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 دياف رامع 4

 ودبي ؛لوألا ةيبرعلا تاروثلا ذقع يضقني امنيب
 اهتريسم لمكتست يك ةيبرعلا بوعشلا نأ احضاو

 تبثت نأ يفكي ال :ةماركلاو ةلادعلاو ةيرحلا وحن
 ملاع يف اضيأ نكلو .رهاظتلا نيدايم يف اهترادج
 رييغتلا نأ ليوطلا دقعلا اذه ىف انملعت .راكفألا
 بطخ طقف سيلو مِهلُم يركف ديدجت هعنصي
 طقف سيلو ريهامجلا يعو هيمحيو ؛ةيسامح
 ةيرحلا نوكت يك .نيدايملا يف ةرداهلا اهتاوصأ

 داسجألا ريرحت لمشت نأ بجي :ةنكممو .ةلماك

 دويق نم ةدارإلا ريرحتو ؛:ناجسلا نابضق نم
 فوخلا ةفاقث نم يعولا ريرحتو ءاهققحت

 .دادبتسالاو ةيعبتلاو فعضلاو

 ,ةليلق ةبوجأ رشعلا تاونسلا هذه انل تلمح
 ءاهل ىدصتي نم رظتنت تلاز ام ةريثك ةلئسأو

 اهنايبتو اهئالج لبس سملت يف دهتجيو
 .مهناطوأل لضفأ لبقتسم قيقحتب تب نيلوغشملل
 ردقبو ؛لمعلا تاهبج عونتردقب ةعونتم ةلئسا
 انتجاح لمشي امب :ريغتلل يعسلا تابلطتم ددعت

 انتالكشم ؛يسايسلاو يعامتجالا انعقاو مهفل

 نم ةعبانلا تايدحتلاو ؛ةيقالخألاو ةيداصتقالا

 :عفادتلا ننس نع ةجتانلاو :ةطيرخلا ىلع انعقوم
 انملاع يف بوعشلاو ممألا نيبو اننيب ؛فراعتلاو
 تاباجإلا نع ثحبلا رصتقي ال هكلذل .قتاسنإلا
 ,ةفاقثلا لمشي لب ,بسحف ةسايسلا نوؤش ىلع
 بلطتي ثحب وهو .مالعإلاو :ءنفلاو :ةيبرتلاو
 رضاحلل ابقاث اربدتو ؛خيراتلا يف رظن لوط
 .لبقتسملل اريصب افارشتساو

 اذه ىف ماهسالا ىلإ تاحفصلا هذه حمطت

 دباكت مالقأ ىقتلم نوكت نأب ؛ليبنلا لاضنلا

 ؟لبس اذامل

 ىعست راكفأ نيب لادج ةحاسو :عقاولا تايدحت
 رمت يتلا ةيخيراتلا ةظحللا تابلطتمل ةباجتسالل
 ىلإ تاحفصلا هذه وعدت ال .ةيبرعلا بوعشلا اهب

 لئادبو ؛ةعونتم "لبس" ىلإ لب .؛دحاو ليبس
 نأ ىلإ مكارتتو روطتت راكفأو ,رابتخالا قحتست
 ,ةيداه ةطخو ؛.مهلم باطخ اهمحر نم قرشي
 يذلا دوعوملا لبقتسملا ىلإ ميقتسم قيرطو
 زيزعت ىلإ اضيأ "لبس" ىعستو .انتمأ هيلإ ىعست
 ةضيرفب نيمومهملا نيب كيبشتلاو لصاوتلا
 مهحاورأو مهلوقع قلق مهعفدي نيذلا ,ريكفتلا
 ,بوعشلا مومه نع قداصلا ريبعتلا ةلواحم ىلإ
 ريظنتلا ىلع ةرداق ةفقثم ابخن مهرابتعاب سيل
 ال نيلعافتم مهرابتعاب :.مهألا وه اذهو نكلو
 نودباكي لب ,رظنلا ىلع عقاولاب مهلاصتا رصتقي
 مث نمو .هترارح مهتسامح يذغتو هقاشم

 نوربتخيو ؛هتابلطتمو عقاولا تايدحت نوسملي
 .ليوطلا ضاخملا مالآ مهسفنأب
 بجاولا ةه اذه ّنُكل ,ةعضاوتم ةمهم هذه تسيل
 ردق ىلع ةمهم يهو ؛هل يدصتلا نم رفم ال يذلا

 كلتماو ءانحاورأ رسأو انبولق سم يذلا ملخلا

 هذه ىلإ هللا ّرظني نأ وه ؛هوجرن ام َنإو .انلوقع
 ,لمعلاو ملعتلا قاشم دباكت يهو مالقألا
 ثعاوب ةيدحتم وطختو ؛ملعت نكت ملام اهملعيف
 دهج ىلإ ّرظني .مالستسالا تارربمو سأيلا
 ام مهملعيو مهيديأب ذخأيف :مهداهتجاو اهباحصأ

 ةرخآلاو ايندلا يف هلبس ىلإ مهيدهيو لاوملعي مل

 انيف اوُدَهاَج نيذلاو» ٍ,نينسحملا عم مهلبقيو
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 .(توبكنعلا
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 طسو شيعلل ديدج طمن روهظ ظحال

 ناك ."قمعلا" وهو الأ ؛بابشلا هئاقدصأ

 ةلئسأ نوريثي نيذلا كثلوأ دصقي يقيدص

 ةرعقم تاحلطصمب نوثدحتيو :ةيدوجو

 ضرعم يف ءاملعو ةفسالف ىلإ نوليحيو
 ام مهفت ال ةماعلا نأ نورعشيو :مهثيدح

 يريتاكيراكلا ضرعلا اذه رابتعا نكمي.نولوقي
 | 3 لاك 31 ها 05 31 ل 5 6-00 ةل]
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 ملل يم هع لك ||" وأ كا دقي د ."ايديم لايشوسلا"

 مهأ دحأ مه ذإ ,تاعمتجملا يف ةيركف ةطلس
 مهنأب سانلا عانتقا ردقب ركفلا ليكشت دفاور
 رهظ فيكو يتم «نكلو .عابتالاو ةقثلل لهأ

 ؟دلصا "نوفقثملا" مه نم لب ؟ ”نوفقثتثملا"

 ؟ةيركفلا مهتطلس يف ةقثلا رايعم وه امو

 :ةيركفلا ةطلسلاو نوفقثملا
 زرسنيولفنإلا ىلإ ةمئأآلا نم

 ةيوهك نوفقثملا
 رصع لك يف ةفرعملاو ركفلا باحصأ دجو
 نوبستكي يتلا مهتايوه تعونتو رصمو

 ةيئانويلا ةراضحلا ىف ركقلا باحصأ ضع
 ةراضحلا ىفو «:فوسليفلا ةميدقلا
 ةراضحلا يفو ؛(يعرشلا) ملاعلا ةيمالسإلا
 . .ارج ملهو ,ةمهاربلا ةيسودنهلا
 نوسرادلا ديعي :ةثيدح ةيوهف فقثملا امأ

 تاياهن اسنرف ىلإ مسإلا اذهب لوألا اهرولبت
 نكيحلا نأ ةضقلاؤ ١ رشغع ةساقلا ةرقلا
 (سوفيرد) هطابض دحأ مهتا دق يسنرفلا

 هنأ الإ ءيشل ال ءاًروز ىمظعلا ةنايخلاب
 ضرعت يتلا ةيلزهلا ةمكاحملا مامأو .يدوهي

 نيركفملا نم عمج فقو :.سوفيرد اهل
 .لجرلا عم لماعتلا ىف ةلادعلا نع نيعفادم
 "!"نيفقثملا"ب نوركفملا ءالؤه يمُس

 [1] جمع 1. 8قمبمم, “[ماعا|عهعاننقاو, 50ءاماموز/ 01," ذم 1مانعممةانمصمقا عمك/ءاممعلأ3 ن0 طع 50نّقا 8 8عطقالاهنقأ عمم ع5
 (عاوهابأ عب 2015), 82-277, طاغمو:/ / لأ .00/10.1016/5978-0-08-097086-8.32078-5,



 تناك مسالا اذهب مهتيمست نأ مغرو
 نأ الإ :ةسايسلاب مهتفرعم هيفست فدعب
 ةناكم نع ربعي راص حلطصملا اذه
 ءالؤه ةصاخ ؛ركفلا باحصأل ةيعامتجا

 .ةطلسلا مامأ قحلاب نوعدصي نيذلا رارحألا
 رهظ دقف .ةملسملا تاعمتجملا ىفامأ

 ةيندملا ميلعتلا مظن لاخدإ دعب نوفقثملا
 سقانيو رواجيل ؛ثيدحتلا عيراشم نمض
 ىنيدلا ميلعتلا لهأ نم َءاملعلا نوفقثملا
 تاعمتجملا يف ةيركفلا ةدايسلا باحصأو
 .ةليوط نورقل ةملسملا

 ؟نوفقثملا مه نم
 مهيسراد نيب نيفقثملا تافيرعت تعونت

 لب .فينصتلاو عيسوتلاو قييضتلا نيب
 دقو .فيرعتلا مدع ةيمها ىلع ديكاتلاو
 نيققتملا فيرعت تالواحم مظعم :تراذ
 ناكفألا ملاعي مهتقةلع:طاقنت ثالث لوح
 ءيشلا .ةيعامتجالا تاقبطلاو ؛نيدلاو
 فيرعت يف هيلع قفتملا هبشو يروحملا
 ملاعب سيئرلا مهمامتها وه نيفقثملا
 يف لصاألاف .ةداملا ملاع ال راكفألا
 رومأ يف مهدهج لج بابصنا مهمظعم

 ةعيبطلا وأ :عمتجملا وأ ؛ناسنالا نع ةدرجم

 وأ مولعلا يبق. دع لثمت ءاوس .ءنوكلا وأ
 روميس" لعلو .نيدلا وأ نونفلا وأ ةفسلفلا
 دحآأ يأ حبصيل راطإلا عّسو دق "تبسيل
 عقاو "ةفاقثلا" سرامي وأ ؛رشني وأ ؛جتني
 نيفقثملا ةقالع اَمأ نيفقثملا راطإ نمض

 نيفقثملا روهظ نأ ذإ ,شاقن اهيفف ؛نيدلاب
 حاير اهب تتأ يتلا ةنملعلا تايلمع بحاص
 مغرو .اسنرف يف ةصاخ .ةيبرغلا ةثادحلا

 جاتن نيفقثملا نأب لئاقلا حرطلا ةهاجو
 .(انفلسأ امك) يثادح
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 :بفقثملا يسارد نم نيريثتك نأ الإ

 لهأ لاكشأ نم الكش نيفقثملا اوربتعا
 ,ناكمو نامز لك يف اودجو نيذلا ملعلا
 .نيققثملا نم نيذلا ءاملع اوربتعا نلاتلابو
 فزاكخدلاب ةيسراولا قب دافتعا لغلق
 ركفلاو يناملعلا ركفلا لهأ نيب يرذجلا
 نيدلا ءاملع جارخال مهعفد ام وه ىنيدلا

 لعافت نأ ذقتءعاف انآ امأ ,ثخبلا راطإ خم
 هباشتلا نم ريثك هيف راكفألا عم سانلا

 .انناملعةأ ايؤيوكقلا [ةهواك

 هعامتجإلا تاقيظلاب نيفقتملا غقذلع افأ
 ىف اجاور تاشاقنلا رثكأ نم تناكف

 يف هتيمهأل ,نيفقثملا عامتجا ملع تايبدأ
 مسقنا دقو .يلامسأرلا-يراسيلا عارصلا
 ىلإ ةقالعلا كلت ةعيبط يف نوثحابلا
 نسل هلأ فرك لوذلاف ا"ةقرف كذلف
 نولمعي مهنإ لب ؛يقبط زايحنا نيفقثملل
 وأ مهحلاصم ىلإ رظنلا نود ماعلا حلاصلل
 لك نأ ىرتف ةيناثلا امأ .مهتاقبط حلاصم
 لعلو ءاهيفقثتم جتنت ةيعامتجا ةقبط
 ةينوظتا"] ؟"عوضعلا فعلا“ ريبضت
 سيساآتلا يف رهشألا وه يشمارج

 ةاختإلا اغا فاحجالا ]اذنه نع ريبستلاو
 ةلقتسم ةقرظق ةيفقتملا فريق كلأاقلا
 .ىرخأ ةقبط يأك اهحلاصم نع حفانت

 نوعقي ال نيفقثملا نأ لوقي عقاولا لعلو
 نأو ؛:ةثالثلا كلت نم دحاو فينصت نمض

 .قايسلاو فقثملا فالتخاب فلتخي رمألا

 ةديدع تاحلطصم لاقملا اذه يف مدختسن

 وأ ركفلا لهأ وأ ؛ملعلا لهأو ؛نيفقثملاك
 سفن نع ربعتل ةيركفلا ةطلسلا باحصا

 .اهعبطب ةيماله يه يتلا ةرهاظلا

 [رعع طرعووب 1968), 399-45

 [4] حوما عد 1سم هلله اجانتت 01عاتق, 1 نع 50ء1ماهمج 01 1ضاأعاا ععاتتقلكب

 | ( خس ونؤا 2002): 63-90, 05 0 11111-11111745 .0-٠
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 ةيركفلا ةطلسلا

 "زرسنيولفنإلا" ىلإ "ةمئآلا" نم
 راهبناب تاريغصلا ىدحإ ينتلأس ام اموي

 :ةلئاق ثحابك يلمع نع اهتربخأ امدنع

 اذه ّمن ؟"نويزفيلتلا ىلع علطته ينعي"
 ةطلسلا باحصأل ينمض روصت نع لاؤسلا

 ىلع نوعلطي" نيذلا كثلوأ :ةيركفلا

 الإ ةلحرملا هذهل اولصي مل "نويزفلتلا

 ثيدحلل مهلهؤت يتلا مهتفرعمل
 كلت لعل .ىتش نونف يف ”ىوتفلا"و

 زافلتلا ىلع روهظلا نأ فرعت ال ةريغصلا

 .سكعلا ال :فقثملا عنصي نم وه انايحأ
 كلت ريغ ةفلتخم داعبأ ملعلا لهأ ةطلسل

 يف ذيمالتلا ةرثكف .هتاذ ملعلاب ةقلعتملا

 سيركتل ةغلاب ةيمهأ تاذ تناك يضاملا

 ةيعجرم نإ لب .ءاملعلا دحأ ةطلس

 ضعبلا اهعجري ةعبرألا ةيهقفلا سرادملا
 كلامو ؛ةفينح نق ةمئألا بالط ةرثكل

 تاودآ روطت عمو .لبنح نباو ؛يعفاشلاو
 تالجملاو دئارجلا باتك راص .ةعابطلا

 يف ةيركفلا ةطلسلا باحصأ بتكلاو

 .تاعمتجملا

 زافلتلاو امنيسلاو عايذملا عويش لعلو
 ةطلسلا لاكشأ نم اًديدج الكش تأشنأ

 ىلع طقف دمتعت دعت مل يتلا :ةيركفلا

 دق لب ؛(ركفلا بصع يه يتلا) تاملكلا
 ءانغلاك) ةروصلاو توصلا نم اهتوق ىتأتت
 يتلا (نونفلا يقابو نيحلتلاو ليثمتلاو

 .عساو قاطن ىلع اهضرع نكمأ
 ةيركفلا ةطلسلا تعستا ؛روطتلا اذه عم

 ,نيفقثملا ريغ "نينانفلا" لمشتل رثكأ
 ال نيذلا نيينغملاو نيلثمملا ضعبك

 ةيرك فه بهاوم نوكلتمي

 و ليمج دسج) ةيدام بهاوم يه ام ردقب
 .(الثم نسح توص

 ضعب يتفي نأ يعيبطلا نم طقف دعي ملو
 لب ؛نيدلاو ةسايسلا يف نينغملاو نيلثمملا
 ام ةحصب نودقتعي عابتأ مهل حبصي نأو
 .ةفرعملا باحصأ كثلوأ نأب مهداقتعال نولوقي

 حاتأ دقف "ايديم لايشوسلا" روهظ امأ
 ثيحب اعاستاو ةيطارقوميد رثكأ ةحاسم

 ةطلس ةزايح اهلالخ نم ريثكلا عيطتسي

 لايشوسلا ريهاشم ةيمست لعلو .ةيركف
 ةظلاسلا 5] فلالخ هل ”ةنيرقشت“ل]ب ايفيف
 ,سانلا يف ريثأتلا ىلع ةردقلا يه ةيركفلا
 قنعلاب ءاوسإ ةشظاب ةطلس هادحتسا نوف
 ءاذلو .(يونعملا وأ ؛ءيداصتقالا ديدهتلا وأ

 تاذ تادهاشملاو نيعباتملا دادعأ تراص

 يف سانلا اهكلتمي يتلا ةطلسلا ىلع ةلالد
 فويلا انملاع



 :يفكت ال اهدحو ةفاقثلا
 ؟ةيركفلا ةطلسلا نوكت نمل

 يف نيفقثملا دحأل ةيركفلا ةطلسلا زربت

 ةهاجو اذ همالك نوربتعي نم دادعأ

 ةيرقبع تسيلف .ةقرافمللو .ةّيجحو
 هتطلس طسبب ناتليفك هتعارب الو فقثملا

 يف عامتجالا ملع لصفيو .سانلا ىلع
 ةقلعتملا كلت ريغ :نيفقثملا حاجن بابسأ

 مهأ نم .ركفملا ةعاربو ركفلا ةيعملأب

 لئاسو فقثملا كالتما لماوعلا كلت

 لئاسو لثم هراكفأو هتاذ جيورتل لصاوت
 ,تاعماجلا يف) ةرشابملا لصاوتلا

 وأ (عماوجلا ؛يهاقملا ؛حراسملا ؛يداونلا
 ةدهاشملا وأ ةعومسملا وأ ةءورقملا

 اذه ىلإ فض '”!اهنع انثدحتو قبس يتلاك

 مهنيمثتو نيفقثملا ةكرابم ةيمهأ
 فقثملا ةعانص يف مهدحأ دوهجل

 عضوم هلامعأ حبصت ذإ ؛هزيمرتو هترهشو
 تاقالعلا ةكبش لعلو .شاقنو مامتها

 نأ "زنلوك لادنار" حضوي ذإ ,ةيزكرم انه

 ىلع مهمجن عمل نيذلا ةفسالفلا مظعم
 رابك ةذتاسأل ةذمالت اوناك ؛روصعلا رم

 "يفاقث لام سأرب" مهنودمي مهلبق

 نموا ةيرقفلا ةطلملا بآستكال مهلطوي

 ةعضوم اضيأ نيفقثملا مجن غوزب بابسأ
 يشاميو سانلا سمي لكشب مهئارآ
 فقثملا حاجن نإف ءاريخأو .مهتاعلطت
 يتلا تايزمرلا ضعب زاربإ ىدمب دضعي
 يف هلمع وأ هجرختك .هردق نم عفرت
 رشن رود نم هلامعأ رشن وأ ؛ةقيرع ةعماج
 ضراعم يف هلامعأ ضرع وأ ؛ةقومرم

 نم اًريثك نأ دهاشلاو .ارج ملهو ؛ةيملاع

 مهنع ملعي ال نونانفلاو ءاملعلاو ةرقابعلا
 نانفلاو يرقبعلا روهظ نأو ؛ليلقلا الإ

 مهل أيهتت فورظو بابسأ ىلإ جاتحي الصأ
 مهريغل ًايهتت ال دقو ةياعرلاو ميلعتلاك
 .نفلاو ةيرقبعلا ةرذب مهيف نمم

 رومأ داهتجالاو بهاوملاو فورظلاف

 نم مهأ فورظلا نوكت دقو ءاًَعم لعافتت
 نأ امك ءفقثملا ةعانص يف ةبهوملا

 .خيحص سكعلا

 ؟ةيركفلا ةطلسلا نوكت نأ (بجي) نمل

 تاسايس نع ثيدحلا ضرعم يف
 يل لسرأ ؛"باستاو"ل ةديدجلا ةيصوصخلا
 "ةدياف شيفم" هنأ اهدافم ةلاسر قيدص

 .كوبسيفلا ىلع روشنمب للدو

 [5] ةءعمز( [ةعاععا ةصق 1عزل ندموؤر "فقه يعوعتمل 1طعمتخ' 01 5ءاعماتطع ا ضاعأا ععادبقل [8/105:تكاتتعاتتك,”* خص عت ءقنت 50ع101081عهم

 1من منتب 70, 120. 2 (2005): 204-32

 [5] جمماملا ©مالتمك, طع 50ماومعو' و 2طتلمودممطتعو: خ 1]6همد] ؟طعمرج هغ آصنعأا ءءاسقل طقصعع (©ةسصطم لعب
 اةلدكؤ: 8ءالممإم طرعمو ه1 طقسدتل اناتتتعكققااتا 1عوؤب 1998).



 روشنملا اذه بتاك نأ وه يهابتنا راثأ ام

 افورعم سيلو ؛ناسنإلا قوقح يف ثحاب

 وأ ايجولونكتلا رومأ يف صصخت يأ هنع
 ركفأ تأدب انه نم .ىتامولعملا نمألا

 يف عجرم ثحابلا اذه يقيدص ربتعا فيك
 ىف قحلا هل نّمع ثلءاستو «لاجملا اذه
 كياجإ نزف فيفش راضتخارو ؟هل ةمتتست نأ
  .صاصتخالا لهأ :يه لاؤسلا اذه ىلع

 رومألا لك يف قيقدتلا نأ هيبنتلا بجي
 ,ءاملعلاو "نيفقثملا" ىلع ىتح ؛بعص

 يف ةصاخ ةفرعملا لهستست انلوقع نأو

 عفن نم) اًرشابم اًّرثأ اهل رن ال يتلا رومألا
 يف نمكت ةيلاكشإلا .انتايح يف (ررض وأ
 رمأب رمألا قلعتي امنيح ةلصوبلا لالتخا
 يطعن ثيحب .ءانتايح يف يروحم
 اهيوقهحسي هل ةظلمت ةةنيققتملا“

 نحن عفدنو ؛هنوفرعي ال رمأ يف نوتفيف
 ةطلسب فرتعأ ال ينإف اذلو .نمثلا

 اهيف لخدت ةملك يه ذإ  نيفقثملا'

 دقف .عاستالاو عونتلا ةديدش | ةانصأ

 ا[ قش عاق ق ةهوناق كلاوهكت

 .ةدودحم ةسايسلا رومأ يف دطلن

 هةعاشب نكل افقثم قوسليفلا هوقيمل دقو

 .ارج ملهو ؛«ةاجزم عامتجالا ملع رومأ يف

 سيل هنع ملكتأ يذلا صاصتخالا بحاصو

 بتكو ام عوضوم يف اًريثك أرق دق اًصخش

 ىلع مويلا نينودملا نم ريثكلاك) ريثكلا هنع
 ىلع هنأ كلذ .(اهعاونأب ةيفحصلا تاضنملا
 طيسبت يف دومحملا مهرود نم مغرلا
 عمار قو عا هعقألا ناش راهر شنو كامولعملا
 ةبترم لوأ دعي اهعيمجت ةداعإو تامولعملا

 ةعبرأ ىلع ةمئاق مولعلاف .صصختلا يف

 ثحبلل جهانم ؛تايرظن ؛تامولعم :ةدمعأ

 وه يرظن يف صتخملاو .ةيفرعم جذامنو
 .ةعبرألا ةدمعألاب ماملإلا هتفرعم تغلب نم

 ةدقعم عقاولا يف اناياضق نأ ةراشإلا ردجيو

 نم هنإ لب .دحاو صصخت ىلع اًركح تسيلو
 ىؤر نم ةدحاولا ةيضقلا يف رظنلا مهملا

 ,ةيسفنو :؛ةيسايسو :ةينفو ؛ةيفسلف ؛ةفلتخم

 نأ يعن نأ انيلع نكل .ةيقالخأو :ةيعامتجاو
 نة صصتل ةودح دلع قت سققملا ةظلنس
 لحأ تف انئاقدهأ ضصصخت لئاسن نأ انيلعو

 .نولوقي امب ملسن نأ لبق "ةفاقثلا"و "قمعلا"
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 تاجاجتحا عالدنا ىلع دقع رورم عم

 يف ماعلا دهشملا لوصوو ؛«يبرعلا عيبرلا

 لشفو ؛«قوبسم ريغ دادسنا ىلإ رصم
 ضوهنلا يف يلاحلا مكاحلا ماظنلا
 هينبت عم يزاوتلاب نييرصملا عاضوأب
 ةاذزك «هتايلبحلا ضصرقو عمقلا ةهتل
 ذخأل ةقباسلا ثادحألا ةساردل ةجاحلا

 يذلا لبقتسملا لجأ نم اهنم ربعلا

 يف تادجتسملاب ائلتمم نوكي نأ عقوتن
 ديصأ ويلوي ماظن نأ ةقيقح لظ
 دقفو 2كرابم دهع يف ةخوخيشلاب

 حبصأو ؛ءيسيسلا دهع يف هتيعورشم

 .رياني ةروث عالدنا ذنم هدوجو نع عفادي
 ريثأت ىدم لوانتأ لاقملا اذه يفو

 رياني ةروث راسم ديدحت يف نيفقثملا

 رياني ة ةروثو نوفقثملا
 لبقتسملل يضاملا نم سورد

 هيجوت يف رود مهل نوكي نأ ةيناكمإو
 ميدقتل ىعسأو .البقتسم ثادحألا راسم

 (يناملعلا - يمالسإلا) باطقتسالل ليلحت

 شقانأو رياني ةروث دعب هتدح تدادزا يذلا

 مأ هنم دبال ايقيقح اباطقتسا ناك له

 ىلإ الوصو .هزواجت نكمملا نم اعنطصم
 .البقتسم هترادإ ةيفيك
 رياني ةروثو نوفقثملا :الوأ
 لك) هنأ ىلإ حنجت ؛فقثملا تافيرعت ضعب

 ةفرعملا جاتنإب لصتي لاجم يف لمعي نم

 نأ ىلإ ديعس دراودإ بهذيو (اهرشن وأ
 ةايحلا يف نيعم رودب ضهني) درف فقثملا

 ليثمت وأ ءام ةلاسر لمح نم هنكمت ةصاخ

 ءام ةفسلف وأ ءام فقوم وأ ءام رظن ةهجو

 ا! (عمتجملا مساب كلذ ليثمتو ..ام يأر وأ

 ةلنص (2006 :ةيروتلاو ردكعلل ةيقر :ةيشاقلا) ةلظ:ينانع دمحم ةمجرت ةطلسلاو فقثملا نيسس ةزاوفا 31
 43 ّض .قباشلا ردصفلا 2)



 نيركفم لمشيل عستي فيرعت وهو
 ءابطخو ءابدأو ءارعشو نييمالعإو باتكو
 يف امهم ارود نوفقثملا بعلي .هباش امو
 هاهلا :كفققفلاف .:تاعمتجملا هيجوت
 لوقع ريونت يف مهاسي نأ ضرتفم
 :.مهتابجاوو مهقوقحب مهتيعوتو :نيرخآلا
 .مهتضهن ضرتعت يتلا تابقعلا حرشو

 تاجوم نوفقثملا ردصتي ام ةداع مث نمو

 اهنوقبسيو لب .2يريهامجلا كارحلا
 ةروثلاو رييغتلل ريظنتلا ربع تاوطخب

 مل) هنأ ديعس لوقي اذلو .قوقحلا عازتناو
 خيراتلا يف ىربك ةروث تماق نا ثدحي
 ا3!(نيفقثم نود ثيدحلا

 ةروث علدنت مل ؛ةيرصملا ةلاحلا يف نكل

 اهحرط ةيروث تاريظنت ةيفلخ ىلع رياني
 ةيفاقثلا ةحاسلا تلخ ثيح «نوفقثملا

 ريوثتل نوعدي نيزراب نيرظنم نم ابيرقت

 تاريظنت ذنم هنأب لوقلا نكميو ؛عمتجملا
 مل نيرشعلا نرقلا فصتنم يف بطق ديس

 .يرصملا دهشملا يف ةيروث تاريظنت زربت
 وعدت تابراقم نيفقثملا ضعب ىنبت امنإ
 املثم مكحلا ثيروت مدع وأ :حالصإلل ماظنلا
 . .ةيافك ةكرح جذومن يف ىلجتي
 نم قبسا بعشلا عومج تناك ءايلمع
 تاوعدلا قاطن عيسوت يف ةفقثملا حئارشلا
 جاجتحالل نييسايسلا ءاطشنلا اهقلطأ يتلا
 لظ يف ةيبعش ةروث ىلإ اهولوحفرياني يف
 ريوزت ةيلمع اهتجوت يسايس دادسنا ءاوجا
 يف بعشلا سلجم تاباختنال ةعسوم
 ثيدحلا دعاصت عم يزاوتلاب 2010 ةياهن
 كرابم لامجلمكحلاثيروت نع
 ,ةيداصتقالا عاضوألا روهدت نع الضف
 قوقحلا ةلاح يف عجارتلا ةريتو ديازتو
 نيباشلا لتق يتثداح ىلإ الوصو تايرحلاو

 42نح :قيابسلا ردصملا [8)

 ةردق مدعو ؛لالب ديس#و ذيعس دلاخ

 تاجايتحا ةيبلت ىلع ةلودلا تاسسؤم

 ةيمدآ ةشيعم ريفوتب ةيساسألا بعشلا

 امم ةقئال ةيحص ةموظنمو ديج ميلعتو

 .نينطاوملا ةايح ىلع ًابلس سكعنا
 نيفقثملل رثؤم رود كانه نكي مل كلذك
 رودب ةنراقم اهثودح دعب ةروثلا هيجوت يف
 ةينمألا ةزهجألاو ةحلسملا تاوقلا ةداق

 ةيسايسلا بكتلاو لامعألا لاجر تاكبنشو
 .ةمظنملا تاعامجلاةداقو

 نيفقثملا ةقبط نأب لوقلا نكمي لب

 زيزعتو راربإ ربع ايبلس ارود تبعل
 (يناملعلا : يمالسإلا) يفاقثلا باطقتسالا

 ,رياني ةروث راسم ةقاعإ يف مهاس يذلا
 .2013 ويلوي بالقنال ديهمتلاو
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 ىفاقثلا باطقتسالا :ايناث
 (يناملعلا - ىمالسإلا)

 باطقتسا دوجوب كرابم دهع مستا

 عم ماظنلا عارص ةبقح لالخ تانيعستلا
 ةركاذ ظفتحتو «ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب
 اروضح تدهش تاودنب ةبقحلا كلت

 دمحم .د اهيف كراشو ءاعساو ايريهامج

 دمحم .دو يلازغلا دمحم خيشلاو ةرامع

 جرف بتاكلاو ايركز داؤف .د و اوعلا ميلس

 مجاهي ناك يتلا بتكلا نع الضف ةدوف

 .رخآاا اهيف فرط لك

 ىمالساإلا باطقتسالا داع رياني ةروث بقع

 ةيعوضوم بابسأل ةدحب دهشملل يناملعلا
 قلعتي يعوضوملا ءزجلاف .ةعنطصمو

 لكش نع نيقيرفلا الك تاروصت فالتخاب
 ماظنب ةحاطالا دعب دوشنملا ةلودلا

 رخآلا دارفنا نم فرط لك ةيشخو :كرابم
 .هتيجولوديأ قفو ةلودلا لكش ةغايصب

 ىوقلل ةريبكلا ةيبعشلا لظ يفو
 ةيناملعلا ىوقلا بلغأ تيشخ ةيمالسالا

 تاسرامملا ىلع دامتعالا تايعادت نم

 2011 يف معدت نأ تلواحف ؛ةيطارقوميدلا

 ايلع ىئدابم ضرفل ةحلسملا تاوقلا دوهج

 يملسلا يلع قئاثو يف ةيروتسد قوف
 تايلمعلا نأ تأر نيح مث :ءلمجلا ىيحيو

 زاف ةفاك ةروثلا دعب تثدح يتلا ةيباختنالا

 يسلجم تاباختنا لثم نويمالسإلا اهيف

 نع الضف ةسائرلاو ىروشلاو بعشلا
 يف نويمالسإلا اهمعد يتلا ةفكلا ناحجر

 ىلع ءافتسالا وا 2011 سرام ءاتفتسا

 ىوقلا كلت تضفر ؛3 يف روتسدلا

 تفلاحتو «تاباختنالا جئاتن تاعبتب رارقالا

 ةهجاو رفو افلاحت ةحلسملا تاوقلا عم

 ,2013 ويلوي بالقنال ةيسايس

 لكشي ذاقنالا ةعبج رودلا كلذب تماقو
 حاجن دعب اقحال ككفتت نأ لبق يساسأ
 .بالقنالا

 ضصخاألابو ةيناملعلا ىوقلا بلغأ تمهوت
 .دفولا) لثم ةيبزح تانايك يف ةلثمملا

 يرصملا .رارحألا نويرصملا .روتسدلا
 فلاحتلا ؛ةماركلا ؛يعامتجالا يطارقوميذلا
 نم ناوخإلل شيجلا ةحازإ نأ ايكارتش 1 شال

 نع ليدبك قيرطلا اهل حتفتس ياخ

 عم تاحومطلا كلت تينياقا ,ناوخإلا
 سيئرل ابئان يعداربلا دمحم نييعت

 ليكشتو .بالقنالا بقع ةيروهمجلا

 ضعبو يوالببلا مزاح ةسائرب ةموكح

 يرصملا بزحلا ىلع نيبوسحملا
 ام ناعرس نكل ؛يعامتجالا يطارقوميدلا
 تاقضقو ةحلسعلا :تاوقلا .ةهتظفا
 .ةسيسم ريغ ةقحال تاموكح



 .ىلعرف هصلا ران ةيلصفم ةرتف يف تلضف

 تمهوتو :نويمالسإ هدوقي يتق مكح
 مل ام ركسعلا قدانب تحت ققحتس اهنأ

 تاءانثتسالاو .عارتقالا قيدانص ربع هققحت

 نمو :ةدودحم اهنكل ةدوجوم كلذ نم

 ضعبو نويروثلا نويكارتشالا اهزربأ
 ,يركسعلا مكحلا اوضفر نيذلا دارفألا

 ىلع يركسعلا بالقنالا رايخ اولبقي ملو

 ىوقلا ضعب تراثأ .2لباقملا يفو

 ةكرعم ةيفلسلا صخاألابو ةيمالسإلا

 يحنت دعبف ؛ةيوهلا ةيضق لوح ةعنطصم
 ىلإ ةاعدلا نم ددع عراس «ةرشابم كرابم

 ةدريهامجلا تارمتؤملا نم :ةلهلس دقع
 نم ةيناثلا ةداملا ىلع ظافحلا) راعش تحت

 تقولا كلذ يف هنأ تفلملاو .(روتسدلا
 تارمتؤملا كلت هيف تنشد يذلا ركبملا
 رييغت قدعت ست تاوعد كافه نكت ذل
 عضي ام وهو :روتسدلا نم ةداملا كلت

 كلت ىمظنم عفاود ىلع ماهفتسا تامالع
 ْ ,تارمتؤملا

 مهتكراشم مدع باحصتسا عم صخاألابو
 دهشملا نم مهئافتخا مث رياني ةروث يف
 تمهاس ايلمعو .بالقنالا بقع
 باطقتسالا ةلاح زيزعت ىف مهتادوهجم
 تمهاس كلذك .يناملعلا يمالسإلا
 يف ةاعدلا ضعبل ةيوفعلا تاحيرصتلا
 يف امك باطقتسالل ةبصخ ةئيب ريفوت

 نيسح دمحم خيشلل ريهشلا حيرصتلا

 نالعالا ىلع ءاتفتسالا دعب بوقعي

 تلاقو) 2011 سرام يف يروتسدلا

 .(معن نيدلل قيدانصلا

 نم ةهجوملا تاماهتالا تمهاس كلذك

 ليربإ 6 ةكرح لثم ةيبابشلا تاكرحلا ضعب
 سلجملا عم فلاحتلاب ناوخإلا ةعامجل

 ناوخإلا فقاوم عم نمازتلاب .يركسعلا
 ثادحأ لثم ثادحألا ضعب نم ةيمسرلا

 ضعب دوهج معد يف ؛دومحم دمحم

 ناوخإلا نأ ةروص سيركتل ةيناملعلا ىوقلا
 ام وهو ءاهيلع اوزفق نأ دعب ةروثلا اوناخ
 ىلع اقحال ةيبابشلا تاكرحلا ضعب عجش
 ةحازال ةحلسملا تاوقلا عم فلاحتلا

 .مكحلا نم ناوخإلا

0-46 
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 باطقتسالا ةدح ليلقتل قافآ نم له

 ؟يناملعلا يمالسإلا

 هل ترفاوت يمالسإلا يناملعلا باطقتسالا
 اذه ةدح ليلقتو :ةعنطصمو ةيتاذ بابسأ

 تاعجارم بلطتي البقتسم باطقتسالا

 .نيفرطلا نم ةداج

 ىدم عجارت نأ جاتحت ةيناملعلا ىوقلاف

 ةدارإ مارتحاو ةنلعملا اهئدابمب اهكسمت

 تاوقلاب اهتاقالع ةعيبطو ؛نينطاوملا

 تيح ةيمالسإلا ىوقلل اهترظنو ةحلصملا
 نوروصتي ال ةيناملعلا زومرلا نم ديدعلا نأ
 وأ نوجسلا يف ىوس نييمالسإلل اناكم

 ءادتبا نوضفريو ؛:ةضراعملا دعاقم ىلع

 .ةطلسلا دعاقم يف نييمالسإلا دوجو

 طاسوألا جاتحت لباقملاب نيح يف

 ةيسايسلا ةيعوتلا نم ذيزم ىلإ ةيماسإلا
 ,دوجولا تابثإل ةيمهو كراعم حتف بنجتو
 ريهامجلا رعاشم ةغدغد نع داعتبالاو

 لصاوت روسج ةماقإو ؛ةيرتنع تاحيرصتب

 مرتحت يتلا ةيمالسإلا ري ىونقلا عم
 يف شيعلا ضفرتو نينطاوملا تارايخ
 .دادبتسالا فنك

 ديازت ربع نيفقثملا رود يتأي انهو
 مهطيلستو عمتجملا اياضقب مهكاكتحا
 ريهامجلل مهتيعوتو ءاهيلع ءوضلا

 ضفر يناعمل مهئايحإو ةبولسملا اهقوقحب
 ةطلسلا يفقثم جذومن نع اديعب :ملظلا

 دادبتسالا ةمدخل ةفاقثلا نوفظوي نيذلا

5 : : 

 سي اع #6 1 | : / ١
 9 0 / سس | ذو

 8-5 57 ١ 4 نك عاام

 نيفقثملا جذومن وأ هتازواجتو همئارج ريربتو

 ىلع نوزكري نمم عقاولا نع نيلصفنملا
 نع ةديعب ةيلدج ةيئاطسفس اياضق
 .سانلا لكاشمو تامامتها

 يذلاو ؛رصم يف مكحلا ةيبتارت رييغت نإو
 بلطتي ؛هسأر ىلع ةحلسملا تاوقلا عبقت

 مارتحا ىلع موقي ايقيقح اينطو افافطصا

 راكفألا نع اديعب مهتيوهو نينطاوملا ةدارإ
 ةبخنلا نأ ىرت يتلا ةيئالعتسالا ةيئاصولا

 نم رثكأ ريهامجلا حلاصم كردت ةيسايسلا

 ربكأ ءاصقإ ةبراقم ىنبتت وأ اهتاذ ريهامجلا
 يف لثمتم يبعش يريهامج نوكم
 دعاقم لغش يف هقح نم نييمالسإلا
 .مهل بعشلا رايتخا لاح يف ةطلسلا

 ةدح عجارت نأ ىلع ديكأتلا لوقلا ةلفان نمو
 قيقحتو يناملعلا يمالسإلا باطقتسالا

 مدقت ثايصخ شق ربع ققحت نل فاقطصالا
 ىوق وأ يدادبتسالا ماظنلاب ةطبترم تادنجأ

 تايصخش بلطتي امنإ :؛ةيميلقإو ةيلود

 ةلقتسم ,ةعمسلاو ديلا ةفيظن ةرح ةينطو
 اهحلاصم ىلع ماعلا حلاصلا يلعت .رارقلا

 يف هنأ يعارتو ؛ةقيضلا ةيوئفلاو ةيصخشلا
 ,فافطصالا حاجن لماوع لهاجت لاح

 نينوكملا نيب باطقتسالا ةلاح رمتستس

 حلاص يف بصي امم ؛يناملعلاو يمالسإلا

 .دادبتسالا ىوق



 لاله ميهاربإ

 ةبتكم تدقع 2013 ماع رياني 2 يف

 ةعيذملا اهترادأ ةرظانم ةيردنكساإلا

 "ادن نازوس" نيب ”ينيبرشلا يم" ةيرصملا

 نيبو «:ةرظانملا عوضوم نع ةعفادم

 اضراعم "يراخبلا وبأ ماسح" روتكدلا
 نحت“ ةئاونع ناك يذلا :ةرظانملا عوضومل

 ريغو ةمسقم تحبصأ رصم نأ ىرن
 ةريطخ ةروصب ةحماستم

 برح مايق" ةيضرف نع تيمتسم لكشب

 يعمتجملا ماسقنالا ببسب "رصمب ةيلهأ
 روتكدلا زوف نم روهش 6 لالخ ثدح يذلا داحلا
 .رصم ةسائرب -هللا همحر- يسرم دمحم

 نومصتعملا اهعفر يتلا ةجحلا سفن يهو
 ةقاقثلا ةرازه مامآ تييرضملا ةيئادقلا نم

 زيزعلادبع ءالع روتكدلا ىلوت امدعب
 ةبيقح امنيسلل يلاعلا دهعملاب ذاتسألا
 2013 ويامب ةفاقتلا ةرازو

 "ادن" تعفادذإ

 رياني ةروثو ةيفاقثلا ةبخنلا
 عراشلل نيفقثملا ةدوع ناوأ

 ءالع" لثم ايفاقث نيطشانلاو ءابدألاو

 اوديأ نيذلاو . "توعان ةمطاف"و"يناوسألا
 حاطأ يذلا يركسعلا بالقنالا -كلذ دعب-

 ةبرجتلابو يسرم دمحم قباسلا سيئرلاب

 ؛رياني ةروث بقع رصم يف ةيطارقميدلا
 برحلا نم رصم ذقنأ دق بالقنالا نأ ةجحب

 نم لوح لؤاستلا حرطي ام وهو .ةيلهألا

 هاجت هتيلوؤسمو هرود امو ؟فقثملا وه
 ؟ةيرصملا رياني ةروث دعب ماعلا نأشلا
 فقثملا ءايحإ ةداعإو رياني ةروث

 ةبه" درجم 2011 رياني ةروث نكت مل
 اقايس تففاصو مدعلا نم تنقثرتا "ةيبهش
 درجم كت ملو «راصتنالاو ددمتلاب اهل حمس

 نايلغلا نم ةلاح نع جتن ”"راجفنا"
 عمتجملا اهشيعي يداصتقالاو يعامتجالا

 قتفت نم .ةبكرم ةلاح تناك لب ءيرصملا
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 نينانفلا نم ريبك ددع هضفر يذلا رارقل

 ؛يسايسلا رييغتلا ةرورضب يعولا



 يمنتلا تارشؤمو رارقتسالا" نأ كاردإو

 ساو ؛يسايسلا حالصإلا نخ اليدب تسيل

 تقرأ يتلا ةيضقلا ؛ةضهنلا" نع اليدب

 ةياهن ذنم ةيبرعلا اندالب يف نيركفملا

 اهلوح تفلتخاو رشع عساتلا نرقلا

 يتلا ةفلتخملا ةيسايسلا تارايتلا تاروصت

 نتخ ةيرضملا ةيسايسلا ةآيحلا ىق تكراش
 1952 ويلوي يف طابضلا ةكرح تءاج
 ةسايسلا اوقلغيو ةيسايسلا ةايحلا اوهنيل

 رصم يف يركسعلا مكحلا ًادبيو ؛ايئاهن
 دعب يركسع ةسائرلا يسرك ىلع بوانتي
 "كرابم" دهع يف رصم تلصو ىتح ؛رخآ

 يسايسلا توملا نم قوبسم ريغ ىوتسمل

 ةقيض ةبخن دادبتساو يداصتقالا داسفلاو

 ةدبرعو ؛رصم تاورثب لامعألا لاجر نم
 يف التقو ابيذعتو املظ ةطرشلا لاجر

 الو ةبساحم نود يرصملا بعشلا

 ا4].عدار

 لاجر نم ةقيض ةبخن دادبتساو يداصت

 نم ةلاحلا هذهءرصم تاورثب لامعألا

 يسسؤم ىدل حوضوب تلجت يعولا
 ةصاخ "ةياقق" :بيقتلا ةيرصعلا ةقرحلا

 ةكرحلا قسنمو اهيسسؤم زربأ دنع

 عفر يذلا ,!5]يريسملا باهولادبع روتكدلا
 "عراشلا يف نوكي نأ بجي فقثملا" راعش

 "ىيوضعلا فقثملا" موهفم قداصيل
 يسكراملا رظنملا هكص يذلا حلطصملا

 رتافد" يف يشمارغ وينوطنأ يلاطيإلا
 فقثفلا" اذه نأ ةققو ثيحخح :"نجسلا
 يف لماعلا فقثملا سيل "يوضعلا

 يف لماعلا الو "ةيبزحلا ادنجابوربلا"
 هنكل ءنيعم يسايس ماظن ةريظح
 عقاولا نأ نييبت ىلع رداقلا فقثملا"

 ؛يعيبطريغمئاقلا يعامتجالا

 يلحت ىلع ةردقلاب هرييغت نكميو

 ةيفاقثلا  ةتاموسلا قيقحتو .ءاهدقنو

 يف يريسملا هحضو ام اذهو 5!" نيدهطضملل
 ةيافك ةكرحل لوألا رمتؤملا لالخ هتملك

 سكعب يخيراتلا ناسنإلا" نإ لاق امدنع
 هعقاو زواجت ىلع رداق يداصتقالا ناسنإلا

 "يريسملا" دوجو نأ امك ؛!71"لومأم عقاو ىلإ
 ناك "ةيافك" ةكرح لثم ةيسايس ةكرح يف
 تاقبطظلا نم ةيبابشلا تاتفلل ازفحم
 نيملعتملا نم هةديدجلا ىطسولا

 كابتشالا يف اوؤدب نيذلا "ايسنجلتنالا"
 ةيرحلل ابلط ماعلا نأشلا اياضق عم
 ةلودل ابلط :مهألاو ةيعامتجالا ةلادعلاو
 ةروث تماق يتلا تاسسؤملاو نوناقلا

 .اهمدهل سيلو اهليعفتل رياني
 نم "يوضعلا فقثملا" اذه كابتشا ناكف

 ةينطولا ةيعمجلاو ”ةيافك  ةكرح لالخ

 ةيعافد طوطخ نيوكت ةيادب وه رييغتلل
 نم ةفلتخم تائفو بابشلا اهلوح عمجت

 يشمارغ هامس ام .يرصملا بعشلا
 ءاوتحا ىلع رداقلا يندملا عمتجملا"ب
 دمت يتلا !5]"ةيجولويديألاهتاودأك نيفقثملا

 نم عونب يسايسلاو يعمتجملا كارحلا

 بناجب .ماظنلا ةيعرش نم لكأت ةيعرشلا
 ناك يذلا ميدقلا يفاقثلا قسنلا رسك
 ءاربخو نينانفو ءابدأ نم هيف "نيفقثملا"
 دي يف ةعيط تاودأ درجم طارقونكتو

 عقو ذإ ءاهل ةيئاعد قاوبأو ؛ةطلسلا

 تلجت ةمزأ يف كاذنيح يرصملا فقثملا
 فصوب ةيساسالا هتفيظو نع هلاصفنا ":يف

 نع اعفادمو عمتجملل اتوص فقثملا
 ,ةطلسلا عم ماحتلا لب لاصتاو ؛هاياضق

 نإ ىتحءاهل جيورتلاو اهعيراشم ينبتو
 91 "بعشلا حلاصم دض تناك



 ةقارخي قوضعلا فقثملا ىظعأ ]مكف
 ةعفدلا يعامتجالاو يسايسلاو يفاقثلا
 ذيب ىلع دعب اميق :تروطت ئثلا ىئلوألا
 ثاجاجتحاو تارهاظتل ةيبابشلا تاعومجملا
 تائف يقاب مامضنا دعب ةروث ىلإ تلوحت
 :ةروقلا" تلمع دقق ؛انهل بعشلا قايطأو
 ةرم "يمومعلا فقثملا" رود ءايحإ ىلع
 ةيفقتملا“ داهتتسا باسح ىلع يرخكأ
 قاوبأك نولمعي اوناك نيذلا "نيفيزملا
 امك يمومعلا فقثملاو ؛ماظنلا حلاصل
 وه ةراشب يمزع روتكدلا هفرعي
 يذلا ةعساولا ةفاقثلا بحاص صصختملا"

 نع مومعلل ةموهفم ةغلب جتنيو بتكي

 ..ماع لكشب لودلاو عمتجملا مهت اياضق
 اقالطنا ماعلا نأشلا يف ارود يدؤي يذلا
 ةرباع ةلماش هفراعم,افقثتم هنوك نم

 يف دجاوت دق فقثملا اذهو ؛"تاصصختلل
 عساتلا نرقلا ةياهن ذنم يبرعلا ملاعلا

 نيدلا ريخو يبكاوكلا نمحرلادبع عم رشع
 حرفو هدبع دمحمو يناتسبلا سرطبو يسنوتلا

 ىتحو ءاضر ديشرو نيسح هطو نوطنا
 هللا هصحر ةراهع دصحمو اوهلا مياس دمحم

 يورعلا هللادبع و يرباجلا دباع دمحمو

 !101.مهريغو

 ةروثلا هتطعأ يذلا لاجملا اذه نأ الإ

 نيركفملاو "يمومعلا فقثملا"ل

 ةروثلا هتئيه يذلا حرسملا و :نييميداكألاو

 ةحاسلا ىلع اراودأ بعلتل (أ) "بخنلا"ل

 ثدحو ةروثلا راسم نم تلطع دق ؛ةيسايسلا

 يسايسلا عارصلاو يركفلا ماسقنالا نم عون
 "ةداضملا ةروثلا" ىوق هتمدختسا يذلا

 لاجملا قالغإو ةسايسلا ءاهنإل تارربمك
 ةكرح عم ثدح امك ؛ىرخأ ةرم ماعلا

 .يخيراتلا قايسلا فالتخا مغر 1952 طابضلا

 تيملافقثملانيبريانيةروث
 ع | 4-1 . ْ و

 يبرعلا انملاع يف ةيفاقثلا بخنلا تلكشت
 ةلحرم نم ةدتمملا ةرتفلا يف ثيدحلا
 دس ام ةلكرم ىضم :لالقت سألاو ةفحسنلا
 عيراشملا طوقس رصعل الوصو لالقتسالا

 عورشملا لزلزت دقف «ىربكلا ةيسايسلا

 انبلا نسح خيشلا لايتغاب "يمالسإلا يسايسلا
 ضراعم رايتل "يسايسلا مالسإلا" رايت لوحتو

 يموقلا عورشملا مزهو ؛ةحضاو ةيؤر الب

 1967 ةميزهب ايروسو رصم يف يبورعلا

 يكروتاتألا يناملعلا عورشملا ىتحو .ةليقثلا

 بيبحلا عم سنوت يف ةيبرعلا هتخسنو
 [11] "ةضهنلا" قيقحت يف الشف دق ةبيقروب
 سرادملا :تمدعتا ةزقفلا كلك لالخ

 اهعقاو نم قلطنت يتلا ةيبرعلا ةيريظنتلا
 ةفاقث نع فلتخت يتلاو ةيبرعلا اهتفاقثو
 قويف تملا رخألا ةيصوصضصخو

 د



18 

 ةيبرعلا بخنلا قايسنإل ايفاك كلذ ناك"و
 ميهافم نم ةيبرغلا بخنلا هتجتن ةنأام ءارو

 نع ةفلتخم ةئيب يف تدلُؤ ليلحت تاودأو

 ة بامع أ [مك 11213 رقاقتلا [قتارصوصق
 ةجيتن ؛ةيليلحتلا تايرظنلل هذه داريتسالا
 ليدعت ةيلمعل عضخت مل" راهبنالا ةرظن

 "ةيمالسإلا ةيبرعلا انتئيب مئالت ىتح ةعجارمو
 "يمالسإلا رايتلا" ةهةيفاقثلا بقتلا اهأ
 ىلع درلا لحو يف اهمادقأ تسرغنا دقف
 يذلا رمألا" ؛ةيلاربيللاو ةيسكراملا بخنلا

 نم حبصأو .ريطخ جرعنم يف اهعقوأ
 كلت ةيؤر خوضو مدع ةظحالم ريسيلا
 يف امهاسم العاف اهروضح ىتح الو بخنلا
 تأفكنا ؛اديور اديورو .(13]"كارحلا ةيلمع

 كتايرجف نع اديب ةيفاقثلا بختلا كلت
 ةايحلا ةروثلا ةيظش تباصأ امدنعف :عقاولا
 كلت تجرخ .ءاهروصق تقرحأف ةيفاقثلا

 ال ميدق ثرإب ةلمحم اهئافكنا نم بخنلا

 انيدل حبصأف ؛ديدجلا عقاولاو بسانتي
 [14] ةتيملا راكفألا رارغ ىلع "تيملا فقثملا"

 يهو "يبن نب كلام" اهنع ثدحت يتلا
 خيراتلا نم اهؤاعدتسا متي يتلا راكفألا
 .لبقتسملاو رضاحلا كراعم مسحل
 ةيفاقثلا بخنلا تناك .رخآلا بناجلا ىلع

 ثرإلاب ةعبشملا .ةيلاربيللاو ةيسكراملا

 تاودأ كلمت ال ,رياني ةروث دعب "يناملعلا"
 عورشم الو عقاولا كيكفتل ةيميهافم

 نع فلتخي حضاو يسايس وأ يفاقث

 مه الو ”'قوفتملا برغلا" ءارو قايسنالا
 هادأ يذلا هسفن رودلاب اوماق ىتح

 كارحلا ةيلمع ةدايق يف برغلاب نوفقثملا
 بخنلا كلت تبهذ لبأ+ 51ةروثلا وأ ىعامتجالا
 لاصفنالا يف .كلذ نم دعبأ ةيفاقثلا
 عمتجملل ةيساسألا بلاطملا نع

 اورخشسو ةروثلاو يعامتجالا كارحلاو

 ديك يف" :ءنيلعاف مهتفصب مهعقاوم

 مساب" مهفلاخي نمل داقحألاو مهتلا
 ءادع" اهتمدقم يف ةفئاز ماهوأ

 مساب ميق نم هب لصتي ام لكو مالسالا
 فقثملا" رود اوبعليل15]"مدقتلاو ةثادحلا

 ةماس اراكفأ لمحي يذلا "تيمملا
 نب كلام ركفملا لوقي امك ةدروتسم
 ةيفاقثلا بخنلا كلت تحار لب ؛يبن

 "ةيركسعلا ةسسؤملا" ءاعدتساب حولت
 ةلاح ءاهنال شيجلا لخدتل وعدتو

 يسايسلا راسملا ءاهنإو "”ماسقنالا"
 :"ةيظارقعي» ةاهسسؤإم ةلود*" .ءاقبل

 وأ ةيقالخأ ئدابم يأ نع نيلختم

 اهب اوقدشت ةيطارقميد وأ ةيسايس

 .مهباطخ يف اليوط



 يذلا "يوشتينلا ديلقتلا" كلذ ىف نيعبتم

 ةلادعلا ةركف اهيف امب قالخألا" نأب لوقي
 ةقالع نع ريبعت..ةاواسملاو حماستلاو

 اذه نإو ؛ةوقلا ةدارإو عمتجملا يف ىوقلا
 ,ةفسلفلاو ةيعامتجالا ةيرظنلا ىلع قبطني
 ىقيسوملا يف هدحو يلامجلا عادبإلا نإو
 لكشي نأ هنكمي ؛بدألاو ةيريوصتلا نونفلاو
 ناسنالا ةعيبط نم قلطني هنأل عقاولل ادقن
 ال عبطلابو ؛'"ةعيبطلا عم مجسنيو ةقيمعلا
 يمزع لوقي امك- فقوملا اذه نع جتني
 ىلجتت يتلا ؛ةيقالخالا ةيمدعلا الإ -ةراشب
 :ةيئانث يف "ةيناملعلا" بخنلا كلت دنع

 نع ةدروتسملا مهميهافم قيبطت امأ
 "ةروثلا"و" ةيعامتجالا ةلادعلا"و"ةيرحلا"

 مهتاعمتجم نع ةيلعتسملا ؛"بعشلا"و
 ربكأ ةوق ءاعدتسإ امإو ,ةيمالسإلا ةيبرعلا
 ءدب مث "نييمالسإلا" ىلع ءاضقلل (شيجلا)
 مهدعاوق يده ىلع ديدج نم لاضنلا

 ةعزنلا" كلت كلمت ىلع لاثم حضوأ ناكو

 وه :ةوقلل "ةسلاوملا" ةيمدعلا "ةيوشتنلا
 مامأ نيققتملاو ءابخألاو نيتاتقلا ماصتعأ
 معدو :2013وينوي ةرهاقلاب ةفاقثلا ةرازو

 ءالع" لثم ءابدألاو نييرصملا نينانغلا

 ةبرجتلا ىلع شيجلا بالقنال "يناوسألا
 .اهذعاوق فقسنو ةديلولا ةيطارقميدلا

 عراشلل نيفقثملا ةدوع ناوآو قافتالا ةرورض

 يف "نوفقثملا" اهبعل يتلا راودألا كلت تناك
 نوفقثملا" كرحتي نأ لبق :كرابم رصع
 نوفقثملا اهبعل يتلا راودألاو "نويقيقحلا
 ,2015 ىتحو 2011 نيب ةرتفلا يف رياني ةروث دعب

 عراشلل داع يذلا ةقثلا نادقفب ةريدج

 باطخ ىودج يف امومع يبرعلاو يرصملا
 ف انشق لوح ةاجيإل "نيفقتملا

 .ينضملا مهعقاو

 يذلا يأرلا ةيمهأ رهظت قايسلا اذه يف

 فقثملا رود لوح "وكوف ليشيم" هيلإ بهذ
 يعامتجالا كارحلا لالخو عمتجملا يف

 فقثملا رود نأ ىلإ وكوف بهذي اذإ «يروثلاو
 حرط لعجي وهف" ةبوجألا ال ةلئسألا حرط وه
 ةفيلظو .تسيلق ..فقتعلا ةمهم ةلئشألا
 ,اولعفي نا مهيلع ام سانلا ربخي نأ فقثملا
 نأ تسيل هتفيظو ؟كلذ لعفي قح يأبف

 لعجي نأ لب ؛ةيسايسلا نيرخآلا ةدارإ ححصي
 ,ةلءاسم عضوم هنم غورفملاو مئاقلا عقاولا

 ةيفيكو ءسانلا هيلع داتعا ام جعزي نأ
 مهلوح نم ةايحلاو عقاولا يف مهريكفت
 ليكشت ةداعإو ءفولام وه ام ديدبتو
 ) لمحتي اذه يفو .تاسسؤملاو دعاوقلا

 . ةدارالا ليكشت اما .فقثمك ةينيع ةمهم

  نطاومك هيف يدؤي رود هيدلف ةيسايسلا

 نطاوملا نع هقرفت ةزيم يأ فقثملل سيلو

 .تناك ايأ ةيسايس ةدارإ هل يذلا

 يفاقثلا خانملا ريفوت وه "فقثملا" رودف
 "”يجولويسوسلا لايخلا" نم اعون قلخي يذلا

 لبس نيب لصولا نم سانلا ماوع نكمي
 لايخلابف ,«"ةيخيراتلا مهعقاوم"و مهشاعم
 زلراشت لوقي امك- هدحو يجولويسوسلا
 نم نوررحتيو:خيراتلا ماوعلا لخدي“ -زليم
 مهيلع نميهي يذلا يدرفلا صالخلا روظنم
 ."يباجيالا لعفلا نيبو مهنيب لوحيو
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 روصت همزلي ”يجولويسوسلا لايخلا" اذهو
 ىلإ يلاحلا عقاولا زواجتي يسايسو يفاقث
 ال روصتلا اذهو ؛رييغتلل لومآم رخآ عقاو
 ةيفاقثلا بخنلا عيمج لوخدب الإ ققحتي
 ةداعارسع قافولا ءاتنومناسم ىف ةيلاحلا
 فارتعالاو ضعبلا مهضعبب مهتقالع ميظنت
 ىناملعلا زايتلا الف :ةيفاقثلا تايوهلا ددعتب
 ةيمالسألا ةقاقثلا ىلع .ءاضقلا عيطتسي
 عيطتسي يمالسإلا رايتلا الو ءنييمالسإلاو
 قلطني راسم ؛يناملعلا رايتلا داعبتساو ذبن
 ةريطخلا ةمزألا ةبضرأ ةقرف شم ةبضرأ نم
 ىسايسلا دادسنالا :رصم اهب تعقو ىتلا

 ديدهتلاو لمتحملا يداضصتقالا رايهنالاو
 رصمل "ةضهنلا دس" ههجوي يذلا يدوجولا
 يعمتجملاو يقالخألا رايهنالا بناجب
 .يرصملا عمتجملاب

 نيفقثملاو بخنلا عيمج وعدي يذلا رمألا
 ,"ريرحتلا ناديم" نجس نم جورخلل نييرصملا
 نيف ةياغ هلو وينفتلا ةاحآ ؟ةروشقلا"ف
 لاقتنالا خيص ىدحإ يهو .ءاهتاذ
 ماظنلا رييغت ىلإ فدهت يتلا يطارقوميدلا
 رييغتلل ىرخأ خعيص كانه ؛نكل ءايرذج

 ىسايسلا سلكتلاب ةباصملا ةمظنألا بسانت
 لثم ةريطخ ةيسايس ةمزأ ةهجاوم ةجيتن
 وأ "ةيجراخلا نويدلا" وأ "ةضهنلا دس
 ةيلخاد تاهج ىعست ذإ ؛يداصتقالا رايهنالا

 انهو ؛ةاجن قوط نع ثحبلل مظنلا كلتب
 عون دقع وه نيفقتملاو بخنلا رود نوكي
 ةحاسم حتف ةداعإل ماظنلا عم ةمواسملا نم
 لبق.."نيلقتعملا"ةاقناو ىسايشلا ربيقتلل
 اياضق ىلإ ةدوعلا نيفقثملا ىلع ؛كلذ
 ةثيه لخاد ئرخأ ةرم يرضملا عراشلا

 تارايتلا نيب ةينطو ةحلاصم دقع دعب
 قافولا ديعت .ةيسايسلاو ةيفاقثلا
 صلختلا ةرورض لوح ينطولا فافطصالاو

 .رصم ذاقنإو يدادبتسالا مكحلا نم

 :شماوهلا

 اهنأب بخنلا "يلودبعلا نيسح ديعس" ثحابلا فرعي /

 ةهجلا وأ ةقبطلا موهفمل ليحيو..عمتجملا يف ةزرابلا ةئفلا"
 نم اهريغوأ ايسايسو ؛ ايداصتقاوءايركف ةذفنتملا
 ةبحاصو ةمكاحلا ةقبطلا يأ ىسايسلا اهبناج ىفو..تالاجملا
 تاروصتلا ةبحاص ةيركفلا ةبخنلاو يسايسلا عورشملا
 .ةددعتم ةيفرعم تاقايس يف ةيرظنلا تاحورطألاو
 نيفقثملا نع هثيدح قايس يف ادنب نايلوج مهفرعيو
 نيح مهسفنأ عم قدصلا ىلإ نونوكي ام برقأ":نيقيقحلا
 ئدابملاو ةشايجلا ةيقيزيفاتيملا رعاشملا مهعفدت

 عافدلاو داسفلا حضف ىلإ ؛لدعلاو قحلا ئدابم يأ,ةيماسلا

 211ص (12)."ةمشاغلا ةبيعملا ةطلسلا يدحتو ءافعضلا نع

 موسقم نع فلتكي يريسملا دنع ةروقلا" موهفم]/ب
 .اهلبق ام عمو خيراتلا عم ةعيطق يه ةروثلاف ؛ ةضافتنالا"

 ىه "ةضافتنالا" امنيب "ةيسنرفلا ةروخلا“ يف تلجت املثم

 نم هعقوم مهفل ناسنالا ةدوع ينعمب :غيراتلل ةدوع

 .هل ءامتنالاو هنم ماهلتسالاو خيراتلا

 :عجارملاو رداصملا
 ةمزا :ضالخ نع ثحبلا“ تاتكرظتا عدلطالا نم ديزملل 1
 سنوي فيرش فيلأت "رصم يف ةثادحلاو مالسإلاو ةلودلا

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيسهلا

 فيلأت "انبلا نسح دنع ىسايسلا ركغفلا" اضيأ رظناو
 تارادم راد ؛مناغ ىمويبلا ميهاربإ
 9ص ,ةراشب يمزع روتكدلا فيلأت :ةروثلاو فقثملا /2
 ةسرامملاو ةيملعلا ةفرعملا نيب ىميداكألا فقثملا:ةقر/3

 يليذهلا نب يرسي :فيلأت "اجذومن سنوت" :ةيسايسلا
 لكشتلا :ىطارقوميدلا لاقتنالاو بخنلا :باتك نمض
 ةساردو ثاحبألل ىبرعلا زكرملا ناودألاو تامهملاو
 ١ 367 :تاتشايتفلا
 لوانتلاو يبرعلا ملاعلا يف ةيعامتجالا تاكرحلا :ةقرو /4
 ؟راودألا يف لطعت مأ ريمض ةمزأ لوحتلا تاناهرل يوبخنلا

 بخنلا :باتك نمض : ؛يلودبعلا نيسح ديعس :فيلأت

 ناودألاو تامهملاو لكشتلا :ىطارقوميدلا لاقتنالاو
 212ص ,تاسايسلا ةساردو ثاحبألل يبرعلا زكرملا

 "ةتيمملاو "ةتيملا" راكفألا يف /5

 لوانتلاو يبرعلا ملاعلا يف ةيعامتجالا تاكرحلا :ةقرو 6
 ؟راودألا يف لطعت مأ ريمض ةمزأ لوحتلا تاناهرل يوبخنلا

 بخنلا :باتك نمض ؛يلودبعلا نيسح ديعس:فيلأت
 ناودألاو تامهملاو لكشتلا:ىطارقوميدلا لاقتنالاو
 213ص ؛تاسايسلا ةساردو ثاحبألل يبرعلا زكرملا

 لامكل ةسايسلا ضيورتو تاقافولا ءانب ؛بخنلا :ةقرو /7

 يزغلا
 لكشتلا :يطارقوميدلا لاقتنالاو بخنلا :باتك نمض
 ةساردو ثاحبألل ىبيرعلا زكرملا ناودألاو تامعملاو
 ١ 35ص ,تاسايسلا



 ايرظن الخدم زاجيإب ةلاقملا هذه لوانتت

 ةفاقثلاب ةطلسلا ةقالع لاكشإ مهفل

 ,ةرصاعملا ةثادحلا ةبقح يف ةصاخ ةفصبو

 روطت حمالم مهأ لوح ةيقيبطت تاراشإ مث
 تاودأ ىلع رصم يف ةثيدحلا ةلودلا ةنميه

 ,ةيادبلا يفو .ةفاقثلا ثيروتو جاتنإ
 هباتك يف قالح لئاو .د ةلوقم ريعتسأ

 هرمع يضقينأ ءرملل نكمي ":قارشتسالاروصق
 زربي يذلا عقاولا لاجم ةسارد يف هلك
 نأ نود ةوقلاو ةفرعملا نيب لخادتلا

 نع كيهان ءادبأ ةلماكلا اهتوق مهفي

 اهريعتسأ :"اهبسنو اهدرفتو اهتينب

 يف يضملا لبق عقوتلا فقس ضيفختل

 ىدعتت نل ةلاقملا ّنوك .ةءارقلا

 اذه لوح حطسلا شدخل ةلواحم

 .مخضلا يلاكشإلا عوضوملا

 ىف ةطلسلاو ةفاقتثلا
 ةتماصلا برحلا ..ةثيدحلا رصم

 نيفلتخم نيقايس نيب ةفاقثلا ةدرفم

 باطخلا يف "ةفاقثلا" ةدرفم لامعتسا

 نرقلا تايادب زواجتي ال ادج اثيدح دعي يبرعلا
 حلطصملل ةمجرت ساسألاب يهو ؛نيرشعلا
 حلطصم ك”لذكو ”ءاداءاداع" يزيلجناإلا

 "فقثُم" ىلإ مجرتُي يذلا "12غءااهءغادقا"

 لدج زواجتنس لاقملا ةحاسم قيضلو
 ىلا ةالفأ ريشتل :فوذحملا ريق تافيرغتلا
 مكحتت يتلا ةفرعملا ىنعمب ةفاقثلل انفيرعت

 :مهتايح طامنأ ديدحتو سانلا كولس هيجوت يف
 ينعنف ام عمتجم ةفاقث نع ثيدحلا دنعو

 ددحي يذلا يفرعملا كرتشملا مساقلا كلذب
 مث نمو عمتجملا اذهل ةماعلا عماوجلا
 سسأو مهعامتجا طامنأ هيلع ينبنت

 وه كرتشملا اذه دوجو رارمتساو :مهتايح

 .فيرعتلا مكحب عمتجمك مهءاقب نمضي ام

 "دلل



 اسقف ةصيل ةدرفملا ةذس ةوك ىلإ ةيئاثو

 اضيأ امنإو ,فلتخم يوغل قايس نم ةدفاو
 ينعي امب فلتخم يراضح قايس نم ةدفاو
 اهتقالع اهنئمض نمو اهتالاكشإ نأ
 قايس نم ةدقاو تالاكشإ ىسه ةطلسلاب
 دوعنس ام اذهو) ثيدحلا يبرغلا عامتجالا
 .(اقحال ىرخأ ةرم هيلإ

 قالحو ديعسو وكوف نيب ةفرعملاو ةوقلا
 ةطلسلاب ةفرعملا تاقالع يسراد مهأ نم

 .وكوف ليشيم يسنرفلا فوسليفلا

 -ءيشلا ضعب اًلخُم نوكي دق- راصتخابو
 يه ةدئاس ةفرعم ةيأ نأ وكوف ىري
 ام نأ ىنعمب ؛ةوقلا تاقالعب امتح ةطبترم
 ةيركف تاملسم وأ تايهيدب هتيمست نكمي

 تاءاحيإ ةقيقحلا يف وه ضعبلا دنع
 ةذه ةدئتاسلا ةطلسلا ةيث اهردصقع
 نم ارشابه اهيجوت نهكت ال .تاءاحياللا
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 ويبي

 نيفقتملا نه ةعومجمل اه ةطآس

 يف ةثوثبم ةينب يه امنإو ءنيركفملاو
 قآلآ ربع ميظنقلاو ةسرامملاو :باطخلا
 ىلإ ةياهنلا يف ىدؤت ةلخادتملا تاراشإلا
 يف فقثملا لقعل ةيفخ ةجمرب هبشي ام
 راكفأ ضعب دنتست دقو :ةددحم تاهاجتا

 لراك تايرظن ىلع ددصلا هذه يف وكوف

 .ةقبطلاو ايجولويديألا لوح اضيأ سكرام
 دودحم ريغ اددع لمشيل وكوف ريثآأت دتما

 فلتخذا ةيفلا نيرقفملاو نةيقحابلا خف

 دراودإ مهنم .هتايرظن مهفو هليوأت يف مهضعب
 يقارشتسالا باطخلل هدقن ىنب يذلا ديعس

 لوح وكوف راكفأ ىلع اسيسأت يبرغلا
 لمحم نأ ةيعس ,بتعاف قطلسلاو ةقرعفلا
 تطبترا ةيبرغلا ةيقارشتسالا تاساردلا
 تفظوو تجتنأ يتلا ةيرامعتسالا ةيلقعلاب

 ,ةيلاينولوكلا ضارغأ لجأ نم ةفرعملا

 ةطلسلا طابترا ىرخأ ةرم يبنعي ام
 هدقن يف قالح لئاو دجن امنيب .ةفرعملاب

 روصق نأ دقتعي ديعس دراودإ عورشمل داحلا

 طابترا كاردإ نم هتعنم ديعس ةيؤر
 ال هتأ ىتعمب :ةثادحلاب اهسفن ةيلايئولوكلا
 يقارشتسالا باطخلا دقنب ءافتكالا نكمي
 نكلو «ةيرامعتسالا ةطلسلل هدر راطإ يف

 ةالادحلا عقرشمل اهف نيقألا دز بحجب
 نأب قالح دقتعيو ؛ءامهنم الك جتنأ يذلا

 راكفأ نع برقأ لكشب ربعت ةيضرفلا هذه

 لدجلا اذه لصاح نم انينعي امو .وكوف
 ةفاقثلا ةقالع لاكشإ نأ ةيضرف مهف وه

 ةثادحلاب طبترم لاكشإ وه ةطلسلاب
 رمألا اذه ةنراقمو ءانفلسأ امك ثيدحتلاو

 ثيدحلا لبق يمالسإلا خيراتلا ةربخب
 طابترالا نأ تتبثأ -قالح لئاو لعف املثم-
 لكشلا اذهب دجوي مل ةفرعملاو ةوقلا نيب

 نمو .ميدقلا انخيرات يف يرسقلا
 هذه يف مهألا لاؤسلل لقتننس مث
 ةقوحلا ةقوحلا تلواح فقيق :ةقاقعلا
 ؟ةفاقثلا ءانب تاودأ راكتحا رصم يف

 ةيديلقتلا رطألا تبراح فيكو
 ىلع ةصمئاق تناك يتلا ةيعمتجملا

 يف اهثيروتو ةكرتشملا ةفاقثلا جاتنإ
 ؟ثيدحتلا لبق ام يرصملا عمتجملا

 تاودأ راكتحاو رصم ىف ةثيدحلا ةلودلا

 ١ ةفاقثلا ءانب
 ةفاقثلاو ميقلا ءانب مئاعد روصت نكمي
 ميدقلا يرصملا عمتجملا لخاد ةكرتشملا

 ميلعتلا :ةيسيئر ناكرأ ةدع لالخ نم
 قرطلا .رهزألا ءاملع ةكبش .2يلعألا

 ,عانصلاو نييفرحلا طباور .ةيفوصلا
 .كسامتلا ىلع ةرداقلا ةرسألا ةسسؤمو



 يتفملابا تاسسؤملا ةذه لمعت
 سيلو ةملكلل يتحتلا يعامتجالا

 لكشب (اهل يقوفلا يرادإلا ىنعملا

 عمتجملا ةفاقث جاتنإ ىلع لخادتم
 اهتيويح دمتستو

 ةسسؤم لالخ نم ايلام اهتيلالقتساو

 اهنوك لالخ نم ايرادإو .2فقولا
 لبق نم ةردابمب ًأشنت ةيلهأ تاسسؤم

 فالخ مهنيب راث ام اذإو مهسفنأ سانلا

 ةعيرشلل اقفو نومكحي ةاضقل نوئجلي
 ربع ةيهقفلا بهاذملا اهتننق يتلا

 .يعامجلا ينيدلا عزاولاو ريمضلا ةطلس

 اهنيح يف ةيلاعف تتبثأ تانيوكتلا هذه

 ناوج ركذي امك ؛نيخرؤملا ضعب تلعج

 نييرصملا ةمواقم نم نوريحتي ؛لوك
 اهتمظن يتلا ةيسنرفلا ةلمحلل ةمظنملا

 ةثوثبملا تانيوكتلا هذه يفخ لكشب

 اضرتفم ناك امبر .عمتجملا ةينب يف
 نأ رصم ىف نينقتلاو ثيدحتلا تاراسمل

 تاكبشلا هذه نينقتو طبض ىلإ يدؤت
 ابولطم نكي مل امنيب تانيوكتلاو

 ربع اهب ىرخأ لادبتساو اهكيكفت
 بجي ةطلسلا نأ ذإ :ةظلسلا نم تارارق

 نأ ال عمتجملا ميظنت يف مهاست نأ
 .ديدج نم هئتشنتو هغيصت

 هميق ثيروتو

 رصم يف ثيدحتلا عورشم طبتري
 ًأشن اندالب يف رامعتسالاو ,رامعتسالاب

 رصمف .اهدعب رمتساو تارمعتسملا لبق

 ةرئاد يف تطقس .لاقملا عوضوم

 يناطيربلا لالتحالا لبق يبنجألا ذوفنلا

 ةرئاد يف ترمتساو 1882 ماع يمسرلا

 تاوق ءالج دعب اضيأ يرامعتسالا ذوفنلا

 1954 ماع رامعتسالا

 ةيادب ىلع ليلدتلا ليبس ىلع انه ركذي
 رامعتسالا ءيجم لبق يرامعتسالا ذوفنلا

 رصم يف (راظن) ءارزو سلجم لوأ نأ رشابملا
 ماع ليعامسإ يويدخلا هأشنأ يذلا ةثيدحلا

 نييبنجأ نيريزو هتيوضع يف مض 8
 يسنرف رخاو ةيلاملل يزيلجنا امهدحأ

 ذنم ثيدحتلا تايلمع نأ ينعي امم لاغشألل
 طورشو فورظ يف تمت ءانثألا كلت

 .ةيرامعتسا

 يف ةفاقثلا جاتنإ ثيدحت راسم ىلع طاقن
 رصم

 زربأ زاجيإب عبتتنس ؛ةيلاتلا تاطحملا لالخ نم
 رصم يف ةثيدحلا ةلودلا ةرطيس تاطحم
 يعولا جاتنإ دراوم ىلع اهسيسأت ةلحر ءانثأ
 :ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم :ةفاقثلا ليكشتو
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 هن يسع

 2ك وم

 عضول رصم يف ةلواحم لوأ دعت هالوأ
 وه ؛ةثيدحلا ةلودلا ءانب سسأ نينقتو

 دمحم هردصأ يذلا "همان تسايس" موسرم

 ءاشنإ ةسايس نينقتل 1837 ماع اشاب ىلع

 "سرادملا ناويد" اهنيب نمو .«نيواودلا
 ىلع فارشالا هتاطلس نم ذنم ناك يذلا

 ةيزيهجتلاو ةيئادتبالا :ةيمسرلا سرادملا

 ةديرجو قالوب ةعبطم ىلع كلذكو
 يلهألا ميلعتلا لظ كلذ عمو .عئاقولا

 ؛كلذك ةيلهألا فحصلاو .ءادوجوم

 امب :ةيمسرلا فئاظولا هذه ترصتقاو

 ماهملا نبلع ةيريمألا سرادملا اهيف

 شيجلا ءانب اهسأر ىلعو ةلودلل ةيدايسلا

 ايسفن ةلهؤملا ةيرشبلا رصانعلاب هدادمإو

 يف عمتجملل تلظ امنيب .دينجتلل ايندبو
 .هتاسسؤمو ةيحلا هدفاور اضيأ لباقملا

 يفاقثلا راطشنالا تايادب ظحلن مث نمو

 سلجم ليعامسإ يويدخلا ءاشنإ عم :ايناث
 "سرادملا ناويد" عسوت 1878 ماع راظنلا

 يتلا "فراعملا ةراظن" ىلإ لوحتو
 سرادملا لمشتل اهتاطلس تعسوت

 ,ةيريمألا بناج ىلإ ةيلهألا بتاكملاو
 تلثم يتلا فاقوألا ىلع فارشإلا كلذكو

 عمتجملا تاسسؤم لالقتسال ادفار

 .اليوط انمز هتاكبشو يرصملا
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 ةراظن" اضيأ ماعلا سفن يف تأشنو
 اهتاطلس ىلإ تمض يتلا "ةيلخادلا
 يتلا "ةيناقحلا ةراظن"و ؛ةيلهألا عباطملا

 نأ لبق ةيعرشلا مكاحملا ىلع ترطيس
 ثيدحت تاوطخ يف لماكلاب اهؤاغلإ متي
 ْ .ةقحال
 نوئشلا ةرازو تئشنأ 1939 ماع يف :اثلاث

 اهتايحالص نمض نمو .ةيعامتجالا
 ىلع فارشإلا :تقولا كلذ يف ةعستملا
 داشرإلا تاودأو دلاوملاو امنيسلا رود
 .اهريغو فيقثتلا تارضاحمو ةياعدلاو

 1952 ماع ويلوي طابض ةكرح دعب :اعبار

 يف ءاجو ؛يموقلا داشرإلا ةرازو تسسأت

 يف اهرود" ىلع صنلا اهسيسأت رارق
 ةفاقثلا لبس ريسيتو ةمألا دارفأ هيجوت

 تناك اهسيسأت ةيادب يفو ."ةيبعشلا

 ريغتو مالعإلاو لاصتالا ةرازو مسا لمحت

 يموقلا داشرإلل روهش دعب مسالا
 ,يموقلا داشرإلا ةرازو ىلإ مث ةفاقثلاو
 1965 ماع ىتح ةمئاق ترمتساو

 ةرازو مسا لمحت ةصاخ ةرازو لصفنتل
 ةلودلا ةرازو تئشنأ 1982 ماع اقحالو ,ةفاقثلا

 .ىلوألا ةرملل مالعإلل



 ايمسر ةفاقثلا ةرازو فيرعت يف :اعبار
 ةدعل ادادتما اهنوك ىلإ تراشأ اهسفنل
 ةلودلا ءانب خيرات يف ةقباس ةزهجأ

 بتكلا راذ* لقم قثدحلا ةيرحفلا
 يف 1870 ماع ذنم تسساأت يتلا "ةيرصملا

 "راثآلا ةحلضف" و :ليعاهسإ ىؤيدكلا دهع
 و ؛ديعس يويدخلا دهع يف تئشنأ يتلا

 ماع تسسأت يتلا "ةفاقثلل ةماعلا ةرادإلا"

 ةحلصم"و فراعملا ةرازؤ نمض 6

 سيئر نم اهئاشنإ رارق ردص يتلا "نونفلا
 حرسملا نونف ةياعرل 1955 يف ةيروهمجلا

 .ةيليكشتلا نونفلاو امنيسلاو

 حيضوت تدرأ راصتخالا نم ردقلا اذهب

 نم ُهَلْثَم امي رصم يف ثيدحتلا راسم

 ىلع ةلخادتمو ةبكرم ةنميه تايلمع
 يف يعولا ءانبو ةفاقثلا جاتنإ تايلمع

 بيكرتو ديقعت ردقبو .ةثيدحلا رصم
 هنع ريبعتلا ناكضإ مدعو ةقاقثلا موهفم
 لخادتلا مجح اضيأ حضتي ةدودحم تاملكب

 هتسسأم تالواحم ىف بيكرتلاو ديقعتلاو

 لبق نم انرشأ امكو .ايرادإ ةليكشتو
 طورشلاب تاروظتلا ةذه ةقاك تطنقرا

 -وكوف دنع يوينبلا ىنعملاب- ةيرامعتسالا

 يف ىلوألا اهروذج تأدب يتلا ةيناملعلابو
 .ليعامسإ ةصاخ هتيرذو يلع دمحم مكح

 ..ةيديلقتلا ةيعمتجملا ىنبلا كيكفت

 ءانبلل يزاوملا طخلا

 ناك :ةثيدحلا ىنبلا هذه رارقتسا لجأ نم

 ىنُبلا كيكفتل يزاوتلاب لمعي رخآ طخ كانه
 نم اهثيدحت نم الدب ةيديلقتلا ةيعمتجملا
 ادم أدب امو ؛اهنينقت ىتح وأ اهدعاوق لخاد

 ءاوتحالاب أدب امو كيكفتلاب ىهتنا نينقتلاب
 ةددحم طاقن يفو .لماكلا ءاصقإلاب ىهتنا

 ضعب ضارعتسا يلي اميف نكمي اضيأ
 :طخلا اذه لخاد لاثملا ليبش ىلع تاطخملا

 ةيمسر ةيميظنت ةحئال لوأ ةلودلا تردصأ :الوأ

 اهرثإ ىلع سسأت 1903 ماع ةيفوصلا قرطلا نأشب
 تالواحملا ةداعكو ؛:ةيفوصلا قرطلا سلجم
 تايلآ ميظنتل ةئداه ةلواحم كلت تناك ىلوألا

 يف ءاقحال .قرطلا خياشم باختناو رايتخا
 خياشم خيش حبصأ 1910 ماع ةرداصلا ةحئاللا

 ' ةيونعم ةطلس نم هل امب ةيفوصلا قرطلا

 الوصو ,ةلودلا سيئر لبق نم نيعُي ةريبك
 سلجملا حبصأ هلالخ نم يذلا 1976 ماع نوناقل

 هتيوضع يف مضي ةيفوصلا قرطلل ىلعألا

 ةيلخادلا ةرازوو فاقوألا ةرازؤو نع نيلثمم

 وهو يلحملا مكحلا ةرازوو ةفاقثلا ةرازوو

 حبصا امك :قرطلا خياشم نييعت نع لوئسملا

 ريزو نم رارقب متي ةديدج ةقيرط يأ ءاشنإ
 .سلجملا ةقفاوم دعب فاقوألا ريزوو ةيلخادلا
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 ةلقتسملا ةيلاملا دراوملا تفدهتسا :ايناث
 ناويد ءاشنإ نم اءدب ةيعمتجملا تانوكملل

 ىلع هتمهم رصتقت 1938 ماع فاقوألل يمومع

 الوصو اهتاباسح طبضو فاقوألا رصح
 ةيحالص ةلودلل ىطعأ يذلا 1953 ماع نوناقل
 فقولا يف فرصتلاو فقاولا طرش ءاغلإ

 نايعأب تلدبتسا نأ ىلإ :ةلودلا ىرت امك
 يضارأ تمضو ةنازخ تادنس 1957 ماع فقولا
 ام .اهيف قرصتلل ةعارزلا ةرازول فاقوألا
 تاردق ضيوقت ىلإ ةياهنلا يف ىدأ

 ةفلاس هتاسسؤمب ظافتحالا ىلع عمتجملا
 يتلا رهزألا ءاملع ةكبش صخألابو ؛ركذلا
 لحارم ربع ىرخألا يه اهفادهتسا روطت

 مايقب تأدب ثيح ؛اهؤاصقتسا لوطي ةديدع
 تناك يتلا لاومألا ءاغلإب يلع دمحم

 ماع يف رهزألا ءاملع ىلع فقوت

 ءاضقلا لصف مث ؛(قزرلا تايسابحإإ 8
 عنم نوناقو 1910 ماع رهزألا نع يعرشلا

 1920 ماع ةسايسلاب لاشتنشالا نم نييرهزألا
 خيش بصنم راص نأ ىلإ اقحال تدتماو

 يف ةيروهمجلا سيئر لبق نم اَنّيَعُم رهزألا
 .1968 ماع رهزألا ريوطت نوناق

 :ةمتاخ

 هيضتقت امب .ةيضاملا روطسلا يف تلواح

 ةيلوأ ةروص مسرأ نأ ,ةحاسملا ةيدودحم
 ةطلسلا اهيف تلواح ةدتمم ةتماص برحل

 باطخلاو ةفاقثلا جاتنإ دراوم راكتحا

 ءاهسيسأت تايلمع لاوط ينيدلاو يفرعملا
 نم رامعتسالاب طابترالاب تمستا فورظ يف

 هذه .رخآ بناج نم ةنملعلابو بناج
 لعاف درجم اهيف سانلا نكي مل ةريسملا
 ةمواقملا تالواحم تلظ لب ؛يقلتم يبلس

 تيقب املاطف ؛طخلا لوط ىلع اضيأ ةدتمم

 ةمئاق ىلعأ نم ةفاقثلا ضرف تالواحم
 ةمئاق لفسألا نم ةمواقملا تالواحم تيقب

 ةدتمملا ةمواقملا هذه روص امأ .كلذك

 .رخآ ثيدح اهلف اهجئاتنو ةددعتملا



 ةمدقم
 تاسسؤم ينبت دعب ابخص نيوكتبلا ثدحأ
 اتكرش لثم .ةريخألا ةنوآلا يف هل ىربك

 هتميق لعج ام ./12051360)/ و الست

 دعب دحاولا نيوكتبلل ارالود فلأ 50 زواجتت
 .تنس نم لقأب تاونس 0 نم رثكأ ذنم أدب نأ

 ىلإ انترظن ديعي لاملل ديدجلا لكشلا اذه
 أرط امو رشبلا خيرات يف لاملا ةركف روذج

 رصع يف اهرخآ تارييغت نم اهيلع
 مت فيك لاقملا اذه يف شقانن .ةثادحلا

 .ةثادحلا رصع يف لاملا فيرعت ةداعإ

 اذهل لعف درك نيوكتبلا رهظ فيكو
 تابارضالا نم اريثك ثدحأ يذلا رييغتلا

 .ةاواسملا مدعو ةيعمتجملا

 [1] انناثلاثال. طا 00177610 . «مات7/ اح عاننو/ ق3 ءاعكور/02-202108-/[عواق-انهأاو-هماز/» الأ مكان خش عوز »ام -”عقكاراج »طا عمأم-ةا! معقل مم

 [2] ممدصماند. 15.)2018(.5ع 8أ[عمأل 550030: 1ع 0هععماماأ2عل ةقلاعمدانلع أم عمها 8دمافمو (15. ع0.). الالأاعإل 8ارطاأ وأ 0

 فيرعت ةداعإو نيوكتبلا
 ةثادحلا رصع يف لاملا

 9 | بسروسو مسح ع اس دا

 ةيلامسأرلاو لاملا
 رفع لاعلا لاكشأ ددعت نه غقرلا ىلع
 ةقباث تناك ةفئاظو تأ الإ ةيرشبلا خبرات

 .ةميقلل نزخمو لدابتلل طيسو ؛ةحضاوو

 ةريبك ةرتفل لاملا شرع ىلع بهذلا عبرت

 دوجو نم مغرلا ىلع .رشبلا خيرات نم
 نداعم تناك ءاوس لاملل ىرخأ لاكشأ

 ةرداتلا راجحألا نه وأ :ساحتلاو ةضقلا لق
 بهذلا نأ الإ ؛ردانلا رحبلا فدص نم وأ

 نيتاه قيقحتل ةيلاع ةءافك تبثأ

 لاكشأ نع بهذلا زيم ام ؟”نيتفيظولا
 نع ةجتانلا هتردن يه ىرخألا لاملا
 همادختسا ىلإ ةفاضالاب :هجارختسا ةبوعص
 .تاعانصلا نم ديدعلا يف هلوخدو يلحك
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 ةردقلا تلظ يجولونكتلا روطتلا عم ىتح
 بلطلا داز امهم ةدودحم هجارختسا ىلع

 ديزت نأ نكمي ةيجاتنإ ةقاط ىصقأف .هيلع
 "!ا؛طقف 1.57 ىلاوح ةبسنب هنم ضورعملا

 رفاق لافلا فيرست ةيلامسأرلا تفافأ
 كلذ وه دقنلاف .لاملاو دقنلا كانه

 :ةقباسلا ةرقفلا يف روكذملا يديلقتلا لكشلا

 هاعاو] 7-4101 تونكنبلا ناأالا ىمسي يذلاو

 مجح نم طقف 37 ىوس لثمي ال اذهو

 لكش ىلع يهف 97 لا ةيقب امأ "لاملا
 .كونبلا يف ةيمقرلا تالجسلا يف ماقرأ

 اذه ىلع ةناجإلل !؟؟كلذ ثدح فيك نكل

 راطإلا يف لاملا ىلإ رظنلا انيلع لاؤسلا
 .يلامسأرلا داصتقالل عسوألا

 عم اهروذج يف ةيلامسأرلا ةرظنلا قفتت
 ام رثكأو .ةايحلاو نوكلل ةيثادحلا ةرظنلا

 .!ةهلمصاكحت ةعتملا بهذم اهنع ربعي

 ةذللا ءارو يىعسي يدام نئاك ناسنالاف

 هيلع كلذ لجأ نم .ملألا عفدل دهتجيو

 هدراومو نوكلا ىلع ةرطيسلا ماكحإ
 نوكلا دراوم .هفادهأ قيقحتل اهلالغتسال

 كلذل .هتابغر عابشإل يفكت الو ةردان

 حمالم نم يساسأ حملم اهيلع سفانتلاف
 ةيعفنلا ةيداملا ةرظنلا هذه .داصتقالا اذه

 .ةيداصتقالا ةموظنملا ىلع تسكعنا

 يتلا تامدخلاو علسلا جاتنإل سانلا يعسف

 ىلع ساسألاب دمتعي (داصتقالا) اهجاتحي
 .طععمممرمصاأع _6,هريغط ومنلا ًادبم

 ةدايز وه يداصتقالا مدقتلا رايعم نأ يأ

 يتلا تامدخلاو علسلل ةيقوسلا ةميقلا

 .تقولا رورمب داصتقالا اهجتني

 ءزج يه ةنادتسالاف ؛ءكلذ قيقح

 .يلامسأرلا داصتقالا ةلجع نم يساسأ

 ؛لاملا كلتمت يتلا تاسسؤملا نكل

 ةفيظولا هذهب مايقلا اهنكمي ال ؛كونبلا

 ترهظ كلذل .دودحم دقن نم اهيدلامب

 ©:6لأغ نامتثالا ؛:نويدلا نم ةفلتخم لاكشأ

 تانامضلاو 80505 تادنسلاو دارفألل

 هذه ليومت متي ال .56عءان[أ[1ه5 ةيموكحلا

 ىدل دوجوملا دقنلاب نويدلا نم لاكشألا

 لام قلخب كونبلا موقت نكلو ؛كوننبلا
 (افنآ انركذ امك لاملا مجح نم 97:/) يمقر

 دارفألل هيطعت ةينورتكلإلا اهتالجس ىلع
 وأ كالهتسالا ىلع ردقأ اونوكيل

 تامدخو علس جاتنإب اوموقيل نيرمثتسملل
 مث .ةنزاوملا زجع ةلاح يف تاموكحلل وأ

 ةميقلا هذه ديدستب كلذ دعب اوموقي

 .(دئاوفلا) ابرلا اهيلا فاضم ةيمهولا

 ومنلا ثدحي نل نويدلا هذه نودبو
 يمقرلا لاملا اذه قلخ متي .يداصتقالا

 نامض لجأ نم دويقو طورش قفو
 .اهدادرتسا

 ععءمرلهلتأع عام

 عالمةرلكأ هك عالمة كأنك 88م عووعأوسم

 (ممصممءةنعا ردها ععاضمات نات هور" :ردصملا .ةيدايصتقالا ةرودلا)

 [3] قباسلا ردصملا

 [4] م5: //ااراناإب .طقةاتاعه أ عوعا قرد .ءم.اناع/ ام هزننا علو عامةضاك/ لهن - 5 - نم هرح عزب - "عم



 ةلاح يف داصتقالا لخدي تقولا رورمب نكل
 داصتقالا يف ىمسي ام اذهو [8ععووأم0 دوكر

 . 118 ععءمرمهزت7 ١6 ءالعءاع ةيداصتقالا ةرودلاب

 ةيضرفلا مسرلا اذه يف رعهظي امك
 يساسأ ءزج وه دوكرلا نأ انه ةيسيئرلا
 يف هؤاوتحا نكمي يداصتقالا ومنلا نم

 تازفحم قيرط نع ةنيعم ةينمز ةرتف

 داصتقالا فنأاتسي ىتح ةتقؤم لولحو
 .ىرخأ ةرم ومنلا

 تايلمعب عوفدملا داصتقالل ةرظنلا هذه

 هتدعاق ىلإ عمتجملا مره سأر نم ةنادتسا

 الف .هراودأ فرعتو عمتجملا ليكشت ديعت
 ةموظتملا ةذه رارقتسا :ليقت نكي
 هرش كالهتسا تايلمع نودب ةيداصتقالا

 تايلمع تلذقو ىدرفلا ىوعسفملا ىلع

 تقولا عم ومنت تامدخو علسل جاتنإ
 ريغ ثراوكب رذنتو انبكوك دراوم كلهتست
 فيرعت ةداعإ مت قايسلا اذه يف .ةقوبسم
 .داصتقالا عفاور نم ةعفار خبصيل لاملا

 طيسو نم هفئاظو ليدعت مت كلذبو

 لدابتلل طيسو ىلإ ؛ةميقلل نزخمو لدابتلل

 ةيئارشلا ةوقلا) ةميقلل ءيس نزخمو
 لدعمب لقت ةنميهم ةلمع رثكأ رالودلل

 ةيلمعل دوقوو .( "ماع لك 2 يلاوح
 دعت مل اذا .داصتقالا اهيلع مئاقلا ةنادتسالا
 ا"الاملا صئاصخ نم ةيساسأ ةصيصخ ةردنلا

 تاردقو قوق ةيداصتقالا ةموظتملا تمكار
 ثعاج امك يربقلا ةسرقلا لودلل ةيلاع
 نع ريبكلا ةاسكلا لثم ةيداهتقا تامزآ اهعف
 نهرلا ةمزأو 6:63 26م:عدوأود) 9

 .تامزألا نم اهريغو 2008 يراقعلا

 ىف توافتو ةاواسملا مدع ىلإ ةفاضالاب

 ضرألا ناكس نم 1: كلتمي .ةشيعملا تايوتسم
 اذهو ثامزألا هذه !"اهتاورث نم 4
 ديدجلا لاملا يف ةقثلا مدع لعج توافنتلا

 يهو لاملل ةيديلقتلا ةرظنلا ززع امك .دادزي
 .ةرقولا سيلو ةردتلا
 :لصألل ةدوعلاو نيوكتبلا

 مادختسا ررقو ةردابملا مامز عمتجملا ذخأ

 لاملا نم ديدج لكش جاتنإ يف ايجولونكتلا

 عون .روصعلا ربع هنادجو يف رقتسا ام قفو

 اهدقف ةصيصخ مهأ لمحي لاملا نم ديدج
 ةردقلا مدع ىنعمب ؛ةردنلا يهو مويلا لام

 عمتجملا ةردابم تناك .ةلوهسب هجاتنإ ىلع

 ىنُب راطإ جراخ نيلعافلا دحأ قيرط نع
 ا هنإ ؛ةكرشلاو ةلودلا :ةيديلقتلا ةثادحلا
 ؟!ةيكرانألا لمان عءمانضا« كنبرفياس ةكرح

 ([/] 5.0111 1210213.018, انك ادطل1 21010: 15007” ةرصحمام 1-11 ن1

 [8] 1100 ءحح 1510 ءامتتت "1360157 ثيدحلا دقنلا ةيرظن عجار

 [9] [دعموانمل 1 ا. ه1 ع/ 1 جعاك/ عا مامول-اصعوابجل 1 ا57/

 [10] عجار .ايلع ةطلسل ةجاحلا نود هسفنب هسفن مظني نأ عمتجملل نكمي هنأ ىري هجوت ةيكرانألا
 ال551 واتنماتتمب 1+. ( 1975 * 0 ةهزوتتتت 1115 011 "فلا خل 0281531 فطار مآل ؟".:. >لنزتتمؤ. 19. 111 - 14
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 نكمي هنأ "كنبرفياس" ةكرح ىرت

 مظني نأ ايجولونكتلا مادختساب عمتجملل
 كتلذكو .قةلودلا ةظلس نع اديعب ةنوؤش
 نع اديعب ةيداصتقالا هتايلاعف ةرادإ نكمي
 ملح !(ه:مه:36هد ةكرشلا ةسسؤم

 ةكرح ىلع ريثأتلل ايجولونكتلا مادختسا
 كترقياس ةقرخ رفهظ لبق ادب عماجملا
 ةكرحو هجوت يف دسجت هنكل 'ةدوقعب

 ١1م0 0غاطإب (.. "يام يثوميت ' دي ىلع ةيعامتجا

 وتسفينام بتك امنيح 1988 ماع ا/3ال

 1ع (0مريمأغم ظم3:ءااذغ يكرانألا ريفشتلا

 وتسفيناملا "يام" لهتسا .1 0
 هنإ ؛ثيدحلا ملاعلا دراطي حبش" هلوقب
 م 5مععغع: اذ" "يكرانألا ريفشتلا حبش

 [تانصضأ ل0 غطمع ملعقط النمل,
 ل ط١

 هيف ددش ".5مععمعم 07 ءاالمأم 303:ءادال

 رتويبمكلا ايجولونكت مادختسا ىلع يام
30 

 ةيعامتجا ةروث ثادحإ ىف ريفشتلاو

 .عمتجملا ريرحت لجأ نم ةيداصتقاو

 هذه ترولبت ىتح اليوط رمألا ثبليمل
 فادهأ ىلإ ةدرجملا راكفألاو تاراعشلا

 ,1عزوه كيرإ دي ىلع اديدحتو ًاحوضو رثكأ
 ديدج وتسفينام يف اهيلع صن 65
 م" ”كنبرفياس 5 ش٠ ةينام" مسا 8 قع

]13[ 1 
 (ما/ل مط عءمان صاع 5 انة مأ1عدغ0

 بجي ةيسيئر فادهأ ةعبرأ زؤه ددح

 اذه قيقحت لجأ نم اهيلع لمعلا

 وه لوألا فدهلا .خوتفملا عمتجملا

 نم: عمتجملا دارقأ نكمتي يكل "ريفشتلا"
 نود مهتالماعت يف ةيصوصخلا قيقحت

 لجأ نم .ةلودلا نم مهيلع سسجتلا
 ةمظاعُم لجأ نم .؛ةكرشلا وأ :ةرطيسلا

 ديرب" وه يناثلا فدهلا .اهلاومأ

 ةيصوصخ لجأ نم "رىفشم ينورتكلإ
 عيقوتلا" وه ثلاثلا فدهلا .تالسارملا

 رخآ .تالماعتلا ةيقوثوم لجأ نم ' 'يمقرلا

 "ينورتكلإلا لاملا"
!4[ 1 

 وه فده

 عاعععممأع مما عا"

 [11] 8ةكقتن, 1. (19838) 1ع نك مام ثخنسدتن عادا 5أ 81 ةنتل1 وأم ص ع7 1 عج ماعم اننتلع عتق م0 ةنقق1 عادت طاتحتل .

 [12] []3133:ةتتقتت, خذ (2013) *اة/ادقأ ط[ةممعاتعل [0 التع م10 آ01عقتتتل" ]81 5 عانت لع 211773577576.

 [13] 1س عطعور 1[. (1993) فخ ان مطعرد نصلعو ةاقست 1 قام" كل ةعانخ وصح عاب ونمط عرحانصتع طحقستل عقام ,طاسحل

 [14] قباسلا عجرملا



 7 ةينفلا ةيحانلا نم ًابعص نكي مل
 لكف .ةعبرألا هذه نم فادهأ ةثالث لوأ

 عيقوتلاو رفشملا ديربلاو ريغشتلا نم
 مل كلذك .حاجنب اهريوطت مت ينورتكلإلا
 ةقاقثلا ةيحات نم قئاع كانه نكي

 هذه عمتجملا لبقتي نأ ةيعمتجملا
 ةئامادخعسا نق اهجمديق تاراكتبالا
 ءاشتإب عبارلا فدصلا قيقحت نكا .ةيمويلا
 تنرتنإلا نم قلطنت ,ةينورتكلإ ةلمع
 ةينف تابوعص هجاو ,ةماع ةصنمك

 رادم ىلع .ءاوس دح ىلع ةيفاقثو

 ىلإ 19893 ماع ةكرحلا سيسأت ذنم اماع5
 نم ريثك تروط ,2008 ماع نيوكتبلا روهظ
 هل اهتكل قدعلا اذه قيقحتل تالواحملا

 مدعو ةينفلا قئاوعلا تدسج ثيح حجنت
 قيقحت هجاوت يتلا يعمتجملا لوبقلا
 .ةينورتكلإ ةلمع

 تباوثلا ةعجارمب ادبي لحلا قيرط
 ,تنرتنإلا :يمقرلا ملاعلا نأ نم مغرلا ىلع
 :تامولعملل رخلا قفدتلا ًادبم ىلع ىنبم
 اذه نأ الإ طع عع ؟|وانن أ |[

 كل مدقي طيسو ربع الإ رمي ال قفدتلا
 لدابت نيصخش يأل نكميف .ةمدخلا

 نم دبأل نقل تنرقتإلا روع تا هولعملا
 لسرملا نم تامولعملا ملستي طيسو

 .لبقتسملا ىلإ اهلاسرإ ديعيل
 186 ليمعلا-مداخلا جذومنب اذه ىمسي
 .ءازعمخ-كعدبعع مملعا

 مدقم تالاحلا مظع ه يف ةكرشلا ربتعت
 لقن هلالخ نم متي يذلا طيسولا وأ ةمدخلا
 نم لك ىلع :اذإ .فارطألا نيب تامولغملا
 وأ ةمدخ ميدقت ىف تنرتنإلا مادختسا ديري

 هلوادت متي ام هلالخ نم رمت نأ يغبني طيسو
 اذنه ىلع قبلا قةضميالا ةيمدحت ىعلا خيب
 نيبيسل كلذو ةيمقر ةلمع ءاشنإل عذومتلا
 ةكرحلا ئدابمل فلاخم هنأ لوألا .نييسيئر

 يف ةكرشلا ةطلسب نمؤت ال يتلا ةيكرانألا
 فلاخم يناثلاو .ةيداصتقالا تايلاعفلا ميظنت
 نأ تدارأ ول ىتح ذإ ؛لاملا يف ةردنلا ةركفل
 ةكرشلا ريغ لكش ةظيسؤلا ةسسؤملا ذخَأَت

 لظتسف .ةماع ةيعمج لثم .ةيلامسأرلا

 يتلا تايمكلا جاتنإ يف ايلعلا ديلا هل طيسو

 نل مث نمو .«ةديدجلا ةلمعلا نم اهديري

 لاملا نيبو اهنيب يرهوج قرف كانه نوكي

 نمزلا عم هتميق يندت ثيح نم يديلقتلا
 ىلع دمتعي يذلا ينفلا جذومنلا كلذل
 لكيه ىلع دمتعي يذلا يسسؤملاو ؛طيسو

 نكمي ال ةيديلقتلا تنرتنإلا ةينبل ةكرشلا
 ةلمع ءاشنإ ىف مهمادختتما

 |[ -«ر[ نورا«

 نا[ ةعموا- كعدبعع 1/100 أ

 ما
 الة ايل ! لل

 مع 51 3060م

 ةيكلم قوقح تافلاخمو ةينوناق تايدحت تسجاوو ًاريبك ًاحاجن ققحت مل اهنكل اهريغو 10160 لثم ىرخأ جذامن ترهظ [15]
 :عجار .اهيلع ءانبلاو اهراشتنا نم تدح

 مع عاللممأ, 8. الالءوطأب ث (2018)
 8امعاعطقأم ةقصل ط6 اقاثن: 156 اذننناع 0أ 006. قة11100, [13553ءادانكعااكز ام00011, 2713010: !" 117/310 انمأا/عاكأأت/
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 دقع رادم ىلع تالواحملا هذه أدهت مل

 نم امهريغو نيببسلا نيذه لحل فصنو
 فادهأ قيقحتل ىعست تالواحم .تايدحتلا

 ,كز|ذ مم ا/دااعإب نوكيليسلا يداو فادهأ ريغ

 ةيلامسأرلا ةيجولونكتلا تاراكتبالا ةعلق

 اهتوف دمتستو ديفتست تناك نإو ةنيصحلا

 يف اضيأ ىعستو . ٌحوتفملا هخانم نمو هنم
 تناك نإو :ةيميداكألا ةسسؤملا هاجتا ريغ

 عمتجملاو ةيملعلا ةناصرلا نم ديفتست
 لعج فدهلل صالخالاو ةنورملا . نر ةجحلا

 براجتو تاربخل ةمكارم ةرتف ةرتفلا هذه

 .اهيلع ينبي نأ اهدعب نلأي نم 052

 كيبشتب ةمتهمل | تاصنملا ربكأ دحأ ىلع

 ,ةمظنم ةيعامتجا تاكبش لمع ليعستو
 صخش ماق 9 "م2م عونمل3غامم" ىمستو

 يشوتاسب هسفن فرع ةيوهلا لوهجم
 ربوتكأ يف 531605١١" ا/3200!3غ0"وتوماكان

 يلآ فرص ماظن ىلع لمعي هنأ نالعإب 8

 فرط نودب طقف نيفرط نيب لماكلاب لمعي
 دافتسا هنأ وتوماكات هلعف ام .ةظظيسوثلاك

 ركتباو ؛ءيلمعلاو يرظنلا مكارتلا نم

 يمس "لوكوتورب" ةديدج ايجولونكت
 ىفرصم ماظنك اهمادختسال 0ع(

 نكمي ثيحب ةديلولا ةينورتكلإلا هتلمعل يلآ
 فرط نود نيصخش نيب لاملا لقن هربع
 .يديلقتلا لاملا ةلاح يف كنبلاك نماض ثلاث

 .مهلمع ءانثآ نوكيليسلا يداو عمتجم نم ءزج اوناك نيروطملا مظعم [16]

 اتهجاو نيتلضعم ربكأ ىلع وتوماكان بلغت

 ةينب لعجي يذلا ينفلا جذومنلا هقبس نم

 يزكرم طيسو دوجو ىلع ةمئاق تنرتنإلا
 جذومنلاو .تنرتنإلا تامدخ لكل مدقمك

 ديلاب ىظحي يذلا طيسولا اذهل يسسؤملا

 ىلع يلاتلابو لاملا جاتنإ يف مكحتلل ايلعلا
 .ةردنلا يهو هل ةصيصخ مهأ

 ةلضعم ىلع وتوماكان بلغتي يكل

 دمتعي مل ؛تنرتنإلا ةينبل ينفلا جذومنلا
 1 معازأمأ-5عم/نع7 ليمعلا-مداخلا جذومن ىلع

 ىلع دمتعا هنكل .هانركذ يذلا 200عا

 معمر-غ66-0هع, يكبشلا دنلل دنلا جذومن

 نم تامولعملا لقتنت نأ نم الدبف .م0هل0عا

 يزكرم طيسو ربع لبقتسملل لسرملا
 ىلإ لسرملا نم لقتنتس .(ةمدخلا مدقم)

 ذاختا نم ًالدبو .ةيبوساحلا مهتزهجأب
 يف يزكرم لكشب ةكرشلا يف رارقلا
 يف وتوماكان دمتعا ؛ليمعلا مداخلا جذومن

 نيب( 056ع25ا5 عامجالا ةيلمع هميمصت

 لاؤس انهزربي :لارقلا ذاختال نيكراشملا

 ميدقتل ةطاسولا رودب ةكرشلا موقت :ماه

 نم ليمعلا مداخلا جذومن ىلع تامدخلا

 نوعوطتملا موقي اقاملش :لاملا لجأ
 لاملاو تقولا قافنإو مهتزهجأ مادختساب

 ؟دنلل دنلا جذومن يف

 :لاثمك .1986 ماع اهنم دعاقت مث اماع 35 نس ىتح |11ا لتنإ ةكرش يف اسدنهم ناك يذلاو هؤالمز عم يام يثوميت تالسارم عجار

 اياياييالب .ةعانأ ا/اذ رح 5ع عب ماك عمان اع/ عمر ماعم- 303 عازب ء اطعام

 .قباسلا ردصملا يف طبارلا عجار .اهيف ةيثحب اقاروأ اهءاضعأ مدقو ةيملعلا تارمتؤملا نم ةكرحلا تدافتسا [17]

 [18] طغعمدن//م2 م6 مسد ل3. 06
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 .ةعاسلا رادم ىلع ةكبشلا يف ةكراشملا بوساحلا ةزهجأ ليغشت بجي [22]
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 ,حرتقملا وتوماكان جذومن ةلاح يف
 مهتزهجأب نوعوطتملا كراشي :نيوكتبلا

 ةيلام ةأفاكم ىلع اولصحيل ةيبوساحلا
 ةلمع لاسرإ دنع لوألا .نيرمأ يف لثمتت

 لصحيس رخآل فرط نم نيوكتب
 يناثلا .ليوحت موسر ىلع نيكراشملا
 نم ةديدجلا تالمعلا نم ددعب ًافاكيس

 اذهو ةكبشلل مهتمدخ ريظن نيوكتتبلا
 اذذإ الأ صامو نيدعتلا ىمسي ام

 ]2مم -عغ0م- 2مءمزرم 71160011

 -ه

6 .6 
 ( حصص كاعهاءدء 10 :ردصملا) .دنلل دنلا جذومن

 01 1غ 8

 مغع0طاغ

 ققحتتس فيك ؛ماه لاؤس انه ىقبي

 ةليوحت لك يفو نيوكتبلا ةلمعل ةردنلا
 ؟نيكراشملا ةأفاكمل اهنم دادعأ جاتنإ متي

 ةيلمع نأ اهدافم ةلداعم وتوماكان عضو

 قالطإ ةيادبب ًادبتس ةديدج تالمع كص

 ةريبك دادعأب 9 يف نيوكتبلا ةكبش

 مث :ةليوحت لكل نيوكتب ةدحو 0 | ننقل

 عبرأ يلاوح لك فصنلل كصلا ةيلمع لقت

 ةليوحت لكل نيوكتب ةدحو 25 حبصتل ؛تاونس
 مث م2016 يف ةدحو 12.5 مث م2012 يف

 0 يف ةدحو 5

 تقولا عم حورطملا لقي ىتح اذكهو
 .م2140 ةنس يلاوح نيدعتلا ةيلمع يهتنتو

 ةيلام ةأفاكمك ىقبتي نل .ءاهنيحو
 ليوحتلا ةلومع ريغ ةكبشلا يف نيكراشملل
 نم ةديدج تادحو يأ جاتنإ متي نلو ”/طقف

 اهنيح اهددع نوكيس يتلاو ؛نيوكتبلا ةلمع

 .اهيلع بلطلا داز امهم ؛ةدحو نويلم 1

 ةكبش وتوماكان قلطأ 2009 ماع رياني يف

 ىلع اهب ماق ةليوحت لوأ يفو .نيوكتبلا
 ناونع وتوماكان راتخا ةكبشلا
 يذلاو ةيناطيربلا 188 112065 ةفيحص

 (طةمععاام, ظاذذءغتأ؛ ن3 ذ5و" لوقي

 هد طرءاصاع هأ 5ععمرل ط3أأضمانغ 01

 طقماك 8زاا]وصك مقزنب طع 5هععلعل

 "35 اءملأمو 50نانعع2ع 51019 6ع0م5 25

 ىلع جنيلراذ ريتسيلأ راشتسملا"
 دق ؛كونبلل يناثلا ذاقنإلا كشو

 تارايلملا ىلإ ةجاح كانه نوكت

 روح ."ضارقإلل ديدشلا طغضلا عم
 :بتكو ناونعلا يف ءيشلا ضعب وتوماكان

 طع اذ سصعو 3]/03م/2009 ((طقمءعاامءوض"

 ا "مرزملع هغ ههعمول طقتاوانغ مع طةصاكقى

 كشو ىلع راشتسملا :2009 رياني 3 خيراتلا"

 ىلع ةلاسر يف .”كونبلل يناثلا ذاقنإلا

 نمو ؛ةهج نم ةكبشلا قالطإ دعوم تابثإ
 ضفر ىلع ةيزمر ةلاسر ىرخأ ةهج
 .ةيلامسأرلل يلاملا ماظنلا تايسايس

 [23] ظلةلعدسمأم, 5. (2008) ' 8ز[عماست ف 2عور-[م-ط عع طا ععاجممتع هوان 5زؤ1عست' . اننازت5:// 01[ عمات 011 [عمألت 001
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 مج لا 1 3130117121211 0 0

 .كاذ نآ يناطيربلا ةنازخلا ريزو ةاذؤؤ5أ١ 03:115و راشتسملا [26]

 [27] اناتمقن// نت.طز عمات. 1[ 51لك' عت عقلك_10ءاع
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 عمتجملا جتني ةثادحلا خيرات يف ةرم لوأل

 ع اديعب لاملا ايجولونكتلا مادختساب

 .ةيسسؤملا اهانبو ةثيدحلا ةلودلا ةطلس

 نم ةثادحلل ةيزكرملا ىنبلا مدختست مل

 ريغ تامظنم وأ حبرلل ةفداه تاكرش

 ىلع مئاق اديدج انايك ركتبا نكلو :ةيحبر

 يذيفنتلا ليغشتلاو :ةركفلاب ةدايقلا

 ةكراشملا نكمي ةعزوم تاكبش ةطساوب

 جورخلا نكمي امك تقو يأ يف اهيف

 ةكراشملل عفادلاو .اضيأ تقو يأ اهنم

 يحلصمو ةركفلاب ناميإلا ثيح نم يميق
 نم رشابملا يداملا بسكتلا ثيح نم
 ةكبش نإ لوقلا نكمي ال .ةكراشملا
 تارالودلا نييالمب ردقت يتلا نيوكتبلا

 يف كراشيو ةعاسلا رادم ىلع لمعتو
 ال رشبلا فالا اهنم ةدافتسالاو اهليغشت

 .يديلقتلا ىنعملاب ةيموكح ريغ ةسسؤم

 د داصتقا ريوطت

 حم ةديعب ةدودج لام ةموظتم يه لي

 .ةيديلقتلا ةثادحلا ىنُبو ةلودلا

 ,نيلعافلا دحأ ةطساوب عمتجملا حاجن

 ايجولونكت ىلع ءانبلا يف ؛يكرانألا رايتلا

 فدهب ةديدج ايجولونكت ءاشنال ةميدق

 هئطخت ال حاجن لاملا نم ديدج عون جاتنإ
 لماكتلا رظتني حاجنلا اذه نكل .نيع

 هرظتني ءاوتحالاف الإو هيلع ءانبلاو
 ةموظنملا يف هجمديو هبعوتسيل
 فيدال ا هيأ اهتامدأ دحاق ةيلاهسأ لا

 ًاروصت ئشني نأ طقف ديدجلا لاملل
 .يلامسأرلا داصتقالل ارياغم ايلك ايداصتقا

 يف يعسلاو ركفتلل سفنلا ةمهو لقعلا
 يلعافل ايلعلا ميقلا ققحي

 .راطقألا فلتخم يف ةمألا



 ىنانعلا دومحم

 ,رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروث ىلع ٌدقع
 تاذ هجاون انلزام اننأ الإ نينسلا يضُم مغرو
 اًررقم هبش تحضأ يتلا ةرركتملا ةلئسألا

 ,كلتك تابسانم يف انيلع ضرعي ءايونس
 دمحم لحارلا سيئرلا لزع ذنم اًصوصخ
 ىسقألا يه ةرتف دالبلا تلخد ثيح ءيسرم

 خيراتلا يف عشبألا يه ةحبذم ءاهخيرات يف
 ربكألا نه نيسايسلا ءانجسلا ذذع ثيدحلا

 ماع ةيروهمجلا سيسأت ذنم قالطإلا ىلع
 “موي لك ىنبت اهل رصح ال نوجسو 2

 تاونس عبس يف ةيسايس مادعإ ماكحأ
 كرابم ةلود اهتردصأ يتلا ماكحألا زواجتت

 تمكح اماع نيثالث نم رثكأ يف ةيسيلوبلا
 اة|اهيف

 2014 سطسغأ 12 .شتوو ستيار نمويه .ةطخلا بسح [1]

 :رياني ةروث ىلع دقع
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 ه2

, 0 

 ف
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 مل يداصتقاو يعامتجاو يسايس عقاو
 اموهف.ةهقع ختم اةلشم ةقابلا هل ةهشت
 ؟ىتم ؟ول اذام :ةيعون نم ةلئسأ حرطي
 تامالع نم اهريغو !؟فيكو ؟نم
 لاؤسلا ةرارم لمحت ىتلا ماهفتسالا
 ول اذامف .هتاذ تقولا يف ةباجآلا مادعناو

 11 دعب رومألا ديلاقم شيجلا ملسن مل
 ناوخإلا ةعامج حشرم لصي مل ولو ؟رياربف
 تاعاطق معدت مل ولو ؟مكحلل نيملسملا

 ةحازإل يركسعلا لخدتلا ةعساو ةيسايس
 رظن ةهجو نم مهألاو ؟يسايسلا مصخلا
 ؟ةروثلل سانلا بُصي ىتم ؛نيرحانتملا بلغأ

 :تاباجإلا نع ثحبت ةلئسأ
 يف ةيسايسلا تاعومجملا وبستنم حجني مل
 ةلئسألا كلت نم يأ ىلع ةباجإلا يف رصم

 2016 ربمتبس 5 .ناسنالا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا :رياني ةروث دعبو لبق رصم نوجس ... عيمجلل عستم كانه [2]

 2015 سطسغأ 11 .رودنم دجام ؛يغينراك ىدص ةلجم .يسيسلا ىلإ كرابم نم رصم يف عمقلا [3]
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 يف موصخلا نم تاونس تكلهتسا يتلا

 ريدعت نسحأ ىلع ؛دمعتم ريغ ؛لهاجت

 ينسح طوقسب ثدح يذلا لوحتلا ةيمهأل

 نأك ؛كارح نود هراركت نيرظتنم ؛كرابم
 نأ بجي اننأكو هسفن ديعي نأ بجي خيراتلا

 بجبي ال ةروثلا ناكو :ةيناث ةرم 2011 شيعن

 كرابم نآكو ؛ثدح ام ريفاذحب نوكت نأ الإ
 عم ادي ليوط كاره ةعيد طقاسي مل
 تاسايسلا ةجيتن ةديدجلا ةيفلألا

 رصم عضو يف تحجن يتلا ةيداصتقالا

 اة ىوقعل اًدَقف رثكألا لودلا فاصم نمش
 لك اهشاع يتلا ةيسيلوبلا تاءارجإلاو
 ةلودلا نمأ زاهج ةوطس ةجيتن نييرصملا

 ننذلا كنلوآ نأ ةقباسلا ةضقلا نق يبرقلا
 ةانص ساسألاب :اوتاك راذه:لك اولسادت
 عراوشلا يف اورشتناو ؛كرابم دض ةروثلا
 تلهأ يتلا سسألا نيعضاو .نينسل
 .كرابم لود ليحرل عمتجملا

 تداس «بالقنالا ذنم تاونس رادم ىلع

 تاسايسلا نم مراعلا بضغلاب تاعقوتلا

 ام تاوعد راشتنا عم اًصوصخ ؛ةيداصتقالا

 تناك نكل .ةبالغلا ةروث اهيلع قلطأ
 ,ءىشاللا ىه :؛كارحلا مايق راظتنا ةجيتن
 ةسارسلا تاعودهملا ةقنه ةلافاكت ةيبف
 ,سانلا سوفن يف ةينمألا ةضبقلا ريثأت

 يف مهلك طسولاو راسيلاو نيميلاف
 لصو نوناقلا قاطن جراخ لتقلاو نجسلا
 لالخ نم ةلودلا هرربتؤ :ةقلقم تالدعمل

 ىتح .«نايحألا لك يف ةيمالعإلا اهتنيكام
 ,عوجلا شارف ىلع توملا رايخ حبصأ

 .2004 وينوي .ةدحتملا ممألل عباتلا ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلا [4]

 وأ ؛ةرهاظت يف توملا نم ةيقطنم رثكأ ةباجإ
 .ليكنتلاو نجسلا

 يف ةطلسلا عيقوت عم هتاذ ويرانيسلا رركت
 ناريت يتريزج نع لزانتلا ةيقافتا ىلع رصم

 ريغ ةوطخلا يهو .ةيدوعسلل ريفانصو
 ةيسايسلا ةمظنألا خيرات ىف ةقوبسملا
 ةيدوعسلا ردقش نأ ىتح .ةيقاعتعلا

 ةيبرعلا لودلا ةعماجو رصم ىدل قباسلا
 لظ هسفن كرابم نإ لاق ءناطق دمحأ

 تابلاطملل ةباجتسالا نود تاونسل لطامي
 ةرطيسسلا ةداعجتساب ةردقعملا ةيوهعمملا

 مجح لثمي ام وهو '"نيتريزجلا ىلع
 ةلود اهيلع تمدقأ يتلا ةقباسلا
 يف "ضرألا" هلثمت ام لظ يف .ءيسيبسلا

 لب ةيمهأ نم يرصملا يعمجلا لايخملا
 تبتكو مالفألا اهنع عنص ةيسدق ىتحو
 كلت هلثمت ام اًهوصخ ةقاياورلا اهيق

 نويرصملا اهيلع لتاق يتلا قطانملا
 اهبارت ىلع مهنم بيصاو دهشتساو
 برحلاو ةلاسبلا صصق مهنع تيورو
 مدع نم ةلاح دوجو مغرو ءاهنع اعافد

 يف هزربأ ىلجت ؛ةلودلا حانج لخاد ىضرلا
 ةيرصمب' يرادالا عاضقلا :ةمكحم مقح
 .ق ,ريفانصو ناريت كارح نأ الإ :نيتريزجلا
 مكح نيذلا نيلقتعملا تارشع نم الإ نم

 .رهاظتلا ةمهتب ةمارغلاو نجسلاب مهيلع
 .قبيزلا يلع وأ صلخملا لطبلا راظتنا

 شاقنلا عمف ؛ءيهتني ال ةروثلا بالجتسا
 جورخ عم ثدح يتلا عساولا يعمتجملا

 نع انلعم يلع دمحم لثمملاو لواقملا

 ,ةيركسعلا ةسسؤملا لخاد داسفلا مجح

 .2019 ليربأ 25 .رودنم دجام .يغينراك ىدص ةلجم .رصم يف ةيئرملا ريغ تامادعإلا [5]

 .2021 سرام 2 :ةيجيلخ اناتور .ةروصلا يف جمانرب .ناطق دمحأ [6]

 .2017 وينوي 11 ىمهف دلاخ .د .ةيرصم ريفانصو ناريت .مدلا قحب :(8) ةرمتسملا وينوي ةميزص 8 نال



 روصق ىلع تارايلملا رادهإ تاياكحو
 ناذآ ىعرتسا ام ,ةيسائر تاحارتساو

 تحت مهثلث نم رثكأ شيعي يذلا نييالملا
 معدلا عفر ءانثأ ىفو .اهنيك رقفلا طخ

 داوملاو زبخلاك مهتاجايتحا طسبأ نع
 ارقف" ةلوقم بحاص سيئرلا ردهي ؛ةقراحلا

 هتجوز تابلط ةيبلت ىلع تارايلملأ' "يوأ
 روصقلا يف هدالوأو

 ربخأ امم ةيقيقح بضغ ةلاح كانه تناك

 وه كلذ نم رثكألاو ؛هب ملاعلا لواقملا
 حجبت دعب ؛تداس يتلا بارغتسالا ةلاح

 ىتَب" نأ انلعم .روصقلا ءانبب يسيسلا
 ريقفلا نطاوملل بيرغ دحت يف ؛"ينبيسو

 ءاهينج 20 نم لقأب هموي شيعي يذلا
 هذه راظتنا ؛ديكأتلاب ىعدتسا ام وهو

 رقفلا دض ةيبعش ةبهل اضيأ تاعومجملا

 حجبتو ةيداصتقالا ةدنجألاو عوجلاو
 يتلا ئواسملا لكو ؛عمقلاو سيئرلا

 كارحلا نأ مغرو ؛مويلا نطاوملا اهشيعي
 يسيسلا لوصو ذنم هعون نم اديرف ناك
 ةجوم تناك اهنأ الإ 2014 ماع مكحلل

 اهرامثتسا وأ اهيلع ءانبلا دحأ عطتسي مل

 لامآلا وأ تاجنشتلا نع اديعب لقاع لكشب

 مغر ؛ءاهسفن ةجوملا هذه نأ ىتح «ةيدرولا

 ينمزلا اهقايس يف ؛ةديدشلا اهتيصوصخ

 تاعومجملا نأ الإ ؛يعامتجالا اهعقاوو

 ىلع ءاضيأ اهراركت تلواح ةضراعملا
 لشفق تاشقو اهراركت لقاح هسقن
 .لوألا ثدحلا حاجن هعم ىحم اععيرذ

 نأ وه ؛ثدح ام لك يف كرتشملا لماعلا
 ,رياني خاسنتسا يف تلشف ةضراعملا

 .تاحارتسالاو
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 اهبش ولو هباشم ثدح يأ خاسنتسا تلواحف

 ءاضيأ كلذ يف تلشفو .رياني ةروثل اًيضّرع
 ةرملا هذه لاؤسلا رييغتل انعفدي ام وهو
 دق لاؤسل ؛يضاملا يف اهتاباجإ ةلئسأ نم
 اننكمي اذام ,رضاحلا يف انعم هتباجإ لمحن
 ةرم رياني قيلخت ةداعإل سيل :نذإ لعفن نأ

 ىرخأ ةرم ريكفتلل .رييغت  ثادحإل لب ؛ىرخأ
 تعفدو هقحتسن 1 رمد الوحت كانه نأ

 ال اذهو .اًيلاغ نمثلا دالبلا هلجأ نم لعفلاب

 .هنم مهلتسن ال وأ خيراتلا لمهن نأ اذبأ ينعي

 ال عقاولا ىلع اننيعأو نكل كلذ لعفن لب
 .عئاضلا يضاملا ىلع

 لوحتلا براجتب لثملا برضأ نل ءانهو

 سوردلا مغر ؛رصم ريغ نادلب يف يطارقميدلا
 نكل .اهتيمهأل اهملعت انيلع بجي يتلا
 ىتح ؛ءيرصم عباط تاذ تاباجإلا نوكتس
 .ةدحاو ةروصلا نوكت

 .2018 - 2017 ماعل كالهتسالاو قافنإلاو لخدلا ثحب .ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاسجلا [8]

 .2017 رياني 28 ؛قلطنا - عدبا رمتؤم .يسيسلا حاتفلادبع [9]
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 يعو ىلع ةرطيسلا رصم يف
 ةيدارلاو ةزفلثلا ؛قرطلا ىقشب ر عدقجملا

 دئارج ؛دقن نود ةطلسلا دمحب اًيموي ناحبسي

 ىلع سيل افرح بتكت ال ةءورقم طئاسوو
 لاجملا وهو تنرتنالا ىقبيو ؛:ةطلسلا ىوه
 هيلع ةرطيسلاةطلسلا لؤاحت لازثام كلا
 نم لقألا ىلع سانلا ةفاخإ وأ هميجحتو

 نم مهئارا نع ريبعتلا يف مهقوقح ةسرامم

 يذلا عساولا يجولونكتلا روطتلا عمو ,هلالخ
 راعسأ طوبهل ةيعبتلاب ىدأو :ملاعلا هشيعي
 ال :تنرتئالا مادختسا راعسأو ةلاقثلا فتاوهلا

 ةقيرط كلتمي ال نم مويلا دجت
 نسبخلل .؛ةمولعملل لوصولل (8ععع5و)

 قلخ ىلإ روطتلا اذه دعاس امك .ةركفلل
 بّرقت يتلا تاقيبطتلاو طئاسولا نييالم
 لوبقم بولسأو ةيكذ ةركفبو .روهمجلا

 رييغت ثادحإ عيطتست ةطيسب تاناكمإو 38

 لقألا ىلع وأ ؛تاهجوتلاو راكفألل يقيقح

 .كلذ يف ريكفتلل اًرفحم نوكت
 ىلع :ئتح لاجملا .قالغاإل ماظنلا دفع

 '"!ةسايسلاب ةلغتشملا ريغ ةيعمتجملا ىوقلا

 ءارقفلا معد تاسسؤمو ةيلهألا تايعمجلا

 حبصت دق يذلا ريثأتلا ىدمب هملعل كلذو

 ساسأ رجح نوكتل تاسسؤملا هذه هيلع

 دحام هتهجاوم يف
 سد

 .2019 رياربف 14 ؛شتوو ستيار نمويه ؛رصم يف يندملا عمتجملا عمق [10]

 هضيرحت ديصر نم بحست لقألا ىلع وأ
 ىسنت الف .هل ةضفارلا ىوقلا ىلع
 تبعل يذلا ماهلا رودلا ؛طابضلا ةيروهمج
 اياضق معد يف تاونسل ةيراسيلا ةيراسيلا
 يداول ةلحملا نم رصم ميلاقأ يف لامعلا

 لمع تائيب ريفوت نيلواحم ؛نورطنلا
 ةيلامغلا تاعومجملا كلت :مهل ةيمدآ
 كارحلا يف ةبراض ةوق دعب اميف تحضأ

 سيئر هاسني ال ام وهو .كرابم دض
 ىسني ال يذلا ؛قبسألا ةيبرحلا تارباخملا
 ةيلهألا تاسسؤملا هتبعل يذلا رودلا اضيأ

 يتلا :ةيمالسإلا تارايتلا نم ةموعدملا
 لفاكت نم :رسألا فالآ تاونسل تدعاس

 تادعاسم ىتحو ناجملاب جالعو يعامتجا
 اوراص نيذلا :نيقوفتملا بالظلل ةيملع
 تكراشو «:تارايتلا هذهل رداوك دعب اميف
 ميلاقألا نم كرابم دض كارحلا تاجوم يف

 يهو .تاعماجلا ىتح تاكرحتلا

 ىوق ىلع بيرغلا نم يتلا ؛ةيعامتجالا
 ىلع ديكأتلا عم اًعبط ؛اهلهاجت ةضراعملا
 ةرطيسملا ةينمألا ةضبقلا ةلاح مهفت

 راطإ جراخ كرحت يأ ثودح عنمت يتلاو
 مل ول نكل .ةلودلا اهمظنت يتلا تانايكلا
 ةلاح مهكل اطظخم :ةظراعملل نكت
 ؟نذإ اهيدل يتلا ةطخلا امف ؛هذه راكتحالا

 2019 رياني 4 ,ريفسلا ةديرج ؛لاجرلا يلع ؛/2011 ملاع يف هقافآو هدودح :رصم يف راسيلا [11]



 يمالعإلا غارفلا رامثتسا
 جراخلا يف ةضراعملا ىوق ضعب كلتمت
 ىلع ةعساو ةردق تاذ ةيمالعإ تاونق

 تارادإ عم تافلاحت اهيدلو ؛ءلوصولا
 هذه نأب لئاقلا عقاولا نكل ؛ىرخأ تاونق
 ,ةيلاع  ةدهاشمب ىظحت تاسسؤملا

 نوهرم رمألاو ,ريثآتلا ةظوحلم ريغ اهنكل
 هذه اهثبت يتلا لئاسرلا ةدوجب انه
 .تاصنملا

 تالواحملا ضعب يفن انه نكمي الو
 ,ةيقطنم اذ يعوضوم يمالعإ ءادأل ةيمارلا

 ريهشتلا فلك ىعسي بلقألا نكل
 "ةحتارلا تاعوضوملااتادذئركلا“ ةقحولمو
 ةيمهأ مغرو ؛«تادهاشملا ددعب ردنتلاو

 ةهكت نأ بحي ا اهتكل فاقرألا ةكف
 ددع ةدايزف ؛تاونقلا هذهل دحوألا فدهلا

 .ريثأتلا ىلع ةردقلا اذبأ ينعي ال نيدهاشملا

 سراد يأف :ةبعصلاب تسيل ةلداعم يهو
 قرفلا ةقياعم هنكمي هتاريثأتو مالعإلل

 ىلع كللا سو نأ هلل نزاوملاب موقت نأ جاتحت
7 1 

 د نير

 يعمتجم عاطق يأ يداعي وأ لهاجتي الأ
 يف فالتخأ نم عاطقلا اذه كل لثم امهم
 ءدب عيطتست انه نمو .هجوتلاو ةيؤرلا
 ماظنتلا باطخ ضحدل ةيزاوملا ةطخلا
 ةلادعو رييغت نم .هل حمطت ام تيبثتو
 وأ بذك نود ةدغلا دادعإ طقف كيلع ,ةيرحو

 نع ثحبي نمل مكحلا اهنيح كرتاو :خارص
 نطاوملا نأ :كردت نأ انيلع هنأل .ةقيقحلا

 "جنوسماس" لا ةلاسر نم مأس يرصملا
 حبصأو ؛ةرهاقلا مالعإ اهثبي يتلا ؛ةدحوملا

 اذهلو ءفلتخم توصل ةّسام ةجاح يف

 هذه لمع ميجحتل اذهاج ماظنلا ىعسي
 .تاونقلا
 :ةثيدحلا هتاودآو تنرتنالا عيوطت لالخ نمو

 ,عمتجملا لخاد كباطخ عضومت ةداعإو

 ام لباقم يف هي بلاطت ام ةيقحأ راهظإو
 ارداق نوكتدق العف اهنيح :.ماظنلا هيعدي

 ىتم .ةروثلا لاؤؤس لوح شاقنلا ىلع
 ؟ نيحتس

 .2017و 2016 ماوعأ ؛رصم ؛ماعلا يأرلا سايقل سوسبإ ةكرش ثاحبأ [12]
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 ترشن روصلا ةكراشمل ريهش قيبطت ىلع
 سابتقا عم ؛ءبورغلا دهشمل ةليمج ةروص
 .نيلضفملا يباتك دحأ نم ركفتلا نع قيمع
 اهتطقتلا يتلا روصلا تارشع نيب نم ةروص
 دعب اميف اهلضفا رايتخال- دهشملا سفنل

 مل ذإ ءاهنيح تشهد ينأ قحلاو -اعبط

 لمأتأ مل ىتح لب ,يناوثل ولو ركفتلل فقوتا
 ةيقيقحلا هناولأب لاوجلا راطإ جراخ دهشملا
 ةسدع تاردق قوفت ىتلاو ةرحاسلا هليصافتو

 ينترضح اذامل ملعأ ال !اهطاقتلا ىلع لاوجلا
 فيكو ؛يمأ نم يتدجل ةديعب ةروص اهنيح
 نم ةالصلا تيقاوم فرعت هللا اهمحر تناك
 ةكرحب امهطبرت تناك اهنأ ذإ ءامسلل رظنلا

 ةرثكل مهنم راغت تناك يتلاو .رويطلا
 اذه !قابس يف مهعم اهنأك ؛ ؛مهحيبست

 روعشلا ةقيقح اهثروأ ءامسلل رركتملارظفلا
 عرسال 1 »قده ةما فرش هاب

 ضارعتسالا نامدإو ةروصلا فيز

 دق يتدج تناك نإ ةقيقحلا يف ملعأ ال
 اهنأ -كش الب- ملعأ ينكل ميلعت يأ تقلت

 يذلا ريهشلا بتاكلا لثمب اموي عمست مل

 .ركفتلا ةلوقم هنم تسبتقا

 دعب يل ةبيرقب ينعمج ميدق ثيدح يف
 ةم اهعاعزتا قده اةيدهتر شكا اهسفاقز

 ل ءاهتيب ليصافت ةيؤرل نيئنهملا ةبغر

 ىتح ريغت اذامو تقولا نم رم مك ملعأ
 ىلع ةانق اهيدل حبصأ دقو مويلا اهارأ

 اهتايح طمن هيف ضرعت ريهش عقوم

 ءاملل اسأك مك ملعن انرص ىتح .هليصافتب
 ليصافتلا !اهتيب ثاثأ ليصافت امو اهيدل

 نورئاز اهيلع علطي نأ اموي اهجعزأ يتلا
 راركتب اهنوفرعيس ةايحلا ةعيبطب مه
 ءاضفلا ىلع نآلا يه اهكراشت .ةرايزلا

 يأ مهب اهعمجت ال ؛ةيلكلاب ءابرغل ينورتكلالا
 !قيبطتلا سفنل نيمدختسم مهنأ ريغ ةلص



 هل كتطواحم نم لملمتي يذلا كنبا
 وه ..بايإلاب وأ جورخلاب مه املك لاؤسلاب
 ةروصلاو توصلاب كراشي يذلا هسفن
 بدح لك نم ءابرغ عم كلت هتاجورخ
 يف ةيصخشلا هتالاح ىلع بوصو

 .لصاوتلا عقاوم "تاهيروتسا"

 ةلثمألا تارشع ركذ يف بهسأ نأ لبقو
 نكمت ىلع الالدتسا ينرضحت يتلا
 نأل كسفنب كوعدأ اناف ءانم ضارعتسالا

 يتلا روصلا كلت نع كفتاه يف ثحبت

 هنيعب قايس يف اهتذختا دقو اهتكراش
 ةاتف تنك نإو .ببحم ةايح طمن رهظت
 نكل اهتكراش يتلا روصلا نع يعم يثحباف

 انلعجت يتلا رتالفلا قيبطتو ليدعت دعب

 ىتلا روصلا مكلت نع تنأو انأ ايوس ثحبنلف
 انرهظت اهنأ ريغ ءيشل سيل اهانكراش
 انلافطأ عم ةطشنألاب موقن تاعئار تاهمأ

 .مهتيبرت يف ايقارو انيعم ابولسأ عبتنو
 نيركفمل اهانكراش يتلا تالاحلا نع الضف

 كلت ةبسن ريغ مهراكفأ نع يردن ال

 كراش امبرف ؛ةقيقحلا ىلع مهل تاملكلا

 نيركفملا وأ باتكلا ضعبب هراهبنا انضعب

 انتفداص مكو .ادحاو اباتك ولو مهل متيملو
 ةينولب تاملكب تبتك تالاحو تاروشنم

 اهبتاك امنيب ؛ريبخ لقع نم اهنأ يحوتل

 .ةفرعملا تابتع لوأ ىلع لازي ال

 . ت0
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 ميقلا نازيم يف ضارعتسالا تافوخت

 :ةيمالسالا

 تاصنم انعفدت امنيب :بجعلا ةفاخم

 ,لعفن امل تاباجعإلا دصح ىلإ لصاوتلا
 هسفنب ءرملا باجعإ نأ مالسإلا يق دجن
 كلاهملا هدروي مومذم حبقتسم لعف وه

 زع هللا لوقي هنم رذحت صوصنلا يتأتو

 َكَّدَح ِرَعَصَت اَلَوإ نامقل ةروس يف لجو
 ال َهللآ َنِإاَحَرَم ضرألآ يف شمَت لَو سانلل

 نب رياح ف

 ىرخأ صوصنو (1قروخف لاتخُم لك بحي

 طبضنت ىتح سفنلا قئاقح نيبتو جلاعت
 17ةرفكأأ ام نسنإلآ لتق) وهزت الو مخضتت الف

 ُهَردقف ٌُهَقلَخ ةفطن نم 1ُهَقَلَخ ءيش يأ نم

 ةفاعذعلا تاضتفلا اقيلع علت ا هتيبو اذه

 لوقي .نوكن نمبو لعفن امب يهابتلاب
 :.عاطم حشف :تاكلهملا امأو" :# انيبن

 يفو "هسفنب ءرملا باجعإو ؛عبتم ىوهو
 نع اهيف حرصي ثيدحلل يرخأ ةياور

 ."نهدشأ يهو" لوقيف بجعلا ةروطخ
 ردصتلا قيرط تاصنملا كيلع لهست ذإو
 ىلإ فلسلا دحأ بتكي ةفئازلا ةرهشلاو

 نإف كسفن معط هللا كقاذأ ال "هيخأ
 دادع كرعشي نيحف ."حلفت ال اهتقذ
 رامهتاو نيعباتملا ةذايزو تاكراشملا

 تايآلا كيتأت ؛انايحأ بجعو ةلّيخب تاباجعإلا
 ةيسفن ناعمب انرذحتو انركذت ءاودلاك

 شمت الَو) لجو زع هباطخو هلوق ربدت ؛ةمهم

 نو ا قرخت ة نل َكَنِإاَحَرَم ضْرألآ يف
 ُدتِيَس ناك كلذ لك د7 الوط لابجلا تبت

 "(38 اهوُركَم كبَر
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 انيلع بيرغلاب سيل :فلكتملا ناسللا قلزم
 قمنملا مالكلا راهتشا تاصنملا هذه ىلع

 ءاقتنا ىلإ ضعبلا قرطتيو لب ؛هفلكتو
 فقثملا رهظمب رهظيل لوقلا نم بيرغلا

 كلت هتفاقث هذخأت مل يذلا كاذ ؛قيمعلا

 نإ" ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح ىلإ

 ْلَّلَخَتي يِذَّلا ٍلاَجّرلا َنِم َعيِلَبلا ُصَقْبَي هللا

 نع ايهان ."ُةَرَقَبلا للختت اَمُك هناَسلب

 هدعو فلقتفلا بارغإلاو ةثازلا فلكتلا

 هنع هللا يضر دوعسم نبا اذهو .نايبلا

 ؟ رح ذوق ادام تبلأ ادب :لوقي

 "ةنتف مهضعتبل ناك الإ مهلوقُع هغّلبت

 مكلت لوحت نم بجعلا لك بجعلاف

 !لصاوتلل ال يلاعتلل عقاوم ىلإ تاونقلا

 كب فتهعي :رهظملا نايغط لاكشإ

 هذه ىلع هل ضرعتت يذلا ىوتحملا

 رهاظلاب كئانتعا هيجوتب راهن ليل تاصنملا

 علابملا مامتهالاو هنييزتب كركف لاغشإو

 ...دسج ؛ءسبلم ؛لكأم :يف الثمتم هب

 ملس تايولوأ ىلوأ ىلإ زفقي هلعجيف
 يف ميقلا تايولوأ كلذب افلاخم كتامامتها

 ىلإ الو :مكروص ىلإ رظني ال هّللا نإ" مالسإلا
 مكبولق ىلإ رظني نكلو .مكلاومأ
 تالكشملا لقاع ىلع ىفخي الو "مكلامعأو

 ىلع رهظملا نايغط نع ةجتانلا ةيسفنلا
 دساحتلا تانراقم نم رهوجلا باسح

 ةيكالهتسالا ةعزنلا ةدايزو معنلا نارفكو

 لامجلا يف هسفن ةميقلا رايعم لالتخاو لب

 .ميقلا نم اهريغو اضرلاو ىنغلاو

 زع هللا لوقي :يفخلا كرشلا يف عوقولا ةفاخم
 مهو ل هللآب مهرْتُكأ نِمْوُي اَمَو) لجو
 أ هكا سمقي حرتلا هذه مامأ (:06َنوُكرشُم

 هتاذ نم ناسنالا ىري نأب انه كرشلا ىنعم

 امل تاروصتلا هذه .اهمظعتسيف ءيش

 قيدصلا تعفد ماركلا بحصلا دنع ترضح

 اهتادرب تفقؤ امل ةشئاع ائمأ ةفاخإل ركب وبأ

 نأ نيملعت امأ " :الئاق ناسحتسا ةفقو ديدجلا

 تلعج ميقلا اهسفن ."!كيلإ رظانب سيل هّللا

 الو عقرم ءادرب سدقلا حيتافم ملستي قورافلا

 نب رمع تعفد يتلا ميقلا اهتاذ يه .يلابي

 اهقزم هبجعت ةبطخ بتك املك زيزعلا دبع

 !بجعلا نم ءيش هسفنل للستي نأ ةفاخم

 تاسفانم ىلع اوعلظا ول اذام !كئارفغ هانز

 !مويلا ةمئاقلا تاكراشملاو تاباجعإلا



 دحأ ىلع مكحلا ماقم يف انه انسل

 ةياغ امنإو -هللا ذاعم- يهابتلا وأ بجعلاب
 جذامنلا هذهو ميقلا هذه راضحتسا نآرمألا

 ىلع ةسفانملا روعش نم الوأ انيفعيس
 ايناثو .ادحأ قباسن انسلف تاصنملا هذه

 رذحلا ضعب انبسكت نأ -هوجرن ام وهو-
 سفنلا تالواحم ىلإ هبنتلا يف ةظقيلاو

 مكلث ىلع اهاوه :ليصحتل ةمئاكلا
 ةروس علطم ربدتف تتش نإو .تاصنملا

 ىلع نارقلا يف مسق لوطأ اهيفو سمشلا
 (و)ر اهاكز نم حلفأ دق) ؟مسقأ اذام

 :لاق نم هللا محرو .ادم اهاّشَد نَم َباَخ دَقَو
 سفنلا ىلإ ناطيشلا براسم ىفخأ ام الأ
 امو اهءاوتلا دشأ ام الآ !اهاقشأ امو

 ا هرهظأ ام الأ لقف تئش نإو !اهاهدأ
 نم دنع اهفعضأ امو اهاري نمل اهنيبأو

 !اهاوهأ امو ءادبع هلل ناك

 .ميقلا ةلويسو تاصنملا ةينب ىف

 هميدقت يبرغلا جذومنلا نع ىفخي الامم
 دحب ةياغك (ةذللا ؛:لاملا ء:دسجلا) ةيداملل

 هعم تاضنملا ةذه ققاوتت اذهل ؛اهتاذ

 روعش يأ امنود ةلوهسب هتاياغ ققحتو
 :خسملا وأ بارتغالاب هينبتم ىدل

 تاصنملا هذهف !كريس جرهمل هلوحت وأ

 لاومألا هل ينجت يتلاو ةرهشلا هل ققحت

 عم ضراعت يأ امنود ةذللاب هرعشتو
 نتيذلا» لصلوتلا :تاهتعمق "فريف"

 ,فلتخم يميق جذومنل نومتنم اهودجوأ
 هأ لخ ةعع ةتاصتعلا هذه انوع ضرقت
 ,ةعداخم تاياغو ةرياغم اميق -رخآب

 ام ملاع تباصأ يتلا ةلويسلل ةجيتنكو
 ةيوهلا فعض لباقم يف ةثادحلا دعب
 بلاوقلاو جذامنلا داريتساب انمق ؛اندنع

 نودلخ نب هّللا محرو ءاهتاءوسب ةيبرغلا
 بولغملا» :ةمدقملا يف ةدلاخلا هتلوقمو

 نيبف .«بلاغلاب ءادتقالاب ادبأ علوم

 يتلا ميقلا رايعم دقفن اندجن نيروصتلا

 ىتح موي دعب اموي دودحلا بوذتو انلثمت

 يبرغلا روصتلا ميق ينبت ىلإ برقأ انرص

 حضتي لاثملابو .يعو نود هتجاجفب
 :لاقملا

 رتسلا ةميق تناك امنيب :رتستلاو ردصتلا نيب
 رتسن «ةأرملا رتتستف ؛اندنع ةرضاح ةميق

 لهألا عم انلاحو انبويع رتسن ؛تيبلا رومأ
 !«ةاضتراه ضيقنلا عويش نآلل دجت ائيآلاه

 ال رابتخاو ءالتبا ردصتلا ناك نيح ىفو
 قده ل ةليسوو ةرهقلاو ةياقو ايلظف
 نوصاوتي حلاصلا فلسلا رابخأ يف أرقن انكو

 ؛موذجملا نم مهرارف ةرهشلا نم رارفلاب
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 رشن نم مهفوخ مهعنمي مل كلذ عمو
 اوعفنف ؛,مهسفنأ اوطبضأ لب «.ريخلا

 اوعفتراو مهيلع ام اوداو اوعفتناو

 قبست ءامسلا يف مهترهش تناكف
 بيغي نيح نكل .ءانفلا ضرأ يف مهترهش
 ب الف ميقلا رايعم
 ليومتو لاومألا عفد حيتت ةفاقث لظ يف
 راهتشالاو ردصتلا لجأ نم تانالعالا
 ةيداملا ةميق اهيف دوست تاعمتجمف

 ىقمحلا اهنيب رهتشيس امتح ةقلطملا

 ةوهش هكرحت نم نيب ناتشف .ءاهفسلاو

 .عفنلا ةبغر هعفدت نمو ةرهشلا
 ةميقلا ىطعت نيح يف :حلصألاو رثكألا نيب
 ةيركمألا ياحعا لاني نعل تاضكعلا ةذَه ىلع
 نيعباتملا ددع ةدايزب ايدرط ةميقلا دادزتو

 حلصألل ءازع الو ةودقلل ارايعم رثكألا حبصيف
 ,ميقلا ةيرايعم فالتخا عمو !انه عفنألا وأ
 رثكألاو زروولوف رثكألا تاودق ةجوم عفترت
 ,.حلصألا ىراوتيو بيغيو تاكياللل ادصح
 تاناجرهملا تاودق ردصت ىرن لظنو

 موهفم بيغيو :ةيمويلا بلاقملاو ةيبعشلا
 ةئشانلا لايجألا نع ةحيحصلا ةودقلا

 ؟فيكو هبتنن نأ بجي اذامل
 اقح فوخلا حبصي اقباس هانركذ ام عم

 ليج ةأشن اهمهأ :ةدع بابسأل انل اعورشم

 نم دحاو تاصنملا هذه ىلع نحن .ةيوه الب

 مدع ىلع رداقو كردم مدختسم امإ ؛ثالث

 كردم مدختسم وأ .(هتيوهب ظفتحم) نابوذلا

 مدختسم وأ ,ءارغإلا ةمواقم ىلع رداق ريغو

 اذه لكو ؛ةبغرو ملع نع ةيوهلل دقاف
 ليج ىلع وهف يقيقحلا فوخلا امأ ءلوبقم
 ملع ريغ ىلع ةيوهلل دقاف اشني دق لماك
 .فسأ لكب هتاصاهرإ ىرن ام وهو !روصت الو
 كارش ىف اعيمج عقن نأ ؛:هاشخأ ام ىشخأو

 ودبن ؛نوكن الو ودبنف تاصنملا هذه
 ,نوكن الو نيعفان ودبن ؛:نوكن الو نيفقثم
 ,نوكن الو نيمزتلم ودبن

 ةهافتلا دوست نا برغتس

 الو نينمؤم ودبن :نوكن الو نيلعاف ودبن

 اذه ىلع ةقاربلا اود انعدخت .نوكن

 رهوجلا ءاوخ نع انيمعتف يضارتفالا ملاعلا

 مهو وهو ريخألا يفوخت مكل مدقي اذهو
 قيقحتف .عقاولا نم بورهلاو عفنلا

 ملاوعلا هذه ىلع تاذلاو ةميقلا

 اهقيقحت امنيب رسيأو لهسأ ةيضارتفالا

 مكارتم ملعو بعتو دهج جاتحي عقاولا يف
 انعقاوو لسكلاو ةعدلا ىلإ ليمت سفنلاو
 عومجملا بوره نع ربخ بدجلا رفقملا
 نم رمألا هللو يضارتفالا ملاعلا مهرايتخاو
 .دعب نمو لبق
 كرتل ةوعد اهنأ لاقملا رهاظ نم ودبي دق

 كرتلل ةوعد تسيل اهنكلو ؛تاصنملا هذه

 نحنو كرتن .فيكو .طبضلا ةوعد لب

 ارَص مكل كلمأآل ينإ لقإ ٍعالبلاب نورومأم

 دحأ هلآ َنِم يِنَريجُي نل ينإ لق 21ادِشَر و

 نم ه اعالب الإ 22 ادحتلم هنود نم دجأ نلَو

 هيلع هللا ىلص يبنلا مكاهو ةَتلْسِرَو هلآ
 حاتملا دباكي -ةنسح ةوسأ هيف انلو- ملسو
 ىرأ يناكف ..هتوعد غيلبتل لئاسولا نم
 سانلا يف ايدانم لبجلا ةمقل هدوعص ءانع
 هذه نأ كش الو .اغيلبتو اغالب -سانلا لك-

 نيحلاص نيرثؤم ىلإ ةجاحب تاصنملا

 يف نوداني اضيأ مه نوفقي ءنيحلصمو
 نيمدقمو ىمسا ميقل نيعاد سانلا

 يف- دصقملا ةياغ امنإو .حلصأ اجذومنل

 نيمهم نيطباض باحصتسا وه -يرظن

 :ضارعتسالا ةبلغو

 يمالسالا روصتلا ميق راضحتسا :لوألا

 .نكما ام اهمازتلاو اهينبتو

 ةرورضو سفنلا لخادم مهف :يناثلاو

 ىوهلا ةفلاخم

 نأ لأسن هّللاو ؛هللا هقفو نم قفوملا امنإو

 هدنع انبتكيو ءانلامعأو انلاوقأ انل حلصي
 .نيقداصلا نم



 يكومدلا فسوي (؟

 محدزتو ؛قرطلا يب قيضت ,ةريثك نايحأ يف

 رسكني نل ءيدي ةضبقب طئاحلا مدصل يفاكلا
 عوبسأل يعباصأ ةحار رسخأ ينكل ؛طئاحلا

 الو يتدقع لحنت ال كلذ قوفو ؛لقألا ىلع

 ران ججاتتو ركفا دوعاو ؛ءيتلكشم يهتنت

 ؟اذكو اذك يف لعفأ اذام ؛يسأر يف ةريحلا
 يف يننأب كربخأ نأ ةغلابملا نم نوكي نل
 .ملقو ةقرو راضحإب الإ حاترأ ال ةلاحلا هذه

 نم تالكشملا باسنت ؛يمامأ امهعضأ
 نمو ؛ةقرولا ىلإ ملقلا نمو ؛ملقلا ىلإ يسأر
 اهنكل :غارفلا ىلا اماو :لحلا ىلإ امإ ةقرولا
 اهلعشي امم يسأر غرفت لاح لك ىلع
 .هلمحي يذلا لقثلا يردص نع ففختو

 ءاصاخ انواعم ةقروو ملق لك يف نأ رعشأ

 كل بتريف هعم سلجت «لامعأ ريدم
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 ةباتك نود اموي توفت ال

 نيب راودألا كل قسنيو ؛كيلع طلتخا ام

 جيجضلا دعبتسيو ؛تامهملا عزويو ؛ماحزلا
 هذه ؛لضفت كل لوقيو :ةدئاف الب يذلا
 ؛كلودجو كتابجاوو كراكفأو كلامعأ

 اذه لعفا ؛تايوناثلا كلتو تايولوألا هذه
 ؛,يبيج يف ةقرولا ذخآ مث ءاذه لعفت الو
 .يل هللا دارأ ام ىلإ قلطنأو

 عضبتلا يف ؛قوسلا ىلإ باهذلا يف ىتح
 نأ ىلإ جاتحأ ؛ناكم يأ يف .رجتملا نم
 ينواعم قيرط نع اهلبق يرومأ بترأ
 نأ ضعبلا نظيو :ملقلاو ةقرولا ؛صاخلا
 ,كلذ نع اضوع لحت نوفيلتلا "تون"
 ليدعتلاو حسملا يف لهسأ يهو
 يتلا ةحارلا اهيف ىرأ ال يننكل ؛ةباتكلاو
 ولو ىتح ؛تامهملا بتكأ انأو اهرعشتسأ

 ."رايخ وليك :مطامط وليك" بتكأ تنك
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 انتلوفط ىلإ وأ ءيتلوفط ىلإ ةدوعلابو
 ةباتك لالخ نم نآرقلا ظفحن اندجنس ءاعيمج

 كلذ دعب نوكي نأ يف بجع الو ؛"حوللا"
 عيمنستلا نأ ركذتأ ىنك ."[ ظوفحم احول"

 ,نيقش ىلإ مسقني خيشلا ىلع يمدويلا
 هتظفح ام ةعجارمب قلعتي وهو 0

 ررقملا ىلإ ةراشإ يف ,"حوللا"و ءاقب
 ةقيثولا هتقالعل اذهو .ديدجلا مع

 .هجو متأ ىلع هظفحو "حول" ىلع هتباتكب
 صشثكأ انتدافإ نوصصختملا عيطتسي انهو

 ةلوهسو «ةباتكلاب مولعلا تابث ةيحان نم

 رضاحلا ىلإ :ةباتكلاب ظفحلاو يضاملا نمو

 نم اولقتناو ءاوربك لافطألاف ؛عجوملا

 ىلإ باتكلا نمو .ةعماجلا ىلإ ةسردملا
 انحبصأو ؛"انديس" نم ولخت يتلا ةايحلا

 انعم عباتيو ءاطخألا انل ححصي دحأ الب اهيف
 اهنم كيقي نل ةايح اهنأ ىلع الضف ؛ظفحلا

 .كسفنب برجت نأ كيلع ؛مهف الو ظفح
 همالاو هتكرعم انم لكل تراصو انربك

 اقدارسو ؛عاجوألل اًعترم انرودص تحبصأو
 :اذبأ نوصيشملا هثم ضفتي ال ءازعلل امتاق

 لخاد يف ديقف ةعاس لكو نزح موي لك

 زواجتن فيك :كلذ يف انلاؤسو ءانسوفن

 فيكو ءانمالآ قوف زفقن فيكو ءانئازحأ
 ىلع ضبقي ءانلخاد يف يذلا اذه نم خحاترن

 نأ ديرن ال نحنو .اوتوم :لوقيو انباقر
 .ةلوهسلا هذهب توم
 نأ ىلع نهارا تنك ,اقبسم نمخأ انأو تقحن
 ,”ةباتكلاب جالعلا" همسا ائيش سفنلا بط يف

 هيف صصختي ملع يف رحبأ مل العف هتدجوو
 ملاع نيل يعدأ الو ؛تاونس دعب نودهتجملا

 نومسقيس ؛ملعلا لهأ اولأسا نكل ؛بيبط الو
 ةيمها .ةباتكلاب جالعلا ىلع كل

 تنك فيك فرعأ ال:ىصخش لكشبو
 ع

 لزنأس فيكو ءاهنود نم شيعأس
 تنك فيكو ؛ملقو ةقرو الب يلامحأ
 مكل لوقأ ال ءاهريغ نم .الصأ شيعأس
 مكيلع طرتشأ الو :ةقيمع ًءايشأ اوبتكا
 درجم .ءاقمنم ايبدأ امالك اوبتكت نأ

 ركشذلا ةرجم  نقأآ عيش الب :ةباقكلا
 ام اهيف بصت ةقرولا وأ كيف نودت

 الو ,فلكت الب :ةطيسبلا كتغلب ؛كلخادب
 كنكمي ,دحأ كلذ ىلع علطي نأ فوخ
 :فقوت نود ؛:ببتكتو بتكتو بتكت نأ

 بعتلا دجتس ءسكعلاب ءبعت نودو

 اباستع قرعلاو ةقرفلا ىلع اًريكسصم
 يف ةرخبتم راكفألاو ءكمسج نم

 اهاري ال ,ةفرغلا فقسب ةفيثك ةباحس

 تنأو امستبم اهيلإ رظنت كنكل :كريغ

 .امامت نئمطم

 ؟مالكلا عيطتست له ؟بقكن فيك
 هلوقت ام نّوذ ةملكتت ام بتكا
 كنيب هديرت ام لوقت نأ ىتح كنكمي

 انمازتو :عفترم توصب وأ كسفن نيبو

 هلو ءيداعلا مالكلا نع لصفنت ال ةلهس

 تبتك ام ةيؤر نكل ءاريثك فلتخت
 نم كلقع دهاشت كنأب يحوي ؛كينيعب
 تنأ ؛كيف ضماغلا ناكملا كلذ ؛لخادلا
 .هحاتفم كلمت نآلا

 شيعأ ؛لجأ ءامامت ةيصخش ةبرجت نعو

 ةصاخ كراعم يف يناعأو ,ةريثك اعاجوأ

 انزو فخأ يندجأ ةرم لك يف يننكل
 غرفأ امدعب ءاحور ىقنأو اردص ىفصأو
 ليختأو ؛قرزألا يرتفد لخاد يتبعجب ام

 نذأ نع ةرابع ايقرو اقيدص رتفدلا كلذ

 روطسو قاروأ لكش يف ةريبك



 الو للم الب وغرأ ,ينعمسيو موهفم ريغو
 |هيَدَح تيهنأ املك امنإو .تمصا يل لوقي

 ,ةديدج ةحفص يل حتف ؛ةحفصلا هب تألمو
 ."لمكأ" :يل لاقو

 نأ ٌبحأ ؛:ةباتكلا صوصخب ؛رخآ بناج ىلع
 ,ةصرفلا يل تحيتأ املك وأ ,موي لك بتكأ
 ,نيمويلا يف ةرم وأ :مويلا يف نيترم ولو
 ضرغب ؛قيثوتلا ضرغب ةرملا هذه بتكأ
 قثوأ :عيضي نأ نود هظفح دوأ ام ظفح

 نآلا يفتأ ديل لمع لوأ تأدب مويلا يننأ

 بتارلل موي يا وه مويلا ؛,افظوم تحبصا

 مل يننأل ءاشع الب تب ةليللاو ؛يتايح يف
 .رهشلا رخآل ينيفكي ام كلمأ دعأ
 عدوتسأ ؛يبلق عضأ ,رتفدلا يتفد نيب ءانه
 ؛,يلوح نَم نع همتكأ امب ضفضفأ ؛ءيسفن

 نيبيرغللو ؛:ىولس نيديحولل كلذ يف دجأو
 يف ءام اَموي يندجأو ءاداز نيلحترمللو ءاسنأ

 ام ىلع علطأ ديعبلا وأ بيرقلا لبقتسملا
 تنك فيك ىرأو ؛يلاوحأ ركذتأف ,بتكأ

 تو ايندلا لدبتت فيكو ؛تحبصأ نيأآو

 قاروأ نيب ام ربكيو :ربكن فيكو .فورظلا
 يتلا تاخرصلا ةميق فرعأو ,رتفدلا اذه

 نآلا امنيب :روطسلا هذه يف انه اهتخرص
 .يبلق يف ةطقن قمعأ نم كحضأ
 ال ؟دحأ اهأرقيس له ؛يتايموي لجسأو

 رمأ اذه ؟دحأ اهاري نأ الصأ بحأ له .مهي

 أرقأ نأ بحأس ام موي يف يننكل ؛يل دوعي

 يرمع ثادحأ ىرأ نأ ؛يسفنب يسفن

 ةظحل لكو ةريغصلا هليصافتو :ةريبكلا

 ينامز يل ظفحي نمف .دوعت الو توفت
 ؟انآأ مهظفحأ مل نإ يمايأو يرمعو

 نأ ةركف يف .ةيوازلا هذه نم رمألا يف ركفأ

 له ؛يل انودم لغتشأ نأو ؛يدنع اًبتاك لمعأ

 اًرَخاعَم كيتاتس ةباجالا نأ نظأ ؟عهم اذه

 ذاف كمايأ يف رظنتو ربكت نيح ؛لاح لك ىلع
 ينتيل اي لوقتو ؛ةشوشم تايركذ الإ ىرت

 كمايأ ىلإ رظنت نيحو .ةيادبلا نم تبتك
 الإ ىرت الف ؛كتركاذ ىلع نهارتو ةمهملا

 .ابارس الإ دهاشت الو ءابابض



 ؟كمايأ عجارت نأ الصأ ربكت نيح مهم لهو
 كلوح نَم لك لسو ؛كابأ لسو ؛كدج لس

 ؛ينلسارو ؛لاولاق اذام ينربخأو رابكلا نم ظ

 ظ
 ؟نودي نكي

 تكلذك يننأل ةلئسألا تاباجإ ام يل لق

 مهعيمج نآلا ىتح يننأل ءاهيلإ جاتحأ

 لصاوو بتكا .سكعلاب :يل نولوقي
 نوكي دق اذه :؛صاخلا كرتفد يف :ةباتكلا

 .كرمع ةياهن يف كل ىقبت ام لك

 تربك نيح هددجو ام لمجأ نم لعلو

 نستفدلا تحتف بأ ةبتكم يف ارتفد

 كلذل يبأ هصصخ «يل ءفسويل هتدجو

 عباتي ؛هتانكسو هتاكرح هيف نودي ؛لفطلا
 ناك ءيش لك نع يكحي ؛هفقاومو هلحارم

 نيح ىسنيس يبأ ناك ؛:ىسني نأ نكمي 0

 لوأل تحرُج نيحو ؛ةرم لوأل هتراظن ترسك

 لواو تفحز ام لواو ؛تضرم نيحو ؛ةرم

 مل ول اذام ؛ةيده لمجأ لظتسو ؛«يبأ نم

 لاقم يف دحلا اذه ىلإ صرحأ اذامل
 ؟"ناسنإ لكل" ةباتكلا ةركف ىلع ليوط

 ريغ لعفلاب ائيش سيل ؟ديفتسأس اذامو
 ةذهك ةمعل توفي نأ دحخأل ديزأ ال. ينأ

 ملو دغلا يتأي نأ ٌبحأ الو هدي تحت نم
 ابولطم سيلو ءائيش مويلا تبتك نكت
 ابتاك الو :بتكتل ابيدأ نوكت نأ كنم
 ىلع ةروصحم ةءارقلا تسيل امك ,بتكتل

 ةروصحم تسيل ةباتكلا لثملاب ىراف دحأ

 كل لوقأ نأ لبقف .ربكأ لكشب دحأ ىلع
 ؛كوجرأ :لوقأ رقت نأ نود اموي تّوفتال

 .بتكت نأ نود اَموي توفت ال



 يدادغبلا ةدابع

 يمالعإ لوانت لالخ نم ةريتك نينس لالخ"
 نيانلل لهتول ف ءانيس يف متت تاعوضومل
 ."ةولصوت اوتردق متنأ يللا ىوتسملا سفنب
 لمع قيرفل يسيسلا اهعجوي تاملك
 ةلوحلا هقيقتأ فقلا "رايتذالل" لسلسم
 اهل ترخشو اهنع فشكي مل ةينازيمب
 عقاومو تايلآو حالس نم شيجلا تاردقم
 ةيجاتنإلا رصانعلا نم اهريغو سبالمو ريوصت
 .ءانيس يف ثدحيامعماظنلاةياورميدقتل

 نوكي نأ ىلع اًصيرح يسيسلا ناك ةيادبلا ذنم
 ,ةيمسرلا هتياورو ماظنلا مساب اقطان مالعإلا
 مالعإلا راكتحا ىلع ةيادبلاذنم لمعو لب
 اًمالعإ ديري ال ديدجلا ماظنلاف ءامنيسلا عاطقو
 نم مالعإ كالتما ديري هنكلو ,بسحف ايلاوم
 مالعإلا .اًيونعمو اًيدام هنم حبري ؛عبنملا
 ةعانصل ةيسيئرلا ةدمعألا دحأ وه هجوملا
 حجنتالو :ةيوبألا ةيروتاتكيدلا ةمظنألا ءاقبو

 اماردلا لتقت فيك :رايتخالا

 ؟ىرخأ ةرم ةحبذملا اياحض

 تامولعملا ىلع ةرطيسلاب ةمظنألا هذه
 دق مالعإ يأ عمق لالخ نم الإ اهراشتناو

 .ةيمسرلاةياورلا فلاخياممدقي
 : ريهامجلا ىلع اهرثأو اماردلا

 ىلإ لصت اهنأل :ةفيخم امنيسلا ةردق نإ
 اهيف رثؤت نأ عيطتستو بولقلاو لوقعلا
 اهتنحشو ةروصلا لالخ نم كلذو

 ةراشساو ءاخيالا ىلع اهتردقو ةيلاهفملا
 مليفلا ةدهاشم يف دجت سانلاف تايركذلا
 ىلع دعاسي يذلا عونتلا لاكشأ نم الكش

 كلذكو يمويلا ةايحلا ماظن نم بورهلا
 صمقت يف رهظي يذلا يفطاعلا ررحتلا
 هروعشو مليفلا تايصخشل دهاشملا

 دعاست امنيسلا نأ امكو .اهعم دحوتلاب

 نوكت دق اضيأ يهف :ةقيقحلا رشن ىلع
 ضعب قلخو ةقيقحلا كلت تبك يف ةادأ
 سيساحأ ةراثإ يفو ةيقيقحلا ريغ روصلا

 [1] طاغم5://طأ.اال/3 51/0271
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 ةيضق هاجت ةئطان

 يئاعدلا اهرود وهو امنيسلا فئاظو

 فدهب اهل يسايسلا ماظنلا مادختساو

 ىأر قلخو :تاعامجلاو دارفألا ىف ريثأتلا

 ماظنلاب لصتت امنيسلاف .رينتسم ريغ ماع
 نع وأ مادصلا قيرط نع امإ يسايسلا
 مالفألا نأو ةصاخ ءامهنيب نواعتلا قيرط

 رصانع نم ارصنع تحبصأ ةيئامنيسلا
 اهلاصتا ربع يسايس ماظن يأ ىلع طغضلا

 نمضي كلذل ؛هنع ريبعتلاو ماعلا يأرلاب
 اذه ىلع ةلماكلا هترطيس يرصملا ماظنلا
 جاتنإلا راكتحا تاءارجإ لالخ نم عاطقلا
 ررمي يكل اهضرفي يتلا ةباقرلا نيناوقو

 نود ديري امب بعشلا يعو لكشيو هلئاسر

 هتمحازم نم هراطإ جراخ راكفأ يأب حامسلا

 نم امنيسلا نأب ماظنلا كاردإلو كلذ يف
 ء.اهرطخأو ريهامجلاب لاصتالا لئاسو مهأ
 ال امنيسلا نأ يف نمكت ةروطخلا ةجردو

 وأ ايفاقث ىوتسم اهيدهاشم نم بلطتت

 نم باتكلا هبلطتي املثم انيعم ايركف

 امنيسلا ربتعن نأ نكمي انه نمو .هئراق
 اهروهمج يف اريثأت لاصتالا لئاسو رثكأ

 يتلا ةملكلاو توصلاو ةروصلا قيرط نع

 دهج نود دهاشملا سفن ىلإ اهقيرط دجت

 اهاقلت هنأب صاخ يعو نود نم لب .هلذبي
 اماردلا ةحلسأ يذقأ نمكيو اهي رتثأتو
 اهمض لالخ نم لبقتسملا يف اًريثأت
 ريثأتلا يف ةوقلا رصانع نم ةعومجمل

 ةروصلا مسرو روهمجلا تايولوأ بيترتو
 هتعانقو هتامامتها ةمئاقل ةينهذلا

 .هتالاعفناو يفطاعلاهرشثأتو

 :ةيدادبتسالا مظنلل ةيماردلا هتيمهأو ودعلا

 وه ةيلومشلا مظنلا رظن يف ودعلا

 هرارمتسا ىلع صرحت .ةايحلا ريسكإ
 ةطلسلا يف ءاقبلا ىلع اهصرحك
 ةلآلا لمعت يذلاو ودعلا كلذ لضفبف
 ىلع ةيروتاتكيدلا مظنلل ةيمالعالا
 تم ةمكاحلا تاطلسلا نكمتك هيمهكشت
 ةيلخاذلا ةعبجلا كسامت ىلع ظافحلا
 فرصو هتهجاوم يف بعشلا دشحو

 ,ةلودلا هجاوت يتلا تامزألا نع رظنلا
 تابلاطم وأ ثيدح يأ ليجأت نع ًالضف

 تايلآ قيبطت وأ ناسنإلا قوقح مارتحاب
 ءعرمجف ةطلسلا لوادقتو ةيظارقميدلا
 مسح لجأ كَ ةلجؤوم تافلملا كلت

 ال ةكرعم يهو ودعلا عم ةكرعملا
 قلخل لماوعلا مهأ نمو ءاذبأ مسحت

 هلعجت يتلا اماردلا يه ودعلا ةروص

 لكشب روهمجلا مامأ الثمتم ارضاح

 قلخ يف اركبم يسيسلا أدب .رمتسم
 لهأ" هامسأ :.مهبمو حضاو ريغ ودع
 يف ترركت يتلا ةيمستلا يهو "رشلا
 اهثتجتنأ ىتلا ةيمارذلا لامعألا شعب
 رمشلا لها ةيمك دقو هماظن تاسسؤم
 ودع مهنأب يسيسلا مهفصي نيذلا
 رصم لخاد يف مهف ؛«ماعو لوهجم
 ,بناجأو نوضراعم نويرصم ءاهجراخو
 وأ ماظنلا نوضراعي مهنأ مهعمجي
 صرح دقف كلذل .هتاسايس نودقتني

 ىلع ىلوألا ةظحللا ذنم يسيبسلا
 اماردلا عانصو نييمالعإلا شييجت
 ةبراحم نم ةلودلا هب موقت امل ةياعدلل

 23 : 10 ص (فراعملل يبرعلا بتكملا) ةسايسلاو امنيسلا :رايجلا ميهاربإ يلع ىولس.د [2]

 2016 ربمسيد 19 نينثالا .22فيصر عقوم .ددمتلاو ءاقبلل ةيبرعلا ةمظنألا ةعيدخ :ودعلا ةعانص .يىواطبلا تورث [3]



 لب :.مهفصي امك رشلا لهأو "ودعلا"

 سابتقاو ةيصخشلا هرظن تاهجو ينبتو

 .لامعألا كلت نم ريثك يف هتاملك

 :ماظنلا ناسلب مالعإ
 تناك ”مالعإلا ةيرحو داسفلا ةيزاوتم"

 يف ةيساسألا ةلداعملا يه امئاد
 عم اهتقالعو ةفلتخملا مظنلا تايجيتارتسا

 داسف ناك رصانلا دبع دهع يفف «مالعإلا

 نود اعاستا رثكأ رصن حالصو رماع ريشملا
 مل بعشلا نأ الإ :ةلودلا ىلع دودرم

 هنع ملعي ال هنوك ؛ةروث لعشي وأ بضغي

 ,مالعإلا ىلع ماظنلا ةرطيس ببسب ائيش

 هتضبقو هتسايس ةمدخ يف اماردلا هيجوتو

 نم لكش يأب حمست نكت مل يتلا ةينمألا
 لباقملا يف كرابم دهع .ةضراعملا لاكشأ

 نم ةيمالعإلا تايرحلا نم ردقب حمس

 اناضق فشك تعبات تايئاضفو فحص

 راسملا حيحصتب ماظنلا نم در نود داسفلا

 ةروص تنوكت ىتح .تاءاعدالا دينفتب وأ

 ,4كرابم دهع يف داوسلاو ةماتقلا ةديدش

 داسف تلوانت يتلا لامعألا كلت اصوصخو

 امبر يتلاو ةيطرشلا ةسسؤملا عمقو

 لاعشإ يف اببس تناك اهنأ ضعبلا دقتعي

 موتكملا بضغلا نع ريبعتلاو رياني ةروث

 داسفل كاردإلا ةليصح ةجيتن مكارتملاو

 ةلجمل ريرقت يف.اهتاسسؤمو ةلودلا

 فصو ءاج ةيناطيربلا تسيمونوكيإلا

 يسيسلا حاتفلا دبع سيئرلا "سوه"

 "ةيرصملا ريياعملاب ىتح ؛ةفرطتم ةجردب"و

 دهع يف ةطلسلا نأ ىلإ كلذك ريرقتلا ريشيو
 تالسلسم ريوصتب نذأت تناك كرابم ينسح

 ىذلا رمألا ةطرشلا شحوتو داسغلا مالقأو

 حومسملا ريغ نم راص لب ءاحابُم دعي مل

 راهظإ ابولطم تابو ؛عقدملا رقفلا ريوصت

 نيبيط لاجرك ةطرشلا لاجر

 :اماردلا ةعانص ىلع ةرطيسلاو يجرنيس

 يف نفلاو امنيسلا ةيمهأ ماظنلا كردي

 ةيئامنيسلا مالفألاو ؛عمتجملا ىلع ريثأآتلا

 هب رثأتت اضيأ اهنإف عمتجملا يف رثؤت امك

 ىلا 2014 ةثه ماظنتلا ىصس دقق كلل
 لمعلا ىوتحم ىلع ةلماكلا ةرطيسلا

 هتروص مدخي امب ههيجوتو لب يماردلا

 2011 رياربف 14 .ءابنألا ةديرج لكرصم يف ثدح ام ثدح اذامل .ءفصنلا يماس [4]

]4[ 
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 هسفن نع اهجيورتل ىعسي يتلا ةينهذلا
 ريطاسأو تالوطبل جورت تاجاتنإ لالخ نم

 عضو وأ ءبناج نم ةطرشلاو شيجلا
 هذه لوانت يف ءارمح طوطخو ريذاحم

 يتلا تاعوضوملل ةمئاقو تاسسؤملا

 .رخا بناج نم اهتيطغت اماردلا ىلع بجي
 ةيرصملا اماردلا ةعانص عجارت لظ يفو

 تاسسؤم تناك ؛.ةيضاملا تاونسلا لالخ

 ةرطيسلاب موقت ةينمألاو ةيركسعلا ماظنلا
 اءدب لماكلاب يماردلا قوسلا ىلع
 نم اماردلا ةنجل ءاشنإك ةيباقر تاءارجإب

 مالعإلا ميظنتل ىلعألا سلجملا لبق
 تاهيجوتلاو رمألاب تاهويرانيسلا ةباتكو
 تاونقلا ىلع ةرطيسلل الوصو .«ةيدايسلا

 تحت اهمظعم تحبصأ يتلاو :؛ةيئاضفلا

 يتلاو «نييرصملا مالعإ» ةعومجم ةرادإ

 جاتنإلل «يجرنيس» ةكرش اضيأ كلتمت

 سيئر يسرم رمات اهسأر ىلعو ينفغلا
 اهيف تلوحت ةوطخلا هذه .ةعومجملا

 يف ديحو مكحتم ديبراكتحالا ىلإ ةعانصلا
 ربع كلذ متيو ءاهضرعو اهئارش تاهج
 اهيلع تذوحتسا ىتلا «نييرصملا مالعإ»

 «تارامثتسالل لاتيباكق لجيا» ةكرش

 وي # ج
 1 ١
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 كولمم رشابم رامثتتسا قودنص يهو
 يذلا ةيرصملا ةماعلا تارباخملا زاهجل

 يسيسلل نميألا عارذلا لماك سابع هدوقي
 3 يف .ةمعانلا ىوقلل يساسألا كرحملاو
 ترشن .2019 ناسين/ليربأ
 تركذ الاقع ةيكريمألا زمناق كزويوين
 ةحساكلا هتطصلس لوحي يسيسلا نأ اهيف

 يرصملا عمتجملا ناكرأ نم ديدج نكر ىلإ
 ىلع موقت يتلا ةينويزفلتلا اماردلا يهو
 دالبلا يف ةريبك تاسسؤم اهجاتنإ
 اهتلوطبب موقي اماردلا هذه.ةمخض تاينازيمب

 ىلع زكرت يتلاو نييرصملا نينانفلا رابك

 ضعب ركذ دقو ؛,ةطرشلا لاجر تالوطب

 لوانت ىلع مهرابجإ مت هنأ نونانفلا
 ةقفاوم ىلع تزاح يتلا تاعوضوملا

 شيجلا رود ميظعت لثم ؛ةيركسعلا ةباقرلا
 نمو ؛نيملسملا ناوخالا ةعامج مذو ؛ةطرشلاو

 مهلامعأ نإف ؛دعاوقلا هذهب مهنم مزتلي ال

 ةفيحص

9 , 59-6 [4] 
 .نويزفلتلا تاشاش ىلع اهضرع متي نل

 :ةيسايسلا اماردلا فيظوت

 اهتعانصو اماردلا ىلع ةرطيسلا هذه لالخ

 :طاقنلا نم ةعومجم يف هرصح نكمي

/ 

 [5] 16 ععممهرماكأ لهي عوزب معاقل عما عم قاصتعمأ طقك ءآطقضصوعمل بصلعع ممتاأ قمن مناع

 [6] 2018 ربمفون 21 .رصم ىدم .نييرصملا مالعإ ةياعرب 2019 ناضمر :ذفنيو ملع



 ةتاسسفمب ةضاخ ةينهذ ةروضل ةيورتلا -3

 اهيبستنمو ةينمألا
 لوانتلا لكشل ريياعم عضو لالخ نم

 ميدقتو ؛:ةطرشلاو شيجلا لاجرب صاخلا
 تناك نإو ىتح- مهتالوطب زربت لامعأ
 نكمي ال ةروص مسر ليبس يف -ةبذاك
 ةامح وهف ىقثلاب اهلوانتوأ اصيب سصاسملا
 مهل ضرعتي نمو "رشلا لهأ" نم نطولا
 ةنايخلا ةرئاد يف هسفن عضي كلذب وهف

 .نطولل
 اهمدقي يتلا ةروصلا هذه نأ عقاولاو
 نف ةلماك ةقبط اضفلخ :يبتخت غاظنلا
 دمتعي نيذلا حلاصملا باحصأو نيعفتنملا

 لالخ نم هناكرأ تيبثت يف ماظنلا مهيلع
 ضراعم توص يأ عمقو مهئالو نامض
 .هتاكسإو

 ةيمسرلا هتياور ميدقت -2
 تفلاخ نإو- ةصاخلا هتياور ماظنلا مدق

 لامعألا نم ةعومجمب -ةتبثملا قئاقحلا
 لواح يذلا "رايتخالا" لسلسمك ةيماردلا

 يف رئادلا عارصلا نع ةينمألا هتياور سيركت
 رصانع فيظوت لالخ نم كلذو .ءانيس
 هتاذ تقولا يف ىعس امك .يماردلا لمعلا
 الهاجتم ريطاسأك شيجلا رصانع ريوصت ىلإ
 رهظت يتلا تابيرستلاو ةيقوقحلا ريراقتلا
 .ءانيس يف يلاهألا قحب بكترت مئارج
 "برسلا" مليف لالخ نم ىعس دقف كلذك

 ةنيدم ىلع هموجه نع هتياور ميدقت ىلإ
 يتلا فادهتسالا اذه .ايبيل يف ةنرد
 تناك هاياحض نأ ةيقوقح تامظنم تدكأ

 لافافألا و ىييتدملا قف

 ةياور مدقي ”2 رايتخالا" لسلسمف ارخؤمو
 تاونس اهيلع رمت مل ثادحأ يف ماظنلا
 بلق يف .ءايحأ اهدوهش لازي الو ةدودعم

 ىلع اهثب مت ةرزجمل سيلدتو قئاقحلل حضاو
 ةلواحم هرابتغا نكمي ام وهو :ةرشابم ءاوهلا
 .دعب فجت مل ءامد نم هيدي لسغل ماظنلا نم

 هماظنو يسيسلا لظيس .ةياهنلا يف

 ءاهليمجتل ىعسي يتلا هتروصب "اسووهم"
 همادختسا ةيمالعإ ريراقت تركذ يتلاو
 تاهينجلا نييالم عفدو ةماع تاقالع تاكرشل

 يف ركذ امكو ,ةروصلا كلت نيسحت لجأ نم

 لامعألا هذه ةيمهأ نأ نينانفلا عم هتاءاقل دحأ

 .اهيلت يتلا لايجألاو ةئشانلا لايجألل يه
 ؛خيراتلا نوبتكي نم مه نورصتنملا ناك اميدق

 ةبلاو ةروضلا عارتخا لبق اذنه ناك نكت

 ام وحم نم يسيسلا نكمتي نل يذلا رشابملا
 .هثودح ةظحل ملاعلا هدهاشو تاسدعلا هتقثو

 / 1١عوازل م5 5هذم 0معرو ©|خ ص ملهانيم عاعملك5 عا-كزوأ "5 !ممم 6م غم ]7[

6 



 انعم بتكا

 مكتالاقم رشنب انتلجم يرثن نأ اندعسي

 :ةيلاتلا طورشلا اهيف رفوتت نأ ىلع

 .ئىراقلل ةيفرعم ةميق تاذو يثحب دهج جاتن نوكت نأ -1

 ًاقيشو ًاحضاو بولسألا نوكي نأو -2
 .ةملك 1500-1200 نيب شماوهلا عم نوكت نأ -3

 ظ |بتاكلامسابر شنت نأو -4

 :ينورتكلإلا انديرب ىلع مكتالاقم لاسرإ مكنكمي
 5 ان 0ان | . 03032156 (© 013116010

 .هارت ام رشنو تالاقملا مييقتب ريرحتلا ةئيه موقت ثيح
 .ددع لك يف ةلوانتملا تاعوضوملاو ةلجملا راطإل اًبسانم
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