأل ةيلخادلا لكايهلا نع ماثللا نوطيميو .ةلمهملا براجتلل

 مه .مهنيب ةكرتشم طياور نوميقيو ءضعبلا مهضعبل ةفلتخملا تاعامجلا نورسفيو

 ءاموهفمو احضاو مهعمتجم اولعجي نأ اهريغو بيلاسألا هذه ع ابتاب نوعيطتسي

 .عمتجملل كرتشم روعش قلخ ىلع نودعاسيو ءروصلاو راكفألل اكرتشم اراطإ نومدقيو

 امك ,ةفلتخم ةيبيرجتلا مهتدعاقو مهقايس ؛اذه لعف ةيبنجألا ةفاقثلا وجتنم عيطتسي ال

 ىفاقث لقح نودب عمتجم .اًضيأ ةفلتخم مهراكفأ لاكشأو مهتايضرفو مهمومه نأ

 نم درجمو ءشوشمو .أزجمو ؛ةموضهم ريغ هتاربخو هبراجتو ؛متعم عمتجم وه رهدزم
 .همييقتو عمتجملا اذه مهف اهلالخ نم متي ىتلا ةغللا

 ىرشبلا عمتجملا ىقاب نكلو ءرمألا هينعي ىذلا وه بسحف ىنعملا عمتجملا سيل

 عمتجملا براجت .ةدشب ردحنت ىأ ةيفاقثلا هتوق ىفتخت امدنع عايضلا نم ىناعي

 ًالضف ,دعب اهفاشتكا متي مل ةايحلا ديق ىلع قاب ناسنإلا نأ ةقيقح وحن هاؤرو ةدرفتملا
 سناجتملا ملاعلا نإ .ىملاعلا راوحلا هاجت اهتاماهسإ نم ةمورحم ىرخأ ىؤرو براجت نأ نع
 هصقني ملاع وه ميقلا نم ماظنو ةدرفتم ةيملاع ةيؤر هيلع رطيست ىذلا ملاعلا وأ اًيفاقث
 اهلهاجت متي ىتلا رعاشملاو تاردقلا ةيمهأي ىعولاو «ةيدقنلا رواحملاو عونتلاو ءارثلا

 ةيرشبلا تاقولخملاب هيف بحري نأ عمتجم لك ىلع متحملا نم ىذلا تقولا ىف .اهشيمهتو

 ىلع زكترت تاقولخملا هذه نإف «ةيفاقثلاو ةينطولا مهلوصأ نع رظنلا فرصب ةميظعلا
 ناسنإلا نأ ةقيقح اهيلع رطيسي الو ؛ملاعلل ةنيعم ىؤر سكعتو «ةنيعم تاربخو براجت

 نع ءاطشنو نيلمكم اونوكي نأ ىلإ ةجاحب مه .هتاعيونت عيمج ىف ةايحلا ديق ىلع قاب

 ديب ؛ىنفلا اهروطت ىف ةيمهأ لقأ اًنايحأ نوكت ىؤرلا كلت ءىلحم لصأ اهل ىؤر قيرط
 .ىبيرجتلا اهطاشنو اهاوتحم ىف ةيرث اًبلاغ نوكت اهنأ
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 ىفاقثلا سناجتلا بنجتن نأ ىلإ ةجاحب نحن :تافاقثلا نيب لعافتلاب بحرن امنيب
 عضوُي امدنع .ةقالخلا ةيفاقثلا ةايحلا ىلع ىقبي نأ ىلع عمتجملا ةردق فاعضإو ىملاعلا
 نإف ءلبق نم اهتحرش ىتلا فقاوملا ىف ثدح امك ؛لمتحي ال طغض ريثأت تحن عمتجملا

 هذه لثم نأ اميو .ةدروتسملا هتفاقث ىلع دويقلا ضعب ضرف ىف اًببس نوكي امير اذه

 متي نأ ىلإ ةجاحب عمتجملاف ءاهيلع تزكر نأو قبس رطاخمل هضرع نوكت ةسايسلا
 لصت نأ عيطتستو «ةنرمو ةءانيو ةبسانتمو حوضوب ةددحم فادهأ قيرط نع ههيجوت
 ؛ةباقرلاب امشوشم نوكي الأ عمتجملا ىلع ىغبني .ءارآلا ىف قافتا ىلإ ةيطارقميد ةقيرطب

 ةيامحلاب اشوشم نوكي نأ الو ؛ةيجراخلا تاريثأتلا فاقيإ سيلو ميظنتلا وه هفده نأل
 رييغت ىلإ ىعسلا وه هفده لب لعفلاب ةدوجوملا ةفاقثلا ةيامح سيل هفده نأل ؛ةيكرمجلا
 لصف سيل هفده نأل ؛ةيفاقثلا ةيلازعنالاب اشوشم نوكي نأ الو «ةيرحب ةفاقثلا هذه

 نأ هلالخ نم عيطتسي دهمم بعلم قلخ لب «ةيملاعلا ركفلا تادجتسم نع عمتجملا
 .ةيفاقثلا ةايحلا ىلع ةياقرلا تاءارجإ ضعب ديعتسي

 ءانب ىف لثمتي ديعبلا ىدملا ىلع فده قيقحت ةسايسلا هذه نع ضخمتي
 نم اهنكمي ام ةردقلاو ةقثلا نم اهيدل نوكي ىتلا تاعانصلا كلت ؛ةيلحم ةيفاقث تاعانص
 ,ةسفانملا ىلع مئاقلا خانملا عجشن امنييو .ةيواستم ةقيرطب ىرخألا لودلا عم لعافتلا
 الأ ةجردل اًدج ةفيعض نوكت ىتلا ةيفاقثلا تاعانصلا كلت معدتو ىمحت دق لودلا نإف

 تابلقتل كرتُي ةايحلا ىف اهبولسأ نأ ةجردل اًدج ةيويح نوكت ىتلاو ,ةسفانملا عيطتست
 ,ةيلام ةدعاسم ةلودلا حنمت دق .ةعيفرلا قاونألا ريوطتل ةيرورض نوكت ىأ ؛قوسلا

 رودو «ىنفلا نواعتلا تاكرشل لقأ ةدئافب ضورقو «ةيلام زفاوحو ةيبيرض تاءافعإو
 ,ةيفاقثلا تاجتنملا ريدصتل تادعاسم مدقت دقو ؛مالفألا جاتنإ تادحوو «ةريغصلا رشنلا

 ىف ىجراخلا سقانتلاب حمست الو ؛ةيليضفت ةلماعم ةيلحملا ةيفاقثلا تاجتنملا ىطعتو
 «قارغإلا عنمتو ءىرخأ تالاجم ىف ىبنجألا نواعتلا ىلع عجشتو .؛ةنيعم تالاجم
 ةيبنجألا ةيكلملا نم دحّتو ,ةطقاسلاو ةصيخرلا ةيفاقثلا تاجتنملا ىلع ابجاو ضرفتو
 ةفلتخم تاجايتحا اهيدل ةفلتخملا ةيفاقثلا تالاجملا نإ .('')ةيلحملا ةيفاقثلا تاعانصلل

 .ةفلتخم تاسايس مزلتستو

309 



 ةينغلا لودلا عيطتست .ىلودلا ىوتسملا ىلع ةريثك ءايشأ لمع اًضيأ نكمملا نم

 ةيتحتلا ةينبلا دييشت قيرط نع ةيمانلا تاعمتجملل ةدعاسملا دي مدقت نأ اًيفاقث ةنميهملاو

 كرتشملا جاتنإلل ةركتبم ططخ مسرو ؛مهيفظوم بيردتو ؛تاعمتجملا هذهل ةيفاقثلا

 هاطعإ نع نوفقوتيو ؛ةيفاقثاا مهثارداص نم ةيعاوط نوصلقي دف مه .كرتشملا عيزوتلاو
 البس اودجي نأ اًنضيأ نكمملا نمو .ةرشابم ريغو ةرشابم تادعاسم ةيفاقثاا مهتعانص

 تاناجرهم قيرط نع عسوألا ملاعلا ىلع ةيماثلا تاعمتجملل ةيفاقثلا تاجتنملا ضرعل

 هذه لمع نكمملا نم .بتكلا ضراعمو ؛لودلا هذه اهاعرت ىتلا ةينفلا ضورعلاو ,مالفألا

 نال زيهجتلا اًضيأ نكمملا نم .بخنلا ىلع ةروصقمو ةيفاك تسيل اهنأ ريغ ءايشالا
 ءانتعالاو ةيلحملا تافاقثلا تاعانصلا عيجشت لجأ نم يملاع ىفاقث ليومت كانه نوكي

 .ةيمانلا لودلا ىف ةيلحم ا بهاوم اب

 هلوحن ألا ىفبنيف ؛ةينطولا دودحلا ربع راكفالل رحلا قفدتلا نع لاقي ام ةرثك مغر
 ”ىفاكتم ريغ قايس ىف ثدحي قفدتلا اذهف .قلطم أدبم ىلإ -- تنعتم وحن ىلع -
 ةنوهرمو رطخ ىف ىرخأ ةماه ميق دجوت ؛لبق نم تمعز امكو .ةريثك ةرمدم راثآ هلو

 ذئنيح ةجاحب نحنف - اًنايحأ ثدصحي امك - ميقلا هذه عراصتت امدنع .ثادحألاب

 ,تاعارصلا هذه نيب ميكح نزاوت داجيإ ىلإ لصوتلا ىلإ
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 شماوهلا

 ”(ةانلءلهززم ( |نانالز" رافنا )١(

 ىف ئطانشلل ةلحأ همي ميدسأ بلع ا بتع "("اضامرمم (كلال/ نيود ظان |()" ١ ناقنأ لي ساقنلا نم ديراإ(ت)

 ع.ءقي بالا اذه ىاك , نممق تؤو ديد هبي رف رجاه هنأكو ادب رىذلاو ايدده اياك تيار ,مارعأ ذدم يابووم

 ةلياف ه خف اهيدأ ناك .,سجلا اهيبطلل تامرافتلا ىلع بقرعت يذلا ةيرطتخأل بئرلا ذه ةدقيدتم نأ

 نكأال اهدبماءمم لوم "(تالآل" ةطاو ةوق ره

 موازنلا لفض ةير ؛لامجلا ةطخادتم را .كلأ دجوت "|9أ8:86ر أث هقول ق1 81081 8أ )١19888( رظنا ()

 هلج٠ تراسشأ :يمانعلا بولا وأ لماشاا هجولا نع ثيد.» ىت.ه دمجوي ؛ةفلتخسم لئابف أ رسسأ نيب

 "ةهاله جو تمئرو ؛لاهجلل ىااقلا رادعملا ى.مظ ىلإ "80888/8ول( 4 ةلهيةترانضت 200:3“

 اهنااو نم اهنثرو ةداه تانجو اهيدل تناك .لامجلل ىملاملا هجرلل لاثم يأ لثمألا هجولا هرابتعاب 8/0181"

 نييترألا - نييدنا نألا ١ نييدنكلا اهتدلار دادجأ نع اهتثرو ةريدتمس "ىرعو نفيبأ ةرضب نولو ؛ىدنهلا

 امهم .ىدتولا يراسلا تدترا اذإ ةيدنه يتح وأ ةيئاطيرر ىأ ةينابسإ وا ةيلاطيإ نوكت نأ ةطاسبب عيطتمت

 اينسأ يف ىفنقيب .يذسلا ريقن لامملا راكفاف .ةيذاعو انامذأ ىلع مذاقلا ىملاعلا جوااب .نألا دافتعا ناك

 هنأ ىدبيو ىبرغأا ىف لمذفملا هجراا رف ليطتبسملا هيولا نألا عيبمأ ,ليضفملا هجولا ىف نيدتسملا هجراا

 ىلعر لبق ىذ نع ةيبد.؛# ىثكأ حيبضأ ءانيذأل اميسالو ؛لاجرلا ليصتلا ماوقلا نأ امك ؛ةيبدش رثكأ جيتا

 "| ننالغف اانأاهز'8 :رظنا .برغلا ىف ةرهكو ةيبعش تب.دتكا هيقريشلا نريملاو ردشلا تابضوم ؛نيكفلا

 03ا66هاوءوأامل 8:ادوه الوز تيااسهل "ا قلأاق ان انثلأق, اماه مهتاهمهأ ااهرهلل 'اااطابضققفر 4

 ةممامماطف# 20000".

 .عوضوملا اذهب اًقيثو اطابترا طبتري 8101800 لاقم ."(018اهالاعا) 800 !«138!9/ (1997)" :رظنا (!)

 "81681 (1995)" رظنا ,ملاعلا لوح ةيكيرمألا ةينويزفيادتلا جماربلاو مالفألا راشتنا ريسفت لجأ نم (5)

 ةيئاسخفلا تابكرملاو تارئاطلا دعب ةدحتملا تايالولا تارداص ربكا ثلاث ىقيسوملاو ىئرملا هيفرتلا دعي
 ,ةملوملل ةقرشم رظن ةهجو طختا ىذلا ؛”010107 (2002)" :اًضيا رظنا .ةيودألاو

 نإف اذل :ملاعلا ىلع اًيفاقث نميهت اكيرمأ نإ ؛ةيكيرمألا ةرقلا احراش ,يناملأ ىفحص ,"ل8//0" لوقي (1)
 ةيكيرمألا ةئميهلا نع "0017107118 8/0186" ىسنرألا دقانلا ثدهتي امك .اهيلع حتفنم ملاعلا مفعم

 ةلوهسب كلذ ققحت ىهو ؛ىملاعلا لوبقلاو راشتلالا قيقحت ىه ةيكيرمألا امنيسلا ةلاسر .ةلثامم رظن ةهجوب
 نم سبتقم .ةيفاقثلا ةيددعتلا ىذ اهعمتجمل رمتسملا اهحاجنو اكيرمأ تاحاتفنا ىلع ةمئاق اهنوكل اًرظن

 اينالقدر !ًميكح ًاليلحت دعي اذه نإف ؛ةدحتملا تايالولا رظن ةهجو نع بتك ام مهنر .”الإلق (2002 ,0.71)"
 ,ةلوعلل ةينمضلا راثالل
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 | نم ىتلا :ةسوكعملا ةيلمعلا فعضت هذه رظنلا ةهجو .60003/0 (1993) 200 1010198001003 :رظنا ()

 "|«15ا0© ا/1ةططالات 301" حضوي امكو .ركفلاو ةايحلل ةدحتملا تايالولا بيلاسأ ملاعلا لود ىقاب لكشت اهلالخ

 برخغلا نإف ءاذه ثدح اذإو .ةفطخملا تافاقثلا نم ةديجلا لوقعلا ةديازتم ةقيرطب برغلا بعوتسي فوس

 ١ دامتعالا ىلع مئاقلا ملاعلا اًرغصم اًملاع هسفن لخاد حبصي فوسو .ريبكلا لوحتلا اذه لمحتي فوس

 | .االإل# (2002 ,0.80) سبتقم .ةرهدزملاو ةحجانلا راكفألاو تافاقثلا نم ريثك عم لدابتملا

 | "لععروم الق53و21 (2006) "الالعاعورمع اه اةلداازتالومل" , وانقيعل أدم, ااقنعط 2006 18. )0(

 1 .ددصلا اذه ىف بتكلا لضفأ نم "8216©" باتك ."83:69(© (1995 ,مم 90 11)". (9)

 *! هدمها أ 0508 (1999), 2161656 (2003) 380 :رظنا .ةلوعلل ىفاقثلا ريثأتلل نزاوتم مييقت لجأ نم )٠١(

 8ع, (1995)*.

 .نيرشعلا نرقلا تاينيعست رخاوأ ىف .ةيفاقثلا اهتسايسل ماه رصنعك ةيفاقثلا تانوعملا ادنك تمدختسا )١١(

 لالخ نم تضوافت ىتلا رامثتسالل فارطألا ةددعتم ةيقافتالا ىلع ىرخأ لودو اسنرفو ادنك تضرتعا

 "801010 ىنابسإلا بتاكلا حضوي امكو .ىفاقثلا عونتلا نع ةماع ةفصب عفادت ىكل "000(05"لا

 دعت ةفاقثلا نأ ءارآلا ىف قافتا ,.ةدحتملا تايالولا سكع ىلع ءايوروأ ىف دجوي 1/002 01103"

 .ةدودشملا قوسلا نيتاوقل ةضرع كرتت نأ نكمي ال ىتلا ,ةحصلاو ميلعتلا :لشم .ةديمحلا رومألا نم

 "عا مهلك, 17 قمتأا 2004).



 رشاعلا لصفلا

 ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا

 اذه ىف ضعبلا اهضعيب اًفيثو اًطابترا ةطبترم انحلاصم نإ ءاًقباس تركذ امك

 المع انم بلطتت ةكرتشم لكاشم هجاون ثيح «لدابتملا دامتعالاب مستي ىذلا ملاعلا

 ىف اندشرتل اهيلع قفتملا ةيملاعلا ئدابملا نم ةعومجم دوجو ىلإ اذه ىعدي .ايعامج
 ةيضق ىلإ لوحتأس لصفلا اذه ىف .ىرخألا تاعمتجملا عم انتقالع مظنتو انتارايتخا

 ساسأو ةعيبط ضارعتساب موقأ ثيح .ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا ىهو الأ ,ةدقعم

 .('!ةيقالخألا ئدايملا هذه ىوتحمو

 ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملل ىخيراتلا ديدحتلا

 ةيقالخألاو ةيكولسلا ريياعملاو ميقلا نم ةعومجم ساسأ ىلع عمتجم لك ميظنت متي

 تافصلاو ءاهوراتخي نأ ىغبني ىتلا ةايحلا عونو .هدارفأ نيب تاقالعلا مكحت ىتلا

 مهتاسراممو مهتاداعب عمتجملا دارفأ ثبشتي .مهيف عت نأ ىغبني ىتلا ةيصخشلا

 ةيعامتجالا ةيوهلاو ءاهل رصح ال ىتلا طباورلاو تاقالعلا ىلع نويرتيو ءارج ملهو :مهسوقطو
 املاطو .ةيقالخألا مهتايح ةيعامج ةقيرطب لكشتو .عمتجملا دارفأ طيرت ىتلا ةكرتشملا

 ,نكلو .ماع هجوب فاك رمألا اذه نإف ؛هسفنب القتسمو هتاذب امئاق ربتعي عمتجم ىأ نأ

 ,مظتنم لكشب ءابرغلا هجاويو ىرخألا تاعمتجملاب اًقيثو الاصتا عمتجملا لصتي امدنع

 ,ةيفاك ريغ ةيكولسلا ردياعملا هذه نأ امي .تاعمتجملا هذهي طايترالا ةيفيك ةيضق هجاوي ذئدنع
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 دجوت ىتلا ةئيسلا ءايشألاو بويعلا ةفرعم ىوتسم ىلإ ءاقترالا ىلإ ةجاحب عمتجملاف

 ىفبني فيك لءاستي نأو ؛ةيرشب تانئاك مهنأ رابتعا ىلع سانلا ماوعب فرتعي نأو ؛هيف
 مظنت ىتلا ةيكولسلا ريياعملا نأ امب .اضعب مهضعبب اوطبتري نأ ارشب مهفصوب رشبلل
 نيب نم اهيلع لصحن ىتلا ةميدقلا طباورلا ع اونأب ةثبشتم ريغ ءابرغلا عم عمتجملا تاقالع
 .ىعفادلا اهساسأ فاشكتسا ىلإ اضيأ ةجاحب عمتجملاف ؛عمتجملا ءاضعأ

 لوأل أدب ةيملاعلا قالخألا ساسأو ىوتحم ىف مظنملا ىبرغلا ريكفتلا نأ بيرفلا نم
 ىلع تعجشو ؛اعم ةفلتخم تاعمتجم تدشح ىتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا ءانثأ ةرم
 نميه ىمادقلا نوينانويلا ةفسالفلا هأدب ىذلا ثحبلا .عئاضبلاو دارفالل لماش كرحت

 نع امأ .ةيرث راكفأ ةهومجم خرفأو ؛ةيبرفلا ةيسايسلاو ةيقالخالا ةفسلفلا ىلع
 دهاوش نع ىمادقلا نيينانويلا ةفسالفلا ةركف ىف تمت دقف ثحبلا اذه تالصحم
 ةيقالخألا ئدابملاو ,"م51ا:8ا |6800" يعيبطلا نوناقلا نم ةدمتسملا ةيقالخألا كولسلا

 رادصإلاو ؛رشع عباسلا نرقلا ىف ةيعيبطلا قوقحلا هركفو ,ىناسنإلا ءاخإلل ةيحيسملا
 ,ةيملاعلا ةرضحتملا اهتلاسر تبحاص ىتلا رشع عساتلا نرقلا ىف ةركفلا هذهل ديدجلا
 قيثاوملاو .ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا نالعإو ؛ىناسنإلا نماضتلل ةيسكراملا ةيؤرلاو
 'ئدابملا هذه سيسأتو ؛ةيملاعلا ئدابملل ةفلتخم ثانايب تالصحملا هذه مدقت ,ةقحاللا ةيلودلا
 ةعومجمل لعف در تناك راكفألا هذه نم ةركف لك .ةفلتخم تاغلب اهحيضوتو ةفلتخم ةقيرطب

 ,ةميركلا ةايحلل ةئيعم ةيؤر لثمتو اهنامز ىف تايدحتلاو باعصلا
 لدابتملا دامتعالا ىلع مئاقلا ماظنلا ىلإ تاعمتجملا عيمج حونج ىلإ ةلوعلا تدأ

 تاسايسلا .ةرشابم ريغ مأ ةرشابم ةقيرطب ءاوس ؛اهنيب لدابتملا ريثاتلاو لودلا نيب
 ةيكرمجلا تافيرهتلاو :مهعانصو مهعارزل تاناعإلا ميدقت ؛لثم ؛ةرسوملا لودلل ةيلخادلا
 ,لودلا هذهل ةشهلا عئاوللاو ؛ةيماثلا لودلا نم تادراولا ىلع لودلا هذه اهضرفت ىتلا
 تاسايسلا كلت ترثأ ؛:تايدسجلا ةددعتم تاكرشلل اهنوحنمي ىتلا ةيسايسلا ةيامحلاو

 ةايح ترمد اهنأ امك ؛ملاعلا لود ىقاب ىف نييالملا ةيديحلا علاصملا ىلع اًقلاب اًريثأت
 ةدغراا ةشيولاو ةيهافرلاو ماخلا داوملا ميدقت ىلع ةياهألا بورحلا ترثأ امك .نييالم
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 قفان ىلإ بورصلا هذه ىدؤت .ةرءءىملا ةيبرقلا لودلا كاذ يف اهب .مااملا لود يقابا

 نأ اه .نييافانت.ع أ ةلامش ابااك مهرابتعاو موزع لوهتلا نكمي ال نيالا ,نيذجاللا

 ةراجتو خاذملا روهت .لثع .ةكرتشم لكاششم ئيهجاوي غيراتلا ىف ةرم لوألو  رشرلا

 نيبال ىهنتلاو فيدعملا نهارألاو ؛ثيلتلاو .ةيباهرإلا تءامجولاو ؛رشبلاو تاردخملا

 ايعامج اهتدهج اود ل داجيإ باطتت | ىتاا روسألا كلت

 مااهلا نه هديعب ءازجأ يف ةيناسنإلا ةانامملا نإف ,مالعإلا لئاسو ىف مدقنلا | 0

 ةباجتماب ىدانذ انادجتو .ازوفص ردكتو انج ءزيو فةهضاوو ةيد رىدع ىف انياإ ينأت

 يتألاب ساسسحإ نود نسل نكا ؛روصلا هذه لماجت راتخذ نأ رئاجلا ند هارد ال ةيروف

 ,يقااخألا اذيعو مهعم فطاعتلاو نيرخالاب انيماسحإ لكشي .ةحار مدع لقألا ىلع وأ

 ةءارفتملا ةرهاطلا اذه رسفي .يملاعلا يقالخألا عمتجااب ساسحالل قيرالا رهسيو

 نام ذجهأل ةدعاسأل ميدقتا ناميكدلا يلع يبهشلا طقيشااو ,ةينايستإلا ةدهاسمأا اًيشيرأت

 ؛ىيقفلا ملاعلا ىلع رانهلا اهريثأنتل اًرظن ةلوعلا ةيففاتمو ؛ثراوكلا تاقوأ ىف

 ىف ةدعانسملا نوعنقي نيذلا نيأا باهصأ اهلمستي ىثاا ةريبكلا ةيصخشاا ةرطاخملاو

 ةيماعلا ةامسلاو ,نييفهصأاو تاضرسملاو ءابانألاو لا هلاك ؛ةرقتسالا ررغ تاعدتجملا

 ,ىكمتي مهيب ةددولاو رشرلا فتاكتب يماثتلا ىفشلا نأ امك .ةريقفلا لودلا نريد مفرا

 ,ىرخألا بارانشسلل ةيذفلاو ةيفسلفلاو ةيساملا تازاجنإلاب دياؤتملا ما سهالا ى

 .كرتشالا يئيبااو ىرامقملا ثاريالا ىلع افاقسلاو ؛مهلامعأ تاعجريو

 قابس ىراج لكشب ريفيو ؛اديدج ايقالخأ اًيدست ملاملا يف ريبكلا لوحتلا لثمي

 نكاو ؛بسصف ةكركشملا حااسصملا انطبرت ال .ةيملاسلا قالهألا ىديلقتلا شاقنلا ىوتحمو

 عاونا درجسم اوسيل مهثأ رابتعا ىلع ريشبلا ىرنو ,كرتشملا ريمصملاو روعشلا انطبري
 وأ ةيقالخأ ةعامج مهذأ رابتعا ىلع نكل ؛ةيرشبلا تانئاكلا نم ةعومجم وأ ةيجولويب

 مهمضعب تاملطتو تاعقوت ىف ريكفتلاب مهسفنأل نوحمسي رشبلا .يقالخا عمتجم

 ىلع ةريبكلا مهتردقل ارظن ,ةيرثلاو ةيوقلا ةيبرغلا لودلا ىف دارفألا اميسالو ؛ضعبلا
 ىلا ةيلودلا تاس.سؤملا لالخ نم ةرشابم ةقيرطب ةدعاسملا ميدقتو ررضلا ثادحإ

 :ناعقوتلا نإف ؛ىفطامتلا عفادب بيجتست تاسسؤملا هذه نآل اًرظنو .اهياع نورطيسي
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 ةيقالخألا ريياعملا عضت نأو «:ةيقالخأ ةيعرش تاسسفؤملا هذه باستكا ىلإ ريشت

 فرعتو لكشت ىتلا ”نحن' لا نأ امب .ىملاعلا عمتجملاب ديازتملا ىعولا ىوقتو «ةيكولسلاو
 تامس ضعب باستكا ىف أدبي درفلا نإف .ءءايرفلا لمشتل دتمت ىسايسلا عمتجملا

 دجوي هنإف «ةيملاع ةموكح دجوت ال هنأ نم مغرلا ىلعو .وخر وحن ىلع ىسايسلا عمتجملا
 ةيلودلا ةيسايسلاو ةيلاملا تاسسؤملا همدختست ىذلا ىملاعلا مكحلل مانتم ماظن
 .تادهاعملاو تايقافتالاو

 رمي نكل ءبسحف هلمكأب ىرشبلا سنجلا لمشيل ىقالخألا ىعولا لاجم عستي ال
 ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا تلوانت ىتلا باطخلا عاونأ نم ريثك .رثألا غلاب ريغتب هاوتحم
 :لثم «ءءايرغلا وحن تامازتلالا صخي اميف اًيبسن تاذلا ىلع ةزكرمو ةقيض ةيؤر تذختا
 قايسلا ىف ةيفاك ةيؤرلا هذه دعت مل .مهوحن دوعولاب ظافتحالاو مهب ىذألا عاقيإ مدع
 بايسألو ءرشبلا نيب نماضتلاو لدابتملا دامتعالل ىمانتملا روعشلا لالخ نمو .ثيدحلا
 .اندودح جراخ رشبلا شيعي فيك وه انمهي ام نإف ءامضيأ ةيصخشلا ةعفنملاب ةقلعتم
 مهتايحل ةفسفؤملا ةلاحلا بيسب أشنت مهتاطابحإو مهلكاشم نم اريثك نأ اميو

 .لبق نم ةدوجوم نكت مل ةقيرطب انلغشت ةيسايسلا ةايحلا نإف ,ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 ىغبني وأ رعشن نحن :نيلخادتم نيرابتعا ىف ايعامج ادعب ىقالخألا انيعو مزلتسي ءاذل
 نوكت الأ ىغبنيو ءىرخألا راطقألا ىف ةيعامجلا ةايحلا ةيعونب نومتهم اننأ ءرعشن نأ
 ةهجاومل ةحفاكملا تاعمتجملا ةدعاسم لب ءدارقألا ةدعاسم ىلإ ةهجوم انتادوهجم
 ,ةيدرفلا لاعفألا قيرط نع سيل ,ةلاعف ةقيرطب مهدعاسن نأ عيطتسن اننأ اميو .اهلكاشم

 ةمس ذختت اًضيأ ةيقالخألا انتباجتسا نإف ءانتاموكح لالخ نم فرصتلا قيرط نع نكل
 امك :نيرخآلا دارفألا نع ةاناعملا فيفختب دارفألا مزتلي امنيب .ةيسايس وأ ةيعامج
 اًضيأ نوكت تامازتلالا هذه نإف ,ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملل ةيلوألا تايرظنلا معزت
 ةيسايسلا تاعمتجملا لكش ذخأتو ؛ىخيراتلا انقايس ىف ةيسايسلا ةيحانلا نم ةيطسو
 نكمي ال .ةيلودلا تاسسؤملا لالخ نم ىأ ةرشايم ةقيرطب ضعبلا اهضعب دعاسي ىتلا
 ةطاسولا هذه كلتمت الو ؛ةيقالخألا انتامازتلال ةيسايسلا ةطاسولا هذه نع ءانغتسالا

 .اًيخيرات اريظن ةيسايسلا
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 ةديدج اياضق ىه مويلا اههجاون ىتلا ةيقالخألا اياضقلا ضعب نإف اذكهو
 ةكرتشملا اياضقلا ىتحو ,ةديدج ًالاكشأ تذختا اياضقلا هذه ضعب نأ امك ؛انرصعل

 ىف ىرذجلا لوحتلا وه كلذ .فلتخم ىخيرات بولسأب اهتشقانم ىلإ ةجاحب نوكت

 ئدابملا حلطصم اهيلع زكري ىتلاو «ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا لوح ىديلقتلا باطخلا
 نع لضفم حلطصملا اذه اذامل رسفت ىتلاو ,"910681| ©6165" ةيملاعلا ةيقالخألا

 ىلع زكري "910681" حلطصم نإف ,"ان0106:58)" حلطصم سكع ىلعو .ميدقلا حلطصملا

 لثمتت نيقش تاذ ةقيقح ىلع رطيسيو ,ةيقالخألا انتايحل ةلماكتملاو ةيعامجلا ةعيبطلا

 ةكرتشم لكاشم هجاويو ةديازتم ةقيرطب نيرخآلا ىلع دمتعي حبصأ درفلا نأ ىف
 ىلع زكري ,"615165" حلطصم نإف ,"880:31" حلطصم سكع ىلعو .ةيعامج الولح بلطتت

 ىتلا ةكرتشملا ةيناسنإلا ةيوهلاو ةديدعلا ةيوقلا طباورلا اهيف دحوتت ىتلا قئاقحلا

 تايصوصخو ثعاوبلاو دصاقملا ىأ اياونلا ىلع انزيكرت بصني الو ؛نيرخآلاب انطيرت
 ئدابملا ربتعت ال .ةيعامتجالا تاقالعلا ةماقإ ىلع انزيكرت بصني نكل .دارفألا

 «ئدابملا هذه لوح نورقل دتمي ىذلاو ميدقلا باطخلل اديدج امسا ةيملاعلا ةيقالخألا

 .انرصعل درفتملا قايسلا ىف اًيخيرات ديدج لكش ىرحألاب هنكل

 هجوت نأ ىغبني ىتلاو اًيملاع ةحلاصلا ئدابملا ىلإ ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا فدهت
 هذه فشكتست .("!لدابتملا دامتعالاب مستي ىذلا ملاعلا اذه ىف انلاعقأو انتارايتخا

 فرعن نأ انل مهملا نم نوكي اذاملو ,ةميركلا ةايحلل اًيملاع ةحلاصلا تانوكملا ئدابملا

 دارفألا ةيقالخألا ئدابملا هذه بطاخت .مهوحن انبجاو امو ؛نورخآلا شيعي فيك

 تاسسؤملاو ةيسايسلا تاعامجلا :لثم ئدابملا هذهل اقفو نوفرصتي نيذلا تاعامجلاو
 ميمصت ةيفيك ةيقالخألا ئدابملا هذه ضرعتست .تايسنجلا ةددعتم تاكرشلاو ةيلودلا

 ىقترت ىكل اهقيقحت ىلإ تاسسؤملا هذه ىعست ىتلا فادهألا امو ,ةيملاعلا تاسسؤملا

 عيمج لثمو .ىعامجلا هريصم نع ًالوئسم حبصيل هتعافك نم ديزتو ناسنإلا ةشيعمب
 جاتحي ىتلا ةيصخشلا تامسو لئاضفب متهت ةيملاعلا تايقالخألا نإف .تايقالخألا

 مستي ىذلا ملاعلا تايدحت حاجنب هجاوت ىكل اهيمنيو اهروطي نأ ىلإ درفلا
 .لدابتملا دامتعالاب
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 نأ ديرت تناك اذإ ؛طورش ةعبراب ىفت نأ ىلإ ةيملاعلا ةيفالخالا ئدابملا جاتحت

 ىكل هتاذب مئاق فاك .جو انهل نوكي نأ ىفبني :ليألا .("!اهنم وجرملا فدهلا ققحت

 نأ امبو .ةميركلا ذادحال ةماظنوو هةيض ةبؤر سدؤب ثيدد سبا نكل ؛انتارايتخا دشيب

 ةطشنألل ةيمهأو ةفاتخم ىناهم نوددحوو ؛ةفلتخم قرطب ةيرشباا ةايحلا نومهفي رشبلا

 ال ةايحلا قئاقح نس ةقيقد ريصي ىقالضألاو ىفاقثلا عونتلا نإف :ةيناسنإلا تاقالعلاو

 الاكشأ لثمت ةفلتخملا ,تافاقثاا نأل عونتلا اذه نم هلوقنل ىيثكلا بوي .اهطاقسإ نكمي

 ,نيرهالا لبق نم اهعسقو اهشريدهت متي يذلا تاردقلا ىمنتو ؛:ىناسنإلا قوفتلا ةفلتخا

 ئدابملا ىلع ىفبني .ةسصيق تاذ رواه.ه قيرط ,نع نضعبلا مهضعبا دارقألا مدقتو ىرذتو

 .اهمارثداو ةيقالخالا تائئروملا عونتل ةيفاك ةحاسء كرذت نأ ةيملادلا ةيقالخألا

 ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا نأ - ىرظن هوجو نم أطخ اذهو ١ اًناي أ اذه ىنعي
 ةيجو ىلإ ؛برقأ نوكت دق ئدابلا هذ.وف .ةيفاقثلا ةيهانلا نم ةيدايه نوكت نأ يفبني

 اذامل حمضاو بيس دجوي الو ؛ىرهأ رن ةهجو ىلإ اهنم هميركلا ةايدلل ةدحاو راعد
 نس ةقتشم لعفلاب ئدابملا هذه نضعب , ىقت دقو .ةرورضلاب مهيلع بسحُت نأ ىفبسي
 .اًمضيأ رمألا اذه اهيلع بسحب ألا بجيو ؛ةميركاا ةايحلل ةدحاو ةيؤر وأ ةدحاو ةفاقث
 عفادن نأ عيطتسن فيك :ًالؤا.ست ريشي اذهو ؛ناكم ىأ نم ةيقالخألا ئداسبملا ىئأن ..ق

 ىلإ ىدؤت ةنيم٠ ة فاقث ىف ئدابأا هذه لوسمأ نإ ؟فاك لكشب ئدابملا هذه نع
 انوعديو نيرذه رسألا اذه انلدجر اهنيب .ةسيركلا ةايدلل ةقيدف ةيؤر ديسجت ةيلامتسا
 .ايلا اهسخفر مزلتسي ال هنإف ,برق نع قيقدلا صحفلا ىلإ

 ءارآلا ىف قفاوت ىاع ةيملاملا ةيقالخألا ئدابملا سيسؤت نأ ىغبني :ىناثلا طرشلا

 ئدابملا مزطست .ةديدع ةلخادتس باي.سأل مهص رمألا اذه .ىملاملا ىوتسملا ىلع

 مارتحالا اًنضيا رهظي ةيءامجلا ةقفاوملا نع ثحبلا .ايعوطو ايلقع الوبق ةيقالخالا
 .ةيملاع انب ةصاخلا انئارآ لمجا ىعيدطلا انهاجتا نم سرتحيو ؛ىرخالا رظنلا تاهجول
 ئدابملا ىري عيمجا| نأ ىف لثمتت اذه نم .ددبأ ةزيم اهل ةيعامجلا ةقفاوملا هذه نأ امك
 اخانم رفوي هنأ امك ,دارفالا ماجسنا رمألا اذه نمضي .مهصخت اهنأ ىلع ةيقالخألا
 ,ةلدابتملا ةقثاا ىلع امزاق

1/0 



 بجيف ءانكولس هيجوت ىلإ فدهت ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا نأ امب :ثلاثلا طرشلا

 انتاجايتحاو انتاذل ىلاحلا انمهف كلذ ىف امب ؛ىخيراتلا انفايس ىلع ةمئاف نوكت نأ

 اذه .انرصع ىلع ةيقالخألا ئدابملا هذه ةيملاع رصتقت نأ ىغبني .انفورظو انحومطو

 ةحلاص نوكت نأ ىغبني ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا نأ ةلئاقلا رظنلا ةهجو فلاخي رمألا

 ؛مراصلا بلطملا اذه لثم عم ةيقالخالا ئدابملا ضعب قفاوتت امنيب .روصعلا عيمجل

 عم قفاوتت ىتلا ئدابملا ىتحو .بلطملا اذه عم قفاوتت ال ىرخأ ةيقالخأ ئدابم دجن
 نأ ىلإ جاتحتو ؛ةقرفتمو ةليلق اهنأ امك ,ةمهملا ةزيمملا تامسلا ىلإ دقتفت بلطملا اذه

 قوقح ةركف ضرتفت ؛لاثملا ليبس ىلع .انتاذل انمهفو انفورظ ةيفلخ ىلع اهريسفت متي

 ىنطولاو ىعامتجالا مهيضام نم مهسفنأ ديرجت ىلع نورداق رشبلا نأ اًفلس ناسنإلا

 بلاطملا هذه نأو ؛ةنيعم بلاطمل نولماح مهنأ رابتعا ىلع مهسفنأ اوري نأو ؛ىقرعلاو
 قفاوتت ال ةثادحلا لبق ام تاعمتجم نم اريثك نأ امبو .ةيسسؤم ةيامح حنمُت نأ ىبني

 ىرجحلا انرصع ىف ىنعم تاذ ريغ حبصت ناسنإلا قوقح ةركف نإف ؛طورشلا هذه عم
 نكمي ال ةركفلا هذه نأ ريغ .نيينانويلا فالسألا ىتح ىأ (غيراتلا لبق ام رصع)

 ةمزام ةيقالخألا ئدابملا نأ ةقيقح .انرصع ىلع ةروصقم اهتيملاع نأ ةجحب اهضفر

 لوانتم ىف دعت ةرصاعملا تاعمتجملا نأ امبو .اضيأ ناكملاب ةمزلم اهنأ ىنعي ال نامزلاب
 تفلث نأو تاعمتجملا هذه ىلإ ةيقالخالا ئدابملا رضحن نأ عيطتسن اننإف ؛انيديأ

 رمألا كلذ ؛ىدابملا هذهب مهمازلإل مهيلع طغضن نأو ؛ئدابملا هذهب مامتفالل مهرظن

 .ةقباسلا تاعمتجملا ىف هقيقحت رذعتي ىذلا

 تاسسسؤملا سيلو ئدابملاب ةيملاعلا تايقالخالا متهت نأ ىغبني :عبارلا طرشلا

 رمألا ءاًيلمع ئدابملا هذه كاردإل لبس ىه تاسايسلا هذهو .تاسايسلاو تاسرامملاو

 عم أدبملا أفاكتي امدنع .عمتجملا خيراتو فورلظو تاثوروم ىلع ةرورضلاب دمتعي ىذلا

 لكشلا اذه لعجل ةادأ أدبملا اذه حبصي ذئدنعف ؛هفيرعت بولسأ وأ نيعم ىسسؤم لكش

 نكل ؛لكشلا اذه ىلإ نوليمي نيذلا ءالؤه لبق نم ةلمتحملا راطخالا ضفرو ,اًيملاع
 بابسألا انيدل نوكي دق .لكشلا اذه هلدحي ىذلا ىسسبملا وأ ىفاقثلا ءبعلا ىلإ نوليمي ال
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 عافدناو ةوق لضفأ ةقيرطب كردت نأ اهناكمإب ةنيعم ةسسؤم نأ دقتعن انلعجت ىتلا
 نوكن الأ ىغينيو :أدبملا اذه نأشب نيتنعتم نوكن نأ الأ ىغبني نكل ,ةلصلا ىذ أدبملا

 بيلاسأيو ةيقابتسا ةقيرصطب لكاشملا لح ىلع ناسنإلا ةردق نأشب اًضيأ نيتنعتم
 :ةركتتم

 ىملاعلا ىقالخألا أدبملا ةدعاق

 قيضو «ىخيرات قايس هل ىقالخأ أدبم ىلإ ةجاحب نحن ءانتشقانم ءوض ىف
 أدبملا اذه ىمنت نأ انل فيك :ًالؤاست ريثي اذه .ءارآلا عامجإ ىلع سسؤمو ءايبسن
 ىلإ ليمي ضعبلاف :نيتبتر تحت جردنت ةيلاحلاو ةيضاملا تاباجإلا نم ريثك .هروطنو
 ةعيبطلا :لثم ,هيلع دامتعالا نكمي ىذلا ردصملا لقألا ىلع وأ أطخلا نم موصعملا ردصملا
 امنيب ,ةضراعتملا تانايدلا وأ تافاقثلا لوح ءارآلا عامجإ ىأ برلا وأ ةيرشبلا
 ,"اةم1" ”تناك"ل نوكلا ةيملاع أدبم :لثم :ةيئارجإ براجت نوركتبي نورخآلا
 ,ةمهم ىؤر لمشي نيجهنملا الك نأ نم مغرلا ىلعو ."8815" ”نلور"ل لهجلا راتس ىأ
 .ىفكي ال امهيلك نأ ريغ

 ىنعت ال ىتلا «ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملل ةمهم ةيرشبلا ةعيبطلا نأ حضاولا نم

 فورظو تاجايتحاو تابغر انرابتعا ىف عمضن نأ ىغبنيو ءانلتم اسانأ لب «خيرملاب اناكس
 نأ نم مغرلا ىلعو .ىه امك رشبلل ةزيمملا تاردقلاو ةيناسنإلا ةايحلا براجتو ومنلا
 دعي - ةيرشبلا تانئاكلل ةيساسألا قئاقحلا ىلإ ىرحألاب وأ - ةيرشبلا ةعيبطلا ىلإ ليملا
 نأو ةمظنم ةايح اوشاع رشبلا نأ امب .هتاذ دح ىف اًيفاك سيل هنأ ريغ ءايزورض ارمأ
 الخدم كلتمن ال اننإف اذل ؛ةيعامتجالا تاريثأتلا نم تاقبط نم قمعب تلكشت مهتعيبط

 .ىعامتجا وه امم ىعيبط ىه ام ررقن نأ ةلوهسب عيطتسن الو ماخلا اهتروص ىلإ
 عيطتست الو ,ةفلتخم تاهاجتاو تابغر ىلع ىوتحت ةيرشدلا ةعيبطلا نأ نع ًالضف

 لحن فيكو ةجرد ىأ ىلإو اهتيبات ىغبني اهنم ايأ انربخت نأ تاهاجتالاو تابغرلا هذه
 :ىرخألا ضفرنو تاهاجتالا هذه ضعب ىلع قفاون نحن .اهنم رفم ال ىتلا تاعارصلا
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 ةعيبطلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيرشبلا ةعيبطلا نم ةيولطملا ريياعملا قتشن نأ نكمي الو
 نوكت تانئاككو .ةفاقثلاو خيراتلاب ةنوهرم اًضيأ اهنإف ءاّيبسن ةرقتسم دعت ةيرشبلا
 مهفل الاكشأو ؛:تاحومطو ءاعابطو ؛ةديدج تاردق نوروطي رشبلا نإف ءاهسفنب اهسفن
 ,ةيجولويبلا مهتعيبط نم اًءزج دعت ءايشألا هذه .ةفلتخم ةيخيرات دوهع ربع تاذلا

 ةاواسملاو ىتاذلا عادبإلاو رايتخالاو ةيدرفلا راكفأ ."ةيناثلا مهتعيبط' :قحب اهيلع قلطيو
 ٠ ةعيبطلا ىف ةلصأتم ريغو اًيخيرات ةددحم راكفأ ىه ةعيبطلا ىف مكحتلاو ىتاذلا مكحلاو

 ةيؤر نوكت فوس ةيرشبلا تانئاكلل انتيؤر نإف ,راكفألا هذه انلهاجت اذإ .ةيرشبلا

 . ايخيرات ةدعابتم نوكت فوس كلذ نع ةئشانلا ةيقالخألا ئدابملاو ,ةريقف

 نوقفتم اننأ ضارتفا عم - هللاب ناميإلا .ةحضاو تايوعص هجاوت برلا ةدشانم
 ىلع هسيسأت متي نأ نكمي الو ؛هتاذ دح ىف احضاو ارمأ سيل - برلا ىنعي اذام ىلع

 هللاب ناميإلا قلخي .برلا دوجو ىف نيككشتم نولظي وأ نوضفري نيذلا ءالؤه اضر

 اذه ىلع رطيسيو ديري برلا نأل أدبملا اذه ةحصب قلعتي اميف فولأملا زغللا اضيأ
 هللا نإف ريخألا رمألا حص اذإ .هيلع قفاون انلعجي ام بابسألا نم انيدل اننأل أ زغللا

 نحن .افلتخم أديم راتخي نأ رداق برلا نإف :لوألا رمألا حص اذإو .هتطلسل ةدعاق سيل

 اذل ءانل ةبسنلاب أطخ ىدبي ام ديري ال برلا نأل هروصت نكمي ال رمألا اذه نأ فشتكن

 .أطخ ىه امو حيحص وه امل لقألا ىلع ةلقتسم ةفرعم انيدل نوكي نأ اًفلس ضرتفي

 اهلالخ نم ىتلا ةليسولا كلمن الو ,ةفلتخملا تانايدلا ىف ةفلتخم ةقيرطب برلا ثدحتي

 .ةيقيقحلا هللا ةدارإ لثمي قرطلا هذه نم ايأ ررقن نأ عيطتسن

 اهل نكل ,قالطنا ةطقنك ةديفم نايدألاو تافاقثلا ربع قفاوت ىلإ ةوعدلا نإ
 كاردإو :قوفتلاب روعشلا :لثم ةنيعم رعاشمو تاهاجتا نايدألا عيمج مساقتت .('!دودح
 مهيدل سيل ءنكل .سدقملاو ىهلإلا باتكلا موهفمو ءاطخلل هضرعتو ناسنإلا ةيدودحم
 ئدابملا هذه مهيدل نيذلا ءالؤه نم ضعبو ءمومعلا هجو ىلع ةريثكلا ةيقالخألا ئدابملا

 .رفكلاو ةضراعملا عم حماستلا مدعو .ءايرغلل ءادعلاو ,ةأرملل ةيندتملا ةرظنلا ايقالخأ لبقي

 .رشبلل ةفلتخملا بترلل ةقلتخم ةميق نوددحيو «ةيرشبلا ةاواسملا ميقت ال نايدألا نم ريثك
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 نإف ؛نيدلا رايتخا ىف لقألا ىلع «ةيرحلا ةميق ردقت نايدألا عيمج نأ نم مغرلا ىلعو

 ةيرشبلا ةايحلا ةميق ردقت نايدألا عيمج نأ نم مغرلا ىلعو .كلذ ضفري ضعبلا

 ةدبعو نيدلا نع نيدترملاو نيرفاكلا اًضيأ ردقت الو :مهتايحو ءابرغلا ةميق ردقت ال اهنإف
 ضعبلاو ؛ةفلتخم بيلاسأب اهنوددحي نكل ,ةيناسنإلا ةماركلا نوردقي مه .مانصألا
 ةميق ردقت تانايدلا ضعب .هللاب ناميإلا ىأ ةيقيقحلا ةديقعلا ةقفاوم ىلع ةدمتعم اهلعجي

 ربتعي وأ كلذ رقت ال ىرخأ تانايد امنيب ام درفل ةدحاولا ةعامجلا دارفأ ةدعاسم

 ةئيبلا ةميق ردقي تانايدلا ضعب .برلل دحوتملا لمأتلل ةسركملا ةايحلل ىوتسم لقأ اذه

 ريسفت ديعُن نأ عيطتسن .اذه ىرخأ تانايد لعفت ال امنيب ؛ةعيبطلل امارتحا رهظتو
 حضوي اذه نكل ءاهعيمج ىأ ميقلا هذه ضعي معدل ةفلتخم تاجرد اهيف دجنو نايدألا
 نإ .نايدألا ىلإ ةدوعلاب اهتعارق متيو ,ىرخأ رداصم نم ةاقتسم ميقلا نأ بسحف

 تافاقثلاف .ةظامم باعصب مدطصي ةفلتخملا تافاقثلا نيب ةنراقملا ىلع ماعلا عامجإلا

 هذهب كسمتت ىتلا تافاقثلا ضعيو .ءمومعلا هجو ىلع ةديدع ميقب كسمتت ال ةفلخملا

 ربتعت تافاقثلا نإف «ىلوألا ةلاحلا ىفو .ةيقالخألا ةيحانلا نم ةقفاوم ىقلت ال ميقلا

 مهرظن ةهجو ىرن اننأل ىرحألاب نكل ءكلذب حرصت ةفلتخملا تافاقثلا نأل سيل ؛اميق
 .لقتسم ساسأ ىلع

 ءاعدتسا ىف لثمتي ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا ىلإ لوصولل ىناثلا عئاشلا بولسألا

 ناك اذإ هنأب "1804" تناك ل ةيملاعلا ًادبم رقيو .ةيئارجإلا بيلاسألل ةفلتخم عاونأ

 اهنإف :ةقفاوتم ةقيرطب ةيملاع نوكت نأ ىصخشلا كولسلل ةيساسألا ئدابملا رودقمب
 ةريبك ةزيم ىلع ىوتحي "تناك" أدبم نأ نم مغرلا ىلع .('ةيملاعلا ةقفاوملا ءاعدا كلتمت

 عيمج لثمو .اديج ةفورعم هباعص نإف «ةيتاذلا ةحلصملاو ةاباحملا ريثأت نم هنوصت

 نأ ضرتفي ىهف .هئارآب دييقتلا ىلع رصي ال "تناك" أديم نإف «ةيئارجإلا تارايتخالا

 رابتعالا ىف عضوت نأ قحتست مهبلاطم نأو «ةيواستم ةماركب نوظحي رشبلا عيمج
 ىلع ةاواسملا رريو ءاذه "تناك" كردأ .هعابتأ نم ضعب فالخو .ةيواستم ةقيرطب

 ةدرقتم تاردق نم هب نوفصتي ام قيرط نع مهسفنأ ىف تاياغ اوناك رشبلا نأ ساسأ

 ربتعي اذه نأ نم مغرلا ىلعو .ةاطعم نيناوقل اًقفو فرصتلا ىأ ريصملا ريرقت لجأ نم
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 ةاواسملا هذه دتمت نأ انيلع ىغبني ناك اذإ ام رسفي ال هنإف ,ةاواسملل ةيساسأ ةدعاق
 .مهريصم ريرقت ىلع ةردقلا مهصقنت نيذلا ؛ملعتلا نع نيزجاعلا دارفألاو لافطألا ىلإ
 هكاردإ نكمي ىذلا ىوتسملا ىلإ مجرتت نأ ةيحورلا ةفصلا هذه لثمل فيك اذه رسفي ال
 ةيولطم نوكت ىتلا ةيداملا طورشلل اًئفاكتم ًالخدم مزلتسي ناك اذإ امو «ساوحلاب
 .ةردقلا كلت ةيمنتل

 نكمملا نم ؛اهنوجاتحي نيذلا ءالؤهل ةدعاسملا مدقن نأ ىغبني ال اننأب روثأملا لوقلا

 ىتلا ةدارإلا نأ معزي وه .لوقلا اذه ضهاني "تناك نكل ءعيمجلا لمشتل ممعي نأ

 جاتحي امدنع ريت نأ اهيلع موتحم ىعاودلا نأل ؛اهسفن عم عراصتت فوس اذه تررق
 ةمكحلا ىلع مئاق لدج هنكل ايقالخأ الدج سيل اذه .نيرخآلا فطاعتو بح درف لك

 اونغتسي نأ نولضفي دق دارفألا ضعب نأ ةقيقح اًضيأ لدجلا اذه لهاجتيو .لقعتلاو
 نأ اميو .لباقملا ىف مهتدعاسمل لدابتملا مازلإلا اوبنجتي ىكل ؛نيرخآلا بحو فطاعت نع
 نأ ىلع اًرداق نوكي دق دحاولا درفلا نإف ؛مهتايلضفأو مهتجزمأ ىف نوفلتخي دارفألا
 .ةردقملا هذه نورخآ صاخشأ كلمي ال نيح ىف ,ةقفاوتم ةقيرطب ةيساسألا ئدابملا راتخي
 «ىعوضوم لماش ىساسأ ديم ميدقت ىف هدعوب ىقي نأ عيطتسي ال "تناك" أدبم نإف ءاذل

 اريخم نوكي نأ هناكمإب ىساسأ ًدبم ىأ نأ اًنمض ىنعي أدبملا اذه نأ نع ًالضف

 رشبلا صوصخب ةيبيرجتلا قئاقحلا ةلقتسم ةقيرطب هحضوت نأ نكمي الو ًالماشو
 7 2 ."تناك"ل ةجودزملا ةيقيزيفاتيملا ةيرظنلا اهتنثتسا ىتلا قئاقحلا كلت :مهفورظو

 باعصلا نإف ىقيزيفاتيملا هراطإ نم ةيملاعلا ىف "تناك" أدبم اندرج اذإ ىتح
 ىتلا تافرصتلا ىه ام انربخُي نأل ازهجم أدبملا اذه نوكي نأ لضفألا نم .ىقبت فوس

 لعجن نأ لمتحملا نم .ةيولطملا وأ ةمزاللا تافرصتلاب انربخي نأ نم ًالدب اهب حمسي ال
 درفلا ىلع ىغبني اًضيأ نكل ,ةقيقحلا اًمئاد درفلا هيف لوقي ايملاع أدبم ىساسألا أدبملا
 نأ اميو .ةديفم جئاتن هيدل نوكي ىأ ةيرشبلا ةايحلا أدبملا ظفحي امدنع بيذاكألا لوقي نأ

 "تناك' راتخي .هراتخن ىذلا أدبملاب انربخي ال ىهف ءامهيلك عم قفاوقي ةيملاعلا رايتخا

 زكري رايتخالا نأ نع ًالضف .ايصخش اليضفت هنوك نع ديزي ال اذه نكل ءلوألا أدبملا
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 لودلا تافرصت هجوت نأ ىغيني ىتلا ئدابملا ىأ ررقت نأ ىف اندعاسي الو ءدارفألا ىلع

 اميو .اًضيأ تامازتلا اهيدل نوكي ىتلا «ةيلودلا تاسسؤملاو ةيسنجلا ةددعتم تاكرشلاو

 ةيحانلا نم مهملا نم ,ةيقالخألا ةايحلل ةيدرفلا رظنلا ةهجو ىف سورغم أدبملا اذه نأ
 .تافاقثلا ربع ةيملاع قالخأل ساسألا مدقي هنأ ىلع نهربن نأ ةيفاقثلا

 ام لضفأ ىه ةيملاعلا ءىدابملا نأ رقتف ”ةلادعلا ةيرظن“ ىف ”نلور نوج“ ةيؤر امأ

 ,لهجلا راتس فلخ دارفألا هيلع قفاوي فوس ام فاشتكا قيرط نع هيلإ لصوتلا نكمي
 ةيقنتو ةاباحملا مدع نمضت اهنأ نم مغرلا ىلعو .(')لضفأ ءىش نع رفست ال ةيرظنلا هذه
 ةيلمع طسبي ىه .ةديدع تاضارتعال ةضرعم ىهف ءاًيقالخأ ةلصلا تاذ تارابتعالا

 اليلق الاصتا لمحت ةشقانملا هذه لعجي ىذلا رمألا ءاًطرفم اًطيسبت ةيقالخألا ةشقانملا

 سفنب نوركفيو ءلهجلا راتس فلخ دارفألا هباشتي .اهفرعن امك ةيرشبلا ةايحلاب
 ىلع لقعلاب نومكحي مهنأ نع ًالضف .نيرخآلاك اهسفن تارابتعالا مههجوتو «بولسألا
 نأ ىلع مهربجي دق ؛ىلوحت ىنالقع شاقن ىف نوكرتشي الو :ةصاخلا مهحلاصم ساسأ

 تاهجو رييغت ىف اًضيأ نيحضاو اونوكي نأو نوديري ام صوصخي نيحضاو اونوكي

 تاحرتقملا هذه نلعنو ءانتاحرتقمل ةدشرم ةعومجم ليختن دق اننأ ” زلور' حرتقيو .مهرظن

 ,ىرخألا ءايشألاو سنجلاو ةفاقثلاو نيدلا داعبتسا قيرط نعو .اهيلع قفتن امدنع
 لهسأ قافتالاو ةيقالخألا ةشقانملا لعجي "نلور" نإف .هميقو درفلا ىؤر لكشت ىتلا

 .عقاولا ىف هيلع ىه امم

 راتس فلخ اهلالخ نم دارفألا لصتيو شقانتي ىتلا ,:ةفللا ةيضق اًمضيأ ةمث

 ةيمهافملا دراوملا صقنت ىتلا ةديدعلا رومألا ىف ركفن نأ بعصلا نم سيل هنأل ءلهجلا

 بيردتلل امساح نوكي لكش ىف لقألا ىلع ,"نلورل ةيروحملا راكفألا ضعب نع ريبعتلل
 راطإ ىف مهلعجن نأ نكمملا نم لهجلا راتس فلخ دارفألا نإ نع ًالضف .ىلكلا
 ىف ةبغرلاو دسحلاو عمطلا درجي اذامل زلور رسفي الو ,ةديدع ةفلتخم بيلاسأب ىميهافم
 سيل نكل ,ةيلقعلا ةردقلا ىف تافالتخالاو ةرماقملل ةعفادلا ةوقلاو ةيعامتجالا ةناكملا
 تافصلا ةعومجم ديرجت نأ ىف ركفي وه اذاملو «تاذلا مارتحاو ةيتاذلا ةحلصملا
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 نيررحتملا صاخشألا نيب لداعلا رايتخالل ةيلاثملا طورشلا مدقي ىلوألا ةيرشبلا
 لهجلا راتس فلخ تلصو ىتلا ئدابملا اذامل ىرن نأ اًضيأ بعصلا نم .نيئفاكتملاو

 وأ ؛مهفورظ نعو مهسفنأ نع ةلماكلا قئاقحلا اوفرعي نأ درجمي دارفألا مزلت نأ ىغبني

 ةراتخملا ئدابملا لادبتسا ىف ذئدنع نوبغري دق . ايخيرات ةددحم ةيناث ةعيبط اوبستكي

 اونوكي نأ ىغيني امع ةدشب نوقفتي ال دق وأ ءمهتاذل مهمهفو مهفورظل ةمئالم ئدابمب

 نأ نكمي ال بلطم وهو «ةيدمرسلل عيرشت داجيإو خيراتلا زواجتب نلور“ بلاطي .هيلع
 .فوسليف ىأ هقدصي

 لوح نورواشتي ميلقإلا اذه لخاد دارفألاو ءايميلقإ ىقيقحلا "لور" عضو رصحني
 اذامل رسفي ال وه .ىسايسلا مهعمتجم لخاد قبطت نأ ىغيني ىتلا ةلادعلا ئدايم

 وه ىرحألاب نكلو .بسحف ةضراع ةيخيرات ةقيقح سيل ىميلقإلا دحلا نأ نودقتعي
 ةهجو نأ ىنعي ال اذه .اهليوحت نكمي الو اهتاذ ىلع ةرصتقم ىقالخألا رواشتلل ةدحو

 ةديج اًبابسأ مدقي ال هنأ ىرحألاب ىنعي نكل ءاهنع عافدلاو اهريربت نكمي ال هرظن
 نوبستكي نينطاوملا نأ ىهو الأ ,ةدحاو ةجيتنب كلذ نم صلخن .هذه هرظن ةهجو ميعدتل
 ًرخؤم ”زلور" حرط امدنع ىتح .ًاليلق مهب دتعُي ءايرغلا نأو «ةطرفم ةيقالخأ ةيمهأ
 ,هراكفأو هتادقتعم تايدودحم ىلع ةرطيسلا ىلع ةردقلا كلتمي ال ناك :ىملاعلا لدعلا ةيضق

 .ةجرد ىصقأ ىلإ ءايرغلا وحن تابجاولاو تامازتلالا نم للقي ناكو

 نم ةموصعملا رداصملا ضعب نم ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا ىقتست نأ نكمي ال ءاذل

 ديحولا ليبسلا وه ىنالقعلا رواشتلا .اهب قوثوملا ةيجهنملا تارابتخالا ضعب ىأ أطخلا

 ,ةفلتخملا ةيقالخألا ئدابلا صحف نمضتي اذه .ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا ىلإ لوصولل

 ىلع رارقتسالاو ءاهعم قفتت ىتلا وأ ئدابملا هذه عم ضراعتت ىتلا بابسألا هفرعمو
 وه ىقالخألا رواشتلا .تافاقثلا ربع ةيعامجلا ةقفاوملاب اعانتقا رثكألا صاخشألا ءالؤه

 سيل ىرخألا ىلع ئدابملا ضعب ليضفتب مكحن نحن .هعبطب ةنراقملا ىلع مئاق رواشت
 سيل ءاذل .اهلئادب نع اًعانقإ رثكأو ىوقأ اهنأل نكل ءضحدُت ال اهل ةبسنلاب ججحلا نأل
 ةيرورض ةمس دعي اذه نأل ,ةعطاق اججح تسيل انججح نأ اوحرصي نأ داقنلل اًيفاك
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 ةلاح قلخ نكمملا نم هنأ اورهظي نأ ىلإ ةجاحب ىه ىأ ىه .ةيقالخألا ججُحلا عيمجل

 اترارق نإف ءكلذ لمع ىه وأ وه عطتسي مل اذإ .ضراعملا أدبملل لضفأ ةقيرطب ةديج

 ةيوق اججح مدقن نأ عيطتسن امنيب ؛لاثملا ليبس ىلع .رييغت نود رمتسي انمكح وأ
 ةبعصو ةعنقم ججحلا هذه نوكت نأ ردانلا نمف ؛قرعلاو عونلا نم لكل ةاواسملا قيقحتل

 لاجرلل بصعتلا نأ -ةقيقحلا ىف عيطتسن امك - رهظن نأ انعطتسا اذإ نكل .راكنإلا

 نود ةعامج ةمدخ ىلإ فدهتو ةئيس ءايشأ ىه "88615:0" ةيقرعلا ةرعنلا وأ ةأرملا نود

 ةاواسملا نإ راهظإل ةيافكلا هيف امب انلق اننأ ريغ ءلوقعم ببس ىلإ دنتست الو ,ىرخألا
 .ةاواسملا مدع أدبم نع ةلضفم حبصت نأ لجأ نم اهنع عافدلا نكمي ةميق ىه

 هذه نكل ءاهب ملسمو ةيعوضوم ةدعاق ىلع ةمئاق تاسسؤم ةيقالخألا ميقلا ىدل سيل
 .ةمكحمو ةينالقع بابسأو ججح اهل ئدابملا

 ثالث دجوت نكل ,ةديدع ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا لوح رواشتلاب ةلصتملا ججحلا

 ىلإ دنتستو ؛ةيقيربمإ ججحلا هذه ضعب .اهلوانتأ فوس ةصاخ ةفصب ةماه ججح

 ضرعتلاو :توملا :لثم «ةيرشبلا تانئاكلا نأاشب ةددعتم تافاقث ربع ةسسؤم ةماه قئاقح

 ىتلاو «تاردقو تاجايتحاو :ةنيعم ةيساسأ تابغر نم اهيدل امو ؛ملألاو ىلبلاو ضرملل
 :ةييوبصملا ضصاختتألا دقف نم ةاتاعملاو :ةثيعم قورذل اًقَفو لحمبضت وأ نهذؤت

 كلذك مدقتو ةيقالخألا ئدابملا لاجم قئاقحلا هذه ددحت .مهسفنأب مهتفرعم ةيدودحمو

 ال امو .ةيرشبلا تانئاكلا هلعفت نأ عيطتست ام انربخت قئاقحلا هذهف .اهاوتحم نم اءزج

 .اًيقالخأ مهنم اهعقوت نكمي ىتلا رومألاب قلعتي اميف ادودح عضتو «هلعفت نأ عيطتست

 ماظنلا ىه امو .ةماع هقصب رشبلا هلمع ىلإ ليمي ىذلا ام اًضيأ انربخت ئدابملا هذه

 فيكتلا عيطتسن ال ةديج بابسأ دجوت مل اذإ هعم فيكتن نأ ىفيني ىذلا ىقالخألا

 نوكيو ؛مهسفنأ ىلع ظافحلا ىف ةماع ةقصب رشبلا بغري ؛لاثملا ليبس ىلع .اهعم

 ءايرغلا ىلإ مهنم مهنوبحي نيذلا ءالؤه ىلإ رثكأ نوليميو «ةنيعم ةيعيبط تابغر مهيدل

 متي فوس تاهاجتالا هذه ىلع برحلا نلعي وأ لهاجتي ىقالخأ ماظن ىأ .اًمومع
 لبسلا دجيو ءرشبلا عقاو فرعي نأ ىقالخألا ماظنلا ىلع ىغبني .هل ىدصتلاو هتضهانم

 .مهداشرإو مهميظنتل
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 قفاوتلا لجأ نمو .اهتعيبط ىف ةدقعم نوكت اًيقالخأ ةلصتملا ىرخألا ججحلا ضعب
 فوسف :نييقالخألا ةفسالفلل لغاشلا لغشلا تناك ججحلا هذه نأل اًرظنو ةمءالملاو

 ىهو ءرشبلا مهفل انيعم ايولسأ اًفلس ضرتفت ججحلا هذه .ةيفسلفلا ججحلا اهيلع قلطأ
 نع اذه ىلإ لصن نحن .ناسنإ ةملك هينعت امل - لقأ مأ رثكأ ءاوس - كسامتم موهفم

 مهيناعم ديدحتو «ةزيمملا مهتاردق ىلع فرعتلاو مهلوح ملاعلا ىف رشبلا عضو قيرط

 متي ىتلا ةقيرطلا هيف شقانن اراطإ مدقي رشبلل ماع موهفم كلذ نع جدني .مهتالولدمو
 :انههجح لقكو ةلض ددستو اهب ننشنلا ةلفافس

 ؛ىقالخألا رواشتلل ةيمتحلا ةدعاقلا مث نمو «ةيرشبلا ةايحلل ةيرهوجلا ةقيقحلا اهنإ
 نمو «ةيحان نم مهنوهبشي مه .ىرخألا تاناويحلا عم ضرألا رشبلا اهيف مساقتي ىتلا
 نع ةزيمم تاءافكو تاردق نوكلتمي مهنأل اًرظن ؛مهنع اًمامت نوفلتخي مه ىرخأ ةيحان

 ىلع مهتلماعم متتو تاناويح مهنأ ىلع مهيلإ رظنُي نأ امإ ةيضق ريثي اذه .تاناويحلا

 رشبلا نوكي امنيب ,ةيناث ةرمو . ايدوجو ةزيمم ةناكم مهحنم متي ىأ ءمهعم ةاواسملا مدق

 اميف اريبك اًفالتخا نوفلتخي اضيأ مهنإف :ةهباشتم مث نمو ةكرتشم سانجأل ءاضعأ
 اذه .تاناويحلا نع مهتافالتخا نم رثكأ وأ ةريبك تافالتخالا هذه نوكت اًنايحأو ,مهنيب

 وأ ,ةيمهألا ىف اوواستي نأ ىغبني اذاملو ؛مهتافالتخا مييقتو مهف ةيفيك نع ًالؤاست ريثي
 كلتمت ىرخأ ةلثامم ةلئسأو ةلئسألا هذه .نيرخآلا ةمدخل رخسم مهنم ضعب نوكي
 اهنكل ,رثألا ةغلاب ةيقالخأ جئاتن اهل نأ امك .ةيبيرجت ةلئسأ تسيل اهنكل «ةيبيرجت ةدعاق

 ةعيبطلا نع ةلئسأ اهنأ ىنعمب «ةيليوأتو ةيريسفت ةلئسأ ىه .اضيأ ةيقالخأ ةلئسأ تسيل
 لضفأ ةقيرطب ناسنإلا مهفيو رسفي فيكو ءملاعلا ىف ناسنإلا ناكمو «ةيناسنإلا
 اذهل ىفسلف ثحب ىف ةتيثم نوكتو اًفلس ضرتفت ىتلا ثوحبلا عيمج .ىناسنإلا دوجولا
 .ناسنإلا ةفسلف ةطاسبب ىأ ةيفسلف ايجولوبورثنأ اهيلع قلطي ام اًيلاغ عونلا

 ىلع ةمئاق نوكتو اًيقالخأ ةلصتملا ججحلا ضعب ىه :ججحلا نم ثلاثلا عونلا

 ةمكحلا" :لئاوألا باتُكلا هيلع قلطأ ام لكشتو ءاهتعيبطب لقعتلاو ةمكحلاو ةبرجتلا
 ةفلخملا تاعمتجملا براجتل ةيساكعنا تاصالختسا نع ةرابع ججحلا هذه ."ةيعقاولا

 .براجتلا هذه نم اهيقتسن نأ نكمملا نم ىتلا سوردلاو ءرضاحلاو ىضاملا ىف
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 ثدحت ىتلا بقاوعلا امو ءذيفنتلل لباق ريغ ىأ ذيفنتلل الباق نوكي امب ججحلا هذه انربخت

 نحنو . اذكهو تاربخلاو ةفلتخملا ةيعامتجالا تاسسؤملا طبترت فيكو ءديعبلا ىدملا ىلع

 ةلودلا قباطت نأ ةمئالم ةرصاعمو ةيخيرات ةظمأب حضون نأ لاثملا ليبس ىلع عيطتسن

 ةقلطملا ةوقلا نأو «ةيناسنإلا ةيرحلاو ةماركلا نم الك عزعزيو امهيلك دسفي نيدلاو
 ىنعملاب اًضيأ نكلو ءبسحف ةبستكملا حلاصملا باحصأل ىويندلا ىنعملاب سيل ةدسفم
 اًمئاد قح ىلع هسفن ناسنإلا ىري ثيحب ىسفنلا حالصلا ءاعدا روعش ةيذغتل قمعألا

 اهتاذب ةحضاولا ةيقالخألا قئاقحلا نأو ءرظنلا تاهجو فالتخا ىف حماستلا مدعو

 ةيارد ىلع نوكن نأ ىغبني اننأو ءرخأ رصع ىف تاءارتفاو بيذاكأل لوحتت نيعم رصعل
 مهولا نم ةيامحلل ىكمْلا ةقيرطلا ىه ىسسفؤملا دقنلا نأو ,بلاطملاو معازملا هذه لكب

 ةطقن فلخ ةاواسملا مدع نأ رهظن نأ اًنضيأ عيطتسن نحنو .أطخلا نم ةمصعلل عئاشلا

 نمم ايقالخأو ايفطاع انمث ىضاقتت ةيندتملا تاعامجلاف ,نيكراشملا عيمج دسفي ةنيعم

 اهتيامح نكمملا نم ةيناسنإلا ةيرحلا نأو ,مهاياحض مهرابتعاب نيديفتسم مهنوري
 ةمكحلا ىلع لاكتالا نم ًالدب ةمئالم تاربخو تاسسؤم ليكشت قيرط نع اهيلع ظافحلاو

 تافاقثلا ددعت ىلع ةيعامجلا ةقفاوملا ىلإ اًضيأ ليمن دق نحن .ةوقلاب ديجلا روعشلاو

 نأ ىرورضلا نم هنأ ترعش اهي ةصاخلا ةفلتخملا اهبيلاسأب تاعمتجملا اذامل راهظال

 ذخؤت نأ قحتست ةكرتشملا تاربخلا هذه اذالو «ةنيعم ةكرتشم براجتو تاربخ ىمنت

 نوكت نأ نكمملا نم اهنأل ءرمألا ىوست ال اهتاذ دح ىف ةيعامجلا ةقفاوملا .ةيدجب
 ىساسألا رودلا .لوانتملا ىف دعت مل ىتلا ةيعامتجالا فورظلا ىلع ةدمتعم ىأ ةئطاخ

 ةجح ميدقتو اهانلهاجت دق نوكن امبر لماوع ىلع زيكرتلا ىف لثمتي ةيعامجلا ةقفاوملل
 .ىرخألا ججحلا ىواستت امدنع ةيفاضإ

 دقعم طاشن ىه ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا لوح ةشقانملاو رواشتلا نإف ءاذكهو
 .ةفلتخملا ميقلاو ئدابملا دض وأ عم نوكت ىتلا ججحلا مييقت رواشتلا اذه نمضتي .اًدج

 نوكم اًضيأ هلو ءرشبلا ىدل ةخسرتم قئاقح لكش ىف ىبيرجت نوكم هل رواشتلا اذه
 ةيبيرجت ةفرعم ىأ ايبيرجت انوكم هل نأ امك ءرشيلا مهفل كسامتم راطإ ىنعمب ىفسلف

 تانوكملا هذه طبترت .ةفلتخملا ةيعامتجالا تاسرامملا نيب تالاصتالاو ةضيرعلا جئاتنلل
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 ىدل ةخسرتملا قئاقحلا لولدمو ةيمهأ ميقُث نحن .ضعبلا اهضعبب اًقيثو اًطابترا ةثالثلا
 موهفملا اذه ةيدقن ةقيرطب ميقن اننأ امك .تانوكملا هذهل ماعلا انموهفم ءوض ىف رشبلا

 سوردو قئاقحلا هذه ساسأ ىلع ةفلتخم ميهافم ةلمج نيب نم اموهفم راتخنو ماعلا

 نإف «ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا دارفألا لبقي ال امدنع .ةيخيراتلاو ةرصاعملا ةربخلا

 دحاو نوكم رثأ ىفتقت نأ - امئاد سيل هنأ نم مغرلا ىلع - اًيلاغ عيطتست مهتافالخ

 نم ةفلتخم الاكشأ مزلتست ىوتسم لك ىف تافالخلا .ةقباسلا ةثالثلا تانوكملا نم

 تافالخلا نأ نيح ىف ؛لحلا ةلهس تافالخ ىه (ةيبيرجتلا) ةيقيريمإلا تافالخلا .لولحلا

 .ةيوعص رثكأ اًيلاغ نوكت ةيفسلفلا

 ةيواستملا ةميقلا أدبم

 تاردقلا هذه .('7تاقولخملا ىقاب نع مهزيمت ةددعتم ةيلقع تاردقب رشبلا ىظحي

 ىلع ةردقلاو «ةغللاو ريبعتلاو ةجحلا مادختسا ىلع ةردقلاو ءريكفتلا ىلع ةردقلا لمشت

 .نيرخآلا عم ةيقالخأ تاقالع ىف لوخدلاو ءلضفأ ةايحب ملحلاو ؛ةيئرم ريغ ءايشأ ليخت

 هذه نإف ءضعبب اهضعب تاردقلا هذه طابترا نم مغرلا ىلع .اذكهو .لثملا ىلإ علطتلاو

 ةدحاو ةردق ىلإ تاردقلا هذه عيمج عاجرإ عيطتسن الو ءاهتعيبط ىف ةفلتخم تاردقلا

 رسفي ال هنكل «تاردقلا هذهل ةدعاقلا هنأ ىلع اًبلاغ لقعلا ىلإ رظني .تاردقلا هذه نم

 اياضقلا ةعباتم وأ ةيقيسوملا عطقلا فيلات وأ ريطاسألا نيوكت ىلع نورداق رشبلا اذامل

 اًضيأ مهنكل .بسحقف ةيقالخأو ةيلقع تانئاك رشبلا سيل .بحلا ىف عوقولا أ ةماهلا
 نيب لدابتملا لعافتلاو .ةجاتحمو ةيعقاوو رثأتلا ةعيرسو ةيسنجو ةيسحو ةينف تانئاك

 .ةيناسنإلا مهتماركو مهتيناسنإ لكشي تافصلا هذه

 ىلع ايناسنإ الكشو ناكرألا ةلمتكم ةياور رشبلا مدقي ؛تاردقلا هذه لالخ نم
 مهفو «ةيلوألاو ةدينعلا ةعيبطلا بيلاسأ ىلإ ءاقترالا ىلع نورداق مه .دوجولل درفتم وحن

 ىلع فرصتلاو «ةيرحلا تاحاسم جراخ فاطعنالاو ءاهيلع ةرطيسلاو بيلاسألا هذه

 .مهيديأب مهريصم نوررقي ىأ :لالقتسالاو مكحلا رايتخا ىف نوررحتم مهنأ ساسأ
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 عم ةديطو تاقالع نوميقيو «ةزيمملا ةيناسنإلا رعاشملل ةيرث ةيلخاد ملاوع نونبي مه
 ةينفلا تازاجنإلاب ائيلم املاع نوقلخي مهنأ امك .ىنعمو اقمع مهتايحل نوطعيو «نيرخآلا
 .لامجلاو ريخلاو ةقيقحلل ةميظعلا ميقلا نومدقي مهنأ نع ًالضف «ةينيدلاو ةيملعلاو ةيبدألاو
 هئدابم ىقتسي ملاعلا نأ ىنعمب .ءىش لك ىف ىحرلا بطق ىه ناسنإلا نأ اذه ىنعي ال
 .هتاماهسإب ىرث ناسنإلا نأ ىرحألاب ىنعي نكل ؛ةيرشبلا تانئاكلا نم

 ,ةايحلل اميقو ىنعم قلخ ىلع ةرداق ةيرشبلا تانئاكلا هيف نوكت ىذلا تقولا ىف
 تسيل ةيمهألا .ةيقيقح ةيمهأ ىأ ةميق مهيدل نوكيو مهسفنأ اوميقي نأ نوقحتسي مهنإف
 مهحنمن وأ مهيلإ اهبسنن ةلاح ىه ىرحألاب نكل ؛نذألاو نويعلا لثم ةيعيبط ةقيقح
 ةديج ابابسأ هربتعن ام ىلع - ماكحألا عيمج لثم - مئاق ىقالخأ مكح اهنإ .اهايإ

 .ةريثك ىناعم لمحت ىتلا ةيرثلا ةايحلا مييقتو ءريخلاو ةقيقحلاو لامجلاو ةيرحلا مييقتل
 ةريدج ءايشأ لعف ىلع نورداق مهنأل قاقحتسالاو ةيمهألاب ةيرشبلا تانئاكلا ىظحت

 ةيلقع تاردق ىلع ةمئاق اهنأل ةيرهوج نوكت مهترادجو مهتيمهأ نأ نع ًالضف ؛مارتحالاب
 ةيرشبلا تانئاكلل اميسقت اذه دعي ال .مهتيناسنإل ةيرهوج لب ةئراط ربتعت ال تازاجنإو
 ,تانئاكلا هذه نوكت ارشب مهنوكل سيل ةيرشبلا تانئاكلا ميقُن اننأل عاونأ وأ تاعومجمك

 - عبطلاب - لمتحملا نم .هوزجني ىأ هولعفي نأ نوعيطتسي امو ةيلقعلا مهتردق ببسب نكلو

 نويع ىف اًهفات اًئيش ىأ ركذي ال ائيش هتازاجنإو ناسنإلل ةيلقعلا تاردقلا نوكت نأ
 ازيحت فشكت تانئاكلا نم مهريغ نود رشبلا اهب صتخن ىتلا ايلعلا ةميقلا نأو ءبرلا
 رظن ههجو نم اهيلع مكحنو انسفنأ رهظن نأ عيطتسن ال اننأ ريغ .اقيمع ايناسنإ

 ساسأ ىلع ةجرد ىصقأ ىلإ سسؤت هذه رظنلا ةهجو ىتح .رشبلا ىوتسم زواجتت
 اهلالخ نم مكحي ىتلا ريياعملاو برلا ىلإ اهوزعن ىتلا تاكلتمملا نإ .انمييقتو انريكفت

 .ميقلاو ركفلل ةصاخلا انتاقيبطت ىلع ةروصقمو ةلكشم ربتعت انيلع برلا

 ام ردقب ءانسفتأب اهعضن ىتلا ريياعملا قيرط نع انسفنأ ىلع مكحن ام ردقيو
 ؛مكحلل ىساسألا ىوتسملا اذه ىف ايمتح ارمأ دعي اذه نأ ريغ .انمكح ىف زيحت دجوي

 هذه نم اضعب ىديت ىتلا ىرخألا عاونألل ةحونمملا ةميقلا قيرط نع هللقن نحنو
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 ةدرقلا لثم ايلعلا تاناويحلا ىتح ءنكل .تاتابنلا ضعيو ايلعلا تاناويحلا لثم تاردقلا

 ميق قلخ ىلع ةردقلا مهصقني مهف .فيكلا ةيحان نم رشبلا نع فلتخت الليروغلاو

 ,اهلالخ نم قاقحتسالاو ةيمهألاو ةرادجلا حنميو ناسنإلا اهقلخي ىتلا ميقلا كلت ؛ةريبك

 ءاطشن مظعم ىتح .رشيبلا ىدل ىتلا ةيقالخألا تالاحلا سفنب نوظحي ال مهنأ امك

 وأ ليصاحملا ىلع ظافحلل اهلتق ىغبني ال نارئفلا نأ ىلع نورصي تاناويحلا قوقح
 انيلع ىغبني الف ءالفط مجاه دق اًعوج روضتي ىذلا دسألا ناك اذإ وأ ءضرملا فاقيإل

 فقاوم ىف ناسنإلا ىلع ةيقبسألا اهل نوكي نأ ىغبني تاناويحلا حلاصم نأ ىأ ,لخدتلا

 ونحلل ةياغ اونوكي نأ مهناكمإيو .رعاشم اهيدل عبطلاب تاناويحلا .ةلقلاو ةردنلا
 .حلطصملا اذهل ىطاطملا ىنعملا ىف حلاصملا امبر ىتحو ؛تاجايتحالا مهيدلو ءفطعلاو

 مهلتقن وأ ءملألاو باذعلل مهضرعنو ءانل ىلحي امك مهمدختسن نأ انيلع ىغبني ال ءاذل

 بلكل هتاكلتمم ثروي ىذلا لجرلاف .("اًيقالخأ انعم نوواستي ال مهنكل ,ةعتملا ةيغب

 نوكي فوس ةزجاعلا هتجوزل وأ ريغصلا هنبال هتاكلتمم ثيروتب ىصوي نأ نم ًالدب
 .داقتنالل هضرع

 هذهب ىظحت نكلو ءبسحف ةيقيقحلا ةيمهألا وأ ةميقلاب ىظحت ال ةيرشبلا تانئاكلا
 هذهب نوظحي نيذلا ءالؤه نأ ساسأ ىلع اًنايحأ اذه ضفر متي .واستم ردقب ةميقلا

 ةميقو ةيمهأ نولانيو «ءىرخألا ةيرشبلا تانئاكلا نم لضفأ نونوكي ةريبك ةجردب ةميقلا

 ,بسحف لقعلا ازيمي مل نيذللا ءوطسرأو نوطالفأ ىلإ هذه رظنلا ةهجو عجرت .ةريبك

 اتتريخأ امك .ىلمعلا نم ىلعأ ىرظنلا اوربتعاو ءىلمعو ىرظن لقع ىلإ هومسق نكلو

 نم ريثك اهيف كراش ىتلا ؛ةيدوبعلل ةيحيسملا تاريربتلا نم ريثكب هذه رظنلا ةهجو

 زييمتل ةديج بابسأ دجوت ال .ةيبوروألا ةيرامعتسالا ةبقحلا اهتمعدو «نيزرابلا نييلاربيللا

 امإ اذه لعقن نحن .ىرخألا ةيرشبلا تاردقلا ىلع ءىرظنلا لقعلا نع كيهان ءلقعلا
 تاردقلا ىمسأ هريتعن وأ ءىرخألا ةيرشبلا تاردقلا ساسأ ىه لقعلا نأ دقتعن اننأل

 ضرتفم ىهو - اندشري ىذلا ىه ديكأتلاب لقعلا .اعنقم اًيبس دعي كاذ الو اذه ال .ةيرشبلا

 ةلباق ريغو هنم قتشت ال تاردقلا هذه نكل ,ىرخألا ةيرشبلا تاردقلا قيرط نع -اًفلس
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 مهيدل وأ ًاليخت رثكأ ةريبكلا لوقعلا باحصأ نوكي نأ ةرورضلاب سيل .هنع ليوحتلل
 رابتعالا ىف عضولا عم «لعفلابو .اعادبإ رثكأ وأ :ةمحرو ةعاجش رثكأ أ ؛ةيوق ةدارإ

 ,هتيمنتو هريوطت متي لقعلا اهيف امب تاردقلا هذه رثكأ نإف ؛ةيرشبلا تاردقلل دقعملا قطنملا
 .واستم رادقمب اهتيمنتو اهريوطتب نورخآلا موقي نأ لمتحملا نمف تاردقلا هذه لقأ امأ

 لماك لكشب تاردقلا نم ةردق ريوطتو فورظو ءاسناجتم الك ةيرشبلا تاردقلا لكشت ال

 .ىرخألا تاردقلا روطت عم اًنايحأ ضراعتت

 بعصلا نمو ءىمسألا ةيرشبلا ةردقلا وه لقعلا نإق «ةيناثلا ةيضرفلا صخي اميف
 ىمسألا ةردقلا وه لقعلا ناك اذإ .هدوجو ةقيقحو هتحص تبثنل ةلدأو تامولعم مدقن نأ

 اميفو .ايميمعت الدج نوكي ةلاحلا هذه ىف لدجلا نإف ءاذهب حرصت ةيضرفلا هذه نأل
 ام اًحضاو سيل هنأ نع ًالضف ءىشلا اذه لثم ىلإ نوريشي ال مهف ءنيرخآلا صخي

 ىف لقعلا عضو لثم ةنيعم ةجرد ىف ةيرشبلا تاردقلا عضول مدختسي ىذلا رايعملا
 :ىرخألا تاردقلل اساسأو ةدعاق نوكي هنأ امإ :ةثالث نم ادحاو نوكي لقعلاف .ةمقلا

 ,ىرن امك .هريثأتو ههيجوت نودب ليحتست ةيرشبلا ةايحلا نأ امإو «ةفرعملا قلخي هنأ امإو

 روصتلا ىأ لايخلا نإف :ىناثلل ةبسنلاب امأ .كوكشلا هلوح راثتو هيف هبتشم لوألا نإف
 نأ ىغبني اذامل بيس دجوي ال ةلاح ىأ ىفو ؛ةفرعملا ىلإ لوصولا ىف ايويح ارود بعلي
 ةعاجشلاو بحلا نع اهلضفنو «ةيمهألا نم ردقلا اذه اهيطعنو ىلعألا ةميقلا ةفرعملا ربتعن
 نإف ,ةايحلا ميظنت ىف امساح ارود بعلي لقعلا امنيبف ,ثلاثلا صخي اميفو .ةاساوملاو

 .اًضيأ ضرغلا سفن ىدؤت بحلاو فطاعتلا ىلع ةردقلاو ةدارإلا ةوق

 ةفلتخم اراودأ بعلت تاردقلا هذه .تاردقلا نم ةعومجمي ىظحت ةيرشبلا تانئاكلا
 امي .ىرخأ ةردق ناكم ذخأت نأ تاردقلا هذه نم ةردق عيطتست الو .ةيرشبلا ةايحلا ىف

 ال ةدحاو ةردق ىف قوفتلا نإف ,ةدحاو ةردق ىف اهلازتخا نكمي ال ةيرشبلا تاردقلا نأ

 نإف ,لعفلايو .هتاذ دح ىف ةيرشبلا تانئاكلا قوفت وأ تاردقلا عيمج ىف قوفتلا ىنعي

 اهصقني ةركف ىه مهنيب ىمره ءانب سيسأتو ةيرشبلا تانئاكلا فينصتل اهسفن ةركفلا
 .ةيقطنملا ةيحاتلا نم كسامتلاو طبارتلا
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 ةميقلا قيدكتل ةدعاف ىتيوت ال هنأ تعي :ةاوانضملا ةييلس ةلاح ىلا اذه ىدؤت
 قظيو كلذ نم نعتأ “ىلإ يهذت نأ عيطتمت .ةيرشبلا تادئاكلل' ةفلظخلاو ةيوانمتملا ريغ

 ةضرعم ىهو ؛ةكرتشم تاجايتحا اهيدل ةيرشبلا تانئاكلاف .ةاواسملا هذهل ةيباجيإ ةلاح .

 قورلت نلإ ةجاتب نه : اهتايه نم زج نوكت نثلا ,ةكرجشملا رارضألاونطاخملا
 هذه ىف زاجنإ قيقحتو اهتايحل ىنعم داجيإ ىلإ ىعست ىه .رهدزت ىكل ةكرتشم

 ققحت الو ىنعملا ذه دجت ال امدنع هيجوتلا مدعو طابحإلاب رعشتو «ةايحلا
 .زاجنإلا كلذ

 ةاواسملا مدع سكع ىلع .ءارث رثكأ نمآ نئمطم عمتجم دوجو ىلإ ةاواسملا ىدؤت

 مهسفنأ ةميقب مهروعشا ضعبلا مهضعب ىلع رشبلا دمتعي .كلذ سكع ققحت ىتلا

 ةلاحلا هذه ىفف ءريدقت مدعو طاطحناب مهتلماعم متت امدنعو .ةددعتملا مهتاردقيو

 ىف نولشفيو ,فدهلا نودقتفيو «ةينود ةرظن مهسفنأل نورظنيو ءروصلا هذه نومهلتسي
 .ةلماعملا هذه لثمل مهنوضرعي نيذلا ءالؤه نم مهيدل ءايتسا دلوتيو ,مهبهاوم ريوطت
 ةوقلاو ةقثلا دارغ21 حنمتو ,تاذلاب مارتحالا ةاواسملا قلخت ءكلذ نم ضيقنلا ىلعو

 مهولماعي نيرخآلا نأل نيرخآلل مهمارتحا نم ديزت ةاواسملا نأ امك .مهتايناكمإ كاردإل

 لعفي ىذلا هسفن تقولا ىف مهتاذل مهمارتحا ةميق نوفرعي مهنأ نوردقي مهنألو ؛مارتحاب
 ءالؤهل ىمنلا قوعتو تاردقلا قنخت ىتلا ,ةاواسملا مدع سكع ىلع .كلذ نورخآلا هيف
 مهنكمتو ,مهبهاومو مهتاقاطل نانعلا قلطت ةاواسملا نإف .ءءاردزاب مهتلماعم متي نيذلا

 ةفلتخملا لاكشألا عجشت اًضيأ ةاواسملا .مهعمتجمل ةدرفتملا مهتاماهسإ اومدقي نأ نم
 الدب زاجنإلا ىلع مئاقلا فارتعالل ةيقالخأ تاهاجتاو اراكفأ قلختو ,تاذلا نع ريبعتلل

 اعمتجم قلخت اهتأ امك .ةيرابتعالا ةفصلاو ىعامتجالا عضولا ىلع مئاقلا فارتعالا نم
 ةرصتقم تاعامج ىلإ عمتجملا تتفي ةاواسملا مدع .عيمجلا هنم ديفتسي اضيانو اعونتم
 ىف نيذلا كئلوأ عم ةكرتشم حلاصم مهيدل سيل ةمقلا ىلع نيذلا كئلوأف .اهتاذ ىلع

 مهيدل مهنأل اًرظن «مهنيب لضفأ ةماع تامدخو ىعامتجا طبارت دجوي ال هنأ امك ,عاقلا
 قلخت ؛كلذ نم ضيقنلا ىلعو .ةكرتشملا ةايحلا قاطن جراخ اوبيجي نأ ىلع ةردقلا
 ةكرتشملا ةيسنجلاو كرتشملا ءامتنالا حور معدتو ؛ةكرتشم براجتو حلاصم ةاواسملا

 .ضبانلا ىسايسلا عمتجملا بلق ىف نمكت ىتلا
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 قيقحتو ؛مهريصم ريرقت ىلع نورداق رشبلا نإف «ةدرفتم مهتردق نأل ارظنو
 ىف لوخدلاو مهتافرصت ةيلوئسم لمحتو ,ةلمتكم ةايح ةدايقو :مهرايتخا نم فادهأ
 .ىقالخألا عمتجملا نم ءزج ليكشتو ءضعبلا مهضعب عم ةعفنملا لدابت ىلع ةمئاق تاقالع
 تاردقلا نومساقتي مهنأ اميو .ةيقالخأ رصانع وأ نويقالخأ صاخشأ مه ءرخآ ىنعمب

 نورداق مهنم اضعب نإ ؛رمألا عقاو ىفو ءاصاخشأ مهفصوب نوواستم مهف ؛ةيصخشلا

 اهومدختسيو مهل ةحاتملا صرفلا اولغتسي نأو ءلضفأ ةقيرطب مهتايح اومظني نأ ىلع
 اًصاخشأ مهلعجي اذه .مارتحالاب ةريدج ةطشنأ ىف اوكرتشي نأو :مادختسا لضفأ

 ةيلقع ةيادب ةيصخشلا مزلتست .ريدقتلاو باجعإلا نوقحتسي مهعيمج سيل نكل ءلضفأ
 اهدادعإل اهيلإ ةجاحب نوكت ىتلاو ةيصخشلا تاردقلا اهددحت ىتلا كلتك ةيقالخأو

 نوقحتسي اهعم نوقفاوتي نيذلا عيمجو «نيلوئسملا دارفألا نيوكتو ريصملا ريرقتب مايقلل
 دارفألل ةيصخشلا ةجرد ديدحت ةيلمع ةيوعص اًضيأ دجوت .ةيواستم ةقيرطب اولماعي نأ
 ىف ًالدعو ةمكح رثكألا بولسألا لثمتي .اذه ىلع ًءانب مهعم انتلماعم فييكتو نيفلخملا

 نحن .ةيقالخألاو ةيلقعلا ةيادبلا عم نوقفاوتي نيذلا ءالؤهل ةيواستم ةقيرطب ةلماعملا
 درجمبو .ةأواسملا ديدحتل اهمدختسنو .ةايحلا ىف ةديدع تالاجم ىف ةيادبلا ةركف قبطن

 ريياعملا لقأ عم ىنوناق ساسأ ىلع ةسسؤم ةعامج وأ ةيميداكأ ةمظنم قفاوتت نأ
 قوقحلا كلتمت ذئدنعف ,ةلودك وأ ةعماجك نيلهؤم اوحبصيو ةباوبلا اوربعي وأ ةددحملا
 ىنغأ وأ ربكأ نونوكي دق نيرخآلا نأ نم مغرلا ىلع ءنورخآلا اهكلتمي ىتلا اهسفن
 .ةيرادإلا ةيحانلا نم لضفأ ىأ مدقأ ىأ

 نيرداقلا ريغو اًيلقع نيلتخملا :لثم ؛ةيصخشلا ةباوب نوربعي ال رشبلا نم عاونأ ةمث
 ءالؤه له :لؤاست راثي مث نمو ؛ميلعتلا ىف تايوعص نوهجاوي نيذلا وأ ملعتلا ىلع
 اميو .ةميقلا هذه ًالصأ مهيدل نوكي ال دق ىأ ؟لقأ ةيمهأ ىأ ةميق نوكلتمي صاخشاألا
 رسفي ىذلا رمألا ؛نيرخآلا عم ةيواستم ةقيرطب ةيلهألا ىلماك اوسيل صاخشأ مهنأ
 ,ةلقتسم ةقيرطب مهتايح ةرادإو ,مهب ةصاخلا مهتارايتخا ىف مهقح لثم ,مهقوقح راكنإ
 بجيو رشب مهنإف «نيلمتكم اًصاخشأ اوسيل مهنأ نم مغرلا ىلع .تيوصتلا ىف مهقحو
 تاردقلا نم نومورحم رشبلا نم ليلق .نيرخآلاب ةاواسملا نم ردقلا سفن مهل نوكي نأ
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 هيف نوكي ىذلا تقولا ىف ءنيزجاع ىأ اًيلقع نيلتخم نونوكي مهو .ةيساسألا ةيرشبلا
 انمازتلا ززعيو دكؤيو ربتخي دارفألا ءالؤهل ةيمهألاو ةميقلا حنم نإ .نيرداق نورخآلا

 دتمت نأو مهردق قح مهريدقت ىلع نيرداق انك اذإ هنأل رظن ؛ةيرشبلا ةميقلا حن ماعلا

 نم اًطسق نولاني نيذلا انينطاوم اًنضيأ ردقُت اننأ ًالامتحا رثكألاف ,مهلمشتل انتمحر
 .اهديدحت بعصي ىتلا رومألا نم امه ىلقعلا زجعلاو لالتخالا نأ نع ًالضف .ظحلا

 وأ رشبلا نود مهنأ ساسأ ىلع مهتلماعمو سانلا ءالؤه لثم ردقو ةميقل انراكتإ درجميو

 ةروطتملا ةيقالخألا لجخلا رعاشم فاعضإب رطاخن اننأ دجن ؛عمتجملا دراوم ىلع ءبع

 نيزجاعلاو نسلا رابك :لثم ءرشبلل ىرخألا تاقبطلا ردقو ةميق ركننو ءاًيخيرات
 اذه انكلس اذإ انهجاوي ىذلا رطخلا ىدم ةيخيراتلا ةربخلا نم فرعن نحن .نيمرجملاو

 ةيوقتو رشبلا عيمجل ايواستم اردق حنمن نأ اعيمج انتحلصم نم نإ .قلزنملا قيرطلا
 .ىقالخألا روعشلا نم بسانملا عونلا

 اذه نأو ءرشبلا عيمجل ةيواستملا ةميقلا ديدحتل ىوق ببس دجوي هنأ تمعز دقل

 ةيواستم ةقيرطب رشبلا عيمج ةلماعم أدبم نإ .هل ةداضملا بابسألا نم ىوقأ ببسلا

 :ةينمض ميهافمب ىظحي
 امك ,ةيعامتجالا اهتلاح /هتلاح مسحت ال درفلا ةيناسنإ نأ اًنمض ىنعي هنأ :لوألا

 ةيدوبعلا رصع ىف ديبعلا نكي مل .نورخآلا اهب بلاطي ىتلا ةيواستملا قوقحلل ساسألا اهنأ

 ةلاح ىف مهلعجيو ءاهركتيو مهتيناسنإ عم ضراعتي ناك ديبعك مهعضو نإف .اذه نم رثكأ

 ملسلا لقسأ ىف نونوكي نيذلا دارفألا ءالؤه .اًمئاد نيرخآلا عم ةيواستم ريغ

 ىف سيل نيندتم مهنأ ىلع مهيلإ رظنُي اًيمره اًجردت جردتم عمتجم ىف ىعامتجالا
 تالاجم عيمج ىف اذه مهيندت نولمحيو ارشب مهفصوب نكلو ءبسحف ىعامتجالا مهعضو

 وأ «مهلثم نوسبلي ىأ «مهقوفي نم دوجو ىف مهنكامأ ىف نيسلاج نولظي ال دق ا

 نم مهنأ نع ًالضف .مهتابغر نوضراعي وأ ,ةنيعم ةجهلب نوثدحتي ىوأ ءمهعم نوقفتي ال

 ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا ًأدبم نإ .ةريبكو ةريغص بيلاسأب مهعضو اوحضوي نأ عقوتملا

 لاجم ىف ىوناثلا مهعضو نأو ؛ىواستملا مارتحالا عيمجلل حنمُي نأ اًئمض ىنعي
 .مهتيناسنإ ىلع رثؤي الو لاجملا اذه ىلع اًروصقم لظي نيعم
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 ريكفتب اًقيثو اًطابترا طبترم اهرظن/هرظن ىف درفلا ةميقو ردقب ساسحإلا نأ امب
 مزلتسي ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا أدبم نإف ءامهل مهتلماعمو اههاجت/ههاجت نيرخآلا
 بجعن ال اننإ اذه ىنعي ال .ةايح صرفو ةوقو واستم ىعامتجا عضوو ةاواسملا قيقحت

 ال عيمجلا نألو ,ةيدرفلا مهتازاجنإو مهتاردق ىلع دمتعي كلذ نأل رثكأ دارفألا ضعب

 ةشيعملا ىف مهتمهاسم ىلع دمتعي كلذ نأل نييواستم لخدو ةورثب اوظحي نأ ىغبني
 سانلا زيفحتل اًدلاغ ايرورض نوكي ةيواستملا ريغ ةأفاكملا زفاح نألو «ةدغرلا ةيعامتجالا

 نأل بصانملا عيمج لغشل ةيواستم ةروصب نيلهؤم عيمجلا نأ الو ءربكأ دوهج لذب ىلع
 طورشب تانيابتلا هذه ىفت نأ قدأ لكشب مزلتسي اذه .مهلويمو مهتاردق ىلع دمتعي كلذ

 قوقحلا ىلإ دتمت الأ ىغبني ال تانيابتلا هذه نكلو .ةيمتحو ةيرورض اهنأ امب ةنيعم
 عيمج نم لقأ مهنأ ىلع ضعبلا لماعت الو ,ةيساسألا ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا

 ىلإ دحاو لاجم ىف ةاواسملا مدع ىدؤي ال ىتح ةكباشتم نوكت الأ ىغبنيو .رشبلا

 : تاصصختلا لصفت اهنأ ىتح دج ةنصحم نوكت ىأ ,ىرخأ تالاجم ىف ةاواسملا مدع

 هذه نوكت الأ ىغبني .سانلا نم ريبك ددع نع ةيواستملا ةايحلا صرف ضفرتو .ةماهلا

 ةكرتشملا ةايحلا قاطن جراخ راتخي نأ ضعبلل حمست ثيحب ةقيمعو ةعستم تانيابتلا

 اًدج ةلماش نوكت ال نأو ,ةصاخلا مهتقيرط ىلع ةيزاوتمو ةنصحم ةايح ىلإ دوقيو
 ةداعسلاب روعشلا طبحتو دحاو هاجتا ىف بهاوملاو تاحومطلا عيمج لوحت ثيحب

 ثادحإ ىلإ تانيابتلا هذه ىدؤت الأ ىغبني .كلذ ىلع ةوالع .ةشيعملا بيلاسأو اضرلاو
 ىمنت ىتلا رومألا كلت :تاعمتجملا لخادو نيب ةيعامتجالا ةلاحلاو ةوقلا ىف ريبك توافت

 لصفتو ءرخآلا ضعبلا نيب زجعلاو ىندتلاو ءضعبلا نيب عفقرتلاو ةسرطغلاب ساسحإلا

 .رشبلا نم نيفلتخم نيعون ىلإ ىرشبلا سنجلا وأ عمتجملا

 ريصملا ريرقت قحل مارتحالا اًنمض ىنعي ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا أدبم :اًيناث
 ,مهتايح ةرادإو «تارايتخالا داجيإ ىلع نورداق مهف .ةيصخشلا ةباوب نوربعي نيذلا كئلوأل

 نوئطخي دق مه .مهتافرصت نع جتنت ىتلا بقاوعلا ةيلوئسم لمحت ىلع ةقفاوملاو

 .ءاطخألا هذه نم اوملعتي ىكل ارارحأ اونوكي نأ مهيلع ىغبني نكل ؛مهتايحب نوثبعيو
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 مهتايح اودوقي نأ ىغبني ال نكل ,:ةروشملا نومدقيو مهئاطخأ ىلإ نوريشي دق نورخأ
 ىوبألا ماظنلا اذه .لقتسملا لمعلا ىلع نيرداق ريغ وأ ًالافطأ دارفألا ناك ىل امك

 ,نيرخآلا نويعو مهسفنأ نويع ىف مهردقو مهتميق عزعزي نأ هنأش نم سانلا ةيامحل

 قلطأ ام فصيو «ملظلا تالاح عيمجل اهعيراصم ىلع باوبألا حتقيو ,مهومن قوعيو
 ."لقعلا هروصتي نأ نكمي ىذلا ريكألا داديتسالا“ :"تناك" هيلع

 مهتايح ةدايق ىلع رشبلا عيمج ةردق ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا أدبم بلطتي :اًنلاث

 ,ةنيعم ةيدام طورش ىضتقمب نورهدزي مه .ةيمهألاب مهروعش ىعرتو دكؤت ىتلا

 ,ةيساسألا مهتاجايتحاب اضرلا ةيرهوجلا مهئدابم لمشت .ةيواستم قوقحب نوظحيو

 ةيسايسلا قوقحلاو ,مهعمتجمل ةيفاقثلا دراوملا ةحاتإو ,ومنلا صرفو .ةديجلا ةحصلاو
 اهنود عيطتسن ال ىتلا ةيرشبلا تاردقلا ريوطت اًنضيأ حلاصملا لمشت .اذكهو :تايرحلاو

 ةوق :لثم ؛عفاودلاو تاعازنلا ىلع ةوالع «ةنزاوتم ةديعس ةايح ايحنو ةيلاعقب لمعن نأ
 سقنلاب ةقثلاو ةماركلاب روعشلاو ؛مهتايح ريصم ريرقتو «حاجنلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةدارإلا
 ميظنتلا .ًالماك اًفيظوت تاردقلا هذه فظون وأ مدختسن نأ مهنودب عيطتسن ال ىتلا

 .ةيواستملا مهتيمهأو مهتميق لصاويو دكؤي نأ اًضيأ ىغبني ةيعامجلا مهتايحل كولسلاو

 مهتيؤر ىلإ رظني نأ ىغبنيو ؛ىعامجلا مهريصم نع نيلوئسم نوكن نأ اذه بلطتي
 انيلع ىغبني امك «ةيسيئرلا عمتجملا تاسسؤم عيمج مرتحنو عمسن نأو «رابتعالا نيعب
 روعشب ىظحن نأ ىغبنيو .ةماعلا نوئشلا رييست ىف ةمهاسملا ىلع نيرداق نوكن نأ

 .ةكرتشملا مهتايح ىف فالتخالا قيقحتل ةوقلا كالتما

 ىف ةيواستملا مهتيمهأو مهتميق اوكرديو اودكؤي نأ نوعيطتسي ال رشبلا نأ امب

 لكشت ىرخألا طورشلا هذه نإف ءىرخأ طورش نم اهب طيتري امو طورشلا هذه بايغ

 ةيفسعتلا ةوقلل ضرعتلاو ,ةيندتملا لمعلا طورشو .باهرإلاو ءرقفلا :درقلا تائيسو نساحم
 دعاوقلا اهكرحت ىمد صاخشألا رابتعاو :ةيساسألا قوقحلا صقنو ءنيرخآلا لبق نم
 مدعب اروعش خرفت رومألا هذه لك ,فطاوعلا نم ةدرجتملا قوسلا ةوقو ,نيناوقلاو
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 ًاشني ال ةكرتشملا ةيناسنإلا ةميقلاب ىعولا نإ .هتاذ مهتيناسنإ رهوج رمدتو ةميقلا

 تاسسؤم ىف اًدسجم نوكي نأ ىلإ ةجاحب وهف .ىعامتجا ءاوخ ىف رمتسي نأ نكمي الو
 .ةيمويلا ةربخلاو ةيرجتلا عوضوم حبصي نأو ؛ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامتجا

 ىتلا اهسفن ةميقلا كلتمن اننأ ائمض ىنعي ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا أدبم :اريخأ

 نأ انمزلت نيرخآلا مرتحن انلعجت ىتلا بابسألا نأ ىنعي هنأ امك ؛نورخآلا اهكلتمي
 اوناك ول امك نيرخآلا لماعن ال دق اننأ امب" :"تناك" معزي امكو .اًضيأ انسفنأ مرتحن

 ءانولماعي نأب نيرخآلل حمسن وأ ءانسفنأ لماعن نأ ىغبني ال اًضيأ نحنف ,"ةميق ىوذ ريغ
 ,نيرخآلل هريقحت نع ًاليلق فلتخي هسفنل ناسنإلا ريقحت نإ .ةميق ىوذ ريغ انك ول امك
 ارشب اننوك ةزيم قيرط نع مارتحالا بستكن نحن .رشبك انتناكم نم للقي امهيلكو
 اميف ءانتيمهأ ركنت ةقيرطب فرصتتن ال دق .ىملاعلا ىناسنإلا عمتجملا ىف ءاضعأ وأ

 متي امدنع ىندتلاب انساسحإ رسفي اذه .نيرخآلاب ةقلعتملا اياضقلا ىأ اناياضق صخي

 نورعشي ارشب مهفصوب رشبلا عيمج ذئدنعف ,هتيناسنإب ءازهتسالاو درف نم ريقحتلا
 نبالا رقحي امدنعف .اضيأ ةايحلل ىرخأ تالاجم ىف اذه ثدحي .ىندتلا ساسحإ سفنب

 - كلذ ىف قحم وهو - لوقي دلاولا نإف ,هزتبي وأ هتلماعم ءىسي ىأ هب ئزهتسي ىأ هدلاو

 ءايصخش هجعزت ةلماعملا هذه نأ ببسب سيل ؛ةقيرطلا هذهب هتلماعم متت نأ ضفري هنإ

 دلاولا لغشت مل .ةقيرطلا هذهب هدلاو ةلماعم مدع نبا ىأ ىلع ىغبني هنأ ببسب نكلو

 هذه ىف هسفن ىري ثيح بألا عضوو ةماركو ةميقب لغشنا هنكلو ؛ةيصخشلا هرعاشم
 ؛هيلع ديحولا هنبا لماحتل أيهم دلاولا ناك اذإ ىتح .هل اًيعار ىأ هنبا ىلع اًيصو ةلاحلا

 نوقحم مهو - نوديؤي دق نيرخآلا نإف .هنبا نم قاخي ىأ هنبا ىلع دمتعي هنأل اًرظن
 .اًديدش اًداقتنا نبالا نودقتنيو .أدبملا - كلذ ىف

 نأ عئاشلا نم .('0نيرخآلا هاجت تامازتلاو تابجاو ةيواستملا ةميقلا أدبم قلخي
 © م ٠ مدقي ىذلا بجاولاو رضي ال ىذلا بجاولا ,ةيباجيإلاو ةيبلسلا تابجاولا نيب زيمن

 . ادئاز وأ ايرايتخا ةيباجيإلا ةدعاسملا مدقي ىذلا بجاولا لعجن نأو «ةيباجيإلا ةدعاسملا
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 ىصقأ ىلإ ضرم ريغ هنإف ءرمألا رهاظ ىف اًعنقم ودبي زييمتلا نأ نم مغرلا ىلع
 بتياذلا :لاثملا ليثبت ىلع: .ةنيم ةيئر وأ فينش حت تايجاولا نعت بردتتاال جرد
 مهربخت نأ وأ ؛مارتحاب مهلماعت نأ ىأ ءرشبلا عيمجل ةيواستملا ةميقلاب فارتعالا وحن

 ,تابجاولا هذه ريسفت ةيفيك ىلع دامتعالا تحت جردنت ىرخألا تابجاولا ضعب .ةقيقحلا

 ملظلا اذه اياحض ةدناسم هاجت وأ ملظلا ىلع زيكرتلا هاجت بجاولا :لاثملا ليبس ىلع

 رصانع مضت ىأ كلذ ىأ كاذ ىلإ ىمتنت ال ىرخألا تابجاولا ضعب .هدض مهحافك ىف

 نمضتي هنأل ىباجيإ لمع ىه بارشلا نم رمخلا نمدم عنم وحن بجاولا .امهيلك نم
 ىف هدعاسن مل اذإ اننأل اًرظن ىبلس لمع اًضيأ ىهو .صخشلا اذهل ةدعاسم ميدقت

 ىلإ هتافو ببس عجري ال .هتافو ىلإ كلذ ىدؤي نأ نكمملا نمف ,ةداعلا هذه نع عالقإلا

 عنم ىف مهلشفو ىديألا ىفوتكم نيرخآلا فوقو ىلإ اضيأ نكلو ,بسحف رمخلا هنامدإ
 .برشلا اذه بقاوع

 - اذامل احضاو سيلف ؛ىباجيإلاو ىبلسلا بجاولا نيب زييمتلا متي امدنع ىتح

 ءايرايتخا ىباجيإلا بجاولا رابتعاو ءايمازلإ ىبلسلا بجاولا رابتعا ىغبني - ةدعاقك
 :لوألا :ناببس دجوي .ىباجيإلا بجاولا نع مازلإلا ديدش ىبلسلا بجاولا ربتعن اذاملو
 ةيواستملا قوقحلا سفن اهل نيرخآلا حلاصم تمادام هنأ ةيواستملا ةميقلا أدبم بلطتي

 بح أديم ىلع مئاق ىباجيإلا بجاولا .مهحلاصمب رارضإلا ىغبني الف ءانحلاصم عم
 ,ةيواستملا ةميقلا ءارو اميف بهذي هنإف ءديمح ءىش هنأ نم مغرلا ىلع ىذلا ءريخلا
 .اًيقالخأ اًمزلم نوكي الو

 هذه تمظاعت اذإ .عيمجلا لوانتم ىفو ةيعقاو تابجاولا نوكت نأ ىقبني :ايناث

 مهحلاصم رشبلا لهاجتي الأ ىغبني .ةيرورض تناك ول ىتح ءاهلهاجتن فوسف «تابجاولا
 اطاقن ججحلا هذه لمحت امنيب .نيرخآلا:حلاصمب ررضلا اوقحلي الأ ةطيرش .ةيصخشلا
 .مهقتاع ىلع لومحملا ىقالخألا لقثلا لمحت نأ عيطتست ال ىهف ؛ةماه

 ةميقلا أدبم عستم ىفسعت ىحن ىلع قيضت اهنأل ؛بويع اهيو ةصقان ىلوألا ةجحلا
 ةيرشبلا تانئاكلل ةيواستملا ةميقلا مرتحن اننأ ىعدن نأ نكمي الف .ةيواستملا ةيناسنإلا
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 ةايح انشع اذإ .مهتايحل ةزيمملا ةفصلا ىلع انمكح ىف نيهباشتم انك اذإ ىرخألا

 نيرخآلا نويعو مهنويع ىف مهتميقو ,«ردحنت مهتيناسنإ نإف :ةسئاب ةغرافو ةلحض
 مازتلا انيدل نحنف «مهنأشب اًئيش لعفن نأ انعسو ىف ناك اذإو ءاننوبطاخي مه .عزعزتت

 ,ةيباجيإو ةيبلس تابجاو مزلتسي ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا أدبم .ءىشلا اذه لعفب
 .ةيباجيإلا تابجاولا لاجم ددحت ىتلا ىه :ىرخألا انتامازتلا ءانرداصم نوكت نأو

 «مازلإو بجاو هنكلو ايرايتخا سيل درفلا ةردق دودح لخاد ناسحإلاو ريخلا بح نإ
 ةباتك وأ «:قيرغ لفط ذاقنإ ةلواحم نع صكني ىذلا صخشلا اذامل رسفي ىذلا رمألا

 ةقيرطب ةديدع تاعمتجم ىف نوناقلا ضرفي .موللا قحتسي قيرح ىأ ؛ةميرج نع ريرقت
 ىلع .تايوقعلا لالخ نم درفلا ىلع عقاولا ملألا هاجت ةريخلا تابجاولا هذه ةحضاو
 ءاًيفاقث طورشم رمألا اذه نإف ءريخلا بحو ةلادعلا نيب زييمت دجوي هنأ نم مغرلا

 .ةيباجيإلاو ةيبلسلا تابجاولا عم كلذ ىف قفتي الو ءرارمتساب ىطاطمو

 ,فعاضتت الأ ىفبني تابجاولا نأ ىف لثمتت ةيبلس هطقن حرطت ةيناثلا ةجحلا
 لقأ ةرورضلاب سيل ىبلسلا بجاولا .ىبلسلا بجاولا هجاتحي ىذلا ام مهف ءىسن اننكل

 رضت ةقيرطب رخآ درف حلاصم درفلا قحالي الأ مزلتسي اذه .ىباجيإلا بجاولا نم اًيلط
 .ةرشابم ريغو ةرشايم ةددعتم بيلاسأب نيرخآلا رضي نأ عيطتسي درفلا نكل :نيرخآلاب
 مارتحالا ىف مهاسي دق ةزاجإلا ءاضقل ةديعي ةفاسم ىلإ ناريطلا وأ ةرايسلا ةدايق نإ

 تاجتنم ىتح ىأ مهسألا ءارش نإ .نيرخآلل ةيويحلا حلاصملاب رارضإلا مث نمو «ىملاعلا
 هذه ىفظومب رضي نيلماعلا ىلع ةددشم اطورش ضرفت ىأ ةيندتم اروجأ عفدت ام ةكرش

 ىدملا ةليوطو ةريصق بقاوعلل ةطيح مزلتسي ىبلسلا بجاولا لعف نإف ءاذل .ةكرشلا
 ىبلسلا بجاولا نأ نع ًالضف .ًالهس سيل ىذلا رمألا ءدرفلا تافرصت نع جتنت ىتلا
 نوكي ىبلسلا بجاولا نأ امك .عقوتم ىه ام درفلا رايتخا ىلع ربكأ ادويق ضرفي
 فرعن ال نحن .ىباجيإلا بجاولا سكع ىلع ؛بجاولا اذهب ءافولل ةبوعص رثكأ اًنايحأ
 نأ ىلع مهتاردق نسحنو نيرخآلا ةاناعم ففخن نأ عيطتسن فيكو ىدم ىأ ىلإ امئاد

 نمو ءدصق ريغ نع نيرخآلا حلاصمب رضن اًنايحأ نحن .مارتحالاب ةريدج ةايح اويحي
 .ىبلسلا انبجاو ىدؤن نأ ىف لشفن مث
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 ئدابملا

 نأشب اًديعب بهذن نأ عيطتسن اننأ فيك ضرع ىلع نآلا ىلإ ىمامتها تزكر
 ةروصب اهحيضوتو ةيقالخألا ئدابملا نأ اميو .ًيخيرات ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا ريوطت
 ةماهلا ئدابملا ىلع زيكرتلاب ىمالك متخأ فوسف .باتكلا اذه لاجم جراخ عقي ةيفاو
 ئدابملا ىه تسيل .لصفلا اذهو ىلوألا لوصفلا ىف انتشقانم لالخ نم اهيقتسن ىتلا

 :مهألا ئدابملا اهنكل ةديحولا

 ,نوكلتمي رشبلا عيمج اذامل لبق نم تمعز .ةيواستملا ةميقلا أدبم ىه :لوألا آدبملا

 ىنعي .هبلطتي ام وأ اذه عبتي :امب ؛ةيواستم ةميقب ءنيددحم اونوكي نأ ىغبني ىرحألاب وأ

 ,ةيرهوجلا مهحلاصم معدل ةيواستم قوقحب دارفألا بلاطي نأ انمض أدبملا اذه

 رضي لكشب انحلاصم قيقحت ىلإ ىعسن نأ زوجي الو .نيرخآلا ىلع تابجاو اوضرفيو

 ,ةمرتحم ةأيح اويحي نأ ىلع نيرداق ريغ نورخآلا نوكي امدنعو .نيرخآلا حلاصمب

 .ىرخألا انتامازتلاو انتاردق دودح ىف مهل ةدعاسملا ميدقت ىف ىباجيإلا انرود ىتأي

 ءاضعأك سيلو رشبك انمزلت تابجاولا هذه نأل ؛ةيميلقإلا دودحلاب تايجاولا هذه رثأتت ال

 .كلت ىأ عمتجملا اذه ىف

 ئدابملا لوح ىلاحلا لدجلا نم اًريثك نإف ؛ةمهم قوقحلا هذه نأ نم مغرلا ىلع
 قوقحلا عيمج .قوقحلا هذه ىلع دئازلا ديدشتلاب اًنطاخ اًكولس كلسي ةيملاعلا ةيقالخألا

 نكمملا نمو .ةيباجيإو ةيبلس تابجاو نمضتت - ةيبلسلا قوقحلاب ىمسي ام هيف امب -

 اًقيظوت ةفظوم ةلودو ءرقتسم عمتجم :لثم ,ةنيعم طورشل اًقفو تابجاولا هذه كاردإ
 ةيواخ بلاطم لظت قوقحلا نإف ؛طورشلا هذه بيغت امدنع .ةيداملا دراوملا ةحاتإو ءاًديج

 ميدقت مازلإو بجاو تحت ةدعاسملا ميدقت نم مهنكمي عضو ىف نيذلا كئلوأ عضوي مل ام

 ةيبرغلا ةنميهلل تاودأ اهنأب اًنايحأ فصوت قوقحلل ةيملاعلا تانالعإلا .ةدعاسملا هذه

 مهسفنأ اومظني نأ تاعمتجملا عيمج نم بلطي نأ برغلا لوخت اهنأل ءادعلا ريثتو

 ىف مهتدعاسمل برغلا ىلع ةيباجيإ ىأ ةيبلس تابجاو نوضرفي ال نكل ؛ةنيعم بيلاسأب
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 تابجاولا هذه نمل حاضيإ ىف ةقيقدو ةلصفم ةيملاعلا تايقالخألا نوكت نأ ىغبني .كلذ لعف

 ؟(١١)تابجاولا هذه ىه امو

 تمعز امكو .ىناسنإلا نماضتلا أدبم :ىه ةيملاعلا تايقالخألل ىناثلا ماهلا نوكملا

 حيصأو «لدابتملا دامتعالاب مستي ىذلا انملاع ىف ةلخادتم ةيرشبلا حلاصملا نإف لبق نم

 كلذ نورخآلا لعفي مل ام ةنمآو ةقئال ةايح اوشيعي نأ عمتجم ىأ دارفأل بعصلا نم

 .انب صاخلا انيولسأب اهجالع عيطتسن الو ؛:ةكرتشم لكاشم هجاون نحن .اًضيأ
 مهتوق اومدختسيو رشبلا فتاكتي مل ام ؛ىمد ىلإ رشبلا لوحت نأ ةملوعلا ىوق عيطتست

 ةغلاب بقاوع اهل نوكي انلاعفأو انتافرصت نإ .ةدغرلا ةيرشبلا ةايحلا زيزعت لجأ نم
 .مهحلاصم رضي بولسُأب فرصتتن الأ انيلع ىغيني ءاذل .ةيلبقتسملا لايجألا ىلع رثألا

 هذه مادختسا ىف ضعبلا طرفأ اذإف ,ةدودحم دراوم ىذ شه بكوك ىف شيعن نحن

 ةكرتشمو ةيعامج ةيلوئسملا نأ ىنعي اذه لك .نمثلا انم درف لك عفدي فوسف .دراوملا
 اننأو :ةيقالخألا انتيعجرم نوكي نأ ىغبني ةماع ةقصب درفلا نأو ,ملاعلا اذه هاجت

 .ىناسنإلا نماضتلا عفادب اعم فرصتنو ركفن نأ ىغبني

 تمعز امكو .ةيددعتلا وأ فالتخالا أدبم :ىه ةيملاعلا تايقالخألل مهملا ثلاثلا نوكملا

 رعاشمو تاردق سرغتو «ةايحلل ةفلتخم ًالاكشأ روطت ةفلتخملا تاعمتجملا نإف ؛لبق نم
 جمدنت ةيرشبلا رعاشملا و تاردقلا نأ امبو .ةفلتخم لثمو ميقب زتعتو ,ةفلتخم ةيناسنإ

 ةرورضلاب هصقني ةايحلل بولسأ لك نإف ءضعبلا اهضعب عم ةمجسنم ةقيرطب
 شمهيو لفغي بولسألا اذه نإف ؛قوفتلل زيمم لكش ىلع لوصحلا لجأ نمو .لامتكالا
 دوجولل ةفلتخملا داعيألا تاعمتجملا ديصتت .ةميقلا تاردقلاو رعاشملاو ميقلا نم اًريثك

 نأ عمتجم لك عيطتسيو ء.مهضعب نولمكيو «ةفلتخم اياوز نم هفشكتستو ىناسنإلا
 .ةفالخو ةيدقن تاراوح ىف ىرخألا تاعمتجملا عم لوخدلا نم ملعتي

 ىرتو اهتيدودحم نم برهت نأ عيطتست ال ةيرشبلا تانئاكلا نأ نم مغرلا ىلع
 قوفت ةيقوف رظن ةهجو وأ (سديمخرأ ىلإ ةيسن) ةيديمخرأ رظن ةهجو نم اهسفن
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 ةيفاقث ىؤر لكش ىف ةرغصم ةيديمخرأ رظن تاهجو مهل حاتي هنإف ؛ناسنإلا ةفرعم
 هبراجتو هتادقتعم ىلإ رظني نأ نم ىفاقث عمتجم لك نكمي ىركفلا راوحلا نإ .ىرخأ

 بيلاسألا هذه لالخ نمو ؛مهتايناكمإو مهتوق دودح اوردقي نأو «نيرخآلا رظن تاهجو نم
 اًينيدو اًيقالخأ سفنلا ةبساحم وأ ةينالقعلا نإ .ىنالقعلا مهمييقت ىف نودعاسي اهريغو

 قفو ءاقترالا ىلع نورداق اننأ اًقبسم ةينالقعلا ضرتفت .الزعنم ايدرف ازاجنإ اتسيل
 ىف اذه .ةقلطملا ةقيقحلا لثمي ال اًفلتخم نوكي نأ نكمي ام ريدقتو ءانبراجتو انتادقتعم

 فرصتي امك فرصتنل براجتلاو تادقتعملا نم ةعومجم انل حاتُي نأ مزلتسي لياقملا
 ,ةيرشبلا ةيدودحملا نم ايئزج اريرحت مدقيو زكري تافاقثلا ددعت .نويدقنلا انورواحم

 انحنمي اضيأ تافاقثلا ددعت .ةيرشبلا ةينالقعلاو ةيرحلل ىرورض طرش ددعتلا اذهو

 ءانتارايتخا ىدم عسويو ؛ىرخألا تافاقثلا تازاجنإو ىؤر ىلإ لوخدلا ةيناكمإ
 .درفلا ةشيعم ىوتسم ىقريو

 ىري ذئدنعف ,فالتخالاو ةيددعتلل ةيفرعملاو ةيدوجولا ةيمهألا درفلا ردقي امدنع

 .نيرواحتم ءاكرشك نكل ,موصخ ىأ ديدهتك سيل ؛ىرخألا تانايدلاو تافاقثلا درفلا

 درفلا نإف :ةدايرلاو قوفتلل ةزيمملا اهلاكشأ نم روطتو تانايدلاو تافاقثلا رهدزت امدنع

 تاهجو عونت نإ .تانايدلاو تافاقثلا هذه ىلإ نومتني نيذلا دارفألا ديفتسي امك ديفتسي

 انتحلصم نمو «ةيملاع ةيناسنإ ةدئاف دعت ةيدقنلاو ةيفطاعتلا مهلاعفأ دودرو رظنلا

 عيمج نأ ىنعي ال اذه .ناسنإلل ةبسنلاب حالصلاو ةدئافلا هذه ىلع ظفاحن نأ ةيعامجلا

 نوكت ىتلا ئدابملاب انربخت ةيملاعلا ةيقالخألا ئدابملا نإ .ميقُت نأ ىغبني عونتلا لاكشأ
 .عونتلل ةدوجوملا لاكشألا دمجنو ظفحن نأ ىغيني اننأ اذه ىنعي ال .ةلوبقم ريغ

 راوحلا عاونأو .فحتملا ىف ةيرثألا عطقلا لثم اهيلع ظافحلا نكمي ال ةيفاقثلا تافالتخالا

 قلخن نأ ىغبني اننأ ميقلا عونتلا ىنعي .اهنم لك ىلع ىلوحت رثأ اهل اهنع ثدحتأ ىتلا
 نأ - اًيعامجو اًيدرف - ةيرشبلا تانئاكلا اهلالخ نم عيطتست ىتلا ةمئالملا فورظلا

 ,ةفلتخملا ةايحلا لاكشأو ميقلاو لثُملا عم براجت ءارجإ ىلع ةرداقو ةررحتم نوكت

 .('!)ةدرفتملا مهتمهاسمب نيرخآلا ىرْثّتو ؛عونتلل ةثيدح الاكشأ روطتو
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 ,ميقلا ىف دارفألا هيف ىواستت ىذلا ملاعلا ىلإ ةعمتجم ةثالثلا ئدابملا هذه ريشت

 كرتشملا مهملاع ىذغتو ,ةفلتخملا مهلكاشم لوانتتو ,ةلمتكمو ةررحتم ةايح ىلإ دوقتو

 هذه لثمت .ةيعامجلاو ةيدرفلا مهتافالتخا نم ديفتسنو ,ىناسنإلا نماضتلا عفادب

 اتتارايتخا صخألابو ؛ةيدرفلا انتارايتخا ىلع انلدي نأ ىغيني ىذلا ليلقلا ئدابملا
 .ةيملاعلا تاسسؤملا فادهأو لكيه ليكشتو ةيعامجلا
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 شماوهلا

 ريغ ةقرعملاو قئاقحلا راصنأ :لوألا :ةفلتخم تاهاجتا ةثالث نم دقنلل هضرع ةيملاعلا كولسلا بادآ تناك )١(

 ,ةيملاعلا كولسلا بادآ قيقحت لمتحملا نم امنيب هنأ معزي ضعبلا :ىناثلا .اهقيقحت ةيناكمإ نوركني ةقلطملا

 ءامعز ذختا .هب نويحي ىذلا ةايحلا بولسأ رايتخا ىف اًرح نوكي نأ ةيمتح ؛عمتجم ىأل ىورضلا ريغ نمف
 ةيمانلا لودلا نم ةصاخو دارفألا ضعب :ثلاشلا .نرق فصنل ةرمتسم هقيرطي طخلا اذه نيصلا

 تاعورشملا ريربت ىف تمدختسا املم ,ةريطخ اهنكل .اهقيقحت نكمي ةيملاعلا كولسلا بادآ نأ نومعزي

 .ةيلايربمإلا

 امب نيديقم امنإو نيقلطم اسيل ةفرعملاو قئاقحلا نأ ةركفو .ةقياسلا تاداقتنالا ىف عنقم دقن دجوي ال

 قوقحلل ةديدعلا ةيملاعلا تانالعإلا ليق نم اهضحد متو ؛:ةكسامتم ريغ ةركف ىه ناسنإلا لقع هيلع نوكي
 ."08؛© ا« (1999)" :رظنا .ةفلتخملا ةيفاقثلاو ةينطولا تاعمتجملا ىلتمم لبق نم اهلوبقو اهدادعإ مت ىتلا

 ىتلا ةيفيكلا ريرقت ىف ارح نوكي نأ ىفيني عمتجم ىأ نأ ىملاعلا أدبملا نآل كسامتم ريغ ىناثلا دقنلا

 ةعينشلا ماثألا نأب ؛ةشهلا رظنلا ههجو نأ اًنضيأ مزلتسي هنأ امك .هعبطب ىملاع هتاذ دح ىف وه اهب شيعي

 ريثي .ةيقالخأ بلاطمب عمتجملا ىقاب مت ال :ةيعامجلا ةدابإلا تايلمع كلذ ىف امب ,ىرخألا تاعمتجملا ىف
 لكشل هجوم نكل .هتاذ دح ىف ةيقالخألا ةيملاعلل هجوم ريغ ساسألا ىف هنكل .ةماه ةطقن ثلاثلا داقتنالا

 . ”ل058مأ١ 1232" :حرتقا ,عوضوملا اذه لوح ليصافتلا نم ديزمل .اهل نيعم مادختساو

 هذه لثمل ةجيتن ىه ةيملاعلا تايقالخألا .ةيقالخألا ئدابملل ةمظتم ةسارد ةيملاعلا كولسلا بادآي ىنعأ (1)

 .اهتاذب مئاق دوجو اهل ةيقالخألا ئدابملا نم ةنيعم هعومجم ىلإ ريشتو ,ةساردلا

 ةهجو ذختي ىذلا ديجلا شاقنلا لجأ نمو ."58/613 (2006 87.117 ()" :رظنا ,شاقنلا نم ديزمل (؟)
 ."6011179 (2006)" :رظتا ,ةرياغم رظن

 "10ه 0ةعاورهاتمو 1هديقنل 8 6/106 عاطنع طزل اطه مدئانومصعمأ هأ 1ع الالونا5'0 رظنا (4)

 ةعومجم نأ ىلع هتمدقم دكؤت 561191005 , 52م1666 ,1993 (اكانصدو قمل ا«ردعطعا 1993)“

 ةمئاقلا مضت .ةيملاعلا كولسلا ئدابمل ساسألا لكشت نايدألا ميلاعت ىف دجوت ىتلا ةكرتشملا ميقلا

 .ةكرتشملا ميقلا نم ًالدب ةكرتشم تاحومط

 أدبم نأشب "4301" ىلإ هجو ىذلا دقنلا ةفرعم لجأ نمو "16801 (1953, مم.90, 98)" رظنا (0)
 ءايلاكيدار هريسفت ةقيرط نع هيلع ظافحلا ةلواحللو .ل0085 (1999. ©8.8) :رظنا ,ةيملاعلا

 .0' زلعتلا (1986, 4)0. 7, ع5 م.مم. 130 2) :رظنا

 230ذ



 .ىساسألا ةجهنم "انأأ|1131201519" ىعفنلا بهذملا لظ ىف "63:15" زواجتي .لوطم جالا (1971) 69

 ؟اولعفي مل اذإ اذام .ةديفم جئاتنب ىظحت ةلادعلل هئدابم نأ معزي هنكل .هل هتضراعم ىف هماظن لكشي وه

 نإ :ىرخأ فعسض نطاوم ىلع "01/016170" زكري ؟جئاتنلا ميقُت فيك :كلذ نم دعبأ لاؤس دجوي امك

 كلت ءقمعأ ةيرظن بلطتي هنإ .ةيسايسلا ةفسلفلل ةيادي ةطقنك هذاختا متي نأ نكمي ال ىلصألا عضولا راعش

 ئدابم نوراتخي فوس سانلا اذامل رسفت ىتلا تامسلاب ىظحي ىلصألا عضولا اذامل رسفت ىتلا ةيرظنلا

 .(010/0ه:اكلاتو, 1981. 5345) ةلادعلل ئدابمك ىدابملا كلت ةحصب اودهش مه اذإ .عضولا اذه ىف ةنيعم

 اهتاذ لوح زكرمتت ىتلا ةلودلا نأشب "821015" بولسأ دقنل (112©8 1979) :اًضيأ رظنا

 .اهحلاصميب مكهتو

 ,”0(عاك (2006 )" ىف شاقنلا نم ديزل )١(

 ًالدب تاناويحلا هاجت انتيلوئسم وأ انتابجاو نع ثدحتن نأ ىغبني اذامل رسفت ىتلا بابسألا ىدحإ اذه دعي (4)
 لوصحلا لجأ نم [10واعإل (1986, 0.5) 300 ©1371 (1977.مم.43 [1() :رظنا .تاناويحلا قوقح نم

 ناويح حلطصم نإف :ناستإ حلطصم سكع ىلع .66930 (1983) :رظنا ؛ةعنقم ريغ رظن ةهجو ىلع
 ليلحتلل اكسامتم اعوضوم اهنوك نم درفلا بجعتي ىتلا راكفألاو تافصلا نم ةلماكتم ةلسلس ىطغي

 .قوقحلا ءبع نع كيهاث :ىقالخألا

 تايجاولا نيب زييمتلا .561161118/ (300)2002 آ01]/10206 (2006) :رظنا ,ميقلا شاقنلا نم ديزمل (5)

 ىغيني ام نيب وأ ءريخلا لمع ىلإ ,ةعزنلاو ةلادعلا نيب قيفوتلل هذاختا متي ام اًبلاغ ةيباجيإلاو ةيبلسلا
 ريخ لاعفأ هرايتعا متي ام .لكاشملا نم ولخي الو ادقعم ريخألا زييمتلا دعي .نوناقلا هضرفي نأ ىقبني ال وأ

 هقيرطب رمألا اذه ىلإ رظنُي ,هسفن عمتجملا ىف ىتح ءرخآ عمتجم ىف اًيقالخأ اًبجاو ربتعي ءام عمتجم ىف
 .ةفلتخم تاعامج لبق نمو ةفلتخم تاقوأ ىف ةفلتخم

 .6ة؛عاما (2006) :رظنا :ناسنإلا قوقح كلذ ىف امب .ريكقتلا ىلع قوقحلا ذاوحتسا لوح دقنلا صخي اميف )٠١(

 تابجاولا نأ نم مغرلا ىلع .قوقحلا ىلع اوزكر هوعبتا نيذلا مظعم نإف :ناسنإلا قوقح نالعإ ةيادي عم
 بيستت ال ىتلا تايجاولا لثم ةيساسألا تايجاولا نأ الإ .اهديدحت بعصيو ةنيعم ةطقن ءارو اميف عقت

 اهيلع فرعتلاو اهديدحت نكمملا نم ؛نيسنايلا ءالؤه دعاست ىتلاو نيرخآلا ىلع ررض ثادحإ ىف
 نأ ضرتفملا نم ىذلا .ناسنإلا قوقحل ىملاعلا نالعإلا ةيناسنإلا تابجاولل ىملاعلا نالعإلا لثامي .ةلوهسب
 ,ةيبنجألا ةدعاسملل ىنطولا ىلامجإلا اهجتانل ةنيعم ةيوئم ةيسني لودلا مازتلا لثم ةديدع ءايشأ ىطعي

 عيب اورظحي نأو ءضعبلا مهضعبي مهتقالعي قلعتي اميف ةنيعم اًفارعأ اويقاري نأ لودلا كلت نم نيبلاط
 متي نأو :ةيدوقنعلا لبانقلاو ةيضرألا ماغلألا مادختسا اورظحي نأو ؛ةنيعم طورش ىضتقمب ةحلسألا

 «ةريقفلا لودلا ىف اهلاومأ رمثتست ىتلا تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا ىلع ةنيعم تامازتلاو تابجاو ضرف
 تارارقو ةيلود تادهاعم لكش ىف دجوب ىملاعلا نالعإلا اذه لثم ءىزجتلا .اذكهو ةيئيبلا ةيامحلاب متهت نأو

 .ةيملاعلا ةيقرعلا فارعألا ىوقيو معدي فوس اًيملاع هيلع قفتملا نالعإلا نإ .ةدحتملا ممألا
 ,23,©/ا«1 (2006 ل 800 20078) ىف اذه ضارعتساب موقأ .ةيبسنلا ريغ ةيددعتلا انمض اذه ىنعي )١١(
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 رشع ىداحلا لصفلا

 زيحتلا مدعو زيحتلا بادا

 ,ةيقالخألا ةيحانلا نم نوواستم - ارشب مهفصوب - رشبلا نأ قباسلا لصفلا ىف تمعز

 طباورب مهتعامج دارفأب نوطبترم مهنأ ريغ ؛انضعب مهضعب ىحن ةيواستم اقوقح نولمحيو
 براجتلا ىف ةكراشملاو دوعولاو تامازتلالا قاطن جراخ أشنت تاقالعلا هذه :ةصاخ

 ىف ءاضعب مهضعب وحن اقوقح نولمحي مهنأ نع ًالضف ؛تامظنملا ةيوضعو ةكرتشملا
 .اهقمعو اهتوق ىف اًريبك اًفالتخا تاقالعلا هذه فلتخت .()نورخآلا اهلمحي ال ىذلا تقولا

 ىدانلا ىف ءاضعألا نيب اشنت ىتلا طباورلا لثم ةيمسرو ةلحض تاقالعلا هذه ضعب

 افرعت نمضتتو ,ةمادتسمو ةقيمع طباور دجوت ءرخآلا فرطلا ىلع .لمعلا ءالمزو

 .نيبرقملا هئاقدصأو هتجوزو هيوبأب درفلا ةقالع :لثم ءاًفيمع اًيفطاع اًطابتراو ًالدابتم
 .هناريجو هتعامج دارفأب درفلا ةقالع :لثم ,نيفرطلا نيب عقت تاقالع دجوت امك

 مث نمو «تاقالعلا هذهل ةيلضفأ ءاطعإ نمضتت ةصاخلا طباورلاو تاقالعلا عيمج

 هذه نمضتت ىتلا طباورلا ةفاثكو قمعت داز املكو .اهيلإ زيحتلا نم ام ةجرد دجوت

 ةيصخشلا تاقالعلا ىلع مئاقلا ملاعلا اذامل رسفي اذه .اهيلإ زايحنالا داز تاقالعلا

 اهنإف ءازايحتا مزلتست ةصاخلا تاقالعلا نأ امب .زايتماب زايحنالا ملاع لثمي ةقيثولا
 تاقالعلا ىلع زكرأ فوس .رخآ نود بناجل زيحتلا مدعو ةاواسملا أدبمل ايدحت ضرفت

 نييقالخألا نيأدبملا نيب عارصلا لح بولسأ ضرعتسأ فوسو .ةقيثولا ةيصخشلا
 ةمئالم تاليدعت لمشيل عوضوملا عستي نأ نكمملا نم ذئتيحو ؛(ةاواسملا مدعو ةاواسملا)

 .ةصاخلا تاقالعلا نم ىرخألا ع اونألل
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 ةصاخلا تاقالعلا

 ةيصخشلا تاقالعلا اهيلع قلطأ فوس - ةميمحلا ةيصخشلا تاقالعلا ملاع نإ

 تامسب ىظحي - تاقالعلا هذه اهنمضتت ىتلا ةلدابتملا ةلئامملل اًرظن ؛زاجيإلا ىعاودل

 اهيف افرط نونوكي نم ببسب .هتعيبط مكحب درف لك مهت تاقالعلا هذهف .ةديدع ةدرفتم
 ادرفتمو اصاخ نوكي مهنم لك .اهيلإ نوعسي ىتلا ةرتتسملا ضارغألا ضعبل سيلو
 عيطتسي ال قوقحب نوبلاطي دقو ,رخآلا نويع ىف هضيوعت ىأ هلادبتسا ارذعتمو انيمثو
 ,نيرخآلا نيبو اننيب ةلدابتملا ةدعاسملا ىلإ ةجاحب نوكن امدنع .اهب ةبلاطملا نورخآلا
 ىطعت ىتلا ةقالعلل ةصاخلا ةمسلا نوكي نكلو ءبسحف ةجاحلا حاحلإ نوكي ال اذه نإف
 .ىلوألا ةمسلا ىه كلت :ىفطاعلاو ىقالخألا اهلقث مهقوقح

 دتمتو ؛ىدملا ةعستم قوقح ىه تاقالعلا هذه ىف ةنمضتملا قوقحلا :ةيناثلا ةمسلا
 تاقالعلا هذه ىف نيرخآلا دعاسي ال درفلا نإ .ىرخألا تاقالعلا تامس ءارو ام ىلإ

 رعشيو ؛مهنأشب قلقيو ركفي اًضيأ نكل ,ةدعاسملا هذه ىلإ نوجاتحي امدنع بسحف
 نم مهنكمت ىتلا لبسلا داجيإ ىلإ ىعسيو ؛طابحإ هياصأ اذإ هتايونعم نم ديزيو ؛مهب
 نإ .ريثكلا هتقو نم مهحنميو «تارايزلاب مهئجافيو .ةبعصلا فقاوملا نم صلختلا
 ىف درفقلا رصق ام اذإ ةعورشم ةقيرطب نوكتشي دق ءاقدصألا ىأ نيدلاولا وأ ةجوزلا

 مساقتي دق .هيلع نوكت نأ ىغبني ام ىلع دعت مل ةقالعلا نأ ىلإ نوهتنيو «بناوجلا هذه
 راكفألا مساقتي نأ نكمي ال نكل ءاهل جايتحا ىف درف ىأ عم ةيداملا دراوملا درفلا

 نيذلا كئلوأ ىلع اروصقم اًقح نوكت ىتلا رعاشملا كلت ؛قلقلاب روعشلا ىأ رعاشملا وأ
 .ةصاخ تاقالع درفلاب مهطبرت

 نأل سيل ؛تاقالعلا هذه ىف نينمضتملا قوقح عم درفلا قفاوتي دق :ةثلاثلا ةمسلا
 ,ىقالخألا نئاكلا فرصتي نأ ىغبني فيك حضوي اذه نأل الو ءكلذ لعفب مزلم درفلا

 ىأ نيدلاولا وأ ةجوزلا وأ جوزلا رابخإ لجأ نمو .مههاجت ىلخاد مازتلا نع ريبعت هنكل
 فقاوملا ىف مهدعاس درفلا نأب عابطنالا لقن ىتح ىأ نيبرقملا ءاقدصألا وأ لافطألا
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 رابتخا تزاتجا مهقوقحو مهبلاطم نأل لب ؛بجاولاب روعشلا نم اقالطنا ال ةبعصلا
 دحأو بناج نم ررق هنأ وأ ,ةقالعلا ةعيبط مهقي ال هنأ امإ ىنعيس اذه نإف الإو ,ةاواسملا

 .هتامس رييغتو فيرعت ديعي نأ

 ,قمعأ امهفو ًالدابتم اًفاشتكاو اًطبارت ةيصخشلا تاقالعلا نمضتت :ةعبارلا ةمسلا

 تاقالعلا نوميقي نيذلا دارفألا روطت قايس ىفو .ىومنت ىكل اتقو ذخأت رومألا هذهو

 ةريغص تايحضت نومدقيو «ةجاحلا دنع ضعبلا مهضعب نودعاسي مهنإف ؛ةيصخشلا

 ,هيلع ءانيو .ةنيعم ًالامأو تاعقوت نومسريو ءاضعب مهضعبل اباسح نولمعيو «ةريبكو
 ىف عرشت ةلماعملا ىف فاصنإلاو حلاصملا لدابتو ليمجلاب نافرعلاو ركشلا ءىدابم نإف
 ةضرع ةيصخشلا تاقالعلا نإف ءاذل .ةقالعلا نم أزجتي ال اءزج مهتابلط لكشتو ؛لمعلا

 ةدعاق ؛امهزييمت نكمي نكل اضعب امهضعبب نيتطبترم ةيقالخألا بلاطملا نم نيتدعاقل
 ةرتفل ةفطاعلاب ةطبترملا لاعفألا قاطن جراخ أشنت ةدعاقو ؛لدابتملا مازتلالا ىف ةلثمتم

 ىف ام ةقطاعلاب ةطبترملا لاعقألا جراخ شنت ىتلا ةدعاقلا نأ نم مغرلا ىلع .تقولا نم

 ىذلا رمألا :نيعم لالقتساب نايظحت نيتدعاقلا نإف ؛لدابتملا مازتلالا ةدعاقل تاريبعت الإ

 نع درفلا لصفني امدنعو .اهسفن ةقالعلا ىهتنت ىتح نيتمزالتم نالظت اذامل رسفي

 بحلا ىلع ةمئاقلا بلاطملا عيمج نم ررحتي درفلا نإف ؛ليمز عم هتقالع عطقي وأ هتجوز
 ةدوملا نإ .ةقالعلا رارمتسا ءانثأ ثدح ام عيمج لهاجتي نأ عيطتسي ال هنكل ,مازتلالاو

 ىذلا ىقالخألا هثرإ نأ ريغ ءًاليوط مودي الو اضراع اثدح انوكي نأ نكمملا نم بحلا ىأ .
 .ةايحلا ىدم مودي نأ نكمملا نم ةيستكم تامازتلا لكش ىف ىتأي

 هذه نوميقي نيذلا دارفألا نكي مل ام ةيصخشلا تاقالعلا مودتو رهظت نأ نكمي ال

 .ةصاخ ةرظن ضعبلا مهضعب ىلإ نورظنيو ءضعبلا مهضعب هاجت نيمزتلم تاقالعلا
 ال ءزج هنأل اًرظنو ,ةيجولوكيسلا اهتدعاقل اًرظن ءاهيف لصأتم ةاواسملا مدع أدبم نإ

 وه ام“ :"اللاااهأن» هكنانبا5" نيودوج مايليو لعاست دقو .ةيلخادلا مهتايقالخأ نم أزجتي

 ىنعمب ملكتملا ريمض مادختسا متي مل ام ,"؟"ةلال" ملكتملا ريمض ىف دوجهوملا رحسلا

 اذه نإ لوقن نأف .ةيداحألا وأ ةظامملل ةفلتخم تاجرد ىنعي كلذ نإف «:ىدانسإو ىفصو
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 :ىتيوه نم ءزج امهنأ ىنعي اذه نإف :"ىتجوز' ةديسلا هذه نأ وأ ' ىقيدص“' صخشلا

 مل نإ ؛ىتايحل ىنعم نايطعي امهنأ اًنضيأ ىنعيو ءامههاجت امزلم ىنلعجي ىذلا رمألا
 قمع ءاطعإ لثم ,"الال“ ملكتملا ريمض ىف رحس دجوي ءاذل .لعفلاب ىتايح امه انوكي
 ,هنم اًءزج لكشت ىتلا رئامضلا عيمجو درفملا ريمضلا اندعبأ اذإ "" ريمضلل ةعسو

 .اهقمعو اهيناعم نم اًريثكو اهتيدرف ةيرشبلا ةايحلا دقفت ذئدنع

 (؟)زيحتلا مدعو زيحتلا

 اندقتفا اذإ ءاهروصت نكمي ال اميرو ؛:ةلحض ةايح ةيرشبلا ةايحلا حبصت فوس
 .ةاواسملا مدعل اًيقالخأ ًادبم مزلتست تاقالعلا هذهو :ةميمحلا ةيصخشلا تاقالعلا

 ةميق نمضتت كولسلا بادآ نأو ؛ةيواستم ةميقب نوظحي رشبلا عيمج نأ لبق نم تمعز
 نأ نكمملا نم ىأ درفلا لاعفأو تافرصتب نورثأتي نيذلا عيمجلا بلاطمل ةزاحنم ريغ
 نيذلا ءالؤه زيمي امهدحأف ,ةفتخم تاهاجتا امهل نايقالخألا نآدبملا .اهب اورثأتي

 ةناكم مهل تسيل نم قوقح ددحي رخآلا امنيب :ةصاخ تاقالعو طباورب مهب درفلا طبتري
 ةضرع اناكو ءاهسفن ةيقالخألا ةايحلا رهوج ىلإ بهذي نيأدبملا نيب رتوتلا .ةصاخ
 ءاهنإل ةيرذج لولح ىلإ لوصولا لجأ نمو .نامزلا نم نينرق نم برقي امل لدجو شاقنل
 ,اًديج ةفورعم تالواحملا هذه نأ اميو .ةفلتخم تالواحم عيرأ دجوت ؛عازنلاو رتوتلا اذه

 .ضرفلاب ىفي دق ةيساسألا اهتاعوضومل ارصتخم اًضارعتسا نإف

 ةيكولسلا ةدعاقلا لثمت زيحتلا أدبمل كولسلا دعاوق نأ درفلا معزي دق :لوألا

 ,ةلماشو ةيعوضومو ةيصخش ريغ نوكت اًيقالخأ ةطبترملا بابسألا نإ .بسصف ةيقيقحلا
 نأ ىغبني .ةئراطلا ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيصخشلا طباورلا رابتعالا ىف عضت الو
 عفادب ضعبلا مهضعب عم تاقالع اوميقيو ؛ةئراطلا ةيعامتجالا تاقالعلا رشبلا زواجتي

 بلطتت ربكألا تاجايتحالا نإف «ةيواستم ةميقب نوظحي مهنأ امب .ةكرتشملا مهتيناسنإ
 ةماقإ ىلإ نوعسي نيذلا صاخشألاب درفلا ةقالع نع رظنلا ضغب ءرثكأ بلاطمو اًفوقح
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 ربكأ القث لمحت ال مألا وأ ةجوزلا هذه بلاطمو ,يقالخأ لولدم اهل سيل نكل ءيفطاع

 .()نيرخآلا بلاطم نم

 اتتيناسنإ نيب اديدش اًرييمت زيمت ىهف ؛ةديدع تاداقتنال هذه رظنلا ةبجو ضرعتت

 ةيناسنإ ىه - لجيه اهفصو امك - انتيناسنإ .اهيف صوغن ىتلا ةعونتملا ةصاخلا ةقالعلاو

 .راكفأو رعاشم نم انلخادب ام حرشو اهنع ريبعتلا نكميو «ةيملاع ةكسامتم ةيعقاو

 كرتشي نأ نكمملا نم اهنأ ىنعمب ؛:ةضراع تاقالع ىهف ةعونتملا ةصاخلا تاقالعلا امأ

 تاقالعلا هذه نأ ىنعمب سيل نكل :ةقلتخم ًالاكشأ ذختت وأ نوفلتخم دارفأ اهيف

 ,ةايحلل اقمعو ًءارث فيضت تاقالعلا هذه .ةيرشبلا ةايحلل ةئراط وأ ةيشماه

 نم قتشت ىتلا بلاطملا لثم ءادج ةمهم مهبلاطم نإ .اهنم أزجتي ال اءزج لكشتو
 .ةكرتشملا انتيتاسنإ

 ىف درفلا عقي دق .ةاواسملا ىدم ددحت ةديرف ةمسب ةيصخشلا تاقالعلا ىظحت

 «نيرخآلا نود ةميمح ةقادص هعم ميقيو لجرلا اذه بحي دقو ءاهريغ نود ةأرما بح

 ةاواسملا ًأدبم نإف .كلذ نم ضيقنلا ىلعو .ةنيعم تامازتلا بلطتي ةلاح لك ىفو
 .نيرخآلا تاجايتحال رذح رابتعا ىلع ةمئاق تاقالعلا هذه نوكت نأ بلطتي ةيدايحلا وأ

 ةأرما بح ىف عقي نأ ىغيني نكل ,هل قورت ةأرما بح ىف عقي نأ درفلا ىلع ىغبني ال

 نأ نكمملا نمو «ةميرجلاب ةعلوم ةناسنإ ىأ ,درفلا اذه بح ىلإ جاتحتو ةلزع ىف شيعت
 ةقادص ميقي نأ درقلا ىلع ىغبنيو .درفلا اذه بح ىف تعقو ام اذإ اهتايح ميقتست

 ديحو ىطنم صخش عم ىرحألاب نكل ؛هتبحاصمب عتمتسي ام صخش عم سيل ةميمح
 درفلا ةقادص ىلإ جاتحيو «نيرخآلا عم تاقالعو تاقادص ميقي نأ بعصلا نم دجي

 عم «ةقالعلا ريمدتل دكؤم بولسأ ىه جهنملا اذه لثم .لوألا صخشلا جاتحي امم رثكأ

 تاقالع نوميقي نيذلا دارفألا كئلوأ .بغرتو بحن نم ررقن نأ انتطلس نم هنأ ضارتفا

 ريغ تناك ىلو ؛ةقادص ع انطصاو درفلل بح داجيإب نومزلم ضعبلا مهضعب عم ةميمح
 ىطعيو تاقالعلا هذه رهوج ىف نمكي ىذلا رمألا ءقيمع ىفطاع طايتراو .ةصلخم
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 .لقتسم وحن ىلع ةيقالخأ تارابتعاب ةماع ةفصب ةيصخشلا تاقالعلا أدبت .اهل ىنعم

 .انتايكولس مظنيل رمألا رخآ ىف ةاواسملا أدبم ىتأيو

 نوكي نأ امإ درفلا نإف ؛ميوقلا كولسلل ةديحولا ةدعاقلا زيحتلا مدع أدبم ناك اذإ

 ثيحب ةيصخشلا تاقالعلا ىنبيو ددحي نأ امإو :ةيصخشلا تاقالعلا بنجت ىلإ ةجاحب

 نع ىمادقلا نوينانويلا ةفسالفلا عفاد دقو .ةيقالخأ بلاطم دارفألا ىدل نوكي ال

 نكي ملو ءبرغلا ىف هذه رظنلا ةهجو اونبت نيذلا لئاوألا نورظنملا رهظ دقو ءامهيلك

 نطاوم ىه ةمكحلاب رهتشا ىذلا ميدقلا ىنانويلا فوسليفلا نإ .اهنع لاقيل ريثكلا دجوي

 ايهم مث نمو «درف ىأ هاجت اًيفطاعو اًيقالخأ مزلم ريغو .ءاقدصأو ةرسأ نودب ,ملاعلل
 ىلع ةردقلا مهيدل نيذلا نولزعنملا دارفألا لضفي امنيب ؛عيمجلل حاتمو ةيواستم ةقيرطب

 . ءىرشبلا عونلل ةحساكلا ةيبلغألاب طابترا كانه نوكي الف «ةايحلا هذه لثم اوشيعي نأ

 مهنأ رابتعا ىلع دارفألا ءالؤه ةسرطغ ىمادقلا نيينانويلا ةفسالفلا ضعب ضفري اذل

 .ةيقالخألا ةايحلا عم لماعتل ١ ىلع نيرداق ريغ

 زوجي ال ةمزلم ةددعتم تامازتلاو طباور مهيدل مهف ,ءءامكحلا ةفسالفلا مامتها ردقب

 هتيامحو هئاخرو هرارقتسا نم نوديفتسي «ءنيعم عمتجم لخاد نويحي مه .اهلافغإ
 ,نيرخآلا ىلع دمتعت صاخشأك او شيعي نأ ىف اوبغري مل نإ «ةيفاقثلا هدراومو

 .ىرخألا تاعمتجملا سيلو هيف نوشيعي ىذلا عمتجملا اذه وحن تامازتلا مهيدل مهف

 نيذلا ءلمعلاو ةساردلا ىف مهئالمزو مهيدلاو وحن قوقحو تامازتلا مهيدل اضيأ مه

 ءابعأب نيلمحم نونوكي ءامكحلا ىتح ءراصتخاب .ءايرغك مهولماعي نأ نوعيطتسي ال

 .ةصاخ بلاطمو قوقحل نيضرعمو ةيقالخأ

 هئاقدصأو هترسأ عم ةصاخ تاقالعي درفلا هيف ىظحي ىذلا رخآلا ليدبلا امأ

 درفلا مزلُي مل ام رمتستو لكشتت نأ نكمي ال تاقالعلا هذه .لضفألا نع رفسي ملف ؛هدليو
 مهتاقالع ةوقب فرتعيو ,ةديطو تاقالع مهعم ميقي نيذلا صاخشألا ءالؤه هاجت هسفن

 لاوحألاو فورظلا تابلقت نم ىناعيو اًيفطاع ةقالعلا رمثتسي نأ ديري دحأ ال .ةصاخلا

 نأ نع ًالضف .ءابرغلا نع ةفلتخم ةقيرطب درفلا ةلماعم متي مل اذإ ؛اهبانتجا رذعتملا
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 بحلا نم اهل رصح ال ةيفطاع فقاوم نمضتتو تقولا رورم عم ومنت ةصاخلا تاقالعلا

 ليمجلاب نافرعلا نم اقالطنا لثملاب ةلماعملا درب درفلا مزلي ىذلا رمألا ,ةدعاسملاو

 .هسفن زيحتلا مدع أدبم ىعاودل مث نمو «عفانملا لدابتو ,ةلماعملا ىف فاصنإلاو ركشلاو

 اولهاجتيو ةصاخلا تاقالعلاب رارمتساب اوزتعي نأ نكمي ال زيحتلا مدع نع نوعفادملا

 .هبادآو كولسلل ةيلخادلا دعاوقلاو ةيجولوكيسلا مهتايلآ

 هبادآو كولسلا دعاوق نأ رقت ىتلا ةضراعملا رظنلا ةهجو درفلا ذختي دق :ىيناثلا

 ةيقالخألا بلاطملا عيمج شنت .ةيقيقحلا كولسلا دعاوق لثمت ىتلا ىه ,بسحف زيحتلل

 قلخنو ةديطو تاقالع مهعم ميقن نيذلا دارفألا ءالؤه نيب طباورلا ميقت ةيوق تاقالع نم

 دارقألا هجاون نكل ءءاسنلا وأ لاجرلا ةيرشبلا ةايحلا ىف هجاون ال .لامآلاو تاعقوتلا

 ىهف ءدرجم ءيش ىه ةكرتشملا ةيناسنإلا .ةنيعم تاقالع ىف انعم نوطرخني نيذلا

 نم .ةيقالخألا قوقحلاو بلاطملا اهتاذ دح ىف قلخت نأ نكمي الو ةيقالخأ ةقالع تسيل

 ايويع نمضتت زيحتلا مدع أديمل هبادآو كولسلا دعاوق نأ دجن ءهذه رظنلا ةهجو
 نم ةيعقاو ريغ اهنأ امك «ةيرشبلا ةعيبطلل ةيساسألا تاهاجتالا ضراعت ىهف .ةجودزم
 ةايحلا فصتو ءاهسفن ةصاخلا تاقالعلا ةدعاق اضيأ رمدت ىه .ةيجولاوكيسلا ةيحانلا

 ىلع ةمئاقلا رظنلا ةهجو نأ دجن امنيب .ةيلمعلا ةيحانلا نم قاطت ال ةايح اهتأب ةيرشبلا

 نيظفاحملا باتُكلا نم نيثك عابتأ ضعب ىلع ىدص اهل ناك ىتلا ءزيحتلا مدع أدبم
 ىلع ددشت ,"60120080 8ان:6(1" كروب دنومدإو ؛"8مأءهالءان5" "روقيباإ" :لثم ؛نييسنامورلاو

 ةهجو ذاختا ىف ةئطخم تناك ىهف ءاهبادآو اهكولس دعاوقو ةصاخلا تاقالعلا ةيمهأ

 ىلع ىغبني اذامل لبق نم تمعز دقو .('!تاقالعلا هذه هاجت ةطبارتم ريغو ةقيض رظن
 اقوقح ةيرهوجلا مهحلاصم ضرفت اذاملو ؛ةيواستملا ةميقلا ددحت نأ ةيرشبلا تانئاكلا

 ىلع موللاب ىقلي فوسف :قرغي ناك ىأ اًعوج روضتي ام صخش ناك اذإ .انيلع ةيواستم

 صخشلا اذهب هطبرت ال درفلا نأل اًرظن ؛اًئيش لعقي مل اذإ ةيقالخألا ةيحانلا نم درفلا

 وأ ىوغل رمأل اهضفر ىأ اهلهاجت نكمي الو ءرشبك انبطاخت مهبلاطم نإ .ةصاخ تاقالع
 ةيرهوجلا حلاصملا نأ امك .هبادآو كولسلا دعاوق قاطن جراخ مهعضي ىميهافم

 .ةصاخلا تاقالعلا ىف لصأتملا زيحتلا مدع أدبم ىلع اًدودح ضرفت نيرخآلل
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 نأ زوجي ال نكل ,ةضيرملا اهتنبا جالعل اهبعسوب ام لعفت نأ ىف ةقحم ةريقفلا مألا

 نأ امك .ءاودلا نمث عفدل هجاتحت ىذلا لاملا ىلع لوصحلل اًييرغ لتقت وأ اهتراج قرست
 ةيمارجإ ةرماؤم ىف اوكرتشي نأ زوجي ال نكل ءضعبلا مهضعب ىلع قوقح مهل ءاقدصألا
 كولسلا نإ .ةلكشم ىف مهنم درف عقي امدنع ةلادعلا ءارجإ عنم وأ قحلا قاقحإ عنمل

 أشني ىذلا لمشألا كولسلا قيرط نع هديطوتو هميظنت متي ةصاخلا تاقالعلل ىلخادلا

 .ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا أدبم قاطن جراخ

 ؛ىناثلا بوئسألا نع فالتخا هب دجوي نيكولسلا نيب رتوتلا لحل ثلاثلا بولسألا

 نم دحيا زيحتلا مدع حرطيو .زيحتلا ىقالخألا أدبملل اًقوفت ىطعي بولسألا اذهف
 ةقيمع ةصاخ تاقالع ىف ةسمفغنم انتايح نإف ؛كلذ ىلع ًءانيو .زيحتلا أدبم فارسإ

 ةيرشبلا تانئاكلا نأ اميو .تاقالعلا هذه ىف ةلصاتملا لامآلاو قوقحلاب ةموكحمو

 .مهحلاصمب اررض ثدحن الاب ىبلس بجاو انيدل نحنف ءانيلع قوقح اهل انضيأ ىرخألا
 عابتاو ميظنت ىف رارحأ نحنف ءانيلع رمألا اذه اهضرفي ىتلا قئاوعلا ىلإ رظنلاب
 .ءاشن امك ةصاخلا انتقالع تابلطتم

 نيكولسلا جامدناو لماكتل ادعاو اًيولسأ مدقت هذه رظنلا ةهجو نأ نم مغرلا ىلع
 مت ىتلا ةيناثلا رظنلا ةهجو لثمو .داقتنالل ةضرع ىهف «سانلا هيف ركفيام سكعتو

 ىدمب زايحنالا اذه نأ نم مغرلا ىلع «ةزاحنم رظنلا ةهجو نإف ءقبس اميف اهضرع
 .زيحتلا مدع أدبمل ةدشب ةديقم ةحاسم بسحف مدقيو زيحتلا ءمدع أديم كولس هاجت ءلقأ

 رسفت هذه رظنلا ةهجو نأ نع ًالضف ؛ىطاخ رمألا اذه اذامل ىضم اميف تضرع دقو

 حلاصمب رضي ال ىذلا بجاولا ىلع دكؤتو ءاًدج ةدودحم رظن ةهجو نم زيحتلا مدع ًادبم
 ةيباجيإلاو ةيبلسلا تابجاولا نيب مراصلا زييمتلا نإف لبق نم تمعز امكو .نيرخآلا
 تايجاولل ةدعاقلا ىه ىتلا .ةيواستملا ةميقلا ئدابمو .هنع عافدلا نكمي الو نصحم ريغ

 .ةيباجيإلا تابجاولا اًنضيأ مزلتست ؛ةيملسلا

 .(©ةيقالخألا ةيلومشلا راصنأ نم امعد دجتو «ةثلاثلا بولقم ىه ةعبارلا ةباجتسالا

 ىلع ًءانيو .هل ةليسوك زيحتلل ىقالخألا أدبملا ىرتو ءفصنم بولسأب كولسلا فرعت ىهف

004 



 ةيواستملا قوقحلا نزن نأ انم مزلتست هبادآو كولسلا دعاوق نإف .ةباجتسالا هذه

 شيعلا دغر ىلع عجشن وأ ةيمهأ رثكأ نوكت ىتلا كلتب اهلباقن نأو ؛ةيرشبلا تانئاكلل

 ضرتفُي امدنع :ىهو الأ ؛ةيلمعلا ةيحانلاب قلعتت ةحضاو ةلكشمب مدطصي اذه .اهمظعمل
 روعشلاب دحأ رعشي ال ذئدنع ءعيمجلل ةداهسلاو ةماعلا ةحصلا نولضفي عيمجلا نأ

 ليبس ىلع .اهل جايتحا ىف نيذلا كتلوأ قوقح لهاجت متيو :ةيصخشلا ةيلوئسملاب ىوقلا
 ةيلوئسملاب قلت مل ةماعلا هتحصو هتداعس تناك اذإ ةيفاك ةيانع لفطلا ىقلتي فوس :لثملا

 هجو نسحأ ىلع متي ةيرشبلا ةداعسلا معدل ماعلا بجاولا نإف ءاذل .هيدلاو ىلع ةيلوألا
 مهتاقالع :لثم ,ةريثك ءايشأ ىلع نيدمتعم «نيفلتخملا دارفألا نيب هميسقت قيرط نع

 كئلوأ حلاصم معد ىلع ةردقلاو ,ةقالعلا ىف مهرارمتساو :ةيصخشلا مهتفرعمو ةصاخلا

 نركتو ,ةلامعلا ميسقت كلذك ةصاخلا تاقالعلا لكشت .ةديطو تاقالع مهعم ميقن نيذلا

 .ةيلاعف رثكأ ةقيرطب ةماعلا تابجاولا ةيدأتل ةيعقاو ةيرادإ ةادأ

 تايكولس نيب ىرذجلا ضراعتلا ضفر ىف ةميلس هذه رظنلا ةهجو نأ نم مغرلا ىلع

 نإف ءزيحتلا مدع أدبم كردي زيحتلا أدبم نأ رقت اهنأ ىلع ةوالع ءزيحتلا مدعو زيحتلا
 قلخت ةيرادإلا ةادألاو تابجاولاو ةلامعلا ميسقت ةغل نإ .عنقم ريغ ارمأ دعي اذه

 ىلع فرعتيو ؛ةحضاو فادهأ هيدل نوكت نأو «ةيلوئسملا لمحتب درف لك ىدل اروعش
 ءاّيلك اًفالتخا اذه نع ةيقالخألا ةايحلا فلتخت .ةيرورضلا ماهملا عيزوتل قرطلا لضفأ

 ففخملا اهروعش ىف ىتح .ةغللا هذهل ةيؤرو ةركف ليكشت متي امدنع رثكأ اهمهف متيو

 .اهيلع ةروصقم نوكت ال انتابجاو نإق ءانب صاخلا انلمع تالاجم كلتمن امنيب .ىراعتسالاو

 .ةمسقملا انتالاجم قاطن جراخ عقت نيرخآلا هاجت ةيباجيإ و ةيبلس تابجاو انيدل نأ امك
 ارابتعا مهيطعت الو ءىقالخأ لامهإ وأ نايسن ىلإ مهليحت ةلامعلا ميسقت ةغل نإ

 . اًقلطم ةيمهأ نولثمي ال مهنإ ىتح ىأ ؛ةيمهأ لقأ مهنأ ىلإ ريشت نكلو ,بسحف

 هذه رظنلا ههجو نإف :ةيصخشلا تاقالعلا نع درفلا رظن ةهجوب قلعتي اميف امأ

 ىلإ برقتي نأ درفلا نم بلطت هذه رظنلا ةهجوف .مهل اللضم ىرادإ هبش ارابتعا ىطعت

 نيلثمم مهنوكل نكلو ,هيدلاو وأ هتجوز ىأ هدالوأ مهنوكل سيل ؛هتجوزو هلافطأو هيدلاو
 ءاذه لعف دنعو .يقالخألا بصنملل نيلغاش مهنوكلو ,.ىرشيلا عونلا وأ عمتجملل
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 .ةيلك فلتخم ءىش ىلإ اهلوحتو ةقالعلل دحوتلاو ةيدرفلا ةقباسلا رظنلا ةهجو لهاجتت
 درفلا نأ وأ ءمهب متهي نأ ىلإ جاتحي درفلا نأ بيسي سيل هلافطأو هيدلاوي درفلا متهي

 قوقح مرتحيو مهب مزلم هنأل مهب متهي نكل ؛ناسنإلا ةشيعم ةيقرت وحن ماع بجاوب مزلم
 مهغالبإ مت اذإ نوناهم مهنأ قحب نورعشي فوس مه اذامل رسفي اذه .ةقالعلا بلاطمو

 اءزج اوناك مهنأو درفلا اذهل ةبسنلاب ريثكلا نونعي مهنأ ببسب سيل ؛مهب متهي درفلا نأ

 ةضورفملا درفلا ةيلوئسم قاطن لخاد اوعقو مهنأ ببسي نكلو ءدرفلا اذه ةايح نم
 .ايعامتجا هيلع

 رتوتلا لح

 نكمي الو «قالخألل نييعرش نيلكش نادعت زيحتلاو زيحتلا مدع تايكولس نإف ؛ اذكهو
 امهلكش ساسأ ىلع ىأ ةلصب كولسلاو قالخألا دعاوقل ناتمي ال امهنأ رابتعا ىلع امهلصف
 ةدحاوف ؛ةفلتخم دعاوق ىلع نازكتري امهنإف ,نالخادتم امهنأ نم مغرلا ىلعو .('!ىندتملا

 ًادبمو ةكرتشملا انتيناسنإ ىلع زكترت ىرخأو «لدابتم مازتلاو ةصاخ طباور ىلع زكترت
 .ىرخألا لوحت نأ عيطتست ال نهادحإف ,ةفلتخم دعاوق امهل نأ امبو .ةيواستملا ةميقلا

 نع امهدحأ قوقحو بلاطم لهاجت نكمي الو ؛ةيقالخألا ةايحلل ىروحم امهنم لك
 ال دقو ؛نيبهارلاو نيدهازلا ةلاح ىف امك ؛:ةصاخ تاقالع نوكلمي ال نيذلا ءالؤه قيرط

 امدنع هيف نويحي ىذلا عمتجملا ىف ةيقابلا طباورلل ارظن ؛مهقيرط نع ىتح نوكي
 اًيلاغ ءبقاوعلا لبقت نإ .عارصلا اذه ءاهنإل دياحم أدبم دجوي الف ؛عارص ىف نولخدي
 ىف عضي وهف ؛ايدايح نوكي الو زيحتلا مدع أدبم كولسل مْزُكم ءًادبمك اهيلإ رظني
 دغر ىأ رورسلاو ةداعسلا مجح ىأ ءدرفلا لاعقأب نورثأتي نيذلا دارفألا ددع رابتعالا

 ليكولا ةقالع نولهاجتيو ءبقاوعلا ميقي نأ ىلع داتعا رخآ ءىش ىأ ناك امهم وأ ءشيعلا
 .مهقوقحو مهبلاطمل ىقالخألا نزولاو :ةديطو تاقالع ةماقإ ىف نوطرخني نيذلا ءالؤهب

 ,قوقحلل ىبسنلا لقثلاو ؛ةصاخلا ةقالعلا مييقت ىلإ عارصلا فقاوم ىف درفلا جاتحي

 ءدرفلا فورظو ؛نيرخآلل نيضراعمك ةديطو تاقالع نوميقي نيذلا ءالؤه تاجايتحاو
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 نوكي ىرخأ تابسانم ىفو .ءنايحألا ضعب ىق ةيولوألا اهل نوكي زيحتلا تابلط . اذكهو
 ىتلا فقاوم لاب ساسحإلا نمضتي دقعم طاشن ىه ةميقلا ءالعإ .ةيولوألا زيحتلا مدعل

 نأ نكمي الف .ىقالخألا ليكولل ةيرهوجلا تامازتلالاو ةيوهلا كاردإو مهفلا ىلع اندعاست

 نوداجلا صاخشألا لصي دقو :ةريغتملا ةيقالخألا دعاوقلا ضعب قيرط نع رقتست

 .()ةفلتخم جئاتن ىلإ اًيقالخأ

 زيحتلا مدع ىأدبم نيب مئاقلا عارصلا ىلع ءاضقلا ةيوعص نم مغرلا ىلع
 نيب وأ (وطسرأ) حلاصلا نطاوملاو حلاصلا لجرلا كولس نيب ىذلا لثم - زيحتلاو

 نأ لمتحملا نم نإف ؛درفلا لعقي امهمو - (ىليفاكيم) ىسايسلا كولسلاو ىحيسملا
 اذه صيلقت نكمي هنإف اذه نم مغرلا ىلع ,ىقالخألا حايترالا مدع تاجرد ضعب كرتي

 .ةماع هفصب ةيرشبلا تانئاكلا عم ةصاخلا انتقالع ءانب ةداعإ قيرط نع عارصلا

 اننأ ريغ . هنودب رمتست نأ نكمي الو زيحتلا ًأدبم ةصاخلا تاقالعلا نمضتت

 ةيبلسلا تابجاولاب مهمزلنو ىرخألا ةيرشبلا تانئاكلا بلاطمو قوقحل اًضيأ ضرعتن
 ىغيني ىتلا زيحتلا ةجردو عون ام ديدحت عم «ةنزاوتم نوكت ةلأسملا نإف ءاذل .ةيباجيإلاو
 لباقتت ىتحو «رارمتسالاو ءاقبلا نم ةصاخلا تاقالعلا نكمتت ىتح اهب حمسُي نأ

 ال ةاواسملا مدع بلطتت ةصاخلا تاقالعلا نأ ةقيقح .ةاواسملا أدبمل ةيساسألا تابلطلا

 نكميو ,ةاواسملا مدع تاجردي نوفرتعي مه .اهل ةحوتفم ةياهن دوجو ةرورض ىنعي
 أدبم رارمتسا ىلع جهنملا اذه لثم ظفاحي .ةاواسملا أدبم قيرط نع اهدودح ليكشت

 راطإ نمض اهعضي نكل ؛ةيرشبلا ةايحلا ىف ميق عضو ىف اهعضيو .ةاواسملا مدع

 .اهاوتحمو اهلاجم ددحي عسوأ ىقالخأ

 ميلعت لضفأ هلافطأ حنمي نأ ىغبني بآلاف .ةطقنلا هذه حرشي ًالاثم قوسأ فوسو

 همازتلا دكؤي اذه .ةايحلا ىف مهقيرط قش ىلع مهدعاسي امك :عيطتسي ام ردق ىلع
 نم ءزج ةياعرلا هذه نأ رابتعا ىلع ؛مهيبأ نم لافطألا ءالؤه هعقوتي ام اذهو .مهوحن

 ارح سيل وهف ؛نيرخآلا هاجت ةيباجيإو ةيبلس تابجاو هيدل دلاولا نأ امب :نكل .مهتقالع

 مهتايلط ءاضرإو هتاوزن عابشإل ةورثلا هذه مدختسي وأ ؛مهل لماكلاب هتورث بهي نأ ىف
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 مهرمأ ىلوتي نأب هسفنل حمسيل ةبقالخألا ةيحانلا نم ارح سيل هنأ امك .ةلوقعملا ريغ

 اءزج مدقي وه .نيرخآلاب مامتهالل ةفطاعلا وأ ةقاطلا وأ تقولا هيدل نوكيال هنأ ةجردل

 .هئاقدصأو هتلئاع بيصن نم نوكي رخآلا ءزجلاو ؛نيرخآلل هتورثو هتياعرو هتقاطو هتقو نم

 دق «نكل .نيرخآلا عم هتاقالع نسحب رضي ىذلا رمألا ,دويقلا هذه نم نوءاتسي دق مه

 اوددحو ؛مهتاقالعل ساسأك اهولبقتو دويقلا هذه ىلإ اورظن اذإ ةلاحلا ىه هذه نوكت ال

 ةيعامتجالا ةيساسألا ميقلا بعلت رومألا هذه ىف .اذهل اقفو ةلدابتملا مهلامآو مهبلاطم

 ةيعامتجالا ةداعلا ىه هذه رظنلا ةهجو تحبصأ اذإ .اًيويح ارود ةيقالخألا ةفاقثلاو

 مهبلاطمل اراطإ نوعضي فوس ةصاخ تاقالع ىف نولخدي نيذلا عيمجلا نإف .ةنميهملا

 مهتيدودحم اودقفي نأ درجمب لضفألا مه مهنأيو ةداعسلاب مهنورعشيو «ةمئالم ةقيرطب

 ىلع - ةديطولا تاقالعلا كلذ ىف امب - ةيعامتجالا تاقالعلا عيمج زكترت .مهتيرصحو

 لامآلاو تاعقوتلا هذهو .زيحتلا دودحو ةعيبط فرعتو ددحت ؛ةنيعم لامأو تاعقوت
 .ايعامتجا اهديدحت متي نكل تاقالعلا هذه ىف ةلصأتم نوكت ال

 نم ريثكل اًيروحم ارمأ دعي (نيحتلاو زيحتلا مدع) نيتليضفلا نيب قيفوتلا نإ
 نورصي مه .(؛ةثيدحلا تاعمتجملا ضعيو ةثادحلا دعب ام تاعمتجمو ىربكلا تانايدلا

 نم ةبسن اوصصخي نأ مهدارفأ نوُمْرْلَيو درفلا دراوم ىف قوقح مهل نيرخآلا نأ ىلع

 لامعأ ميدقتل ةعزن وأ اناسحإ اذه دعي ال .نيجاتحملاو ءارققلا ةيهافرل مهلخدو مهتورث

 نأ نيرخآلا ىلع بجاوك ىرحألاب وأ قحك مهصخي نيرخآلل درفلا هيطعي ام نأل ,ريخلا
 «درفلل قوري امبسح همادخت سا متيو ءدرفلا ىلع روصقم وه ىقبي ام نكل .هودؤي

 هنم اًمزج ىطعي نأ درفلا راتخي دق .نيرخآلا نع ًالوئسم اذه ىف درفلا نوكي الو

 هسفنل هصصخي دق وأ ءناسحإلا وأ ربلا لامعأ نم ًالمع نوكي مث نمو :نيرخآلل

 .ام درف ةرسأ ءاقدصأل وأ

 مهدراوم نم اًءزج سيل ؛صينصختب اهدارفأ مزلت تاعمتجملاو تانايدلا نم ريثك

 عمتجملا دارفأ نم نورظتني مه .مهينطاومل اضيأ مهسفنأ نم اءزج نكلو بسحف ةيداملا
 اذه اولعفي نأو ؛نيرخآلل مهتامدخو مهتامامتهاو مهراكفأو مهتقاطو مهتقو اوسركي نأ
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 سوقطو ةمئالم ةيعامتجا ريياعم راكتبا قيرط نع مهتايح بولسأ نم ءزج هنأ رابتعا ىلع

 مهف :ةصاخلا تاقالعلا دودح نع نورخآ جرخي ال .ةسدقملا نكامألا ةرايزو تاسراممو

 تاقالعلل ةيقالخألا ءىدابملاو ةيساسألا ميقلا نولكشيو ءاهسفن ةيادبلا نم نورضاح
 ماظنلا كلذكو .ةبيرضلا دئاع عيزوت ةداعإ ىف اهسفن ةيقالخألا ةدعاقلا دجن .ةصاخلا

 نأ نوضرتفي مه .اهينطاوم ةيهافر نع ةلوئسم ةلودلا هيف نوكت ىذلا ىعامتجالا
 امبو .مهتدعاسمل دراوملا نوكلتمي نيذلا كئلوأ ىلع ةيوق بلاطمو قوقح مهل نيجاتحملا
 نإف ءايعامج اقيسنت جاتحي دراوملا هذه مادختسا نأ امب ىأ ءامئاد اذه ردقن ال اننأ

 تاقالعلا كولس فيرعت بولسأ نأ امك .ةيمسر ةقيرطب ةلودلا ىلإ لوئت ةمهملا
 ةيوضع ىلع دمتعت ىتلاو ,:ةدح لقألا ةصاخلا تاقالعلا ةقيقحب كسمتي ةيصخشلا

 ىلع ةلاح لك ىف فرعتلا متي .ةكرتشملا ةيرجتلا ىف ةكراشملا وأ كرتشملا ميظنتلا

 نيبو مهنيب قيرفتلا متي نكل ؛:ةصاخلا تاقالعلا ىف نيطرخنملا كئلوأل قوقحلاو بلاطملا

 رشع ىناثلا لصقلا ىف اذه شقانأ فوس .كلذل اًقفو مهفيرعتو مهديدحت متيو .ءايرغلا

 .ىسايسلا عمتجملاب قلعتي اميف

 تاقالعلل ةيكولسلا دعاوقلا ىوتحمو لاجم فيرعت ديعن نأ ىغيني اننأ امب
 .ةماع ةفصب ةيرشبلا تانئاكلاب انتقالع كولسو ةعيبط فيرعت ديعن نأ بجيف ؛ةصاخلا

 تايرظنلا هذهف ,ةيوق ةينالقع ةعفدب ىظحي ةيقالخألا انتايرظن نم اًريثك نإ ثيحو
 .ةماعلا ئدابملاو دعاوقلا ىلإ اًدانتسا كولسلا فرعتو ءفطارعلا نع كولسلا لصفت

 ليلقلا ىنعتو :ةبيرغ لظت امك :ةديعب ىرخألا ةيرشبلا تانئاكلا لظت ,هيلع ءانبو

 .ةكرتشم صاوخ نم ةاقتسم قوقحلاو بلاطملل ةمساح دراومي انهجاوتو ءانل

 ىدبت كولسلا دعاوقو ءاهنع انلصفي اهنييو اننيب ىذلا عدصلاو ىأرلا ىف فالتخالا

 .ةيرهقو ةمراص

 الا ىف لثمتي ىرخألا ةيرتشنلا تانئاغلا ضقي اميف ءاركو اكسامت شكألا نولسألا

 مهارن نكل ءدرجملا هباشتلا وأ (ريفلا نع فالتخالا) ةممعملا نيرخآلا ةيؤرب مهارن ال

 ,ةدغرلا ةايحلا ىلإ نوعلطتي ءانلثم تانئاك مهنأ رابتعا ىلع ةيعقاولا ةيصوصخلا ةيؤرب
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 «ذئدنع .مهحاجنب نورعشيو مهنادقفل نونزحيو ؛ةديطولا مهتاقالعو مهرسأب نونتعيو

 ىرنو ءانب نورعشيو مهب رعشنو ؛مهحاقكو مهمآلا كردنو ؛مهناكم ىف انسفنأ عضن

 مهب ىنتعنو ءمهتيوهو مهتايصخش ددحنو مهيلع فرعتنو ءانيف مهسفنأو مهيف انسفنأ

 مهف ءاذه مهفقوم لثم ىف نونوكي اذام فرعن نحن .ةكرتشملا انتيوه نع ريبعتك

 ىف شيعلا نودقتفيو ,ةيبطلا ةيانعلا صقن نم نوناعي مهلافطأ نوريو «ةناهملاب نورعشي
 ةقالع نوكت ذئدنع مهب انتقالع .ديعبلا ىدملا ىلع ققحتت مهتاحومط نأو ؛نامأ

 فيكو ءمهب ضبان ساسحإ ىلع ةمئاقو ءاًيفطاع ةنادم ةقالعلا هذه نكل ةيصخش

 .مهتايح نوشيعيو نورعشي

 ,ةيقالخأ افادهأ اًمضيأ نكل ,قوقحلاو بلاطملل رداصم درجم سيل انل نودبي ؛ذئدنع

 نكلو اًيقالخأ طقف سيل ءانل ةيمهأ لّقمُت تانئاك مهربتعن نكلو ءايرغ مهربتعن الف
 ةميقلا أدبم نأل طقف سيل ؛نابسحلا ىف مهقوقحو مهبلاطم عضن نحن .اًضيأ اًيفطاع
 اذإ مهرثأت ىدم نع ةينهذ ةروص نوكن اننأل اضيأ نكل ءاذه مزلتسي ةيواستملا ةيرشبلا

 قيقحت متي امدنع .مهعم نماضتلاو مهب لاغشنالاب بقاعتملا روعشلاو ءاذه لعفن مل

 ىف ةيفطاع ةبغرو مهل بح لكش ذخأت ذئدنعف ,ىرخألا تانئاكلا عم ةيصخشلا ةفرعملا

 روعش ةياهنلا ىف هنإف ءاًروطت رثكأ مأ اًروطت لقأ لكشلا ناكأ ءاوسو .نيرهدزم مهتيؤر
 ىغبني .رعاشملا براقت ةطاسبب وأ «ةيرشبلا تانئاكلا هاجت ةبيطلا رعاشملاو «ةيناسنإلاب

 ةاواسملا ًادبم ءاطعإل اهمدختسنو ,فطاوعلاو رعاشملا هذه لثم ميعدتل بيلاسأ دجن نأ

 ىف ثدحت ىتلا ةيادبلا ىه هذه نإف ؛لبق نم تمعز امكو .ةيفطاعلاو ةيقالخألا هتوق
 ديحوتو اذه ميعدتو ءانب ىلإ ةجاحب نحن .ىئاوشعلاو شهلا اهلكش مغر ,ملوعملا انملاع
 .ةبسانم ةيسسؤم الاكشأ هئاطعإ قيرط نع ةيناسنإلا رعاشم

 انتيوه ىلع دكؤنو ةيراقتملا رعاشملا ىأ انتيناسنإ رعاشم هيف روطن ىذلا تقولا ىف
 روعشلا :لثم ؛ةصاخلا انتقالع تامس ضعب مزلتست انينطاومب انتقالع نإف «ةيناسنإلا

 ال اذه .ةيصخشلا ىلع لدابتملا فرعتلا تاجرد ضعبو ىفطاعلا طابترالاو مامتهالاب

 عم ةديطو تاقالع اوميقي نأ ىغبني وأ نوعيطتسي ءاسنلاو لاجرلا نييالم نأ ىنعي
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 ةيحانلا نم اًيعقاو سيل رمألا اذه .انئاقدصأو انتالئاعب انتقالع لثم ضعبلا مهضعب

 دمتعت ىتلا ةصاخلا تاقالعلا لماكت ددهي دق هنأل ؛هيف بوغرم ريغ نوكي امبرو ةيسفنلا

 انتقالع نع فلتخت ةماع ةفصب ةيرشبلا تانئاكلا عم نآلا انتقالع دعت مل .مهدرفت ىلع

 عم انتقالعف .اهطبارت ةوقو تاجرد ىف مومعلا هجو ىلع فلتخت نكل ءامك ةصاخلا

 ةمثف ؛نيرخآلاو "نحن"ل نيلصفنم نيملاع نالثمي ال ةصاخلا انتقالعو ةيرشبلا تانئاكلا

 ,ةيوهلا تابثإ وأ ةيصخشلا قيقحت ىلع دمتعي مث نمو ءرعاشملا ئفاد نوكي درف

 اذه ءارو ىوطني امو درجملا كولسلا ىلع دمتعي مث نمو ءرعاشملا دراب نوكي رخآلاو
 لدابتم وحن ىلع ةدودحم ةزكرم رئاود عم !ًدرفتم ايقالخأ املاع نولكشي مه .كولسلا

 زيحتلا آدبم دعي مل .ةيواستم ةقيرطيو ةلوهسب اهلخاد كرحتن نأ عيطتسن ,لخادتمو

 مدع أدبم ىلع مئاق زيحتلا أدبمف .نيسفانتم نيكولسك امهارنو «نيلوصفم زيحتلا مدعو
 لكشم هنكل ,طلستم ىصخش ريغ ًادبم دعي مل زيحتلا مدع أدبمو .هعم جمدنمو زيحتلا

 ةروص ىف ىرخألا ةيرشبلا تانئاكلا ةايح ىلإ اًرظان ,رركملا وأ ممعملا زيحتلا أدبم نم

 .ةيواستملا مهتميقب ةصاخلا انتفرعم
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 شماوهلا

 )١( معزي وه .ةينطولا قالخألاو ةيصخشلا ريغ ةيلارببللا قالخألا نيب 1/20أ01إلا© (1984. 0.18) زيمي -

 ىهو .يمسألا ةيسايسلا ةليضفلا ىه ةيموقلا ةرعنلا ىأ ةينطولا نأ - ىرظن ههجو نم ئطخم وهو
 ىلع دمتعي ريثكلا ؛ةليضف ةرورضلاب ةيذطولا تسيل .ةفصنملا ةيقالخألا ئدابملا رظن ةهجو عم ضراعتت
 اهنإف .ةليضف نوكت امدنع ىتح .درفلا ءالوب ةريدج ةيعارلا ةلودلا تناك اذإ امو اهديدحتو اهفيرعت هيفيك
 ةلودلا عيطتست ,ةنيعم ةماع ئدابم اهمكحت ةيعارلا ةلودلا نأل ؛ىمسألا نوكت نأ عيطتست الو نوكت ال

 ةينطولا ةحلصملا نكت مل اذإ ,ةفصنملا ةيقالخألا ئدابملا عم ةيشامتم نوكت نأ ىغبني لب «نوكت نأ ةيعارلا

 .60ن:51 (1994) :رظنا ؛ىدقنلا شاقنلا صخي اميف - ًاوسأ

 )١( 839ن (1995), اا3وهأ (1991) 300 الان 5508 انا (1996) :رظنا ,ديفملا شاقنلا نم ديزمل .

 .بسحف ةيئايزيفلا تامسلا ساسأ ىلع نيرخآلل بحلاو ةيصخشلا ةفطاعلا اورهظي ألا دارفألا ىلع ىفيني (1)
 .(8|نهال370, 1991, م.94) ةيقالخألا ئدابملاب ةطبترملا ةيصخشلا تامسلا ساسأ ىلع نكل

 0ةاعوطمأا (1962,01.3). ()

 .6000لز0 (1985 800 1987) :رظنا ,ديج نايب ىلع لوصحلا لجأ نم (4)

 "اب ان .ال/جاذطر زم 86اكأ حمل مقععاط (1972)". (3)

 ."6ةاباءأط (1988)" :رظنا (9)

 رظن ةهجوب هباتك ىف "60016" انربخي "(1979, 5.441)“ لقعلا اذه لثم ءىش هيدل "680100556210" (4)
 قوقح ىسنأ ىلعج ىف لمأت ال نكل .اديج هفرعت تنأ .ىريصم ىلع رطيسملا تنأ ؛"50016* هتجوز
 هقنع لح عارذ "508118" عضت .ةطقنلا هذه ىف مكنع ىل ةبسنلاب ةيسدق رثكأ نونوكي مه .ةيناسنإلا
 قوقح .ةشمه رظن ةهجو اهنأ ىلع اهرسفيو ةديعب رظن ةهجو "110101556810" انه لمحي .هبلق هحنمتو

 وه هجاتحن ام "500116" ىدل ىتلا قوقحلا كلت ةيلأ ةقيرطب لعتفت الو .ةيسدق رثكأ تسيل ةيناسنإلا
 .نينثالا نيب نازوت

 نك ا و



 رشع ىناثلا لصفلا

 ةملوعلا رصع ىف ةنطاوملا

 زيحتلاو زيحتلا مدع ىأدبمل ةيكولسلا دعاوقلا نأ رشع ىداحلا لصفلا ىف تمعز

 ىف بلاطملاو قوقحلا هذه نيب قيفوتلل بيلاسأ تحرتقاو ؛ةيعرش بلاطمو اًقوقح قلخت
 نع ثدحتلاب ليلحتلا ةرئاد عسوأ نأ ديرأ نآلاو .ةديطولا ةيصخشلا تاقالعلا قايس

 ءانينطاوم ىحن انتا. - و نيب قفوت نأ عيطتسن فيك ضرعتسأو .ةيسايسلا تاعمتجملا
 :ةايرقلا نسق اتا اوو

 ىرصحلا ىركفلا قسنلا

 ذنم ةيسايسلا ةسرامملاو ةيرظنلا ىلع ةثيدحلا ةلودلل ةيرصحلا ةيؤرلا تنميه

 :ةيتآلا ةلخادتملا ءارآلا ةيؤرلا هذه نمضتت .('!رشع عباسلا نرقلا ىف اهروهظ

 رصتقم نايك هل عمتجم لكو ؛ةيسايس لود وأ تاعمتجم ىلإ مسقم ملاعلا :ًالوأ
 اهفيرعت نكمي ةلود ىف نطاوم وه ناسنإ ىأ .اًيقالخأ ىتحو اًيسايسو اًينوناق هتاذ ىلع

 ' اهينطاومب ةمزلم ةلودلاف .ضعبلا امهضعب ىلإ نايمتني نطاوملاو ةلودلاو ءاهزييمتو

 .مهتايصوصخو مهتاكلتمم نم ربتعت ةلودلا نأب نورعشي نينطاوملا نأ امك .مهنع ةلوئسمو
 ةيلخادلا اهنوئش ةرادإ ىف قحلا اهل نأ ىنعمب ,ةيدايس ةلود ربتعت ةلود ىأ :اًيناث
 تالاكولا وأ ىرخألا لودلا هاجت ةلوئسم اهنأ نع رظنلا ضغب ءاهل قوري امك ةيجراخلاو
 ةليضف قيرط نع ةلودلا هكلتمت ام .ةلودلا ىف لصأتمو ىزيرغ رمأ ةدايسلا .ةيجراخلا
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 رشبلا نأ ضرتفي ىذلا هسفن بولسألا هبشي هكلتمت ىعيبط قح ىأو نوكت اذام

 رومألا نأ نم مغرلا ىلع .ناسنإلل اهسفن ةقيقحلا قيرط نع ةنيعم ةيعيبط قوقحب نوظحي
 دقتعتو ةدايسلا ىلإ حمطت ةلود لكف ؛ةيلمعلا ةسرامملا ىف ةلكاشلا هذه ىلع ريصت ال

 ةرداق ريغ ةنيعم بابسأل نوكت امدنع ةلود نم لقأ اهنأبو هيف هبتشم رمأ اهلالقتسا نأ
 اهبجاوو ءاهينطاوم نم اهتيعرش ةلودلا ىقتست :اًلاث .ةصاخلا اهتدارإ عابتا ىلع

 لعفت نأ ىف قحلا كلمت ىه .اهب ءاقترالاو ةيعامجلا مهحلاصم معد ىف لثمتي ديحولا
 نأ قحلا ةلودلل سيل ءكلذ نم ضيقتلا ىلعو .ضرفغلا اذه قيقحتل اًيرورض هارت ام لك

 ,ةلودلا ةعاطإ وحن ىتالخأ بجاو هيدل نطاوملا :اريخأ .مهب ررضلا قحلي ءىش ىأ لعفت

 .ضعبلا مهضعب هاجت ةيملاعلا تابجاولا كلذ ىف امب ءرخآ ءىش ىأ قوفي اذهو

 نرقلا باتك نم ريثك اذه كردأ دقو .ةريثك بويع اهب ةيرصحلا ةرظنلا هذه

 ايروتيف ىد وكسيسنارفو ,"الادوو 6/0115" شويشورج وجوه :لثم ءرشع عباسلا
 اوكسمت نيذلا,"306أ5ءائ 508:62" زيروس قوكسيسنارفو ,"ءه0هز5ؤوو ع الذمة"

 نع ةركفلا هذه اًنثيدح ةئشانلا لودلا عزعزت نأ نم اوجعزناو ,ىناسنإلا داحتالا ةركفي
 دارفألا نيب فقت ءاًيقالخأ اهتاذ ىلع ةرصتقم تاداحتاك ةمقلا ىف اهسفن عضو قيرط

 مسقم ىرشبلا سنجلا نإ لوقت نأ ةيئزجلا قئاقحلا نم .ةماع ةفصب ىرشبلا سنجلاو
 طباورلا ركنت ال ةيميلقإلا دودحلاو «ةلودلا ىف دفنتست ال نطاوملا ةيناسنإ نإ .لود ىلإ
 ىناسنإلا عمتجملا ىف ةسورغم لظت ةلود لك نأ امك ءرشبلا نيب متت ىتلا ةيقالخألا
 ادودح ضرفتو زواجتت تانايكلا هذه نكل ؛تانايك ىلإ ىرشبلا سنجلا مسقي .عسوألا

 ءالؤه نإف .مهدالبل ةيلوألا ةدهعلا مه نينطاوملا نأ نم مغرلا ىلع .مهيلع ةيقالخأ
 نوظحي اًضيأ ءابرغلا نإف ءلبق نم تمعز امكو .ةيرصحلا اهتدهع نونوكي ال نينطاوملا
 ءىست ةلود لك ىلع اًيقالخأ موللاب ىقليو «ةيشيعملا مهتلاح نيسحت ىف ىعرش مامتهاب
 دودح جراخ رشبلا ىلع رثؤت لودلا لاعفأو تافرصت نأ ةقيقح .ءابرغلا ءالؤه ةلماعم
 ةلودلا ةيلوئسم ىوقتو معدت ةقيقحلا هذه «لدابتملا دامتعالاب مستي ىذلا انملاع ىف ةلودلا

 .اهيلع رثكأ ةيقالخأ !دويق ضرفتو
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 وهف .اًميدق هفيرعت مت امك اًكباشتمو اًدقعم اًموهفم ةلودلا ةدايس موهفم دعي
 دجوي الف ,لبق نم اهتشقانم تمت دق بابسأل ةيقالخألا ةيحانلا نم كسامتم ريغ موهفم
 بيطي امك ةيجراخلاو ةيلخادلا اهنوئش ريدتو دوقت اهلعجي امم ايقالخأ ةررحتم ةلود

 وأ ةلودلا ىف ةلصاتم ريغ ةدايسلا نأل اًيسايسو اًينوناق كسامتم ريغ اضيأ ىهو .اهل
 ىظحت نل اهنكل «ةلود مهنأ سانلا نم ةعامج نلعت دقف .ةيعيبطلا اهقوقح نم قح
 لماعتلل اهزيهجتو ىرخألا لودلا لبق نم اهب فارتعالا متي مل ام ةلودلا قوقحو عضوب

 عيطتسيو :ىجراخلا لخدتلا ةناصحب ىظحت نأ ةلودلا هذه عيطتست .ةلودك اهعم

 لودلا فارتعا ةلاح ىف جراخلا ىلإ اورفاسيو ةيراجتلا مهلامعأ اوسرامي نأ اهونطاوم

 .ةقحالتملا ةيمازلإلا تابجاولا ىلع ةقفاوملاو :مهلثم ةلودك اهب ىرخألا

 نيلقتسم ءالكوك لودلا ةلماعم متي ثيح ؛ىلودلا رارقإلا ذيفنت ىف رمألا اذه حضتي

 تايقافتالا ىف ندكرتشيو «ةيلودلا تامظنملا ةيوضعب نوظحي «ىملاعلا حرسملا ىلع
 .ىرخألا لودلا لبق نم لودلا هذهب فارتعالا درجمب ثدحي اذه لك ,ةيلودلا تادهاعملاو

 ىلع ةرطيسلا ضرف ىلع ةلودلا ةردق ىلع ةماع ةفصب دمتعي فارتعالا نأ امي

 نايكل تاناصحو اًفوقح هتاذ دح ىف قلخي ال هذه ةرطيسلا ضرف نإف ءاهيضارأ

 نإف ,دارفألل ىعامتجالا عقاولا حنمب صاخشألا نيب رارقإلا وأ فارتعالا امنيب .ةلودلا

 ايئزج اهلكشي اضيأ هنكل ,بسحف لعفلاب ةمئاقلا ةلودلا مسا جردي ال ىلودلا فارتعالا

 ,بسحف اهينطاوم ةدارإ نم سيل ؛ةاقتسم ةلودلا ةدايس نإف ءاذل .ةلودلا قوقح اهحنميو

 متي دق .لكك ىرشبلا سنجلاو - مهلالخ نمو - ىرخألا لودلا ةقفاوم نم اًضيأ نكلو
 اذه ىلع قفاوت لودلا عيمج تسيل نكل ءىرخألا لودلا ليق نم ام ةلودب فارتعالا

 داحتالا تيتفت ءانثأ وأ 156٠. ماع ىف ةيعويشلا نيصلا ةلاح ىف امك .فارتعالا

 ًارظن ىأ ؛ةيفسعت ةيسايس بابسأل امإ لودلا هذهب فارتعالا مدع ىتأي .ىفالسغويلا

 .ال مأ فارتعالا اذه طورش عم قفاوتت ةينعملا ةلودلا هذه تناك اذإ ام دكأتلا مدع ىلإ

 تسيل نكلو ءاهب تفرتعا ىتلا لودلا دنع ةلودلا قوقحو عضوب ةديدجلا ةلودلا ىظحت
 .ىرخألا لودلا
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 نم ةلودلا اهديرت ىتلا ةوقلا ىه ؛ةليسو اهنكلو اهتازذ دح ىف ةياف تسيل ةدايسلا

 ىف ةيلمع ريغ ىهف ىديلقتلا اهلكش ىف امأ .مهرايتخاب ةايح اويحي ىكل اهينطاوم لجأ
 ,لدابتملا دامتعالا ىلع مئاق ماظن ىف نآلا لودلا عيمج كباشتت .ثيدحلا ملاعلا

 ءاهداصتقال ططخت نأ وأ ءاهب صاخلا اهنمأ نمضت نأ اهدرفمب ةلود ةيأ عيطتست الو

 ةهجاوم نع كيهان ءىرخألا لودلاب ةناعتسالا نود اهدرفمي اهئاخر ىلع ظفاحت ىأ

 راشتناو «تاردخملاو رشبلا ةراجتو ؛ءىرارحلا سايتحالاو ؛ثولتلا :لثم ؛ةكرتشملا لكأشملا

 لماعتتو ةلزعلا رثؤت نأ امإ :نيرمأ نيب ام راتخت نأ اهيلع ةلود لك .ةيدعملا ضارمألا
 نواعتت وأ ؛لمعلا ىلع اهتردق ديقت ىتلا تامظنملاو تافلاحتلا بنجتتو صاخلا اهيولسأب

 :ىلوألا ةلاحلا ىف .اهتايرح ىلع نورخآلا اهضرفي ىتلا دودحلا ىلع قفاوتو نيرخآلا عم

 ىتلا نيرخآلا لاعفأ بقاوعو ةيجراخلا ىوقلل هضرعم لظت نكل اهتدايس ةلودلا ديعتست

 ديازتت نكل ةدودحم نوكت ةلودلا ةيرح :ةيناثلا ةلاحلا ىف .ميظنتلاو قيسنتلا ىلإ دقتفت

 نأ دجن لقعلا انمكح اذإو .ةيساسألا اهفادهأ قيقحتو ثادحألا ىف ريثأتلا ىلع اهتوق

 راصتنا ةوقلا ىنعت ال .لمعلل لضفألا رايتخالا وه ىرخألا لودلا عم نواعتلا رايتخا

 بسحف رثكأ ةوق قلخي ال اذه نأل ؛نيرخآلا عم اهمساقت ىنعت لب .رخآلا ةميزهو فرط
 ظافحلل ديحولا ليبسلا وه نوكي اًنايحأ نكلو ءلبق نم ةدوجوم تناك ىتلا ةوقلا نم
 لكشب ضعبلا اهضعب عم لماعتتو ةدايسلا لودلا عيمج مساقتت امدنع .ةوقلا هذه ىلع

 ىرحألاب مهنكل ءايلعلا تاطلسلا ضعبل ةعضاخ نوكت ال ةينعملا لودلا نإف ؛ىنواعت
 .(')ههتايرح دودح ةيعامج ةقيرطب نوررقيو ربكأ ةدحو ىف ءاكرش نونوكي

 .اهينطاوم حلاصم معد ىف ةلودلل ديحولا بجاولا لثمتي :ةيرصحلا رظنلا ههجو ىف
 تابجاو نولمحي نيذلا رشبلا ىلع ىغبني .قئاقحلا فاصنأ نم اذه دعي ةيناثلا ةرمللو

 نأو ءنيرخآلل ةيرورضلا حلاصملاب ررضلا اوقحلي الأ نيرخآلا هاجت تامازتلاو
 نأ نكمي ال اهنودب ىتلا ةميركلا ةايحلاب اوعتمتسي نأب مهتاردق دودح لخاد مهودعاسي
 هذهب هلالخ نم دارفألا ىفي ىذلا طيسولا ىه ةلودلا .مارتحالاب ةريدجلا ةايحلا ققحتت

 ىلع لوألا قحلاب نونطاوملا ىظحي امنيب .ةيقالخألا مهتعيبط نع نوربعيو تابجاولا
 قوقح نيب نزاوت نأ ةلودلا ىلعو ءاهيلع اقح نوكلتمي اًضيأ نيرخآلا نإف «مهتلود
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 اهقيقحت ىلإ ىعستو اهحلاصم ةلودلا ددحت نأ زوجي ال ءاذل .نيرخآلا قوقحو اهينطاوم
 ىتلا لودلا عم اهدراوم مساقتت نأ ىغبني امك ,نيرخآلا حلاصمب ررضلا قحلت ةقيرطب

 .رخآ ءىش ةينطولا ةينانألا نكل .ءىش ةينطولا ةيتاذلا ةحلصملا .دراوملا هذه ىلإ جاتحت

 نيرخآلل ةيعرشلا حلاصملاب فرتعت ةينطولا ةيتاذلا ةحلصملاف .امهنيب قيرفتلا ىغبنيو

 مهربجتو ءرابتعالا ىف نيرخآلا عضت ال ةينطولا ةينانألا امنيب .كلذل اًقفو اهسفن فرعتو
 .مهب ةصاخلا مهحلاصم قيقحت لجأ نم ةفينع هدراطم ىف لوخدلا ىلع

 لخدتلاب قلعتي اميف ةحضاو ةلودلل ةيرصحلا رظنلا ةهجول ةديدشلا دويقلا حبصت
 ةثيدحو ةعئاش ةرهاظ لخدتلا اذه دعي .()ارذح اقيقدتو اصحف قحتستو :ىناسنإلا

 ,ةنميهملا حلاصملا بساني ىكل ملاعلا ميظنت ةداعإل عانقك تالاحلا ضعب ىف ترهظ ءاًيبسن

 لك ىفو .تامزألا تاقوأ ىف ىناسنإلا نماضتلا ىلع ديكاتلل ىرخأ تالاح ىف ترهظو

 ةدكؤملا ريغ انتباجتساو .لدابتملا دامتعالاب مستي ىذلا ملاعلا عقاو لخدتلا سكعي .ةلاح

 .عقاولا اذهب لصتت ةيفاك ةيسايس ةيرظن ريوطت ىف انلشف سكعت هل

 راهنت ىأ ةئيس ةلماعم اهينطاوم لماعت ىأ ,ةدابإلا لامعأ ىف ةلودلا كرتشت امدنع

 اذه لثم نكل .لخدتلا بجاوب رعشت ملاعلا لود ىقاب نإف ؛ةيلهأ برح ريثات ءارج
 جهتذت ةلودلا نإ ؛:ةيرصحلا رظنلا ةهجول اًقفوف .ىرهاظ ضقانت هل ىناسنإلا لخدتلا

 ىناسنإلا لخدتلا نكل .ءابرغلا سيلو ءاهينطاوم ةحلصم ىف وه ةوسقلا غلاب اًكولس
 مدختست نأ ىغبني ةلودلا نأ اًنمض ةيرصحلا رظنلا ةهجو ىنعت .ةرياغم رظن ةهجو ذختي
 بسحفق اويراحي نأ اهدونج نم بلطتو ؛مهحلاصم زيزعتل بئارضلا ىعفاد لاومأ بسحف

 ريشي ىناسنإلا لخدتلا .ةينطولا ةيحانلا نم ةيرورضلا بورحلا ىف مهتايح اوبهيو

 ةيرصحلا رظنلا ةهجو .ءابرغلا ةحلصم ىف نيقباسلا نيرمألا لعفت دق ةلودلا نأ ىلإ اًئمض
 ؛لدابتملا لخدتلا نع اوعنتمي نأو ءضعبلا اهضعب ةدايس مارتحا ةيمتح لودلا نم بلطت
 فورظل اًقفو اًنميهم نوكي دق رمألا اذه نأ ىلإ اًئمض ريشيف ىناسنإلا لخدتلا امأ
 نأ ىغبني اهدرفمب ةيموقلا ةحلصملا نأ اًئمض ىنعي ريكفتلل ىرصحلا بولسألا .ةنيعم

 فرصتت نأ ىضتقيف ىناسنإلا لخدتلا امأ ,ىرخألا لودلا عم لودلا تاقالع هجوت

 .ةنيعم ةقفاوم نم ضرغلا نم لاخو زاحنم ريغ بولسأب ةلودلا
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 ىناسنإلا لخدتلا لامعأ ىف طرخنت ىتلا ةلودلا نأ ةيرصحلا رظنلا ةهجو رقت

 نأ اهبجاو الو اهقح نم سيل فادهأ قيقحت ىلإ ىعست ىهف ءاهتطلس ىلع ةدايز
 عفد ةلودلا ىنطاوم ضفر اذإ .ةيساسأ ربتعت ىتلا طورشلا كهتنتو اهقيقحت ىلإ ىعست
 اهروتسد ال هنأ ساسأ ىلع جراخلا ىف برح رامع ضوخ اهدونج ضفر ىأ بئارضلا
 هذه ضرفل ةطلسلا اهيطعي ىسايس عمتجم ىأ نامعدي ناذللا ىنمضلا تاذلا مهف الو
 ليومص ربع دقو .ضرُم عافد ميدقت بعصلا نم نوكي فوس ةلاحلا هذه ىفف .ءابعألا

 نكمي ال ىتلا رومألا نم“ :لاق امدنع ريبعت نسحأ هذه رظنلا ةهجو نع نوتجنتنيه
 اولتقُي نأ ىغبني ةيكيرمألا ةحلسملا تاوقلا دارفأ نأ اهريربت نكمي الو اًيسايس اهنع عافدلا
 "ممهمعمأ ل2ءا50ه0" نوسكاح تريور دروأ دقو ."انضعب مهضعب لتق نم نييلاموصلا عنمل

 نأ عيطتست ةيطارقميدلا تاموكحلا نأ فيك ىردأ ال“ :حرص امدنع ةلثامم رظن ةهجو
 ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيرورض تايحضتلا هذه لثم تناك اذإ اهبعشب ىحضت
 مهحلاصم اميس الو ءعازن لحم رخآ ءىش دجوي نأ نود :ةيبنجألا لودلا ىف

 .(')ةيويحلا ةينطولا

 .(*!ةلودلل ةيرصحلا رظنلا ةهجو عم ذئدنع ةلوهسب ىناسنإلا لخدتلا قفاوتي نأ نكمي ال

 مهف ,ةيرصحلا رظنلا ةهجو وحن ةقاسنم اهنأب رعشت تاموكحلا نم اًريثك نأ امب
 ةهجو نأ نومعزي مه :ىلوألا .نيتلشافلا نيتيتآلا نيتليسولا ىدحإب اهنع نوعفادي
 ىلع وأ ديحولا بولسألا وه بولسألا اذه نوكل ةينطولا ةحلصملا ىف بصنت هذه رظنلا
 يولسألا راطإ لخاد ةايحلاو لاملاب تايحضتلا ريربتل .ًالوبق رثكألا بولسألا لقألا
 نوكي ام اًيلاغ هنإف ,تالاحلا ضعب ىف ةقيقح دعي اذه نأ نم مغرلا ىلع .ىرصحلا
 نم أوسأ وه ام .ةللضم ةقمنم ةغل ىلإ ىدؤيو ؛ىرخألا تالاحلا نم ريثك ىف اللضم
 ةرياغم رظن ةهجو ذاختاو نيعم بولسأب فرصتلا ىلع عجشت هذه رظنلا ةهجو نأ ؛كلذ
 ليكشت قيرط نع ىضاملا ةداعتسا اهيف متي ةحيحص ةقيرطب ءايشألا عضول
 اهب ثدح ىتلا لودلا ىف ءانبلا ةداعإل ةحيرم دوقعب راثئتسالاو ةنرم ةمظنأ
 .ىناسنإ لخدت
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 ىلإ اذه فدهي .ىناسنإلا لخدتلا بلطي ماعلا ىأرلا نأ ةموكحلا ةداق معزي :اًينأث
 بلغتلاو .ىرصحلا ىركفلا قسنلا اهب حمسي ال ضارغأل ةوقلل ةلودلا مادختسا عيرشت

 معزت .تايوعص ةيجيتارتسإلا هذه لثم هجاوت .اذه نع جتانلا ةطلسلا روصق ىلع

 نم اءزج سيل ىأ ءىسسؤم ريغ نوكي بولسألا اذه نم هبستكت ام نأب ةموكحلا ةطلس
 ىعست ىكل روتسدلا نم ةاقتسملا اهتطلس هكلتمت ىذلا هسفن لقثلا كلتمت الو ,تباث ماظن

 ايروتسد اعضو حنم ىذلا ,ماعلا ىأرلا نأ امب ءاضيأ .اهينطاوم حلاصم قيقحت ىلإ
 نإف ؛هميسقت متي اًبلاغو ةموكحلاو مالعإلا لئاسو تاروانمو بعالتل ضرعم «نآلا

 روتسدلا دعي .ةرطفلاب ةعزعزمو اهيف كوكشم ةطلس ىه حنمُت نأ ضرتفي ىتلا ةطلسلا
 نأ ماعلا ىأرلا عيطتسيو ؛ةطلسلل ديحولا ردصملا ىه ةيروتسدلا ةيطارقميدلا ىف
 ماعلا ىأرلا مادختسا نإ .ةنيعم بابسأل اهيلع بجاو وه ام لعفت نأ ةموكحلا عجشي

 لياحت ةيلمع الإ وه ام ةلودلا روتسد اهب حمسي ال ىتلا تابجاولاو قوقحلا ىلع لوصحلل
 .تابجاولاو قوقحلا هذه ىلع لوصحلل

 ةهوشم دويقل ةضرعم لظت اهنإف «يناسنإلا لخدتلاب ةلودلا لفكتت امدنع ىتح

 ةرئادلا نكل :ةيميلقإلا اهدودح قاطن جراخ ثدحت اهلاعفأ نإ .ىرصحلا قسنلل

 نوكت رارمتساب مهيضرت نأ متحملا نم ىتلاو ءاهنع نيلوئسم نونوكي ىتلا ةيباختنالا

 رارمتسا نمضن ىكلو .تارايتخالا لوحت ىلإ دوقي نينثالا نيب لاصفنالا نإ .ةيلحم

 مهنم بلطت نأ ىلإ ةرطضم اهنأ رعشت اهنإف :ةموكحلا تافرصت معد ىف نينطاوملا
 ناك امهم اهدونج ةايح ىلع ظافحلا متي نأ ىغبني .بسحف ةلمتحملا تايحضتلا لقأ

 .هينجت نكمي الو ايمتح رمألا ناك اذإ ةلاح ىف بسحف ةايحلا ديب يبت نو ,نمثلا

 ىناسنإلا لخدتلا اهيف متي ىتلا دلبلا ىف نييندملا ىأ دونجلا نم نيرشع نإ انلق اذإ

 ,يناسنإلا لخدتلاب تماق ىتلا دلبلا ىف دحاو ىدنج ةايح ظفحن ىكل اولتقُي نأ ىغبني
 ةعورزم ةقطنم ىأ ناكسلاب ةلوهأم ةقطنم ىلخن ىأ رمدن نأ انيلع متحملا نم ناك اذإ ىأ

 اذه نإف «ةيجيتارتسا ةزيم اهدونجل ىطعي ىكل ىناسنإلا لخدتلا اهيف مت ىتلا دلبلا ىف

 اًطرفم اًطيسبت فقوملا طسبي ىناسنإلا لخدتلاب موقي ىذلا دلبلا .ارربم اًقرصت نوكي
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 ىلإ رقتفت ةلود اهتأب اهل ىثري ةروصب ىناسنإلا لخدتلا اهيف مت ىتلا ةلودلا فصت ىكل
 تايصخشلا ةميزه ىلإ ىعست اهتاوق نأ معزت نأو «:ةايحلا ىلع ثعبت ىتلا دراوملا

 .لمألا تدقف ةلود ىف ديدج نم لمألا ثعبو ةريرشلا

 نأ امب .اًدج طيسب ببس وه هذه رظنلا ةهجو ءارو نمكي ىذلا ىقالخألا ببسلا
 ةهجو نم اهفيرعت مت امك ةلودلل ةيعيبطلا تابجاولا قاطن جراخ عقي ىناسنإلا لخدتلا
 ىذلا ىبعشلا بلطملا ثيح نم ةيعرش ةغبص ذخأي نأ ىلإ ةجاحب هنإف :ةيرصحلا رظنلا
 .لوصولا ىف ىتوملا لمح قيدانص تأدب اذإ رخآلا بولسألا ىلا باهذلا ةلوهسب عيطتسي

 ةدعاسملا مدق ىذلا رخآلا دلبلا ركشي نأ ةدعاسملا هل مدقُت ىذلا دلبلا نم عقوتملا نمو

 دلبلا) اهذقنم نأ رقي نأو .بجاولا مساب اهمدق ىتلا ةيلاملاو ةيرشبلا تايحضتلاب
 ,ةيركسعلا فادهألاو تاكيتكتلا رايتخاب اريثك متهي نأ نكمي ال (تادعاسملا مدق ىذلا

 ىتاستألا لخدتلا دبي :ىربصخلا قسنلا لخآر :نينثدملا ىتحو ءاتحسلا ةتلمافم وأ

 نم اًجيزم ايجراخ دلو ىذلا فرصتلا اذه ,مركلل رربم نودب فرصتك ةرورضلاب
 وحن ءايتسالا روعش دقوأ ىذلاو هيف ىناسنإلا لخدتلا متي ىذلا دلبلل ةقفشلاو راقتحالا

 لماوع نع ًالضف لماوعلا هذه .اًيقالخأ هزازتبا مت دق دلب اهمدقي ىتلا تايحضتلا
 ,ةوقلا مادختسا لوح ةداتعملا ةيقالخألا دويقلا نم اريثك ليزت اهب ةطبترم ىرخأ

 ةيناطيربلاو ةيكيرمالا تاوقلا ضعبل نيشملا كولسلاب قلعتي اميف ارخؤم انيأر امك
 .ناتسناغفأ ىف قيضأ قاطن ىلعو .قارعلا ىف

 ايملاع ةهجوملا ةنطاوملا

 ,صقاونلاو بويعلا نم ىلخت ال رظن ةهجو دعت ةلودلل ةيرصحلا رظنلا ةهجو نإف  اذكه
 .اًيملاع ةهجوم رظن ةهجو وأ ةلماش رظن ةهجو اهب لدبتسي نأ نآ ىلإ ةجاحب ىهو
 لالقتسالاب ىظحت نأ ىلإ جاتحت ةميق تاذ تاعمتجمك لودلاب هذه رظنلا ةهجو فرتعت

 .لمشألا ىناسنإلا عمتجملاو لودلا نم ةعومجم لخاد اهعقوم ددحت نكل
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 ىجراخ لخدت نود مهنوئش ةرادإو ميظنتل ةيرحلا ىلإ نوجاتحيو رشبلا ىعسي
 لجأ نم ةيعامجلا مهتدارإ كاردإو مهلالقتسا نع ريبعتلا متي .ةديدع ةلخادتم بابسأل

 اودعيو مهرايتخاب ةايح اويحي نأ نم مهنكمي اذه .ةلصفنم ةعامجك مهسفنأ ليكشت

 .اهب لاصتالاو اهيلإ لوصولا لهسيو ءاهديدحتو اهيلع فرعتلا نم مهنكمُي ةموكحلل الكش
 مهسفنأ اومكحي ىكل ةيقالخألاو ةيركفلا رداصملاو ريصملا ريرقت قح نوكلمي دارفأ مه
 نيدرفتم اوسيل مهنكل ءءاطخأ نوبكتري دق .ةميركلا ةايحلل ةصاخلا مهراكفأ اولكشيو

 مه .ءاطخألا هذه نم اوملعتي نأ نوعيطتسي مهنأ نع ًالضف .ءاطخألا هذه باكترا ىف

 ةكرتشملا مهتعفنم قيقحت ىلإ اوعسي نأ لمتحملا نمو .مهلاعفأ جئاتنب ةرشابم نورثأتي

 ةرادإ قيرط نع بسحف ققحتي اذه .مهتحلصم ىف نوكت دق ةيجراخ ةلاكو ةيأ نع
 «ىتاذلا مكحلاب مهتاءافكو مهتاردق لقث لالغتسا نم دارفألا نكمتي ىتح مهسفنأب مهنوئش

 مهتاسسؤم اوري نأو «ةلدابتملا ةقثلا ةيمنتو ءكرتشم فطاعتو مامتها تاذ طباور ءانيو

 اورعشيو تاعمتجملاو تاسسؤملا هذه ىلع اوفرعتي نأو ؛:ةصاخلا مهتقيرطب مهعمتجمو

 .ةفلتخم تاجردب مههاجت ةيلوئسملاب

 لكشتو ىوخألا لونلا زسغ يسم لوألا قيمر سس لوله د لوخلا كردصتك

 اوشيعي ىكل اهدارفأ ةدارإ ةيعامجلا تانايكلا لثمت امنييو .لودلا ديلاقتو تاداع

 اهمجح نع رظنلا ضغب ةئفاكتم ىوقك ضعبلا اهضعب هجاوت ىهف ,ةلقتسم تاعمتجمك

 ,ةيواستم تابجاوو تامازتلاو قوقحب ىظحت ىه .ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهتوقو اهناكسو

 قيثاوملل راطإ عضو ىف ةئفاكتم ةقيرطب مهاستو «ةيلودلا تاسسؤملا ىف ئفاكتم ليثمتو
 هعضو ىذلا موهفملا كلذ سيل لودلا داحتا نإ .اهب مزتلت ىتلا تادهاعملاو تايقافتالاو

 ,اهطوأم 1816 :هيلع قلطي ىذلاو ةلودلا ةعيبطل زيوه ساموت ىزيلجنإلا فوسليفلا

 ىلع ضعبلا اهضعبل اهتفرعمك اهسفن كردتو فرعت ,ةلقتسمو ةئفاكتم لود داحتا هنكل
 داحتالا اذه مكحي .(!!لجيه معزي امك .ةلثامتملا تامازتلالا ىلع قفاوتو ءلدابتم وحن

 ,اهتاقالع ىف رضحتلاو رارقتسالا نمضت ىتلا تاسسؤملا قيرط نع هليكشت متيو ,دعاوق

 ةيعرش داجيإ ىف نيرشعلا نرقلا تاينيتس ذنم انأدب دقو .اهمارتحاب كرتشملا مازتلالاو
 تارشع نم برقي ام ىلإ اهعاضخإو :ىلودلا نوناقلا ىضتقمب ةفلتخملا لودلا ةطشنأل

 .تايقافتالاو قيثاوملاو تادهاعملا
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 أزجتي ال اًءزج لكشتو عسوألا ىناسنإلا عمتجملا ىف لودلا سرفنت :يناثلا ىوتسملا
 اهنكل ةيقالخأ تاداحتا ىه .رشبلل تاداحتا نع ةرابع لودلا هذه نأ رابتعا ىلع هنم
 ءايقالخأ اًعمتجم دعي اضيأ ىرشبلا سنجلا .اًيقالخأ اهسفن ىلع ةرصتقم تسيل
 .ءايشألا نم اريثك ىنعي اذه .ضعبلا مهضعبل ةيباجيإو ةيبلس تابجاو هدارفأ لمحيو
 ىف ءاضعأ اًضيأ مهنكل ةنيعم تاعمتجم نولثمي نينطاوم نع ةرابع ةيرشبلا تانئاكلا
 تانئاكلت ةيعيبطلا تالعافتلا ليبس ىف فقت ةلود دجوت ال ءاذل .ىملاعلا ىناسنإلا عمتجملا
 اميف تاقالعلا هذه اوميقي نأ نوراتخي مهنأ ةجردل ةريثكلا ةينوناقلا تاقالعلاو ةيرشبلا

 نع نوربعي دقو ,نورخآلا شيعي فيك ىف ةيعرش ةيقالخأ ةحلصم رشبلا كلمي .مهنيب
 اوسيل ةلودلا ونطاوم .مهلودل طيسو لالخ نم ىأ ةرشابم ةقيرطب مهتامامتهاو مهمومه
 .ىرشبلا سنجلا ىقاب عم لماعتلا نع ةلوئسم اهنأ نع ًالضف ,ةيرصحلا اهتيلوئسم
 ثدحتت ىتلا ةلودلا هذه نأ نامضل ةلودلا هاجت مازتلاو بجاو نينطاوملا قتاع ىلع عقي
 ,نيرخآلا حلاصمب ررضلا قحلي بولسُأي اهيلإ ىعستو مهحلاصم ددحت ال مهمساب
 .مارتحالاب ةريدج ةايح اويحي ىكل اهنوجاتحي ىتلا ةدعاسملا ميدقت نامضو

 .اًضعب امهضعب نالمكي امهنكل ءامهب ةلودلا لماعتت ناذللا نابولسألا فلتخي
 ةيرشبلا تانئاكلل قوفتلا حنمي ىناثلاو ,ةيساسألا اهتدحو ةلودلا ربتعي لوألا بولسألا
 لودل نوتطاوم مهنأ رابتعا ىلع دارفألا ريخي لوألا .هنولكشي ىذلا ىملاعلا عمتجملاو
 وحن ساسألا ىف هجوم لوألا ىوتسملا .دارفألا لكش لالخ نم لودلا ىري ىناثلا ؛ةنيعم
 نأ رابتعا ىلعو .هتداعسو ناسنإلا ةيهافر وحن هجوم ىناثلاو ؛ىملاعلا ماظنلا رارقتسا
 تاسراممو دعاوق ىه ةيرشبلا تاقالعلا مكحي ام نإف ؛لودلا داحتا ىف دارفأ نينطاوملا
 ,ىناسنإلا عمتجملا ىف دارفأ نينطاوملا نأ رابتعا ىلع امأ ءاهيلع قافتالا مت ىتلا لودلا
 ريغو اهيلع صوصنم ةيبلسو ةيباجيإ تابجاو ىه ةيرشبلا تاقالعلا مكحي ام نإف
 .اًيمسر اهيلع صوصنم

 ىلإ ىدؤي لودلا داحتاف ءاهتاذ دح ىف ةيفاك ريغ نيتقباسلا نيتيؤرلا نم ةيؤر ةيأ

 عمتجملا ىلع طغضلا .لبق نم انشقان امك ءاهتايدودحم عيمجب اهل ةيرصح ةيؤر
 ىرخألا لودلا نأ اًنمض ىنعي امك لودلا لالقتسا كهتني نأ هنأش نم بسحف ىرشبلا
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 نحن .ةلودلا ىنطاوم عم ةرشابم لماعتتو ةلودلا دودح مرتحت ال دق ةيلودلا تاسسؤملاو
 لعجن نأو ءاضيأ لودلل داحتاكو ةيرشبلا تانئاكلل عمتجمك ملاعلا ىرن نأ ىلإ ةجاحب
 ممألا قاثيم نأ نم مغرلا ىلع .عيطتسن ام ردقب ضعبلا اهضعب عم مجسنت مهءارآ

 .ريخألا وحن ةدشب زاحني هنإف ,نينثالا ىلإ ريشي ةدحتملا

 عمتجملاو ةينعملا ةيسايسلا تاعمتجملا نم لك ىف ءاضعأ نونطاوملا ربتعي ءاذكهو

 .اًضيأ ءابرغلا وحنو مهينطاوم ىحن تامازتلاو تابجاو مهيدل مهو ,عسوألا ىناسنإلا
 اذه ىف أطخلا لبق نم تحضوأ دقو .ءايرغلا وحن بجاولا ةيرصحلا رظنلا ههجو ركنُت
 قوقحلا ركنتف ملاعلا لود عيمجب صتخت ىتلا ةلماشلا رظنلا ههجو امأ .فرصتلا

 ةلماشلا رظنلا ةهجو معزت .ائطاخ ارمأ اًضيأ دعي اذهو :نينطاوملل ةصاخلا بلاطملاو

 دودح ىه ةلصافلا اهدودح نأ ىنعمب ةئراط تاعمتجم ىه ةيسايسلا تاعمتجملا نأ

 عمتجملا ىنطاوم نإف ءاذل ءداليملل ضراع ثداح الإ ىه ام ةيوضعلاو ,ةيطابتعا

 ربتعي .رخآ ناكم ىف ةيرشبلا تانئاكلا نم ىوقأ بلاطمو اًفوقح نوكلمي ال ىسايسلا
 ابلاغ نوكي هنأ ىنعمب «ديكأتلاب لصاف دح وه ىسايسلا عمتجملل ىميلقإلا دحلا
 .نكل .نييرامعتسالا ماكحلا تارارق ىأ :تاوزغلا ىأ',ةيلهألا وأ ةيلودلا بورحلل ةلصحم

 لايجأل نوشيعي مهنأ ةجردل نينطاوملا بعوتسي تقولا رورمب ىميلقإلا دحلا حبصأ

 اضيأ ميلقإلا ربتعي .ميلقإلاب اًقيثو اًطابترا ةيعامجلاو ةيصخشلا مهتقالع طبترتو .كانه
 مهحافك ىلع دهاشو ,مهخيراتل عقوملا هنأ امك ,ةكرتشملا نينطاوملا ةايحل ةدعاقلا

 مهتسراممو مهسوقطو مهبادآو مهتنايد تروطت دقو .مهثراوكو مهبئاصمو مهتاراصتناو

 ميلقإلا بستكي .ةزيمم ةيلحم ةهكن تلمحو ةماع ةفصب ةيفاقثلا مهتايحو ةيعامتجالا
 رمألا ةياهن ىف ميلقإلا حبصي .اهريغو بيلاسألا هذه قيرط نع ةيسايسو ةيقالخأ ةيمهأ
 لياقملا ىفو .مهروص هيف نولكشي ىذلا ناكملاو ؛دارفألل انطوو ةبلص ةيفارفج ةقيقح

 .ةينطولاو ةيصخشلا مهتيوه نع هلصف نكمي الو ,هقيرط نع نولكشتي

 ةيقالخألا ةيمهألا نم ىلخي ئراط داليم وه نيعم عمتجم ىف داليملا نأب معزلا نإ
 ةقيقح .ةيقالخألا ةيمهألا نم ةدورجم تسيل ةضراعلا ثداوحلا .اجودزم أطخ دعي

 نأ نم للقي ال نكل ءضراع ثداح ىه نيعم مسجب دلو ىأ ايرشب انئاك دلو درفلا نأ
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 درفلا مسج نأ وأ ءنيرخآلا وحن هقوقحو هبلاطمو درفلا ةميقل ةدعاقلا ىه درفلا ةيناسنإ

 وه ضراع ثداح دالبملا نأب ةأدانملا نأ نع ًالضف .درفلا ةبوه نم أزجتي ال اًءرِج دعب

 نع ناربعيو نيدلاولا لبق نم هل اًططخمو ادوصقم نوكي ابلاغ داليملا .ةقيقح فصن
 نل هدرفمب داليملاو .ملاعلا اذهل ديدج وضع ميدقت قيرط نع امهملاع عيسوتل امهتابغر
 عمتجملا تاسسؤمو نادلاولا بحري مل اذإ ومنلا لماكلا غلابلا صخشلا ىف ةورذلا غلبي

 ىعامتجا ثدح هنكل ؛ىئايزيف ثدح درجم سيل داليملا .هنوعريو هنويريو لفطلاب عسوألا

 نم اًببس اذه دعي .عسوألا عمتجملا عم ةصاخ تاقالعو طباور اًنمضتم .ىفاقثو
 لصحي وأ ؛هيدلاو ةيسنج ثري تاعمتجملا مظعم ىف درفلا اذامل رسفت ىتلا بابسألا

 .نيعم ميلقإ ىف دلو هنوك لضفب ةيسنجلا هذه ىلع

 .اهل رصح ال طباور قيرط نع ضعبلا مهضعبي ىسايسلا عمتجملا ءاضعأ طبتري

 قوقحلا نم ماظنو ءرقتسم عمتجم ىلع ظافحلا ىف ةكرتشم ةحلصم مهيدل مهف
 نم بئارسضلا عقدي نوبلاطم مه .ةلدابتملا ةقثلاو ندمتلل ماع خانمو :ةيساسألا تايرحلاو

 مهتاجايتحا اولجؤي نأو ,مهدلب لجأ نم مهتايحب اوحضي نأو «نورخآلا ديفتسي نأ لجأ
 ظافحلا ءبع ىف مهتكراشم اولمحتي نأو :نيرخآلا تاجايتحال ةيولوأ اوطعيو ةصاخلا

 «عمتجملا ىف مهتيوضع نم - ةفطخم بيلاسأب - نوديفتسي مه .ةكرتشملا ةايحلا ىلع
 مهنأ اميو .ليمجلاب نافرعلاو لدعلا ىلع ةمئاق ةلدابتم تامازتلاو تابجاو نوبستكيو

 ,هب نوقحلم اضيأ ةماع ةفصب مهنإف .هب نولكشتيو عمتجملا اذه لخاد نوبرتيو نوئشني
 ساسأ ىلع هنوري مه .هساسأ ىلع مهتيوه نوفرعيو .ةفلتخم تاجردب هيلع نوفرعتيو

 امدنع رخفلاب نورعشيو ؛هنوئشب نومتهيو ؛ههاجت ةيلوئسملاب نورعشي ؛مهعمتجم هنأ

 امدنع ىزخلاب نورعشي مهنأ امك ءاهنع ديحي الو هقالخأو هئدابم ىضتقمب عمتجملا ايحب
 ةقباسلا ءايشألا لالخ نم نينطاوملا نيب تاقالعلا .قالخألاو ئدابملا هذه نع عمتجملا ديحي

 دقتفت ةصاخلا تاقالعلا هذه نأ نم مغرلا ىلع .ةصاخلا تاقالعلا لاكشأ نم الكش دعت

 نمضتت تاقالعلا هذه نأ الإ ؛ةديطولا ةيصخشلا تاقالعلا ةدشو ةيميمحو ةيروف ىلإ
 مهيدل نينطاوملا نإف ءاذل .تاذلاب فيرعتلل ةفلتخم تاجردو تامازتلاو ,:ةصاخ طباور

 .ءابرغلا هاجت هنودقتفي ىذلا رمألا .ضعبلا مهضعب وحن تابجاوو تامازتلا
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 تامازتلاو تابجاو انيدل اًضيأ نحنف :ةصاخ طباورب انينطاومب طبترن امنيب ,نكل
 نم هنع ثيدحلا مت ىذلا ةيواستملا ةيرشبلا ةميقلا أدبم نم اذه أشني .ءايرغلا هاجت

 تناك ةيبرغلا لودلا نم اًريثك نأ :لوألا .ناماه نالماع انمعدي ىلاحلا انرصع ىف .لبق

 ةبقحلا ببسب ملاعلا نم ىرخآ ءازجأ ىف ةايحلا فورظ نع ىئزج لكشب ةلوئسم
 اومسرو ؛ةصاخلا مهحلاصم بسانيل هورادأو مهداصتقا اوممص دقف .ةيرامعتسالا

 لكايه اوضرفو «ةيقرعلاو ةيخيراتلا تارابتعالا ىلإ تافتلالا نود ةيميلقإلا مهدودح

 تاميسقت اوقلخو «تاراقلا ربع ةريبك ةيبعش تالتكت روذجلا نم اوثتجاو ,ةنرم ةيسايس

 نم مغرلا ىلع .ديبعك رشبلا اورتشاو اوعاب تالاحلا ضعب ىفو ءاهريغو ةينيدو ةيقرع

 قشب نورق ةثالث ذنم ةديدع تالاح ىف ىهتنا هنإف ءنآلا ىرامعتسالا مكحلا ءاهتنا

 ,ةيرامعتسالا ةبقحلا ءاهتنا دعب ىتح .ممألا خيرات ىف اًيبسن ريصق تقو وهو ,سفنألا

 تاروانملاو بعالتلل هضرع تاعمتجملا هذه ىف ةدداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا تحيصأ

 تاكرشلاو ةيلودلا تامظنملا لالخ نم وأ ةرشابم ةقيرطب امإ :ةيبرغلا ىوقلا لبق نم

 لمحتت لودلا هذه نأ اًقلطم ركنن الو .ةملاظلا ةيراجتلا تايقافتالاو تايسنجلا ةددعتم

 ةئيرب نكت مل اًضيأ ةيرامعتسالا ىوقلا نكل .لامآلل بيخملا ءادألل ةيلوئسملا نم اريثك
 .ةينآلاو ةيضاملا اهلاعفأ راثآ جالعب ةمزلم ىهو ءامامت

 ىقالخألا مازلإلاب اًطبترم ءابرغلا وحن انبجاو معدي ىذلا ىناثلا لماعلا امأ

 نإ .لبق نم هتشقان ىذلا رمألا كلذ :لدابتملاو دامتعالاب مستي ملاع ىف ىسايسلاو

 ىلع عقت ىتلا بقاوعلا نع نولوئسسم نحنو ,ةديعبلا لودلا ىلع رثؤت انتافرصتو انلاعفأ

 تالكشملا هذهل ىدصتن نأ عيطتسن الو ةكرتشم لكاشم هجاون نحن .لودلا هزه

 ىف .مهحلاصم نابسحلا ىف عضن نأو «نيرخآلا عم نواعتلا ىلإ ىعسلا نود اهجلاعنو
 كئلوأو «ةنراقم ةقيرطب اهسفن تاعمتجملاو تاعامجلا ردقت ,هايحن ىذلا ةموعلا رصع

 نويبستيو اضرلا مدعب ساسحإ مهيدل دلوتي ةلداع ريغ ةلماعم وأ لهاجتب نورعشي نيذلا

 اببس دلب لكل ركفلا ىلع ةمئاقلا ةيتاذلا ةحلصملا مدقت .ةديعب ضارأ بيرختو رامد ىف

 .ىملاعو ىنطو دعب انتيسنجل نوكي ءذئدنع .نيرخآلا ناشب متهن انلعجي ايفاضإ
 نم قمعأو عسوأ اهنإ .ىملاع هجوت تاذ ةيسنج اهيلع قلطأ فوس ءريسيتلا لجأ نمو
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 اًنضيأ اهنإ ءنيعم ىسايس عمتجم ىلع رصتقت ىتلا ,ةيسنجلل ةيديلقتلا رظنلا ةهجو
 اذه ىف نطاوم وه درفلا نأ اًئمض ىنعت ةيملاعلا ةنطاوملا .ةيملاعلا ةنطاوملا نع فلتخت

 ىف نوكيو ءيسايس نطو الو ؛عمتجم ىأ هاجت ةصاخ طباورو تاقالع هيدل سيل ,ملاعلا
 "81342 ةلابدوطةا010" موابسون اًثرام هتقلطأ ريبعت وهو ءىعوط بارتغا ىأ داعيإ ةلاح

 نإف ,ةلاحلا هذهب قلعتت لكاشم دجوت امنيح نكل ,"اترام“ اهب بحرت ىتلا ةلاحلا كلت
 مهفي ذئدنع ؛ءنيعم عمتجم ىف درفلا أشنيو ىبرتي امدنع .(")لكاشملا هذه نع لقي مالكلا

 :ةديدع طباورب هب طبتريو ءرخآ عمتجم ىأ نع لضفأ ةقيرطب عمتجملا اذه درفلا
 ةيلوئسمب رعشيو ؛ اًريبك اًمامتها هنوئشب متهيو ؛ةفلتخم تاجردب هددحيو هيلع فرعتيو
 ىف درفلا رمتسا اذإ .رخآ عمتجم ىأ هبشت ةقيرطب هعم لماعتي نأ عيطتسي الو ؛ههاجت
 تابجاوو تامازتلا اًضيأ بستكي هنإف ,هيف ةنطاوملا دئاوف لانو عمتجملا اذه ىف ةايحلا
 لمتحملا نم سيل هنأ نع ًالضف .هريغ نود عمتجملا اذه ىلع رصتقت ىتلا ,ههاجت ةنيعم
 ,مههاجت مزلم ريغ درفلا اذه نأ اودقتعا اذ ةتائاوع ىلعيرتتات درفلا اذهل نوكي نأ
 داعبإلا“ نإ .درفلا اذه صالخإو ءالو ناشب ةصاخ قوقحو بلاطمب نوظحي ال مهنأو
 اهينطاوم ثحل اهيلإ جاتحت ىتلا ةيقالخألا ةطلسلا نم اهسفن ”اترام' مرحي "ىعوطلا
 .ةلماشلا ةيملاعلا اهفادهأ معد ىلع

 اذ نطاوملا نإف ءناكم ىأ ىف ةلزع ىف شيعي ىذلا ىملاعلا نطاوملا سكع ىلعو
 مهناطوأب نيرخآلا ىلإ لصيل هلالخ نم دتمي ىذلا ؛هب صاخلا هنطو هل ىملاعلا هجوتلا
 تاعمتجملا ةميقو عقاو ردقي وه .هنطو عم ةميقلا ىف ىواستت ىتلاو مهب ةصاخلا
 ثعاوبلا عم ةيلودلا أدبم قفاوتي .(”اًيملاع نوكي نأ نم ًالدب ايلود نوكيو ةيسايسلا
 ىف ؛ةماع ةفصب ىرشبلا سنجللو درفلا عمتجمل ءالولا رهوج ىف نمكت ىتلا ةيقالخألا
 مازتلا ىلع ةيموقلا زكرت .فرطتملا مهكولس ىأ ةميقسلا مهتالاح بنجت متي ىذلا تقولا

 ريصن لكش وأ ةيلازعنالا ريصن لكش عم ىندتلا رطخ هجاوت نكل ؛هعمتجم هاجت درفلا
 ةيملاعلا أدبم زكري .تاذلا ىف ةروحمتملا ةيموقلل ىداصتقالاو ىسايسلا عسوتلا ةسايس
 ةيفطاعلا ةقاطلا قلخت اهنأ ةجردل ادج ةدرجم نوكت اهنكل «ةيملاعلا انتابجاو ىلع
 ةلوهسب عيطتستو ءاهتابلط ىوتسم ىلع انتايح ىف ريسنل اهيلإ جاتحن ىتلا ةيقالخألاو
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 درقلا هفرعي ىذلا عمتجملا نيسحتل ءىش ىأ لعف مدعل اًرربم ىأ ارذع حبصت نأ

 ,ةديحولا لئادبلا اهنأ ىلع ةيملاعلاو ةيموقلا ىلإ رظني امدنع .هيف رثؤي نأ عيطتسيو
 .ىرخألل ةفئاز ةيعرش ىطعت امهنم ىأل ةميقسلا تالاحلا وأ فرطتملا كولسلا نإف

 .لضفأ اليدب مدقيو نينثالا ةيلودلا ًأدبم طسوتي

 تناك املاط رخآب وأ لكشب اهنإف ,ةيسايسلا تاعمتجملا تايدودحم نم مغرلا ىلع
 ىحوت .تاعمتجملا هذه ةرادإ ةيفيكب ةيفاك ةفرعم انيدل نحنو ءانتايح نم أزجتي ال اءزج
 نأو :ةقيضلا ةيصخشلا ةحلصملا ءارو اميف رظنلاب اهينطاومل ةيسايسلا تاعمتجملا

 ضعب ىلع فرعتلا كلذك ءلبق نم مهعم اولباقتي مل نيذلا ءابرغلا نييالم ىلع فرعتن
 تاعمتجملا هذه .اًديدش اًهرك اهنوهركي دق ىتلا مهتايح بيلاسأو مهرظن تاهجو نم
 طاشنلل اًريبك اًكارح ثدحت نأ عيطتستو .ةقادصلاو ءالولا رعاشم اًمضيأ ريثت

 نأ ىغبني .اهريغو بابسألا هذهل اًميق ايسايس اردصم تاعمتجملا هذه دعت .ىقالخألا

 ,ءايرغلا لمشتل ةيقالخألا اهدودح عسونو ءاًمات امادختسا تاعمتجملا هذه مدختسن

 اذه دعي .عسوأ ةيرشب حلاصم ىلع ثحلل مهينطاومل ةيعرشلا ةيعامجلا ةماركلا دشحنو

 ,نطو ىلإ بستنم ريغ لهلهم روعش ىلع دامتعالا نم ًالدب مدقتلل لضفألا بولسألا
 ةيوهلا قلخ نكمي ال .ليلق ددع ىلع هتالاح نسحأ ىف رصتقيو «ءالو وأ دهعب مزتلم ريغو
 ذئنيح اهنأل ءاهلهاجتو ةينطولا تايوهلا لاصوأ قيزمت باسح ىلع ةيملاعلا ةيصخشلا

 ديعن نأ ىغبني .هشيعن ىذلا عقاولا ىف ساسأ ىلإ دقتفتو :ةدعابتمو ةدرجم لظتس

 مت .اهلهاجتنو اهلاصوأ قزمن نأ نم ًالدب ةينطولا تايوهلا مادختساو ريسفتو فيرعت
 سردلا كلذ ,ةيميلقإلاو ةيندملا تايوهلل ىوقلا ساسألا ىلع ةنمآلا ةينطولا ةيوهلا ءانب

 احب ىعامتجالا رامدلاو ءامدلا ةقارإ اهءارو تفلخ ىتلا ثادحألا دعب لودلا هنم تملعت ىذلا

 .تايوهلا هذه نع ةيملاعلا ةيناسنإلا ةيوهلا فلتخت ال .للضم دقتعم نع

 ىتلا ةلودلا تامظنم لالخ نم لضفأ ةقيرطب ىرشبلا سنجلا وحن انبجاو ىدؤن
 قيرط نع اًيملاع اهجوت نيهجوم نينطاوم حبصنو «بجاولا اذه ةيدأات لجأ نم طسوتت
 ىلع نوفرعتي نيذلا ءالؤه لعجت ىتلا ةكرتشملا ةربخلا اهنإ .ةينطولا انتيسنج ليعفت
 نورعشي حجرألا ىلع مهلعجت ىتلا مهتافرصت هاجت ةيلوئسملاب نورعشيو مهعمتجم
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 نومتهي ال نيذلا .روعشلا وميدع نونطاوملا .اًنيس اًكلسم نوكلسي امدنع لجخلاب
 .نوحلاص نويملاع نونطاوم مه الو نوحلاص نويموق نونطاوم مه ال ؛مهتاموكح كولسب
 ,ةينطولا ةنطاوملل ىطار قميد قيمعت ىلإ اًيملاع اهجوت ةهجوملا ةنطاوملا وعدت
 .اهل اًيرورض المكم نوكت نكلو ةينطولا ةنطاوملل امصخ نوكت ًالأو

 سنجلاو درفلا دلب نم لك وحن تامازتلا ىملاعلا هجوتلا تاذ ةنطاوملا نمضتت

 نم اذه بلطتي .رخآلا ىلع هدعاوقو هطورش ضرفي امهنم لك ؛ةماع ةفصب ىرشيلا
 ىف ةماع ةفصب همعدتو ءىرشبلا سنجلا رضت ال هدلي تاسايس نأ نمضي نأ درفلا

 مهدمت وأ ؛ىرخألا لودلا ىف ةيروتاتكيدلا ةمظنألا ةموكحلا معدت امدنع .هدراوم دودح

 وأ ؛مهرارقتسا عزعزتو مهب بعالتتو ةشهلا ةمظنألا دسفت ىأ :ةريطخلا ةحلسألاب

 ىف اودحتي نأ نينطاوملا ىلع متحتي ذئدنعف ؛:ةلضفم ريغ ةيراجت تايقافتا مهيلع ضرفت
 حلاصمب رارضإلا اًضيأ نكمملا نم .ةمظتملا تاجاجتحالاو طغضلا قيرط نع رومألا هذه

 ةراهملا تاذ ةلماعلا ىوقلا بلج نكمملا نمف .احوضو لقأ ةديدع بيلاسأب ىرخألا لودلا

 تاضرمملاو ءابطألا ىف داح صقن ثادحإ ىلإ ىدؤي امم :ةريققلا لودلا نم ةيلاعلا

 نإ .نيرخآو نيسدنهملاو تامولعملا ايجولونكت ىصصختمو ىوتسملا ىطسوتم نيريدملاو

 نم رشكأ .تارالودلا نييالب فكي ةريقفلا لودلا نم ةينغلا لودلا ىلإ دراوملا لوحت
 اذهل ةياجتسالا نوكت نأ نكمملا نم .مهدالب ىلإ ةرهملا دارفألا اهبلجي ىتلا تادئاعلا
 هذه لثم ىدم ىلع اًيتاذ ةضورفملا دودحلا ىف الثمتم لوألا قشلا :نيقش نم رمألا

 نم رئاسخلا نع ضيوعتلا .رئاسخلا نع مهضيوعتو .ةريقفلا لودلا نم تافيظوتلا
 ءاطعإو كانه ةيميلعت تاسسؤم سيسأت وأ «ةيلام تامهاسم لكش ذختي نأ نكمملا

 نم ريثك دجوي .ةيبرغلا لودلا ىف ةساردلل ةيساردلا حنملا نم ةئفاكتم !ًدادعأ مهبالط

 .هذه ؤفاكتلا مدع تالاح

 ىحن مامتهالاب اروعشو .ًالاعف امامتها اًضيأ نمضتت ىملاعلا هجوتلا تاذ ةنطاوملا
 نوميقُي نيرخآلا دجن .هعمتجم درفلا ميقُي امنيب .ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ ىف دارفألا

 ,ةميركلا ةايحلل ةنيعم ةيساسأ طورش ىلإ علطتي درفلا نأ دجن امك .اضيأ مهتاعمتجم
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 اولاني نأو «ةميرك ةايح نويحي نيرخآلا لعج ىف درفلا بغري .اًضيأ كلذك نولعفي مهو
 نوتوكي امدنع مهلكاشمب نودهعتم مهنأب اورعشي نأو ؛مهتاحاجن لالخ نم ةداعسلا
 :مهتلماعم مهتاموكح ءىست امدنع .ةنيعم بابسأل ةقئال ةايح اويحي نأ ىلع نيرداق ريغ

 ةيلوئسملا روعشب درفلا رعشي ذئنيح ؛ىقرع ريهطت وأ ةيعامج ةدابإ تايلمعب موقت ىأ
 .مهتاموكح دض ىملاعلا ىأرلا كرحيو ءمههاجت

 ىلع مئاقلا ىملاعلا ماظنلل اودصتي نأ ىملاعلا هجوتلا ىوذ نينطاوملا ىلع ىغبني امك
 مسر ىلإ اوعسي نأ ىغيني .لبق نم اهتشقانم تمت ىتلا ةيملاعلا تايقالخألا ئدابم

 اومظني نأ هلالخ نم نوعيطتسي بولسأب اهريغو ةيملاعلا ةيلاملا تاسسؤملل ططخم

 ةميركلا ةايحلا اوززعي نأ ىغبني امك ,ةيررحت ضارغأ قيقحت فدهب ةيملاعلا ىوقلا
 .هريصم ىف مكحتلا ىلع ىرشبلا سنجلا ةردق اضيأ اومعدي نأو ءناسنإلل شيعلا دغرو
 ,ةيملاع ةموكح نودب ملاعلا ىوتسم ىلع ديشرلا مكحلل اماظن تاسسفؤملا هذه مدقت

 درجميو .ةيقالخألا اياضقلا هذه مهلمع بيلاسأو مهفادهأو مهنيوكت سكعي نأ ىغبنيو

 نماضتلل الاثم نوحبصيو ,هنوقحتسي ىذلا ىملاعلا مارتحالا نولاني مهنإف كلذ اولعفي نأ

 ذاختا متي ثيح ةيويحلا ةيملاعلا لاكشألا نومدقي مه .ىملاعلا ءالولل افادهأو ىناسنإلا

 ىلإ ىعامجلا روعشلا نأش نم نولعيو :ةيناسنإ ىأ ةيملاع رظن ةهجو نم تارارقلا

 .ملاعلا ىوتسم ىلع لدابتملا دامتعالا ةقيقح قيرط نع بولطملا ىوتسملا

 نوري مه .طورشلا هذه عم ىلودلا كنبلاو ىلودلا دقنلا قودنص نم لك قفتي ال
 ىلإ ةجاحب اهناضرفي ىتلا طورشلا هذه نأو ,ملاعلا ىلع ةنميهلل ةيبرغ تاودأ امهنأ

 المعي نأو ءامهروتسد ىف ًاليثمت رثكأ نوكت اهب ىرخأ طورش لادبتسا وأ اهليكشت ةداعإ
 ةيناسنإلا ةميركلا ةايحلا قيقحت ىلإ ىعسلاب نيمزلم انوكيو ءىطارقميد ساسأ ىلع
 ةيفافشلاو ليثمتلاب ةدحتملا ممألا ىظحت ,ءكلذ نم ضيقنلا ىلعو .ملاعلا ىوتسم ىلع

 ملاع سكعت اهنكل ؛ىأرلا لدابتو ةرواشملل ةيدايح ةيملاع ةحاسم مدقتو «ةلدتعم ةقيرطب
 ةايحن ىذلا ملاعلا سيلو ؛(اًماع نيتس ىلاوح ذنم) نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبرألا
 نومئادلا ةسمخلا هؤاضعأ اميسالو ءنمألا سلجم ملاعلا اذه ىلع نميهي ناك دقف .نآلا
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 نأ هؤاضعأ ىري .مهحلاصم عم ضراعتت ىتلا تارارقلا ىلع ضارتعالا ىلع مهتوقب

 مهحلاصم قيقحت ىلإ اهيف نوعسي ىرخأ ةلحرم درجم الإ ىه ام ةدحتملا ممألا

 ذاختاو رواشتلا اهلالخ نم نوعيطتسي ةيملاع ةئيه اهنوك نم ًالدب ةقيضلا ةينطولا
 ةحلصملا لهاجتن نأ ىغبني الو عيطتسن ال .ةلماشلا ةيناسنإلا رظنلا ةهجو نم تارارقلا
 ةدحتملا ممألا نإف .اذه نع ًالضفو .ءايرغلا عم ةنزاوتم نوكت نأ ىغيني نكل ,ةيموقلا

 ةجاحب نحن .ايملاع ايناسنإ اعمتجم سيلو ءايسسؤم اداحتا هلعجتو لود داحتا سكعت
 اًيسسؤم اًحاضيإ ىملاعلا ىناسنإلا عمتجملا ءاطعإ اهلالخ نم متي بيلاسأ داجيإ ىلإ
 ناملربلا نإ .لعفلاب ةسدكتملا ةدحتملا ممألا جراخ وأ لخاد ةلمكم ليثمت لاكشأ لالخ نم

 اًنضيأ نكلو ,هتيبذاج هل تاموكحلا نم ًالدب مهلثمي ىذلاو سانلا لبق نم بختنملا ىملاعلا
 سوباكو ادج فلكم رمأ ىملاع قاطن ىلع ناملربلا اذه ءاضعأ باختناف .هدودح هل
 .ةيلحملا تاباختنالاب ىتح حمست ال ؛ةيوطلس ةمظنأ ىف لمعي نأ اًضيأ لمتحملا نمو .ىرادإ

 ىملاعلا ناملربلا طابترا ةيفيك نأشب اًحضاو سيل رمألا نأ ءكلذ نم ةيمهأ رثكألا
 تاسسؤملا ىه ام نأشب ةريثك تافالتخا دجوي .هب طونملا رودلا وه امو «ةماعلا ةيعمجلاب
 ,نكل .ىموكحلا ريغ ىملاعلا تيوصتلا نع لضفأ ةقيرطب ربعت نأ عيطتست ىتلا ةلثمملا
 مهتاعادبإو رشبلا فلخ ىتأت ًالأو .,تاسسؤملا هذه لثم روطن نأ ىلإ ةجاحب نحن

 وه ةبسانم ةقيرطب هليكشت ديعأ ىذلا ىملاعلا ىعامتجالا لكشلا نإ .راكقألا رياستل
 ةمولظملا تاعامجلا اهب موقت ىتلا حافكلا لامعأ نأ كش الو :تاروطتلا هذه دحأ

 .ىرخأ لاكشأ اهنع ضخمتي فوس ملاعلا لوح ةشمهملاو

 ىناسنإلا لخدتلا

 ةايحلل ةبسانم فورظ قلخ وه ةيسايسلا تاعمتجملا فده نأ لبق نم تمعز
 هوشت رومأ ةمث .ةبئاش هيوشت ال ًالماك تاعمتجملا هذه نم عمتجم دجوي الو .ةميركلا
 رقفلاو ءاهريغو نيدلاو عونلاب ةقلعتملا زييمتلا لاكشأ :لثم ءاًبيرقت تاعمتجملا عيمج
 ةوقلا مادختسا ةءاسإو «ىق..هلا زييمتلاو .ناسنإلا قوقحل ةيعيبطلا تاكاهتنالاو .عقدملا
 ,ةيبزحلاو ةيفئاطلا حلاصملا قيقحت ىلإ ىعسلاو ءىسايسلا داسفلاو :ةيسايسلا
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 ىتلا دوهجلا قيرط نع رومألا هذه جالع نكمملا نمو .نامألا مدعو ةميرجلا راشتناو
 ةيقالخألاو ةيركفلا ةيرورضلا دراوملا نوكلمي مهنأ ضارتفا ىلع ؛نونطاوملا اهب موقي
 .اذه لعفل

 نامض ىلع ةرداق ريغ اهنأ اهسفنل ةلودلا تبثت امدنع امامت فلتخم فقوم زربي

 ىف اذه ثدحي .نيرخآلا لخدت مدعل اهقوقحو اهبلاطم ردهت نأو ؛ةيساسألا اهفادهأ

 متي مث نمو ,ةلاعف ةيندم ةطلس دوجو مدع ىأ «ةلودلا رايهنا ةلاح ىف :لوألا ؛نيفقوم

 ةيضق ذئدنع راثت الف ,ةلود دجوت ال هنأ اميو .ةيعيبط هبش ةلود ىف اهاياعر عضو
 رامغ ىف لخدت هسفن تقولا ىف اهنكلو ,اًذايحأ ةلودلا راهنت ال دق .اهلالقتسا مارتحا

 مث نمو «راصتنالا ىف لمألا ةيراحتملا تاعامجلا دقفت ثيح دمألا ةليوط ةيلهأ برح

 ةدشب هتئزجت متي عمتجملا اذه لثم .ةليوط ةدمل ةايحلا ىلع اهتردقو اهرارقتسا ةعزعز

 .ىتاذلا مكحلا ىلع ةمئاق ةايح قيقحت ةيغب بولطملا ىلخادلا داحتالا مدقي هنأ ةجردل

 لامعأ ىف طرخنت اهنكل اًديج اًسيسأت اهسيسأتو ةلودلا دادعإ متي دق :يناثلا فقوملا

 .ىقرعلا ريهطتلا تايلمعب مايقلا وأ .عسوأ قاطن ىلع اهتايلقأ داعبإ وأ ؛ةيعامجلا ةدابإلا
 برحلا نالعإ ريتعت اضيأ اهنكلو ءبسحف ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا لامعألا هذه دعت ال

 ةدعاسم نوجاتحيو ةوقلا ىلإ تاعامجلا هذه دقتفت .بعشلا نم ةريبك فئاوط دض

 .اهتوربجو ةلودلا شطب ههجاوم اهلالخ نم نوعيطتسي ةيجراخ

 ؛ةماع هفصب لماعتلا ىف رسيأ ىناثلا فقوملا .ةفلتخم تاباجتسا نافقوملا بلطتي

 ظافحلل ةبستكملا ةحلصملاو ىعامجلا لمعلا ةيلآو ءاهيلع فرعتلا نكمي ةجح لمشي وهف

 لاكشأ ىلودلا عمتجملل حاتُت .ىجراخلا طغضلل دايقنالا لهس نوكي مث نمو :تاذلا ىلع

 نيذلا ءالؤه برضتو فدهلا نسحت نأ ىغبني «ةعيرس تايوقع ضرفي دقو «لعفلل ةديدع

 ىلع دلبلا ةردقو نييداعلا نينطاوملل لقأ ررض ىف ببستت ىذلا تقولا ىف ؛ةطلسلا ىف
 ,ةيسيئرلا ةيلودلا تائيهلا عيمج نع ةلودلا ىلودلا عمتجملا دعبي دق .ةليوط ةدمل ءاقبلا

 تالماعملاو نوفيلتلاو ديربلا تامدخو ىلودلا رفسلا تاليهست ةلودلل حاتي نأ ضفريو
 .ةنيعم ةرتفل ةلودك هفارتعا بحسي نأ عيطتسيو ,تاليهستلا نم اهريغو ةيكنبلا
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 دعب باقعلاو قيقحتلا نم نوجني ال نيينعملا ةلودلا ةداق نأ حضاولا نم لعجي دقو

 لخدتلا نوكي اًقحال اهتشقانم متي فوس ىرخأ تالاح ىفو .مهب ةطاحإلا وأ مهدعاقت

 .ريخأ أجلمك اًيرورض اًرمأ ىركسعلا

 ,ةددعتم فارطأ مهيدل مهف .ةمطحملاو ةطبحملا تاعمتجملا عم لماعتلا بعصلا نم

 مهتايشليم نم اوقتشا نيذلا فارطألا ادع اميف ةطلسلا مهنم فرط ىأ لمحي ال

 برضل ةممصم نوكت ىتلا لاعفألاو ,ةلوهسب ةفدهتسم تاعمتجملا هذه نوكت ال .ةبلقتملا

 ىقالخأ مازتلا ةداقلا ىدل سيل .نييداعلا نينطاوملا ىلع رثؤي رييغت نود ةداقلا حلاصم

 ةدمل ءاقبلا ىلع مهتردق زييمت نودب رضي مهفنع ناك ام اذإ نومتهي الو ,مهعمتجم وحن

 دارفأ نيب دجوت امبر ىتلا طباورلا هذه لثم ةيهاركلاب ةءولمملا مهتياعد رمدتو ؛ةليوط
 اخيرات تاعمتجملا هذه ىف ةفلتخملا ةينيدلاو ةيقرعلا تاعامجلا هذه كلتمت ال .عمتجملا

 مهنأ ةجردل ضعبلا مهضعب نم نوكشيو ؛ةكرتشم ةيعامج تايركذ الو ءاعم لمعلل
 .ةجودزم تافلاحت نولكشي

 ةليوط ةمهمو ةياغلل ايعص ارمأ دعي تاعمتجملا هذه لثم ىف ةرقتسم لود قلخ

 ءبسحف اًدودحم ارود اوبعلي نأ ءابرقلا عيطتسي .ةمكحو ادلجو اريبك اربص بلطتت
 ,ةفلتخملا تاعامجلا دوقت ىتلا ةيداصتقالا حلاصملا اوددحي نأ نوعيطتسي مهف

 اوطغضيو اوعجشي نأ نوعيطتسي مه .تاعامجلا هذه نيب قيفوتلا لبس نوضرعتسيو
 ,ةمئالملا ةيلارديفلا لكايهلا ءارو اميف مهلقت ءاقلإ قيرط نع ةوقلا ىف ةكراشملا لجأ نم

 نومضم ماظن نع ًالضف ءدراوملل ةلداعلا ةيقرعلاو ةيميلقإلا تاعيزوتلاو «ةيزكرماللاو
 تابيترتلاب فارتعالا اوضفري نأ ءايرغلا عيطتسي .ةيعامجلاو ةيدرفلا قوقحلل اًيروتسد
 هذه لثم عم لماعتلا ضفر نوعيطتسي امك .تايلقألا ىنثتست وأ شمهت ىتلا ريبادتلاو

 نم ليلقتلا نوعيطتسي مهنأ امك .حيحصلا اهعضوم ىق رومألا عضوت مل ام لودلا

 نأ اونلعيو ؛ةمألا ةيكلم ةنميهملا ةعامجلا اهينف بلطت ىتلا .ةيموقلا ةلودلا سجاه
 ىعست ةماده تاعامج اهنأ نع ًالضف ؛ةيموقلا ضهانت تاعامج ىه ىرخألا تاعامجلا

 .مكحلا ماظن بلقل ةموكحلا دض سانلا ضيرحت ىلإ
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 تبثي نأ اهلالخ نم ىلودلا عمتجملا عيطتسي ىذلا ديحولا ليكولا ىه ةلودلا تسيل
 تامظنملا عيطتست .ددصلا اذه ىف ريثكلا لعفي نأ نكمملا نم ىندملا عمتجملاف .هدوجو

 نع ةفلتخملا تاعامجلا نيب ةقثلا معدل ريثكلا لعفت نأ ةيلحملاو ةيلودلا ةيموكحلا ريغ

 نكمملا نم .مهنيب اميف لضفأ ةقيرطب مهافتلا معدو ةكرتشملا تاعورشملا ريوطت قيرط
 ىف اوءدبي نأو ؛عارصلا لحل ةيملسلا لبسلا عابتا ىلع تامظنملا هذه عجشت نأ

 ىتلا تاعمتجملا ىف ىتح .ةرطيسلا قاطن جراخ حبصت نأ لبق تاعارصلا عم لماعتلا

 ريغ رود هنكل ءاماه رود نوبعلي نييداعلا ءاسنلاو لاجرلا نإف «ةيلهالا بورحلا اهتقزم
 اوعنمي نأ تاوركلاو برصلا ءاضعألا عم مالسلا قرف تعاطتسا ءايتاورك ىفو .ظوحلم

 ءاينيك ىفو .مهتايحب ةرطاخملا مغر .برصلا دض ةديدع ةيماقتنا تاءارجإ حاجنب

 نيب برحلا ققوت نأ ”ال/]1:“ اهيلع قلطي ىتلا ةيئاسنلا مالسلا ةكرح تعاطتسا

 تالخدت تثدح دقو .هيف اوكرتشاو لئابقلا ةداق هنسحتسا ىذلا رمألا كلذ ءرئاشعلا

 .ةيلامشلا ادنلريأ ىف ةأرملل ةحجان ةئثامم

 بيلاسأل اريبك امامتهاو ةيفاك دراوم سركن ال اننأ ةجردل فنعلا ىلع اندتعا دقل

 تقو لك تاوق لاسرإ نم ًالدبو .اًيلود مظنم ىملس لكشب تاعارصلا لحو ةطاسولا
 لمع ىأ ةدحتملا ممألا همعدت لمع ىف ركفن دق نحن ؛لخدتلا ىلإ ةجاحلاب انروعشل

 ىلإ نومتني نيذلا ءفيذع ريغ لكشيب ءاسنلاو لاجرلا بيردتو ؛ةدحتملا ممألا نع لقتسم
 امإو ةيدرف ةقيرطب امإ «ةبراحتملا تاعامجلا نيب مهب جزلاو ,ةدحاو ةقطنمو دحاو نيد

 نأ اميو .(7ىبعشلا طغضلا كيرحتو دشح نع ًالضف «ةيلحملا تاعامجلا عم نواعتلاب
 ىلع مهيلإ رظتيو ؛تاموكحلا عم نودحتي ال مهف :ةحلسأ مهتزوحب سيل دارفألا ءالؤه

 سفنب موجهلل افادهأ اوحبصي نأ لمتحملا ريغ نمو ؛ةنسحلا اياونلا ىوذ نم مهنأ
 اهنكل ؛اًدج ةلئافتم ةركفلا هذه نوكت دق .ةحلسملا تاوقلا هيلع نوكت ىذلا بولسألا

 نأ اميسالو ءاهيلإ رظنلاو مارتحالاب ةريدج ةركف ىهو ءىضاملا ىف احاجن تتبثأ

 رصح بعصلا نم ىدغيو :تاكلتمملاو حاورألا نم ريثك دصح ىلإ ىدؤي حلسملا لخدتلا
 ايلاح اهددع ردقي ىتلاو ءبورحلا اهترمد ىتلا لودلا وأ ةراهنملا لودلا دادعأو رئاسخلا

 .(':)ةلود نيتس ىحنب
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 نوينطولا ءامعزلاو نيدلا لاجر سرامي .ةيعمقلاو ةراهنملا لودلا نم ةلود لك ىف
 ,ةفينعلا ريغ تارهاظملا نودوقي مهف .ةريبك ةيلوئسم نولمحتيو اهب فرتعملا مهتاطلس

 دارفألا ةسينكلا نم نومرحيو نونيديو «ةبراحتملا تاعامجلا نيب قيفوتلا ىلإ نوعسيو

 ,ةيزئانجلا رئاعشلا نم ىتح مهنامرح متيو .ةنيشم لامعأب اوماق مهنأ ىف هبتشي نيذلا
 تايلمعب نوموقي نيذلا دارفألاو نيمرجملا ةنادإل ةليسوك تانايدلا ضعب لعفت امك

 نيذلا ةييرصلا ةسينكلا ةداق :لثم ةنيعم ةينيد تامظنم ىف داسفلا رهظي دق .ةيراحتنا

 مئارجلا اوديأ نيذلا نويذوبلا نابهرلا ,برصلا اهب ماق ىتلا ةيشحولا لامعألا اوكراب

 هءارو فّلخ ادناور ىف ناكيتافلا رود ىتحو ؛مدا م04 توب لوب اهب ماق ىتلا ةيعامجلا
 ,مهئامسأ ديدحت ىغبني اهتداقو تامظنملا هذه لثم .اهيف بوغرملا ريغ رومألا نم اريثك

 ماعلا ىأرلا ىلع طغضلا قيرط نع مهتلءاسم متي نأو ءىزخلاو راعلاب مهمصوو
 .ىناملعلاو ىنيدلا

 دق .ةلاعف ريغ وأ ةليحتسم اهريغو لاعفألا هذه نوكت امدنع فقاوملا هذه زربت

 :طورش ةعيرأ هيف ترفاوت ام اذإ ايرورض ذئدنع ىركسعلا لمعلا حبصي

 لخدتن نأ ضقانتلا نم .اينوناق وأ ايعرش ىركسعلا لمعلا نوكي نأ ىغبني :لوألا
 نوناقلل كاهتنا وه هسفن لخدتلا اذه ناك ام اذإ نوناقلا مكح ىلإ ىدؤت اًفورظ قلخنل

 ,حضاو ريغو اضماغ ىلودلا لخدتلا ىأ ىلودلا نوناقلا ربتعي ءرضاحلا انتقو ىف .ىلودلا

 ةيقابتسالا برحلا لمشيل عسوتيو :ةيراضتملا تاريسفتلا عيمج ىلع احتفنمو .اشوشمو

 ,حوضوب لخدتلا اذه ةغايص متي نأ ىغبني .ةبيرملا بورحلا عاونأ نم اهريغو «ةيئاقولاو
 .ةلود ةيأل ةيلخادلا نوُئشلا ىف ءايرغلا لخدت ىلع ةددشم طورش عضوت نأ ىغبنيو

 ةمكحم ىلإ تالاحلا هذه لاحت نأ ىغبني .ةنيعم تالاح ىف تاعازنلا دلوتت فوس ذئدنع
 ثيح ىلخادلا عيرشتلا ىف اذه لعفن نحن .اهيف ىئاهنلا مكحلا ءادبإل ةيلودلا لدعلا

 متي اذامل رسفي عاد دجوي الو .ىئاضقلا صحفلل هضرع ةيلخادلا ةلودلا لاعفأ نوكت

 .ةفلتخم ةقيرطب ةيجراخلا ةلودلا لاعفأ ةلماعم
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 هءارو فلخيو ,مشاغو ةأطولا ديدش لمع وه ىركسعلا لمعلا نأ امب :ىناثلا

 متي نأ ىغبني اذل .ةيهاركلاو ريمدتلا نم اًئرإ فلخي امك .ةريبك ةيدامو ةيرشب رئاسخ
 ةنراقملا ةفلكتلا ميقُن نأ ىغبني .برحلا هذه رامغ ضوخ ليق ةيانعب طيطختلاو باسحلا

 دلبلا ىف راثت نأ لمتحملا نم ىتلا تاعقوتلاو ,حاجنلا ىف اهصرفو ؛ةيرشبلا حاورالل
 ركذن نأ اًضيأ ىغبنيو .هزارحإ لمتحملا قوفتلاو ؛ةيسيئرلا اهتعامج تاهاجتاو ,ىنعملا
 ريغ لخدتلا نأو ,حافكلا قايس ىف روطتت ام اًبلاغ ءاقبلا ىلع ةرداقلا تاموكحلا نأب

 ىف ةخسرتملا ةيسايسلا لكاشملا نأو ةيجاتنإلا دض اًبلاغ نوكي هناوأل قياسلاو عنقملا
 اًنايحأ ةبراحتملا فارطالا .بسحف ةيركسعلا لئاسولاب وأ ةعرسب اهلح نكمي ال دلب ىأ
 قيرط ىلإ اولصي ىتح مهتوق اوربتخي ىكل مهنأشو مهوكرتي نأ ىلإ ةجاحب نوكت

 ىتح ىأ ؛ىلع ةقفاوملل نيدعتسم هيف نونوكي ىذلا تقولا نيحي نأ ىلإ .دودسم
 .ءىش ىأ لعفل هاجتا دجوي ال ,ملاعلا نم ءازجأ ضعب ىف .ىجراخلا لخدتلاب بيحرتلا

 دلْخي نأ ىغبني ال .مهعم ةيلخادلا مهلكاشمل اًدح ءايرغلا عضي نأ تاعمتجملا لمأتو

 قارطأ نم فرط لك دسفت ىتلا :ةيرامعتسالا ةيلقعلا هذه لثم ىجراخلا لخدتلا

 نيدت ىتلا لودلا كلتو ءاهداليمو اهتأشن بولسأب ةلودلا لبقتسم لكشتي .عازنلا
 .ةليوط ةرتفل تالاكولا هذه ىلع دامتعالا ىلإ ليمت ةيجراخلا تالاكولا ىلإ اهدوجوب

 اوفعضي نأ مهيلع ىغبني الف ,ةحفاكملا لودلا ةدعاسم بجاو ءابرغلا كلتمي امنيب
 .لودلا هذه ىدل ةلاكولاب ساسحإلا

 اليكشت ضرفي نأ ىغيني الف .هفادهأ ىركسعلا لخدتلا ددحي نأ ىغبني :ثلاثلا

 ىأ ؛ةيسايسلا ىوقلل ىعيبطلا كرحتلا هوشي ىأ :ةفيعضلا تاعامجلا معدي ىأ ؛ةموكحلل

 ال ىركسعلا لخدتلا نأ امك .دلبلا لالتحال رربم ىركسعلا لخدتلا اذه حيصي

 لثمتي ىركسعلا لخدتلل ديحولا ضرغلا نإ .ةقشنملا تائفلا تاعارص ىهني نأ عيطتسي
 ,برحلا قطانم ىف نيعقاولا نييندملل ةدعاسملا ميدقتو .فنعلا ةرئاد فاقيإ ىف

 ةموكح ةينعملا فارطألا ميقُت ىتح فقوملا ىلع ةرطيسلاو «رارقتسالا قيقحت نامضو

 عم اولمعيو :عقاولا اولبقتي نأ ىركسعلا لخدتلاب نوموّةي نم ىلع ىغسني .ءاقبلل ةلباق
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 ةدراطم ىف مهنهذ تتشتي ًالأو .رارقتسالاو مالسلا قيقحت نوعيطتسي نيذلا ءالؤه

 ةداعتسا دعب هجو نسحأ ىلع ةمهملا هذهب مايقلا متي .نيذوبنملا ةداقلا باقعو

 لعفل ةطلسلا هدحو كلمي ىذلا ؛هبعشل دلبلا كرتُي كلذ دعيو .دلبلا ىف نمألاو ماظنلا

 نيب ةيرورضلا ةحلاصملا قيقحت ىف ةطلسلا هذه مدختسي نأ عيطتسيو اذه

 :ةعياضتلا تاغافخلا

 توص اهنأ رابتعا ىلع اًيملاع ةلوبقم ةئيه ىركسعلا لخدتلا رقي نأ ىغبني :عبارلا
 عضو ىف ةلود ةيأو ءلودلا عيمج قتاع ىلع عقي ةدعاسملا بجاو نإ .ىلودلا عمتجملا

 هيلع دامتعالا نكمي ليلد ىلع مئاق روعش دلو ,لعفت نأ ىغبني ةدعاسملا ميدقتل اهلهؤي

 ريغو ةرداق ريغ ملاعلا لود ىقاب نأيو :ةدعاسملل لمأ ىأ دوجوي رشبي ال فقوملا نأب
 ىلإ ةجاحي نوكت دق ةدح ىلع ةلود لك نإف ءبابسألا ضعبل ةدعاسملا ميدقتل ةدعتسم

 قرش ىف لكدتلا ىف قح ىلع انننازتكو دتيلا نه لك تقاك اذا دست اذه .لكتتلا

 فالتنئا ىأ ةلود ىأ اذامل اًضيأ رسفيو «نيمأ ىديع مكح تحت ادنغوأو ناتسكاب

 تدأ ىتلا ةملظملا مايألا ىف ءادناور ىف لخدتلا ىف قحلا مهل ناك لودلا نم ةعومجم

 بناجلا ةيداحأ تافرصتلا نأ نم مغرلا ىلعو .دلبلا اذه ىق ةيعامجلا ةدابإلا ثودح ىلإ

 ةحضاو رطاخم لمحت تافرصتلا هذه نإف :ةيئانثتسا فورظ ىف ةيرورض نوكت دق

 لخدتلا مدختستو :ةصاخلا اهحلاصم اههجوت ىدبي ام ىلع لودلا نإ .ةميخو بقاوعو
 .ةمئالم مكح ةمظنأ ليكشت ىأ ةنيعم تاعامج ةدناسم ىأ «ةميدق تاباسح ةيفصتل

 نامضل حوضوب ةددحم ئدابم ىلع امئاق ىركسعلا لخدتلا نوكي نأ ىغبنيو
 نع ققحتي نأ نكمي ال اذهو «ةجودزملا ريياعملا بنجتو ةدحاو ةماقتسا ىلع رارمتسالا

 تايوعصو لكاشم هجاوي ىذلا دلبلا ىظحي .بناجلا ةيداحألا تارارقلا ىلإ هكرت قيرط

 اذهب نيمئاقلا عم نواعتي نأ نكمملا نم دلبلا اذه نأ نع ًالضف .لخدتلا ىف ربكأ ةقثب
 فرتعم ةريطخ ةمزأ دجوت ال تماد ام .ةيلود ةيعرشب ىظحي لخدتلا اذه ناك اذإ لخدتلا

 ,بابسألا ضعبل فقوم ذاختا ىلع ةرداق ريغ ملاعلا لود ىقاب تمادامو ءاّيملاع اهب

 .ايلود اضيوفت بلطتت نأ ىغبني تالخدتلا عيمج نإف
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 لبق نم وتيفلا قح وأ تيوصتلا قيرط نع نمألا سلجم ةكرح لشُت امدنع
 ىف ثدح امك .هئاضعأ نم رثكأ وأ وضع لبق نم ديدش طغض تحت عضوي ىأ هئاضعأ

 ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ هتلاحإ متي نأ ىفبني رمألا نإف «قارعلا ىلع ةيناثلا برحلا ةلاح

 تلعف امك ؛عساو قاطن ىلع هريسفت مت ىذلا ”مالسلا لجأ نم ةدحولا' :أدبم ىضتقمب

 دنبلا اذه ةغايص نكمملا نم 190٠. ماع ىف ةيروكلا برحلا ءانثأ ةدحتملا تايالولا

 دنبلا اذهل نوناق ةدوسم عضو ةداعإ نكمملا نمف ءنآلا هيلع وه امم لضفأ ةقيرطب

 ةيلاعف رثكأ ةقيرطب فرصتت نأ ةدحتملا ممألا عيطتست .ةنيعم تالاح ىف اًيمازلإ هلعجو

 تلكش اذإو ءاهب صاخلا اهيولسأب ةعيرسلا لعفلا در ةوق تكلتما اذإ ةعرس رثكأو

 سيلو اهب نوقحتلي ةعوطتم دونج ىأ ؛ةنيعم ةرتفل ءاضعألا لودلا نم ةموعدم تادحو

 ةلقتسملا ةروشملا ميدقتل ةمكحم ةنجل لكشت نأ ةدحتملا ممألا عيطتست .مهلودل نيلثممك

 قرطلا لضفأو «عارصلل فقاومب نوكت ام هبشأ ىهو «رايهنالا وحن قلزنت ىتلا لودلل

 ؛ماهملا نم ريثك اهقتاع ىلع عقي ةدحتملا ممألا نأ اميو .فقاوملا هذه عم لماعتلل

 ةأشنلا ةثيدح ةيملاعلا تامظنملا نع ةلصفنم نوكت دق ماهملا هذه نم اضعي نإف

 .ةيميلقإلا تامظنملا ىأ

 ةراجتلا ىلإ لوحتلا رطخل ضرعم ىناسنإلا لخدتلا نأ ةديدعلا براجتلا رهظ5ُ

 ادمع اهريمدت متي وأ برحلل ةجيتن رمدتت اهوزغ مت ىتلا ةلودلل ةيتحتلا ةينبلاف .ةحبرملا

 ةجاحب نوكت ةيعيبطلا اهدراوم نأ امك .ءانبلا ةداعإ ىلإ ةجاحب نوكتو :برحلا ءاتثأ

 ةحلسألاب اهزيهجتو ةحلسملا تاوقلا بيردت ةداعإ متت نأ ىغيني امك ءريوطتلا ىلإ

 ريفوتي اهيلوئسمو اهئارزو ةيامحو «سرادملاو تايفشتسملا ءانب ةداعإو ,ةثيدحلا ةييرحلا

 ىلع لوصحلاب ةفوغش نوكت لخدتلا ىف كرتشت ىتلا لودلا نإف ,نمثلا ةظهابلا دوقعلا

 لخدتلل ىبول لكشت لعفلاب ةيسنجلا ةددعتم'تاكرشلا ضعب .دوقعلا هذه نم اهتصح

 ممألا دوجحو نإ .باذجلا داصحلا نم مهتصخح دصح لمأ ىلع اهيف نومهاسي ىأ
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 ,فئاظولا ريفوت متي ثيح ؛ةددعتم تاعامجل ةعيرس الاومأ ىنعي دلب ىف ةدحتملا

 هبشو دوقعلا عيزوتو «نيراشتسملاو نيمجرتملاب ةناعتسالاو ءققشلا راجئتساو
 عم ةديطو تاقالع مهطبرت نيذلا ءالؤه ىلإ اًنايحأ بهذت ىتلا دوقعلا
 ش .ةيراحتملا فارطألا

 هذه نم ىناسنإلا لخدتلا ريرحت ىلع اندعاست لبس داجيإ ىلإ ةجاحب نحن
 بولسألا اذه نأ امك .ةمخض لاومأ نادقف نم كلذ بحاصي امو «ةئيندلا تارابتعالا

 ةيلود ةيموكح ريغ تامظنم لالخ نم رامعإلا ةداعإل ةدعاسملا ليوحت ىلع اندعاسي
 اذه اًضيأ اندعاسي .تامظنملا هذه لمع ىف نييلحملا نيميقملا كرشن نأو «ةينطوو
 لودلا لبق نم اهذاختا متي ال دلبلا رامعإ ةداعإب ةقلعتملا تارارقلا تناك اذإ بولسألا
 ةدحتملا ممألا اهليكشتب موقت ةدياحم ةيلود ةئيه لبق نم نكلو لخدتلا ىف كراشت ىتلا
 ةضرع نوكت نأو ةئيهلا هذه تارارق ةبقارم ىغبنيو ءمراص هيجوت ىضتقمب لمعتو

 .مزاحلا صحفلل

 مكحلاب ىظحت ةلقتسم لود اهنأ ىلع لودلا ىرن نأ انيلع متحتي هنأ تمعز دقل
 اهريصم ريرقت قح كلمت ءلمشألا ىناسنإلا عمتجملا نم ءزج اضيأ اهنأ ىلعو «ىتاذلا
 جراخ نيرخآلاو اهينطاوم وحن تامازتلا اهيدلو ؛ملاعلا لود ىقاب نع ةلوئسم اهنكل
 لخدتلا نإف ؛ةيرصحلا ريغ رظنلا ةهجو نم ةلودلا ىلإ رظنُي امدنع .ةلودلا دودح
 ىتلا ةلدابتملا ةدعاسملا بجاول ىقطنملا دادتمالا هتإ .("'لاّمامت اًقلتخم ودبي ىناسنإلا
 بولسألاب سيل بولسألا اذه نإ .اهيتطاومل نيظممك ضعبلا اهضعب هاجت لودلا اهب مزتلت
 عانق ىطعي ىأ ءدرقلل ةبرطضملا رعاشملا ئدهي ىأ ,نينطاوملا نيب تاعزانملا ضفي ىذلا
 ,ةلودلا ىنطاوم ةدعاسمل لمع وه ىرحألاب .ةيلودلا تاقالعلل ىمكهتلا كولسلل مارتحالا
 تايركذلا نم مهسفنأ اوررحي نأ اوعيطتسي ملو ءسفنلا طبض ةتقؤم هفصب اودقف نيذلا
 مهنأب اورهاظت نيذلا نيدوقحلا نيبعالتملل ةسيرف اوعقوو «ةيفاكلا ريغو ةشوشملا
 ةريبك لكاشم اوزاتجاو ؛ةيجراخلا ىوقلا اهتقلخ تاميسقتل اياحض اوحبصأو ؛مهتداق
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 دعب ةميدق سيساحأ مهتحاتجا وأ ؛ةيسايسلاو ةيقالخألا مهرداصم صخي اميف اًدج
 ميكحلا طغضلاو ,فطاعتملا مهفلاو ةدعاسملا ىلإ نوجاتحي مه .ةديدع لايجأل اهئافتخا

 هذه لك ؛ةوقلا نم ةحسمو .خيبوتلاو رذحلاو .حصنلا تاملكو ء,ضرغ ىأ نم ىلاخلا

 ءانب ةداعإ وأ حالصإ ةيؤرب رادي امك «نينطاوملا ىلإ بسنُي ىذلا مارتحالاب رادت رومألا
 بساني ىذلا لضفألا بولسألاب ةيويحلاو طاشنلا ةداعتسا لجأ نم مطحملا لمعلا راطإ

 ىقالخألا خانملا نم ىناسنإلا لخدتلا ررحتي نأ ىغبني .مهخيراتو مهديلاقت

 ريبعتلل ايولسأ اذه نم ًالدب حبصيو .هل ةيلاحلا ةسرامملاب طبترملا دسافلا ىجولوكيسلاو

 .("!ىرشبلا نماضتلا نع

 لودلا ىف بسحف هريربت متي لخدتلا نإف «:ةمراصلا لخدتلا طورش ىلإ رظنلاب
 تاسسؤم ةماقإ ىلع ًرداق لخدتلا اذه ناك اذإ :درفلا طاستي دق .ةيعمقلاو ةراهنملا

 اذه .ةدكؤم ةباجإ ىطعن نأ انم بلطتت اهتفصو ىتلا ةلاحلا تناك اذإ امو ؛ةيطارقميد

 مداقلا لصقلا ىف هيلإ لوحتأ فوس اذل ؛عازنلل ريثمو سكاشم لاؤس وه لاؤسلا
 .باتكلا اذه نم ريخألاو
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 شماوهلا

 )١( "0/80لأ0 (1983) 300 81019 (1992)" :رظنا ,ةيرصحلا رظنلا ةبجول ديجلا شاقنلا نم ديزمل .

 ."ال/ةالك ع قم0 !لاعملاهانأأ5 (1990)" :رظنا ,ةدايسلاو ىتاذلا مكحلا ةيجاودزا مدع صخي اميف (؟)

 "اننا ععاعت (2000),الالق12ع, (1997 م0 1998) :رظنا «ىناسنإلا لخدتلل ةميقلا تاشقانملا صخي اميف (؟)

 ناك ١1955 ماع ىف لاموصلا ىف ةدحتملا تايالولا هتمعزت ىذلا لخدتلا 300 5161656 (1998),"

 ةليوطلا تاشقانملل "001616 //61©|©1/76“ ل ركشلا ميدقتب ثمق .ةدحتملا تايالولا ليق نم ضوفملا لاثملا

 .عوضوملا اذه لوح

 ”5متأاط (1998, م.63): 300 لقعا مهم, أم االممك ةمل (/35اةم0ا050" (1995, م. 76) رظنا (؛)

 وحن مهتايح مازلإل ةصاخلا مكتاوق لاؤس رربن نأ بعصلا نم هنأ "910001 ل6015" دقتعي

 مومعلا سلجمل ةيجراخلا نوئشلا ةنجل ناسنإلا قوقحو ةيجراخلا ةسايسلا ىف ؟اذام نم عافدلا

 "الاااناعك هأ ع لعمعع, 25 ؟لمانعماطعم 19977, م.4*.

 ةديفملا هتاقيلعتل "ل056مأ االالع, ل!" ركشب تمق "83:69 (1997)" نم ءازجأ ىلع انه تدمتعا )2

 .؟8٠٠ ماع ةفسلفلا ليكشت لوح نطسوب ةعماج ىف اهتيقلأ ةرضاحم ىف !ًرواحم ناك امدنع

 .ةبهو قح ربتعي وهف ؛لجيه فارتعا صخي اميف ."[16وعا (1995, 380 -2)“ )١(

 رابتعا ىلع مهسفنأ نييكيرمألا نم /ا" ىأر ءارخؤم ىأرلل عالطتسا ىف ."!لا05503ال:0 (1996)“ ()

 ."اةلإلع (2002 ,2.138)" :رظنا .ةوقب اذهب اورعش /؟غ ملاعلاو ةدحتملا تايالولل نينطاوم مهنأ

 حلطصملا اذه زكري .لضفأ ًاليدب اًحلطصم دجأ مل نكل ,"10167011013/1507" حلطصمب اًرورسم تسل (4)

 "005000011180 *“ حلطصملا امأ :ىملاعلا ىناسنإلا عمتجملاب سيلو ؛لودلا عمتجمب طبتريو .ةلودلا ىلع

 .لودلا لهاجتي نكل ىملاعلا ىناسنإلا عمتجملا ىلع زكري

 :هريمدت مت ام ءانب ةداعإل ىكيرمأ رالود نويلب نع ًالضف .يكيرمأ رالود نييالب غ ايبرصل وتانلا ريجفت فلكت (9)
 ةدحتملا ممألا .لحت مل وفوسوكل ةلكشم اهءارو تفلخ اهنأ ريغ :تدصح ىتلا حاورألا ىلإ اوريشي ملو

 .ةدحتملا ممالا لبق نم تاريجفتلا هذه نأشيب ةنادإ ردصت ملو :تاريجفتلا هذهب ةلوخم تسيل

 .”هروأوم ممانءرب, الها. 149. 2005. مم.56“ ,ةشهلا لودلا وأ ةراهنملا لودلا ءامسأ ةمئاق )0(

 يغيني امم ىلعأ ةلود نيتسلا مقر .ملاعلا ناكس ثلثب ردقي ام ىأ :نويلب ؟ ىلاوح لودلا هذه ناكس غلبي

 .ةمعانلا لودلا وأ ةفيعضلا لودلا امضيأ تمض ةمئاقلا هذه نأل
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 )١١( اماعمهاأ هده نمصصتةكأوم هم اماعصبعمأتمم همم 5ا6(3 50ا/ع!6أومأز/" ريرقت ىف اذه عضتي 1"

 ةيامح ةيلوئسم نع ثدحتي امدنع :ىلاحلا لدحلا تاضارتفا ضعي نع اًديعب كرحتي ريرقتلا اذهف
 .اهفيرعت ةداعإو ةدايسلا

 ءاهل ىدصتلا ليسو ةيملاعلا اياضقلا كباشتو ديقعتل زاتمم ليلحت ىلع لوصحلا لجأ نم (1؟)

 .”01[أ 855 ةصل م0167 (2007)" :رظنا
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 ةيطارقميدلا زيزعت

 متحتي ةيطارقميدلا تاعمتجملا تناك اذإ ام لوح لاؤس ةريخألا ةنوآلا ىف حرط

 ناك لاؤسلا اذه حرط نأ نم مغرلا ىلع .(١)ةيطارقميدلا ريغ تاعمتجملا معدت نأ اهيلع

 ,ماعلا ىأرلل ةباجتساو .ىرخأ تاقايس ىف هحرط نكمملا نم هنأ ريغ ؛برغلا هب دصقُي
 كلم ىلع ارييك ااطغض تضرفو :لابين ىف ةيطارقميدلا ةموكحلا دنهلا تدعاس

 نم له :دونهلا ضعب لعاست دقو .ةيروتسدلا ةكلمملا ىلع قفاوي ىكل "98/631656" لابين

 تثح ؟ناتسكاب امبرو شيدالجنبو امروب ىف اًضيأ ىطارقميدلا مكحلا زيزعت نكمملا
 ميعدتل ىسامولبدلاو ىداصتقالا طغضلا مادختسا ىلع ايقيرفأ بونج ةموكح

 ,ىرخأ لود اذامل رربم دجوي ال .ىوبابميز كلذ ىف امب ءراوجلا لود ىف ةيطارقميدلا
 برغلا نأ ديب .مهتقطنمب قلعتي اميف هسفن لاؤسلا نولاسي ال دق «ليزاربلاو ايزيلام :لثم
 .قوفتلاو ةوقلا كلمي ىذلا وه ,ةدحتملا تايالولا اميسالو ءرضاحلا انتقو ىف بسحف

 .هيلع زكرأ فوس اذل

 نم ةعومجم نوحرطي ةيطارقميدلا معدي نأ ىغبني برغلا نأ نودقتعي نيذلا ءالؤه
 ةماركلا :لثم «ةريثك ةماه اميق ةيطارقميدلا مرتحت .ةهيجولاو ةيقالخألا بابسألا

 اهيدل ةيطارقميدلا معدت نأ عيطتست ىتلا لودلاو «ةاواسملاو ناسنإلا قوقحو ةيناسنإلا

 اضعب اهضعب براحي ال ةيطارقميدلا تاعمتجملا نأ امب .ئدابملا هذه قيقحتب مازتلا
 قيقحت نامضل لثمألا قيرطلا ربتعي ةيطارقميدلل ىملاعلا راشتنالا نإف ؛ةماع ةفصب
 اهنإ ثيح ةيفاضإ ةزيمب ىظحت ةيطارقميدلا نأ دقتعُي .نييلودلا رارقتسالاو مالسلا
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 حمست ةيطارقميدلا نأ اميو .صخألاب ىلودلا باهرإلاو ؛ىلخادلا باهرإلا عنم لواحت
 ءوجللا جاتحت ال ةدرمتملا تاعامجلا نإف .ءايتسالا مدعو طخسلا نع ريبعتلا ةيرحب

 قزأم وأ ةطرو ةيأ مهيلإ بسني نيذلا ؛بناجألا دض وأ امهتاموكح دض باهرإلا ىلإ

 حلاصملاب متهتو «ةللضمو ةعداخ ةركف ىه ةيطارقميدلا زيزعت ةركف نأ داقنلا ىري

 قفاوتي لكشب ملاعلا لود ىقاب ليكشت ىلإ فدهت ةيلابربمإ ةطخ اهنوري امك ؛:ةيصخشلا
 لودلا اذامل رربي لوقعم ببس دجوي ال هنأ داقنلا ءالؤه ىري .ةيبرغلا حلاصملا عم

 رامغ ىف لوخدلا ىلإ نوئجلي دق مهف .اضعب اهضعب براحت نأ ىغبني ال ةيطارقميدلا

 ىأ رعش اذإ وأ :مهحلاصم ققحت بورحلا هذه تناك اذإ ضعبلا مهضعب عم برح
 ةيبعشلا ةلءاسملاو ةرحلا ةفاحصلا امنيب .رخآلا فرطلا نم ددهم هنأب مهنم فرط

 بعالتلا نم ةيتعملا تاموكحلا عنمي ءىش دجوي ال هنإف ءبورحلا تاليو نم نارذحي
 ىف كلذ رهظ دقو ,باهرإلا ةيطارقميدلا عنمت ال .ءايرغلا دض ةيبعشلا رعاشملا كيرحتو

 طرخني دق .نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنم نابايلاو ايلاطيإو ايناملأو ايناطيريو دنهلا
 قلخي كلذيو ,مهفاصنإ ضفري ىأ تايلقألا عمقي ىأ ءىقرعلا ريهطتلا تايلمع ىف دلبلا
 ىلإ تلصوتو ةيجراخلا ىوقلا عم ةموكحلا تدحتا اذإ .باهرإلا ىلإ ىضفي اخانم

 ىلودلا باهرإلا نع ًاليدب نوري ال دق اهينطاوم نإف ؛ةينطولا اهحلاصم ةيوست
 داقنلا نإف ؛ىقالخألا لدجلا صخي اميفو .ةموكحلا ىلع طغضلل ةليسوك همادختسال

 ودبي ام ىلعو ؛ةقيضلا اهحلاصم قيقحت ىلإ ىعست لودلا عيمجف ءرطخ هنأب نودقتعي

 ةيطارقميدلا نأ نع ًالضف .بسانم ىقالخأ رربمك ةيطارقميدلا ميعدت نومدختسي مهنإف
 ةفاقثلل انيعم اطمن اًضيأ نمضتت نكل ,.بسحف تاسسؤملا نم ةعومجم نمضتت ال
 ال تاسسؤملا هذه نإف بيغي امدنعو ءروطتيل تاونس ذخأي ىذلا ؛ةيسايسلاو ةيقالخألا

 ةلاعف ةلود ءانيو رارقتسالا قيقحت ىلإ ةجاحب تاعمتجملا .مودت ىتح ىأ رهدزت نأ نكمي
 ةيطارقميدلا وحن مهعفدل ةيسامحلا تالواحملا نإ .ةيطارقميدلا ىلإ علطتت نأ لبق ةرثؤم

 ةرقتسم ريغ ةلودلا هذه لعجت دق نكلو .بسحف ةيطارقميدلا هذه سيسأت ىف لشفت ال

 .('قارعلا ةلاح ىف حضتي امك ؛:ةجرد ىصقأ ىلإ
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 ةيفلخ ىلع اًكلسم كلس ةيطارقميدلا زيزعت ىف ةبغرلا لوح مئاقلا لدجلا نأ امي
 ةموكحل ةيصخشلا حلاصملا قيقحتب مامتهالاو قارعلاو ناتسناغفأ ىف ةثيدحلا براجتلا

 دقفن ال ىذلا تقولا ىفو .ةلماش ةيقالخأو ةيخيرات ةيؤر ىلإ دقتفي لدجلا اذه نإف «شوب
 ثادحألا نم ففختن نأ ىرورضلا نم اذل ءبراجتلا هذه نم ةاقتسملا سوردلا ةيؤر هيف

 .ماع ىرظن بولسأب ةيضقلا غوصنو ةيراجلا

 .ةماه ةلئسأ ةعيرأ ةيطارقميدلا ريغ تاعمتجملا ىف ةيطارقميدلا زيزعت ةركف ريثت

 تاعمتجمو ةفلتخم ةيخيرات تارتف ىف ةفلتخم الاكشأ تذختا ةيطارقميدلا نأ امب :لوألا

 نأ عيطتسن اننأ امب :ىناثلا ؟ ةيطارقميدلا مساب هزيزعت ىف بغرن ىذلا امف ,ةفلتخم

 لهف ءمهحلاصمل وأ مهل ديج ىه ام لعفل ةيعرش ةقيرطب نيرخآلا ىلع طغضنو ززعن

 لهق .كلذك رمألا ناك اذإ :ثلاثلا ؟اًيملاع هيف بوغرملا ءىشلا كلذ ىه ةيطارقميدلا

 كرت لوح ريثك مالكلا نأ اميو ؟اهتدعاق ىه امو ةيطارقميدلا ززعن نأ انيلع متحتي

 نيب ةنزاوملل لضفألا قيرطلا وه امف ؛ةيعامجلا هنوئش ميظنت ىف عمتجم لكل ةيرحلا
 زيزعتب نومزلم اننأ ىلإ انلصوت دق انك اذإ :عبارلا ء؟ريصملا ريرقتو ةيطارقميدلا دئاوف

 هذه نم لاؤس لك شقانأ فوسو ؟كلذ لعفل لضفألا قيرطلا وه امف ,ةيطارقميدلا

 .هرود بسح لك ةلئسألا

 ؟ ةيطارقميدلا ىه ام

 .()ةريثك ةفلتخم بيلاسأب ىخيراتلا قايسلا ىف ةيطارقميدلا مهف متي

 ,ةثيدحلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نع اًمامت فلتخت نيينانويلل ةينواعتلا ةيطارقميدلاف

 .نورخآو نويسكراملا اهانبت ىتلا ةيلاكيدارلا ةيطارقميدلا نع نافلتخي نانثالاو

 نع فلتخت ءاًيروتسد ةدودحم اهيف بعشلا ىوق نوكت ىتلا ؛ةيروتسدلا ةيطارقميدلا
 .ةيبعشلا ةدارالل دودحب فرتعت ال ىتلاو ءبعشلا ةوقو قوقحل ةديؤملا ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 ةموكح نوكت نأ نكمملا نم .ةسناجتم نوكت نأ ىغبني ال اهسفن ةيلاربيللا ةيطارقميدلا
 ,ةيسسؤملا ةيبعشلا ةباقرلا نم نيررحتم نوبختنملا نوظمملا اهيف نوكي ىتلاو ,ةلثمم
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 ؛ةيليثمتلا ةيطارقميدلا وأ ءلضفألا اهنوربتعي ىتلا ترارقلا ذاختا ىف رارحأ مهنأ امك

 بلاطم اوذفني نأ مهنم عقوتي نيذلا .هيلثمم لالخ نم هسفن بعشلا اهيف مكحي ىتلا
 الاكشأ ذختت ةيطارقميدلا نأ اميو .ةفلتخم ةقيرطب هميظنت متي اهنم لكو ؛مهيوعش

 اهيواسن اننأ ةجردل ةدشب ةكرتشملا تاءارغإلا عيمج ةمواقم انيلع متحملا نمف ؛ةفلتخم

 لاكشألا لثمت .اًمدقم رايتخالا مسحنو ءاهمساب ىدرفلا لكشلا ززعنو ءىدرف لكشب

 نم نزاوتو حضوت ىتلا ءليوأتلاو ريسفتلل ةديدع ةفلتخم بيلاسأ ةيطارقميدلل ةفلتخملا
 هذه معد نمضتي ةيطارقميدلا معد نإ .ةيطارقميدلا ةيروحملا ئدابملا ةيسسؤملا ةيحانلا
 ,ةيروتسدلا مهلكايه ىأ مهتاليوأت سيلو ”ئدابملا

 نم ىنعمب ؛ةيسايسلا ةيعرشلا ىأ ةطلسلل ةنيعم ةيرظن ىلإ ةيطارقميدلا ريشت

 اذه ؟اهتسرامم نم ضرغلا امو ,اهسرامي فيكو .ةيسايسلا ةطلسلا سرامي نأ ىغبني
 اذه حضويو .رمألا ئداب ىف برغلا ىف ةيطارقميدلا ةركف هيف ترهظ ىذلا قايسلا ىه
 عيمج نأ ةلئاقلا رظنلا ةهجو ةيطارقميدلا لثمت .دعب اميف ةيطارقميدلا مهف مت فيك
 مهمساب ثيدحلا قح نوكلمي بسحف مهنأو ؛ةيسايسلا ةطلسلا ردصم مه نينطاوملا
 ,ةماعلا نيناوقلا لئاسوب مهسفنأ اومكحي نأ ىغبني .ةمزلم تارارق ذاختاو ىعامجلا
 ردصملا ىه ةيطارقميدلا ىف بعشلا ةدارإ .ةكرتشملا مهحلاصم قيقحت مهفده نوكيو

 مكحي دق .تاسايسلاو نيناوقلا ريربتل ةديحولا ةدعاقلا ىه هتحلصمو ؛عيرشتلل ديحولا
 ىه تاياختنالا نأ نم مغرلا ىلع .هل نيلثمم لالخ نم ىأ ةرشابم ةقيرطب هسفن بعشلا
 نأ نكمملا نم هنإف «نيلثمملا رايتخا ىف هيلع دامتعالا نكمي ىذلا عئاشلا بولسألا
 .رايتخالل لداعلاو رحلا بولسألا رفوت املاط ىرخأ بيلاسأ كانه نوكت

 بعشلا نولكشي - ىسايسلا عمتجملل ةلماك ةيوضعب نوظحي نيذلا - نونطاوملا
 نوكت نأ نكمملا نم .رخآ ىلإ عمتجم نم ةيوضعلا ريياعم فلتخت دق .ةيعامج ةقيرطب
 تارابتعالا ضعب ىلع ةمئاق وأ ةيداصتقا ىأ ةينيد أ ةيفاقث وأ ةيقرع ريياعملا هذه

 رهوج ىف .ةمئالم ةقيرطب بعشلا ديدحتو فيرعت متي ةلاح لك ىفو ءىرخألا
 ةدمتعم وأ ةيفسعت ىأ ةملاظ نوكت الأ ىغبني ريياعملا هذه نأ ةركف نمكت ةيطارقميدلا

526 



 تامازتلالا ضعبب ةنطاوملاب نوبلاطملا ىظحي نأ ريياعملا هذه مزلتست .ةئراط فورظ ىلع

 ىذلا عمتجملا نيناوقل لاثتمالل دادعتسا ىلعو نيرداق اونوكي نأو ء,مهعمتجم هاجت
 لخاد اودلو نيذلا بابشلا عيمج نأ امب .هنوئش فيرصت ىف ةكراشملاو ,هيف نوشيعي
 نإف ؛مازتلالا اذه عم نوقفاوتي تقولا نم ةمولعم ةرتفل هيف اوشاع نيذلا وأ عمتجملا

 نييطارقميدلا خيرات دعي .زييمت نودب ةيسنجلا مهحنمي نأ ىغبني ىطارقميدلا عمتجملا

 نوكي ىتح ةيسنجلا ىلع ةضورفملا ةيفسعتلاو دويقلل ةفلتخملا عاونألا دض حافكلا ةصق

 .انمآ تيوصتلا قح

 ىلإ جاتحي ىهف .هيلتمم لالخ نم ىأ ةرشابم ةقيرطب هسفن بعشلا مكح اذإ

 ةيرحلا هذه .ةموكحلا داقتناو ءارآلا لدابتو ريبعتلا ةيرح كلذ ىف امب ءباطخلا ةيرح
 ىتلا ةماعلا ةحلصملا ساسأ ىلع اهريربت مت اذإ نوناقلاب ةديقم نوكت دقو ةقلطم تسيل

 تامولعملا اهنم ىقتسي ةلقتسم رداصم ىلإ اًضيأ بعشلا جاتحي .اًيطارقميد اهديدحت مت

 .ةصاخلاو ةيموكحلا حلاصملا نع ةلقتسم نوكت ةلماشو ةرح ةفاحص مث نمو ؛ةقداصلا

 اومظنيو .ءارآلا اولدابتي نأ نوعيطتسي مهنإف اذلو ,داحتالا ةيرح ىلإ بعشلا دارفأ جاتحي

 ؛مهبلاطم قيقحتل ةموكحلا ىلع اطغض اولكشيو ,مهحلاصم ءارو اًيعس مهييلاسأ

 ظحي مل ام هءارآ ضرفيو ريعيو لكشي نأ بعشلا عيطتسي ال .ةيسايس ابازحأ اولكشيو
 اوعقو اذإ اهقيقحت نكمي ال رومألا كلت «تاذلا مارتحاو لالقتسالل ىساسألا روعشلاب

 ,ةنيعم ةيساسأ قوقح ىلإ ةجاحب بعشلا نإف ءاذل .ةيفسعتلا مهتاموكح ةأطو تحت

 .كلذ رمألا مزلتسا املك نوناقلا مكحو ءاهكاهتنا نكمي ال ةيصخش ةحاسمو

 اهرايتخا مت ىتلاو ةلوئسملا ةموكحلاو ؛ةيسايسلا ةطلسلل اردصم ةفصوب بعشلا
 ,ريبعتلا ةيرحو «ةيسايسلاو ةينوناقلا ةاواسملاو ,ماعلا عارتقالا قحو :ةيعرش ةقيرطب
 هذه عيمج .نوناقلا مكحو ,ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا مارتحاو ,ميظنتلاو جاجتحالاو

 ركني مكحلا لاكشأ نم لكش دجوي ال .ةيطارقميدلا تامسل ماه نوكم الإ ىه ام رومألا
 ىعاودلو .ىطارقميد لكش هنأ هيلع قلطن نأ نكمي ال ذئدنعف اهراكنإ مت اذإو .ءءايشألا هذه

 .ىطارقميدلا مكحلا ئدابم ةقباسلا رومألا ىلع قلطأ فوس ءزاجيإلا
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 فيرصت مظنت دق ةيطارقميدلا تاعمتجملا نإف «ئدابملا هذه نومرتحي اوماد امو

 اهمهفو اهفورظو اهتاثوروم ىلع كلذ ىف ةدمتعم .اهل ىلحي امك ةيعامجلا اهنوئش
 نم عمتجم ىأو ءركفلل لاكشأ امه ةيطارقميدلاو ةيلاربيللا نأ نم مغرلا ىلعو .اهتاذل

 ةيطارقميدلا نإف اذه مغر ءرخآ اعمتجم سيلو هتاذب امئاق اعمتجم نوكي نأ نكمملا

 ام نيب رارمتساب طلخن اننأ ساسأ ىلع انلوقع ىف امهقيرعتو امهديدحت مت ةيلاربيللاو
 عادخلا ىلع عجشي اذه .ةيطارقميدلا ميقلا نييو ةيقيقحلا ةيلاربيللا ميقلا ىف نوكي

 نكمي ةضراعم ريثيو - ةيطارقميدلا زيزعت مساب ةيلاربيللا ميقلاب عفدن املثم - ىركفلا

 نكل ةيطارقميدلا ىلإ ليمت ىتلا تاعمتجملا كلت ؛ةديدع ةيبرغ ريغ تاعمتجم ىف اهينجت

 مكحلا لاكشأ نم لكش ىه - ةيساسأ ةفصب - ةيطارقميدلا ةيلاربيللا ىلإ ليمت ال
 درفنت .ةيطارقميدلا دودح عضتو ددحتو ءانيمهم اكراشُم ةيلاربيللا هيف نوكت ىذلا

 ,اههجوت ىف ةينالقع اهنأ امك ,ةيقالخألا اهتاهاجتاو اهراكفأب ةيطارقميدلا ةيلاربيللا

 ىقتنت اهنأ امك ؛ةميلسلا ةجحلاو ىنالقعلا شاقنلا قيرط نع تافالخلا لحت اهنأ ىنعمب
 ,ةيسايسلاو ةيقالخألاو ةينوناقلا اهتدحو لثم بسحف ىدرف ىه ام لكب فرتعتو ,ميقلا

 نوئش ةرادإ ضفرتو ؛ىعوطت داحتا هنأ رابتعا ىلع ةماع ةفصب عمتجملا ىلإ رظنتو
 ,ةيلوئسم ةيأ مهحنم نود اهدارفأ ةلودلا ىمحت نأ ىنعمب ؛ءىوبأ ساسأ ىلع دلبلا

 ةيرحو «دودحملا ريغ ةورثلا سدكتو ؛كلمتلا قح :لثم :ةريثك قوقح ىلع ظفاحتو
 تاهاجتاو راكفأ اهيدل ىتلا تاعمتجملا نأ اًفلس ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ضرتفت .ريبعتلا

 اهدارفأ قفاوي ال ىتلا ,ةيقرعلا ىأ ةينيدلا تاهاجتالا عم اهميسقت متي ال ةيوق ةيقالخأ

 .ةميركلا ةايحلل ةلقتسملا ةيؤرلا ىلع

 ةيؤرلا تاعمتجملا هذه مساقتت .اًمات اًفالتخا ةميدقلا ةينانويلا تاعمتجملا فلتخت

 ةيعامتجا تاقالع ءانب ىف تاعمتجملا هذه ءاضعأ سرغنيو .ةميركلا ةايحلل ةكرتشملا

 ددهت امدنع باطخلا ةيرح وأ ةصاخلا ةيكلملا قح نم تاعمتجملا هذه دحت ءاذل .ةديطو

 ةيطارقميدلا ىف اهلوبق متي ال ىتلا ةقيرطلاب ةايحلا ىف مهيولسأ ةعزعزب قوقحلا هذه
 نم ىمظعلا ةيبلغألا نإف ؛هسفن نع طارقس عافد ىلإ عامتسالا باقعأ ىفو .ةيلاربيللا

 اماده اجهنم ناك ىركفلا هجهنم نأ ىلإ ةيلدجلا ةسفانملا ةياهن ىف اولصوت نيينانويلا
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 .مادعإلا ةيوقع ىلع ةقفاوملا وأ اًنماص ءاقبلاو ةرداغملا رايتخا هوطعأو ءاًيفاقثو اًيقالخأ

 كبيك ميلقإ نأ لوقلا ديعأو .ايلاربيل نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع ءايطارقميد مهرارق ناك
 ةيسنرفلاب نيقطانلا ءابآلا نم بلطتي اذهو ,هتفاقثو هتغل ىلع ظافحلا ىلع رصأ ىلاحلا

 «ىلاربيللا رمألاب اذه نكي مل .ةيسنرفلا ةغللاب ةقطانلا سرادملاب مهلافطأ اوقحلي نأ

 رربم دجوي ال .ةكرتشم ةيعامج افادهأ ققح هنكل «ةيلاربيللا رظنلا ةهجو نم لقألا ىلع
 املاط «ةيلاربيللا بيلاسألل اًقفو مهتايح اومظني نأ نييطارقميدلا عيمج ىلع ىغبني اذامل

 .ىطارقميدلا مكحلل ةيساسألا ئدابملا نورربي

 ةيقرع تاعامج مضت ىتلا تاعمتجملا اميس الو ,تايقرعلا ةددعتم تاعمتجملا

 ءدرفتم بعش مهيدل سيلو ,لدابتملا ءادعلا وأ هباشتلل خيرات مهلو دحاو ميلقإ ىف ةزكرم

 رارقتسالاو مالسلا قيقحت نامضل ةديدج بيلاسأ راكتبا ىلإ ةجاحب تاعمتجملا هذه

 نأ ىلإ اولصي ىتح روطتلا ىف جردتلاب ةددعتملا مهتاعمتجمل اوحمسي ىتح ةيفاك ةرتفل

 تاعامجلا حمستو ,تاعامجلاو دارفألل اقوقح نوحنمي دق .دحاو ابعش اوحبصي

 اوفرتعي نأو ؛مهدارفأل جورخلا قح اومرتحي نأ طرشب ىتاذلا مكحلل ةفلتخم تاجردب
 ىف لاحلا وه اذه .اذكهو ,رظانتم ريغ اداحتا اومدقي نأو ,ةعونتملا مهتايوهب اًيمسر

 ىدؤي اذه نأ نم مغرلا ىلع .ادنكو دنهلا كلذ ىف امب :ةرصاعملا ةيطارقميدلا لودلا نم ريثك

 ةيطارقميدب تسيل تاعمتجملا هذه نإ لوقن نأ أطخلا نم نإف ءاًدج ةدقعم ةيطارقميد ىلإ
 .ةيلاربيللا ةيطارقميدلل ةدحوملا ةغيصلا عم قفاوتت ال اهنأل

 تاعمتجملا هيلع قلطي ام ةيمنتو ريوطتل ةيمالسإلا لودلا ضعب ىف تالواحملا ليت

 ةميركلا ةايحلل هتيؤرو مالسإلا ىلإ بسنت تالواحملا هذه .(')ةيمالسإلا ةيطارقميدلا
 ةيلاربيللا ةيطارقميدلل لئادب فشكتستو اضيأ ةيطارقميدلا ميقت تاعمتجملا هذه نأ ريغ

 ةوق اهيدل نإف ءبعشلا ىف ةيسايسلا ةطلسلا ددحت ةيطارقميدلا نأ امب .ةيناملعلا

 نإ وأ ؛ةيركفلا ةيحانلا نم نيدلا عم قفاوتي ال اذه نإ لوقن نأ أطخلا نم نكل ,ةيناملع
 ةدمتسم ةدايسلا نأ ىلع مالسإلا رصي .ةليحتسم دعت نيدلا ىلع ةمئاقلا ةيطارقميدلا

 ةثرو مه بعشلا نأب معزلا قيرط نع ةيطارقميدلا عم اذه قيفوت نكمملا نم .هللا نم
 ,دعاوقلاو اياصولل هب قوثوم ردصم وه نآرقلا نأ مالسإلا ىري .ضرألا ىلع هللا
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 ىغبني .ةيطارقميدلا ىف بوتكملا روتسدلا هبعلي ىذلا رودلا نآرقلا بعلي نأ عقوتيو
 كلت تناك اذإو :حيرص لكشب اهشاقنو دصاقملا حيضوت مت اذإ ةلكشم هذه قلخي الأ

 لاجر رود نوكي دق .ةماعلا ةسايسلل ةدعاقلا ىه ءارآلا ىف اًقافتا مزلتست ىتلا تاريسفتلا

 ىمسر بصنم ىأ ىلوت نم مهعنم قيرط نع هل ىدصتلا نكمي رمألا اذه نكل ؛ةلكشم نيدلا
 .بعشلا ةقلطملا ةطلسلا كرتي تاطلسلل بسانم لصف قيرط نع وأ ؛قومرم ىأ

 ال أ اولدعي نأ ىف رارحأ سانلا له .ةدح رثكأ نوكت دق ىرخأ باعص ةمث

 ةلودلا اوراتخي نأ نوعيطتسي له ؟نآرقلا ميلاعتو اياصو دض اوبهذي وأ اومرتحي

 نأ نوعيطتسي لف ؟عونلا ةاواسم أدبم اوسسؤي نأ نوعيطتسي له ؟ةيناملعلا

 نأ نوعيطتسي له ؟نيملسملا اهب نولماعي ىتلا اهسفن ةقيرطلاب نيملسملا ريغ اولماعي

 ىف ؟ملسم ريغ ةلود سيئر اوبختني نأ نوعيطتسي له ؟نيدلا نع دادترالاب اوحمسي
 رظنلا ةهجو ذختي هنأ ىدبي مالسإلا نأ ريغ ءاذه لعف ةيطارقميدلا مزلتست ةلاح لك
 ال كلذ نأ ديب ,قطانملا ضعب ىف اهلحو تارتوتلا ىلع بلغتلا نكمملا نم .ةضراعملا

 ةاواسم ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نمضت نأ نكمملا نم .ىرخأ قطانم ىف هقيقحت نكمي

 تلعف امم «نآرقلل ريسفت ةداعإ قيرط نع نيدلا نع دادترالاب ىتح حمستو عونلا
 ةلودلا سيئر نوكي نأ ةلوهسب اوحمسي نأ ليحتسملا نم نكل .ةيمالسإلا لودلا ضعب
 عم ضراعتت ىتلا نيناوقلاب اوحمسي نأ وأ «ةيناملع ةموكحلا نوكت نأ ىأ ,ملسم ريغ
 قشت نأ عيطتست ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نإف ءاذل .نآرقلل ةحيرصلا ميلاعتلاو اياصولا

 ىذلا ىندألا روعشلا ىف ىتح ةيطارقميد حبصتل «قيرطلا لك سيل نكل ءاليوط اقيرط
 اهنأ ىف ةيمالسإلا ةيطارقميدلا هبشت ةيلاربيللا ةيطارقميدلا .حلطصملا اذه هب فرع
 ةيطارقميد نم دتمت ةفلتخم بيلاسأب اهيرطش دحوتو ةفلتخم الاكشأ ذختت نأ عيطتست

 الإ ىطعي ال مالسإلا ثيح ةيطارقميد ىلإ نميهملا كراشملا وه نوكي مالسإلا ثيح
 اهتأ حضاولا نم .ةيطارقميدلا ةماعلا ةفاقثلا ىلإ ةنيعم ةيقالخأ تاهاجتاو راكفأ درجم

 ,ةيضيوعت ايازم اهيدل نوكي دقو ؛كلذك اهنأ عدت مل اهنكل «ةيلاربيل ةيطارقميد نكت مل
 .ىنعم تاذ ةايح ميدقتو ءنماضتلاو ؛عمتجملاب ىوقلا ساسحإلا :لثم
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 رتوت نيدلا ىلع ةمئاق ةيطارقميد ةيأ وأ ةيمالسإ ةيطارقميد ةيأ رهوج ىف دجوي
 ةيطارقميدلا ىلع رصتقي ال اذه نكل .ةيظارقميدلاو نيدلا تابلطتم نيب رمتسم
 ئدابم نيب رتوت اهتايط ىف لمحت اًضيأ ةيلاربيللا ةيطارقميدلاف .بسحف ةيمالسإلا
 ةيرحلاو ىدرفلا لالقتسالا ىلع ةيلاربيللا ئدابم زكرت ثيح «ةيطارقميدلاو ةيلاربيللا
 عمتجملا ىلع زكرتف ةيطارقميدلا ئدابم امأ :ةيلامسأرلل زيحت دوجو عم ؛ةيصخشلا
 نم لك لعاست دقو .ةيعامتجالا ةيطارقميدلا ىأ ةيكارتشالل زيحت دوجو عم «ةاواسملاو
 نكل :ىقبي رتوتلا .(*اءاكرش نانثالا نوكي نأ ةيناكمإ نع نييطارقميدلاو نييلاربيللا
 نكلو ءبسحف فقوملا ءاوتحال سيل ءبيلاسأ تدجو اًبيرقت ةيطارقميدلا لودلا عيمج
 بيلاسأ روطتو ىمنت نأ اضيأ ةيمالسإلا ةيطارقميدلا عيطتست .هنم ةدافتسالل اضيأ
 نيب تارتوت دوجو نم مغرلا ىلع .نينثالا نيب ةيرهوج تافالتخا عبطلاب دجوي .ةلئامم
 ,ةميق ةماع ةجحو :ىنالقعو ىناملع هجوت هيدل امهيلك نإف «ةيلاربيللاو ةيطارقميدلا
 عم لاحلا وه سيل اذه .ةكرتشم ةيضرأ ىلع نولباقتيو ءلقتسم ىندم عمتجمو
 نم اديزي الأ ىغبتي نينثالا نأ ريغ .ةيطارقميدلاو ةماع ةفصب نيدلا وأ :مالسإلا

 ,اهيولسأ ىف ةيناملع ىهف ةيبرغلا ريغ ةيلاربيللا ةيطارقميدلل ةبسنلاب امأ ءامهتافالتخا
 ىوقلا ريثاتلا دض ةنصحم وأ ةيحيسملا ةيقالخألا تاهاجتالاو راكفألا نم ةررحتمو
 نيب ىقطنملا لدجلا نم ديفتست نأ ةيمالسإلا ةيطارقميدلا عيطتست .ةينيدلا تاعامجلل
 ميظنتلل ئدابمو ةيطارقميدلل اًيناحورو ايقالخأ اقمع مالسإلا ءاطعإ نع ًالضف ءاهيرطش
 ,ةماعلا ةجُحلا رايتخال مالسإلا عضختف ةيطارقميدلا امأ «ةاواسملا ىلع ةمئاق ىعامتجالا
 ,ةيلمعلا ةسرامملا ىف رومألا فلتخت دق .ةيناملع هبش ةيقالخأ تاهاجتاو اراكفأ هيطعتو
 .ةديدجلا براجتلا عنمنو نيتنعتم انلعجي ببس دجوي ال نكل

 ةيملاع ةيحالص

 ىأ نم اءزج لكشت نأ قحتستو اًيملاع ةحلاص نوكت ىطارقميدلا مكحلا ئدابم

 ةفورعم ةثالثلا سسألا نأ اميو .ىنالقعلاو ىسايسلاو ىقالخألا ساسألا اًديدحت ىهو

 .ضرغلاب ىفي دق رصتخملا شاقنلا نإف ,اديج
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 مارتحالا ساسحإ ىمنت كلذك ءاهاعرتو ةيناسنإلا ةماركلاب ةيطارقميدلا متهت

 امك نورخآلا اهب بعالتي ىمُد اوسيل ةيطارقميدلا ونطاوم .ناسنإلا لخاد تاذلاب

 مه ىرحألاب نكلو ,مهنم فوخلاو نيرخآلا ةاناعم ىلع نوشيعي ال مهنأ امك ؛:نوءاشي

 ةوقلا مهيدل نأ امك ءنيرخآلا ةمرح كاهتنا مدعو :تاذلا مارتحاب ىظحت ةلقتسم تانايك

 مهنأ امك نوديري امبسح مهنوئش نوفرصي مه .ةيعامجلاو ةيدرفلا مهتايح ليكشتل

 مهنأ امك .مهنع ملاظملا ةلازإل نيرخآلل مامضنالاو جاجتحالاو ةضراعملا ىف رارحأ

 تالاجم نم ريثك ىف مهنيب ةاواسملا مدعو فالتخالا مغرو .نيكمتلاو ةاواسملاب نورعشي

 ةاواسملا نأ امك .نيواستم مهلعجي مهنيب كرتشم ءىش دجوي هنأ الإ ءىرخألا ةايحلا

 دوجو ىلإ ىدؤتو ءىرخأ تالاجم ىف ةبسانم ةعفاد ةوق قلخت اًيسايسو اًينوناق مهثيب

 .ىطارقميدلا مهلوحتل تابلطتم

 ةصاخلا مهرظن تاهجو نوضرفي دارفألا لعجت افورظ ةيطارقميدلا قلخت اًيسايس
 ىلإ نورظنيو ؛نيرخآلا لبق هذه رظنلا تاهجو نع نوعفاديو ءاياضقلاو دارفألا ىلع

 نوروطي مه .ةقيضلا مهحلاصمو مهاؤر نوزواجتيو :نيرخآلا رظن ةهجو نم مهسفنأ

 .مهفطاعت ةرئاد عيسوتو ءتاذلا داقتناو .تاذلا ةبساحمو ,مكحلل مهتطلس كلذب

 ىلع فرعتلا ىلع مهدعاستو ؛مهعمتجم كلمتب اروعش اًضيأ مهحنمت ةيطارقميدلا

 امازتلا قلخت ةيطارقميدلا نأ امك .ةكرتشملا مهتازاجنإ ىلع نوفرعتي امثم هتاسسؤم

 اهجاتحي ىتلا ةلادعلا روعشو نوناقلا مارتحا اومعديو اوعاري نأب دارفألا ءالؤهل ايفطاع

 مهعمتجم نوئشب نومتهيو لدعب نوفرصتي مه .اديج اسيسأت سسؤم عمتجم ىأ

 اوربعي نأ نوديري مهنأل نكلو ءبسحف كلذ اولعفي نأ ىغبني مهنأل سيل ءاًريبك امامتها
 .انضيأ مهعمتجم وحن مهمازتلا نع

 لك .ةيقطنم سسأ ىلع ىطارقميدلا مكحلا ئدابم نع عافدلا اًضيأ نكمملا نم

 هذهب اوظفتحي نأ نوديري نيذلا ءالؤهل بسحق ىداملا روعشلا ىف سيل ءدسفت ةوق

 روعشلا ىف اًضيأ نكل ,مهحلاصم زيزعتل اهومدختسيو فيلاكتلا تناك امهم ةوقلا

 حالصلا ءاعدال ةبحاصملا بويعلاو ,نيرخآلل ديج ىه ام نوفرعي مهتأب عادخلا قلخل قمعألا

 ةطورشم اهلعج قيرط نع ةوقلا ةيطارقميدلا صحفت .ةيقالخألا ةسرطغلاو سفنلل
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 ىلإ ليمت ةيرشبلا تانئاكلا نأ نع ًالضف .هل اهعاضخإو ىدقنلا صحفلا ىلع اهبيردتب
 ءايشأ نومهفي الو ةريثك ءايشأ نولهاجتي مهنأ امك ,ةنيعم بيلاسأب ملاعلا ىلإ رظنلا

 بلغتلل ديحولا بولسألا .اهكاردإو اهتيؤر نكمي ال ةسومطم عقبك اهنوري ثيح ىرخأ
 ةقيرطب ضعبلا مهضعب عم نوكرتشي مهلعجت ةماع ةحاسم قلخ ىف لثمتي اذه ىلع

 مغرلا ىلع .عازنلا لحم عوضوملل اًنزاوتو ًالومش رثكأ رظن ةهجو ىلإ نولصوتيو ؛ةيدقن
 مدع أدبم نم سارتحالل لثمألا قيرطلا دعت اهنأ الإ ءاهدويقو ةيطارقميدلا دودح نم

 فعضلا نطاومو «ىقالخألاو ىركفلا رظنلا رصقو ,ةوشرلاو داسفلل ةيلباقلاو ,ةاواسملا

 .ىرخألا ىناسنإلا

 لوح ةلوهسب اودشتحي نأ نكمملا نمو :ةديدع ءاطخأ ىف سانلا عقي نأ نكمملا نم

 اومكحي نأو «ةيراحتنالا تايلاثملاو ماهوألا ىعئابل ةسيرف اوعقي نأو ؛ةللضم اياضق

 مل نإ :ةقيقح درجم الإ ىه ام اذه نكل .ديعبلا ىدملا ىلع مهحلاصم ىلع اًئطاخ اًمكح

 .أطخلا نم نيموصحعملا نيدلا لاجرو ةافطلاو نيديتسملا ماكحلل ؛كلذ نم رثكأ نكي

 هضرعو أطخلا نم ةموصعم تسيل ةيرشبلا تانئاكلا نأ ىلإ عجري اذه نأ نع ًالضف

 ةماقإ قيرط نع مهفعض نطاوم نم اوسرتحي نأ ىلإ ةجاحب مهف اذل ءداسفلل

 ةضراعملاو جاجتحالا ةيرحو ؛ةضراعملا بازحألاو باطخلا ةيرح نإ .ةبسانم تاسسؤم

 ماكحألا صحف نمضت امك ,ةرمتسم ةقيرطب اهصحفو ةيرحب تامولعملا قفدت نمضت

 دقتفت .ةيانعو ةقدب اهيلإ نوعسي نيذلا ءالؤه وأ ةطلسلا ىف نيذلا ءالؤهل لاعفألاو

 ىلإ ةلايم نوكت الو ,ىتاذلا ميظنتلا نم تايلآلا هذه لثم ىطارقميدلا ريغ مكحلا لاكشأ

 .تاءاسإلا هذه نم ةيامحلا ىلإ دقتفت اًمضيأ نكلو بسحف مادختسالا تاءاسإ

 لاكشألا لضفأ اهنكل ,مكحلل اهليخت نكمي ىتلا لاكشألا لضفأ تسيل ةيطارقميدلا

 ةيطارقميدلا عيسوتو قيمعت ىلإ رارمتساب ىعسن نأ ىغيني .ىلاحلا انتقو ىف ةحاتملا

 ةعومجم ىف ةدمجتم ةيطارقميدلا حبصت الأ نامضو ,ةديدجلا تايدحتلا ةهجاوم ةيغب

 ,لبق نم عمتجملا تمدخ نوكت دق ىتلاو ءاًمخيرات ةلصاتملا تاسرامملاو تاسسؤملا

 .كلذ لعفت دعت مل نآلا اهنكلو
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 ةددحمو ءاهلوصأ ىف ةيبرغ ئدابم ىه ةيطارقميدلا ئدابملا نأ اًنايحأ معزي
 ,ةريثك صقاون هب معزلا اذه .(')ةلماشو ةيملاع اهلعج ىغبني الو ءاًيفاقثو اًيخيرات

 ئدابملا هذه نم ريثك نأ نع ًالضف ءلصألا ىف ةيبرغ تسيل ةيطارقميدلا ئدابمف
 ةيذوبلا تايروهمجلا كلذ ىف امب ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ ىف ةفلتخم لاكشأ ىف تدجو
 ,برغلا ىف ىتح .روص ةنيدم اميس الو ,ةميدقلا ةيقينيفلا لودلا ندمو ةميدقلا دنهلا ىف
 فيرعت ةيفيك ىلع !ًدانتساو «ةميدقلا ةينانويلا لودلا ىف ةرم لوأل ئدابملا هذه ترهظ

 اضيأ اهديدحتو اهفيرعت نكمي ةميدقلا ةينانويلا ةلودلا نإف ,برغلاو قرشلا ديدحتو
 هذه ةيحالصب رقن نأ عيطتسن الف «ةيبرغ ئدابملا تناك اذإ ىتح .نكل .ةيقرش اهنأب

 ءايشألا رثكأ ىه ةصاخلا ةيكلملاو ةيموقلاو ةثيدحلا ةلودلا نإ .طقف برغلا ىف ئدابملا
 لبق نم اًيسامح اًدييأت تقال ءايشألا هذه نكل :حيرص ىحن ىلع اهلوصأ ىف ةيبرغ
 مكحلا ئدابم ماهتاب روعش دلوتي .ةيبرغ اهفصوب ةيطارقميدلا نوضفري نيذلا ءالؤه
 ءاهنم نيعم لكشو ةيطارقميدلا نيب ةنزاوملا متت امدنع اًيفاقث ةددحم اهنأب ىطارقميدلا

 ةيادبلا ىف ىرارصإ رسفي ىذلا بابسألا نم ببس اذه .ىلاربيللا لكشلا نوكي ايلاغو
 اهددحنو ,ةنكمم ةجرد ىصقأ ىلإ ةفلتخملا اهلاكشأ نع ةيطارقميدلا لصف ةرورض ىلع

 ةيمنتلاو ىسايسلا رارقتسالاو ةيطارقميدلا نإ .ةيرهوجلا اهئدابم ساسأ ىلع

 عراصتت رومألا هذه نأ اميو .ةيسايسلا ةيحانلا نم ةديجو ةديفم رومأ ىه ةيداصتقالا

 رارقتسالا رصتنا ول ىتحو ءاهنيب نزاوت ثادحإ ىلإ ةجاحب نحنف ءاهنيب اميف

 .ةيرشبلا ةايحلل ةيمهأ رثكأ امهنوكل ةيطارقميدلا ىلع ةيداصتقالا ةيمنتلاو ىسايسلا
 ىغبني الو ءاًقحال معزاس امك تاقايسلا ضعب ىف روعشلا قلخت ةجحلا نأ نم مغرلا ىلع
 لوانتن انعد .ماتلا اهلكش ىف ةعطاق ريغ ةجح نوكت اهنإف ءاهب داقتعالا أ اهيف ريكفتلا

 ةريصقو «ةبرخم ةيطارقميدلا نأ معْزُي .ةيمنتلاو ةيطارقميدلا نيب موعزملا عارصلا
 ةنميهملا ةقبطلا اهيلع رطيست ىتلا «ةيباختنالا رئاودلاب طابترالا ىلع تداتعاو ءرظنلا
 تافرصتل اًدودح عضتو بزحلا ليومت ىف مهاست ىأ مالعإلا لئاسو ىف مكحتت ىتلا
 ماظنلاب بعالتلا ىلع ةريبكلا مهتردق عم ةطسوتملا تاقبطلا ىلإ زاحنتو ,ةلودلا
 اًقفو لضفأ ةقيرطي ققحتت ةيمنتلا نكل ؛عقاو رمأو ةقيقح ءايشألا هذه لك .ىسايسلا
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 ىف نكل ةيطارقميدلا ىف ةلصأتم تسيل بويعلا هذه .عبتت ال مكحلا نم ىرخأ لاكشأل

 .ةيلاعف رثكأ هلعج قيرط نع بولسألا اذه حيحصت نكمملا نمو .هسرامت ىذلا بولسألا

 دشحت نأ عيطتست ةلاحلا هذه ىفف ءاًديِح اًميظنت ةيطارقميدلا ميظنت متي امدنع

 ًالضف .ريوطتلاو ةيمنتلل اًمعدو اًدييأت مهحنمتو اهينطاومل ةيقالخألاو ةيسامحلا تاقاطلا
 نكلو ,بسحف بويعلا هذه نم ًاريثك لمشت ال مكحلل ةيطارقميدلا ريغ لاكشألا نأ نع
 نم ةماعلا دراوملا مادختسا :لثم ءاهريغ نود لاكشألا هذهب ةصاخ ةيفاضإ اًيويع اهيدل

 ,ةحلسألاو ةمخضلا تاعورشملا ىلع دراوملا كلت ةعاضإو ءصاخلا بسكلا قيقحت لجأ

 ,بساكملا ىف ةكراشملل ةيسنجلا ةددعتم تاكرشل ةيويحلا ةيعيبطلا دراوملا نهرو

 صيصختو ءاهسفن ةكرتشملا حلاصملا مهل نيذلا نيلاوملا عم لماعتلا ليضفتو

 سكع ىلعو .اذكهو ؛مهل ةذبحم قطانم اهنكل ىمنلاو ةايحلل ةلباق قطانم ىف تاعانصلا
 ةيسسؤم هيلأب ىطارقميدلا ريغ مكحلا لاكشأ ىظحت ال ءىطارقميدلا مكحلا لاكشأ

 نع زجاع دلبلا لعج ىلإ ىدؤت اهتافرصت نأ نع ًالضف .بويعلا هذه حيحصتو ضرعل
 .ةيطارقميدلا لاكشألا ىف ةدوجوم ريغ ةقيرطب اًسلفم دلبلا حبصي نأو «هنويد عفد

 مالكلا اذه حصي نكل ءلضفأ ةقيرطب دلبلا ريدت نأ ةلوئسملا ةيوطلسلا ةمظنألا عيطتست

 .مكحلل ةيطارقميد لاكشأ دوجو عم

 .اديقعت رثكأ نوكي كانه فقوملا نكل ,داضم لاثمك نيصلا ذاختا متي ام اًبلاغ

 ةروثلا ءانثأ اذه نكي مل) ةيناسنإلا اهبهاوملةعيضمو ةبرخم نيصلا تناك املاطل

 لضفألا نم ناك ىتلا دراوملا كلت :حيلستلل ةريبك دراوم تصصخو ء(بسحف ةيفاقثلا

 ماظنب ىظحت ال اهنأ نم مغرلا ىلع .مهنع رقفلا ةاناعم فيفختل اهبعش ىلع اهقافنإ متي نأ

 لفكي ىذلا ىنيصلا ىعويشلا بزحلا لخاد ةيطارقميدلا نم ءزج دجوي هنإف ؛ىطارقميد

 .ىوطلسلا مكحلا تازواجت نم ففخيو ,ةفلتخملا رظنلا تاهجو نيب لدجلاو راوحلا

 لاكشأ ىلإ ةجاحب اهنأو ءاّيفاك دعي ال اذه نأ كاردإ ىف تأدب نيصلا نأ نع ًالضف
 توص ءاطعإو ؛ةلءاسملل نيلوئسملا ميدقتو ءىشفتملا داسفلا فشكل ةررحتم ةيطارقميد

 .ةيلحملا دراوملا صصح ىف ةاواسملا مدع ىلع زيكرتلاو :ةشمهملا تاعامجلل
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 ,لامآلل اًبيخم ناك املاطل ىدنهلا ىومنتلا لجسلا نأ دجن ءنيصلاب دنهلا انراق اذإو

 اهتاسسؤم نم رثكأ ةبقاعتملا تاموكحلا تاسايس عم هلعفي ريثكلا هيدل ناك نكلو
 ةلودلا ةيزكرم نع اًديعب كرحتلا ىف تأدب امدنع اًحضاو اذه حبصأ .ةيطارقميدلا

 ًالدعم تققحو ؛ةيراجتلا عيراشملل نانعلا تقلطأو ,داصتقالل ةيطارقوريبلا ةرادإلاو

 ىه ؟هيف بوغرم رمأ ىه ةيداصتقالا ةيمنتلا اذامل :ًالؤاست حرطي اذه ./48 غلب ومنلل

 اًروعش حنمت اهنألو ,مهمظعم وأ اهينطاوم عيمجل ةميركلا ةايحلل اًفورظ قلخت اهنأل كلذك

 ةيمنتلا دقفت فوسف ءايشألا هذه تباغ اذإ .نيكمتلاو ةيساسألا تايرحلاو ةماركلاب

 .(")اهطاقن نم اًريثك ةيداصتقالا

 ةيطارقميدلا زيزعتب مازتلالا

 بابسأ ةثالثل ىطارقميدلا مكحلا ئدابم زيزعت وحن مازتلاو بجاو انيدل نحن

 ةيواستملا ةيناسنإلا ةميقلا أدبم نأ لبق نم تمعز امك :لوألا .ضعبلا اهضعبب ةطبترم

 ئدابملا هذهو ءانتاردق دودح لخاد ناسنإلل ةميركلا ةايحلا زيزعت وحن اًبجاو ضرفي
 ةبصعتم نوكت نأ نكمملا نم ىطارقميدلا مكحلا لاكشأ امنيب :ىناثلا ءاهنم اًءْرِج لكشت

 دق بولسأب ضعبلا مهضعب نوئش ىف ةدشب نولخدتيو ضعبلا مهضعب نويراحي اًيموق
 نوعجشي مه .ىتاذلا حيحصتلل هيلآ نوكلتمي ةماع ةفصب مهف ؛ةحيرص برح عوقو ىلإ ىدؤي
 الو ,مكحلا ةءاسإل اهنوبقاعيو ؛ةلءاسملل ةموكحلا نومدقيو ءرظنلا تاهجو ددعت ىلع

 سيئرلا بهذ .مهئاطخأ نم نوملعتيو .ةضراعملا اوعمقي نأ ةليوط ةدمل نوعيطتسي

 ىف ةيطارقميدلا تايلمعلا هتكردأ نكل ءقارعلا ىف برحلا ىلإ شوب ىيلبد جروج
 ماع ىف نانبل عم اًيرح ليئارسإ تلخد .هل ةديدش تاداقتنا هيجوت متو ةدحتملا تايالولا

 ,ميكح ريغ ارارق ناك اذه برحلا رارق نأ فيك رهظأ ىبعشلا ءاصقتسالا نكل 71

 - ةيقارعلا برحلا .ليئارسإ ءارزو سيئر ىلإ ةجهللا ةديدش تاداقتنا هيجوت متو
 تدصح ىتلاو نيرشعلا نرقلا تاينينامث ىف ماوعأ ةينامث ةدمل ترمتسا ىتلا ةيناريإلا

 .ةلوئسم ريغ ةيركسعو ةيسايس تارارقل ةجيتن تءاج اهريغو بورحلا كلت «نيدالملا حاورأ
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 هذه لعجت ةيطارقميدلا نأ الإ ءبورحلا فقوي ال ةيطارقميدلا راشتنا نأ نم مغرلا ىلع

 نأ امك .نوناقلا ةمكحي رقتسم ملاع دوجو ىف مهاستو ؛ةيشحوو اروهت لقأ بورحلا

 ,لبق نم هنع تثدحت ىذلا رمألا كلذ ,ةفلتخملا تافاقثلا نيب راوحلا لهست ةيطارقميدلا

 ةميلس لولح ذاختا لجأ نم طغضلا قلختو :تاعمتجملا ربع اًيويح اًرسج ىنبتو
 .(!ةريفو تامولعم ىذ جضان ماع ىأر ةيوقتو ؛:تاعارصلل

 ىذلا انملاع ىف ةلخادتمو ةكباشتم سانلا حلاصم نأ لبق نم انيأر امك :ثلاثلا

 ىأ ىفئاطلا وأ ىقرعلا ريهطتلاو دادبتسالاو مكحلا ةءاسإ نإ .لدابتملا دامتعالاب مستي

 ةيداملا حلاصملا ىلع رثؤي اذه لك ؛ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ ىف ةفيعضلا لودلاو .ىنيدلا

 ءوجللا قح نع نيثحابلا نم ةريبك دادعأ اهنع ضخمتي رومألا هذهف .عيمجلل ةيقالخألاو

 نحن .ةلاض اًبالك اوناك ول امك اًديعب اوفرصني نأ نوعيطتسي ال نيذلا نيئجاللا و
 نم صقتني مههاجت لعف در ذاختا ىف انلشفو ,دارفألا ءالؤه ةاناعم نع نولوئسم

 ءاذكهو ةقاطلا دادمإ :لثم «ةيداملا انحلاصم ىلع اًضيأ نورثؤي مه .مهرظن ىف انردق

 زيزعتل ىقالخألا بجاولا .رقتسم ريغ ملاعلا لعجيو «مهتطابحإل نيفدهتسم كلذ انلعجيو
 انحلاصم تارابتعاب اًموعدم نوكي رخآ ناكم ىأ ىف ةميركلا ةايحلا لجأ نم فورظلا
 .ةيناسنإلا ةيتاذلا

 نيرخآلا نأو .هب صاخلا مكحلا لكش ررقي نأ ىف قحلا هل عمتجم لك نأ اًنايحأ معْزُي
 ريرقت قح نإف ءاذه نع لاقي ىذلا ريثكلا دجوي امنيب .هلالقتسا اومرتحي نأ ىغبني

 ضرع هب برضي ىأ هصيلقت متي امبرو ءاقلطم اًقح سيل لبق نم تمعز امك ريصملا
 اذه نأ نع ًالضف .ةيناسنإلا ةايحلاو ةيرحلل شحاف كاهتنا ىلإ ىدؤي امدنع طئاحلا

 ةيامح اوبلطي ال دق نيذلا :نيملاظلا مهماكح ىلإ سيلو ,عمتجملا دارفأ ىلإ ىمتني قحلا

 نوحبصي كلذب مهنإف «قيوختو بيهرت ماظن ىلإ نونطاوملا ضرعتي امدنع .قحلا اذه
 ىناسنإلا عمتجملا ىلإ نوعلطتي ةلاحلا هذه ىف ؛مهدالب مهضفرت امدنعف .ىماتي نييسايس
 تقولا ىفو .مهل بيجتسي نأ عمتجملا اذه ىلع بجاولا نمو ؛ةدعاسملا بلطل بحرألا
 ,ملاعلا نم رقفألا ءازجألا ىف ىملاعلا ملظلاو عقدملا رقفلا نأشب نيجعزنم هيف نوكن ىذلا

 .اهل اًقفو شيعن ىتلا ةيسايسلا فورظلاب ةيواستم ةقيرطب متهن نأ ىغبنيف
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 ةيطارقميدلا زيزعت لبس

 رثكألا لاؤسلا نإف «ةيطارقميدلا زيزعت وحن بجاولا ىف ةلكشم دجوت ال امنيب
 نإ .هجو نسحأ ىلع ةيطارقميدلا زيزعت وحن بجاولا اذه ءادأ ةيفيك ىف لثمتي ةيوعص
 نوكت نأ ىغبني .لحلا وه سيل وأ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإ ربتعي ال ةوقلا مادختسا
 .ةوقلاب ةيطارقميدلا ضرفن نأ ضقانتلا نمو ءبعشلل رحلا رايتخالا ىه ةيطارقميدلا
 سسؤت نأ عيطتست ال اهنكل دبتسم مكاحب حيطت نأ - ديكأت لكب - ةوقلا عيطتست
 نينحلا نع نوثدحتي ةوقلا راصنأ .اهل ةيساسألا فورظلا قلخت نأ الو ةيطارقميدلا

 ةحاطإلا متي نأ درجمب هنأ ةجاذسب نوضرتفيو «ةيرحلاب علولا وأ بعشلل ىعيبطلا
 دق .ىئاقلت لكشب ةيطارقميدلا تاسرامملاو تاسسؤملا ومنت فوسف ءدبتسملا مكاحلاب
 نكل ؛ةريبك دادعأب تاياختنالا ىف نوتوصي دقو دبتسملا مكحلا ةياهنب سانلا بحري .
 تاداع مزلتسي ىهف ءامامت فلتخم رمأ وه ةيطارقميدلا تاسسفؤملا ةرادإو سيسأت

 ةفلتخم تاعلطتو ءسفنلل طبضو «ةلدابتم ةقثو .ةديدج تاسراممو .ركفلا نم ةديدج
 .هسيسأتو هسرفل تاونس مزلتسي ىذلا رمألا ؛مكحلل

 ملظلل دقعم ماظن ةماقإ نود ةليوط ةرتفل مكحي نأ دبتسم مكاح ىأ عيطتسي ال
 ,نيلاوملا نم اريبك اًددع مضيو ءابيرقت ةايحلا تالاجم عيمج ىلإ هروذج دتمت نايغطلاو
 ىلع ىضقي ال مكاحلاب ةحاطإلا نإ .مكاحلل ةرغصم ةروص ربتعي مهنم دحاو لكو
 نومدختسيو «نييطارقميدك مهسفنأ نوروصي اوناك قباسلا نمزلا ىف نولاوملا .ماظنلا
 بايغ لظ ىف مهسفنأ نونصحيو ؛مهباختنا متي ىكل ةيوقلا مهرداصمو مهتالاصتا
 ةدقعملا هتكبشب ميدقلا ماظنلا نأ الإ ءروهظلل ةصرفلا ةيدل نكي مل ىذلا ميدقلا ماظنلا

 ةديدجلا ةيطارقميدلا نإف .ةوقلل للضملا مادختسالا لالخ نمو .ديدج نم هليكشت داعي
 .اهسفن سيسأتل ةصرقلا ذخأت نأ لبق ىتح اهتعزعزو اهفاعضإ متي

 ءادتعالاو ناودعلل ةمزالم نوكت ذئدنعف ؛جراخلا نم ةيطارقميدلا ضرف متي امدنع
 ةمسقملا تاعامجلا نم ضعب تدحوت .عساو قاطن ىلع ءادعلا ريثتو «ةينطولا ةماركلا ىلع

 ةيطارقميدلا بيرختل مهدهج ىراصق اولذيو :ةيموقلا ةيار تحت ىرخأ فورظ ىف
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 تايركذو ءديدجلا ىدعلا نآلا اهتيطارقميدو ةيجراخلا ىوقلا تحبصأ .اهيلع ءاضقلاو
 نويداعلا ءاسنلاو لاجرلا .ىعمجلا ىعواللا نع اًديعب اًيجيردت كرحتت دبتسملا مكاحلا

 ىتلا ؛:ةديدجلا تاسسؤملا ةيكلم ىف قحلا مهل سيل ةضقانتملا مهرعاشم مهدوقت نيذلا

 اولظي نأ نولضفي اوناكو ءرود هل نكي مل مهعادبإ نكل :مهحلاصم فدهتست تناك

 .كلذ نم أوسأ وأ نييبلس نيجرفتم

 ةيفيك ىف نكلو ةيطارقميدلا ميدقت ةيفيك ىف سيل ىساسألا لاؤسلا نأ نع ًالضف
 ,ةهيزنو ةرح تاباختنا نوكت نأ نكمملا نمو :تاباختنالا ميظنت لهسلا نم .اهرارمتسا
 نوديري نم ىلإ نيبخانلا تاوصأ لصت فيك ىرن نأ بعصلا نم هنأ نم مغرلا ىلع
 درجمب ةموكحلا ضفرت دق .ىضوفلاو فوخلا نم خانم ىف تاباختنالا ىرِجُت امدنع

 نع ىلختلا ضفرت وأ :ةضراعملا عمقت وأ ءلبقتسملا ىف تاياختنالا دقع اهباختنا

 ةيوقتو ميعدت لبق لقألا ىلع ةثالث ىأ ناباختنا ىرجُي نأ ىغبني .ةميزهلا تقر بمدنملا

 عمتجملا نأ نم اًدكاتم نوكي نأ درفلا عيطتسيو ,ةيطارقميدلا تاسرامملاو تاسسؤملا

 ةيجراخلا ةوقلا نمضت دق .ةيطارقميدلا ىلإ هقيرط ىف ةديج تاوطخ ىوطخي

 طايحإ متي دقو ,كلذ دعب تاباختنا ثدحت ام اًردان نكل ,ىلوألا تاباختتالا ثودح

 .ةيطارقميدلا تادجتسملا

 نم ةيطارقميدلا نأ ىلع ليلدك برحلا دعب ايناملأو نابايلاب اًنايحأ داهشتسالا متي
 وه امع اًديقعت رثكأ ناك نيدلبلا الك ىف فقوملا نكل :ةيجراخلا ةوقلاب اهضرف نكمملا
 مهدالب ةيجراخلا ىوقلا ٌرغت مل .مهسفنأب اهوءدب بورح ىف امزهنا امهالكف .عقوتم
 ريتاسدلا ليكشتل ةليوط ةرتف اوثكمو كانه اوناك ىرحألاب نكل ,ةيطارقميدلا ضرفل
 بيحرتلاو ةيبرحلا تايلمعلل ةياهن عضو نأشب قلقلا امهرواسي ناك نيدلبلا الك .ةديدجلا
 تيظحو «نيدلبلا الك ىف تاونس ةدعل ةفيلحلا ىوقلا تثكم .ةيطارقميدلا تاسسؤملاب

 املاطل .ىنواعت لكشب ةديدجلا ريتاسدلا تلكشو ,نييلحملا ةداقلل ىجراخلا معدلاب

 "ال ءادقن 8ءمايطالء" رمياق ةيروهمج مكح تحت تشاعو ىلاربيل ثورومب ايناملا تيظح

 ىنابايلا روتسدلا ةشقانم تمت .مكحلا ديلاقم هيلوت دعب رلته لبق نح اهب ةحاطإلا لبق
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 .19841 ويام ىف هرارقإ متو ء1957 ماع.ىف عضو ىذلا روتسدلا كلذ ؛عساو لكشب ديدجلا

 هتيعضو ىلإ ريشي ىكل دلبلا فاطو اًيروتسد اكلم حبصي نأ ىلع روطاربمإلا قفاو دقو
 ةداقلا نم نوكملا ىراجتلاو ىسايسلا داحتالل نوعبسلا ىمسرلا دفولا راز .ةديدجلا

 هتلعف ىذلا ام فشتكي ىكل ةدحتتملا تايالولاو ايوروأ راز :نييعانصلاو نيركفملاو

 دوقع ةدع ذنم لودلا هذه اوراز امدنع مهفالسأ لعف هسفن جهنلا ىلعو ؛ةيطارقميدلا

 قوسلاو لاشرام هطخ نم ايناملا تدافتسا .ةثيدحلا ةيجولونكتلا بيلاسألا اوملعتي ىكل

 ةيطارقميدلا هيف تضرف نيدلبلا نم دلب دجوي ال .اًفيدح ةئشانلا ةكرتشملا ةيبوروألا

 رايتخالا ناك كلذ عبت امو ء.بسحف ىركسعلا ماظنلا ءاهنإل ةوقلا تمدختسا .ةوقلاب

 .ةيجراخلا ىوقلا هيجوت طغض تحت ناك هنأ عم ءاهسفنب بوعشلل رحلا

 انفرعي ىذلا خيراتلا ىف نآلا ىلإ لضفألا ديحولا لاثملا ىبوروألا داحتالا مدقي

 .(")ادبأ ةيطارقميدلا فرعت مل تاعمتجم ىف ةيطارقميد لئاسوب ةيطارقميدلا مدقن فيك

 رارقتسالاو ءربكألا قوسلا ىلإ لوخدلا حيتتو :تارامثتسا لكش ىف ةيوق زفاوح حنمت ىهف
 ىيوروألا داحتالا تارارق ليكشت ةصرفو «ىلودلا ريدقتلاو ,تانوعملاو ةدعاسملاو ءىدقنلا

 داحتالا هبلج ىذلا ىداصتقالا ءاخرلا ىمسرلا دفولا دهاش .ىملاعلا ريثأتلا باستكاو

 .مهسفنأل لثامم ءىش ثودح اونمتو ءادنلريأو لافتربلاو اينابسإ :لثم لودل ىبوروألا

 ىلإ مامضنالا دهشمب اريثك ترثأت لودلا هذه ىف ىمظعلا ةيبلغألا نأ نذإ بجع الف

 كلذ ىف امي ؛داحتالا تابلط عيمج ىلإ لاثتمالل دادعتسا ىلع اوناكو ىبوروألا داحتالا

 .ةيطارقميدلا تاسسؤملاب فارتعالا

 جذومنل اًقفو اوفرصتي نأ اوبلطي مل مهنال ؛مهل ةبسنلاب ًالهس رمألا ناك
 اوناكو :ةيطارقميدلل ةيساسألا ئدابملاب ةعانق مهيدل تناك .مراصلا ةيطارقميدلا

 ىيوروألا داحتالا ىلإ ةمضنملا لودلا ولثمم ضوافت دقو .ئدابملا هذه رايتخا ىف اًرارحأ

 عضو متو .ةفلتخم تالاجم ىف هلمع مهنم بلّط ام ىلع اوقفاوو نييلصألا ءاضعألا عم

 .تارييغتلا ثادحإل فاك تقوب حامسلاو .ةيسايق ريياعم ديدحتو ؛ةحضاو ةطخ

 لمعلا شروو تاودنلا ميظنتو ءفيلاكتلا ةيطغتل ةيلاملا ةدعاسمملا ميدقت متو
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 ؛نيرخآو ةاضقلاو نييفحصلاو نييسايسلاو نييرادإلا نيفظوملل بيردتلا جماربو
 ىتلا باعصلا عيمج ةعجارمو صحف متو «ةمدقملا تاحارتقالا ىلع ءاربخلا ىنثأ دقو

 .اهتهجاوم لبسو ةمظنم ةقيرطب لودلا اههجاوت

 .ةمهم ةريثك سورد ىلع ةيطارقميدلا زيزعتل ىبوروألا داحتالا جذومن ىوتحي
 ىقالخألا طغضلاو ,ةينطولا ةماركلاو ةيتاذلا ةحلصملا نم جيزم ىلع جذومنلا اذه دمتعي

 ةمكحب اوعضو دقو .ةيطارقميدلا قانتعاب نييلبقتسملا مهئاضعأ عانقإل ىسايسلاو
 اومدقو ءلاقتنالا فيلاكت اولمحتو ءفارطألا عيمج اهيلع تقفاو ىتلا قيرطلا ةطراخ

 ىتلا ءايشألا ىه كلت .مدقتلا تاوطخ برق نع اوبقارو .ةينفلا ةروشملاو ةدعاسملا

 تاذ اًيبسن ةريغص ةمظنم ىه ىبوروألا داحتالا نأ ريغ .ةيطارقميدلا معدل اهجاتحن

 نومساقتيو ناريج ىيوروألا داحتالا ءاضعأ عيمج .سانلل اهميدقت نكمي ةريبك دراوم

 ىه ىبوروألا داحتالا لود اهدشنت ىتلا ةيطارقميدلا .ىعامتجالا لكيهلاو خيراتلا

 تاعمتجملا ةلاح ىف لمعت الأ لمتحملا نم ىتلا ءاههجوت ىف ةيلاربيل ةيطارقميد

 عونل اهب ةصاخلا اهراكفأ اهيدل ىتلا تاعمتجملا كلت ,ىرخألا تاعمتجملاو ةيمالسإلا

 هجوملا ىلامسأرلا جذومنلا راتخا ىبوروألا داحتالا نأ امك .اهنوغبي ىتلا ةيطارقميدلا

 ءاذل .ةرياغم ءارآ اهل نوكيو هجوتلا اذه عم لودلا ضعب فلتخت دقو ءاًيعامتجا اًبجوت

 ىلع هقيبطت متي امدنع ةيطارقميدلا زيزعتل ىبيوروألا داحتالا جذومن ليدعت ىغيني

 . نملاعلا ئزكشملا

 متي ال اهنأ نم مغرلا ىلع - اًيجراخ ةيطارقميدلا زيزعت هيف نكمي ىذلا تقولا ىف
 قثن نأ نكمملا نم له :هسفن حرطي ىذلا ماهلا لاؤسلا نإف - اهريدصت ىتح ىأ اهضرف

 ؟ةحلصملا نم ىلخي مظنم بولسأب ةيطارقميدلا نوضرفي فوس مهنأ ساسأ ىلع ءايرغلا ىف
 قتاع ىلع ىطارقميدلا مكحلا زيزعت ةيلوئسم عقت .ةيئزجلا هذه ىف قح ىلع داقنلاو

 .ملاعلاب ىوقلا اهلاصتاو ؛ةيركسعلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا برغلا ةوقل اًرظن ؟برغلا

 نإف .ةيطارقميدلا زيزعت عوضوم نع ًاريثك ثدحتت برغلا لود نأ نم مغرلا ىلع
 ملاعلا لعجو :باهرإلا ىلع ةللضملا برحلا لثم ءاًمامت ةفلتخم لودلا هذه تايولوأ
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 ةددعتملا اهتاكرشل قاوسألا ةيامح ريفوتو قلخ و ؛ةيلامسأرلاب قلعتي اميف اًنمآ
 ةيسايسلا اهتنميه ىلع ظافحلاو ءاًيبسن ةصيخر راعسأب ةقاطلا ريفوتو ,تايسنجلا
 ىأ اًيضرع اًمامتها نوكي ةيطارقميدلا زيزعتب اهمامتها نإف ءاذل .ةيفاقثلاو ةيركسعلاو
 ,ةمهلاو ةسامحلا ىف اًرتافو ءاًمطقتمو .ةيتاذلا ةحلصملا ىلع اًمئاقو ءرخآل نيح نم
 ةجعزملا ةمظنألا جارحإو ةقاعإ لجأ نم مامتهالا اذه نوكي ابلاغو ءايئافتناو

 ةيرامعتسالا ةيبرغلا لودلا تارماغم صخي ىقالخأ راتس ميدقت ىأ.ء.(ايسورو نيصلا :لثم)

 .(لاثملا ليبس ىلع قارعلا)

 مهيلع ىغبني هنأ لبق نم تمعز امكو «ةيدجب ةيطارقميدلا زيزعتب برغلا متها اذإ
 راشتنا نأ كردي نأ برغلا ىلع ىغبني :الوأ :ىتآلا لمع ىلإ ةجاحب مهنإف ءكلذ لعف
 ىف بصي فوس لدابتملا دامتعالاب مستي ىذلا انملاع ىف ةرقتسملا ةيطارقميدلا

 رارقتسا ةعزعز ءارغإ برغلا مواقي نأ ىفيني ءاذل .(')ديعبلا ىدملا ىلع هتحلصم
 تاموكحلاب اوبعالتي ًالأو ,لبق نم ادوجوم نكي مل ىذلا رمألا ءاًيسايس ةجعزملا ةمظنألا
 الأو ءضعبلا مهضعب دض ةمصاختملا تاعامجلا اوضرحي الأو .:شهلاو ةفيعضلا

 مزلتست .لودلا هذه نيب بورحلا ىلع اوضرحيو اوعجشي الأو ,ةحلسألاب مهودمي
 ىلع ةرداق نوكتو :ىبعش ديئأتو ةيعرشب ىظحت ةرقتسمو ةيوق ًالود ةيطارقميدلا
 نإ . ةبراحتملا ةيلخادلا تاعامجلا نيب ةيلعافب طسوتتو ءابرغلا دض ةيرحب فرصتلا
 عيطتست الو .بلطملا اذه عم قفاوتت ال ةيبنجألا ىوقلا اهيف مكحتت ىتلا ةفيعضلا لودلا
 .اهدهم ىف ةيطارقميدلا اهقنخت ىتلا ةلئاهلا طوغضلا هجاوت نأ

 ىلإ ةدعاسملا هذه لثم ميدقت ىف لثمتي برغلا هبعلي نأ نكمي ىذلا ديفملا رودلا
 ضرف اذه نمضتي دق .اهماكح دض اهحافك ىف اهجاتحت ىتلا ةدهطضملا بوعشلا
 امكو .اًيئاضق ًالخدت رمألا مزلتسي تالاحلا ىصقأ ىفو ءاهريغو ةيداصتقا تابوقع
 ءالؤه نأ امك .ءامدلا ةقارإ نود نيدبتسملا ماكحلاب ةحاطإلا بعصلا نم ءاقباس تمعز
 مهب ةحاطإلا مث نمو ءمهمكح معدو ةيوقتل ةلصفمو ةددعتم ةزهجأ اًضيأ نوقلخي ماكحلا

 فوسليفلا اهآر امك ةلودلا ةعيبطل رارقتسا مدعو اًيسايس ًءاوخ قلخي نأ نكمملا نم
 رهدزي ىتلا ةلودلا كلت :"[400ءعأه0 51216" :هيلع قلطيام وهو .زيوه ساموت ىزيلجنإلا
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 ىركسعلا لخدتلا لظي نأ ىغبني .تايشليملاو ةيمسرلا ريغ ةيركسعلا تاعامجلا ءامعز اهيف
 .ضعبلا معزي امك امامت مهداعبتسا نكمي ال هنأ ريغ .ريخألا أجلملا وه مهب ةحاطإلل
 «موا 801“ توب لويو ء !ادنغوأ ىف "801 8018" نيمأ ىديع دض ًارربم ناك داعبتسالا

 رلته دض ثدح اذإ اًرربم نوكي فوسو ؛ناتسناغفأ ىف نابلاط ةكرح و ءايدوبمك ىف
 ىرشبلا سنجلا رعاشم اوكهتنا مهنأ امإ ماكحلا ,تالاحلا هذه ىف .بسانملا تقولا ىف

 نوعري نيذلا ماكحلا ءالؤه نم اوناك امإو ,ةطاسبي اوحماستي نأ اوعيطتسي ملو
 تطقس مث نمو ءاًديج اًميظنت ةمظنم مكحلل ةزهجأ اوروطي مل وأ «ةيباهرإلا تاكبشلا
 .طورشلا هذه رفوتت ال امدنع .ليدبك اهميدقتل ةحاتم نوكت ةمظنم ةضراعم ىأ ,ةلوهسب

 مكح تحت ريئازو ءقارعلا ةلاح ىف امك ,ىسكع ريثأت هل نوكي ىركسعلا لخدتلا نإف
 .ىوبايميزو امروب ةلاح ىف نوكي فوس امو ,"8006انأان" ىتويوم

 هيلع دامتعالا نكمي تارياخم زاهج ىلع اًمئاق اًمكح مزلتسي دالبلا هذه ىف فقوملا

 زاهج نأ اميو .دوصقملا دلبلل ىسايسلاو ىعامتجالا فقوملل اًنقيقد ًاليلحتو هب اقوثومو
 نأ اميو ءاهسفن ةجردلاب ىرخأ ىف دجوي الو ةديج ةقيرطب قطانم ىف دجوي تارباخملا
 نورثاتي ال مهنأ ىف قثن نأ نكمي ال لخدتلل دادعتسا مهيدل نيذلا صاخشاألا ءالؤه
 لخدتلا نلعن نأو :ةدشب انرذح ذخأن نأ ىلإ ةجاحب نحنف اذل :ةيصخشلا ءاوهألاب
 ,ىملاعلا ىأرلا همعديو ةدحتملا ممألا هاعرت امدنعو ,بسحف ةيئانثتسا تالاح ىف ىركسعلا

 اهب قوثوم تامولعمو ةفرعم اهيدل ىتلا ةيسيئرلا ىندملا عمتجملا تامظنم كلذ ىف امب
 دلبلا ةداعتسا ىف لثمتي نأ ىغبني هفده نإف ءىركسعلا لخدتلا ثدحي امدنع .دلبلا نع

 فارطألا رود لثمتي .ةيطارقميدلا ريوطت قيرط ىف فقت ىتلا تابقعلا ةلازإو هينطاومل
 تاعامجلا نيب ةحلاصملاو ؛ةديدج راكفأ حارتقاو ,ةروشملا ميدقت ىف ةيجراخلا
 ,ةيماقتنالا تاءارجإلا نوشخي نيذلا ءالؤه نم كوكشلاو فواخملا ةلازإو .ةعراصتملا
 ةئيه بيردتو ,ةيداصتقالا ةيمنتلا معدو «ةيطارقميدلا مهتاسسؤم ءانبل ةدعاسملا ميدقتو
 ىلإ ةيجراخلا فارطألا هذه ىعست الأ ىغيني .(''9نييركسعلاو نييرادإلا نيفظوملا
 تاعارصلا ىف طارخنالا وأ ,نرم ماظن ليكشت ىأ ؛ةيطارقميدلل نيعم لكش ضرف
 .لتحم دلب هنأ ساسأ ىلع دلبلا نوئش ةرادإ ةلواحم ىأ «ةيلخادلا
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 نأ نم مغرلا ىلع .عيمجلا بساني ال دحاولا مجحلا نأ برغلا كردي نأ ىغبني :ىناثلا

 بسحف حاجنلل ةصرف مهيدل مهنإف ءاهب ةصاخلا اهتايلآ اهيدل ةيطارقميدلا تاسسؤملا

 ىلع ىغبني ءاذل .ىوقلا ءانبلاو ةيعامتجالا تاقالعلل دئاسلا ماظنلا نع اوجرخي مل اذإ

 تايطعملل اًقفو اًمدقت زرحت نأ نكمملا نم تاعمتجملا عيمج نأ عقوتي الأ برغلا

 متي نأ ىغبني ةيطارقميدلا تاسرامملاو تاسسؤملا نأ ىلع اورصي وأ ءاهب ىصوملا

 .برغلا اهب ىظحي ىتلا ةيطارقميدلل ةروطتملا لاكشألا عم دحاو دادتما ىف اهميدقت

 ةلباق و ةلاعفو ةرقتسم ةموكح ةماقإ ىلع عيجشتلا برغلا تايولوأ نم نوكي نأ ىغبني

 ضعبلا اهضعب عم ةعراصتملا تاعامجلا قفاوت اذه نمضتي دقو ؛ةيبعشلا ةلءاسملل

 .يطارقميدلا مكحلل ىرخألا ئدابملا ضعب عاضوأ قيفوت باسح ىلع اذه ءاج ل ىتح

 نوكت نأ ىغبني ناسنإلا قوقحل ةيساسألا قوقحلا نأ ىلع برغلا رصي نأ ىغبني

 ىكل ةيرحلا ىندملا عمتجملا ىطعي نأو ءديشرلا مكحلا لفكي نأو .اًيروتسد ةلوفكم
 برغلا نإف .تاباختنالاب مامتهالا ردقيو .ديزملا بلطل طغضي الأ ىفبني نكل ءرهدزي

 ىف تاباختنالا ببستت نأ نكمملا نمف .رذحب باختنالا ةيلمع ىف امدقت نرحي نأ ىغبني
 ,عمتجملا بطقتست نأ عيطتستو ؛ةيلاع ةفلكت تاذ اهنأ امك «قاقشلاو ع ازنلا ثادحإ

 ةيغالبلا بطخلا نم ديزتو ءتاعارصلا ثادحإ ىف ببستتو ءاهينجت لضفي اياضق ريثتو

 ىواشرلا ىلع ةينطولا دراوملا عايض ىف ببستتو ؛ةقيمع فواخم ريثتو ةيسايسلا

 وأ اهليجأت ىغبني ةلاحلا هذه ىفف ءاًسوملم اًعقاو تاباختنالا رطخ ناك اذإ .ةيباختنالا

 ةموكح ميدقتو ةيبعشلا ةدارإلا جارختسال اهب قوثومو ةهيزن ىرخأ بيلاسأب اهلادبتسا

 .لئابقلا خويش سلجم ىأ ةرشابملا ريغ تاباختنالا :لثم ,ةلوئسم

 ىهف «ةيرهوج بابسأل ةميق تاذ ةيطارقميدلا هيف نوكت ىذلا تقولا ىف :ثلاثلا

 رصي .ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت نامض ىف تلشف اذإ اهتيبعشو اهتيعرش دقفب رطاخت

 جمانرب رهوج ربتعي ديدج ىلاربيل جذومن ىلع ؛ةدحتملا تايالولا اميس الو ءبرغلا
 عبدي مل ,(19١"زلوهطتطصوامم كهمع عمد" نطنشاو تاقفاوت همعدت ىذلا ىكليهلا فيكتلا

 اذه لشف ىلع اذه لديو ؛ةيداصتقالا هتيمنت قايس ىف جذومنلا اذه ىبرغ عمتجم ىأ

 دعي قوسلل دعاوقو ماظن عضو نأ حضاولا نمو .هتبرجت نولواحي ةرم لك ىف جذومنلا
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 تانوعملاو ,لاعفلا ريغو مخضتملا ماعلا عاطقلا نع هلوقن ىذلا ليلقلا انيدلو ءاّماه اًرمأ

 ةميقلا ةليلق ضورق لكش ىف ةيباختنالا ىواشرلاو :ةفيعضلا تاعانصلل ةيزاهتنالا
 ىلارييللا جذومنلا قلخي . هدرفمب قوسلا كرت نكمي ال ,نكل .ةرمثم ريغ تارامثتساو

 ءاوتحال ةليلق دراومي ةلودلا كرتيو ءىعامتجالا كسامتلا فعضي اًريبك اًملظ ديدجلا

 ةوق ةلودلا حنميو ءاهبعش ةايح ىف اماه !دجاوت ةلودلا ىلع ركنيو ,ءايتسالاو طخسلا

 ىلاربيللا جذومنلا اذه نأ نذإ بجع ال .ةلداعلا ريغ ةيمنتلا جئاتن عم لماعتلل ةدودحم

 علطتت .لدجلل ةريثمو ةلداع ريغ ةيسايس بقاوع ةهجاومل ةيوطلس ةمظنأ مزلتسي ديدجلا

 ,ةلودلا ةدعاسم ىلإ ةئشانلا تاعانصلا كلذكو موجهلل ةضرعملاو ةفيعضلا تاعامجلا

 نإ .قوسلا ةقاعإ قاطن ىف اهب ةطونملا ةفيظولا ريدقت ىلع ةرداق ريغ نوكت اهرودب ىتلا

 ىبعشلا ديبأتلا نإف ءامهنيب نازوت ثدحي مل اذإو .ناعراصتي قوسلاو ةيطارقميدلا

 .ةلوهسب ىشالتي نأ نكمملا نم امهيلكل

 ىلإ ةجاحي رقفألا لودلاو .ةهيزنلاو ةرحلا ةراجتلا ىلإ ةيداصتقالا ةيمنتلا ىعدت
 الكو «ىنغألا لودلا عم ةيراجت تاقالع ةماقإو ةيملاعلا قاوسألا ىلإ لوصولا ةلوهس

 ةرشابملا ريغو ةرشابملا تانوعملاو ةيلاعلا ةيكرمجلا ةفيرعتلل ارظن نارفوتي ال نيرمألا
 ةلوطملا تاضوافملا ترهظأ دقو .ةيسفانتلا هتزيم ىلع ظافحلل برغلا اهيلع دمتعي ىتلا

 ةباجتسالا نع كيهان ,سفانتلل برغلا ضفر كلذ لبق تمت ىتلا تاضوافملاو ةحودلا ىف

 تاجتنملا راعسأ طبر ىلإ اضيأ ةريقفلا لودلا جاتحت .ةريقفلا لودلا تاجايتحال ءاخسي

 اًهيجوت ةهجوملا ةدعاسملا ىلإ ةجاحب مهنأ نع ًٌالضف ؛عنصلا ةيبرغ عئاضبلاب ةيلوألا
 ىبرقلا لجسلا نأ ريغ ؛مهيوعشل ةيساسألا تامدخلا ميدقتو ةيتحتلا مهتينب ءانبل اًنسح

 نكمملا نم اًنايحأ ةدعاسملا نإ ,ةقيقحلا ىفو .لامآلل ةبيخم ةقيرطب ةطقنلا هذه ىف ريقف

 هذه ىلع ظافحلا اهلالخ نم متي بيلاسأ دجوت نكل ؛ةئيس ةقيرطب هجوُت وأ ردهُت نأ
 ةبقارملا نامضو ,ةنيعم ضارغأ وأ تاعورشمل تادعاسملا هيجوت :لثم ,تادعاسملا

 ال ةيطارقميدلا زيزعت نإ .ةيلودلاو ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا كارشإو ,ةلقتسملا
 .ىملاعلا لدعلا قيقحت ىلإ ىعسلا نع هلصف نكمي
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 ال ةيلوألا تاباختنالا نأ امك ,ةيمانلا لودلا ىف ةيطارقميدلا ةمضهانم متت :عبارلا

 ءارغإلاو ؛ماكحلا لبق نم ةينطولا دراوملا بهن ةلوهس :اهمهأ نم ,بابسأ ةدعل كلذو «مودت
 نوصخريو نوعيبي ماكحلا .ةحلسملا تاوقلا ةداق ىلإ ماكحلا ءالؤه همدقي ىذلا رمتسملا

 نولصحُي مث نمو :مهرايتخا نم تايسنجلا ةددعتم تاكرش ىلإ دراوملا هذه نورجؤيو
 نم ةمخض غلابم نوضرتقي مه .ةعورشملا ريغ ةقيرطلا هذه ةجيتن ةريفولا لاومألا
 وأ مهيويج ىف لاومألا هذه اوعضي نأ امإ ,دلبلا مساب كونبلاو ةيلودلا تاسسفؤملا

 ءابعأ ضرفت نأ اهنأش نم ةلئاه اًنويد لمعلا اذه ءاَدو نوفلخيو ءاهمظعم نوعيضي
 ةيطفنلا دراوملا ايريجين ىف نويركسعلا ماكحلا بهن .ةئشانلا ةيطارقميدلا مظنلا ىلع

 اهجتان نم ٠١// ىلاوح ؛ىكيرمأ رالود نويلب 7١ ىحنب ردقي اًيموق اًذيد اوكرتو
 ىلامجإلا جتانلاو نيدلا ةبسن تداز ؛قيبمزومو الوجنأ ىفو .(68/8) ىنطولا ىلامجإلا

 ىنغلا دلبلا كلذ «(ةيطارقميدلا ىغنوكلا) ريئاز امأ .ايريجين نع تارم عبرأ ىنطولا

 نمكي .نييسايسلا هراصنأو ىتويوم قيرط نع هدراوم فازنتسا متف ,ةيندعملا دراوملاب

 ةبراحمو ؛ةيوق تاسسؤم ميظنت ىلإ ةجاحب ؛اهسفنأ ىهف دالبلا هذه ىف حوضوب لحلا
 هذه مادختسا رارمتساب ةبلاطملاو ؛ةينطولا دراوملا مادختسا ءوس فشكو .داسفلا

 نأ لودلا هذه ىلع ىغبني ؛ةماع ةفصيو :مهيوعشل ةيساسألا تاجايتحالاب ىفتل دراوملا
 ش .ةيطارقميدلا قيقحت لجأ نم حفاكت

 ىلإ ةوقب اوعسي نأ ىغيني الو مهفئاظوب اوموقي نأ بناجألا عيطتسي ال امنيب
 عمتجملا عيطتسي .رسيأ حافكلا اذه اولعجي نأ نوعيطتسي مهف ؛حافكلا ةلصحم ليكشت

 ةلصأتم «ةينطولا دراوملا اوبهن نيذلا دارفألا ءالؤه ةيكلم نوكت الاب بلاطي نأ ىلودلا

 لك ىلع اًيلود اهيلع قفتم دويق ضرف نكمملا نم .ةيكلملا عزنل ةضرع لظت نأو اًينوناق
 دراوملا نم اوصلختي نأ ىف مهقوقحو «نيلثمملا ريغ ماكحلل ضارتقالا ايازم نم

 كؤنب ىف ةيرسلا تاباسحلل ةذاشلاو ةبيرغلا ةسرامملل ةياهن عضو ىغبني امك .ةينطولا
 ةجاحب اننأ امك .لاومألا قفدت رثأ ءافتقال ةلاعف تايلآ كانه نوكت نأ ىغبنيو ءارسيوس
 تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا عنمل ؛اًيلاح ةدوجوملا نع ةمارص رثكأ نيناوق ىلإ اضيأ . 3 ُ 2 اات#

 3 كد 3



 ءاهفادهأ قيقحتل ةرشابملا ريغو ةرشابملا ىواشرلا مادختسا نم ةيبنجألا تاموكحلاو
 نوكت ابلاغ ىتلا ةسيفنلا نداعملا ىف ةعورشملا ريغ ةراجتلا عبتت ىلإ جاتحن اننأ امك

 .ءامدلا ةقارإو ىلخادلا حافكلل اًردصم

 ةغللا نإ .ةيناسنإلا عفادب ةيطارقميدلا زيزعتل بولسأ ىلإ برغلا جاتحي ءاًريخأ
 هجو لمكأ ىلع جتنملا لعج برغلا نأ اًننمض ىنعت ةيطارقميدلا ريدصتل ةعئاشلا
 نع ثدحتن نأ لضفألا نم اذامل رسفي ىذلا رمألا ءنيرخآلا نم هملعتي ءىش دجوي الو

 عم ةركيم ةيادب اهل تناك ةيبرغلا تاعمتجملا نأ نم مغرلا ىلع .اهريدصت سيلو اهزيزعت

 ريغ رومألا نم اًريثك اوكرت مهن مهنإف ءاههاجتا ىف امهم اًمدقت تزرحأو ةيطارقميدلا
 دقف .ةبيرلا هلوح موحت ”شوب ويلبد جروج“ سيئرلل لوألا باختنالا لظي .اهيف بوغرملا
 ليجست ىف تابوعص ةييبونجلا ةيكيرمألا تايالولا ضعب ىف ةقرافألا ناكيرمألا هجاو
 ترهظأ .شوبل مهتاوصأ ءاطعإ ىف نوبغري اونوكي مل دارفألا ءالؤه ءمهتاوصأ عيمجتو

 ىلإ ةدشب تزاحنا ةيكيرمألا مالعإلا لئاسو مظعم نأ ةلقتسملا تاقيقحتلا نم ريثك

 مل .بعشلا تللض اهنأ امك ءقارعلا ىلع ةيناثلا برحلا نشل اهئافلحل اكيرمأ هدايق

 ناللربلاو ءارزولا سلجم حنمت ىكل ةيسسفؤملا رداصملاب ةيناطيربلا ةيطارقميدلا ظحت
 بيذاكألا ضرع ىتح وأ ؛قارعلا ىلع برحلا نأشب ريكفتال ىفاكلا تقولا ةلودلاو

 مظعم رعشي .اهيف اوطروت دارفأ ىأ باقعو برحلا ريربتل تليق ىتلا قئاقحلا فاصنأو

 نأ نورعشي مهنأ امك ,ةوقلا ىلإ نودقتفي مهنأ ةيبرغلا تاعمتجملا عيمج ىف دارفألا

 ةرطيس نم ةفاحصلا تررحت .ىسايسلا ماظنلا نع مهلّرعتو مهب بعالتت مهدالب

 لاملا عمجل اًيولسأ اذه ناك ثيح ,ةكرتشملا حلاصملا نم ررحتت مل نكل ,ةموكحلا

 تامولعم ميدقتل ةماعلا ةيلوئسملا زيزعت نم ًالدب ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدنجألا زيزعتو

 .(15):: ىتي ريغو ةقداص

 نكلو ءبسحف ةييرغلا لودلا جراخ سيل ءزيزعت ىلإ ةيطارقميدلا جاتحت ءاذل

 قيمعتل ةرهبم بيلاسأ ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا نم ريثك لعفلاب تروط دقو .اضيأ اهلخاد
 قافنإلا تمظن ىتلا ليزاربلا :تاعمتجملا هذه ةلثمأ نمو .بعشلا نيكمتو ةيطارقميدلا
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 ةبسن قافنإ ةيفيك ريرقتو ةيلحملا تايولوألا ديدحت ىف قحلا اهينطاوم تطعأو ىنواعتلا
 عابتاو :تاعازنلا لح ىلع تدمتعا دنهلا ىف ةيبعشلا مكاحملا نأ امك ؛ةبيرضلا دئاع

 نيكمتلا نع ًالضف ,ةيبعشلا ةحلصملا لجأ نم ةلداع ةقيرطب ةيئاضقلا تاءارجإلا

 اذإ ةيطارقميدلا زيزعت حاجن صرف ديزت .ايقيرفأ بونج ىف تايلقألل ىوغللاو ىفاقثلا

 عورشم اهنأ ىلع اهيلإ رظنُي ىرحألاب نكلو ءريدصت اهنأ ىلع برغلا اهيلإ رظني مل
 .ةكراشملا حوريو عفادب هقيقحت ىلإ ىعسن ىنواعت ىملاع

 ةماهلا تامسلا ضعب لكشت ىطارقميدلا مكحلا ئدابم نأ اذه نم صلخن

 ذخأت .ةنيعم ةيسايسو ةيداصتقا اًطورش اقبسم ضرتفت ئدابملا هذه .ديجلا عمتجملل
 لخاد ةيمدقتلا حافكلا لامعأ قيرط نع اهقيقحت نكمملا نمو ؛اًريبك اًنقو طورشلا هذه

 اذهب بعالتلا ةلواحم نع نورخآلا فقوت اذإ رسيأ نوكيس رمألا نأ ريغ .عمتجم ىأ

 ,ةيداصتقالا ةيمنتلا ريسيتب اوماق اذإو ,ةدودحم ةيتاذ حلاصم قيقحت ءارو اًيعس عمتجملا

 نكمملا نم .ىناسنإلا نماضتلا حوريو ءاخسب ةدعاسملاو عيجشتلاو ةحيصنلا اومدقو

 ءاًيلايربمإ اًعورشم نوكي نأ نكمملا نم هنأ امك ,ىوبأ لكشب ةيطارقميدلا زيزعت نوكي نأ
 ىق ةنميهملا تاعامجلا ضعبل لضفملا نميهملا اهلكش ىف اهتقحالمو اهفيرعت متي امدنع
 تابجاولاو ةكرتشملا انتيناسنإ نع ًاريبعت نوكتو ءسكعلا ثدحي نأ نكمملا نم نكل .برغلا
 ةيعقاولا نم جيزم .اهتحرتقا ىتلا بيلاسألا بتاجب اهمهف مت اذإ ءاهنم قثبنت ىتلا

 ةيعقاولا ىدحتنو فشكنو ضرعن امنيب هنأ انيلع ضرفي ةيقالخألا ةيلاثملاو ةيسايسلا
 .ةيقالخألا ةيلاثملا ىلع ثحلا ىف رارمتسالا ىغبني هنإف :ةيسايسلا
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 شسماوهلا

 تمدق امك .ينابسإلا نايفطلا نم اهريرحتل رشع عساتلا نرقلا ىف ايوك ةدحتملا تايالولا تزغ )١(
 ىوقلا هيف تررب ىذلا تقولا ىف .نيبلفلا اينابسإ ترمعتسا امدنع اًهباشم اعافد ةدحتملا تايالولا
 سيئرلا عنتقا .ةيطارقميدلا ةفل تاضف ةدحتملا تايالولا دجن «ةيلاربيل قرطي اهرامعتسا ةيبوروألا
 .ةاغطلاو باهرإلا ضحدل ديحولا لحلا وه ةيطارقميدلل ىملاعلا عسوتلا نأب شوب ويلبد جروج

 (عاصفمعأول !1ممعور11 ممانعملطع' 2003).

 .ديشرلا مكحلا ىتح وأ ةيطارقميدلا نم الدب رارقتسالا انه لدجلا بحاصي نأ ىغبني (؟)
 "[)ان01 (2005) 800 :رظنا ,ةيطارقميدلا لاكشأ رييغتو خيراتلل زاتمملا ريسفتلاب قلعتي اميف (؟)

 كطهأل (1996)".
 ."عومموأام (1996) ةل 526601137 :اًضيأ رظنا "82/81 (2007)" :رظنا ميقلا شاقنلا صخي اميف (4)

 .م3(عاعل (1993) :رظنا (0)

 ."50ا21/©/ (1988)“ :رظنا .ةينيتاللا اكيرمأ نع اًديعب ملاعلا نم ءزج لك نم ةماع ةفصب لدجلا اذه ءاج (1)
 دنهلا ربتعت ."[035وانمأ1 300 1/35اكأم أأأ 5طقمأ0 0 الدهام ,-000(00 (1999)" لاقم رظنا ()

 ةيطارقميد حضتت .اًبيرقت اماع نيتس ةدمل ةرمتسم ةيطارقميدب ىظحت ىتلا ةليلقلا ةيمانلا تاعمتجملا نم
 ,لالقتسالا دعيو لبق ىدنهلا ىنطولا سرجنوكلل ىطارقميدلا ءانبلاو لئاوألا اهئامعز نيب ةاواسملا ىف دنهلا
 ىمسرلا ديدهتلا بايغو :لالقتسالا لبق نامزلا نم نرق ةدمل رمتسا ىذلا ىعامتجالا حالصإلا جمانريو
 سكعنا ىذلا رمألا ,ةبعصلا لكاشملا لحو عاضوألا قيفوتو ,دنهلل يعامتجالاو ىميلقإلا عونتلاو ,ماظنلل
 .دلبلل ةيعمجلا ةفاقثلاو ,ضراعملاو ماعلا لدجلل ميدقلا ثاريملاو ءاهروتسد ىف

 ةلحرملا .اًبيرقت ماع ةئام ةدمل لقألا ىلع لحارم ثالث ىف ةييرغلا تاعمتجملا ىف ةيطارقميدلا ميدقت مت
 زيزعتل ىعسن امدنع .قرعلا تالاحلا ضعب ىفو هرمعلا مث عونلا مث ةيكلملا ةلازإ ىف تلثمت :ىلوألا
 دقتفي برغلا نأ امب . اهلكاشمل ىدصتنو ؛هسفن ءىشلا لعفن نحن .ةيبرغلا ريغ تاعمتجملا ىف ةيطارقميدلا
 نيذلا دارفألا ءالؤه .لكاشملا هذهل ىدصتلا ةيفيك مهف ىف لشفت اهنإف اذه ىف ةيخيراتلا ةربخلا ىلإ

 نأ نيبخانلا نم عقوتملا نمو ,ةيمهأ ىوذ ةأجف نوحبصي ءاًيليج وأ ايداصتقا ىأ اًيعامتجا ىندأ نوربتعي
 .مهتاوصأ ىلع لوصحلل مهدو بسكل اوعسي

 ىلإ ةجاحي نحنف ؛ةددحم تاموكح قيرط نع اًيورح ضوخت نأ نكمملا نم ةيطارقميدلا ةمظنألا نأ امب (8)
 نود برح ىأ أدبت الاب بلاطن نأ عيطتسن .بورحلا هذه نم ءامتحالل اًريثأتو ةيلعاف رثكأ لبس داجيإ
 هذه نإف برحلا ريربت مت اذإ .سرجنوكلا سلجم ىأ ىناملربلا سلجملا نم لك ىف ةيبلغألا ىثلث نم ضيوفت

419 



 نيلتمملل ةحساكلا ةيبلغألا نأ ىف لثمتي اذهل عضاولا رابتخالاو ءبعشلل ةعنقم نوكت نأ بجي تارربملا

 برحلا نأ ىلع ةوالع ,برحلا تارربمب نيعنتقم ريغ مهنأ ةيبلغالا رهظي .برحلل نيديؤم نونوكي نيبختنملا
 .ةيباهرإلا تامجهلل دليلا ضرعت ةدايزو .تاكلتمملاو حاورألل دصح نمضتت

 ةلاح ىف امك ءاهريسفت ءاسي وأ ةضماغ ةيتارابختسا ريراقت ساسأ ىلع اهضوخ نكمي برحلا نأ امب
 اهتحصب ةداهش ءاطعإو ريراقتلا هذه صحق ةرورضي اضيأ بلاطن دق نحنف :قارعلا ىلع ةيناثلا برحلا
 عالطتساب تمق دقل .ةيرسلاب ةنيهلا هذه دهعتت نأو ءرومألا هذه لثم ىف ةربخ اهيدل ةلقتسم ةئيه لبق نم
 اًضفرو :ىئالمز نم ريبك ددع نم اًدييأت تدجو دقو ؛يناطيربلا تادروللا سلجم ىف راكفألا هذهل ءارآلا

 .ريكأ ددع نم

 .”ا/لمانصو (2004)" (ة)

 ."81ءطهرمل عدلاع حمل ةصأع ةمأم أم كطقأط 200 300!0ز/ (1996)" تالاقم رظنا )٠١(

 ."0180018 (2006)" :رظنا .ةيطارقميدلا معد ىف ةيلحملا حلاصملاب روعشلا ةيمهأب قلعتي اميف )١١(

 نونو 5ةلأوو5ك طأونعرعلم, 0800ع(هعاأأء مءعمانمأةطناأاإل, آم !دأنم مملعقعقن اذممتأك رظنأ (١؟)

 حمل همووتطزا|ا1 م5 ام طع مصاعب هأ لوما طعردل لمصأملةأأومرل, هاذ عقا 50ءأموإل, الهأ١ 2

 اذواق 1

 ءارآلاو تامولعملل ةيويحو ةماه ارداصم ةيطارقميدلا صخت ىتلا رومألل ةبسنلاب مالعإلا لئاسو دعت )١7(
 لكشتو ,ةماه ةيسايس ةوق سرامت اًضيأ مالعإلا لئاسو .ةيطارقميدلا ةءافك ىلع رثؤتو :نينطاوملل

 ىرحالاب ىه :ةراجت درجم تسيل مالعإلا لئاسو نأ ىلع رصن نأ ىف نوقحم نحن اذل .ةموكحلا تاسايس
 كلتمي نأ درف ىأل حمسن ال دق ءاذل .ةماعلا دعاوقلل ةضرع نوكتو .ةصاخ ةقيرطب رادت ةماع تاسسؤم

 لئاسو ريوطت ةلاكو لالخ نم ةديدجلا مالعإلا لئاسو عجشنو ؛ةينطو ةيمالعإ ةسسؤم عبر نم رثكأ
 رظنلا تاهجول ةنيعم ةحاسم ايئاج اعضي نأو ؛ةعرسب تاحيحصتلا اورشني نأ مهنم بلطنو ,مالعإلا
 ,حلاصملا نم اهريغو ةيراجتلا مهحلاصم اونلعي نأ نييفحصلا نم عقوتن دق اننأ نع ًالضف .ةفلتخملا

 نيبختنملا نيلثمملا ىلع هضرفن ىذلا بلطلا عونو ,ةحلصملا عارص نمضت تاعوضوم لوح اوبتكي الأو
 .ىرخألا ةماعلا تايصخشلاو

 ناجل ىف مكحتت ىتلا بازحألا ةددعتم ةيناملربلا ناجللاب قلعتي اميف لاقي نأ بجي رخآ ءىش ةمث
 ثادحألل مهتيطغت ريسفت مهنم ب بلطي دق ةيسيئرلا مالعإلا لئاسو ىررحم نإ ثيح «ةماعلا عامتسالا
 ةيمالعإلا ةيطغتلا تارتف ىلع صحفت نأ اًيبعش ًاليومت ةلومملا ةلقتسملا ةئيهلا اضيأ عيطتست .ةماعلا

 نإف ,هلعفن ام ناك امهم .ةيعوضوملاو ةقدلا نازيم ىلع مهعضتو ؛ةماعلا تايصخشلاو ةماهلا ثادحألل

 .اهبعالتو اهزيحت ليلقتو مالعإلا لئاسو ةيرح ميظعت ىلإ فدهي نأ ىغبني ىسيئرلا انلغاش
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 تايصخشلاو تاحاطصملا مهأب مئاوق

 باتكلاب تدرو ىتلا ةيقرعلا تاعومجملاو ندملا ءامسأو

 (ايناجه ابيترتةبترم)





 نيعفرتم «ةيطارقتسرأ ةقبط نم صاخشأ مه :ةمهاربلا ط5

 .ميدقلا ىلع مهتظفاحم ةدشو مهتفاقثب
 ئدايملاو تادقتعملا نم ةعومجم ىه :ةيسويشفنوكلا 00011

 ئدابملاو تادقتعملا هذه ريوطت مت .ةينيصلا ةفسلفلا ىف

 اهلمجم ىف روحمتت .هعابتأو سويشفنوك قيرط نع

 تاقالعلاو مكحلا ةرادإ ةقيرطو بادآلاو قالخألا لوح

 :ةيعامتجالا

 ىلإ ريشي ىركف ىسايس حالطصا وهو ءةيلوصألا ىنعي |[ 181 أ 519

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهبناوج ةفاكب ةايحلل ةلماكتم ةرظن
 ةموظنم ىأ ةركفب ناميإ نم ةعبان ,ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو
 .ةينيد ةديقع ىأ اًينيد اروصت بلاغلا ىف نوكت تاعانق

 هل نيعم ركفي ةطبترم ةيركف ةرهاظ ىه .نايدألا عيمج
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 ,ةيصوصنلاو «ةيلومشلا :ثالث ىف صخلتت ةصاخ تامس

 ةايحلا اهضرفت ةلئسألا عيمج نأ :ةيلومشلا ىنعت .زايحنالاو
 صنلا ةيفرح ىنعت :ةيمهوصنلا امأ .نيدلا ميلاعت اهنع بيجت
 ىتلا ئدابملا ضفر ىلإ ريشي :زايحنالا امأ .فيرحت نود

 .ىلوصألا اهدقتعي ىتلا ئدابملا عم ضراعتت
 فوسليفلا هعضو ىذلا ةلودلا ةعيبط موهفم ىلإ ريشي

 نرقلا ىف 1101135 2106065 زيوه ساموت ىزيلجنإلا

 ةيرح ىف ىعيبط قح مهل دارفألا نأ رقي ىهو .رشع عباسلا

 .مهتايح ىلع ظافحلل هنوبغري ءىش ىأ اولعفي نأ
 ىسنجلا كولسلا لوانتي ميدق ىدنه صن وه :ارتوساماك

 .ناسنإلا ىدل

 ىف ةيطارقميدلل دئاسلا لكشلا ىه :ةيلاربيللا ةيطارقميدلا

 دارفألل ةيامح دوجوب مستت .نيرشعلاو ىداحلا نرقلا
 .ةموكحلا ةطلس نم تايلقألاو

 ,عمتجملا لخاد ىسايسو ىعامتجا ىعو ةكرح وأ بهذم ىه

 ةيوطلسلا دويقلا نم ةعامج وأ درفك ناسنإلا ريرحتل فدهت
 .(ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا) :ةثالثلا

 تافاقثلا زيزعت وأ لوبق ىنعتو «ةيفاقثلا ةيددعتلا

 .ةددعتملا ةيقرعلا

 ةيوهلا اياضق ىلع زكرت ىتلا صوصنلا نم عون ىلإ ريشي
 .ةينابايلا ةيفاقثلاو ةيموقلا

 [10ططع211]5

10013 5 

 آنا طععهأ

 0610و

 أ 1 ءان اان
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 :ةيسايس ةيعامتجا ةكرحو ةيجولويديأ ىهو ءةيموقلا ىنعت ملون هلا أكلات

 ةيعاتبصلا ةروثلا) تاروثلا نيصع.ىف'ةمألا ءوهقم عما تاتشن

 .(ةيلاربيللا ةروثلاو ةيزاوجربلا ةروثلاو

 لاعفألا ىلإ ريشت .ىقرعلا زييمتلا وأ ةيرصنعلا ىنعت [ أور

 ىمتني هنوكل ام صخش نأش نم للقت ىتلا تادقتعملاو

 .ام نيدل وأ قرعل

 رقت ىتلا ةيفسلفلا رظنلا تاهجو ىدحإ ىهو ءةيوبسنلا ىنعت | 111015

 ققاشتإلا كولسلاو ةقايشإلا تادتقتكلا ضمني ةفيق نأ

 .ةقلطم ةيعجرم ةيأ اهل سيل

 ىلع قلطي حاطصم وهو ءايوروأ ىف ةضهنلا رصع ىنعي 111110

 ةثيدحلا روصعلا ىلإ ىطسولا روصعلا نم لاقتنالا ةرتف

 1١4-١15(. نرقلا نم)

 ىهو ؛ىجراخلا راسملا ىأ ءانثتسالا ىنعي ىناملا حلطصم 51

 راسم عبتت ايناملأ نأ ىلإ ريشت ايناملأ ىف ةيلدج ةيرظن
 :ةيظارقسدلاو ةنظازقتسرالا ند: نكتم اينأ اهاخ ادرقتم

 .ايوروأ لود ىقاب نع ةفلتخم اهلعجي امم |
 اهضرغ ةيذويو ةينيص تادقتعم نم ةطبنتسم ةنايد ىه | 105

 .ةيرحس لامعأب ظحلا نسحو دولخلا

 لامعلا نإ :لئاقلا ]آ.ت07 15015أا' بهذمب نونيدي دارفأ مه ”1015الأكأك

 ةيكارتشالا سيسأت نامضل ةطلسلا ىلع اولوتسي نأ بجي ش

 .ملاعلا ىف |



1/1 

000015 

 ا

 1[ عسضنطأاء

 .ةيداصتقالا ريباعملا نم ةعومجم ىهو .,نطنشاو تاقفاوت

 ىكل ىلودلا دقنتلا قودتصو ىلودلا كيبلا اهعضو

 حالسصإلا ىغبت ىتلا ةيمانلا لودلل اًساربن نوكت

 .ىداصتتقالا

 ىف ايناملأ ىف تأشن ىتلا ةيروهمجلا ىهو ءرمياف ةيروهمج
 ىلوألا ةيملاعلا برحلل ةجيتنك ١55 ىلإ ١9165 نم ةرتفلا

 هذهب ةحاطإلا نم رله نكمت دقو .برغلا ايناكأ ةراسخو
 .مكحلا ديلاقم هيلوت دعب ةيروهمجلا
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 ملواا آلات

 رلته فلودأ

 ) 15 ه-14848)

 مهاطعا الكاتم

 نياتشنيإ تربلأ

 ١) 94م ه-141/8)

 ماعاو لع عونا

 ليفوكوت ىد سيسكلا
 1١1/9109

 أذ كانا

 ىتعيرش ىلع

 ”نايراناوف نا تكي

 نص ايترامأ

 برح ميعز ناكو ءاسمنلا ىف دلو :ىزان ىناملأ ىسايس

 ةماعلل فورعملاو ىنطولا ىكارتشالا ىناملألا لمعلا

 ىماع نيب ام ايناملأ مكح ىلوت .ىزانلا بزحلا :مساب

 ١157-1580

 نيوبأل ايناملأ ىف دلو .ةيرظنلا ءايزيفلا ىف ىناملا ملاع

 .ةيكيرمألاو ةيرسيوسلا نيتيسنجلا ىلع لصحو ؛نييدوهي

 .ةماعلاو ةصاخلا ةيبسنلا ةيرظنلا عضاو هنأب رهتشي

 ١55١. ماع ءايزيفلا ىف ليون ةزئاج ىلع لصح

 .ىسنرف ىسايس خرؤمو ركفم

 .ىتعيرش ىقت
 191٠١-191/7. نم ىليشت ةيروهمج سيئر أ

 بقلي ناك .ةديدعلا ةيداصتقالا هتامهاسمل 1994 ماع

 ناسنإلا ريوطت ةيرظنو ةعاجملا ىف هتمهاسمل ءازيرت مألاب
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 م50

 سيلاطوطسرأ

 ةيقيرغإلاب

 مانع اا ذات

 ]< هرصعناا

 ىنيمخلا هللا ةيآ

 آ3عرامفمسل !؟نددعا

 لسار دنارترب

 ١517( .-!م8ا/5)

 |ءاقرللل كليفر

 ىراي نايرب

 ؟..95-15

0011 

 سويشفنوك

 ةاواسملا مدعو عونلاو رقفلا تايلآو ةيداصتقالا ةيهافرلاو

 .ةيسايسلا ةيلاربيللاو
 .ربكألا ردنكسإلا ملعمو نوطالفأ ذيملت ,ىنانوي فوسليف

 ءايزيفلا كلذ ىف امب ,تاعوضوملا نم ديدعلا ىف بتك

 ةغالبلاو قطنملاو ىقيسوملاو حرسملاو رعشلاو اقيزيفاتيملاو

 .ناويحلا ملعو ايجولويبلاو قالخألاو ةموكحلاو ةسايسلاو
 ةفسلقلا نييسأت ىف تايبصشخحتشلا مهأ نم دنحاو فو

 ةفسلفلل ًالماش اًماظن اشنأ نم لوأ ىطسرأ ربتعي .ةيبرغلا

 ةسايسلاو قطنملاو لامجلا ملعو قالخألا :لمشيو «ةيبرغلا

 .اقيزيفاتيملاو

 نم ةرتفلا ىف ناريإ مكح .ىناريإ ىسايس نيد لجر
 ةيناريإلا ةيمالسإلا ةروثلا ةدايق ىف حجن .(1983-1519)
 .ىولهب اضر دمحم كلملاب ةحاطإلل

 ,ةفسالفلا مظعأ نم دعي .ىزيلجنإ بتاكو ىضايرو فوسليف

 .بدألا ىف 116٠ ماع ليون ةزئاج ىلع لصح

 لك نمضتي بهذم ةماقإ ىف حلفي ىنيص فوسليف لوأ

 .ىقالخألاو ىعامتجالا كولسلا نع ةينيصلا ديلاقتلا
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 .مالسإلا دقن ىف صصختم ىكيرمأ خرؤمو فلؤم | 1ه»هأنا "معو

 سيياب لايناد

 .ىناطيرب ىفحص ][رننأل لا

 .ةيدقنلا ةيعقاولا بهذم دئارو ىناطيرب فوسليف ادوحأل صالات"

 رليم ديفيد
 حالصإلا ةكرح سسؤم .,ىسودنه ىنيد ملعم 1000

 .ةيسييودتهلا 501

 ىيتوسراس ادنناياد

 ظفقاحملا ركفلا داور نم ريتعي «ىدنلريأ ىسايس ركفم | 15015104110 131011

 .ىتاطيرب رعاشو طباضو ىميداكأو بتاكو ىوغلو ىسايس عرووعأات 2ةهحعاا

 ةينطولاو ةيوهلاو ةرجهلا ىف ةزيمملا هؤارآ هل تناك لواب كونإ

 .ةيدقنلا ةسايسلاو | (1994-1915)
 لئاسر ثالث بتك .انيثأ ىف ةفسلفلا ةسردم ةرادإب ماق | روقيبإ مأءاناان5

 .يىنابسإ ىنامور ىكيلوثاك فوسليف | 10200150 لع أهرأنا

 .ىعامتجا فوسليفو ىناسفن بيبط 11 01

 نوناف زئارف
 .ىلاطيإ ىئايزيفو فوسليفو ىكلف ملاع | ىيليلاج 0ةأناده
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 ىدناغ 00111

 60 11 كل

 ديس عا يح

 (00لورد 1[

 نواري نودروج

 ردره 1101

 (1م.5- 9/1١

 [1ءاررلالا 50111

 ثدم -_ت ١ هله

11080 0101015 

 سويشورج وجوه

 (1540 -كه45)

 لالقتسا ةكرح لالخ دنهلل ىحور ميعزو زراب ىسايس

 نايصعلا لالخ نم دادبتسالا ةمواقم ةكرح معزت .دنهلا

 .لماشلا ىندملا

 | دنسلا ةقطنم ىلإ ةبسن .ةيدنسلا ةيموقلل ربكألا لجرلا وه
 ةكرح معزت ىناتسكاب ىسايس دئاق وه .ناتسكاب ىف
 .ناتسكاب نم دنسلا ريرحتل "102إ/ 512011"

 ١1875. ماع ىفوت ١49: ماع ىق دلو .ىملاع ىناملا بيدأ

 خيرات ىف ةيبدألا تايصخشلا مهأو رهشأ نم دعُي

 .ىناملألا بدألا

 نم ايناطيرب ءارزو سيئر ىهو 190١: رياريف ١" ىف دلو
 | ىناطيرب ءارزو سيئر لوأ نوكي اذهيو 5١٠١: ىلإ 7

 .ةيدنطكسأ لوصأ نم

 ةفسلفلا ةكرح ىسسؤم مهأ نم ربتعي ؛ىناملأ فوسليف

 .ىداليملا رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف ةيناملألا ةيلاثملا

 سسؤم ريتعي .ىناملأ ىوغلو ىبدأ دقانو بيدأو فوسليف

 .خيراتلا ملع ىف ةيناملألا ةسردملا

 1١9:14 نم ةيبرغلا ايناملال قباس راشتسمو ىناملأ ىسايس

 .1945؟ ىلإ

 ,مالسلاو برحلا نوناقب اصاخ اباتك فلأ ءىدنلوه هيقف
 .ىلودلا نوناقلا ددحي صن لوأ ريتعيو
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 1لأ ةث11

 نيمأ ىديع
 لوجدنا هانا 8لعطمل

 ورهن لال رهاوج

 لولا !نعاكع

 كول نوج

 ( ب ةنظلا

 لولو اذ جبلذ

 زلور نوج

 لملطمو ذاننا النأا

 ليم تارويتس نوج

 لان عع 5

 (14.4- اغا:

 رهتشا .1919 ىلإ 191١ نم ةرتفلا ىف !ادنغوأ سيئر

 .ةيركسعلا ةيروتاتكدلاب

 سيئر لوأو دنهلا ىف لالقتسالا ةكرح ءامعز دحأ دعي

 ةكرح ىسسؤم دحأ ىهو :لالقتسالا دعي دنهلل ءارزو

 .زايحنالا مدع

 هتايرظنب رهتشا ؛ىزيلجنإ ىسايس ركقمو ىبيرجت فوسليف

 .ةيلاربيللا ةيسايسلا

 ىف ةيسايس ةفسلف ذاتسأو ىلاربيل ىكيرمأ فوسليف
 ةديدجلا ةيلاربيللا ىسسؤمو ىرظنم نم ريتعي درافراه
 .ةيكارتشالا لويملا تاذ

 ناك ١8٠.1. ندتل ىف دلو .ىناطيرب ىداصتقاو فوسليف

 دوجولل ةديمحلا ةيافلا ىه ةداعسلا نأ رارمتساب رهاجي
 دارفألا قحسو قفألا قيض هتقميو هاشخيام ناكو .ىرشبلا

 | ةينالقعلا حدتما .ماعلا ىأرلا ىأ ةداعلا وأ ةطلسلا ةأطو لبق نم

 .ىنيدلا بصعتلا مجاهو .ةيطارقميدلاو ةاواسملاو

 .رصاعملا انملاع ىف ةسايسلاو عامتجالا ءاملع مهأ نم |

 .ىلصاوتلا لعفلا ةيرظن بحاص

 رخآ تناك ربتعي .رشع نماثلا نرقلا نم ىناملأ فوسليف
 ىكيسالكلا لسلستلا ىف ةثيدحلا ايوروأ ىف رثؤم فوسليف |
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413 



000 

 هيشونيب ىدسجوا

1] 0 

 توب لوب

 10و عما لك

6.15 

521211 151101 

 ىدشر ناملس

 ك1 عأ 100

 ود ليوماص

 كوت انعأ !دانتتالل1 عا

 نوتجنتنيه ليوماص

 ةدحتملا تايالولا تالارنج رهشأ دحأو .قباسلا ىليشت مكاح

 لتقم نع لوألا لوئسملاو ,ةبيونجلا اكيرمأ ةقطنم ىف

 .ةضماغ فورظ ىف ىدنيلأ رودافلس ىليشتلا سيئرلا

 .اهبلغأ ىف
 ةييوروألا ةنجلل سيئر لوأ ناك .ىناطيرب ىسايس

 .(اذهكداقإالا)

 ةيناطيش تايآ :هتاياور رهشأ .ىدنه لصأ نم ىناطيرب وه

 ثادحإ ىف اهبيست ببسب ةياورلا ةرهش تءاجو /(114)

 صخشل ةناهإ ىلع توتحا ثيح ؛ىمالسإلا ملاعلا ىف ةجض

 .(هللَم) دمحم هللا لوسر
 ةماظن نيف 155-:ىلا 15+ نم ةرتقلا ىف انزيبنلا سيئر

 .ةيسايسلا ةضراعملا عمقو ةيقرعلا ىلع ةمئاقلا ةيروتاتكيدلاب

 ركسعلا نيب ةقالعلل هليلحتب رهتشا .ةيسايس مولع ذاتسأ
 تراثأ «لودلا تابالقنا ىف ثوحب هلو ,ةيندملا ةموكحلاو

 لعشأ اًعساو ًالدج تاراضحلا عارص لوح هتاباتك

 هرشنب ةيلودلا تاقالعلا ىف ملاعلا لوح ًارعتسم اًشاقن

 ريثأتلاو ةيمهألا ديدش ًالاقم زريفأ نيروف ةلجم ىف

 ."تاراضحلا عارص" :ناونعب

4134 



 1 ا111110 تان

 ديورف دنومجيس

52001 

 ازونيبس خوراب
 كان 110

 وتراهوس

 111010115 خ5

 ىنيوكألا اموت

 ك1

 رادوماد كايانيف

 راكرفس

 اال 1

 اق ا | 11111 0 ل

 نيودوج مايليو

 (1مكك- ١ الهكرز

 ان ا

 لش ع دو

 ليلحتلا سسؤم ديورف ربتعي .ىواسمن باصعأ بيبط

 :ئسقتلا

 58 ىف دلو ١7. نرقلا ةقسالف مهأ نم ىدنلوه فوسليف

 .71١/ا/ رياريف 5١ ىفوت .مادرتسمأ ىف ١777 ريبمفون

 ًالضف ةيناكينيمودلا ةينابهرلا نم ىلاطيإ ىكيلوثاك سيسق
 ىف ةرثؤملا تايصخشلا دحأ ناك .ىتوهال فوسليف هنأ نع

 .ىعيبطلا توهاللا بهذم

 ةيجولويديألا رب ل..ب هيلإ دهع .ىسكذوثرأ ىسودنه ىروث

 اهيلع قلطي ىتلا ةيسودنهلا ةيموقلا ةيسايسلا

 . "1112لنا"

 نوتشبلا اهيلع قلطي ةيقرع ىلإ ةبسن ىنوتشاب وأ ىناتسكاب

 .ناتسناغفأ قرشو بونج نطقت

 هتاباتكب فرع يناطيرب ىئاورو ئسايس فوسليفو ىفحص

 .ةيعقنلاو ةيوطلساللا

 دحأ ربتعي .هوفم بيطخو فلؤم :ىزيلجنإ ةلود لجر

 .ثيدحلا ىملاعلاو ىناطيربلا خيراتلا ىف ءامعزلا مهأ

 1907 مناط ندألا نق لكوخ ةؤئاح ىلع لمح

413 



 تاعطاقملاو ندملا ءامسأب ةمئاق

 ارتلجنا ندم ىدحإ 1[

 ندم ربكأ ىه .ادنلتكسأ بونج ىف عقت ةيناطيرب ةنيدم 015

 .ةدحتملا ةكلمملا ندم ريكأ ثلاثو ءادنلكسأ

 داديئيرت لامش «ىبيراكلا رحبلا قرش بونج ىف عقت ةريزج 6

 لوصأ نم ةريزجلا هذه ناكس نم /8 ىلاوح .ىوجابوتو

 .نيصلاو دنهلا نيب ايالمهلا لابج ىف عقت ةلود ىه
 لوأ تفرع .ةحاسملا ثيح نم ةيدنكلا تاعطاقملا ربكأ
 ةعطاقم مساب تفرع مث ءادنك ىأ ةديدجلا اسنرفب اهفاشتكا

 دعبو ةيقرشلا ادنك مث ءايندلا ادنك مساب كلذ دعبو ,كيبوك
 .كبيك هعطاقم اهيلع قلطأ ىدنكلا داحتالل اهمامضنا

 .اينيك لامشل ىقرشلا ميلقإلا ىف عقت ةنيدم

 يل

 اال

2436 



 فئاوطلاو ةيقرعلا تاعومجملا ءامسأب ةمئاق

 مرحأكات

 آان

 ىلاوح ةفئاطلا هذه عابتأ .ىرخأ ةيحيسم تاكرح عم

 ةدحتملا تايالولا ىف ةنطوتسم ؟؟ ىف نيعزوم فلأ ٠

 . ادنك ىف ىيراتنوأبو

 ىف ريبك لكشب دجوت .ايقيرفأ طسو نم ةيقرع ةعومجم

 ."ىتوه' نييدناورلا نم 7/85 ىلاوح .ىدنوروبو ادناور

 ةثالث نم ةدحاو ىهو .ايقيرفأ طسو ىف ةيقرع ةعومجم

 :ةنيقيرفالا ىنظنلا تاريجبلا ةفطتم ىف شيعت بوق

 .ىدنورويو ادناور ىف اميس الو

437 





 عجارملا

 ماعطنقم 5ك. ( ا989) 22ج تيس علتس سانا 11 ملنووسسمتمعا' 11:ت ىييلرم وبرر لانا الزاد“

 (ا مملح 8كامصس ظسطلأ والنت ع).

 مادخمسمم 5. لا (1993) 'اكلمستع ا هفمظشْسماملتعمسب 1! نعوسمأتلعععل' يمنا اول

 13::[[كاطرت, الأ اكلئا, دمع ل نص 2

 ماومس ال1. (1985) ممم لك مررد زبن ادلب نبأ )نسوا نوبت (1.هحعاعللا [8 هداك ننععز.

 مممتمحط اع لل (1997) '©هعوسممملتتمم ظولعماو' . تتتسا ما مباح اما 23. همت

 (2005) 31 ظالم نإ 1 لعرريتم» (طتتصععامم. !للع همسه عمم اناوتا ولاول دعمك

 اتدععاتست. ل. جمل كتهصوو ملال ل. (ءله) (2007) الوم اساور رد[! [نك نمار اج 71من
 ( امو لما © تصل تخل

 المصاممب زا. (1999) *ةلماتممسملا اصتعوضسلتمم نمل تاطصتم الزواعمعع اح اال هعامعم

 انانعوجع' , .لمعتا هز [ةالرتأع هنأ طلت تانمرو كرب لعع ربوأا 25. دهم

 سم (2001) * لون مممأ اداعععمأأ هصتم ا رةوعع حمل ظعاتحتمس"  لورمسب أ نزلو مدع نلت

 ل11 عد هانم كان انمعب نول. 27 مهل.

 طورطعأم 8. (1995) لطم دج ملي تاللن »إو (ططل حبب او نرزعت عجم رحت اآ1هسذع).

 اتويكل, 3. )١995( ضو نع المر تمازوم ((0>لاهعلن 0مل آان ونأول 2>”1نعك)

 تسع (2001) "طع طلاع تأ للا نأ 35 تنلاسعمل ذذيح * راو 1. غنا تالف' لل.

 ع مس (2001) تةي/رويسم هدأ [: ياما ((؟ىمحطعا لع عت 12نللازل).

 اذدزلوأ, ث. (2007) .؟5هعزنوأ ةطقودنع»ر ةرجنج نب رام عوورد] وعل نرريزع ريب ( 511١

 ةدلتكاا كامم أمل انجل ءولاإل 5ع

 [3كتحب ل. (1979) مولر عمأا 711نوردم ند انتا ونمممأ 1: ءلمانميو ( طع مخمل 380:

 ]كلاما ان 7 تيونخضل [ة:توكل

 ةعماطعطلط. 5. (2002) 21م ('[ننصك نإ نيا من سمات نص تلا ل

 2/همأ ارم (1>نصععامسجم اطالع طصاصعءامدس المزن عدوا ان

 العواربممم ل نعل ططسسصاطعمامإلا 1). (هلحر (2000) (ت]مطعاثك تاأوبت» للم ]0 تامر

 (أ مدلل: ماطل]منع نوفل.

 (3ناوع 2. ل. هنت 1[! نصاتصرتاملا, 5. 2. (نلو) (2002) الورع (6|هانهلتح لن ودمت تبا أ

 مراسم ى اب اج ]عع تنص عرب رر ب ورعم اللول ( لعل: 0: ادع الوصال بولا ٠>ععوكل

 اذناعت. 15. 30. تصح طومفاطب 1١5١ (فنلعر (1972) لامن نطلب هك 72مل (1 نصت

 ملااعم يع انوحعسأمل)

 !3نءاطسب !. )١980( مسببا ]درج مععتصسد ( 1١ نسحجمو لست مملح 2عتيكانلا)

 الاسلم. لع (1988) /ىلمصنتع انا ع تاقعبتت را (0اقلتوم نإ 2 هنعاويدرد با !/نناوويزمع
 (تطل ديم: ةطلتدعم النول نعدأاإل ©هود)

 الوحسعم لا 11. (2007) [1رجب الم لمص نمر" ارززعم علموا نيحتممب اناس رار ذوب

 مدع بطإلم ىردومم (طتاصعنامم, ![ل: اساس ءعامم انصتا ودلال ١ةوول

 الوسوم. ©". (1992) مريم مدتمأ 71ن وددت للحم ةلوبسبوورز بم ءاردرد»:مقعاومد (آ | نححعا

 ا1نسصصوداعملا !1ديح عوام اط/ادعواكطعما)

 (3مياطفا عمر آخ. هم 00مم 1. (2000) "185 كيوصل 1لعرالاال“ 711 نوبجل نعل لو فان النغ
29 



 ةمووما أ. انا ىلا (2006) رم الور مدع نإ اللب ((0) لمكان ()>اهدكأ اننا نكقلاإل

 ممجحل
 اذا. 11 (2005) كد ايتام للا ل 1 تددرت نع. لانا

 ©ولمملسجل ىلا 02 (991) ووو مر» توسع ]ناعما حصلت لطم 2| نسسسنعح تل

 (يمددعاق ات مرنعأ ]غ تابعت ()ماقمرتك ل ن لمع تيس (!'نعمضتمت انالتا تاتا تأ
 1| هزاوالاو !>2هودوز.

 «ولطمسسمسم ('. (نلز )١994( كونوا 1لجعودجت نسبي[ رادع ناقة نإ | لعوب ( (" صاحت ل
 8اوعك.: [ة!جكطكاءاا).

 6«ةةمامص اع (1987) ىلع زب 8 تانرجتوو تعيس تيمانئعس (.هحلعش لن فكتتتلا نطل
 (نوععرم, ل (19906) 'ادترد كنركلتممك نأ( عدم هرج انت مدننا 1( تصلنا الذ 011084014

 قرم حاجز[ مكوردإرزننأ عمرسبم  موأ. عدت, ت05. 1 كنت 2
 (0ةكورل ل. ( |982) ' تمم طلماتمصت 1طن !>تاناتعو نأ اخةهعع" , 11ه ىنانعطنمج طعس الولع
 طمملاعع, 1). (2006) "[ةدعاط ومطعم ا” نسنع) ا" طع ااملاك ى0أ لنص -اال اا ةديستحنت ![لعولك

 ول" [تعردممتممع [2كددوعر عال" , 18 نحن هدح" نإ مرر نرد نال هنت نضأ كان لنك. نها.
 ةطمنعتمتام ةا/. (1990) منوع عمم لمس عت انا ةعبدب ( اصتتلمتتت [')15)

 ادم. ك5. (1977) 1زلرع للم نأ ا اناك هز اماسماك (0> ل: (0:1ه1ل الا تتكأاإل
 ازيننددلا

 0ناناعسلا 2١ (2005) '("دمأ الحسم ام15 عمل [هانلا مكن لن“ 716 111 تك | نالت

 ىايردردأ ونمت( 18 |" تاناانكالا
 6«مطنخ- كار نىطماع (نل.ر (1997) م؟/ بصب زج هن ]1 هنأ نإ ]زن مسوع آنك ( ا تتمللاتخ

 ايل ال7
 مالمو, اع. (1992) 221 هرروعت طم ردوب (لعع لل هان وبو ] 1837-707 (1] تدع آنك نأا 001“

 المولع الوزان تكلاإا 1 ”>:نوكل.

 6©وح عل 1. (2002) ناموياسم 2و لمو (اةرتصععامس. الل: 1”نلتع عاملا الاثلاءاكلأإل

120 

 6©وحااو. اطل. (نل.) (1978) (مببومسسوتم عىديوك (ا ملت: ('"ةقنعال)
 0©ععومملا, ٠١ (2003) 7م ه ممتد يع [كعرتننمج (1ل تدب ال هنا 1 هسنملا لكل

 تمص للعب 1 (1983) لتعود طه ءلطعأو العم هلأ نوممل 5نعزعاج . 11: ذناتكاطتنم د

 رنا تحن نوسة
 يس عايمجأ كل تخل ةصل اك كلمعم .1١ (هلك) (1997) اردت عبار ]16 (زاماننأ هدف ا(:

 لرمعنأ (ا3 هنأ لعام (0ن].: الب نواحي ز ناب 2هوقل.
 جدلا محال طب (1989) طور ويتسع هز [2نائتتعمأ ان1ئنوسسحع (ةاطمصإلا لال: كاما

 انولزا نوألز هأ 8لثحع ١ نولع 20عود)
 سل (1908) از مسبويم | ةئتمسوت 1[ نااع ارت راء نانعبأ |'ل!نبع (اهصأتملت>. الل

 اة نحاوطحلللا تع اناا نات نال.
 (نل.) (1999) زرع جحا لموت 7 نحنا لن ('هسارتو الالم ]نإ ننأ 1 ]نموت

 ل ةصطختس طاق.: | .كءلسييامم [3ةنماطخل
 اطدعاتادود كسلا, 18. (نل.) (2007) 8 تهدممبودز ناني (امهمافتل. 51ل.: 1! تكل

 1آةذنوطخ).
 اجا ظملو. الل 5. 13١ (1989) 7ع يسع هز اقاوم هلع (ا1ةرتاتت0 ل1155 1” كاد عانللا )ل.
 اجحيضلا, ل. (2005) 5كعببترب (لرع [7نرررإع عمممت 1:6 ىاودن نإ غ2 نسيني ( همم

 هاادواتع اذهماق). .
 اطكوعأتم. 1. زل. (1981) 'اةلطمأ لذ طوسدل از طوم 2: ظبنهلأاإل ه1 8 كووانل نك

 زمانا معكمردأورب ندع [ةطأتع الإ زرع نوأ
 عالتومر. 11. (1952) لزرع موسئتاجام لاعب (1] كدب ال ننناعت اخ نصعوأات آ1 تانك.

 انماط عمو ات. (1968) لعد ب )ميا ندع (0ئ1ج ( 1 ندب ال ننام الل ا8/ . ك ناكنلا
 انومممأتاه. ل. (1996) معا نجع [2 نوروع ون ((0: 1مل: 0[ النول تاكلاإل !”تككل

40 
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 ال نعام كاتس كن 5تارانخا نا
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 العلام ائدعا (طخمح ال همن ططمعوبم)ب
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 (نلجر. مم !ةنيطاح نو قامطعا ]”نإزرنم (( هسا لببعت ( ':ةساطعالعع انطلل تكملال

 امك
 (2000جر *[دكتستصسي اةضانمال كلوالمصمملا ٠ك نالاج. !* نانا لله انما

 لنا

 --(2000ط) *1رعممامتسو طفاننتعما طعما ص للا 0” كيسا انحمم (نلعل /*هاناقعنأ

 11مل ان 1 بكم ( احلم 18 هدنااعلمتل
 نم (2002) *[!تحمصحسس هع اضاع ءعنأمسعمأ ادت مويسعا زص أخ آذممالل نات [!. 1انخم
 (نلعل. زلخمملعإ زعم تملاتوت نردد 1 تررعو» نسا مم ميسم هإ (0]ناطمأ ()1لعم

 (اةنمتو مما هلع ولعل طماط تحتتا !كضل
 0001 (2003) '("ةوصصمص ال! ناضلكتتت تل تنلماطما تان م تصعطام "ا تترك ل

 ردا نحت ناسا كا لنمك نأ 29
 سس (2003) 1 ننصتويترماب الم ( طع كاسات ان4طلمسملم 561 تسدمسمل اانا ان)

 (1 كلتا ارركاتلانام وأ 5وعاولا 5ناهتععل
 دع - (20040) "تلتمس اطساامل نرد 1[ تنميون ل لنمد) ىل طارد نأ نال [2كدولع'. ال

 رحماوجل 1[. هلولمصل صل ل. كونناععو (علق). دن ملم هواك فقع لطاقم ارث
 ممنوع ( ©ةساطنت لبيجعت تقصخطت“ا ليقع انيداح جست ”٠ 6ةوكل.

 دمع (2004ط) ؟كتوطمتستو تمضعطت نصل (0كمرصستل طلص الفل: خلد تتم اننلال
 ادزوا مبيع لم خصم اشتمل كا نات ( تلا. 711 كرر وع اه اذ تانوواولدد ل نك

 نير /ممبع (!لمامم [اجنسع. اضعلت ال ننال دلال نأ 8[ ناعم ادن 1آ>”[تةكل.
 هم (3004عر "("نرح توم أ هصق ل انتاععصفتت هدأ !؟ كمنلمصعت امامك نحن ديانا اة لنان

 اجوسعلال" , لررمست ان ومعأ [غ تلوح ملأ ا 8 سمك
 سل (3200:10) *(ن|نطولتكماتمم اهم اانا كنياكما اللوتسأل* لص لك. [1 تصمم نم !1

 ادوتحصممم (نلك). ي/مانعأتح ادت نقع اتينا" (!.هدلمالت !؟ تالا تلضعلا
 سس (20034) * صمت ماعم ها (ةلمطنل اتطنع' نص ل. اتملع هم اذ. 0 ا3رنادع (نلقل.

 ياماما اذنك سعأ تسلا ىمعلمإم ( ملالعسدطما: مكاتوما )ب
 اس (2005ا) "ادزداوييسع طفاضش معو تبان مع' لو اخ طاهتم هس أذ. ا عوسعزو (نلك)ب

 ردهم عل ململقم ماطلعت ندع لالا مانع ( مساع اخ نانال لمع
 اع (2006ه) '1دكتمتصع اصفلقاك !لعصاتاج . لدا ]در متت نامت ()ا با هلكألا اللا 1
 (2006ط) تا تماطقو ىلطباناىالعسلتحست, 2مل تلس (اكدماص نكامط فت طوال

 ادعت ||
 سس (2006نز '1ا:نسردعمم ائاطفتلتسال هل لع ةاسساتس 00 هماتملل لل 1. السل 0نلب
 م ةمس لم ؤا ل1 لمحم هد لخ. /درحمام لخوننماو ( ناضج ططنلانتااتحصت. انساتلاك

 هلع 0و د تضع ارد را طقم هرد» اردت ممعأو (1.تاحلمتجت آك هللا تلرقعل.
 سس (2006) "1 زاطععمل ©هصايسئطساتمم 0م ن انواعط نول اتطلع لنص لخ. 1ص انما 014
 0. التنك نطسل م عمل (نلك). 8 تصممبو  (لموسم مواز | لمنأك قنا كانا
 ويوم هزي كنتم اند نامطأ ليحتتمم (آ3دجاتسومامطع !طوليمعدحم خله عددنا ك0

 سس (2006) *1ةةسلنصموو د 1” نةهرموع ل نعع ادع ل أنصت !ةنوطتعا لص لك. ةكسصعتأملا (كل)
 رداكصا مع عما ادام, طلبت فنامنوت 1 (زدو سا ءاستمكارب زمنا مد 2004

 (0حا وعل 0المنل النوت ءاطجأنإل 1!”"نسكل.
 بحل 2200740 امامك ىلع اتم لا اةدووتمت هحل لا كاضص عملا (نلد). !1ك نب الما“

 /01 1| نوىمردرمرخ لعلب (املتعللكت ( تن1111
 - - (2007ط) 'ةطلموأ اههوردمتدتطتاتاج زس ند 32١كم عملتم كاما لص اق. 1ددمأأ178-

 كرحصحتلال (نلعل. /جردوببدتطتانوع (امصسطفتسس. 8ل1ل.: امعاضوامل ![3نوطقل.
 (2007 '("هيرتمموتكم تملتسمم هج اانا عنلاسسمل كهعا فنزل لص اق طي
 نع ك. ةامطتإمم (نلسل تصمم ووتوم تبا نس للملا ناسا 5كنعني' (لا0 تالا

 1دءكادزت 2كورسملت ]01111
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 الممول. ل ( 19477 رم المل لمح ([ .تحعلمصت !!نتعاتسعمللا)

 احلا ردع ىل. ( 19931 2ث هل 12( ممم (طططتلمملما مطتمم ون ا” نصصحج ا حومتم
 الواط نونا تكل.

 دس (1905) مم نائل لإ ]2 نويسررعمل لخكممو زد )تسمم هنأ 2020

 1 ترج: نجحنا ناقد ( (0 احتل ( '!هصنصضلملل [”نتحلا

 معس (2007) 1طن تقام تاقحست دخلات مناا (نالليعرم (ط متسع تمحي مللن 1!(”منررد عار
 انولا نونا [”0ككك).

 [اناهاعنوم, لا الا عناب (] سنجر 1" جعل للرب زرع مار 0 0

 ممم مرن نورا طلت نقل قنا ( ا جكلمحت الجعتضت|اهدتل
 دس (2003) (مطفلطد يم نتا تنبع (اخهمالع تاب اةسحصمم ىت اال كتعالل
 دس (2007) 1طن علانمع سبأ (تزمطمأ ( الرنين نن عمو لت ه) () نمو (| .ةطأتقللا

 حللت اة هدام ىلع 1.1 1كااعالل

 اجادعمتمس. ل. )١984( مكلوس» طب 77مانعأ 2 معوجو (( دسطللا لن ف ل
 انوزك تاوأارل اة ةوم).

 اسمع اخ. (1945) 770 ردع ىلع مون ندع ع ظرعمتعم ([ نصت اةهنالنليتع)
 ادصنمتعت (ن. (1996) مم دوام (0 عنج - /1-950 0941 ! انا مدخخ نإ ن نمو تنعم

 (اصضصلعملت السسكأ هبت ©" تحدتصمعلاإل)
 اكدسم لمص. 1[. (2004) ا تعيس .!طمسأتشتك نأ الجم ]ممم هلام ( 0: نر: ل

 انوا يملاإو ["جوكلا
 اكدصاو, لا (1971) لق 7من بر لعىبتعم (ةصاطعأ لمع, حتمسكت لمصمم اند ناولاإب

 معوق

 دما ([999) 7ع طب هر مرا مو (يياغات * طع 1لعم هل ا>نطاتع اة عووممل 1[ كتدئاعلا)
 (6دتصطتتلمبع, اممم: طاقضتفسما اتملح تلاإل !”>منوو)

 ا عمم. 1. (1983) 710 ( هدم رك ءادتصتمأ |أ يباع (امملونت: اهانة لعل
 اة كمزعإعب ©. (2005) 210 مرر عمت |؟ نوع نإ تمتعت لمت (!”|حنصمتنللتت

 [3 نها نب [2عوج)
 اك تطقملو, [). لاك (199ا1) ل 71 نوبحن نإ |[ توجع لد“ راعزم» (0 لونا () نعل

 انورابنولأإب 2:كول.
 اتصير م. (1976) 11: [ءلمدال اج نإ []'تيجمد ([3ناطعاعربت اتولكل توللس وك ("ةلئلمطعمتم

 عوكل

 اأ1سنسجعمامم ال (1979) علم, اهمكافتعل نصل استعمل رنععل طحن خلالهم [3|نويح (8ل حدب
 امهر اتوذلأل [ةوهماع5ل.

 نون, 0. ( )١986 عل عوت نع [[ جاكت نم اند البا وساحاما (( نوصتطتا لمعت (©"ةسصط لنع
 الولا نيمولاإب ا” معوك)

 اس (2005) * اةكامتم [1نرددع عموم 1 تتم" , لم اطلس داداه والوان. 5 من انكم
 اكسسصجس نلع آنعأ 00ص سستم (2000) 2ع منع نإ الباستا استمع اذ: نأدد

 (1 -هردتلمرل: !>ءمازاع ا3هماك)
 دمعات علتوم, ملء (2006) “لع اخملع هغ املمس ترن اطع طظوطلتم 5نننهنعت نانا لل نم هلذ

 0و تمم عمل", اكل ”ةمعو 5 (ةشصتقأ نامت ملطف مسك أمنال انوا عمنا اة[ععفل
 كدوعمت. 5. (2003) ' سمت مفتتملل كيال اطعم !”تاناتعد ها ا”ناحاتع ©ماتصتمصح' . مانعا

2 

 كتكادجكا عت 1. ( 198قر عمم ع ع اككصكأ نتمقت السامعامتتصو "نانو زد» نيد
 الرو/ تناوب نيا (لاطمعمم ظلال :.©دصصفلا اندتا سزاول ٠”6نسمل

 هع علا نع 1 (2002) 8و لو مع هبتعأ اان وينعر معجب ]ماجا هجن نإ ليوأمم ننتمأ

 1ع حو مرتد طنا ادق اتا أ 1 ميعأدا ((0 كلوت: جامل الاتح نوللإل ا! ننععلا
 5نطمااع. ل4. (2000) (0لمطماأوخ لقملت ما عت ةتعوأ ادد نابت تمب» ([ نالت

 81 ألا
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 ةميورركا (1990) 2[ متا نك ١0] نءامبوب (!لمح ١ سكلع خللقنأ مل اضمصللا

 بسم (2006) لمينا ىيقأ [ ها ننععت 1م 1|! نإ 2 عجرشس ( ا. منلممت آاكديستمل
 كطقررأام. 1٠.١ تنتع لهم -("هرنلضرتل 400 (نلعر (1999) 22جرام ا" ناربو

 ((ةةصطم لمعت (ةةصاطنت ليتع الدال كسوزاإ !>:هوذل.

 كادوا, خاأ ( 1979) مثمر "مس ("1 كرصممت | !نصسصمصمت ا”ةيطاتعاتعمكل

 كارم. 12. ل. نمل طوصلرا م. (تلاكر (1996) 710 اطال تراكم هز ل2 ندور ا (0ل يح
 [ادكطأت كتييعل.

 كال عاواإو آخ (نللا) (1989) 71من نئم ((1>0 علا اتوكنا !اثادنسنلل).
 كررتتلط, ذ. ( ١9 38ثهمعأ [السباط (اة دضصمان له رخل 2تكديكنتللا

 كيتا. 3ك. ل. () 9899 ' اتت 111 1112 اكان ولن خو 0 نحب نادم م1 طع أ: طض نوأ
 ادويمو' , قارون فدعا لدسداع تلاها كرز يابو لول

 كممصنعع 5ك. (نلر ( ١994 كو نيرويمتع نبيع ("ة عم (1.نمعلممت !! تح (زوتنلا آ!تحسل

 جامع ©. (1989) ىميمعمع هز انعم ىعاز ((ندصسطعتلعع: (ةةصسطعت لربع انصلا نول
 [”0جوكل.

 نلمس (1993) 8 تنوير عتاتو طم ألات امع [نىكعمجع هرج (تقصيعلدت ]:ملعدل ىو نأ
 المان مدد ناجم ( ]ا هنجات قلن 84 تكنتأ!- هنعمل الولك نكلارب آ”ننعحل

 اطمن عطععا لقا (1988) 5معمعلال زم ظضوعع (] .هصلفصت وردم وانالم 8هالاتنن
 قفاررافكا

 طعم مكمل اخ. (نأر (1997) ل1عأقع نتف تيان مأ [؟تييتنااأم»ب (١.هحلمتتت كييف

 ادناطا |[ كغ
 ةلالوب 8. (2005) /نايررت طعجمعرت ( تيان نينا 12 نأتنععب هج تلك ( 8وكتس مكامن

 طوا ويوسم طلدمدصأ ا! !ةح).
 1 ةسصاتمكمو. ل. )١999( ]ممم عماأ وست نجع نيام ((ةصحطتعت لمعت !”تالكالز.

 1 منصتمط متنا. ل. (1995) طرت اممم اه اطالتست" . 0مم اند. 2 الاهم لت
 1نازإل. ل. (1992) لانا نعمحل !*عءلععملتكس نمل اطع تطمصعتا لص لل. اة لعمر, 5. [20انأ5
 نأ ل. 1[ ن5دعأالا (نلك), 70م تلو ورءامرع - 7 رع )'تمبع ءارؤع» (!ودولتامت 1 0لللا0

 از مرا عروأاو )»تنم

 دس (2000) ' كامن وريأعو هلع [8ععموصلاتملت هدأ اداكاضت طالما" , تهمك علا تللللةك
 ديلا 7. سم4

 امدمسمشيدم لا ( 20006 ' اللعان ممم 10م لوا | زحمنومل* . يريم. ١85 !طلهععط
 ال ننامدجونعب 5. (نل.) (1999) ل1 ميني هنأ 5كننمأ ا معتممل» ((ةطغعا عصا:

 0 ل

 اللولطع 15 8. ا[. هصعأ 8ك ءدلالمتاج. 5ك. (علكر ( |990) (تمدننعت درب قوحنمت'ننومدناف لت

 11 نامل تترتب ]0 نانا مر بمستعو (آ3همألع. تول المصصع آ!! 1[ كدوعع)ب
 اللوادأب الل. لل (1972) 'نمعم هنن (©"1نكعل طمس(“ لس 1غ !اةثاعأ هنتل آ3. طوععطل

 (تلكل. 1ع لكم نات نإ طماع (ا هدمت خللعم قع اند.
 الكوارع ةزبا (1977) لحل هديا أ مز ||" نرعع (8لمعم ال نماعت ظمعتن [3نمالكل

 1 (1992) الروب ل( الممتع ام للف نت رابع نوم ( ل يجب ال نمط: ما ومكتاتمل)
 .١ (1998) تكلم طواتأاعو هأ 1[ سعوم' , )ونوح دنوأب ك2, دم.ا.

 المار عما. لا ل. (2000) 5 منوب كيوتو هلال 1 نونا[ 100مل لامن موجالملا 71
 لرد مرتان مينا 50م ( 0 امنا (0> اعل انوأك تاولازن 2هنك)ب

 الثا 1ع ©. (نلحر (1298) 11 نمت جتسرب اانا عننا ناقوتدتن را نمنع او اجو تيس نتا

 مرىءطعاع ((010ل: اتدكلتا اتاوعطسءأ)
 الل 1 نرصصع. 13. (995|1ك) -1لعصللاإ' هس !لعصللا | نى'لم طل. أنعام (نلل). 1ءلمدناأالا

 ( 00عاما ©اومفحعءأمل [مدكلا
 طوال ل. (1988) 1 نلمصسم, 1! سرممعأ جمل طع اتسماتامسمم اتاطمع' . ارز[ تعمر فلنعأ

 لد طاف الل ك اننأل
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 ال هانت, [ ١ 384. (1990) .ليدعنعم نعأ لم ]”مأثاأ نى وز ط2ا// عم مردعم (1:اطط نامت اال
 طعم ععامم الملا تولاإب 2ععوق)

 السنسعك. 15١ (2004) 76م عم نمت الدكوتت نبت النص [2 تتمة نإ 12 تدمع نعخ
 (0ح امل: 0ع [هركل انزال عولاإب !”:هقك).
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 :روطس ىف فلؤملا

 8طتاعطب مورواط كيراب وكيب

 .15785 ماع دنهلاب تراجوج ةقطنم ىف دلو -

 ةيرظنلا ةيحانلا نم ىسايسلا ركفلا خيرات :ةيسايسلا ةفسلفلا :ةيبدألا هتامامتها -

 .ةيسايسلا ةيرظنلاو ,ةيقرعلا تاقالعلا ةفسلف ,ةيعامتجالاو

 .ةدحتملا ةكلمملا ىف ال/651:01015166 رتسنمتسيو ةعماج ىف ةيسايسلا ةفسلفلا ذاتسأ -

 .تادروللا سلجم ىف لماع ىضع -

 .ةيناطيربلا ةيميداكألا ىف وضع -
 .ةيعامتجالا مولعلا ةيميداكأ سيئر -

 ةيجولويديألا ةيرظن ,ةيفاقثلا ةيددعتلا ىف ريكفتلا ةداعإ :اهنم تافلؤملا نم ديدعلا هل -
 ظ .نورصاعم نويسايس نوركفم ؛سكرام لراكل
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 : روطس ىف مجرتملا

 .(1148) ةرهاقلا ةعماج - قئاثوو تابتكم مسق - بادآ سناسيل -

 )5٠١5(. ةرهاقلا ةعماج - ةيزيلجنإ ةغل مسق - بادآ سناسيل -

 .ةرهاقلا ةعماج - ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك ةيتكمب لوأ تابتكم ىئاصخأ -

 "ةيجيتارتسإ تاءارق" ةلجمل ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاقملا نم ديدعلا مجرت -

 :ىلي ام اهنمو ءمارهألا ةسسؤمب ةيجيتارتسإلاو ةيسايسلا تاساردلا زكرمل ةعباتلا

 .ايسور ءاوتحا -

 .ةيطارقميدلاو نيدلا -

 .خانملا ريغتل ةينمألا تايعادتلا -

 .ىهلدوينل نزاوتلا ثادحإ :نارياو دنهلا -

 .ةيلامشلا ايروكو ةدحتملا تايالولا نيب ءانبلا كابتشالا زيزعت -

 ؟ةيوطلسلا ىدجت له :ةروفاغنس -

 .ىندملا عمتجملا ىف رييغتلا رامتخا ؟ايوك ىف رييغت ثادحإ نكمملا نم له -

 .نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ىف ةيدنهلا - ةينيصلا تاقالعلا :ليفلاو نينتلا -

 .برغلل ةيسايس-ويج ةساكتنا :؟4١٠٠ ميظعلا رايهنالا -

 .ايقيرفأ بونج ىف هدقع مت باهرإلا نع رمتؤم ةمجرت ىف كراش -
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 : روطس ىف عجارملا

 قلاخلا دبع رمع دجام دومحم

 .19748 ةرهاقلا ا

 .150/ ةرهاقلا ةعماجب مولعلا راد ىف جرخت -

 :ةمجرتلل ىموقلا زكرملاب اهنم ردص ءبتكلا نم ددع ةمجرن عجارو ءمجرت -

 .نيتروث نيب ةيرصملا ايلعلا ةقبطلا ©

 .ةييوروألا ةيزكرملا ءارو ©
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 ىنويسب رهام دمحم :ىوغللا حيحصتلا

 للماك نسح :ىنفلا فارشإلا




