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 فنعلاو داهجلاو بالقنالاو ةوقلا لمعتست يتلا ةيمالسإلا تاكرحلا يف زربألا ةكرحلا

 ءاوس « فنعلا تسرام يتلا ةيداهجلا تاكرحلا لك اهركفب ترثأت دقو « عقاولا رييغت يف

 لضف روتكدلا ةعجارم نوكتس كلذكو «خلإ . . .رئازجلا يف وأ سنوت يف وأ ايبيل يف
 دنع ةدمتعم تناك هتك ْنأل «ًالومش رثكألاو ةطاحإ رثكألا ةعجارملا يه بلغألا ىلع
 كلذكو « "ةدعلا دادعإ يف ةدمعلا " باتك اهزربأو ناتسناغفأ يف ةيداهجلا تاكرحلا

 حجرن كلذل «تاعجارملا لكل لاثملاو جذومنلا يه هتاعجارم نوكت نأ حجرملا نم

 تاعجارم ىلع اريثك دمتعت ةيبيللا ' ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلا" تاعجارم نوكت نأ

 نع تلقنو تبرستو تحشر يتلا ماكحألاو لاوقألا دعب ةصاخبو «لضف روتكدلا
 ةعجارم يف ءاج ام زربأ امف ءاهتداق ناسل ىلع مالعإلا لئاسو ىلإ هذه اهتاعجارم

 ؟اهيف روصقلا نيأو ؟لضف روتكدلا

 لامعألا ضعب " ملاعلاو رصم ىف داهجلا ديشرت ةقيثو " يف لضف روتكدلا دقتنا

 ةقفنلا ىلع لوصحلا لجأ نم ريغلا لاومأ ىلع وطسلا زوجي ال هنأ لثم نم ةيداهجلا

 امك ءاندالب يف بناجألاو حاّيسلا ىلع ءادتعالا زوجي ال هنأو ءداهجلل ةبولطملا

 ىلع مهتاموكح تدتعا ول ىتح مهدالب يف بناجألا ىلع ءادتعالا زوجي ال هنأ

 اهعضو نأ ةجبحب ةيمالسإلا تاعامجلا نع داهجلا طقسأ هنأ امك «خلإ . . .انناطوأ

 حمست يتلا ةددعتملا طباوضلا حضو كلذكو «فاعضتسالاو زجعلا نيب حوارتي

 ' داهجلا ةكرح ' نع فورعملاف . هضيقن ىلإ فرط نم تلقتتا داهجلا ةكرح نأ دجنف
 عيمج ترفك لب «بسحف ماكحلا رْكت ملف «ريفكتلا ماكحأ قالطإ يف اهلهاست

 تناك امك «خلإ . . .ةموكحلا دارفأو ءارزولاو ةطرشلاو شيجلا دارفأ لثم نم مهناوعأ

 ببسلا امف «خلإ . . . كلذ يف ددشتتو «ماكحلا ىلع جورخلا بجوتو داهجلا بجوت



 .عقاولا يعو يف روصقلا وه كلذ يف ببسلا ؟هضيقن ىلإ فقوم نم لاقتنالا يف

 نأ عقاولا رييغت ديرت ةكرح يأ يف ضرتفي هنأ عم «هنم قالطنالاو هفيصوتو «هليلحتو

 تابقعلاو ضارمألا تايولوأ ددحتو «بسانملا فيصوتلا هيطعتو «عقاولا اذه يعت

 رومألا ءوض ىلع عقاولا اذه رييغتل ةبولطملا تاوطخلاو تاودألا ددحت مث «لكاشملاو

 , ' داهجلا ةكرح " دنع ثدحي اذه دجن ال انكلو ,فيصوتلا اذه ءوض ىلعو ةيعرشلا

 مكاحلا لوح «عساولا يهقفلا انثارت نم ةيهقفلا ماكحألا ضعب ءاقتنا وه ثدح ام ْنكل

 ةيهقفلا ماكحألا هذه ءوض ىلع ةيلمعلا فقاوملا ءانب مث ءهيلع جورخلا زاوجو هرفكو
 دك هب انو «ةيناث ةلحرم يف اهفالخ رايتخاو اهنع عجارتلا يتأي مث «ىلوأ ةلحرم يف

 «لضف روتكدلا دنع هنم قالطنالاو هليلحتو عقاولا يعو يف روصقلا رمأ وهو .كلذ

 : نيترم ىوس ' ةقيثولا " يف رصاعملا عقاولا ىلإ ةراشإ دجن ال اننأ

 لودلا رامعتساو «ةينامثعلا ةفالخلا طوقس نع لضف روتكدلا ثيدح دنع : ىلوألا

 . نيملسملا بونذب كلذ طبرو «ةيمالسإلا لودلا مظعمل ةيبرغلا

 ماكحل هتحيصن نع ةرشع ةعبارلا ةقلحلا يف لضفلا روتكدلا ثيدح دنع : ةيناغلا
 دنع اهقيقحت ىلإ ةيبرعلا ةعماجلا تعس يتلا ةيبرعلا ةدحولا نأ ركذف «ةيبرعلا لودلا

 اتدرو نيتللا نيتراشإلا ْنأ حضاولا نمو . ماهوألا نم برض يه ١4565 ماع اهمايق

 يف لضف روتكدلا قّمعتي نأ ىلؤألا ناكو «نيتجذاسو نيتبضتقم اتناك عقاولا نع

 كلذ طبريو «بونذلا ريغ ىرخأ ًابابسأ دروي نأو ةينامثعلا ةفالخلا طوقس ببس ليلحت
 نأو «خلإ . . .اكيرمأ فاشتكاو برغلا ةضهنو قّرفلا ءوشنك ؛يخيراتلا عقاولاب

 ةينب يف للخلا نمكم ىلع هدي عضيو لخادلا نم هتينبو يبرعلا يموقلا ركفلا صخفتي
 ةيموقلا فادهأ نم فده يهف «يبرعلا يموقلا ركفلا ريغ ةيبرعلا ةدحولاف «ركفلا اذه

 . نييمالسإلاو مهنم نييموقلا : ةّمألا دارفأ مومع ىدل ليبن فده يهو «ةيبرعلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 وه ؛ةّمألا موهفم بايغو «هليلحت يف روصقلاو «عقاولا يعو فعض َنأب كشال

 اذهو ءانايحأ ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم لقتنتو طّبختت ةيداهجلا تاكرحلا لعج يذلا
 ةكرح" تاعجارم يفو «ةيرصملا "ةيمالسإلا ةعامجلا' تاعجارم يف هاندجو ام

 تاعجارم نع لاوقأ نم حشر اميف هنم اضعب انيأرو «لضف روتكدلا دنع "داهجلا

 ىلع يوتحت 'تاعجارملا" هذه نأ دكأتيسو «ةيبيللا "ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلا '

 . لماك لكشب ردصت امدنع هسفن روصقلا
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 «ةيلودلاو ةيبرعلا طاسوألا يف عساو مامتهاب ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت ىظحي
 ةيجيتارتسا ةيؤرب ىهتنا دقو « ' ةفرعملا عمتجم ةماقإ وحن ' ناونع ماعلا اذه لمح دقو

 نم ةفرعملاب ةقلعتم بناوج نع كلذ لبق ثّدحت دقو «ةفرعملا عمتجم ةماقإ لجأ ن

 ررقتلا ددح دقو «خلإ . . .ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيخيرات بناوج

 ريرقتلا فرتعاو ءاهتماقأ يتلا لماوعلاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيملعلا ةراضحلا حمالم

 لماكب ةفرعم عمتجم يخيراتلا هقايس يف جتنأ دق يبرعلا يملعلا راهدزالا رصع " نأ
 ةفرعملا عورف عيمج يف «ةديدج فراعم جاتنإ ىلع ةردق مايق ىنعمب «حلطصملا ىن

 . ''”" ةايجلا يحانم ىتش يف ةءافكب ملعلا فيظوت راشتناو «ىوتسم ىلعأ ىلعو

 تارايت هبذاجتت هنأ ركذف «نهارلا يفرعملا جذومنلا فيصوت ىلإ ريرقتلا لقتنا مث
 ىلإ يدؤت ىتلا ةيعمتجملا تاقوعملا ديدحت ىلإ صلخو «ىفالنت الو قرافتت «ةددعتم

 ةظحللا يف موقت هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ' :لاقف ةيبرعلا نادلبلاو ةفرعملا جاتنإ نع ماجح)

 )١( ماعل ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت  25١١7خص : .



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر هما

 «ةيبرعلا نادلبلا يف ةفرعملا جاتنإ نع ماجحإلا ىلإ يدؤت ةيعمتجم تاقوعم ةنهارلا
 خانم اهنمو ءالثم (ةفرعملا ةملسأ) ةحاس ىلع ةيسايس تارايت نيب يفاقثلا عارصلا اهنم

 مهددرتو ءاعم عقاولاو خيراتلاب قلعتت ةيرهوج رومأ ضوخل نيركفملا دادعتسا ةلق اهنمو

 ربتعن نأ الثم انب ردجي نيح ىلع اذه «ققدم نأتم رظنل انيضامو انعمتجم عاضخإ لايح

 دحأ ءامهيف يحالصإلاو يملعلا رظنلا عيجشتو ثارتلاو يبرعلا خيراتلا يف ثحبلا ةصق

 الأ نيعتي لب «ةفرعملا عمتجم ىلإ ةليآلا تاردقملا ءامنإو «ةفرعملا جاتنإ ىلع انرادتقا حيتافم
 . "”"اهاياضقو ةّمألا تامس نم يأ اذه ىملعلا رظنلا قاطن نم دعبتسي

 «ةفرعملا جاتنإ ةقاعإ ىلإ يدؤت يتلا لماوعلا ضعب ديدحت يف ريرقتلا باصأ
 فعضو دادبتسالا خانم ْنأ هرابتعا يهف اهيف باصأ ىتلا امأ ءرخآلا اهضعب يف أطخأو

 يتلا امأ «ةفرعملا جاتنإل ةقيعملا لماوعلا نم ةفرعملا جاتنإو رشنل ةصصخملا تاناكمإلا

 خيراتلاب قلعتت رومأ يف ضوخلل نيركفملا دادعتسا ةلق ىلإ هتراشإ يهف اهيف أطخأ

 يف ' باتك يف نيسح هط هراثأ ام كلذ ىلع ليلد ريخو « حيحص ريغ اذهو «عقاولابو

 امهيلع - ميهاربإو ليعامسإو ةبعكلاو نآرقلاو يلهاجلا رعشلا لوح " يلهاجلا رعشلا

 امو «يمالسإلا مكحلا ةعيبط لوح قزارلادبع ىلع هراثأ امو «خلإ . . .- مالسلا

 . خلإ . . .ةيبرعلا ةأرملاو يبرعلا عمتجملاو ةيبرعلا ةغللا لوح ىسوم ةمالس هراثأ

 جذومنلا" :لاقف نهارلا يفرعملا جذومنلا فيصوت ىلإ ريرقتلا ىهتنا مث
 رثكأ جمانرب نذإ «"يبرعلا لقعلا" ًانايحأ ىمسي ام وأ «يبرعلا يفرعملا

 ةيخيرات ةصرف ىرن اذه يفو .لكشتلا روط يف جذومنوه ءعقاو وهام
 نيطوت ىلغ لمعلاب اعفص ةيبرعلا ناتلبلا نسحت ذإ :تّوفك ذأ بجيال

 )١( ماعل ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت 8 25٠١١1ص 2 .



 يفرعملا جذومدلا نأ ربتعا امدنع ًايجهنم أطخ أطخأ ريرقتلا نأ كشال ,40: لكشتلا ىف

 ةروصلاب يفرعم جمانرب كانه سيل هنأ حيحص «عقاو وه امم رثكأ جمانرب نهارلا
 اجذومن كانه ْنأ ركنن نأ عيطتسن ال اننكل «مهريغ وأ ريرقتلا وعضاو اهاري يتلا ةبسانملا

 ةيبرع ةّمأ دوجوب رقن اننأ املاطف «ةّمألا دوجوب طبترم اذهو « "ايبرع القع" وأ «أيفرعم

 عم ضراعتي ال اذه نكل ءاهب طبترم يفرعم جذومن دوجوب رقن اننأ كلذف «ةيمالسإ
 ريرقتلا هيف عقو يذلا أطخلا اذهو .هريوطتو يفرعملا جذومنلا اذه ليعفت يف انداهتجا

 يلاربيللا هاجتالاب عاضوألا ريغت نأ تدارأ امدنع ةقباسلا راكفآلا هيف تعقو يذلا وه

 ةيراضحلا ةّمألا ةيصخشل ماتلا لهاجتلا عم «يناملعلا وأ يكارتشالا وأ يسكراملا وأ

 . لشفلا اهبيصن ناكف «ةيخيراتلا

 دنع :اهنم «ريرقتلا نم عضوم نم رثكأ يف نيدلا دصاقم نع ثيدحلا رركت

 يتلا طورشلا ركذ دنع اهنمو «ةيناسنإلا ةيمنتلا يف نيدلا رودل رابتعالا در نع ثيدحلا

 ةيؤرلا ىلإ ةدوعلا يف لثمتي لوألا" ليصألا يبرعلا يفرعملا جذومنلا يف اهرفاوت بجي

 عم ريرقتلا لماعت ءاج ."”"ةحيحصلا نيدلا دصاقمل ةيقالخألاو ةيراضحلا ةيناسنإلا

 «قالطإلا ىلع هقفلا لوصأ بتكو ةيمالسإلا ةئيبلا اهدهعت مل ةروصب نيدلا دصاقم

 يتلا فيلاكتلا لك ءارقتسا ةرمث ْنأ ىلإ راشأ يذلا يبطاشلل "تاقئاولا باتك اهزربأو

 ظفحو .لقعلا ظفحو «نيدلا ظفح : يه .اصاقم ةسمخ ىلإ يهتتس :س ءايبنألا اهب ءاج

 يدؤيس ءايبنألا عئارش قيبطت ْنِ رخآ ىنعمب «لسنلا ظفحو ءلاملا ظفحو .سفنلا

 نأ نوربتعي نيذلا ىلع درلل "دصاقملا ملع" لّصأ يبطاشلاو ءرومألا هذه ظفح ىلإ

 ةعيرشلا ماكحأ ْنأ نّيبيلو .ةهج نم لعفي امع لأسُي ال هللا َّنأو «ةلذعم ريغ ماكحألا

 ةهج نم مهيواتف ضعب يف ةدعاقلا هذه نم نوتفملا ديفتسيلو «ىرخأ ةهج نم ةلوقعم

 . نيدلا قيبطت ىلع اقباس اعيش سيلو نيدلا قيبطت ةبسن قص - نإ -دصاقملاق دنقلا

 )١( ماعل ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت  25١١5١ة 1ص .

 ) )0ماعل ةيبرعلا ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت  7١٠7ص ١١١ .



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 . ةفرعملا عمتجم ةدالوو ةفرعملا ومن تقاعأ يتلا ةيسايسلا لماوعلا ريرقتلا سرد

 هوه نم تعضخ دق ةيبرعلا نادلبلا ةلسج نأ دحأ ىلع ىفخي سيلف" :لاقف

 دادبتسالا تاعزن نع ىلختت نأ عطتست مل "ةينطو " ةيسايس ةمظنأ ىلإ لالقتسالا
 يف ادودحم تايرحلا شماه لظف . ةرخأتملاو ةميدقلا خيراتلا روصع نم ةردحنملا

 تمكح يتلا ةمظنألا ةقباسلا ةرقفلا تفصو .2" ' ىرخأ نطاوم يف ابئاغ « نطاوم

 نكل «(ةيبرع ةيموق ةينطو) اهنأ حيحصلاو (ةينطو) اهنأب ةيبرعلا نادلبلا ةلمج

 ةردحنملا ةيخيراتلا دادبتسالا تاعزن نأ ةقباسلا ةرقفلا نم حضتي امك ربتعا ريرقتلا

 ريرقتلا ركذ امك (ةيموق قزأم) شيعت اهتلعجو اهتفرص يتلا يه ةقباس روصع نم
 . ةيلات ةحفص ىف

 ةيموقلا ةينطولا" تادايقلا نأ عم «يخيرات ببس ىلإ دادبتسالا ريرقتلا ديعي
 عمتجم ءاشنإب ةملاح «ينامثعلا دادبتسالا ىلع ةرئاث تءاج ةْمألا تداق يتلا " ةيبرعلا

 مل اذامل :نآلا لاؤسلاو «ةيناسنإلا ةماركلاو ةاواسملاو ةلادعلا هيف ققحتت يذلا ةضهنلا

 ايلاخ اعمتجم جتنتو دادبتسالا نع ىلختت نأ يف 'ةيموقلا ةينطولا ' تادايقلا حجنت

 دوعي مأ ؟- ريرقتلا ركذ امك - ةيخيرات لماوع ىلإ دوعي ببسلا له ؟دادبتسالا نم

 لق وأ ؟ةيموقلا تادايقلا نيوكت لماوع ىلإو «- اهسفن - ةيبرعلا ةيموقلا ةركفلا ىلإ
 ريرقتلا قّمعتي مل ؟امهيلك نم جيزم مأ يتاذ مأ يعوضوم ببسلا له :ىرخأ ةروصب

 ىفتكا لب «ةقدو ةطاحإ رثكأ هتسارد نوكت نأ ضورفملاو «ةلأسملا هذه ةسارد يف

 رظنلا دنع ةقيقحلاو « خيراتلا ىلع دادبتسالا ةلازإ يف ةيموقلا تادايقلا حاجن مدع ءاقلإب

 سيل «هرارمتساو دادبتسالا دوجو ةيلوؤسم لمحتي يذلا نأ دجنس ةلأسملا ىلإ قّمعملا
 ةيموقلا اهتادايقو «ةيبرعلا ةيموقلا ةركف :امه «نارخأ نافرط لب ءهدحو خيراتلا

 فلتخم يف نرق ةدمل ةّمألا تداق يتلا يه اهنأل كلذ لمحتت اهنإف ةيبرعلا ةيموقلا امأ
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 دجنسو «خلإ . . .ةيسفنلاو ةيوبرتلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالاجملا

 ةغللا يلماع ىلع موقت ةّمألا نأ ةيبرعلا ةيموقلا تربتعا امدنع دلوت دادبتسالا نأ

 ىطختت اهلعج رابتعالا اذه ْنِإف ءانتّمأ نيوكت رصانع نم نيدلا تدعبتساو « خيراتلاو
 نم دادبتسالا ىلإ أجلت اهلعجو «ةينيدلا ةقيقحلا يهو سانلا ةايح يف ةمخض ةقيقح
 اهنإف ةيموقلا تادايقلا امأ «ةَّمألا ريهامج عم لصاوتلا مجح يف صقنلا دس لجأ

 ةيوبخنلا هذه اهب تّدأو «ددعلا ةدودحم ةيوبخن تادايق تناك اهنأل كلذ لمحتت

 . ةّمألا ريهامج طبض لجأ نم دادبتسالاب كلذ ضّوعت نأ ىلإ ددعلا يف ةيدودحملا

 هؤاضعأ زواجتي مل م474١ بالقنا داق يذلا ثعبلا بزح ْنأ كلذ ىلع ليلد ريخو

 . ةدحاو ةعباط ةلآ عم صاخشألا نم تارشع عضب

 عمتجم ءانبل ةيجيتارتسا ةيؤر نع نونعملا ريخألا لصفلا يف ريرقتلا ثذحت

 : ليصأ ماع يبرع جذومن سيسأت " :لاقف ةيؤرلا هذه ناكرأ دجأ نع ثدحتو «ةفرعملا

 زفحو ضرغملا فيظوتلا نم هصيلختو نيدلا حيحص ىلإ ةدوعلا -أ .رينتسمو حتفنم

 . ''"" هميركتو داهتجالا

 ريغ" كانه نأ ينعي اذهو ' نيدلا حيحص ىلإ ةدوعلا ' ةرابع ريرقتلا لمعتسا دقل

 «نيرصاعملا وأ نيقباسلا نم دحأ هب لقي مل نيدلل ميسقتلا اذهو « " نيدلا حيحص

 «هب لمعلا وأ داقتعالا بجي هنأو «حيحص هنأ ينعي اذهف نيدلا نم اذه لوقن امدنعف

 ىلإ ةمرحلا ىلإ ةحابإلا ىلإ ةيبودنملا ىلإ بوجولا نم هب لمعلا ةبترم فلتخت نكل
 لوقنف «صنلا ةياور ىلع أطخلاو ةحصلا مكح هجتي نأ نكميو «خلإ . . .ةهاركلا

 عوضوم نم وأ لوقنملا نسح نم وأ لوقنملا فيعض نم وأ لوقنملا حيحص نم اذه نإ
 حيحص نم اهضعب ثيداحألا ّنكل «لوقنملا حيحص نم هلك نآرقلاف ؛ خلإ . . .لوقنملا

 . خلإ . . .هعوضوم نم وأ هفيعض نم وأ لوقنملا نسح نم اهضعبو «لوقتملا
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 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ' نيدلا حيحص ' ىلإ نيدلا ميسقت نم ريرقتلا هعدتبا يذلا ميسقتلا اذه ْنِإو

 نمو « ' رينتسم ' هنأب بولطملا يفرعملا جذومنلا فصي هلعج « "نيدلا حيجص ريغ" و
 حتفي اذهو ءاهمدعو ةرانتسالا ىوعدب ىرخأ ضفرو تاليوأت لوبق هسفنل حيبي مث
 ضفرلاو لوبقلا نأ عم «ةرانتسالا ىوعدب نيدلا يف ءاش ام مهضعب لخديل لاجملا

 ىرخألا مولعلاو ثيدحلا مولعو نآرقلا مولعو هقفلا لوصأ ملع اهلّصف ريياعمل عضخي

 . رينتسملا ريغ وأ رينتسملا اهنيب نم سيلو «ينآرقلا صنلاب ةطبترملا

 ضعب عم لماعتي ملو «ةيجهنملا ءاطخألا ضعب يف عقو ريرقتلا ْنِإ لوقلا صلاخ

 يموقلا ركفلا رود للحي ملو ءاحيحصو ًاميلس ًالماعت ةيعرشلاو ةينيدلا رومألا
 اليلحت يضاملا نرقلا لالخ ثادحألا حرسم ىلع لوألا بعاللا ناك يذلا يبرعلا

 هتاروصت تءاجو «ميلس ريغ ةّمألا هشيعت يذلا قزأملا نع هثيدح ءاج كلذل ءاقيقد

 نأ حضاولا نمو .كلذل اعبت اهبناوج ضعب يف ةقيقد ريغ يفرعملا جذومنلا ءانب نع
 عم «هتاريبعتو هتالوقم ضعب يف نييناملعلا نيركفملا نم ةفئاط ىلإ ازاحنم ءاج ريرقتلا

 .اهعيمج ةّمألا تباوث نع ارّبعم لب ؛ةفئاطل ازاحنم نوكي الأ ضرتفي هنأ


