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  ةالدينيحقوق اإلنسان واخلطابات 
  ي غري العربي؟سالمكيف نستفيد من خربات العامل اإل

  
  ر متؤم لامعأ

  :ينيدلا باطخلا ديدجتو ناسنإلا قوقح" 
ربخ نم ديفتسن فيك   "؟يبرعلا ريغ ي مالسإلا  ملاعلا تا 

  )٢٠٠٦ليربأ  ٢٠- ١٨ةيردنكسإلا (

  
  فيــا وصـد رضــــحمم  ح الدين اجلورشيالــص  يدـــــــوان الســرض. د  اردي آذارـــو مـــآزي. د
  حرورــــــد شـــحمم. د  اريـعبد احلميد األنص.د  ادةـــــــــوان زيـرض. د  دـــــــويف رولــآن ص. د

  هيدـــــــد شـــــــحمم  يــادر رياضـعبد الق. د  المـــد الســرفيق عب. د  اـــــــال البنـــــــــمج
  نــور الديـد نـــحمم. د  مــــــعبد اهللا النعي. د  ورــــــــــة أنــــــــزين  ائبــــــد بشـــــــحام

  ةـــــــى أباظـــــمن. د  عبد املنعم أبوالفتوح.د  عد الدين العثمانيس.د  د رضا آيت اللهييمح.د
  دــر حامد أبو زيـنص. د  يـــرو الورادنـــعم. د  در الدين البيانونيــص  يــد الغنوشــــــــراش

  حصــــــــي فــــانــه
 

  
مــــــعبد اهللا النعي. د 

 
  

يد إمساعيل ضيف اهللاس 
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د ملقب:ميدقت   ٧  ميعنلا هللا دبع.  

  ١٣  ررحملا/ ؟ينيدلا باطخلاب مهلاب نويقوقحلا لغشي اذامل

  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم -نسح نيدلا يهب: ةيحاتتفا ةملك

  

١٧  

  ٢١  ةلودلاو نيدلا ةيلاكشإ : لوألا لصفلا

إلا- ةسايسلاو ةلودلاومالس    ٢٣ ميعنلا هللا دبع. د/   

إلا- ةلودلا طيمنت عانتما ةيطارقميدلاومالس    ٤٩  صحف يناه /  

  ٥٩ يهللا تيآ اضر ديمح.  د/يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف ةلودلاو نيدلا ةيلاكشإ

ايكرت يف ةلودلاو نيدلاو ةيناملعلا-   :  

نيدلا رون دمحم. د/ ؟يبرعلا ملاعلا يف ءادتقالل لباق جذومن يه له    

٧١  

يف ةسايسلاو مالسإلا -   ٨١  ارذآ يدرام ويزآ. د/ ةدافتسم سورد: ايسينودنإ 

ةلودلاو نيدلا ةيلاكشإ لوح تالخادم-    

  )يفصو اضر دمحم-حوتفلا وبأ معنملا دبع. د(

  

٩١  

شقانم-   :تاـ 
 –كوربم يلع. د-مالسلا دبع قيفر.  د-صحف يناه-يشروجلا نيدلا حالص(

يداهلا دبعلامآ . د–ديهش دمحم  ينامثعلانيدلا دعس -   (  

  

  

  

١١٣  

إلا تاباطخلا يف رخآلا ةيلاكشإ:يناثلا لصفلا   ١٢٩  ةي مالس 

إلل ةل-  وحتملا ملاوعلا   .. مالس 

  ةظابأ ىنم. د/ ايسآ قرش بونجو طسوألا قرشلا نيب كبترملا لعافتلا

  

١٣١  

ةينيدلا ةيددعتلا ةيضق- تارايخ ..   يضايررداقلا دبع. د/ ةيسنودنإ    ١٦١  

رخآلا -   : ةيقيرفإلا ةيمالسإلا تاباطخلا يف 

  ديهش دمحم/ ًايخيرات روهقملا رخآلاو ايقيرفأبونج وملسم 

  

١٨٥  

إلا تاباطخلا يف رخآلا ةيلاكشإ لوح تالخادم-   ةيمالس 

يشروجلا نيدلا حالص-ميعنلا هللا دبع.د( دبع قيفر .  د-ديسلا ناوضر.  د- 

  )ينامتعلا نيدلا دعس.  د-ةدايز ناوضر. د-مالسلا

  

  

٢٠٥  
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شقانم-   تاـ 
مامت ماسح-ينادرولا ورمع.  د-كوربم يلع. د( نوسجننيه ناي-  نيدلا يهب -   

هللا فيض ليعامسإ ديس-نسح يشروجلا نيدلا حالص-    )مالسلا دبع قيفر. د- 

  

  

  

٢٥٣  

ملوعتم ملاع يف ناسنإلا قوقح ةيلاكشإ:ثلاثلا لصفلا    ٢٦٧  

رقلل ةديدج ةبراقم-   ٢٦٩  ديز وبأ دماح رصن . د/ ةيوناسنإ ةيليوأت وحن: نآ 

بهذ نم تمصلا نوكي ال امدنع-   ٢٩٧  رونأ ةنيز/ مالكلا يف ةملسملا ةأرملا أدبت .. 

ةيفاقثلا ةيددعتلا-   ٣١٣  دلور يفوص نآ/ يناملعلا قالطلاو يمالسإلا جاوزلا:  

ةديدجلا بصعتلا ثداوح ؟ايسنودنأ مأمالسإ -   ٣٣٣  بئاشب دماح/  

يبرعلا ناسنإلل ةالابماللا فقوم -    

  رورحش دمحم. د/ يندملا عمتجملا تامظنم ةرهاظ نم

  

٣٥٣  

ملوعتم ملاع يف ناسنإلا قوقح ةيلاكشإ لوح تالخادم-    

انبلا لامج- يشونغلا دشار( يراصنألا ديمحلا دبع-   ينادرولاورمع.  د-    (  

  

٣٦٥  

  :تاـشقانم -
روجلا نيدلا حالص- شاقنلا ةديرف( رطم ميهاربإ. د- يش    -   

يعربلا داجن- ةدايز ناوضر .د - نسح يلع رامع. د    - مالسلا دبع قيفر . د-  

  )يمامحلا ماشه.  د- نسح نيدلا يهب

  

  

  

  

٤٠١  

  ٤١٩  :قــحالم

يـف نيملسـملا ناوخإلا روظنم نم ديدجتلا دودح لوح رمتؤملل ينونايبلا نيدلا ردص ةملك                -١  

  .ايروس

  

٤٢١  

د ةداهش  -٢ ملاـعلا لاـح ىـلع ي       مالـس إلا ملاـعلا ةمظنمل قباسلا نيمألازيزقلب دحاو      لا دبع .  

  .يمالسإلا

  

٤٢٥  

ةيمالعإلا رمتؤملا ءادصأ نم-٣ هللا فيض ليعامسإ ديس-مامت ماسح.(   (  ٤٣٣  

رمتؤملل ةيريطأتلا ةقرولا-٤  .  ٤٥٧  

نيكراشملا ةمئاقو رمتؤملا لامعأ لودج-٥  .  ٤٦١  
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  ميدقت
  اب؟ما جدوي هذا الكت

 
 

  
  
  
اذـه مدـقي يذلا رمتؤملل دادعإلا يف ةعضاوتملا ةمهاسملاب تفرشت دق ينأب لوقأ              : ًالوأ

ةـنيدمب دـقعنا يذلا رمتؤملا تاسلج عيمج يف تكراش كلذك           . هتاشقانمو هقاروأل ًاضرع باتكلا   
،   ٢٠-١٨يف ةيردنكسإلا    ليربأ ي امنإ زجوملا ميدقتلا اذه نإف      ٢٠٠٦  لالـخ يتاظحالم ىلع موق      

                ، ىرـخأ ةهج وأ صخش يأ ةيلوئسم ىلع سيلو يتيلوئسم ىلع كلذل وهو ،رمتؤملا داقعنا ةرتف
  .رمألا يف هارأ امع طقف ثدحتأ انأف

قوـقح تاـساردل ةرهاـقلا زـكرم ةردابمل ريدقتلاو ركشلا نع ريبعتلا نم ليبسبو               
لوـح ةـيدقنو ةيدج ةروصب ثحبن ن        أ ًاعيمج انيلع بجي هعم تنواعت يتلا تاهجلاو ناسنإلا        

ريراـقت نـم اهنع ردصي امو تارمتؤملا هذه لثمل نكمي فيك            : لمعلا اذه لثم ةميقو ىودج    
نأ يـغبني الـف ؟ةـنهارلا ةي       مالسإلا تاعمتجملا عقاو يف ناسنإلا قوقح ةيامح يف مهاست نأ         

                                                 
الولا–يروميإ ةعماجب نوناقلا ذاتسأ  *   .)نادوسلا (ةدحتملا تاي 
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درـجمب تـبث دـق      اهحاجن وأ اهاودج نأب ملسن نأ الو لامعألا هذه لثم ىلع يناهتلا لدابتن              
ىـتحف  . عـساو قاطن ىلع كلذ مت ول ىتح ،تاشقانملاو قاروألا رشنو رمتؤملا جمارب زاجنإ             

ديعصـلا ىـلع ةياغلل فيعض لامتحا وهو ،تايثيحلا هذه ىلع ءارقلا فالآ عالطا نكمأ ول                
 ةـيبلاغلا نأ انه ظحالنو ؟كلذ ينعي اذامف ،ي  مالسإلا ملاعلا ءاحنأ يقاب كنع عد ،هدحو يبرعلا       

مـت اذإ ةيزيلجنإلا ةغللا نوأرقي مهنم ةليلق ةلقو ،ةيبرعلا ةغللا نوأرقي ال نيملسملا نم ىمظعلا          
هذـه لـثم ريثأـت ىدـم لوح وه ًاذإ لؤاستلاف            . ًاضيأ ةغللا كلت يف عساولا عيزوتلاو رشنلا      

 ثـحبلا نـم ردـق يأب باتكلا اذه نوعلاطي نيذلا ءارقلا نم ًادج ةليلقلا ةلقلا ىلع تايثيحلا                 
  .هتالالد يف ريكفتلاو

هذـه لـثم فادـهأ دـيدحت لثم ىرخأ تالؤاست كانه ،ىلوألا لؤاستلا اذه بناجب                
كـلت ىدـل قـقحت نأ وـجرن اذام           -:ةبولطملا ةيدجلاب اهنوذخأيو مهلصت نم ىدل تايثيحلا        

حاـجن ىدـم نع لؤاستلا عبتي فادهألل ديدحتلا كلذ ساسأ ىلعو ؟ءارقلا نم ةردانلا ةوفصلا               
نـم كـلذ عبتي دق اميف رظنلا نوكي كلذ دعبو           . فادهألا كلت قيقحت يف تاشقانملاو    قاروألا  

  .لامعأو ططخ
يراـبتعاب ًاصوصخ ،تالؤاستلا هذه لثم ىلع يتاباجإ مدقأ نأ ماقملا اذه يف يل سيل           

بـناوج ضـعب يـف لمأتلا ئراقلا عم لوادتأ نأ انه دصقأ امنإو     . رمتؤملا اذهل نيعادلا دحأ   
هتيمست نكمي ام لوح      ةصاخب ،عوضوملا  نأـب لوقأ دودحملا هاجتالا اذه وحنو       " راوحلا بدأ " 

ناسـنإلا قوقح لاجم يف نيطشانلا نيب راوحلا ةيمهأ ريرقت يف ةيلوأ ةلواحم وه رمتؤملا اذه   
مدـقت اـهنأل مامتهالاب ةريدج ةلواحم هذه ،رثكأ ديدحتبو        . ةرصاعملا ةي مالسإلا تاعمتجملا يف  

ةيعورشـمل سيسأتلا يف ي     مالسإلا باطخلا مادختسا لوح براجتلاو تا     ربخلا لدابت ةيناكمإل  
  .ةماع ةروصب نيملسملا نيب ناسنإلا قوقح

يدـقنلا رظنلا ةيمهأ ريرقت ىلإ ىعست ةردابملا هذه نأب لوقلا زوجي روظنملا اذه نمف               
ى ـلع اهتردـقو جهاـنملا كلت ةهادبب ميلستلا نم ًالدب لاجملا اذه يف نيطشانلا لمع جهانمل                

روـظنملا راـبتعا ىخوـتت ةردابملا هذه نأب لوقلا نكمي امك            . اهنم ةدوصقملا تاياغلا قيقحت   
باـطخلاب ةرثأـتملا ةيبعشـلا تافاقثلا يف ناسنإلا قوقح ئدابم ليصأت ةلواحم يف يعقاولا               

هـفادهأ قـيقحتل ًابـسانم ناـك دق رمتؤملل يلكيهلا روصتلا نأ ضرتفن انعد مث                . يمالسإلا
  .هتاسلج لالخ تمت يتلا تاشقانملاو قاروألا ساسأ ىلع ًانكمم ناك يذلا ردقلاب ةدودحملا
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كـلت قيقحتل رمتؤملا ميظنت ةبسانمو ةوجرملا فادهألا نيب زيمن نأ انه ديفملا نم هلعل   
هسـفن تاربخلا لداب    تو راوحلا عورشم هجاوت يتلا تابقعلاو تابوعصلاو ،ةيحان نم فادهألا         

تابوعصـلا صيخشتو ديدحت يف حجن دق رمتؤملا نوكي دقف ،ى       رخأ ةرابعبو  .ىرخأ ةيحان نم  
ةـجلاعم يـف حجني نأ نودب براجتلاو تاربخلا لوح راوحلا عورشم هجاوت يتلا تابقعلاو               

نـمف  . باتكلا اذهل ئراقلا تاعقوت ىلع سكعنت زييمتلا اذه ريرقت ةيمهأو         . اهسفن لئاسملا كلت  
لوـقلا نكمي امك ،مامتهالاب ةريدجو ةماه ةل  أسم حرط يف حجن دق رمتؤملا نوكي روظنملا اذه 

. ةـفلتخملا هتايلاكـشإو هتاديقعت نايبو عوضوملا بناوج حيتفت يف حجن دق رمتؤملا نأب كلذك              
نـم عسوأ ةرئادل هتاشقانمو هقاروأ مدقي يذلا باتكلا اذه وأ رمتؤملا نأب لوقلا نكمي ال نكلو                 

  .ىدملا كلذ نم رثكأ قيقحت ىلع رداق ،ءارقلا
يذـلا ةـجلاعملاو حرـطلا ىوتسم رابتعا نودب حصي ال يباجيإلا مييقتلا اذه نأ                الإ  

لوـقأ ًاضـيأ بناجلا اذه ىلعو   . رمتؤملا تاسلج لالخ تمت يتلا تاشقانملاو قاروألا هتققح      
درـجم يـه تاشـقانملاو قاروألا هذه انربتعا اذإف          . تاعقوتلا ىوتسم ىلع دمتعي مييقتلا نإ     

لوـبق نكميـف ،قلطنملا اذه نم راوحلاو ريكفتلا اوفلأي مل نيطشانو            نيثحاب نم ةيلوأ ةلواحم     
ةرـملل يشملا ملعتي يذلا لفطلا نم تارثعلا عقوتن ام لثم اهتالع ىلع تامهاسملا هذه ضعب                

تاشـقانملاو قاروألا ضعب يف لمألا ةبيخب ترعش دقف روظنملا اذه نم ىتحو نكلو   . ىلوألا
قوـقحب ضوـهنلا يـف ًارـيثك ىدجت ال يتلا ةيراذتع            الا ةيباطخلاو ةيحطسلاب تمستا يتلا    

  .يمالسإلا ملاعلا يف ناسنإلا
هـفادهأ حيـضوت ىـلإ رمتؤـملا ميـظنت ىلع نومئاقلا ىعس امهمو      ،لاحلا ةعيبطبو   

رمتؤـملا يف نيكراشملا قافآو براجت نع تاشقانملاو قاروألا ربعت امنإف ،هلكيهو هجهنمو             
نـع عافدـلا ىلإ ليمي ناسنإلا نأ ًاضيأ مولعملا نمو           . لاقي نأ يغبني امل ةيتاذلا مهتاروصتو     

دادعتـسا ىـلع راوحلل يتأي وأ فقاوملا كلتل يدقنلا رظنلاب ردابي نأ نم رثكأ ةقبسملا هفقاوم      
ةردـقلا نأ ًاضـيأ مولعملا نمو       . رخآلا يأرلاو دقنلا لوبق يف ردصلا ةعسو عامتسالا نسحل        

نـم دوصـقملا وهو ،ةيلمعلا ةسرامملا لالخ نم ب          ستكت امنإ ،ءانبلاو يباجيإلا راوحلا ىلع     
دهاـش وـه امنإ تاشقانملاو قاروألا يف روصقلا بناوج نم هدجن امف             . ةيلوألا لواحملا هذه  

راوـحلا ةيمهأ ىوتسم ىلع طقف سيل ةيقيقح لاكشأ ىلع فرعتلا يف رمتؤملا اذه حاجن ىلع                
لالـخ نـم جهنـملا كـلذ باد     آو نوـنف ملعت يف داجلا يعسلا ةرورض ًاضيأ امنإو ،يدقنلا     

  .ةسرامملا
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وأ نورـخآلا لوـقي ام ةقيقح عمسن          ال اننأ رمتؤملا تالوادم لالخ ًالثم تظحال دقف        
دودرـلا يتأت مث أرقن وأ عمسن اننأ مهوتن ام ىلع درلا يف قباستن اننإ لب   . عمسن ام مهفن ال اننإ    

اـنفقاوم نـع عافدلا يف ل       اجعتسالا وأ مهفلا ءوس وأ عمسلا فعض نم ردقلا سفن ىلع انيلع           
نـم هارأ اـم يدنع عضاوتلا يعاود نم هنأ رمتؤملا تاسلج ىدحإ ءانثأ تلق امكف                . ةقبسملا

. ةدـحاو ةغلب بطاختتو ةكرتشم ةيضرأ نم قلطنت ةملعتم ةوفص نيب ىتح مهفلا ءوس رطاخم    
ةـيبرعلا   ةغللاب نوثدحتي يبرعلا ملاعلا نم نيكراشم نيب ةداح ةرواحم ىلع كاذ يقيلعت ناكو              

  .يمالسإباطخ لالخ نمو 
ملسـم نيـب راوح نم رظتنن اذامف ،ةقيضلا ةرئادلا هذه دودح يف لوقلا كلذ حص اذإف        
               ، رـخآلا ةغل فرعي ال امهنم ًالك نأل ةيزيلجنإلا ةغللاب نالداجتي امهو يسينودنأ رخآو يبرع

  .نيملسملا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا نيب مويلا لاحلا عقاو وهو
اذـه عوـضوم ةيمهأ ىلع لدي امنإ ،راوحلا تابقعو تابوعصل طيسبلا ج             ذومنلا اذه 

نـم ةـلواحملا هذـه ىلإ انرظن اذإ الإ حصي ال يباجيإلا مييقتلا اذه نأ الإ ،باتكلاو رمتؤملا            
  .لاجملا اذه يف لمعلا ديدستو ةلصاوم يف كلذ دعب انيعس مث ،يعقاوو يدقن روظنم

ةروصـب راوـحلا تالواـحم ذاـقنإو ةعبات     م ةرورضب لوقأ ًاضيأ روظنملا اذه نمو      
رمتؤـملا اذـه ةـميق يتأـت امنإف     . داتعملا يمويلا ىدملا ىلع ةنكمملا لئاسولا لكبو ةرمتسم 

ال نـكلو   . ةـفلتخملا هـبناوجل ةجلاعملا تايادب سملتو لاكشألل حيضوتو حرط نم باتكلاو           
يـف ةداـعلا يـه امك       يبنجأ ليومتبو ،ةظهابلا تاقفنلا تاذ تارمتؤملا هذه نوكت نأ نكمي           

  .ضعبلا انضعب نيب راوحلا ةرادإل ةديحولا انتليسو يهو ،مويلا يمالسإلا ملاعلا
ىـلع اـنم لـك دادعتسا ىلع مئاق رمأ لوألا ناكملا يف وه تاربخلا لدابتو راوحلاف     
ضعبـلا انضـعبل اـنمهف نوـكي ىتح انسفنأ فرعنو مهفن نأ انتجاحل لماك يعوب ةكراشملا                 

الو قـحلا ةـفرعم رـكتحن ال اننأ انلوبق ىلوألا دادعتسالا اذه لمشي نأ كل                ذك بجيو . ًانكمم
. كـلذ رـيغ اندـقتعا نإو ضرغ وأ لهج ىلع ةمئاق انفقاوم نوكت دق لب ،هترصانمب مايقلا                 

رخآلاـب نـظلا نسح عضاوتلا ىلإ كلذ دعب نم ئراقلا وعدأ مث ًالوأ يسفن وعدأ ينإف اذهبو                  
يـف لـمعلا بادآ نـم مـث ًالوأ           مالسإلا بادآ نم يدنع اذه    . دقتعملا وأ يأرلا انفلاخي يذلا      

نـم ناسنإلا ةمارك مرتحن ملو ،انسفنأ يف  مالسإلا ميق ققحن مل اذإف. ناسنإلا قوقح نع عافدلا   
مـساب ثيدـحلا اـنل قحي الف ،انل فلاخم وأ انع فلتخم وه نم ًاصوصخو ،ناسنإ وه ثيح           
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ناسنإلا قوقح نع عافدلاب معزلا وأ      مالسإلا ال ءيشـلا دقاف نإف ،ةغيلبلا ةمكحلا تءاج امكف         .  
  .هيطعي

ىـلوألا دادعتـسالا كـلذ نـم يه وأ وه نيأ هسفنب مكحيو ىري نأ انم لكل نكميو                   
راوـحلا يف يروصق جلاعأ نأ ىلع بأو جوزك انأف          . ةيمويلا انتايح تاسراممل يدقنلا رظنلاب    

ىـلعو لمعلا ءالمزب ةيمويلا يتا   قالع يف ،يحلاو ةرسألا قاطن ىلع مث ،يلافطأو يتجوز عم         
ىدـجت الـف ،يموـيلا كولسـلا اذه لالخ نم ملعتأ مل اذإف            . ناكم لك يف ماعلا لماعتلا ىدم     

  .تايثيح نم اهنع ردصي امو تارمتؤملا يف يتكراشم
مـغر ظعوـلا بناج يف طرفأ دق نوكي الأ وجرأ يذلاو ،زجوملا ميدقتلا اذهل ًاماتخو                

ةاـيح يف اهجئاتن مكارتت يتلا ةيناسنإلا ةبرجتلا ةميق ديكأتب ىهتن         أ ،لوقأ اميف صالخإلا يمعز    
،             . انم لك  موـي لـك نم ةعاس لك يكولس بويعو يمهف ءوس حيحصت نع لوئسمو رداق انأف

يدرـفلا يلوحت متي حاجنلاو لشفلا يف يتاربخ مكارتب امنإو          . رشابملاو ىلوألا ىوتسملا ىلعو   
  .ربكألا يعامتجالا لوحتلا جهنم وهو

قوـقح ةيامحو معد يف ي      مالسإلا باطخلا رهوج ،ةياهنلا يف وه امك ،ةيادبلا يف اذ         ه
  .ناسنإلا
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  ررحملا ةملك
  ملاذا يشغل احلقوقيون باهلم باخلطاب الديني؟

  
  
  

ناسـنإلا قوـقح ةـفاقث رشـن نم لعج ،يقوقح زكرم لغشني نأ ضعبلا               شهدنيدق    
ةرـم ؛رـخآلا وـلت رمتؤملا دقعي نأ ىلإ هعفدت يتلا ةج             ردلل ينيدلا باطخلا رمأب ،هل ةلاسر     

نـم ةدافتـسالا ةـيفيك نع ثحبلل ىرخأو ،ينيدلا باطخلا ديدجتل ةيلمعلا لبسلا نع ثحبلل                
يـتلا تاـعوبطملا نم ديدعلا نع ًالضف ،نأشلا اذه يف يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا تاربخ                

رـثكأ ىدـم ىلع كلذو ،اهل ًاعو        ضوم ينيدلا باطخلا ديدجت ةيضق نم تلعج دقو اهردصي        
  .ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم سيسأت ذنم ينعأ ،تاونس رشع نم

قـلطنم نـم نو     شـهدن ي اـمإ مه ،ةيصخشلا يرظن ةهجو نم ،نو        شهدنملا ءالؤهو 
نيدـلا لاـجر ىلع روصقم رمأ امنإ ،ينيدلا باطخلا رمأب لاغشنالاو لاغتشالا نأ داقتعالا               

بسـح لك ،ةيمالسإلا تاعامجلا ءاهقف نم وأ ةيمسرلا ةينيدلا ةسسؤملا            ءاهقف نم اوناك ءاوس     
وشهدني مهنأ وأ   ،هئامتنا بابـسأ نـع نوثحبي امنإ نييقوقحلا نأب ًاضيأ داقتعالا قلطنم نم ن              

ببسـلا نأ رابتعا ىلع     . أطخلا ناكملا يف يبرعلا ملاعلا يف ةديازتملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا         
اـمنإ ،ةـيقوقحلا ةـفاقثلا لوبق ةيبرعلا تاعمتجملا ةعناممو لب ،تاك            اهتنالا كلت يف يسيئرلا   

مكحلاـب ثبشـتت اهنكل ةليوط ةرتف ذنم اهتايحالص ةدم تهتنا ةيدادبتسا ةيسايس مظن يف نمكي                
                 ، ةيوطلسـلا حلاصـملا تـقالت ام اذإ نايحألا نم ريثك يف يلود ءاطغبو اهبوعش فونأ مغر
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لخادـلا يف نودبتسملا هب بعالتي راعش درجم        " ناسنإلا قو قحو ةيقوقحلا ةفاقثلا  "ةياكح ىقبتل   
  . نويرامعتسالا هب بعالتي املثم

قروـلا ىلع   نيشهدنملانم قيرفلا اذه تاروصت عضو يف تقفو دق نوكأ نأ ىنمتأ               
  .ٍلاع توصب اهيف ريكفتلا نكمي ىتح. حضاو لكشب

قـح مـهل نم      مهدحو نيضراعملا وأ نييمسرلا نيدلا لاجر نأ روصتي نم نأ دقتعأ            
 مدـع نـم هفوختب قلعتي اميف ةصاخ هفقوم مهفتأ امنإ هديدجتو ينيدلا باطخلا رمأب لاغشنالا               

ردصـي نأ دارأ اذإ ةيرورـض يـه تاودأل رمألا اذهب لاغشنالاو لاغتشالا ديري نم كالتما        
  .اهمدع نم يوبن ثيدح ةحص نيبي وأ نآرقلا نم تايآل ًاريسفت وأ ًاليوأت مدقي وأ ىوتف

اـضرف تسـيل اهنكل ،داهتجالا وأ ءاتفإلا طرش وه دقتعأ اميف تاودألا هذه كالت               ماو
نيذـلا نيدـلا لاجر ضعب نم نوناعي نيذلا نم نيملسملا ريغ نع الضف نيملسملا لك ىلع                 
نـم هـيلع لمتشـت اـمب هتفاقثو دادبتسالا ةمدخ يف نوفظوم مهنكل ،تاودألا هذه نوكلتمي                 

رـخآلل وأ   / يسايسـلا رخآلل وأ ينيدلا رخآلل ءاوس داهط       ضالاو شيمهتلاو ءاصقإلا تادرفم   
  ).ةأرملا(يعونلا 

لاغتـشالل ةمزاللا تاودألل هكالتما فظوي نأ قحلا هسفنل ىطعأ نم نإف ،كلذ عمو              
ةـيقوقحلا ةفاقثلا ئدابم طسبأل ةيداعملا ايجولويديألا       -ةفاقثلا هذه لثم ةمدخل ينيدلا باطخلاب       

نأ اوـبأ مهنـكل تاودألا كلت اوكلتما ءاملعب اوثيغتسي نأ نييق            وقحلا نع عنمي نأ هقح نم سيل      
  .ناطلسلا سيلو" ناسنإلا"ةمدخ يف الإ اهوفظوي 

نييقوـقحلا نأـب داـقتعالا نم نوقلطني نيذلا          نيشهدنملاءالؤه نم يناثلا قيرفلا امأ        
رـبعأ   نأ دوأف ،أطخلا ناكملا يف يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح كاهتنا بابسأ نع نوثحبي               

ناسـنإلا قوقح تاراعشل يبلسلا فيظوتلا ءارج اهنم نوقلطني يتلا طابحإلا ةلاحل يمهفت نع              
يبلسـلا فيظوتلا نم نصحي مل ًاضيأ هدجن نيدلا ةيحان ىلإ رظنلاب نكل ،جراخلاو لخادلا يف                

  .جراخلاو لخادلا يف هل
يئاـهنلا جتاـنلا    -ةيصخشلا يرظن ةهجو نم   -يه امنإ ةدبتسملا ةمظنألاف      لـصاحل      

  .هتمواقمب يلابت ال لقألا ىلعف دادبتسالا خسرت نكت مل نإ ةيفاقث تانوكم عمج
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ةـينآلا تايوتسـملا ىـلع ةيدادبتـسالا مظنـلا ةـمواقم نع ةيمهأ لقي ال انه نمو                  
ةيلبقتسـملا ةينآلا تايوتسملا ىلع دادبتسالا ةفاقث ةمواقم ،اهنع ديزي لب        )ةيسايسلا( ) ةـفاقثلا (، 

تاـباطخلا باحـصأ ىـلع يغبني مث نمو ؛ةيبرعلا ةفاقثلا يف يسيئر نو              كم كش ال نيدلاو   
ةيبلسـلا ةفاقثلا معد يف وأ ةيقوقحاللا ةفاقثلا معد يف ءاوس مهرود رزو لمحت ةنيابتملا ةينيدلا                

يـه امنإ نيدبتسملا ةيلوئسم ثادحألا لك يف تسيل ةيقوقحلا تاكاهتنالا نأ ةصاخ             . ةيلابماللا
   .نينطاوملا/ اياعرلا نم مهيعناص ةيلوئسم يه نايحألا نم ريثك يف

ءاـهتنالا ىـتح رمتؤملا اذهل دادعإلا ءدب ذنم ًايصخش هتملعت يذلا ربكألا سردلا نإ               
رـطخأ اذهو    "ةيجولونوم تانئاك "وأ فنعلا امإ دِّلوي ءاصقإلا نأ وه باتك يف هرودصو هنم              ،

تاذ / ةـيناملع (اـهتارايت فالت    ـخا ىلع ةيركفلا بخ    نلا قح يف ةدبتسملا ةمظنألا هتفرتقا ام      
اهبوعش قح يف هتفرتقا ام رطخأ لب)ةينيد ةيعجرم  ،.  

ةدبتسـملا مظنـلا هـتفرتقا اـم جاـتنإ بخنلا هذه ديعت له              . لاؤسلا نوكي ،يلاتلابو  
  ؟)ءاصقإلا(

،   ءاصـقإلا جاتنإ ديع   ننأ ةروطخ لوح ةحضاو ةيؤرلا تناك ةيادبلا ذنم          يدادبتـسالا  
،     رـكف بحاصـل وأ رايتل ء  اصقإ نود عي  مجلا انوعدف  نييقوـقح نيـب نوكراشـملا عوـنتف  ،

ةـينيدلا ةسـسؤملاب نيلغتشـم نيد لاجرو ،نييروسو نييرصم نيملسم ناوخإو ،نييناملعو             
ةطلسـلاب كراشـم يمالسإ بزحل ةداقو         )ءاتفإلا راد (رصم يف ةيمسرلا     ةـلادعلا بزـح    (، 

نيضراعم نييمالسإو  )برغملاب ةيمنتلاو  ةعيشو لب ،ىفنملاب               ، نيـنمآ رصـم اولخد نانبل نم
نييمالـسإلا نيـضراعملا نـم مهرـيغو ،مهلاخدإ يف حلفن ملو اوحلفي مل ناريإ نم ةعيشو                 

عم اورواحتيل    مهانوعد كئلوأو ءالؤه لك ،نينمآ رصم ىلإ ،يفانملاب        ،    " نيرخآ"  اـيزيلام نـم
    ، مهنوكراشـي ال لق    ألا ىلع مهنكل ةيمالسإلا ةنايدلا يف مهنوكراشي      ايقيرفأ بونجو ،ايسينودنأو

ةـجيتنلا تناكف ،ةيبرعلا انتاعمتجم اهشيعت يتلا يركفلا ءاصقإلاو يسايسلا ناقتحالا ةلاح يف             
ءاصـقإلا تاونـس نأ ىـلع لدي امنإ ءيش ىلع لد نإ يذلا              و ،مكيديأ نيب يذلا باتكلا اذه    

،  راوـح جاتنإ ىلإ تاجولونوم جاتنإ نم لاقتن         إلا ةيفيك ىلع بردتلل تاونس ىلإ ج      اتحت لاـعف
  .ةيقوقحلا ةفاقثلا ىلإ دادبتسالا ةفاقث نم لاقتنالل ىلوأ طرش اذهو

  : يه رواحم ةثالث ىلإ مسقني ثيح ،ةفشاك باتكلا ةينب تءاج اذهلو
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  .ةلودلاو نيدلا ةيلاكشإ -١
ةيمالسإلا تاباطخلا يف رخآلا ةيلاكشإ-٢  .  
ملوعتم ملاع يف ناسنإلا قوقح ةيلاكشإ-٣  .  

لاـمعأ لودـجب مازـتلا نود اهل بسانملا روحملا تحت            ٍلك،  قاروألا تعضو ينكل    
تاذ عـم كبتشـت ةعيرـس تالخادـم ةباثمب تناك ىرخأ ًاقاروأ اهدعب تعضو مث ،رمتؤملا                 

،   اقنلا نم ةلاد جذامن تذخأ مث ،روحملا       ةـلخادم لـكل ناك نكل       اهريرحت روحم ةصاخلا تاش  
صاخلا هتوكلميف حبسي ٌلك"ثيح يتايدنع نم هتعضو يذلا صاخلا اهناونع   !".  

نيدـلا ردص خيشلا اهلسرأ ةزجوم ةقرو        :اهالوأ قئاثولا نم اددع باتكلاب تقحلأ دقو        
              ، ةـعامجلا ىدـل ديدجتلا دودح نع فشكت ايروسب نيملسملا ناوخإلل ماعلا بقارملا ينونايبلا

ن ـم  ةداهـش ةباثمب ىهو ،يمالسإلا ملاعلا ةمظنمل قبسألا نيمألل ماه باطخ          : قئاثولا ةيناثو 
اـم مث ،رمتؤملل ةيريطأتلا ةقرولا      : قئاثولا ةثلاثو ،يمالسإلا ملاعلا لاح ىلع نأش يذ لوئسم        

. ماـمت ماسـح قيدصـلا عم هيف تكبتشا يركف لدج نم ةيمالعإلا رمتؤملا ءادصأ نم ناك                
  .هيف نيكراشملا ةمئاقو رمتؤملا لامعأ لودج ،اريخأو

  : هبانتجا بعصي لاؤس ةمث ،ماتخلا يفو
رواـحتي نأ لبق    ) برغلا(يراضحلا رخآلا عم رواحتي نأ يمالسإلا ملاعلل        نكمي له   

  !؟ضعبلا هضعب عم
  

  هللا فيض ليعامسإ ديس
١٤/٧/٢٠٠٦  
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  ةيحاتتفالا ةملكلا
 

 
  

  
  
  

صخأو ،مكب بحرأ نأ دوأ ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ةرسأ نع ةباينلاب             
ىرـخأ ةقاش ةلحر يف لاقتنالا مث ،رصمل رفسلا قاشم اولمحت نيذ            لا ةداسلاو تاديسلا ركذلاب   

  .ةيردنكسإلا ىلإ
قوـقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل ةسسؤملا ةيزكرملا ةركفلا نم ،ةودنلا هذه ةركف عبنت             
ةـعيبطب ملاـعلا نم ةقطنملا هذه يف ناسنإلا قوقح ةلكشم ريسفت لازتخا مدع ىهو ،ناسنإلا                

نمـض  –لمشـيل عستي نأ بجي ريسفتلا اذه نأو ،اهلود بلغأ يف ةد    ئاسلا ةيدادبتسالا ةمظنألا  
قوـقحل ةيملاعلا ئدابملاو ميقلاب اهتقالع يف ةيبرعلا تافاقثلا وأ ةفاقثلا ةيلاكشإ   -ىرخأ لماوع   

ةرهاـقلا زـكرم كبتشا دقو      . صاقتنا وأ ةئزجت نود ةرهاقلا زكرم اهب نمؤي يتلاو ،ناسنإلا         
شإلا هذه عم اماع    ١٢رادم ىلع    تاـساردلاو ،تاودـنلاك ؛هتطشنأ نم ديدعلا لالخ نم ةيلاك           

ةـيميلعتلا تارودلا ةفاك يف ازيمتم انوكم تراص يتلا ،تارضاحملاو ،بتكلاو ،تارظانملاو            
  .هئاشنإ نم زكرملا اهدقع يتلا

                                                 
  .ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم *
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باـطخلا دـيدجت لوـح ةصـصختم ةودن سيراب يف ةرهاقلا زكرم دقع نيماع ذنم                
باـتك نـع الضـف مكيدـيأ نيب وهو ،باطخلا اذه لو     ح صاخ نالعإ اهنع ردصو ،ينيدلا  

  .ةودنلا هذه لامعأ مضي ةيبرعلاب
،   يشروجلا حالص قيدصلا انيلع حرتقا ةيلاتلا ةوطخلا يف ركفن انأدب امدنع           سنوت نم  

. اـهرمو اهولحب ايسآ يف نيملسملا ةبرجت ةساردو ،قرشلا وحن هجوتلا ،انه انعم كراشملا             و
ميدـقتل اوـعوطت نيذـلا نيركفملا نم ددع يأر عالطتسا دعب             ةركفلل ةرهاقلا زكرم سمحتو     

ىـتح ،دـيز وبأ رصن      . د ،ةظابأ ىنم  . د ،ميعنلا هللا دبع   . د مهنم صخأ ،ةودنلا هذهل ةروشملا     
يلاربيللا مالسإلا ةكبش عم نواعتلاب ايسينودنإ يف اهدقع ةيناكمإ ثحبل انداق انسامح نأ            نكلو .  

ءاـقلإ اضيأ لمشيل ةودنلا راطإ عسون نأ بسانملا نم اندجو        مث ،كلذ رذعت ةيكيتسجول بابسأل      
  .ابوروأو ايقيرفأ يف نيملسملا ةبرجت ىلع ءوضلا

          ، فالتـخا رـثأ فيك     : لوألانييسيئر نيلاؤس ةمداقلا ةثالثلا مايألا لالخ انيدل نأ نظأ
،  ا باطخلا ىلع يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف يعامتجالاو يفاقثلاو يخيراتلا قايسلا      ينيدـل

  ؟ناسنإلا قوقح اياضقب ةقالعلا يف ةصاخو
  ؟ةبرجتلا هذه نم اباجيإو ابلس هوملعتي نأ برعلا ىلع بجي اذام: يناثلا لاؤسلا
  ؛ةداسلاو تاديسلا

يـفو ،نييرصملاو رصمل ةبيصع ةظحل يف دقعنت ةودنلا هذه نأ مكنع بيغي ال امبر               
لـصاوتو ،سئاـنك ثالث ىلع نيملسم م        وجهب أدب ايفئاط امادص مايأ ذنم تدهش يتلا ةنيدملا        

نـم ددـعو نيليتق طوقسب هتنت ملو ،بيلصلا ةهجاوم يف فحصملا عفرت ةفراج تارهاظمب               
  .ىحرجلا

                ، ماـع وحن ذنم اهل دادعإلا يرجي هنأل ،ثدحلا اذهب ةينعم تسيل ةودنلا هذه نأ مغرو
باـطخلا يـف يني     دلا رخآلا عقوم وهو،ةودنلا هذه تاعوضوم دحأ عم عطاقتي ثدحلا نأ الإ           

تايددـعت شيعت تاعمتجم نم اوءاج قاروألا باتكو نيكراشملا نم اددع نأو ةصاخ ،ينيدلا             
عـضو يـف مـه اـهيف نيملسملا نأ وأ ،امهريغو يدوهيلا وأ يذوبلا مضت دق ،ىرخأ ةينيد                   

مهسـي نأ نكمي هنأ كش ال يذلا رمألا         . ةيبرعلا لودلا بلغأ يف دئاسلا عضولل افالخ ،ةيلقألا       
رادـحنالا عـنم نكمي فيك      : نآلا رصم يف ةعاسلا لاؤس ىلع ةباجإلا يف رشابم ريغ لك          شب
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ضـعب نـم ةـيفئاطلا ءاوـل لـقتنا نأ دـعب ،ةيفئاطلا عقنتسم وحن دوقع ةدع ذنم أدب يذلا                     
  ؟نيملسملا ءاطسب مضت ةيرشب لتك ىلإ ،طابقألا فدهتست تناك يتلا ةيباهرإلا تاعامجلا

در رـيبك لكشب توافت اذامل وهو ،رصاعم رخآ ثدح           نع لاؤسلا اضيأ كلذب لصتيو      
اذـه لـهو ؟ةيكرامنادلا نوتراكلا موسر ءازإ برعلا نع يبرعلا ملاعلا جراخ نيملسملا لعف               

  ؟اذام مأ ؟مهتاموكح فقوم فالتخال مأ ينيدلا باطخلا ةعيبطل عجري
ي ذـلا نوتسجننه ناي قيدصلا هريدمو يديوسلا دهعملا ركشأو مكب بحرأ ىرخأ ةرم            

اريدـم رصـمل داـع ىـتح ،ليوط نمز ذنم فسألل هب قتلأ ملو ،اماع           ١٥وحن ذنم هتفرع      
  .يديوسلا دهعملل

؛اعيمج مكل قيفوتلاو نكمم لعافت قمعأ مكتالوادمل ىنمتأاريخأو    
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  لوألا لصفلا
  
  
  
  

  الدولةإشكالية الدين و
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  .. والدولة والسياسةسالماإل
  جدلية الفصل والوصل

 
 

  
  
  
اذه ريصقلا يثحب يف    **ىعسأ إلا نيب ةقالعلا وه ،ماه عوضوم ةشقانم ىلإ        )١(   مالـس  

فوـس يـتلا ةيـساسألا ةركفلاو       . ةيمالسإلا تاعمتجملل نهارلا قايسلا يف ةسايسلاو ةلودلاو      
دلاومالـس إلا نأ ىلوألا ديفت ؛نيتطقن يف اهصيخلت نكمي ددصلا اذه يف اهحرطأ       نيـعتي ةـلو    

يـتلا ةمسلا ىلع ددشأ يكل فقوتأس ةطقنلا كلت ليلحت يف درطتسأ نأ لبقو ايسسؤم امهلصف                
ةـلودلاو   مالـس إلا نيـب لصـفلا اذه     . ةيسسؤملا ةمس اهب ينعأو ،لصفلا اذه ىلع اهتيفضأ         

ةـيتاذلا اهتعانق نم ًاقالطنا ةملسم حبصت نأ ،تاعمتجملا كلتل نمضن نأ اندرأ اذإ يرورض                
هتحـص يـف كيكشـتلل هجو ال لصفلا اذه نأ امك            . ةيرهقلا ةلودلا ةدارإ ءارو اقايس    نا سيلو 

ةـلود قـيقحت فدـه يأ ،هـل ضيقنلا وأ داضملا بلطملا ىلإ انرظن ول اننأ كلذ              . هتيعرشو
كـسامتلاب عـتمتي ال هدجنس ،ايعضو انوناق اهفصوب ةي          مالسإلا ةيعرشلا قيبطتب موقت ةي    مالسإ

ةـهج نم ًايعقاو يلمع ريغو ةيناث ةهج نم ةيخيرات ةقباس هل تس             يلو ىلوأ ةهج نم يقطنملا    
                                                 

التأ–يروميإ ةعماجب نوناقلا ذاتسأ * ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا -اتن   ).نادوسلا( 
تب ماق** ةقرولا هذهةمجر   .ران وبأ حالص. د  
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ةـيرهقلا ةـلودلا ةطلـس لالخ نم ةي         مالسإلا ةعيرشلا قيبطت  : ىرخأ تاملكبو . ةريخأو ةثلاث 
  .هقيقحت نكمي ال امك هيف بوغرم ريغ

. ًاضـيأ قـيقحتلل الباقو هيلإ يعسلاب ًاريدج ًافده لثمت ةيناملعلا ةلودلا نأ يريدقت يفو      
ال اذـه نإـف ،ةي      مالـس إلا ةلودلل جذومن دوجو ىلع نودكؤي نيملسملا ضعب كانه ناك اذإ          و
  . هتيعرش وأ ءاعدالا اذه ةحص ىنعي

نيـب لصفلا ينعي ال ةلودلاو       مالسإلا نيب لصفلا نأ يتحورطأ يف ةيناثلا ةطقنلا ديفتو          
ةسايسلاو مالسإلا نأ نيعتيو نالصفنم ةلودلاو      مالسإلا نأ ىنعي ام وهو    .   الإ ،نيلصـفنم الظي     

الصفني نأ نيعتي ال امك الصفي نأ امهل نكمي ال ةسايسلاو مالسإلا نأ  زـيمأ ينإ فيضأ انهو  :  
إلا نيب ةقالعلا ميظنت ةيلمع ليهست لجأ نم ،ةسايسلاو ةلودلا نيبو           مالسإلا نيب  ةـلودلاو   مالس   

  . ةينوناقلاو ةيروتسدلا تانامضلل ةقالعلا كلت عاضخإ ربع ،ةسايسلا لالخ نم
لضـفأ ،عوـضوملا اذـه لواـنت يف ةداع مدختست يتلا تاحلطصملاب قلعتي اميفو               

نوناـقلا حلطصـم نأ كلذ ؛       "يمالسإلا نوناقلا "حلطصم نم ًُالدب    " ةعيرشلا"حلطصم مادختسا   
دعاسـي نأ هنأش نم ةعيرشلا حلطصم مادختسا نأ امك ،ةهج نم ةقيقد ريغ ةمجرت ي                مالسإلا

قـلعتي اـميف    . نيملسـملا ةماع اهلبقي امك ةعيرشلا لوح رودي ث        يدحلا نأ ىلع ديدشتلا ىلع    
لمشـت يذـلاو ،ي     مالـس إلا يرايعملا ماظنلا لمجم ىلإ ةماع ةعيرشلا ريشت       : ىلوألا ةطقنلاب 

عـضوم يـف حرشأ فوسو   . تالماعملا ماكحأو ةيقالخألا ئدابملاو تادابعلاو دئاقعلا هتانوكم      
امدـنع ،ةـيرهوجلا اـهتعيبط يـف ًالوحت دهش     ت ةعيرشلا ئدابم نأ فيك ثحبلا اذه نم رخآ     

اهنادـقف هـنع جتـني يذـلا رمألا ،ةلودلا ةطلس اهرقت ةيعضو ًاماكحأ اهفصوب اهنينقت يرجي           
تاشـقانملا راـطإ يـف ليم كانه        : ةيناثلا ةطقنلاب قلعتي اميفو   . ةعيرش اهفصوب اهصئاصخل  

اـيرايعم اقسن اهفصوب ةعيرشل     ا ىلإ رظنلل ،ةعيرشلاو نيدلا اياضق لوح نيملسملا نيب ةيراجلا         
ريسـفت ضـحم هـنأ ىلع هقفلا ىلإ رظني لباقملا يفو ،ةنسلاو نآرقلا ىلع موقي ًادلاخو ًايهلإ               
. حالـصإلاو رـييغتلا ماـمأ ًاـحوتفم لظي نأ نيعتي يلاتلابو ةسدقملا صوصنلا كلتل يناسنإ               

اـمئالم زييمتلا  اذه يل ودبي ال هنأ فيك ،ثحبلا اذه يف رخآ عضوم يف زاجيإب حرشأ فوسو   
مـهعقاو راـطإ يف رشبلا بناج نم ايلمع اهقيبطت وأ اهتسرامم مث ةعيرشلا مهف نأ عقاو نم                  

ًاـجاتن نوـكي نأ ىوـس هل نكمي ال ،ةعيرشلل يناسنإ مهف يأ    : ىرخأ تاملكب وأ ،يعامتجالا 
هعوـضوم تاحفصـلا هذـه رـبع هيرجأ يذلا شاقنلا نأ ىنعي ام وهو               . يناسنإلا ريسفتلل 

  . يمالسإلا هقفلا سيلو ،ةيناسنإلا ةربخلاب لصتملا يناسنإلا مهفلا لالخ نم ةعيرشلا
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اـهتعيبطبو ةعيرشـلا نأ ،اهنومضم ةيرظن ةمدقم نم انه همدقأ يذلا حرطلا قلطني              
ئداـبم نأو ،ةـيدرفلا مهتيرـح لالخ نم الإ اهميلاعت اوعبتي نأ اهب نينمؤملل نكمي ال ًامئاد                  

لـبق نـم اهـضرف يرـجي امدنع ةينيدلا اهتميقو ةينيدلا             Authorityاهتطلس دقفت ةعيرشلا      
  . ةلودلا

يلوـت ضـفر نيعتي ،اهتاذ ةعيرشلا ةعيبطب قلعتملاو ينيدلا روظنملا اذه لالخ نمو              
ىرخأ تاملكب وأ   مالسإلا مساب ةطلسلا ةسرامم ةلودلا     وـلف  . ةيمالسإةطلس اهسفنل معزت نأ     : ، 

بـلاطم نيـب ميـكحتلا ةـفيظو كـلذ يف امب ،يعقاو      لا اهدوجو يف ةلودلا فئاظو انللح اننأ     
ةـيناملع ةـعيبط تاذ فئاـظو اهرهوج يف اهدجنس ،ةسفانتملا ةيناملعلاو ةينيدلا تاسسؤملا              

ةينيد ةطلس اهسفنل يعدت نأب اهل حمسن الأ نيعتي         ةيسايس ةسسؤم اهب موقت    اـمهم هـنأ كـلذ      .  
ةـيلمع ميظنت لجأ نم اهتزهجأو ةل  ودلا تاسسؤم اهضرفت يتلا تايلآلاو ريياعملا ةعيبط تناك    

نيذـلا رشـبلا يديأ نيب ةياهنلا يف لظت تايلمعلا كلت نإف ،عيرشتلاو ةيمسرلا ةسايسلا عنص                
ةرثأـتم لـظت اهنأ ينعي ام وهو اهب ةلصتملا تايلمعلا نوريديو تاسسؤملا كلت يف نومكحتي       

نـمو تاسـسؤملا كـلت ى       لإ رظنن نأ أطخلا نم حبصي يلاتلابو ،نييناسنإلا مكحلاو ريدقتلاب         
هفـصوب هـيلإ ريـشأ اـم تاذ وه اذهو           . ةينيد ةعيبط تاذ اهفصوب ةرورضلاب ةلودلا اهفلخ      

ةلودلاو مالسإلا نيب لصفلا   ةـينيدلا تادـقتعملا نأ دكؤملا نم ةيناث ةهج نمو ،ةهج نم اذه             .  
 مهكولـسو مهلاـمعأ ىلع رثؤت ،ةلود يلوئسم مهفصوب وأ نينطاوم مهفصوب ءاوس نيملسملل             

ةسايسلاومالسإلا نيب طابترالا وأ ةلصلا هفصوب هيلإ ريشأ ام وهو. يسايسلا   .  
نأ اـهيف ضرـتفي يتلا تايلمعلاو تاسسؤملاو ةزهجألا نم ةبكرم ةكبش ةلودلا لثمت              

ةـلودلا ىـنعتو    . عـمتجم يأ لـخاد ةسايسلا ةيلمعلا لالخ نم ةانبتملا تاسايسلا ذيفنتب موقت            
نـع ةزيمم تاسسؤم اهفصوب ،ةيرادإلا تائيهلاو يئاضقلا         زاهجلا لثم تاسسؤم ةيرارمتسا     

ةرورـض هـيلع بترتي ام وهو        )٢(ةيراجلا تاسايسلل ًاجاتن امهفصوب مئاقلا ماظنلا وأ ةموكحلا         
لـظت اـمنيب ،يتاذـلا مـكحلا ةيلمع يف ايورتو ًارارقتسا رثكألا ءزجلا يه ةلودلا حبصت نأ                 

ةيسايسـلا تاـهجوتلا نيـب تارايخلا عنصب ةصتخ         ملا ةيكيمايندلا ةيلمعلا يه  مكحب ةسايسلا      
حلطـصا ام كلتمت نأ نيعتي فئاظولا نم اهريغو ةفيظولا كلتب ةلودلا موقت يكلو              . ةسفانتملا

لـك ىـلع اـهتدارإ ضرف ىلع ةردقلا يأ ،فنعلل يعرشلا مادختسالا راكتحاب هتيمست ىلع                
عـقاوب ةـنراقملاب نآلا تحبـصأ        يتلا ةلودلل ةيرهقلا ةوقلا هذه    . اهل ةعضاخلا قطانملا يلاهأ     

ماـهملا ءادأ نـع زـجعت فوـس ،الـغلغت قمعأو ًاعاستا رثكأ يناسنإلا خيراتلا ربع لودلا         
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رـيغ وأ ةدـساف فادهأ قيقحت لجأ نم وأ يطابتعا بولسأب اهفئاظو تسرام اذإ اهب ةطونملا    
اـم رد   ـقب ةـلودلا دايح ىلع ظافحلل ىوصقلا ةرورضلا بابسأ انل رهظت انه نمو             . ةيعرش

ةـماع بـناج نـم ةـمئاد ةـظقي بلطتي يذلا رمألا وهو ،يناسنإلا عقاولا كلذب انل حمسي                   
تاـيلآلاو تايجيتارتـسالا نـم ةـعونتمو ةعساو ةكبش لالخ نم نولمعي نيذلا نينطاوملا               

  )٣(.ةينوناقلاو ةيسايسلا
لـعافت دوـجو ضرـتفي ةسايسـلاو ةلودلا نيب زييمتلا نأ قباسلا ليلحتلا قطنم ديفي        

ةطشـنلا ةـيعامتجالاو ةيسايسـلا يوـقلاو ،ةـهج نم ةلودلا تاسسؤمو ةزهجأ نيب رمتس                م
يعوـلا ىـلع موقي زييمتلا اذه       . ىرخأ ةهج نم ةماعلا ةحلصملل ةسفانتملا اهاؤرو ةرثؤملاو       

نوـكت نأ بـجي ال ةـلودلا        . ةلودلل ةيرهقلا تاطلسلا داسف وأ مادختسا ءوس رطاخمب قيمعلا        
طـسوتلا ىـلع ةرداـق نوـكت نأ بجي اهنأل ،ةيمويلا تاسايسلل ل              ماكلا ساكعنالا نم اعون   

يـف لـظت نأ اـهيف بلطتي يذلا رمألا ،ةسفانتملا ةيسايسلا تاحرتقملاو ىؤرلا نيب ميكحتلاو     
اذـه نأ الإ  . يندـملا لاـجملا لخاد ةطشنلا ةددعتملا ةيسايسلا ىوقلا نع يبسن لالقتسا ةلاح   

       ، اـهل حاـتت ال يـتلا ةلودلل ةيسايسلا ةعيبطلا عقاو نم            لماكلاب ققحتي نأ نكمي ال لالقتسالا
نوـمكحتيو اهتاسـسؤم رـمأ نولوتي نيذلا ماكحلا ةدارإ نع لماكلا يتاذلا لالقتسالا ةيناكمإ               

نـم ،ةسايسلاو ةلودلا نيب لصفلا نم ةجرد قيقحت لجأ نم لاضنلا متحت ةقيقحلا كلتو               . اهيف
ةـلودلا ةزـهجأ ىـلإ ءوجللا ىلع ةرداق ةمكا          حلا تائفلا ،ةمولظملا تائفلا كلت لظت نأ لجأ       

  . مهتاطلسل مهمادختسا ةءاسإو اهتاذ ةلودلا لاجر تايدعت دض اهتيامح وحن ايعس اهتاسسؤمو
ةـلودلا تارـبخ ةـعجارم لالخ نم ةجاحلا كلت ةرورض ىدم حضون نأ انل نكميو              

اـيناملأ   لوأ نـم ،ةـلودلا ىـلع ةلماك ةرطيس سرام يذلا دحاولا بزحلا مكح تفرع يتلا                 
دوـقعلا لالـخ ةـيبرغلاو ةيقيرفألا لودلا نم ديدعلا ىتحو يتيفوسلا داحتالاب ًارورم ةيزانلا               

ليـصافتلا نع لزعمبو ،ءاوسلا ىلع قارعلاو ايروسو رصم يف     . نيرشعلا نرقلا نم ةريخألا   
دـق تـناك ةـلودلا نأ دجنـس ،اـهنم دلب لك يف دحاولا بزحلا مكح تايصوصخل ةددحملا                   

لـثم عاـضوأ لـظ يفو    . ةلودلل يسايسلا عارذلا ناك يذلا بزحلل رشابملا لي   كولا تحبصأ 
مـهل يرادإ وأ ينوناق أجلم امنودو ،بزحلاو ةلودلا نيب ةسيرف نونطاوملا عقو عاضوألا كلت               
قاـطن جراـخ ةيعرشـلا ةيسايسـلا ةضراعملا ةسرامم ةيناكمإ امنود وأ ،ةلودلا بناج نم                

ىـلإ دوـقي ةسايسـلاو ةـلودلا نيب زييمتلاب مازتلالا يف             لشفلا نأ ةصالخلاو  . ةلودلا ةرطيس   
اهسـفن تدـجو يـتلا تاـئفلاف        . يحصلا هروطتو هرارقتساو عمتجملا مالسل داحلا ضيوقتلا      
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ةاـيحلا يـف ةـلاعفلا ةكراشـملا يـف اهقح اهنم عزتناو اهتيامح نمو تامدخ نم ةمورحم                  
ةـسرامم ىـلإ هـجتت وأ ةلودلا        عم نواعتلا نم باحسنالاو ةيبلسلا ىلإ أجلت فوس ،ةيسايسلا          

كـلت نأ ىنعي ام وهو اهتمزأ نم ًارامد لقأ جراخم اهمامأ دجت مل اهنأ املاط ةفينعلا ةمواقملا                  
لـمعلاب اـهل حمسي نأ يغبني نيي        مالسإلا حلطصم ةماع اهيلع قلطي يتلا ةيسايسلا تاعامجلا       

يـف يسايسـلا فنعلا ةسر      امم ىلإ أجلت فوس اهنأف الإو ،ينوناقلاو ينلعلا يبزحلا يسايسلا         
  . ةيروتسد ريغ ىرخأ لئاسو يأ وأ يركسعلا بالقنالا وأ ،ةلودلا ىلع ةرطيسلل اهيعس

لـصوتلا نـكمي ةرتوتملا تاقالعلاو ةسفانتملا بلاطملا نيب ةيرورضلا ةنزاوملا هذه            
لـكل ةيواسـتملا قوـقحلا ةيامحو نوناقلا مكحو ةيروتسدلا تايلآو ئدابم طسوت ربع ،اهيلإ               

ةمهاسـملا اـمنود ،اـهنم دوشنملا فدهلا ققحت نل تايلآلاو ئدابملا كلت نأ الإ               . نينطاوملا
ئداـبملا كـلت نأ هـثودح حجرـملا نـم سيل رمأ وهو ،نينطاوملا لكل ةممصملاو ةلاعفلا                  
ىـلع ةرورضـلاب رثؤت يتلا ةيفاقثلا مهريياعم وأ ةينيدلا مهتادقتعم عم قستت ال تاسسؤملاو               

يطارقميدـلا مـكحلاو ةيبعشـلا ةدايسلا ئدابم ضرتفت لاثملا ليبس ى            لعو. يسايسلا مهكولس 
لـك يـف ةكراشـملا لـجأ نم ميمصتلاو عفادلا نم ةيفاك ةجرد مهيدل نينطاوملا نأ ،ًاقبسم                  
مظنـملا يسايسـلا لـمعلا يف ةكراشملا كلذ يف امب ،يتاذلا مكحلا ةيلمعب ةلصتملا بناوجلا                

  . مهتاداقتناو مهتابغرل ةبيجتسموباسحلل ةلباق مهتموكح لعج ىلإ فداهلا 
ةـيفاقثلاو ةينيدلا تادقتعملاب ًايئزج رثأتي نأ هل دبال ميمصتلاو عفادلا دوجو نأ دقتعأو              

نأ نينيدـتملل ةبسنلاب يرورضلا نم ىرخأ تاملكبو        . نينطاوملا لاعفأ فييكت يف مهاست يتلا     
ميـظنتل يرورضـلا راطإلا     امهفصوب ناسنإلا قوقحو ينيدلا ريربتلا يروتسدلا مكحلل اودجي         

  . نيدلل ماعلا رودلا
اذـه يـثحب يف ينأ الإ ،نيد يأ ىلع روصتأ اميف قبطني انه هانبتأ يذلا ليلحتلا نإ                  

إلا تاعمتجملاو  مالسإلا ىلع طقف زكرأ فوس     يـف ةمهاسملا يف يتبغر نم ًاقالطنا ،ةي        مالس 
  . ةيمالسإلا تاعمتجملا لخاد عساو لدج اهلوح نآلا رودي يتلا اياضقلا كلت حيضوت

 مالـس إلا نيـب لصـفلا يدـحت وه تاعمتجملا كلت ههجاوت يذلا يدحتلا نأ دقتعأو              
ةسايسلاو مالسإلا نيب دوجوملا طابترالا مغر ،ةلودلاو      هتحـص تابثإو هحرط ىلإ يعسأ امو       .  
مـئالم يباجيإ رود دوجول ةرورض لثمي ةلودلاو         مالسإلا نيب لصفلا نأ ىلع ديكأتلا وه ،انه         

نأ ًاضـيأ يـننكمي يأرلا اذهو       . ةيمالسإلا تاعمتجملاو نيملسملا ةايح يف ةعيرشلل ري      نتسمو
ئداـبم وأ ةديقع ةاداعمو ةاباحمب اهتاسسؤمو ةلودلا موقت ال ثيح ،ةلودلل ينيدلا دايحلا              : هيمسأ
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يأ ليدـعت وأ ضفر وأ ينبت يف دارفألا ةيرح نامض لجأ نم يرورض دايحلا اذه                . ام ةينيد 
نيـب لصـفلا ةرورـض ىـلع انه يديدشت نأ ىنعي ام وهو              . ةينيدلا ئدابملاو ة  ديقعلل ةيؤر 

اـهرود يـفن سيـلو نيملسـملا ةاـيح يف ةعيرشلا ةياغ قيقحت فدهتسي ،ةلودلاو                 مالسإلا  
  . مهتايح يف يزكرملا

نـع ًاـعافد حرـطت يـتلا ةجحلا لثامي انه هانبتأ يذلا فقوملا نأ نم مغرلا ىلعو              
ةسايسلاومالسإلا نيب لصفلا رقي ال هنوك يف فلتخي هنإف ،ةيبرغلاتاعمتجملا يف ةيناملعلا    .  

إلا نيب لصولاو ةلودلاو    مالسإلا نيب لصفلا نيب عمجلا نإ      فوـس ،ةسايسـلاو     مالـس    
عاضـخإ لالخ نم نكلو ،عيرشتلاو ةيمسرلا ةسايسلا يف ةي          مالسإلا ئدابملا قيبطتب انل حمسي    

ىـلإ وعدـي اـنه هـحرتقأ يذلا لوانتلاو          . ناسنإلا قوقحو ةيروتسدلا تانامضل قيبطتلا اذه     
ةـلودلاو  مالسإلا نيب لصفلل بحاصملا رتوتلل يجيتارتسالاو ينأتملا طسوتلا   ئشـك ةـلودلا   ( 

نيـب ةلصـلا ميـظنت ىلع ةوالع         )عمتجملل ةيمويلا ةسايسلا رمأب ةمئاقلا ةموكحلا نع زيمم         ،
تلا اذهل رتاب لح ضرف ةلواحم نم الدب ،ةسايسلاو     مالسإلا ىـلعو  . ىرخأـب وأ ةـقيرطب رتو   

ضـعب بـناج نـم ةـمواقم هجاوت نأ نكمي يتحورطأ نإف ،ماهلا فالتخالا اذه نم مغرلا              
تاـعمتجملا نـم تاـعاطق لـخاد ةدئاسلا ةيبلسلا تاكاردإلاب اهطابترا عقاو نم نيملسملا               

  . ًاتحب ًايبرغ ًاموهفم اهفصوب ةيمالسإلا
إلا لصـف نيب زيمي ال ،نيملسملا       نيب ةيناملعلل ماعلا يبلسلا كاردإلا اذه      نـع   مالـس    

ةسايسلاب مالسإلا طابتراو ةلودلا   ةرـكف عم لماعتلا ىلإ ،زييمتلا اذه كاردإ يف لشفلا يدؤيو           .  
إلل لماكلا داعبإلا ينعت ةركف اهفصوب ةلودلاو       مالسإلا نيب لصفلا   يسايسـلا لاـجملا نم      مالس   

اـم ،اـنه هـيلإ وعدأ الو مهفلا اذه عم قف     تأ ال تنك اذإو   . صاخلا يناسنإلا لاجملا ىلإ ماعلا    
نـم يتلاو ،هعم اهلمحي يتلا ةيبلسلا نيماضملاب ةيناملعلا حلطصم مادختسا ىلإ ينوعدي يذلا              
يـف ماـيقلا عـم ،حلطصملا اذه مادختسا يف رارمتسالا تلضف دقل ؟يفقوم شوشت نأ اهنأش                 

،  عقاو نم طقف سيل ،همادختساب هينعأ يذلا ام حيضوتب تقولا سفن           نراـقملا ليلحتلا يف هتميق  
ىـلع دـيكأتلاو نيملسملا نيب ةيناملعلا أدبمل رابتعالا ةداعإ يف ةمهاسملا لجأ نم ًاضيأ نكلو            

  . هترورضو هتيمهأ
تاـعمتجملا يـف ةسايسـلاو ةلودلاو        مالسإلا نيب ةقالعلل رمتسملا ضوافتلا قابس نإ        

ةيسايسـلا تاسـسؤملاو ىـنبلل ةقي       معلا تالوحتلا ريثأت تحت لكشت دق ،ةرصاعملا ةي       مالسإلا
           ، ىرـخألا تاعمتجملاب نوطبتريو اهراطإ يف نوملسملا شيعي يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
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قايسـلا تاذ نأ اـمك      . يملاعلا يلامسأرلا لغلغتلاو يبوروألا رامعتسالا تاريثأت نع ةمجانلا       
تارـيغتلا اهنمـض     نـمو ،عمتجم لكل ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا لعفب ًاضيأ لكشت دق            

دـعب ام ةرتف يف تاعمتجملا كلت رارمتسا ،اهيلع بترت يتلاو جراخلا نم ةمهلتسملا ةيلخادلا               
ميـظنتلاو ميـلعتلاو ةـلودلا تاسـسؤم تالاـجم يـف ةيبرغلا لاكشألا عابتا يف لالقتسالا                 

تاـعمتجملا لـكو    . ةـيرادإلاو ةـينوناقلاو ةيداصـتقالا تاميظنتلا ىلع ةوالع ،يعامتجالا         
ةيسايسـلا مظنـلا يـف اـيلك ةجمدنم ةيميلقإ لود راطإ يف طقف شيعت ال ةنهارلا ةي                  مالسإلا

ملاـعلا لود ةـيقب عم لدابتم دامتعا تاقالع اهيلع ضرفت يتلا ةيملاعلا ةيداصتقالاو ةينمألاو               
يـف ةمهاسـملا يف ًايدارإ ترمتسا اضيأ اهنكلو ،رداصملا ةددعتم ةيفاقث تاريثأتل اهضرعتو              

،         . يسايسلا اهلالقتسا قيقحت دعب تاي    لمعلا كلت  اـهل ةـيزاوم تانامـض ضرفت قئاقحلا هذهو
  . ناسنإلا قوقح ةيامحو ةيروتسدلاو ةيناملعلا يهو

  
  ريطخ مهو: ةيمالسإلا ةلودلا

ةي مالـس إلا ةعيرشلل يعضولا عيرشتلا رمأ ىلوتت ةموعزم ةي       مالسإةلود دوجو لكشي    
ةراـبعبو  . ةـيؤرلا كلتل ًاقيقحت سيلو ،ةايحلل ةي      مالسإلا ةيؤرلا ققحت ةيناكمإل يفنلا نم ًاعون      

لشـفلاب اـهيلع موـكحم طـقف سيل ةي          مالسإلا ةلودلا قيقحت ىلإ ةيمارلا دوهجلا هذه      : ىرخأ
اـم وأ هيلإ ىعست ام سكع ىلإ دوقت ًاضيأ اهنكلو ،ةبيهر ةيدامو ةيناسنإ فيلاكتب بوحصملا                

قـلعتي اـميف ضيوـفت نـع ءاحنألا نم     وحن ىلع ثدحتن نأ انل ناك اذإو . اهيف ضرتفم وه    
ةـلود دوـجو ةـيناكمإ مـهو ًامامت ضراعن نأ بجي اننإف ،ةلودلاب                مالسإلا ةقالعب  ةي مالـسإ  

نيملسـملا نأ دـقتعأو     . ةلودلا ةطساوب ةي  مالسإلا ةعيرشلا ضرف ةركفل ةبحاصملا راطخألاو     
نوناـقك ةي   مالسإلا ةعيرشلا ضرف ةركف ًاحيرص ًاضفر اوضفري نأ مهيلع نيعتي ناكم لك يف            

لـثملا نوسراميو ةينيدلا مهتيوه نع ةيرحب اوربعي نأ مهسفنأل اودارأ اذإ ،ةلود يأل يعضو               
  . ةلادعلا ةرادإ كلذ يف امب اهتاسسؤمو مهتلودل ةيمويلا ةرادإلا راطإ يف ينيدلا مهناميإل ايلعلا

ةي مالـسإ ةـلود دوجو ةيناكمإ مهو يأ ،ريطخلا مهولا اذه ضحد لجأ نم لمعلا نإ               
نيملسـملل اـندرأ اذإ ةيرورـض ةمهم لثمي ،ةي          مالسإلا ةعيرشلا ئدابمل يرهق قيبطتب موقت     

،  مالسإلا لودلا ينطاوم نم مهريغو     ةـينيدلا ريغو ةينيدلا مهتادقتعمل اقفو اوشيعي نأ ةيناكمإ ةي
رـي  رقت قـح مساب اهيلع ديكأتلا ىرج يتلاو ةي مالسإلا ةلودلا ةركف نأ ةيرخسلل ريثملا رمألاو  

ةـلودلل يـبوروألا جذوـمنلا ىلع موقتو ،رامعتسالا دعب ام ةلحرم يف ترهظ دق ،ريصملا                
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راـطإ يف ةمكاحلا بخنلا امهمدختست نيتادأ امهفصوب ةماعلا ةسايسلاو نوناقلل ةيلومش ةيؤرو             
،           . ةيعامتجالا ةسدنهلا ةيلمع   ًاـيخيرات ةملسملا بوعشلا تمكح يتلا لودلا نأ نم مغرلا ىلعو

اـهنأ معزت مل اهنإف ،ةديدع بيلاسأو قرط ربع ةي          مالسإةيعرش اهسفنل ققحت نأ ىل      إ تعس دق  
نوعسـي ،نآلا اهقيقحت بولطملا ةموعزملا ةي       مالسإلا ةلودلا راصنأ نأ عقاولاو    . ةيمالسإلود  

دـعب ترمتساو يبوروألا رامعتسالا لظ يف تنوكت امك ةلودلا تاسسؤم تاطلس مادختسا يلإ     
قرـط رـبع ةـيعامتجالا تاـقالعلاو يدرفلا كولسلل يهاركإلا ميظنتل       ا لجأ نم ،لالقتسالا   

كـلت لـثم قـيبطت لواحن نأ ناكمب ةروطخلا نم رمأ وهو             . ةمكاحلا بخنلا اهراتخت ةددحم   
ةـمواقم نـم لـعجي فوس اذه نأل    مالسإلا مساب يسايسلا ميظنتلاو ةلودلل ةيلومشلا جذامنلا    ،

ةـيأ اهسفنل بسنت ال ةيناملع ةلود راطإ يف اهتمواقمب  ةنراقملاب ةبوعص رثكأ ًارمأ جذامنلا كلت      
سيـل ةـلودلاو نيد يأ نيب يسسؤملا لصفلا نأ حضاولا نم تقولا سفن يفو               . ةينيد ةيعرش 

طيـسولا اهفصوب نيدلا رود ميظنتب موقت نأ اهيلع نيعتي فوس ةلودلا نأ عقاو نم ،ًالهس ًارمأ              
  . هالعأ انرشأ امك ةسفانتملا ةيسايسلاو ةيعامتجالا ىوقلا نيب مكحلاو

ىـلإ ،ماودلا ىلع تعس دق نيملسملا نم ةقباسلا لايجألا نأب ةماتلا يتعانق ديكأت دوأو               
. ةـيمويلا ةايحلا يحانم ىتش يف مهتايح هيجوتل اهب هللا مهمزلأ يتلا ةيعرشلا ماكحألا فاشتكا              

إلا هقفلا نأ ردقلا تاذب     عنتقم ًاضيأ ينكل   نـم ،ةـيلمأت ةعيب     ط تاذ ةلواحم ضحم وه ي     مالس 
ًارـمأ يـل ودـبي اذهلو        )٤(رشبلا ةايح ميظنتل هللا اهلزنأ يتلا ماكحألل قيقدلا ىنعملا مهف لجأ          

صالخإـب تدـهاج دـق ،نيملسملا نم ةيلاتتملا لايجألا كلت نأ ضرتفأ نأ ًاحيحصو ًايقطنم                
مالسـلاو   ةالصـلا هيلع يبنلا اهاسرأ يتلا ةيسايسلا لثملا ىوتسمل عفترت نأ لجأ نم ةيمحو               

يـف لخدي الو    . ميلاعتلاو لثملا كلتب يتاذلا اهناميإ نم ًاقالطنا ،نيملسملا نم يلوألا لايجألاو          
فاشـتكا يـف ءاوـس ،نيملسملا نم ةعامج وأ ليج يأ حاجن ىدم مييقت انه يمامتها قاطن                  

لـث  ملا كـلتب مازتلالا يف حاجنلا يف وأ ،عوضوم يأ ددصب ةيهلإلا ةدارإلا وأ ماكحألا ةقيقح               
يأل ةبسـنلاب نكمملا نم ناك اذإ يه انه اهلوانتأ يتلا ةلأسملاف            . ةيعامتجالا مهتايح يف ايلعلا   

لالـخ نـم ةعيرشـلا ضرـفب موـقت نأ       اهتينالقع يدمو اهنيوكت ةعيبط تناك امهم ،ةلود        ،
  . يعضولا عيرشتلا

ئشـك ،هـيلع يـه امب ةعيرشلا ضرفت نأ ةلود يأل ةبسنلاب ليحتسملا نم هنأ دقتعأ        
اـهتاذ ةعيرشلا ةعيبط رهوج عقاو نم كلذو ،نيملسملا بناج نم اهب يدارإلا مازتلالل لباقم               

اذـه يـف هءارـجإ ديرأ يذلا شاقنلاو         . ثيدحلا قايسلا يف ةلودلا رودو ةعيبطب اهتقالع يف       
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اهفـصوب ةـماع نوملسملا اهمهفي امك ةعيرشلا نأ امهلوأ ؛           نيئزج نم نوكتي يثحب نم مسقلا     
ىرـجو ثدـح اذإ ةيصاخلا كلت ىلع ظفاحن نأ نكمي ال ،اهعابتاب هللا رمأ يتلا       ةايحلا ةقيرط   

الإ ثيدـحلا قايسـلا يف لمعت نأ اهنكمي ال ةلودلا نأ امهيناثو          . ًايعضو ًاعيرشت اهفصوب اهنس   
عيطتسـت ال   : ىرـخأ تاـملكب   . ةماع تاسايسل يمسرلا ينبتلاو يعضولا عيرشتلا لالخ نم       

اـم وـهو ،عيرشـت ةروص يف اهنس لالخ نم الإ ةعيرشلل ئدا              بم يأ ضرفب موقت نأ ةلودلا     
يذـلا رـمألاو   . ةعيرـش اهفصوب اهيلإ انرشأ يتلا اهتيصاخ يفن ىلإ روفلا ىلع يدؤي فوس         

اـميف ريصملا ريرقت يف قحلا ةسرامم يف قحلا لماك اهل ةي            مالسإلا تاعمتجملا نأ هيف كشال    
تاءارـجإلا لالخ نم ةي     مالسإلا ريياع ملا ضعب ضرف كلذ لمشيو ،ةي     مالسإلا اهتيوهب لصتي  

رـيغو ةـيهلإ ةعيرـش اهفصوب سيل نكلو ،ًايروتسد ةررقملا ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو ةيسايسلا           
  . رييغتلل ةلباق

ةـمئالم رـيغ ةي     مالـس إلا ئداـبملا نأ ينعي ال ةلودلل ينيدلا دايحلا ىلع ديكأتلا نإ           
اوـحرتقي نأ مهبجاو نمو لب ،مهتعاطتس       ا يف نيملسملا نأ دكؤأو    . ةماعلا ةسايسلا وأ نوناقلل   

اوـلعفي نأ نينطاوـملا نـم مهريغ قح وه امك ،ةينيدلا مهدئاقع نع ربعي عيرشت وأ ةسايس                  
 Publicماـعلا لقعلا موهفم طسوت ربع كلذ اولعفي نأ ةرورض ىلع ًاضيأ دكؤأ ينأ الإ  . كلذ

Reason،         اـهبلطتت تاحرتقملا كلت نأ ىلع ديكأتلاب ءافتكالاب سيلو ةعيرشـلا اهـضرفت وأ         .
ماـعلا لقعلا ةركفل ،ةيليصفت ةشقانمب حمست ال ثحبلا اذه مجحب ةقلعتملا تارابتعالا نإ ثيحو               

إلا تاـعمتجملا يف قبطت نأ نكمي فيكو        )٥(نويبرغلا ءاملعلا اهشقانو اهحرط امك     ، مالـس ،  ةي
دوـجو ةرور   ض يلإ ةراشإلل ماعلا لقعلا حلطصم انه مدختسأ       . اهل عيرس لوانتب يفتكأ فوس    

ىـلإ ةفاـضإلاب ،عيمجلل ةنلعمو ةحاتم ددحم عيرشت وأ ةنيعم ةسايس ىنبتل              Reasonsبابسأ  
ةـماعلا ةكراشـملا مامأ تاعيرشتلاو تاسايسلا كلت لوح ةرئادلا شاقنلا ةيلمع حاتفنا ةرورض    

هـتياغ ثيح نم ةماعلا ةسايسلا وأ عيرشتلا موقي نأ بجي ىرخأ تاملكبو             . نينطاوملا عيمجل 
ةـماع نينطاوملا ناكمإ يف يلقعلا ليلعتلا نم عون ىلع ،ةياغلا كلت ريربتل مدقي يذلا ليلعتل                او

راوـحلا لالـخ نـم ةداضم تاحرتقم ميدقت نم مهنيكمت ىلع ةوالع ،هوضفري وأ هولبقي نأ                 
ماـعلا لـقعلا يأ ،ةرورضلا كلتو       . ينيدلا ناميإلا وأ ةينيدلا ةديقعلا ىلإ ةلاحإلا امنود ،ماعلا        

دـلب يف نوملسملا ناك ءاوس اهترورضب ظفتحت ،ينيدلا عفادلاو ناميإلا سيلو يلقعلا ليلع              تلاو
ةرطيسـملا ةـيبلغألا مه نوملسملا ناك ول ىتح هنأ عقاو نم ،ةيلقأ ضحم اوناك مأ ةيرثكأ ام                 
مهتادـقتعم نـع رـبعي يذلا عيرشتلا وأ ةسايسلا ىلع مئادلا وأ ماعلا مهقافتا عقوت انل حصي ال      

  . ةينيدلا



 )٣٢(

تاـبلطتمب ماـتلا مازـتلالا رشبلا نم عقوتن نأ ةمكحلا نم وه الو ةيعقاولا نم سيلو         
بعصـلا نمو   . ةنيفدلا ةيناسنإلا اياونلاو عفاودلا اهيف رثؤت تارايخلا كلت لثم نأل ،ماعلا لقعلا           

وأ مهسـفنأ ماـمأ نورربي فيك وأ ،ةنيعم ةقيرطب تيوصتلاب سانلا ماق اذامل فرعن نأ انيلع                 
هيلع مهرايتخا عقو يذلا يسايسلا جمانربلا نيبرقملا مهفراعم        مامأ نأ بـجي فدـهلا نكلو      .  

دـئاقعلل يرصـحلا ريثأـتلا لـيلقت عم ،يقطنملا شاقنلاو ماعلا لقعلا عيجشتو معد وه نوكي                
نيذـلا ءالؤـه نأ ضرـتفي ال يـقطنملا شاـقنلاو ماعلا لقعلا بلطم نإ      . ًائيشف ًائيش ةينيدلا  

اذـهف  . ءاضـقلاو مـكحلا رومأ يف ،نيدياحم اونوكي نأ مهتعاطتسا يف ة  لودلا ىلع نورطيسي 
نولغشـي نيذـلا ءالؤـه نأل ،ةـلودلا ساـسأ نوكي نأ يغبني يساسألا طرشلا وأ بلطملا                  
مهتادـقتعمل ًاقفو لمعلا يف اورمتسي نأ ًامامت حجرملا نم ،اهترادإب نوموقيو ةلودلا تاسسؤم              

ةيصخشلا مهتاريربتو مهئاوهأو  ىـلع موـقت تارـيربت انل رفوي ةحارصلاو ةينلعلا           بلطمو.    
تـقولا رورـم عم رفوي نأ ًاضيأ هنأش نمو ،اهضفرت وأ اهلبقت نأ سانلا ةماعل نكمي بابسأ                  
يأ وأ ةقيضـلا ةـينيدلا تادـقتعملا قاـطن ىطختي ،ةماع يلاهألا نيب اعاستا رثكأ ًاعامجإ                 

اهتشـقانمو ةـماع تاريربت ميد      قت ىلع ةردقلا نإ ثيحو    . تاعامجلا فلتخمل ةصاخ تادقتعم   
هـيلإ وـعدأو هب بلاطأ ام نإف ،تاعمتجملا بلغأ يف ةرضاح ةردق لعفلاب يه ،ةماع ةشقانم               
نـم ًالدب ،اهب ةطبترملا ةينمضلا ةفاقثلاو تايلمعلا كلتل دعاصتملاو سوردملا ريوطتلا وه انه              

  . ًاروفو ايلك هققحت عقوتملا نم وأ ًامامت بئاغ هب بلطن ام نأ حارتقا
اـيلمع انرودقم يف ناك ام اذإ يه مسقلا اذه يف شاقنلا عضوم ةيضقلا نأ ةصالخلاو                

يدارإلا مازـتلالا نع فلتخم ئشك ،ةلودلا ةطلس لالخ نم ةي           مالسإلا ةعيرشلا ضرفب مايقلا   
ةـيمهأ ىرـن نأ اننكميو      . يتاذلا مهرايخ وأ مهعانتقا نم عبانلا نيملسملا بناج نم اهميلاعتب         

ةسايسـلا نـم ءزـجك ضورـقلا ىـلع ةدئافلل ينوناقلا عنملا نيب فالتخالا يف ز                 ييمتلا اذه 
ةعيرشـلا ميرـحتب امازتلا اهمالتسا وأ اهعفد نع يدارإلا عانتمالاو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا             

مخضـتل اعبت ًايعيرشت ةمرحملا نيمأتلا دوقع نيب فالتخالا يف هدجن رخآ لاثم كانهو              . ابرلل
ةعيرشـلا ميرحتل اعبت اهتسرامم نع عانتمالا لباقم يف ،اهيف ةيلامتحال           ا وأ ةبراضملا رصنع   

ديدشـتلا يـهو ةلأسـملا كلت حرشل ىرخأ ةقيرط كانهو           . رارض دوقع : اهنوك عقاو نم اهل   
ةـيلمعلاو ةيروتـسدلا ريياـعملل ًاـقفو ةـينوناقلا ماكحألاو ئدابملا ضرف نيب قرافلا ىلع                 

،         ضغبو ،اندلب يف ةدوجوملا ةيعيرشتلا       ماـكحألاو ئداـبملا كلتل يلصألا ردصملا نع رظنلا
ميـظنتل هللا هردق ام نع ًاريبعت اهفصوب اهضرفت ةعيرشلا نأل ماكحألاو ئدابملا تاذ ضرفو               

عيرشـتلا لالخ نم ةعيرشلا ضرفل ةنهارلا بلاطملا نم ةحاسم كانه نأ دقتعأو             . رشبلا ةايح 
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ةعيرشـلا ةعيبط عم قستي ال فدهلا اذه        نإ ثيح ،ةيخيرات ةطلاغم ىلع موقي ةلودلل يعضولا         
نادـلب نم دلب يأ يف نهارلا اهنيوكت يف ةلودلل ةبسنلاب ليحتسملا نم هنأ امك ،اهتاذ ةي                 مالسإلا

ىوتسـملا ىـلع ةيناكمإلا كلت روصت اننكمي ال         : ىرخأ تاملكبو . هقيقحت يف حجنت نأ ملاعلا    
اـننكمي ثـيحب يـضاملا يـف دج         اوت دق جذومنلا اذه نأ حيحصلا نم سيل هنأ امك ،يرظنلا          

نأ نيـعتي يذلا رودلا ام  : وه هحرط نيعتي يذلا لاؤسلا حبصي يلاتلابو      . هئانب ةداعإب ةبلاطملا  
  . ؟ةثيدحلا ةلودلا عمتجم يف ةعيرشلا هب موقت

  
  ةلودلا نوناقو ةعيرشلا

مالسـلاو ةالصـلا هـيلع يبنلا مكح لظ يف ةنيدملا ةلود نأ داقتعالل نوملسملا ليمي                
عـمتجملا ةايح يف ةعيرشلا لعفلاب تقبط دق ،ايداليم         ٦٣٢ و   ٦٢٢نيب اميف تدتما يت     لاو الإ .  

لـباقلا اهترادإو ةلودلا عيرشت لالخ نم نكي مل ،ةلاحلا كلت يف ةعيرشلا قيبطت نأ دقتعأ ينأ                 
ىـلع ترطيس يتلا ةيئانثتسالا ةعقاولا كلت نع لزعمبو         . رصاعملا عمتجملا راطإ يف قيبطتلل    

يحوـلا يقلت يف رمتسا يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دوجو ةعقاو يأ ،ةلودلا ك               لت عقاو 
يناـحورلا هريثأتو ةيئانثتسالا هتيصخشبو ،ةرتفلا كلت لالخ نيملسملا ةعامجل هحرشو يهلإلا            
ةـبارق تالصـب ةطبترم تاعامج نم نوكتت ةلودلا تناك ،ةمهلملا ةيقالخألا هتدايقو قراخلا              

ةـجرد ىـلإ دودـحم ناـكم راطإ يف شيعتو ةمراع ةينيد حور اهيلع رطي                ستو ةقيثو ةيلبق  
سناـجتلل ةيقالخألا ةطلسلا ىلع موقت تناك ةيسايسلا ةربخلا كلت نأ كلذ ىلإ فاضيو              . ةريبك

                 ، ىرـخأ تاـعمتجم يـف لاحلا وه امك ةيرهقلا ةلودلا ةوق ىلع اهمايق نم رثكأ ،يعامتجالا
ىرـخأ تاـملكبو ،ملـسو هيلع هللا يلص يبنلا ةايح ةيا    هنب تهتنا يتلا ةديرفلا ةرهاظلا يهو    

نأل ةـمئالم وأ ةحلاـص اـهلعجت ال ةجردب ،ةيئانثتسا ةربخ ةنيدملا ةلود ةربخ رابتعا نكمي                 
دـعب اـم ةـلحرم قايـس يأ ةي          مالسإلا تاعمتجملل نهارلا قايسلا يف ةلودلل ًاجذومن حبصت       

ةيسايسـلاو ةيداصتقالا تالاجملا    يف لماكتو لدابتم دامتعا نم اهللختي امب رامعتسالا        اـمك  .  
. دـيدج نـم اهئايحإ ةلواحمل ةيناكمإ ةمث لعجت ةجردل ،فالتخالا ةديدش ةلود اهرابتعا نكمي              

نـم ةرـيطخ ةـجردب مسـتت جذوـمنلا اذهل ًاقفو ةي             مالسإةلود سيسأتب ةبلاطملا نأ دقتعأو      
  . نيرخآلا راكفأو رعاشمب بعالتلا لقن مل نإ ،ةجاذسلا

اـم نأ رـمألا عـقاو       . ةيمالسإلا ةعيرشلا ةعيبطب قلعتت ىرخأ ةلأسم ىلإ ان       ه لقتنأس 
ةـئيطب ةيخيرات ةيلمع جاتن ىوس هرمأ ةقيقح يف سيل ،ةعيرشلاب نيملسملا نيب فرعي ىحضأ               
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نورـقلا لالـخ ترج ،ةنسلا ريسفتو قيقحتو عمجو نآرقلا ريسفتل ةيوفعو ةيجيردتو ةياغلل              
 )٦(عـساتلا نرقلا ىلإ يداليملا عباسلا نرقلا نم ةدتمملا ي           مالسإلا خيراتلا نم ىلوألا ةثالثلا    

               ، رداصـملا فينصـتب قلعتي اميف مهتيجهنم اوروط نيذلا ءاهقفلاو ءاملعلا اهب ماق ةيلمعلا هده
بـناجلا اذـه    . ةـلثامم ىرخأ ةيركف تايلمعو ،ةماعلا ئدابملا نم ةصاخلا ماكحألا قاقتشاو          

مـهفلا ئداـبم وأ سـسأ يأ ،هقفلا لوصأ ملعب فر            عي ىحضأ يذلا وه مهلمع يف يجهنملا      
تاـفالخلا نـم رـيثكلا كاـنه ناـك عقوتن نأ انل نكمي امكو               . ةسدقملا رداصملل يناسنإلا  

رداصـملل ةـفلتخملا بناوجلا ةلالدو ىنعم لوح ،لئاوألا ءاملعلا ءالؤه نيب اميف تاعزانملاو            
نـع نيلقتسـم نوـلمعي اوناـك ء         اـملعلا ءالؤه نأ عمو    . اهعم نولماعتي اوناك يتلا ةسدقملا    

ريثأـت نـع مـهلمع لزـعني نأ نكمملا نم نكي مل ،مهنامز يف ةمكاحلا ةيسايسلا تاطلسلا                  
ةـيميلقإلا تاقايسـلا كلت يف مأ ةيلحملا تاقايسلا يف ءاوس ،مهتاعمتجم لخاد ةدئاسلا طورشلا               

روـهظ ىلع ةيمتح    لا اهتمهاسم طورشلا كلتب ةلصتملا ةفلتخملا لماوعلل ناكو       . اعاستا رثكألا 
اـمك دـحاولا هـيقفلا ءارآ لخاد تالوحتلا نيوكت يف تمهاس ًانايحأو ،ءاهقفلا نيب تافالخلا                

كـلت تروـطت نأ دعب ىتحو       . رصم ىلإ قارعلا نم هلاقتنا عم يعفاشلا مامإلا هقف يف ثدح          
، ـملا فلتخم ءاملع نيب ،عقوتم وه امكو ،طقف سيل ،ءاملعلا نيب ةفلتخملا ةيهقفلا ءارآلا               بهاذ

  . دحاولا يهقفلا بهذملا ءاملع ًاضيأ نكلو
تددـحت دـق ةعيرشلا ئدابم نوكت نأ نكمي فيك          : وه انه هحرط ديرأ يذلا لاؤسلاو     

نآرـقلل يناسـنإلا مهفلا لالخ نم الإ اهفاشتكا نكمي ال ناك اذإ ،ةيهلإلا تاذلا لبق نم ًاقبسم                  
مهجارختـسا نأ نوملسملا ءاهقفلا     معزي ام دنع    : لاؤسلا يسوم ميهاربإ حرط امكو    . ؟ةنسلاو

داـقتعالل ءرـملا دوقي ،هللا ماكحأ نع ربعي ةسدقملا ةي           مالسإلا رداصملا نم ةعيرشلا ماكحأل    
ةعيرشـلا ةـسارد يف انهجاوت يتلا مامتهالل ةراثإ ةلئسألا رثكأ دحأو مهلمو قرافم رمألا نأب                

ثـحبو ميـيقت ةـيلمع ةـي        اهن يف جتنتسي نأ هيقفلل نكمي فيك      : وهو يعرشلا مكحلاب قلعتي   
ةـيعجرم لـثمي جئاتن نم هيلإ ىهتنا ام نإ ،هيدي تحت يتلا صوصنلاو عئاقولل امامت ةيبيرجت             

   ).٧(ةيرشب قوف ةيهلإ
لكشـت نأ ةلاحتـسا يـه ،يرـظن ةـهجو نم لاؤسلا اذه ىلع ةحضاولا ةباجإلاو            

يفضـي نأ دـحأ لب      قي نأ يغبني الو ،ةيرشب قوف ةيهلإ ةيعجرم ماودلا ىلع هيقفلا تاجاتنتسا           
ضارتفاـب ىـتحو ،هب نوظحي يذلا مارتحالا ناك امهمو ءاهقفلاو ءاملعلاف            . ةمسلا كلت اهيلع  

سيـل ،طـق ثدحي مل ام وهو ي         مالسإلا ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف نيملسملا لك لوبقب ىظحت اهنأ         



 )٣٥(

نـم عوـضوم يـف ةـيهلإلا ماـكحألا يـف ةيتاذلا مهئارآ ىوس انوحنمي نأ مهرودقم يف                   
  . مهمامأ ةحورطملا تاعوضوملا

ةعيرشـلا نيـب ي     مالـس إلا باطخلا يف ةماع لوبقم زييمت كانه هالعأ انظحال امكو         
هسـفن هللا هردصـم عيرشـت جاـتن يه ةعيرشلا ماكحأ            : "سيو درانرب انل حرشي امكو هقفلاو     

 )٨(" ءاـهقفلا : رشبلا اهردصم يتلا ماكحألا كلت يهف هقفلا ماكحأ مامأ ،يئاهنلا عراشلا هفصوب           
ماـكحألاو ئدابملا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا يف ،ينقتلا ىنعملاب ًاعفان نوكي نأ نكمي زييمتلا اذه                
نـم عوـن ىلع اهمايق نم رثكأ يلمأتلا ريكفتلا ىلع ةسسؤم ،ىرخأ ماكحأو ئدابمب ةنراقملاب     

اـهيلإ روـظنملا ماكحألا كلت نأ ينعي ال اذه نكلو           . ةنسلاو نآرقلا هردصم يصوصنلا معدلا    
نـكمي ال ةنسـلاو نآرقلا نأل ،يهلإلا يحولل رشابملا جاتنلا يه ًاهقف سيلو ةعيرش اه                فصوب

يناسـنإلا نئاـكلا دهج طسوت ربع الإ يناسنإلا كولسلا ىلع ريثأت يأ مهل نوكي نأ وأ اهمهف                  
هـل يـلعفلا ريسفتلا نإف ردصملا يهلإ مكحلا نأ نم مغرلا ىلعو             ". أطخلا نم موصعملا ريغ   

 ، رشبلا اهمهفي امك هللا ةعيرش لثمي ريسفتلا اذه جئاتنو         ةيناسنإ ةيلاعف ال ةعيرشـلا نإ ثيحو     .  
مـهفلا ايفرح ينعي هقفلا     (يناسنإلا مهفلا نإف قيبطتلل ةزهاجو ،عنصلا ةلمتكم ءامسلا نم طبهت           

  )٩(" عمتجملل هجوملا رايعملا نوكي نأ بجي يذلا وه ةعيرشلل) يناسنإلا
اـمك ،لـماوعلا كلت لكب يعولا نم ةريبك ةجرد ى           لع اوناك نيسسؤملا ءاهقفلا نألو    

اوـسرام دـق مهدجنس ،ةئطاخ ةيؤر نوكي نأ نكمي ام ضرف رطاخم هاجت ةيساسحلاب اوعتمت                
لـخادو مهنـيب اميف عامجإلا ديطوت ىلإ نوعسي اوناك امنيب ،يأرلا يف فالتخالل ًاقيمع الوبق                

ةـعامج عاـمجإ هيلع يفضي ام لك        نأ ديفت ةركف ينبت لالخ نم كلذ اولعف دقو          . مهتاعمتجم
رـبتعي ،ءاـهقفلا ضـعب يأر يف عسوألا ةي          مالسإلا ةعامجلا عامجإ وأ ةحصلا ةفص ءاملعلا      

ةـيلمعلا هلكاشم ةركفلا كلت قيبطتل ناك دقل         )١٠(نيملسملا نم ةيلاتلا لايجألل مئاد لكشب امزلم          
ةـمزلملا ةوـقلا رصـح اودار       أ نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب ةيادبلا ذنم ةحضاو تناك يتلاو ،ةريثكلا         

ىـلع قافتالا ةيفيك يه ةلكشملا تناك ،ءاملعلا نم ةراتخم ةعومجم عامجإ قاطن يف عامجإلل     
ريياـعمو ،مهئارآ نيب ةرياغملاو ةقباطملا ةيفيكو ،ءاهقفلا ءالؤه ديدحت لجأ نم مدختست ريياعم       

عاـمجإ نـم ةدمتسـم      هـتيعجرم وأ عامجإلا ةطلس نإ انلق اذإ امأ          . ءارآلا كلت ةحص تابثإ   
لوـح عامجإلا اذه ريياعم ررقن فيك ذإ ؛احورطم لظي لاؤسلا نإف ،ةماع نيملسملا ةعامج               
وـه عامجإلا نأ انضرتفا ءاوسو ؟هثودح ةحص نم ققحتن فيكو تاعوضوملا نم عوضوم              
ةوـقب ام ليج ةيؤر ىظحت اذامل ،ةماع نيملسملا ةعامج عامجإ هنأ انضرتفا مأ ءاملعلا ةعامج          



 )٣٦(

هيلع ةيلاتلا لايجألل   ةمزلم كـلت لـثمل ةبسنلاب اهيلإ لوصولا نكمي يتلا لولحلا تناك امهم             ؟   
. يناسـنإلا مكحلاو مهفلل اجاتن امئاد لظت فوس لولحلا كلت نإف ،ةيلمعلاو ةيرظنلا تابوعصلا             

مـهفلا لالـخ نم الإ ةنسلاو نآرقلا نم اهدادمتسا نكمي ال ةيعرشلا ريياعم              : ىرخأ تاملكبو 
، ىرـج ءاوـس ،أطخلا لامتحاو ءارآلا يف فالتخالا ةيمتح ةرورضلاب ينعي يذلاو              يناسنإلا  

ةـعامجلا راـطإ يـف وأ ،قاـطنلا ةدودـحم ءاهقفلاو ءاملعلا ةعامج نيب اميف رمألا ريرقت                  
  . عسوألا ةيمالسإلا

فالتـخالا كلذل نكمي نم قيرط نعو فيك        : وه لاؤسلا حبصي قبس ام ءوض ىلعو      
لـجأ نـم ةـيلمعلا ةـسرامملا قايس يف يعرشو حيحص لكشب     همسح يرجي نأ يأرلا يف      

ةيـساسألا ةلضعملاو  ؟ةددحم تالاح يف هقيبطت يغبني يذلا يعضولا نوناقلا ديدحت يف حاجنلا      
دـح دوجول ةقئاف ةيمهأ كانه ىلوأ ةهج نم         : يلاتلا وحنلا ىلع اهحرش نكمي انه انهجاوت يتلا       
عمتجم يأل يعضولا   نوناقلا ضرفو ديدحت ةيلمع يف ةقثلا نم ىندأ        رودو ةـعيبط نأ اـمك      .  

وـهو ،ةبكرملا لماوعلاو نيلعافلا نم دشح لعافت بلطتت ةثيدحلا ةلودلا يف يعضولا نوناقلا              
تاـعمتجملا ىـلع اذـه قـبطنيو        . يمالسإلا ينيدلا قطنملا هبعوتسي الأ لمتحملا نم رمأ       

اـهنيب لدابتملا دامتعالا تاقال     ع ومنل ًاعبت ،ىضم اميف اهيلع هقابطنا نم رثكأ مويلا ةي          مالسإلا
دـعب اـميف هحيضوتب موقن فوس ام وهو ،ملاعلا دادتما ىلع ةي             مالسإلا ريغ تاعمتجملا نيبو   

ريياـعمل ةـمزلملا ةوقلل ايساسأ ارمأ ينيدلا قطنملا لثمي ةيناث ةهج نمو             . زجوم وحن ىلعو  
ملسـملل ةـمزلم ن     وـكت نأ ضرتفملا نم ةعيرشلا نأ كلذ ةلعو        . نيملسملل ةبسنلاب ةعيرشلا  

اريسـفت لـثمي هنأ دقتعي امب مزتلي نأ هنكمي ال نمؤملا نأ عقاو نم ،ةينيدلا هتعانق نم ًاقالطنا             
ىـلع ةوالـعو    . ناميإلا عضوم ةلأسملاب ةلصتملا ةنسلاو نآرقلا صوصنل ًايعرشو ًاحيحص        

،  يلع نورطيسـملاو ةلودلا تاسسؤم هيلإ يهتنت فوس يذلا يأرلا ةعيبط تناك امهم كلذ              اـه
لاـمتحا هجاوي نأ دبال ،ةي      مالسإلا ةعيرشلا نع ًاربعم ًايعضو ًانوناق هفصوب هضرف لجأ نم         

وأ نينطاوـملا ضـعب بناج نم ةي        مالسإلا رداصملل حيحص ريغ اريسفت هفصوب هيلإ رظنلا       
نـم رداصـملا كـلت ريسفت يف يمتحلاو يناسنإلا فالتخالا عقاو نم كلذو ،مهنم تاعامج                

  . ىرخأ ةهج نم رداصملا تاذ ريسفت يف يهقفلا ثارتلا فالتخاو ،ةهج
نأـب لوقلا لالخ نم ،ي  مالسإلا ثارتلا راطإ يف ةلضعملا هذه عم لماعتلا ىرج دقلو    

رـظني ٍضاق يأ نأ امك ،هب عنتقي يذلا يهقفلا بهذملا رايتخا يف ةيرحلا قلطم هل ملسم لك                  "
ًاـعبتو   )١١(يضاقتملا هيلإ يمت    ني يذلا بهذملا ماكحأ قيبطتب مزلم همامأ ةحورطم ةيضق يف           



 )٣٧(

عـضولا اذـه رمتـسا دقلو    . اهنيعب ةلأسم يف يهقفلا هبهذم رييغت يف قحلا اضيأ درفلل ،كلذل 
عيرشـتلا يف ،رشع عساتلا نرقلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف ةيزكرملا ةطلسلا تأدب ىتح              

،      مالسإلا ةعيرشلا ماكحأل يعضولا    عسـتا يـتلا ةيلمعلا يهو      ةيلدعلا ماكحألا ةلجم رادصإب ةي
لاوـحألا نيناوـق نس لالخ نم ةريخألا دوقعلا ىدم ىلع ةي            مالسإلا نادلبلا بلغأ يف اهقاطن    

نيناوـق ساـسأل لكشملا أدبملا نإ       : "نوسلوك لبون ذاتسألا بتك ددصلا اذه يفو      .. ةيصخشلا
سناـجتلا ق   ـيقحتل اهيعس نم ًاقالطنا ةيسايسلا ةطلسلا نأ وه ،ةي         مالسإلا ةيصخشلا لاوحألا  

ةيواسـتمو ةفلتخم غيص نيب نم ةعيرشلا ماكحأ نم مكح رايتخا يف قحلا كلتمت ،يعامتجالا               
ةيعيرشـتلا اـهتيالو قاـطن يـف ةلماعلا مكاحملا رمأت نأو عوضوملا سفن لوح ةيعجرملا                

هرـيغ وأ مـكحلا اذـه رايتخاو        . ىرخألا ماكحألا لك داعبتساو مكحلا اذه قيبطتب ةيئاضقلاو       
يـتلا ةـينوناقلا تانودملا كلت لخاد نمو ،ةيعامتجالا ةحلصملا ريياعمل اقفو ةط             اسبب يرجي 

لـخاد ةـنهارلا فورـظلاو ر       يياـعملل ةـمءالم رـثكأ اـهرابتعا نكمي يتلا غيصلا دسجت           
  )١٢(.عمتجملا

تـقو يأ نـم ىوـقأ نآلا يـه ينطولا عيرشتلا يف سناجتلاو ةقثلا تارورض نإ                 
،          تملا دقعتلا عقاو نم طقف سيل ،ىضم       ينطوـلا وأ يـلحملا ىوتسـملا ىلع ةلودلا رودل يمان

. رـصاعملا اـنملاع ىـلع رطيست يتلا بوعشلاو لودلا نيب لدابتلا تاقالعل ًاعبت اضيأ نكلو               
لـغلغتت ،ةـنهارلا ةـيلودلاو ةيموقلا مظنلا اهنم يناعت يتلا ةديدعلا لكاشملا نم مغرلا ىلعو                

كـلتمت يتلا ةيموقلا لودلا لخاد قمعب ةيملاعلا ة         ينمألاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلا قئاقح    
قئاـقحلا كلتل ناك دقلو  . اهترطيسل ةعضاخلا قطانملاو اهينطاوم ىلع ةيرصح ةيعيرشت ةيالو       

يـتلا ةداـحلا ةيميلقإلا تاعارصلا لالخ نم ةي         مالسإلا بوعشلا ىلع يومدلاو ملؤملا اهريثأت     
يـتلا ةـيناريإلا     –ةـيقارعلا برحلا اهب     ينعأو ،ةريخألا دوقعلا لالخ ةقطنملا يف تدمتعا          

هـيف تكراش يذلا يلودلا فلاحتلا نيوكت مث ،مرصنملا نرقلا نم تاينينامثلا يف اهاحر تراد            
ارـيخأو تـيوكلا نـم نييقارعلا جارخإ رمأ ىلوتو ةملسملا ريغ نادلبلا عم ةملسملا نادلبلا                

اموكح تناك ةفينعلا تاعارصلا كلت يف      ٢٠٠٣ماع لالتحاو وزغ     يـتلا ،ةي   مالسإلا لودلا ت   
اهفـصوب فرصتي رخآ فرطل زايحنالا رخآلا اهضعب لضفو فرطل زايحنالا اهضعب لضف             

،       مالسإةعامج يف ءاضعأك سيلو ةصاخ حلاصم تاذ الود          ةدـحتم وأ ةسـناجتمو ،ةدحاو ةي
تسـيل اـنه اهحرطأ يتلا ةلأسملاو       . ةيمالسإلا ةمألا : ملاعلا يف نيملسملا لمجم نع ةباينلابو     

ةـلودلا نيوـكت ةـيلمع نأ عـقاو نم ،عمتجمو ناكم لك يف اهتاذ يه ةلودلا ةعيبط نأ يه                   
ةـلودلل ةـماع صئاصخ دوجو حرط ديرأ ينأ حيحصلاو          . رخآ ىلإ دلب نم فلتخت اهديطوتو     
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ةيوضـع عـقاو نم ،يملاعلا ماظنلا نم ًاءزج نوكت نأ تدارأ اذإ دلب لك يف رفوتت نأ بجي                   
ةـمكاحلا لودـلا تدارأ اذإو   . هـيف ءاضـعألا ىرخألا لودلا ف      ارتعاب ةطورشم ماظنلا اذه   

،           مالسإلا تاعمتجملل  ةيوضـعلا كـلت ىلع ظفاحن نأو ةيلودلا ةعامجلا يف ءاضعأ نوكت نأ ةي
يـف ضرـتفملا ىندألا دحلا لكشت يتلا ةفورعملا تامسلا نم ددعب اهمازتلا بلطتي كلذ نإف                

ةـيزكرم ةيمهأ تاذ ةمس تامسلا كلت ن        مض نمو . حلطصملل رصاعملا ىنعملاب ةلودلا دوجو    
. ةـيمويلا ةاـيحلا يـف هضرفو نوناقلا ديدحت ىلع ةردقلا ةمس يه ،ةلود يأ دوجول ةبسنلاب                

قايسـلاو اـهتاذ ةـلودلا ةعيبط عنمت ،مداقلا مسقلا يف حرشن فوس امكو قبس ام ىلع ةوالع             
هف امك ةعيرشلا قيبطت ةيناكمإ نم  ةلودلا هيف دجاوتت يذلا يملاعلا          ، نوسـسؤملا ءاـهقفلا اـهم

  . نيملسملا ىدل الوبقمو ًارضاح لازي ال يذلا مهفلا وهو
اـمك ةـيديلقتلا اهتغيص يف ءاوس ،ةعيرشلا نأ ىلع ددشأ نأ دوأ مسقلا اذه ماتخ يفو                 
فوـس ،ةيحالصإلا وأ ةديدجلا اهتاريبعتو اهغيص ضعب لالخ نم وأ مويلا نوملسملا اهفرعي              

نيملسـملا لك كراشأ ينأ نيح يفو       . ةنسلاو نآرقلل ةيخيرات ةعيبط اذ    ًايناسنإ ًامهف امئاد لظت     
ريسـفت نأ ديفت حضاو مهف نم قلطنت ةعانق                    يدل ،ةسدقم ةعيبط تاذ رداصملا كلت نأ مهناميإ
ًادـهج رارمتساب لظي فوسو امئاد ناك ةعيرشلل ريياعم اهفصوب اهنع ريبعتلاو رداصملا كلت              

. رداصـملا تاذ مـهفل ىرـخأ ةيناسنإ لئادب لالخ نم ليكشتلا ة            داعإو يدحتلل ًالباق ،ايناسنإ   
الإ هـتربخو ناسـنإلا ةايح ىلع رثؤي نأ ةعيرشلل يهلإلا ردصملل نكمي ال              : ىرخأ تاملكبو 

اـهل هـقيبطتو رداصملا كلتل ناسنإلا مهف طسوت ربع يأ ،هسفن يناسنإلا دوجولا طسوت ربع                
  . ةيمالسإلا تاعمتجملا هيف شيعت ددحم يخيرات قايس يف

رـيرقت يف قحلا كلتمت ال       ةيمالسإلاتاعمتجملا نأ اذه ينعي ال لبق نم ترشأ امكو            
،      . فدهلا اذه قيقحت نع ةزجاع تاعمتجملا كلت نأ وأ ،يفاقثلا اهريصم           سـكعلا ىـلع لـب

يـننأ الإ  . فدـهلا اذـه قيقحت اهناكمإ يفو ،قحلا اذه كلتمت ةي       مالسإلا تاعمتجملا نأ دقتعأ   
نأ ةي مالـس إلا تاـعمتجملا ىلع نيعتي ،فدهلا اذه قيقحت اندرأ اذإ اننأ ةمات ةع    انق ىلع اضيأ  

. ةاـجترملا ةي  مالـس إلا ةلودلا هذه لبق نم ةعيرشلا ضرفل اهتاعقوت نع احيرص ًايلخت ىلختت           
                ، ريصـملا ريرقت قح ةسرامم طورشل ًايلوأ ًاليلحت مدقأ فوس اذه يثحب نم يلاتلا مسقلا يفو

نأ نيـعتي يلاتلابو ،قحلا اذه ةي  مالسإلا تاعمتجملا هيف سرامت فوس يذل   ا يخيراتلا قايسلاو  
  . اهرابتعا يف هذخأت
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  يفاقثلا اهريصم ريرقت يف ةيمالسإلا تاعمتجملا قح
، مالـس إلا تاعمتجملا نم ريثكلا لخاد نهارلا ماعلا باطخلا نم ةريبك ةحاسم كانه            ةي

قـيبطتب اـهمايق ضرتفملا ةي      مالسإلا ةلودل ا ةركفل ةضراعملاو ةديؤملا تاعزنلا اهيلع رطيست      
اذـه لـخاد ةـلوادتملا تاحلطصملا قاطن يفو         . ةيماظنو ةلماش ةقيرطب ةي   مالسإلا ةعيرشلا 

اـهقيبطت لـجأ نـم نيلـضانملاو ةرـكفلا كلت راصنأ ىلع قلطي ،هجراخ انايحأو باطخلا                 
رصـحت نيق   يرـفلا نـم قيرف لكو     . نييناملعلاب نومسيف اهموصخ امأ ،نيي    مالسإلا حلطصم 

ال اـمك ،رـخآلا قيرفلا ةدعاق ةبطاخم ىلإ ىعسي الو ةيفاقثلاو ةيسايسلا هتدعاق عم هتالماعت                
ىـلع نييلوـصألا وأ نييديلقتلا يأ ،ةفلتخملا ةيلخادلا امهتاهاجتاب نيقيرفلا نيب تالعافت دجن              

ماسـقنالا ا   ذه دقن لواحأس مسقلا اذه يفو     . رخآلا بناجلا ىلع نييموقلا وأ نييلاربيللاو بناج      
زجوـم ليلحت ميدقت لواحأ فوس كلذ دعبو ،هيلع موقي يذلا ضارتفالاو يناملعلا        -ي  مالسإلا  

اهيعـس يـف اهب مزتلت وأ اهيعارت نأ ةي   مالسإلا تاعمتجملا ىلع يغبني يتلا ةيساسألا لماوعلل    
فوـس ىرـخأ تاملك يفو      . رصاعملا قايسلا يف يفاقثلا اهريصم ريرقت يف اهقح ةسراممل        

تاـعمتجملل ةبسـنلاب ريصـملا رـيرقت قح هينعي نأ نكمي ال ام حضوأو حرطأ نأ لو                  احأ
  . مويلا قحلا اذه هينعي نأ نكمي ام لوح تاحرتقملا ضعب مدقأ فوس كلذ دعبو ،ةيمالسإلا

دـق ةي   مالـس إلا ةـلودلا حلطصم نأ روصتأ     . تاحلطصملا ضعب حيضوتب أدبأ فوس    
نوملسـملا لكشـي يـتلا لودلا ىلإ ةراشإلا ل          جأ نم ،راصتخالا نم عونك مادختسالل حلصي      

 مالـس إلا نـم ةقتشملا ةفصلا نأ دقتعأ مادختسالا اذه دودح يفو ،اهناكس نم ةحضاو ةيبلغأ              
سيـلو لودلا كلت ينطاوم ىلإ ريشت اهنأ ىلع اهعم لماعتن نأ بجي حلطصملا يف ةدوجوملا                

ةـلود حلطصـم مادختسا ىل      إ ءاملعلا ضعب ليميو   . ةيسايس ةسسؤم اهفصوب اهتاذ ةلودلا ىلإ     
لكشـت يتلا وأ ةلودلا نيد وه  مالسإلا نأ ايمسر تنلعأ يتلا نادلبلا كلت ىلإ ةراشإلل ،ةي   مالسإ  

كـلت نأل ،ةللضـم تافيصوتلا كلت لثم نأ دقتعأو          . اهلخاد عيرشتلل ايمسر اردصم ةعيرشلا    
ةسـسؤم اهف  ـصوب ةلودلا يف ةدوجوم ةي مالسإةيصاخ نع ًاددحم اريبعت لكشت ال صئاصخلا       

اـم ةـلود ءاـعدا لوبق وحن ايئاقلت انفرجت ةقبسم ةيدئاقع فقاوم انيدل نكت مل اذإو                  . ةيسايس
ةطلـس كـلتمي يذلا نم      : يلاتلا لاؤسلا يف اهتغايص نكمي ةيضقلا نإف ،ةي       مالسإةلود اهنوكب   

ديدحتلا اذه يرجي رايعم يأل اقفوو؟ةيمالسإةلودلا نوك ةيصاخ ديدحت    اـثملا ليبـس ىلع  ؟  ل  
ءاـعدا ةيدوعسـلا ةـيبرعلا ةكلمملا يف ةيسايسلاو ةينيدلا ةسسؤملا لبقت نأ حجرملا نم سيل                

نـمو  . اهتاذ ةيروهمجلا ةركف لبقت نأ ىتح وأ ،ةي       مالسإةلود اهنوك ةنهارلا ةيناريإلا ةموكحلا      
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اهفـصوب هسـفن اهمـسا لالخ نمو ةيدوعسلا ةكلمملا عم لماعتلا نكمي ال يناريإلا روظنملا                
قـيبطتب يرهاـظلا اهمازتلال ًاعبت اهيلع ةي        مالسإةيعرش ءافضإ نكمي ال امك ،ةي       مالسإةلود  

  . ةيمالسإلا ةعيرشلا
مل اهنأ امك ،ًايرظن ةليحتسم ةلود ةيسايس ةسسؤم اهفصوب ةي          مالسإلا ةلودلا نأ دقتعأو   

رـيبعتل  ا نـم نكمتـت مل ام مويلا دجاوتت نأ اهل نكمي الو ،ةيخيراتلا ةربخلا قاطن يف دجاوتت        
ديعتـسأ اـنهو    . تاضارتفالا كلت اهضرفت يتلا فادهألاو اهيلع تماق يتلا تاضارتفالا نع         

ًاـيرظن ةليحتسـم ةي   مالـس إلا ةلودلا نأ اهنومضمو ثحبلا اذه يف اهتحرط نأ يل قبس ةجح 
وـه عـمتجملل ةـيمويلا ةايحلا يف ةي         مالسإلا ةعيرشلا ئدابم قيبطتب اهمايق ةلودلا ءاعدا نأل       

إلا ةعيرشلا ضرف نإ ثيح ،ظافلألا      يف ضقانت  لودـلل ةيسايسـلا ةدارإلا لالـخ نم ةي         مالس 
بـلطتي ةلودلا بناج نم ةعيرشلا ضرف نألو     . ةعيرشلل ةمزلملا ةوقلل ينيدلا ليلعتلل ًايفن لثمي      

ددـحت ةحضاو تاسايس ينبت وأ ،دالبلا لخاد دئاسلا نوناقلا هفصوب نوناقلل يمسر نس ةيلمع               
يـتلا لاكشألا تناك امهمو ةلودلل ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تائيهلا نإف ،ةلودلا     ةزهجأل ًانيعم المع    

نـم مغرلا ىلع كلتمت ةنسلاو نآرقلل ةفلتخم تاريسفت نيب رايتخالل رطضت فوس ،اهذختت دق               
نـم مكح يأ وأ ةعيرشلا ئدابم نم أدبم يأ     : ىرخأ تاملكبو . ةيواستم ةينيد ةيجح اهتافالتخا   

ساـنلا ىلع اهضرفل ًاعبت ،يرايعملا ينيدلا قسنلا نم ًاءزج هنوك نع            فقوتي فوس اهماكحأ    
ىـلع ضرـفت نأ طـقف اهناكمإ يف ةلودلا نأل ،ةلودلا نع رداص يعضو نوناق ةروص يف                  
ًاـنوناق اهفصوب ةعيرشلا ضرفل ةيلمعلا ةلاحتسالا نأ هللا ةدارإ سيلو ةيسايسلا اهتدارإ سانلا              

ةي مالـسإ ةلود دوجو مدعب نيملسملا ةيبلاغ رارقإ عقاو نم ر       ثكأ اهيلع دكؤن نأ اننكمي ،ًايعضو     
،         . ةنيدملا يف لوسرلا ةلود ةياهن ذنم ،ىنعملا اذهب        ةـلودلا هذـه نيب ةنراقملل ساسأ دجوي الو

ةفاسـملا عسـتت فوس ًاعطقو ،ي       مالسإلا خيراتلا تديستو اهتبقعأ يتلا ةيروطاربمإلا لودلاو      
نيوـكتلا تاذ ةرصاعملا ةي     مالسإلا لودلا نيبو اهنيب ةنر    اقملا يف انعرش اذإ ضقانتلا قمعتيو     

يـف اـهتاذ يه شيعت امك ةرفانتمو ةعونتم ةيناكس تابيكرت اهيف شيعت لود يهو ،بكرملا                
  . تايوتسملا ىتش ىلع لدابتم دامتعا تاقالع يف هعم لخدت يملاع قايس

،   هأ دادزت فوس ةي   مالسإلا ةلودلا دوجول ةيخيرات ةقباس دوجو بايغ نإ        هـتالالدو هتيم
ةـلودلا هيف دجاوتت يذلا يلودلاو يلحملا قايسلا يف تثدح يتلا ةيلكلا تالوحتلا ىلإ انرظن اذإ      

اـم ةلود تررقو ثدح اذإ ،ةقيمعلاو ةماعلا هتالوحتب قايسلا اذه لظ يفف             . طشنتو ةرصاعملا 
يـف لمعلا نع    ةزجاع اهسفن ةلودلا كلت دجت فوسف ،ةي        مالسإلا ةعيرشلا ماكحأل اقفو لمعت نأ     
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كـلت لمعو دوجو هجاوت فوس يتلا تابوعصلا نمض نمو          . نهارلا يلودلاو ينطولا قايسلا   
ةطلسـلاب قـلعتي اميف ةعيرشلل نيسسؤملا ءاهقفلا ىدل اهدجن يتلا ةقيمعلا ةيجاودزالا ،ةلودلا              

 ءالؤـه نوـلعجي فيك اوفرع الو ،ةطلسلا يف مكحتلا ىلإ اوعسي مل ءاهقفلا ءالؤهف              . ةيسايسلا
ةيداصـتقالا ةطشنألا نأ كلذ ىلإ فاضيو       . ةعيرشلا مامأ ةبساحملل نيلباق اهديلاقمب نيكسمملا     

ىـلع ةـتباثلا ةدـئافلل يمـسرلا ينوناـقلا ميرحتلل ةجيتن ،ارايهنا هجاوت فوس ةلودلا لخاد                 
دوـقع نـم عوـن ىلع موقت ةيلام ةيداصتقا ةيلمع هفصوب نيمأتلا ميرحتو              ) ابرلا(ضورقلا  
هـجاوي فوس ،دودحلا مئارج ىلع تابوقعلا ضرف نأ دكؤملا نم كلذك           ). رارضلا(ةبراضملا  

نأ نود ،تاـبثإلا بيلاـسأو ةيئارجإلا بناوجلاب لصتي اميف لحلل ةلباق ريغ ةداح تاضارتعا       
باـقعلا وأ ةـلماعملاب ةلصـتملاو ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا بناوجلا نع ثيدحلا ىلإ قرطتن               

لصـتي لكاشـملا نـم رخآ طمن كانهو    . ةيناسنإلا ةماركل كهتن  ملا وأ يناسنإلا ريغو يساقلا    
رـيثي فوـس فـقوم وهو ،نيملسملا ريغو ةآرملل ةبسنلاب            ةيسايسلا ةنطاوملا قوقح راكنإب     

  )١٣(.ةماع يلودلا عمتجملا بناج نمو ايلخاد تائفلا كلت بناج نم ةداح تايدحتو ةضراعم
ىـلعو يعـضولا نوناقلا لال   خ نم ةعيرشلا ضرف ىلع ةقباسلا تاضارتعالا لك نإ    

لـكب يصـخشلا مازتلالا نم نيملسملا عنم اهفده الو اهنأش نم سيل ،ةي              مالسإلا ةلودلا ةركف  
ةـمرحم رـيغ رارضـلا دوقعو ابرلا نوك ةقيقح نإ           . ةيمالسإلا ةعيرشلا بناوج نم بناج    

لـكف  . تاسرامملا كلت لثم يف طارخنالا مهيلع نيعتي نيملسملا نأ ينعي ال ،ام دلب يف انوناق              
              ، يصـخشلا كولسلا وأ ةيراجتلا تالماعملا نم لكش يأ نع عانتمالا ةطاسبب عيطتسي ناسنإ

وـه اـنه هـيلإ ىعسأ ام ،هالعأ تددش امكو           . ةينيدلا هتعانق عم قفتم ريغ وأ اضراعم هاري       
سيـلو ،يعـضو نوناـق ةروـص يفو ةلودلا ةطساوب ةي            مالسإلا ةعيرشلا ضرف ةضراعم   

هنيد ميلاعت عابتا   يف درفلا قح ةرداصم    مهميـق دـيطوت ىلع لمعلا سانلا ناكمإ يف ايلمعو          .  
نـع ةرـبعملا لاكـشألا نـم اهريغو ةيلهألا تامظنملا لمع لالخ نم ةيقالخألاو ةينيدلا                 

ةطلـس دـيطوت ىـلإ يدؤـي نأ هنأش نم ينوناقلا عنملا نأ حيحصلا نمو                . يندملا عمتجملا 
ينيدـلا مازـتلالا نمضـن فيك يه انه ةحورطمل          ا ةيضقلا نكلو ،ةينيدلا ريياعملا ةيعجرمو     

بـجي ةـماعلا ةسايسلاو نوناقلل يناسنإلا ريدقتلا نإ         . نيرخآلا قوقحل كاهتنا امنود يصخشلا    
يـف ،راـيعم يأل ينوناقلا ضرفلا فيلاكتو ايازم نيب ةنزاوم ةيلمع ربع هزاجنإ ةرورضلاب               

اذـه لـثمب ثحب يف انل ةحاتمل        ا دودحلا يفو  . يعامتجالا ريخلا معدل ىرخألا قرطلا لباقم     
كـلذ يـف اـمب صن يأل نكمي هلالخ نم يذلا ماعلا راطإلا لوانت ىلع زكرأ فوس ،مجحلا                   

  . ةماعلا ةسايسلا ىلع رثؤي نأ ،ينآرقلا صنلا
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عيرشـتلا لالـخ نـم ةعيرشـلا ضرفب تابلاطملا بلص يف نماكلا ضارتفالا نإ               
ةـماعلا اـهتايح ميـظنت يـف ةيلوئسملاو         قحلا كلتمت ةي    مالسإلا تاعمتجملا نأ وه ،يعضولا    

هذـه نأ لوقلا انكمي ةثيدحلا تاحلطصملا مادختسا ىلإ انأجل اذإو           . اهنيد ميلاعتل اقفو ةصاخلاو   
ال ناـك نإو يفاقثلا ريصملا ريرقت نأ الإ يفاقثلا ريصملا ريرقت قح قاطن يف لخدت ةلأسملا                 

اـهب سراـمي يتلا ةقيرطلاف      . ًاقلطم ا قح هرابتعا اضيأ نكمي ال ،ًاقح هنوك يف كيكشتلا نكمي         
يـنعي يذلا رمألا ،نيرخآلا قوقحل ةبسنلاب اهجئاتن وأ اهنيماضم اهل نوكي نأ دبال ،قحلا اذه                

ةلضـعم اـهنأ الإ ،ديكأتلاب ةلضعم يهو        . نيرخآلا ءالؤه قوقحل تاكاهتنا نع رفست دق اهنأ       
وـه ريصملا ريرقت يف قحلا نأ  ،)١٤(يديإ نروجيسأ ذاتسألا بتك ددصلا اذه يف     . لحلل ةلباق   

اـم وهو ،نيرخآلا عم نواعتلا ربع سرامي قح يأ ،ريصملا ريرقت يف كرتشملا قحلا ايلعف                
ميـمعتلا نـم لاقتنالا اندرأ اذإو    . ريصملا ريرقتل ايرصح اقح هفصوب هعم لماعتلا أطخ ينعي        

يلودـلا نوناقلا م    اكحأب ةمزلم ةي  مالسإلا تاعمتجملا لود لك نأ لوقلا اننكمي صيصختلا ىلإ        
لـكب اـهمازتلا ىـلع ةوالـع ،ملاعلا لود نم ةلود يأ لثم اهلثم يناسنإلا نوناقلاو يفرعلا                  
ءاضـعأ لودـلا لـكل مزلملا ةدحتملا ممألا قاثيم لثم اهيلع تقدص يتلا ةيلودلا تادهاعملا                

اـم ى   ـلع ةمساحو ةحضاو ًادودح عضت ةيلودلا ةينوناقلا رداصملا كلت لكو          . ةيلودلا ةمظنملا 
ينطاوـمو ىرـخألا لودلا عم اهتالماعت يف هلعفت ال وأ هلعفت نأ ةي              مالسإلا تاعمتجملل نكمي  

كـلتب ةي   مالسإلا لودلا عم اهتالماعت يف ىرخألا لودلا مزتلت ةيلمعلا ةيحانلا نمو          . لودلا كلت 
ةرادإ و ميـظنتب قلعتي رمألا ناك ءاوسو      . ةينمألاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملا يف ئدابملا     

              ، ىرـخألا لودلا ينطاوم ةلماعمب وأ ،تاعامجلاو دارفألا ةلماعمب قلعتي ناك وأ ،ةماع ةلودلا
  . ىوهت وأ ديرت امل اقفو فرصتلا ةيرح ةيمالسإلا تاعمتجملا لود كلمت ال

ال يـتلا ،ةعيرشـلل ةيديلقتلا تاغايصلا ضعب كانه لبق نم انرشأ نأ انل قبس امكو                
ئداـبم عـم الو ،ينطوـلا ىوتسملا ىلع يروتسدلا مكحلل ًايلود ة             لوبقملا ئدابملا عم قستت   

يـف ناـك وـل ىتح هنأ هيلع بترتي فوس ام وهو             . يلودلا نوناقلا ئدابم نم ةنيعم ةيساسأ     
يـف نوـكي نـل ،اهتاسسؤمو ةلودلا ةطلس لالخ نم يعضو نوناقك ةعيرشلا ضرف ناكمإلا           

تاذ نأ اـمك ،ةـيلودلا ئداـبملا عـم ضقا         نتت يتلا رصانعلا كلت نع ًايقالخأ عافدلا ناكمإلا       
نـم ةـلود دجوت ال هنأ حضاو رمأ هنإف يلاتلابو           . ًايلمع اهيلع ءاقبإلا ليحتسملا نم رصانعلا     

: لـثم ةي  مالـسإ ًالود اهفصوب اهسفن نع نلعت يتلا لودلا كلذ يف امب ،رصاعملا ملاعلا لود              
ةاـيحلا ىـلع اـيلمع ةرداق ،نادو        سلاو ةي مالسإلا ناريإ ةيروهمجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا     

ي مالـس إلا ملاـعلا ءاـجرأ يـف اهل دئاسلا ماعلا مهفلل اعبت ةي   مالسإلا ةعيرشلا ميلاعت لكل اقفو   
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يتوـعد اـنه ررـكأو ،ةفئازلاو ةميقعلا تاءاعدالا كلت ىلع رارصإلا نم الدبو              . رصاعملا
ةـهجاومو ،عيرا  شـملا كـلت لـثمل حيرصلاو مساحلا ضفرلل ناكم لك يف نيملسملل ةقباسلا       

. لداـبتملا ريثأتلاو دامتعالا تاقالع هيلع رطيسي يذلا نهارلا قايسلا يف ةيمويلا ةايحلا قئاقح   
ةيسايسـلا ةحاسملا ةيامحو روهظ لجأ نم لمعت نأ اضيأ ةي           مالسإلا تاعمتجملا ىلع نيعتيو   

تارـبخلا  و ةنسلاو نآرقلا يف عدبملاو رحلا لمأتلا ةسرامم لجأ نم ةيرورضلا ةيعامتجالاو           
تاـعمتجملا أدـبت فوـس طـقف ذئدنعو         . يراضحلا اهخيرات اهيوتحي يتلا ةعونتملاو ةيرثلا     

ةراضـحلل اهميدقت اهناكمإ يف يتلا ،ةيباجيإلا تامهاسملل ةديدج قرط فاشتكا يف ةي             مالسإلا
  . يمالسإلا يقالخألاو يحورلا اهثارت نم ًاقالطنا ةيناسنإلا

نـم ثحبلا اذه يف هتحرط يذلا لوانتلل يتوع  د يف قلطنأ ،تحرط نأ يل قبس امكو  
ةعيرشـلا ضرـف لـجأ نم ةي        مالسإلا ةلودلاب ىمسي ام سيسأت نأل ،اساسأ ي       مالسإروظنم  

ميلاـعتل ًاـقفو ةايحلا ةيناكمإل ًايفن هرمأ ةقيقح يف لثمي يعضولا عيرشتلا لالخ نم ةي                مالسإلا
نسلاو نآرقلل ةنيعم تاريسفت رايتخا نأ عقاو نم        مالسإلا ينوناـقلا ضرفلا ةيلمع قايس يف ة       ، 

يصـخشلا مازتلالا يف قحلا نم نيرخآلا نينطاوملا مرحي فوس ةي           مالسإلا ةعيرشلل يعضولا  
ضرـفلا اذه لثم نإف كلذ ىلع ةوالعو        . ةنسلاو نآرقلل حيحصلا ريسفتلا لثمي هنأ نونمؤي امب       

. رداصـملا تاذـل ةـلي     دبلا تاريسفتلا لوح حوتفملاو رحلا راوحلا ةيناكمإ عمقي نأ هنأش نم          
لالـخ نـم ،ريصملا ريرقت يف قحلا ميهافم لالخ نم ةركفلا تاذ نع اضيأ ربعن نأ نكميو        

وأ فالتـخالا عـمق ىلإ دوقت فوس دالبلا نوناق اهفصوب ةي            مالسإلا ةعيرشلا ضرف نأ لوقلا    
ةـبلاطملا ىـلإ ينوعدـي ام وه اذهو         . ةنايخ هفصوب امبر وأ ةدر هفصوب يسايسلا قاقشنالا       

  . اهتاذ ةيمالسإلا ةديقعلا نم قلطنت ةيؤر لالخ نمو ،تالواحملا كلتل مساحلا ضفرلاب
اـم ضرـفل ةـلواحم يأ ًامساح ًاضفر ضفرن نأ ،ةجردلا تاذبو مهملا نم هنأ الإ                 
مظنـلاو هاشـلا مـكح لـظ يف ناريإ و ةيلامكلا ايكرت يف ثدح امك ،ةيناملعلا ةلودلاب ىعدي          

،          م. ايروسو قارعلا يف ةيثعبلا    لشـفلاب اهيلع اموكحم طقف تسيل ةيطلستلا تالواحملا كلت لث
اضـيأ اـهنكل ،ةوقلا ىلع ،اهدوجو ىلع ظافحلا لجأ نم ءانثتسا البو اهعيمج تدمتعا ثيح                

ةي مالـس إلا ةـيوهلا نـع ريبعتلا قح ةرداصمب اهمايق نأ عقاو نم أدبملا ثيح نم ةضوفرم               
ةيطلسـتلا مظنـلا نأ ةصالخلاو      . يفاقثلامهريصم ريرقت يف نيملسملا قحل ةرداصم نالكشي        

اهـسرامت تـناك وأ ةي      مالسإلا ةعيرشلا ضرف مساب كلذ سرامت تناك ءاوس ،اهضفر يغبني         
ىـلعو  . ةيمالـس إلا ةـلودلا سيسأتل ةيعاسلا تاهاجتالا ةضراعمل ةليسوك وأ ةيناملعلا مساب          
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ةـلود سيـسأت     ىـلإ ةـيمارلا تالواحملا نأ هنع تربع نأ قبس يذلاو يعانتقا نم مغرلا               
ال ةـلودلا كـلت ضفر نأب ةجردلا تاذب عنتقم ينإف ،رطاخملا نم ديدعلا اهعم لمحت ةي                مالسإ

اياضـقلا كلت لوح ماعلا راوحلا      –عمق سيلو –عيجشت ىلع لمعلا لالخ نم الإ هقيقحت نكمي            .
دـيطوتو  ةيامحب موقت يتلا ةينوناقلا ةيروتسدلا ةلودلا جذومن وه انه هيلإ وعدأ يذلا جذومنلاو              

مهسـفنأ نوفنصـي نيذـلاو نيملسـملا ريغو مهنم نيملسملا ،ةيناسنإلا اهينطاوم لك قوقح                
  . نييناملع مهفصوب مهسفنأ نع نونلعي نيذلا مهعمو نييمالسإك

بـناج نـم ماـع بـيحرتب لـباقي فوس هيلإ وعدأ ام نأب ماهوأ ةيأ                      ىدل تسيلو
،         قيو نوضفري فوس مهنم ريثكلا نأ عقاولاف ،نيملسملا        هـنع عـفادأو اـنه هحرطأ ام نوموا

لـخاد هرصـحو ماعلا لاجملا نع نيدلا داعبإ ىلإ ىعست ةيناملع ةعزن نع ربعي هنأ ىوعدب                 
يذـلا حرـطلا لالـخ نم ضارتعالا اذه ىلع درأ نأ تلواح دقلو           . صاخلا يدرفلا لاجملا  

نـم لـمعل    ا ةرورضو ،ةسايسلاو ةلودلا نيب زييمتلا ىلع هيف تددشو ،ثحبلا اذه يف هتمدق            
تـنك اذإو  . ناسـنإلا قوقح ةيامح ىلع صرحلا عم ماع يسايس رودب نيدلا مايق ليهست لجأ           

يـف هعـضو يـغبني ،ةسايسلا يف         مالسإلل هعيجشت بولطملاو يعيبطلا رودلا نأ تحرط دق         
تابوعصـلاب يعوـلا ديدـش تـقولا سفن يف ينإف ،ةلودلاو             مالسإلا نيب لصف ةقالع راطإ      

الباـق الصـف ققحن نأ امامت بعصلا نم         . ةبولطملا لصفلا ةقالع لل   ختت فوس يتلا ةيمتحلا   
ةرمتسـم ةيكيمانيد ضوافت ةيلمع وه ايلمع هقيقحت نكمي امو ،ةلودلاو            مالسإلا نيب رارمتسالل    

اضـيأو ،ةـلود يأ     . عـيمجللو ةدحاو ةرم هزاجنإ نيعتي اتباث اعضو سيلو ،ةقالعلا كلت لوح           
اهتادـقتعم اـهل تاعامج بناج نم اهترادإو اهمهف يرجي           اهتاسسؤم اهعمو ةينيوكتلا اهتائيه     ،

ةوـقو نيدـلا ةطلـسو      . اهكولسو اهريكفت ىلع ةرورضلاب رثؤت فوس يتلا ،ةيفسلفلاو ةينيدلا        
نأل . نيـضراعتم وأ نيلصفنم نيرايعم نيجذومن سيلو ،ةدحاو ةلمعل ناهجو ًابلاغ امه ةلودلا            

ةـينيدلا تادـقتعملا لالـخ نـم اهتط         لـس ىلع ةيعرشلا ءافضإ ىلإ ىعست فوس ةلود ةيأ         
لـعفت نأ لواـحت فوس ةي   مالسإلا تاعمتجملا يف لودلا نإف ،اهينطاوم نيب ةدئاسلا ةيفالخلاو     

هذـه دض لدج ضوخ ىلإ ىعسأ ال انه انأ و           . يمالسإلا يعجرملا اهراطإ فيظوت ربع كلذ     
اـعافد لداـجأ نأ لو      احأ امو . ةيسايسلا ةايحلا يف اهدوجو نم رفم ال يتلا ةيساسألا ةدعاقلا         

يـف ي   مالـس إلا يـعجرملا راـطإلا اذه اهيوتحي نأ نيعتي يتلا نيماضملاو ىنعملا وه هنع             
لاؤسـلاو ًاـمئالم دـعي مل وأ نمزلا هاطخت دق راطإك راطإلا اذه يفن سيلو ،ثيدحلا قايسلا                  

يب لصفلا ناكمإلا يف مأ نيطبترم ةلودلاو       مالسإلا ناك ام اذإ وه سيل ييأر يف مساحلا         ؟اـمهن   
وـه ،ي   مالسإعمتجم لك بناج نم هصيصختو هديدحت لجأ نم لمعلا بجي ام نأ حيحصلاف              
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يـف دـقتعأ ال اـنأو       . ةدح ىلع عمتجم لكب صاخلا اهقايس يف ةقالعلا كلت نيماضمو ةعيبط          
جذاـمن دوـجو ناـكمإلا يف هنأ حيحصلاو ةقالعلا كلتل موعزم ديحو ي              مالسإجذومن دوجو   

اـهنيوكت صئاصـخل اـقفو ،ةي       مالـس إلا تاـعمتجملا زياـمتل اقفو اه      نيب اميف زيامتت ةددعتم   
ةاـيحلا ةلواحمو    مالسإلل ةيقالخألاو ةيحورلا ننسلا مهف لجأ نم اهلاضنو اهيعس ةيصوصخو           

  . نهارلا يملاعلا قايسلا يف قبطتو مهفت امك ،اهل اقفو
  

  ةيماتخ تاظحالم
طـلخلا اذـه يـه انه ةر        ؤبلا نأ ىلإ ترشأ ثحبلا اذهل اهانصصخ يتلا ةمدقملا يف         

لـجأ نم ةي    مالسإةلود سيسأت ىلإ ةيمارلا عيراشملا كلت للختي يذلا ،يجولويديالاو ينوناقلا           
متـهأ ال يـنأ يـنعي ال عبطلاـب اذـه نأ الإ              . يعضولا عيرشتلا لالخ نم ةعيرشلا قيبطت     
ريثأـتلا و   ـه يفدهف ،سكعلا ىلع لب ،مويلا ي       مالسإلا ملاعلا يف ةنهارلا ةيسايسلا تاهاجتالاب     

ةـمعدملا ةـيوقلا نيهاربلاب ةبوحصملا ججحلاو يدقنلا ريكفتلا لالخ نم تاهاجتالا كلت ىلع              
نادوسـلا ىـلإ يـمتني ًاملسمو ،ةينوناقلا تاساردلا يف ًاصصختم ًاثحاب يفصوبو             . اهتحصل

              ، ةـلودلل يعـضولا عيرشتلا لالخ نم ةعيرشلا قيبطت ةيلمع عم ةيسايسلا هتاربخ ةيصوصخب
نـم ةعيرشـلا ضرفل ةيمارلا ةميقعلا دوهجلا كلتل ةيوسأملا ةفلكتلا لهاجت امامت          لع بعصي   ي

لـقألا ىلع تحجن دق نوكأ نأ لمأل ينإو         , ناك ي مالسإعمتجم يأ يفو ،ةلودلا ةطلس لالخ       
مـل نإ ،ةلاضـلا ةيسايسلا تارماغملا كلت ةيبوغرمو ةيناكمإ لوح ،ةداجلا كوكشلا ةراثإ يف               

  . ةللضملا لقن
طـقف تسيل ،ثحبلا اذه يف اهتيدبأ يتلا ءارآلا بلغأ نأ ينرصتعي ملألاو يعأل               ينإو  

نـم ىـمظعلا   ةـيبلغألا بـناج نم اهلوبق ايلقعو ايسفن بعصلا نم اضيأ لب ،لادجلل ةريثم       
نأ حجرـملا نـم سيـل هنأ الو ،ئطاخ يفقوم نأ ةرورضلاب ينعي ال اذه هنأ الإ                  . نيملسملا

بـناج نمو   . ةمئالملا فورظلا رفوتت امدنعو مايألا رورم عم      نيملسملا ةيبلاغ لوبقب ىظحي     
نأ حجرـملا نـم وه الو ،ًابئاص ةرورضلاب سيل انه هداعبأ تحرط يذلا فقوملا نإف رخآ                 
الإ ،ساـنلا نم ريثك لبق نم ةمواقم مويلا هجاويس هنأ درجمل ،عساو قاطن ىلع البقتسم لبقي                 

ماـمتهالا نـم ردـق ثادحإ ىلإ لقألا ىلع ي           دؤي فوس انه هتمدق يذلا ليلحتلا نأ لمآ ينأ        
ءاـنب سيلو ،ةيتاذلا هتاموقم ىلع ءانب طقسي وأ يدقنلا لماعتلا مامأ دمصي نأو ،ريكفتلاو داجلا            

يـب قلعتي اميفو    . ةنهارلا ةي مالسإلا تاعمتجملا لخاد نيملسملا ةيبلغأ بناج نم هضفر ىلع        
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دـجوي ال هنأ دقتعأ ينأل ،انه اهت        حرط يتلا ججحلا حيضوتو نيسحت ةلواحم يف رمتسأ فوس        
  . نيملسملا ةيبلاغ بناج نم يدارإلا اهلوبقل ليدب

نأ لمتحملا نم وه ام ،ثحبلا ماتخ يف حوضوب مكمامأ ررقأ ينوعد ةياهنلا يف 
يتلا راكفألا عم لماعتأ ،ةيحاتتفالا تاظحالملا ضعب لالخ نم مكمامأ لعفلاب احضاو نوكي 

اهرشنو اهتحص ديكأت لجأ نم مئادلاو لاعفلا لاضنلا نيعتي ةل اسر اهفصوب ،مكمامأ اهتحرط
هسفن رصحي لزعنم نم ثحاب هسرامي يميداكأ ليلحت ضحم اهفصوب سيلو ،عمتجملا لخاد 

ةيمهألا نم ةجرد ىلع ةراثملا اياضقلا نأ كلذ ؛ةقيضلا ةيملعلا هتامامتها هترئاد يف 
نم ًامامت عنمت ةروصب ،حومجلا نم ة جرد ىلع اهب طيحت تحضأ يتلا ةيسايسلا تاناهرلاو

يف يعضولا عيرشتلاو ةعيرشلا نيب ةقالعلا لوح درجملا ريكفتلا فرت يف كامهنالا 
يذاتسأ ناك ام مكمامأ ديعتسأ نأب يثحب متخأ نأ دوأو . ةرصاعملا ةيمالسإلا تاعمتجملا
نأ هوربخي نأ او داتعا نيذلا ،نيينادوسلا نيفقثملل هلوقي هط دمحم دومحم/ ذاتسألا يدشرمو

؟راكفألا كلت لثمب عنتقي نأ بعشلا عيطتسي ىتم وه لاؤسلا نكلو ،ةعنقم مهل ودبت هراكفأ 
متنأ : "ًالئاق مهيلع دري اريثك همامأ رركتي ناك يذلا لاؤسلا اذه عمسي امدنع ذاتسألا ناك

  ".اهب نولمعتو اهنولبقت فوس ىتمف سانلا 
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  :  والدميقراطيةسالماإل
  امتناع تنميط الدولة

  
 

  
  
  
  

نيـب قرافلا نوسمليو نوسملتي امدنع ،نوئداهلا نوثحابلا كئلوأ اعنص نونسحي مهلعل            
دابعلاب ينتعي نيدك   مالسإلا نيـبو مهنـيبو ،مهنـيب اـميف هلهأ تالماعمو ةماعلا قالخألاو تا           

افـصو وأ ،اـهعامتجاب ةلودلا ةقالعل يأ ،مكحلل ًالكش اهرابتعاب ةيطارقميدلا نيبو ،نيرخآلا              
اـميف دارـفأل ةـقالع ىلع ةمكاح ميقو راكفأ نم كلذ ىنعي ام عم ،ةكارشلاب مكحلا ةقيرطل                  

  .اعيمج مهتحلصم لجأ نمو مهتدارإب مهعمجي عماجك ،ةلودلا نيبو مهنيبو ،مهنيب
نيـب ًاضـقانت وأ ًاداضت هرابتعا دح ىلإ هب نولصي ال افالتخا نوظحالي ،نذإ ءالؤه                

نيعورشـم نيب فالتخالا ىوتسم ىلإ هنوعفري تقولا سفن ىف مهنكلو ،ةيطارقميدلاو             مالسإلا  
ماظنلاو ناكملل رياغ   م يفرعم ماظنو ناكم نم يتأي يذلا ي       مالسإلا عورشملا امه ،نييراضح   

لـثامتلا ىوتسم ىف قافتالا ماقم نع ثحبلاب نولغشنيو ،ةيطارقميدلا هنم ىتأت يذلا يفرعملا              
عوـنتلا رادـقمو راطإ ريهظت ىلع ،فسعتلاو طلخلل ًابنجت ،نيحلم      مالسإلاو ةيطارقميدلا نيب    ،

  .امهنيب زيامتلا وأ
                                                 

نانبل-ىلعألا يعيشلا سلجملا وضع *    
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لودلل ًاطمن مدقي ملمالسإلا  :  
ىرخأ ةطقن نم ةيطارقميدلاو    مالسإلا نع انمالك  أدبن نأ انناكمإب له      لاؤسـلا نـم     ؟   

ةلودلا ةلأسمل  مالسإلا ةيؤر نع   ال مأ ةرورض يه له     :  اهفـصو لهف ةرورض تناك ام اذإو        ؟   
ةـفرعملا يـف تادجتسـملا هروـطت يـف بعوتسيل ًانيعم ًالكش اهل حرتقا له يأ                  ؟مالسإلا  

يأ ،لاوـحألاو ناـمزألا ةاـعارم ةر        ورـض يف ةيهقفلا تاملسملا ىلع ًازكترم ،عامتجالاو       
ةيرظن ةحورطأ كانه نأ ةياهنلا يف ينعي ام          ؟تاريغتملاو تباوثلا نيب فيلوتلا    اـهل ةي   مالسإ 

نـم ،تادجتسـملا باعيتـسال ةلباق ةيرظنلا هذه نأو ،خيراتلا يف ةفلتخملا اهتالاثمو اهتالثمت          
،      وت ام اذإ ثيحب ،اهتاملسمو اهساسأب ًاساسم كلذ نوكي نأ نود           قـطنملا اذه لالخ نم ،انهجا

بـنجت ،ةلودلا ءانب ىوتسم ىلع      ) ًالثم ناريإ (ةثيدحلا مهبراجت يف ،نيملسملا ناكمإ مدع عم        
،  (ةـثيدحلا ةـيطارقميدلا براـجتلا يـف اهب لومعملا تافصولا قيبطت يدافت وأ                ءاتفتـسالا

نأ يلاتلاب انيلع نوكيل      )خلا.. تاطلسلا لصف ،ةيرثكألا مكح ،باختنالا     ةـيرظن ًاسـسأ ربدتن   ، 
رـيغ وأ ةـقباطم ةـلود        )ةـيطارقميدلا (اهجاتنإ تايلآو ،ثيدحلا اهلكش يف ،ةلودلا رابتعال          ،

ناـك اذإ امع لاؤسلا يأ ،هب انأدب ام ىلإ اندع دق انه اننأك ،ةلودلل ي                مالسإلا موهفملل ةضقانم  
؟ةلودلل ًالكش حرتقا دقمالسإلا    

لوـق ىـلإ دانتسالا اننكمي ،ةلئسألا نم ةموكل         ا هذه نع ةيلامجإلا ةباجإلل ةلواحم يف      
يـف عوقولا بنجتن ىتح ،قيقدتلا نم ًاديزم يضتقت ةي          مالسإةيكلسمو ،حوضولا غلاب ي     مالسإ
نـع لـختي مـل    " رجاب وأ رب ريمأ نم سانلل دبال"هنأ بلاط يبأ نب ىلع دكأ امدنعف        . ميمعتلا

ماـقملا يف ،اهدوجو درجم ،ةلودلا د       وجو عضو هنكلو ،عمتجملاب ةلودلا ةقالعل فدهك ةلادعلا       
اـم اذإـف ،يبسـن ،يقيبطتلا ،يلعفلا اهروج امنيب ،قلطم روج اهمدع نأ ساسأ ىلع ،لوألا                 
لدـعلاب طورشـملا بالقنالاو جاجتحالاو ضارتعالاب اهجالع ناك اهيف روجلا ةبسن تعفترا             

ماـظنلاو ماـظتنالا     وهف اهترورض أشنم امأ ،ةرورضك ةلودلا عم يلع لماعت دقف نذإ          ... ًالوأ  
كـلمتلا ةـيرح قالـطإ نـم كـلذ يضتقي امب ،نارمعلاو ناسنإلا يأ ،ءيفلاو نمألا ،ماعلا        
ةقحاسـلا ةيبلغألا ىلع روجلا يلوتسيو ،ةيقبطلا قراوفلا مقافتت ال ىتح ،ةعيرشلاب ةطوبضملا             

ر وثأـملا ىـلإ دوعنو مهفويس سانلا ىلع نيرهاش عايجلا جرخيو ،ىضوفلا معتف ،سانلا نم              
  ".مودت ةنتف نم ريخ موشغ ناطلس"

نأ دـعب تناك نإو ،هينبت ال ،اهينبيو عامتجالا اهيضتقي ،عامتجا ةرورض ةلودلاف نذإ              
  ...هب ددجتتو هددجتو ،اهب اهددجي ،هديدجتو هئانب ةداعإ يف مهستل دوعت اهينبي
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فورـظلا تـناك اذإـف ،اهريداقمو اهفورظب ردقت امنإ كولسلا دعاوق يف ةرورضلاو              
عـمتجملا يـف هـعقومل درـفلا يعو ريغتو ،هقئالعو هتاذل عامتجالا يعو ريغت يأ ،ةريغتم                 
               ، ًالكـش ةـلودلا رـيغتت نأ دبالف ،راودألا تريغت كلذل ًاعبتو ،هتابجاوو هقوقحو هتايلوؤسمو

  .عمتجملا ناينب يف ةلصاحلا تاريغتلل ًاقبط ،قيقحت تايلآو ،ةيعرش ردصمو ،ًارودو ،ًاءادأو
ةـنكمألا لـك يف اهل دحاو طمن حارتقا يأ ،ةلودلا طيمنت بعصلا نم هنأ                ينعي اذهو   

،             مالسإلاو ،ةنمزألاو  يرشـبلا عوـنتلاو ددعتلا ىدم ،ميركلا نآرقلا بسح ظحال ،ساسألا يف  
اـي  (ملاـعلا يف ةيويح رداصم اهلعجو ،تايصوصخلا مارتحا ىلإ اعد لب ،هئاغلإب حمطي ملف               

  ..).اوفراعتل لئابقو بوعش مكانلعجو ىثنأوركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ 
تاـعمتجملا نيـب قراوـفلا ًالـطعم ًازهاـج ًافـصو          مالـس إلا دوـعي ال اذه ىلع         

نـم اذهو ،ةدحولا يف ددعتلا ظفح ساسأ ىلع ةعمتجملا تايصوصخلاب رمي وهو ،اهلخاد وأ               
  .يديحوتلا هقمع تامالع

ةلـضافملا وأ ةـنراقملل ي      عاد ال هنأب ،ييأرل تاغوسم تمدق دق نآلا ىتح نوكأ له          
،             مالسإلا نيب  عمتجملاـب ًارارـضإ لقألا لكشلا نآلا ىتح يه ةيطارقميدلا نأل ،ةيطارقميدلاو  

ًالكـش وأ ًاـطمن مدـقي مـل          مالسإلا نألو ،عمتجملاب ةلودلا ةقالع يف ةمئادلا ةيلاكشإلل ًارظن          
  ؟ةلودلا لاكشأ نم لكشب اندبعتي ال هللا نأو ،ةلودلل

  
ةيعطقلل ًاطنمسيل فالتخالا  :  

نيـب ،ةيطارقميدلاو    مالسإلا عم انسل اننإ وه ،قيقدتلاو ثحبلا ىلع حاحلإ عم ،يريدقت            
،       مالسإيراضح ماظن عم نحن لب ،نييراضح نيماظن         هلوـصأ ىلع ددجتم كرحتم يخيرات ي

طرـش ىلع ةيناسنإ ةحورطأ ىوتسم ىلإ هعفر يأ ،هزواجتو ددعتلا باعيتسا ىلإ قمعب عزان               
ىـلإ يناسـنإ قوـش نع ًاريبعت ،تلازامو تناك يتلا ،ةيطارقميدلا حبصت انه نمو               . ةيرحلا

                ، يفاـقثلا وأ ينيدـلا ءامتنالا لالخ نم دقتعملا يف روضحلا ىلع ًافطع دهشملا يف روضحلا
ةـضورعم ًاعورف    مالسإلا زاجنإ هب ديعت ،كزجنيل هزجنت ،زاجنإلا مئاد ًايخيرات ًازجنم حبصت            

ناـكم نـم تابطملاو تاءاوتلالا اهيرتعتو قيضتو عستت ًاقيرط هزاجن           إ ديعيو ،اهلوصأ ىلع   
  .رخآل نمز نمو ،رخآل
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الو ،يدـصاقملا ،ماـعلا ي      مالـس إلا راكفألا ماظن يف ًايرظن عقت ةيطارقميدلا نأ يأ        
يذـلا   مالـس إلل ملظ اذهف ،فلتخم يراضح قايسب أشنم ةموكحم اهنأ امأ ،هميق عم ضراعتت              

   ، ىـلإ ،نآرـقلا يف ىروشلا تايآ مهف يف فالخلا نع رظنلا فرصب            عقاولا يف ًايوروش ناك  
فـيكف الإو ،رـخآلا عـم ةعيطقلل نيملسملل ةجح ًاموي نكي مل يراضحلا فالتخالا نإف كلذ                 

ةـيخيراتو ةيفرعم ةكارشل ًاعسومو ،اهل ًامهفتم نكي مل ول تاراضحلا قرتخاو             مالسإلا رشتنا   
ملسملاو ،ًامومع ناسنإلاو   ؟اهتازجنم عم  تاـمكارت عوـمجم ةليصحلا يف وه ،ءانثتسا سيل             

سيـل فالتـخالاو ،مهريغو نيملسملا نيب ةعيطق ىلإ فدهي ال نيدك             مالسإلاو ،ةيلدابت ةيفاقث    
  .لماكتلا يأ ،فقاثتلاو فراعتلاو لصاوتلل ًاطانم وه لب ،ةيعطقلل ًاطانم

ةدـحولا ى   ـلإ اـهتداعإ وأ ،اهتدحو ىلع صرحلا بجي يتلا ةمألا نأ ربتعي نآرقلاو             
              ، ءاـعمج ةيناسـنإلا يه ،دحاولا يف ءاقللاو ناميإلا بجوم ىلع ،ديحوتلل يعوضوم لداعمك
عورشـم وـه لـب ،ةيلومشلا ةرداصملاو ءاغلإلا ىلع موقت ،ةينوك ةلود عورشم سيل اذهو                

  .هيف يقتلتو ةيرحلا ءاضف يف كرتشت اهنكلو ،تاعمتجملا ددعتب ددعتت تايطارقميد
يكيمانيدــلاو يراضــحلاو يرورضــلاو ،ًاــمئاد قــقحتملاددــعتملاو ددــعتلا نأ  ،  

نـم الإ ،رـشابملا ريغو رشابملا فنعلاب ،لدابتملا ءاغلإلا بنجتيو مغانتي نأ نكمي ال ،ًامئاد                
  .ناميإو لعفو روضحو دوجو طرشك ةيرحلل هيعو لالخ

  
  :ريغتملا تاديقعت نم تباثلا ةنايص

نيـب يواسـن نأ تاذـلاب اـنه زوج          ي ال ؟ةلودلا نع نيدلا لصف ىلإ ةوعد هذه له         
اـم لـكو نيوـكتلا نم ءزج وه امو ،بستكم وه ام نيب يأ ،انتاددحم يف يتاذلاو ضراعلا        
يـف لخدـيل تاذلا عم ىهامتي نأ نود نم ،هتانوكم هل رخآ هنأ ،رابتعاب رخآلا لبق نم يتأي                   

نكمي ال وأ     –زوجي ال ،اهفيرعت     دع دودح هل انيعوو هب انتقالع ىطختت نأ  –  ةـلازإ ناـكمإ م    
نـع نيدـلا لصـف نإف انه نم ،لوزي ال ًايفسلف للعي ال يذلا يتاذلا نأل ،يضرعلاب يتاذلا                   
يـف لماكلا هانعم يف نكمم ريغ ،برغلا يف لماكلا هانعم يف ًايلاكشإو ًانكمم ناك يذلا ةلودلا               

يف ةيحيسملاو    مالسإلا امنيب ،ةدفاو برغلا يف ةيحيسملا نإف لقألا ىلع ،انتلاح               ، ةـعبان اـنلاح
       ءاوـسو ،هـيلع   ءانبو ،هتاعارم نم دبال يعونو يفاضإ ديقعت اذهو ،اهنم انعبنو انم تعبن يأ

نيـب زـييمتلا وـه ،رسك نود نم حاتم وه ام ةياغ نإف ،ةيحيسم وأ ًا                 مالسإانيدل نيدلا ناك    



 )٥٣(

نـم  وـحن نـم برتقت تايكولسو راكفأ هيلع بترتت نأ نكمي يذلا دحلا ىلإ ،نيدلاو ةلودلا                 
ىـلإ نيوعدـم نوكن دق اننأ ىنعمب ،يرسقلا ماحتلالا غولب نود نم يأ ،يبسنلا لصفلا ءاحنأ                
نـم تباثلا ةنايص يأ ،اهئادأ تابترتمو اهجاتنإ تايلآ نمو ،ةلودلا نم هتنايصو نيدلا ةيامح               
اـمهنأ راـبتعاب ،كلذـك تـباثلا نم ،ةلودلا يأ ،ةرورضلاب ريغتملل ةيامح ،ريغتملا تاديقعت         

وأ يفسـعت وأ يئاوشـع طلخ نود نم ،جئاتنلا يف امغانتي نأ ديفملاو يرورضلا نم ن                 القح
ترهوـجت يـتلا زـييمتلا ةيلمع نأ انرابتعا يف نيذخآ           . ةفيظوو ةفرعم ،امهنيب يجهنم ريغ    

              ، ىرخأـب وأ ةبسنب ،يعامتجالاو يسايسلا كارحلا لازامو ،ًامامت لصفت مل ،برغلا يف ًالصف
نـم ةـتوافتم بسـنب ةموكحم ةيلمعلا نأ ينعي ام لهف ،نيدلا نم ةب         ئاشب ًاموكحم برغلا يف   

برـغلا يف ةيلمعلا هذهو ،ًافسعت الإ يناديملاو يموهفملا لصفلا دح ىلإ لصي ال يذلا زييمتلا                
اـم دعب ،لعافلا يناسنإلا هراسمو هقايس يف نيدلا ظفح ىلإ تدأ اميف تدأ دق اهتايلاكشإ ىلع                 

هراـبتعاب ةيقادصـملا نادقفب رادحنالا يأ ،ريغتملا قايسل ناهت         رالا ىلإ هضرع دق طلخلا ناك     
  .ةلصحملا يف تاذلا دض يأ ،رخآلا دض قالطنا ةصنم ال ًاذالم

  
  :ةسينكلا يوتحت برغلا يف ةلودلا

روـلبت يذـلا لعفلا مجحب ،ةلودلاو نيدلا نيب طلخلا دض يبوروألا لعفلا در ناك دقل                
توـتحا اـهنإ ،ةطلسـلاو هاجلا تاءارغإ تحت ةس          ينكلا تنظ ثيح  ) م٣٢٥(ةيقين عمجم يف    

يروـطاربمإلا دادبتـسالا قايـس يـف ةسـينكلا توتحا يتلا يه ةلودلا نأ عقاولاو ،ةلودلا                 
ىـتح ،فـلكملا ريغو لهسلا يجولويديألا هءاطغ ةيحيسملا يف فشتكيل داع يذلا ،ينامورلا              

         ، نـم نوـل هـيلع بترتف        ىوهملا وأ قلزنملا اذه نم ةيحيسملل ًاصيلخت راونألا رصع ناك  
هـتيفاعو هـتيويح ديعتسـي ذخأ نأ اهيف ينيدلا دعبلا ثبل ام مث      )ةيحيسملا(يحيسملا عجارتلا     ،

كولسـلا يـف هـلثمتو ،هب ةفرعملاو ،هفراعم ثيدحتو ،هتنسنأ ىلع اولغتشا نيذلا يديأ ىلع                
  .ةرصاعملا هتسردمو ناد راش يد رايت ىلإ ًالوصو.. يقئالعلاو يمويلا

  
رارحألا الإ هللا ىلإحدكي ال  :  

نوي مالـس إلا ناك دقو ،ةفوشكم ةيعئارذ يف ةيناث عقن ال ىتح ،زييمتلل نورطضم اننإ            
ىـلإ ةـيطارقميدلا اولسوت امدنع ،ةعيرذ        مالسإلا مهلعج يأ ،مهتيعئارذ يف ةاسق نويرئازجلا        



 )٥٤(

يئاوشـع  لا فـنعلا لالـخ نـم هيف ةتيبملا ةينلا تلجت يذلاو ،يونملا وأ نونكملا دادبتسالا               
،            " أشنم يدادبتسالا " رـخآ دادبتـسا يأ ،ةينالكش ةيطارقميد لجأ نم هنوسراميو هوسرام يذلا

ناـك هـنأ نيـح يـف داضم هنأكو ًادب ،ًافنع اهدادبتسا دسجت نأل ةلودلل ةعيرذ كلذب نيمدقم               
  .اهيلع سسأتو ةلودلا هيلع تسسأت ،ًايسيسأت

طرشـلا يه   " دمصلا هللا "دصاقملا دصقم   وه ىلاعت هللاو    " دصقلا"ةيئاغلا تناك ام اذإو     
               ، ةـيرحلا لاـطبإب ةـيئاغلا لطبن اننإف ،ًارهوج يهلإلا ،يناسنإلا طرشلا يه ةيرحلاو ،يهلإلا
ىـلإ اـهلوحت رطخ ىلع ةيرحلا حبصت ةيئاغ نود نمو ،ةيئاغلا لاطبإب ةيرحلا لطبن كلذكو                

،    ةلاحإو ،ةقاعإ ةيئاغلا حبصت ةيرح نود نمو ،ةرمدمو ةمراع ىضوف        ةرـخآلا ىـلع ايندـلا  
نـم ةـغرفم ةيـضرف يورخألا صالخلا حبصيو ،ةايحلا لطعتت يأ ،بيغلا ىلع دوهشللو               

  ).نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ(ىنعملا 
طورشـم ،اـهل طباـض ،ةـيرحلل مـئالم ماـظن يه امب ةيطارقميدلا نإف انه نمو                  

كـلذ ىـلعو ،هتيناسنإو هتيهلإ ىلع يئاغلا         طرشلا ىقبي نأ نمضت يتلا يه ،تايصوصخلاب        
ءاضـف وأ ًالاـجم اـمهنم لك حبصيو ،ةلباقتم ةيئانث يناسنإلاو يهلإلا ةيئانث لعج نع فكن                 

نأ تدرأـف ًايفخم ًازنك تنك      ) "هيقالمف ًاحدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اهيأ اي        (رخآلا ققحتل   
،   ". هللا لايع مهلك قلخلا"،  "فرعأ يكل قلخلا تقلخف فرعأ     رارـحألا الإ هللا ىـلإ حدكي لهو

،       ؟اومزلف اوفرع ،قحلا ةفرعمب ،ةفرعملاب اوررحت يذلا       ةقيقحلاو قحلا ىلإ اهلآم ةيرحلاف نذإ  
نـم قـيرطلا ىـلع اهدجن يتلاو ،ةتباثلا ةقيقحلا يه ةيرحلا نأل ،ةيرحلا ىلإ قحلا ىهتنم                 

فـنعلاو ،لدعلاب روجلا داع     بإو ،فراعملاب تالاهجلا فشك قيرط يأ ،لوهجملا ىلإ مولعملا        
  .ةيوستلا نم ديزملاب ةيوستلاو.. ةيوستلاب ةبلغلاو ،طسوتلاب فرطتلاو ،لادتعالاب

  
  :نيضقانتم نيموهفم نيب قيفلت لداعلا دبتسملا حلطصم

ثـيحو ،هريغ الو     مالسإلا ال ،نيدلا نأش سيل اهليكشت ةقيرطو ةلودلا لكش نأ املاط            
ميـقو ةـفاقثو كولـسو ةفرعم وه امب ،نيدلا نأش نأ املاط             و ،ةلودلل ةمزلم ةينيد ةفصو ال     

روـج يـه ةـيرح نود نم ةلادعلا نأ املاطو ،اهتلادع يأ ،ةلودلا ءادأ وه ،ىوقتو قئالعو                 
اـمإ يأ ،ناـعفتري الو ًادـبأ ناعمتجي ال نيضقانتم نيموهفم نيب قيفلت لداعلا دبتسملاف ،رخآ             

مئاوـتل ةنضاح ىضوف لب ،ةيرح تسيل ةلادع        نود نم ةيرحلا نأ املاطو ،لداع امإو دبتسم         



 )٥٥(

لـب ،هدحو فرصلا يسايسلا اهانعمب ال ةيطارقميدلا نإف ،ةرمدملا تادادبتسالا نم رئارض وأ              
يـتلا لـه ،لماشـلا يومنتلاو يئاعرلاو يعامتجالا نأشلا ىلإ دتمي يذلا ،عساولا اهلولدمبو               

لوـخد دح ىلإ ،ًاقيقحتو ًافيرعت نيط     راشتم نيموهفمك ،ةيندم ةينب يف ةلادعلا ىلإ ةيرحلا عمجت        
  .رخآلا فيرعت يف امهنم لك

حرـتقي وأ ةـلودلا لكـش فصـي نأ هيقفلا وأ هقفلا نأش نم دوعي ال كلذ ىلع ءانبو      
نأشـلا اذـهب ةفرعملا لهأ نم نيرخآلا عم ًائفاكتم ًاكيرش هنوك دودح يف الإ ،اهليكشت ةقيرط                 

،     . ةربخلا لهأو  يأ ،نوناـقلاو قـحلا ،ةـلادعلاو ةيرحلا اهرايعم         ةيرايعم ةفاقث هقفلا حبصيو
ال اـهانعمو ةلودلا نومضم عم ىطاعتتو ،روجلا ىلع ضرحتو ،لدعلا ىلع ثحت ةيطارقميد              
يـف هللا وـه ىلوـملا نأل ،ضباـق يولوم ال ،نضاح يداشرإ عقوم نمو ،اهانبمو اهلكش                  

  .ةمألل يهف ةمألا ىلع ةيالولا امأ ،خيراتلا يفو قلطملا
  
  :ةيرحلا طرشب الإ متت ال نيدلا ةفرعم

امدـنع ،يتعيرش ىلع روتكدلا موحرملا ،ًابيرقت نرق عبر ذنم يهابتنا ىعرتسا ًاركبم             
                 ، طـقف يـسايس ال يـفرعم لـح حارتقا ىلإ ،ةيوضهنلاو ةيودحولا هسجاوه نم ريثأتب رداب

تاـفال  خلاب رـمي ي   مالـسإ مـه نم ًاقلطنم ،ةفالخلاو ةمامإلا وأ ،ةسايسلاو ةمامإلا ةلأسمل           
بـجوم ىـلع ي     مالـس إلا خيراـتلا ةءارق يف نيفلتخملا نيب قيفوتلا ىلإ ،اهادعتيو ةيبهذملا          

              ، ةزياـمتم ميهاـفم نيب جزملا وأ طلخلا اهفعضي ،ةيراضح ةعفارك هراضحتسا نيبو ،ةسايسلا
ةـمامإلا نيـب قـيرفتلا      " ةمامإلاو ةمألا "يأ  " تمامأو تمأ "ةباتك يف اهتقو يتعيرش حرتقاف      

،              نيد نأشك  مرـكمو فلختسـم وه امك ملسملا ناسنإلا نوؤش ىعري عماج يداقتعاو يفاقث ي
                ، يليصـفتلا وأ ماعلا هناميإ وأ هؤامتنا ناك ًايأ يعيبطلا ناسنإلا نأش ىعرت يتلا ةفالخلا نيبو
فالتـخا نأ يـنعي اـم ،ةيعرشلا دصاقملا ماظن يف هجردت ظاحلب نيدلاب ًاساسأ لخدي اذهو                 

يراضـحلا رودـلاب سمي نأ نود نم ،اهيلع وأ ةفالخلا يف فالخلا ر              يسفت يف مهسي عئابطلا   
يـتلا ةيفرعملا ةرودلا لمكتسن نأ حيتي اذهو        . هللا دنع ةريثألا هتماركو   ) فالختسالا(ناسنإلل  

نيدـلا نيبو ،ةسايسلاو نيدلا نيب ًايقفأو ًايدومع زييمتلاب ،اهفنأتسا هنكلو يتعيرش اهعرتخي مل              
تايكولـسو فراـعم    . تايكولسـلاو فراـعملا نـم ناتحئال انيدل       لصحتي ثيحب ،ةلودلاو    

نـع نيتحئاللا نيتاهل ثحبنو     . ةلودلا يف فالتخالا تايكولسو فراعمو ،نيدلا يف عامتجالا       
طرـش فالتـخالا نأ ساـسأ ىلعو ،لماكتلل باوبأو تايجهنمو حيتافمو تاءاضفو قطانم              



 )٥٦(

دوـعي الف ايندلا بارخلا معي ال ىت       ح ،فالتخالل يديحوتو يراضح لآم لماكتلا نأو ،لماكتلل       
  .ةرخآلا يف امهلآمل ةنينأمط ىلع ةعامجلا وأ انم دحاولا

ةـلودلا تـناك اـم اذإ ،سيسم ي         مالسإكارح يأ راظتنا يف وه دادبتسالا نإف الإو         
ًاغوسـم ينيدـلا دادبتسالا ناك اذإو ،ىسقأ ينيدلا دادبتسالاو ،هل يرصحلا ةزهلا يه ةينيدلا               

ىـلإ نارـيإ هاش نم ،هايإ ينالهجلا يناملعلا دادبتسالا نإف           ) ينالهجلا(وأ ينامل   علا دادبتسالل 
يـفو  . اـهب قـقحتتو نيدلل ثاثتجاو ةرداصم وه ،ةايحلاو نيدلاب ًاكتف لقأ ناك امبر ،مادص              

ًاناودـع كـلذ يف نإ ،ناسنإلا لباقم يف ًايناسنإ وأ ًايهلإ ًارايخ هللا عضوب نيمزلم انسل ةياهنلا                  
ةنسنا يأ ،ةنسنالاو   .. .تافصو ًاتاذ اهفيرعت يف لماكلا قالطإلا ظاحلب ،ةيهولألا ىلع        ًايفرعم  

قاـفو تاماقم نوكت نأ لدب ةقرفم ةيفالخ حبصت اهنأل ،اهتعضوم مدع تنعت ةيهلإلا ميهافملا               
عوـضوم يـف هعـضوب ناسنإلا ىلع ءادتعا هنأ امك ،اهانعمو اهفقس تحت فلتخملل ةعماج                

نأ ىـنعمب ،ةـياغ ىلإ ةليسولا ليوحتو ،ةليسو ىلإ ةياغلا ليوحت يأ             ) هللا(هدصقمو هردصم   
  .هتيناسنإل ءاغلإ وه ناسنإلا هيلأت

،  ألاو هـلأتلا طورشو بابسأ ةفرعم حي      تت ةيؤرلا يف ًالادتعا يضتقي ديحوتلا نإ       ةنسـن
 ةـعماج ةـينيد ةـلود نإـف ،عامتجالاو ةسايسلا ىلإ ،خيراتلا ىلإ ةلداعملا هذه انلقن ام اذإو                 
يعوـضوم لداـعمك ةدـحولا باصنو ،ةدحولل ظفاحلا دحوتلا باصن ىلع ةفلتخم تانوكمل              
ًاـموهفم ةلوصفملا ءامسلا لظ تحت ناسنإلاو نيدلا انل ظفحت نأ اهنأش نم يتلا يه ،ديحوتلل                

قـقحت نأ ىبأت يتلا ةيندملا ةلودلاب     . اهيلع نمو ضرألا هذهب ًانومضم ةلوصوملا ضرألا نع       
يـف اـهقح ةـينيدلا تاعماجلل ظفحت ،اهلوأ نيدلاو ،ةعامجلاو درفلا تانوك             مب سملا يف اهتاذ   

درـفلا نيـب قيفوتلا انل حاتي انهو ،اهرداصت وأ ةلودلا ضقنت ال تادحتمك اهسفن نع ريبعتلا                 
ًادـيعبو  ... .ةيداملا وأ ةينيدلا ةيلومشلا تاءالمإ نع ًاديعب انتيطارقميد جاتنإ ديعنو ،ةعامجلاو          

لـماعتلا يـف اـهقحو ،ةـيروطاربمإلا بـجوم ىلع ةيلامسأرلا جاتنإ ديري              يذلا لقعلا نع    
  .ةدرابلا برحلاو ةيلايربمإلا بجوم ىلع ًاقباس اهجتنأ امدعب ،نيرخآلا لبق نم ،اهل يناعذإلا

  
  :لدعلاو ةبحملل مئالملا خانملا يه ةيطارقميدلا

يـف تاعامجلاو ت  اعمتجملا مهنم نوكتت نيذلا دارفألل فيكتو فييكت يه امب ةنطاوملا     
لخدـي يذلا يناسنإلا قئالعلا ماظنل نماضلا باصنلا يه ،ةعماجلا ةلودلا لظو دحاولا نطولا           



 )٥٧(

ةسـسؤملا انلوـصأ بسـح ،يرقفلا اهدومع وأ اهروحم ناك امبر لب ،ةعيرشلا دصاقم يف                
يـف ةيوازلا رجح ةيقالخألا ةلأسملا لكشت يذلا يأ ،يرايعملا يراضحلاو يخيراتلا انكارحو             

مـهف ،مهلكأ منتغت ًايراض ًاعبيل مهيلع ننوكت ال          :، و "قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ    "هترا  مع  
نيدـلل ًاطرـش ةـبحملا تناك ام اذإو    ". قلخلا يف كل ريظن وأ ،نيدلا يف كل خأ امإف ،نافنص     

الإ نوـكي نأ نـكمي ال لدـعلا نإف ،قداصلا مامإلا لوقي امك        " ؟بحلا الإ نيدلا لهو   "لدعلاو  
هللا لايع عيمجل عستت هللا يف ةبحملاو ،ةبحملل        ةرمث  . ...         ، لدـع نوـكي نـلو نوكت نلف الإو
  .كلذك لدعلاو ةبحملل مئالملا خانملا يه ةيطارقميدلاو

ىـلع ةـنطاوملا راـطإ يفو ،ةنطاوملا ىلإ يعمجلاو يدرفلا ءاقترالل ةيلآ يه امك               
  اـهتازيامت ظاـحل    ب ،ةـنوكملا تاـعامجلا ىـلع فوـخلا عـجارتي ،ةـيطارقميدلا ىضتقم             

داعبتـسا اذـه له     . ةيرحلاب ةظوفحملا ةيوهلل ًازازفتسا نوكي نأ نع رخآلا فكي يأ ،ةيفاقثلا          
نيـب ةـقباطملا ىـلع موـقي نأ نكمي ال فالختسالا نأ              ؟يسايسلا ليكشتلا نم يهلإلا دعبلل      

،   ًاقلاخ" رسكلاب"فلختسملا ناك ام اذإ فيكف      " حتفلا مث رسكلاب  "فلختسملاو فلختسملا    اـهزنم  
دـض ناـمأ تامامصب دوزم هنأ يأ ؟ًاعوله ًاعوزج ًالوجع ًاقولخم            " حتفلاب"فلختسملا ناكو   

لـعلو  ... ةـنامألاب ماـيقلاو ىوـقتلا ىـلع هللا نيبو هنيب رومألا تماقتسا ام اذإ ،نايغطلا                
ىـلع هيقاليل فلختسملا ىلإ حدكي نأ فلختسملل رفوي يذلا ءاضفلاو راطإلا يه ةيطارقميدلا              

ىـلع رداقو ةيرحلا يأ ،ةلادعلاب ًاعرش فلكم ءاطخلا مدآ نبا نأ بجومو             ... .ةيرحلا ب جوم
  .ديزملا ىلع ةحوتفمو ةيزجم ةبسنب اهزاجنإ

  
  :هقطنم ال اهقطنم ىلع نيدلا جتنت ةلودلا

اـهتاجاحو اـهجازم تابجوم ىلع هجاتنإ ديعت وأ ،ةلودلا هجتنت ًانيد وأ ةفاقث ديرن له                
ةعورشم ريغو ةعورشم نوكت دق يتلا    ساـسأ ىـلع نكلو ،ًاعطق نيدلا جتنت ةينيدلا ةلودلاو   ؟   

                 ، كـلذ يف ةينيدلا ةلودلا نع ةيناملعلا ةلودلا فلتخت الو ،نيد اهنأ ساسأ ىلع سيلو ةلود اهنأ
ىـلإ عوزـنلا يبري كلذ نإف ،نيدلا دض يأ ،ًايبلس نيدلا جتنت ةلودلا يف ةيناملعلا تناك نإو                  

نيدـلاو ،فنعلا ىلإ دودشم قلغم يجولويديأو يبصع لكشبو ةيويحل          ا تاداضملا جاتنإ ةداعإ   
هذـه يـف بيع الو      . نانثا امهنأل ،هقطنم ال اهقطنم ىلع هجتنتل ةلودلا دوعت ةلودلا جتني يذلا           

نيدـلا ءاـغلإو ،نيدلاب ةلودلا ءاغلإ ىلإ ًايلمع يدؤت يتلا ةيدحاولا مهوت يف بيعلا لب ،ةيئانثلا              
  .ةلودلاب
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جاـتنإ نـم   " يسـيسأتلا هانعمب ال يتايحلاو ددجتملا يفرعملا هانعمب       "نيدلا  و ةفاقثلا نإ  
يـمحت نأ اهنكمي ،نوناقلا فقس تحت تايرحلل نماض يه امب ،ةيطارقميدلا ةلودلاو ،عمتجملا     
يئاوشـعلا طـلخلا وأ ،امههيوشـت وأ ،اـمهيلع ناودـع يأ نم ،ةفاقثلاو نيدلا جاتنإ ةيلمع                  

ةـهجو نـم ناـيتأي اـمهنأل ،هيوشتلا وأ ناودعلا مدع ةنامض     يه ةيرحلاو ،امهنيب فسعتملا   
يـف ةيرحلا لطعتل    ) لدبتملا(اهساقم ىلع نيدلا جاتنإ ديرت يتلا ةيباصعلا ةيبصعلا تاعامجلا          

جاـتنإ ةداعإ ةيلمع نم نينمؤملا نينطاوملاو سانلا يمحت ةيطارقميدلا نأ يأ ،اهلوحو اهلخاد              
اـهماظن رصـحني يـتلا تاـيرحلا طرش وأ ،ةيرحلا          طرشب ،مهباسحل ال مهباسح ىلع نيدلا       

،     . ةيطارقميدلاب اهتيويحو اهرارمتسال نماضلا  هـل مظاـن ال تاـيرحلا نـم مك يأ لباقم يف
ًاضـعب اهضـعب يغلي ةيفرط تادادبتسا وأ يزكرم دادبتسا سيسأتل دهمت ىضوف ىلإ لوحتيف               

 .ريفكتلا وأ شيمهتلا يأ يونعملا ،رشابملا ريغو ،يداملا يأ ،يرودلا
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   إشكالية الدين والدولة
   ي غري العربيسالميف العامل اإل

  
 

  
  
  
ملاـعلا ةـسارد ىـف ىبرغلا ركفلا ىلع مهلوقع تبرت نيذلا ءالؤه بغري               **امدنع  

سـفن ًاـمود لـمحت ال تاملكلا نكل         . ةيناملعلاو نيدلا ميهافمل نولوحتي ام ًامتحف ،ى      مالسإلا
مـث نمو ؛ةفلتخملا تاراضحلا روظنم نم ًادج قدصيام وهو ،ةفلتخملا تاقايسلا            ىف ىنعملا    ,

ىـف عورشـلا لـبق كلذو     , مالسإلاب امهتقالع روظنم نم ةيناملعلاو نيدلا فيرعت ديدحت مزلي        
  .ىمالسإلا خيراتلا ىف امهتالولدم ةشقانم

 نيذـه ىـنعم نأ ديدـش ءالـجب حضـتي          . مالسإلاب ةيارد ىلع صخش ىأل ةبسنلاب     
هـنالمحي ىذـلا ىنعملا سفن وه سيل ةي         مالسإلا ةراضحلاب ةطبترملا تاغللا ىف نيحلطصملا     

يناـملعلاو ينيدلا نيب ةقرفت     مالسإلا يف دجوي الف   . ةفلتخملا ةيبروألا تاغللا يف    سدـقملا وأ   ,  
لـيوط خيراـت اهل     " ةلودلاو نيدلا ةلضعم  "ىمسي امو   . ةيحيسملا ىف لاحلا وه امك  ،سندلاو      

اـنل ىنسـتي يك هنأ يأرلا نم انأو         . ةفاقثلا هذه قايس يف الإ همهف نكمي ال ةيبرغلا ةف         اقتلا يف 
                                                 

 شيورد ةمار: ةمجرت ناريإ -يئابطبطلا مامإلا ةعماج -بادآلا ةيلكب ةفسلفلا مسق سيئر *
ةيبرعلل ةلاقملاةمجرتب ماق **   شيوراد ةمار. أ  

 



 )٦٠(

ةـثادحلاو ةيحيسـملا اـمه      : نأشلا اذه يف نيمهم نيساسأو نيتيفلخ ةسارد انيلع ،رمألا مهف         
  . ةلكشملل ًايناملع ًالح ًادجوأ نيذللاو ؛)ثيدحتلا سيل(

وـه تقولا سفن يف ةلودلاو نيدلا ةي        امحل ةقيرط لضفأ نأ يف ةيحيسملا رهوج لثمتي       
ةبسـنلاب لاحلا وه سيل اذه نأ ديب ،ةيبرغلا ةفاقثلا يف ًاماع ًالوبق لاني ام وهو ،امهنيب لصفلا                  

  .مالسإلل
ةيحيسـملاو   مالـس إلا نيب ةيرهوجلا تافالتخالا سردن نأ انيلع ،ءيش لك لبقو          ًالوأ  

نإ . ةيمالـس إلا لودـلا يـف ةل  كشـملل قـمعأ مـهفل لوصولا ةيغب كلذو ؛روظنملا اذه نم           
يـف ةسايسـلاو ةـيعامتجالا داعبألا لكل ماهلا رودلا اذكو    مالسإلا يف ةيعامتجالا تايكولسلا     ،

يـه يـتلا ةيحيسـملا نع ًاريبك ًافالتخا فلتخت ةي           مالسإلا دئاقعلا اهب يدانت يتلا رشبلا ةايح      
  . يقالخأو يدرف نيد ىرحألاب

تاـفالتخالا ضعب ىلإ انه ريشأ ،نيدلاو ةفسلفلا سر         دأ ًايعماج ًاذاتسأ ينوك مكحب انأ     
  :ميلاعتلا ضعبب مازتلالا درف لك نم بلطتت يتلا نايدألا هذه يف ةيرهوجلا دئاقعلا نيب

يـتلا ةيحيسملا يف رفوتي ال يذلا رمألا ،ينيدلا هقفلا هيف ،ةيدوهيلا لثم هلثم           مالسإلاف  ،
ةاـيح بناوج لك يف ةينيدلا ةعيرشلا تل        غلغت ،فيصوتلا اذه ببسبو   . تايقالخألا ىلع زكرت  

ةـينيدلا نيناوـقلا نـم رـيثكلا ىلع ىوتحي           مالسإلا نوك ،كلذ ىلع ةوالع    . ملسملا نمؤملا   
طـقف ىنع     مالسإلا. عمتجملا يف ةيعامتجالا ةطشنألاب ًاساسم رثكأ اذه هلعجي ،ةيعامتجالا          ي ال  

  ديحولا ليبسلا اهنأ ىلع هبرب ناسنإلا ةقالعب
هـنم مـهأ ةيحيسملا يف ةينيدلا ةربخلا رود ،فالتخالا اذهل ًارظنو            . هتايناحور رييغتل 

يدؤـي ملاـم لمتكت نل هبرب ناسنإلا ةقالع نأ ىلع زكرت دئاقعلا نم ريثكلا نإ                . مالسإلا يف 
لـثم ةاـيحلا بناوج لك لمشت يتلاو ،عمتجملا هاجت تامازتلاو تابجاو نم هيلع ام نمؤملا                

ملسـملا دارأ ام اذإ ،مث نمو       . ةيعامتجالا ةيمنتلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيسا   يسلاو ،ةيداصتقالا بناوجلا  
  . اهتيدأت هيلع يتلا ةيعامتجالا تابجاولا كلت لهاجتي الأ هيلع ،ًاقح ًانمؤم نوكي نأ

نـم هـنأ نيح يف ،يحيسملا كنبلا وأ يحيسملا داصتقالا نع ثيدحلا اننكمي ال ُالثم                
بوـجو ينعي يذلا رمألا ،ي  مالسإلا كنبلا وأ ي   مالسإلا داصتقالا نع ثدحتن نأ ًادج يعيبطلا      

رـظنلا نيعتي ال دق نيح يف ،ةي        مالسإلا تاعمتجملا يف ةيتايحلا ةيناسنإلا داعبألا ضعب ةسارد       
  .ةيحيسملا يف اهيف
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سردـت نأ بجي     مالسإلا يف ةيساسألا تافصاوملا نم يعامتجالا نوناقلا ن       إ ثيحو   ،
راـطإ هـيف ًاضـيأ       مالـس إلاو. ةيمالـس إلا ةعيرشلا ر  وظنم نم اهلمع راطإو ةلودلا ةطشنأ       

ىأـنمب ناسنإلا ةيلالقتسا ىلع ةمئاقلا ةيداصتقالا رطألا لك لبقتي ال دق يميق جهنمو يداصتقا          
ةـقلعتملا ةيـساسألا ميلاـعتلا ضعب ًاضيأ         مالسإلا نمضتيو اذه  . هللا هعضو يذلا ماظنلا نع      

لـثم ةيسايسلا راكفألا ضعب نيدلا ضفري ،ًان        يقيو. ةصاخلا اهسسأ ىلع موقت يتلاو ةسايسلاب     
راـكفألا ضـعب لـبقيو ،خلإ       ...ةيسايس ةموكح لوبق ىلع هاركإلاو ،ةيلايربمإلاو ،ةيرصنعلا      

  . ىرخألا
تاـفتلا ىـلإ ىرـخألا نايدألاو        مالسإلا نيب ةماهلا ىرخألا تافالتخالا دحأ ىزعيو        

ا بناج ىلإ ،ناسنإلاب ةصاخلا ةيويندلا لئاسملل       مالسإلا اـنتايحو ؛ةيلبقتسـملا ةاـيحلل طيطختل        
هـب موـقي طاشن لك       مالسإلا يف هنأ الإ ،ةينيد ريغ اهنأ دقتعن يتلا ةطشنألا نم ريثكلاب ةئيلم              ،

نيـب ةيسـنجلا ةـقالعلا ىـلإ         مالـس إلا رظني ،لاثملا ليبس ىلعف    . ًاينيد ًاطاشن ربتعي ناسنإلا     
ًاـقفو ماـقت نأ بـجي ةقالعلا هذه ن          أ مغرو . ىرخألا تادابعلا لثم ةدابع اهنأ ىلع نيجوزلا      

ىلإـف ؛اهب حومسم رخآلا ضعبلا يفو ،ةمرحم ةقالع تالاحلا ضعب يف اهلعجي يهلإ ماظنل               
نـع ةديعب اهنأ ىلع ةيسنجلا ةقالعلا يف  مالسإلا ركفي ال ،تالاحلا ضعب يف ةيهوركملا بناج   

يـتلا ةطشـنألاو     مالـس إلا يف فلتخي ةدابعلا ىنعم نأ اذه دافم       . ناسنإلل يناحورلا بجاولا    
نيـب انه لصفن ال انلعل      . ةيناحور ةطشنأ اهتاذ دح يف يه ةيويندلا نوئشلا يف ءرملا اهلوازي          

ةـيناملعلا لعجت يتلا يه ةركفلا هذهو       . توملا دعب ةايحلل بيترتلا نع هايند يف ناسنإلا يعس        
  . اهريغ نم رثكأ يمالسإلا عمتجملا نع ةديعب

ماهلا فالتخالا ىلع      إلا نيب ًافنآ روكذملا    ءانبو لصـف لـبقت نـكمي ،ةيحيسملاو     مالس   
،   مالسإعتمجم يف رثكأ يعيبط لكشب ةسايسلاو نيدلا       قـحب نينمؤـملا نيملسملا نم هتيبلاغ ي

دـعب عمتجملا اذه ريغتيس امك ،هيف ًايعيبط سيل اذه نأل ًارقتسم ًاعمتجم عمتجملا اذه نوكي نل                 
،           ريخو. رثكأ وأ ليج دعب وأ دوقعلا ضعب       كروتاـتأ دهع يف ايكرت اتبرجت وه كلذ ىلع ةلثمأ  

  . هاش ازير دهع يف ناريإو
يـنأل ًارظنو   . ةثادحلا يهو الأ ؛ىرخأ ةيفلخ هلف ،برغلا يف ةيناملعلا ىلإ لوحتلا امأ           

روـظنم نم عوضوملا ثحبأ انأف ،ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيبرغلا ةفسلفلا مسق يف يميداكأ وضع          
  . يفسلف
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يـبرغ قايـس يف دوقع ةعبرأ وأ ةثالث ذنم ةدتمم ةيخيرات ةقيقح دعت               يتلا ةثادحلا نإ    
عـم ،ةيجاودزإلاو ،ةيتاذلاو ةيناسنإلا ةعزنلا ىلع موقت ةيبرغلا ةثادحلاف          . ثيدحتلا نع فلتخت  

يلاـمج كولـس نع ةرورضلاب ربعت ال يتلا ةيناسنإلاو          . ةثيدحلا ةرتفلا يف ةيفخ ةيملع ةعزن     
هذـه ثدـحتت تناك ام ةداعف   . اهباطخ ميمص يف ةيهلإلا مظنلا ل   ك نم ناسنإلا لالقتسا تلعج    

نوـكي أدـب ،ةثيدحلا ةرتفلا يفو       . يتاذلا ناسنإلا موهفمل يعو ىنعمك نكلو ،هللا نع ةسردملا        
يقتسـيو هسـفن ناسـنإلا ىلع موقي ًاناميإ اذه ناك هنكل ،هللااب ناميإلا نم فلتخم عون كانه                  

     ، رشبلا نع ةلقتسم ةيجراخ ةقيقحك سيلو      ًايناسنا ةيتاذ رظن ةهجو نم هانعم ةـيناملعلا اـمأ    .  
مهلَتس    . م ردصم يأ نم ةاقتسم ريغ ،تحب يناسنإ لصأ تاذ مظنو راكفأ ىلع يوطنتف

مـظ            ع يـف ةيعقاو بستكت يخيراتلاو يعامتجالا ناسنإلا دوجو يف ةيناملعلا تحبصأ
ثيدـحلا رصـعلا ءاـنبأ بلغأل ة    بسنلاب هللا هيف حبصأ يذلا يلاحلا انملاع يف وأ ،هسفن نيدلا         

اـهنأ ىـتح ،نايسـنلا لالظ ءارو هللا فسخ ًاضيأ ملاعلا اذه يفو              . ناكم يأ نع ًابئاغ ودبي    
  .اهسفنل قوقحلا لكب بلطت تحبصأو لماكلاب ثادحألا بلق لغشت نأ ىلإ تلصو

ةيناكملاو ةينامزلا فورظلا ضعب ةجيتن ركفلا نم عونلا اذه رصاعملا ةفسلفلا تبلطت            
يـه نورـق ةثالث رادم ىلع هتارماغم اهيف تراد يتلا تاقايسلاو يبرعلا خيراتلا مكحت يت                لا

ذـخأن نأ اـنيلع ،يبرغلا قايسلا يف ةيناملعلل حسم لمع يف بغرن انك اذإ               . خيراتلا اذه رمع  
  . ةيفسلف سسأ نم هيلع زكترت امب ةيناسنإلا اهتبراقم انرابتعا يف

يـف ةـيبرغلا ةـفاقثلا جاتن ناك ةيناسنإلا تابراق         ملا نم عونلا اذه نأ حيضوت نكميو      
اهتافـصاومو اهتايصوصـخ نم اهل امب ىرخألا تافاقثلا نع فلتخت يتلا ةيخيراتلا اهتايلمع              

لودـلا يـف ةثادحلا نم عونلا اذه نع ثدحتن نأ بعصي ،زاجيإب انركذ امك هنأ الإ                . ةصاخلا
تـينب سسأ نم اهيف امو لودلا هذه ةف         اقث يف ثيدحتلا نع ثدحتن دق اننأ نيح يف ،ةي         مالسإلا

لاجملا يف ةناملعلا تمزلتسا يتلا ةيبرغلا ةيناسنإلا ةعزنلا ةعقر عستت نأ بعصي امك ،اهيلع              
نأ بـجيو   . يمالسإقايس يف ةلودلاو نيدلا ةلضعم يف رظنلا ةداعإ بجي ،هيلعو           . يمالسإلا
ةلكشملاهذه لح لبسو ،يمالسإلا ركفلا يف ةيساسألا ةلكشملا ىلع رثعن   .  
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  ةلودلاو نيدلا نيب ةقالعلل ةيناملع ريغ جذامن حرط ةرورض
كـلذو ،ي   مالـسإ عمتجم يف ةلودلل يبرغلا يناملعلا جذومنلا يف ككشتلا ضعب دوسي           

ةـيناملعلا ةيناسـنإلا لودـلا حاجن ىدم لوح ةريطخ ًاكوكش كانه نأ امهلوأ              . نيروظنم نم 
لودـلا جذاـمن يـشامت ىدم لوح كوكشلا ضعب كانه    نأ امهيناثو . ًايرظنو ًايخيرات ةيبرغلا    

  . ةيمالسإلا ةفاقثلا عم هذه
ةـماهلا داعبألا هيف دجن يناثلاو ،ةثيدحلا ةيناملعلا تاعمتجملا دقنل هجوم لوألا يأرلاو             

  . ةلودلاو نيدلا نيب لصفلا ىلع موقت ال ىرخأ جذامن حرطت يتلاو ةيمالسإلا ميلاعتلا يف
ةيناملع بقاوع نم اهيلع بترتي ام ةيناسنإ سسأ نم هيلإدنتست اموةثادحلا دقن   .  

عـضوم ةـيناملعلا اـهجذامن لعجت ةيبرغلا ةثادحلل ةهجوملا دقنلا هجوأ ضعب دجوت              
  :لؤاست 

لـك يـف اهتردق لك زربت نأ ريونتلا ةكرح ىلع ةمئاقلا ةيبرغلا ةثادحلا تلواح                - ١
اوماـق نيذـلا ةـثادحلا دعب ام يركفم         نأ الإ   . نورق ةثالث رادم ىلع ةيناسنإلا ةايحلا يحانم      

ضـعب كاـنه تـناكو      . تالواـحملا هذـه حاـجن ىدم يف نوككشتي ةثادحلا سسأ ليلحتب           
يـف ةثادحلل ةميظعلا تازاجنإلا لك تدهش امك        . يلامجلاو يديحوتلا اهيبناج ىلع تايضرفلا    

يـف ،لاـثم   لا ليبـس ىلع . اهب ناهتسي ال روصق هجوأ كلذ ىلإ امو   ...نفلاو ةفاقثلاو ةسايسلا  
ةـيطارقميدلا لثم ةيبرغلا ةثادحلل ةيسايسلا ةبراقملل ًادقن نيركفملا ءالؤه ضعب هجو ساسألا             

  . ةيررحتلاو
ىـلع اوزـكر مهدـجنف ،مهسفنأ نويبرغلا اهمجاه برغلا ىلع ةزكترملا قئاقحلا لك              

جذاـم  ن ةـعقر عيـسوت اوضفر مث نمو ؛ةفلتخم تافاقث يف ًايلعف يلجتملا رمألا ،ةقيقحلا ددعت        
،           . ةيبرغلا تاسايسلا  ةـينيد ةـلود لبقي نأ نكمي ال ةيبسنلا نم عون قيقحتل نوعسي مهنأ مغرو

ةـثادح نأ نيـبأ نأ ديرأ       . لؤاست عضوم ًاضيأ ةيبرغلا ركفلا جذامن نأ ىلع نورصي مهدجن         
لضـفأب يتأـي اهيلع ليوعتلا لعجي ال امم ؛لؤاست لحم يه ةسايسلل جذومن لضفأك برغلا                

ًاعمتجم مدقن ثيحب انل ةسايس جذومن   . ةيبرغلا ميقلا هذه ىلع موقي ًايمالسإ 
لئادبلا ضعب حرط ةسايسلاو نيدلا نع عفادي يذلا يناملعلا يناسنإلا ركفلا لواح             - ٢

هذـه نأ الإ    . خـلإ ...ةـيلاربيللا ةيطارقميدلاو ،ةيطارقميدلاو ،ةيكارتشالا لثم ،ةينيدلا ةلودلل       
. نويسايسـلا ةفـسالفلا اهزربأ يتلا لكاشملا نم ريثكلا        تهجاو ةيسايسلا مظنلا نم تايعونلا      
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نـم ًاريبك ًاددع بذجت نأ تعاطتسا يتلا ةثادحلا جذامن نم ًاعون ًاضيأ تناك ُالثم ةيسكراملا                
اـهرابتعاب كلذو ،نيرشعلا نرقلا لالخ نمزلا نم ةليوط ةرتف رادم ىلع ملاعلا يف صاخشألا    

لوـلحلا هذـه روصـق حـضوأ يسايسـلا باطخل           ا نم اهرايهنا نأ الإ    . ةلودلل لكش لضفأ  
بقاوعلا نأ ىلإ اوصلخو ،ةيلاربيللا ةيطارقميدلا صحفب نورصاعملا نوثحابلا موقي          . ةيناملعلا

لالـخف ؛ةيسكراملا نم ةيلاكشإ رثكأ ةيلاربيللا تايطارقميدلا هذه ىلع ًالبقتسم بترتت دق يتلا              
سنـجلل ًاودـع ةـيلاربيللا ةـيطارقمي        دلا نـم ةيكيرمألا ةيركسعلا تلعج ،ةريخألا تاونسلا       

لوصـح نع ًالضف ،اهتموكح اهبكترت يتلا ةعشبلا مئارجلاو ليئارسإ دوجو نأ امك             . يرشبلا
 . ةيبرغلا لودلا نم ةيلاربيللا ةيطارقميدلا معد ىلع ةيوونلاو ةيلايربمإلا ةيركسعلا

يـف ثي   دـحلا يـبرغلا يسايسلا ركفلا يف ةيناسنإلا تازجنملا تببست ،عقاولا يف            - ٣
. ةـيناثلاو ىـلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا انه ينعأو       . يناسنإلا خيراتلا يف ثراوكلا ربكأ ثودح     

لـثم ةيسايسـلا مظنـلا نـم تاـيعونلا هذهل ةيبرغلا ةثادحلا بابرأ ضفر نم مغرلا ىلعو       
هذـه يـف يناملعلا يناسنإلا ساسألا لهاجت ءالؤه عيطتسي ال ،ةيزانلاو ،ةيرصنعلاو ،ةيشافلا              

رـيغ نـمو    . اهتيناملعل ةجيتن نوكت دق سآم عوقو يف ةلودلل يناملعلا لحلا ببستي دق           . مظنلا
 . ةيجالعلا لبسلا هذه ىلع يعو نود لوعن نأ يقطنملا

نـكمي امب ؛ايجولونكتلاو ملعلا يف روطتلا نرق وه نورشعلا نرقلا ناك نيح يف               - ٤
دهـش ًاـنرق نورشعلاو يداح      لا نرقلا ربتعي ،ناسنإلا ةمدخ يف امهتردق مادختسا نم ةيرشبلا         

يـتلا ثراوـكلا لك ببسب ةيناسنإلا ةطشنألا نم عونلا اذه يف بايترالاو ككشتلا نم ريثكلا                
نرـقلا ىـلع قـلطُأ ،مـث نمو         . يجولونكت روطت نم هيلع يوطنت امب ةيرشبلا ىلع اهتبلج        

بـلق يف ةيجو    لويبلا تايقالخألا عضي ديدجلا جهنملا اذهو     ". ةئيبلا نرق "مسا نيرشعلاو يداحلا    
ىماـنت ،ةـيناملعلا ةـيجولويبلا تاـيقالخألا ةيافك مدعل ًارظنو           . ةيجولونكتلاو ةيملعلا رئاودلا  

رـصان  .د ماـق دقلو   . رشبلا هيت نع جتانلا يئيبلا ثولتلا ةلازإل ةريبك ةجردب نايدألل جايتحالا          
هـباتك يـف     كلذو. لولحلا لضفأ داجيإل ةيناسنإلا ةدعاسم يف نيدلا رودو عوضوملا ليلحتب           

اذـه يـف ةردـقلا هذـه ىـلع روثعلا نكمي هنأ هباتك يف ددش دقلو                 ". ةعيبطلا ماظنو نيدلا  "
ةـجتانلا هرطاخمو ثولتلا ةلكشم نإ      . مالسإلا يف اميسالو ،ةيميهاربإلا نايدألا يف صوصخلا      

           ، اذـكو   ةعيبطلا يف لخدتلا يف ناسنإلا ةيلالقتسا ىلع ةمئاقلا ةيناملعلا مولعلاو ايجولونكتلا نع  
،    . ةيملعلاو ةيجولونكتلا رئاودلا زكرم يف تناك ،لكاشملا هذهل لحب جورخلا ةيمتح           مـث نـمو

. ىرـبكلا لكاشـملا هذهب تتأ يتلا ةيناسنإلا لولحلا فعضل لحب جورخلا ةرورض تحضوأ             



 )٦٥(

ذـقنمك اهسفن مدقت نأل نايدألل تقولا ناح امبر ،ةسدقم مولعل جايتحالا ىدم ًاضيأ تحضوأو               
 . ةيرشبلل

  ةي مالسإلاو ةينيدلا ميلاعتلا دوجو ةرورض
  ةيناسنإلا ةايحلا بناوج بلغأ يف

لـعج ىـلإ ،ةرـيخألا دوقعلا لالخ اميسالو ،نايدألا وحن تاهجوتلا يمانت ىدأ               - ١
نيرشـعلا نرـقلا فصـتنم يف نايدألا نأ نيح يف ،ناسنإلا ةايح ةرؤب يف ينيدلا باطخلا                 

نأ ىـلإ وحني لب ،درفلا هلوازي يذلا ينيدلا طا          شنلا ىلع رصتقي ال اذهو    . شماهلا ىلع تناك  
  . ًايعامتجاو ًايسايس نيدلا راضحتسا بلطتي امم ؛ناسنإلا ةايح يحانم لك قرتخي

تاـهجوتلا نـم عون تاذ ةيعامتجا ربتعت يتلا ةي          مالسإلا دئاقعلا نم ريثكلا كانه     - ٢
ةـيعامتجالا تابجاولا  لهاجت هنكمي ال ،قحب ًاملسم نوكي نأ يف ءرملا بغر ام اذإ        . ةيسايسلا
،           مالسإلا لازتخاف . ةيسايسلاو ةـيذوبلاو ةيحيسملا عم ربكأ ةجردب قفاوتي ام وهو ،تايناحورلل  

موـهفم نإ   . ثـيداحآلاو نآرقلا يف ةدراولا ةي     مالسإلا ميلاعتلا نم مظعألا ءزجلا لهاجت ينعي      
ديسـجت وه نوناقلا نأ ىري ،ةيدوهيلاو       مالسإلا هيف كراشتي يذلا ةيماسلا           ، ةـيهلإلا ةدارإلـل  

عـمتجملا بقانمو بلاثم ىلع مكحلل مدختسي ًاجذومنو ،ًاخسارو ًايدمرس ًايماس ًاعقاو اهرابتعاب             
             ، هضـفربو ،صالخلا ىلع هلالخ نم ناسنإلا لصحي ًاليلد هرابتعاب ،دارفألا كولسو يناسنإلا

 . ريعسلاو رامدلا دصحي

وـه برغلا يف يناسنإلا جهنمل      اب قلعتي اميف نيملسملا هجاوي يذلا رخآلا يدحتلا        - ٣
ىـلع ةاـيحلا يف ةقيرط لضفأ دمتعت نيح يفف         . ةايحلل ةقيرط لضفأ يف لثمتملا يدحتلا كلذ      

وـمنلا ةـيمهأف    . مالسإلا يف يميقلا ماظنلا عم موهفملا اذه قفاوتي ال ،هتيرحو ناسنإلا ةهافر           
هـنأ ىـلع هسـفن يف       ركفي نأ بجي يذلا ناسنإلا كلذ هنأ ىلع هفيرعتو ،ناسنإلل يناحورلا            

 مالـس إلا يـف ملاـعلا روـظنم لعجي اذه ،هللا هتدابع يف ققحتي يذلا رمألا ،يناحور ناويح                
رهوـجلا ىـلع ةي     مالـس إلا ميلاـعتلا زيكرت نإ    . يبرغلا نأشلا يف هنع ريبك دح ىلإ فلتخم       

ىـلع هديدشـت اذـكو ،سفنلا ةيكزتل رهوجلا اذه ةيقنت يف ءايبنألا بجاوو ،ناسنإلل يوامسلا          
فـيرعت نأ ىـلع دـمتعي يذلا يبرغلا ماظنلا نع ًافلتخم ًايميق ًاماظن دروأ ةيويندلا نوئشل                  ا

ةـهافرلل ةيداملا رهاظملا هذه يف ةيدبتملا ةايحلل لكش لضفأ ىلع رصتقي هايحلا قرط لضفأ               
ةـيبرغلا ةموظنملا يف باهرإلا لثامي  مالسإلا ميق ةموظنم يف يسنجلا ذوذشلا ًالثم      . ةيرحلاو   .
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فالتـخال ًارـظن ًارـيبك ًافالتخا فلتخي ميق يماظنل ًاقفو دحاو لعف ىلع مكحلا نإف يلا                 تلابو
 . لعفلا اذهل ةيرشبلا فيرعت

نـم ماظن ىلع دمتعي هرامثإ ىدمو ام يسايس ماظن حاجن نأشب ريرقتلا نأ دجن املقو                
ًاـقلطم ًاـمك    ح ردصن ال دق ،هيلعو    . اهنأشب مكحنس يتلا ايلعلا هلثمو ،ناسنإلا فيرعتو ،ميقلا       

رـثكأ ًاعجارت ةيمنتلا هذه رهاظم ضعب نوكت امبرف ،يبرغلا ةايحلا طمن يه اهنأب ةيمنتلا ىلع            
  . ًانسحت اهنم

يـتلا يـه ةيبرغ ةيناملع ةيناسنإ مظن اهمكحت يتلا ةيبرغلا مالعإلا لئاسو ةدايس اهنإ            
بـناج ىـلإ اذه      .ةيبرغلا تاكرشلا ىلع عفنلاب دوعيل عوضوملا يميقلا اهماظن ضرفل ىعست           

  . ةلودلا يف نايدألا دوجول وعدت يتلا ىرخألا بابسألا ضعب دوجو
  

  ةلودلاو نيدلا نيب ةقالعلل جذامن دوجو ةرورض
نيـب ةقالعلا حضوت يتلا جذامنلا ضعب يف ركفن نأ دبال ،ةيلاتلا ميهافملا ىلع ًاسيسأت               

ةلودلاومالسإلا ًاصوصخو ،نيدلا  ،:  
ناـميإ لـمتكي ال اـهنود نم يتلاو      مالسإلا يف ةيسايسل  او ةينيدلا ميلاعتلا ةيمهأ    - ١   ،

  .ملسملا
يـفو ،يـلمعلا ىوتسملا ىلع ةلودلل ةبسنلاب يبرغلا يناملعلا فقوملا ةيافك مدع              - ٢

ديدشـتلا نـم دبالو     . ةرمدم بقاوع نم هنع بترتي امو ،ةيرظنلا سسألا يفو ،يميقلا ماظنلا          
يسايسـلا ناـيغطلا نـم عمتجملل ةيئام      ح ةلظمك تاسسؤم نم اهعبتي امو ةعيرشلا رود ىلع        

ىـلع ةلأسـملا هذهل ةثيدحلا تاساردلا ةيبلاغ ةرظن رصتقت ثيح ،يفسعتلا يركسعلا شطبلاو       
جيسـنلاو ،صاخشألا نيب تاقالعلل رابتعالا نيعب رظنلا نود ،ةيجراخلا ةيسايسلا تاسسؤملا            

 . اهايانث نيب لومش لكب ةيمالسإلا ةعيرشلا اهيوتحت يتلا ،ةيدرفلا بورحلاو ،يرسألا

ةـلودلاو نيدلا نيب لصفلل بولسأ حرط يف ةلثمتملا ةيبرغلا ةلماعملا قاستا مدع              - ٣
ردـجتو  . ةـصاخلا مهتفاقثل ًاقفو هنوحرطيو ،ةيحيسملا ىلع ساسألا يف موقي ةي      مالسإلا لودلل 

يـف اذـك    و ،نوناقلاب ةقلعتملا رومألا يف ىمعأ ًاعابتا ةيبرغلا راكفألا عابتا نأ ةفاضإ انه انب             
عـمتجملا يـف ةـيرهوجلا لكاشملا نم يأ لح ىلإ يضفي نل ،ىرخألا بناوجلا نم ديدعلا                 
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فولأـملا  ) ديلقتلا(عون نم رطخأ دعي يذلا يمعألا عابتالا وأ         ) ديلقتلا(نم عون هنإ    . يمالسإلا
 . نامزلا نم روصع رادم ىلع ةينالع نوملسملا ءامكحلا هنادأ املاط يذلا

  
  حجانلا جذومنلا تافصاوم

يذـلاو ،قباسـلا حرشلا ىلإ ًادانتسا ي        مالسإلا جهنملا ديدجت يف ثحبأ انا ،ةياهنلا يف       
ةيلومشو ةيلاعف رثكأ ةيمنتلاو روطتلا نم صاخ عونل        مالسإلا حتفي  دـبال ،روظنملا اذه نمو     .  

ةلودلاو مالسإلا نيب ةقالعلل ةلقتسملا جذامنلا ضعب دجوت نأ        اذـه يـف رفوـتت نأ دـب الو          .  
تامسلا ضعبجذومنلا  :  

 .اهب ةصاخ ةيسايس مظنب عتمتت يتلا ةيمالسإلا تاعمتجملل ةرورض لكشي نأ - ١

نـم ًاـقالطناو    . ماع لكشب ثيدحلاو نآرقلا عم ماظنلا اذه سسأ قفاوتت نأ دبال           - ٢
فشـكو ةـيهلإلا ةئيشـملا ءيـش لـك لبقو ًالوأ ينعي          مالسإلا يف نيدلا ،هذه رظنلا ةهجو       
اـمك ،اهنيعب ةئفب ةصاخلا كلت وأ ،لكك عتمتجملاب ةصاخلا ةماع           لا ءاوس ،ةقيقحلا لك ،ةقيقحلا    

،      . هننسو هلاوقأو هثيداحأ يف يبنلا اهرسف امكو ميركلا نآرقلا اهحضوأ          ةعيشـلا ةـلاح يـفو
ميلاـعتلا لـكب ذـخألا ًاضـيأ نيدلا ينعيو اذه     . لوسرلا لاوقأ بناج ىلإ ةمئألا لاوقأب ذخؤي    

. مالـس إلا لبق مهتالاسرب اوءاج نورخآ ءايبنأ اهعابتاب      ىدان يتلا لصألا ةيوامسلا فارعألاو      
عـمجلا يـف ةرـيبك ةوـقو ةيملاع نم هيف امب فارعألاو ميلاعتلا هذه لك                 مالسإلا نمضتيو   

 . ةنيتم ةيوضع ةدحو يف ءازجألا فلتخم نيب فيلأتلاو

فرـتعي امك ،نيملسملل ةيويندلا تاجايتحالاب ي       مالسإلا ماظنلا اذه فرتعي نأ دبال      - ٣
قـيرط نـع ةاـيحلا اورـبخيل يدايتعالا ريكفتلا زواجتل مهتاجايتحاو ةيناحورلا مهتاجايت              حاب
 . ةهيدبلاو سدحلا

دـعاوقلا ضـعب ىـلع لوألا قشـلا يوـتحي       : نيقش نم يسايسلا ماظنلا نوكتي     - ٤
ناسـنإلا اهلوازي يتلا ةيلقعلا ةطشنألا مضيف ،يناثلا قشلا امأ          . ةيمالسإلا ةديقعلا يف ةيساسألا   

نـع ةينالقعلا هذه فلتخت عبطلابو      . ةيمالسإلا ئدابملا هذهو قستي يسايس ماظن ىلإ      صولخلل  
ةـقالعلا صخي اميفو    ". ةيعئارذلا/ ةيتادألا ةينالقعلاب "ةامسملا ةيناسنإلا ةينالقعلا نم عونلا كلذ       

يـه رصاعملا ملسملا اههجاوي يتلا لكاشملا ىسقأ دحأ نأ دجن ،ةيثدحلاو ديلقتلا نيب ةرتوتملا               
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،               لا دارـفألا ةايح مظني يذلا نوناقلا لاجمب ةصاخلا كلت اميسالو ،ةيحان نم ةعيرشلا نيب ةقالع
 .ىرخأ ةيحان نم ةينوناقلا تاسرامملاو ةثيدحلا تايرظنلاو

نيي مالـس إلا نيثحاـبلا دوزـت نأ نكمي يتلا ةيناسنإلا تاربخلا نم ديدعلا رفاوتت             - ٥
نأ مهيـلع نـكل     . ةيلضـفألاو لوـبقلا ىق    لي يسايس ماظن ميدقت يف مهست يتلا لولحلا ضعبب        

عـم ىـشامتت ال يـتلاو اهنوحرطيس يتلا ةجلاعملا لاكشأ يف ةنماكلا ةيرهوجلا ميقلا اوبنجتي           
اـمو ميلاـعت نم هب نونمؤي ام ىلع                     ءانب مهب صاخلا ماظنلا عضو ةلواحم مهيلعو ،مه مهميق

 . ميق نم هيلع نوريسي

يـتلا ةرـمثملا ةربخلا ةيبرغلا ةيسايسلا ت        ابراقملا تازاجنإ نم اوقتسي امبر كلذل      - ٦
 . صاخلا مهماظن ليكشت نم مهنكمت

ذإ . امهاوـس امنود ثيدحلاو نآرقلا يف ةماعلا ميلاعتلا نع مظنلا لضفأ جتني ال دق              - ٧
تاـجايتحا مـهفو ،ةـينامزلا ةيناكملا فورظلا عقاو مهفل ةليوطو ةداج تالواحم لذب بجي               

ميلاـعتلاو قسـتي لضفأ يسايس ماظن داجيإ ةلواحمو ةين          القعلا سملت ةلواحمو ،رصعلا ناسنإ    
مدـعل ًارـظن اـننأ ديب       ). داهتجالا(ةي  مالسإلا ةفاقثلا يف هيلع قلطي امك ،نآرقلا يف ةيساسألا        

 مالـس إلا سردـن ةبلط نحن لب ،ثيدحلا ىنعملاب نيرصانم وأ ،يديلقتلا ىنعملاب ءاهقف اننوك             
ىـلع رصتقن نأ انبجاو نم هنأ رعشن        . ةيناحورلاوةيركفلا اهبناوج نم ةي     مالسإلا ةراضحلاو 

اـهلوانتي يـتلا ةيضـقلا ساـسأ لكشت يتلا ئدابملا كلت ،اهحيضوتو ةماعلا ئدابملا ليلحت                
 . لاقملا اذه عوضوم

 . هنيسحتو ماظنلا ريوطت تايلمع ًاضيأ رمتستو ،تالواحملا هذه رمتست نأ دبال - ٨

مل ي  مالسإيسايس ماظن ميدقت اولوا     ح نيذلا نيركتبملا نيثحابلا نم ددع كانه ناك        - ٩
لـك عـم اـهتمءاوم نكمي ال يتلا دويقلا ضعب هدحت قحب ي      مالسإلا ماظنلا نإ  . حاجنلاب للكي 

 . تاراكتبالا عاونأ

نـم ةـجرد لـين ،قـقحت ىتم ينيدلا باطخلا ديدجت حجني نأ نكمي ،مث نمو                  -١٠  
ةءاـبع يـف ًارتتسـم ًايبنجأ سيل       ًايمالسإًاباطخ هفصوب ،نيملسملا نيركفملا نيب اميف لوبقلا          ،

نيذـلا نيريثكلا مهريغو ،دادحلا رهاطو ،يواهزلا لثم نيثدحملا ضعب دجن يلاتلابو            . مالسإلا
نوناـق لـظ يف يبوروألا قايسلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسملا قيقحت لجأ نم نودشاني                

رعشـي يذـلا ،يـل      علا رـيمأ ديس لثم ،داضملا يأرلا نع نيعفادملا ضعب كانهو          . يناملع
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ثيدـحلا يـبوروألا روظنملا عم قفاوتي ال هنأل ةأرملا ةيعضول           مالسإلا موهفم نم يزخلاب      .
ةدايـس اولبق نيذلا نيملسملا نيركفملا نيب ديدجتلاو راكتبالا ضعب مرصنملا نرقلا ءانثأ انيأر              

 . دئاسلايبرغلا ركفلا اذه راطإ يف ي مالسإلا ركفلل ريسفت ميدقت اولواحو يبرغلا ركفلا

لـبق يسكراملا ريسفتلاو ،دوقع ةسمخ يلاوح ذنم         مالسإلل يملعلا ريسفتلا ركذن انلعل      
ملاـعلا يف هنأ ماع لكشب لاقي دق        . ةيمالسإلا تالاجملا يف رثأ امهنم يأل دعي ملو ،دوقع ةثالث         

لوـصأ نـم تسيل ةرادإلاو ةموكحلاب ةقلعتملا راكفألا نم ديدعلا ترشتنا ،ةبطاق ي              مالسإلا
اـبوروأ اهتدهـش يتلا ةديدعلا تاروثلا جاتن دعت ،كلذ ىلع ةوالع ،لب ،بسحف ةي               مالسإري  غ

يـف رـبكأ ةـجردب يناملعلا عباطلا سيركت اهعيمج تمدختساو ،نيتئافلا نينرقلا رادم ىلع               
ةـيبرغ ةـيموقلا يتأـت ،رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع ،تايجولويديألا هذه نيب نمو               . عمتجملا

إلا عمتجملا ىلع ةيناملعلا ةغبصلا ءافضإ يف ةريبك ةوق ردصم          تحبصأ يتلا عباطلا   ي مالـس  
  . يمالسإلا ملاعلا قطانم مظعم يف

تارـبخب يتأـت يـتلا ايازملا ضعبب يلاربيللاو يطارقميدلا ةلودلا ماظن عتمتي              -١١  
اذـه نم ةمج دئاوف ملسملا ركفملا ينجي نأ نكميو          . يسايسلا ماظنلا نم ةرمثملا جذامنلل ةديج     

يـبرغ يناـملع يناسـنإ روـظنم ىلع ةمئاقلا ةيبرغلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نأ الإ ،ماظن                لا
  . ةلودلل ةيمالسإلا جذامنلا عم قفاوتت يك لكاشملا نم ريثكلا هجاوتس

لمعلا يف ةدحو دجوت مل ،ةموكحلا لاجم يف      -١٢ لكشـب عـتمتي ملسـم دـلب لكف     .   
 . هب صاخ يسايس

نيملسملا نيركفملا ىلع     -١٣ نـع لقتسـملا يسايسـلا مهماظن ضرف يف نيبغارلا           
ماظن ةرصاعملا ةيلايربمإلا ضرف تالواحمل ةضراعملا بناج يف ًامود فوقولا ةدئاسلا مظنلا            

 . ةيرحلل ديحولا ليبسلا وه اذه. مالعإلا لئاسو هتبلج رخآ يميق

ينيدلا باطخلا ديدجت لاكشأ لضفأ قطنملا معدي نأ نم دبال          -١٤ ن ـكمي نأ دبالو   .  
جذوـمنلا اـهنأ ىـلع ًايجولويديأ تاباطخلا هذه ضعب حرطُتو           . قطنملاو لقعلاب هنع عافدلا   

وـه ،مهركف نع ةيلوئسملا نولمحتي نم نيب رمتسملا راوحلا ربتعيو           . يسايسلا هجوتلل يتاذلا  
تادـقتعملا ةشـقانم نمضـتي ةي       مالسإلا ةعيرشلل شاقن لكف   . جذامنلا هذه روطت لبس لضفأ    

 . ملسملا تايكولسو ةيسيئرلا ةينيدلا
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إلا يسايسلا ماظنلا نيب هبشلا هجوأ نم ريثكلا كانه         -١٥ مظنـلا نـم هريغو ي      مالس 
بـجي ،فالـخلا هجوأ زواجتلو      . يلودلا لعافتلا نم عونل ةديج ةدعاق لكشي دق امم ؛ىرخألا         

لاكـشأ ًالثـم اـهنم ،لعافتلا لاكشأ ضعبل يلمع لح ىلإ لوصولا ةيغب ئفاكتم راوح ةماقإ           
 . تاعمتجملا لك نيب تافالتخالا

ميلاـعتلاب ةـيفاكلا ةـفرعملا مهيدـل رفوـتت نـمل نيثحابلا نيب راوح ةماقإ نإ               -١٦  
لضـفألا يسايسلا ماظنلا داجيإل ةقيرط لضفأ يه ةيرصعلا نيملسملا تاجايتحاو ،ةي            مالسإلا

اذـه لا   طبإ ىلإ يسايس ماظن عضول ةيربجلا ةوقلا ىلإ ءوجللا يدؤيو         . يمالسإلا عمتجملا يف  
  .  ماظنلا
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  :العلمانية والدين والدولة يف تركيا
  قتداء يف العامل العربي؟هل هي منوذج قابل لال

 

 
  
  
  

نم "ةيناملع"ةدرفم تءاج    LAIKOS  لاـجر اوسيل نيذلا سانلا ينعت يتلاو ةينانويلا
ضـعب لواـح دـقو    . ناـبهر لا ةـقبط يف ءاضعأ اوسيل نيذلا سانلا ىنعم ًاضيأ اهلو     . نيد

ىـنعم بـلأ كوـغ ايـض اهاطعأف ةينامثعلا يف اهل فيدر ىنعم داجيإ نيينامثعلا نيركفملا                 
اشاب دمحأو "ينيداللا"   "يناحور ال" 

نـم ةسايسلا ريرحت ىنعم ةملكلا هذه ذختت تأدب          ١٩٢٣ماع ةيروهمجلا سيسأت دعبو       
ضيـقنلا يـه يلاـتلابو ،لامك ىف        طصم اهب لاق يتلا هسفن ىلع بعشلا ةدايسو ،نيدلا ريثأت         

 ٣يـف روهشملا يكرتلا ناملرب      لا رارق ناك اذه ىلعو    . ةيهلإلا ةدايسلا زمر يه يتلا ةفالخلل     
اـهليوحتو ةـينيدلا نوؤشلاو فاقوألا تارازو ءاغلإو ،ةفالخلا ءاغلإ يف            ١٩٢٤سرام  / راذآ  

 ١٧يـفو   . سيردـت لا دـيحوت نونا   ق رارق إو سرادملا عاونأ لك ءاغلإو ،ةماع تايريدم ىلإ       
لصـفم ةوـطخ وه يذلا يندملا نوناقلا ناملربلا رقأ          ١٩٢٦رياربف  / طابش لادبتـسا يـف     ةي   
  .ةيعضولا نيناوقلاب ةيهلإلا نيناوقلا

                                                 
توريب–ةيجيتارتسالاتاساردلا زكرم ريدم ،ةينانبللا  ةعماجلاب ةيكرتلا ةغللاو خيراتلا ذاتسأ *  . 
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نأ ىلع ةيناثلا هتدام يف   ١٩٢١روتسد صن     "يمالـس إلا نيدلا وه ةيكرتلا ةلودلا نيد" 
كلذك ةيناثلا ةداملا يف    ١٩٢٤روتسد يف كلذ رمتساو      نيدـلا وـه ةـيكرتلا ةـلودلا ن         ـيد ":  

عـيمجلا ظـحالو     ."ةرقنأ ةنيدم يه  ) اهتمصاع(اهرقمو ةيكرتلا يه ةيمسرلا ةغللا ،ي       مالسإلا
وـه ةـلودلا نـيد نوـك عـم ضراعتي ناك يندملا نوناقلا رارق               إمث نمو ةفالخلا ءاغلإ نأ      

ـلا عامجإبو ناملربلا      . مالسإلا   يف ًابئان    ٢٦٩رقأ كلذل ناسين ١٠  دعت ١٩٢٨،  داوـم ةدـع لي      
يلي امل ًاقفو١٢٢٢نوناقلا بجومب روتسدلا يف   :  

إلاب لوقت يتلا ةيناثلا ةداملا ليدعت      -١ و ةلودلل ًانيد   مالس  ةـغللا  ": يـلي اـمك تحبص    أ 
ةرقنأ ةنيدم ةلودلا         ةرابع تفذح يأ "رقمو ةيكرتلا يه ةيكرتلا ةلودلل ةيمسرلا نـيد  مالـس إلا"   

  ".ةلودلا
ةداملا ليدعت    -٢ يتلا   ١٦   "هللاو"ةـملك فذحب باونلا هيدؤي يذلا مسقلا صن نمضتت           

  ".يفرشب"ةملكب اهلادبتساو مسقلا نم 
ةداملا ليدعت    -٣ ةملك فذحب    ٣٨  سيـئر هـيدؤي يذـلا مسـقلا             "هللاو"    صـن نـم  

  .”يفرشب“ةملكب اهلادبتساو ،ةيروهمجلا 
ةداملا ليدعت    -٤ ةرابع فذحب ٢٦  ةيعرشـلا ماـكحألا ذيفنت  ("ةينيدلا نوؤشلا قيبطت"    (

  .ناملربلا ماهم نم
يـتلا تاحالصإلا تلاوت ،ةيروهمجلا نالع      إدعب امل ىلوألا تاونسلا ،ةرتفلا هذه يفو        

بعشلا ةدايس اهساسأ ةيروهمج ىلإ نيدلا اهساسأ ةطلس نم         لاقتنالاىلإ فدهت    نوناـق ناكف   .  
. ةيحيسـملاو ةي  مالسإلا ،ةينيدلا سرادملا لك تيغلأ ثيح ،رهاظملا هذه زربأ سيردتلا ديحوت          

يلاوـح  ١٩٢٤ ـ  ١٩٢٣ماـع ةي  مالسإلا ةينيدلا سرادملا يف ًالثم بالطلا ددع ناك امدعبو  
ماع مهددع حبصأ ًابلاط ٢٢٥٨ ًارفص١٩٣٢ ـ ١٩٣١   .  

يف فرحلا رييغت وه ،كلذك          لاقتنالااذه رهاظم نمو       نُظ ام وأ يناـثلا نيرشت     ١،    /
يف دادعألا رييغتو   ١٩٢٨،ربمفون ماـعلا سفن نم ويام/ راي آ  نارـيزح ٢١يـفو  .    وـينوي /  

بـقل لاـمك ىفطصـم حن            ١٩٣٤  مو ،ينامثعلا دهعلا يف ةدئاس تناك يتلا باقلألا لك تيغلُأ  
يأ "كروتاتأ"   ."كارتألا وبأ" 

لوألا نوناك    ١١(هسفن ماعلا ةياهن يفو      حـشرتلا قـح ةأرـملا تـحن        ) ربمسيد/   م
ناملربلا لخدت نأ١٩٣٥رياربف / ط ابش تاباختنا يف ةأرما ١٨تعاطتساو باختن الاو  .  
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طابش ٣يف ناك يخيراتلا لوحتلا نأ ريغ    ناـملربلا    ١٩٣٧رـياربف  /     رـقأ امدـنع  
يلي امك هنم ةيناثلا ةداملا حبصت ثيحب روتسدلا يف ةيناملعلا دامتعا هيفو٣/١٥مقر نوناقلا   :  

ةيمـسرلا اـه    تغل. ةـيروثو ةـيناملع ،ةيتلود ،ةيبعش ،ةيموق ،ةيروهمج       : ايكرت ةلود "
طرـشو دـيق الـب ةدايسلا       ": اهلاح ىلع ةثلاثلا ةداملا تيقبو    . "ةرقنأ ةنيدم اهتمصاع ،ةيكرتلا   

  ."ةمألل
يـف ةـلودلا ةيناملع ىلع دكؤت       ) ١٩٨٢ و ١٩٦١(ةقحاللا ةيكرتلا ريتاسدلا ترمتساو     

  .اهنم ةيناثلا ةداملا
يـف ةلكشملا نكل  . ١٩٢٣ماعلا ذنم ايكرت يف ةيناملعلا روطتل يقوقحلا راسملا يف اذه     

عـمتجملا مـئالي ناك اذإ امو ،ًائطاخ وأ ًابئاص ةنملعلا رايخ ناك اذإ ام يف ًاموي نكت مل ايكرت                 
موـهفمل نويلامكلا هاطعأ يذلا نومضملا يف يه ايكرت يف ساسألا ةلكشملا نإ             . ال مأ يكرتلا  
ةيسايسـلا حلا   صـملا نـم ةـعومجمب ةـمكاحلا ةبخنلا بناج نم هقيبطت طابتر            او ةيناملعلا 

ىـلإ لب ،ةطلسلا ىلإ لوصولاو نيي       مالسإلا ةمدخل سيل ةادأ ىلإ نيدلا ليوحتو ،ةيداصتقالاو       
الو تءاـج ةـيناملعلل يقيقح قيبطتب ةبلاطملا ن         أثيحب مهسفنأ نييناملعلا فادهأ ةمدخل ةادأ       

  .نييناملعلا ال نييمالسإلا بناج نم لازت
*   *   *  

نأ ) كروتاـتأ لامك ىفطصم ىلإ ةبوسنملا راكفألاو مظن       لا ةعومجم  ("ةيلامكلا"تدارأ  
دـنع اـهلالخ دحوتو ماع       ٦٠٠ترمتس  اتايموقلا ةددعتم ةينيد ةيروطاربمإ نم ايكرتب لقتنت          

اـملو  . ةيناملع ةلودو ،ةمأ ـ ةلود ىلإ ،يكرتلاب ملسملاو ملسملاب يكرتلا حلطصم يبوروألا 
نـم لاـمك ىفطصم لقتني نأ يعيبطلا نم ن          اك اذل . ًادج ةليلق تاونس نيتلحرملا نيب لصفي     

الا ةـمواقمل ينيدـلا روعشلا ىلع دمتعا        ١٩٢٢ماع ًاي   مالسإًالطب هنوك    ةـينانويلا تالالتـح     
طقف تاونس ثالث وأ نيتنس دعبمالسإلل ًاودع هنوك ىلإ ،ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاو  .  

ةيناملع اندنع نوكتل ،ابوروأ تلعف امك ،ريونت رصعب ايكرت          "   ةـيقيقح  رمت مل لوـقي   "   
نأ ةي  مالـس إلا ميقلاب عبشم عمتجم ىلع ًالهس ناك اذل       . نيسين زيزع لحارلا فورعملا بتاكلا    

نيدلل ةيداعم لب،هنع ةبيرغ اهاريو ديدجلا ماظنلا ةيناملع نم رفني  .  
اـم ظحالن انلعجت ةيروهمجلا ايكرت يف ةيسايسلا تالوحتلاو ةيعامتجالا تاروطتلا نإ            

  :يلي
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ةـكرح ةعيبط نم طقف َتأتي مل ةيكرتلا ةيلخادلا ةسايسلا يف نيدلا رود             ديدحت نإ ـ    ١
. اياضـقلاو تاروـطتلا لمجم ىلإ اهنم نورظني يتلا ةيوازلاو ةي          مالسإلا تاهاجتإلا باحصأ  

إلا هاـجتإلا هذـختا يذلا راسملل ًادج ًامهم ًاددحم ناك اهسفن                  ي مالـس ةنملعلل ةيلامكلا مهف نإ
ةيروهمجلا دوقع لاوط ًامومع نيدلاو    مـل تارتوـتو تابذاجتو تاديقعت ىلإ داق مهفلا اذهو          .  

  .روظنملا ىدملا يف يهتنت نأ اهل عقوتي الو هتنت
ميـظنت ةـيرح ةملسـملا رـيغ ةينيدلا تاعامجلل          ) ١٩٢٣(نازول ةدهاعم تكرت دقل     

 تاـعامجلا عـم ةيوسـلا سفنب َطاعتت مل ةيلامكلا ةيناملعلا نكل           . ةلودلا ةباقر جراخ اهنوؤش   
ةرادإلا هبشـي ام ىلإ ةيناملعلا ةلودلا تلوحت لب      ،اهنوؤش ميظنت ةيرح اهل كرتت ملف     . ةيمالسإلا  
  .ةيمالسإلا ةينيدلا نوؤشلل

نـع نيدـلا لصـف ينعت نكت مل ةيلامكلا ةنملعلا نأ ًاحضاو ناك ىلوألا ةظحللا ذنم                 
نملعلا دعاوق طسبأل فلاخم اذهو ينيدلا نأشلل ةلودلا ةرادإ لب،ةلودلا   .ة 

راذآ ٣يف ردص يذلا سيردتلا ديحوت نوناق نم ةعبارلا ةداملا لوقت             ١٩٢٤ سراـم /  
يـف نيصـصختم دادعإ فدهب تايهلإ ةيلك فراعملا ةرازو د           ": ٤٣٠مقرلا لمحي يذلاو      يشت

ةـهجاومل نييعرـش نيفظوـم دادـعإ فدهب ىرخأ سرادم د                  يشت امك ،ةيلاعلا ةينيدلا مولعلا
ةداـملا يـف ،ىرـخأ غيصب ،صنلا اذه رمتساو          . "ةباطخلاو ةمام إلا لثم ةينيدلا تاجايتح   الا

روتسد نم    ١٥٣ ةداملاو   ١٩٦١  روتسد نم    ١٧٤   ٢٤ةداـملا نم ةعبارلا ةرقفلا يفو       . ١٩٨٢ 
ةلودلا فارشإ تحت": ١٩٨٢روتسد نم      لـمحت يـتلا نيدـلا ةدام نإو    "متي ينيدلا ميلعتلا نإ  

ازلإ ةدام"ةيقالخألا ةفرعملاو ةفاقثلا"مسإ    .ةطسوتملاو ةيئادتبإلا نيتلحرملا يف ةيم 
دـهعلا عـلطم يـف اهتأشـنأ ةسسؤم ىلإ ةلودلا تدهع يميلعتلا بناجلا ىلإ ةفاضإو          

،     . اـهئابطخو اهتمئأو اهيفظوم نييعتو عماوجلا ةرادإ يروهمجلا        ةـسائر  "ةسـسؤملا هذـهو
قوفتو ةلودلا نم ةلماك اهتينازيم لانتو ةلودلل ةعبات          "ةينيدلا نوؤشلا  ةدـع ةينازيم   ) ةينازيملا(، 

ةعمتجم تارازو هتدام يف    ١٩٦١روتسد ًايمسر كلذ صن دقو      .   روتـسدو    ١٥٤  يـف   ١٩٨٢   
  .١٣٦هتدام 

ةاـيحلا يـف هتاراسـم مسرو نيدلا رود ديدحت يف ةيلامكلا ةنملعلا رود رثكأ كردنو                
نيدـلا طـقف سيـل صـخت ةـينيدلا نوؤشلا ةسائر نأ فرعن امدنع ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا                 

يذـلا يوـلعلا بهذملا ىلإ ةلصب تمي ام لك ةدعبتسم ،ًاديدحت يفنحلا بهذملا لب ،ي       مالسإلا
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اذـه ىلع نويولعلا جتحيو  ). ناكسلا ددع ثلث يلاوح  (ًانويلم نيرشعلا ايكرت يف هعابتأ براقي       
ًاضـيأ لـب ،اـهيف نيلثممريغو مهنوؤشب ىنعُت ال ةسسؤم ىلإ بئارضلا نوعفدي مهنأب عقاولا                

هسـفن رـمألاو    . "ةينيدلا نوؤشلا ةسائر  "رارغ ىلع ،مهب صاخ سلجم ليكشت ن        م نوعونمم 
طـقف ةمتهملا ،ةيمازلإلا ينيدلا ميلعتلا ةدامو بيطخو مامإ دهاعمو تايهلإلا ةيلك ىلع بحسني              

  .يفنحلا بهذملاب
لـب ،نيدلاو ةلودلا نيب ةقالعلل ءىطاخ موهفم قيبطتب      -٢   فتكت مل ةيلامكلا ةنملعلا نإ  

  .ةيناملعلا ةلودلا ةعيبط ىلإ ةلصب تمت ال تاياغ قيقحتل ةادأو ةدام نيدلا تمدختسا
ىلع تاونس دعب تقلغأ دق "بيطخ ـ مامإ "دهاعم تناك  ترفـسأ امدـنعو   . اهحاتتفا 

ىـلإ اـهءامتن    ادـكؤتل ،ايكرتل دب ال ناك ديدج يلود عقاو روهظ نع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا               
كـلذ ناك  ). ١٩٤٦ماع  (ةيطارقميد تاباختناءارجإو ةيبزحلا ةيددعتلا أدبم رارقإ نم ،برغلا    

نـع رـبعتل    ) ةـنيدتملا تائفلا نم اهمظعمو    (ماظنلل ةضراعملا تاعومجملل ىلوألا ةصرفلا      
ةـفيلخ ،وـنونيا تمصـع ناـكو        . ةيمالسإلا تاهاجت الا دض ةيلامكلا تاسرامم نم اهطخس     

رطاخم كردي    ١٩٣٨،ماع ريخألا ةافو دعب كروتاتأ     بزـح ،هـبزح لبقتسم ىلع       ةيطارقميدلا   
يـف يلصي ًامامإ ،تا  ينيثالثلا رخاوأ يف ،دجت مل يتلا ريهامجلا نإ كرديو ،يروهمجلا بعشلا     

. ةطلسـلا يـف ءاـقبلل ينيدلا لماعلا لسوت نم ونونيا ددرتي ملف    . اهتوص هحنمت نل ،تازانجلا   
ال ةروص  ١٩٤٦ماع ةيباختن   الا هتلمح قصلم لمحف    ىرـخأو سأرـلا    ةرفاـس ةدحاو نيتأرم      

هنأب نيدلا فصو     ١٩٤٧ماع هبزح رمتؤم يفو     . ةبجحم يـف زعوأو    "عمتجملل يحور ءاذغ  "   
ماع رياني/ يناثلا نوناك نم رشاعلا ءابطخو ةمئأ دادعإل تارود حتفب١٩٤٩   .  

يـف وـنونيا                مزه يذلا يطارقوميدلا بزحلا ميعز ،سيردنم ناندع ،هسفانم ىضمو
طلسلا يف رمتساو١٩٥٠تاباختن ا ـ ماـمإ تارود ىغلأـف ،وـنونيا نم دعبأ     ١٩٦٠،ىتح ة   

يف ردصأو    "ضرغلاب يفت ال اهنأل   "بيطخ   لوألا نيرشت    ١٣  ب ًارارق  ١٩٥١  دـهاعم حاـتتف    ا 
ىلإ ١٩٥١ماع ةعبس نم اهددع عفتر ايتلا بيطخ ـ مامإ  ماع ٣٩١   ١٩٩٤.  

لوألا نيرشت    ١٤تاباختن  اترفسأ نيحو    بعشـلا نيسيئرلا نيبزحلا لشف نع      ١٩٧٣    
بزـحل ًاراصـتن    اكـلذ ناـك ةقلطملا ةيبلاغلا لين        ) ينيميلا(ةلادعلاو  ) يراسيلا(يروهمجلا  

دـيواجأ تـنلوب ىـلع ناك ذإ        . ناكبرأ نيدلا مجن همعزتي يذلا    ) يمالسإلا(ينطولا ةمالسلا   
لاـن يذـلا ناكبرأ ي      مالسإلا عم فلتأي نأ ةطلسلا ىلإ امهدحأ لصي يكل ليريميد ناميلسوأ          

ةئملا يف    ٨،١١ مادـقإلا نـم    ) ديواجأ تنلوب (ًايناملع ًافرطت رثكألا ناوتي ملو      . تاوصألا نم  
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اهضـعب بـئاقح عبس ينطولا ةمالسلا بزح اهيف ىلوت ةموكح يف ناكبرأ عم فلاحتلا ىلع                
بزـح ىـتح عروـتي مل كلذبو        . "ةينيدلا نوؤشلا ةسائر  "نع ةيلوؤسملا ًاضيأ هيلوتو يساسأ      

ةطلسلا ىلإ لصيل ةينيدلا    تاهاجتالا لسوت نم هسفن كروتاتأ     وذـح لـيريميد ناميلس اذحو      .  
 ١٩٧٥ماـع نيترـم ةطلسلا ىلإ لصيل ي         مالسإلا ناكبرأ بزح ًاضيأ وه لسوت نيح ديواجأ       

ناـك يتلا تاموكحلا دهع يف عفتر  ابيطخ ـ مامإ دهاعم ددع نأب ريكذتلا عم  . ١٩٧٧ماعو 
ماع ٥٨نم اهيف ًافرط ناكبرأ  ىلإ ١٩٧٣  ماع ٣٣٥   ١٩٧٨.  

،       ١٩٧١ و ١٩٦٠يماع مهتابالقن   اركسعلا داق دقل     ةـيناملعلا ةيامح مئادلا راعشلا تحت  
لوليأ ١٢بالقن  اةداق لعف كلذكو     نوددرـتي ال اوناـك مهرودب ركسعلا نكل        . ١٩٨٠ ربمتبس/ 

. ةطلسـلا يـفو ةسايسـلا يف ،ةيناملعلا ال ،مه ،مهرود ظفحي كلذ ناك اذإ نيدلا لالغتس           ايف  
ةباثمب   ١٩٨٠ويبالقنإ ناك ،راسيل    ا ةبراحم راعش تحتو    ددج "خويش"  ناـعنك مهدئاق عضوف    .  

يـف دهشتسي ناكو    . ةيرايتخاتناك امدعب ةيمازل    إةدام روتسدلا يف ينيدلا ميلعتلا ةدام نيرفيا        
يـكرتلا حرطلا   "حوضولا ةديدش ةروصب رولبت هدهع يفو       . ةينآرقلا تايآلاب سانلا مامأ هبطخ    

ا يف رهظ يذلا    "يمالسإلا ـ  ةـطخلا يفو   . ةيلاصفنإلا تاكرحلاو راسيلا ةهجاومل تا    ينيعبسل 
نأ   ١٩٨٣ماع يركسعلا ماظنلا اهرقأ يتلا ةيمنتلل ةيسمخلا         ةسـسؤملا ىـلع عقي ًاريبك ًارود       " 

مظنـي ًابهذـم سيـل نيدلا نإ        " و "ةينطولا ةدحولا ةمذرش مدعو ةلودلا ةيامح لجأ نم ةينيدلا        
  ."ةيعامتجاةرورض هنإ لب تادابعلا 

لازوأ توـغروط ةلحرم عضو انه نكمي  ال مادختـسا نمـض   ) ١٩٩٣ ـ  ١٩٨٣( 
كارـحلا قالـطإ يـف ًايـساسأ هرود ناكو لعفلاب ًانيدتم ناك لازوأ نأل               . ةيسايس ةادأ نيدلا  

: هدـهع يف ةي   مالسإلا رهاظملا ضعبب ريكذتلا ديفملا نم نكلو      . ًايداصتقاو ًايعامتج اي  مالسإلا
ةالـص يـف ةـمظتنم ةروصـب كراشيو ،جحلا كسانم            يدؤي يكرت ةموكح سيئر لوأ ناك       

يـف يدنبشـقنلا نيدـلا ءاـهب حيرـض ةراـيز اهنم             (مهديلاقت ةيدنبشقنلا كراشيو ،ةعمجلا     
نيتلحرـملا يف نيوراد ةيرظن سيردت عنم       ١٩٨٤ و ١٩٨٣يماع هتيبرت ريزوو    ). ناتسكبزوأ  

بابشـلا دـيع تاضارعتس     ايف ةمشح رثكأ بايث ءادتر      اب تايتفلا رمأو  . ةطسوتملاو ةيئادتبإلا 
  .خلا.. .نويزفلتلا يف) RAKI ("قرعلا"بورشم نع نالعإلا عنمو ،ةضايرلاو 

ال نييناملعلا  دادعتساىلع دهعلا بيرق رخآ لاثم       وأ ةيصـخش عفانمل ةادأ نيدلا مادختس        
نويناـملعلا اـهل لـلهو       ١٩٩٣،ماع ةيكرت ةموكح سأرت ةأرم    الوأ ،رلليشت وسناط    . ةيبزح  

اـيكرت ةثادح ىلع ةمالع مهبراوش ،فحص ريرحت ءاسؤر مهنمو ،مهضعب قلحو             اهنيح ًاريثك   
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ىلع تناك ،تتعن امك      "ةليمجلا ءارقشلا "هذه ،ةموكحلا ةسائر ىلإ رلليشت لوصو دعب         دادعتس ا 
لوأ لوصو ليهستل ١٩٩٦ماع   ،     مالسإ  ناـكبرأ عـم فلاـحتلا رـبع ةموكحلا ةسائر ىلإ ي

نـم كـلذ لك ،خلأ      ... نآرقلا ةوالت ءانثأ سأرلا ءا    طغ يدترت يهو روهظلا نم رثكت تناكو      
  .داسف حئاضف نم اهسفن ذاقنإ لجأ

نيي مالسإلا عم فلاحتلا ةجرد ىلإ لصت نأ امإف       . ةيلامكلا ةيناملعلا ةمس فرطتلا ناك    
  .ةيصخشلا تايرحلا ىتح كاهتناةجرد ىلإ لصت وأ 

نود نم ،ةينآرق صوصنب      داهشتسالانيرغيا ناعنك عيطتسي ناك      ةسـسؤملا ضارت   عا 
يـحورلا بألـل ةديصـق نـم تايبأل ناغودر          أبيط بجر ةءارق نكل ،اهظفحت وأ ةمكاحلا        

 ٣يـف ترج يتلا تاباختن      الل حشرتلاو يسايسلا لمعلا نم عنميو نجسيل ًايفاك ناك كروتاتأل         
  .٢٠٠٢ ربمفون/ يناثلا نيرشت

سأرـلل  ءاـطغ يدترت ن ألازوأ دهع لالخ ةموكح يف ريزو ةجوز ةعاطتس    اب ناكو   
يـف ةـساردلا ةـعباتم نـم     ١٩٩٨ماعلا ذنم تابلاطلا فالآ عنمُت اميف ،ةيمسر تابسانم يف           

ةـنملعلا دـهم ،اسـنرفو ةدحتملا تايالولا تاعماجل نكمي فيكو           . تابجحم نهنأل تاعماجلا  
 ،   ؟ايكرت نهدلب يف كلذب نهل حمسي الو نهتسارد ةعباتم نم تابجحملل نحمسي نأاهجذومنو

،            تلا زّكر دقل   نغاـهنبوك ريياعم قيبطت لاجم يف ايكرت مدقت ىدم لوح يبوروألا ريرق
رـيرقت ىـتح    . ناسنإلا قوقحو ةيصخشلا تايرحلا كاهتن    او ايكرت يف تاعونمملا ماظن ىلع     

تاـيرحلا كاـهتنا ىـلع زكر       ) ٢٠٠٤ رياربف/ طابش ةياهن يف  (ةيكريمألا ةيجراخلا ةرازو    
ةـمكحملا ةـعاق نم ةأرما جرخ       أيذلا يضاقلا لا    ثم داريإ ربع ايكرت يف ةيصخشلاو ةينيدلا      

هـيجوت نـع عـنتما امدنع ريزيس تدجن دمحأ هسفن ةيروهمجلا سيئر لاثمو ،ةبجحم اهنأل                
لوألا نيرشت  ٩يف ةيروهمجلا ديع تالافتحا روضحل ةوعدلا        تاـجوز ىـلإ    ٢٠٠٣ ربوتكأ/    

  .باجحلا نيدتري طقف نهنأل باونلاو ءارزولا نم ريبك ددع
داهطـض  الا لـك مغر ،ماظنلا هجو يف حالسلا ًاموي ايكرت يف نوي           مالسإلاقشتمي مل   

ىوـس نوديري ال نيي     مالسإلا نم ًامئاد ددري ناكبر    أناكو  . هوهجاو يذلا لاصئتس  الاو عمقلاو 
  .ايكرت يف نيملسملا ريغ عم اوواستي نأ

نيعبسلا يف ةيركفلاو ةيقطانملا تال       -٣  وحتلا تبعل دقل ىـلإ ةف   اضإو ،تا ينيعستلاو تا ي 
قرشـلا نيـب عارصـلا ءاـهتن     او ةـيركفلا تاشاقنلاو ندملا ىلإ فيرلا نم حوزنلا تاكرح    
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دـيدحتلاب اـنه انفقوتسـتو      . ةـماعلا ةاـيحلا يـف نيدلا رود ةرولب يف ًامهم ًارود ،برغلاو            
ةـنجلل ًاراشتسم ناك ذم تأدب يتلاو قوسلا داصتق         اهاجت  ايف لازوأل ةيداصتقالا تاحالصإلا     

رسـك يـف ةرشابم ةروصب تمهاس تاحالصإلا هذهو         . ١٩٨٠ماعلا علطم يف ة     لودلا طيطخت 
مهريثأـتو مـهلقث رسـك يلاـتلابو ةيداصـتقالا ةكرحلل نييناملعلا      / زكرملا / ةلودلا راكتح  ا
ـب فرع ام قالطإو      يداصتقالا وأ   "ءارضخلا ةورثلا "،  لاـملا سأر يأ     "لوـضانألا رومن  "   ،
ةـيعامتج  الاو ةيداصـتقالا تاسـسؤملا ريثأـتو ر       وضـح يف ًامظاعت سكعنا ام ،ي      مالسإلا
ةيحصـلاو ةـيعامتجالا تاسـسؤملاو رشـنلا رودو عناصملاو تاكرشلا ترثكف ةي             مالسإلا

اهريديو اهل       لـماوع نـع بـيغي الو    . نويمالـسإ ومي يتلا ةيفرصملاو ةيعماجلاو ةيميلعتلاو
  .ًاصوصخ يدوعسلا ،يبرعلا لاملا سأر رود اذه يمالسإلا دوعصلا

. "ماـظنلا فقس  "تحت ًامئاد ناك ،ةسرامملا امك ،ايكرت يف ي         مالسإلا باطخلا ن   إ -٤
ةينيد ةلود ةماقإ وأ ةنملعلا ءاغلإ وأ يسايسلا ماظنلا رييغت ىلإ مهنم دحأ                 نوـكي دـق    . عدي ملف
لـك مـغرو    . روتسدلا اهمسر يتلا دعاوقلا نمض تيقب مهتسرامم نكل ،مهدواري فدهلا اذه          

ميـعز يأ             نجس نم عنملاو عمقلا      عدي مل ،يسايسلا لمعلا نم عنمو بازحأ رظحو ي مالـسإ  
دادزـي ي  مالـس إلا باطخلا ناك ةلحرم لك عم لب   . فادهألا قيقحتل ةادأك فنعلا مادختسا ىلإ     

بـئان ،لوـغ هللا دـبع لوقي        . اياضقلا ضعب يف يناملعلا باطخلا ًانايحأ زواجت لب ًالادتعا        
ةلصـتملا مهرعاشـمو ،ةسايسـلا يف نينيدتملا سانلا         لوخد ن   إ"ةيمنتلاو ةلادعلا بزح ميعز     

. "ةلماكلا ةينيدلا ةيرحلاب لصتم بعشلا بلطم     . ةينيد ةلود ةماقإ بلطم عفادب تسيل ،ةسايسلاب      
إلاب هبزح          أمويلا حوضو لكب نلعي ناغودرأو        مس ي مالـس و نإ لوقي لب ،ةينيد ةلود ديري ال هن

يقيقحلا هانعمب يناملعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملاديري هنإ نلعيو. مالسإللو هبزحل ةناهإ وه  .  
باـطخلا اذـه لـثم عامس نوديري ال طقف سيل نييلامكلا نييناملعلا ن              أةلكشملا نكل   

مهاياون ي      مالسإلا  ركسعلا     . رعيو مهجرحي هنإ لب لدتعملا ي   عـم برحلا يهتنت ن     أمهي ال امكف
ا ىلع  مهتنميه رارمتس ال ةعيرذ اهذاختا لصاويل داركألا     ال ،نويلاـمكلا نويناـملعلاف ،ةطلسل       

إلا ر  أنوديري    فطاـعتلا بـلجل ةـعيرذ       مهذاـختا اولـصاوي ىتح مهباطخ نوي      مالسوطي ن  
قوـقحو ةيطارقوميدلاو تايرحلل مهتاكاهتنإ ريربتو       "يلوصألا رطخلا "ىمسي امم يبوروألا      ،

  .ناسنإلا
ددع هدعب نمو لامك ىفطصم عفر دقل      ةبر       وَألا راعش نييلامكلا نم ًاماع نينامث دعبو    .   

ةـعامجلا ىـلإ مامضـن      الا اـيكرت بلطو   ) ١٩٦٣(ةرقن  أنالعإ نم ًاماع نيعبرأو كلذ نم       
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ةـموظنملا نـم ًاءزـج اوـنوكي نأ يف نويلامكلا نويناملعلا حجني مل اذامل لأسن ،ةيبوروألا                 
ـقي يـبوروألا داحتإلا جراخ ايكرت ءاقب ةيلوؤسم نم                 ع ءزج ناك اذإو ؟ةيبوروألا ةيراضحلا

ىرـبكلا ةيلوؤسـملا نأ الإ ،ًاملسـم ًادـلب اهتفصـب ايكرت ىلإ ابوروأل ةقبسملا ةرظنلا ىلع                  
ًاـيناملع ًادـلب ايكرت نوكتل ةيدجب ام ًاموي اوعسي مل نيذلا نييلامكلا قتاع ىلع عقت ةيساسألاو                 

نيسـح لارـنجلا عـفري امدـنعو        . ةلماك ةيسايسو ةينيد تايرحب عتمتيو ًايقيقح ًايطارقوميدو      
راعـش   ٢٠٠٢،سطسـغأ / بآ ةـياهن يف هتيالو تهتنا يذلا ناكرألا سيئر ،ولغوأ كيرفي          ك  
إلا دض  "ماع فلألا برح  " يطاـعتلا يف ةيلامكلا ةيناملعلا قزأم نأ ىلع رشؤم اذهف نيي           مالس 

إلا"رخآلا"عم    .هل ةبيرق ةياهن ال يمالس 
يكرتلا مالسإلا"نكي مل ةيادبلا ذنم      ف عئاشلا ىنعملاب   "ًامالسإ" "  وأ ةيدوعسلا وأ رصم ي      

ُتر "ناغودر  ألوقي نيحو   . ًالثم ناتسكاب وأ ناريإ     نويناـملعلا هق      "يغت دقل  دصـي ال طـقف سيل  
هنوديري ال لب )ًاصوصخ ركسعلا(نويلامكلا  رأ،    .يغتي ن

نـم نوددشـتملا ـ ءاضقلا ـ ركسعلا     (اهتاودأو ةيكرتلا ةيلامكلا ةيناملعلا قزأم هنإ 
اـهقيبطتل زارـفإو هـنم ةـيئزج ىوـس تسيل      "ةيمالسإلا ةلأسملا "ثيح  ) نييناملعلا نييندملا   

  .ءيطاخلا
  :لباقملا يف
ماـع فيرخ ةطلسلا ىلإ ةيمنتلاو ةلادعلا بزح لصو دقل          -١ ساـسأ ناـكو     ٢٠٠٢،   

بزـحلا ةبلاطم نإ    . ةيصخشلاو ةينيدلا تايرحلا مرتحت ةيقيقح ةيناملع ةماقإ يسايسلا هباطخ        
ًاـبزح نإ لوـقن ىتح هل ةينيد ايجولويديإ ال بزحلاف           . ةيعمج ةي نيد ةديقع نم قلطني ال كلذب     

نأ ضفرـي هسـفن ةيمنتلاو ةلادعلا بزح نإ     . اهفالخ مأ ةيقيقح ءاوس ،ةيناملعب بلاطي ًاي      مالسإ
بزحللومالسإلل ةناهإ ،ناغودرأ لوقي ،كلذ يف نأل ،يمالسإبزح هنأب فصوي   .  

اقإ وه ةيمنتلاو ةلادعلا بزح باطخ ساسأ نإ        -٢ ةـيطارقوميدلاو ةـيرحلا ماظن ةم       
اـيكرت ةيوضعل يبوروأ طرش اذه لب ،يبوروألا داحتالا يف قبطم وه امك ،ناسنإلا قوقحو               

  .ةيحيسم وأ ةيمالسإءاوس ةينيد ةيوهب طبترم ريغ ،ماظنلا اذه لثم ةماقإ نإ . داحتإلا يف
يـفو ًاداعتبا ينعي ،ةيبوروألا ةيقوقحلا ةموظنملا ايكرت قيبطت نإ            -٣ نـم رـيثكلا     

جاوزـلا ،ثرإلا ،اـنزلا ،باـجحلا     (مالـس إلا يف ةيقوقحلا ةموظنملا عم ،ًاضقانت ،تالاجملا 
  ).خلا.. قالطلاو
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إلا دعبلا نإ   -٤ ةـيوهلا لالخ نم طقف سرام            مالس   ي ةيمنتلاو ةلادعلا بزح ةيوه يف ي
  .ةلود ةموظنمك الو ةعامجك ال ،درفك ،درفلل ةينيدلا

عمجي ،ي  مالسإلا ملاعلل جذومنك ةيمنتلاو ةلادعلا بزح ةبر      جت ميدقت نإ ،كلذ لالخ نم     
إلاوةيطارقميدلانيب  ءيطاخ رمأ وهمالس   ،.  

يـف ناسـنإ قوقحو      ةيطارقميدوتايرح سراميو ةينيد ماظنلا ةعيبط نوكت نيح طقف           
إلاو ةيطارقميدلانيب ةجوازملاب لوقلا حصي ،هسفن تقولا        بزـح ةـسرامم ةـعيبط نإ       . مالس 

لودـلا يـف نوـنطقي نيذـلا ،دارفأـك ،نوملسـملا هسرامي امع فلتخت ال ةيم                 نتلاو ةلادعلا 
  .ةيطارقميدلاونيدلا نيب عمجلل ًاجذومن نوكتل ةلواحم يأ جراخ يه يلاتلابو . ةيبوروألا

لـثم تاحلطصـمل ىطع              ةـيرحلاو   ةـيطارقميدلا ي يذلا ىنعملا يه انه ةلأسملا نإ  
تاـيالولا الو ابوروأ يف ال ،هيلع ًاعمجم ًادحا         و ىنعم سيل وهو   . ةيناملعلاو ،ناسنإلا قوقحو  

الو . ةـسرامملا ميوـقت ىلع ةيولوأ هل حلطصملا نومضم ديدحت نإ          . مالسإلا يف الو ةدحتملا   
  .رخآلا ىلع هريسفت ضرف دحأل قحي

 



 )٨١(

  
  
  
  

  :  والسياسة يف أندونيسياسالماإل
   تفادةـدروس مس

  
 

  
  
  
إلا**مستي نودنألامالس  ةفصب يويسآ قرش بونجلا مالسإلا ةريبك ةجردبو–يسي    

إلا نع هزيمت يتلا ةقرافلا صئاصخلا نم ددعب- ةماع يطسوأ قرشلامالس   مالسإلاف.  
إلا نم ًةملقأتمو ًةلدتعم ًةخسن هنم مظعألا بناجلا يف دع  خسن لقأ هنأ امك مالسي يسينودنألا  ،

ةيبورعمالسإلا يسينودنألامالسإلا ربتعي كلذل.   إلاب نروق ام اذإ ريثكب ًاتمزت لقأ   مالس 
 مالسإلا ىلع ةليوطريغ ةدم نم كيوزوين ةلجم تقلطأ ،ببسلا اذهلو. يطسوأ قرشلا

شوشبلامالسإلا"ىمسم يسينودنألا  ةثادحلا عم ةدع ٍحاون نم قفاوتي يذلا مالسإلا ؛"   
  .ةيددعتلاو ةيطارقميدلاو

سينودنألامالسإلا نم صئاصخلا هذه صقتنت الو يأب مالسإيأ نع لقي ال يذلا ،ي    
إلا نع ًادج ديعب يسينودنألامالسإلا نأ حيحص. ةينيدلا ةيحانلا نم رخآ ناكم قرشلا مالس   
يسينودنألا مالسإلا نأ ينعي ال كلذ نأ الإ ،ةيفارغجلا ةيحانلا نم يطسوأ ةجردلا نم مالسإ   
  .ةيناثلا

                                                 
اتراكاج-ةيمالسإلا هللا ةياده فرايس ةعماج ريدمو خيراتلا ذاتسأ * سينودنا-   .اي 

 .باهولا دبع رمات. أ ةيبرعلل ةقرولا هذه ةمجرتب ماق **
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  لوألا سردلا: The Pancasila Stateاليساكنابلا ةلود 
ريرقت فقوتي نأ ،يسينودنألا مالسإلل ةزيمملا صئاصخلا عم ،بيرغب سيلو تيب " 

لوح Freedom House "ةيرحلا دنع "ةيطارقميدلا ةوجفلا: ٢٠٠٢ملاعلا يف ةيرحلا "   ،
اهرابتعاب - نيملسملا دادعت ثيح نم ملاعلاب ةلود ربكأ–ايسينودنأ  ىلع " ةئيضم ةطحم" 

، مالسإلا لودلا ضعب اهعمو ،ةيطارقميدلا قيرط ناريإو ايريجينو شدالجنب لثم ،ىرخألا ةي
ةيبورع لقأمالسإاهيف دوسي يتلا  وحن حضاو رثعت كانه امنيب هنأ "ةيرحلا تيب"فشتكا دقل .    

يبرعلا زكرملاب يمس–ي مالسإلا يبرعلا ملاعلا يف ةيطارقميدلا  ةجوه ةمثف - ي يذلا  
لثم ،اهناكس نم ةريبك ةبسن وأ ةبلاغلا ةبسنلا نوملسملا لثمي لود يف ةريبك ةيطارقميد  

 ، ، ايسينودنأايبماج ،يتوبيج ،شدالجنب ،اينابلأ نويلاريس ،لاغنسلا ،ايريجين ،رجينلا ،يلام  ،
  .ايكرتو

يف ايسينودنأ حاجن يف حوضوب هتيؤر نكمي ايسينودنأب ةيطارقميدلا ةجوهلا ريثأت نإ 
نأ نيتاه تاباختنالا اترود ترهظأ دقف. ٢٠٠٤ و١٩٩٩يماع ةماع تاباختنا ءارجإ   

قفاوتم عقاولا يف مالسإلا نإو ؛ةيطارقميدلا عم لكاشم ةيأ مهيدل سيل نييسينودنألا نيملسملا  
ةيسائر تاباختنا تنمضت يتلاو -  ٢٠٠٤يف ةيملسلا ةماعلا تاباختنالاف . ةيطارقميدلا عم
نالغشي ناذللا ؛الا ك فسوج دمحمو ونويودوي جنابماب وليساس ةياهنلا يف اهب زاف ةرشابم
ايسينودنأ ةيروهمج سيئر بئانو سيئريبصنم بيترتلا ىلعو ًايلاح نم تززع -    
يف ةي مالسإةلود ربكأ طقف دعت مل نآلا ايسينودنأف . ربكأ ةروصب دالبلا يف ةيطارقميدلا

ةدحتملا تايالولاو دنهلا دعب ملاعلا ىوتسم ىلع تايطارقميدلا ربكأ ثلاث ثحبصأ لب ،ملاعلا 
  .ةيكيرمألا

لود ربكأو ملاعلاب تايطارقميدلا ربكأ ثلاث - ايسينودنأ نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نمو 
ةلود تسيل - نيملسملا دادعت ثيح نم ملاعلا ةيمسرلا ةنايدلاب سيل مالسإلا نأ امك ،ةيمالسإ   
 ٢٢٠نم رثكأ يأ (ايسينودنأ ناكس يلامجإ نم % ٩٠ةبسن نأ مغرف . ةيسينودنألا ةلودلل

يف اهلالقتسا ذنم ايسينودنأ نأ الإ مالسإلاب نونيدي) ةمسننويلم  ماع سطسغأ ١٧،   ١٩٤٥ 
؛ًالوأ ): سمخلا ناكرألا(اليساكنابلا مضتو . Pancasila stateاليساكناب ةلود تنلعُأ دقو 

؛ايسينودنأ ةدحو ؛ًاثلاث ،رضحتلاو لدعلا اهدوسي ةيناسنإ ؛ًايناث ،لاعتم دحاو هلإب ناميإلا 
ةلادعلا ؛ًاسماخ ،ليثمتلاو ضوافتلا نم ةجتانلا ةمكحلا اهدوقت ةيبعش ةيطارقم يد ؛ًاعبار
  . نييسينودنألا لكل ةيعامتجالا
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ىلإ ،ةملسملا ريغو ةملسملا ةينيدلا تادايقلا لك لوبقب ىظحت يتلا ،اليساكنابلا نإ 
ةلودلل ) ءاوس ةملك(ماعلا يجولويديإلا فقوملا لثمت ،ايسينودنأب ةيناملعلا تادايقلا بناج 

 ، يفاقثلاو يقرعلا ىوتسملا ىلع طقف سيل ،نيريبك ةيددعتو عونتب مستت يتلا ةيسينودنألا
ةروصب ةي مالسإاليساكنابلا ئدابم نإ لب ،طقف اذه سيل . ينيدلا ىوتسملا ىلع ًاضيأ نكلو
 عم ةيساسأ ةروصب قفتت اليساكنابلا ئدابم لكف ؛ايسينودنأ يملسم نم مومعلل ةبسنلاب ةيفاك
ي مالسإلا جهنلا نع ةقشنملا تاعامجلا ضعب لاز امو ناك دقل. مالسإلل ةيسيئرلا ميلاعتلا

ريغ لئاسوب وأ ةيروتسدلا قرطلاب ءاوس ،ايسينودنأب ةي مالسإةلود سيسأت ىلإ ىعست دئاسلا 
نأ وه يسيئر ببسل ًاعيمج اولشف مهنكل - تاينيسمخلاب ىرج يذلا درمتلا لثم–ةينوناق   

  .ةركفلا اوديؤي مل ماعلا يمالسإلا جهنلل نيمتنملا نيملسملا
نأ مغرو . ةيناملع وأ ةيطارقويث ةلود ايسينودنأ نم لعجي ال اليساكنابلا ينبت نإ

ةيسينودنألا ةلودلا نإف ،ةيناملع ةلودك ايسينودنأ ىلإ ةراشإلا نوبحي بناجألا نيبقارملا ضعب 
هلإب ناميإلا أدبم ىلع ايسينودنأ تسسأت د قف." ةيناملع"ةملكل قيقدلا ينعملاب ةيناملع تسيل 

نوئشلا ةرازو لثمتو . ١٩٤٥ماع اليساكنابلاو روتسدلا ةجابيدب درو امك –لاعتم دحاو 
يهف ،اهلالقتسا ذنم ةيسينودنألا ةلودلا ةيطارقوريب نم أزجتي ال ا   ءزج عقاولا يف ةينيدلا

لئاسملا يف لخدتت ال اهنكل نينمؤملل ةيسايسلاو ةيعامتجالا بناوجلا ةرادإ نع ةلوئسم  ،
  .نيد يأل ةيدئاقعلاو ةينيدلا

ةجح فسني ةيناملع ةلود تسيل ،ةيجولويديألا ةيحانلا نم ،ايسينودنأ نأ ةقيقح نإ 
ةيجولويديأب ةيسينودنألا ةلودلا نأ املاطف . دلبلا اذه يف ةيمالسإةلود سيسأتل نوحمطي نيذلا 

نيملسملا مومع لعجي يوق ببس ةمث سيلف ،ةيفاك ةروصب ةملسم ربتعُت اهتصاخ اليساكنابلا  
ةي مالسإةلود ءاشنإل ةلواحم يأ لشف رسفي ام وه اذهو ،ةي مالسإةلود ىلإ ايسينودنأ نولوحي 

  .ماعلا يمالسإلا جهنلل نيمتنملا نيملسملا مومع مامتها بذج يف ايسينودنأب
 

  يناثلا سردلا: ءاسنلا رود 
هل ،يلعألاب اهركذ مت يتلاو ،يسينودنألا مالسإلل ةزيمملا صئاصخلا ليكشت نإ  

وأ مالسإلل يملسلا راشتنالا وه لوألا ؛لقألا ىلع نيلماعب ةريبك ةقالع " يملسلا لغلغتلا"، 
هباتك يف TW Arnoldدلونرأ ويلبد يت هيمسي امك   مالسإلا راشتناف". مالسإلا ىلإ ةوعدلا" 
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ىلع ئطبلا لغلغتلابو ًامامت سكعلا ىل ع لب ،ةوقلا مادختساب تأي مل ةيبرعلا ةريزجلا نم
اهتيمست ًاضيأ نكمي ةيلمعلا هذه . ةيلحملا تافاقثلاو تادقتعملا قيفوت تنمضت نورق دادتما

وأ indigenizationيوهجلا باعيتسالا   vernacularizationإلل تاداعلا نمض مالس   
يذلاو ،يسينودنألا عمتجمل ا ءانب وهف يناثلا لماعلا امأ. نييلصألا ناكسلل ةخسارلا ديلاقتلاو
عمتجملا نأ نيح يف ،لاثملا ليبس ىلعف . يطسوأ قرشلا عمتجملا ءانب نع ًامامت فلتخي
ةرسألا لاجمب ءاسنلا هيف ديقُتو لاجرلا هدوسي يروكذ عمتجم يطسوأ قرشلا ي مالسإلا
ةأر ملا عتمتت ثيحب ،ةيساسأ ةروصب ةنورم رثكأ يسينودنألا عمتجملا لكيه نإف ،لزنملاو
  .يطسوأ قرشلا عمتجملا يف اهتريظنب ةنراقم ةيرحلا نم ريبك ردقب

دبع ىوقلا سيئرلا لحم لحتل يرتوبونراكوس يتاواجيم سيئرلا ةبئان باختنا نإ 
ويلوي ٢٣يف ديحو نمحرلا  يف ةأرملا اهب عتمتت يتلا ةيرحلا ىدم نع ربعي ٢٠٠١   ،

يف ًاماه ًارود بعلت لازت امو تناك ايسينود نأب ةملسملا ةأرملا نأ عقاولا. ةملسملا ايسينودنأ
نرقلا يف ةيسينودنألا رزجلاب مالسإلا راشتنال ىلوألا ريكاوبلا ذنم ةماعلا ةايحلا يفف . ١٢ 

هيشتآ ةنطلسب ةنطلسلا بصنم ىلع بقاعت ١٧نرقلا   Acehnese نإف يلاتلابو ،ءاسن عبرأ  
ايسينودنأ خيراتب هعون نملوألا نكي مل ةسائرلا بصنمل ونراكوس يتاواجيم باختنا  .  

ىروش سلجم نم طقف سيل هيف لادج ال دييأت ىلع يتاواجيم ةسيئرلا تلصح دقل 
ةيبلاغلا نم ًاضيأ امنإو )Majelis Permusyawaratan Rakyat) MPRبعشلا   ،

ةي مالسإلا تاهجوتلا تاذ بازحألا دييأت ىلع تلصح ثيح ،ايسينودنأ يملسم نم ىمظعلا
دحتملا ةيمنتلا بزح لثم  Partai Persatuan Pembangunan) PPP( ةمجنلا بزحو  ،

ةلادعلا بزحو )Partai Bulan Bintang) PBBلالهلاو   ،Partai Keadilan) PK( ،
ةنامألا بزحو )Partai Kebangkitan Bangsa) PKBةينطولا ةوحصلا بزحو   ،

ضفر دق ناك يذلا دحتملا ةيمنتلا بزحف ). Partai Amanat Nasional) PANةينطولا 
اهحشرتب لبقو داع ١٩٩٩ماع تاباختنا دعبو لبق ةينيد سسأ ىلع يتاواجيم حيشرت   ،

زاح ةزمح بزحلا سيئر بخُتناو لب ٢٠٠١ماع ةسائرلل   ،Hamzah Haz ةسلجلاب  
دحأ ةيئانث ةدايق أشنأ امم ،سيئرلل ًابئان ٢٤/٧/٢٠٠١خيراتب بعشلا ىروش سلجمل ةصاخلا   

  .زاح ةزمح هلثمي ينيد يموق رخآلاو ،يتاواجيم هلثمت يناملع يموق اهفارطأ
ةيعمج لثم ،دئاسلا ي مالسإلا جهنلا تاذ ةيمالسإلا تامظنملا نأ حيضوت مهملا نمو

ةيدمحملا ةيعمجلاو Nahdlatul Ulama (NU)ةمألا ةضهن   ،Muhammadiyah –
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 ، يلاوتلا ىلع نويلم٣٥ و ٤٠نوعدي امك ،امهئاضعأ ددع غلبي يذلاو كي مل-   يأ مهيدل ن  
ةسائرلا بصنمل ةأرماك يتاواجيم يلوت ىلع ينيد دعبيذ ضارتعا  .  

 ، ةماعلا ةايحلا تاعاطق فلتخمب بصانم ًايلاح لغشت ةملسملا ةيسينودنألا ةأرملا نإ
 ، ةيعيرشتلا ةزهجألاو ،ةلودلل يرادإلا زاهجلاب ًارورمو ،ةموكحلاب ةريزو نم ا  ءدب

لاز ام هنإف ،كلذ مغر . لامعألاو ميلعتلا تالاجم ىلإًالوصوو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو 
  .ةماعلا ةايحلاب ةملسملا ةيسينودنألا ةأرملا ةكراشم نم ززعن ىتح هلمع بجي امم ريثكلا

  
  ثلاثلا سردلا: دئاسلا يمالسإلا جهنلا تاذ تامظنملا

تامظنملا نم ريثك امهبناج ىلإو ةيدمحملا ةيعمجلاو ةمألا ةضهن ةيعمج دوجو نإ 
ةزيمملا حمالملا دحأ وه امنإ ايسينودنأ عوبر يف دئاسلا ي مالسإلا جهنلا تاذ ىرخألا
يسينودنألامالسإلل رصحنت الو ،ةيسايس ريغ تامظنم يه ةي مالسإلا تامظنملا هذهف.  
هذهف . ةيميلعتو ةيفاقثو ةيعامتجا تامظنمك ًاضيأ لمعت امنإو طقف ينيدلا نأشلاب اهتامامتها
نم ا madrasahsةثيدحلا ةيوبرتلا تاسسؤملاو سرادملا فال آ كلتمت تامظنملا  ءدب  

ةيلخادلا سرادملا يأ  (pesantrensزنيرتنازيبلاو ،ةعماجلا ىتح ةيئادتبالا ةلحرملا 
، )ةيديلقتلا ةيمالسإلا يبعشلا ضارقإلا تاداحتاو ،ةينواعتلا تاداحتالاو ،ةيحصلا زكارملاو  ،
  .اهريغ ريثكلاو ،ةئيبلا ةيامح زكارمو

ثيح ،يندملا عمتجملا ىنعمل ًاقيقد ًاديسجت ربتعُت تامظنملا هذه نأ ،كلذ نم مهألا 
نم لمعتو ،اهنوئشل يتاذلا رييستلا ىلع موقتو ،ةلودلا نع ةلقتسمو ،ةيعوطت 'تامظنم اهنإ 

تاذ يندملا عمتجملا تامظنم نم ىمظعلا ةيبلاغلاف '.عمتجملا نوئشل لضفأ ميظنت لجأ  
نم اهئدابم تمهلتسا يتلا –ةيدمحملا ةيعمجلاف ؛رامعتسالا ةرتف يف تسسأت ي مالسإلا هجوتلا
ماع تسسأت - نيرشعلا نرقلا لئاوأ رصمب ترج يتلا حالصإلا ةكرح كلذ ذنمو ١٩١٢   ،

–ةمألا ةضهن ةيعمج امأ . ةيثادح ةيمالسإةكرحل ديسجت اهنأب ةيعمجلا هذه رهتشتو نيحلا 
إلا تامظنملاىربك دعُت يتلاو ايسينودنأ يفةيمالس  ماع تسسأت دقف -   اهنأب رهتشتو ١٩٢٦   ،

  ."ةيديلقت"ةي مالسإةمظنم 
طسوتلل ىوقك ًاماه ًارود ةي مالسإلا تامظنملا هذه بعلت ،يندملا عمتجملل تامظنمكو

خيرات نم ربكألا بناجلا يفف . رخآ بناج نم ةلودلاو بناج نم عمتجملا نيب روسجلا دمو
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ايند ةسايس اهرابتعاب ،ةيتايحلاو ةيلمعلا ةيسايسلا نوئشلاب ل خدتت ال اهدجن ،تامظنملا هذه
Low Politics ايلعلا ةسايسلا ىمس  ي اميف لخدتت لب  ،High Politics ةقلعتملا ةسايسلا يأ ؛

تايلمعلا ىلع ىوق ريثأت اهيدل تامظنملا هذه نأ يف دودحم كش ةمثو . تايقالخألاو لثملاب
مكحلا ةيلمع يف نيلعافك ًامهم ًارود راطإلا اذه يف بعلت اهنإ ثيح ،ايسينودنأ يف ةيسايسلا  
  . رارقلا عنص ةيلمع يف نورثؤي

ةيلمع ناكرأ دحأ لازت الو تناك ي مالسإلا هجوتلا تاذ يندملا عمتجملا تامظنم نإ
هذه ةداق طرخنا دقف . وتراهوس ماظنل يدادبتسالا مكحلا ةرتف لالخ ىتح ،يطارقميدلا لوحتلا
فوفص ةمدقم يف قحللو اوناك لب ؛ةرتفلا هذه دادتما ىلع ةيطارقميدلا ةكر ح يف تامظنملا
  . ماظنلا دض ةضراعملا ةكرح

رود ي مالسإلا هجوتلا تاذ تامظنملا هذهل نوكي ثيح ،يلاحلا تقولا يف رمألا كلذك
عمتجملا رود ىلع ديدشلا زيكرتلا عمف . ايسينودنأ يف ةيطارقميدلا قيمعتو زيزعت يف يرهوج
مهتامظنم زيزعت ىلع نيرداق اونوكي نأ عقوتملا نم هنإف ،ةيطارقميدلا ةيلمعلا يف ين دملا

ةفاقث ءانب يفو ةيطارقميدلا ئدابم رشن يف ًاضيأ اومهاسي نأو ،ةيلعافلا نم ديزمب لمعلل 
يف تامظنملا هذه نيمضت متي لازي الو ناك دقف ،ضرغلا اذهل . ماعلا لاجملا دوست ةيندم
اههباشي امو نيسنجلا نيب ةاواسملاو يندملا ميلعتلاو نيبخانلا ةيعوت ةلكا ش ىلع نم جمارب
ءاسرإو داسفلا ةبراحم لوح جماربلا نم ًاددع مهيدل نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . جمارب نم
  .ديشرلا مكحلا

  
  عبارلا سردلا: ةيلاكيدارلا تاعامجلا
نوجاتنبلا ىنبمو كرويو ينب يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع ةيباهرإلا تامجهلا باقعأ يف

إلا تاعامجلا نم ددع زرب٢٠٠١ماع ربمتبس نم رشع يداحلا يف نطنشاوب  ةي مالس، 
هذه نأ مغرو . رصبلاو عمسلا ءلم اهرابخأ تحبصأو حلسملا جهنلا ىلإ ليمت يتلا ،ةددشتملا
داهجلا قلايفو Front Pembela Islam (FPI)عافدلل ةي مالسإلا ةهبجلا لثم ،تاعامجلا  ،

Lasykar Jihad ريرحتلا بزحو  ،Hizb al-Tahrir ايسينودنأ يدهاجم سلجمو  ،
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) يملسم ىلع دودحم ريثأت الإ اهل نكي مل  ،
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 مالسإلاب ديعب نم ولو ةقالع اهل ةيضق يأ لالغتسا اولواح مهنإ الإ ،لكك ايسينودنأ
  .مهضارغأ ةمدخل نيملسملاو

ىتح وأ نييلاكيدارلا وأ نيددشتملا نيملسملا وأ ةي مالسإلا تايشيليملا دوجو ةرهاظ نإ
ءيشلاب تسيل ،ةريخألا ةرتفلا يف حوضوب تزرب يتلاو ،يسينودنألا مالسإلا يف نييلوصألا  
تاعامج ةمث ناك ،وتراهوسو ونراكوس مكح ءانثأف . ةيلعفلا ةيحانلا نم ايسينودنأ ىلع ديدجلا
يف فرعُت تاعامجلا هذه تناك دقو . ايسينودنأ يف ةيمالسإة لود سيسأت تلواح ةيلاكيدار
ايسينودنأ يف مالسإلا شيج/ةيمالسإلا ةلودلا مساب تاينيسمخلا  Dar al-Islam/Tentera 

Islam Indonesia, or Islamic State/the Army of Islam in Indonesia ،
(DI/TII) .ةلود لثم ةيلاكيدار تاعامج كانه ناك ،وتراهوس مكح نم ةقحال ةرتف يفو  

داهجلا ةدايق تاعامجو )Negara Islam Indonesia) NIIةي مالسإلا ايسينودنأ  ،
Komando Jihad ةلود سيسأت ىرخألا يه تلواح يتلا داس دقو . ايسينودنأ يف ةيمالسإ، 

نم وتراهوس مكح لالخ تاعامجلا هذه ضعب كرحت تناك شيجلاب ةنيعم تادايق نأب داقتعا 
  .مالسإلا ةروصهيوشت لجأ 

ررحت هبقعأ دق ،مكحلا يف ًاماع نيثالثلا ىلع ديزي ام دعب ،وتراهوس ماظن طوقس ناك 
مل يتلا ،ةديدجلا ةيلاكيدارلا ةي مالسإلا تاعامجلل ةعفد ىطعأ امم ،يسايسلا ىوتسملا ىلع

ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةماعلا ةهبجلا ،لثم لبق نم اهب عم    Front Komunikasiس دق نكي
Ahlu-Sunnah Wal-Jama`ah  (FKASWJ) قلايفو ،فورعملا يركسعلا اهحانجب  

إلا عافدلا ةعامجوLasykar Jihadداهجلا  سلجمو Front Pembela Islamي مالس،   ،
نيملسملا ناوخإلا ةعامجو Majelis Mujahidin Indonesiaايسينودنأ يدهاجم   ،

حضاولا نم . Jamaah al-Ikhwan al-Muslimin Indonesia (JAMI)ايسينودنأب 
دئاقف ،تاعامجلا هذه دوقت ،ةصاخ ةفصب ةينمي لوصأ نمو ،ةيبرع تايصخش نأ ًامامت 

؛بلاط رمع رفعج وه داهجلا قلايف دئاقو ؛باهش قزر بيبح وه  عافدلل ةيمالسإلا ةهبجلا
نيملسملا ناوخإلا ةعامج دئاقو ؛رياصب ركب وبأ وه ايسينودنأ يدهاجم سلجم دئاقو 

  .يسبحلا نيسح بيبح وه ايسينودنأب
نأ ىلع نورصي مهف مالسإلل يفرحلا مهفلاو ريسفتلا ينبت ىلإ تاعامجلا هذه ليمت  ،

يبنلا هسرام املثم " يقنلا"و " حيحصلا "مالسإلا هنومسي ام ةسرامم نم مهل دبال نيملسملا
ًاسيس أتف. ةيفلسلا تاكرحلا نمض مهفينصت هعم نكمي يذلا رمألا ،فلسلا وأ هتباحصو دمحم
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امم ىرخأ نكامأو تارابلاو وكسيدلا تالاص ةمجاهمب اوماق مالسإلل يفرحلا مهمهف ىلع  ،
  ."ةعيلخلا نكامألا"هوربتعا 

 ، وتراهوس ذنم تدجاوت ةميدق تاعامج كانه نإف ،تاعامجلا هذه ىلإ ةفاضإلابو
هسسأ يذلا ،ريرحتلا بزح دع. وتراهوس ماظنل ةيساقلا تاءارجإلا نم ترف اهنكل خيشلا يو  

تاعامجلا هذه رثكأ ،تاينيعبسلا يف ىلوألا ةرملل ايسينودنأب طحو نانبلب يناهبنلا نيدلا يقت 
ةحيحصلا ةي مالسإلا ةايحلا هنوربتعي ام رشن يه ريرحتلا بزحل ةيسيئرلا فادهألاف. ةيمهأ

. يملاع يمالسإيسايس نايك وأ ،ةفالخلا ءايحإ نوديري مهنأ وه ةيمهأ رثكألاو ،نوكلاب 
قرشلا يف طقف سيل ،نيطبحملا بابشلاو بالطلا نيب ةيبعشب ريرحتلا بزح ىظحو 
ًاروهظ رثكأ حبصأو ،ةيبرغلا لودلاب نوسردي نيذلا نيملسملا بالطلا نيب امنإو ،طسوألا 

ةروصب نيعبات بطقتسي ال هنأ ادب ،كلذ مغرو . وتراهوس طوقس دعب هتايلاثم رشنل ةقثو
  .ةريبك

ىرخأب وأ ةقيرطب مهيدل ايسينودنأب ةيلاكيدارلا تاعامجلا ةف اك نأب دكؤت ةلدأ ةمث
تاعامجب ،امهيلك وأ يميظنتلا ىوتسملا وأ ينيدلا ريظنتلا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةنيعم طباور 

ىلع ديكأتلا بعصلا نم نكل ،ي مالسإلا ملاعلاب رخآ ناكمب وأ طسوألا قرشلا يف ةددحم
قلايفو ي مالسإلا عافدلا تاعامج ةداق ىفن دقف. ةدعاقلا وأ ندال نب هماسأب مهطابترا ةيناكمإ

نم ًاريثك نإ لب ،ةدعاقلا وأ ندال نب هماسأب ةقالع يأ ايسينودنأب نيملسملا ناوخإلاو ،داهجلا 
هنأب هنومهتي يذلا ،ندال نب ةماسأل نيدقتنملا دشأ نم عقاولا يف نودع   ي تاعامجلا هذه ةداق

  ).ةيمالسإلا(ةمألا نع نوجرخي ني ذلا نيملسملا كئلوأ يأ ،جراوخلا نم
يلاب تاريجفت يذفنم ىلع ضبقلا دعب رادحنا يف ةيلاكيدارلا تاعامجلا ةيبعش نإ 

اتركاجب تويراملا قدنفو )٢٠٠٢( اتركاجب ةيلارتسالا ةرافسلا مامأ تاريجفتلاو )٢٠٠٣(،   ،
ةيناثلا يلاب تاريجفتو )٢٠٠٤( مهتمكاحمو)٢٠٠٥(،  فنم ضعب ىلع مك. ،   كلت يذ ح دقف
ريغ ددعو . ةديدش ىرخأ تابوقعو دبؤملا نجسلاو مادعإلا نيب تحوارت تابوقعب تامجهلا
. ةطرشلا ماسقأب مهيلع ظفحتلا مت باهرإلاو فنعلا لامعأب ةقالع مهل نأ يف هبتشملا نم ليلق

تاعامجلا روذج عالتقا ىلع ونويوهدوي جنابماب وليساس ةرادإ ميمصت نأ يف كش نم اممو 
  .ةلأسملا هذه لحل ًايسيئر ًالماع لثمي ةيباهرإلا

ةموكحلا لشفب ةقالع كش الب اهل ًايلاع ةروكذملا تاعامجلل ةديازتملا ةيلاكيدارلا نإ 
ةينيدلا - ةيقرعلا تاعارصلا لثم ،ةداحلا ةيعامتجالا للعلا ضعب جالعو نوناقلا ضرف يف
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تايوتسم لكب يرشت سملا داسفلاو ،ةميرجلا لدعم يف ظوحلملا عافترالاو ،ةرمتسملا
تاوق يخارتو ةموكحلا ةطلس صلقت لظي نكل . خلا ،تاردخملاب راجتإلا راشتناو ،عمتجملا

نوناقلا ذيفنت ىلع أرجتت نأل ةصرفلا تاعامجلا هذهل تطعأ يتلا لماوعلا مهأ ةطرشلا 
ةبيه ل ةموكحلا ةداعتسا وه ةيلاكيدارلا ديازت ىلع بلغتلل يسيئرلا لماعلا نإف ،كلذل. اهسفنب
  .نوناقلا ضرف ةزهجأ ةيوقت ةداعإو اهتطلس

  
  سماخلا سردلا: نيلدتعملا نيكمت
نيتمظنم ربكأ نأ دجن ،ةيلاكيدارلا تاعامجلل ادوعص ةمث نأ ودبي يذلا تقولا يفو  

، اتربع دق - ةيدمحملا و ةمألا ةضهن–دئاسلا ي مالسإلا جهنلل ةيلاكيدارلا قرطلل مهضفر نع  
متهت يتلا ،مالعإلا ةزهجأ لبق نم هلهاجت مت وأ ،ةبولطملا ةوقلاب ن كي مل مهضفر نأ ودبي نكل
هابتنالا يف ناتمظنملا تأدب ٢٠٠٢ربمفون ذنم نكل . ةيلاكيدارلا تاعامجلا ةطشنأب رثكأ  ،
يسينودنألامالسإلا ةروص ىلع نيددشتملا نيملسملا ةطشنأل ةيبلسلا تاساكعنالا ىلإ ةيدجب  .  

ةملاسم ةروص ميدقتل ًةيناث ًاعم لمعلا ىلع نيتمظنملا ا تلك يف ةداقلا قفتا دقف ،كلذل
ىرخألا تانايدلا يعبتمل ةيامحلا رفوتمالسإلل ىوتسملا ىلع نيتمظنملا ةداق حرصو .  
ةمدخل ةيلاكيدارلا تاعامجلا ضعب لبق نم اهسييست مت دق مالسإلا ةروص نأب ينطولا  
ذوفنلا ةسراممل ةليسو الإ يه ام تاعام جلا هذه اهمدقت يتلا ةيلاكيدارلا هذه نأو ،مهفادهأ
ميظنتب نيتمظنملا ا تلك موقت فوسو. ركفلا يف ميوقلا يمالسإلا جهنلا لثمت الو يسايسلا
امك . خلأ ،ةكرتشملا جماربلاو ،راوحلا لالخ نم فرطتلا عم لماعتت يتلا ةطشنألا نم ةلسلس
تاعامجلا نأشب ةيساق تاءار جإ ذاختال ةيسينودنألا ةموكحلا ىلإ ءادنب ناتمظنملا تهجوت
تاعامجلا نأشب ةددشتم تاءارجإ ذاختا نم نوناقلا ضرف ةزهجأ ةيشخف . نوناقلا كهتنت يتلا
جهنلل ةينبتملا تامظنملا ذاختا عمو . ةيلاكيدارلا دعاصت مامأ قيرطلا دهمي ةيلاكيدارلا
، مالسإلا هذه لشفتو ةيلاكيدارلا تاعامجلا ذوفن ءاوتحا نكمي ،ىوق فقومل دئاسلا ي
 مالسإلل ةملاسملا ةعيبطلا نم ريغي نأ هنأش نم ريثأت ةسرامم يف يلاتلاب تاعامجلا
  .يسينودنألا

قرطلا نم ةدحاو لثمي ايسينودنأ يملسمب ةيطارقميدلا رصانعلا نيكمتو ةيوقت نإ  
ةد وجوملا ةدعاولا ةيطارقميدلا نم ززعن نأ ًاعيمج انتيلوئسم اهنإو. ةيلاكيدارلا عم لماعتلل
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لالخ نم كلذ لمع نكميف ،ايسينودنأب ةيددع ةيبلغأ نولثمي نيملسملا نأ امبو . ايسينودنأب
ةيندم ءانبب ةمزتلملاو ،ماعلا ي مالسإلا جهنلل ةينبتملا ةيمالسإلا تاسسؤملاو تامظنملا
فلتخم نيب يملسلا شياعتلاو ،حماستلاو ،ةيددعتلاو ،ةيطارقميدلا ئدابم خيسرتو ةي مالسإ
  .ناسنإلا قوقح مارتحاو ،تاعامجلا

هذهل لاثمك ،اتركاجب ةي مالسإلا هللا ةياده فرايس ةعماج ةبرجت انه ينرضحتو
ماع ةعماجلا تحرط Asia Foundationايشآ ةسسؤم نم معدبف . تاسسؤملا  ،٢٠٠٠ 

 نمف. ةيبالطلا تادايقلاو ددجلا ةبلطلا ىلع ًايمازلإ هتلعجو" يندملا ميلعتلا"لوح ًاديدج ًاررقم 
إلا ةيندملاب بالطلا فيرعت متي"يندملا ميلعتلا"ررقم لالخ  ةسرامملاو ركفلا يف ةي مالس، 

تاذ تاعوضوملا نم اهريغو نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةيددعتلاو ةيطارقميدلاب اهتقالع يفو 
يف ررقملا سيردتب كلذو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةركفلا قيبطت يف عسوتلا مت دقو . نأشلا
رخأ عورفةتس إلا تاساردلا يف ًاصصختم ًادهعم١٤و ،ةعماجلل ى  دهاعم لا نم ةيمالس 
و ،ةلودللةعباتلا ةيلك ٣٢  لمأنو . ىرخأ ةصاخو ةماع تاعماج يفو ،ةلودلل ةعبات ةيمالسإ 

تامالعلا ىدحإك–ايسينودنأ نوكت نأ ،هل ةهباشملا جماربلا نمو ،ديجلا جمانربلا اذه نم   
ىلع ةرداق- ةيطارقميدلل ةئيضملا ةيطارقميدلا لعج   يف ةيسايسلا ةبعلل ةديحولا ةدعاقلا " 
  ."دالبلا
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 يسالم ملشروع اإلصالح اإلةالركائز األساسي
  ة التنميةواالختالف والتشابه مع جترب

  ةعربيال غري ةيسالم يف البالد اإل
  

 
 

  
  
ىـلع ةـيبرعلا دالبلا مظعم يف ةي        مالسإلا ةيؤرلا ىلع مئاقلا حالصإلا عورشم دم      تعي

رـيغ ةي   مالـس إلا نادـلبلا يف تماق ىتلا ضوهنلا ةبرجت ةريبك ةجردب هباشت  ةيساسأ زئاكر             
ىـقبت نـكلو    .. ةـيخيراتلاو ةـيفارغجلا تانوكملا ضعب يف اهعم فلتخت تناك نإو ةيبرعلا           

اذإو .. ىرـخألا تانوكملا نم ريثك يف هب ءادتقالاو هيلإ تافتل         الا قحتسي ايح اجذومن ةبرجتلا    
يف هراصتخا نكمييمالسإلا يحالصإلا عورشملا ناك   :يف اهصيخلت عيطتسن رصانع ةعبرأ  

  .ىميلعتلاو ىوبرتلا ضوهنلا  -١
  .ىقيبطتلا ىجولونكتلاو ىملعلا ضوهنلا  -٢
 .ىلهألا عمتجملا تانايك هيوقت و ىسايسلا ضوهنلا -٣

 .اهبهاذمو اهدئاقع فالتخاب لودلا عيمج ىلع حاتفنالا - ٤

                                                 
نيملسملاناوخإلا ةعامجب داشرإلا بتكم وضع *  .رصم – 
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ةي مالسإلا نادلبلا يف ةيمنتلاو ضوهنلا هبرجت نأ ةقباسلا رصانعلا لالخ نم هنأ ىرن
دجنف .. نيجذومنلا نيب فالتخالا تاجرد نم ةجرد عم ايزيلامو ايكرت ةصاخ ةيبرعلا ريغ
و ايفارغجلا تارابتعاب برغلا ىلع حات فنالاو ىسايسلا ضوهنلا يف قوفت ىكرتلا جذومنلا نأ
 .اضيأ خيراتلا

لـك تـناك ناو     . ىملعلاو ىوبرتلا ضوهنلا يف قوفت    ) ايسآ(ىزيلاملا جذومنلا دجنو    
ةـيميلقإلا تايصوصـخلا ىقبتو     . اضعب اهضعب دناست و اضعب اهضعب دكؤت ةقباسلا رصانعلا        

  .ةيبرعلا ةيمالسإلا نادلبلا عم هباشتلا و فالتخالا هجوأ ىتأت انهو.. اربتعم الماع ةيلحملاو
عورشـملا يف تايطعملا نم ريثك مكحت ةيبرعلا ةقطنملل ةيميلقإلا فورظلا نأ كش ال              

ةورـثلا عـم   مالـس إلا ةلاسرل ةيبرعلا روذجلا عم عقوملا ةيجيتارتساف .. يمالسإلا ىحالصإلا   
ةيرامعتـسالا تاسايسـل   ل ادادتما ةيبرغلا ةراضحلل ىجيترتسا دادتماك ليئارسإ مايق عم ةيطفنلا        

ةدـيعب تالداعمو تاباسحل ةيبرعلا ةقطنملا عضخت لماوعلا هذه لك          .. رشع عباسلا نرقلا ىف   
يـف ةقيمع اهريثأت يف هيوق لماوع ىرن امك ىهو          . ةيبرعلا ريغ ةي  مالسإلا نادلبلا نع امامت   

  . اهتجلاعم و اهتاكباشت يف ةدقعم اهروذج
ةي مالـسإ جذاـمنك نادـلبلا هذـه يف ضوهنلا ل          مأت نيبو اننيب لوحي ال اذه نأ ىلع       

  .ةحجان
  
  :ةيويسألا دالبلا يف ةيعامجلا ةضهنلا

اهتضـهن يف ةريبك ةجردب مهاس ةيويسألا نادلبلل دحاولا ىفارغجلا قاطنلا نأ كش ال                
لـك ىـلعو دـحاولا ىـفارغجلا قاـطنلا يـف امئاد هوقب رضاح رثأتلاو ريثأتلا لماع نال                   

نادـلبلا يـف ةضـهانلا جذامنلا ةرصاحم لعلو         .. ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا  .. ةدعصألا
ضوـهنلا ةبرجت لاثملا ليبس ىلعف      .. كلذ حضوي ىوقألا ىريثأتلا عباطلا تاذ ةصاخ ةيبرعلا       

يـف ةي   مالـس إلا تاراـيتلا جمد يف امدقتم ازاجنا ققحي نأ داك  ىذلاو رئازجلا يف ىسايسلا              
هـضاهجإو ه   قنخ مت . ةطلسلا لوادتل ةيلآك ةيطارقميدلا مو    هفم خيسرتو هتطشنأ لكب ماعلا لمعلا     

دـلب يف ةصاخ يميلقإلا طيحملا يف هريثأت ىنعي ناك هحاجن ن            أل.. ةوقو ةعرسب اميلقإو ايلحم   
نأـب ملسـن نأ كـلذ  لالخ نم عيطتسن       . لعفلاب مت ام وهو   . حيحص سكعلاو . رئازجلا مجحب 
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نادـلبلا يـف ىباجيإ وحن ىلع ققحت ام وهو          .هلهاجت نكمي ال ناكمب ىفارغجلا براقتلا لماع      
  .ةيويسآلا ةيمالسإلا

  
ىنيصلا–ىنابايلا نضحملا  :  

ةزـيملا هذـه نـم ةريبك ةجردب تدافتسا نادلبلا هذه يف ةيمنتلا تاوطخ نأ دكؤملا                
تاكرشـل ةـلماك جاتنإ طوطخو هيسيئر  عورف ءاشنإب اريبك انوع تمدق ىتلا نابايلا ةصاخ                

ةـمدقتم ميـلعت و بيردـت جمارب نم كلذ بحاص ام عم نادلبلا هذ               ه يف ةيملاع ةعمس تاذ    
نإ لـب  هيـسايس تاقوعم نود هلك كلذ متو           . تاكرشلا هذهل يجاتنإلا ىوتسملا ىلع ظافحلل     

بيردـتلا جمارـب ميدـقت و اـيجولونكتلا لـقنب تكراش برغلا يف ىربكلا ةيعانصلا لودلا                 
  .ةمدقتملا

  
   :ىنيدلا أشنملا تاذ ةيقالخألا ةموظنملا

ةضهنلا رارمتساو مايق يف ىونعملاو يسفنلا لماعلا نودعبتسي نيح نوريثكلا ءىطخي           
يـف حوـضوب كـلذ رـهظ دقو         .. ةزيجولا ةرتفلا كلت يف ةصاخ نادلبلا هذه يف حالصإلاو        

يـف ةلاعفلا ةكراشملل ةيبعشلا دعاوقلا ةئيهت يف  ) ملسملا بابشلا هكرح(رود ناك ىتلاو ايزيلام    
كـسامتلا ةـلاح يـف حوضوب كلذ رهظ دقو          .. اريبك  ضوهنلاو ةيمنتلا لح    ارمو ططخ ذيفنت  

تـحت رمألا ءاقبإو  .. ققحت ىذلا لئاهلا مدقتلا نم دحلل ةيبرغ تالواحم ةهجاوم يف دومصلاو   
ةيبعـشو ةيمـسر  ةوـقب هتهجاوم مت ام وهو نييلودلا قودنصلاو كنبلا قيرط نع ةرطيسلا                 

اـهيف هباشـتت ىتلا لماوعلا رثكأ نم لماعلا اذهو          .. ةقيمع هيقالخأو ةيونعم حور ىلع زكترت     
ىوـقأ نوكي نأ ضرتفي ةيبرعلا نادلبلا يف هريثأتو    .. ةيبرعلا ريغ عم ةيبرعلا ةي    مالسإلا دالبلا 

  .عقوأو
  
   :ةيبرغلا ةراضحلا عم ةيخيراتلا ةيساسحلا لماع بايغ

اهرطخأو ا           كـلتمي برـغلا نو     ك.. ريثأت لماوعلا رثكأ نم الوأ انرشأ امك لماعلا اذه
ةـيبرعلا تاـعمتجملا تاـنايك يـف ةوقب رضاح برغلاو           . اريبك ايجولونكت و ايداصتقا امدقت    
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تاـحارجو تاعارصب ءىلملا ىضاملا نم ريثكلا لمحي لاز ال روضح وه و ايفاقث و ايسايس          
عباـط تاذ ةـفيلح ًامظن دجوأ لب ،هشويجب برغلا جورخب هتني مل روضح وهو               . ةنيه تسيل 

هـكرتت ال ثيح ةينيبلا ةفاسملا ىف اهئاقبإب ةقطنملا يف هتيغب قيقحت نم هتنكمأ سرش ى         دادبتسا
بزـح ةـبرجت نإ الإ ةيكرتلا ةلاحلا يف عبطلاب دوجوم لماعلا اذه             . ضهني هعدت الو تومي   

يـف اـمامت ىفتخي داكي و       .. حاجنلاب نآلا ىتح اهل دهشي ةراثإ نم ليلقتلا يف ةيمنتلاو ةلادعلا          
نيـب براـقتلاو حاـتفنالا ةـلداعم يف مقر بعصأ لماعلا اذه لازي ال و                .. ةيويسآلا جذامنلا 
ةيبرغلا ةراضحلا نيبو ةيبرعلا نادلبلا يفيحالصإلاعورشملا   .  
دـعت ةـيبرعلا رـيغ ةي       مالـس إلا نادلبلا يف ضوهنلا ةبرجت نأ ىلإ كلذ نم صلخن          

إلا جهنلا دمتعي ىذلا    يحالصإلاعورشملل افاضم اديصر     ةـيبرعلا نادـلبلا    يف ى مالس  عـم  ..  
عورشـمك اهتاذ دح يف ةبرجتلا نأ كلذ ىلإ فاضي          . ةيلحملاو ةيميلقإلا تايصوصخلا ضعب   

  .ةداشإلاو مارتحالا نم ريثكب اليوط اهدنع فوقولا قحتست ضوهنو ةيمنت
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   احلديث إيران وآفاقه يفاإلسالمير كالف
  

 
  
  
  
  

ماع ةيمالسإلا ةروثلا ذنم      ناريإتداع   تاسايسـلا زواـجتي اروضـح ضرفت       ل١٩٧٩ 
لولح يف ريکفتلاو ،ماعلا يمالسإلا رکفلا        ىلإ تايجيتارتسالاو  يـلع ةـلودلاو ن     يدلا ةيلاکش إ 

اـهل تدـهمو ةروثلا تقبس يتلاو ةرخازلا ةيبعشلا ةبرجتلا ةهج نم             كانه تناک دقل  . صخألا  
ماظنو ةلود  ىلإ اهلوحت تبکاوو اهمايق تمح مث      ميـظنت ةـبرجت ةيناث ةهج نم کانه تناکو         .  

تزـيم يـتلاو رصـعلاو هـقفلاو خيراتلا نيب ةيقيفوتلا            كلتو ،امهتاسسؤ مو ةطلسلاو ةلودلا    
ةحاسـلا يـف نيرـضاحلا نيرکفملاو ءاهقفلا تاداهتجا ةثلاث ةهج نم ک             انه تناک . روتسدلا

ةـهجلاو  . رصعلا عم ربکأ مؤالتل ايعس ،ةلودلاو ةروثلاب تطبترا يتلاو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا          
ةقرولا هذه يف ةيانع عضومةريخألا  ..  

ىـلع تدعاـس     و يمالـسإلا  ركفلا ةكرح ىلع ةيمالسإلا ةروثلا ترثأ دقل ماع لكشب        
تاـيرظنلا نـم رـيثكلا تحـضوأو ،ةيركفلا تارايتلا نيب دودحلا ميسرتو حيضوت ة               رهاظ
يف نييمالسإلا نيركفملل ةشوشملا لب ةمهبملا        راكفألاو فـقاوم ذاـختا ىـلإ مهتعدو        ناريإ   

                                                 
ناريإ-يقوقح طشانو ثحاب *  . 
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تاذ ةـيركفلا مظنـلا نم ةعومجم ًائيشف ًائيش تلكشت  ثيحب           ةضافضفريغو ةحضاو ةيركف      ،
  :نيرمأل اهدوجو يف ةنوهرمةرهاظلا هذهو ةحضاولا دودحلا 

  يلمعلا قيبطتلاو عقاولا ملاع يف ناحتمالاو رابتخالا §
 عمتجملا ةحاس يف ةسفانملا §

ةرطضـم ،تراـص ،ةـماعلا ةيلكلا لوصالا نايبب يفتكت تناك يتلا تايرظنلاف                   
           ، ةسـفانمو   ةـيلمعلا تاـجاحلاو عـقاولا تايضتقم ةهجاومل يعامتجالا قيبطتلا ةأطو تحت

تاـيرظنلا هذـه باحـصأ راص كلذبو        . تاجاحلا كلت ةيبلتل ةحورطملا ىرخالا    تايرظنلا  
تالاـحلاو قيداصـملا نـع ثيدحلاب تايمومعلاو تايلكلا نع ثيدحلا لادبتسال ن             يرطضم
  .ةسفانملا تايرظنلا نم اهريغ نع مهاؤرو مهتايرظن زيمي ام حيضوت ضرغب ،ةيئزجلا

  
يف ةثالث تارايتو ةيمالسإلاةروثلا و رکفلا   ن يرشعلا نرقلا 
ت ةثالثةيناريإلا ةحاسلا يف دجوي    :يه ،ةماع تاراي 
 .)يفلسلا(يديلقتلا رايتلا  §

يسرافلا ةيناملعلاو ةينيفوشلا يف دسجتملا   ( يناملعلا رايتلا  § ةدسـجتملا ةيناملعلا وأ     ة   
 ....)يبرغلا رکفلا يف

 ماـمإلل ة  يرکفلا ةسردملا عم ةيلمعلا ةبرجتلا ةحاس يف رهظ يذلا رصاعملا رايتلا           §
  .ينيمخلا

ةحاسـلا يف لعافلاو يحلا اهروضح اهلو اهولثممو اهراصنأ تارايتلا هذه نم لكل               
           ،  هـتور ذ غـلب دقف يناثلا رايتلا ام      أنورق ىلإ  هروضح دتمي لوالا رايتلاف ،ناريإ يف ةيركفلا

نيذ ـه نيب ناك نيرشعلا نرقلا ةيادب نم يفخلاو رهاظلا عارصلاو ،نيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم              
   ، اصوصـخ ،اضـي    أنيرشعلا نرقلا ةيادب عم لكشتي أدب دقف ثلاثلا رايتلا ام           أامومع نيرايتلا

ب رم دقوراكفألاديدجت نم ةلحرم تدهش يتلا ةيروتسدلا ةروثلا دعب    اـهعيزوت نکمي تاطحم  ، 
  : يلاتلاک

وتسدلا ةروثلا عمأدبتو ةنرصعلا ريکاوب: أ   ۱۹۰۶ةير  
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   ۱۹۷۹ىلإ  تاينيسمخلا نم ةيقيفوتلا ةلحرملا: ب
ألاةثالثلا دوقعلا يف ،ةيلمعلا ةبرجتلا دعب ام وأ ةيديدجتلا ةلحرملا: ج   .  ةريخ 
ال نيدلا  نأرصاعملا رايتلا دقتع    ي   تاـبجاولاو قوـقحلاو    ماكحألابناج طقف لمشي         .

    ةـقيقح ةـفرعم ىـلإ لوصولا نيدلا لالخ نم نكمت يتلا ،ةيلاعلا م               وت ةديقع وه لب  يقلا حض
ال ة      نإلا  ةاـيحلا نـم نيـعم ءزـج ىلع زكتري           يلومشلا هتفصبو مالسإلا نأل ،عمتجملاو ناس

ة ةايحلا تالاجم لك عست يتلا ةماعلا ةرظنلا ىلع دكؤي لب،يناسنإلاو  .  
ب يمالسإلا نيدلا فصو ىلإ     ةفاضإلاب نأ بـجي نيدـلا ن   أو مظنـمو يلومش نيد هن     أ 

كملاو ة        ىـلع عـمتجملا ىـلع ق         ينامزلا عمتجملا فورظ عم ًابسانتم نوكي بط  يو ة  ساـس  أينا
ىـلع اـيناثو نيدلا ةيلومشو تابث  ىلع الو          أهقيبطت رثؤي ال ثيحب ،يلمعلا عقاولاو قطنملا        

  .عمتجملا ومن راسمو ةكرح
ةرهاـظ نيدـلا يف داهتجالا ةقيرط نورصاعملا         نويمالسإلاىري قلطنملا اذه نمو       

باب داهتجالا بابو     ،نيدلا ىلع ًالماكت يفضُت    نوؤشـلا يـف ةـ             ينيدلا فراـعملا ماـظن مهفل
  .ةايحلل ةيساسالا

إلا لقعلا جاتن نايب ىلإ رصاعملا رايتلا ق      لاـجملا اذـه يـف ،هتليصحو يناسن     رطتيو
هلو ،رخآلا نع دحاو لك زيمتي تاجاتن         يناسنإلالقعلل  ن    أىري   ) تاـجاتنلا (اهلو ) لقعلا ي أ( 

  .ينيدلا مهريكفت يف ةصاخ ةناكم
  يلمعلا لقعلا §
 يرظنلا لقعلا §

 يفاشكتسالا لقعلا §

  يلآلا لقعلا §
رايتلا اذه    ىري ثيح  يبن        ًالك ن أ   يو رهظ  ي يرظنلاو يلمعلا لقعلا نم ثـيح   ماكحألا   ،

يرظنلاو يلمعلا لقعلا نم      الك ن أنوربتعي مهن   إ ة (  ةليـسوو ةـقيرط مـه      أيهو  ) ينطاب هجح
يحولا ةحاسو ةيادهلاو ةفرعملا ىلإ       ناسنإلالصوت   دودـحم يرشـبلا لـقعلا نال        ءايبنألاو   ،

فراـعم ىـلإ ةجاحب يرشبلا لقعلا ن        إف اذل . يرشبلا مهفلا نم ةبيرقلا قئاقحلاو دوهشلا ملاعب      
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يفاشـكتسالا لـقعلا عيطتسـي    يـهلإلا يحوـلا ةحاس ىلإ لوصولا دعبو    . هنم عس أوو ىقر أ  
  .يحولا رداصم نم ةيهلإلا قئاقحلا طابنتسا يلمعلاو يرظنلا لقعلا ةدعاسمبو

هبولـس  أو لـقعلا جاـهنم نكل ،فراعملا مهف يف مهم رود هل يرشبلا لقعلا ن              أ عمو
قئاـقحلا ىـلإ لوـصولا ناـكم        إلا ردق ىعسيو يحولا نيماضم ضعب باستكا ىلع دمتعي        

ةبئاش لك نم ةةليصألافراعملاو   يلاخلا  .  
يعاـمتجالا وـمنلل ةـيمه      أريعي ال يفلسلا يديلقتلا يركفلا هجوتلا ن        أانه ةراش   إلاو

يدؤـيو  . روـطتلاو ومنلا ة   رورض راكن إىلإ اذه مامته    الامدع لصي دقو    . يمالسإلا عمتجم لل
  .ميدقلاو يديلقتلا عمتجملا تاقالع لالخ نم كلذو عمتجملل بسانم فرظ نع ثحبلا ىلإ

هـنوربتعيو  . هلئاـسوو روـطتلاو وـمنلا عوـضوم اوسانتي ن         أنولواحي نويديلقتلاو   
جراخًاعوضوم رو نيدلا قاطن نعًا    . مالسإلا ةلاس 

يـف روـطتلاو وـمنلا ةـقيرط ىـلإ نورظني ال نييناملعلا ن              أىرن ىرخ   أةهج نم   
ةـيبرغلا    راـكفألاب رثأت دق مهيدل حاتفنالا ن      أو. ةرواجملا تاعمتجملا  رشـع نماـثلا نرـقل      ا 

ةـيربج ةرهاـظ روطتلاو ومنلا راسم نأب نودقتعي نولازي ال مهن       إثيح ،ابورو   أيف يداليملا   
دب الو ةيخيرات   .ًالجآ مأ ًالجاع ةيرشبلا تاعمتجملا عيمج اهل عضخت نأ 

وـمنلا ن   أنوي  مالـس إلا ىرـي ،ةرصاعملاو ةيناملعلا ي     أنيترظنلا نيتاه لباقم يفو     
  .هنع لفغي ال نأبجي يعامتجالا لماكتلاو 

ةايح يف نيدلا قيبطت ىلإ نيملسملا نيرکفملا نم نيرصاعملا هجوت ن           ألوقلاب ريدجو   
و ،يعامتجالاو  يرادإلالاجملا يف ةحجان جذامن دجاوت نهر وه مل         سملا عمتجملا  ريوـطت ن   أ 

  .ةعيرشلا ساسأىلع ةي مالسإةيفاقث ميق دجاوت ىلع دمتعي ملسملا عمتجملا ومنو 
  

  ةرصاعملا ةيمالسإلا راکفألاوينيمخلا مامإلا ةسردم 
رکف رهظ دقل     تاـعمتجملا ت   ناک يذلا تقولا يف ة    يمالسإلا ةروثلاو ي  نيمخلا مامال ا   

ك ةدـع تادـقتعمو ةـيرکف سرادم        ةرطيس نم يناعت ةيمالسإلا    ة يلامـسأرلاو ةـيلاربي   للا«  
  . »نييفلسلا نييعجرلا نييبهذملا« ةعامجو» ةيموقلاو ةيکارتشإلاو
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نـع ثدـحتي مل ،هميسرت ين       يمخلا مامإلا لواح يذلا ،يلاثملا يمالسإلا عمتجملا نإ       
تاـيناحورلا ىـلع ةمئاق ةينيد ةسسؤم وأ ،ينيدلا عمتجم    لا نع ةلقتسم ةيعامتجا ةيسايس ةئيه     

سدـقملل اـنه دوجو ال ،رخآ ريبعتب ،لبقتسملاو ةسايسلاو عمتجملاب ةينعملا ريغ تايعرشلاو              
يـف يحيسـملا برـغلا اهفرع امکو يمالسإلا خيراتلا نم تارتف اهتفرع امک  ،سدقم               اللاو
  .اهنع ةلقتسملا ةلودلاو ةسينکلا

يـنيمخلا ماـمإلا رـکف يف ةزراب ةناکم ةيالولاو ةيمالسإلا ةموک            حلا ةيضق تلتحاو  
  .   ةيعامتجالاو ةيسايسلا لوصالاو ةيجهنملا زئاکرلا مهأ نم اهرابتعاب

يف ةيساسألاو ةيلوألا ماکحألا نم اهليکشتو ةموکحلا  ينيمخلا مامإلا رظن ةهجو نم             
ىلإاهصـيخشت لـکوي ةحلصملا     هذهو ،ماظنلاو عمتجملا ةحلصم ،ةموکحلا أدبم نأو مالسإلا         

مالـسإلا لوسرل ةقلطملا ةيالولا نم ءزج يه يتلا ،ةموکحلا          « : يلاتلاب حرصي کلذل ،لقعلا   
،   -ملسو هلآو هيلع هللا يلص    - ةـيعرفلا ماکحألا عيمج ىلع ةمدقمو ةيلوألا مالسإلا ماکحأ دحأ  

اذإ ،اـيدابع رـيغ      وأ ًايدابع ،رمأ يأ لطعي نأ نکمملا نمو       ... جحلاو مايصلاو ةالصلا يتح     
 .مالسإلا ةحلصم عم ضراعت ام

ةيرصـعلا سيياـقملا كحم ىلع ينيدلا ريکفتلا عضو  لوقلا اذهب ينيمخلا مامإلا              نإ  
  .رصعلا تابلطتم عم ةينيدلا ةرظنلا فييکت ةلواحمو

ًاـيراد  إو ًايـسايس ًاماظن يروهمجلا ماظنلا ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا تدمتعا امدنع           
وـه يروـهمجلا ماـظنلا نإ    فنيرکف  ملا ضعب يأر يلع   و ةيرادإلاو ةيسايسلا ا  هنوؤش ةرادال 

نـكمي امك ،ماظنلا اذهب ذخأت ن       أمالسإلا ىلع اهمئاعد موقت ةلود ناكم       إب ن أيأ ،يدايح ماظن    
       ، ،     أنكمي وهف ؛ماظنلا اذهب ذخأت ن       أمالسإلا ريغ ىلع اهتفسلف سسأتت ةلودل ًايمالـسإ نوـكي ن

يـف وأ ماـظنلا اذـه ميمـص يف لخدي الو ،ماظنلل راطا هنإ               . يمالسإ ريغ نوكي ن   أنكميو  
هذـه نـم دافتسـي نا يعيبطلا نم تاب يلاتلابو ،اهيلإ ماظنلا اذه دنتسي يتلا راكفألا ميمص                   

يـه اـمل اهتلصو     أةبرجتلا نم ةليوط لحارم يرشبلا خيراتلا ربع اهل ترفاوت يتلا ةمظنألا            
ةيناسـنإلا ةـبرجتلا هذـه نم ثيدحلا رصعلا يف    ةيمالسإلاناري إتدافتس اكلذلف  . مويلا هيلع   

  .هب رابتعالاو خيراتلا نم ةدافتسالل ةيمالسإةوعد لظ يف ،ةليوطلا 
ةيمالـسإلا ةـيروهمجلا ماـظنب ىمسي ام دقتن         اني  يمالسإلا نيرکفملا نم رخآ ضعب    

اذـه ًاد   ـقتنم بتك تارايتلا هذه يركفم ضعبو ،ماظنلا اذه فرعي مل مالسإلا ن            أنم اقالطنا   
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دـيرت يـهو ناريإل حلصي ال       . ةيمالسإلا ةروثلل حلصي ال هنأو ،يبرغ ماظن هنأ       : ًالئاق ماظنلا 
ماـظن يأ ،مالـسإلا ردـص يف نوملسملا هدمتعا يذلا ماظنلاب ذخأت نا الإ يمالسإ ماظن ءانب       

يـف رـهظي نأ اـيرح كـلذ ناكل ،ددحمو صاخ ماظن مالسإلل ناك ولو                . ةيمالسإلا ةفالخلا 
مـكحلا نوكي نأل اعد هنأب ظحالن يذلا ميركلا نآرقلاك يمالسإلا عيرشتلل             ةيساسألارد  اصملا  

نيملسـملا ن  إـف يلاـتلابو ،ماظنلا لكش ىلإ قرطتي مل هنكلو ،مالسإلا ةعيرشل ًاقباطم ايمالسإ    
نـم ةحـضاو ةروصـب دافتسا يذلا ميظنتلا لاكشأ اودمتعا امدنع اررحت رثكأ اوناك لئاوألا                

نـم اودافتسا يلاتلابو ،ةنيدملا يف مكحلا ماظن اوماق         أامدنع برعلا ةبرجتك ،ةقب     اسلا براجتلا 
ةـلودلا ىـلع ةقباـس لود ةـماق         إمهل حيتأ نيذلا مورلاو سرفلا اهيل       إمهقبس يتلا تاميظنتلا    

براجت ةليصح وه يذلا ،يروهمجلا ماظنلا نم    ةدافتسالالعجي اذه     . ةيمالسإلا انتقبـس مـم   أ 
،            ا ميظنتلا لاجم يف    ةرورـض يسايسـلا ميـظنتلاو يسايسلا ركفلا روطت لاجم يفو ،يسايسل

ماـظنلا ريوـطت نيبو اننيب كلذ لوحي ن         أنود ،لاجملا اذه يف اهبراجت نم ةدافتسالا كلذكو         
  . هسفن يروهمجلا

يعامج ركفل سيس   أتلا نم عون  نمازت لمعلا ةحاس يفو راکف        ألا ةموظنم جراخ ام   أو
   ، نييساسألا هينكر يف ًاصوصخو    يناريإلا روتسدلا يف يلجت ، »ةيمالـسإلا «و» ةـيروهمجلا « 

و دوقع  ةثالث يف هلوح لاجسلا رمتسا يذلا موهفملا اذه        ةـيفيكب قـلعتملاو ،اذـه اـنموي ىل         إ 
ىـلع ةقباـس    » ةيمالسإلا«وأ  » ةيمالسإلا«ىلع ةقباس   » ةيروهمجلا«لهو ةيعرشلا ليصحت    

! طـقف ةيلكـش اهنإ مأ يرهوج موهفم ينار      يإلا مكحلا ماظن يف ةيروهمجلل لهو     » ةيروهمجلا«
» هـيقفلا ةـيالو   «،  »روتـسدلا « نيـب ةـيثالثلا ةقالعلا نم ةفلتخم ةروص سكعي اذه لكو            

لا رايتلا  ىري ةيحان نمف  . »بعشلا«و   ةـيروهمجلل ًايرهوج ًاروهظ ،يديدجتلا يلعافتلا       رصاعم 
هـيقفلل ةـيالولا نيب ةقال      علا نوكو ،ماظنلا ةيعورشم نع لوقلا يف ةيمالسإلا ىلع اهمدقت يف          

. دـقعلا اذه نمض طرش وه روتسدلا يف ةدراولا دونبلاو يعامتجالا دقعلا نم ًاعون ،بعشلاو              
نـع ثدـحتي ،ةيمالسإلا موهفمل مهميدقت يفو ،ظفاحملا يلعافتلا رصاعملا رايتلا نأ نيح يف               

  .يملعلا مهنأش نينثإللو هيقفلل ةيدومعلا ةقالعلا
  
  :هيقفلا ةيالو ةلأسم

نأـب عـنتقم هـنأ ًامئاد ودبي ناك ،ًاعيرس ينيمخلا مامإلا هققح يذلا مدقتلا نم مغرلاب                 
نيدـلاب يساسألا مامته    الا نأو ،مالسإلا ءارث لماك وحن ىلع جلاعت ال اهدحول ةعيرشلا ةسارد           
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نأب دقتعي ناك كلذل ،ةفلتخم تايوتسم        ىلع موقي   »      ، هـيعرفلا ماكحألاب مالسإلا اورصح ءاهقفلا
ثـيح   ةعيبطلا ءارو امب قلعتي امبو ةيونعملا بناوجلاب مالسإلا اورصح ءافرعلاو هفس          الفلاو  ،

نأـب اوأر كـئلوأ نأ نيـح يف ،بناوجلا لكل لماشلا وه          ةعيبطلا ءارو ام نأ نودقتعي اوناك       
نعم الو ةيهقفلا ماكحألا نم ةعومجم هنأو ةيويندلا ماكحألا نم ةلمج مالسإلا     ادـع اـم لكل   ى،   

،   ةريصـبلا ريصق هريغ نود مالسإلا نم ًادحاو ًابناج نوري نيذلا ء           الؤه نإ . »كلذ رصـبلاو  
  .ةرهاظلاو ةيبيغلاو ةيونعملاو ةيداملا بناوجلا جلاعي مالسإلا

يـف اهلوـصأ تـينب يـتلا هيقفلا ةيالو ةل           أسم يف مامإلا ةيرظن داعبأل قيقدلا مهفلا      
ةـعلاطم لالـخ نم الإ لمتكي ال        » عيبلا باتك     « يفو فجنلا ةنيدم يف هافنم يف هتارضاحم        

تاـيرظنلاو ءارآلاو ،ةـلودلاو ،عمتجملا ةدايق هيّلوت ءانثأ يف ةيلمعلا هتسراممو هجهنل ةيفاو              
نوؤـشو هتايحالص دودحو هيقفلا ةيالو ةدعاق لوح  ةروثلا راصتنا دعب ام ةرتف يف اهن                يب يتلا

  .هتيالو
ةـلادعلا طسـبو ،ةـيهلإلا نيناوق       لا قيبطت لجأ نم ةلودلا مايق ىلإ       مالسإلا ةجاح ) ۱

  .سانلا نيب ةيهلإلا
ةـينلعلا ةـضراعملا اـهنيب نـمو ،اهتامدقم دادعإو ةيمالسإلا ةموكحلا ةماقإ نإ              ) ۲

  .ًايئافك لودعلا ءاهقفلا تابجاو نم ،نيملاظلل
ةـيموكحلا روـمألا عيمج يف لودعلا ءاهقفلا ةسرامم ينعت ةيمالسإلا ةموكحلا نإ             ) ۳

اذـهب مايقلا ءاهقفلا دحأل ر             يتلا ةيسايسلاو     سيت اذإو ،موصعملا مامإلاو يبنلا ةيالو نمض تناك
اوناـك نإو كلذب مايقلا مهيلع بجي ءاهقفلا دنع عامج          إلا رسيتي مل نإو عابتإلا هريغ ىلع بجي       

  .ةرورضلا تضتقااذإ مهسفنأ نيملسملا ةفيظو هذهف نيروذعم 
ةـلاح رـيغ يـف ماـكحألا ربتعت اهنع         ةرداصلا نيناوقلاو ةيمالسإلا ةموكحلا نإ      ) ۴

ةيعرفلا ماكحألا عيمج ىلع مدقتلاو  ةيولوألاب عتمتتو  ءانثتسالا  .  
  .ينالقع يرابتعا رمأ ء يش لك لبق هيقفلا ةيالو) ۵
  :نوكي نأ هيقفلا يلولا طرش نم) ۶

نوناقلاب ًاملاع-أ  .  
ماكحألا ذيفنت يفو سانلا يف ًالداع-ب  .  
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ًاءوفك-ج  .  
  .ةيهقفلا تايرظنلا ىلع يكيسالكلا زيكرتلا لدب ةماعلا حلاصملابمامته الا) ۷
عناـمي مـل يمالـسإلا عرشلا نأ ًاملع عمتجملا ةرادإ يف ماه رود يناسنإلا لقعلل         ) ۸

رييسـتو ربدـتلاو رکفلا نم ةحيحصلا ةدافتس    الا نإ لب ،اذه هرود لقعلا هوجولا نم هجو ي         أب
ناسـنالل هللا هـطتخ     احـضاو ليبـسو هتاذ د       حب يعرش رم  أوه امنإ امهئوض ىلع عمتجملا      

يناسـنإلا عمتجملا ةرادإ يف لقعلاو يحولا نيب ةقالعلا نأ يفخيالو  . هتايح ةرادإنم هل ًانيکمت   
   .يمالسإلا خيرات يف لدج لحم ًامئاد تناک ناسنإلا ةايحو

ماظنلا اذه لب      -ايبوطوي-ةركف سيل هيقفلا ةيالو ماظن نإ         ) ۹ مـلظ  لا لقي يكل ماقي«   
نهذـلا ىلإردابتي امكو  »مهسوفنو مهضارعأ يلعو نيملسملا لام تيب ىلع يدعتلاو داسفلاو            ،

  .قالطإلا ىلع لدت ال » لقي«ةرابع نإف 
ةريصـبلا باـبرأو نيصصختملا نم ددع ربكأ كارشإب متت لودعلا ءاهقفل ةطلس             ) ۱۰

  .مهدوجو  مهتاربخب ةناعتسالاو هصاصتخا يف لك
نأ قـحلا   هيقفلا يلولا يتح  ماقم يأل سيلو بعشلا يأر ك               لذ لك يف لصفلا   ) ۱۱

  .ءيش ىلع سانلا ربجي
  .صنلا ةيالو ينعمب تسيل هيقفلل ةيالولا) ۱۲
ناـمزلا يرصـنع نأ     « كـلذ ؛ هـناكمو هنامز لاوحأب هيقفلا ماملإ ةرورض           ) ۱۳

   ، اهمکح ريغتي قباسلا يف يعرش مكح اهل ةلأسم لكو     داهتجإلا تامدقم نم ناكملاو يعرشـلا      
ةـقيقدلا ةـفرعملا نإ رـخآ يـنعمب ،دالبـلا يف يداصتق             الاو يعامتج الاو يسايسلا ظافحلاب  

مـكحلا اـهنع ضـخمت يـتلاو ،اـم ةرتف يف تداس يتلا ةيعامتج               الاو ةيداصتقالا لاوحألل  
لـكب بـلطتي رمألا اذهو  ،ةدجتسملاو ةديدجلا عيضاوملا دنع اهجئاتن لدبتت فوس ،يعرشلا               

  . ةيرصعلا لئاسملاب  طيحي نأ بجي دهتجملاف ،ًاديدج ًايعرش ًامكح ديكأت
ضرـعم يف ينيمخلا مامإلا،لوقي     . عمتجملا ةدايقل يديلقتلا دهتجملا ةيحالص مدع     ) ۱۴

ًارـحبتمو ًاـملاع دهتجملا ناك ولف ،يفكي ال يديلقتلا داهتج           الا نأ « : عمتجملا ةدايق نع هثيدح   
دـقتفي اـمك ،عـمتجملا ةحلصم صيخشت ىلع ةردقلا د    قتفي هنكلو ،ةيوزوحلا ةينيدلا مولعلا يف  
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ًادـهتجم سيـل صخشلا اذهف ،ةيعامتج       الاو ةيسايسلا عمتجملا لاوحأب ةفرعملاو ةردابملا حور      
  .»عمتجملا ةدايقل يدصتي نأ نكمي ال كلذلو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا لئاسملا يف 

اـعجرم سيـل ف     رعلا: فرعلا ىلإصوصنلا ةءارقو مهف يف هيقفلا ةدوع بوجو       ) ۱۵
نوناـقلا عـضو يـف عراشـلا ةقيرطو فيراصملا نييعتل عجرم وه لب              ،ميهافملا صيخشتل   

  .ساسألا اذه ىلع عراشلا مالك ةءارق بحي كلذلف. فرعلا وه ،مالكلا ءاقلإو
فراـعتملا مـهفلاو ،ماـعلا فرـعلا وه ظافلألا رهاوظو تاياورلا مهف يف نازيملا          «

فرعلا مهف عبتن ًاضيأ نحنو يملعلا ليلحتلاوةئزجتلا هيلإ يدؤت ام ال ،سانلل  «.  
  .تاياورلاو رابخألا عم يطاعتلا يف دومجلا يّقوت) ۱۶
  :ميركلا نآرقلا ريسفت يف مامإلا يأر) ۱۷

هـل يـلكلا رجهلا ينعي يمادقلا نيرسفملاب نآرقلا مهف رصح نأ يري ينيمخلا مامإلا               
ةدافتسالا عنمت يتلا بج      « : كلذ لوح لاقو    هـنأب داقتعالا ،ةينارونلا ةفيحصلا هذه نم       حلا دحأ

رـيكفتلا نيب اوهبتشا دقو ،نورسفملا همهف وأ هبتك ام ريغ نآرقلا نم رسفي نأ دحأل قحي ال                  
اذـه ةطساوب ميركلا نآرقلا اوغرفأ دقلو ،عونمملا يأرلاب ريسفتلاو ةفيرشلا تايآلا يف ربدتلاو      

ا نونف عيمج نم ةلطابلاةديقعلاو دسافلا يأرلا   . »ًايلك  هورجهو ةدافتسال 
ةقيقحلا ةدحو يف مسحلاو جهنملا يف مسحاللا)۱۸  :  
اـنه هـثيدح أدبيو ،جهنملا يف  ةيمسحاللا ةيلعافتلا ةركف حوضو لكب مامإلا حرطي                 

ناـك نيذـلا ةثالثلا ءاقدصألا كئلوأو بنعلا ةصق متعمس له       « :لوقي ثيح فيرط مالك ركذب    
ماـعط نـم هـنودعي ام لوح نوشقانتي اوناك دقف ،ًايكرت ثلاثلا     و ًايسراف رخآلاو ًايبرع مهدحأ    

باـجأف  » ًاـبنع   « انماعط نكيل الك  : يبرعلا لاقو » روگنأ«نكيل يسرافلا لاقف ءادغلا ةبجول    
ال مهنـم ًاـ         الا عقو دقل  . »موزوأ  « لكأنل لب كلذ ديرن ال      : يكرتلا يأ   نأل ،ءالؤه نيب فالتخ

،      لثملا ةصق ةلمكتو رخآلا ةغل فرعي      بنعلاب يتأو بهذ مهدحأ   نأ يه نأ عـيمجلا فرـعف          
  .»دحاو مهدوصقم

نيـعم ريسفت لالخ نم نيدلا مهفل ديدحتلا ضراعي مامإلا نإ          ميرـكلا نآرـقلا نإ   .     
يـنيمخلا  زـكري ،ينيدلا مهفلاو راكفألا نييبت يف ةصاخ ةميق هل نيملسملا نيب لوأ ردصمك                 

هراكفأ يف اذه ىلع ا مزجلا ضفري هنكلو،  ىـلع دـكؤي كلذـلف ،نآرـقلا ريسفت يف يموهفمل      
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نهذـلا دـ                   مجي وـهف هتايبلس هل مزجلا نأل ،يريسفتلا هيأر يفو هئارآ يف يلامتحالا بناجلا
: لوـقي ريسافتلا تاهمأ نم ضعب لوح هيأر نايب يفو         . رمتسملا ديدجتلاو ربدتلا باوبأ قلغيو    

بـتك ،يمالـسإلا خيراـتلا لاوط ا    وفنص ،ةعيشلاو ةنسلا نم يمالسإلا نيدلا  ءاملع زربأ  « 
دـحأ فشـك نم رثكأب مقي مل مهنم دحاو لك نكلو ،ةروكشم                     كش ال مهيعاسمو ةريثك ريسفت

قـيقد هوـبتك اـم نأ نيقي نم ام دحلا اذه يف يتحو              .هصصختل ًاقفو ميركلا نآرقلا ةيطغأ       .
دمىلع ءافرعلا دمعًالثمف  « رطلا قفو ةديدع ريسافت ةباتك ىلإةريثك نورقى  يـه يـتلا ةـقي     

الـملاو ،هـتاليوأت يف  يناشاكلا قازرلادبعو  يبرع نب نيدلا ييحم لاثمأ ةيفرعملا ةقيرطلا                
رصـحني ال نآرـقلا نـكلو ،نفلا اذه قفو فينصتلا داجأ مهضعبو            . هريسفت يف ىلع ناطلس   

ضـعب ةءارـق ميركلا نآرقلا نع بجحلا ضعب ةحاز   إوه هولعف ام ّ لجو      . كئلوأ فّنص اميف  
، رخأ ةقيرطب نآرقلا ريسفتب  بطق ديسلا كلذكو هلاثمأو  يواطنطلا ماق امك              ههوجو يـه   ى    

هقبـس ام رارغ ىلع كلذك     ... نايبلا عمجم ريسفتو    « .هيناعم ةفاكب نآرقلل ًاريسفت تسيل ًاضيأ     
وأ نـحن عيطتسـن يذـلا باتكلا كلذ سيل نآرقلاف           ... -هوجولا ضعب ةءارق هيف   -ريراقت نم   

سيـل باـبلاو رامضملا اذه يف نانعلا ةقلطم تسيل انيديأ           ... هل عماج   ريسفت فينصت انريغ    
لوـقيف  ،نآرقلا ىلع هلقع هلصي ام لك ليمحت ىلإناسنإلا دمعي نكل ،هيعارصم ىلع ًاحوتفم                

  .نآرقلا هلوقي ام اذه نإ
نأ يـعدأ الف ميركلا نآرقلا تايآ نم ضعب لوح تاملكلا ضعبب ثدحتأ ينإ ثيحو      «

نـلو ،مزـجلا ىلإسـيلو لامتح       الا ىلإبرقأ وه هلوقأ امف ،اهيف دوصقملاو دا       رملا وه هلوقأ ام   
ةيـسردملا ةيكيسالكلا ريسافتلا شامكن     انم رفني مامإلا نإ     . »ريغ ال اذه وه دارملا نأب لوقأ      

  .نيدلل
  
ةروثلا دعب  ةيمالسإلا راکفألا روطت     

نيـب رـكفلل ميسـقت       نـع ُثيدحلا ًالهس سيل ةروثلا دعب ام وأ ةيديدجتلا ةلحرملا يف             
ردصي يركف طمنب قلعتي رمألا ناك اذإ ًة  يحالصإوظفاحم    ًادـيدحتو ةيدئاقع   صاخ ؛   داعبأ نع
ة ظفاـحملا ني           . يمالسإ  يركفلا نيطمنلا نيذه يرتعي ام وه كلذ   نـم   - يحالـصإلاو ببسو  

دابمو دحاولا          ةيرکفلا  ةسردملا     ئصّنلا يف امهداحّتا ةهجل جامدناو لخادت يـنيمخلا   ماـمإلل  
جاتنتـسالاو ةءارـقلا ةـ                   ، يفيك يـف نيتواـفتم انوكي نأ لبق ،امومع امهركف هيلع موقي يذّلا

  .ناقرتفي امهّنأ لصاحلاو
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باـتكلا يـف ،ىرخأ ةرابعب وأ ينيدلا صنلا يف لوحتملاو تباثلل امهتءارق يف               :الوأ
  . ةنسلاو

  .يرشبلا داهتجالل لباقلاو سدقملا ريغ ،يلمعلا كولسلا يف نافلتخي :ًايناثو
ظفاـحملا نيركفلا نم لک ،تباثلا ةيحان نمف     ذ  اـمهتعزن نمـض  يحالـصإلاو    تا 

نـكمي ال اـمك ،هراكنإ نكمي ال                  ةفاقثلا   صنلل   يدبعت   دع  ب دوجوب رارقإلا يف ناقفتي  ةيمالسإلا  
يلاعتو هناحبس هللا بناج نم ًاليزنت هنوكل ،ةشقانم     .  يأ نود نم هب مازتلالا مدع

نمو ةيحان     لـخاد يـف دوجوم وهو ،ل             أ   وحتملا بناجلاب   صتخي يذلا دعبلا يف يرخ
ًاـقبط هـمهف لواـحي نـم فرـط نـم وأ هِلِزْن                       م بناج نم ا  مإ هيف ل  وحّتلا يتأيو  ، صّنلا

الاو ة      ةيناسنإلا تاجايتحالاو  تادادعتسال اـم نأ ظفاـحملا          . يعامتج   ركفلا ىري ةلاحلا هذه يف
ى   مس مـكحلا قادصـم يـف هتاجرد ىندأ يف ًادودحم نوكي نأ بجي ،صنلا              يف  " لوحتملا"ي

يفو لزن     موـلعلا راـطإ يـف ُّلـَظ                أملا  ي يأ  رلا اذهو ؛مكحلا كلذ عوضوم يف هتاجرد ىصق
قـيلعّتلا وأ رييغّتلاـب              . ةلوبقملاو ةيکيسالکلا    نإ ،هَتاذ   مكحلا لاط  يل ل  وحتملا موهفم غلب اذإ ا  مأ

ةـطقن اـنه نمكت دقو ،يديلقتلا يني               زواجتي اذهف ،قيبطّتلا يف     دلا لقعلا هب ىضري ام  امومع  
دادزـت يـتّلا ةـك             . ىربكلا فالخلا   رحتملا رئاو  دلا نم ةلخادتم ةعومجم س  دقملا   صّنلا   نأكو

ديلقّتلاو ديدجّتلا نيب فالخلا عسّتا رئاو  دلا تعسّتا امّلكو ،اهُؤام ك    .رحت امّلك ًاعاسّتا
 طاـمنألا نـم دوصـقملا ام      : وهو ايرهوج نوكي دق لاؤس حر     ط ىلإ دوقي رمألا اذه    

؟همهفو سةيركفلا  دقملا صنلا ةءارق يف    
هـنأ ىرن ،يركفلا طمنلا اذه تادرفمل ةطيسب ةعجارم يفو ،لاؤسلا اذه نع ةباج              إلل

  .ركفلا نم نيعون ىلإ رمألا ةقيقح يف مسقني
  .ظفاحم ٍراطإ يف يحالصإ رصاعم، لوألا

صإ رصاعم، يناثلاو   .يديدجت راطإيف يحال  
ةدالو ّلـكو ،يحالصإلا نم               يديدجّتلاو ،ظفاحملا نم   يحالصإلا   دَل و ي ،رخآ ريبعتبو  

     ، ،           أءاوس دح ىلع الاصتاو ًالاصفنا ربتعُت اـمهعمجت يـتّلا بسـّنلا ىر  ع لصفنت نأ نود ،ي
بترالاو لصاوّتلا   بابسأو ُلماوع نمكت هيفو ،س  دقملا   صّنلا نم ىر    .عيمجلا نيب طاعلا هذهو
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لاؤ    د          : سلا ىقبي نكل دـجتملا يحالصالا رصاعملا نع ظفاحملا رصاعملا زيمي يذلا ام
  ؟ةلوقملا هذه يف

ىرـت ،هب ةث       ةيحالصإلاةظفاحملا ةءارقلا نإ      بشتملاو صنلل رـيغتملاو لوـحتملا ن     أ 
ن يـيعت يـف لخدـتي ال باـتكلا لزـنأ يذّلا ىلاعت هللاو ،هزواجتي الو عوضوملا يف نمكي                  

يـف دئا                    سـلا فرـ  علا ىـلإ دوعي لزنملا   صّنلا عوضومل نييعّتلا اذه لثم   نإ لب ،عوضوملا
ةءارقلا ا   . يمالسإلا عمتجملا   ظفاحملا ةيحالصإلامأ ىـلع موـقتف ،س    ة   دـقملا   صّنلل ةيديدجتلا  

راـطا جراـخ عـقي ام لك ن         أيأ ،ةيدابعلا رئاعّشلا لك راط      إجراخ عقي لوحتملا نأ ساسأ      
ةتادابعلا  ينآلا فورّظلاو ناكملاو نام  زلا تار    . يغتمل ًاقبط رييغّتلل لباقو لوحتم وهف

إلو ،هيلع     رـبتع            أحاضي  ءانب  ي يذـلا ناسنإلا قوقحک سيئر  عوضوم ىلإ ريشن ،رثک
   ةيحالـصإلا -ةيلوـصألا ةءارقلاـب هتيمست نكمي ام لظ يف ةيساسألا زئاكرلا ىدحإ            صّنـلل  

قوقح ة      يضق   نأل كلذو ،س  ق          دقملا رـطتي يتّلا ةيعامتجالا تاعوضوملا راطإ يف عقت ناسنإلا  
ىلع هتءارق                  متت نأ بجي يذّلا ل  وحتملا نم نوكت كلذب يهو ،س  دقملا   ةّنـس ساس   أصّنلا اهيلإ

 يرشبلا خيراّتلا قايس يف ليدبّتلاو ر    .وطّتلا
ةـينيدل  ا ةدـيقعلا لـثمت نأ ديري ال        رصاعملا ركفلا نإف ،اذه نم اقالطناو ،انه نم         

لدـعلاب رمأـي هللا نإ      " ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف ًالثمف      . ةيونعملا ةيديدجتلا هتكرح مام   أًاقئاع  
ناسحإلاو لدعلا ُةركف     "ناسحإلاو ةد      -،   رـجم ة  يّلك ةدعاقك اـميف ،ل         -   زـن  ملا تـباّثلا يـه  

اقلا لدعلاف ؛رخآو ناكمو رخآو نامز نيب ةل            وحتمو ةر  يغتم ة  ناكـسإ ىـلع مئ     يلمعلا اهتاقيبطت
ىـلإ نك                     سـلا رهاـظم ر  وـطتت امدنع ًالدع   دوعي ال ءار  علا يف شيعلا َل د ب مايخلا يف ساّنلا

  .رومألا رئاس اذه ىلع سقو ،تويبلا
نـم نيعوـن ردصي                   ذئدنع وهف ،بعّشلا ىلع مكاحلا وه  ،ةعيرّشلا بحاص ناك اذإف

ًا        ةـمئاقلا ةـ     يذيفنت نوكي رخآو ريظنّتلا ةرهاظ ذخأي دحاو ،عيرشتلا  يرظّنلا وـه لدعلاف ،ًا  يلمع  
يه ةاك       ىـلع لدـعلا لـيعفتل يلعفلا ذيفنّتلاو يلمعلا قيبطّتلا رهاوظ ىدح            إزلا امنيب ،ةلزنملا

ناكملاو نام     الا ىوتسملا   اـمنيب ،تباّثلا وه لدعلا ريصي ،كلذلو       . زلا يراطإ يف مئاقلا يعامتج
ل وحتملا يه ةاك  زلا ة    . يفيك ودغت

نأ اـ     إف ،ليصافتلا عم ىطاعتي نأ ،مكحلا عقوم نم ،ةعيرّشلا بحاصل         مزل اذإف     مإ هـن
قوبسـم رـيغ دـيدج مكحب يتأي وأ ،ءالقعلا هيلع فراعت ام ىلع دمتعي ًاصن م                  هـن  أيأ  . دقي
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ُت"وأ  " يمضي" بَث وأ ،ًافر        " ي  ع جئا  رلا هنامزل لوبقملا حيح  س"صلا مئاقلا هـيلإ جاتحي ديدجل    " سؤي
يـف يضـمُأ يذـّلا ةـيزجلا عوضوم كلذ ىلع لاثملاف            . لبق نم ًادوجوم نك   ي ملو هرصع  

ة رم ل  وأل مالسإلا اهس  سأ يتّلا اهثرإو ةأرملا ة    . يدو ،مالسإلا
                بحاـص   دِرـ  ي مل يذلاو ،مالسإلا يف صاصقلا عوضوم مهفي نأ نكمي ًاضيأ اذكهو

ة      ا نـم دارأ لب ،يئازج نوناقل سيسأّتلا هب نايتإلا نم ةعيرّشلا            يبصـعلا ءاوـتحا صاصـقل
بـناج ّلـك نم انب طيحت تلاز امو ةميدقلا تاعمتجملا نم ريثكب مّكحتت تناك يتّلا ة                  . يلهاجلا

ءازجلاب هطبري ملو ةايحلاب صاصقلا ىلاعت هللا َط     ب ةروـص لاثملا اذه يف ىرن انّنأكو  ! ر اذهلو
ألا نم يتأي يذّلا س           دقملا   صّنلا نيب   يذـّلا يعامتج   الا عقاولاو ،ىلع  يويحلا لعافّتلل ةحضاو

اين     دلا را  دـ َل          أةرابعب  . دلا يف موقي  ب ،ةعيرّشـلا دصاقم عوضوم ىلع زيكرّتلا يف نوكي يرخ
ليدـبّتلاو رييغّتلا تابّلطتم عم نرملا لعافّتلا ىلإ ًالخدم ،فرحلاب ث            ،    . بشّتلا ةـيؤ  رلا هذـهو

عـمتجملاو ناسـنإلا ىـلإ هترظن ي    ف يديدجّتلا يحالصإلا يراضحلا ركفلا اهيلع موقي يتّلاو  
ةيعامتجالاو ةيركفلا تايدحتلا عم قفاوتت ،ةلو         ًالوـلح اـهل دـجت دقو ،ةنها       ةيناسنإلاودلاو  رلا  

قزآملا اه    . بّنجُتو
بـتك اونمآ نيذلا اهيأ اي      : "ةلئاقلا ةميرکلا ةينآرقلا ةيآلا ًافنآ ركُذ ام ىلع رخآ ٌلاثم           

لاب        هـيخأ نـم هل ىفع نمف ،ىثنألاب ىثنألاو دبعلاب دبعلاو رح            رحلا ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع
و فورعملاب      دـعب ىدـتعا نمف ،ٌةمحرو مكبر نم ٌفيفخت كلذ ،ناسحإب هيلإ             أعابتاف ءيش   ءاد

  )١٧٩-١٧٨ –ةرقبلا ". (ميلأ باذع هلف كلذ 
قادصـمكو ءادـتعالا لـباقم يـف تايآلا هذه يف صاصقلا ءاج فيك انه ظحالن                  

وفعلا ىلإ ىوع        ةمحرلاو فيفختلل   دلا يف ّقحلا بحاص اعد ذإ اـنه ةوعدلا ن    أىلع لدي اذهو    .  
ةـياغلا  . يئازج نوناق عضو طقف اهنم دوصقملا سيلو ،ةيقالخأ ةوعد ءيش لك لبق يه     نإ لب

تاـبّلطتمب ك                 سمّتلا سيلو ةمحرلاو وفعلاب يّلحّتلا ىلإ ساّنلا ةوعد وه ةيآلا نم ل  وألا فدهلاو
أتلا ا . صاصقلا  ةليـسو هّنأ ىلع هيلإ رظن              مأ  ي نأ نكميف ،نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا ىلع ديك

ءادتعالا لدب لادتعالا قيبطت ىلع   ضحلاو ةيومدلا تايدعتلا نم     .دحلل تءاج
رصـتقت        يودـب عمتجم يف ناسنإلا قوقح مارتحا ىلإ وعدت يتّلا ،ةرهاّظلا هذه ىرنو

نت ،طّلستملاو    ىـلع دـّكؤي نآرقلا ناك نإف   . ىنزلا ماكحأ يف سكعيوقلا ىلع طقف قوقحلا هيف
نـم عـمتجملا ظـفح لجأل وه بعصلا طرّشلا اذه لثم                     نإف ،ًاعم لودع دوهش ةعبرأ ةماقإ
ىـلع ؤرجتلا نم سانلا عنمت اهّنأ امك ،ة                 صاخ تاياغل ةأرملا   دض ةيقالخألا تاعئاّشلا قاصلإ
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ةـمارك ىـلع ظافحلا لجأ نم كلذو ،ةيلهاج         لا تاعمتجملا يف ًاعئاش ناك امك ماقتنالاو ماهتالا       
تاعمتجملا ينبت يتّلاتاّذلاب ةأرملاو ةلئاعلا      .مألا يه يتّلا

لـ             بقتو ذـخّتا ل  وألا يمالـسإلا عـمتجملا ة  يبلاغ   نأ ىرنف ،يسايسلا هقفلا يف ا  مأو
ةرادإل ىروشـلاو  ةيمالسإلا نيناوقلا يف دسجتملا           ةفيلخلا وأ ةيالولل ةعيبلا يئدبم        ، هنوؤـش

مالـسإلا تقبس يتّلا روصعلا يف برعلا ديلاقت نم اناك نيرمألا نيذه               مغ  . نأ ملعلا عم  رلاـبو
ىـجتر                 ي  عفن كلذ يف ناك املاط اهب ذخألا يف ًاجرح لئاوألا نوملسملا   وـلف  . ري ملف ،كلذ نم

ناك اذإ ًا               يلاح كلذ قيبطت نم عناملا امف كاذنآ ًالوبقم يساي       سلا فرعلا لوبق ناك عفاـنم هـيف  
ةرهاـظ تاـعمتجملا بـينجتو ةيعامتجالا ةلادعلا تيبثتو ناسنإلا قوقح ىلع ةظفاحملا لثم              

،           . عمجلا ريصمب درفلا دادبتسا    عفاـنملا كلت ّلك يطارقمي  دلا يناملربلا ماظّنلا يف ناك ول ًالثمف
ًال   عمتجملا اهاّنبتت نأ نم عناملا امف ،نيد ّلك فادهأ نم ًارخآووأ يه يتّلا ىـلع ة     يمالسإلا تا

عرّشـلاو ني                  دـلا اـهيلإ وبصي يتّلا ةياغلا ىلإ فاطملا ةياهن يف ي  دؤت ة  . يسايس فارعأ اهّنأ
ةن          سلاو باتكلل ىلوألا ةفيظولاف ،ة  س      –يرظّنلا هذه بسحو دقملا   صّنلا لقنل وأ رشـن يـه     –   

ناوقلا ضرف لجأل نيناوقلا ضرف نوكت نأ لبق رشبلا نيب ةلادعلاو ةمح    .ّالإ سيل نيرلا
  

ةيكرحراطإيف لخدت يتلا ةيهقفلا تاشاقنلا نم جذامن     
  : مالسإلا يف يهقفلاو يعرشلا لوحتملاو تباثلا ةءارق
ةيد - يف ةينيدلا تايلقألا    .نيملسملا ةيدل ةيواسم ناريإ 
لجرلا ةيد يواست ةأرملا ةيد-  .  
امارح سيل هتاذ دح يف ةأرملا توص-  .  
ام ،هتاذ دح يف صقرلا       - طالتـخاو لـطابلا جيورتك رخ      آمارح عم اقفارتم نكي مل       

  . امارح سيل ،ءاسنلاو لاجرلا
مالسإلا يف تقؤملا جاوزلا      - ةذـللا سيـلو ةرورضـلا عـفر فدـهب ءاج           ) ةعتملا( 

مهئاسـن نـم نيبيرـقلا       صاخـشألا ن  إف كلذ ىلع ءانب ،مئادلا جاوزلل لداعمك وأ ةعورشملا          
عـضوم ةملسـم     ةأرماعم ىتح تقؤملا جاوزلا ن      إف ،ن هعم ةيسنجلا مهتزير  غءافط  إمهنكميو    

  .  زاوجلا مدعو عنملاب موكحم وه لب ،لاكشإ
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ةأرملل نكمي -   .ايضاقو ةيروهمجلل اسيئرو هيقفلل ايلوو ديلقتلل اعجرم حبصت نأ 
  . لجرلا ثرإعم ىواستي ةأرملا ثر إ -

  . قالطلا بلطت نأةأرملل نكمي 
خاسنتسالا زاوج-    .  
  . ةينازلا ةأرملا مجر عن م-
  
  :ةــمتاخلا

يـف ةيمالسإلا ةروثلاو ينيمخلا مامإلا رکف نأب لوقلا نم دبال ةلالطإلا ةذه ةمتاخ يف               
دـحاولا نرـقلا ةـيادبو نيرشـعلا نرـقلا ةـياهن يف ةدع  تالوحتل  ًاردصم تتاب  ناريا                     

لوـلح  لا تمدـق لـهو ؟تاباجإ نم هيلإ جاتحي ام ةروثلا تمدق له انه لاؤسلاو              . نيرشعلاو
  ؟ةرصاعملا ةيمالسإلا تاعمتجملا اهنم يناعت يتلا تامزألل تاجلاعملاو 

رـيغ ةـيرکفلا سرادـملاو بهاذملا نيب تاهجاوملا تناک ةروثلا راصتنا لبقام                  
            ، ًاـمومع ةد  دـحمو ةلهس ناديملا اذه يف ةهجاوملاو ،يرظنلا ناديملا ىلع ةرصتقم ةيمالسإلا

ىـلع ينيدـلاريکفتلا عضو      ۱۹۷۹ماع ذنم ددحم ماظنو ن      ايک يف رکفلا رولبتي امدنع نکلو       ،
  . رصعلا تابلطتم عم ةينيدلا ةرظنلا فييکتو ،رصعلا كحم

لـکل ًاباسـح بسـحت ةکرحتم ةريتوب هسفن مزلي ةروثلا دعب يمالسإلا رکفلا نإ                 
ال  بعـص يخيراـت ناـحتما ب                    هم يف هفوقو ببسب ،يفرعملا جاتنإلا لوقح يتش يف ديدج

.  ةيداصـتق الاو ةيسايسـلاو ةـيعامتجالا ةلادعلاو لادتع      الا لوصح مدع ةلاح يف هابق     ع دمحت 
نـع الضـف ،هـعمتجم ةـفاقثب فرتعم ريغ ينيداللا فقثملا ةهج  نم  يتأي هيلع رطخلاو                   

رـطخ ىـلع يـنيمخلا مامإلا زيکرت نأ ودبيو          . هناکمو هنامزب فرتعم ريغ ينيدلا رجحتملا     
مهريثأـتو ءالوـه رـطخ نم قيمعلا هقلق نم عبان يعجرلا            و رجحتملاو يوطلسلاو ينيداللا   

ثـعبم هـتاريذحتو ينيمخلا مامإلا تاديک       أتب مامته الا نإف كلذل ،عمتجملا روطت  ىلع يبلسلا       
  . راطخالا هذه ةهجاوم يف نانئمطاو نامأ

نـم صلختـيو ،يـضاملا تائ       يـس هسفن  نع وحم     ييکلو يمالسإلا عمتجملا يلع     
نـم مـمألا لضفأ نوکي يکلو ،ةيضاملا ةنمزألا لالخ هيلع ر            طيس يذلا فلختلاو فعضلا   
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فـلختلا ةـلازإل لئاسولا لضفأ بکاويو كرادتي نأ هيلع بجي ،ة            يهلإلا هتلاسر ق  يبطت لالخ 
نوـکي يک ،ةيلامکلاو ةيراضحلاو ةيملعلا تايلآلاب  حلستي نأو ،يملعلاو يقالخألاو يرکفلا             

  .»سانلا ىلع ءادهش اونوکتل ًاطسوةمأ مکانلعج كلذک «ةميرکلا ةيآلل ًاقادصم 
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  )تاــشقانم(
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  يشروجلا نيدلا حالص

  
ام دح ىلإ     -ىرثت دق وأ لماكتت دق رظن ةهجو حرطأ نأ ديرأ            أدـبأ ،موـيلا انشاقن      –   

  ؟ةلكشم اندنع له: يلاتلا يلاؤس حرطب
ف لثمتت  –ةلكشم كانه لعفلاب نأ يداقتعا يف انأ         خيراـتلا يـف اندـنع مكح ةمزأ ي          

،          مالسإلاو يبرعلا انعقاو يفو ي    مالسإلا ةيسـكعو ةـيخيرات ةمزأ يه ،ةمداص مكح ةمزأ ،ي
نـم اندـنع لوألا بـناجلا ةمزألا هذه نم ةثالث بناوج ىلإ ةراشإلا نكميو ةئراط تسيلو                 

مـل نآلا    ىتح تلاز ام ةطلسلا ةيعرش ،ةيعرشلا ىوتسم يف ةمزأ        . نآلا ىلإ يضاملا خيراتلا     
ذـنمف ةـمزلمو ةيعرـش اندـنع ةطلسـلا لعجت ةمزلمو ةيلعافو ةحضاو تايلآ ىلإ لصوتت           
رهاـظم نـم ًايناث ،ةددعتم لاكشأبو ةرمتسم ةلضعملا هذهو مويلا ىلإ مكحلل ةيواعم باصتغا         

ددـعتت ،لاكـشألا ددـعتت ،ةيسايسـلا ةطلسـلل يدادتبسالا عباطلا      –مكحلا ةمزأ –ةمزألا هذه     
حورنكل ؛ةمظنألا ةدبتسم ًاحور ىقبت ةطلسلا    . 

لـيوحت لاز الو ًاـيخيرات ًاـعقاو نأ يـهو اهب فرتعن نأ دب ال ةلكشم اندنع                  : ًاثلاث
،              مالسإلا ةـمألا ةدايـس عمو ،ةيساسألا ةيرحلا عم ةضقانتم ودبت وأ ،ةضقانتم ةيجولويديأ ىلإ  

ىـلع ةمزأ ،مكح ةمزأ ا      ندنع نأب ةلئاقلا يرظن ةهجو عفادأ وأ دكؤأ يكل بناوجلا هذهب ىفتكا           
  ؟ةلكشملا هذه ةجلاعم عقت فيك ،يسايسلا قاطنلا ىوتسم

دادـعأو ةركفلا هذه ةيبرعلا ةقطنملا اهتحتف يبرعلا انركف يف تداس رظن ةهجو كانه              
اـم نـكل ،تاءارقو تايوتسم ةيناملعلا ،ةيناملعلل مهف وأ ةءارق مهل برعلا نيفقثملا نم ةريبك                

ةرـكف ،لصفلا ةيناملع يف تعسوت ةءارقلا هذه ،تاءارقلا نم عون           وه يبرعلا انركف يف داس      
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                ، لصـفلا ةيلمع يف عسوتلا وه يبرعلا لاجملا يف داس ام نكل ،حيحصلا لصفلا عمف ةيناملعلا
نويناـملعلا ،كلذـلو    . لاـجملا دودـح ىصقأ ىلإ نيدلا لزغ ةلواحم وحن هاجتا يف لصفلاف            

،          ب نكل تاءانثتسا كانه ىتح ماع لكشب برعلا        ةـلودلا نع نيدلا لصف دنع اوفقي مل ماع لكش
مـث ،ةسايسـلا نع نيدلا لصف ىلإ اوعدف ىرخأ ةوطخ اومدقت مهنكل ،هنع اوعفادو كلذ اودكأ                 
لصـف ىـلإ ىـتح اعد نم مهنمو لكك يعامتجالا ميظنتلا نع نيدلا لصف ىلإ اوعدف اومدقت              

ناـميإلا وأ داـيحلا يـهو        ًادـج ةقيض ةيواز ىلإ نيدلا عفد ةلواحم يأ ،قالخألا نع نيدلا             
  .يصخشلا

  ؟ةبرجتلا هذه لك دعب ةجيتنلا تناك اذام
هذـهب ةيئاصـقإ ةـيلمع ،صتقي مل نيدلا ينعي ًاحورطم ىقب ايجهنم الاكشإ كانه نإ                

  .ةقيرطلا
عوـضوملا مسحي مل ماهلاو ريبكلا ماظنلا اذه ينعي يلمعلا ديعصلا ىلع دهاشلاف             : ًايناث

يلمعلا ديعصلا ىلع ثيحب    – دـقتعأ كلذـلو ،تالاجملا هذه لك يف لخدتي ،لخدتي نيدلا ىقب                
نيـب ةيبرعلا ةيناملعلا تلشفأ اذامل نع ثدحتن نأ بجي عوضوملا اذه نع ثدحتن امدنع اننأب                

  ؟ةيؤرلا وأ سكاعملا درلا ناك اذام. ؟لاجملا اذه يف اهفادهأ قيقحت يف" نيفنص"
 ،ةيلومـش ةيؤر نم ًاقالطناف ،ةلودل     او نيدلا ةدحو ىلع حاحلإبو سامح يف ةوعدلا يه        

ةـلودلا ةماقإ ءارو يعسلا وهو ،ةيلاتلا تاكرحلا ىدل يخيراتو يزكرم راعش رولبت انه نمو               
،              مالسإلا تايحالصـلا ىوتسـم ىـلع فوخ ،ديعص نم رثكأ ىلع فوخلابو ،ضومغلاب ،ةي

،    مالسإلا ةلودلاف ،اهسفن تايلاكشإلا ىوتسمو     ةـلوقم يـه امنإو      ًامئاق ًازهاج ًاجذومن تسيل ةي  
يـهو ةدوجوملا تاباتكلا يف قمعتنو ةي       مالسإلا ةلودلا نع ثدحتن امدنع اننأ ايناث ،ةيجولويديأ       

ةي مالـس إلا ةلودلا ىلإ ةيعادلا نإ ثيحب ةيخيراتلا ةبرجتللو يضاملل ًافثكم ًاروضح دجن ةليلق            
اـم نـع ةيخير     اتلا ةبرجتلا لصف جهنملا ثيح نمو نومضملا ثيح نم اونكمتي نل اهتماقإو           

لزـنتب تالواحملا ضعب ةلمج نم عنمي ال اذه ،ًاعبط راعشك هنوددريو هقيقحت ىلإ نوحمطي               
اهباحـصأ وعدن نأ بجيف ،تاضقانتلا نم ريثكلا اهلخاد نمضتت هذه نكل ،عقاولا يف ةلوقملا               
ةـلودلا ةـلوقم لوـحتت ،يرـظنلا ىوتسـملا ىلع يغارفلا مكحلا مث ،اهكيكفتو اهمسح ىلإ                 

ىوتسـملا ىـلع ًاريبك ًامجح ةعيرشلا حيرق بستكت ثيحب ةعيرشلا قيبطتل ةادأ ىلإ ةي      مالسإلا
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ىـلإ ةيعادلا رظنلا ةهجو نأ ةجيتنلا        –ةلودلا هذهل نومضم ءاطعإلو طبارتلا ءالمإل ةيفلخلا          
عـساو ماع يأر عانقإ مدعو يميهافملا ىوتسملا ىلع بارتحالاب زيمتت ةي            مالسإلا ةلودلا ةماقإ  

عوـقولا مدـعو ةلودلل ةرمتسملاو ةرقتسملا ةيعرشلا زاجنإل ةيلعفو ةيقيقح تاوطخ            كانه نأب   
نأ تـلواح يـتلا براـجتلا نم ًاديدع دجن كلذلو ؛دادبتسالل ةددعتم رهاظم يف ىرخأ ةرم                 
داز لـب هـتني مـل يلاـتلابو ،لاجملا اذه يف ًادج ةحضاو ةيلوئسملا نإ ،راعشلا اذه مسحت                   

تاـيرحلاو  مالسإلا نيب ًاضقانت كانه نأب راعشإ وأ ةلصاوم يف طروتلا نم فوختلا ،فوختلا       
نـم يننأ يريدقت يف هنأ ىلإ ةراشإلاب ةعيرسلا ةلخادملا هذه متتخا ،ناسنإلا قوقحو ةيساسألا               
لصـفلا اذـه نأل ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا ىلإ ةوعدلا زواجت عقي نأ دبال هنأب نوري نيذلا                  

  ..نكمم ريغ
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  صحف يناه

  
تاحلطصـم  .. هرخآ ىلإ ةيلاربيللا ةيناملعلاو ةيطارقميدلا تاحلطصملا نأ يريدقت يف        

ةـموكحم ةلأسم هذه نأل ةدرجم تافصو اهربتعت نأ يطاعتلا يف ديفي ال هنأ ىنعمب ةجارجر                
ة ـلاحإ وـه قايسـلا اذه يف ةيناملعلا نع مالكلا ،تايصوصخلاب رمت نذإ ،ةيعمتجم تافاقثب               

جتـنن اولاـعت    : يلاـتلا لوـقأ نكلو ،ةطقنلا هذه يف ليطأ نأ ديرأ ال           . فلتخمو ددعتم ىلع  
نطوـلا يـف يناملعلا عورشملا عم ةيبلس تاربخ اهل تاذ هل ناسنإ يأك يننأب ًاملع انتيناملع              
         ، ةـيناملع مظن جذامن دوجو اهمهأ تايبلسلاب لمحملا حلطصملا اذه نم ةيساسح يدنع يبرعلا

  .ًاعيمج مهنوفرعتو نيدلل ًالالغتسا دشأو ناسنإلا قوقحل ًاكتفدشأ اوناك 
ةلأسـم زجنت نأو ،تاعامج ةلود تسيلو ،دارفأ ةلود ،ةيندم ةلود لوقأ نأ حرتقا نذإ               

نييفرـعم نيلقح امهرابتعاب ،نيدلاو ةسايسلا نيب زييمتلا ،لصفلا مدعو لصفلل           " ةلودلاو نيدلا "
ةـفرعملاو عامتجالاو ،ةلودلاب ةجيتنلا يف الماكتي نأ ن         كمم ،نيفلتخم نييلمع نيلقحو نيفلتخم    

يـنيد ةرـم انمالك نآلا ىتح ،ةيناسنإلا ةقالعلل يفرعملا باصنلا زاجنإ ىلإ يناوعأ نم اتناك         
لصـفلل موهفم ةسايسلاو نيدلا نيب ةكرتشم اهنأ ىنعمب ،ةيلاكشإ ةلأسملا هذهو ،يسايس ةرمو              

ةزـيكر داـحلإلا تلعج يتلا ةيموقلاو ةيمومعلا يبرع   لا ررحتلا برح ةبرجت يف عقن نل      : ًالوأ
نيـب قورـفلا ًاضيأ تلهاجتو ،بيغتت الو ،ةخسارو ةعساو ةيعمتجم ةفاقث تلهاجت ،اهلامعأ              
ةـبرجت يـف اـنعقوت نأ تداكو انتعقاوو ،هرخآ ىلإ ةيفاقثلا قورفلاو ةيمسألا قورفلا ،سانلا              

قراوـفلا تزـكر نأ دعب اميف نيبت يلو         مشو يناسنإ ركفو ،يوق ركفو ةيوق ةلود ،ايفالسغوي       
دـيرأ ال انأ ،ةنيدملاو نيدلا نيب ةلأسملا لحت نأ بجي هنأ يريدقت ،يداع ريغ لكشب ترجفناف               
اـهنأل نيدلا دنع ةنيدملا لغشأ نأ ديرأ الو ،ةنيدملاو نيدلا ظفحأف ،ةنيدملا يف نيدلا لغشأ نأ                 
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نـم رـثكأ اـنأو ،نيدلا ةلودلا جتنت نأ          نم رذح   "ينأب لوقأ ،كلذب ،نيدلا يغلتو اهسفن يغلت        
نيدـلا جتـني نأ نم رذحو       . هب دسفتو دسفت كلذب اهنأل ،نيدلا جتنت نأ ةلودلا كرتت نأ ضفار           

رـيغ اـهنأ يـنعي اهتيددـعت ،ةيددعت ةفرعم نيدلاب ةفرعملا نأو ةصاخ               –ًاضيأ هنأل ةلودلا      
اذإ هـب هسفن دسفيو ةلودلا دسفي اض  يأ نيدلا نأ ينعي اذه ،ةينيد ةفرعمب انمزلأ اذإ نذإف ،ةمزلم    

ًاـجاتنإ سيـلو يـفرعم جاتنإ ىلإ ةوعد يه امنإو ًاماكحأ تسيل هذه يريدقت يف انأ ،اهجتنأ                  
  . يقيقحلا يفرعملا لاؤسلا ىلع طقف انتايركذ ىلع ال ،ايلبق جاتنإ الو ،ًايفيك
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  مالسلا دبع قيفر. د
  

نـم ةـلمج ىلع تماق اهنأ       ) ميعنلا ةقرو جذومن  (ةيرظنلا ةبراقملا ةلكشم نأ ي      ل ودبي 
،          . شاقن ىلإ جاتحت يتلا ةيرظنلا تاملسملا      جاوزـتلا ةـيناكمإب يهيدـبلا ضارـتفالا كلذ نم

تسـيل ةلأسـم هذـهو ،ةلودلا ةيجايتحاو ةيناملعلا نيبو ،ةيطارقميدلاو ةيناملعلا نيب سناجتلا              
لـب ،ةدـحاو ةيناملع تسيل ةيناملعلا نأ كلذ ليلدب اهب يرظنلا ميلس             تلا نم ةجردلا هذه ىلع    

ةـيناملع  –ةـيزانلا ةبرجتلا ،ةيناملع تناك ةيشافلا ةبرجتلا اهقايس نمض يتأي ،تايناملع يه      
جذاـمن رـثكأ نـم رـبتعت يـتلا ةيسنرفلا ةيبوقعيلا ةبرجتلا ،ةيناملع ةيعويشلا ةبرجتلا                 ،-  

اذـه ضارـتفا نذإ ،رخآـب وأ لكشب ةيطارقميد نكت مل يبرغلا             يبروألا اهقايس يف ةيناملعلا     
نأ ظـحلا نسـح نـمو ،ًاـيمتح سيل ةيطارقميدلاو ةيناملعلا نيب يمتحلا جوازتلاو قباستلا                

ةبرجتلا يهو ي   مالسإلا ملاعلا يف ةيقيبطت ةبرجتل ةيطلستلا داعبألا زربأ دق نيدلا رون دمحم           .د
سيـل دادبتـسالاو نييناملعلا نيب طبارتلا املثمو ،ًايمتح          سيل دادبتسالاو ةيناملعلا نيب ةيكرتلا      

يـه ةيناملعلا نإ لوقأ كلذلو ،ًايمتح سيل ًاضيأ ةيطارقميدلاو ةيناملعلا نيب طبارتلا نإف ،ًايمتح       
لـيوأت ةيجيتارتـسال عضخي نأ نكمم دحاولا نيدلا نأ ىنعمب ،نايدأ نيدلا نأ امك ،تايناملع                

يحالـصإلا ركسعملا نيب ،نيفرط نيب ًاجوازت نورت ثيح ،ةينا          ريإلا ةبرجتلا يف امك ةفلتخم    
ظفاـحملا هـجوتلا نيبو ،يطارقميد ي       مالسإقايس يف ةينيدلا ةيعورشملا ربجي نأ ديري يذلا         

ًاضـيأ براـجتلا كانه ايكرت يف رمألا كلذكو ،ءيشلا ضعب ةيلاربيللا داعبألا نم سجوتملا               
نيـبو ،ةـيناملعلل يلخدت يطلست جذومن نوديري نيذ    لا ركاسعلا نيب ةيناملعلا ةقطنملا يف ىتح      

  .ةيدايح رثكأ ةمظنألا هذه لعجي نأ هقانعأ ىلع لمحت يذلا يمالسإلا بقرتلا
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رـمألا وـه امك،ًادحاو ًاجذومن تسيلو ةددعتم ةيناملعلا نأ لوقلا ةياهن يف ركذأ نذإ               
  .اهلك نايدألاو نيدلل ةبسنلاب

  .ةنملعلل طامنأ سفانت ىلع انه ثيدحلا نكمي يلامجإلا لاثملا ليبس ىلع
كـلذ حاتنو ،ةريبك ةيطلست ًاداعبأ قلخت مل يتلاو ةيلخدتلا ةبرجتلا يه          : ىلوألا ةبرجتلا 

نأ دـيري يذـلا جذوـمنلا اذه ،يسنرفلا يبوقعيلا جذومنلا ريبك دح ىلإو ،يعويشلا جذومنلا                
  .ةقلغملا ةديقعلاب هبشي ام ىلإ ةيناملعلا ليوحتل ةلودلا تهجتاو ،ةلودلا تاودأ مدختسي

،             : ًايناث ةيفاندنكـسالا اـبروأ نادلب يف هنورت اذه نم ءيشو ،لماكلا يدايحلا جذومنلا
                ، صوصـخلا هـجو ىلع ينيدلا لاجملا يف وأ ،ماعلا نأشلا يف لخدتلا نع ةلودلا عنتمت ثيح

 هيمـسأ اـم جذوـمنلا كانهو      . ةنيعم ةديقع وأ نيد يأب سسؤم طابترا يأ اهل نوكي نأ نود           
اـيناطيرب   –ايناطيرب يف ام دح ىلإو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا كلذ لاثمو ،يفيظولا طبرلا               

تـلاز اـم نآلا اـم دح ىلإ ةكلملا ،ةيروتسدلا ةيحانلا نم ىتح لصفت ملو ،نيتفيظو تطبر                 
يـف اوثدـحت مـهنأ مـغر ناكيرمألا ،ةيراتهبالا ةسينكلا سأرتتو يناطيربلا جاتلا يف لثمت                

اولصـف مهنكلو ،ةلودلاو نيدلا نيب لصافلا نوتنج رادج ةماقإب هومسأ امع يكيرمأل             ا روتسدلا 
دالبـلا رـثكأ امبر كلذلو ،ةسايسلاو نيدلا نيب ًاعقاو اوطبرو ،ةلودلل يسسؤملا ىوتسملا ىلع          
نـم صـلخأ ،ةيسايسلا ةايحلا يف يوق طشن روضحب اهيف ينيدلا بناجلا عتمتي يتلا ةيبرغلا                

اذـه نودبو  " ةيسايسلا ةيناملعلا" هامسأ امب داوج مناغ زيزعلا خألا روتكدلا  هحرط ام ىلإ كلذ     
لـظت ةـيناملعلا نـكلو ،جالـعلاو لـحلا لبس سملتي نأ لواحي هنأ مغر لماشلا حلطصملا          

يـف ىـتح لب ،ةي      مالسإلا ةيبرعلا ةفاحصلا يف وأ ةيبرعلا ةغللا قايس يف طقف سيل          ) هيبشلا(
يـف ةـيناملعلا رصـح ىلإ نئمطأ نأ نكمي ال لامجإلا ليبس              ىلع نكلو ،ةيبروألا تاقايسلا     

يناـملألا عاـمتجالا ملاع همدق يذلا فيرعتلا ًاقح ًالومش تافيرعتلا رثكأ امبر ،ةسايسلا هجو               
يأ نـم ملاـعلا ديرجت وأ ملاعلا نع ةيسدقلا ةلاهلا نع يلختلا وأ عزن ةيناملعلا                " رفيف سكام "
  .ةينيدو ةينيع ةلالد

نيـب ةـيفيظولا ةقالعلا ةيصوصخب قلعتت ةيناملعلا نأب لوقأو نئمطأ نأ            نكمي ال نذإ    
نيدـلا ةـقالع داصتقالاب نيدلا ةقالعب قلعتت ةيناملعلا ،كلذ نم لمشأ ةلأسملا ،ةلودلا وأ نيدلا          
هذـه نذإ ،ةيعامتجالا تاقالعلاب نيدلا ةقالع ،يعامتجالا جيسنلاب نيدلا ةقالع ،ةماعلا ةفاقثلاب             

ةيناملعلا لازتخا فيرعتب نئمطأ نأ يننكمي الو جالع ىلإجاتحت ةلأسملا  .  
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  كوربم يلع. د
  

ملاـعلا يـف ةـلودلاو نيدـلا ةيلاكـشإ اهسفن تمس             ،ةسلجلا هذه نأ ظحلا نسح نم       
هـنم اهمسا   ةسلجلا تذخأ يذلا يلاكشإلا عباطلا ةلأسم ىلع زكرأسو ،يبرعلا ريغ ي            مالسإلا

 –ةـنملعلاك اهمدختسـت يـتلا ميهاـفملا       لوـح ةيلاكشإ كانه نأ لبق ام لك نم حضاو هنأل            
نيدلا–ةسايسلا ةلودلا–    خلإ.. .- 

ملاـعلا يـف ةـثادحلا ةيلاكشإب ًادج ريبك دح ىلإ ةطبترم اهنأ ىرأ انأ ةيلاكشإلا هذهو                 
لوـبق مت يتلا تايلآلا     " يبرعلا ريغ ىتح ي   مالسإلا ملاعلا "يبرعلا ملاعلا يف ءاوس ،يبروأاللا      

ةـثادحلا نأ موـهفملاو ًاعبط حضاولا نم ،هلك ملاعلا اذه يف اهب ةثادحلا لاغتشاو اهب ةثادحلا                 
مادطـصالا اذه هضرف ًاعضو ةثادحلا تناك ام ردقب ةيخيرات ةيلمعل جاتن نكت مل ملاعلا اذه يف            

تالواـحم تذـخأ ما     دطـصالا اذهل ةجيتنف ثيدح يعو ةهجاوم يف فلختم يعو نيب يذلا           
هـتذخأ يذلا لكشلا اذه نم                   ءادتباو ةيسايسلا ةيلمعلا لكش يبروأ اللا ملاعلا يف ةثادحلا ءىيبت
نرقلا نم يبرعلا ملاعلا يف ةثادحلا لاغتشا تاقايس ليلحت يأ ،ةيسايس ةيلمع اهفصوب ةثادحلا              

وـه ةثادحلا هذه هب تلغتشا يذلا يساسألا قايسلا نأ دجنس نآلا ىتح               ١٩ يـسايس قايـس     
قايسـلا وـه رخآ قايس نع هزيمأ نأ ديرأ ينأل يسايس قايس هنأ ىلع دكؤأ انأو ،ساسألاب                  

  .يفاقثلا
ةيـسايس ةـبراقم ميهافملاب انتبراقمو ،ةيسايس ةبراقم ميهافملا براقن تقولا لوط اننإ             

هذـه ا  ـهيف تأشن يتلا ةيفرعملاو ةيخيراتلا تاقايسلاب يعولا انع بئاغ وأ نيعاو ريغ انتلعج            
            ، هـيف لغتشت نأ ميهافملا هذهل داري يذلا عقاولاب يفرعملاو يخيراتلا قايسلاب يعولاو ،ميهافملا
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اذاـم لأسيو ،ايداعبتسا اعباط تذخأ نيدلا رون دمحم روتكدلا ةقرو يف ،ًالثم ةيناملعلا تذخأف               
تدرو  دـقتعأ ةراـبع هذهو ،هسفن ي      مالسإلا هيلإ لصو ام وهو ؟عباطلا اذه ةيناملعلا تذخأ          

نآلا بـلاطي حبـصأ ي      مالـس إلاو قـحلا ةـيناملعلا ديرن اننإ لاق هنأ ناكبرأ نيدلا مجن نع            
طغـض لـثمت يـه ،ايكرت يف لغتشت يتلا ةيناملعلا نأل ،لغتشي نأ هل حمست يتلا ةيناملعلاب                  
هـنع ثدـحت يذـلا لكشـلاب ةيناملعلا ديرن اننإ ،اهل رياغملاو اهل فلاخملل ءاصقإو ليلحتو                 

بـكرن امدـنعو ،ًايسايس هبراقن نحن تقولا لوط موهفملا اذامل لأسن ال نكل ،ميعنلا                هللادبع.د  
نـم ديرنف ،داعبتساو ءاصقإ ةفاقث ،ةيئاصقإ ةفاقث اهنأ ةفاقثلا هذهل ةيساسألا ةعيبطلا ةفاقث ىلع               
ةبراضـملا ةلوبحأ ،ةيلوبحألا هذه نمو ،يئاصقإ يفاقث قايس يف لغتشي هنأ يئاصقإ ال موهفم               

هـتملك ةـيادب يف نسح نيدلا يهب امبر ،لاغتشالا نم رخآ ًاعون سرامنو ،ميهافملل ةيس                ايسلا
                     ، دادبتـسا ةـمظنأ دـجوت هنأ يف تقولا لوط ةلأسملا لزتخن نأ ديرن  ال اننأ يهو اهيلإ هبن
صـحفو بـيترت ىـلإ ةجاتحم ةمظنألا هذه ،ةفاقث ةمظنأ يل نأ ةلكشملا ،ةلكشم اهنإ لوقنو                 

يـف لـلقن نأ ديرأ انأ ببسلا اذهلو ،لغتشت ال ميهافم بترن تقولا لوط               لظنس الإو ةيرعتو    
حرـطن تـقولا لوط لظن نأ ،ةسايسلا ةقيرط ىلع لغتشن نأ نم ناكمإلا ردقب ىقتلملا اذه                 
صـحمو رـيكفت ةسـلج ىلإ ةسلجلا هذه لوحتت نأ ديرن نحن ،تاحرتقم حرطنو ،تايصوت                

ةساسلا لمع سرامن نأانم بولطملا سيل اننأل ،تاحارتقا ميدقت سيلو  .  
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  ديهش دمحم
  

يـف ًالثم ،ي    مالسإلا ملاعلا يف اذه انيأر دقو ،ةلودلاو نيدلا نيب طلخلا مت اذإ  سجوتن             
          ، رـظنأ اـنه انأو      ةيناملعلا ةبرجتلاب سجوتلا سفن ىرن نأ نكمي له نكل ،ةينادوسلا ةبرجتلا  

اـنوكت نأ نكمي ًاضيأ نكلو ،ءوسلاب امهلالغتسا متي نأ نكمي ،نيتركفك ةيناملعلاو ةعيرشلا ىلإ         
اـنهو ،ةـيناملعلا نـم ًاـعاونأ كانه نأ ًاريثك ددرت دقو ،ىرخأ تاقايس يف نيتعفان نيتركف                  

ةكراشـم  نـم ئـش اـهعنمي مـل يتلا تاينينامثلا يف ةيكيرمألا ةيناملعلل ةراشإلا ينرضحت                
. يتيفوسـلا داـحتالا وه كرتشم ودع هاجت مهيدل ينيدلا ءادعلا جيجأتو ناتسناغفأب نيي             مالسإلا

ىـلع كـلذ لعفت تناك ول ىتح ،باجح يأ سبلت نأ ًالثم ةأرملا عيطتست ال  اسنرف يف امنيب                    
  . ينيد ساسأ ىلع سيلو يفاقث ساسأ
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  يداهلا دبع لامآ. د
  

ةيناملعلا اهذخأت ةفلتخم لاكشأ يف تايناملعلا نم ًاددع كانه نأ ةركف نم ًادج ةقلق انأ               
لوـقأ نكل ،ةيشاف ةيناملع دجوت هنإ لوقأ نأ نكمي الف ،ةفلتخم ةيسايس رطأ عم جوازتت امدنع              

ةرورضـلاب ديدجتلا سيلو ،ميها  فملا ديدحت ىلإ جاتحن اننأ دقتعأ ،ةيناملعلا ىنبتي يشاف ماظن هنإ       
نـم ةـيناملعلا نأ وـل ىتح ،يناعملا عاجرتسا ىلع العف دكؤن نأ نكل ،ًاديدج ًامسا قلخن نأ      
وأ تدـقف يـتلا تاملكلا نأ اندلب يف ثدحي اذه نأ ةدكأتم انأو يبلسلا لولدملا تاذ تاملكلا                  

ةـملك فلختت نأ هان  عم سيل اذهف. سانلا ضعب نهذ يف تايعادت وأ فلتخم عباط اهل تحبصأ      
نأ ةدـيدجلا ةأرـملل ةمظنمك نورصم نحنف ،ةيبلس يناعم تذختا يتلا نم ةملك يهف ةيوسنلا                
موـقن اـننأ مـهملا نم هنإف ،ًاديدج ًاموهفم عرتخن نأ نود يقيقحلا هانعمب موهفملا اذه ديعتسن               

نوـكت ي   ـكل رومألا نم ددعب ةطبترم يهو ةموكحلا نيبو ةلودلا نيب لصفلا           : لصفلا ةركفب 
  .هيف جتنت يسايس ماظن يأ وأ يسايس طمن يأب ًالعف ةطبترم امنإ ،اهتاققحت ىلعأ

اـهب لـماعتت يـتلا ةقيرطلا ةركف يه          –ةدشب هشقانن نأ جاتحن يذلا رخآلا ءيشلاو          
ىـلإ تاداسـلا لوـحت ثيح ؛ةيبعشلا رعاشملا ةلزاغم ،نيدلا ةيضق عم ةيبرعلا لودلا ضعب                

نينمؤملا ريمأ ىلإ لوحت    نيسح مادصو نينمؤملا ريمأ    ساـنلا نأ هانعم موهفملل ةميقلا ةداعإف       .  
داعبتـسا ةدعاق ىلع جورخلا نكمي ىتح ينالفلا موهفملاب نويناملع نحن ،لوقت نأ ؤرجت ًالعف               

ةـلود  كاـنه يـبرعلا ملاـعلا يـفف           . ةـينويزفلتلا جماربلاو فحصلا نم ميهافملا هذه لثم       
حورـل داضـم هنأ دقتعأو ،نيدلل ًادج ًادج ًادج ًايلوصأ            ًاموهفمو ًاروصت انل عضت ةيكرايرطب      

ةيوسـنكو ةأرماك انأف يلاتلابو ،ةيناثلا ةجردلا نم تانطاومل ًالعف نلوحت  الثم ءاسنلاف  ،نيدلا          
  . ةأرماك يل ًايدوجو ًاققحتو اماه اعوضوم يل ةبسنلاب ةيناملعلا تحبصأ
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  ينامتعلا نيدلا دعس.د

  
الإ ةـيناملعلل فرعن ال اننأل ؟اذامل ةئيس يناعم اهل ةيناملعلا برغملاب اندنع ةبسانملاب              
اندـنع نييناملعلا نيركفملا دشأ كلذلو ،اسنرف يف ةيبوقعيلا ةيناملعلا ىنعم وهو ،ًادحاو ىنعم              

؟موـهفملا اذ  ـه انيدل اذامل  : لاؤسلا انهو ،ةيطارقميدلاو ةينالقعلا ىلع ديكأتلا ثيح هدبع دمحم        
رـظنا   –ةيفرعلا ةقيقحلاو ةيوغللا ةقيقحلاو ،ةيعرشلا ةقيقحلاب نولوقي ءامدقلا نييلوصألا نأل             

يـف ،هـنومهفي ال ءيشـب مهبطاخأ ال ىتح سانلا همهفيام ىلإ رظنأ نأ بجيو                 –ظفللا ىلإ     
ًارـظن ًا   دـبأ نكمي ال لوقأ ينلعجي ام اذهو ،ةسايسلاب نيدلا ةقالعو ،نوناقلاب ةعيرشلا ةقالع             

هـلعجت ةـصاخ تامس هل عمتجم لكف ،ةقالعلا قيزمت ةيرشبلا تاعمتجملا نيب ةعيبطلا دقعتل               
تاسـسؤملا يـه ،ةسايسلاو نيدلا نيب ،ةلودلاو نيدلا نيب ةقالعلل ةنيعم ةغيص ىلع عضاوتي               
غوصـت نأ ةـنيعم بوعش قح نمف ،دوجوملا ددعتلا رارغ ىلع ةيسايسلا تاسسؤملاو ةينيدلا         

  .ةيلهأ برح عقت نأ رظتنت ال ىتح نزاوتلا اهل نمضي يذلا لكشلاب ةقالع
زييمتلاـف   مالـس إلا يف ةسايسلاو نيدلا نيب ةقالعلا يف زييمتلا نع تبتك نأ قبس دقل              ،

ىدـل يناـعملا هذه تروطت دقو ،ي        مالسإلا ركفلا يف ديدج هنأب ءاملعلا نم ريثك هب رقأ اذه          
      ، نيـب ماعلا عامجإلا حيتافم نكل ،دوجوم ةسايسلاو نيدلاو         ايندلاو نيدلا نيب زييمتلاف ،نيركفملا

  .اهيلإ هبنن نأ بجي ةنيعم ةيفرعم ةركفب نيملسملا ريهامج
ةـفاقثلا نـم لخدم وه ةسايسلاو عيرشتلا نيب زييمتلل هترتخا يذلا لخدملا نإ لوقأ                 

يناـملعلا ر   ـخآلا فرطلا نكل هلبقتي نأ نكمي ةي       مالسإلا ةفاقثلل  سمحتملاف كلذلو ،ةي     مالسإلا
ةعيرشـلا ةـقالعب ةيلاكشإلا هذه نإ ،ةيلاكشإلا لحي نأ هيلع نأ ضرتفي              مالسإلا لبقي ال يذلا     

كـنأل ةـماع ةـفاقث اهلعجت نأ ةبوعصلا نم نكل            مالسإلا يف ةلوادتمو ةدوجوم يه ةلودلاب       ،



 )١٢٧(

نأ  اـمنإو ،اراـكفأ يـنعي ال ديدجتلا لوقأ كلذلو         . نينيدتملا نم اروهمج ةفرعملا هذهب هجاوت       
يعامتجالا عقاولا ىلإ ب               نـم سيـلف    . رقُت  نأل ةلباق ،عقاولا يف لبقُت نأل ةلباق ميهافملا نوكت

ةـيلمع نإ لوـقأ كلذلو ،عقاولا يف ةلوزعم ىقبتف ةلوبقم نوكت نأ نود ةركفب ىقلأ نأ ديفملا                  
لضفألا وحن عقاولا يف ا    .يعامتجا اًكارح عنصت نأ لواحت ةيلمع يه حالصإلاو ديدجتلا
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  إشكالية اآلخر 
  يف اخلطابات اإلسالمية
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  .. العوامل املتحولة لإلسالم
  التفاعل املرتبك بني الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا

  
 

  
  
  
ةبسنلاب فوخلاو ةيهاركلاو قلقلا نم ريثكل ًاردصم نآلا طسوألا قرشلا **حبصأ  

ذنم ديازتم عالطتسا بح ريثي طسوألا قرشلا حبصأ ،ةقرافملل ن كلو ايسآ قرش بونج ملاعل
قرشلا نأب فارتعالا نيعتيو . ةرغ نيح ىلع تءاج يتلا ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ

يذلا يفاقثلاو ينيدلاو يخيراتلا دادتمالا ببسب قلقو مامتها ردصم ًامئاد لكشي ناك طسوألا 
كلت ىدحإ ةمراضحلا برعلا تاتش ةرهاظ تنا ك ،لاثملا ليبس ىلع(ةليوط تارتفل رمتسا 

مويلا ةيموكحلا رئاودلا نيب ًايقيقح ًامامتها كانه نأ ودبيو )تاقلحلا ىلع ةروفاغنس يف –، 
هل ًار- لقألا  دصمو باهرإلل ىوأم هفصوب طسوألا قرشلاب ةرظنلا ريرقت دكأ دقف .  

بونج دهعم هرشن يذلا ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ماعل ةيميلقإلا ةيفارشتسالا  ةروفاغنس يف ايسآ يقرش  
نم باهرإلا "نوكتس ايسآ قرش بونج يف ةمداقلا ماوعألا يف ةيسيئرلا ةينمألا ةلكشملا نأ 

نايصعلا تاكرح نم عبني يذلا يلحملا فنعلاو ةفرطتملا ةيمالسإلا تاعامجلا لبق 
ةمظنم لا يه" ةيمالسإلا ةعامجلا"تناكو . )١(..."ةينيدلا وأ ةيقرعلا تارتوتلاو ةيلاصفنالا

                                                 
ناريإ-يقوقح طشانو ثحاب *  . 

 .افو رانم. أ ةيبرعلا ىلإ ةقرولا هذه ةمجرتب تماق **
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" يلاب"تاريجفت نع ةلوؤسم اهنأو ةدعاقلا ميظنتل ةمضنم اهنأ ىلع تروص يتلا ةيسيئرلا 
قدنف ريجفت نعو ٢٠٠٢ماع يف    . )٢(٢٠٠٣ماع " اتراكاج"يف " تويرام" 

نم ةدروتسملا ةايحلا بيلاسأو بصعتلا نيب طبرلا متي ،نايحألا نم ريثك يفو 
م اهنأ ىلع اهيلإ رظن"برعلا"  ي يتلاو ةيلحملا ةينيدلا تاسرامملل رشابم وحن ىلع ةقراف ، 
نإ ثيح ،عقاولا يف هرربي ام هل قلقلا اذه نأ حضاولا نمو . ةفلتخم ديلاقتو تاداع لثمتو

عتمتي نكي مل "ايسآ يف ةدعاقلا ميظنت دادتما نأ نم مغرلا ىلع هنأ اوركذ نيصصختملا ضعب 
نكلو ،برعلا هئافلحك ىلوألا لحارملا يف ةدي جلا ةدايقلا وأ سرمتلا وأ زفحلا نم هسفن ردقلاب
ةرياغملا تادراولا نم فوخلا يف ةغلابم كانهو . )٣("ةدايقلاو بيردتلاو نيقلتلاب عضولا نسحت

انل لاق   ي ثيح ،سسأ نود تسيل اهنكلو ،نايحألا نم ريثك يف طسوألا قرشلا نم ةمداقلا
ر دق  نييويسآلاب دار . ميظنتلا ةوق سمخب نوي نييويسآلا ةدعاقلا ميظنت ءاضعأ نإ ىرخأ ةرم يو

نييزيلاملاو نييسينودنإلاو شيدالجنبلاو نييناتسكابلاو نيينيصلاو ايسآ طسو ناكس 
متو ةيبرعلا نوثدحتيو طسوألا قرشلا يف ًابيردت اوقلت نيذلا نيينيبليفلاو نييروفاغنسلاو 

  . )٤(ةدعاقلا ميظنت ءاضعأ لبق نم مهؤاقتنا
نم يناعت اهنأل "سرادملا"نأشب ةروفاغنس يف شاقنلا مظعم ىر ج ،كلذ ىلع ةوالع  ،

ًاصاخشأ "ةديدع تاونسل جرخت تناك اهنأ ثيحو . ينطولا ماظنلا يف اهتاريظن نع فلخت
كلذ ىدأ ،يروفاغنسلا لمعلا قوسب قاحتلالل نيلهؤم ريغو ءافكأ ريغ نيجيرخو " نيقفخم
ثيح "ريطخلا"يجراخلا ريثأتلا ةلئاط تح ت ،فنعلاو سرادملا نيب ةيطبارت ةقالع قلخ ىلإ  ،

ةعماج ىلإ ةصاخو ،طسوألا قرشلا ىلإ بالطلا دافيإل يسيئرلا ردصملا يه " سرادملا"نأ 
راكوأ اهنأ ىلع ةيناتسكابلا سرادملا ةيروفاغنسلا ةفاحصلا روصتو . )٥(ةرهاقلاب رهزألا

بشو طسوألا قرشلا يف مالسإلا ىلإ رَظن  هفصوب ةيدنهلا ةراقلا ه ي امك ،بصعتلا خيرفتل
  .باهرإلا ءاوتحا نع هتمظنأ زجعل ًارظن ةلضعم

ميهافملا نم ةدقعملا ةكبشلا شقاني لوألا ،نيمسق نم ةيثحبلا ةقرولا هذه فلأتت 
ايسآل طسوألا قرشلا ةرظن ةلأسم ثحبيف يناثلا ءزجلا امأ . مالسإلا يملاع نيب ةلباقتملا
ثحبلا دهاعم ضعبل ةيئاصقتسا ةساردب مايقلا ًاض يأ ةقرولا لواحتسو. ايسآ يقرش بونجو
  .ايسآ يقرش بونج ةقطنمب ةمتهملا يبرعلا ملاعلا يف
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  لوألا مسقلا
قرش بونجو طسوألا قرشلا (نيتقطنملا نيتاه ةسارد ىلإ ةعزنلا ًاقباس تشقان دقل 

ي زييمت ريغ يروعش ال دئاس فينصت كانهو. )٦(يئانثو طيسبتلا يف طرفم وحن ىلع) ايسآ
مالسإلل طيسبتلا ةديدش ةروصلا ديؤت ،ةدماج بلاوق ةروص يف ةيميلقإلا ةزيمملا تافصلل 

نم ةيسيئر ةفصب عبن يذلا ةسدقملا بتكلاب قلعتملا ) يسكذوثرألا" (يديلقتلا"، "صلاخلا"
رمتسم ،ةيباهولاو ةيحالصإلا نيتعزنلا لمشي يذلا ،يمالسإلا رايتلا اذهو . طسوألا قرشلا
ةينيدلا تادقتعملا يذ يقفاوتلا يزاجملا يقلتملا ىمس م قفدتلا يف  ي ام ىلإ طسوألا قرشلا ن

دماجو تباث طمن يف عضوي يذلاو ايسآ يقرش بونج يف ًاينيد ددشتملا ريغو ةضراعتملا 
  ". يبعشلا"مالسإلا هفصوب ريبك دح ىلإ 

بذجل او دشلا ىلع نايحألا نم ريثك يف تدكأ ةيئانثلا هذه نأب لدجلا نكمملا نم
طمنلا ةرمتسم ةفصب ددهي يذلاو " يبرعلا"ملاعلا نم دروتسملا ددشتملا مالسإلا نيب ) رتوتلا(

شاع"نم يلحملا   سبالملاو بيلاسألاو تاداعلا ىلإ رَظن ". ملا مالسإلا  ةبِرع"ي ناكو  " ملا
قرشلا نم نيمداقلا جيجحلاو بالطلا وأ نيرفاسملا ينبت وأ لاجرلاو ءاسنلا نيب لصفلاو 

ديكأتلا لظيو . ةيلحملا فارعألل ةسكاعم ةفاقث لكشت اهنأ ىلع ةفلتخم ةيئاذغ تاداع طسوألا
حيرصلاو قلطملا ضفرلاب هنع ر  بع  ي يذلا سكاعملا لعفلا در وأ ةيبرعلا ةغللا ةيمهأ ىلع
دمعتم يسايس عازن ردصم يسينودنإلا قايسلا يف ةجرادلا ةيمويلا ةغللاب ةيبرعلا ةغللا طلخل 

يف مويلا يمالسإلا رايتلا دعاصت نمازتي نأ ةفداصملا ليبق نم له . )٧(ةيوق تاماسقناقلخي 
فرحأب بوتكملا " (يواجلا"طخلا ءايحإ عم ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت ىلإ ىدأ يذلاو " هشتآ"
ًانلع دلجلا دح قيبطت لالخ نم " هشتآ"يف ةعيرشلا صن رسُف ،كلذ ىلع ةوالع ). ةيبرع
ةيمقر اريماكب طوسلاب نودلجي نيذلا صاخشألا ريوصت متي ثيح)داهشألا سوءر ىلع(  ، .

  . )٨("هشتآ"يف اهداريتسا مت ةلصأتم ةيبرع ةداع ينلعلا دلجلا نأ نوريثكلا ىأترا دقو 
يف هريثأتو يباهولا ذوفنلا ىلع اهقبطيو ةيئانثلا هذه قاطن دمي نأ ءرملل نكميو 

يمالسإلا رايتلا اذهو "تاداع"هلباقي وأ هلدا عي نأ مزل يذلاو ،رشع عساتلا نرقلا لهتسم  ،
قلط   ي ام هاجتا يف طسوألا قرشلا نم قفدتلا يف رمتسا ةيباهولاو حالصإلا نمضت يذلا

يذلاو ًاينيد ددشتملا ريغو ةضراعتملا ةينيدلا تادقتعملا يذ يقفاوتلا "يزاجملا يقلتملا"هيلع   ،
. ايسآ يقرش بونج يف" يبعشلا"مالس إلا هفصوب ريبك دح ىلإ دماجو تباث طمن يف عضوي

هرابتعا نم يفرعلا نوناقلا ةاناعم نأشب ًافنآ ةروكذملا تاظحالملا ىلإ ىرخأ ةرم ريشأو 



 )١٣٤(

ريغ ) تاداعلا(ةيفرعلا تاسرامملا نأ ةركف كلذ ززع دقو . نيناوقلا ةموظنم يف ةلزنم ىندأ
تاظحالملا لالخ ن م رارقإ مث نمو نينقت ىلإ ةجاح يف تناك كلذك اهفصوب ةنودملا

ةيئانثلا ةدح ةدايز قيرط نع تمت يتلاو تارمعتسملا يريدمل ) ةيناسنإلا(ةيجولوبورثنألا 
لباقم يف طسوألا قرشلا ةهج نم ةرمتسم ةفصب هؤايحإ داع   ي يذلا يمالسإلا نوناقلا نيب

لمش يل يئانثلا داضتلا لاجم عسوي نأ ءرملل نكميو. ايسآ يقرش بونج يف ةيلحملا تاداعلا
اهادؤم ةقيقح ًاينمض قطنملا اذه لمشيو ". نييلحملا نيينثولا"لباقم يف " برعلا"نيتمزتملا 

مهفصوب ةماع ةفصب مهيلإ رظن   مهفصوب سيلو نيعبات وأ " نيقلتم"ي ليبخرألا يملسم نأ
يف مالسإلل Drewes" زورد"ةيؤر لاثملا ليبس ىلع ذخأنلو . ةينيدلا مولعلل نيددجم  
  : ١٩٥٥ماع يف ةروشن ملا ايسينودنإ

عـم ًاثيدح ةبستكملا راكفألا ةمءاوم ىلع ةلهذم ةردقو ًاريبك ًالبقت ايسينودنإ ترهظأ             "
ناـك دـقو   . ةـيعادبإ ةعزن ةيأ نع فشكت مل اهنأ ديب ،اهب دئاسلا ميدقلا يساسألا ريكفتلا طمن       

  )٩(".طق ةدايقلا مامز اوكلمي مل مهنكلو ةينيدلا رومألا يف نيديج نيعبات ًامئاد نويسينودنإلا
امم ،كاحمو قلتم ىرحألاب وه ايسينودنإ يف مالسإلا نأ عابطنا دوسي ،ىرخأ ةرم 

دكؤي ،ىرخأ ةرقف يفو . رخآ ناكم نم ةاقتسم ةيديدجتلا ةيركفلا تارايتلا نأ ًانمض ينعي
  . هزورب مدع ببسب فلتخم يسينودنإلا مالسإلا نأ ىلع زورد

دـنع قدصـي نـل ىندألا قرشلا وأ ايقيرفأ لام           ش يف رهظ امك مالسإلا فرعي نم      "
،        . قالطإلا ىلع يمالسإ دلب يف هنأ ايسينودنإ ةرايز        بسـحف رباـعلا رئازلل ةبسنلاب سيل اذهو

" رودوـبوروب "نع لوألا ماقملا يف ةليوط ةدمل دلبلا يف نوشيعي نيذلا صاخشألا كثدحيس لب              
. ةيحرسـملا ضورـعلا نـعو يل      اـبلاو يواجلا صقرلا نعو ،ةيواجلا ةيسودنهلا دباعملاو       

مهنـكلو ،ةيمالـسإلا ريغ ةيسينودنإلا ةايحلا بناوج عيمج نع كوربخي نأ نكمي ،راصتخاب              
  .)١٠("لخادلا نم دجسم يأ طق اوري مل حجرألا ىلع

موهفمب ىمس   مدع "ي امل ةفاضإلاب ماه نوكمك يواجلا يسودنهلا رصنعلا زربي انهو
. نوصصختملا نويسينودنإلا ءاربخلا نايحألا نم ريثك يف هل جور يذلا" ينيدلا ددشتلا

امأ ،ةيمويلا ةيلئاعلا ةايحلا ىلع رصتقي يمالسإلا نوناقلا نأ دكؤي ًاضيأ " زورد"نأ ودبيو 
ةقطنم يف امأ )١١("تاداعلا"يفرعلا نوناقلا ىلع دمتعي وهف ثرإلا  يف " واباكجنانيملا"، 

  .ةعيرشلا دض تاداع يهف) يومألا(مألا ةيحان نم بسنلاب صتخي ام وأ ةرطموس 



 )١٣٥(

. مويلا ةليخملا يف ةياغلل ةيوق ةيلوصألا ردصي طسوألا قرشلا نأ ةركف تلاز امو
ثادحأ بقع ايسينودنإ يف " ةمراضحلا برعلا"ةعامج فصو ةيفيك كلذ ىلع لاثم ريخو 

 ٢٠٠٢ربوتكأ يف " يلاب"يف يليل يهلم ريجفت نأ ودبيو . ةيواسأملا ربمتبس نم رشع يداحلا
ميظنت نيبو هنيب ةلص دوجوب معز " ريشعاب ركب وبأ"ةنادإو   ي يذلاو مهيف هبتشملا دحأ هفصوب

" يبرعلا"دروتسملا يساقلا مالسإلا نم عونب طابترالاب ةقلعتملا ةيطمنلا راكفألا دكؤت ةدعاقلا 
مالسإلا نم طمنلا اذهو . ايسينودنإ يف نيدوجوملا) نيينميلا(ةمراضحلا برعلاب لصتملا 

" ةيلحملا"ةينيدلا ةفاقثلل ًاديدهت لكشي هنأ ىلع نايحألا نم ريثك يف هيلإ رظني " يبرعلا"
ةداقلا نأ ةفدصلا ليبق نم له : وه لؤاست حرط يف نوريثكلا رمتسيو. ةيسينودنإلا ةيقفاوتلا

بيبحو بلاط رمع رفعج مهو ايسينودنإ يف ةيمالسإلا داهجلا تاعامجل نييسيئرلا ةعبرألا 
عباطلا مهاسي فيكو ؟يمرضح يبرع لصأ نم نوردحني ريشعاب ركب وبأو باهش قزر  

ةلاصأو ربكأ ةيعرش رفوتت له ؟ةيلوصألا تايجولويديألا زيزعت يفو باهرإلا يف يبرعلا 
تاراجفنا ةيطغت دنعو ؟ايسآ قرش بونج يف ةيقرعلا ةددعتم تاعمتجملا يف ةينيد ةيقوثومو 

تمض ،ايسينودنإ يف ةيمالسإلا ةكرحلل ةيئاصقتسا ةسارد ب ةيندنللا ةايحلا ةديرج تماق ،يلاب
ةكرحلاو ) عمجأ ملاعلا يف يمالسإ بزح ربكأ وهو(ءاملعلا ةضهن نيب تحوارت تاعامج 

ةعبرألا داهجلا ةداق ةروص تلتحاو ،ايسينودنإ يف ةيعامتجاةكرح مهأ يناث يهو ةيدمحملا 
 Far Eastern Economicةلجم تراشأ دقو . )١٢(ةيبرعلا فحصلا يف دسألا بيصن

Review) رئاودلل ةفاحصلا ريوصت ةيفيك ىلإ ًارخؤم ) ىصقألا قرشلل ةيداصتقالا ةلجملا
لاضنلاب بوحصملا ظفحتلل ًاراصنأ مهفصوب "برعلا نييسينودنإلاب"ةصاخلا ةيسايسلا   ،

نع يضاغتلا نإف ،يمرضح لصأ نم ردحني ندال نب نإ ثيحو . )١٣(نميلا يف حلسملا
غلاب رمأ تحبلا يميداكألا لوضفلا ليبق نم ايسآ قرش بونج يف يبرعلا تاتشلاب م امتهالا
نيذلا نييسينودنإلا ىلع ًامتح ةيعامتجاو ةيسايس تاعبت ةريخألا ثادحألل نوكيسو . ةجاذسلا
  . )١٤(صخش نييالم ةسمخلا نوزهاني نيذلاو ةينمي لوصأ نم نوردحني

ءرملاف ،طيسب ىعسمب سيل نيتيمالسإل ا نيتقطنملا راصنأ نيب ةنراقملا نأ ديب
ةموصوملاو برعلا ىلع ةزكرتملا ةيطسوأ قرشلا ىؤرلا يف سامغنالل مئاد لكشب ضرعتي 
ةروص لباقم يف طسوألا قرشلل ةحيحصلا ةيديلقتلا تادقتعملا نأشب ًاقبسم ةنوكملا راكفألاب 

نأ يه ةسوململا ةق يقحلاو. ايسآ قرش بونج يف يقفاوتلا يحطسلا يشماهلا مالسإلل ةداضم
قرش قايس يف عضوي نأ بجي ط سوألا قرشلا يف ةماعلا نيب عئاشلا مالسإلا نم ًاريبك ًابناج
خيراتلا ثيح نم ةقطنملا يف يحيسملاو يدوهيلا ملاعلا عم براقتلاو ةفلألاو )١٥(يطسوأ  



 )١٣٦(

رصم يف ) ةيبعشلا دايعألا يأ(دلاوملا لاثملا ليبس ىلع ذخأنلو . ملاعلل ةرظنلاو ايفارغجلاو
ناكمب ةبوعصلا نم هنأ دح ىلإ امهنيب ةكرتشم ةريثك مساوق كانهف ،مالسإلاو ةيطبقلا 

يواجلا مالسإلا لعافت دقف عبطلابو .  ةيبعشلا تالافتحالا يف تافالتخالا نم ريثكلا ةظحالم
ىزغم نع رظنلا ضغبو هنأ ديب . ةيسودنهو ةيذوبو ةينيصو ةيناريإو ةيدنه تاريثأتل عضخو
نيدلا ءاملعل ةيملاعلا تاكبشلا يف لثمتملا يديلقتلا مالسإلا نإف ،يلحملا مالسإلا يف نيابت لا

دم تاذو ) سدقملا باتكلاب ةقلعتم(ةيباتكو ةسناجتم ةفاقث نيحلا كلذ ذنم قلخ دق نيملسملا 
  . رصم يف وأ ايسينودنإ يف ءاوس عفترم

قرشلا يف ةقثلا مادعنا غلبي ىدم يأ ىلإ : يلاتلا لؤاستلا ةراثإ ىلإ اذه يندوقيو
قرشتسملا د  ع يو ؟ةيمسرلا مظنلل ةداضملا تايجولويديألاو باهرإلل ًار دص  م هفصوب طسوألا

لحتناو ىفخت يذلا ينورجروه كونش C.Snouck Hurgronjeيروطسألا يدنلوهلا   
دنهلا ىلع ًارطخ نولكشي ايسآ قرش بونج نم جيجحلا ناك اذإ ام نيبتيل ملسم ةيصخش 

نم ليوطلا خيراتلا اذه لثمل ًاحوضو رثكألا لاثملا ةيدنلوهلا ةرطيسلا تحت ةعقاولا ةيقرشل ا
اذه انتقو ىتحو ،لدجلل ةراثإ ةيرامعتسالا تايصخشلا رثكأ نم ًادحاو " كونش"يوعد ". كشلا"

مأ ةيرامعتسالا ةرادإلا دارفأ دحأ ناك اذإ ام ةلأسم لثم ةيمالسإلا هتسايس لوح شاقن رودي 
ةقيقحل ًايئزج هتعمسب نيدي وهو ؟نييسينودنإلا هاجت ةيناسنإ ةسايس عابتا عجشي ناك هنأ 

ةتس ىضمأو ) ١٨٨٥- ١٨٨٤(دحاو ماع ةدمل ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف شاع هنأ اهادؤم 
قنتعا هنأل امبر ةروطسأ ةيصخشلا هتايح تتاب دقو . ةكم يف ملسم ةروص يف ًايفختم رهشأ
مسا هسفن ىلع قلطأو ةكم يف مالسإلا فرصت ،ةكم يف امك ايسينودنإ يفو ". رافغلا دبع" 
نيتملسم نيتيسينودنإ نيتديس نم جوزتو)١٦(ملسم هنأ ىلع تحت نويسينودنإلا هركذتيو . ، 

يجاح يوكجنويت "دعب اميفو " ماج يس"، و"افاج ودبأ"لثم ةفلتخم ةيمالسإ باقلأو تايمسم 
نيب ًاريبك ًالدج راثأ دقف ،ال مأ قحب ًاملسم نا كأ ءاوس هنأ ًاضيأ ودبيو. )١٧("ادنالب
يف كونش ىلإ رظن . )١٨(يركفلا هصالخإو هقدص لوح نيرصاعملا نييدنلوهلا نيقرشتسملا يو

ىوتسملا ىلع ايسآ قرش بونجو طسوألا قرشلا نم لك يف ةيمالسإلا رئاودلا ضعب 
مغرلا ىلعو . نيملسملل ةيداعم ةسايس عبتا قرشتسمو يدنلوه" سوساج"هنأ ىلع يبعشلا 

ناك هنأ نع فشكت هتاباتك يف ةصحفتملا ةرظنلا نأل كلت رظنلا ةهجو م   معُت مل ،كلذ نم
  . هنمزل ةبسنلاب ًامتهمو ًارينتسم ًاملاع



 )١٣٧(

ىرخأ ةياورل ًاقبطو . ةقرسلاب هماهتا دعب ةسدقملا ةنيدملا كرت ىلع كونش ربجُأ دقو
ي امبرJean-Jacques Waardenburgاهركذ  هب ىشو دق يسنرفلا لصنقلا نوك ، 

يفختلا وأ " ركنتلا"ةركف نأ ىلإ ريشي نأ لاح ةيأ ىلع ءرملا ىلع نيعتيو . )١٩(يكرتلا مكاحلل
ةيصخش راتس تحت نيملسملل ةسدقملا ةنيدملا قارتخاو ًايقيقح ًاملسم هنوكب رهاظتلاو 

نوتريب دراشتير ىفخت دقو. نييبرغلا نم ريثكلل ةبسنلاب راهبنا ردصم تحبصأ ةراعتسم   
Richard F. Burton ماع يف كونش قبس يذلا اذهو ،يناغفأ جاح ةروص يف ١٩٥٣   

. ةسدقملا ضرألا يف شيعلا يف كونش ملح ةيذغت يف ًاماه ًارود بعل ديكأت لكب رمألا
ريوصتلا قيرط نع ةكمل قثوي قرشتسم لوأ ناك هنأل كونش ىلإ لضفلا ىز   عيو

تارفاس ءاسنل ًاروص ًاضيأ مض يذلا هباتك يف يفارغوتوفلا   . )٢٠()باقنلل تافشاك( 
ماع ةيدنلوهلا ةرطيسلا تحت ناك يتلا ةيقرشلا دنهلا ىلإ كلذ دعب كونش د   فوُأ دقو

ةواج يف يلحملا عمتجملا ةساردب صاخ لكشب ًامتهم ناك ،ةكم يف ناك امدنعو . ١٨٨٩
م نودئاعلا نيبصعتملا جيجحلا رطخب ىمس  انه ريكذتلا بجيو . جحلا ني ام روغ ربس يفو

 Stanfordزلفار دروفناتس ريس لاثمأ نيرمعتسملا نيب ًادئاس ًاميدق ًاديلقت كانه نأ 
Raffles ةيقرشلا دنهلا يف ةيدنلوهلا ةكرشلاو  (V.O.C) ربتعي ديلقتلا اذهو ،امهريغو  

دض ةيرامعتسالا تاطلسلا هتسرام زييمتلا نم ليوط خيرات كانهو . رطخ ردصم جحلا
كونش تاسايس لوح لدجلا نكلو . كوكشلل نيريثم نيبصعتم نيدئاع مهفصوب جيجحلا
رهاظم نمو . يلومشلا يسايسلا مالسإلا ةوقب ضراعي ناك هنأل حطسلل ترهظ ةيمالسإلا

نم هل امل ،ةعمجلا ةالص يف ينامثعلا ناطلسلل ءاعدلا رظحي ناك يلومشلا مالسإلل هتاداعم 
. اهدامخإب هسفنب وه ماق يتلاو ةيدرمتلا ةيدهملا تاكرحلا نم ًاضيأ رذح امك. )٢١(يسايس دعب
نأ ديب . يلومشلا مالسإلاب نورثأتي جيجحلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ يف ككشي كونش ناكو

يه قلقلل ًالمتحم ًاردصم لكشت تناك يتلاو رثكأ قيقدت ىلإ ةجاح يف تناك يتلا ةعامجلا 
مهيلع قلط يف ةليوط تارتفل نوميقي نيذلا جيجحلا  ي ناكو ،ةكم اوناك ثيح "نوميقملا"   ،
  . ؟)٢٢(نيرمعتسملا صاصتخاو ةطلس قاطن نم نورفي

عرابلا Sharon Siddique قيدص نوراش قيلعت ركذأ نأ دوأ ،قايسلا اذه يفو 
عبطلاب اذهو . نيتقطنملا نيتاه نيب ةقالعلا يف" ةيدمرسلا"بناج ىلع ءوضلا طلسي يذلا 

هتركذ امب ًالوطم دهشتسأ فوسو ،ةديدج ةجح سيلو قارشتسالل ةتب اثلا بلاوقلل جذومن
  :ةبتاكلا



 )١٣٨(

يلاتلا ثدحلا نامزو ناكم نمخي نأ ئراقلا نم بلط" ي:  
ىعد   نايب وتيدناب نب فرايس وتيب "ي ،فرطتم يمالسإ ىلع ضبقلا تاطلسلا تقلأ

يمسرلا ثدحتملا هركذ امل ًاقبطو . Pito Syarif bin Pandito Bayanuddin" نيدلا
ةعزنلاب ةعوفدملا ةيومدلا ةفينعلا نايصعلا ةكرحب ةياهنب هلاقتعا رذني فوس ،ةموكحلا مساب 

نم رثكأ ذنم جحلا ةضيرفل هئادأ ءانثأ يباهولا بهذملا ىلع فرعت هنإ ثيحو . ةيباهولا
" واباكجنانيم"عمتجمل تمزتملا يلوصألا يمالسإلا حالصإلا ىلإ وعدي تاب دقف ،ًاماع نيثالث 

Minangkabauةيزكرملا ةموكحلاو ةيلحملا ةيديلقتلا ةبخنلا ًاهجاوم  ، .  
  حيحص ؟حيحص. ةرطموس برغ: ناكملا
أطخ ؟حيحص٢٠٠٢ربمتبس : نامزلا  ،  
  ١٨٣٧ربمتبس : نامزلا

  
دـلوملا مـسا ناـك ،دـيدحتلاب ةنس          ١٦٥ذنم نكلو ،ةرطموس برغ ثداحلا عقي مل          

يف يفوتو    ١٧٧٢ي  ف دلو يذلا ريهشلا   " لوجنوب مامإ وكناوتل  " وـه    ١٨٦٤  ، "فرايـس وـتيب   " 
ةيدرمتلا Padri" يرداب"ةكرح ميعز ناك صخشلا اذهو   )٢٣()١٨٣٨-١٨٢١(   .  

يف ريغتي مل ًائيش نأ ىلع حوضوب نهربي قيدص نوراش هتقاس يذلا لاثملا نإ 
ربُتعا دقو . رامعتسالا ذنم ةدماج بلاوق يف هعضوو مالسإلل اهترظن ثيح نم تايلقعلا
رييغت ىلإ فدهي ناك ًالطب د إلا ع ي نهارلا تقولا ريياعمبو ًايباهو ًاحلصم لوجنوب مام
ندال نب ىلإ رَظن . ةكم نم هتدوع دعب هعمتجم  يس ماع ةئام نوضغ يف هنأ ىلإ حملأ ال انأو

دض اهلاضن ةيادب يف درمتلاو باهرإلاب ينطولا ريرحتلا تاكرح ماهتا ةركف نكلو ،لطبك 
نايعللةحضاو رامعتسالا   .  

  
  ةدحاو ةهجو يف يرجي رايت

ةيسيئر ةفصب برغلا د  ع ةبسنلاب ةساردلاب ريدجلا ديحولا " رخآلا"ي ،نهارلا انتقو ىتح
نأ نم مغرلا ىلع هعم راوح ةماقإ نكمي يذلا فرطلاو ،طسوألا قرشلا ءاملع نم ريثكلل 

برغلا عم مداصتلا ى لع لاثم لضفأ نإف عبطلابو. ضقانتلاب ًامود مستي هصخي يذلا باطخلا



 )١٣٩(

ابروأ ىلإ مهرفس ةبرجتل برعلا تاياور وه نيتفاقثلا نيب لعافتلاو نييضاملا نينرقلا يف 
عونلا اذه نم طمن لضفأ اسنرف يف هماقمل يواطهطلا فصو حبصأو . ةدحتملا تايالولاو
ماع يف دلو يذلا يواطهطلا ةعافر د . صصقلا نم عماع يفوتو ١٨٠١يو نم ًادحاو ١٩٧٣   
يف مويلا هيلإ راش . جراخلا يف ةساردلل اورفاس نيذلا نييرصملا رهزألا يجيرخ لئاوأ يو
سمخ ةدمل يواطهطلا ماقم دسجيو . ريونتلا ةكرح سسؤم هفصوب ةيرصملا ةثادحلا باطخ

ةباثمب ةيسنرفلا فارعألاو ديلاقتلاو تاداعلل هفصوو ) ١٨٣١- ١٨٢٦(سيراب يف تاونس 
يف ًادئار د . ةثادحلاو ةيديلقتلا نيب روسج ةماقإو دودحلل روبع ع ي هفلؤم نأب لوقلا نكميو
  .تالحرلاو رفسلا بدأ لاجم

اميف قفألا قيض ىلإ نوليمي نيرصاعملا برعلا نأ ةظحالم ةغلابملا ليبق نم سيلو 
نيملسملا نأ اهادؤم ةقيقح كانه ،ةيبرعلا ةيزكرملا نم مغرلا ىلعو . برعلا ريغب قلعتي

نأشب عساو عالطتسا بح اوروط ،نييطسوأ قرشلا عم ةظوحلم ةلباقم يف امبر ،نييويسآلا 
يف كرتشت ةيرث بتك قوس كانهف . ةيميلعتلا هزكارمو هتافاقثو هتانايدو طسوألا قرشلا

مالفألاو ىقيسوملا ىظحت امك ،ويالملاو ةيسينودنإلا نيتغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ةمجرتلا 
سكعلا نم ريثكب رثكأ امبر ،ايسآ قرش بونجيملسم نيب ةريبك ةيبعشب ةيبرعلا   .  

ةرهاقلا يف نوسردي نيذلا نييسينودنإلا بالطلا ددع زفق ،نييضاملا نيدقعلا لالخو 
اهيف تمق يتلا ةرتفلا لالخ تاينينامثلا رخاوأ يف ًابلاط نيرشعو ةئامعبس يلاوح نم 

ددع غلب امك . ٢٠٠٠م اع يف ةئامعبسو نيفلأ نم برقي ام ىلإ لصيل ،ةيناديملا يتساردب
ةغللا سيردتل دهعمو ةيلك نيعبس نم رثكأ مويلا كانهو . ةبلاط ةئامسمخ يلاوح تابلاطلا
ةيبرعلا ةغللا ىوتسم نأ لوقلا نكمي ايسينودنإل يتارايز لالخ نمو . ايسينودنإ يف ةيبرعلا
يف ةيم السإلا تاساردلا ةيلك تردصأو. رظنلل تفال ةيبرعلا ةغللا تاسارد ةعماج يجيرخل

يف رهزألا ةلجم اهيلع قلطُأ ةيبرعلا ةغللاب ةلجم نم ددع لوأ " تاتوبيش"يف ةعماجلا هذه 
طسوألا قرشلا نم نوجيرخ اهترادإب موقيو٢٠٠١ربمتبس   Noer Samadمجرت دقو . ، 

اهعوضومو ةعماجلا سيئر Azyumardi Azraديسلا اهادعأ يتلا هاروتكدلا ةلاسر   
عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا يف ويالملا ةريزج هبشو طسوألا قر شلا نيب ءاملعلا تاكبش"
ةيبرعلا ةغللاب اهرشنب ةعماجلا تماقو"رشع رشنل طاشن كانه ،كلذ ىلع ةوالع . )٢٤(، 
. نودئاعلا نوجيرخلا هب موقي طسوألا قرشلا يف ةطلسلاو ينيدلا ميلعتلا نأشب تامولعملا

ناونعب ًاثيدح رر   يأ (،  "Belajar Islam di Timur Tengah "ح دلجم ىلإ انه ريشأو



 )١٤٠(

 Maksumراتخم موسقم مدقي ،لاثملا ليبس ىلعف . )٢٥()طسوألا قرشلا يف مالسإلا مُّلعت
Mukhtar ةقلحلا ماظنل فصو كانهف ،ةكم يف تاساردلا نأشب ةينغ تامولعم نأ يأ ( 

يف ةريثكل ا سرادملاو ةكم يف مارحلا دجسملا يف) تاقلح يف خيشلا لوح بالطلا فتلي
  . ةيدنهلا ةيلاجلا اهتسسأ يتلاو نيميقملا دونهلاب ةصاخلا ةيتالوشلا ةسردملا لثم ،ةكم

مامتهالل ةريثم لئاسر ايسينودنإ يف IAINةعماج يف ةيبرعلا ةغللا ماسقأ تزرفأ دقو   
نيفقثملا نم ىصح . برعلا بدألا لاجرو نيفقثملا نع  ي ال يذلا ددعلا يباجعإ راثأ دقو
رعشلاو يبرعل ا بدألا نم نينكمتملاو مهب تيقتلا نيذلا نيملسملا نييزيلاملاو نييسينودنإلا
ةفسلفلاوةيعامتجالا مولعلاو نسحو ديز وبأ دماح رصنو يسينرملا ةمطافو نوكرأ دمحمف .  

ىواتفلا ةعومجمو نيملسملا ناوخإلا ئدابمب صاخلا بدألاو مظعلا لالج قداصو يفنح 
ىلع نم ًاءدب ةيناريإلا تاباتكلاو نيرشعلا نرقلا يف نيملسملا ءا ملعلا فلتخم اهردصأ يتلا

بدألاب طيحي يذلا عاستالا غلابلا لاجملا ىلع ةليلق ةلثمأ يه شوروس ميركلا دبعو يتاعيرش 
نم بالطلا فالآ ريثأت ىلع ءوضلا نم ديزم طيلست ىلإ ةجاحب نحنو . يطسوأ قرشلا
دنع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايكرتو ندرألاو ةرهاقلا يف نوسردي نيذلا ايسآ قرش بونج  
مهيدل ىمانت برعلا نيفقثملا نأ ىلع دكؤأ نأ داكلاب عيطتسأ يننأ ديب . مهنادلب ىلإ مهتدوع
ايسآ قرش بونج نأشب يعولا ىتحوأ مامتهالا نم ردقلا سفن رخآ عضوم يف تشقان دقو .  
ايسآ قرش بونجنع ةيجهنم ةيميداكأ ةفرعم ريوطت يف اولشف برعلا نأ ءرملل نكميو . )٢٦( 

مادصلا نكلو ،فحصلا تالاقمو تالحرلا فصو يف ةرثانتملا تامولعملا ضعب ىلع روثعلا 
لامشلا يف تايميداكأو ةيثحب زكارم قلخ ةر  امأ . معتسملا بوعشلاو لامشلا نيب يرامعتسالا

يف لامشلا روحم ى حنم ذخأي يثحبلا زيكرتلاو ةيثحبلا دهاعملا ىلإ رقتفيف طسوألا قرشلا
  . بونجلاو بونجلا نيب تاقالعلا نم ًالدب بونجلا ةهجاوم

ضرغب وأ ةفرعملا ءارو ًايعس امإ طسوألا قرشلا ىلإ رفسلا نإف ،كلذ ىلع ةوالع 
ساتالأ نيسح يزيلاملا عامتجالا ملاع رفاس ،لاثملا ليبس ىلع . ةمساح ةبرجت وه جحلا

Hussein Alatasةرهاقلا ىلإ هبابش يف هلامعأ ةشقانمو نيسح هط لثم نيفقثم ةلباقمل    
ةفرعملا قيمعتل ًارمم نييويسآ قرش بونجلا نم ريثكل ةبسنلاب طسوألا قرشلا لثميو . هعم
نأ نم ًالوهذ اودبأ نييويسآ ءاقدصأ نم اهيف تعمس ةرم مك . زكرملا يف مالسإلا نع
امم ةيناملع رثكأ امبرو لب ،ة يناملعلا يف نوطرفم اهيفقثم نأو هجو فلأ تاذ ةنيدم ةرهاقلا
نييويسآ قرش بونجلا نم نوريثكلا ضرعتي ،عقاولا يفو . ةرهاقلا ىلإ مهئيجم لبق اوليخت



 )١٤١(

ةيليللا اهيهالمو اهتاناحو ةرهاقلا يف ةيليللا ةايحلل ينيدلا ريغ هجولا نم ةريبك ةمدصل 
  . تايقرشلا اهتاصقارو
  

  جــــحلا
ف اهيلإ رَظن  تامزألل عضختو لدجلل ةريثم اهفصوب اهتاذ دح ي ي جحلا ةبرجت نأ ديب

ددع لصو ١٩٨٧ماع ذنمو . ةيدوعسلا ةموكحلاو ايسآ يقرش بونج مظن نيب ةيسايسلا  ،
يفلأ ىلإ رعذلاو رارفلاو محازتلاو مادقألاب ءطولا ثداوح اياحض اوحار نيذلا جيجحلا 

ليلقلا ددعلاب سيل وهو)٢٧(صخش نيتنس لك ثدحت تناك يت لا ةرركتملا ةافولا ثداوح نإ. ، 
بونج يف برعلا ةروص تهوش توملا ةهجاومل نييويسآلا نم ريثكلا ضرعتو جحلا ءانثأ 

يقل ٢٠٠٤ماع يفو . ايسآ قرش ماع يفو ،مهفتح ًاجاح ٢٤٤،  يفوت ٢٠٠١   ،٣٥ ، ًاجاح  
ىلإ ددعلا لصو ١٩٩٨ماع يف امنيب  ماع يفو ١٨٠  يفوت ١٩٩٧  حر ٣٤٠   جو يف ١،٥٠٠   

ماع يفو. قئارحلا يفوت ١٩٩٤  ايسينودنإ نم مهمظعم ًاجاح٢٧٠،  ، ١٩٩٠ماع يف امأ .  
ًاجاح ١،٤٢٦يفوت  امأ  .)٢٨(ةاشملل قفن يف) ناتسكابو ايزيلامو ايسينودنإ نم مهمظعم(   

ةافو ىلإ ىدأو ٢٠٠٦رياني يف تارمجلا يمر ءانثأ ناكف ريخألا ثدحلا  ًاصخش ٣٦٣،   
ةرادإلا ءوسل ةجيتن ثدحي مل محازتلا نأ حوضوب فشكي امم ،حارجب نيرخآ ٤٥ةباصإو   

لئاسو يف مامتهالا نم هسفن ردقلاب ريغص قدنف رايهنا ثدح ظحي ملو . )٢٩(نيمظنملا لبق نم
ةافو ىلإ ىدأ هنأ نم مغرلا ىلع مالعإلا هسفن جحلا مسوم ءانثأ ًاصخش٧٦     .  

ام لاجم يهف نويويسآ قرش بونجلا اهبتكي يتلا رفسلا تاياورو جحلا براجت امأ 
 Virginiaنوسيثام اينيجرف تللح دقو. يثحبلا مامتهالا نم ديزم ىلإ ةجاح يف لاز

Mathesonصوصنلا هذه ضعب ةعاربب أ ضعب ث. )٣٠(   نم نوسيثام لامع دحأ نأ دوأو
ماع ًاثيدح ردص يذلا Goenawan Mohamadدمحم ناوانيوج باتك لالخ   ٢٠٠٢ 

ةرابع وهو )٣١("تافالتخا عم تاثداحم "Conversations with Differenceناونعب   ،
 TEMPOيتلجم يف ايسينودنإ يف ىلوألا ةرملل ترشُن تالاقملا نم ةعومجم نع 

ميمص سمت يتلاو ةعئارلا ةريصقلا ناواني وج تالاقم فشكتو. Suara Indepenو
هنأ امهيناثو قمعتو بثك نع ةيلودلا ثادحألا عبات هنأ ،امهلوأ ،نييسيئر نيبناج عوضوملا 
ناسنإلا قوقح كاهتناب قلعتي ام ةصاخ ،طسوألا قرشلا ثادحأل نهذلا داحو بقاث ظحالم 

بتاكلا تاباتك رظح ىلع قلع ،لاثملا ليبس ىلعف. نيفقثملاب ةصاخلا ريبعتلا ةيرحو  



 )١٤٢(

هتئيطخ نإ هلوقب ) ١٩٩٢ماع (تاونس ِنامث نجسلاب هيلع مكحلاو دماح ءالع يرصملا 
يصصقل نييمالسإلا لايتغا ىلع ًاضيأ قلع امك . ريكفتلاب هسفنل حمس هنأ تناك ةديحولا
ردقلا مهيدل برعلا نأ ككشأ انأو . شوروس ميركلا دبع يناريإلا ةعاجش ىلعو يرئازج
ايسآ قرش بونج يفقثمب قلعتي اميف لوضفلانم هسفن يهف جحلا نع ناوانيوج ةبرجت امأ .  

دوجو نأب ناميإلاو عرولاو ىوقتلا حمالم جسني قداص روعش نع ريبعت يهو ،ةياغلل ةلهذم 
هتاباتك يف كشلا نم ًاردق كانه نأ ديب ،اهروغ ربس ىلإ ليبس ال رومأ نوكلا لصأو هللا 

يه ةبعكلا نإ : "هلوقب انه دهشتسأو. ةأرجلاو ةعورلا ةديدش ةضقانتملا رعاشملا هذهو. ًاضيأ
يحوي ءيش يأ كانه نكي مل ،ةكلاح ةملظلا تناك ،كانه تبهذ امدنعو ،ةفرصلا ةطاسبلا 

ثدحو : كابترالاب رعشأ ينلعج ام كانه نأ ديب. صاخ عباط وذ ءيش الو ،ةبيهلاو ةبهرلاب
هذه يفو ءاعدلاب أدبأ نأ دب ال يننإ لوقي يمامأ ام ناكم نم ًاسمه تعمس امدنع اذه  ،

لب –انه سيل هللا نأ ،سوململا يسحلا ينعملاب نكلو تننظ امك طقف سيل ،تكردأ ةظحللا 
فقأ يذلا يناكم نم هيلإ لوصولا ناكمإلاب نكي ملو ًاديعب لظي هنكلو - ناكم يأ يف سيل  
رثكأ ةقدب وأ ،كلذ ءرملا اهيف مه في يتلا ةظحللا يف نكلو ،سيياقملاب ًادودحم سيل هللا. هيف
لظ تحت ملستسن نحن ،رعاشلا لاق امكو . ملستسي هنإف ،ةبرجتلا كلتل ضرعتي امدنع
  . )٣٢("ًادج ًابيرق نوكي ةظحللا هذه يفو. هتمظع

  
  نيتقطنملا نيب ةنراقم

مالسإو ةيشماهلا وأ ةيجراخلا قطانملاب ىمس   ي ام مالسإ يأ نيتقطنملا نيب ةنراقملا نإ
ىرحألاب وه ،ةيناملع مأ تناك ةينيد ةفرعملا رشن نأ عابطنا ىلإ يدؤي ةيزكرملا ةقطنمل ا
، . هاجتالا ةيداحأ ةقالع نميهملا رودلا بعلل أيهم طسوألا قرشلا نأ ودبي ،رخآ ىنعمب

لظي امنيب ،دبتسم يديلقت باطخ يف ةلثمم ،ةينيدلا ةدايسلاو " ةليصألا"ةفاقثلل ًاحنام هفصوب 
يف اوسن لدجلا اذه نوديؤي نيذلاو . يقفاوتلا يقلتملا بلاق يف ًادودحم ايسآقرش بونج 

مل " ةيكارتشالاو مالسإلا"جمدل لاثملا ليبس ىلع ىلوألا تالواحملا نأ نايحألا نم ريثك 
تامظنم دي ىلع ايسآ قرش بونج يف نكلو نوريثكلا دقتعي امك طسوألا قرشلا يف ثدحت 

يف Sarekat Islamلثم ةيموق  يعابسلا يفطصم فلؤم روهظ لبق ١٩١٢ماع ةواج    
قرش بونج قايس يفف ،لثملابو . )٣٣(تاينيسمخلا يف رشُن يذلا ،مالسإلا ةيكارتشا زرابلا

 Islam danباتك وه ةيكارتشالاو مالسإلا نيب قاستالا شقاني فلؤم لوأ ناك ،ايسآ 



 )١٤٣(

Socialisma فيلأت نم   S. Hussein Alatas ماع يف رشُن يذلاو لبق ١٩٧٥   ،
،   . يراسيلا مالسإلا نع ،نوبروسلا يف بردت يذلا يرصملا فوسليفلا ،يفنح نسح تاباتك

 ، عامتجالا ملع سسؤم و رشع عبارلا نرقلا يف رهظ يذلا نودلخ نبا خرؤملا د عيو
 .Sناكو . ايسآ يقرش بونج ءاملع ىلع هكرت يذلا رثألا ىلع رخآ ًاديج ًاجذومن

Hussein Alatasأ نم لوأ ةيفيكو ةلودلا نع نودلخ نبا تايرظن قيبطت ةيمهأ ىلإ راش  
هراكفأ S. Farid Altasهدلو لصاو دقو . ايسآ قرش بونج ملاع ىلع اهلاجم عيسوت  
نم ًاريبك ًاردق بستكا نودلخ نبا نأ ركذلاب ريدجو . )٣٤(ةفلتخم تالاقم يف اهنع ربعو
تائم رودص ىلإ ىدأ امم ،ًازراب ًاركفم هفصوب برعلا عامتجالا ءاملعل ةبسنلاب ةيمهألا  
  . ةيبرعلا تاعماجلا يف هنع تالاقملاو بتكلاو ةيملعلا لئاسرلا

زيمتملا عقوملل ًايعيبط ًاجاتن اهفصوب هاجتالا ةيداحأ ةقالعلا هذه ريسفت نكمملا نم له 
ة يمالسإلا زكارملا نأ ىلإ كلذ عجري له ؟ينيدلا دقتعملاو ةيمالسإلا ةفاقثلل دهمك روحملل

اهادؤم ةقيقح يف اذه ىلجتي ؟ةيشماهلا قطانملا وأ موختلا هاجت ةيبرع ةيزكرم ةيؤر سركت 
اذإو . طسوألا قرشلا يف ناعقي ينيدلا ميلعتلا زكارمو ةساردلا يف نيلثمملا بذجلا يبطق نأ

ليلقلا نم ىوس يوق عابطنا انيدل دلوتي نل ،لباقملا بناجلا نم ةفرعملا لقن ىلإ انرظن 
قرش بونجل طسوألا قرشلا ةرظن ىلع زكرأ نأ يلاتلا مسقلا يف لواحأس يننأ ديب .ردانلا  
ريدقتلاو ةيبرعلا ةغللاب ايسآ قرش بونج يملسم باجعإ لجيو ردقي طسوألا قرشلاف . ايسآ
نأشب ةيريدقت . يبرعلا يركفلا جاتنإلل هنونكي يذلا   ءارآ نوكي نأ ءرملل نكمي له ،نكلو
  ؟ةماع ةفصب ةيبرغلا ريغ تافاقثلاب قلعتي اميف مهرظن ةهجوو مويلا برعلا

طيسبتلا يف ةطرفم يهو نيتقطنملا نيتاه نيب ةيئانث ةلباقمب ةرقفلا هذه متتخأس 
ةلمحمو ةيدارطتسا تالصب ةطبترم ىرحألاب يهف ،ةيئانثلا تالباقملا عيمج نأشو . ةبلوقلاو
  : ةيضقانتلا ةقالعلا حيضوت يف دعاست دق اهنأ ديب ،ةيجولويديألا بناوجلاب
  ايسآ قرش بونج          طسوألا قرشلا

  ينيدلا ددشتلا مدع          ةيديلقتلا ةديقعلا    
  بيصخ ،ةريزغ ةيمسوم راطمأ          ةفاج ،ةيساق ءارحص

  يقالخألا ددشتلا مدع ،يبعشلا مالسإلا           ةيماس ةفاقث
  تاداعلاب لصتم ،يبعش ،يلحم      )ةسدقملا بتكلاب قلعتم(يباتك ،يصن 

ةيقفاوتلا)ايندلا ةفاقثلا(ةيفوصلا           نوسرمتملا ءاملعلا  ،  



 )١٤٤(

يدوعسلا-يباهولا بهذملا ،رهزألا يف نرمتلا   Abanganيناجنبألا مالسإلا      
  ةيلحملا تاداعلا    شيعلا بولسأو سبلملا يف ،ةيبرعلا تاداعلا
  ةيسينودنإلا ةغللاب ةالصلا ىلإ ةوعدلا لباقم يف        ةيبرعلا ةغللا ةيولوأ

رحس ةيبرعلا ةغللا     ةينيتاللا ةغللا يزاوت ،ةسدقملا سوقطلا ةغل         

ةيفوصلا نأ اهادؤم ةقيقح طيسبتلا يف ةطرفملا تافينصتلا هذه ركنت ،ًاقباس انركذ امك 
ةخسارو ةليوط ةكبش كانه نأو ،ايسآ قرش بونج يف ىوتسملا ةعيفر ةبوتكم ةفاقث تروط 

ركذ ام ،رمألا عقاو يفو . يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيديلقتلا تادقتعملاو ةساردلا نم
قبطنت نأ نكمي ،لاثملا ليبس ىلعف ،هسكع نكمي طسوألا قرشلاب صاخلا مسقلا يف 
لثملاب ةيبرعلا ةايحلا بيلاسأو تاداعلا داريتساو ةيبرعلا ةغللا ومس ىلع ديكأتلا نيب تارتوتلا 

ةيماعلاو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا ن يب بذجلاو دشلاو تارتوتلا يأ ،يرصملا قايسلا ىلع
ةيدوعسلا ةايحلا بيلاسأ وأ ةيناتسكابلا ءايزألا داريتساو ،نويمالسإلا اهيلع ددش يتلاو 

ناجنبألا Abanganةيصوصخ نأ حرتقن نأ نكمي له . ةيرصملا بايثلا طمن ىلع ةبيرغلا  
ةينيدلا سر ادملا يجيرخ(سكذوثرألا لباقم يف ) ددشتملا ريغ مالسإلا(ةيسينودنإلا 
Pesantrin (Santri مالسإلاو يديلقتلا مالسإلا نيب تارتوتلا نع دحلا اذه ىلإ فلتخت ال  

  ؟رصم يف يبعشلا
  

  طسوألا قرشلا يف" ايسآ"نع ثوحبلاو تاسسؤملا 
رصم يف ثحبلا دهاعم ضعب ىلإ مسقلا اذه يف ريشأ نأ دوأ ،ليق ام دعب 

، . ايسآ قرش بونجةصاخ ةفصبو ،ةيويسآلا نوؤشلا يف ةصصختملا  اذه انتقو ىتح
ءارو اميف ةساردلاب مهتامامتهاو طسوألا قرشلا ءاملع اهعضي يتلا ثحبلا تايولوأ غبطصت 

ىلع هنأ ديب . ةدحتملا تايالولا مأ ابروأ ناك ءاوس ،بونجلاو لامشلاب صاخلا دعبلاب راحبلا
طبترتو . بونجلا يف ثحبلا ديق لاز ال هنأ الإ ،يزايتما عضوب ىظحي لامشلا نأ نم مغرلا

لامشلا نيب ةقالعلا تايكيمانيدب ةريبك ةجردب طسوألا قرشلا يف ثحبلا جمارب ةسسأم 
ىلعو اكيرمأ وأ ابروأ نم امإ ةحونمملا ةنوعملاب ريبك دح ىلإ ليومتلا ديقتي ثيح ،بونجلاو 

بونج لا جم يف ثوحبلا ةردن ءارو بابسألا دحأ نأ ودبيو. ةيئانثلا ةيميلقإلا تالعافتلا
امإ عضخت يتلا ثحبلا تائيهو ةيلكيهلا تاسسؤملا فعض وه طسوألا قرشلا يف ايسآ قرش 

عم مادصلا لالخ نم هنأ مهفت نكميو . صاخلا ليومتلل وأ ةيروتاتكيدلا ةلودلا ةرطيسل
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ةوقو اهيلع فرعتلاو ةر   معتسملا بوعشلا ىلع ةرطيسلا يف ةبغرلاو ةيسيئر ةفصب رامعتسالا
لاز ام يتلا ةيميداكألا تامامتهالا روطت ةرارش تقلطنا ةرطيسلا لماوع نم لم اعك ةفرعملا
لامشلاو لامشلا نيب تاقالعلل ةبسنلاب مويلا لاؤس حرط . يضاملا اهثارت نم ديفتسي لامشلا يو
  ؟ًاذإ اذام ةفرعم: وه

اهتايادب يف تلازام يتلا طسوألا قرشلا يف ةديدجلا ثحبلا زكارم فصأس ،يلي اميف 
  . روطتلا ديقو

قرش بونج ةقطنم نع تاساردلا زيزعت ىلإ يدؤي معد كانه نكي مل نإو هنأ ريغ 
ثلاثلا ملاعلا يفقثم لبق نم ةيلحم فراعم جاتنإ مدع ينعي ال اذهف ،طسوألا قرشلا يف ايسآ 

نأ بجي ،رمألا عقاو يفو . هتاذ ثلاثلا ملاعلا نع ًاديدحت رثكأ لكشبو ىرخأ قطانم نأشب
، ردلا بذجت بونجلاب بونجلا ةقالع هاجت مامتهالا اهنيعب قطانمب ةصاخلا ةيميلقإلا تاسا
مل يميداكألا لاجملا نأ نم مغرلا ىلعو . ايسآو طسوألا قرشلا نيب دمألا ةليوط تالعافتلاو

نأ نكمي ام وأ ةفاحصلاك ىرخأ تالاجم نإف ،ةفرعملا يف نأش يذو ريبك مكارت ىلإ دُقي 
ةلهذمو ةعئار ةفرعم هيف ىلجتتتالحرلا بدأ تحت جردني نأ ةدئاسلا ةلوقملا سكع ىلعو .  

هذه نإف ،ةدودحمو ةيلحم مهتامامتها نأ وأ ،مهسفنأ ىلع نووطنم برعلا وأ نيملسملا 
نيصلاو دنهلا ىلإ اورفاس نورصاعم برع اهغاص قاطنلا ةعساو تاياور تمدق تايبدألا 

ريرحتلا تاكرحو رامعتسالا دعب ام ةبقح تزفح ،لثملابو . ايسآ قرش بونجو نابايلاو
اهتفصوو طسوألا قرشلا يف ةيفحصلا ةيطغتلا اهتروص ،ثلاثلا ملاعلا ليودت ةيلمع ينطولا 

  .حوضوب
يف مويلا ايسآ قرش بونج ةقطنمب ةصاخلا تاساردلا نع ثدحتن امدنع هنأ ديب 

فعض يف نم كت يفرعملا جاتنإلا ىلع رثؤت يتلا ةيسيئرلا بابسألا نإف ،طسوألا قرشلا
يف ديازتملا يموكحلا لخدتلاو يوقلا يوطلسلا ثاريملاو ،هتيرارمتسا مدعو يسسؤملا ءانبلا 

  . ةينطولا يلاعلا ميلعتلا مظن ةمزأو مولعلا ةرادإ
برعلاو نويرصملا اهنوكي يتلا ةحضاولا ريغو ةشوشملا ةركفلاب لاقملا اذه متهيو 

كف ةيصوصخ رثكأ ةفصبو"ايسآ"نع ةماع ةفصب  بونج نع طسوألا قرشلا ءاملع ةر ، 
. ةضيرعلا اهطوطخ يف" ايسآ"عم رصم تاقالع يف اهصيخلت نكمي يتلاو ،ايسآ قرش 

اروط طسوألا قرشلا يف نيرخآ نيبطق ندرألاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا رابتعا نكميو 
ن أل ،ايسآ قرش بونج حلطصم طسوألا قرشلا ءاملع مدختسي ام ًاليلقو. ايسآ هاجت ةرظن
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دوجولل ايسآ قرش بونج ةركف ترهظ دقو ". ايسآ"ناونع تحت جردنت ام ًامئاد ةقطنملا كلت 
قرش بونج ناكسل ةبسنلاب ىتح دهعلا ةثيدح يهف ،مث نمو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ 

ةحضاو ريغ لازت ال ايسآ قرش بونج ةركف نإف ،طسوألا قرشلل ةبسنلاب امأ . مهسفنأ ايسآ
يف هسفن طمنلا ىلع اورمتساو نيقرشتسملا ثارت اوثرو نييرصملا نأ نظلا بلغ أو. ملاعملا

بونجو اهلمكأب ةيدنهلا ةراقلا هبشو ىطسولا ايسآو ناريإ لمشت يتلا "ايسآ"مهف وأ فينصت   ،
طسوألا قرشلا نم قرشلا ةهج عقي ءيش يأ ،ىرخأ ةرابعب . نيصلاو نابايلاو ايسآ قرش

يف برعلا رمتسي ،ام لكشبو ". ايسآ"نم ًاءزج ربتعي ايسآ يف عقيو ةيبرعلا ثدحتي الو 
نع نويبروألا اهنوك يتلا كلتك ىصقألا قرشلاو ايسآب قلعتي اميف ةهباشم راكفأ قانتعا 

ةمهبمو ةشوشم تافينصت اهلمجم يف يهو"قرشلا" بعصلا نمف ،ًابناج رصم انيحن اذإف . ، 
. ندرألاو ةيبرعلا تارامإلا ءانثتساب ،يبرعلا ملاعلا ةيقب يف ايسآب قيمع مامتها يأ روصت

قرشلا نم ىرخأ قطانمل مهتيؤر يف ايقيرفأ لامش ءاملعل يلحملا جاتنإلا ىلإ رظنن امدنعو 
وأ ةبراغملا ءاملعلا مظعمف . ردانلا ليلقلا ليجست ىوس اننكمي ال ،مهدالب ريغ طسوألا
ال ءزجك كلذو ،بسحف سن وت وأ برغملا نع فراعم اوجتنأ ،لاثملا ليبس ىلع نييسنوتلا

نع نييبيللاو نييسنوتلا نم ليلق ددع بتك امنيب ،مهدالب نع ةفرعم جاتنإ ةيلمع نم أزجتي 
دلب لك ذخأن امدنع هلك طسوألا قرشلا ىلع هسفن لوقلا بحسنيو . ًالثم ماشلا دالب وأ رصم
  .ةدح ىلع

قرشلل ةب سنلاب ةلوهجم ًاضرأ ايسآ قرش بونجو ايسآ ملاوع لازت ال ،عبطلاب
ناك اذإ امع نوريثكلا لءاستيو . هب ةدوجوملا تاعماجلاو ثوحبلا دهاعم مظعملو طسوألا
الف . مامتهالاب ًاريدج ًارمأ طسوألا قرشلا ةقطنم يف ايسآ قرش بونج تاسارد نع ثيدحلا

ثحب دجوي ال امك " ةيقرشلا"تاغللا سردت تايلك وأ سرادم وأ روذجلا ةخسار دهاعم دجوت 
  . مامتهالاب ةريدج تالدابت كانهو ًالعافتو ًاراوح كانه نأ الإ. ددصلا اذه يف قمعتم

يتلا ةيلودلا ةيعويشلا لضفب تأشن تاكبش عبتت نكمي ،ةيرامعتسالا ةبقحلا ءانثأ 
نماضتلا ناك ،رامعتسالا دعب ام ةرتف ءانثأف . ريرحتلا تاكرح نع تامولعملا ترشن
جذامنب مامتهالا نانع تقلطأ ةزراب تايجولويدي أ زايحنالا مدع تاكرحو يويسآ- ورفألا
قطانم ةسارد نع ثدحتلا نكمملا نم ناك نإو . ايسآو ايقيرفأ يف ريرحتلا تاكرحو ةيمنتلا
يف رصم تسسأ دقف . ايقيرفأب ىرحألاب ناك مامتهالا نإف ،طسوألا قرشلا يف ةيلود
ةرؤب تاينيتسلا يف ةره اقلا تناك امك ،ةيويسآ- ورفألا بوعشلا نماضت ةطبار تاينيتسلا
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. ١٩٦٣ماع يف ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنم ًاضيأ تسسأت امك . ريرحتلا تاكرح نم ديدعلل
دمحأ ملقب ًالاقم ةرهاقلاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم رشن ،لاثملا ليبس ىلعو 

اقلا نواعتلا قطانم رصق ثيح)٣٥(بونجلا يف ينيبلا نواعتلاو رصم نع دمحم هط ةمئ ، 
نماضت ةمظنم تقلطأ دقو . ةينيتاللا اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ يه قطانم ثالث ىلع لعفلاب
لدابت ىلإ تضفأ نيينيصو نييناباي ءاملع عم تاراوحلا نم ةلسلس ةيويسآ - ورفألا بوعشلا
  . نابايلاو نيصلا ىلإ نويرصم اهب ماق تالحر ىلإو ءاملعلا نيب

يف ةيقيرفألا تاساردلا زكارم نم ديدعلا سيسأت كلذ دعب طسوألا قرشلا دهش مث  
تايجولويديألا نيب ًابراقت زايحنالا مدع تاكرح تقلخ امك ،موطرخلاو ةرهاقلاو طابرلا 

  . نيرمعتسملا دض حافكلا تاكرحو
ةصاخ ةفصبو " ايسآ"تأدب ،تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف يداصتقالا ضوهنلا عمو 

ريغ جذامن اهفصوب ةزرابو ةقومرم ةناكم باست كا يف ايسآ قرش بونجو نيصلاو نابايلا
رومنلل يداصتقالا حاجنلا قلطأو . نييرصملا نيفقثملا راهبناو باجعإ تراثأ ةيمنتلل ةيبرغ
يف ةنخاس ةلأسم نويويسآلا رومنلا تابو . حاجنلا اذه ةصق ةساردل لوضفلا نييويسآلا
  . ةبرجتلا هذه ةاكاحم ةيناكمإ نأشب برعلا نيفقثملا نيب لاجسلا

نييرصانلا تاباتك يف سكعنا ةيرصملاو ةيدنهلا ةيموقلا نيب عبطلاب براقت كانه 
دطو يرصملا يموقلا  دفولا بزح نأ ودبي ،يخيراتلا روظنملا نمو . نييرصملا نييموقلاو
نيدلا ءاهب دمحأ لحارلا يفحصلا بتاكلا مجرت دقو . دونهلا نييموقلا عم تاقالعلا رصاوأ
تمتو ةريبك ةيبعش بستكا باتك يف ةيبرعلا ةغللا ىلإ هتنبال وره ن لال رهاوج لئاسر
ًاميظع ًاباجعإ ةيويسآ - ورفألا موهفم نع يبن نب كلام تاباتك دسجتو. تارم عبرأ هتعابط

نويفحص اهبتك مامتهالل ةريثم ةيفحص تاقيقحت كانه نأ امك ،يدناغل ةفينعلا ريغ ةمواقملاب 
نيماه نيزمر احبصأ ورهنو رصان نأ ركذتن نأ انب يرحو . تاينيتسلا يف نويرصان

ةبقاعتم تارمتؤم ىلإ داق امم ١٩٥٥ماع ليربأ يف لوألا جنودناب رمتؤم يميعز امهفصوب   ،
، . ةيويسآلاو ةيقيرفألا بوعشلا نماضت نأشب دنهلاو ةقباسلا ايفالسغوي عم بنج ىلإ ًابنجو
نيب تالص نع ةرتفلا كل ت تضخمتو. يويسآ- ورفألا نماضتلا قالطإ ًاضيأ رصم تقسن
داحتالا يف نيتيعويشلا نيتبرجتلا نأ الإ . ةيفحصلا ةيطغتلا ىوتسم ىلع بونجلاو بونجلا

نيدلبلا نيذه يف ثادحألا اوعبات نيذلا نيفقثملا نم ًاريبك ًامسق اتبذتجا نيصلاو يتيفوسلا 
نع تفقوت يتلا ةيرصملا ةيراسيلا ةعيلطلا ةديرج يف امهنأشب ةيفحص تاقيقحت اوبتكو  
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نييموقلا ىلع يوق ريثأت يدناغ ةفسلفل ناك ،ىرخأ ةيحان نمو . تاينينامثلا يف روهظلا
ىدحإ يهو قيفش ةيرد ةديسلا ماعطلا نع تبرضأ ثيح ،لاثملا ليبس ىلع نييرصملا 

. )٣٦(يرصانلا ماظنلا ىلع جاجتحالل ةيرصملا ةيئاسنلا ةكرحلا يف ةزرابلا تايصخشلا
ةرولب يف ًاريبكو ًاماه ًارود بعل هنأل ًاقيمع ًاريدقت ونراكوسل نونكي نوريثكلا ناك ،كلذك  
  . رصانلا دبعل ةيموقلا ةيجولويديألا

يرصملا ركفملا كلملا دبع رونأ بتك ،جنودناب رمتؤمو زايحنالا مدع حور لظ يفو 
 ، ًاباتك قارشتسالل ًاعذال ًاداقتنا اوهجو نم لئاوأ نيب نم ناك يذلاو سيراب يف رقتسا يذلا

ةيمهأو لولدمب برعلا ريكذتل )٣٧("قرشلا حير"ناونعب ًارثؤم  " قرشلا ةهج ىلإ رظنلا" 
كلت نأ كلملا دبع لداج دقو . نابايلاو نيصلاك ةيويسآلا تاراضحلا ىلإ مامتهالا هيجوتو

نوكت نأ نكميو برعلا عم تامسلا نم ريثكلا يف كرتشت ةيبرغلا ريغ ةميدقلا تاراضحلا 
كلملا دبع دروأ يتلا تاميسقتلا تمهلأ دقف عبطلابو . برغلا ةنميه دض ةيجيتارتسا ةفيلح

ىلإ تاراضحلا مسق ثيح " تاراضحلا مادص"نأشب نوتجنتنه ليومص ةحورطأ اهركذ 
  . ةعساو ةيفاقث تانايك

وهو ،يبلش دمحأل ميقلا لمعلا ركذن نأ ناكمب ةيمهألا نم ،يميداكألا لقحلا يفو 
مكح ةرتف ءانثأ ايسآ قرش بونج يف تاونس ةدع ىضقو جدربما ك ةعماج يف ملعت يرصم
. ايزيلامو ايسينودنإ تاعماج يف ةيميداكألا ةرئادلا يف وضعو ةيعادك اهيف لمع ،رصانلا دبع

يمالسإلا رمتؤملل لثممك١٩٥٥ماع ايسينودنإ ىلإ يبلش لسرُأ دقو  تاونسلا هتداقو . )٣٨( 
ةيمالسإلا ملاعلا نع ةميق ةعوسوم ةغايص ىل إ ايسآ قرش بونج يف اهاضق يتلا لاوطلا

ةيبرعلا ةغللاب ثدحتملا ريغ يمالسإلا ملاعلل ًالماك ًادلجم درفأ ثيح ،ًادلجم١٩نم فلأتت    .
يبلش دمحأ ليلحت مدقيو . ةنراقملا تانايدلا لاجم ةيمهأ ىلع يئانثتسا وحن ىلع دكأ دقو
امك ،ةقطنملا يف ةسايسلاو خيراتل ل ةقمعتم ةفرعمو ةيرثو ةبقاث ةرظن ايسآ قرش بونجل

ينيدلا ميلعتلا نأشب ليصافت نعو ةيذوبلاو ةيسودنهلا تاريثأتلل قيش لخدم نع ًاضيأ فشكي 
ةميقلاو ةردانلا ةيخيراتلا تاساردلا ىدحإ قحب وه فلؤملا اذه نإ . ةينيدلا تاسسؤملاو
ناتسناغفأو ناريإ : ةيلاتلا ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا نادلبلا هفلؤم مضيو. ةيبرعلا ةغللاب ةرفوتملا

ايسورو نيصلاو دنهلا يف ةملسملا ةيلقألاو ايسينودنإو ايزيلامو شيدالجنبو ناتسكابو 
  . )٣٩(نيبلفلاو
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ناك ،ًايخيراتف ،ايسآ قرش بونجو ايسآب مامتها دوجو مدعب لوقلا أطخلا نم ،مث نمو 
ةراجتلا قرط لالخ نم يفاقثلا و ينيدلا لدابتلا نم ليوط خيرات ملاعلا نم نيأزجلا نيذهل
  . ةيمالسإلا ةديقعلا راشتناو

ترهظ ايسآ ةيقب نع ايسآ قرش بونج نيب زييمتلل ةديدج ةعزن ةظحالم نكميو 
ةرهاظ نأ ركذلاب ريدجو . ثحبلا دهاعمو ةيفحصلا ةيطغتلاو ةيسايسلا تاباتكلا يف ًارخؤم
بسحف دوقع ةدع ىلإعجرتو دهعلا ةثيدح طسوألا قرشلا يف ثحبلل زكارم ءاشنإ زربأو .  

ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك لخاد ةيويسآلا تاساردلا زكرم تاسسؤملا كلت 
ةمظنمك ١٩٩٤ماع ةرهاقلا ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك هتسسأ يذلا ،ةرهاقلا   

سركم وه و ايسآب يرصملا مامتهالا زكرملا اذه سكعيو. تاسايسلا وحن هجوت تاذ ةيثحب
نأب يعولل ةباجتسا ًاضيأ زكرملا سسُأو . ةيويسآلا ةراقلا ىلع عورفلا ددعتم لمعلا قيبطتل

مولعلا لاجم يف ثحبلا قاطن عيسوتل يرصملا يميداكألا عمتجملل ًاصرف رفوت ايسآ 
يف ةديدج تاسارد جاتنإو ،يويسآلا ناديملا ىلع هتايرظن رابتخا لالخ نم  ةيعامتجالا 

يف ةيسيئرلا ثاحبألا زكرتو . يرثلا يفاقثلا عونتلا ةلأسم يف ثحبت  ةيعامتجالا مولعلا
ردصتو ،ةينابايلاو ةيروكلا تاساردلاو ةيداصتقالا تاساردلاو ةيلودلا تاساردلا ىلع زكرملا 
ايسينودنإو ةروفاغنسو دنالياتو دنهلا يطغت يهو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب هتاعوبطم 

ناونعب ٢٠٠٠ماع زكرملا يف ةملك دمحم ريتاهام ديسلا ىقلأ دق و. نيصلاو نابايلاو ايزيلام " 
يذلا باتكلا شقانيو . نييرصملا نيفقثملا ةبغرل ةباجتسا اهرشن مت" ةيويسآلا ةيلاملا ةمزألاو

نيب ةيئانثلا تاقالعلا ةيويسآلا ةيرصملا تاقالعلا تافرع ميهاربإو ميلس ديسلا دمحم هررح 
. ناريإو ىطسولا ايسآو ايروكو ايزيلامو ايسينودنإو ناتسكابو دنهلاو نيصلاو نابايلاو رصم

يف هبيردت ىقلتو ةرهاقلا ةعماج يف جرخت يذلا يفنح نسح يرصملا فوسليفلا بتك دقو 
ةيونس فصن ةرشن ًاضيأ زكرملا ردصيو . ايسآ يف مالسإلا نع ةيثحب ةقرو نوبروسلا

ايس ًارابخأ نمضتتAsiana" انايسآ"ناونعب  ايسآ قرش بونجو ايسآ نع ةيداصتقاو ةيس  
  . ايسآ نع ةثيدحلا تارادصإلاو بتكلا نع نلعتو

يتجرد حنمي قيزاقزلا ةعماج يف ةيويسآلا تاساردلل ٍناث زكرم ًاضيأ كانهو 
ةيدنهلاو ةينيصلا تاراضحلا فَّنصُتو . ةيويسآلا تاساردلا يف هاروتكدلاو ريتسجاملا
امك نيزكرملا نيذه نأ ديب . ةيويسآلا تاراضحلا ناونع تحت ةينابايلاو ةيكرتلاو ةيسرافلاو
هذه ىلع ةعيرس ةحمل انيقلأ اذإو . يسسؤملا معدلا امهصقنيو ةيلوألا لحارملا يف ًافنآ ركُذ
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ةيلك وأ نديل وأ لينروك تاعماج تايوتسم سفانت داكلاب ةباتكلا ةيعون نأ دجنس تاباتكلا 
اسنرف يفةيعامتجالا مولعلل ايلعلا تاساردلا ةيرصملا ةربخلا نأ يعدن نأ بعصلا نمو .   
ًارود نابعلي نيزكرملا نيذه نأ ديب . ايسآ قرش بونجو ايسآ نع ةميقو ةليصأ ةفرعم لكشت

ةفلتخم قطانم ىلإ نييرصملا نييميداكألا دافيإ متي ثيح ،ءاملعلا لدابت يفو كيبشتلا يف ًاماه 
يف نوبغري ءاملع ًاضيأ نازكرملا فيضتسي امك ،ايزيلام وأ نابايلاو ىطسولا ايسآ يف  
  . رصم يف مهثاحبأ ةلصاوم

بونج تاغل سيردتل ةيرصملا تاعماجلا يف ديلقت دجوي ال ،ةينابايلا ةغللا ءانثتساب 
ةعماجب بادآلا ةيلك يف سردت يهو ،ًاخوسر رثكألا يه ةينابايلا ةغللا نأ ودبيو . ايسآ قرش

ًاماع٢٦ىلاوح ذنم ةرهاقلا  دجوت كلذك . ةردابملا هذه ةرهاقلاب ةينابايلا ةسسؤملا تعردقو .  
ةعماج يف ةيقرشلا تاغللا مسقف . سمش نيعو ةرهاقلا يتعماج يف ةيقرشلا تاغلل ماسقأ
. ةيماسلا تاغلل رخآو ةيمالسإلا تاغلل مسق ،نيمسق ىلإ مسقم لاثملا ليبس ىلع ةرهاقلا
ةينامثعلاو ةثيدحلا ةيكرتلا ةغللاو ةيسرافلا و ةيولهبلا ةغللا ةيمالسإلا تاغللا مسق نمضتيو

ةغللاو ةثيدحلاو ةميدقلا ةيربعلا ةغللا لمشتف ةيماسلا تاغللا امأ ،ةيناتسكابلاو ودروألا ةغلو 
. مسقلا اذه يف ةيزيلاملا ةغللا لاخدإل ًارخؤم ةينلا تدب دقو. ةيشبحلاو ةيمارآلاو ةينايرسلا
، دجسمو ةعماج مدقأ ،رهزألا ةعماج ىدلو هرسأب طسوألا قرشلا يف نكي مل نإ رصم يف  

تافاقث اهفصوب ودروألاو ةيسرافلاو ةيكرتلا تاغللا هيف س   ردُت ةيمالسإلا تاراضحلل مسق
ةيرصملا تاعماجلا فلتخم يف ًاضيأ ةيربعلا ةغللا س  دقو . ردُت امك ،ةيمالسإ تاراضحو

ةيتاوم ةعمس ةيربعلاو ودرو ألاو ةيكرتلاو ةيسرافلا لمشت يتلا ،تاغللا تايلك تبستكا
، - يبرعلا عازنلل ًارظنو. ةريخألا تاونسلا يف تاغللا كلت سيردت يف ةيباجيإو يليئارسإلا

  .ىرخأ" ةيقرش"ةغل ةيأ نم رثكأ امبر ةيربعلا ةغللا سيردتب ريبك مامتها كانه 
يركف ىقتلم وهو ،نامع يف هرقمو يبرعلا ركفلا ىدتنم قلطأ ١٩٨٧ماع يفو   ،

، "ملاعلاو برعلا"نع ًاعورشم ،نسح ريمألا تقولا كلذ يف هاعري ناك ،امور ىدتن م هبشي
. ةرهاقلاب نودلخ نبا زكرم سسؤم ،ميهاربإ نيدلا دعس يرصملا عامتجالا ملاع عم نواعتلاب

عم يركف باطخ مئاعد ءاسرإل رارقلا يعناصو ءاملعلا نم ةردابم عورشملا اذه ناكو 
لدابتو ةلدابتم تارفسو تارمتؤمو تاراوح ةدع ىلإ ىضفأ دقو. ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ  
ىدتنملا مسق ،ةيادب ةطقنكو . ىدتنملا مامتها قاطن يف تناك يتلا قطانملا فلتخم عم

نيصلاو نابايلا ىلإ كلذ دعب ايسآ ت   مسُق مث ،ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأو ايسآ ىلإ قطانملا
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يف اترشن نيتلاقم عورشملا اذه جاتن ناكو. ةيدنهلا ةراقلا هبشو ايسآ قرش بونجو  
  .نيصلاو برعلاو نابايلاو برعلا ناونعب تاينينامثلا

ذنم روهظلا يف تأدب ثيح ،ةيبرعلا تايرودلا زربأ نم ةيلودلا ةسايسلا ةلجم د   عُتو
ةيبرعلا ةغللاب ةيلودلا ةسايسلا تالجم مهأ نم ةدحاوك١٩٦٥ماع  روظنم نم تقلطنا دقو .  

تامولعملا رشنتو ثلاثلا ملاعلا رظن ةهجو سكعت ةيرودكو ) رامعتسالا(ةيل ايربمإلل ضهانم
ةمزأ نيب ىلوألا تارادصإلا اهتنمضت يتلا تامولعملا تحوارت دقو . ريرحتلا تاكرح نع

يعويشلا بزحلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف ةيكيرمألا ةيلايربمإلا ىلإ ًالوصو تاينيتسلا يف مانتيف 
ةيويسآ - ورفألا تاقالعلا مامتهالاب تظح يتلا تاعوضوملانيب نم ناكو . نيصلا يف
ةلجملا تلاز امو . ايسآ قرش بونج يف ينيصلا دوجولاو ايزيلامو ايسينودنإ نيب تالكشملاو

اهلحم لحيل تفتخا ثلاثلا ملاعلا رظن ةهجو نأ ديب ،اذه انتقو ىتح روهظلا يف ةرمتسم 
  . ةيبرغ رداصم نم ةيسيئر ةفصب ةاقتسملا ةيملاعلا ثادحألل صخلم درجم

 ، نيتماه نيتسارد ًارخؤم ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلل مارهألا زكرم رشن دقو
ثيح "١٩٩٥يف فلختلا ةميزه يف براجت ،نويويسآلا رومنلا "ناونعب ررحم دلجم امهلوأ   ،

ةوجفلا دسي نأ لواح جمانرب جاتن وه باتكلا اذه نأ ةمدقملا يف ديعس معنملا دبع ركذ 
ماع يف ثحبلا أدب دقو . ايسآ قرش بونجو ايسآ نع تامولعملا يف ريطخلا صقنلاو

١٩٩٣ .  
ةيمسرلا هبش مارهألا ةديرج ريرحت سيئر ،عفان ميهاربإ هررح دقف يناثلا باتكلا امأ 

ييفاحص نم قيرف اهب ماق ةلحر جاتن باتكلا اذه ناكو . )٤٠("ايسآ يف ثدحي اذام"ناونعب 
اتراكاجو ةروفاغنسو يهلد وينب ًارورم دابأ مالسإ نم ًاءدب ايسآ ىلإ ١٩٩٨ويلوي يف مارهألا   

ًاضيأ ًارخؤم عفان ميهاربإ رشن دقو . نيلوؤسملا عم ةيصخش تالباقمب اوماق ثيح ،نيكب ىتح
يتلا تالكشملا شقانو يلاحلا يلاملا عضولل ةلماش ةرظن هيف مدق )٤١(نيصلا نع ًاباتك  ،
، ف ةينيصلا ةأرملا اههجاوت ىرخأ ةرم قالطلاو يلزنملا فنعلا ىلإ ةدوعلاب قلعتي امي
يفحص بولسأب غاصم باتكلا اذهو . نيصلاو برعلاو نيصلا يف نيملسملل كلذك ضرعتو
  . ةيسنرفو ةيكيرمأو ةيزيلجنإ رداصم ىلع ريبك وحن ىلع دمتعيو
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  ةــمتاخلا
اب ىمس) روحملا(مالسإلا زكرم نيب ةقالعلا نأ حضاولا نم   يف ءاوس (شماهل ي امو

لقنل ةبسنلاب ،ءىفاكتملا ريغ لدابتلاو فاحجإلا نم يناعت ) ايسآ قرش بونج وأ ايسآ ،ايقيرفأ
قطانلا ريغ يمالسإلا ملاعلا نم يبرعلا بناجلا ىلع ًاقابطنا رثكأ عضولا اذهو . ةفرعملا
يف رهدزملا مامت هالا ىلإ هابتنالا تفلأ نأ ةيثحبلا ةقرولا هذه يف تلواح دقو. ةيبرعلا ةغللاب
دوهجلا هذه نأ حضاولا نمو . ايسآ قرش بونج ملاعب نهارلا تقولا يف طسوألا قرشلا

ىوتسم ىلع تلظ جنودناب رمتؤم دعب ةصاخ بونجلا يف ةينيبلا تاقالعلا نأل ةياغلل ةدودحم 
قطنم عم تلماكت ةيميداكأ تاسسؤم ةيرامعتسالا تارادإلا تقلخ دقو . بسحف باطخلا
ءاشنإو ةفرعملا مكارتب تحمس ظحلا نسحل اهنكلو ،يلحملا قاطنلا ىلع ةرطيسلا و ةنميهلا
يف يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةفرعملا ىلإ رقتفت تالجسلا نأ ديب . تاظوفحملا تالجس
وهو ،ةصخصخلا ىلإ يبرعلا ملاعلا يف ثحبلا تاسسؤم هلثمو ثحبلا عضخيو . بونجلا
ةبلقتملا ةيموكحلا تاسايسلا ىلعًامامت دمتعي هنأل رطاخملاب فوفحم ءارجإ نكمي ،مث نمو .  
ليومتلل ًاعبت رايهنالل ضرعتت وأ ضهنت نأ ةيويسآلا نوؤشلاب ةصاخلا " ثحبلا دهاعمل"
ءانبلاو ةيرارمتسالا وه ًاقح تاسسؤملا كلت هيلإ جاتحت امو . ةيدرفلا ةرادإلاو صاخلا
فلتخمل ةميق ةيسايس ليلاحت ةي ثحبلا زكارملا هذه مدقت نأ نكميو. دمألا ليوط يسسؤملا

تحجن اهنأ الإ ،ةرشابمو ةيساسأ ةيبرغ رداصم ىلع ةدمتعم ،ةطيسبلا ءاجرأ يف قطانملا 
  . يبرع ريغ ملسم دلب يأ نم ةددعتملا قطانملا يف ءاربخو نييوغل جارخإ يف داكلاب

  
  لوألا قـحلملا

، ش ةديسلا عم اهتيرجأ ةيصخش ةلباقمل صخلم يه ةيلاتلا عطاقملا قيدص نورا
تلاق دقو . ايسآ قرش بونجو طسوألا قرشلا نيب ةقالعلا لبقتسم ىلع يتلئسأ تزكرو
  : يلي ام قيدص نوراش ةديسلا

لوألا ،نيببسل يمالسإلا ملاعلا شماه ىلع عقي ايسآ قرش بونج يف مالسإلا نإ 
ةقطنملا كلت تناك امبرف اذلو ... طسوألا قرشلا نع ةطقن دعبأ يف عقن نحنف ،تحب يفارغج

قلعتي اميفو ةيفارغجلا ةيحانلا نمف ،مث نمو ،مالسإلا يف تلخد يتلا ملاعلا ءازجأ رخاوأ نم 
ذخأيو ،ناهذألا يف ةقيقحلا كلت تيقب اذإف ... ملاعلا نم ءزجلا اذه يف نيدلا اذه دهع ةثادحب
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لصن س اننأ دقتعأ ،رابتعالا يف طاقنلا كلت ةقطنملا يف مالسإلاب صاخلا شاقنلا نومضم
شاقن لحم ةلأسملا كلت نأ نظأو ... ةرمتسم ةيلمعك هينعت امو ةملسألا ةلأسم ىلإ ةعرسب

ةملسألا ةيلمع ىلإ رَظن   ي ناك ثيح ،ةددعتم بابسأل زكرملا يف اهنع ةفاحلا يف ربكأ لدجو
ىلإ مالسإلا لوخد ذنم ًاميقتسم ًاطخ ذختا ًاراسم اهفصوب ةداع ملاعلا نم ءزجلا اذه يف 

ةيلمع ديازتو ايسآ قرش بونج يف رشع ثلاثلا وأ رشع يناثلا نرقلا يف امبر ةقطنملا  ،
اذه ىلإ نورظني سانلا نم ديدعلا لاز امو ،اذه انموي ىتح نورقلا ربع مالسإلا يف لوخدلا 
ام ايسآ قرش بونج يف بوعشلا نأو ًايراج لاز ام يذلا ميقتسملا طخلا روظنم نم راسملا 

نم دوقع ةدع دعب ،ريكفتلا ىلإ ليمأ يننأ ديب . ةديازتم دادعأب مالسإلا يف لخدت تلاز
  .  ةيلمعلا هذه ىلإ رظنلل ليدب يف ،موختلا يف مالسإلا ةظحالم

ليلق ددع نم أدبي ميقتسم راسم اهنأ ىلع ةلأسملا كلت ىلإ رظنلا نم ًالدبف ،مث نمو 
، ىرخأ ةقيرط وأ ىرخأ ةيضرف ميدقت ىلإ ليمأ ،دادزي مث نيملسملا نم ءايشألا ىلإ رظنلل  

بونج يف ةملسألا ةيلمع رهوج رولبت يل ةبسنلاب يهو لودنبلا ةيرظن هيلع قلطأ ام يهو 
طبترم يمالسإلا نيدلا نأ وه لودنبلا ةيرظنب هدصقا امو . ًالومش رثكأ وحن ىلع ايسآ قرش
 بعصي نايحألا ضعب يفو. ايسآ قرش بونج يف ةيبرعلا ةفاقثلابو برعلاب ريبك دح ىلإ
. ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نيب قورفلا مهف نييويسآ قرش بونجلا ىلع وأ انيلع

نيينيطسلفلا ءامعزلا نم ًاريبك ًاددع نأ اوكردأ اذإ انه سانلا مظعم شهدني ،ًالاثم مكيطعألو 
نانح نأ اومهفتي نأ انه سانلا عيطتسي ال ،لاثملا ليبس ىلع . نيملسم اوسيلو نويحيسم
لداعت ثيح ،ةيحيسم ةيبرع ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم مساب ةيمسرلا ةثدحتملا ،ي وارشع
بجي ةيبرعلا ةفاقثلا نأ ةلأسم يف ريكفتلا يف تأدب اذإو . انه ةيمالسإلا ةفاقثلا ةيبرعلا ةفاقثلا

يف لؤاستلا حرطي نأ نكمي ذئدنع ،ةيمالسإلا ةفاقثلا نع ًاروطت رثكأ وحن ىلع اهزييمت 
ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نيب ةقالعلا هيلع نوكت نأ بجي امع ةيشماهل ا قطانملا
وأ ةرطموس وأ ةواج ةفاقث يف ءاوس ،مالسإلا لبق ةيفاقثلا اهتدعاقو ... ةيقرعلا تافاقثلاو

ةيقرعلا تاعامجلا نم يأ وأ ) ةرطموس يف(واباكجنانيم وأ ) ةواج يف(ادننوسلا وأ كاتاب 
  . ايسآ قرش بونج يف ةزيمتملا ةملسملا نيسمخو ةئاملا وأ نيرشعو ةئاملا

ءرملا نوك نيب ًاعارص كانه نأ دقتعأ ثيح ،يب ةصاخلا لودنبلا ةيرظن يتأت انهو 
انه مالسإلا قانتعا نوكي نايحألا نم ريثك يفو ،ةيبرع ريغ ةيقرع ةيوهب هظافتحاو ًاملسم 

ةيبرعلا ةفاقثلا نيب دودحلاب قلعتي اميف ةيئا ذغلا تاداعلا ىتحو ميلعتلاو يزلا ةيحان نم ًاشوشم
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ريغ رصانعلل سيل ًاضفرو ةيقرعلل ًاضفر دجن . ةيلحملا تافاقثلا نم ريثكو ةيمالسإلاو
رصانعلا ضعبل ىتحو لب ،بسحف ايسآ قرش بونج يف ةيقرعلا تافاقثلا يف ةيمالسإلا 

كانه نأ دجن ًاذإ . ةيبرع ريغ نكلو ،ةيمالسإ ىه يتلا سبالملاو ةيئاذغلا تاداعلاو ةيفاقثلا
ةيبرعلا ةفاقثلا تامس نم ريثكلا هلخادب يوتحي ةياغلل يمالسإ فقوم نيب حجرأتي ًالودنب 
فقاوملا نم ريثكلا جمدت ةيوه ىرخأ ةيحان نمو ،يرظن ةهجو نم ةيمالسإلا ةفاقثلا سيلو 

اهنكلو ،مارح وأ مالسإلل ةيفانملا ريغ ةيفاقثلا ريياعملاو تاداعلاو ةيقرعلاو ةيلحملا ةيفاقثلا 
اذه يف شاقنلل عوضومك ىرخأ ةرم روهظلا يف تأدب ةلأسملا هذه نأ دقتعأو ،ةيبرع تسيل 
ردصم ةصاخ ةفصب يمالسإلا بهذملاو مالسإلا يف لوخدلا حبصي ثيح ،ملاعلا نم ءزجلا 

ةيبرع لا ةريزجلا هبش ىلإ ةدوعلاب مالسإلا يف لوخدلا قلعتي يتليخم يفو. شماوهلا يف ةوق
ىلإ ةدوعلا ىرحألاب هنإ . ةثيدحلا ةيبرعلا ةفاقثلاب ًالصتم نوكي نأ نم ًالدب لوسرلا مايأ

ةبجلا ءادترا يف لاثملا ليبس ىلع ءرملا دجي مث نمو ،ةيديلقتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا 
نم ريثكلا مادختساو )طسوألا قرشلا يف ليوطلا بوثلا وأ ةيبالجلل ةيواسملا يهو(  ،
يتاقيدص يدحإ يل تلاق دقو . ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلاب ام لكشب ًالاصتا ةيبرعلا رصانعلا

ةساسلا نم ةدحاو يهو ،ملاعلا نم ءزجلا اذه يف تافاقثلا نم ديدعلا ىلع تفرعت يتلا 
اذه هينعي امب يل ةبسنلاب طاحأ اهقيلعت نأ دقتعأو مامتهالل ًاريثم ًائيش ،ايزيلام يف نيقومرملا 

، : تلاق ثيح ،ملاعلا نم ءزجلا اذه يف شاقنلا ةياغلل ةئيس يتمجرتو ،ةيموق ،ةيزيلام انأ
  : تلاق اهنكلو

ظفل نإ . ةيزيلام ةملسم تسلو ،ةملسمو ةيزيلاملا قرعلا وأ ةلالسلل يمتنأ ةيزيلام انأ
Bangsa درجم نم رثكأ ينعي وهف ،ةيزيلاملا ةغللا يف ةفطاعلل ريثم قرع وأ ةلالس يأ  

، قرعلا وأ ةلالسلا نم مهسفنأ نوربتعي نويزيلاملاف ،ةيقرع ةيوه نم ىتح رثكأو ةفاقث  
ةليبق ًاضيأو ةلالس وأ بعش سوماقلا يف Bangsa ةملك ينعتو(يزيلاملا  ىلإ دوعأو ).  

ةيولوأ يطعت كنأ يأ " ةملسمو ةيزيلام ةلالس نم صخش انأ: "هب تدهشتسا يذلا عطقملا
ىلإ يمتنأ ًاملسم ًاصخش تسل انأ : تلاق مث. ةينيدلا ةيوهلا يتأتكلذ دعب مث ةيزيلاملا ةيوهلل 

يتيوه تسيلو ةيزيلاملا يتيوه يه ةيساسألا يتيوه نإف ،رخآ ىنعمبو ،ةيزيلاملا ةلالسلا 
ةغللا يف ةفطاعلل ةريثم اهنكلو ،ةعراب ريغ ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ ةمجرتلا نإ . ةيمالسإلا
نكلو ،ةملسم اهنوكو ةيزيلام اهنوك نيب ًازييمت كانه نأ سيل كلذب هينعت امو . ةيزيلاملا

الو ،ًايبرع تسل كنكلو ملسم كنأ ةيزيلاملا ةيوهلا هذه نم ا   ءزج نأو ،ةيزيلام اهنوك ةيمهأ
. كتيوه ىسنت مث نمو ًاصلاخ ًايقن ًاملسم نوكت يك ًايبرع حبصت نأ وأ كسفن لوحت نأ دوت
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تاكرحلا ريثأت ببسب ًارخؤم ديدج نم ثع دقتعأو شاقنلا يف ريحم ءيش كانه ًاذإ  ب دق هنأ  
ةيواسم يأ ةيبرع اهفصوب ملاعلا نم ءزجلا اذه يف اهيلإ رَظن   ي يتلاو ةيلوصألا ةيمالسإلا

يزيلاملا يمالسإلا بزحلاك يسايس بزح يف حوضوب اذه ةظحالم نكميو . مالسإلل
)Partai SeMalaysia Islam (ًاريثك رثأت يذلا ،ايزي لام لامش يف ناتناليك ةقطنم يف
ناتناليك : ايزيلام يف نيتيالو يف مكاحلا بزحلا وهو ،رصم يف نيملسملا ناوخإلاب

ةيوديلا تاجتنملاو صقرلاو يديلقتلا يزيلاملا نفلا لاكشأ عيمج رظحي ثيح ،وناجنيريتو 
ةيمالسإ ريغ ر  ريغ طقف اهنكل ةيمالسإ ريغ تسيل اهنأ يه ةلباقملا ةجحلا نكلو . بتعُت اهنأل

؟لوسرلا هب مقي مل نإو ىتح ًايبرع سيل ءيش لك اوحمت نأ نوديرت له ،مث نمو . ةيبرع
ةغللا ثدحتت نأ يه ةيزيلاملا ةيوهلا فيرعت نإ . ًايمالسإ سيل ًايبرع سيل ام نأب نودريس
مل ًاذإ ،ةقباطتم رصانعلا كلت تناك نإو . ًاملسم نوكت نأو نيدلا رئاعش سرامت نأو ةيزيلاملا

ًايزيلام نوكت نأك هسفن ءيشلا وه ًاملسم نوكت نأ يمالسإلل ةبسنلاب نكلو ،اهنيب لصفلا متي 
مهتيوه نودقفي مهف يلاتلابو ،ًاماه ًارمأ سيل ةيزيلاملا ةغللاب ثدحتلا ىتحو ءيش مهأ وهو 

  . لوسرلا ةفاقث يف نوطرخنمو نويملاع نييمالسإلا نإف ببسلا اذهلو ةيفاقثلا
، "ةيزيلام ةملسم تسلو ةملسم ةيزيلام انأ: "ىرخأ ةرم ةسبتقملا ةلمجلا ىلإ دوعأو

تنك نإو . ةينيدلا تاراوحلا نع ريبعتلا يف ةيزيلاملا ةغللا مادختسا نكمي هنأ ينعت يهو
  . ةيبرعلا ةغللاب كسفن نع ربعتس تنأف ،ًايزيلام كنوك لبق ًاملسم

نم ءزجلا اذه يف ةملسألا ة يلمع نأ ةركف اهنع ربعت ،ًايخيرات ،لودنبلا ةيرظن نإ
ىلجتت يتلا ،ةقطنملل ةيقرعلا تافاقثلا لاصئتسا يف ةبغرلا هاجت ةدشب حجرأتت امدنع ملاعلا 
حجرأتلا نوكي مث ،ةيمالسإلا تاكرحلا وه رصاعملا لكشلا نوكي ،ةديدع ةينمز بقح لالخ 

ال اذهو . اهلخادب ًاماه ًارصنع مالسإلا لكشي يتلا ةيقرعلا ةيوهلا ديكأت ةداعإ هاجت يعيبطلا
نوملسم نوينيشأ وأ نوملسم نويزيلام اننأ ىرحألا ىلع لب ،نيملسم انسل اننأ لوقلا ينعي 

نأ نولوقي مهنأ وه نييلوصألاو نييمالسإلل ةبسنلاب زييمتلا نأ دقتعأو . نيملسم ًابرع انسلو
. يبنلا ةغل يه ةيبرعلاةغللاو ًاماقم عفرأ ةيبرعلا ةفاقثلا نأو ،نايواستم يمالسإلاو يبرعلا 

مظعم نأ وه ًالثم طسوألا قرشلا يف تاديقعتلا مهف مدعو هيوشتلا اذه ءارو ًايئزج ببسلاو 
 ، جحلا ءانثأ مهتايح يف ةدحاو ةرم طسوألا قرشلا نوفشتكي ايسآ قرش بونج يف نيملسملا

اذه نأ نو دقتعيو جحلا رئاعش نوسراميو ًاموي نيعبرأ ةدمل ةنيدملاو ةكم ىلإ نوبهذي ثيح
لب ،بسحف ةينيد ةبرجت تسيل هذه نأ نودقتعي ال مهو . يمويلا نيملسملا ةايح بولسأ وه
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مالسإلا لوح رصاعملا لدجلا مهفب قلعتي اميف اذه نوطختي ال مهو ةيبرع ةبرجت يه 
مهو ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلل مهمهف لكشت يتلا يه ةينيدلا ةبرجتلا ،مهل ةبسنلاب . ةفاقثلاو
يتلا يه ةفاسملاف ،ةينيد ةبرجت اهفصوب مهتايح ةليط ةدحاو ةرم ةبرجتلا هذه نوضو خي
طسوألا قرشلا ةبرجت نأ ةفاسملا ينعتو . ىرخأ ةرم ايفارغجلل انه دوعأو ،ةقالعلا هذه ددحت

ةديدش ةبرجت راطإ يفو ًادج ةصاخ ةظحلكو ،رمعلا يف ةرم لاوحألا لضفأ يف يتأت 
  . ةيصوصخلا

نيقش نيب حجرأتي وهف ،لودنبلاةيرظنل ًادوع ةيناملعلا نيب سيلو ،ةيقرعلاو نيدلا :  
ةيلمعلا هذه يف ريكفتلا درجمبو . نيدلا نم رصانع لعفلاب يوحي يزيلاملا ملاعلا نأل ،نيدلاو

 ، ميقتسم طخ يف ريست وأ ةيرود تسيل لودنبلا ةيرظن نأل ،ًادبأ لحت نل يهف ،ًالودنب اهفصوب
لفسأل بذجني ،ةيبذاج ىصقأ ىلإ حجرأتي نأ درجمبو ،هب ةصاخ عفد ة وق هل لودنبلا نإ لب
  . ىرخألا ةيحانلا يف حجرأتيل

 ، سرام ٢٢ةروفاغنس ،ةيصخش ةلباقم  ٢٠٠٢  
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ح هيلع قلطي ام ثدحأدقل  ١٩٩٨ماع يف ايسينودنإ يف تأدب يتلا حالصإلا ةكر  

هذه تأشن دقو . دالبلا يف ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف رييغتلا نم ةفلتخم ًالاكشأ
 ، مث نم يهو ،دوقع ةثالث رمتسا يذلا دبتسملا وتراهوس مكح ءاهنإل ةيادبلا يف ةكرحلا

ًارييغت كلذك لمحت امنإو ،بسحف ًايسايس ارييغ ت اهايانث يف لمحت ال ،طيطختلاو ةفداصملاب
كلذ نم مهأو لب –ًايعامتجا  ًاينيد ًاديشرت–    .  

ريصـم ىـلع هـتاذ تـقولا يف رثأو ،اهتمرب ةيسايسلا ةايحلا قايس يف ،نيدلا رثأت                 
نايدألا ت      . دالبلا يف ةسايسلا    ةيركسـعلا ةرمزلا بناج نم امبر      (مدخُتسا ،ضعبلا ىري امكو

مكاحلا ماظنلا رايهنا بقع فنعلا ىلع ضيرحتلا       يف) ةقباسلا يـف ًاضـيأ ًارثؤم نيدلا ناكو       .  
  . دالبلا اهيلع زكترت يتلا ةدعاقلا زهو علدنا يذلا يسايسلا ناكربلا دامخإ

                                                 
ناريإ-يقوقح طشانو ثحاب *  . 

 .ةرمس دلاخ. أ ةيبرعلا ىلإ ةقرولاهذه ةمجرتب ماق  **
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حالـصإلا اذـه اـهزرفأ يتلا ةددعتملا ةيزخملا رهاوظلا ىدحإ يسايسلا فنعلا د         عيو
زوـجي هـنأ الإ ،حالصإلل ةرشابملا ةجيتنلا هنأ ى       لع فنعلا اذه فيرعت نكمي هلعلو     . يسايسلا

ةداعتـسال ةـلوزعملا ةـمكاحلا ةـقبطلا هتمدختسا يذلا قسنملا ويرانيسلا هنأب ًاضيأ هفيرعت               
نـم روعـش دلوت يسايسلا حالصإلا ءيجم عم نمازت دقف ،لوألا فيرعتلا نع امأ               . ةطلسلا

كـلذ يـف امب ،مهل ولحي ام اولعفي ن          أ يف ًارارحأ لكلا ناك ثيح ،ةرتفل ماد حومجلاو درمتلا         
حماـجلا بغشلا وأ علسلا ةقرس وأ ةينيصلا ةيراجتلا لاحملا قارحإ وأ ةماعلا تآشنملا ريمدت               

ينيدـلا جيسـنلا تاـب  ةـيعامتجالا ىـضوفلا هذـه مضخ يف ،اذكهو                . ينيدلا رخآلا دض  
" يـقفألا عارصلا   "اذهل اياحض نيملسملا ريغو نوملسملا طقس دقف      . رطخلاب ًاددهم يسينودنإلا  

ةـضرع تراـص  ملاسم دلب اهنأب ترهتشا يتلا ايسينودنإ           . طق هلثم ايسينودنإ دهشت مل يذلا     
حبـصأ مالسـلا نأو ،دالبلا يف مالس كانه دعي مل هنأ نوريثكلا نظو              . ككفتلاو قزمتلا رطخل  

  . خيراتلا ةمذ يف
فلآـتلا ميهاـفم   ريوطتو حارتقاو ةشقانم يف نويمالسإلا نوركفملا عرش ،كلذ ءازإو         

رـيغ رـخآلا موـهفمو ةيفاقثلا ةيددعتلاو ناسنإلا قوقحو حماستلاو ةينيدلا ةيددعتلاو  ينيدلا               
ًالوـلح مالـسإلا مدـقي نأ اـهلالخ نم نكمي يتلا لبسلا ديدحت ىلإ ًايعس ،كلذ ريغو ملسملا                   

روـطتلا   اذـهو . تالكشملا كلت نيبو هنيب طبرلا نكمي فيكو ،دالبلا اههجاوت يتلا تالكشملل            
دـلوتت تاشـقانملا هذـه نمف ،ايسينودنإ يف ةيركفلا ةايحلا خيرات يف ةديدج ةيادب لثمي هنيعب                 

اهعم دلوتو –ةديدج هوجوو ةديدج رئاود  ينيدلا مهافتلل ةديدج بيلاسأ–   .  
ةـلحرملا ةـيمهأ حضوت اهيف راثت يتلا اياضقلاو تاراوحلا هذهل ةبهتلملا ةعيبطلا نإ              

ًايلاح ايسينودنإ  وملسم اهب رمي يتلا      .          ، يرـكفلا دهشـملا يف اريبك ًالوحت نودهشي لعفلاب مهف
ةـيفيك نـع رئادـلا لاؤسلاب قلعتي دهع ،ديدج دهع ىلع نولبقم مهنأب رعشي ءرملا نأ ىتح                  

ةرـكف دـ    . ةرصاعملا ةيسينودنإلا ةايحلا قايس يف همهفو يمالسإلا ينيدلا باطخلا ريسفت           عُتو
يـف نيملسـملا ءاـملع ماـمتها تعرتسا يتلا ةديدعلا اياضقلا مهأ      نم ةدحاو ةينيدلا ةيددعتلا     

نـم ذيفنتلل ةلباق ودبت ينيدلا باطخلا ديدجت ةمهم نأ ساسأ ىلع ،ةريخألا ةنوآلا يف ايسينودنإ     
يـف ةددـعتملا  ةيعامتجالا تالكشملل ًالولح  مدقت اهنأ ودبي امك ،ةيحان نم ةركفلا هذه لالخ                  

  . ىرخأ ةيحان نم ،ايسينودنإ
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يـف ةـيلاحلا ةـيركفلا تاراوـحلل يدارطتسا فصو ميدقت ىلإ ثحبلا اذه فدهيو                
اهفـصوب ةـينيدلا ةـيددعتلا ةرـكف ىلإ ةراشإلاب كلذو ينيدلا باطخلا ةلكشم لوح ايسينودنإ               

  . ليلحتلا رهوج
دـيب  . ةيضقلا هذه لوح ايسينودنإ يف نيملسملا تاهجوتو ءارآ نيابتت ،عقوتم وه امكو           

رـكفلا يـهو ،لـقألا ىلع ةيسيئر ةيركف سرادم ثالث يف اهفينصت نكمي تا               هجوتلا هذه نأ  
  .اهنم لك ىلع فرعتلل لقتننس يتلاو. ةديدجلا ةثادحلاو ،ةيلاربيللاو ،يمالسإلا

  
  ):Islamism(يمالسإلا ركفلا 

مـل نإ ،لـجل ،ًالولح مدقي لماك ،يلاثم ،ديرف نيد وه نييمالسإلا نيعأ يف مالسإلا                  
،      . خيراـتلا روصع لك ربع ةيرشبلا هجاوت يتلا تال        كشملا ،لك نكي   لـماكو يلاـثم هـنألو

نأ يهو،ةحـضاو ،نويمالـسإلا اهاري امك ،مالسإلا ةلاسرو        . ةياهنلا ىتح بجاو هنع عافدلاف    
. ةـفاك رشـبلل ةاـيحلا نع ىؤرلا لمكأ لثمي هنأو ،رشبلا ىلإ لسرأ يحو رخآ وه مالسإلا                 

. مالـسإلا ميلاـعت عـم قفاوتتو يقتلت نأ ىرخألا تاناي          دلا ميلاعتل لاجم مث سيل ،رخآ ىنعمب      
لمشألا معألا يف     –نويمالسإلاو   ًاداضم هفصوب ينيدلا رخآلا ىلإ نورظني        –  لـقألا ىـلع    ( 

ةـمئاق ينيدـلا رخآلاب مهتقالعف هيلعو       . مالسإلا هيلع موقي يذلا ساسألل    ) ةيدئاقعلا ةيحانلا نم  
لثامتلاوهباشتلا لباقم يف ةرياغملاو فالتخالا ىلع   .  

ةـيوق مهتجح نأ الإ ،مهفقوم يف تمزت نم نويمالسإلا هيلع ودبي دق امم مغرلا ىلعو         
تاجردـلا ىـلعأ ىلع نيلصاح ةيركفلا ةسردملا هذه ءاضعأ بلغأ ناك املو             . نانر مهملعو 

نأ ،بـناج نـم ،اوعاطتـسا دـقف ،ايزيلام يف اميس ال ،ةيبنجأ اهبلغأ تاعماج نم ةيملعلا                  
نـع ًالوـبقم ًاريسـفت اومدق ،رخآلا بناجلا ىلعو ،مهيلع يركفلا ضاضقنالا             مامأ اودمصي   

  .ةينيدلا ةديقعلا ميهافمل مهفصو
سيـنأ  . د باـتك يـف ،ينيدلا رخآلا عم هتقالع يف ،يمالسإلا ركفلا بهذم حضتيو             

 :Tren Pluralisme Agmaيدـقن فـصو  : ةـينيدلا ةيددعتلا تاهجوت "ناونعب اهوت كيلم 
Tinjauan Kritis)  .( عوـنتلا ةيضق لوانتل ةرطاقك ةيددعتلاب ذخألا  "اهوت"رظن ةهجو نمف   ،

" اـمكح "اـهنأ ناـيحألا ضـعب يف يعدتو ًاينيد ًاعانق يستكت اهنأل ًامامت ةقفخم ةركف،ينيدلا                
ًاـعزانتم ًاـميرغ اهسفن يه تراص نأ لاحلا اهب ىهتنا دقف اذل ،ةعزانتملا نايدألا نيب لصفي     
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ةـلهولل ودـبت دـق ةيددعتلا نأ ىلع         " اهوت"دكؤي ،باتكلا ةمدقم يفو     . ةينيدلا ةبعللا ناديم يف   
الإ ،ةـينيدلا ةاـيحلا يف ةدئاسلا ةطبحملا ةيناسنإلا لاوحألا نم صِّلخملا  اهنأو ًةدعاو ىلوألا                
وـحن ىـلع ةحماستم ريغو ةفرطتمو ةحماجرمألا عقاو يف اهنأ فشكت ةصحفتملا ةرظنلا نأ              

اـهب نإـف ،ةينيدلا ةيددعتلا بهذم يف رهاظلا ضقانتلا ىلإ ةفاض            إلابو). ٣،  ٢٠٠٥(خراص  
لاـجملا يـف ةـلوبقملا رـيغ ةـيتوهاللاو ةـيجهنملاو ةيفرعملا ةيحانلا نم فعض نطاوم                 

ةـينيدلا ةـيددعتلا بهذـم زيحتي ،يسينودنإلا راطإلا يف هنأ ًاضيأ             "اهوت"دقتعيو  . يميداكألا  ،
  ).٥، ٢٠٠٥ (ةيبلغألا باسح ىلع ةينيدلا تايلقألا وحن

اـهروطتو ةـينيدلا ةـيددعتلا روذـج فشك ىلع هتردق يف نمكت     " اهوت"ةعارب لعلو  
نـم ةـلاح    "اـهنأ ةينيدلا ةيددعتلل     " اهوت"فيرعت ناك املو    .  ةيدقنو ةيماظن ةقيرطب اهزيحتو   

نود نـيد لـك تايصوصخو تامس ناصت نأ نكمي ثيحب دحاو عمتجم يف ينيدلا شياعتلا                
ري هنإف  "اهب ساسم  ةيناسـنإلا نيـب حوارـتت يـتلا ةيمالسإلا ةيددعتلا تاهجوت ةفاك نأ ى              ، 

قـيقحت نع دعبلا لك ةديعب ،ةدلاخلا ةفسلفلاو ،ةيقيفوتلا بهذمو ،يملاعلا توهاللاو ،ةيناملعلا             
يـف ًانراقم ًاجهنم تعبتا يتلا ،تاهجوتلا هذهف        . سناجتم عمتجم قلخ يف لثمتملا ليبنلا مهفده      

ةـيددعتلا ةيضـق عم لماعتلا يف نيد لكب صاخلا موهفملاو             جهنملا تلهاجت ،نيدلا    )٢٠٠٥ ،
لـك طبرـت نأ لواحت ،ةلقتسم ةدحو هفصوب نيد لكب تاهجوتلا هذه رقت نأ نم ًالدبف                 ). ٥٠

ىـنعمب  . اـهنم لك نيب ةحضاولا قورفلا نم مغرلا ىلع ،ةدحتم ةدحاو ةرسأ يف ًاعم نايدألا              
رهاوـظلا ةـفاك اـهب عتمتت يتلا ةحضاولا ةيعيبطلا ةيد           دعتلل ًاضفر ةينيدلا ةيددعتلا دعت ،رخآ     

  . ةينيدلاو ةيفاقثلاو  ةيعامتجالا
ريسفتل هضفر دعب "اهوت"حرتقي ،نييمالسإلا نم هريغكو     ةـيددعتلل  " ةـيددعتلا راصنأ "، 

ال ةلأسـملا هذه ةشقانمل هنأ ،ءدب يذ ئداب دكؤيف          . ةيضقلا هذهل يمالسإلا روظنملا ،ةيمالسإلا    
أـجلي نأ كـلذ نـم ًالدب هيلع يغبني لب ،برغلا نم ةيبنجأ ميهافم ةراعتسا ىلإ ملس    ملا جاتحي 

، ٢٠٠٥(نورـقلا رـبع نيملسـملل تثدـح يتلا ةيخيراتلا عئاقولا ىلإو ةنسلاو نآرقلا ىلإ                
١٨٠ .(  

نوناـق ةـيددعتلا نأ ،ةـيوبنلا ثـيداحألاو ةينآرقلا تايآلاب ًادهشتسم            " اهوت"حضويو  
لـماعتلل هـنيعب موـهفم ىلإ ءوجلل ةجاح كانه نوكت ال ثيحب ،ةن              سلا هتضرع يهلإ يعيبط   

لوـبقو ،نايدألا زيمت يتلا ةيدوجولا تافالتخالا ةقيقح كاردإ         "وه ءرملا هجاتحي ام لكف      . هعم
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وأ ناـك ًالـجر ،هـنيد ةسراممو قانتعإ يف درف لك قحب فارتعالاو ،نايدألا فالتخا ةركف     
  ).٢١٧، ٢٠٠٥" (ةأرما

بابـش نـم ددع هعمف ،ايسينودنإ يف ةيمالسإلا ةكرحلا لثمي نم هد             حو" اهوت"سيلو  
ناـيدأ  "مهنـيب نـم ،يملعلا ثحبلاب ًامازتلاو ةنامأ ةيركفلا ةيحانلا نم  اورهظأ نمم ءاملعلا                

مارـتحاو ريدـقتب ىـظحيو نييمالـسإلا بهذم ضرع يف هباهسإب فورعم وهو               "ينيسح  ،
مارـتحا هابسـكأ هـتجح حوـضوو هملع ة          رازغف. مهبتارم فالتخا ىلع سانلا نم نيريبك     

ءاوس        ةـبهوملا نـم ًاريبك ًاردق هرفاظأ ةموعن ذنم رهظأ دقف           . دح ىلع نيدلا لاجرو نيثحابلا
اـمب ،يـبرغلا يركفلا ثارتلا ضفريو يبرغ وه ام لك           " ينيسح"دقتنيو  . ةيميداكألا ةنطفلاو 

نـع سمحتـملا هـعافد هلخ       دأ دقو . مه مهثارت هنأ ىلع نويسينودنإلا هانبت ام ضعب كلذ يف         
لـخاد  " ةـمادهلا ىوقلا  "نايحألا ضعب يف هيلع وه قلطي ام عم تارظانمو لدج يف مالسإلا             

  . مالسإلا
ىـنعم ةشـقانم    "هباتك يف   " ينيسح"ثدحتي ،ةيلاربيللا اذكو ،ةيمالسإلا ةيددعتلا نعو       

نأ ًاـبيرغ ودبي هنأ هلوقب  (Mendiskusikan Kembali Makna Islam)"مالسإلا يداـني     
ةنسـلاو نآرـقلا يـف مات حوضوب لصفم هانعم نأ نيح يف ،مالسإلا فيرعت ةداعإب ضعبلا                 

تـقولا يـف يتأـي مالسإلا نع لِزتخملا يكيكفتلا ىنعملا ضرف ةلواحم نأ يأتريو               . ةيوبنلا
نـم تـعبن ةـياعد يـهو ،عمجأ ملاعلا ةينيدلا ةيددعتلاب ةصاخلا ةياعدلا هيف تبرض يذلا                 

ةيحيسملا ابوروأل    ةعجفملا ةبرجتلا   )٤١،  ٢٠٠٥ .(       ، اـهنأل ةيمالسإلا ةيددعتلا ةركف ركني وهو
ةدـيقعلا نم بلقلا عقوم لتحت يتلا ئدابملاو ميهافملا ةفاك لازتخا ينعت ،يمالسإلا قايسلا يف               
اـمو ،تازـجعملاو نآرقلاو داهجلاو قحلاو قافنلاو رفكلاو ناميإلاو مالسإلا لثم ةيمالسإلا             

  .كلذ ىلإ
يـف مالسإلا ىنعم لازتخال ةيمالسإلا ةيددعتلا تالواحم حرش يف          " ينيسح "درطتسيو

حرـط نـم تاـمولعم نم هعمج ام لالخ نم ،لواحيف              "ميلستلا"  ،"W.C.Smith "  ىـنعمل
نأ لوـقيف   . هتلاـسرو مالسإلا ميلاعت عم قستي ال ةينيدلا ةيددعتلا بهذم نأ تبثي نأ ،مالسإلا             

يـف ةمدختسـملا    " مالـسإلا "ةملك ىنعم نأل جوري     " اهتياهنو نايدألا ىنعم  "هباتك يف   " ثيمس"
نإ ": "ثيمـس "تاـملك سبتقيف ،يدرف طاشن ىلإ لب ،ينيد ماظن وأ ةدحو ىلإ ريشت ال نآرقلا                

ىـلإ ال رارـق ىـلإ ريشـيو ،ةسـسؤم ىـلع سيلو لعف ىلع لديو ،لعف مسا ًًةغل                   مالسإلا  
  ). ٥٠، ٢٠٠٥" (يعامتجاماظن
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ضرعي ،كلذ ىلع ًادرو      " ساـطعلا بـيقن دـمحم ديـس       "هذاتـسأ راـكفأ     " ينيسح" 
ةطيسـب ،مالـسإلل لماشلا ىنعملاب ،اهنأب       " ينيسح"اهفصي ةحورطأ بحاص وهف ،هتاحارتقاو      

، ٢٠٠٥(مالـسإلا وـهو ،هللا هلـسرأ دحاو يقيقح يحو الإ كانه نوكي ال ثيح ،ةحضاوو                 
،     إ سيل مالسإلا نإ ةركف    " ينيسح"ضفري ،هذاتسأ ىطخ ىلع ًاريسو      ). ٤٥ يصـخش لـعف ال

ىـلإو ،يـقيقحلا ماـتلا ميلسـتلا فصي هنيعب نيد مسا ىلإ ًاضيأ ريشي ظفللا نأ ىلع دكؤيو                   
  ).٤٦، ٢٠٠٥(هللا ميلستلا وهو هسفن نيدلا فيرعت 

             ، ىوـتحملاو موهفملا يف ًاعيمج ىرخألا نايدألا نع مالسإلا فلتخي ،وحنلا اذه ىلعو
هـنولو هـعباطو صاـخلا هبولسأ نيد لكلف         . مالسإلا نع ىرخألا تانايدلا فلتخت امك ًامامت      

ةئيشـمل صلاـخلا ماتلا ميلستلا مالسإلا لثمي ،نايدألا نم هريغ فالخبو            . ةزيمملا هصئاصخو 
ىرـخألا ناـيدألا تـناك امبرو    ). ٤٧-٤٦، ٢٠٠٥ينيسح (هتعيرش يف نيلزنملا هرمأو هللا    

لـب ،نيصـلاخ الو نيماـت        سيل عوضخلاو ميلستلا اذه نأ الإ ،ميلستلا لاكشأ نم ًالكش لثمت            
  ).٤٩، ٢٠٠٥(رفكلا لاكشأ نم لكش وهف اذل ،ةبغر ريغ نع يتأي 

مالـسإلا  "نأ ،نييمالسإلا نم هريغ عم عطاق لكشب ينيسحلا حضوي ،راطإلا اذه يفو             
يملاـع نـيد وهو ،دمحم يبنلا وه مهمتاخو ًاعيمج ءايبنألا نيد وهف ،ديحولا قحلا نيدلا وه                 

  ).  ٥٣-٥٢، ٢٠٠٥" (رداقلا يوقلا هللا ميقتسملا طارصلا وهو ميوق
هذـه اولواـنت نيذـلا نييمالـسإلا نم هريغو ينيسحلا اهقوسي يتلا ججحلا حضوتو               
باـطخلا ليكشـت يف ينيميلا جهنملا حوضو لكب تراتخا ةيركفلا ةسردملا هذه نأ ،ةلأسملا               

مالسإلا ل . هنع عافدلا يف امبر وأ ايسينودنإ يف مالسإلل يرايعملا          موـقي مالسإلا نع نيي     يختف
اـمب ،يمالـسإلا ريغ يملاعلا روظنملا ضفرو ،بناج نم مالسإلل يديلقتلا مهفلا لوبق ىلع               
ىعدي رخآ يمالسإ اهبتك يتلا تالاقملا ىدحإ ريشت امك ،رخآ بناج نم يبرغلا روظنملا هيف               

اوحس ـفي نأ دانعلاو رارصإلا يهتنمبو بلقلا ميمص نم نوضفري مهف          ". يسكراز يمهف دماح  "
رـيغو ةيمالـسإلا نيتيؤرـلا ساسأ نأ        " يسكراز"ىريو  . ةقيقحلل ةيمالسإ ريغ ةيؤرل ًالاجم    

اـهب درفتي ةيملاع ةيؤر مالسإللف      . فالتخالا مامت فلتخم ،ةيبرغلا ةيؤرلا اميس ال ،ةيمالسإلا       
نـم يأ يـف وأ ىرـخأ ةـنايد يأب دجوي ال موهفم وهو               ": هللا"موهفم يهو ،هدحو نيدلا اذه    

ةـيحورلا ةدـحولا    "ةرـكف   " يسكراز"ربتعي ،مث نمو    ). ٣٦،  ٢٠٠٥(ةيبرغلا ريكفتلا   قئارط  
ةفيخس ةركف ،نايدألا راوحل لخدمك نوريثكلا اهل جور يتلا "نايدألل  ،)٣٦، ٢٠٠٥.(  
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ةـقيقح نأ وـه مهرـيكفت ةقيرط نويمالسإلا هيلع ينبي يذلا راطإلا نأ كلذ ىنعمو                
لاـجم كانه سيل اذل ،اهنأشب ضوافتلا لاوحألا نم لا      ح يأب نكمي الو ةقلطمو ةيئاهن مالسإلا      
راوـحلا ةمهم نأ نويمالسإلا ىري نأ حجرملا نمو  . نايدألا نيب راوحلا لاكشأ نم لكش يأل      

ةيـضرأ داـجيإو ،ةـيحان نـم قحلا اهنأب تانايدلا نم يأ معز بنجت يف لثمتت نايدألا نيب       
يثكلا هيلع قلطأ امك نايدألل يملاع توهال       –ةكرتشم   اـهلالخ نـم قـفتت نأ نـكمي          -نور   

ةيـضرأ دوـجو ،مـهججح نـم حضتي امك ،نيمالسإلل ةبسنلابو      . ةيساسأ رومأ ىلع نايدألا   
                ، مالـسإلا يه ةكرتشملا ةيضرألا كلت نكت مل ام ًانكمم سيل نايدألا لك اهيلع يقتلت ةكرتشم

  . يهلإ يحو متأو نيد رخآ وه مالسإلا نأل ًارظن
  ". نحن"لباقم يف " تنأو انأ" أدبمل ًايلجت يمالسإلا ينيدلا باطخلا دعي ،انه نمو

ةـيددعتلاف ،ةيعيبط ةرهاظ ةيددعتلا نأ نوري ةينيدلا ةيددعتلا نويمالسإلا ضفري امنيبو     
ةيرشـبلا سانجألا فالتخا نأش كلذ يف هنأش ًامامت يعيبط رمأ ،رخآلا دوجو مث نمو ،ةينيدلا                

تاـفالتخالا هذـه عـمج ىلإ ةجاح كانه سيل ،مث       نمو  . اذكهو تاغللاو ناولألاو تايسنجلاو   
عـقاولل ًاـيعيبط ًاراكنإ ينعت ًابناج تافالتخالا هذه حرطل ةلواحم يأو ،ةكرتشم ةيضرأ ىلع               

  .اهوت كلام سينأ حضوأ امك ،عيرذ لشف ىلإ ةياهنلا يف يدؤتسو ،يرشبلا
مازـتلالا يدي  دش ًاراصنأ مهرابتعاب ،نييمالسإلا نأ ودبي ،ىؤرلا هذه معدل مهيعس يفو    

اذـه شيوشتل ةمداه ةلواحم اهنأ نودقتعي امم مالسإلا ةيامح ةين مهعفدت ،ةقحلا مالسإلا ةديقعب               
ةـيبهذملا كلذكو ةيدئاقعلا تافالتخالا رارقإل مالسإلل يرايعملا بناجلا ىلع نوددشيف ،نيدلا            

يفاـقثلا يعاـم    تجالاو يخيراـتلا بـناجلا نولفغي ،يلاتلابو ،ىرخألا تانايدلاو مالسإلا نيب          
  .مالسإلل

ةـيئادعلا ةربنلاـب تمسـتا ةـيوغل تادرفم مادختسا يف نويمالسإلا أدب مهبناج نمو               
مادختـسا يف اوطرفأف    . مالسإلا دض ةيكيكفتلا ىوقلا ةماخض اورعشتسا نأ دعب كلذو رتوتلاو         

ًاـظ  افلأ مهتاـباتك يف دجي ءرملا نأ ىتح ،ةيناودعلا ىتح وأ فوخلاوأ ككشتلاب يشت تاريبعت              
  . كلذ ىلإ امو" مالسإلل للضملا ريسفتلا"، و"طلخلا"، و"ةيركفلا تاسوريفلا"لثم 

نـم نيـطبحمو مالـسإلا ريصـم ىلع نيقلق نويمالسإلا ودبي ،ساسألا اذه ىلعو               
نـم دـض    " ةكرعم"اونش نيذلا ،نييلاربيللا اميس ال ،نييركفلا مهموصخل ةيناودعلا تاكرحتلا          

  .نيملسملا نم ةظفاحملا ةليصفلا مهيلع نوقلطي
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   :ةــيلاربيللا

ىـلع زـكرت اـم رثكأ زكرت نييلاربيللاو نييمالسإلا نيب ةرئادلا ةيركفلا ةكرعملا نإ               
  .ةصاخ ةيمهأ تاذ ةلأسم ايسينودنإ يف ةلأسملا هذه ةيمهأ ىقبتو. ةينيدلا ةيددعتلا ةلأسم

يـه نيدـلا   ب ةـطبترملا تاعازنلا نإف ،ثحبلا اذه نم ىلوألا ةرقفلا يف ترشأ امكو  
نييسـينودنإلا دـنع قـلقلا ضيمو تلعشأو ،ايسينودنإ يف ةينيدلا ةايحلا سسأ تعزعز يتلا               

مهراـكفأ حرـط ىـلإ ،نيملسـملا اميـسال ،نيثحاـبلاب عفد يذلا رمألا                ١٩٩٨ماع مهلك     ،
ةـيناملعلاك ًارومأ لمشي يذلا موهفملا وهو ،ةيمالسإلا ةيددعتلا موهفمب قلعتي اميف مهتاحارتقاو             

،              للاو يـهلإلا نوناـقلا ةـعيبطو ،ينيدلا صنلا ريسفت ةداعإو ،ينيدلا باطخلا ةعيبطو ةيلاربي
ةرـكف لوـح مدتحملا شاقنلا زكري ،موهفم وه امك ،ايسينودنإ يفو            . اهريغو ةقيقحلا موهفمو  

اـم نيدل قحي ناك ام اذإو ،ةينيدلا ةقيقحلا معز ةيلاكشإ ىلع زكري ام رثكأ ةيمالسإلا ةيددعتلا            
ديحولا قحلا نيدلا هنأ    يعدي نأ  لـقألا ىلع    –كلذ قلخي فوسف ،قحلا كاذ هل ناك ام اذإف          .    

دـحاولا عـمتجملا دارفأ نيب يعامتجالصاوت ةلكشم        –نييلاربيللا نيعأ يف     قايسـلا يـفو    .  
. ينيدـلا عارصـلل يقيقحلا ببسلا نيدلا ىحضأ ،ايسينودنإ يف نويلاربيللا دكؤي امك ،ينطولا             

نييلاربيللا ضعب يأر يف      –تانايدلا ضعب بنا    ج نم ةقيقحلا معز امأ     ىـلإ قيرطلا دهميف     –   
ضـعب هـنع ربعي يذلا لدجلا عم خراص ضقانت يف ،عارصلا ىلإ مث نمو ينيدلا ءاصقإلا                 

 .Robert W" لـثم ةيسينودنإلا تاساردلاب نيمتهملا ضعب وأ ايسينودنإ يف نيركفملا رابك  
Hefner "–    حرشي امك وق يف  –" اداز يمامخ "  نأـش يأ هـل سيـل هتاذ دح يف نيدلا نأ مهل           

، ٢٠٠٥اداز  " (رـنفه "ىري امك   " عمتجملا ةيددعت "يف نمكي  عارصلا ردصمف نذإ       .  عارصلاب
يف وأ )١٨٤ ىري امك "ةيقرعلاو ةينيدلا تافالتخالا"،    ).٨-٧، ٢٠٠٥" (ناحلم رينملا دبع"، 

نأ ،ةيلاربيللا راعش اوراعت    سا نم وأ ،نويلاربيللا ىري ،ًالادتعاو ًاعضاوت رثكأ لكشبو        
تالاـحلا ضـعب يف       –تبعلو لب ينيدلا عارصلا لايح ةتماص تلظ ايسينودنإ يف نايدألا             – 

ظاـفلألا هذـه لـثم مادختسا نم نييلاربيللا ضعب لجخيو           ). ١٣٥،  ٢٠٠٥ءالع  (اهيف ًارود   
يـف  ةـي   عامتجالا تابارطضالا ضعب ببس مه نيملسملا ضعب نأ اهنم ًالدب نولوقيف ،ةيوقلا         

  ).٦٥-٥١، ٢٠٠٥ىفتقم ؛ ٤٩-٢٧، ٢٠٠٥وساب (مالسإلا سيلو ايسينودنإ 
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ةـيددعتلا ةرـكف نأ اهادؤم ةقيقح لظت ،عارصلا اذه ءارو يقيقحلا ببسلا نع ًاديعبو              
اذـه ءازإـف    . ينيدـلاو يعاـمتجالا عارصـلا لظ يف ةيولوألاب تظح ايسينودنإ يف ةينيدلا            

يـنيد عاـمجإ قـلخ ىـلإ ةحلم ةجاح راعشتسا يف  د            البلا ءاحنا يف نوركفملا أدب ،روطتلا     
ةيقرعلاو ةينيدلا مهتافالتخا ىلع  –ةفاك سانلل حمسي ةمألا لخاد يفاقثو        يـف ًايوس شياعتلاب  –   

،         . ماجسناو قفاوت  ةلكشـملا هذـهل ًايدصـت ،نويلاربيللا حرتقا دقف ،ًاراركتو ًارارم انركذ امكو
،           و. ةفاك نايدألل ًةلظمك ةيددعتلا موهفم     ًاـينيد ةددـعتملا ايسـينودنإ ةـعيبط رابتعالا يف ًاذخأ

عـمتجي نأ نولمأـي اوناـك يتلا ةيددعتلا نويلاربيللا راتخا دقف ،اهيف دئاسلا يئادعلا فقوملاو                
نـمف ،ةدوـجوم ريغ ةيددعتلا تماد ام هنأ         " اداز"دقتعيو  . اهراطإ يف ةفلتخملا تانايدلا عابتأ    
حرـتقيو  ". ةيددعتلا رود ميظعت يغبني هنأ    "هتاباتك يف ركذي    و. ينيدلا عارصلا رمتسي نأ متحملا    

تاـعامجلا هـلالخ نـم مهاـفتت شياـعتلل ًأدبم لب ،بسحف لمع جمانرب               "ةيددعتلا نوكت الأ    
ًاديعب عارصلاب عَفد         هـيف عوـنتت دلب يفف      ). ١٨٦،  ٢٠٠٥" (ي ثيحب ،قستم وحن ىلع ةفلتخملا

يق دوجو د      ع مغاـنتلا نـم خاـنم قلخ اهنأش نم ةكرتشم ةم           ي ،سانجألاو قارعألاو تانايدلا
ةاـيحلا سـسأ عزـعزت نأ نـكمي يتلا بارطضالا لاكشأ عيمج ضغبتو ،ينيدلا حماستلاو                

ةـميقلا هذـه نأ نوري مهو       . نييلاربيلل ةبسنلاب ةيمهألا ديدش ًارمأ يعامتجالا جيسنلاو ةينيدلا       
نأ بـجيف مـث نمو ،اهعيمج       نايدألا نيب ةكرتشم ميقو ريياعم نم فلأتت نأ بجي ةكرتشملا           

ًاـميق لمشـت ةـيديلقتلا نايدأل نأ نيح يفف        . اهتايط يف نايدألا عيمج مضت ةيملاع ةميق نوكت       
تـنعتلا ءادر عـلخ ىلع ةرداق ريغ اهنأ الإ ،ةفلتخملا  ةيعامتجالا اياضقلا عم لماعتلل ةميرك              

ةـيددعتلا حاـجن   نأ ىـلع نوـيلاربيللا دكؤي ،اذل  . تاعارصلا ردصم امه نيذللا ،بصعتلاو     
،      . ًاتنعتم وأ ًابصعتم نيدلا مهف نوكي الأب لوألا ماقملا يف طورشم ةينيدلا            نوـكي نأ بـجي لب

 "وهورجون راجنأ"لوقي امك  ءانبو ،ًايدقن ،ًاجتنم ًامهف  ،)٦٥، ٢٠٠٥.(  
نييميداكألا طاسوأ يف لقألا ىلع       –ةماعلا فراعملا نم حبصأ دقلو       نييلارـبيللا نأ    –   

باـتك  : يـلاربيللا مالـسإلا  "هباتك يف " Charles Kurzman"ءارآب نودهتسي اي سينودنإ يف
لوألا ماـقملا يـف ىـنعي ال يـلاربيللا مالسإلا نأ نويلاربيللا لداجي هجهن ىلعو                ". يعجرم

سـكعلا ىلع لب ،نويمالسإلا اميسال ،ضعبلا لداجي امك         " قحلا ليصألا مالسإلا  "نع لوحتلا   
وهو "دياحم"ليبن جهنم وه     اوـنكمتي يك ةيمدقتلاو حاتفنالاو حماستلا ىلع نيملسملا ثحل ةادأ   ،   

ثيدـحتلاو ،نيسـنجلا نيـب ةاواسـملاو ،ةـيطارقوميدلاو ،ةـيددعتلا اياضقل ةباجتسالا نم               
  ). ٦٤-٦٣، ٢٠٠٥وهورجون (
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؛نييمالـسإلاو نييلاربيللا نيب فالخلا ةطقن امه حماستلاو حاتفنالا ربتعي ال ،كلذ عمو             
ةـيددعتلاب نوـمزتلم مـهنأ ىـتح ،حاـتفنالاو حماسـتلاب نوـمتهم ًاضيأ ني                يمالسإلا نأل 

  . ةصاخلا مهتقيرطب نكلو ةيطارقوميدلاو
يسـتكت اـهنأ نيـح يفف ،ايسينودنإ يف ةيبعش ةوق ةيلاربيللا تحضأ ،لاح يأ ىلعو                

تنـش دـقف    . لدـجلل ةرـيثمرمألا ةقيقح يف اهنأ الإ ،حاتفنالاو حماستلاك ةيقفاوت ودبت راكفأب            
ًايناودع ًابلاغ    –ًاداح ًاموجه    نيدـلا بلـص هنأ ىلع مالسإلا ةامح ضعب هروصتي ام ىلع             -   

" نينمؤـملا "تثحتـساو دالبلا ءاجرأ يف فالخلا ران اهراكفأو اهتايرظن تكزأ دقف            . يمالسإلا
ىـلع  " نينيدتملا"نيملسملا ةيلادجلا مهمييقت ةعيبط تزفتسا امك       . ناجهتسالاب مهتوص عفر ىلع   

 Majlis" (ايسـينودنإ ءاـملع سـلجم   "ردصأف . نييلاربيللا لتقب ىوتف نوردصي مهلعج وحن
Ulama Indonesia (  كلذـكو ،ةيددعتلا راكفألا هيف مرحي ًارارق عباسلا ينطولا عامتجالا يف

  .ةيناملعلاو ةيلاربيللا
نـم ةـيلاربيللا تنكمت ،بعشلا ةيبلغأ بناج نم ةيوقلا ةضراعملا مغربو ،كلذ عمو              

نيـب قالـخو نرم لعافت قيقحت ىلإ ةيلاربيللا علطتتو          . اهلامعأ لودج ذيفنت يف ًامدق    يضملا  
ةـيفاقثلا ةـيددعتلاب مسـتي يذـلا عمتجملا نيوكت ىلع ةظفاحملاو مهتايفلخ عونت ىلع سانلا                

ةـفلتخملا تانايدـلا باحصأ اوري نأ يف نويلاربيللا بغري ،ةيرايعملا ةيحانلا نمو             . ةينيدلاو
ةيـضرألاب دصقيو   . ًاضيأ ًاينيدو ،ًًايدئاقعو ًايفاقثو ًايعامتجا ةكرتشم ةيضرأ ىل       ع اوعمتجا دقو  

وـهو الأ دحاو فده اهلكلو ،قح اهلكف ،ًادحاو ًانيد نايدألا عيمج حبصت نأ ةكرتشملا ةينيدلا                
  .دحاولا هللا ةدابع

رـخ  آلا"ــب قلعتي اميف مالسإلل يدئاقعلا روصتلا ةعجارم ىلإ نييلاربيللا كلذ عفديو             
ال مالـسإلا نأل سيل ،ينيد ماجسنا قيقحت فدهب ةنرم ةديدج ةديقع راكتبا نكمأ نإو                "ينيدلا  ،

حبـصأ مالـسإلا نأل لب ،ةيدئاقعلا هتايضرف يف ةئطاخ ميهافم ىلع يوطني وأ ةنورملاب مستي                
ةفداصملاب وأ طيطختبو دمع نع        –لاعف ريغ      ءاوس لـماعتلا نع ًازجاع هلعجي وحن ىلع        –   

،   . عمتجملا ىلع ةدجتسملا اياض   قلا عم          "نييلاربيلل ةبسنلابو فاـك وـحن ىلع مالسإلا تفتلي ال
رئاعشـلا ةـسرامم ةيرح نيملسملا ريغل نمضي الو ،ةديقعلا ةيرحو ناسنإلا قوقح ةلأسم ىلإ      

لوـحت مالـسإلا نأـب لوـقلا ىلإ ًاضيأ اوبهذ ،تقولا رورمبو            ). ٢٨،  ٢٠٠٥وساب  " (ةينيدلا
راصـنأ زربأ  "هللا دبع راصبألا يلوأ"رصي ببسلا اذهلو  . ةقحلا ةليص ألا هتروص نع هراسم     ،

اـمب مالسإلا ريسفت ةداعإ ىلع ،ةسامح مهرثكأو رصاعملا ايسينودنإ خيرات يف يلاربيللا ركفلا              
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تـ      "ًالئاق مالسإلا فصيف    . ثيدحلا رصعلا حور تابلطتم عم ىشامتي       حُن رثأك ًاتاوم ل ع ج هنأ
  ).٣، ٢٠٠٥" (اهسمت نأ خيراتلا ديل سيل ةلزنملا ةعيفر ةميقك وأ ،يداليملا عباسلا نرقلا يف

ةرـظن يـقلن نأ انب يرحف اذل ،ايسينودنإ يف ةيلاربيلل ًازمر كش نود هللا دبع ىسمأو             
  .هركفو هئارآ ىلع ةعيرس

نـم ،ءاوـس دح ىلع نيملسملاو نييبرغلا نيثحابلا نم هتدام هللا دبع يقتسي ،ًةيادبو               
هوـكوف ليشـيم   "و" Habermasساـمرباه  "و" Jacques Derridaادـيري  د كاـج "لاثمأ 

Michel Foucalt "زنيديج ينوتنأ "وAnthony Giddens "ياـم لراـك   "وKarl May" ،
       ، دـمحم  "و" يـفنح نسـح  "و" دـيز وبأ دماح رصن    "نيملسملا نيركفملا نمو ،نيرخآ نيب نم

نيرـخآ نيب نم    "لضفلا وبأ دلاخ  "و" يديوه يمهف "و" يرباجلا دباع "و" نوكرأ نيـب نـمو    . ، 
صلاـخ روـن    "و" دـيحو نمحرلا دبع   "زربي هل ٍماهلإ ردصم اوناك نيذلا نييسينودنإلا ءاملعلا         

  ".  ديجم
ةلاح يف هروصتي يذلا يمالسإلا ركفلا طيشنتو ديدجت ةيفيك يف يساسألا همه لثمتيو             

ا دبع حرتقي   "بجاولا"اذهب مايقلل هتوعد يفو     ). ٣،  ٢٠٠٥(دوكرلا نم    عـبرأ يف عورشلا هللا     ، 
مـهف ىـلإ كلذ نم ًالدب ماكتحالاو ،مالسإلل يفرحلا ريغ ريسفتلا بنجت يه ىلوألا ،تايلمع                
يـف انيلعف اذل ،مالسإلل ةيفاقثلا ةميقلاو ةيلصألا ةميقلا نيب زييمتلا وه اهيناثو ؛هقايسو هرهوج               

. لاـثملا ليبـس ىـلع ةـيب    رعلا فارعألاو ةيمالسإلا ميقلا نيب ًالوأ زيمن نأ مالسإلل انريسفت         
مهعمتـجم اولكشـي نأ يغبني ال نوملسملاف ،ةيملاعلا ةيرشبلا ةرسألل انسفنأ مض يه ةثلاثلاو                

أزـجتي ال ءزج مالسإلاف     . تاعمتجملا نم مهريغ وأ نييحيسملا وأ دوهيلا نع لزعمب صاخلا         
يـف ىرـخألا    تانايدـلا نـم جوازتلا ميرحت نأ ىلإ هللا دبع بهذي اذل ،ةيملاعلا ةرسألا نم                

الأ بـجي هنأ ينعي ًايملاع ًانيد مالسإلا نوك نإ          . ةيملاعلا مالسإلا ةلاسر عم مءالتي ال مالسإلا      
مهيـف نـمب ،ةـيملاعلا ةرـسألا ءاضـعأ نـم جاوزلا لوألا ماقملا يف هراصنأ ىلع رظحي                 

طـق جوازـتلا اذه م            . مهريغو دوهيلاو نويحيسملا    ، رحي مل ،هللا دبع رظن ةهجو نم ،نآرقلاف
نـع رظنلا ضغب هللا مامأ ةيساوس سانلا لك نأ ىنعمب ،ةيملاعلا ةوخألا ةركف ىلع دكؤي وهف                 
يـف ةـينيدلا رومألاو ةيسايسلا رومألا نيب حيرصلا زييمتلا وه عبارلا رمألاو ،ينيدلا مهئامتنا     

ينيدـلا لاـجملاف    . ينيدـلا لاـجملاو يسايسلا لاجملا نيب حضاو قرف ةمثف ،مالسإلل انمهف           
، ماع ناديم ةسايسلاو   صاخ يـهف ةـماعلا رومألا امأ ،ةيصخش ةلأسم ةينيدلا رومألا نأ يأ            .  
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يوـيند نأـش ةسايسـلا نأل ،ةسايسـلا يف نيدلا لخدتي نأ يغبني الو               . كرتشم مامتها تاذ  
  ).٥، ٢٠٠٥(يطارقوميد جهن لالخ نم هتايلمع متت نأ يغبني صلاخ 

نـيد مالسإلا نأ ركذتي نأ ءرملا ىلع ،عبر  ألا تايلمعلا هذه ذيفنتل هنأ هللا دبع انركذيو       
رهوـج يـف ةيناسـنإلا حلاصملاو ميقلا نوكت نأ بجي اذل ،ةفاك سانلل ثع                   ب ،ءاعمج ةيرشبلل

كاـنه لـب     )٥،  ٢٠٠٥( يهلإ نوناق ةمث سيل هنأ هللا دبع لوقيو       . هل انمهف بل يفو مالسإلا      ،
       ، يـف ةـفورعم ةـماع ئدابم وأ    يملاع نوناق ،ةقد رثكأ وحن ىلع وأ ،يعضو يناسنإ نوناق

طـق ًاـيهلإ ًانوناق فرعي مل هرظن يف مالسإلاو          ). ٥،  ٢٠٠٥(ةعيرشلا دصاقمب يمالسإلا هقفلا     
نـم اـهريغ وأ ةرادإلاو مـكحلا وأ جاوزلا وأ ةيراجتلا دوقعلا وأ ةقرسلاك رومأب قلعتي اميف                  

،       . ةيعامتجالا نوؤشلا    ةـينبلا نـم ًاءزـج    لدـعلا اميـسال ،ةيمالسإلا ميقلا نوكت نأ بجيو
  ).٨، ٢٠٠٥(ةيعامتجالا نوؤشلا كلت لثمل ةيساسألا  

ةـعزنلا ،ًالوأـف    . لكاشـملا نم ملست مل ًافنآ هللا دبع اهضرع يتلا تايضرفلا نأ الإ            
طاـبترا ىدـمل ةيساسـح يدـبت ال يهو ،يرايعملا ساسألا ىلإ رقتفت اهديؤي يتلا ةيلاربيللا             

يقيزيفاـتيملا هاوتحم نم نيدلا غيرفت نأ امك        . مهنيدل ةير ايعملا بناوجلل " نيصلخملا نينمؤملا "
مـل يذـلا يرشـبلا عقاولل ًايعيبط ًاراكنإ ينعي هنأل ،ًاراحتنا دعي ،ريبعتلا زاج نإ ،يبيغلا وأ                  

نييلارـبيللا جهنـم دـعيو      . ةينيدلا ريياعملا نع خيراتلا لحارم نم ةلحرم يأ يف طق لصفني          
اذـه هباشـتيو   . ةـيخيراتلا ةيلمعلل ًادرجم ًاجتان هفصوب نيد لا ىلإ نورظني ذإ  . ًافرص ًايخيرات 

عـقاولا ىرـي اـمهيلك نأ ثيح نم يناسنإلا وأ يجولوبورثنألا جهنملا عم ام دح ىلإ جهنملا            
نييلارـبيللا رـظن يـف        –نيدلاف  . سدقملا دعبلا نم ًايلاخ ينيدلا      –       ، ةـيخيرات ةـيلمع وـه  

رثنألا ءاملع رظن ةهجو نم–ةيعامتجاةرهاظو    .ايجولوبو 
لـيلحتلا نإـف ،ةـيوازلا هذه نم نيدلا ىلإ رظنلا نم ررض ةمث سيل هنأ ضارتفابو                 
نـم ءزـج اهسفن ةيلاربيللا نأ يهو ةيمهألا ةديدش ةطقن اولفغأ نييلاربيللا نأ فشكي قمعتملا        
اـهتقيقح نأ ساـسأ ىـلع اهنع عافدلا قحتست ال اهنأ ةرورضلاب ينعي يذلا رمألا ،خيراتلا                 

  .يخيراتلا عقاولا لثم ًامامت ةيبسن
ساسأ ىلع ةفاك نايدألا عمج يف ةيلاربيللا حمطت ،ةينيدلا ةيددعتلا ةيضقب قلعتي اميفو             

مدـقم دـعيو    . اـهتاذ دح يف ةيددعتلا هايندو ناسنإلا ةعيبط ركني علطتلا اذه لعلو           . ةيودحولا
نـم ءزـج ،رخآ ىنعمب   ةيلاربيللاف. لعفلاب هيف شيعن يذلا يددعتلا عمتجملل ةفاضإ ةيلاربيللا        ،

  ؟ "ةدحو"يف اهلازتخا وأ ةيددعتلا هذه ذبن نويلاربيللا لواحي ًاذإ فيكف ،ةيددعتلا هذه 
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مـساب رـثكأ فرعت يتلا نايدألا ةدحوب فرعي ام يه ةيلاربيللا تادقتعملا مهأ دحأ نإ             
انسـلو  . هنأشب مهافتلا اوضفرو توهاللا اذه نويمالسإلا دقتنا دقو       ". نايدألل يملاعلا توهاللا  "

ىرخأ   , ةلأسملا هذه لوح ةليوطلا مهتارظانم ةشقانم ددصب انه          يـفكيو  . ةبسانمل ًاذإ اهكرتنلف
بـجي مث نمو مالسإلا ىلع ليخد رمأ نايدألا ديحوت توهال نأ نوري نييمالسإلا نإ لوقن نأ        

  . هضحد
نأ رـخآ   ىنعمبو ،ةقيقحلا لثمت نايدألا ةفاك نأب هفارتعا وه توهاللا اذه رهوج نإ             

قـحلا لـثمي هدـحو وه يمالسإلا نيدلا نأب معزلاو          ). ٥،  ٢٠٠٥هللا دبع   (قح نايدألا ةفاك    
مـث نـمو ةيلوـصألاو بصـعتلا ردصم وه يذلا ،ينيدلا دادبتسالا نم ًابرض دعي ةقيقحلاو                 

ىرـخألا تانايدلا يف ةنماكلا ةقيقحلا رداصم لوبق نيملسملا ىلع نأ           "هللا دبع لوقي    . عارصلا
  ).٦، ٢٠٠٥" (اهريغو ةيواطلاو ةيدوهيلاو ةيذوبلاو ةيسودنهلاو ةيحيسملاك مالسإلا ريغ

لكـش سيـلو      –رهوج نأب داقتعالا ىلإ هللا دبع ةماع ةميقك مالسإلا ةركف عفدتو              – 
نأ ىـلإ بهذـيو ،مالـسإلا كـلذ يف امب تانايدلا لكشب متهي ال وهو ،دحاو تانايدلا عيمج                   

سوـقطلاو نوملسملا اهب كسمتي يتلا ةينيدلا ميلاعتلاف        . "تايلكش يه ةينيدلا سوقطلاو ميلاعتلا    
ةفرص ةيلكش ًارومأو   -" ًايز"الإ تسيل اهنوسرامي يتلا      نيدـلا رهوجف ،نيدلا رهوج تسيلو       "   ،

، "يلكشـلا مالسإلا  "هللا دبع ضفري مث نمف      ). ٧،  ٢٠٠٥" (تايلكشلاو يزلا ءارو نمكي ام وه     
  ".  مظنملا مالسإلا"وأ 

رهوـج ىلع زكرن نأ هللا دبع حرتقي ،ينيدلا يزلا وأ تايلكشلا نأشب قلقلا              نم ًالدبو   
بناج نم ،ملظلا وهو الأ ،نايدألا عيمج ههجاوت يذلا كرتشملا ودعلا ىلعو ،بناج نم نيدلا                

مالـسإلا نأ ةقيقح نأ ديب  ). ٧، ٢٠٠٥" (لدعلا وه مالسإلا بل "نأ ًاركذم هللا دبع لوقيف      . رخآ
ةعيرشـلا قـيبطت لالـخ نـم لدعلا اذه ةماقإ ةركف امأ ،هيدل ةلوبقم لد                علاب مامتهالا ديدش  

هاـجت تـقولا تاذ يـف مئاشتمو ككشتم هللادبع نأ ودبيو            . ًامامت فلتخم رمأ وهف ةيمالسإلا    
نأ هنأـش نم ةعيرشلا قيبطت ناك اذإ اميف باترم وهو ةيادبلا ذنمف ،ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت                

  .نيملسملا ريغو نيملسملا ىلع عفنلاب دوعي
ىـلإ يدؤـي اـم    –ًامئاد نكي مل نإ   –ًابلاغ ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت نأ ىري هنأ امك           

ةـئيهم ةلماك ةمزح ةعيرشلا نأب داقتعالا ىلإ نوليمي نيملسملا نأ بناج ىلإ ،عارصلا بوشن              
ةد ـيدع ًالاكـشأ زرفي يذلا يركفلا لسكلا نم ًاعون ،هللا دبع هيمسي امك ،كلذ دعيو               . قيبطتلل
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نأ بـجي مـث نـمو ،ءاعمج ةيرشبلل نيد مالسإلا نأ ىرخأ ةرم هللا دبع دكؤيو ،زييمتلا نم                   
  . رشبلل ةيملاعلا حلاصملاو ميقلا عم ىشامتي امب مهفيو رسفي

هبيلاـسأو مالـسإلا نأـب ناـميإلا دـقف          هللا دبع نأ حضتي ،ةديدعلا هتالوقم نيب نمو       
نـم ًالدـبف ،مـث نـمو ،ةـفاك رشبلاو نيملسملا            هجاوت يتلا تالكشملل    " ًالح"لثمت ةفلتخملا   

ةددـعتملا تالكشـملا جالـعل هـنأ        " ًالئاق حرصيو ،برغلا ىلإ هجوتي مالسإلا ىلإ ناكترالا         
                ، يـنالقعلا هـبهذم يـف هيكاحنو برغلا ىلإ هجوتن نأ انيلع ،نيملسمك انهجاوت يتلا داعبألا

عـمتجملاو مالـعإلا ةرادإو ،ةـلادعل      ا ماظنو ،ةيطارقوميدلاو ،مكحلا بيلاسأو ،ةماعلا هترادإو      
مزـعلا هللا دـبع دقع يتلا ةيبرغلا غيصلا نيب نمو           ). ١٧٧،  ٢٠٠٥" (ةيندملا ةفاقثلاو يندملا  

اـم لءاسـتن نأ يليلحتلا قايسلا اذه يف لوضفلل ريثملا نمو            . ينالقعلا جهنملا اهتاكاحم ىلع   
ردصـم وهف ،رشبلا ريصمب متهي      ال يبرغلا ينالقعلا بهذملا ىتح هنأ كردي هللا دبع ناك اذإ            

بهذـملا نأ حـضوأ ،لاثملا ليبس ىلع،ءالعلا دبعف         . ةيناسنإلا اهتساق يتلا يسآملا نم ديدعلل     
ةيناسـنإلا لزاـنم ىـندأ ىلإ ةيرشبلا يواهت ىلإ ىدأ ةثادحلا هتزرفأ يذلا يبرغلا ينالقعلا                

هلوق بسح    –ناسنإلا ينالقعلا بهذملا لعج دقف      ). ١٤٠،  ٢٠٠٥( زكرم –  نـمو ،نوـكلل ًا      
اـمم ،ناسـنإلا ةاـيحل ةلوبقمو ةحيحص رداصمك ةينيدلا ريياعملاو ةيقالخألا ميقلا ش                 مه ،مث

  ).١٤٠، ٢٠٠٥(نيدلاو تايقالخألا نع لزعمب شيعي هلعج 
ىـفتخا ذإ ،ماـظن يـف نوشيعي اودوعي مل ،نيدلاو تايقالخألا نع سانلا لاصفنابو               

ىـلع نيدـلا ةردقم مدعل سيل ،رشبلا ةايح يف ناكم نيد            لل دعي ملو ةايحلا نم ةنيكسلاو مالسلا      
ديدـش يـنالقعلا اهبهذـمب ةـثادحلا نأل لب ،ناسنإلل يحورلا داشرإلا ميدقت يف هرودب مايقلا                 

لاكـشأ فـلتخم  نأ ىـلإ ءالـعلا دـبع بهذيو             . ةيناسنإلا ةايحلا نع نيدلا تلصف ةأطولا     
  .قايسلا اذه يف بشنت تاعارصلا

رشـبلا ةاـيح يف نيدلا رود قحمنا ،ينالقعلا بهذملا روهظ ع            م نمازتلابو ،مث نمو   
عيضـي ،ةيناحورلا رعاشملا سانلا دقفي امدنعف       . عارصلاو فنعلا ءاج هعمو ،ةصاخلاو ةماعلا     

لكـش يـف يعاـمتجاراجفنا ىلإ ،تقولا نيحي امدنع ،يدؤي امم ،نييلخادلا ةنيكسلاو مالسلا               
  . عارص

ءارو رـشابملا ببسـلا يـه ةثادحلا نأ يه اهتر           اثإ ءالعلا دبع لواحي يتلا ةطقنلاو     
نـم نيدـلا بايغ نأل ًارظنو،اذل       . كلذ ريغ وأ ًاينيد وأ ًايسايس ًاعارص ناك ءاوس ،عارصلا         

نيدـلل يـعيبطلا رودلا ةداعإ يف نمكي عارصلا اذه لح نإف ،عارصلا ىلإ يدؤي سانلا ةايح                 
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نيدـلا داسـفإل دماعلا اهلامعأ لودج       يف ةثادحلل حدافلا أطخلا لثمتيو      . يعامتجاءاوتحا لماعك 
مالسـلا ةـيؤر اـنل ىنسـتي نـل ،ًاشمهمو ًالمهم نيدلا ماد امف            ). ١٤٠،  ٢٠٠٥ءالعلا دبع   (
  .لبقتسملا يف وأ ًايلاح ءاوس ،ينيدلا ماجسنالاو يعامتجالا

ةـثادحلا نأ ،ةفسـلفلا يـف ذاتـسأ وـهو ،هللا دبع نيمأ ىري ،رخآلا بناجلا ىلعو                  
)(Modernity يتلا ةنرصـعلا ناـيحألا نم ريثك يف اهيلع قلطي           ،   (Modernism)   يـه  ،

روـمألا ةـفاك نـع ةـيبرغلا ميهافملاب الإ نمؤت ال اهنأل كلذ               )٧٠،  ٢٠٠٠(هتاذ بصعتلا     ،
رـخآلا ةنرصعلا ىرت ،ةقد رثكأ ىنعمبو       . هنم ملعتلا وأ رخآلا لوبقل ةدعم تسيل يهو       . ًابيرقت

دـيكأت يـف فرسـي ةثادحلا بهذم نأ ًاقبسم          " نيمأ"ضرتفيو  . يبرغلا" انأ"ـلا عم داضت يف   
  ).٧١، ٢٠٠٠" (مغانتلاو ةيداحألا

ةـيقالخأ ةموظنم هفصوب مالسإلا ىلع ًاددجم ديكأتلا متي ،ةلضعملا هذه ةهجاوم يفو             
لشـفلل ًابسحت امبر ،مالسإلا نم بناجلا اذه نع لعفلاب نوثدحتي نييلاربيللا ضعبف             . ةيونعمو

ناـكترإلاو  " مالسإلا ةيخيرات " ـب ةصاخلا مهتيضرفب قلعتي اميف هوه     جاوي نأ نكمملا نم يذلا    
نأ نود يقيزيفاـتيملا هدعبب مالسإلا ةيؤر نم ءرملا جهنملا اذه نِّكميو            . ةيبرغلا ةينالقعلا ىلإ  

كلذـكو ًاـيرايعم ًاعقاو نيدلل نأ نينمؤملل لقني وهف ،يعامتجالا هدعب هتاذ تقولا يف لهاجتي                
  . ًايعامتجاًادعب

ةـيروهمجل قباسلا سيئرلا     "ديحو نمحرلا دبع  "دعي ،رصاعملا ايسينودنإ خيرات يف      و  ،
ةركفلا هذه ردصمNahndatul Ulama)(نيملسملا ءاملعلا ةهبج سيئرو ،ايسينودنإ  يـفف  .  

ءاـملعلا بابـش نأ الإ ،ةرـكفلا هذـه يف رثكأ عسوتلا يف حجني مل هسفن ديحو نأ ودبي نيح                    
  ". يوارصم يريهز"نابشلا ءاملعلا ءالؤه نيب نمو ،اهروطو ا هب اومتهاو اهيلإ اوتفتلا

هتاباتك نمو ١٩٩٩ماع ةبارق جرخت يرهزأ يوارصمو      " يمدـقتلا مالـسإلا بهذم  "، 
)Doktrin Islam Progresif(  عـم كارتشالاب اهفلأ يتلا بتكلا دحأ وهو ، "ينوتناـيرفون "، 

نأ ىـلع    –هللا دـبع ركف عم قفا       وتلاب–يوارصم دكؤي باتكلا اذه يفو      . ًاضيأ يرهزأ وهو    
مالسـلاو ةوخألاو ةيرحلاو ةيرشبلا ةحلصملاو لدعلا ميق نم فلأتي ًاعيمج رشبلل نيد مالسإلا              

ىوـقأ ةرـبنب   –نلعي ،هللا دبع فالخب ،هنإ الإ     ). ١٢٥-٤١،  ٢٠٠٤(بحلاو   مالـسإلل نأ  –   
رسـفن يـتلا ةديحولا      ةيوازلا نوكي نأ بجي ال بناجلا اذه نأ نم مغرلا ىلع ًايرايعم ًابناج              

  . اهنم مالسإلا



 )١٧٦(

رثكأـف  . نيباشلا نيبتاكلا نيذه نيب رظنلل تفاللا هباشتلا طيسبلا قرافلا اذه بجحي الو    
ًافنآ ةلاجع يف ترشأ امك       –هيف ناكرتشي ام     مالـسإلل يناسنإلا بناجلا ىلع امهديكأت وه       –    .

ميـقلاو ريياـعملا لالخ نم هم   هف بجي مث نمو ،ءاعمج ةيرشبلل نيد مالسإلا نأ دقتعي امهالكف   
اهدـحو ريياعملا هذه لالخ نمو  . بحلاو ءاخإلاو لدعلاو مالسلاك ةيرشبلا حلاصملاب ةطبترملا    

نـم هريغ نع مالسإلا يف سوقطلا فالتخا مغرب      "و. رشبلل ٍىزغم اذ مالسإلا حبصي نأ نكمي      
ىرـخألا تانايدلا عم لع     فلاب كرتشي ،ةيعامتجالا بناوجلاو رشبلاب قلعتي اميف  هنإف ،تانايدلا         

فـلتخي مالـسإلا نأ مغرب ،ىرخأ ةرابعب    وأ). ٣، ٢٠٠٤يوارصم (تازيمملاو تامسلا يف    
عـم قـفتت    ‘ ةيملاعلا هريياعم ’نأ الإ ،تانايدلا نم هريغ نع       ) سوقطلا(‘ ةصاخلا هريياعم ’يف
  ).٣، ٢٠٠٤يوارصم "  (ىرخألا تانايدلا

لصـتت يـتلا ريياـعملا يـهف ،نايدألا ل          ك يف ةدوجوملا كلت يه ةيملاعلا ريياعملاو      
نـيد يـف دجوت يتلا يه ةصاخلا ريياعملا نأ نيح يف ،ةينيدلا مهتايفلخ فالتخا ىلع رشبلاب                 

نيـح يـف ،ةـصاخ ريياعم اهنأ ىلع رئاعشلاو سوقطلا يوارصم فرعيو             . بسسحف نيعم 
اـمأ ،ةـيدرفو ةي     صخش ةصاخلا ميقلاو  . ةيملاعلا ميقلا تحت اهلاثمأو لدعلاو مالسلا ميق جردنت       

  .          ةكرتشمو ةماع يهف ةيملاعلا ريياعملا
. يئاـنثلا روصتلا اذه لوح ةينيدلا ةيددعتلا ةيضقب ةصاخلا يوارصم ةيضرف رودتو           

ريياـعملا  "نأل ةـيملاعلا ريياـعملا تاحلطصـم مادختسا ،رخآلا عم لماعتلا يف حرتقي وهف               
لشـف وأ حاجن دمتعيو     ). ٤،  ٢٠٠٤يوارصم  (" ةيلوحتو ،ةلماش ،ةيددعت ةعيبط تاذ ةيملاعلا     

مهتاءاـمتنا فالتـخا ىـلع ساـنلا جمدو ،ناسنإلا قوقح نوصو ،ماجسنالاو مالسلا قيقحت               
مدـع يدؤـي نيـح يـف     . ةـيملاعلا ريياعملا تاحلطصم مادختسا ىلع ريبك دح ىلإ ،ةينيدلا        

رـمأ وهو    –لثم  لاب ةصاخلا تاحلطصملا مادختسا دوقيو    . ققحم لشف ىلإ ديكأتلاب اهمادختسا      
هسفن لشفلا ىلإ–نومضم   .  

هذـه نأـب لدـجلا يوارصم عباتي ،ةصاخ ريياعم اهفصوب سوقطلا فيرعت بقعو              
ال هـنأ ىـنعمب ًاـيدرف هتعيبطب هقفلا نأ حيضوت كلذ دعب لواحي مث     . ميدقلا هقفلل جاتن ريياعملا   

اـهب متـهي يتلا ةديحولا      ةلأسملاف  . سانلا اههجاوي يتلا ةماعلاو  ةيعامتجالا تالكشملاب قلعتي       
، "ةداـبعلا " ــب أدبي ام ًامئاد هقفلل يفرعملا بيكرتلا نإف مث نمو ،رئاعشلاو سوقطلا يه هقفلا              

اذـهو ،مامتها يأ هقفلا اهيلوي ام ًاردانف ةيعامتجالا اياضقلا امأ  . اهب ًاضيأ يهتنيو اهيف رمتسيو   
نيـبو مهنـيب ةـيدرف ةـقالع هنأ         ىلع مهنيد مهف ىلع نيداتعم نيملسملا لعجي        "هرودب رمألا   
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يـهقفلا جذومنلا كلذ لهجيو  ). ٢٠٠٤،٤" (ةيرشبلا وأ ةيعامتجالا لغاشملا نع لزعمب مهقلاخ    
هسـفن يـقبي هـنأل  ةيعامتجالا اياضقلا          –صاخلا نهذلا ًانايحأ يوارصم هيلع قلطي يذلا      –  

لـعفت  ال"و" لعفا"الإ فرعي ال هقفلاف     . اهكاردإ  سبحيو رصحيو لب ،اهنع ٍىأنمب       باوـثلاو   "   ،
  .باقعلاو

ةراسـخ يف لثمتي ال هذه لهجلا ةلاح نع هعفد نيملسملا ىلع نيعتي يذلا نمثلا لعلو                
يوارصـم  (هـنم يناسـنإلا بناجلا عايض ًاضيأو لب ،بسحف مالسإلا نم ينالقعلا بناجلا              

ةـيددعتلا  ك ةرصاعملا اياضقلا عم لماعتلا هنكمي ًانيد مالسإلا دعي مل ،كلذل ةجيتنو           ). ٦،  ٢٠٠٤
يمالـسإلا ينيدلا باطخلا ينب دقف  . كلذ هباش ام وأ تايلقألا قوقح وأ ةيطارقوميدلا وأ ةينيدلا       

ريسـفتلل ةـجيتن قنتخي وهو   . نيفرطتملاو نييلوصألل ًاعترم نيدلا اذه حبصي ام ًاعيرس ثيحب       
نأ بـجي ،اذـل     . لبق نم هيرتعت مل ةريطخ ةلع نم كلذل ةجيتن يناعي امك ،هصوصنل يفرحلا            

طـقف ةقيرطلا هذهب هنأل يهقفلا ريكفتلا نم         –"يوارصم"ـل لازام مالكلاو    –نوملسملا ررحتي     
  .  نيعمجأ سانلل ًانيد هفصوب ةيماسلا مالسإلا ةلاسر ليصوت نع مهزجع ةجلاعم مهنكمي

ةبسـنلاب ةـيمهألا ديدـش ًارـمأ مالـسإلل يددعتلاو يناسنإلا ىوتحملاب ريكذتلا د           عيو
عـقاولاو ةيمالسإلا ةديقعلا نيب ةعساشلا ةوهلا قييضت هنأش نم كلذ نأ نونمؤي م              هف ،نييلاربيلل 
لاـمك نأ ىـلإ نوبهذـي نيذـلا ،نويلاربيللا يدانيو           ). ٩-٨،  ٢٠٠٤يوارصم  (يعامتجالا  

اـنقيبطتو انريسـفتو اـنمهف نأـب ،يعاـمتجاو يبيرجت وه لب ،بسحف ًايدئاقع سيل مالسإلا        
ماـظن مالسإلا نأ ةركفل نيديؤملا ةلاسر يه هذهو ،يعامتجا           هجوت اذ نوكي نأ يغبني مالسإلل       

ًانصـح لـظيل هللا هلزني مل ،نيعمجأ رشبلل نيد مالسإلا نأ تابثإ دشنت ةلاسر يهو ،يقالخأ                 
  . ًايقالخأو ًايونعم ًاماظن ًاضيأ نوكيل لب ،بسحف ًايناحور ًايبيغ

  
  : )Neo-Modernism(ةديدجلا ةثادحلا 

مهنـيب نـمو ،ًايقالخأو ًايونعم ًاماظن هفصوب مالسإلا ةركفب نيث           حابلا نم ريثكلا بحر   
جهنـل ًاـعابتاو   . ةيمالـسإلا ةفسـلفلا ذاتسأ  – Abdul Munir Mulkhanناخلم رينملا دبع 

تايقالخألا نأ ناحلم ىري Fazlur Rahman" نمحر رولزف" قـيقحت اهتورذ ربتعت يتلا  –، 
نآرقلا ميلاعت رهوج يه      –ماعلا حالصلا  تاـيقالخألا نأ يـنعي ال كلذ نأ ديب         ). ٣ ،٢٠٠٥( 

حرـتقي ،ددصـلا اذـه يفو       . ًايقالخأ ًادعب ًاضيأ ىرخألا نايدألل نأل كلذ ،مالسإلا ىلع ركح         
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. اـهتجلاعمل ناـيدألا تاـيقالخأ مادختـسا نكمي ،ينيدلا رتوتلا ةلكشمب قلعتي اميف هنأ ناخلم      
ةقيقحلاب لغشني نأ يغبني ال       –هتحيصن بسح –نيدلاف   نأ الو ،ىرـخألا ناـيدألل      " ةـصا خلا" 

نـم نكمتـي يك ةيلمعلا هتفيظوب متهي نأ نيدلاب يرح امنإو ،اهميهافم وأ اهتديقع يف لخدتي                 
يأ  –ًاـنكمم رمألا كلذ حبصي يكلو       . ينيدلا عمتجملا اذه هجاوت يتلا ةيقيقحلا اياضقلا لوانت         

م ىلإ نيدلا أجلي نأ بجي–ةيلمعلا نيدلا ةفيظو ةيلعاف لجأ نم    حور " ناـحلم "هـيلع قلطي ا   
  ). ٩، ٢٠٠٥(ةينيدلا تايقالخألا 

اـنمايأل حلصـت دعت مل ةكرت ثرو هنأ ثيدحلا رصعلا يف ىربكلا مالسإلا ةلكشم نإ                
، "فلسـلا "مه كلذ ىلع مالي نم لعلو       . ةمزلمو ةيئاهنو ةيرايعم اهنأ انضعب دقتعا ةكرت ،هذه       

سدـقملا نيـب ،يخيراـت وـه امو يرايعم     وه ام نيب اوطلخ مهنأ    " ناحلم"مهنع لوقي نيذلا      
نيذـه نيـب زييمتلا ىلع نيرداق ليجلا اذه يف دعن ملف ،ًاسدقم يويندلا اولعجو لب ،يويندلاو                 

امهفالتخا مغرب    –مالسإلل نيماهلا نيدعبلا     نأل كلذ     –  دـقل  . كلذ ىلع انناهذأ اوبلوق   " فلسلا"  
مالـسإلا  "و" يئوـبنلا مالـسإلا   "نيـب طـلخلا ببسب ةواشغ هرصب ىلع نآلا          " فلخلا"حبصأ  

امهنيب ةلصافلا دودحلا تسمطناو    "يسايسلا اـمو ينيد وه ام نيب حضاو قراف ةمث دعي ملو           . ، 
ميهارـبإ لسـن نـم تءاـج يتلا نايدألا لك اذكو ،مالسإلا نأ ناحلم فسأي مث      . يسايس وه 

ءاصـقإ اـهنع جتـن ةـيلمع يهو         )١٤،  ٢٠٠٥(ةيسايس ضارغأ ةمدخل ًاعيمج تمدختسا        ، 
ىـلع اهتردـق كلذ دعب تدقفو ،يسايس ديلقت درجم تراص يتلا نايدألا كلتل ةيئوبنلا ةفيظولا        

  ). ٤٠، ٢٠٠٥" (ةيرشبلل مالسلا نامض"
نـع يوارصمو ،ةيملاع ةميق نع هللا دبع ثدحتي امنيبف ،ةيئوبن ةفيظو نايدألا لكلو              

قـلعتي اـميف دـحا    و ءارآلا هذـه رهوـجف  . ةيئوبن ةفيظو نع ثدحتي ناخلمف ،يملاع رايعم 
يـقالتل ًةيـضرأ نوكت نأ ىلإ فدهت اهعيمج ءارآ يهف ،نايدألا راوحل ةكرتشملا ةيضرألاب               

  . نايدألا
،  -يهقف يوارصم جهنمو ،يناسنإ   -يخيرات ةياغلا هذه قيقحتل هللا دبع جهنمو       يناسـنإ

يخيرات هبش  -يتوهال وهف ناخلم جهنم امأ     ردص ـم نيدلل ةيئوبنلا ةفيظولا نأ ناحلم ىريو       .  
ايندـلا يـف ماجسـنالاو ةداعسـلاو ،صالـخلا قيرط ىلإ سانلا يدهت اهنأ رابتعاب ،لؤافتلل                 

رـظنلا ةـهجو نـم لداجيو ،صالخلا ليبس دشنت اهلك نايدألا نأ ًاضيا دقتعي وهو     . ةرخآلاو
  ).٤١، ٢٠٠٥(هلإلا سفن مث نمو ،ريصملا سفن اهل نايدألا عيمج نأ ةيتوهاللا 
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سعاـقت نـم اهضعب أشني ،ًارود نايدألا اهيف بعلت يتلا ةد            يدعلا تاعارصلا نيب نمو   
ليدـبكو  . ةـيئوبن ةفيظو ًاضيأ اهل ىرخأ ًانايدأ كانه نأب فارتعالا يف تانايدلا عابتأ ضعب             

نـم لـعجت يـتلا ةيئوبنلا اهتفيظول نايدألا دحأ نادقف ببسب تاعارصلا ضعب تبشن ،كلذل                
مـهنأل اوـبنذأ ،ناخلم رظن يف ،نوملسملاو        . دحاو لصأ نم عبنت اهنإ ثيح ًاقح اهلك نايدألا        

ناـخلم نأ الإ    ). ٨٠،  ٢٠٠٥(ةقح نايدأ ًاضيأ يه ىرخألا نايدألا نأب فارتعالا يف اوقفخأ           
                 ، ًاـفنآ هراـكفأ انضرع يذلا ،هللا دبعل ةبسنلاب هسفن رمألاو ،كلذ ءارو يقيقحلا ببسلا مدقي مل

وـه كلذ ءارو لمتحملا ببسلا نأب عفدن نأ اننكمي          اننأ الإ   . ةرهاظلا هذهل ًاريسفت مدقي ال يذلا     
نيـب نـم ،مسـتي       يذلا ملعلا كلذ ،لئاوألا نوملسملا هعضو يذلا يبرعلا ةديقعلا ملع ةعيبط            

ةـيعونل يـمتنت يتلا ةيدئاقعلا تاباتكلا نم حضتي امك رخآلل ةديدشلا هتاداعمب  ،ىرخأ رومأ                
  .لحنلاو للملا

رمتـسا نإ   –هنأش نم نيملسملا ريغ هاجت نيم       لسملا فقوم نإف ،ٍلاوحألا يأ ىلعو       - 
يدؤيـس لـب ،نيملسملا ريغو نيملسملا نيب بسحف يهتني ال ينيد عارص ىلإ سيل يدؤي نأ                 

  .ناخلم ىري امك ،ةيعامتجاةوقك مالسإلا ةفيظو لطعت ىلإ ًاضيأ
يتوـهاللا ىوـتحملا لمجي وحن ىلع ر                  سفُت نأ بجي مالسإلا ةديقع نأ هدافم كلذ لك

جمدـنيو ىرخألا نايدألا دئاقع معدي نأ بجي ،رخآ ىنعمب ،مالسإلاف  . ىرخألا ىربكلا ناي  دألل
،           . اهعم فيكتيو  ةـيدمحملا ةكرحلا ىلإ نيمتنملا ددجلا نييثادحلا نم هئالمزو ناخلم تارابعبو

ًايوينب سيلو يفاقث وحن ىلع مالسإلا م          دق  دـكؤي يوـينب وحن ىلع مالسإلا ضرعف        . ي نأ بجي
،              بناج ىلع  يـفيكتلا يئاوـتحإلا يلامتـشالا هبناج ىلع دكؤيف ًايفاقث هضرع امأ ،يئاصقإلا ه

رخآلل ي  هـنأب  ) Islam Kultural(يفاـقثلا مالسإلا ناخلم فرعيو   .عارملا بذهملا ،دودولا
ًاـيعامتجاًاعقاو هفـصوب ينيدـلا عوـنتلا رابتعالا نيعب ذخأي يذلا مالسإلا نم بناجلا كلذ                "
  ).٢١٢، ٢٠٠٥" (ًايفاقثو

دروـفيلك ةـيرظن نـع ًاديعب        –ايسينودنإ يف يفاقث ماظنك مالسإلا ةركف ترهظ دقو           
يلاوـح ةيدمحملا ةكرحلا ىلإ نومتني نيركفم دي ىلع دالبلا يف  – Clifford Geertzستريج  

يسـيئرلا اهمامتهاو ،يفاقثلا مالسإلا مساب كلذ دعب ةفورعم ةركفلا هذه تحبصأو   . ٢٠٠٢ماع  
،            مالسإلا رشن وه     عـمتجم يأل ةيددعتلا ةعيبطلا ىلإ ًالوأ رظنلاب نيملسملا ريغو نيملسملا نيب

  .هريغ نع هزيمت ةيعيبط تافالتخا عمتجم لكلف
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            ، يعاـمتجالا رـيغتلاو ةيفاقثلا ةيكيمانيدلا قايس يف تافالتخالا يفاقثلا مالسإلا ىريو
ًاـيركفو ًايعامتجا نوفلتخ    م سانلاف . ريغتلا اذه عم فيكتلا ىلع ًارداق نوكي نأ مالسإلا ىلعو         

ال تاـفالتخالا هذـه نأ الإ       . مهسـفنأ سانلا ةعيبطل ةيمتح ةجيتنك تافالتخالا أشنتو ،ًاينيدو        
دـبع تاملك ةراعتساب  "ةيملاعلا ةرسألا"يف ءاضعأك يقالتلل سانلا مامأ ًاقئاع لكشت نأ يغبني           ،

  . هللا
ةيمالـسإلا ةوعدلا رشنل ًاجهنم يفاقثلا مالسإلا د        عفالتـخالا لـهاجتي ال وـهو        يو  ،

،     . عونتلاو تاراـيخ راـطإ يـف مالـسإلا ضرعي نأ بجي           "تاعمتجملا ةعيبط عونتل ًارظنو
ناخلم ىري امك     "ةفلتخم مالـسإلاو ،ئش ةيسينودنإلا ةقيرطلا ىلع مالسإلاف       ). ٢١٣،  ٢٠٠٥(، 

هـجوأ دد   عب ةريثك هجوأ مالسإلل ،ةيفاقثلا رظنلا ةهجو نمو       . رخآ ئش ةيرصملا ةقيرطلا ىلع    
يـعاري يذـلا كـلذ وـه مالسإلل يلاثملا لكشلاو           . خلا سانجألاو ،تايسنجلاو ،تاعمتجملا   

نأ يـغبني ال ،لاح يأ ىلعو       . ساسألا اذه ىلع اهعم لماعتيو عمتجم لكل ةفلتخملا بناوجلا        
اـينالقع ،ًايعوـضوم     "كـلذ نم ًالدب نوكي نأ يغبني لب ،ًايداحأ ًابطق مالسإلا نوكي               ، " ءاـنب

" هـيداعي وأ رـخآلا نـم رـفني ال ،ًايكراشت ،ًاحتفنم           "و) ١٥٢،  ٢٠٠٥ Raharjoوجر  اهار(
  ).١٤٧، ٢٠٠٥يمهفد (

ةـيلمع زاـتجي نأ يغبني مالسإلاف ،ةنورملا وه ديدحتلاب يفاقثلا مالسإلا هديري ام نإ               
ناـكم هـل نوكي نل الإو ،ىرخألا نايدألل ةيعوضوملا ةقيقحلا عم ضوافتلا لالخ نم لعافت                

 Islam" (يفاـقثلا مالـسإلا  "ـل ةيساسألا ةلاسرلا نمكت انهو. ينيدلا رخآلا لوقعو بولق يف
Kultural.(  
  
  :ةيماتخ تاظحالم

ديدعلل ةيسيئرلا ةلاسرلا ًاذإ يه ىرخألا تانايدلل ةيعوضوملا ةقيقحلا عم ضوافتلا نإ            
تاـعماجلا ة   ذتاـسأ نم سيل ًامعد ةلاسرلا هذه تقلت دقو        . ايسينودنإ يف ةيركفلا سرادملا نم    

ةـهبج لـثم ةيمالسإلا تامظنملا ىربك نمو لب ،بسحف تاعماجلا ةبلطو نيلقتسملا باتكلاو              
نع لقي ال ام ًايلاح اهيلإ يمتني يتلا –) Nahdhatul 'Ulama(نيملسملا ءاملعلا  نوـيلم  ٥٠   

تاـباتك ريشـت اـمك ،مـكحلا تالاجر نم كلذكو         –دالبلا ءاحنأ عيمج يف وضع       يذـمرت  " 
ةينيدلا نوؤشلل قباسلا ريزولا "Tarmizi Taherرهاط هذـه هتببـس امع ًاديعبو   ). ٢٠٠٣(، 
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نـم دـيدعلل ةبسـنلاب ىـلوألا ةـسردملا لازت ال يهف ،لادجو فالخ نم ةيركفلا ةسردملا                  
  . نيركفملا

ةـيددعتلا ةيضـقل ةبسـنلاب ايسـينودنإ يف ينيدلا باطخلا ديدجت ةيلاكشإب قلعتي اميف               
ناتيقايـس نييرـخألاو ،ةيصـن امهادـحإ ،ةـيركف سرادم ثالث            كانه نأ تحضوأ ،ةينيدلا     

ةداـعإب ناتيقايسلا ناتريخألا ناتسردملا متهتو      . امهيسفن نافصت امك  –ناتيعوضومو ناتينالقع   
" ةـيخيراتب "اـمهاتلك نمؤـت ،رخآ ىنعمب       . ةيخيراتلا ةيعامتجالا تاقايسلل ًاقفو مالسإلا ريسفت     

  .ريبعتلا زاج نإ ،مالسإلا
  ، تانايدـلا عابتأ ةفاكل لاجم قلخ يف ةبغرلاب نييقايسلل ةيركفلا ةرظنلا زيمتت            ًامومعو

ةيسايسلا ةيحانلا نم     –نوضفري مهف   . ةفلتخملا يرـكفلا راـطإلا مالـسإلا لثمي نأ ةركف          –   
ريصـم ىـلع نوصـيرح كلذـك مهو         . قارعألاو سانجألاو تانايدلا عونتم دلب يف دئاسلا      

لاثملا ليبس ىلع     "لوتادان ءاملع لا"ةهبجف اذل ،مهقوقحو تايلقألا      يرـكفلا اهحانج دعي يتلا      –،   
اليساكنابلا ةركف معدت     –ام دح ىلإ ًايقايس      مالـسإلا سيلو     –  يرـكفلا راـطإلا اهفـصوب       –   

طـسوتلا ئداـبمب كسـمتلا ىـلع ةـمظنملا تبأد            ١٩٢٦ماع يف اهئاشنإ ذنمف     . ايسينودنإل  ،
  ).١٣٧، ٢٠٠٥ءالع (نزاوتلاو حماستلاو لادتعالاو 

ةهبج نمؤت ،كلذ نم رثكأو       ةوـخألاو ًالوأ ةيرشـبلا ةوـخألا أدبمب        " لوتادان ءاملعلا " 
ةوـخألا عـم قستت نأ بجي ةيمالسإلا ةوخألاف         . ًاثلاث ةيمالسإلا ةوخألا يتأت مث ،ًايناث ةينطولا      

امهمعدتو لب –ةينطولاو ةيرشبلا اهانعم ةيمالسإلا ةوخألا دقفت ،كلذ ثدحي مل نإو–    .  
ةـيدمحملا ةـكرحلاو    " لوتادان ءاملع "سلجم نأ ،كلذ زاج نإ ،لوقلا نكمي ،ا         نه نمو 

ًاـقح دـمتعي ايسـينودنإ يف مالسإلا نأ لداجن نأ انل قحي هلعلو ،يسينودنإلا مالسإلا  نالثمي            
  . ةاواسملا أدبم ىلع

مـهف يـف نوـبغري ال ايسينودنإ يف نيملسملا نم ديدعلا نأ قباسلا فصولا حضويو        
لـهانملا لثمت اهليلحت نوديري يتلا تاذلا نإ        . ًاضيأ مهسفنأ دقنو ليلحت يفو لب     بسحف رخآلا   

ةيـساسألا تاـباجإلا لكشـت اـهنأب نوـنمؤي يتلا مالسإلل ةيناحورلاو ةيقالخألاو ةيونعملا               
ةـقلطملا ةغيصلا يه اهدقن نوديري يتلا تاذلاو        . دالبلا يف نيدلاب ةطبترملا ةريثكلا تالكشملل     

  .          ملسملا عمتجملا لخاد ةدئاس انم ريثكلا اهدجي يتلا
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  عجارملا ةمئاق
  

، يلوأ • هللا دبع راصبأ  ٢٠٠٥ ،Menjadi Muslim Liberal .رالان:اتركاج  
، . م •   نازيم: جنودناب. Dinamika Islam Kultural ، ٢٠٠٠هللا دبع نيمأ
•  ،  :Pluralisme Dan Islam Indonesia ke Depan“، ٢٠٠٥ءالـــعلا دـــبع

Ketarberdayaan Umat  
• Dan Politisasi Agama Sebagai Tantangan”.  In Nilai-Nilai Pluralism dalam 

Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak. .اسناون: جندودناب. نيروروس ريرحت  
•  ،  ,Agar Tidak Memayoritaskan Diri: Tentang Islam“، ٢٠٠٥وــساب دــمحأ

Pluralisme &  
• HAM Kultural”.  In Nilai-Nilai Pluralism dalam Islam: Bingkai Gagasan 

yang Berserak  .اسناون: جنودناب. نيروروس ريرحت  
•    ، يـف  . ”Ambivalensi Dakwah Kultural Muhammadiyah“، ٢٠٠٥يـمهفد ذاـعم

Pluralisme & Liberalisme: Pergolakan Pemikiran Anak Muda 
Muhammadiyah .يريدنام اسراك ارتيس: اتراكيجوي. يرصن نورمإ ريرح ت.  

•  ،   Pemikiranيف . ”Mendiskusikan Kembali Makna Islam“،٢٠٠٥ينيسح نايدأ
• Muhammadiyah: Respons Terhadap Liberalisasi Islam  تيادـه لوسمايس ريرحت  ،

  .ةيدمحملا ةعماجلا ةعبطم: اتراكروس. نوربوس ونرادوسو
، ونو يوارصم يريهز •   Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam، ٢٠٠٤ينوتنايرف
• Sebagai Ajaran Rahmatاتركاج  ، :LSIP.  
•  ،  -Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik، ٢٠٠٥ناحلوم رينملا دبع
• Kontekstual di Aras Peradaban Global.اتركاج  ، :PSAP.  
، . م • يف ،.”Rekonsiliasi Kultural Islam dan Budaya“، ٢٠٠٥ىفتقم لوريوح   Nilai-

Nilai   
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• Pluralism dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak  نيروروـس رـيرحت  ، :
  .اسناون

•  ، يف. .”Islam Liberal di Muhammadiyah، ٢٠٠٥وهورجون راجنأ  Pluralisme &  
• Liberalisme: Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah رــيرحت  ،

  .يريدنام اسراك ارتيس كاتراكيجوي. يرصن نورمإ
•   ،  Da’wah Kultural Sebagai Ijtihad Baru“، ٢٠٠٥وجراـــهار كـــيليل

Muhammadiyah” يـف  ، Pluralisme & Liberalisme: Pergolakan Pemikiran 
Anak Muda Muhammadiyahاتراكيجوي   .يريدنام ايراك ارتيس: ، 

•    ، السإلا ٢٠٠٣رهاط يذمرت . ايسـينودنإ لبقتسـم يف مالسإلا تالكشمو لامآ       : دودحلا ربع م  ، 
  .اكيلبوبير: اتراكاج

•     ، اـتركاج Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis، ٢٠٠٥اـهوت كـلام سيـنأ  ، :
  .فيتكبسرب

•    ، يعامتجإلا ريغتلا عم يفاقثلا فيكتلاو مالسإلا     ١٩٩١يبيت ماسب ، . لجورك ريلك ةمجرت. ،  ردلواب
  .ويف تسو ةعبطم: دروفسكأو وكسيسنارف ناس

•   ، يـف  ”Agama dan Etnis: Tantangan Pluralism Indonesia“، ٢٠٠٥اداز يماـمح  ،
Nilai- 

• Nilai Pluralism dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak . رــيرحت
  .اسناون: جنودناب. نيروروس

•  ،  Islam Sebagai Pandangan Hidup: Kajian Teoretis“، ٢٠٠٥يسكرز يمهف دماح
dalam  

• Merespon Perang Pemikiran” يـف  ، Pemikiran Muhammadiyah: Respons 
Terhadap Liberalisasi Islam .اتراكاروـس . نوربوش ونرادوسو تياده لوسمايس ريرحت :

  .ةيدمحملا ةعماجلا ةعبطم
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  :اآلخر يف اخلطابات اإلسالمية اإلفريقية
  ًخر املقهور تارخييامسلمو جنوب إفريقيا واآل

  
 

  
  
  
ًايخيرات روهقملا رخآلاو ايقيرفأ بونجوملسم   

رـيغ نيملسـملا نأ كلذ ،ًادج عساو هيف ثيدحلا ينم بلُط يذلا عوضوملا نأ دقتعأ                
ةـيقرعلا مهتايفلخ يف ريبك عونتب ًالوأ نومستي ،ملاعلا يملسم نم           % ٩٠نولثمي نيذلا ،برعلا    

نـم نـكل ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا مهتاربخو مهبراجتل يرذجلا فالتخالا ى           لإ ةفاضإ ةيفاقثلاو  
مأ ًار  ـبتعاب له ،يويسألاو يبوروألا " رخآلا"يف ريكفتلا ىنستي فيك ،ةيناث ةيحان        معتسـم هرا

، ًار  برـع ريغ نيملسم عمتجم باطخ ىلع ءوضلا يقلأ نأ تررق دقف ،كلذل ؟خل              إ... معتسم
سـفن اذه برعلا ريغ نيملسملا عمتجم ىدل نوكي نأ طرش ن            يعم" رخآ"عم هتقالع يف ددحم     

،           . رخآلا اذهل ةيخيراتلا ةبرجتلا    اـيقيرفأ بوـنجب ةيمالـسإلا ةيلاجلا ىلع يرايتخا عقو دقو
بوـنجل ةـيخيراتلا ةربخلاـب ةيارد ىلع يننإف يلاتلابو ،يقيرفأ بونج يننأل ساسألاب كلذو               

فـيك ةـعباتمب انل حمسي يرصنعلا لصفلاو رام   عتسالا ثاريم نأ كلذ نم مهألا نكل ،ايقيرفأ       

                                                 
ايقيرفأ بونج-نوات بيك ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب *  . 

أ ةيبرعلا ىلإ ةقرولا هذه ةمجرتب ماق**  .باهولا دبع رمات.  
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اولكـش فـيكو ،يرصـنعلا لصـفلاو رامعتسالا عقاو عم ايقيرفأ بونجب نوملسملا لماعت               
نإـف يلاتلابو   . روهقملا نيملسملا ريغ دوسلا عمتجم وهف دوصقملا      " رخآلا"امأ  . ينيدلا مهباطخ 

ًايخيرات روهقملا رخآلاو ايقيرفأبونج وملسم: وه ثحبلا اذهل ًاريبعت رثكألاو يناثلا ناونعلا  .  
ىـلع اـهخيرات عنـص يف ًامهم ًارود ايقيرفأ بونج مهلوصو ذنم نوملسملا بعل دقل       

يـف مالـسإلا خيراـت نأ رمألا عقاووو         . ءاوس دح ىلع يندملاو يسايسلا نيعمتجملا ىوتسم      
رامعتـسالاو ،ةيحيسـملا خـي رات يزاوي          Tayobبويط ريشي امك ،ايقيرفأ بونج       ن ـمف –، 

ءازـجأ ىلإ مث ،نوات بيك ىلإ ًالوأ مالسإلاب ءاج نم وه رامعتسالا نوكي نأ رادقألا ةيرخس                 
يبوروألا ناطيتسالاو    -ايقيرفأ بونج نم ىرخأ     )  ، دـبال لوقلا اذه نكل     ). ٣: ١٩٩٩بويط

نيتمهم نيتيخيرات نيتقيقح راطإ يف مهف        ،       : ي نأو رامعتـسالل ةيحض اوناك نيملسملا نأ ىلوألا
رـظن ةـهجو نـم ةيحيسـملا نم مدقأ دع                 يناثلاو  ي مظنم يعامتجاريبعتكو نيدك مالسإلا نأ ة

نيـب ماـع عاـمجإ ةمث ناك هنأ    Robert Shellلش تربور ظحالي ثيح ،روهقملا عمتجملا   
،  (دوـسألا لـجرلا ةسـينك وه دجسملا نإ          "روهشملا يدنلوهلا لوقلا ىلع نيرمعتسملا       لـش

ةيحيسـملا نأ الإ ،ةيحيسـملل دوسـلا ديبعلا ضعب ع           ابتا مغر هنإف كلذ ىلعو    ). ٦ : ١٩٨٤
نـم ًاددـع نوملسـملا هـجاو ،كلذـل          . لوألا ماقملا يف نيرمعتسملا نيد تربتعُأ وأ تناك       

نييـسايس نييفنمو ديبعك اوفنص امك ،نييحيسم اوسيل مهنأل نيرفاك اوربتعُأ ثيح ،تابوعصلا             
،  (نيـيبوروأ اوسـيل يأ ،ًاد       وس اوناك مهنأ كلذ ىلإ فضأ ،قوقح مهل نكي مل يلاتلابو           مـساق

١١: ١٩٩٢.(  
زاـجيإبو ًالوأ ضرعتسـن ثـيح ،ةيسيئر طاقن ثالث ةجلاعم ىلع ةقرولا هذه زكرت               

بوـنج ىـلإ مهلوصو ذنم ،خلأ       ...مهبهاذمو مهتطشنأو مهتاسسؤمو مهئاملعو نيملسملا خيرات     
ماع ىتحو ١٦٥٨ماع ايقيرفأ    تدهـش يـتلا   ١٩٦٠ماع دعب ام ةرتف ًايناث لوانتن مث . ١٩٦٠   ،

ءوضـلا يقلن ثيح ،ةيرصنعلا ايقيرفأ بونج يف ةيمالسإلا ةيطشانلا نم فلتخم عون روهظ              
يـف ةكراشـملا هذه ثحبنو ،ررحتلا لجأ نم لاضنلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا ةكراشم ىلع               

ًارـيخأ ةـقرولا شقاـنت مث       . يروثلا يسايسلا طاشنلاو ررحتلا ةكرحل عسوألا باطخلا راطإ       
  .١٩٩٤دعب ام ةرتف يف يندملا عمتجملا ةطشنأو ةيسايسلا ةطشنألا يف نيملسمل ا ةكراشم
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  نيملسملا لوصو
نوعدـ                 يو ،اـيقيرفأ بوـنج اولصو نيذلا نيملسملا لئاوأ نوكي نأ ةشهدلل وعدي امم

ماع يف بيك ةقطنم ىلإ اورضحُأ دق         Mardyckersزركيدراملا   حلاصـم ةـيامحل     ١٦٥٨،   
 Khoi andناـسو اوـخ لئابق نم نييلصألا ناكسلا دض ةيدنلوهل   ا ةيرامعتسالا ةنطوتسملا

San .   اوـخ لئابق قحب تسروم يتلا ،زييمتلا لاكشأ أوسأ نم مهب           ورهو ًارارحأ مهنوك مغرو
نـم نيـميقم اوـلظ ءالؤه لئاوألا نيملسملا نإ الإ ،نييلصألا دوسلا ناكسلا قحب مث ،ناسو                 

،  (رارحألا نييبور   وألا نينطاوملاب ةنراقملاب ةيناثلا ةجردلا     ىـسرأ ثيح    )٢٢: ١٩٩٩بويط  ،
رـيغ نيـب عاـضوألا يـف ةـيكراريهلا هذـه يرصنعلا لصفلا ماظن هدعب نمو رامعتسالا         

نوـكي نأ درـفلل لضفألا نم تلعجو         Otherness" رخآلا ةيعضو "تقلخ يتلا نييبوروألا      ،
نـم ًادوـسأ نو     ـكي نأ ىلع ًايسودنه وأ ًانولم نوكي نأ وأ يالام وأ يدنه لصأ نم املسم               

ءالوـل ًاـقيقد ًايجولوكيـس ًاليلحت    Amitay Ghoshشوج ياتيمآ مدق دقل . نييلصألا ناكسلا  
ساردملاو   Hazaraارازاهلا دونجو دونهلا دونجلا       Madras      ثـيح ،ةـيناطيربلا ةيلايربمإلل  

ةـضافتنا ةيشـحوب اوـحبكو ،ةيلايربما ةلود حلاصل لاجرلا ءالؤه لضان اذامل شوج لءاست           
بضغلا وأ ءادعلا نم عفاود نود اوبراحو ،رامعتسالا تحت نيعباقلا نمو دونهلا نم مهئ              المز

،   (ريمـض نودبو ضارتعا امنود مهتداس رماوأل ًاذيفنت طقف نكلو            ؟ )٣١-٢٦: ٢٠٠١شوـج
ىـلع تاباجإلا وأ ةباجإلا نأ مغرو ،زركيدراملا صخي اميف لاؤسلا سفن حرط اننكمي امبرو               

دـنع ًاـمهم دع             ذه لثم ىلع يوطني لاؤس      ي لاؤسك هنإ الإ ،ةدقعم نوكت ةيدوجولا بناوجلا ه
  .روهقملا" رخآلا"و ايقيرفأ بونج يملسم نيب ةقالعلا لوانت

نـم ةصاخ ،ايسآو ايقيرفأ ءاحنأ نم اوبل                ج ًاديبع نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناك
 ١٦٦٧ماـع ذـنم بي      ك ةقطنم تناك ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو     . يالاملا ليبخرأو دنهلاو رقشغدم   

يدـنلوهلا رمعتسملا دوجو اومواق ايسآ قرش بونج رزج نم نييسايس ءانجسل                 ىفنم اهدعبو
مهزرـبأ ناـك نكل ،نوزراب ةيفوص قرط خويشو ءاملع ءالؤه نيب نم ناكو ،مهناطوأ يف                

مـساب ريهشـلا   ،Shaykh Yūsuf of Macasarرصـقم نـب فسوي خيشلا قالطإلا ىلع     
ماـع بيك ةقطنم ىلإ لصو يذلاو  ،Twang Yūsuf"ميخرلا توصلا وذ فسوي" الإ ١٦٩٤   ،

ىـلع هـل لـمتحم ريثأـت يأل ًابنجت نوات بيك جراخ ةديعب ةعرزم ىلإ دعبُأ نأ ثبل ام هنأ              
اـيقيرفأ بوـنج يـف ةملسم ةعامج لوأ ةماقإ يف ةقراف ةمالع هلوصو دع                  . يو ،ديبعلا ةفئاط

نأ ثـيح ،ًاـيعقاو هـنم رـثكأ ُايزمر ناك            بيك ةقطنمب مالسإلا راشتنا يف هرود نأ حيحص         
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    هـنإ الإ ،دـيبعلاب يمويلاو يصخشلا لاصتالا ىلع هتردق نم ةدشب             دح برح ريسأك هعضو  
ةـقيرطب ،دوسلا رارحألاو ديبعلا ىلإ ةيناحورلاو ةينيدلا فراعملا لقن يف ةريبك ةروصب حجن              

،   (هـيلع   ةضورفملا دويقلا كلذب ًازواجتم ،رداصملا ضعب حجرت امك ةيرس           : ١٩٩٦ىـسوم
ىـتح ةـماعلا قطانملا يف تادابعلاو رئاعشلا ةسراممب نيملسملل حمس               )١٣١  ي نكي مل ثيح  ،
مادعإلا كلذ ةفلاخم ةبوقع تناكو     ١٨٠٤ماع    Maduraاروداـم خيشـلا ًاضيأ كانه ناكو        . ، 

ذللاTaung Sayyidلوألا ديسلاو ) ١٧٥٤ماع ىفوت ( ءانجسـك امهعضو لالخ نم انكمت ن  ا 
ًاضـيأ مـه اوماـق نيذـلا ،ديبعلاو ءانجسلا نم نجسلاب مهئالمزل مالسإلا ميلعت نم ريم                 ضلل

سدـقملا باـتكلا حبـصأ يذـلا ،نآرقلا ةباتك ملعت ىلع زيكرتلا بصناو ،نيرخآل هميلعتب                
  .ةئشانلا نيملسملا ةعامجل

  
  ىلوألا نيملسملا ةعامج

نـب هللا دـبع ماـمإلا مدـقم         ب الإ لمتكت نأ ةعامجلا نايكل ةيميظنتلا حمالملل نكي مل         
ناـك  . Tuang Guruلوألا مـلعملا مـساب ريهشلاو   ) ١٨٠٧ – ١٧١٢(مالسلا دبع يضاقلا 

ىـلإ دـعبُأو هـيلع ضبقف يدنلوهلا رامعتسالا ةمواقم يف رخآلا وه كراش دق هللا دبع مامإلا             
ةدمل نج ١٧٨٠ماع بيك   س ثيح نوـبور ةريزج ىعدت ةروهشم ريغ ةريزج يف ًاماع  ١٣    

Robben Island – نجسـلا يـفو   ). ١٧٤٥. ت(ارودام خيشلا رازمو ماقم اهب دجوي يتلا
قـلطُأ امدـنعو    . ينيدلا ركفلاو ءاضقلا يف ًابتك فلأو ةركاذلا نم نآرقلا هللا دبع مامإلا بتك            

دجسـم ءانبل بلطب ةرشابم مدقتف ،نيدتم عمتجم ءانب ةمهمل هتايح سرك            ١٧٩٣ماع هحارس     ،، 
يف ضف     ةـثيثحلا هـتالواحمو هرارصإ نأ الإ ،ةيدنلوهلا تاطلسلا لبق نم ةيادبلا             ر هبلط نكل  

ماـع هللا دـبع مامإلا سسأ امك        . ١٨٠٤ماع يف دجسم لوأ ميقُأ ثيح ةياهنلا يف اهرامث تتأ           
عـبرلا ةياهن يف ةسردملاب نيسرادلا ددع ردُقو ،ديبعلاو دوسلا رارحألا ميلعتل ةسردم              ١٧٩٣  

ًاسراد٥٠٠نيرشعلا نرقلا نم لوألا   .  
  
  مالسإلا قانتعاو باقرلا ريرحتو ةيدوبعلا

ىـلع رارصإب نوحفاكي نوملسملا ناك     ١٨٣٤ماع ًايمسر ةيدوبعلا رظح مت نيح يف          ،
ةعيرشـلا يـف فورـعملا ةـبتاكملا ءارـجإ لالخ نمف            . خيراتلا اذه لبق نم مهسفنأ ريرحت     
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رـيغ دـيبعلا نكل     . نيملسملا م هدايسأ نم مهتيرح ءارش نم نوملسملا ديبعلا نكمت ،ةيمالسإلا        
نيكوـلمملا   -ينوناـق ريغ ًارمأ ناك نييحيسملا ديبعلا عيب نأل نييحيسملا ءانثتساب          –نيملسملا    

دـنع لاـملا نم ًايفاك ًاغلبمو مهتيرح ىلع لوصحلاب ًاضيأ مه اودعو دق اوناك نيملسم دايسأل         
،   (نينسلا نم ددعل تادابعلا ىلع مهظافحو مالسإلل مهقانتعا          بـتك دـقو    ). ١٣: ١٩٨٤لـش

نأ ىـسأب اورقأو ،ةيدوبعلا رظحل نويديؤملا نويحيسملاو نويبوروألا نويموكحلا نولوئسملا           
يـف مالـسإلل نيـقنتعملا ددع نأو نويدمحم ،نوات بيك يف لقألا ىلع ،ًامارتحا ديبعلا رثكأ                 

،  ملا صاخـشألاو رارـحألاو ديبعلا نيب اميف ةيضرأ بستكي مالسإلا ناك دقف ،دايدزا              نينوـل
مالـسإلا ىـلإ لوحتلا نوراتخي ني       يحيسم وأ نيملسمب اوسيل نيذلا دوسلا ناك ىرخأ ةرابعبو        

،  (ةيحيسملا نع    دـبعلا رـيرحت مزـلي ام مالسإلا يف دجوي ال هنأ مغرو             ). ٣-٢: ١٩٨٤لش
ةـماعلا تاـيقالخألا نأ الإ ،اـه    /هـتيرحل ةـمألا وأ دبعلا ءارش دعب الإ مالسإلا قنتعا يذلا   

نيملسـم ديبعب ظافتحالا مدع ىلع رارحألا نيملسملا تعجش بيك ةقطنم يف مالسإلل              ةينيدلاو  
) ،   ).١٣٤: ١٩٩٦ىسوم

قاـنتعا ىـلع نوـلبقي نـم مه طقف         -نيررحم ًاديبع وأ اوناك ًاديبع    –دوسلا نكي مل      
ةيطارقتـسرأ يـهو   Lady Duff Gordonنودروـج فود ىدـيللا تبتك دقف ،مالسإلا     ،

رـثكأ نـم فاـيطألا لك نومضي نييدمحملا نأ           ١٨٦٠ماع بيكلل اه    ترايز ءانثأ ،ةيزيلجنإ    ،
نهنإـف ةيدمحملا ءاسنلا     ءالؤ ه قنتعيامدنعو ،ًاضايب رثكألا زيلجنإلا ءاسنلا ىلإ ًاداوس جونزلا           

ضرم ناربتعيذللا ىدناربلا نوبرشي الو ودرايلبلا نوبعلي ال جاوزأب نيظحي يلاتلاب           بـيك  ىي ن  
،  (نوات   لاـفطألا وأ   -هللااـب نيكرشملا لافطأ ىنبتب ًاضيأ نوملسملا ماق دق          ف). ٥: ١٩٨٤لش

ًاضـيأ ضيـب مهنـيب نكل نينولملا مسا بلاغلا يف مهيلع قلط                نوـموقيو   -ي يذلا نييحيسملا  
يـتلا لـماوعلا نـم نيـنثا ميلعتلاو قارعألا نيب اميف جاوزلا ناكو              . مالسإلا ىلع مهتيبرتب  

تحبـصأ مالـسإلا يـف ةاواسملا حور نإف ،ىسوم           ريشي امكو ،مالسإلا راشتنا يف تمهاس       
تـناك  . نيـيبوروألا ضعبل ًاضيأ كلذك تناك اهنكل      –ةشمهملاو ةريقفلا تاقبطلل بذج لماع      

دوـيقب ةنراقملاب ًاريسي ًارمأ مالسإلا قانتعا نم تلعج دق ةيمالسإلا ةفاقثلا يف جامدنالا ةلوهس          
    ، دـقع قح نم دوسلا نويحيسملا مر          ةيوبخنلاو ةدئاسلا ةيحيسملا ةيبوروألا ةفاقثلا  ح نيح يفف  

تدعاـس امك ،مالسإلل لوحتلا ىلع ةيمالسإلا جاوزلا تاءارجإ رسي عجش ،ةسينكلاب مهجاوز             
  .ةيمالسإلا ةفاقثلا يف جامدنالا ريسيت ىلع نوات بيك ةمئأ اهسسأ يتلا ةينيدلا سرادملا
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تاعارصـلاو ت   ابارطـضالا نـم ٍضيف يف نيملسملا ةعامج تلخد دقف ،كلذ مغرو           
ىـلإ   ١٨٦٦نـم ةرـتفلا تدهـش ثيح ،رشع عساتلا نرقلا يف ةعامجلل ةينيدلا ةدايقلا ىلع                  

رظن اهدحو    ١٩٠٠ ةداـيق ةـيقحأ يـف لصفلل بيكل ايلعلا ةمكحملا مامأ ةيئاضق ىوعد              ٢٠   
مئاـقلا دجسـملا نـع اوقشنا نيذلا نم مهتيبلاغ ،ةعامجلا ءاضعأ ضعب ماق لعفلابو              . دجسملا

-Boباـك   -وـب ةـقطنم يـف دجاسملا نم ديدعلا سيسأتب ،دجسملا ةدايق ىلع ع             ازنلا ببسب 
Kaap .      ةـفرعملا باسـتكال ةليـسوك ةـقومرم ًةناكم ةكم ىلإ جحلا ةضيرف ميظنت بستكاو

ةـمواقملا لاـمعأ نـم دـيدعلا كانه ناك تقولا كلذ يف             . دجسملا ةدايقل يرورض لماعكو   
،      . لالتحالا ةطلس د  ض نوملسملا اهب كرتشا يتلا يعامجلا نايصعلاو       لاـثملا ليبـس ىـلعف

نواـت بـيك يـف يردـجلا ءابو يشفت ءانثأ لاصمألا يطاعت              ١٨٨٢ماع نوملسملا ضفر      
ساـسألا حوضو مغرو    . رشبلا لبق نم هفقو نكمي الو هللا دنع نم ضرملا اذه نأب نيمعاز            

ةـلادعلا مدعو يق    رعلا زيحتلا دض ةمواقملا نع ريبعت ةقيقحلا يف هنأ الإ ،ريسفتلا اذهل ينيدلا            
يزاـهتنالا كولسـلا وه ةقيقحلا يف نوملسملا هضفر ام نإ ،ىسوم ريشي امكف              . ةيعامتجالا  

الإ ةيشـيعملا مهلاوـحأ ءوـسو ضيبلا ريغ ةحصب ًامامتها اورهظي مل نيذلا ضيبلا تاطلسل                
يردـجلا ءاـبو ةلكاـش ىلع نم ةئبوأ يشفت ءارج نم رطخ يف ضيبلا ةحص نوكت امدنع                  

)  ، ءاـنثأ نيملسـملا ةـمواقمل رخآ جذومن ةمث ناك           ١٨٨٦ماع يفو   ). ١٤١: ١٩٩٦ىسوم  ،
ةحصـلا نوناـق دض يندملا نايصعلا ىلإ نوملسملا أجل ثيح ،نفادملا نأشب بغشلا ثادحأ               

وراـب وناـت نفدـم اهيف امب ،ةنيدملاب نفادملا ةفاك قالغإب ىضق يذلاو               ١٨٣٣ماعل ةماعلا     ،
Tanu Baruبيك يف نيملسملاب صاخلا براقي ام ماق ثيح ،نوات   نفدـب ملسـم فالا   ةثالث   

ةدمل ةيفرعلا ماكحألا ضرف ىلإ       ىدأ يذلا رمألا ،ةروظحملا نفادملا دحأب نيملسملا دحأ         ةثالث 
  .مايأ

  
  ايقيرفأ بونج نم ىرخألا قطانملا يف نوملسملا

دوـنهلا لاـمعلا نم ةعامج نمض ،نيملسملا نم ةعومجم بلج مت             ١٨٦٠ماع يف     ،
لاتان ةقطنمب ركسلا بصق لوقح يف لمعلل ،مهعم          دقاعتملا  Natal        عـم ءالؤـه لكـش دقو  ،

مهيـلع قـلط     . ةريقفلا ةيدنهلا ةلماعلا ةقبطلا ساسأ سودنهلا ةيبلاغ        ي نـم رقتـسا ،دعب اميفو
لافزنارتو   Natalلاتان قطانم يف    " لحرلا دونهلا "  Transvaal      راـجتلا ةقبط اولكشو ،بيكو  

نـم ةـعومجم تـبعل ،ًاضـيأ ةرملا هذه يفو           . دونهلا نيملسملا ةعامج لخاد نييزاوجربلا    
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مالـسإلا ىلع ظافحلاو رشنو سيسأت يف ًايويح ًارود ءاملعلا نمو ةذفانلا ةيفوصلا تايصخشلا              
يفوـصو  Ahmed Badsha Pirرـب اـشداب دمحأ ناكو   . ايقيرفأ بونج لامشو قرش يف  ،

رفأ بونج الصو نييفوص نيملاع رهشأSufi Sahebبحاص  ثـيح ،ةرتفلا اذه لالخ ايقي  ، 
ينيدـلا ماـهلإلا ردصم ناك هنأ ودبيو         ١٨٦٠ماع مهعم دقاعتملا لامعلا عم رب اشداب لصو           ،

لـصو دـقف بحاص يفوص امأ       . مهعم دقاعتملا لامعلا نم نيملسملا دونهلا نم ةعامج لوأل        
ه زكرف ،رب اشداب ةقيرط عبتاو  ١٨٩٦ماع   هلا نيملسـملا نيب لمعلا ىلع رخآلا هذ  نـم دوـن    

لـمأتلاو ةيمالـسإلا ةوعدـلل ةيميلعتلا تاكبشلاو دهاعملاو دجاسملا نم ديدعلا سسأو ،لامعلا      
  .وتوسيلو بيكو لاتان قطانمب يحورلا

  
  نيرشعلا نرقلا يف نيملسملا عاضوأب ةصاخلا تاروطتلا

يوذ ةـمئألاب رشـع عـساتلا نرـقلا مالـسإل هـيف زمر                     ي نأ نكمي يذلا تقولا يف
يـقيرفأ بوـنجلا مالسإلا ةركاذ يف لظي فوس نيرشعلا نرقلا نإف ،ةيمزير             اكلا تايصخشلا 

عـمتجم لخاد ريتاسدلاو تارقملاو لكايهلا ترشتنا ثيح ،ةيمالسإلا تامظنملا نرق هرابتعاب            
ةـيقيرفألا ةيسايسـلا ةـمظنملا تسـسأت         ١٩٢٠ماع يفف   . لبق نم رشتنت مل امك نيملسملا       ،

African Political Organization ،      بعشـلا ةـمظنم مـساب دـعب اـميف فرعُتس يتلاو
دـبع هللا دبع ىعد  African People's Organizationيقيرفألا   ي ملسم بيبط ةدايق تحت  ،

بـيك ةـقطنمب ىالاـملا ةـيعمج تسـسأت      ١٩٢٣ماـع يفو  . نمحرلا  ،Cape Malay 
Association  ةينيد ةسسؤمك مجم اهتدايقو اهسيسأت يف كرتشاو     ساسألاب ةيعامتجا -،  ةـعو  ، 

بزـحلا بـلط عـم ًاـفطاعت تامظنملا هذه تادايق ضعب ترهظأ دقو              . داورلا ءاملعلا نم  
ماع يف هل نينولملا دييأت National Partyينطولا  يـتلا روهشـلا يف ىرخأ ةرمو   ١٩٢٤   ،

ًادعو يالاملا ىقلت ثيح      ١٩٤٨ماع تاباختنا تقبس     نينوـلملا عم اوواستيل  " مهعضو زيزعتب "، 
ماـع ةطلسـلل هلوصو دعب هدعو نع عجارت بزحلا نكل ،تاباختنالاب بزحل             ا اوديأ مه ام اذإ    

نيملسـملا نيـفقثملا نـم ةباـش ةقبط ومن تاينيعبرألاو تاينيثالثلا ادقع دهش امك               . ١٩٤٨
اوـنبت مـهن    أالإ ،عـساو مارتحاـب ىظحت ةدئار ةملسم تايصخش مهنوك مغرو ،نييلاكيدارلا             

   .ةيمالسإ ةيعجرم يأ نود ةيناملع ةسايس
ماـع يـفف ،اـيقيرفأ بوـنج ءاحنأ يف ءاملعلل تائيه ليكشت ةرتفلا هذه تدهش امك                 

يمالـسإلا ءاضـقلا سلجم سيسأت مت   ١٩٤٥  Muslim Judicial Council (MJC)  يـف  
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ًاـهجوت ىـنبت هنكل،ةيعامتجالا هافرلاو ةثاغإلاب ةقلعتملا لئاسملا ىلع ساسألاب زيكرتلل بيك             
رـبع   ١٩٢٢ماع تسسأت دق ءاملعلا     "ةيعمج تناك ،لافزنارت    يفو  . هتوق تاونس يف ًايسايسال     

ءاـملعلا ةيعمج تميقُأ  ١٩٥٥ماع يفو ،ءاملعلاو يدنه لصأ نم نيملسملا راجتلا نيب فلاحت        
يـف ررـحتلا لجأ نم لاضنلا يف ةكراشملا نع ناتينيدلا ناتئيهلا ناتاه تدعتبا دقو               . يلاتانب

تاـئيهل يمـسرلا فقوملا نأ كلذ نم رثكألاو          ،١٩٩٤ماع ىتح كلذك اتلظو ،ايقيرفأ بونج         
يرصـنعلا لصـفلا ةلأسـم ءازإ تمصـلاب وأ ضيبلا مكح ماظن عم نواعتلاب مستا ءاملعلا                 

  .ررحتلاو
ةـمظنمو ةددـحم ةـمواقم ةكرح ةرتفلا هذه دهشت مل ،تائيهلا نم ضيفلا اذه مغرو                

دـض نيملسـملا ريغ دوس   لا اهب ماق يتلا ةمواقملا تاكرح وأ تاعامج عم فلاحتلاب نيملسملل         
مهسـفنأ اوـطبري مـل       Esackكازـيإ ريشي امك ،نوملسملاف      . يرامعتسالا يبوروألا مكحلا    ،

مالـسإلا نـم ًاعاستا رثكأ لكش رشنو ميدقتب مامتها مهيدل نكي ملو ،نييلصألا ناكسلا لاضنب                
ءانثأ اولعف امك ،مهنيد لجأ نم درمتلل دادعتسا ىلع اوناك مهنأ مغر              "يسايسلا" نأشـب درمتلا   ، 

،  (نفادملا   طـشانلا نيـعب تءاج هتءارق نكل ،ًابئاص كازيإ يأر دع           ). ٤٧٤: ١٩٩٤كازيإ يو
ىـلع  –لاضـنلاو ررـحتلا باطخ رم نأ دعب ،نيرشعلا نرقلا ةياهن يف شيعي يذلا دقتنملا                

ةيركف تاعجارمو ةلئاه تاروطتب    -ينيدلاو يناملعلا ىوتسملا   ىـلع فوـخلا مهـسأ امبرف       .  
يـف ،نيملسـملا دض رامعتسالا تاطلس لبق نم ةينيدلاو ةيقرعلا تازيحتلا ءوض              يف ،ةايحلا   

ىـلع ىرخأـب وأ ةجردب ريسفتلا اذه قبطني نأ نكمي نيح يفو             . هجوتلا اذهل نيملسملا ينبت   
تاـعامج تـشاع ثيح ،تقولا كلذ يف ايقيرفأ بونجب دوسلا تاعامجو لئابق فلتخم هجوت               

نيلاـبم رـيغ ةـماع ةفصب اوناكو ايقيرفأ بونج ءاحنأ ي       ف ةفلتخم قطانمب دوسلا نم ةفلتخم     
نـكمي ةـيوالاملاو ةـيدنهلا لوصألا يوذ نيملسملا كولس نإف ،ىرخألا تاعامجلا لكاشمب              

  .دوسلا نم زازئمشالا جذومن راطإ يف هريسفت
  
  ةيمالسإلا تاكرحلا داليم تامدقم

دـيؤملا ،ي   نطوـلا بزحلا لوصو عم ةلودلل ةيمسر ةسايس يرصنعلا لصفلا حبصأ          
ةـيلاجلا ةاـناعم تاينيسـمخلا دـقع رـخاوأ تدهشو           . ١٩٤٨ماع يف ةطلسلا ىلإ ،ةيزانلل      

ترـبجُأ ثـيح ،يرصـنعلا لصفلا ماظن تاليو نم           -دوسلا عمتجم نم ءزجك   –ةيمالسإلا    
، Group Area Actقطاـنملا نوناقل ًاذيفنت مهلزانم كرت ىلع ةيلاجلا نم ةضيرع تاعاطق  
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ماـع يـفو    . هـتاذب ملؤـم عقاو وهو ،مهدجاسم كرت ىلع ًاضيأ اورب          جُأ مهنأ ينعي ام وهو    
فالتئا سسأت ١٩٦١ تاـمظنملا فلتخمل ةيميظنت ةلظمك  – Call of Islam" مالسإلا ةوعد"، 

 -دارـفأو ،ةـيعامتجالاو ةـينيدلا تاـيعمجلا ،بابشـلا تامظنم ،ءاملعلا تائيه     –ةيمالسإلا  
يـف ءاـملعلل نـكي مـل اهتقو نمو ،ماع نم       رثكأل رمتسي مل هنكل ،قطانملا نوناق ةضراعمل        

دـحأ نإ لـب ،يرصـنعلا لصفلا ةلودل ةئوانملا دوهجلاب ةقالع ةيأ يمالسإلا ءاضقلا سلجم                
ملسـم يأ ةرـجه نـع اـعفاد     -يلثم رهزألا جيرخ وهو–هل سيئر رخآو سلجملا ءاضعأ       

،  (يرصنعلا لصفلا نع ضري مل يقيرفأ بونج         اذـهل  مهريسفت ءاجو   ). ٤٧٦: ١٩٩٤كازيإ
  :يتألاك يأرلا

نم ةقطنم يف دجسم يأ ةموكحلا تلازأ وأ تقلغأ له ؟هللا ةدابع ةموكحلا تعنم له               
رجهن نأب نيملسملا نحن انترمأ     ) يلصألا صنلا يف درو امك    (انتموكح نأ ول ؟ضيبلا قطانم      

  .توملا دح رمألا غلب ولو ،ةمواقملا ىلع انثحي نم لوأ ءاملعلا اندجول ،انئابآ نيد
تالـمح لـثم ةـيلعاف رـثكأو ةدـيدج قرط ترهظ ،تاينيسمخلا دقع رخاوأ               يفو  

، ١٩٥٨ماـع سطاـطبلا ةـعطاقم ةلمح كانه ناكف ،حلسملا حافكلاو ،يريهامجلا نايصعلا              
يوزياـس يو وـتنوخموأ سيـسأتو    ١٩٦٠ماع يف ليفبراش ةضافتناو   ،Umkhonto we 

Sizwe     يـقيرفألا ينطوـلا رمتؤـملل حلسـملا حانجلا  ،African National Congress 
(ANC) وكوبو  ،Poqo     يـقيرفألا يموـقلا رمتؤـملل يركسـعلا حانجلا  ،Pan African 

Congrss (PAC) .    يموـقلا رمتؤـملاو يـقيرفألا ينطولا رمتؤملا نم ٍلك طاشن رظ  ح دقو
ماـع رـظ         يعويشلا بزح ناك اميف   – ١٩٦٠ماع يقيرفألا      -١٩٥٢ح دق نييقيرفأ بونجلا ني

ىـلإ اومضـنا دـق نيملسـملا نم ديدعلا ناكو           . ةعساو تالاقتعا ةلمح ذيف   نتب ةلودلا تماقو  
يأ ،نييكسـتورت وأ نييسكرام امإ مهلج ناك ثيح ،ةيمالسإ ةينيد عفاودب سيل نكل ،نيتكرحلا               

،   . مسالاب ًاملسم وأ ًادحلم ناك مهبلغأ نأ       تاـكرح سيـلو ،نيملسم دارفأ ةمث ،تقولا سفن يف
نـع ثـحبلاو مالـسإلاب يـتلا ةاواسـملا لـث               نيمهلتسم لاضنلا ىلإ اومضنا       م كـلذ يف

هللا دـبع ماـمإلا وـه ةـئفلا هذه يف قالطإلا ىلع صخش زربأ ناكو                . لداع يعامتجاماظن 
تاوـق يدـيأ ىـلع لتق مث         ١٩٦٩ماع لقتعا يذلا يمالسإلا ءاضقلا سلجم وضع ،نوراه           

ةـكرح ةطشـنأ ي     ـف ةيلعافب كراش نوراه نأ مغرو      . هلاقتعا نم رهشأ ةعبرأ دعب ةطرشلا     
يـف طبترا هنإ الإ ،ضيبلا تايلاربيللا ءاسنلا نم ةعومجم اهتسسأ يتلا  Black Sashشاس   ،

،       ١٩٦٨ماع يفف   . يقيرفألا يموقلا رمتؤملا ةيجولويديأب بلاغلا     جـحلا ةضـيرفل هئادأ دعبو  ،
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ةـموكحلا عـم ضواـفتلل طـقف سيل يقيرفألا يموقلا رمتؤملا نع لثممك رصم ةرايزب ماق                 
يـقلتل ًاضـيأ امنإو ،رهزألاب ةساردلاب ايقيرفأ بونجب ملسملا بابشلل حامسلا نأشب ةي              رصملا

 Azanian People’s Liberationيـنازألا بعش ريرحت شيج نم ءزجك يركسع بيردت  
Army  لل عباتلا يقيرفألا يموقلا  رمتؤم  نيملسـملا ذاـختا ىلإ    ١٩٦٩ماع يف هتوم ىدأ دقو  .  

  .ماوعأ ةرشعب كلذ دعب يرصنعلا لصفلا ةلود دض ةجض رثكأ يعامج ءارجإل
يـف ةعـساولا ةـيريهامجلا ةكراشـملا نم ةرتفب ئبنتل تاينيعبسلا رخاوأ تءاج دقف               

يـف  Sowetoوتيوس ةقطنمب ةيوناثلا ةسردملا بالط ضفتنا ثيح ،ررحتلا لجأ نم لاضنلا            ،
م لتقم نع رفسأ امم ،ةيقيرفألا ةغللاب ميلعتلا لعج دض١٩٧٦ماع وينوي    ٧٠٠نـع دـيزي ا   ، 

ررـحتلا تاـكرح ةطـساوب سيـل هزاـجنإ مت دق يساسألا لمعلا ناك ةرتفلا هذه يف                . ًابلاط
 Blackدوـسألا يعوـلا ةـكرح لثم ةيسايسلا    -ةيفاقثلا تاكرحلا ةطساوب امنإو ،ةروظحملا

Consciousness Movement  طـقف سيل يعو قلخ يف تاكرحلا هذه دوهج تمهسأ دقف  ،
 ، رمعتسـملا لواـح يتلا دوسلل ةيرثلا ةفاقثلابو ميظعلا خيراتلاب ًاضيأ امنإو             ةيسايسلا لئاسملاب  
اذـهو ةـكرحلا هذـه ىلإ نيملسملا دارفألا نم ديدعلا مضنا ةيناث ةرمو              . امهسمط يبوروألا 

مالـسإلا نـم ذـختت يـتلا ةيمالـسإلا تاكرحلا تلكشت ةرملا هذه نكل ،ركفلا نم هجوتلا                  
ةـمواقمب ًادعاصـف اـهنيح نم تمزتلاو لب ،لداع يعامتجام    اظن سيسأتل ًاجهنمو ةيجولويديأ  

يـف نيملسـملل ماهـسا زربأ دهش دق تاينينامثلا دقع نأ دجن كلذلو              . يرصنعلا لصفلا ماظن  
                ، ةرـتفلا هذـه تدهش ثيح ،نييقيرفأ بونجلا لكل ايقيرفأ بونج يف ةلادعلا لجأ نم لاضنلا

يغ عم نيملسملا مغانت    ١٩٨٦ و ١٩٨٣يماع نيب ةصاخ     ةـموكحلا لاـتق يـف نيملسملا ر        ، 
، (بيك ةقطنم يف ةصاخ ،عراوشلاب ةطرشلا تاوقو    ).٤٧٣: ١٩٩٤كازيإ

  
  ةلادعلا لجأ نم ةيمالسإ تاهاجتا ةثالث

دـض عارصلا نيب تجواز يتلا ةيمالسإلا ةيسايسلا تامظنملا تأشن ،تاينيعبسلا يف            
تاـكرح ةـثالث كانه نا      كو ،يسايسلا مهطاشنو مهريكفتل ساسأك مالسإلاو يرصنعلا لصفلا       

ةـليبقو  Muslim Youth Movementملسـملا بابشـلا ةكرح يه     ،Qabilah  ةوـعدو  ،
ماـع سـسأت يذلا مالسإلا ةوعد فالتئاب ةقالع اهل سيل ةريخألاو   – Call of Islamمالسإلا 
هيلإ ةراشإلا قبسو١٩٦١  .  



 )١٩٥(

ربمسـي  د يـف بابش نيينهمو لامعأ لاجر ةطساوب ملسملا بابشلا ةكرح تسسأت دقف            
يموـقلا ىوتسـملا ىلع نيملسملا لثمت ةمظنم لوأ تناكو            ١٩٧٠ماع    ،)   ، : ١٩٩٥بوـيط
تاونسـلا لالـخ تذحش دقف يلاتلابو ،عمتجملا ةملسأ ةداعإ وه يسيئرلا  اهفده ناكو               ). ٢٧

اهدـئاق ةيمالسإ ةايح ةقيرط ىلإ ةوعدب اهب صاخلا يمالسإلا قاثيملا اهرمع نم ىلوألا عبسلا   
نأ دـجن نـكل     . ملاـعلا ىوتسم ىلع ةمألا ةدحو وه ىمسألا اهفدهو نآرقلا ا          هروتسدو يبنلا 

بوـنجب يسايسلا عضولاب قلعتي اميف ةريبك ةجردب ًاظفاحم ًافقوم تنبت ملسملا بابشلا ةكرح              
لوصـف يف ًايسيئر ًاروحم مايألا نم موي يف يرصنعلا لصفلا ةبراحم نكت مل ثيح ،ايقيرفأ                

اهتاعورشم نم يأ زيكرت    عضومالو اهم   ظنت تناك يتلا نآرقلا سيردت     دـقف هسفن تقولا يف     .  
تاـظحالملا عيمجت لجأ نم ثوحبلا ءارجإب ىدارف ةمظنملا عورف مايق ىلع ةكرحلا ترصأ              

، (ايقيرفأ بونج يف ةمكاحم نودب زاجتحالا ،ًالثم ،نأشب    ).١٢٣-١٠٧: ١٩٩٥بويط
ايسلا مالسإلا روط يف لخدت ةكرحلا تأدب١٩٧٧ماع ذنمو   يـف تأدـب ثـيح ،يس    ، 

ةـعامجلاب ةـصاخو ،ةـيلودلا ةيمالـسإلا ةكرحلاب ًاقيثو ًاطابترا طبترتل اهتيجولويديأ ريوطت           
ىـلع بطقو يتعيرشو يدودوملا تاباتك تبلغ ثيح ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجو ةيمالسإلا            

ةكرحلا   ءاضعأ تاءارق   )  ، ،   ١٣٤: ١٩٩٥بويط ةـكرح نكت مل نكل     ). ٤٧٩: ١٩٩٤كازيإ ؛
نواـعتلا يـف تأدب الو ،يرصنعلا لصفلا ةحفاكم ةهبج يف دعب تطرخنا دق ملسملا                بابشلا  

مدـع فشـك يرصنعلا لصفلا ةلود يف لثمتملا يدحتلا نإ لب ،ررحتلل عسوألا ةكرحلا عم                
ةءاـنبو ةرـكتبم ةروصب ةباجتسالا يف ملسملا بابشلا ةكرح لشفو يسايسلا مالسإلا ةمئاوم              

، (يقيرفأ بونجلا قايسلل    ).١٥٦: ١٩٩٥بويط
ماع نم ا     ةـلحرم ،بوـيط هيلع قلطي ام ،يف ةكرحلا تلخد ،اهدعب امو   ١٩٨٤ءدبو  

ةـسايس يـف طورشـملا رـيغ طارخنالا ىلإ اهتجاح ةكرحلا تكردأ دقف       . ةيمالسإلا ةيقايسلا 
ةـياغ ةيلخاد تاروطت ثودح فقوملا اذهل ةكرحلا ينبت ءارو ناكو ،ايقيرفأ بونجب ةمواقملا              

جمدل سيل ثالث سلاجمب ناملربل يرصنعلا لصفلا ماظن ءاشنإ اهسأر ىلع يتأ            ي ،ةيمهألا يف  
اـميف حـضاوو لعاف فقوم ذاختا يف ةكرحلا تأدبف ،دوسلا داعبتسال امنإو دونهلاو نينولملا               
بوـنج يـف مالـسإلل يمدـقتلا توصلا نم ءزجك اهسفن ةعضاو ةيسايسلا لئاسملا صخي                

يـتكرحل ةيسايسلا لثملا نع ةكرحلل ةيسايسلا لثملا زي  يمت ناكمإلا يف لظ ،كلذ مغر   . ايقيرفأ
تـلمعو   )ANC(يـقيرفألا ينطوـلا رمتؤملل امهالوأ تزاحنا يتلا ،ةليبقو مالسإلا ةوعد              ،

تـعبتا دقف ملسملا بابشلا ةكرح امأ        )PAC(يقيرفألا يموقلا رمتؤملا عم برق نع ةيناثلا          ،



 )١٩٦(

اجيإب تدصت اهنأ ىنعمب    "يباجيإلا دايحلا "ةسايس   تـناك اـهنكل ،يرصنعلا لصفلا ةلودل ةيب        ، 
، (ررحتلا تاكرح نيب ةسفانملاب قلعتي اميف ةدياحم    ).١٦٩: ١٩٩٥بويط

لـك زـيفحتو طيشنتو ةراثتساو ةئبعت فدهب         ١٩٨٠ماع تسسأت دقف    " ةليبق"ةكرح مأ     
لـماك يـف ةـموهفم اهلعجو مالسإلا ةلاسرب فيرعتلل          " ةليبق"ىلإ مامضنإلل نيملسملا ناكسلا     

،  (يمالسإ يعامتجا ماظن روذبو سسأ عضولو ،رطق     لا تعـضوم دـقو   ). ٤٤: ١٩٢٢مـساق
لصـفلا دـضو لداـع يعامتجاماظن لجأ نم لاضنلا بلق يف ةيسيئر ةروصب اهسفن               " ةليبق"

نيملسـملا ةلاـسر لـمح نـع لوألا لوئسملا اهسفن يف تأر ثيح ،ةيلامسأرلاو يرصنعلا               
يذـلا لمعلل يعيبطلا دادتمالا     " ةليبق"نأ رابتعاب مهل    اضنو ،نييسايسلا نييفنملا ةصاخ ،لئاوألا    

ةـصاخلا يروـثلا حاـفكلا قرط ةفاكب ًاضيأ تمزتلا امك         . نوراه هللا دبع مامإلا ديهشلا هأدب     
يموـقلا رمتؤـملا عـم نواعتلل عناوم ةيأ ةليبق ىدل نكي مل ،كلذل ،ةيقيرفألا ةيموقلا باطخب                 

رمتؤـملا فلاـحت راسـي ىـلع ةيجولويديألا ةيح          انلا نم فقت يتلا تاعامجلا عمو يقيرفألا      
اـيبيل نـم لـك يف ًايركسع ًابيردت ىفنملاب ةليبق ةكرح ءاضعأ ىقلت دقو               . يقيرفألا ينطولا 

               ، تـنمآ ةـليبق ةكرح نأ ينعي امم ،يقيرفألا يموقلا رمتؤملا ةطساوب هميظنت مت ىوبابميزو
حلسملا حافكلا ةرورضب ،ةيمالسإلا تاكرحلا نم اهيتيريظن سكع ىلع        ةـيأ نيدـلل نكي ملو      .  

بابشـلا ةـكرح عم لاحلا سكع ىلع        –يقيرفألا ينطولا رمتؤملا عم لمعلا اهضفرب ةقالع        
ةـيروث ةيجيتارتـسا وأ ةـيجولويديأ هـيدل نكي مل يقيرفألا ينطولا رمتؤملا نأل لب        -ملسملا  
  .ايقيرفأ بونج ريرحتل

ثـيح ،نارـيإ يـف ةيم       الـسإلا ةروثلاب لماك لكشبو اهسفن ةليبق ةكرح تطبر دقو         
. اـيقيرفأ بوـنج يـف ةروثلا مامتإل قيرطلا ةيناريإلا ةروثلل ةيروثلا ةيجولويديألا يف تدجو         

ةكرحلا ةيجولويديأ داقن دشأ نم ًادحاو دع       (كازيإ دكؤيو     طـقف ةروثلا تأر    " ةليبق"نأ  ) ي يذلاو
ثاغـضأ امإ تناك  ايقيرفأ بونجب ةيمالسإ ةروث لمعب ةصاخلا اهتركف نأو ،نارهط لالظ يف    

،  (نونج وأ مالحأ     سـسؤم الو ًايعوـضوم سيـل كازـيإ دـقن نكل            ). ٤٨٦: ١٩٩٤كازيإ
تـلواح ةليبق نأ مغرف     . لماك لكشب هديؤي ام ةليبقل يقيقحلا باطخلا يف دجوي الو ًايجولويديأ          

       ا لوـبقلا وأ اـهئارو ىمعألا دايقنالا ىلإ ًاموي          عدت مل اهنأ الإ ،ةيناريإلا ةروثلا ديلقت قـلطمل   
عـلطم ذـنم يـقيرفألا ينطوـلا رمتؤـملا مـعد يف ترمتسا ناريإ نأ امك             . يعيشلا جهنلل 

ىـلع  . ناريإ نم لاومأل  " ةليبق"يقلتب ةصاخلا ريراقتلا ةحص نم دكأتلا نكمي الو ،تاينيعستلا          
هـتدمتعا يذلا ةروثلا جهنو قفتت ةيلمع اهنأ ةيمالسإلا ةروثلل          " ةليبق"ةرظن تناك ،رخآ بناج     



 )١٩٧(

نـم رـثكأ ،ةريبك ةروصب ةليبق طبترت نأ بيرغلا نم سيل هنإف كلذلو ،ةيكارتشالا تاك                رحلا
مـغر ةملسـملا رـيغ ةيكارتـشالا تاـكرحلاب ،ىرخألا ةيمالسإلا تاكرحلا نم اهيتريظن               

  . ملاعلا ةيؤر ثيح نم مهنيبو اهنيب مئاقلا فالتخالا
ءاطشـن ةطساوب    ١٩٨٣م  اع تسسأت اهنأ دجن ،مالسإلا ةوعد ةكرح ىلإ انلقتنا ام اذإ            

ةـيطارقميدلا ةـهبجلاو ملسـملا بابشـلا ةكرح نيب مهئامتنا تتشت ملسملا بابشلا ةكرح يف                
ضراـعت تقولا كلذ يف ملسملا بابشلا ةكرح تناك ثيح           ١٩٨٣ماع تلكشت يتلا ،ةدحوملا       ،

ةـكرح تـحنم امدـنعو ،لاضـنلا يف ةلعافلا ةملسملا ريغ تاعامجلا نم يأ عم فلاحتلا                 
ةـيطارقميدلا ةـهبجلاو ةـكرحلا نيب رايتخالا ةيرح نيملسملا ءاطشنلا ءالؤه ملسملا              بابشلا  
 Faridكازـيإ دـيرف رـبتعي كلذـل     . ةهبجلا ىلإ مامضنالا ءاضعألا ءالؤه راتخا ،ةدحوملا

Esack               ىدـحإ ،داـهجلا ةـكرحو يمالـسإلا ءاضقلا سلجم اهعمو ،مالسإلا ةوعد ةكرح  ،
،   (ايقيرفأ بونج يملسمل يعامجلا م      يظنتلا لاجم يف ةدئارلا تاكرحلا     ). ٤٩٠: ١٩٩٤كازـيإ

              ، اـيقيرفأ بونجل ةيسايسلا ةبرجتلا لخاد لماك لكشب اهسفن مالسإلا ةوعد ةكرح تعضوم دقف
سيـل لقألا ىلع ،اهل ةبسنلاب داشرإ وأ ماهلإ ردصم ةيلودلا ةيمالسإلا ةكرحلا نكت مل يلاتلابو                

ةـكرحو ملسـملا بابشلا ةكرحل ةبسنلاب ةيلودلا ةيم         السإلا ةكرحلا اهيلع تناك يتلا ةجردلاب     
هـجوت عـم طـقف ًاقستم ناك ايقيرفأ بونج لاضن يف مالسإلا ةوعد ةكرح عقوم نكل             ". ةليبق"

ةـيأ نودو لـماك لكشب تزاحنا ثيح ،ايقيرفأ بونجب ةيسايسلا تاكرحلا ىوتسم ىلع هنيعب               
مـل ةروصـب ريخألل ةقلطملا ةدايقل       اب تلبقو ،يقيرفألا ينطولا رمتؤملاب صاخلا هجوتلل ظفحت       

 Ebrahimلوـسر ميهاربإ ناكو  . يقيرفألا يموقلا رمتؤملا عم ةليبق ةكرح ةلاح يف ققحتت
Rasool بيك برغ ةعطاقمل يلاحلا ظفاحملا  ،West Cape   يـف بزـحلل قباسلا نيمألاو  ،

  .مايألا نم موي يف مالسإلا ةوعد ةكرحل ًاسيئر ،ةعطاقملا
،          يح يف ،ىرخأ ةرابعب    لقتسـملا امهدوجو ىلع ةليبقو ملسملا بابشلا ةكرح تظفاح ن

ًاـيلك مالسإلا ةوعد ةكرح تجمدنا ،ةليبق ةلاح يف اهنع ملسملا بابشلا ةكرحل رثكأ ةيلعاف عم                
ةدـيدع تايدـحت ديدجلا يطارقميدلا دهعلا حرط دقو         . ةمظنمك يقيرفألا ينطولا رمتؤملا يف    

        ، وأ ةـحجان ةروصـب اـهعم كابتـشالا ،يرظن يف           تاكرحلا هذه نم يأ عطتست مل ةديدجو
ةيمـسإلا مهتظفاحم مغر ماعلا لاجملا يف ةطشنأ يأ اهيدل سيل مالسإلا ةوعد ةكرحف              . اهبنجت

يونسـلا لافتحالا يف رصحني ةليبق ةكرحل ديحولا يريهامجلا طاشنلاو ،يميظنتلا اهلكيه ىلع             
ملسـملا بابشـلا ةـكرح اـمأ     . سدـقلا موي ىركذبو نوراه هللا دبع مامإلا داهشتسا ىركذب  



 )١٩٨(

نم هجوتك هتغايص مت يذلاو نيسنجلا نيب ةاواسملا عوضوم ؛نيتلأسم ىلع اهزيكرت بصنيف              
. اـيقيرفأ بوـنجب زديإلا ةحفاكم وه يناثلا عوضوملاو ،ةأرملا داهجب صاخلا مهراعش لالخ             

ةزراـبلا  –زديإلا ةحفاكم ديعص ىلع ملسملا بابشلا ةكرح دوهج نأ دجن ،لاثملا ليبس ىلعو              
رـكتبم باـطخ جاتنإ يف تلشف   -)ةيسكوذوثرألا(ةيديلقتلا ىؤرلل يكيبموبات يدحت ءوض يف         

طاشـن ةـمث ةـكرحلل دجوي الو ،ايقيرفأ بونجب يداصتقالاو يعامتجالا عقاولا سكعي ليدبو               
  .ايقيرفأ بونجب رقفلاو ةلاطبلاو يضارألا عوضوم لثم ةيويحلا لئاسملاب ركذي

  
  يطارقميدلا رصعلا

ةـفاكب ةـلودلا تـفرتعا ثـيح         ١٩٩٤ماع ًايطارقميد ًادلب ايقيرفأ بونج تحبصأ         ،
تـحرُط دقو   . ينيدلا مهئامتنا نع رظنلا ضغب نينطاوملا ةفاكل ةاواسملا أدبم ترقأو نايدألا          

ةـيلمعلاو ةـلودلا ءازإ نيملسـملا ةباجتـسا ،نوـكت نأ بجي فيكو ،يه ام ليبق نم ةلئسأ           
ذـنم حوـضوب تغيص يتلاو ،ملسملا بابشلا ةكرح ةلاسر نأ           ب بويط بهذيو  . ةيطارقميدلا

يـف نيملسـملا نيب يندم نيد ىلإ وعدت ،ةكرحلا ناسلب ةقطانلا مالكلا ةديرج يف                ١٩٩٠ماع    
نيذـلا اـيقيرفأ بوـنج يملسـم ىدل ًايندم ًانيد حبصأ مالسإلا نأ ينعي اذهو ،ايقيرفأ بونج       

،   (دـحاو نآ يف     ايقيرفأ بونجلو مالسإلل ءامتنالا ىلع نوصرحي        ). ٢٦-٢٤: ١٩٩٥بوـيط
رـثكأ يـف ،يسيئرلا تنومريلك قيرط دجسم مامإ   Rashid Omarرمع ديشر حضوأ دقو   ،

رمتؤـملا هاـنبتي يذـلا ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإ جمانرب عضو يف نيملسملا رود هل ةبطخ نم                 
ىـلع مئاـق ل     صاوتمو لماكتم جمانرب وه ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإ جمانربو       . يقيرفألا ينطولا 

ةداـعإ طبري جمانرب يأ ؛ةلودلا ءانب ىلع نولمعيو ةفاكلل نمألاو مالسلا نورفوي سانأ دوجو               
،  (ةيطارقميدلا قمعيو ةيمنتلاب رامعإلا      نيملسـملا نأ ىـلع رمع دكأ دقو        ). ٩-٨: U.Pرمع

 مهنإـف يلاتلابو ،عمتجملا ءاضعأ يقاب عم ةاواسملا مدق ىلع ءاكرشو نينطاوم نآلا اوحبصأ              
نوملسـملا دارأ اذإ هنأ نم رذح امك ،اندلب ريصمو لبقتسم مسر ةيلوئسم ردقلا سفنب نولمحتي   
يـف نينطاومك ،ليبس نم مهل ناك ام هنإف ،ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإ جمانرب يف ةكراشملا مدع                

، (كلذ بقاوع نم مهيمحي ،ايقيرفأ بونج    ).٢-١: u.pرمع
اوـنبت دق نيملسملا نأ ىلإ رمع بهذي ،ةيطار         قميدلا ةيلمعلا يف ةكراشملا صخي اميفو     

مهبجاوـل ا                 ءافيتـسا ةكراشـملا يف اوأر ثيح نيملسملا ةيبلاغ هانبت لوألا ؛نيعساو نيهجوت
يـفو  . يمالـسإلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق رارقإ لثم ،ةصاخلا مهحلاصمل ةنامضو ينطولا          
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ًاضـيأ مهنـم ددـع بختنُا ل        ب ،ةريبك دادعأب تيوصتلاب طقف نوملسملا فتكي مل ،ددصلا اذه         
بـصانمب نيملسـم     ةـثالث نييعت مت امك ؛تاعطاقملاب ةيعيرشتلا سلاجملاو ناملربلا ةيوضعل           

عسـتلا تاعطاقملا تاموكح يف ءارزو اوحبصأ رخآ ضعبو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةيرازو             
،  (ايقيرفأ بونجب ةمئاقلا     لـك يـف ليثمتب نوظحيو نوملسملا طشني امك         ). ٥٣: ٢٠٠٤رمع

ىـلعو  . ةيسايسـلا اهجماربو بازحألا هذه تايجولويديا نع رظنلا ضغب ةيسايسلا بازحألا          
شيـجلا يـف لـينلوك نـم ةـجوزتمو ةينويهص ةيدوهي ةأرما ةسائر رثؤت ال ،لاثملا ليبس                  

ةـضراعملل بزح ربكأ دع  Democratic Allianceيطارقميدلا فلاحتلل يل يئارسإلا  ي يذلا  ،
. تاـباختنالاب بزحلل نوتوصي نيذلا وأ نومتني نيذلا ءاوس نيملسم         لا رايتخا ىلع ،دالبلا يف    

وضـع اـمهالك    (ءاملعلا نم نيدئار نيوضع نييعت ديؤي يطارقميدلا فلاحتلا دجن ةيحان نم            
هـيف دـيؤي يذـلا تـقولا يف عافدلا ةرازول يمسر ثدحتمك لوألا ؛               )ملسملا بابشلا ةكرحب  

نينوـلملا مهيـلع قـلطي نـمم كلذكو ،نيم          لسملا نم ديدعلا تيوصت نكل    . ليئارسإ بزحلا 
لـظت ثيح ،دوسلا هاجت مهتيرصنعل وأ  /يف مهتقث مدعل ةراشإ وه امنإ بزحلا اذهل ،نييحيسملا          

يـقيرفألا ينطوـلا رمتؤملا لثم ررحتلا تاكرحل نيديؤم وأ يف ءاضعأ امإ نيملسملا ةيبلاغ               
  .AZAPO) وبازأ(ينازألا بعشلا ةمظنمو يقيرفألا يموقلا رمتؤملاو 

نيملسـملا نـم ةيلقأ هانبتتف ةيسايسلا ةيلمعلاب ةكراشملا صخي اميف يناثلا هجوتلا امأ              
اهتلت يتلا  ١٩٩٩تاباختناو  – ١٩٩٤تاباختنا ةعطاقمب تدان     ةـكرح هـجوتلا اذه ىنبت دقو       .  
تاـباختنا لبق تسسأت يتلا  Islamic Unity Conventionيمالسإلا ةدحولا قاثيم   ،١٩٩٤ 

اـهتاهجوت مـسرو اهسـيسأت يـف نييسيئرلا نيبعاللا دحأ ةليبق ةكرح تناك              و ،ةريصق ةرتفب  
ةيوسـت نـع تجتن اهنأل ًامامت ةفئاز ةديدجلا ةلودلا نأ ىلإ ةكرحلا هذه تبهذ دقو                . ةيسايسلا

بوـنج ريهامجل ةيقيقحلا تاعلطتلا اهتاضياقم يفو اهنأشب ترج يتلا تاضوافملا يف كوكشم    
امنإو ،ًاينيد ًافقوم ضفارلا فقوملا اذه نكي مل ،كلذ ىلعو          . ةلادعلاب ةصاخلا ةروهقملا ايقيرفأ   

تاـباختنا راسيلل عسوألا رايتلا لخاد ءاضعألا نم ديدعلا ةعطاقم ليلدب ،يجولويديا            -يسايس
ةدـيدجلا ةدحولا ةكرح لثم  ١٩٩٤  ،New Unity Movement   ةيراسـيلا تاـهجوتلا تاذ  

  .نآلا ىلإ تاباختنالا عطاقت يتلا ةيكستورتلا
ال نيذـلا نيملسـملا ةفئاط رارق يف طقف سيل ىرخألا يه رثؤت ةيعامتجالئاسم ةمث               
بوـنجب عمتجملا حئارش ةفاك رارق يف عقاولا يف رثؤت لب ،ةيطارقميدلا ةيلمعلا يف نوكراشي               

ةـماقإب حمسـي هـنإف يلاـتلابو ةيلاربيل ةيطارقميد ىلإ وعدي ايقيرفأ بونج روتسدف               . ايقيرفأ
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نأ ىرأ يـننكل  . ضاـهجإلا ننقي هنأ ىتح ،ةيسنجلا ةيلثملاب رقيو ةرماقملاو ةيح         ابإلا ةطشنألا 
يـف ةمـساحلا لماوعلا نم اهرابتعا نكمي ثيحب ةيمهألا نم ةجردلا هذهب تسيل اياضقلا هذه                

ةيحصـلا ةـياعرلا ريفوت يف ةلودلا لشف دع           . اهمدع نم ةيسايسلا ةكراشملا ريرقت      ي نيح يفو
الإ ،اهمدـع نم ةكراشملا ةلأسم ريرقت يف ةيرهوجلا لماوعلا دحأ بسا            نملا نكسملاو ةمئاوملا  

دـع            ي ةـينوناقلا ريغ ةطشنألاو ةميرجلاو ةلاطبلاو رقفلا نم نامآلاو نمألا ريفوت يف اهلشف نأ
  .يضاملا يف رهقلاو ديدشلا رقفلا نم تناع يتلا تاعامجلل ةبسنلاب ةصاخ ،ةيمهأ رثكأ

ماع   ثادحأ تحرط ،لاثملا ليبس ىلعو     لوـح ةدـقعم ةلئسأ ةيبرغلا بيك يف         ١٩٩٦   
ذـيفنت ةزهجأ لشفت امدنع تاعمتجملا لعفت اذام        . يطارقميدلا راطإلا يف ةيسايسلا تايقالخألا    

يـتلا تاـعمتجملا لـخاد ةيعرشلا ىلإ ًاضيأ رقتفتو لب اهتفيظو ةيدأت يف طقف سيل نوناقلا                 
ًاـيموي نوـتوميو    ) يسـسؤملاو يلكي  هلا(فنعلل نوضرعتي نيذلا سانلا لعفي اذامو ؟اهمدخت        

)  ، ةـكرحلا تدل             )٦١: ١٩٩٦ىسوم  و ،عضولا اذه لوانت ىلع ةرداق ريغ ةلودلا تدب امدنع ؟
 People against Gangterism" تاردـخملاو تاباصعلا دض سانأ "اهسفن ىلع قلطت يتلا 

and Drugs (PAGAD)     ماـع سراـم يـف ةـكرحلا هذه تسسأت دقف ةطـساوب  ١٩٩٦،   
رـيغ نـم ةزراـب تايصـخش اونمضـت مهنكل ،نوملسم مهتيبلاغ صاخشألا ن               م ةعومجم 

، Christopher Clohessyيسـيهولك رفوتسـيرك بألا يكيلوثاـكلا سقلا لثم ،نيملسملا    
تاباصـعلا دـض ساـنأ      "ةـكرح نإ    . ةـكرحلاب نييذيفنتلا ءاضعألا دحأ ًاضيأ ناك يذلاو       

نم عبان يعامج جاجتحا ،يسيهولكل ًاقفو      "تاردخملاو مهعاـضوأ تضرعت نيذلا كئلوأ ةايح       ،   
راـجتو تاباصـعلا دارـفأ ةطشـنأ ءارـج نـم ةلبلبو ريطخ ديدهت ىلإ يصخشلا مهنمأو                  

،   (ةكرحلا دييأت نم لجخي ال يسيهولك نإف كلذلو ،تاردخملا           اـمك  ). ٧٠: ١٩٩٦يسـيهولك
  .عمتجملا حور تظقيأ ةكرحلا نأب ،رمع هللا دبع ،كاذنآ لدعلا ريزو ركذ

ةـغل ىـلع ىوطنا ةكرحلا باطخ نأ ،ليلقب اهدعب حضتا وأ ،حضاولا              نم ناك نكل    
ًاـقفو ،ةـغللا هذـهف      . يرصنعلا لصفلا دض لاضنلا يف نيملسملا طارخنا نع ةجتان ةيسايس         

،  (ةـليبق باطخ يف ترهدزا دق تناك يتلا ةغللا يه ،بويطل     ،  ). ٣١: ١٩٩٦بوـيط كلذـل
نيـللحملا نـم دـيدعلا اـهعمو        )تارابختـسالاو نـمألا ةزهجأ يف ةلثمم      (ةلودلا تراتخا     ،

ساـمح يـتكرحب ةـطبترم ةينيمي ةيلوصأ ةيمالسإ ةكرح اهنأب ةكرحلا فصو ،نييم              يداكألا
روذـجلل ًاراـكنإ ،رمعل ًاقفو ،دع                    ي امك ،ةحصلا نم ساسأ يأ هل سيل ءاعدا وهو ،هللا بزحو

ةديدجلا ةيطارقمي  دلا يف عساو  " يضارتعا"يسايس فقوم عم لماعتلل ًاضفرو ةكرحلل ةيلخادلا        
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،  (اهنع ًاحيرص ًاريبعت الإ " تاردخملاو تاباصعلا دض سانأ"دعُت ال يتلا     ). ٥٤: ٢٠٠٤رـمع
هـجوتلا تاذ ةديدجلا ةدحولا ةكرح دييأتب       " تاردخملاو تاباصعلا دض سانأ   "ةكرح تيظح دقل    

بابش ـلا ةـكرح نم سكعلا ىلع ،رثأتت مل اهنأ امك          . لاثملا ليبس ىلع ،يكستورتلا يراسيلا    
رادـقمب صاخـشألا ءالؤـهب اورثأـت لب ،يدودوملا لثم صاخشأ تاباتك وأ راكفأب ،ملسملا                

هـنإف كلذلو   . ينيدلاو يسايسلا مهباطخ نع رظنلا ضغبو ،برغلل صاخشألا ءالؤه ةضراعم         
نيـفلتخم صاخـشأ ىـلإ نوـعجري اهعم نيفطاعتملاو ةكرحلا ءاضعأ دجت نأ بيرغب سيل                

نـكل  . خلأ.. ورتساك لديفو ،زيفاش وجوهو ،ينيمخلا مامإلاو ،ندال      نب ةماسأ لثم ًايجولويديأ     
، "تاردـخملاو تاباصـعلا دض سانأ     "ةكرح ءارو يسيئرلا كرحملا يه ةليبق تناك ول ىتح          

ءالوـلا وأ ينيدلا ءامتنالا ناك امهم دوجولا ىلإ تجرخ اهنأ ،يسيهولك بهذي امك ،مهملا نإف                
، لك(اهودجوأ نمل يجولويديألا -يسايسلا   ).٧٠: ١٩٩٦يسيهو

  
  ةمتاــخ

يندـملا عمتجملاـب نوملسـملا كراـش       ١٦٥٨ماع ايقيرفأ بونج ىلإ مهلوصو ذنم         ،
،      . يرصنعلا لصفلا ةلودو يرامعتسالا ماظنلا هب مهل حمس يذلا ردقلاب          اوـمر  ح نيـح يـفو

نـم مهنوـكل يـسايس رود بـعل نم ،ةلودلا لبق نم يشحو عمقو ةيرصنع تاعيرشت ربع      
حاـفكلا نـم ا                قرافألا بونج   ءزـج اوحبـصأ تامظنمكو دارفأك مهنم ديدعلا نأ الإ ،دوسلا ة

مهدـجن ،ةـيطارقميدلا رصـع ءيـجم عمو         . ةيناسنإلا بلسو داعبتسالاو رهقلا دض لداعلا     
مهارـنو ،يعاـمتجالا ىوتسملا ىلع مهطاشن ،مهقلقو مهتداعسب ،مهفواخمو مهلامآب ،نولصاوي     

ةـيلمعلا يف نوكراشي ال نيذلا كئلوأ نم ديدعلاو    . ةيسايسلا ةيلمعلا يف نيطرخنم اوحبصأ دقو     
ةـعيبطلل مهتـضراعم نـم ساـسأ ىـلع امنإو ةينيد سسأ ىلع سيل كلذ نولعفي ةيسايسلا                  
قـلطملا اـهلهاجتل وأ هتذختا يذلا يسايسلا راسمللو ةديدجلا ةيطارقميدلا ةلودلل ةيجولويديألا             

معدـي يح وأ ةيرق لك نإف ،بويط لوقي   امكو ،يندملا عمتجملا رصبو عمس ءلم مهف      . رخآلل  
ىـعرت فوـس ام ةمظنم ةمثف ،ةصاخلاو ةماعلا نيملسملا تاجايتحا ةمدخل ام ًايميظنت ًالكيه               

  ).لاحلا ةعيبطب ةسايسلاو(ةدايقلا وأ ميلعتلاب ةقلعتم وأ ةيشيعم تناك ءاوس تاجايتحالا 
يـف ةصاخ ،تارب    خلاو براجتلا سفن مهنطو ينب نوكراشي ايقيرفأ بونج يملسم نإ         

ًايعامتجا ةفلختملا دوسلاو نينولملا مهيلع قلط         يـف دـجن نأ بيرغلا نم سيلو        . ي ام تاعامج
ملسـملا عـمتجملا نإ     . )١(ًايكيلوثاك ًابأو ،ًاملسم ًانباو ،ةظفاحم ةيليجنا ةيحيسم ًامأ تيبلا سفن         
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ةرمتسـمو ني   ملسـملا لوصو عم تأدب ةرهاظ يهو ؛ةديقعلا رييغت عمتجم وه ايقيرفأ بونجب            
ذـنم دوسـلا ةقرافألا تاعمتجم لخاد ومنلاو راشتنالا يف مالسإلا ذخأ دقو             . يلاحلا انتقو ىلإ  

بوـنج يملسـم نـم      % ١٢نولكشـي نوملسـملا دوسلا ةقرافألا حبصأ ىتح ،تاينيعبسلا          
يذـلا عضولا سكعب ،كلذك ًاموي نوكي نلو دلبلا اذه يف ًابيرغ نكي مل مالسإلا نإ                . )٢(ايقيرفأ
–تاـيتفلا ءادـترا لثم ةينيدلا       -ةيعامتجالا تاسرامملا نإف كلذل     . ابوروأ وملسم هيف ش   يعي

ةيضـقلاب ًادبأ نكت مل ةعمجلا ةالص روضحو ،ةماعلا سرادملاب سأرلا ءاطغل             -نايتفلا ىتحو   
اهرضـحي يتلا ةصاخلا سرادملا يف كلذك اهنكل        –مايألا نم موي يف فالتخالاو شاقنلا لحم        

دوـهيلا لاـفطألا عم بنج ىلإ ًابنج ،نيملسملا نم ةطسوتملا ةقبطلا نم ايلعل              ا ةحيرشلا ءانبأ  
  .خلإ.. نيينيداللاو سودنهلاو نييحيسملاو
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  شماوهلا
  

ذحأي نأ دبال ايقيرفأ بونج يملسمل شاعملا عقاولل ًامئاوم ًاهقف نإ  .١
كل ذ ضرعتي امدنعف. يداصتقالا-يعامتجالا قايسلا رابتعالا نيعب

نأ نم هل دبال هنإف ،لاثملا ليبس ىلع ،ثاريملا ةلأسم ىلإ هقفلا 
مدعب صاخلاو يديلقتلا هقفلا يف دئاسلا فقوملل ًارياغم ًافقوم ذختي 

ةيؤرف . ةنايدلا يف نيفلتخملا ةرسألا ءاضعأ نيب ثيروتلا زاوج
ىلإ لوحت ايقيرفأ بونج يف ًابأ نأب مكحت فوس يديلقتلا هقفلا 

رصاقلا هلفطل ،لاثملا ليبس ىلع ،هتكرت ثروُت نأ نكم ي ال مالسإلا
ال امف . سكعلا وأ همأ ةنايدل ًاعبت ًايسودنه وأ ًايحيسم لاز ام يذلا

اذإ رصقلا ءانبألا ءالؤهل ثدحي ام وه رابتعالا يف هقفلا اذه هذخأي 
مهيتأيو لمعي يذلا ةرسألاب ديحولا صخشلا وه ملسملا مهوبأ ناك 

عضي نأ لبق كلذ هباش ام وأ ثداح يف ةأج ف تام مث ،ماعطلاب
ام ىلإ عوجرلا وه هيلإ جاتحن ام نإ . مهتشيعم نمضت تابيترت
ةيمالسإلا ةعيرشلل ايلعلا دصاقملاب فرع ي.  

بابش باجعإ ىلإ نيملسملا مجح يف ومنلا اذه نوراه دمحم عجري  .٢
ةقرافألا نيئجاللا نم ةديازتملا دادعألا ىلإو مالسإلاب ىرقلا 

وغنوكلاو جاعلا لحاسو ادنورو لاموصلاو يوالام نم نيم لسملا
بونج ىلإ تءاج يتلا ةيفوصلا قرطلا ًاضيأ كانهو . ةيطارقميدلا

ًاعابتأ تبستكاو ،ةيسيئرلا اهلوصأ دوعت ثيح ،لاغنسلا نم  ايقيرفأ 
ىلإ ًابنج نوملسملا ةقرافألا نوئجاللا ءالؤهف . نوات بيك يف اهل

تايدلبلاو ىرقلا يف اوزكرمت ةيفوصلا قرطلا هذه عابتأ عم بنج 
  .مالسإلا ىلإ اولوحت ءاسن نم اوجوزتو
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  لوح تالخادم 
  اآلخر يف اخلطابات اإلسالميةإشكالية 
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  التحديات التي تواجه احلوار بني املسلمني
  

 
  

نإ ثـيح ،يثيدـح      يـف رشابملا ديدحتلاو ةحارصلا مزتلأ نأب يل اوحمست نأ وجرأ            
ال حاـحلإلاو ةيمهألا نم ةجرد ىلع نايوطني هيلإ يمري يذلا فدهلاو رمتؤملا لامعأ لودج               
. رمتؤـملا اهشقاني يتلا اياضقلا لوانتأ امدنع ةيسامولبدلا وأ ثيدحلا يف فطلتلل ًالاجم يل عدت      

راوـحل  ل اـهلالخ نـم نكمي لبس ريوطت وه رمتؤملا اذه داقعنال يساسألا ببسلا نإ ثيحو               
انه يزيكرت بصني فوسف ،ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاعمتجملا تاربخ نم ديفتسي نأ يبرعلا             
اذـه ىـلإ ًالوـصو اهيلع بلغتلا لجأ نم لضانن نأ ًاعيمج انيلع بجي يتلا تايدحتلا ىلع                  

اـهنإف ،تايدـحتلا هذه اهلالخ نم لوانتأس يتلا تايمسملا فالتخا نم مغرلا ىلعو               . فدهلا
يـنعنمي ىرـخأ اياضقب لصتت كلذك اهنإ لب ،بسحف كلذ سيل ،ضعبب اهضعب               ةلصلا ةديدش   

ماـكحأ نـم هرـكذأ اميف دمتعأس يننأ ًاضيأ حضوأ نأ دوأو             . اهيف ضوخلا نم تقولا قيض    
                  ، لوـقأ اـم تاـبثإل يـبيرجت وأ يملع دنس يأب دهشتسأ نلو ،ةيصخشلا يتربخ ىلع ةماع

يـقطنملا طبارـتلل يئاـهن مييقت وأ ريرقت ى          لإ ةماعلا ماكحألا كلت مادختسا نم ىعسأ تسلو       
يـنعأ اـمنإو    . انعوـضوم ىلع اهريثأت وأ اهتيلعاف ىدم وأ دعب اميف اهركذأس يتلا اياضقلل            

ضارـغأل ةـقرولا هذـه نم ىلوألا ةثالثلا دونبلا يف اهنيب طبرلاو ةنيعم اياضق ىلع ديكأتلاب      
يـتلا اياضـقلا هذهل يريدقت يف ت      غلاب ينأ متدجو اذإ يحيحصت يف قحلا مكلو ،طقف ةشقانملا         

                                                 
اتنالتأ–يروميإ ةعماجب نوناقلا ذاتسأ * ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا-   .)نادوسلا ( 
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نـم ًاضعب هيف مكيلع ضرعأ فوسف ،ةقرولا نم ريخألا دنبلا امأ   . اهريسفت تأسأ وأ اهتحرتقا   
  .يتامييقتو يئارآ

 

 :برعلا ريغو برعلا ىلع شماهلاو زكرملا ةيرظن قيبطت )١

ه اـنبتي يذلا خسارلا فقوملا كلذ نيملسملا نيب راوحلا هجاوت يتلا تايدحتلا رطخأ نم  
" يـعيبطلا "زـكرملا يـه ةـيبرعلا ةـقطنملا نأ نوري ثيح ،يمالسإلا راوحلا فارطأ لك             

ةرـيزجلا دودـح جراـخ يمالـسإلا عـسوتلا ةيادب ذنم هنأل ،يمالسإلا راوحلل             " يخيراتلا"و
برـقألا مه برعلا نأب ًادئاس ًاساسحإ كانه ناك ،ةنيدملا يف ةفالخلا رقم ناك امدنع ،ةيبرعلا                

ةـقالع وهو ًاضومغو ًاقمع رثكأ ببسل لب ،بسحف مهتفاقثو مهتغل ببسب سي     ل ،مالسإلا لصأل  
تالهؤـملا ىـلع كلذ سكعنا دقو       . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيبو مهنيب ةيصوصخلا ةديدش        

ىـلع ًاضيأ سكعنا امك ،ةفيلخلا وأ مامإلا يف اهرفاوت طارتشا هيلع فراعتملا نم حبصأ يتلا                
ةـغللا ةرطيـس ىـلعو يـسابعلا مـكحلا لـئاوأ يـف يلاوم               لاو برعلا نيب تاقالعلا رتوت    

ةـيرظن نأ بـيرغلاو     . اهتاسـسؤمو ةعيرشلا ميهافم روطت يف ةيبرعلا ةيفاقثلا تاسرامملاو        
نورـظني اوحبـصأ نيذلا برعلا ريغ نيملسملا نيب ًايلخاد قبطت تحبصأ شماهلاو زكرملا              

نـم ًالدـب ةيبرعلا ةغللاب نوقطانلا ا        هعضي يتلا ةيمالسإلا ةفاقثلل نوقلتم مهنأ ىلع مهسفنأ ىلإ        
مـهف ىـلع ريثأـتلا اولواحي نأ كنع عد ةيمالسإلا ةفاقثلل ًاديدج ًامهف مهسفنأب مه اوعضي نأ                  

  .ةيمالسإلا ةعيرشلل برعلا
برـعلا نأ ًالوأ ،نينياـبتم نيقشل دتمت يهف انعوضومل ةبسنلاب خيراتلا اذه ةيمهأ امأ               

ناـك ءاوس ةيبرعلا ةقطنملا جراخ ةيمالسإلا فراعملا         يصقتل تاهجوت يأ مهيدل سيل ًامومع       
اذـهو ،قارـعلا ءارو ةدـتمملا ةيويسآلا قطانملا يف وأ ةيقيرفألا ءارحصلا بونج يف كلذ                

نيثدـحم نيررحتم وأ نيظفحتم اوناك              نأ ،ًاـيناثو   . ءاوس نيملسملا برعلا عيمج ىلع قبطني
راوـحلا يـف برـعلا نـم ماـمته          ا يأ ىلع لوصحلا نوعقوتي ال لباقملا يف برعلا ريغ         

فـقاوملا هذـهو    . ذاتـسألل ذيملتلا نيعب برعلا ىلإ نورظني كلذ نم ًالدب مهنكلو ،يمالسإلا           
يـتلا ةزـيملا كلت نولغتسي نيذلا ةيبرعلا ريغ نادلبلا يف نيظفحتملا نييمالسإلا فادهأ مدخت               

مهرداوـك نولسري وأ برعلا ءاملع نم       يـقلتل ةباشـلا   ءابطخ نومدقتسيو برعلا اهب ىظحي  
يدؤـي يذـلاو ةعيشـلاو ةنسلا نيب ماسقنالا ًاضيأ كلذ ىلإ فاضي             . ةيبرعلا ةقطنملا يف ملعلا   
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نـم هـنع جتني امو راوحلا يف برعلا ريغو برعلا نيب ماسقنالا لماع ةفعاضم ىلإ هرودب                 
  .ةعيشلا نم نيثدحملاو نييحالصإلا نيب ةيلازعنا بقاوع

  
رامعتسالا دعب ام ةلحرميف شماهلاو زكرملا ةيرظن قيبطت )٢  : 

راوـحلا ماسـقنا قـيمعت يـف مهـسأ شماهلاو زكرملا ةيرظن نم رخآ لكش كانهو            
ًاـيبرغ ًاميلعت اوقلت نيذلا نيملسملا مظعم لوح ثيح ،رامعتسالا دعب ام ةلحرم يف يمالسإلا               

يرطـش يـف ثدـح لوحتلا اذه نأل ًارظنو          . ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ وحن يملعلا مهزيكرت     
لوـحتلا اذـهل ةيرخسـلل ةرـيثملا ةـجيتنلا تناك دقف يبرعلا ريغو يبرعلا يمالسإلا ملاع                 لا

شماـهلا ةـباثمب ةميدقلا ةيبرعلا زيكرتلا ةرؤب تحبصأ نأ ةديدج زيكرت ةرؤب وحن يعامجلا               
لاـجم يـف ةزـيملا سفنـب نوعتمتي برعلا لظ دقف كلذ عمو         . ةيمالسإلا ريغ قطانملا كلتل   

اـههجاوت يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالضعملاب لصتت ال اهنأ نم مغر           لاب ،يمالسإلا راوحلا  
ماسـقنالا اذـه نـع جتانلا قزمتلا ىدأو         . رامعتسالا دعب ام ةلحرم يف ةيمالسإلا تاعمتجملا      

ةـيرظنلاو ةـيفرعملا ةـيبوروألا ئدابملا حلاص يف رثألا ةعساوو ةديدع بقاوع ىلإ ديدجلا               
ميهاـفملا نع ًاديعب ،يبوروألا ةايحلا بولسأو ملاعلل يبور         وألا روظنملا حلاص يفو ةيوغللاو    

  .يديلقتلا يمالسإلا راوحلا دوست تناك نأ قبس يتلا
يـف ةـيعامتجالاو ةـيركفلا تالاـجملا يـف نيطشانلا نأ ىرخألا تاقرافملا نمو               
ةيرامعتـسالا ىوـقلا نيـب مهتقالع حجرأتت ةيمالسإلا دالبلا يف رامعتسالا دعب ام تاعمتجم               

يـتلا ميلاـقألا وأ مهدالب ىلع ةيكيرمألا ةيلايربمإلل ديدجلا يرامعتسالا رثألا نيبو ةيبورو              ألا
دوـقع دعب ىتح اسنرف وحن ايقيرفأ برغ يملسمل لماكلا هجوتلا يف كلذ رهظيو  . اهيلإ نومتني 

وـحن نييسـينودنإلاو اـيناطيرب وـحن ايسآ بونج ةقطنم تاهجوت يفو ،لالقتسالا مهلين نم                
ةدـحتملا تاـيالولا وـحن اـهزيكرت هيجوت يف نآلا تأدب تاعامجلا كلت لك نكل                و. ادنلوه
  .ًامومع ابوروأو

  
 :ةيوغللا زجاوحلا )٣

شماـهلاو زـكرملل لوألا ماسقنالا ىلع ةبترتملا بقاوعلا دحأ ةيوغللا تالكشملا لثمت             
تاـغل ملع   ت ىلإ نوليمي ال برعلا نأ امهلوأ      : لقألا ىلع نيقلطنم نم كلذو ،ًافنآ هانركذ يذلا       
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ءاـملعلا ليمي امنيب     )الثم ةيسينودنإلاو ةيدرألاو ةيلاغنبلا   (ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاعمتجملا       ،
وأ نييحالـصإلا نأ ًاـيناث      . ةـيبرعلا مـلعت ىلإ تاعمتجملا كلت يف نويديلقتلا وأ نوظفاحملا          

ةـيبرعلا  مـلعت نوـبنجتي ال ةـيبرعلا ريغ تاعمتجملل نومتني نيذلا نيملسملا نم نييررحتلا               
ةـيملعلا ةـفرعملاو ةـيبرعلا تاحلطصـملا نيبو مهتغل نيب هباشت يأ نومواقي لب ،بسحف                

  .راوحلا يف ةيبرعلا ةيوطلسلاو قوفتلا لوبق ةباثمب كلذ نوربتعي مهنأل ،ةيبرعلا
          ، سكاـعملا هاـجتالا وحن دوقي وهف ،رامعتسالا دعب ام ماسقنالل يناثلا يوغللا رثألا امأ

يـف مهبولـسأو ملاـعلل نييبوروألا ةرظن ديؤيو ةيبوروألا ةفرعملاو تاغلل     ا ملعت ىلع عجشيو   
نيملسـملا نييعامتجالا نيطشانلاو نيركفملا نيب ةيرظنلاو ةيوغللا طباورلا توق املكو           . ةايحلا

يمالـسإلا يـبرعلا راوحلاب مهتفرعمو مهمامتها رسحنا املك ،ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ نيبو             
  .نايحألا ضعب يف حيرصلا ءادعلا ىلإ لصت دق ةجردل

  
 ؟راوحلا يف تاماسقنالا لوح ةطاسولا نوكت فيكو مِل )٤

ةـيئاهن ةـقيرطب هـلح نكمي ال مئاد رتوت دوجو ىلإ عجري انه ةطاسولا نع يثيدح                 
اـمو ناسنإلا قوقح لوانتي يذلا يمالسإلا راوحلا نيب ةقيثو ةلص كانه ،ةيحان نمف ؛ةمساحو              

لكشـب لـئاوألا نيملسـملاو ةوبنلا ةفاقثو ةيبرعلا ةغللا نيبو            اياضق نم قوقحلا هذهب قلعتي      ،
ةرـصاعملاب مسـتي يمالسإ راوح يأ يف اهزواجت وأ ةفاقثلا كلت لهاجت ليحتسملا نم لعجي                

هعوضوم حرط            . ةيلالقتسالاو  وـلو   –ي ال ًايمالسإ ًاراوح ليختن نأ بعصلا نم ،رخآ ىنعمبو  
نأ نودو ةيبرعلا ةغللاب    –ةدودحم ةجردل    ةـقطنملا يـف لـئاوألا نيملسـملا خيراـت لوانتي         

تاـعزن عيجشـت ىـلع تلمع ةيخيراتلا طباورلا نأل ًارظن ،ىرخألا ةيحانلا نمو              . ةيبرعلا
رـيغ نيملسملا ءالؤه نإف ،برعلا ريغ نيملسملا هاجت برعلا بناج نم ةنميهلاو ةيلايربمإلا              

ةعورشم ةبغر يهو –ةبغر مهيدل حبصأ برعلا  صم ريرقت يف–    .ًايفاقث مهري 
راوـحل ًاريوطت مزلتسي طيسوتلا نم عونلا اذه مادختسا حبصأ ،رتوتلا اذه رامغ يفو              
هـب ردـحني نأ نود مالـسإلا ردـص خيراـتو ةيبرعلا ةغللا عم طبارتلا ىلع رداق يمالسإ                   
. ةـينيدلا ةيلالقتسالا وأ ةيبرعلا ةيلايربمإلاب لصتت قئاقح وأ ميهافم ىلإ لوحتلا ىلإ ىوتسملا             

ينإـف ،نآلا اـهلوانتل ماقملا ينعسي ال ةينيدو ةيهقف تالكشم ريثت ةيضقلا هذه نأ نم مغرلاب              و
ةـينيتاللا نيتغللاـب اهتقالع يف ةيحيسملا ابوروأ ةبرجت ىلع ةرظن ىقلن نأ بسانملا نم ىرأ                
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ينيدـلاو يتوـهاللا رـيغتلا نأ ىرن فوسو ،ليجنإلا مولع ىلع نميهت تناك يتلا ةينانويلاو           
بـلاطأ ال اـنأو     . هل ًادئاق نكي ملو يعامتجالاو يداصتقالا لوحتلل ًاعبات ءاج كانه ب          ولطملا

نـع فـلتخي يمالـسإلا ملاعلا نأ امك ةيحيسملا نع فلتخي مالسإلا نأل ،ةبرجتلا هذه ديلقتب              
              ، اـهفييكت ىلع لمعنو سوردلا ضعب فشتسن نأ نكمملا نم هنأ ىرأ ينكلو ،يبوروألا ملاعلا

نآلا ةـيلمعلا هذـه تحبصأ دقو    . نيتفاقثلا نيب فالتخالاو لثامتلا هجوأ انر     ابتعا يف نيعضاو  
لـظ يـفو لـصاوتلاو ةـفرعملا ةملوع يف روطتلا ةعرشل كلذو لبق يذ نم ةيعقاو رثكأ                  

  .رمتؤملا اذه لالخ نم اهب مايقلا اننكمي يتلا دوهجلا قيسنتو ططخلا هيجوت ةيناكمإ
ةـيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تافاقثلا نأو ةصاخ        نآلا ةيمهألا ديدش لوقلا اذه حبصأ دقو        ،

ةـيبرعلا تافاقثلا يف ناسنإلا قوقح ةيضق لوانتي راوح يأ يف ريبك يفيقثت رودب مايقلا اهنكمي         
الـكل ًاـحاحلإ رـثكأ حبـصأ ىرخألا تافاقثلل برعلا ملعت ةيضق نأ امك               . ةيلاحلا ةيمالسإلا 

. هـمومع ىـلع يمالـسإلا راوـحلا ي        ف ةداع برعلا هب ىظحي يذلا قوفتلا ببسب نيبناجلا        
تاـعمتجملا ضرعيـس ،ةـقرولا هذـه يـف اهشقانأ يتلا ةطاسولا بايغ نإف ،رخآ ىنعمبو                 
وهو ،يبرعلا ملاعلا يف فلختملا يفلسلا يمالسإلا راوحلا نع جتانلا دومجلا رطخل ةيمالسإلا             

تاـعمت  جملا يـف ةيويـسآلا ءارحصـلا بونج ةقطنم يف رهظ يذلا يباهولا ركفلا هلعف ام               
نرـقلا نـم يناـثلا فصنلا نابإ ةصاخ ،ايسآ قرش بونجو بونج يف ةدوجوملا ةيمالسإلا                

رـكفلا ىلع ةبترتملا كلت نم رطخأ يلاحلا يمالسإلا راوحلل ةيبلسلا بقاوعلا نإ لب          . نيرشعلا
يمالـسإلا راوـحلا تاكبش ضعب يف روهظلا يف نآلا تذخأ بقاوعلا هذهو ،يفلسلا يباهولا             

ىـلع ةيمالـسإلا اـنتاعمتجم يف رمدملا اهرثأ داز يتلاو ةدعاقلا ميظنتو رير              حتلا بزح لثم  
  .اكيرمأو ابوروأ لود يف رمدملا اهرثأ

ةـيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاعمتجملا نأ ىرأ ينإف ،رمتؤملا اذه عوضومل ةبسنلاب امأ             
اي اضـق لواـنتي يذـلا يمالسإلا راوحلا ةيعون نيسحت يف اهدوهج رمثتست نأ اهيلع يغبني                

كـلت ىلع راوحلا كلذل ةيمتحلا ةيمهألل ًارظن ةيمالسإلا ةيبرعلا تاعمتجملا يف ناسنإلا قوقح             
نـم ملعتـلا ىـلإ ةـجاح يف ةيبرعلا تاعمتجملا نإف ،لباقملا يفو        . ةيبرعلا ريغ تاعمتجملا  

فدـهب ناسـنإلا قوـقح اياضـقب ةقلعتملا تاراوحلا يف ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاعمتجملا               
مهيدل راوحلا  اذه نيسحت  كـلذ مهسي فوسف هجو ريخ ىلع امهرودب ةلداعملا افرط ماق اذإو            .  

تاـعمتجملا نإ ثـيح ،نيفرـطلا الـكل ةبسنلاب ناسنإلا قوقحل يمالسإلا راوحلا زيزعت يف       
ىوتسـم نيسـحت ىـلع ةيبرعلا ةقطنملا يف اهئارظن ةدعاسم ىلوتتس ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا              
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مهدـنع ناسـنإلا قوـقح ةيامح زيزعت ىلع لباقملا يف دوعي            س يذلاو ،مهيدل ناسنإلا قوقح    
رـيغو برـعلا نيملسـملا نيب ناسنإلا قوقح تاراوح تلشفو ،سكعلا ثدح ول امأ               . ًاضيأ

ةـيواهلا وـحن قابـس ةـباثمب كـلذ نوكي فوسف ،روكذملا وحنلا ىلع لصاوتلا يف برعلا               
يـبرعلا راوـحلا ىـلع      رطيسـت يـتلاو ،ةضرتفملا ةينيدلا ةطلسلا يدؤت فوسو          . امهيلكل

قوـقح ضيوقت ىلإ ،ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاعمتجملا مظعم يف فلختملا يفلسلا يمالسإلا             
يأل ةـصرف يأ لالحمـضا يـف فاطملا ةياهن يف مهسي امم ،تاعمتجملا كلت يف ناسنإلا                 

  .كلذك ةيبرعلا تاعمتجملا يف ناسنإلا قوقح لوانتي يمالسإ راوح
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بستني يبن ىلع ةيبرعلا ةغللاب لزن نآرقلا نأ مغر ،ايبرع انيد مالسإلا نكي مل 

ءانبأ نم ) ص(لوسرلا دهع يف اونمآ نمم ةيبلغألا نوكت نأ يعيبطلا نم ناكو . برعلل
اضيأ اوناك نورخآو يسرافلا ناملسو يمورلا بيهصو يشبحلا لالب نكل ،ةيبرعلا ةريزجلا  
يتلا ةيملاعلا هذه . مالسإلا ةيملاعل نيسسؤملا نيب نمو ،ةباحصلا نم لوألا ليجلا رداوك نم

نأ نود ،مالسإلا ىلإ اهلماكب ممأو بوعش تلوحت امدنع يقيقحلا اهمجح تذختا ام ناعرس 
نييومألا باصتغاو ،مكحلا ىل ع عارصلا مغرو. ةيفاقثلاو ةيموقلا اهتايصوصخ نع ىلختت

نع اولختي مل برغلا ريغ نم نيملسملا نإف ،ضوضع كلم ىلإ اهولوح يتلا ةفالخلل 
ىلإ ءامتنالا ىلع رارصإلا اذه . مالسإلا مهل اهرفو يتلا مهقوقح نع اولزانتي ملو ،مالسإلا

اهلعجو " ةيم السإلا ةملوعلا" راشتنا نم نكم يذلا وه ايفارغجلاو تايموقلا نم ىلعأ ةديقع 
نيدلا راكتحا تالواحم لشفأ ،قالخ يفاقث جزامت لصح ،كلذ لضفبو . ةليوط انورق رمتست

                                                 
 .ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا سيئر بئانو يقوقح طشان *
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ةوقلا ىلإ ءوجللا دعب –لقتني ةفالخلا زكرم لعجو ،ةورثلاو ةطلسلاو  ىلإ ةنيدملا نم –   
ةيسايسلا تادحولا نم ريبك ددع ىلع ةياهنلا يف عزوتيل ،ةرهاقلاف ،دادغب مث ،ماشلا 

ةقطنملا تكهنأ امدنعو . برغملاب ارورم ،سلدنألا ىلإ قرشلا نم ةدتمملا ةيراضحلاو
 ، لقألا ىلع نورق ةعبرأ ةدم ةيمالسإلا ةراضحلا رايهنا ريخأت نم نوينامثعلا نكمت ،ةيبرعلا

ةيسايسلا ةدحولا نم اعون اوضرفو ،ةيبرعلا ةقطنملا جراخ ىلإ " ةفالخلا " زكرم اولقنف 
 ، مث يلعفلا ءالولاب نورقي ةديدع فارطأ ةيقب نم افرط برعلا حبصأو ةيزمرلا ةيفاقثلاو

  ". ةيفارغجلا مهدودح " جراخ نم ةطلسل يلكشلا 
)٢(  

راعشإ ههوجو نم هجو يف هنأكو اهضارغأ تدفنتسا يتلا ةفالخلا ءاغلإ رارق ادب   
ةلحرم م ايقو ،تايموقلا دوعص لباقم ،نوينامثعلا اهغاص امك مالسإلا ةيملاعل يزمر فقوتب
ىلإ ضيرملا لجرلا توم دعب ةيمالسإلا ةمألا نم لعج يخيراتلا ثدحلا اذه . ةمألا ةلودلا

ةيراضحلا رئاودلا نيب روسجلا رايهنا هجئاتن نم ناك ،ءايوقألا اهتمسق ىلع سفانتي ةكرت 
اهتضرف يتلا ةيبرغلا ةيزكرملاب ايئانث ةطبترم اهنم ةدحاو لك تحبصأ يتلا ،ةيمالسإلا 

لظ يفو . ةدعاصلا ةيلامسأرلاو ةيملعلا ةروثلا بناج ىلإ ،ةديدجلا ةيركسعلا ىوقلا نيزاوم
تغلب ،ضارقنالاو نابوذلا رطاخم  ةهجاومل ةيئزجلا تالواحملاو ،ةيلودلا تالوحتلا هذه

 ، رخآلاب ةلدابتملا ةفرعملا تعجارتو ،فعضلا تاجرد ىصقأ ةيمالسإلا ةيمالسإلا تاقالعلا
كرتشملا ريصملاب روعشلاةجرد اريثك تضفخناو ىلع ضعبلا لمع ءاوجألا كلت يفو .  

نيبو تايصوصخلا نيب وأ ،يموقلا ءامتنالاو يمالسإلا ءامتنالا نيب لعتفملا ضقانتلا قيمعت 
" ةيرطقلا ةلودلا ةماقإو ريغصلا نطولا ةيامح ىلإ يعسلا لوحتو . يعجرملا راطإلا ةيملاع

يفارغجلا ءامتنالا زواجتت ةيجيتارتسا فادهأب ه ل ةقالع ال  ىصقأ فده ىلإ" ةلقتسملا 
  .يوغللاو

)٣(  
ىوقلا ديدع دوعص مغرو ،هيلإ ةراشإلا تمت يذلا يخيراتلا بالقنالا مغر   

ةظحل رخآ ىلإ تكسمت يتلا تاوصألا نم اددع نأ الإ ،ةيمالسإلا دالبلا لك يف ةيلازعنالا 
ىتح يناغفألا نيدلا لامج دهاج دقل .ةقطنملا ءاجرأ يف يودت تيقب ةمألل ةيزمرلا ةدحولاب  

زييمت نود يمالسإلا ملاعلل ةينيدلاو ةيسايسلا عاضوألا حالصإ لجأ نم هتايح يف ةظحل رخآ 
ةرداق ةضيرع ةيمالسإ ةهبج ءانب ىلع لمعلاب كلذ طبرو ،نارهطو ةرهاقلاو لوبنطسا نيب 
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لبق نم ايلك هع التباو يمالسإلا مسجلا تتفت ىلإ يدؤي لماك رايهنا لوصح عنم ىلع
ةمألا عاضوأل ةيلومش ةيؤرب هتايح يف قمر رخآ ىلإ يناغفألا كسمت دقل . يبرغلا رامعتسالا
  .ةقطنملا تاموكح رمآت بناج ىلإ ةيبرغلا تاططخملا عم ضقانت يف هلعج امم ،ةيمالسإلا

 ةيبرعلا ةيجولويديألاو ةيركفلا ةحاسلا يف دونهلا نيملسملا نيركفملا نم ددع رثأ امك
ءالؤ ه ةمدقم يف. يسايسلا حكرلا ىلع نييمالسإلا دوعص ةيادب دعب ةصاخ ،ةيبرعلا ريغو

لح ىرحألاب وأ ،نآلا ىتح بجح دق هبلو مالسإلا رهوج نإ "لوقي ناك يذلا لابقإ دمحم 
نع يوقلا لابقإ عافد نم مغرلابو ". مالسإلا روهظل ىلوألا نورقلا يف يبرعلا حتفلا هلحم
ةدحولاب ناميإلا ديدش ناك هنأ الإ ،دنهلا يملسمل انطو نوكتل ناتسكاب ةلود ءاشنإ عورشم  

بخنلا نم ةضيرع تاعاطق ىدل عساو ريدقت لحم هلعج ام وهو ،نيملسملل ةيزمرلا 
ءايوقألا نيعادلا دحأو افوسليف اضيأ ناك امنإو ،طقف ايناحور ارعاش لابقإ نكي مل . ةيمالسإلا

بخنلا ةلكشم نكل . ةيبرغلا ةفاقثلا داورل ائفك ًارواحم هنوكىلإ ةفاضإ ،ينيدلا حالصإلا ىلإ 
ناميإلا ةميق نم تلعأ يتلا ةيرعشلا هراثآل اهلبقت ردقب اهنأ ،لابقإ عم ةيبرعلا ةيمالسإلا 
لعافتت مل وأ تلهاجت لباقملا يف اهنإف ،نيملسملا نيب ةيفاقثلا ةدحولا أدبم تقمعو ،ديحوتلاو 

يهشلا هباتك اـهنمضتيتلا ةيركفلا تاحورطألا عم جذومن ءاج اذهل ". ينيدلا ركفلا ديدجت"ر  
اهتماقإ لجأ نم لمع يتلا ةلودلا نع اريثك افلتخم لابقإ اهنع ثدحت يتلا ةيمالسإلا ةلودلا 

  .برعلا نييمالسإلا نم ريثك
ريبك لعافتب ةيبرعلا ةيمالسإلا تاكرحلا تلبقت ،لابقإ دمحم عم ثدح امل افالخ 

سفن يف شاع يذلا )يدودوملا ىلعألا وبأ(صخألابو ،يودنلا نسحلا ىبأ نم لك تايبدأ   ،
، . تايدحتلا تاذ هجاوو ،ةرتفلا ةيبرعلا ىلإ اهتمجرت دعب ،يدودوملا بتك ضعب تدمتعا دقل

تاكرحلا رداوكل تاينينامثلاو تاينيعبسلاو تاينيتسلا ايجولويديأ ءانب يف ةيساسأ عجارمك 
نمض اهجردأو بطق ديس اهب رثأت يتلا ،يدودوملا راكفأ ضعب تقلخ دقو. ةينسلا ةيمالسإلا  

عم لصاوتم مادص يف اهتلعجو ،تاكرحلا هذهل ةريثك بعاتم ،ةيكرحو ةيدئاقع ةيؤر 
  .بخنلاو ةمظنألا

 ، ةيمالسإلاو ةيبرعلا بخنلا نيب لعافتلا رارمتسا ىلع لدت ،تانيع ىوس تسيل هذه
  .ةيرطقلاو ةيلحملا مومهلا يف عيمجلاسامغناو ،ةينامثعلا ةفالخلا رايهنا دعب 
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ىلع ازفاح كلذ لكشي مل ،اهلالقتسا ىلع ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا تلصح امدنع 

ةداعإو ةيمنتلا اياضقب تلغشنا امناو . ةديدج سسأ ىلع اهنيب ةيخيراتلا تاقالعلا جسن ةداعإ
روظنم نم تافلملاو اياض قلا فلتخم عم لماعتلا يف ترمتسا امك. ةيلخادلا اهعاضوأ بيترت
دبع لامج سيئرلا نأ نم مغرلابو . ةيرذلا ةيلقعلاب يبن نب كلام اهفصو ةيلقعبو ،يئزج

 ، ةيمالسإلا ةرئادلا اهادحإ لعجو ،ثالثلا رئاودلا ةيرظن ىلع ةيجراخلا هتسايس ماقأ رصانلا
. ةنميهملا بخنلاو مكحلا ةمظنأ ىدل يجيترتسا رايخ ىلإ لوحتي مل يمالسإلا قمعلا نأ ريغ
ىوقلا ىتح . ايئاهن رايخلا كلذ ىراوتل ،اهداعبأ ددعتو ةينيطسلفلا ةيضقلا مجح الولو

نع عافدلاب اينعم اهبلغأ نكي مل ،تاينيعبسلاو تاينيتسلا تارتف يف تدعص يتلا ةضراعملا 
ءانب فدهب ،ةيممألا راعش نوعفري اوناك برعلا نويعويشلاف . يجيتارتسالا قمعلا اذه
يخيرات راصتنا قيقحتل اديهمت ،يعامتجالاو يداصتقالا نيدعبلا ىلع زكترت ةيملاع تا فلاحت
، . اهتايولوأ نمض ةينيدلا ةلأسملا عضت نكت مل يتلا ،ةيملعلا ةيكارتشالا ةيرظنلل نويموقلا امأ

ءارآلا تنيابت ،ةيزكرم ةيموق ةلود ءانبو ،برعلا ديحوت لوح روحمتي يزكرملا مهملح ناكف 
ةلودلا سسأ خيسرت وحن برعلا " نويلاربيللا"هجوتو . اهيلإ لوصولا ةيفيكو اهتعيبط لوح

يداصتقالا فلخلا "نم جورخلل ةديحولا ةليسولا اهوربتعاو ،قيضلا اهموهفمب ةينطولا 
يف تلكشت امك ةلودلل يخيراتلا جذومنلاب نيرثأتملا نييلاربيللا ءالؤه نألو ". يعامتجالاو

ةقبط ىلع ازكترم يسايسلا مهدهج نكي ملو ،ةقيمع ةيلاربيل ةفاقث مهيدل نكت مل  ،ابوروأ 
يف نوقثي ال مهف . ادج ضفخنم فقسب ةموكحم مهتاسايس تحبصأ ،ةلعافو ةيوق ةيلامسأر
. مهدوجو يغلت يتلا ةيكارتشالا ةموظنملا عم اوفلاحتي نأ مهنكمي الو ،يموقلا حرطلا ةيدج

ةديقعلا ةدحوو يمالسإلا قمعلا نع مهعافد يف اورمتسا نيذلا نييمالسإلا ىوس قبي ملو 
ةيؤر ىلإ مهتوعد ليوحت ىلع ةيركفلاو ةيسايسلا ةردقلا مهيدل نوكت نأ نود نكل ،ثارتلل 

ةيجولويديألا تاهاجتالاو تارايتلا هذه لك نيب ميقع لدج راد دقو . قيقحتلل ةلباق ةيجيتارتسا
  . برعلا ريغ نم نيملسملا عم ةقالعلا ةلأسم لوح ،ةيسايسلاو

)٥(  
نم رشع يداحلا ثادحأ دعبف . عيمجلا اهعقوتي نكي مل ةهج نم ةأجافملا تءاج

ةيسايس / ويجلا مهتاميسقت يف رظنلا نويبوروألاو ناكيرمألا نويجيتارتسالا داعأ ،ربمتبس
" حلطصم كص ىلإ ةعجارملا كلت مهتداقو . اهلوح امو ةيبرعلا ةقطنملل صخألابو ،ملاعلل
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عسوملا وأ ريبكلاطسوألا قرشلا تجردأ امل الإو ،ايفارغج اموهفم طقف سيل موهفملا اذه ".  
ءانثتساب ،نأب امومع نويبرغلا كردأ دقل . ايسآ قرش لودو يبرعلا برغملا لود هنمض

اهقشت لازت الو ،كرتشم يفاقث ثوروم اهمكحي لازي ال ةيمالسإلا لودلا ةيقب نإف ،ليئارسإ 
نم كلذ فاشتكاب ةيمالسإلا بخنلاو ةمظنألا مقت مل ول ىت ح ،ةماه ةيجيتارتسا تاعطاقت
جامدإ هضارغأ نيب نم يذلا ميسقتلاو ،حلطصملا هراثأ يذلا لدجلا نم مغرلابو . ديدج

نم ائيش كلذ ببسب تداعتسا دق يمالسإلا ملاعلا ةمظنم نأ ريغ ،ةقطنملا يف ليئارسإ 
. يضاملا نرقلا ةليط شيمهتلاو كيكشتلل تضرعت يتلا ةيجيتارتسالاو ةيخيراتلا اهتيعرش

تامكارتلا نع ةلصلا عوطقم سيل ناتسناغفأ يف يرجي ام نأب نوريثكلا كردي ادب مويلاف 
يجيتارتسالا ريكفتلا ةلصوب تأدب امك . نانبل وأ ةيدوعسلا وأ رصم يف تلصح يتلا
ةيمالسإل ا تايروهمجلاو برعلاو ناريإ نيب الثم براقتلا قيمعت هاجتا يف كرحتت يمالسإلا
برعلا اهناريج وحن فتلت ايكرت تذخأو . اقباس يتايفوسلا داحتالا نم ءزج تناك يتلا
نم ،ايزيلام تعرشو . يبوروألا راطإلا يف جامدنالا ىلع اهناهر رارمتسا مغر ،مهريغو

ةيمالسإلا لودلاب اهتلص قثوت غيص نع ثحبلا يف ) دمحم ريتاهم(اهتداق نم ددع لالخ 
برغلا نيبو اهنيب ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةهجاوملا دعاصت دعبةصاخ ،اهرابتعاب تفشك دقو .  

ادج ةعساو لخادتت ةحاسم دوجو نع ) ص(لوسرلل ةئيسملا ةيروتاكيراكلا روصلا ةثداح 
فقاوملل ةجتنملا ةيفاقثلا تايلآلا يف هباشت نع اضيأ تلد امك ،نيملسملا مومع نيب 

فارتعالا ىلإ نييبرغلا نييسايسلاو نيفقثملا نم دد عب عفد امم ،لاعفألا دودرو سيساحألاو
مخزلا اذه لك كلمي يذلا مالسإلا مارتحاو ،رابتعالا نيعب يمالسإلا ملاعلا ذخأ ةرورضب 

  .عونتملا يرشبلا
)٦(  

ريغ نم نيملسملا براجت ام ىلع عالطإلا نأب لوقلا نكمي ،مدقت ام ىلع ءانب 
قيقحت ىلع دعاسي نأ هنأش نم ينيدلا حالصإلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا ديدجت لاجم يف برعلا  

  :ةيلاتلا ضارغألا 
يف ةرينتسملا بخنلا نيب لصاوتلاو فراعتلا روسج ءانب ةداعإ يف عارسإلا : الوأ

لحارملا اهتضرف يتلا ةعيطقلاو ةلزعلا نم ةليوط ةرتف دعب ،يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا 
عسوأ ةيؤر باستكا وحن ةماه ةوطخ براجتلا و تاربخلا لدابتو فراعتلا لكشيسو. ةقباسلا

ةداضملا تافلاحتلا ةهجاوم ىلع ةرداق نوكت ةديدج تافلاحت ءانب هاجتا يف كرحتلاو ،اياضقلل 
  .يسايسلاو يركفلا نيلاجملا يف
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لاجم يف ةدحب ةحورطملا لئاسملل ةبسنلاب فالتخالاو هباشتلا تالاجم ديدحت : ايناث
يف اهنع ثيدحلا رثكي يتلا يمالسإلا ركفلا ةمزأ نأ له ،ر خآ ىنعمب. ةيمالسإلا ةفاقثلا

كانه مأ ،ةيمالسإلا دالبلا ةيقب يف يرجي ام يف اهليصافتو اهلئاسم يف ةهيبش يبرعلا ملاعلا 
له . ؟ اهنع ةبترتملا تايلاكشإلاو ةلأسملا هذه نورخآلا هجاوي فيك مث. ؟فالتخاو توافت

ةيمالسإلا لودلا ةيقب ىلإ يفلسلا ركفلا ريدصت نع ةلوؤسملا يه ةيبرعلا ةقطنملا نأ حيحص  
 .؟ اديقعت رثكأ ودبت ةلاحلا نأ مأ ،لاقي امك

يفاقثلا هقزأم نم جورخلا تالواحم دفنتسا دق هنأكو يبرعلا ملاعلا ودبي : اثلاث
لوحتلا ةلحرم زجنت مل يتلا ملاعلا يف ةريخألا ةقطنملا ربتعي لازي ال ثيح ،يسايسلاو 

، ركفلا تبحاص يتلا تايئانثلا نم ددع نيب بذبذتلاو قزمتلا ةلاح زواجتت ملو يطارقميدلا  
ةريثك ةيمالسإ ادالب نأ ظحالي ،كلذ لباقم يف . مويلا ىلإ رشع نماثلا نرقلا ذنم يبرعلا
لهف . ةعونتملا ليقارعلاو تارثعتلاو تابوعصلا مغر ةيطارقميدلا ىلإ لاقتنالا يف تحجن
ةيداصتقالا ةيمنتلل ةحلاص ةيضرأريفوتو لاقتنالا كلذ قيقحت يف رو د ةيمالسإلا ةفاقثلل ناك
وأ ،ىرخألا ةيمالسإلا تاعمتجملا براجت دعاست نأ نكمي له يلاتلابو . ؟ةيعامتجالاو

زواجتو ،هتينب دقن يف يبرعلا ركفلا ةيبرغلا دالبلا يف ةيمالسإلا تايلاجلا ءانبأ تاعادبإ 
اودوعي مل مهنأو ،ةميدقلا مهتيزكرم اودقف مهنأب برع لا فرتعي نأ بجي. ؟ةيتاذلا هقئاوع
. ةيبرعلا يه نآرقلا ةغل نأو ،يحولا طبهم تناك مهدالب نأ ةجحب نيرخآلا هيجوتل اردصم

ةردابملا دادرتسا يف ةرتفلا هذه ةليط برعلا حجني ملو ،تلخ نورق ذنم لوادتلا لصح دقل 
نم اهريغ يفو ةيمالسإلا دالبلا ةيقب يف ةمكحل ا نع اوثحبي نأ مهيلع اذهل. ةيفاقثلاو ةيسايسلا
تاقلطنم نمو ،ةيبرع ريغ تاغلب مالسإلل تاءارق ىلع اوعلطيل ةصرف اهنإ . نادلبلا
 .ةيثارتلا اهزومرو اهتايولوأو اهبراجت يف فلتخت تاعمتجمو

ةيمالسإلا ةبرجتلاو نآرقلا مهف يف ةمراص ةقيرطك - ةيفلسلا تلوحت نأ دعب : اعبار  
يناعم داهجلا ذختا نأ دعبو ،ناكم لك يف بخنلاو تاعمتجملل ةقرتخم ةيؤر ىلإ –ةيس يسأتلا  

ةماع ةضيرف ديدجتلا حبصأ ،ميقلاو ناطوألا نع عورشملا عافدلاب اهل ةقالع ال الاكشأو 
دودحل ازواجتم حبصأ يفلسلا رايتلا نأ امبو . هترداصمب اوماق نمم مالسإلا ريرحتل

تافلاحت ينبيو ،ةيملاع تاهبج لكشي نأ ىلإ هرودب وعدم يمالسإلا ديدجتلا نإف ،ايفارغجلا 
تائفلا عسوأ عم لصاوتلا ىلع ةردقلا هيطعتو ،يفرعملا مكارتلا قيقحت نم هنكمت ةيوق ةيركف 

  .    مهريغو نيملسملا نم
  



 )٢١٩(

  
  
  
  

  إمكانيات جتديد اخلطاب الديني العربي
  من خالل خطابات وجتارب املسلمني

  
 

  
  
  
  :هتاروطتو يئايحإلا باطخلا لوصأ: ًالوأ

يف رصاعملا يمالسإلا يلوصألا باطخلا يف ةيسيسأتلا ةلوقملا نع نالعإلا ىرج 
نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبرألا يف يأ ،ًابيرقت    دحاو   تقو يف  هجراخو يبرعلا ملاعلا

ماع ةيمالسإلا ةعامجلل هسيسأت نايب يف) م١٩٧٩(يدودوملا ىلعألا وبأ لاق . يضاملا  
، ): ١٩٤٧ماع اهسيسأت دعب ناتسكاب ىلإ تلقتناو ،دنهلاب اهَتقو  ( ١٩٤١ هُنيد ملسملا َةيوه   نإ

ةيموقلا   ناطيش هيلع رطيسو ،هتيناسنإ نم د ر ج اهنم  در ) ١٩٤٩- (اّنبلا نسح لاقو . ج اذإو
فيسو ٌفحصم ،ايندو   نيد   مالسإلا   ةيلوصُألا رها وظ تايادب تناك امكو. نإ ةرهاقلاب

مث ةفالخلا فاعضإ ىلع    ةيجاجتحا   ةكرح قالطنا رصم يف رصاعملا اهروَط يف ةيمالسإلا
، )١٩٢٤- ١٩٢٢(لامك ىفطصم بناج نم اهتلازإ  نيملسملا نيب دنهلاب رمألا ناك كلذك  ،

مسا تحت دعب ام يف تفر ١٩١٦ماع اولّكش نيذلا   ع ينامثعلا ةفيلخلا معدل ًةيعمج ةكرح "  
نيدقعلا لالخ ىطسولا ايسآو ةرطموسو هواجب نيملسملا تالسار ". ةف الخلا  م نم ُفرعنو

                                                 
 .)نانبل (ةينانبللا ةعماجلاب ةيمالسإلا تاساردلا ذاتسأ *
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ءاقب ةلأسم ) م١٩٣٦- ١٨٩٨(رصمب رانملا ةلجم عم ،نيرشعلا نرقلا نم نيلوألا    نأ
ةعماجلا وأ ( ينامثعلا ةفيلخلا يف ًةلّثمتم نيملسملل ةيزمرلا ةيسايسلاو ةينيدلا ةماعزلا
تاروطت تلاتـت دقو . مهنم ةينيدلا ةفاقثلا يوذـل لغاشلالـغشلا تناك ) ؟ةيمالسإلا
ناتسكابو يبرعلا ملاعلا يف / يئايحإلا باطخلا   هُتاقلح تلمتكا ىتح يمالسإلا يلوصألا

ايسآو ايكرت تاحاس نع تاروطتلا كلت تباغ نيح يف ؛نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا   ر خاوأ
  ةيلاتلا ًاماع نيثالثلا يأ ،اه فورظل دنهلاو ايسينودنإو زاقوقلاو ىطسولا  سفن ةبقحلا يف ة دع

  .ةيناثلا ةيملاعلا برحلل
لئاسملاو رومألا يف رولبت امب   سح   زكرتت ،اذه ةيوهلا باطخل ةيسيئرلا ملاعملا   نإ

  : ةيلاتلا
ىرخُألا تانايدلا نع فلتخي -    مالسإلا   نإ  ) تاذلاب ديحوتلا تانايد(   كلمي هنأ يف

هنودب نيملسملل ةمظتنملا ةايحلا رًايسايس ًاعورشم    ُلئاوألا ُةباحصلا ى. وصت نكمي ال مس دقو
لوسرلا ةافو دعب    رَخآلاو ،ينآرق امهدحأ ؛ناحضاو نادع . ةفالخلا): ص(عورشملا  ب كلذلو

مْك . ينامز  ح ةماقإب نوفَّلكم مهنأ وأ هللا نم نوفَلختسم نيملسملا   نأ يف ُلّثمتي   ينآرقلا  دع بلا
ماظنلا . ضرألا يف هللا   نأ يف ُلَّثمتي ينامزلا دــع  دعب ) ةفالخلا ماظن( بلاو   هُتايلآ تددحت

  ".هللا لوسر ةفيلخ"بصنم روهظب ) ص(لوسرلا ةافو 
؛مالسإلا ةيؤر يف ةلودلاو نيدلا نيب لصف الف  -    ةيهلإ   ةعيبط اذ   عورشملا ماد امو

يف ّالإ هريفاذحب ُق بط  ي ال نيدلا   ةلودلاو نيدلا نيب جنإ لب  مادتلا وأ جامدنالا ّلظ اذكهو .  
مالسإلا ُةلازإ هب   ، . دوصقملا ًايبيرخت ًايبيرغت ًالمع ناك لصفلاف هذه ةيعرشاللا ةلاح زواجتلو

  .ةعيرشلا قبطت يتلا ةيمالسإلا ةلودلا مايق نم دب ال
فيلكتلا وأ ةيمكاحلا ىلع نويبزحلا نويمالسإلا فلتخا ام-  ةقيرط ىلع او فلتخا لب.  

عاقبو رصم يف مث ،ًالوأ ناتسكاب يف تاينيتسلا طاسوأ ذنم ُفالخلا كاذ زربو ،فيلكتلا ةيدأت 
فورعملاب رـمألا يف فـنعلا ىلع نوددـشتملا . ىرخألا يبرعلا ملاعلا   ةلودلا ( رصأ
ركنملا نع يهنلاو )ةيمالسإلا  )ةيلهاجلا ( ،  يسيئر   مدع ل رايت ًايجيردت رولبت نيح يف ؛  ضفي
  . ةدئاسلا ةيعرشاللا ةلاح مغر يمالسإلا لخادلا يف رشابملا فنعلا لامعتسا
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  :ةيمالسإلا تائيبلا: ًايناث
  روْلبت يف ،ةيلاكيدار   ةيفاقثو   ةيسايس   تايماصفب تزيمت يتلا ُةدرابلا   برحلا تمهسأ

رصم يف وأ ناتسكاب يف   ُةيمالسإلا ُتاحاسلا امأ. ءاوس ،يمالسإلا يلوصألا باطخلا  
ةعساو   تائف ىدل هباش م  باطخ اهيف   اهعوقول زاقوقلاو ىطسولا ايسآ يف . رولبت امف ،ىرخألا

ًةيامح رمتؤملا بزحب لالظتسالل نيملسملا رارطضال ،دنهلا يفو . ةيعويشلا ةرطيسلا تحت
. شـيجلا اهيمحي يتلا ةيلاكيدارلا ةيناملعلا ةرطيس ببسب ايكرت يفو. مهقوقحو مهدوجول

ناريإ يفو . ةيفوصلا تاكرحلا ةرطيسو ،ةريبكلا ونراكوس ةيبعش: نيببسل ايسينودنإ يفو 
  . روهمجلاو باطخلا ىلع ةيديلقتلا ةينيدلا ةيعجرملا ةرطيس رارمتسا ببسب

تاباطخلا رولبت يف    ةوقب ارَّثأ نالماع كانه ،ةدرابلا برحلا تاقايس يفو هّنأ عقاولاو
ةينطولا ةلودلا بَخُن فقوم وأ ،فقوملاو ،ةينطولا ةلودلا ةبرجت :اهرولبت مدع وأ ةيلوصألا  

صوصخلا ىلع ةّن  ةدرابلا برحلا يف عارصلاف . سلا دنع ةيديلقتلا ةيمالسإلا تاسسؤملا نم
مايق دعب صوصخلا ىلعو هلوح نمو يبرعلا ملاعلا ىلعو ،اهِلوح نمو ناتسكاب ىلع 

 ، ، ةيجيتارتسا ًةعلس طفنلا ةروريصو ،ليئارسإ ةينطولا ةلودلا ةبرجت لشف ىلإ ىدأ كلذ ُّلك
ةينيدلا تاسسؤملاب ةمظنألا قئالعل ةبسنلابو . يلوصُألا باطخلا ةعرشأ يف حيرلا رشنو
، : جذامن ةثالث دحأ رطيس دقف ،ةيديلقتلا ءاغلإلا دودح ىلإ ةينيدلا ةسسؤملا ةحفاكم جذومن
اهءازإةيدايحلا جذومنو ،اهعابتتسا عم اهيلع ءاقبإلا جذومنو يتلاح يف هنأ ُظحالملاو .  

بهاذملاو ةسسؤملا ةث  ر و بناج نم سيل   يوق   ينيد   نار  وَث ثدح دقف ؛عابتتسالا وأ ةحفاكملا
يف ٌظوحلم اذهو . ةيعجرملا لالتحا اودارأ نيذلا نييلوصألا نييئايحإلا بناج نم لب ؛ةيهقفلا

ةيبرع ريغو ةيبرع   ايبيلو سنوتو ناتسكاب : هتلواحم وأ ءاغلإلا جذامن نمف. ةريثك ٍلود
ةيسيئرلا ةيبرعلا راطقألا ةس. رئازجلاو قارعلاو ايروسو  رصم : سؤملا عابتتسا جذامن نمو
نميلاو: دايحلا جذامن نمو. ةيدوعسلاو برغملاو   دايحلا نادلب يفو . ندرألاو نانبلو ايسينودنإ

هنكل    ينيد   ءايحإ ثدح ةس  . فينع وأ ٍيرذج ريغو ًالدتعم َّلظسؤملا ءازإ ةلودلا بناج نم
ةرـكف . يعيشلا بهذملا تايصوصخ ببسب ٌةديرف ٌةـلاح يهف ناريإ امأ   ةيالو ( نأ ىـنعمب
يتلا يه ةيديلقتلا ةسسؤملا . ةنسلا دنع) ةيمكاحلا( ةركف لثم ٌةيلوصأ ٌةركف يه ) هيقفلا   نكل
نيملاعلا ءاحنأ رئاس يف ةنسلا دنع ةي ديلقتلا ةينيدلا ةسسؤملا تمّطحت نيح يف. اهَقيبطت ىلوتت

وأ ،ثيدحتلا ةجحب اهل ةمظنألا برض ببسب ًاديدش ًافعض تفع   ض وأ يمالسإلاو يبرعلا
  . نييلوصألا هجو يف اهمدختستل وأ اهبناج نمأتل اهعابتتسا
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  : اهنم ةدافإلا ناكمإو ةينيدلا تاباطخلا :ًاثلاث
ينيدلا حالصإلل فت ىلع ةيمالسإلاو ُةيبرعلا مُلاوعلا تفرع     تاكرحوأ ًةكرح  ت وا

قيقحت : تايحالصإلا يف ُةيسيئرلا ُةيلاكشإلا تناكو. نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا لالخ
تاسسؤملاو ينيدلا ركفلا ثيدحت ّلقألا ىلع وأ ،يبوروألا ملاعلا لوخد قيرط نم مدقتلا 

  .يسايسلاو يفاقثلاو يعامتجالا ديدجتلا مامأ ًةبقع لّكشت ال ثيحب. ةينيدلا
دعب رولبتو ،نيبرحلا نيب ام ةبقح يف رهظ يذلاو ،يئايحإلا ةيوهلا ركف      نأ ديب

ةيوهلاو ةيتاذلاو ةيصوصخلا نو   ص مساب حالصإلا ةحفاكمل هجتا يذلاو ،ةيناثلا برحلا
 ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإو ،بيرغتلا برضب لوقي ًافلتخم ًاباطخو ملاعلل ًةيؤر ىسرأ ،ةيروهُطلا

ةعيرشلا ق    .بطت يتلا
ىدل      مويلا ةملوعلاو ةثادحلا تامدص نع ريبعتلا نم لاكشأ ةثالث كانه   نأ عقاولاو
  : نيملسملا 
 -  ، ةيصوصخلاب ًايعو لّثمت يهو ،ةوحصلا مساب ةفورعملا ةيوقلا ةيئايحإلا

 ترولبت اذإف. مالسإلا ىلع ةرماؤم دوجوب صاداقتعاو ،ملاعلا اذه يف ةبرغلاب ًاساسحإو
  ).يسيئرلا رايتلا طاسوأ يف ُةبلاغلا يهو( ةمِلاسملا وأ ةيداهجلا ةيلوصألاب ْتمزتلا ًايبزح 

ةداعتسا لواحي . ددجلا نويديلقتلا -    بهاذملا وأ ) ديلاقتلا يف يباجيإلا(رايت اذهو
نم لوألا عبرلا يف ةيحالصإلا تاحورطألا نم ديفيو دافأ دقو ،لازتعالا ىتح وأ ةيهقفلا 

ىلع . نيرشعلا نرقلا   عقاو هنأل ؛كلذ ث  دحي نأ رظتنملا نم سيلو  ، دعب  ه مادقأ ت  بث ام هنكل
هضرعت نع ًالضف ؛   هبح  ي ال نيفرطلا الكو ،ةيسايسلا تاطلسلاو ةيئايحإلا نيب لصافلا ّطخلا

 .نييلوصألا نم زازتبالل

يمالسإ وأ يبرع. ددجلا نويحالصإلا -    دلب لك يف   د. دارفأ ءالؤهو نو ي مهو ع
ىلإ لصت ةيلاكيدار ٌلويم مهنم ضعبلا ىدلو  . ةينيدلا لئاسملا لك يف ضوهنلاو ديدجتلل
 . روهمجلاو نييئايحإلا ىدل ةنوعلملا ةيناملعلا مويلا مهنكل ،ًالبقتسم  مهنم نيلدتعملل   نأ ودبيو
 . بلاغلا وأ دئاسلا َقُفُألا جراخ

دحأ دعب نييبوروألا ضعبو نويكريمألا ج  ربمتبس ١١ثا ور دقل ةلوقمل ٢٠٠١   
ةيسايسلا ةبرجتلل يبسنلا حاجنلل . لدتعملا يويسألا مالسإلا   دوعي لادتعالا اذه   نأ ُّقحلاو
ٍحالصإ . ايكرتو ايزيلام لثم نم ؛ نيريخألا نيدَقعلا يف ءالؤهل ةيومنتلاو   باطخ ْأشني مل   نكل
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منتلا حاجنلا ةيطغتل ىتح وأ نيدلا مساب   يزيلاملا حاجنلاف . يسايسلا وأ يوديدجتو ٍحاتفناو
مالسإلا مساب ةيطارقميدلاو ةثادحلل ٌةاع  ايكرت يف رمألا كلذكو . د وأ نوينيد ٌةنهك هل سيل

ةلطسلل ةينيدةغبص يذ بزح لوصو مغر  ءاهقفلا ريغو ءاهقفلا نم نييناريإلا ىدلو.   عوزن  
مسا تحت رييغتلل    ا لوقي امك وأ)ديدجلا مالكلا ملع(بّالغ ةيطارقميدلا : يمتاخ دمحم سيئرل، 

نيدلا مسابو ،هيقفلا ديب مكحلا! ةيمالسإلا     ! نأ ديب
ييسايس ضعب ىدل ةيسايسلاو ةيومنتلا ةبرجتلا نم    قحب ةدافإلا   نكمي هنأ ىرأ كلذلو

ىدل ،نيدلا مساب ًاديدج ًايحالصإ ًاباطخ ىرأ ال يننكل . يبرعلا ريغ مالسإلا يرّظنمو
باطخ ةضبق يف مويلا ىتح نوكورتم نحنف اذكهو . هنم ُةدافإلا اننكمي ،نييويسألا نيملسملا
الو لوح الو . ةريبكلا ةيريهامجلا يذ يسيئرلا رايتلا ىدل ةدئاسلا نيملسملا ناوخإلا ةيئايحإ
  .هللااب الإ ةوق
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  : املسلم غري العربي
  إصالح ديني أم إصالح سياسي؟

  
 

  
  
  
ىـتحو ،ةـيبرغلا ةيسايسـلاو ةـيثحبلا رئاودلا نم عساو عاطق نيب ةجئار ةءارق ةم        ث

كـلذ يـف امب ،ةقطنملا اهيناعت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تامزألا لمجم نأ اهدافم ،ةيبرعلا              
فـنعلا تاراـيت دوعـصو يطارقميدـلا لشفلاب ةداع هنع ربعي ام وأ ،ةيطارقميدلا ةلاطعلا                

ةررـكتملا تاـبلاطملا رسفي ام اذهو ،اهريغ ءيش الو ةينيدو ةيفاقث بابسأ             اهدرم  يسايسلا    
يوـبرتلا حالـصإلا ليبق نم ةهباشم        نيوانعنم اهب طبتري امو ،ينيدلاو يفاقثلا حالصإلاب          

  .كلذ هباش امو ةنملعلاو ثيدحتلاو ،يميلعتلاو
ي سايسـلاو يرـكفلا باطخلا حطس ىلع تفط ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ ذنمف             
 اـن تاعمتجم نوـك يـف صخلتت ةءارق ىلع ءانب مالسإلا حالصإ ةلأسم يبوروألاو يكيرمألا             

كـلذ عبتتسي ام عم ،اهيف ةينيدلا ةأطولا لقث ببسب ةموزأمو ةضيرم مهتفاقثو ،ةلشاف تاعمتجم      
ةيسايسـلا ةـثادحلا ةـباوب جوـلوو ةـنملعلا ميق لوبق يف ةيمالسإلا تاعمتجملا ةعنامم نم                 

  ، نـم رشـع يداـحلا ثادـحأ ترفو دقف          . ةيطارقميدلا" ةفاقثلا"عم شياعتلا وأ    ةيداصتقالاو

                                                 
ةدحتملا ةكلمملا-ةيلودلا تاقالعلاو يسايسلا ركفلا يف ثحاب *  .ندنل - 
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ةيرصـنعلا دح لصت ةيفاقث ةيوهام تاعوزن ءايحإل ةريثك ةيبرغ ىوقل ةيبهذ ةصرف              ربمتبس  
م، هـشاعمو مهتاـيح طامنأو نيملسملا ةفاقث ةمجاهم كلذ نم ،نايحألا نم ريثكلا يف ةضيغبلا              

يـف ةمداصم مهدئاقعو نيملسملا ةفاقث نأب لوقلا دنع رمألا          فقي الو ،تاعانشلا لكب مهغمدو      
اـهعبطب ةـيذغم اـهرابتعا كلذ نم رثكأ  لب بسحف ةيسايسلاو ةيركفلا ةثادحلا ميقل ميمصلا                 
ارـمأ ادغ  هنأ امك ،ملاعلا يف رارقتسالا لماوع زهت يتلا جوهألا فنعلاو باهرإلا تاعوزنل                

لـماوعب ةيمالـسإلاو ةـيبرعلا ةقطنملا اهنم يناعت         يتلا تاهاعلاو تامزألا لك ريسفت اعئاش       
تـناك يـتلا ىربكلا ةيلودلا تايجيتارتسالاو ةسايسلا ةبعل نع ةلوزعم ةروصب نيدلاو ةفاقثلا              
ليطاـسألا ةوـقب كـلذ ناـكأ ءاوس ،اهبوعش رئاصمو ةقطنملا تاراسم يف مكحتت تلازامو                

طوغضـلاو ةيـسامولبيدلاو ةيسا     يسـلا تالخدـتلا ةوقب كلذ ناك مأ جفلا يركسعلا لالتحالاو          
ةـيبرغلا ىوـقلل  اـنمآ اذالم رفوت ةيوفاقثلا تاريسفتلا هذه نأ انه مولعملا نمو                 . ةيداصتقالا

كـلذ نم ،ةقطنملا اهيف طبختت  يتلا تالكشملاو تامزألا تاعبت لمحت نم ةلمج اهيديأ لسغل                
اـقالطإ هـعاجرإ متي      ال يفئاط بارتحاو ىضوفو  رامد نم الثم مويلا قارع  هدهشي ام نأ               

متـي اـم ردـقب دـلبلا اذهل عورشملا ريغ ينوسكسولجنألا يكيرمألا يركسعلا لالتحالا ىلإ                
ةـيطارقميدلل ةـهراك ةـينيد ةيناودع ةلاح دوجو لثم نم ،ةيسفنو ةينيد بابسأ ىلإ هعاجرإ                

 تسـيل يهف ةيداصتقاو ةيساسس تالكشم نم ةماع برعلا هيناعي ام امأ           . يسايسلا حالصالاو 
لـماوعلا بـييغت متي اذكه      . كلذ نم رثكأ سيلو ينيدلاو يفاقثلا قافخإلل ةيعيبط ةجيتن ىوس         

ةـيلودلا تايجيتارتـسالا   بـيعالأ و ،اهتاديقعتو ةسايسلا لماع ةصاخو ،اروضحو ةوق رثكألا   
يسـفنلا نيوـكتلا وأ ،نيدلاو ةفاقثلا لوح ةمئاع تالوقم حلاصل  تامزألا ةراثإ يف اهرودو                

  .كلذ هباش امو
يـف مالـعالاو ةساسـلا طاـسوأو ايميداكألاو ركفلا رئاود ىلع يغاطلا هاجتالا ناك               
الاـمآ قـلعي ،اصوصـخ مرصـنملا نرقلا ةيادبو ،رشع عساتلا نرقلا  طساوأ ذنمو برغلا                 

يرامعتـسالا حايتجالا تايادب ذنم ةقطنملا اهتدهش يتلا        " ةنملعلا"و ثيدحتلا ةكرح ىلع ةعساو    
ززـع اـممو   "لالقتـسالا ةـلود  "ةأشن عم رثكأ اهادم عستاو ،اهذو فن ىوقت يتلاو يبرغلا   ،

يـتلا اـيكرت يـف ةـيلامكلا ةلودلا روهظ ةيمالسإلا ةقطنملا يف ةكرحلا هذه حاجنب روعشلا                 
ىـلع ايرذـج ايناملع  اماظن  هلحم تماقأو           ١٩٢٥ةنس ةينامثعلا ةفالخلا ماظنل ادح تعضو      ،

مـث ،ناريا يف يولهبلا ماظنلل  ةيثيدحتلا تاهجوتلا بن          اج ىلإ ،ةيسنرفلا ةروثلا ةبقاعي  لاونم      
راصـتنالا نـكلو ،ةـيثيدحتلا اـمهتاحومطب يثعبلاو يرصانلا هقشب  يبورعلا رايتلا روهظ               

ةيمالـسإلا تاكرحلا ذوفن ديازت مث       ١٩٧٩ةنس ناريا يف ةيمالسالا ةروثلل يودملاو يئ        اجفلا  ،
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عـجارتلا تالوـقم اهلحم لحتل ،ضارعلا ل        امآلا هذهل ادح عضو دق نيريخألا نيدقعلا لالخ       
ةيمالـسإلا ةيلوصألاو ،ةيمالسإلا ةيئايحالاو ،يمالسإلا دوعصلا ،يثادحلا قافخإلاو ،يناملعلا          

  .كلذ هباش امو
عاـضوأ ىلع قيمعلا هعالطاب فورعملاو ،بيج نوتلماه يناطيربلا قرشتسملا  ناك            

دـق ةيمالسإلا ةفاقثلاب ةبقاثلا هتفرعمو ةي       برعلا ةغلل هناقتا نع الضف ،اهبوعش لاوحأو ةقطنملا       
يـتلا ةحساكلا بيرغتلا ةجوم نوك نم يضاملا نرقلا تاينيثالث ذنم ةديدشلا هفواخم نع ربع              
ةـقيرعلا مالـسإلا تاسسؤم نم ىقبت ام ىلع تتأ امبر ،ةيمالسإلا دالبلا ةيقبو رصم  حاتجت                

ال نييمالـسإلا عامتجالاو ريمضلا ي      ف اعيرم اغارف  اهءارو فلخت مث نمو ،ةديدملا هثيراومو         
اـمو اـيميداكالا بابرأ نم مويلا هؤافلخو هؤالمز امأ          . *هضيوعتوأ هئلم ىلع ثيدحتلا ىوقي    

ةيمالـسإلا ةقطنملا يف نوري كلذ لكل افالخ مهف طسوألا قرشلاو تايمالسإلا ءاربخب ىمسي              
  ".ةينوكلا"ة ثادحلا ميق ضفرو ةعنامملا يف ةنيصح ةيفاقثو ةينيد ةعلق ةعساولا

عـسوألا عاـطقلا نيب ةعئاشلاو ،يمالسإلا ملاعلل  ةمتاقلا ةيماردلا ةروصلا هذه نأ ديب         
ةرـيخالا تاونسـلا لالـخ اهبحاصت تأدب ةيبرغلا تاسايسلا يعناصو ايميداكألا بابرأ نم              

،     " فارطألا"ىلع لامآلا نم اردق قلعت ءيشلا ضعب ةلئافتم ةءارق           ةـيبرعلا رـيغ ةيمالسإلا
لـبق ةـيمتاخلا ةبرجتلا روهظ مث ،ةيمنتلاو ةلادعلا بزح دوعصو ةيكرتلا ةبرجتلا تلثم              دقو  

نأـكو ،نييبرـغلا نيبقارـملاو نيثحابلا نم ريثكلل ةبسنلاب ةيبذاجلا نم اعون  ناريإ يف كلذ                 
فـلخت نـم اهعبطي ام مكحب اهنم سوؤيم ةيمالسإلا ةلاحلا تناك اذإ لوقي ءالؤه لاح ناسل                 

ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا رؤبلا ضعب   ةمث نأ الإ              يعامتجاو يفاقث  ثـعبت يـتلا    " ةرـينملا "، 
   .يلاربيللا مالسإلاب نامزورك يكيرمألا ثحابلا هامسأ ام لكشت يف لمألا نم اضعب

براـجتلا نأـب لوـقلا لاوـحألا نـم لاح ةيأب ينعي ال ةمدقملا هذه طسب نأ ىلع                   
ملعتلاـب ريدـج وـه اـم اـهيف سيل وأ ،دصر             لاو ةعباتملا قحتست ال ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا      

ءاـنب ةحادف ىلإ ةيادب هيبنتلا اندرأ انننكلو ،اهريغل وأ ةيبرعلا ةقطنملل ةبسنلاب ءاوس رابتعالاو                
جئاـتن ىـلإ  ةرورضلاب يدؤي امب ،ةهوشم ىندألا دحلا يف وأ ةئطاخ تامدقم ىلع تاليلحت                 

  .ةهوشمو ةئطاخ

                                                 
* Gibb H. A. R., Modern trends in Islam, (Chicago, 1947)  
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مالـسإ نيـب فينصـتلا عوضوم الوأ        : ةيساسألئاسم ثالث ةقرولا هذه يف لوانتنس       
اـثلاثو ،هـيلإ رـظنلا نكمي فيكو ينيدلا حالصإلا عوضوم ايناث ،يبرع ريغ رخآو يبرع                
سوردـلا مث  ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا ةقطنملا يف ةيحالصإلا براجتلا حمالم نم اضعب لوانتن   

  .اهنم اهؤافيتسا نكمي يتلا
  
  فينصتلا ةلأسم يف

نيـب ينيدلا باطخلا لاجم يف  ةعطاقو ةلصاف طوطخ ةماقإ بعصل            ا نم هنأ يل ودبي    
ةيمالـسإلا ةـفاقثلا عبطي ام ىلإ رظنلاب ك   لذو ،ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا ةعقرلاو ةيبرعلا ةعقرلا      

ءاضـفلل ةنوكملا تاقلحلا فلتخم نيب لخادتو جزامت نم يبرعلا ريغو يبرعلا اهيقشب ةماعلا              
بسـحب عوـنتو ددعت نم ولخت ال ةيمالسإلا ةفاقثلا نأ           حيحص  . يمالسإلا يبرعلا يراضحلا  

ترهصـنا يـتلا بوعشـلا ةاـيح طامنأو ةيخيراتلا ثيراروملاو ةيفارغجلا تاءاضفلا عونت              
رـيغ ملسمو ،يبرع ملسم ةيئانث ساسأ ىلع ةلصاف طوطخ ةماقإ بعصلا نم هنأ الإ ،اهنمض                

قاروأ هـحرطت ام وحن ىلع يح       الصإلا باطخلا  ةيواز نم ةلأسملا انلوانت اذإ  امأ         . يبرع  
نـع زيمتم وأ فلتخم يحالصإ باطخ هنأب فصوي نأ قحتسي ام العف ةمث سيلف ،ةودنلا هذه         

اذإ هـنإ لب  . كلذ نم رثكأ سيلو ريبعتلا ةغل ةهج نم مهللا ةيبرعلا ةعقرلا  يف دئاسلا باطخلا             
لكشـب ىذغتت تلازام ةيب  رعلا ريغ  ةعقرلا نأ نيبتي نودملا باطخلا ةيواز نم ةلأسملا انلوانت  

  .يبرعلا ملاعلا يف رشنيو بتكي امم رخآب وأ
تاراـيتلاب طبترـي عـقاولا ىـلإ برقألا ميسقتلا نأ لوقلا نكمي ساسالا اذه ىلعو                

ةـيبرعلا رـيغ ةيمالسإلا ةعقرلا و ةيبرعلا ةعقرلا نيب ةهباش           تم ودبت يتلا ةيركفلا سرادملاو    
  .يبرع ريغ ،يبرع ةيئانثب طبتري امم رثكأ

ةرغ نيح ىلع مالسإلا ملاع تحاتجا يتلا ةثادحلا ةمدص           تدلو دقف  ةـقيمع   تازـه      
نيملسملل ةماعلا ةايحلا طمنو ةيسايسلاو  ةيعامتجالا ىنبلا يف        يعوـلا ىـنب تباـصأ اـمك            ،

ـثالث ىـلإ ةيمالـسإلا ةبخنلا ماسقنا ةرشابملا اهجئاتن نم ناك ةلئاه تاجاجتراب               يمالسإلا  ة 
تلازام ىربك تارايت  يمالـسإلا ءاضـفلا نطاوم فلتخم يف اذه انموي ىلإ ةمئاق اهتاماسترا      

رـبع ةـفينعلا ةمدصلا هذه ةهجاوم ىلع لمع لوأ رايت            .يبرعلا ريغو يبرعلا هيقشب عساولا      
ثوروملا عقاومب   يئاقلتلاو يعافدلا ءامتحالا   فدو ،  ةيديلقتلا تاسسؤملا  ء  قالـغإ الواـحم     ،   
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ءيـش لـك ىلع ةرساجتملاو ةيناودعلا       "ةثادحلا"هذه اهنم   برس  تتنأ اهنأش نم يتلا ذفانملا        ، 
تـفلأ يتلا ةيلهألا ىوقلاو ،ةيفوصلا تاعامجلاو ءاملعلا نم عسوألا عاطقلا لمش رايتلا اذهو              

ةلئاعلا نم ةيميمحلا تاقالعلا    ءفدو رارقتسالا ةريتو   ةدتمملا   راـحلاو ةريشـعلاو        قوسـلاو ة   
 ةـيامحو ثوروـملا ةطلـس نم جورخلا تاعامجلا        هذه ىلع اريسي نكي ملف ،كلذ هباش امو         

ةـثادحلا راـيت اهب      ئبني يتلا ةررذتملاو ةقلقلا ةيدرفلاو بارطضالا ملاع ىلإ ةماعلا ةعامجلا           
ةـيئايحالا نـم برضـب ةـفينعلا ةمدصلا هذه ةهجاوم لواح دقف يناثلا رايتلا امأ                 .فراجلا  

ةحيحصـلا ةنسـلاو نآرـقلا يف ةلثم        م ةيمالسإلا عبانملا ىلإ ةدوعلا ىلع انهارم ،ةيمالسإلا       
نـع اـبكنتو يـضاملا ىـلع ادومج هربتعا ام ىلع الماح ،ةدشارلا ةفالخلاو ةوبنلا لاثمو                 

ةثيدحلا ةيندملا نأ انه مولعملا نمو ،ةثيدحلا ةيندملا تاودأ         ورصعلا حور باعيتساو داهتجالا     
وـحن ىلع ثيدحلا برغلا     ةيندم  ىوس ائيش تسيل انه     ةيمالسإلا ةيئايحإلا لاجر اهدصقي يتلا      

اـنييفو  اـمورو  ندنلو سيراب يف  عجانلا يرادإلا طابضنالاو هافرلا ندم يف اعقاو تدسجت ام          
تـقولا ضعبل    اهيف ةماقالا وأ  اهترايز ةبرجت مهضعبل ناك يتلا اهريغو        لاـح وـه اـمك       ،    

يناغفألاو   يسنوتلا نيدلا ريخو ي   واطهطلا مالـسإلا ةيحالـصإلا زومر لواح دقو       .هدبعو  ةي  
نيـب ةيفيلوت ةلداعم داجيإ مهذيمالت ةيقبو اضر ديشر مث هدبعو       يناغفألا نيدلا لامج ديسلا عم      

،مالسإلا سسأ ىلع    " ظافحلا" ،           ىربكلا ةباحصـلا نـم لوألا ليجلاو ةنسلاو نآرقلا مالسإ يأ  
ةـثيدحلا ميـلعتلا جهاـنمو ةعانصلاو         ةرادإلا يف ةلثمم ةثيدحلا ةيندملا    تاودأب ذخألا   نيبو     

يف نوردحني رايتلا اذه تالاجر نأ مغرو         .اهريغو ةـيميلعتلا تاسـسؤملا نم     معألا بلاغلا    
مهضعبو   ،ةيديلقتلا مـلعو هـقف نـم ةيديلقتلا ةيمالسإلا فراعملا لاجم يف ريبك عاب هل              ناك   

ةـيديلقتلا مهتفاـفث ميـعطت ةتوافتم تاجردب اولواح مهنأ الإ            مالك ملعو   ةغالبو وحنو لوصأ      
رـيبكلا بارطضالا ةلاح نأ امك ،مهتالاكشإو مهتالؤاست قفأ اوعسوو           ،ةثيدح ةي برغ فراعمب   

بـناج ىـلإ     يـبرغلا يرامعتـسالا حايتجالا ةجوم لعفب ةيمالسإلا تاعمتجملاب لح يذلا            ،
ةعامجلا نايكب صبرتت يتلا رطاخملا للجب      يوقلا مه روعش يـف مالـسإلا ةضـيب ددـهتتو         ،   

يسلا ملاع لوخد   مهيلع ضرف دق ميمصلا    نـع ىأني امب ،ةفلكملا اهتاعارصو اهتاديقعت لكب ةسا          
ةـيميلعتلا   تاسسؤملاو ءاملعلا اهدوعت يتلا رشابملا يسايسلا نأشلا نع داعتبالاو ءودهلا ديلاقت            

 .ةداعةيديلقتلا 

نـع جتاـنلا      قـلقلا اذه ،يعولا قلق هتيمست نكمي ام رخآب وأ لكشب اوشاع دق مهن             إ  
ا ةنزحملاو ةلئاهلا    تايدحتلا اوـشاع اـمك ،مالسإلا ملاعل يبرغلا حايتجالا تايادب اهتدلو يتل            

تاعامجلا نيبو مهنيب لدابتملا داعبتسالا ىتحو ةبرغلا        نم اعون  يـتلا ةيديلقتلا تاسسؤملاو          
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رـكف لوـبق وـحن ررـبم رـيغ اعافدناو           " عامجالا"سسأ نع جورخلا نم اعون مهيف تأر        
  .بلغتملا

يفاـقثلاو يعاـمتجالا جذوـمنلا عـم فيكتلا ىلع نه           ار يذلا وهف ثلاثلا رايتلا امأ     
لثمألاو لمكألا د يسجتلا هرابتعاب يبرغلا   راـيتلا اذه عرفتيو ،اهنم رفم ال يتلا ةثيدحلا ةيندملل              

ال نيذـلا ةيركسعلا تانكثلاو ةلودلا تالاجر نم نوكتي لوأ دفار ،نييسيئر نيدفار ىلإ هرودب               
يضـتقت يـتلا ةيلمعلا ةعاجنلا       أدبمب نومتهي ام ردقب ةيف    اقثلاو ةيركفلا داعبألاب اريثك نومتهي      

ةحسـم هـيلع بلغت تناك ناث دفارو ،ةايحلا تالاجم فلتخم يف ثيدحلا ماظنلا سسأب ذخألا                
اـه  رابتعاب يـبرغلا ندمتلاو   " يقرلا"بابسأب ذخألا يف اعنام ىري ال ةحضاو ةيبرغ ةيلاربيل          

 ،عـقاوملا عطاـق نكي مل زييمتلا اذه ىلإ انه هيب          نتلا مهملا نم هنأ ىلع    . ةيدايحو ةينوك تاودأ  
ـثالثلا تاراـيتلا هذه نيب جوازتلاو لخادتلا نم ردق كانه           ناكام ردقب طوطخلا نئاب      نـم   ة   ،

مهرطـضا يذـلا رصـعلا تاطوغض نع لماك ىأنمب اونوكي مل الثم نييديلقتلا نأ الثم كلذ                 
نأ امك    ،ةنرصعلا تاودأ ضعبب ذخألا ىلإ ةتوافتم لاكشأب       نـع نيدـيعب اونوكي مل ني       يئايحإلا 

جرـخ يذـلا يـلاربيللا طخلا نع لماكلاب نيلصفنم الو ،ةيديلقتلا تاسسؤملاو ةفاقثلا ءاوجأ               
ةـفاقثلا نـع اـمامت نيـعطقنم مهرودب اونوكي ملف ن            ويلاربيللا امأ ،مهتءابع تحت نم هرودب     

  .ةيمالسإلا تاعمتجملل ةماعلا ءاوجألاو ةيمالسإلا
  
  ينيدلا حالصإلا
لـثم ،ةبحاصـم ىرـخأ نيوانع نم اهنع عرفتي امو ،ينيدلا حالصإلا ةلأسم نإ                •

اـقالطإ ةـبئاغ نكت مل اهريغو يسايسلاو يعامتجالا حالصإلاو ،يميلعتلاو يفاقثلا حالصإلا             
مالـسإلا ملاـع أدـب رشع عساتلا نرقلا طساوأ ذنمف           . نييمالسإلا باطخلاو يعولا ةحاس نع    

: يلاـتلا وـحنلا ىلع صخلتت نييمالسإلا عامتحالاو ريمضل        ل ةقرحمو ىربك تالؤاستب رومي    
اذإ ميمصـلا يـف يمالـسإلا نارمعلا تباصأ يتلا ةيلخادلا لالخألا ىلع بلغتلا نكمي فيك                
ددـهتت تحـضأ يـتلا ةيجراخلا رطاخملا در نكمي فيكو ؟انه ينودلخلا حلطصملا انلمعتسا     

؟ميـظنتلاو ةرادإلاب أدبت له     : حالصإلاو جالعلا لخادم يه امو ؟ميمصلا يف يمالسإلا نايكلا        
  ؟عامتجالاو ةسايسلاب مأ ؟ةيبرتلاو ركفلاو ةفاقثلاب مأ
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اـهنأكو ةيمالـسإلا ةيفاقثلا ةحاسلا ريوصت فاحجالا نم يل ودبي ساسألا اذه ىلعو              
رـحب يف ةلوزعملا ةرانتسالا  نم ةدودحملا رؤبلا ضعب ىوس اهيف ةايح ال ةسباي ءابدج ةلاح                 

رهاوـظب ةـسووهملا ةـيبرغلا تايبدألا ىلع بلاغ وه ام وحن ىلع             " بصعتلاو دومجلا نم  "
ديسـلا ذـنم ةيحالـصإلا ةكرحلا تأدب  دقل          .  يلوصألا مالسإلاب هيمست امو  ينيدلا فرطتلا      

رشع عساتلا نرقلا رخوأ ذنم  مهذيمالت ةيقبو اضر ديشرو هدبع دمحمو يناغفألا نيدلا لامج                
اهـضرف يتلا ةلئاهلا ةيركفلاو ةيسايسلا تادجتسملاب مالسإلا         ةكرح لصول ادئار ايئايحا ادهج      

ىـلع هـناولأو هتاعيرفت فالتخا ىلع رايتلا اذه نهار دقو ،نيملسملا رايدل يبرغلا لالتحالا               
اـم ردـقب لوصألاب اثبشتم رايتلا اذه ناك  دقف ،ةيلكلا هلوصأو مالسإلا عبانم نمض ديدجتلا                 

لغاشـم ىـلع اـحتفنم ناك ام ردقب مالسإلا لبحب امصتعم             ناكو ،دومجلاو ديلقتلل اذبان ناك      
نـم ةـيزمرلا هـتانزتخمو مالـسإلا ةـغل لـقن يف اميظع رايتلا اذه لضف ناكو ،رصعلا                   
نـمو ،ةـثيدحلا ةـيعامتجالاو ةـيميلعتلا تاسسؤملا بلق ىلإ ،ةيديلقتلا ةميلعتلا تاسسؤملا              

اذـه ةيمالـسإلا  ةـيئايحإلا رايت نأو         املع ،ةثيدحو ةرسيم ةغل ىلإ ةفاجلا ةيمالكلا ةيلاجسلا         
نأ ودـبي نـكل     . ةعـساولا مالـسإلا ضرأ يـف ةـنئاب هـتاريثأتو ةيراج هتالعافت تلازام             

نأ هـل دارـي ،اـمامت ةرياغم ةهجو يف ةرملا هذه فدجي نأ هل داري ينيدلا                 " حالصإلا"براق
نيدـلا لا  ـمج ديسـلا ناك ةحماج ةيرهد ةعزن حلاصل يئايحالا دهجلا اذه نع اجورخ نوكي         

ةـنونعملا ةريهشلا هتلاسرب اهصخف ركبم تقو ذنم ةبقاثلا هتساحب اهيلإ هبتنا دق هسفن يناغفألا               
  .نييرهدلا ىلع درلا يف ةلاسرب

ملاـعلاو يـبرعلا ملاعلا يف ديدجتلاو ريوطتلا ىلإ ةسام ةجاح كانه نأ دكؤملا نم                •
زـيزعت نـم هـنكمي امبو نمز        لا ةينهار ىلع مالسإلا قفأ حتفي امب نكلو ،عسوألا يمالسإلا         

ىـلإ جاتحي اذهو ،هتكرح قيوعتو هيلع فافتلالا تالواحم لدب ملاعلا اذه يف هروضحو هرود               
اياضـق يـف داـهتجالا ،دحاو هاجتا يف سيلو نيهاجتا يف هيعارصم ىلع داهتجالا باب حتف                 

عقاولاب اهلةقالع ال  ةينوك تاءاعداب افلغم" ةثادحلا ركف"نم انيلع دري اميفو  ،مالسإلا   . 

ثوروـملا ىلع دومجلا ةفآ ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةحاسلا يف ةكلهمو ةفعاضم ةفآ ةمث             
رـيكفتلا نع بكنتلا ةفآو ،ريكفت وأ رظن لامعإ امنود ةددهملا ةيوهلا نع عافدلا ةجحب ينيدلا                

كـلذ ه   باش امو ةرانتسالاو دقنلاو ةينالقعلا ىواعد تحت  ةثادحلا ركف نم انيلع دفي اميف يحلا              
ةـيركفلا ةحاسـلا عـبطت يـتلا يركفلا دومجلا ةلاح ىلع لدأ سيلو       . ةعداخملا نيوانعلا نم  

نـم هـنوريثي ام ةرثك ىلع برعلا نيفقثملا نم عس           وألا عاطقلا  نوك نم ةيمالسإلاو ةيبرعلا      
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ةـيركفلا ةطاـسولا ةـفيظو ءادأ ىلإ ىتح دعب اوقتري مل ةينالقعو ةيثادح تاءاعداو جيجض                
يـبرعلا ئراـقلل اهلقنو ةيبرغلا راكفألا باعيتسا  يأ ،هيوشتلاو سيبلتلا نع ةديعبل              او ةنيمألا 

نأ نود عادـبالاو ريوـنتلا تاءاـعدا فلخ نصحتلاب مه           تيبلاغ يفتكي ذإ ،ةنيمأو ةميلس ةغلب     
نوـك اـنه عـقاولا ىـلإ برقألا صيخشتلا لعلو           . ركذي يريونت الو يعادبا دهج مهل نوكي      

لـلخ  دوـجو نع هرودب جتان قيمع يفاقث للخ نم يناعت ةماع ةيم               السإلاو ة يبرعلا ةقطنملا 
ةـيميلعتلا ةسـسؤملل ديشرلاو لعافلا رودلا بايغ نم ةيتأتم ةلكشملا نإ يأ ،يملع يسسؤم               

ةـفلخم ةـقيرعلا ةينيدلا ةيميلعتلا ةسسؤملا رود عجارت دقف   .اهدوجو يف سيلو ةينيدلا ةيفيقثتلاو  
ىمسـي اـم نأ اـمك ،هـئلم ىلع ةثيدحلا تاعماجلا ردقت م              ل عيرملا غارفلا نم ةلاح اهءارو     

رـمألا ،يديلقتلا  ملاعلا هلغشي ناك يذلا عقوملا ئلم نم نكمتت مل ةثيدحلا ةيبرعلا      " ايسنجلتنالا"
اـهتاقلح تلازام  ةيملعلاو ةينيدلاو  ةيقالخالا ىضوفلا نم ةلاح مامأ اعساو بابلا عرش يذلا                

ةـينيدلا ةـيميلعتلا ةسـسؤملا فعـض نم تأتم لكشملا نإ  ي               أ ،اننيعأ  مامأ ةلثام ةيماردلا  
  .امهدوجو  يف سيلو ينيدلا نيوكتلا رومضو

اـنتاعمتجم  ةـجاحل ةباجتسا نوكت نأ بجي حالصإلا ةمهم نأب لوقن اننإف               :اريخأ •  
ةـياردلا لهأ اهب ضهني ةمهم ،نيرخآلا تاناهرو حلاصمل ةباجتسا نوكت نأ لدب ،اهحلاصمو              

نأ ضوـع ةءاـفكلاو    ةهازنلا ةلصخ مهيف رفوتت نمم  يمالسإلاو يبرعلا انملاع يف رظنلاو
بـجي مالسإلا ريصم نإ امك ،ةيرابختسا تاميلعت وأ ةيبنجألا ةي           جراخلا ماسقأ يف ةدنجأ نوكي    

ةـيليوأتلا مهتارايخو مهتاداهتجاو مهبهاذم فالتخا ىلع نيملسملا ةماع ىلع احوتفم نوكي نأ             
لظيـسو ايـضام هنأـش ناك امك عيمجلل انضاحو ةماعلا ةيعرشلا              ةدعاق مالسإلا نوكي ىتح     

نيذـلا نيدلا يفرطتم ،نيركسعملا نم مهلزعو نيفرطتملا ذبن يضتقي اذهو ،البقتسمو ارضاح     
ءاصقالاو براحتلا ةفاقث نوذغي  نيذلاةيناملعلا يفرطتمو ،تاسدقملا مساب لتقلا نوغوسي  .  

  
  ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا ةعقرلا

براـجت نـع اـنه ثيدـحلا انعسـي  هنإف  نكمأ ام طبضلاو ةقدلا يخوت اند                   رأ اذإ 
براـجتلا هذـهو ،يحالصإ باطخ نع ثيدحلا نم رثكأ ،ةيبرعلا ريغ ةقطنملا يف ةيحالصإ               

 ، بعصـلا  نـم هيلعو ،دحاو طمن وأ ،ةددحم ةهجو يده ىلع ريست يه الو                 ةسناجتم ريغ
ريسـت روـمألا نأـب لوقلا  ليبق نم ،ةفلتخم           لا براجتلا هذه راسم يف ةددحم ةيمتحب ميلستلا       

ةنلعم ريغو ةتماص ةنملع ةكرح وأ      "ةيمالسإ ةيلاربيل "وحن   بزـح نـكمت يذلا تقولا يفف       . ، 
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ةرـملل زوـفلا نـم      ) هبزح ناجودرأ مدقي اذكه   (ةظفاحملا ةيركفلا روذجلاوذ ةيمنتلاو ةلادعلا      
ةيحالـصإلا ظوظح تعجارت ،ةيديلقت     لا ةيناملعلا ىوقلا باسح ىلع يكرتلا بخانلا ةقثب ةيناثلا        

ءاسـنلاو بابشـلا راـيت نـم يوق معدب ادونسم يرذجلا داجن يدمحأ رايت حلاصل ةيمتاخلا                 
  .نويحالصإلا اهشمه يتلا ةمورحملا  ةيعامتجالا تاعاطقلاو

يتاـمجاربلا اـهحملم يـف لثمتت ةيبرعلا ريغ ةيسايسلا براجتلا هذهل ةزيم مهأ لعل               
ريظنتلاـب لاغشـنالا نـم رـثكأ يسايسلا سيسكاربلاب هتيمست نكمي امب         مامتهالا يأ ،يلمعلا    

رثكأ  ةيسايسلا ىودجلاو ةعاجنلا نع ثحبلا براجتلا هذه باحصأ لغشي ام نأ ذإ ،يسايسلا                
وأ اـيكرت يـف لوج هللا  دبع وأ ناجودرأف           . يسايسلاو ينيدلا ريظنتلا وأ ركفلاب مامتهالا نم      

نوـسرمتم نويـسايس ءيـش لـك لـبقو الوأ مه الثم  اي               زيلام يف يودب وأ ميهاربا رونأ     
بـجوي اـم كـلانه ناك اذإو ،هقف لهأ وأ ركفو ريظنت باحصأ مه امم رثكأ مكح تالاجرو                 
تالاـجر ىـلإ اـهنم ةـينامثعلا تاميظنتلا تالاجر ىلإ ةيحانلا هذه نم برقأ مهف ةنراقملا                 

رـيظنتلاو ةباتكلاب فرع يذلا يم      تاخ دمحم قباسلا سيئرلا انينثتسا اذإ اذه ،ينيدلا حالصإلا        
اـيزيلام يـف دـمحم ريتاهم ام دح ىلإو ،ةيرشع ينثإلا ةيعيشلا ةسردملا لخاد نم يسايسلا           
ىـلإ هنم ةيمالسإ تامصبب ةملوعلا ةضهانمو ةيثلاثملاعلا ةيررحتلا رايت ىلإ برقأ لظي يذلا              

نـع اهفوزعو يركفلا اهرقف      ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا ةلاحلا زيمي ام  نإ لب          . يلاربيللا رايتلا   
نـم  " نييحالـصإلا "ءالؤه باطخ عبطي يذلا يلاجسلا حململا انينثتسا اذإ  ،نيودتلاو ةباتكلا            

سيـلو ةـثادحلاو مالسإلا نيب شياعتلا وأ ،ةيطارقميدلاو مالسإلا نيب قفاوتلا ىلع ديكأتلا ليبق         
ضـعب نم ةوق لماع     ) ريظنتلاب مامتهالا مدع  (بناجلا اذه تلثم ام ردقب العفو       . كلذ نم رثكأ  

مـكحب ةيسايسـلا ةـنورملا نم ليلق ريغ ردقب يلحتلاو يلمعلا سحلا بيلغت كلذ نم ،هوجولا        
نـم ،تقولا سفن يف فعض لماع لثم ام ردقب ،ةزهاج ةيركف وأ ةيرظن تانودمب ديقتلا مدع                 

دشـنت ال يـتل     ا ةيسايسلا ةيعئارذلا نم عون ىلإ ةيسايسلا ةنورملا هذهب  قالزنالا ةروطخ كلذ            
صوخشـلا ةددحم ةيسايس ةسردموأ رايت عنص نع زجعلا نع الضف ،ةيسايسلا ةحلصملا ريغ             

الثـم ناـجودرأف   . هـيلع داـمتعالا نكمي يذلا نودملا يركفلا ثارتلا بايغ ببسب ملاعملاو       
اراـيت لكشي مل فاطملا ةياهن يف هنأ الإ ءادألا نسحو ةءافك نم هب عتمتي امع رظنلا ضغبو                  

  .هتءابع تحت أشن يذلا ناكبرأ"هخيش"ةسردم نع فلتخت ةنيعم ةس ردم وأ
بـناج ىـلع راصتقالا نود ةماعلا ةيسايسلا ةيوازلا نم ةلأسملا انلوانت اذإ هنأ ىلع               
ليبـس ىـلع  لوـقلا انعسـي هنإف ،صاخشألا دنع اريثك فقوتلا نود نمو ،ينيدلا باطخلا                  
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يـف ةـيبرعلا ريغ ةيحالصإلا براجتلا       نم اهصالختسا نكمي يتلا سوردلا مهأ نأ  ةلمجلا          
تاـقافو عنـص ىـلإ اـهحاجن يف لثمتت الثم ناريإو لاجينيسلاو ايكرتو ايزيلامو ايسينودنا                
يطارقميدـلا ماـظنلاو ،ةـهج نم ةيمالسإلا ةيلحملا فارعألاو ةيمالسإلا ةفاقثلا نيب ةيسايس              

تاعارـص وأ ةدرجم ةي     رظن تاك حامم ةراثإب لاغشنا ريبك امنودو ،ىرخأ ةهج نم يلاربيللا        
وأ مالـسإلا عـم قـفاوتت ةيطارقميدلا هذه تناك اذإ امع لاجسلا ليبق نم ،ةميقع ةيجولويديا                

هذـه تأر دـقف     . ال مأ ةيناملعلل امزالم افيدر ةيطارقميدلا هذه تناك اذإ ام وأ ،هعم ضراعتت            
ىنعملاـب   ةطاسـب (ةطاسـب لكبو  يطارقميدلا ماظنلا يف ةيبرعلا ريغ ةيحالصإلا براجتلا              

،            ) انه يباحيالا  ةديـشر ةروصب يسايسلا نأشلا ةرادإب حمست يتلا ةيئارجالا تايلآلا نم ةلمج
يـف ضوـخلل ةـجاح امنود يسايسلا طلستلا عقاومو ةيسايسلا ةيراكتحالا نم صلختلل ةادأو               

وأ رـيظنتلا  يـف قارـغإ نود نمو اعقاو براجتلا هذه              تتبثأ  اذكه  ...ةيجوليديالا لئاسملا   
لاـقتنا ةـيلمع ماـمأ ةرـثع رـجح فقت ال ةيمالسإلا ةيسايسلا ةفاقثلاب ىمسي ام نأ ريك                   فتلا

قوـس يـف ةـجئارلا يقرشـلا يسايسـلا دادبتسالا ةلوقم الو مالسإلا الف ،داج يطارقميد                 
ضرـفو ةهيزنو ةرح تاباختنا مايق نود تلاح برعلا نيفقثملا نم مهيعياشمو نييقارشتسالا             

  .ةيمالسإلا لودلا هذه يف ةطلسلل يملسلا لوادتلا أدبم
،              ل ةـيربخلاو ةـيلمعلا ةيسايسـلا مهتساحب براجتلا هذه نوؤش ىلع نومئاقلا كردأ دق

ماـظنلا اهيلع رفوتي يتلا لاصخلا       مهأ نأ اوكردأ امك ،ةيقافو ةيطارقميد حارتجا ىلإ ةجاحلا            
صـتما ىـلع    ةردق نم اعقاو هتبثأ اميف لثمتت ،هتارغث تناك امهم        يطارقميدلا    تارتوـتلا صا   

ةطلسلا لوح ةكلهملاو ةفينعلا تاعارصلاو     ةيسايسلا ىـلع ماـظنلا اذه ماق ام اذإ  اصوصخ              ،
تاـيلآ نم هحيتي ام ىلإ رظنلاب كلذو ،يعامتجالاو يسايسلا ماظنلا سسأ لوح ماعلا عامجالا               

هتردق نع  الضف    ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلا   و يسايسلا نأشلل ةطباض   نـم فـيفختلا ىلع         
ةـيلوادتلا ةـعراقملاو     ةرظانمللةعساو ةحاسم نم هرفوي ام ببسب فنعلاو فرطتلا تاعو          زن  

يسايس مصخ درجم ىلإ     ودعلاليوحت ىلع ةيطارقميدلا ةردق يأ ،ةيراوحلاو        لوـقت ام ىلع        
ب هتعراقم نكمي   فوم لاتنش ةيكيجلبلا ةثحابلا    ةعانـصو   تاوـصألا دشح  ةوقب   و نايبلا ناطلس    

  .فنعلاب هئاغلإ وأ هقحس ىلع لمعلا لدب ماعلا يأرلا
يـف اـنتجا    حيـف لثمتت براجتلا هذه نم اهصالختسا نكمي يتلا سوردلا نم دحاو             

ديرجت   ىلإ يبرعلا ملاعلا     اـهريرحتو ،اهب تقصلأ يتلا ةيجولويديالا ةلومحلا نم         ةيطارقميدلا   
راكتحالا   ةفآ نم   ، ةبخنلا يديأ نيب نم اهكاكتفا مث نمو         داعبتسالاو يب اهطسبو       ، ساـنلا يديأ ن
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رابتخال ةيفاكلاةصرفلا رفوتت ىتح عمتجملا ةكرح بلق يف اهب ءاقلإلاو           عقاولا ضرأ ىلع   اه    ،
ةـيطابتعالا ةـقالعلا كـف      يأ ،ايجولويدـيالا ىـلع ةيحلا ةربخلا بيلغت يضتقي رمألا اذهو            

ىمسي اموةيطارقميدلا نيب ةموعزملا     ب ةداع    ،ةفاقثلا    ذ نم الدب ديكأتلاو    ةيطارقميدلا ىـلع كـل    
يـتلا ةـيئارجإلا تاودألا نـم ةلمج يه اهمهفن امك       ةيطارقميدلا. يفيظولا يئارجالا اهعباط    

افيرعت انئش اذإ وأ ،ةعجان ةروصب        يسايسلانأشلا ميظنتب حمست      جالـع يـه     فةطاسـب رثك    أ 
ةيسايسلا ةايحلل ةمظنمو ةطباضتايلآنم هرفوت امل يسايسلا دادبتسالا ءادل يلمع         نـم   لـثم     

عيزوتو تاطلسلا نيب لصفلاو نوناقلا       ةيولع اهتزكرم لدب  ةطلسلا  نمـض ةطلسـلا لوادتو         ،
       ، تجملا نع يندملا عمتجملا لالقتساو     دبألا ىلإ اهراكتحا نود ةلوليحلاو ةددحم ةينمز دامآ ع ـم  

لاو بازحألاميظنتب حامسلاو يسايسلا     ىـلع نيموـكحملا ةـباقرو ةلودلا نع         ةلقتسملاتائيه     
اـهنأ وـه ةـقدلا هجو ىلع ةيئارجا ةيلآ ةيطارقميدلا نوكب هدصقن امو               .نيضوفملا مهيمكاح   

نييسايسـلا نـم رـيثكلا تاـيبدأ يـف عئاـش وه ام وحن                ىلع ايجولويديا الو ةديقع تسيل      
ماـع بولسأ يه ام ردقب ،يجولويديالا فينصتلا ةبعل مهيوهتست نيذلا برعلا نييجول             ويديالاو

وأ ةـيرظنلا سسـسألا سيـل ةـيطارقميدلا يـف م            هملاـف . مكحلا نوؤشو ةسايسلا ةرادإ يف    
تاـيلآلا يف لب    ) ةتباثو ةددحم ةيرظن سسأ اهل تناك نإ اذه       (اهيلع سسأتت يتلا ةيج     ولويديالا

نأ لوقلاـب حمسـي اـم اذـهو ،ةيسايسـلا ةيلمعلا ىرجم يف اهمادختسا متي يتلا لئاسولاو                  
ةـفلتخم ةنعرـش هوجول عض      خت يهو رارمتساب لمتكم ريغو احتفنم اماظن لظت ةيطارقميدلا        

  .اهنمض لغتشت يتلا ةيركفلاو ةيفاقثلا تايفلخلا فالتخاب
آلا هذه  لبقيىتح ايلاربيل الو ايناملع نوكي نأ ءرملا جاتحي الو           لدو ،ةيفيظولا تاي ل   لـي  

عـم تشـياعتو ،ءاوسـلا ىـلع         ةينيدلاوةيناملعلا بازحألا يف تلغتشا ةيطارقميدلا نأ كلذ          
ىرـخأ دالـب اـهب تذخأ امك    ةيحيسمروذج تاذ نادلب اهتنبتو ،ريرح تلا بلاطمو رامعتسالا   

  .ةيمالسإوةيسودنهو ةيذوب تايفلخ تاذ 
لوقلا عامجو انه   مادعنا ةلوقمن  إ :  ا ةفاقثلا    يمالـسإلاو يبرعلا ءاضفلا يف ةيطارقميدل       

الإ تسـيل       يـبرعلا يسايسـلا باـطخلا يف اهمادختسا عاش يتلاو عسوألا             متـي   ةعامـش    
بلطملا ىلع فافتلالل     اهؤاعدتسا ريغ ال  يطارقميدلا  تـلقتنا اـمنيح    الثم  ةيبونجلا اكيرمأف   .  

مل يطارقميدلا  مكحلاىلإ يلومشلا يركسعلا مكحلا     روط  نم   اـهتفاقث يـف ايعون الاقتنا دهشت           
، ةبسنلاب رمألا وه اذكو      ةيسايسلا ىرخألا ةيويسآلاو ةيقيرفألا دالبلا نم     ديدعلل  تـجهن يـتلا        

ةقالع كانه نأ العف انضرتفا اذإ        امأ.   يطارقميدلا لحلا  ىمسـي اـمب ةيطارقميدلا طبرت      ام   
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هذـه ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا نأ روصتأ الف ةيسايسلا ةفاقثلا وأ              ةيفاقثلاميقلاب    ةـجردلا  
يـف ةيسايسلاةفاقثلا نأ روصتأ ال ،ةنادإلاو بدحلا اذه لك قحتست يتلا ةشاشهلاو دومجلا نم      

وأ  قارـعلا وأ رصـم يـف ةيسايسلا ةفاقثلا نم اروطت رثكأ           اينيكوأ ادنجوأ وأ ايق     يرفا بونج   
  .هل ىنعم ال غراف فيدجت اذه رئازجلا وأ سنوت وأ ايروس

زكرم هيجوت ةداعإ يرورضلا نم       اذلو اهلغاشـمو ةسايسـلا ىلإ ةفاقثلا نم        مامتهالا   
ةلاطع نأ    نومعزي نمم انأو ،اهتاناهرو    ـف يطارقميدلا   لاقتنالا  ملاـعلاو يـبرعلا ملاـعلا ي        

رـمألا  دوعي امنإ هلوق ريثكلل نعي ام ىلع نيدلا وأ ةفاقثلا ماظنب اهل ةقالع ال             ةماع يمالسإلا      
عم فلاحتملا جراخلا     ةعناممىلإ   لخادـلا يف     طلستل ا زكارم  يلوادـتلا راـيخلا لوـبق يـف         

رثكأ ،ةفلتخم ىواعدو تاغوسمب هيلع       فافتلالاىلع لمعلا عم     يطارقميدلا رـمألا قلعتي امم     
راـيتخالا لاجم حسف يف     ةحلصم اهيدل سيل ةيلودلا فارطألا نأ حضاولا        .نيدلاوةفاقثلا ملاعب   

ةيلمع يأ نأل     عارتقالا قيدانص ةطلسل ماكتحالا لوبق وأ رحلا يسايسلا          ال ةداـج ةيطارقميد     
اـخلا تاناهرو حلاصم عم     ةرورض  ةمجسنمريغ ةيسايسو ةيعامتجاىوقب يتأت نأو دب        ، جر 

جراخلاب ةطبترملا ىوقلا     نوك ىلإ كلذ دوعي امبرو       نأ عيطتسـت ال     هحلاصـم عم ةمئاوتملا   و   
       ، ةـيبرغلا ةـيميداكألاو ةيسايسـلا طاسوألا يف افولأم ادغ           كلذلونيبخانلا ةدارإ مامأ دمصت  

ىـلع كـلذ نـم الدب زيكرتلاو يسايسلا          لكشملاةهجاوم نم بورهلا    ءاوسلا ىلع ةيبرعلاو      
نيدلاو ةفاقثلاةعامش   نع لاتتم  ثيدحمويلا دجوي     .   ةيولوأ   و ةـنملعلا بلطم      ـلع  "ةـلربللا "   ى 

يبرعلا ملاعلا يف   يطارقميدلا لاقتنالا ةيولوأ   ىلع لدي امب     ىـلع نهارـت   ةـيبنجألا ىوقلا نأ  ،
ةـفاقثلا لاـطت ةـيحارج       تايلمعب مايقلا يأ ،ءيش لك لبقو الوأ ةيفاقثلا ةطراخلا مسر ةداعإ           

مب ةماعلا ميقلاو ءانب ةداعإ    حيتي ا   مث   "يسايسلا عبرملا "  بـخنلا ةرئاد يف اقحال ةطلسلا لوادت        ،   
رخصلا ةحطانمب نوكي ام هبشأ انيأر        بسحرمألا اذهو ،ايكيرمأ ةبولطملا       ىـلإ  رظنلاب كلذو  

ةقطنملا بوعش    هب عتمتت ام   ، اـهتايولوأ ملـسو ىرـبكلا اهاياضـقب    قيمعو فهرم يعو نم   
ئجافت ىتح عارتقالا   قيدانصلمدقتت نأ ام كلذلو      مث نمو ،تاعقوتلا نم ريثكلا    روـمألا دـيعت     

رفصلا ةطقنىلإ   .يبرعلاملاعلا يف ةيطارقميدلا ةنحم رسفي ام اذه لعلو  ، 
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، حبصأ رصاعملا يمالسإلا باطخلا ديدجت لاؤس     نإ   ،    ،كش الب و  مويلا ةـيدوجو ًةلأسم  
دصلا ولج نم نكمتي مل اذإف ،توم وأ         تأرـتهاو تسـّلكت يتلا هلصافم ىلع   أةايح ةلأسم اهنإ  

باـحر ىلإ هتلزع نم جرخي مل اذإو ،ًايفاقثو ًايركف ملاعلا عنص يف مهس                    ي نأ عيطتسي نل هنإف
اهرركي ئتف ام يتلا هتالوقم            اذـهو ،دوـقع ذـنم اهديع     رتجي ىقبيس هنإف ةيناسنإلا ةفرعملا يو  

              ، ةـعانق   اـنتاذ رييغتل نيرخآلا ةجاح نم سيلو ،انتاذ ديدجتل انتجاح نم عبني نأ هيلع لاؤسلا  
،  "ةروث"ىلإ ةقيقح جاتحن اننأ نم       ةـيليمجت تسـيلو ةـ         ةديدج ةيميهافم  يناوج ةيلمع ديدجتلاف  

نا يذلا يفرعملا ءانبلاو سسألا ةغايص ةداعإب قلعتت اهنإ ،ة           حبـصأو اـنباطخ هيلع ىنب      ينارب
يـتلا ةروصـلاو ملاـعلا ىلإ انتاذ هب م              دقن ام هنإ ،يتاذلا انيعو ال ًايخيرات لّكشو انيعو لّكشي
ةـيخيراتلا ةـظحللا لاؤـس ديدجتلا لاؤس حبصي انه نمو ،ملاعلل انتيؤرو انر                  وصت هب سكعن

نأ لوقلاـب لـيا     حتلا وأ ةـغوارملا هـعم يدجت الو ،برهت وأ هنم رارف ال يذلا ةيريصملا              
ملاعلل يناسنإ جذومن لضفأ م     "  نأب لوقلا وأ     "دقي مالسإلا ةيسايسـلا انلكاشمل لحلا وه مالسإلا      "، 

دعي مل مويلا ملاعلا نأ كلذ"ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو   هـلوقن اـم دـنع ًاريثك فقوت     ي، 
                                                 

 .)ايروس (ناسنإلا قوقح تاساردل قشمد زكرم ريدم *
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يعاـمتجالا انثرإو يداص    تقالا انفلختو يسايسلا انلاحف ،لوقلا دودح دنع فقن مث انسفنأل نحن          
وـه هـبناوج دـحأ يف ديدجتلا نأ ينعي ام وهو ،زايتماب هنع ر                     بعيو انباطخ لاح نع فشكي

ةيزكرم                ةوـطخك هـنم   ذـخأتو  ،رفم ال يذلا يسايسلا حالصإلا فدهتست ةلماش ةيومنت ةيلمع
ةـيفاقثو  ةيداصـتقا تاحالـصإ نم كلذ قفاري امو يعامتجالا ماظنلا ءانب ةداعإ ًاضيأ اهنيعب           

يمالـسإلا دوـجولا ىنعم حبصيل ديدجتلا لاؤس تقولا سفنب عستيو حضتي اهدنع              .ةيمالعإو  
               ، هدـيدجتو هباطخ حالص نودب هل حالصإ ال يمالسإلا عقاولا نأ ةقيقح فّثكيلو ،لبقتسملا يف

ماد اـم    هنكل ،هتريسم لالخ هضرتعت يتلا عناوملاو قئاوعلا مجحب يه هرظتنت يتلا تايدحتلاف             
ًةدعاسـمو هتروريص نم ًاءزج اهعيمج ةعنامملا تايلمع ىقبت اهدنعف دوجولا لاؤس حبصأ             دق  
  .هلقصو هباطخ ةرولب يف هل

ديدجتلا ىلإ  تاوعدلاتيقب دقل    ال ةرثاـنتم ٍراـكفأ درـجم ىدـعتت الو حومطلا نود              
اهنأ كلذ   مظان اهطبري  راـكفألل يـلعف ٍرـبتخم ةـباثمب رـبتعت ةـيلمع جئاتن عم قفارتت مل                ،

،ا ام   وهوةيرظنل يـقب ذإ،حالصإلاب قلعتي اميف هتاذ رمألاو        .اهيلع سيسأتلا ةيناكمإ نود ل    اح   
ةـمظنألل ةبسـنلاب وأ ةدـحتملا تاـيالولل ةبسـنلاب                    ءاوس مالعإلا يف يسايس رامثتسا درجم

هناكم  حوار     لظيس ديدجتلا  نأ ىرأ كلذل،ةيبرعلا ةيسايسلا       نـع ثيدـحلا ىلإ     لقتنن مل اذإ     ي
،        ديدجتلا   ىـلإ رـشابم لكشـبو انلقني كلذ         وةيملعو ةيلمع تابلطتم تاذ ةيرظنك وأ اياضقك  

بـيكرت نـكمي ثـيحب ،عمتجملل يسايسلاو يعامتجالا كارحلاب ديدجتلا طبري يذلا حرطلا              
ملاـعلا لوخد عم الإ ديدجتلا ىلإ لوصولا عيطتسن نلف ،نيفرطلا نيذه نيب ةمئاق ةيلدج ةقالع                

ةديدج ةيراضح    رود يف يمالسإلاو يبرعلا     ةـيلعافاللاو ةلاطعلاو للشلا ةلاح نم اهيف لقتن        ية
نيـهر ىقبيـسو يركفلا ديدجتلا ققحتي نل كلذ نودبو ،يراضحلا عاعشإلاو لعفلا ةلاح ىلإ               

   ، يسايسـلا لماشلا هانعمب حالصإلا نيهر ديدجتلا نوكي كلذبو         ةيسايسلاو  ةيعامتجالا هتالكشم
 .يعيرشتلاو يداصتقالاو

تاسايسـلا ةيجيتارتسا نم           كش ريغ نم     ءزج يمالسإلا حالصإلا نع ثيدحلا حبصأ
رـيبك ٍلكشب تطبترا ريبعتلا                 حص اذإ مالسإلا ثيدحت ةملوعف ،طسوألا قرشلا ةقطنمل ةيلودلا

ةيلوصألا نأ كلذ     ٢٠٠١ربمتبس  / لوليأ نم رشع يداحلا ثدحب       تاريثأـت تاذ   تحبـصأ   ، 
نيتيلودلا ةحايسلاو لاملاةكرحو داصتقالا ىلع رثألا ةغلاب ةيلود      .         

بوعـش ةـفاقث يـف يغاـطلا هريثأت مجح نم ًاضيأ عبنت مالسإلاب مامتهالا ةروفو              
تالواـحم لـكو ،رـييغتلا ىلع ةيصع نيعباتملاو نيعجارملا نم ريثكلل ودبت يتلا ،ةقطنملا               
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قـمع ىلإ لخدت مل    و ،ًاضيأ ةيليمجت امنإو ،بسحف ةدودحمو ةيئزج تسيل ةطرقمدلاو ثيدحتلا         
يسايسـلا حالـصإلا ةـيلمع طـبر        ىلإ  نييسايسلا نم ريثكلا عفد يذلا رمألا       . اهناكس ةفاقث 

  .هلوصح رثعتملا ينيدلا حالصإلاب اهؤارجإ بولطملا
ةـينيدلا تاسـسؤملا ءاـنب ةداـعإ نـم هينعت امب ينيدلا حالصإلا ةيلمع تناك اذإو                 

نود متـت نأ نـكمي ال ،ةنلقعو ةيناسنإ رثكأ ب           اطخ هاجتاب ينيدلا باطخلا ديدجتو،ةيميلعتلاو    
باـطخ ءانبو،ةثيدح ةيندم سسأ ىلع ةيبرعلا ةلودلا ةيلكيه ءانب ةداعإب مساحو يلصفم رورم              
سـسؤملا يسايسـلا باـطخلا هاجتاب يئاعرلا يجولويديألا باطخلا عم ًايرذج عطقي يسايس              

حالـصإلا ةـيلمع أدبت نأ ًاحض       او ودبي كلذلو،هتارايخ مارتحاو هقوقحو ناسنإلا مارتحا ىلع       
حالـصإ ةـيلمع نودـب ينيدلا حالصإلل    ةيناكمإ الف،ةيسايسلا ةيلمعلا رهوجو بلق نم ينيدلا   

يـف زرـبألا ببسلا يه ةيسايسلا ةظفاحملا نإف غنيروب بيليف ريبعت دح ىلعو ،لماش يسايس     
" ةسايسـلا اـهدام   ع ةـيركف ةروث ىلإ مويلا ةجاحب مالسإلاف       " ،  نيدلا نم رثكأ ريوطتلا قيوعت    

مالسإلا ةهجاوم يف   (هباتك يف   بدؤملا باهولا دبع    ريبعت دح ىلع     ذإ   ،)  نأ بدؤـملا    رـبتعي    
مويلاجاتحيمالسإلا  ازونيس لثم ركفم ىلإ   .  

    ، فورعم وه امكو   يسايسلا حالصإلا نكل وـه ذإ ،ينيدـلا حالـصإلا نـم لهسأ            
ةـفلتخم ةيؤر ينعي هنإف ينيدلا       حالصإلا امأ ،ةفورعم تاونق كلتميو ةنهار تارورض لوانتي         

قبسـي دـقف كلذـلو       ،نيملسملل ةيخيراتلا ةبرجتلاو ،ينيدلا صنلا ةءارق ةداعإ بلطتيو ملاعلل          
ةحيحـص ةيسـكعلا ةيلمعلا نوكت دقو ينيدلا حالصإلا ةدالو ىلع دعاسيو يسايسلا حالصإلا              

ةـيلمعلا ميـظنت ىلع     دعاسي امبر ةيبرعلا تاعمتجملا يف نيدلا رود حالصإ نأ ىنعمب ،ًاضيأ            
لكشـب يسايسـلاو ينيدلا حالصإلا مسحي نل نكل ،لضفأ ةينوناقو ةيملس سسأ قفو ةيسايسلا             
اذإو ،ةـعباتتم لاـيجأ ىـلإ جاـتحيو دـقعمو بعص هراسم نأ كلذ ،ينيدلا حالصإلا ديكأ                  

يسايسـلا حالـصإلا ن   إانلقل ليدورب د نرانرف  ريهشلا يسنرفلا خرؤملا تاحلطصم انمدختسا     
ريصقلا خيراتلا نمز نمض    لخدي وأ تاـبقحلا خيراـت ىـلإ برقأ وهف ينيدلا حالصإلا امأ             ،   

ةدـيدج ميهاـفم ىلع اهلالخ لايجألا أشنت ةلماكتم ةيفاقثو ةيوبرت ةيلمع وهف ،ليوطلا خيراتلا               
درـفلا ةـقالع يف طقف لخدتي ال نيدلاف         . ةديدج سسأل ًاقفو ًاضيأ دارفألا نيب تاقالعلا ىنبتو       

هملاعو هريغو هتاذ هلالخ نم درفلا ىري يذلا روظنملا جسنيامنإو هبرب  .  
ديضـنت دـيعي نأ هنأـش نـم ينيدلا حالصإلا زاجنإ نأ ىلع ناهرلا يتأي انه نمو                  
ناسـنإلا ةـميق ءالعإ يف كش الب مهست ةيلدابت ةقالع قفو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاقالعلا               
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ةراضـحلا اهـسأر ىلعو تافاقثلاو تار       اضحلا عيمج هقيقحتل حمطت يذلا لمألا وهو ،هنأشو       
  .ةيمالسإلا

تـقولا سفنبو،ةفلتخمو ةتوافتم ةيخيرات تاربخ ىلإ يمتني مويلا يمالسإلا ملاعلا ،نكل          
ءاـنبل ةـيخيراتلا ةيلدابتلا تاربخلا زيزعت ىلإ ليبسلا فيكف،ةددعتم ةيومنت تاراسم يف لخد              

ةراضـحلا يـف ةيمالـسإلاو ةيبر    علا ةراضحلا ماهسإ ديعص ىلع ًارود بعلي يراضح مكارت     
  .ةيناسنإلا

هـتيزكرم راـسإ نـم مالـسإلا لوـح يـبرعلا باطخلا جورخ نم ءدبلا يف دبال                  
رـيبعتلا ىلع ردقألا مه ًايخيرات ًاثرإ وأ ًاركح هفصوب مالسإلا يف نوثدحتي برعلاف،ةيخيراتلا              

بوعشـلا قحب ةيبر    وألا ةيزكرملاب ةهيبش ةيخيرات ةيزكرم اوسرام دقل      .همساب ثدحتلا وأ هنع   
ىرـخألا تاراضـحلا عـم اهلماعت راطإ يف ةيبرغلا ةيزكرملا دقتنن مويلا انك اذإو،ىرخألا               
بوعشـلا قـحب اوـسرام مهسـفنأ برـعلا نإف،هيف ركفماللا ةرئاد يف اهعضوو اهلهاجتو                
عـفرتلا نـم                  عونو ةيبصعلا اهتمكح رخآ ٍعون نم ًةيزكرم يلوادتلا مهلاجم جراخ ةيمالسإلا

راوـحلا تالوادـم يف هاندجو ام وهو،ًايلاع ةيموقلا ةركفلا دوعص عم يقرعلا ًانايحأو ي               ميقلا
كـلذ ىلعو،يمالسإلا مهريثأت يف برعلا ىلع ةصاخ ةدارف ءافضإ ربع،يمالسإلا            –يموقلا    

رـيخ و،ةدـيازتملا ةيملعلاو ةيركفلا هتاربخب يمالسإلا ملاعلا ىلع حاتفنالا برعلا عطتسي مل               
ًادـج ًاليزـه ودبي يذلا ىرخألا ةيمالسإلا تاغللا نع ةيبرعلا تامجرتلا مجح             كلذ ىلع ليلد    

  .قيرعلا اهخيراتو بوعشلا هذه قحب ًافحجمو
لاـجملا ىـلإ تدـعت اـمنإو بسحف يركفلا راطإلا يف ةيزكرملا هذه رصحنت ملو                

يـتلا ةر   هابلا ةيداصتقالا تاحاجنلا عم ايندلا اهدودح يف الإ لدعتت ملو ،يداصتقالاو يسايسلا           
  .ًالثم ايزيلامك ايسآ يقرش بونج يف ةيمالسإلا لودلا ضعب اهتققح

ةرورضـب قـلعتي يمالسإلا ملاعلاب هتقالع يف يبرعلا ملاعلاب قلعتملا رخآلا يدحتلا             
قـلعتي اـميف يمالسإلا ملاعلا لود يف نونكملا يناسنإلاو يفطاعلا ثرإلا نم برعلا ةدافتسا               

ًاـمداق هفصوب لاثملا ليبس ىلع يمالسإلا يعولا يف رضحي ي           روسلاف ،يبرعلا ملاعلا اياضقب   
نم مداقك ر "فيرشلا ماشلا "نم    وصي يدوعسلاو ءزـجك روصي يرصملاو  "نيمرحلا ضرأ"،   ،
ةـسايس يأ لاـثملا ليبـس ىلع ةيروسل نكي مل كلذ نم مغرلا ىلع نكل    "ةنانكلا ضرأ"نم    ،

اهنأل،اهتيجيتارتـسا يـف ًادبأ رضحتال اهنإ   لب،يمالسإلا ملاعلاب قلعتي اميف ةجيتارتسا ةيجراخ      
اذـه يسايسـلا روـتفلاو ،ةيبرعلا ةموظنملا نع ليدبك يروسلا يسايسلا يعولا يف سسؤت               
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هـتاذ رمألا بحسنيو،يرشبلا عادبإلاو يراضحلا لدابتلاو ةايحلا تالاجم لك يف ًابلس سكعنا             
ارأ يـتلا ةيدوعسـلا ىـندأ             ةـمظنم فـيظوت تد   دحبو،يبرعلا برغملا لود وأ رصم ىلع

عـسوأ ةيجيتارتـسا نـم                  ءزجك سيلو يلودلاو يميلقإلا اهرود نم ءزجك يمالسإلا رمتؤملا
  .يمالسإلا ملاعلا ىلع حاتفنالاب قلعتت

اـمب يمالـسإلا ملاـعلا هاجت تسروم يتلا ةيبرعلا ةيزكرملا راطإ رسك نم ًاذإ دب ال          
ةيراضـحلاو ةينثإلاو ةيقرعلا تانوكمل     ا نيب يقيقح ءارثإو لدابتو يقيقح حاتفنا ةقالعل سسؤي        

  .ةفلتخملا
ايـسآ لود و ايـسآ قرـش بونج لود و ايكرتو ناريإ يف يمالسإلا ملاعلا ةبرجتف                 
اـهماوق تلّكـشو اـهيف ترـّثأ يتلا ةيخيراتلاو ةيراضحلا ةئيبلا فالتخاب فلتخت  ىطسولا                

ريثأـت،ايكرت نـم يـبو      روألا برقلا،يفارغجلا راوجلا لودب فلتخملا كاكتحالا اميس،يفاقثلا      
حاـتفنالا اميـسو نيصـلا ريثأـت ،ايـسآ طسو لود ىلع ًاقباس يتيفوسلا داحتالا وأ ايسور                  
ناـيدألاب قـلعتت ةفلتخم تاريثأت نم كلذ عبتتسي امو،ايسآ قرش بونج لود ىلع يداصتقالا               
لودـلا تاـفاقثو دـيلاقتو تاداـع يف ًايروعش ال سكعنا ام وهو،اهعم ًاطالتخا ضرفت يتلا                 
تاريثأـت نـم ًارـيثك برتقت ايسآ قرش بونج يف ةيمالسإلا تاداعلاف ،ةرواجملا ةيمالسإلا               

  .اهيلع ةيسويشوفنوكو ةيذوب
ردـقبو ،ددعتملا مالسإلا ىمسي ام وأ،ةفلتخملا تامالسإلا دوجو ةيرظن ززعي كلذ لك             

ةر اضـحلا ىرـجمل ءارثإـك هـنم دـيفن ام ردقب ىنغ هنأ ىلع عونتلاو ددعتلا اذه مهفن ام                   
يمالـسإلا باطخلا عاطتسا يذلا ربكألا ماهسإلا نكلو        .يناسنإلا خيراتلا يف اهرثأو ةيمالسإلا    

تاـعامجلا ومن نم مغرلاب برغلا نع ًاحاتفنا رثكأ موهفم ةرولب يف لثمت هميدقت يبرعلا ريغ                
برـغلا نـع ًايخيرات ال ًاباطخ تداعتسا يتلاو،عساولا اهراشتناو يلاحلا تقولا يف ةيلوصألا      
تاـباطخلا يـف هدـجن يذلا هتاذ روضحلا وهو،دحوم دحاو مونقأك تابثلاو ةيوهاملاب هفصي               

ةيراسي مأ ةيمالسإ تناكأ         رـيغ يمالـسإلا باـطخلا ةردق نأ ديب         .ءاوس ةيبرعلا ةيجولويديألا
يسايسـلاو يداصـتقالا اهقش يف اميس ةثادحلا ميهافم عم ةمأوتلا نم طمنب مايقلا ىلع يبرعلا         

ناسـنإلا قوـقحو ةـيطارقميدلا ميهاـفم اهنيمضتب قلعتي اميف ًةصاخ هباطخ ري              وطت هل حاتأ  
ةرـفطلا يـف ًاحضاو ربكألا رثألا ناكو        .ايكرت و ايزيلام يف كلذ اندجو،ةيددعتلاو فالتخالاو      

  .لاثملا ليبس ىلع ايزيلام هتققح يذلا ريبكلا ومنلاو ةيداصتقالا
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لود عـيمج عوضخ مدع ىلإ ام             رامعتـسالل يمالـسإلا ملاـعلا       ةبسنب كلذ دوعي دق  
نـم ددع ىلع حصي هتاذ رمألا نأ ديب،برغلا نم ءيسلا بناجلا ةطلاخم اهل حتي مل يلاتلابو                 
اـهريغ نـع ًاريثك فلتخي مل اهتلود روطت طمن نكل،رامعتسالل عضخت مل يتلا ةيبرعلا لودلا               

  .رامعتسالا نم ةديدم دوقعل تعضخ يتلا ةيبرعلا لودلا نم
،             نأ ىرأ كلذلو   ةيمالـسإلاو ةـيبرعلا بـخنلا ةعيبط يف فالتخالا ىلإ دوعي رمألا  

يـف  .عمتجملل ًايرييغت ًارود اهب طيني ةلودلا نع ًاينالك ًاموهفم تروط ام ًابلاغ ةيبرعلا بخنلاف             
         ، اهيدـل بـخنلا روـطت طبترا        صاخ ٍلكشب ايزيلام يفو ةيمالسإلا لودلا يف بخنلا نأ نيح

، ال يكراشتلاو يومنتلا اهرودب    يئالعتسالا مـظعمل ةديعبلا لوصألا ةساردب هسمل نكمي اذهو          
  .ةيزيلاملا ةيركسعلاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا بخنلا

رودـل ةيلومشـلا ةـيؤرلاو راسيلا هاجتاب ةوقب تفطعنا دق ةيبرعلا بخنلا تناك اذإو                
رودـلا ىل   ع ًاطحنم اهزيكرت يقب يتلا،ةيزيلاملا بخنلا يف ًادودحم ىدب ريثأتلا اذه نإف ةلودلا            

  .يعانصلا ومنلا ىلعو يداصتقالا
يداصـتقالا حاـجنلل يجولوبرثنألا ريسفتلاب قلعتتو ةيمهألا ةياغ يف ةطقن كانه،نكل            
ىـلإ هوزـع متـي ام ًابلاغ يذلاو،ماع ٍلكشب ايسآ قرش بونج لودلو،صاخ ٍلكشب يزيلاملا                

ءاوـجأ يـف ىتح هنأ       ثيحب،ةعاطلا ةركف ىلع اهزكرمتو،تاعمتجملا هذهل ةيئاوطنالا ةفاقثلا        
ناـك اـم وهو،قاقشنالا وأ جورخلا ضفرو نيللاب فصتت تاعمتجملا هذه نإف ةيقيقح ةيرح               
ىرـج ىـتح ،ةيويسآلا رومنلا ةرهاظ ريسفتل يبرغ خرؤمو ثحاب نم رثكأ ةساردل ًاروحم               

كلت بوعش رعشت ال يذلا يأ      " ذلتسملا دادبتسالا "نم ًاطمن شيعت اهنأب تاعمتجملا كلت فصو        
اهيلع ضرفلا    .ي يذلا ةيلومشلا ةرطيسلا طمنب ةقطنم

اذـهو  .يـقيقح يـسايس ءاصعتسا دوج نم مغرلاب يداصتقالا حاجنلا رسفي ام وهو            
يخيراـتلا اهقايسـل ًاـقفو تاعمتجملا كلتل يخيراتلا روطتلا ةءارق ىرخأ ةرم انيلع ضرفي               

ال نأ ةرـكفل ًارـيثك ان       ترسأ يتلا ةيبرعلا ةيزكرملا قسن نم جورخلا انيلع متحيو،اهب صاخلا         
  .يبرعلا ملاعلل يرذج روطتب الإ يمالسإلا ملاعلل روطت
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 طرشوهف ،ةحلم ةيعقاو ةرورضو اينيد ابلطم يمالسإلا باطخلا ديدجت ربتعي 
. مدقتملا ملاعلا نع يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لصفت يتلا ةعساولا ةوجفلا روبع يف يرهوج

اميف اهزجون ،ةيساسأ تامدقم عبرأ ىلإ ةيبرعلا ةقطنملا يف ديدجتلا دوهج ةبراقم جاتحتو 
  :يلي

رـخآ ىلإ دلب نم طقف سيل يمالسإلا ينيدلا باطخلا عونت ىلع ديكأتلا نم دبال                -١   
ا ةـفلتخم فاـيطأ وه امنإو ،ماع مكح هيلع قدصي    دحاو اًطمن سيل وهف ،دلب لك لخاد نكلو

  .ةعونتمو ةريثك اهنمض ةيديدجتلا دوهجلاو. فقاوملاو ىؤرلا نم

امهدـحأ ةـسارد نـكمي الو ،عقاولاو ركفلا نيب العافت كانه نأ دكؤملا نم هنإ                 -٢  
يـهو ،هـتاروطتو رـكفلا يف رثؤت تاكرحمو لماوع كانه نإف يلاتلابو     . رخآلا نع لزعمب  

دـيدجت تاروطت نإف كلذلو     . ةطيحملا تاريثأتلا نمو ،يسايسلاو يعامتجالا عقاولا ن      م لماوع 
  . هتاريثأتو هتالعافتو ماعلا عقاولا نع اديعب للحتو سردت نأ نكمي ال ينيدلا باطخلا

                                                 
برغملا-ةيمنتلاو ةلادعلا بزحل ماعلا نيمألا *  . 
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ىـلإ ةجاح يف امئاد ىقبت يمالسإلا باطخلا ديدجت دوهج نأ نم مغرلا ىلع هنإ                 -٣   
تاـهاجتالا فـلتخم ىـلع يـبرعلا ملاعلا يف اضيأ بحسنت            ددجتلا ةبوعص نأ الإ ،ريوطت      

،   عم  يفرحلا اهلماعت كلذ ىلع دهشي ،ىرخألا ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيركفلا           ةدفاولا راكفألا
ىـلإ ةفاـضإ ،هرـكفو هتايكولـس  رييغت يف اهماهسإ فعضو عمتجملا يف اهريثأت فعضو                 

،       نع اهزجعو اهتداس يتلا ةيطارقميدلا ريغ تاسرامملا         ريهاـمجلا عـم ةيحص تاقالع جسن
  . ةقطنملا يف اهتماقأ يتلا ةمظنألل ةيدادبتسالا ةعيبطلاو

هـنأ ظحالي ،يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف ينيدلا باطخلا ديدجتب قلعتي اميف               -٤   
ةـيومنت براـجت ىلإ تهتنا ةيمالسإ نادلب ةدع يف ةيديدجت تالواحم دوجو نم مغرلا ىلع                

ايـسآ قرـش بوـنج نادلب ضعب ةبرجت يف نأشلا وه امك ايبسن ةحجان            ةيطارقميد براجتو   
باـطخلا دـيدجتب ةـطبترم ةضـهنلا كلت لهف          . اهددصب حرطت ةديدع ةلئسأ نكل ،ةيمالسإلا     

ةرطاـق ىـلإ براـجتلا كلت لوحتت مل اذاملو ؟ ساسألا اهلخدم وه ديدجتلا اذه لهو ،ينيدلا                  
   ؟ ىرخألا ةيمالسإلا لودلا اهلاونم ىلع جسنت

يـف ينيدـلا باطخلا يف ديدجت دوجو ةيضرف ةحص لاح يف ىتح هنأ حضاولا نمو                
ةـكرحل اـكرحم وأ ةيتاذ بذج ةوقل الماح اهعم حبصي ةجرد ىلإ لصي مل هنإف ،نادلبلا كلت                  

يلاـتلابو  . يبرعلا ملاعلا كلذ يف امب هلك يمالسإلا ملاعلا ىوتسم ىلع ينيدلا ركفلا يف ديدجت             
يـف يـبرعلا رـيغ يمالسإلا ركفلا ةيجذومن ةركف باوص ىدم نع لؤ              استلا ديفملا نم ودبي   

ينيدـلا ركفلا ديدجت براجت ةلءاسم هلالخ نم متي ارايعم هلعجو تاذلاب ينيدلا ديدجتلا لاجم               
  .يبرعلا ملاعلا يف

درـجم سيـلو ةيمالـسإ ةيلاكشإ ىقبت ينيدلا ركفلا ديدجت ةيلاكش             إ نأ ودبي كلذل اعبت   
يمالـسإلا ينيدـلا ركفلاو يبرعلا يمالسإلا ينيدلا ركفلا كلذ يف يوت            سي ذإ ،ةيبرع ةيلاكشإ   

ةـيديدجتلا تاـجوملا نـم مغرـلا ىلع هنأ لجسن نأ نكمي نيتلاحلا اتلك يفو                . يبرعلا ريغ 
مـل اهنأ الإ ،امومع يمالسإلا وأ يبرعلا ملاعلا يف ءاوس يمالسإلا ينيدلا باطخلل ةلصاوتملا               

ةـحجانلا ةيديدجتلا دوهجلا ضعب دجت نأ الو  . نيملسملا مومع ىدل ةفاقث كلذ لعجت نأ عطتست   
ةـبذاج ةوق بستكت نأ وأ يبرعلا ملاعلا يف لماكلا اهادص يبرعلا ريغ يمالسإلا باطخلا يف                

ةـيوينب ةـيفاقث ةلكشم مامأ اننأ نيبي اذهو         . حيحص اضيأ سكعلاو ،يبرعلا ينيدلا باطخلا يف      
ىذـغتت ةـيوينب ةلكشم ،يبرعلا يمالسإلا لقعلاب        سيلو رصاعملا يمالسإلا لقعلاب ةلص تاذ       

              ، يمالـسإلا ملاـعلا يـف ةيخيراتلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تايطعملاو طورشلا نم ةعومجمب
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ىـقبت ينيدـلا باـطخلا دـيدجت تالواحمو ةيركفلا تاعادبإلاو تاروطتلا نم اريثك تلعج               
لـقتنت اـهلعجت بذج      ةوق بستكت نأ اهمومع يف عطتست ملو ،ةهج نم بخنلا نيب ةروصحم             

  . سكعلا وأ يبرعلا قايسلا ىلإ يمالسإلا قايسلا نم
  
  :ديدجتلا ةقاعإ لماوع

تاروـطتلا تيقب اذامل لثم ةلئسأ نع يه نذإ اهتسمالم ىلوألا نم يتلا تاباجإلا نإ               
نـم رـيثك رمتسـت اذاـمل ؟بـخنلا ضعب يف ةروصحم ينيدلا باطخلا لاجم يف ةيركفلا                  

حقالتـلا ةـكرح تيقب اذامل ؟سانلا ىلع اهريثأت يف ةددشتملا ةينيدلا             تاداهتجالاو تاريسفتلا   
  ؟بولطملا ىوتسملا نود  يبرعلا يمالسإلا لقعلاو يبرعلا ريغ يمالسإلا لقعلا نيب يركفلا

  : رومأ ةعبرأ يف صخلتت ييأر يف كلذ ءارو لماوعلا نإ
نامزلا نم نينرق ذنم ةقطنملا هشيعت يذلا يرامعتسالا زيكرتلا         -١ تلاز الو ،ابيرقت       

تـبكترا مـث    . هقوف ينويهص نايك ءاشنإو ةمألا نم ءزج عاطتقاب ىهتنا زيكرت وهو ،هشيعت           
مـتو  . فـصولا نـع ذشت ينيطسلفلا بعشلا دض ةيلاتتم رزاجم نامزلا نم دوقع ىدم ىلع           

اـم عم ،همدهب ديدهتلاو هديوهت تالواحم ترمتساو ىصقألا دجسملاو فيرشلا سدقلا لالتحا             
نيملسملا دنع ةيزمرو ةينيد ةناكم     نم هل  يـكيرمألا ناودـعلا عوقوب هنأ      ظحالن نأ نكميو    .  

نيتسـلا ةـليط ةقطنملا اهتدهش يتلا بورحلا ددع غلب           ٢٠٠٣سرام يف قارعلا ىلع ريخألا        
نـم اـهلثم اـهيلإ فاضـي       . ةـيلود ىوق ةرشابم اهيف تكراش بورح ةينامث ،ةريخألا اماع         

دـق ةـقطنملا نوـكت اذكهو       . ريثأتو رود اهيف ةيلودلا فارط    ألا ضعبل يتلا ةيلهألا بورحلا    
ال ةيعـضولا هذهو    . ابيرقت تاونس عبرأ وحن لك برح لدعمب ،ابرح رشع ةتس يلاوح تدهش           

يرـكفلا ءاـنبلل الو ،يداصتقالاو يسايسلا ءانبلل اهتاقاط هيجوتل يرورضلا رارقتسالا رفوت             
  ، قـطنم قفو ،قوقحلا نعو سفنلا نع ع        افدلل ةيساق لعف دودر فورظ تأيه لب      يراضحلاو

  .اهدوجو نعو اهسفن نع عافدلا يف بوعشلا ةيكيمانيد
ةـشايجلا فـطاوعلاو لعفلا دودر امومع اهيف نوكت ىربكلا رتوتلاو سامتلا طاقن نإ              

ةـقطنملا يـف ةيوهلا ىلع ديكأتلا لعج ام اذهو          . قيمعلا ئداهلا ركفلا عجارتيو ،ناديملا ةديس     
عيـضاومل ةـيولوألا يطعيل يمالسإلا باطخلا عفدو   . ايغاط ايوبخنو ايريهامج ارايخ ةيبرعلا  

كلذـل اـعبت لغشنيو ،يراضحلاو يركفلا ديدجتلا باسح ىلع ةمألا قوقح ةيامحو ةمواقملا              
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دومـص رصنع رارمتساب ناك مالسإلا نأ هجوتلا اذه ززعي اممو           . ينيدلا باطخلا ديدجت نع   
دـباع دـمحم روتكدـلا     ىري كلذلو. نايغطلاو ملظلاو ةنميهلا تالواحم فلتخم دض ةئبعتو

يملاـعلا   داصتقالا يف ةايحلا بصع ىلع ةنميهلا ىلع صرحلا"نأ لاثملا ليبس ىلع يرباجلا 
تاهويرانيس ءانب ىلإ نييبرغلا نيللحملا نم ريثكب عفديو عفد)طفنلا( هـجتت ًاـمامت ةـيناودع     ، 

رجم هفصوب ال"مالسإلا"ىلإ ،ةحارص لكبو ةرشابم  نأ نـكمي ةئبعت رصنع هنوكل   لب ،نيد د، 
  .)١("ًايفاقثو ًايداصتقا برغلا اهسرامي يتلا ةنميهلا دض فظوي

دـيدجتلا لاـمهإ نكل ،بولطم بجاو رمأو عورشم قح ةمواقملا نأ يف لداجن انسل               
يرـكف دـيدجتب قفارت اذإ الإ لمتكي ال ةمواقملا باطخف           . ريبك صقن رصنع يهقفلاو يركفلا    

ليبـس يـف يفكي الو   . ةيوهلا عايضو ةيعبتلا ةفاقثو طاطحنالا رصنع ةفاقث قا      رتخا نم نمؤي  
زواـجتلاو عادـبإلا تاـيلآ داـمتعا نم دب ال اضيأ نكلو ،يتاذلا عافدلا تايلآب لسوتلا كلذ                  

ةواسـق نكل   . هدصاقمو هماكحأو مالسإلا ةيعجرم راطإ يف يراضحلا فقاثتلاو فارشتسالاو        
ةـيوهلا ىـلع ظافحلا نيب نزاوتلا نود تلاح ،افنعو ابورح ،ةق            طنملا اهتهجاو يتلا تايدحتلا   

  .هتراضح نم ةدافتسالاو رامعتسالا ةمواقم نيبو ،اهديدجتو
تاـهجوتلا ريثأـت رومـض عمف ،ةملوعلا يدحت يرامعتسالا يدحتلا اذه ىلإ فاضي              

أـجلي   يذلا ذالملا وه يمالسإلا هجوتلا ىحضأ ،يبرعلا عراشلا يف ىرخألا ةيسايسلا ةيركفلا             
ذـنم ةـيبرغلا ةيسايسـلاو ةيداصـتقالاو ةيفاقثلا ةنميهلا ىلع يدج لعف در لكشي يذلاو هيلإ      

  .يتايفوسلا داحتالا رايهنا
يـتلا يـهو ،ةـيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلل ةكهتنملاو ةيلومشلا ةمظنألا ةرطيس             -٢  

برـحو  ءاصقإب صوصخلا هجو ىلع ةيمالسإلا تاهاجتالا عمو ،امومع اهبوعش عم تلماعت            
  : امه ناتيساسأ ناتجيتن ىحنملا اذهل ناك دقل. هرئاعشو نيدلا ةبراحم ىلإ انايحأ اهتزواجت

تاءاـفكلاو تاـقاطلا شيـمهتو ةطلسـلا ىـلع عارصلاب ةيبرعلا بخنلا لاغشنا               •
جتـنو  . ةمظنألا بلغأ ههجاوت تناك يذلا ةيعرشلا قزأم ببسب عمتجملا تاسسؤمو         

تاـقاطلا ردـهو يلاملاو يرادإلا داسفلا ءارش        تساو ةيسايسلا ىوقلا لهرت كلذ نع     
نـم حئارشـلا عـسوأ ةالاـبمال ىلإ يدؤت اهلك يهو،ةيعامتجالا تالكشملا مقافتو              
عـمتجملا ةئبعت مدع يلاتلابو ،ةدسافلا عاضوألا نم عساو يبعش ءايتساو نينطاوملا            

 . ةيمنتلاو ضوهنلا ةكرعم يف ةكراشملل
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ةضـهنلا مومهب لاغشنالا نم الدب ،دوجولا ت        ايدحتب امومع يمالسإلا ركفلا لاغشنا     •
جهنـم ،مادصـلاو    ةهجاوملاو سجوتلاب مستا جهنم هتارايت ضعب ىدل دلوتف. ةيركفلا

بـلجل ًاـبلط ةيمـسر تاهج وأ تاسسؤم عم نواعتلا وأ رواحتلا ىلإ ةيبلسب رظني         
اندـجو اـمنيب ةيبرعلا لودلل كلذ يف دسألا بيصن ناك دقو    .ةدسفم ءرد وأ ةحلصم
ةسرشـلا برحلا نم ىوتسملا كلذ بلاغلا يف دهشت مل ةيويسآلا ةيمالسإلا لودلا ن              أ

لضـفأ طورش اهيف تأيهت يلاتلايو ،ةيلحم ةمظنأ لبق نم ةيمالسإلا تاكرحلا ىلع             
ةروكذـملا ةـيبذاجلا اهل نوكت نأ ىوتسم ىلإ قترت مل تناك نإو ةيديدجت براجتل               

. ةـيبرعلا رـيغو ةيبرعلا ةيمالسإلا لود      لا يقابل اجذومن نوكتو ةرطاقلا رود بعلتل      
ةـجومب ًارثأـت لـقأ اـهلعج ةيبرعلا ةقطنملا يف قلغملا يسايسلا ماظنلا نأ نظنو                
قطاـنم نم ريثك نم يعامتجالا روطتلاو يطارقميدلا دملاو ةيسايسلا تاحالصإلا           

  .ثلاثلا ملاعلا
مدـعو ع   ـمتجملا روـطت ةـقاعإ يف يبرعلا يسايسلا ماظنلا رود ىلع دهاوشلا نمو             

رـثكأ ةدـيدع ةـيدوهي ةيلوصأ تاكرح ليئارسإ يف نأ ،ينيدلا باطخلاب ةرشابم كلذ طابترا      
لودـلاو ،ةيرصـع ةـلود ليئارـسإ نإف كلذ مغرو ،ةيمالسإلا تاكرحلا بلغأ نم ةيديلقت                
سرـكي يذـلا نـمف ؟ثـلاثلا ملاعلا لود نم ابدأت لق وأ ،ةفلختم لود اهمومع يف ةيبرعلا                   

ماـظنلا لـمحتي الأ ؟ةدئاـسو ةرطيسـم اـهلعجيو ،تاقالعلا يفو ريكفتلا               يف اطمن ةيديلقتلا    
  ؟كلذ يف ىربكلا ةيلوؤسملا قلغملا يبرعلا يسايسلا 

ينيدلا باطخلا ديدجت نأ نم مغرلا ىلع هنأ يه اهيلإ ءاهتنالا ديرن يتلا ةصالخلا نإ               
ينيدـلا باـطخلا د   ـيدجت قيقحت نأ الإ ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا ديدجت يف يسيئر لماع     

تاـيرحلا يـمحتو ةـيددعتلاب نمؤـت ةيطارقميد ءاسرإ لمشي ايسايس احالصإ مزلتسي هسفنب               
ةاـيحلا قالغنا ىلع عجش دحاولا بزحلا قطنمو دادبتسالا راشتنا نإف كلذلو            . ةماعلاو ةيدرفلا 

رـك  فلاو هـقفلا يـف يدـيدجتلا قـفألا ةيدودحم يف يلاتلاب مهسأو ،امومع ةيركفلاو ةيفاقثلا               
  . راشتنالا يعساو نييمالسإلا

ةـيبرعلا تاـعمتجملا يـف ةـيركفلا سرادملا فلتخم ىدل يديلقتلا ركفلا ةدايس         -٣   .
دـيحولا وـه سيـلو ،ةيديلقتلاب اندنع فصتي يذلا ديحولا باطخلا وه سيل ينيدلا باطخلاف                

هـنأ اـم   ك. ةـنلقعلاو قطنملا دعاوق نع جورخلاو بصعتلاب مستت تالويمو راكفأ هباتنت يذلا    
  . ديدجتلا ىلإ جاتحملا هدحو سيل
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ةـيفاقثو ةـيركف تاينب لظ يف باطخلا يف ديدجتلا زربي نأ رذعتي هنأ حضاولا نمو                
يذ ةـيركف ةـسردم وأ باـطخ زوربف         . ةيديلقت تاسرامملاو تاهجوتلا رثكأل ةسركم ةقيعم     

يعاـمتجالا ن   يقايسـلا نإ لب ،ةعامج وأ درف ىدل ةدارإ دوجو درجمب متي ال ةنيعم تافصاوم              
نودـب ةوـجرملا هرامث يتؤي نل ينيدلا باطخلا ديدجت نإو     . كلذل نايساسأ ناددحم يسايسلاو   

يـف رشـبلا قوـقحبو ،ءارآلاو فراـعملا ةيبسنب ناميإلا نم قلطني يعمتجم يفاقث حالصإ                
  . ةديدج ةيسايس ةيعامتجاةفاقث راشتنا ينعي ام وهو ،ةلءاسملاو راوحلا

نأ نـم يكسـموشت موعان مهنيب نمو نيركفملا نم ريثك هدكأ             امم ةبيرق ةركفلا هذهو     
كـلذ يكسـموشت ظـح ال دقو    . روتاتكدلا مكاحلا ةباقر نم اريثأتو ةيلعاف رثكأ ةيتاذلا ةباقرلا    

نأ فـيك نيـبو     . ةـليوط تاونسل مانتيف برحل ةهجوملا تاداقتنالا فعض بابسأ للحي وهو          
هيمسـي اـمل اعـضاخ يـكيرمألا درـفلا الـعج            مالعإلا لئاسو ريثأتو ماعلا يفاقثلا خانملا       

باـطخلا دـيدجتب ةـبلاطملا نإف اذكهو        . )٢(هيف ركفي نأ نكمي يذلا ركفلا دودح      : يكسموشت
يعوـضوم ريغ ءيش ةيديلقتلاو دومجلا ىرخألا تاباطخلا عاونأ هيف شيعي طسو يف ينيدلا              

  .فصنم الو
خاـنملل موـمعلا     ىـلع عضـخت يهو ،اهطيحمو اهعقاو تنب ةيمالسإلا تاكرحلا نإ            

يفاـقثلاو يرـكفلا ىوتسـملا ىـلع يررحتو يداير رودب علطضت نأ لدبو              . دئاسلا يفاقثلا 
يـف ةيمالـسإلا ةوعدـلا تناك امكو ،ةيمالسإلا تاكرحلا يف ضورفم وه امك يعامتجالاو               
ىدـص يقب اهضعب نأ اندجو ،اهطيحمو اهرصع ىلع ةقباسو ةيررحت ةكرح يوبنلا رصعلا              

نـم ارـيثك صتـمت اـهتاداهتجاو اـهتاهجوت تدغو ،اهنادلب اهشيعت يتل              ا فلختلا عاضوأل  
لدـب هـلك كلذ لالخ نم مالسإلا أرقت تراصو          . ةدئاسلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ميقلاو تاقبسملا    

ال اءزـج تراـص كلذـبو    . هدـصاقمو مالسإلا ماكحأ نم اقالطنا ديلاقتلاو ميقلا كلت أرقت نأ        
دالبـلاو ةيبرعلا ةيمالسإلا دالبلا يوتست كلذ يفو ،هتاقبسم  مهأ نم لب فلختلا عقاو نم أزجتي   

  .ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا
نـيأ ءالـجب حضوت اهتضهن رصاعملا ملاعلا يف تققح يتلا ةلثامملا لودلاب ةنراقملاو    

 ،ةرتفب ةيرصانلا رصم  مايق  دعب ثيدحتلا راسم ىلع اهمادقأ تعضو ايروك        هذهف  . للخلا نمكي 
يف تحجن    دقف. ديعص نم رثكأ ىلع اهيلع ة     مدقتم مويلا يه اهو    نـم   نرـق عـبر يلاوـح      

ضيـقنلا نـم ةيعامتجالاو ةيناسنإلاو ةيداصتقالا اهفورظو ىداملا اهعضو رييغت يف            نامزلا  
  . ضيقنلا ىلإ
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يـف كاذـنآ يـهو يضاملا نرقلا ةيادب اهسفن ءانب ةداعإ لاجم يف تقلطنا               نابايلاو  
ىوـقلا نـم ةدـحاو اهب تحضأ تاوطخ تطخ د           قو ،ةيبرعلا لودلا ضعبل براقم ىوتسم     

لامـسأرلا وـهو رـييغتلا روـحم وه ناسنإلا ناك نيتبرجتلا اتلك يفو              . ةيملاعلا ةيداصتقالا 
،         . ةمادتسملا ةيمنتلا يف ربكألا    ناتلودـلا اهتدروتسا امك ةثيدحلا ايجولونكتلا برعلا دروتسا دقل

لوـحت الو ايجولونكتلل ديج باعيتسا ةي  برعلا لودلا يف هبحاصي مل كلذ نكل ،ةبراقم ةرتف يفو   
  .عمتجملا يف ةفاقث ىلإ ثيدحتلا

ةـكرح شيـعي طسو يف  الإ متي ال ينيدلا باطخلا ديدجت نأ يه ةطقنلا هذه ةصالخ                
ىرـخألا ةـيركفلا سرادـملا يف يديلقتلا ركفلا ةدايس نإو ،نضاح يعامتجاو يركف ديدجت               

  .  يفاضإ ةقاعإ لماع
  ؟لــمعلا ام

يـف ينيدلا باطخلا ديدجت رود ةلوقم ىلع ةيفرعملاو ةيجهنملا تاكاردتسالا           تناك ايأ   
ملاـعلا نـم ةـيبرعلا لودـلا ديفتسـتل ةسام ةجاحلا نإف ،ةرصاعملا ةيويسآلا لودلا ةضهن                 

  :ةيلاتلا رومألا كلذل حرتقنو. يبرعلا ريغ يمالسإلا
يوغللا لصاوتلا ـ١  :  

نـم هـنأ ىـلع تارـشؤم مدقت مويلا           ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا دالبلا ضعب تناك اذإ        
ىـلع اباجيإ رثؤت امبرو ،ةثيدحلا ةيمالسإلا ةضهنلا تارطاق نم ةرطاق ىلإ لوحتت نأ نكمملا   

يـفو  . يوغللا لصاوتلا وه ىقبي كلذ يف قئاع ربكأ نإف ،ىرخألا ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا             
عادـبإلاو ةـفاقثلاو مـلعلل ة    ـغلك ةيبرعلا ةغللا ىلإ رابتعالا ةداعإ نوكي نأ نكمي ددصلا اذه           

ةـيلعافت ةـيديدجت ةيكيمانيد قلختس يتلا لماوعلا مهأ نم انرظن يف نيملسملا نيب لصاوتلاو               
وأ ينيدـلا باـطخلا ىوتسـم ىلع يديدجت عادبإ يأ يرسي ىتح يمالسإلا ملاعلا نادلب نيب                 

 . مهنيب حقالتلا ققحتيو نيملسملا نيب هريغ

  : ةفرعملاو ملعلاـ  ٢
يـملعلا ثـحبلاو ميلعتلا ةدوجو ،اهراشتناو ةفرعملا نود مدقتي نلو مدقتي مل             ملاعلاف   .

ذـنم ،لـقألا ىـلع ناـمزلا نم نينرق نم رثكأ ذنم ثيدحلا ةيرشبلا خيرات      اهتبثأ ةقيقح كلت
نرـقلا نـم رـيخألا ثلثلا     يف نابايلا يف يجيملا ةروثب ارورم ابوروأ يف ةيعانصلا ةروثلا

  .ةرصاعملا تامولعملا ةروثىلإ الوصو ،رشع عساتلا 
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اـهنمو ،ميـلعتلا    حالـصإ رارقب تأدب ةحجان نوريثكلا اهاري يتلا ايزيلام ةبرجت نإ 
نـم رـييغتلا تأدب ةريثك نادلب كانهو      . ةيمنتلا يف ةيملاع ةمهاسم نم هتزجنأ ام يلإ تقلطنا        

ىـلع ةلثمألا نم  لعلو . هموقيو هميقي ،ميلعتلا يلإ أجل دحت ههجاو املك اهضعب نإ لب ،ميلعتلا
طـسو يـف يتيفوسلا داحتالا    حاجن دعب ةدحتملا تايالولا يف ردص يذلا ريهشلا ريرقتلا كلذ

يـلإ هاـبتنالا راـثأ رـيرقت وـهو ،ءاضفلا ىلإ لجر لاسرإل يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا                  
 اـهجمارب ثدـحتت اـيناطيرب لـثم ةمدقتملا دالبلا ضعب تلاز الو    . ميلعتلا ديدجت ةرورض
نـكمي يـتلا يه ميلعتلا يف ةلقنلا هذهو         . ميلعتلا يف ةيعون ةلقن ثادحإ ةرورض نع ةي       سايسلا

ةـيعامتجالا ةـفاقثلا يـف ةرثؤـم ةرمثم ينيدلا باطخلا ديدجت دوهج نم ةدافتسالا لعجت نأ               
  .ةدئاسلا

ةحجانلا براجتلل ةفثكملا ةساردلا ـ٣  :  
ةـيملعلا ثاـحبألا نـم راثك    إلاب نوبلاطم ةيبرعلا ةيثحبلا زكارملاو برعلا نوثحابلاف     

لاـجم يـف صاـخ لكشـبو ،يمالسإلا ملاعلا يف ةحجانلا براجتلا نع ةقثوملاو ةنيصرلا                
ىوتسـملا نود براـجتلا كلت نع ةيبرعلا ةغللاب تاساردلا نأ ظحالملا نمو             . ينيدلا ديدجتلا 

  . ىرخألا تاغللا يف كلذ نم ردصي ام عم ةنراقملاب ،افيكو امك ،بولطملا
ةـبلطلاو نيثحاـبلا لدابتب      نيفرطلا نم تاعماجلا نيب يملعلاو يفاقثلا لد      ابتلا ـ٤  ،

  . ةكرتشملا تاودنلا دقعو يركفلاو يفاقثلا جاتنإلاو
  دـــعبو

دئاسـلا باطخلا مهي يعامتجايديدجت عورشم نم اءزج الإ ينيدلا باطخلا ديدجت سيل             
عورشـم دـيدجتلا نأ     وـه ةيويـسآلا براـجتلا نم دافتسملا سردلا نإو           . هفانصأ فلتخمب 

  . هناكم حواري ديدجت وهف الإو ،يومنتلاو يفاقثلاو يسايسلاي ينيدلا هيف لخادتي يعمتجم
  
  
  
  
  



 )٢٥١(

  
  
  
  

  شماوهلا
  

ةدحولا تاسارد زكرم ،ةيفاقثلا ةلأسملا ،يرباجلا دباع دمحم روتكدلا  .١
 ،  .٢٠٣، ص ١٩٩٩توريب ،ةيبرعلا
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  كوربم يلع .د
  
نأ دـجن ،نآرقلاـك ةسسؤملا هصوصن يف مالسإلا ىلإ ءرملا دوعي امدنع ةقيقحلا ي               ف

اـنأ هسفن صنلا ءانب يف ىتح هنومضم ديعي لكشب رخآلا اهيف رضاح ،تاراوحلل ةحاس كانه                
رـيثك عـم اهنم يناعن يتلا تالكشملا نع ةرشابم ةيلوئسم ةلوئسم ةفاقثلا نأ ىلع ًامئاد حلأ                 

هـب ىـحوأ امدنع مالسإلاف      . ةفاقثلاو نيدلا نيب ةقالع ةمثف    . رخآلا موه فم اهنمو ،ميهافملا نم   
يعاـمتجاو يفاـقث عـقاو عم ًاكبتشم صنلا اذه ناك ،ديدج صنك وأ ملاعلل ماظنك وأ ةلاسرك           

قـقحتو راوـح يف نآرقلا لخد       . صن يأ نأش ،نآرقلا نأش مالسإلا نأشو ،نيعم يخيراتو        
  . عقاولا اذه زواجت وحن حومط هيف ناكو مئاقلا عقاولا عم ةفلتخم تايناكمإب راوحلا اذه

نأ دـجن ثـيح ؛      ) كريرطبلا(ةيوبألا ماظن وهو،طيسب موهفم ىلإ ريشأ نأ دوأ انهو          
يـف نآرقلا امنيب ،رمتسم لكشب موهفملا اذه ليصأتل يعس كانهو ،يودب موهفم ةيوبألا موهفم               

هـئافتقا ىـلإ عـجرت  امنإ       " نمؤملا ريغ "ةلكشم نأ رارمتساب حضوي نمؤملا ريغ عم هراوح         
عاـبتاو ةيكريرطبلا ةيوبألا ةعزنلا هذه نيب ضراعتلا نم عون كانهف   .ءابآلاو فالسألا قيرط  

ةـفاقثلا  غبصـت نأ تعاطتـساو ،ةفاقث قلتخت نأ تعاطتسا ةيوبألا هذه نكل ،ميوقلا قيرطلا          
  .ةيرهوجلا اهتغبصب

قـبطنت ةروص فسؤملا نم هنإ لوقأ       و نيدلاو ةفاقثلا نيب زييمتلا اذه نم أدبأ نأ ديرأ         
. مالـسإلا ةـيؤر اهنأ ىلع ةلكشملا هذه ىلإ رظني حبصأ ،ةفاقثلا هذه ةروص يه مالسإلا نع                

سـفن ذخأيس مهتاعمتجم يف مالسإلا له       : ًالثمف ،مالسإلا عم يبرعلا ريغ اهيناعي ةلكشملا هذهو       
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يـف روـلبتي وأ روطتي نأ ه   يف نكمي ًاقايس ذخأيس مأ ،انيعو يف ترقتساو اهذخأ يتلا ةروصلا     
  ؟ادحاو ائيش مالسإلاو يه تحبصأو تديستو ترولبت يتلا ةفاقثلل ةرياغم ةفاقث لظ

خيراـتلل ةيساسألا هتءارق يف نودلخ نبا فصو يف ةلكشملا هذهل الثم يطعأ نأ ديرأ               
يوارحصـلا ملاـعلا نـم يساسأ لكشب دمتسمو ىقتسم موهفم ىلع دمتعا ثيح ،يمالسإلا               

ةـفاقثب كتحاو ةليوط ةرتفل رصم يف ماقأ و نودلخ نبا ءاج امدنعو ،ًايناكم ًاموهف               م هرابتعاب 
ىـلع رمتـسا دقو هدجن كلذ عمو ،هيف يساسألا أدبملا يه تسيل ةيبصعلا ،ٍملاعب كتحا ىرخأ           
مالـسإلا و ةدئاسـلا ةفاقثلا نيب ديحوتلا خف يف عقو نودلخ نبا نأ ينعي امب رييغت نود هتركف               

  . هسفن
ملسـملا لاؤـس ىـلع نيتباـجإ نالثـمي ةيزيلاملا ةبرجتلاو ةيسلدنالا ةبرجتل              ا لعلو 

اـهيف أشن يتلا ةفاقثلا نع نيتفلتخم نيتفاقث يف ناتبرجت امهنأل ؛ةلكشملا هذه ىلع يبرعلاريغ               
  .مالسإلا

يـف هـنأ ركذـتأ يويسآلا جذومنلل ةبسنلاب رخآلا عضوب قلعتي اميف ةيناثلا ةلكشملاو               
مدـقت اذاـملو نوملسـملا فـلخت اذاـمل          "هباتك نالسرأ بيكش بتك نير      شعلا نرقلا تايادب  

،   "؟مهريغ وـيالملا رزج نم ،برعلا ريغ نيملسملا نم ملسم هلأس لاؤس باتكلا اذه ةبسانمو  ،
هـجوتي ناك لئاسلا نأ ةعقاولا هذه نم مهفن و          . روهشملا باتكلا ناك لاؤسلا اذه ىلع ًادر و       

يـتلا رداصملا نم ردصم هنأ ىلع هيلإ رظني ناك  يذل            ا يطسوأ قرشلا ءزجلا ىلإ لاؤسلاب     
امدـنع  نـكل     . وـيالملا يـف ملسملا قرؤت يتلا ةلئسألا ىلع تاباجإلا اهدنع دجي نأ نكمي             

يـف لداـبت ثدـح ًارمن تحبصأ ايسنودنأو ًارمن ايزيلام تحبصأ امدنعو تايعضولا تفلتخا      
مدقتلا –فلختلا  (عقاوملا   اـهنأ ىـلع رومنلا هذه ىلإ رظني         نآلا يطسوأ قرشلا نإ ثيحب ؛     )   

درـجم نم تلوحت قطانملا هذه نأ ىنعمب اهيف ىرج ام مهفو اهيلإ رظنلا يغبني ،مدقتلل جذامن              
نأ ىـلإ ،طسوألا قرشلا وهو زكرملا نم هقرؤت يتلا ةلئسألا نع ةباجإلا بلطي ًاشماه اهنوك                

قرشـلا وهو يساسألا     زكرملا ةرطيس نم ررحتلل ىعسي ديدجلا زكرملا اذه ،ًازكرم تحبصأ           
  .فلختلاو مدقتلا عقاوم يف لدابت لصح امدعب طسوأ
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  ينادرولا ورمع. د
  
طـقف يفكي برعلا ريغ نيملسملا نم ةدافتسالاب دهشي رصاعملا عقاولا نإ ،ةقيقحلا يف              

          ، رـكفلا نأ يـف اـهلك ةيضـقلا نذإ           ًاـبرع اوسيل مه ةعبرألا ةمئألا نم ةمئا ةثالث لوقن نأ  
سجوـتلا اذـه ىلإ ةجاح يف  انسل يلاتلابو ،سناجتملا كرتشملا راطإلا ىلع مئاق يمالسإلا                
ةداـج ةـيقيقح تاـحرتقم ميدـقت ىـلإ ةجاح يف نحن ،براجتلا هذه نم ةدافتسالا مدع نم                   

ةـعف  نملا ليصـحت ىـنعمب ةدافتـسالا ةلأسم نأ يروصت يف انأ           . ةدافتسالا ةلأسم صوصخب  
ةدافتـسالا نـكلو ،ةدافتـسالا ةيضقل يقيقحلا موهفملا وه حبصي مل دارفألا دحأ نم ةرشابملا                

  .ديلقت وه راكفألا هذه نم ةيقيقحلا ةدافتسالا نأ ىرأ انأ. ديلقت وه اهموهفمب ةيقيقحلا
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  مامت ماسح
  

يـف ةيمالسإلا براجتلا داعيتسا ةجوم عافترا لظ يف         : ةلئسألا ضعب حرطأ نأ ديرأ    
  ؟زواجتلا متي اذام نعو ؟كلذ حرطي قايس يأ يف  ةظحللا هذه

نأـب رعشأ ايزيلام يف ةيمالسإلا تاوصألا يف ققدن امنيحو ،ايزيلام ةركف تعبات دقف                
ي مالـسإلا عورشـملا   (مكاـحلا بزـحلا هاـنبتي يذـلا عورشملا صخي اميف لكاشم كانه              

ناسـنإلا قوقح ةركف وأ ،ةلماكلا ةنطاوملا ةركفب قلعتي امع ملكتت امدنع ةصاخ             )يراضحلا  ، .
ىـلعف كـلذ مـغر ،عورشملا اذه نع ًامدقت رثكأ ةيبرعلا ةقطنملا يف تايرحلا نأ ليختأ انأ                  
يذـلا وـيالملا رصـنع اهذخأي يتلا تازايتمالا ىوتسم ىلعو نيملسملا ريغ عضو ىوتسم               

مدـقتلا نم جذومنلا اذهل نكي مل ليختأ ،ةريثك تايوتسم ىلعو ،ناكسلا دا             دعت نم % ٥٧لثمي  
كاـنه نأ يـساسأ لكشـب ليختم انأ         .  هتيعضوو هتيمهأ هنع ثيدحلا رثكي نأ ىلإ حشري ام        

وأ هـعبتت يذـلا ينيدـلا جذومنلا يف ءاوس ةلكشم اهيدل ةيبرعلا ةقطنملا نأب لوقي ام اهاجتا                  
ءوـجللا ىلإ عفد امبر اذه نأو ،هلثمت يذلا ةيسايسلا ةيجذومن           لاو ةيسايسلا ةيعضولا يف ءاوس    

  .برعلا ريغ ىلإ
عـم لـماعتلا يف يديلقتلا ينسلا جذومنلا وأ ينسلا مالسإلا ةدايس ىوتسملا ىلع امأ                 
ال ،ةحاسـملا هذـه يف يمالسإلا ريكفتلا نع جرخي يمالسإ ثحاب وأ ركفم يأ اذلو ،صنلا                 

ملاـعلا يـف ةـينيدلا ةـموظنملا يف ريثأتلا ىلع ةردق وأ ةي              عورشم وأ اريبك ارابتعا هل دمن     
رـثكأ يـهف يفنح نسح تاباتك امأ ،ابروأ ىلإ لقتني هدجن ديز وبأ رصن نع ملكتن    . يمالسإلا
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دـجت ال يـنآرقلا صنلل ةيثادحلا هتاءارق وأ جذومنلا اذه لثم ،رصم نم ايسينودنأ يف ًاريثأت                  
  . ةريثك تارابتعال ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيعورشم اهل ينبت نأ ىلع ةردقلا اهيدل

يدـنع نـكل ،ةـيبرعلا ريغ ةيمالسإلا براجتلا ميدقت ةركفل ريبكلا يمارتحا عم انأف               
يـف ةغلابملا   . ىرخألا تالخادملا ضعب نمو ،ناوضر روتكدلا دنع اديدحت حرط اميف ةلكشم          

دـقتفي ،ةيـساسأ ءايشأل دق      تفي هنأ ودبي ،ةيبرعلا ةيزكرملا ءاهنإ ىلع رمتسملا ثيدحلا وأ ةركف          
ىنعملاـب ،ةـيبرعلا ةـيزكرملا نع ثيدح كانه سيل هنأ ىنعمب ؛يبرع هسفن صنلا نأ ةركفل       

ةرـكف روصتن نأ عيطتسأ ال  ). ناسللا ةيبرعلا امنإ(يفاقثلا ىنعملاب ةيبرعلا كانه نكل ،يقرعلا  
دـبال هنأ ىنعمب ،ةيبرع  لا ةغللا ىلإ ةدوعلا نود ةيبرعلا ةغللاب لزن ينآرق صن يف ينيد داهتجا  

اـهرابتعاب نـكل ،ةـنميهلا نم ًاعون اهرابتعاب سيل ةحورطم           " ةيبرعلا"ةركف ًامئاد نوكي نأ     
  .صنلا عم لماعتلا ةركفل ةمزال ةرورض

لـظت نأ دـبال      "ةددـعتملا تامالسإلا  "نع ثيدحلا يف  عسوتلا  ًاضيأ كلذب طبتريو            ،
ةرـظن نيدـلا ىـلإ رـظنن اننأك مهفي امبر ثي            دحلا اذه لثم نأل   .  ةدوجوم ةيرايعملا ةركفلا  

تـباوثلا ةركف نع ثيدحلا نود يعامتجاققحت مث ةيعامتجاةرورض هنأ ىنعمب طقف ةيجولويسس        
  .يمالسإلا نيدلا يف امئاد ةيرايعم كانه ،ةديقعلا همسا ائيش كانه نأ ىنعمب ،امجودلاو

مـهفتأ اـنأ ،يمالـسإ      نيد نع ملكتن انلعجي نيدلا يف يتوبث ءزج كانه لظي نأ دبال             
لـظي نأ دـبال نكل ،تاراضحو لئابقو بوعش ىدل يمالسإلا قيبطتلل فلتخملا يلجتلا ةركف               
قـح نـم هنأ يأ ،يجولويسسلا ىنعملاب نيدلا نع ثيدحلا امأ ،نيدلا ةركف نع ثيدح كانه                 

نـم نـكل ،اـهيلع ةرداصم كانه سيلف ،هشيعت معن           .  مالسإلا شيعت نأ ةعامج وأ بعش يأ      
  .ًاينيد اهميقتو تاسرامملا هذه يف رظنلا ديعت نأ نيملسملا نم ةفئاط قح نمو ملسمك يقح

نيـعم مـهف قانتعا ىلع نيرخآلا رابجإ يف لخدتأ انأ له ،رابجإلا ةركف انه لصيفلا                
ىعسـي مالـسإلل نيعم روصت رهظي نأ نكل ،هدض انأ اذه ،ةنيعم تاسرامم ينبت وأ ،نيدلل                 

عـم مالكلا اذه ةيمهأ دادزتو،هعم انأف  مالسإلا هينعي ام لكل            ةعماج طباوضو سسأ ديدحت ىلإ      
  .نايدألا اهشيعت يتلا ةلماشلا ةلويسلا ةركفو ،ةثادحلا دعب ام ةظحل

؛للضـم ثيدح هنأ ىرأ انأ ىرخأ ةيمالسإ براجت نع ثيدحلا ةركف صخي اميف امأ               
مـقي مل ايزيلام يف ضو   هنلا ًالوأ : هيف دجن باجعإ لحم وه يذلا يزيلاملا جذومنلا نأ ىنعمب           

هرـكتحي يزيلاـملا داصـتقالا نم       % ٦٠ف،نيملسملا نأش نم ًاليلقت سيل اذه نوملسملا هب         
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ىـلع سـسأتي مل ويالملا هلعف ام ،ينيصلا قرعلا اهب ماق ةيزيلاملا ةضهنلا ،نوينيصلا هريديو    
اـهيف  طلتـخي يـتلا ةيرحسـلا ةطلخلا نم عون ىوس لعفي مل مكاحلا بزحلاو ةيمالسإ ةيؤر        

كاـنه نأ ُاـيناث     . ملسـملا ينعت ويالملا نأ الإ ئشل سيل ةيمالسإلا ةيؤرلا عم ويالملا قرعلا            
لـفغت ةيزيلاملا ةيمالسإلا ةسرامملا يف ناسنإلا قوقحو يقوقحلا ىوتسملا ىلع ةريبك لكاشم             
ملسـملا وـيالملا رصـنع نم ًازييمت دجتس تبهذ ناسنإلا قوقح زكارم نأ ولو،اكيرمأ اهنع                

صوصـن يـف و،ةـيناث ةقبط نوينيصلاو ،ةثلاث ةقبط دونهلاف ،دونهلاو نيينيصلا دض                طرفم   
اذاـمل  . مهرـيغل تسـيل هريغو نكاسملاو لمعلاو فيظوتلا يف ًاقوقح ويالملا يطعي ةينوناق            

ةـيؤرلا نع جورخلاب قلعتم ىوتسم ىلع مئاق هنأل ضرغم ثيدح هنأ ىرأ انأ ؟اكيرمأ تكست      
  .يبرعلا ملاعلا يف ةدئاسلا ةيمالسإلا

باـطخلا يـف ةريثك لكاشم انيدل نأ مغر هنأ ىرأ انأف ؟براجتلا هذه ىرن فيك امأ                 
ىـمرم يـف يـبرعلا ملاـعلا ةقطنم عوقو نع لصفني ال  اذه نكل يبرعلا ملاعلا يف ينيدلا                    
عورشـملا يـف ةيجيتارتـسا ةـقطنم  نم ءزج ةقطنملا هذه نأل ،ةيبرغلا ةيكيرمألا نارينلا                 

لا –يكيرمألا   نـم ةـلاح ،رـهقلا نـم ةلاح  ،داريتسالا نم ةلاح شيعت نأ اهل داري ،يبرغ                   
ةرـكف ىـلع اـكيرمأ توكس نم ءزج اهنع توكسلاو ايزيلام امأ ،اهتاباطخ لك يف فلختلا                 
عـم عارصـلاب قـلعتم ءزـج ،اهنم ءزج ايزيلامو ةيويسألا رومنلا يفو نابايلا يف ةضهنلا                

دـمحم ةضهن ذنم يبرعلا ملاعلا نكلو ايجيتارتسا ا         هنع توكسم قطانم اهنأ اهرابتعاب نيصلا     
  .ةضهن يأ هل داري ال ،ينيد فرطت اهيف نكي مل يتلاو ،ىلع
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  نوسجننيه ناي.د

  
ىلص لوسرلل ةئيسملا موسرلا ةيروتاكيراكلا      –ةيكرامنيدلا ةمزألا نإ لوقي نم دجوي         

زوـجيف ،يمالسإلا ملاعلاو برغلا نيب ةيراضح وأ ةيفاقث ةوجف          تزربأ دق اهنأ ملسو هيلع هللا       
نيـبطق نيـب رتوت وهو ةسايسلا نم قمعأ داعبأ نع تفشك دق يل ةبسنلاب نكل ،ًاحيحص اذه                  

  .ةيمالسإلا دالبلا يفو ةيبوروألا دالبلا يف شياعتلاو جامدنالا ةسايس يف
وأ لـجر   (نطاوـمك ناسن    إلا قوقحو درفلا ىلع زكرتي امهلوأ نيبطق نيب رتوت كانه         

ىـلع بـطقلا اذـه ،ةيفاقث ةينيد تايلاجلاك تاعومجملا ىلع زكرتي رخآلا بطقلاو               )ةأرما  ،
رـييجنأ رغصأ ىلع  . د وه.دنهلا نم زيزع ليمز ىلإ مويلا عمتسن نأ ىنمتن انك ةيفاقثلا ةيوهلا      

نيـب ةيركف تا    ءاقل ةدع يف ،دابآ رديح ةنيدم يف دنهلا بونج يف يتماقإ دنع هيلع تفرعت دقف              
عـيمج نع ةباين رينيجنا رغصأ ىلع   . د ثدحتيو ،دنهلا دالب يف نييحيسملاو دونهلاو نيملسملا       

هـنكل  "ةرهوـبلا "اهمـسا ةيعيش ةريغص ةعومجمل عبتي هنأ مغرب ةماع ةروصب دنهلا يملسم            ،
صـخي اميف ًاصوصخو ،ماعلا باطخلا يف نوكراشي نيذلا تايصخشلا مهأو زربأ نم حبصأ              

دنهلا يف ةيفاقثلاو ةيسايسلا تايلقألاشياعت   .انعم روضحلا عطتسي مل ديدشلا فسألل نكل. 
صلختـسا نأ لواـحأ دنهلا بونج يف تاونس عبرأ  اهرمع يتلا يتربخ ءوض يفو                

  .ددصلا اذه يف تاظحالملا ضعب
ةسايسـلا ىلع ًايوق ًاريثأت مهل نمضي دق دنهلا يملسمل ليلجلا ليوطلا خيراتلا نأ ودبي               

ةـيلقع يف اهظحالن يتلا ةلاحلا كلت تسيل نكل ،ةرصاعملا دنهلا يف  ةيعامتجالا ةايحلا ى                لعو
طبترـم وـه اـمم رـثكأ يـلقع ةـيلقألا موهفم نإ         . دنهلا تاملسمو يملسم تافرصت يفو    

الو نوـعجارتيو نونغتسـيو نوبحسـني مـهلعجت دـنهلا يملسم ةينالقع نأل ؛تايئاصحإلاب               
   ، وأ ،ةـيلحملا تاناملربلا يف دنهلا يف نيملسملا روضح ضرقنا           ةيسايسلا ةايحلا يف نوكراشي  

ًاضـيأو ،ةنـس     ٣٥ًاـبيرقت ذـنم ةبيرغ ةروصب يهلدوين يف بعشلا سلجم تاناملرب ىتح               
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لـمعلا قوـس يف مهدوجو يأ ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيدنهلا ةراجتلا يف نيملسملا ةبسن ،راجتك               
  ؟ريسفتلا وه امو. ؟اذامل لءاستن نأ انل قحي يلاتلابو. ًاضيأ لاملا سأر قوسو

دوـنهلا ضـعب نوـيع يف     )  يدناغ فيجارو ،يدناغ اريدنأ   (مايأ يف ةموكحلا تناك     
،           .تايلقألا وحن ًايباجيإ ةزاحنم    لـيلحتلا قحتسـت رهاوظ يدناغ فيجار ةسايس يف دجن ًالعفو

م لسـم لـجر نم ةجوزتم ةيمالسإ ةأرما تناك دقو         ) ونابهش(ةيضق يه رهاوظلا كلت رهشأو      
ىـلإ ةـياكحلا هذـه تلـصوو ،ةـثالثلاب اهقلط مث ا                 ٢٥نم رثكأ ذنم      دالوأ هل تبجنأو ةنس  

  .دنهلا يف لاحلا وه امك ةيئانج ةيناملع ةمكحم يف ةمكاحملا
ضرتعاـف تاونسلا ضعب ةدمل ضيوعتلا نم ًاعون        ) ونابهش(ةيدنهلا ةمكحملا تنمضف    

،       فيجار ناكو يسايسلا حرسملا ىلإ ةيضقلا لقنو ،جوزلا        ذـئتقو ديدج ءارزو سيئر يدناغ  
رـيغو ،عـجارتف ءارزوـلا سيئر لزنم مامأ تاضارتعالاو تارهاظملا نم عون كانه ناكف         

ةيعرشـلا مكاـحملا ىـلإ ةـيناملعلا ةمكحملا نم اياضقلا كلت لقنتل              ١٩٨٦ماع دنهلا روتسد      
ناـيدألا ة  ـيددعتو شياـعت وـحن دنهلا ةسايس يف ةيقوقحلا ةعيطقلا نم عون كلذف ،ةيمالسإلا       

لـصو دـق لـيلق دعبو ،ةيشافلا ةيدنهلا ةكرحلا ةيادب ىلإ تزمر دق ةيضقلا كلتف                . تافاقثلاو
رخآ بزح ماع ىتح يقبو ،يهلدوين يف ةطلسلا ىلإ         روتـسدلا نأل ،دـنهلا ةطلـس يف    ٢٠٠٤ 

        ، نييحيسـملاو نيملسملا لثم ةيفاقث ةينيد تايلقأ دوجو ىلعو ةيسودنه ةيبلغأ ىلع ىنبي يدنهلا
نـكلو ،تاـيلاجلا عـيمج نيـب كرتشم يندم نوناقل لوصولا لواحي              ١٩٩٤ةنس ذنم ه    نكل  

امهو،يحيسـملا نيدلا وأ ةيمالسإلا ةعيرشلل ةينيدلا مكاحملا ءاغلإ لجأ نم دهتجي هنأ بيرغلا              
  .ًادج نافلتخم نافرط

ةـهج نـم ةأرـملا ريرحت ةكرحو ،يشافلا يسودنهلا بزحلا  دجن ىرخأ ةيحان نم                
لالقتـسا ىـلع عارصـلا ماـمأ تبحسناو تعجارت دق تناك دنهلا يف ةأرملا     ةكرحف ،ىرخأ   

اـنتيرح ذـخأن فوس ءاسنك نحنو ،دلبلا لالقتسال نآلا ةيولوألا نإ اولاقف              ١٩٤٧لبق نطولا     
            ، ةأرـملا قوـقح اوعاري مل لاجر هبتك دنهلا روتسد نأل ثدحي مل اذه نكل ،دلبلا لقتسن امدنع

لا بلطت ًاماع   ٥٠دعبو نآلاو    اـقبط اهقح ةيدنه وأ ةيحيسم وأ ةملسم تناك ءاوس ةيدنهلا ةأرم             
وـه نـم عـم فلاـحت يف ،اهقوقح ةيدنهلا ةأرملا نآلا بلطتف روتسدلا يف نومضم وه امل          

  .ةصاخ نيملسملاو تايلقألا دض يأ ينطو يسايس
ةـهجلا نـم ،ةـهج نـم رـثكأ نم دنهلا دالب يف يلخادلا ضقانتلا نم عون كانهف                   

مارـتحا بـطقو ،درـفك ناسـنإلا قوقح بطق نيبطقلا نمو ،ةيفاقثلا ةهجلا ن               مو ،ةيسايسلا 
  .ةيوهلا ةياعرو
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  نسح نيدلا يهب

  
ريسـفت يـف لادـتعالا تاوصأ زربأ نم ددع انيدل ،ينهذ ىلإ تردابت ةقرافم كانه                

ك نكي مل نإ    –اهبلغأ يف تاوصألا هذه نكلو ،يمالسإلاو ينيدلا باطخلا ميدقتو           مـه   –اـهل      
ميدـقت يـف مـهب ةناعتسالا ىدم ثيح نم مهتاموكح نع طقف سيل نولوزعم رخآب وأ لكشب                  

  .ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف رصعلا تابلطتم عم بواجتتو مالسإلل ةرينتسم ةروص
مهلك امبر وأ     –مهبلغأ نأ ظحالأ ًاضيأ نكل       ةيمالـسإلا تاـهاجتالا مهب يفتحت ال        –   

الاؤس ريثي  اذهو ،مهدالب يف ةلدتعملا    رـثكأ ،اـنبلا لامج     / أ  نأ يروصت يف انأ سكعلا لب       ..  
هـب يـفتحي ،راسـيلا هـب يفتحي امنإو،ةموكحلا الو نييمالسإلا اوسيل مه  هركفب يفتحي نم                  
دـبع روتكدـلا عـم ثدـحي ام اذه نأ نظأ ،ناسنإلا قوقح تامظنم هب يفتحت ،نويلاربيللا                  

ىرأ نكلو ،هدلب يف يه يتلا ةريزجلا ةانق ىلع ق          الطإلا ىلع هارأ ال يذلا يراصنألا ديمحلا      
ًاضـيأ جاتحي اذهف ،نامزلا اهيلع ىفع تاريسفتو تاءارق مدقي يذلا مهجتملا فرطتملا هضيقن              

  .انم لمأتل
يـتلا تاراـبعلا ضـعب يف هتسمل يذلاو ،يبرحلا باطخلاب قلعتي ام ةيناثلا ةطقنلا               

نـع طـقف سيـل ديدـش باهـسإب اذه مد            ختسي وه اميف نكلو ،ليلق ذنم قيفر      . د اهمدختسا 
يـتلا يـبرغلا رامعتـسالا تاليو نراقن امدنعو ،برعلا نع ًاضيأ ملكتأ نكلو ،نييمالسإلا               
نـظأ ،ايسآ عم نراقأ نل ،ةينيتاللا اكيرمأ وأ ةقرافألل ثدح امب اهنراقنو ،برعلا اهنم ىناع                

لالـحإ مـت ،ناكس ةدابإ م       ت ايقيرفأف ،ءالؤه نم رثكأ ناك برعلا يف هنأ لوقأ نل لقألا ىلع            
ناكسـلا ةداـبإ تـمت ةينيتاللا اكيرمأ يف ،ةيلصألا تاغللا لحم لماك لكشب رمعتسملا تاغل                
ال كـلذ مـغرو ينابسألا وأ يلاغتربلا رمعتسملا تاغلل لماك لالحإ متو مهبلغأ يف نييلصألا                

دـنع يبرعلا ملا    علا يف هدجن نكلو ،نييمالسإلا دنع طقف سيل ،يبرحلا باطخلا اذه مهيدل دجن            
يـبرعلا ملاعلا يف ديدجتلا يف انهجاوت يتلا قئاوعلا دحأ نأ دصقأ            . نييموقلا دنعو ،نييراسيلا  

  .تاعمتجملا ىلع يبرحلا باطخلا اذه ةنميه وه
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  هللا فيض ليعامسإ ديس
  

نيـب ةوجفلا دوج    و ببس نع لءاستأ ىلوألا ؛ تاوجف ثالث لوح لءاستأ نأ يل قحي            
هـقفلا دـيدجتب حمسي وحن ىلع       " دصاقملا بيترت ةداعإ  "ايجيتارتسا ىنبتي يحالصإ ديدجت ركف      

اذـه راصـنأ دـيعي ثيح ءاتفإلا ةيلمع لالخ نم ايلمع ركفلا كلذ تاقيبطت نيبو يمالسإلا                 
  ! يليكشتلا نفلا ميرحتب ةميدق ىواتف جاتنإ يديدجتلا رايتلا

تاـيعجرمل ةـيبرع رـيغ ةيمالـسإ براجت راقتفا نع لاقي ا          مب قلعتت ةيناثلا ةوجفلا   
اـم يبرعلا ملاعلا يف انيدل ناك اذإ انه لؤاستلاو ،ةيسايس تادايق طقف نوكلمي مه امنيب ةيركف                 
ةرداـق ةيسايس بخن جاتنإ نع نوزجاع نحن اذاملف ،ةيديدجت ةيركف تايعجرم نم مهيدل سيل               

  !ضرألا ىلع ىشمت ةيتايحو ةيسايس تاسرامم ىلإ ةيسايسلا راكفألا كلت ليوحت ىلع
ىـلع ىشـمت نأ اـهنكمي ال ةركفلا نأ العف ناك اذإ ،ريهامجلاب قلعتت ةثلاثلا ةوجفلا                 
رـثكألا راـكفألا اذاـملف ،راكفألا هذه اهيلإ هجوت يتلا ريهامجلا يعارت تناك اذإ الإ ضرألا              

  ؟ةدئاسلا يه ًاددشت
ةـيبرعلا بـخنلا نيـب ةـنمزملا ةوجفلا ر          وبع يف ًاحاجن رثكألا مه نوددشتملا اذامل      

مأ ريهاـمجلا نيب ًاجاور رثكألا هنأل ددشتملا باطخلا ينبت بولطملا له يلاتلابو ؟ريهامجلاو              
نـكمي هـلظ يف رخآ قايس ىلإ يعامتجالاو يسايسلاو يفاقثلا قايسلا رييغت راظتنا بولطملا              

  ! ؟ةيديدجت راكفأ عم بواجتلا ىلع ةردق رثكأريهامجلا نوكت نأ
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  يشروجلا نيدلا حالص

  
يـف ةيمالسإلا براجتلا نأ يه ًادج ةمهم ةطقن ىلإ راشأ  مالسلا دبع قيفر قيدصلا                
نأ الإ رـيظنتلا ةـيمهأب فارـتعالا عمو ،ريظنتلا ىلإ رقتفت اهنأب زيمتت ةيبرغلا ريغ نادلبلا                 

ينادـيملا ىوتسـملا ىلع تققح يتلا براجتلا هذه ةيمهأ ن           م للقي ريظنتلا بايغ له ،يلاؤس     
دـمحم  . د لـعج ام وهو ؟ةيبرعلا ةحاسلا ىلع يرجي امل ةنراقملاب ًاعبط ًادج ةمهم تازاجنإ              

تاـكرح ماـمأ نـحن ةـقيقحلا يف اننإ          : لوقي يكرتلا عوضوملا ىلإ ريشي امدنع نيدلا رون       
  . ينيد ديدجت ةكرح امأ انسلو يسايس حالصإ

هذـه نأل  –لـصاح دـيدجتلا نكل ،يتأتس ريظنتلا ةيلمع نأ ييأر يف انأ ةقيق      حلا يف   
ةبسـنلاب لصح امك هنأل دوجوملا يركفلا ماكرلا نم قلطنت نل ثارتلا نم قلطنت نل براجتلا               

 ٢٠٠٠٠يـف تـطروتل ماـكرلا اذه نم تقلطنا ول ،ةيبرعلا ةيمالسإلا تاكرحلا نم ديدعل                
هذـه عـفد يذلا وه يسايسلا ىوتسملا ىلع نكمتلاف          . ةلشافلا براجتلا نم ةلسلس دعب ةيلاكشإ     

فقسـلا نـم عونب لبقت ،ىندألا دحلاب لبقت نأ ىلإ نييناملعلا عم ًاراوح حتفت نأ ىلإ تانايكلا                  
دـقو ،يناـملعلا راـطإلا اذه لخاد كرحتلا ةيناكمإ اهسفنل دجت اهنإ ،يناملعلا ماظنلل ةبسنلاب                

مـلو ةـقيرطلا هذهب اوفرصت اذامل ،تاباجإ كنوطعي مه          عم ثدحتت امدنع كنأ كلذ ىلع بترت      
ًاضـيأ اودـجو مهنأل نكلو ،كلذ مهيلع ضرف عقاولا نأل طقف سيل ؟ىرخأ ةقيرطب اوفرصتي                

مهلاـعفأل ةيعرـش اوـطعي نأ نم مهتنكم ةيركف ةنورم نم هنوكلمي ام              –اوعجر امدنع    اًذإ .  
وـحن عـقاولا نم قلطني هنأل ،هدصر         مهم ةيمالسإلا نادلبلا نم ريثك يف ىرجي ام نأب دقتعأ           

ريظنتلا ىلإ ةبرجتلا نم قلطني    –صنلا   اـهنأب ةيمالـسإلا تاـكرحلا نومهتي نيذلا ىتحو    –   
يـف نييمالـسإلا ىـلع ضرـفي دق عقاولا نأب لوقأ ،باطخلا ةيجاودزا وأ كينكتلا سرامت                 

يأ ةيجيتارتـسالا يف    هتيبثت ىلإ ريخألا يف يهتنيس اذه كينكتلا نكل ،كينكتلا ىلوألا ةلحرملا            
  .يجيتارتسا ىلإ لوحتي ةرورضلاب كينكتلا نأ
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  مالسلا دبع قيفر .د
  

براجتلا هذه ةيمهأ نم للقي ال ريظنتلا بايغ نإ لوقي يشروجلا حالص زيزعلا خألا              
ًايرايعم ًامكح ردصأ مل انأ     –يأرلا اذه هكراشأ انأو      وأ ةيبلـس اـهنأب براـجتلا هذـه ىلع              

يـف ةـصاخو ةـيبرعلا ريغ ةيمالسإلا براجتلا هذه نإ تلق ،ةرهاظ فصو هنكلو ،ةيباجيإ                
. ةـيركفلا ةـباتكلاو ريظنتلاـب اهسـفن لغشـت ال وأ يركفلا ريظنتلا ىلإ دقتفت ةيكرتلا ةلاحلا                 

نيفرـطلا ىدل ،؟ةيجيت    ارتسا ىلإ كينكتلاب يشروجلا   / أ هامسأ ام لوحتي نأ نكمي له لاؤسلاو       
ةـلادعلا ةـبرجت نالـمحي ناـيحألا ضعب يف يناملعلا فرطلاو ،يمالسإلا فرطلاف ،ةيشخ        
درـجم يـه ةيمنتلاو ةلادعلا ةبرجت اولوقي نأ نوديري نويمالسإلا ،لمتحت امم رثكأ ةيمنتلاو               

ةـيعامتجالا   ةموظنملا وأ ةيعامتجالا ةئيهلل هملسأ هاجتاب يناملعلا ماظنلا ىلع فافتلالل كينكت            
متـي ثـيح ،يسايسـلا كـينكتلا اذـه لوحتب نولوقي نويلاربيللا وأ ،نويناملعلاو       . ةيسايسلاو
بـجي لوقأ انأ  .يجيتارتسا ىلإ يكيتكت وه ام يلاتلاب لوحتيو ،ةيمنتلاو ةلادعلا بزح   " ةرجرج"

ة ـلادعلا بزـح ،اهسـفن نع اهب ربعت يتلا تايبدألاو نيوانعلا ءوض ىلع ةرهاظلا مكاحن نأ               
بزحلاـب هسـفن ي        . يناـملع بزح انأ لقي ملو يمالسإ بزح انأ لقي مل ةيمنتلاو             مـس دـقف

اذـه اهفيضـيس ةيركف ةفاضإ كانه تناك اذإو ،ساسألا اذه ىلع همكاحن نأ بجيو ،ظفاحملا      
  .ةظفاحملا ةسردملاب اهامسأ يتلا ةسردملا هذه نمض اهفيضيس ،بزحلا
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  ثلاثلا لصفلا
  
  
  
  

  ة ــــــإشكالي
  "حقوق اإلنسان يف عامل متعومل"
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  : مقاربة جديدة للقرآن
  حنو تأويلية إنسانوية

  
 *   

  
  
  
  :مــيدقت

يـف ةيئاضـفلا تاونقلا ىدحإ يف       " ديسلا ناوضر "روتكدلا عم دوهشم ءاقل يف ركذتأ       
تـناك يذلا   " رمعلا راوح "جمانرب يف   ) ركذتأ اميف لو  ليأ/ربمتبس رهش يف   (١٩٩٩ماع توريب   

نيب زيم هنأ     "يروخ ليزوج "ةعماللا ةيمالعإلا همدقت     قاـفآلا ثيح نم    " ديدجتلا"و" داهتجالا"، 
" ديسـلا ناوـضر   "روتكدـلا لضـفت دقو      . داهتجالل دودحملا قفألاو ،ديدجتلل ةبحرلا ةيركفلا     

رـيغت دـق هـيأر نوكي الأ ىنمتأ مكو          . ءاقللا اذه يف  " ددجملا"ةفص يلع ىفضأ نأب اروكشم      
  . ٢٠٠٦ماع يف نآلا نحنو 

روتكدلا دوجول    -الوأ–ةمدقملا هذهب أدبأ     يذـلاو   **ماهلا رمتؤملا اذه يف   " ناوضر"   ،
اـقفأ لـثمي    " ديدجتلا"لاجم نأ دكؤأ نأ ايناث تدرأ       . هئاجرل ابيخم ثحبلا اذه نوكي الأ وجرأ      
                                                 

 ادنلوه–تخيرتوأ-ةيناسنإلا مولعلاو مالسإلل دشر نبا يسرك ذاتسأو       نديل ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلا ذاتسأ    *
 .)رصم(

نم قباسلا لصفلا يف ،ةدوجوم هتقرو نكل ،ةريخألا تاظحللا يف روضحلا نع ديسلا ناوضر              . د رذتعا **
 .)ررحملا(باتكلا 
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هسفن ةعجارم هيف عيطتسي ،ثحابلل احوتفم     لـماعتلا يـف ةريسي تسيل ةلقن انه لقتنأس ينألو        .  
يباتك يف رمألا وه امك       -" اصن"هفصوب ال نآرقلا عم      موـلع يـف ةـسارد    : صنـلا موهفم  " 

هنأ معزأ لب     –" نآرقلا وأ ،ةـليلو موـي يـف ثدحت مل ةلقنلا هذه نأ نيبأ نأ ديرأو               ". باطخ" 
نـم ةرمث اهنأ كلذ نم مهألاو ،تالمأت        و تاربخو تاءارق مكارت ةجيتن يه لب ،ةيرقبع ةرفط        

  . ابوروأ يف انه ةيثحب عيراشمو تاراوح يف يطارخنا رامث
أوسألل وأ نسحألل ءاوس    –لعفلاب ملاعلا حبصأ دقل      ةـيأل اهيف لاجم ال ،ةريغص ةيرق       - 

؟ةـفاقثلا هذـه لثم ادبأ تدجو لهو        ،  ةايحلا لصاوت نأ تافاقثلا نم اهريغب ةلصلا ةتبنم ةفاقث        
ةدـيدج تسـيل ةرهاظ يهو ،رحلا لعافتلا قيرط نع ءاطعلاو ذخألا لدابتت نأ تافاقث               لا ىلع 

نأ اـنئبني ملاـعلا يـف ةفاقثلا خيرات نإ          . ةملوعلل ثيدحلا قايسلا عارتخا وأ عادبإ نم تسيلو       
وأ ،ءادوسـلا ايقيرفأ يف امبر ،راهنألا ضاوحأ يف تدلو دق ةيناسنإلا ةراضحلل ىلوألا روذبلا              

ةروـص يـف قرشـلل دوعت مث ،نانويلا ىلإ ةلعشلا لقتنت نأ لبق كلذو ،قارعل                ا وأ رصم يف   
لـك تبعوتـسا ةدـيدج ةفاقث ترولبت مالسإلل يراضحلا روطلا قاثبنا عمو             . ةينيللهلا ةفاقثلا 

بـَّك              ر م يف اهجاتنإ تداعأو ةيسرافلاو ةيدنهلاو ةينيللهلا تافاقثلا يف ةقالخلاو ةيحلا رصانعلا
  .اينابسإو ةيلقص ربع ديدجلا يبرغلا ملاعلا ىلإ هريدصت ديعت نأ لبق كلذو ،ديدج

ملاـعلا يف روهشملا    " دشر نبا "ملسملا يبرعلا فوسليفلا قايسلا اذه يف ركذلاب ريدج         
نيـب عـمجي دـحوم قسـن ءاـنب يـف هـتاباتك تمهاـس يذلاو                  "سيورفأ"مساب ينينتاللا     ،

اـبوروأ يـف ةـينالقعلا راوـنأ ع         يشي نأ عاطتسا قسن ،يمالسإلا ثارتلاو ةيسيلطاطسرألا      
  .    يطسولا روصعلا

يـف اددجم ريكفتلاب نوملسملا موقي نأ نآلا يرورضلا نم حبصأ اذامل        :نألا لاؤسلاو 
  ؟نآرقلل

يداـحلا ثدح دعب ةصاخ ،برغلا يف ايبوف     -مالسإلا مساب فورعملا يلاحلا قايسلا نإ     
تدأ اـمو "باهرإلا دض برح"نم هعبت امو ربمتبس نم رشع     ىـلع برـحلا هذـه هـيلإ     ،   

ءاوـس يمالـسإلا ريغو يمالسآلا نيملاعلا يف ةيباهرإلا تايلمعلا رئاتو ديازت نم باهرإلا              
بـجي اـنه نـم      . ايئاصقإ ايباهرإ ايلاكيدار انيد هفصوب مالسإلا هيوشت يف ببست دق ،ءاوسب          

            ، رـيكفتلل   ةـيفاقثلاو ةـيقرعلا مهتافالتخا نع رظنلا فرصب ،نيملسملا لك ةوعد ةيمهأ ديكأت  
ردـقب ،مالسإلا نم ةصاخ ةخسن غوصي نأ لواحي ةوعد بحاص انه تسل             . نآرقلا يف اددجم  

  .يليوأتلا يفقومل ءاضف قلخأ نأ لواحأ ام



 )٢٧١(

مـلو تأدـب ةـيلمع ثارتلا يف اددجم ريكفتلا ةيلمع نأ ةقيقح يف ءاضفلا اذه لثمتي                 
ةـيلمع ادـبأ فقوتت مل لثملا       بو. رشع نماثلا نرقلا ذنم يمالسإلا ملاعلا يف نآلا ىتح فقوتت         

ىـتح رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ذنم ىتش جهانمو بيلاسأو قرطب ينآرقلا            " ىنعملا"ةضوافم  
رـيكفتلا ةـيلمع يـف رارمتسالا درجم ال ةرورضب ةبلاطملاب حاحلإلا انيلع بجي انهو               . نآلا

اـمنيأ  –نوملس ملا لواحي نأ ةرورضب لب ،نآرقلا ىنعم يفو ثارتلا يف اددجم ريكفتلا ةداعإو     
اوـنوكيل كـلذو ،زجان يليوأت جهنم زاجنإ لجأ نم ةيلمعلا هذه يف دعبأ ةوطخ مدقتلا                 -اوناك  

اوـنوكي نأ لدـب   (هـيف نوشيعي يذلا رصعلا يف ،مهتايح ىنعم ةغايص يف نيطشن نيكراشم   
  ).كانه وأ انه نم عايصنالاو رهقلاب مهيلع ضرفت يتلا يناعملل نييبلس نيقلتم

يسرك يحنمب    ٢٠٠٠ماع ادنلوهب   " نديل"ةعماج يف ي    ميركت مت دقل   قوقحلل " احنرفيلك" 
لـك حنـمي    " يميداكأ يسرك "وهو  . ةصاخ ةفصب ريمضلاو نيدلا ةيرح ،ةيلوئسملاو ةيرحلاو      

ءالتـعال يترـضاحم يـفو      . اهلك وأ تالاجملا هذه ضعب يف ةيثحب تازاجنإ هل ثحابل ماع          
تمدـقف ؛يناسـنإلاو يهلإلا نيب لصاوتلا        اءاضف هفصوب " نآرقلا"عوضوم ترتخا يسركلا      

يـتلا ،ةرـضاحملا هذـه يف تلواح        ". ناسنإلاو هللا نيب لصاوتلا   : نآرقلا"اهناونع ةرضاحم   
مـث نـمو    –ةءارـق ةداعإ ،ةيعماجلا ديلاقتلا هيلمت ام بسح كلذ دعب ريغص باتك يف ترشن                 

نآرقلا مولع يف ةيساسألا تاضارتفالاو اياضقلا ضعب       -ريسفت ةداعإ  يـف  ةـصاخ ةفصبو          ،
  .هئانبو هخيراتلو نآرقلا ةعيبطل ضرعتت يتلا مولعلا كلت

تاودألا ضـعب فـظوأ نأ يـعيبطلا نم ناك كلت ريسفتلا ةداعإو ةءارقلا ةداعإ يف                
ةداـع ةفولأم تسيل جهانم يهو ،ةيليوأتلاو يخيراتلا دقنلاو ةلالدلا ملع لثم ،ةثيدحلا ةيجهنملا              

تلا قايسلا يف   -ةضوفرمو لب – يـف تزكر دقل    . يمالسإلا ملاعلا يف ةينآرقلا تاساردلل يديلق      
يـهو ،دـمحم يبنلاو هللا نيب لصاوتلا        "ةيلمع  : يحولا ةيلمع يف  " يسأرلا"دعبلا ىلع يليلحت    

نـم رـثكأ تقرغتسا يتلاو      –كلت يسأرلا لصاوتلا ةيلمع تجتنأ      . نآرقلا تجتنأ يتلا ةيلمعلا   
تاباطخلا نم ةعومجم     -اماع نيرشع  يـف وأ تايآلا نم ةعومجم وأ ةريصق تايآ لك  ش يف ( 

  .ينامز يبيترت قسن تاذ.) ةريصق ةروس لكش
 -نآلا هـفرعن يذلا فحصملا يف هبيترتو هنيودتو هعمج يأ         –نآرقلا نينقت ةيلمع يف     

بـيترت  "مـساب فرـعي حبصأ رخآ بيترتب هلادبتسا مت لب ،يلوزنلا بيترتلاب ظافتحالا متي مل          
  ". لوزنلا بيترت"مساب فرعي يذلا ينامزلا بيتر تلا لباقم يف" ةوالتلا
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ةركاذلا يف هظفح مت دق ناك نآرقلا نأ ىرت يتلا ةيثارتلا تايورملا انلبقت اذإو  
هذه نإف ،ةباحصلا دهع يف هنيودتو هبيترتو هعمج ةيلمع تمت ىتح هلوزن ذنم ةيعمجلا 

اهزاجنإ مت دق - بارعإو طيقنت نود يأ–فحصملا مسرل ىلوألا ةخسنلا نأ دكؤت تايورملا   
ةيرجه٥٦: ت" (نافع نب نامثع"ثلاثلا ةفيلخلا رصع يف  ةيداليم٦٤٤/  ةخسنلا امأ ).  

اهزاجنإ مت دقف - بارعإلا تامالعو طيقنتلا تامالع ةفاضإ دعب ينعأ–فحصملل ةيئاهنلا   
تايورملا لبقت ةلاح يف ىتح يرورضلا نمو . يداليملا رشاعلا/يرجهلا عبارلا نرقلا يف
يحولا ةيلمع يف يناسنإلا دعبلل فاضي –رخآ ايناسنإ ادعب ظحالن نأ دقن الب ةيثار تلا  

ليوحت يف لثمتت امك بيترتلا ةيلمع يف لثمتت ،نينقتلا ةيلمع يف –ايلصاوت العف اهفصوب   
  . بارعإلا تامالعو طيقنتلا تامالع ةفاضإب ءورقم صن ىلإ تماصلا مسرلا

يـف يناسـنإلا بـناجلا لوـح ةقباسـلا ي       ـتحورطأ روطأ نأ ثحبلا اذه يف بحأ       
دـعبلاب يـنعأ الو     ". يقفألا"دعبلا ىلإ   " يسأرلا"دعبلا نم لاقتنالاب ،دعبأ ةوطخ نآرقلا       /يحولا

ةـيلمع الو     -ددصـلا اذهب ةلاد يهو    –اهيلإ ترشأ يتلا نينقتلا ةيلمع درجم يقفألا         " غالبـلا " 
اـنه اهب ينعأ ال امك       "غالبلا"لعف نع ة    جتانلا يقفألا راشتنالا ةيلمع الو ،يبنلا اهب ماق يتلا          ،

يناسنإ مهف ىلإ يهلإلا صنلا ل      " يريسفتلا ثارتلا "  كـلذ اـنه    " يقفألا"دعبلاب ينعأ   . وح يذلا
صنـلا ةينب يف ةلثام لازت ام تاراشإو لاود يف ةلثمتملاو ،اهتاذ يحولا ةيلمعل ثياحملا دعبلا          

عـم لـماعتلا يف انروظنم انلوح اذإ هريدقت         و هكاردإ نكمي دعبلا اذه    ".  فحصملا"يف نودملا   
ىرحألاب وأ    "اباطخ"هرابتعاب هيلإ رظنلا ىلإ     " اصن"هنوك روظنم نم نآرقلا      لـكل  " تاباطخ"، 

     .هب الإ باطخلا ةلالد نيبتست ال يذلا هقايس اهنم
  

اباطخنآرقلا- ١    
 - لوادتملا ولتملا باطخلا–" ةينآرقلا ةرهاظلا"نيب نورخآو " نوكرأ دمحم"زيمي 

مت يتلا - نوكرأ ريبعتب–" ةقلغملا ةيئاهنلا ةغيصلا"ىلع يوتحي يذلا " فحصملا"نيبو   
هنوك نم يحولا تلوح يتلا ةيلمعلا يهو ،اهيلإ انرشأ يتلا نينقتلا ةيلمع لالخ نم اهزاجنإ 

  ".اصن"هتلعجو " اباطخ"
نم لوحتلا كلذ تثدحأ يتلا ،ةيخيراتلا ةظحللا كلت زواجتأ نأ حرطلا اذه يف ديرأو 

ابيرقت نايدألا لك خيرات يف اهل اليثم دجن ةيخيرات ةظحل يهو"صنلا"ىلإ " باطخلا"  ،  .
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ةفصب نورسفملاو –نوملسملا نوركفملا بأد لوحتلا كلذ ذنم هنأ ىلإ ةراشإلا انه يغبنيو 
يتلا تابسانملل ةددعتملا مهتاراشإ مغر اذه ،اصن هفصوب نآرقلا عم لماعتلا ىلع - ةصاخ  

عوجرلا نم تايلمعلا هذه نكل ". صنلا لبق"ام ةينب ىلإ يرارطضالا مهعوجر ينعت 
  ".اباطخ"هفصوب نآرقلا ،ةيحلا ةرهاظلا ةيمهأل لماكلا كاردالا نم مهنكمت مل يرارطضالا 

يف يثارتلا روظنملا ةلصاوم ىلع ثيدحلا رصعلا يف نآرقلل نوسرادلا بأد دقلو 
تايناكمإ عجشي روظنملا اذه نم نآرقلا عم لماعتل ا نإ". اصن"هفصوب نآرقلا عم لماعتلا 

لب ،يناعملاب طقف سيل يلالدلا بعالتلا ةيناكمإب لثملاب حمسي امك ،داضملا ريسفتلاو ريسفتلا 
يف نوملكتملا اهزجنأ يتلا ةيلاجسلا تاليوأتلا يف ثدح امك كلذو ،هسفن ينآرقلا ىنبملاب 

  .يضاملا
يذلا يبدألا جهنملا ريثأتب كلذو "ةيصنلا"ةي صاخل ةاعدلا دحأ ام تقو يف تنك دقل  ،

ينكل . ةثيدحلا ةيبدألا تاساردلا بيلاسأ تايطعمب كلذ يف ارثأتم" يلوخلا نيمأ"خيشلا هأدب 
نأش نم للقي هنإ ثيح نم "اصن"طقف هفصوب نآرقلا عم لماعتلا ةروطخ كردأ تأدب   ،

هفصوب نيملسملل ةيمويلا ةايحلا يف هتفيظو سرامي لاز ام نآرقلا نأ ةقيقح لهاجتيو هتيويح  
  .صن درجم ال" اباطخ"

يذلا يلودلا يملعلا رمتؤملا ثوحب نمضتي يذلاو "اصن هفصوب نآرقلا"باتك نإ   ،
ةعماجب ةيقرشلا تاساردلا مسقب ١٩٩٣ماع ربمفون يف دقع  ةدع هعبط ديعأ  ،ايناملأب " نوب" 

يف لوحتلا زربأ "دليف نافيتش "هررحم لوقي اميف ،هنأل هتيمهأ سكعي يذلا رمألا ،تارم  ،
يف نآرقلا " روذجو لوصأ"ثحبلا جذومن نم ةيبرغلا تايميداكألا يف ةينآرقلا تاساردلا 

ل"جذومن ىلإ يحيسملاو يدوهيلا نيثارتلا  بقَت س خيرات يف هلابقتسا مت امك يأ "ملا صنلا  ،
  ".فحصملا"لكش يف نيملسملا 

نأ رَكْنُت ال يتلا قئاقحلا نمو  لا"   بْقَت س ، "ملا صنل فحصملا يف نمضتملا صنلا يأ  ،
صنلا هنأ ىلإ ةفاضإلاب ،نيملسملل ةينيدلا تاعانقلاو دئاقعلا غوصي لازي امو غاص يذلا وه 

اذإ طقف حصت رَكْنُت ال يتلا ةقيقحلا هذه نكل . ةيمالسإلا تافاقثلا نم ريثك يف يزكرملا
 ، اندعبتساو ،ايمسر اهب فرتعملا ةنودملا ينعأ ةيلاعلا ةفاقثلا يف ةفاقثلل انفيرعت انرصح

نآرقلا نأ كردنس ) ةيلاعلا ريغ(تافاقثلا كلت رابتعالا يف انذخأ اذإ . ةنودملا ريغ تافاقثلا
  .اصن ال" اباطخ"هفصوب ماعلا يعولا يف هتيلاعف سرامي 
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ن اوألا نآ دـقو   ". صن"درجم نآلا ىلإ هينينقت ةظحل ذنم نيسرادلل ةبسنلاب نآرقلا لظ           
قايـس نع ثحبلا درجم ايفاك دعي مل    ". تاباطخ"ىرحألاب وأ   " اباطخ"هفصوب نآرقلاب مامتهالل    

باحـصأ  (نييلوـصألا وأ نييصنلا ةلجاسم فدهلا نوكي نيح تايآلا نم ةعومجم وأ عطقمل              
يـتلا ةيخيراتلا تاسرامملا ضعب نم صلختلا فدهلا نوكي امنيح وأ            )الثم" ةيمكاحلا"موهفم    ،

ةناعتـسالا لـثملاب يـفكي الو       ). الثـم " ةيزجلا"ةلأسم  (ثيدحلا قايسلا يف ةمئ     الم ريغ ودبت  
طاـمنأ نـم طـمن لـك ،ةيبسن مث نمو ،ةيخيرات ىلع ةنهربلا لجأ نم ةرصاعملا ةيليوأتلاب                  

لـيوأتلا هدـحو وه همدقي يذلا ليوأتلا نأ   -لقألا ىلع اينمض-معاز لك معزي امنيب ،ليوأتلا        
وأ ةيلاجـس ةـيليوأت اـمإ جتـنت ةليلعلا تابراقملا هذه لك             . ةيعورشم رثكألا مث نمو مئالملا    

اـمئاد جتنيـس   "اصـن "هفصوب طقف ،نآرقلا عم لماعتلا نإ : ىرخأ ةرابعبو. ةيراذتعا ةيليوأت   ،
ةقلطملا ةقيقحلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ معزت امهاتلكو"ةيوطلس"ةيليوأت وأ " ةينايلك"ةيليوأت   ،.      

ةيلـصألا هـتعيبطل رابتعالا ةداعإ اهرابتعا يف عضت ال نآرقل           ل ةديدج ةبراقم يأ نإ    
ةـيمويلا ةايحلا يف هلوادت يف وأ ةيميداكألا تاساردلا يف نإ             –" اباطخ"هفصوب ةيحلا    نـل   –   

ةـحوتفم  " ةـيطارقميد ةـيليوأت   "سيسأت ىلإ يعسلا نإ     ".  ةيطارقميد"ةيليوأت جتنت نأ عيطتست     
هـتقيقح يـف وـه نآرقلا ليوأت نأ ةقيقح نم قلطني            "  ةينايلكلا"و" ةيوطلسلا"تاليوأتلل ادض   
ةطلـس نـم ينيدلا ركفلا ريرحتل انيعس يف نيداج اقح انك اذإو             ". ةايحلا ىنعم "ةغايصل يعس   

ىـنعملا ةغايـض يف قحلا ةداعإ لجأ نم ،ةينيد مأ ةيعامتجا مأ تناك ةيسايس ،ةوقلاو رهقلا                 
  .ةيطارقميد ةيليوأت ةغايص ةلواحم الإ انمامأ ليبس الف ،نينمؤملل ينيدلا

يـف ةـيقيربمإلا تافالتخالا نأ ةقيقح نم  ةحوتفملا ةيطارقميدلا ةيليوأتلا هذه قلطنت              
وهو ،امومع ةايحلا ىنعم يف فالتخالا ىلع ةمئاقلا ةيناسنإلا انتعيبط نم ءزج ينيدلا ىنعملا               

ىـنعم  "لصو ةداعإ لج    أ نم . ةثيدحلا انتايح قايس يف ةيباجيإ ةميق هرابتعا بجي يذلا رمألا         
ةرـمث الإ سيـل نآرـقلا نأ ةـقيقح رابتعالا يف ذخأن نأ متحتي              " ةايحلا ىنعم "لاؤسل  " نآرقلا

ريياـعملا دـض وأ عـم طقف سيل ،لوبقلاو ضفرلاو ةرظانملاو لاجسلاو راوحلا نم تايلمعل            
  .هماكحأو هتاديكأت عمو وه هريياعم عم نكلو ،ةقباسلا كولسلا طامنأو تافاقثلاو

نيملسملا خيرات نم يلوألا ةرتفلا يف نآرقلا نأ لوقلا ضعبلل ائجافم نوكي دق  –
 - تاسسؤم ىلإ مالسإلا لوحت لبقو ،فحصملل يئاهنلا نينقتلا ةلحرمل لوصولا لبق ديكأتلاب

  ".تماصلا صنلا"ةباثمب فحصملا ناك امنيب " يحلا باطخلا"هفصوب هيلإ رظني لازي ام ناك 
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  تماصلاو قطانلا: فحصملاو نآرقلا- ٢
فحصملا "موهفم نلعأ نم وه ) ٦٦٠- ٦٥٦(عبارلا ةفيلخلا ،بلاط يبأ نب ىلع ناك 

لاجرلا هب قطني امنإو قطني ال يذلا"تماصلا نكمي هنأل ؛ماه قايس نالعإلا اذه قايسو . ، 
يسايسلا بعالتلا ثيح ،يمالسإلا انملاع يف ةرضاحلا ةلاحلا ىلع ءوضلا ضعب يقلي نأ 

نيفص ةكرعم يف رئادلا لاتقلا وه قايسلا ناك . هيف ءافخ ال احوضو حضاو نآرقلا يناعمب
يف ةلثمم ةعامجلا هتراتخا يذلا ةفيلخلا نيب ٦٥٧ماع  نيبو ،ةباحصلا نم " دقعلاو لحلا لهأ" 

  .رايتخالا اذهب فرتعي مل يذلا ،ماشلا يلاو" نايفس يبإ نب ةيواعم"
ورمع "حصن انه . ةيواعم دض يلع حلاصل ليمي ةكرعملا راسم نأ حضاولا نم ناك

ةنسأ ىلع فحصملا نم اخسن اوعضي نأ هدونج رمأي نأ ةيواعم  هفيلح " صاعلا نب
نيلتاقتملا وعدي " ةيواعم"نأ ينعت تناك لب ،مالستسالا ينعت ةراشإلا كلت نكت مل . فويسلا

دقف بعتلا مهباصأ دق اوناك نيركسعملا يف نيلتاقملا نألو ". نآرقلا"ةراشتساب فالخلا لحل 
امك ميكحتلاب فالتخالا لح لبقي يكل هيلع " ىلع"راصنأ طغضو . مهحالس عيمجلا عضو

نم يأ ىلإ اومضني مل نيذلا نيدياحملا ءالؤه نم هلثمي امكحم راتخي نأو "ةيواعم"حرتقا   ،
ءا"بعل دقو . قح ىلع مهنأ ةقث ىلع" يلع"باحصأ ناك . نيركسعملا  يف اماه ارود " رقلا
  ". ميكحتلا"أدبم لوبقل " يلع"ى لع طغضلا

نع ثحبلل ةروس رخآ ىلإ ةروس لوأ نم –نآرقلا اوعلطتسي نأ نيمكحلا ةمهم تناك 
اوريشتسي نأ نيمكحملا ىلع ةلكشملا مسحي نآرقلا نم حضاو ليلد بايغ ةلاح يفو . لح
 يذلا  عوضوملا وه ام اددحم انيب احوضو احضاو نكي مل هنآلو". اهيلع عمجملا ةنسلا"

". هللا الإ مكح ال"اوحاصو ميكحتلا أدبم ىلع ضعبلا ضرتعا دقف ةنسلاو نآرقلا هيف راشتسي 
يف حضاو يهلإ رمأ ةمث نأل ؛لاجرلا ميكحت اقالطإ حصي ال هنأ ةحيصلا هذه ىنعم ناكو 

ةروس نم ٩ةيآلا يهو ،ةلكشملا هذه لحي نآرقلا    :٤٩مقر" تارجحلا" 
ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف ،امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو "

هللا نإ ،طسقلاو لدعلاب امهنيب اوحلصأف تءاف نإف ،هللا رمأ ىلإ ئفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف 
  ".نيطسقملا بحي

ليلد ةمث سيلف ،ةيواعم دض لاتقلا ةلصاوم ىلع ميكحتلا اوضفر نم رصأ انه نم 
ةريهشلا هتلوقم يلع نلعأ " هللا الإ مكح ال"أدبم ىل ع هدر يفو. ةيغابلا ةئفلا مهنأ ةقيقح ريغي
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نم لاجرلا ليوأتب قوظنملا فحصملا نيبو ،ةهج نم تماصلا فحصملا نيب زيمت يتلا 
  .ىرخأ ةهج

ىلع ةنهربلل نيرصاعملا نيثحابلا نم ريثك اهب دهشتسي ةرابعلاو –زييمتلا اذه نإ   
ىنعملاب يسايسلابعالتلا نم رذحلا ىلعو ىنعملل ةددعتملا تالامتحالا قمعأ تالالد اهل -    
وأ ،رئاعشلا ةيدأت يف ءاوس ،نآرقلاب قطنلا درجم نإ . اهساسأ ىلع تمهف يتلا كلت نم

درجم ،ايعامتجا وأ ايسايس لدجلا ناك ءاوس ،ةيمويلا ةايحلا يف لدجلا قايس يف هب اداهشتسا 
، هشتسي نيحو. ام ريسفت ىلع يوطني يأ ،ىنعم ىلع يوطني اذه قظنلا مصخلا رواحملا د

اهب دهشتسا يتلا تايآلل اصاخ اليوأت نمضتي داهشتسالا اذه نإف ،ىرخأ ةيآب ،لجاسملا وأ 
لالخ نم كلذ ثدحي . ىرخأ تايآ وأ ةيأب قطنلا لالخ نم داضم ليوأتل اخيسرتو مصخلا

ةيدسجلا تاراشإلا ىلع ةوالع اذه ،ديكأتلاو فقولاو ميغنتلا لثم ،ىتش ةبحاصم تاراشإ 
  .يهافش باطخ لك ةداع بحاصت يتلا

لثم كلذ يف هلثم ةيح ةرهاظ نآرقلا نإ  لثامي نيح يف ،ةفوزعملا " ارتسكروإلا" 
ذخأي نأ بجي نآرقلل يليوأتلا جهنملا نإف انه نم . ةتماصلا" ةيقيسوملا ةتونلا"فحصملا "
رظنلا ي ف الخم اصيخلت نآرقلا صيخلت نع فقوتي نأو ،ةيحلا ةرهاظلا كلت رابتعالا نيعب

  ".اصن"هفصوب طقف هيلإ 
قلطنت ،ةفرطتم مأ ةلدتعم تناك ءاوس ،ةرصاعملا ةيسايسلا - ةيمالسالا تاكرحلا نإ

ديدحتو ،هتاليصفت لكب يدرفلا كولسلا ريياعم ديدحت نأ اهاوحف شاقنلا لبقت ال ةمدقم نم 
سدقملا رد صملاب معزلا اذه لثمو". هللا"قح نم يه ،عمتجملا ةكرح مكحت يتلا نيناوقلا 

يفرعملا ساسألا سفن ىلع دمتعي ةرصاعملا ةيسايسلا ةيليوأتـلا يف ةيليصفتلا تاعيرشتلل 
نيضرتعملا ةحيص ناك نيح يف نكلو . لوألا رصعلا يف ميكحتلل نوضفارلا هيلإ دنتسا يذلا

هللا ريغ ميكحت حصي ال ىنعمب "هللا الإ مكح ال"يه عباسلا نرقلا يف  ىنعمب انه مكحلا –، 
ىنعم ريسفت ىلع نورصي نييمالسإلا نيضرتعملا نإف - نيعزانتملا نيب لصفلا هنأب " مكحلا" 
نيليوأتلا نيب ناتشو"عيرشتلا"  ،.  

ةرتفلا يف اضيأ دوجوم ينآرقلا ىنعملاب يجولويديإلاو يسايسلا بعالتلا اذه لثم 
نأ نكمي و ،الهس يلالدلا بعالتلا حبصي" صن"درجم نآرقلا نأ ىلع ادامتعا . ةيكيسالكلا
  .ةياهن ال ام ىلإ رمتسي
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هيجوتو بعالتلا - ٣   "صنلا" 
ءاـملع  –نوملكتملا اهقبط يتلا ةفلتخملا جهانملل صحف ةيلمعب تمق يل باتك لوأ يف             

وه ثيح نم نآرقلا ريسفت يف        -توهاللا قاـثبنا راسـم عـبتت نم ةساردلا تقلطنا         ". صن" 
هاس يذلا موهفملا وهو    "زاجملا"و" ةراعتسالا"موهفم   نرـقلا نـم اءدب هترولب يف   " ةلزتعملا"م  ، 

هللا هبشـت تاـيآ نـم       " دـيحوتلا "ميهاـفم عم ضقانتي ام ليوأت مهتالواحم لالخ نم عساتلا           
كـلت ةـصاخ     "لدـعلا "موهفم عم ضقانتي ام ليوأتو ،ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ناسنإلاب              ،
هللا حيبقلا لعف ةبسنب مهوي وأ ،ر            ب ماـق نآرـقلا تايآ يف      . جلاب اهانعم رهاظ مهوي يتلا تايآلا

يـتلا تاـيآلا كـلت لـيوأتل ،ةزجاـن ةيوغل ةادأ هفصوب              "زاجملا"موهفم فيظوتب ةلزتعملا      ،
اـقبط نآرقلا ليوأتل ةذفان ةيوغل ةيلآ فيظوت ةباثمب جهنملا اذه ناكو            ".  تاهباشتم"اهوربتعا  

" تاـمكحم "اـهربت   عا مهراـيعم عم تايآلا تقفتا ثيحف      ": يلاعتملا"ةيهامل يفسلفلا مهرايعمل    
عـضوت اـهنإف ،يفسلفلا مهرايعم تايآلا فلاخت نيح امأ          . ليوأت نود نم اهرهاظ ىلع ذخؤت     

  ". زاجملا"موهفم فيظوتب ليوأتلل جاتحت يتلا " تاهباشتملا"ةناخ يف 
ةلزتعملا جهنم ةنراقم دعب ،ةساردلا هذه اهيلإ تلصو يتلا ةيساسألا ةجيتنلا تناك 

. نيعزانتملا نيب ةيسايسلاو ةيركفلا كراعملل اضرأ حبصأ" نآرقلا"نأ ،مهموصخ جهنمب 
مقر ،نارمع لآ ةروس يف ٧مقر ةيآلا قوطنم لوح لوح ةكرعملا هذه تزكرمت  رمألا ٣   ،

تايآ نآرقلا يف نأ ىلع مهموصخو ةلزتعملا قفتا . شاقنلا يف ةيروحم ةيآ اهلعج يذلا
اوقفتا امك - ةيآلا صن بسح–تاهباشتم رخأو تامكحم  مأ "نه " تامكحملا"نأ أدبم ىلع  

تاهباشتملا مهف يف عجرملا يه نوكت يلاتلابو"باتكلا قافتا وهو ،هيلع اوقفتا ام اذه . ، 
ديدحتلا لوح ،اضيأ نآلا ىتح ،فقوتي مل فالخلا نكل ،نآلا ىتح " عامجإلا"دح ىلإ لصي 

، : فينصتلاو أشنم مث نمو فالتخالا أشنم انه ؟هباشتم اهيأو ،ةمكحم تايآلا يأ ينعأ
ام . اضيأ" ىنبملا"لوح عازن ىلإ روطت دق " ىنعملا"لوح عازنلا نأ كلذ ىنعمو . عازنلا
عازنلا راص . حيحص سكعلاو ،مهموصخ دنع اهباشتم راص امكحم الثم ةلزتعملا هربتعا

خيرات يف هرارقإ متي " يليوأت"أدبم لوأ وه ينبملل ام روصت ىلإ ادانتسا " ىنعملا"لوح 
  .ريسفتلا

اوكسمت نيذلا " ةنسلا لهأ"مسا مهسفنأ ىلع اوقلطأ نم مه ةلزتعملا موصخ ناك  
روص لكلو ،ةيهلإلا تافصلل ينيعلا دوجولا اوتبثأ مهنأ ةجردل ،نآرقلل ةيفرحلا يناعملاب 

تاروصتلا هذه ةلزتعملا ضراع دقلو . نيعلاب هللا ةيؤر ةيناكمإ اودكأ امك ،ميحجلاو باذعلا
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اينيد ابجاو هوربتعا يذلا نآرقلا تايآل يفرحلامهفلا ىلع ةينبملا اذه لثم نأ ةلزتعملا ىأر .  
ضرف هللا نأ ةلزتعملا نمآ دقل . هدوجو نم فدهلا قيقحت نع ناسنإلا قوعي يفرحلا مهفلا
مكحملا "ةيئانث ةشقانمل دعب اميف دوعأ فوسو . لقعلا مادختساب ةفرعملل ىعسي نأ ناسنإلا ىلع
ثلا يهو"هباشتملاو " يراوحلا"عباطلا نايب قايس يف ،مهتافالخ اهلوح تروحمت يتلا ةيئان ، 
  . ىراصنلا عم هلدج يف ةصاخ ،باتكلا لهأ عم هلماعت يف نآرقلا يف" يلدجلا"و

خيسرت نم مالكلا ءاملع نكم يذلا وه " اصن"هنوك روظنم نم نآرقلا عم لماعتلا نإ 
س نم٧ةيآلا ىلإ ادانتسا لوألا يليوأتلا أدبملا    .  نارمع لأ ةرو 

ىلع يليوأتلا مهأدبم اوسسأ دقف ،ةصاخ ةفصب لوصألا ءامعو ءاهقفلل ةبسنلاب امأ 
زييمتلا اذه . لوزنلا بيترت يف" رخأتملا"و" مدقتملا"نيب يهلإلا باطخلا يف زييمتلا ساسأ 

خسني ن أ هنأش نم" رخأتملا"مكحلا نأ معزلاب ةينآرقلا ماكحألا يف تاضقانتلا ةلازإ نم مهنَّكم 
. ضقانتلا نم عون يأ هب عقي نأ نكمي ال ايهلإ" اصن"نأ ساسأ ىلع كلذو ؛ "مدقتملا"مكحلا 

تقولا سفن يف يفنيو ،ةيئاهنلا ماكحألا تبثي ايليوأت الح لثمت " خوسنملاو خسانلا"ةلوقم تناك 
لي وأت نيبو نيملكتملا ليوأت نيب هباشتلا ىري نأ ثحابلا ىلع لهسلا نمو. ضقانتلا عوقو
صنلا "نع ضقانتلا عفر امهيلك دنع فدهلا . افلتخم امهدنع قيبطتلا لاجم ناك نإو ،ءاهقفلا
نيملكتملا دنع انرشأ امك دشأ اضقانتو افالتخا تققح جئاتنلا تناك نإو"يهلإلا دنعو . ، 
نم نكي مل . اخوسنم وأ اخسان ام مكح ناك اذإ ام ديدحت يف ارضاح فالخلا دجن ءاهقفلا
هعفرل يليوأت جهنمل جاتحي اضقانت مهل ودبي ام نأ اوكردي نأ ءاهقفلل وأ نيملكت ملل نكمملا

رواحتلا قايس يأ "يباطخلا"اهقايسل ةدوعلاب الإ اهمهف نكمي ال تابيترتو فقاوم الإ سيل   ،
قايسلا وه سيل يباطخلا قايسلا اذهو . خلا. .لوبقلاو ضفرلاو رايتخالاو لادجلاو لجاستلاو
بيكرتلاو ةحازإلاو ديكأتلاو ضفرلا تاودأ ليلحت بلطتي عسوأ قاي س وه لب ،يصنلا

ةعيبطلاب مامتهالا انم بلطتي راصتخاب يأ ،ينآرقلا باطخلا قوطنم يف ةينمضلا كيكفتلاو 
يف تمهاس يتلا " ةيصنلا"ةعيبطلا ىلع لماكلاب مامتهالا زيكرت نم الدب نآرقلل ةيباطخلا 

ةيفاقثلا وأ ةيسايسلا ،لوؤملا ايجولويديإب اساسأ ةهجوم تالامتحا تيبثتو ،تالامتحالا قالغإ  
  .ةيبهذملا وأ ةيديقعلا وأ

؛ "باطخ"وه ثيح نم نآرقلا ةعيبطب ادودحم ايعو سكعي ءاهقفلا لمع نأ مغرو 
. باطخلا ةينب نم اءزج نوكت نأ نع ةبئاغ مهيعو يف تلظ ماكحأ يف ضقانتلا ةلكشم نإف

نأب اوملسي نأ مهعسو يف نكي مل . اهلحل ليبس نم دب الةلكشم ضقانتلا كلذ مهل لثم دقل 
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وأ –ةعامجلا مامأ احوتفم اقفأ لثمت ام ردقب اضقانت لثمت ال اهددعتو ماكحألا فالتخا ةرهاظ 
نيريغتملا قايسلاو فورظلل بسنألا رايتخالل- عمتجملا ام ةلازإل مهيعس ناك انه نم .  
مكحلا نأ هاوحف " ينوناق"أدبم لالخ نم ماكح ألا تيبثتل ةلواحم ىلع اينبم اضقانت هومهوت

هرابتعا نكمي ال يذلا نآرقلا ىلع ينوناقلا أدبملا اذه اوقبطو ،مدقتملا مكحلا خسني رخأتملا 
يذلا " يحولا يف جردتلا"أدبم اضيأ نوكردي اوناك مهنأب فارتعالا انيلع نكل ". نوناق باتك"

هفصوب نآرقلا عم لماعتلا نإ لوقلا نكمي اذكه". يعيرشتلا جردتلا"قايس يف هومهف  " اصن" 
  .ينوناقلا ىنعملاب" اباتك"هرابتعاب همهفل روطت دق 
خسانلا "ةلوقم ةغايص تمت ينوناق صن يف " يعيرشتلا جردتلا"أدبم ىلع ءانب 

ةعبرأ ماسقأ ىلإ نآرقلا مسقني اهساسأ ىلع يتلا"خوسنملاو  ،:  
نم ايلك هفذح مت مث هللا مالك ىلإ يمت ني" انآرق"ناك ام يأ ،امكحو اظفل خسن ام - ١

  ".انآرق"ربتعي نأ نم يأ ،هللا مالك لاجم 
اهنكلو هللا مالكل يمتنت عطاقم كانه نأ هانعم اذهو ،هظفل يقبو همكح خسن ام - ٢

  .يميرحتلا صنلا لبق رمخلا يف تدرو يتلا تايآلا كلذ لاثمو ،ريثأتلا ةلطعم
ا سكع وهو ،همكح يقبو هظفل خسن ام- ٣ ةيهلإ ماكحأ دجوت ثيح ،قباسلا فنصل  

اينز اذإ ةخيشلاو خيشلاو "نينصحملا ةينازلاو ينازلا مجر مكح لاثم هللا مالكل يمتنت ال 
  )هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف

نآرقلا بلغأ وهو ،اصنو امكح تباثلا وه عبارلا فنصلا نوكي نأ يعيبطلا نمو - ٤
  . هلك ال

نيـقي يأ نـع ادـيعب ايفالخ رمأ لاز ام لوزنلا ث             يح نم نآرقلا روس بيترت نألو     
  .يفرعم نيقي يأ نع دعبأو ،ارسع دشأ عطاقملاو تايآلا بيترت ىلع قافتالا نإف ؛يملع

ةـيآ نإ لـيق ىـتح      " خوسنملاو خسانلا "ةلوقم قيبطت يف نورخأتملا ءاهقفلا غلاب دقلو        
ةروس نم    ٥ةيآلا  –" فيسلا" ا تايآ لك تخسن دق     -٩مقر  " ةبوتلا"  غـلبي يتلا حماستلاو ربصل      

فـقاوملا يـف    " فالتـخالا "و" ددـعتلا "ةلكشـم نأ ظحالن اذكهو      .  ةيآ ةئام نم رثكأ اهددع    
يـف ةلكشـملا هذـه      . ريطخلا معزلا اذه لثم ىلإ تدأ ةيئاوشع ةقيرطب اهلح مت دق ماكحألاو           
لـثمي هفـصو    ب-الوأ–هباعيتساو هلابقتسا مت نآرقلا نأ ةقيقح يف اقيمع اهروذج دتمت يريدقت    

اـهتبراقم مـث نـم نـكمي ال يتلاو ،ناصقن الو ةدايز الب هلثم ةسدقملا        " ةيفرحلا هللا تاملك  "



 )٢٨٠(

هـعم لماعتلا مت    " فحصم"يف هبيترتو هعمج ذنم نآرقلا نإ       . يخيرات وأ يوغل يويند جهنمب    
هفصوب   -ايناث– نإـف ؛هـتاردق سكعيو هفلؤم ةرطيسل عضخي يرشبلا صنلا ناك اذإو            ". اصن" 
ىلاعتو هناحبس هللا هفلؤمو ،يهلإلا     صنلا ال يـتلا ،ءاـنبلا تايوتسم ىقرأ يف عقي نأ دب ال             -   

نوـكي نأ دب ال     " يهلإا باتكلا "يف فالتخا وأ ضقانت يأ نإ       . ام" اضقانت"بعوتست نأ نكمي    
–زاـجعإلا ءاملع نراقي ملأ      . قيمعلا ءاوتسالا فشكي نأ ملاعلا نمؤملا ىلع متحتيو ،ايرهاظ        

ةيلاكـشإ نـع فشـكت ةقيرطب ،تاقلعملا فعضو نآرقلا ةناتم نيب             -ةصاخ ةفصب ينالقابلا    
  ؟ايناميإ انيقي سكعت ام رثكأ ةيقيقح

يليوأتلا لاجملل اقرخ دجن نأ بعصلا نم ةرصاعملاو ةثيدحلا تاليوأتلا يفو 
مهنمو –نيسرادلا ضعب هقبط يذلا يبدألا جهنملاو ". صنلا"ةيرظن ىلع مئاقلا يكيسالكلا   

قايسلا كلذ نع رخآلا وه جرخي ال- ةساردلا هذهبتاك  يبدألا جهنملا فيظوت مغرو .  
هفصوب نآرقلا عم لماعتلا يف يطيسبتلا جهنملا قرافي مل هنإف همدقتم ةيليوأت تاءارجإل 

  ".صن"درجم 
نأ ةـقيقح لـهاجت يف رمتست نأ ليوأتلا يف ةيرظن يأل نكمي له             : وه نآلا لاؤسلاو  
نآلا ىـتح هـعم لماعتلا مت نآرقلا نأ دكؤي ريسفتلا خيرات نإ ؟              "صن"درجم طقف سيل نآرقلا     

جهنـم يف حضاو اذه     . هانعم نع فشكلل يجولوليف   -وينبلا ليلحتلل الإ جاتحي ال    " اصن"هفصوب  
،    "ةـيبيكرت ىلع نيملكتملا جهنم ىنبنا ثيح ؛ءاهقفلاو نيملكتملا نم لك             هباشـتملاو مـكحملا

ىـتح نادئاسلا نايبيكرتلا ناقسنلا امهو       "خوسنملاو خسانلا  "ةيبيكرت ىلع ءاهقفلا جهنم ىنبناو      ،
ةحاـس ىـلإ نآرقلا ليوحتل لاوحألا مظعم يف ايدأ ناقسن امهو            . نآرقلا عم لماعتلا يف نآلا    

نإو ،ةـيريربت ةيتامجارب تاياغل ىنعملاب بعالتلا ىلإ يهتني عازن ،يبهذمو يجولويديإ عازن             
ردصـم وـه    " صـن "درجم هفصوب نآرقلا عم لماعتلا ن       إ. ةنسحلا اياونلا نم ولخت ال تناك     

يـف اندعاسـي دق افلتخم الاجم       " اباطخ"هفصوب نآرقلا عم لماعتلا جهنم انل مدقي دقو         . عازنلا
  .ةيوناسنإ ةيجهنم ريوطت

ةسارد نأل ؛نآرقلا يف " ةيباطخلا"صئاصخلا ضعب زاربإ يلي اميف لواحأس 
  .باتكلا اذهل ططخم ةباثمب ةيلاتلا ةلثمألا نوكت نأ ىنمتأ ،مخض دلجم ىلإ جاتحت ةضيفتسم
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  ؟عمتسيو تصني نمو ملكتي نم: دحاولا توصلا ال تاوصألا ددعت- ٤
قرشلا يف تاساردلا لمجم ىلع " اصن"هفصوب نآرقلا موهفم ةرطيس ببسب 

ةعوسوملا "تلواح دقو . ينآرقلا باطخلل قيقد يوينب قسن ميدقت بعصلا نم ،برغلاو
تمدقف ،نآرقلا يف ةيبدألا لاكشألا وأ لكشلل افينصت مدقت نأ ةيناثلا ةعبطلا يف " ةيمالسإلا

امهنيب طلخيو لب"نومضملا"و" لكشلا"نيب جزمي افينصت    :ىلإ لاكشألا تفنص اذكه. ، 
  .مسقلاب قلعتي امو مسقلا تايآ- ١
  .تايآلا ىلإ ريشت يتلا تايآلا- ٢
  صصقلا- ٣
  ماكحألا- ٤
  ةيدبعتلا ةيئاعدلا لاكشألا- ٥

هفصوب نآرقلا ةعيبط ىلع هديكأت مغرو "نوكرأ دمحم"امأ  ىنبتي هنإف "اباطخ"،   ،
ىلع ةينبملا ،ميدقلا دهعلا يف ةيبدألا لاكشألل - يسنرفلا فوسليفلا–روكير لوب فينصت   
ينآرقلا باطخلا نوكتي نوكرأ هانبتي يذلا فينصتلا اذه يف ". يصنلا"فيرعتلا ينبت ساسأ 

  : نم
١ - ،   .يءوبنتلا وأيوبنلا باطخلا
  يعيرشتلا باطخلا- ٢
  يصصقلا باطخلا- ٣
  يسيدقتلا باطخلا- ٤
  )  يرعشلا يئانغلا وأ(يدبعتلا باطخلا - ٥

دوـجو دـكؤي نوكرأ نإف       -تاباطخلا ةينب يف هيلإ راشملا ددعتلا مغر يأ       –كلذ عمو     
تـنأ   -)ملكتـملا (انأ  : ةينبلا يه نآرقلا يف يوحنلا لصاوتلل ديحو لاجمو ةدحاو ةيوحن ةينب          

. باـتكلا لـهأو ةـكم يكرشم نم نينمؤملا ريغ انايحأو          " نينمؤملا ةعامج "متنأو  ) لوسرلا(
. نيبطاـخملا متـنأ وأ بـطاخملا تنأو ملكتملا انأ يه ةنميهم ةيوحن ةينب ةمث نأ كلذ ىنعمو              

اـهنكل ،باـطخلا نم فنص يف اروضح رثكألا ةينبلا نوكت نأ نكمي ةينبلا هذه نأ ةقيقحلاو                 
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تاباطخلا لك يف ةديحولا    ةينبلا تسيل  اـباطخ لـثمي ال نآرـقلا نإ لوقلا نكميو            .  " يداـحأ " 
ىـلإ امئاد ريشي ال ملكتملا ريمض نأ ىنعمب ،زايتماب       " تاوصألا ددعت "باطخ وه لب ،توصلا     

اـباطخ نوـكي يذـلا ،يصـصقلا يدرسلا باطخلا يف ملكتملا انه دصقأ تسلو                "سدقملا"  ،
، يئاكحلا يدرسلا قايسلا حراخنآرقلاب ملكتملا دصقأ لب ،ايئاكح   .  

لب "انأ"ملكتملا ريمضب امئاد هنع ربعي ال " سدقملا"توص نإف ىرخأ ةهج نمو     ،
امئاد وهو "وه"بئاغلا ريمضلا هلثمي ام اريثك  امك يئاع " تنأ"،   دلا يدبعتلا باطخلا يف

مقر "صالخإلا"ةروس يف سدقملا توص نإ . ىرنس ملا روسلا لئاوأ نم يهو١١٢،   ، ، ةيك
طبضلاب وه سيل لئاقلا نأب تالامتحا قلخي بايغلا اذهو ". لق"رمألا لعف ءارو بئاغ 

نم بلطي لئاقلاو "دمحم"وه بطاخملا . سدقملل لثمملا توص وه ام ردقب ،يهلإلا توصلا  ،
  . دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل دمص دحأ هنأب هللا" سدقملا"نع " لوقي نأ" دمحم"

نم تايآلا ٩٦مقر ،قلعلا ةروس نم رخآ الاثم انذخأ اذإ   تايآ لوأ يهو ٥- ١،   ،
يذلا كلملا توص وه ملكتملا توص امنيب ،دمحم وه بطاخملا نأ دجنس اننإف ،الوزن نآرقلا 

اذهل لثمملا وه بئاغلا ريمض ". برلا"تافصاوم دمحمل مدقيل ،ءارح راغ يف هل رهظ 
  . برلا

       ، راشي امنيب ،ناسنإلا وه ملكتملا نأ       ١مقر ةروسلا   ةحتافلا ةروس يف دجنس ةثلاث ةرم  ،
               ، ةروسـلا تايأ يقاب يف بطاخملا ريمضبو ،ىلوألا ثالثلا تايآلا يف بئاغلا ريمضب هللا ىلإ

  ".ةيعدألا"وأ " تالاهتبالا"مساب فنصملا يبدألا لكشلل اجذومن دعت يتلا 
وه يذلا ،نآر قلا يف ملكتملا وه ناسنإلا توص نأ جذومنلا اذه يف حضاولا نم

، "هللا مالك" هللا مالك لثمي ناسنإلا توص نأ وأ ،ناسنإلا توصب دحوتي هللا مالك نأ ىنعمب ؛
ريدج وه اممو ". ةداهشلا"ملاع ىلإ " بيغلا ملاع"نم هللا مالك لقن انه " ليثمتلا"ةيلمعب دصقأو 

نيح ،رهاب لكشب كلت" ليثمتلا"ةقالع نع فشكي " ايسدق"اثيدح نأ قايسلا اذه يف هيونتلاب   
ملسملا اهلتري يتلا ،ةروسلا هذه ليترت يف يهلإلاو يرشبلا نيب " لصاوت"ةيلمع دوجو دكؤي 

ةضورفملا سمخلا تاولصلا يف لقألا ىلع موي لك ةرم١٧ ديازتت يأ ،ددعلا ديازتيو .  
فنص يف ةصاخ "نآرقلا"نأ كلذ ىنعمو . لفاونلا تاولص تداز املك لصاوتلا تارم  ،
يناسنإلا نيب ةرركتم لصاوت ةيلمعل ابصخ ايويح الاجم لثمي " ةيعدألا"و" تالاهتبالا"
  .رخآلا لحم امهدحأ لحيو ،امهناكم ناتوصلا اهيف لدابتي ةيلمع ،يهلإلاو
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ةالصلا تمسق - دمحم ناسل ىلع–هللا لوقي يسدقلا ثيدحلا اذه يف  ةءارق ينعي – 
نيفصن يدبع نيبو ينيب- ةالصلا يف ةحتافلا ىلع ةيراوح ةيلمع يف ةمسقلا هذه لثمتتو.    
  :يلاتلا وحنلا

برلا لاق "نيملاعلا بر هللا دمحلا"دبعلا لاق اذإ    ".يدبع يندمح"، 
  "يدبع ىلع ىنثأ"برلا لاق " ميحرلا نمحرلا"دبعلا لاق اذإو 
  "يدبع يندجم"برلا لاق " نيدلا موي كلام"دبعلا لاق اذإو 
،"دبعلا لاق اذإو  بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها  

  ".لأس ام يدبعلو ،يدبع نيبو ينيب اذه"برلا لاق " نيلاضلا الو مهيلع
لـهمتلا بلطتي ةالصلا يف ةحتافلا ةروس ليترت نأ ينعي كلت لصاوتلا ةيلمعل المأت نإ           

خم ناسنإلا مالك وه    -نآرقلا–انه هللا مالك نإ     . برلا ةباجتسال اتاصنإ ةوالتلا يف         ، هللا اـبطا
ةـعيبط دـيدحت يـف اهتناكم اهئاطعإب ةريدج ةيراوح ةرئاد يف بيجتسي ابََطاخم حبصي يذلا                

  .اباطخ هفصوب نآرقلا
راوحلا- ٥   لاجسلا- 

  :نيكرشملا عم-أ
باطخلا طمن يعدتسن نأ يفكي ينآرقلا باطخلل ةيراوحلا ةعيبطلا رثكأ فشكن يكل 

نيح " رافكلا"ىلإ " اولاق"يف ريمضلا ريشي انا يحأ". لقف.. .اولاق نإف"تفال لكشب رركتملا 
لكشب ةرضاح ةيراوحلا ةعيبطلاو . هبرل ةئيسم تارابعب نوهوفتي نيح وأ ،ادمحم نودحتي

نع فكلا ىلإ ادمحم ه  ج وُِ ، " ةضوافم"ي نيح ،ةركبملا ةيكملا روسلا يف حضاو ةكم يكرشم
  . مهنع لاصفنالاو زيامتلاو

  نورفاكلا اهيأ اي لق
  نودبعت ام دبعأ ال
  دبعأ ام نودباع متنأ الو
  متدبع ام دباع انأ الو
  نيد يلو مكنيد مكل
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ديكأتلا يف ةلثمتملا ةيعطقلا ةغيصلا هذهب ،لصافتلاو زيامتلا اذه نأ حضاولا نمو 
اهيف رصأ ةقباس ضوافت ةلاح لشف ينعي " انأ الو.. .متنأ الو"رئامضلا لادبتساو راركتلاب 

يف باطخلا سكعي ،ىرخأ ةرابعب  .مهتهلآب دمحم بناج نم ماتلا فارتعالا ىلع ةكم وكرشم
  ".ضوافتلا"نع زجعلا ببسب فقوتت نأ اهل نآ " راوح"ةلاح دوجو ةروسلا ةينب 

وكرشـم أدـب اذكه     . تاماهتالا لدابت يأ ،لاجسلا باب حتفي هنإف راوحلا فقوتي نيح         
دـنع نم هنأ معز مالك ءارتفا ،ء        ارتفالاب هايإ نيمهتم هتوبن دضو دمحم دض ةيظفل ابرح ةكم         

ضـعب ءالـمإ نـم وأ        -ةدئابلا دوهعلا صصق ىنعمب   –نيلوألا ريطاسأ نم امإ هنأ عم ،هللا          
، "لـقف .. .اولاـق نإف  "ةغيص يف انايحأ اهيلع دريو نآرقلا اهدروي تالاجسلا هذه لك           . مجعلا

ـم لاجـس وأ راوح يف سامغنالا ينعأ  "باطخلا"صئاصخ مهأ نم ةدحاو كلتو      باـطخ ع  ، 
  .ضيقن باطخ ،رخآ

لئاسوب مهسوفن يف ينآرقلا بولسألا ريثأت اورسفي نأ مهدهج ردق ةكم وكرشم لواح 
" ناهكلا عجس"يف ةفورعملا باطخلا بيلاسأب نآرقلا بولسأ ةنراقم لئاسولا هذه ىدحإ . ىتش

ادمحم نإ اولاقف "رعشلا"يف وأ  ض فري نأ ايعيبط ناكو". رعاش وه لب"اولاقو " نهاك"، 
هسفن نع يفني نأو )٦٩: ٣٦" (رعاشلا"و) ٢٩: ٥٢" (نهاكلا"يتفص دمحم نع نآرقلا   ،

ةغيص يف هسفن باطخلا عضومي اذكه " نآرق وه لب". "ةناهكلا"وأ " رعشلا"ةفص لثملاب 
  . ةمساح

نايتإلا ىلع نورداق مهنأو نيلوألا ريطاسأ الإ سيل نآرقلا نأ معزلا قايس يفو 
، ايدحت اذه ناك هنم لضفأبو لب ،هلثمب نآرقلا نم ىعدتسا - لاجسلا ىوتسم يف اروطت–   

نيقداص اوناك نإ - هلثم–تايرتفم روس رشعب اوتأي نأب اداضم ايدحت  نيحو . )١٣: ١١( 
ةروس "ىلإ يدحتلا ففخ نأب هيدحت يف نآرقلا غلاب ،يدحتلل ةباجتسالا نع نوكرشملا زجع 

مهتردق نأش نم انيوهتو مهب افافختسا لثمي اذهو ،روس رشع نم الدب ) ٣٨: ١٠" (ةدحاو
ةمساح ةوطخ يفو . نميهملا ةلزنم يف هسفن ينآرقلا باطخلا عضي اذكهو ،يدحتلا ىلع

رشع وأ ةروس ال ةيآ درجم –ةدحاو ةيآب اوتأي نأ نم زجعأ مهنأ ينآرقلا باطخلا نلعي 
ولو ،اوءاش نمب اوناعتسا ولو - روس   )٢٤- ٢٣: ٢" (اريهظ ضعبل مهضعب ناك" 

أدـبت اـهنأ دجنـس ،كلت ةلجاسملا ةيلمع يف ينآرقلا باطخلا روطت بيترت انلواح اذ           إ
ةروس   ٥٢ةروسلاب   ةروسلاب مث    "روطلا"  ةروس   ٣٦،  ةروسلا مث    "سي"  ةروس   ١١،  مـث   "دوـه "   ،
ةروس   ١٠ةروسلا   ةمـساحلا هـتورذ باـطخلا لصيو ،يكملا نآرقلل يمتنت اهلكو            "سنوي"،   ،
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ةروسلا يف لاجسلا     اذه يف يئاهنلا هراصتنا نلعيو     ةروس   ٢  روسـلا لئاوأ نم يهو     " ةرقبلا"، 
نأ نـكمي   " اباطخ"هنوك روظنم نم نآرقلا عم لماعتلا ساسأ ىلع مئاقلا بيترتلا اذه            . ةيندملا

ةـيلمع يف اهقيرفت مت يتلا باطخلا ءازجأ عمج قيرط نع  " لوزنلا بيترت"ةيلمع يف اندعاسي    
سيـل روسـلا يف ةرثعبملا باطخلا تارذش عمج ن          أ ةراشإلا يرورضلا نمو   . يلاحلا عمجلا 

ددـحتي لـب ،هعوـضومب امئاد ددحتي ال باطخلاف ؛           "يعوضوملا ريسفتلا "جهنم طبضلاب وه    
  .خلا.. .ةيموجهلا وأ ،ةيلاجسلا وأ ،ةيراوحلا هتينبب اساسأ

ةيرظن ريوطتل لاجملا دمحمو نيكرشملا نيب نآرقلا لوح لاجسلا اذه دهم دقل 
ةنراقملا ساسأ ىلع هسيسأت مت يذلا زاجعإلا وهو ،نآرقلل يبولسألاو يغ البلا" زاجعإلا"

ىلع هسيسأت مت يأ ؛ىرخأ ةهج نم " رعشلا"و" ناهكلا عجس"نيبو ،ةهج نم " نآرقلا"نيب 
  .اهاننيب يتلا لاجسلا ةيضرأ

  
  :نينمؤملا عم-ب
- راوحلا وه ،لاجسلا- راوحلا طامنأ نم ،رخآ طمن ىرحألاب وأ ،رخآ لكش اذه

تالاجم تددعت ثيح "كنولأسي"لاؤسلا ةغيص يف الوأ راوحلا لثمتي . نينمؤملا عم لاجسلا  ،
يماتيلا نع )٢١٩: ٢(رسيملاو رمخلا نع : ةلئسألا نع ) ٤: ٥(ماعطلا نعو ) ٢٢٢: ٢(، 

: ٨" (لافنألا نعو) ٢١٧: ٢(مارحلا رهشلا يف لاتقلا نع ) ٢١٩، ٢١٥: ٢(تاقدصلا 
يهو ،تاباجإ انايحأو ،ةباجإ نآرقلا باطخلا مدقي ةلئسألا هذه ل ةباجتسالا يف. خلا.. .)١

ىوتسم ىلع ءاوس ،نيملسملل ةينوناقلا ةيهقفلا عاضوألا ةغايص تمت اهساسأ ىلع تاباجإ 
  . ةيعامتجالا ةايحلا ميظنت ىوتسم ىلع وأ ،يدرفلا كولسلا

 لـه ،اـهنيعب ةلأسـم صوصـخب ةفلتخم تاباجإ دوجو ةلاح نع وه نآلا لاؤسلاو               
لـعف امك    "خوسنملاو خسانلا "ةلوقم قيبطت ساسأ ىلع نهادحإ باسحل تاباجإلا هذه لهاجنت            ،

بسـحب راـيتخالل ةـحوتفم تايناكمإ تاباجإلا ربتعن نأ انيلع نأ مأ ؟لبق نم انرشأو ءاهقفلا        
اـهنيعب ةلأسـم كـلذ ىلع الاثم ذخأنل         . يعامتجالاو يفاقثلا قايسلا فالتخاو نامزلا فالتخا     

يـف ةأرـملا قوقحو ،ناسنإلا قوقحو ةاواسملا نع ثيدحلا قايس يف امئاد اهتراثإ               متت اريثك   
لـيلحت لواحنلو ،ةيباتكلا نم ملسملا جاوز  " طلتخملا جاوزلا"ةلأسم اهب ينعأو ،خلا    .. .مالسإلا

نأ دـعب نـم ظحالنـسو    ".صنلا"روظنم نم ال " باطخلا"روظنم نم اهيف ةدراولا تاباجإلا    
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باـطخلا درطتـسا مـث       )٤: ٥(ماعطلا نم   " لحأ اذام "لاؤس نع ةباجإل    ا قايس ناك قايسلا     ،
يـف  " تاـبيطلا مكل لحأ مويلا    "نالعإ قايس يف ،ةيباتكلا نم ملسملا جاوز ةلأسم ىلإ ينآرقلا           

  .ةيلاتلا ةيآلا
مقر ،ةدئاملا ةروس نم ٥ةيآلا يف   ٥ ، ةيباتكلا نم جاوزلا هل لحي ملسملا نأ مهفي  ،

مقر ،ةرقبلا ةروس نم ٢٢١ةيآلاب هخسن مت دق مكحل ا اذه نأ ودبي امنيب رذحي ثيح ٢   ،
ةينآرق تاقايس يف نيكرشملا دادع يف باتكلا لهأ ربتعا دقو –تاكرشملا حاكن نم نآرقلا 

ةكرشملا نم لضفأ ةملسملا ةمألا نأ ربتعيو لب ،نمؤي نأ الإ- ةريثك  .  
نـع  ) حاكنلا باب : يناثلا ءز جلا" (دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب   "يف دشر نبا انربخي     

لـثمت ةرـقبلا ةـيآ نأ نوري نيذلا ءاهقفلا فقوم وه لوألا فقوملا              : هقفلا يف نيفقوم دوجو   
ةدئاملا ةيآب هصيصخت مت يذلا     "ماعلا" ءانثتـسا لثمي  " ةيباتكلا"نم ملسملا جاوز نأ كلذ ىنعم  . ، 

مئاق مث نم مكحلاو    "تاكرشملا"فنص نم تايباتكلا     نيذـلا فـقوم وـه ي       ناـثلا فقوملا  . ، 
  .ةيباتكلا نم ملسملا جاوز زوجي ال مث نمو ،ةدئاملا ةيآ مكح خسن ةرقبلا ةيآ مكح نأ نوربتعي

نـم يذـلا    " صنـلا "قفأ نم بحرأ قفأ ىلإ انلقني اباطخ هفصوب نآرقلا عم لماعتلا            
نـم  " مومعلاو صوصخلا "ةلوقم ىلع دمتعا نم كلذ يف يوتسي ،مهفقاوم ءاهقفلا غاص هلالخ            

ةـلواحم نإ   ". ميرـحتلا "لجأ نم   " خسنلا"ةلوقم دمتعا نم وأ ،ةيباتكلا نم جاوزلا ةحابإ ل          جأ
عـم اولماـعت مهنإ ثيح نم ؛لبق نم انحرش امك موهفم رمأ دحاو مكح ىلإ لوصولل ءاهقفلا                  

نأ لوـقلا نكمي باطخلا ليلحت روظنم نم  . ماكحألا ددعت لبقي ال  " اينوناق"اصن هفصوب نآرقلا    
لقتسـم باـطخ     -ةخسان انأ يفني يذلا رمألا ،اليزنت مدقألا يهو       –ةرقبلا ةروس   يف باطخلا     

دـعابتلا باطخ ىلإ يمتني هنأ يف ةرقبلا ةيآ باطخ فينصت نكمي            . ةدئاملا ةروس باطخ نع   
. لـبق نم انرشأ امك    " نورفاكلا"ةروس هتسسأ يذلا باطخلا وهو ،نيكرشملا نع لاصفنالاو         

يـف باـتكلا لهأ عم شياعتلا       -راوحلا باطخ قايس يف ةدئام    لا ةروس ةيآ فينصت نكمي امنيب     
اذاـم كنولأسـي    "قايس وه ةدئاملا ةروس يف قايسلا نأ ةقباسلا انتظحالم ديكأتل دعنلو            . ةنيدملا

. ةـيآلا خـلا   " حراوـجلا نـم متـمَّلع امو تابيطلا مكل لحأ         : لق"باوجلا نوكيو   " مهل لحأ 
ماـعطو ،تاـبيطلا مـكل لحأ مويلا    "ةلالدلا ديد  ش نالعإب ةسماخلا ةيآلا يف باوجلا لصاوتيو      
شياـعتلا تاـبيط ىـلإ باـطخلا لـقتني مث            "مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا         ،

نـع نذإ باطخلا     .باتكلا لهأ نم تانصحملا نم جاوزلاب حامسلا يف لثمتي امك يعامتجالا          
اـهيف طلتـخا ةدـيدج ة       ـئيب يـف أشن لاؤس نع ةباجإ يهو ،نيملسملل تلحأ يتلا           " تابيطلا"
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: ةكرتشـملا ةايحلا ملاعم مهأ نمضتت " تابيطلا"نم ةبيقحلا هذهو  . ةنيدملا يف دوهيلاب نوملسملا   
  . جوازتلاو ماعطلا يف ةكراشملا

ةكراشملاو جوازتلا –شياعتلا ةدعاق ،دوست نأ نكمي دعاوقلا يأ : وه نآلا لاؤسلاو
ادتلاو لاصفنالاو دعابتلا ةدعاق مأ- ماعطلا يف ةباجإلا ىلع بترتي يذلا يناثلا لاؤسلاو ؟رب  

لظي له - ةلماكلا ةيعامتجالا ةكراشملاو شياعتلا رايتخا ينعأ–لوألا لاؤسلا ىلع باجيإلاب   
ةيباتكلا ىثنألا نم ملسملا ركذلا جاوز زاوج ىلع يأ ،يواستلا مدع أدبم ىلع امئاق شياعتلا 

ةلماكلا ةيعامتجالا ةشياعملا ققحتت لهو ؟ يباتكلا ركذلا نم ةملسملا يثنألا جاوز زاوج نود
  ؟جاوزلا قوقح يف يثنألاو ركذلا نيب اذه يواستلا مدع لظ يف 

ناسنإلا قوقح عوضوم قايس يف اريثك راثي يذلا لاؤسلا عم ةءافكب لماعتلا متي ال 
روظنملا اذه نم . باطخلا ليلحت جهنمل امئاد ةدوعلاب الإ خلا.. .ةأرملا قوقحو ةاواسملاو
نوئش يف ةصاخ "روكذلا"ىلإ يساسأ لكشب هجوم ينآرقلا باطخلا نأ فارتعالا نم دب ال  ،
رصع ذإ ؛يعيبط رمأ اذهو . ةيعامتجالا ةايحلا نوئش لك يف يأ ،ةراجتلاو قالطلاو جاوزلا
ترمثسا دق ةيباطخلا ةصيصخلا هذه نكل . يروكذ يفاقث لاجم ىلإ يمتنت هتئيبو لوزنلا
هيونتلا بجي اممو . هتاذ يباطخلا دصقلا دودح امبر زواجتت روكذلل قوقح ةغايصل ايخيرات

لمعلا لاجم يأ ،يعامتجالا ريغ ينيدلا لاجملا يف ينآرقلا باطخلا نأ ددصلا اذه يف هب 
مدق ىلع ثانإلاو روكذلا بطاخي ،يورخألا ينيدلا باوثلا نم هيلع بترتي امو يدبعتلا 

  .         اقلطم اديكأت ةاواسملا أدبم دكؤيو ،ةاواسملا
يف عرفلاو لصألا ديدحت ىلع يمالسإلا لقعلا ةردقب انوهرم ةياهنلا يف رمألا لظي 

، : ينآرقلا باطخلا لصألا يه يورخألا باوثلا يفو دبعتلا يف ةاواسملا نأ انربتعا اذإ ينعأ
ةواسملا قيقحت يعادبإ جهنم لالخ نم لواحنف ؛عرفلا ىلع لصألا مكح دمن نأ انيلع نيعتيف 

وه يعامتجالا طاشنلا لاجم انربتعاف ؛ةلأسملا انسكع اذإ امأ . ةيعامتجالا تاقالعلا لاجم يف
داس يذلا روصتلا وه روصتلا اذه . اعرف حبصت ةاواسملا نإف ،ينآرقلا باطخلا يف لصألا

نم لعجت يتلا ةينيدلا تاطفايلا لك مغر ،نآلا ىتح ارطيسم لازي امو ،يمالسإلا هقفلا قفأ 
  .اعرف ايندلا نمو الصأ ةرخآلا

نيملسملا نيب يأ –طلتخملا جاوزلا يف " ةاواسملا"لوح راثملا لاؤسلا ىلإ ةدوعلاب 
نكمم كلذ نأ اباطخ هفصوب نآرقلل رظنلا روظنم نم لوقلا نكمي- باتكلا لهأو  .  
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قح راكنإو ركذلا قح ىلع ءاقبإلل ثيدحلا رصعلا ءاهقف همدقي يذلا ليلعتلا نإ 
ةقيقح نم قلطني هنأ كلذ ؛هضحد لوقأ الو ،هتشقانم نكمي ملسملا ريغ نم جاوزلا يف ىثنألا  

نم هنأل تباث رمأ ةيجوزلا ةايحلا يف - ةجوزلا ىلع جوزلا وأ–ىثنألا ىلع ركذلا ةدايس نأ   
اديدهت لثمي ال ةيباتكلا نم ملسملا جاوز نإ نولوقي انه نم . ريغتت ال يتلا ءايشألا ةعيبط

يفو . ةيدوهيلاو ةيحيسملا ةصاخ ،ةقباسلا نايدألاب فرتعي ملسملا نأامب ؛ةينيدلا اهتيرحل 
جوزلا نأ ببسب ؛رطخلل ضرعتت ةينيدلا اهتيرح نإف يباتكلا نم ةملسملا جاوزب حامسلا ةلاح 

مالسإلاي فرتعي ال- يدوهيلا وأ يحيسملا– قحل رابتعا ةمث سيل ليلعتلا اذه لثم يف .  
 ، مرتحيس - ملسملا ريغ–اهجوز نأ ةقث ىلع تناك اذإ ةصاخ رارقلا ذاختا يف ةملسملا ةأرملا  

  . ةينيدلا اهتيرح
بألا نيد نوعبتي ءانبألا نأ ءاهقفلا روصتي يذلا ،لسنلاب طبتري رخآلا ليلعتلا 

ثيدحلا رصعلا نأل كاردإ الو ،ةئشنتلاو ةيبرتلا يف مألا رودل كاردإ ةمث سيل . ةيلآ ةقيرطب
  . ديعب دح ىلإ" ملظ امف هابأ هباش نم"ةلأسم ريغ دق تالاج ملا لك يف تاروث نم هب ىتأ امو

ناك اركذ –درفلا ةيرح ةلأسم يه اينيد طلتخملا جاوزلا يف انه ةيلصألا ةلأسملا نإ 
يساسأ لكشب هنيد رايتخا يفو ،رايتخالا يف- ىثنأ مأ هذه يف لوخدلا لاجم انه سيلو .  
يأ ،دترملل - دح–يورخأ باقع يأ نمض تي ال نآرقلا نأ ررقن نأ يفكيو. ةكئاشلا ةيضقلا  
عيمجلا اهب دهشتسي يتلا "نيدلا يف هاركإ ال"ةيآ نإ . مالسإلا قانتعا دعب هنيد ريغي يذلا  ،

نم ىلع درلل يراذتعا وأ يعافد قايس يف ةرضاح لظت ،ةديقعلا ةيرح ةلأسم ديكأتل 
يف " ةينيدلا ةيرحلا"رمأ نوكي نيح شاقنلا نم يفتخت اهنكل ،نيملسملاو مالسإلا نومجاهي 

ةقلاع جاوزلا ةلكشم لظتس ،درفلا ةيرح ةلكشم لح نودو . كحملا ىلع ةملسملا تاعمتجملا
  .لالحمضا ىلإ هلآم يذلا ،يروكذلا عمتجملا ميهافمب

   
يضوافتلا راوحلا- ٦    

تضفأ دق - ناثوألا ةدبع–نيكرشملا عم راوحلا باب لفق ةيلمع نأ لبق نم انيب دقل   
امأ . ضفرلاو لدجلاو لاجسلا ىلإ قبي ملو. ًايداعبتسا ايئاصقإ ينآرقلا باطخلا حبصي نأ ىلإ

يف مهقافخإ وأ مهحاجن ىدم فالتخاب فلتخي هيف باطخلا طمن ناك دقف نينمؤملا عم راوحلا 
فقوملا اذه سفن . نوقفخي نيح مهموليو نوحجني نيح باطخلا مهحدمي: مهتايح نوئش ريبدت
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تالاح يف اديدش اعيرقت ع : يبنلا عم راوحلا يف هل اليثم دجن  رَق  ي لب ،ماليو حاجنلا يف حدمي
مهدييأت بسكي نأ لجأ نم ،اهئاهجوو شيرق ءاينغأ عم الوغشم يبنلا ناك نيح . ىرخأ

ىمعأ لجر ىلإ الاب قل   مأ نبا "هنأب تايورملا هفرعت –ي مل ،نينمؤملا ةعامج ىلإ مامضنالاب
ةحيصنلا هلأسي ءاج- "موتكم لهاجتلا اذه ىلع اديدش اعيرقت يبنلا عقلاو.    رَق  نأ ظحالن . ي نآر
  :ةرشابم ادمحم بطاخي ال يأ ،بئاغلا ةغيص مادختساب ايريبعت ىلجتي باطخلا

  ىلوتو سبع
  ىمعألا هءاج نأ

يذلا لهاجتلا ةازاوم يف داعبتسا نم هيف ام - بئاغلا ريمضب باطخلا–كلذ يفو   
ماهفتسالاب ،رشابملا باطخلا ةغيص ىلإ باطخل ا لقتني مث. ىمعألا لجرلا هنم ىناع
  :ىراكنتسالا

ىَّك    زي هلعل كيردي امو
  ىركذلا هعفنتف رَّكَّذي وأ

ابلاط ءاج نم لاح نيب ةنراقملاب رشابم راكنتسا ىلإ يراكنتسالا ماهفتسالا لوحتي مث 
  :اهب هبأي ال نم لاحو ،ةفرعملا

  ىنغتسا نم امأ 
  ىدصت هل تنأف
  ىكزي الأ كيلع امو
  ىعسي كءاج نم امأو
  ىشخي وهو

نم تايآلا ٨٠مقر ،سبع ةروس (ىهلت هنع تنأف   ،١٠- ١ (  
  :لادجلا ىلإ ضوافتلا نم ،ىراصنلا عم راوحلا-أ

زايتماب يضوافتلا راوحلا وه- دوهيلاو ىراصنلا–باتكلا لهأ عم راوحلا نإ  نمو .  
، هباصأ ام هباصأو ،ةرم لوأ كلملا هل رهظ نيح يبنلا نأ فورعملا كوكشو بارطضا نم  
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مع نبا "لفون نب ةقرو"الإ دراولا اذه نأش يف هيتفتسي نم دجي مل ،نونجلا هسفنب نظ ىتح   ،
هيوري اميف ةيربعلاو ةيبرعلاب باتكلا أرقي ناك ،ينارصن نهاك وهو ،هتجوز " هجيدخ"
لثم ت دمحمل ةبسنلاب تناك ،ةكم يف اهنهاك يف ةلثمم" ةينارصنلا"نأ ينعي اذه . يراخبلا
نم بهذي نأ شيرق داهطضا دتشا نيح هباحصأ حصن هنأ كلذ دكؤي . ةربتعم ةينيد ةيعجرم

  . دمحم ىلإ بوسنملا لوقلا بسحب" هدنع دحأ ملظي ال كلم"اهمكحي ثيح " ةشبحلا"ىلإ ديري 
ءوجللا يبلاط دض يشاجنلا بلق بلؤيل اثوعبم تلسرأ ةكم نأ ىلإ تاياورلا بهذتو 

لجأ نمو . مهتيامح زوجي ال نودرمتم مهنأو يلبقلا نوناقلا ىلع نوجراخ مهنأ معزب ءالؤه
انيد اوعرتخا دق نيدرمتملا ءالؤه نأ شيرق ثوعبم معز مهدض يشاجنلا ردص رغوي نأ 

ةروس ةءارقب مهدحأ ماق تاماهتالا هذه نع نيملسملا يشاجنلا لأس نيحو . حيسملا رقحي
مهعم تناك ةفيحص نم- ١٩ةروسلا –" ميرم" تايورم بهذت اميف –عمتسي يشاجنلا ن اكو.  
هتيحل للبت هعومدو- ةريسلا يشاجنلا ةيامحب نوملسملا عتمتو ،ابئاخ شيرق ثوعبم داعو .  

  ". برثي"ىلإ يبنلا عم نيملسملا يقاب ةرجهب اوعمس ىتح 
ةروسلا هذه يفو ،نآرقلا يف دئاسلا فصولا وه " ميرم نبا"نأ فورعملا نمو 
ثدحتي اضيأ نآرقلاف كلذ عمو . ةيرشبلا هتقيقح ديكأت لجأ نمكلذو ،حيسملا نع ،ةصاخ 

نآرقلاف كلذ ىلإ ةفاضإلابو ". ميرم ىلإ اهاقلأ هنم حور"و" هللا ةملك"هفصوب حيسملا نع 
، ٦١مقر ،فصلا ةروس " (دمحأ"همسا هدعب نم يتأي لوسرب ةراشبلا ىسيع ىلإ بسني 

  )٦ةيآلا
يف هباشتلا نم اريبك اردق فشكت ىَّتم ل يجنإو" ميرم"ةروس نيب ةنراقم ةءارق نإ 

ةيضرألا يه هذهو . خلا.. .سدقلا حورلا ةراشب لالخ نم حيسملا ةدالو لوح نومضملا
وه نآرقلل ةبسنلاب هيف ضوافتلا نكمي الام نكل . ةينارصنلاو مالسإلا نيب ةعساولا ةكرتشملا

–شياعتلا نم لعجي الزاع ارادج ميقي يذلا رمألا وهو ،حيسملل ةلماكلا ةيرشبلا ةعيبطلا 
رصاعملا قايسلا يف اليحتسم ارمأ- جاوزلاو ماعطلا يف كراشتلا يف لثمتملا  .  

نأ يرورضلا نمف ةلأسملا هذه لوح لاجسلا - لدجلا عبتتن نأ مزاللا نم ناك اذإو
نم دلو ىسيع نأب رقي نآرقلا نإ ثيح نم ،ينارصنلا هيف عقي نأ نكمي يذلا هابتشالا نيبن 

، " هنم حورو هللا نم ةملك"هنأو ،ةسدقملا هتخفنو " سدقلا حورلا"ةراش بب بأ ريغ ةهج نم
، "نارجن"ىراصنل ثدح هابتشالا اذه ). ٣٠: ١٩" (هللا دبع"هنأ دكؤي ىرخأ ةهج نم هنكل 

داليم نأ ىري نآرقلا نأ لدجلا ديقعت ىلإ ىدأ اممو . هتلداجمل ةنيدملا يف دمحمل اوءاج نيذلا
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ةيوازلا هذه نم مدآ نم لضفأ هلعجي ال بأ ريغ نم ىسيع نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه )٥٩: ٣(   ،
يكحت اميف –" نارجن"دفو لعج يذلا رمألا ،مهبعرأ هنأ ودبي ايدحت ىراصنلا ىدحت نآرقلا 

عفد نولضفي - ةريسلا بتك ءاعدتسا يف يدحتلا لثمت ". نارجن"ىلإ فارصنالاو " ةيزجلا" 
نيبناجلا نم ءاسنلاو ءانبألاوءابآلا عمج دعب نيبذاكلا ىلع ةنعللا      :  

كبر نم قحلا . نوكيف نك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثمك هللا دنع ىسيع لثم نإ
مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم كجاح نمف . نيرتمملا نم نكت الف
نيبذاكلاىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبت مث مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاسنو  ) "٦١- ٥٩: ٣(  

يف " باطخلا"ةوق لثمي ،نارجن دفو بعرأ يذلا ،يدحتلا اذه نأ ظحالن نأ انه انيلع 
نود –تاقالعلا نم ةموظنم هفصوب باطخلا نع ثدحتن انك اذإو . هل جتنملا ةوقب هتقالع
يف رهظي نأ هل نكي مل ب - باطخلا ردصمب ساسملا عر ملا باطخلا اذه لثم نإف ، "ةكم" 
نم لاكشأ يف اهسفن نع ربعت ةجاح يهو ،ةيامحلل ةجاح يف ةيلقأ نوملسملا ناك ث يح

نع ارداص باطخلا حبصي نيح اهيلإ ةجاح ال لاكشأ يهو ،ضوافتلاو حاتفنالاو حماستلا 
  .نارجن ىراصن عم نيملسملا لاح كلذ ناكو. اهتدارإ ءالمإ ىلع ةرداق ةوق

هتونب وأ حيسملا ةيهولأ ةيضق –اهلوح ضوافتلا زوجي ال يتلا ةيضقلا هذه  يه –   
دق ينآرقلا باطخلا نأ امكو . ىراصنلا ىلع" نيكرشملا"ةفص بحس نكمملا نم تلعج يتلا 

ةدابع دض اساسأ ةهجوم تناك هتيديحوت نأل - ةكم يكرشم عم لصاوتلا تايناكمإ لك عطق 
لا ىلع رارقلا سفن بحسني نأ يعيبطلا نم ناك دقف- ةهلآلا ددعتو ناثوألا يتلا ةينارصن  

ىتح ريثكلا اهنع يردن ال ،ىرخأ ةينارصن عم فطاعتي نآرقلا ناك امبرو ،حيسملا هلؤت 
، . ادراو اهدوجو لامتحا ناك نإو ،نآلا ارافك وأ نيكرشم امإ ةهلؤملا ىراصنلا حبصأ اذكه

ىلع تلزنأ دق ةيئاهنلا ةقيقحلا نإ ". نورغاص مهو دي نع"ةيزجلا الإ مهمامأ رايخ الو 
ناك لب ،ينارصن الو ايدوهي نكي مل ،ىراصنلاو دوهيلا نم لك هيعدي يذلا ميهاربإو ،د محم
  )٦٧- ٤٦: ٣(هدعب نم ليجنإلاو ةاروتلا تلزنأ دقو ميهاربإ يف نولداجي فيكو . املسم افينح

ميدـقلا دـهعلا يباتك وحم وأ ءاغلإ ادبأ لواحي مل نآرقلا نأ ديكأت انه ماهلا نم هلعلو                  
اـمهنأ دـكؤي نآرقلاـف ؛سكعلا لب        . امهب فارتعالا مدعب  ) ليجنإلا(ديدجلا دهعلا   وأ  ) ةاروتلا(
نآرـقلا نأ نايبلا نع ىنغ      . هب اءاج ام قدصي نآرقلا نأو ،نآرقلا لثم هللا نم لزنم          " يحو"

قـمعأ لـيلحت لـجأ نـم ةساردلا ىعدتسي يذلا رمألا ،ليجانأ ال دحاو ليجنإ نع ثدحتي                  
نـع ثدـحتي اـم ردـقب ةقباسلا ةسدقملا بتكلل هنعط هجوي ال              نآرقلا نإ   . ينآرقلا باطخلل 
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هـجوم نذإ ماهتالا    . ليوأتلاو ريسفتلا ةيلمع ىلإ ريشي يذلا رمألا ،هعضاوم نع ملكلا فيرحت          
ةشـقانمل اندوقي اذهو    . ةسدقملا امهبتكل الو ،نايدأك ةينارصنلاو ةيدوهيلل ال ،ىراصنلاو دوهيلل        

ماـكحإلا ىلإ ليحت يتلا      -٣مقر  –نارمع لآ ةروس نم ةعب      اسلا ةيآلا هنمصتت يذلا   " باطخلا"  
  .لبق نم انرشأ امك ،ةيليوأتلا مهدعاوق نوملكتملا ماقأ اهساسأ ىلع يتلا ةيآلا يهو ،هباشتلاو

نآرقلا فصول ىراصنلا مهف ىلع درلاب قلعتي ةيآلا يف باطخلا نأ يريدقت يفو 
حضاولا نيب زييمتلا ىلع رداق ريغ ميقس مهف هنأب " هنم حورو هللا ةملك"هنأب حيسملل 

ينآرقلا باطخلا يف- هباشتملاو مكحملا–ضماغلاو  يدحتلا هجاوي نأ نآرقلا عاطتسا اذكه .  
يحب"ضومغلا"ةهجو ههيجوتو هباطخ فينصت ةداعإب ضقانتلاب  يأ –وه حبصي ث ، 

ليوأتلا ةيعجرم- باطخلا صألا يه- هللا دابع نم ادبع هنوكو–حيسملا ةيرشب حبصت .   ل  
ةلكشم حبصتو )هباشتملا(عرفلا حبصت حورلا وأ ةملكلا هنأب فصو نم درو امو ) مكحملا(  ،

يف نيذلا "ركسعم يف كلذل ةجيتن اوعقوو ،نييوتسملا نيب زييمتلا نع اوزجع مهنأ ىراصنلا 
  . هللا الإ هملعي ال يذلا ليوأتلا ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هباشتملا نوعبتي نيذلا" ضرم مهبولق

ةلكشـم يـهف ىراصنلا دئاقع اهيف فلاخي نآرقلا نأ نظي يتلا ىرخألا ةلكشملا               امأ  
ةـيداعلا ةاـفولا دكؤيو بلصلا ركني نآرقلا نأ مهتصاخو نيملسملا ةماع دقتعي ثيح ؛بلصلا               

ميرـم نـبا ىسيع اي      "ءامسلا ىلإ عفرلاو بلصلا راكنإ نيب ملسملا دنع ضراعت الو           . حيسملل
   ، اورـفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو اورفك نيذلا نم كرهطمو            ىلإ كعفارو كيفوتم ينإ  

  ).٥٥: ٣" (ةمايقلا موي ىلإ
وـه باـطخلا قايسـف ؛هتابثإ وأ بلصلا راكنإب الوغشم سيل نآرقلا نأ يريدقت يفو        

مهؤاـعداو ،اميظع امثإو اناتهب اهيف اولاق يتلا       "ميرم"نع اعافد دوهيلا عم لادجلا قايس        يأ –، 
احضاو ايلاجس ًادر نآرقلا هيلع دري        -ميرم نب ىسيع حيسملا اولت    ق مهنأ مهلوق   امو هولتق امو   " 

مهل ر     ةلأسم تناك ول     .)١٥٧: ٤" (دُق نكلو ،هوبلص ةـماهلا ةـيفالخلا لئاسـملا نم       " بلصلا" 
ةدـحاو ةرـم ركذـت نأ نم عسوأ الدج تراثأ دق تناكل ،حيسملل ةيرشبلا ةعيبطلا ةلأسم لثم            

حيسملل دوهيلا لتق يفن نأ ح          . دوهيلاعم لدجلا قايس يفو      ج مـل مـهو     –رُت باطخلا ةينب نإ  
لعفلا ىلع مهتردقل يفن وه       –هوبلص مهنأ اوركذي     ال ةـيهلإلا ةئيشـملا تناك اذإ        -لعف يأ –   

مهباـطخو ،حيسـملا اوـلتق مهنأب دوهيلا راختفا درجم نأ كلذ ىلع ليلدلا              . لعفلا عوقو ديرت  
ديدهت نمضتي  -دمحم ىلإ هجوم   ةـغللا هذـهب ىدصتي نيح نآرقلاو       . دمحم لتق ىلع مهتردقب ا     

مهل ه"ةمساحلا    مـهنإ  : ادمحم نئمطي امنإ دوهيلا معز ىلع درلل" بش نكلو هوبلص امو هولتق امو
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ةـيباطخ ةيبولسأ دهاوشب ةناعتسالا نكمملا نمو  . مهل حمسي نل هللا نأل ،كلذ ىلع نيرداق ريغ   
ذإ تـيمر اـمو     "وأ  " مهلتـق هللا نكلو مهومتلتق امو     "لثم ةهب   اشم ةينب دمتعت نآرقلا يف ةريثك     

 ".ىمر هللا نكلو تيمر

       
دوهيلا عم- ٧   برحلاىلإ لادجلاو ضوافتلا نم :  

لوحت يتلا " برثي"ىلإ ةرجهلا دعب الإ ايلعف اكاكتحا دوهيلا عم نوملسملا كتحي مل 
ف الثام انيد ةيحيسملا تناك نيح يف"ةنيدملا"ىلإ اهمسا  نأ ىنعمب ،ةيبرعلا لئابقلا ضعب ي ، 

، "لفون نب ةقرو"عم ينيدلا نأشلا يف ةيعجرم اهرابتعا انيأر دقو . ةبيرغ نكت مل ةيحيسملا
  . ةيحيسملا اهمكحت ةلود يف نوملسملا اهب عتمت يتلا ةيامحلاو

وأ   "ةنيدملا دهع "نإ    ددـجلا نيمداقلا نيب ،نآلا ضعبلا اهيلإ ريشي امك        " ةنيدملا ةقيثو "، 
هذـه نيب ةاواسملا نم اعون نمضت دوهيو نيكرشم نم اهيف ةميقملا لئابقلا نيبو         –نيملسملا  –  
لـكلا نأ اـملاط هـيلع اـقفتم ًارمأ ةديقعلا ةيرح تناك ةاواسملا هذه راطإ يف                 . تاعومجملا
  .يجراخ ناودع يأل اهضرعت ةلاح يف ةنيدملا نع عافدلا يف فتاكتي

قايسلا اذه يفو ،روبيك موي مايص يف دوهيلا ناك ةنيدملا ىلإ نوملسملا مدق نيح    
هاجتا نأ فورعملا نمو "مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك"نيملسملا ىلع مايصلا ضرف مت   ،

  ". سدقملا تيب"دوهيلا هاجتا سفن وه ناك نيملسملا ةالص يف ةلبقلا 
رصا نع نم اهيف امل ،دوهيلا بناج نم ابيحرت دمحم ةوعد دجت نأ عقوتملا نم ناك

ققحتت مل تاعقوتلا هذه نكل"ديحوتلا"بناج يف ةصاخ ،رَكْنُت ال ةريثك هباشت  ءدب لبق نكل . ، 
دوهيلا عم ال ،اقيدصو امعان ناك ينآرقلا باطخلا نأ دجن ،برحلا ىلإ ىضفأ يذلا لدجلا 

دحاو هلإب ناميإلا يف كارتشالا ناك . كلذك سوجملاو ةئباصلا عم لب ،بسحف ىراصنلاو
: رظنا(دئاقعلا باحصأ نيب ةعساولا ةكرتشملا ةيضرألا لثمي حلاصلا لمعلاو رخآلا مويلابو 

٢٩: ١٨، ١٧: ٢٢، ٦٩، ٤: ٥ .( ، دادترالا ،ةينثولا ىلإ ةدوعلا مث مالسإلا يف لوخدلا يتح
  ). ١٣٧: ٤، ٩٠: ٣: رظنا(المتحمو الوبقم ناك 

نم رشؤم لوأ لثمي " ةكم"ىلإ " سدقملا تيب"نم ةلبقلا هاجتا ليوحت نأ لوقلا نكمي 
ةنادإل انايحأ لصو يذلا لاجسلاو لدجلا ةيادب هذه تناكو . لاصفنالاو زيامتلا تارشؤم

درجم - يركسعلا عازنلا بوشن لبق–نايحألا مظعم يف لظ هنكل ،ةيساق  هللا معنب " ريكذت" 
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–ة رقبلا ةروس يف لاجسلا اذه عبتت نكميو. نآلا اهنورفكي يتلا معنلا يهو ،دوهيلا ىلع
دوهيلا دانع ىدم سكعت اهب تدرو ةيدرس ةعقاو نم اهمسا دمتست يتلا - ٢مقر ةروسلا   

.. .اهنولو ةرقبلا ةعيبط نع لؤاستلا يف بابسألاو راذعألا لحمتب مهئايبنأ ةعاط يف مهددرتو
  .خلا

يـنب ىـلإ اـهجوم ةرـقبلا ةروـس يف ةرم             ١٩يلاوح  " اوركذاو"لعفلا روضح نإ      
روضـح ،مهداـنعو ءاـيبنألا ضفر يف مهتريس ءازجأ نم اءزج ةر             م لك يف هيلي ،ليئارسإ    

هفصوب ينعأ    -نآرقلل ةيباطخلا ةعيبطلا ةاعارم ىلع ةردقلا نودبو        . تفال " اصـن "ال  " اباطخ" 
لـيوحت يأ ،ناـكمو نامز لك يف دوهيلا ىلع بحسنيل باطخلا اذه ميمعت لهسلا نم نإف                  –  

يـف ةـتباث عئابطل افصو هنوك ىلإ نييخيرات ن         يبطاخمل ًاهجوم اباطخ هنوك نم باطخلا ةلالد      
باطخلا ليلحت يف يساسأ رمأ وهو        –قايسلا رابتعا ةيمهأ درجم رمألا سيلو       . دوهيلا لـب   –   

نألو . لوـقلا ةـيفيك وه ةيمهأ رثكأو ،قايسلا نع هسفن باطخلا هلوقي ام فاشتكا وه مهألا               
نيثحاـبلا لك لغشي لاؤس باطخلا ة       لالد يف " يناسنإلا/ماعلا"و" يبسنلا/يخيراتلا"نع لاؤسلا   

لـح يـف دعاسـي نـل        " اصن"هفصوب نآرقلا عم لماعتلا نإف ،ةينآرقلا تاساردلا لاجم يف          
ةـلازإل  " خسـنلا "ةلوقم نوفظوي ام ناعرس ذإ ؛نويديلقتلا مه ةياهنلا يف رصتنملا نإ  . لكشملا

ىـلإ نوـليمي نيذلا      ةثادحلا ةوعد باحصأ دنع ةنسحلا اياونلا درجم ىلع دمتعت يتلا لولحلا            ،
ميـقلا يـه    " ءاصقإلاو داعبتسالاو ةوادعلا  "امنيب ،ةماعلا ميقلا يه     " شياعتلاو ةكراشملا "رابتعا  

ضرأ ىـلع ينويهصـلا ناودعلا قايس يف        . ميلس يجهنم راطإ نود كلذو ،ةيخيراتلا ةيبسنلا      
باطخ نأ ىرن    -وتيج–اهدودح يمحي لزاع رادج ءانب ليئارسإ ةلواحمو ،نيطسلف          ةوادـعلا  " 

  .دئاسلا وه" ءاصقإلاو داعبتسالاو
ءاـنب راـيتخالا تاـيلآ هيف ددحتت املاع شيعن اننأ كردن      " رايتخالا"نع ثدحتن نيحو    

قايـس يف    –يبرغلا ملاعلاب يمالسإلا ملاعلا ةقالعل يلاحلا قايسلا يفو         . ةدقعم تايطعم ىلع    
عورشـمو ينيطسلفلا بعشل    ا ىلع لصاوتملا ناودعلاو قارعلا لالتحاو باهرإلا دض برحلا        

نارـيإل دـيازتملا ديدهتلا نع الضف اذه ،هتماقإل اكيرمأ ىعست يذلا            " ريبكلا طسوألا قرشلا  "
ةبيخم تالامتحالا ودبت   –ةلصانقلا ةطلس تحت نانبل لاقتعاو ،ايروسو        دئاسـلا ىـنعملا نإ     .  

  .عزاو الو عدار الب رامدلاو لتقلا وه
،       ع لاؤسلا حبصي اضيأ قايسلا اذه يف       مهدادعتسا ىرحألاب وأ ،نيملسملا ةردق ىدم ن

قـفألا اذه نوملسملا كردي نأ الثم نكمملا نم له          . ايلاعتم ايميداكأ الاؤس جهنملا اذه لوبقل     
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نـم الدـب راـيتخالا ىـلع مهدعاست تايناكمإب ل                 مح ملا قفألا ،ينآرقلا باطخلا يف حوتفملا
عورشـم لاؤسـلا نإ ؟      "خوسنملا"ةناخ يف ىر    خألا يناعملا نفدي يذلا يئاهنلا تباثلا ىنعملا      

وـه لـب ،يوـيح رـمأ وهو ،طقف ينيدلا ينعملل لضفأ مهف لجأ نم ال ،اعورشم لظيسو                   
نإ . ارـكف وأ اـنيد انعم نوفلتخي نم عم انتاعمتجم يف شياعتلا ىلع انتدعاسمل كلذك عورشم             

فك يف ةقارب ودبت يتلا     "ءاصقإلاو داعبتسالاو مادصلا  "يناعم رايتخا    لوـحتت ،انئادعأ دض انحا     ، 
اـننإ  . *نيموـي ذـنم ةيردنكسإلا يف ثدح امل طقف ريشأ         . انتاعمتجم لخاد ةرمدم ةحلسأ ىلإ    

ىـتح اننأ ةقيقحلاو    . طقف انودع رمدتي  " رامدلا"يناعم نأ روصتن نيح ةيعامتجالا انتايح رمدن        
مـهو ،انري   طاسأب مهل جرخن يأ ،تايآلا صاصرو تاملكلاب براحن انئادعأ دض عارصلا يف           

  .   ةوقلاو ملعلا اهجتنأ ةحلسأب اننورمدي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)ررحملا (٢٠٠٦ليربأ نم لوألا فصنلا يف ةي فئاطلا ةيردنكسإلا ثادحأل ةراشإلا *
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  عندما ال يكون الصمت من ذهب
  تبدأ املرأة املسلمة يف الكالم

 
  
  
  
  

  **ةــيفلخ 
لالـظب ىـقلأ دـق مويلا ةيمالسالا لودلا مظعم رمغ يذلا مالسالل ديدجلا داليملا نإ                

: لـثم ةلئـسأ حرـط اـمك تاعمتجملا هذه لخاد ةسفانتمل    ا تايجولويديألاو رتوتلا نم ةديدج   
ةأرـملا عـضو نوـكي نايحألا مظعم يفو ؟حيحصلا مالسالا وه مالسا يأ و مالسالا ةيهام                 

  . ةكرعملا هذه ضرأ ىلع ىلوألا ةيحضلا وه اهقوقحو
لـخاد تاملسـملا ءاسنلل لدعلاو ةاواسملا قيقحت لجأل حافكلا عضو بجي اذه ىلعو              

ةاـيحلا ليكشـت اـهيف مالسالا ديعي يتلاو ةيمالسالا تاعمتجملا يف ايحت يتالل              ا ءاسنلا قايس  
يـف ضرألا ءاـحنأ عـيمج يـف ةيمالسالا تاعمتجملا تلخد             ١٩٧٠ةيادب ذنمف   . اهترولبو  

يـف بولـسأ ىلإ مالسالا ليوحت دنع نايحألا مظعم يفو هنأ ديب             . ديلولا مالسالا اذه ضاخم   
مجاـهت يتلا فاحجالاو ملظلا روصو عمتجملا ضارمأ          لكل لولح جارختسال ردصمو ةايحلا       

                                                 
ملا* ايزيلام-"مالسإلا يف تاوخألا"ةيعمجل يذيفنتلا ريد    . 

تب تماق** ةقرولا هذهةمجر   .يودب ةريمأ. أ ةيبرعلا ىلإ  
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ةـعومجم مازتلا تابثال سايقم     ) لهسأو(لوأ حبصي يذلا وه ةأرملا عضو نأ ودبي انتاعمتجم          
نوعيطتسـيال مالـسالا ىـلإ اوجأتلا نيذلا ءالؤه نأكو رمألا ودبيو            . نيدلاب ام عمتجم وأ ام    

ماـمألا ىلإ ةعرسب ضكري يذلا يجراخلا        ملاعلا اهضرفي يتلا ةمخضلا تايدحتلا عم لماعتلا        
تاـئفلا هذـه راـتخي مث نمو ؛مكحتلا ىلع ةردق يأ قوفت ةقيرطب هبيلاسأو هقرط يف ريغيو                  

.. .رـييغتلا ثادحإو مكحتلا ىلع مهتردقو مهذوفن تابثإل عمتجملا لخاد فعضألاو ةمورحملا           
  .    نوعدي امك مالسالا مساب كلذ لكو

نوـكت نأ ةيمالـسالا لودـلا نـم ريثكلا يف مويلا ًابيرغ             نوكي ال كلذ ىلع ًاءانبو      
ةيسايسـلا تاكرحلاو ةيديلقتلا ةينيدلا تاطلسلا يدحت ةلأسم يف ةمدقملا يف ءاسنلا تاعومجم             
دـشأ وـه اـمو ينودـلا اهعضوو لجرلل ةأرملا ةيعبت ريربتل مالسالا مهمادختساو ةيمالسالا      

  .  ةضراعملا ةنسلأ سارخإل نيدلا مادختسا وه هلك كلذ نم ةروطخ
. تاراـيخلا قاـطن جراخ نيدلا ةضراعم ةلأسم دعت تاملسملا ءاسنلا مظعمل ةبسنبلاف            

ةـعبانلا ةلادعلاو ةقيقحلاو ةيرحلا ىلع لوصحلا ىلإ ىعسن هللااب تانمؤمكو هللااب تانمؤم نحنف              
ماهـسالاو ةكراشـملابو هليكشـت ةداـعإو اننيد حالصإ ةرورضب رعشن نحن           . اننيد لخاد نم  

تارـبخو عئاـقو راـبتعالا يف ذخأت ةقيرطب هذيفنتو هنينقت ةيفيكو مالسالل مهف ىلإ لوصو                لل
  .رضاحلا تقولا يف نشعي يتاللا ءاسنلا

ةـيراحتنالا تارـيجفتلا نـم ةلمحل ءدبلا ناذيإ دعت يتلاو ربمتبس نم              ١١ثادحأ نإ     
نـع دودـحلا يدـعت ى       لإ نوعسي نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب ًايباجيإ ًائيش دعت ردقلا ةيرخسل تناك          

هذـهل ةـماهلا راـثآلا دـحأ دعي امك     . ةيمالسالا رومألا يف ةماعلا تاشقانملا باب حتف قيرط       
لادـجلاو ةرظاـنملل ماـع لاجم حتف وه رضاحلا تقولا يف يمالسالا ملاعلا يف تايواسأملا                

ةيمال ـسالا اياضقلاو مالسالا لوح ةعونتملا ءارآلاو ةفلتخملا تاوصألا نم ةعومجمل شاقنلاو           
بـناج نـم رـبكأ كارتـشا كاـنه نآلا حبصأ دقلف             . عيمجلا عمسمو ىأرم ىلع هلك كلذو     

ءارآلا ءادـبإ يف نيفقثم وأ يلهأ عمتجم وأ نيملسم ريغ وأ نيملسم ءاوس نييداعلا نينطاوملا                
مالـسالا مادختـسا مت اذإ هنأب يعو كانه حبصأ امك           . مهدالب يف ههاجتاو مالسالا لكش لوح     

نـم دـبالف نينطاوملل ةصاخلاو ةماعلا ةايحلا ةغايص يف ةماعلا تاسايسلاو ن             وناقلل ردصمك 
ىربك ةيمهأ هل سيل وه امو يمالسإ وه ام ررقيس يذلانمديدحت     .  

ميـلعت مـت دقلف     . ةيمالسالا تاعمتجملا يف صاخ عون نم ايدحت ضرفي عبطلاب اذهو         
يـف ثدحتلا قح مهل نم مهدحو  طقف نيدلا لاجر نأب اونمؤي نأ يديلقت لكشب نيملسملا مظعم       
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وـل ةيطارقميد ةمكوح قيقحت قيرط ىلع كلذ لك تاريثأت يه ام لظي لاؤسلا نأ ديب                . نيدلا
نـم مهدحو مه يديلقتلا ثوروملا بسح نيدلا لاجر مهو الأ سانلا نم ةريغص ةعومجم نأ                

ق ايسـلا نـع صنـلا لزـعت اـم ًاـبلاغ ةقيرطب صنلا نينقتو نآرقلا ريسفت يف قحلا مهل                   
يـهقفلا يكيـسالكلا يأرـلا نيب ام نولصفي مهنأ يأ هببسب لزنأ يذلا يخيراتلا يعامتجالا                
. مالـسالا يـف هـقفلا يسـسؤم ةايحل يخيراتلا يعامتجالا قايسلاو ءاسنلا اياضق يف ًةصاخ       

ملاـعلا يأ رصاعملا عمتجملا قايسو يصنلا ثوروملا نيب ام نولصفي مهف كلذ ىلإ ةفاضاإاب               
ًاسـيئر ًارود هـيف مالـسالا بـعلي تـقو يفو            . يلاحلا تقولا يف هتايط ني    ب ام شيعن يذلا   

اياضـقل راـكتحا عـقوم يف ءاملعلا لظي نأ نكميال انتايح ةرولبو ليكشت ةداعإ يف ًايمانتمو                 
  .         يلاحلا عضولا وه امك نيدلا

ءاسـنلا تاـعومجم تأدـب ةريغصو ةددعتم لئاسوبو ايزيلام يف مويلا ٍمانتم لكشبو              
نييسايسـلا ةداقلاو مالعالاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ناسنالا قوقحب نيبلاطملا تاعومجم           و

ةلئـسأ نوـحرطي مـهو    . يمالـسالا باطخلا يف ةماعلا كارشال ثدحتلاب نيمتهملا دارفألاو       
لـهو ؟ةسايسـلا يـف نيدلا رود وه امو          : اهلخاد نيدلا عقومو ةمألا ةلود لكش لوح ةسيئر       

ةيمالـسالا ميلاـعتلا نينقتو مالسالا ريسفت يف قحلا هل نمو ؟ةيطارقميدلا           عم  مالسالا قفاوتي     
ةيروتـسدلا صوصـنلا نيـب ام عارصلا عم لماعتن فيكو ؟ةماع تاسايسو نيناوق لكش يف       
؟صوصـنلا هذـه لـثم كهتنت يتلا تاسايسلاو نيدلا ماكحأ يف ةاواسملاو ةيساسألا تايرحلل              

ىنسـتي ىتح ةلودلا بجاو نم لهو ؟تايقالخألاب    ةصاخ تاعيرشت ةلودلا عضت نأ بجي لهو        
نأ نـكمي لـهو ؟ةـلودلا دض مئارج ىلإ بونذلا لك لوحت نأ قالخألا عمتجم ئشنت نأ اهل               
نطاوـم لـك ةاـيح مكحي نأو دبال هل يئاهن دحاو ريسفتو مالسإلل ةدحاو ةقيقح كانه نوكت                  

هذـه ضرفل ةثيدحلا ةمألا ةل    ودل ةمخضلا هاركالا ىوق مادختسا نم دبال لهو ؟دالبلا يف ملسم          
دـيدجلا يملاـعلا قالـخالا أدـبم عـم لماعتن فيكو ؟نينطاوملا لك ىلع ةدحاولا ةقيقحلا                  
جذوـمنلا اذـه يـف مالـسالا عـقوم وه نيأو ؟ةأرملا قوقحو ناسنالا قوقحو ةيطارقميدلل                 

  ؟ثيدحلا ملاعلل نميهملا يقالخالا
ةمألا ةلود يف مالسالا رود لوح ة       مهملا ةلئسالا هذه لكل تاباجالا لك نع ثحبلا نإ        

وأ ةـموكح يف نيدلا لاجر اوناك ءاوس ةينيدلا تاطلسلل ًاصلاخ ًاركح لظي نأ نكميال ةثيدحلا            
قـيبطتو ةيمالـسا ةـلود ءاشنال نوعفدي نيذلا نييمالسإلا ءاطشنلا وأ ةضراعملا بازحأ يف            

  . ةيمالسالا ةعيرشلا
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وـمني يذلا مالسالا لكش ديدحت ةيلوئسم او        لوتي نأو دبال نينطاوملا لكو نيملسملا نإ      
 . انتاعمتجم يف

 

  يسايسلا قايسلا
يـف نميهملا بزحلا وهو      UMNOامه ناسيئرلا نايسايسلا نابزحلا دعي ايزيلام يف          

نيـتيالو يـف ةطلسلا بحاص يمالسالا بزحلا وهو         PASبزحو مكاحلا فالتئالا     دـقلو  .  
". مكحلاـب ةينيدلا ةيحانلا نم قحأ نم      "راعش و   أ ةعيرذ ذختت ةدعاصتم ةكرعم يف نانثالا لخد       

تاـبثإل ًاـثيثح ًايعس ىعسي امهنم لكو نييزيلاملا نيبخانلا لوقعو بولق وزغ نانثالا لواحيو      
  . مالسالا ءايحإ ةداعإ ىوق هب طيحت عمتجم لخاد ةينيدلا هتيقحأ

امبر وأ   ةيمالسالا نيناوقلا نم ةعومجم لاخدا مت يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا يفو            
اـيزيلام يـف مالسالا ةناكم نم عفرلل ةموكحلا تادوهجم نم ءزجك ةمئاقلا نيناوقلا ليدعت مت                

ةعيرشـلا يـف دودـحلا قيبطت مت امك         . PASبزح ةهجاوم يف ةيمالسالا ةيقحالا تابثإلو       
مئارـج لاخدإ مت    . مالسالا ميلاعت ىدعتيال يمالسالا ةايحلا بولسأ نأ نامضل كلذو ةيمالسالا         

. نيملسـملا ىـلع ةـيبيدأتلا تابوقعلا نم ديزملا ذيفنت مت امك ةماعلا قالخألا ةبقارمو ةدي               دج
ءادـتراو ةـماعلا نكاـمألا يف رومخلا ءاستحاو ناضمر رهش يف ةماعلا مامأ ماعطلا لوانتف                
ةئيذبلا تافرصتلاو قاحسلاو ةيلثملاو ءاسنلا سبالمل لاجرلا ءادترا وأ لاجرلا سبالمل ءاسنلا            

  . ةيمالسالا ةعيرشلا اهيلع بقاعت مئارج تحبصأ اهلك
ةيصـخشلا عاـضوألا نيناوـق رثكأ دحأ وهو يمالسالا ةرسألا نوناق ليدعت مت امك               
ةبسـنلاب ًالهـس ًارـمأ تاجوزلا ددعتو قالطلا نم لعجي ثيحب يمالسالا ملاعلا يف ًةرانتسا                

  . ءاسنلا هاجت لاجرلا ىلع ةضورفملا ةيلاملا ءابعألا نم ففخ امك لاجرلل
يـتفم اهردصـي يـتلا ىواتفلا نم لعجيل يمالسالا نوناقلا ةرادا لئاسو ليدعت متو               
نود نيناوـقلل ةيمـسرلا ةدـيرجلا يـف اهرشن متي امدنع يئاقلت لكشب نوناقلا ةوق اهل ةلودلا                  

وأ لاـطبإ يف ةيرصقلا ةطلسلا هدحو هل يتفملاف         . ةيعيرشتلا ةيلمعلا ىلع رورملا ىلإ ةجاحلا     
ةـيئانجلا مئارجلا نوناق ىلع تلخدأ تاليدعتلا نم ةعومجم كلذ بحص دقلو            . ام ىو تف ليدعت 

ضحدـل لذـبي دـهج يأ وأ ىوـتفلل كاهتنا يأ نأ ىلع صني يذلاو ةيمالسالا ةعيرشلا يف          
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مالـسالا نـع بـتك ةزايح ةلأسم ىتحو         . ةيئانج ةميرج دعي اهفلاخي يأر ءاطعا وأ ىوتفلا       
 .  ةميرج دعي ذيفنتلا زيح تلخد ام ىوتف عم ضراعتت

ناـتناليك يـتيالو نـم لـك يف     ةيمالسالا ةعيرشلا دودحقيبطت مت   Kelantan  
بزـح مكح تحت عقت يتلاو Terengganuوناجنيريتو       PAS    تاـموكح بـناج نـم

دـلجلا لـثم دودحلا قيبطتب قلعتي اميف عازنلل ًاراثم دعت صوصن ىلع يوتحت يتلاو ةيالولا                
رـيغو ةملسـملا ةأرـملا دض ةدشب زيمت يتلاو بلصلاو توملا            ىتح مجرلاو لاصوألا رتبو     

تـنز دـق اـهنأ ضرتفي جاوز نودب لماحلا ةأرملاف           . دوهشك مهب دتعيال مهنإ ثيح نيملسملا     
مـل نإ ةدلج نينامث دلجت نأ نكميو فذقلاب مهتت باصتغالل تضرعت دق اهنأ غلبت يتلا ةأرملاو                

    .      ةميرجلا ةحص تبثت
ةدـش ىـلع زـكتري يذـلاو مالسالل هقاقحتساو درفلا ىوقت ىدم ساي       قل قابسلا اذهو  

عـضوو سبلملا ةقيرط ىلعو نيدلا ميلاعت نودعتي نيذلا ءالؤه ىلع اهضرف متي يتلا ةبوقعلا               
امدـنع ةيمالـسالا تاعمتجملا عقاول ساكعنا الإ وه ام عمتجملا لخاد اهيلع ةرطيسلاو ةأرملا               

  .  ةحصلاو ةيعرشلل ًاردصمو يسايسلا عارصلل ةيجولويديأ ىلإ اهيف نيدلا لوحتي
  

  SISمالسالا يف تاوخألا ةيعمج تايجيتارتسا 
ةزاـيحل موـمحملا يسايسـلا ينيدـلا سفانتلا اهيلع ميخي يتلا ءاوجألا هذه لثم يفو             
ةيسايسـلا ةيجولويديالا هعبنم مالسالا مساب ماكحألاو نيناوقلاو فراعملا رادصإ نوكي ةطلسلا            

ضارـغأ قـيقحت لـجأ نم همادختسا ةءاسإو مالسالا لالغتسا متي اذه ىلعو               .ةيعفنلا أدبمو   
رـمأ هـنأ ىـلع ةيقالخألا ميقلل ردصمكو نيدك مالسالا ىلإ رظنلا متي امنيب ةيسايسلا ةئبعتلا                 

ةأرـملا قوـقح تاعومجم لثم يندملا عمتجملا تاعومجم نإف قايسلا اذه لثم يفو              . يوناث
روـمأ يف ةماعلا كارتشا تافدارم نم ريغت يك ًايويح ار       ود بعلت ناسنالا قوقح تاعومجمو    

  . مالسالا مساب ردصت يتلا نيناوقلا نسو فيرعت يف كراشت امك نيدلا
ىـلإ تعـس يتلا تايعمجلا ةمدقم يف مالسالا يف تاوخألا ةيعمج تناك ايزيلام يفف               

مـساب اهنـس     مـت يتلا تاسايسلاو نيناوقلا لوح ةماعلا تاشقانملا ةدعاق قاطن عيسوتو قلخ             
ةيـساسألا تاـيرحلاب ةـصاخلا ةيروتسدلا صوصنلا كهتنتو ءاسنلا دض قرفت يتلاو نيدلا              
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متـي مـل نيذلاو نيملسم ريغ وأ نيملسم اوناك ءاوس نويداعلا نونطاوملاو ءاسنلاف              . ةاواسملاو
  .ةيمالسالا اياضقلا عاونأ لك ىلع مظتنم لكشب نآلا نوقلعي نيدلا يف يديلقت لكشب مهبيردت

يـف هرشن مت يذلاو      ١٩٩٠ماع دئارجلا ىدحإ ريرحت سيئر ىلإ انل باطخ لوأ عمف             
تاـجوزلا ددـعت ريسـفت لوـح ًالؤاست حرطي ناك ثيح دالبلا يف ةسيئرلا فحصلا عيمج                 
اودـحتيو اولءاسـتي يـك ةماعلا مامأ قيرطلا مالسالا يف تاوخألا ةيعمج تدهم هتسراممو               

مـسا تـحت متـت يتلا ةيمسرلا تانايبلاو تاسايسلاو نوناق           لل ةليدبلا لولحلا اومدقيو اودقتنيو    
سـسألا ىـلع اـنمومهو انئار       آو انتاوصأ عمست نأ يف انقح ىلع ةلدألا انمدق دقلف         . مالسالا
  :ةيلاتلا

مـكحي يذـلا نوناقلل ردصمكو ةيسايس ةيجولوديأك مالسالا مادختسا نأب انمزج دقل       •
 . بسحف ءاملعلا ىلع اصلاخ اركح ىقبي نأ نكميال انتايح

تاريسـفتلاو فقاوملاـب رـخازو يرث يمالسإ يهقف ثارث دوجو ىلإ انرشأ دقلو               •
دـحاولا فقوملا نإف ،اذه ىلع ًاءانبو       . مالسالا يف اياضقلا نم ةلماك ةعومجم لوح ةعونتملا       

 ".حيحصلا"يمالسالا ديحولا يأرلا نوكيال دق ةينيدلا تاطلسلا هذختت يذلا 

نـم لزنملا هللا مالك نيب ام اقرف كانه نأ انل تحنس            ةصرف لك يف اندكأ اننأ امك        •
رـيغتمو أطخلا نم موصعم ريغ ريخألاو يهلإ لوألاف         . هللا مالكل يناسنالا مهفلا نيبو ءامسلا     

 .   فورظلاو نامزلا ريغت بسح

  
  ىوــعدلا. ١

زـيكرتلا عـم ىوـعدو ةرصانمو ثحب ةعومجمك مالسالا يف تاوخألا ةيعمج تأدب        
. نيدـلا روـمأ لوـح تاسايسلا ةعانص ةيلمع يفو نوناقلا لاجم يف تال             خادم ءارجإ ىلع  

وأ تاركذـملا لكـش اـمهو الأ نيـنثا نيلكـش ىوعدلاو ةرصانملا لاجم يف لمعلا ذخأيو                  
تاـباطخ لكش يف وأ تاسايسلا حالصإو نوناقلاب قلعتي اميف ةموكحلا ىلإ ةهجوملا تاباطخلا   

رينتسـملا ريسـفتلا دناسي روهمج ءانبو ةماعلا ف        يقثتل ةعاسلا اياضق لوح ريرحتلا سيئر ىلإ      
 .  فالخ لحم ةنيعم اياضق صوصخب مالسإلل
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ءارآلاو نآرـقلا ريسـفت يـف انثحب وه ىوعدلاو ةرصانملا لاجم يف انلمع بل دعيو                
لـحم اياضـقلا لوـح ةيفحصلا انتاحيرصتو انتاباتك يرثت دوهجلا هذه لثم نإ ثيح ةيهقفلا                

عفدـت نأ ةيمالـسالا تاكرحلا وأ ةظفاحملا ةينيدلا تاطلسلا لوا           حت يتلا كلت ةصاخ فالخلا    
دـعيو   .ةيساسألا تايرحلا كهتنت وأ ةأرملا دض ةيزييمت تاسايسو نيناوق نس ىلإ اهلالخ نم

نـم لاضنلا ىلإ ىعسن هللااب تانمؤمكو هللااب تانمؤم اننأ ىلإ ًالوأ كلذ عجريو ًاماه لمعلا اذه                 
ةـلادعلاو ةاواسملل ةيملاعلا ميقلا معدي نآرقلا نأ ةفرعم نإف ًاينا           ث. اننيد لخاد نم رييغتلا لجأ    

نيذـلا ءالؤـه لداجنل ةعانق نع فقن نأ ىلع انعجشتو انررحتو اننكمت ةأرملل ةميرك ةايحو                
ًاـثلاث  . مالسالا يف ةاواسملا مدق ىلع نوفقيال لاجرلاو ءاسنلا نأ نآرقلا مادختساب ًاضيأ نوعدي   

ضحدـي يأرـلا يـف فالتـخاو عونت كانه يمالسالا يهقفلا اننوز     خم لخاد هنأب يعولا نإ    
يدـحت يأو ،اـنتايح مكحت ةدحاو ةقيقحو ًادحاو ًايأرو ًادحاو ريسفت كانه نأب عئاشلا داقتعالا                

لـثمو  . ةعيرشـلل ًاضهانم وأ مالسإلل ًاضهانم صخشلا نم لعجي موهفملا كلذ عم فالخ وأ             
لوـح ةـماعلا ماـمأ ثدحتلل ةعانقلاو ةقثلا اننوطعي         ناذللا امه ةفرعملا هذه لثمو يعولا اذه        

دـض زيمي يذلا يمالظلا يأرلا يدحت ىلع اندعاسي ،امك ام ةيضق يف ةليدبلا رظنلا تاهجو                
ددـعتم عـمتجمو عينصـتلاو ثيدـحتلا ىلإ ىعسي عمتجم ةحلصمب ًارضم دعي يذلاو ةأرملا                

  . تانايدلا ددعتمو سانجألا
ىوعدـلا لاـجم يـف مالسإلا يف تاوخألا ةيعمج         لمع عسوت ةريخألا تاونسلا يفو      

ةـيطارقميدلاب ةـصاخ ىرـخأ اياضق ىلإ ةأرملا قوقح لاجم نم ثحبلا لامعأو ةرصانملاو          
نودـب هنأ ديازتم لكشب حضتي ثيح ًايعيبط ًاروطت عسوتلا اذه لثم دعيو             . ةيساسألا تايرحلاو 

ةـليدبلا رـظنلا تاـهجو ميدق       تو يأرلا نع ريبعتلا يف قحلاو ةيطارقميدلا نم ةحاسملا هذه         
ثدـحتلا ةحاسـم نإف يطارقميد عمتجم يف نينطاوملل ةيساسألا تايرحلل مارتحا يأ نودبو              

اياضـق لوـح ةماع فقاوم انذخأ دقلف اذه ىلعو   . رمألا ةياهن يف ىشالتتس ةأرملا قوقح نع   
  .  ًاضيأ يأرلا نع ريبعتلا ةيرحو نيدلا ةيرح لثم ةجرح

  
  ةموكحلا ىلإ ةهجوملا تاركذملا لالخ نم ةرصانملاو ىوعدلا 

تاوـخألا ةيعمج تلسرأ تاسايسلا عنصو نوناقلا ىلع ريثأتلل انتادوهجم نم ءزجكو            
ءاسـنلا نيـيعت لـثم اياضق لوح ةموكحلا ىلإ تاباطخلاو تاركذملا نم ديدعلا مالسإلا يف                

نوناـقو   ةياـصولا يـف ةاواسملا يف تاملسملا ءاسنلا قحو ةيعرشلا مكاحملا يف تايضاقك              
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تاـجوزلا ددـعتب ةـصاخلا نيناوقلا حالصإو تاملسملا ءاسنلا ىلع هقيبطتو يرسألا فنعلا              
نيناوـق حالصاو ةعيرشلا ماظن يف لدعلا ذافنإو لكك يمالسالا ةرسألا نوناق حالصا ةصاخ              
دض زييمتلاو دودحلا ةماقا نوناقو ةيساسألا تايرحلا عم ضراعتلا ةجلاعمو ةيئانجلا ةعيرشلا            

  . ةأرملا
وأ نوناـقلا صوصـن هاـجت انقلق نع تاباطخلاو تاركذملا هذه لثم يف انربع دقلو                
ةيـساسألا تايرحلا كهتنت يتلا وأ اهقيبطت يف وأ اهرهوج يف ةأرملا دض زيمت يتلا تاسايسلا            
تاغايـص انمدـق مث تاسايسلاو نيناوقلا هذه لثم ليدعت بابسأ لوح تاريربت انمدق اننأ امك                

انمدختـساو  . اهثادـحا يـف بغرن يتلا تارييغتلا حضون يك لمجلل ةددحم          عقاوم وأ ةنيعم    
ةءاـسا نـم ةـقثوم تالاـحو ةاـيحلا عقاو نم تاربخو يهقفلا ثارتلاو نآرقلا نم ًاججح                  

  . اهحرتقن يتلا تاحالصالا رربن يك لالغتسالا
صتـخملا ريزوـلا ىلإ تاركذملا هذه لثم ميدقتب مالسالا يف تاوخألا ةيعمج موقتو              

ىـلع عوـضوملا يـف تارواشـملا ءارجا قيرط نع عباتت مث ةيضقلا هذه نع لوؤسم                 لاو
  .ةفاحصلا لالخ نمو يرازولا ىوتسملا

رـمألا ةـيادب يـف نيبيجتسـم ءارزولا مظعم ناك امنيبف ةطلتخم جئاتنلا تناك دقلو                
بـلاطملا ذـيفنت ىـلع ةرداقلا ةوقلا كانه نكت مل تارواشملاو تاضوافملا نم ةيلمع نيشدتل       

لاـخدا فاقيإ نع ةمئاقلا نيناوقلا حالصإ بعصألا نم نوكي انتاربخ ىلع ًاءانبو             . ةحورطملا
  .   ةديدجلا نيناوقلا

يـف مالعالا لئاسو معد بسكو ماعلا يأرلا ةئبعت ىلع انتردق يف انحاجن بصنا دقلو               
ز اـجتحالا ةلأسـم نـع اهدي عفرت نأ ةموكحلا عنقن نأ حاجنب انعطتسا دقلف              . انتيضق ةرصن 

كرـت يـف نوبغري نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب ماع ةدمل ليهأتلا ةداعإو حالصالا ضارغأل يربجلا        
ةـهجاوم يـف نيملسـملا ىـلع يرـسألا فنعلا نوناق قيبطت يف انحجن اننأ امك                 . مالسالا

تالاـح عـم لماعتلا متي امنيب بسحف نيملسملا ريغ ىلع ًارصتقم هلعجل ةلوذبملا تالواحملا               
ةـموكحلا عانقإ ناك انتاحاجن رخآو  . يمالسإلا ةرسألا نوناق لظ يف نيملسملل يرسألا فنعلا 

  . يمالسالا ةرسألا نوناق يف ةيزييمتلا تاليدعتلا ذيفنت فاقيإب
باـب حتـفب ماـعلا بـئانلا بتكم ءارزولا سلجم رمأ مراعلا ماعلا بضغلا ببسبف                 

تاليدـعتلاب قـلعتي اـم      يف اـهانرثأ يتلا ةددحملا تاضارتعالا عم لماعتلل انعم تاضوافملا         
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مهتاـجوز نم ةيجوزلا تاكلتمملا نم ءزجب ةبلاطملا يف قحلا جاوزألا تطعأ يتلاو ةديدجلا              
نـم مهلعجو مهتاجوز قيلطتل راذعألا نم ديزملا لاجرلا ىطعأ امك تاجوزلا ددعت ةلاح يف               

  . ًايرايتخا ًارمأ نهددعت ةلاح يف تاجوزلا نيب لدعلا ةماقإ طرش
  
  ريرحتلا ءاسؤر ىلإ ةهجوملا تاركذملا لالخ نم ةرصانملاو ىوعدلا

              ، رـيرحتلا ءاـسؤر ىـلإ ةهجوم تاباطخ ةموكحلا ىلإ انتاركذم بحاصت ام ًابلاغو
دالبـلا يف ةسيئرلا دئارجلا ىلإ تاباطخلا هذه لثم لاسرإب موقنو           . لاوحألا لك يف سيل نكلو    

نأ ةـيلمعلا هذـه لالـخ نم لمأ    نو ام ةيضق يف مالسالل ةليدبلا فقاوملا لوح ةماعلا فيقثتل       
مالـسإ ىـلإ انتوعد دناسي ًاروهمج ينبن نأو عوضوملاب ةيعاو ةماع ةشقانم دلون نأ عيطتسن                

  . ايزيلام يف ةقيمعلا هروذجب برضي ًاروطتو ًةرانتسا رثكأ
يـف تاوخألا ةيعمج نأل كلذو ؛ةيمهألا يف ةياغ ةيجيتارتسا ةيجيتارتسالا هذه دعتو             

ىـلإ لصـن يـك اـنل ةبسنلاب ةليسو عرسأو لهسأف مث نمو ؛ةيبعش ةعو                مجم تسيل مالسالا  
يـف ةيمـسرلا دـئارجلا تناك دقلو        . دئارجلا لالخ نم نوكت ةليدبلا انفقاومب ضيرع روهمج       

تاحاسم انل تحاتأ اهنأ امك مالسالا يف تاوخألا ةيعمج لخاد انلمع يف انل معدلا معن ايزيلام                
  . انتاباطخ رشنو ةعابطل ةميق

متـي ةموكحلاو ريرحتلا ءاسؤر ىلإ انتاباطخ ضعب نأ يه اهعبتن ىرخأ ةيجيتارت             ساو
نأ نيـبن يـك كـلذو ةأرملا قوقحو ناسنالا قوقحل ىرخأ تامظنم عم كارتشالاب اهميدقت                 
نوثدـحتي ناسـنالا قوـقح تاـعومجمو ءاسنلا ةكرح نأو لزعأ ًادحاو ًاتوص سيل انتوص                

  . ةنيعم ةيضق يف دحاو توصب
نيرـخآ باـتك ةسمخ و انأ ينمهتت نأ ايزيلام يف ءاملعلا ةيعمج تلواح امد               نع ًالثمف 

ةـكرح ةـئبعتب مالـسالا يـف تاوخألا ةيعمج تماق            ٢٠٠٢رياني يف مالسالا ىلإ ةءاسالاب        
حيرصـت ىـلع عـيقوتلل كلذو ؛عمتجملا يف نيزرابلا صاخشألاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا              

وناـجنيريتو يـف دودـحلا ةـماقا نون         اـق دـض ةـلمح يـفو       . لـعفلا اذه ةناداب يفحص    
Terengganu        دشحب مالسالا يف تاوخألا ةيعمج تماق تاـعومجم نـم ةـعومجم       ١١   

تاسـلج دـقعب تـماق اـمك نوناقلا ةنادإل ريرحتلا ءاسؤر ىلإ باطخ ميدقتل ىرخألا ةأرملا        
يـف  نييفحصلا فيقثتب ةيروتسدلا مكاحملا وماحم ماقو ةعيرشلا نم تامولعم ميدقت عم ةيفحص   
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اهتدعاسـمل ناتسـكابو ايريجين نم تالاحو ًاججح ةأرملا ةريزول اومدقو رظنلا لحم اياضقلا              
  . ينلع لكشب انفقاوم معدل

 وناـجنيريتو ةـيالو سـلجم بـناج نـم دودـحلا ةـماقإ نوناق رارقإ مت امنيبو        
Terengganu              ةفاحصـلاو هاـنرثأ يذـلا لدجلا نإف ةيضرملا ريغ تاليدعتلا ضعب عم  

 Terengganu وناـجنيريتو ةـيالو ةـموكحل راطخإ ةباثمب تناك اهاندلو يتلا    ةضراعملا 
  .صاخلا اهباسح ىلع دودحلا نوناق قيبطتب رطاخت اهنأ اهيديؤمو

نم رثكأ دشحن نأ انعطتسا       ٢٠٠٥ماع ةيادب يف     و ةـيموكح رـيغ ةمظنم        ٧٠   ٣٠٠ 
تالـمحو ةـئجافمل    ا تامهادـملا فاقيإب بلاطن يك ءارزولاو ناملربلا ءاضعأ ةلماش عيقوت          

  . قالخألا ةطرش اهيرجت يتلا بابشلا ىلع ضبقلا
رـييغتلا نأ وـه اهانيضق يتلا ىوعدلا تاونسو تاربخ نم دافتسملا ماهلا سردلا امأ        

مـعد بسـك ىلإو ماعلا يأرلا دشح ىلإ ةجاح يف نحن           . ةقلغملا باوبألا فلخ متي نأ نكميال     
ةـيمالعالا ةـيطغتلاو يبعشلا بضغلا ىلإ لضف        أ لكشب نوبيجتسي نويسايسلا ةداقلاف    . مالعالا
  . ةنيعم ةيضقب ةصاخلا

  
  ماعلا فيقثتلا. ٢

ليكشـتل كلذو ماع فيقثت تالمح ءارجإ يه ةمدختسم ةماه ىرخأ ةيجيتارتسا كانهو    
يـف ءاطشنلاو تاسايسلا عانصو نييفحصلا لثم ءارآلا عانصو ءاطشنلا نم ةسيئر ةعومجم             

مالـسالا راـكفأ ىـلع مـهعالطال كـلذو ةيسايسلا بازح            ألا ءاطشنو ناسنالا قوقح لاجم    
  . روطتملا

  
  :لمعلا شروو ثحبلا تاقلح
تاذ اياضـقلا شقانت يك تايدتنملا هذه لثم ميظنتب مالسالا يف تاوخألا ةيعمج موقت               

مالـسالا اياضقلا هذه لمشتو     . يميلقالا ىوتسملاو ينطولا ىوتسملا ىلع مالسالا يف ةيمهألا       
ةأرـملا قوـقحو ةيباجنالا ةحصلاو مالسالاو ةيطارقميدلاو ةفاقثلاو مالسالاو           ةثيدحلا ةلودلاو   

  . تاملسملا ءاسنلل ةلادعلا موهفمو يمالسالا ةرسألا نوناقو



 )٣٠٧(

نـم تاسايسلا عانصو نيرينتسملا مالسالا ءاملعو ءاطشنلا هذه لمعلا شرو عمجتو            
يف اههجاون يتلا تايدحتلل    ةبسنلاب تاسرامملا لضفأل ةيؤرو لولح ىلإ اوصلخي يك ةقطنملا          

  .اياضقلا نم ةيضق لك
  
  : ةماعلا تارضاحملا

ىـلع يزيلاـملا ماعلا يأرلا عالطإ ىلإ اهدقعن يتلا ةماعلا تارضاحملا ةسلس فدهت              
نـم مالـسالا ءاـملع نـم ةزراب ةعومجم هضرعت يذلاو مالسالا يف ليدبلا يمدقتلا ركفلا                 

ةـينمأ تثدـحتو ةثادحلاو مالسالا نع نامثع ي         حتف انيلإ ثدحت دقلف   . يمدقتلا ركفلا باحصأ  
عـنم عوـضوم لوانت دقف نارمع ميحرلا دبع امأ ةأرملا توصو نآرقلاو مالسالا نع دودو                
ناسـنالا قوـقح ةيضق ميعنلا هللا دبع لوانتو ةيباجنالا ةيثارولا ةسدنهلاو ضاهجالاو لمحلا              

نييسـيئر نييفحص انرتخا اننأ امك ا       يزيلام ءاملع نم ءاملعلا ءالؤه بلغأو     . ةيناملعلاو نيدلاو 
ةيفاـضإ تاـعامتجا مظننو     . يزيلاملا قايسلاب ةطبترم اياضق لوح تالباقم مهعم يرجن يك        

وـه كلذ لك ءارو نم فدهلاو ةموكحلا يلوئسم وأ ءاطشنلا تاعومجم عم تاثداحم دقعن وأ                
  .مالسالا يف يمدقتلا ريكفتلا ىلع نييزيلاملا نم ديزملاو ديزملا عالطا

  
  :مالسالا يف ةأرملا قوقح ىلع يعامتجالا عونلا بيردت

فـيثكتب موقت امك عوضوملا لوح جذومن ريوطتب مالسالا يف تاوخألا ةيعمج تماق               
نييفحصـلاو نيصـصختملاو ةـبلطلاو بابشـلاو تاباشلا فدهتسي يذلا يبيردتلا اهجمانرب             

ةيبعشـلا ةـقبطلا نـم      تامدـخلا يمدقمو نييسايسلا ةداقلا بابشو ناسنالا قوقح يماحمو          
  .         ةضيرعلا

  كيبــشتلا. ٣
معدـلا دشح ىلع اهتردقو مالسالا يف تاوخألا ةيعمج حاجن زكتري ىوعد ةعومجمك             
. ةـلاعف كيبشـت ةيجيتارتسا يلع مالسالا مسا تحت متت يتلا تاسايسلاو نيناوقلا ىلع ريثأتلاو              

  : عم عبرأ تايوتسم ىلع كيبشتلا ققحن نحنف
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مالـسالا ريوطت ةرادإو لدعلا ةرازوو ةأرملا ةرازو ةلماش ةسيئرلا ة           لودلا فارطأ  •
 . ماعلا بئانلا بتكمو

. ناسـنالا قوقح تاعومجمو ءاسنلا تاعومجم ةصاخ ةيموكحلا ريغ تامظنملا          •
ءافـضإ ريثأـت كاردإ اـيزيلام يف نيملسملا ريغ أدب تاونس عضب نم ةصاخ يضاملا يفف                 

اوحبـصأو دالبلا لخاد نينطاومك مهقوقح ىلع ةيمالسالا         نيناوقلا قيبطتو ةيمالسالا ةغبصلا     
ًاـقح يـضاملا يـف اهنوري اوناك ةيمالسإ رومأ لوح ةينلع فقاوم اوذخأي نأ ًادادعتسا رثكأ                 

يـتلا ةـساردلاو ثـحبلا تاسلج روضح يف نيملسملا ريغ نم ريثكلا أدب             . نيملسملل ًاصلاخ 
 .  مظتنم لكشب ةيبيردتلا جماربلاو ةماعلا تارضاحملاو اهدقعن

توـص أدـب امنيبو     . نييمالسالا تاعومجمو ديلاقتلاب ةكسمتملا ءاسنلا تاعومجم      •
ةـيعمج عـم لـمعلا يـف ناعاطقلا ناذه أدب رثكأف رثكأ رهتشي مالسالا يف تاوخألا ةيعمج          

ةـيعمج تعاطتـسا    . كرتشـملا ماـمتهالا تاذ تالاـجملا يف ةصاخ مالسالا يف تاوخألا           
تاـجوز ةـيعمج لـثم دـيلاقتلاب ةكسمتملا ءاسنلا تاعومجم دشح        ت نأ مالسالا يف تاوخألا    

اومضـني يك تايموكحلا تافظوملا ةيعمجو تاملسملا ءاسنلا ةهافر سلجمو ةطرشلا طابض            
 . ٢٠٠٣ماع يف طقف ةدحاو ةجوز نم جاوزلاب بلاطت يتلا انتلمح يف انيلإ 

  
  ةيعاجترالا ةكرحلا

لـمعلاف  . رـيثكلا اـنتفلك دق مالسالا ي      ف تاوخألا ةيعمج تازاجنا نأ هيف كشال اممو       
بزـح بـناج نـم انتنادإو انتمجاهم متي ام ًابلاغو لدجلل ًاراثم ربتعي ام ًابلاغ هب موقن يذلا                   

PAS             عـم نوقفتيال نمم مالعالا يفو ةموكحلا يف نيرخآو نييمالسالا ءاطشنلاو يمالسالا  
اـم هذـه نأب نوحرصي مهف       . اياضقلل يئاسنلا روظنملا وأ يررحتلا مالسالا هيلع نوقلطي ام        

ذـخأت ام ًابلاغو  . ًاضرف مالسالا ىلع اهضرفن نأ لواحن نحنو انيلع ةبيرغ ةيبرغ ميق الإ يه          
  : ةثالث ًالاكشأ تامجهلا كلت

اـنتيقحأ ىدـم نع اولءاستي نأب مالسالا نع ثدحتلا ةيعورشمو انقح نوضوقي             : ًالوأ
قـلتن مـل اـننأل مالسالا نع ثدحتلا انقح ن           م سيل هنإ نولوقيو   . نيدلا نع ثدحتلل انتيلهأو   

ةـيبرع ةـعماج نم مالسالا يف ةيملع ةجرد ىلع لصحن ملو ةينيد سرادم يف ًاساسأ انميلعت        
ةـكرحلا تاديـس نـم اننأ نوفيضيو        . انسوؤر يطغنالو ةيبرعلا ثدحتن ال اننأو اهب فرتعم       
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ميـقلا ضرـف لواحت يتلا عمت       جملا يف ةيقارلا ةقبطلا لثمنو برغلا يف نملعت يتاللا ةيئاسنلا         
قـح مدـقت اـم ىلع ًاءانب يمالسالا باطخلا مهل ةبسنبلاف            . ةمألا ىلعو مالسالا ىلع ةيبرغلا    

ىـلع اولصحو ينيدلا ميلعتلا اوقلت نيذلا نيدلا لاجر يأ نيملسملا نم ةنيعم ةعومجمل صلاخ          
  . مالسالا لوح مهئارآ نع ريبعتلا مهقح نم سيلف نورخآلا امأ. نيبسانملا ةناكملاو عضولا

انيدـحتو انككشـت نيـب ام نووسيو        . ميوقلا نيدلا نع انفرحنا دق اننأب اننومهتي      : ًايناث
مالـك يـف ككشتلا نيبو نآرقلل مهتاريسفتو ةيساسألا تايرحلاو ةأرملا نع ةيمالظلا مهئارآل              

اذـه ىـلعو    .ةلاسرلا لامكو هللا لامك يف ككشتن اننإ نولوقي مث نمو ؛ءامسلا نم لزنملا هللا               
رـيغو ةـطولغم ةيجهنم ساسأ ىلع انججح ميقن اننأ نومعزيو           . نيدلا دض اننأب اننومهتي مهف    

ىـلإ عوـجرلا نـم الدـب قـطنملاو لقعلا مدختسن اننأ نوعديو              . نآرقلا ريسفت يف ةمظنم   
هذـه نأ نودرطتسيو    . مالسالا يف ىلوألا نورقلل ةيداهتجالاو ةيريسفتلا ةيكيسالكلا صوصنلا       

كـلذ ىـلع ًاءاـنبو مالسالا مهف اوداجأ نيذلا ةيضاملا نورقلا ءاهقفو ءاملع اهبتك               صوصنلا  
  . ةقلغم داهتجالا باوبأ لظت نأ دبال

اذـه نإ ثيح نيدلل ةليدب تاريسفتو ءارآ مدقت نأ ًاريطخ دعي رمأ هنأ نوري مهف                 :ًاثلاث  
دـحاو ريسفت نم رثك     أ دوجو زوجي الف   . ةقرفلا ىلإ يدؤي مث نمو ؛ةمألا لخاد سبللا ريثي دق         

نـع دـيحت يـتلا ةليدبلا ءارآلاف        . ريسفتلا اذهب اومزتلي نأ نينطاوملا لك ىلعو ءاملعلا هرقي        
ىوتسـم نـم يندـتو ةعيرشلا هاجت ةيهاركلا يبرت اهنأ امك نآرقلل ةءاسإ دعت ةدئاسلا ءارآلا                 

  .نومزجي امك ةأرملا
نوثدـحتيال مهسـفنأ مـه ا    ننودـقتني نيذلا ءالؤه نم ريثكلا نأ ةيرخسلا يعاود نمو       

ثدـحتلا يـف مـهقحف كلذ عمو ؛ةيمالسالا تاساردلا لاجم يف اوذملتتي مل مهنأ امك ةيبرعلا                 
نـكلو ،مالسالا نع ثيدحلا هقح نم نم تسيل يه ةيضقلاف نذإ            . لوفكم مهيأر نع ريبعتلاو   

  . مالسالا يف اياضقلا نم ديدعلا هاجت ءرملا فقوم وه ام
ةـلودلاو دودـحلا ةـماقإ نوناقو ةدرلا ببسب مادعالا ةبوقع           صاخشألا دحأ زاجأ اذإ     

ثدـحتلا يف ةحاسملاو ةيرحلاب نذإ صخشلا اذه عتمتي ةيمالسالا ةعيرشلا ضرفو ةيمالسالا             
ةـسدنهلا لاـجم يف ةثلاث ةجرد ةداهش ىلع ًالصاح صخشلا اذه ناك ولو ىتح مالسالا نع                 

ءازـج مادـعالا ةـبوقعب ءرملا نمؤي مل اذإ         نكلو  . ًاضيأ ةثلاث ةجرد ةيكيرمأ ةعماج نم ًالثم      
هـتاتابثإ رـهظي نأ هيلعف ،دودحلا ةماقإ ىلع الو ةيمالسالا ةلودلا ةماقا ىلع قفاوي ملو ةدرلا                 
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نيذـلا ءالؤـهل ةيسايسلا ةدنجألا مدخيال لاقي ام نأل كلذو ؛نيدلا نع ثيدحلا يف هتيقحأ ىلع               
ةيسايسلا مهتيضق لجأنم ماعلا يأرلا معد دشحل ةادأك مالسالا نولغتسي  .  

اـيحن نأ نيملسـمك اـنم نوعقوتي امدنع هنأب نمؤت مالسالا يف تاوخألا ةيعمج نإ                 
وأ   ١٠٠اندـلج ىـلإو توملا ىتح انمجرل نيناوقلا نست نأو مالسالا ميلاعتل ًاقفو انتايح                 ٨٠ 

تادـقتعم اـنكهتنا اذإ اـنيلع تاـمارغلا ضرفو نجسلا ىلإ انلاسرغو انلاصوأ عطقو ةدلج                
لـخاد اـنتايح مـكحي فيكو انل ةبسنلاب مالسالا ىنعم ديدحت يف كرتشن نأ انقح نمف مالسال         ا
  . يطارقميدلا يروتسدلا قايسلا

ءالؤـه عنمت نأ ةينيدلا تاطلسلا نم حئارش بناج نم تالواحم كانه نوكت ام ًامئادو        
اياضـق ل   وـح يـنلع لكشب مهئارآ نع ريبعتلا نم مالسالاب         " ةقيمع ةربخ مهيدل تسيل نمم    "
اياضـقلا هذـه ريثن نأ نولضفي مهف انرواسي يذلا قلقلا ةحص مهضعب كردي امنيبو               . مالسالا
  .سبللاو عزفلاو رفانتلا ثودح يف ببستنال ىتح ةقلغملا باوبألا فلخ مهعم يرس لكشب

نيرينتسـملا نيملسـملا ءاـملع تاكـسإب ةـصاخلا تالواحملا هذه لثم انمواق دقلو               
يـف يـنلعلا يمالـسالا باطخلا يف كارتشالا نم مهعنم تالواحم            و ينلع لكشب ءاطشنلاو   

نيذـلا ءالؤـه قـحب فرـتعي اذاـمل انلءاسـت ريرحتلا ءاسؤرل انتاباطخ دحأ يفو              . ايزيلام
مرـحن اـمنيب مهتياـمح متيو فرطتلاو حماستلا مدعو ءاسنلا تقمو ةيهاركلا ىلع نوضرحي               

حماستلاو ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت ىلإ      ىعسي مالسإ ىلإ ةوعدلا يفو مهيدحت يف انقح نم نحن           
نيملسـملا ءاملع ىلع ميخي يذلا تمصلا ءازإ انرواسي يذلا قلقلا نع انربع دقل              . لادتعالاو

يأ تاـيط يـف لوخدلا نم ًافوخ ينلع لكشب مهئارآ نع ريبعتلاو ثيدحلا يف نوددرتي نيذلا       
اـمأ  . مالـسالا يـف مهناو    ـخإو مهئالمز بناج نم مالسالا دض مهنوكب ماهتالا نم وأ لدج           

ةـمعن ةايح نويحي ثيح ؛ةيجاعلا مهجاربأ يف نيلزعنمو نيلصفنم اوقبي نأ نولضفيف نورخآلا      
  . ةيامحلاب نوعتمتيو ةدغرو

نيرينتسـملا نيملسـملا ءاملعو ءاسنلا تاعومجم دي يف كرتي ةياهنلا يف رمألاف ،نذإ           
مالـسالل ليدـب يأر ميدـقت يف انق         حب بلاطنو ةماع ةحاسمب بلاطن يك انلاثمأ نم ءاطشنلاو        

اـم ًابلاغ يتلا تاعومجملا يه كلت       . ةماركلاو ةيرحلاو لدعلاو ةاواسملا ئدابمب كسمتي يذلا      
ثـحب دـعب متـت ليدـبلا يأرلا ميدقتل انتادوهجم نأ نم مغرلاب كلذو ؛مالسالاب لهجلاب مهتت                  

  .  ةيلاع ةءافك يوذ نيملسم ءاملع عم تارواشم دعبو مالسالل نيقمعتم ةساردو
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ةـيمنتلا يـف لـماك لكشـب كراشن نأ يطارقميد دلبل نينطاومك قحلا انل يطعأ اذإ            
سرـخن نأ دبال نيدلاب رمألا قلعتي امدنع اذاملف نذإ دالبلل ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا              

ةـعيلط يـف مه نم ىلع يدحتلا اذه ضرفن نحن           . ةماعلا ةكراشملا قح نم مرحن نأو ةأجف      
ىـلع بـجي اذاـملو ،ةيمالـسإ ةلود ىلإ ايزيلام ليوحت يف بغرت يتلا ةيمالس                الا ةكرحلا 

رـيغو تاملسملاو نيملسملل ةفلتخم ًاقوقح رقت ةيمالسا ةلود ةماقإ أدبم اومعدي نأ نييزيلاملا              
نوـعتمتي نيذلا ءالؤه موقي اذاملو ؟عيمجلل ةيواستم قوقح رارقا نم ًالدب تايلقالاو نيملسملا              

اذإ ؟ةـيزييمت ةيمالسإ ةلود سيسأت معدب يطارقميدلا ماظنلا مهل اهلفكي ةلداعت            م ةناكمو قوقحب  
ةـينوناق ماـكحأ ذـيفنتب مزـتلي ًايوطلس ًايطارقويث ًايسايس ًاماظن ينعت ةيمالسالا ةلودلا تناك                
نذإ ،مالـسالا مـهفو ةطلسلا ىدحتي نم لك ىلع ءاضقلا ىتح وأ تاكسإ ىلإ دمعيو ةيدئاقع                 

معدـب يـطارقميد ماـظن لظ يف ةيساسألا مهتايرح ةيامحب نوعتمتي نيذلا ء              الؤه موقي اذاملف  
  ! ةيمالسا ةلود ةماقإ

نوعسـي نيذلا ءالؤه بناج نم اهعم لماعتلا بجي يتلا ةيقيقحلا تالضعملا يه كلت              
اذإـف  . تانايدـلا ةددعتمو تايقرعلا ةددعتم ةيطارقميد تاعمتجم لخاد ةيمالسا ةلود ءاشنإ ىلإ     

يمالـسإ رصـع ىلإ ةدوعلاب ةجذاسلا ةوعدلاف نيدلا ميلاعتل ًاقفو ًةايح ايحن نأ ن           ينمؤمك انبغر 
لولحلاـف ،كـلذ لـك نـم مغرلاـبو          . لحلا وه سيل مويلا ملاعلاب لصتم ريغ يلاثمو يبهذ        

ةـبغرلاو ةيبدألا ةعاجشلاو ةيركفلا ةسامحلا انيدل ترفاوت ام اذإ طقف اننيد لخاد يف ةدوجوم               
اذـه عم لماعتلل لولح نع انثحب يف نآرقلل رينتسمو يمدقت ريسفت ء             ارو ىعسن يك ةيسايسلا   

دـعيال مالـسالا يف تاوخألا ةيعمجك انل ةبسنبلاف         .مئادلا ريغتلا ةفص هيلع بلغت يذلا رصعلا        
  . رضاحلا تقولا يف انتايحب نيدلا لصتي نأ اندرأ نإ انيلع ًامازل لب ،ًاعادتبا اذه

  
  
  
  
  
  



 )٣١٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٣١٣(

  
  

  
  

  :التعددية الثقافية
   الزواج اإلسالمي والطالق العلماني

  
 

  
  
  
  
ةـيندملا قوـقحلل يلودـلا رمتؤـملا هنع ضخمت يذلا ةيفاقثلا ةيددعتلا موهفم       **نإ  

يـضاملا نرـقلا نم تاينيعبسلا ذنم حبصأ دق          ٢٧ةداملا  ،١٩٦٦ماع يف دقعنملا ةيسايسلاو       ،
ادـنليزوينو ادـنكو ةدـحتملا تاـيالولاو ابوروأ لامش يف      ً ةصاخو ،ةيئرم ريغ ةهِجوم ةوق     

تاـعمتجملا ةـفاك مضـت ثيح ،ةيو              .ايلارتسأو  هلاو يفاقثلا فالتخالاب ةيفاقثلا ةيددعتلا ىنعُت  
يـف نوكرتشـي نيذـلا تاـعامجلاو دارفألا كانهف          : ةدع تايوتسم ىلع ىدملا عساو ًاعونت     

        ، ىـلع ةيددعتلا ةمس غابسإ نوديري مهنكل       اهريغ ىلع نميهتو ،ناطلس تاذ يناعملل ةموظنم
ءاـنبلا نودـقتني نيذـلا نوفقثملا فقي  رخآلا  بناجلا ىلع كانهو ،ةرطيسملا ةموظنملا هذه                 
ةـفاقثلا رـييغت ةيفيك لوح رودت يتلا تالؤاستلل ةيركفلا تاباجتسالا نوززعيو ،مئاقلا يفاقثلا              

يعاـمجلا عونتلا موهفم نأ ريغ       . نييعويشلاو نييئيبلاو نييوسنلا دجن ءالؤه نيب نمو ،ةمئاقلا       
  ). Parekh 2000(هقيقحت ىلإ ةيفاقثلا ةيددعتلا ةيجولويديأ ىعست يذلا فدهلا وه 

                                                 
وملام ةعماج-ةينثإلا تاقالعلاو ةرجهلا ةذاتسأ * ديوسلا-   . 

 .افو رانم. أ اهتعجارمب تماقو يبابمإ ءاعد. أ ةيبرعلل ةقرولا هذه ةمجرتب ماق **
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ةـيفاقثلا ةـيددعتلا لـه    "ناوـنع لمحي يذلا نيكوا رللوم نازوس ةبتاكلا لاقم ربتعي   
لـيو لثم باتكلا نم            " ؟ءاسنلاب ةراض    اـثرامو اـكيلميك    ددع اهيلع ًادر اهبتك يتلا تالاقملاو

ةـيددعتلا لوـح مئاقلا لدجلا ةربن ريغت ىلع لدت ،قيرطلا ىلع ةقراف ةمالع              ... خلا موابسان 
ذـنم قيقدـتلاو ةـساردلل ةيفاقثلا ةيددعتلا ةيجولويديأ تعضخ دقو    ).  Okin 1999(ةيفاقثلا 

برـح  لا دعب ةيبرغلا ابوروأ يف ًايقرع ةسناجتم تاعمتجم ءوشنل لعف درك رونلا ىلإ تجرخ             
)Beckett and Macey 2001 .( يناـعم لمحيل  " ةيفاقثلا ةيددعتلا"حلطصم مادختسا مت امك

لاـمعألا يـف اذـكو ةـماعل        ا  تاشقانملا لالخ فيرعت نود ةملكك درو ام ًاريثكو ،ةفلتخم          
تاـسايس مـهف يـف لودـلا فالتخا ،لاثملا ليبس ىلع ،دودوم قراط حضوأ دقلف                . ةيثحبلا
  ).Modood 1997(صاخلا يسايسلا يعامتجالا هقايس بسح ل ك ،ةيفاقثلا ةيددعتلا

ميهاـفملا يـف ًاـطلخ كانه نأ انل حضتي ،شاقنلل ةيفاقثلا ةيددعتلا موهفم حرط ىدلو                
ةـيفاقثلا ةيددعتلا عمتجم نيب قرفي يذلا ماهلا فالتخالا حاضيإب كيراب تمتها دقف اذل ،اهلايح               

نـم مويلا ةيموقلا ممألا مظعم لكشتت نيح يف  ، ف)Parekh 2000(تافاقثلا ددعتم عمتجملاو  
ال اـننأ الإ ،ةيفاقثلا ةيددعتلل تاعمتجم ممألا هذهرابتعا نكمي مث نمو ،ةيفاقث ةعامج نم رثكأ                
اـهنأ ىنعمب  ،تافاقثلا ةددعتم تاعمتجم هيلع قلطن نأ نكمي امم ليلقلا  ىوس اهنيب نم دجن                  

يـف يفاـقث هاـجتا نم رثكأ جمدت وأ ،دح           او يفاقث هاجتا نم رثكأ عجشتو نضتحت تاعمتجم       
بـلاطملا مرـتحت هـتاذ تـقولا يفو ،ةيبلغألا اهقنتعت يتلا تاسرامملاو تادقتعملا ةموظنم               

مغرـلا ىلع نكلو  .  ةدحاولا ةيموقلا ةمألا لخاد ةعامج نم رثكأل وأ ،تاعامجلا ةفاكل ةيفاقثلا     
باـطخلا وـه يـبرغلا ملاعلا يف         لودلا نم ديدعلا يف ةيفاقثلا ةيددعتلا باطخ ربتعي اذه نم           

لـماعتتل ىنعملا اذهب ةيفاقثلا ةيددعتلا تاعبتل لودلا هذه تفتلت ام ًاردانو ،ةحاسلا ىلع نميهملا   
نـع نيرشـعلا نرـقلا نم تاينيعستلا فصتنم ذنم ةيديوسلا تاطلسلا تلخت دقف اذل               .  اهعم

همادختـسا يـف تعرشو      "عونتلا"وه رخآ ًاحلطصم هب تلدبتساو ،ةيفاقثلا ةيددعتلا حلطصم           ،
ةداـعإ ىـلإ حجرألا ىلع ريشي  يذلا ءيشلا           -يمسرلا باطخلا يف ًايساسأ ًاموهفم هتفصب         

  . ةرسألا اياضق لايح ةصاخبو ةيفاقثلا ةيددعتلا ىلع ةبترتملا راثآلا يف رظنلا
  
  ةيدرفلا قوقحلا لباقم ةيعامجلا قوقحلا

درـفلا قوـقحل جذومن نم ريونتلا بهذم        همدقي ام ىلع ةيفاقثلا ةيددعتلا جذومن ينبني        
ةايحلا يف تاعامجلا قحو    " بعشلل"موهفم نم  ةيسنامورلا بهذم هزربي ام ىلعو ،ةيحان نم           
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درـفلا قوـقح نيب هتاذ ةيفاقثلا ةيددعتلا  موهفم لخاد رتوتلا أشني انه نمو               . ىرخأ ةيحان نم  
  .ةثيدحلا تاعمتجملا يف هيلع بلغتلا بعصي دق امم ،ةعامجلا قوقحو

ًاـمييقت  "هـلخاد يـف لـمحي       " ةيفاقثلا ةيددعتلا " حلطصم نأ سيسكيرإ ساموت ىريو      
تاـيلقألل ةـيقرعلا وأ ةـيفاقثلا تاـيوهلا ً ةـصاخو     ،ةـيفاقثلا ديلاقتلل ًايباجيإ   ) "Eriksen 

تـناك اذإ اـم وـه نيثحاـبلا نـم رـيبك ددع هلوانتي يذلا لاؤسلا نأ ريغ                   ).  1997:49
 ;Eriksen 1997(درفلا ناسنإلا قوقح عم اهرهوج يف ضقانتت ةيفاقث لا ةيددعتلا ةيجولويديأ

Beckett and Macey 2001; Cowan, Dembour and Wilson 2001 .(  
: اياضـقلا نـم ًاددعريثن نأ انيلع بجوتي تافاقثلا ةددعتم ةلود نيوكت يف عرشن نيح              

ساسأ يأ ىلعو ،اهب فارتعالا نيعتي تاعامجلا نم             فارـتعالا انيلع نيعتي     ةعامج يأ ًالثمف  
لـعفلاب نـكمي له يهو الأ ،هلك كلذ نم مهأ ةيضق كانه نإ لب               . اهضفر وأ تاعامجلا هذهب   

               ، اـهب تاـفاقثلا بعشتت يتلا مويلا ةمئاقلا تاعمتجملا لخاد تافاقثلا ةددعتم ةيموق ةمأ نيوكت
ةـلودلا  هل هلفكت يذلا  ةيامحلا قحب عتمتي نأ تاعامجلاو دارفألا نم لكل قحي ثيحو              لـه  .  

  ؟ةيفاقثلا ةيددعتلا ةيجولويديأ عم لعفلاب ةيموقلا ةمألا ةيجولويديأ قفاوتت
نيـب ةلصـلا شقاني يذلا      " فارتعالا تاسايس  "ـل روليات زلراشت فوسليفلا موهفم نإ     
رـيغ تاـعامجلا نم ةعامج ىأ ةيوه ربتعت له          : ةيرهوج ةلأسم ريثي اهب فارتعالاو ةيوهلا     

ةـيوه نأ ركذـي هنأ مغر       (روليات اهلبقي يتلا ةروصلا ىلع ةتباث يأ ،ةيكيت         اتساو رييغتلل ةلباق  
؟لوـحتم ناـيك اـهنأ مأ    )يكيماـنيد لعافت اهنأ ىلع اهفيرعت متي ام ًامئاد ةعامجلا وأ درفلا        ،

تاـفاقثلاب ىنعت لعفلاب ةيفاقثلا ةيددعتلا تسيلأ ؟        "ةفاقثلا"نع اذام   : ريثم لاؤس ىلإ كلذ اندوقيو    
اـهنم نوـكتت يـتلا رصانعلل يوبخن مهف نع ربعت امك ،ةيحان نم رييغتلل ةلباقلا                 ريغ ةتباثلا   

وـه قايسـلا اذـه يـف ةيمهأ رثكألا رمألا لعلو لب ،؟ىرخألا ةيحانلا نم ةيلقألا                 " تافاقث"
؟رـييغتلا لـبقت الو  ةيكيتاتساو ةتباث ًامظن ةمئاقلا تانايدلا ربتعت له ،نيدلا نع اذام              : لاؤسلا

ىدـم ىلإ يمالسإلا قايسلا يف هيلإ ىعستو قالطلاب ىثنألا اهيف بلاطت يتلا ت              الاحلا ريشتو 
اـنه ةنهارلا ةيضقلاف اذل     . قايسلا فالتخاو نمزلا فالتخا عم ةيفاقثلاو ةينيدلا رصانعلا ريغت        

  ؟دوست " ةعيرش"يأ يه 
لـث  م ةيلودلا قيثاوملاو يموقلا نوناقلا نم لك عابتاب ةيبرغلا تاعمتجملا مظعم مزتلت           

نأ يأ ،ةـنلعم ةـيفاقث ةـيددعت كاـنه لاثملا ليبس ىلع ديوسلا يفف               .  ناسنإلا قوقح نالعإ  
نـكل ،مهدـيلاقت عاـبتا يـف قـحلا مـهل ةيفاقثلاو ةينيدلا تايلقألا ىلإ نومتني نيذلا دارفألا                   



 )٣١٦(

لـماعي نأ يـف درـف لكل قحلا نمضت هسفن تقولا يف ناسنإلا قوقحل ةلماشلا ةيجولويديألا                 
نيرخآ ًادارفأ مضت ةعامج نم ًاءزج هرابتعاب ال        ًادرف هتفصب  ىـلع ةـلودلا رسـيت اذكهو       . ، 

دز .  ةـينيدلاو ةيفاقثلا مهديلاقت عابتا ةعامجلا نم ًاءزج اونوكي نأ نولبقي نيذلا دارفألا ءالؤه             
ةـينيد وأ ةـيقرع ةـعامج ةـيأ ىلإ ءامتنالا    مدعيف قحلا درفلل لفكي نوناقلا نأ كلذ ىلع             .

ءاـمتنالا يـف بغري مظنلا يأ راتخي يك  ةعامجلا لخاد درفلل ةحاتملا تايناكم               إلا ام نكلو  
رـثكأ ىلإ ءامتنالا ةيناكمإ ةعامج يأ لخاد دارفألا مامأرفاوتت له           : كلذ نم مهألاو لب ؟هيلإ      

ىعسـت اذل ،همدعو ءامتنالا نيب ةلصافلا دودحلا ىلع ةيدامر تاحاسم كلانه ؟دحاو ماظن نم               
قوـقحلا ببسـتت نأ نكمي له       : ةلصافلا دودحلا كلت ىلع ثدحي ام ةشقان        م ىلإ ةقرولا هذه   

ةـيفاقثلا ةـيددعتلا طمن قايس لخاد       -ةيفاندنكسالا لودلا يف ةينيدلا تايلقألل ةيعامجلا      يـف   -   
  ؟ةينيدلا تاعمتجملا لخاد ءاسنلل ةبسنلاب تالكشم 

  
  نيدلا ةهجاوم يف ةفاقثلا

ضرـتفي هـنأ فـيكو ةيفاقثلا ةيددعتلا موهفم         ايجولوبورثنألا ءاملع نم ديدعلا شقان      
 ;Eriksen 1997)رـييغتلل ةـلباق ريغو ةتباث اهاري ثيح ،ةفاقثلل ةيرهوج رظن ةهجو ًاقبسم  

Cowan, Dembour and Wilson 2001; Merry 2001)    يـساسألا دـقنلا زـكتري اذل  ،
ةـفاقثلا نأـب لـئ      اقلا ينمضـلا ركفلا ىلع يجولوبورثنأ روظنم نم ةيفاقثلا ةيددعت         لل هجوملا 

تاـعمتجملا يـف ةرـصاعملا ةيسايسـلا تالواحملا بيبح نب اليس شقانت             .  ةتباثو ةيكيتاتس 
مـلع  "قـلطنم نـم ،اهرشنو ةيفاقثلا تافالتخالا اذكو تافاقثلا ىلع ظافحلا لجأ نم ةيبرغلا               

ةـيف  رعم تاقلطنم ةعبرأ ىلع ينبنت ةلواحملا هذه نأ معزت يهف         ".  ةفاقثلل يطيسبتلا عامتجالا  
  :ةئطاخ

  .نايبلاو ديدحتلل ةلباق ةلماك تانايك نع ةرابع تافاقثلا . ١
ةغايـص نـكمملا نـمو ،ناكسلا نم لكشتت يتلا تاعامجلا عم قفاوتت تافاقثلا               . ٢
ةيناسنإ ةعامج يأ ةفاقثل هيلع فالخ ال    . فيصوت

رـثكأ تـعمتجا ول ىتحو ،تافاقثلا عم ًامات ًاقفاوت تاعامجلا قفاوتت مل نإو ىتح                . ٣
تامسلا سفن ةدحاو ةعامج نم رثكأ تكلتماول وأ ،ةدحاولا ةيناسنإلا ةعامجلا لخاد  ةفاق              ث نم 
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ةسايسـلا وأ تاسايسـلل ةبسـنلابركذت ةـيمهأ تاذ تالكشم لثمت الرومألا هذه نإف ،ةيفاقثلا                
(Benhabib 2002: 4). 

موـلع روـظنم نم نكلو ،دقنلا اذه سفن حرط انيلع بجوتي هنإف ،قلطنملا سفن نمو        
رثؤـت اـمك ،لمشألا يفاقثلا جذومنلا نم ًاءزج لكشي ةددعتملا هروصب ينيدلا ريبعتلاف              . نيدلا

ىـلع اهقيبطتو ةينيدلا صوصنلا مهف ةقيرط ىلع ةيداصتقالاو ةيسايسلا           -ةيعامتجالا لماوعلا   
 تاحلطصـمب نيدـلا مـهف نـع ريبعتلا متي ةيفاقثلا ةيددعتلا جذومن يفف             .  تاقايسلا فلتخم 
كارـح نود ةتباث لظت ةينيدلا تاقلطنملاو راكفألا نأب ينمض ضارتفا دجوي             ثيح ،ةيرهوج   

عـم اذـكو ،نمزـلا رورـم عم ريغتلل ةيفاقثلا تامسلا ليم عم نكلو                .  ةرجهلا ةيلمع ءانثأ  
رـيبعتلا بيلاـسأ نإـف ،ىرـخأ ةيفاقث تاقايس نم نيرخآ دارفأو دارفألا نيب لعافتلا دايدزا                 

نيـب اـم عـمجي نـيد مالسإلا نأب نيملسملا نم ديدعلا نمؤي              .  كلذل ًاعبت ًاضيأ ريغتت ينيدلا    
يسايسـلا  -يعامتجالا ريبعتلاو ،مايصلاو ةالصلاك ةدابعلا يف صالخإلا نع يصخشلاريبعتلا        

قايـس لخادو   . صاخ لكشب ةيرسألا تاقالعلاو ماع لكشب ةيعامتجالا تاقالعلاو تالماعملاك        
كـلذ رثأـتي دق ةيحان نمف ؛ةددعتم تاهاجتا مالسإل          اب رجاهملا مامتهارهاظم ذخأت دق ،ةرجهلا     

دـق اـمم ،ةـيعامتجالا بناوجلاو ةدابعلا نيب لصفي يذلا يناملعلا يبوروألا ركفلاب رجاهملا               
نيـب ماـتلا لصـفلا ةـيناملعلا هـيف لـثمت ،مالـسإلل ةيناملع رثكأ ديدج مهف ىلإ هب ىحني                     

،   .  نيدـلا نع يسايسلا   -يعامتجالاريبعتلا روصو ةدابعلا نع يصخشلاريبعتلاروص     اذـكهو
ىـلع ظفاحي نأ امإو ،ًامامت ةدابعلا نعرجاهملا عطقني نأ امإ           :  نارايخ ىحنملا كلذ نع جتني    

ةـمئاقلا ةيسايسلا   -ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةكراشملا نع دعتبي امنيب ،ةينيدلا هرئاعش ةسرامم         
  . نيدلا نم ساسأ ىلع

تاطاشـنلا يـف ًالعاـف ًاـفرط ملسملا رج          اهملا  حبصي دق رخآلا بناجلا ىلع نكلو       
يعاـمتجالا شيمهتلل ةجيتن رجاهملا هجتي نأ امإ     : نيرايخ رفوي ًاضيأ ىحنملا اذهو    . ةيمالسإلا

ىـلإ عـمتجملا عـم لعافتلل ةجيتن ليمي نأ امإو ،مالسإلل يديلقتلا مهفلا عابتا ىلإ هاقلي يذلا                  
  . ديدجلا يفاقثلاو يعامتجالا قايسلاو بسانتت ةيمالسإلا صوصنلل ةديدج ريسافت زيزعت

لـثملا ةبراـض   ،هالعأ يف ةرجهلا براجت فقت ،رمهنم ليس  نيدلاو ةفاقثلا اياكح نإ        
  ". طيسو" نايك نم تافاقثلا نيب ام لعافتلا هزرفي نأ نكمي امل يحلا 
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  ةينيدلا تاعيرشتلا
نـم يوـقت     وأ دـيقت يـتلا مهديلاقتو مهفارعأ ةيقرعلاو ةينيدلا تاعامجلا نم ديدعلل             

نـم ريثك يف لازي امو ناك قالطلا نأ نم مغرلا ىلعو            . هرظن ةهجو بسح لك اهيلإ نومتني     
ةـيدوهيلا يـف ةحـضاو ةيلاكشإ هنإف ،تاعامجلا هذه نم ديدعلا ىدل ةيلاكشإ ةيضق تالاحلا                
مـسارم اـهطوحي قالـطلاو جاوزـلا روـمأ نأ دجن ثيح مالسإلاو ةيكيلوثاكلا ةيحيسملاو                

ءيشلا ،فارعأو ةينيدلا ةديقعلاو قالطلا نيب طبري يلعفلا عيرشتلا لعجي يذلا           ةـيكيلوثاكلاف  .   
لكشب ًالوبقم قالطلا دعي مالسإلا يفو ،ءاوس لاجرلاو ءاسنلا ىلع قالطلا ىلع ًادويق ضرفت               
بـلطم ناك ول امم ًاريثك لهسأ                     ءارجإ نوكي ام ةداع لجرلا بناج نم قالطلا نأ ريغ ،ماع

يـف لاـحلا وـه امك هيلع لوصحلا نكلو ،ًاضيأ ًالوبقم قالطلا ربتعي ةيد               وهيلا يفو ،ةأرملا  
ىـلع نيـعتي ةـظفاحملاو ةيلوـصألا ةيدوهيلا يف هنأ ريغ ،ةأرملل هنع لجرلل رسيأ مالسإلا      

  . ًاحيحص ًاقالط هرابتعا نكمي ىتح قالطلا قاروأ ىلع عيقوتلا امهيلك لجرلاو ةأرملا
نيـب ةديدعلا هباشتلا طاقن نم مغرلا ىلعو ،يم         السإلا عضولا شقانأ فوس يلي اميفو     

اذـه لواـنتأ نل يننأ الإ ،قالطلاو جاوزلا صخي اميف ةيمالسإلا ةعيرشلاو يدوهيلا عيرشتلا               
  . رمألا

نـم ريثكلا ىلإ رييغتلل ةلباق ريغ ةدحو ةيمالسإلا ةعيرشلا نأب ةلئاقلا ةركفلا تعضخ              
ةيمالـسإلا رداصـملا ريسفتب نبلاطي تاملس       م تايوسن تابتاك مهنيب ،ريثكلا بناج نم لدجلا       

لـقاعم رـخآ ةيصـخشلا لاوـحألا نوناـق ربتعي ةيمالسإلا لودلا مظعم يفو               . رخآ ًاريسفت 
طمنـلل ًاـقفو هتغايـص تمت يذلا يندملا نوناقلا اهمكحيف ىرخألا تالاجملا امأ  ،ةعيرشلا                

ةـيبرعلا ةـكلمملاو ن     ارـيإ لـثم اهضـعب ءانثتساب لودلا نم ديدعلا لخاد عيرشتلل يناملعلا            
اـيريجينو نادوسـلا لـثم ،تضـم ةـنيعم تارـتف يف ،ىرخألا لودلا ضعبو ،ةيدوعسلا                 

ةيمالـسإلا ةعيرشـلا صوصـن رثكأ ةيصخشلا لاوحألا نوناق دعيو           .  ناتسكابو ناتسناغفأو 
قاـطنلا لخاد ةيراسلا تاعيرشتلا يف خيراتلا رادم ىلع نوملسملا ماكحلا لخدتي ملو             . ًاليصفت
مهتطلـس ةيوقت ىلإ كلذب نيمار ،ىرخألا نوناقلا تالاجم يف ءاملعلا اوديق مهنأ ريغ ،ي               لحملا
  . ةينيدلا ةبخنلا نع ةباين

ةـيهامل يرصعلا مهفلا ءوض يف اهتشقانم انيلع لهسي ثيدحلاب ةعيرشلا لوانتن امدنع             
الأ ،نوناـقلل ةعو    نتم رداصم نم نوكتت اهنأل ،ًاسناجتم ًانوناق ًادبأ ةعيرشلا نكت ملف          .  نوناقلا

بهاذـم ىـلإ ميسـقتلا ريشي امك        .  نيردصملا نيذهريسافتو )  ثيدحلا(ةنسلاو نآرقلا يهو    
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ئداـبم اـهنم بهذم لكلو ،رداصملا كلت ريسفت هلالخ نم نكمي يذلا مهفلا عونت ىلإ ةيهقف                 
دق  ةفلتخملا ميلاقألا يف ةفلتخملا ف    ورظلا نأ كلذ ىلإ فضأ    . ريسفتلا يف اهعبتي ةفلتخم    تـعد   

  . ةهباشتم رومأ ةجلاعمل ةفلتخم تاعيرشت نس ىلإ خيراتلا رم ىلع ءاملعلا
نوناـق لئاسـم تناك دقلف ،رمألا اذه يف ةرثؤملا رصانعلا مهأ نم نمزلا رصنع نإ                
ةنـس نيـب اـم ةرتفلا يف  ةننقم رمألا لوأ يف ةعيرشلا اهيلع صنت يتلا ةيصخشلا لاوحألا                   

وقلا تناك ذإ ،ةيداليم    ١٠٠٠- ٩٠٠ ةـيفاقثلا تامسلا ضعب اهمكحت ةيعرملا  طباوضلاو دعا          
يـه ةـيوبألا لـكايهلا تـناكو        . تقولا سفن يف يبرغلاو يمالسإلا نيملاعلا نيب ةكرتشملا       

سـكعت ةرـسألا اياضق مكحت يتلا تاعيرشتلا نأ ىرن نأ برغتسملا نم نوكي نلو ،ةدئاسلا                
نوناـقب ةـصاخلا ةـيديلقتلا تاعيرشتلا       تناك اذإ ام يه انه ةلثاملا ةيضقلاف        . يوبألا هاجتالا 

تـناك يتلا كلتل ةرياغم ةيداصتقا      -ةيعامتجا فورظ تاذ تاعمتجم مئالت ةيصخشلا لاوحألا      
 . رشع يداحلا نرقلا يف يمالسإلا عتمجملا يف ةدئاس

يـف ةصـصختملاو يـناريإلا لـصألا تاذ ةـيناطيربلا ،ينيسـح رـيم ابيز نإ                 
نوناـق عوضخ نأ معزت ،يمالسإلا عيرشتلا اياضق لاجم يف  ةزرابلا ةبتاكلاو ،ايجولوبورثنألا    

نيملسـملا ةداـقلا نأ ىـلإ عـجري ةيمالسإلا لودلا يف ةعيرشلا  ةرطيسل ةيصخشلا لاوحألا       
ةـيبرغلا ةيرامعتـسالا ىوـقلا اهتأدب يتلا ثيدحتلا ةيلمع اولمكتسا نأ اوثبلي مل نيرصاعملا               

مهيدـيأ دتمت مل عمتجملل ةيلاربيللا تايوتسم       ىصقأ قيقحتل مهيعس مغرو     . يضاملا يف مهدالبل  
اـضر ىـلع لوصـحلا مت اذكهو    ).  ينيسح ريم(نيدلا لاجرل هوكرت لب ،ةرسألا قاطن ىلإ     

ىرـخأ تالاجم يف مهتاسايسل ةينيدلا ةسسؤملا معد ًاضيأ ةيناملعلا ةاعد ن               م ضو ،نيدلا ءاملع
)2000:10.(  

ةيصـخشلا لاوـحألا نوناقل نيثدحملا ن       يملسملا ةداقلا سيدقت عم ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب      
ةـنورم رـثكأ اهلـصأ يف تناك ةعيرشلاف ،مهضارغأو بسانتت هنم ءازجأ ءاقتنا ىلإ اوهجتا                

عـم هنأ ريغ  ).  Sonbol 1996(اهيلإ عوجرلا نكمي يتلا ماكحألا يف ريبكلا عونتلا  لضفب 
  . ةنورم لقأ حبصت يكل ةعيرشلا ماكحأ تصلقت هذه سيدقتلا ةيلمع
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  : مالسإلا يف جاوزلا
ددـعتم عـمتجم يأ يـف يـساسألا قحلا هنأ ىلع ةنايدلا قانتعا ةيرح نوناقل رظن                  ي

ةـلوفكملا ةـيعامجلا قوـقحلا نـم ًادحاو ينيدلا جاوزلا سقط ربتعي ديوسلا يفو               . تافاقثلا
 يذـلا يحيسـملا روظنملل ًايعيبط ًاروطت نوكي نأو دب ال يذلا رمألا وهو             .  ةينيدلا تايلقألل 

فـلتخي مالـسإلا يف جاوزلا نأ ريغ   .  هللا هب يضقي سدقم طابر هنأ ىلع جاوزلا عم لماعتي 
دـح يـف جاوزلا نإف ،ةدابعلا عاونأ نم ًاعون ربتعي جاوزلا نأ نم مغرلا ىلعف ،ءيشلا ضعب    

  .  نيجوزلا نيب مربملا دقعلا لح نكمي ثيح ،سدقم هنأ ىلع هيلإ رظني ال هتاذ
  
  :مالسإلا يف قالطلا

عـقيو ،ببـس يأ ءادـبإ نود هـتجوز قيلطت جوزلل زوجي بهاذملا ماظن ىلع ءانب                 
يرورضـلا نم ةيمالسإلا لودلا نم ديدعلا يف هنأ ريغ          . قالطلا ةظفلب رهجلا درجمب قالطلا    

ةيلاكـشإ لـثمي ال لـجرلا هيلع م            . قالطلا اذه ليجست متي نأ      دق  اـمأ   ،ي يذلا قالطلا نأ الإ  
نأ نـكمي بهاذملا ماظنل ًاقفوف      . ًامامت ةفلتخم ىرخأ ةيضق وهف ةأر     ملا هب بلاطت يذلا قالطلا    

جوزلا لبقي نأ امإ    : طقف نيتلاح ىدحإ يف قالطلا ىلع لصحت اهنأ ريغ علخلاب ةأرملا بلاطت           
ةـياور ىـلع ءاـنب قـيلطتلا يضاقلا نلعي نأ وأ ،يلام ضيوعت ىلع لصحي كلذبو اهعلخ                  

يـف بغرت يتلا ةأرملل نكمي نويعرش ةاضق دجوي          ال ةيبرغلا تاعمتجملا مظعم يف    .  ةأرملا  
قالـطلا ىوعد عفرت يتلا ةأرملا أجلت دق اذل         .  مهيلإ ماكتحالا ةيمالسإلا ةعيرشلل ًاقبط قالطلا     

اـهنطو يف ةمكحملا ىلإ أجلت دق وأ ،ىوعدلل معد ىلع لوصحلا لجأ نم يلحملا دجسملا ىلإ                 
اهمدـقي يـتلا قالطلا ىلع لوصحلا صرف   نأ ريغ.  كانه دقعنا دق اهجاوز ناك اذإ يلصألا   

دالـب يـف  يمالسإلا نيدلا لاجر نم طقف ةلق نأل ًارظن ،ةياغلل ةدودحم ةأرملل نيرايخلا الك                  
ال يمالـسإلا ملاـعلا يـف مكاـحملا نم ًاريبك ًاددع نأ امك ،قالطلا حنم مهل لوخي رجهملا                   

  . قالطلا ىلع لوصحلا يف ةأرملا قحب فرتعت
لوح تاشقانملا يف ةرادصلا لحم ةأرملا هب بلاطت يذلا قالطلا ة           يضق تلتحا اذكهو  

ماـمأ ليقارعلا عضت ةيمالسإلا لودلا نم ديدعلا نإ         . ةريخألا دوقعلا يف مالسإلاو ةأرملا اياضق     
يذـلا قالطلا لوبق ديفي ام امهيف دري ثيدحلاو نآرقلا نأ مغر ،قالطلا  ىلع ةأرملا لوصح                 

مـقر قالـطلا باـتك ،يراـخبلا حيحصو          ٢٢٩ةيآلا نار   مع لآ ةروس  (ةأرملا هب بلاطت      ،



 )٣٢١(

دـض قالطلاـب تالاحلا ضعب يف ءاسنلل ةيفلسلا ةعيرشلا حمست ىرخأ ةيحان نمو               )٤٨٦٧  ،
يـف ةأرـملا قـحل  ميجحت نم سيدقتلا  نع مجن ام لبنس ةريمأ حضوتو                 .  نهجاوزأ ةبغر 

يـف قالـطلا تالاح ن   م نيتلاح ىلإ ريشت ثيح ،ةيعرشلا مكاحملا يف قالطلا ىلع لوصحلا    
اـهجوز نـم قالطلا ةأرما تبلط امدنع         ١٨٥٧ةنس تعقو ىلوألا ةلاحلا     : ةيرصملا مكاحملا   

ىـلوألا هـتجوز دري الأب ًايهفش اهدعوو ،اهنم هجاوز لبق ىلوألا هتجوز قلط دق ناك يذلا                 
ةـمكحملا ىـلإ ةـجوزلا تأـجلف ،ىـلوألا هتجوز درب ماقو هدعو فلخأ هنأ ريغ                 . ًادبأ هيلإ 

 . لماكلا يلاملا ضيوعتلا عم قالطلاب يضاقلا اهل مكح اذل ،اهل هدعو ىلع ًادوهش ترضحأو

ةأرـما تـبلط نيح      ١٩٥٩ةنس ىلإ عجرتف لبنس اهيلإ ريشت يتلا ةيناثلا ةيضقلا امأ             ،
جوزـلا بـلط املو   . ةقفن يأب بلاطت ملو ،اهيلإ ءيسيو اهبرضي ناك هنأل اهجوز نم قالطلا     

اـهحنميو اـهبلط لـبقي يك جاوزلا دقعل ًاقفو هقحتسي ناك يذلا كلذ نم          ربكأ لاملا نم ًاغلبم     
كاذـنآ ةيرصـملا ةـيموقلا ةلودلا عيرشت نإ ثيح ،جوزلا بلط ىلع يضاقلا قفاو ،قالطلا                

  . قيلطتلا قحب راثئتسالا لجرلا حنمي ناك
تـلخد   ُأ يتلا ةريخألا تارييغتلا ىلإ لاقتنالا اننكمي ،نيتاه قالطلا يتلاح ىلإ رظنلاب           

ناـك ،قالـطلل ديدج نوناق ردص        ٢٠٠٠ماع يفف   . رصم يف ةيصخشلا لاوحألا نوناق ىلع       
ىـلع اوـقفتاو ،ينيدلاو يناملعلا نيرايتلا الك نولثمي نمم ةسايسلا لاجر نيب ضوافتلا جاتن               

ماـقأ نيح يفو    . جوزلا ةبغر دض كلذ ناك نإو ىتح ،قالطلا ىلع لوصحلا يف ةأرملا قح            
درـف لـكل لـفكي يذـلا ناسنإلا قوقح نالعإ ساسأ ىلع مهتجح نوينام          لعلا ةسايسلا لاجر  

هاـيإ نيربتعم قيلطتلا نم لكشلا اذه اولبق نييمالسإلا نإف ،مكاحملا مامأ قوقحلا يف ةاواسملا               
اهسـفن عـلخ يف قحلا ةأرملا حنمي يذلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف علخلا ىلإ ًادانتسا      "  ًايمالسإ  " 
  . اهجوز نم

وـه ماـكحألا هذه نم يأ   : يتآلا لاؤسلا نآلا حرطن نأ انل قباسلا شاقنل   ا ءوض يفو  
  ؟ةأرملا هب بلاطت يذلا قالطلا عم لماعتلا دنع " يقيقحلا يمالسإلا"مكحلا 

  
  ةيفاندنكسالا لودلا يف نيملسملا نيب قالطلا تالاح

تالاـحلا ضـعب يـفف  ؛بيلاـسأ ةدعب نيرجاهملا عم ةيفاندنكسالا تاطلسلا لماعتت               
ساـسأ ىـلع دارـفألا عـم لماعتت ىرخأ  تالاح يف اهنكلو ،يعامج لكشب مهعم لماعت                  ت
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لـماعتلا يف تاطلسلا اهعبتت يتلا تايجيتارتسالا فلتخت فيك نيبأ فوسو           .  ةيدرفلا قوقحلا 
حـضوأس امك ،ةفلتخم تانايدب نونيدي نيذلا نيرجاهملا نيب قالطلاو جاوزلاك ةرسألارومُأ عم         

،   سالا هذه ريثأت ىدم    ةيفاندنكـسالا لودلا يف تاملسملا ءاسنلا عاضوأ ىلع ةفلتخملا تايجيتارت
  .  هذه ةيفاقثلا ةيددعتلا ةسايسل ةجيتن قزأم يف نهضعب عضي يذلا رمألا

ةيبرغلا لودلا يف ةملسملا تايلاجلا نيب ةأرملا هب بلاطت يذلا قالطلا ةيضق تحبصأ             
دـيازت ىـلإ ساسألا يف اذه عجريو        .  ةيفاندنكسالا تاطلسلا مامتهاب ىظحت يتلا اياضقلا نم      

تالاـح  ددـع عـبتت بعصـيو          . يفاندنكسالا قايسلا يف نيملسملا نيب قالطلا تالاح ددع       
رـيغ  .  تاءاصحإلا يف ماع لكشب ركذي ال ينيدلا ءامتنالا نأ ذإ ةملسملا ةيلاجلا نيب قالطلا             

ةداـيز ىلع نودهشي ةيلاحل     ا ةساردلا ضارغأل تالباقملا ضعب مهعم تيرجأ نيذلا ةمئألا نأ         
أدـب ذنم هنأ ةمئألا دحأ حضوي لاثملا ليبس ىلعف          . ةريخألارشعلا تاونسلا يف قالطلا تالاح    

يـف  : "لوـقيو ،قالـطلا تالاـح تفعاضـت يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا ةيادب عم هلمع      
الاـح ثالـث وأ ناـتلاح         ت يـلع ضرعُت نأ نكمملا نم ناك يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا

ىـقلتأ يننإف نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب عم نكلو ،رهشلا يف           ] قالطلا نبلطي ءاسن  [ةديدج  
يـف رـكفتي نأ  ءرملا عسوبو        ."  دحاولا عوبسألا يف قالطلل تابلط ةعبرأ ىلإ ةثالث نيب ام         

يـفكت هـنأ دـقتعأ ةـقرولا هذه يف هنأ ريغ  ،قالطلا تالاح يف ةدايزلا هذه ءارو بابسألا            
: ناببـس هل قالطلا بلط نأ ن      وري مهف .  تالاحلا هذه ءارو ًاببس ةمئألا هدقتعي ام ىلإ       ةراشإلا  

يـف نوـقبيو لمع الب نيلطاع لاجرلا حبصي امدنع يأ ،ةرسألا لكيه ريغتب ةقالع هل                 لوألا  
نيح ةأرملا نأ وهف مهرظن ةهجو نم يناثلا ببسلا امأ ؛مهتاجوز ةقياضم يف نوأدبيف لزنملا                

اهلالقتـسا ققحت نأ ةيناكمإ ةصاخو ،عمتجملا يف اهقوقح كردت ةيفاندنكسالا ل           ودلا ىلإ رجاهت  
ةـنيهملا ةـلماعملا دض روثتو درمتت نأ الإ اهنم نوكي امف ،لجر ىلإ جايتحالا نود ًايداصتقا                 
تـلظ ول هيلع نوكت دق امل ةرياغم ىرخُأ رهاظم اهتروث ذخأت نكلو ،اهجوز نم اهاقلت يتلا                 

  .اهدالب يف
عوـنلا  : ةيفاندنكسالا تاعمتجملا يف ةملسملا ةيلاجلا نيب قالطلا نم عاونأ ةث         الث دوست 

قالـطلا نـم عوـنلا اذـهو ،ًاعم نيجوزلا الك وأ ،لجرلا هيلع م         دق  ي يذلا قالطلا وه لوألا
فارـطألا بيصـت يـتلا ةيسـفنلا تالكشملا ءانثتساب ،تالكشملا نم نكمم ردق لقأ لمحي                

وـه يناـثلا  عونلا   . نوبرقملا مهبراقأو لافطألاو ةجوزلاو جوزلامهو قالطلا ةيلمعب ةينعملا    
ةداـيز لـجأ نـم نيملسملا جاوزألا ضعب هيلإ أجليو           ) بصنلا( عادخلا قيرط نع قالطلا     
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اـمنيب ،ةيفاندنكسالا لودلا يف نوناقلل ًًاعبت قالطلا دنع ةلودلا نم اهيلع نولصحي يتلا تالدبلا       
سإلا يعرشلا امهجاوز ىلع نوقب     تاـقفن  عفدـب ةلودلا لفكتت ةيفاندنكسالا لودلا يفف          . يمالي

دـق اذـل ،ةيعامتجالا ةنوعملا ىقلتي هتناضح يف نوشيعي ال يذلا             مهرمأ يلو ناك اذإ لافطألل    
اذـه لـثم ىلع لوصحلا لافطألا نم ريبك ددع اهيدل يتلا ةرسألل ةبسنلاب حبرملا نم نوكي                 

  .بذاكلا قالطلا نم عونلا
ماـمأ ةاواسملا نأ ىلع ًاسيسأتف      .  ةأرملا هب بلاطت يذلا قالطلا وهف ثل      اثلا عونلا امأ  

نشـعي يتاللا تاملسملا ءاسنلا ضعب عفرت ،ةيناملعلا تاعيرشتلا لظ يف ةدعاقلا يه نوناقلا              
نمدختسـي مـث ،ةـيموقلا مكاحملا لخاد قالطلا ىلع لوصحلل ًايعس اياضق ةيبرغلا لودلا يف              

رفسـي قالـطلا اذـه جوزلا ضفر اذإف         .  يمالسإ قالط ى  لع لوصحلل هذه قالطلا قاروأ    
شيعت        ،        "جرعأ ًاجاوز "ةأرما نع فقوملا ةملسـملا رـيغ ةلودلا ماظن بجومب ةقلطم اهنأ يأ  ،

ءالؤـه ددـع نإ     .  اـهيلإ يمتنت يتلا ةيمالسإلا ةلودلا وأ يمالسإلا ماظنلا بجومب ةجوزتمو          
تاسـسؤملاو مالعإلا لئاسو ريراقت بسح       رمتسم ديازت يف جرعأ ًاجاوز نشعي يئاللا ةوسنلا         

يـتلا ةأرملا نإف    .  ًاديقعت رثكأ ةروص ىلإ ريشي يذلا رمألا ،تاملسملا ءاسنلا عم لمعت يتلا           
دـنع نج              سـلل ضرـعتت نأ نـكمي يمالسإلا قالطلا ىلع لوصحلا نود ىرخأ ةرم جوزتت

ىـلع ظفاحت يتلا مالس     إلا ةحيحص ةنمؤملا ةأرملا نأ كلذ نم رثكألاو لب ،اهدالب ىلإ هتدوع           
لوصـحلا نود ىرخأ ةرم جاوزلا ىلع تمدقأ ام اذإ ةيسفنلا اهتحص رثأتت دق ةينيدلا اهتابجاو           

يـتلا ةأرـملا نأل ،ةـماهلا رـصانعلا نم ةيعامتجالا ةئيبلا ربتعت امك         .  يمالسإ قالط ىلع  
ءاـنبأ ة  يلاج نم داعبتسالا رطخ اهددهتي يمالسإ قالط ىلع لوصحلا نود ىرخأ ةرم جوزتت         

  .  اهنطو
ىـلع لوصـحلا نود يمالـسإلا قالطلا حنم نيملسملا ةمئأ نم ديدعلا ضفري امك               

يـف طـقف ةـمئأ ةثالث  ماق دقف    ٢٠٠٤ماع يف تايرحت نم هب تمق امل ًاقفوو  . جوزلا ةقفاوم   
قـفاو نم جيورنلا يف ةمئألا نيب دجأ مل امنيب ،جاوزألا ةقفاوم نود قالطلا كلذ حنمب ديوسلا                 

لاـمعأو ديدهتلل ةمئألا ءالؤه ضرعت لثم تالكشملا ضعبل ةجيتن هنأ ريغ              .كلذب مايقلا ىلع     
قالـطلا قاروأ رـيرحت نـع ديوسـلا يف نودوجوملا ةثالثلا مجحأ دقف  ،ةيموجهلا فنعلا                 

نـهجاوزأ ةـبغر دـض قالطلا قاروأ ءاسنلا ملسي ناك هنأ مهدحأ يل حرش دقو        .  يمالسإلا
،           ةنس ةرشع سمخلا رادم ىلع       يباـتكلاو يهافشـلا ديدهتلل ضرعت ًارخؤم هنأ ريغ ،ةيضاملا

  .لمعلا اذه نع ًايئاهن عنتمي نأ يف ًايدج ركفي أدب دقف اذل
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لوـح ديدج نم لدجلا اتلعشأ ناتللا امه      " جرعألا جاوزلا "و" بذاكلا قالطلا "يتلاح نإ   
ةيضـقلاو ،يفان   دنكـسالا عـمتجملا يف صاخلاو ماعلا نييوتسملا ىلع نيملسملا نيب قالطلا           

ةرورضـلاب يدؤـي نأ نـكمي ةيفاندنكـسالا مكاـحملا لخاد قالطلا  ناك اذإ ام يه ةحلملا         
ىـلع نيعتي يذلا رودلا لوح روحمتت ىرخأ ةيضق ةمثو          .  يمالسإ قالط ىلإ ةيلآ ةروصبو    

نأ يـفكي الفأ    . اهيلإ يمتني يتلا ةعامجلا لخاد درف لك قوقح نامض لجأ نم هبعلت نأ ةلودلا             
؟ناسنإلا قوقح موهفم ىلإ دنتسي عونلل بصعتم ريغ ادياحم ًاعيرشت درف لكل ةلودلا رفوت    

  
  ةـــلودلا

جاوزـلا  "ةلأسم لوح مامتهالا نم يفاكلا ردقلا ةراثإ نم دعب ديوسلا نكمتت مل نيح يف        
عوـضوملا اذه نأشب لولح ىلإ لصوتلا تلواح ةيجيورنلا تاطلسلا نإف           "جرعألا دوـعيو  .  ، 

نيرجاـهملا عمتجم زيمي يذلا نيوكتلا فالتخا ىلإ ةيضقلا هذه ةجلاعم بولسأ ي             ف فالتخالا 
اهمدـقأو ةرجاـهملا تاـيلاجلا ربكأ ةيناتسكابلا ةيلاجلا ربتعت جيورنلا يفف            .  نيتلودلا اتلك يف  

ةرجاـهملا تاـعامجلا نوكتت نيح يف    )نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبسلاو تاينيتسلا ةيادب ذنم      (  ،
يـتلا تاءاقللا تفشك دقو     .  فالسوغويلاو كارتألا نم اهبلغأ يف تقولا كلذ      يف ديوسلا ىلإ    

ىوـس مهنـم أـجلي مل ةيكرت لوصأ ىلإ نومتني نيذلا دارفألا نأ كارتألا ةمئألا عم اهتيرجأ                  
ةـقطانلا تايلاجلا نيب ثدحي ناك امم سكعلا ىلع ،قالطلا ىلع لوصحلل ءاضقلا ىلإ ليلقلا               

مـهل تـناك دـقف ةقباسلا ايفالسوغوي نم اوءاج دق اوناك نيذلا نوم              لسملا امأ . ةيبرعلا ةغللاب 
عـم فـيكتلل ةلكشـم مههجاوت مل اذل ،ةيناملع لود يف ةعوضوم ةيصخشلا لاوحألل نيناوق                

  .يفاندنكسالا ءاضقلا ماظن
نأ وـهو الأ     ،ةيضـقلا هذـه ةـجلاعم بولسأ يف فالتخالا ءارو رخآ ببس كانهو              

لاـثم زرـبأو    . ديوسلا يف هنع جيورنلا يف  ةدش رثكأ نير        جاهملاب صاخلا يمسرلا باطخلا   
يـف فرشلا نع ًاعافد اهدلاو اهلتق يتلا ةيدركلا ةأرملا كلت ،ميداف ةلاح يف ثدح ام كلذ ىلع             

فرشـلا نـع ًاعافد لتقلا نأ ىلع ديوسلا يف لدجلا زكر نيح يفف ؛               ٢٠٠٢رياني يف ديوسلا    
لكشـب يديوسـلا عمتجملا ىلع ةمئاللاب يحن        ي هنأ يأ،ماع لكشب نيرجاهملا شيمهت نع مجن       

               ، فرشـلا اياضـقب قلعتملا فنعلا يف مالسإلا رود ىلع يمسرلا يجيورنلا لدجلا زكر ،ماع
 .نيملسملاو مالسإلا ىلع موللاب ًايقلم
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، ٢٠٠٣ةنـس وـينوي يف قالطلا نوناق ىلعرييغتلا ضعب ةيجيورنلا تاطلسلا تلخدأ             
صخـشو يجيورن نطاوم نيب ةمربملا تاجيزلا ةلاح        يف هنأ ىلع صني نوناقلا حبصأ ثيح        

ىـلع لوصـحلا هـل قحي امهنم الك نأب رارقإ ىلع عيقوتلاب نافرطلا مزتلي نيرجاهملا نم                 
بـلاغلا يف نهو    " جرعألا جاوزلا "ةرئاد يف تاعقاولا ءاسنلا  رييغتلا اذه فدهتسيو ،قالطلا          

اـهفنعأ تـناك ،ةديدشـلا       ةـضراعملا نـم فـصاوع هجاو نوناقلا اذه نكلو           .  تاملسملا
ةداـبعلا ةيرح قح نيب رتوتلا ةربن تلع دقو  . تايكيلوثاكلا ءاسنلا ةيعمج اهتنش يتلا تاداقتنالا 

يذـلا شاقنلا يف ىرخألا ةيحانلا ىلع نيسنجلا نيب صرفلا يف ةاواسملا ةسايسو ،ةيحان نم               
اذـهل ديدشـلا دـقنلا ه       يجوتب ةينيدلا تايعمجلا مظعم تماقو لب     .  رييغتلا كلذ  باقعأ يف راث     

نـل مهتاـجيز نأل صاـخ عضوب نوزيمتي مهنأ نويكيلوثاكلا ىري نيح يفف              . ديدجلا نوناقلا 
نإـف ،نيجوزلا الكل قيلطتلا ةيقحأب ديفي يذلارارقإلا كلذ عيقوت مهيلع نيعت نإ ةحيحص نوكت               

نـمو  .  ةداـبعلا ةيرح يف قحلا ثيح نم عوضوملا تشقان ىرخألا ةينيدلا تايعمجلا مظعم            
ضـعب عـضول نيملسـملا ماـمأ ةصرفلا رفاوت نم مغرلا ىلع هنأ تحرُط يتلا ةلثمألا نيب         
نوناـقلا اودـقتنا نيملسـملا نإف ،اهسفن قيلطت يف ةأرملا قح لثم جاوزلا دقع يف طورشلا                 

  . ةدابعلا ةيرحل ًاكاهتنا هنوري مهنأل ديدجلا
 

  :جراخلا يف قالطلاو جاوزلا تالاح
ًاـقفو قالطلا ىلع نولصحي مث جراخلا يف نوجوزتي نيذلا نيملس           ملا جاوزألل ةبسنلاب  

تاطلـس اهلبقت نأو دب ال ةيفاندنكسالا قالطلا قاروأ نأ ءرملا دقتعي دق ،ةيفاندنكسالا نيناوقلل               
قالـطلا لـبقت     ١٩٧٨ةنس ذنم ةيديوسلاو ةيجيورنلا تاطلسلا نم لك نإف ،ةيمالسإلا لودلا             

عوـقو ءاـنثأ دـلبلا اذـه يف ًاميقم نيجوزلا دحأ نوكي نأ              ةطيرش ،يبنجأ دلب يف متي يذلا       
،    . قالطلا موـمعلا هـجو ىلع ةيبنجأ لود يف متي يذلا قالطلا لبقت ال ةيمالسإلا لودلا نأ الإ

ًاضـيأ عـجري هـنكلو ،قـيلطتلا يف ةأرملا قح مادعنا ىلإ هلمجم يف دوعي يذلا رمألا وهو                   
تعـضو دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ نم مغرلا ىلع         و.  ةيسيئرلا ةبقعلا لظي يذلا رهملا ةلأسمل     

ليـصافتلا دـيدحت يرورضـلا نم هنإف ،قالطلا تالاح يف رهملا عم لماعتلل ةلصفم دعاوق                
نـم ضرـغلاو ،اذـه هبلط ىنب ساسأ يأ ىلعو ،قالطلا بلط يذلا فرطلا نأشب ةعطاقلا                 

  . نيجوزلا نملكل ةيداملا لاوحألل ةبسنلاب ةحيحصلا تاءارجإلا مامتإ وه كلذ ءارو 
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بسـح قالطلا ليجست ةأرملل نكمي ،لاثملا ليبس ىلع ناتسكاب لثم نادلبلا ضعب يف              
لـثم رفاوـتي ال ناريإو ةيبرعلا دالبلا مظعم لثم ىرخأ لود يف امأ              .  ةيفاندنكسالا نيناوقلا 

يـتلا تاجيزلا ةلاح يف قالطلا لوبق  نود لوحت يتلا تابقعلا حضتت انه نمو               .  رايخلا اذه 
بـلطتي يذـلا رـمألا       –ةيفاندنكـسا ةلود يف اهتدقع تلحناو ةيمالسإلا نادلبلا يف تدق           عنا  

ىـلجتت اـنهو    .  رهملا ةلأسم عم لماعتلا ةيفيك لوح اهيلإ لصوتلا بعصي دق ةلصفم تاقافتا           
  .ةيناملعلاو ةينيدلا ةينوناقلا مظنلا نيب بذجلاو دشلا ةلاح

لا ىلع ةيلودلا طوغضلا نأ حضاولا نم ودبيو      ىـلع ةـمئاقلا تاعيرشـتلا تاذ نادلب     
ءاسـنلل ةبسنلاب ًاصوصخ ،ءاجرعلا تاجيزلا ةلكشمل لح داجيإ لجأ نم حلم رمأ ينيد ساسأ               

تاـقافتاب اهلح متي نأ نم ربكأ ةلكشملاو     .  ةيبرغ لود يف نشعي يتاللا تايدوهيلاو تاملسملا      
ةدـحتملا مـمألا لخاد لمع      قيرف ليكشت نم دب ال نوناقلا ةدايس نامض لجأ نمف ،طقف ةيئانث             

  .اهل لح داجيإ ىلع لمعلاو ءاجرعلا تاجيزلا لئاسم يف قيقحتلا لجأ نم
  
  تايلقألا تايلاج نيب قالطلاو جاوزلا تالاح

كـلت تـحت جردني ةيفاندنكسالا لودلا يف تاجيزلا دقع يف ةينيدلا تايعمجلا قح نإ               
درـفلا قوقح نم قح قالطلا نأ ريغ         ،)ةيعامجلا قوقحلا (ةينيدلا تايلقألل ةحونمملا قوقحلا         

نيملسـملل ةبسـنلاب  نكلو ،جاوزلا ماربإ قحب تايلقألا تامظنم ضعب عتمتتو             ). يدرف قح (
مهراـبتعا متـي فوـس تاـمظنملا هذـه لالخ نم مهجاوز مامتإب اوماق نيذلا جاوزألا نإف                  

لودـلا ي   ـف جاوزـلا ماـمتإ ةلاح يفو       .  يفاندنكسالا ماظنلا لظ يف اوجوزت دق ةرورضلاب      
ىـلع                   ، فاـك لكشـب ًاينوناق ربتعي اهب مكاحملا ىدحإ يف متي يذلا قالطلا نإف ،ةيفاندنكسالا

،    ا لماوعلل ًةاعارم ينيد قالط ءارجإب نوبلاطي نيريثكلا نأ نم مغرلا           ةيسـفنلاو ةـيعامتجال
ينيد قالط ىلع لوصحلا بعصي دقانفلسأ امكو  ، .  

قـلخي تاـجيزلا دـقع يـف ةينيدلا تايع          مجلل حونمملا يمسرلا قحلا نأ انه معزأو      
مسـتي جيورـنلا يـف رمألاف       .  ةيعورشملا ةفص ةلودلا هيلع يفضت ةينيدلا تاجيزلل ًاموهفم       

دـق ةـلودلا نإـف ديوسـلل ةبسنلاب امأ ،ةلودلل ةعبات ةسينك اهيدل جيورنلا نأ ذإ ةيصوصخلاب                  
اـهيهاجتاب ةـيدوهيلل    ةبسـنلابو ،مالـسإلل ةبسنلاب نكلو       .  ٢٠٠٠ةنس ةسينكلا نع تلصفنا     

ؤفاـكت ةـسايس لـظ يف ةلوبقم ريغ ًاطورش نمضتي جاوزلا لعف نإف               ،ظفاحملاو يلوصألا   
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قـح دييقت ىلإ ًاريخأو ًالوأ اذه عجريو        .  ةيفاندنكسالا لودلا يف ةعبتملا نيسنجلا نيب صرفلا      
اـم نإـف م     الـسإلل ةبسنلاب ًايناث ،قيلطتلا يف لجرلا قح قالطإ عم نيتنايدلا اتلك يف ةأرملا             

يـف لوـبقم ريغ قالطلا ةلاح يف ةيكلملل يلاملا ميسقتلا رومأ يف ةيمالسإلا ةعيرشلا هحرتقت                
مدـقي ةملسـم ةأرما نم ملسم لجر جوزتي امدنعف          .  نيسنجلا نيب صرفلا ؤفاكت ئدابم ءوض     

ىـلإ ةـيعامتجا ةـقبط نـمو ناكم ىلإ ناكم نم رهملا اذه حوارتيو ،ةأرملل رهملا لجرلا                  
،    ...) خلا بهذ وأ دوقن   (ةيده لوألا نيمسق ىلإ رهملا مسقني ام ةدا         ع. ىرخأ جاوزـلا دنع مدقُت

قالـطلا بـلطل ةيضـق ةأرملا تعفر نإ امأ          . ةأرملا هقيلطت نع لجرلا اهعفدي ةيده يناثلاو      
بـلطل ةهيجو بابسأ اهيدل نكي مل اذإ كلذو ،اهجاوز دنع هيلع تلصح يذلا رهملا در اهيلعف                 

  ...). خلا ةيندبلا ةءاسإلا وأ يسنجلا زجعلا لثم(قالطلا 
ريغ .  سورعلا ةميق تداز دوقنلا ردق داز املك هنأ ةملسملا ةيلاجلا نيب موهفم دوسيو            

نأل ًارـظنف  . قالطلا ةلاح ىلإ الصوو نيجوزلا نيب رمألا مكحتسا ام اذإ فلتخت دق جئاتنلا نأ             
ال اـمنيب ،هتجوز قيلطت يف بغر ا     ذإ هنأ دجن ،ةأرما نم رثكأ نم جاوزلا يف قحلا هل لجرلا           

وأ ،قالـط نود هتجوز كرت ذئدنع هنكمي ،جاوزلا دقع اهيلع صني يتلا دوقنلا عفد يف بغري      
ةـليلخ ذاـختا وأ      )ةيمالسإلا دالبلا يف  (ىرخُأ نم جاوزلا  هنكمي لب ،ةئيس ةلماعم اهتلماعم            ،

ىـلع ةجوزلا مغري رشابم     ريغ لكشب هنإف اذكهو     . هتجوز قلطي نأ نود   ) ةيبرغلا لودلا يف  (
رـهملا درـت يتلا يه ةأرملا نوكت نأ هيلع بترتي دق يذلا رمألا ،قالطلا بلطل ةيضق عفر                  

قـبطني دقو   . اهجوز نم قالطلا ىلع لوصحلا عيطتست ىتح جاوزلا تقو هيلع تلصح يذلا           
   .قالطلا ةلاح يف اهجاوز دقع هيلع صني امبسح  ،ةيدوهيلا ةأرملا ىلع ًاضيأ عضولا اذه

قالطلا لوحت مدعل يساسألا ببسلا يف مهيأر نع ديوسلاو جيورنلا ةمئأ ةشقانم دنعو             
وـه يذلا رهملا لوحتي دق اذكهو ،رهملا ىلإ هوعجرأ  يمالسإ قالط ىلإ ةرشابم يفاندنكسالا       

  .  قالطلا ىلع اهلوصح مامأ ًالئاح فقي قئاع ىلإ ةأرملا عفني نأ ضرتفملا نم
دـيلقت وـهو ،يزـمر غلبم نع ةرابع ًالثم ةنسوبلا يف رهم             لا نأ ةشهدلل ريثملا نمو    

ًارـيثك لهسأ ىفنملا يف نيينسوبلا نيب قالطلا نم لعجي يذلا رمألا ؛وتيت رصع نم ثوروم                
اذـه ريشـي اـمبرو      . ةيمالسإ ةعيرشلا قبطت ىرخأ نادلب نم نوتأي يذلا نيملسملا نيب هنم          

ىلع لهسي دق رهملا ةلأسم تل           نيناوـقل ًاـقفو قالـطلا ةاواسم نيملسملا         ح ول هنأ ىلإ رمألا  
ال ًاـيزمر ًاـغلبم هلعج وأ رهملا ةميق ضفخ نأ ريغ ،يمالسإلا قالطلاب ةيفاندنكسالا لودلا                
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اـمور ةـعومجم تلعف املثم ،نوملسملا رمتسي دقف         .  جرعألا قالطلا ةلكشم ةرورضلاب لحي    
  .ةعفترملا روهملاب مزلي يمسر ريغ فرع عابتا يف ،مهلبق نم

رـيغ ،جاوزلا دقع يف قحلا ةينيدلا تامظنملا نم ديدعلل ةيفاندنكسالا تاطلسلا لوخ             ت
نيـب صرفلا ؤفاكت ةسايس ضفرت يتلا        ةينيدلا تارايتلا ضعب اهلخاد لمش    ت تامظنملا هذه نأ     

لـعجت اـمبر جاوزلا دقع يف طورشلا ضعب ةفاضإ نإ           . ةيبلغألا عمتجم يف ةدئاسلا نيسنجلا    
نأ يرورضـلا نمو    .  ةيناملعلا ةلودلا تاعيرشت بناج نم ًالوبقم نيم      لسملا نيب جاوزلا دقع   

عـضو نـكمملا نـمف اذل  ،ةيمالسإلا ةعيرشلل ًاقفو قحلا اذه مهل نيملسملا جاوزألا نأ يعن            
قـيلطتلا قـح يف ةأرملاو لجرلا يواست ةحارص هيف ركذ       متـت نأ نـكميو   .  ي يرايعم دقع

رـيغ  .  ةيبلغألا عمتجمو ةيمالسإلا ةيلاجلا ةداق نيب راوح دعب يرايعملا دقعلا اذه لثم ةغايص  
ىـلإ ًانمـض ريشي فوس ةيمالسإلا تاجيزلل يناملعلا عيرشتلا لوبق نإف ،طرشلا اذه نود هنأ      

       ، كـلتل ينمضـلا لوـبقلا اذهو       .  عمتجملا لخاد فاعضلا دارفألا دض زييمتلا تاسايسل هلوبق
،        عيرشتلا لكل تاطلسلا عيجشت ينعي فوس تاسايسلا       يعاـمج ساـسأ ىلع ةمئاقلا ةينيدلا تا

دارـفألا ضعبـل حمسي يذلا وهو ،تاعامجلا هذه ىدل قوقحلا موهفم ززعتو كرابت اهنأ يأ                
يـف ببسـتت دق ةيفاقثلا ةيددعتلا ةسايس نإف اذل          .  مهريغ ىلع ةاناعملا ضرفب ةعامجلا لخاد     

  . ةيلقألا عمتجم لخاد فاعضلا دارفألا ىلع ملظلا عوقو
  
  تالــمأت

اـنققد اذإ اـننكل ،ةاواسـملاو لدعلا لجأ نم ً ةكرعم ةلهو لوأل ةيفاقثلا ةيددعتلا ودبت             
يـف درـف لك قح ىلع ةيفاقثلا ةيددعتلا ديكأت  نأ اننيعأ مامأ حضتي ،عونلا  ةلأسم يفرظنلا                   

.  نيسـنجلا نيب زييمتلاو زيحتلاب مستت ميهافم ىلع ينبنت يتلا ةيديلقتلا ةفاقثلا ينعي امنإ ،ةفاقثلا              
راـبتعا يأ عوـنلا لئاسـمل ميـقت ال ً ةـسايس ززعت ،بيبح نب ريشت امك ،ةيفاقثلا ةيددعتلاف            

)Benhabib 2002  .(  
نيـعتي يذلا تايلقألا لخاد يناعملا ةموظنم نم ءزجلا كلذ رايتخا  نع لوئسملا نم               

ىـلع راـيت    خالا عقي نأ ناكمب ةروطخلا نم هنإ  ؟تافاقثلا ددعتم ينوناقلا ماظنلا يف هجامدإ             
ىـلع هراـثآ رهظتـس يذلا ءيشلا ،ةيلقأ لك عمتجم لخاد نميهملا ينيدلاو يفاقثلا ىوتحملا                

يـف ةيبرغلا لودلا يف شيعت يتلا ةينيدلا تايلقألا تاعمتجم مظعم نإ            . تافاقثلا ددعتم ماظنلا  
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                 ، تضـم ةـيخيرات تارـتف يـف نيدلا لاجر اهعضو ةيديلقت دعاوق اهمكحت رضاحلا تقولا
،            و فورظو  موـيلا ةثيدحلا تاعمتجملا يف اهتاليثم نع فالتخالا لك فلتخت ةيعامتجا عاضوأ

يـف ةـيعجرم ًاـماكحأ اهتفصـب ةلوبقم ماكحألا هذه لثم لظت نأ هيف كوكشملا نم هنإف اذل                   
ءاـقب رارمتسا وه  نيدلا لاجرو تايلاجلا ةداقل ربكألا مهلا نوكي ام ةداع              .  ثيدحلا عمتجملا 

ع ظافحلاو  ،ةعامجلا نوـلوي ال مهنـكل ،ءاـقبلا اذه نامض لجأ نم ةيديلقتلا ماكحألا هذه ىل                
رـظح يتأـي لاـثملا ليبس ىلعف        .  ةينيدلا صوصنلل ديدج مهف لجأ نم يعسلل ركذي ًامامتها        

أدـبمل ًاـقفو ،ةـعامجلا لخاد لافطألاب ظافتحالا لجأ نم نيملسملا ريغ نم تاملسملا جاوز                
ةرـسألا دـئاق لـجرلا نوـك عم ًاقاستاو ،ةيمالسإلا ةعير            شلا يف مئاقلا هيبأ ىلإ لفطلا بسن      

يـف ببسـتي نأ هنأـش نم ةعامجلا جراخ نم ةأرملا جاوز نأ يه ةركفلا نذإ                  –اهدشرمو    
  .   اهددع ليلقت

ةبوعـص يه ةيمالسإلاو ةيدوهيلا تاعيرشتلا يف اهدجن يتلا ىرخألا ةلثمألا نيب نمو            
ةـظفاحملاو ةيلوصألا اهيقشب ةيدوهيلا يفف      .  جوزلا ةبغر دض قالطلا ىلع ةجوزلا لوصح      

لوـبقملا نـم هنأ ريغ     .  قالطلا لوبق ضفر ةأرملل نكمي ثيح ًايبسن ةأرملاو لجرلا ىواستي         
ةـجوزلل قحي ال امنيب      ،قالطلا هتجوز تضفر اذإ ةديدج ةأرما عم يدوهيلا لجرلا شيعي نأ            

ةدـيحولا ةيحضـلا يـه ة    يدوهيلا ةأرملا حبصت اذكهو).  Groth 2005:146(كلذ لعفت نأ 
داـكلاب عيطتسـت ةـيدوهيلا ةأرملاف ةيلعفلا ةسرامملا ىوتسم ىلع امأ            .  جرعألا جاوزلا اذهل  

نـكل  .  ةدـيدج ةأرـما عم شيعي ناك نإو ىتح ،اهجوز ةقفاوم نود قالطلا ىلع لوصحلا              
لالـخ نم كلذو ،اهجوز ةبغر دض قالطلا ىلع لوصحلاب ةأرملل حمست ةيمالسإلا ةعيرشلا              

لهسـي ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يفو      .  ةعامجلا ةداق دحأ وأ نيدلا ءاملع نم ملاع لثم  طي          سو
برـغلا يـف ةيمالـسإلا تايلاجلا نيب هنأ ريغ  ،ةأرملا هب بلاطت يذلا قالطلا ءارجا ذاختا                  
تاطلسـلا ددـع ةـلقل ةـجيتن يمالسإلا قالطلا ىلع لوصحلا ةأرملا ىلع بعصي نأ نكمي           

  .  ةيحالصلا تاذ ةيمالسإلا
ىوـتحملا نأ ىلإ نيدلا لاجرو روكذلا اهديؤي ام ةداع يتلا ةيديلقتلا تاعيرشتلا ريشت              
نـم ال ،يوـبخن مهف نم نوكتي ام ةداع تافاقثلا ةددعتم ةلودلا يف ةيلقألا تاعمتجمل يفاقثلا                 

صوصـنلا مهفل ةددعتم ًاروص  ةريخألا دوقعلا تدهش دقو          .  ةينيدلا صوصنلل ةليدب تاريسفت   
ضـفر ةرورـض ىلع دكؤت تاريسفتلا هذهو ،ةيمالسإلاوأ ةيدوهيلاوأ ةيحيسملا             يدلا   ءاوس ةين

.  ًاـينيدو ًايركف اهرسأب ةعامجلا ريوطت ىلع يوطني هنأ ىلع ،دئاسلا نميهملا يفاقثلا ىوتحملا             
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لـعافتلا نإـف     ،ةـيبرغلا لودـلا يـف نوشيعي نمم صوصخلا هجو ىلع تايلقألل ةبسنلابو              
ةءارـق نكمي  ةديدج ىؤرو ًاديدج ًاركف  زرفي تاعمتجملا هذه نيبو مهنيب ي               فاقثلاو يعامتجالا 

رـيغتلا قـلطنم نـم نيدـلاو ةـفاقثلا ىلإ رظنلا مهملا نم              .  اهئوض يف ةينيدلا صوصنلا   
تاـعمتجملا هذـه يف رطخلل ةضرعملاو ةفيعضلا تائفلا نيكمت لجأ نم ةصاخو ،يلسلستلا              

   .ًايسنج ذاوشلاو لافطألاو ءاسنلا لثم
رهاـظملا نـم ءزـج يأ يه ةيفاقثلا ةيددعتلا لوح شاقنلا يف نذإ               ةمساحلا ةطقنلا   

ةـيددعتلا نأ ذإ  .  تافاقثلا ددعتملا جذومنلا يف اهجمدو اهلوبق نيعتي يتلا يه ةينيدلا وأ ةيفاقثلا         
                ، تاـيلقألا عاضوأ  لامهإ نع ةنميهملا ةيبلغألا دعتبت نأ ةرورضب لوقت  اهاوحف يف ةيفاقثلا

تاوـصأ ىلع بلغتلا لجأ نم تاعمتجملا        لخادةنميهلا عنمل قرطل لصوتلا ًاضيأ مهمل       ا نم   
ىـلإ اومتني يكل تايلقألا تافاقثل نيمتنملا دارفألا مامأ ةحاتملا صرفلا يه  ام              .  نيضراعملا

مـهل نوـكي نأ يـف ًايسنج ذاوشلا ةبغر نع اذام ،لاثملا ليبس ىلعف ،يفاقث عمتجم نم رثكأ             
حورـل ةـجيتن كـلذ نم نونكمتي ال مهنكلو ،هيف نوشيعي يذلا ةيلقألا عمتجم               نيب ينيد رود    

حاضـيإلا نم ديزمل     Shacharرظنا  ( ؟عمتجملا لخاد زيحتلا     تاملسـملا نـع اذاـمو      ).   
          ، ةعيرشـلل ًاـقفو تاـجوزتم نلز ام نهنكلو ،يندملا قالطلا ىلع نلصح يتاللا تايدوهيلاو

نـم جاوزـلا يـف تابغارلا تانيدتملا تاملسملا     نع اذامو ؟ىرخأ ةرم جاوزلا يف نبغريو        
ةـيبلغألا عـمتجمو     ةـينيدلا نهتعامج نم لك ىلإ ءامتن      الا يف نبغري مث نمو ،نيملسم ريغ        

اذـكو ،ةـيفاقثلا ةـيددعتلا عـمتجم راطإ يف ٍلح ىلإ جاتحت اياضق اهلك كلت ؟ ًاقاطن عسوألا                   
  . تافاقثلا ددعتم عمتجملا

ًاـظوحلم ًارـيغت يـبرغلا ملاعلا يف نيسنجلا نيب ةيعون           لا تاقالعلل روظنملا ريغت دقل    
حبصـي دـق اذلو ،نييضاملا نينرقلا ىدم ىلع ةيداصتقالا          -ةيعامتجالا فورظلا ريغتل ةجيتن   

رورـم عـم يبرغلا ملاعلا ي   ف شيعت يتلا ةملسملا تايلاجلا يف لثامم ريغتب ؤبنتلا نكمملا نم    
روـطتلا اذه لثم ثودح عنمت دق اهنأ ةيفاقثلا ة          يددعتلا تاسايس تاعبت نيب نم هنأ ريغ      . تقولا

ناـكمو ناـمز راطإ يف ينيدلاو يفاقثلا مهفلا ميجحت يف تمهسأ اذإ ةملسملا تايلاجلا لخاد                
  . ام

ال ،ثيدـح عمتجم يأل ةيسيئرلا ماهملا نم ةيفاقثلا قوقحلا ةيامح نأ نم مغرلا ىلعو               
ساـسألا وـه اذـهو        –رحلا رايتخال   ا يف درفلا قحو درفلا ةيامح يه ربكألا ةمهملا لازت            

  . يبرغلا عتمجملل يجولويديألا
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تايلقألل صاخلا ملاعلا يف لخدتلا ةلودلا ىلع نيعتي ناك اذإ ام يه ىرخألا ةيضقلاو              
روـظنم هـلالخ نـم نّ                .  ةينيدلا  مَؤت نيسنجلا نيب زيمي ال ًايعيرشت ًاماظن ةلودلا تحرط اذإف

ةـلودلا ةـقيرط يف لاؤسلا اذه ىلع  ةباجإلا نمكت دق ؟نذ          إ ةلودلا لخدتت ملف ،ناسنإلا قوقح     
ناـيدألا ةسرامم ةيرحل ًاكاهتنا ربتعي فوس ةلودلا هحرطت يلعف عيرشت يأ نأل             .  لخدتلا يف 

يـلثممو ةلودلا نيب راوحلا دعي امبر اذل        . ةيفاقثلا ةيددعتلا لظ يف ماع لكشب ناسنإلا قوقحو       
  . ةينيدلا تامظنملا ىدل ًالوبقم طسو لولح ىلإ لصوتلل ةينيدلا تامظنملا

             ، رمتسـم لدج عوضوم ةيفاندنكسالا لودلا يف ةينيدلا تايلقألا نيب قالطلا ةيضق نإ
لـح ىـلإ لصوتلا متي نأ يرورضلا نم حبصأو ،تاشقانملا نم ريثك ًارخؤم  هلوح تراد                 

ىـلع نيـعتي    ةيمالسإلا ةعيرشلا يف قالطلاو جاوزلا ةيضقل ةدقعملا ةعيبطلل ةجيتن نكلو           . هل
  .  ةضيفتسم ةسارد رمألا اذه ةسارد ةيفاندنكسالا تاطلسلاو ةربخلا لهأ نم نيدلا ءاملع
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  إسالم أم أندونسيا؟

   حوادث التعصب اجلديدة
  

 
  
  
  
  
ةيندملا تايرحلاب قلعتي اميف مويلا ايسينودنإ يف هابتنالا رهاوظلا ضعب**ريثت اممو .  

ةيسايسلا تازاجنإلا نم عبني ةيندملا تايرحلا ددهتي رطخ ربكأ نأ ةيرخسلا ىلع ث عبي
 ٢٠٠٤ماع يف ةريخألا تاباختنالا تزرحأو . ١٩٩٨ماع حالصإلا باقعأ يف ةريبكلا 

لالقتسا دعب ًاماع نيتس ذنم ةرشابم ةيسائر تاباختنا لوأ يهف ،سيياقملا عيمجب ًاريبك ًاحاجن 
هعقوتي ناك ام سكع ىلع ءامد يأ اهيف ق يلع تفرشأ ،ايسينودنإ  رُت ملو ،ةلقتسم ةنجل اه
بقري ناك يذلا " رتراك يميج"قباسلا يكيرمألا سيئرلا بتك دقو . نيبقارملاو سانلا ضعب

، " تسوب نطنشاو"ةديرج يف ًايفحص ًادومع ،بثك نع تاباختنالا  تاباختنالا كلت هيف حدتما
يذلاو –" ءيضملا ايسينودنإ لاثم"ناونعب تاباختنال ل ةيطغت" تسيمونوكإ"ةلجم ترشن امك   

يذتحت نأو دب ال ةيمالسإلا نادلبلا ةيقب نأو ةيطارقميدلاو مالسإلا نيب ضراعت ال هنأ رهظأ 
  . يسينودنإلا جذومنلاب

                                                 
مالسإلا ةكبش قسنم* ايسينودنإ يف يلاربيللا   .)ايسينودنأ ( 

 .افو رانم. أ ةيبرعلل ةقرولا هذه ةمجرتب تماق **
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لوأ اهنوكل ةبسنلاب ،ًاضيأ ةماع ةفصب ةحجان ةرشابملا ةيلحملا تاباختنالا تناك دقو 
وأ مكاح وأ ظفاحم رايتخال ةرشابملا تاباختنالا فصن نم رثكأ ير جت ،نآلا ىتحو. ةبرجت

و ةعطاقم٣١ةدمع  يلحملا سلجملا ءاضعأ نم٤٦٤  ةئملاب ةسمخ تمع ىضوفلا نأ ديب .  
لبق نم قيرحلل ةلقتسملا ةيباختنالا ةنجللا بتاكم تضرعت لاثملا ليبس ىلعف ،اهنم طقف 

عوقو مدع نم مغرلا ىلعو . مهيحشرمل ةفصنم ريغ ةلماعم هنأ اوأر امل نيبضاغلا دوشح
ةيسايسلا تازاجنإلا كلت ءارو نم ىلجتت ةزراب ةمس نأ الإ ،بغشلا لامعأ ءارج اياحض يأ 
ةيحيسملا ةيسيئر ةفصبو ،ىرخألا تانايدلا هاجت نييمالسإلا حماست مدع يهو مويلا 

  . نيملسملا نمةيلقألا فئاوط هاجت ًاضيأو ) ةيتناتستوربلاو ةيكيلوثاكلا اهيتفئاطب(
يف ةدقعنملا يراشتسالا بعشلا سلجمل ةصاخلا ةرودلا ءانثأ يف ةلواحم كانه تناكو 

ةداملا ليدعتل ٢٠٠٢ماع  ماع روتسد نم ٢٩  عيمج ةيرح ةلودلا نمضت ثيحب ١٩٤٥   
يتلا ةيمالسإلا بازحألا تلواح امك . مهتادقتعمو مهنيد ةسراممو قانتعا يف نينطاوملا
طرش ساسأ ىلع ةداملا هذه " لمكت"نأ ناملربلا جراخ نم ةيمالسإل ا تاعامجلا اهدضعت

ف  رع  ي ام وهو ،ايسينودنإ لالقتسا نم ىلوألا دوهعلا ذنم نيملسملا تاحومط نم هتقتسا
ملو ". ةعيرشلا وأ يمالسإلا عيرشتلا قيبطتب نيملسملا ةفاك مزلي"يذلاو " اتراكاج قاثيمب"
  . يناملربلا تيوصتلا يف دييأتب ةلواحملا كلت ظحت

يسيئرلا يعارلا د  ع ي يمالسإ بزح وهو ةلادعلاو هافرلا بزح ىنبت ،كلذ بقعو
 ، حبصيل هر " اتراكاج قاثيم"ليدعتلا ةيضقل   ،"ةنيدملا قاثيم"يغو هحافكل ًاراعش هفصوب ءاميإ  

تأدبو . ةرونملا ةنيدملا يف دوهيلاو ىراصنلا عم دمحم يبنلا اهغاص يتلا ةدهاعملا ىلإ
نيب " ةيسايس تاباصع"ثب لالخ نم اهتيجيتارتساو اهكيتكت رييغت يف ةيمالسإلا تاعامجل ا

بونجو ةواج يبرغ يف تاعطاقملا نم ديدعلا تعرش امك ،ةيلحملا تاطلسلا فوفص 
نرقلا نم تاينيسمخلا يف ةيمالسإلا " لورادلا"درمت تاكرحل نيتدعاق اتناكو ،يساوالوس 

تافظوم ت . ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت يف تعرش ،يضاملا  ربجُأ ،لاثملا ليبس ىلع
صيمق وهو " (وكوكلا"ءادترا لاجرلا ىلع ضرُف امك باجحلا ءادترا ىلع ةموكحلا 

يف لمعلا موي ءدب وأ )نوللا ءادوس ةيلمخم ةوسنلق يهو" (يشيبلا"و) زرطم ضافضف  ،
اسون قرشو ةواج برغ يف قطانملا نم ديدعلا راوز داتعا دقو. نآرقلا ةوالتب بتاكملا  
ةنيدم يف مكب ًابحرم : "اهيلع طوطخم ةنيدملا ةباوب ىلع ةريبك تايار ةيؤر ىلع اراجنت
ديحولا ميلقإلا ةرطموس ةريزج يف " هشتأ"تناكو ". اياطخلا نم ةيلاخلا يمالسإلا عيرشتلا
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ا مب ،لماش وحن ىلع يمالسإلا نوناقلا قيبطتب ةيزكرملا ةموكحلا نم ضيوفتب عتمتي يذلا
ماظنلاب رادُت هشتأ يف فراصملا عيمج نأ امك ،ةبسحلا ةيالوو ةيعرشلا مكاحملا كلذ يف 

ةيلحملا تاطلسلا نأ امك ،ًامدق يمالسإلا نوناقلا قيبطت ةيلمع يضمتو . يمالسإلا يفرصملا
" دصح"نايحألا مظعم يف يرجيو . ةيمالسإ حئاولو نيناوق رادصإ يف ةرمتسم هشتأ يف
فاقيإ ىلع ةوالع ،ةفافش وأ ةقيض سبالم نيدتري وأ سأرلا باجح نيدتري ال يتاللا ءاسنلل  
  . نيرماقملا

ةيلاكيدارلا ةيلمعلاو ةيمانتملا ةظفاحملا ةعزنلا ىلإ اهركذ يلاتلا تالاحلا ريشتو 
  . ايسينودنإ يف ملسملا يلحملا عمتجملا فوفص نيب ةدعاصتملا

  
  ةــيدمحألا

ةفئاط تماقأ٢٠٠٥ويلوي فصتنم يف  ةيسينودنإلا ةيدمحألا،  يف ينطولا اهرمتؤم )١(   
اتراكاج جراخ ًارتموليك٤٠ةفاسم ىلع ةعقاولا " جنوراب"يف ينكسلا اهعمجم  وه امكو .  

لخاد قوس لثم ،ىرخأ ةطشنأ رمتؤملا اذه نمضت ،ةينيد ةمظنم يأ لافتحا يف لاحلا 
نم ةيدمحألا ةفئا طلا ءاضعأ نم فالآ رضح دقو. تاراتكه ةعبس هتحاسم غلابلا عقوملا

مهنم اوبلطو صاخشألا فالآ ءاج ،عقوت نودو ةأجفو ،لافتحالا اذه ايسينودنإ ءاحنأ عيمج 
فلتخم مضي داحتا اهنأب ةدشتحملا ريهامجلا كلت تعداو ،عومجلا تيتشتو لافتحالا فقو 
مهتئيب مادختسا ىلع ضارتعالل اوعمجت راوجلا يف نيميقملا ضعبو ةيمالسإلا تامظنملا 

ةهجو نم ًاليلضتو ًافارحنا ر لا  بتع  ي كلذ نأو ،ةيدمحألا ةفئاطلا ةطشنأل زكرمك ةطيحم
ةياهن يف نكلو ،ءامدلا ةقارإ ىلإ يضفي نأ داكو ،لعفلاب بشن دق ناك رتوتلا نكلو . مهرظن

درطلا اذه ةمواقم ًاءدب نووني ناك اهبابش نأ نم مغرلا ىلع ةيدمحألا ةفئاط تملستسا رمألا 
عمجملا جراخ ىلإ ةيدمحألا ةفئاط ءاضعأ ءالجإب ةطرشلا تاوق نم تائملا ماقو .يرابجإلا  

نييدمحألا تلقأ يتلا تالفاحلا ىلع ةراجحلا ءاقلإ يف نوبضاغلا نومجاهملا رمتساو ،ينكسلا 
مهيف نمب –نويدمحألا اهيف ضرعت ةحضاو دهاشم زافلتلا تاونق تلقانتو . ةقطنملا جراخ  
ةروعسملا بالكلاك ًاضرأ حرطلل- لافطألاو نسلا رابكو ءاسنلا  )٢( .  

نم اهب ام اوبلسو نويدمحألا اهرداغ يتلا ينابملا ريمدتب نومجاهملا ماق ،كلذ بقعو 
كلت ىلع ةيطارقميدلا لجأ نم نولضانملاو ناسنإلا قوقح ءاطشن جتحا دقو . ةنيمث ءايشأ
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يأ نع ةيمسرلا ةيمال سإلا تامظنملا نم يأ برعت مل امنيب ،ةيشحولا ةيجمهلا لاعفألا
نيتملسم نيتيصخش وأ ةيصخش ناسل ىلع ءاج ديحولا جاجتحالا نأ الإ . يمسر جاجتحا
فنعلاب ةنراقملابو . ةيمسر ريغ ةروصب نكلو ،تامظنملا كلت بابش ناسل ىلع وأ نيتزراب
  . ةياغلل ةعضاوتم هدض جاجتحالا ةربن تناك ،نومجاهملا هبكترا يذلا فثكملا

، طلا ةداق لواح مهعم نيفطاعتملا نيملسملا ءاطشنلا نم معدلا زيزعت ةيدمحألا ةفئا
تامظنملا يف ةزرابلا تايصخشلا نم ديدعلاب اوقتلا ،ثادحألا ىلع مايأ ةعضب يضم دعبو 
ىوعدلا عفر اهنيب نمو ،لولحلا ضعب اوعضوو ةيدمحملا ةفئاطلا رقم يف ةيمالسإلا 

ةيدمحملا ةفئاطلا ةداق ةوفص دقع ،هسفن ناكم لا يفو دحاو موي دعب فسألل نكلو. ةيمومعلا
ةفئاطلا عم ريخألا عامتجالا نأ نونلعي مهنأكو ةيمالسإلا تامظنملا ضعب عم ًالثامم ًاعامتجا 
ىلع ،ةحناج ةفئاط ةيدمحألا نأ اودكأ مهنأ ىتح ،ةيدمحملا ةفئاطلا لثمي نكي مل ةيدمحألا 

  . اهب لح يذلا فنعلا ىلع مهفسأ نم مغرلا
يف ةزرابلا تايصخشلا ىدحإ وهو ميسح فسوي ديسلا بلاط ،كلذ ىلع ةوالع  

تامظنملا ىلع ةيدمحألا ةفئاطلل ةكولمملا لوصألا ميسقتب ةموكحلا "ءاملعلا ةضهن"  ،
يمالسإلا برحلا نوناقل ًاعبت"مئانغ"اهنأ ساسأ ىلع ،ةيمالسإلا  مل ،ىرخأ ةيحان نمو . ، 

مساب نوفرع وأ نيمجاهملا نم يأ ةطرشلا تاوق لقتعت   ". ناتسناغفأ يجيرخ"ي نيذلا مهتداق
نيمجاهملا نم اوبلطو عقوملا ناسنإلا قوقح ةنجل ىلع نومئاقلا راز امدنع ،اذه انتقو ىتحو 

  . ناسنإلا قوقح نم مهأ هللا قوقح نأ مهلوقب نومجاهملا باجأ ،هترداغم
يسينودنإلا ن يدلا ءاملع سلجم ركنتسي نأ نم ًالدبو ،وزغلا ىلع عوبسأ يضم دعبو

  . )٣(ةللضمو ةحناج ةفئاط ةيدمحألا نأ اهادؤم ىوتف ردصأ ،يشحولا موجهلا
نيدلا ءاملع سلجم اهردصأ ةلثامم ىرخأ ىوتف دكؤتل ىوتفلا هذه تءاجو 
ىرخأ ىواتف رشع بناج ىلإ ف   صوتو ،يضاملا نرقلا نم تاينينامثلا ةيادب يف يسينودنإلا

ةنجل نع ردصت ملو نيدلا ءاملع سلجم رمتؤم نع ت ردص اهنإ ثيح ؛ةياغلل ةيوق اهنأب
ةيمسرلا ةيمالسإلا تامظنملا ءاملع زربأ نم٣٠٠اهرقأ لب ،بسحف ىوتفلا  حضويو .  

لثمي يذلا ءاملعلا سلجم اههجوي يتلا ةلاسرلا ةيدمحألا ةفئاطلا رظحب ةديدج ىوتف رادصإ 
صوصنلا يف هرربي ام هل ناك ة يدمحألا ىلع قباسلا موجهلا نأ يهو دئاسلا يمالسإلا رايتلا
  . ةيمالسإلا
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. ةيديلقتلا ةيمالسإلا تامظنملل ةديدج ةريخذ يسينودنإلا ءاملعلا سلجم ىوتف لثمتو
مهلزانمو مهدجاسمو ةيدمحألا ةفئاط ءاضعأ ضعب ضرعت ،ىوتفلا كلت تردص نأ ذنمو 

يف ًاريطخ ًا موجه رشع ينثا نم رثكأ عقوو ،نكامألا نم ديدعلا يف موجهلل مهتاكلتممو
نويلحملا ةيدمحألا ةداق ضرعت تالاحلا ضعب يفو . يلاب نم برقلاب كوبمولو ةواج برغ

بهذملا اذه نوكرتيس مهنأب ديفت تاباطخ ىلع عيقوتلا ىلع اوربجأو ديدهتلل  ةواج برغ يف 
دوجو سكعي امم مهدجاسم ريمدتب ةرواجملا ىرقلا نم دوشح تماقو . مالسإلا ىلإ نودوعيو

لزانم ىلع فوتولوملا لبانقو ةراجحلا تيقلأو . ةيمالسإلا تاعامجلا نيب ةيوقةكبش 
رَظنُت مل نكلو ،نيمجاهملا نم ةليلق دادعأ ىلع ضبقلاب ةطرشلا تماقو . ةطيسبلا نييدمحألا
ليكو نأو تاريمدتلا كلت ثودحب تحمس ةطرشلا نإ نوريثكلا لاقو . مكاحملا مامأ ةيضقلا
  . فنعلا اذه ىلع اوقفاو يلحملا سلجملا سيئرو ةباينلا

ناكو مهلزانم تقرتحا ثيح مهل ىوأم داجيإ ىلإ ًايدمحأ ١٨٧ىعس ،كوبمول يفو   
ةيلحم ةيمالسإ تايصخش دييأت ىلع اولصح نيذلا نومجاهملا . مهب قيحي توملا   فتكي ملو

، الإو مهتماقإ لاحم نع نكمي ام دعبأ ىلإ مهئالجإ ىلع ةطرشلا تاوق اوثح لب ،كلذب ةزراب  
اورعشو لمألا اودقف نيذلا نويدمحألا دكأو . مهسفنب تاءارجإ نم هنوري ام ذاختاب اودده
  .)٤(ادنك وأ ايلارتسا يف يسايسلا ءوجللا نوبلطيس مهنأ ،مهل ةلودلا ةيامح مدعب

 ، نيدلا ءاملع سلجم ىوتفو تامجهلا نيب ةرشابملا ةلصلا حوضو نم مغرلا ىلعو
ةداق نإف ،مهلاعفأ ريربتل ىوتفلا كلتب نايحألا نم ريثك يف نوده شتسي اوناك نيمجاهملا نأو

ءيش تامجهلا نأو ىواتفلا رادصإ وه مهبجاو نأب نولداجيو ،ةلصلا كلت نوركني سلجملا 
  . ًامامت رخآ

ىلع لوصحللو ةيئاضق ىوعد ةماقإل ةدهاج ةيدمحألا ةفئاطلا ىعست ،نآلا ىتحو 
 ، " ةينوناقلا ةنوعملا تامدخ"ةدعاسم بلطت امك ناسنإلا قوقح ءاطشن نم معدو دييأت

جنويوب ناندع ديسلا وهو اهنع عافدلل نيماحملا زربأ نم ماحم ىلع  لعفلاب تلصحو 
تضراعت يتلا مهلاوقأب ًاءوس لاحلا ةموكحلا وفظوم داز ،تاعازنلا هذه طسو يفو . نشوسان
بعشلا سلجم سيئر ديحو رون تياده روتكدلا ضرع دقو. روتسدلا حور عم ًامامت  

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب يرقلا مأ ةعماج نم يمالسإلا نوناقلا يف ريبخ وهو يراشتسالا 
ىلع يضقيسو ةياغلل لهس هنأ ضرتفا ًالح ضرع ،ةلادعلاو هافرلا بزحل قبسألا سيئرلاو 
ىلإ ةدوعلاو مهتديقع كرت نييدمحألا عيمج نلعي نأ وهو دبأللو ةدحاو ةرم تالكشملا عيمج 
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يبن دوجو ءاعداب دحأ يأل حمسي نأ نكمي ال مالسإلا نأل دئاسلا يديلقتلا يمالسإلا هاجتال ا
ينويسبحوتفم ديسلا امأ. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دعب رخآ دقف ةيمالسإلا نوؤشلا ريزو    

بعشلا سلجم سيئر حرتقا امك ،وأ ديدج نيد ةيدمحألا نأ نالعإ امهلوأ نيرايخ مدق 
  . دئاسلا يديلقتلا يمالسإلا هاجتالا عم مهجامدإ متي نأ ،يراشتسالا

نإ ثيح ،ىرخأ تاديقعت ىلإ ًامتح ةيمالسإلا نوؤشلا ريزو حارتقا يدؤيسو 
ةيكيلوثاكلاو مالسإلا يهو طقف ) نآلا تس(تانايد سمخب ًايمسر فرتعت ايسينودنإ 

ةباجتسا ةيأ دورو مدع نم مغرلا ىلعو). ةيشوفنكلاو(ةيذوبلاو ةيسودنهلاو ةيتناتستوربلاو   
ام ملعن ال نحنو . كلذ ضفرتس اهنأ حضاولا نم هنأ الإ ،ةيدمحألا ةفئاطلا نم ةيمسر

نيملسملا ةيبلاغو ةموكحلا نأ وهو ديكأ ءيش كانه نكلو ةيدمحألا ةاسأملا هذه هيلإ لوؤتس 
نأ نم م غرلا ىلع ،ةيرحلا نم ةحاسم مهطعت مل) ةيديلقتلا ةيمالسإلا تامظنملا مهلثمت نيذلا(

مهتادقتعمو مهنيد قانتعاب نييلحملا نينطاوملا عيمجل ةيرحلا لفكي يسينودنإلا روتسدلا 
  . ةينيدلا مهرئاعش ةسراممو

  
  يلاربيللا مالسإلا ةكبش ةلاح

يلاوح مزتعا ،هاوتف يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجم رادصإ نم مايأ ةعبس دعب 
يلاربيللا مالسإلا ةكبش بتكم ىلع موجه نش ةيمالسإ تامظنم ةدعل نومتني صخش ةئامثالث  
عامتجا يف ربخلا غيلبتب اوماق ،موجهلا اذهب مايقلا لبقو . )٥(اتراكاج يقرش وياك ناتوي يف

دعبي وهو )ةراثإلل مهيدل ةلضفملا ةليسولا يه كلتو(اتراكاج يبونج رهزألا عماج يف دشاح   ،
ا اذه نإ لاق١٠يلاوح   يو ،وياك ناتوي نع تارتموليك نع نولثمم هرضحي ناك عامتجال  

  . ةيمالسإ ةمظنم نيعبرأ
يلاربيللا مالسإلا ةكبش ةنادإل ةيضيرحت ةبطخ نع ةرابع رابخألا غيلبت ناكو 

ةطخ كانه نأب رداصملا ضعب نم ةكبشلا عمس ىلإ ىمارت املو . دالبلا نع اهئاصقإو
ةيمالسإلا تامظ نملا بابشو يندملا عمتجملا ءاطشن نم يداملا معدلا تززع ،موجهلل
صخش ةئامنامث نم برقي ام ماقو . ةطرشلا تاوقو) ةيدمحملا ةفئاطلاو ينطولا داحتالا(

نويمالسإلاو ناسنإلا قوقح ءاطشن مهماوق ،وياك ناتوي حرسمل ينابملا عمجم ةسارحب 
  . ةطرشلاو نويلحملا ناكسلاو
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مهتعنم نأ دعب مهتطخ اوغلأ نيمجاهملا نأل فنع نود عستلا تاعاسلا ةاسأم تهتناو  
راوح ءارجإ نودوي مهنإ لاقو مهيلثمم دحأ ءاجو . وياك ناتوي عراش لوخد نم ةطرشلا

ءارجإ بلطو نآلا ةيتاوم ريغ فورظلا نإ لاق ،يلاربيللا مالسإلا ةكبش تقفاو امدنعو 
  ). دعوم ديدحت نود(ةمداقلا ةرملا يف راوحلا 

ضعب نأ الإ ،يلاربيللا مالس إلا ةكبش دض فنعلا بنجت نكمأ هنأ نم مغرلا ىلعو
ةطرشلا تاوق موقت ،يلاحلا انتقو ىتحو . ةحاسلا ىلع ترهظ ىرخألا تابارطضالا
ةيجيتارتسا نمكتو . موجهلل نييمالسإلا ةطخ نع مالعتسالل ةكبشلا بتكمب لاصتالاب

لقنل يحلا سيئر ىلع طغضلل ةيلحملا ةيمالسإلا تاعامجلا لالغتسا يف ةديدجلا نيمجاهملا 
تاتفال نويمالسإلا عضي ،هسفن تقولا يفو . وياك ناتوي جراخ يلاربيللا مالسإلا ةكبش بتكم

ءاملع سلجم ىوتف ساسأ ىلع عقوملا كرتب اهايإ نيبلاطم ،ةكبشلا بتكم نم برقلاب ةريبك 
ةمرحم ةيلاربيللا نأب ةلئاقلا٢٠٠٥ماعل نيملسملا    .  

ةكبشب ةصاخلا ةماقإلا حيرصت دمت مل ةيلحملا تاطلسلا نأ يهف ىرخألا ةلأسملا امأ  
نم فالآلل ةلكشم طق لثمي مل ةماقإلا حيرصت نأل رربم ريغ ببس وهو ،يلاربيللا مالسإلا 

تدهعت نأ دعبو . تاطلسلا هب موقت يرادإ ءارجإ درجم وهو تاسسؤملا وأ تامظنملا
يغبني امك نوناقلا قيبطتب) شيجلاو يحلا ةطرش ءاسؤرو يحلا سيئر(ةيلحملا تاطلسلا   

  . نآلا ةيمالسإلا تاعامجلا طوغضل تملستسا ،ةقطنملا يف ءاقبلا يف قحلا ةكبشلا حنمو
ريغ نم هنأل عقوملا كرتت نأ بجي يلاربيللا مالسإلا ةكبش نأ ودبي ،ةياهنلا يفو 
يمالسإلا ركفلا ريوطتب اهل ةقالع ال يتلا تاديدهتلاو طوغضلا هذه لك هجاوت نأ يدجملا 

  . )٦(يلاربيللا مالسإلا ةكبشل لغاشلا لغشلا وهو
  
  نيدلا نيمأ ايل ةلاح

اميف تناك يتلا ةأرملا كلت ،نيدلا نيمأ ايل ةلاح يه ةحضاو ىرخأ ةلاح كانهو 
دسجت اهنأ ايل تعدا ،ًاماع رشع ينثا يلاوح ذنم . ايسينودنإ يف ةريهش روهز ةقسنم ىضم
اوناكو نيحلا كلذ ذنم نوريثك ع ابتأ اهيدل حبصأو مالسلا هيلع ليربج ةكئالملا ديس حور
يف اليف يف ةيحور رئاعش ميقت تناكو " هللا مالس"ةعامج ايل تسسأ دقو . اهتازجعمب نيعنتقم
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ءادترا ةعامجلا دارفأ داتعا دقو . اتراكاج نم برقلاب لدتعم وجب عتمتي عجتنم يهو ،كاكنوب
  . جيجحلا هيدتري يذلا مارحإلا سابل لثم نوللا ضيبأ دحوم يز

ةيقالخأ حئاصن يطعت ،سدقلا حور دسجت اهنأ تعدا يتلا ،نيدلا نيمأ ايل تناك و
تبتكف ،كلذ نم ًالدب يناغألا بتكت تأدبو روهزلا قيسنت ايل تلزتعاو . اهعابتأل ةيونعمو
. ىقيسوملا سردت مل اهنأ نم مغرلا ىلع ،تعدا امك ،ليربج نم هيجوتب يناغألا نم ديدعلا
تابر نيب نم ىتح وأ ةينهم وأ ،ةيفحص ،ةيعامتجا ،ةينف ةددعتم تايفلخ نم ايل عابتأ يتأيو  
  . خلا ،تويبلا

ةباثمب يه تناك ثيح اهتمسأ امك ليربج لئاسر وأ تانايبلا نم ريثكلا ايل تردصأو 
تاجايتحالا رعسو ،ةيعيبطلا ثراوكلا نيب ليربج لئاسر ىوتحم حوارتو . اهيف طيسولا

ىلإ ريشت لئاسرلا ضعب تناكو . ةيلودلا تاقالعلاو" ىوقتلا"جاهنمب ًارورم ،ةيساسألا 
. تامظنملا كلت ةداق ىلإ ةرشابم اهغالبإ اهنم بلطي اهلسرم ناكو ةنيعم ةيمالسإ تاعامج
  . ايل ةعامج ىلع موجهلاب اهتورذ ةيموجهلا ةجفلا تاريذحتلا كلت تغلبو

ةعامج يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجم رظح ١٩٩٧ماع يف  ةدع تَنُشو " هللا مالس"، 
اهتماقإ لحم ىلإ اهطاشن زكرم ذئدنع ايل تلقنو . نيحلا كلذ ذنم مهعمجت ناكم ىلع تامجه

ندع ايل مساب نآلا ايل ف" (ندع هللا ةكلمم"هتمسأو اتراكاج طسو يف يصخشلا   ). رعُتو
ة جمدم صارقأ ىلع اهلجست تناكو(يناغألا فيلأت بناج ىلإف ،اهجاتنإو اهعابتأ ددع دادزاو 

اهيديرم ىلع تقلطأو رعشلا نم تافطتقم رشنب ايل تماق ،ليربج لئاسر ةباتكو ) اهعيبتو
  .رهشأ ةدعل مالكلا نع مهعنمت نأك ءايشأب مهبقاعت تناك امك ،ةريثك تاينك نيبرقملا

مغرلا ىلع ،ملاعلا ذقنيس يذلا ىسيع حيسملا وأ ىسيع يبنلا وه اهنبا نأ ايل تنلعأو 
دبع ىعد اذه بهري ناك هنأ نم  يو اهينواعم برقأ نأ تنلعأ امك ،هضفريو لب جيوتتلا  

يدهملا مامإلا وه ،ةيمالسإلا اتراكاج ةعماج يف جرخت قباس يسايس طشان وهو نمحرلا 
اهسفنل تعنصو اهسأر تقلحو اهرهظم ايل تريغ مث . دمحم حور دعب اميف حبصيس يذلا
اهنأ نم مغرلا ىلع ديدج نيد سيسأت ميمصتو مزعب تنلعأو. تايذوبلا تابهارلا لثم ًاشرع  

ةاقتسملا ةيمسرلا ةينيدلا تاحلطصملا تمدختساف هتيمستل ديدج ظفل داجيإ يف ةبوعص تدجو 
  . ةيحيسملاو مالسإلا نم ةيسيئر ةفصب
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ام ًاريثك اوناك اهعابتأو اهنإف ،ًاديدج ًانيد تنلعأ ايل نأ نم مغرلا ىلعو ،مث نمو 
ةانق تثب ٢٠٠٥ربمسيد يفو . اهتلاسر ةقيقح ريربتل ليجنإلاو نآرقلا نم تايآب نودهشتسي  ،
نأ تنلعأو ةيمالسإلا تامظنملا تجعزناو . اهتعامجو ايل نع ةيطغت ةينويزفيلتلا ورتم

كلت نأب ىوتف نيدلا ءاملع سلجم ردصأ ،كلذ ىلع ةوالعو ؛عامجإلا نع ةجراخ ايل ةفئاط 
" رابخأ غيلبت"دقع ةيمالسإلا تاعامجلا كلت تططخو . ١٩٩٧ماع يف كلذو ةعدتبم ةفئاطلا 

ةداق دض ىرخأ ىوتف تردصأ نأ ايل لعف در ناكو ندع رقم نم برقلاب عقاولا دجسملا يف 
ليربج سدقلا حورلا نإف " رابخأ غيلبت"اودقع اذإ مهنأ اهيف تنلعأو ةيمالسإلا تاعامجلا 

  . مهحاورأ عزنيس
تاوق تءاج ثيح ،ةوقلاب ايل ةفئاط درطب هتورذ ىلإ لصوو فقوملا دعاصتو  

ريهامجلا نيبو مهنيب تامداصم عوقو نود ةلوليحلل مهرقم نم اهعابتأو ايل تلجأو ةطرشلا 
ءاطشن لءاستو . مويلا ىتح زاجتحالا ديق تلاز ام يهو ايل ةطرشلا تلقتعا مث. ةدشتحملا
ايل ن أب ةطرشلا تدرو ةيضقلا هذه يف ةيحض اهرابتعاب ايل زاجتحا نع يندملا عمتجملا

بيذعت نمضتت يتلا ندع ةعامجل ةينيدلا ةطشنألا نم سانلا ىواكش ساسأ ىلع تَلقُتعا 
ايلل برقملا دعاسملا وهو نمحرلا دبع لاقتعا ًاضيأ مت هسفن تقولا يفو . اهعابتأ ضعب
  . ندع ةفئاط تايرظن عضاوو

  
  سئانكلا قالغإ

 ، يكيلوثاكلاو اهنم يتناتستوربلا ،سئانكلا قالغإ ر  بتع رثكألا رهاوظلا ىدحإ ي
م . ىضم ماع ذنم ًاحوضو دختسُت تناك يتلا تاكلتمملا وأ سئانكلا نم ديدعلا ت  ربجُأ ثيح
ةكرح تدده ،اواج برغ ندم نم اهريغو جنودناب يفو . اهباوبأ قالغإ ىلع سئانكك

اذإ فنع لامعأب ،مهباقلأو مهفئاوط نع رظنلا فرصب سئانكلا ةداق ةدرلا ةضهانم فلاحت 
نيملسملا ر . مهسئانك قالغإ اوضفر  صنُت تناك ةسينكلا نأ ةدرلا ةضهانم ةكرح تعدا دقو

اهنولمعتسيو ةدابعلل رودك ًاساسأ    نبُت مل يتلا تاكلتمملا مادختسا نوئيسي اوناك نييحيسملا نأو
  ".فرطتمو حماج وحن ىلع"سئانكك 

لك هردصأ يذل ، ا١٩٦٩ماعل كرتشملا يرازولا رارقلا يف ةلكشملا روذج نمكتو 
نييريشبتلا تالواحم نم نيملسملا ىوكش ببسب ةيلخادلا ريزوو ةينيدلا نوؤشلا ريزو نم 
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ةطشنأ نإ اولاقو . )٧(ملسملا يلحملا عمتجملا طسو ةريثك سئانك ةماقإب نيملسملا ريصنت
امنيب )مالسإلاك(تادقتعملا ضعب لعفلاب نوقنتعي صاخشأ نيب متت نأ بجي ال ريصنتلا   ،

  . صخش يأ هاجت يحيسم بجاو وه ريشبتلا نأب نويحيسملاباجأ 
ةسراممو ةدابعلا نكامأ ءانب مظني يذلا ١٩٦٩موسرم ةموكحلا تررم ،ًاريخأو   

حيرصت ىلع لوصحلاو لقألا ىلع ًاميقم ًاصخش نيعبرأ ةقفاوم دعب كلذو ةينيدلا رئاعشلا 
مظعم يف ءافيتسالا لهس ىن دألا بلطملا اذه ناك ،تالاحلا ضعب يفو. ةيلحملا تاطلسلا نم

ةملسم ةيبلغأ اهنطقت تناك يتلا قطانملا يف ناكمب ةبوعصلا نم ناك نكلو ،نايحألا 
  . )٨(ةنيدتم

ةموكحلا ةقفاوم ىلع اولصحي نأ تاونس ةدعل نويسينودنإلا نويحيسملا لواح دقو 
ةف صب ةفورعملا(ةيحيسملا تاعامجلا ترصتخا ،فورظلا كلت لظ يفو . اوقفخأ مهنكلو

ةعباتلا ةيعرشلا فئاوطلا ةعومجم جراخ ")ريهامجلل ةبذاجلا تناتستوربلا" مساب ةيساسأ   
قيرطلا ترصتخا ،ةسينكلا هسأرت يذلا يسينودنإلا رمتؤملاو ةيسينودنإلا سئانكلا داحتال 

لثم ةيمالسإلا تامظنملا ضعب تجتحاو . )٩(ىربكلا ندملا يف تاراقعلا ءارش وأ راجئتساب
فقوب نهاكلا وأ سقلا تبلاطو تاراقعلا كلت مادختسا ءوس ىلع ةدرلا ةضهانم ةكرح  

  . ١٩٦٩موسرم ساسأ ىلع ةينيدلا ةطشنألا 
ةيهقف سسأ ىلع مهتافرصت نورربي اوناك مهنأل نييمالسإلل زاحنت ةموكحلا تناكو 
يف سئانكلا نم ريبك ددع دوجو نم نورمذتي اوناك نيملسملا نم ديدعلا نأ امك ،ةيمسر 

  . )١٠(ةيحيسم ةيلقأ اهب دجوت يتلا قطانملا
ىلع سئانكك مدختسُت تناك يتلا تاراقعلا وأ سئانكلا قالغإ ثداوح نم ةلسلس دعبو 
نم لك نلعأ ،فاطملا ةياهن يفو ،لح ىلإ لصوتلل نيتنايدلا ءامعز ىقتلا ،يئاوشع وحن 

 ١٩٦٩ماعل كرتشمل ا يرازولا رارقلا يف رظنلا ةداعإ ةيلخادلا ريزوو ةينيدلا نوؤشلا ريزو
لايح ةمارص رثكأ ًاطورش ةعجارملا تعضوو . ةموكحلا ةقفاومو سئانكلا ةينبأب صاخلا

تاقاطب نولمحي لقألا ىلع ًاصخش نيعست نم تابثإ يهو ) سئانكلا ةينبأ(ةدابعلا رود ءانب 
ةقفاومو ،دئاقعلا فلتخمل نومتنيو راوجلا يف نوشيعي ًاصخش نيتس ةقفاومو ةيمسر ةيوه 

برقأ يف ةسينكلا ءانب صيخرت جرختس . ةيلحملا تاطلسلا  ي ،طورشلا هذه ءافيتسا مت اذإو
ةديدجلا طورشلا هذه كيلوثاكلا لبق دقو . يضاملا يف ثدحي ناك ام سكع ىلع نكمم تقو

يأر امنيب )تناتستوربلاك ةيددعلا ةرثكلاب تسيل ةيكيلوثاكلا ةفئاطلا نأل امبر(رسيو ةلوهسب   ،
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نل كلذ نأل (مهئامعز ضعب ءاضر مدع نم مغرلا ىلع لولحلا لضفأ اهن أ تناتستوربلا
مهفئاوطل ًاعبت سئانك ةدع ةماقإ ىلع مهربجت يتلا ،ةيتناستوربلا فئاوطلا ةلكشم لحي 

  . )١١()ةفلتخملا
  

  يلانيبلا ضرعم ةلاح 
كنبلا ضرع ةلاص يف يناثلا يلانيبلا ضرعم ميقُأ ٢٠٠٥ماع ربمسيد ةياهن يف   ،

روصملاو ويجاوس سوجأ ماسرلل ينف لمع ضر ) ايسينودنإ انب (يزكرملا  ع ثيح
روصلا نم ةعومجم نع ةرابع يهو " جنيوسكنيب ةقيدح"ناونعب راجنيل يفاد يفارغوتوفلا 

ةقيدح يف سبالملا نم نادرجم امهو ءايزأ ةضراع هعمو ريهش يسينودنإ ينويزفلت مجنل 
ناكو . ندع ةنج يف ءاوحو مدآ ةصق نم ةاقتسم ينفلا لمعلا ةركف نأ حضاولا نمو. ةعئار

ةرئادب ةيلسانتلا امهؤاضعأ ت   رت  س نكلو ،سبالملا عيمج نم نيدرجم ةضراعلاو مجنلا
  .ةيمقرلا ةسدنهلا مادختساب ءاضيب

ةلاص ىلإ مالسإلا نع نيعفادملا ةهبج نم دارفأ ءاج ،ضرعملل ثلاثلا مويلا يفو 
ديري ال مظنملا ناك املو . ينفلا لمعلا اذهةلازإ ىلع ثدحلا مظنم اوربجأو ضرعلا 

دعوملا لبق هتمرب ضرعملا فقوأ هنأ ةجردل ةهبجلا ءاضعأ بلطمل باجتسا دقف ،ةرطاخملا 
نيمأو ضرعملا مظنم دض ةيئاضق ىوعد مالسإلا نع نيعفادملا ةهبج تماقأ مث . ددحملا

ىلع ةيئاضقلا ىوعدلل ةطرشلا تباجتساو. نيَنانفلاو ءايزألا ةضراعو مجنلاو ضرعلا ةلاص  
  . يئانجلا نوناقلا يف تايقالخألاب ةصاخلا داوملا ساسأ ىلع ةمهت مهيلإ تهجوو روفلا

ىنبملا اذه تمجاه ةعامجلا هذه نأ نم مغرلا ىلع يزكرملا كنبلا ضرتعي ملو 
  . ةلودلل كولمملا ماهلا مرتحملا

  
  "نيتغلب ةالصلا"ةلاح 

ةبسنلاب ًاريبك ًاضقانت اتراثأ ،نيدلاب صتخي امي ف دهعلا اتثيدح نايرخأ ناتلاح كانهو
يذلا قباسلا مكالملا ،يور نامثعب ىلوألا ةلاحلا قلعتتو . نيدلاو ناسنإلا قوقح ةلأسمل
نأ نكمي سمخلا تاولصلا نأ هعابتأ ملعي يور ناكو . ةواج يقرش جنالام يف مالسإلا قنتعا
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ءرملا نأ ساسأ ىلع - لوألا رايخلا لضفيهنأو –ةيبرعلا بناج ىلإ ةيسينودنإلا ةغللاب ىدؤت   
  . هتالص يف هولتي ام مهفي نأ بجي

قلق يف ببستت يور نامثع ميلاعت نأ نيدلا ءاملع سلجمو نوميقملا ناكسلا ربتعاو 
ةحاس ىلإ " نيتغلب ةالصلا ةيضق"تلوحو هيلع ضبقلا ةطرشلا تقلأو . عمتجملا فوفص نيب
هنكلو ،نيدلا ريقحت ةمهت هل هجوي ملو مهتملا ىلع ةبو قع يأ عقوي مل يضاقلا نأ ديب ،ءاضقلا
ةدعاسملا ةئيه تلوت يذلا ،يور نامثع ىلع مك . عمتجملا يف ًاقلق قلخ هنأ ىلع همال  حو
  . نيتنس ةدمل نجسلاب ،هنع عافدلا ةينوناقلا

  
  "ريفصلاب"ةالصلا ةيضق 

ةيمالس إلا ةيبرتلا ةيلك يف جرخت سردم وهو يدراموس ةيناثلا ةيضقلا صختو
ةالصلا ءادأ ةيفيك هذيمالت ملعي ناكو . يساوالوس يبرغ ديدج ميلقإ يف ةيمالسإلا ةعماجلاب

لوقيو كلذب موقي ناك هنأ الإ ،ريفصلا ىلع هذيمالت ربجي مل هنأ نم مغرلا ىلعو ،ريفصلاب 
ءادأ طقف مهنكمي هلثم عرولاو ىوقتلا نم ةنيعم ةلحرم ىلإ نولصي نيذلا صاخشألا نإ 

يدراموس نأ ربُتعاو . اهسرامي نأ بجي ال ىوتسملا اذه غلبي مل نم نأو ريفصلاب ةالصلا
يف نآلا وهو ،هزاجتحا متو هيلع ضبقلا يقلُأ مث نمو عمتجملا لخاد ةراثإو قلق يف ببستي 

  . ءاضقلا مامأ هتمكاحم راظتنا
  

  :ةيحابإلا لاعفألاو يحابإلا بدألاو نفلا ةضهانم نوناق ةلاح 
لجم ديدهت   يلابل يسينودنإلا نيدهاجملا س 

لدجلا نطاوم رثكأ ةيحابإلا لاعفألاو يحابإلا بدألاو نفلا ةضهانم نوناق ةلأسم د   عُت
تاعامجلا اهيف امب ،يندملا عمتجملا رصانع ربتعتو . نهارلا انتقو يف ايسينودنإ يف ًامادتحا
نوناقلا عورشم ف . ةأرملا دض ًازييمت نوناقلا عورشم يناملعلاو اهنم ملسملا ةيئاسنلا  رع دقو

يفاقثلا عونتلا ددهت اهنأ ربتعا ،مث نمو ،ضافضف وحن ىلع ) ةيحابإلا لاعفألاو(ةيحابإلا 
ةيسنجلا ةراثإلا ىلع لدي فقوم وأ لعف يأ َف . نفلا نم عادبإلا ثتجتو دالبلل ينغلا ص وو
نمضتتو . باقعلاو ميرجتلل ةضرع وهف مث نمو ،ةيحابإلا لاعفألاب وأ ةيحابإلاب ةقايللا مدعو
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 ، كلذ ىلإ امو ردصلا وأ نيلجرلا ىلعأ وأ نطبلا رهظت يتلا سبالملا ءادترا لاعفألا كلت
حمست يتلا ةيعمسلا تاليجستلا وأ روصلاو ،ةيسنجلا ةوهشلل ةريثملا ةيتيزلا روصلاو 

يئ اللا ءاسنلا ىلع ىوعدلا ةماقإ وأ ،ايارع فصن وأ ايارع ءاسن روصي ماسر يأ ةاضاقمب
  . ةحابسلا ضاوحأ وأ ئطاوشلا ىلع) نيتعطق نم فلؤملا ةحابسلا بوث(ينيكيبلا نيدتري 

 ، دايدزا يف هراصنأ نأ ودبيو ،نوناقلا اذهل نيضراعملاو نيديؤملا ضعب رهظ دقو
اوناك نيذلا ) زافلتلا موجن ضعبو ىقيسوملاو ءانغلا يلاجم يف(ريهاشملا ضعب مهنيب نمو 

عباتلا ىوتفلا ةنجل سيئر سرام دقو . نوناقلل مهدييأت ءادبإل باونلا سلجم ىلع نوددرتي
باونلا سلجمو ةموكحلا ىلع ًاطوغض نيمأ فورعم ديسلا يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجمل 

  . ريدقت ىصقأ ىلع مداقلا وينوي يف نوناقلا ريرمت لجأ نم
يئرلا دهع يف١٩٩٩ماع لصألا يف حرتقا دق اذه نوناقلا عورشم ناكو  . يبيبح س، 

. بعشلا تاعلطت عم فيكتت نأ اهيلع نيعتي ،ةلأسملا كلت ةساردل ةصاخ ةنجل ناملربلا نوكو
عَّقوت   ي يذلا ينطولا داحتالا اهيف امب ،ةئملاب ةئم نوناقلا عورشم ةيمالسإلا تامظنملا دناستو

  .نوناقلل ًاداقتنا رثكأ نوكي نأ
لثم ةيمالسإ تايصخشو نونانف لاو نوفقثملا مهنيب نم ،نوناقلا يضراعم نأ ديب

نوناقلا عورشم يف رظنلا ةداعإب ةموكحلا عانقإ نولواحي ،ديحو نمحرلا دبع قبسألا سيئرلا 
  . ةيمانتملا ةماعلا تاعلطتلل ًاقفو

ةيلحملا تاطلسلا نم لك ضفر ثيح ،ًايمسر نوناقلا عورشم يلاب تضفر دقو 
نكمي يتلا يلابل ةدرفتملا ةفاقثلا رمد ي فوس هنأ ساسأ ىلع نوناقلا يلحملا باونلا سلجمو
تددهو . ةوهشلا وأ ةيسنجلا ةبغرلل ناريثم امهنأ ىلع اهب نيريهشلا يزلاو صقرلا فينصت

يوطني هنأل ،نوناقلا اذه ريرمت مت اذإ دالبلا نع لاصفنالاب يلاب يف عمتجملا رصانع ضعب 
   .يلابلا بعشلا ةفسلف عم مءاوتت ال ةيساسأ ةيفسلف ةلكشم ىلع

نيدهاجملا سلجمو يلحملا باونلا سلجم بتك ،ةيلابلا ةموكحلا تاعلطتل ةباجتساو 
يلاب تاعلطت نأ هدافم ةينطولا ةحلسملا تاوقلاو ةموكحلل ًاباطخ بعشلا ةماعو يسينودنإلا 
تامظنملا ضعبو نيدهاجملا سلجم نإف الإو ةيلاصفنالا ةكرحلا مامزب كاسمإلا يه 

سلجمك ةعامج دوجو ةركف نإ . اهعم لماعتلل ةصاخلا مهريبادتنوذختيس ىرخألا ةيمالسإلا 
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ةينوناق ةبوقع ةيأ نم فوخلا نود نايبلا اذه لثم رادصإ ىلع ؤرجت يسينودنإلا نيدهاجملا 
  . هقيدصت بعصي رمأ ةموكحلا نم

تناك ،ةيئاسنلا تاعامجلا اهنيب نمو ،يندملا عمتجملا رصانع نأ نم مغرلا ىلعو 
تناك نإو ،لاح يأ ىلع هريرمت متيس نوناقلا عورشم نأ ودبي ،ضفر لاو جاجتحالا ززعت
، . هيلع لَخدُتس ةيوناثلا تاعجارملا ضعب هيلع ناملربلا لخاد بازحألا مظعم تقفاو دقو

ةوطخلا هذه ةبوعص نم مغرلا ىلع هضفر يذلا يسينودنإلا يطارقميدلا بزحلا ءانثتساب 
ال بزحلاو ،هل اهضفر نع تربع يتلا يه ع متجملا يف ةليلق رصانع نأل بزحلل ةبسنلاب
ريخألا لمألا نمكي ،نوناقلا عورشم يضراعمل ةبسنلابو . هتيبعش دقفي نأ يف عبطلاب بغري

نيملسملا نم هتداق نم ريثكلا نكل يموق بزح وهو راكلوج بزحو يطارقميدلا بزحلا يف 
, راكلوج بزح عم يطارقميدلا بزحلا دحتا اذإو. ةيمالسإ تامظنم يف نيقباسلا ءاطشنلاو

تاوصألا نم٧٠ىلع نارطيسي ًاعم امهنأل ناملربلا لخاد عارتقالا يف نازوفيس  نم نكلو .  
مامأ هتيبعش دقفي نأل دعتسم ،يتامجارب بزح هنأب فورعملا راكلوج بزح نأ دكؤملا ريغ 

 ذنم ةصاخ ةفصب مالعإلا لئاسو يف ةيحابإلا نأشب اهاوكشو اهقلق تدبأ يتلا ريهامجلا
  . ١٩٩٨ماع يف حالصإلا 

  
  جنارجناتو ءاغبلا ةضهانم ةحئال ةلأسم

بدألاو نفلا ةضهانم نوناق عورشم امهراثأ نيذللا فالخلاو لدجلا مضخ يف 
ةيلحم ةحئال ،اتراكاج نم برقلاب ،نتناب جنارجنات ةدمع ردصأ ،ةيحابإلا لاعفألاو يحابإلا 

نوناقلا عورشمحور عم مءاوتي امم ،ةقطنملا كلت يف ءاغبلا عنمل يأ نأ ةحئاللا تررق دقو .  
ةدعاقلا هذه تبعصو . ًاءاسم ةنماثلا ةعاسلا دعب اهيلع ضبقلا نكمي بايترالا ريثت ةأرما

نهتويب ىلإ ندعيو جنارجنات يف عناصملا نم ريثك يف نلمعي يتاللا تاديسلا ىلع لئاسملا 
لمعلا ةهج وأ ةكرشلا ن م يمسر باطخ بلط ىلإ نهنم تاريثكلا رطضُتس ثيح ،ليللا يف
  . ًاليل نهدرفمب ريسلا نم نكمتي يك تارهاع نسلو كولسلاو ريسلا تانسح نهنأب

ديدعلاف ،ءايربألا نم ريثكلا اهتيحض بهذ ،ةحئاللا ذيفنت ىلع ةليلق مايأ رورم دعبو 
. نهيلع ضبُقو ليللا يف نجرخ ةديدجلا ةحئاللا نع ًائيش نفرعي مل يتاللا تويبلا تابر نم

لافطأ ةثالث اهيدل رمعلا لبتقم يف لزنم ةبر ،يتاوادنيل سيليل ىعدُتو ءاسنلا كلت نم ةدحاو 
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تنلعأ اهنأ نم مغرلا ىلع ،مايأ ةعبرأ ةدمل اهيلع ضبقلا يقلإ هنإ تلاق ،معطم يف لمعتو 
اهجوز عفد نأ دعب ىرخأ ةديس نورشعو عبسو يه اهحارس قلطُأ دقو . ةرهاع تسيل اهنأ

نييقيقحلا نيمرجملا عم نجسلا يف ةطرشلا تاوق اهب تجزو . ًارالود نوثالثاهردق ةمارغ 
ثيح ةيلحملا نويزفلتلا ةشاش ىلع اهتلاح ضرع نم َشخت مل اهنكلو ،جارحإلاب ترعشو 

  .اهتءاربب ةنمؤم اهنإ
 ، ةحضاولا ةيبلسلا اهجئاتنل ًارظن ةيلحملا ةحئاللا ىلع ةريثك رصانع تجتحا امدنعو

مهنيب نم صخش فالآ ةتس ررق دقو . اهدييأتل تارهاظم ةحئاللا راصنأنم فالآلا مظن 
سابموك ةديرج نورخآ ةئامسمخو فلأ ضراع امك ،ةحئاللا ىلع ءاقبإلا ملعم فالآ ةعبرأ 

اذهل اهتيطغت نم ةديرجلا تللق ،رمألا ةياهن يفو . ةحئالل ةيبلسلا راثآلا ترشن يتلا ةيمويلا
. قباسلا يف امك ىلوألا ةحفصلا نم ًالدب ةيلخادلاتاحفصلا يف هنع ترشنو عوضوملا 

ةدمع نأ الإ ،ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ًايئاضق اهتعجارم ىلإ نآلا ةحئاللا وضراعم ىعسيو 
بزح ىلإ نكلو ،يمالسإلا بزحلل يمتني ال هنأ نم مغرلا ىلع ةدعاقلا ذفني لاز ام جنرجنات 

  . يناملعلا راكلوج
  
  يوب يالب ةلأسم
ةعمجلا موي يوب يالب ةلجم نم ةيسينودنإلا ةخسنلا تردص ،هسفن تقولا يفو  

طشمت نأ تداتعا يتلا مالسإلا نع نيعفادملا ةهبج تماق دقو . ٢٠٠٦ليربأ نم نماثلا 
ةلجملا بتكم بيرختب تماق ،مثإلا اهيف بَكتر   ي نكامأ اهتربتعا يتلا ةيليللا يهالملاو يهاقملا

، لو. ايسينودنإ يف ًاثيدح ةرداصلا بسحف ةلجملا بتكم ىلع ةراجحلا ءاقلإب نوجتحملا فتكي م
ناكو . ىنبملا اهنم نوكملا ةتسلا قباوطلا يف تاكرش ةدع بتاكم يف هسفن ءيشلا اولعف لب

ةيحابإلا ةلجملا نم ةيلحملا ةخسنلا رادصإ فقوتي نأ وهو هيف رايخ الو يئاهن بلطم مهل 
  . ًامامت

نع ةلجملا ةرادإ سلجم نلعأ امدنع نيرهش ذ نم ريبك لدج راثم ةيضقلا هذه تناك
تنادأ نأ يروفلا ةيمالسإلا تامظنملا لعف در ناكف ،يوب يالب نم ةيسينودنإ ةخسن رادصإ 
لاق يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجم سيئر نأ ىتح ،رادصإلا ءاغلإل ًاطوغض تسرامو كلذ 

، و. اهرودص عنميل رمألا ىعدتسا اذإ ةلجملا بتكم يف ىقبيس هنإ ةيلصألا ةخسنلا لثم
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اهنأش ةقمعتم تالاقمو ةداج ةيصخش ةلباقم يوب يالب ةلجم نم ةيسينودنإلا ةخسنلا تنمضت 
يهاقملل ليلد ،ةديدج ةينقت نع ريرقت (ةماعلا ةايحلا نوؤشب ىنعت ةلجم يأ نأش كلذ يف 

ب ىلإ ةفاضإلاب)خلا ،يناغألل ةجمدم صارقأو ةديدجلا مالفألا ،ةديجلا معاطملاو ضع ، 
بلط كانه ناكو . ماتلا يرعلا نع ةديعب اهنكلو ،ةريخألا تاحفصلا يف ءاسنل ةريثملا روصلا
نع نيعفادملا ةهبج امأ . لمأ ةبيخب نوباصي دق نييلوضفلا ءارقلا نكلو ،ةلجملا ىلع ريبك

اهتقيرطب فرصتتس اهنإف ،قاوسألا نم ةلجملا رشانلا بحسي مل اذإ هنأ تررق دقف مالسإلا 
، ةوقلا مدختستس يأةصاخلا   . كلذ ىلع ةرداق اهنأ تتبثأ دقو.  

يتلا ءارفصلا فحصلاو يرعلا تالجم حسم يف ةطرشلا تأدب ،هسفن تقولا يفو 
دقو . ًاررحت نادلبلا رثكأ يف ىتح سانلا ةقيقحلا هذه تلهذأو ،كلذ لبق ةيرحب ردصت تناك
تاطحم ةدع نم ،ةلق تسم ةديدج ةسسؤم يهو ةينطولا نويزفيلتلاو ةعاذإلا ةنجل تبلط
  . )١٢(ةيحابإلا اهجمارب نم للقت نأ ةينويزفيلت

  
  ةيددعتلاو مالسإلل يلودلا زكرملا ةيضق

 ، ةيمالسإ ةيلخاد ةسردم يف ةشرو ةيددعتلاو مالسإلل يلودلا زكرملا دقع ماع ذنم
نم ًا فالآ اهؤاضعأ غلبي يتلا ،ايسينودنإ يف ةيمالسإلا ةيلخادلا سرادملا ةيعمج عم نواعتلاب
نوسردي نمم سرادملا كلت يملعم نم ةشرولا يف نوكراشملا ناكو . سرادملا كلت داور
ت . مالسإلا يف ةيددعتلا يهو ةشرولا يف ةيسيئرلا ةداملا يغلُأ ،نيترم ةشرولا كلت دقع دعبو

دحأ ًاضيأ وهو ةيمالسإلا ةيلخادلا سرادملا ةيعمج ةداق دحأ ،ناوضر ليلخ جاجتحا ببسب 
الأ بجي مث نمو " ثيدحلا كرشلا"يه هل ةبسنلاب ةيددعتلاف . نيدلا ءاملع سلجم ءامعز

ةيمالسإلا ةيلخادلا سرادملا يف س  سرادملا ةيعمج ةداق ممص ،كلذ نم مغرلا ىلعو . ردُت
  . بيرقلا لبقتسملا يف جمانربلا يف رارمتسالا ىلع ايسينودنإ يف ةيمالسإلا ةيلخادلا

  
  يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجم ىوتف

يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجم ىوتف حور عم ركذلا ةفلاس ةريخألا اياضقلا مءاوتت 
دقف ،ةيدمحألا ةفئاطلا رظح ىلع ديكأتلا بناج ىلإف ٢٠٠٥ويلوي يف هرمتؤم نع ةرداصلا   ،
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ةأرماب ملسملا لجرلا جاوز كلذ يف امب ةفلتخملا دئاقعلا نيب جاوزلا ًاضيأ ىوتفلا ترظح 
  .ةملسم ريغ

ةيددعتلاو ةيناملعلا راكفأ يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجم رظح ،كلذ ىلع ةوالع 
يطعت رظن ةهجو اهنأل مارح ةيناملعلاف . ةيمالسإلا ميلاعتلل ةيفانم اهنأ نلعأو ةيلاربيللاو

مارح ةيددعتلا نأ امك ،ةينيدلا ميلاعتلا نع رظنلا ضغتو ةيناسنإلا ةينالقعلا تاردقلل ةيولوأ 
ال هنأو ،رمألا ةياهن يف ةيبسن ةقيقحلاب اهتاءاعدا نأو ةيواستم نايدألا عيمج نأب ن مؤت اهنأل
نم ًاقالطناو . مالسإلا كلذ يف امب ،ةقلطملاو ةديحولا ةقيقحلا رشن يعدي نأ نيد يأل نكمي

نيملسملا نأو ،نيملسملا ريغ ةالصل اوبيجتسي الأ نيملسملا ىلع بجي ،ةيددعتلل فيرعتلا اذه 
رومألا دقعت ةيؤرلا هذهو . نايدألا لكل ةعماجلا ةالصلا ةمامإ مهناكمإب نيذلا مه مهدحو

روضح ىلع ًاربجم نوكيس هنأ ثيح ،سيئرلا مهنيب نمو ،نييمسرلا ةلودلا لاجرل ةبسنلاب 
نيدلا ءاملع سلجم ضرع ،ةلضعملا هذه ةهجاوملو . ىرخألا تادقتعملل ةينيدلا تالافتحالا

، بجي ال هنأ هادؤم ًالح  اهرضح اذإو نيملسملا ريغل ةينيدلا تالافتحالا روضح سيئرلا ىلع
ميلاعتلا ليوأت وأ مهف ينبت اهنأل مالسإلا يف مارح ةيلاربيللاو . ةالصلا لبق ةرداغملا هنكمي
  . دودحمو رصاق هتعيبطب وه يذلاو ،بسحف يناسنإلا ركفلا ساسأ ىلع ةينيدلا

كلت تراثأ ،يسينودنإلا نيدلا ءاملع سل جمل ةرشع ىدحإلا ىواتفلا نيب نم هنأ ديب
ىتعأ ًامارح اهفصوب ةينيدلا ةيددعتلاو ةيناملعلاو ةينيدلا ةيلاربيللا تفنص يتلا ىوتفلا 

شقانُت مل ةيدمحألاب ةصاخلا ىوتفلا نأ رابتعا ىلع (شاقنلا نم ريثك لحم تناكو فصاوعلا 
ةفلتخم فنع لامعأ لالخ نم ذيفنتلا لحم ت  باحصأ ضعب ددرو ).عضو لب ،بسحف  

ىلع اهددع دادزا يتلا ةيمالسإلا مالعإلا لئاسو يف ىوتفلا كلت نيملسملا ةيفحصلا ديماوعلا 
ءارقلل اهحيضوت متو اهؤادصأ تددرت امك ١٩٩٨ماع حالصإلا ذنم لوقعم ريغ وحن   ،

يف ةيددعتلا ةيمهأ تحرتقا يتلا رصانعلل روفلا ىلع ةبرض تهجو مث نمو ،نييداعلا 
ًاماع١٥ذنم اي سينودنإ راصتخا ىلإ باتكلا ءالؤه لصوت ،ريصق تقو نوضغ يفو .  

يسينودنإ ظفل وهو ةيلاربيللاو ةيددعتلاو ةيناملعلا يدناسم نم رخسي ىوتفلا كلتل بسانم 
رومألا دحأ وهو ،ةيرحب سنجلا ةسرامم عم ركمب اهطبري ثيح " يرهزلا"ضرم ينعي 

).                          ريزنخلا محل لكأو رسيملاو رمخلا ميرحت بناجىلإ (نوملسملا اهب ينعي يتلا ةيسيئرلا 
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  ةــمتاخلا
 ، يضاملا ماعلا لالخ ايسينودنإ يف ثدح امل ًاماعو ًارصتخم ًافصو ناك مدقت ام
ثادحأ نع كيهان ،ةيلحملا مالعإلا لئاسو اهتلقانت يتلاو هابتنالل ًاتفل ثادحألا رثكأل ضرع 

برغو هشتأ يف ةلثامم ثادحأ تعقو لاثملا ليبس ىلع (ىرخأ قطانم يف ًانأش لقأ ىرخأ 
ةظفاحملا ةيديلقتلا ةعزنلا ةبلغ ىلإو ديازتملا حماستلا مدع ىلإ ريشي امم )ةرطموس  ،
  .مالسإلا يف ةفرطتملا ةيلاكيدارلاو

بناجألاو مهنم نويلحملا نويسايسلا نوبقارملاو نويموكحلا نولوؤسملا حرط دقو 
ةفورعملا ةملسملا ةيبلغألا نيب ةصاخ ةفصبو يسينودنإلا عمتجملا يف يرجي ام ع ًالؤاست
  ؟اهلادتعاب

" ةيناملعلا"ةموكحلا ءادأ نمضتي ًاليوط ًاثحب لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلا جاتحت 
هافرلا ةداعتسا لجأ نم ةيضاملا ةينامثلا ماوعألا يف ؤطابتلا ديدش ادب يذلاو ةيسينودنإلا 

  . دالبلا يف يداصتقالا
نأ عيطتست ال ايسينودنإ نأ وهو ددصلا اذه يف حضاو رمأ كانه ،لاوحألا يأ ىلعو 

مهلقلق يسينودنإلا يندملا عمتجملا ءاطشن يدبيو . لدتعملا ملسملا دلبلا ةروطسأ ىلع ظفاحت
يف لاحلا وه امك ةيمالسإلا ةيموقلا هبش دوعصو تافاقثلا ةددعتم ةيموقلا ةلودلا نادقف ءازإ 

طسوألاقرشلا مهنإف ،لاثملا ليبس ىلع يحابإلا نفلا ةحفاكم نوناق ريرمت مت ام اذإو .  
. مويلا هيلع يه امع فالتخالا مامت فلتخم رخآ هجو ىلإ لوحتتس ايسينودنإ نأب نوأبنتي

ةطلسلا ضعب يسينودنإلا نيدلا ءاملع سلجم ىواتف تبستكا اذإ هنأ مهنم ضعبلا ضرتفيو 
  .ةينيد ةلود ىلإ ةيروهمجلا لوحتس كش الب اهنإف ،ةيمسرلا

يف هريظن نع فلتخي ايسينودنإ يف مالسإلا نأب لئاقلا ميدقلا ضارتفالا نإف ،مث نمو 
لهاجتيو حماستم ريغو يلوصأو ظفحتمو يديلقتو يهقف هنأ ض (طسوألا قرشلا   رتف  ي يذلا

  .يلاحلا تقولا يف نيديدش دقنو لدج لحم) فرطتمو ناسنإلا قوقح
قرشلا يف مالسإلاب اهتنراقمل ىرخأ ةيمالسإ نادلب ىلإ مهرظنب نوبقارمل ا هجوتي دقو

اهنأل ،نادلبلا هذه نمض ايسينودنإ نوكت نلو . هب ةصاخلا ةميدقلا تاضارتفالا عيمجب طسوألا
  .   ينيدلا حماستلا مدعل ًاقارب ًالاثم سكعت
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  شماوهلا
  

نرـقلا نـم تايني     رشعلا يف ايسينودنإ ىلإ ةيادبلا يف ةيدمحألا تدفو        .١
طـق لصت مل اهنأ ديب ،مالسإلا يف دئاسلا هاجتالا ةظيفح ريثت تناكو ،يضاملا   

ةفئاطلا كلت عابتأ ددع غلبيو      . ٢٠٠٥ماع يف اهل ثدح يذلا ئيسلا دحلا ىلإ         
صخش٢٠،٠٠٠يلاوح    .  

بلك ءاج املك هنأ ةنيدتملا ةيسينودنإلا  ىرقلا يف ةدئاسلا تاداعلا نم             .٢
بـلكلا اذـه رـبتع      . هلتقو هحرجو هدايطصاب نايتفلاو لا    فطألا موقي لاض   يو
ةراـهط ىلإ جاتحي سجن هباعلو رذق ناويح لبطلا نأ امك  –ًاروعسم  لاضلا    

  .  تارم عبس هكحو هيلع بارتلا ءاقلإب هيلع عقي يذلا مسجلا نم ءزجلا
, "روهال"مأ " ينايضاق: "ةحناجلا يه ةيدمحألا نم ةقرف يأ اوحضوي مل .٣

نأ نـم مغرـلا ىلع ،ةللضم ةدحاو ةدحو امهربتعا ءاملعلا سلجم      نأ ودبيو   
نأ ىلع تناك مامتهالا ةرؤب نأ ىلإ ريشي امم ، ينايضاقلا نم اهعابتأ ةيبلاغ              
اـمك بسحف ًاحلصم سيلو ًايبن ناك دمحأ مالغ ازريم نأ يه ةزيمملا ةفصلا              

  .  روهاللا ةديقع هربتعت
ماـقملا عـيفر يمالسإ طش   انو قباس ريزو وهو يدنفأ ناهوجد حرتقا     .٤

حوتفم باطخ يفو   . ىلوألا ةرملل ةركفلا هذه حرتقا ،ةيدمحألا ةفئاطلل يمتنيو       
نم فالآلا ريصم ءازإ قيمعلا هقلق نع يدنفا ديسلا برعأ ،سيئرلل هب ثعب             
ءوجللا نوبلطي مهلعجي نأ ىلع ربجم هنأو ،نوناقلا مهمحي مل نيذلا نييدمحألا            

  . مهتديقع ةسرامم ةيرح مهل نمضت ىرخأ نادلب يف يسايسلا
نونفلل ضرعمو ةيفاقثلا مالك ةلجمو وياك ناتوي حرسم نم لك لغشي            .٥

رتم ةئامنامث هتحاسم غلبت يذلا ينابملا عمجم        68Hةيعاذإلا رابخألا ةطحمو      
نونفلا زكرم يف ءزج رغصأ يلاربيللا مالسإلا ةكبش بتكم د. عبرم عيو . 
يليبـس لـثم ةيمالسإلا تالجمل      ا ضعب فقوتت مل ،هسفن تقولا يفو       .٦

 ، يلاربيللا مالسإلا ةكبش نع تاحيملتو ةئيس ريراقت رشن نع هللا ةياده اراوسو
لثم ةيمالسإلا تامظنملا ضعب مساب ةقطانلا تالجملاو تارشنلا تداتعا امنيب          
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FBI و HTI  ةدـحتملا تايالولا حلاصم مدخت اهنأب لوقلاو ةكبشلا ةنادإ ىلع  
قـيرط نع ةدحتملا تايالولا نم هل دودح ال ليومتو           معد ىلع لصحت اهنأو     

معدـلا اذـه لثم ىلع لوصحلا يعيبطلا نم ،رمألا عقاو يفو            . ايسآ ةسسؤم 
. ىرخأ ةيمالسإ تامظنم يأ طسوألا قرشلا تاموكح معدت امك ًامامت يلاملا          

ةـلظم تـحت تاـمظنملا نـم ديدعلا ايسآ ةسسؤم تلوم ،كلذ بناج ىلإو               
ال ،فاطملا ةياهن يفو . نآلا ىتح ًاماع نيثالث ةدمل ينطول     ا داحتالاو ةيدمحملا  

ةداق نم ًاطوغض نمضتت يتلا ةرمتسملا طوغضلا مواقت نأ ايسآ ةسسؤمل نكمي     
لـيومتو معد نع ماعلا اذه ةسسؤملا تفقوت دقو         . يديلقتلا يمالسإلا هاجتالا  

  .  يلاربيللا مالسإلا ةكبش
تناتستوربلا  –نويحيسمل  ا لاقو دوقع ةدع ذنم ريصنتلا ةلأسم ترهظ        .٧  

ةودـنلا يف كلذو ،ةيريشبتلا ةطشنألا يف رظنلا نوديعيس مهنأ           -ةيسيئر ةفصب   
  .  يراجلا رهشلا يف اتراكاج يف توهاللا دهعم يف تميقأ يتلا ةينطولا
نـكمي ال ةيرظنلا ةيحانلا نم ،ايسينودنإ يف ناكسلا ةينبو بسنل ًاقبط             .٨

ءانثتـساب ،قطاـنملا مظعم يف ةيلقأ نيي        حيسملا نأل  سئانكلا نم ريثكلا ءانب      
  .   اراجنت اسون فرشو يسوالوس لامش يف ميلاقأ
ةيمـسر ةيحيسـم ةـمظنم مـهو ،ةيسينودنإلا سئانكلا داحتا  ىتحو             .٩

مـهنأل ءيش يأب مايقلا عيطتست ال اهنكلو ددجلا نييحيسملا  ةيناودع تضراع            
  .   ةريبك ةيلام دراوم مهيدل نأ بناج ىلإ ،داحتالا يف ءاضعأ اوسيل

ةددعتملا ةيحيسملا فئاوطلاو للملاب نيملسملا لهج ىلإ عجري كلذ ناك          .١٠
             ، هب ةصاخلا ةسينكلا يف هسوقطو هرئاعش ءادأ يف اهنم لك عابتأ بغري يتلاو

  . دجسم يأ يف ةالصلا ءادأ مهنكمي نيذلا نيملسملا سكع ىلع
ةيسـيئر  ةفصبو ،سئانكلاف ،ًاضيأ ةلاحلا هذه يف ةيعامتجا ةوجف كانه         .١١  

ةملسـملا ةيلحملا تاعمتجملا طسو يف فرتلا ةديدش تناك ،ىربكلا ندملا يف            
ةـظهاب سبالمو ةهراف تارايس يف نويحيسملا يتأي ،دحألا موي يفو ؛ةريقفلا            

ةسـينكلا نيـب نيدـيجلا ةقالعلاو جهنملا ىلع فقوتي ناك كلذ نأ ديب            . نمثلا
ريثكلا ضرعتت مل ،لاثملا     ليبس ىلع اتراكاج يفف   . اهل نيرواجملا نيملسملاو    

  . تابارطضا ةيأل ةفرتملا سئانكلا نم
برـغ يـف تاينورتكلالا يف ةراجت زكرم ربكأ يهو ،كودولج يف             .١٢

ارعـسأبو ةـيرحب عابت ةيحابإلا يد يف يدلاو ويديفلا طئارش تناك ،اتراكاج             
ةطشنألا هذه سرامُتو   . اهؤارش مهعسوب ناك لافطألا نأ ىتح ،ةياغلل ةصيخر       

  .  اهرظحي نوناقلا نأ نم مغرلا ىلع ةطرشلا راقمبناجب 
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  موقف الالمباالة لإلنسان العربي 
  من ظاهرة منظمات اتمع املدني

 

 
  
  
  

نيقرشـلا نادـلب يـف لكشتت       " لوحت تاراسم "كانهو ،يرجت   " لوحت تايلمع "كانه  
،      تقاو ةيسايس تاحالصإ ىلإ ةجاح    "كانهو ،طسوألاو ىندألا     يـبرعلا ملاعلا يف ةيفاقثو ةيداص

بناج نم رثكأ نم      –تالواحم كانهو    هـتايلمع هيجوتو ،هذه لوحتلا تاراسم يف مكحتلل         –   
كاـنهو  . ىرـخأ ةهج نم ةبولطملا تاحالصإلا تايولوأب ةمئاق عضولو ،ةهج نم ،هلحارمو           

اـمل هـتيؤر   و هحلاصم قفو بناج لك اهغوصي ،تايولوألاب ةمئاقو ،مكحتلا يف بولسأ ًاريخأ 
  .رومألا هيلع نوكت نأ بجي

لود نـم ددع يف ةريخألا روهشلا يف تعاش هذه تاحالصإلا           " ةضوم"نأ فيرطلاو   
لوـقح يـف نيرـظنملا نيـسرادلا ىدل حالصإلا اهعم لوحت ،ةقطنملا لود اهيف امب ملاعلا                 

ةـب  خن نـمو ،رـخآل دلب نم هتلالد فلتخت ،ضماغ حلطصم ىلإ ةفاقثلاو داصتقالاو ةسايسلا              
ىرـخألا تاحلطصـملا نم ديدعلا نأش        –هليوأت جردتي حلطصم    . دحاولا دلبلا نمض ىرخأل     

                                                 
ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةمظنملا وضعو-ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب *  .)ايروس ( 
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ناولألا ددعتم يفيط جردم ىلع     –باهرإلاو ةيطارقوميدلاك    يـف ن   وضراعملا يلالملا ًالثمف  .  
  . نييحالصإلا مسا مهسفنأ ىلع نوقلطي ناريإ

يف ةرضاحم تيقلأ     ،١/٩/٢٠٠٢خيراتب   قشـمدب  " يطارق  وميدـلا راوـحلا ىدتنم    "  
ملاـعلا يف تاحالصإلا ىلإ نيعادلا اهيف تدقتنا        ". مالسإلا يف ةلادعلاو ةيرحلا موهفم    "ناونعب  

ىرأ تـلز اـمو       –تـيأرو ،يسايسلا حالصإلل ةيولوألا مهئاطعإل يمالسإلا يبرعلا          نأ  –   
نيب مادصـلا نإو     .ةيولوألاب قحأ ،ينيدلا يركفلا هنمض نمو ،يفاقثلاو يركفلا حالصإلا         اـن    

يـف موـسرلا ةـمزأ اـهتنيب امك ميهافملا يف تافالتخاو يفاقث مادص وه رخآلا برغلا نيبو        
  .ًايسايس ًامادص هنوك ىلإ ةفاضإلاب ،كرامنادلا

ىـلع ًادر كلذ لعفأ امنإ      " ًالوأ ينيد يفاقث يركف حالصإ      " ىلإ وعدأ نيح ،عقاولا يف      
رخآل وأ ببسل   –نولهاجتي نيذلا يسايسلا حالصإلا ةاعد       ليكشـت يف ينيدلا لماعلا ةيمهأ       –    

              ، يـضاملاو رـضاحلا يف ريثأتلاو رثألا ةحضاو ودبت ةيمهأ ،يبرعلا يعولاو ةيبرعلا ةفاقثلا
ىرأ امك    –ريست نأ بجي تاحالصإلاف     . اهدوجو يفن يف لهاجتلا عفنيال ةيمهأ      قسـن ىلع  –   
ع نكميال لب   –زوجيال ىرخأ ةرابعب    . لتر ىلع سيلو ًاعم دحاو تقو يف       عاضـخإ   –ًاـيلم      

  .تايولوأ ةمئاقل تاحالصإلا
يـف يـساسألا              ن وـك  ملا وـه نيدلا نإ يلوقب هينعأ ام ًامامت ًاحضاو حبصي ،انه نم
حالـصإ ةـباوب رـبع رمي نأو دبال يبرعلا ملاعلا يف يفاقث حالصإ يأ نإو ،ةيبرعلا ةفاقثلا                  

نـم متـي      ،"ًاـينيد ًاحالصإ    " يتاباتك يف هيمسأ نأ تدتعا ،ينيد        ماـكحألا ةءارـق لالـخ       
  .ةيثارتلا تاداهتجالاو ريسافتلا نع ًاديعب ًةرصاعم ًةءارق ةينيدلا صوصنلاو

يداليملا عباسلا نرقلا ذنم      –فلاحت دقل    نيعارـف عـم ةـينيدلا ةسسؤملا تاناماه         –   
نينرـقلا يـف هـقفو ةـفاقث نم داس امو ثادحأ نم ىرج ام ليوحت ىلع ةيسايسلا ةسسؤملا                   

هللا ةـعاطب دبتسـملا مكاـحلا ةـعاط طبريو ،هسركيو دادبتسالا رقي نيد ىلإ               نماثلاو عباسلا   
 يوـبنلا ثيدـحلا ساـبل ًانايحأ سبلت ميلاعت قفو         " رمألا يلو "ةعاطب سانلا مزليو ،لوسرلاو     

ثيدـحك ،ةـيهقفلا ماكحألا سابل ىرخأ ًانايحأو         ،!)؟ةيومأ مأ ةيوبن ثيداحأ يه له يردنالو      (  
" كـلام ذـخأو كرهظ برض ولو عطأو عمسا        "لاق يبنلا نأ هيف ن      اميلا نب ةفيذح معزي يوبن    

كـيلعو رزوـلا هـيلعف ريمألا كملظ اذإ    "، "بلغ نمل ةعاطلا  " لوقت ةيهقف ماكحأ نم هريغكو      
  ".اهفاخي ناطلس نم ةيعرلل ريخ ةيعرلا هفاخت ناطلس " ،"ربصلا



 )٣٥٥(

مهدـصاقم فش   ـكت ةـينآرق ةيآ مامأ مهسفنأ طالبلا ءاهقف دجي نأ ًانايحأ لصحي ناكو             
              ، دبتسـملا مـكح ىـلع ةيعرشلا ءافضإ يف مهتاهجوت حضفتو ،ةيوطلسلاو ةيفئاطلاو ةيبهذملا

ةـيآب اولعف امك    . دصاقملا كلتو تاهجوتلا هذه يطغي لكشب اهليوأتو ةيآلا ريسفت ىلإ نوأجليف          
اورـبتعا نيـح فنعلاو ةوقلاب مكحلا ديلاقم ىلع اولوتسا نيذلا سابعلا ينبل        نأ ءاضرإ ثرإلا  

يأرـلا اذـه ناـكو      . بجحت الف ىثنألا امأ مامعألا نع ثرإلا بجحي يذلا وه ركذلا دلولا           
اوـلعف اـمكو    . ةيسايسلا ةبعللا نم يلع مامإلا اهجوزو ةمطاف جارخإل هنيح يف ًايفاك يهقفلا           
ريسفتلا اذه ناكو ،ةمزلم تسيلو ةملع              لاز اـمو    –م ىروشلا اوربتعا نيح ،ىروشلا ةيآب   – 

هساسأ نمىروشلا موهفمفسن ل ًايفاك  .  
،          –تاذلاب ةيهقفلا ةيثارتلا ةفاقثلا هذه       ًاـنرق رشـع ةثالث ءاهز تمكارتو تدتما يتلا  

نييـسابعلاو نييومألاـب ًارورـم يناـمثعلا دـيمحلا دبع ناطلسلاب ءاهتناو ةيواعم نم ًاءدب                
لع شيعنو اهشيعن يتلا يه     –نيينامثعلاو كيلامملاو نييبويألاو نييمطافلاو      نـحنو   موـيلا اهي     

ىـلع ةريغ كلذ نكي مل ،ًابيرقت نرق ذنم ةفالخلا ماظنب كروتاتأ حاطأ نيحو              . رشابملا اهجاتن 
تـبهذ دـقف ،ةـفالخلا مـساب دبتسملا درفلا مكح اهحبذ يتلا ةاواسملاو لدعلاو ةيطارقوميدلا                

 ، ،     لكشك ةفالخلا دادبتسالا ةيعرش موهفم بهذ اهباهذبو يدادبتسالا اهنومضم يقبو       يـف ًايح    
ةفاك ةيبرعلا ةمظنألا يف يلاتلابو     يمالسإلاو يبرعلا ركفلا   لاز اـم لداعلا دبتسملا حلطصمف          ،

ناصـقن شيـعت نآلا ىـلإ ةـيبرعلا ةـمظنألا تلازامو         ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ًاعئاش      ،
تـحت مـت اذإ يدادبتسالا مكحلا نومواقيال نآلا ىلإ سانلا نم ريثك لعج ام اذهو                ةيعرشلا     

ىمسيام راعش ةلادعلا   ةينطولا وأ    اهريسـفت نـكميال رهاوظلا نم ًاددع انل رسفي يذلا رمألا               ،
  : هنودب

خسار يروتسد هقف دوجو مدع    . ١ ىدـل يروتسدلا يعولا مادعنا يلاتلابو ،ثارتلا يف            
ةـثوروملا انتفاقث يف مودعم عادبإلاو ،عادبإ ىلإ جاتحي يروتسدلا هقفلا نأ وه ببسلاو              . سانلا
عوضـخلا لوـح لـئاه ثارـت دوـجو سكعلابو         . ديلقتلاو نيقلتلاو لقنلا ىلع ًاساسأ ةم     ئاقلا

      . رمألا يلوأل ةعاطلاو   زـيجت ىوـتف دـجأ ين       َّلع ثيدحلاو ميدقلا يهقفلا ثارتلا تعجار دقو
هذـه لالخ دجأ ملف ،ًاعيمج سانلل ةيرحلا لجأ نم           ًاملسمناك ولو ىتح    دبتسملا ىلع جورخلا      

  .عقاولا رمألا لبقتو عوضخلا وهو ًامامت سكعلا تدجولب ةليوطلا نورقلا 

 .رفكلا ةناخ يف دبتسملا لخدي نأ نود مالسإ رادو رفك راد ىلإ ملاعلا ميسقت . ٢



 )٣٥٦(

اهعمسـن يتلا عوضوملا اذه لوح تاجيرختلاو       ) ًافلس بوتكم ءيش لك   ( موهفم نإ    . ٣
 .بوتكم قزرلاو دودحم رمعلاف ةـلآ ىلإ نمؤملا يبرعلا ناسنإلا تلوح يتلا يه ًامئاد

هـيلعف ،توملاب بغريال ةايحلل ًابحم ناك اذإ ناسنإلاف ،ةيناسنإلا ةايحلا مارتحا مدع              . ٤
ايندـلا بـح مدع     ساسألا نأو ،ًافلس بوتكم ءيش لك موهفم ءارج نمو        . بنذلاب رعشي نأ     ،

عيطقلا ةفاقث همسا   ًائيش تلكش ميهافملا هذه    ب هذـيف ًاـبئذ حبصأ َّذش اذإو ،ةاش امإ ناسنإلاف         .  
  .  هعم نيرخآلاو هسفن لتقيل

تلصـحو ،سنوـتل روتسد عضو ىلع سنوت ياب نويسنرفلا ربجأ            ١٨٦٠ماع يف    . ٥  
روتسدلا ءاغلإ اهتابلط لوأ ناك،سنوت يف ةضافتنا  .  

ةداملا ىلع    ١٩٧٣ماع ةيروس يف دحأ جاجتحا مدع        . ٦ حورـطملا روتـسدلا نم      ٩٣   
ةبسـن تـغلبو ،ةلءاسـملل عضخ       يال ةيروهمجلا سيئر نأ ىلع صنت يتلاو ،تيوصتلل اهنيح        

يناـملع بزـح ثـعبلا بزـح نأ نم مغرلاب            .%٩٩فحصلا هترشن ام بسح نيقفاوملا        
ردصـم يمالسإلا هقفلا نأو ،مالسإلا ةيروهمجلا سيئر نيد نأ           ٣ةداملا يف ركذي نأ رطضا        

هـل ةيلاكشإ ببست اهركذ مدع نأل ةداملا هذه ركذل رطضا دقو            عيرشتلل يسيئر  نأـب ًاـملع    .  
هحيحص يف ركذي نيح يراخبلا نم انيعو ىلإ تءاج فلألاب            ٩٩٩ةبس  نلا نأـب رمأي هللا نإ     (  
   .)نوعستو عستو ةئامعست ،فلأ لك نم ثعبيف رانلا ثعب متي

يناسـنإلا يـعمجلا يعوـلا يـف ةيرحلا ةميقب خسارو قيمع ساسحإ دوجو مدع                . ٧
اـهيناعم تذـخأو اهبناوج   ترولبت يتلا ةميقلا هذه ،ةصاخ يمالسإلاو يبرعلاو ةماع يثارتلا          

. ةاواسـملاو ةلادعلا عم تطلتخا دقف ًايثارت امأ       . ةثيدحلا روصعلا يف تامسترملا فلتخم ىلع     
اهارأ امك    –ةيسنرفلا ةروثلاف     –            ، ةاواسـملا ىـلإ اـهرهوج يف فدهت ةمخض حالصإ ةكرح  

ًاـنمز ةـي    رحلا تلظ دقل  . ةلادعلا ىلإ فدهت حالصإ ةكرح ،ايسور يف ةيفشلبلا ةروثلا اهلثمو         
قاوـسأ يـف ىرتشيو عابيال يذلا وه رحلاف ،قرلل ضيقن نم رثكأ ركفلا يف ينعتال ًاليوط                 

ذـنم قـلطأ نيح ،نيدشارلا ءافلخلا يناث ،باطخلا نب رمع نأ يف ًادبأ كشنال اننكل                . ةساخنلا
مهتاـهمأ مهتدـلو دـقو ساـنلا متدبعتسا ىتم          " ةروهشملا هترابع ًانرق رشع ةثالث نم رثكأ        

،              "ًارارحأ ةـيرحلا حلطصـم نمض ةاواسملاو ةلادعلا ىنعم فافشتسا يف هرصعل ًاقباس ناك  ،
مـلو ،هرصع يف ًادئاس ناك قرلا ماظن نأ ليلدب ،قرلاب سانلا دابعتسا راكنتسا دصقي مل وهف                 

وـه رحلا نأ يمالسإلا يهقفلا ثارتلا يف يقب كلذ مغربو      . هئاغلإل ةفيلخك ًائيش لعف هنأ عمسن     
كلذ نم رثكأ   ال قرلا ضيقن   ةـلود رـخآ يه     ) ةيمالسإ ةيبرع ةلود يهو   (ايناتيروم تناكو   .  



 )٣٥٧(

يسايس رارقب  ١٩٦٧ماع قرلا تغلأ ملاعلا يف       عيجشـت ةيمالـسإلا تاـيبدألا يـف ىرنو          .   
رـيرحتو مهدايـسأ دـض داهجلاب قيقرلل                   ءادن ًادبأ ىرنال اننكلو ،قيقرلا قتع ىلع رارحألا

نأ قـيقرلا ىـلع نأ ىرـن سكعلاب لب ،ًاداهج اذه ربتعي             ال ثيح قرلا نم ءاهتنالاو مهسفنأ     
داـهجلا الوـل هديب يسفن يذلاو ،نارجأ حلاصلا كولمملا دبعلل           . (هنم برهيال نأو هديس عيطي    

كولمم انأو تومأ نأ تببحأل يمأ             يراخبلا   .ربو جحلاو هللا ليبس يف دـبع اـميأ     (، )٢٥٤٨ 
ملسم حيحص    .ةمذلا هنم تئرب دقف َقبأ     بـلاطملا لك نأ ىلع انتفاقث يف سكعنا اذه           و  .)١٠٢ 

هيلع سانلا ريثأتب ال ،مكاحلا نم     .فطعتو ةمركمك يتأت سانلا اهديري يتلا
اـملك ًايلآ ددجتت ةيفرع ماكحأ لظ يف شيعي هنأب يبرعلا ناسنإلا ىدل روعشلا مادعنا     . ٨

راـطخأ  نـم ساـنلا ةـيامحل ةـمزال اـهنأ ةدبتسملا ةمكاحلا تاطلسلا معزت ،اهتدم تهتنا          
ةراضـحلاو ًاـنيح ةيموقلا ةيوهلا سمطو ،ًانيح ةيناملعلاو ،ًانيح ةيعويشلاو ،ًانيح ةينويهصلا             

ئراوـطلاو ةيفرعلا ماكحألاب مهروعش مدعو سانلا لوبق ببسو          .ىرخأ ًانايحأ ةدسافلا ةيبرغلا     
يسايسـل  ا بناجلا يه ئراوطلا ةلاحو ةيفرعلا ماكحألاف      ) عئارذلا دس باب  (ةيهقفلا ةدعاقلا يه    

  . عئارذلا دس بابل
يخيراـتلا قيبطتلاو  ) ص(يبنلا بلق ىلع لزن امك لصألا مالسإلا نيب زييمتلا مدع            . ٩

ممتـيل ءاـج مالـسإ نيب ،هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتكو ميكحلا ليزنتلا نيب يأ ،مالسإلا اذهل              
ربتعيو   ةرفك نيرخآلا لك ربتعي مالسإو ،ناسنإلا ةمارك دكؤيلو قالخألا مراكم          لـتقيال  (هـنأ    

خيراـتلا لزـتخي مالـسإو ،اهعيراصـم ىلع عادبإلا باوبأ حتفي مالسإ نيب              و. )رفاكب نمؤم 
لـك يـف ةـقلطملا ةقيقحلا يوحت اهنأ اهتندس معزي ةيثارت صوصنب لقعلا ديقيو ايفارغجلاو                

يخيراـتلا لامتحالا سيلو ،ةقلطملا ةقيقحلا وه عباسلا نرقلا يف لصح ام يأ              .ناكمو نامز   
يودب عمتجم ىلع يمالسإلا نيدلا قيبطتل      لوألا نـم ءاـج يـهلإ هردصم مالسإلا نأ يأ          .  

يبسـنلاو ،ىوـتحملا يـف يهلإلا قلطملا ىوحف         . ناكملاو نامزلا عم ًايبسن لعافتو قلطملا     
  . مهفلا يف يناسنإلا

ةـيرحلا ميـق ليوحت ىلع نآلا ىتح يخيراتلا يبرعلا يمالسإلا ركفلا ةردق مدع               . ١٠
مهنيعب صاخشأ لالخ نم ةدسجم تيقبف ،تاسسؤم ىلإىروشلاو ةلادعلاو  .  

ثحبن وأ –لأسن نأ لقعي فيك : نآلا لاؤسلاو  يف ةيسايس تاحالصإ نع –   
  ؟هانركذ يذلا وحنلا ىلع نورقلا ربع اهركف لكشتو اهيعو بلوقت تاعمتجم



 )٣٥٨(

يـف ثيدـحتو ةـثادح عيراشم رهظت يضاملا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تأدب دقل                
  ، وـه اـم اهنمو ،يلاربيللاو يثعبلاو يموقلا اهنمو يكارتشالا اهنمو يسكراملا اهنم             ةقطنملا

ةـموظنملاو يتايفوسلا داحتإلا رايهناب تهتناو ،لشفلاب اهلك تءاب اهنكل          . كاذو اذه نم جيزم   
. ةـفاقثلاو رـكفلا ليكشت يف ينيدلا لماعلا ةيمهأ لهاجت اهلشف بابسأ دحأ ناكو ،ةيكارتشالا              

اهرودـب اهلك تءابو     "لحلا وه مالسإلا  "نأبو  " هللا ةيمكاحب "يدانت تاراعش لب    اقملاب ترهظو   ،
يـف هتورذ غلب يذلا فنعلا نم ديزملاو دادبتسالا نم ديزملا ىوس جتنت ملو ،نآلا ىتح لشفلاب    

ةدحتملا تايالولا يف   ١١/٩ثادحأ   هـقف ةيـضرأ نـم اهقالطنا اهلشفل ديحولا ببسلا ناكو            .   
ةضـيرم ةفاقث ةيحض تاذلاب يهو ةقلطملا ةقيقحلا يوحي هنأ تمهوت           يخيرات يثارت يمالسإ    . 

رصـع جاـتن نـم يـه يتلاو ةيموقلا تاكرحلاو ةيسايسلا ةيمالسإلا تاكرحلا ترثأت دقو                
يناـغفألا يدـيأ ىلع نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف لصح يذلا ريونتلا                

ةـكرحك ةيمالـسإ تاكرح تماقف      . قارعلاو ن انبلو ايروسو رصم يف امهريغو هدبع دمحمو      
تـناك تاـحورطلا نكل ،برعلا نييموقلاو ثعبلا بزحك ةيموق بازحأو نيملسملا ناوخإلا             

ةيمالـسإلا ةيسايسـلا تاـكرحلا هذـه ترثأت دقف          . ةينالقعلا ىلإ اهنم ةيسنامورلا ىلإ برقأ     
ةرـم لوأل لكشـتو      نيملاع ىلإ نوكلا تمسق ،ايسور يف ربوتكأ ةروثب ىمسي امب ةيموقلاو            ،

بازـحألا ىدـل سيـل ناـك املو     ). يراتيلوت( يلومش يدادبتسا ماظن رصاعملا خيراتلا يف     
ًايلومـش ًاماظن سسؤتل ةيسكراملا تاحورطألا تَّنبت دقف ،عمتجملاو ةلودلا يف ةيرظن ةيموقلا             

  : يليام ظحالن انحبصأ ىتح ،ةدش لقأ ةيمالسإلا تاكرحلا رثأت نكي ملو. ًايدادبتسا
  : نويموقلاو نويسكراملا نويكارتشالا 

  . يلامسأرو يكارتشا: نيملاع ىلإ ملاعلا ميسقت . ١
  .ةيروثلا ةيعرشلا . ٢

 . ةيخيراتلا ةيمتحلا . ٣

 .ًانئاخ ًاقشنمو ًافرحنم ىمسي فلاخي يذلاو ،رخآلا لوبق مدع . ٤

 . يكارتشالا داصتقالا . ٥

ةصق،رعش( يكارتشالا بدألا  . ٦ ةياور ،   (.  

حرسم،ىقيسوم( يكارتشالا نفلا  . ٧ ءانغ،  صقر ،   (.  



 )٣٥٩(

 . ةيكارتشالا قالخألا . ٨

 . يراتيلوربلا ةيروتاتكد . ٩

بزـحلا ةداـيقو ،يسايسـلا بـتكملاو بزحلا         (صاخشأ يف بعشلا لازتخا      . ١٠
 ). ئطختال

 . ةديقعو ةايح ةيكارتشالا . ١١

 . يكارتشالا موهفملا يف لامجلا . ١٢

 

  : نويمالسإلا
   .مالسإ رادو رفك راد ىلإ ملاعلا ميسقت . ١
  .)نآرقلاب عزي الام ناطلسلاب عزي هللا نإ ( هللا ةيمكاح . ٢

 . ردقلاو ءاضقلا . ٣

  .قيدنز وأ دترم وأ رفاك ىمسي فلاخملاو ،رخآلا لوبق مدع . ٤

 . يمالسإلا داصتقالا . ٥

ةصق،رعش( يمالسإلا بدألا  . ٦ ةياور،    ( 

ةحايسـلا لوـقي نـم كاـنهو        ).  رـكذ ،ديشانأ ،ليثمت ،فد      ( يمالسإلا نفلا    . ٧
 .ةيمالسإلا

 . ةيمالسإلا قالخألا . ٨

 . ةيمالسإلا تايبدألا يف ةيرحلل ةميقال . ٩

  .)ةباحصلا ةلادع ( ءاملعلاو ةباحصلاب ةمألا لازتخا  . ١٠

  .ايندو نيد مالسإلا . ١١

 . يمالسإلا موهفملا يف لامجلا . ١٢
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* الامعأ نيرسخألاب مكئبنن له لق : (ىلاعت هلوقل اقبط كلذو ًاعم ناهاجتالا لشف دقو
) ١٠٤ – ١٠٣فهكلا ) (اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا
  . يفكتال اهدحو ةنسحلا اياونلا نأ يأ

نابلاط ةلودو ،تاحورط نم عمسن ام بسح ةيلومش ةلود ةدوشنملا ةيمالسإلا ةلودلاف            
اـهيف ناـكمال يتلا ،ةيمالسإلا ةلودلل رصاعملا جذومنلا يه ناريإ يف يلالملاو ناتسناغفأ يف        

عزي هللا نأ اهساسأ ةعدخ ىلع شيعي لاز ام يسايسلا مالسإلاو           . ةيعامجلا وأ ةيدرفلا ةيرحلل   
ثـيح ،ةيعويشـلا بازحألا اهيلع شيعت يتلا ةعدخلا سفن يه ،نآرقلاب عزي الام ناطلسلاب               

اـم نأو   . ةـعاطلا ىـلع سانلا ربجتو ماظنلا سرحت يتلا يه ةلودلاو بزحلاو نمألا ةطلس             
برغتسـنالو ،ميهافملا هذه محر نم جرخ فنعلا سرامي يذلا يداهجلا مالس            إلا هيلع نوقلطي  

   .طقف تاهجاولا يف ناك امهنيب قرفلا نأل ،ةيموقلاو ةيمالسإلا تاكرحلا ىمسي ام محالت نآلا
وـهف ،ربمتبـس     ١١ثادـحأ دـعب     " يطـسو مالسإ  "نع نآلا ضعبلا هحرطي ام امأ         

ةـكرح وه نآلا هجاتحنام     . يمالعإلا قيوستل ا لجأ نم ةضوملا عم ىشامتت ةثيدح      " ةجيرخت"
ىـلع متيو ،نييرجهلا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف تعضو يتلا تباوثلا قرتخت ،ةديدج ةيريونت              
ةـلودلا ةيرظنب قلعتي اميف ةصاخو ،ةمئاقلا بازحألا ريوطت وأ ،ةديدج بازحأ روهظ اهساسأ              

فـلتخت نيناوـقل عضـخيف اهرايهنا       و اهتضهنو لودلا مايق امأ    . عيرشتلاو روتسدلاو ةطلسلاو  
لودـلا ماـيقف    . ةـيخيرات تاـيمتحو ةيعرـش ماكحأ دجوت الف        . ةيعرشلا ماكحألا نع ًامامت   

ناـمزلاو ناـكملا يف ةيعوضوملا طورشلاو كلمتلاو        ) ةيعفنلا(ةيتامجاربلل عضخي اهطوقسو    
اهيسـسؤمو لود  ـلا ةداق اهيلع صرحي ةيناسنإ ةيقالخأ ةميق دوجوو .  ةداقلاو دارفألا ةيرقبعو  

ءيشـل عضخيال اهطوقسو لودلا مايق نأ دكؤن نأ انيلعو           .مدقتلاو ةضهنلاو ةيرحلاو ةلادعلاك     
  . ةيعرشلا طباوضلا همسا

ةـثوروملا رطألا نع ًاديعب   –نكمي فيك   : نآلا لاؤسلاو  لـثم ميهاـفم طابنتـسا   –    :
،    لا لصف ،يناملربلا ليثمتلا ،تاباختنالا ،ةيروتسدلا قوقحلا ،ةيددعتلا        ةأرـملا قوـقح ،تاطلس

ملسـملا يـبرعلا لقعلا يف اهعرزو ،لصألا نآرقلا نم ،اهريغو           . .صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا  
؟يـفرعملاو يفاـقثلاو ينيدـلاو يسايسلا دادبتسالا نم نورقو نورق اهتخسر روذج نم ًالدب       

  ؟..قيدنزلا ،دترملا ،رفاكلا: لثم 
ىـلإ وعدـت     ،١١/٩موـي ث    دـح اـم رارـكت مدـعب اهنم ةبغر ،ةدحتملا تايالولا             

رمثت نأ هذه ةيحالصإلا اهتاوعدل نكمي ناكو         "تاحالصإ" عـم ةفداصـملاب اهقافتال ًارظن       –،   
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ىـلإ يناطيربلاو يناملألاو يسنرفلا بولسألا تنبت اهنأ ول          –لخادلا يف نييحالصإلا تاوعد       
تاحالـص  إب تـماقو ،ةـقطنملا يف عاضوألا نم يبروألا داحتالا فقوم يف لثمتملا ،ام دح     

نادـجولا يـف ةـيرحلاو ناسـنإلا قوقح خيسرت اهسأر ىلع ،ليوط ىدم ىلع ةيركف ةيفاقث             
يـفو  . مهسـفنأ حالصإ نم حالصإلاب نيفدهتسملا ةقالعلا باحصأ هدعبو هعم نكمتي ،يبرعلا           

ماـظنب هلادبتـساو ام ماظن ةحازإ يف ةيركسعلا ةوقلاب حجنت دق ةدحتملا تايالولا نأ يروصت                
رـخآ ًامـسا لمحي ىقبيس هلك كلذ نكل ،كاذ يف اهدعاوق عرزو دلبلا اذه لال                تحا يفو ،رخآ  

لؤافتلا نم ريثك عم      –اكيرمأ دقتعت دق    . حالصإلاب هل ةقالعال   ناـبلاط عـم تـحجن اهنأ        –   
نـم رـيثك لـمحي نادلب اهلكو ،ةقطنملا يف لودلا ةيقب عم لعفت اذام نكلو                . .نيسح مادصو 

رـكفلا ؟ يمادصـلا ركفلا ةمكاحلا اهتمظنأ لمحتو يلالملا رك           فو ينابلاطلا ركفلا اهيف سانلا    
 –يرـكفلاو يفاقثلا حالصإلاو     . ىلوأ ةقيقح كلت ،كولسلل ريخألاو لوألا هجوملا امه ةفاقثلاو        

ةـيجراخ ةيركسـع ةوق لعفب اهاحضو ةليل نيب متيال رمأ            –ةينيدلا ميهافملا حيحصت هيف امب        
ناـك دـقف ،لوـقن اـم دكؤي لاثم ريخ فيشتابروغو ني          ستلي لعلو . ةيناث ةقيقح كلتو ،ةرهاق   

نـم ًاـماع   ٣٥لبق يأ ،ايسور يف ماظنلا حالصإب ةيوناثلا هتسارد مايأ ذنم ملحي فيشتابروغ    
ةيفحصلا هتالباقم نم ديدعلا يف ًايصخش هنع ًالقن اذه لوقن.)اكيورتسيريبلا(هنالعإ   .  

يـف ءاوـس ،نكمم هنأ ىريو        جراخلاو لخادلا يف حالصإلا ىلإ وعدي نم ًاذإ كانه          ،
ةءاـبع درـجم    "هـيف ىرـي نـم لباقملاب كانه نكل          . ةيبروأ ةيؤر وأ ةيكيرمأ ةيؤر ءوض     

نـم مالـسإلا غيرفتو ةيبرعلا ةيوهلا سمط ىلإ فدهي ًاديدج ًارامعتسا اهتحت يفخت              " ةيحالصإ
 يـف مساق لصيف روتكدلا اهدصر ،ىرخأ ةحيرش كئلوأو ءالؤه بناج ىلإ كانهو            . هنومضم

ةدـئاف الو هـيف لـمأ ال ًاليحتسم حالصإلا ىرت ،ةريزجلا ةشاش ىلع هجمانرب تاقلح ىدحإ                 
لوـقي اـمك مـهيأر يـف ةلعلاف ،اهئاقب ىلع قفتم ةمظنأل             " ليمجت ةيلمع "ساسألاب هنأو ،هنم    

  .عطقلاب الإ اهل جالع ال سأرلا يف ةرذجتم رييبسيبور
فـلتخت ،ةيحالصإ تاقيبطتو ناعم     مامأ هسفن سرادلا بقارملا لمأتملا دجي انه نمو         

اـنأ اـمأ    . هـل نيضفارلا وأ هيلإ نيعادلاو حالصإلاب نيدانملا فالتخاب ىرخألا نع اهتدحاو           
بـناجلا وه عبار بناجو يعيرشتو يرئاعشو يميق        : بناوج ةعبرأ يلاحلا مالسإلل نإ لوقأف     

  .ةاسأملا نمكت هيفو يسايسلا
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يلعلا لثملاب ًادسجم   –يميقلا بناجلا امأ     رشـعلا اياصولابو ميكحلا ليزنتلا يف ًامومع ا         
اـهمرتحي ميـق اـهنأل ،فالخ لحم سيلف          – ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١ماعنألا ةروس يف ًاصوصخ       

  .اهسدقيو ملسملا اهيف اهمرتحي يتلا ةجردلا تاذب يحيسملا اهسدقيو يذوبلا
جحو ةاكزو مايصو ةالص نم هيف امب         –يرئاعشلا بناجلا امأو     سيـل ًاضـيأ وهف      –   

نإو ىرـخألا لـلملا لـك رئاعش نومضملا يف هبشت يتلا اهرئاعش ةلم لكل ذإ ،فالخ لح           م
جـحيو يـكزي ملسملا ،موصيو يلصي يحيسملاو ،موصيو يلصي ملسملاف           . لكشلا يف تفلتخا  

هيلإ جحي هبسدقم ناكمهلو قدصتي يذوبلاو ،ةكم يف ةبعكلا ىلإ    .  
ةـمألا نيـب سيـل ،يسايسـلاو يع         يرشتلا نيبناجلا يف ًارصح ةمئاق تالاكشإلا ىقبت      

اـمهيفف  . اـهتاذ ةيمالـسإلا ةمألا بهاذمو فئاوط نيب لب ،بسحو ىرخألا ممألاو ةيمالسإلا        
ةسراممو ًاقيبطت    –ىلجتي   اـمهيفو ،ىحوملا يوامسلا ليزنتلا مهف يف فيرحتلاو فارحنالا          –   

،    دادبتـسالا معدـت ينيدلا دادبتسالا تاودأ نم ةادأك يثارتلا هقفلا دسجتي              هررـبتو يسايسـلا
هـنيبو ،هـبرو ناسنإلا نيب تاقالعلا رسج ىلع ًاسارح ةينيدلا ةسسؤملا تاناماه نم لعجتو               

مـساب فـنعلا سراـمي نم ديب ةادأك وأ          . مهنذإب الإ نيهاجتالا يف رمأ رميال ،نيرخآلا نيبو       
             ، اـمهالكو  ةيعجرملا سفن لمحي امهيلك نأ ًاملع ،ًاعم ةسايسلاو نيدلا لاجر ًاضراعم مالسالا

  . هفقوم ديؤي امو هبساني ام ثارتلا نم راتخي يئاقتنا
وأ ،ينيدـلا لـماعلا داعبتـسا اـهيف متي تاحالصإ قيقحت ناكمإلاب نأ نظي نم ةمث                 
ةـيددعتو تاناملرب ىلإ مهتجاح نأب سانلا عانقإ ناكمإلاب نأو ،برغلا يف لصح امك ،هدييحت               

ةـقطنملا يـف نيدلا نإ ،لوقأ ءالؤهل        . ءاتفإلل سلاجم ىلإ مهتجاح نم ربكأ ةفاحصو ةيبزح       
ليـصأتل دـب الو     . كولسلل يساسألا كرحملاو ةفاقثلل يساسألا نوكملا وه ةيمالسإلاو ةيبرعلا        

نأو ةـصاخ ،هـنم ًاءزج ميهافملا هذه حبصتل ينيد يعادبإ حالصإ نم ميهافملا هذه خيسرتو                
ةـهج نـم    . حيحصـتلاو حالـص   إلل ةلواحم ةيأ لقرعيو مواقي يديلقتلا يثارتلا هقفلا خوسر        

كوـلملاو ماـكحلا نيـيعت اهديب ةينيدلا ةطلسلا تناك برغلا يف حالصإلا حجن نيح ،ىرخأ                
ةسـسؤملا ءاضـعأ نيـعت يتلا يه ةيسايسلا ةطلسلاف ،بولقم عضولاف اندنع امأ ،ءارمألاو               

ةيسايس ـلا تاـكرحلا اـمو     . اـهيلع قفنتو ماعلا يتفملاب ءاهتناو عماجلا مداخ نم ًاءدب ةينيدلا          
تـعمتجا فـيك حـضاو لكشـب ىرن نحنف          . عضولا اذه ىلع ًاجاجتحا الإ ساسألاب ةينيدلا      

يـف يـلالملا دـيبو ناتسناغفأ يف نابلاط ديب ةدحاو ةطلس يف ًاعم ةيسايسلاو ةينيدلا ةطلسلا                 
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ًايبعـش ًاديـصر لمحت يتلا ةيمالسإلا ةيسايسلا تاكرحلا نم ريثك هيلإ حمطي ام اذهو               . ناريإ
    .فنعلا سرامت مل ولو ىتحًاريبك 

ىـلإ ةحلملا ةجاحلا ىدم حرش نم لاجملا هب يل حمس ام نمضو ،هلك اذه ءوض يف                 
هـتاوطخو حالـصإلا اذـه تاـيلآ ىلإ قرطتلا نود ،ماع لكشب ينيد يركف يفاقث حالصإ                 

  : لوقأ ،هلحارمو
ىـلع   زـيكرتلاو ،ةاواسـملاو ةلادعلاو ةيرحلا ةيمهأب سانلا ىدل ًايركف ًايعو ينطعأ             

هـلوحت يتلا ةيربجلا ماهوأل ًاضفار ًايعو ،ميكحلا هليزنت يف مهل هللا اهدارأ امك ةيرحلا ةيولوأ                
ضـغب ،مهنـع مـلظلا عفرو نيرخآلا ةيرح ليبس يف لتاقي ،سئارع حرسم ىلع ةيمد ىلإ                  
تالاكـشإ يعوـلا اذـه ءوض يف ىقبت نلو ،يسايسلاو يقرعلاو ينيدلا مهئامتنا نع رظنلا                

فاـخي مكاـح    "ىلإ ةقباسلا ةيثارتلا ةحورطألا بلقنتسو      . تاحالصإ نع ثحبلا  ىلإ كرطضت   
  ". هفاخت مكاح نم ةيعرلل ريخ ةيعرلا نم

  : يليام يوتحت نأ ملسم يبرع دلب يف ردصي روتسد يأ ةمدقم نأ ىرأ ينإف يلاتلابو
ةـملك  يهو ةميق ةيأ اهيلع ولعي الو ةيمالسإلا ةديقعلا يف ايلعلا ةميقلا يه ةيرحلا               -١

هللا ناسـنإلا ةـيدوبعال ،هللا ناسنإلا ةيدابع ىلجتت     اهيفو ،ًاعيمج ضرألا لهأل تقبس يتلا هللا         .
راـيتخالا ةـيرح ليبـس يف هعاونأ لكب حافكلاو ًالصأ ةبولطم ريغ هللا ىتح ناسنإلا ةيدوبعف       

تقبـس يتل  ا هللا ةملك ءالعإل هنأل. هللا ليبس يف داهجلا وه ًانمؤم ًاملسم دبتسملا ناك ولو ىتح     
يأ ) نودـبعيل الإ سـنإلاو نجلا تقلخ امو       (ىلاعت هلوق يف ىلجتت يتلا رايتخالا ةيرح يهو         
لـباقملا فرطلاـب الإ فرـعُتال ةيرحلاو        . مهرايتخا ةيرحب هنوصعيو مهتدارإ ءلمب هنوعيطي     

ةـيرح كلمي هنأب انفرع امل ةرشابم عاطأ ولو ،ةعاطلاب ال ةيصعملاب هتيرح نع ر       بع مدآف ،اهل
  .رايتخالا

يـهنلاو فورعملاب رمألا ةسرام     مل يناسنإلا عمتجملا اهيلإ لصوت ةيلآ نسحأ نإ        - ٢
مالعإلاو رشنلاو   يملسلا ريبعتلا ةيرحو يندملا عمتجملا تامظنمو ةضراعملا يه ركنملا نع           

ُت نأل جاتحت يتلا ةسسؤملا يه ةلودلا نأل        اهدـيب   ثـيح رـكنملا نع ىهنُتو فورعملاب ر       مؤ  
ةـيرحلا دـعب ةيناثلا ةجردلاب يتأت ةيناسنإ ةميقك ةلادعلاو          .تارارقلاو نمألاو شيجل  او لاملا    .

نيد  ،ةلادع اوميقي نأ نو   عيطتسي رارحألا نأل    بعتسملا امنيب مهيدل تارايخال نيذلا     نوجاـتحي     
عـمتجملا تاـمظنمف ،بلقلا يف داهجلا همسا ءيش رارحألا عمتجم يف دجويالو              .ةلادعلا ىلإ 
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رـيغ تاـمظنملاو ةفاحصـلاو ناسللاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا س             رامت يندملا 
ةـلودلاو   ،ةيملـس لئاـسو اهلك يهو رهاظتلاو تاعامتجالاو مالعإلا لئاسو لكو ةيموكحلا             

. دـيلاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا سرامت ةيذيفنتلاو ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا اهتاسسؤمب           
رـمألا  (اهمسا ةينمأ ةسسؤم دجوتس اهنأ ينعي اذهف ،اهسفنب اذه          سرامت نأ ةلودلا تدارأ اذإو      

  ). ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
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  لوح تالخادم 
  ة ـــإشكالي

  "حقوق اإلنسان يف عامل متعومل"
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  ..حقوق اإلنسان يف اإلسالم
   هل من حد فاصل بني خطاب إسالمي عربي

  وآخر إسالمي غري عربي؟
  

 
 

  
  

ةـماقإ ساـنلا ةحلصـمل يمالسالا روصتلا بسح تءاج امنإ تانايدلا لك تناك اذإ               
ال ،نيواسـتم ةدـحاو ةـلئاع اـعيمج مهراـبتعاب  مهنيب محارتلل اطسبو ملاظتلل اعفدو لدعلل            
الإ نـكمي ال اهتايعجرم تفلتخا امهم ناسنالا قوقح عئارش نإف مهقلخو مهلامعأب الإ نوزيامتي    

اهتـصالخ هسـفن مدـقي يذـلا نيدـلا عم صوصخلابو تانايدلا عم ميمح ءا                قل يف نوكت نأ   
لاـق   .لـسرلا ةثعبل ىمسالا دصقملا لدعلا ةماقإ نأ هؤاملع عمجأ دقف ،مالسالا نيد            : اهماتخو

ةروـس  " طسـقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل           "ىلاعت  
قيقحت ربع كلذو     .ديدحلا دـجوت ثـيحف     )١(لـجآلاو لـجاعلا يف مهداعسإو دابعلا ةحلصم       ، 

ةدسـفملا ىـلإ ةحلصـملا نمو ملظلا ىلإ لدعلا نم جرخ ام لكو               )٢(هللا عرش مثف ةحلصملا     ،
اـم لكف  .هلك ةمحرو هلك لدع مالسالا ذإ ،ءيش يف مالسالا نم سيلف اهدض ىلإ ةمحرلا نمو       

مدـع ىـلع رادملا ذإ صوصخم صن ي         ف دري مل نإو مالسالا نم وهف ةمحرو لدع هنأ تبث          
حالصـلا ىـلإ برـقأ سانلا هعم نوكي لعف حالصلا نبا اهفرع امك ةسايسلا ذإ                 ،)٣(ةفلاخملا

                                                 
سنوت-ةضهنلا ةكرحسيئر  *  .ندنل يف ميقم ي 
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لـصالا اذـه فلاخي ام لكو        )٤("يحو هب لزن الو لوسرلا هعضي مل نإو ،داسفلا نع دعبأو            ،
نأ كلذـك مالـس   الا ءاملع قفتا ذإ.كلذك سيل قيقحتلا دنع وهف مالسالا نم هنأ رهظ نإو ىتح  

فالـخ ىـلع رمالا رهظ نإو ىتح لوقعم وه ،عورشم لكو عورشم وه لوقعم وه ام لك                  
نإـف كلذـل افالخ ءاج ام لكو        "لوقعملا حيرص فلاخي نأ نكمي ال لوقنملا  حيحص        "نإ  . كلذ

يـنظ وهف لوقعملا نم ناك نإو ،ايعطق اعرش  سيلو لوؤم ينظ  عرش وهف عرشلا نم ناك              
الإ نـكمي ال لوـقعمو لدعو ريخو دابعلل ةحلصم وه ام لك نأ كلذ ىنعم            و .)٥(ايعطق سيلو 

ىـلإ ،ناسـنالا قوـقحو يطارقميدلا مكحلا ئدابم لثم ،مالسالا يف احيرم اناكم هل دجي نأ                 
هصوصـن يـف اـمإ كلذو ،سانلل اهعفن تبث يتلا ةيجاتنالاو ةيرادالا تابيترتلاو مظنلا رئاس                

اـم عم ةفلتخملا ةليلقلا تايئزجلا ضعب نع رظنلا فرصب          و. ةتباثلا هدصاقم يف وأ ةحيرصلا    
فالتـخالا اهضـعب لوـح ثدحي يتلاو ناسنالا قوقحل ةيلودلا دوهعلاو تانالعالا يف درو               
              ، دـمعلا لـتقلا ةيانجك تايانجلا ضعب ىلع تابوقعلا لثم ،اهتاذ ةيبرغلا تايطارقميدلا لخاد

ىـلع طباوضـلا لثم نمو ؟   .مدلا يلو وفعب مأ ةيدلاب مأ نجسلاب مأ صاصقلاب هيلع بقاعي له  
وـه ماـعلا هاـجتالا نإـف ةدودحم تايئزج ادع ،ةيجوزلا تاقالعلا اهنمو ةيسنجلا تاقالعلا                

،               )٦(.ماجسنالاو قفاوتلا  ملاـعلا يف ةيمالسالا ةكرحلل ماعلا  هاجتالا وه اذه نأ نأ دكؤن نحنو  
ضـفرو  لادـتعالا  بوص هاجت        الا ،مداصتلا ال يناسنالا ثرالا عم قفاوتلا بوص هاجتالا        

ةـيددعتلاب لوـبقلاو ،لالتحالل اعفد نوكي نأ الإ ،مكحلا يف اجهن وأ ةضراعملل اليبس فنعلا                
  .ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلا كلذ يف امب ،يطارقميدلا ماظنلا تاموقم رئاسو ةيسايسلا

ا نيب يدبأ عارص هطيحم يفو هسفن يف مدتحي  عبطلاب صقان ناسنالا نألو              -٢ ريخل  
" دـبك يـف وهف  ةسرطغلاو عضاوتلاو ملظلاو لدعلاو راثيإلاو ةرثألاو لطابلاو قحلاو رشلاو              

يـف قـحلاو رـيخلا ىوق زيزعتل تانايدلا تءاج امنإو       . دلبلا ةروس "دبك يف ناسنالا انقلخ دقل    
رشـلاو طوبهلا ثعاوب بلغتت نأ  مرج الف ،اهنايبو لدعلا كلاسم حيجرتو عمتجملاو ناسنالا               

ىلع طلستلا يف ةبغرلا وأ ةذللاو عابشالا يف ةحماجلا ةبغرلا ةبلغ ببسب وأ لهجلا ببسب               امإ  
ميهاـفملا فييزتو قئاقحلا بلقو ليلضتلا بكرم       : بكرم لك هتياغ ىلإ اهدنع بكريف ،ريغلا      

هذـهب نوضـهني ةرحـس نوـعرف لـكل ناك كلذلو ،بقع ىلع اسأر ميقلا ملس بلقني ىتح                   
موـيلا اـهب ضهنـي يتلا ةمهملا يهو          . هط ةروس "ىعست اهنأ مه  رحس نم مهيلإ ليخف   "ةمهملا

ميـقلاو ئداـبملا لك عيوطت ىلإ نودمعيف        .ةاغطلاب طيحي يذلا يجولوديالاو يمالعالا زاهجلا     
اذ ناـكأ دئاسلا ميقلا مّلس كلذ يف يوتسي ،داسفلاو ملظلا عاضوأ ىلع ةيعرشلا ءافضإل ةليبنلا                

ذإ ؛ناـيغطلا ةسـسؤم مـهت ال ليصافت هذه ةينالقع ةينا    سنا ةيعجرم اذ ناك مأ ةينيد ةيعجرم      
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اـهنايغط رارمتـسال احلاـص هارت ءيش لك فيظوت يف ددرتت ال ايلع ةعيرش هتاذب نايغطلا                 
نـم انصـحم مالـسالا سيلف ،ةنشخلا قئارطلل رظضت ال ىتح ةمعانلا لئاسولا رثؤت هديبأتو             

  .هعيوطتو هفيظوتل ةاغطلا يعس
ئداـبم كـلذ يف امب تايجولويديالا نم هريغ لثم لازي            الو مالسالا ضرعت دقل    -٣  

ةـبغرلا وأ  لـماحتلا وأ  لـهجلا تاريثأـتل ،يندملا عمتجملاو ةيطارقميدلاو ناسنالا قوقح        
درـجم لوـحتيل ةضرغم تاهجو ةيغاط تاموكح لبق نم فيظوتلاو عيوطتلا يف ةممصملا              

ملاـعلا يـف ةـيقوقحلا ةيعرشلاو ةفاق        ثلا مارتحاو رشنل ةيفاقثلا تاقوعملا زربأ     "امبر لب  ةادأ   
تاسـسؤملا ضعبو ةينيدلا تاعامجلاو تاموكحلا ضعب هيفضت يذلا ينيدلا ءاطغلاو يبرعلا            
وأ يـبرعلا ملاـعلا يف ةيساسالا تايرحلل ةرمتسملا تاكاهتنالا ىلع اهتادايقو ةيمسرلا ةينيدلا              

يـف درو اـمك     " ناسنالا ق وقحل ةيلودلا تانالعالاو تايقافتالا ىلع تاموكحلا تاظفحت ىلع       
  .ةودنلا هذهل ةيريطأتلا ةقرولا

ىـلع يلودـلا ةوـقلا نازيم اهضرف يتلا ةيسايسلا ةئزجتلا ةلاح نم مغرلاب هنإ                -٤  
تدـحوت الو اـهخيرات تارتف لوطأل تناك امك ةديقعلا ىلع تدحوت يه الف ةيمالسالا ةمالا                

نـم سعتأ ىوتسم مهيلع ض  رف نيذلا برعلا صوصخلابو ،حلاصملا ساسأ ىلع ابوعش ىتح       
هذـهل ةيعورشـم يـطعت ةيفاقث سسأ عانطصال ةرابج دوهج تلذب دق هنأ مغرلابو ،ةئزجتلا                
دـنع صوصـخلاب ودبت نيملسملا نيب ةيوق لازت ال ةيمالسالا ةدحولا رعاشم نأ الإ ةئزجتلا                

مال ـسالا لـظ اـم ببسب الإ كلذ امو ،بوكنملا يكبي ادحاو ابلق نوملسملا لوحتيف ثراوكلا                
ىـلإو هـيقنتعم لكل ةعماجلا ةدحاولا ةيوهلاب روعشلا ىلإ ةديقعلازواجتي ديحوت نم هب ضهني               
ودـبي ال وحن ىلع ،ةدحوملا ةيوهلا كلت راطإ يف البقتسمو ايضام تاذلا ةيؤرو ركفلاو ةفاقثلا                
ىـتح وأ ةـمئاقلا ةـيموقلا لودلا رظاني يموق يمالسإ ركفل ةحضاو ملاعم ةماقإ اريسي هعم                 

رـيغ يمالـسا رـخآو يـبرع يمالسا ركف نيب ةحضاو لصاوف ةماقإ هلب ،ةقطانلا تاغ                 للا
نأ "ناـهرب نود تـضرتفا ذإ ،ةودـنلا هذه اهيلع تماق يتلا ةيساسألا ةمّلسملا يهو ،يبرع     

كـلذو  " ةـيلازعنالا اـمبرو ريثأتلا ةيدودحم نم نوناعي يبرعلا ملاعلا يف نيددجملا نيركفملا            
سـكعنا ةينيدلا مهتاباطخل يبسن ديدجت نم ابورأو ايقيرفإو ايسآ يف نو            ملسملا هققح ام  "لباقم  

 ..يـبرعلا رـيغ ملاـعلا يملسم نيب ناسنالا قوقح ةفاقث مارتحاو رشن ىلع ةتوافتم تاجردب     
ملاـعلاب ةنراقملا نإف يبرعلا ريغ يمالسالا ملاعلا يف ةيندلا تاباطخلا ديدجتل ريدقتلا ناك ايأو               

بسـح لكشـملاو ،ةيضرفلا ةحصب املس ول ىتح ،ريخ          ألا اذه حلاص  ل نوكت نل يبرعلا ريغ    
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ايـسآ يف نوملسملا هققح امب هتفرعم ىدم يف ريبك صقن نم يناعي يبرعلا ملاعلا نأ                "ةقرولا  
ةـقرولا بسـح رـمالا يـف اـم بجعأو      "ةينيدلا مهتاباطخل يبسن ديدجت نم ابورأو ايقيرفاو   

رـكفلل ازـكرم اهفـصوب ةيمالسالا هتاباطخ عم ل          ماعتي"لازي ال يبرعلا ملاعلا نأ ةيريطأتلا       
نـم هلمحت ام مغر تاملسم اهنأكو ةقرولا اهتمدق يتلا تايضرفلا هذه ةيقادصم امف              "يمالسالا
  ؟اهلخاد تاضقانتو عقاولا عم تاضقانت

عقاولا عم اهضقانت-١-٥    
ملاـع دادـتما ىـلع يمالـسالا ركفلا جوتنم حسم دنع رفظن نأ ريسيلا نم سيل                  -أ  

بهذـمب ،مـهلود نـم ةـلود هلب نيملسملا بوعش نم ابعش زيمت  ةيموق لصاوفب ،مالس                  الا
ةـيهقف سرادـم ءازإ انسـفنأ دـجن ام ردقب  ةلودلا كلت وأ بعشلا كلذ عم ىهامتي يمالسإ                    
عـم ىهاـمتت ةـسردم اهنم سيل ،ةثدحتسم وأ يضاملل دادتما يه ةيمالسإ تاكرحو ةيدقعو                

نأ الإ ناـمع ةـلودل يمسرلا بهذملا هنأ  مغرف ،يضاب            الا بهذملا لثم اهرغصأ ىتح ةلود     
يـف مهلثم نم ربكأ رئازجلا ييضابإ ددع ناك امبرلو ةينس بهاذم ىلع ناكسلا ثلث نم رثكأ                 

بهاذـملا ةـيقب ىـلع قدصـي هـتاذ رمالاو           . ةريثك دالب يف بهذملا عابتأ دوجو عم نامع       
مـظعمو  . موـيلا سـمخلا تاراـقلا     دادتما ىلع ةمالا يف ةعزوم ةيعيشلاو ةينسلا ةيمالسالا         

اـهنع نوزياـمتي ال ةيمالسالا دالبلا يف ةيبهذملاو ةيقرعلا مهلوصأل دادتما مه ابروأ يملسم               
  . ركذي ئشب نآلا ىتح

ملاـع يـف ةثيدحلا ديدجتلا سرادم لاح نع ةثوروملا بهاذملا رمأ فلتخي الو               -ب  
ضرـف امب فرتعي داكي ال يد       قع يفاقث ءاضف كانه امنإو فارطأو زكرم كانه سيل مالسالا         

لوـح نوفوطي امدنع نيملسملا نأش مالسالا عم لماعتلاب رمالا قلعتي ذإ ؛ةيسايس زجاوح نم               
مـهللا كـيبل دـيحوتلا ءادن ريغ ءادن نم ىقبي الف مهنيب زجاوحلا داكت وأ يفتخت مارحلا تيبلا          

نأ عيطتسـن زوجتلا نم      ئشب. دحاو نايك مهنأكل ىتح دودحلا دعبأ ىلإ رهاظملا هباشتتو        ..كيبل  
ضرـفت ةيسـينك اهطـسوتت ال ةرح قوس هنإ          . ريبك دح ىلإ ملوعم يمالسالا ركفلا نأ يعدن       

متـخ نأ نوملعي  مه      . هرايخ نع لوؤسم لكف هبر ىلإ هجوتلا يف ةددحم ةطاسو ملسملا ىلع           
هـنيد نـع الوؤسم هلوسرو هللا ةفيلخ ملسم لك نم لعجو رشبلا ىلع ةياصو لك ىهنأ ةوبنلا                  

طـسو هسـفن دجيس ،هبر ىلإ قيرطلا ةفرعم يف هعسو           " دهتجي"نأ هيلعف ،لجو زع هللا مامأ       
ةيلوؤسـم عـقت هدـحو هـيلعو ،اـهيلا هـبذتجت ةريثك تاوصأ ىلإ عمتسيسو ةريثك بهاذم                  

هـبلق يتفتسـيو لوق لكل عمتسي       . رمزلا ةروس "هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا    "رايتخالا
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ابوعـشو الود مالسالا ضرعت ال ةيمالسالا ةبتكملا  . هتيلوؤسم كلت ،هداهتجا هيلإ هيدهي ام عبتيل  
وـه امم رثكأ اهيف أشن يتلا ةلودلا جراخ ًاءورقم ايمالسإ اركفم دجت دق كلذلو               . سرادم امنإو 

يـبن نـبا كلامو     . ايقيرفإ يف عوبتم هنكلو يدوعس مويلا ةغلب كلام مامالا        . هتلود يف ءورقم  
اـمبرو ،نوـيرئازجلا هب رثأت امم رثكأ هثارتب انرثأتو سنوت  يف ئ              رق هنأ بسحأ يرئازجلا   

دـعب صوصـخلاب نوـيناريالا هب رثأت امم رثكأ يتعيرش يلع يناريالا ركفملاب انرثأت نوكن                
نسـح ينادوسـلا رـكفملا بـتك نأ امك          . ةيمسرلا عجارملا ركف حلاصل هتشمه يتلا ةروثلا      

رـثكأ ةيكرتلا ةيمالسالا ةكرحلا يف ترثأ ةيكرت        لا ىلإ تمجرت يتلا يشونغلا دشارو يبارتلا      
  .ةيبرع دالب يف ترثأ امم

فوـقولا نـم صانم ال كانه هرومضو انه ركفلا اذه راشتنا رس ىلع فوقولل                -ج  
. ةـئيبلا كـلت يف نييمالسالا ىلع اهحرطي يتلا تايدحتلاو هبلاطمو ددحم عقاو تاجاح ىلع              

يعاـمتجا يناـملع يرـكف عوـن نم تايدحت           هيف دوست طسو يف اوأشن نيذلا نويمالسالاف        
نورـخآ نوملسـم امنيب يدحتلا كلذل بيجتست ةينالقع ةيمالسإ ةيركف ةعاضب نع نوثحبيس              
مهاياضـق نوكتس يدحتلا كلذ لثم مهيلع احورطم سيل الثم دجن يف برعلا ةريزج بلق يف                

يـف ةيمالسالا ةكرح   لا. عدبلا اياضقو دئاقعلا تايئزج يف ليخنتلاو قيقدتلا لثم ،رخآ عون نم          
اهسـفن ىلع حرطت مل ةنملعم ةيركف ةيئيب ةطاحم تاينيعبسلا ةيادب يف اهتدالو ذنم الثم سنوت                
نازـيملا يـف ناـك ةـيوهو رئاعشو ةديقع هنوك ثيح نم هتاذ مالسالا نأل ةعيرشلا اياضق                  

ةـكرحل   ا هذه لثم حرط ئيجي نأ ابجع نكي ملف ،طلستلاو ةنملعلا ةديدش ةلود راطإ يف كشلاو               
ةـيداملا بهاذملا عم لدجلا ةحاس يف هترادجل اتابثإ ،ايعامتجاو ايسايسو ايفاقث ايركف مالسالل              
حلاصـل دادبتـسالا دض الاضن ةيسايسلا ةحاسلا يف ةحورطملا بلاطملل اباعيتساو ةحورطملا             

ةا رـملا رودـل اليصأتو يلامسارلا عشجلا دض ةيلامعلا ةيباقنلا ةكرحلل امعدو يطارقميد ليدب       
ةـكرحلل دب نكي مل ةيسنوتلا قوسلا يف ةحورطم تايدحت اهلكو           . ةلماشلا ضوهنلا ةكرعم يف   

نـم ةـقلطنم اهلئادبو اهاؤر ميدقت نود اهيف اهترادج تابثإو قوسلا لوخد لجأ نم ةيمالسالا       
تـثرو يذـلا اـهركف روـطت نأ اهيلع ناكف ،قوسلا اهذبن الإو تايدحتلل ةبيجتسم مالسالا                 

قوسـلا ىـلإ تفلدـف تايدحتلا كلت سفن هيلع ةحورطم تسيل يقرشم ركف               نع هنم بناوج    
تفرصـناو ،اـهيلع ةحورطملا اهتايدحتلل بيجتست ةصوصخم داوم نع هيف ثحبت يمالسالا             

ليـصأتو ةأرملا رود نع يبارتلا ركف يف الثم تدجو          . اهتامامتهاب لصتت ال ىرخأ داوم نع     
ةروـث هـنأ مالـسالل يـنيمخلا حرـط يـف            و يجولويديالا يتعيرش ركف يفو ةيطارقميدلا     

ردصـلا رقاب ركف يفو ةراضحلا ةرهاظ ليلحت يف يعامتجالا يبن نبا ركف يفو نيفعضتسملا              
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يـف ةرئادلا كراعملا هذه ضوخل ةيدجم ةحلسأو ةحلاص داوم كلذ لك يف تدجو يداصتقالا               
تايدـحت باعيتسا   ىلع رادتقالل هريوطتو اهركف ةعجارم مايقلا ىلع تلبقأ اهئوض يفو           . اهتئب

يـف ةيـساسالا اياضـقلا ينبت يف ةركبم ةبرجت تلّثم ،ةيمالسإ بلاوقو تاروظنم يف عقاولا                
اـهنمو ناسـنالا قوقح اذكو ،رييغتلا يف اجهنو مكحلل اماظن ةيطارقميدلا لثم يناسنالا ركفلا               

ـقلل اـنل               عـم ءا  هأ ام وهو ،ةنميهلا ىوق دض يملاعلا لاضنلاو تايلقالا قوقحو ءاسنلا قوقح
رـكبم تقو نم  سمحتلاو ةارملا ررحت اياضقو ةيطارقميدلا ةكرحلا بلاطمو لامعلا بلاطم              

نيـعم عقاو عم لعافتل ةرمث ءاج يركفلا جوتنملا اذه          . يرصنعلا زييمتلا دض لاضنلا ةكرحل    
هذـه مهتأـجاف امدـنع عـقاولا كـلذ نوشـيعي اونوكي مل نيذلا امنيب                . ةنيعم تايدحت حرطي  

نئـلو مهضـعب انللض لب اهوشحوتساو اههجو يف اومهجت تاينينامثلا ةيادب            يف تاحورطالا   
نوهباـجي نورخآ ماوقأ اهعم لعافت نيح يف  )٧(مهاياقب ةحاسلا مدعت ملف نمزلا رورمب اوصقانت   

                ، اـهتمجرت ىـلع اولبقاـف ايسنودنأ يفو ايكرت يفو الثم ىصقالا برغملا يف ةلثامم تايدحت
دـعب ةـقح ال تارتف يف الإ اهيلع لابقالا يف اوذخأي ملو اهوشحوت              سا مهتغلب تبتك نيذلا امنيب    

هتيعرـش دمتسي ال يددعت عقاو يف شيعلاو لعافتلا اولبقي نأ مهيلع تضرف نحملا نم ةلسلس                
نوملسـم هيف كراش دق اذهو رامعتسالا نم ريرحتلا ةيعرش نم لب حتفلا ةيعرش  مالسالا نم           

نطوـلا كالتـما يأ ةنطاوملا ىلع موقت ةلود ةيع          رشب فارتعالا ضرفي امب  نيملسم ريغو      
تسـسأ ةيروتسد ةقيثو لوأ يف ايوق ادنس اهل دجت يتلا            )٨(ةيطارقميدلا ةيعرشلا يأ يواستلاب     

  .)٩(ةفيحصلا يه ةنيدملا ةلودل
ىـلإ تـبهذ اـمك  يبرع ريغ رخآو يبرع يمالسا ملاع نيب زييمتلاب  يرغي دق     -د  

حالـصا  "نأ هـيف رـبتعا      " مالـسالا عم دعوم     "هبات  ك يف ثيدح يسنرف خرؤمو ركفم كلذ      
يـبرعلا ملاعلا جراخ نم أدبيس ةيطارقميدلا عم حلاصتيو  ةثادحلا ميق  بعوتسي ىتح      " مالسالا

دـيحوت يـف ةـيموقلا لشـف ةديلو هيلع ةينسلا ةيلوصالا ةنميه ببسب  هنم سوؤيم وه يذلا               
جراـخ نـم يتأيـس جالعلا نأو        .ندال نبا تزرفأ ةيناودع ةيشاف ةعزن ىلإ ىدأ ام  برعلا          

يـطارقميد حاـجن نـم ظحالي ام زييمتلا اذهب يرغي دق             )١٠("ناريإو ايكرت نم يبرعلا ملا    علا  
ةـقيقح هذـهو    . حـضاو يبرع يطارقميد لشف لباقم يبرعلا ريغ يمالسالا ملاعلا يف يبسن           

، )١١(مـمالا بـكر ةرخؤـم يف يبرعلا ملاعلا تلحأ ةريثك ةيومنت تارشؤم تاسارد تفشك                
ةاـيحلا تايوتسم نم ىوتسمب نوعتمتي برع ريغ مهو نيملسملا مظعم نأب لوقلا حصيل ىتح               

لـه  . ةيـشافلا ىـلإ برقأ ةمظنأ مكح تحت نوحزري نيذلا برعلا مظعمل افالخ ةيطارقميدلا      
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لشـفل ةرـمث وـه مأ ضعبـلا معزي امك يبرعلا لقعلا يف ةصوصخم ةينب ىلإ دئاع رمالا                   
  ؟ةيشاف تاعزن روهطو ةمزأ برعلا ثروا ام يموقلا عورشملا

يرصـنع ريسـفت وه ،ةينيوكتلا ةيجولوطنالا ةيتاذلا ةقاعالاب مئاقلا لشفلا ريسفت             - ذ  
فورـظلا مهل ترفوت اذإ رضحتلل تايلباق ىلع نوروفوتي مهلك رشبلاف اضحد مولعلا هتضحد              

سيـلو لشف وأ ح     اجن نم نوبيصي ام ريسفتل ةيعوضوملا مهفورظ يف ثحبلا انيلعف ،ةبسانملا          
ةلاـسرب مهبوـلق ترانتـسا موي ىلوالا برعلا ةقالطناو          . ةيفاقثلا وأ ةيجولويبلا مهتانيج نع    

. ةـثيدحو ةميدق ةريثك بوعش اذكو كلذ ىلع ةدهاش رضحتلا نع سانلا دعبأ  اوناكو مالسالا               
مل اهتاذ   ةيريطأتلا ةقرولاو . راجحالا وأ راقبالا دبعت ةيوسآ بوعشل ةرصاعملا ةقالطنالا اذكو          

نأ نود  " نيددـجملا "رـكفل نيضـفار مهنوكب الإ يطارقميدلا يبرعلا زجعلا اذهل اريسفت مدقت             
  .ضفرلل اببس الو هزومرل اركذ الو ضوفرملا ديدجتلل اهموهفم ددحت

ةـمأ دـيحوت يـف يموقلا عورشملا لشفب يطارقميدلا وأ يثيدحتلا لشفلا ريسفت امأ                 
اـسوؤيم اهلعج ةيناودع ةيشاف تاعوزن اهثروأ ام ثيدح         يطارقميد ماظن ءاسرا يفو برعلا      

نولـشاف مـهنأل ةـيطارقميدلاو ثيدحتلا يف نولشاف مه هتاذب ئيشلا ر             يسفت باب نم وهف اهنم    
  .امهيف

يـف برـعلا عـقوم ىـلع ءوضـلا يقلي يذلا وهف ةيملعلا ىلإ برقالا ريسفتلا امأ                  
مهعوـقو ثـيح نمو ،ةيدايقلا مالسالا        يف مهتلزنم ثيح نم ةيلايربمالا ةيلودلا ةيجيتارتسالا        

اـم ملاـعلا كرـحت يتلا ةقاطلا ىلع مهضرأ رّفوت ثيح نمو تاراقلا نيب لصاوتلا ةدقع يف        
يـميلقالا مهـضوهنل وأ ةـيموقلا مهتدـحول ةـلواحم لك ةقاعإ ىلع ايلود اميمصت ىضتقا                  

نامضـلر  خآ الماـع مهنـم بلقلا يف ينويهصلا نايكلا زرغ  نم هتضتقا امو ،يراضحلاو              
نـم لوالا فصـنلا يف يلع دمحم ةبرجت ذنم  مهضوهن تالواحمل ةدحاو ةرظنو               . قيوعتلا

عورشـم لـك ةـقاعإب يـلود رارق نع حوضوب فشكت هذه انمايأ ىتح رشع عساتلا نرقلا                  
مـهت ال ليـصافت هذـه       . ايكارتشا وأ ايمالسا وأ ايناملع مهدوقي يذلا قيرفلا ناك ايأ يوضهن          

 ، ةـمظنالا هدـجت اـمو تباث معد نم ينويهصلا نايكلا هدجي امع الضف               يبرغلا يجيتارتسالا  
لوـحتلا عيراشم هتدجو ام لباقم اهبوعش ىلع اهطلست رارمتسال معد نم ةدسافلا ةيروتاتكدلا              

يـف ترج ةيطارقميد ةيلمع فظنأل ضفارلا فقوملاو        . يبرغ معد نم ملاعلا يف يطارقميدلا     
سوؤـيم ةقطنملا نأ كلذ ينعي ال       . ثيدح دهاش ،ةريخالا  ةينيطسلفلا تاباختنالا ينعأ ةقطنملا     

تاـعلطتب ةـمعفم ةقطنملا لازت ال       . اهنأشو اهوكرتل اهقطنم اسوؤيم ةقطنملا تناك ولو      . اهنم
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كـلتل عوضخلا لدب ىهاضت ال ىوقلا نيزاوم رييغتل ةمواقملل تاقاط ىلع ةرفوتمو ضوهنلا              
،      اف برح يف ترسكنا ىرخأ ممأ عم لصح امك نيزاوملا          يـبرغلا حارـجلا عضبمل تملستس

طـق ملسـتست مـل اـهنكلو ةديدع مئازه اهتنحط ةمالا هذه امنيب نوينابايلاو ناملالا لعف امك                  
كـلتو  " لود ماـيالاو ةلوحتم ةوقلا نيزاومو     . لصو بردلا ىلع راس نمو مواقت اهنأ اهفرشو       

هـيلع ةيلودلا ةأطولا     يبرعلا ريغ مالسالا ملاع نأ حضاو     .نارمع لآ "سانلا نيب اهلوادن مايالا     
اـمم رـثكأ يلودلا قيوعتلا نم نودجي عيمجلا نأ مغر ،تمدق يتلا بابسالل ،لقأ ايبسن ةماع               
اولواـح املك  فادهتسالل نوضرعم مه لب ةعجشملا نع الضف ةلوقعملا ةلماعملا نم نودجي               

امد ـنع قدصم نمز ناريا عم لصح امك ،ةيبرغلا ايجيتارتسالا يف ءارمحلا طوطخلا زواجت             
              ، ماـيالا هذـه صوصخلابو ةروثلا نمز وأ رطخلل ةبولطملا راعسالاب ةقاطلا تادما تضرعت

  .ةوقلا تاموقمو ةينقتلا باستكا يف ءارمحلا طوطخلا زواجت لواحت نارياو
ادـئاع سيل هريسفتف يبرعلا ريغ مالسالا ملاع يف يبسنلا يطارقميدلا حاجنلا  امأ               -ر  

عوـن نـم اـثعبنم ءالعتسا وأ الهج برعلا هبعوتسي مل كان             ه ديدجتلا ركف نم ردق رفوت ىلإ      
هتحـص ىـلع ةـيريطأتلا ةقرولا للدت مل ،ريطفو لوجع ريسفت كلذف ،ةدئاس ةيبرع ةيزكرم                

اـمنإو أشـنملاب عئاضـبلا اـهيف فرعت ال ةيلود قوس مالسالا نإ لوقلا انم قبس دقف                  . ءيشب
كلذلو ةمجرتلا لاجم يف نيملسملا بو      عش طشنأ نم مهنأ كارتالل بسحي دقو عفنلاو ةرادجلاب        

: ةـثيدحلا وأ ةـيثارتلا ءاوس اهسرادم فلتخمب ةفورعملا ةيمالسالا ةبتكملا تاباتك مهنيب رشتنت     
اـمك ،يشونغلا ،يواضرقلا يلازغلا ،يبارتلا يبن نبا كلام ،اوح ديعس ،بطق يدودوملا ،انبلا           

جاـتناب زـيمتت مـل ةيكرتلا ةسردملا         نأ انه طحالملاو  . ةيناريالا تاباتكلا نم اريثك اومجرت      
بـساني ام راكفالا نم ذخأت يهف ةيلمعلا ةيتامغربلا ةعزنلاب تزيمت يه ام ردقب ددحم يركف                
ةددـحم فورـظ يـف كردت دقو ،هتحت كرحتت يذلا فقسلاب قيقد ملع ىلع يهو ،اهعاضوأ     

نأ كردـت د  ـق هبزح لحو ةطلسلا نم ناكبرا روسفربلا لزعو شيجلا لخدت ىلإ تداق يتلاك         
اهتغايـص دـيعتو تاـجرد وأ ةـجرد هب لزنتف عقاولا قيطي امم ىلعأ هعضو يذلا فقسلا                  
لوـح ،يرـظنلا لدـجلاب برـعلا لثم لغشنت ال اهنأ رمالا يف ام بجعأ نكلو ،ةيميظنتلا                  

فقسـب لزـنت ال اـهبلاطم فقسب لزنت امدنع اهنإ    . مزلم ريغ وه امو مزلم وه امو ةعيرشلا    
اـهبلاطم ىوتسـمب رـثكأ وأ ةجرد لزنت طقف امنإو عقاولا قيطي ام عم م                ءاوتي ىتح مالسالا  

تـلعف امك ةيرظن تالزانت مدقت ال اهنأ يأ ،مالسالا نم هقيبطت ىلع رودقم وه ام يأ ةيلمعلا                  
كارـتالا نييمالـسالل نأ نوروصتيف برعلا نييناملعلا ضعب مهوتي امكو ةيبرغلا تايناملعلا             

ىـلع لجسـي ملف مهوت ضحم وهو يلوصالا برعلا مالسا نع          فلتخي ايناملع اصاخ امالسا     
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نولمعي مه امنإو ءزج وأ الك ةعيرشلا هنم اوطقسأ يناملع مالسال ايرظن اوسسأ مهنأ كارتالا                
اـقفو  . عيطتسـي ام مالسالا نم قبطي نأ فلكم ملسملا نأ :ةيعقاولا مالسالا تاهيجوت لظ يف   

متعطتـسا  ام هنم اوتأف هب مكترمأ ام     "يوبنلا هيجوتلل  مهتـئبب نولعاـفتم مـهف      )  ملسـم هاور  "( 
يـف مهديدجت ناكف ،ريظنتلا يف مهداصتقا رسفي ام كلذو          . اهقفو نوكرحتيو اهفوقس نوكردم   

يـتلا ةـمهملا اهسـفن ىلع حرطت مل ةيلمع ةسردم ةيكرتلا ةسردملا             . ايلمع اديدجت  ةقيقحلا   
مـه اـمأ    . برعلا هذيمالتلو هلثمل ةم   هملا كلت اوكرت  " مالسالا حالصا "ريلدآ يسنرفلا مهل اهبسن   

لـك عـم مـهنأل    .يمالسالا قيبطتلا نم قيطي ام ءوض يف مهعقاو حالصاب مهسفنأ اولغش دقف  
. حالـصال ةـجاحب وـه امو ناكمو نامز لكل  حلاص مالسالا نأ ةقيقحب نونموي نيملسملا                

تاـباتكلا مهأ   ـف ينسـلا حالصالا ركف نم ةدافالا نم مهعيشت مهعنمي مل مهسفنأ نويناريالاو             
ىـلإ تمجرت ةيسراف ةيمالسإ ةيساسأ تاباتك نأ امك ةيسرافلا ىلإ ةمجرتم ةيبرعلا ةيمالسالا              

دـنهلا نم يودنلا تاباتك اذكو      .اهريغو يرادمو ينيمخلاو يتعيرش يلع تاباتك لثم ةيبرعلا       
  .ناتسكابلا نم لابقاو يدودوملاو

اهتاذـب يـهو ةيريطأتلا ةقر      ولا يف يلخادلا ضقانتلا ةظحالم ىلإ انه لصنو        -٢-٥
رـكفلا م               دقت يهو الأ اهيلع تبنا يتلا ةيساسالا ةمّلسملا ىلع رثؤي امب همجرتت نأ نود  هتراثأ
مهناوـخا ركفل ةمجرتلا يف برعلا نييمالسالا دهزو يبرعلا هليثم ىلع يبرعلا ريغ يمالسالا      

،       م هدروأ اميف احضاو ضقانتلا ودبي     . مهتيزكرمب ءالعتساو ادادتعا   لـقالا ىـلع دحاو رثات ن
      ، بـطق ديس برعلا نييمالسالا نيركفملا نيب نم قالطالا ىلع رهشالا  نكي مل نإ ،رهشأ نم
هرـبتعا يذلاو ةيدنهلا ةراقلا هبش يف مالسالا يركفم رهشأ يدودوملا ىلعالا يبا ركفب  هرثأت             

مـظعم نأ ا    ـنه ظـحالملا   . اـمظن مالسالا غاص يذلا يأ مالسالا مّظنم نوسندودر ميسكام         
 –برـعلا ةـيزكرم عـنمت ملو        . يبرعلا ملاعلا يف تارم تعبطو تمجرت يدودوملا تاباتك       

ةيعبتلا ةجردل يدودوملاب اورثأتي نأ       -ةيريطاتلا ةقرولا ىوعد بسح    يـبرعلا ملاـعلا ينجيل     " 
تحبـصأ ىـتح فنعلا نم ةيلاتتم تاماودو تاعمتجملاو ةمظنالل ةيريفكت اراكفأ كلذ ةجيتن              

ةيمالسالا ةلودلا ةداعتسا ليبس يف ةيمالسالا تاعامجلا نم ريثكلا   فنعل ءاطغ  راـكفأ نأ  "كلذ." 
ةـبرت يـبرعلا ملاـعلا يـف تدـجوو ةيقوقحلا ةموظنملا عم ضيقن يفرط ىلع يدودوملا                 

  .."يراضحلا رخآلا ىلإ ةيومدلا اهراثآ تطختو..ةبصخ
هليوحتو يدودوملل ةم   لاظلاو لب ىلجعلا ماكحالا هذه ةشقانمل عستي ال انه تقولا نألو          

شبـك هـليو    حتو يدودوـملل ليوأتلا اذه لطخ ىلع      ةداهش يفكت   . الوغارد وأ رياشكنارف ىلإ   
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ةراـقلا هبش يف ةيمالسالا ةكرحلل ديحولا نكي مل نإ يسيئرلا هجوملا لازي ال لجرلا نأ ءادف                 
ةـعام  جلل عورـف دـجوت ثـيح لاـبينلاو اكنالاريسو شادالغنبو ناتسكابلاو دنهلا            : ةيدنهلا

ةـيوبرتلا ةداـملا يدودوـملا تاـباتك ربتعتو         . ةيبرغلا رجاهملا يف اهتادادتما عم ةيمالسالا     
ىـلإ ءوـجل طـق هنع فرعي مل يذلا يكرحلا دادتمالا اذه لكل ةديحولا نكت مل نإ ةيساسالا                   
نـم ةنـس نيتسو سمخ دادتما ىلع هل اوضرعت يذلا يبسنلا داهطضالا مغر فنعلا قئارط                

شبـغ الب ةحضاو لجرلا تاباتك لب يلمع كولس درجم كلذ سيلو ،ةيمالسال             ا ةعامجلا رمع  
يـطارقميد عمتجم نع    " يمالسالا روتسدلا "يف عفاد امك    . )١٢(رييغتلل اليبس  فنعلا ضفر يف     

رـفك ىلإ كلذ ىضفأ نإو ىتح هيلا ةوعدلاو داقتعالا قحب ملسملا ريغ ىتح هيف عتمتي يددعت                 
دـقف  ةـيموقلاو ةـيلهاجلا ةركف امأ         . )١٣(مهيلع امنإو هيلا دو   عت ال كلذ ةع   بتف نيملسملا ضعب  

تـحرط دـنهلا يـف هيف تحرط يذلا قايسلا ريغ رخآ قايس يف يبرعلا ملاعلا يف تمجرت                  
اـهلعجي اـمب ةملسـم رـيغ ةيرثكأ طسو اهتيوه ىلع رطخب رعشت ةملسم ةيلقأ ةمدخل كانه           

ةرـكف تناك ذإ ،دنهلا نع ناتسك       اب لاصفنا دض ناك يدودوملا نأ مغر زيمتلا ىلع ةصيرح         
ملاـعلا ىـلإ ةرـكفلا هذه تلقن املف         . ةيناملع ةمظنم يهو ةيمالسالا ةطبارلا ةركف لاصفنالا      

تاينيسـمخلا ةـيادب يف رصم يف علدنا يذلا مومحملا عارصلا قايس رخآ اقايس تقال يبرعلا    
نيفرـطلا دي يف    تناك يتلا ةحلسالا لك هيف تمدختسا ةطلسلا ىلع اعارص هرهوج يف ناكو             

نـع عافدـلل ةركفلاو ةديقعلا ةوق مدختسا رخآلاو همصخ لاصئتسال ةلودلا ةوق مدختسا اهدحأ               
كـلحأ يـفو نوجسـلا بهايغ يف تدصت ةيمسرلا ناوخالا ةسسؤم نأ مغر            . ددهملا هدوجو 

اـم نإ    )١٤( .حلسـملا جورـخلا غيوستل يرقفلا دومعلا يهو ةطلسلا ريفكت ةنتفل ةنحملا يلايل              
رـظنلا فرصـب  ةنادالا نم لقأ قحتسي ال امم بيهرتو فنعو فرطت نم لصحيو                لصح  

نـم هيلع سسأت ام الو مهفي نأ نكمي ام ،ايناملع مأ ناك اينيد ههاجتاو لعافلا دقتعم عون نع                   
راـكفأ تـجتنا اذاـملف الإو    . اـهيف لصح يتلا ةيعوضوملا فورظلا جراخ  بهاذمو راكفأ       

تحص ول    -اهيلا ةب وسنملا رورشلا هذه لك يدودوملا     اـهتبنم يـف كـلذ نم ائيش جتنت ملو          - 
ضهنـي يـتلا ةـيرظنلا نأ       "ىلع اديكأت ديعتو ئدبت تئتف ام يدودوملا لئاسر نإ          .؟يلصألا

ةلالـس مهلك ضرالا رهظ ىلع ةفاك رشبلا دارفا نأ يه امنإ يعامتجالا مالسالا ماظن اهيلع                 
هـنع كـفنت الو يمالـسالا روتسدلا ن    م مزال ءزج نيملسملا ريغ قوقح نأو      ..اهنيعب ةدحاو 

ةيناسـنالا قوـقحلا ددـحت ال يحاوـنلا نم ةيحان يف تماق نإو ةيمالسالا ةلودلا نإ                  ..ادبأ
اـهيلع ةـظفاحملاو اـهتاعارمب رماي ةدع ةيسايس اقوقح مالسالا عضي لب             .ةيفارغجلا دودحلاب 

ةـلودلا لـخاد   نكسـي نـمم ناسنالا اذه ناكأ ءاوس ضرالا هجو ىلع ناسنا لكل اهبجويو              
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نأ قـحلا نـمف يرشبلا مدلا ةمرح وه مهي يذلاو اقيدص مأ ناك اودع اهجراخ مأ ةيمالسالا                  
ودـع نم ناك نإو ىتح ىوادي نأ حيرجلا قح نمو ىسكي نأ يراعلا قح نمو معطي عئاجلا                  

ثـيح نم ناسنالا ىلع اهب هللا معنأ دق  امنإ ىرخالا قوقحلاو قوقحلا هذهف               ..اصربتم ةلودلل 
  .)١٥(ةيمالسالا ةلودلا يف ةيساسالا قوقحلا ةلزنم اهلو ناسناوه 

هـئارآ نم اددع     )١٦(انبتك يف انشقان دقلو أطخلا نم هركف اءربم يدودوملا ديسلا سيل          
سيـل نـكلو نيملسـملا ريغ قوقحو ءاسنلا قوقح صاقتناب قلعتت ةيمالسالا ةلودلا ةينب يف                

يرـكفم حـضوأ وـهف فنعلا نم هفقومب ل      صتي ام يسايسلا هركف يف ةذخاؤملا عضوم لاحب       
تـيلو ،رييغتلل اليبس فنعلا قئارط ضفر يف مزاجلا عطاقلا همسح يف نيرصاعملا مالسالا              
ردـقلا سفن ىلع ترفوتف بناجلا اذه يف يدودوملا ركفب ترثأت دق ةيبرعلا ةيمالسالا ةكرحلا               

رـش نـم اهتاعمتج     مو اهبابش تناصل نذإ كلهملا ليبسلا اذه ضفر يف مسحلاو حوضولا نم           
نـم دـيزمل ارربم قحب ةيريطأتلا ةقرولا تركذ امك مدقيو انتاعمتجمب كتفي لازي ال ريطتسم                

ىـلع اهنم لخد املاط ةريطخ ةرغث كرت ام وهو  "ناسنالا قوقح طسبأ كاهتناو تايرحلا تبك  ،
ةاـفاعم  اـهئازجأ لكب ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةيمالسالا ةكرحلا تلظ امنيب ريبك رش انتاعمتجم        

يـبرعلا نيفقوـملا فالتـخا درـجن نأ يـغبني ام نكلو ديدحتلا هجو ىلع  ءالبلا اذه نم                    
تـفرع لهف   .نافقوملا اهيف رولبت يتلا ةيعوضوملا فورظلا نع فنعلا ةلاسم يف يمجعألاو          

  -ةـئطخم -تاضراعملا ضعب عفد يشحو عمق نم ةيبرعلا دالبلا هتفرع ام ةيدنهلا ةراقلا هبش            
لالتـحا نـم صلختـلل يجراـخلا لالتحالا ءاعدتسا ىلإ  ىتح              -بضغلاوسأيلا ةروف يف      

  .يرشبلا لامتحالا دودح ةيركسعلا ةمظنالا لظ يف ىتح كانه فنعلا زواجتي مل الك ؟يلخاد
نأ ةـقرولا تظح ال يتلا ديدجتلا ةعوضوم لوح اهركذ نم صانم ال ةملك ىقبت                -٦  

مـغر ءاصـقالا وأ ةـيلازعنالا اـمبروريثا     تلا ةـيدودحم نم نوناعي "يبرعلا ملاعلا يف اهلهأ   
. اـهلهأو " دـيدجتلا ىـلإ ةوعدـلا هيوشت يف ديدجتلا نوداعي نم حاجن ببسب ةلئاهلا مهدوهج              

يمالـسالا ملاـعلا يف لصاحلا ديدجتلا ىلع عالطالا مهصقني مهنأ برعلا ىلع ةقرولا ىعنتو               
مالـسالا ءاـملع حالطـص      ا يف ديدجتلا وه سيل انه دوصقملا ديدجتلا نأ ودبي         " يبرعلا ريغ 

اهبيصـي ال نأ دهعت هللا نأب ةمالا رشب ريهش ثيدح يف هدورو ببسب اصيحمت هوصحم يذلاو    
اـهيف بدو اـهتكرح تأـطابتو ةخوخيشلا اهترتعا املكف ب                  بشتو ددجتت لظت لب مرهلاو مدقلا

مالـس  الا ءاـملع   .)١٧(اهنييارـش يـف ةديدج ءامد ّخضو اهديدجت ىلوتي نم هللا لسرأ داسفلا            
لـيوأتلا وأ ةفاـضالا وأ فذحلاب نيدلل ًارييغت لاحب سيل دوصقملا ديدجتلا نأ ىلع نوعمجم                
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عـم اهمداصت ناك امهم سانلا ةايح يف ناوشفت ةسرامم وأ ةركف لك عم ريسلا ىلإ هل قئاسلا                  
 هللا ةـملك نيدلا اذهف الك ،امكاح ال اموكحم ،اعوبتم ال اعبات هلعجي امب هتباوثو مالسالا لوصأ          

وـه ايمالـسا بوـلطملا ديدجتلا       . ةايحلا ىلع ةيمويقلاو ةدايسلا عقوم الإ ىضري امف ةريخالا        
يـتلا هيوشـتلاو ولغلا بورض ةطامإو مالسالا قئاقح نع عقاولا تايافنو خيراتلا رابغ ضفن          

هـتاموقمو هصـئاصخو هـملاعمو هرهوج ىلع ظفاحن نأ          : نيدلا ديدجت ."هب تقصلأ دق نوكت   
هـيلع هللا ىلـص هللا لوـسر دهع ىلع هرجف غوزبو هروهظ موي هيلع ناك ا       م ىلإ هب دوعنو   

اـم نيـبو هـنيب لـعافتلا ةداعتسال ةبسانملا لئاسولا ليعفت  مث               )١٨("نيدشارلا هئافلخو ملسو    ،
يـساسالا كرـحملا ادـبأ لـظي ىتح تايدحتو براجتو فراعم نم سانلا ةايح يف دجتسا                 

اـمل ىلعالا نازيملاو ايلعلا ةطلسلاو هب نينموملل ي         عامجو يدرف طاشن لكل هجوملاو خيراتلل     
مـه نيلوزـعم لاـحب اوسيل انرصع يف نوملسملا نوددجملاو           . لطابو قحو رشو ريخ وه    

رـثكأ مهبـتك    . ةـيعمتجملاو ةيسايسلاو ةيركفلا دعصلا لك ىلع ةحاسلا يف ريثأتلا ىوق زربأ           
داوسـلا اـهلوح فـتلي ةيسايسلا        مهتاعامجو جماربلا رهشأ زافلتلا يف مهجماربو ةءارق بتكلا         

هيهاضـي ال ماـعلا عـفنلا قوقح لكو تاباقنلا يف يعمتجملا مهذوفنو ،ريهامجلا نم مظعالا                
رـثكأ موـيلا تايصخش نم لهف   . ريثاتلاو بيهرتلاو بيغرتلا لئاسو لكب نيكساملا ذوفن ىتح 

بـطق د   يـسو يواـضرقلا فـسويو يلازغلا دمحمو انبلا نسح خيشلا نم ةحاسلا يف اريثات              
نيسـحو يـنرقلا ضئاـعو ةدوعلا ناملسو نيساي مالسلادبعو نيساي دمحأو يبارتلا نسحو              

ترـفن اهورفنتسا اذإو تبل ةمالا اوعد اذإ مه ءالؤه ،مهلاثمأو         ..يليلخلاو هللا رصنو هللا لضف    
وـه مهريغ نوكي نأ الإ مهللا ريثأتلا ةلقو ةلزعلاب مهفصو نكمي ىنعم يأبف ،ةداقلا قحب مهف                 

يسـنرفلا  حرـص  امك وأ هرييغت امنإو مالسالا ديدجت سيل اوفدهتسا نمم ديدجتلاب دوصق                 ملا
نيظفاـحملا ةالـغ يعدي امك ،هيف ةنماك داسفلا ةلع ضارتفاب           " مالسالا حالصا   " ركذلا فنآ   

ىـقبي اـمف ،ةيراضحلا برحلا ةاعدو سيول درانرب لثم ينويهصلا قارشتسالا ةاتعو ددجلا               
حارـجلا عضـبمل عوضـخلا نـم يبرعلا ءانثتسالا وأ ةيمالسالا ةعنامملا             ب هنوفصي ام ءازإ   

رـيغ ليبـس نـم ىقبي ام ،مالسالا الإ هل تانايدلاو ممالا لك عوضخ اومعز يذلا يثادحلا                  
نـم هـئارظنب لـعف اـم رارغ ىلع ةيرورضلا تاحارجلل هعاضخإب هتاذ مالسالا حالصا                

ةـيقالخالا ةيبسـنلا نـم جـجل يف قرغلا           ىلإ اهتاعمتجم رمأ ىهتنا ىتح ىرخالا تانايدلا        
بوعشـلا ىلع بذكلا يف نييسايسلا دي تقلطأ ةيقلخو ةيعمتجم ىضوفو اهل لحاس ال ةيميقلاو               
نيشـحوتملا نييلودـلا ةرسامسـلا ةـمدخ يف لوجيو لوصي نأ ةوقلا قطنمل نانعلا تقلطأو          

ةجسـنأ قزمت تاوه    شلا مارعل نانعلا تقلطأ امك ،ةعيبطلا نورمديو بوعشلا ءامد  نوصتمي          
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نـم ارـثأ حبصـت نأ عـمتجملا ةاون ةرسالا تداك ىتح ديق الو طباض الب اقيزمت عمتجملا                   
جاوزـلا كـلذ يف امب كل حابم هيلع ردقتو هيف بغرت ام لك نأ ىلإ رمالا ىهتناو ،يضاملا                   
ةـهاتم نمض عناملا امو ،تايطارقميدلا قرعأ هجتت اذه ىلاو ،هليمزو سيسق نيب ىتح يلثملا          

تـعفتراف ةـفرحتملا ةيليواتلا جهانملل نيدلا صوصن تعضخأ دقو ال ملو  ؟ةيقالخالا ةيبسنل          ا
لـك الباـق يـبلق حبصأ       "يبرع نبا بهذم ىلع لطابلاو قحلاو مارحلاو لالحلا نيب دودحلا         

هزوـمر نـم ناـكو ىـنعملا اذهب هحالصإ وه مالسالل بولطملا ديدجتلا ناك اذإف؟                " ةروص
دـبعو دـيز وـبا رصنو نوكرأ هريسفت زومر نمو ناريا هاشو ةبيق              روبو كروتاتآ ةيسايسلا  

تاهبشـلا مـهقحالت ريهامجلا نع نولوزعم العف مه ءالؤهف ،يدشر ناملسو يفرشلا ديجملا              
وـهف كلذك ديدجتلا ناك اذإ ،بضلا رحج ىلإ انركذ نمم نويقيقحلا نوددجملا مهأجلأ نأ دعب                

دـهعت يذـلا ةزـعلا بر ةداهش كلذ نم غلبأو    عقاولا ةداهشب نومضم لشفو ةققحم ةبيخ ىلإ       
ىـلإ رومالا عفد ليبق نم اذهو    . رجحلا ةروس "نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ      "هنيد ظفحب 

  .ةهاتملا هذه لثم ىلإ هبحسي نأ لقاعل نكمي ام بولطملا ديدجتلا نإف الإو اهتاياهن
ةلكشـملا لئاسـملا هذـه       لك دايترال عفدلا لضف كلذ لك دعب ةيريطأتلا ةقرولل ىقبيو           

نأ لبسـلا هـتعزوت يذـلا اـنتمأ نم ليجلا اذهل رسيي امب ةسبتلملا ميهافملا نم ريثك ةيلجتو           
  .ةموهفم ةدحاو ةغلب ثدحتلاو فورحلا طيقنت ءانع مشجتي

رـكفلا نم اهل دنس ال ةيساسالا ةحورطالا لظت ةققحملا ةيراوحلا ةدئافلا ادع ام يفو                 
ةـيهقفلاو ةـيدقعلا ةـفلتخملا هسرادمب دحاو مالسإ اهدشي لازي ال مالس          الا ةمأف عقاولا نم الو    

راـكفالا اـهلخاد حادـنت يتلا ةدحاولا هتيوه ةعمتجم لكشت ،ةرصاعملا ةيسايسلاو ةيوبرتلاو              
ةـلق نيملسـملا يف مهو برعلا نإف ةقيقحللو         . ركذي ايفارغجلل رابتعا نود ةيديلقتلاو ةيديدجتلا     

ساـيقمبو ةمالا بوعش مومع رظن يف نولازي ال مهيلع ةيلودلا ةيج            يتارتسالا ةأطو ةدش مغرو   
قوـقحو ةـيطارقميدلا لثم ةثادحلا ميق باعيتساو ديدجتلل ةيساسألا ةقتوبلا نولثمي يعوضوم             
ةيبلسـلا ىـتحو ةـيباجيالا ىرـبكلا تاريثأتلازكرم امك ،تايلقالاو ءاسنلا قوقحو ناسنالا              

ىـنعمب يه يتلا هتراضحو هخيرات يفو  مالسالا يف          ةيوينبو ةيخيرات بابسأل كلذو ،فسالل      
ىلاـعت لاق   . ًاصاخ ًاناكم مالسالا يف برعلل لعج ام وهو ،يبرع نآرقلاف         . ةيبرع ةراضح ام  

اـم وـهو ،مهريغ نم لبق امنيب مالسالا ريغ مهنم لبقي مل هنأ ىتح                "كموقلو كل ركذل هنإو   "  ،
ةـيداملا مهتاورـث مهنـم بلست امك مو       يلا برع نكلو  . ايريصم اطبر هتوعد نيبو مهنيب طبر     

اـمنيب ،مالـسالا ةـمأ يف يدايقلا رودلا هتعيلط يفو ةيونعملا مهتوق نم اودرجي نأ مهل داري                  
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دـقل  ". هتالاـسر لـعجي ثـيح ملعأ هللا   " يقرعلا سيلو يلاسرلا ءافطصالاب مهل دهشي نآرقلا   
يلاـسرلا مـهرودو م     هسـفنأ يـف مهتـقث زازتها اماليإ اهدشأو برعلا ىلع ماهسلا ترثاكت            

  .ملاعلاو ةمالا يف يدايقلاو
ةروس "ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق" : ىلاعت لاق   .فسوي 
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  عـــجارملا
  

تعـضو اـهنأ ةعيرشلا  نم انيرقتسا اذإ اّنأ          "يبطاشلا مامالا لوقي   )١(
  توريب ةفرعملا راد ٦ص٢ج تاقفاوملا باتك" دابعلا حلاصمل
 ةيعقاولاو ةيلاثملا نيب يمالسالا هقفلا: يبلش ىفطصم خ يشلا )٢(
 ٤ص ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيمكحلا قرطلا: ةيزوجلا ميقلا نبا  )٣(
 ردصملا سفن )٤(
ةكبشـلا  :لوـقعملا حيرـص عم لوقنملا حيحص قفاوت       . ةيميت نبا  )٥(

 ةيمالسالا  
تاسارد زكرم  .يشونغلا دشار :ةيمالسالا ةلودلا يف ةماعلا تايرحلا     )٦(
 ةيبرعلا ةدحولا
ربتعا فلسلا ركف نم بيرق يرصم يمالسا ركفم يواصلا حالص           )٧(

اـيلاح ةضـهنلا،يمالسالا هاجت     الا ةكرح مالسالا يف ةيددعتلا هب     اتك يف 
بازـحالا ينثتسـت ال ةـيددعتب فارتعالاب تبلاط اهنأل ةيناملع ةكرح            

 .ةيناملعلا
اوعلا ميلس دمحم-د )٨(  ةيمالسالا ةلودلا يف.  
لا قئاثولا ةعومجم رظنا )٩(  ٣٩ص  هللا ديمح دمحم روتكدلل ةيسايس 
ةديرج .هبأ دلو ديس دنع رلدآردنسكلل روكذملا باتكلل اضرع ر        ظنا) ١٠(
   ٢٠٠٦-٠٣-٣٠طسوالا قرشلا

 ةدحتملا ممالا نع رداصلا ةيبرعلا ةيمنتلل يناثلا ريرقتلا  )١١ (
 ملسملا بابشلا ىلإ ةحيصن: يدودوملا )١٢

  يمالسالا روتسدلا:يدودوملا) ١٣(
  بالا يبيضهلا خيشلل ةاضق ال ةاعد رظنا) ١٤(
  ٤٧و٤٣و٤٢ص مالسالا يف ةايحلا ماظن:يدودوملا )١٥ (
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ملسـملا ريغ قوقح    "و ةييمالسالا ةلودلا يف ةماعلا تايرحلا اهنم        ) ١٥(
  ةيمالسالا ةلودلا يف
ذهل هللا  ثعبي"دواد يبأ ثيدح  ) ١٦( نـم ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمالا ه   
  )اهنيد رمأ اهل ددجي

يـبرعلا نطوـلا مومهو ةيمالسالا ةوحصلا        :يواضرقلا فسوي  )١٧ (
  ٤٨ص  يمالسالاو
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  :التجديد اإلسالمي املنشود
  جتاوز اإلطار السلفي للفكر اإلسالمي

  
 

  
  
  

لـثم نوغباـن نوحلصـم اهلواح ىتلا ىمالسإلا ديدجتلا تالواحم لك لشفلاب             تءاب  
نرقلا نم ىناثلا     فصنلا ىف ىناغفألا نيدلا لامج     هدـبع دمحم غبانلا هذيملت اه      لصأونيرشعلا   

هالت مث مويلا ىتح ىمالسإلا ركفلا ىف ىنالقع ربكا دعي ىذلا          دـقتفا نإو ىذـلا اـضر ديشر            
نأ دارأ ىذـلا اـنبلا نسح ىلإ لاحلا ىهتنا ىتح ةرسيم ةيفلس مدق هنإف               . هدبع دمحم  ةينالقع   

ميعزـك هعضو نإو ،ءاطعلا هم  قىف وهو لجوع نأ ك  لذ نو دلاحو ةايح جهنمك مالسإلا مدقي      
ديـس خيشلل هعفد ناكو ،ةدعلا هل دعيو        . هديري ناك ام ىلإ لصي نأ نود لاح ةريف        غريهامجل  

بهاذملا هقف ةزواجمل ةوطخ    "ةنسلا هقف "عضو  لقباس   لشـف ىـف ربكألا ببسلا ناك ًايلمعو        .  
ىلعقبطي ىذل ا ىفلسلا راطإلا ةزواجم عطت    ست مل اهنأ تالواحملا هذه     فلا  ذـنم ىمالـسإلا   رك   

  .داهتجالا باب قلغأ نأ ذنم ىأ نورق ةرشع
طيـحت ىـتلا ةـسادقلا لوألا نيببسل ًانكمم ىتح وأ ًالهس زواجتلا اذه نكي مل ًايعقاوو              

هزو اـجت نأ ىناـثلاو    .اـهقوفتو ةيمالـسإلا ةراضحلا راهدزا ةرتفب هطبرتو ىمالسإلا ملاعلاب         

                                                 
رصم-يمالسإ بتاك *  . 
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فالـسألا اـهيلع عـضو ىتلا سسألا نع فلتخت ىرخأ س    سأ ىلع رخآ راطإ عضو بلطتي 
بـلطتت ةكئاـش ةبعص ةيساق ةمهم ىهو هقفو ريسفتو ثيدح نم ةيمالسإلا ةفرعملا ةموظنم               

ةدرـمم ةـعلق ناـك ىفلسلا ركفلا نأل ًادحاو ًادرف ال لاجرلا نم ةبصعو               ... ًالايجأو ارامعأ 
ةدراـبلا ايربيـس نم ىمالسإلا ملاع       لا ناكرأ ةعبرأ نم ءاهقفلاو نيثيدح     ملاو نيرسفملا لضفب  

  ، الو اهضـقن    لهسـي ال ماع فلأ رادم ىلعو نيصلا ىتح سلدنألا نمو           ةراحلا نادوسلا ىتح  
  .قيرطلا دست اهنأل اهزواجت نكمي

  :لوصأ ةعبرأ ىلع موقي ىفلسلا راطإلاو
ىنسـلا ملاعلا ىف ىمالسإلا هقفلل ةعبرألا بهاذملا دحأ عابتا          :لوألا لصألا  ذـخألاو  .  

  .ءاهقفلا اهعضو امك هقفلا لوصأب
ناميإلا :ىناثلا لصألا  ىـبطرقلاو ىرـبطلا لثم ةمئألا اهعضو ىتلا نآرقلا ريسافتب            

بابـسأو خسـنلا لـثم       "نآرـقلا موـلع   "نـم نورسـفملا هعضو امو       .... خلا ريثك نباو  
  خلا....لوزنلا

. ةـياورو هي  ارد ثيدحلا مولعل نوثدحملا اهعضو ىتلا دعاوقلاب ناميإلا       : ثلاثلا لصألا 
حص نم ثيداحألا فييكتولاجرلا للعو   .دانسإلل ًاعبت.فيعضو نسحو حي 

لاـقي نأ    ىأمه  يلع ى ضرتلاو فالسألا ءالؤه ل   ضفب قيمعلا ساس  حإلا: عبارلا لصألا   
ةودقو ةوسأ مهذاختاو ،مهدحأ ركذيامدنع.هنع هللا ىضر   .  

ناـمامإ رهظ دقف     راطإلا اذه زواجت تالواحم لشف مغر هنأ لوقن نأ فاصنإلا نمو          
مـجن ماـمإلا اـمهلوأ      . ةفينع ًابرح ًابروح امهنأ الول قيرطلا حتفت نأ نكمي ناك ةمهاسم مدق           

صنـلا ىلع ةحلصملا ميدقتب حرص      . ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف ىلبنح هيقف وهو ىفوطلا نيدلا        
وـه ىوـبن ثيدـح ىلع هتركف ىنب دقو صنلا ليوأتب اذه متي نأو امهنيب ضراعت ثدح اذإ                   

ىـلع لـقعلاب ذـخألا ةيلوأب حرص ىذلا هدبع دمحم مامإلا وه ىناثلاو               "رارضالو ررضال "
ةرـتفلا ىـف ءاـهقفلا ىـتح هرصع ءاهقف لك نم مجوه              لوألا نأ ثدح ىذلاو لقنلاب ذخألا       

نـم هدـبع دـمحم ماـمإلا بروـح امك ،ًافارحنا اهوربتعاو ًامامت هتركف اوضفرو ةثيدحلا                 
مدـقي مـل امهنم ًادحاو نأ ىلع        ... هبصانم نم ةلاقتسالل هوع   د ىتح ةلصتم ًابرح نييرهزألا    

ةرـغث لـثمت تناك امهنم لك ةركف تناك نإو   . ىفلسلا ركفلا زواجت هب نكمي ًالماكتم ًاعورشم 
   .ىفلسلا ءانبلا ىف
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دـيدجتلا تالواـحم حاـجن نود تلاح ىتلا ةماهلا رصانعلا نم نمزلا رصنع ناك                
  ...ةيئزج تاحالصإب عنقت اهلعجو ىفلسلا راطإلا زواجت ىتلا ىأ" ىرذجلا"

هـلعل لـب ،ًاضراعم دعي مل ىرذجلا ديدجتلا روهظ نود لاح ىذلا لماعلا اذه نكلو                
ثداوـح لـعفب ماـمألا ىلإ ًاعفد تعفد ةيلودلا عاضوألا نأل ،ديدجتلا اذه مايقل ًاعفاد حبصأ                 

ملاعلا   ٢٠٠١ربمتبس   ىمالسإلا ملاعلا كلذ ىف امب     -  صإلا ةرورض ىلإ   -  نأ دعب ىرذجلا حال     
ناـميإلا سيلو فنعلا دمتعي فرطتم ركف معدل لغتسي وأ غ           يسي نأ نكمي ىفلسلا    ركفلا نأ تبث  

ةاواسـملاو مالسـلاو ناـميإلا ىلع موقي ىذلا ىنيدلا ركفلا ملاع ىف ةسكن لثمي امم                . ًاحالس
  ..لدعلاو ةفرعملاو

انفالـسأ دـجو     ىذـلا ك خيراتلا نم فطعنم ىف ةيئانثتسالا فورظلا كلت انتعضو دقل         
ىـلع اوـفكع ىـتلا ةيمالـسإلا ةفرعملا ةموظنم عضو عاضوألا تبلطت امدنع هيف مهسفنأ                

  .ةرجهلا نم عبارلاو ثلاثلا نرقلا ىف ةصاخ اهعضو
كـلت نوـكتو اـهزهتني نم دجت نأ نود ةصرفلا هذه لثم حنست تالاحلا ضعب ىفو                 

ج دوعت ةوعد تدجو نأ ظحلا نسح نم نكلوضوعت ال ةاسأم  نيسـمخ نـم رثكأ ىلإ اهروذ    
يـتلا ةيئانثتـسالا فورـظلا تءاـج ىتح رهظت نأ نود لوحت تناك فورظلا نكلو ،اماع           
ًاعورشـم مدقت نأ تعاطتساو اهتعاس تءاجف حالصإلاب ًابلاطم ةضافتنا ضفتني ملاعلا تلعج             

  .ةيمالسإلا ةفرعملا ةموظنم سيسأت ةداعإو ةيفلسلا راطإ زواجت هقالطنا ةطقن لعجي
نأ نـكميال نـكلو   " ىمالسالا ءايحالا ةوعدل"ةياعد ةقرولا هذه نوكت نأ ديرأ ال ىن  نإ

ىذلا ىرذجلا حالصالل تدصتو ةيئزجلا تاحالصالا لك تضفر ىتلا ةديحولا ةكرحلا لفغأ            
مهنـع لاـق نيذـلا نم انلعجيو اهل ًاملظ نوكي اذه نا             . ةيفلسلا ةزواجم اهقالطنا ةطقن لعجي    

لدعلاب اورهتشيل ملظلاب اومكح    ةاضق تفرع "نيما مساق      "        ، تاذـلاب اـهنع ثدحتن نل اننأ ىلع
  .ةودنلا هذه روحم وه ىذلا مالسالل ىرذجلا ديدجتلا ىف اهجهنم نع ثدحتنس نكلو

ةـموظنم ىف ذخآم ىمالسإلا ءايح      إلا ةوعد تفشتكا اهل لاجملا عستي ال ةديدع بابسأل        
هنمضـت اـمو مالسإلا ةدارإ نع ًاريبعت اهلعجت           ال نوملسملا اهب دبعتي ىتلا ةيمالسإلا ةفرعملا     

  .لوسرلا نع تبث امو نآرقلا
تاـيآ نـم ًامامت حضاولا نم هنا ،اهتيادب ةطقن ناسنإلا لعجت           مل اهنإ ذخآملا هذه لوأ      

رونلا ىلإ    تاملظلا نم سانلا جرخيل ءاج امنإ مالسإلا نأ ميركلا نآرقلا          تاـبيطلا مهل لحيو    " 
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مهيـلع تناك ىتلا لالغالاو مهرصإ مهنع       عضيو ثئابخلا مهيلع مرحيو    ةليـسو مالـسإلاف     "   
دـئاقلا هـمهف اـم اذـهو        . ةياغلا ةمدخ ىف نوكت نأ ةليسولا هذه ىلع بجيو ةياغ ناسنإلاو          

ةداـبع نم سانلا جرخنل هللا    انثعتبا دقل "متسر ىسرافلا دئاقلل لاق ىذلا رماع نب ىعبر ىبرعلا            
مالسإلا لدع ىلإ نايدألا روج نمو اهتعس ىلإ     ايندلا قيض نمو هللا ةدابع ىلإ دابعلا       نأ اـنلو  "   

تحت ًاطخ عضن مالسإلا لدعو هللا ةدابع ةلباقم ىفنايدألا روجو دابعلا ةدابع   .  
فيلخو لوسرلا  ىسرأ دقو  عـمتجم سـسأ ةـنيدملا ىف باطخلا نب رمعو ركب وبأ             هات   

ةنيدملا ىف  دجوي ملف ،ىناسنإ   ةلودلا صئاصخ زربأ       رهق ةادأ اهنأ   –  شيـجلا ىـف لـثمتي       –    
مـلو نوجـس الو سيلوب الو فرتحم شيج ةنيدملا ىف نكي ملف نوجسلاو سيلوبلاو فرتحملا      
تـناكو رـيقفلل ىـطعتو ىنغلا نم ذخؤت ةاكز تضرف امنإو ترثك وأ تلق بئارض ضرفت                 
هسـفن ضرـعي هسـفن ىبنلا ناكف عمتجملا اذه نع رودي ىذلا مظعألا روحملا ىه ةاواسملا                 

" ىنوـموقف تأطخأ نإو ىنونيعأف تنسحأ نإ        " لوقي رمعو ركب يبأ نم ٌلك       ناكو صاصقلل   
ةـمطل هـمطلف هرازإ ىبارع      إأطو ةبعكلاب فاطو ةنساسغلا كلم مهبالا نب ةلبج ملسا امدنعو           

هـنم صاصـقلا وأ لـجرلا ءاـضرإ نيب رمع هريخف رمع ىلإ لجرلا ىكتشاف هفنا تمشه                  
يـفو  . اـمكنيب ىوس مالسإلا رمع لاقف  "ةقوس وهو كلم انأو ىنم هصقت     " لاقو ةلبج شهدو    

هـنا ىطبق ىكتشا امدنع ةباحصلا رابك نم وهو صاعلا نب ورمع نبا نم صتقا رخآ فقوم                 
لاـقو نيمرـكالا نبا برضا لاقو هبرضي نأ رمع هرمأف           " نييمركالا نبا انأ    " لاقو هبرض   

  ."ارارحأ مهتاهمأ مهتعضو دقو سانلا متدبعتسا ىتم"ورمعل 
و ةاواسملا هدوست ًايناسنإ    ًاعمتجم ةنيدملا عم  تجم ناك  مالسـلاو نـمألاو ةماركلا      قيقحت   

ةـفورعم ناسـنإلا قوـقح نكت مل حيحص ،هقح لانيس هنأ ًاقثاوو      ًانئمطم ماني دحاو لك ناكو      
هـتاريبعت هـل نيدك مالسإلاو هتاريبعت هل دهع لك نأل اهنومضمب ةققحم تناك اهنكلو ،اهلكشب          

  ".ناسنإلا"ناك نومضملا نكلو 
ءاـهنإ ىـلإ تدأ ةيلهأ ًابرح ىلعو نامثع ةفالخ تدهاشو ًاعيرس دهعلا اذه ى        هتنا دقل 

هـيبأ نب دايز لاثمأ ةلودلا ةربابج رهظو ضوضعلا كلملا           أدبو ةفالخلا نايفس ىبأ نب ةيواعم       
لاق ىذلا"ناورم نب كلملا دبعو ىفقثلا جاجحلاو        هـقنع تـعطق هللا ىـقتا ىـل           لاق نم  "     "

اـهنم ةوسقو ةموشغ لقأ نكت مل       ىتلا سابع ىنب ةلود تءاجو ةيمأ ىنب ةلود       تلازو   هذـهو  .  
 اـهتقيقح ىـف تناك كروتاتا لامك اهاغلأ ىتح ًايرجه نيعبرأ ةنس نم ترمتسا ىتلا ةفالخلا               

تاءوسلاو ملاظملا لك هيفًايوطلس ًايثارو ًاكلم  .  
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ةموظنم نأ ىمالسإلا ءايحإلا ةوعد تفشتكا دقل      حلاو ريسفتلا    ىـف   تعضوهقفلاو ثيد      
نـبا دـمحا رصاع      "ةيروطاربمإلا ةلحرملا ىلإ ةيمالسإلا ةلودلا لوصو تدهاش ىتلا ةرتفلا            

دـحلا ىـلإ ةيمالـسإلا ةيروطاربمإلا اهيف تلصو امدنع      "نو  مأملا ةفيلخلا ةيفلسلا لثمم لبنح    
 نإ ل وـقن ". كـجارخ ىنيتأيسـف ىتئش ثيح ىبهذا      "ةرباعلا ةباحسلل لوقي ديشرلا لعج ىذلا       

اولعجي نأ نكمي ناك ام       هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا ةموظنم اوعضو نيذلا      ق ـل طنم وه " ناسنإلا" 
ىفاـنتت اعاضوأ اودمتعي وأ ئدابم       اوردصي نأ ليحتسملا نم نأل ؛     "ناطلسلا"نكلو مهتموظنم     

لـفغتو ناطلسـلا زرـبت ئدابم تعضو اذكهو         . ةلودلل ةيروطاربمإلا ةعيبطلا تايضتقم عم    
  :ةيتآلا تالاجملا ىف صاخ هجوب اذه رهظو ناسنإلا

  داقتعالاو ركفلا ةيرح دييقت: ًالوأ
  ناطلسلل ةعاطلا سيدقت: ًايناث
  ةأرملا ةينود نينقت : ًاثلاث

نآرقلاـف ،نآرـقلا هب ءاج ام حيرص عمو ،لوسرلا فقاوم عم ضقانتت ئدابملا هذهو               
،     قحلا لقو "لوسرلا رمأيو هيع    ارصم ىلع داقتعالا ةيرح باب حتفي      مـكبر نم ءاـش نـم    ف 

و " نينمؤـم اونوكي ىتح سانلا هركت تنأفاو        "" نيدلا ىف هاركإ الو     " "رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف   
ال ةيصـخش ةيضـق اهلعجي لب داقتعالا ةيرح ريرقتب ىفتكي ال هنا لب              " ىكزتي الأ كيلع امو     "

اهيف لخدتي نأ ةئيه وأ درف ىأل الو ةطلس     ىألالو ما   علا ماظنلل زوجي   اـمنإف ىدـتها ن   ـمف "  
اهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنل        ىدتهي بـتري نأ نود ةدرلا ريبعت ميركلا نآرقلا ركذ دقو      "  

اـمف نآرـقلا     ةبتك دحأ مهنم ناكو لوسرلا مايأ نيملسملا نم ددع دتراو         . ًايويند ًاءازج اهيلع    
نإـف ةدر   ـلا ب  ورح هنومسي ام  بجتحي الو   . ةباتتسا مهنم دارأ   الو ةبوقع مهيلع لوسرلا قبط    

ةـفالخلا مهضـفرو ةلودلا نيناوقل لاثتمالا نع ةيبرعلا لئابقلا ضعي عانتمال ًابرح تناك هذه               
توكسـلا ةـلودلا عـسوب ناك        ام درمت ىلع برح ىهف ةاكزلا ةادأ نع مهعانتماو ةيزكرملا         

  . هيلع
ترـهظ رـمعو رـكب ىبأ هيتفيلخو لوسرلا مايأ ةقبطم تناك ىتلا ةيرحلا هذه دعب                

ىـف لـيقو لـتقي بـتي مـل نإف ،ةباتتسا اهقبسيو ةدرلا ىلع توملا ةبوقع ب                  جوت عاضوأ 
نـع ىورـم وـهو      "  هولتقاـف هنيد لدب نم      " لوقي ًاثيدح كانه نأ ءارجإلا اذهل جاجتحالا        

ثـيداحأ لـك ىراـخبلا ماـمإلا ونص وهو ملسم مامإلا ضفر دقو سابع نب ىلوم ةمركع                  
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اورـبتعي نأ ءاهقفلا ىلع بجي ناكو هب ذخأ ى          راخبلا مامإلا نكلو ،هب تقلع تاهبشل ةمركع      
هـيلع اوداز لب هب اوكسمت مهنكلو ،هضفرو هءرد بجوت ةهبش هب قحلي ملسم مامإلا ضفر نأ     

باتتسـيو ًادترم ربتعا     "ةرورضلاب نيدلا نم امولعم دحج نم       " هيهقفلا ةعانصلا لثمت ةغيص       
اـهنم ةـمهت    ةئام عضو نكمي ةرو   رضلاب نيدلا نم ًامولعم دحج نم ريبعت تحتو       " لتقي الأو      

فحصـملا وأ لوـسرلا سـمي نمو ،باجحلا ىتح وأ ةاكزلا وأ مايصلا وأ ةالصلا ركني نم                  
بجاولا مارتحالا نود وأ ناميإلا مدعل      ءىشب هذـه ءارو ىـقيقحلا ضرـغلا ناـكو         .خلا.... 
  .مكاحلا ماظنلا ةيامح وه ةغيصلا

ىـهنلاو فورعملاـب رمألا ربتع      ي ميركلا نآرقلا ىرن نحنف مكاحلا سيدقت لاجم ىفو        
اذإ ،نيذـلا كوـلملا نـع فزعيو تالاحلا ضعب ىف ةالصلا ىلع اهمدقي ةضيرف ركنملا نع           

ا اهلهأ  ةزعا اولعجو اهودسفأ ةيرق اولخد     مـكح ىـف ىرـيو ةنعارفلا طلستو ملظب ددنيو ةل           ذ 
و ةلودلا رايهنال   ًاببس نيفر تملا  ٍلاو ىـلإ  ماـق لـجرو ةزمح ءادهشلا ديس لوقي لوسرلا ىر           ن 

سانلا نورمأي ءاهقفلا نكلو هلتقف       هاهنو هرمأف ملاظ   كـلام ذخأو كرهظ دلج نإو ريمألا عطأ        "  
بـجوتو اهسمل مرحتو ،ًاناطيش وأ ةروع اهلعجت ثيداحأ          اوعنطصا ةأرملا ةينود نينقت ىفو    " 

نأ نيـح ىـف ةدـحاو ًانيع الإ ئش لك ىطغي سابل ىفف تجرخ اذإف تويبلا                  رقعىف اهلزع     
تلـصو دـقو برحلا ىف كراشتو دايعألاو تاولصلا رضحت تناك لوسرلا دهع ىف ةأ               رملا

مضـنتو لـب ،لاجرلا همامأ نم بره امدنع دحأ ةعقوم ىف فيسلا             بلوسرلا نع عافدلا ىلإ     
نؤاـضوتي لاجرلاو ءاسنلا ناك     : ةلالد رثكأ وه امو صربق حتف ىذلا ىمالسإلا لوطسألا يلإ         

ًارطـشو ركب ىبأ ةفالخ لاوط اذه رمتسا دقو دحاو تقو       ىف دحاو ضوح نم هللا لوسر مايأ        
ىـهو ةأرـملا   أضوتت نأ لقعي لهف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف ىذلا وه ناكو ،رمع ةفالخ نم       

  !؟ةدحاو ًانيع الإ فشكي ال ىذلا فيثكلا باقنلا اذه ةبقنم
ناـك دـقو ةرورضلاب ناطلسلا ةيشاح نم ماكحألا هذه اوعضو           نيذلا ةمئألا نكي ملو      

ءالـمإ مهيـلع ىلمأ عضوب اوهبوج مهنكلو         ىوقتلا نم ريبك بناج ىلع نوصلخم ةمئأ مهنم         ،
ةوقلاـب ةطلسـلا ىلإ لصوت ىذلا       " بلغتملا  " و  " بصتغملا  " مكح اورصاع دقف ماكحألا هذه      

درـجمب مهدادـجأو مهؤاـبآ راث دقو اوروثي نأ ىلوصألا فقوملا نإ    .  ؟نولعفي مهاسع اذامف  
،           " ضوضعلا كلملا "روهظ   فرـتحملا شيجلا اهيدل ناك ةلودلا نأل اومزه مهنكلو ،ةيواعم مايأ

نـب دمحأ برضف ماكحلا ة      مقنل ةعبرألا ةمئألا ضرعتو نيعوطتملا ىلع نودمتعي اوناك امنيب        
هذـقنأ ىـتح توـملاو ةايحلا نيب         عطنلا ىلع ىعفاشلا فقوو تومي داك ىتح طايسلاب لبنح          
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ىـتح كلام برضو روصنملا رفعجل ءاضقلا ضفر ام         دنع ةفينح وبأ مسو ،نسحلا نب دمحم      
ددصـب ىوـتفلا هذـه ردصأ هنأ عمو         " نيمي هركم ىلع سيل     " ىتفأ هنأل هادعاس علخي تداك      

ىتلا ةعيبلا ىلع قبطت تناك     اهنإف قالطلا  نـم رـفم نـكي ملو سانلا نم ًاهرك ذخؤت تناك                
ملؤـملا قزأـملا اذه ىلازغلا      دماح وبأ روصو ةلشاف مهيلع ةروثلا مادام مهماكحأل عايصنالا          

ىـصوت ةـياهنلا ىـف اهنكلو ،ىسآلاو ةرسحلاب ضيفت تارابعب هيف مهسفنأ ءاهقفلا دجو ىذلا                
نأ ىـلع ةحيرص ةلالد      لدياذهو ،ةمهلدملا هنتفلا ثدحت وأ رومألا فقوتت ال ىتح عايصنالا             

 –اورذـع اذإف م     هرصع ءانبأ اوناك مهناو مهنامز ةضبق نم اوررحتي نأ نكمي ناك ام ءاهقفلا            
نامزألا لك ىف نيملسملا مزلت ةماع ماكحأك مهماكحأ لبقت الف–مالك هيف رمأ وهو   .  

نـكلو ،لوصأ   و ئدابم نم فالسألا هعضو امب مازتلالا مدع رربت تارربم اهلك هذه         
عوـنل لوـسرلا مايأ ضرعت مالسإلا نأ تفشتكا دقل اذه دنع فقت مل ىمالسإلا ءايحألا ةوعد                 

 ٢٦{ هـيف اوـغلاو نآرـقلا اذـهل اوعمست         ال اورفك نيذلا لاقو    ةيآلا هنع ترب  ع ديكلا نم  
راـهنلا هـجو اوـنمآ نيذـلا ىلع لزنأ يذلاب اونمآ باتكلا لهأ نم ةفئاط تلاقو                 }تلصف  

نارمع لآ ٧٢ {نوعجري مهلعل هرخآ اورفكاو  {  
اوـغتباو نآ   رقلاـب ناميإلا مدع ىلع مزعلا اودقع دق نيكرشملا نأ نيبت تايآلا هذه            ف  

راهنلا لوأ  هب اونمؤي نأك لئاسولا كلذل     اورفكيو    نـكلو ،هـيف اوغلي نأ اذه نم مهأو   هرخآ هب   
وأ ماـظع نم تابثإلل حلصت ىتلا داوملا لك ىلع ًاتبثم ءارقلا رودص ىف ًاظوفحم ناك نآرقلا                 

اوعنط صـي نأ مهمامأ ديحولا لحلا ناكو ةرشابم ةروصب هيف اوغلي نأ نكمي الف             ... خلا دغاك 
نع هفرحتو نآرقلا هوشت ثيداحأ    درـت مـل عئاقوب هيلع لفطتتو هتعمس نم قيضتو  هدصاقم                

بابـسأ نييبتو خسنلا ىواعد اهيف لخديو اذهب موقت ثيداحألا نم ريبك ددع دجو مث نمو ه                 يف
اوعنطصا هب اوماق   نيذلا نأل ديكلا اذه فالسألا ىلع قدو      . خلا...لوزنلا ىـلإ ىقري ًادنس هل       

وأ   ةشئاعوأ باطخلا نب رم     ع لثم  ةباحصلا رابك نم   اهلثم  مـل نيملسملا نأ ملعن نأ بجيو       .  
ثـيداحألا هذه نيثدحملا ىلع يلطنا مث نمو نامثع ةنتف تماق ىتح دنسلا نع نولأسي اونوكي                

دنسلا ىرسأ اوحبصأ     ةقحاللا مهلحارم ىف مهنأل    هنأو –  نتملا نود      ىف ىسيئرلا لماعلا وه     –   
ريسفتلا ةعانص تماق   تمحقأىتلا ثيداحألا هذه ىلعو ثي      دحلا ةحص رابتعا   اـهيلع تـينبو        

ىـف كلذ لك انجلاع دقف ليصفتلل لاجملا عستي الو           مالسإلا حورل ةضقانم تاروصت وأ ماكحأ       
نيثدحملاو ىمادقلا نيب نآرقلا ريسفت –انباتك  باتكو –    خلا "...نآرقلا ريوثت " 
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ناسـنإلا قوقح عم مءالتي     ثيحب ىمالسإلا باطخلا ديدجت ديرأ اذإف        نـم دـبالف    .  
ريـسافتلا نودـب نآرقلا ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلاو         . ناسنإلا قوقحل داضملا ثارتلا اذه زواجت     

قوـقح عـم قفتت يتلا فادهألاو ماكحألا عضو نكمي نيذه ىلعو نآرقلاب ةطبضنملا ةنسلاو               
اـم ىـلع ةريصـقلا ة       ـنيدملا ةلود لالخ لعفلاب اهقبطو اهررق دق ناك مالسإلا نأل ناسنإلا           

   .انرشأ
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   فادةجماالت اإل

  من حقوق املرأة إىل حقوق اآلخر املختلف الداخلي واخلارجي
  

 
 

  
  

تالاـجملا نـم ددـع يـف ًاسوملم ًامدقت تققح ةيمالسالا ريغ بوعشلا نأ روصتأ                
وأ ًادـقتعم وأ ًابهذـم فلتخملا رخآلا عم حماستملا          ينيدلا باطخلاو ناسنالا قوقحب ةقلعتملا      

  .ًةفاقث وأ ًاسنج
ةـلقثم ريغ   , فلتخملا رخآللو ةأرملل بوعشلا كلت ةرظن نأ كلذ بابسأ نم نوكي دقو           

  .ناسنالل ةيوسلا ةرظنلا نم دحت ةيثارت ةيعامتجا و ةيفاقث تاثورومب
  :يتأي ا م اهيلع ءاوضألا طلسأ نأ بحأ يتلا تالاجملا زربأ نم لعلو
  

                                                 
 .)رطق (ًاقباس ةعيرشلا ةيلك ديمعو رطق ةعماجب ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ *
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  ةأرملا قوقح -١
قوـقحب ىظحت   , ةيبرعلا ريغ ةيمالسالا تاعمتجملا نم ديدعلا يف ةأرملا نأ ظحالملا         

ةيئاسـنلا تايصـخشلا نم ديدعلا نأ ظحالن ذإ         , ةيسايسلا قوقحلاب قلعتي اميف ةصاخبو ةعساو     
نآلا ىـتح     –دجن ال امنيب    , تاعمتجملا كلت يف ةرازولا ةسائر بصنم ىلإ تلصو        ةأرـما  –    

  . بصنملا كلذ تدلقت ةدحاو ةيبرع
ةليلق تاءانثتسا ادع –ةيبرعلا ةيسنجلا نيناوق عيمج كرتشتو      ةـيزييمت ةرهاـظ يف   –   

نطاوملا ريغ تجوزت اذإ  –ةنطاوملا ةأرملا نامرح يه     , ةملاظ اـهدالوأل اهتيسنج لقن نم  –   
داـكتو  . ةنطاوملا ريغ هتجوزو هدالوأل هتيسنج لقن لجرلا قح نم يذلا تقولا يف           , اهجوزو

اهدحو   –ةيبرعلا تاعيرشتلا    زييمتلا اذهب درفنت   –  كـلذ يـف امب ملاعلا تاعيرشت رئاس نود         ,  
  . ةيبرعلا ريغ ةيمالسالا لودلا تاعيرشت

ةـينوناقو ةـينيد تارربمب ةيبرعلا ةأرملاب فاحجإلا اذه نورربي برعلا نوعرشملا            
ةـنطاوملا قوـقح ررـقت يتلا اهسفن         ةيبرعلا ريتاسدلا رظن يف ةفئاز تارربم يهو      , ةينمأو  

عـيمجل ةـماركلاو ةـلادعلا تررـق يتلا ةيمالسالا ةعيرشلا رظن يف كلذكو             , نيسنجلل ةلماك 
قوـقح تاـنالعإ يـف ًةـلثمم ةيلودلا قيثاوملل ةضقانم ًاضيأ يهو        , ءاوس دح ىلع سانجالا   

  .ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلا ةيقافتا ةصاخبو ناسنالا
ةيمالـسالا تاـعمتمجملا يف ةأرملا نأ دجن        , تاناملربلا يف ةأرملا ليث   متب قلعتي اميفو  

  . اهدالب تاناملرب يف ديج لكشب ةلثمم, ةيبرعلا ريغ
ناتسكبزوأ   –ناملرب يفف    هتبسن ام ءاسنلا لثمت      –  ) شدالجنـب (ناملرب يفو   , % ٣٠ 

) ايسـينودنأ (يـفو   % ٣٦ىـلإ ةبسنلا لصت     ) ةيقرشلا روميت   (يفو  % ١٣ىلإ ةبسنلا لصت    
دريبعت بسح  –ةيمالسالا تايطارقميدلا ىربك     ةيويـسآلا نوؤشلا يف ريبخلا     , يندملا هللا دبع  . 

ىلإ ةبسنلا لصت     – و ةـينطولا ةـيعمجلا يـف      % ٢١ىلإ ةبسنلا لصت    ) ناتسكاب(يفو  % ١١ 
ىـلع صنـت ةداـم ديدجلا اهروتسد تنمض دقف          ) ناتسناغفأ(امأو  . خويشلا سلجم يف  % ١٧

  . ءاسنلل دعاقملا نم% ٢٥صيصخت 
كاـنه نا لـب     , ةـيبرعلا تاـناملربلا يف ًاريظن اهل دجن ال ةعفترملا بسنلا هذه لثم            

  !!ةدحاو ةأرما نآلا ىتح مضت ال ةيبرعلا ةقطنملا يف عيرشتللو ىروشلل سلاجم
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لاوـحألا نيناوق يف ةملسملا ةأرملا قوقح ىلع ءاوضألا طلسن نأ بسانملا نم امبرو              
ةيصـخشلا لاوـحألا تاعيرشـتب ةـنراقم ةيبرعلا ريغ ةيمالس           الا تاعمتجملا يف ةيصخشلا   

قوـقح نأ يدـنع ماعلا عابطنالاف       , ةناضحلاو ددعتلاو قالطلاب قلعتي ام يف ةصاخبو ةيبرعلا       
ةرـسألا قوـقحل ةـياعر رثكأو ًةلادع ربكأو ًافاصنإ رثكأ ةيبرعلا ريغ تاعمتجملا يف ةأرملا           

ةـققحم رـيغو    , ةأرـملل ةفصنم ريغ ةيبرعلا ة       رسالا تاعيرشت دجأ امنيب   . لافطألا ًةصاخو 
 –اـهنأل   , ًانمآ ًانكسو ًايوبرت ًانضحم لثمت ةكسامتم ةرسأ نيوكت يف اهفادهأو ةعيرشلا دصاقمل           

ةـيجوزلا تيب مده يف ةدرفنملا و ةقلطملا هتدارإو لجرلا ناطلس ءالعإ لوح رودت               –ًاعيمج    
  . هنم ةدحاو ةملكب

  
فلتخملا رخآلا قوقح -٢   ) يجراخلا و يلخا دلا(  

نـم يرمآتلا ركفلا نك     , يبرعلا ناسنالا ةيسفن يف ةرماؤملا تايرظن لصأت ببسب         متو
ىـلع دعاس   , ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيخيراتلا لماوعلا نم ةلمجل      , هتيلقع ىلع ذاوحتسالا  

ةـيبرعلا ت   اعمتجملا يف دئاسلا ينيدلا باطخلا نم لك      , ةيبرعلا ةيعمتجملا ةينبلا يف اهخيسرت    
ةـيموقلا بازـحالل يجولويدـيألا يسايسلا باطخلا كلذكو تايئاضفلاو دجاسملا ربانم ربع             

, نيملسـملاو مالـسالاب مئادـلا هصبرتو      ) ملسملا ريغ رخآلا ةيئادع     ( لوح نارودي نيذللاو    
ًةـجيتن نيباـطخلا نيذـهل يـبرعلا عراشلل ةينهذلاو ةيسفنلا ةيلباقلا كلذكو             ) برعلا(ًةصاخ  

دادسـناو ةطيحملا فلختلا فورظو يركفلاو يعامتجالاو يسايسلا رهقلاو طابحالا ع            اضوأل
لـيمحت لجأ نم اهفيظوتو فورظلا كلت لك رامثتسا يف ةيبرعلا ةمظنالا حاجنو             , رييغتلا قفأ 

لـيوحت فدـهب    , اـهيلع موـللا ءاقلإل يعسلاو     , اهرزو) يجراخلا  ( ًةصاخ فلتخملا رخآلا    
, يـبرعلا عـمتجملا نكمتي مل كلذ لك ببسب        , ناسنالا قوقحل ةرمتسم  لا اهتاكاهتنا نع راظنألا   

عـم الو  , يجراـخلا رـخآلا عـم ال    , رخآلا عم ةجضان ةيحص ةقالع ةماقإ نم      , نآلا ىتحو 
, تاـيرحلا و قوـقحلا أدـبم لـيعفتو        , ةماعلا ةنطاوملا موهفم خيسرت فدهب يلخادلا رخآلا      

  . ةفلتخملا فئاوطلا و نايدالا و بهاذملا عم ينيدلا حماستلا ةدعاق ءاسرإو
ًايبسن   –تحجن  , ةيبرعلا ريغ ةيمالسالا تاعمتجملا نأ يروصت يفو       حجنـي مل اميف     –   

) ةـثيبخلا ةملوعلا  (راطخأو ةيرمآتلا   ) سجاوهلا(ةأطو ةدش ظحالن ال ذا      , يبرعلا عمتجملا هيف  
فواـخم  لا دـجن ال اـمك     , قوـفتملا يجراخلا رخآلا هاجت بوعشلا كلت تايلقعو تايسفن يف         

دـنع لاـحلا يه امك تاعمتجملا كلت ىلع         ) يركفلا وزغلا (هاجت ةطرفملا ةيساسحلاو ةديدشلا     
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دـقتعملاب زازـتعالا و     ) ةيصوصـخلا (و  ) ةيوهلا(باطخ لكشي ال امك     . ةيبرعلا تاعمتجملا 
بوعشـلا كـلت جامدـنا نود لوحي ًاقوعم         , ةينطولا تباوثلاب كسمتلا كلذك و ةغللابو ينيدلا      

مهتاـقالع يـف ً             ب مهلصاوتو   ءاوس كلذو مهنيب ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيبهذملا تافالتخالا نم مغرلا
  .يجراخلا رخآلاب مهتاقالع يف وأ, مهضعبب

كلذـلو  , هـتايدحتل ةباجتـسا رثكأو  , رصعلا تاريغتم ىلع ًاحاتفنا رثكأ مهدجن كلذكو 
اـمك ةيومنت تارف    طو ةيحالصإ تازاجنإ قيقحت يف ةيبرعلا ريغ ةيمالسالا تاعمتجملا تحجن         

  .هريثأ نأ تببحأ ام اذهو. ايكرت و ايسينودنا و ايزيلام ةبرجت يف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٣٩٥(

  
  
  
  
  
  
  

  إعادة ترتيب مقاصد الشريعة 
  للقيام بواجب الوقت

  
 

  
  
  

اـم ،يسايسلا بناجلا لوح رودي انثيداحأ نم اريبك ابناج كانه نأ ىرأ انأ ةقيقحلا يف              
،             ،ةلودلاو نيدلا نع مل   كتن انلز  هـيف مالـكلا انيفوتسا اننأ نظأ انأ ردقلا اذه ،ةسايسلاو نيدلاو  

لكشـب  ةيكرتلا ةبرجتلا نع ثيدحلا دوأ تنك ،ةسايسلا ىلع لمتشي ال طقف ينيدلا باطخلاو                
مالـسإلا تـلزتخا ،مالـسإلا تلزتخا ًاضيأ ةبرجت  ةيكرتلا ةبرجتلا نأ تدجو نكل ،لصفم                

نـع مـلكتأ نأ عيطتـسأ ىـتح ًالماكتم ًاعورشم الو ةحورطأ يل مدقت مل ة                 سايسلا يف ًاضيأ  
يـننأل ،ينيدلا باطخلا يف ديدجتلا تاعورشم ةدنجأ ىلع اهلعجأ نأ عيطتسأ الو ،اهنم ةدافإلا              
الو اذـه ضـفرأ اـنأ ،يسايسلا ديدجتلا يف ًالزتخم ينيدلا باطخلا ديدجت نوكي نأ ديرأ ال                  

نـكلو ،رخآلا بناجلا ىلإ لقتنأس اذلو ،ًالاعف ًالماعتو ،ًارشابم           ًالماعت هعم لماعتأ نأ عيطتسأ      
                                                 

 .ةيرصملا ءاتفإلا رادب بيردتلا ةرادإ ريدم *
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اوحمـساف ،غارفلا نم ريبك ردق هيف رخآلا بناجلا نأ تدجو رخآلا بناجلا ىلإ تلقتنا امدنع                
بـناجلا ،يسفنل اهتعضو يتلا تايثادحإلا هذه عم ىشامتت ةحورطأب غارفلا اذه لغشأ نأ يل               

إلا –يفرعملا يفاقثلا ،يملعلا     عـم لـماعتلا ةيفيكل يتيؤر تنوك اذكه ،ينيدلا باطخلا ،ناسن         
نـحن ؟لـحلا اـم انبلا لامج        . أ لؤاست ىلع بيجملا بوث سبلأ نأ لواحأس انأ ،ةيضقلا هذه          

ماـمألا هاجت ةوطخ مدقتن انوعد ،تايجولويديألاو ةيلكلا اياضقلا نع مالكلا يف ًاريثك قرغتسن              
،            ًاجاتنإ ديرن نحن ،جاتنإلاو ةيلعافلا     ناسـنإلا نع انملكت اذإ ،ًاديدج ًائيش انل مدقي ًاعورشم ديرن  

ءدـب ذـنم ماـمتهالا اذه رهظي ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف صاخ مامتها هل ةقيقحلا يف ناسنإلاف                 
تاـقولخملا يـهو هقلخ مظعأ ىلاعتو هناحبس هللا دجسأ اهلجأ نم يتلا ميركتلا ةيلمعو ،هقلخ                

ًاـمئاد اهرضـحتسن نأ دبال ةيضقلا هذه          ةكئالملا يف ةلثمتملا ةينارونلا    يناـبرلا ميرـكتلا    "، 
  ".ناسنإلل

هـلعجيف هتيناسـنإ ناسنإلا نع علخي مل ناسنإلل ينابرلا ميركتلا نأ انع بيغي ال نكلو             
ناسـنإلا ريصـي نأ نيـب ام ريبك قرف كانهو ،نوكلا يف ًاديس ناسنإلا لظ لب ،نوكلل ًاديس                 

  .نوكلا يف ًاديس ناسنإلا حبصي وأ ،نوكلل ًاديس
هناحبـس هللا اـهلعج يتلا ريخستلا ةرادإ ةيلمعب موقيس هنأ كلذ ىنعم ،نوكلا يف ديس                
امدـنعف ،ىـلوألا ةـجردلاب ناسنإ عورشم يعورشمف نذإ ،ميركتلا ىلع ءانب هل اقح ىلاعتو                
ةـموظنمب ىمسـي اـم دـجأ ةيقوقحلا ةرظنلاو ناسنإلل يترظن نيب ام طبرأو ناسنإلل رظنأ                 

دصاقم كانهف ،ناسنإلا ىلع ًايسيئر ًازيكرت تزكر يتلا ةيعرشلا دصاقملا ،ةيعرش           لا دصاقملا 
دـصاقملا نإ لوـقت امدـنع ،مامتهالا روحم ناسنإلا لعجت يتلا يه فيرشلا عرشلل ةسمخ                
              ، ءاـملعلا نـم قـيرف عم يذلا وهو قفوألا وه هارآ ًابيترت اهبترأ نأ يل اوحمساو ،ةيعرشلا

نأ مـث ،لـقعلا ظفحت مث سفنلا ظفحت نأ وه بيترتلا اذه ،ءاملع              لا روهمج وه اذه سيل نكلو     
يواسـي يموـهفم يف انه ضرعلا نأب لوقأ يننأب هبنتاو ،لاملا ظفحن نأ مث ،ضرعلا ظفحت                 

  .ضرعلا ىنعم نم عسوأ ىنعم وه نكلو ،طقف لسنلا يواسي الو ةيناسنإلا ةماركلا
بـيترت دـيعي عورشم يف       ركفأ تأدبو قيرطلا لوأ يسفنل تعضو انأ ةقيرطلا هذهب          

لالـخ نـم بترتي ةيناسنإلا مولعلل بيترت نع ملكتأف ةيؤرلا هذه ىلع ءانب ،ةيناث ةرم مولعلا                 
  . هل هللا هلعج يذلا هرودب موقي نأ عيطتسي ناسنإلا لعجت يتلا دصاقملا

                 ، ةيناسـنإلا مولعلا تبتر دقف مث نمو ،نوكلا اذه يف ًاديس نوكي نأ ؟رودلا اذه وه ام
عاـمتجالا ةرادإل ءاـج مـلع ةـلاحإلاب هـنأل ،ةيعامتجالا مولعلا نمض هقفلا ملع ت                 عضوو

اـهب قـقحتي ةعشـعشم ةماع ةحلصم يه ناسنإلا ةحلصمو ،ناسنإلا ةحلصم يأ ،ةيرشبلا               
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قـح ىـلإ لوـحتي ءاهقفلا ضعب ربعي امك هنع ربعن نأ ديرن امدنع هللا قح نأل ،هللا دصقم                    
يـف تأدـبو ،ةلأسـملا هذه عم ةحضاو ةروصب لماعتت نأ            عيطتست ةقيرطلا هذهبو    . عمتجملا

اذـه يفوأ نأ عيطتسأ نل ًالماك عورشملا تضرع اذإ دبال اننإ تلقف كلذ يف يدصاقم ريكفت                 
لـمعأ ال انأ تاموظنملاب ىمسي امب نمؤأ يننأل عورشملا اذه نم ا      ءزج تأزتجا نكلو ،رمألا

اـم ةـيئيبلا تاقالعلا نع لأسأ أدبأ ًامئاد       ينلعجي ناك يذلا اذهو ،خسفتلا تالاح نم ةلاح يف          
ةرـظن ىرأ اـنأ ،ساـنلا نم ريثك اهسرامي يتلا ةيكيكفتلا ةرظنلا كلت ىرأ انأ ،ءايشألا نيب                  

نـع ملكتن انك اذإ  . كارحلاب ىمسي ام مهنيب نوكيو رخآلا ديب ءيش لك ذخأيو لماكتت ةيموظنم       
دـيدجتلا حدم يف تءاج اهنأ دجي ف        يرشلا عرشلا صوصن يف رظانلاف يمالسإلا هقفلا ديدجت       

عرشـلا انثدـحي ةراـتف ،ىـنعملا كـلذ دكؤت فيرشلا عرشلا صوصن نإ لب ،هتيمهأ نايبو          
               ، ناـميإلا ماقم يف كلذ ىلع نيملسملا ثحيو ذيفنتلا بجاو ًارمأ هرابتعاب ديدجتلا نع فيرشلا

يـبنلا لوـق يف كل   ذو نيملسملا بولق يف ددجي نأ ىلإ جاتحيو قلخيو ىلبي هسفن ناميإلا نإف        
ناـكو ،دـيدجتلا ىلإ جاتحي هسفن ناميإلا نذإ ،مكناميإ اوددج هباحصأل ملسو هيلع هللا ىلص                

  ".نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو"ةيضقب كلذ طبرن ،ديدجتلاب ةيضقب طوبرم نيدلا اذه لصأ 
نأ تـفتلن نأ دـبالو ،دـحاو درـفل تسيل ،نيملاعلل ةلاسرلا نأل ددجم ناميإلا نذإ                 
بـيغي اذـه ،اهرضـحتسن نأ دبال ةلأسم ،نيملاعلل لب ناكم لك يف نيملسملل سيل نيلماعلل                 

  .هلك ملاعلا يف نيملسملل تسيلو نيملاعلل ةمحرلا نأب ،يمالسإلا ينيدلا باطخلا نع ًاريثك
ةـمعن هنأ هرابتعاب نيدلا يف ديدجتلا نع انثدحيو يتأي           ،فيرشلا عرشلا : يناثلا رمألا   

نـم يتأـي ماـع ةئام لك سأر ىلع نأب سانلا رشبيو ملكتي ملسو هيلع هللا                 ىلص هللا لوسر    
الإو مئادـلا ديدجتلا ةيلمعب نوموقي ةقيقحلا يف ءاملعلاو نيحلا كلذ ذنم ،اهنيد رمأ ةمألل ددجي                
مادختـسا ةلحرم نم اهلقني نأو ةمألل ددجي نأ دارأ امدنع يعفاشلا مامإلا لعف اذام ينوربخاف                

نأ يـف قرف كانه  ،ًامكاح نوكي الو ًاقلطنم نوكي يذلا رمألا نوناقلا ةرو  ص يف هقفلا لوصأ 
 ،ناسـنإلا هدـنع فـقي هنأ بجي يذلا مكاحلا يه نوكت نأو ةقلطنملا يه هقفلا لوصأ نوكت                 

رـخآ رظن ءاج كلذلو ،رداصملا هذه عم لماعتلل هترظن نع ربعي ناك يعفاشلا مامإلا كلذلو                
  .ةدحاو ةظحلل فقي مل ديدجتلاف ةمئألامعو دمحأ مامإلا رظن وه هدعب 

نيذـلا نأ ةلأسـم يهو ينهذ يف ةيروحم ةركف نع ملكتأ ينلعجي ام اذه ةقيقحلا يفو      
يـف ثيدحلل اوردصت انرصع يف ًاماوقأ نأل كلذل اوراص امنإ اذه انتقو يف ديدجتلا نوضفري                

  .تاملكلاب قدشتلا باب نم نيدلا رومأ
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يـفو يلاـكيدار رـكفو مدـه لوعم هدي يف ًالم        اح ديدجتلا لواح رخآ فنص كانهو     
لوـسر هـحدمو نوملسملا همهف يذلا ديدجتلا ىنعمب اهل ةقالع ال تالواحم هذه لك ،ةقيقحلا                
ةـماعلا دنع عاشف ًاعقاو ًايقيقح ًاجاتنإ جتنأو نوملسملا هسرام يذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا                

ةـقيقحلا يـف نيددـجملا نأ وهو ،هتاعدو ه          لهأو ديدجتلا نم ةئيسلا ةعمسلا كلت نينيدتملا نم       
نيملسـملا ءاملع هجاوو     ،قسفلا ىلإ ةينيدلا فيلاكتلا نع جورخلا نوديري ،نيدلا نع نوقرام           

نـم ،دـيدجتلا نـم هنودصقي ام نايب يف تابوعصلا دشأ ديدجتلا ىلإ مهتوعد يف نيصلخملا                 
ميظعلا يلعلا هللااب الإ ةوقالو لوح الو سيلدتلاو قاروألا طالتخا ببسب كلذو ،ديدجتلا ةملك  .  

                ، دـيدجتلا اذـهل تالاـجم ددحت نأ دبال نكلو يعرش بولطم ةقيقحلا يف ديدجتلا نإ
؛تاـيلمع ثالـث ىـلع ينبني هقفلا نأ دجأ هقفلا يف ديدجتلا نع ملكتأو هقفلا ىلإ رظنأ امدنع                  

لا كاردإ ةيلمع يه ةيناثلا ةيلمعلا      ،صنلا كاردإ ةيلمع يه   : ىلوألا ةيلمعلا  نيـب اـم لـصو       
يـف ةسـيئرلا ةادألا يـه يتلا هقفلا لوصأ نأب لوقأ نأ ديرأ ةقيقحلا يف انأو عقاولاو صنلا                   
تاـيلآب ىمسـي ام رصنع وه لوألا رصنعلا ؛نارصنع اهيلإ فاضي نأ ىلإ جاتحت ،ديدجتلا                
             ، ميدـقلا جاـتنإلا نم سيلو ،رداصملا نم سيل يكتشن اننأ ةقيقحلا يف ةلكشملاف ،عقاولا كاردإ

نأ وـل ،موهفم عقاو ىلع ةحيحص ةيركف ةيؤر عاقيإ مدع نم يكتشن اننإ              : هلوقأ نأ ديرأ يذلا   
  لوقي ،جهنملا اذه ناك ًايأ ًاجهنم جهتنأ ًاصخش

ًاـمهاف ًاـيقيقح ًاليـعفت هلعفي نأ لواحو جهنم يأ ىنبت ًاناسنإ نأ ول ،ةيمدقتلا ةيرحلاب             
دـيري ناسـنإلا نأ ةلكشملا نكلو ،كلذ نم ه    عنمي ًاناسنإ نأ نظأ ال ،اهيلع ريسي يتلا ضرألل        

لـه هـل لوقن نحنو ،هنهذ يف قيض وه يذلا  جهنملا كلذ عساولا بوثلا اذ عقاولا سبلي نأ                    
جهنـملا يف لاكشإ كانه ةقيقحلا يف وهف ،هديرت يذلا جهنملا اذه رييغت تالواحم ىلإ تعمتسا               

كاردإل تاـيلآ فاضـي نأ عي       ـسوتلل يتيؤر ،جهنملا عسوي نأ هديرن اننأل صخشلا اذه دنع          
اـم هيلإ فيضأف ،اقلطم هقفلا لوصأ ىلإ صنلا مهف لوصأ نم لوحتيل هقفلا لوصأ يف عقاولا                 
رودو هـقفلا رود سركت يكل ةيدصاقم ةمدقم اضيأ هيلإ فيضأو ،عقاولا كاردإ تايلآب ىمسي               

  .مولعلا يف ةيعامتجالا مولعلا
يـتلا ةيضـقلا يـه هذه ءاصقإ ديز         م ال ليعفت ديزم ىلإ جاتحي جذومن عم نحن نذإ         

  . يمالك اهلوح روحمتي
ال يـننأ ةركف يهو مكيلع اهضرعأ نأ ديرأ ينهذ يف ةيروحم ةركف كانه ةقيقحلا يف                
دـيدجتلاب تـلق كلذـلو ،عونمم مكحتلاو ،مكحت هيف حالصإ أدبم نأل حالصإ أدبم نم قلطنأ                 

يـنكلو كلذ نم قلطنأ ال انأ  قباسلا داسف ةيضرف نم قلطني حالصإلا نأل ،حالصإلاب سيلو          ،
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اوماـق دـق اوقبس نمم نيملسملا ءاملعلا نأ ىرأف ؛تقولا بجاو أدبم وه رخآ أدبم نم قلطنا            
ةـلاعف ةروـصو ةؤـفك ةروصب اذهب اوماقو مهعقاو ةجلاعم يف مهبجاوب اوماقو مهتقو بجاوب     

يسايسـلاو ي   عاـمتجالا هلاكشأ لكب كارحلا يف مهكارتشا يف مهنع ىوري ام لك كلذ ليلدو             
بـجاو ةيضـق يهو ةيضق كانه نذإ ملعلا رود نم            ١٩١٩يف ةروثلا جرخت نأ كلذ رخآو       ،

بـجاوب موقن نأ ًاضيأ انيلعف ،مهتقو بجاوب اوماق مه اوناك اذإف ،اهنم قلطنا يتلا يه تقولا                 
ةـقيرطب نـكلو عيقرتلا ةقيرطب ال يمالسإلا هقفلا ديدجت نم هحرطأ يذلا حرطلا اذهو ،انتقو             

  .انعقاو عم لعافتي نأ نكمي أشنم ءاشنإ
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  )تاــشقانم(
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  * شاقنلا ةديرف

  
تاـيار تـحت نقتـحملاو كئاشلا يلحملا عقاولا لظ ىف دجن ،انه شقانتن نحن امنيب                

لـظ ىـف مقافتت     ةقناخو ةلماش ةلمتحم ةمزأل ةجيتن ثدحي نأ داكي اريبك ايفئاط اراجفنا ةينيد             
ةـماقإل ةوعدـلا دعاصتت ذإ ؛ةسايسلا ىف نيدلا مادختسا ىف فارسإلا و لالغتسالاو دادبتسالا               

  .ةفالخلا ةداعتساو ةينيد ةلود
ئـش ىـلع يـبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا نم نوثحابلا اهيلإ لصو يتلا جئاتنلا دكؤت            

لصـف قـيرط نع كلذو ،ًاعم       ةيطارقميدلاو ةيناملعلا ىلإ ةحلملا ةجاحلا زورب وه ،كرتشم         
ةـيعجرم ىلع سسأتت ةيطارقميد ريتاسد لظ ىف تانايدلا لك ءازإ اهدايحو ةلودلا نع نيدلا               
تاراضـحلاو تافاقثلا لك نيب قالخ لعافت داصح ىه يتلا ةيلودلا قيثاوملاو ناسنإلا قوقح              

ةـلاحلا نوـكت اـنه       نم. يناسنإلا كرتشملا لثمت يتلا ايلعلا اهلثمو اهميقل ًالاثتماو       .تانايدلاو  
ينيدـلا حالصإلا موهفمل ةيفاقثلا ةايحلا عستت نأو سسألا هذه لوح يعمتجم قفاوتل ةيرورض              
دـيلقتلاو ةظفاحملا ىوق قيرطلا هيلع تعطق صاخ وحن ىلع يبرعلا انقايس ىف أدب املك يذلا                

ةـيخيراتلا ةء   ارـقلا ىلع موقت لئادب مدقي نمل جاتحن امنيب        . مدقتلا لطعت اهنأ رابتعاب دومجلاو    
نيـب ةوـجفلا روـبعو هتاضقانت ءاغلإل لوقي امع ر                  بعم باطخك ينآرقلا صنلا عم لماعتلاو
صاـخ وـحن ىـلعو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ميقو ةهج نم ةيمالسإلا ةموظنملا               

  .ةيناملعلا ىلإ ةجاحلا زربت قايسلا اذه يف.ىرخأ ةهج نم ةأرملا قوقح
اـهل ةـيئزجلا ةرظنلا زواجتت ةلماكتم ةموظنم ىه اهدشنن ا           ننأ روصتأ يتلا ةيناملعلا   

ةـيملعلا ةلماشـلا ةءارـقلا ىـلع صنـت اهنوك ىلإ ةلودلا نع نيدلا لصف درجم اهرابتعاب                  

                                                 
رصم-دقنو بدأ ريرحت سيئر *  . 
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رداصـم كانه نأ ىلإ ىمرتو لوحتملا عقاولاو ةيراجلا ةيخيراتلا ةيلمعلا لمجمل ةعوضوملا             
دادبتـسالا ةحازإو ةماعلا تايرحلا نم خ       انم لظ ىف الإ رهدزت ال ىهو رونلاو داشرلل ىرخأ         

             ، نيدـتم رـيغ وأ ًانيدتم نوكي يك ًارح ناسنإلا نوكي نيحو ةيعامتجالا ةلادعلا مادعنا روصو
  .ًارابجإ سيلو ًارايتخا ديدجتلاو داهتجالا حبصي فوس نمؤم ريغ وأ ًانمؤم

هـي  ف تاـقالعلا نوـكت فوس نيدلا جراخ نم ريكفتلا ةيعورشم عمتجملا رقي نيحو             
هـتبرجت رصنل نإ    . ًاعبط هيلإ لوصولا ىلع هتقرو يف ديز وبأ رصن ؤرجي مل ام وهو            . ةرح

ىـه ىرـخأ تاـفاقث اـهتعطق يتلا ةوطخلا هذه نأ دقتعأ كلذ عمو               . .هافنم ًاضيأ هلو ةرملا   
  .اهنع ىنغ الو ةيرورض

ـنآرقلا باطخلا نم حوتفملا قفألا اذهل نيملسملا كاردإ نوكي فوس ةلاحلا هذه ىف              ي  
تـباثلا ىـنعملا نـم ًالدب رايتخالا ىلع مهدعاست تايناكمإب ًالمحم نوكيس هنأل بحرأ ًاقفأ                

  .رصن لوقي امك ،عونمملا ةناخ ىف ىرخألا يناعملا نفدي يذلا يئاهنلا
لـب ،طقف ينيدلا ىنعملل لضفأ مهف لجأ نم ال ،ًاعورشم لظيسو عورشم لاؤسلا نإ                 

  .ًاركف وأ ًانيد انعم نوفلتخي نم عم انتاعمتجم ىف شياعتلا ىلع انتدعاسمل كلذك عورشم وه
تاـهجو ميدـقتو يأرلا نع ريبعتلا ىف قحلاو ةيطارقميدلا نم ةعساو ةحاسم نودبو              
ةـياهن ىـف ىشالتتس ةأرملا قوقح نع ثدحتلا ةحاسم نإف رونأ ةنيز لوقت امك ةليدبلا رظنلا                 

رـيبعتلا ةيرحو نيدلا ةيرح لثم      ةجرح اياضق لوح ةماع فقاوم انذخأ دقف اذه ىلعو ،رمألا           
  .روطتملا مالسإلاب هتمسأ ام وهو ًاضيأ ةأرملا نع

اوـعفرو ةرـيخألا     ةيعيرشـتلا تاباختنالا نوملسملا ناوخإلا ضاخ نيح رصم ىفو          
ًاضـيأ نوعدي اوناك ،فحصملاو فيسلا راعش بناج ىلإ         " لحلا وه مالسإلا  " ضماغلا مهراعش 

ةاواسـملا أدـبم مهجماـنرب نع بيغي نأ نوظفاحم مهنأل           ًايعيبط ناكو ،روتسدلا لامعإ ىلإ      
اوسـيل نيذـلا طاـبقألا قوـقح نم اصاقتنا           مهتادايق تاحيرصت نمضتت نأو ،ةأرملل ةبسنلاب       

  .مهدنع ةمذ لهأ لب ،نينطاوم
اذـه نأل اـمنإو ،هئاصقإل ةلواحم تسيل اهنكل ،نيدلا ةيزكرم ةحزحزل ةجاح ةمث نإ               

ةـيملعلا ميـقلا هيف     ،عـساش ملاع نمض هتناكمب نيدلا ىظحي      ثيح ةرصاعملا ةايحلا عقاو وه      
ضعبـلا اهضـعبو تاراضحلاو تانايدلا نيب شهدملا لعافتلاو ةيناسنإلا ةسرامملاو ةفسلفلاو            

  .ىرخأ ةهج نم عقاولا نيبو اهنيبو ةهج نم
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  يشروجلانيدلا حالص 
  
                ، ةيسـيئرلا تايدـحتلا نـم ددع ىلإ ضرعتي يمالسإلا ركفلا نأب نوري نيذلا نم انأ
يـف اـههجاون اـنلزام ةلكشم كانه ،ةيرحلاب قلعتت ىلوألا ؛ناتيسيئر ناتيلاكشإ اهتمدقم يفو          
دسـجت عـقاولا يف لزنت امدنع ةحضاو ةموظنم ىلإ ةيرحلاب انناميإ ليوحتل يمالسإلا ركفلا               

ةدـقع اندـنع ،ءاسنلاب قلعتت ةيمهأ لقت ال يتلا ةيناثلا ةيلاكشإلاو ،ةمألا ةيرحو نا     سنإلا ةيرح 
قـيقحت نـكمي فيك يف لثمتت يهو ،ةمداقلا ةلحرملا يف اهككفن نأ دبال ،اهنم ررحتن نأ دبال         
يـتلا فواخملا ًاديج مهفتأ اذهلو ،يمالسإلا عورشملا يف لاجرلاو ءاسنلا نيب ةيلعفلا ةاواسملا              

كارـحلا اذـهو ،ماـعلا يسايسلا كارحلا نع ثيدحلا عقي امدنع تايوسنلاو ءاسنلا اهن      ع ربعت 
هذـه مـهفتأ اـنأ       ،حـجرألا ىـلع نييمالسإلا دوعص ىلإ حضاو لكشب ًايجيردت يدؤي يذلا             

اـمو ،ةقيقح وه ام نيب قيرفتلا لجأ نم حيرصلاو حوتفملا راوحلا ىلإ وعدأ كلذلو تافوختلا                
يناـعأ ةـقيقحلا يف انأ       ،ةيسنوتلا ةبرجتلا نم قلطنأو ،ةقبسم تاي     طعم وأ ماهوأ وأ راعش وه       

يـهو ،تايطارقميدـلا ءاسـنلا يـف تالثمم تايسنوتلا تايوسنلا ةوعد يف لثمتي لاكشإ نم        
رـيرحت ةيلمع قيقحتل ةيسنوتلا ةحاسلا يف مهم رود اهلو ةيطارقميدو ةطشان ةيوسن ةعومجم              

ةـعومجملا هذـه تـلعج يـتلا رصانعلا نم           ًارصنع نكل ،مهم يداقتعا يف يفاقثو يسايس        
نـم فوخ طقف سيل ،لماكلاب اهلش يذلا فوخلا نم ةلاح دنع وه ليعفتلاو ريثأتلا يف ةدودحم      
نأـب روصـتت نأـب نآلا دـح ىلإ ضفرت اهلعج ام وهو مالسإلا نم افوخ نكلو نييمالسإلا            

ةـيرظن سيـسأت ة     داعإ لخادم نم يساسأ لخدم وه ينيدلا حالصإلا ىلإ ةوعدلا وأ عورشم           
كـلذ يف امب ةيسنوتلا ةحاسلا نم دحي لازام زجاح كانه كلذلو ،نيسنجلا نيب ةاواسملا قيقحت         
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يـف الثـم حورطم ريغ الثم ةسرامملا يفو باطخلا يف أدب يذلا راصقإلا اذه ،نييمالسإلا                
رـكفلا نأـب نمؤـي برـغملا يـف تايوسنلا نم اددع نإ ثيح ،ةيبرغملا ةيوسنلا ةبرجتلا                  

ترـج يتلا ةبرجتلا ةيمهأ يتأت انه نمو ،نهقوقح  نم قح وه ،نهمامأ اقلغم سيل يمال      سإلا
مـل اـم هـنأو ،عيمجلل حوتفم ،عيمجلل دقتعم مالسإلا نأ وهو ،رونأ ةنيز تخألا انل اهتفشكو                  
اذـه قـيقحت نودب ةرشابم صنلا مهف يف داهتجالا يف نهقح نتبثيو لعاف لكشب ءاسنلا لخدت                 

 ، ءاسـنلا رودو ،ةـحوتفم ىقبتـس ةأرملا قوقح نإف ةلعافلا ةكراشملا هذهو              رشابملا لعافتلا  
نـم عـمتجم روـطتي نأ نـكمي ال هـنأب كـلذ نم صلختسأ ًاذإ                 . ًادودحمو ًاحوتفم ىقبيس  

قـيقحتل اعيمج اهيف هطرخن نأ بجي قاسنالا هذه نأو ةيفاقثلا هقاسنأ لالخ نم الإ تاعمتجملا        
تايوسـتلا دصرن نأ مهملا نم كلذلو ،ةيعون تاريغتب ان          ل حمسي يذلا ديدجلا قافولا نم عون      

هذـه طاـقتلا عـقي نأ دبال تاداهتجا نمو روطت نم يمالسإلا ركفلا يف لحي امو لصحي ام                   
هـعباتأ اـم يمالسإلا ركفلا هنأل يلعف مدقت قيقحتل ةيوسنلا ةموظنملا عم اهلاخدإو تاداهتجالا          

نأ لواـح اـم اذـهو ،مـهم مدقت هيف ،ةيموي     ًابيرقت تازاجنإ هيف ،رمتسم كارح هيف ًايصخش     
حتـف وأ فشك هاجتا يف تاردابملا هذه ددج امدنع هنع ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا زكرم فشكي                

  .ةرشابم هعم لعافتلا لالخ نم هتيكرحو باطخلا ةيعون يه ام زاربإل راوحلا لاجم
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  *رطم ميهاربا .د

  
نأ اـهلوق  ينمدـصو   . ةـقرو أرـقت يهو شاقنلا ةديرف ةلضافلا ةذاتسألا تعمس دقل        

يذـلا وه سدقملا فيرعت ،سدقم ةيحيسملا يفو ًاسدقم سيل مالسإلا يف جاوزلا نع ثيدحلا                
نـكل ،يـهلإ صن همظني مادام سدقم نيد يأ يف جاوزلاف ،يهلإ عيرشتب وأ يهلإ صنب مظني                  

سدـقم امأ ،ًادبؤم نوكي ال دق ىرخألا نايدألا يف هنأو ،دبؤم ةيحي             سملا يف جاوزلا نأ قرفلا    
قـلطنم نم وهف هتعمس ام نأ رخآلا رمألاو         . حيحص ريغ ريبعت هنأ ىرأ انأف ،سدقم ريغ وأ        

نأ ىرأ اـنأ ،يناملع وهف قيلعتلا ىتح شاقنلا ةديرف ةذاتسألا ًاضيأ هب تحرص يذلا ،يناملع                
ينيدـلا باـطخلا ىلع ىقلي ال هنأ ىنعمب روطتي وأ روحت            ي نأ ًاضيأ بجي يناملعلا باطخلا     

تـنأ  (ينيدـلا باطخلل يناملعلا باطخلا لوقي ال يأ ،راوحلا ةقلح عنمي اذه نأل تاماهتالا               
ينيدـلا باـطخلا يف  اهلباقمو يناملعلا يمالعإلا باطخلا يف تارابعلا هذهف               )دماج متـنأ  (، 

باـطخلاو يناـملعلا باطخلا نم تاماهتال       ا  هذه لثم فذحت نأ بجي      ) برغلل ةادأو ةقدانز  
دومجلاـب ةينيدلا تاباطخلا مهتي يناملعلا باطخلا الو ،ةقدنزلاب مهتي ينيدلا باطخلا ال     ،ينيدلا  

                  ، اضـعب انضعب مرتحي نأ بجي عماج باطخ ىلإ لصن نأ ديرن انك اذإ ،ءابغلا وأ ةلاهجلا وأ
  .هتاقلطنم هل صخش لك نأ ىرن نأو

ةـئيهك ،ةدحاو ةلمجك ينيدلا باطخلا عم يناملعلا باطخلا لماعتي     نأ يغبني ال ًاضيأو     
ثـيح ،ةيرشـب ةـعيبط هذهف اهاصقأو اهاصقأ نيب ام ،ةنيابتم ةينيدلا راكفألا عطقلاب ،ةدحاو                
نيـب قرـفي الو ةقرفم ريغ ةدحاو ةلتكك ينيدلا باطخلا عم ثيدحلا يناملعلا باطخلا لماعت                

،          لا هيف تحبصأ يذلا يعيشلا ريكفتلا      ناـملربلا يـف ةوضـع وأ ةيروهمجلا سيئرل ةبئان ةأرم
                                                 

رصم-ةيردنكسإلاب نيملسملا ناوخإلا تادايق نم *  . 
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ىـلإ نيملسـم ناوـخإ نم  اهفالتخا ىلع ةينيدلا تاعامجلا ركف نيب وأ ،ينسلا ركفلا نيبو                  
  .ينيدلا ركفلا نع ثيدحلا ءانثأ نيابتلا اذه نويناملعلا ظحلي نأ بجي ،يلاتلابو ،مهريغ

ظـحالأ اـنأ   . هـبويع عم ينيدلا ر كفلا ايازم ظحلي نأ بجي ،يناملعلا باطخلا ًاضيأو 
ةـصرف يـطعي ًاضـيأ هـنأ ول ،ينيدلا باطخلا بويع طقف ركذي يناملعلا باطخلا نأ ًامئاد        
ةـليمزلا ،فاصنإلا نم ةلاح هذهف ،بويعلل هتظحالم عم ينيدلا باطخلا ايازم ظحالي ،راوحلل          

لاـجم لـك ع     طقلاـب ؟ينيدلا باطخلا يف ةملكلا بحاص نم نع ثدحتت رونأ ةنيز ةذاتسألا            
نأ روـنأ ةـنيز ةذاتسألا تدارأ اذإو ،ملاعلا وه هيف مالكلا بحاص يسدنه وأ يبط وأ يملع                  
ةـساردلا لالخ نم اهيأر لوقت ،ةيمالسإ ةملاع حبصت وأ ملعتت نأ اهيلعف مالسإلا لخاد ثدحتت       

بـيبط لـجرك اـنأ يـتآ الف         .مهفو ةساردو قمعت ىلإ جاتحت ةيملع ةدام يأك نيدلا ،ملعلاو         
ىـلع ًارـكح تسـيل ةـسدنهلا لوـقأو ،ةـسدنهلا نع ثدحتأو ةيدلج ضارمأ يراشتس                 او
  .ملع نيدلا ،نيسدنهملا

                ، ةـماعلا يناعملا يف ملكتن نأ انيلع نورجحي نيدلا ءاملع نأ ىلع قفاوأ ال انأ ًاضيأ  
نـشأ اذاـمل ،يرـيغ عبتي وأ ينعبتي نأ روهمجلل كرتأ نكل ةصصختملا ليصافتلا يف سيل                 

ًاـملاع نوكأ نأ دهتجأ انأو ،مهرايتخا اذه ؟نيينيدلا ءاملعلا دحأ اوعبتا اذإ سانل              ا ىلع اموجه  
  .سانلا راتخت ىتح يسفن ضرعأ نأو

باطخلا قلطنم نم ةأرملا عوضوم يف ةصاخ لثمتت ةينيدلا ةيعجرملا نإ ،ةطقن رخآ             
اـهيف سيـل يتلا     ةتباثلا رومألا يف ةينيد ةيعجرم اهل نإ        . ًالوأ اهتكرح مكحت دعاوق اهل ينيدلا     

تراـتخا اهنأل اهل ًابيع سيل اذهو ،ًاكاردإو ةمكح اهنم ربكأ ًاهلإ كانه نأب نمؤت اهنأل فالخ                 
نيـب ةـقالعلا روحم     (شاقن اهيف سيل يتلا ةتباثلا رومألا يف ةيعجرم كانه نإف ،قيرطلا اذه             
نأل ،ةاواسملا ال لدعلا لضفألا ًاعيمج سانلا نيبو ،لدعلا وه ةأرملاو لجرلا           ًاـعيمج سيـل ان      

  .ةأرملاو لجرلا ةاواسم ةلأسم يف ةصاخ ،ةيواستم تاردق باحصأ
             ، لـجرلا نع فلتخي يسفن نيوكتو ،لجرلا نع فلتخي يجولويسف نيوكت تاذ ةأرملاف
اـنيقلأ اذإ ةأرملل ًاملظ نوكت دق ةاواسملا تاقوألا ضعب يفو ،ًالدع نوكت دق ةاواسملا انه نمو                

     ، اهلمحتت ال   مـل اذإو ،هـب ًاـبحرمف ،ةاواسـملا عم قباطت اذإ ساسألا وه لدعلاف            ءابعأ اهيلع
ةـقالع تسـيلو ةـيلماكت ةـقالع ةأرـملاو لجرلا نيب ةقالعلا ،لدعلا بلطن نحنف قباطتي                 

  .ةيعارص
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  *نسح ىلع رامع.د
  

يـيأر يـف ،ديز وبأ دماح رصن روتكدلا ة          قرو لوح ًابصنم يمالك نوكيس ًةقيقح انأ      
هـيلع  ) صانتلا(موهفم انقبط اذإ و     . هعم لماعتلا يف باطخ هنكلو ،هئشنم يف صن نآرقلا نأ         

يـبدألا صنلا نأ دجنسف      .يبدألا يفاقثلا جتنملا عم ةيعطق لثمي وهف يبدألا دقنلا  يف ءاج امك              
ةـيعطق لثمي هيلإ ةبسنلاب نآرقلا ناك       يحولا لوزن ةظحل ةيبرعلا ةئيبلا يف ًادوجوم ناك يذلا          
اهذـختأ يـتلا لئالدـلا نـم اذهو         ،لكشلا يف ةيعطقو ،نومضملا يف ةيعطقو ،بولسألا يف       

  .اهيف يعم ضقانتي ديز وبأ دماح رصن روتكدلا نأ دقتعأ يتلاو ،صنلا ةيهولأ ىلع ًايصخش
يرظن ةهجو نم   –ديز وبأ دماح رصن ةلكشمف       ك كيكفتلا ةقيرط دمتعي هنأ     -  عـبتت ام    

ءيـش لك نأ ةدعاق ىلع موقت ةقيرطلا هذهو  . يهلإ صن عم لماعتلا دنع ةيبدألا صوصنلا يف   
رقي امك    -كيكفتلا امنيب ،ءاوهلا يف بوذي بلص        صنـلا نـم انبيرقت يف لشف بدألا داقن          -   

صنـلا نيبو ينيب دعابت اهدجأف ةيبدأ صوصن لوح نييكيكفتلل ًادقن أرقأ يننأ لب ،هتاذ يبدألا                
ىلإ هبرقت  الو ينيد صن عم بولسألا سفن عابتا  نإف كلذلو     ،  يـفو هـتالومح نـم دقعأ وه    ، 

؛صنـلا اذـه نـم انبيرقت يف لشفتس ةمهم اهنأ دقتعأ ،يبدأ صن نم هتاءاضف يفو هتاغالب                  
اـم الإ صنـلا هيف لزن يذلا قايسلا هيف سبل ال لماك لكشبو ةقدلا هجو ىلع فرعن ال اننأل                    

لوزنلا ببس نعيخيرات ثيدح نم انلصو  .  

                                                 
رصم-طسوألا قرشلا تاسارد زكرم ريدمو ةيسايسلا مولعلا يف ثحاب*  . 
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صوصـنلا سيدـقت يـفو صنلا مهف يف امنإو ،صنلا يف تسيل ييأر يف ةلكشملا                  
نمزـلا نـم نورـق ةـليط يـنآرقلا صنلا ىلع تمكارتو يرشب جاتنإ يه يتلا ةمكارتملا        

  .سدقم صن اهنأ ىلع اهعم لماعتلاو
اـهنأ ةـجرد ىـلإ ةبالصلا نم ةلاح و ةسادقلا نم ةلاح ىلإ تلصو صوصنلا هذه                 

  .ميركلا نآرقلا وهو سسؤملا صنلا ىلإ لوصولا نع ًاريثك اندعبت
عـم مالكلا نكلو ،ًاصن سيلو باطخ وه فيرشلا ثيدحلا نأ دقتعأ ،ةيناث ةيحان نمو               
يـننكل ،دـيفي اـمم رثكأ دسفي هنأ دقتعأ مالك اذه ،اصن سيلو باطخ هنأ رابتعا ىلع نآرقلا              

،           زايحنا يف ًابلاقو ًابلق دماح رصن     .د عم قفتأ   نآرـقلا يـف خوسنمو خسان كانه سيل هنأ ىلإ ه
هسـييست مـت دق خوسنملاو خسانلا نع ثيدحلاف ،لتقم يف مالسإلا نعط مالكلا اذه نأ ىرأو                 
تاـيناكمإلا نـع يثيدـح امأ ،يمالسإلا خيراتلا لوط ىلع ةيقبطو ةيسايس حلاصم باسحل               

اـهوعطتقيو ةيآ اوذخأي نأ نو      ديري نيذلا ءالؤه يف ةلكشملاو تايناكمإلا عم انأ ،تاضقانتلاو        
دـيز وـبأ دماح رصن      . د مالك امأ ،رياغم فرظ يف اهولمعيو اهلوزن ببس نمو اهقايس نم           

مـكل برـضأسو     –خيراتلا يف ديدشلا فسأللو مت دق اذهف ،بعالتلل ميركلا نآرقلا ذاختا نع               
تاـباتكلا ي   ـفو ،ةيمالسإلا تاعامجلل يمالسإلا لمعلا راطإ يف ،رصاعملا خيراتلا يف ًالثم           

بـتك يـفو     ،تاداسلا سيئرلا رفكت يتلا ثيداحألاو تايآلا فالآ مكاحلا ريفكت لوح ةقحاللا            
ديدـش بـعالت اذه ،ديهش تاداسلا نأ رهظت تايآو ثيداحأ ًاريخأ تردص يتلا  تاعجارملا                
              ، ةيـسايس بابـسأل هب نوبعالتيو هقايس نع صنلا نولصفيو صنلا حارب نولغتسي ،نآرقلاب

ًازاـيحنا زاـحنأ ساـسألا اذه ىلعو ،ًاغلاب ًاررض مالسإلاب ترضأ ةسايسلا نإ ل               وقأ اذهلو 
اـهنإ لوـقأو ،ةطلسـلا نـع نيدلا لصف ىلع موقت يتلا ةيئزجلا ةيناملعلاب هتيمسأ امل ًالماك                 

  .ةميرج اذه نأل ةايحلا نع نيدلا لصف نع دعتبتو ،ةرورض
  
  



 )٤١١(

  
  
  
  

 
 

  ةدايز ناوضر .د
  

هاـجتا اـمنيب ،صنلا طامنأ نم طمن ىلإ باطخلا ليوحت يه ةثيدحلا ةيناسنإلا هاجتا                 
  .باطخ ىلإ صنلا ليوحت ينعي ،يعاجترا هاجتا وه رصن روتكدلا

نأل ،صـن ىلإ باطخ نم هليوحت يه نآرقلل ىدل ةمهم ةيسيسأت ةظحل كانه ايلمع                 
،             لاب طبتري باطخلا   اقيطويمسـلا هيمسـت امك عجرملا وأ ،ةيفاقثلا ةئيبلا نم طمنب طبتري ،ةينمز

نيـح يـف ،ةـثيدحلا تايناسـللا يف ةدشب جهنملا اذه سرد نم وه ديز وبأ رصن روتكدلاو                   
رباـع ،ناـمزلل رباـع صـن ىلإ هليوحت نم طمن يأ              –يخيرات طمنب طبتري صنلا ليوحت        

ضرـتفي رـمأ ةيناسـنإ ةـيليوأتب قلعتي اميف هتبرا           قمف ،تاليوأتلاو ةنكمألا ددعتمو فلتخمو    
عاـجرإلا سيـلو ةفلتخم ةنكمأو ةنمزأ يف صنلا اهنزتخي يتلا ةيلالدلا ةنحشلا ىلع زيكرتلا               

عـفترتو دادزـت صنلل ةيلالدلا ةردقلاف       . ةنيعم ةيخيرات ةظحلب ةينامزب طبتري باطخ طمن ىلإ       
صـن نم هليوحت عم يلالد فارحن       ال ضرعت له  .ةزيم هذهو ةنمزألاو لاوحألا رييغت بسحب     

هـنأ ةسدقملا ةينيدلا صوصنلا نم هريغ نع ينآرقلا صنلا ةزيمو ؟بوتكم صن ىلإ يهافش               
ةـفلتخم لاكشأب يلالدلا لماعتلل لباق وه يلاتلابو        –ام ةيخيرات ةظحل يف زجنأ صن        ىـلع   ،   

نـع   اـهليوحتب ةطوبضم تسيل اهنكل ،يهافش طمنب تطبترا يتلا ىرخألا صوصنلا رارغ             
روتكدـلا اهيلإ ىعسي يتلا ةيليوأتلا ةيناسنإلا ةبراقملا يلاتلابو ،بوتكم صن ىلإ يهافش صن              
ءافـضإ يه ،تقولا سفن يف نكلو ،صنلا طمن ىلإ باطخلا طمن نم ةدوعلا يه ييأرب رصن                 

  .ةفلتخملا هطباوض طمن ىلع ظفاحي صنلل يليوأت عباط ءافضإو صنلل ةددعتم ةيلالد ةردق
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  * يعربلا داجن
  

دـعي مل  هنأ يه،ةمداص نوكت الأ وجرأو ىلوألا ةظحالملا           : ناتيساسأ ناتظحالم يل  
هـنأ ثدح دقو ،ضعبلا اهضعب نم هملعتت نأ نكمي ام اهنادلب عونت ىلع ةيمالسإلا ةمألا ىدل                 

يـل ىدصـتف يمالـسإلا فرطتلا نع ملكتن انك           ةرتف نم اهترضح يتلا تارمتؤملا دحأ يف        
فرـطتلا نـع مـلكت ،يمالـسإلا فرطتلا نع ملكتت ال            : يل لاقو ايسينودنأ نم ليلج ذاتسأ     

يـتلا راكفألا يفو يبرعلا فرطتلا يف ةلكشملا ،نيفرطتم ريغ اننكلو نوملسم نحن ،يبرعلا              
ملاـعلا يحاـنم لك يف فر       طتلا نع ملكتي نأ الإ ناسنإ يأ عيطتسي ال مويلا         . برعلا اهلسري 

             ، نآلا قارـعلا مث ناريإو ناتسناغفأو ناتسكابو ،ايزيلامب ًارورمو ايسينودنأ نم ًاءدب يمالسإلا
يـف ةـفلتخم ةـبرجت مدقت اهنأ روصتن نمزلا نم ةليوط ةرتفل انك يتلا ايكرت ىتح رصم مث                   

لـئاه لكشب ضرعت    ت ديدشلا يريدقت يف نآلا ايكرت ،ام لكشب شياعت كانه نوكي نأ  ةيناكمإ             
ذـنم تأدب ًاضيأ يريدقت يف ةرهاظلا هذه ،تاونس رشع ذنم ايسيودنأو ايزيلام هل تضرعت امل      
يـف نكي مل يمالسإلا ريكفتلا يف بالقنالا اذه نأ لوقأ نإ عيطتسأ ،يضاملا نرقلا تاينيعبس                

ح اـجن عـمو ةيدوعسـلا ةروثلا دعاصت عم تأدب يه ،يضاملا نرقلا تاينيتس وأ تاينيسمخ               
ىـلإ ركفلا يف فارحنا نم يمالسإلا انملاع يف هنم يناعن ام لك در نكميو ةيناريإلا ةروثلا                 

ماـقرأ ىلإ لورتبلا تالدعم تزفق ثيح   ١٩٧٣برح دعب يتلا ةيدوعسلا ةروثلا ،نيببسلا نيذه        
رـكفب يـنيمخلا هللا ةيآ اهأدب يتلاو ةيناريإلا  ةروثلا نيب امو ،رمألا ةقيقح يف ةقوبسم ريغ                  

ةروـث رـيغو ةروـث ،ةروثلاـب هعم ماق نم لك لتق دقو ىهتنا مث نيربكتسملاو نيفعضتسم                لا
                                                 

رصم-ةيطارقميدلا ةيمنت ةيعمج سيئرو ماحم *  . 
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نذإ ،ثدـحي اـم ىرـن نآلاو ،ةفلتخملا ثراوكلا تناك مث ،كانه مكحلاب نيدلا لاجر درفناو                 
  .ضعبلا هضعب ىلإ همدقي ام يمالسإلا ملاعلل دعي مل هنأ اهارأ يتلا ىلوألا ةحورطألا

اـم نآلا نولكشـت ال متـنأ ةقيقحلا يف نكل ،مكتارضحك ةزا             تمم بخن انه تناك امبر    
ملعتـن نأ نـكمي ال اننأل ،هملعتن نأ نكمي اميف درطتسأ نأ لبق انأو ،يبعشلا مالسإلاب فرعي                  
اـنهوجو يلوـن نأ دـبال هنأ دقتعأو ،مهنم ملعتن نأ نكمي نم كانه نكل ،ضعبلا انضعب نم                   

اـبروأ تعاطتـسا فيك     . ةينيتاللا اكيرمأ يف  براجتلاو ةيبرغلا ةبرجتلا بوص يساسأ لكشب       
عـمو ،بهاذملا نيب فالخ ىلعو نيتفاقثلا نيب فالخ ىلع        -ةينيتاللا اكيرمأ تعاطتسا فيكو     

ىـلإ ةاـيحلا نوئش لك ىلع نيدلا طلست نم رسجلا كلذ اوربعي نأ               -فالخلا اذه لكل انريدقت     
نيدـلا لوحت فيك ،ًايرهوج ود      بي لاؤسلا اذه ؟ةايحلل مداخك يعيبطلا هعضوم يف نيدلا عضو         

ميـظنت ىـلع رداـق نيدلا نأ ةركف لبقن دح يأ ىلإ ؟ةايحلل مداخ ىلإ ةايحلا نع لوئسم نم                    
ةيـساسألا ةـحورطألا هذه ،يساسأ لاؤس مالسإلل ةبسنلاب لاؤس اذهو ،ةريغتملا ةايحلا نوئش              

لأسـن نأ اـن     يلع فحصمو فيس ،ةلودو نيد مالسإلا نإ ،مهيلدتعم ىتح نيملسملا نم ريثكل           
بـلقلا يف مالسإلا و ،نيد يأ نيدلا حلصي له ؟ةيادبلا نم ةحيحص ةحورطألا هذه له انسفنأ              
دـيحولا تباثلا نأ وأ ةفلتخم لئاسمو ةددعتم ةريغتم ةايحل ًاميظنت نوكي نأ ،هسأر ىلعو هنم                

ن ـم هـنأ ىنعمب ةريغتم تالماعملا لظت نأو تادابعلا نكر يأ نيدلا يف هنوك وه نيدلا يف                 
رـيغ ةـقيرطلا هذه ،هب نمؤي نمل ةصصخم ةدابع ةقيرط عرشيل لزن نيدلا اذه نأ موهفملا                 

   ، ىلصت الو تارم     ٥يلص  "ليدعتلل ةلباق تارم ٦  مالـسإلاو نيدلا نأ يقيقحلا نم له نكل         "   ،
مهراـبتعاب اـهميظنت ساـنلل كرتن نأ وأ ،ةريغتملا ةايحلا هذه لثم ميظنت ىلع رداق ،يساسأ                 

 . ةيناث ةلأسم هذه ؟مهايند نوئشب ملعأ

صـن هـنأ ىرأ اـنأو ،سدقملا صنلا رسفن نأ عيطتسن دح يأ ىلإ                :ةريخألا ةلأسملا   
نأ عيطتسـن دح يأ ىلإ يأ ،صنلا ةيمومع ةدعاقل ًاقفو سيلو هتايآ لوزن بابسأل ًاقفو سدقم                 

دـير  أ تـنك ،تايلاكشإلا نم ريثكلا لحن فوس اهنع ةباجإلا انعطتسا اذإ ؟ةلئسألا هذه رسفن              
انضـعب نـم يمالـسإلا ملاعلا ديفتسي اذام يف سيل كلذ لعفي نأ وجرأو ،ةرهاقلا زكرم نم                  
يـف كلذ ،ضعب انضعب هب ديفن ام انيدل دعي مل ،ضعبلا انضعب هب ديفن ام انيدل دعي مل ،ضعبلا                    
هوـعدأو ،ةينيتاللا اكيرمأ يف نيرخآو ،برغلا يف نيرخآ نم ديفتسن فيك نكل ،ًاعبط يريدقت               

اـمبر ،اـبروأو ةـينيتاللا اـكيرمأ يف نيرخآ نيد لاجرو نيملسم نيب ءاقل كانه نوك                 ي نأ 
  .مهنم ديفتسن نأ انعطتسا
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  مالسلا دبع قيفر .د

  
يـف قيسـنتلا دقتفتو ميمعتلا نم ءيش اهيف ةرظن مدق يعربلا داجن ذاتسألا نأ يل ودبي    

ةـلاحلل  " ةيشوب"ةءارق  مدق هنأ لوقأ نأ ىشخأ        .. ةدقعملاو ةبكرملا ة  يمالسإلا ةلاحلا ىلإ رظنلا   
ةرمدـمو ةهوشـمو     "ريلب ينوت "ريبعتب ةريرش ةفاقثو  ،ةريرش ةيجولويديأ ىمست ةيمالسإلا           ،

خاـنملاب ةـيعقاولا تاـنزاوتلاب قلعتت ًاديقعت رثكأ ةلأسملا    . ةفينعلا تارايتلا هذه جتنت يتلا يه    
لاـثم ىـلإ ةراـشإلاب ىـفتكأو        . يمالسإلا ملاعلا هيف كرحتي يذلا يلو     دلا خانملاب ،يميلقإلا  

فـنعو رتوـتو يفئاـط بارـتحا ةلاحب الثم قارعلا يف عمسي ناك نم               ،ةيقارعلا ةلاحلا :انه
رخآب وأ لكشب   ،لالتحالا ةجيتن اهلك هذه؟ةرمدم تاهاجتاو     نـم ةلكشـم يسايسلا دادبتسالا       ،   

لا ىلإ فاضي لماع اذهو،كش الب لكاشملا   .يجراخلا لالتحالاو يلودلا طغض 
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  نسح نيدلا يهب
  
لـتحي ناسـنإلا ،ملاـع  وأ صصختم يننأ ىعدأ ال انأو هل يمهف دودح يف مالسإلا                  

لاـعلل ةـهجوم مالسإلا ةلاسر      ،ًاناسنإ ةفصوب نكلو ًاملسم هفصوب سيل هيف ةيزكرم ةناكم         نيم  
               ، ينيدـلا باطخلاب قلعتي اميف يلمعلا عقاولا يف هنأ هظحالأ ام ،نينمؤملل ةهجوم طقف تسيلو

ةـهجو يـف يعم قفتي دح  يأ ىلإ          : ساسألاب وه نكلو ًاناسنإ هفصوب ناسنإلا عم لماعتي ال        
نوـكت  نأ ىشخأو      –ةلثمألا ضعب برضأس    . مالسإلاب صاخلا انأ يمهف يف ،ةددحملا رظنلا        

ةيناسـنإلا ةثاغإلا تامظنم رود الثمف ،هدصقأ ام ريغ اهءارو  نأ ضعبلا روصت              ي وأ ةمداص  
اـقفو ناسـنإلل ةـثاغإ اهفـصوب اـهرود عم لماعتن تامظنملا هذه دح يأ ىلإ ،ةيمالسإلا                  

ةوـعد ةـنراقملا هذـه نوـكت نأ نود          -تامظنملا هذه هب موقت ام ةنراقمل مكوعدأ ؟اهناونعل         
تائيه هب موقت امب -زازفتسالل   .اهريغو ةيحيسملا ةثاغإلا 

يتلا ) يمانوست(ةثراكب قلعتي اميف ةيناسنإلا ةثاغإلا ةمظنم ةمهاسم مجح وه ام لأسأ            
ةـثاغإ تاـمظنمبو ةيمالسإ تسيل لودب ةنراقم ةيبلتلا يف اهتعرس ىدمو نيملسم اهبلغأ ناك               

  ؟ اهل ةيعجرم مالسإلا نم ذختت ال ةيلود
قصـتلت يـتلا ،كاـنه ةـثاغإلا تامظنم رود          و روفراد يف انيلاهأ ةثاغإ نع لأسأ      
 ال -ةـيانعلاو ةياعرلا مهل هجوت نأ بجي نيذلا  -مهسفنأ ناكسلا نإ ثيحب ةينادوسلا ةموكحلاب    

  ؟تامظنملا هذه لمع نم ةدافتسالا نوعيطتسي
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ًابرغو ًاقرش ةيمالسإلا تاعامجلاو تاهاجتالا نع لأسأ        -  ، ةيـساسألا تاراعشلا دحأف  
ةملوعلا نم فقوملا   -قاروألا نم ر  يثك يف هدجن يذلاو    تامظنملاو نيملسملا ةمهاسم يه ام     ، 

يـف يملاـع ىدتنم ماع لك يف ثدحي امنيب ؟ ةملوعلل ةيداعملا تاكرحلا معد يف ةيمالسإلا                 
رمتؤـم ربكأ وأ عمجت ربكأ ربتعي وهو ليزاربلا يف وريجيلا تروب يف ثدحي تاقوألا بلغأ                

نمـض فرعأ ال    . ةيمالسإلاو ةيبرعلا نادلبلا اهيف امب نادلب     لا ةفاك نم هيف كراشيو ،ملاعلا يف      
ءامـسأ تـقولا الول ددحأ نأ عيطتسأ لب ،ةيمالسإ ةمظنم يأ تارمتؤملا هذهل نيلومملا ةمئاق                
يذـلا ةيرصـنعلا دض يملاعلا  رمتؤملا كلذك ،تارمتؤملا هذه لومت يتلا ةيسنكلا تامظنملا               

ةيمالـسإ ةدحاو ةمظنم فرعأ ال ،ةينويهصلاو ةيليئار  سإلا ةيرصنعلا ةنادإل ًاساسأ اهجوم ناك     
ىرـخأ تاـمظنمو ةيسنك تامظنم رشعب ةمئاق ددعأ نأ عيطتسأ نكلو ،رمتؤملا اذه تمعد               
عوـضوم يـف يمالـسإلا زاجنإلا ةلأسمب هتقالع يف ةنراقملل ىعدتسا انأ نكل ،ةيسنك ريغ                

وأ نييحيسـملا لوـقأ نل ه       ل ضرعتي اميف دئاسلا باطخلا ةصاخ ؛ةيبرعلا لودلا يف يزكرم         
فرـعأ ال اـنأ ،ةـفلتخم ةـيبرع لود يف ةعيشلل ثدحي ام نكلو ،يبرعلا ملاعلا يف طابقألا                   
هرـيغو بيذعت نم رصم يف ةعيشلل ثدحي ام تنبت ةيعيش ريغ ةيعجرم اهيدل ةيمالسإ ةمظنم              
فـلتخم روصـت اهل ةينس تاعومجم وأ صاخشأل ىتح ثدحي ام ،هريغ يف وأ ةيدوعسلا يف       

سـسألا ساـسأ ىـلع ينيدلا باطخلا عجارن نأ وه هيلإوعدأ ام ،مالسإلا ريسفت ةيفيك ن                 ع
ًادـحأ نأ نـظأ ال       ،ةيـساسأ مالسإلا يف ناسنإلا ةيزكرم ةركف اهنم بلقلا يفو تازكترملاو            

ًازفتسـم ىرـخأ ةرم نوكأ ال ىتح        –قرافأ نأ ديرأ الو اهيف لداجي        سئاـنكلا رود نيـب      -   
ةـيلايربمإلا ةهجاوم يفو يعامتجالا ريرحتلا تاكرح معد يف ةينيتاللا          اكيرمأ يف ةيكيلوثاكلا    

ةـيبرعلا لودلا نم ريثك يف ةينيدلا تاسسؤملا ،فسألل امنيب،ةمظنألا نم اهئالمعو ةيكيرمألا             
  .دادبتسالا مظن معدت ةيمالسإلا
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  * يمامحلا ماشه .د 
  

عضـن امدـنع هنأ روصتأ ينيدلا باطخلا ديدجتو ناسنإلا قوقح ىنعم نم ًاماهلتسا                
داـكي ءيـش يدـنع ،حيحصلا اهبارعإ يف تاملكلا عضنو ،ةحيحصلا اهتافيرعت يف رومألا               
           ، يمالـسإلا باطخلا اهل ردصي يتلاو ،ةيقيقحلا ةلكشملا نأ نم نيقيلا نم اذه انتقو يف برتقي

،            لا تاباطخ اهل ردصيو    ةـلودلاو عـمتجملا نم عبنت يتلا مألا ةلكشملا يه ةيمالسإلا تاكرح
مهلاـقتنا قاـفآ حتفو سانلا ةكرح دييقتو تايرحلا عنمو ةطلسلاب قاقحتسالاو دادبتسالا ةلكشم            
قوـقح ىـنعم نم ًاقالطناو ،مألا ةلكشملا يه هذه ماعلا ىوتسملا ىلع مهقالطناو مهكرحتو               

ةماركلاو نمألاو ةيرحلاو رفولا عمتجم رفوتي نأ يغبنيلداعلا لماشلا ىنعملاب ناسنإلا  .  
وـه خاـنملا اذه نأ روصتأ ،يمالسإلا رايتلل يمتنأ يننأ رابتعاب اذه لوقأو روصتأ               

دمصلا هللا  ،دحأ هللا وه لق   "بطاخيو لوقي نأ ناسنإلا هيف عيطتسي يذلا خانملا          مـلو دـلي مل      ،   
  ".دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي

نأ ًالعف روصتأ   نأ ىـلع نويمالسإلا هيف ىوقتي يذلا بصخلا خانملا وه خانملا اذه                
ًاـعيمج اهيلع قفتن نأ بجي يتلا ةركفلاف ،اهب نونمؤي يتلا ةلاسرلا رشنت نأو مهتوعدب اوغلبي                
             ، دوـيق ضرف ةبراحمو ةطلسلاب راثئتسالا ةبراحمو دادبتسالا ةبراحم ةركف يه اهيلع عمتجنو

ناصـحلا فلخ ةبرعلا عضن كلذب اننأ روصتأ الو ،سانلا ى           لع رهقلاو فنعلا لاكشأ ضفرو    
نـم نوـمورحم اـننأ ىـلع اـعيمج قفتن             .حيحصلا لكشلاب ةبرعلا مامأ ناصحلا عضن وأ      

                                                 
رصم-يمالسإ يسايس طشان *  . 
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هذـه ،ةـماركلاو نـمألا نم نومورحم اننأ ىلع اعيمج قفتن ،لدعلا نم نومورحم                ،ةيرحلا  
انتايجولويدـيأ فـلتخمب اـنلك ا       ـهقيقحتل ًاـيعامجو ًادحوم ًايعس ًاعيمج ىعسن امنيح ءايشألا         

يـنآرقلا صنـلا هـيلع صنـي يذلا يمالسإلا مهفلا نم انتبراقم فلتخمو انراكفأ فلتخمبو                
هذـه قـيقحت ىـلع قفتن نأ موي اعيمج اننأ روصتأ ،هل انريسفت فالتخاب ،هل انمهف فالتخاب                  

قـحلتو اـنيلت ي     تلا لايجألا ىوتسم ىلع ًاريبك ًازاجنإ انققح دق نوكنس انعمتجم يف فادهألا           
  .انب



 )٤١٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )قــحالم(
  
  
 



 )٤٢٠(



 )٤٢١(

  
  
  
  

 
 

  
  
  

  حقوق اإلنسان 
  وجتديد اخلطاب الديني

 
  
  
  

ثيدحلا    صنب ديدجتلا ةيعرش   رقأ هنأو ،د  دجتم   نيد مالسإلا نأ اهب مّلسملا رومألا نم
اهنيد اهل د(فيرشل ا  دجي نم ةنس ةئام ّلك سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي ىلاعت هللا   ديدجتو ). نإ

ةعبتملا لئاسولاو هيلإ ةوعدلاو هل لمعلاو ،هب ناميإلاو ،هيف هقفلاو همهف ديدجت لمشي نيدلا 
هبساني.. كلذ ّلك يف    ال ًةرئاد كانه نأ ًاضيأ هب مّلسملا نمو. ديدجت ىلإ جاتحي ٍرصع ّلكو

قالخألا وأ تادابعلا وأ دئاقعلا لاجم يف ءاوس )ةيعطقلا تباوثلا(ةرئاد يه ،ديدجتلا اهلخدي   ،
  .عيرشتلا وأ

                                                 
 .ايروس -نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ماعلا بقارملا *
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 ، تايعطقلاو تباوثلا ةرئاد يف لخدي ال   يمالسإلا باطخلا   نأ لوقلا ةلفان نم ّلعلو
آلا دنع امم ةدافتسالاو  ، وهف ،نيرخ يرشبلا داهتجالل ةعضاخلا تاودألاو لئاسولا نم وه لب

مهتايوتسمو نيبَطاخملا صاخشألاو ،ناكملاو نامزلا تايضتقمل ًاعبت ،د   دجتم   روطتم باطخ
  ..باطخلا اهلوح رودي يتلا تاعوضوملا ةعيبطو ،مهتافاقثو

 ، حالصإلاو ضوهنلا ةريسم تقفار ،ىربك   تال  وحت يمالسإلا باطخلا دهش دقلو
ىلع ءاوس ،يضاملا نرقلا علطم ذنم السإلا ملاعلا يف لالقتسالاو ررحتلا تاكرحو   يم

اذه رّثأت ثيح ،يسايسلا باطخلا ديعص ىلع وأ ،يهقفلاو يظعولا ينيدلا باطخلا ديعص 
بخنلا ىدل ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيركفلا تال   وحتلاو ةديدجلا تايطعملاب باطخلا

  .ريهامجلاو
ناوخإلا ةعامجك –ل ادتعالاو ةيطسولا ىنبتت يتلا ةيمالسإلا تاكرحلا باطخ ّلعلو  
هذه نأ ىلإ ًارظن ،ةيسايسلاو ةيركفلا تار - نيملسملا   يغتملا عم ًاماجسناو ًاروطت رثكأ ناك  

هل لمعلا لئاسوو همهف ديدجتو ،مالسإلا ديدجت ةركف ىلع لصألا يف تماق تاكرحلا 
يف نيملسملا ةايح عقاو نيبو ،ةماعلا ةيمالسإلا ةيؤرلا نيب ةمئاقلا ةوهلا مدرو ،هيلإ ةوعدلاو  

ميظنت ديعت ،ةميوق    ةيعرش   ةيجهنم ٍسسأ ىلع موقت   ةيديدجت   ةضهن ةرشابمل ،ةفلتخملا اهرطأ
سوق تحت ،هريوطت عقاولا بلطتي ام ريوطتب ،ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيناسنإلا تاقالعلا 

ارسيو ًةمحر ضيفت يتلا هتحوبحب راطإ يفو  ، يعرشلا     .صنلا
بكاوي ناك امنإو ،رصعلا حور نع ًافّلختم وأ ًادماج نيملسمل ا ناوخإلا ركف نكي ملف

ريخلا ىلإ ةيناسنإلا دوقيل هللا هلزنأ يذلا مالسإلا حور ًامهلتسم ،اهرصاعيو ةيرشبلا ةريسم 
ةوعدلا بيلاسأ يف ديدجتلا ةرورض ىلع انبلا نسح مامإلا دّكأ اذهلو . ناكمو ٍنامز ّلك يف

و سانلا ركف د    :لوقي كلذ يفو. اهفادهأو ةوعدلا ةياغ ققحي امبو ،مهكولسدجت عم قفتي امب
يف مهتقيرطو مهفلا يف هلهأ بولسأ عم بسانتت ،ةباتكلا يف ًةقيرط ٍرصع ّلكل "   نإ

ريكفتلاو ثحبلا قرط ر   يغتو ،سانلا لوقع د  دجتل ًاعبت ديدجتلا اذه نم   دبالو ،ةساردلا
 ةعيبط نع باوجلا يف يفكي دعي ملو.. طابنتسالاو مالك ،دارملا ليعفت وأ بولطملا ديدحت  
لهأ ىلع ًابجاو راص لب . فطاوعلا يف رّثؤت ٌتارابع وأ ،رعاشملا ريثت ٌةباطخ وأ ،لجترم

ثحبلا دعاوق ّقدأ ىلع ًاينبم ًاحضاو ًاقيقد ًايقطنم ًاريوصت سانلل اهوروصي نأ ةوعدلا 
، لا ةجتنملا ةيلمعلا قرطلا سانلا مامأ اومسري نأو ،يملعلا نوديري ام قيقحتل اهو  دعأ يت
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قيرطلا يف اهدوجو نم   دب ال   روط يف انتوعد ةلاسر " (تابقع نم نوفداصيس ام ليلذتلو
  ).ديدج

يف هب ناهتسي ال ًاطوش تعطق دق ،ةيروس يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج نأ دقتعنو 
ت ،ريخألا دقعلا لالخ ةعامجلا باطخ ىلع ًةعيرس ًةرظن   ىدم رهظ نإو ،رامضملا اذه

يسايسلاو   فرشلا قاثيم "ىلع عالطالا ّلعلو . يوعدلا اهباطخ ىلع أرط يذلا روطتلا
رايأ ٣يف ةعامجلا هتحرط يذلا " ينطولا ىلعو ٢٠٠١) ويام(  ةيروسل يسايسلا عورشملا "، 
لوألا نوناك ١٦يف هتنلعأ يذلا " لبقتسملا نع ًةحضاو ًةروص يطعي ٢٠٠٤) ربمسيد(   ،
ةيمالسإّكؤيو ،باطخلا اذه   ةيعجرم تاذ   ةيطارقميد   ةيندم   . ةلود ةماقإ ىلإ ةعامجلا يعس د
ٌةيمالسإ .. ناسنإلا قوقح مارتحاو ةاواسملاو ةلادعلاو ةيرحلا ميق نأ نم نيقلطنم   ميق اهلك
  .ةيطارقميد ًاميق نوكت نأ لبق ،ةميمص

  ينونايبلا نيدلا ردص يلع
١٥/٤/٢٠٠٦  
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  كلمة معايل الدكتور عبد الواحد بلقزيز
  الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية أمام

   اجلمهورية الرتكية–استانبول 
  م٢٠٠٤يو  يون١٦ – ١٤/ هـ١٤٢٥ ربيع الثاني ٢٨ – ٢٦

   
  رازيس تدجن دمحأ سيئرلا ةماخفلا بحاص
  ةيكرتلا ةيروهمجلا سيئر
  ءارزولا يلاعملا باحصأ
  ةداعسلا باحصأ
  ةداسلاو تاديسلا اهتيأ
  هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

هلضـفتل ناـنتمالاو ركشـلا رفاوب رازيس تدجن دمحأ سيئرلا ىلإ هجوتأ نأ ينفرشي      
،         تتفالا ةسلجلا هذه ةسائرب    ةـيجراخلا ءارزول يمالسإلا رمتؤملل نيثالثلاو ةيداحلا ةرودلل ةيحا
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نأ يـل بـيطي امك ،اذه انعامتجا يف انل ماهلإ ردصم نوكيس يذلا ماهلا يهيجوتلا هباطخلو                 
ةيمالـسإلا ةرضاحلا هذه يف يرازولا رمتؤملا اذه ةفاضتسال ةيكرتلا ةموكحلاو هتماخف ركشأ    

ريدـقتلاو  . تاراضـحلا حـقالتو برـغلاو قرشلا ىقتلمو ،دا        جمألا ةنيدم لوبناتسا ةليمجلا   
فرـع يذـلا ةدافولا نسحو ةفايضلا مركل ميظعلا يكرتلا بعشلل كلذك نالوصوم نافرعلاو              

  .نورقلاو لايجألا ربع امهب
،   ةداعسلاو يلاعملا باحصأ
،   ةداسلاو تاديسلا تارضح

هذـه يف يمالسإلا ملاعل     ا بوعش دوفوب الثمم مويلا مئتلي ةيمالسإلا ةمألا عمج وه اه          
يسايسـلا هراهدزاو هتعنمو مالسإلا                زعل ًادعقم سمألاب تناك يتلا ةرهازلا ةيخيراتلا ةمصاعلا

دـعبأ ام ذإ ،سمألاو مويلا نيب ام ناتش نأ رهظ               . يراضحلا هعاعشإو   ي مويلا انتمأ عقاو نكلو
امو ،ةدايرو مدقتو ملعو ة               تاتـش نم مويلا هيلع نحن      مهو ةبلغو ةوق نم سمألاب هيلع اّنك ام

فـقوم هءازإ فـقن ،طبحملا زجعلاب رماغ روعش اعيمج انباتني ثيح ،ناوهو فعضو ةقرفو               
انلاح وأ انسفنأب ام رييغت نم نكمتن نأ نود بقرتملا وأ رظتنملا  .  

ىـلإ اـنب ىدوأ دـق رظتنملا ددرتملا فقوم اهمامأ انفوقوو زجعلا ةمزأ لاحفتسا نإ                
لا ىلع هيف اّن      هـيف انرسـخو ،اـنتامرح هـيف تحيبتساو ،انقوقح هيف ْت             ه عضو مض هو ،ساّن

  . ةلداعلا اناياضق
نأ نـم هءازإ هل دبال ،قرطلا قرتفم ىلع مويلا فقي يمالسإلا ملاعلا نأ يف بير الو    
                ، نهارـلا هـعقاو ةديشر ةينالقعو ةيجهنم ةروصب هيف م  يقي   يراضح يتاذ دقن لاح يف لخدي

هتاسـسؤم دـيدجتل هعـضوو هـلاح يـف ةيبلسـلا بناوجلا رييغتب يل              خادلا حالصإلل ًايعاس  
ملاـعلا عم لعافتلا ةدايز لاجم يف ايجراخو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيطارقميدلا            

  .لودلا فاصم نيب ًاقئال اناكم ةيمالسإلا ةمألل حسفي امب ،يجراخلا
وأ ،سفنـلا نـع عافد ةلاح ي        ف ىقبي نأ يمالسإلا ملاعلل نكمي ال هنأ احضاو تاب دقل          

جراـخ ا                    مك حبصي نأ وأ هرصع جراخ شيعي نأ هل نكمي ال امك ،فقاوملا ضعب نع راذتعا
نأ هـيلع يضـقي بجاولا نإ لب        . نيرخآلا عم اضقانتم ،ةراضحلا بكر نع افلختم ،خيراتلا       

ادألا ةردقلاو ةيافكلا تاموقم اكلتمم ،هتاهجوت ير        ةـيتاذلا ةيئ  يسمو رصعلا اذه داور دحأ نوكي
  .لعاف يسفانت ىوتسم ىلع
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نيرـخآلاو يمالسإلا ملاعلا نيب ةوجفلاف ،راظتنالاو ددرتلل لاجم هيف قبي مل دهج اذهو              
ةوـه بـيرقلا لبقتسـملا يف حبصتس ،ةعيرس ةيدعابت ةكرح يف موي دعب اموي عستت لازت ام                  

  .ةيبلسلا اهتايعادت عم لماعتلل ةديدع لايجأ ةايح ىلإ جاتحتو ،اهمدر نكمي ال ةريبك
مضـخ يـف ةيوهلاو ةيتاذلا تارابع ءارو رّتستلا يف طارفإلا كلذك ناكمإلاب دعي ملو               
روـطتو يـفرعملا ضيفلا لضفب ىحضأ يذلاو ،هشيعن يذلا تامولعملا ةروثو ةعرسلا ملاع              
هـيف نـكمي ال ،حلاصـملا كباشـتم ،رصانعلا لخادتم املاع ،تافاسملا صّلقتو ايجولونكتلا               

  .رخآلا داعبتسا
اـيجولونكت وأ ايفرعم وأ ايداصتقا وأ ايسايس مويلا ملاعلا يف انفقوم ىلإ ةعيرس ةرظنو               

هـنأ ددصلا اذه يف ودبيو  . ةرارملاب روعشلا نم ريثكب ضعبلا بيصي دق ايراضح وأ ايركف وأ       
ن أ اندرأ اذإ ،ريثكلا اهيلع فقوتي يتلا ةيطارقميدلا نم هفقوم مسحي نأ يمالسإلا ملاعلل نآ دق               

الو . ةـيلودلا ةاـيحلا كرتعم يف يباجيإلا ريثأتلا ةرئاد ىلإ ،نيرخآلاب رثأتلا ةرئاد نم جرخن              
انميقو انتيوه دقفنس رصعلا قطنم ةرياسمو ثيدحتلا بابسأب انذخأ اذإ اننأ              جاـتحن نلو   . نظأ

اـنثوروم يف انيدل نأل     . ارسق انيلع ضرفي وأ ،انريغ هعنصي حالصإب ذخأن نأ كلذ ليبس يف           
ةاـيحلا ربع ناسنإلا ةلحرو ،ةياهنلاو ةيادبلا لوانتي ،الماكتم ايناملعو ايحور ًاماظن يراضحل           ا

            ، رـيغلا عم ةلصلاو ،ةمكاحلا ةئفلا نيبو مهنيبو ،عمتجملا ءانبأ نيب تاقالعلا مظنيو ،اهدعب امو
جاـتنإ ىـلع ةـبرجتلا نم نورق ربع هتردق ثوروملا اذه تبثأ دقو              . ناكملاو نامزلا عمو  

موـيلا يمالـسإلا ملاـعلا مدـعي الو         . ةثيدحلا ةيعضولا مظنلا لضفأ عراضي يمالسإ با      طخ
نـم اوقتسي نأ انم نيصتخملا ناكمإبو       . اهرهاظم ىتشب ةثادحلل لصؤي ايمالسإ ايركف اداهتجا      

يأ ،ةيطـسولا ةحمسـلا ةـيفينحلا تباوث نم هروذج عبنت ايمالسإ اماظن يمالسإلا ثوروملا               
هناصـغأو هعورف ىماستتو ،فرطتلاو وّلغلا نع ىأني يذلا ،دشارلا ين           القعلا يطسولا جهنملا  

ةطلسـلا لوادت نمضي امب مكحلا ةمظنأ ديدجتل ةنرصعلاو ةثادحلاب مويلا هنومسي ام ءاضف يف               
يـلقعلا حاتفنالاو ةاواسملاو ةلادعلاو ةماعلا قوقحلا مارتحا نمؤيو ةعورشملا ةيملسلا قرطلاب            

  .ةيملاعلا ةيطسولا ةكرحلا جيسن نم ًاءزج كلذب حبصنل, يفاقثلاو
  .١٤٣ةيآ ةرقبلا ةروس } سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو{

نأـش ءالـعإ ىلع مئاقلا ديشرلا مكحلا ىلإ لوصولل لضفألا وه ليبسلا اذه نوكيسو               
ال اـمب    ةفاك ةماعلا قوقحلا مارتحاو يعاولا فالتخالا قحو ةيددعتلاو ةيطارقميدلاو ىروشلا           

. ءاـهقفلا لوـقي امك دابعلا حلاصمو مكحلا ىلع موقي اهساسأو ةعيرشلا ىنبمف             . انميق فلاخي 
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شياـعتلاو ،ةهج نم اندالب يف يلخادلا يعامتجالا ملسلا ناكرأ تيبثتل انتليسو اضيأ نوكيسو              
حب صـن نأل انقيرطو ،ىرخأ ةهج نم اهعم لعافتنو اهيف شيعن يتلا ةيملاعلا ةئيبلا عم يملسلا           

اـهزرفأ يـتلا ةيماسلا ميقلاو ،ةثيدحلا ةيناسنإلا تاهجوتلا ةموظنم نم العافو ايساسأ ًاءزج              
انلـصوأ يذلا برطضملا عقاولل يمالسإلا انليدبو ،رصعلا اذه يف يعامجلا يناسنإلا روطتلا             

  .نآلا هيف ىقشن يذلا ةبيخلاب روعشلاو زجعلا نم طبحملا كردلا ىلإ
هـتذختا يذلا رارقلا يف روهظلا يف تأدب دق هاجتالا اذه           يف كرحتلا تاصاهرإ ّلعلو     

اـهب مدـقت ةـميكح ةردابم ىلع ءانب ،روبملالاوك يف يمالسإلا ةمقلا رمتؤمل ةرشاعلا ةرودلا                
ةيطـسولا راكفأ ةعاشإل ةطخ عضو ىلإ اعد يذلاو ،فرشم زيفراب يناتسكابلا سيئرلا ةماخف            

ةيمالـسإلا ةمألا نيعت لمع ةطخو ةيجيتارتسا        عضوو ،ايجراخو ايلخاد مالسإلا يف ةرينتسملا       
دـقو  . يمالـسإلا رمتؤـملا ةموظنم حالصإو نيرشعلاو يداحلا نرقلا تايدحت ةهجاوم ىلع           

رـمألا اذـه يـف قمعتلل ةيملاع ةيمالسإ ةودن ةيضاملا ةليلقلا مايألا يف دابأ مالسإ يف تدقع                  
  .ةفاك هبناوج ةساردو

نـم كـلمن ام لكل اممصمو ايعاو ًادشح انم بل           طتي راسكنإلا ثعاوب نم انقاتعنا نإ     
هـل ممألا فاصم نيب قئال عقوم باستكاو ،ةديدع تالاجم يف ةيئانثتسا دوهج لذبو ،تاقاط               

،            . هتاقاقحتساو هطورش  ماـمتهالا ةـلقو لاذتبالاو شيمهتلا انبيصن ىقبي نأ ىشخ  ي اذه نودبو
  .قوقحلا عايضو

يـتلاو ةصتخملا ةيلودلا تاسسؤملا نم ردص       ت يتلا " ةيرشبلا ةيمنتلا "ريراقت يه اهو    
انملاع فلخت رهظت لودلا يف مدقتلاو             ملاـعلا ءاجرأ ةيقب نع يمالسإلا      ومنلا تايوتسم دصرت

ةديدع تالاجم يفو ةريبك ةجردب–ةيمانلا لودلا اهيف امب–  .  
 ىـلع ةاقلملا ةيلوؤسملا ةحادف رهظت ريراقتلا كلت يف ةدراولا ماقرألل ةرباع ةءارق نإ             
نـع اـنفلخت يـتلا ىرـخألا يماـنلا ملاعلا لودب ىتح لب ،ملاعلا لود بكرب قاحلل انقتاع                   

  .ةعضاوتملا اهتايوتسم
عوـمجم نأو ،رقفلا طخ تحت نوشيعي نولازي ام انبوعش ءانبأ نم        % ٣٠نم رثكأ نإ    

،           ملاعلا جاتنإ  ملاـعلا ناكس سمخ نم رثكأ هنطقيو ،ملاعلا ةحاسم سدس يطغي يذلا يمالسإلا  
ىلإ لصي    ال فصـن ةـبارق دجو     . يطفنلا جاتنإلا كلذ يف امب    . يملاعلا جاتنإلا نم  % ٤،٥  يو

فورـظ يـف شيـعت انلود نم ةلود          ٢٢نأ امك   . ءاضعألا لودلا دادع يف ملاعلا لود رقفأ        
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نأ يـفكيو   . ملاعلا يئجال نم  % ٧٠ةبسن نوملسملا لكشيو ،ةينويدملا ءبع نم ةديدش ةاناعم         
لـثم ةدحاو ةمدقتم ةلود جاتنإ نم لقأ ىقبي ةعمتجم ءاضعألا انلود لكل              ماعلا جتانلا نإ لوقأ     

  .ةرم نيرشع امهنم لك ناكس ددع قوفي انددع نأ مغر ،ايناطيرب وأ اسنرف
تالدـعمو ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلاو ميلعتلا بسنك ىرخألا ةيمنتلا تارشؤم امأ       

يــه اـهنإف ،ةيبوـساحلاو ةيمقرلاو ةيف        رحلا ةيمألاو رقفلاو ةلاطبلاو قئاللا نكسلاو ةايحلا      
  .قبس امع فلتخت الو انتمأ فرشت ال ةطبحم ةروص يدبت ىرخألا

ةـيدرف لوـلح كانه نوكت نأ ىجتري ال هنإف ،متاقلا قفألاو طبحملا عقاولا اذه مامأو                
لودـلل ةبسـنلاب ىـتح    –ةشاعملا ةبرجتلا تتبثأ دقف    . ءاضعألا انلود اهنم يناعت يتلا ةمزألل       

يعامجلا لمعلا يف نمكي لحلا نأ      –ةمدقتملا ىر   بكلا لـمعب ماـيقلا اـنم يضـتقي ام اذهو          .  
ةيداصـتقالا ةـيتحتلا ىـنبلا ءاـنبو ،ةيداصتقالا انعاضوأ ةجلاعمل ،لماشو قسنم ،كرتشم              
                ، ةمادتسـملا ةـيمنتلا قـيقحت نامـضو يرشبلا لاملا سأر ةيمنتو رقفلا ةأطو نم فيفختلل

لـيوط دـمأ ىلإ جاتحت ليبقلا اذه نم ة         . ةملوعلا را يتل ةيبلسلا راثآلا ةهجاومو     يـفو  . مهمو
ةـماعلا انجمارب راطإ يف اهذيفنت ىلع لمعن انلز ام يتلا ىربكلا فادهألا هذه قيقحت راظتنا                
نيـب يراجتلاو يداصتقالا نواعتلا زيزعت لمع ةطخ تايضتقم قيبطتو ةينيبلا ةراجتلا ةدايزك        

فاشـكتسال يعاسـلا يدجملا لمعلا يف يروفلا ءدبلل ة   لم ةجاح كانه نإف ،ءاضعألا لودلا    ح
موـقن نأو ،ةيداصـتقالا ةـهبجلا ىلع كرتشملا يمالسإلا لمعلا زيزعتل ةقالخ ةديدج لئاسو               

  . لمعلا ؤطابتو دومجلا رسكل ةنيعم فادهأ ىلإ انلصوت ةقيقدو ةزكرم تاردابمب
تاـهجاومل ةـيديلقت ر     يغ ةيمالسإ تاردابم ،لاثملا ليبس ىلع ،ددصلا اذه يف دجوتو         

لـيومت رداصـم قيرط نع يمالسإلا ملاعلا نادلب يف يئاذغلا نمألا قيقحتو رقفلا تالكشم               
قـيرط نـع وأ ،ةيناسـنإلاو ةيريخلا تاعربتلا لاومأ وأ ةاكزلا لاومأ لامعتسا وأ ةيعوط                
. ةريغصـلا عيراشـملا ليومتل فراصمو ،ةيمألاو ةلاطبلا ىلع ءاضقللو ،ءارقفلل كونب ءاشنإ            

لاوـمأ نـع نيلوؤسـملاو نينسحملا ندل نم اهب مامتهالا داز ول اذبح ةعيرس بساكم هذهو                 
علطضـي يذـلا ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا اهتمدقم يفو ،ةيمالسإلا فراصملا ىلإ ةفاضإ ةاكزلا              

  .دوهجملا اذه يف روكشم طسقب
اـنزيكرتو ا  ـنقالطنا ةطقن وه ءاضعألا لودلا نيب ةينيبلا ةراجتلا مجح عيسوت ناك دقل  

ماـظنل راـطإلا ةـيقافتا لوـخد حاـتأ دـقو           . ءاضعألا لودلا نيب نواعتلا زيزعت لاجم يف      
تاـضوافملا نم تالوج دقعل بابلا حتف ،ذيفنتلا زيح ءاضعألا لودلا نيب ةيراجتلا تايلضفألا              
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يـف ةـماهو ةريبك ةوطخ هذه نأب دكؤأ نأ ديرأو           . ةيقافتالا هذه ىلع تقداص يتلا لودلا نيب      
ارـيخ ترشـبتساو تدعس دقلو      . انلود نيب يراجتلا لدابتلا مجح ةدايزل يعامجلا انلمع ق        اطن

ةرـتفلا يـف مت يذلاو راطإلا ةيقافتال ىلوألا ةيراجتلا تاضوافملا ةلوجل لوألا عامتجالا دقعل         
ليربأ   ٩ و   ٦نيب   ايكرت يف ايلاطنا ةنيدم يف     ٢٠٠٤  ىـّنبتي نأ عاـمتجالا اذه عاطتسا دقو        .  

تاضوافملا ةيجيتارتساب ةصاخلا   تاءارجإلا ءدـبب رـيبكلا يمامتها دكؤأ نأ الإ ينعسي الو          .  
بـيهأو  . ءاضـعألا لودلا عيمج لمشتل عسوتت نأ ىلإ علطتأ يتلا ،ةيراجتلا تاضوافملا هذه            

يـك كـلذ لـعف ىلإ ةعراسملا ةيقافتالا كلت ىلع قداصت وأ عقوت مل يتلا ءاضعألا لودلاب                  
نـم ةدافتـسالاو ،ةـيراجتلا تاضوافملا نم ىلوألا ةلوجلا يف            ةكراشملا اهناكمإ يف ريصي     

ه          . ةيقافتالا كلت مهل اهققحتس يتلا تايلضفألاو تازيملا       وـنأ نأ ددصـلا اذـه يف يل بيطيو
يداصـتقالا لـمعلا ريوـطت ليبـس يف كيسموكلا ةنجل هب موقت يذلا لصاوتملا م            يقلا دهجلاب

ركشـلاب صـخأ امك     . رزيس تدجن دمحأ يكرتل   ا سيئرلا ةماخف نم ةيماس ةياعرب يمالسإلا      
يـف كيسـموكلا ةنجل عـم مـ                 يقلا هنواعتل ءاضيبلا رادلا يف ةراجتلا ةيمنتل يمالسإلا زكرملا

  .ماهلا يمالسإلا عورشملا اذه زاجنإ ليبس
ءاضـعألا لودلا يف ةيمالسإلا ترامثتسالا ةدايز ةيمهأ ىرخأ ةرم دكؤأ نأ دوأ امك              

ة     زـيزعت نع كيهان ،رامثتسالل يّقلتملا دلبلاو ،ر           مجلا دئاوعلل ارظن  مثتسملا اهيلع لصحي يتلا
ىدل نأ حضاولا     نمو. ةصاخلاو ةماعلا ةيمالسإلا تاسسؤملاو نيملسملا نيب نماضتلا ىرع         

عيراشـملا نـم رـيثك يف ةماه تارامثتسا باعيتسال ةريبك تاقاط ءاضعألا لودلا نم ريثك       
يـف نيلوؤسـملا دـشانأ نأ لاـجملا اذه يف دوأو           . صاخلا عاطقلا يف اصوصخو ،ةحبرملا    

ةـيفاو ةسارد عضول اهنيب اميف نواعتلل ءاضعألا لودلاو ،كرتشملا يمالسإلا لمعلا ةموظنم             
  .نيرمثتسملا لامعتسال ،تارامثتسالا نأشب

عيجشـت يف ةريبكلا هدوهجل ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا ىلإ ركشلاب ددصلا اذه يف هجوتأو              
ركشـلاب صخأو ،ةينيبلا ةراجتلاو تارامثتسالا يلاجم يف كرتشملا يمالسإلا           لمعلا زيزعتو   

زـيزعتب ةصاخلا كنبلا ةطشنأل اهليومتو اهمعد ةدايزل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح كلذك             
  .ةينيبلا ةراجتلا

  ؛سيئرلا ديسلا 
ىـلإ مه   ضـعب ةدحاولا ةمألا ءانبأ دشت يتلا ىقثولا ةورعلا يه ةفاقثلا نأ يف بير ال              

ىؤرـلا ةدحو نم مهيف هعيشت امب ،ةيتاذلاو ة              يوهلا دعاوقو ،ءامتنالا طباور مهيف يوقتو ،ضعب
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ريصـملاو فادـهألاو تاـياغلا ةدـحو يلاـتلابو ،لثملاو ميقلا ةدحوو ،تاعلطتلاو ركفلاو               
  .كرتشملا

ىؤرـلاو رعاشـملا يـف ةروـمعملا ناكس عبر ةبارق عمجت يتلا ةيمالسإلا ةفاقثلاو               
رـبع اهروذـج تخسر ،ادولخو ًاعاستاو اراشتنا ملاعلا تافاقث ربكأ يه ميقلاو تاينا              حورلاو

اهباـصأ يذلا نهولا مغر ،ةنيتم اهرصاوأ تيقبو ،نمزلا تابلقتل تدمصو ةليوطلا روصعلا             
             ، اـهبجح يذـلاو     ةريخألا دوهعلا يف يمالسإلا ملاعلا يف ماعلا عضولا دومج نع مجن يذلاو

ف ،نام     اهلمجم يف    –ةيمالسإلا بوعشلا تيقب    زلا ةبكاوم نع ةـفرعملا راـمث نم ةمورحم       –   
               ، يـفرعملا اـهنزو هـيف لءاضت عضو يف تحبصأو ،ٍض ر م ىوتسم ىلع ةثيدحلا ةيناسنإلا
. ثيدـحلا رصعلا اهب ءاج يتلا ةلئاهلا ةيملعلاو ةيركفلا تاحوتفلا رايت شماه ىلع فقت تيقبو  

     ، لاـح يـف انوكي نأ دبال ركف وأ ةفاقث ةيأ نأش امهنأش             يمالسإلا ركفلاو ،ةيمالسإلا ةفاقثلاو
نأ اـنيلع نإـف كلذـلو       . عراستملا يملاعلا يفاقثلاو يركفلا روطتلا تايطعم عم مئاد فيكت        

ةضـهن نيشدتل تاريغتملا ةبكاومو ديدجتلاب هدهعتنو ،انبوعشو انتاعمتجم يف ةفاقثلا رود ززعن           
دـعب بعوتسـي مل يمالسإلا ملاعلا نأ ركنم          ركني الو . همولعو رصعلا ميق ساسأ ىلع ةديدج       

هـيلإ لـصو يذـلا حلاصـلا نم سابتقالاو     . برغلا اهبعوتسا يتلا ةيركفلا ةيملعلا تارفطلا   
باـب نـم هـنإ لب ،تباوثلا ىلع ًاجورخ وأ ًاخسن وأ ًالقن ربتعي ال ركفو فراعم نم برغلا         

انيلإ ت  "  يف ريبك طسقب اومهاس دق نيملسملا نأل       "در انتعاضب ةـيملعلا تارفطلا كلت ةغايص      ،   
. ةـثيدحلا ةراضـحلا ءاـنب يف ةريبكلا مهتامهاسم يف اهبابسأو اهدعاوق اهل اودهمو ةيركفلاو              

لاجملا اذه يف  –انيلع بجو اذهلو      –   ، ريوـنتلاو ريوـطتلاو ثيدحتلل اصاخ امامتها يلون نأ  
برقلاـبو ،سفنلاب ةقثلا انيط  عيو ،ثيدحلا ملاعلا نم انعقوم دكؤي امب ،يفاقثلاو يلقعلا حاتفناللو 

  .يناسنإلا يفاقثلا ثوروملا نم 
ذـنم اـيخيرات اـهبييغتو اهلامهإ             مت يمالسإلا هقفلا يف حاتفنالل ةديدع تارايخ كانهو

،           . طاطحنالاو دومجلا روصع ةيادب    يمالـسإلا ملاـعلا يـف ةيهقفلا ةسسؤملا فعض ىدأ دقو
هـيلع لاـحلا ناك امك ،هاياضقو رصعلا ت         اجاح اهجاتنإ بكاوي نأ يف اهلشفو اهتدحو مدعو       

باـب حتـف ةداـعإ ةلأسـم بلطتتو         . نآلا هنم يناعن يذلا يركفلا قزأملا ىلإ ،يضاملا يف        
              ، اـيقيقح اـيركف الوحت يمالسإلا ملاعلا يف يهقفلاو يركفلا باطخلا ديدجتو ،ًاعساو داهتجالا

  .عساولا ىنعملاب تايولوألا وأ ةحلصملا هقف ميدقت ىلع موقي ديدج يهقف لقع سيسأتو
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ماـيقلا كلذ انم يضتقيو  . لاقي امك ديلقت داهتجا سيلو ،ديدجت داهتجا رخآ ىنعمب ديرنو     
هراـبتعا نكمي ال يذلاو ،حلاصلا فّلسلا باطخ يف ةوقب ًارضاح ناك يذلا يتاذلا دقنلل ةيلمعب            

بيجتسـت  ةرينتسـم ةـينالقع ةءارـق ينيدلا صنلا ةءارقب مايقلاو ،برغلا نم ةبولجم ةرظن               
  . ناكملاو نامزلا روطت يعاودل

                ، ريسـفتلاو داهتجالل لباق رباع وه امو ،دلاخ تباث وه امم دكأتن نأ انل بتكي امدنعو
ىـسرأ نـم لوأ مالـسإلا ناـك يتلا ةثادحلاب ىمسي ام وحن نيقثاو انقيرط قشن نأ اننكمي                   

برـغلا يف ةهوشملا م     السإلا ةروص حيحصت ىلع اننيعيس ام اذهو      . ىلوألا همايأ ذنم اهدعاوق   
ةـموظنم عـم هانشد يذلا تاراضحلا راوح لاجم يف انفقوم ززعيو ،ةسوملم ةيلمع ةقيرطب               

ماع علطم ذنم يبوروألا برغلا عمو        ٢٠٠١ماع ذنم ةدحتملا ممألا      هذـه باحر يف     ٢٠٠٢،   
رمتؤـم دـقع نيفدهتسم وكسنويلا ةمظنم عم مويلا هلصاون يذلاو ،ةديجملا ةيخيراتلا ةنيدملا              
لاج                 سـلا ىوتسـم نم انلقني ايعون ًاروطت لكشيس امب ،تاراضحلا نيب يلعافتلا راوحلل يلود
برـقتو ،يقالتلا طاقن زربت يتلا ةيلمعلا ةسرامملا ىوتسم ىلإ راوحلا اذه لاجم يف يرظنلا               
يرـكفلا نادـيملا يـف ةطشانلا تامظنملا نآلا هب علطضت يذلا لمعلا وهو ،رظنلا تاهجو                

  .نيبناجلا الك يف يندملا عمتجملا تاسسؤمو
جمارـبلا يمالـسإلا رـكفلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا ريوطتل اندوهج يف كلذك اننيعي اممو              
يراشـتسا سـلجم موـقي يتلاو ،يمالسإلا ملاعلل ةيفاقثلا ةيجيتارتسالا اهتنمضت يتلا ةيفاقثلا              

يـتلا وكسـيسي    إلا ةـمظنمب انيعتسم ،ءاضعألا لودلا نم ةمدقملا اهجماربو اهعيراشم ذيفنتب          
  .جماربلا هذه ذيفنت يف امدق يضملا ىلع اهدعاسي امب ارخؤم اهتينازيم ةدايزب اندعس

ةلـصاوم ،كلذـك يمالسإلا يفاقثلا نأشلا اذه يف انمامتهاب رثأتست يتلا رومألا نمو              
رـجينلا نـم لـك يف يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم امهتماقأ نيتللا ،نيتيمالسإلا نيتعماجلا معد               

تاراـمإلا ةـلودو تيوكلا ةلودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةروكشم تامهاسمب            ادنغوأو  
. اـمهطيحم يـف ةيمالسإلا ةفاقثلا رشن يف ديمح دوهجمب ناعلطضت نيتللاو ،ةدحتملا ةيبرعلا             

امهمعدـب زـيمتملا يفاـقثلا امهلمع رارمتسا نم نيتعماجلا نيتاه مُكتيحيرأ                  نِّك  مُت نأ وجرأو
  .امهرييست يتينازيمل ًالخد ردت ةراقو ةتباث ةيلام دراومب

تابـسرت نـع مجانلا ةأرملا رود شيمهت نم ةعبان مويلا نيملسملا لكاشم نم ريثكو               
روـط يـف نآلا يـه نمزـلا اهيلع افع ةدئاب ديلاقتو تاداع اهيلع تمكارت ،ةطولغم ةيركف             

رو   يذـلا رمألا    اذهل ةصاخ ةيولوأ ءاطعإ يرورضلا نم نإف كلذ عمو        . مضلاو لالحمضالا  
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نامضـل ،ةأرـملا اهئشنت يتلا ةدعاصلا لايجألا لبقتسم يف ًابلس رثؤيو عمتجملا فصن                  سمي
اـهدرفأ يـتلا ةبترملا يف نوكتل اهلهؤي امب ةلماك ةيداملاو ةيركفلا اهتاجايتحاو اهقوقح نيمأت               

لجرلل نيرقلاو         يـف يمالسإلا ةمقلا رمتؤم      . دنلا ةبترم يهو ،مالسإلا اهل   هـترود   صخ دقو  
رمتؤـملا عاـمتجا دـقعب                  ج وَتُتـس ،ةرـيبك ةيانعب ةرسألاو لفطلاو ةأرملا عوضوم ةرشاعلا
ماـعلا اذـه نم قحال تقو يف مظنيس يذلا لفطلا نوؤشب نيينعملا ءارزولل لوألا يمالسإلا                

ةـنامألا اهلذـبت ةلثامم ةيانع كانهو       . فيسنويلاو وكسيسيإلا يتمظنمو ةمظنملا نيب قيسنتلاب     
،              اعلا ةـضايرلاو بابشـلا ءارزول يمالسإ رمتؤم لوأ دقعل ْت  بـَّتر ثيح ،بابشلا اياضقل ةم
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةروكشم هنضتحتس يذلاو

ثوـحبلا زـكرم هب موقي يذلا زيمتملا دهجلاب هونأ نأ الإ ددصلا اذه يف ينعسي الو                 
يعوـلا ةدايز يف ةريبك ةمهاسم مه   اس يذلاو ،لوبناتسا يف ةيمالسإلا ةفاقثلاو نونفلاو خيراتلل       

يرـثي لازـي     ام يذلا يمالسإلا هقفلا عمجم يف رمألا كلذكو       . يمالسإلا يراضحلا ثارتلاب  
ةـلكيه ةغايص رثإ ءاطعلا نم ديزملا مدقيس يذلاو ،ةميقلا تاساردلا نم ريثكب يمالسإلا هقفلا          

  .يمالسإلا ةمقلارمتؤمل ةرشاعلا ةرودلا تاهيجوتل ًاقبط ةيهقفلا هتموظنمل ةديدج 
يمالـسإلا ملاـعلا نإف ،ةيمالسإلا ةراضحلل ةقرشملا تام                سلا دحأ ناك ملعلا نأ عمو
ىـلإ مـلعلا لاـجم يف هزكرم لءاضت دق ،نآلا اهيلع م                    يقلا وهو ،ةراضحلا كلت ثرو يذلا

       . يمالسإلا ملاعلا روطت قاعأ ام اذهو ،هل فسؤي ىوتسم         رداوـب ةريخألا ةنوآلا يف ت  دبت دقو
يـفرعملاو يـملعلا قزأـملا نـم قاـتعنالا عوـضومب                  ص   ماـمتهاو ،عقاولا اذه ىلإ ةوح

ةـمقلا رمتؤـمل ةرشاعلا ةرودلا نع لعفلاب تردص دقو          . هليباحأ يف انعقو يذلا يجولونكتلاو    
ةروكشم   -دابآ مالسإ يف كيتسموكلا ةنجل موقت امك        . نأشلا اذهب تارارق يمالسإلا    لـمعب   -   

نـم اداـقتعا    , فرشـم زيفرب سيئرلا ةماخف نم ةميرك ةياعرب ،لا        جملا اذه يف طشنو دئار    
  .ةفرعملا رصع يف ةيمنتلل ةيساسألا ةوقلا ىحضأ دق عاطقلا اذه نأب ةمقلا

يمالـسإلا ملاـعلا يف ةفرعملا ةعانص يف رامثتسالا عيجشت عقاولا اذه انم يضتقيو              
ءاوـس ثيدـحلاو ثوروـمل    ا يف ،ةياردلاو ةيافكلا باحصأ نم نيملسملا نيثحابلا باطقتساو        

مهتاصصخت تالاجمو مهتاربخ نم ةدافإلل ،رجاهملا يف وأ يمالسإلا ملاعلا يف مهنم نينطاقلا             
مـلعي لـكلاو    . نهارـلا يلودلا يراضحلا سايقملاب ةيقيقح ةضهن ىلإ لصن نأ عيطتسن ىتح           

يـملعلا  مدـقتلا دامع وه ،روطتملا ثحبلا زكارم اهدفرت يتلا ،ةفرعملا ةعانص معد نأ مويلا          
يداـحلا نرـقلا ناسـنإل يـملعلاو يفاقثلا لاملا سأر وهو ،ةمدقتملا لودلا يف يفرعملاو                 
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  ، فـيظوتو ،عارتخالاو ءاكذلا يف لثمتت تاعمتجملل ةيقيقحلا ةورثلا تحبصأ ثيح            نيرشعلاو
ةـصاخ ادوهج يعدتسي رمأ اذهو      . ةفرعملا عمتجم دامع يه يتلا ةديدجلا ايجولونكتلا طئاسو       

و ة   ةيمالـسإ ةـيفرعم ةكارش ةيجيتارتساو ،ةبسانم تاعيرشتو ةيبيرض زفاوحو ،ةيعامج           يدرف
ةـفورعم ٌفادـهأ اـهل                  مس رُت ،لحارمب ةددحم ةطخ ىلع موقت لماكتم   يميلعت ٍماظنب ةموعدم

ةـيملعلاو ةيجولونكتلا تاروطتلا باعيتسال ةأيهم لايجأ نيوكتل د          اـهتاروطت ةـبكاومو    . همتو
  .ثحبلل ةلماكلا ةيرحلا خانم ريفوت كلذك يعدتسي امك. اهيف عادبإلاو

ةـمقلا رمتؤـمل ةرـشاعلا ةرودـلا اـهترقأ يتلا            " ٢٠٢٠ةيؤر  "عورشم نأ دقتعأو    
موـلعلا ريوـطتل تارالودـلا تاراـيلمب يمالسإ قودنص ءاشنإ ىلإ فدهت يتلاو ،يمالسإلا               

نأ وـجرأو ،ىدـملا ةديعب      تاريثأت تاذ ٌةيجيتارتسا ٌةيؤر ،يمالسإلا ملاعلا يف ايجولونكتلاو         
هـجوتلا اذـه زيزعت ىلإ علطتأ امك ،ةيؤرلا هذه ذيفنتل اهدوهج ىراصق ءاضعألا لودلا َلُذ                  بَت
ءارزو تارمتؤـم داقعنا عم نمازتت ايجولونكتلاو مولعلل ةيونس تارمتؤم دقع ىلع صرحلاب             

  .انلود يف ايجولونكتلاو ةيملعلا ةفرعملا تاعمتجم سسأ لاعف لكشب يسرنل ،ةيجراخلا
  يلاعملا باحصأ ،
،   ةداعسلا باحصأ

،   ةداسلاو تاديسلا اهتيأ
ًاعـضو ،هـب رثأـتنو هشيعن امك ،مويلا يمالسإلا ملاعلا يف يسايسلا عضولا ناك امل                
عـقاولا اذـه رـييغت ىلع لمعلاو ريكفتلل عيمجلا ّثحتسي هنإف ،حايترالا ىلإ وعدي ال ًاطِبحم                 

مدقتلاو ةماركلا نم فورظ يف شيعلا نم نكمتنل    .زعلاو ة
                ، الجاـع ًالـمع اـّنم بـلطتي امهريغو نيطسلفو قارعلا يف اننيعأ مامأ يرجي امو

  .ةلداعلا ةيمالسإلا اناياضق نع عافدلل يلودلا ىوتسملا ىلع اكرحتو
لاـقتنا نوكيل يقارعلا بعشلا معدل ةلاعف تاردابم ذاختا ة                ينآلا انتابجاو ىلوأ نم نإو

يقارعلا بعشلل نمضي الاقتنا ،نآلا نم نيعوبسأ ةبارق دعب ةتقؤملا ه           تموكحل ةدايسلاو ةطلسلا  
وأ سبـل نود ،ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ةيأك ةلماك ةقيقح ةرطيس هدالب ديلاقم ىلع رطيسي نأ                 

يروـحم رودـب ةدـحتملا ممألا ةمظنم موقت نأ ةرورض دكؤن نأ انيلع يغبني امك                . ضومغ
ةـموكحلا هـب مدـقتت بلط يأ ي            دادرتسا وحن قارعلا ةدايق يف يساسأ         بلن نأو ،ةلماك هقوقح

وأ يداـملا معدـلا وأ ،راـمعإلا وأ ءانبلا ةداعإ وأ ،دالبلا نوؤش ةرادإ تالاجم يف ةديدجلا                  
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ىـلع اهتدعاسـمل ،ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا اهعيراشمل يسامولبدلا وأ يونعملا             
نـمألا سـلجم رارـق رودص دعب اصوصخ ةري          طخلاو ةجرحلا ةيلاقتنالا ةرتفلا هذه زايتجا     

،            ١٥٤٦مقر ريخألا    نينطاوـملاو دالبـلا ةمالسو هلالقتساو قارعلا ةدايس نيمأت نمضي امب  ،
  .ةيبارتلاو ةينطولا مهتدحوو

تافيوسـتلا نـم ةـعبان ةـقحالتم تاـمزأل ًاحرسم نيطسلف يف عضولا ءيتف امو                
يـتلا ةدـيدعلا تارداـبملاو ططخلا لاشفإ      و ،يملسلا لمعلا ديمجت ىلإ يمرت يتلا ةيليئارسإلا       

قـيرط نـع رّتوـتلا ديعصـتب ةـنورقم ،ةفورعملا ةيسايسلا تاغوارملا ةطساوب ،تحرط               
قـفألا دادسـنا ماـمأو      . ةلودلا باهرإ وأ برحلا مئارج راطإ يف لخدت ةيركسع تاسرامم         

ةـعدارلا ةينو   ناقلا لئاسولا ىلإ أجلن نأ يرورضلا نم نإف ،عضولا اذهل ةجيتن ّلحلل يسايسلا            
تاـبوقعلا ةـمكحمك ةـيلودلا ةلادعلا راظنأ ىلع ةيعرشاللا تاسرامملا هذه ضرعل ةحاتملا              
هذـه يـفرتقمل ًاـعدار ءارـجإلا اذه لثم نوكيل ،ةيئاضقلا تاسسؤملا نم اهريغ وأ ةيلودلا      

تاوـق لاـسرإ ةرورـض ىلع ثحلا نم سأين ال نأ انيلع نأ امك               . اهب نيرمآلا وأ مئارجلا   
  .ايمسر تاءادتعالا هذه قيثوتو ،ةيليئارسإلا تاءادتعالا نم ينيطسلفلا بعشلا ةيامحل ةيلود

ةـيبرعلا ةردابملا تاهجوت نمضتي امب ،قيرطلا ةطيرخ ةطخ قيبطتب بلاطن انلز الو             
اـهل ةيزاوم ططخ قلخ قيرط نع ،ةطخلا هذه فيرحت تالواحم نم مغرلا ىلع ،ةيمالسإلا               

    ، ارـظنو ، ةدـيدج تاهاتم يف ةينيطسلفلا ةيضقلا ُل            يلصألا اهاوتحم نم اهغرفت دق خ دُت دقو  
نأ ةيمالـسإلا لودلاب بيهأ ينإف ،ينيطسلفلا بعشلا اهب رمي يتلا ةبعصلا ةيناسنإلا فورظلل              

  ).اورنوأ(نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ثوغ ةلاكول تادعاسملا ميدقت يف اهدوهج فعاضت 
نيـب هـل ضرعتت ام ءازإ ةيناريإلا ةيمالسإلا          ةيروهمجلا عم ماتلا اننماضت نلعن امك       

طورشـب مازـتلالا نارـيإ بجاو نم ناك نإ هنأ دقتعنو ،ةلطاب تاماهتا نم ىرخألاو ةنيفلا                 
       ، هب موقت ام اذهو      -ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يف اهتيوضع اـهل نوكي نأ اهقح نم نإف        –   

نيـقي ىلعل يننإو    . ةيملسلا ةيمنتلا ضا  رغأل ةيرذلا ةقاطلا ريوطتو لامعتسا يف ةيرحلا لماك       
اـهنوناق هـيلع صنـي امل ًاقبط ،ةينهمو ةينقت ةهيزن ةيفيكب عوضوملا اذه جلاعتس ةلاكولا نأ                 

  .يساسألا
ةررـبملا رـيغ تاـبوقعلاو تاديدهتلل انضفر نع كلذك ر                  بعن نأ الإ اضيأ انعسي الو

اننماضـت نـع نيتلودلا       نيتاهل ن يبرعم ، نانبلو ايروس نم لك ىلإ ةهجوملا ةلطابلا مهتلاو           
  .امهعم لماكلا
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ةرـتفلا يـف ةـيدنهلا      -ةيناتسـكابلا تاـقالعلا يف ظوحلملا نسحتلا نوكي نأ وجرنو         
عاـضوأ قـلخ ىـلإ ،ةديدج ةيدنه ةموكح ءيجم عم نسحتلا اذه دارطضا عقوتو ،ةريخألا                

تارارـقل  ًاـقبط ،ريمشـكو وماـج يف ريصملا ريرقت ةيضقل بسانم ّلح داجيإ ىلع دعاست                
  .ايسآ يبونج ةقطنم يف ةقلقملا رتوتلا ةلاح يهني امبو ،ةيلودلا ةيعرشلا

عيمج يف ينطولا قافولاو نمألا ةداعإل ايلاح ناتسناغفأ يف ةلوذبملا دوهجلا نمثن امك             
ةـمظنملا تكراش دقو    . مداقلا ربمتبس رهش يف ةيباينلا تاباختنالا ءارجإل ةئطوت ،دالبلا ءاحنأ         

عوـضومب همامتها ةدايز ىلع يلودلا عمتجملا ثح ىلإ ىعس يذلا ريخألا ني             لرب عامتجا يف  
جمارـب عـضو يـف      " ناتسـناغفأ بعش ةدعاسمل   "ةمظنملا قودنص أدتباو ،ناتسناغفأ رامعإ      

  .كانه اهليومتب موقيس يتلا رامعإلا
ةـطخلا نأشـب ءاتفتـسا ءارجإ يف لثمت ًاديدج ًافطعنم ةيصربقلا ةيضقلا تلخد دقو               

يـتلاو ةدـحتملا مـمألا ةـمظنمل ماعلا نيمألا اهحرتقا يتلاو ،كانه لكشملا ةيوستل               ةيلودلا  
ةـلود ،نيتئفاـكتم نيـتلود دوجو أدبم ىلع موقت ةيلاردف ةيصربق ةموكح سيسأت يف صخلتت            

هذـه حلاصل ةريزجلا يف يكرتلا بناجلا ت         . ةينانويلا صربق ةلودو ،ةيكرتلا صربق      وص دقو
ىـلإ يـكرتلا بناجلا ءاوضنا كلذ نع مجنو         . ينانويلا بناجلا اه  ضفر امنيب ،ةيلودلا ةطخلا   

داـحتالا رداـب ثـيح ،هـنع ةـيلودلا ةلزعلا عفرل بابلا كلذب حتفو ةيلودلا ةيعرشلا بناج                  
ميدـقت نمضـتي هـعم دـعاو نواـعت يف ءدبلا ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،يبوروألا                 

يـسامولبدلا فـقوملا اذـه ىلع يكرتلا ب    ناجلا ءينهأ نأ يل بيطيو  . هل ةعونتم تادعاسم  
ىـلإ ةراـيزب مايأ لبق تمق دقو        . يلودلا فطاعتلا نم ديزم ىلع لوصحلا ىلع هنيعيس يذلا        

هـلمع يـغبني اـم لوـح يـكرتلا بناجلا ءامعز عم ةديفم تاثداحم تيرجأ ثيح صربق                  
مهقوـقح نام   ضل مهاياضق عم فطاعتلا نم ديزم نيمأتو ،مهيلع يلودلا حاتفنالا نم ةدافتسالل           

دـشانأو  . ةيكرتلا صربق ةلود هلثمت يصربقلا بعشلا تانوكم نم يساسأ نوّكمك ةعورشملا          
تاءارـجإ نـم مزلي ام ذختت نأو ،اهرابتعا يف ةريخألا تاروطتلا عضت نأ ءاضعألا لودلا                

  .اهنأشب
عوـضوم يـف ناـجيبرذأ ةيروهمج عم ةمظنملا نماضت دكؤأ نأ الإ ينعسي ال امك                

مـمألا تارارـقل عايصـنالا ةريخألا هذه ضفرو ،اينيمرأ لبق نم ةلتحملا اهي              ضارأ ةداعتسا 
اـهقوقح عاجرتسا نم نكمتت ىتح ناجيبرذآل معدلا لذب ةيمهأ ىلإ ًاريشم ،نأشلا اذهب ةدحتملا               

  .مهرايد نم اودرش نيذلا نييرذآلا نيئجاللا لكاشم لحو
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لا عوـضوم يف     يـف ةـينطولا ةحلاصـم    مت يذلا مدقتلاب هيف بحرن يذلا تقولا يفو
نكمتـت نأ وـجرن اـننإف ،هرارقتسا معدو ،ةيبارتلاو ةينطولا هتدحو ىلع ظافحلاو ،نادوسلا               

حبـصأ يذـلا روـف       راد ةـقطنم يف رتوتلا لكشمل لداع ّلح داجيإ نم ةينادوسلا ةموكحلا           
ىـلع عالـطالل ةـماعلا ةـنامألا نم اقيرف ضرغلا اذهل تدفوأ دقو              . ايلود امامتها بطقتسي  

  .ةعباتملاو مامتهالا لحم عوضوملا اذه ىقبيسو ،كانه عاضوألا
  ؛يلاعملا باحصأ

اـم يلودـلا باـهرإلا لكاشم نإف ،ةحاسلا ىلع ةحورطملا ةيملاعلا اياضقلا يف امأ               
تارداـبملاو ،ةـصاخلا تاـعامتجالا فرـعي لـكلاو ،صاخ لكشب انهابتنا يعرتست تلاز       

. ةـفآلا هذـه ةضهانمل ةمظنملا اهتذختا يتلا ةيلمعل        ا ريبادتلاو ةينوناقلا تاءارجإلاو ةيسايسلا    
  .ءالولاو ءاربلا راكفأو ينيدلا فرطتلا ةرهاظب ،فسألا عم ،اندالب يف باهرإلا نرتقا دقو

لوـلحلا مامأ قافآلا دادسناو مويلا يمالسإلا ملاعلا هب                  رمي يذلا زجعلا عقاو نأ ودبيو
الب يف فارطألا ضعب يف ر          حاـتأ اـمم ،جوـهألا فرطتلا ثعاوب اند         جف دق ةلداعلا هاياضقل

يذـلا ملاعلا هابتنا مهيلإ ت      دش ،ةنادم ةعينش لامعأب مايقلل ةصرفلا اولغتسي نأ ةالغلا نيفرطتملل
اـنميق اوه                    وـش يذـلا ةالـغلا نيفرـطتملا ءالؤـه ةروص ربع يمالسإلا ملاعلا ىري راص

  .انتراضحو
حيحصـت ىـلإ ىعسن نحنو ةمز       اح ةهجاوم فرطتلا اذه ةهجاوم انم بلطتي ام اذهو        

  .ملاعلا يف مالسإلا ةروص
دوهج لذبتو يلودلا ىوتسملا ىلع صاخ مامتهاب ناسنإلا قوقح عوضوم رثأتسي امك            

ماـيألا نـم موـي يف نكي مل يناسنإلا لغاشلاب ثارتكالاو        . قوقحلا هذه مارتحال ةريثك ةثيثح    
ةـعزنلا روهظ ىلع قباس يناسنإل      ا يمالسإلا ركفلا روهظ نإ لب     . يمالسإلا ركفلا نع ًاديعب   

تاـيبدأ يفو ،يرجهلا عبارلا نرقلا يف رهدزاو رهظ ذإ ،برغلا يف ةضهنلا رصعل ةيناسنإلا         
  .مهريغو ةلزتعملا

ماـع مالـسإلا يـف ناسـنإلا قوقح نأشب ةرهاقلا نالعإ            "نأشلا اذه يف انذختا دقو      
بـناج ىـلإ اـنفوقو دكؤن ن       أ قايسلا اذه يف مهملا نمو     . ءاضعألا لودلا هب مزتلتل   " م١٩٩٥

لـح ةـيمتحو ،ةيلودلا ةيعرشلاو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ،يلودلا نوناقلا ءيدابم مارتحا             
ىـلإ ءوجللا قطنمل ان                ضْف  رو ،ةدحتملا ممألا ةمظنم طئاسو ربع ةيملسلا قرطلاب تاعازنلا لك
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ءدـبب اـن      . ةدحتملا ممألا رود شيمهتو ،ةيلودلا تاقالعلا يف ةيدارفنالا تاءارجإلا          بحر اـمك
              ، يـساسألا اـهنوناقو اهفادـهأ ىلع ظافحلاو اهمعدب انيدانو ،اهلامعأل ةيلودلا ءازجلا ةمكحم

  .ةيلودلا ةلادعلا ةرصن يف اهبجاوب مايقلا نم نكمتت ىتح
عماسـم ىلإ لوصولا نع ةزجاع ةيمالسإلا مالعإلا طئاسو تلازام ىرخأ ةيحان نمو             

دـقو  . ةلداعلا هاياضقو هقالخأو هميقو يمالسإلا ملاعلا نع ةيق       يقح ةروص لقنل ،رخآلا ناهذأو    
مه                 . دـض لـماحتلا رعاشم مقافتو ، نيملسملاو مالسإلا ةروص ةماتق ةدايز يف عقاولا اذه داز

ةسرشـلا تالـمحلا هجاوي نأ عيطتسي يوق مالعإ ىلإ ةديكأ ةجاح يف يمالسإلا ملاعلا تابو                
ةيمالـسإلا ةيجيتارتـسالا ذيفنت يف عارسإلا ىلإ لاجملا          اذه يف علطتنل اننإو   . هيلإ هجوت يتلا    

ةاـنقلا عورشـم دادـعإ اـهنم ركذـلاب صخأو ،اهنع ةقثبنملا ةيمالعإلا ةطخلاو ،ةيمالعإلا                
وـجرأو  . لاصـتالاو مالعإلا ةيمنتل يمالسإلا جمانربلاو     ) نويزيف مالسإ ( ةيمالسإلا ةيئاضقلا   

دراوملا ناصقنل ٍّلـ          قـيرط نـع ،عيراشملا هذه ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا         ح داجيإ نم نكمتن نأ
ةنجللا سيئر داو هللا دبع يلاغنيسلا سيئرلا ةماخف ضرغلا اذهل اهحرط يتلا تاحرتقملا ذيفنت              

  .مالعإلاو ةفاقثلل ةيمالسإلا
  ؛يلاعملا باحصأ

اـنلود جراـخ الود نطوتسـت يتلا ةيمالسإلا تاعمتجملل ةصاخ ةيانع يلون انئتف ام               
  ، ثرإلاـب اـهطابتراو ،اـهتيوهو اـهتيتاذ ىـلع ظافحلا ىلع اهتدعاسم نيفدهتسم              ءاضعألا

ةـيلودلا نيناوقلا عم قفتي امب اهحلاصم نع عافدلاو اهلكاشم لح ىلع اهتدعاسمو ،يمالسإلا              
  .ةماقإلا نادلب نيناوقو ،اهيلع فراعتملا

نك اـمأ يـف تاودـن دقع قيرط نع تاعمتجملا هذه عم لصاوتلاب ةمظنملا موقت امك       
تارـبخلا لداـبتو سرادـتلل تاعمتجملا هذه يلثممو ةداقل                  ىقتلم نوكت ،ملاعلا نم ةيفارغج

  .ةطشنألا قيسنتو
هذـهل ةبعصـلا لكاشملا ضعب لحل ددصلا اذه يف اصاخ ادهج ةماعلا ةنامألا لذبتو               
ًالـصاوتم اندهج لاز ام ذإ ،نيبليفلا بونج يف نيملسملا عضو يف رمألا وه امك تاعمتجملا                

مالسـلا قاـفتا قيبطتل ىعسن اننأ امك ،ضرغلا اذهل تلكش يتلا ةينامثلا ةيمالسإلا ةنجللا                عم  
ةـقطنمل ةلماشلا ةيمنتلا ةطخ ذيفنتو ةيمالسإلا وروم ةهبج يلثممو نيبليفلا ةموكح نيب عقوملا              
يـتلاو رامنايم يف ةيمالسإلا تاعمتجملل جرحلا عضولا ىلإ قلقلا نيعب رظننو ،يتاذلا مكحلا              
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،    عت دالبـلا جراـــخ نيئجالك اهدارفأ نم ريبك ددع حوزن ىلإ تدأ ،ة  مج تابوعص نم ينا
اـمو ،ةيقرشـلا روـميت يـف ةيمالسإلا تاعمتجملا لاحل انلاغشنا دايدزا نع برعن اننأ امك                 

  .ناسنإلا قوقحل كاهتناو تاقياضم نم هل ضرعتت
  ؛يلاعملا باحصأ

مـل ةـماعلا ةـنامألا ةلكيه ةداعإب ةقلعت         ملا ةساردلا دادعإب ةفلكملا ةسسؤملا تلاز ام      
     ، تـقولا نـم اديزم اذه بلطتي دقو ،ةساردلا يف ةيرهوجلا لئاسملا ضعب زاجنإ دعب لمكتست
اوررـقتل اهلامعأ جئاتن مكيلع حرطُتس تارارقلا ديشرت رمأ ىلوتت ةيمالسإ ةنجل كانه نأ امك               

،    ألا ةنوآلا يف ةمظنملا تحضأ دقو   . اهنأشب ًاحلاص هنورت ام    اـهب لودـلا ماـمتها طحم ةريخ
ةدـيازتملا ةقثلاب يحوت ةيباجيإ رومأ اهلك هذهو        . تايفيكلا نم ةيفيكب اهيلإ ءامتنالا يف ةبغرلاو      

ماـيقلل ةـماعلا ةـنامألل ةحاتملا ةيداملا تاناكمالا عوضوم ةراثإ ىلإ اذه اندوقيو              . ةمظنملاب
عـضو يـف اهسـفن دجت ثيح ،ةديد         علا اهتطشنأو اهلامعأ تالاجم يف اهب ةطونملا تابجاولاب       

عـضولا اذـه ةبوعـص يـف ديزي اممو     . اهئادأ ىلع ًابلس هرثأ سكعني ،هيلع دسحت ال بعص       
هذـهل اـهئادأ ماـظتنا مدـع وأ ،ةيونسـلا اهتامهاسم ءادأ نع ءاضعألا لودلا ضعب فّلخت                  

ل ودـلاب بـيهأ نأ الإ ينعسـي الو   . تالاـحلا نم ريثك يف لمعلا ريس كبري امب تامهاسملا  
ةـماعلا ةـنامألل ىنسـتي ىـتح تارخأتمو تامهاسم نم اهيلع ام ديدستب ليجعتلل ءاضعألا                

  .اهلامعأ ةلصاوم
اتوـص حبصـت نأ نـم دعب نكمتت مل يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نأ ىلع لدي عقاولاو         
ةـجردلا يـف دمتعت ةمظنم ةيأ ةوق نأل ،يلودلا ىوتسملا ىلع نيملسملا اياضق نع ر              بعي ايوق

ةدارإلا رفاوـتو ،اهتاياغو اهفادهأ حوضوو ،ءاضعألا لودلا نيب ةقثلا كسامت ةوق ىلع             ىلوألا  
قـيبطتب مازتلالا مث ،تامظنملا هذهل يلاملا معدلاو ،يعامجلا لمعلا ىلع لودلا هذهل ةيسايسلا              

  .ًابلس تامظنملا هذه ءادأ رثأت ،رصانعلا هذه نم رصنع رفوتي مل اذإو. ةذختملا تارارقلا
ىـلع ًاعومسـم ًاتوص حبصت نأل ةلهؤم نوكت نأ يمالسإلا رمتؤملا ةمظن             مل نكميو 

ءانبأ سمخ  : يفارغميدلا اهلقثو ،ريبكلا اهئاضعأ ددع رابتعالا نيعب انذخأ اذإ ،يملاعلا قاطنلا          
ةرـكلا ةحاسـم ةـعقر سدـس لـثمي امب تاراق             ٣ربع ةيفارغجلا اهعقر عاستاو ،ةيرشبلا        

  .ملاعلا يف ةقاطلا رداصم ربكأ مضت ثيح ةيقاطلاو ةيعيبطلا دراوملا ةرفوو. ةيضرألا



 )٤٤٠(

حرـطي مـل هنإف ،كرتشملا يمالسإلا لمعلا زيزعت ىلإ وعدي ةمظنملا قاثيم نأ عمو               
وأ يـسايس لاـجم يأ يـف يماسلا فدهلا اذه ىلإ لوصولل ةحضاو ةددحم ةيودحو افادهأ                 

رادـصإو فـطاوعلا ى     ـلع ًارصاق لودلا نيب طبارتلا يقبو ،يعامتجا وأ يفاقث وأ يداصتقا           
مـل يتلا ىربكلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاعمجتلا رصع يف ،تانايبلاو تايصوتلاو تارارقلا            

روـطتت نأ بـسانملا نـم هنإف كلذلو         . يدجملا لمعلاو ريثأتلل لاجم يأ ةدرفنملا لودلل عدت       
نيـعت ةيودحو لكايهو ،م                 ىـلع  دقتم يعامج موهفم اهل حبصي ثيحب للخلا اذه دستل ةمظنملا

يـف ىوـقلا نزاوـت لماوع نم ًايساسأ ًالماع حبصي يداصتقاو يسايس يمالسإ ع                  مجت قلخ
لـعجي اـمم ،ماع لكشب ةيبرعلاو ةيمالسإلا اياضقلا دض ًاريبك ًالماحت نآلا دهشي يذلا ملاعلا                

ةيمالـسإلا لودـلا ذاـختا نأش نمو        . اهراكفأب رهجلا نع ةزجاع ةيمالسإلا لودلا نم اريثك       
،               امج تارارق  رـبكأ يملاـع نزو اـهتارارقل حبصـ  ي نأ ةيلوؤسـملاب اهيف كرتشت ةيوق ةيع

 ني    .يملاع رابتعاو ةيقادصمو
ضـعب ةداـق ىدـل يعولا ديازتل ًارظن ،ةمظنملا لبقتسم نأشب لؤافتلا ءرملل نكميو               
اذـه يـف ةيلمع تاءارجإ ذاختاب مهتادانمو ،ةيمالسإلا ىؤرلا ديحوت ةيمهأب ةيمالسإلا لودلا              

اـهتائيهو ةصـتخملا ةيمالـسإلا ناجللا رود روّطت لؤافتلا اذه خيسرت يف ديزي امك               . هاجتالا
نـكمي دق ٍعضو وحن اهقيرط قشت نأ نم اهنكمتو ،يداصتقالا ناديملا يف اصوصخ ةيعرفلا               
ةراـجتلا نادـيم يـف ،كرتشملا يمالسإلا يداصتقالا لمعلا لاجم يف ماه مدقت قيقحت هعم                

تايلضـفألا ماـظنل ةـيقافتا ذـيفنتلا زيح تلخد ثيح ،ةكرتشم ةيم             السإ قوس قلخو ،ةينيبلا   
ةيمالـسإلا لودـلا يـف ةيمالـسإلا لاومألا سوؤر رامثتسا ةيمهأب يعولا ديازتو ،ةيراجتلا               

يودـحو لـمع لك حاتفم وه داصتقالاو        . يملاع يمالسإ يداصتقا ىدتنم قلخ يف ريكفتلاو      
كلذـك نآلا خـسرتتو     . هرـيغو ،يـبورو   ألا داحتالا لكايه ءاشنإ لسلسم يف كلذ تبث امك        

رـثكأ يدودـحو ىحنم اذ ًازاهج نوكتل يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم ريوطت ىلإ يمرت تاهجوت               
  .كرتشملا يمالسإلا لمعلا ةرئاد عيسوت يف ةيلعاف

هتدهـش يذلا يروتسدلا روطتلل ةيساسألا ءيدابملا ماهلتسا يف ةحلصم انل نوكت دقو             
طباورـب ءاضـعألا لودـلا عمجي       " يقيرفإ داحتا "ىلإ تلوحت يتلا    و ،ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم   

ًايودـحو ًانايك قلخت اهنكلو ،ءاضعألا لودلا ريتاسد يف تارييغت بلطتت ال ةضافضف ةيودحو              
ةيداصـتقا ةكارـش ىـلإ ةفاـضإ ،ةماع تادهعتو قيثاوم ىلع موقي ًايقيرفإ ًايسايسو ًايونعم                
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NEPAD .        رـثكأ ًاتوـصو ،يـقيرفإلا نأشلل ًاديدج ًانزو         يطعي نأ داحتالا اذه نأش نمو
  .يلودلا ىوتسملا ىلع ًاذافنو ًاريثأت

  ؛ةداعسلاو يلاعملا باحصأ
  ؛ةداسلاو تاديسلا اهتيأ

نييمـسرلا نيـلثمملا مضي يرازو عامتجا ماعلا اذه فيرخ يف ةنيدملا هذه يف دقعيس        
اذـه يتأـيو    . يـبوروألا داـح   تالا لودل نيلثممبو ،ءاضعألا انلودب ًالثمم ،يمالسإلا ملاعلل       

دوـهجلل ةرـمثك ةريخألا ثالثلا تاونسلا يف يبوروألا داحتالا عم هعون نم يناثلا عامتجالا               
ةميكحلاو ةم     مهاـفتلا روسـج         –ةروكشم–ةيكرتلا ةموكحلا اهب موقت يتلا      يقلا   دــم ليبس يف  

راوـح راـكف    أل ديسـجتكو ،يـبرغلاو يمالـسإلا نيملاعلا نيب راوحلاو نواعتلاو براقتلاو           
ةبـسانم نوكيس امك    . يسايسلا لعافتلا ناديم ىلإ يركفلا لدابتلا ناديم نم هلقنو تاراضحلا         

  .ةكرتشملا اياضقلاو ،ىربكلا ةيملاعلا اياضقلا نأشب تاهجوتلاو ىؤرلا قيسنتل
يسـتكي رـمأ ملاعلا يف ةلعافلا ىوقلاو يمالسإلا ملاعلا نيب ماجسنالا بابسأ زيزعتو              

ةـيفلألا هذـه ةيادب يف يمالسإلا ملاعلا هب ر           جيتارتسا ةيمهأ   مي يذلا جرحلا فرظلا اذه يف ةي
ىـلع ريدقتلاو ركشلا غلابب ةيكرتلا ةموكحلل مدقتأ نأ ًاعيمج مكمساب دوأ يننإف كلذلو ،ةديدجلا               
ةـيروهمجلا ةداـيق ىـلإ لمألا نم ريثكب علطتن امنيب ،لصاوتملا بدحلاو ،ريبكلا دهجلا اذه                

ةمداقلا رشع ينثالا رهشألا نوضغ يف كرتشملا يمالسإلالمعلل ةيكرتلا  .  
اهنأـش ةـعفرو ،ةيمالسإلا ةمألا حلاصم ةمدخ يف حاجنلاو قيفوتلا مكتالوادمل ًايجار             

  . اهتملك ةدحوو
  هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
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              ، يـبرعلا ملاـعلا يـف ينيدلا باطخلا ديدجت ىلإ ةوعدلا ةريخألا ةنوآلا يف تدعاصت
م ةوعد اهقفارت   -ارخؤم-يتأت تراص اهنأ ديدجلا امنإو هتاذ دح يف اديدج سيل اذهو             ةـيزاو   

نـع جورـخلا ىوعدـب ينيدـلا دـيدجتلا يف ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا براجتلا باحصتسال                
دـيدجتلا باـطخ رـثعت ةيلوئسم نم هب سأب ال اردق ضعبلا اهلمحي يتلا ةيبرعلا ةيزكرملا                  

 .هتكرحو

ةرهاـقلا زـكرم هـمظن يذـلا رمتؤملا ارخؤم ةركفلا هذه لمح ام زربأ نم ناكو                 
ةيـضوفملا نـم معدب ايسينودنإب يلاربيللا مالسإلا ةكبش عم نواعتلا           ب ناسنإلا قوقح تاساردل   

                                                 
خيراـتب ةرهاقلا ةديرجب هرشن ديعأ مث  ٢٨/٥/٢٠٠٦خيراتب نيال نوأ مالسإ عقومب لاقملا رشن         *  ،
٣٠/٥/٢٠٠٦. 
 .يرصم يفحصو ثحاب **
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: ينيدـلا باطخلا ديدجتو ناسنإلا قوقح : (ةلالدلا حضاو ارشابم اناونع لمح يذلاو ةيبوروألا    
  ).يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا براجت نم يبرعلا ملاعلا ديفتسي فيك

نيرـكفملا نـم ددـع اـهيف ك         راشو ،ةعونتمو ةيرث هتاشقانمو رمتؤملا قاروأ تناك      
نوكراشـم كاـنه ناكف ،يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا نم ةقرفتم ءاحنأ نم نيزيمتملا نيثحابلاو              
نـم نيثحاـب ىلإ ةفاضإ ايكرتو ناريإ نم تامهاسمو ايقيرفأ بونجو ايسينودنإو ايزيلام نم               

  .يكيرمألاو يبوروألا ؛نيرجهملا
ةيمالـسإ براجت ىلع يبرعلا ملاعلا حاتفنا       ىلإ ةوعدلا يف اهعيمج يقتلت راكفألا تناك        

مزلتسـي اـم وـهو ؛ناسنإلا قوقح اياضق يف ةصاخ ينيدلا باطخلا ديدجت يف ةيبرع ريغ                  
رـيغ يمالـسإلا ملاـعلا نـم ىرخأ تاربخ ماهلتساو     " ةيبرعلا ةيزكرملا"ـب يمس ام زواجت 

  .يبرعلا
رـظنلل اـقافآ يبرعلا ل      قعلل حتفت ثيح ؛ةديج رمتؤملل ةيسيئرلا ةركفلا ودبت ماع لكشب         

اـمك ،اـملع اهب طاحأو اهشياع يتلا كلت ريغ يمالسإلا ديدجتلاو داهتجالا نم براجتب هدمتو             
الإ ملاـعلا ىري الو هناكم حواري ال هلعجي يذلا دومجلا راطإ نع هب جرخت نأ اهنأش نم نأ                   

اـهنم يـفتكي ال      امك اهقايس نم اولخ شقانت ال راكفألا نأ ريغ        ... دودحملا يبرعلا هملاع يف     
فوـقولاو ةرـكفلا هيف حرطت يذلا قايسلل عسوأ ةشقانم يعدتسي ام وهو             .. ةرهاظلا اهتلالدب 

قـلعتي مأ ديدجتلا ةكرح معد هاجتا يف ريسي كلذ ناك اذإ امو اهقيقحت تاناكمإو اهدودح دنع                 
  .اهل امامت قرافم قايسب

  اعادو.. ةيبرعلا ةيزكرملا
ةـيزكرملا  "ءاـهنإ ىلع حلملاو لصاوتملا ثيدحلا كل        ذ وه هدنع فقوتلا نكمي ام لوأ      

ةلاـسر مالسإلا نأ انملع ام اذإ ةهيجو ودبت اهنأ مغرف ،هعم داهتجالاو صنلا مهف يف                " ةيبرعلا
مهسـب اهيف تكراش يمالسإلا داهتجالا ةريسم نأو ،مهدحو برعلل تسيلو ةفاك سانلا ىلإ هللا             

اـمنود كلذـب لوـقلا قالـطإ نـم قلقلا ري            ثي ام كانه نإف ،ةيبرع ريغ بوعشو ممأ رفاو        
مـهف يـف ةـيددعتلا نع انثدحت امهم اهزواجت نكمي ال ةيبرع ةيزكرم ةمث نأ ىلإ زارتحالا                  

الو نيـبم يـبرع ناسـلب لزنو يبرع صنك نآرقلاف           .. هتابراقم تاروظنم فالتخاو صنلا   
هذـه سـك   عت نأ نـم قـلقلا رـيثي ام كانه سيلو   .. صنلا ةيبرع ةيزكرم ىلع زفقلا نكمي 
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سيـلو ايفاقث ىطعم اهرابتعاب ةيبرعلل يوبنلا فيرعتلا اندمتعا ام اذإ ايبرع ابصعت ةيزكرملا              
  ".ناسللا ةيبرعلا امنإ الأ: "ملسو هيلع هللا ىلص هلوق.. ايرصنع

يـنآرقلا صنلا عم لماعتلا يف ليصأ داهتجا وأ ينيد ديدجت نع ثيدحلا نأ ةقرافملاو               
،           ا نود نم اصقان ودبي يبرعلا      اـهزواجتي نأ داهتجا يأل نكمي ال ةيبرع ةيزكرم نع ثيدحل

مـهأ اـهيف ققحتت يتلا ةربخلا وه        ) يفاقثلا ىنعملاب (يبرعلا راطإلا يف ديدجتلا لعجي ام وهو        
ال يـتلا ةـيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاعمتجملا ىلإ رظنلاب لقألا ىلع ،ىجترملا ديدجتلا طورش               

عتلا -ةبخنلا ىوتسم ىلع ىتح   -عيطتست   اـهتاداهتجاو اهتاءارق ىقبتو ،صنلا عم رشابملا لما         
  .اكاكف هنم عيطتست ال ددجم وأ مامإل ديلقتلا لاكشأ نم لكشب ةنهترم

  
  ؟ةيددعت يأ

يـف ةيددعتلا نم ءالعإلاب قلعتت ال ةركف يهو ،مالسإلا ةيددعت ةركف ىلع حاحلإ كانه               
قـفتمو دوـمحم رمأ يه يتلا       ةفلتخم عئاقوو لاوحأو تائيب بسح هعم داهتجالاو صنلا مهف          

هراـبتعاب هسفن نيدلا ةركفل ةيعامتجالا تابراقملاب هيمسن نأ نكمي ام ىلإ انليحت ام ردقب ،هيلع   
هـعابتأل ةيلعفلا تاسرامملا يف الإ نيدلا ىرت ال يتلاو ،ايعامتجا ىطعم لب ةرورض ضحم               

وأ جذوـمن نـع ثيدح       يأ كلذب ضفرتف  ) يئامجودلا(نيدلل يتوبثلا بناجلا نع امامت دعتبتو         
  .نيدلا فيرعت يف رايعم

ىـتح ةيعورشملا نم دحاو ردق ىلع ةيمالسإلا جذامنلاو براجتلا لك ريصت مث نمو              
هرـيغ نايدأو للم نم اهضعبو ينثو اهضعب ميقو ديلاقتو فارعأب نيدلا اهيف طلتخي يتلا كلت                

ةراـشإلاب رمتؤـملا ن     ـم قاروأ اهل تضرعت يتلا اليسجنابلا يف لاحلا وه امك          (هل ةفلاخمو   
عورشـم وأ ةيؤر يأ دقفت نأ ىلإ يدؤي ام وهو            )ايسينودنإ يف ةمكاحلا ميقلا ةموظنم لثمتو       ،

نيدـتلا لخدي نأ هنأش نم ام وهو ،نيدلا ديدجت يف ةددحم دعاوق ثدحتت نأ يف قحلا يديدجت              
  .ةمكاحلا دعاوقلاو دودحلل بايغو ةلويس ةلاح يف يمالسإلا

ةـفلتخم جذاـمن ىلإ ةلاحإلا ربع مالسإلل ةيئاهن ال ةيددعت نع هيف             غلابملا ثيدحلا نإ    
ةـيرايعملا أدـبم برضـي نأ هنأش نم ةفلتخم بوعش ىدل يلعفلا نيدتلا وأ شيعملا مالسإلل                 
لـب دـيلاقتو ميـقو تاداع يف يئاهنلا نابوذلا نم هظفح مالسإلل اكسامت ىطعأ املاط يذلا                 
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ةـيفارغج قطاـنمو تاراضح يف لثمتلاو نطوتلل هت    يلباقو هتردق يغلي نأ نود ىرخأ نايدأو      
  .ةفلتخم

وأ : جدـيإ وـينلا ةـبقح     (ةريخألا ةبقحلا يف نايدألاب تقحل يتلا تاريغتلا نأ عقاولاو          
دـعب ام عم تنمازت يتلا ةلويسلا ةلاح اهتامس زربأ نم ناك يتلاو             ) ددحم ءامتنا نود ناميإلا   

كـلذ نإ لوـقلا ةغلابملا نم سيلو ،تادقتعملا ني      ب ةلصافلا دودحلاو تاينيقيلا عجارتو ةثادحلا     
ةـيئاهن ال لـب ةـطرفم ةـيددعتب لوبقلاو مالسإلا ةملقأ ةرورض نع ثيدحلا ىعدتسا امبر                 
باـطخلا يف اهدجن يتلا ةيسايقلاو ةيرايعملا ىلإ ةدوعلا نم ضعب ىلإ جاتحت ام ردقب مالسإلل                

  .يفلسلا
نـم ةـجرد هل رايعم وأ جذومن ىلإ ةدو          علاب انهر ديدجتلا ةيلمع لعجي يفلسلا مهفلاف      

فـلخ لـك نـم ملعلا اذه لمحي    "فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نم همهفن نأ نكمي ام وهو تابثلا           
ناـك اـم امئادـف    ". نيلهاـجلا ليوأتو ،نيلطبملا لاحتناو ،نيلاغلا فيرحت هنع نوفني ؛هلودع   

تاداع نم هب قلع امم مالسإلا ةيقنت       -هبناوج ضعب يف  -ينعي ديدجتلا    ةـجراخ ميقو ديلاقتو        
  .هلوزن رصع يف ناك امك ايقن اضغ هتداعإو ،هنع

  
  ةاقتنم براجت

حاـتفنالاو ةيبرعلا ةيزكرملا زواجت     -اهسفن ةركفلل ةيرظنلا تالاكشإلا انزواج ام اذإو        
اـهنم ساـبتقالاو اهيلع حاتفنالا ىلإ وعدت يتلا جذامنلا ىلإ انلقتناو            -يبرعلا ريغ رخآلا ىلع     

  .اهدوصقمو ةركفلاب طيحت يتلا كوكشلا انل تدكأت
ةرـبخف ،ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاربخلا قلطم سيل ةربخلاب دوصقملا نأ دكؤملا نمو    
ارثأـت تدـجو نإو ىـتح بيحرت لحم نوكت نل ةيمالسإلا ةعامجلاو يدودوملا ىلعألا يبأ                

  .يبطقلا جذومنلا ربع اهل جاتنإ ةداعإ وأ ،يبرعلا ملاعلا يف اهب اعساو
هدوصقم نم سيل     امك تارـبخ وأ جذاـمنب ترثأت يتلا ةيمالسإلا براجتلا          -اضيأ-   

ايـسآ قرـش ىـلإ اهتاريثأت تدتما يتلا نيملسملا ناوخإلا ةربخ ملاعم سفن لمحت وأ ةيبرع                 
يـتلا زاـقوقلاو ىطـسولا ايسآ تاربخ عبطلاب يه الو ،يمالسإلا ملاعلا نم ةريبك ءازجأو                

  .ةيداهجلا ةيفلسلا ةربخلا جاتنإ تداعأ
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ينيدـلا رخآلاـب لوبقلاو شياعتلا يه ةيساسألا اهتابراقم تاربخ وه دوصقملا امنإو             
نإـف تاـبراقملا هذه ةهاجو مغرو       .. يدئاقعلا لدجلا نود ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع زيكرتلاو      

  .ليلضتلاو لياحتلا نم ولخت ال جذامنلا هذه ىلع ةلاحإلا
شياـعتلا يـف تاـبراقم نـم همدقت اميف ا           هتيمهأ نمكت ال اهيلإ لاحي يتلا تاربخلاف      

بسـتكت اـم ردقب     ) لاوحألا لك يف ةوافحلا قحتسي ام وهو      (ينيدلا حماستلاو رخآلاب لوبقلاو     
شياـعتت اهنأو ،يراضحلا لالقتسالاو ةمواقملاو داهجلا راكفأ عم عطاقتت ال اهنوك يف اهتيمهأ              

نأ نـع الضـف ،هـل ليدـب نع ث         حبت الو يبرغلا يلامسأرلا يلاربيللا جذومنلا عم قفاوتتو       
نأ كـلذ نـم مهألاو ،ماعلا قايسلا عم ةقفاوتم   -اهلمجم يف-جذامن يه لب ،هتهجاومل ىعست    

ىرـت الف امامت هعم ةيهامتم نكت مل نإ برغلا عم ةعطاقتم ودبت اهسفن نيدلا ةركفل اهتابراقم                 
اـبوروأ يـف يني     دـلا حالصإلا ةكرح هيف تراس يذلا قيرطلا ربع الإ انكمم اينيد احالصإ            

  .هملاعم تمسرو
  جذومنلا سؤب يف

اـهيلع لـيحي يتلا جذامنلا رثكأ نم الظ لقأ ةجردب يسينودنإلا مث يزيلاملا جذومنلا               
اـناكو ،يـبرعلا رـيغ يمالسإلا ملاعلا ةباحر ىلإ ةيبرعلا ةيزكرملا قيض نم جورخلا ةاعد       

نـم ةيلاربيللا تاقلطنملا ت  اذ" مالسإلا تاوخأ ةعامج"ةبرجت لالخ نم رمتؤملا يف نيرضاح     
نـم يبرعلا ملاعلل ةوجرم تناك يتلا ةربعلاو ،ايسينودنإ نم          " يلاربيللا مالسإلا ةكبش  "و ايزيلام 

فـقوتي ال ثيدحلاف ،شياعتلاو ةيمنتلا      : نيمهم نيبلطم تققح براجت نم ةدافتسالا يه نيدلبلا       
تاـنوكم نيـب شياعتلا ةرب      خ ىلعو ةيزيلاملا ةضهنلا ىلع يبرعلا ملاعلا حاتفنا ةرورض نع         

  .ايسينودنإ لثم عمتجم يف ةرفانتم لب ةفلتخم
اـتلك يـف ةـيمهألا غلاب اهركذ ودبي قئاقح نع لفغي عورشملاو هيجولا بلطملا اذه                

وأ ةـبرجت ىـلإ اهدرن نأ نكمي ال اننإف ةيزيلاملا           " ةضهنلا"ةبرجت نع انثدحت اذإف ،نيتبرجتلا      
مهيـلإ ةبرجتلا بسنن انلعجي نأ نم لقأ اهيف نيملسملا          ظح نأ امك ،يديدجت يمالسإ عورشم       

نيـفلتخم نيملسـم وأ هب يسأتلا يف يبرعلا ملاعلا لشف يوضهن يمالسإ جذومن نع ثدحتنف                
  .مهب ءادتقالا قيرط برعلا لض

نيملسـملا وـيالملا ةساسلا نم ليجو ،دمحم ريتاهم ةرادإو ةيؤرل غلابلا ريدقتلا مغرف             
سوؤر بذـج ربعو يساسأ لكشب نوينيصلا اهب ماق ايزيلام يف ةيدا            صتقالا ةزفقلا نأ دجنسف   
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نأ نـم مغرلاب يزيلاملا داصتقالا لمجم نم        % ٦٠نع ديزي مهبيصن نأ امك ،ةينيص لاومأ        
  .ناكسلا دادعت نم% ٥٧نع ديزت مهتبسن نيملسملا ويالملا 

مل سـملا وـيالملا رصـنع ءاـطعو ةءافك عجارت نم ايزيلام ةداقل ةرم ىوكش كانهو       
ىوكشـلا دادزت امك ،ريثكب ويالملا نع ةيسفانتلا مهتردقم ديزت نيذلا نيينيصلاو دونهلاب ةنراقم       
ةردـق معد يف حجنت مل دوقع ةدعل ويالملا ةموكح اهتعبتا يتلا يباجيإلا زييمتلا ةيسايس نأ نم                 

  .دونهلاو نيينيصلا باسحل تعجارتف ةيسفانتلا ويالملا
اهسـفن ةـقطنملا يـف اهل ةهيبش براجت يأ نع فلتخت             ال ةيزيلاملا ةبرجتلا نأ امك      

ناويات   –ةروفاغنس  ( ايروك –  يـف ةـغلابملا مدـع بجي ةيلامسأر ةبرجت ساسألا يف يهو            )  
  .اهيف ةيمالسإلا ةيؤرلل يبسنلا نزولا ريدقت

ريتاـهم  "ذـفلا اهدئاق رارصإ يهف يسأتلاو مارتحالاب ةريدج ةيؤر نم اهيف ناك نإو              
ةـمزألا دـعب تعس يتلا ةملوعلا ةهلآ ةهجاوم يف ينطولا لالقتسالا نم             ةحاسم ىلع   " دمحم

دـيعيل  ) يلودـلا كنبلاو دقنلا قودنص    (ةنميهلا رئاودب ةلماك اهقاحلإ ىلإ ايزيلام اهتهجاو يتلا         
لود يـف ينطولا ررحتلا ةكرح ةداقو زومر نم ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف هفلخ ةريس ريتاهم     

  .بونجلا
يـف ةـيزيلاملا ةبرجتلاب      -نويناملعلا ةصاخ -ضعبلا اهيدبي يتلا ةو     افحلا نأ بيرغلا    

يـف ةخراـص تاكاهتنا   -زايتماب-هربتعن نأ نكمي امع لفغت ةيبرعلا جذامنلا لشف ىلإ ةراشإ       
ىـلع وـيالملا ةحلصـمل زييمت كانهف ؛ةنطاوملا أدبم يف امامت برضت ناسنإلا قوقح لجس                

اـقوقح سسؤي يذلا ميلعتلا يفو لب ةيداصتقالاو    ةسايسلا صرفلا يف ىرخألا قارعألا باسح       
ريراـقتلا ولخت ال نمم ةدحاو ةيبرع ةلود يف هدجن نأ نكمي ال ام وهو ،مهريغل تسيل ويالملل            

  .ضارتعاو اهب ديدنت نم ةيقوقحلا
ةـقطنملا عوقو ةلكشم يزيلاملا جذومنلا ىلع يبرعلا حاتفنالا ىلإ نوعدي نم ىسنيو             

نـع اـنلق اـمهمو ،يراضح فادهتسا ةقطنم يهف ؛ةيجيتارتسإلا نا            رينلا ىمرم يف ةيبرعلا   
ةـلاح ىـلع ظاـفحلا يـف هرودو جراخلا داعبتسا عيطتسن الف فلختلا يف ةيتاذلا ةيلوئسملا                 

  .فلختلا
لوـصولل ةيزيلاملا ةبرجتلاو ةيبرعلا ةبرجتلا نيب ةنراقملا فسعتلا نم ودبي انه نمو             

يـف ةـعقاو اـيزيلام نوكب قلعتت قئاقح ىلع زفقت ةنر            اقملا هذه لثمف ،يزيلاملا قوفتلا ىلإ     
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ةفدهتسـم اـيزيلام نكت ملف ،ةيبرغلا ةيجيتارتسإلا تانزاوتلاو تاباسحلل ةبسنلاب ةوخر ةقطنم             
يـف  -يزيلاملا ومنلا ناك امبر لب ،اهومن تاوطخ لقرعي نأ نكمي امب برغلا نم ايجيتارتسإ               

ببسب ارشابم امعد ىقال ايبرغ ابلطم        -ام تقو  يتيفوسـلا ينيصـلا راوـجلا يـف اهعوقو          
ملاـعلل رفوـتي مل ام وهو ،نيجذومنلا نيذه نع ةلقتسم ومن براجت معد يف ةيبرغلا ةبغرلاو                 
رـشابملا لخدتلا دح تلصو ةيبرغ ليقارع ىلإ هيف ةضهنلا تاعورشم تضرعت يذلا يبرعلا     

لاـمج ةـبرجت يف وأ       رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف يلع دمحم ةبرجت       يف ىرج امك اهدأول       ،
ىوـقلا نـم رفاس لخدتب تهتنا امهاتلكو ،نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف رصانلا دبع                

  .ةيجيتارتسإلا اهتانزاوتو اهحلاصمل اديدهت اهيف تأر يتلا ةيبرغلا
ةفلتخم ةيمالسإ ةيؤر نع ثيدحلاف ؛ايسينودنإ ىلع ريبك دح ىلإ قبطني هسفن ءيشلا 

نم تارتف تشاع دالبلا نأ انملع ام اذإ اللضم ودبي يقرعلاو يفاقثلا عونتلا ةرادإو شياعتلل 
ةينيد تاعارص هلزع عم تدهش مث ،وتراهوس مكح ءانثأ يف ناسنإلا قوقح كاهتناو عمقلا 

ردني امب ةعاشب اهرثكأو ةيقرعلا تاهجاوملاو ةيفصتلا تايلم ع دشأ اهيف تسروم ةيقرعو
  .يبرعلا ملاعلا يف هثودح

  مامتهالا هجو
نـم جورخلل يعادلا يناملعلا باطخلا ىدل ايسينودنإو ايزيلام لثم براجت ةيمهأ نإ             
اـمهيف تـققحت يتلا شياعتلا وأ ضوهنلا تاربخ ةدارف يف اساسأ نمكت ال ةيبرعلا ةيزكرملا                

ةيمالـسإلا ةـموظنملا جراخ سسأت يمالسإ باطخل اجذومن نامدقي امهنأ يف لثمتت              ام ردقب   
أدـبم اـهماوق ةموظنم يهو      . يبرعلا انملاع يف ينيدلا دهشملا ىلع ةنميهملا ةيلوصألا ةينسلا        

ةـيكيرمألا ةلمحلا دض داهجلاب اهتدايق ىلإ حومطلاو ةمألا سجاهب ةنوكسمو ةعيرشلا ةيمكاح             
  .ةيبرغلا

ةـيزيلاملا  " مالـسإلا تاوخأ ةيعمج   "ةربخل يناملعلا يقوقحلا باطخلا ءاعدت      سا ةيمهأ 
ىـلع اـجورخ لثمت اهنأ   " الثم.. ايزيلام حالصإ ةعامج وأ يزيلاملا يمالسإلا بزحلا سيلو  "

ةأرـملا ةمامإ ىلإ تعد يتلا دودو ةنيمأ اهئاضعأ طشنأ نم           (رقتسملاو دئاسلا يمالسإلا ديلقتلا     
ةـيناكمإ لـثمتو    ) ةدحتملا تايالولاب ةريهشلا ةعمجلا ةالص يف لاجرلا      مؤت ةأرما لوأ تناكو     

  .ةيبرغلا ةيلاربيللا ةموظنملاو مالسإلا نيب ةبولطم ةجاوزم
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اطاوـشأ تعطق اهنوك يف      -يلاربيللا مالسإلا ةكبش اهتلثم   -ةيسينودنإلا ةربخلا ةيمهأو      
ةـيثادحلا تاـبراقملاف ،ابور     وأ يف ينيدلا حالصإلا ةبرجتب ةيسأتم ينيدلا ثيدحتلا ةريسم يف         

تاـباتكل ةعـساو    اقوـس تراص يتلا ايسينودنإ يف ربكألا اهراشتناو اهجاور ينآرقلا صنلل            
لـكو  .. اـنبلا لاـمجو رورحـش دـمحمو نوكرأ دمحمو يفنح نسحو ديز وبأ دماح رصن               

ةينسـلا ةموظنملا مهتظفلو صنلا ةبراقم يف ةيبرغلا ةيثادحلا جهانملا اودمتعا نيذلا نيركفملا             
  .ةدئاسلا ةيلوصألا

نـع اريثك دعبت ال اهب نوداني نم اياون نسحو ،اهتهاجو ىلع ةوعدلا هذه نأ عقاولاو                
ةـينيدلا ةـموظنملا كي     كفت ربع كلذو ،اينيد ةيبرعلا ةقطنملا ةلكيه ةداعإل يكيرمألا عورشملا         

ةـمواقملا ةـكرح يـف الاغيإ رثكألاو ةعناممو انايصع رثكألا ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةدئاسلا               
ءاـيحإلا تاـباطخ اـهيف نميهت تلاز ام يتلا ةموظنملا اهنإ            ... يكيرمألا عورشملل ةداضملا  

  .ةمألا ةدحو ةداعإو ةيوهلا نوصو يمالسإلا
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  * خيرجوا من التاريخمسلمون مل 
  

 
  
دـحألا موـي ماـمت ماسـح لـيمزلل الاقم ًاطاشن رثكألا نيال نوأ مالسإ عقوم رشن                  

ناونع تحت  ٢٨/٠٥/٢٠٠٦ ةرـكفل هـيف ضرـع    "ةيبرعلا ةيزكرملل ًاعادو ...ينيدلا ديدجتلا "   ،
مالـسإلإ ةكبـش     عـم نواـعتلاب ًارخؤم ناسنإلا قوقح تاسردل ةرهاقلا زكرم هدقع رمتؤم             

: ينيدـلا باطخلا ديدجتو ناسنإلا قوقح     "ناونع تحت ةيبروألا ةيضوفملا نم معدبو يلاربيللا        
لـماعتلل ةوعدلا لاقملا ىلع بلغ دقو        .يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا تاربخ نم ديفتسن فيك       
وـت ام وهو  "نيدلا فيرعت يف رايعم   "ىلع ًاظافح برعلا ريغ نيملسملا براجت عم رذحب          هرف ، 

نـم ةدافتسالل نيسمحتملا نمو ،رمتؤملا اذه قسنم تنك ينألو          . صنلل ةيبرعلا ةيزكرملا طقف   

                                                 
جب هرشن ديعأ مث٥/٦/٢٠٠٦خيراتب نيال نوأ مالسإ عقومب لاقملا رشن  *  .٦/٦/٢٠٠٤خيراتب ةرهاقلا ةدير  

رصم-"يبرع قاور"ةلجم ريرحت ريدمو ثحاب  **  . 
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ةيسايسـلا يبرعلا عقاولا تالضعم نم ريثكلا لحل ،ًاباجيإو ابلس برعلا ريغ نيملسملا براجت    
  . اهل ةديؤم رظن ةهجو نم ةركفلا شقانأ نأ دوأ. ةيومنتلاو

نأو ،مهدـحو برـعلل تسـيلو ةفاك سانلا ىلإ هللا           ا ةلاسر مالسإلا نأ ملسم ركني ال      
            ، غلاـب رود ةـمثف     ةيبرع ريغ بوعشو ممأ رفاو مهسب هيف تكراش يمالسإلا داهتجالا ةريسم

نينرـقلا  يـفف ،يمالـسإلا هـقفلا ءارـثإو سيسأت يف برعلا ريغ نم                      ءاهقف هبعل ةيمهألا
عفاـن ،راسـي نب ناميلس      : (مهسرفلا نم ةنيدملا ءاهقف نم ةتس كانه ناك نييلوألا نييرجهلا           

دـيزي ،ناوكذ نب هللا دبع دانزلا وبأ،خورف نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ،رمع نب هللا دبع ىلوم          
ناـك هـنأو    ). نوشـجاملا ] نوميم وأ رانيد  [ةملس يبأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع ،زمره نب         

مهنـم ؛برـعلا ريغ      نم ،مالسإلا رجف نم ةرتفلا هذه يف  ةكم ءاهقف نم ءاهقف ةينامث كانه               
نـب هللا دـبع يلوـم ةمركع يربربلا هيقفلاو ،حابر يبأ نب ءاطع يبويثألا وأ يبونلا هيقفلا                  

  .سابع
ىـلع موقي ال بصعت وهو      . ًايقرع ًابصعت هتبورعل بصعتم الإ ماهسإلا اذه ركني الو        

برـغتو ،ناـكم يف قرشت سمش ةراضحلاف ؛خيراتلا ربع تاراضحلا ةكرحب يقيقح كاردإ              
رخآ ناكم  يف نـب كلام ةراشإ انه ينرضحيو ،كلذ يف ءانثتسا تسيل ةيمالسإلا ةراضحلاو            .  
هباتك يف    -يبن نأ ىـلإ     -٢٠٠٥قشمد  -ركفلا راد نع رداصلا   " قشمد سلاجم "  ةراضـحلا  " 

،           " طقف ةغللا ةراضح يه ةيبرعلا     ةـيبرعلا رـيغ رصانعلل زرابلا يراضحلا رودلا ىلع ادكؤم
يباراـفلا  -لـيفط نـبا   ( مهنم دجنسف ،رثكألا مه لب     انيـس نـبا    -  يراـخبلا    -  ملسـم  –   - 

ىلإ الإ يبن نبا ريشي الو        )خلإ..يربطلا-يمزراوخلا دـيدعلا نيـب يبرع فوسليفك      " يدنكلا"، 
  .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا لعف يف اومهسأ نيذلا برعلا ريغ ءامسأ نم

يـف ةرـصاعم    لا ةيناسـنإلا ةراضحلا ةريسم سيسأت يف ةيمالسإلا ةراضحلا رود نإ          
اـمب مالـسإلا ةـقالع نع لؤاستلا مهملا نم نكل ،خيراتلاب فراع فصنم هركني ال برغلا                 
اذـه نـع لوئسـم مالـسإلا له ؟يراضح بييغت ةلاح نم يمالسإلا يبرعلا ملاعلا هشيعي                 

؟ "يناسـنإلا يراضـحلا خيراتلا نم برعلا جورخ       "وه ًاقح لوئسملا مأ ؟يراضحلا بييغتلا       
  .ةيبرع ريغ دالب يف ًايجيردت نإو غوزبلا ىلع ةرداق ةيمالسإلا ةراضحلا تلاز ام امنيب

ةمث نأ لوقلاب ثبشتلا نإ    ةـيددعتلا نع انثدحت امهم اهزواجت نكمي ال ةيبرع ةيزكرم          "  
تـناك ةـيبرعلا ةغللا نأو   . ةغل ةراضح يه ةيبرعلا ةراضحلا نأ لوقلا دكؤي       ". صنلا مهف يف  

ةدافتـسالا ،يلاـتلابو   .  برع ريغ مهرثكأو نوملسملااهعنص يتلا ةراضحلا ةغل يضاملا يف      
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ةرورـض وه   " ةيسنرف وأ ةيزيلجنإ  "ةغلب وأ مهتاغلب ةبوتكملا برعلا ريغ نيملسملا تاربخ نم          
نأ لوقلاـب اـهنم ؤربتلا زوجي الو        . برعلا ىلع يناسنإلا يراضحلا خيراتلا ةكرح اهضرفت      

نأل ،ةـيهقف تاداـهتجا مهدـنع سيـل          يلاتلابو ةيبرع ةغل مهيدل سيل برعلا ريغ نيملسملا         
رـيغ يمالـسإلا ملاـعلا تاربخ نم ةدافتسالا رصحن اذامل           :  انه هسفن حرطيس يذلا لاؤسلا    

اـهكلتمي يـتلا ةديحولا ةيزملا يه ةيبرعلا ةغللا كالتما نأل له ،يهقفلا داهتجالا يف يبرعلا                
ًاـمامت احيحـص كلذ ناك ا       ذإ ؟برعلا ريغ نيملسملا نم هريغ ىلع اهب يهابتيل يبرعلا ملاعلا          

اـمنإو ةـيندملا تاعماجلا يجيرخ نيب سيل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا عاضوأ ىلع يكابتن اذاملف               
هـنكم ةـيزملا هذه ًاضرف يبرعلا ملاعلا كالتما لهو          ! ؟عمجلا بطخ يف دجاسملا ظاعو نيب     

اـضرف  كـلذ ناـك اذإو ؟ةرـيخألا ةسـمخلا دوقعلا لالخ ةيهقف تاداهتجا جاتنإ نم لعفلاب                 
ضرأ مهراـكفأ سـمالت نأ ةريدـجلا ةيهقفلا تاداهتجالا هذه باحصأ عاطتسا له ،ًاحيحص          
مهيـبحم ىلع مهريثأت يف نوعراضي مهنأ اومعزي نأ نع الضف ؟يعامتجالاو يسايسلا عقاولا          
دنتـسا يتلا ةيهقفلا سسألا دينفت مت له ؟امهعابتأ ىلع ندال نب ةماسأو يرهاوظلا نميأ ريثأت                

ضـغ ضعبـلا نأ مأ ،اهجراخو رصم لخاد ةيباهرإلا تايلمعلل مهذيفنت يف نويباهر           إلا اهيلإ 
اهنيب نم ناك ةفلتخم ءامسأ تحت اهغ     ؟"داهجلا"وس رخالا ضعبلاو اهنع فرطلا

جاـتنإلا ىوتسم ىلع نإ يهقفلا داهتجالا ىوتسم ىلع عجارت نم رصم هيناعت ام نإ               
اـهراودأ عجارت نع لصفني ال ،نيملسملا موم        ع نيب هراكفأ رشنو هب ةيعوتلا ىوتسم ىلع وأ        

ةـيقيرفإلا ةرئادلا يف وأ ةيبرعلا ةرئادلا يف ءاوس ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا دعصلا ىلع              
  .ةيلودلا نع الضف ةيمالسإلا وا

هـبونج هـبرغو هقرش يمالسإلا ملاعلا لوطي امنإو ،رصم ىلع رصاق ريغ ،لاحلاو              
يمالـسإلا رمتؤملا ةمظنمل ماعلا نيمألا زيزقلب دحاولا دبع روت          كدلا هب دهش  ام وهو ،هلامشو      

يذـلاو  . ٢٠٠٤وينويةـيجراخلا ءارزوـل يمالـسإلا رمتؤملل    ٣١ةرودلل هباطخ يف  قباسلا   
اـهلامهإ مـت يمالسإلا هقفلا يف حاتفنالل ةديدع تارايخ كانه           :"لوقي ثيح ،هب الوطم دهشتسأ    

يـف ةيهقفلا ةسسؤملا فعض ىدأ دقو ،طاطحنالاو د         ومجلا روصع ةيادب ذنم ًايخيرات اهبييغتو     
اـمك ،هاياضـقو رصعلا تاجاح اهجاتنإ بكاوي نأ يف اهلشفو اهتدحو مدعو يمالسإلا ملاعلا               

ةداـعإ ةلأسم بلطتتو  . نآلا هنم يناعن يذلا يركفلا قزأملا ىلإ ،يضاملا يف هيلع لاحلا ناك  
ًاـيركف الوحت يمالسإلا ملاعلا يف يهقفل       او يركفلا باطخلا ديدجتو ،ًاعساو داهتجالا باب حتف       

. عـساولا ىنعملاب تايولوألا وأ ةحلصملا هقف ميدقت ىلع موقي ديدج يهقف لقع سيسأتو ،ًايقيقح              
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ةـيلمعب ماـيقلا كلذ انم يضتقيو   . لاقي امك ديلقت داهتجا سيلو،ديدجت داهتجا رخآ ىنعمب ديرنو  
ةرـظن هرابتعا نكمي ال يذلاو ،حلاصلا ف        لسلا باطخ يف ةوقب ًارضاح ناك يذلا يتاذلا دقنلل        

يعاودـل بيجتسـت ةرينتسـم ةينالقع ةءارق ينيدلا صنلا ةءارقب مايقلاو ،برغلا نم ةبولجم               
  ".ناكملاو نامزلا روطت

ءاـثرلا ديجيال نم نكلو ،  . هل ىثري هنم بلقلا يف  يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا لاح نذإ        
كاـنه وأ انه ئضت ةفيعض ءوض طاقن نم ةدافت          سم سورد نع ثحبلا ديجي نأ ملعتي نا هيلع        

فالـخ رـخآ ًاببس كانه نا ىرأو ،هعانتما بابسأ دنفن نأ انيلعف ثحبلا نع عنتمي نم امأ                  . 
براـجت يـف ةدافتسملا سوردلا نع ثحبلا نع نيعنتمملا باطخ يف نمكي ةيوغللا ةيزكرملا               

ميـقو دـيلاقتو فارعأـب نيدلا       اهيف طلتخي   "  براجتلا هذه نأ  وهو الأ برعلا ريغ نيملسملا        
نيـقيلا اـناتأ نيأ نم      : لءاستأ انهو ". هل ةفلاخمو هريغ نايدأو للم نم اهضعبو ينثو اهضعب        

اولاـعت دـبالو ناـك نإ ؟ةيدوهيو ةيحيسمو ةينثو تادادتما نم                    ولخ يبرعلا ملاعلا مالسإ نأب
تاـقبط ةـمكارتم دئ     اقع فحتم دجنل يبعشلا نيدتلا هنومسي ام وأ نييرصملا دئاقع يف شتفن           

  . ضعب قوف اهضعب
فرـعي اـميف ايسـنودنأ يف نيدلاب ةينثولا تاداعلا طالتخا ىلع لثملا بر                  ض دقو امأ
وـيزآ ةقرو اهتحرط امك اليساكنابلا ةلود ناكرأ فرعي نأ ئراقلا قح نمف ،اليساكنابلا ةلودب           

نأ قـحأ قـحلا نأ       فشتكن امبر ،ايسنودنأ يف ةيمالسإلا تاعماجلا ىدحإ ريدم ارزآ يدرام           
دادـعت ثـيح نـم ملاـعلا لود رـبكأو ملاـعلاب تايطارقميدلا ربكأ ثلاث ايسنودنأف                 .  عبتي

ةـلودلل ةيمـسرلا ةنايدلاب سيل مالسإلا نأ امك ،ةيمالسإ ةلود تسيل يهف كلذ عمو،نيملسملا               
نوـيلم   ٢٢٠نـم رـثكأ يأ      (ايسينودنأ ناكس يلامجإ نم     % ٩٠ةبسن نأ مغرف    . ةيسينودنألا  
ماـع سطسـغأ      ١٧يف اهلالقتسا ذنم ايسينودنأ نأ الإ ،مالسإلاب نونيدي         ) ةمسن دـقو   ١٩٤٥   

ددـعلا سـفن يبرع رطق يف عمجت ول هنأ دقتعأو   . Pancasila stateاليساكناب ةلود تنلعُأ 
ىرخأ ةينيد ةيوه لك هنم تحمنال ملسم نويلم        ٢٢٠نيملسملا نم    اليـثمت رـثكأ مهنأل سيل      .  

، دادبتـسالاو ينيدـلا بصـعتلا نـم اوبرتقا املك مالسإلا نع نودعتبي م              هنأل امنإو  مالسإلل
  .يسايسلا

يهف ايسنودنا يف اليساكنابلا ةلودل ةسمخلا ناكرألا امأ   دـحاو هـلإب ناـميإلا ؛ًالوأ    :"  
ةـيطارقميد ؛ًاـعبار ؛ايسـينودنأ ةدـحو ؛ًاثلاث ،رضحتلاو لدعلا اهدوسي ةيناسنإ ؛ًايناث ،لاعتم              

لـكل ةـيعامتجالا ةـلادعلا ؛ًاسـماخ ،لـيثمتلاو ضوافتلا نم ةجتانلا ةم              كحلا اهدوقت ةيبعش  



 )٤٥٥(

اـهيف ددـعتت ةلود ءاشنإل ةيمالسإلا ئدابملا ام نذإ          ! ؟ ةينثو ئدابملا كلت لهف    ". نييسينودنألا
  !؟ةينيدلا تايوهلا

ىـلإ ايسنودنأ لوحتت الأ ىلع نيملسم ريغو نوملسم نويسندنألا قفاوت بابسألا هذهل             
 ، يفاـقثلاو يـقرعلا ىوتسـملا ىـلع اهلخاد ةيددعتلاو عونتلا ىلع ظافحلا امنإو               ةينيد ةلود  

  . ينيدلاو
نـم برعلا ريغ نيملسملا براجت نم ةدافتسالا ةوعد نم نيرذحملا ىدل ُاقلق ةمث نإ                
نوـكي نأو ، مالـسإلا لـيثمت يف ةيددعتلاب فارتعالا ىلإ ةوعد ىلإ  ةوعدلا  هذه لوحتت نأ        

راـيعملا وأ جذومنلا بيصي وحن ىلع ،ةيعرشملا نم ردقلا سفن ىلع ًاف             ارطأو ازكرم عيمجلا  
طقسيو   "اهماقم"فارطألا زواجتت ثيح    . لتقم يف يمالسإلا نيدلا فيرعت يف      ةـميخلا دومع   "، 

قـلقلا اذـهو    . ئـش ىـلع قفتت ال ةيعامتجا تايلجت نيب همد قرفتيو نيدلا بيغيف            " يبرعلا
ةـقيقح ىرن الف انراصبأ بيصي ضرم ىلإ قلقلا ا          ذه لوحتي نأ ُاعورشم سيل نكل     . عورشم

عـجارت نوكي نأ يغبني قلقلا ردصم نأ كلذ نم رثكأ لب            . هب انفارتعا اهصقني ال يتلا عقاولا     
عـم مهقفاوتو هفارطأ ضعب مدقت سيلو ،ملاعلا عم مهمادصو          ) برعلا( يمالسإلا ملاعلا زكرم  

  . ملاعلا
أدـبم نأ   "نأب لوقلا دينفتو ،قلقلا اذه ب         ابسأ ةقيقح لوح ًاضيأ لءاستن نا انل قحيو       

يـبرعلا يلجتلا  نأب داقتعا نم قلطني لوق هنأل            "ًاكسامت مالسإلا ىطعأ يذلا وه ةيرايعملا        ،
اذـهل لـفكت ال ةيوغللا ةيزكرملاو ،مالسإلل ةديدع تايلجت دحأ هنأ عم               "رايعملا"وه مالسإلل      ،

ةروـص ىـلع رـمألا عـضو نكمي ثي          ح. ةسرامملا ىوتسم ىلع لضفألا نوكي نأ يلجتلا      
ناـكملاو نامزلا عم لعافتلا ىلع مالسإلا ةردق نا يهو ،باوصلل برقألا نوكت امبر ىرخأ               
رـبع عساشـلا دادـتمالاو ناـكملا ربع عساولا راشتنالا اذه هل تلفك يتلا يه ءاطعو اذخأ                  

ردـقب قلقلاو ف    وخلا بجوتسي ال اذهو   . مالسإلل ةيعامتجالا تايلجتلاب هيمسن ام وهو ،نامزلا      
كـلت نيـب ةكرتشملا مساوقلا نع ثحبلاو ،لعافتلا اذه اهب مت يتلا ةيفيكلا ةسارد بحوتسي ام                 
هرـيغلو هـل ًاعفن لقأ اهيأو ،ناسنإلا ينب نم هريغلو ملسملا ناسنإلل اعفن رثكأ اهيأو تايلجتلا                 

  .ناسنإلا ينب نم
تاـيلجتلا تددـعت    اـم اذإ    " يـبرعلا ةـميخلا دومع    "طوقس ىلع قلقلاو فوخلا نإ      

ةداهـش ءاـطعإ ىلإ انعفدي نأ ىلإ انب لصي نا يغبني ال ،ةيعورشملا سفن تذخأو ةيمالسإلا                 
دـهع يـف ايسـنودنأل يدادبتسالا يضاملا نأ قلطنم نم ،ةيبرعلا ةمظنألل ةيحالصو نامص        
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ةوـعد ةـباثمب رـيكفتلا يف قطنملا كلذ نأل           "يبرعلا  ملاعلا هثودح ردني امم     "رمأ وتراهوس   ،
دـعب لصـت مل اهنأل ؛تارايتلا لك نم اهيلقتعمب بيذعتلا ةعرج نم ديزت نأل ةيبرعلا ةمظنأل       ل

يـف ةـيطارقميد ثـلاث ربكأ  نآلا ايسنودنأ نأ نيسانتم            . وتراهوس ايسنودنأ هيلإ تلصو امل    
  .ملاعلا

) ؟هللا هـمحر له    (دسألا ظفاح ديسلل ةعبقلا عفرأ نأ يغبني ريكفتلا يف قطنملا سفنب          و
عـضأ نأو   ! ؟نييمالـسإلا نيـضراعملا تاـئم لتق نيح يكيرمألا عورشملا مواقي نا           ك هنأل 

برضـي ناـك نيـح يكيرمألا عورشملا مواقي ناك هنأل يداؤف راوجب نيسح مادص ةروص                
حالـصإلاب كراـبم ماـظن نوبلاـطي نم         " ءاذحلاب برضأ "نأو  ! ؟يواميكلا حالسلاب داركألا  

؟يكيرمألاعورشملا مواقي هنأل ،يروتسدلاو يسايسلا   !؟لوقعم اذه له! 
يمالـسإلا ملاـعلا تارـبخ ةـيمهأ لزتخا نيح ًاقح مامت  ماسح ثحابلا ينشهدأ دقل                 
الو يـبرغلا يلامـسأرلا يـلاربيللا جذومنلا عم قفاوتتو شياعتت جذامن اهنأ يف يبرعلاريغ               

هـنأ لـيختأ يـنلعج هـنأ ةشهدلا ببسو      "هتهجاومل ىعست نأ نع ًالضف،هل ليدب نع ثحبت         ،
يـبرغلا يلامـسأرلا يـلاربيللا جذوـمنلا هجاوت دالب ،اهيف شيعن يتلا ريغ دالب يف شيع ،                  ي
  !!يراضحلا لالقتسالا تققح ىتح تدهاجو تمواقو ،هتدجوو هل ليدب نع تثحبو

     نييمـسرلا نيدلا لاجر نم تنك نإ  !! يمدق ىتح ينذأ نم عبات انأو ؟كلذ تامالع امف
نإو ،ةـلاكولاب بيذـعتلل تاناخلسل يضرأ ليوحت  ةجر          دل ،يتنهادمو يتمص مكحب عبات انأف     

ةـيكيرمألا ةرادإلا نيب تاقالعلا ةلصوب بقارأ انأف ضراعملا ينيدلا رايتلا ىلع ًابوسحم تنك              
بوـطب ثيغتـسأل وأ ةـينويلم ةرهاـظمب ةموتكملا يسافنأ مشأل راهن ليل ةينطولا ةمظنألاو          

ةامسـملاو ةرشـتنملا ةيفوصلا قرطل      ا لاجر نم تنك نإو    !!يدالج دي نم ينمحريل ضرألا    
  !!عادصلا نم يسفن حيرأل تعياب انأف يبعشلا نيدتلاب

، "يـبرعلا ملاـعلا يف ةدئاسلا ةينيدلا ةموظنملا       "نع ثدحتن نيح ينعن ءالؤه نم يأف      
  "!! انايصع رثكأ"اهنأل اهكيكفت يكيرمألا عورشملا فدهتسي يتلاو 

ةمهم نع ىلخت دق نوكي تاماهتالا ىلإ ر        اكفألا ةشقانم نم ةأجف زفقي نيح ثحابلا نإ       
يدـهعو  . هـلقعل ًامارتحا ،ةيفاكلا ةلدألا هئراقل  قوسي نأ هيلع ضرفت يتلا            "يملعلا"ثحبلا  

  .لاقملا اذه يف ةرربملا ريغ هتازفق نم شهدنأ ينلعجي مامت ماسح ثحابلاب
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ليربأ ٢يف ةرهاقلا   ٢٠٠٦  
   اخلطاب الدينيحقوق اإلنسان وجتديد

  ستفيد العامل العربي من جتديد اخلطاب الديني يف العامل اإلسالمي غري العربي؟كيف ي
 

  
  تقديم لفكرة املؤمتر

  
  

نأ ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا       زكرم دعسي  اـ        ي   عم ريسـلا الـمآ ،مكعم لصاوت
يف عاطتسملا ردق ماهسإلا      يهو الأ،ةكرتشم ةياغ قيقحت وحن ةديدج ةوطخ       باـطخل  ا ديدجت  " 

يبرعلا ملاعلا يف   ينيدلا نـم نيـقي ىـلع نـحنو ،اهليبس يف ريثكلا متلذب يتلا ةياغلا كلت                "   ،
   . اهردقن يتلا مكتالاغشنا مغر ،ديزملا لذبل مئادلا مكدادعتسا

ةـيلمعلا لبسلا   " لوح لوألا يرواشتلا ءاقللا ءاهتنا درجمب ءاقدصألا ضعب حرط دقل           
ق  "ينيدلا باطخلا ديدجتل   ع يذلا ًالؤاسـت  ٢٠٠٣سطسغأ يف سيراب يف د      ،  ةوـطخلا لوـح     ،   

 .ءاقدـصألا ضـعب نـم تاحرتقملا تلاوتو ،مهعم انلءاستو ،اهوطخن نأ يغبني يتلا ةيلاتلا              
  ).لوألا ءاقللا نع رداصلا سيراب نالعإ قفرم(

يـبرعلا ملاعلا يف ينيدلا باطخلا ديدجتو حالصإ قيرط ىلع ًادحاو ًاطوش ريسلا نإ              
تاـيرحلا مارـتحاو ناسـنإلا قوـقح ةفاقث رشن قيرط ىلع طاوشأ ةدع عط               ق ًايقوقح ينعي  

ةـفاقثلا مارـتحاو رشـنل ةـيفاقثلا تاقوعملا زربأ دحأ نأ كلذ             . يبرعلا ملاعلا يف ةيساسألا     
تاـموكحلا ضـعب هيفضت يذلا ينيدلا ءاطغلا كلذ وه يبرعلا ملاعلا يف ةيقوقحلا ةعرشلاو                

ةرمتسـملا تاـكاهتنالا ىلع اهتادايقو ةيمسرلا ةينيدل        ا تاسسؤملا ضعبو ةينيدلا تاعامجلاو    
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تاـنالعإلاو تايقافتالا ىلع تاموكحلا تاظفحت ىلع وأ يبرعلا ملاعلا يف ةيساسألا تايرحلل             
ةـيقوقحلا ةـموظنملاو ةـفلتخملا ةـينيدلا تاـباطخلا نيب راوحلاف            . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا  

لوـح اـمهنيب كابتـشالا ضف نع رفسي          مل نرق فصن نم رثكأ ذنم ،ريدقت لقأ ىلع،دتمملا          
قوـقحو ،ينيدـلا رـخآلا قوـقح يتلأسم يف ةلثمتملاو ،ةنوخس رثكألاو ةيدودحلا قطانملا               

اـهيلع موـقت يـتلا ةيساسألا ةزيكرلا اهفصوب    " ةاواسملا"نم لعجي لازال يذلا رمألا     . ةأرملا
يـف لدجلل الحم داقت     عالاو ريبعتلاو يأرلا ةيرح لثم ةيساسأ تايرح نمو ،ةيقوقحلا ةعرشلا         

  .نيرشعلاو يداحلا نرقلا تايادب
نـم نوناـعي يـبرعلا ملاـعلا يـف نيددجملا نيركفملا نأ دحأ ىلع ىفخي داكي ال                  و

مهدوهج مغرءاصقإلا وأ ةيلازعنالا امبرو ،ريثأتلا ةيدودحم ةلئاهلا  لاجملا اذه يف    .  
نـم حاـجن يـف    نـمكي نيددجملا ءالؤه ريثأت ةيدودحم لماوع دحأ نأ دكؤملا نمو         

اـ              ةفلتخم بابسأل ديدجتلا نوداعي     هجوت ةرـم اـهولعج نأـب ؛ديدجتلا ىلإ ةوعدلا هيوشت يف  
ا،    يسكرام ا  هجوت ىرخأو ،ا  ،  يناملع نوـلعجي اوناـك ةرـم لك يفو          ًايبرغ ًاريخأو " دـيدجتلا " 

هتاذ مالسإلل ا     !!ضهانم
صـقن نـم يناـعي     يبرعلا ملاعلانأ ًاضيأ دحأ ىلع ىفخي داكي ال ،هسفن تقولا يفو        

     امب هتفرعم ىدم يف ريبك      يبسـن  دـيدجت نـم اـبروأو اـيقيرفإو ايـسآ يف نوملسملا هققح  
نيـب ناسـنإلا قوـقح ةـفاقث مارتحاو رشن ىلع ةتوافتم تاجردب سكعنا               ةينيدلا مهتاباطخل   ،

 اـم رثأل ريدقتلا ناك ًايأو   . قوقحلا كلتل ةسرامملا ىوتسم ىلع لب ،يبرعلا ريغ ملاعلا يملسم         
ناسـنإلا قوقح عاضوأ ىلع ،ةينيدلا تاباطخلل ديدجت نم يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا هدهش              

  .ريخألا حلاص يف نوكت نل يبرعلا يمالسإلا ملاعلاب ةنراقملا نإف ،نادلبلا كلت يف ماع لكشب
ملاـعلا عاـقب يف نيملسملا براجت ىلع يبرعلا ملاعلا فرعت ةرورض يتأت انه نمو               

اـم ىلع فوقولل اهفالتخا ىلع براجتلا هذه يف رظنلاو ،ةينيدلا مهتاباطخ             ديدجت يف ىرخألا    
اـهب تعاطتـسا يـتلا تاـيفيكلا ىلع فوقولا       مهألاو ،ةيديدجت راكفأ نم براجتلا هذه يف        

ًاـعقاو ينيدلا باطخلا ديدجت نم لعجت نأ يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف ةيديدجتلا تارايتلا              
ًايبسنًاسوملم  .   

  



 )٤٥٩(

هذـه ىدـحإو ،هتالوقم نم ديدعلا يف رظنلا ةداعإل نوكي ام جوحأ يبرعلا ملاع               لا نإ 
كاـنه ،كلذ مغرو    . يمالسإلا ركفلل ًازكرم اهفصوب ةيمالسإلا هتاباطخ عم لماعتلا تالوقملا        

اـم لـكل ةـعباتمو ًاصرح رثكأ ناك يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا نأ ىلع لئالدلا نم ديدعلا                
تاـغل ىـلإ ةـيبرعلا ةغللا نم هلقنو ،تاروطت نم هدهشي امو راكفأ             نم يبرعلا ملاعلا لغشي     
باـطخلا ةـعباتم ىلع يبرعلا ملاعلا ىلاعت امبرو لفاغت لباقملا يفو            . ةديدع ةيقيرفأو ةيويسآ  

اـميف ةـيبرعلا ىلإ ةمجرتلا ةكرح تناك يلاتلابو ،ةقيضلا ةيفارغجلا هدودح جراخ يمالسإلا              
  .كلذ ىلعًارشؤم يمالسإلا ركفلاب قلعتي 

مـل يمالـسإلا ملاعلل ًازكرم هفصوب هسفن نع يبرعلا ملاعلا تاروصت نإف ،كلذ عمو               
جذاـمنلا دـحأ هرابتعاب يدودوملا ىلعألا يبأ راكفأب ةيعبتلا ةجردل ًارثأتم نوكي نأ نم هعنمت       
ثـيح ؛نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف يويسآلا يمالسإلا ملاعلا راطقأ دحأ اهمدق يتلا               

لكـش يـف ،هـلك كلذ ةجيتن يبرعلا يمالسإلا ملاعلا ينجيل ،ةيركفلا هراثآ بطق ديس  ي                  فتقي
راـكفألا هذـه تنكس نيح ،فنعلا نم ةيلاوتم تاماودو تاعمتجملاو ةمظنألل ةيريفكت راكفأ              

ليبـس يـف ةيمالـسإلا تاعامجلا نم ريثكلا فنعل يركفلا ءاطغلا تحبصأو بابشلا               لوقع  
يـف تاعامجلا هذه فنعو  روضح ديازت ناك لباقملا يفو ،جذومنلا         ةيمالسإلا ةلودلا ةداعتسا    

تاـيرحلا تبك نم ديزمل ةمكاحلا ةيبرعلا ةمظنألا نم ريثك مامأ ةعيرذلا ةباثمب يبرعلا ملاعلا               
  . ناسنإلا قوقح ئدابم طسبأ كاهتناو

ةـموظنملا عـم ضيـقن فرط ىلع ةينيد تاباطخ نم اهعبت امو يدودوملا راكفأ نإ       
موـيلا ةـيومدلا اهراثآ نأ الإ يبرعلا ملاعلا يف ةبصخ ةبرت تدجو دق تناك نإو  ،ة                  يقوقحلا

تارـيجفتلا اياحض يلاهأ بولق يمدتل ،يبرغلا يراضحلا رخآلاو لب ،يبرعلا ملاعلا تطخت              
  . خلإ...يابمومو ،يهلدو ،يلاب يف ةيباهرإلا

حاـجنل ةرورـض ح     بصأ ينيدلا باطخلا ديدجت نأ ىلإ ًادانتساو ،قبس ام ةيفلخ ىلعو          
ناسـنإلا قوـقح تاساردل ةرهاقلا زكرم    نإف ،ةيقوقحلا ةفاقثلا مارتحاو رشن يف تاماهسإ يأ          

ناونع تحت يلود   يملع رمتؤمل دعي   ديفتسـي فـيك   :ينيدـلا باطخلا ديدجتو ناسنإلا قوقح  :( 
  ) ؟يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف ينيدلا باطخلا ديدجت نم يبرعلا ملاعلا

  : يه ،اياضقلا نم ًاددع رمتؤملا شقاني فوسو
  



 )٤٦٠(

يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف ةلودلاو نيدلا ةيلاكشإ-  .  
  ةيبرعلا ريع ةيمالسإلا تاباطخلا يف رخآلا-

  ).يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا روظنم نم يراضحلا رخآلا* (
  ).ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاكرحلا تاباطخ يف يركفلاو يسايسلا رخآلا* (
  .ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاباطخلا يف ناسنإلا قوقح -
ينيدلارخآلاو ةأرملا ةيعضوو داقتعالاو ريبعتلاو يأرلا ةيرح(*   (  
  

  هللا فيض ديس 
  رمتؤملا قسنم

  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم      
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  بالتعــاون مــــع

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  عـــم قيـسنتلابو

 
  

  نــــم مــعدبو
  

 
 

 

  
  حقوق اإلنسان وجتديد اخلطاب الديني

  العامل اإلسالمي غري العربي؟ جتارب كيف يستفيد العامل العربي من
  ٢٠٠٦أبريل  ٢٠- ١٨اإلسكندرية يف 

  يملع رمتؤم
  

  املستشارون العلميون للمؤمتر
ميعنلا هللا دبع . د

  )نادوسلا(
  نوناقلا ذاتسأ 

  اكيرمأ–يروميإ ةعماجب

  )رصم (ديز وبأ دماح رصن. د
، نديل ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلا ذاتسأ
مولعلاو مالسإل ل دشر نبا يسرك ذاتسأو

 ادنلوه–تخيرتوأ -ةيناسنإلا

  )رصم (ةظابأ ىنم. د
ايجولويسوسلا دعاسم ذاتسأ  
  ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلاب

  

  
  جدول األعمال 

  

ليربأ ١٨ءاثالثلا لوألا مویلا   ٢٠٠٦   
  
  استكمال تسجيل املشاركني واستالم األوراق                           ٩،٣٠ -٩
  

           كلمات االفتتاح                          ١٠ -٩،٣٠
  نوسجننيهناي . د

  ةيردنكسإلاب يديوسلا دهعملا ريدم
  نسح نيدلا يهب

  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم



 )٤٦٢(

  

١١،٣٠ -١٠  
  

  ارذآ يدرام ويذآ .  د:ةسلجلا سيئر
  ايسنودنأ -اتراكاج ةيمالسإلا هللا ةياده فرايس ةعماج ريدمو خيراتلا ذاتسأ

  اإلسالم والدولة والسياسة
  جدلية الفصل والوصل

  )نادوسلا(ميعنلا هللا دبع . د
  نوناقلا ذاتسأ 

رمأ–يروميإ ةعماجب   اكي 

  إشكالية الدين والدولة 
يف العامل اإلسالمي غري 

  العربي
يآاضر ديمح. د هللات     )ناريإ( ي 

  بادآلا ةيلكب ةفسلفلا مسق سيئر
  يئابطبطلا مامإلا ةعماج

العلمانية والدين والدولة يف 
  :تركيا

هل هي منوذج قابل لإلقتداء 
  يف العامل العربي؟

   نيدلا رون دمحم. د
ةيكرتلا ةغللاو خيراتلا ذاتسأ 

زكرم ريدم ،ةينانبللا  ةعماجلاب
  توريب– ةيجيتارتسالاتاساردلا 

  
  بـــيقعت

   )سنوت(يشروجلا نيدلا حالص 
 ناسنإلا قوقحل ة  يسنوتلا ةطبارلا سيئر بئانو ثحاب

   )قارعلا(داوج مناغ . د
ندنل  -يئوخلا مامإلا ةسسؤم ريدم    

   

  

١ -١٢  
  
  

  

   

  ىلوألا ةسلجلا
  ةلودلاو نيدلا ةيلاكشإ

يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف    

  

  ةيناثلا ةسلجلا
  ةلودلاو نيدلا ةيلاكشإ لوح تاشقانم ةسلج 

  يبرعلا ريغ يمالسإلا ملاعلا يف
 



 )٤٦٣(

  
٣،٣٠ -٢  

  
  ) نانبل (صحف يناه: ةسلجلا سيئر

  ىلعألا يعيشلاسلجملا وضع 
  

  ..العوامل املتحولة لإلسالم
التفاعل املرتبك بني الشرق 
  األوسط وجنوب شرق آسيا

  )رصم(ةظابأ ىنم . د
ايجولويسوسلا ةدعاسم ةذاتسأ 
  ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةعماجلاب 

  

قضية التعددية 
  ..الدينية

  خيارات أندونيسية
يضاير رداقلا دبع . د

  )ايسينودنأ(
  ةيمال سإلا ةفسلفلا سردم
 تاساردلل ةلودلا دهعم يف

اآلخر يف اخلطابات اإلسالمية 
  :األفريقية

مسلمو جنوب أفريقيا واآلخر 
  املقهور تارخييا

  ديهش دمحم
  ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب
نوات بيك ةعماجب ايقيرفأ بونج-     

  
  :بـــيقعت
  كوربم يلع. د

 ةرهاقلا ةعماجب مالكلا ملعو ةفسلفلا سردم

 
   

  

  

٥ -٤  
  

  
  

  ةثلاثلا ةسلجلا
  ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاباطخلا يف رخآلا

  ةعبارلاةسلجلا 
  رخآلا لوح ةشقانم ةسلج

ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاباطخلا يف   



 )٤٦٤(

ليربأ ١٩ءاعبرألا يناثلا مویلا   ٢٠٠٦  
  

  
١١،٣٠ -٩،٣٠  

  
  ) رصم(يداهلا دبع لامآ . د :ةسلجلا سيئر
ةديدجلا ةأرملا تاسارد زكرم-ةيقوقح ةطشان    

  حنو تأويلية إنسانوية: مقاربة جديدة للقرآن
  )رصم (ديز وبأ دماح رصن. د

ذاتسأو ، نديل ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلاذاتسأ 
-ةيناسنإلا مولعلاو مالسإلل دشر نبا يسرك

  ادنلوه–تخيرتوأ 

  : التعددية الثقافية
  الزواج اإلسالمي والطالق العلماني

  دلور يفوص نآ. د
  ةينثإلا تاقالعلاو ةرجهلا ةذاتسأ

ديوسلا- وملام ةعماج   

  
  إسالم أم أندونيسيا ؟
  دةحوادث التعصب اجلدي

  )ايسينودنأ(بئاشب دماح 
  يلاربيللا مالسإلا ةكبش قسنم

  ..عندما ال يكون الصمت من ذهب
   الكالمتبدأ املرأة املسلمة يف 

  )ايزيلام( رونأ ةنيز
يذيفنتلاريدملا  " مالسإلا يف تاوخألا" زكرمل  

  
  بـــيقعت
  شاقنلا ةديرف

  "دقنو بدأ"ةلجم ريرحت سيئرو ةبتاك 
 

   
 
  

١ -١٢  
 
 

 
    

  

  ةسماخلاةسلجلا 
  ملوعتم ملاع يف ناسنإلا قوقح

  ةسداسلاةسلجلا 
  ناسنإلا قوقح لوح تاشق انم ةسلج

 ملوعتم ملاع يف



 )٤٦٥(

  
٣،٣٠ -٢  
  

  
  ينامتعلا نيدلا دعس. د: ةسلجلا سيئر
  ةيمنتلاو ةلادعلا بزحل ماعلا نيمألا

  )ايسينودنأ (ارذآ يدرام ويزآ. د
  ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر

  

 )ناريإ(يفصو اضر دمحم 
 ط حقوقي باحث وناش

  ديهش دمحم
  نوات بيك ةعماجب ثحاب

  نوسجننيه ناي. د
  ةيردنكسإلاب يديوسلا دهعملا ريدم

   
 
 
٦ -٤  
  

  )ايسينودنأ (يضاير رداقلا دبع. د: ةسلجلا سيئر
  ةيمالسإلا تاساردلل ةلودلا دهعم يف ةيمالسإلا ةفسلفلا سردم

  
  )نانبل(صحف ينا ه

  ىلعألا يعيشلا سلجملا وضع
  )رصم(انبلا لامج 

  ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب 

 
  )رصم(ينادرولا ورمع . د

  بيردتلا ريدمو ىوتفلا نيمأ

  ةيرصملا ءاتفإلا رادب
  

  )رطق (يراصنألا ديمحلا دبع

  ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ

ةعيرشلا ةيلك ديمعو رطق ةعماجب 
 ًاقباس

  )سنوت( مالسلا دبع قيفر. د
يسايسلا ركفلا يف ثحاب 

ةكلمملا  -ةيلودلا تاقالعلاو
  ندنل-ةدحتملا

  

  ةعباسلاةسلجلا 
  ؟يبرعلا ملاعلا ديفتسي فيك

  )ةيبرع ريغ ىؤر(

  ةنماثلاةسلجلا 
  ؟يبرعلا ملاعلا ديفتسي فيك

  )ةيركفىؤر (



 )٤٦٦(

ليربأ ٢٠سیمخلا ثلاثلا مویلا   ٢٠٠٦   
  

  

  ص١١،٣٠ -٩،٣٠

  
  )ايزيلام (رونأ ةنيز: ةسلجلا سيئر

  "مالسإلا يف تاوخألا"ةيعمجل يذيفنتلا ريدملا 
  )نادوسلا(ميعنلا هللا دبع . د

  نوناقلا ذاتسأ 
  اكيرمأ–يروميإ ةعماجب

  )سنوت (يشروجلا حالص
  بئانو يقوقح طشان

  ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا سيئر

 

  )ايروس (ةدايز ناوضر. د
  قشمد زكرم ريدم

  ناسنإلا قوقح تاساردل
 

  )رصم(يعربلا داجن 
،   يقوقح طشان

 ةيطارقميدلا ةيمنت ةيعمج ريدمو

   
 
 

٢ -١٢  
 
  

  )رصم (نسح نيدلا يهب: ةسلجلا سيئر
  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم 

  )سنوت (يشنونغلا دشار
  ةضهنلا ةكرح سيئر

 

  )ايروس( ينونايبلا نيدلا ردص يلع
  نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ماعلا بقارملا

 
  )برغملا (ينامتعلا نيدلا دعس

 ةيمنتلاو ةلادعلا بزحل ماعلا نيمألا 

  )رصم(حوتفلا وبأ معنملا دبع . د
نيملسملاناوخإلا ةعامجب داشرإلا بتكم وضع   

    

  ةعساتلاةسلجلا 
  ؟يبرعلا ملاعلا ديفتسي فيك

  )ةيقوقحىؤر (

  ةرشاعلاةسلجلا 
  ؟يبرعلا ملاعلا ديفتسي فيك

  )ةيسايسىؤر (



 )٤٦٧(

  
  

  حقوق اإلنسان وجتديد اخلطاب الديني
  العامل اإلسالمي غري العربي؟ جتاربكيف يستفيد العامل العربي من 
  ٢٠٠٦أبريل  ٢٠- ١٨اإلسكندرية يف 

  
  

  قائمة املشاركني
  

  اللقب  اسم املشارك
اكيرمأ-يروميإ ةعماجب نوناقلا ذاتسأ  ميعنلا هللا دبع-١   )نادوسلا ( 
  ةيرصملا ءاتفإلا رادب بيردتلاةرادإ نيمأ  ينادرولا ورمع.  د-٢
ايسنودنأ-ةيمالسإلا ةعماجلا سيئرو خيراتلا ذاتسأ   ارذأ يدرامويزأ -٣    
مامت ماسح-٤   رصم–يمالسإ ب تاكو ثحاب  
ايسنودنأ–ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب   يضاير رداقلا دبع-٥    
رونأ ةنيز-٦  )ايزيلام (مالسإلا يف تاوخألا زكرم ةريدم   

مامإ ةمطاف-٧   ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلازكرمب ةثحاب    
بياشب دماح-٨  يلاربيللا مالسإلا ةكبش قسنم   

 ايروس–ي قوقح طشانو ثحاب ةدايز ناوضر -٩

يشروجلا نيدلا حالص-١٠ سنوت–يقوقح طشانو ثحاب       

يلشعرملا يناه-١١   )رصم (ةيردنكسإلا بادآب ةفسلفلا سردم   
شاقنلا ةديرف-١٢   )رصم (دقنو بدأ ةلجم ريرحت سيئر    
صحف يناه-١٣ نانبل-ىلعإلا يعيشلا سلجملا وضع     . 

رورحش دمحم-١٤ روس- ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب      .اي 
يمليدلا نيسح هللا دبع-١٥ نميلا–يمالسإ ةيعاد        



 )٤٦٨(

نوات بيك ةعماج - ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب  ديهش دمحم-١٦  –   
  ايقيرفأ بونح

داوج مناغ-١٧ ندنل–يئوخلا مامإلا ةسسؤم ريدم         
نيدلا رون دمحم-١٨   ةينانبللا ةعماجلا يف ةيكرتلا ةغللاو خيراتلا ذاتسأ   

 )نانبل (توريب يف ةيجيتارتسالا تاساردلا زكرم ريدم

نسح يلع رامع-١٩ رصم-يسايس بتاكو ثحاب      

كوربم يلع-٢٠ ةرهاقلا ةعماج–ةيمالسإلا ةفسلفلا سردم     رصم-     
يمامحلا ماشه- -٢١ رصم–يمالسإ يسايس طشان        
ينامتعلا نيدلا دعس-٢٢   برغملا–ةيمنتلاو ةلادعلا بزحل ماعلا نيمألا    
لامج -٢٣   )رصم (يمالسإ بتاك  انبلا 
يراصنألا ديمحلا دبع-٢٤ ماج نوناقلا ةيلكب- ةيمالسإلا تاساردلا ذاتسأ      رطق ةع  

  اقباس ةعيرشلا ةيلك ديمعو
ناطلس ماصع-٢٥ رصم-يمالسإلا طسولا بزحب يدايق       
ةيردنكسإلا-نيملسملا ناوخإلا ةعامجب يدايق  رطم دمحأ.  د-٢٦    
يعربلا داجن-٢٧   )رصم (ةيطارقميدلا ةيمنت ةيعمج ةرادإ سلجم سيئرو ماحم   
يداهلا دبع لامآ-٢٨ ةديدجلا ةآرملا ةيعمج-ةطشان ةيقوقح      رصم – 
مالسلا دبع قيفر-٢٩    -ةيلودلا تاقالعلاو  ةيسايسلا مولعلا يف ثحاب   

ندنل-ةدحتملا ةكلمملا    
يلع لئاو-٣٠   رصم-مويلا يرصملا ةديرجب يفحص   
ىفطصم دمحأ-٣١ ةرهاقلا-ةيندنللا ةايحلا ةديرجب يفحص       
رصم ةضهن ةديرجب–يفحص   ةنيز هدبع– ٣٢    
  مارهألا ةديرجب يفحص  باجح دامع-٣٣
  يديوسلا دهعملا ريدم  نونسجنيه ناي-٣٤
نسح نيدلا يهب-٣٥   ةرهاقلا زكرم ريدم   
  )رصم (رمتؤملا قسنم  هللا فيض ديس-٣٦

 

  


