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  تايوتحملا
  

  ٩  لبقتسملا نم ةيؤر-قشمد عيبر  :مـــيدقت

  ١٧  ةطلسلا لاقتنا :دسألا ىلإ دسألا نم : لوألا لصفلا

  ١٠٥  ةيرارمتسالا ةسايسو"ثعبلا "رمتؤم : يناثلا لصفلا

لا لامكتسا:ثلاثلالصفلا    ١٨٣  ةينوناقلاو ةيسايسلا ةيعرش 

  ٢١٧  دوعولا قالطإو مسقلا باطخ :عبارلالصفلا 

يندملا عمتو: ةلوجخلا عيبرلا تايادب :سماخلالصفلا     ٢٥٧  ا كارح

  ٢٧٥  ريبعتلاو راوحلا تايدتنم :سداسلا لصفلا

  ٣٣٧  يسايسلا حالصإلا تاضبن :عباسلا لصفلا

يندملا عمت"تاراوح : يرسقلا بايغلا دعب فقثملا ةدوع :نماثلا لصفلا ٣٦٣  "ا  

ةسايسلا ةدوع :عساتلا لصفلا   ٤٦٩  ةيروس يف ةيبزحلا ةايحلا سؤب: 

ةيا  :رشاعلا لصفلا "٥١٣  "قشمد عيبر  

  ٥٨٣  ةضراعملا تاردابملا فيط عاستا :رشع يداحلا لصفلا

رشعيناثلا لصفلا   ٦٢٣  "قشمد عيبر"لايتغا  : 
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  ميدقت
  
  
  

  

  قشمد عيبر
  لبقتسملا نم ةيؤر

  
  
  

ةرـتفب ماـمتهالا ىرج امك تفال ٍمامتهاب رصاعملا خيراتلا يف ةيروس ةبقح ترثأتسا ام          
،               "قشمد عيبر " بسـحف ًايلخاد ةبقحلا هذه ةيلصفم ىلإ طقف دوعي ال مامتهالا اذه نإف ،لاحلاو  ،

ةداجلا تاباتكلا نأ            هذـه ةسارد يف     حيحص ،يملاعلاو يبرعلا يمالعإلا ءاضفلا عاستال امنإو  
ىـلع يسـنرفلا بادتنالا ةبقحب تمتها يتلا ةزيمتملا تاساردلا مجحب نراقت الو ،ةردان ةرتفلا     
: نيـتيواز نـم فـلتخي اـنه ةنراقملا هجو نأ الإ ،ةيروس لالقتسا دعب ام ةرتف وأ ،ةيروس                  
  ٍكارـح نـع ٍرـيبعتك ًارمتسـم نوكي داكي لالقتسالا دعب ام يروسلا خيراتلا نأ يه ىلوألا                
             ، لالقتـسالا ترـصاع يـتلا اهتاذ ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا بخنلل يسايس ٍطاشنو
يـف ةوـجف وأ اـم عاـطقنا كانه نكي مل يلاتلابو ،لاكشألا نم ٍلكشب هعنص يف تمهاسو                   
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ليـصافتلا يف ٍفالتخا عم دحوم رمتسم خيرات وه يناعملا نم ىنعمب انه خيراتلا نإ     . لايجألا
  .اهمجحو اهددعو

خيراـتلا نأ            " قشمد عيبر "امأ     حيحص ،لصتملا نوكسلا خيرات يف ةرفطلاب هبشأ ناك دقلف
تعاطتـسا ام اهنكل ،ةسرامملاو باطخلا يف تفلتخا ةضراعم تاكرح دهش ثيدحلا يروسلا             
فـلتخت الو ،اهتاذ ةطلسلا نيعم نم حتمي اهباطخ يقب لب ،هنم ٍءزجك عمتجملا عم حلاصتت نأ          

هبـشأ تـناك دقف اهلمع تايلآو اهتاسرامم امأ ،مكحلا لهأب اهلهأ لادبتسال   اهيعس يف الإ اهنع     
تايحضـتلا يـفني ال ،ديكأتلاب اذه ،اهناضحأ نم تجرخ يتلا اهتاذ ةيدئاقعلا بازحألا لمعب               

،     " ةليبنلا" سروـم يذـلا عـمقلا مـجح يفخي الو           اهعارص لالخ ةضراعملا هذه اهتمدق يتلا
ةنراقملا ءوس ب      نأ كـلذ ،باطخلا هباشت ةهجل ةضراعملاو ةطلسلا نيب ًانايحأ           يغي الو ،اهيلع  

تالاـجر زـ                  يم يذـلا يقالخألا ففعتلا عم نراقي ال اهتالاجر يف هءارشتساو ةطلسلا داسف
  .مهفالتخا ىلع ةضراعملا

يـف ،لـماك ٍخيرات نع ًاعاطقنا ادب ًاديدحت ةيوازلا هذه نمو قشمد عيبر نإف ،نكي امهم        
،           و ةسرامملاو باطخلا   ىـلوألا اـهتءاربب ةيرحلا نع ًاريبعتو   ءاضف ادب ،فادهألاو تاراعشلا

لـبق هـنأ ًاـكاردإ نكلو ،اهيف ًاففعت سيل ،اهيلإ حمطي ال لقألا ىلع وأ ةطلسلا نع ًابئاغ ادبو               
  .هتيفاعو هيعو عمتجملا درتسي يك نيدهاج لمعن نأ انيلع ،ةطلسلا ىلإ لوصولا

نـم اـهقالطنا وه ،اهريغ نع قشمد عيبر ةبقح اهي           ف تفلتخا يتلا ىرخألا ةيوازلا امأ     
يأ ،ةـيعامتجالاو ةيداصـتقالاو ةيفاقثلا تاعاطقلا فلتخم نم ةيعامج هبشو ةيدرف تاردابم             

ىـلإ مـهدر نكمي ،مهلمجم يف عيبرلا اذه وطشانو           "قوف"نم سيلو   " تحت"نم تأدتبا اهنأ      ،
رخأـتم ٍتقوب تكراش ةيسايسلا ب      ازحألا نأ رابتعا ىلع ،يسايسلاب مهمصو نم رثكأ يفاقثلا        

  .هيلع ًاضحو ،هل ًابلطو رييغتلل ةيساسح رثكأ نوفقثملاو نوطشانلا ادبو ،كارحلا اذه يف
هـنوك نـم رـثكأ عمتجملا نيهر نوكي نأ ىلإ           " قشمد عيبر "عفد ام وه فالتخالا اذه      

رمتـساب هـل نـ                لوـخد را   مأ ام وهو ،ةنيابتمو ةفلتخم ةيدئاقعو ةيبزح تانيولت نع ًاريبعت
وأ ًاـبزح عـنم اـم وهو ،عيبرلا لايتغا دعب ةينمألا ةأطولا لقث مغر ،ةرماغم ةديدج تاعاطق      

  .عسوألا معألا هكارحب عومجملا كلم عيبرلا يقب ذإ ،اهتاذب  عيبرلا نهر نم ام ةعامج
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اـنه ةياورلاف ،ًانيقيو ةيقوثو لقأو ةبوعص رثكأ قشمد عيبرل خيرأتلا ودبي ،هلك كلذ ىلع               
لـب ،نيـعم ٍدـح دنع يهتنت ال تالاطتسا اهل ةثداحلاو ،اهيف نيكراشملا ددعت مكحب تا                 ياور
  . هلمكأب كارحلا لمش ،معت تافعاضم كلتمت

  .ًالوزن وأ ًادوعص رمتسملا ميقتسملا طخلاب هنم ةعطاقتملا رئاودلاب هبشأ انه خيراتلا
   ، اـهنكل ،ءدـبلا ةظحل   ذنم لامكلا ةصقتنم امنإ بسحف ةليحتسم تسيل ةمهملا ودبت كلذلو  

اهرامثتـسا نسـحأ وـل اـم ،ةمهم ةيخيرات ةلالد تاذ ةبقح ةءاضإل ةمزالو ةيرورض ودغت          
  .مويلا لاحلا هيلع امع ًامامت ًافلتخم يروسلا خيراتلا ادبل اهصرف صانتقاو

نوكـس نم ينلعلا يبعشلا لملمتلا ةيادب عم ىلوألا هروذب ىلإ قشمد عيبرب ةدوعلا نكمي               
،    ألاو عاضوألا  ةـينلع تايدتنم يف كلذ ىلجت ثيح        ًايعامتجاو ًايفاقثو ًايسايسو ًايداصتقا لاوح

               ، ءاـثالث لـك اهتاءاقل دقعت تناك يتلا ةيروسلا ةيداصتقالا مولعلا ةيعمج لثم ،يمسر اهضعب
اهتاـشاقن دازو ،ةيروسـلا ةـموكحلا اهعبتت يتلا ةيداصتقالا ةسايسلا ةيلاعفبو ةيدجب تشقانو              

دـقتعي ضعبـلا لعج امم اهتاودن ضعبل ةسائرلا هملست لبق دسألا راشب روتكدل        ا روضح ًابيهل  
رـبكأ شاـقنل لاجملا تحسف دقف كلذل ًاقفوو ،جرادلا يروسلا حلطصملا بسح             " ةاطغم"اهنأ  

اهدـقعي ناـك يتلا ةيرودلا تاودنلا ليبق يمسر ريغ رخآلا اهضعبو ،شماه عسوأبو ةحيرش               
ناذـللا يفاقثلا رمد ىدتنمو ،قشمدب ةكماربلا ةقطنم يف ةي          راضحلا تاساردلل مالز وبأ ىدتنم    

روـمألا شاـقن يـف يدـجلا طارـخنالا ةرورضب نيكراشملا روعش عم ربكأ ةيويح ابستكا             
رـيبعتلا يف ةكراشملل ةديدج ةيعمتجم تاعاطق بسك يف ةيلاعفب ماهسإلاو ،ةمرحملا ةيسايسلا             

  .ةيلوئسمو ةيرحب يأرلا نع
ثـيح  ) ٢٠٠٣ــ   ١٩٩٩(بعشـلا سلجمل ةعباسلا ةيعيرشتلا ة       رودلا تاباختنا تتأ مث   

سلجم وضع اميس ،يأرلا نع ريبعتلا يف ةدح دشأو بلاطملا يف ةأرج رثكأ تاوصأ ترهظ               
ليدـعتب نيبلاطم قشمد ةنيدم نع احشرت نيذللا ةليلد فراع روتكدلاو ،فيس ضاير بعشلا              

سيئرـلا باـطخ ىـتأو ،ةبساح       ملاو ةبقارملل بعشلا سلجم رود ليعفتو ،تاباختنالا نوناق       
ىـلع ثـحيو ةـيطارقوريبلاو داسفلا دقنيل سداسلا يعيرشتلا سلجملا حاتتفا يف دسألا ظفاح             
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رـبع  " ةـعونمملا ةيرحلا  "نم ةيفاضإ ةعرج ذخأب نييروسلل حمس ام وهو ثيدحتلاو ريوطتلا           
  .)١("داسفلا زومر"و تايصخشل ًانلع دقنلا هيجوت

يف ةطلسلا لاقتنا نكل      يزح ١٠  اـمو ،نبالا دسألا ىلإ بألا دسألا نم  ٢٠٠٠وينوي  /نار   
ةـموكح ليكشتو ،مكاحلا ثعبلا بزحل عساتلا يرطقلا رمتؤملا دقعل تاريضحت نم كلذ قبس              
 ٍشاـقنل لاجملا حنم داسفلاب هماهتا دعب يبعزلا دومحم ءارزولا سيئر راحتنا مث ةلاقإو ،ةديدج              

  .ةأرجو ًاقمع رثكأ
ةطلسـلا لاـقتنا رـيرمتل ةطوبضمو ةبوسحم تناك ةديازت          ملا تاعرجلا هذه له ،نكل    

ررـبُت امدـنع ،ةطلسلا لاقتنا ةيلآل ةيجراخو ةيلخاد ةيعرش ءاطعإ ربع ئداهو سلس ٍلكشب               
لاـجملا حاسـفإو نيناوقلا ثيدحتو داسفلا ةحفاكمل ًاعورشم اهلمحل ،اهيف تمت يتلا ةقيرطلاب              

يـتلا ةـقيرطلا ةيلآ ىلإ انرظن اذإ ًةصاخ          ًالعف دوصقملا ناك ام وه كلذ نأ ودبي ،ةكراشملل          ،
ةيسايسـلا ةـبخنلا نمـض تـمت ةدـيدج ةيسايس تافافطصا ربع اهيف ةطلسلا لاقتنا ىرج                 

  .)٢(ةمكاحلا ةينمألاو ةيركسعلاو
 ٍةـظحل يـف ًايعامتجا ًايسايس ًاكارح اجتنأ نانثا نارا  سم الول متيل نكي مل قشمد عيبر نإ  

دـعاوقلاو سـسألا ىـلع نكل ،يسايسلا ماظنلا سأر ر            اسم وه لوألا راسملا ،ةيخيرات      يغت ر
     ، ةـيمره ةيبتارت ىلع مئاق يلومشلا يسايسلا ماظنلا نأ اميس           ةبوعص نم كلذ هلمحي امب ،اهتاذ

اـمأ ،هتاسـسؤمو ماظنلا لصافم لكل ديحولاو يلعفلا ريدملا عقوم سيئرلا اهيف عقي ،ةمراص               
ربع ةكراشملا يف ةفاقثلاو ةيويحلاو سيستلاب ًايخ       يرات فصتي ٍعمتجم ُةبغر وهف رخآلا راسملا      

هتوـص عامـسإ هاجتاب ةميتكلا عنملا زجاوح قارتخا لواحي هنإ ،ةديدج تايلآو لئاسوو غيص               
  .رابتعالا نيعب هذخأو هيأرو

                                                 
نـم  (باتك نمض ،يس    ايسلا كارحلاو يعامتجالا نيوكتلا   : ينطولا راوحلا ىدتنم ،ةدايز ناوضر    : رظنا )1(

،         :سيراب(،  )ةيروس يف يندم عمتجم لجأ     رشـنلل ةيبوروألا ةيبرعلا ةسسؤملا ،ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا
  .٢٦ ـ ٧ص ) ٢٠٠٤

،   : رظنا ،كلذ لوح ديزملل    )٢( تاـناهرو ةطلسـلا لاـقتنا ةيلآ       )): يروسلا حالصإلا دودح  ((ةدايز ناوضر
: ةدـج (،  )ةـيلودلاو ةيميلقإلا تالوحتلاو ةيلخادلا تاسايسلا نيب      ةيروس يف حالصإلا    (باتك نمض ،رييغتلا    

 ،   ).٢٠٠٥ةيركفلا ةيمنتلل ةيارلا زكرم
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ناـيحألا بلغأ يف امهنكل ،نامداصتي لب ،تاظحل ةدع يف ناعطاقتي اناك نيراسملا الك              
راسـملا قـحب يئاـهنلا فسـعلا قيبطت ىرج نأ ىلإ ،قواستم             و زاوتم ٍلكشب ناريسي اناك    

يـتلا ةـميدقلا نوكسلاو تمصلا ةريس ىلإ كلذب ًةدوع هعابتتساو هقاحلإ مت ثيحب يعمتجملا               
  .يضاملا نرقلا نم تانيعستلاو تانينامثلا يدقع لالخ ةيروس تداس

،    ىلع ماظنلا اذه ءانب ةداعإ ىلع موقي ناك يمسرلا يسايسلا ماظنلا راسم            اـهتاذ سسألا  
             ، يـسايس حالصإ نود يداصتقا حالصإو ينوناق ثيدحتب مايقلاو جراخلا يف ةيروس ليمجتو
َايجيردـت ترولبت يتلاو ،ةئشانلا ةضراعملا راسم امأ ،طخلا اذه يف ةحضاو هتارشؤم تدبو              
 اـهنكل ،اهتايادب يف ةيبلطم تدب رييغتلل ةيؤر تلمح اهنإف ،ةطلسلا تاوطخ نم اهطابحإ ةجيتن              

  .دعب اميف ةيويؤرو ًاجوضن رثكأ تحبصأ
  .نيراسملا وأ نيطخلا نيذهل ًاقفو قشمد عيبرل خيرأتلا نكميف كلذ ىلعو

ةدعتسـمو ةـمتكتم دـسألا ظفاـح سيئرلا ةافول اهنالعإ دنع ةيروسلا ةطلسلا تدب دقف                
ر ـثأ اـمم ،ريبك ٍلكشب دسألا ظفاح سيئرلل يحصلا عضولا يدرت عم اميس ،ًاقباس ويرانيسلل               

ىدـل فورـعملا وخيـش ناورـم يروسلا عيذملا أرق ذإ            . )٣(ةيلودلا هتاقالعو هتالاصتا ىلع   
موـي رـهظ دعب يروسلا نويزفلتلا يف يمسرلا يعنلا صن ناضمر مايأ يف اميس نييروسلا                

ىـلعو ،هـينيع نيب رمهنت هعومد تدبو         ٢٠٠٠وينوي  / ناريزح نم رشاعلل قفاوملا تبسلا      ،
موـيلا نـم            ضعأ نويروسلا دهاش روفلا      ءاسم ةسداسلا ةعاسلا يف نيعمتجم بعشلا سلجم ءا

بصـنم ىـلإ حـشرملل طرتشـت يتلا يروسلا روتسدلا نم         ) ٨٣(ةداملا ليدعت ةشقانمل هتاذ     
رداـقلا دبع بعشلا سلجم سيئر ادبو ،هرمع نم نيعبرألا ًاممتم نوكي نأ ةيروهمجلا ةسائر               

ةسـلجلا نأو اميـس اهانعم اهل انه ةملك ّلك          ف ،ةلجعو ةعرسب نكلو ،ارتسكروألل ًادئاق ةرودق      
سـلجم تاسـلج خيراـت يـف ةديحو لب ،ةردان ةلاح يهو ةرشابم ءاوهلا ىلع ةلوقنم تناك                  
               ، ًاقبسـم ةدـعم اهؤامـسأ تـناك ،يروتسدلا ليدعتلا ةساردل ةنجل تلكشو ،يروسلا بعشلا

وادتلا ةريثك ةملك يهو    -))عامجإلاب((ترقأ مث ةعاس فصن ةدمل تعمتجاو        تاسـلج يـف ل      
ةداملا ليدعت    -يروسلا بعشلا سلجم   ةـسائرلل حـشرتي نميف طرتشت ثيحب روتسدلا نم          ٨٣   

                                                 
طـسوألا قرشلا يف مالسلا ةيلمعل قباسلا يكيرمألا ثوعبملا ،سور سيند هيوري ام صاخ ٍلكشب رظنا                  )٣(

مالسلا ،سور سيند ،ةريخأل    ا تاونسلا يف ةصاخ هعم مئاد لاصتا  ىلع ناكو ،ةدع ٍتارم دسألا لباق يذلا              
باتكلا راد  : توريب(يكعك يماسو يبويألا رمع ةمجرت ،طسوألا قرشلا مالس لوح عارصلا ايافخ            : دوقفملا

 ،   ).٢٠٠٤يبرعلا



 )١٤(

ليدـعت ىـلع ًاضيأ   )) عامجإلاب((سلجملا قفاوو ،هرمع نم نيثالثلاو ةعبارلل ًاممتم نوكي نأ     
  . ةسلجلا تعفرو ةداملا

لوألا بـئانلا ردـص     أ دقف ةيسايسلا ةنكملا تأدبو ،ًاذإ يروتسدلاو ينوناقلا قشلا ىهتنا         
ةـيروهمجلل ًاسـيئر حبصي نأ ًايروتسد هب ضرتفي يذلا          -مادخ ميلحلا دبع ةيروهمجلا سيئرل      

خيراتب   ١٠ و ٩نييعيرشتلا نيموسرملا   - نكرـلا دـيقعلا ةيقرتب نايضقي نيذللا        ٦/١١/٢٠٠٠   
،  ا تاوقلاو شيجلل ًاماع ًادئاق دسألا راشب قيرفلا نييعتو ،قيرف ةبتر ىلإ دسألا راشب              ةحلسـمل

  .ًادبأ مالعإلا ىلع مادخ اهتقو رهظي نأ نود
هدقعً اررقم ناك يذلا ثعبلا بزحل عساتلا رمتؤملا ربع ةيبزحلا ةيطغتلل تقولا ناح مث              

ناريزح   ١٧يف   يرـطقلا اهنيمأ ،ةديدج ةيرطق ةدايق رايتخا هيف ىرج يذلاو           ٢٠٠٠وينوي  /    ،
بصـنملاو ،شيـجلل ماـع دـئاقك يركسع         لا بصنملا نيب كلذ دعب عمجيل دسألا راشب  ماعلا         

ةـهبجلل ًاسيئر ًايكيتاموتوأ كلذب حبصيلو ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ماع نيمأك يبزحلا             
ةـسائرلا بصـنمل دـسألا راشـب روتكدلا حيشرتب ةيرطقلا ةدايقلا تماق مث ،ةيمدقتلا ةينطولا          

بعشلا سلجم كلذ رقأف      ))عامجإلاب(( ًادعوم ددحو  ))عامجإلاب((،  ةـسائرلا ىـلع ءاتفتسالل      ،   
زومت   ١٠يف   اهردـق ٍةبسن ىلع دسألا راشب اهدعب لصحو          ٢٠٠٠ويلوي  /   حبصـيل   ٩٧،٩٤   
  .ةيروسل ًاسيئر كلذب

نـم رـيثكلا هـيلع نـهار دـق ناك عساتلا يرطقلا رمتؤملا نأ ةظحالم نم دبال انه                   
ناـهرلاو ،نماـثلا    رمتؤملا داقعنا نم ًاماع رشع ةسمخ دعب ىتأ هداقعنا نأ ًةصاخ نييروسلا             

نأ ًةـصاخ هراسـمو بزحلاـب عمتجمك نييروسلا رئاصم طبر ىلإ يسيئر ٍلكشب دوعي هيلع                
  .عمتجملاو ةلودلل دئاقلا وه ثعبلا بزح نأ ىلع صنت روتسدلا نم ةنماثلا ةداملا

ةداـيقلا ءاضـعأ ضـعب لادبتـسا الإ مهللا ركذي رييغت يأ رمتؤملا زرفي مل عقاولا يف                  
ادـب دـقف ةيزكرملا ةنجللا امأ ،تالهؤمو ًاريكفت اهتاذ ةسردملا ءانبأ مه ددج              نيرخآب ةيرطقلا   

راـطإ يـف ةيلبقتسملا تاهجوتلا طبض ىلع ٍرشؤم يف يركسعلا ليثمتلا مسج عاستا ًاظحالم               
دـسألا راشـب سيئرلل مسقلا باطخ ىتأ مث ةيدجلا رييغتلا تارايخ حرط مدعو ،ةيرارمتسالا               

زومت ١٧يف   يل ٢٠٠٠ويلوي  /   ادـبو ،رـخآلا يأرلا مارتحا ديعص ىلع طقف ةفلتخم ةربن لمح       
دـقع لالـخ سرـكت امك ،يثعبلا باطخلا سايقمب    )) ةيروث((ربتعت راكفأ حرط ةهجل ًالئافتم   

تـناك ،رـيبعتلا ةـيرح هاـجتاب ةـيدج تارداـبم ذاختا ع                    جش هنأ لوقلا نكميو ،تانيعستلا
لـثم ىرـخأ تاوطخب عبتا باطخلا اذه نأو          اميس ،اهتايلجت وأ اهتاريبعت دحأ    )) تايدتنملا((  



 )١٥(

ذاـختا مدعو ،ةزملا نجس قالغإ مث ،يسايس نيجس           ٦٠٠نع جارفإلا    قـحب  )) تاءارـجإ (( 
                ، لاـقتعالا نـع ًالضـف اهريغو رفسلا عنم وأ ،قيقحتلل ينمألا ءاعدتسالا لثم نم نيطشانلا

،   نالا ةعرس ثيح نم ةمداقلا رييغتلا تايونب هبشأ تايدتنملا تدب كلذلو          حرـطلا ةأرـجو راشت
مـث ،ًاـفقثم    ٩٩ــلا نايب لثم نم ًايبلطمو ًايدقن ًادعب لمحت تاردابم عم تقفارت اهنأ ًةصاخ                 

  .طشانو فقثم فلألا نايب
رـشؤمك   ٢٠٠١رـياربف   / طابش يف ةيروسلا تاطلسلا لبق نم تايدتنملا حامج حبك مت             

دـعب ةـيجراخلاو ةـيلخادلا ة       روصلا ديدجتب هبشأ بولطملا ناك امنإو،رييغتلا ةيدج مدع ىلع        
ةطلسـلا طاـسوأ يف نيداح ًاشاقنو ًالدج قلخ ام وهو ،ةقباسلا تاونسلا لالخ امهيتلك كالتها              
حاـمج حبـكل عـجنألا لئاـسولاب قلعتتو ةنلعم ريغو ةيفخ اهتاشاقن تدب ىلوألا ،نيفقثملاو                

نوـفقثمل  ا اـمأ ،يسايسـلا ىـلع يداصـتقالا حالصإلل ةيولوأ عضوو نيطشانلاو نيفقثملا             
نـم ةطلسلا فقومب قلعتتو ،اهتاباتكو اهتاشاقن يف ةيويح رثكأ تدب دقف تايدتنملاو تائيهلاو              
تابسـتكم ىـلع ظاـفحلل لـماعتلا لئاـسو يه امو ؟هتاياهن يه نيأو هلمجمب كارحلا اذه                  

  .؟)) عيبرلا((
عورشـم راطإ يف يوضنت الو ،ةدودحمو ةيئزج يداصتقالا حاتفنالا تاوطخ تناك دقل             

،                إ ةـصاخ فراصـم حتـف ربع عيقرتلا ةسايسب هبشأ اهنإ ،لماكتم و لماش يداصتقا حالص
اهاودـج لوـح تاـشاقنلا تـلازامو ،ةلاطبلا ةحفاكمل ططخ عضوو نيناوقلا ضعب ليدعتو               
حالـصإلا يـف ةـعنامملاو ءاطبإلا ريربتل ةوطخكو ةطلسلا تأجل كلذلو ،نآلا ىتح ةيراج               

حامسـلا لثم نم ،ًادج دودحملاو قيضلا يسايسلا حاتفن         الا يف ةلوجخ تاوطخ ىلإ يداصتقالا     
لـيثمتلا ىدـم ًاـمامت مـلعت يهو ،ةصاخلا اهفحص رادصإو اهل راقم حتفب ةهبجلا بازحأل                 

  .يروسلا عراشلا يف بازحألا هذهل ًانايحأ مودعملا لب فيعضلا
زرـبأ لاـقتعا رـبع       ٢٠٠١ربمتبـس   / لوـليأ يف قشمد عيبرل يئاهنلا لايتغالا ىتأ           

لكشـب عـمتجمللو صاخ لكشب هيف نيكراشملا ىلإ ٍةلاسر يف هكارح يف نيلعافلاو نيطشان               لا
دـقع ةـياهن ذـنم يروسـلا ماظنلا ظحال يذلا تابثلا رايخ راهظإو ،رومألا طبض يف ماع                  
ماـظنلا لـخاد نـم يقيقحلا رييغتلا ةيناكمإ لوح ًاعورشم لاؤسلا سادب كلذلو ،تاينينامثلا               

لـقألا ىـلع ًايمالعإ ماظنلا ليهأت ةداعإ ىوس هتقيقح يف نكي مل قش              مد عيبر نأ فيكو ،هتاذ    
  ، يـضاملا ةـسايس عـم عطقلا يف ةقيمعو ةداج ةبغر نم ًاعبان نكي ملو         جراخلاو لخادلا يف

  .ةينطولاو ةقيقحلا راكتحاو عمقلا ىلع مئاقلا



 )١٦(

ع ـيبر ((ةرـتف لالـخ تراد يتلا تاراوحلاو تاشاقنلا لك هيتفد نيب باتكلا اذه مضي               
نـع ةروـص يـطعتو ،هعونتو هانغو يروسلا عمتجملا ةيويح ًةقيقح سكعت يتلاو              )) قشمد

لـبق نـمو ،نيـضراعملا نيطشانلاو نيفقثملا لبق نم تحرط يتلا راكفألاو ريكفتلا ةقيرط               
اـهب ترم يتلا ريكفتلا ةظحلل خرؤي امب نيمكاحلا نييسايسلا نيلوئسملاو ثعبلا بزح ءاضعأ              

  .اهخيرات نم يرثو يويحو ينغ ماع لالخ ةيروس
  ةدايز ناوضر . د



 )١٧(

  
  
  

  

  
  
  
  

  ..دسألا ىلإ دسألا نم 
  ةطلسلا لاقتنا

  



 )١٨(



 )١٩(

  
  
  
  
  
  

 )٤(دسألا ظفاح سيئرلل يمسرلا يعنلا
  

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب
نـم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم               " 

  .ميظعلا هللا قدص " اليدبت اولدب امو رظتني
،   نونطاوملا ةوخألا اهيأ

 ،   ناكم لك يف برعلا اهيأ
ةـهبجلل ةـيزكرملا ةدايقلا ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلاو ةيموقلا ناتدايقلا             

             ، ةحلسـملا تاوـقلاو شيجلل ةماعلا ةدايقلا ،ءارزولا سلجم ،بعشلا سلجم ،ةيمدقتلا ةينطولا
ميظعلا لحارلا ءانبأ ،ةينهملا   تاباقنلا ،ةيبعشلا تامظنملا   لآ ،ىرشـب ،دـجم ،رهاـم ،راشب    :  

ثـعبلا بزحل ماعلا نيمألا يروسلا يبرعلا بعشلاو ةيبرعلا ةمألا ىلإ نوعني فولخمو دسألا              
  . دسألا ظفاح دئاقلا سيئرلا ةيروهمجلا سيئر يكارتشالا يبرعلا

لوألا عيبر نم نماثلا موي حابص يفف           لل قفاوملا ،ةيرجه   ١٤٢١  نارـيزح نـم رشاع     
هريظن لق ًاميكحو هليثم لق ًادئاق توملا ب             ٢٠٠٠  يغف ،هرمأ ىلاعت هللا ىضق ،ةيداليم موـيلا  .  

دـئاقلا باـغ    .. نطولاو ةمألا قوقح نع ًاعافد دماصلا دئاقلا باغ ،برعلاو نويروسلا اهيأ          

                                                 
ناريزح ١٠ءاسم نم قشمد تيقوتب ةسداسلا ةعاسلا  يف عيذأ)١(   .٢٠٠٠) وينوي( 



 )٢٠(

لـجأ نم  نرق فصن نم رثكأ حفاك يذلا دئاقلا باغ ،هجهنو هتسايسو هلثمو هميقب خمش يذلا        
  . مهقوقح ةداعتساو مهتمارك ةنايصو برعلا ةيرحو برعلا ةدحوو برعلا زع

               ، هتعاجـش تفعض الو ،هتعانق تنال امف ،ءاجوهلا ريصاعألا عراص يذلا دئاقلا باغ  
ةـهجاوم يـف ىوقألاو ،رارقلا ذاختاب عجشألا ناكف ،هتاعانق تزتها الو هتريصب تقاض الو               

سانلا بح يففطعألاو ،اهموصخو ةمألا ءادعأ   .  
نـم ىطعأف ،دوقع ةثالث نم رثكأ برعلاو ايروس ءامس رانأ يذلا بكوكلا ىوه مويلا              

نـطو لـجأ نـم لمحتو ربصو حفاكو دهاجو ،ةمألا ةيار عفترتل دباكو ،هبلقو هدسجو هلقع     
  . يوقو زيزع رهدزم نمآ

ةـمألا قوقح دادرتسا لجأ نم حافكلاو نطولا بح دهع ،دهعلل ًاظفاح ناك               عـفر  ...  
نأـب ًانمؤم ًالتاقم ًايدنج ناك      ... فصاوعلاو باعصلاو تاململا ةهجاوم يف ًادسأ ناكو اهنأش       

نطوـلا ءاـنب يـف هتايلوئسم ًاكردم ًاسيئر ناكو ،دحوم رح زيزع نطو نود ةايحلل ةميق ال                  
حرـفيو مهنزـحل نزحي ،هينطاومل هبح يف ًابأ ناك          . ةلتحملا هضرأ ريرحتو هتابلطتم ريفوتو    

  . مهحرفل
نزـحلا موي مويلاف  ... ملعملاو دئاقلاو بألاو قيدصلاو قيفرلاو خألا ىتوخأ اي مويلا اندقف      
لـك يـف نزـحلا    ... رجتمو ةعرزمو عنصمو ةعماجو ةسردم لك يف ،تيب لك يف ىسألاو 

هثارت يف ىقبيسو ،داؤفلا نم ةعطق ناكف ،باغ يذلا امأو          . لفطو ةأرماو لجر لك بلق ،بلق     
  . ةمداقلا لايجألل امنإ ،بسحف ليجلا اذهل سيل ،ءيضي ًابكوك هكولسو هركفو هتازاجنإو

  . دئاقلا سيئرلا اهيأ كيلع مالس 
  . لضانملا قيفرلا اهيأ كيلع مالس 
  . حافكلاو لمعلاو ءافولاو قدصلا يف لثملا اهيأ كيلع مالس 
 يداـبع يـف يلخداـف ةيـضرم ةيضار كبر ىلإ يعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي              "  

  . ميظعلا هللا قدص". يتنج يلخداو
  ".نوعجار هيلإ انإو هللا انإ"

  



 )٢١(

  
  
  
  
  
  

  ةيئانثتسا ةسلج دقع بعشلا سلجم 
روتسدلا نم٨٣ةداملا ليدعت لجأ نم   )٥(  

  
يـف ةيئانثتـسا ةسلج سلجملا سيئر ةرودق رداقلا دبع ديسلا ةسائرب بعشلا سلجم دقع               

نإ : لاـقو دـسألا ظفاح سيئرلا ديسلا ن         طولا ديس اهيف ىعن سمأ ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا        
لـلجلاب انتمأو انبعش رعاشم نع ربعت نأ اهنكمي ال ةعيجفلاو فسألاو نزحلاو ىسألا تاملك               
هللا ةدارإ نـكلو هـنلعأل عقوملا اذه يف نوكأ نأ ىنمتأ تنك ام هللاو يذلاو عقو يذلا ميظعلا                   

  . هئاضقل دار امو ةدارإ لك قوف
لجرو لاجرلا ديسو انتمأ ميكحو رابلا انبعش نبا انتريسم دئاقو ان           ميعزو انبيبح اندقف دقل   

اـهلامآب ةـمألا هـيف تدسـجت يذـلا ةردانلا ةيخيراتلا تايصخشلا نم ًادحاوو رابلا ةلودلا                 
  . اهتمكحو اهتعاجشو اهمالآو اهمالحأو

بعـصأ يـف مئادـلا رصنلاو نامألا ئطاش ىلإ حاجنب اندئاقو انابأو قحب انميعز ناك                
لـلج بـطخ مامأ نحن ،دسألا ظفاح ميظعلا اندئاق نادقفب لوقن اذام             . يلايللا كلحأو فو  رظلا

بـطخلا اذـه نوهجاويس مهنأب لسابلا هشيجو ةيعامتجالاو ةيسايسلا هاوقو انبعشب نمؤن اننكل              
ذـنم هـيلع ريسـن ًاجهن انل ىنب ميظعلا لحارلا نأ ةصاخو ،ةدشلا يف ةمكحو ةعاجشب للجلا               

                                                 
)٢(، دحألا )قشمد(ثعبلا  ،١١/٦/٢٠٠٠.   



 )٢٢(

ءاـطعلاو رـيخلا هـيف ناك جهنلا اذه نأل دسألا ظفاح ميظعلا دئاقلا دنج                ىقبنسو ،حيحصتلا   
  . انبعشل

  ) نوعجار هيلإ انإو هللا انإو ،توملا ةقئاذ سفن لك (
  : لاق مث ديقفلا حور ىلع ًادادح تمص ةقيقد عيمجلا فقو دقو 

 ٨٣ةداـملا ليدعتب بعشلا سلجم ءاضعأ ثلث نم رثكأ نم حارتقا يندرو ءالمزلا اهيأ               
ًايروـس ًاـيبرع نوـكي نأ ةيروهمجلا ةسائرل حشري نميف طرتشي            : صنت يتلا روتسدلا نم     

  . هرمع نم ًاماع نيعبرألا ًامتم ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب ًاعتمتم
قـفاو دـقو    . مويلا ةسلج لامعأ لودج يف حارتقالا اذه جاردإ ىلع مكتقفاوم بلطأ اذل           

بـتكم ررـق يلخادلا ماظنلا نم        ١٨٧ةداملا ماكحأ   ب ًالمعو . حارتقالا ىلع عامجإلاب سلجملا     
دـبع  : ةداسـلا نـم ةفلؤملاو روتسدلا ليدعت حارتقا يف ثحبلل ةصاخ ةنجل ليكشت سلجملا               

ناورـم ،وداوـع قازرـلا دبع ،دمحألا دمحأ ،دعس دمحم ،يللصوم هللا دبع ،ةرودق رداقلا                
،      حأ ،ديعسأ ركاش ،ةيطع ناضمر ،رفصأ نيمأ ،ديعسلا دمحأ ،وخيش          طلاشـلا رـمع ،ةنرق دم

تـفأر ،عانعن رداقلادبع ،يروخلا مركأ ،شرطألا هللا دبع ،يماشلا راشب دمحم ،يلعلا لاعز              
              ، ةـيمور وبأ فسوي ،حلاصلا دوبع ،لعزملا يلع ،يرابغا ديمحلا دبع ،ةحالف عيدب ،يدركلا

د ـبع ،روـكب داعـس ،ىـسوم وبأ دمحأ ،دعسألا فيدس ،ةظابأ نيدلا فرش ،يوالحنلا رساي            
دوـمحم ،بوـقعي داـيم ،يعابسـلا راـمع ،سوعدفلا دومحم ،داوع يلع ،يلوخلا ميركلا                
يداـهلا دـبع ،يرـب كـلملا دبع ،يلاقعملا زيزعلا دبع ،محلملا دارط زيزعلا دبع ،يتاورع               
              ، ناسـعن دـمحم ،يصالخإ ديلو ،ناوجحلا ليمج دمحم ،ميهاربإ نوميس ،رماع لامك ،لمجلا

دـمحأ ،سيرـلا رـيهز ،سيسق ةدوع ،مادخ دعو ،مساجلا دما            ح ،حلاصلا دوبع ،دعسلا مساج    
                 ، مـشاه اـيدان ،رقص ءافيه ،رفس دحألا دبع لامك ،كب ريخ يدهم ،رصان يلع دمحم ،زرلا
             ، ينالطصـق نومأم ،يناوشر باهولا دبع ،ىفطصم بيجن ،بيرغ دمحم ،ديعس ليمج دمحم

  . ليعامسإ ايز كلم وةعمج نامثع ،ليعامسإ ميركلا دبع ،لمجلا ماصع ،ومع لآ لامك 
  .ةعاس فصن ةدمل هتسلج سلجملا قلع مث ًاروف عامتجالل ةنجللا هذه ةرودق ديسلا اعدو

ةـنجللا رـيرقت سلجملا سيئر ةرودق رداقلا دبع ديسلا التو داقعنالا ىلإ سلجملا داع مث                
نـم  ٨٣ةداملا ليدعتب سلجملا يف ءالمزلا ةداسلا حارتقا ةساردل سلجملا اهلكش يتلا ةصاخلا          

  . روتسدلا
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ءاضعأ يثلث نم رثكأ حارتقا ةساردب ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا تعمتجا          : ريرقتلا يف ءاجو  
 ١٠/٦/٢٠٠٠خيراـتب هتسـلج يف بعشلا سلجم رارقل ًاذيفنت سلجملا سيئر ةسائرب سلجملا         

ديسـلا ضرـعو ةـلوادملا دعبو ،روتسدلا نم      ٨٣ةداملا صن ليدعتل ،ءاسم ةسداسلا ةعاسلا         
صاـخلاو ،مدقملا حارتقالا ىلع ةقفاوملا اهئاضعأ عامجإب ةنجللا تررق بعشلا سلج            م سيئر 

يلي امك حبصت ثيحب روتسدلا نم ٨٣ةداملا ليدعتب   :  
ًاـعتمتم ًايروـس ًاـيبرع نوـكي نأ ةيروهمجلا ةسائرل حشري نميف طرتشي               :٨٣ةداملا  

  . هرمع نم نيثالثلاو ةعبارلا ًامتم ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب
ىـلع ةـقفاوملل ميرـكلا سلجملا ىلع هضرع وجرن مكماقمل اهريرقت عفرت ذإ ةنجللا               و

  . عامجإلاب هيلع سلجملا قفاوف تيوصتلا ىلع ليدعتلا اذه حرط دقو ،اهيأر
  ).وينوي( ناريزح نم نيرشعلاو سماخلا ىلإ ةسلجلا تعفر مث
   



 )٢٤(

  
  



 )٢٥(

  
  
  
  
  

  يروسلا روتسدلا يف ةيروهمجلا ةسائر
  )٦(روغشلا.. باختنالا.. حيشرتلا

  
هارـجأ يذـلا ليدـعتلا لبق يروسلا روتسدلا يف ةسائرلاب ةقلعتملا صوصنلا يتأي اميف               
               ، هرـمع نـم نيثالثلاو ةعبارلل اممتم ةسائرلل حشرملا نوكي نأب ىضق يذلاو بعشلا سلجم

  : هرمع نم نيعبرألل ًاممتم نوكي نأ ىلع صني ناك نأ دعب 
ةيذيفنتلا ةطلسلا–يناثلا لصفل ا    

ةيروهمجلا سيئر -١   :  
ًاـعتمتم ًايروـس ًاـيبرع نوـكي نأ ةيروهمجلا ةسائرل حشري نميف طرتشي            : ٨٣ةداملا  

  . هرمع نم ًاماع نيعبرألا ًاممتمو ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب
ىلع ءانب بعشلا سلجم نع ةيروهمجلا ةسائر بصنمل حيشرتلا ردصي          : ١-٨٤ةداملا  

نينطاوـملا ىـلع حيشرتلا ضرعيو ،يكارتشالا يبرعلا         ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا حارتقا      
  . هيف مهئاتفتسال

بعشلا سلجم سيئر نم ةوعدب ءاتفتسالا يرجي-٢   .  
نيـثالث نع لقت ال ةدم يف مئاقلا سيئرلا ةيالو ءاهتنا لبق ديدجلا سيئرلا باختنا متي                 -٣  

  .ًاموي نيتس ىلع ديزت الو ،ًاموي

                                                 
  .١٩٧٣ماع يف رداصلا مئادلا ةيروسلا ةيبرعلا ةير وهمجلا روتسد نم)٣(



 )٢٦(

ةيروهمجلل ًاسيئر حشرملا حبصي      -٤ تاوـصأ عومجمل ةقلطملا ةيرثكألا ىلع هلوصحب        
هحيـشرت نأشـب عـبتتو ،هرـيغ سلجملا حشر ةيرثكألا هذه ىلع لصحي مل نإف ،نيعرتقملا        
ءاتفتـسالا جئاـتن نالـعإ خيرات نم دحاو رهش لالخ متي نأ ىلع اهسفن تاءارجإلا هباختناو               

  . لوألا
اليم ماوعأ ةعبس ةدمل ةيروهمجلا سيئر بختني       :٨٥ةداملا   ءاـهتنا خيراـت نم أدبت ةيد        

  . مئاقلا سيئرلا ةيالو
هـنع بانأ هماهم ةيروهمجلا سيئر ةرشابم نود لوحي تقؤم عنام ماق اذإ             : ٨٦ةداملا  

  . ةيروهمجلا سيئر بئان
ىـلإ ةلاقتـسالا باـتك هجو هبصنم نم هتلاقتسا ةيروهمجلا سيئر مدق اذإ               :٨٧ةداملا    

  . بعشلا سلجم
تايحالـص هيمسـي يذلا بئانلا وأ ةيروهمجلا سيئرل لوألا           بئانلا سرامي : ٨٨ةداملا    

ةاـفولا يتلاـح يـفو ةـمئاد عناوملا تناك اذإو ،اهب مايقلا هنكمي ال نيح ةيروهمجلا سيئر                  
ةداـملا يـف ةدراوـلا ماكحألل ًاقفو ديدجلا ةيروهمجلا سيئر ىلع ءاتفتسالا يرجي ةلاقتسالاو               

سيئرـلا بـئان سراـميف ،ًاـموي نيعست زواجت          ت ال ةدم لالخ كلذو ،روتسدلا اذه نم       ) ٨٤(
  . ديدجلا سلجملا عامتجا ىتح ةيروهمجلا سيئر تايحالص لوألا

سيـئر سراـمي ،بـئان هـل نكي ملو ،ةيروهمجلا سيئر بصنم رغش اذإ                :٨٩ةداملا    
سيـئر ىلع ًاموي نيعست لالخ ءاتفتسالا متي امثير ،هتاطلسو هتايحالص عيمج ءارزولا سلجم              

  . ةيروهمجلا
مسـقلا بعشـلا سلجم مامأ مسقي هتيالو ةيروهمجلا سيئر سرامي نأ لبق              -٩٠ةداملا    

  . روتسدلا اذه نم) ٧(ةداملا يف دراولا يروتسدلا
ةرـشابم يـف اهب موقي يتلا لامعألا نع ًالوئسم ةيروهمجلا سيئر نوكي ال       : ٩١ةداملا  

ءاضـعأ ثـلث نـم حارتق    ا ىلع ءانب هماهتا بلط نوكيو ىمظعلا ةنايخلا ةلاح يف الإ هماهم      
ءاضـعأ يـثلث ةيبلغأبو ينلع تيوصتب بعشلا سلجم نم رارقو ،لقألا ىلع بعشلا سلجم               

  . ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ الإ هتمكاحم يرجت الو ،ةيرس ةصاخ ةسلجب سلجملا
تازـيملاو مسارملا نم ةيروهمجلا سيئر بصنم هيضتقي ام نوناقب ثدحي            :٩٢ةداملا    

  . نوناقب هتاصصخم ددحت امك



 )٢٧(

ريسـلا نمضـي وـهو ،روتسدلا مارتحا ىلع ةيروهمجلا سيئر رهسي             :١-٩٣ةداملا    
  . ةلودلا ءاقبو ةماعلا تاطلسلل مظتنملا

دودـحلا نمـض بعشـلا نـع ةـباين ةيذيفنتلا ةطلسلا ةيروهمجلا سيئر سرامي                -٢  
  . روتسدلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةـلودلل ةماعلا ةسايسلا ءارزولا سلجم عم       رواشتلاب ةيروهمجلا سيئر عضي     : ٩٤ةداملا  
  . اهذيفنت ىلع فرشيو

ضعبـب مهضـيوفتو ،رـثكأ وأ هـل بئان ةيمست ةيروهمجلا سيئر ىلوتي              : ٩٥ةداملا  
مهتلاقتـسا لوبقو مهباونو ءارزولا ةيمستو ،هباونو ءارزولا سلجم سيئر ةيمستو ،هتايحالص            

  . مهبصانم نم مهءافعإو
دراوـلا يروتسدلا مسقلا مهلمع مهترشابم لبقو ةيروهمجلا        سيئر باون يدؤي    : ٩٦ةداملا

  . روتسدلا اذه نم) ٧(ةداملا يف 
هـل قحي امك ،هتسائرب داقعنالل ءارزولا سلجم وعدي نأ ةيروهمجلا سيئرل             :٩٧ةداملا    

  . ءارزولا نم ريراقت بلط
هـل قـحيو ،بعشـلا سـلجم اهرقي يتلا نيناوقلا ةيروهمجلا سيئر ردصي       :٩٨ةداملا  

ةـسائر ىـلإ اـهدورو خيراـت نـم رهش لالخ للعم رارقب نيناوقلا هذه ىلع ضارتع                  الا
  . ةيروهمجلا سيئر اهردصأ هئاضعأ يثلث ةيرثكأب ةيناث سلجملا اهرقأ اذإف ،ةيروهمجلا

تاعيرشـتلل ًاـقفو رماوألاو تارارقلاو ميسارملاب ةيروهمجلا سيئر ردصي           :٩٩ةداملا  
  . ةذفانلا

ا سيئر نلعي   :١٠٠ةداملا ةـقفاوم دـعب حلصلا دقعيو ةماعلا ةئبعتلاو برحلا ةيروهمجل           
  . بعشلا سلجم

يـف نيـبملا هـجولا ىلع اهيغليو ئراوطلا ةلاح ةيروهمجلا سيئر نلعي             : ١٠١ةداملا  
  . نوناقلا

ةـيبنجألا تاموكحلا ىدل ةيسايسلا تاثعبلا ءاسؤر ةيروهمجلا سيئر دمتعي          : ١٠٢ةداملا
  . هيدل ةيبنجألا ةيسايسلا تاثعبلا ءاسؤر دامتعا لبقيو

عيمج ردصيو ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ىلعألا دئاقلا وه ةيروهمجلا سيئر           :١٠٣ةداملا  
  . تاطلسلا هذه ضعبب ضيوفتلا قح هلو ،ةطلسلا هذه ةسراممل ةمزاللا رماوألاو تارارقلا



 )٢٨(

أل ًاقفو اهيغليو ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر مربي         :١٠٤ةداملا ماـكح   
  . روتسدلا

رابتعالا درو صاخلا وفعلا رادصإب قحلا ةيروهمجلا سيئرل:١٠٥ ةداملا   .  
ةمسوألا حنمب قحلا ةيروهمجلا سيئرل:١٠٦ةداملا    .  
هـنع ردصـي للعم رارقب بعشلا سلجم لحي نأ ةيروهمجلا سيئرل            : ١-١٠٧ةداملا  

  . لحلا خيرات نم اموي نيعست لالخ تاباختنالا يرجتو
وجي ال-٢   . دحاو ببسل ةرم نم رثكأ بعشلا سلجم لح ز 

يئانثتسا داقعنال بعشلا سلجم ةوعد قح ةيروهمجلا سيئرل:١-١٠٨ةداملا    .  
همامأ تانايبب يلدي نأ يف قحلا هلو لئاسرب سلجملا بطاخي نأ يف قحلا هلو-٢   .  

مهتامدـخ يـهنيو نييركسعلاو نييندملا نيفظوملا ةيروهمجلا سيئر نيعي          :١٠٩ةداملا     
  . نوناقلل ًاقفو

بعشـلا سـلجم ىلإ اهليحيو نيناوقلا عيراشم دعي نأ ةيروهمجلا سيئرل             :١١٠ةداملا    
  . اهرارقإ يف رظنلل

سـلجم تارود داـقعنا جراـخ عيرشتلا ةطلس ةيروهمجلا سيئر ىلوتي            : ١١١ةداملا  
داـقعنا ةرود لوأ يـف سلجملا ىلع اهردصي يتلا تاعيرشتلا عيمج ضرعت نأ ىلع بعشلا                

  . هل
لصـتت يـتلا ةـمهملا اياضقلا يف بعشلا يتفتسي نأ ةيروهمجلا سيئرل              :١١٢ةداملا    

سيـئر اهرشنيو اهنالعإ خيرات نم ةذفانو ةمزلم ءاتفتسالا ةجيتن نوكتو ،ايلعلا دالبلا حلاصمب              
  . ةيروهمجلا

وأ ةـينطولا ةدـحولا ددـهي لاحو ميسج رطخ ماق اذإ ةيروهمجلا سيئرل              : ١١٣ةداملا  
نأ ةيروتـسدلا اـهماهم ةرشابم نع ةلودلا تاسسؤم قوعي وأ نطولا ضرأ لالقت              ساو ةمالس 

  . رطخلا ةهجاومل فورظلا هذه اهيضتقت يتلا ةعيرسلا تاءارجإلا ذختي
،       :١١٤ةداملا   ةصـصختملا ناـجللاو سلاـجملاو تائيهلا لكشي نأ ةيروهمجلا سيئرل  

  .اهليكشت تارارقب اهتايحالصو اهتاصاصتخا ددحتو
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  يروسلا بعشلا سلجم
  )٧(؟ نوقفاوم متنأ له.. رمتسن

 
  

لاـمآلا مـظعم بعشـلا سـلجم طقسأ دسألا سيئرلا توم ىلع هل لعف ةدر لوأ يف                  
لـجرلا لـيحر دـعب يطارقميدـلا عضولا يف ةديدج ةلحرم ءدب ىلع تنهار يتلا ةلوجخلا                 

  . يوقلا
ناـك سيئرـلا تاـم نأ ةعاسف درفلا          ىلع موقي يذلاو ،هريغ نود يبرعلا ناهرلا هنإ         

ةـنايخب نيطروتملا هئاضعأ نم ديدعلا لصف ةشقانمل ةيئانثتسا ةرود يف ًادقعنم بعشلا سلجم              
ًانعذـم ،روتـسدلا يف ةيرهوج ةرقف رييغت ىلع توص كلذ نم ًالدب هنكل ،ريمضلا عيبو ةقثلا               

بسحو ةيركسعلا–ةيسايسلا ةئيشملل كلذب    .  
ةـثارول دـسألا راشـب روتكدـلا لهؤي امب اددحم ناك روتسدلا ى     لع أرط يذلا رييغتلاف 

لالـخ ىرـج ليدـعت هنإ مث ،ىلوأ ةيحان نم ةيديلقتلا جئاتنلا يذ يديلقتلا ءاتفتسالاو ةسائرلا        
شاـقن نودو نييقوـقح ءارـبخ كارشإ نود ،هتغايصل مزاللا تقولا نم ةعاس عبر نم لقأ                 

لالـخ عامجإلاب بعشلا سلجم يف هيلع ،تيوصتل        ا مت هنإ مث ،ةيبعش ةلوادم وأ تاءارق نودو        
  . يرشبلا خيراتلاو ملاعلا هفرع يروتسد ليدعت عرسأ كلذب نوكي هلعلو! طقف ناوث ثالث 

                                                 
)٤(،   .١٣/٦/٢٠٠٠، )ندنل(يبرعلا سدقلا
 .ارسيوس يف ميقم يروس يئاورو ثحاب)٥(



 )٣٠(

هـنكل ،فاـضأ يذلا نييسامولبدلا دحأ ريبعت دح ىلع ًارظتنم ناك رمألا نإ لوقلا نكمي       
داـعأ وـحنلا اذـه ىلع روتس        دلا ليدعت نإف رمأ نم نكي امهمو ًابيرغو ًائجافم ءاج كلذ عم           

ىـلع هـتمرب مئاـق ماظن راطإ يف يلكشلا بعشلا سلجم رود ةقيقح              : ةرملا ةقيقحلا ناهذألل  
ةـلحرملا ةـيادب ىلع دقعت تناك يتلا لامآلا مظعم ددب هنأ امك             . ةقلطملا قلطملا مكاحلا ةدارإ   

زرـبأو ،بعشـلا سل     جمل يقيقحلا يفيظولاو يطارقميدلا رودلا ةيوقت يف دسألا سيئرلل ةيلاتلا         
هذـه اـهب علطضت نأ ضرتفملا ةفيظولا يف ةيساسألاو ىلوألا ةقرافملا نمكت ،ةدع تاقرافم               

  . لمتحملا يسايسلا بعالتلا نم روتسدلا ةيامح يف دسجتت يتلاو ،ةسسؤملا
نـع ةلقتسـم ةسـسؤم لـبق نم ًاموي نكي مل فورعم وه امك يروسلا بعشلا سلجم              

ةـيذيفنتلا ةطلسـلل ًاعـضاخ ماودـلا ىـلع ناكو ،ةيسايسلا ةد             ارإلا نع وأ يسايسلا رارقلا    
ةـجاحلا نـع ًامود ربعتل هتارارق تءاج يلاتلاب         . هل ةعضاخ هذه نوكت نأ نود     ) ةيركسعلا(

سيئرـلا قـلطملا مكاـحلا اـهتمق يفو ،ةيركسعلا ةبخنلل ةيسايسلا ةبغرلا نع وأ ،ةيسايسلا                
  . دسألا ظفاح لحارلا

هرود زـيزعتل هراـطإ يـف رواـني نأ بعشـلا سـلجم ن       اكمإب ناك طيسب شماه ةمث 
هرود ودبي ام ىلع ل       . لعفي نأ دري ملو ،لعفي مل هنكل ،هتارارقو         يلاـخلا  ) يدـيلقتلا   (ضف دقل

نـم مداـقلا يسايسـلا رارقلل هنأش ملسو ةيسايسلا تاعبتلا نم يلاخلاو ةيلوئسملا ةلومح نم                
ةيسايسـلا ةبعللا نأ ىلع دكؤيو ،ةناصرلا        دقتفي فرصت هنإ  . ةيركسعلاو ةيبزحلا ةوقلا زكارم     

ةـيذيفنتلا ةطلسـلا ةـمدخ يـف ةيـسايس ةادأ بعشلا سلجم ،ةرمتسم يروسلا جذومنلا يف                 
جازـملل ةعـضاخ ةسسؤم وه       )ةينوناق(رطأ نم اهتاجايتحا ىلع مئاقو ةيبزحلاو ةيركسعلا          ،

اـهتالعافتو اـهتينب     يف اهطارتشاو ةقالعلا هذه مضخ يفو     . ةينآلا ةسايسلا ةجاحللو يسايسلا     
ةغايـص ةداـعإ جاتحي هتارقف رييغت ،ةديرج يف رطس نم ةيمهأو ةناصح لقأ روتسدلا نوكي                

  . ريرحتلا سيئر ملقب
لاـثمأ ةسايسلا لقح يف نيبرعتسملا مهنم ةصاخبو ،نيبقارملاو نيللحملا ضعب نأ ريغ             

دـعب اـم ةلحرم يف ي   روسلا لآملا نأ ىلع اونهارو ،ةريخألا ةنوآلا يف اوعجشت ليس كيرتاب  
لـحك كـلذو ،ةيطارقميدلا ةسرامملا ىلعو ،رخآلا ىلع حاتفنالا نم ديزم ىلإ نوكيس دسألا               

  . عارصلاو فنعلا لحو ىلإ قالزنالا دلبلا بنجي ليدب



 )٣١(

ثـيحب ،هـلظ يـف ىوـقلا رداصم عيونت ىلع ءاكذو ءودهب لحارلا سيئرلا لمع دقلف               
ًاضـيأ اـمبرو ،ءاـقبلا مـهل نمؤـي نأ لباق            مب مهمعد نمضي هنكل ،لكلا مامأ لكلا فعضي       

  . ءاقترالا
سيئرـلا نأ ىـلع     . هـتوقو دـسألا ةطلس ةيرارمتسا هيلع تماق يذلا ساسألا وه اذه           

رـثكألا ىوـقلا زكارم نم دحاوك لساب لوألا هنبا زاربإ يف ديعب دح ىلإ حجن يذلا لحارلا                  
اهدودـحو اـهراودأ يـف       ىرـخألا ىوقلا زكارم دوجو ىلع ظفاحو ،هتفالخل ةيلهأو ةيلعاف           

روتكدـلا يلاتلا نبالا ليهأتل تقو نم عستم همامأ نكي ملو هنبا تومب أجافت ،نآ يف ةددحملا                  
  . لساب قباسلا نبالا عم هعبتا يذلا لاونملا سفنب ةوقلا نم نيعم ىوتسمل دسألا راشب

فشـتسي ناـك هـنألو      . نمزـلا عم قابس يف ناك راشب عقوم ةيوقت يف دسألا سيئرلا           
ةطلسـلا زكرم مره ةمق ىلإ ةيناطيرب ةعماج نم مداقلا نبالا دعصي نأ يف ةيقيقحلا ةبوعص                لا

نـم ةسـفانم دشألا ةصاخو ،زكارملا ضعب حيزي حار ةدقعملا ةينبلاو يركسعلا عباطلا تاذ               
فصـنلا يـف ةوـقب هدناس يذلا سيئرلا قيقش ناك           . لساب نمز يف اهب اهصخ يتلا عقاوملا      

    ، ناـكف ،نيسفانملا زربأ دسألا تعفر نيملسملا ناوخإلا عم هتكرعم يف مث         تانيتسلا نم يناثلا
  . مهدييحت مت نيذلا لوأ

ةيركسـعلا ةـنجللا راطإ يف يسايسلا هلمع تايادب ذنم دسألا نع قافرلا عم جهنم اذهو           
نارـمع دـمحم    (ةـيولعلا ةفئاطلا نم مهمظعمب نوردحني دارفأ ةسمخ نم فلأتت تناك يتلا             

دـسألا ةطلس تنمأ يتلا ىوقلا زكارم دض تاءارجإلا تلاوت مث           ) دسألا ظف اح وديدج حالصو  
طـلخت نأ اـهل نـكمي يتلا ةسرمتملا ةيركسعلا ةبخنلا فوفص يف ةصاخبو،دقع ءارو ادقع                

  . تاعقوتلاو تاباسحلا
ًاسـيئر راشب لفكي امب ةيروسلا تاسسؤملا بيترت نم دعب هتني ملو يروسلا سيئرلا تام    

،              ل ،ًايوقو ًاديكأ   راشـبل نيسفانملا ءايوقألا فاعضإ وأ دييحت يف ديعب دح ىلإ حجن لباقملاب هنك
تامدـخ لـباقم قوـقح هل سيلو ،ةعيرسلا ةيقرتلا لباقم تابجاو هيلع ديدج ليج ةيوقت يفو       

  . دعب اهدؤي مل ماظنلل
نوشـمهملا وأ نوـلوزعملا طابضلا كسمتيس دح يأ ىلإ ىرت انه حرطي يذلا لاؤسلاو               

اومدـق  (دقو ،ةطلسلا نم ءزج يف قح باحصأ مهسفنأ نوربتعي نيذلا مهو ربص             لاو تمصلاب 



 )٣٢(

رـيغ راـيخ مهيدـل ىرت اي لهو ؟ ماظنلا رارمتسا لجأ نم ةكرعملا يف    ) ةريبكلا تايحضتلا 
  .؟ ديدجلا عقاولاو فعضلاو ةميزهلاب فارتعالا

     ، باوصـلا  و ةـيطارقميدلا تاسـسؤملا بايغ لظ يفف        ةلبقملا مايألا هفشكتس ام اذه نإ
اـمنيح ةـصاخ    . ةـنكمم تالامتحالا لك ،دراو ءيش لك ةيطارقميدلا حلاصملاو يطارقميدلا         

تالوحتلاـب موـقي نأ عيطتسـي ال دـق ةيسايسـلا ةدارإلاب مداقلا سيئرلا نأ رابتعالاب ذخأن                  
  . تآجافملا نم نوصت دق يتلاو ةمزاللا ةيطارقميدلا

  



 )٣٣(

  
  
  
  
  
  

  )٩(؟ دسألا راشب اذامل
 

  
               ، مكحلا يف هتفيلخ نوكيس راشب هنبا نأ حضتا دسألا ظفاح سيئرلا ةافول لوألا مويلا ذنم

صخـش نع لاؤسلا نكي مل      . يبرعلا ملاعلا يف عساو لدج راثم     ) ؟راشب اذامل (لاؤسلا حبصأو   
هـنبا ىـلإ بألا نم ةطلسلا ثيروت نع امنإو ،مكحلا ةيلوئسم لمحت ىلع هتردق ىدمو راشب                 

ثدـح ام نأل ،حاحلإب هسفن لاؤسلا اذه لثم حرطي نأ يعيبطلا نم ناكو ،ير    وهمج ماظن يف  
ثـيروت نأ يـهو ،ةملسملا هبشي ام ىلإ لوحتتل تقولا عم ترقتسا ةيضرف زه ةيروس يف                 

نـم هـل سيـل يبرعلا ملاعلا يف ماظنلا نأ عم    . يروهمجلا ماظنلا ةعيبط عم ضقانتي ةطلسلا    
  . بيصن همسا

سـكعي ثدحي ام له     : وه رخآ لاؤس ،رصم يف ًاصوصخ      ل،وألا لاؤسلا نع عرفت مث    
ةـيكلم ةـمظنأ ىلإ يبرعلا ملاعلا يف ةيروهمجلا ةمظنألا ليوحتل ةيادب مأ ،ةيروس ةيصوصخ               

  . ؟ ًانومضمو ًالكش
دـسألا ظفاح نإ لوقت يتلا كلت لاؤسلا نع ةباجإك تماق يتلا تاحورطلا زربأ نم ناك                

عـمو ،كـلذ عم ًاماجسناو ،ةيروس يف ةيرارمتسالاو يس          ايسلا رارقتسالا ةركفب ًانوكسم ناك    
                                                 

)٦(،   .٧/٧/٢٠٠٠، )ندنل(ةايحلا
  .يدوعس بتاك)٧(



 )٣٤(

ىـلع ةظفاحملا ديري ةيحان نم ناك ،عورشملا قحلا نع لزانتلا ينعت ال ةيوستلا نأب هعانتقا                
ليئارـسإ عـم بلصلا يضوافتلا هطخ مازتلا رارمتسا ىرخأ ةيحان نمو ،يلخادلا رارقتسالا              

  . هدعب نم
يرصـملا بـتاكلا لوـقي امك        –كلذ قيقحتل لح    ارلا سيئرلا هآر يذلا ديحولا ليبسلاو       

نمتؤـملا وـه نبالا نأ رابتعاب ،هئانبأ دحأ ةلودلا سأر ىلع هفلخي نأ وه           –دمحأ ديس دمحم      
عـم ،اـهنم بـناج يـف ،مجسنت ةباجإلا هذه نأ يف كش الو     . هيبأ جهن ةلصاوم ىلع ديحولا  

فـقوملاو ،ةيروـس ي     ـف رارقتـسالا قـيقحت تناك لحارلا سيئرلا تازاجنإ مهأ نأ ةقيقح            
لـحارلا سيئرـلا نوـكي نأ يـعيبطلا نم ناك مث            . ةيناجم تالزانت مدقي ال يذلا يضوافتلا     

عـم اـهنكل    . يسايسلا رارقتسالا ًاصوصخ هدعب نم تازاجنإلا هذه ىلع ءاقبإلا ىلعً اصيرح          
 ةيسايسـلا فـقاوملا مازـتلا نأ ةيضرف عم قاسنت اهنأل طيسبتلا نم ريثكلاب مستت ةباجإ كلذ                
عضـخت ىرـخألا يـه فـقاوملا هذه نأو ،بسحف اهباحصأ ةدارإب نهر اهيلع ةظفاحملاو                

،        . ًايخيراتو ًايملع ةدساف ةيضرف هذهو    . ثيروتلا ةلداعمل  ناـكمب ةيمهألا نم وه ام رادقمب هنأل
دـكأتلا نم ًاضيأ رفم ال ،ثرإلا ىلع نمتؤي يذلا نم ةفرعم ،انمامأ يتلا ةلاحلا هذه لثم يف                  

  . ثرإلا اذه ىلع ةظفاحملا ىلع ةردقلا كلمي هنأ نم
الإ اـنمامأ يذلا لاثملا يف ماظنلا رارقتسا ىلع ةظفاحملا نكمي ال هنأ ًاحيحص ناك اذإو                

تاـيلآلاو ،اـهيلع ماق يتلا سسألا       : ماظنلا ةعيبط سكعي اذه نإف ،نبالا ىلإ ةطلسلا ثيروتب          
ةـعيبطلا هذه نأو ،رارقتسالا كلذ       نم ةوجرملا فادهألا وأ فدهلاو ،هرارقتسا اهب ققحت يتلا          

نـم ةيسايسـلاو ةـيجولويديإلا هتاقلطنم ىلعو ماظنلا ىلع ةظفاحملا ةيلمع متت نأب حمست مل                
نـكلو ،ةيصـخشلا مهئاوـهأو مهتاردقو دارفألا لالخ نم امنإو ،هتاذ ماظنلا تاسسؤم لالخ               

يـفو  . عـسوأ ةيسايسو  ةيعامتجا ةبيكرت نم ءزج مهئاوهأو مهتاردقب دارفألا ءالؤه نأ ىقبي           
قـيمعلا هريثأـت هل كلذ لكو       . ماظنلا لخاد ةمكاح تانزاوت ةكبش نم ءزج انمامأ يذلا لاثملا         

ببسـلا نـع ثيدحلا نإ مث ،مهراودأو ،مهتاردق يف كلذ لبقو ،مهتاهجوتو ،دارفألا كئلوأ يف             
لـك لـبقو    ًالوأ طبترـم هئانبأب هتفالخ رصحي نأ ىلإ دسألا سيئرلاب تدح يتلا بابسألا وأ               

  ، نأل ٌلـهأ هـيأر يف وه نمب وأ ،دسألا سيئرلا هديري ناك امب طقف سيل                 ماظنلا ةعيبطب ءيش
  . ثرإلا ىلع نمتؤي



 )٣٥(

اـمك ،ةنسـلا هذـهف       ١٩٨٣ماع ثدح امب أدبي نأ نم دب ال بابسألا هذه نع ثحبلاو               ،
عوـض  وم ىلإ ةبسنلاب ةمساح تناك ،بقارم نم رثكأ ظحال امكو ،ةرفاوتملا تايطعملا ريشت            

ثادـحألا رـبكأ عـقو      ) ١٩٨٢(اهلبق يتلاو ،ةنسلا كلت يفو      . دسألا سيئرلا نهذ يف ةفالخلا    
هدوـجول ًارشابم ًاديدهت امنإو ،طقف هل ًايساق ًايدحت سيل تلكشو ،اهرطخأو ماظنلا اههجاو يتلا               

هذـه تـناكو   ١٩٨٢عـلطم  ) نيملسملا ناوخإلا(ةكرح عم برحلا كانه تناك  . هرارقتساو  ،
ةسرشو ةليوط تناك كلذلو ،نيفرطلا نيب      دوجو برح  ، ١٩٨٢ماـع لـبق ةقيقحلا يف تأدب        .  

حاـيتجالا ءاـج كـلذ دـعب        . هسفن ماعلا ةامح ةاسأمب ماعلا كلذ يف اهتورذ ىلإ تلصو اهنكل          
توريبل هراصحو  ١٩٨٢فيص نانبلل يليئارسإلا      -يروسـلا عارصلا غلب برحلا كلت يفو      .  

هسـفن ماظنلا لخاد تاروطتو ًاثادحأ دهشيل        ١٩٨٣ماع ء   اج مث ،هتورذ نانبل ىلع يليئارسإلا       
يـفو ،ماظنلا رارقتسال اهديدهت يف ةرشابم رثكأ اهنكل ،ثادحأ نم اهقبس امع ةروطخ لقت ال                
ثادـحألا هذه مضخ يف هنأ ،حجرألا نمو ،ديدحتلاب ةفالخلا عوضوم ىلع اهريثأتو اهتقالع              

الو ،ًاـحلم حبصأ ةفالخلا ةلأسم مسح نأ دس         ألا سيئرلل ادب ،ةبرطضملا فورظلاو ،ةقحالتملا     
  . ناوألا تاوف لبق همسح نم دب

يـف هءاقب تضتقا ةيبلق ةبونل دسألا سيئرلا ضرعتب          ١٩٨٣ةنس  ةينعملا ثادحألا تأدب        
رـمألا نوـكي نأ نـكمي ناكو ،رارقلا عنص نع ًاديعب عيباسأ ةثالث نم برقي ام ىفشتسملا                  

يـسايس راطإ يف ثدح هنأ كلذ نم مهألاو ،ةيداع ريغ           فورظ يف ثدح كلذ نأ الول ًايداع        
ةددـحمو ةحضاو ةيروتسد تاءارجإو ئدابم ىلإ رقتفيو ،دحاو لجر ىلع هيف ةطلسلا دمتعت               

ثدـح اـم نإف اذل      . يئانثتسالا فرظلا اذه لثم يف ةلودلا نوئش ةرادإ ىلوتي نمو فيك نيبت           
قـلعتت ةميسج رطاخم ىلع يو      طنيو ،يداع ريغ ًارمأ ناك سيئرلا ضرم نأ فشك كلذ دعب          

لصفلا رظنا    ١٩٨٣ثادحأ نع   . (هدوجوو ماظنلا لبقتسمب   نـم ةـيزيلجنإلا ةخسنلا نم       ٢٤   
ةـبيرقلا هتلصـب فورعم ليسو      )) طسوألا قرشلا ىلع عارصلا   : دسألا  ((ليس كيرتاب باتك    

  ).يروسلا ماظنلا زومر نم ددعو دسألا سيئرلاب 
رـيخألا هردصأ يذلا رارقلا نم ،ىفشتسملا سيئ        رلا لوخد تبقعأ يتلا تايعادتلا تأدب     

تـفاللاو  . ةـلودلا نوئش ةرادإ ىلوتت ءاضعأ ةتس نم ةنجل ليكشتب ضرملا ريرس ىلع نم             
كـلذ ىـتح نمتؤـملا ناـك هنأ مغر ىلع دسألا تعفر مسا مضت ال ءاضعألا ةمئاق نأ انه                    

ىـلإ ريشي اذهو  ). عافدلا ايارس( ب فرعي ناك امل هتدايق لالخ نم ماظنلا ةيامح ىلع ،تقولا  
نأ كـلذ يـنعي الو   . ةـفالخلا عوضوم نع هقيقش داعبإ ديري ناك ةظحللا كلت يف سيئرلا نأ  
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ال ةرـيطخلا ةـمهملا كـلتلو مجحلا اذهب اهليكشت نأل ،ةنجللا ءاضعأ نيب نم يتأيس ةفيلخلا                 
ا ـم اذـهو ،ةطلسـلا ىـلع عارصلل هيعارصم ىلع بابلا حتفي امنإو ،ةفالخلا ةلأسم مسحي                

ةيركسـعلا ةزـهجألا تالارـنج تاـعانق ىـلإ برست ةتسلا ةنجل ليكشت دعب هنأ ذإ              . لصح
دـق يـتلا تارـيغتلا نم عزفلا نم لاح مهتباتناو ،رضتحي سيئرلا نأ نم فوخلا ةينمألاو                 
ىـلع ،ةداـيقلا يلوتلً اديدحت دسألا تعفر ىلإ تالارنجلا كئلوأ أجل انه نم ،كلذ ىلع بترتت                 

  . ةتسلا ةنجل نم هداعبتساب مهتفرعم مغر
،          . ليس ىري امك ،ببس نم رثكأ كانه ؟ اذامل         سيئرـلا قيقـش وـه تـعفر نأ اهدحأ

،             .رارمتسالا لثمي يلاتلابو   ماـظنلا نـم نيديفتسـملا نييعاـطقإلا زربأ وه تعفر نأ يناثلا
نيرـخآلا تاـعاطقإ ىـلع ءاـقبإلا  يف،ةطلسـلا ىلوـت اذإ ،هيلع دامتعالا نكمي يلاتلابو                  

كـلت يـف تالارـنجلا هدـيري ناـك ءيش رخآ نإف كلذ نم ًاقالطناو                . يه ام ك مهحلاصمو 
رـظن يـف ءاضـعألا ءالؤـهف        . ةتسلا ةنجل ءاضعأ دحأ ىلإ ةفالخلا لقتنت نأ وه تاظحللا         

موـقي يـتلا ةـيقيقحلا هتدمعأ سيلو ماظنلا ةهجاو نولثمي نيفظوم نم رثكأ اوسيل تالارنجلا             
  .اهيلع

حتب ةقالع هل نأ ودبي اميفو      مهرودـب ةتسـلا ةـنجل ءاضعأ ىعدتسا،تالارنجلا تاكر           
ىلوتتـس يـتلا ةـعومجملا نم هداعبتسا زوجي ال هتيمهأ يف ًالجر نأب هوعنقأو ،دسألا تعفر      
ىـلإ بزحلل ةيرطقلا ةدايقلا تيعد كلذ قيقحتلو،ضرملا تحت سيئرلا بايغ يف ةلودلا نوئش     

اهب طونملا رودلا ىلوتت نأوةنجللا لحم ةدايقلا هذه لحت نأ ىلع تتوصو ،عامتجالا   .  
ةيحالـص رارمتـسا طرشـب نـكل ،هاـجتالا اذه يف رومألا ريست نأ نكمملا نم ناك                
لاوـحألا نسحأ يف نكمتي نل سيئرلا نأ يهو ،ةقباسلا تاءارجإلا اهيلع تماق يتلا ةيضرفلا               

،  ع ديعتسـي سيئرلا حار لب ،كلذ ثدحي مل        . ةدايقلا يف هتامهم ةسرامم ىلإ ةدوعلا نم       هـتيفا
  . ُاديدش هؤايتسا ناك ررقو بغر ام سكع ىلع مت امب فرع امدنعو

ىـلخت ،هل مهءالو سكعت ةكرح يفو ،رطخلا ةلحرم زواجت سيئرلا نأ نم مهدكأت دعب                
نأ بـيرغلاو   . كـلذ دـعب هـئاوتحا ةمهم اولوت كلذ نم رثكأ          . تعفر نع ًامامت تالارنجلا   

،             هبايغ ءانثأ ثدح اميف ري مل دسألا سيئرلا        لـمعي ناـك تـعفر هاـخأ نأ الإ ىفشتسملا يف  
روـمألا تـهتنا ،نكي امهم ،هنم ًالدب ةدايقلا ملستو ،ةطلسلا نع هتحازإ ىلع ،يكيرمأ معدبو                
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مـل هـنأ ظـحلا نسحل       . ةرمدم ةيلهأ برح ىلإ لوحتي داك مادص وهو ،نينثالا نيب مادصلاب          
  . تعفر داعبإب فورعم وه امك رمألا ىهتناو ،ثدحي

ثادـحألا دـعب هنأ حيحص ،تقولا ضعبل مسحت ملو ،ةقلعم ةفالخلا ةلأسم تيق     ب كلذ عم  
هوـخأ مهنـيب هـل باون ةثالث دسألا سيئرلا ن                   يع ،هيخأ عم ةهجاوملا دعب ًاصوصخ ،ةقباسلا

دـق ةـفالخلا عوـضوم نأب ىحوأ ام      . ةقراشم ريهزو مادخ ميلحلا دبع امه نارخآلا ،تعفر       
نـم سيئرلل ًابئان تعفر نييعت نأ اهنم        . ةدع بابسأل جاتنتس  الا اذه ديؤي مل عقاولا نكل     . مسح

نيـيعت نأ ًاـيناث ،ةفالخلا نع ًامامت هداعبتسا هاجتا يف ةوطخ درجم ناك ةددحم تامهم نود                 
يـتلا ئداـبملل حضاو ديدحت ىلإ روتسدلا رقتفي يذلا هسفن تقولا يف سيئرلل بئان نم رثكأ                 

  . ةمزألا فورظ هتضرف تقؤم يئاقو ءارجإ درجمناك ،ةطلسلا لاقتنا ةيلمع مكحت نأ بجي 
ةـعيبطو ،ماظنلا ةبيكرت لوح ةمهم ةدع تاظحالم         ١٩٨٣ماع ثدح اميف لمأتلا فشكي        

روـمأ هذـهو    . هرارقتـسا هيلإ دنتسي ىذلا ىوقلا نزاوت لكشو هتادايقو هتاسسؤم نيب ةقالعلا           
اذـه لاـيح سيئر     ـلا تارايخ يف ًاصوصخ ،ةفالخلا عوضوم يف مساحو رشابم ريثأت تاذ           

  . عوضوملا
زواـجتي ال يـتلا ةيسايسـلا تاسـسؤملا ةينالكش ىدم وه ثادحألا كلت هتفشك ام لوأ        
ةـبيكرت ىلع ةيلكشلا ةيعرشلا نم ءيش ءافضإو ،يذيفنتلا يرادإلا بناجلا بلاغلا يف اهرود              

. ةيروتـسدو ةيـسايس تاـيلمع نم ةبيكرتلا هذه لخاد يرجي امل ةعبتملا تابيترتلاو ،مكحلا              
             ، ةداضـم ىرخأو ،تاكرحتو تاءارجإ نم ةمزألا ءانثأ لصح اميف ةينالكشلا هذه تحضتاو

تـعفر لوـح نوـفتلي تالارـنجلاو     . ةـيرطقلا ةداـيقلا ًازواجتم ةتسلا ةنجل نيعي سيئرلاف       
،      . سيئرـلا اهنييعتب رمأ يتلا ةنجللا نيزواجتم ًادئاق هنوراتخيو         ةـنجللا ءاضـعأ زواـجتيو

  . ةنجللا ناكم ةيرطقلا ةدايقلا نوعضيو سيئرلا رماوأ ،مهرودب
نيمسـقنم اوناك هتساسو ماظنلا تالارنج نأ       ١٩٨٣ثادحأ هنع فشكت يذلا يناثلا رمألا       

ةيفئاط ىتح امبرو   )ةيندمو ةيركسع (ةيتاسسؤم وأ ،ةيبزح سسأ ىلع امإ ،مهنيب اميف          نـمو  . ، 
هل تفشك    ىفشتسملا يف هبايغ ءانثأ ثدح امب سيئرلا ةفرعم نأ ًادج دراولا           تدـكأ امبر لب     –   

هذـه نيبو ،ةيحان نم ةينمألاو ةيركسعلا نيتسسؤملا لخاد ماسقنالا قمع نع          –هفرعي ناك ام      
سيئرـلا ىدـل ةـقيمع ًاكوكش راثأ كلذ لثمو    . ىرخأ ةيحان نم ةيبزحلاو ةيسايسلا تادايقلاو     

  . هدعب نم ماظنلا رارقتسا ىلع ةظفاحملاو ،رومألا مامزب كاسمإلا ىلع تادايقلا كلت ةردقب
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ةسـسؤملا يـه ىـلوألا      : نيتزـيكر ىـلع موقي ماظنلا رارقتسا نأ وه ثلاثلا رمألا            
نيـبو ،تاسـسؤملا كلت ريدت يتلا رصانعلا نيب تانزاوتلا يه ىرخألاو ،ةينمألاو ةيركسعلا              

سيئرـلا دوجو ناك    . ماظنلل ةيسايسلاو ةيبزحلا تاسسؤملا يف ةلعافلا ىوقلاو تاسسؤملا هذه        
يذـلا ماسقنالا كلذ يفخي مث نمو ،ماظنلا تادايق هلوح فتلت يذلا زمرلا لثمي ةدايقلا                ةفد يف   

لبقتسـملا نأ نم فوخلاو ،راودألا عطاقت هضرف ًايلكيه ًاماسقنا ناك امنإو ،ًايجولويديأ نكي مل               
  . ةمئاقلا ةيسايسلا تابيترتلا ىلع ظفاحي نامأ مامص وأ ،زمرب يتأي ال دق

ةـلالدلا وـهو    . ةقباسـلا ثادـحألا هنع فشكت ام نيب مهألا ناك ا          م ىلإ كلذ دعب يتأن    
ةـنجل ءاضـعأ مهعمو ،ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا تادايق ءوجل اهيلع يوطني يتلا ةيسايسلا              
نأ يـغبني يذلا لجرلا هرابتعاب دسألا تعفر لوح فافتلالا ىلإ ،ةمزألا فورظ يفو ،ةتسلا               

،            طقف دكؤي مل اذهف   . ةدايقلا مامز ىلوتي   رـخآ روـطت ىـلإ راشأ امنإو ،ةمكاحلا ةقبطلا ماسقنا  
ليدـبلا نأـب عاـنتقا ةيركسـعلاو ةيسايسلا تادايقلا ىدل لكشت ماسقنالا كلذ ببسب هنأ وهو                 

وـه مـهل ادب امك اذه نأل        . هتلئاع دارفأ نيب نم يتأي نأ دب ال هبايغ لاح يف سيئرلل نكمملا            
هتيرارمتـساو ماظنلا رارقتسا ىلع     ةظفاحملل ،ديحولا نكي مل نإ ،لضفألا رايخلا       حـص اذإو   .  

دـسألا مالتـسا نـم ةنس ةرشع ثالث دعب          –تحبصأ دسألا سيئرلا ةلئاع نأ ينعي هنإف ،كلذ         
ماـظنلا ءاقب ناهترا يلاتلابو  ،ديحولا عامجإلا طحمو ،ماظنلا لخاد تاماسقنالا قوف              -مكحلا  
  . مكحلا ةدس يف ةلئاعلا هذه رارمتساب

اـمبر لب ،ةظحالملاو ةعباتملا ةقدب فورعملا وهو ،روطتلا اذه ظحل            سيئرلا نأ دب الو     
ةيسايسـلا ماظنلا تادايق ماسقنال ةجيتن هنأ نم ،ةقباس تاضارتفا نم هيدل ناك ام دّكأ كلذ نأ                 
لـحم يلاـتلابو ،ناـمألا مامصو ،ءاقتلالا ةطقن مه هدعب نم هتلئاع دارفأ حبصأ ،ةيركسعلاو               

ةـفيلخلا يتأـي نأ دب ال لاحلا هذه يفو          . ةفالخلا عوضوم يف تاد   ايقلا كلتل نكمملا عامجإلا   
لـيملا كـلذ ىـلإ انفضأ اذإو     . ةفالخلا نع ًادعبتسم تعفر ناك ،انظحال امك      . ةلئاعلا هذه نم  

ناـكف ،هـئانبأ ىلع رقتسا سيئرلا رايخ نأ يعيبطلا نم حبصي ،ءانبألا ليضفت وحن يناسنإلا                
لساب ربكألا نبالا هتفالخل لوألا حشرملا     قشـمد يـف ةرايس ثداح يف يفوت لساب نأل نكل        .  

لساب دعب ربكألا نبالا راشب ىلع رايخلا عقو١٩٩٤ماع   ، .  
يـف هـبايغ ءانثأ لصح امب فرع امدنع سيئرلا لعف در ةظحالم ردجت ددصلا اذه يف             
ةدر زواجتي مل اميفف ،ررقو رمأ ام سكع ىلع تالارنجلا فرصت هاجت ًاصوصخ ،ىفشتسملا              
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ةرورضـب ًاـيئاهن ًاـفقوم تعفر هيخأ هاجت ذختا ،خيبوتلا ىوتسم تالارنجلا ءالؤه هاجت     هلعف  
ماـظنلا تاداـيق فرصت يف ري مل دسألا سيئرلا نأب يحوي يذلا رمألا ،ماظنلا نم هجورخ                 
هـيلإ ةبسنلاب لثمي ال تعفر نأب كاردإو ،هريكفت ةءارق ىلع ةردق مدعو ،رظن رصق نم رثكأ                 

  . ةفالخلل ًاحورطم ًارايخ
ةيسايسـلا تاداـيقلا ماسـقنا يف ري مل هنأ سيئرلا لعف در هب يحوي يذلا رخآلا رمألا                  
زـكارم يف تادايقلا كلت نم ريثكلا ءاقب ليلدب كلذو ،ماظنلا رارقتسا ددهتي ًارطخ ةيركسعلاو               

  . ةظحللا هذه ىتح ةلودلا يف ةساسحو ةمهم
كـلت دارفأ عيمج نأ      –ًايلمع سيلو – ًايقطنم ضرتفي تاظحالملا هذه هلوقت ام نإ لاقي دق          

تـلبق هـيلعو    . مهماسقنا ةروطخ اوكردأ مهنإ ثيحب ةيتامغاربلاو ةينالقعلا نم اوناك تادايقلا         
قـيقحتل راـيخ لضـفأك راشـب ةفالخ تلبقو ،ةطلسلا يف ةيسايسلا اهتاحومط نع لزانتلا                

ةـيحانلا نـم ًاذاـخأو       ًاليمج ًاضارتفا ضارتفالا اذه لثم نوكي دق      . ةيرارمتسالاو رارقتسالا   
ةيناسـنإلا ةـبرجتلاو عـقاولا نأ ًاصوصخ ،كلذ دنسي ام كانه سيل عقاولا يف نكل ،ةيقطنملا              
هـتاحومط ءارو هعافدنا بسب ًايسايس رحتني ام ًاريثك ،ًايسايس ًاناويح هنوكل ،ناسنإلا نأب افشك            

هذـه اـهيلع يوطنت دق     يتلا رطاخملا ةيؤر نع هيمعت ام ًاريثك يتلا ةطلسلا تاءارغإ ءاروو            
فالختـسا  نأ ةـقيقح ىـلإ  هرودب رقتفي هنأ الول ،ًامامت هلحم يف ضارتعا اذهو         . تاعافدنالا  

وـهو ،ةرحانتملا ةيسايسلا تادايقلا عامجإ مث نمو         هرايتخا ةيرحل لماكلاب ًاكورتم ناك راشب       ،
يرـجت يـتلا ةيسا   يسلا ةيلمعلا ةعيبط عم الو ،ماظنلا لاح عقاو عم ًاقالطإ مجسني ال ضارتفا            

  . هلخاد يف
مـكح رـخاوأ تأدـب يـتلا داسفلا ةلمح نأ لامتحا داعبتسا ددصلا اذه يف زوجي ال دق                   
ةمجسـنم نـكت مل يتلا تادايقلل ةيفصت ةيلمع اهنم يسايسلا بناجلا يف تناك دسألا سيئرلا                

يـف   ًاروصـحم سيل ةلمحلا فده نأ ةركف معدي امو ،ءانبألا ةفالخ ةركف عم رخآب وأ لكشب                 
اوضـمأ اولقتعاو اومهتا نمم نيريثكلا نأ ةقيقح امنإو ،طقف تيقوتلا سيل داسفلا ىلع ءاضقلا               
نيرشـع نم رثكأ ىلإ تالاحلا ضعب يف لصي ًاليوط ًاتقو ةيموكحلا وأ ةيبزحلا مهبصانم يف              

ةـعيبط تاذ تـناك داسفلاب ةمهتملا تادايقلا هذه عم اهب لماعتلا مت يتلا ةقيرطلا نإ مث                 . ةنس
قبسـت ةـلمحلا يـف ةيسايسلا ةيفصتلا نأ ظحالي ذإ ،لوألا ماقملا يف ةيئاضق تسيلو ةيسايس             

،             .ةيئاضقلا تاءارجإلا ةيادب   ماـظنلا ةـعيبط هتـضرف يذـلا رايخلا هيبأل راشب ةفالخ تناك



 )٤٠(

يـه ثيروتلا ةركف تناك امبر راطإلا اذه يفو          .ماظنلا اذه لخاد ةحلصملاو ةوقلا تانزاوتو     
نيوـكتلا نأ ودـبي نـكل    . ًاحـضاو سيل رمألا ؟ لماوعلا هذه نع رظنلا ض    غب سيئرلا ةبغر  

لبقتسـم ىـلع رشابم ريثأت اهل هذهك لماوع لهاجتب هل حمسي مل سيئرلل يسايسلاو يصخشلا       
  .هرارقتساو ماظنلا

  



 )٤١(

  
  
  
  
  

  )١١(نويعلا بيبط رهجم تحت ةيروس
 

  
دـعب ثـلاثلا وـه ،دـسألا ظف         اح سيئرلا ةايحب ىدوأ يذلا ئجافملا يحصلا ضراعلا       

  . ١٩٨٣و ١٩٧٢يماع هامهاد نيلثامم نيضراع 
طابـض نع ىتح قلقملا أبنلا يفخي نأ عاطتسا ىلوألا ةعيرسلا ةجلاعملا لالخ هنأ عمو               

يناثلا نيرشت نم     ١٢موي  ) يماشلا(ىفشتسم ىلإ هلقن نأ الإ      .. ةدايقلا مـل   ١٩٨٣) ربمفوـن (   ،
ةـقيمع ةـبوبيغ يـف كاذنآ هعوقو ةجيتن نم ناكو        . ةقيقحلا بجحل وأ متكتلل لاجم يأ كرتي      

هتلغتـسا يذـلا رـمألا ،يحصـلا هعضو ةروطخ ىدم لوح رابخألا تبراضت نأ ،ةليوطو                
ثـيرولا ىلع قافتالا راظتناب أبنلا نالعإ تمتكت ةيروسلا ةموكحلا نأ عيشتل ةيبرغلا فحصلا              

ليلدـب ،دـسألا صوصخب ةللضم       تامولعم تقلت اهموي ةيكيرمألا ةرادإلا نأ ودبيو      . يسايسلا  
. عـضولا ىلع رطيسي تعفر نأ هل ًادكؤم ةافولا أبن برعلا ماكحلا دحأ غلبأ ناجير سيئرلا نأ       

ركسـع نيب ةهجاوملا ةدم لاوط ةيبنجألا فحصلا ةدمعأ قوف ىمانتت ضومغلا ةجوم تلظو              
)  ةـصاخلا تاوـقلا   (ردـيح يـلع ركسـعم نيبو        .. ةهج نم ) عافدلا ايارس   ( دسألا تعفر   

طـسو دـسألا ظفاـح سيئرـلا رهظ ةأجفو          .ىرخأ ةهج نم ،ضايف قيفشو فولخم ناندعو      
ةرداـغم ىـلإ هـتعفدو ،تعفر ذوفن تهنأ ،ةمزاح ةقيرطب فالخلا مسحيل ،ةرفنتسملا تاوقلا               

  . دالبلا
                                                 

)٨(،   .٢٠٠٠/ ٦ / ١٧، )ندنل(ةايحلا
  .ينانبل يفحصو بتاك)٩(



 )٤٢(

ناسين   ٣٠قفاوملا دحألا موي     ) فارـجلت يادناـص   (ةفيحـص ترشن يضاملا     ) ليربا( 
 تاـطالتخا نـم يناـعي هنأو ،ةطلجب بيصأ دسألا ظفاح سيئرلا           نأ هدافم ًاربخ ةيناطيربلا     

تـعداو  . ةئجافملا ةافولا رطخل هضرعو هبلق فعضأ يذلا رمألا ،ةدروألا باهتلاو يركسلا          
              ، فـينج يف نوتنيلك سيئرلاب هعامتجا لبق تاطشنملا نم ةيفاضإ تاعرج يطعأ هنأ ةديرجلا

ةفيحصـلا تـعقوتو    . هتحـص روهدتب ةقلعتم   لا ءابنألا دكؤي نيتينطو نيتبسانم نع هبيغت نأو       
يـف دسألا راشب روتكدلا رود مسحي نأ لبق ةافولا تمت لاح يف ةطلسلا ىلع عارص لوصح                 

 ١٩٨٣ثادـحأ ىلإ اهليلحت يف      ) فارجلتلا( تدنتساو  . ةسائرلا ةباينو ةيرطقلا ةدايقلا ةيوضع    
  . دسألا تعفر لخدت ببسب ةفالخ ةمزأ عوقو لامتحا ىلإ ريشتل

نأ مزاـج لكشـب تدـكأو ،ربخلا ليصافت يف تعسوت ةيرسلا            ) تروبير نيروف  (ةرشن
هـنورذحي ءابطألا نأو ،يحصلا هعضو روهدت ببسب ةدودحم ًامايأ شيعي دسألا ظفاح سيئرلا      

نـم تـقلت ءابنألا هذه ةقيقح نع ةيليئارسإلا ةموكحلا تحضوتسا املو   . قاهرإلا ئواسم نم  
ضرـعت دـكؤت ةيسنرفلا ةيجراخلا رداصم ىلإ ةدنتسم          ةيفاضإ تامولعم سيراب يف اهترافس      

رداصـملا تفوختو   . داتعملا هطاشن ةلوازم نم هتعنم ةداح ةيحص ةساكتنال يروسلا سيئرلا         
يفوـت لاـح يف دسألا تعفر اهنم ديفتسي ةدايقلا لخاد تاماسقنا روهظ نم ةيمسرلا ةيسنرفلا      

يسـنرفلا ريزولا ىلإ بسن يذلا مالكلا  نأ ودبيو . مكحلا يف هلجن هناكم خسري نأ لبق سيئرلا       
سـكعي ،مكحلا يف ًاليوط رارمتسالا ىلع راشب روتكدلا ةردق يق هكيكشت لوح نيرديف ريبوه               

وأ كاـبرإ نود نـم ةطلسـلا لاقتنا ةيلمع بيترت لبقو    . ةافولا لوصح لبق ةيجراخلا روصت  
  . شيوشت

ىـلإ ،ناـنبل بوـنج نم ئ        جافملا يليئارسإلا باحسنالا رارق وزعت ةيكيرمألا ةرادإلا      
ةحـص روهدـت ديكأت ىلع تعمجأ يتلا ةيبوروألا ةزهجألا اهترفو ةقوثوم رداصم ةعومجم              

دـعوم ميدـقت ةرورضـب درفنملا هرارق كاراب دوهيإ ذختا تامولعملا هذه ءوض يفو               . دسألا
هـيجوتلا طباوـض نـم ناررحتتس ةينيطسلفلا ةمواقملاو         ) هللا بزح (نأب هعانتقال باحسنالا    

نـم ديزم ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،كابرإلل ضرعتيس يناديملا رقهقتلا نأ اذه ىنعمو           . يروسلا
رـمأ ،دـسألا ةباقر بايغ يف رخأتملا باحسنالا جئاتن ىشاحتي يكلو            . اياحضلاو تاكابتشالا 

  . ربخلا بيرست نم ًافوخ كلذ ىلع هءارزو علطي نأ نود نم ركبملا ءافكنالاب كاراب
نيثالث لالخ عاطتسا ميعز بايغ ،ثادحألا حرسم نع دسألا ظفا          ح سيئرلا بايغ لثمي   

نينطاوـملا ناـهذأ يـف هسفنل مسر دقلو         . يميلقإلا ماظنلا يف رثؤملا رصنعلا نوكي نأ ةنس       
رودو ،ىرـبكلا لودـلا مجح ةريغصلا هدالب ىطعأو         . ةمظعلا فسوي ةروصب ةهيبش ةروص    



 )٤٣(

اـهب علطضـيس يـتلا ةمهملا ةبوعص        ودبت انه نم  . طسوألا قرشلا ةمزأ يف زربألا بعاللا       
ىـلختي نأ نود نم،هدلاو هددح يذلا يسايسلا طخلا ىلع ظافحلاب دهعت هنأو ،ًاصوصخ ،هلجن               

نوـكي نأ نوـبقارملا عـقوتي هيلعو        . يرادإلا داسفلا ةحفاكمو يلخادلا حالصإلل هتوعد نع      
ًاـيجراخو ًايلخاد   دسألا ظفاح ةسايس ينبت نالعإل ًاربنم ،قشمد يف عساتلا يرطقلا رمتؤملا            ، .

تاـبلطتم عـم مجسـنت ةقيرطب اهعاقيإ طبض ىلإ    ) يناثلا دسألا( ىعسيس ةدقعم ةسايس يهو     
كرـحتلا نم ًاشماه ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ هحنم دق ناك هدلاو نأ اصوصخ ،رصعلا               

يـتلا ةنلعملا ةلمحلا يف رهظ حيحصتلا اذه لثمو         . ةيحيحصتلا ةكرحلا راسم حيحصتب يضقي    
يـلمع راـبتخا لوأ نييبزحلا رظن يف ةلمحلا تربتعاو          . داسفلا ةبراحمل راشب روتكدلا اهنش    

اـمك  . نـبالا حلاصـل مـكحلا يف يجيردتلا لوحتلا عم ةرثؤملا ىوقلا زكارم بواجت ىدمل              
ةزـهجأ ثيدـحت قيرط نع ماعلا لمعلا يف سيئرلا لجن ماحقإل ةيسايس ةيلمع لوأ تربتعا                

ةـئامثالث نم رثكأ عم تاقيقحتلا حتف كلذ ةجيتن نم ناكو يرشتسملا             داسفلا ةبراحمو ،ةلودلا    
تارـييغتلا راـظتناب ًاتقؤم ةلمحلا هذه تفقوت امبرو          .يرادإلاو ينمألا نيزاهجلا يف لوئسم    

  . ةلبقملا ةلحرملا حلاصل مكحلا فوفص يف ىرجتس يتلا ةئداهلا
اـهلالخ ترـج يتلا ةعيرسل      ا ةقيرطلابو ،ةطلسلا لاقتنا ةسالسب تئجوف ةيبنجألا لودلا       

بـقلملا مادـخ ميلحلا دبع ىلإ لكوأ مث ،ًافلس ويرانيسلا دعأ دلاولا سيئرلا نأك ةعيابملا ةيلمع                 
راذآ   ١١يف هراتخا يذلا لجرلا يأ      . ذيفنتلا ةمهم ) دوهعلا نايوكيمب ( نوـكيل   ١٩٨٤) سرام(   

ًادـيدهت تربتعا ةكرحب هما     يق دعب ،تعفر هقيقش يناثلا هبئان ءاصقإ ىلع ًادهاشو ،لوألا هبئان          
نـب هللا دبع كلملا وأ باشلا يبرغملا لهاعلا نإ بناجألا نيلسارملل نويروسلا لوقيو              . ماظنلل

عـبرأ ىضـمأ يذـلا راشب روتكدلا سكعب         . امهيدلاو ةافو لبق مكحلا ىلع ابردتي مل ،نيسحلا       
ةـيبرع م   ـصاوع تاراـيز يف ريخألا اهفصن ىضمأ هنأ مولعمو         . هدلاو ةسردم يف تاونس   

نأ كـلذ ينعيو    . ملاعلا ءامعز ىلإ فرعتلاو ةيجراخلا ةسايسلا قافآ فاشكتسا فدهب ةيبروأو         
               ، يـبرعلاو يـلحملا ماعلا يأرلل همدقيو ،مكحلا بولسأ ىلع هلجن بردي ناك لحارلا سيئرلا

يذـلا نيسـحلا نب هللا دبع كلملا هقيدص هنع هلاق ام اذهو           . تايلوئسملا لمحتل زهاج ثيروك   
ةـقيرطب هدالـب ريوـطت ىـلع رداق ،هجولا يرصع لوئسمك نويزفلتلا تاشاش ىلع                همدق  
  . يلودلا ديعصلا ىلع ةلصاحلا تارييغتلاو ىشامتت

طارـخنالاو مالسلا ةيلمع معد يف رارمتسالا ىلإ ةيروس اعد نوتنيلك يكيرمألا سيئرلا             
راشـب روتكدـلل هل     اق ام اذهو  . ةقطنملا يف يئاهن مالس ىلإ لصوتلا لجأ نم تاضوافملا يف         

تـياربلوأ نيلداـم ةريزولل هل         . هدلاو ةافوب ةيزعتلل ةيفتاهلا هتملاكم ءانثأ دسألا        مح ام اذه لب



 )٤٤(

ةداـيقلا رـييغت يطعي نأ يف اهلمأ نع تبرعأو ،لحارلا سيئرلا ةزانج يف اهدالب تلثم يتلا                 
قارـتخا ثودح    تالامتحا يف ككشي كاراب دوهيإ نكلو ،مالسلا ةيلمعل ةديدج ةعفد ةيروس يف             

هـتناكم تبث دق ديدجلا مكاحلا نوكي ثيحب ًابيرقت رهشأ ةتس ءاضقنا لبق يروسلا راسملا ىلع                
نوـكي نأ عـقوتي وـهو       . ىرخألا ةيمسرلا تاسسؤملاو تارباخملاو شيجلاو بزحلا لخاد      

. ةـيموقلا حلاصـملاو ةيروسلا ةدايسلاب ةقلعتملا رومألا يف ،هدلاو لثم ًاددشتم راشب روتكدلا              
الإ ،ةيروسـلا ةيسامولبدلا ئدابم قيبطت ىلع نمتؤملا ريزولا نوكيس عرشلا قوراف نأ عمو              

  . هدلاو لعفي ناك امك ًامامت ،تاضوافملا ريس ىلع ًايصخش فرشيس ديدجلا سيئرلا نأ
ةـيلمع لصـف ىـلع راشب روتكدلا رصي ،ةنسآلا ةيطارقوريبلا ةزهجألا دض هبرح يف               

. ليئارـسإ عـم ةيوستلا ةيلمع نع ةيسايسلا تاحالصإلا ةي         لمع نع ةيداصتقالا تاحالصإلا   
ةـسايسو مءالتـت ةقيرطب ثيدحتلا ططخ ميظنت ديعي يكل يميلقإلا مالسلا راظتنا ضفري وهو               

هـيلإ دهعي يلمع قيرف ءاقتناب موقي نأ عقوتملا نمو          . رامثتسالا خانم ززعي وحن ىلع حاتفنالا     
ا ءانب ةداعإو   ةيسايسلاتاحالصإلا ةمهمب    ىـلع ةيمسرلا تاسسؤملا ديدجتو ،يميلعتلا ماظنل       ، 

ةـيلودلا تارـيغتملا لـك ةضـفارلا ةطنحملا راكفألاو ةقيتعلا تايجولويديألا نع ديعب وحن               
تدـلو يتلا ةيبزحلا تاسسؤملا ىلع ةديدج ءامد لاخدإ نم دب ال قايسلا اذه يفو               . ةيميلقإلاو

  . ةدئابةيخيرات ةلحرم ةيلقعب لمعت ترمتساو ،تانيسمخلا يف 
بـيبطلا ىـلإ    ) زمياـتلا (ةفيحـص تثدحت هدلاول ًافلخ دسألا راشب روتكدلا رايتخا دعب           

روتكدـلا ددعو   ). نوتغنيداب يرام تناس  (ىفشتسم يف هبيردت ىلع فرشأ يذل       ا يصاصتخالا 
. ةـيملعلا رومألا عيمج عم هيطاعت يف ًارباثمو ًايدج ناك هنإ لاقف هذيملت ايازم غربنلوش دنومدا        

مـل هـنأ دح ىلإ حجبتلا وأ خذبلا رهاظم نع داعتبالاو عضاوتلا لاصخب ىلحتي هنأب                 هفصوو  
نـم بـلطي ناـك هـنأ اذه ىنعمو          . دسألا ظفاح يروسلا سيئرلا لجن هنأ ةدحاو ةرم ركذي        

يـف هـقافر اـهب لماعي يتلا ةقيرطلا نع فلتخت ال ةيداع ةقيرطب هتلماعم بالطلاو ةذتاسألا        
ةـصاخ تافـص ىـلإ جاتحت نويعلا بط ةنهم رايتخا نإ دنومد    ا روسيفوربلا لوقيو . فصلا

تاـيلمعب ماـيقلا ءانثأ ربصلاب يلحتلاو ،ليوطلا زيكرتلا ىلع ةردقلاو ،باصعألا ءوده اهلقأ              
ءاـبطألا مكحب ةربخ ةقطنملا نادلب رثكأ نم ةيروس نوكت دقو           . مسجلا ءاضعأ ىلغأل ةيحارج   

مـل ديكأتلاب اهنكلو    . نمزلا نم ةليوط ةدم ةيرازو    و ةيسائر تايلوئسم لمحت ىلع اوبوانت نيذلا      
ىـنمتي اـمك     –ىـنمتت يـهو     . ةبعصـلا ةلحرملا هذه يف الإ نويعلا ءابطأ مكح دعب ربتخت            

ىـلع ،دسألا راشب روتكدلا ،زيكرتلاو عضاوتلاو ءودهلاو ربصلا تافص دعاست نأ            -نوينانبللا  
  . ًايناث اهتاراج ىلإو ،ًالوأ اهسفن ىلع ةيروس ةيؤر نيسحتل ةبولطملا ةيحارجلا ةيلمعلا حاجنإ



 )٤٥(

  
  
  
  
  

  نبالا ىلإ بألا نم
  )١٣(ةيروس يف ديدجلا ماظنلا

 
  

               ، ذـيفنتلاو ميظنتلا نم يلاعلا ىوتسملا اذهب ةطلسلل ًالاقتنا ًاردان الإ ةيمانلا لودلا دهشت مل
ىلإ   ١١نم ،دحاو موي يفف      ناريزح رهش نم     ١٢  ةطلسلا تلقتنا  )وينوي(  ءودـهب ةيروس يف     ،   

  . نبالا ىلإ لحارلا بألا نم
سيئرـلا عـيدوتل دالبلا دعتست اميف ،ةيروسل يلعفلا مكاحلا مويلا وه دسألا راشب روتكدلا               

  . هليج نم برعلا ةداقلا نيب زربألا هنإ لوقلا نكمي يذلا لجرلاب قيلت ةزانجب قباسلا
ضرـم نـم ىناع ذإ ،ةريخ       ألا تاونسلا يف دسألا سيئرلا ةحصل داحلا روهدتلا مغرو        

تاـبونو ،رـهظلا يف ةرركتم مالآ نمو ،ةيومدلا هترود فعضأو هرظن نهوأ يذلا يركسلا               
هدالـب بينجت ىلع صرح دقف ،ايميكوللا وأ ناطرسلا دقتعي امك اهببس ،ازنولفنألا نم ةيلاوتم               

  . ةطلسلا ىلع ،ًايماد امبر لب ،ًاداح ًاعارص
كاـنه ناك ،ًالوأ    . لحارم ىلع تءاج هدلب ىلإو هلجن ى      لإ نمثب ردقت ال يتلا ةيدهلا هذه      

ًانامـضو ةـضراعم يأل ًادييحت ،هلجن ىلإ ديلاقملل يجيردتلا ميلستلا نيتنس نم برقي ام ذنم                

                                                 
)١٠(،   .١٢/٦/٢٠٠٠ ،)ندنل( ةايحلا
،و بتاك)١١(  .دسألا ظفاح سيئرلل ةيتاذلا ةريسلا بتاكو طسوألا قرشلا ةقطنمب صصختم يناطيرب ثحاب



 )٤٦(

ضيوـفتلا ريفوـت يـف هتايح نم ةريخألا تاظحللا ىتح رارمتسالا ًايناثو ،ةطلسلل نمآ لقنل                
  . ةيلمعلا هذهل ةيعرشلاو

ىـلإ  ١٧نم مكاحلا ثعبلا بزح رمتؤم دقعيسو ،نآلا هسفن دطوي دي     دجلا مقاطلا وه اهو     
ناريزح رهش نم     ٢١ يـف بعشـلا سلجم دقعني اميف ،دالبلل ًادئاق دسألا راشب نيعيل            ) وينوي( 
ماـعلا ءاتفتسالا ىلع رهشأ ةثالث لالخ رارقلا حرطي مث ،نييعتلا رارقإل هسفن رهشلا نم                ٢٥  
  . ةيبعشلا ةيعرشلا لانيل

روتسدلا ىلع فافتلالا ىلإ ةجاح كانه ناك       كلذ مغر  ىـلإ بعشـلا سلجم عراس دقف       .  
ىـلإ نسلا لوحت نكل ،نيعبرألا نع سيئرلا رمع لقي ال نأ ىلع صنت يتلا                ٨٣ةداملا ليدعت   ،

راشب روتكدلا رمع وهو    ٣٤ يـف لوألا يـسائرلا بئانلل ةطلسلا يلوت يتلا          ٨٨ةداملا امأ   . ،   
  . تلمهأ اهنأ ودبيف سيئرلا ةافو لاح

ةـيكيرمألا تاـططخملا هـجو يف فوقولا عاطتسا هنأ لحارلا سيئرلل خيراتلا ركذيس              
قوقحلاـب نيلي ال يذلا هكسمتب دسألا مواقو        . طسوألا قرشلا ىلع ةلماشلا ةنميهلل ةيليئارسإلاو     

ىـلإ يدحتلا يف رمتساو     . ةيداصتقالاو ةيسايسلاو اهنم ةيركسعلا طغضلا لاكشأ لك ،ةيبرعلا       
  ، راذآ لالـخ فينج يف نوتنيلك ليب سيئرلا عم هتمق يف ةريخألا ةدينعلا هتفقو تناكو               ةياهنلا

ىـتح ليئارـسإل لزاـنتلا ةيكيرمألا طوغضلا مغر ،رارصإب ضفر امدنع         ٢٠٠٠) سرام(  ،
  . نالوجلا ضرا نم ليئض ءزج نع

تازاـجنإ يعدـي نأ هلو ،يسايسلا   –يفارغجلا زيحلا ناك يتايحلا همه نإ لوقلا نكمي       
طوقـس عنم ناك لوألا زاجنإلا      . هتاعلطتل مئالم يميلقإ ماظن ليكشت هتلواحم يف ةثالث ةيسي        ئر

هـفلكو  . ملسم يبرع يروس رادم يف قيثو لكش يف هطبرو ،يليئارسإلا ذوفنلا رادم يف نانبل   
قداـنب تـحت ناـنبل بوـنج نم ليئارسإ باحسناب ًاريخأ تللكت ،عارصلا نم ةنس             ٢٥اذه    

عـم ةيوـس لكشـت نأ علطتي دسألا ناكو          . ةيروس نم ةموعدملا ةمواقم   لا ةكرح ،هللا بزح   
نيـب اـم ًاـيرب ًارسجو ،يبرعلا ماظنلل ًاروحم ،ةلبقملا نيطسلف ةلودو ندرألا ًاضيأو ،نانبل                

  . ةقوفتملا ليئارسإ ةوقل لباقملا يجيتارتسالا نزولاو ،طسوتملا رحبلاو جيلخلا
نـم ىـلوألا ماـيألا ىـلإ دوـعي يذلا ،ناريإ            عم ئجافملا هفلاحت ناك     : يناثلا زاجنإلا 

ًارـيخأ دودـحملا براقتلا ىلإ ةفاضإ ،فلاحتلا اذه مهاسو          . ١٩٧٩يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا    
قارـعلا لزـع ىـلإ ةفداهلا       ) جودزملا ءاوتحالا (يف نطنشاو ةسايس ءاهنإ يف ،قارعلا عم        



 )٤٧(

ىـلع ةـيكيرمألا ةرطيسلا ة      يوقتل) نيتذوبنم(نيتلود ىلإ امهليوحتو جيلخلا برح دعب ناريإو        
 –يروـس فلاـحت سـسأ ءاـسرإ ىـلع ًاصيرح دسألا ناكو          . ةيطفنلا هتاورثو جيلخلا لود   

يليئارسإلا روحملا ىلع ًادر لكشي هنأ ًادقتعم ،يناريإ        –يقارع لـبق نـم موعدملا يكرتلا       -   
ةـكلممل  او رصـم عم تاقالعلا قيثوت ناك دقف ثلاثلا يميلقإلا زاجنإلا امأ           . ةدحتملا تايالولا 

ةـجاحلا هرـيكفت يف ةمئادلا رصانعلا نيب نم ناكو          . ىرخألا جيلخلا لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا    
مدـع ىـلع هرارـصإ كلذكو ،ليئارسإ نم ةيركسعلا تاديدهتلا هجو يف يبرع نماضت ىلإ                

  . ةيبرعلا يضارألا لالتحا يف اهرارمتسا ءانثأ ،ليئارسإ عم تاقالعلل برعلا عيبطت
ليئارـسإ ءاوـتحا ىـف لثمتت ،ةبعص ةكرت راشب هلجنل فلخ دسألا              ظفاح نأ دجن اذكه     

ةراـهملا يف هدلاو ىوتسم ىلع راشب ناك اذإ ام مايألا انيرتسو            . ةيكيرمألا طوغضلا ةمواقمو  
  . ةيميلقإلا ةبعللا ةسرامم دنع

عيطتسـي ام لك لذبي نأ اهب ظافتحالاو ةطلسلا ملست عيطتسي يكل دسألا راشب ىلع ناك                
نييوـلعلا خويـشو نـمألا ةزـهجأو شيـجلا معد لينل طيطختلاو ةروانملاو عانقإل         ا ةوق نم  

مـلو  . ًاـمومع بعشلا ةقثب زوفلاو نيسفانملا ةهجاوم هيلع ناك امك         . ثعبلا بزحو ةموكحلاو  
رهاـظلا نكل ،ًايبسن ةريصق ةرتف ذنم الإ ةسايسلا زيح لخدي مل بيبط ىلع ًالهس اذه لك نكي                  

  . ًازاتممناك هءادأ نأ نآلا ىتح 
جوز ىـلع ًارـيبكً اداـمتعا راشب دمتعا ،عساولا هطابض كلسو شيجلا ءالو نامضلو               

ىـلع لصـحو    . يركسـعلا نـمألا يـف ةزراب ةيصخش وهو ،تكوش فصآ ءاوللا هتقيقش            
دـقو  . يروـهمجلا سرـحلا يف زراب طباض وهو ،رهام ،رغصألا هقيقش نم ًاضيأ ةدعاسملا   

ةـماقإب هـل حمـسو ،ةـميق ةيركسع ةربخ ءاول دئاقو            ديقع ةبترب سرحلا يف هزكرم هبسكأ       
  . نيريثك طابض عم ةيصخش تاقالع

قباسـلا سيئرلا ،ناميلس تجهب ديمعلا وه سيئرلا هفيلح نإف تارباخملا ةزهجأ يف امأ              
  ، وـه قشمد يف ةيمهألا مساح ًابصنم يضاملا ماعلا ذنم لغشي يذلا             و سسجتلا ةحفاكم زاهجل

  . ةلودلا نمأ زاهجل يلخادلا عرفلا سيئر بصنم
              ، ةفاحصـلاو ،ةـعماجلاو ،ةـيموكحلا تارازوـلا ةـبقارم ىلع تجهب ديمعلا فرشيو

تارباـخملا لـجر هنأب فصويو      . كلذ بناج ىلإ ةريثك ىرخأ رومأو نيفقثملاو ،بازحألاو       



 )٤٨(

ريدـم  (وأ ،لاـقتنالا ةيلمعل سيئرلا      ) ريدملا(هنأ  وبتكلا فوفرب هبتكم لفحي ،ةفرعملا عساو       
  . لبقملا مكحلا ماظنل ،ريبعتلا زاج نإ) مسارملا

بـئانو ،همع ذوفن نم دحي نأ راشب ىلع نيعت ،هتماعز لوبقب ةيولعلا هتفئاط عنقي يكو                
مهنـع عافدلا ىلع ردقأ هنأب ةفئاطلا ءاضعأ ضعب دقتعا يذلا ،دسألا تعفر عولخملا سيئرلا               

عـمجملا محتـقا ا     مدـنع ةيضاملا ةنسلا ةهجاوملا تثدحو     . باشلا راشب نم مهحلاصم نعو    
لامـش يـف ةيقذاللا ةنيدم برق رحبلا ئطاش ىلع مئاقلاو تعفر هكلمي يذلا رخافلا يرحبلا                

ىـلع ةـينوناق رـيغ ةروص يف ينب عمجملا نأ وه يطعُأ يذلا ببسلا ناكو                . قلغأو دالبلا 
  . نجسلا ىلإ تعفر عابتأ نم نوريثك ديتقاو ،بيرهتلل مدختساو ةلودلل ٍضرأ

راـتخا ،طاشـنلاب ةـحفاط ،ةديدج ةيروس ةموكح          ٢٠٠٠) سرام(ر  اذآ يف تلكش دقو     
تـلكوأو ،قباسلا بلح ظفاحم ،وريم ىفطصم دمحم ةسائرب ،اهءاضعأ هسفن راشب روتكدلا             
جارـخإو ،داسـفلا ىلع ءاضقلاو ،ةيعادتملا ةيموكحلا ةرادإلا حالصإ يه ةبعص تامهم اهيلإ      

ًاسـيئر يـقب يذلا يبعزلا دومحم       لحم وريم لحو ،فيعضلا هعضو نم يروسلا داصتقالا         
ًاماع ١٣ةدمل ءارزولل      .          ، هسـفن يبعزلا داسفلل ةداضملا ةيلاحلا ةلمحلا تفدهتسا امدنع نكلو

ةـيلمع يف ديحولا فنعلا ثداح اذه لظي نآلا ىحو          . لاقتعالا هجاوي نأ ىلع رحتني نأ لضف      
  . لاقتنالا

،    يذـلا مالسلا ضوافم ،عرشلا قوراف ةيجراخلا ريزو ىقبيو         ةيروسـل هـنع ىـنغ ال
نيـب نمو   . ةموكحلا يف ًازراب ًاوضع ،ةيجيتارتسا    -ويجلا دسألا ةيؤر ىلع يسيئرلا نمتؤملاو     

مالـعإلا رـيزوو طيطختلل ًاريزو  ن                 يع يذلا ،ميعزلا ماصع داصتقالا ذاتسأ ةديدجلا موجنلا
يـف ةيروس ريف    س قباسلا يف ناكو ،ليقثلا نزولا نم ًارينتسم ًايسايس دعي يذلا نارمع ناندع            

  . تاونس رشع وحنل ةيبرعلا ةعماجلل ًادعاسم ًاماع ًانيمأ ذئدعبو ،ندنل
. فـلتخم راسـم ىـلع ةيروـس عضو ىلع حضاو ميمصت نع لاجرلا ءالؤه ربعيو               

نـم لاومأ باذتجال ةحومط ططخ كانهو       . دالبلا ثيدحت قيرط ىلع ةبعص تامهم مهمامأو      
سأر ةـئبعتلو ،دويقلا نم ررحتم يفرصم ماظنو ر         امثتسالل ةديدج نيناوق عم يبرعلا جيلخلا     

ةـلودلا ةكراشـم عم نكلو صاخلا عاطقلل معدلا ىصقأ ءاطعإو ،جراخلا يف يروسلا لاملا               
طـخلا راـمعإ ةداـعإلو ،يلاـعلا ميـلعتلا ماظن يف ةروث قلخلو ،داصتقالا يفً اضيأ طاشنب                

. اـيجولونكتلا نم ديزملاو دي    زملا لاخدإلو ،يحايس درومك نانبل ىلإ ايكرت نم ،هلك يلحاسلا         
نـم ددـع ةـمثو      . ًادج ليوط تابس نم ضوهنلا ىلع ةيروس ماغرإ يرجي هنإ يف كش الو            



 )٤٩(

نـم ةنورم رثكأ راشب نوكيس له       :  ءاوس دح ىلع بناجألاو نويروسلا اهلأسي يتلا ةلئسألا       
ةـسا  م ةجاح يف ةيروس نأ كلذ     . ال وه رشابملا باوجلاو ؟ليئارسإ عم تاضوافملا يف هدلاو        

  . اهضرأ نم ٍربش لك تدرتسا دقو ىرت نأ بجي اهنكلو ،مالسلا ىلإ
ةرـم ؟ةـيلاربيللا قوسلا ميق قنتعيس لهو ،برغلل ًاديؤم ديدجلا مكحلا ماظن نوكيس له               

،        . ةحـضاو معنب باوجلا نوكي نأ حجرملا ريغ نم ىرخأ          ًاـحاتفنا رـثكأ ماـظنلا نوكيـس
دـسألا ةكرتل ًايفو ىقبي نأ نم هل دب ال نكلو           . هريكفتيف ةثادح رثكأو ،ةيلاربيل رثكأ ديكأتلابو       

  . ةيبرعلا ةيموقلا
ىـلإ لدـت نآلا ىلإ ةرفاوتملا تارشؤملا نإ ؟نامأب ةطلسلا عقوم يف راشب روتكدلا له                
نـم طـحلا وأ نيـلمتحملا نيدـحتملا دييحت مت دقو ،ةسالسب تزجنأ ةطلسلا لاقتنا ةيلمع نأ      

ةسايسلا ةبلحلا  نم ميدقلا سرحلا جارخإو ،مهتعمس     لـيج ملسـت دـسألا راشب ءيجم لثميو         .  
  . رومألا مامز لبقتسملا ىلإ ةفلتخم ةرظن يذ ديدج



 )٥٠(

  



 )٥١(

  
  
  
  
  
  

  كرتشم فده ةيروس يف رارقتسالا
عمت    )١٥(ا نم ةعساو تاعاطقو ىوقلا زكارمل

 
  
ـحل ةـماعلا ةنامألا دعبو ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ةماعلا ةدايقلا دعب            - ثـعبلا بز    

أدبيـس نيأ كيأرب ،ًايمسر ةيروهمجلا ةسائر ملستي دسألا راشب وه اه ،يكارتشالا يبرعلا              
  ؟ هدهع ديدجلا سيئرلا 

ةـيلمع ةـعباتمب كـلذو ،ةيداصتقالا ةهبجلا ىلع لاوحألا بلاغ يف دسألا راشب أدبيس               
ةيراـس ىرخأ ءاغلإ    و ،ةيلاربيل رثكأ نيناوق رادصتسا انه هنكميو      . ةيداصتقالا نيناوقلا حالصإ  

ةـلمعلاب راـجتالا ىلع بقاعت يتلا نيناوقلا لثم ،رامثتسالاو ريدصتلاو داريتسالا قيعت ،ًايلاح           
نأ اـمك   . ًاـيئاهن غـلت مل اهنأ الإ ةيضاملا ةليلقلا رهشألا يف تابوقعلا فيفخت مت ذإ ،ةبعصلا               

ةرـتف ذنم عوضوملا   ةيروس يف ةيلاملا قاروألا قوس وأ ةصروبلا عورشم ذيفنت راشب ناكمإب            
يـف هزاـجنإ نـكميو ،ةليوط تاريضحت ىلإ جاتحي ال عورشم اذهو             . راظتنالا فوفر قوف  

                                                 
)١٢(،   .٩/٢٠٠٠ /٨، )ندنل(ةايحلا
ددع هل،نيلرب يف يلودلا نمألاو ةيلودلا تاساردلل يناملألا دهعملا يف ايقيرفأ و طسوألا قرشلا مسق سيئر)١٣(  

 .The Political Economy of Syria under Asad, London (I.B :اهمهأ،ةيروـس نـع بتكلا نم   
Tauris))  دسألا دهع يف ةيروس يف يسايسلا داصتقالا.(  



 )٥٢(

نـكمي امك   . ةيلاربيللا ةيداصتقالا ةحيرشلا نم مهم ءزج لامآ كلذب ققحتل ،ًايبسن ريصق ٍتقو           
ةـيبرع وأ ةـينانبل فراصـملا نكتـلو ،ةصاخ فراصمل لاجملا حاسفإ ةيادب ديدجلا مكحلل                 

اـهعم لمحت ال لاجملا اذه يف ةعساو تاناكمإ ةمث          . قشمد يف اهل عورف حتفل ،ىلوأ ةو      طخك
يروسـلا عراشـلا لامآ ىلإ ةراشإلا نم دب ال هنأ الإ ،ةريبك ةيداصتقا وأ ةيسايس تافزاجم                 
يـف نيلماـعلا بـتاور عفر لالخ نم امبر ،ءاخرلا هعم ديدجلا سيئرلا بلجي نأب ضيرعلا                 

  . ماعلا عاطقلا
ام -  ؟ دسألا راشب فلخ فقي يذلا يعامتجالا فلاحتلا ةعيبط يه  

يف رارقتسالا نأ وه ببسلاو ،ديدجلا سيئرلا فلخ عساو فلاحت فقي يلاحلا تقولا يف              
عـمتجملا نـم ةعساو تاعاطقل ًاضيأ لب ،بسحف اهدحو ىوقلا زكارمل ًافده لثمي ال ةيروس                

يـف رارقتـسالا نع نوثحبي ندملا ف        لتخم يف نيدلا لاجرو ةيروسلا ةيزاوجربلاف ،يروسلا      
كلذـل  . ةيومد تاعارص ةفاح ىلإ ةيروس رج يف يدج لكشب بغري دحأ الو ،ىلوألا ةجردلا             

يـلاربيل هـجوت تاذ ةيداصتقاو ةيسايس ىوقو ةريثك تاعاطق مضي عساولا فلاحتلا اذه نإف               
،   تاروث نود نم ةيجيردت ةيحالصإ ةقيرطب ماظنلا حتف يف راشب حجني نأب لمأت               تاـبالقنا وأ

مـكح بولـسأ ةيؤر ىف نولمأي نيفقثمو نيلقتسم ًاباونو ةيتامولعملاب نيمتهم ًابابش مضي امك               
  . ةيروس يف ثيدح

؟ةيروسلا ةيزاوجربلا نع ثدحتي امدنع طبضلاب يبوروألا ثحابلا ينعي نم -    
، ةقبطلل ايلعلا ةحيرشلا ابروأ يف هيمسن امب اهتنراقم نكمي ةيروسلا ةيزاوجربلا             ىطسولا

راـبكلا نيرمثتسـملا نـم ةريغـص ةرـئاد ةيروس يف مهو،راجتلاو نويعانصلا اهب دصقيو               
اهروذـج يـف دوعت ةريخألا ةنوآلا يف تعستا يتلا ةرئادلا هذه ،ملاعلا ىوتسم ىلع نيطشنلا                
ةـيزاوجربلاب ةقيثو تاقالع اهطبرتو ،ىرخأ ندمو بلحو قشمد يف ةيديلقتلا ةيزاوجربلا ىلإ             

تاـميمأتلاو ةيكارتـشالا تاءارجإلا ةأطو تحت تانيتسلاو تانيسمخلا يف ةيروس   تكرت يتلا  
ةيرامثتـسا تاـناكمإ ةيزاوجربلا هذه نزتختو       . ةيبونجلا اكيرمأو ابروأو نانبل يف ترقتساو     

قشـمد يف ديدجلا مكحلا بناج نم مامتها دجوي امك ،ةيروسلا سيياقملاب لقألا ىلع ،ةمخض                
ةـقالعلا نيسـحت ربع اهرامثتساو ةرجاهملا ةيزاوجربلا هذه نم          لقألا ىلع ءزج باذتجا يف      

  . ريبك حاجن قيقحت نود نم قباسلا مكحلا هلواح رمأ اذهو ،ةيلحملا ةيزاوجربلا عم



 )٥٣(

كباتك يف تركذ     - ةيروـس يـف مـكحلا ناكرأ نأ        ) ةيروس يف عمتجملاو ةلودلا     (  
هذـه قـبطنت له ،يطارقور      يبلا زاهجلاو نمألا ىوقو شيجلاو بزحلا     : ةعبرأ تانينامثلا   

  ؟ دسألا راشب دهع ىلع ةيؤرلا 
ةليـسوك بزحلا طيشنت مت فيك انيأرو ،اهتيمهأ تفلتخا نإو ةدوجوم ىقبتس ةدمعألا هذه         
يـف بزـحلا رود لءاضت نأ دعب ،بزحلل عساتلا ماعلا رمتؤملا يف ةيعرشلل ردصمكو ةئبعت                

ةـمدقتملا فوفصـلا ىـلإ ال ةباشـل         ا ءامدلا خض يف طيشنتلا اذه ىلجتو ،ةريخألا تاونسلا        
،        . ىطسولا رداوكلا ىلإ ًاضيأ لب ،بسحف      ىقبيـسو ناـك لقثلا زكرم نإ ،لوقلا نم دب ال نكل

ةرـبخلا كـلتمت يـتلا نمألاو شيجلا ىوق يف ًالثمتم ،ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا يف لقألا ىلع                 
هـتني مل ليئارسإ ع     م عارصلا نأً اصوصخ ،اهجراخو ةيروس لخاد تامزألا ةرادإ يف ربكألا          

رـيرحت ةـسايس نـم ةرـيخألا تاونسلا يف ًاريثك ىناع دقف يطارقوريبلا زاهجلا امأ                . دعب
  . ًائيشف ًائيش لؤاضتلا يف ةذخآ هتيمهأو ،داصتقالا

دوـجو ىـلع لئالد ةمث له ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل عساتلا رمتؤملا دقعنا         -  
  ؟بزحلا ركف يف ةديدج تاهجوت 

ىـتحو ملاـعلا يف تاريغتلا مجح عم ييأرب بسانتت ال رمتؤملا ىلإ تمدق يتلا               ريراقتلا  
يذـلا رمألا ،ةيماتخلا ريراقتلاو رضاحملا رودص راظتنا انيلعو         . اهسفن ةيروسلا ةسايسلا يف   

بزـحلا ناك اذإ ام فرعن نأ لبق ،ةيبزحلا تارمتؤملا ءاهتنا نم نيماع وأ ماع دعب ةداع متي                  
ىـلع رمتؤـملا لبق ترج يتلا تاعامتجالا نإ ًالامجإ لوقلا نكميو            .  ال مأ ةيدئاقع ةزفق ققح   

تارـيغتل بزـحلا ءاضـعأ باعيتسا ءالج لكب ترهظأ ةطسوتملا رداوكلاو ةدعاقلا ىوتسم              
ناـبإ لاـحلا هـيلع ناك امك ًادوجوم دعي مل يتيفوسلا داحتالاف             . ملاعلا تباصأ يتلا ةفصاعلا   

عارصلاو ١٩٨٥ماع نماثلا رمتؤملا      ،    ، كاذـنآ هـناك يذـلا لكشلا مويلا ذخأي ال ليئارسإ عم
جذوـمن قـيبطتب يدـج لكشـب ةبلاطملا وأ ماعلا عاطقلا عيسوت ىلإ هجوت كانه دعي مل امك                   

ملاـعلا يـعو سكعنيـس ىدم يأ ىلإ ةفرعم دعب ناكمإلاب سيل نكلو              . ةيروس يف يكارتشا  
  . ًامومع بزحلا ةريسمىلع ،ةيلاربيللاو ةيملسلا ةيلمعلاو ةملوعلا ملاع ،ديدجلا 

ىرخأ عقب يفو ابروأ يف ةدوجوملا ةيكارتشالا ةيطارقميدلا بازحألا ركف لكشي له             -  
يـف يكارتشا يبرع ثعب بزحل ةلوقعم ةيدئاقع ةفاضإ وأ ًالوقعم ًايدئاقع ًاليدب ملاعلا نم               

  ؟ ةيددعتوً احاتفنا رثكأ ةيروس 



 )٥٤(

يـه ةيكارتـشالا ال يبرعلا ةيم       وقلاو ،ىلوألا ةجردلا يف يموق بزح وه ثعبلا بزح        
نأ بزـحلا ءاضـعأل ىتح حضاولا نم ناك اذإو          . بزحلا اذه ةيجولويديأ يف ةيوازلا رجح     

ماـيألا يف برعلا نويموقلا اهب ملح امك ةيجامدنالا ةدحولا نأو ،اهمئاعد تتبث ةيرطقلا ةلودلا               
ةـلودلا دودح زواجتت يب  رعلا ملاعلا يف ةرصاعم رهاوظ ةمث نإف ،مويلا ةيعقاو دعت مل يلاوخلا      

لئاـسو ضعب اهنمو ،ةماعلا ةيبرعلا ةيسايسلاو ةيفاقثلا اياضقلا لوح تاشقانملا اهنم ،ةيرطقلا             
موـيلا دـجوت ىـنعملا اذـهبو        . جيلخلا ىلإ طيحملا نم دهاشت وأ عمست وأ أرقت يتلا مالعإلا          

اذإو ،ةيـسايس اهنم رث     كأ عباطلا ةيفاقث تايلجتلا هذهو ،ةيبرعلا ةدحولا ةركفل ةرصاعم تايلجت         
دـيدجلا لكشلا اذه تاناكمإ باعيتسا يفو ديدجلا عقاولا اذه عم لماعتلا يف ثعبلا بزح حجن                
يـف وأ ةيروـس يف ءاوس ًالبقتسم هتيبذاج بزحلل نوكت فوسف ،يبرعلا يفاقثلا نواعتلا نم                

بزـحلا هن   وك ىلع هتيبذاج رصتقت فوسف كلذ يف بزحلا حجني مل اذإ امأ ،ةرواجملا نادلبلا             
ةيكارتـشالا ةـيطارقميدلاب فرـعي اـم تارايتب قلعتي اميف امأ            . كاذ وأ دلبلا اذه يف مكاحلا     

عـم ًاصوصـخ ةيروسـلا ةيسايسلا ةطيرخلا ىلع ًاعساو ًالاجم تاهاجتالا هذهل نأ ضرتفأف               
الإ ،تامدـخلا عـجارتو عمتجملا تاقبط نيب ريبكلا لخدلا توافتو ،ةشيعملا ىوتسم ضافخنا       

  . لاجملا اذه ألميس يذلا بزحلا وه ثعبلا بزح نأ دقتعأ يننأ
ةـيودحولا ةـيموقلا تاـهجوتلاو تاراعشلا نأ نييبرغلا نيللحملا نم ريثك ربتعي              -  

ددصـلا اذه يف نوريشيو ،مامألا وحن بوره ةيلمع لثمت ثعبلا بزح ةديقع ىلع ةيغاطلا          
وـه اـم ،كييازوملاب هيبشلا يروس   لا عمتجملل ةينثإلاو ةينيدلا ةينبلا يف ريبكلا عونتلا ىلإ  

  ؟روتسدلا وه له ؟ كيأرب لبقتسملا يف نييروسلا دحويس يذلا ءيشلا 
ةيسـنرفلا ةقيرطلا ىلع روتسدلا ساسأ ىلع موقي مهدالبل نييروسلا فيرعت نأ دقتعأ ال              
ذـنم مـكحلا ىـلإ لصو يسايس ماظن لك لبق نم هرييغت مت يروسلا روتسدلا نأ كلذ ،ًالثم                   

دـلب ىلإ ءامتنالاب روعشلا كلذ لب ،نييروسلا عمجي ام وه روتسدلا سيل             . مويلا ىتح ل  القتسالا
ىوـقألا مادصلا ةهبج هنوك يف ًايلاح لثمتي ،يميلقإلا هطيحم يف نيعم رود هل ،ةيروس همسا                

امدـعب ةايحلا ىلع هتردق تبثأ       -ةيروس يأ _دلبلا اذه   . ًالثم نانبل يف هرود يفو ،ليئارسإ عم        
ىـلع ىـتح دـلبلا اذه ىلع ظافحلا يف ةبغر دجوت ىنعملا اذهبو ،ةقطنملا نورمع                تسملا مسق 

تانيتسـلا يـف ًاـمخز ىوقأ تناك يتلا ةريبكلا ةيروس ةدحو وأ ةيبرعلا ةدحولا راكفأ باسح       
ةـلودلل ةرـيبك ةيمهأ ءاطعإل نييروسلا دنع ليملا كلذ ييأر يف رسفي ام اذهو ،تانيعبسلاو                

. ىرـبكلا ةيروـس ءازجأ يقاب نم ةيمهأ رثكأ هرابتعالو دلبلا اذهل ءا            متنالاب رخفللو ،ةيروسلا  



 )٥٥(

ال هـنكل ،نييروسـلا عـمجي ام وه اهتازاجنإب زازتعالاو ةيروسلا ةينطولا ةلودلل ءالولا اذه                
عـمو ًاـمومع ىرـخألا ةـيبرعلا بوعشـلا عم نماضتلا نيبو مهنيب هسفن تقولا يف لوحي                  

  . ً اصوصخ نيينيطسلفلاو نيينانبللا
ذـنم ًاـعافترا ةيروس يف ةيداصتقاو ةيسايس تاحالصإب ةبلاطملا تاوصألا دادزت             -  

طـسوتملا نييدـملا ىلع ةيروس هجتت نيأ ىلإ ،مكاحلا مسجلا لخاد ىتح تانيعستلا علطم               
  . ديعبلاو

هتيمسـت نكمي امل ًاليم كانه نأ ةيروس لخاد ًايلاح رئادلا يسايسلا لدجلل عباتملا ظحالي                
زـكرم هنوك ةعساو تايحالص يموقلا نمألل ًاسلجم وأ ،شيجلا يطعي يذلا يك             رتلا جذومنلاب 

يرود لدابتو ،ةرح تاباختناب فقسلا اذه تحتو هتاذ تقولا يف حمسي هنأ الإ ،ريخألا رارقلا                
ةيروـس يـف ةيعقاولا ىوقلا حمطت الو        . ةموكحلا ىوتسم ىلع ةفلتخملا بازحألا نيب ةطلسلل      

نـم رـثكأ ىلإ ىرخأ ةهج نم ًايجيردت حاتفنالاو ةهج نم رارقت             سالا ىلع ظافحلا ديرت يتلا    
لاـح يف ةيروسل ةبسنلاب مامألا وحن ةعساو ةوطخ ةقيقحلا يف لثمي يذلا ،ًايلاح جذومنلا اذه                

يرصـملا جذوـمنلا وه ،راطإلا اذه يفً اضيأ هنع ثيدحلا نكمي رخآ جذومن ةمثو               . هقيبطت
جذوـمنلا اذـه ،ةيسائرلا ةسسؤملا ىلع دامتعالا يوق         ماظن لخاد ًايطارقميد ًاقسن لثمي يذلا       

ةـيبلاغلا بـتريو ةـضراعملا بازـحألاو مكاحلا بزحلا ددحي هنكل ةيبزحلا ةيددعتلاب حمسي               
لاـمآلا قـقحي الو ،يكرتلا هليثمك ًاديعب بهذي ال يلاتلاب و ،ًايلمع تاباختنالا لبق ةيناملربلا                

  . رييغتلا هاجتاب ىلوأ ةوطخ لثمي ناكنإو ،ةيروس يف ديدجلا مكحلا ىلع ةدوقعملا 
يذـلا ينيصـلا جذوـمنلا ددصـلا اذـه يف نوركذي نييسايسلا نيبقارملا ضعب                -  

  . يسايسلا قالغنالاو يداصتقالا حاتفنالاب ةداع هنورصتخي
فالتـخا ببسـب ةـنراقملل ةيقيقح ةيناكمإ لثمي ال هنكل ،هنع ثيدحلا رثكي جذومنلا اذه                

لكشـب داـمتعالا عيطتسي دلب نيصلاف ،ةيروسو نيصلا نم لك يف             يسايسلا داصتقالا ةعيبط    
 ٍلكشـب جامدـنالا اهيلع بجوتي يتلا ةيروس هعيطتست ال ام اذهو ،ةيلخادلا هقوس ىلع يساسأ               
ىـلإ لوـصولا تدارأ اذإ يملاـعلا داصـتقالا يفو ةقطنملا داصتقا يف نآلا لعفت امم ربكأ                  

ةيروـسو ،دلبلل يداصتقاويجلا عقوملابو داصتقالا  مجحب ةقالع هل رمأ اذه . يداصتقالا ءاخرلا   
اذـه يـنعي الو ،ابروأ عمو هناريج عم لدابتلا لالخ نم شعتني ةراجت دلب خيراتلا ربع تناك              
ملاـعلا ىـلعو راوجلا ىلع حاتفنالا نكلو ،اهتعانصو اهتعارز ثيدحت نع ةيروس فقوتت نأ              

  . ةيروس ىلإ ةبسنلاب ةيمهألا ميظع ىقبيسو ناك



 )٥٦(



 )٥٧(

  
  

  
  
  
  

  )١٧(راشب ةدعاسم نطنشاو ىلع
 

  
  ؟ يكيرمألا ويرانيسلا يف دسألا ظفاح ةافو دعب اذام  -

مارـتحالا  . هـمرتحي ناـك هنإو ،هعم فلتخي ناك هنإ        : نيئيش هنع لاق نوتنيلك سيئرلا      
ماـظن ببسـبو ،ليئارـسإل هئادع بسب تافالتخالاو         . ةمهم ةيصخشو ةلود سيئر ناك هنأل     

لازـي ال هدلبو ،اندنع ًابوبحم ناك الو انل ًاقيدص نكي مل دسألا             : انسفنأ عدخن الأ بجي     . همكح
اـمل ،ليئارـسإ نـمأ ىـلع انصرحو ،ليئارسإ عم هتلكشم الول امبر              . باهرإلا ةمئاق ىلع  

سورـللً اقيدص ناك بيرق تقو ىتح دسألا نأ ىسنن الأ بجيو            . رابتعالا اذه لك هل انعضو    
  . اندض مهعم رمآتي ناكو ،مهتحلسأب حلستي ناكو ،مهروحميف رودي ناك . اندض

  ؟ ةريخألا تاونسلا يف ريغت دسألا نكل  -
تاراعشـلا ةـلحرم تـهتناو ،ةيعويشلا تطقسو يتيفوسلا داحتالا راهنا نأ دعب ريغت              

  . طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيكارتشالا تايارلاو ةيروثلا
  ؟ ليئارسإ عم مالس ةيقافتا عقوي داك -

                                                 
ةلجم )١٤( ددعلا )ندنل(،"ةلجملا"  ،٢٤/٦/٢٠٠٠-١٠٦٢،١٨.  
،   ) زياربرتنا ناكيرمأ (دهعم يف طسوألا قرشلا نوئش يف ريبخ،راسمورو ديفيد روسيفربلا          )١٥( نطنـشاو يف
 .؟) مالسلا ةيروس ديرت له:( اهرخآ ،ةيروسلا ةيكيرمألا تاقالعلا نعو ةيروس نع تاسارد فلؤمو
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رطضملا لثم ناك هنكلو    معن ةـملك لـقي مـل هنكل ،ليئارسإ عم مالسلا ديري هنإ لاق             . ، 
  . انيداعي ًامئاد ناك هنكل ،انعم ضوافتي ناكو. ليئارسإ نع ةبيط ةدحاو

؟ لعف اذام -    
ءارزو سيـئر عـم ضواـفتلل ،عرشلا قوراف ،هتيجراخ ريزو لسرأ امدنع ركذت له               

اـم لاـق ؟ نوتنيلك مامأ ،ضيبألا تيبلا يف عرشلا            قوراف باطخو ؟ كاراب دوهيإ ،ليئارسإ       
مالـكلا وـه اذه     . ةيروس دض تارماؤملا ططخن ًاعم اننإو ،دحاو ءيش ليئارسإو اننإ ،هانعم          

. ضيـبألا تيبلا يف ًانلع هلوقي نأ عرشلا قوراف رمأ هنأ دب الو ،ًامئاد هلوقي دسألا ناك يذلا                 
قشـمد يـف يفحصـلا رمتؤملاو ؟ تاونس         سمخ لبق ةيروس نوتنيلك راز امدنع ركذت لهو         

نوـتنيلك ىدحتو ،ددشت يف دسألا در ؟ باهرإلا معد نع فقوتلل دسألا نوتنيلك هيف اعد يذلا                
رـيزو نوـتنيلك لـسرأ امدـنع ركذـت لهو           . باهرإلل ةيروس معد ىلع ليلد يأ مدقي نأ       

، اـسو تاعاـس قشمد راطم يف رظتناف ،قشمد ىلإ رفوتسيرك نراو قباسلا ةيجراخلا              تاع
  . نطنشاو ىلإ داعف ،هتلباقمل دحأ بهذي ملو

ىلع قلع امدنع اهنع ثدحت هسفن نوتنيلكو ،ًارس تسيل اكيرمأ عم دسألا تافالخ              -  
  . دسألا ةافو ربخ

اـم رسـفت فـيك الإو       . انل ةءاسإلاو انراقتحال ًاططخم ناك اذه     . تافالخ نم رثكأ هذه   
ةـفينع تارهاـظم تجرخو ،قارعلا فص       قب نوتنيلك رمأ امدنع ،نيتنس نم رثكأ لبق ثدح        

              ، اـهقوف يروسـلا ملعلا اوعفرو ،ةيكيرمألا ةيلصنقلا ىنبم نويروسلا لتحا ،قشمد يف اندض
ةفرغ يف ءافتخالا ىلإ هتجوز ترطضاو ،هيلع اومجهو ،يكيرمألا ريفسلا لزنم ىلإ اوبهذو             

  . ىنبملا لفسأ
أ بجي ناك امو ؟ دسألا عم حماست نوتنيلك نإ لوقت له-   ؟ كلذ لعفي ن 

ىـتح ،ليئارسإ عم مالس ةيقافتا ىلع عيقوتلاب دسألا عانقإ ،نمث يأب ،ديري ناك نوتنيلك               
حمسـن الأ بـجي اننإو ،ًادودح ءيش لكل نإ لوقأ انأو            . نوتنيلك لجس يف كلذ خيراتلا لجسي     

يفاذـقلا لـثمو ،نيسـح مادص لثم ،دسألا         . انباسح ىلع هدجم ينبي نأ ميعز وأ سيئر يأل        
  . مهبوعش بح مهبسكي اكيرمأ ىلع موجهلا نأ نودقتعيو ،ةيروثلا تاراعشلا نوددري ءامعز

؟ دسألا عم نوتنيلك لعفي نأ بجي ناك اذام -    
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نأو ،هللا بزـح مـعد نع فقوتي نأو ،نانبل نم هتاوق بحس هنم بلطي نأ بجي ناك                  
  . ةيروس لخاد ةيداصتقاو ةيسايس تاحالصإ يرجي

ءاجو ،دسألا يفوت نآلا- راشب هنبا    ؟ ةديدج ةيادب هذه له .  
لـخاد ةديدج ةحفص دسألا راشب حتفي نأ لمأ كانهو          . ديدج دهع اذه نأل معن    . الو ،معن 

الو ،اـنل قورت ال مكحلا يف ةقيرطلا هذه نأل ،الو  . ةيروسلا ةيكيرمألا تاقالعلا يفو ،ةيروس   
،     طسوألا قرشلا يف مكحلا لكاشم نإ لوقأ تللظ انأو        . انئدابم هبشت  تايصـخشلا ببسب تسيل  

  . تاسسؤملا ببسب امنإ
دسألا عم نوتنيلك بولسأ تدقتنا-   ؟ راشب هنبا عم نوتنيلك بولسأل حرتقت اذام .  

هـب بـحرن نأ بـجي ،سكعلاـب         . موي لوأ ذنم دسألا راشب مجاهن نأ ةسايكلا نم سيل         
لـيجلا نـم ب     اـش اذـه   . ًايجراخو ًايلخاد هتدعاسمل نودعتسم اننأ هل لوقن نأو ،ةين نسحب         

ةرـظن نـع ةـفلتخم رومألا نم ريثكل هترظن نوكت نأ دب ال بابشلا نم هريغ لثمو ،ديدجلا            
  . هدلاو

؟ لعفي نأ نوتنيلكل نكمي اذام -    
عـم ةميدقلا هتاباسح هعم يفصي الأو ،دسألا نبال لكاشملا ببسي نأ نيسح مادص رذحي               

نـكل  . ليئارـسإ عـم اهتدنجأ ةحلصم     ل دسألا راشب ةربخ ةلق لغتست الأ ناريإ رذحيو        . هدلاو
دـسألا راشـب ردقيـس فيكو ،ةيروس لخاد رومألا ريست فيك ىريل رظتني نأ دب ال نوتنيلك        

  . مكحلا ىلع ةرطيسلا ىلع
نانبل يف ةيروس رود يضاملا يف تدقتنا       - راشـب دـهع يف ًاديدج ًائيش عقوتت له        .  

  ؟ دسألا
ًاثادـحأ عقوتأ يننإ  . نانبل يف ةيروس روديف ةحارصب مهيأر اونلعيل نيينانبلل ةصرف هذه     

ناـنبل يـف دسألا راشب ههجاويس يذلا رابتخالا نأ يأ ،ةيروس يف اهنع نانبل يف ةراثإ رثكأ                  
  . ةيروس يف ههجاويس يذلا نم مهأ نوكيس امبر

؟ طسوألا قرشلا لود ةيقب ىلإ ةبسنلاب ةيروس ثادحأ ينعت اذام -    
نـم رـيثك يف يرجي ام       . طسوألا قرشلا بوعش مام   أ ًاليوط لازي ال قيرطلا نأ ينعت      

مـكح  : ةيعويشـلا ةمظنألا طوقس لبق ابوروأ قرش لود يف يرجي ناك ام هبشي كانه لودلا             
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،    . مـكحلا وأ ثيدحتلا   : نارايخ دسألا راشب مامأ نإف اذهلو       . بزحلا مكحو ،درفلا   لـمأن اـننإ
لزاـنتلا هاـنعم امبر اذه نكل       . حاتفنالاو ريوطتلاو ثيدحتلا قيرط يف ريسي نأ ،باشلا وهو        

هـنإف ،تـبكيو عراصيو هجاوي هتقو لك يضقو ،مكحلا ىلع زكر اذإ امأ           . ةطلسلا ضعب نع  
نوكيـس ،حتـفناو ،حـجن اذإ    . حاتفنالاو ثيدحتلا وحن ةيروس لوحيل ،ةدارإلاو تقولا دجي نل        

ناراـيخ هـم   امأ. ملاـعلا لك يف ةيروهمج سيئر رغصأ هنأ سنت ال     . ةقطنملا لود ةيقبل ةودق   
  . بقارن نحنو ،راتخيس يذلا وهو
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  )١٩(نيويرانيس نم طايتحالا دسألا راشب ىلع
 

  
مايألا هذه نولوقي امك ةيضقلا وه داصتقالا ةيروس يف-   ؟ يأرلا اذه مهرطاشت له .  

ثيح نم وه داصتق    الا نأل ،دسألا ليحر نم مايأ دعب حرطي لاؤسلا اذه نأ قوشملا نم            
  . باجعإلل ةراثإ لقأ دسألا ءادأ

  ؟ اهعاضأ ًاصرف كانه نأ دصقت له ،باجعإلل ةراثإ لقألا لوقت نيح  -
لـكل ةقباسـلا تاموكحلا وأ دسألا ظفاح ىلع موللاب يقلي نأ ءرملا ناكمإب سيل ديكأتلاب                

ةرـيثك تاونـس   يف ةيروس بيصي يذلا فافجلا لثم رومأ كانهف ،ةيروسل ةيداصتقالا للعلا             .
يـف اـم ًاعون فقوت دسألا هب رشاب يذلا يداصتقالا حالصإلا نأ وه هلوقي نأ نكمي ام نكل                   

هتاحالـصإ نإ هـلوقأ اـم سيلو        . ةيلوأ تاوطخ نم رثكأ مدقتلا يف لشفو ،قيرطلا فصتنم        
مدـقتب حمسـت نـل يـتلا بابسألا نكل ،ريثم لكشب دالبلا داصتقا نسحتس تناك ةيداصتقالا                 

  . ةديج ًابابسأ نكت مل ةيداصتقالا هتاحالصإ

                                                 
  .٢٤/٦/٢٠٠٠-١٠٦٢،١٨ددعلا  ،)ندنل( ،"ةلجملا"ةلجم )١٦(
ةيروس (ةيروس نع ) ةيزيلجنإلاب(ناروشنم ناباتك هلو ،ندنل ةعماج نم يميداكأ يلنيك داهربيأ روسيفربلا )١٧(

هجاوي ثعبلا (يناثلاو ) ١٩٩٤ماع رشن ) ( درابلا مالسلاو ةدرابلا برحلا نيب يداصتقالا حاتفنالاو ةرصاعملا   
 .١٩٩٠ماع روشنملا ) ثعبلا
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؟لاثملا ليبس ىلع -    
  . ةيسايسلا ةرطيسلا اورسخي نأ نم نوشخي اوحبصأ مهنأ وه يروصت يف
اصتقالا تاحالصإلا مدقتل ةديجلا بابسألا نم يأ-   ؟ نآلا راشب اهيف ركفي نأ نكمي ةيد 

ءرـملا ناكمإب تانين    امثلا رخاوأ يف تأدب يتلا تاحالصإلاف ،ةدعقم ةلكشم يه ةلكشملا         
نأ يـنعي اـم ،ةعرسب تفقوت يهو ،ةيداصتقالا تاحالصإلا جمانربل ةيدلب ةفصو اهيمسي نأ               

  .ًامامت اهب ةمزتلم نكت مل اهنأ وأ ةمسقم تناك ةموكحلا
ةـحجان تاحالـصإلا كـلت لـعجت نأ ىه ةيلاحلا ةموكحلا ىلإ ةبسنلاب نآلا ةلكشملا                

  . ًاضيأ ةيفاك نكت مل امبرو ،ةرخأتم امبر تءاج تاحالصإ يهو ،لوعفملا
نـم رـطخ يف نآلا اهنأل ،اهرخأت نع ضوعتل ًاريبك ًادهج لذبت نأ ىلإ ةجاحب ةيروس                 
لـثم تالاـجم ريوـطتل رـيثكلا ىلإ ةجاحب يهف ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةيشماه حبصت نأ                 

  . تالاصتالا
رـيبكلا يدـحتلا و   ـه عبطلاب اذهف ،هحالصإ نكمي ام حالصإ ناكمإلاب ىدم يأ ىلإ امأ    

تاونسـلا يـف ردـقي مل يروسلا داصتقالا نأ وه انه هلوقأ ام              . ةديدجلا ةموكحلا ىلإ ةبسنلاب   
ىذـلا ةشـيعملا ىوتسـمب شيعلا نم نييروسلا نيكمتل ،دراوملا قيقحت ىلع ةيضاملا رشعلا               

ءو ـس ةلكشـم نكل ،ءايرثألا ضعب كانه دجوي ال هنأ ينعي ال اذه عبطلاب              . هوققحي نأ مهبجعي  
  . ةيروس يف ًانيقي ةدوجوم ةيذغتلا

ناـك ءاوـس ،تاموكحلا نم ٍيأل جتني ال هسفن يروسلا داصتقالا نإف ىرخأ ةيحان نمو        
ةـموكحلا ءاسؤر لكو ،تاسايسلاو جماربلا هذه لثمب ذخألا نم مهنكمت دراوم راشب وأ دسألل               

ال اهسـفن ةيروـس نك      ل. ةقطنملا يف ًارابك نيبعال اوحبصي نأ يضاملا يف اومزتعا ةيروسلا         
اـهتوق ثيدـحتل دراوـملا اهيدـل تسـيل لاثملا ليبس ىلع ،اذه نم مهنيكمتل دراوملا كلمت                  

  . رايغ عطق ىلإ ةجاحبو ةريبك بعاتم يف يروسلا شيجلاف،ةيركسعلا
اـمبرف صاـخ لكشب ةيروس يف دحلا اذه ىلإ نالخادتم ةسايسلاو داصتقالا املاط              -  

نـم ةيروس دئاوع ًالثم كانهف داصتقالا ىلإ ةسايسلا ل          خدم نم لخدي نأ يف راشب ركفيس      
  . نانبل

ةبسـنلاب دـئاوعلا هذه رمتستس ىدم يأ ىلإ نكل ،نانبل نم يتأت دئاوعلا نم ةجرد كانه               
يـف نوـكي دـق ناـنبل يف يروسلا دوجولا نأل هفرعن ال ام اذه ديدجلا               ! ؟ يروسلا سيئرلل  
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ىرـخأ بابـسأ داـجيإ لواحيـس دـيكأتل          اب وهو . يليئارسإلا باحسنالا ةجيتن كش عوضوم    
نـكمي يتلا دئاوعلا نإف اذه ىلإ ةفاضإ        . رثكأ رطاخم نع منت دق اهنكل ،دوجولا اذه ةلصاومل        

                 ، ناـنبل ىـلع ةـينوناق بئارض ضرف هتيمست نكمي ام وأ ،ةيديلقتلا قرطلاب نانبل نم اهبلج
ىدـم ىـلع يروسلا داص      تقالا يف ترهظ يتلا تارغثلا دسل ةيفاك دئاوعلا هذه نوكت ال امبر           

  . نينسلا
اـمبرو ،مالسـلا ةيلمعب رمألا قلعت ردقب قاروألا بيترت ديعيس راشب نأ دقتعت له                -  

  ؟ ًاقالطإ دسألا اهيف ركفي نكي مل ام ضعب نع ىلختي 
نـم ًاليـلق رسـخ ىـنعملا اذهبو ،ريبك رذحب هقاروأ بعلي ناك دسألا ظفاح نأ دقتعأ                  

نأ عـمو   . ًالـعف ةـياغلل ًافيعض ناك تانيعستلا ةيادب ذنم ة         يروس زكرم نأ دقتعأو ،قاروألا    
قالـطإلا ىـلع ًائيش كرحت نأ عطتست مل يهف ،ةردق نم هب عتمتت تناك ام رسخت مل ةيروس                   

  . ةيروس حلاصل ماع لكشب ىوقلا نازيم حبصأو
حنـمب نييكيرـمألاو نيـيبوروألا عانقإب أدب دسألا نأ وه هيف ركفأ نأ عيطتسأ ام رثكأو         

ةيروـس عجرتسـت يـك ،ليئارـسإل لقأ ةدناسمو ةيروسل يفاضإ يسامولبدو يسايس دا               نسإ
يـف تاـيناكمإ يأ دـسأ ظفاحل نكي مل اذه ادع اميف نكل           . هبجعت يتلا دودحلا نمض نالوجلا    

  . ليئارسإ ىلع يقيقح طغض
               ، رـثكأ روهدـت يداصتقالا عضولا تلق امكو ،هسفن عضولا يف هسفن دجيس راشب هنباو

نـكمي راشب لظ يف ةيروس نإف اذلو  . ةيجراخلا ىوقلا ةاهاضمل ةيلحملا دراوملا كل    مي ال وهو  
  . دسألا دهع يف هيلع تناك امم ىتح فعضأ نوكت نأ

؟ةيروس هجتت نيأ ىلإ نذإ-    
ىـلع رصت نأو ،ةدينعو ةتنعتم ىقبت نأ اهناكمإب مالسلا ةيلمعب رمألا قلعت ردقب ةيروس               

لوـح يـه اـمنإو ،قوـقحلا لوـح ًامئاد تسيل ةسايسلا              نكل ًاعبط اهقح نم اذهو ،اهقوقح       
ىـلإ اهلـصويس اذـه ناك اذإ امأ ،اهقوقح ىلع رصت نأ اهرودقمب هنأ حيحصو     . تالامتحالا

نأ اـهنكمي عـضو يـف ليئارسإ نأل ًاديعب اهلصوي نل امبرو ،ىرخأ ةلأسم هذهف ديعب ناكم                  
  . ضفرت وأ لبقت نأ راتخت

يـفت دـق يتلاو،مالسـلا ةدهاعمب اولبقي نأ امإ ،نالام           تحا مهمامأ نييروسلا نأ نيح يف     
ةـلاح رارمتـسا يـنعي عبطلاب اذهو مالسلا ةدهاعم مجح اوصلقي مهنأ وأ ،يفتال وأ مهتاعقوتب                 
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نوـكت نل نكل ،ةيروس ىلإ ةبسنلاب نساحم هل نوكي نل ينعي عبطلاب اذهو،مالساللاو برحاللا          
  . ليئارسإ ىلإ ةبسنلاب ئواسم هل

عـيقوت نـكل ،مالسـلا ةدهاعم ىلع عيقوتلا وه يروسلا داصتقالا نسحتل              طورشلا دحأ   
  . ديحولا طرشلا سيلو يروسلا داصتقالا نسحتل طورشلا نم ًادحاو نوكيس مالسلا ةدهاعم

؟ راشب اهعم لماعتيس فيك ةيسايسلا تاماسقنالاو-    
ال وـهف   . هتطلس خسري نأو ةطلسلا يف هسفن تيبثت يف نوكتس ىلوألا هتلكشم نأ دقتعأ            

ناـك كـلذ عـم هنكل ،ةوقب مكح امبر يذلا هدلاو اهكلمي ناك يتلا ةوقلا الو ةطلسلا ال كلمي                    
يأ كـلمي الو ،باش هنبا نآلا       . ةليوط ةرتف ةطلسلا يف يقبو ،هتطلس سراميو مارتحاب ىظحي        

  . هوعبتي نأ ةرورضلاب سيل سانلا نإف اذهلو ،هسفن تبثي نأ نم ًاقالطإ نكمتي مل وهو ةطلس
ىـلإ دوـعي نأ نكمي له راشب اهب طشن يتلا رومألا دحأ ناك داسفلا ىلع ءاضقلا                  -  

  ؟ هتركف 
قـلخي دق اذه نأ عمو رشتنم هنأل ،داسفلا لثم سانلا اهب بجعأ تالمحب ماق وه عبطلاب                 
مهدـنع نيذلا سانلا نيب وأ اياحضلا نيب ةرورضلاب سيل نكل ةماعلا نيب هل ةيبعشلا نم ةجرد                 

نإـف اذـهلو    . هتطلس تبثيل هيلإ ةبسنلاب بعصأ رمألا لعجي دق اذهو        . ةموكحلاب ةديج تالص  
يـف هسـفن تـيبثت ىـلع هدعاسـتس ةجرد يأ ىلإ يردن الو ،نيدح وذ حالس داسفلا ةلمح                    

  . ةطلسلا
ةيسايسلا تاماسقنالا تركذ تنأو راشب ىلإ ةبسنلاب تاسكن عقوتت له-   .  

نأ حـجرألا نم هنأ دقتعأ الو ،هدلاول ًافلخ هب          اولبقي نل مهضعب نأ امإف ،ناويرانس كانه        
كاـنه نوكي نلو ،لكشلا اذهب فرصتلا نوديري نيذلا ىلع ةنيعم ًادويق كانه نأل اذه لصحي                
يـف ةربخلا نوكلمي ال ًامومع مهف ،لكشلا اذهب فرصتلا ديري نمل ةيعرش وأ يلود زكرم يأ                 

  . نييركسعلا ةداقلا نم وأ تارباخملا نم ًامومع مهو ،ضوافتلا
هـنأ ولو طسوألا قرشلا يف ًابسانم دعي مل فرصتلا نم عونلا اذه نأ ًاضيأ نوركفي دقو                

راتسـلا فـلخ نوطشني دق ضعبلا نأ وه ًالامتحا رثكألا ويرانيسلاو            . ًالثم يجيف يف دوجوم   
ىـلإ لصـنو ،مهذوفن رابتعالا يف ذخأي نأ هيلع نأو ،قلطملا مكاحلا سيل هنأ راشب اورعشيل                 

ةـيحانلا نم اهعيمج تاطلسلا تناك ثيح ،هدلاو ماظن لثم ًايروهمج ًاماظن عبطلاب هب              شي ءيش 
نـم رـثكأ نابسـحلاب ذخأي نأ هيلعو ،فعضأ ًاسيئر ىرنس اننكل ،هدلاو يف ةلثمتم ةيرظنلا                  

  . نييركسعلا ةداقلا ءارآ هدلاو
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  )٢١(ايروس يف دومصلا دسألا راشب عيطتسي له
 

  
راشـب هنبا لعج ٍتاونسل ل               رلا ىناع   جأ هنأ ذإ ،تيقوتلا ءوس ةلأسم نم دسألا ظفاح سيئ

نـم عوبـسأ لـبق يفوت هنأ كلذ    .حيحص لكشب رومألا ةيوستل هيعس يف ،يمسر لكشب ةفيلخ  
راشـب ملسـتي نأ عـقوتملا نـمف كلذ عمو ،هتفالخل هنبا حيشرتو ،اهباصن يف رومألا عضو                  

نـم ،ًادـج عـساولا هدلاو ءاذح هيمدقب ألميس راشب ناك اذ             إ اميف انه مهملا لاؤسلاو ،ةسائرلا     
هدـلاو اـهيف يـقب يتلا اهسفن ةدملا لاوط ًاسيئر ءاقبلا نم نكمتي لهو ،مكحلا رارقتسا ثيح                  

ًاماع٣٠يلاوح يأ ًاسيئر    .  
نوـك ًاحوضـفم ًارـس ناك دقف ،هتايح نم ةريخألا ةنسلا لالخ ،ةفالخلل هدادعإ لالخو                

ةدودعم تتاب ةايحلا يف همايأ نأو ،هتحص يف قوبسم ريغ روهدت نميناعي دسألا سيئرلا  .  

                                                 
(21) Policy Watch, Washington Institute For Near East Policy ,Number 470,June 
12,2000.  

طسوألا قرشلا خيرات مسق    -بيبأ لت ةعماج يف ذاتسأ    )١٩( تاساردل نايد يشوم زكرم يف ثحابو        ،  قرشـلا   
ايروسنع بتك ةدع فلؤم و ،ايقيرفأو طسوألا   :اهمهأ ، 

Decision Making in Asad’s Syria (Washington, D.C: Washington Institute for Near 
East Policy, 1998). 
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عيباسألا لالخو ،ةفالخلل راشب دادعإ ةيلمع تدعاصت هتايح نم ةريخألا رهشألا لالخو             
قاـفتالا مـتو ،مـكحلا يف هدلاول ةفيلخك بيصنتلل راشب دادعإ ةيلمع يف ةايحلا تبد ةريخألا                 

يف لجؤملا    ثعبلا بزحل يرطقلا رمتؤملا دقع ىلع      ناريزح   ١٧  ، ٢٠٠٠ماـع يـف     ) وينوي( 
حمسـي لكشـب ،ةـمكاحلا ةيرطقلا ةدايقلا يف ًاوضع هلالخ راشب حبصي نأ عقوتملا نم ناكو               

راشـب ماـق دـقو      . هدلاو ةافو دعب ةسائرلا ملست نم ًايلكش هنكميس اذهو ،سيئرلل ًابئان هتيمستب           
دـقو ،ةيروسـلا ريهامجلا طاسوأ يف ه        ل معدلا ةئبعت ،اهنم فدهلا ناك ،ةماع تاقالع ةلمحب        

يروسـلا داصـتقالا يـف تاريغتو ،ةعساو تاحالصإل همعدو داسفلا دض ةيعادك هسفن مدق               
يـف ةدـيدج ةـموكح تلكشـت راـطإلا اذـه يـفو ،داصتقالا ريرحتو ،ربكأ حاتفنا هاجتاب         

نـم لمعلا يف ءادف شبك ةرازولا سيئر يبعزلا دومحم نم لعجو            ٢٠٠٠ماع  ) سرام(راذآ  ، 
هـب ىدأ اـمم اذـهو ،هكالمأ تردوصو ،لاقتعا ةركذم هقحب تردصو ،داسفلا ةحفاكم لجأ                

ماـهتالا فيسل هتموكح يف ءاردملاو ءارزولا ضرعتو         ٢٠٠٠) ويام(رايآ رهش يف راحتنالل       ،
تـهجوت اـهنإف ،داسفلا ةحفاكمل تفده ةلمحلا كلت نوك عمف ،هابتنالا يغبني كلذ عمو ،داسفلاب              

نييسايسلا هموصخ ىلإ ًاضيأ   نـعو هتاراهم نع ،عساو ٍلكشب ةيبرغلا ةفاحصلا تثدحت امك          .  
هـتمهمب حاـجنلا يـف هدعاسيس يذلا عونلا نم تاراهملا هذه نكت ملو ،ةيتامولعملاب همامتها                
اذـه ،مكحلا ةدس يف ءاقبلا دارأ اذإ ةدايقلا ةمهم هضرتفت ًامزحو ،ًاميمصت كلمي هنأ ذإ ةديدجلا                 

   ، كـلمي لـهف ،نطوـلا لخاد هئادعأ هاجت ةوسقلا نم ةنيعم ةجرد ًاريخأو              امزيراكل ةفاضإلاب
  . كلذ ىلع دمتعي مكحلا يف هءاقب نأ عم ،مايألا هنع فشكتس ام اذه) لتاقلا ةزيرغ(راشب 

ةداـيق يف حجنيس له وهو ،ريبكلا لاؤسلا حرطي اذهف ،همكح زيزعت نم راشب نكمت اذإو    
مـكح نـم ًاـماع نيثالث لالخ هنأ كلذ    . ؟داصتقالا لاجم يف ةصاخ ةديدج قيرط يف ايروس       

اهداصـتقا حبـصأو ،يعاـمتجالا لاجملا يف دودسم قيرط ىلإ ايروس تلصو ،دسألا ظفاح             
هـنأكو ،ادـب ،ةيـضاملا ةليلقلا رهشألا يف راشب هب ثدحت ام لالخ نمو ،رايهنالا افش ىلع                  

يدؤـي نأ نم ًافوخ كانه نأ ك  لذ ،ةيرارمتسالاب قفارملا ،رييغتلل ىعسيس هنأب جاتنتسالا نكمي  
ةيروسلا ةينبلا يف ًارايهنا ببسي نأ ةليوط ةدمل ةيديدح ةضبقب مِك    . ح دلب يف يماردلا رييغتلا

ةبسـنلابو ،ةيرارمتسالاو رييغتلا ىلإ ةجاحلا نيب رذح ٍلكشب راشب ريسي نأ عقوتملا نمو           
يجيتارتـسا راـيخك ،ةـيلم    علا هذـهب هدـلاو مازتلا ثرو دق راشب نأ رهاظلاف مالسلا ةيلمعل            

يـفو ،ةـيلخادلا نوئشـلل تافتلالا ةيلمع لهستس ليئارسإ عم ةيملس ةيوست نأ كلذ ،ايروسل                
يليئارـسإلا باحسنالاب ةيروسلا بلاطملاب ةقلعتملا ةيضقلا هدلاو نم راشب ثرو هسفن تقولا             
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نأب نظي نم لك هسفن عدخيو      ١٩٦٧ماع  ) وينوي(ناريزح نم عبارلا طوطخل لماكلا     راشـب   ،   
                ، هدـلاو نـع فلتخي راشب نإف ديكأتلابو ،ًايتامجارب وأ ًامواسم ًافقوم ةلأسملا هذه نم ىنبتيس
روـهمجلل مسـتبيس وـهف هدلاو نم سكعلا ىلعو ،ايروس جراخ ملاعلا ىلع ًاحاتفنا رثكأ وهف                 
ه دـلاو سكع ىلع ،ةماعلا ةيسامولبدلا يف طارخنالل ًادادعتسا رثكأ وهو ،هتموكحو يليئارسإلا            

ثـعبي ناـك كلذ ءانثأو ،مالسلا ةيلمع دعاسي نأ كلذل نكميو ،ءابوك اهعم لماعتي ناك يذلا                 
  . هيسفانم دض ةمزاح تاءارجإ ذاختاب ددرتي نل هنأ اهدافم ،ةلاسرب

ضـعب ريشـتو ،ةيركسعلا ةضراعملا نم صاخ لكشب قلقي نأ راشب ىلع بجوت دقو                
سوـل ىلإ يباهشلا تمكح ناكرألا سيئر ب        ره نييضاملا نيعوبسألا لالخ هنأ ىلإ ريراقتلا      

نـم ءزـجك     ١٩٩٨ماـع يف شيجلا نم يباهشلا حيرست مت دقو          . هنبا شيعي ثيح ،سيلجنأ     ،
ظفاـح لحارلا سيئرلا قافر نم ميدقلا سرحلا لادبتسال ةريخألا سمخلا تاونسلا لالخ هجوت           

نيذـلا كـئلوأ نمو      ةسائرلل راشب يعس اولقرعي نأ نكمي نيذلاو ،ةيروسلا ةدايقلا يف دسألا            ،
              ، يوـجلا حالسـلا دئاق يلوخلا دمحمو ،ةيركسعلا تارباخملا سيئر ،ابود يلع ًاضيأ اولدبتسا

  . ةلودلا نمأ زاهج سيئر راجنلا ريشبو
سيئرـلا لذب دقف ،يركسعلا ماعلا يأرلاو نييركسعلا ةداقلا معدو بسكلل يعسلا بناجبو             

ةـسايس ةرادإ يـف هكارشإو ةلودلا نوئش ة         رادإ يف هتربخ هنبا باسكإل هدوهج ىصقأ دسألا       
متـت تناك يتلا ةيلمعلا هذهو     . ةينانبللا نوئشلا يف ايروس لخدت نوئش كلذكو ،ةيجراخلا ةلودلا        

اـهقيقحت ىلإ راشب ىعسي ناك يتلا ىلوألا ةمهملا         .؟هتطلس ميعدت نم راشب نكمتس له عرستب      
،  : ًالوأ يه  نـكي ملو ،ةينمألا ةزهجألا كلذ دعبو  ةيولعلا ةفئاطلا ءالو بسكو هتلئاع معد بسك  

يـف اربع دق ليمج همعو تعفر همع نم الك نأ كلذ            . هتلئاع نمض ىتح هب ًاملسم ًارمأ كلذ      
ةـمجاهمب يروسلا شيجلا نم تاوق تماق دقو ،ةفالخلل هحيشرتب قلعتت تاظفحت نع يضاملا      

تـمت هـنأ عمو ،ني      ريخألا ءالؤه نم ريبك ددع لتق دقو      . ةيقذاللا نم برقلاب تعفر راصنأ    
يـف ًاـظوحلم ًاذوـفن نوكلمي اولازامف ،مهذوفن عقاوم نم ميدقلا سرحلا دارفأ نم ددع ةيحنت                 

  . ةئطاخ ةوطخ لوأ هذاختا دنع راشب نودصرتي ءالؤهو ،ةطلسلا
ًاـميلعت هـيقلتو ،ينهذـلا هـحتفت ةيضاملا ةريخألا تاونسلا لالخ راشب نع فرع دقو              

ملاـعلا اذـهل مامضنالل ،ايروس ةجاح ةصاخو ،ملاعلا يف هلوح            ثدحي امب ًاملع طيحي ،ًايبرغ      
دـقو ،دسألا ظفاح هدلاو مكح اهببس ،ةلزعلا نم ناردج فلخ ًاماع نيثالثلا لالخ تلظ نأ دعب             

نأ راشـبل نـكميو     . هللا بزح فئاذق لالخ نم ليئارسإ عم لماعتي هدلاو نأ ةفاحصلا تركذ           
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لالـخ نـم تاداسـلا روـنأ كلذـب يـنعأو ،هدلا         و مارتحاب عتمتي لجرك ليئارسإ عم ملكتي      
ثدحتيـسو ،ًابيرق ثدحيس اذه نأ كلذ ينعي الو ،تاحفاصملا ىتحو ،تاماستبالاو ،تالباقملا            

  . سفنلاب ةقثلا باستكاو ،همكح رارقتسا نيمأت نم نكمتي امدنع ليئارسإ عم راشب
ءالو نا مـض ىـلع ةراشـب ةردـق ىـلع دمتعيس اذه نإ ؟ايروسل لبقتسملا ئبخي اذام            

  .؟هل ةبسنلاب ناحتمالا أدب دق. هيلع ةظفاحملاو ،ةيسيئرلا تاسسؤملا
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ةديدج ايروسو..ديدج دسأ  )٢٣(  
 

 
 

  
  رسيز لايإ. د

يذـلا دئاقلا دسألا ظفاح سيئرلا هيلع صرح ًابيترت كلذ ناك دقف ًاسيئر راشب حبصي نأ                
هـنبال ةطلسـلل ئداـه لاقتنا نامضل تاوطخلا لماك زجنأ دق نكي مل هنكلو ،تاباسحلا د                 يجي

يلاـتلا سيئرـلا دـسألا راشب حبصيس كلذ لك عمو           . هيف توملا همهاد يذلا تقولا يف راشب      
  . ايروسل

نـم مهتـحازإ ىرج دق ميدقلا سرحلا نم ًاضعب نأ كلذ ،هتطلسل مهم ديدهت كانه سيل                 
قباسـلا سيئرـلاو ،اـبود يلع ةيركسعلا تارابختسالل قباسلا سيئرلا            كلذ يف امب مهبصانم     

                                                 
(23) Policy Watch, Washington Institute For Near East Policy ,Number 471,June 
16,2000. 

  .بيبأ لت ةعماج يف ةيروسلا نوئشلا يف ريبخ)٢١(
 .جاتيمرا ةسسؤم يف ثحاب)٢٢(
  .ىندألا قرشلا ةسايسل نطنشاو دهعمل يذيفنتلا ريدملا)٢٣(
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اـمب نسلاب ريبك هنإف مادخ ميلحلا دبع سيئرلا بئان لثم ،ةيقبلا امأ             . يباهشلا تمكح ناكرألل  
دـعي مـل ،تـعفر      . د راشب مع نإف كلذك    . ًايدج ًاديدهت لكشي يك ًادج ضيرم وأ ةيافكلا هيف        

ةيروسـلا ةداـيقلا نـم ًاـعامجإ هجاوي هنإف كلذ نم رثكأ ،ىفنم           لا يف هنأ املاط ًاديدهت لكشي     
ءالولاـب نيدت يروسلا شيجلا لخاد ةديدجلا هوجولا نإف كلذ نم دعبأ             )هتهجاوم يف (هضفرب    ،

تكوـش فـصآ هتقيقـش جوز مهيـف نمب ءاقدصألا نم همعدت ةرئادب عتمتي هنأ امك ،راشبل                  
  .نييركسعلا طاسوأ يف) حيتافم(هل لخادم نالكشي ناذللا ناميلس تجهبو 

دـق لبقتسـملا نإـف ،ًانهار راشب سيئرلا معدي ميدقلا سرحلا نأ نم مغرلاب               : تايدحتلا
ةـظفاحملا يرـجي امنيب حرسملا فلخ نم ةطلسلا مامزب كاسمإلا نوديري مهنأل ،ًارتوت دهشي               

 يـتلا ) لـتاقلا ةزـيرغ   (راشـب كلتمي له وه انه لاؤسلاو        . طقف) سيئر(ناونعك راشب ىلع    
  .ليس كيرتاب ريبعت انمدختسا اذإ اذه. ايروس مكحل اهجاتحي

ىـلع رـشؤت يتلاو ،فعض ةراشإ يأل ًابقارم راظتنالاب نوكي فوس ميدقلا سرحلا نإ               
  . هتياهن

يـف اهنكلو ،نهارلا رصعلا يف ايروس عضول ةيرورضلا تاحالصإلا نم قلق راشب نإ              
رهـشألا يـف فرصـنيس هنإف كلذلو        . ةطلسلاب هكاسمإ ةجرد ىلع ًارطخ لكشت تقولا تاذ       

حالـصإلا قـيرط ىلع مدقتي فوس هنإف طقف اهدنعو ،ميعزك هسفن سيسأت ىلإ ةمداقلا ةليلقلا                
  . ليئارسإ عم مالسلا ةهبج ىلع مدقتلا وأ ،يلخادلا

برـقتي نأ راشـب ىـلع نإـف ،ءاقبلا يف حجنيو ًاحالصإ مدقي يكلو               : ةيلودلا تاقالعلا 
يـف ةداـقلا نم معدلا ىلع دمتعي نأ راشبل نكمي ةلصلا هذهبو ،ب              رغلا نم ةيروسلا ةسايسلاب   

راشـب نإـف ناـنبل يفو       . برغملا يف دمحم كلملاو ،ندرألا يف هللا دبع كلملا لثم         . ةقطنملا
دـئاقك رـهظ اذإ امأ      . نانبل بونج يف رارقتسالا ىلع ظفاحي يك هللا بزح عم نواعتي فوس           

رطخ يف نوكتس"يميلقإلا رودلا"ةيروسلا ةيميلقإلا ةرطيسلا نإف فيعض    .  
  

  ينادروج لوب. د
  : ةطلسلا ىلإ هلوصو لبق راشب

ذـفن دـقو    . ةرـيخألا ةليلقلا تاونسلل ةيروسلا ةسايسلا يف يحاتفم رودب موقي راشب ناك           
طـقف لـباقي مل وهف      . ةريخألا ةتسلا رهشألا يف هدلاو نم فيلكتب ةيساسألا تامهملا نم ديدعلا          
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نييـساسألا نيبعاللا نم ددع ةحازإب ًارود بعل ًاضيأ نكلو ،ةقطنملا ي       ف نيمهملا ءامعزلا لك   
ةـئيه سيـئر نآلا وـه يذلاو        . نالصأ يلع لثم ًارخأ ًاددع تبثو ،يباهشلاو ابود مهيف امب         

اـمإ نآلا حبـصأ ًايدـحت لكشي هنأ ىلع راشب هيلإ رظن لوئسم لك نإ                . شيجلا يف ناكرألا  
ل هءالو     لاـجر مـه نآلا ةطلسلا يف مه نم نإ راصتخاب   . راشب حلاصريغ وأ ًايفنم وأ ًالقتعم

  . راشب
  . هتدايقل ًاديدهت نمضت الو ،لحلل ةلباق راشب هجاوت يتلا تايدحتلا نإ: تايدحتلا

هـل ةرفوتم هدلاو ماظنل ةرفوتم تناك يتلا ةعفادلا لماوعلا نأ دقتعي راشب ناك ةيادبلا يف                
ال موـيلا ايروـس ةداـيق نإف ،كلذ قوفو رود           لا اذه ابعل تكوش فصآ هرهصو رهام هوخأف       

: ًاـيناث . دسألا ظفاح مكح ةورذ يف ةبولطم تناك امك يشحولا عمقلا نم اهسفن ةجردلا بلطت             
يدـحتلا يـه ةلضعملا هذه نوكتسو       . رادحناو ،دوكر ةلاح يف شيعي يروسلا داصتقالا نإ       

ثـيح قرـطلاو ميـل      عتلا تالاجم يف ةميظع دوهج لذب نمضتت يتلاو ،راشب مكحل سيئرلا          
  . فوفصلا ةرخؤم يف ايروس عقوم

دـيعب رارقتسالا قيقحتل ةطلسلا يف ةكراشملل ةديدج تاقافتاو ةيسايسلا ةيلاربيللا            : ًاريخأ
  :ىدملا

يـف ثعبلا بزح ىلإ نيبستنم ريغ نيلقتسم هنييعت يه راشب اياون ىلع تارشؤملا دحأ               
ةيبزح تسيلوةينقت تاءافك هاجتاب طغضيو ،ةعيفر ةيموكح عقاوم   .  

يـف مهتاسارد اولمكأ نيذلا كئلوأ ةصاخو ةديدجلا لايجألا عم راشب نواعتي مل اذإ نكلو               
اـمبو ،اياضـقلا هذه عم لماعتلل تاونس عضب راشب ىدلو           . ًاريصق نوكيس همكح نإف برغلا    

عارـصو ىـضوف كانه نوكيسف دئاقك لشف اذإ      . راطإلا اذه يف ندرألاو نانبل نم ًالك لمشي       
  . ءازجأ ىلإ دلبلا قزميسىوق 

هـنأ الإ ،ليئارـسإ عم مالس تابيترت عضول ةيفاكلا ةوقلا كلتمي راشب نإ              : مالسلا ةيلمع 
الإ ايروسـل ةمهم يه ام ردقب نالوجلا تاعفترم نأ كردي وهو            . عوضوملا اذهل لجعتم ريغ   

  . ايروسل دوجو ةيضق تسيل اهنأ
مالسـلا ةركف ضفري نل راشب نإف  راشبل يخس ضرعب كاراب مدقت اذإو هسفن تقولا ىف           .

ىقبتـس ليئارسإو نانبل نيب دودحلا نأ دكؤي فوس راشب نإف نانبل بونج يف ةلاحلاب ًاطابتراو            
  . ةئداه
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هـنإف كلذـلو ،هـيبأ لثم برغلا لايح ًاككشتم ىقبيس هنكلو ًايتامجارب نوكيس راشب نإ                
ًاـمود تـناك ناريإب ايروس تا       قالع نأ كلذ  ). هقناعي(هب قلعتي نل هنكلو ،برغلا عم لمعيس        

  . ريغتت نل فوسو ةعانق نع ًاجاوز
  

  فولتاس تربور. د
  : ةيلوئسملا ةدس ىلع عبرتي نم

نواـعتي نمو ةطلسلا ةينب لمجمو نييولعلل       " نوراب"ك روصي نأ نم لقأ دئاقك راشب نإ         
،         . ةنسلا نم مهعم   لاـثمل  ا ليبـس ىلعف    ةروانملا دهشم فلخ نم زربي نأ نكمي اذه تابثإ نإ

رـمع نـم ةطلسـلا يلوـتب راشبل حمسي يذلا يروتسدلا ليدعتلا ناملربلا                    ، ٣٤ررم فيك
ةـصرف لضفأ ميدقلا سرحلا راشب ىطعأ دقو    . قيرف ىلإ ديقع ةبتر نم ةيعقاولا ريغ هتيقرتو       

  . ةرشابم يدحتلا ةهجاومل
زاـيحن  ا ىلإ يدؤت نأ نكمي ليئارسإل ةرثؤملا هتماستباو ،يرصعو يلاربيلك هتروص نإ         

  . يولعلا مكحلا رارمتسال يلود معد كلذ عبتي نأو ةيلخادلا ةضراعملا
نإـف ةيرخسللو   . ايروس يف ةيقيقح ةدايق ترهظ اذإ ًاددهم ىقبيس       " نورابلا"نإف لك ىلع    

ًالوـبقم هـلعجت يتلا اهتاذ اياضقلا يه اهجلاعي نأ راشب نم برغلا عقوتي يتلا اهتاذ اياضقلا                 
ةلواحم يأ نمضتي اذهو). تانورابلا(ىدل   نـم ديزيـس اـم وهو ،داصتقالا حالصإل    ةيقيقح   

ةـلاعف دوهج لذب وأ ماظنلا طاسوأ نم داسفلا عالتقال ةيقيقح ةلواحم ًاضيأو ،ةنسلا راجتلا ةوق                
  . ةينمألا ةسسؤملاو شيجلا ىلع ةرطيسلل

  . هنم عقوتم وه امل فلاخم ٍلكشب فرصت اذإ طقف ءاقبلاب حجني فوس راشب نإ
مالسلا ةيلمع يـتلا ةـيكيرمألا ةيجيتارتسالا ىلع ريسلاب ًامامتها نويروسلا ىدبأ دقل           :  

ىـلع لوصحلا ىلع اولمع كلذلو ،مالسلا ةيلمع يف نيلعافلا ءاكرشلا عم ثحابتلا ىلع موقت               
نأ نود عوـطقلا اذه زاتجي نأ راشب عيطتسيو          )مالسلا ةيلمع " (ةباذجلا ةمجهلا "نم مهتخسن     ،

لبق طقف نلعأ دق كاراب ناك كلذ نم رثكأ         . هدلاو اهعضو يتلا رمحلا طوط    خلا نم ايأ زواجتي   
طبتريـس نالوـجلا تاـعفترم نم باحسنالا ىدم نأ دسألا ظفاح سيئرلا توم نم تاعاس                
يـف مالسـلل ةيـساسأ يـه يتلاو،ةتباثو ةرقتسمو ةايحلل ةلباق تابيترت قيبطت ةيزهاج ىدمب                

  . نالوجلا تاعفترم نم باحسنالا ىدم ددحت فوس يتلاو ةقطنملا
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رـثكأ ماسـتبالا ىـلإ ليميـس راشـب نإف ةنويل رثكأ فقاومبو ديدجلا كاراب فقوم نإ        
  ..دعب رهظي مل قافنإلا اذه نإ لك ىلع.ًالامتحا رثكأ ةددجتم ةسايسبو. ليئارسإل
  
  : ةيكيرمألا ةسايسلا تاهاجتا

ايروـس عم ةقالعلا صخ     ي اميف ةيساسألا ئدابملا ىلإ دوعت نأ ةدحتملا تايالولا ىلع نإ          
             ، ليئارـسإ عم مالسلا ،باهرإلل لودلا ةياعر ءاهنإ ،يلخادلا رارقتسالا ،اياضقلا هذه نمضتتو
رامدـلا ةحلسأ نم ايروس ءالخإ ،ناريإ عم دعابتو ،قارعلا عم براقتلا ،نانبل نم باحسنالا               

  . ةيرحو ًاحاتفنا رثكأ عمتجمو ،لماشلا
ءارـغإ لـجأ نـم عـضولاب كاسمإلا ىلع هتردق       وأ راشب رابتخال ةجاحب نطنشاو نإ       

رودـب مايقلل ايروس صرف ديدحتل ،ًاقباس ةروكذملا ئدابملا هاجت ةيلمع تاوطخب مايقلل ايروس              
ةـسايس  (رـبكأ ةرزجل ربكأ اصع نوكت نأ يغبني ةسايسلا هذهو           . طسوألا قرشلا يف يميلقإ   

  ). ةرزجلاو اصعلا
نـم  ًايلاخ ىقبي نأو ،نانبل يبونج يف رارقتس          الا نمضتي نأ يغبني يلوألا رايتخالا نإ      

رـبع بيرهت تايلمع يأ ءاهنإو،ينيطسلفلا يليئارسإلا مالسلا ةيلمع ةعزعزل هجوم فنع يأ             
يف رامثتسالل ةيكيرمألا تاكرشلا عيجشت ًاضيأ ءارغإلا لمشي نأ نكميو ،قارعلا ىلإ دودحلا              

  . ةيداصتقالاتابوقعلا عفر وأ داصتقالا شاعنإ وأ طفنلا تافاشتكا 
بيلاـسأل ،ءاـهنإو ًاعطق ايروس ترجأ لاح يف طقف ايروس معدتس ةدحتملا تايالولا نإ               
ايروـس راـظتناب ةـمتهم نوكتـس نطنشاو نإف كلذ ثودح لاح يفو ،ةيئادبلا دسألا ظفاح                 

  . ةميدقلا ةديدجلا ايروس ةدعاسم نم رثكأ ةديدجلا
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  )٢٧(؟ايروس مكحي نم
 

  
ةيروتـسدلا لاـقتنالا ةيلآ قفو ،دسألا ظفاح سيئرلا توم دعب سلسلا ةطلسلا لاقتنا نإ               

ةيروسلا ةلودلل ةيمسرلا ةطلسلا ةينبأ رود ىلع ًافشاك             ،   : ءوض تقلأ ،ةيروسلا ةـسائرلا ةفرغ
ثعبلا بزح ،عيمجلا قفو    )بعشلا سلجم (ةينطولا ةيعمجلاو  بـجحي ،ةيناث ةيحان نم ،اذهو      . ، 

" ةـيولعلا تانورابلا "ينعنو ـ ةيمسرلا ريغ ةطلسلا ءانب يف ءاضعأ هبعلي يذلا مس  احلا رودلا
  .دسألا راشب مكح  ةرتف يف ـ ةينمألا عقاوملاو شيجلا عقاوم مهأ سأرتت يتلا

ءاضـعألا نإف ،يروهمجلا مارتحالا نم ةلاهب مكحلا غبصي يمسرلا ةطلسلا ءانب نأ عمو      
ًارود ،كـلذ عـم تانورابلا بعليو       . مهدوجو ةياهنلا يف ا   وتبثأ ةطلسلل يمسرلا ريغ ءانبلا يف     

داـمتعالا ىـلإ ليمي ناك يذلا دسألا ظفاح دهع يف ةيمويلا تارارقلا ةغايص يف ةيمهأ لقأ                 
ميدـقتل ـ ةـيثعب تاودأ درجم مهنم ريثكلا ـ ءارزولا سلجم ىلعو نييندم نيراشتسم ىلع     

تاـنورابلا بـعل ،كلذ عمو      . ةيداصتقالاو ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا يف ةروشملاو حصنلا      
ةرـتف يـفو   ١٩٨٢ و١٩٧٦يماع نيب ام ةيمالسإلا ةضراعملا عم عارصلا يف ًازراب ًارود      ،
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  .ىندألا قرشلا تاسايسل نطنشاو دهعم يف ثحاب)٢٥(
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لاـقتنا نيمأـت يـفو       ١٩٨٤ماع يركسع بالقناب مايقلا ةلواحم وحن دسألا تعفر فارحنا            ،
،    ألا يف مساح رود بعل نولصاويس مهنأ ودبيو       . سيئرلا ةافو رثإ ةطلسلل سلس     ةـلبقملا رهـش

   ، بألا ةـقيرط ىلع ظفاحي نأ لواحي نأ امإ ،راشب نإف ةطلس ةدحو بلطتي مكحلا نأ رابتعابو
ءاـسؤر عـم هـتقالعل راشـب ةرادإ نوكت ام ردقبو           . راشب دهع يف رخآ ىرجم مسري نأ وأ       

تاونسـلا يـف ايروس رارقتسالو هئاقبل ًاساسأ نوكت ام ردقب ةحجان ةينمألا ةزهجألاو شيجلا               
  .ةمداقلا
  
  :مكحلل ةيمسرلا ريغ ةطلسلا ءانب

ةـفالخل ليبسـلا دهمي سيئرلا أدب   ١٩٩٤ماع يف دسألا لساب نلعملا ثيرولا توم دعب         ،
نيـضراعم اوحبصي نأ ناكمإلاب نأ دقتع                ي نيذلا نيلوئسملا لئاوأ ةديازتم ةروصب ًالقان ،راشب

تاـحومط اوـمتكي نأ ،ةـع       يفرلا مهزـكارم ببسب ،نكمي نم وأ ،ةطلسلل يثارولا لاقتنالل         
مهنـ                   يع لاـجر مـه يمسرلا ريغ ةطلسلا ءانب يف ًابيرقت ءاضعألا لك نإف ،مويلاو ،ةيصخش
دـق ةـيلمعلا هذه تناك نإ حضاولا ريغ نم هنأ الإ ،ةريخألا تسلا تاونسلا يف ريبكلا دسألا                  

  .ةافولا ثودح لبق تمت
ىلع لدت تاراشإ نع ًاثحب نا      كسلا بقارت ةيساسأ ةزهجأ ةعبرأ مكحلل     : ةينمألا تامدخلا 

تامدـخلا تاطاشـن ىـلع ةـحوتفم نيعلا هيف ىقبت يذلا تقولا يف ،ةضراعملا وأ ةفلاخملا                 
  .ىرخألا ةيرسلا

اـبود يـلع دـيمعلا لحم لح    ) يولع(ليلخ نسح ءاوللا ةيركسعلا تارباخملا سأرتيو       
ةنسـلا    هذـه يـف   )  رياربف(طابش رهش يف دعاقتلا ىلع ةركبملا هتلاحإ رثإ       ) يولع(  ٢٠٠٠ .

لـيلخ دعب ةبترملا يف يناثلاو ،نانبل يف تارباخملا سيئر وهو           ) يولع(ناعنك يزاغ ءاوللاو    
  .ةيركسعلا تارباخملا ةدايقل ـ ةقوثوم رداصم بسح ـ حومط هيدلو

،  ) يولع(تكوش فصآ ءاوللا نإف ،ةيناث ةهج نمو     ةيركسـعلا تارباخملا لعفلاب دوقي دق
ةبحاـص نـم جوزتمو راشب نم بيرق وهو ،ناعنكو ليلخ نم ةبت   رلا يف ًادهع ثدحأ هنأ عم    

لوـصوب ـ ريراـقتلا بسـح ـ تكوش عتمتيو      . ىرشب ًارمع هنم ربكألا راشب تخأ ذوفنلا
  . دسألا ةلئاعب هطباور لضفب ةرثؤملا زكارملل
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ةطلسـلا نأ عـم     ) يليعامـسإ (يروـح ىلع ءاوللا تارباخملل ةماعلا ةرادإلا سأريو         
يجراـخلا عرفلاو    )يولع(ناميلس تجهب ءاوللا ةسائرب يلخاد عرف لبق نم         سرامت ةيقيقحلا     ،

عـقاولا يـف سيئرك مدخي   )يولع(فيصان دمحم ءاوللاو   ) يولع(دومحم دايإ ديمعلا ةسائرب       ،
                 ، تـئافلا نرـقلا تانيعسـت يـف نييولعلا ريغ ءاردملا نم ةلسلس لظ يف ةماعلا تارباخملل

ةـيوجلا تارباـخملا سأرتيو     . دسألا ظفاح دهع يف مكحل    ل ةيوازلا رجح ةباثمب ربتعت تناكو     
ةجيوح   ميهاربإءاوللا   ًاسـيئر ًاليوـط ًادـمأ يقب يذلا يلوخلا دمحم ءاوللا دعب ءاج             ) يولع( 

ةرئاـط يف ةلبنق عضول ةلشافلا ةلواحملل ةجيتنك      ١٩٨٧ماع يف   ) يولع(ةيركسعلا تارباخملل     
،        سيلو. ١٩٨٦ماع ندنل يف ةيليئارسإلا     " لاعلا" راشـبو ةجيوح نيب ةقالعلا ةعيبط ةحضاو ت

نـمألا نإـف ،ًارـيخأو      . يلوـخلا دـهع يف هيلع تناك امم ُُاريثأت لقأ ربتعت ةمظنملا نأ عم             
تاـثداحملا يـف ةعاسلا لجر ناكو       ) يولع(نسحلا ردب ناندع ءاوللا ةسائرب ناك يسايسلا        

راشب عم لماعتيةليسو وأ ةقيرط يأب افورعم ءيش الو.ايكرت عم ةريخألا ةينمألا  .  
ًايـساسأ ًاـيئامح ًارود قشـمد برق ةيركسعلا تادحولا مك بعلي            : يروهمجلا سرحلا 

ةدـيحولا ةيركسعلا ةدحولاو ،ةحلسم ةقرف وهو ،ةدحو مهأ وهو ،يروهمجلا سرحلاو            . مكحلل
ءاوـللا دـعب ءاـج       )يولع(نسح يلع ءاوللا اهسأرتيو     . ةمصاعلا لخاد اهدوجوب حومسملا     ،

هـل تـناكو    ) لـحارلا سيئرلا ةجوز خأ نبا      (١٩٩٥ماع يف دئاقك    ) يولع (فولخم ناندع 
يروـهمجلا سرـحلا يـف ديقع وه ،رهام ،رغصألا راشب قيقشو ،راشب عم ةيمالك ةنحاشم              

،         ) ًاسيئر حبصي نأ لبق راشب لعف امك      (ةبيتك دوقيو    يصـخشلا راشـب ريتركـس نأ نيح يف
دـض جوـف     (٥٤٩ةدـحولاو   . يروـهمجل ا سرـحلا نمأ سأرتي ،يسدقلا حاتفلا دبع ديمعلا        

لكشـي يذلا  )راشب مع نبا  (دسألا ناندع اهسأرتي ،عارصلا ايارسب ًاضيأ تفرع        ) تاحفصملا  ،
اـهرخآو  (ةـعردملا ةعبارلاو ةثلاثلا نيتقرفلا عم ديحوتلاب ،ةمصاعلا نع ةيجراخ عافد ةقلح             

ةصاخلا تاوقلا ـ عافدلا ايارس ،دسألا تعفرل ةميدقلا ٥٦٩ةدحولا يه  راوـج يف رشتنت ـ       
ردـيح يـلع لـحم لـح يذلا          )يولع(بيبح يلع ءاوللا اهسأرتيو     . نانبل يفو ةمصاعلا    ،

ةـثراوتم ةروصب ةطلسلا لاقتنا ةضراعم نع ريخألا ر           ١٩٩٤ماع يف   ) يولع(  بع نأ دعب  ، .
يداـعملا فـنعلل ةيسـيئرلا تاراجفنالا عمق يف ًايسيئر ًارود تادحولا هذه نم ديدعلا بعلو                

ماع ةامح يفو     ١٩٨٠ماع يف بلح يف م      اظنلل اـم قحاللا عارصلا يف اوطرخنا دقو        ١٩٨٢   
  .١٩٨٤لئاوأ يف هيسفانمو تعفر نيب 
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يذـلا  ) يولع(نالصأ يلع ءاوللا ةماعلا ناكرألا سيئر نييساسألا طابضلا ةحول مضتو        
 نودوـقي نيذـلا ،ةثالثلا شيجلا قرف ةداقو ،راشبل صلخمو فرتحم يسايس طباض هنأ ردقي              

  ).قرف ثالث(ايروس طسو يفو ) ناتقرف(نانبل يفو ) ةدحاو ةقرف(نالوجلا يف ،تاوقلا 
تاونسـلا يـف    " ميدـقلا سرحلا  "ءاضعأ نم ديدعلا لحم لح دقل       : ةيلخادلا راشب ةقلح  

ةـيلخادلا ةـقلحلا ءاضـعأ مهأو       . راشب ةسائرل مهزكارمب نونيدم ًانس رغصأ طابض ةريخألا       
،   يف " سكرتلا بابش"مه راشبل    تكوـش فـصآ لثم ،مهرامعأ نم نيعبرألا لئاوأ وأ نيثالثلا

نـبا  (سالـط سارـفو ،دسألا رهامو ،يسدقلا حاتفلا دبعو ،دومحم دامعو ،ناميلس تجهبو           
مـهو ـ ميدـقلا سرـحلا نم     " مامعألا"نم ديدعلا ًاضيأ ةيلخادلا ةقلحلا مضتو ). عافدلا ريزو

،   مو ،نالصأ يلع ،لثم مهرامعأ نم نيتسلا يف لاجر         لـكيهل يبعشلا هجولا    (سالط ىفطص
فيصان دمحم امبرو   )يمسرلا ريغ ةطلسلا   ،   انثتـساب نويولع ءالؤه لكو  . ،  هـنباو سالـط ء

لـمع وأ جاوز طباور اوماقأ دق ةيولعلا ةيلخادلا ةقلحلا ءاضعأ ضعب نأ عم              (ةنسلا نم امهف    
فـقوم حـضاو ريغو   ). مكحلل ةيعامتجالا ةدعاقلا عيسوت ةيغب ،ةينسلا ةفئاطلا نم ءاضعأ عم 

ابودـف  (ردـيح يـلعو ،يلوـخلا دمحمو ابود يلع لثم ـ ميدقلا سرحلا ءاضعأ نم ديدعلا     
نيعـضاخ اـنوكي نأ لـمتحملا نـمو ،راشب ةفالخ نوضراعي ،ريراقتلا لوقت امك ،رديحو                

دعب   (لمتحملا نمو ). ةديدش ةبقارمل   يـف اوـبغر اذإ راشـبب ىذألا اوقحلي نأ      ) ملا راشب مع عم
  .كلذ

ةسايسلا يف ئدتبم وهو ،ًايبسن سرمتم ريغ لازي ال راشب نأ عم            : ةيلبقتسملا تايد حتلا
نيراشـتسمب طاحموـ ةـسائرلل دادعتـسالاو دادـعإلا نم تاونس تس هل تناكو ،ةيروسلا      

شأـجلا ةـطابر راشـب ىدـل تـناك نإ ىرنل رظتنن نأ ىقبيو               . نوسرمتم مهنأ الإ ،بابش   
  .ايروس مكحل ةبولطملا

نـم نوـكلتمي ـ ةصاخ ةروصب تكوشو رهام ـ هلوح نم لاجرلا نم     ًاددع نأ ريغ 
ال نيذـلا ءاـيوقألا رود نوـبعلي مهنإف رمألا بلطت اذإو ،ةيرورضلا ةيعونلا ،ةعمسلا ةيحان                

  ، نأ ةـنيعم ةـجرد ىـلإ لمتحملا نمو         ). تعفر يضاملا يف هبعل يذلا رودلا يأ      (نومحري
. ميدـقلا سرحلا طسو يف ًالمتحم ناك ةطلسلا       ىلع ًافينع ًاعارص طبحأ دق راشب رايتخا نوكي         

هـتقلح لـخاد يـف ةطلسلا ىلع تاعارص بوشن هنم راشب تايدحت ربكأ دحأ ىقبي فوسو                 
  .ةيلخادلا
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راشب هريديو ،هوبأ هّفلخ يذلا عساولاو دقعملا نمألا زاهج روحم نآلا دسألا راشب لّكشي              
نأ ،هـئاقب نامضل ،هيلعو     . هل نوصل خم مهنأ ودبي يذلا نيينمألا ءامعزلا نم ديدعلا ةدعاسمب        

مهدـحأ فـقي يذـلا هنمأ زاهج ءامعز رود بعلي ،هماظن يف لوألا زارطلا نم ًاديس حبصي             
ال مهنـيب تاسفانملا نإو ،ًادج ًايوق مهنم                     دحأ حبصي نأل حمسي ال يذلا تقولا يف ،رخآلا دض

،    بد رودب مايقلل ًامئاد ًادادعتسا كلذ بلطتيو      . دودحم ىدم نع جرخت    قيـشر يصخش يسامول
  .ةيليفايكيم ةسملبو

يـهتنت لئاسـم لوح تاعازنلا نم ةيمسرلا ريغ ةطلسلا بيكرت يف تاقاقشنالا أشنتسو              
. جاوزـلاو ةيصـخشلا تاقادصـلا ىلإ كلذ عم ،صالخإلا دنتسيسو   . لاملاو مارجإلا ةوق ىلإ  

ةمثو ،تكوش بحي ال رهام نإ لاق      : ةرتف ذنم تدجو لكاشم نع تاعاشإ ةمثو       نـع ريراقت    ي  
راشـب نإف ًاريخأو    . ١٩٩٩ربمفون  / يناثلا نيرشت يف ةيمالك ةنحاشم ءانثأ هيلع رانلا هقالطإ          

لئاـسولا اوـكلتمي ال نأو ،نمألا كالمو شيجلا نيب ام لمتحم فلاحت نود لوحي نأل ةجاحب              
. هـيلع ًارـطخ لكشي دق داحتالا اذه لثمو ،مهحلاصل يركسع بالقنا مايقلاب مهل حمست يتلا               

                ، نوـلمهم مهنأب نورعشي نيذلا كئلوأ لبق نم رمآت لامتحا نأشب ًارذح نوكي نأ ًاضيأ هيلعو
وـه نمزلاو   . دعاقتلا ىلإ اوليحأ نيذلا ميدقلا سرحلا نم نيطخاسلا ءاضعألا ةصاخ ةروصبو          

  .يدحتلا ىوتسمب لجرلا اذه ناك نإ انربخيس يذلا
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  ..ايروس يف لوحتلا
  )٢٩(راشب سيئرلا مامأ قافآلا

 
  

ماـيألاو تاعاسلا نع ةيصخشلا هتاظحالم نع ثيدحلاب ،هترضاحم نوسده روتكدلا أدب            
       ، سيئرـلا ةزاـنج ءانثأ ايروس يف نوسده روتكدلا دجاوت          (دسألا ظفاح سيئرلا ةافو تلت يتلا

ي ـف نيكراشـملل ةـيقيقحلا نازـحألا ىلإ ًاريشم         ) CNN(ةكبش حلاصل قلعمك دسألا ظفاح      
وـه اـمك ةمعفملا نازحألا كلت لثامت نكت مل نازحألا كلت نكلو ،سيئرلا ليحر ىلع ةزانجلا       
                  ، هبعـش مارتحاـب دـسألا سيئرـلا عتمت دقل ،نسحلا كلملا وأ نيسحلا كلملا ةزانج يف لاحلا
يـتلا ةعرسـلا وـه عقوتملا ريغو مامتهالل ريثملا روطتلا ناكو ،هبحب عتمتي ملو هنم هفوخو     

ةرهاـظلا كلت نيب نوسده نراقو ،راشب روتكدلل معد ىلإ سيئرلا ةافو ىلع نزحل              ا اهب لوحت  
  . بقثلل هضرعت دعب بالود ءاخترا ةرهاظو
  

                                                 
لوـح ،تارـضاحملا نـم ةلسـلس ةرصاعملا ةيبرعلا تاساردلا زكرم ىف نوسده لكيام رو                تكدلا مدق )٢٦(

فرـغ ىـف تـيقلأ ،اصخش        ٦٠نم رثكأ تارضاحملا كلت رضحو نانبلو ايروس ىف ةيسايسلا عاضوألا             
CCAS . بآ ٣٠خيراتب كلذو   .٢٠٠٠) سطسغأ( 

  .طسوألا قرشلا نوئشب صتخم يكيرمأ ثحاب)٢٧(
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  : يميداكألا نومضملا
  :ايروسل ةبسنلاب ةيليلحت تابراقم سمخ هتاظحالم ميدقتل نوسده روتكدلا ىنبت 

ةكبشل زكرمك دسألا ظفاح ربتعي يذلا ليس كيرتاب ةبراقم-١ ةيوطلس    .  
ةينانبللا تاسايسلاب ًارثأتم ،ماد ناف سالوقين اهانبت يتلا ةيفئاطلا ةبراقملا-٢   .  
٣-               ، ةيبعـش تاـمظنم ىـلع ةـمئاقلا ،ةيتاسسؤملا ةيسايسلا مولعلا لالخ نم ةبراقملا  

ةيضاملا ًاماع٣٠لالخ يسايسلا ايروس رارقتسا ريسفتل ثعبلا بزحو    .  
تقالاو ،يعامتجالا ليلحتلا   -٤ ةدـعاقلا سرد يذـلاو ،وطاطب انح هروط يذلاو ،يداص           

  . ةلودلا ةيزاوجروب ريوطت ىلع زّكر يذلا ،سترب ركلوفو ماظنلل ةيحالفلا
ةنهادملاو ،ةعاطلا ىلع ةمئاقلا ماظنلا ةفاقث ىلع تزكر يتلا سنديد ادنيل ةلواحم-٥   .  

ال دـيحولا لـماعلاب لو      قلا نأو ،ًاديفم ًارود بعلت تابراقملا هذه نم ةدحاو لك نأ دّكأو           
  .تارباخم ةلود درجم تسيل يهف ،ايروس يف يرجي ام مهفو ريسفتل يفكي

  
  راشب سيئرلل ىلوألا ًاموي نوتسلا
  : ةيلودلاو ةيلخادلا تاسايسلا يف تالوحتلا

راشـب دـيدجلا سيئرلاـب ةقلعتملا ةلئسألا نم ددع نع ةباجإلاب نوسده روتكدلا ماق دقل                
يـف ةدودحم ةيسايس تالقن ىوس ثدحي مل ديدجلا  سيئرلا نأ نم مغرل              ا ىع هنأ دكأو ،دسألا    

روتكدـلا رصيو   "ةيلحملا ةهبجلا ىلع ةديدع تاهاجتا ترهظ دقف ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تاحاسلا           
سيئرـلل ةـيلاربيللا ةزيرغلاب ًاقح رثأتم هنإو        ) ثدحت ءايشأ ةمث كانه    (نأبلوقلا ىلع نوسده    

  ".ًارخؤم تلجت يتلا باشلا
ضعبل " قئاللا ءاغلإلا "ًالمكتسم ةيسايس ةراهم راشب سيئرلا رهظأ ،ةسائرلا ملتسا املا          ح

ضعب هتموكح ىلإ لخدأ سيئرلا نأ فيك ن             ًايدـبم  "،  "ددجلا كارتألا "يبو ،نييسايسلا هموصخ
ريزوـك  . يطارقوـنكتلاو يداصـتقالا ثيدـحتلا ىلع نولمعي نيذلا        " حلطصملا نم هتيرخس  
ـب بجعملا ريغو ةملوعلاب متهملا     ميعزلا ماصع طيطختلا   عفادـي يـتلا ،نطنـشاو تاسايسب       " 

  ". يلودلا دقنلا قودنص اهنع
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ةحازإب رمأو ،دسألا ظفاح سيئرلا دهع ز                 يمت تناك يتلا درفلا ةدابع ةفاقث تروهدت دقلو
طشـن حتـفنم ريزوب مالعإلا ةرازو تيظحو ،ةيموكحلا ريغ تاسسؤملا ناردج نع هروص              

  . مالعإلا لئاسو يف ام دح ىلإ
ةـهبجلا رود طيشـنت ىلإ هتوعد وهو سيئرلا ةيلاربيل لوح ًاحوضو رثكأ رشؤم كانهو              

هـنأ ن    .ثعبلا بزح اهدوقي ةيسايس تاعامجل عمجت نع ةرابع يهو ىلإ ةيمدقتلا ةينطولا             يـبو
هـنإف ،دالبـلا يف ةيبزح ةيددعت ةماقإ وحن هجوت ىلع لدي ال رشؤملا كلذ نأ نم مغرلا ىلع                   

وـه رـخآ رـشؤم كانهو ،ةيروسلا ةيسايسلا ةايحلا يف ءارآلا ددعتب حامسلل ةين دوج                و دكؤي 
زاـجنإلاو ،نويعويشـلاو ،نيملسملا ناوخإلا نم دارفأ مهنمض نم نييسايس ءانجس نع وفعلا          

مـلو ،ماـعلا عاطقلا يف نيلماعلل   % ٢٥ةبسنب نيفظوملا بتار ةدايز وه راشب روتكدلل ريخألا      
اـهعقوت يـتلاو ةـيلودلاو ةيميلقإلا تايوتسملاب ةقلعتملا تاسايسلا يف           ةلثامم تاكرحت ثدحت    

مـلو ،ةيدوعسـلاو رصـم نم لك عم ةيميلقإلا اهتاسايس قسنت ايروس تلظو ،لبق نم راشب                 
هـنأب ًارس نييروسلا ضعب هربخأ دقو ،ليئارسإ عم ةقالعلل ةبسنلاب ةديدج تاروطت ةيأ ثدحت               

ليئارسإ عم مالسلا نوددمألا ليوط يداصتقا حالصإل لاجم ال   .  
دارـفأ ضعب لوصح نإو ،ايروس ىلع ةضبقلا ءاخرإب راشب ذخأ دقف نوسدهل ةبسنلابو              
يـف ةوـقب اولخدتي مل نييروسلا نأ ىلع لدي ةينانبللا تاباختنالا يف تاحاجن ىلع ةضراعملا                

اهرك ذـت يـغبني لماوع ةدع كانه نأ هترضاحم نوسده روتكدلا صّخلو           .ةينانبللا تاباختنالا 
  . دسألا راشب سيئرلا مكح لظ يف ايروسل ةبسنلاب

                ، ثيدـحتلل ةبسـنلاب ايروـس يـف ديدجلا ليجلاو ،راشب نيب ةريثك ةكرتشم ءايشأ دجوت
نيرـخآ برع ةداقو    . ندرألا يف هللا دبع كلملاو ،برغملا يف دمحم كلملا لثم ةداقل ةبسنلابو           

ماـيقلا نوعيطتسـي الو ،ةـئرتهم        ةيـسايس ىـنب اوثرو دق ءالؤه نإف كلذ عمو ،جيلخلا يف             
  . ةرقتسم ريغ ةيميلقإ فورظ يف نئاهر امه راشبو هللا دبعو ،مهسفنأب ةيرورضلا تاريغتلاب

ماـعلا عاطقلا حالصإك ،ةيروسلا ةيلحملا نوئشلا يف ةيسيئرلا ةلأسملا داصتقالا لكشيس            
لاـم  عأ لودـج ىـلع رطيسـتس لئاسـملا هذهو ،صاخلا عاطقلا ومنو ،فراصملا عاطقو              

لضـفيو ،يلودلا دقنلا قودنص تاسايس نم يلاحلا يروسلا طيطختلا ريزو وكشيو ،لبقتسملا             
  . ةصخصخلل ءوجللا نم ًالدب ماعلا عاطقلا حالصإ
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رـصانعلا نـم وأ هـب ةطيحملا ةيولعلا طاسوألا لبق نم هتطلسل تايدحت راشب هجاويس             
يـف ًابابـض لكشـت ليئارسإ عم        ةرثعتملا مالسلا ةيلمع ةلأسم لظتسو ،ةيلوصألا ةيمالسإلا        

  . ةدحتملا تايالولاو ايروس نيب ةيحصلا تاقالعلا
اذاـم  "ـب قلعتي رشابم لاؤس اهنم ،ةلئسألا نم ددع نع ةباجإلاب نوسده روتكدلا ماق مث               

ةـلودلا ةماقإ نم ايروس فقوم لوحو ،ًاريثك سيل باجأف    "راشب لحم وه ناك ول لعفيس ناك        ،
ةينيطسـلفلا ةطلسـلا ةرادإ ةقيرط نم ًايئادع ًافقوم تذختا ايروس ن            أ نوسده دكأ ،ةينيطسلفلا   

كـلذ صـخلو ًاضماغ لاز ام لاجملا اذه يف راشب فقوم نأ عم ،ليئارسإ عم تاضوافملل                 
  : هلوقب

لوليأ ١٣يف ةينيطسلف ةلود نالعإ نإ      " ةداـيقلا نـم ًاعيجشت يقلي نل هليجأت وأ      ) ربمتبس( 
  ". ةيروسلا

يـف ةيبعـش هتبسـكأ اـهنأ نوسده  ن               لا ةبراحم ةلمح لوحو     يب ،راشب اهأدب يتلا داسف
طـقف اهنكل و ةرمتسم ةلمحلا نأ دادح ماسب ىعدي هاروتكد بلاط ةظحالم ىلإ ًاريشم ،ايروس                

  . ةيلاع بصانم نولغشي ال نيذلا دارفألا لمشت
ءاقدصأ  مه نانبل يف ةيسايسلا ةقبطلا دارفأ مظعم نإف ،نانبلب ايروس ةقالعل ةبسنلاب امأو              

ةحلصـم وأ يئرم ريغ يركسعلا يروسلا دوجولا نأ نمو          ) نوعيطم لقألا ىلع وأ   (ايروسل  
نـم ايروسـل ةيليئارسإ تاقارتخا عنمت يكل ةيجيتارتسالا عقاوملا ضعب يف ءاقبلا يف ةيروس               
دوـجول ةجاحب تسيلو ،اهحلاصم اهل لفكت نيينانبللا نيب تاعازن تقلخ ايروس نإ لاقو ،نانبل   

   .يركسع
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  ةطلسلا لاقتنا يف تالمأت
  )٣١(يلعفلا دهشملاو ءاربخلا دهاشم نيب

 
  

يروسـلا سيئرـلا ليحر دعب ايروس يف ةعيرسلاو ةئداهلا ،ةطلسلا لاقتنا ةقيرط تأجاف     
اـمك ءارـبخلا ءالؤه ةيؤر تناك دقو        ) يروسلا عضولا (ـب  ) نييبرغلا(ءاربخلا ،دسألا ظفاح    

جيـلخلاو طـسوألا قرشـلا نوئـش يف فورعملا يكيرمألا ثحابلا نوسده لكيام              اهصخل  
نوات جروج ةعماج   ٢٠٠٠بآ  ٣٠( ىـلع اهقيبطت مت ةيليلحت رظن تاهجو سمخب ةموكحم         ) ، 

نـم ةكبـش طسو     (اهل ًاقفو دسألا ظفاح ناك يتلا       ليس كيرتاب رظن ةهجوب صخلتتو ،ايروس       
ا ماد ناف سالوكين رظن ةهجوبو     )دادبتسالا ، )ةـينانبل باـطقأب ةرثأـتم تـناك       (يتلا ةيفئاطل   ،

هـتامظنمو ثعبلا بزحب يبسنلا يروسلا رارقتسالا ترسف يتلا ةيسايسلا مولعلا رظن ةهجوبو         
اـنح نـم لـك همدق يذلا يداصتقالاو يعامتجالا ليلحتلا رظن ةهجوو ،ةيوهبجلاو ةيبعشلا               

ستريب ركلوفو  )ماظنلل ةيحالفلا ةدعاقلا  (ةسارد يف وطاطب     ةـقبطلا وـمن ىـلع زكر يذلا         ،   
). ناـعذإلاو ةـعاطلا   (يأدبم تايلآ ريسفت يف نيدو ازيل رظن ةهجوو ،ةلودلا يف ةيزاوجربلا            

     ، كـلت رظنلا تاهجو ىلع ةتوافتم تاجردب ةطلسلا لاقتنا ةقيرطل ةيلامتحالا دهاشملا تينب دقو
                                                 

)٢٨(،   .٣/١/٢٠٠١، )توريب(ريفسلا
)٢٩(  ، اهمهأ،بتكلا نم ددع هل    يروس ثحابو بتاك ةيمالـسإلا تاـعامجلاو تاكرحلاو بازحألا ةعوسوم        : 
، :قشــمد( تاــكرحلاو بازــحألا ةعوــسومو ، )٢٠٠٠ةيجيتارتــسالا تاــساردلل يــبرعلا زــكرملا  
،:قشمد((ةيموقلا    ).٢٠٠١ ةيجيتارتسالا تاساردلل يبرعلا زكرملا
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اقأ يذلا ستريب ركلوف اهفثكي يتلاو )مؤاشتلا(ـب اهلمجم يف تزيمتو      زـجنأو ،ايروـس يف م   ، 
،  –ندـنل   ) (يسايسلا اهداصتقاو دسألا ايروس   (باتك   كروـيوين برـحلا ويرانيـس    ) (١٩٨٥ 

يـف ايروس ككفت لامتحاو لب ،ام دح ىلإ ةيشحولا ةيفئاطلا برحلاو ،ىضوفلا عقوتو ،ةيلهألا         
 يـف ىري نأ عطتسي مل يذلا ستريب نأ ىتح         ). فاطملا ةمتاخ يف دسألا ليحرل ةيلاتلا ةرتفلا      

   ، ال رـخآ ًاـيلامتحا ًادهشم ىنبت دق        ) ةلمتحملا تاهويرانيسلا كلت نم ًادحاو الإ     ( دهاشملا هذه
  ). يركسعلا بالقنالا(لامتحا وهو ،ةيكيتاماردلا نم ولخي 

ىـلع تاريدـقتلا يـف      ) سأرلا تاقالع (مجحل ةبسن ةيليثمت ةقيثو     ) ءاربخلا(ةيؤر مدقت   
ًارياـغم ناك ةيروس يف ةطلسلا لاقتنا ةقيرطل يلعف         لا دهشملا نأ ذإ   ) ءايشألا تاقالع (باسح  

ناـك نإو ،رـخآ ءيش وه ثدح امو ،ىلعألاو ىندألا اهيدح يف ةيلامتحالا دهاشملل لماكلاب                
يـف يسيئرلا ببسلا نمكيو  . لماكلاب مهكاردإ جراخ نكي مل هنأب مهسفنأ نوزعي ءاربخلا ضعب       

تـقو يـف ،نـكمم دحاو يلامتحا        دهشم ةغايص نع اهزجعو اهقيضو ةيؤرلا كلت ةيدودحم         
ءارـبخلا ءالؤه نأ الإ ،سيئرلل كيشولا ليحرلا ىلع لدت          ) ةدكؤملا(تارشؤملا لك هيف تناك     

دـقو  ). ةطلسـلا (وأ  ) طغضلا(وأ  ) ىوقلا زكارم (ب انه هتيمست اننكمي ام ريدقت يف اوغلاب دق        
اـم لـعفلاب لك     شـت كلت  ) ىوقلا زكارم (نأ ةقيقحل ةجذاس ةءارق ةيحض ءاربخلا ءالؤه عقو         

نأ اوردـقي نأ اوعيطتسـي مل مهنأ يف نمكت ةجاذسلا نأ الإ             ) ةيلعفلا ةطلسلا (ب هتيمست نكمي    
ءوـض يف مهمظعم روصتو ،اهنع هئاضر ىدمو سيئرلا رارق ىلع فقوتم زكارملا هذه ءاقب     
ةـيطارقوريب ةـقبط لكشت نم سيئرلا قياضت ىلإ ريشت يتلاو ،قشمد نم ةرداصلا ريراقتلا               

نـم عوـن ىـلإ لوـحت دـق لحارلا سيئرلا نأ ،ةيلعفلا تامولعملا هنع بجحت هلوح              ةقلغم  
  . يروس) فينجيرب(

  
   :ىوقلا زكارمو دسألا ظفاح

تاـب دق دسألا سيئرلا نأ ىلإ تانينامثلا طساوأ ذنم ءاربخلا طاسوأ يف ةداع راشي ناك                
دعاقتلا ىلإ ءالؤه سيئرلا ةلاحإ نأ الإ         )زكارملا(يديأ يف ةنيهر     ةـياغلل  ) ةدراـب (ةـقيرطب ، 

ىـلإ جاتحي نكي ملو ،ًاديج همقاط فرعي لحارلا سيئرلا ناك دقف ،ةيعضولا كلت بذكت تناك                
ةـيأ يف يسيئرلا لاؤسلا نأ ًاديج فرعي يذلا وهو ،هنكل ،ًاهيجوتو ًارارق ردصي نأ نم رثكأ                 

 ــب ي  مـس اـم عقوم كردي ناك ،اهرارقتسا نامضو اهيلع ظافحلا لب اهمالتسا سيل ةطلس              
ماـت لكشـب لغشنملا وهو ًادبأ نكي مل هنأ الإ ،هتموظنمل ةماعلا تانزاوتلا يف               ) ىوقلا زكارم (

يـميلقإلا ماـظنلا يـف ايروـس نزوبو طسوألا قرشلا يف رثعتملا مالسلاو ،عارصلا ةيضقب      
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) ماـتلا (اـهؤالو ناـك يتلاو ،هل اهذوفنب نيدت يتلا زكارملا كلتل ةنيهر ،لمتحملا وأ نهارلا                
،       ) ءاربخلا(تالايخ نأ حيحصو ،كشلا قوف سيئ       رلل اهتيهشـل ًاريثم ًاعضو تلوادت دق ةيملعلا

نأ الإ ،ةكـسامتم    ) ةـيلعف ةطلس  (اهفصوب سيئرلا عم لماعتت     ) ىوقلا زكارم (نأ يف صخلتي    
نارـيزح ةسكن لبق ةيرصانلا رصم يف       ) ىوقلا زكارم (ةوقب طق نكت مل     ) زكارملا(هذه ىوق   
نكي مل يتلاو   ١٩٦٧ ةـعطق يأ روزـي نأ ىتح وأ ًائيش اهعم لعفي نأ عيطتسي رصانلا دبع                ،   

يـنمأ عـجرم هـلوقي ناـك ام لوقي نأ اهنم يأ ةعاطتساب نكي ملو ،اهتقفاوم نود ةيركسع                  
نأل ؟اـنرارق رييغت عيطتسي نل هسفن رصانلا دبع نإ ؟نظت اذام            : ًالثم شبح جروجل يرصم     

أطخب   هبشأ ًائيش ينعي ناك ايروس يف لوقلا اذه        وـه لوألا هؤـطخ نوـكي يذـلا         ) ماغللا(  
نـم فرصلا ىدعتي ال تالاحلا هذه لثم يف سيئرلا هعبتا يذلا يطمنلا باقعلا ناكو ،ريخألا      
نـم نيفورصـملا لـعجي ناك ام وهو ،فورصملا تامدخل بجاولا ريدقتلا لك عم ةمدخلا                

سيئرـلا  ةمحر(ـل نتمملا عقوم يف     ) ريبك(أطخل وأ اهوبكترا ةقامحل ةمدخلا       ناـك دـقف     )   ،
نـم صاـقتنالا نولواحي اوناك نيذلا كئلوأو ،طخلا لوط ىلع ًاباهمو ًامرتحم دسألا سيئرلا               

مهنـقلي ناك لب    ) لافطأ(درجم ىلإ همامأ نولوحتي اوناك      ) مهزكارم(يف اوماد ام هل مهمارتحا      
دـعب نـك    ل) مهءاـطخأ (مـهل رفغيو ،مهتامدخ ىسني ال هنأ مهل تبثي ثيح           ) ةيوبرت(ًاسورد  

  . ةمزاللا ةبوقعلا مهعرجت
هـلعلو ،اـياوزلا رغـصأ يـف ىتحو ،ناكم لك يف ًافيثك لحارلا سيئرلا لظ ناك دقل                  
مـهفي الأ بـجي هنأ الإ ،كلذب زيمت يذلا نيرشعلا نرقلا يف ايروس خيرات يف ديحولا سيئرلا                  

يفاـكلا تـقولا    دـجي ًالصأ نكي مل يتلا مكحلل ةيليصفتلا نوئشلا يف لخدتي ناك هنأ كلذ نم                
مـكحلا زكارم عيمج نكل ،اهتاعارص تاديقعتو ةقطنملا يف ايروس لبقتسمب هلاغشنا مكحب ،اهل              

دـسألا سيئرلا نإف عئاش وه املً افالخو        . هتاراسفتساو هتلءاسمل ةظحل لك يف ةضرعم تناك      
شيـجلا  (وـه تانيتسـلا هتخسر ًامسا لمحي يذلا هشيجل ًايقيقحو ًايلعف ًاماع ًادئاق ناك يذلا                

يـهنيو ،قباسـلا اهانعمب ةسايسلا نع ًايلعف شيجلا دعبي يروس سيئر لوأ وه ناك         ) يدئاقعلا
ودـبتو ،ةيروسـلا بـخنلل ةيبالقنالا ةفاقثلل ةمساحلا ةادألا تلثم يتلا             )رجفلا تابابد (ةياكح    ،

ةـنيهر يه امم رثكأ يضاملا ثداوح ةريسأ        ) يركسعلا بالقنالا (لامتحا نع ستريب ةياكح     
درـجم نوـكت نأـب ًاقبسـم اهيلع موكحم ةيبالقنا ةلواحم يأ نأل ،هتالامتحا مسر تقو                 يف  

ًاـيلامو ًايسايس اهمعدت ةيلودو ةيميلقإ طورش يف اهل ةلواحم رخآ تناكو ،ةلشاف درمت ةلواحم               
ماـع يـف سيئرـلا قيقش دسألا تعفر هردصت يذلا درمتلا              -بالقنالا ةلواحم يه    ١٩٨٣-

ف سيئرلا حاجن طسو    ١٩٨٤ لـيطعتو ،ةـقطنملا يـف ةـيكيرمألا تاباسـحلا ةـطبخل            (ي   
. ذـئموي يـبرع ميـعز يأ هـيلع أرجتي مل يذلا رمألا ،اهعم حوتفملا مادصلاو اهتيجيتارتسا       
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ةـلواحم ءاوتحا دعب ايلعلا ةيروسلا ةيطارقوريبلا ةقبطلا ةينب يف ةيلخادلا تاضقانتلا لك تعقو     
لوـح يأ ةرطيسـملا بخنلا نيب ام ةيديلقتلا تا   ضقانتلا ءاضف يف ةيبالقنالا هبش دسألا تعفر  

زـكارملا هذـه تنكمت دقو      . ذوفنلاو ىوقلا زكارم ديعت لب هسفن ماظنلا ددهت ال يتلا ،ةطلسلا          
 ١٩٨٧ماـع يـف هـتموكحل يـبعزلا دومحم ديسلا ةموكح ليكشت نيب ةعقاولا ةرتفلا ةليط                 

هذه لوحت نأ نم ،سيئرلا ليحر ليبق         ٢٠٠٠راذآ يف اهتلاقإو     لوـطأ تـناك يتلا ةموكحلا       
ريباـعت هـنع ةزهجألا ترشن يذلا يبعزلا لمع ذإ ،اهل ةلظم ىلإ ايروس خيرات يف ةموكح                 

ذوـفنلاو ىوقلا زكارمل ريدمك ذئموي ،يديلقتلا يروسلا رولكلفلا نم ًاءزج تحبصأ            ) ةرخاس(
مـكحب ،ةق   لغم هبش ةسلكتم ةيطارقوريب ةقبط يف ًاماع رشع ةثالث ىدم ىلع ترقتسا يتلا كلت             

 ٢٠٠٠ماـع لئاوأ يف ًاديدحتو سيئرلا ليحر ليبقو ،مات لكشب هفقوتو            ) ةبخنلا نارود (فافج  
دـعب اـم ةطلسـلا لاقتنا نع يروسلا يلخادلا عضولاب ًاصتخم ًابرعتسم ًايناباي ًاريبخ تلأس                

ًالض ـف ،ًادعاقتم ًالارنج ادغ دق هنأ مغرب دسألا تعفر ويرانيسب هثبشت ينأجافو ،سيئرلا ليحر   
اذـه ريدقت ناكو ،هيلع نينهارم وأ هنم نيعفتنم ةنفح ءانثتساب هل ةماعلا نييروسلا ةيهارك نع      

 –يـميلقإ معدب ىظحي دسألا تعفر نأ هتاهويرانيسب ةينابايلا ةيجراخلا دشرتست يذلا ريبخلا              
هذـه تـعفر حـضوأ دقو       . سيئرلا بايغ لامتحا نع جتانلا    ) غارفلا(ءلم نم هنكميس يلود     

نأ الإ ؛ ةطلسـلا لاـقتنال ىـلوألا ماـيألا يفو سيئرلا ليحر لبق اهلواحو اهسفن تاعل                  طتلا
ةـقيقحلا  (يـف ًاددجم لمأتلل انعفدت يتلا ،ينابايلا ريبخلا تاهويرانيس قفو ًادبأ نكت مل رومألا               

  . ًالعف متي ام نيبو ءاربخلا دهاشم نيب) ةعئاضلا
  

   :رييغتلاو دسألا راشب
 ٍلكشب حضتي ذخأ نيح تانيعستلا نم يناثلا فصنلا يف ًاديدحت دس          ألا راشب روتكدلا زرب   

ماـت ناوـنع ىـلإ تـلوحتو ،اـهروطت تلمكتـسا دـق ايلعلا ةيطارقوريبلا ةقبطلا نأ عقاف               
يملسـلا رـييغتلا ىـلإ ةعلطتملا ةبخنلا طسو هتناكم دسألا روتكدلا بستكا دقو              ). دوكرلا(ـل

يـف داسـفلا ةبراحمو اهتنرصعو اهثيدحتو ةرادإلا   ةنلقعل ةيلمع تالواحمب همايق نم ئداهلاو       
نـم ةيروسـلا ةـبخنلا خيرات يف ةنيمث ةيراوح ةشرو ىنغأ كلذ راطإ يف ترجو             . دحاو نآ 

ىـلإ برقأ هنأب اهطاشن ضعبلا هبش يتلا ،ةيداصتقالا مولعلا ةيعمجل يعوبسألا طاشنلا لالخ              
نأ عـيمجلل ًاحضاو ناك سيئرلا ل       يحر اقبس نيذللا نيماعلا لالخو    . ةيسايسلا ةضراعملا طاشن  

لـقألا ىـلع لئس سيئرلا نأ عم ،بألا دسألا دعب ام ةلحرم ةدايقل حشرملا وه دسألا روتكدلا     
هـقلقت ال ةلكشملا هذه نأ ىلوألا ةرملا يف باجأو ،ةفالخلا ةلكشم لوح هقلق ىدم نع نيترم                 



 )٨٩(

باـجأ ةـيناثلا ةرـم    لا يـفو ،هراطإ لكشي يذلا وه رقتسملا يروسلا يسسؤملا راطإلا نأل          
ةوعدـلا تأدـب دقلو     . داسفلا حفاكي نأ ينفلخي نمم ديرأو ،ةفيلخ ىدل سيل        : ةيعطقو حوضوب   

ةرورضـب نمؤـملا سيئرـلا نأ رـيغ ،دـسألا سيئرلا نم هيجوت يأ جراخ راشب روتكدلل                  
نيـحو ،يـعيبط لكشـب ومنت اهكرت لب ،ديكأتلاب اهضراعي مل هدعب ايروس يف هثارت رارمتسا              

حبـصأ دق باشلا روتكدلا نأ كلذ ينعي ناكو ،اهحاجن تايناكمإ رفوي نأ لواح ةنكمم               اهدجو  
نأل ًاـقافن وأ ًاقدـص ةعلطتملاو ،اهطيحمو ةيروسلا ةرادإلا يف ةباشلا بخنلا لك زكرم ًايئاقلت       

  ). ميدقلا سرحلا(وأ ) خويشلا(ةهجاوم يف رود اهل نوكي 
تاوـطخ نأ الإ ،هـلامك ىـلإ        ) هـم داقت(و ميدقلا سرحلا  ) لهرت(ـب فارتعالا لصو  

ةـقثاو نكت مل يتلا ةرطيسملا ةيطارقوريبلا ةقبطلاب طاقنلا ضعب يف تمدطصا باشلا روتكدلا         
لـحارم يـفو    . هليحر نيح هدلاو هفلخيس يذلا غارفلا ألمي نأ عيطتسي روتكدلا نأ نم ًامامت            
هذـه تـبرعأ     ثيدـحتلا جمانرب لامكتسا ىلع ممصم روتكدلا نأ ًاحضاو ناك نيح ةددحم             ،

تاـساردلاو ثوحبلا زكرمل ةينوناق ةيعضو يأل ينلع ضفر نع ةدايقلاو ةموكحلا يف ةقبطلا             
                ، ًالقتسـم هـيف نوـكي ٍلكشب هنوناق ةغايص ىلإ باشلا روتكدلا هجو يذلا ًالثم ةيجيتارتسالا

رادصـتسا لـطعت اذـكهو      ) تاسسؤملا قوف ةسسؤم  (و ةدايقلا نم ليدب هنأب اهضعب هفصوو        
روتكدـلا مضب سيئرلا عنقت نأ ةقبطلا هذه هيف تلواح يذلا هسفن تقولا يف ،زكرملا               موسرم  

سيئرـلا بجتسـي مـل ذإ ،ءاوتحالا ةيلمع يف مهس رخآ كلذ ناكو ،ةدايقلا ةيوضع ىلإ راشب        
                ، يروتـسدلا راـطإلاب ةنوهرم هل ةمهم يأ لعجو ،مزحب هضراع روتكدلا نأ ام ردقب كلذل

  . نييعتلا سيلو باختنالا قيرط نع ةدايقلا ىلإ هلوصو نوكي نأو
             ، باشـلا روتكدلا ةيدج ىدمب ةرطيسملا ةقبطلا زومر ضعب ترتهتسا ةنيعم ةلحرم يف
مدـه ىـلع هسـفنب فرشأ نيح ،اهيف سبل ال حاضيإ لئاسر ميدقتب كلذ ىلع ًادر رداب يذلا                   

بـيدأت مـث ،فلم   لا اذه حتفو ،ةلودلا كالمأ ىلع ةينبملا نيذفانلا نيلوئسملا رابك ضعب تاليف          
يـف دادـعألا ةداـيز حارتقاـب اـهءالو تـبثت نأ تـلواح يـتلا ةينمألا اهزومر ضعب                    
حاـتفنالا ىـلع ًاليلد روتكدلا اهاري ناك ،ةيرس ربتعت ةرشن ةرداصمك ةطيسب عئارذل،نوجسلا            

ضعبـل رذتعي نم دفوأ هنأ باشلا روتكدلا نع لقنو          . نمألل ًاديدهت زومرلا كلت اهتأر نيح يف      
لكشـب مهضعب ليحرتو ،مهتلاقإ دعب زومرلا هذه ضعب تافرصت نع مهل ءيسأو اولقت              عا نم 

ةـمواقم ةكرعم بسك دعب ةنميهلا ةكرعم يف ًامهم ًالصف بسك دق هنأ ينعي كلذ ناكو ،نيهم                 
ىصـقأك اهتافلم حتفت الأب ةينعم تتاب ةرطيسملا ةيطارقوريبلا ةقبطلا نأ ةجرد ىلإ ،ءاوتحالا              

لـصو دـق هسـفن لحارلا سيئرلا نأ ليق يتلا ،يبعزلا ةموكح تتاب               لكشلا اذهبو . حومط  
نـم يبعزلا درطو ،تليقأو ،ةحنرتم ،اهدض ةرهاظت معزتب ركف هنأ ةجرد ىلإ اهنم هؤايتسا               



 )٩٠(

عـم ةيئاضقلا تاءارجإلا فقوت نود نم راحتنالل هعفد يذلا رمألا ءاضقلا ىلإ ليحأو بزحلا     
ةرطيسـملا ةـقبطلا حلاصم كوحي يذلا دقعللً اطر       ف ناك يبعزلا ةموكح طرف نإ ريغ      . هتثرو

نأ ةـقبطلا هذـه عطتست مل ةعقاولا تعقو نيحو ،انه نمكي يرهوجلا اهانعم ناكو ،اهريسيو                
  . يبعزلا ذقنت

يروتـسدلا هـقفلا هيمسـي ام ةداع هؤلمي يذلا          ) غارفلا(ثدح دسألا سيئرلا لحر نيح      
،        يه يتلاو ،ةرثؤملا وأ ةذفانلا ىوقلاب يكيرمألا         ةيـساسأ ةجردب ثلاثلا ملاعلا نادلب يف شيجلا

هـعم يلودـلاو يـميلقإلا عضولا فارتعاو ،ةطلسلل عيرسلاو ئداهلاو قينألا لاقتنالا لكشو              
لـقن تاءارجإ تمجرت دقو     . ةمئاشتملا ةيلامتحالا دهاشملا رطاخم نع ًاضيوعت ،ةعقاو ةقيقحك       

اـهريثأت فعـض يتلا ةضراعملا ىوق       لا امأ ،اهل ةلصحم تناكو ةعقاولا ةقيقحلا كلت ةطلسلا        
ملف ةطلسلا ةهجاوم يف تلخد نيح ةمصاق تابرض تقلتو ،ةبكرم ةيتاذو ةيعوضوم بابسأل             
. لبقتسـملا ىـلع همامتها ًاباص ظفحتلا درجمب اهضعب ىفتكاو ،تاءارجإلا دنع ًاريثك فقوتت             

يذـلا يطار   قميدـلا يـبرعلا يكارتشالا داحتالا لثم ةضراعملا ىوقلا ضعب ىتح كلذ عفدو            
دـسألا سيئرلا ليحر ليبق ىتح نالعإلا ىلإ        ) ضراعملا يطارقميدلا ينطولا عمجتلا   (ردصتي  

ةدـيدج ةلحرم ملاعم تذخأو، ،ًايباجيإ ديدجلا سيئرلل مسقلا باطخ م   )ةينلعلا(ىلإ هجورخ     يقو  ،
رـييغتلا ةـيرظن باحـصأو ئداهلا جردتملا حالصإلا ةيرظن باحصأ نيب ايروس يف حضتت       

حالـصإلل اهقابـس يف ةيولوألا اهل تطعأو ىلوألا ةيرظنلا ةديدجلا ةدايقلا تنبت دقو              . لجاعلا
لمـشأ يـسايس حالصإ راطإ يف هجاردإ رايخ ًامامت قلغت نأ نود نم يرادإلاو يداصتقالا                
ةـيناثلا ةـيرظنلا تـحلأ نيح يف ،ةيقرشلا ابوروأ ةقيرط ىلع سيلو ةيروسلا ةقيرطلا ىلع                

راـطإ يـف هعـضو نود نـكمم ريغ حالصإلا نأ ىلع نيفقثملا ةكر               ح طاسوأ يف ًةجئارلا   
هتيلالقتـساب فارـتعالاو ،يروسلا يندملا عمتجملا ءايحإ ىلع زكتري لمشأ يسايس حالصإ             

ىـلإ تأـجل لـب ةـيناثلا ةـيرظنلا عـمقل انه ىلوألا ةيرظنلا أجلت ملو                 . ةلودلا نع ةيبسنلا  
فدـهلا وـه ةـيرظنلا كـلت فده نأ نم     ًاقالطنا ةئدهتلاو راوحلاو باعيتسالاو صاصتمالا     

نـم   ٦٠٠نع جارفإلاب ةديدجلا تاوطخلا ءازإو      . يجردت لكشب نكلو ىلوألا ةيرظنلل يئاهنلا       
ةزـملا نجس قالغإ نالعإو ئراوطلا ةلاح نم سوملم لكشب فيفختلاو ،نييسايسلا نيلقتعملا             

،   ود نـم ةنسـلا فصنو ةنس يلاوح لبق لحارلا سيئرلا هررق يذلا ًايئاهن            هـنع نالـعإلا ن
حالـصإلا ىوتسـم ىـلع زاـجنإلا فعـضو نيفقثملا ةكرح عم يباجيإلا راوحلا يمانتو                

و راـكفألا لداـبتو لدـجلا عضو وه         نهارلا عضولا نأ ودبي ،يرادإلاو يداصتقالا      دشـلا  ( 
اـهب رـمت يتلا ةيلاقتنالا ةلحرملا لثم يف فولأملا رمألا وهو ،نيتيرظنلا نيب ام               ) ءاخترالاو
  . مويلا ايروس



 )٩١(

  
  
  
  
  

  

  )٣٣(دـسألا ثرإ
 

  
جهنـلا ىـلع دسألا ظفاح توم تاعبت ىلع ،ًامامت          ةيئبنتةروصب ،يبرغلا مالعإلا زكري       

هـعم كـلمي يذلا دحلا ىلإو   . ةيروس ةلود قلخ وه ةيقابلا هتيصو مظعم نأ نيح يف ،يملسلا   
ايروسـل يـقيقح بأ ةـباثمب دـس         ألا ربتعيس ،ةءافكب دالبلا مكحل ةيرورضلا ةيعرشلا هؤافلخ       

  .ةثيدحلا
ماـع اسـنرف ةوقب ةلئازلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع تخلسنا دق تناك ايروس نأ عمو               

ماع يف ةلقتسم ةيروهمج تحبصأو       ١٩٢٠ نرـق نـم لوألا عـبرلا زـيمت دـقف            ١٩٤٦،   ،
  .ةرركتملا ةيركسعلا تابالقنالابو ،لصاوتملا رارقتسالا مدعب لالقتسالا

ًاعـضاوتم ًايـسايس ىـنعم اـهل نإف ،يخيرات نينرب ةمعفم اهنأ عم               "ةيروس"ةملكلاو    ،
ةـفئاطلاو  . بصـعتملا ينيدلا لثامتلا ةدعاق قوف ةنس ةئامسمخ ةرتفل نوينامثع همكح عمتجمل           

ةبحاـص ةدـيقعلا ناـك يذلا ،ينسلا مالسإلا يه ،نييروسلا ناكسلا نم ةيرثكألا لكشت يتلا                
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يـف وضـعك     ١٩٩٣ماع يف ةموكحلا رداغ     ، يكيرمألا سرجنوكلا ةبتكم يف جاتيمرأ ةطبار يف وضع       )٣١(  
ةـينانبللا  -ةيليئارـسإلا ةـهبجلا  : لـيلجلا ميسقت (باتك هل . ةدحتملا تايالولا يف ةيساسألا ةيذيفنتلا تامدخلا    

ناريزح ٤طخ: ؟مالسلا دودح مأ ةكرعملا طخ    (و) ١٩٤٨-١٩٤٦ ليئارـسإو نانبل   : دودحلا ءارو (و) ١٩٦٧ 
  ).رييغتلا يدحتو



 )٩٢(

يـبرغلا لامشـلا يف ءارقفلا نويولعلا نوملسملا ناكو         . نيينامثعلا مكح تحت ربكألا زايتمالا    
ىـلإ اسنرف مهتعد نيذلا مهو ،داهطضالل تضرعت يتلا ةيروسلا فئاوطلا رثكأ مه ايروس نم     

حالـس دـئاق ،دـسألا ظفاـح يمتني ةفئاطلا هذه ىلإو            . ديلولا يروسلا شيجلا يف طارخنالا    
  .١٩٣٠ماع يف دلو يذلا س يئرلاو ،عافدلا ريزوو ،لبقتسملا يف ناريطلا

ىـلإ مدـخلا تمدـق يـتلا ةفئاطلا مهو ،ةطلسلا ىلع نويولعلا ىلوتسا ردقلا ةيرخسلو             
رـخآ يـف ،ايروس بلق يذلا شيجلا ىلإ طابضلاو دونجلا تمدقو ،ةيحيسملاو ةينسلا بخنلا               

ةـيحان نم كلذ بلطت دقو      . ةمأ/ ةلود نم ئش ىلإ ةذوبنم ةينامثع ضرأ ةعطق نم ،فاطملا         
، اث ءارآلا ديحوتل ًايعسو ،ًاقطنمو ،ًا  اـم لكب ةيليفايكم ةدايقو ،ةفطاعلل ًالزعو   رذحو ،ًاربص ،ةين

اذـه يرـجي يـكل ةنـس نيثالث دسٍألا ظفاح يولعلا نم ًاضيأ بلطتو               . ىنعم نم ةملكلا يف   
ًاـفالتخا فـلتخت     ٢٠٠٠ايروـس نإف لاقتنالا اذه رارمتسا نمضي ئش ال نأ عمو            . لاقتنالا  
  .١٩٧٠-١٩٤٦ايروس ن ع ًايرذج

نـع ًاليدـب هراـظتنا لاـط ئـش داجيإ يف حجن هنأب ،كلذ عم ،رهظي دسألا ناك اذإو               
  .لماكلاب ايروس نع ةبيرغ ىوق هيف مكحتت رخآ لاقتنا قيقحت ىلع ًارداق نكي ملف ،ةينامثعلا

ةـينقتلا يـف يروـثلا مدقتلا ةوقب عوفدملا ،ديدجلا          )يملوعلا(ينوكلا يداصتقالا ماظنلاف    
  .ةريبك ةفاسمب ايروس زواجت دق ،ةيتامولعملا

هئالمز عم هلعج ،يلخادلا نمألاب ،ةمومهملا دسألا لغاشم نإو         دـهع يـف اودلو دقو       -   
ًادـج نيـضراعم     -١٩٧٠-١٩٤٦ةبرطضـملا ةرتفلا يف ًايسايس اودمعتو يسنرفلا بادتنالا           

، ةـجوم دادتما نمز ىتح اهمكح      يتلا ةيكارتشالا ةيموقلا ةينمألا ةلودلا نم لاقتنالاو         حاتفنالل
  . لاعفلا يجراخلا داصتقالا

     ، ةيشـماه تارـيغت لـيعفت ىلإ ىعسي دسألا          ليئارسإ عم يمسرلا مالسلا بايغ لعجو
رـيرحتب حمسـت يـتلا ةيسايسلا فورظلا ريغت راظتناب ًًًًًًًًًًٌٌَََُُُُُامئاع يروسلا داصتقالا لعج اهفده               

دنسـك يروسـلا مالـعإلا هر           ا هثيروو . داصتقالاو ةسايسلا ) ةلربل(  وـص دسألا راشب روتكدل
  .ةماع ةروصب) يلاربيللا(رحلا داصتقالاو ،ةددحم ةروصب ةيتامولعملا ايجولونكتل 

  
  :ثيروتلا 

ًاـيزكرم ًارود بـعلي يك هيبأ نم ،بردتم نويع بيبط وهو ،دسألا راشب روتكدلا دعُأ                
ا خألا لتُق امدنع١٩٩٦ماع ذنم ةيروسلا ةسايسلا يف   . ةرايـس ثداـح يف دسألا لساب ربكأل  ، 



 )٩٣(

دـسألا راشب دبي ملو ،ةسايسلا ىلإ ةبسنلاب ًاسمحتم         –سيياقملا لكب -دسألا لساب لحارلا ناكو     -
ةيسايسلا ةرهشلا ىلإ ًاسمحتم-ىرخأ ةيحان نم  .  

مـل امبر ،هل ةنهمك نويعلا بط راتخا ًاصخش نأ ىلع نودكؤي نيقلعملا ضعب نأ عمو                
ىدـل ناـك اـمبرو      . ةيروسلا ةسايسلل ةرعولا ضرألا قوف ًةصاخ هعب      طب ًابوهوم ًابعال نكي   

يـف ماتلا حاجنلا زارحإ ىلع ًارداق نوكي ثيحب ،هتمكحو هيبأ ةبهوم نم يفكي ام دسألا راشب                 
لاـقتعاب رارـق رادـصإ ـ تباث وه امك ـ نسحتسا دق وهو      . ةمأ ءانبل دسألا ظفاح سورد

ةداـيق ىـلع قباسـلا يف ًايلوتسم ناك يذلا ،دسأل           ا تعفر ،اينابسأ يف ميقملا ،بغاشملا همع      
ةزاـنجلا ةجحب دالبلا ىلإ هتدوع ةيشخ       )ةيروطاربمإلا(ةيروتداربلا  " عافدلا ايارس " رـثكأو  . ، 

ىـلعو  . هـمع معز امك ةنهارلا ةلاحلا ىلإ لوهجملا نم تأي مل دسألا روتكدلا نإف كلذ نم                
تاوـقلا ميـعز ةيمسـت يف ،ةقباسلا تسل    ا تاونسلا لالخ ًازراب ًارود راشب بعل دقف ،سكعلا   

  . هدلاول) ينانبللا فلملا(ةرادإ يفو ،داسفلا دض ةلمح رخآ ةرادإ يفو ،ةحلسملا 
يذـلا ،ثمدلا قولخلا باشلا اذه ناك نإ وه ،هسفن ضرفي يذلا ةعاسلا لاؤس نأ ودبيو               

. ايروـس مـكحي يـكل يـغبني ام زحي مل هنأ وأ زاح دق ،ةبيط ةأشن أشن يذلاو فطلب ملكتي                    
ةـحازإ ىـلإ نوعسـي ،قيقحتلل اوضرعت دق مهنم مسقو           ) ميدقلا سرحلا (نم رصانع ىعستو    

لاؤـس حرـط ةـنامألا يضتقتو       . يروص سيئر ةلاح ىلإ هميجحت وأ ًابناج ريغصلا باشلا        
لـبق نـم ًايرود سروم يذلا بلقلا رجحت نم ةجردلا سفن بلطتت نيفلألا ايروس له                : رخآ

نوكيـس لهو ؟ةفأر نود ةحلسملا تادرمتلا قحست نأ يرورضلا          نم ناك لهو ؟دسألا ظفاح      
  . ؟نيلمتحم وأ نييقيقح نييسايس نم ةريبك دادعأ نجسو لتقب ًامزلم ديدجلا سيئرلا

ًاـيلمع هـب أبنت يذلا وه نمزلا نم نيدقع لبق مهدحأ أبنت ام بسح فلتخملا ويرانيسلاو              
جهوـتملا دـسألا تـعفرل لـمتحملا ءان     ثتسالا عم ـ ةيروسلا ةحاسلاب نيمتهملا نيلماعلا لك 

      ، دـسألا ةيـصو ىـلإ ةبسـنلاب ًادج يزكرم رارقتسالا نأ ءالؤه ىريو ـ ةظفاحم لقألاو
ةاـفو يـف رـيكفتلا نم ةديدع تاونس لبقو          . نمثلا ناك امهم هيلع ظفاحي نأ بجي ،يلاتلابو       

صخش نوكي نأك   "يلاقتنالا صخشلا "ةيوه ديدحت ىلع زكرمتلا مت ،دسألا ظفاح         نـم ًالوبقم ًا    ، 
ةطلـس تاـقالع اهسـفن ضرـفت نأ ىلإ ،ًاعم ةلودلاو بزحلا مكحيو ،طاسوألا عسوأ لوبق                 

دـيدهت يأ لمحي ال ًاصخش ،ًاينس ًاملسم يلاقتنالا دئاقلا نوكي نأ حرتقي ناك ام ًابلاغو                . ةديدج
  .ةفقثملا ةبخنلا نمألو ،قباسلا يف نينميهملا نييولعلا نمأل

نأ ساـسأ ىلع موقت هدلاو تاباسح تناكو        . يلاقتنالا صخشلا و  ه راشب نإف نيبت امكو    
ىـلع اهسـفن ةيلاقتنالا ةيلمعلا حتف ةباثمب نوكيس ،هريغ وأ ينس ملسم ،رخآ ناسنإ يأ نييعت                 

ظفاـح دـعأ دـقف      "ةمكاح ةلالس "ءوشن ةيصاخ ددصب ظحلي ال ًارمذت نأ عمو       . ريطخ عارص  ،



 )٩٤(

ةـقدلا ةـغلاب ةتماص ةطخ تناك دقو        . هسفن ةف الخل يلاقتنا رسج ةباثمب نوكي يكل هنبا دسألا       
  .لمتحم ةفيلخ يأ دقن نم ًافلس عنمي صخش يأ لبق نم ةلوبقم ريغ اهنأل

طقف دوعي ال كلذ نإف ،ةلاعف ةروصب مكحلاو ةطلسلا ديحوت ىلع ًارداق دسألا             . د ناك ذإو  
نأ ركذـتلا   ب ريدـجلا نمو   . هدلاو ةيصو ةيصاخ ىلإ لب ،بسحو ةصاخلا ةيسايسلا هتنطف ىلإ         
هـجاتحت اـم نأ رهظ اذإو       . يأرلا يف يعامج قافتا لالخ نم نكلو ،ةدشب مكح دسألا ظفاح          

           ، نذإ ،كلذـب سأـب الف مكحلا يف نيسح مادص ماظنب هبشتلا وه رارقتسالا ىلع ظافحلل ايروس
ىـلع هـتيلباقب ةقالع هل دسألا روتكدلا لشف وأ حاجنو   . مهو هنأ ىلع فشكنيس دسألا ثاريمف     

نوجسـلا وشـح نـم رـثكأ يأرـلا عاـمجإو ةرباثملاو بأدلا يف هدلاو بهاوم عا                  جرتسا
  .نيجاسملاب

  
  :مالسلا جهن

توـم ريوصـت ىـلع دهجلاو تقولا نم ًاريثك نويكيرمألاو نويليئارسإلا نوقلعملا ددب     
مالسلا لجأ نمو ،فقوتملا يليئارسإلا يروسلا راسملا ىلع ءادأكلا ةدقعلا ةلازإ هنأكو ،دسألا             

نـم رشـع يناثلا يف زميات كرويوينلا يف قيلعت رظن ةهجو نم دسألاو              . طسوألا قرشل ا يف 
درجم ىلع لوصحلا ىلع ةبلصتم ةروصب ًاقلعتم ناك          ٢٠٠٠)وينوي(ناريزح نـم ةدراي  ٢٠٠   

لـجر روصـتل ءاصـقتسا درجم كلذ لكشيو ،ايربط ةريحب ىلع ذفنم كالتما ةيغب ضرألا                
ىـلإ هرـظن يـف ًالاكشإ لقأ نوكي دق ندنل يف ًانرمتم             ًابيبط نأ ىلع موقي روصتلاف ،زوجع       
  .ليئارسإ عم ةيدودحلا تابيترتلا ًةصاخ) اكيرمأو(ليئارسإ عم هلماعت يف ةئيسلا رومألا 

حجرـملا نم سيلف ،هيبأ لبق نم فورعم ريغ ًاروهت باشلا دسألا روتكدلا كلتمي مل امو              
لالتـحا جئاـتنل لماـش لح نم لقأ ء    يش يأ ررقيل هفلس نم ربكأ ةبغر ىلع نهربي نأ ًادبأ  

ةوـعد ةـباثمب نوكيس ،كلذ نم لقأب لوبقلا وأ           ١٩٦٧) ونيوي(ناريزح برح يف يضارألا     ،
اهلضـفي ةـملك يـهو ـ تاـبثلا عـم اهيف بوغرم ريغ تانراقم دقعل ،ايروس لخاد يف        

  ٍلـكل ةـضراعملا ثعش ملل لوعفملا ةيراس تاضارتعا ميدقتو ،هدلاو      " بلصت"ىلع نويروسلا   
  .سانلا و ةبخنلا نم

ىـلع قوعي فوس ،ةطلسلا ثعش ملو ،مكاحلا زاهجلا ميظنتو ،راشب روتكدلا ةيلاقتنا نإ              
اهسـفن تاريدـقتلا نأ ودـبيو       . ةيليئارسإلا/ةيروسلا مالسلا تاثداحمل بيرق مائتلا يأ حجرألا      

وـهو ،ةيل   يئارـسإلا /ةـينانبللا دودحلا ىلع لكاشملا ةراثإ يف ةيروسلا ةرماغملا نأ ىلإ ريشت           
،      ارتفا ىندألا طخلا ىلإ ةبسنلابو      دسألا ظفاح ةافو لبق ىتح بيرم ض عـم مالسـلل    ) ريخألا( 



 )٩٥(

نـم سماـخلا برح راجفنا لبق ندرألا يداو يف دجو يذلا ةهبجلا طخ نكي امهمف ،ليئارسإ    
ًافلس ريغت لوصح نكمي ال هنإف١٩٦٧) وينوي(ناريزح  .  

ىـلإو ،ماع هجوب ملاعلا ىلإ ايروس هبلجت ي         ذلا هجولا وه ،كلذ عم ،ريغتي نأ نكمي امو        
ةـيزيلجنإلا ملكتـي ،ةـبوطخ ةـلاح يف باش دسألا راشب روتكدلا نإ              . صاخ هجوب ليئارسإ  

ةيـسامولبدلا نـم ٍعوـن كولـس ىلع رداق هلعلو           . ةيوفعب ماستبالا ىلع رداق وهو ،ةجرادلا     
رحسـلا نـم ًاعون كلمي   راشب يأ ،وهو . هيبأ لقع زاهجو تاردق نم دعبأ تناك يتلا ةيبعشلا    

دودـحلا ايروس يطعي نأ يليئارسإلا ءارزولا سيئرل حمسي نأ نكمي يذلا            "باذجلا يناودعلا   
ةـيرحب ،هسـفن تـقولا يـف ليئارـسإ ظفتحت امنيب ،دسألا ظفاح ةيصو ذيفنتل اهجاتحت يتلا                  

بـنا  ج نـم قئال ريغو ًايساق ًافرصت ناك دقلو        . اههايم مادختساو ايربط ةريحب ىلإ لوصولا     
                  ، ةحـضاولا ةقفصـلا هذـه لـثم ىلع ةقفاوملا ىلع كراب دوهيإ عجشي مل يذلا دسألا ظفاح

  .يبعش ءاتفتسا يف يليئارسإلا روهمجلا ىلإ اهمدقيو
  

  :ناــنبل
ةـيلهألا برحلا يف ًايركسع دسألا ظفاح لخدتو        . نانبل ىلع ةطلستملا ةلودلا يه ايروس     

،   ) ةيليئارسإو ةيكيرمأ ةقفاومب   (١٩٧٦ماع يف نانبل يف      ةيحيسـملا ايشـيليملا ةميزه عنم ةيغب
. زوردـلا نيلتاـقملاو ،نيينانبللا نيملسملاو نيينيطسلفلا يديأ يف ةينانبللا ةلودلا نم ىقبت امو             

ىـلإ هرجت نأ عيطتست ةلود ،نيينيطسلفلل ةيلاوم ةيوايشيليم ةينانبل ةلود مايق نم دسألا فاخو               
  .اهنامز ريغ يفو ،اهل ططخم ريغ ليئارسإ عم برح

تـناك   ١٩٩٠ماـع يف ةينانبللا ةيلهألا برحلا ةياهنو نوع لاشيم لارنجلا ديرجت عم               ،
نـمألا ةـقطنم ءانثتـساب ـ ريثأـتلاو ةطلسلا ىلع ةرداقلا نيسفانتملا لك نم اهدحو ايروس      

يـف اورـبع نييناـنبللا ضـعب نأ عمو     . اهيمدق ىلع ةفقاو تيقب ـ بونجلا يف يليئارسإلا 
 ٣٥ءاـقب كلذ يف امب ـةيروسلا ةنميهلل مهتضراعم ىتحو ،مهربص دافن نع ةر              يخألا رهشألا 

نـكمي ال ايروس عم ةميمحلا ةقالعلا نيينانبللا مظعم ربتعا ـ نانبل يف يروس يركسع فلأ   
ىـلإ ،ناـكيرمألاو ،نييليئارسإلا عمو ،نيرخآلا نيينيطسلفلا عم تالزاغملا دؤت ملو            . اهضفر
  .مؤشلاو ،لمألا ةبيخ ريغ

تاـقالعلا ةكبـش دوجو حلاصل دونجلا دوجو نم رصتخت نانبل يف ةيروسلا تاوقلا نإ               
لاـجرو نييسايسـلا نيـب تاقالعلاو نيينانبللا نييمحملاو نييروسلا ةامحلا نيب ام ةيتوبكنعلا              
اهميمصـت فرـعو ةكبشـلا هذه يف دسألا ظفاح مكحت دقو ،ةيتارباخملا تايلمعلاو ،شيجلا               



 )٩٦(

نأ يـقب دقف     ١٩٩٩ماع يف   "  ينانبللا فلملا "مضخ يف دسألا راشب     عضو نأ عمو ،اهداعبأو       ،
نأ دـيري ناك نإو ،هدلاو ةقيرط قفو نانبلب مكحتي نأ عطتسي ديدجلا ايروس دئاق ناك نإ ىرن                  

داصـتقا عم ،ةلعاف ةيناملرب ةيطارقوميدك هسفن سيسأت ديفي يكل ررحملا نانبل نإ             . كلذ لعفي 
رـيغو ،ةدسافو ،ةبيئك ةعبات ةلود نم رثكأ ةيروسلا حلاصملا ى           لإ ةبسنلاب نوكي امبر ،بذبذتم    

 .ةجتنم

لـماكلا معدـلا ىلإ ةجاحب ،ًالدع رثكأ ةينانبل ةيروس ةقالعل يرورضلا طرشلا ،لازام              
نـلو ديؤي نل فوس دسأ روتكدلاو       . يموقلا نمألا تايولوأو ةيجراخلا ايروس ةسايسل ينانبللا      

يـتلا ةـجردلا ىـلإو      . رـخآ صخش رادم ىلإ قالزنال     اب نانبلل حامسلاب هيبأ ةيصو ضفري     
                 ، ةـبذاجملا هذه لثمل ناك عون يأ نم ةيهش مهيدل دجوت ال هنأب هعانقإ نوينانبللا ةداقلا عيطتسي

  .هوبأ لعف امم ةءاضإ رثكأ ةسمل نانبل ىلإ مدقي دق ديدجلا يروسلا دئاقلا نإف
  

  جاتنتـسالا
نتسا دق دسألا   ظفاح ةيصو تناك نإ لوقيس يذلا هدحو تقولا        يـكل ةبسانم ةروصب تتب      

ماـع ةـسايس لبق امل   ةيحيحصتلا ةسردملا ىف دعب جرختي مل صخش وهو    - هنبا دوزت   ١٩٧٠ 
يداصـتقالا ثيدـحتلل ةدـيدجلا ةـيفلألا ىـلإ ةيروسلا ةلودلا لقنل ةصرفب هدوزت            -ةيروسلا  

ليئارسإ عم مالسلاو)يلاربيللا(يسايسلا ررحتلاو   ،.  
ةيـضاملا نيـثالثلا تاونسـلا يف ايروس مكح ىلع دسألا ظفاح اودع             اس نيذلا كئلوأ نإ   

خـسارلا ماظنللو  ١٩٧٠ ـ  ١٩٤٦ماوعأل ةيوضوفلا ايروس نيب ام تافالتخالا ًايلاع نونمثي   ،
ايروـس يـف ةطلسـلا ةرسأ نآلا مه يضاملا ايروس يف نيناهملا نإ              . لوألا لحم لح يذلا   

نآلا نوـفرعي مـهنأ لمتحملا نم ةطلسلا لجأ نم          بعللاب نورماقيس نيذلا كئلوأ نإ      . ةيلاحلا
  .ايروس لبقتسمب نورماغي كلذ لعفب مهنأ

ةوالـعو ةقفشـلا مادعناو رمآتلا يف هدلاو تاردق كلمي ال دسألا راشب روتكدلا ناك امبر                
ةيـصو نإف ،مكحيو شيعي يكل تاردقلا هذه ىلإ         ) راشب(هعم جاتحي يذلا دحلا ىلإ ،كلذ ىلع        

هيلع مكح    -بـهاوم ًامدختسم مكحيو شيعي نأ هعم عيطتسي يذلا دحلا ىلإو            . لشفلاب ا يس هيبأ
اـهيلع مكح          -ايروس ءارو اميف ،ملاعلل قيقد مهف اهنمض نم ئدابمو          يـس هدـلاو ةيـصو نإف  

اوـنهربي نأ بجي هنبا ليجو هنبا نإف ،ةيعرشلل ةدناسم ةغيص دسألا ظفاح دجو اذإو               . حاجنلاب
ةيباجيإ فادهأل اهمادختسا يف ةرادج نع     حاـجنلا ىلع دسألا راشب لئالد نأ يه انه ةركفلاو   .  

  .لشفلا لئالد نم ربكأ



 )٩٧(

  
  
  
  
  
  

  )٣٥(هدلاو ثاريمو راشب ةصرف
 

  
سيئرـلا ضرـمف    . ةـيقيقح ةأـجافمك انيتأت يتلا ةديحولا رومألا يه ةعقوتملا رومألا          

كـلذ عمو ،ملاعلا يف رارقلا      يعناص نم دحأ ىلع ًارس نكي مل دسألا ظفاح          ) لحارلا(يروسلا  
يـف هبولسأ صئاصخ نم ديدعلا ًاضيأ عيمجلا ىلع ًارس نكي مل امك          . ةيمارد ةأجافم هتوم ناك   

  . مكحلا
           ، ًاضـيأ يـبرعلا ملاـعلا هـيف امب ملاعلا ناك ًاماع نيثالث لبق ةطلسلا دسألا ىلوت نيحو

عارصلا ناكو ،اهتوربجب ملاعل    ا ىلع ميخت ةدرابلا برحلا تناك تقولا كلذ يفف        . ًامامت ًافلتخم 
  . ربكألا يملاعلا عازنلا نم هناوفنع نم ريثكلا دمتسي طسوألا قرشلا يف

اوراـتخاف ،اهدحو حالسلا ةوقب ليئارسإب ةميزهلا لازنإ ناكمإب ةعانق ىلع برعلا ناكو             
يـف لوخدلا لجأل ةيسايس تافلاحت ضرغلا اذهل اوأشنأو ،فرص يركسع هجوت تاذ ةسايس              

مالـعإلا لئاسو تناكو    . ًاينوك هنم رثكأ يموق عباط اذ كاذنآ يملاعلا داصتقالا ناكو         . برحلا
اـمأ   .مالـعإلا ةزـهجأل اـه     حنمي ةرابج ةطلس نم هدلوي امو ،نويزفلتلا ةبتع ىلع لازت ال          

  . ًامامت هشحو سأر عفر نكي ملف باهرإلا
                                                 

)٣٢(،    . Los Angelus Timesعم قافتالاب .١٣/٦/٢٠٠٠،)ندنل(طسوألا قرشلا
  .قباسلا ليئارسإ ءارزو سيئر)٣٣(
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ناـك امك ةزاحنمو ةيخ     س ايسور دعت ملو ،تلو ةدرابلا برحلاف      . ًايرذج ملاعلا ريغت مويلا   
راـص قوسـلا داصتقاو ،ةفلكملا بورحلا نم ًاددع طسوألا قرشلا دهشو ،ىتيفوسلا داحتالا              
نـم اوـلقتنا يـضاملا يف دسأل ظفاح سيئرلا بناج ىلع اولتاق نيذلا برعلا ماكحلاو ،ًاينوك     

برـح  يـسدنهم نم ًادحاو ناك يذلا ،تاداسلا رونأ         ) لحارلا(سيئرلاف  . مالسلا ىلإ برحلا  
ليئارسإ عم مالس ةيقافتا عقو     ١٩٧٣ امدـعب ،مالسلا برد ىلع     ) لحارلا(نيسح كلملا راسو    .  

  . اهرايتخاب اهلعشت مل ٍبرح ضوخ ىلإ ًارج هدالب ترجنا
ىـلخت دقف ،باهرإلا ةيجيتارتسا سأر ىلع موي تاذ فقي ناك يذلا ،تافرع رساي امأو               

كـلملا ذـخأو    . ليئارـسإب فرـتعاو ةيس    ايسلا تاضوافملا ةرئاد يف لخدو ،اذه هبولسأ نع       
ةـيلمع ةـمدخ يف برغملا عضوو ،مالسلا ءاسرإل تاونق نع ثحبي يناثلا نسحلا              ) لحارلا(
  . مالسلا

ىدـحإ عيض هنإف ،مالسلا ةيجيتارتسا ىنبت لحارلا يروسلا سيئرلا نأ نم مغرلا ىلعو              
،   هـل نوكي نأ أدبم ءارو ًاسرتمتم ،ةمساح ريغ تاضوافم يف ةنس نيرشعو       لصـفلا لوـقلا  

  . ةبذعلا هايملا تاذ ةديحولا ةريحبلا ىلع اهتدايس نع لزانتت نل ليئارسإ نأب لوبقلا ضفرو
       ، نوـيعلا بـط سردو تـنرتنإلا مدختسيو ةيزيلجنإلا ثدحتي يذلا ،دسألا راشب نأ ديب

لوأ نإ  . ملاـعلا هـلخدي يذـلا ديدجلا رصعلا اهحرطي يتلا تايدحتلا عم لماعتلل الهؤم ودبي              
دوـعي يـكل ةرتفلا هذه دسألا راشب منتغا اذإو    . ةلصافلا ةرتفلا ًامود يه مكح يأ نم موي ةئا        م
  . هبعشل ٍلمأ ىلإ هدلاو ثاريم ليوحت هرودقمب نإف ،تاضوافملا ةلواط ىلإ
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  ةيروس رابتخال ةجاحب ليئارسإ
  )٣٧(دسألا دعب ام

 
  

. بيصـع ٍتقو يف تءاج اهنأل ةئجافملا يروسلا سي      ئرلا ةافوب نييليئارسإلا مظعم مدص    
دـقو  . ناـنبل نـم ليئارـسإ باحسنا نم طقف ةليلق عيباسأ دعب دسألا ظفاح سيئرلا يفوت دقف       

ةيليئارسإلا –ةينانبللا دودحلا رارقتسا ىلع فواخملا هتافو تززع         قرشـلا ىـلع ىشـخيو      . 
ثـيحب ةـغلاب ةعرسب ًايلاح   يرجت ةيخيراتلا ثادحألاو ،ىضوف ةلاح يف لوخدلا نم طسوألا          

  . ةلماك اهب طيحي نأ دحأل نكمي ال
فـقوم هـيلع ناـك ام فالخ ىلعو         . دسألا ليحر ىلع نينيزح ريغ نييليئارسإلا نإ      

عراوـش لـمحت نـل      . نيسح كلملا وأ تاداسلا رونأ يرصملا سيئرلا ةافو دنع نييليئارسإلا         
هـب غلابملا رذحلاو دانعلاب ليئارسإ لخا       د ًانرتقم لجرلا اذه ركذ ىقبيس     . دسألا مسا ةيليئارسإ  

ةيليئارـسإلا ةـموكحلا هـتبلاطم ببسب ليئارسإ اهتمدق مالس ةقفص ربكأ ضفري هلعج يذلا               
اهمدـق يتلا ةبيطلا اياونلاو تارشؤملا نم لقأ ردق ميدقت لباقم يف تالزانتلا نم ديزملا ميدقتب                

ءارو اـم ىـلإ ليئارـسإ        باحسنا ىلع رصي يروسلا سيئرلا ناكو     . رخآ يبرع ميعز يأ     
ًاـهجو ضوافتلا مدعب فتكي ملو       ١٩٦٧ناريزح نم عبارلا دودحل ةدوعلا يأ ،ةيلودلا دودحلا           ،

                                                 
)٣٤(،    . Los Angelus Timesعم قافتالاب  .١٩/٦/٢٠٠٠ ،)يبظ وبأ( داحتالا
  .سدقلا ريرقت يف يليئارسإ بتاك)٣٥(
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عرشـلا قوراـف هـتيجيراخ ريزو رمأ لب ،كاراب دوهيا يليئارسإلا ءارزولا سيئر عم هجول     
  . كاراب ةحفاصم ضفرب

ًاـقافتا نأ دـكؤت دـس       ألا ةا ـفو نإف ،قفألا يف حولت تلاز ام كوكشلا ضعب تناك اذإ           
ذإ .نوـتنيلك يكيرمألا سيئرلا ةيالو ىلع ةيقبتملا ةليلقلا رهشألا لالخ متي نل ًايليئارسإ            -ًايروس

نآلاو ،ةيروـس عـم تاضوافملا ءايحإل تلذب دق ًادوهج نأ ىلإ كاراب حملأ ،ةزيجو ةدم لبق                 
يذـلا ةطلسـلا ى     ـلع عارصـلا ةجيتن راظتناب ،نلعم ريغ ٍلجأ ىلإ دوهجلا هذه ليجأت متيس             

  . قشمد يف دتشي نأ لمتحي
فورـعملا ريغ ،باشلا اذه نأو      . راشب هنبا وه لمتحملا دسألا ظفاح سيئرلا ةفيلخ نإ        

. هدـلاو هـيلع ناك امم ليئارسإ عم تاضوافملا يف ةأرج رثكأ نوكي نل ،ةيلودلا ةحاسلا ىلع             
راشـب نأ الإ ،ةير     بط ةريحب لوح قيض طيرش نأشب طقف قلعتي فالخلا نأ نم مغرلا ىلعو            

ةرطاـخملا ىـلع رداقلا ديحولا لجرلا وه دسألا ظفاح ناك           . هوبأ همسر يذلا طخلاب كسمتم    
نالوـجلا ةبضه نم باحسنالا قيوست لجأل كاراب اهيلإ جاتحا يتلا ةليئضلا تالزانتلا ميدقتب              

  . رخبت دق ديعبلا لامتحالا كلذ ىتح نآلاو. يليئارسإلا بعشلا مامأ
ىوـس هءارو كرتي مل ضومغلا نم ٍءيشب هتاكرحت عيمج طاحأ يذلا لحا       رلا سيئرلا نإ  

ءوـجللاو هسفن تابثإل جاتحيس له مأ ،ةيروس لخاد ثيدحت ةوق راشب نوكيس لهف              . ضومغلا
قرفتتـس لـه مأ ،هتطلس ضرف يف حجنيس له ؟ ةينانبللا دودحلا دنع ليئارسإ زازفتسا ىلإ                 

  . ؟ ةرحانتم لئاصف ىلإ دسألا ةرسأ
ةكبـش ىـلإ لوـصولا رصـتقي ثيح ،ًاقالغنا تاعمتجملا رثكأ نم ةدحاو ةيرو               س لظت 

عـمتجم يـف نوشيعي نيذلا نييليئارسإلل ةبسنلاب امأ         . ةموكحلل نيلاوملا نم ةلق ىلع تنرتنإلا     
ةـلواحمو ةيروـس عـم ديدجلا لماعتلا نإف ،رارسألا لكو ءاطخألا لك هيف حضفتو فشكنت                

سيئرـلا ًايكاب يعني وهو ينويزفلتلا عيذملا ةيؤر نإو         .  ً ابعص ًارمأ نوكيس اهعم مالسلا عنص     
نييليئارـسإلا ناـهذأ يـف ززـع راشب هنبال ةديؤم تارهاظمل دهاشم نم هعبت امو ،دسألا                 

  . ةشايجلا فطاوعلاو ةيماردويلملا تاسايسلا اهمكحت ةقطنم يف شيعلا ةبوعص
نـم باحسـنالل مهنـم      نيدـيؤملا ىتحو ،نييليئارسإلا ىلع نوكيس يلاحلا تقولا يف          

كاراـب لـجعت نأشـب مهراـكفأ موـيلا اوعجاري نأ ،ةيروس عم مالسلا لباقم يف نالوجلا                  



 )١٠١(

دـعب اـم ةيروس ةعيبط رابتخا ،لقألا ىلع ،عيطتسن نآلا اننإ            . دسألا عم قافتا ىلإ لصاوتلاب    
  . ةريفولا هايملا رداصمو ةيجيتارتسالا نالوجلا تاعفترم ىف طيرفتلا لبق دسألا

دـسألا دادعتـسا رـبتخا هنوكل كارابل نانتمالاب روعشلا نويليئارسإلا عيطتسي ك             لذ عمو 
كاراـب ناـكم وهاـينتن نيماـينب قباسلا يليئارسإلا ءارزولا سيئر ناك ولو عارصلا ءاهنإل              
ةـصرف عييضـت ةيلوئسـم هلمحيو وهاينتن ديكأتلاب موليس ناك يلودلا ماعلا يأرلا نإف ،مويلا                

ةطلسـلا يف لوألا هماع كاراب سركي نأ دعو مويلاو          . ةيروس عم م  الس ىلإ لصوتلل ةيخيرات   
ليئارـسإ تـناك اذإ اميف حضاولا ريغ نم هنإف ،دسألا عم مالس قافتا دقعل ةميقع ةلواحم يف                  
فيـص ىلع نيلبقملا نييليئارسإلا يأر يفو مالس ةقفص ىلإ لصوتلا لجأ نم ًامدق تراس دق                

ناـك ليئضلا يسايسلا رصنلا كلذ ىتح هنإف ،صرف         نم هلمحي امم رثكأ رطاخملا نم لمحي        
  . ىضر و ًاحايترا رفويس

دوـجوم هشيج نم ءزجو ،بعص يداصتقا عضو نم يناعي ًادلب هنبال دسألا ظفاح كرت               
شيـجلا باحسـنا دـعب دـيدجلا عقاولا عم لماعتلا نأشب ةحضاو ةيؤرل رقتفي يذلا نانبل يف          

تاـعومجملا ضـعب لعجل ططخي لحارلا يروس      لا سيئرلا ناك  . نانبل بونج نم يليئارسإلا   
جاـتحي ًابعص ًاعضو راشب ثرو      . نالوجلا نم ةيليئارسإ تاوق ىلع تامجه نشت ةينيطسلفلا       

نـكمي ةـئطاخ ةوطخ ةيأ نإ     . ةكنحو ةربخ ةداقلا رثكأ نم ىتح ،ربصو ةانأ ىلإ هعم لماعتلا          
  . طسوألا قرشلا ةقطنم يف ًابرح رجفت نأ
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  ليئارس إ ىلع بجي اذامل
  )٣٩(؟ راشب معدت نأ

 
  

ةـلئاعلا لـخاد عازنلا علدنا ىتح ،بارتلا يروو دق دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا نكي مل               
ةنس٣٤هرمعو هئانبأ ربكأ راشب ةفالخ ىلع   .  

حـضاف قرـخ اـهنإ      . حرـملا نم ءيشو ةلزهم ةفالخلا نإ تعفر ركاملا معلا لوقيو          
  .هلوق بسح روتسدلاو نوناقلل

ىـلع فرشأ يذلا لجرلا هنإ      . روتسدلا نعو نوناقلا نع ءيش لك تعفر معلا فرعيو        
طـطخ دـعب اـميفو ،نينسـلا نـم ددع لبق ةامح يف فولألا تارشع لتق ىلإ تدأ ةرزجم       

  .ربكألا هيخأ دض يركسع بالقنال
روتـسدلا ليدـعت نإـف كلذ عمو    ، )ًايلخاد(ًايلحم سيل ايروس يف يرجي ام نإف عبطلابو    

ليدـعتلا لـعجي ،سيئرلا توم نم نيتعاس دعب سيمخلا موي يف ثدح امك ،ةعبقلا طوقس د                 نع
اذـه لثم عم دالب يف ًاصوصخو       .. ءيش لك كلمت نأ عيطتست ال كنأ الإ       . ةيعرش رثكأ رهظي  

  .ايروسك ميدقلا زارطلا

                                                 
(39) Guardian ,June 13,2000. 

  .يناطيرب يفحص)٣٧(
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نأ نكميـف حـجن ام اذإو ،ام دح ىلإ ةسرشلا ةمزحلا نم لضفألا ديكأتلاب يعي راشبو                  
ًادج ديعب دمأ ذنم ايروس اهتزاح ةديج ظح ةبرض ربكأ          نوكي نأ نـم رـيثكب لـقأ ودبي  ذإ          .  
  .ةيروسلا ةحلسملا تاوقلا يف ًالمتحم ًاقيرف نوكي

                ، هـناكم لتحيـس راشب نإف ،ميدقلا سرحلا لبق نم ةمئاد ةروصب هوشيو قعص  ي مل اذإو
نـم دـيدجلا لـيجلا ني       ب ام دمحم برغملا كلمو ،هللا دبع ندرألا كلم عم طخلا لوط ىلع            

  .ملاعلا يف مالسللو طسوألا قرشلاو ،ايروسل ًاديج كلذ نوكيسو. نيمدقتملا برعلا ةداقلا
نوكيـسو ،قشـمد يـف هسـفن دطوي نأ ىلإ راشب جاتحيو ،ًاتقو رومألا هذه ذخأتسو                  

  .فعض ةراشإ لوأ عم ضاضقنالل دادعتسا ىلع هوسفانم
قالـطنالا ةداعإ هاجت ىلوألا ةكرحلاب موق       ي نأ راشب ىلع بعصلا نم نإف ببسلا اذهلو        

هدـلاو بلط امم لقأ نالوجلا تاعفترم ىلع ةقفصب لبق ام اذإو            . ليئارسإ عم مالسلا تاوطخب   
لـحيو ،ًايمرم هارت يهو ،ليئارسإ نم رثكأ ناك يأ لامآ بيخت نلو ،ًايسايس يهتنيس هنإف ؛                 

  .شيجلا يف لارنج هلحم
اهب ماقو ،ديلجلا ترسك يتلا ةيخيراتلا ةرايزلا تايرك        ذ ةداعتساب نوبجعم نويليئارسإلاو   

ىـلع اوـحلأ اـم ًاـبلاغ مهو         . تسينكلا ةبطاخم ةيغب سدقلا ىلإ تاداسلا يرصملا سيئرلا       
ايروـس يـف يسايسـلا فقوملا نإ        . ضفر هنأ عم هسفن ءىشلا لعفي نأ دسألا ظفاح سيئرلا         

  .ةرايزلا هذه لثمب مايقلا نم راشب ًابيرقت ديكأتلاب عنميس
دـقع لـعفلاب نوديري اوناك اذإ نكلو        . كلذ لعف ىلع نيهركم نونوكي دق نويليئارسإلاو      
أدـهت  (راـبغلا رقتسـي نأ دعب ،امبر        . ةديدج ةردابمب اوموقي نأ مهيلع نإف ،ايروس عم ةقفص        

روزـيو تاداسـلا يكاحي نأ كاراب دوهيإ يليئارسإلا ءارزولا سيئر ىلع يغبني              )ةفصاعلا  ،
ةلداع ةروصب نالوجلا تاعفترم عوضوم لحل ديدجحارتقا عم قشمد  .  

قابسـلا ةـبلح يـف صخـش لك نكلو ،كلذ بحي ال يذلا وه هدحو رظنلا ريصق نإ                   
  .ديفتسيس ةقطنملا يف ليوطلا
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  "ثعبلا"رمتؤم 
  ةيرارمتسالا ةسايسو

  



 )١٠٦(



 )١٠٧(

  
  
  
  
  

  ةيروهمجلا سيئر بصنمل دسألا راشب قيفرلا حيشرت
ةحلسملا تاوقلاو شيجلل اماع ادئاق هنييعتو ً ◌ً ◌)٤١(  

  
ًاـعامتجا   ١٠/٦/٢٠٠٠ءاسـم يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا تدقع            

               ، بزـحلل دعاسـملا يرـطقلا نيـمألا حادق ناميلس روتكدلا قيفرلا ةسائرب اهئاضعأ لماكب
  . ةيروهمجلا سيئر بصنمل دسألا راشب قيرفلا قيفرلا حيشرت عامجإلاب ةدايقلا تررقو

نييعيرشـتلا نيموـسرملا ةـيروهمجلا سيئر بئان مادخ ميلحلا دبع ديسلا ردصأو اذه              
ماعلل   ١٠ و ٩ىمقر   ىـلإ دـسألا ظفاـح راشب روتكدلا نكرلا ديقعلا عيفرتب نييضاقلا             ٢٠٠٠   

يعيرشـتلا موسرملا صن يلي اميفو ،ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ًاماع ًادئاق هنييعتو قيرفلا ةبتر              
  . ٩مقر 

  
  :٩مقر يعيرشتلا موسرملا 
  ةيروهمجلا سيئر بئان 

   :يلي ام مسري روتسدلا ماكحأ ىلع ءانب
خيراـت نـم ًاراـبتعا قيرفلا ةبتر ىلإ دسألا ظفاح راشب نكرلا ديقعلا ىقري                :١ةداملا    

١٠/٦/٢٠٠٠ .  
                                                 

ددعلا )يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيلخادلا ةلجملا (لضانملا )١( رايأ ٣٠٢،  ناريزح–،    /٢٠٠٠. 



 )١٠٨(

خيراـت نـم ًاذفان ربتعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف يعيرشتلا موسرملا اذه رشني             : ٢ةداملا  
  . هرودص

، ٩/٣/١٤٢١يف قشمد    .م١١/٦/٢٠٠٠ـه
  ةيروهمجلا سيئر بئان

  مادخ ميلحلا دبع   
  

  ١٠مقر يعيرشتلا موسرملا 
  ةيروهمجلا سيئر بئان 

   :يلي ام مسري روتسدلا ماكحأ ىلع ءانب
  . ةحلسملا تاوقلاو شيجللً اماع ًادئاق دسألا ظفاح راشب قيرفلا نيعي: ١ةداملا 
خيراـت نـم ًاذفان ربتعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف يعيرشتلا مو           سرملا اذه رشني  : ٢ةداملا  

  . هرودص
، ٩/٣/١٤٢١يف قشمد    .م١١/٦/٢٠٠٠ـه

  ةيروهمجلا سيئر بئان
  مادخ ميلحلا دبع   

  
 ٢٠٠٠ماـعلل   / ٩مقر نوناقلا ةيروهمجلا سيئر بئان مادخ ميلحلا دبع ديسلا ردصأ امك            

ةـثلاثلا ةداملا ليدعتب يضاقلاو     ). وينوي(ناريزح رهش نم رشاعلا يف بعشلا سلجم هرقأ يذلا        
ةـسائرل حـشري نميـف طرتشـي ثـيحب ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا روتسد نم نينامثلاو                
نيـثالثلاو ةـعبارلا ًامتم ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب ًاعتمتم ًايروس ًايبرع نوكي نأ ةيروهمجلا              

  . هرمع نم
  
  



 )١٠٩(

  
  
  
  
  
  

  ثعبلا بزحل عساتلا يرطقلا رمتؤملا رارق
بعشلاو بزحلا ةريسمل ادئاق دسألا راشب قيرفلا ةيمستب ً ◌)٤٢(  

  
هـتارارق مـهأو زرـبأ يكارتـشالا يبرعلا ثعبلا بزحل عساتلا يرطقلا رمتؤملا ذختا            

بزـحلا ةريسـمل ًادئاق دسألا راشب قيرفلا قيفرلا رابتعا ماتلا عامجإلاب         ١٨/٦/٢٠٠٠خيراتب    
  . بعشلاو

رـمحألا هللا دبع قيفرلا ةسائرب هتئيه لماكب ةسلج    دقع دق عساتلا يرطقلا رمتؤملا ناكو       
اذـهو رارقلا الت يذلاو ،رمتؤملا سيئر يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل دعاسملا ماعلا نيمألا     

  :هصن
دـئاقلا نيـب لـماكتلا قـيقحتب ةيحيحصتلا ةكرحلا ةيادب ذنم ةيلاضنلا انتبرجت تمستا               

بعشـلا ةدارإ لثمت يتلا ةيروثلا تاذلا ءاطعل ة  دعاقو فداهلا لعفلل ًاساسأ ريهامجلاو بزحلاو 
ةيصـخشلا بـقانملاب اـنبزح نـم ًاـفارتعاو لماكتلا اذه ىلع ًاديكأتو ةريسملا لمجم يف                  
سماـخلا يرـطقلا رمتؤـملا ناـك دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا لضانملا قيفرلل ةيلاضنلاو               

يسمل ًادئاق لحارلا دئاقلا رابتعا ررق      ١٩٧١ماع دقعنملا بزحلل     رـطقلا يـف انبعشو انبزح ةر        
               ، ةيصـخش تافص نم لحارلا دئاقلا هب عتمت ام رارقلا اذه تاغوسم تناكو ،يروسلا يبرعلا
بعشـلا حلاصـمب قلطملا مازتلالاو ءافولاو ةعاجشلاو ةمكحلا تافص يهو ،ةيلاضن تاردقو            

                                                 
ددعلا )يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيلخادلا ةلجملا (لضانملا )٢( رايأ ٣٠٢،  ناريزح–،    /٢٠٠٠.  



 )١١٠(

هـلما  عتو اهدنع تابثلاو ئدابملاب كسمتلاو دومصو ربص لكب باعصلا ةهجاوم ىلع ةردقلاو           
ةيصـخش بـقانمو ةيقلخ اياجس ىلإ ةفاضإ ةيئدبملا ةيعقاولا ىلإ ًادانتسا عقاولا تاروطت عم               

  . ىنعم نم ةملكلا يف ام لكب ًايخيرات ًادئاق ميظعلا لحارلا اذه نم تلعج ةيبعش ةيبذاجو
تـققحتف لماشلا ءانبلا قيرط ىلع ةعساو ًاطاوشأ ةيلاضنلا انتريسم تعطق هتدايق فلخو    

ًاليـثم ةيروس اهل فرعت مل ةينطو ةدحو تخسرتو ،ةايحلا تالاجم عيمج يف ىربك              تازجنم  
ةـلاح ىـلإ نزولا ةلاح نم ةيروسب لقتنا ريبكلا لوحتلا اذه            . رصاعملاو ثيدحلا اهخيرات يف   

ىـلإ يـبرعلا عقاولاب ءاقترالا اهفده ناك يتلا تالوحتلاو تاروطتلا عيمج يف ريثأتلاو لعفلا               
ىـلإ اهب لاقتنالا لجأ نم لاضنلاو ،ةمألل يموقلا دوجولا ةنايصو تاي            دحتلا ةهجاوم ىوتسم  

ةيروـس مـسا نرـتقا دـقو        . دحوم يمدقت يطارقميد يبرع عمتجم ءانبو يعيبطلا اهعضو       
اذـه ءاـجو دسألا ظفاح لحارلا ميظعلا دئاقلا اهتضهن دئارو اهسسؤمو اهيناب مساب ةرصاعملا               

دـيقفلا قـيفرلا هبهو يذلا قيمعلاو لماشلا يخيراتلا ء          اطعلا اذهب انبعش نم ًافارتعا نارتقالا     
عـجارتلاو ةيبلسـلاو رقهقتلا تاهاجتا هيلع بلغت بعص يبرع نمز يف هتمأو هبعشو هنطول               

  . مدقتلاو
اـمنإو ةـلحرملا وأ ةـبقحلا ءاهتناب يهتني ال ءامظعلا لمعو ًاميظع لحارلا دئاقلا ناك                

لبقتسملا قافآًاددحمو خيراتلا راسم ًامسار رمتسيو ددجتي   .  
ةدعاق ىلع يقتريو روطتي ًارضاح ىقبيس ءاطعلاو ،ددجتم لمعلاو ،ةرمتسم ةريسملا نإ            
ماـعلا دـئاقلا دـسألا راشب قيرفلا قيفرلا وه دئاقلاو ،ريهامجلاو بزحلاو دئاقلا نيب لماكتلا                
هتـسردم يـف ىـبرتو ،ميـظعلا لـحارلا تيب يف أشنو دلو يذلا ةحلسملا تاوقلاو شيجلل                  

  . دئاقلا بزحلا ةسردم يفو ةيلاضنلا
لـمح يـف لـمألل ًالئوـم هنم لعجت يتلا تافصلاب دسألا راشب قيرفلا قيفرلا عتمتيو                 
لـضانملا قـيفرلا ميـظعلا لـحارلا هاسرأ يذلا جهنلا ةدعاق ىلع قيرطلا ةعباتمو ،ةيارلا                

  . دسألا ظفاح سيئرلا
قالخألاـب عـتمتي اـمك ،ةداـيقلل        يرطفلا دادعتسالاب دسألا راشب قيرفلا قيفرلا عتمتيو        

             ، ةـيتاذلا هتريس هتدكأ ام اذهو ،ةماعلا اياضقلاب مامتهالاو ،ةبيطلا ةيصخشلا اياجسلاو ةديمحلا
  . هريدقتو بزحلا دعاوق دييأتو همارتحاو بعشلا ةقث هبسكأ ام وهو



 )١١١(

ةـيبزحلا ميقلاـب هـمازتلا هتـسراممو هكولس ربع دسألا راشب قيرفلا قيفرلا دكأ دقو                
هـتائيهو بزـحلا رودـب ماـمتهالاو ريهاـمجلاو نطوـلا حلاصم نع ربعت يتلا ئدابمل          ابو
  . ةلودلاو عمتجملا يحانم فلتخم يف هتاسسؤمو

ىـلإ تـجرخ يـتلا ةرـيفغلا ةيبعشلا تارهاظتلاو ةدشاحلا ةيريهامجلا تاريسملا نإ              
قـيرفلا قيفرل   اب ةقلطملا ةيبعشلا ةقثلا تدكأ اهقامعأ باصملا زه نأ دعب تاحاسلاو عراوشلا           

رـيبعت ةـقيرط اـهنإ      . ةرفاظلا ةريسملا ةعباتم يف لمألا ريهامجلا هيف تأر ذإ ؛ دسألا راشب           
نـع رـبعي ذإ مويلا انرمتؤمو ،هتدارإو بعشلا ةبغر ىلع رشؤم ريخ يهو ،يئاقلتو رشابم                
 اـمك ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا بازحأ ةبغرو بزحلا رداوك ةبغر دسجيو ةيبعشلا ةدارإلا هذه             

   :يلي ام ررقي مهتاملك يف نولماعلا اهؤانمأ اهادبأ
يـبرعلا رـطقلا يـف بعشـلاو بزحلا ةريسمل ًادئاق دسألا راشب قيرفلا قيفرلا ةيمست                
هـنإ،ةفرعملا قح انبعش ريهامج اهفرعت يتلا ةينغلا يناعملا كلت هغوست رارقلا اذهو ،يروسلا              

لوـحتلاو رارقتـسالا ةدـعاق ىلع ريوطتلاو         رارمتسالا ىلإ ًادانتسا ديدجتلا ىلع ًاديكأت ينعي        
ىـلع روـطتلا اياضقل ةيملعلاو ةيرصعلا ةجلاعملاو ئدابملا ىلع تابثلا ةدعاق ىلع ميدتسملا              
يـنعي كلذـك وهو ،عقاولا ضرأ يف ةيلاضنلا انتبرجت اهتخسر يتلا ةيئدبملا تاقلطنملا ساسأ    

ةخسارلا ةينطولاةدحولا ةدعاق ىلع اهتيددعت يف عمتجملا تاقاط عيمج ليعفت   .  
ىـلع ةيسايسـلاو ةيروتـسدلاو ةيبزحلا تاسسؤملا رود زيزعت كلذك ينعي رارقلا اذهو             
ةـعباتتملا ةيلاضنلا لحارملا اهحرطت يتلا ماهملا قيقحت وحن ًاهجوت ماجسنالاو لماكتلا ةدعاق             

ًار وـطتو ًاجوضـن هـجئاتنو ميـلألا باصملا عم اهلماعت يف ةيسسؤملا ىنبلا هذه تتبثأ دقو                
  . ةيلوئسملاو ءادألا نم ًاعيفر ىوتسمو

ةـيرحلا نطاوـملل رفوـت يتلا ةيطارقميدلا ةايحلا نيماضم قيمعت ًاضيأ ينعي رارقلاو              
             ، بـسانم يسايسو يداصتقاو يفاقثو يعامتجا خانم طسو هتاقاط ليعفت يف مهستو ،ةماركلاو

ةـبرجتلاو سارملاو ةربخل  ا ليج ،لايجألا نيب لصاوتلا دكؤتو ،ثيدحتلاو ةلاصألا نيب عمجتو        
اذـهو ،ةيلاضـنلا اـنتبرجتل يعونلا ىوتسملاب ءاقترالاو ثيدحتلاو ريوطتلاو سامحلا ليجو             
ةيلاضـنلا ةبرجتلا تاقلح كسامت ززعيو ،ديدجتلا ةدعاق ىلع رارمتسالا ةيلمع لهسي لصاوتلا             

  . روطتلا راسم يف



 )١١٢(

دـكؤت رمتؤملا اهذختيس يتلا      ىرخألا تارارقلا راطإ يف يتأي يذلا مهملا رارقلا اذه نإ           
ةـيمنتلا فادـهأ قيقحت هاجتاب مامألا ىلإ ميدتسملا هجوتلاو رمتسملا لمعلا جهنب انبزح مازتلا               
فادـهألا قـيقحت وـحن ةمألا ةريسم يف لضانملا انرطق رود ززعي امبو ،ريرحتلاو ةلماشلا             

  . فده هيلع ولعي ال يذلا ةيبرعلا ةدحولا فده اهتمدقم يفو ةيموقلا
رمتؤـملا ءاضـعأ قاـفرلا قفاو رارقلا صن ةوالت نم رمحألا قيفرلا ىهتنا نأ دعبو                
راشـب قـيرفلا قيفرلا ةريسملا دئاقو بزحلا ةايحب تافاتهو داح قيفصت طسو ماتلا عامجإلاب               

  . دسألا



 )١١٣(

  
  
  
  
  
  

  )٤٣(رمتؤملا نع ةقثبنملا ةيدايقلا تائيهلا
  

ةـيماتخلا هتسـلج يـف يكارتشالا    يبرعلا ثعبلا بزحل عساتلا يرطقلا رمتؤملا بختنا       
يلي اميف نيبم وه امك ةيدايقلا بزحلا تائيه٢٠/٦/٢٠٠٠خيراتب اهدقع يتلا   :   

  ةيرطقلا ةدايقلا
 . رمحألا هللا دبع قيفرلا . ٢  . دسألا راشب قيرفلا قيفرلا . ١
 . حادق ناميلس.د قيفرلا . ٤ . مادخ ميلحلا دبع قيفرلا . ٣
 . ةرودق رداقلا دبع قيفرلا . ٦ . ةقراشم ريهز دمحم. د قيفرلا . ٥
 . ماغرد دمحأ. د قيفرلا . ٨ . رصانلا زياف قيفرلا . ٧
 . نودمح ديلو قيفرلا . ١٠ . سالط ىفطصم قيفرلا . ٩

 . يرطعلا يجان دمحم قيفرلا . ١٢ . وريم ىفطصم دمحم. د قيفرلا . ١١
 . نيساي مالس قيفرلا . ١٤ . عرشلا قوراف قيفرلا . ١٣
  . تاماشلا وبأ قوراف.د قيفرلا . ١٦ . يدينه ميهاربإ قيفرلا . ١٥
  . زوبلا ديلو. د قيفرلا . ١٨  . تاكرب ثايغ. د قيفرلا . ١٧
 . ناتيخب ديعس دمحم قيفرلا . ٢٠  . دودش دجام. د قيفرلا . ١٩

 .نيسحلا دمحم . د قيفرلا . ٢١ 

                                                 
ددعلا )يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيلخادلا ةلجمل ا(لضانملا )٣( رايأ ٣٠٢،  ناريزح–،    /٢٠٠٠.  
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  ةيزكرملا ةنجللا
  . دسألا راشب قيرفلا قيفرلا - ١
 . رمحألا هللا دبع قيفرلا - ٢
 . مادخ ميلحلا دبع قيفرلا - ٣
 . حادق ناميلس.د قيفرلا - ٤
 . ةقراشم ريهز دمحم. د قيفرلا - ٥
 . ةرودق رداقلا دبع قيفرلا - ٦
 . رصانلا زياف قيفرلا - ٧
 . ماغرد دمحأ. د قيفرلا - ٨
 . سالط ىفطصم قيفرلا - ٩

 . نودمح ديلو قيفرلا - ١٠
 . وريم ىفطصم دمحم. د قيفرلا - ١١
 . يرطعلا يجان دمحم قيفرلا - ١٢
 . عرشلا قوراف قيفرلا - ١٣
 . نيساي مالس قيفرلا - ١٤
 . يدينه ميهاربإ قيفرلا - ١٥
  . تاماشلا وبأ قوراف.د قيفرلا - ١٦
  . تاكرب ثايغ. د قيفرلا - ١٧
  . زوبلا ديلو. د قيفرلا - ١٨
  . دودش دجام. د قيفرلا - ١٩
  . ناتيخب ديعس دمحم قيفرلا - ٢٠
 نيسحلا دمحم . د قيفرلا - ٢١
 . رصان نيدلا زع قيفرلا - ٢٢
 . يدامح ديعس قيفرلا - ٢٣
 . يضاقلا ناميلس قيفرلا - ٢٤
 . نالصأ يلع قيفرلا - ٢٥
  . ينامكروت نسح قيفرلا - ٢٦

 . دايصلا نمحرلا دبع قيفرلا - ٢٧
 . ىسيع ميهاربإ قوراف قيفرلا - ٢٨
 . يفاصلا ميهاربإ قيفرلا - ٢٩
 . ضايف قيفش قيفرلا - ٣٠
 . يبنلا دبع دمحأ قيفرلا - ٣١
 . لولج قيفوت قيفرلا - ٣٢
 . بيبح يلع قيفرلا - ٣٣
 . نسح ردب ناندع قيفرلا - ٣٤
 . ليلخ نسح قيفرلا - ٣٥
 . رامع دومحم قيفرلا - ٣٦
 . ظوفحم لامك قيفرلا - ٣٧
 . ةجيوح ميهاربإ قيفرلا - ٣٨
 دسألا  رهام قيفرلا  - ٣٩
 . سالط فانم قيفرلا - ٤٠
 . نويلغ هللا دبع قيفرلا - ٤١
 . يروحلا يلع قيفرلا - ٤٢
 . ةبرح دمحم روتكدلا قيفرلا - ٤٣
 . ةشير ناسح روتكدلا قيفرلا - ٤٤
 . ديسلا دومحم روتكدلا قيفرلا - ٤٥
 . نارمع ناندع قيفرلا - ٤٦
 . بيطخلا ليبن قيفرلا - ٤٧
 . ومحلا دمحا قيفرلا - ٤٨
 . دياعلا ىفطصم قيفرلا - ٤٩
  .روكب داعس ةقيفرلا - ٥٠
 . نابعش ةنيثب ةروتكدلا ةقيفرلا - ٥١
  . يناتيتح دنه ةقيفرلا - ٥٢
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 . يلعلا ماهلإ ةقيفرلا - ٥٣
 . ليوطلا ىرسي ةقيفرلا - ٥٤
 . تسلا ىسوم حاجن ةقيفرلا - ٥٥
 . صاصق ةديهن ةقيفرلا - ٥٦
 . ةواج ةليمج ةقيفرلا - ٥٧
 . ةرابع ءانس ةقيفرلا - ٥٨
 . ليئاخيم ايلوج ةقيفرلا - ٥٩
 . رقص ءافيه ةقيفرلا - ٦٠
محمميهاربإرمق ةقيفرلا  - ٦١  . د 
 . وريبش اهم ةقيفرلا - ٦٢
 . شوكاف زانهش ةقيفرلا - ٦٣
 . غياصلا ماهس ةقيفرلا - ٦٤
 . ةضيبلا ةيبرح ةقيفرلا - ٦٥
 . نيدباع نيدلا دالع روتكدلا قيفرلا - ٦٦
 . مساق لصيف قيفرلا - ٦٧
 . ةديمح يحبص قيفرلا - ٦٨
 . نارمع ليبن قيفرلا - ٦٩
 . يليحزلا ديعس قيفرلا - ٧٠
  . ثوغرب نوي قيفرلا - ٧١

 . ناد وبأ يفاص قيفرلا - ٧٢
 . وشد دمحأ قيفرلا - ٧٣
 . نيسح ميهاربإ قيفرلا - ٧٤
 . دادح قيفر قيفرلا - ٧٥
 . ىسيعلا دعسأ قيفرلا - ٧٦
 . جانك حالص قيفرلا - ٧٧
 . رصانلا ناميلس قيفرلا - ٧٨
 . يلعلا لاعز دمحم قيفرلا - ٧٩
 . ىسوملا مساج قيرلا - ٨٠
 . دسألا دامع قيفرلا - ٨١
 . يوازغ بيجن روتكدلا قيفرلا - ٨٢
 . ديسلا نيدلا ريخ روتكدلا قيفرلا - ٨٣
 . بويأ دمحم قيفرلا - ٨٤
 . نيسحلا رداقلا دبع قيفرلا - ٨٥
 . ةمالس دلاخ قيفرلا - ٨٦
 . يلعلا ميهاربإ دمحم قيفرلا - ٨٧
 . رديح ىفطصم ميركلا دبع قيفرلا - ٨٨
 . حلاصلا يماس قيفرلا - ٨٩
  . ةرضخ يزاغ قيفرلا - ٩٠

  
  شيتفتلا ةباقرلا ةنجل

  . شيرلا وبأ هللا دبع - ١
 . ديوع ليمج - ٢
 بيد ةفالس  - ٣
 . ةدوجلا يزوف - ٤
  . نوسح ديز - ٥
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ايرطق انيمأ دسألا راشب قيفرلا باختنا ًً ◌  
  )٤٤(ةيرطقلا ةدايقلا بتاكم عيزوتو

  
عاـمتجا لوأ بزحلل عساتلا يرطقلا رمتؤملا اهبختنا يتلا ةديدجلا ةيرطقلا ةدايقلا تدقع             

ةـيزكرملا ةـنجلل ماعلا نيمألا دسألا راشب قيرفلا قيفرلا تبختناو            ٢٤/٦/٢٠٠٠خيراتب اهل     ،
،تنا امك ،بزحلل ًايرطق ًانيمأ     بـتاكم تـعزوو    ًادعاسم ًايرطق ًانيمأ حادق ناميلس قيفرلا تبخ

  : يلاتلا وحنلا ىلع اهئاضعأ ىلع ةيرطقلا ةدايقلا
نودمح ديلو قيفرلا -   . لاملاو لامعلا يبتكمل ًاسيئر       
رصانلا زئاف قيفرلا -   . ميظنتلا بتكمل ًاسيئر       
ماغرد دمحأ قيفرلا - تامظنملاويبزحلا دادعإلا يبتكمل ًاسيئر          .  
تاماشلا وبأ قوراف روتكدلا قيفرلا-   . ةينهملا تاباقنلا بتكمو ينوناقلا بتكملل ًاسيئر   
يدينهلا ميهاربإ قيفرلا -   . نيحالفلا بتكمل ًاسيئر     
ناتيخب ديعس دمحم قيفرلا -   . يموقلا نمألا بتكمل ًاسيئر     
زوبلا ديلو قيفرلا -   . عئالطلاو ةيبرتلا يبتكمل ًاسيئر       
تاكرب ثايغ روتكدلا قيفرلا -   . يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا بتكمل ًاسيئر     
دودش دجام روتكدلا قيفرلا -   . ةبلطلاو ةضايرلاو ةبيبشلا يبتكمل ًاسيئر     
د قيفرلا-   . يداصتقالا بتكملل ًاسيئر    نيسحلا دمحم . 

                                                 
ددعلا )يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيلخادلا ةلجملا (لضانملا  )٤( رايأ ٣٠٢،  ناريزح–،    /٢٠٠٠.  
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  دسألا راشب قيفرلا ةملك 
  )٤٥(رمتؤملل ةيماتخلا ةسلجلا يف

  
يـبرعلا ثـعبلا بزـحل ةـيزكرملا ةنجلل ماعلا نيمألا دسألا راشب قيرفلا قيفرلا ىقلأ      

  : اهيف لاق ةملك عساتلا يرطقلا رمتؤملل ةيماتخلا ةسلجلا يف يكارتشالا
  .. قافرلا اهيأ

يـف ىقبيـس ةنيصحلا ريرحتلا ةعلقو نيلضانملا ةعيلط ًامود ناك يذلا ميظعلا انبزح نإ              
روـحمو ،رارقتـسا يأ دامع نوكيسو ،رثكأف رثكأ ىمانتيسو ًاديجم ًادماص             ًاعينم نطولا اذه    

  . دسألا ظفاح دئاقلا لوألا يثعبلا ميقل ًانيمأ انبزح لظيسو ،زاجنإ وأ رييغت يأ
لكشـي ةـحفاكم ةرسأ يف تأشنو ،هركف نم تلهنو ،هناضحأ يف تيبر ثعبلا نبا يننإ                

اـنركفو اـنءامتنا ثـعبلا لظيسو ،اهتيعجرمو         اهتديقعو اهركفو اهءامتنا اهل ةبسنلاب ثعبلا       
  . انتيعجرمو انتديقعو

تـعباتو هداـقعنال تاريضحتلا ءدب ذنم ةيخيراتلا هتاظحل لكب رمتؤملا ءاوجأ تشع دقل              
اـهب نولثمت يتلا مكتاحومطو مكتاعلطت تلمح يتلاو ةءانبلا هتاراوحو هتاشاقنو ةينغلا هتاسلج             

هيف ام لك قيقحتل بوءدلا لمعلا ًامئاد ناك امك يسج          اه نوكيسو ،هتاحومطو بعشلا تاعلطت    
  . نطولا ةعفرو عمتجملا ةحلصم

                                                 
ددعلا )يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيلخادلا ةلجملا (لضانملا )٥( رايأ ٣٠٢،  ناريزح–،    /٢٠٠٠.  
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اندـئاق جهن لوح بعشلا اهيف دحوتي ًارارقتسا رثكأ ةيلخاد فورظ يف دقعي انرمتؤم نإ               
دـقعنا يذـلا رمتؤملاو،بزحلا حلاصل اهتاذ دحب ةوق ةطقن هذهو ،دسألا ظفاح سيئرلا دلاخلا               

 ٍلكشـبو ىرخأ ًةرم تبثأ يذلا بايغلا اذه،بزحلل ماعلا نيمألا نطولا د           ئاق بايغ دعب ةرشابم   
اذـهو اهكسامتو ةلودلا تاسسؤم ةناتم ىلإ ةفاضإلاب هخوسرو جهنلا اذه تابث ًاحوضو رثكأ              

  . اندئاق جهنو انتاسسؤمب يوق انبزح نأ ىلع نهربي امم ؛ عراش لك يف اننيعأ مأب هارن ام
يـفف ،هـتاروطت عـم هيشامتو عقاولا عم همزالت را           دقمب نومضم بزحلا رارمتسا نإ    

اـهزواجت يـتلا ةـيديلقتلا بازحألا نم حبصأ انبزح نأ ىرت تاحورط ةمث يركفلا بناجلا                
ترطيـسو ،بزـحلا ءانبأ ضعب ىلإ تبرست تاحورطلا هذه ضعب نأ انه تفلملاو ،نمزلا               

يـتلا تايجولويدـيألا ن     ـم لاخ مويلا ملاع نأ دقتعت يتلا ةليخدلا راكفألا نم ةعومجم مهيلع            
تاراعـش نأ وأ ،تاسايسـلا دـيدحت يف ةثيدحلا تاينقتلاو ةيداصتقالا حلاصملا اهلحم تلح               

  . اهنيماضمل باعيتسا نود اهنوددري اوذخأو. اهل لبقتسم ال بزحلا
كـلذ عـمو يداصـتقالاو يجولونكتلا ريوطتلل ًادج نيسمحتملا نم يننإف نوملعت امكو              

قلطملاب ةركفلا هذه ضفرأ يننإف    عـم ةـفلتخملا يتاراوـح يـف ةطقنلا هذهل تضرعت انأو            .  
هذـه لـثم حرـط يـف نوردابي اوناك نيذلاو ،مهنم بناجألا ةصاخبو نييفحصو نيلوئسم                
رصـعلا عـم ىـشامتت لازـت ال مويلا هتاراعشو بزحلا ةديقع نأب مهبيجأ تنكو تالؤاستلا                 

  . هعم مجسنتو
نـع ثـحبت لودـلا نم ريثكو        . اتدحوت ناتينامل ألاو. ابوروأ لودل ًابلطم ودبت ةدحولاف    

ىرحألاـف ،ةـيرهوج ةلصـب اـهيلإ تمت ال دق ىرخأ لود عم ةيسايس وأ ةيداصتقا تالتكت                  
ىـلع وـلو ةدـحولا قيقحت ىلإ علطتت نأ ةديدع ةيخيرات طباور اهطبرت يتلا ةيبرعلا لودلاب                 

  . ًاعورشمً افده ىقبت يهف نآلا ىتح ققحتت مل اذإو ،لحارم
،                رحلاو لـبق يذ نـم رثكأ بوعشلا لكلو ملاعلا لود لك يف ًاحورطم ًافده تحبصأ ةي

ىرـخأ تائيهو تامظنملاو بازحألاو ةمظنألا نم ريثكلا ىدل ةديازملل عوضوم ىلإ تلوحتو     
  . ةايحلا يف ًايرهوج ًاعوضوم ىقبت يهو ،ةفلتخم

قـقحي   يذـلا لكشـلابو ،هـتقيرط ىـلع عمتجم لك هقبطي موهفم يهف ةيكارتشالا امأ                
، ،      هتحلصم اسـنرف يف ةيكارتشالا كانهف ددحم دماج بلاق يف هديدحت نكمي ال نرم موهفم اهنإ
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    ، كاـنهو   يـبرغلا ملاـعلا لهذـت يتلا نيصلا ةيكارتشاو ،مويلا ىوقألا يه ةيبعشلا اهتدعاقو
  . ةيسايسلا اهتايح يف ًايساسأ ًارود بعلت وأ ،ةيكارتشا بازحأ اهمكحت يتلا لودلا نم ريثكلا

ةطلسـلاب بزـحلا ةـقالع مظنـن فيك         : ضعبلا هحرطيو هسفن حرطي يذلا لاؤ     سلا نإ 
الو ،يوطلسـلاو يرادإلا لمعلا ليصافت يف سامغنالاب هرود بزحلا اهيف زواجتي ال ةقيرطب              

ةـقالعلا هذهو    ؟ةيبزحلا ةسسؤملا ىلع ةنميهلا ةلواحمب اهتفيظو ةيرادإلا ةطلسلا اهيف زواجتت           ،
ةـيلعاف رـثكأو ةميلـس ةـقالع لجأ نم تايوتسملا ةفاك ىلع ةيعو              ضوم ةسارد ىلإ ةجاحب   

  . عمتجملل
ءاـش نإ ًاعيمج نوكنسو انهجاوت ةعساو تايدحتو انرظتنت ةليلج ماهم كلانه قافرلا اهيأ              
يـف مكتدناسمو مكتبحمو مكتقثب ًاعم يضمنسو ،اهل يدصتلل ةيخيراتلا ةيلوئسملا ردق ىلع هللا              

  . تايدحتلا كلت زواجتو ماهملا هذه زاجنإ ليبس
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  بعشلا سلجم ىلإ ةيرطقلا ةدايقلا ةلاسر
  )٤٦(ةيروهمجلا ةسائرل دسألا راشب قيرفلا قيفرلا حيشرتب

  
يـف ةيروسـلا ةـيبرعلا ةيروهمجلا ةسائرل دسألا راشب قيفرلا ةيرطقلا ةدايقلا تحشر              

دـحألا موـي ءاسـم      نم ةسداسلا ةعاسلا مامت يف ةسلج دقع يذلا بعشلا سلجم ىلإ اهتلاسر             
اهصن اذهو ةلاسرلا ةشقانمل٢٥/٦/٢٠٠٠قفاوملا   :   
  بعشلا سلجم سيئر ديسلا
ةيبرع ةيحت    ؛ 

نـع ةيئاقلت ةروصب تربعو ،ةقيمع ةينادجو ةلاح ةرتفلا هذه يف انبعش ريهامج تشاع              
يـبرعلا ثـعبلا بزـحل ماعلا نيمألل ئجافملا ليحرلا اهقامعأ زه دقو ،اهرعاشمو اهفطاوع     

هكولـسو هرـكفب دسـج يذـلا ريبكلا يموقلا دئاقلا دسألا ظفاح لضانملا قيفرلا يكار                تشالا
أوـبتي ًارقتسم ًاعينم ًايموق ًانطو ةرصاعملا ةيروس ىنبو اهتاعلطت نع ربعو ةمألا ميق هلاضنو               
قـيقحت يـف اـهلمأو ةمألا ءاجر لئوم هنم لعج ًادئار ًارودو ةقومرم ةيملاعو ةيبرع ةناكم                 

  . اهفادهأ
نأ رـيغ ميـظعو رـيخ دئاقلا جهن يف ام لك نأ ًاقيمع ًاكاردإ كردت انبعش ريهامج                  نإ  

ىـلإ نزـحلا ليوحتو ،نحملا دنع فقوتلا مدعو ،مامألا وحن ًامئاد قالطنالا وه هيف ام مظعأ                

                                                 
ددعلا )يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيلخادلا ةلجملا(لضانملا )٦( رايأ ٣٠٢،  ناريزح–،    /٢٠٠٠. 
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ءاـطعلا يـف رارمتـسالاو لـمعلا ىـلإ ناسـنإلا هجوي يفاضإ زفاح ىلإو مدقتلل ضرحم                  
هـجوتلا طيشنتو يباجيإ ضرحم ىلإ ثدحلا ليوحت ىلع انبعش    ةردق دكؤي كلذ لك نإ      .ددجتملا

خيـسرت نيماضملا هذه مظعأ لعلو      .لحارلا دئاقلا جهن اهاسرأ يتلا ةريبكلا نيماضملا قيمعتل       
ةيداصـتقالا ةـيمنتلا ءاـسرإو ،اهمحالتو ةيلخادلا ةهبجلا كسامتو اهزيزعتو ةينطولا ةدحولا             

لاـقتنالا تاـيلآ ددـحت يتلا ةيروتسدلا لولحلاو تا          سسؤملا ةلود ءانبو ،ةلماشلا ةيعامتجالاو    
ةـيلمعلل ًاـمامت ةلهؤم ةلماكتملا ةينبلا هذه نإ         . اهتايوتسم عيمج ىلع ةطلسلل ئداهلاو مظنملا     

دـقو ،روتـسدلا ماـكحأل ًاقفو ةيروهمجلا سيئر حيشرتب ةقلعتملاو مويلا ةبولطملا ةيروتسدلا              
ةريسـمل ًازـيزعت لـثمألا هـجولاب ةـيلمعلا هذ           ه راطإ يف ةبولطملا تاءارجإلا ذاختاب تأدب      

يـبرعلا ثعبلا بزح جهن يده ىلعو ميظعلا لحارلا ةدايق فلخ انبعش اهققح يتلا تازاجنإلا               
  . يكارتشالا

ةـيرطقلا ةدايقلا تعمتجا ةيروتسدلا ةيلمعلا هذه اهبلطتت يتلا ةينطولا ماهملا ىلإ ًادانتساو             
ىـلإ رـيبكلا لحارلا لاقتنا رثإ        ٢٠٠٠ماع  ) وينوي(ناريزح نم رشاعلا ءاسم اهئاضعأ لماكب       

ةيروتـسدلا تاوطخلا ةعباتم ىلع تزكرو ةبولطملا تاءارجإلاو اياضقلا تشقانو        . هبر راوج 
دـيقفلا جـهن ىـلع رارمتـسالاب انبعـش مازتلا دكؤت يتلاو عاضوألا اهبلطتت يتلا ةيسايسلاو         

اب تررق روتسدلا نم    ٨٤ةداملا ماكحأب ًالمعو    . ميظعلا دـسألا راشـب قيفرلا حيشرت عامجإل        
ةـلحرملا تابلطتم ىلإ ةباجتسا رارقلا اذه يتأيو        . ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر بصنمل    

راشـب روتكدـلا قـيفرلا رابتعاب ةيئاقلت ةروصب ةضيرعلا ةيبعشلا ريهامجلا هنع تربع امو               
ةوـجرملا ةءاـفكلاب ىـلح      تيو دسألا ظفاح ريبكلا دئاقلا جهن ةيرارمتسا يف لمألا لثمي دسألا          

  . ةيرارمتسالا هذه ققحي امب دالبلا ةدايقل
ىـلإ ريشـن تالالدـلاو يناـعمل        ا نم ًاددع دسألا راشب روتكدلا قيفرلا حيشرت دسجيو        

  : اهمهأ
نيعم نم ىقتساو هتسردم يف ىبرتو لحارلا دئاقلا تيب يف أشنو راشب روتكدلا دلو               - ١

  . ةمألا فادهأب ًامازتلاو بعشلاو نطولا اياضقب ًاناميإو ًاقالخأو ةفرعم هتمكح
ًاـعيفر ىوتسم هكولسو هتاسرامم ربع دكأ يبزح قيفر دسألا راشب روتكدلا قيفرلا              - ٢

حلاصـملا نعو ريهامجلاو نطولا حلاصم نع ربعت يتلا ئدابملاو ةيبزحلا ميقلاب مازتلالا نم              
فـلتخم يف هتاسسؤمو هتائ     يهو دئاقلا بزحلا رودب مامتهالا نع ربع امك ،ةمألل ايلعلا ةيموقلا          

 . ةلودلاو عمتجملا يحانم
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موـهفم هـلمعو هصـخش يـف دسجي هنأ دسألا راشب روتكدلل ةيتاذلا ةريسلا دكؤت                 - ٣
ةرـبخ بسـتكاو ،ىرـبكلا ةيعونلا تالوحتلا دعاوق ىسرأ يذلا ليجلا نيليج نيب لصاوتلا               

،    رحلا فنك يف أشن يذلا باشلا ليجلاو ةليوط ةيلاضن ةبرجت ربع ًاسارمو            ةيحيحصـتلا ةـك
اـمبو  . ةدئارلا انتبرجتل يعونلا ىوتسملاب ءاقترالاو ثيدحتلاو ريوطتلا وحن هتاقاط لكب هجتاو          

قـيفرلا حيـشرت نإف ،ثيدحتلاو ةيرارمتسالل ةمزال ةرورض نيليجلا نيذه نيب لصاوتلا نأ              
 . هاجتالا اذه يف يرورض ءارجإ دسألا راشب روتكدلا

ثـحبلاو ريوـطتلاو ثيدـحتلا اياضـق ةصاخو ةم          اعلا اياضقلاب حضاولا همامتها    - ٤
  ، روـطتلا اياضـقل ةنيـصرلا ةـيملعلا ةـجلاعملاو ةرادإلا يف ةثيدحلا قرطلا               ىنتويملعلا  

يـف ةرـصاعملا ةايحلا ىوتسمب ضوهنلا نمضي امب يعامتجالاو يفاقثلاو ينقتلاو يداصتقالا        
 . ةتباثلا سسألاو ئدابملا ىلإ ًادانتسا اهنيماضم عيمج

عـتمتي امك ،ةبيط ةعمسو ةديشر ةيكولسو ةديمح قالخأب راشب روتكدلا قيفرل         ا عتمتي  - ٥
 . مهريدقتو مهبحو مهمارتحا لاني هلعج يذلا رمألا ؛ سانلا عم رشابملا لصاوتلا بحب

مـلعلا لـعج يـف مهـسأو ةعساو ةيفاقثو ةيملع تاطاشن ةيضاملا ةرتفلا يف داقو                 - ٦
دـكؤي امم ؛ ةضيرعلا ةيبعشلا ةدعاقلاو ةئشانلا لاي         جألا لوانتم يف ةرصاعملا ةفاقثلاو ةناقتلاو     

 . ءاقتراو روطت لكل ةدعاقكو ءانب لكل ساسأك ناسنإلا ءانب ةيمهأب هناميإ

موـقي ناـك ذإ ؛ ةيضاملا ةرتفلا يف ةديج ةربخ دسألا راشب روتكدلا قيفرلا بستكا                 - ٧
،     ارلا ريبكلا دئاقلا فارشإ تحت هيلإ ةلكوملا ماهملا نم ديدعلا ذيفنتب           هـهيجوتو دسألا ظفاح لح

هـجولاب اهذيفنتو ماهملا هذه ةعباتم يف ةءافكلا نم ًاريبك ًاردق دسألا راشب روتكدلا رهظأ دقو                 
 . لثمألا

   ؛بعشلا سلجم سيئر ديسلا
  :ةيلاتلا فادهألا قيقحت وحت هجوتلا زيزعت ينعي دسألا راشب روتكدلا قيفرلا حيشرت نإ
يـفو ،تالاـجملا عيمج يف لحارلا دئاقلا جهن         نيماضم عيمج ديكأت يف رارمتسالا       - ١

ةدـحولا زـيزعتو ،ةـيئدبملا تـباوثلاو ةيموقلاو ةينطولا ميقلا خيسرت نيماضملا هذه ةمدقم               
ثـعبلا بزح رود ىلع ديكأتلاو ،اهلماوعو اهتاموقم لكب ةكسامتملا ةيلخادلا ةهبجلاو ةينطولا             

ةيسايسـلاو ةـيبزحلا ةـيددعتلاب ءاق       ترالاو ،هيلضانمو هتاسسؤمو هتائيهو يكارتشالا يبرعلا     
ةـيمنتلا ةـيلمع ةعباتمو ةينهملا تاباقنلاو ةيبعشلا تامظنملا رودو ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلاو             
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ءاـقترالاو ةددجتملا ةيمنتلا تابلطتمل ةباجتسالاو تاذلا ىلع دامتعالا أدبم ىلإ ًادانتسا ةلماشلا             
ثيدـحتو ،يسـسؤملاو يعامجلاو يصخ      شلا ءادألا ىوتسم نيسحتو ،لماشلا ضوهنلا ةيلمعب      

ردـه نـم للخلا رهاظم ةجلاعم يف رارمتسالاو نينطاوملل يشاعملا ىوتسملا عفرو ةرادإلا              
تالاـجملا عـيمج يـف ةـيدعاقلا ينبلا ريوطتو نيناوقلا ثيدحت ىلع لمعلاو داسفو بيستو                

  . ةينقتلا روطتلا اياضق ةجلاعم يف ملعلا ىلإ ماكتحالاو يملعلا ثحبلا عيجشتو
٢ -              ، تالاـجملا عيمج يف اهتاردقو ةيروس تاقاط زيزعت لجأ نم لمعلا يف رارمتسالا

لـمعلا يـف هـتدايرو هدومـصو انرطق ةناصح يوقي امب ينمألاو يعافدلا لاجملا اهيف امب                 
 . ةمألا اياضق نع عافدلل يموقلا

ةداعتساو ةلتحملا ضرألا ريرحت لجأ نم غيصلاو لئاسولا فلتخمب لمعلا رارمتسا            - ٣
راـيخ وـه لماشـلاو لداـعلا مالسلاف ،ةتباثلا ةيروس فقاوم ىلإ ًادانتسا ةبصتغملا قوقح                لا

رفوـيو ،اهباحصأل قوقحلا ديعي يذلا لكشلاب هقيقحتل لمعلا نم دب الو ،يجيتارتسالا ةيروس              
ىـلع موـقيو لالتـحالا يهني يذلا وه لماشلاو لداعلا مالسلا نإ             . عيمجلل رارقتسالاو نمألا  

، ١٩٦٧ماـع نارـيزح نـم عـبارلا طوـطخ ىتح نالوجلا نم لماكلا لي                ئارسإ باحسنا 
 . ريصملا ريرقتو ةدوعلا يف هقح ةصاخبو ينيطسلفلا بعشلل ةعورشملا قوقحلاب فارتعالاو

فدـهك ةيبرعلا ةدحولا لجأ نم لمعلا يف يموقلا ةيروس رود خيسرت يف رارقتسالا    - ٤
يـف مهسـيو لماشـلا اهروطتو اه        تضهنو ةمألا ءاقترا نمضي هنأل يبرع لاضن لكل ىمسأ        

اذـه وحن مدقتلل ةريثك ًاغيص حرطي رصعلا نإف ساسألا اذه ىلعو يراضحلا اهرود ةداعتسا               
نماضـتلا غيصـلا هذه مهأ نمو ةدحاو ةعفد ةيعوضوم فورظل هقيقحت بعصي يذلا فدهلا               

لـجأ  نـم كرتشـملا لـمعلاو لماشلا لماكتلا هاجتاب يداصتقالا نواعتلاو قيسنتلاو يبرعلا              
 . ريهامجلا دنع يموقلا سحلا ةيمنتو ةيموقلا ةفاقثلاب ضوهنلاو يبرعلا يموقلا عورشملا

ًارود تدأو ةـقومرم ةـيلود ةـناكم دسألا ظفاح سيئرلا رصع يف ةيروس تأوبت                - ٥
رمتؤملاو زايحنالا مدع ةكرحو ةيبرعلا ةعماجلاك ؛ ةددعتم ةيميلقإو ةيلود تاعمجت يف ًايسايس             

  . اهنع ةقثبنملا ةيلودلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا راطإ يف تطشن امك ،يمالسإلا
ةرـيبكلا ةناكملا ىلإ ًادانتسا هريوطت يف رارمتسالاو رودلا اذه قيمعت بلطتت ةلحرملا نإ      
ًاـقيقحتو ،خيراـتلا رـجف ذنم لعافلا يراضحلا يناسنإلا اهرودو ،ةيبرعلا انتمأ اهلتحت يتلا               

  . ةاواسملاو ةلادعلاو ةيرحلا لجأنم كرتشملا بوعشلا لاضن نيماضمل 
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  ؛بعشلا سلجم سيئر ديسلا
ةدارإل ةباجتـسا دـسألا راشـب روتكدـلا قيفرلا حيشرت ةيمهأ دكؤت ةيرطقلا ةدايقلا نإ                
ناوـنع تحت جردنت يهو ،انرطق مامأ ةحورطملا ةيساسألا ماهملل ًاقيقحتو ةضيرعلا ريهامجلا            

ةـيعقاولا ةـيلمعلا ةـجلاعملاو رارقتسالا ةدعاق        ىلع ريوطتلاو رارمتسالا ةدعاق ىلع ديدجتلا       
يـف عـمتجملا تاـقاط عيمج ليعفتو ،ميقلاو ئدابملا ىلع تابثلا ةدعاق ىلع روطتلا اياضقل                

  . ةخسارلا ةينطولا ةدحولا ةدعاق ىلع اهتيددعت
  ؛بعشلا سلجم سيئر ديسلا

هـضرع وجرت ر    ارقلا اذه تاغوسم عم حيشرتلاب اهرارق مكل لقنت ذإ ةيرطقلا ةدايقلا نإ           
دـييأت حيـشرتلا لاـني نأ يف انلمأ ققحت ام اذإو            . روتسدلا ماكحأل ًاقفو ميركلا مكسلجم ىلع     

بصـنم ىـلع يبعشـلا ءاتفتـسالا دعوم ديدحت وجرن اننإف ؛ ماركلا سلجملا ءاضعأ ةداسلا                 
  . روتسدلا ماكحأل ًاقفو ةيروهمجلا سيئر
  
  :ةلاسرلا ةساردل ةنجل ليكشت

ىـلإ ًادانتـساو هـنإ      : لاقف بعشلا سلجم سيئر ةرودق رداقلا دبع د       يسلا ثدحت كلذ دعب   
ةـصاخلا ةنجللا ليكشت عوضوم يف سرادتو سلجملا بتكم عمتجا روتسدلاو يلخادلا ماظنلا             

  . سلجملا سيئر بئان ةسائرب
ةداـيقلا ةلاسر ةساردل ًاوضع     / ٧٠/نم ةفلؤم ةصاخ ةنجل بعشلا سلجم لكش كلذ دعبو        

نيـمألا دـسألا ظفاـح راشب قيرفلا قيفرلا حيشرت ةنمضتملاو سلجملا             ىلإ ةدراولا ةيرطقلا    
ىـلع  . ةيروسـلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر بصنمل يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل يرطقلا   

ةدـم لالـخ سلجملل كلذب مزاللا ريرقتلا عفرو ،اهيلإ ةلكوملا ةمهملا زاجنإب ةنجللا فلكت نأ                
  . ةعاس نوعبرأو نامث اهاصقأ

  بعشلا سلجم رارق
حيـشرت رارقإـب ةصاخ ةيخيرات ةسلج يف         ٢٧/٦/٢٠٠٠خيراتب بعشلا سلجم عمتجا       

  :رارقلا صن اميفو ةيروهمجلا سيئر بصنمل دسألا راشب قيفرلا
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يـبرعلا ثـعبلا بزـحل ةـيرطقلا ةدايقلا ةلاسر ىلع هعالطا دعب بعشلا سلجم نإ                "
بزـحل يرطقلا نيمألا دسألا ظفا      ح راشب قيرفلا قيفرلا حيشرت حارتقا ةنمضتملا يكارتشالا       

ةـيداليم ماوعأ ةعبس اهتدم ةيروتسد ةيسائر ةرتفل ةيروهمجلل ًاسيئر يكارتشالا يبرعلا ثعبلا             
  ..ررقي حيشرتلا حارتقا يف رظنلل سلجملا بتكم رارقب ةلكشملا ةصاخلا ةنجللا رارق ىلعو

ثـعبلا بزـحل ير   ـطقلا نيمألا دسألا ظفاح راشب قيرفلا قيفرلا حيشرت ىلع ةقفاوملا         
ةعبـس اهتدـم ةيروتسد ةيسائر ةرتفل ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةسائرل يكارتشالا يبرعلا             

  . هيلع ءاتفتسالل نينطاوملا ىلع حيشرتلا اذه ضرعو ،ةيداليم ماوعأ
نيـنثالا موـي بعشلا سلجم سيئر قيفرلا ددح روتسدلا نم           / ٤٨/ةداملا ىلع ًادانتساو    

يبعشلا ءاتفتساللً ادعوم٢٠٠٠ماعل زومت نم رشاعلا   " .  
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  )٤٧(عساتلا يرطقلا رمتؤملل يماتخلا نايبلا
  

ىـلإ    ١٧نـم يكارتـشالا يـبرعلا ثـعبلا بزحل عساتلا يرطقلا رمتؤملا دقعنا                ٢٠ 
دسألا ظفاح دلاخلا دئاقلا تاملك نم ىقتسم راعش تحت         ٢٠٠٠ماع ناريزح    تارمتؤـم لك   : " 

عضـتو ،لبقتسـملا قافآ فشتستو ،هيفالت ىلع لمعتو يض          املا أطخ يف ثحبت ،ةمهم انبزح     
ةـيبرع فورـظ يف رمتؤملا داقعنا ءاجو        ".لبقتسملا اذه وحن ةحيحص تاهجوتل لمعلا ططخ      

نرـقلا نـم ريخألا دقعلا يف ترج يتلا تاروطتلل ًايعيبط ًادادتما لثمت ةبعصو ةدقعم ةيلودو            
ميـظنتلا دـعاوق يـف ةعـساو تابا         ختناو ةفثكم تاريضحت رمتؤملا داقعنا تقبسو     .نيرشعلا

روعشـلاو ةيلوئسـملا عـم نيـتمزالتملا ةيرحلاو ةيطارقميدلا نم خانم يف ترج ،يبزحلا               
  .بجاولاب

اـهنكل ،دـسألا ظفاـح دلاخلا دئاقلا ليحر نع تجتن ةبعص فورظ يف رمتؤملا دقعناو                
يـبرعل  ا رـطقلا يـف انبعش اهشيعي يتلا ةينطولا ةدحولاو رارقتسالا حوضوب تدكأ فورظ             

ةـئداهو ةـمظنم ةيلعافب اهماهم تسرام ثيح ،اهتابثو اهكسامتو تاسسؤملا ةناتمو ،يروسلا      
يـف رمتؤـملا داقعنا دكأ امك ،مظنملا ءادألا اذه دكأ دقو       . للجلا باصملا عقو نم مغرلا ىلع     

ى ـقلأ ةيحاتتفالا رمتؤملا ةسلج يفو     ... دلاخلا دئاقلا جهنب بعشلاو بزحلا مازتلا ،ددحملا هتقو       

                                                 
ددعلا )يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيلخادلا ةلجملا (لضانملا )٧( رايأ ٣٠٢،  ناريزح–،    /٢٠٠٠.  
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مهروعـش نـع اـهيف اوربع تاملك ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا بازحأل نوماعلا ءانمألا قافرلا               
مهتاـينمتو رمتؤـملل مهبازحأ تايحت اهيف اوهجوو ،ةمألاو نطولاب                 ملأ يذلا باصملاب قيمعلا
ىـلع يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح عم يوهبجلا فلاحتلاب مهكسمت اهيف اودكأ امك ،هحاجنب              

يـف دومصـلاو ،ةـمألا اياضق ىلإ ةكرتشملا ةرظنلاو ،ةهبجلا قاثيمو ةينطولا ةدحول              ا ةدعاق 
نيـتمت ةيضق ىلإ لبقملا لمعلا يف ةيولوألا ءاطعإ ةرورضب اوهونو           . تايدحتلا فلتخم هجو  

ةـيمنتلا اياضـق ىـلإو ،اـهتايلاعفو ةهبجلا لمع ةغيص ريوطت ربع ةيلخادلا ةهبجلا كسامت                
يداصـتقالا ديعصـلا ىـلع ةددـحم تاءارـجإ ذاـختا ربع ن              ينطاوملل يشاعملا عضولاو  

بازـحأ نـم ريدقتلاو نماضتلاو ةيحتلا لئاسر نم ًاريبك ًاددع رمتؤملا ىقلتو             ..يعامتجالاو
نـمو ،ةـقومرم ةـيملاعو ةيبرع تايصخش نمو ،ةقيدص ةيملاعو ةقيقش ةيبرع تاميظنتو              

ةـيادب يـفو   .ايلارتـسأو ايقيرف أو ابوروأو نيتكيرمألا يف برعلا نيبرتغملا تاسسؤمو يداون      
لـمجمل قـيمعلا هريدقتو ،دسألا ظفاح دلاخلا دئاقلا جهنب هزازتعا نع رمتؤملا برعأ هلامعأ               
ماـيأ رـخآ ىـتحو لوألا هبابش ذنم هتمأو هبعشو هبزحل مدق املو ،ةيلاضنلا هتريسلو هئاطع                 

ريسـلا ةـعباتمو     هب هكسمتو جهنلا اذهل هئافوو بزحلا ءالو نع رمتؤملا برعأ امك          . هتايح  ،
ذـختا راـطإلا اذه يفو      . نيلصاوتملا ديدجتلاو ريوطتلا ربع هزيزعت ىلع لمعلاو ،هيده ىلع        

              ، بعشـلاو بزـحلا ةريسمل ًادئاق دسألا راشب روتكدلا قيفرلا ةيمستب عامجإلاب ًارارق رمتؤملا
بزـحلا ةـبغرل    ًاديسـجتو ،دـلاخلا دئاقلا جهنب كسمتلا ىلع ًايلمع ًاديكأت رارقلا اذه ًاربتعم              

يـف هـيلإ ةـمدقملا ريراقتلا ،ةماعلا هتاسلج يفو ،هناجل يف رمتؤملا شقانو              ..بعشلا ةدارإو 
ةـيطارقميدلا هدوسـت خانم يف تاشقانملا ترجو        . يداصتقالاو ،يسايسلاو ،يميظنتلا لاجملا   

هذـه تزرـبأ دـقو    .بـجاولاب روعشـلاو ةيلوئسملا سحب ةمعفملا ةيرحلاو ةيقافرلا حورلاو   
،               قانملا بزـحلل ماـعلا هجوتلا راطإ يف اهلك تءاج ،تاحرتقملاو راكفألا نم ًاريبك ًاددع تاش

ةدـعاق ىـلع ثيدحتلاو ،رارقتسالا ةدعاق ىلع ريوطتلاو ،رارمتسالا ةدعاق ىلع ديدجتلا وهو              
  .ئدابملا ىلع تابثلا

ب ةيمهأ نم اهل امل ةيميظنتلا اياضقلا رمتؤملا شقان   :يميظنتلا لاجملا يف  : ًالوأ يـف ةغلا   
رمتؤـملا دـكأو    . هـتيريهامج ديكأتو ،لمعلا يف هتيزهاجو هرود ةيوقتو ،بزحلا ءادأ زيزعت          

اـمك  . ريهامجلا نيبو هنيبو ،هتاسسؤمو هتائيه نيبو بزحلا ءاضعأ نيب ةقالعلا ريوطت ةيمهأ           
هـتايح ةـيويح طيشـنتو ،بزحلا يف ةيطارقميدلا ةايحلا زيزعتل لمعلا ةعباتم ةرورضب هون               

بزـحلا ةدـعاق عيـسوت ىلع ددشو        . ةيلاضنلا بزحلا ديلاقتو ةيميظنتلا سسألا قفو ةي      لخادلا
نوـعتمتي نيذلاو ،مهلمع يف نيقوفتملا نيجتنملا نينطاوملا ىلع زيكرتلاو ،هتيريهامجل ًاديكأت            
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ةرداـق ةدـيج ةيلاضن ةيعونب ،رارمتساب ،بزحلا دفر نمضي امب ،ةبيط ةعمسو ةديج ةيكولسب              
  . لثمألا هجولا ىلع اهتايلوئسمو اهماهمب مايقلا ىلع

يـف ةفاقثلا رودب ًاهونم ،بزحلا يف ةيفاقثلا ةلأسملا زيزعتل ةصاخ ةيمهأ رمتؤملا ىلوأو              
موـقت بزـحلا يف ةيركفلا ةدحولا نأ ىلع ددشو          . ةمزتلملاو ةيعاولا ةيبزحلا ةيصخشلا ءانب    

،     تسا تاروطتلا مهفو ليلحتلا ةردق كالتماو ،يعولا جضن ساسأ ىلع          بزـحلا ئدابم ىلإ ًادان
  ...ةيموقلاو ةينطولا ةيوهلا ىلع ظافحلا ىلع هديكأتو ،ةيركفلا هتاقلطنمو

ةرورـض دكأف ،يروسلا يبرعلا رطقلا يف ةطلسلاب بزحلا ةقالع ىلإ رمتؤملا قرطتو             
هذـه ىرـتعا يذـلا للخلا ىلإ رمتؤملا راشأو          . اهريوطتو ةقالعلا هذه ميظنت يف رارمتسالا     

اـمك  . اهتجلاعمو هبابسأ ةعجارم لالخ نم للخلا اذه يفالت ىلع لمعلا ةرورض دك      أو ،ةقالعلا 
فارـشإلا يـف بزحلا رود ليعفت ساسأ ىلع ةطلسلاو بزحلا نيب ةقالعلا ريوطت ةيمهأ دكأ                
لواـحت الأ لـباقملابو ،ةطلسـلا لـمعو يرادإلا لمعلا ليصافت يف سامغنالا نود ةباقرلاو        

هذـه نأ رمتؤملا دكأو     . اهزواجت وأ ةيبزحلا تاسسؤملا ىل    ع ةياصولا نم عون ضرف ةطلسلا     
لـماكتلاو ،ماجسـنالا قيقحت يف مهسي امب ريوطتلاو ميظنتلا يف رارمتسالا ىلإ ةجاحب ةقالعلا              

  ..ةطلسلا لمعو بزحلا لمع نيب
             ، تاـعامتجالا لالخ ةيلآلا هذه ريوطت ةرورض دكأف يبزحلا لمعلا ةيلآ رمتؤملا شقانو

،              ا ذيفنت ءانثأو   هطاشـنو هـتيلاعفو بزـحلا رود زيزعت يف مهسي امب يبعشلا كرحتلاو ماهمل
ريهاـمجلا فوفـص يف هروضح ززعيو ،تايوتسملا عيمج ىلع رودلا اذهب مايقلا نم هنكميو               
فارـشإلا ماهم يف هتيلاعف يوقيو ،عمتجملا يف ةايحلا قفارم عيمجو جاتنإلاو لمعلا عقاومو              

  ىرخألا هماهم عيمجو ةباقرلاو
رـطقلا يـف يلخادـلا عـضولا اياضق رمتؤملا شقان     : يلخادلا عضولا لاجم يف  : ًايناث

زـيزعت يـف تمهـسأ تازـجنم قيقحت يف انبعش اهلذب يتلا دوهجلاب داشأف يروسلا يبرعلا                 
،         . ةيموقلا انتسايس خيسرتو ،ينطولا اندومص     يلخادـلا عـضولا يف للخلا رمتؤملا شقان امك

ماـيق مدع ىلإ ىدأ امم ،رخآلا ضعبلا ىدل ةيلوئسملا سح م  ادعناو ضعبلا فارحنا نع جتانلا    
يذـلا جهنلاـب ًايدج ًامازتلا مازتلالا مدعو ،روتسدلا يف ددحملا اهرودب ةيروتسدلا تاسسؤملا              
دوـهجلا رامثتـسا ىـلع ةردقلا فعضأ امم ،دسألا ظفاح دلاخلا دئاقلا ةدايقب بزحلا هعضو                

  .ءانبلا ةيلمع يف تلذب يتلا ةريبكلا
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يطارقميدـلا جهنـلا ريوطت ىلإ ةجاحلاو ،دالبلا يف يسايسلا عضولا رمتؤملا شقان              امك  
              ، ريهاـمجلل ةـيدجو ةيلاعف عسوأ ةكراشم ققحتتو ،ةيلخادلا ةهبجلا اهعم ززعتت ةروصب مئاقلا
كـلذ يـف اـمب نوناقلاو روتسدلا اهلفك يتلا ةماعلا تايرحلا نمضتو ،ةيبزحلا ةايحلا طشنتو                

ةكـسامتملا ةـيلخادلا ةـهبجلاو ةينطولا ةدحولا زيزعت نأ رمتؤملا دكأو           .ريبعتلاو يأرلا ةيرح  
ضـعب كولـس يـفو تاسـسؤملا لمع يف تايبلسلل يدصتلا ،ةلبقملا ةلحرملا يف ،بلطتي                

ىـلع ددـشو ،ةريخألا ةرتفلا يف ددصلا اذه يف اهذاختا مت يتلا تاءارجإلاب ه             . دارفألا  ون امك
نـع نيلوئسـملاو نيلمهملاو نيرصقملا ةبساحم يف له         استلا مدعو ،اهب رارمتسالا ةرورض    

ددـشو  ..لبقتسـملا يـف فارـحنالل ًابنجت يصخشلاو ماعلا كولسلل طباوض عضوو ،داسفلا            
أدـبم قيبطت يف لهاستلا مدعو ،ةلودلا تاسسؤم يف لمعلا تايلآ ريوطت ةيمهأ ىلع رمتؤملا               

اـهلعجي امب ةلودلا تاسسؤم فلتخ      م يف ةينوناقلاو ةيرادإلا تاقالعلا ثيدحتو ،نوناقلا ةدايس       
  .هتاجاح ةيبلتو بعشلا ةمدخ ىلع ةردق رثكأ

ةـلبقملا ةـلحرملا ماـهم ةهجاومل دوهجلا زيزعتو لمعلا فيثكت ةيمهأ رمتؤملا دكأ امك               
. لاـجملا اذـه يـف ةيباقنلاو ةيبعشلاو ةيسايسلا تاميظنتلاو تايلاعفلا رودب ًاهونم ،اهتايدحتو           

ةداـيزو اـهريوطت ةـيغب ةـيمدقتلا ةـينطولا ةهبجلل ةصاخ ةيمهأ ء              اليإ كلذك رمتؤملا دكأو   
  ..اهتيلاعف

عـفرو ،ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقملا ،مالعإلا لئاسو عيمج ريوطت ىلإ رمتؤملا اعدو            
رـثكأ حبصـيل ؛ هتيقادصـمو هتيفافـش زيزعتو ،يمالعإلا باطخلا ريوطتو ،اهئادأ ىوتسم               

تاسـسؤملا عـم نواـعتلا رـطأ عيسوت ةيمهأ دكأو        . هتامامتهاو نطاوملا تاجاح عم ًالعافت    
ةـيبرعلا نيتحاسـلا يف يروسلا يبرعلا مالعإلا روضح ززعي امب ةيلودلاو ةيبرعلا ةيمالعإلا        

  .ةيموقلاو ةينطولا اناياضق ةمدخل ةيلودلاو
اـنتاوق ءاـنب ريوطتو ،ةيعافدلا انتاردق زيزعت يف رارمتسالا ةرورض رمتؤملا دكأ امك              

نـع ًاـعافد ،هـجو لضفأ ىلع اهبجاو ةيدأت لصاوت يك اهتامزلتسم عيمج نيمأ      تو ،ةحلسملا 
  . ةمألا قوقحو نطولا

ةـيمنتلا تالاجم يف تققحت يتلا تازاجنإلاب رمتؤملا داشأ  : يداصتقالا لاجملا يف : ًاثلاث
مئاـقلا لـلخلا شقانو ،ًاصاخ ًامامتها دالبلا يف يداصتقالا عضولا ىلوأ امك   ١٩٧٠ماع ذنم     ،

ىـلع هـلك كلذ ريثأتو ،ينطولا داصتقالا يف شامكنالاو دوكرلا ةلاحو ،ةيداصتقالا ةينبلا           يف  
تاـبلطتم نيمأـتو ،مهتاجايتحا ريفوتو نينطاوملا ةشيعم ىوتسم ىلعو ،مدقتلاو ءانبلا ةريسم             
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داصـتقالا تاـعاطق عيمجل ةيثيدحت ةيداصتقا ةيؤر عضوب رمتؤملا ىصوأو           . ينطولا عافدلا 
ةداـعإ فدـهب ،ةيقيوسـتلاو ةيكالهتـسالاو ةيجاتنإلاو ةيفرصملاو ةيدقنلاو ة            يلاملا ،ينطولا 

ةـلحرم نـم لاقتنالاو ،ةيساسألا هتينب يف تاهوشتلا ةجلاعمو ،ينطولا داصتقالا يف نزاوتلا              
   .قالطنالاو ومنلا ةلحرم ىلإ شامكنالاو دوكرلا

دـكأ كلذ ىلع ًاسيسأتو      عمتجملاو ةلودلل ةينطو ةيلوئسم ةلماشلا ةيمنتلا رمتؤملا ربتعاو         ،
مهسـت يـك اهعيمج تايلاعفلا مامأ لاجملا حاسفإل ةحلملاو ةلجاعلا تاءارجإلا ذاختا ةرورض              

ةـجلاعمو ةيداصـتقالا ةيددعتلا ليعفت كلذ ةمدقم يفو         . ةمادتسملاو ةلماشلا ةيمنتلا ةيلمع يف    
ضـعب ر   ئاسـخ فـقوو ،هـضرتعت يتلا قئاوعلا ةلازإو ،هحالصإو ،ماعلا عاطقلا عاضوأ            

  . جراخلاو لخادلا يف ةسفانملا نم هنيكمتو ،دويقلا نم هريرحتو ،هتاكرش
             ، ةيداصـتقالا ةيددعتلا هذه يف كرتشملاو صاخلا نيعاطقلا رود ةيمهأ رمتؤملا دكأ امك
              ، اـمهقيرط ضرـتعت يتلا قئاوعلا ةلازإو ،امهلمعل مئالملا خانملا ريفوت ةرورض ىلع ددشو

ةـطخ نمض ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيلمع يف امهتكر         اشم عيسوتو ،امهرود طيشنتو   
مهسـي فوس ،هتايلاعفو هتاعاطق عيمجب ،ينطولا داصتقالاب ضوهنلا نأ رمتؤملا دكأو            . ةلودلا

ةدـيدج لـمع صرف ريفوتو ،نينطاوملا ةشيعم ىوتسم عفرب ةقلعتملا ةمهملا اياضقلا لح يف            
  .دالبلا يف ةلاطبلا نم دحللو ةباشلا لايجألل

لخدـلا باحـصأو نينطاوـملا ةشـيعم ىوتسمب مامتهالا ةرورض ًاضيأ رمتؤملا دكأو              
دارـفألا تاـقاط قلطيو ،جاتنإلاو روجألاو راعسألا نيب ةنزاوتملا ةقالعلا ققحي امب دودحملا              

  ..عمتجملا يف ميقلا ىلعأ نم ةميقك لمعلاب مهمازتلا ززعيو ،ةيجاتنإلا مهتاردقو
ماـمأ موـيلا فـقي ،هلمجمب ينطولا داصتقالاو ،ةلماشلا ةيمنتلا           ةيلمع نأ رمتؤملا دكأو     

              ، ةـيمنتلاو ءاـنبلا ةريسم يف ًامدق يضملاو ،اهريوطتو تازاجنإلا خيسرتب قلعتت ةريبك ماهم
ةكارشـلاو ةيداصـتقالا تالتكتلاو ديدجلا يملاعلا يداصتقالا ماظنلا يف تادجتسملا ةبكاومو            

انداصـتقا مدـخي اـمب ،رـصاعملا انملاع ملاعم نم كل            ذ ريغو ،تامولعملا ةروثو ةيبوروألا    
  .هثيدحتو هريوطت ةيلمع ززعيو ينطولا

ثيدـحتو ،ةروـطتم ةيداصـتقا ةـيلكيه ةرولب ةرورض رمتؤملا دكأ ددصلا اذه يفو               
ةءاـفكلا نـم عـفري امب داصتقالا ةرادإ يف ةثيدحلا بيلاسألا مادختساو ،ةيداصتقالا نيناوقلا               

ءدـبلاو ،ةبـسانملا تاعيرشـتلاو نيناوقلا رادصإ يف رارمتسالاو           ءادألا ىوتسمو ىودجلاو    ،
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اـمب قوسلاو ةيمنتلا ططخ نيب طبرلا زيزعتو ،رامثتسالا عيجشت اهفده يتلا تاءارجإلا ذاختاب          
  ..ةيجاتنإلاو ةيميلعتلا ةينبلا لاجم يف ةيرورضلا تارييغتلا ثادحإ ىلإ يدؤي

لاـجم يـف ةيعون ةزفق قيقحت نود لوحت يت       لا قئاوعلا ةلازإ ةيمهأ كلذك رمتؤملا دكأو      
ًادانتـساو ،تاذلا ىلع دامتعالا ةدعاق ىلع ةمادتسملاو ةلماشلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا            

  .ةروطتملا ةيتحتلا ىنبلا نم زجنأ ام ىلإ
يسايسلا لاجملا يف   :ًاعبار مالسـلا ةـيلمع هـيلإ تلصو يذلا عضولا رمتؤملا شقان           :  

هـتابثو يروسـلا فقوملا ةبالصب هزازتعا نع برعأف ،يليئارسإلا          /برعلا عارصلا روطتو  
ضرألا دـيعي يذـلا لماشلاو لداعلا مالسلا ،ًايجيتارتسا ًارايخ مالسلاب هكسمتو ئدابملا ىلع              

دـكأو  .. ةـقطنملا بوعـش عـيمجل راهدزالاو رارقتسالاو نمألا ققحيو اهباحصأل قوقحلاو           
ةـيبرعلا يـضارألا نم لماكلا يليئارسإلا باحسنالا   ساسأ ىلع ىنبي مالسلا اذه نأ رمتؤملا     

ةـتباثلا ةـينطولا قوـقحلا نامـضو        .. ١٩٦٧ماع ناريزح نم عبارلا طوطخ ىتح ةلتحملا        
  .ينيطسلفلا بعشلل

ديردم ةيعجرمو ةدحتملا ممألا تارارق ىلإ دنتسملا يروسلا فقوملا تابث رمتؤملا دكأو            
وأ طيرـفتلل ةداـم تسيل ضرألا ةيضقف        .. يلودلاعمتجملا اهرقي ةيساسأ تابلطتم اهرابتعاب      

ليئارـسإ مزـتلت امدنعو ،ةيبرعلا تارارقلاو ةيلودلا ةيعرشلا هرقت ينطو قح اهنإ ،ةمواسملا              
ةزهاـج ةيروـس نأ دجتسف ناريزح نم عبارلا طخ ىلإ نالوجلا نم لماكلا باحسنالا أدبمب                

  .ةيعوضوملا اهتابلطتمو مالسلا ةيلمع فادهأ ققحي امب ةعباتملل
مهضـفرو ،ةيروسلا مهتيوهب مهكسمتو لتحملا نالوجلا يف انلهأ دومصب رمتؤملا داشأو            
دادرتـسا لـجأ نـم ينيطسـلفلا يبرعلا بعشلا لاضنب داشأ امك ،هدض مهلاضنو لالتحالا                
برـعلا ةردـق ىـلع ًامهم ًارشؤم ةينانبللا ةينطولا ةمواقملا راصتنا رمتؤملا ربتعاو ،هقوقح               

يـف ةداهشـلاو لاضنلا ميق خيسرت يف ةيبعشلا ةدارإلا ةوق ىلع ًاليلدو ،مهق              وقح ىلإ لوصولل  
  .ةيبرعلا سفنلا

ًاـمهم ًاراصتنا ةينانبللا ضرألا نع ةلتحملا ةيليئارسإلا تاوقلا راحدنا رمتؤملا ربتعاو            
ناـنبل اهـشاع يتلا دومصلا ةلاح الول ققحتيل نكي مل راصتنا وهو ،برعللو ةيروسو نانبلل                

اـتناك ةـمكحو ةعاجشـب ضرألا ىلع اهسرامو ،يبعشلاو يمسرلا نييوتسملا ىل             ع قيقشلا 
  .يلودلا عمتجملا ريدقت عضوم
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ةـيمهأ دـكأو ،ريصـملاو راسـملا ةدـحوو ينانبللا يروسلا محالتلاب رمتؤملا داشأو               
             ، ةكرتشـملا امهحلاصم ةمدخل نيقيقشلا نيدلبلا ءانبأ نيب ةوخألا تاقالع زيزعت يف رارمتسالا

كرتشملا يبرعلا لمعلا ةريسمزيزعتو  .  
يكارتـشالا يـبرعلا ثعبلا بزح نأ ادكؤم هتاروطتو يبرعلا عضولا رمتؤملا شقانو             
لـحارم نم ةلحرم لك يف زكرف ةيبرعلا ةمألا عقاو بزحلا كردأ هسيسأت ذنمو ،يموق بزح    

يـف ة  ـقلطملا ةيولوألا اهاطعأو ةيريصملاو ةيرهوجلا اياضقلا ىلع رصاعملا يبرعلا خيراتلا      
ةيضـق ىلع زيكرتلا يف رارمتسالا ةلحرملا هذه يف بزحلا تايلوئسم نم نأ ربتعاو              . هلاضن

جمارـب راـطإ يـف ءامتنالا اذه ةيلوئسمو يبرعلا ءامتنالاب روعشلا زيزعتو،ةيبرعلا ةدحولا              
راـبتعالاب اذخآ ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةينمألاو ةيفاقثلاو ةيملعلا تالاجملا عيمج يف ةجردتم            

  .ةيعوضوملا هفورظو هتانوكمو نهارلا عقاولا
يـبرعلا نماضـتلا ليعفت بلطتي ةنهارلا ةلحرملا يف يبرعلا ضوهنلا نأ رمتؤملا دكأو              
لـك ةحلصم هيف مرتحتو ،عيمجلا هيف كراشي ديدج يبرع ماظن ءانبل كرتشملا يبرعلا لمعلاو               

يـتلا ةـيموقلا ةسايسـلاب رم      تؤملا داشأو  .ةمألل ايلعلا ةيموقلا ةحلصملا مدخي امب يبرع رطق       
رمتسـملا اـهمازتلاو يـبرعلا فـقوملا ةدحو لجأ نم اهلذبت يتلا دوهجلاو ،ةيروس اهجهتنت            

  .يبرعلا نواعتلا زيزعتب
تاروـطتلا هذـه نأ نـم مغرلا ىلع لاجملا اذه يف تاروطت نم زجنأ ام ةيمهأ دكأو          

ةـهج نـم رصـمو ةيروس    نيب قيسنتلا ةعباتمب رمتؤملا ىصوأوـ ىندألا اهدح يف تلازام  
قـيمعت ةـيمهأ دكأو ،قشمد نالعإ راطإ يف ىرخأ ةهج نم يجيلخلا نواعتلا سلجم لودو                
يـف لماشو ديطو يبرع نواعت تاقالعل ةاون حبصي يك هعفدو هريوطتو نالعإلا اذه ةغيص               

دـكأ اـمك    .ملاعلا يف ةديدع ةينمأو ةيداصتقا تالتكت زورب ءوض يف اميسال تالاجملا فلتخم           
برـغملا لودو نميـلاو ندرألا عم اهريوطتو ةيروس تاقالع زيزعت ىلع هصرح رم              تؤملا

ةـجرد ققحي امبو ،ةيموقلا طباورلاو ةوخألا ئدابم ىلإ ادانتسا ةفاك ةيبرعلا راطقألاو يبرعلا              
  .يبرعلا نطولا يف لماشلا يداصتقالا لماكتلا نم ةروطتم

ءاوـتحال ةيروـس اهتلذـب يـتلا        دوهجلاب داشأف،قارعلا يف عضولا ىلإ رمتؤملا راشأو        
ةـلازإ ةرورض رمتؤملا دكأو ،ةيبرعلا لودلا نيب تاقالعلا ىلع ةيبلسلا هراثآ ةجلاعمو عضولا              
ىـلإ ةيمارلا تالواحملا ضفرو هيلع ضورفملا راصحلا ةجيتن قيقشلا يقارعلا بعشلا ةاناعم    

  .هيضارأ لماكتو ةينطولا هتدحو ىلع ديكأتلاو،قارعلا كيكفت
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رـبتعت يـتلاو ينادوسـلا بونجلا يف ةيراجلا ثادحألا ءازإ هقلق نع رمتؤ              ملا برعأو 
هرارقتـسا فعضـتو هـبونجو هلامـش نيب خرشلا قيمعت يف ديزتو ،نادوسلا ةدحول اديدهت                

  .ابعشو اضرأ نادوسلا ةدحول ماتلا همعد رمتؤملا دكأو،يبرعلا هرود لقرعتو
ةدـحو ىـلإ دنتست ريبكلا نطولا        يف ةيبرعلا ضرألا لماكتو ةدحو نأ رمتؤملا دكأ امك          

تاروـطتلاو ثادحألا ميوقتل ةيساسأ ةدعاق وه أدبملا اذه نأو ،هضرأ لماكتو يبرع رطق لك               
ةيـضرم لوـلح داـجيإب هـبيحرتو رمتؤملا ديكأت عم،ةيبرعلا لودلا ضعب اهل ضرعتت يتلا                

  .نيتيبرع نيتلود ةيأ نيب دودحلا لكاشمل
ةـهجاوملا زيزعتو،اـيلعلا ةـيموقلا حلاصملا قفو تا         يولوألا ديدحت ةيمهأ رمتؤملا دكأو    

دومصـلا اذه اربتعم مالسلا ةكرعم يف ةيروس دومصب داشأو           .ةيريصملا تايدحتلل ةكرتشملا  
يدرـت نـع جتاـنلا طاـبحإلا روعش ةهجاوم يف يبرعلا عضولاب ضوهنلا نم ةزيمم ةلاح                 

،     عساو امعد يقل يروسلا دومصلا نأ رمتؤملا ظحالو       .يبرعلا عضولا  ةـيبرعلا ريهامجلا نم ا
تايدـحتلا ةـهجاوم يـف ةيبرعلا فقاوملا هيلع نوكت نأ بجي امل اجذومنأ هيف تدجو اهنأل                 
ةـلتحملا اهيـضارأ ةداعتسا لجأ نم اهلاضن يف ةمألا قيرط ضرتعت يتلا ةنهارلا ةريطخلا               

  .ةبصتغملا اهقوقحو
ينويهصـلا عور   شـملا اهتمدـقم يفو ةقطنملا يف تايدحتلا لمجم رمتؤملا ضرعتساو          

      ، ةـناقتلاو ملعلاو ةفرعملل زيزعت نم ه     بلطتت امو ةيموقلا ةيمنتلا تايدحتو ،يناطيتسالا يعسوتلا
عورشـملا ءانب يف مهتايلوئسم لمحتل برعلا رمتؤملا اعدو         .يموقلا نمألاو ةفاقثلاو داصتقالاو   

لودـلا ةعماج ر    ود زيزعتو مازتلاو ةيدجب يبرعلا يداصتقالا لماكتلا تاوطخب ءدبلاو يموقلا         
  .رودلا اذه ليعفتل ةروطتم ةديدج تايلآ عضوو ،اهل ةعباتلا تامظنملاو ةيبرعلا

رمتؤـملا بلاط،يمـسرلا ىوتسـملا ىلع كرتشملا يبرعلا لمعلا زيزعت عم مزالتلابو             
تاـميظنتلا عـم تالاصـتالا عيسوتب رطقلا يف ةينهملا تاباقنلاو ةيبعشلا تامظنملاو بزحلا     

ةغيـص داجيإ هفده رمثم راوح ءدبو ،ىرخألا ةيبرعلا راطقألا يف ةيباقنلاو ة        يبعشلاو ةيسايسلا 
نـم ةيساسأ ةرورض مويلا ىحضأ يريهامجلا لمعلا اذهو         .كرتشم يريهامج يبرع ضوهن   

  .ةنماكلا اهتاقاط ليعفتو ريهامجلا كيرحتو يموقلا عورشملا ءانب تارورض
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يـف ملاعلا اهدهش يتلا ةريثملا تاريغ  تلا رثإ اهتاروطتو ةيلودلا عاضوألا رمتؤملا شقانو     
نأ ىـلإ ىدأ ةـيلودلا تاقالعلا يف امئاق ناك يذلا نزاوتلا رايهنا نأ ىلإ اريشم،ريخألا دقعلا                 

  .ينطولا اهلالقتسا ىلع ظافحلا لجأ نم ةريبك ةيفاضإ ءابعأ ةيمانلا لودلا لمحتت
روـطتلا نـع ةـجت      ان ىرخأ ةيبلس ةرهاظ نم يناعت ةيمانلا لودلا نأ رمتؤملا ظحالو          

اـمم ،روـطتلا اذـه ةبكاوم نع لودلا هذه زجعو ملاعلا يف ةناقتلاو مولعلل عراستملا لئاهلا                 
هذـه ةيبلـس يـف داز اـمك     .ةـيمانلا لودلاو ةروطتملا لودلا نيب ومنلا ةوه قيمعت يف مهسأ          

ددصـلا اذـه يفو     .ةيملاعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا ضعبل ةلداعلا ريغ تامادختسالا عاضوألا       
فرـطتلاو ةنميهلا تاعزن نم ةيلاخ ةيطارقميد ةيلود تاقالع ةماقإ ةيمهأ ىلع رمتؤملا ددش              

ةـصرف ةـيمانلا نادـلبلل حيتي فوس باطقألا ددعتم املاع نأ رمتؤملا ربتعاو               .ةيرصنعلاو
  .ةيناسنإو ةلادع رثكأ ةيداصتقا ةيمنت قيقحت لجأ نم لضفأ

اـهيف تأشـن يتلا فورظلا اللحم ةيطسوت        ملا ةيبوروألا ةكارشلا ةلأسم رمتؤملا شقانو     
يـبروألا داحتالا لودو ةيبرعلا لودلا نيب راوحلا رارمتسا ةيمهأب اهونمو،ةكارشلا هذه ةركف             
فوـس ةـقطنملا يف لماشلاو لداعلا مالسلا مايق نأ ىلإ اريشمو ،ةلدابتملا حلاصملا ققحي امب                

يـبروأ رود ىـلإ رمتؤملا وعد       ي ددصلا اذه يفو   .ةكارشلا هذه ىلإ لوصولا عيرست يف مهسي      
  .ةرثعتملا مالسلا ةيلمع يف ةيلاعف رثكأ

انحلاصـم نامـض ساسأ ىلع ةيلودلا انتاقالع ءانب يف رارمتسالا ةيمهأ رمتؤملا دكأو              
يـف هرود طيشـنتو،ةدحتملا مـمألا ةـمظنم راطإ يف رطقلا طاشن زيزعتو ةيموقلاو ةينطولا                

يفو،اناياضـقل يـلود معد ربكأ بسك يف مهسي ا          مب يمالسإلا رمتؤملاو زايحنالا مدع ةكرح     
ؤفاـكتلاو ريياـعملا ةدـحوو ةاواسـملا ىلع مئاق ديدج يملاع ماظن ءانب وحن هجوتلا زيزعت                  

  .ارح ارايتخا هروطت قيرط رايتخاب بعش لك قح مارتحاو
عـم ةـصاخبو يمالـسإلاو يبرعلا راوجلا لود عم انتاقالع ةيمهأ كلذك رمتؤملا دكأو               

ةيروسـب اـهنم لصـتملا اميسال يبرعلا قحلل ةمعادو ةقيثو تاقالع اهب انطبرت              يتلا ناريإ   
عـم راوـحلا قيمعت ةيمهأ رمتؤملا دكأ امك   . يليئارسإلا ـ يبرعلا عارصلا اياضق يف نانبلو 

راوـجلا نسـح ةـسايس ئداـبم ساسأ ىلع نيدلبلا نيب تاقالعلا ريوطت يف مهسي امب ايكرت            
ماـع هـجوب برعلا طبرت يتلا ةيفاقثلاو ةيخيراتلا طباورلا ىلإ           ادانتساو ،ةكرتشملا حلاصملاو    

  .ملسملاو راجلا ايكرت بعش عم صاخ هجوب ةيروسو
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ماـظنلا هـيلع صن ام بسح ةيدايقلاو ةيبزحلا تائيهلا رمتؤملا بختنا هلامعأ ماتخ يفو      
يـتفتلاو ةـباقرلا ةـنجل بختنا امك اوضع         ٩٠نم ةفلؤم ةيزكرم ةنجل بختنا دقف       .يلخادلا ش  

روتكدـلا قيفرلا تبختناو ةيزكرملا ةنجللا تعمتجا اهباختنا روفو         .ءاضعأ ةسمخ نم يبزحلا   
  .ةديدجلا ةيرطقلا ةدايقلا اهئاضعأ نيب نم تبختنا امك ،اهل اماع انيمأ دسألا راشب

راشـب روتكدـلا قـيفرلا بختناف ةديدجلا ةيرطقلا ةدايقلا تعمتجا رمتؤملا ءاهتنا دعبو              
انتريسم يف ةمهم ةطحم هجئاتنو هلامعأب ،عساتلا يرطقلا رمتؤملا ربتعيو           .ايرطق انيمأ دسألا  

اـنقافرل لمع ليلد رمتؤملا تاررقم نوكتسو،نيرشعلاو يداحلا نرقلا لخدن نحنو ،ةيلاضنلا            
  .…ةمداقلا ةرتفلا يف ةيبعشلا انريهامج لاضنل اهجومو،يبزحلا زاهجلا يف

تاـهجوتلاو تارارـقلا ذـيفنت ةيلمع يهو،مهأل    ا ةيلمعلا أدبت رمتؤملا لامعأ ءاهتنا عمو 
رـيرحتلاو لماشلا ءانبلا ةريسم عفد لجأ نم دوهجلا فيثكت بلطتي اذهو            .رمتؤملا اهذختا يتلا  

رمتؤـملا تارارـق يدـه ىلع ةدئارلا ةيلاضنلا انتبرجت نيماضم زيزعتو،مامألا ىلإ لماكلا              
  . ديدجتلاو ريوطتلا تابلطتمو رصعلا حور قفوو

  يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا
  ٢٩/٦/٢٠٠٠يف قشمد 
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  .."ثعبلا"رمتؤم 
  )٤٨(ةيسايسلا ةنجللا ىلع ىغطي يركسعلا مسجلا

  
،           ) يركسعلا مسجلا (لثمت   ةيسايسـلا ًاصوصـخ ،ثالثـلا ناجللا ةبيكرت يف تفلم لكشب

) يندـملا مسـجلا  (ىـل  إ ًاـسايق ) ثعبلا(بزحل عساتلا رمتؤملا  احتتفا دعب سمأ تلكشت يتلا     
  . بزحلل

    ، ءاضـعأ اهدعأ يتلا ريراقتلل اهتاشقانم       ةيميظنتلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ناجللا تأدبو
امدـعب ًاصوصـخ ،ًاقيمع ًاشاقن ناجللا دهشت نأ عقوتيو          . مايأ لبق بزحلل ةيرطقلا ةدايقلا يف     

  . اهتيوضع ىلإ مامضنالا نيقباسلا نيلوئسملا نم ددع بلط
ذـنم رمتؤـم لوأ لامعأ حتتفا حادق ناميلس         ) ثعبلا(ـل دعاسملا يرطقلا ن     يمألا ناكو 

هـنأل ةسائرلا ىلإ ًايمسر هحيشرتل بزحلل ًاماع ًانيمأ راشب قيرفلا باختنا ىلإ ًايعاد ،ةنس          ١٥  
تـملعو  ) دـسألا جهنـب كسـمتلاو ةمراعلا ةيبعشلا ةدارإلل ةباجتسا    و "ةيارلا"لمحب ردجألا   (
ىفطصـم لوأ داـمعلا عافدـلا ريزو حارتقا ىلع          ) ةيرثكألا(ب اوقفاو ن  يرمتؤملا نأ " ةايحلا"

ريراـقتلا ةشـقانمل ةـيفاك ةرتفلا هذه نأ رابتعا          (ـب مايأ ةثالث ىلع رمتؤملا راصتخا سالط        
دـيدمت  (لاـمتحا ىـلإ راشأ رمحألا هللا دبع دعاسملا ماعلا نيمألا نكل             ) ةديدج ةدايق باختناو  

  ). كلذ ىلإ انجتحا لاح يف لامعألا

                                                 
)٨(،   .١٨/٦/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا



 )١٤٠(

رغـش ًادـعقم     ٢١مضت يتلا ةيرطقلا ةدايقلا يف ءاضعأ رمحألاو حادقو سالط ربتعيو             
ءاضـعأ ةسمخو ةديدج ةيزكرم ةنجل اضيأ ًاوضع         )٩٥٠(نورمتؤملا بختنيسو،اهنم ةعبرأ    

  . شيتفتلاو ةباقرلل ةنجلل
 ) ةدـحاو ةيبرع ةمأ    (١٩٤٧ماعلا ذنم بزحلا راعش ديدرتب رمتؤملا حادق روتكدلا أدبو          

نـمو ىقيسوم نود نم     (  بزحلا ديشن ةوالت مهنم ًابلاط    ) ةدلاخ ةلاسر تاذ  (نورضاحلا درف   
ىفطصـم دـمحم ءارزوـلا سيـئر ةصـنملا ىلع سلجو            ) دسألا ىلع ًادادح قيفصت نود      

) يعويشـلا بزـحلا   (سيئرو  ) ةيزكرملا ةنجللا يف الو ةيرطقلا ةدايقلا يف ًاوضع سيل        (وريم
رداـقلا دبع ناملربلا سيئرو يسدق ناوفص       ) يكارتشالا داحت الا بزح (سيئرو لصيف فسوي    

بزـح  (سيـئرو رـمحألا هللا دـبعو حادق ناميلسو مادخ ميلحلا دبع سيئرلا بئانو ةرودق                
سيـئرو ةـحرف لاصو     ) يعويشلا بزحلا (ةسيئرو ليعامسإ زئاف    ) نييكارتشالا نييودحولا   

دـقو دسألا راشب روتكدلا روضحلا       ةعاق مدقت اميف ،نامثع ناسغ    ) برعلا نييكارتشالا ةكرح  (  
ةـمظنم سيـئر يـضاقلا ماصع ةيرطقلا ةدايقلا وضع هنيمي نعو سالط راسي نع هطاحأ                

  . ةينيطسلفلا ةيضقلل راشب روتكدلا معدل رشؤمك) ةقعاصلا(
نإـف ،ةلودلاو تارابختسالاو شيجلاو ةموكحلا يف نيلوئسملا لك روضحلا نيب ناك اذإو             

ىلع   تزكرت نيثدحتملا تاباطخ   ةرورـضو راشـبل    ) قـلطملا دـييأتلا   (و) لحارلا تازجنم ( 
رـمحأ ًاـطخ    (دسألا سيئرلا عضوو نانبل يف      ) يخيراتلا ةمواقملا راصتنا  (و) داسفلا ةبراحم (

  ). ١٩٦٧ماع ) وينوي(ناريزح نم عبارلا دودح ىلإ باحسنالا وهو ،هنع لزانت ال 
مهنم ًاوضع ١١٥٠تمض رمتؤملا ةعاق نأ ركذي   قارم٢٠٠  نـم رـثكأ ىلإ ةفاضإ ،ب    

نإ حادـق ناميلس دعاسملا يرطقلا نيمألا لاقو ،ةينلعلا حاتتفالا ةسلج اورضح يفحص يتئام              
يـفو  ) لازـلزلا دـعب ءاـج رمتؤملا داقعنا       (نإو  ) ةقلامعلا رخآ (دسألا ليحرب رسخ    ) ملاعلا(
بارـت  نـم ةرذـب طيرـفت الو لز         انت ال (نأ دسألا ديكأت ىلإ راشأو      ) نطولا نازحأ ةرمغ  (
مالسـلا تاضوافم نأش يفو  ) رضاحلا نع فقوتنلف ،نسحألا لعف عطتسن مل اذإ  (هنأو  ) نطولا

ايلاضـن ًاـثرإ   ( كرت دسألا نإو ) لماشلا لداعلا مالسلا قيقحت ىلإ انيعس  (ًادكؤم ،ليئارسإ عم    
  ). دومصلل ةدارإ لكشي ًايقالخأو 

حيـشرتلاب راشـب روتكدـلل       حمـس يذلا يروتسدلا ليدعتلا نإ حادق لاق امدعب ،ًايلخاد           
تاـمهم دوـجو ىلإ راشأ      ) دسألا جهنب كسمتللو بعشلل ةمراعلا ةبغرلل باجتسا        ( ةسائرلل  



 )١٤١(

،              ( ةيساسأ   رارقتـسالا ةدـعاق ىـلع ريوـطتلاو ،ةيرارمتسالا ةدعاق ىلع ديدجتلا يه انمامأ
  ).ةخسارلا ةيددعتلا ساسأ ىلع عمتجملا تاقاط ليعفتو

 ١٩٧٢ماـعلا يف تلكشت يتلا      ) ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا  (باز  حأل نوماعلا ءانمألا ىقلأو   
ةـهبجلا دـسألا سـسؤي مـل ول         (هنإ ليعامسإ لاقو    . ةينلع تاباطخ ،ةيسيئرلا بازحألا نم    

،      (راشبل هدييأت ًانلعم    ) نآلا ىلإ عراصتت بازحألا هذه تناكل ةينطولا       دـسألا طـخ مزتلم هنأل
  ). ةرجشلاو عذجلا نيب ضقانت ال نأب انم ًاناميإ هعم نينواعتم نوكنسو 

نأل –رـمحألا هأرق باطخ يف تونق ينغلا دبع  ) برعلا نييكارتشالا ةكرح (ميعز اعدو   
ىلإ -هروضح نود لاح ضرملا    عـفرو ةـلاطبلا ةهجاومو نطاوملل ةشيعملا عضو نيسحت   (  

ةسـسؤم مـعدو تاسـسؤملا ريوـطتو ةيبوسحملاو داسفلا ةرهاظل يدصتلا            (و) لمعلا ةريتو 
) قـيفوتلا (ىـنمتو  ) لوـلحلا نورـظتني نينطاوـملا   ( نأل ) ةبساحملا أدبم قيبطتو ء  اضقلا

نـم ةرذ نع لزانت ال      ( نأب  ) ةيصو(عضو دسألا نأ ىلع ةحرف تددش اميف ،راشب روتكدلل          
ىـلإو  ) بئارضـلا حالصإو بتاورلا ريوطت      (ىلإ  ) يعويشلا بزحلا (ةسيئر تعدو   ) انبارت
  . سكرام لراك لاوقأ ضعبب ةركذم) ًايم سر ةصخرم ةينلع ةفاحص(ب حامسلا

راشـب روتكدلا ىلع    ) ةقلعملا لامآلا (و) دسألا لاصخ (ىلع هباطخ يف يسدق زكر اميفو       
زـعت نم نيب لصفي ناريزح    ٤طخ  (نأ لصيف ىأر    ) سيئرلا هعنص امل لامكتساو دادتما    (ـك  

عـنمل تاـيلآ داـجي      إو ،داسفلا ةرهاظل دح عضو    (ىلإ ًايعاد   ) اهب نيهتسي نمو ئدابملا هيلع      
ناـكو  ) ةـلداعو ةفافـش ةـمكاحم ءارجإو نيقحاللاو نيقباسلا نيدسافلل يدصتلاو اهروهظ           

ريوـطت  (نعو  ) يندملا عمتجملا تاسسؤم  (نع ثدحت يذلا ديحولا     ) يعويشلا بزحلا   (سيئر
ىقبتس قشمد نأ دكأو      )ةيارلا لمح (ـلراشب روتكدلا دوهجب هون امدعب    ) ناملربلا رود  بـلق  (، 

يذـلا دـيحولا دعسألا دمحأ      ) يكارتشالا يودحولا بزحلا  (سيئر ناك امك    ) ضبانلا ة   بورعلا
رـمحألا هأرق باطخ يف نلعأو      . لماشلا لداعلا مالسلا قيقحتل طرشك    ) فيرشلا سدقلا (ركذ  

رمتسـم كـجهن نأ     (وـه دسألا ليحرب     ) انءازع(نإ نامثع لاق اميف راشبل      ) قلطملا انمعد (
  ). راشب ةدايقب

نيرمتؤـملل ة   ـقلغم ةسـلج تدقعو ،ةرداغملا نييفحصلا نم بلط ةريصق ة          حارتسا دعب 
نيدـلا ءالـع روتكدـلا بـختنا امدعب ،ةيميظنتو ةيداصتقاو ةيسايس     : ناجل ثالث اهيف تلكش 

ءامـسأ رـمحألا أرـقو      . حلاص ديمحلا دبع عم رمتؤملا سيئرل ًابئان قشمد عرف نيمأ نيدباع          
نـمألا بـتكم سيـئرو سالطو ةرودقو ةقراشمو         مادخ مضت يتلا ةيسايسلا ةنجللا ءاضعأ       



 )١٤٢(

وضـع  (عرشـلا قوراف ةيجراخلا ريزوو      ) ةيرطق ةدايق ءاضعأ  (مسكلا فوءرلا دبع يموقلا     
يـف يروسلا ريفسلاو نارمع ناندع مالعإلا ريزو مهنيب نيرمتؤملا نم ًاددعو            ) ةيزكرم ةنجل 

راـبكو  ) ناقباـس (نامثع ديلو اعردو دويز يلع قشمد فير اظفاحمو نسحلا دمحأ نارهط            
تكوش فصآ ءاوللا ،ةجيوح      ميهاربإءاوللا مهنيب شيجلاو تارابختسالا يف طابضلا        سيـئر  ( 

سيئرـلا ةـنبا دـسألا ةرشب ةروتكدلا جوزو ةيركسعلا تارابختسالا يف ةحلسملا تاوقلا مسق        
دـمحم دـعاقتملا ءاوـللا هـنواعمو يروحلا يلع ءاوللا ةماعلا تارباخملا سيئرو              ) لحارلا
دـمحأ دامعلاو ليلخ نسح ءاوللا ةيركسعلا تارابختسالاب فلكملا سيئرلاو كيب ريخ ف             يصان

دـيمعلاو ،ناـعنك يزاغ ءاوللا نانبل يف ةماعلا تاوقلا يف عالطتسالا عرف سيئرو يبنلا دبع        
مهنـيب نيبقارـم ءاضـعأ ىـلإ ةفاضإ ،نورخآ نوينمأو نويركسعو نويندمو يفيذح دمحم               

يـضاقلا ماصـع مهنيب ةيموقلا ةدايقلا ءاضعأو مناغ ديمحلا دب     عو لقاع ناسغو يمعلا ماصع    
نيرضاحلا رمحألا لأس ،ءاضعألا ةءارق نم ءاهتنالا دعبو        . يراصنألا لضافو ةفيلخ دمحمو   

نـمألا ةبعش سيئر مهنيب ،مهنم ددع هدي عفرف ةنجللا هذه ىلإ مامضنالا ديري مهنم يأ ناك اذإ                  
ةـبرح دمحم ةيلخادلا ريزوو نالصأ يلع دامعلا ن         اكرألا سيئرو نسح ردب ناندع يسايسلا     

  . ناملس دمحم قباسلا مالعإلا ريزوو
يـبرعلاو يلودـلا عـضولا نـع مادـخ ميلحلا دبع ديسلا هدعأ ًاريرقت ءالؤه شقانيو                 

نـع هباطخو هتادرفمب ًاريثك فلتخي وهو ،يلخادلا عضولاو         ) يليئارسإلا-يبرعلا عارصلا (و
  . ١٩٨٥ماع قباسلا رمتؤملا ريرقت 

،       :مضت يتلا ةيداصتقالا ةنجللا ءاضعأ ءامسأ رمحألا الت مث         نالبـق دـمحأ ،ندمح ديلو  
دمحم لدعلا ريزوو،فرش لامك ،وريم ىفطصم دمحم       ) ةيرطق ةدايق ءاضعأ  (ينيرتخا ديشر   

قوراـف داـمعلاو ناميلـس تـجهب ديمعلا ىلإ ةفاضإ ،دومحلا دمحأ ةعانصلاو بيطخلا ليبن      
ةـنجللا يف نوكيس نيتنجللا نيتاه يف همسا دري مل نم لك            (نأ رمتؤ   ملا سيئر نلعأو  . ىسيع
يـف هـنإ لاق ًاردصم نكل ،ةيميظنتلا ةنجللا يف نوكيس راشب روتكدلا نأ اذه ينعيو                ) ةثلاثلا
  . ةيسايسلا ةنجللا



 )١٤٣(

  
  
  
  
  

  داسفلا ةبراحمو ةيفافشلاو ةملوعلا
  ةيعجرلاو ةيلايربمإلاو ةنايخلاو رمآتلا لدب

هدعأ يسايس ريرقت يف الدتعم اباطخ ىنبتي ثعب لا بزح:ةيروس ً ◌ً ◌

  )٤٩(مادخ
  

ىـلع ًاسايق ًالادتعا رثكأ يسايس باطخ ينبتل ةيروس يف مكاحلا ثعبلا بزح دعتسي             
  . ١٩٨٥ماعلا يف نماثلا رمتؤملا داقعنا ىدل ًادئاس ناك يذلا باطخلا 

ةـلحرملا فالت   ـخا ىلإ دوعي ةيسايسلا تادرفملا فالتخا يف يسيئرلا ببسلا ناك اذإو           
) يـعقاو جماـنرب   (ريوـطت يف ةبغرلاو مكاحلا بزحلا يف ديدج ليج روهظ نإف ،ةيخيراتلا             

  ). ًايثعب(ةلدتعم ةغل يسايسلا ريرقتلا نيمضت ىلع ايدأ هينبتو 
تاـباطخ ىـلع ةيروس يف مكاحلا ثعبلا بزح هانبتي يذلا طخلا يف رييغتلا رصتقي مل                

يرـطقلا نيـمألا مهمدـقم يـفو ،قشمد يف دقعنملا ع            ساتلا يرطقلا هرمتؤم يف نيثدحتملا    
 )نوناـقلا ةدايـس   (و) ةيفافشـلا ( و )داسفلا ةبراحم (نع اوثدحت نيذلاو ،حادق ناميلس دعاسملا       

لداعلا مالسلا  (ىلإ ًالوصو   ) ةيلودلا تاريغتملا (و) ةملوعلا(ـب ًارورم ) ةينلعو ةرح ةفاحص  (و
بـئان هدـعأ يذـلا ريرقتلا يف رثكأ رييغتل          ا اذه حضتا لب   . نالوجلا لك ةداعتساو  ) لماشلاو

                                                 
)٩(،   .٢٠٠٠/ ١٨/٦، )ندنل( ةايحلا

 



 )١٤٤(

رمتؤـملا رـيرقت عـم ةـنراقم        ) ةيوغل ةروث (ةباثمب دعي يذلا مادخ ميلحلا دبع ديسلا سيئرلا         
  . نماثلا

يف دقع ةنس     ١٥لبق غيص يذلا ريرقتلا ناكو       اـنبزح هـجاو ةـيداع رـيغ فورظ         ( 
ةـيلايربمإلا  (نـع ثيد    حلا ىلإ ىدأ يذلا رمألا    ) ةهجاوملاو رمآتلا فورظ انبعش ريهامجو      

ةـيجراخ ةيرمآت تاططخم    (دوجوو  ) ةليمعلا ةيعجرلا (و) ةيرصنعلا ةينويهصلا (و) ةيكيرمألا
ىـلإ ةـفداهلا   ) ةمألا ءادعأ تاططخمل اهيدصتو ةيروس دومص نم لينلا  (تفدهتسا  ) ةيلخادو
) ةيوفصـت لا عيراشملا (و) ةيمالستسالا لولحلا ضرف  (و) اهرسأب ةيبرعلا ةقطنملا ىلع ةنميهلا    (
  ). ةنياهصلاو نييلايربمإلا(هجو يف ةدماصلا اهرابتعاب ) عوكرلا ىلإ ةيروس عفد(و

عـيقوت نـم تاونـس دعبو       ) نيملسملا ناوخإلا (عم ةهجاوملا دعب قباسلا رمتؤملا دقعو       
رمآـتلا فورـظ    (نأ رمتؤـملا كلذ ريرقت يف ءاجو        . ليئارسإو رصم نيب ديفيد بماك قافتا     

روـنأ لوـتقملا نئاـخلا نيب ديفيد بماك تاقافتا عيقوت عم صاخ               ٍلكشب تدعاصت يجراخلا   
 ١٩٨٠ماـعلا تايادـب يـف اهديعصـت ةورذ تـغلب            (اهنأو  ) ينويهصلا ودعلا نيبو تاداسلا   

  ).رطقلا تاظفاحم يقابو بلح اهتدهش يتلا ثادحألاب
يـه ةريثم تاريغتمو ةلئاه تاروطت     (نع ثدحتي يلاحلا رمتؤملا ريرقت نإف لباقملا يف         

ىلإ تدأ    ١٩٨٥ماعلا ذنم تلصح    ) رطخألا ةراـشإ يـف    ) يلودلا عضولا يف ةميظع تالدبت    ( 
تاـيالولا زورـبو يلودلا نزاوتلا يف ريبك لالتخا         ( و )ةيكارتشالا ةموظنملا لود رايهنا   (ىلإ  

نـم ةيمانلا لودلا مرح يذلا رمألا         )ملاعلا ىلع ةنميهلل ىعسي اديحو ًابطق ةدحتملا       ةحاسـم  (، 
ةديفتسـم مدـقتلاو ومنلا نم ردق قيقحتو ،ينطولا اهلالقتسا قيقحت لجأ نم اهيف    كرحتت ةنيعم   

  ). يلامسأرلاو يكارتشالا نيركسعملا نيب عارصلاو ةيلودلا تارتوتلا نم
نـع ثيدـحلا لـثم ،ةـيدقن تناك نإو ةيعقاو ةغلب ةيلودلا تاريغتملا ريرقتلا لوانتو                

ةرـحلا ةـيلودلا ةراـجتلا ةـمظنمو نييلودلا كن          بلاو دقنلا قودنصل ةدحتملا تايالولا مادختسا     
ةـيمانلا نادـلبلا يف اميس ال ملاعلا يف ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا تالدبتلا ثادحإ              (ـل

ةـنميهلا  (نأ نـم ةعانقلا نع ريبعتلا عم        ) نيصلا فادهتسا بناج ىلإ ةيقرشلا ابوروأ نادلبو      
ةينطولا اهتيوه سمط ةلواحمو ةيداصتقال     ا اهدراومو ةينطولا اهتدايسو بوعشلا تايرح ىلع      

  ). ةميدتسم نوكت نأ نكمي ال ةلاح



 )١٤٥(

نأ ىـلإ ،هـتافو لبق دسألا ظفاح سيئرلا هاري نأ ًاررقم ناك يذلا ريرقتلا ريشي امدعبو                 
رارقتـسالا مدعو يتيفوسلا رايهنالا نع ةئشانلا تامزألا يف ةقراغ لازت ال ةيداحتالا ايسور              (

نـع رـيرقتلا ثدـحتي و       )ءانبلا ةداعإل يئاهنلا قيرطلا رايتخا مد     عو يداصتقالاو يسايسلا   ،
يـملعلا مدـقتلا تايباجيإ نم ةدافإلاو هرارضأ ءردل ليبسلا          (نأ كلذ   ) ديدجلا يملاعلا ماظنلا  (

ينطوـلا ءاـنبلا زـيزعت ىـلع لمعلاو يداصتقالا روطتلاو لمعلا وه يداصتقالا روطتلاو               
مـلعلا ةوـقو يموـقلا ءاـمتنالاب روعشـلا ةوق ،اهزا            ربإو ةوقلا لماوع ريفوت ىلع زيكرتلاو     

  ). دالبلا قوقح ةنايصو نطولا ةيامح ىلع ةردقلاو يداصتقالا ومنلا ةوقو ةفرعملاو 
  
   :مالسلا ةيلمع

دوـجو ىـلإ هتراشإ مدع ءانثتساب اهتاذ ةيسايسلا ةغللا ريرقتلا ديعي ،مالسلا ةيلمع نعو               
لوـقي ذإ )لماشـلا لداعلا مالسلا (ب كسمتلا دكأ ناك نإو مالسلا قيقحتب ) يجيتارتسا رارق (  ،: 
ةيعرشـلا ىـلع يـنبملا لماشلاو لداعلا مالسلا نأ ةحضاو ةروصب اونلعأ برعلا نأ مغر                (

هـقوقح ينيطسـلفلا بعشللو      ١٩٦٧ماع ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا برعلل ديعي يذلا ةيلودلا           
ةروصـب ةضـفار ليئارسإ تيقب دق       ف يبرعلا بناجلا اهلذب يتلا دوهجلا عيمج مغرو ،ةينطولا        

  ). ةقطنملا يف رارقتسالاو نمألا رفوي لماشو لداع مالس ةماقإ ةيدج
نولوئسـم هانبت يذلا باطخلا نم      ) ةنورم(لقأو تانينامثلا نم ًالادتعا رثكأ باطخ يفو        

قـلطأ  ) ينويهصـلا عورشـملا   (نوـك نـع ريرقتلا ثدحتي ،ةقباسلا رهشألاو تاونسلا يف           
قحـسا قباسـلا ءارزوـلا سيئر نأ كلذ         ) لداع مالس ىلإ لصوتلا مدع ىلإ     ىدأ ًاعورشم   (

،             (ريماش   ةيليئارـسإلا ةيعـسوتلا ةديقعلا نع ريبعتلا يف ًاحوضو نييليئارسإلا ةداقلا رثكأ ناك
هـترايز لالـخ تسينكلل تاداسلا رونأ يرصملا سيئرلا ةرايزب يبيحرتلا باطخلا يف ءاوس              

يناثلا نيرشت نم   ١٩يف سدقلل    رمتؤـم داـقعنا ءاـنثأ هـتملك يف وأ     ١٩٧٧ماع ) ربمفون(   ،
لـب مالسـلا ماـمأ بابلا قالغإ ديري ال          ) ثعبلا(نكل  ) ١٩٩١ماع نيرشت يف مالسلل ديردم      

دـيعي يذـلا لماشـلاو لداـعلا مالسلا قيقحت لجأ نم لمعلاب رارمتسالا بوجو          (ىلع وعدي   
ةـيتاروتلا تاوعدـلاو ةينويهص     ـلا ةوعدـلا رارمتسا نأ رابتعالاب نيذخآ ،قوقحلاو ضرألا         

ةيرارمتـساو ةيدوهيلا ةلودلا يف ةيسايسلا ىنبلا ىلعو ةيليئارسإلا تاسايسلا ىلع كلذ ريثأتو             
فاعـضإو يـبرعلا نطوـلا ىلع ةرطيسلل ةفداهلاو ةينويهصلا ةكرحلل ىربكلا ةيجيتارتسالا             



 )١٤٦(

،   مالسـلا ةماقإ وحن ملاعلاو برعلا هجوت قيعيس كلذ لك ،مهكيكفتو برعلا    لماشـلاو لداـعلا
  ).مالسلا قيقحت يف لشفلا ةيلوئسم رمألا ةياهن يف ليئارسإ لمحيو

اـهرابتعاب  ) ةيطـسوتملا -ةـيبوروألا ةكارشلا  (نع ًاليصفت ريرقتلا نع ثدحتي امدعبو       
يـتلا تايلمعلاو تاعارصلاو تابارطضالا ءاوتحال ةينمأ ةكارش        (فدهتسا ًايبوروأ ًاعورشم    
يبرعلا عارصلل ةينمألا تامامتهالاو      رارقتسالاو نمألا فدهتست   نـمألل هديدهتو يليئارسإلا    – 

يـف يـنمألا عضولا راجفنا بناج ىلإ ملاعلا يفو ابروأ يف لب ،ةقطنملا يف سيل رارقتسالاو              
ًالماـك ًالصف صصخي     )ابوروأ ىلإ ةعساو ةرجه نم كلذ نع مجني امو اهراوجو ،رئازجلا            ،

هـنأ كلذ    )ينويهصلا عورشملا تايدحت  (نع ثيدحلا   ب أدب ) يليئارسإلا-يبرعلا عارصلا (ـل    ،
ةـكرحلا هذـه تلمع ،ينويهصلا يموقلا عورشملا قالطإو ةينويهصلا ةكرحلا سيسأت            (ذنم  

كـلذ قـقحو ،همعد بسكل ىربكلا لودلا يف اميس ال ملاعلا يف ينويهصلا راشتنالا فيظوتل                
نيطسلف ىلإ ةرجهلا ليهست مث       ١٩١٧ماعلا رداصلا روفلب دعو      راـيأ يـف ةـلودلا ةماقإ مث        ، 

ةيداصـتقالا اـهتوق ءاـنب يف اهتدناسمو ليئارسإل نكمم معد لك ميدقتو              ١٩٤٨ماع  ) ويام(  
ةدـحتملا تايالولا يف ةيسيئرلا ةيدوهيلا تامظنملا       (زيكرت عم   ) ةيملعلاو ةيسايسلاو ةيركسعلاو  

ىدأ  و ،ةدـحتملا تاـيالو   لاو ةيدوهيلا ةلودلا نيب ةيئانثتسا تاقالع ةماقإب اهحاجنو ،ةيكيرمألا        
نـمألا نـم ًاءزـج كـلذ راـبتعاو ليئارسإ حلاصمو نمأب يكيرمألا مازتلالا ىلإ فلاحتلا                 

  ). يكيرمألا
 ١٩٧٣ماـع   ) ربوـتكأ (لوألا نيرشـت برـح ذنم تنلعأ ةيروس نأ ريرقتلا ركذتساو            

يدؤـيو ة  يلودلا ةيعرشلا تارارق قيبطت ىلع موقي يذلا لماشلاو لداعلا مالسلا قيقحت اهلوبق          (
بعشـلل ةـينطولا قوقحلا نامضو ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا عيمج نم ليئارسإ باحسنا ىلإ              

مـمألا ةياعر تحت طسوألا قرشلا يف مالسلل رمتؤم دقع ىلع ٍذئدعب تقفاو             ( مث  ) ينيطسلفلا
لـيقارعلا لك تعضوو ةركفلا هذهل سمحتت مل ليئارسإو ،ةدحتملا تايالولا ةكراشمبو ةدحتملا             

  ).اهقيرط يف ةنكمملا
جروـج قباسـلا يكيرمألا سيئرلا قلطأ اهرازوأ ةيناثلا جيلخلا برح تعضو نأ دعيو          

ىلع موقت ةيملس ةردابم      ١٩٩١ )سرام( راذآ يف شوب   ذـيفنت ىـلع ةـينبم ةلماـش ةيوست         ( 
لوـح مالسـلل يلود رمتؤم دقع لالخ نم مالسلا لباقم ضرألا أدبمو نمألا سلجم تارارق                

  ). طسوألا قرشلا



 )١٤٧(

ةيلومـش قـيقحت ىلإ فدهي يكيرمأ كرحت لوأ         (تناك ةردابملا هذه نأ ريرقتلا ظحالو       
اـهنأ عـم شوـب ةردابم       (تضفر ليئارسإ نأو    ) ةيلودلا ةيعرشلا تارارق ساسأ ىلع لحلا       

برـح ةاـعد مهنأ معزتو ،برعلا عم مالسلا ىلإ يعسلا يعدت نرق فصن ىدم ىلع تلظ                  
دـقعب اـهنم ًالدـب ًابلاطم ةيكيرمألا ةردابملا ىلع فافت           لالا ريماش لواحو،مالسلا نوديري الو    

يـضارألل ليئارسإ لالتحا ىلإ قرطتلا نود يميلقإلا نواعتلا هوجو يف ثحبي يميلقإ رمتؤم              
  ).ةيبرعلا

كسـمتلا  (و ةـيبرعلا فارـطألا نيب     ) قيسنتلا(ـل ةيروس تاوعد ًاليصفت حرش امدعبو     
دارـفنالا  (و ولـسوأ قاـفتا    ) تايعادـت (و) ةينيطسـلفلا قوـقحلا   (و) نمألا سلجم تارارقب  

ةيروسلا تاضوافملا ليصافت يف ريرقتلا لخد      )ينيطسلفلا ةدماـص  (قشمد ءاقبو ةيليئارسإلا    -، 
نـم يأ ىـف طيرـفتلا وأ لزانتلا مدع ىلع رارصإلا عم ةيئدبملا اهفقاومو اهتباوثب ةكسمتمو     

لـبق مالسـلا رصانع ن      م رصنع يأ ةشقانم ضفر نأ     (ديردم ذنم تنلعأ اهنأ كلذ      ) اهقوقح  
ىـلإ نوـكي نأ بجي ًالماك باحسنالا نوكي يك         (هنأو  ) لماكلا باحسنالا عوضوم مسحي نأ      

اهييندـمو ةيركسعلا اهتاوق ليئارسإ بحست نأو        ١٩٦٧ماع  ) وينوي(ناريزح نم عبارلا طخ       ،
  ). نالوجلا يف يليئارسإ يأ ىقبي ال ثيحب طخلا اذه ءارو ام ىلإ اهينطوتسمو 

مازـتلا ىلع ليئارسإ لمح يف تباثلا فقوملا اذه ةجيتن ةيروس تحجن            ( ريرقتل  ا عباتو 
يروسـلا فـقوملا حبصأ دقلو      . ناريزح نم عبارلا طخ ىتح لتحملا نالوجلا نم باحسنالا        

وأ شاـقن عـضوم دعي ملو هلك ملاعلا مامأ ًاحضاو عبارلا طخلا اذه ىلإ لماكلا باحسنالا نم                  
ةفاضإ   )تامواسم وأ تاضوافم   دـعب نـمألا تاـبيترتل اـهتيؤر ضرـف يف اهحاجن ىلإ             ، 

الو ،ًالداـبتموً اًئفاكتمو ًايواستم نوكي نأ وه هلبقت يذلا نمألا موهفم نأ             ( رابتعاو باحسنالا   
  ).رخآلا فرطلا باسح ىلع فرط نمأ نوكي

دـسألا سيئرـلاو نوتنيلك ليب سيئرلا نيب فينج ةمق لشف بابسأ حرش تددج امدعبو               
نوتنيلك هرضحأ    ام نأ رابتعاب   ثدـحت   )يروسـلا فقوملا تابلطتم ةيبلت نع ًاديعب لازي ال        (   ،

رـيبكلا رـثألا هـل ناـك يذلا ةيروس دومص           (ببسب نانبل بونج يف ةمواقملا راصتنا نع        
ةـهجاوم يـف يخيراتلا زاجنإلا تققح يتلا ةلسابلا هتمواقمو نانبل دومص معد يف رمتسملاو               

  ).مالسلل ةيداعملا و ةيعسوتلا اهططخو ليئارسإ ةسرطغ
  



 )١٤٨(

   :يلخادلا عضولا
رهاوـظلا ضعب ىلإ راشأ نكل       )ةينطولا ةدحولا (و) ةينطولا تازجنملا (ب ريرقتلا هونو    ،

يـف ةيلوئسملاب روعشلا بايغو اهتاسسؤمو ةلودلا ةزهجأ ضعب لمع يف بيستلا            (لثم ةيبلسلا   
تاسـسؤم نـم   ددـع يـف داسـفلاو ،ةالابملا مدع ةرهاظ ومنو ةددعتم تايوتسمو تاعاطق              

ذاختا يف ريصقتلاو ،نينطاوملا ةايحو راعسألاو جاتنإلا ىلع ًابلس سكعنا امم ةلودلا تارادإو              
ىـلإ ىدأ اـمم ،ةفلتخملا هعورفب داصتقالاو ،ةيمنتلا تالاجم ضعب يف ةمئالملا تاءارجإلا              

تاداـيق  لل اـيلعلا ةيرادإلا ةدايقلا ةعباتم فعضو ،لمعلا صرف يندتو جاتنإلاو لمعلا يف للخ             
اـمم ،ماظنلاو نوناقلا مارتحا يندتو ،ةررقملا ططخلاو تاءارجإلاو تارارقلا ذيفنت يف ىندألا             
أدـبمل رمتسـملاو مزاحلا قيبطتلا مدعو ،ةقيمع ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيبلس تاريثأت ىلإ ىدأ         

يـف  ةـلو   دلا دراوـمل لوئسماللا ردهلاو ،اهذاختا مت يتلا ةديدعلا تاءارجإلا مغر ةبساحملا           
  ).ماعلا عاطقلا تاسسؤم مظعم



 )١٤٩(

  
  
  
  
  

  ..بزحلل يداصتقالا ريرقتلا
  )٥٠(ةيتامولعم ةدعاقو دومصلا تاجايتحا نيمأت

  
تاـجايتحا نيمأـت ةرورـض ىـلع بزحلل يرطقلا رمتؤملل يداصتقالا ريرقتلا زكر              

برـهتملاو ءيسـملا وأ رصـقملا ةبساحم ىلعو         .ينويهصلا عورشملا مامأ عافدلاو دومصلا    
ىنبتيـس رمتؤـملا نأ نارمع ناندع يروسلا مالعإلا ريزو نلعأ اميف ،ةلودلا ثي              دحت ىلعو 

  . ايروس يف ةيبلسلا بناوجلا جلاعي نأ هنأش نم) ًايعقاو ًاجمانرب(
دـسألا سيئرلا ةزانج اوطغ نيذلا نويفحصلا هيف كراش يفحص رمتؤم يف نارمع لاقو      

ريزح٢١و ١٧نيب دتمي يذلا بزحلل عساتلا رمتؤملا نأ       ًاـحومطو ًايعقاو ًاجمانرب عضيس  (نا  
اـهلاح ىلع ىقبتس ةيباجيإلا بناوجلا      ( فاضأ و   )نطاوملا اهيلإ حمطي يتلا فادهألا قيقحتل       

  ).ةيبلسلا بناوجلا رييغت متيسو
ءاضـعألا دـحأ    (هفـصوب رمتؤـملا يـف كراشيس دسألا راشب قيرفلا نأ ىلإ راشأو              

ةداـيقلا نأ نلعأ ةرودق رداقلا دبع يروسلا        بعشلا سلجم سيئر ناكو     . بزحلا يف ) نيزرابلا
ظفاـح سيئرلا ناكم لحيل بزحلل ًاماع ًانيمأ دسألا راشب قيرفلا نيعتس ثعبلا بزحل ةيرطقلا          

ةيسايسـلا هـيلإ ةـمدقملا ريراـقتلا شقانيـس رمتؤـملا نأ نلعأو              . بصنملا اذه يف دسألا   
بزـحلل ريخألا رمتؤملا ذنم اي      روس يف ةدجتسملا دالبلا نوئش عيمجو ةيميظنتلاو ةيداصتقالاو       

  . ١٩٨٥ماع 
                                                 

،فسلا)١٠(    .١٦/٦/٢٠٠٠، )توريب(ري
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دـعب ءاج راشب قيرفلل ملاعلا ءامعز نم ريبك ددع هنع ربع يذلا معدلا نأ نارمع لاقو             
رـيبعت راشـب روتكدـلل يلودلا معدلا        (فاضأ  . يروسلا بعشلا هنع ربع يذلا ريبكلا دييأتلا      

نأ ىـلإ نارـمع حملأو      ). ديدجلا دئاقلل ايروس يف حساكلا دييأتلا ىلع زكرتي يقطنمو يوفع         
راشـب نأ ًافيضـم   . ةيبنجألا ةفاحصلا ىلع ًاحاتفنا رثكأ راشب قيرفلا ةدايق تحت نوكتس دالبلا      

  . قمعتيو لصاوتيس مارتحالا اذه نأو ،ةفاحصلل همارتحا نع برعأ دسألا
  

  :يداصتقالا ريرقتلا
     ، زـيمت اـميفو   رمتؤـملل دادـعإلل قشمد يف ةدقعنم ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا تناك  

ىـلع ديكأتلا يفو ،داسفلا ةحفاكم يف رارمتسالا ىلع ديدشتلاب رمتؤملا اذهل يسايسلا بناجلا              
نيبناـجلا نإـف ،ئفاـكتم ملاع ىلإ ةوعدلاو يليئارسإلا          –يبرعلا عارصلاب ةقلعتملا تاملسملا     

  . تالوحت نادهشيس يميظنتلاو يداصتقالا
ةـلودلا يـف نييبزحلا ةبسن نع ةلصفم        تامولعم  ) ةحفص١٨٢(يميظنتلا ريرقتلا مضيو  

ةـحفاكم ةرورضو بزحلا اهنم يناعي يتلا لكاشملاو ،شيجلا ييبزحو تامظنملا تاهجوتو             
رـخآ نيب ظوحلم وحن ىلع تدادزا دق نييبزحلا ةبسن نأ دكؤي امك ،هريغو شيجلا يف ةيمألا                 

يلاـحلا رمتؤملاو   ١٩٨٥ماعلا دقع يذلا نماثلا     (بزحلل رمتؤم    مـظعم نأ    نـم مغرلاـبو   .   
سيـئر نأ وـلو ىـتح       ) ةيرارمتـسالا ربع رييغتلا   (أدبم ىلع نوددشي نييروسلا نيلوئسملا      

نـم رـيثكلا ىدـل ًاروعش ةمث نأ الإ ،ريبعتلا اذه ذبحي ال ةرودق رداقلا  دبع بعشلا سلجم                    
نـم دـيدج عونل ةحشرم ةلبقملا ةلحرملا نأب ةيمسرلا تادايقلا نم ددع مهيف نمب نييروسلا                

ًاـمد خضـي امب ميدقلا ميعطت       (امنإو ،ميدقلا سرحلل داعبإ كلذ يف نوكي نأ نود نم ت            ادايقلا
  ).ةفلتخملا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاعاطقلاو داصتقالا نييارش يف ًاديدج

لوادـجلا اـهنيب تاحفـص       ١٠٣مضي يداصتقالا ريرقتلا نإف يداصتقالا بناجلا يفو          
ةيداصـتقا ةـيمنت قـيقحت يـف لثمتت         (ةيسيئرلا ف   ادهألا نإ ةمدقملا لوقتو   . ةقفرملا ةريثكلا 

ندـملا يـفو ،ينطوـلا داصـتقالا عورـف عيمج يف ةمادتسمو ةنزاوتمو ةلماش ةيعامتجاو                
،             ) فايرألاو   يشـيعملا ىوتسـملا روـطت ءوـض يف ةيمانتملا نينطاوملا تاجايتحا نيمأتو

دـيازتو ينويهصـلا ع     ورشملا مامأ دومصلا تاجايتحا نيمأت    ( و ةايحلا فيلاكتو ءابعأ دايدزاو   
  ).ناكسلل ةعفترملا ةدايزلا تابلطتم ريفوت  وةيليئارسإلا ةيلاتقلا تاردقلا
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ةـهجاوم نأ  (رـبتعي ملاـعلا يـف ةثيدحلا ةيداصتقالا تالوحتلا ريرقتلا حرشي نأ دعبو         
زواـجتل هـليهأت ةداـعإو ،يداصـتقالا عضولل ةقمعمو ةيدج ةساردب متت نأ يغبني تايدحتلا              

ةءاـفكلا عـفرو ةيلوئسـملاب روعشلا ةيمنتو ةلودلا ثيدحت يضتقي كلذ نإو             .ةيبلسلا هتاساكعنا 
وأ ر                 صـقملا ةبـساحمو ةيلوئسـملا لمحت نم بورهلا ةلاح ءاهنإو ةينفلاو ةينهملاو ةيرادإلا

عيـسوتو  .ينطولا داصتقالا يف نزاوتلا زيكرت ىلع تامامتهالا زيكرتو       .برهتملا وأ ءيسملا  
،          ).رامثتسالاو ةيمنتلا ةدعاق   ةيداصـتقالا انفادهأب سيل رظنلا ةداعإ ةرورض ىلإ ريرقتلا تفليو

،      (يـهو حاتفنالاب مكحتت يتلا رصانعلا عم لمعلا بيلاسأب امنإو            ةـفلكتلا ،ةدوـجلا ،قوسـلا
  ). حبرلاو ،رعسلا

داصـتقا هـنأ ًارـبتعم يروسـلا داصتقالا صئاصخل ريرقتلا ضرعي لوألا دنبلا يفو               
مهاسي ثيح تامدخلا عاطق يف ظوحلم ومن عم هبيكرت يفًايبسن عونتم يعانص يعارز  :   

ةبسنب ةعارزلا عاطق -أ   . يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ًايطسو% ٢٩ 
ةبسنب ةقاطلاو نيدعتلاو ةعانصلا عاطق -ب يلحملا جتانلا نم ًايطسو ةئاملا يف٢٢    .  
ةبسنب ةيصخشلاو ةيعامتجالاو ةيعامجلا تامدخلا عاطق        -ج جتاـنلا ن   ـم ًايطسو  % ١١ 

  . يلامجإلا
رـيزو نأ لـيق يذـلا رـيرقتلا نإ ودبيو           %. ٣،٣ةبسنب عفتري ناكسلا ومن نأب ديفيو       

اذـه نأ رـبتعي ثيح ،ماعلا عاطقلا يف ًاريثك رظنلا ديعي ال ،هيلع فرشأ دادقم مساق ةحايسلا                  
) ةيداصـتقالا ةـيددعتلا   (ساـسأ ىلع امئاق يروسلا داصتقالا يف ًادئار ًارود بعلي           ( عاطقلا  

ةيداصـتقالا ةيمنتلا ةيلمع يف هرود ينواعتلاو كرتشملاو صاخلاو ماعلا عاطقلا نم لكل ثيح              
  . ةيباجيإلا ةيسفانتلاو ةيلماكتلا راطإ يف ةيعامتجالاو

يـف لـقتني    ) يروسلا داصتقالل ةماعلا فادهألا   (يناثلا دنبلا يف ريرقتلا حرشي نأ دعبو        
ةيداصـتقالا ةسايسـلا طبترـت      : (لوقيو) ةيعامتجالاو ة يداصتقالا تاسايسلا (ىلإ ثلاثلا دنبلا    

ثـيح ،ةيداصـتقالا تايلضـفألاو فادهألاب ًاقيثو ًاطابترا اهل ةممتملا تاودألاو تاءارجإلاو       
  : يلي ام ةهجاومل تاميلعتلاو تاسايسلا عضوت

  . ناكسلل عفترملا ومنلا لدعم - ١
 . يشيعملا ىوتسملا عفر ىلع رمتسملا بلطلا - ٢
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 . تاعوفدملا نازيمو ةراجتلا نازيم ىلإنزاوتلا ةداعإ  - ٣

 . ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا يف تاقفنلاو دراوملا نيب نزاوتلا ةداعإ - ٤

قـقحي اـمب ةيبيرضلا تاعيرشتلا يف رظنلا ةداعإ ةعباتم          (ىلإ يلاملا بناجلا يف ريشيو      
ة داـعإب رارمتـسالا ىلإو ،يبيرضلا برهتلا نم دحيو ،بئارضلا نم ةيلاملا دراوملا نيسحت             

ةعباتمو،فرصـلا رعـس دـيحوت هاجتاب يجيردت لكشب ةيروسلا ةريللا فرص راعسأب رظنلا              
باعيتـساو ةـيدقنلا ةسايسـلا مـعد يـف ةمهاسملل يفرصملا زاهجلا لمع ثيدحتو ريوطت                
اـمب روـجألاو بـتاورلا ىوتسم نيسحت يف رارمتسالاو ،ةيروس يف ةيداصتقالا تاروطتلا              

     ، رـصانع مادختسا ةءافكو ،ج     اتنإلاب رجألا طبرب رظنلا ةداعإو    ةشيعملا فيلاكت ةدايزو بسانتي
  ).جاتنإلا

ثـيح ،ضورـقلا ةلأسـم ًارـيثك نوذبحي ال ريرقتلا ىلع نيفرشملا نأ ًاحضاو ودبيو                
ة ـمزاللا ايندـلا دودـحلا يف ينطولا داصتقالا تايولوأ قفو ضورقلا مادختسا         (ىلإ نوريشي   

  ). ةماعلا ةحلصملا عم قفاوتي امبو
ماـعل ةـتباثلا    (ةـيقيقحلا راعسألاب عفترا دق يلامجإلا يلحملا جتانلا         (نأ ريرقتلا   حرشيو  

وـه ناكسلا ومن لدعم نأ ىلإ ةراشإلا عم         ( ًايونس   % ٣،٨هردق يطسو ومن لدعمب     ) ١٩٩٥
،           ) اهسفن ةبسنلاب ًابيرقت     هسـفن ريرقتلا قفو ،ةتباثلا لوصألا نيوكت يف رامثتسالا لمجم غلبيو

نيب   ام ةرتفلا لالخ   ىلإ   ١٩٨٥  يلاوح   ١٩٩٨   ١٧٧٧        ، ةـيقيقحلا راعـسألا ةيروس ةريل رايلم  
صاخلا عاطقلل يقابلاو ةيروس ةريل رايلم٩٠٠يلاوحب ماعلا عاطقلا مهاس دقو    .  

-١٩٨٥ةرـتفلا لالـخ يـف تارداصلا مجح         (نأب ريرقتلا ديفيف ،يراجتلا نازيملا امأ       
يلاوح   ١٩٩٨ دروتسم لباقم ةيروس ةريل رايلم     ١٨١٧  كلذـبو ،ةيروس ةريل رايلم      ٢٧٨١تا     

هردـق ًازجع رهظأ امم ،تادروتسملا نم طقف ةئاملا يف            ٦٥هتبسن ام تارداصلا تلكش       ٩٦٤ 
ًانسـحت يراـجتلا نازـيملا دهش دقف    ١٩٩٨-١٩٩٦نيب ام ةرتفلا يف امأ ،ةيروس ةريل رايلم    

تغلب تارداص قيقحتب ةيروس ةريل رايلم      ٢٧غلب ًاضئاف هيف ققح ًاظوحلم       ةرـيل رايلم    ٦٣٨    
صقاـنت ىـلإ كـلذ ريرقتلا وزعيو ،ةيروس ةريل رايلم            ٦١١تغلب تادروتسم لباقم ةيروس       

كـلت لالخ يف ترهظ يتلا شامكنالا ةلاح ببسب بلطلا ضافخناو جاتنإلا لئاسو تادروتسم              
  . ةرتفلا
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ماـع يف ةمسن فلأ      ١٠٢٦٧نم ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ناكسلا ددع عفترا دقو            
ىلإ   ١٩٨٥ ماعلا يف ةمسن فلأ     ١٤١٥٣  ىلإ لصوو ١٩٩٥  ماـعلا يـف ةمسن فلأ   ١٥٥٩٧،   
١٩٩٨ .  

تضـفخنا ثـيح ،رمتسـم لكشب ةيمألا ةبسن يندت ريرقتلا ظحاليف ميلعتلل ةبسنلاب امأ               
ىلإ ١٩٩٥ماعلا يف % ١٩نم نييمألل ةماعلا ةبسنلا      ماـعلا ةـئاملا يـف    ١٥،٩  نـم  ١٩٩٨   

ماـعلا يـف ةئاملا يف       ٣٤،٥نم ةيئادتبالا ةداهشلا يلماح ة      بسن تدادزاو ،ناكسلا ددع لمجم      
ىلإ   ١٩٩٥ نم ةيوناثلا ةداهشلاو ،ةئاملا يف       ٣٦،٧  ىلإ ةئاملا يف     ٦،٤  ةرـتفلل ةئاملا يف     ٦،٨   

 ١٩٩٥ماـعلا ةئاملا يف     ٤،٢نم تدادزا دقف ةطسوتملا دهاعملا ةداهش يلماح ةبسن امأ ،اهسفن           
ماعلل ةئاملاب    ٥ىلإ   ن تعفتراو  ١٩٩٨  ىـلإ ةـئاملا يف      ٣،٣نم ةيعماجلا تاداهشلا ةلمح ةبس         
يـف ةـلودلا اـهتعبتا يتلا تاسايسلل ةجيتن ققحت دق كلذ نأب ريرقتلا ركذيو ،ةئاملا يف                  ٣،٧  

  . هلحارم عيمج يف هتيناجمو ميلعتلا رشنو ةيمألا ىلع ءاضقلا
ـمعلا ةوق مجح نأ نيب دقف       ١٩٩٨-١٩٩٥تاونسل ةلماعلا ىوقلا حسم جئاتن امأ        غـلب ل    

ماعل لماع فلأ     ٤٠٩١ هتبسن ام يأ     ١٩٩٥  يذـلاو ،ناكسـلا عوـمجم نم ةئاملا يف          ٢٨،٨   
ماعلا يف لماع فلأ      ٤٥٢٧ىلإ عفترا    هتبسن ام وأ   ١٩٩٩  ددـع عومجم نم ةئاملا يف  ٢٨،١،   

  . ماعلا كلذ يف ناكسلا
ـلو ،ًاماع   ١٣لالخ تباث هبش يقب يلحملا جتانلا نم درفلا بيصن نأ ريرقتلا حضويو              م  

ةرتفلا هذه لالخ فلألا يف٤،٦نم رثكأب عفتري    .  
             ، ةـجتنملاو ةيعانصـلاو ةـيعارزلا تاـعاطقلا تاروطت عيمجل لماش ضارعتسا دعبو

  :ةرورض ىلع دكؤيف يروسلا داصتقالل ةيلبقتسملا قافآلا دنع ريرقتلا فقوتي
ىـلع زـيكر    تلاو ،ماعلا عاطقلا رود ةيوقت ىلع لمعلاو ،ةيداصتقالا ةيددعتلا رود ليعفت          

قوسـلا ةـيلآ لالـحإو ،ةيرامثتـسالا تاسايسـلا ليعفتو يريدصتلا ةصاخو ةراجتلا طاشن               
هذـهل ًاـعبت راعسألا ديدحتو تامدخلاو علسلا نم جاتنإلاب قلعتي ام لك يف              ) بلطلاو ضرعلا (

ةداـعإ ىـلإ رـيرقتلا وعدـيو ،ةيعامتجاو ةيجيتارتسا ربتعت يتلا علسلا ضعب ءانثتساب ةيلآلا      
ةرادإو طيـطختلا يـف ةـيزكرماللا ىـلإ ةيزكرملا نم لاقتنالاو            . ينطولا داصتقالاب رظنلا  

ةحاتإو،ةيداصـتقا ةيتامولعم ةدعاق زاجنإو ،ةينطو ةينقت ةيجيتارتسا عضوو ،ينطولا داصتقالا           
ينواـعتلاو كرتشملاو صاخلاو ماعلا عاطقلا يف نييقيقحلا نيجتنملاو نيرمثتسملا مامأ صرفلا            
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ثيدـحتو ريوـطتو ،ةيدقن ةطلسك يزكرملا ايروس رود ليعفتو ،ةيداصتقالا ة            دعاقلا ءانب يف  
  . ةيمنتلاو رامثتسالل فرصم ثادحإ ىلع لمعلاو يفرصملا ماظنلا
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  )٥١(يداصتقالا ريرقتلل تاداقتنا
  

يـطغت يداصتقالا ريرقتلا يف ةدراولا تايئاصحإلا نإ فيس ضاير يروسلا بئانلا لاق       
،             ١٩٩٨و ١٩٨٥نيب ام ةرتفلا     ةرـيخألا ةعبسـلا رهشألا رابتعالا يف ذخأي مل ريرقتلا نأ يأ  

ماهفتـسا ةراـشإ عـضو بجوتسي يذلا رمألا        . ايروس يف تايئاصحإلا رخأتو روصق ةجيتن     (
  :ريرقتلا نع فيس رظن ةهجو يف ءاجو).لبقتسملل يداصتقالا طيطختلا حاجن ىلع ةريبك 

روـطتل   ١٩٩٨ماـعلا ةياهن ىتح ةيئاصح      إلا ماقرألاب امعدم ًادرس ريرقتلا نمضت دقل      (  ،
      ، هـب رارمتسالا ةرورضو يداصتقالا جهنلا ةمالسب يحوي امبو ،ةيعامتجالا تامدخلاو جاتنإلا
عـضوو اهليلحتو ،اهدنع فوقولا نود نم ،ءاطخألاو تارغثلا ضعبل نطبم لكشب هيونتلا عم           

ةرـتفلا سفن يف ققحت ام ةن       راقم رابتعالا نيعب ذخألا نود نمو ،اهزواجتل ةيرورضلا لولحلا        
رامثتـسا ىـلع ةرـتفلا هذه لالخ تدمتعا ايروس نأ نم مغرلا ىلع ةيمانلا لودلا رثكأ يف                  

ةـئاملا يـف     ٤٠ىلع ديزي ام ةريخألا رشعلا نينسلا ىدم ىلع لكش ثيح ،رئاج ٍلكشب طفنلا                
ة ـيلام تاـناعإو ةمخـض ةيجراخ ضورق ىلع تدمتعا امك ،ةيلحملا ةنزاوملا تادراو نم              

عـضولا نإـف دراوـملا كـلت لـك نم مغرلا ىلعو ،ةيناثلا جيلخلا برح ءاهتنا دعب ةريبك                   
  :هتامس مهأ دودسم قيرط ىلإ لصو يداصتقالا

                                                 
)١١( ،   .١٧/٦/٢٠٠٠، )توريب(ريفسلا



 )١٥٦(

ةـنيزخلا تـفلك ةرساخ ةيعارز ططخ ذيفنتل رئاج لكشب ةيئاملا دراوملا فازنتسا              - ١
  .يركسلا ردنوشلا–نطقلا لثم اهمعدل ةلئاط غلابم 

سالفإلا دح ىلإ اهرثكأ لاصيإو ،ةيجاتنإلا ماعلاعاطقلا تاسسؤم فازنتسا - ٢   . 

قـقحت مـل ةـلئاط ًالاومأ رمثتسا يذلا ،يعانصلا صاخلا عاطقلاب ررضلا قاحلإ               - ٣
رـيغو ةـيليفطلا فيلاـكتلا عافترا ىلإ ىدأ امم ،يعيبطلا لمعلا خانم بايغ ببسب ىودجلا                

ةـيبرعلا لودـلا يف هتالي      ثم عم ةسفانملا نع عاطقلا اذه زجع ىلإ ىدأ يلاتلابو ،ةيرورضلا          
 . ةيملاعلاو

 . ةحداف رئاسخ نينطاوملاو ةلودلا فلك يذلا كرتشملا عاطقلا يف عيرذلا لشفلا - ٤

نـم يأ قـيقحت نـع ًازجاع تاب يذلا ينواعتلا عاطقلا طاشن يف ريبكلا عجارتلا                 - ٥
 . هفادهأ

درـج  مل ةلودلا يف فثكملا فيظوتلا نع تجتن يتلا ةعنقملا ةلاطبلا ةرهاظ لاحفتسا            - ٦
ددـعلا فاعـضأ ةـثالث براـقي ام ىلإ ةلودلا يف نيلماعلا ددع عفر امم ،ةلاطبلا صاصتما                  
ًاـمك  جاـتنإلا يـف دودرملا يندتو ،تامدخلا ىوتسم يندت ىلإ هرودب ىدأ يذلاو ،بولطملا            

 . ةحداف رئاسخ ةلودلا دبكف ًاعونو

ةـلا  ح ىـلع ىـلإ تلـصو ىـتح ةلودلا يف نيلماعلا بتاور يف تاهوشتلا مقافت                - ٧
نيلماـعلا رثكأ دنع ةالابماللاو بيستلاو طابحإلا راشتنا ىلع ريبك ٍلكشب دعاس امم ،لوقعماللا         
زازـتبا ىـلع نيفظوـملا نم ريثكلا دامتعاو ،داسفلا ومنل ةبصخلا ضرألا قلخو ،ةلودلا يف      
ايادـهلا لوـبقو ةوـشرلا تحبصأ ىتح مهبتاور نم صقتنا امل ًاضيوعت ،نكمأ ام نينطاوملا                

 . دحأ اهنجهتسي ال ةيعيبطةلاح 

اـمم ،ةيفافشلا بايغو نيناوقلا روصقو راكتحالا راشتناو ةبقارملاو ةبساحملا بايغ            - ٨
ًاـفيزن لكش اذهو اهروص عشبأب اهراشتناو ماعلا لاملا ىلع يدعتلا ةرهاظ لاحفتسا ىلإ ىدأ               

 . ينطولا انداصتقال ًاريطخ

،      ٍلكشب ) ١٩٨٥ماعلا ذنم   (ةريخألا ةرتفلا يف تندت      - ٩ ةحصـلاو ميلعتلا تامدخ ظوحلم
كـلت يـف نيلماـعلا بـتاور يـف تاهوشـتلا ببسب ةريطخ تاهوشت ءاضقلا تباصأ امك                  

 . تالاجملا



 )١٥٧(

مغرـب بولطملا لكشلاب ةيتامولعملا مادختسا مدعو ايجولونكتلاو تالاصتالا فلخت       - ١٠
 . ىرخألا لودلا عم ةنراقم كلذو ،ةريخألا ةنوآلا يف هتقال يذلا ريبكلا مامتهالا

تاءادـنلا مغرـب ،ثيدحت نود نم عمتجملاو داصتقالل ةمظانلا نيناوقلا مهأ تيقب              - ١١
ةيداصـتقالا تالاـجملا يـف نزاوـتمو يعيبط ومن قيقحت عنم امم ،كلذل ةيعادلا ةرركتملا                

 . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

ببسـب ،ةيملاعلاو ةيبرعلا تارامثتسالا بذج نع ًازجاع يرامثتسالا خانملا يقب             - ١٢
يبيرضـلا ماـظنلا    -يفرصـملا ماـظنلا   (لثم ةيساسألا طورشلا نم ري      ثكلا بايغ  باـيغ   -   

 ).ةيعانصلا قطانملا

   :لاقف يروسلا داصتقالل ةيلبقتسملا قافآلا ىلإ هرظن ةهجو يف راشأو
ًافدـه نيرشعو ةثالث يف تءاج ،يروسلا داصتقالل ةيلبقتسم ةيؤرل ًاضرع ريرقتلا مدق              

   :اهيف ديدجلا
تامدخو علس نم جاتنإلاب قلعتي ام لك يفقوسلا ةيلآ لالحإ -    .  
 . ينطولا داصتقالا ةرادإل ةطلس ىلعأ طيطختلل ىلعألا سلجملا رابتعا - 

 . اهريوطتو اهديدجتو اهنيطوتو ةناقتلا لقنل ينطو زكرم ثادحإ - 

ءاـطعإو داصـتقالا ةرادإو ،طيـطختلا يف ةيزكرماللا ىلإ ةيزكرملا نم لاقتنالا              - 
 . يداصتقالا ماعلا عاطقلا تاكرشو تاسسؤمل ةلماكلا تاحالصإلا

 . فيلستلاو دقنلا سلجم رود ةداعإ - 

 . ةيمنتلاو رامثتسالل فرصم ثادحإ - 

برغتسـملا نـمو ،ريوـطتلاو نيسحتلل ةمئاع فادهأ نع ةرابع يهف فادهألا ةيقب امأ           
  . ةيدعاقتلا تاشاعملاو روجألاو بتاورلا تاهوشت حيحصتب صاخ دنب يأ دوجو مدع

،           ا(فيس لاقو    يروسـلا بعشلا يلثمم نم دحاوك ةيناملربلا ةيلوئسملا يلمحت نم ًاقالطن
ىـلع ةرداـقلا ةبـسانملا تارارقلا ذاختا يف رمتؤملا دعاست نأ ًالمآ ةيلاتلا تاحرتقملاب مدقتأ                

  : ةيومنتلا انفادهأ قيقحت



 )١٥٨(

نأ دكؤت يتلا ئدابملا لالخ نم ،بعشلاو ةموكحلا نيب ةقثلا روسج ءانب ةداعإ             :ًالوأ لك     
نأو ،ةيـساسألا تايرحلا مارتحاو صرفلا ؤفاكت أدبم خيسرتو ،هتنادإ تبثت ىتح ءيرب ناسنإ              
تامدـخلا لضـفأ مهميدـقت لـباقم مهبتاور نوضاقتي مهنأ ،ةلودلا عاطق يف نولماعلا كردي                

  . بتاورلا كلت عفدي يذلا بعشلل
طلا نإ ثيح ةيلوئسملا مهليمحتو نينطاوملا لك ليعفت ةداعإ         :ًايناث اـهب مـت يـتلا ةقير        

قـيقد حيـضوت نـم دـب ال كلذل ،ةلكشملا رذج يه ،ةقباسلا ةرتفلا يف بعشلا رود شيمهت                   
 ، رـيرقتلا يـف تدرو يتلا فادهألا قيقحت نع نيزجاع ىقبن فوس الإ              و مهتابجاوو مهقوقحل

  . عساتلا يرطقلا رمتؤملل يداصتقالا
ا تاشاعملاو روجألاو بتاورلا تاهوشت ةلكشم لح       :ًاثلاث جماـنرب لالـخ نم ةيدعاقتل       

  . رمتؤملا فادهأ قيقحتل يساسأ طرش اذهو ،ةددحم ةينمز تارتف يفو ،حضاو
ةـسراممب حمسـي ًاحـضاو ًاجمانرب عضت نأ ةموكحلاو بزحلا ةدايق ىلع بجي               :ًاعبار  

ةسـفانملا ىلع نيرداقلا لكل لاجملا حيتيو ،نلعمو يماظن لكشب ةيداصتقالا تاطاشنلا عيمج             
لوـخد ىـلع رارطـضالا نـم مهيفعيو ،روطتلاو عسوتلاو حبرلا قيقحتب ةفير              شلا ةرحلاو 

طاشن مظعم دحأ ىلع ىفخي ال ثيح ،ةرصاقلا ةمظنألاو نيناوقلل ةيعامجلا تافلاخملا تاهاتم             
يـف ةهركم اهتاطاشن موقت ،ينكسلاو يمدخلاو يفرحلاو يعانصلاو يراجتلا ،صاخلا عاطقلا            

،   ملا نم لعجي امم ،ءادوسلا قوسلا      اهلكاشـم ةعيبطو عونو مجحو ةقيقح ىلع فوقولا ،ليحتس
             ، تاـعاطقلا كلت ريوطتل ،ةيرورض ةقيقد تايئاصحإ يأ نم ةموكحلاو بزحلا مرحي يلاتلابو
هـب مهاست نأ نكمي ام ةلودلا ةنيزخ ىلع توفيو ،ةرحلا ةسفانملاو يعيبطلا ومنلا نم اهعنميف                

  . موسرو بئارض نم تاعاطقلا كلت
ةـيغب ،ةـيموكحاللا هتامظنم لالخ نم يندم عمتجم ءانب ةداعإل لاجملا ح             اسفإ: ًاسماخ

يـف ةمهاسـملل اهرامثتـساو ،بعشلا ءانبأ فلتخم ىدل ،ةنماكلا تاقاطلا عيمج نم ةدافتسالا               
ةـينطولا ةدوـجلا ةيعمج       -ةئيبلا ةيامح –كلهتسملا ةيامح   (تايعمج لثم ةيفاقثلا تاطاشنلا       – 

حالا يوذ ةياعر   -لفطلا ةيامح  ثوـحبلاو تاساردلاو تاطاشنلا تايعمج     -ةصاخلا تاجايت    - 
  . ةطلسلا هيجوتو ةرطيس نع ً اديعب)ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاطاشنلا فلتخمب يداونلا 



 )١٥٩(

  
  
  
  
  

  ةيزكرم بجوتست ماعلا يداصتقالا عاطقلل ةيدجلا ةجلاعملا
  )٥٢(قوسلا ةيلآب ذخألاو تاكرشلا ةيلالقتساو حبرلا لماع

 
  

ببسـب دالبـلا يف ةيلاملا عاضوألا لمجم ىلع يداصتقالا ماعلا عاطقلا عاضوأ سكعنت              
ةرادإو رييسـت يـف ةيداصـتقالا لـماوعلا باـيغو ةرادإلا ءوسو راعسألا ةسايسو ،ردهلا                
                ، عاـضوألا هذـه حيحصـت فدـهب هعاضوأ يف ةيرذج رظن ةداعإ بجوتسي امم ،هتاسسؤم

  . دالبلل تاجايتحالا ريفوتو ومنلا يف هتاكرشو هتاسسؤم ةمهاسمل لضفأ طورش ريفوتو
   :ةيلاتلا دعاوقلا نم قلطنت نأ بجي يداصتقالا ماعلا عاطقلل ةيدج ةجلاعم ةيأو
يـف ماهسإلاو حبرلا لماع ةزكرمو ،ماعلا عاطقلل ةيداصتقالا ةعيبطلا ىلع زيكرتلا             - ١

  . يداصتقالا ومنلا
 . يداصتقالا ماعلا عاطقلا تاسسؤمو تاكرش ةيلالقتسا - ٢

                                                 
)١٢(،   .١١/١/٢٠٠١، )ندنل(نامزلا
نيـبو مادخ همدقي ام نيب ةيداصتقالا ةيؤرلا يف فالخلا ىدم رهظت هذه ةقرولاو،ةيروهمجلا سيئر بئان                )١٣(

اـهنم هـجورخ لبق بزح      لل ةيرطقلا ةدايقلا يف وضع مادخ نأ ًاملع،بزحلا اهحرط يتلا ةيداصتقالا ةيؤرلا           
شنا مث  ٢٠٠٥وينوي  /ناريزح يف دقع يذلا رشاعلا يرطقلا رمتؤملا بقع          ىـلإ هـئوجلو ماـظنلا نع هقاق         

  .سيراب



 )١٦٠(

  . رعسلاو ةدوجلاو حبرلاو ةسفانملاب قلعتي اميف قوسلا ةيلآب ذخألا - ٣
  : يلي ام قيقحتل عيرشت عضو أدبملا اذه بلطتي
ةـجاح ءوـض يـف نيلماعلا فينصت ماعلا عاطقلا تاكرشو تاسسؤم نم بلطلا                -١  

  . ةأشنملل ىلاملاو ينوناقلا راطإلا جراخ ضئافلا عضوو ،لمعلا
ةموكحلا موقت    -٢ ةداـعإ جماـنربل مهعاضخإو نيضئافلا فينصتب       ) ةيئاصولا ةرازو لا( 

تاـنيمأتلا ةسسؤم نم ليهأتلا ةدم لالخ مهبتاور نوضاقتيو ةديدج ىرخأ لمع عقاومل ليهأت              
  . ةيعامتجالا

ةـيرادإلا اهنوئشـب قـلعتي ام لك يف ةسسؤملا يف رارقلا ةطلس وه ةرادإلا سلجم            -٣  
  . ةينازيملاو قيوستلاو جاتنإلا ططخ عضوو ريوطتلاو ثيدحتلاو ةينفلاو ةيراجتلاو ةيلاملاو

زاـهجلا لـبق نـم ةـقحاللا ةـيلاملا ةباقرلل اهتاعرفتو ةسسؤملا ةينازيم عضخت                -٤  
 . ةلودلا تاباسح ققدم هرابتعاب ،ةيلاملا ةباقرل يزكرملا

٥-               ، اـهريغب قلعتي ام لك يف يندملا نوناقلاو ةراجتلا نوناق ماكحأ ىلإ ةأشنملا عضخت  
. ةـيعامتجالا تاـنيمأتلاو لمعلا ينوناق ىلإ عضخت امك ،اهريغب قلعتي ام لك ىلإ عضخت امك         

  . ًاصاخ وأ ًاماع ًاعاطق ناك ءاوس اهريغ عم اهتافالخ يف حجرملا وه ءاضقلاو
ةرازو يـف ةدوجلاو تافصاوملا زاهج ةباقر ىلإ جاتنإلاب قلعتي اميف ةأشنملا عضخت              -٦  

  . لاحلا بسح ىرخألا ةماعلا تاهجلا يف وأ ةعانصلا
ةئيبلاو ةينهملا ةحصلاب قلعتي اميف ةماعلا نيناوقلا ىلإ ةأشنملا عضخت-٧   .  
نـم رارـقب زوـجي ةـيلاملا ةرازوو ماعلا عاطقلا نويد تاكباشت ةيفصت راطإ يف                 -٨  

  :ةيلاتلا ةماعلا تاسسؤملا ىدحإ ىلإ اهنم ءزج وأ رثكأ وأ ةأشنم ةيكلم لقن ءارزولا سلجم

ديربلا ريفوت    قودنص ةـيلاملا ةرازو ىـلع ةـبترتملا نويدـلا ءاـقل نامضلا ةكرش              –   
قوـقحلا عـيمج يـف ةـلودلا لـحم دـيدجلا كلاملا لحيو              .اهيلإ راشملا ثالثلا تاسسؤملل   

  . تامازتلالاو
  
  



 )١٦١(

  :ةأشنملا ةيلالقتسا: ًايناث
يموـيلا  لـمعلا نع ةلماك ةيلالقتسا بلطتت ماعلا عاطقلا تآشنمل ةيداصتقالا ةعيبطلا نإ          

قوسـلا يـف كرحتلا ةيرح اهل حاتتل ةددعتملا ةيباقرلا ةزهجألا كلذ يف امب ،ةموكحلا ةزهجأل              
  . اهماهم قيقحت يف اهدعاسيو ،ةأشنملا مدخي يذلا رارقلا ذاختاو

نمضـتي نأ بجي هتيلالقتسا نامضو ماعلا عاطقلا عاضوأ ميظنتل ديدجلا نوناقلا نإف اذلو    
  : يلي ام

  :نم ةيرادإلا ةيلكيهلا فلأتتو اهماهمو ةأشنملل ةيرادإلاةيلكيهلا ديدحت  - ١
ةأشـنم لك عضو بسح ةعبسو ةسمخ نيب ءاضعألا نم ددع نم نوكم ةرادإ سلجم                -أ  

  .ماعلا ريدملا مهدحأو
نـم رـخآلاو ينفلا زاهجلا لثمي امهدحأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم نينثا لامعلا بختني              

  . لمعلل نوغرفي نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةيقب ةكلاملا ةهجلا نيعتو نيرخآلا لامعلا
  . ةيدايقلا ةيلهألاو ةينفلا ةءافكلا ةرادإلا ءاضعأو ماعلا ريدملا يف رفوتت نأ بجي

طـطخ عضوو اهلامعأو اهتاطاشن عيمجب ةكرشلا ةرادإ نع لوئسملا وه ةرادإلا سلجم             
ملـس ديدحتو راعسألاو قيوستلاو      جاتنإلاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختاو ةيونسلا ةينازيملاو جاتنإلا        

يـلحملا قوسـلا يف عيبلا ءالكو نييعتو ةأشنملل يلخادلا ماظنلا عضوو ،زفاوحلاو تآفاكملا              
جاـتنإلا ريوـطتو ةدوجلا دعاوق عضوو ،قيوستلا قرطو تايلآ ديدحتو ،ةيجراخلا قاوسألاو             

اـنيعم اغلبم تزواجت اذ     إ ماعلا ريدملا اهبقعي يتلا دوقعلا ىلع ةقفاوملاو ،تازيهجتلا ثيدحتو         
  . ءاربخلا نييعتو

كلذـك ،ثيدـحتلاو ريوـطتلا تاـجايتحا ةـنزاوملا عضو لالخ ةرادإلا سلجم ظحلي               
ةـجاحل ةلويسـلا رادقمو ،نويدلا ءافيإل ةمزاللا غلابملاو حابرألا نم عطتقملا نم يطايتحالا              

  . ةكلاملا ةهجلا ىلإ يقابلا لوحيو ،لمعلا
ماعلا ريدملا  -ب لا نيعي  :  حارـتقا ىلع ءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارقب ماعلا ريدم            

  . ةكلاملا ةهجلا
هتايحالـص ددحتو ،ةينهملاو ةينفلا ةءافكلاو ةيدايقلا ةيلهألا ريفوت ماعلا ريدملا يف طرتشي            

  . يلخادلا ماظنلا يف
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ةكلاملا ةهجلا لبق نم ةأشنملا ةينازيم قدصت-٢   .  
ا ساسأ ىلع جاتنإلا ططخ عضو بجي       -٣ قوسـلا تاـجاحو ةأشـنملل ةيقيقحلا ةقاطل         

  . حبرلا قيقحت فدهبو
رعـس ساـسأ ىـلع ماعلا عاطقلا تاسسؤمو تاكرش نيب ةيراجتلا تاقالعلا ددحتت             -٤  

  . ةصاخلاو ةماعلا ىرخألا تآشنملاو ةأشنملا نيب ةسفانملا قلطت امك قوسلا
ًاوضـع ناـك ءاوس ًامرج ةأشنملا يف نيلماعلا دحأ باكترا لاح يف             -٥ سـلجم يـف        

زاـهجل قحي امك    . ةيئاضقلا تاءارجإلا ذاختال ةماعلا ةباينلا غلبت لماعلا زاهجلا يف وأ ةرادإلا          
  . ءاضقلا ىلإ ةفلاخملا بكترم ةلاحإ ًامرج لكشت ةفلاخم فاشتكا لاح يف يلاملا ةباقرلا

لداعت ةبسن ةأشنملا يف نيلماعلا ىلع عزوت         -٦ ةيفاصـلا حاـبرألا نـم ةئاملا يف         ٢٥   
  . ءارزولا سلجم سيئر اهيلع قفاويو ةرادإلا سلجم اهعضي دعاوق قفو
  
  :قوسلا تايلآب ذخألا: ًاثلاث

نيمضـت يـه هـقالطإو ،يداصتقالا ماعلا عاطقلا ريرحتل ةيساسألاو ةثلاثلا ةوطخلا نإ           
رومألاـب قلعتي اميف قوسلا ةيلآب يداصتقالا ماعلا عاطقلا تآشنمو تاكرش مزلي ًاصن نوناقلا              

  : ةيلاتلا
  . ةسفانملا - ١
 . جتنملا رعس ديدحت - ٢
 . حبرلا لماع - ٣
  . ةدوجلا - ٤

  
  :تاكرشلا فينصت: ًاعبار

تاءارجإلا ذاختال اهفينصتو ماعلا عاطقلا تآشنمو تاكرش عيمج ةسارد ةموكحلا فلكت           
  :ةيلاتلا
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وأ ،ةـحبارلا تاكرشلا يهو ،ديدجلا نوناقلا اهلمشي يتلا تآشنملاو تاكرشلا ديدحت              -  أ
ةـيرادإلا اهعاـضوأ ةـجلاعمو اـهريوطتو اهثيدحت ربع ةحبار حبصتل اه             ريوطت نكمي يتلا  

  . ةيلاملاو
 .اهقالغإ بجي يتلاو ةرساخلا تاكرشلا ديدحت -   ب 

 . هرودص خيرات نم ماع لالخ نوناقلا قيبطتو ةساردلا زجنت نأ بجي -   ت 

  
  :يجيتارتسالا  جاتنإلا: ًاسماخ

،       نم رارق ردصي ،يجيتارتسالا عباطلا يذ جاتنإلل ةبسنلاب        هدـيدحتب ءارزوـلا سـلجم  
فـلكلا نيـبو قوسـلا تايلآ بسح دوقعلاو جاتنإلا فلك نيب قرفلا ةيطغتب ةموكحلا موقتو                

  . ةلودلا اهددحت يتلا راعسألاو
  
  :ةأشنملا ةرادإ نيبو ةلودلا ةيكلمنيب لصفلا : ًاسداس

تآشـنم ضـعب وأ ىدحإ ةرادإ ىلع ريغلا عم دقاعتلا ءارزولا سلجم نم رارقب زوجي                
  : ةيلاتلا طورشلا نمض ماعلا عاطقلا

  . مهقوقح ىلعو ةأشنملا يف نيلماعلا ىلع ةظفاحملا - ١
 . ةأشنملا ثيدحتو ريوطت - ٢

 . ةيبيرضلا تاعيرشتلاو لمعلا نيناوق قيبطت - ٣

 . ةددحم ةبسنب ةدقاعتملا ةهجلا نيبو ةأشنملل ةكلاملا ةهجلا نيب حابرألا ماستقا - ٤

ىلع ةظفاحملاو لمعلا ةباقرل ةدقاعتملا ةرادإلا      يف ًابدتنم ًاوضع ةكلاملا ةهجلا نيعت        - ٥
 . ةلودلا قوقح

  
  :ةماع ماكحأ: ًاعباس

  . ةيبيرضلا تاعيرشتلل ماعلا عاطقلا تآشنمو تاكرش عيمج عضخن - ١
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لوـمتو لـيهأتلا ةداـعإو يـنفلاو يـنهملا بيردتلل دهاعمو زكارم ةلودلا ثدحت                - ٢
 . صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم تامهاسمب

ماـعلا عاطقلا تاسسؤمو تاكرش ىلع ةيلاحلا ةيئاصولا تاهجلاو         تاسسؤملا ءاغلإ    - ٣
 . ىرخأ ةماع تاسسؤم ىلإ اهتيكلم لقن يرجي يتلا تآشنملاو تاكرشلل ةبسنلاب

٤ -            ، فراصـملا نم ضارتقالا ىلعو ،ةيتاذلا اهدراوم ىلع ةيداصتقالا تآشنملا دمتعت
يـهو ةـيجاتنإلاو ةي     رامثتـسالا اهعيراشـم ليومتل ةيبنجأ وأ ةينطو ىرخأ تاكرش نم وأ           

 . نويدلا دادس نع اهدحو ةلوئسم

 .ماعلا عاطقلا تاكرش نم ىرخأ ةكرش دض ءاضقلا ىلإ ءوجللا قح ةأشنملل - ٥

 .ةفاحصلا يف ةيونسلا اهتاباسح رشن ةأشنملا ىلع - ٦
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  يميظنتلا ريرقتلا 
  )٥٤(داسفلا ةحفاكمو ةيفافشلا ىلع زكري

  
،     رمتؤملل مدقملا يميظنتلا ريرقتلا راشأ     داسـفلا ةـحفاكم ىـلع زـيكرتلا ةرورض ىلإ  ،

نـم  ) ةحفـص ١٨٢(يـميظنتلا رـيرقتلا قلطنيو ،ةبساحملاو ةيفافشلا ةلمح يف رارمتسالاو           
بزـح نوكي نل    ( هدافمو ،بزحلل هموهفم نأشب هحرط دق لحارلا سيئرلا ناك يذلا راعشلا            

ىقبتـسو ىنعم نم بعش     لا ةملك هينعت ام لكب بعشلا بزح الإ ًادبأ يكارتشالا يبرعلا ثعبلا           
هـل دارأ اـمك ةزاـتمملا ةـبخنلا بزح ًادبأ نوكي نلو،ماودلا ىلع هعجرمو ،هتدع ريهامجلا                 

  ).ضعبلا
عـضو بـلطتي بيسـنتلا يـف عسوتلا نإ         (يميظنتلا موهفملل هحرش يف ريرقتلا لوقيو       

نصـحي يذـلا     لكشلاب ًايفاقثو ًايسايسو ًايلاضن ًادادعإ ددجلا نيبستنملا دادعإل ةمئالملا ططخلا           
) فارـحنالاو ريصـقتلاو أطخلا نم هيمحيو حاجنب هماهم ةسراممل هلهؤيو ،يبزحلا زاهجلا              

لصـتل ةـيبزحلا تاداـيقلل ةيساسألا ةمهملا ريهامجلا نيب كرحتلاو يبزحلا لمعلا دامتعا              (و
  ).ريهامجلا هذه ةدايقل اهلهؤت يتلا ةناكملا ىلإ يلاتلاب

نإو رود هـل دـعي مل بزحلا نأ نم ةقباسلا تارتفلا       يف ليق ام لكل ًافالخو رخآ ىنعمب        
نإـف ،مـكحلا ىـلإ بابشـلا ليج لوخد عم ةلبقملا ةرتفلا يف لءاضتي فوس رود نم هلام                   
نيلوئسـملا لالـخ نـم كلذكو ،ريرقتلا اذه يف دونبلاو تاليصفتلاو تامدقملا نم حضاولا               

                                                 
)١٤( ،   .١٧/٦/٢٠٠٠، )توريب(ريفسلا
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دـسألا راشب روتكدلا قيرفلا      نأو،لبقملا دهعلا تازكترم مهأ دحأ ىقبيس بزحلا نأ نييروسلا          
سيـل بوـلطملا نإف يلاتلابو ،عمتجملا تاعاطق لمجم  يف هدوجول ًارظن ةريبك ةيمهأ هيلوي                
حور عـم مءالتـيل هـلمع ةعيبط ىلع ةريبك ثيدحت تايلمعو تاحالصإ لاخدإ امنإو هفسن                 

  . رصعلا
ريشـي ،ة   ـفلتخملاو ةيركسـعلاو ةيعامتجالا تاعاطقلا يف بزحلا رذجت ىلإ ةراشإللو          

غـلب نماـثلا يرـطقلا رمتؤملا ذنم بزحلا فوفص ىلإ مهبيسنت مت نيذلا ددع نأ ىلإ ريرقتلا      
مهنيب ،نيبستنم    ١٧١٥٧٠٧ ًاقيفر ١١٢٢٧٦٦  تاـقيفرلا ةبسـن تـغلبو ،ةقيفر        ٥٩٢٩٧١ و    

قافرلا ةبسنو ةئاملا يف      ٣٤،٥٦ ناسـين رهش ةياغل راصنألا ددع غلب امنيب ،ةئاملا يف        ٦٥،٤٤   
فر١٤٠٩٥٥٠   . ةقيفروً اقي 

                ، رـخآلا وـه ريبك هفوفص نم نيلوصفملا ددع نأ هريرقت يف دكؤي بزحلا نأ تفاللاو
ةـياهن ىـتح قباسـلا رمتؤملا ذنم راصنألا ءاضعألا قافرلا نم نيلوصفملا ددع غلب ثيح                

  ، نيلوصفملا نيلماعلا ءاضعألا ددعو      ٣٤٩٩٩٩ناسين بزـحلا فوفص ىلإ ديعأو   ١٥٥٢٩،   ،
راصنأ١٧٦٠٤   . ًالماع ًاوضع ٧٢٦ و 

ةـياهن ىتحو يرطقلا رمتؤملا ذنم ةلماعلا ةيوضعلا فرش اوحنم نيذلا قافرلا ددع غلبو             
اهسـفن ةرتفلا ةياغل نيلماعلا ءاضعألاو        ٢٩٣٤٦٧ناسين   ىـلإ تلـصو ةداـيزب       ٤٠٦٠٤٧،   

ةبسنب ٣٠٣٦٥٥ ةئاملا يف٢٩٦،٥٦   .  
فادـهألا نـم ًاد   ـحاو مهيـلع دامتعالا لعجت بزحلا يف نيملعتملا ةبسن نأ حضاولاو          

ةـلمح نـم مـه ةـيبزحلا تاسسؤملا ءاضعأ  مظعم نأ ظحالي ثيح ،ديدجلا دهعلل ةلبقملا                  
ةبسـن نأ نيـبتيو ،ةـيوناثلا ةداهشلاو ةيئادتبالا ميلعتلا ةداهش ةلمح مهيلي ةيعماجلا تازاجألا               

نماثلا يرطقلا رمتؤملا لالخ ةئاملا يف      ١،٢٦نم عجارت دق يبزحلا زاهجلا يف نييمألا         ىـلإ      
ةئاملا يف٠،١٨   .  

 ٣٠نـع مهراـمعأ لـقت نيذلا    (نأ ىلإ ريرقتلا قفو ريشتف بزحلا يف رمعلا بسن امأ        
نيذـلا ةبسـن نإو ،هـتيويحو انبزح ةوتف ىلإ ريشي يذلا رمألا ،ةئاملا يف     ٦٧،١٨لثمت ًاماع     

تغلب ًاماع    ٤٠ و ٣٠نيب مهرامعأ حوارتت     ةئاملا يف  ١٨،٧٥  كـلت عـم ةبراقتم بسن يهو       )  
نإ ثـيح ،ةفلتخملا نهملا ىلع ءالؤه عزوتيو ،قباسلا رمتؤملا لالخ يف ةدوجوم تناك يتل               ا
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لاـمعلا ةبسـن لكشت امنيب يبزحلا زاهجلا عومجم نم ةئاملا يف             ٥٣،٧١لكشت بالطلا ةبسن      
نيحالفلا ةبسنو ةئاملا يف ٢٠،٦٢   . ةئملاب١٦،٥٣ 

،   ؟بزحلا يف نولعاف ءالؤه لك له نكلو
ًازفاـحو قلق لماع اهتاذ دحب لكشت تاظحالم نم ريرقتلا ولخي ال             كلذ نع ةباجإلا يف     

فعـضو ةـيلاكتالاو ةالاـبماللا ةرهاظ زورب ىلإ ريشي وهف ،هتينب حالصإو بزحلا ثيدحتل               
بزـحلا يف ءاوس ماهملا ءادأ ىوتسم ىلع ًابلس رثأ امم قافرلا ضعب ىدل ةيلوئسملاب روعشلا        

نـم ةيبزحلا عورفلا نم لاقتنالا قئاثو لاسرإ يف          رخأتلا نم تالاح دوجوو ،ةطلسلا يف وأ        
مدـعل ةفاـضإ ةيناث ةهج نم يدئاقعلا دادعإلا عرفو يموقلا لاصتالاو ميظنتلا بتكمو ،ةهج               

 ىـنورتكلإلا بـساحلا مادختـسا يـف رخأـتلاو ،قئاثولا ضعب يف ةدراولا تامولعملا ةقد               
  .بعشلاو عورفلا يف) رتويبمكلا(

نـم نييبزـحلا قاـفرلا عيمج ريرحت ىلع لمعلا          (ةر  ورضب ًاصوصخ ريرقتلا يصوي   
نيلماـعلل ةيشيعملا فورظلا نيسحت ىلع لمعلاو ،ةيبزحلا تادايقلا اهعضت ةطخل ًاقفو مهتيمأ             
ةـلودلا يـف نيلماعلل يساسألا نوناقلا يف رظنلا ةداعإو ،نكمملاو عقاولا دودح يف ةلودلا يف                

،         صإو ،رطقلا يف لصاحلا روطتلا عم ىشامتي ٍلكشب        لـمعلا ةـعيبط ضيوـعت كوكـص راد
نـم دحلل لمعلا صرف ةدايزو ،ةيساسألا تابلطتملا هاجتاب ريدصتلاو داريتسالا ةيلمع ديشرتو             
تاـيناكمإ نـم نـكمأ ام نيمأتو ،ةيلمعلا رطألا ةياعر لالخ نم جراخلا ىلإ لوقعلا ةرجه                 

نيسـحتو ،ةـثيدحلا تاي   نقتلا مادختسا ريوطتو عيجشتو،ينقتلاو يملعلا مدقتلاو روطتلا ةبكاومل       
رامثتـسالا لالخ نم ةفلتخملا ةيداصتقالا تاسسؤملا يف نيلماعلل ينفلاو يرادإلا ءادألا ةيوس             
ةـعباتمو ،ةـينهملا تاباقنلا لاجم يف بزحلا ةدعاق عيسوت ةعباتمو ،ةيتامولعملا مولعلل لثمألا       

  . نطاوملاونطولا ةايح يف اهرودل ًارظن ةينهملا تاباقنلا يف ريبكلا مامتهالا 
يدـحتلا ىـلإ    ) يداصـتقالاو يسايسـلا   (نيقباسـلا نيريرقتلا يف امك ريرقتلا ريشيو        

يـف يداصـتقالا عـضولا      (لوـح تارشن دادعإب ًالثم يصويف هتهجاوم ةيفيكو ،ينويهصلا          
  ). يئاذغلا نمألا قيقحتل ةيداصتقا ةرورض يئاملا نمألا رابتعاو ،ينويهصلا نايكلا 

ءاضـقلا ليهأتو ،ءاضقلا لالقتسا لجأ نم لمعلا ةلصاوم ةر          ورض ىلع ريرقتلا دكؤيو   
ةحلصـملا تايضتقم قفو تاعيرشتلاو نيناوقلا ليدعت وأ رادصإ ةعباتمو ،نوناقلا ةدايس أدبمو             
              ، ةاضـقلا لـيهأتل يئاضقلا دهعملا ءاشنإ ةعباتمو ةلودلا سلجم يف عضولا ةعباتمو ،ةينطولا



 )١٦٨(

مدـخت يـتلا ةيلودلاو ةيبرعلا ةينوناقلاو ةيقوقحلا تا         ودنلاو تاثعبلاو تارمتؤملا يف ماهسإلاو    
  . ةلودلاو بزحلا ةريسم

لاـجم يـف    (ناوـنع تحت كلذو ،شيجلا لخاد بزحلا عقاول ًالماك ًاباب ريرقتلا درفيو             
يدـئاقعلا شيـجلا ءاـنب ةلصاوم ىلإ وعديف         ) ةحلسملا تاوقلا يف يسايسلاو يبزحلا لمعلا       

ةبسـن عاـفترا ىلع دكؤيو ،بعشلا فادهأب نمؤملا ةيكارتشال          ا ةيموقلا ثعبلا ةديقعب مزتلملا    
رمتؤـملا ذنم بزحلل نيبستنملا ددع غلب ثيح ،شيجلا ىلإ نيبستنملا ةحلسملا تاوقلا ءاضعأ              

قوـفي ام    ٢٠٠٠ماع نم سرام    (راذآ لوأ ىتحو نماثلا يرطقلا      ٢٥٠٦٦   ، ًاريصـن ًاوضـع  
نيدـنجملا نيـب ةـصاخو ةـيمألا ةبسن         عافترا  (دكؤي ثيح ،ةيمألا ةلأسم ىلإ ريشي هنأ ريغ         

ىوتسـم عـم روـجألا بـسانت مدـعو ةماعلا ةيشيعملا فورظلاو ،ملعلا ةمدخب نيقحتلملاو              
  ).ًايسفنوًايعامتجا كلذ تاساكعناو راعسألا 

  



 )١٦٩(

  
  
  
  
  

  "ثعبلا"رمتؤم 
اديدج اوضع١٢لخديو راشب بختني   ًً ◌)٥٥(  

  
ىـلإ ًاديدج ًاوضع     ١٢لاخدإ دس   ألا راشب قيرفلا اهسأري يتلا    ) ةيسادسلا ةنجللا (تررق    

يذـلا عساتلا رمتؤملا ماتخ يف ،ًاوضع        ٢١مضت يتلا ،مكاحلا    ) ثعبلا(بزحل ةيرطقلا ةدايقلا      
  . داسفلا ةحفاكم ةلمح يف رارمتسالا ساسأ ىلع موقت دالبلل) ةيعقاو ةيجيتارتسا (عضو 

لـيحر دـع    ب هـتريتو ىـلع رييغتلا رمتسي نأ يف راشب روتكدلا ةبغر ىلع كلذ لديو              
تدهـش تدـقع ةـيماتخ ةسـلج يف تاحرتقملا هذه نورمتؤملا رقأو             . دسألا ظفاح سيئرلا  

ةـيرطقلا ةداـيقلا نأ اـمك       ) ةديدجلا ءامدلا (نم اهفصن ،بزحلل ةديدج ةيزكرم ةنجل باختنا        
رـصان نيدـلا زـع ديسلا لامعلا بتكم سيئر مه ءامدقلا اهئاضعأ نم ةينامث رييغت تدهش                 

ءارزوـلا سيـئر بـئان ،مسـكلا فوؤرـلا دـبع روتكدـلا يموـقلا            نمألا بتكم سيئرو    
         ، ،   ازرـلا دـبع   نالبق دمحأ ،سونط بيهو ،ةحلاص قيفوت ،ينيرتخا ديشرو،قباسلا بوـيأ ق

  . يدامح ديعسو
مه١٢ددجلا ءاضعألاو   يلاـحلا ءارزوـلا سيئر وريم ىفطصم دمحم ،راشب روتكدلا   :   

يئر بئان يرطعلا يجان دمحم     )قشمد فير ةظفاحم  ( ةـظفاحم  (تامدخلا نوئشل ءارزولا س     ، 
ةـيجراخلا رـيزو عرشـلا قوراف        )بلح ةـيلحم ةرادإ رـيزو نيـساي مالـس         )ناروـح (، ،
يدينه ميهاربإ   )ءاديوسلا( تاماشـلا وـبأ قوراـف       )ًاقباس ةقرلا عرف نيمأ ءاديوسلا ظفاحم     (،  ،

                                                 
)١٥(،   .٢١/٦/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا



 )١٧٠(

دودش دجام   )قشمد ةعماجب بزحلا عرف نيمأ    ( نـم وـهو ةيسايسـلا موـلعلا ةـيلك ةيلمع           (،
ناتيخب ديعس )ةامح نيسـحلا دمحم روتكدلا     )ةامح ظفاحم (، ةـعماجب داصـتقالا يـف ذاتـسأ        (،
ثاـيغ  )سوطرط نم وهو ةرطينقلا ظفاحم      ( زوبلا ديلو روتكدلا،روزلا ريد نم وهو       )بلح ،

يبئاـن نم لك مهدعاقمب ظفتحاو      ).بلح فير نم وهو بلحب ةيتامولعملا عرف سيئر       (تاكرب  
عادـق ناميلـس يرطقلا نيدعاسملا نينيمألاو ةقراشم ريهز دم          حمو مادخ ميلحلا دبع سيئرلا    

ىفطصـم لوأ داـمعلا عافدـلا ريزوو ةرودق رداقلا دبع ناملربلا سيئرو رمحألا هللا دبعو                
  . نودمح ديلوو رصانلا زئافو ماغرد دمحأو سالط

ًادـيهمت  ) ثـعبلا (بزـحل ًاميعز بختنا يذلا ةديدجلا هوجولا زربأ راشب روتكدلا ناكو            
ناريزح رهش نم     ٢٥ـلا يف هحيشر    تل لـبق ناملربلا اهدقعي ةسلج يف ةسائرلا ىلإ        )  وينوي( 

،           . ماع ءاتفتسا يف هحيشرت حرط     ةعاـس ثـلث لالخ نيرمتؤملا ىلإ راشب روتكدلا ثدحت دقو
  ). ساملأ نم لمعلا نإف بهذ نم توكسلاو ةضف نم مالكلا ناك اذإ(لاق اممو 
مادـخ ةيوضعو   ) حشرملا سيئرلا (ةسائرب  ) ةيسادسلا ة نجللا(تارييغتلا هذه   ) تحرتقا(و

. مادـخ ديسلا  )ءاقب بناج ىلإ ةوقب فقو      (سالط نأ ركذو    . سالطو رمحألاو حادقو ةقراشمو   
تاوـقلا مسـق سيـئرو نالـصأ يلع دامعلا شيجلا ناكرأ سيئر             ) ةيرطقلا(ىلإ مضني ملو    

ظفاـح لـحارلا سيئرلا      ةنبا جوز تكوش فصآ ءاوللا ةيركسعلا تارابختسالا يف ةحلسملا          
  . دسألا

،      ) ًاوضع٩٠(ةيزكرملا ةنجللا يف رييغتلا ىوتسم ناكو        بزـحلا ةدايق يف ديدجتلل ًالثامم
ًاـماع    ٣٣(دسألا ظفاح رهام دئارلا مهنيب ناك ،نييركسعلا نم اهثلث وحن تمضو             دـيقعلاو  )  

 ةبعـش سيـئر   ) ةـيزكرملا (نـم جرـخو     . عافدـلا رـيزو لجن    ) ًاماع  ٣٧(سالط فانم   
  . ابود يلع دامعلا قباسلا ةيركسعلا تارابختسالا

تايـصوتلا رارـقإل حابصلا ةسلج صخش فلأ وحن مهددع غلابلا نورمتؤملا صصخو             
ةـباثمب ةرـيخألا ةثالثلا مايألا يف تاشقانملا تناك امدعب ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملا يف            

ةـيطارقميدو ةوقب اودر نيرمتؤملا  (نأ امك ،ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ نم ددعل        ) ةيبزح ةمكاحم (
اـيلع تادايق ليمحتو داسفلا يف مهطروت نم برهتلا اولواح نيذلا ةدايقلا ءاضعأ ضعب ىلع               

  ). ةقحاللاو ةقباسلا داسفلا تافلم حتف بلط(نيرضاحلا دحأ نأو ) تايلوئسملا



 )١٧١(

ى ـلع نيـعمتجملا دـيكأت عـم       ) ةلبقملا ةلحرملا يف ةيروس ةيجيتارتسا    (رمتؤملا ددحو   
ةرورـضو نيئيسـملاو نيرصقملا ةبساحمو تايبلسلا ةحفاكمو داسفلا ةحفاكم ةلمح رارمتسا      (

ةـيلخادلا ةـهبجلا زـيزعت يف رارمتسالاو ةلودلا تاسسؤم لمع طيشنتو ،ثيدحتلاو ريوطتلا              
  ). ريهامجلاو بزحلا نيب ةقالعلا قيمعتو 

،     (ىلع نوعمتجملا ددشو     رـصانعلا داـمتعاو   بزحلا ىلإ بيسنتلا ةطخ يف رظنلا ةداعإ  
هـتامهم قـيقحتو بزـحلا ةر       يسـم ززـعي امب ةيدايقلا تايلوئسملا لمحت يف ةيفكلا ةباشلا          

  ). ةيلاضنلا
نإف ،ةرقف ةرشع عضب ىلع يميظنتلاو يسايسلا نيلاجملا يف تايصوتلا ترصتقا اميفو            

ل وـح ةـقيمع تاشاقن يف نيرمتؤملا لوخد  (ببسب ةرقف فلأ تزواجت ةيداصتقالا تايصوتلا       
دـقف   )بوـلطملا يداصـتقالا حالصإلا ةغيص ىلإ لوصولل اهلبقتسمو ةيداصتقالا ةسايسلا            ،

زاـجنإ نمضـي امب ةمزاللا ةيمهألا ءاضقلا         حنمو ةيرادإلا ةيافكلا عفر ىلإ    (تايصوتلا تعد   
ريدصـتلاو جاـتنإلا ةدايز ىلع عجشت ةلداع ةيبيرض ةسايس داجيإو           (..) هيلإ ةلكوملا ةمهملا    

ردـهلا ةبراحمو ةبساحملا ةرورضو نينطاوملل يشاعملا عضولا نيسحت ةسارد          يف عارسإلاو   
  ).داسفلاو

  



 )١٧٢(



 )١٧٣(

  
  
  
  
  
  

 56)١٦(ةيروس يف يطارقميدلا رايتخالا

 
  

تروـفكنارف ةـسردم ارـظنم لوـقي ،ةيكيتاتـسالاو ةيكيمانيدلا نيب ةقالعلل ليلحت يف               
،     : "ونرودأو رمياهكروه  توـص تكسي نأ نيح ىلإ عاطتساو        ةدشو ةوق نم طغضلا غلب امهم  

نوثدـحملا نورطيسـملاو    . مكارـتملا رتوتلا ىلع ايئاهن يضقي نأ عيطتسي نل هنإف ،دادضألا          
بـجيو ،كلذ نوعيطتسي ال مهنإ ،ءودهلا اذه لثم دوسي نأب ءدب يذ ئداب نوحمسي ال مهسفنأ                 

يـف رودـت يتلا ةيمانيدلا      نم ريبعتلا اذه نكل     . مهنكامأ يف اوقبي نأ اودارأ اذإ هيف اوركفي الأ        
  ". خيراتلل داضم ةقيقحلا يف وه اهسفن لوح فده  ةرئاد

ةيحيحصـتلا ةكرحلاب يمسرلا سوماقلا يف فرعي امل نيثالثلا ىركذلل اهسفن ةيروس دعت           
نوـثالث  . هل ريضحتلاو هنع ثيدحلا لاط نرقلا اذه يف ريخألا وه ،ثعبلا بزحل رمتؤم ربع           

قشـمد خيرات يف يملسلا الو يفنعلا ىنعملاب ال رييغت يأ دهشت             مل مكح ةرتف لوطأ يه ،اماع       
دالـب اهتفرع يتلا ةيسايسلا بقحلا لك نيب نم هنأ دكؤملا نم            . نايفس يبأ نب ةيواعم ةافو ذنم     

،  . نيرشعلا نرقلا يف ةيروس اهتامصبب تعبط يتلا يه دسألا ظفاح سيئرلا ةبقح ،ماشلا             كـلذ
يـف نزتخت ال    ) ناكسلا نم % ٩٠قوف  (ةحساك ةيناكس ة    يبلغأ قلخت نأ تعاطتسا اهرابتعاب    

                                                 
)١٦(،   .١١/٦/٢٠٠٠،)ندنل(ةايحلا
)١٧(،   .سيراب يف ناسنإلا قوقحلةيبرعلا ةنجللا مساب قطانلا  يروس ثحابو بتاك
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ئراوـطلا ةـلاح باـيغ ىنعم فرعت ملو ،رخآ سيئر مسا وأ ىرخأ ةيسايس ةبرجت اهتركاذ      
دـنع عاـمجإ هبش ةمث نإف ،ةثالثلا دوقعلا هذهل ءرملا مييقت ناك امهمو              . ةلودلاو عمتجملا نع  

راـظنألا لـك نأل ،ةـبقح ةـياهن ر          ـّتجن اننأ ىلع مويلا ةيروسلا نوئشلا يف نيصتخملا لك         
وأ رصـقلا يـف كلذ ناك ءاوس        . ةفالخلا رومأ ميظنتل انلعو ارس يرجت تاكرحتلاو ةلئسألاو       

ةـيناكمإ باـيغ ظحالن اننأل ،ةبقح ةياهن        . ةيركسعلا ةسسؤملا يأ ،العف ةمكاحلا ةسسؤملا يف      
ةـيذيفنتلا ةطلسـلل    ىدـملا ةديعبلاو ةطسوتملا تاروصتلاو ىؤرلا بايغو ةيضق ةيأل ةئبعتلا           

مـل نييسايسـلا نم لماك ليج طنحت دهشن اننأل ،ةبقح ةياهن اريخأو             . ةمهملا تارارقلا بايغو  
  . ةميدقلا هتازايتما وأ هسأر ىلع اظفح فرصتي فيك يردي دعي

فـلم مـث نـمو ،داسـفلا فلم حتف ناك ،دالبلا هشيعت يذلا تيملا نامزلا ةقلح رسكل                  
يـف يسايسـلا لمعلل ةمظنملا ةدايقلا طيشنت ةداعإ ،اريخأو          ". ددجملا"ليعرلاو ميدقلا ليعرلا    

لاوـحألا نسـحأ يف لواحيس رمتؤم ربع ،اذه         . يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح يأ ،دالبلا     
ةـيلاربيللا ىـلع زـيكرتلاو دادبتسالا عئابط نع راظنألا فرصل داسفلا اياضق ىلع زيكرتلا               

يـبزحلا ليجلا ءاطعإ اريخأو     . ةيسايسلا تاي رحلا يف ثيدحلا تالواحم ضاهجإل ةيداصتقالا     
نيـب ةـقالعلا ةعيبط يف ركذي رييغتب كلذ قفارتي نأ نود بزحلا ةدايق يف ربكأ اظح ديدجلا                  
يـف اـهل صخرملا وأ ةعونمملا ةيسايسلا ىوقلاو بزحلا ،شيجلاو بزحلا ،ةطلسلاو بزحلا       

  . دالبلا
ةريسـملا يف     ١٠موسرملا ميخضت ةلواحمل نكمي له نكل        يـف حجنـت نأ ةيداصـتقالا     

نـكمي لهو ؟ نيلرب رادج طوقس ذنم ملاعلا اهفرعي يتلا تارييغتلا نع ةيروس لزع رارمتسا                
سأ يـف حبـصأ ريبعت نع عنملا عفر نود رصاعملا ةيروس خيرات نم ىرخأ تاونس عالتقا                 

؟ ةيطارقميدلا:انملاع يف يسايسلا سوماقلا    
ف تاطلسلا ةزكرم ت          هـيف ةيروهمجلا سيئر كسمي يسائر ماظن ي     مت ،ةثالث دوقع لالخ

ساـقم ىـلع روتـسدلا ليصفت ةيلمع هيف تمتو          . ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا تاطلسلاب   
ةـلودلا دـئاق ثـعبلا بزـح مئادـلا روتـسدلا ربتعا دقف          . ةيروهمجلا ةسائرو ثعبلا بزح   

ىلإ   ٨٤داوملا تطعأو ،عمتجملاو     حالصـلا اهتمقو ةيذيفنتلا ةطلسلل     ١٣٢  يـف ىرـبكلا تاي      
قوـقحل ةـيقافتا ةيأ ىلع عيقوتلا ةيروسلا تاطلسلا تضفر دقو            ..ةموكحلا ةسايسو ةسائرلا    

اماع ٢٣ةليط ناسنإلا    قوـقح ةيقافتا   "ىلع ةيروس ةقفاوم يف ةدعاقلا هذهل ءانثتسا لوأ ناك          .  
يـف  ةدـيحولا ،ةيلامشـلا ايروكو ةيبعشلا نيصلا عم ،مويلا ةيروس لعلو     . ١٩٩٣ماع  " لفطلا
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اضـيأ هباشـتت اهنإ     ". ةيبعشلا ةيطارقميدلا "قيبطت ىلع هتجابيد يف اهروتسد صني يتلا ملاعلا         
يـعيبطلا دوـجولل ةضهانم عالق رخآ اهنوك يف ابوكو قارعلاو نيصلاو ةيلامشلا ايروك عم               

لـب  (عـضو نإ اـهب تمق ةيناديم قيقحت تاثعب نم لوقلا يننكمي             . ةيموكحلا ريغ تامظنملل  
قـيبمزومو وساف انيكروب يف هنع رخأتم مويلا ةيروس يف ةيموكحلا ريغ تامظن             ملا) موهفمو
  . ريمشك دازآو شدالجنبو

دوـجو مـغر ةـيديدحلا ةضبقلا ةسايسل عضخي لاز امف ،ةباقرلاو تاعوبطملا ماظن امأ       
هذـه كالتما مهعسوب نكي ملو ،ةيلودلاو ةيبرعلا مهتناكم مهل باّتكو ءابدأو نيرشانو نييفحص              

لامعتـسالا ةـيناكمإ ىـغلأ يذـلا ينمألا رايخلا نأ كش ال             . مهدالب دودح جراخ الإ ةن    اكملا
طبـض تارـيبعتل ةيـساسألا زئاـكرلا ىلع ىتأ دق ةيروس يف يندملا عمتجملا ةملكل يدجلا                 
ةيئاضـق ةطلـسو ةـيرحب بـختنم ناملرب دوجو يأ ،رصاعملا انملاع يف ةطلسلا تاحونج          

ةرح ةفاحص اريخأو ،ةداضملا ةطلسلل ةيعمتجم    تاريبعتو نييرادإ ءاطسوو ةلقتسم    اذـه نكل  .  
                ، نطاوـملاو نطولا نيب يحلا لعافتلا لاكشأ نم لكش لك لّش يذلا وه ،هسفن ينمألا رايخلا

يذـلا دودسـملا قيرطلا ىلإ انلصوأ يذلا وهو   . موكحملاو مكاحلا نيبو ،عمتجملاو ةلودلا نيب   
يروسـلا داصتقالا شاعنإ ةلواحمو ،داسفلا ىلع       ةنلعملا ةلمحلاب هملاعم ليمجت ضعبلا لواحي       

  . ةديدج ةلربلو ةصخصخ ةنقحب
ةـيأ ثيح ،رصحلا ةبعص اهل خضري يتلا لماوعلاف ،لبقتسملا ملاعم مسر ناكمإلاب سيل              

ةدـع بـلطتي رـييغت لك ناك نإ         . ةهباشتم بسنب أطخلا لامتحاو ةيعوضوملا لمحت ةينالقع      
قرو هبشـت ةداـيقلا ةـيداحأ ةيراتيروتوألا مظنلا نإف     رييغتلا ةبسن ىلع ةرثؤم ةتباث رصانع       ،

،           : يشحملا بنعلا  تافصـلاو ملاعملا ةحضاو ماعط ةبجو كانه ،ةدوجوم بنعلا ةقرو تمادام
ةـملكب  . تاراـهبو لصـبو محل تارثبو زرأ تابح انمامأ حبصي ،بنعلا ةقرو بيغت امدنعو       

كـلت عـم ةرورضلاب هباشتت       ال ىرخأ تابجو دادعإ يعمتجملا خبطملا ناكمإب حبصي ،ىرخأ          
  . يهاطلا اهدعأ يتلا

فارـطألا عيمج قافتا يف نمكي دالبلا يف ةيسايسلاو ةيندملا ةمحللا ةداعإل طرش لوأ نإ     
ميـطحت ردصم وه ،مويلا دالبلا يف فنعلل ةسرامم وأ فينع لوحت يأف             . فنعلا داصتقا ىلع  

فـنعلا داصتقال يفكي ال     . دالبلا يف ةي  قبتملا ةيئيبلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاردقلل يفاضإ     
ةـياقولا كلذ بلطتي امنإو ،ةضراعملاو ةطلسلا يف رارقلا باحصأ نم ةين نسح نايب رودص               
رـبع اـهئابو دض حيقلتلاب اهمجحب الو اهب ؤبنتلا نكمي ال يتلا ةيوفعلا فنعلا لاكشأ لك نم                  
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دوـجوب نطاوـملا اهيف رعشي يت       لا ةظحللا ذنمف  . ءاضقلا ةطلسو نوناقلا ةلودل رابتعالا ةداعإ     
،      . ملاظملا عفرل اقيرط فنعلا ىلإ أجلي نل ،ملاظملا ةجلاعمل برسم          نوناـقلا نع ثدحتن امدنع

. ١٩٦٣ماـع ذـنم ةيئانثتـسالا نيناوـقلا ةنميهو يداعلا نوناقلا شيمهت ةاسأمب كلذ انركذي                
ةـيرحلا نم نيضراع    ملا نييسايسلا ةبخن تمرح يتلا ةلودلا نمأ ةمكحم تاسلج لكب انركذيو          

ةطلسـلا تلوح يتلا ءاضقلا     " ثيعبت"ةيلمعب انركذي   . رمعلا ىدم ةيندملا قوقحلا نمو ،تاونسل     
ىـتح جراـخلا فسعلاب اريخأ انركذيو       . ةيذيفنتلا ةطلسلا ىدل ةفيظو ىلإ ةيروس يف ةيئاضقلا       

اـماع   ١٥ن  ـم رثكأ اوقب نيذلا نييسايسلا ءانجسلا تائم هفرع يذلا يئانثتسالا نوناقلا ىلع              
  . ةمهت وأ ةمكاحم نود نجسلا يف

لـه ؟ ةبساحملاو ةيفافشلا بايغ يف ةيئاضقلا ةطلسلا ىلإ رابتعالا ةداعإ نكمي له ،نكل           
روتـسد حبصـيل روتسدلا ةطرقمد نإ ؟ ةرح ةفاحص نود ةيفافشلا نم ىندأ دحب عتمتلا نكمي     

مارـتحاو تاطلسلا لصفو ةيب     زحلا ةيددعتلا روتسد يأ ،زييمت الو ءانثتسا نود نييروسلا لك         
يـهو ،دالبلا يف ىربكلا ةيقوقحلا تاقاطلاب داجنتسالا بلطتي ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا           

وأ ةـئفل طـقف سيـلو عيمجلل نطولاف         ". توناحلا باحصأ "ةيلقع زواجت بلطتي هنإ     . ةدوجوم
يدج نوناق رارقإ    نع ثيدحلا نكمي يطارقميد روتسد لظ يفو      . ةفئاط وأ بزح   بازـحألل د    

  . تايعمجلاو
صخرلا ءاطعإو لمعلاب ةضراعملا بازحأل حامسلا ةرشابم ةيذيفنتلا ةطلسلا بجاو نم            

فـنعلا نوـمك مكارـي عمتجملاف       . عاضوألا يف راجفنا راظتنا مدعو دالبلا يف ةرح ةفاحصل        
يلخادـلا تـبكلاب اـمئاد نوـمكلا اذه فيرصت هناكمإب سيلو ،نيدقع ةبارق ذنم هيف يلخادلا              

نـكمي ال ةفيلخلاو ةفالخلا دادعإ ىلع ءاوضألا زيكرت نإ          . ةحطسملا ةيعامتجالا تاعارصلا  و
رارـصإلا عـم نـكمي ال كلذك    . ةيروس يف ةنطاوملا هشيعت يذلا روهدتلا فقو يف مهسي نأ    

ةـبرجتلا تـتبثأ دقل     . لبقتسملاو رضاحلا تايدحت ةهجاوم ةيطارقميدلل ضفارلا باطخلا ىلع       
ةـهجاومو لـب لالتـحالا ةـهجاوم يف ىوقألا يه اطلست ةيبرعلا تاطلسل              ا لقأ نأ ةينانبللا   

عارصـلا ةءابع يف ءابتخالا ناكمإلاب دعي مل  . ةيلهألا بورحلا نانبل هشاع يذلا يتاذلا ريمدتلا      
نآ دـقل   . ئراوطلا تايجولويديأو ئراوطلا ةلاح لالظ يف عمتجملا عضول يليئارسإلا يبرعلا         

فـلم عضـي يخيرات رارق نودبف       . ةنطاوملل رابتعالا ةداعإو ناسن   إلاب ةقثلا ةداعتسال ناوألا   
راـيتخالا بييغتل نكمي الو     .. ةنينأمطب دغلا ملاعم مسر ناكمإلاب سيل ،ةحرشملا يف دادبتسالا        

  .ةمتاقلا تارايخلا حبش انع اليوط دعبي نأ يطارقميدلا
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نـّشد   ١٩٧٠) ربوـتكأ (لوألا نيرشت يف ةطلسلا همالتسا ىلع ةليلق        رهشأ رورم دعب      ،
ةيمسـت    و" (ةيحيحصت " تاسايس ةلسلس دسألا ظفاح لحارلا يروسلا سيئرلا      " دمتـسا اـهنم

هـمكح ناكرأ ميعدت تفدهتسا      )هقافر ىلع يركسعلا هبالقن   ا فصو يف  " ةيحيحصتلا ةكرحلا     ،
عبلل ل         سـملن لـيوط يـجهنم وحن ىلع لب ،كاذنآ ض           يُخ امك يلحرم يئاقو وحن ىلع سيل

  .ةيروهمجلا ىلع ًاكلم راشب هلجن بيصنت تايلمع يف مويلا هراثآ
       ، يروسـلا شيـجلا ةينب ليدبت       و ةينمألا ةزهجألا ءانب ةداعإ لمش تاحيحصتلا كلت ضعب

، ،    (شوـيجلا لـخاد شويجب هبشأ ةلقتسم        ةيركسع تادحو سيسأت     و ةيدايقلا عافدـلا ايارـس
ةاـيحلا لمـش رـخآلا اهضـعب         و ،)عارصـلا ايارس ،يروهمجلا سرحلا ،ةصا     خلا تادحولا 

  . يناثلا بناجلا اذه لوانتت ةيلاتلا روطسلا و.عمتجملا يف ثعبلا بزح عقوم وةيسايسلا
        ، ًالصـف متـتخي هـنأك       و عساتلا يرطقلا هرمتؤم مكاحلا ثعبلا بزح متتخا عيباسأ ذنمف

يذـلا ،دسألا راشب باتك يف ديدج لصف يأ س          يل و ،"ةيحيحصتلا ةكرحلا   " باتك يف ًايفاضإ    
رمتؤـملا اذـه    و.هبيصنت نع رفسأ يذلا فطاخلا بالقنالا فصت ةينف ةيمست ىلإ دعب دتهي مل           

                                                 
)١٨(،  .٣٠/٦/٢٠٠٠،)ندنل(يبرعلا سدقلا
  .سيراب يف ميقم يروس ثحابو بتاك)١٩(
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قيفصـت :دسألا دهعب تدقع يتلا ةقباسلا ةيبزحلا تارمتؤملا ىدصل روركم عيجرتب هبشأ ناك            
،  و ليلهتو ، و ةيسايسلا و ةيميظنتلا عاضوألا نع ةفئاز ريراقت     و درف ةدابع نالـعإ   و ةيداصتقالا

ةباـش ءاـمد تاذ ةديدج ةدايق باختنا مث ،ةباشلا ءامدلا ميدقت             و ديدجتلا و حالصإلا ىلع مزعلا  
، ،      و لعفلاب ،    و ةعيطم ةعئاط ةلبكم لوقع تاذ اهنكل نقتـت ال رجاـنح      و قانعألا ىلإ ةلولغم ديأ

  .دئاقلا ةايحب فاتهلا ىوس
 ةـعيبط  و موهفمل ةديدجلا هتبراقم تناك ةيسايسل    ا دسألا ظفاح تاحيحصت زربأ نأ قحلاو      

ىـنعمب سيـل ،موي يأ يف ًايريهامج نكي مل بزحلا اذه نأل كلذ              . مكاحلا ثعبلا بزح رود   و
لـعجي يذـلا يلخادـلا هـماظن      وةيوبخنلا هتينب ىنعمب لب ،بسحف يبعشلا دييأتلا ىلإ هراقتفا      

 –" ةـيموقلا ةعومجملا  " مايأ يف  و.ةرحسلا رابتخا ىلإ برقأ ةدقعم ةيلمع باستنالا   و بيسنتلا
مايأ يف امك     –ظفاحلا نيمأ    و راطيبلا حالص  و قلفع ليشيم مايأ   ماـيأ   –" ةيرطقلا ةعومجملا   "    

طابش ٢٣ةكرح   ددـجلا ءاضـعألل عساولا بيسنتلا نأب نيقيلا داس          –ديدج حالص ةعومجم     و    
زـي  كرتلا ناـك اذـهل  و. يقبطلا هبيكرتو يسايسلا هطخ عييمت يف ببستيو بزحلا مسج يذؤي        

،" يقبطلا تبنملا "ـب كاذنآ فرع ام ىلع ًاديدش        تاـقبطلا ءاـنبأ ليضـفت ىرـج         و حشرملل
  .نييزاوجربلا ونييعاطقإلا نم ءاينغألا ءانبأ ىلع ةحداكلا

ناـك اـيأ ددجلا نيبستنملا مامأ هيعارصم ىلع بزحلا باب حتف يف لثمت دسألا حيحصت            
لوـخد نامـض لـجأ نـم هنع ىنغ ال ًارمأ بزحلا ى          لإ باستنالا لعج لب ،يقبطلا مهتبنم     

، و دهاعملا اـم طبضلاب وه ينمضلا ضرغلا ناك        و .ةفيظولا ىلع لوصحلا نامض    و تاعماجلا
يسايسلا طخلا عييمت   :هيدافت ىلإ نويرطقلا   و نويموقلا ىعس  مـل لـعفلاب     و .يقبطلا بيكرتلا  و  

،    اخ ةيعفن ةيزاهتنا ةسسؤم ىلإ بزحلا بلقنا ىتح ليوط تقو ضمي            ةـينمألا ةزـهجألل ةعض
،               و  ةـينمألا ةزـهجألا عم رشابم ريغ وأ رشابم لماعت يف بزحلا ءاضعأ طرخنا ام ناعرس
عرـف سيـئر ىـلإ ةـعاطلاب اونادـف ،ًايميظنت ًابجاو ةينمألا ريراقتلا ةباتك نوربتعي اوذخأ                 و
  .بزحلا عرف نيمأل مهتعاط نم ريثكب رثكأ تارباخملا

تاـمظنملا  "رود ميخضـت يـف لـثمت يـبزحلا حيحصتل           ا اذهل ممتملا يناثلا حيحصتلا    
بزـحلا نـع اهلالقتسا نامضب ةليفك لمع تاراطإ    وتايحالص و تاينازيم اهحنم  و ،"ةيبعشلا

 ، هذـه   و .ىرخأ ةهج نم ةيركسعلا    و ةينمألا ةزهجألا هيجوتل ًايلات اهعوضخ ةلوهس      و ةهج نم
 ةبيبشـلا  و ةـبلطلا  و نيـملعمل ا و نييفرحلا و نيحالفلا و لامعلا عاطق يف لمعت تناك تامظنملا     

 ءاـبدألا  و نيـسدنهملا  و ءابطألا و نيماحملا مضت يتلا ةينهملا تاداحتالا بناج ىلإ ،ةضايرلا       و
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،             و .نينانفلاو  تاـمظنملا هذه تاباختنا ىلع ةينمألا ةزهجألا فرشت نأ ًامامت يعيبطلا نم ناك
  .لمعلا ةدايقل نيحشرملا رايتخا يف يساسألا رايعملا وه" ينمألا مييقتلا " نوكي نأ و

عـلطم يـف ىرـج اـمك ،تامظنملا هذه ضعبل ةرشابم       " ةركسع  " تايلمع تمت دقلو    
زـفقلا ىـلع ةبيبشـلا بيردـت        " عافدلا ايارس   " زرافم   و دسألا تعفر ىلوت نيح تاينينامثلا    

ةـسدنهلا   و بـطلا تاـيلك ىلإ باستنالل ةبولطملا تاجردلا لدعم نم مهئافعإ لباقم يلظملا            
نـم ةـلظملاب طبـهت ةـبلاطل ًامسر تازرف يلع يروسلا روتاكيراكلا نانف رش            ن موي تاذو  (
تـمت كلذـك   ). عافدـلا ايارـس نمأ نم ةنخاس      " ةقلع  "هءازج يقلف ،بطلا ةيلك ىلإ ءام       سلا
  .رمتسملا يركسعلا بيردتلا ءادأب نييعماجلا بالطلا مازلإ قيرط نع ةبلطلا داحتا ةركسع

  ،ءاكذ رثكألا ناك ثلاثلا حيحصتلا امبر " مـساب ةديدج ةيبعش ةمظنم ثادحتسا يف لثمت   و 
،  ١١-٦نس يف لافطألل ةيسايسلا ةيبرتلا ىلع فرشت        " ثعبلا عئالط    ةنـس باسـتنالا نأل    و  

دـقف ،ةـيئادتبالا ةلحرملا يف ميلعتلا جهانم نم أزجتي ال ًاءزج            و ًايرابجإ ناك ةمظنملا هذه ىلإ    
هيشيلكلا ةرابعلا ىلع ةلماك لايجأ ت      لاـفطألا ناـك     و " !ظفاح اي كيدفن ،مدلاب ،حورلاب    "  :بش

، وينطو أدبم هنأك و درفلا ةدابع أدبم نولخدتسي مه     و نوربكي ةداـيق أدبم   وًامامت يعيبط يوبرت
  .نطولا وعمتجملا ولهألا مكح ىلع رداقلا ديحولا و"دئاقلا بألا " هفصوب دسألا 
" ثـعبلا عـئالط   " ةمظنم نإف   ،  ١٥نم لقأ ًانايتف اوناك ةيروس ناكس نم        % ٤٩نأل و   

،  و دحاو دئاق ىلع ةديدجلا لايجألا ةئشنت يف ًامساح ًارود تبعل          يـف تـعرز     و ةدحاو ةسايس
،   و ةيركسعلا ةعاطلا سح راغصلا سوفن     ةـيبرتلا هذه نوكت يكل تدهج       و دئاقلل ىمعألا ءالولا

ىرـخأ ىلإ ةل    حرم نم نولقتني نيح ةسايسلا ضرم طاقتلا نيب        و مهنيب لوحي ركبم حاقل ةباثمب    
ةدـيدع حئارـش نإ لوقت يتلا ةيرظنلا مهف نكمي ىنعملا اذهب             و .يعولا و رمعلا و ةساردلا يف 

مـل اـهنأل الإ ءيشـل ال ،دسألا لحر نيح ةيقيقح ةمدصب تبيصأ يروسلا عمتجملا يف ةباش         
،   .هتسايس ىوس ىرخأ ةسايس يأ ةسرامم ةصرف كلتمت مل وهاوس ًاسيئر فرعت

ةعاطلا ةفاقث ديطوت يف    تمهاس تاحيحصتلا هذه   اذكه  و .يدرفلا ءالولا تاكبش ليكشت    و  
 عفاـنم نم هنيمأت عيطتست ام رادقم ىلع دمتعت ةيبعشلا تامظنملا           و مكاحلا بزحلا ىوق تذخأ   

نئابزلا –ءاضعألا ايازم   و نوـبزلا   –وضـعلا نإف ،ةدئافلا      و ءالولا نيب رايعملا زتهي نيح     و .   
قبلا ا :نينثا نم ًادحاو راتخيس     مإ ىـلإ اـهنع فارصنالا وأ ،اهب ةقثلا نادقف عم ةمظنملا يف ءا    

تذـخأ نيـح ،تانينامثلا علطم       و تانيعبسلا رخاوأ يف   و .ىرخأ تاعوزنل بيجتسي رخآ ءالو    
ًايفئاط –ًاحيرص ًازييمت يدترت ةطلسلا تاسرامم       نأ ةطلسـلا تفشـتكا   –ًايقطنم  و ًايرئاشع و    
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رـيد   و بلح و ةيقذاللا و ةامح يف يبعشلا جاجتح   الا تارهاظت يف نيكراشملا نم ةريبك ًادادعأ      
يلتاـقم نـم ريثكلا نأ تفشتكا كلذك        ". ةروثلا ةبيبش داحتا    " ةمظنم يف ءاضعأ اوناك روزلا      

  .مكاحلا ثعبلا بزح وأ ةبلطلا داحتا يف ءاضعأ اوناك" نيملسملا ناوخإلا"
، "ةـيوبرتلا تاخور  شلا"نم عونلا اذ    ه دض ًامامت ًانصحم نكي مل     " دسألا ليج "نإف اذكه   و

يـبرعلا فصـلا نع دارفنالا ،نانبل يف يركسعلا لخدتلا        (ةمساحلا تافطعنملا يف ًاصوصخ     
يف ةكراشملا    ١٩٨٢ةنس ةامح ةرزجم ،ناريإ دييأت يف        كـلذ ىلإ امو    "ءارحصلا ةفصاع "،   ، .(

تـناك تاـنينامثلا دـقع يف        و .برسلا جراخ درغت ليجلا اذه يف حئارشلا ضعب تناك ثيح         
،           و ةيداصتقالا ع اضوألا لـيجلا اذـه ءانبأ ىلع طوغضلا ىصقأ تسرام دق ةيدرتملا ةيشاعملا

لوصـحلا لجأ نم ةدودعم تاعاس روباطلا يف فوقولا ىلإ رطضي يروسلا نطاوملا ناك ذإ             
يتاـبنلا نمسـلا نـم ةدـحاو ةبلع وأ           "سكينيلكلا" ةيحصلا ليدانملا نم ةدحاو ةبلع ىلع         ،

راـيخلا وأ ةرودنبلا وأ اطاطبلا      نم دحاو مارجوليك وأ ،ءيدرلا     وأ بزـحلا وضـع ناـك     و . 
       ، نـع عافدـلاب ًابلاطم هتاذ نآلا يف ناك          و يناعي يذلا بعشلا اذه نم ًاءزج ةيبعشلا ةمظنملا

  .ديلب يئاغبب وحن ىلع ماظنلا
،  و ةيبزحلا ةايحلا بايغ يف   و رارمتساو   ةيلعفلا ةيميظنتلا رـثكأ ىـخارتي    " دـسألا ليج  " 
، ءاـفوج راـكفأ نـم قلطنت يتلا ةلودلا ةثادح           :"ةثادحلا  " نم عاونأ ةثال    ث يف قرغي   و رثكأف  
تاعارصـلا نم قلطنت يتلا كالهتسالا ةثادحو       ". يجولونكتلا ريوطتلا "و"ةيمنتلا"و"مدقتلا"لوح  

ىـلإ ءاـمتنالا ،كالهتـسالا       و مدـقتلا ةركف نيب جزملا ةثادح      و ؛ةيميهوبلا ةايحلا  و ةيبوروألا
  .ًاعم نآ يف لازعنالا وعمتجملا

           ، ةديدشـلا ةزكرملاـب     و عـمقلا ةـلآب ًامئاد مطترت تناك اهنأ ثالثلا تاثادحلا هذه ةلكشم
، يـمتني  " دسألا ليج "ناك ،ىرخأ ةرابع يف     . عمتجملا و ماظنلا نيب ةعساشلا ةوهلاب    و تاطلسلل

رـشابملا يكيمانيدـلا كارتـشالا ىنعمب سيلو ،طقف يرسقلا           –يحطسلا ىنعملاب ةسايس ىلإ       
ىدـه ريغ ىلع مئاهلا عيطقلاب هبشأ ليج هنإ  . تامزألا وأ تاململا دنع هب دادتعالا ن    كمي يذلا 

سيـل ،ًادارطتسا ،وهو  . ىرخأ ةرات فطعنم يأ يف بردلا ّلضي دق يذلا لمحلاب هبشأو ،ةرات      
 مازـتلالا سـح ىـلع ساسألا يف ضهنت مل هتيبرت نأل ،دئاقلا ةنامأ لمح ىلع رداقلا ليجلا                 

مازلإلا ىلع تضهنام ردقب ةيعاوطلاو   .رسقلا و 
نـم رـخآلا بناجلا نأ ريغ ؛        دسألا راشب عم مويلا ريسي نأ يغب      ني يذلا ليجلا وه اذه    

يـف ةيسايسـلا ةايحلا ىلع دسألا ظفاح اهلخدأ يتلا تاحيحصتلا نأ ةقيقح يف نمكي ةلضعملا                
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،          ١٩٧٠ماع ذنم ةيروس     لوأ بـناج يف ةسايسلا نع عمتجملا لزع فدهتست تناك ة دـهعلا  و  
يـف موـيلا يه ةقيضلا ةقلحلا هذه        .  ٍناث بناج يف ةياغلل ةقيض ةقلح ىلإ ماظنلا ةسايس ة        رادإب

يركسـع يلومـش مكح نم دوقع ةثالث ماثآ هدحو لمحي نأ يغبني يذلا         " ميدقلا سرحلا "عقوم  
، هذـه قـيقحت ،ًاذإ نـكمي فـيك         . داسفإلا و داسفلا ةيقالخأ بسنت نأ يغبني هدحو هيلإ       و ينمأ

،        ةلداعملا   دهشملا د   ًاـمئان ناـك يذلا ديدجلا ظاقيإ     و يس هدحو ناك يذلا ميدقلا ةدابإ نيب ةبعصلا
يذـلا دـهعلا ناـك اذإ       " دئابلا دهعلا "ةروص مسر نكمي فيك      و ؟دهشملا نع ًابيغم وأ ًابئاغ وأ     

نيدئابلا ماتيأ ىوس سيل دعصي نأيغبني   .؟ 
رـثكأ ،ضراـعم بزحل ةمراع      ةيدقن ةفقو   "ةجهللا نكت مل عساتلا رمتؤملا ريراقت يف        و

ليبـس ىـلع يدفصـلا عاـطم يروسلا ركفملا ًارخؤم لاق امك             " الوئسم و ًامكاح ًابزح هنم  
 يتاذـلا دـقنلا نيـب ةـغللا هيت ةجهل تناك لب ،ةيقيقحلا اهتايمسمب ءايشألا ةيمست نم برهتلا                 

نـم دوـقع ةث     الث و .لازت ال  و ةهئات تناك يتلا يه تاذلا نأل الإ ءيشل ال ،دقنت يتلا تاذلا           و
يسايسـلا هـيتلا ةـسدنه لـخاد يروسلا عمتجملا رسق لجأ نم ءادوسلا ةيليفايكملا ةسرامم                

  ".ةمراع ةيدقن ةفقو"ةحرسم يف مايأ ةثالث نم ريثكب رثكأ وه ام ىلإ جاتحت 
ىـلع لهـسألا يـه لـب ،دـسألا راشب تاقاقحتسا بعصأ تسيل ،ةبسانملا يف ،هذهو             

صاـنم ال يـتلا ىرـخألا بوردلا كلت ىلع عقت اهنإف ةيقيقح             لا ماغلألا لوقح امأ    و .قالطإلا
،   .اهيلع واهيلإ ريسلا نم ثيرولل
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  ةينوناقلاو ةيسايسلا ةيعرشلا لامكتسا
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  ..ناملربلا ةشقانم
  )٦٠(ةسائرلا ىلإ دسألا راشب حيشرت

  
حارـتقا نوـيزفلتلا ىـلعً اي      ح ةثوثبملا ناملربلا ةشقانم نم يلصوملا رذنم بئانلا ذختا        

سيـئر بصـنم ىـلإ دـسألا راشـب قيرفلا حيشرت مكاحلا             ) ثعبلا(بزحل ةيرطقلا ةدايقلا    
بوـلطملا رـمعلا ضفخ يذلا يروتسدلا ليدعتلا لوح لدجلا حتف ةداعإل ةصرف ةيروهمجلا              

ىلإ ٤٠نم  دوجو ىلإ ًاريشم،ةنس ٣٤    .كلذ يف) ةيروتسد ةفلاخم( 
عوـن وهو ىلوألا ةرملل لصحي تفال       (سمأ ةسلج يف لصح     ام نأ نويسامولبد ظحالو     

بـئانلا نأو   ) يحـص يـطارقميد وـج     (يـف ىرج شاقنلا نأ كلذ       ) ةيطارقميدلا عاونأ نم  
  ). ةبجوملا بابسألا دوجو مدع ىلع لب ليدعتلا ىلع ضرتعي مل( يلصوملا 

غالـبإ هين   واعم دحأ نم بلط و،نويزفلتلا ىلع ةسلجلا عئاقو دسألا راشب روتكدلا عبات و            
ةـهجو ضرـعل يفاـكلا تـقولا ىـطع            ي نأ بجي ناك هنأو،هيأر هقفاوي هنأ يلصوم بئانلا

  . بئانلا هيلإ تفل ام ىلإ اوهبتني نأ بجي ناك باونلا نأ دسألا راشب نع ردصم لقنو.هرظن
يـف ثحبلل ةصاخلا ةنجللا ريرقت ةشقانمل ًةسلج صصخ   ) ناملربلا(بعشلا سلجم ناكو    

دـعبو  . سـلجملا ىـلإ مدق يذلا ةسائرلا ىلإ راشب قيرفلا ماعلا نيمألا حيشرت            ةدايقلا حارتقا   
دوـجو يقشمدلا بئانلا راثأ ،ًابئان  ٧٠نم ةلكشملا ةنجللا ريرقت يلصوملا هللا دبع ديسلا ةءارق        

نإ لاـق ذإ  )وـينوي (ناريزح رهش نم رشاعلا يف ىرج يذلا ليدعتلا يف         ) ةيروتسد ةفلاخم (  ،
لـحارلا سيئرلاـب هوـن امدعب كلذو        ) ليدعتلل ةبجوملا بابسألاب قفري مل     ( ٨٣ةداملا ليدعت   

  ). ةينطولا امهتازجنم(و راشب قيرفلاو دسألا ظفاح
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ناـكو ،تونق ينغلا دبع ةسائرب برعلا نييكارتشالا ةكرح ىلإ يمتني         (يلصوملا قفرأو   
انسـيئرب رخفن ان    نأ(ىلع ديكأتلاب هتلخادم    ) ظفاحلا نيمأ قبسألا يروسلا سيئرلا بتكم ريدم        

نـم ًاددـع نأ الإ   ) انتريسـم دئاق عدخن نأ ديرن الوً اديدج ًادهع أدبن اننإ          ( لاقو  ) انروتسدو  
ىـلإ ًاـيعاد مالـكلا يف رمتسا يذلا يلصوم ديسلا ةعطاقم اولواح ،ةنرق دمحأ مهنيب ،باونلا      

  . ةبجوملا بابسألا ركذ مدعب تلصح يتلا) ةيروتسدلا ةفلاخملا زواجت(
عيراشـملاو تارارقلا نمً اددع     (نأ ةرودق رداقلا دبع ديسل ناملربلا سيئر راشأ ا          مدعبو

رـكذ ركذن انك اننأ ذإ،ةبجوملا بابسألا ركذ نود نم ترقأو ةيذيفنتلا ةطلسلا نم تءاج يتلا                
ديسـلا   ٨٣ةداملا ليدعت ةنجل سيئر نكل      . دحلا اذه دنع  ) بابلا قالغإ ( ًابلاط ليدعتلا دعب كلذ     

مهحلاصـمو نينطاوـملا ةـبغرل ًةباجتـسا ءاـج ليدعتلا نأب يلصوملا ىلع در           ديعس دمحأ   
  ).نومضملاو لكشلا يف أطخ يلصوملا مالك نأ( ديكأتل ةينيد صوصن ىلإ ًادنتسمو 

امم ،مالكلا يف رمتسا يذلا يلصوملا ديسلا دض باونلا نيب تاعطاقملاو لدجلا رمتساو             
ىـلإ ًادانتـسا تكسـي مـل اذإ         ) كدض يروتسد ءا  رجإ ذاختا (ـب ديدهتلا ىلإ ةرودق ديسلا عفد     

، اـنه  ) دـحلا اذـه دنع توكسلا يعدتست ةيطارقميدلاو ،ةيطارقميد نوديرت متنأ          ( ةيطارقميدلا
بابشـلا فالآ عـمجت ثيح ناملربلا مامأ ىلإ سلجملا نم يحلا ثبلا يمسرلا نويزفلتلا عطق       

  ). سبو راشب ،ةيروس ،هللا(اهيلع بتك تاتفالو راشب روتكدلا روص نيلماح نينطاوملاو 
ثـيح نـم هـيلع سيـلو ليدعتلا ةينوناق ىدم ىلع ناك فالخلا              (نأ ردصم حضوأو    

عـم ليصـفتلاب ةبجوملا بابسألا داريإ بجي ناك   . بعشلا ةبغرل ةباجتسا هبوجو ىلع قافتالا   
) كلذـل ةيعادلا بابسألا ركذ نود نم تاليدعت ةقباس تارم يف رقأ سلجملا نأ ىلع ديكأتلا                 

  ). ةبجوملا بابسألا سيلو صنلا نوناقلا يف ساسألا (داز و
ةـصاخلا ةـنجللا رارقإو ةيرطقلا ةدايقلا رارق ىلع قيلعتلل باونلا مامأ بابلا حتف لبقو               
يـتلا ةـنجللا ريرقت صن يلصوملا هللا دبع ديسلا أرق،ةقفاوملا ىلع سلجملا ضحو ،ةقفاوملا             

راشب ءوشن  (يه بابسأ ةعبرأل    ) عامجإلا(ب ةق فاوملا ىلإ تهتناو ،تاعاس عبرأ ةدم تعمتجا      
مـلعلل ًاـيعار هـنوك    (و) ةريسملا ةدايق ىلع ًارداق هلعج يذلا رمألا(...) دسألا دئاقلا فنك يف  

ًايدـئاقع ًايدـنج    (راشـب قيرفلا نوكو     ) تاروطتلا ةبكاومل لايجألا لاقتنالو ثيدحتلل ًاعباتمو     
  ).ةيدئاقعلا دسألا ةسردم نم هلهن(و) ثعبلا ةسردمب ًامزتلم

رارـق يف مهيأر ءادبإل ًابئان       ١٦٠مامأ لاجملا يف حاسفإلل تاعاس سلجملا ةسلج ترمتساو           
يبعشـلا عاـمجإلل ًةباجتـسا      (ةـقفاوملا ىلإ سلجملا نيلقتسملا نم نيثدحتملا لوأ اعدو          . ةنجللا
  ).دالبلا ةدايقل ةيلاعلا ةيافكلا(ـب عتمتي راشب قيرفلا نوكو) دسألا جهنل ًارارمتسا(و) مراعلا
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  )عامجإلا( ـب رقأ بعشلا سلجم
  )٦١(ةسائرلل دسألا راشب حيشرت

  
ءاتفتـسالا يـف ةكراشملل يروس نييالم ةعست وحن         ) ويلوي(زومت نم رشاعلا يف هجوت      

ذـنم  ) ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا  (ـل نيرشعلا سيئرلا نوكيل دسألا ظفاح راشب قيرفلا ىلع        
رلا ىلوت نيح   ١٩٤٣ماعلا   بآ   ١٧يف ةسائرلا يلتوقلا يركش سيئ      ،  لـين لـبق    ) سطسـغأ ( 

  . يسنرفلا بادتنالا نم لالقتسالا دالبلا
قـيرفلا حيشرتب ةيرطقلا ةدايقلا حارتقا      ) عامجإلا(ب رقأ ) ناملربلا(بعشلا سلجم ناكو    

رورـم دـعب     ٢٠٠٠)وينوي(ناريزح نم رشاعلا يف يفوت يذلا هدلاول ًافلخ ةسائرلا ىلإ راشب              
راذآ ١١يـف ةسـماخلا هـتيالو ءدب ىلع رهشأ ةث           الثو ةنس  هزوـف رـثإ     ١٩٩٩) سراـم (   ،

نيعرتقملا تاوصأ نم ةئاملا يف       ٩٩،٩٨ـب ًانويلم ١٧لصأ نم   (  ىرـج ماـع ءاتفتسا يف      )  
  . كاذنم رهش لبق

يـف  ) ال(وأ  ) معن(يتملك ىدحإ لباقم ةراشإ عضو عارتقالا يف نيكراشملا ىلع بجيو           
يدؤـي نأ ىـلع ،ةيروسلا تاظفاحملا يف ًايباختنا ًازكرم           ١١١٤٢يف مهيلع عزوت تاقاطب       
  . تاونس عبس رمتست ةيسائر ةيالو ءدبل مسقلا) ويلوي(زومت رهش فصتنم دعب 
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باوـنلا اـهيف ثدـحت تاعاس عبرأ نم رثكأ ترمتسا ةسلج دعب ناملربلا رارقإ ءاجو                
،    باـتك ةءارقل تصصخ يتلا ةسلجلا يف مهيأر لوق نم اونكمتي مل نيذلا               ةـيرطقلا ةداـيقلا

  . ًاصخش نيعبس نم ةفلؤملا ةصاخلا ةنجللا ريرقت ةشقانمو
لبـش ىـلع ةدوـقعملا لامآلا       (و) دلاخلا سيئرلا بقانم  (ىلع باونلا تاباطخ تزكرو     

ةيـسايس ةروثأـم لاوـقأو رعـش تاـيبأو ةينيد ثيداحأو ةينآرق تايآ ىلإ نيدنتسم            )دسألا  ،
روتكدـلا دقتنا يذلا رصان يلع دمحم بئانلا مهن         يب باون ةعضب كلذ نع جرخ و      . ةيعامتجاو

هـتملك لاـق بعشلاف ،نيرمآتملا نيبراهلل توص ال         (لاق ذإ،اينابسأ يف دوجوملا دسألا تعفر       
ةسـلج يـف ًارضاح ناك دسألا ليمج روتكدلا هقيقش نأب ًاملع تعفر مسي مل هنكل                ) راشبل معن 

عوـضوم  ) نوناـق لـجر     (هراـبتعاب ،ة    يناث ةرم لمجلا يداهلا دبع     بئانلا راثأو . ناملربلا
نم ةيروهمجلا سيئرل بولطملا رمعلا ضفخ يذلا         ٨٣ةداملل يروتسدلا ليدعتلا     ىلإ   ٤٠   ٣٤ 

ةـيلجو ةحـضاو تءاـج تاءارجإلا ،لوصألا قفو مت تاءارجإ نم مت ام              ( نإ لاقف   . ةنس
  ). نالطبلاو للخلا اهبوشي ال ةميلسو ةحيحصو

يـف ىرج يذلا روتسدلا ليدعتلا نأ ةقباسلا ةسلجلا ي          ف لاق يلصوملا رذنم بئانلا ناكو     
ةـبجوملا بابـسألا نمضـتي مـل هنأل ةيروتسد ةفلاخم           (نمضت  ) وينوي(ناريزح نم رشاعلا    

لاـمكإ نـع هـينثل باون نم تالواحمو سلجملا يف كابترا ىلإ ىدأ يذلا رمألا                 )ليدعتلل  ،
  . فقوتي مل اذإ ًانوناق هتبساحمب ةرودق رداقلا دبع سلجملا سيئر ديدهتو ،همالك

لـسرأ ذإ ،يلـصوملا بئانلا دييأتب باونلاو ةرودقل ًافلاخم ًافقوم ذختا راشب قيرفلا نكل               
تاـباطخ راـطإ يفو     . نويزفلتلا ةشاش ىلع اهعباتي ناك يتلا هرظن ةهجولً ادييأتو ًامعد هيلإ          

ةـيار   (نإ يليئارـسإلا لالتـحالا نوجـس نم بره يذلا حلاص تحدم بئانلا لاق ،دييأتلا              
ةـنرق دـمحأ يثعبلا بئانلا لاق نيح يف   ) دسألا كاذ نم لبشلا اذهو   . ةعوفرم ىقبتس ريرحتلا  

نـهار رخآلا ضعبلاو    . انلاتتقا ىلع نهار ضعبلا   . ليحرلا دعب انفالتخا ىلع نهار مهضعب     (
  ).دسألا راشب دحاو ٍتوصب انلق اننكل ،انئامد ىلع

ىـنبملا ماـمأ نوـفقي نينطاوملاو با        بشلا فالآ ناك تقو يف ناملربلا تاسلج ترجو       
حيـشرت ىـلع    ) عامجإلا(ب سلجملا ةقفاوم ةرودق نلعأ نإ امو      . هدلاوو راشب روص نيعفار   

ىـتح ،نييروسلا ىلع هحرطل ًادعوم   ٢٠٠٠)ويلوي(زومت رهش نم رشاعلا يف نينثالا ديدحتو          
  ).راشب اي كيدفن مدلاب حورلاب(باونلا توص الع 



 )١٨٩(

  
  
  
  
  

ةديدجةلحرم أدبت ةيروس  ..  
دسألا راشبل ةئاملا يف٩٧.٢٩  )٦٢(  

  
يـف   ٩٧،٢٩ةبسـنب ةـسائرلا ىلع ءاتفتسالاب دسألا راشب قيرفلا زوف نع نلعُأ نإ ام                 

ةـيالو ىـلع مسـقلا ءادأ دعوم موي ىلإ نييروسلا راظنأ تهجوت ىتح نيعرتقملا نم ةئاملا                 
) ةدـيدج ةـلحرم   (هب نشد   ي ًايسائر ًاباطخ راشب قيرفلا يقلي نيح ،تاونس عبس اهتدم ةيسائر          

  . ةيروس خيرات يف
يـف تاليدـعتو بـصانملاو عـقاوملا نم ددع يف تارييغت مسقلا ءادأ ىلي نأ عقوتيو                 
ثيدـحتلاو يداصتقالا حالصإلا سركت ةديدج نيناوق رودصو ،وريم ىفطصم ديسلا ةموكح            

يموـكح  لا رـييغتلا لواـطي نأ عـقوتي الو        ). رـييغتلا (ب نونطاوملا رعشي ىتح ،دالبلا يف     
راذآ يـف ةـموكحلا ىـلإ اوـلخد نيذلا            ٢٢ـلا ةديدجلا بئاقحلا باحصأ     ٢٠٠٠) سراـم ( 

يرـطقلا رمتؤـملا يف ةيزكرملا ةنجللا وأ ةيرطقلا ةدايقلا يف ءاضعأ اوبختنا نيذلاً اصوصخ      
ناريزح ٢٠يف مكاحلا ) ثعبلا(بزحل عساتلا    ). وينوي( 

زومت نم  ١٧ـلا ديدحتو ،ج  ئاتنلا نالعإل ةسلج  ) ناملربلا(بعشلا سلجم دقعو     ) وـيلوي (  
ديسـلا ناملربلا سيئر ميلستب ةبرح دمحم روتكدلا ةيلخادلا ريزو ماق امدعب مسقلا ءادأل ًادعوم               

ماـعلا ذـنم ةيروسـلا ةـلودلل         ٢٠ـلا سيئرلا ىلع ءاتفتسالا جئاتن ًارهظ ةرودق رداقلا دبع          
١٩٤٣ .  

                                                 
)٣(،  .٢٢/٧/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا



 )١٩٠(

ىـتح ،ةينامث ءانثتساب باونلا عيم      ج اهرضح يتلا ةسلجلا يف جئاتنلا ةرودق نلعأ نإ امو         
عـيمجلا عمسـيل    (بعشـلا سـلجم سيئر لاقو       ) راشب اي كيدفن مدلاب حورلاب    ( باونلا فته   

نـع فرـعت ال اـمب فرهت يتلا هاوفألا كلت عمستل            . بلقلا نم جرخي امدنع بعشلا توص     
  ). دسألا ظفاح هّطخ جهنل بلقلا نم معن هذه. ميظعلا انبعش

غـلب نيقفاوـملا ددـع نأ هـيف ءاـجو ءاتفتسالل يمسرلا نايبلا               أرق باونلا دحأ ناكو     
مهو ءاتفتسالا قح اوسرام نيذلا ددع لصأ نم ًانطاوم           ٨،٦٨٩،٨٧١ تـناكف   ٨،٩٣١،٦٢٣   ،

نيقفاوملا ريغ ددعو ةئاملا يف       ٩٧،٢٩نيقفاوملا ةبسن    ًانطاوم   ٢٢٤٣٩  ) فـلألا يـف   ٢،٥١( 
،  ٢،٤٢ةلطابلا قاروألا ةبسن تغلب اميف       ةئاملا يف نأب ًاملع      يـف اوتفتـسا يروس فالآ      ٢٠٩   

يـف ةـبارغ الو ،قـفاوي ال نم كانهو قفاوي نم كانه ءاتفتسا لك يف                (ةبرح قلعو   . نانبل
  ). رمألا

مـل اهنأو ،نييروسلا فقاومل ًايقيقح ءاتفتسا سكعت        (جئاتنلا هذه نإ يروس لوئسم لاقو       
ك ةئاملا يف   ٩٩،٩نكت ملو ليق امك ،جراخلا يف ةنومضم نكت          نـم ددع يف نوبقارم عقوت ام        

 ٥١١وـحن دوجو ىلإ تفلو      ). ءاتفتسالا يف نيكراشملا نييروسلا يأر سكعت اهنأ لب ،لودلا        
نـم رـثكأ ةقفاوم مدع ىلإو       %) ٩٤،٩ةكراشملا ةبسن   ( عارتقالا قيدانص ىلإ اوبهذي مل ًافلأ       

نالطبو ًافلأ    ٢٢ ةيباختنا ةقاطب فلأ   ٢١٩،٣  يـف  ٦٨،٥نأ لوئسـملا عباـتو    .   نـم ةـئاملا    
لوليأ   ١١يف راشب روتكدلا ةدالو دعب اودلو نييروسلا         تاءاصـحإلا نأو    ١٩٦٥) ربمتبـس (   ،

نأ يـنعي اـم ،نيـعبرألا نـس نوزواـجتي ال نييروسلا نم ةئاملا يف                 ٨٦،٥نأ ىلع لدت      
لوخدـل مـهل ًالثـمم هنودجي نيذلا نييروسلا مظعم تاحومطو لامآ سكعي ديدجلا سيئرلا               (

ةداـيق دـهع يـف ةروـطتم ةزفق دهشتس ةيروس نأ كشال             (رخآ لوئسم لاقو    .)ةثلاثلا ةيفلألا 
ممتـي نأ بـجي ناـكم يأ يـف لـلخ يأ وأ ةرهاظ يأ حالصإ متيسو دسألا راشب قيرفلا                     

  ). ةيمسوم ةيضق سيل وهو مئادو رمتسم حالصإلا(دازو ). هيف حالصإلا 
دـييأتلا تاريسـم مدـق      ت نم نيلوئسملا عنم   ) ًايمسر ًاميمعت (ردصأ راشب روتكدلا ناكو     

ًايبعش مهئارآ نع ريبعتلا نينطاوملل ًاكرات     )حشرملا سيئرلا (معدل تافاضم ةماقإو     نـم نكل  . ، 
  . ةيئاهنلا ةيمسرلا جئاتنلا روهظ دعب) ءالولاو ءافولا ةريسم(جرخت نأ عقوتملا 

دـسألا راشـب سيئرلاـب لصتا ذإ ،كرابم ينسح يرصملا سيئرلا نيئنهملا لوأ ناكو               
نـم ةئنهت تايقرب ىقلت كلذك      ) روطتلاو مدقتلا قيرط ىلع ةيروس ةدايق يف قيفوتلا هل ًاي         نمتم(

                 ، هللا دـبع رـيمألا يدوعسـلا دهعلا يلوو زيزعلا دبع نب دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ



 )١٩١(

هأـنهو  . ناطلس ريمألا يدوعسلا ناريطلاو عافدلا ريزو ءارزولا سلجم سيئرل يناثلا بئانلاو          
  . ردورش راهريج يناملألا راشتسملاو ،سداسلا دمحم كلملا يبرغملا لهاعلا ًاضيأ

ةيروسـلا ندـملا يقاـبو قشمد يف مهتدهاش         (ًالئاق نييفاحصلا ةبرح ريزولا بطاخو      
يـف هرودو هـقح نطاوم لك هلالخ سرام يذلا عساولا يريهامجلا لابقإلا اهارقو اهقطانمو               

  ). هريظن لق عافدناب ءاتفتسالا
راشـب روتكدلا ناك اذإ امو ،هليحر لبق ةطلسلا لاقتنا بتر دسألا سيئرلا ن              اك اذإ لئسو  

نإ ةـيلخادلا رـيزو لاـقف ،ءاتفتسالا ةيلمع ءاهتنا لبق ةيروهمجلل سيئرك هتايحالص سرامي               
هـنأ اـنيأرو متيأرو   . دلاخلا دئاقلا ليحر أبنل ىلوألا ةظحللا ذنم راشب قيرفلا تعياب ريهامجلا (

اـهءالوو اـهءافو ةـنلعم تاحاسلاو عراوشلا ىلإ ريهامجلا تعفادت فيك    ىلوألا ةظحللا ذنم    
قـيرفلا ةـعيابم يـف ةيروتـسدلا تاسسؤملا تقبس ريهامجلا           (دازو  ). راشب قيرفلا تعيابو  

  ). ًادج ًائداه ناك ينمألا عضولا نأذإ ،نمألاب ةلخم (ةثداح يأ لوصح مدع دكأو ). راشب



 )١٩٢(



 )١٩٣(

  
  
  
  
  

  ةيروس ناوخإ
  )٦٣(ةديدج ةحفص حتف ىلإ ةديدجلا ةدايقلا نوعدي

  
ةدـيدج ةحفـص حتف ىلإ      (ةيروسلا ةدايقلا ةيروس يف     ) نيملسملا ناوخإلا   (ةعامج تعد   

مارـتحاو ،ةـماعلا تاـيرحلا نم راطإ يف ةينطولا هتدحوو هتمحل يروسلا بعشلا ىلإ ديعت                
ةـيرحلا وـح   ن دالبلاب ريسلاو يسايسلا ناقتحالا بابسأ لك ةلازإ ىلع لمعلاو ،ناسنإلا قوقح           

  ). ةيبعشلا ةكراشملاو ةيطارقميدلاو ةيددعتلاو
نيدـلا ردـص يلع ةيروس يف       ) نيملسملا ناوخإلا (ـل ماعلا بقارملا هردصأ نايب لاقو     

اـهب تـلقتناو روتسدلا اهب لدع يتلا ةقيرطلا ىلع اهظفحت مغر دكؤت             (ةعامجلا نإ ينونايبلا    
ةدوـعلاو ،ةمئاقلا تاسايسلا يف رظنلا ةداعإل       ةيخيرات ةصرف ةيروسلا ةدايقلا مامأ نأ ،ةطلسلا        

نـم ةـعامجلا نأ ناـيبلا دكأو        . ةيطارقميدلاو ةيرحلا ءاوجأ ىلإو نامألا ئطاش ىلإ دالبلاب       
  .ليبسلا اذه يف ةوطخ لك عم ةيباجيإب لماعتتس ايلعلا ةينطولا ةحلصملا ىلع اهصرح قلطنم

  

                                                 
)٤(،   .٢٧/٦/٢٠٠٠، )ندنل(ةايحلا



 )١٩٤(



 )١٩٥(

  
  
  
  
  

  سيراب نم نودقتني نويروس نوفقثم
يروهمجلا ماظنلاسسأ كاهتنا"  ")٦٤(  

  
رـقم ماـمأ عـمجت ىلإ سيراب يف هوردصأ نايب يف جراخلا يف نويروس نوفقثم اعد                 
يـف ةيروـس هدهشـتس يذلا ءاتفتسالا ىلع ًاجاجتحا ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةيروسلا ةرافسلا               

دسألا راشب روتكدلا وه ةسائرلا بصنمل دحاو حشرم ىلع رصتقيو١٠/٧/٢٠٠٠  ، .  
يناـعي تـقو يف   )يروهمجلا ماظنلا سسأل ديدج كاهتنا(هنأب ءاتفتس  الا نايبلا فصوو    ،

ةـيطارقميدلا قوـقحلا باـيغو مظنملا عمقلا نم دوقع ةثالث ءبع            (نم يروسلا بعشلا هيف     
  ).ةيساسألا

 ٣٧ذـنم ةيروس يف ةيراسلا ةيفرعلا ماكحألاو ئراوطلا ةلاحل دح عضوب نايبلا بلاطو              
قوـقحو ةـماعلا تاـيرحلا مارتحاـبو ،نييسايسلا نيلقتعمل         ا عيمج نع ًاروف جارفإلابو ،ةنس     

  . يطارقميد يروتسد حالصإ دامتعاو ناسنإلا
) ناسـنإلا قوقح طباورل ةيلودلا ةيلارديفلا       (و) ناسنإلا قوقحل ةيسنرفلا ةطبارلا   (تديأو  

  .نويروسلا نوفقثملا هيلإ اعد يذلا كرحتلا

                                                 
)٥(،  .٨/٧/٢٠٠٠، )ندنل(ةايحلا



 )١٩٦(



 )١٩٧(

  
  
  
  
  

عويشلا بزحلل ماعلا نيمألا:كرتلا ضاير   يروسلا ي 
  )٦٥(دسألا راشبل توصأ نل

  
  

نأ نود ،ًاـماع رشـع ةعبس ىلع ديزي ام نجس يروس يعويش لضانم كرتلا ضاير                
  . يسايسلا هطاشن ببسب نجس ،ةمكحملا ىلإ مدقي وأ ةددحم مهت هيلإ هجوت

نيذـلا نيردانلا نيضراعملا نم دعي       ١٩٩٨ماع  ) ويام(رايأ يف قلطأ يذلا كرتلا ضاير       
يـتلا ةفالخلا تاءارجإ ٍساق يبلس لكشب م         . ةيروس لخاد ةيرحب ملكتل   ا ىلع نوءرجتي    يقي هنإ

  . ٢٠٠٠) وينوي(ناريزح نم رشاعلا يف دسألا ظفاح توم تبقعأ 
 ٢٠٠٠) وـينوي (نارـيزح نـم رـشاعلا يـف تبسلا موي دقعنا يذلا يروسلا ناملربلا             

ةـيروهمجلل لبقملا سيئرل  ا هرودب حبصيل دسألا راشب نبالل ،رضخألا ءوضلا ىطعأ ،ًايئانثتسا      
  . ًاموي نيعبرأل ةدتمملا دادحلا ةرتف ءاهتنا ليبق ،ةعيبلاو ءاتفتسالا دعب

-        ، ةحلسـملا تاوـقلاو شيـجلل ًاماعً ادئاق دسألا راشب حبصأ ،نيعوبسأ ةرتف لالخ
  ؟ ثدحلا اذهب مكرظن ةهجو يه ام ،مكاحلا ثعبلا بزحلً ايرطق ًانيمأو 

                                                 
)٦(،   .٢٠٠٠/ ٣٠/٦، )سيراب(دنومول



 )١٩٨(

) ةيسـفن (ةيجولوكيس يفف   . بارغتسالل وعدي ءيش يأ اهيف سي     ل تاريغتلاو تالدبتلا هذه   
وـل اـمك اهثروي نأ ضرتفملا نمف يلاتلابو         . هل ةيصخش ةيكلم ةيروس تحبصأ دسألا ظفاح      

  . ثاريم اهنأ
نـم ةـلودلا تاسـسؤم غارفإب ،ًاجيردت ،دسألا ظفاح ماق ،مكحلا نم ًاماع نيثالث لالخ                

صاخـشألا نم ديدعلا لمعي ثيح ،يسائرلا رصقلا ىلإ         ةيلعفلا ةطلسلا تلقتنا دقل     . اهنيماضم
تـلقتنا اـمك    . بعشـلل ةبسـنلاب ًامامت مهتيوه ةلوهجملاو ،ةيمهألا يف ةياغ تافلمب نيفلكملا           

  . رخآلا ضعبلا ىلع اهضعب سسجتي ةبسانملاب يتلاو ،تارباخملا ةزهجأ ىلإ ةطلسلا
ةـيذيفنتلا ةطلسـلا عـم لاح       لا وه كلذكو ،تشالت ناملربلل ةحونمملا ةيعيرشتلا ةطلسلا       

تارابختـسالاب قـلعتملا عافدـلا ةرازو نـم مسقو ،ةيجراخلا ةرازوك ةيساسألا تارازولل              
  . ةيركسعلا

يـلعف رود هـل دـعي مل ،ماظنلا مئاعد ىدحإ لكشي ناك يذلا ثعبلا بزح نإف كلذكو                  
عـفد ادع ام     مهميظنت عم ةيلعف ةقالع ةيأ مهل دعت مل هيف نيطرخنملا نأ امك ،يسايس ليكشتك               

بزـحلا نإ ،كلذـل ةجاح كانه نوكت امدنع تاعامتجالل تاوعدلا ةيبلتو ،ةيلاملا تاكارتشالا           
عـم لاـحلا وـه اـمك ،ًاماع رشع ةسمخ لك رمتؤمب ىضري الو ،لبقي ال يقيقحلا يسايسلا      

  . ثعبلا
ن ـع رـبعت الأ ،ايلعلا ةطلسلا لثمت يتلاو ،ثعبلل ةيرطقلا ةدايقلل ةديدجلا ةليكشتلا              -

  ؟مكيأرب ،ليدبتو رييغت
ىـلإ دـئاع ،كش الب ،اذهو ،عقوتملا نم لقأ تناك تاريغتلا نأ يه رمتؤملا ةأجافم نإ                 
ناـك يذلا لكشلاب يلخادلا تيبلا عاضوأ بيترتب حمسي مل يذلا رمألا ،ئجافملا سيئرلا بايغ     

ماـهتاب   رهـشأ ةدـع لـبق ،ةبسانملاب ،تأدب تابيترتلا هذهو ،هتطلس لظ يف متي نأً اضرتفم                 
  . ةطلسلا يلوئسم نم ديدعلا داعبإو

ضيفختو روتسدلا ليدعت دعب مظنيس يذلاو لبقملا يسائرلا ءاتفتسالاب مكيأر وه ام             -
ىلإ ةنس ٤٠نم حشرملا نس  ؟ دسألا راشبل يلاحلا رمعلا وهو٣٤   ،  

بعشلا نم نوءزهي مهنإ    :كحضلل وعدي اذه   نـل  . ريغت دق ءيش ال نأ ليلدلا وه اذهو       .  
ًانلع اذه لوقأو ،دسألا راشبل تيوصتلل      بهذأ ةـجاحب سيل وه ،لاوحألا لكب      . ةيحرسم هذه .  
  . يتوص ىلإ
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ةيروس يف تاحالصإ نع دسألا راشب ملكتي-   ؟اذه مكل يحوي اذام .  
. ةـثيدحلا تاـينقتلا لاخدإ ربع ريوطت نعو ،ةيرادإو ةيداصتقا تاحالصإ نع ملكتي وه      

بعشـلل يـطعي يذلا ،يسايسلا حالصإلا وه ةيروس          يف حلملا حالصإلا نإف ،يرظنب نكلو       
ئداـبملا ىـلإ ةدوعلا هذه نودبو       . ةلودلا نوئش ىلع فرشي نأب ناملربلل حمسي اذهو ،هتملك        

ةيثارو ةيروهمجو ،الومش اماظن:ةنهارلا اهلاح ىلع ىقبتس ةيروس نإف ،ةيروهمجلا   .  
بزـح لـعجي يذـلا رو    تسدلا رييغتو ليدعت بجي ،يرادإلا حالصإلا نع ملكتن نأ لبق    

اذـهف ،ةـيروهمجلا سيـئر باـختنا عوضوم يف مويلا هارن ام اذهو              . رومألل ًاررقم ثعبلا  
ءانجسـلا حارس قالطإ بجي     .هل رايخ ال بعشلا اميف ،حشرملا راتخي يذلا ديحولا وه بزحلا          

  . دالبلا جراخ نيرجهملاو نيئجاللا ةدوعب حامسلاو ،مالعإلا لئاسو ريرحتو ،نييسايسلا
  ؟ ماظنلا اهب موقي يتلا داسفلا ةحفاكم ةلمحب نوعنتقم متنأ له  -

. ةـينوناقلاو ةيعيرشـتلا رـطألاً ارـيثك فعضأ دق ةطلسلا ركتحي يذلا ماظنلا بولسأ              
  . بعشلا ةباقر بايغل يلعف لكشب قبطت ال نيناوقلاف

لالـخ نـم نييسايسـلا نيلوئسـملا اوصقي نأ نونطاوملا عيطتسي ،تايطارقميدلا يفف              
،                . تاباختنالا ةـيثراك تاـسرامملا هذـه ةـجيتن تناك دقل ،ةيروس يف لاحلا وه سيل اذهو
  . رابتعالا نيعب اهذخأ ىلع ًاربجم هسفن دجو ماظنلاو

) نويروتاـتكيد (اهسأرتي يتلا ةريغصلا تايفاملاو ،تاعاطقإلا نم ًاماظن تحبصأ ةلودلا          
           ، . ىـلعألا نم مهيتأت يتلا رماوألا     موزللا دنع ،اوعيطي نأ طرش مهل ولحي امب نوموقي راغص

يـه بقاوعلاو جئاتنلا نكل ،ابوروأ يف ىتحو ،ناكم لك يف دوجوم ةوشرلاو داسفلل ليملا نإ                
،     . ةيعامتجالا تاقبطلا نيب ةوهلا ،ًاريثك ديزت اهنأل ،ةيروس يف ةدح رثكأ           ثدـح دق هنأ حيحص

ءيـجو ،دساف هنإ مويلا لاقي  ناسنإ دعبأ اذامل نكلو ،ءارزولا سيئر بصنم يف رييغت ،ًارخؤم      
  . ماعلا يأرلا بسح رامضملا اذه يف ةهزنم ةعمس لمحي ال صخشب

يـف ريغتيس عضولا اذه نأ نودقتعت له ،ايروس يف ةيقيقح ةضراعم مويلا دجوي ال         -
  ؟لبقتسملا 
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ىـتح دوـجوم ريغ لماحلا اذهو ،يعامتجاو يسايس لماح ىلإ ًامئاد ةجاحب رييغتلا نإ               
  ، ةحـشرم ،ةروـطخلاو ةدحلا نم يه ،اهزاتجن يتلا ةيعامتجالا ةمزألا نكل             ةيروس يف نآلا  

  .بعشلاو ةطلسلا نيب ةوهلا كلذك ،دايدزال
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  )ال(لوقأ يكل ةيفاك بابسأ ةسمخ 
  )٦٦(دسألا راشب باختنال

 
  

رـملل  –ىنبملا لخدأ فوس يننإف ،سيراب يف ةيروسلا ةرافسلا باوبأ يمامأ تحتف اذإ              ة  
ب توصأ فوسو   –اسنرف ىلإ يئيجم ذنم ىلوألا     دـسألا راشب باختنا ىلع ءاتفتسالا يف       ) ال( 

باوـبألا هذه نألو    . هسفن نع ةلاصألاب سيلو هدلاول ًافلخ ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل ًاسيئر         
نأ هادـحتأ    :لوقلا نم سأب الو   (هسفن ريفسلا ةداعس اهيف تبلا عيطتسي ال بابسأل ،يل حتفت نل              

قـحلا ضـعب    ) يبرعلا سدقلا (تاحفص ىلع سرامأو ،انه ًاقبسم يتوصب يلدأ يننإف         ) لعفي
  . يروس نطاومك يل دوعي يذلا

  : مهألا اهضعب درسب يفتكأ ،ةبعشتمو ةديدع) ال(ب تيوصتلا اذه يف يبابسأو
هـتدارإ ىـلإ ًادانتـسا تيوصتلل عارتقالا قيدانص ىلإ هجوتي ال يروسلا بعشلا               :ًالوأ  

ةيركسع ةيطارقوتوأ ةيدادبتسا ايلع ةدارإ ىلإ ًادانتسا اهيلإ هجوي وه          لب ،ةرحلا  يـه ،ةينمأ    -   
هـتاذ يـنيتورلا سقطلا ةسرامم ىلع نييروسلا نينطاوملا تربجأ يتلا اهتاذ ةقيتعلا ةدارإلا              

ةـيروهمجلل ًاسـيئر بألا دسألا بختنا نيح        ١٩٧١ماعلا ذنم تاونس عبس لك       تـناك اذإو   . ، 

                                                 
)٧(،  .١٣/٦/٢٠٠٠، )ندنل(يبرعلا سدقلا
 .سيراب يف ميقم يروس ثحابو بتاك)٨(
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وأ مقرـلا اذه نإف       %٩٩ريهشلا مقرلا نع ةدحاو ةرم طبه       ت مل تيوصتلا ةبسن    يأ  (ةـلداعم ، 
نـل دسألا راشب نأ ىلع ركبألاو لوألا رشؤملا نوكي فوس       %) ٩٠(ـلا نم ىلعأ وه ام لك       

  .ةيبعشلا ةدارإلا ريوزت يف دسألا ظفاح نع فلتخي
نـم   لـقأ ةبسـنلا نوـكت نأ ىلع قفاوف قلذحتم حصان ىلإ دسألا راشب عمتسا اذإ امأ                  

ىوـتحملا يـف سيـلو ،طقف لكشلا يف لقأ نوكي فوس ةلاحلا هذه يف ريوزتلا نإف                 %٩٠  ، .
لاوـحأ  ) رـييغت (يـف هاياون قدصب ،هرسأب ملاعلاو ،يروسلا عراشلا عنقي نأ ىتفلا ءاش اذإو            

ءادوسـلا ةـفرغلا هـيف رفوتت ،قح يطارقميد تيوصت ميظنت يه ىلثملا ةليسولا نإف ،دالبلا                
). ناتسـخازاكو اـيريجينو وريبلاو يوبابميز يف ثدحي امك        (نودياحملا نويل   ودلا نوبقارملاو 

هـيلع ضرفي بجاولا نإف ،نيعرتقملا عومجم نم      % ٥٠نم لقأ ىلع دسألا راشب لصح اذإف        
لوـقي اـمك    ) حيطاـسألا قوـف نم    ( مالك اذه ،عبطلابو    . ديحولا حشرملا هرابتعاب ىحنتي نأ    

    ، نيبقارـم نودو ءادوـس فرغ نود       مايأ دعب يرجيس تيوصتلاف ،نويروسلا   .   ، نذإ ،نـبالا
  . نايعلا يف حولي ديدج الو.بألا ىطخ ىلع ريسي

الإ ،حـشرملا كلذ نوكي نأ هل نكمي الو ،يروسلا بعشلا حشرم دسألا راشب سيل       :ًايناث  
نويزاهتنالا   –نويئاطسفسلا انرشب اذإ     ، )ًاضـيأ ةيروـس جراخ رثكو ،ةيروس يف رثك مهو         ( 

رـيغ ،ىـتفلا حـشرملا اذـه لثم دلت نأ نع ةزجاع لظتسو تزجع تاير                وسلا ماحرأ نأب  
لبشـلا اذـه نإ لوقت      ) ةسدقم(ةديحو ةءافك ءانثتسابو    . قحتسملا ريغ ،لهؤملا ريغ ،برجملا    

) ةودـقلا (و) لـمألا (لساب لحارلا هقيقش ناك نأ دعب       ) لبقتسملا(يلاتلاب وهو ،دسألا كاذ نم      
اـيازملاو رثآـملاب ًارماـع سيـل        ) ًالوأ ةسايس ةسائرل    او(ةسايسلا ملاع يف ىتفلا لجس نإف       

  . تاماركلاو
ةـنماثلا يف راشب ناك ،ةرايس ثداح نم دسألا لساب يفوت نيح             ١٩٩٤ماعلا علطم يف      ،

ةـيلكلا نـم جرـختو ،يركسع ىلإ لوحت ةدحاو ةنس نم لقأ يفو ،ًايندم ناكو ،نيرشعلاو                 
نأل ،ةـيلكلا يـف اـهب لومعملا ةيركسعلا         نيناوقلا لك نم ضيقن ىلع      (بيقن ةبترب ةيبرحلا    

،         ). مزالم ةبترب جرختي امنإ طباضلا بلاطلا      دـيقع ىـلإ دـئارلا عـِف  ر طـقف نيرهش لالخو
تـس نـم لـقأ يفو       .لودلا ءاسؤر لابقتسا يوارهلا سايلإ قباسلا ينانبللا سيئرلا هلبقتساو        
ماـيأ تضـم مث   . ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ماع دئاقو ،لوأ قيرف ةبتر ىلإ ديقعلا عفر تاعاس          

نأ نود ىـتح    ( ًايموق ًاماع ًانيمأو ،مكاحلا ثعبلا بزحل ًايرطق ًاماع ًانيمأ حبصي نأ لبق ةليلق              
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يروـس قـلعم بـتك مايأ ذنمو        . ةيروهمجلا ةسائرل ًاحشرمو  ). ثعبلل يموقلا رمتؤملا دقعني   
ىـلإ عراـس هن   أ يأ ) دسألا راشب سيئرلا  (لاصخ ىلع اهيف يرطي     ) يبرعلا سدقلا (يف ةلاقم   

اـهنإف ،ناوألا لـبق ةـلزهملاب تقطن ناسل ةلز كلت نكت مل اذإو     . بختني نأ لبق ىتح هسيئرت    
  !.ةيرورض تسيل اهتاذ تيوصتلا ةلزهم نأب ينمض ميلست

نويئاطسفسلا ججاحي امك نيحشرملا لضفأ دسألا راشب سيل          :ًاثلاث سيـل ،نويزاهتنالا    –   
راـقتحاو ةينمألا ةضبقلا لامعإو ،شطبلا ةوقب        بعشلا ىلع ضورفم ديحو دحوأ حشرم هنأل        

وـه ديحولا لضفألا حشرملا نأل ًاساسأ لب ،بسحف اهتاذ ةطلسلا هتنس يذلا روتسدلاو بعشلا               
رـيغ طرشلا اذه ماد امو      . يطارقميدو رحو ميلس يرس عارتقا يف نوبخانلا هراتخي يذلا كاذ         

لا نإف  ٢٠٠٠) ويلوي(زومت نم رشاعلا تيوصت يف رفوتم        ىـلع ضورـفملا ديحولا حشرم      ، 
يوـغللا تحنلا اذه زاج اذإ      ) حشرماللا-حشرملا(وه وأ ،ًايقطنم نيحشرملا أوسأ وه بعشلا        

  . ءادوسلا مايألا هذه يف ءادوسلا ةفارطلا هحيبت يذلا
راشـب حشرملا تارارق نإف ،يبعشلا لثملا لوقي امك هناونع نم أرقي بوتكملا ناك اذإو               

نـم يتأـي ريبك ريخب نيلئافتملا رشبت ال ،ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ماع             لا دئاقلا هتفصب ،دسألا   
هطابـضو هناوعأ نم ددعل ةينوناق ريغ عيفرت تارارق ًارخؤم ردصأ دقل            . سيئرلا دسألا راشب  

حوـلت ال نيذـلا طابضـلا نم ًاددع شيجلا نم حرس امك      )دسألا رهام هقيقش مهنيب   (ءايفوألا    ،
. هاوسـل ءالولاـب نونيدـي نيذلا طابضلا نم ًاددع لقتعاو ،بولط          ملا ماتلا ءالولا مئالع مهيلع    

هـنكلو ،ةدـبرعوً ابهنو ًاداسف اوثاع نيذلا طابضلا نم ًاددع ًاضيأ حرس هنأ كلذ عم ،شهدملا                 
  !.ةاجن ذفنم ةئيه ىلع ةنيمث ةأفاكم مهحنمي ام ردقب ًاباقع مهب لزني ال ًايلمع ناك امك 

نـم ،ًاـيلمع توريب مكح نأ هل قبس يذلا       (ناملس نس   حم ديقعلا حرس هنأ ًالثم ،عمسنو     
ةـنيدم يـف مدقلا ةرك قيرفل هسامح ناكو ،ةصاخلا تادحولا طابض زربأ نم دحاوك هعقوم                
نـم ىأرـم ىـلع ،بـعلملا بلق يف ةيحورملاب طوبهلا ىلإ هعفدي ةيلحاسلا ةيروسلا ةلبج                 

نسـحم نأ ،ًالثم،عمسـن ال اـن        نكلو) ةارابملا ريديس يذلا سئابلا مكحلاو نيبعاللاو روهمجلا      
ةدـئاملا ناـسرف لـعفي امكو داهشألا سوءر ىلع ،هتدارإب ةيروس رداغ دق ناك هتاذ ناملس                 
دهشـملا بـقاريو مويلا ميقي ثيح ةيبراغم ةيبرع ةلود ىلإ مث ،ًالوأ ايناطيرب ىلإ ،ةريدتسملا                

رست رارق نرتقي ال اذامل     !معنملا فرتملا حئاسلا شيع ءاخرب ،دعب نع         هـتلاحإب ناملـس حي     ، 
  ؟ًالثم ءاضقلا ىلإ
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نيذـلا كـئلوأ ًاصوصـخ ،ضعبلا ججاحي امك      ) رورشلا نوهأ (دسألا راشب سيل     :ًاعبار
يـف لـثامم رارقتساب اهمعنت لامتحاو ،بألا دسألا دهع يف ةيروس           ) رارقتسا(ةياكحب نونغتي   

لازـت الو تـناك يتلا      كلت  (ةيناسنإلا ةربخلا ىلإ رقتفي،ءدب يذ ئداب ،هنإ        . نبالا دسألا روط  
، )نيـعبرألا نس غلبي نأ ةيروهمجلا ةسائرل حشرملا يف طرتشت ريتاسدلا مظعم نأ يف ببسلا              

تاسـلج ةرادإ وأ ،راغصـلا وأ رابكلا ةساسلا عم ةيلافتحالا تاءاقللا نم قثبنت ال ةربخ يهو                 
ر يوـطت يـف ةيـضارعتسا ةـلمح معزت وأ ،راغصلا وأ رابكلا نيفقثملا عم حاورأ ريضحت                 

ةسايسـلا ةعانـص ةرـبخ اهنإ       . كانه) داسفلا ةبراحم (يف ةيليمجت ىرخأو انه     ) ةيتامولعملا(
سارـم لثم نوناقلا ةلودل عضاخلا يطارقميدلا سارم يهو ،ةيمويلا ةايحلا مضخ يف ةيمويلا              
صرـحلا عـقوم نـم رارقلا ذاختاب لوخملا ةفاصحو ،نوناق يأب ثرتكي ال يذلا روتاتكيدلا                

  . هماظن ىلع صرحلا عقوم نم رارقلا ىلع يلوتسملا ةفاصح لثم هدالب ةحلصم ىلع
ةنايـصو ءاـنب لـجأ نـم موي لك ةعاس            ١٦لمعي بألا دسألا لظ دوقع ةثالث ةليطو          

               ، ًاراسـيو ًاـنيمي ةدقعملا طويخلا جسنت ثيح توبكنعلا ةكبش ةقدب بتارتملا ماظنلا اذه ميظنتو
زـكرملا دـنع اـهعيمج يـهتنت يكل ،ةرئادلا ىل           إ ليطتسملا ىلع عبرملا نم ،ًايلوقاشو ًايقفأ      

  . ةريخألا ةسايسلا مسريو يئاهنلا رارقلا عنصي ،ةكبشلا بلق يف ميقي يذلا دحوألا
نوريثكلا طبهو  ١٩٧٠ماعلا ذنم نوريثكلا دعص      ةداـق ،شيـج طابـضو نمأ طابض         :،   

،  ةوخإ ءانبأو ةوخإ ،ءاهلبو ءافرشو ةقزترمو صوصل ،نويطارقوريب ةداقو نويبزح     تاوـخأو
يذـلا لوألا تافيرشـتلا سيـئر       (بيطخلا دمحأ نم ،براشملاو بهاذملاو فئاوطلا لك نم         

ةزـهجألا سرـشأ دـئاق      (دـسألا تعفر ىلإ     ) ةيحيحصتلا ةكرحلا نيشدتل بألا دسألا هراتخا     
ةـكرحلا ةنايص يف ةيومد     /ًاضايب رثكألا يديألا بحاصو ،ةبطاق ملاعلا يف ةيركسعلا       -ةينمألا
دـمحم ،ضايف قيفش،حلاصلا يلع ،رديح يلع ،ليمج يجان لثم لاجربً ارو            رم) ةيحيحصتلا
  .. يباهشلا تمكح ،ابود يلع ،يلوخلا

        ، ءالو تاكبـشو لاجرو ةطلسو ةربخ نم دسألا ظفاح كلتما ام عبر دسألا راشب كلمي ال
عينصـت ىـلإ رطضـي فوـس عقاولا يف هنإف فلتخم جهنو ديدج قيرفب مكحي نأ ءاش اذإو                   

طـخ يـف هعضـيس يذـلا رمألا ،ءالو تاكبش نم مويلا هكلمي ام ًاريثك قوفت                  ءادع تاكبش   
تـتام اـمك توـمي نأ نكمي الو ،دعب تمي مل يذلا ميدقلا قيرفلا عم ةمئاد    / ةلمتحم ةهجاوم 

بعشلا سلجم نم يجيرهت رارقب     :يروسلا روتسدلا ماكحأ   لـجر داسف براحي نأ هل فيكف       .  



 )٢٠٥(

يلاحلا عافدلا    ريزول ربكألا لجنلا  (سالط سارف لثم     فاـنم رغـصألا قيقشـلا ناـك اذإ         )  
ريبدـت نو   ئـش يـف امك يرطقلا رمتؤملا يف دسألا راشب راسي ىلع سلجي يذلا وه سالط               

طبـض يـف ابود يلع لحم لحي نأ         ) ةلئاعلا رهص (تكوش فصآ لثم لجرل فيكو ؟       مكحلا
طاـسوأ يـف   و زاهجلا طاسوأ يف هوركم وهو ،ةيركسعلا تارابختسالا لثم يروصانيد زاهج       

تاوـقلاو شيـجلل ماـعلا دئاقلا رود سرامي نأ دسألا راشبل فيكو لب ،؟ اهسفن دسألا ةلئاع                  
ءاـنع هسفن فلكي ملو ،يركسعلا لمعلا يف ىندألا دحلا بيردتل عضخي مل يذلا وه ،ةحلسملا                

  .؟ ناكرأ ةرودل يلكشلا عوضخلا
،   هنإ   ةيروـس ىـلع راـطخألاب    ًاراذنإ اهرثكأ لب رورشلا نوهأ سيل    ًادارطتساو ًاسماخ  

اـمك  ) دـسألا ةـيروهمج  (يف سيل ةيثارولا ةيروهمجلا أدبم سركي فوس هباختنا  . ةرصاعملا
ةـيروهمجلا  (يف ًالصأ ةدوجوم نكت مل ةيروهمجلا نأب نوججاحي نيذلا نيقلعملا ضعب لوقي             

ي روسـلا بعشـلا اهراتخا يتلا ةغيصلا يف يأ        ) ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا  (يأ  ) ةيروسلا  
اذـخأ يروسلا بعشلا اهذخأو ،هتارايت عيمجب ثعبلا بزحو دسألا دوعص نم ليوط نمز لبق    

  . ًارارمو ًايلاغ اهنمث عفدو ،دحأ نم ةبه هل حنمت ملوً
عارصـلا عالدنا راظتنا يف ريطتو بهأتو بقرت ةلاح يف عمتجملا يقبي فوس هباختناو              

باسـح ىـلع ،دـيدجلاو ميدـقلا ةحل     اصم راظتنا يف وأ ،ديدجلا سرحلاو ميدقلا سرحلا نيب 
أـبن مهعامـس روـفو ،نييروسلا نينطاوملا نأ ةريبك ةلالد هل امم ناكو    . نيتلاحلا يف بعشلا 

دـبع لـحر نيـح ،ًالثم ،نويرصملا لعف امك          (عراوشلا يف ًايئاقلت اورهمجتي مل دسألا ةافو        
ركسـلا ءارشـل نزاخمل   او تايلاقبلا مامأ اورهمجت لب ،ةمدصلا وأ نزحلا نع ًاريبعت    ) رصانلا
  .ءادوسلا مايألل ًابسحت ،غبتلاو قيقدلاو زرألاو ياشلاو

عـمتجملا بـييغتو ،عمتجملا نع ةسايسلا بييغت يف ًاديدج ًاروط سركي فوس هباختناو              
ةـيندملاو ةيسايسلا تاريغتملا حاير مامأ ةيروس باوبأ قالغإو ،ثيدحلا رصعلا تايطعم نع             

   ، هاوـفألا مـكو دادبتسالا تاسايس يف لبق يذ نم رثكأ يضملاو             ملاعلا حاتجت يتلا ةيقوقحلاو  
ديعتـس يتلا ءالولا تاكبش نم ديزملا نيوكتو ،عمتجملل ةينطولا ةمحللا قشو تايرحلا رهقو              
رـثكأ ناـينب ىلع ضهنت امنإ عقاولا يف اهنأل ،ةيومدو ةسارش رثكأ وحن ىلع يضاملا جاتنإ                 

،     . ةشاشه ةـحئاللا ىوـس تسـيل عـقاولا يـف اهنأل            لاح يأب رارقتسا ةفصو تسيل هذهو  



 )٢٠٦(

نأ دـب الو ،ةرورضلاب اهنامز ىلو ةيدادبتسا ةيلومش ةمظنأ صئاصخ درست يتلا ةيكيسالكلا              
  . رصق مأ نامزلا لاط يلوت

ينيفكت اهنكلو    نذإ بابسأ ةسمخ   ريفسـلا ةداعـس ىدـحتأ يـكل         -يروس نطاومك –،   
راشـب باـختنال    ) ال(ــب توصأ    يكل ،يدلب ةرافس باوبأ يل حتفي نأ سيراب يف يروسلا           

عـم راوـح يـف هـتلق نأ يل قبس ام ديعأ يننإو ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل ًاسيئر دسألا               
نأ يدـلبل ديرأ ال يننإف ،ءايبنألا لسن نمو ًاسيدق دسألا راشب ناك ول ىتح               (ةيبرغم ةفيحص     

  )!.ةيثارو ةيروهمج ىلإ هيدي ىلع لوحتي 



 )٢٠٧(

  
  
  
  
  

  ةيروــس
  )٦٨(فلتخملا لبقتسملا قافآو

 
  

فـلتخم يـف دـلبلا عـقاو ىلع ضارتعالا يف نيلاوملا ريغو نولاوملا كرتشي امدنع                
دـيحم ال هنأو ،تنذأ دق لماشلا رييغتلا ةعاس نإ ةيمويلا ةسايسلا ةغل يف هانعم اذهف ،هفانصأ                 

اـمك ،اهسـفن   ةلودلا نايكل ءاقبلا ةلأسم ًاقح لداعت تحبصأ دقو ،حالصإلا ةيمتح ةهجاوم نع        
          ، ةيصـعتسملا لولحلا حارتجاو تالكشملا سسأ عم لماعتلا يف عمتجملا ةردق ىلع نهارت اهنأ
قـمع يـف ساـمغنالا نود ،تالضـعملا ةيمستو ،رومألا رهاوظ فيرصتب ءافتكالا مدعو               

نأ دـيري موـيلا ةيروسـك ٍدلب يف يداعلا نطاوملاف           . ةبكارتملا اهليصافتل يدصتلاو ،اهتلئسأ   
اـمك ،ددرتلاو لوبقلا قزآم نم ررحتيو ،ةيروتسدلا اهتالاكشإو ةطلسلا لاقتنا رطاخ            م زواجتي 

هريصـم ملاـعم ضـعب فرـعيل ،ماـعلا ريصملا ةلئسأ نع ةبوجألا بلط ىلإ ًاعيرس لقني                  
فورـظ يـف بوعشـلا هشـيعت يذـلا يداعلا ريغ عضولا وه كلذ ،اهلالخ نم يصخشلا                  

ةـطراخ يـف وه امنإ يقوف لاقتنا لكل يقيقحلا           رايعملا نأ سحت يهو ،ةيوطلسلا تالاقتنالا       
  . سوململا يريهامجلا عقاولا ملاعل ةديدج سيراضت

                                                 
)٩(،   .١٠/٧/٢٠٠٠، )ندنل(يبرعلا سدقلا
ةاـسأم  :ثعبلا بزح   (ناونع تحت ثعبلا بزح تاسايس هيف نيدي ًاباتك بتك نم لوأ ناك،يروس ركفم              )١٠(
 ).ةياهنلا ةاسأم،ةيادبلا



 )٢٠٨(

يـف ةروـث هبشـي ام ىلإ مويلا نوكت ام جوحأ يه برعلا راطقأ نم اهريغك ةيروسو                  
يـف دـيفي دـعي مل حالصإلا حلطصمو ،بسحف هتاودأ سيلو ،هنيع هموهفمو رييغتلا ىزغم                

يـف يموـقلا هراطإو ةيتاذلا رطقلا لاوحأل ةلماكتم ةيؤر بلطتت يتلا         ةلئاهلا تالكشملا ةنلقع    
ثادـحأب متها يذلا يبرعلا ماعلا يأرلا نإف ،ةيروسك يدايق يبرع رطقل ةبسنلاب ،دحاو تقو               
رـثكأ متهي هنإف ،ًاعم قلقلاو ةيدجلا نم ٍريثكب ةفالخلا ةلأسم كراشو عباتو ،اهيف ايلعلا ةطلسلا                

يـلخاد ديعـص لـك ىـلعو ،دـيدجلا دهعلا لبق نم ةدوعوملاو ةرظت               نملا تاردابملاب نآلا  
               ، بسـحف ًاـيرطق سيلو يموق يبرع ضرم مويلا وه يسايسلا عاقنتسالا نأ كلذو ،يجراخو
ىـتح عاقنتسالا اذه زجنأ دقلف ،ًاعم لعفلاو يأرلاب ةلماش ةيبرع ةكراشم بلطتت هتجلاعم نإو               

تحبـصأف ،ليئارـسإ عم ةيوستلا اهناونع ةديحو        ةدحاو ةرؤب يف ةيبرعلا ةدارإلا ديمجت نآلا        
ةيوسـتلا هذه ةرخبأ ءارو ةبوجحم ةيرطقلاو ةيموقلا لامآلاو لبقتسملاو ركفلا لئاسم فلتخم             

،          . بسحف اهرابخأ نم ةدعاصتملا    ةيـضاملا رشعلا ،لحملا تاونس ىلع اهيقلن ةدحاو ةرظن نإ
اـمنأك ،ةـقحالتملا اهتاحورطأو ،ة      يوستلا ماهوأب ًارصاحم يبرعلا لقعلا ناك مك ىرن انلعجت        

وأ ينيطسـلفلا ثدـحتملا اذـه اـهيقلي ايلعلا رسلا تاملك راظتناب اهتزهجأ لك تفقوت ةايحلا                 
  . يكيرمألا وأ يليئارسإلا

         ، سنـج لـك نـم بـئاونلا رقتست امنيب ،ًايئوضو ًايقروو ًايتوص يسايسلا شيعلا راص
مورـحملا ،لوهذملا يبرعلا ناسنإلل عقاو      لا روذج يف برضلاو ،نفعتلاو رمختلا ةيرحب معنتو       

نيـب وأ ،قوـف عـفتري مهيـسآمل دحاو ناونع ىلع سانلا رثعي الف ،ًاعم ةقيقحلاو زبخلا نم                   
رشـبلا نـم نوـيلم ةـئامثالث ةاـيح ،ةروركملا هزومرو ديحولا يمالعإلا نجسلا نيوانع                

حنـمتو ،يـبرعل   ا نطولا ةكرمأ متت نأك ،نيرخآلا مومه نم ةنفح ءارو تلزنخاو ،ترصتخا   
ةـيبرعلا تارـيخلا باوـبأ اـهمامأ حتـفتو ،مالسلاو نمألاب طاحتو ءاقبلا ةيعرش ليئارسإ                

  .ةءوبخملاو ةفورعملا
نـم ناـك ،نيرـخآلا فادـهأ ةمدخ يف شيعت نأ ةيبرعلا ةسايسلا ىلع ضرفي اميكو                 

د     طسـبأ  اـهنم بلست نأو ،نكمأ ام بوعشلا      ) ءايلا حتفو ديدشتو ءاتلا مضب    (يحت نأ ضرتفملا  
ريصـملا تارارق عنص يف ةكراشملاو ،اهتاموكح ىلع ةباقرلا قح لثم نم ،ةيداعلا اهراودأ              
ال ناـك ًايداع ًايئاقلت ريصيو ،يلومشلا دييحتلا اذه ققحتي نأ لجأ نمو ،يسايسلاو يعامتجالا               
              ، ةيداصـتقالا تايوتسـملا طحأ ىلع اهرادحناو اهرحدو ،ةيبرعلا بوعشلا لامآ ميزقت نم دب

ةمالسـلا طورـش طسبأب زوفلاو ،شيعلا ةمقل ءارو طقف يرجلاب اهتقوو اهلقع داعبتسا ةدا               عإو



 )٢٠٩(

اـهحاورأب ىربكلا تايحضتلا ميدقتل ىعدتست امدنع الإ بوعشلا هذه ركذت متي الف ،ةيصخشلا              
ةفـصولاف ،ةدودـحم ةـيرثن تايرح نم شماوه ةيقب وأ ،شيعلا لئاسو نم اهيدل ىقبت امب وأ       

راـقفإلاو عـيوجتلا تاـعيونت يـه ،هـجيلخ ىـلإ هطيحم نم يبرعلا ن         طولا تحاتجا يتلا  
ةـيخيراتلاو ةيراضـحلا هزـكارمو ةيرشبلا هتانازخ قمع يف برضت تحار دقو ،شيمهتلاو         

ةـيميلقإلا اـهتاعيونتو ،ةينانبللا ةيلهألا برحلا ةفصو    ) ءاتلا مضب (تعرُتخا نأ ذنمو ،ىربكلا     
ةـيقب يف ةفصولا هذه ةمجرت تمت دقف ،قارعلا يف ة           ثلاثلا ةيملاعلا برحلا ةغيص ىلإ ًالوصو     

                ، ةـقافلاو رـقفلا ةدـحو ققح يذلا نطولا انيدل حبصأف ،ةحساك ةيداصتقا ةئبوأ ىلإ راطقألا
مدـقتلا لـظ يف ةيموقلا ةدحولا نع ًالدب ،ةءارقلاو ةباتكلا ةيمأ ىلإ ةفاضإ ملعلاو ةفاقثلا ةيمأو       

خيراـت ىـلع الإ وحصت نلف ،ًاموي تحص ام اذإ ةم            ألا امنأك ،ةيعامتجالا ةلادعلاو يراضحلا    
  . اهدحو مالحألا ثاغضأ جسن نم ثيدح

كلذـك تاموكحلا نكل ،هدحو رييغتلاب بلاطي يذلا وه ناكم لك يف يبرعلا بعشلا سيل               
يـفو اهمامأو اهتحت ةمكارتملا ،اهتاذ ةميدقلا ذاقنإلا لئاسوب مكحلا ةسرامم ىلع ةرداق دعت مل               

تسـيل لولحلاو   . ةبكنلا لوه مسجي يداصتقالا عضولاو    . اهكرحت تايلآو اه  تزهجأ نم ميمصلا  
اـهلك همـصاوعب فصعت يبرعلا قرشملاو       . ةيليئارسإلا ةيوستلا تافارخ رظتنت الو ،ةيملوع     
تسـيل ةيموقلاو ةيميلقإلاو ةينطولا لولحلاو      . ًاعم ناسنإلاو ةعيبطلا ريحصت نم مومسلا حاير      

يمـسرلا مـهفلا عانتما الإ مويلا ىتحو ،يضاملا يف لاحلا            هذه ىلع يه نكت ملو ،ةليحتسم       
تاذـلا  ) عاـنتما (ىـلع ةـينبم هذهك ةيلقعو ،اهيلإ ةوعدلا نع نيرخآلا عنمو ،اهروصت نع              

ًاقاتبـساو ،ودـعلا نع ةباينلاب ،يراضحلاو يعامتجالا ريحصتلا رصع تسسأ رخآلا            ) عنم(و
ةيـساوس ةلأسـم وه اندالب يف يداصت        قالا ءاصعتسالاف ،يوامسلا اهطحقو ةعيبطلا ريحصتل     

ىـلع يـضاملا يـف ةرداق ةجلدألا تناك اذإو ،ينادلاو يصاقلا فرعي امك ىلوألا ةجردلاب                
ةـمدقم ىـلإ زـفقت نآلا يهف،ةيراقلا ةيظفللاو ةيوركفلا تاكحامملا ءارو اهتارورض بييغت              

قئاـع نـم ىـقبت      ي الو ،اهلك اهرارسأ حيتافمب كسمتو ،اهعيمج ةصاخلاو ةماعلا تايدهشملا         
  . نيموكحملا لبق ماكحلا نم نيددجملا ىدحتي يذلا يسايسلا رارقلا نع عانتمالا ىوس اهمامأ

اذـه ناـك اذإو ،قارعلل يميلقإلا يبرعلا راصحلا ىه تاهاعلا ةهاع نإف قرشملا يفو               
ملقأـتي نأ فاـجعلا رشعلا تاونسلا لالخ عاطتسا دق ،ءيش لك يف يئانثتسالا ،دماصلا دلبلا                

يـبرعلا هـطيحم نإـف ،رخآلا دعب ًادحاو هدويق نم مطحي نأو ،ًايلخاد راصحلا فورظ                 عم  
سـسأب لخأ وهف ،رخآلا هبلقم يف راصحلا تاسكعنم تحت فسري لازي ال هبرغ يف رشابملا                
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ناـنبل ىـلع ةيروس نم ةثالثلا ةيسيئرلا قرشملا راطقأ فشكو ،اهعيمج ةيقرشملا تانزاوتلا              
نـم ىلعألا نمثلا عفد يف ةزيمتملا اهتيمهأ اهلف ،قايسلا اذه يف ن             يطسلف لوقن الو  (ندرألاو  

معدـلا ةـيويح نـم قحتسـت امب ىمظعلا ةيبرعلا ةيضقلا دفر نع نيدفارلا دالب لزع ءارج      
،            )هتلاصأو يوخألا  ةيلـصألا ماشلا دالب نع ةيجيتارتسالا ةيامحلا ءاطغ فشك راصحلا نإف  ،

هـقمع نم يقرشملا نايكلا مرحو ،مألا اهدسج        يف يسايسلا يوضعلا لصاوتلا قورع ففجو       
ةينويهصـلا ةعلقلاو هلامش نم رحبلا ةهجو ىلإ هبرغم يف قبي ملو ،ًاعم يخيراتلاو يفارغجلا               
راـيهنا ذنم لاصوألا عطقم يبرعلا قرشملا نأ وه ددصلا اذه يف هلوق نكمي امف ،هبونج نم                 

ةـصاخو ،هراـطقأ فلتخم دض تايبلس       لا زرف عبات عيطقتلا اذه نإو ،ةينامثعلا ةيروطاربمإلا       
الإ يلودـلا راصـحلا سيـلو ،ةقطنملا خيرات اهب رم يتلا ةمساحلا ةيسايسلا تافطعنملا دنع                

هذـه ةرـشابم ةيليئارـسإ      -ةيكيرمأ ةسارحب قرشملا لاصوأ عيطقتل فنعألاو ريخألا لكشلا       
  .ةرملا

ةرضـخ مضـيو ،ة   ـيبرعلا ةريزجلا جوتي يذلا ميدقلا يبرعلا ىنعملاب بيصخلا لالهلاف         
يـتلا يه ةهاعلا هذهو ،ةمئادلا يتاذلا ماصفنالا ةهاعب باصملا وه ماشلا ةرضخ ىلإ نيدفارلا               
ًاـقالمإو ًادـيازتم ًايـسايس ًافعـض اهلك بيصخلا لالهلا اذه تاعمتجم ةظهابلا اهنامثأ عفدت                

ضـعب ليدع   ت يف اهرصحيو رييغتلا ةدارإ لطعي يذلا رطخألا قئاعلا لكشتو ،ًابيهر ًايداصتقا           
ضرعتسـن نأ ةـلاجعلا هذه يف انل سيلو ،ةيلصألا للعلا ىلإ لوصولا نود ،ةيحطسلا جئاتنلا     
يـتلا ةيموقلا تاضافتنالا لك رئاصم ىلع ةمساحلا اهتاريثأتو ،ةيقرشملا عيطقتلا ةهاع ليعافأ    
هبشـي اـمو اهنيماضـم سـكع ىـلإ اهليوحتو ،نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا اهب لفح                 

اذـهلو ،ًادـيدج ًاـقرتفم هبشي ام مايألا هذه شيعن اننإ ًاعيرس لوقن اننكل ،ةيخيراتلا ث                 راوكلا
يـتلا ةيداصـتقالا ةـمزألا لوـه نم ًالوأ قلطنت ،ةرشابم ةيدام تايطعمو حمالم قرتفملا                
بوعشـلا سيلو ،تاموكحلا فقتو ،ًاصوصخ قرشملا يفو ،ًاعيمج ةيبرعلا انتاعمتجم برضت            

اـمهم يـسايس رـييغت لـك نإ ،ةقيقحلا هذه ىلإ يدؤي امب ،اهتجلا               عم  نع ةزجاع ،اهدحو    
ةـجاتحملاو مهألا ةيداصتقالا تارارقلا هبحصتو هقبست مل نإ ًاميقع لظي فوس هاياون تحلص              

  . ذيفنتلاو مادقإلا ةعاجشو روصتلا ةأرج ىلإ
 ًايـسايس اـهتكرمأو جيلخلا    ) ةنج(لزع دعب ،قرشملا يف ىنغألا يداصتقالا نازخلا نإ         

وـه ،نآلا ىـتح ًايداصـتقا هرقفيو ًايسايس هلشي راصحلا نكل ،قارعلا وه ،ًايفاقثو ًايداصتقاو     
                ، ةـقطنملا يـف ،لقألا ىلع ًايلخاد ،ةيرح رثكألا ةلودلا دي يف لحلاو ،هلك يقرشملا هعمتجمو
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يـف ةيبلسـلاو ةيباجيإلا تاريغتملا حاتفم يروسلا يسايسلا فرصتلا ناك دقلو ،ةيروس يهو              
يـعي اـهيف دـيدجلا دهعلا نأ ضرتفملا نمو ،ًانايحأ برغملا ىلإ ًالوصو ،قرشملا                تاحاس  

نوـكي نـلف اـهلك ةرظتنملا تاحالصإلا ةرطاق نكي مل نإ يذلا يداصتقالا لكشملا ةيساسأ                
ىتح ةيوستلا ةفارخ هب يتأت نل انفلسأ امك يداصتقالا لحلاو ،هل ةكس الو اهلمحي راطق كانه                

نـم ةررحتملا ،ةديدجلا ةيسايسلا ةدارإلا لوانتم يفو ،نآلاو انه نه           ار لح وهو ،تققحت نإو    
  . ضرتفي امك ةيصخشلا تارارملا دقع

هدودـح يـف لازـي ال يـقارعلاو يروسلا نيرطقلا نيب يداصتقالاو يسفنلا حاتفنالاف               
لومـشو ةوـقب ضهاـني ًاـيعقاوً ارمأ ،ًاقمعو ةءوبن ينبي نأ عيطتسي هنكل ،ىلوألا ةيزمرلا                 

ثادحإب سيل ناوألا نآ يلودو يبرع عقاو رمأك          راصحلا راصـحلا رادـج يـف تاـقورخ         
مـسارو ،ةيناسـنإلا ةراضحلا ريكاوب نطوم امه ،بيصخلا لالهلا احانجف ،بسحف يديدحلا             

ناـملكتي اـمهو     قوبسم ريغ يبرع ضاهنإ ةيجيتارتسال دهمي امب ،ىضم تقو يف اهلبقتسم            ،
عـقاولا رـمألا تاـسايس لـك ضهاني ،يعرشو          ميلس عقاو رمأل ةسسؤملا رصانعلا لك نم        

يـبرعلا ماـظنلا فاعضتسا ةجيتن يه ام ردقب ،اهدحو يبنجألا ةوقب سيل ةضورفملا ىرخألا       
هبـشأ نيرـطقلا نيذـه نيـب ءاقل لك لعج كاذ يبنجألا مه ناك دقلو ،هبوعشلو هتاذل دئاسلا                

لـماكت نـم لعجت يتلا      تاناهرلاو تاناكمإلا لك لباقملاب هضحدت ىذلا يسايسلا ليحتسملاب         
زـع يـف عشـم ردب ىلإ ناسنإلا ةراضح رجف يف بيصخ لاله نم روبعلا رسج نيرطقلا                  

  . ًاينهار سمادلا اهمالظو ةيراضحلا ةريهظلا
. ةـلئاهلا ةـيملاعلا تاريغتملا رصع يف عورشم لمأ وه ام ردقب لايخ ةحطش سيل كلذ   

حال اـم اذإـف ،هـتيلوقعم الو هعاق         نتـساو يبرعلا دوكرلا ىكاشتنو وكشن لازن الو انك دقلو         
  .موتحملا هلبقتسم وه يذلا ردبلاب هريكذت ىلع حلن ال اذامل ،بحاش لالهل ءوض صيصب
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  ..ءاتفتسالا دعب
 )٧٠(ينطو رمتؤم بولطملا

 
  

مادـعإلاب     ١٩٣٧ةنس يف   : "نيلاتس فيزوج لوقي هماظن ةيبعش نع هل ثيدح يف           مـِكح  
تييفوسـلا تاـباختنا ترج كلذ دعبو ،شوحولا نم مهفل فل نمو ريكايو ي             كسفشتاخوت ىلع 

عوـمجم نـم    % ٦،٩٨ةيتييفوسلا ةطلسلل تاباختنالا هذه تطعأو يتييفوسلا داحتالل ىلعألا         
اـمو نيراـخوبو فوكيرو زلوكنزور ىلع مادعإلاب مكح          ١٩٣٨ةنس ةيادب يفو    . تاوصألا  ،

،       ـلا تاباختنا كلذ دعب ترجو ،شوحو نم مهيلإ         ةـيلارديفلا تاـيروهمجلل ىـلعألا تييفوس
نـيأ لءاسـتن اننإ     . تاوصألا عومجم نم  % ٤،٩٩ةيتيفوسلا ةطلسلل تاباختنالا هذه تطعأو      

يـف لالـحنالا اذـه مجرتي مل اذاملو ،ةيبزحلا ةعيلطلاو ةلودلاو ماظنلا لالحنا تامالع يه                
  ".؟تاباختنالا جئاتن

ةـمامق الإ اهل دعي مل هذهك ةلمج نأب ملاعلا  يف نويطارقميدلا نظ نيلرب رادج طوقس دنع  
تاءاتفتـسالاو تاـباختنالا هابـشأو ،فعـض ةراـشإ لب ةوق ةمالع سيل عامجإلاف        . خيراتلا

بـسانتت يـتلا بازـحألا هابـشأ تارارق امأ          . اهباحصأ ىتح عنقت دعت مل قوف نم ةسدنهملا       
  .ةعجر ريغ ىلإ تلو دقف دالبلا يف نمألا زكارم مجح عم ادرط اهتيعرش

                                                 
)١١(،  . ٢٠٠٠ )ندنل(يبرعلا سدقلا
)١٢(،   .سيراب يف ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا مساب قطانلا يروس ثحابو بتاك
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ال يـفارغجلا ىنعملاـبو ،ناـمزلاب ال ناـكملاب انملاعل يمتنن فسأللو انلز ام اننأ الإ                 
مئازـهلاو يسآملا لك مغر اهشيعن يتلا ةبقحلا ىلإ ةلقنلا دعب ققحن مل اذهل              . يخيراتلا ىنعملاب 

  .نيرشعلا نرقلا يف يبرعلا ملاعلاب تقحل يتلا ةرخأتملاو ةركبملا
ةزـهجألل ةبسنلاب ةيضرأ ةزهك دسألا ظفاح قيرفلا لحارلا         يروسلا سيئرلا بايغ ءاج     

ةـيبتارمل عـضاخ زاـهج قـلخ يف اماع           ٣٠لالخ حجن يذلا يسيئرلا اهسدنهم ناك يتلا          
ىلإ عمتجملا نم ةيعامجلا ةحلصملا الوحمو تاطلسلا لك هيدي يف ازكرم ،ةمراص ةيزكرمو             

 ٤٨نـم لـقأ يف عيمجلا رصب        أ ،سيئرلا بايغ دنعو   . ةيذيفنتلا ةطلسلا ةمقب صاخ عوضوم    
عنـص يـف ةكراشـملا يف هقح ملعتي مل يذلا يسايسلا زاهجلا يف ميتيلا رصاقلا ةلاح ،ةعاس                  

سيئرـلل حمس يذلا جذومنألا  : ميدقلا سكعنملل) يلآلا(يفولفابلا راركتلا الإ هل نكي ملف  . رارقلا
  . ةطلسلا يف ءاقبلا ىلع ةردقلا ةزهجألا حنم ىلع رداقلا ديحولا لثملا وه ةطلسلا يف ءاقبلاب

ساـقم ىلع يروسلا روتسدلا ليصفت ةيلمع ىلع فرشأ دق ناك دسألا سيئرلا نأ مغر               
كسـمي ناـك نأ دـعب هبايغ نع مجانلا ديكألا غارفلا مغرو ،ةيروهمجلا سيئر رودل هروصت         

لد ـعي ةدـحاو ةطقن دنع الإ بعشلا سلجم فقوتي مل ،دالبلا يف ةيسيئرلا مكحلا ةرادإ حيتافمب                
سيئرـلا رـمعب ةقلعتملا ةداملا يأ ،رصعلا حورب ةقالع ةيأ هل دعي مل يذلا روتسدلا اذه اهيف                  
               ، اـهخيرات يف ةيروس هفرعت مل ،ةيروهمجلل لكش يف روصتي ناك امك ةفالخلا بيترتب حمستل

  .يلامشلا يروكلا جذومنألاو غنوس ليإ ميكب انركذي ةثارولل لكشو
دـنع ةـماع ةعانق دسألا سيئرلا لظ يف داس يذلا ينم            ألا رارقتسالاب يمس ام قلخ دقل     

ليبسـلا وـه سيئرـلا جهن ىلع رارمتسالا نأب هتبقحل ةيسايسلا ةهجاولا تلكش يتلا ةزهجألا     
يروسـلا سيئرـلا لجسي ملأ      . نطولا رضتحاو ةنطاوملا تتام ولو ،ةطلسلا يف ءاقبلل لثمألا        

لاكـشأ لـك قـنخو مـجل يـف حج           ني ملأ ؟رصاعملا ةيروس خيرات اهفرع مكح ةرتف لوطأ        
يـف ةضراعملل ديحولا ليبسلا ىفنملاو نجسلا لعجي ملأ ؟دالبلا يف ةيفنعلاو ةيملسلا جاجتحالا              

  ؟ ثعبلا بزح هنيعي حشرم ىلع ءاتفتسالاب سيئرلا باختنا أدبم لدبتسي ملأ ؟دالبلا 
لـم  علل ةدودـحمو ةدـماج ةرـظن ىـلإ بسحف يمتني ال ديدجلا قيرفلل ليلحتلا اذه نإ              

نـم اجيسـن هرابتعاب يروسلا عمتجملا عم تلماعت ةدئاب تاقلطنم ىلع دمتعي هنكل ،يسايسلا               
ةـمجرتل ةيسايسلا ةادألا وه بزحلاو دئاقلاو مهلملا وه سيئرلاف          . ةوق الو اهل لوح ال ةيعرلا     

  .رارقتسالل يلعفلا نماضلا يه ةينمألا-ةيركسعلا ةسسؤملاو هتسايس
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نأ انتعانق تناك   ١٩٧٣ذنم    ،           ، سيئرـلا تاطلـس ئراوطلا ةلاح عم معديل ءاج روتسدلا  
بزـح نـم لعجي ام اهروتسد يف ىقبي نأ ةيروس ىلع راعلا نم نإ لاق نم لك انرطاشو                   

نألـف ،ةطقنلا هذه ىلع ديكأتلل مويلا نيرطضم انك نإو          . يأرلاوعمتجملاو ةلودلل ادئاق ثعبلا     
ردصـمو يـسايس ماـهلإ ردصمو يجول        ويديإ طخك تام دق   " عمتجملاو ةلودلل دئاقلا بزحلا   "

عاـمتجالا ناـكو    . ةـملكلل يزاهتنالاو يعفنلا ىنعملاب الإ مهللا ،رداوكلاو ةبيبشلل باطقتسا         
ةطلسـلا ةـلازهل اـماع اـنالعإ ةـيروهمجلا سيئر ةافو موي يف بعشلا سلجمل يواسأملا                 

ءاقبإلا عم    ٨٣ةداملا ليدعتل هضرعت ربع     . ةيروسلا ةقيرطلا ىلع ةيعيرشتلا    يـتلا داوملا ىلع     
دـنع ذـخأي مل ةفالخلل ررقملا زاهجلا نأ دكؤملا نم ،سيئرلا ديب تاطلسلا زكرت يتلاو ،اهيلت            

يـف نـبالا بـلاطي نأ برغتسي ال اذل          . ءاذحلا سايق الإ نهاكلا سايقم ىلع بوثلا هليصفت       
  .دوقع ةثالث يف هيبأ ثاريم لماكب عيباسأ ةعبرأ

وـينوي نـم رـشاعلا نأكو ،ةرصاعملا اهتامزأ          بعصأ نم ةدحاو شيعت ،مويلا ةيروس       
، ١٩٦٧يـف دـسألا ظفاح ررق مويلا اذه يفف        . دلبلا اذه خيرات يف فوخلا موي وه      ) ناريزح(

ةـميزه جوـت يذلا نالوجلا نم يروسلا شيجلل يفيكلا باحسنالا ،عافدلل اريزو ذئموي ناكو       
ايـسايس اغارف شيعن ،دس     ألا بايغب نحن اهو   . ءانيس رصم ترسخ نأ دعب ةتسلا مايألا برح       

دـنع فالخ الف  . هساقم ىلعو ثدحلا مجحب ةفقو بلطتي ةروطخلاو ةيمهألا هذهب ثدح   . افيخم
تسـيل يروسلا سيئرلا ديب تناك يتلا ةريبكلا تايحالصلا نأ ىلع اهموصخو ةطلسلا راصنأ           

جا ةئف وأ ةدحاو ةيسايس ةوق دجوت ال هنأو ،ةرتف ذنم ن                ةدـحاو ةيعامت   يعملا هتفيلخ سايقم ىلع
ةطلسـلا ئطختـس   . موـيلا ةيروـس هشيعت يذلا ريبكلا يخيراتلا يدحتلا ةهجاوم ىلع ةرداق           

تارارـق رـبع مكحلا يف اهسفن ةقيرطلا رارتجا ناكمإلاب نأ تروصت اذإ ةينمألا ةيركسعلا               
  .ةيسايسلا ةيعرشلاو روتسدلل ةبيه لك رسكت ،ةعرسلا ةيلايخ

ةوـقلاو ةيجولويديألا ةياعدلاب ضرفي نأو هسفن ىلع م      كاحلا قيرفلا ئفكني نأ لهسلا نم      
لـقأ هـنأل ،ثيرولاب لبقيس يروسلا نطاوملا نأب ًاناظ ،ةيلاقتنالا ةلحرملا روبع بعشلا ىلع              

رـيرقتب دارفتـسالا رايخل ةروظنملا ريغ تالامتحالا ىسني هنإ   . اءوس شيجلاو ةرسألا يف نم 
لالقتـساو ،ةيساسألا تايرحلاو ةيبزحلا ةيدد      عتلا وحن لاقتنالا ضفر رايخ يأ ،نطولا ريصم       

ةيـسايس ةـيقالخأ ةيلوئسـم يـهف        .. يأرلاو ريبعتلا ةيرحل نانعلا قالطإو ةيئاضقلا ةطلسلا      
عـم ،كـلذ   . دالبلا يف ديدجلا يسايسلا عضولا ةغايص يف كراشي نم لك ىلع ةريبك ةينطوو           

بعـصألا رارـقلا ذاختا      وأ دالبلا يف يلهألا مالسلل ريبك بارطضا رصنع نم لمحت ام لك             
  . نطاوم لك سمت ةماع ةيضقك نطولل رابتعالا ديعي يذلا
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وأ ةيـسانتم   . دودسـملا قـيرطلا ةـسايس يف ةعرسب ريست ةديدجلا ةيروسلا ةدايقلا نإ            
لـبق ةطلسـلا نـم ،عـيمجلا نم ةميكح فقاوم ىلإ مويلا ةجاحب ةيروس                 نوك نع ةلفاغتم    

راـبتعالا دـيعتو ،فرـط يأ ذـبن ضفرتو ،ةينط           ولا ةدحولا ىلع دكؤت فقاوم    . ةضراعملا
حطسـلاو ةرشـقلا تارـيغت كرتت فقاوم ،نطولاو ناسنإلا ةماركل يساسأ نامضك نطاوملل          
ةـلاح ىـلإ ةـيمانيد ةـيبرعلا تاعمتجملا رثكأ دحأ تلصوأ يتلا ةنمزملا ةمزألا قمع غلبتل                 

  . ةنهارلا عجارتلا
،       يروتلاو ةثارولا يف ثعبلا بزح رمتؤم رصحنا دقل        داسـفلا ةعازف نلعلا يف الماح ،ث

ةدـيدج ةـميزه ناـك كلذـبو       . هفقوم بقاوع نم ةقوجلا جراخ وه نم لك ديدهت رسلا يفو          
يركسـعلا يحلصملا عمجتلل ةيعبتلا ىوس سرد يأ بايغلا نم اماع            ١٥يف ملعتي مل بزحل       

دالبـلا يف ةيح    لا تاريبعتلا لك ىلإ ديلا دمو تداب ةبقحل يتاذ دقنب مايقلا نع اضوعو            . مكاحلا
تاـقاطبلا ىلع ال تاءافكلا ىلع اهليكشت دمتعي ةيروتسد ةنجلو ينطو قافو ةموكح لجأ نم               

نـم نيـمجنملا ىوـس اـهري مـل تاراصتناب ينغتلاو تازاجنإلاب ةداشإلاب ىفتكا               ! ةيبزحلا
  . هراصنأ

وـه اـمف رصـبلاو عمسلا اقلغم هعورشم يف يضملا ررق دق             " ديدجلا قيرفلا "ناك نإ   
نووعدـم ءالؤـه نإ ؟هقوقحو هتايرحو ناسنإلا ةمارك نع نيعفادملاو نييطارقميدلا             فقوم  

ةرداـق دالبلا يف ةيقيقح ةيطارقميد ةوق نيوكتل ةردابملا ةداعتساو عئاضلا تقولا كرادتل مويلا              
. راوـحلا تاءادـن لك تلشف نأ دعب يمويلا يملسلا لاضنلاب يسايسلا حالصإلا ضرف ىلع              

،   . ةيطارقميد الو ارييغت رطمت ال ءامسلاو ،مكاحلا اهمد قي ةمركم سيل قحلاف    كلذـل لـباقملابو
  . بلاط هءارو قحل عايض ال

لشـف نيذـلا رارـحألا دارـفألا لك عمجي ينطو رمتؤم داقعنا ةرورض ىتأت انه نم                 
مهتميزـع ّلـش يـف ئراوـطلا ةـلاح تلشفو ،مهسوفن يف ةمواقملا حور لتق يف دادبتسالا        

،            ع قافتالل ،ةيلاضنلا   ئراوـطلا ةـلاح عـفرو روتسدلا ةطرقمد لمشي يطارقميد جمانرب ىل
يـف لـمعلاب ةلقتسملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ىوقلل صيخرتلاو ،ماعلا وفعلا ضرفو             

نأ ىـلع   . ةيفاقثلا تايلقألا قوقحو دقتعملاو يأرلا ةيرح مارتحا ىلع دكؤي ،يددعت ماظن لظ           
زوـمت نم رشاعلا نع مجنتس يتلا ةناهإلا ضفرت يتلا ى           وقلا لكل احوتفم ارمتؤم اذكه نوكي     

تاـمظنملاو بازـحألل ةيسايسـلا ةـطيرخلا مـسر ديعت نأ نكمي ةردابم اذكه نإ                ). ويلوي(
طارخنالاـب  " ةـيروهمجلا "ةثارولل نيضفارلا لك عفدب حمستو ،دالبلا يف ةعونمملا تاعمجتلاو      

  .ةيروس يف ةيطارقميدلا لجأ نم يملسلا لاضنلا يف
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  دوعولا قالطإو مسقلا باطخ
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  دسألا راشب سيئرلا ةملك
 ةيروهمجلا ةسائرل يروتسدلا مسقلا ةبسانمب بعشلا سلجم مامأ

زومت ١٠   ٢٠٠٠) ويلوي( 
  

،    بعشلا سلجم سيئر ديسلا
   ، سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا
هـجوتلاب يـتملك لهتسأ    نأ الإ ميركلا سلجملا اذه باحر يف مويلا فقأ انأو ينعسي ال

ىـلع اندعاـس ام انل أيهو ،دماصلا    دلبلا اذه يف انرزأ دش نأ ريدقلا يلعلا هللا ركشلاو دمحلاب
يـتلاو اـهايإ ينوـمتحنم يتلا ةيلاغلا     مكتقث ىلع مكل ركشلاب هجوتأ امك ،ميلألا انباصم لمحت
يكارتـشالا يـبرعلا ثـعبلا ب    زـحل ةيرطقلا  ةدايقلا باتك يف ءاج ام مكرارقإب اهنع متربع
مكتاشـقانم يـف اهومتلذب يتلا دوهجلا    نمثأو ،ةيروهمجلا سيئر بصنمل يحيشرت ةنمضتملا
مكساسـحإو ةيلوئسـملاب روعشلاب عيفرلا    مكيلحت ترهظأ يتلاو ةلاسرلا هذه نومضمب ةقلعتملا
    .ةينطولا حورلاب قفادلا

اراـبك ءاسنو الاجر ،هتائف   لكب انبعش ءانبأل صاخلا ركشلاب هجوتأ ربنملا اذه ىلع نمو
يـف مهتاوـصأب ءالدإلا    لالـخ نـم مهتـقث ينوحنم نيذلا اهجراخو ةيروس لخاد اراغصو   

هـل ناـك امم ءافولاو بحلاب    ينوطاحأ نيذلاو ينطولا بجاولا اذه يف مهتكراشمو ،ءاتفتسالا
    .لبقتسملاب لؤافتلا ينحنمو ةوقلاب يندمأو يسفن يف رثألا قمعأ
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يتنلا بيجتـسأ نأ الإ كلما الو بعشلا   ةدارإ نع ريبعت يه ءاتفتسالا اهنع رفسأ يتلا ةج 
ماـهملاب علطـضاو ءاـبعألاب ضهنأ     نأو ،اهضرفت يتلا ةنامألا لمحأ نأو ايضار اهلبقأو اهل
اـننطو اـهيف رـمي يتلا ةيساسحلاو ةقدلا     ةغلابلا فورظلا هذه يف بجاولا كلذ ءادأب ةقلعتملا
اـققحم نوـكي نأ اعيمج دشنن لبقتسم وحن    نطولا ةدايقل ايعاس ،ةماع ةروصب ملاعلاو انتمأو
    ...ةلهس يه ام رادقمب ةبعص ماهملا هذهو  .ةعورشملا هتاحومطو هتاعلطتو بعشلا لامآل

اـثارتو اـنيتم اـساسأو     ةبلـص ةيضرأ انل أيه دق دلاخلا دئاقلا نوك نم يتأت اهتلوهسو 
،     ىتح اهب اكسمتم يقبو ،اهنع عفاد يتلاو ئدابملاو ميقلا نم اميظع هـبر راوـج ىـلإ لقتنا
نطوـلا ةحاـس دادتما ىلعو    ةفاك تالاجملا يف ةريبكلا تازاجنإلاو ةيتحتلا ةينبلا ىلإ ةفاضإ

نأ ةـقيقح نـم يتأتف اهتبوعص امأ       .دوشنملا لبقتسملا وحن ةقثو ةوقب قالطنالا نم اننكمت يتلا        
،           تلابو ازيمتم اجهن ناك دسألا دئاقلا جهن       لهسـلا رمألاـب سيل جهنلا اذه ىلع ظافحلا ،نإف يلا

نـم ريثكلا ىلإ جاتحي اذهو ،اضيأ هريوطتب امنإو ،هيلع ظافحلاب طقف نيبلاطم انسل اننأ ةصاخ                
يـلعنل ،رـهازلا هدـهع يـف ققحت ام ىلع ءانبلا      فدهب ةفاك تايوتسملا ىلع دهجلاو لمعلا
يـلختلا امنود رصعلا ةبكاومو تابوعص  لا ليلذت ىلع نيممصم تازاجنإلا فعاضنو ناينبلا
هـتمكح هـتاذ تقولا يف نيلثمتم انلوقعو انبولق    يف اهخسر يتلا ةيموقلاو ةينطولا انتباوث نع
    .زاجنإو لمع ىلإ ةبيصملاو ةقالخ ةقاط ىلإ نزحلا ليوحت يف

   ؛ةداسلا اهيأ.. تاديسلا اهتيأ
ةيلوئسـم نـم برـهأ     الو ،بصـنم ىلإ ىعسأ ال يننأب مويلا اهلوقأو سمألا اهتلق دقل 

يـل هرايتخاب بعشلا   ينفرش نأ دعبو نآلاو. فدهلا قيقحتل ةليسو وه لب افده سيل بصنملاف
اذـه تأوـبت يـننإ     لوقأ ،يماهم تملستو يروتسدلا مسقلا تيدأ نأ دعبو ،ةيروهمجلل اسيئر
ذـنم رـيغتي   ملو هتاذ يقب عقوملا نكل لدبت بصنملا نأ يأ ،عقوملا أوبتأ مل يننكلو بصنملا  
نأ ذـنم فقأ نأ بعشلا   بغر امثيحو نوكأ نأ ىلاعتو هناحبس هللا يندارأ ثيح كلذو ،تقلخ
يـفو ،هـل ءايفوأ    اوناكو صالخإب سانلا هبحأو قدصب بعشلا بحأ اصخش كلانه نأ فرع
كسـمتلا ىـلع    تممص يذلا عضوملا يفو ،هب نوكأ نأ يترسأو يادلاو يندارأ يذلا ناكملا
اموي لدبتي ال يذلا عقوملا اذه ؛هلالخ نمو هبو هيف ايوقنوكأل هنوصو هب وـه ماـيألا نـم      
؟بصـنملا هـيلع    فيضـي اذام هيف تعضو يذلا عقوملا اذه دعب اذإف . نطولاو بعشلا ةمدخ
لـبق نـم ةيلوئسملا    هذه ضرف عقوملا نكل ةيلوئسم بصنملا نإ مهيقتلأ نمل لوقأ امئاد تنك

بعشـلا ةدارإ    ءيـش لك لبق يه ةيعرشلا نكل ةيعرشل       ا يطعي بصنملا نأب لئاق لوقي دقو      
بعشـلا تاـبغرل    ةباجتسا لثمي هنوك نم يتأت حيشرتلا رارق ىلع مكتيوصت ةيمهأو هتابغرو
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،   يه ةيلوئسملا نإ لوقن نأ عيطتسن انه نم ،ةفلتخملا هحئارشب هنولثمت يذلا بعشـلا ةحلصم
مظنيو امهعمجييذلا راطإلا وه بصنملاو ،هتدارإو هتبغر يه ،ةيعرشلاو      ، اـعم اـمهتقالع

مكتـقثو   مكتـبحم هـيف رـيبك لـمح وـه يعقوم ىلإ بصنملا اذه هفاضأ ام ناف يلاتلابو     
    .مكتدناسمو مكمعدب هللا نذإب هلمح ىلع ارداق نوكأس مكلامآو مكتاحومطو

لـ    ترشأ امل لثامم عضوم يف هسفن عضي نأ فيرش نطاوم لك ىلعو  محي نأو ،هـيلإ
،    هـل حمسي عضو يف نكي مل ول ىتح ةيعرشلاب نمؤي نأو ةيلوئسملا هسفن  هراـكفأ قـيبطتب

،    ناسنإلا نم اهذخأي وه حيحصلا وه سكعلا لب ةيلوئسملا يطعي ال بصنملاف اـهكلتمي يذـلا
ىـلإ لصـي امدـنعو      .هـل  اـهحنمي يتلا تايحالصلا لالخ نم اهسرامي نأ طقف هل حمسيو 

ةطلسـلا ىوـس هـنم ذـخأي نأ عيطتسي ال      هنإف ةيلوئسملاب اروعش لمحي ال صخش بصنملا
    .تاسسؤملا ريمدتو ىضوفلاو بيستلا راشتنا يف ساسألا يه ةيلوئسم نود ةطلسلاو

بصـنم بحاـص لكلا    نأ اذه ينعي الو ًالوئسم لكلا نوكي نأ ضرتفت ىلثملا ةلاحلاو
، تسـم لكشـب عـمتجملا    ءادأ ةلبرغو ليعفتو ةيقنت اهيف متي ةيساسأ لصافم يه بصانملاف رم
سـكعنا ةدـعاقلا ةفيظو    تلتخا اذإ يلاتلابو ،سكعلاب وأ هتمق ىلإ مرهلا ةدعاق نم نيهاجتابو

، الو عـمتجملا يـنبني ال يلاتلابو    ةدعاقلا ىلإ ءاسأ ةمقلا يف نم ذش اذإو ةمقلا ءادأ ىلع كلذ
لـمع لـماكت ىـلع دمتعي لب ةعومجم     وأ ةهج وأ ةحيرش ىلع دامتعالاب رهدزي الو روطتي

كراشـي يـكل نطاوم لك وعدأ    نأ ادج يرورضلا نم دجأ كلذلو ،دحاولا عمتجملا يفلكلا 
ةوـجرملا جئاتنلا ىلإ لوصولا   يف نيداجو نيقداص العف انك اذإ ثيدحتلاو ريوطتلا ةريسم يف
    .نكمم نمز برقأ يف

هذـه يف نطاوم لكل يساسألا   سجاهلا يداقتعاب وه يذلا ريوطتلا نع ثدحتن اننأ امبو
يـه امو ،لضفأ قرطلا يأو ،ريسن هاجتا يأب فرعن نأ دبالف تالاجملا فلتخم يفو                دالبلا  ،
يلاـحلا اـنعقوم ددحت يتلا ةلصوبلا    اهتبوجأ لكشت يتلا ةلئسألا نم اهريغو ةبولطملا جئاتنلا
ىـلع تـقولا سفنبو يزاوتلاب كرحتن    نأ هيغتبن ام ىلإ لوصولا لجأ نم انيلعو ،يلبقتسملاو
    ..ةيساسأ رواحم ةثالث

لـح فدـهب ءاوـس ،ةـفاك تالاجملا يف ةديدج راكفأ حرط نمضتيو               -لوألا روحملا   
    .يلاحلا عقاولا ريوطت فدهب وأ ةنهارلا انبعاصمو انتالكشم

عم انعقاو بسانت ال ةميدق راكفأ ديدجت نمضتي-يناثلا روحملا نـع ءانغتـسالا ةيناكمإ     
    .انئادأل ةقيعم تحبصأ لب اهنم ةدافتسالا انكمم دعي ملو اهددجن نأ نكمي ال ةميدق راكفأ
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يكل اهديدجت مت ،ةميدق راكفأ ريوطت نمضتيو-ثلاثلا روحملا فادـهألا عـم بسانتت     
نـمو ،هـيف مدقتلاو زاجنإلا    ةبسن ديدحتل تاسايق ىلإ ةجاحب لمع لكو ةيلبقتسملاو ةرضاحلا
  :ريياعملا نم ةعومجم ىلإ دنتسن نأ لاجملا اذه يف ديفملا

ىـلع لمعن نأ انب ضرتفي يذلا نمزلا لماع وه :لوألا رايعملا هدـحب هلالغتـسا     
    .ةنكمم ةدم رصقأب اهيلإ علطتن يتلا تازاجنإلا قيقحت فدهب ىصقألا

فورظلاو هيف شيعن يذلا عقاولا ةعيبط وهو:يناثلا رايعملا اـنب طيحت يتلا ةفلتخملا    
    .ةيجراخلاو اهنم ةيلخادلا

إلا وهو:ثلاثلا رايعملا فدـهلا ىلإ لوصولاو قالطنالل   انيديأ نيب ةرفوتملا تايناكم 
ليدـعتلل ةـلباق يـه لب ةتباث     تايطعم تسيل تايناكمإلا نأ رابتعالا نيعب نيذخآ ددحملا
    .انتيلاعفو اندوهج لالخ نم رارمتساب

لك يقتلت اهيفو ،ةماعلا ةحلصملا وهو:عبارلا رايعملا اـهلالخ نمو ةقباسلا ريياعملا    
دحاو تقو يف فدهو رايعم يهو.ددحتت هدـئار نوـكي ال هب موقن    لمع يأ ةميق ام ذإ.  
    .؟ةماعلا ةحلصملا

انيدـل رفاوـتت نأ نم دبال    حاجنلا غولب نم نوقثاو نحنو بولطملا كرحتلاب مايقلل نكلو
    ...اهمهأ تاودألا نم ةعومجم

هسـفن رصـحي الو ن   يعم دح دنع فقوتي ال يذلا عدبملا ركفلا هب ينعأو ددجتملا ركفلا
. ماـمألا ىـلإ امدق ريوطتلا   ةيلمع عفدل ادغو مويلا هيلإ ةجاحب نحن مكو. دماج دحاو بلاق يف
رـيغ اذـهو ،بابشلا دنع هدوجو    بلغي يأ نسلاب طبترم ددجتملا ركفلا اذه نأ دقتعي ضعبلاو
ضعبـلاو  .. اركاـب مهلوـقع   ترجحت دقو بابشلا نس نولخدي صاخشألا ضعبف امامت قيقد
    .عادبإلاو ددجتلاو ةيويحلاب جضي لازي ال هلقعو ةايحلا قرافي نسلا رابك نم رخآلا

بـلغي هارن يذلاو  .. مادهلا دقنلا سكعب امامت وهو ءانبلا دقنلا ىلإ ةسام ةجاحب نحن اضيأ
رـيغ وـه اـم اهنمو ،يصخش     وه ام اهنم ،ةفلتخم بابسأل انتاحورط ىلع ةريثك نايحأ يف
ةيعوـضوملاو  . اـنريكفت يـف   نييعوضوم نوكن نأ انل دب ال اندقن يف نيئانب نوكن يكلو.كلذ
يلاـتلابو ،فرـظ نم    رثكأ نمضو ةيواز نم رثكأ نم عوضوم يأ ىلإ رظنن نأ انم بلطتت
لاـمتحالل لـقألا    ىـلع وأ لاـمتحا نم رثكأ ىلإ  .. مث نم... لصنو ةقيرط نم رثكأب هللحن
ضعبـلا فاطعتسا فدهب   دقنلا نع داعتبالا انيلعو. لضفألا لامتحالا وأ ةحصلا ىلإ برقألا



 )٢٢٣(

يـفف  . نيرخآلا ىلإ ةءاسإلا   وأ زازفتسالا فدهب وأ   ... رخآلا ضعبلا نم قيفصتلا ةراثتسا وأ     
يأرو ءاـنب دـقن   ... /لوـقن  امدـنعو ،اـهنع ىـنغب نحن تقولل ةعيضمو دوهجلل رده كلذ   

ىرـن ثـيحب دقنلا   عوضوم  اياضقلل ةلماكتم ةروصب رظنلا ةرورضلاب ينعي اذهف/ يعوضوم
اذـهو تايبلسلا باسح ىلع   تايباجيإلا ةدايز نم نكمتن كلذبو ،تايبلسلا ىرن امك تايباجيإلا
    .ريوطت يأ رهوج وه

ال ةـلماكتم ةـيلمع يـهف     .ةلءاسملا زواجتن نأ نكمي ال اننإف تاودألا نع ملكتن نحنو
نطاوـملا يهو عمتجملا   يف ىرغصلا ةدحولا نمو. ساسألاو ةدعاقلا نم أدبتو اهتئزجت نكمي
لكشـب اـهتعجارمو هـتاذ     ةبقارمو هسفن ةلءاسمب نطاوم لك مقي مل اذإف. تاسسؤملاب يهتنتو
ريمضـلا رود يتأي انهو   ..اهماهم قيقحت نع ةرصاق ةيلمعلا هذه ىقبتسف يموي هبش وأ يموي

 لـعفب امهءافـص رـكعتو    اـمهب قلعت يتلا بئاوشلا نم امهتيقنت ةرورضو نادجولا ةيمهأو 
    .درف لكب طيحت يتلا ةفلتخملا لماوعلاو فورظلا

ةصـتخملا تاسـسؤملا    اهب موقت يتلاو ةبساحملاو ةلءاسملا يف ىرخألا تايوتسملا امأ
نوـكت نأ ضرتفملا نم   يتلاو.. ةمظنألاو نيناوقلا نع ذوذش اهيف نوكي يتلا تالاحلل نوكتف
هذـهو  . ملـسأو لضفأ تاسسؤملا  ءادأ نوكي يلاتلابو ،ةيتاذلا ةباقرلا دوجو لاح يف ةدودحم
ةـفلتخملا هلاكـشأب أـطخلا نال     .هنم اءزج نوكت وأ لمعلا عم ىزاوتت ةرمتسم ةيلمع ةيلمعلا
اـمنإو يفشتلاو ماقتنالا ىلإ فدهي ال جالعلاو   .مقافتي هنإف جلاعي مل اذإو ،ةايحلل امزالم ىقبيس
هيف عقي نأهلاب يف رطخي نم لك لب طقف أطخلا بحاص هب دصقي الو عدرلل  .    

تاوـطخلل اددـحم اراطإ    نوكت ريوطتلل ةماع ةيجيتارتسا عضن نأ عيطتسن لكشلا اذهب
دـق اندـلب نأ ةصاخ ،ةيجيتارتسالا    هذه فادهأ قيقحت ليبس يف اهذاختا بجاولا تاءارجإلاو
تـناكو  .. نيرشعلا نرقلا لالخ ةفلتخم ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايسو ةيخيرات فورظب رم
. يسايسـلا عباطلا تاريغتلا هذه ىلع  بلغ دقو.. تلازامو عراستم لكشب ريغتت فورظلا هذه
تاـجاحلا يـبلت ةماع ةيجيتارتسا عضو   .. ةريخألا ةثالثلا دوقعلا لالخ دسألا دئاقلا عاطتساو
يـتلا ةيسايسلا ةيجيتارتسالا تنهرب دقو  . تاعاطقلا فلتخم تلمش دوشنملا ريوطتلل ةفلتخملا

اـمأ  .. اذـه انموي ىتح ريبكلا اهحاجن نع اهريوطتو اهتعباتمو  اهذيفنتىلع فرشأو اهعضو 
لاـجملا يـف ءادألا عـم اـهيف ءادألا شاـمتي ملف اعيمج فرعن       امكو ىرخألا تالاجملا يف
نإـف لضـفأ ءادألا ناـك ولو    . اهنيب ةريبك ةوجف كانه تناك كلذل.. ةديدع بابسأل يسايسلا
    .نسحألل ىقبي انحومط نكل.. اساسأ يوقلا وهو. كش نود ىوقأ نوكيس يسايسلا انفقوم
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ةـجيتن ةدـحب لدـبتيو     جومتي صوصخلا هجو ىلع يداصتقالا لاجملا يف ءادألا ناكو
نـم انداصـتقا لـقتنا     امدنع ةصاخو ،ريغتلا ةديدش ىرخألا يه تناك يتلا فورظلا لدبتل

نـم متت ةجلاعملا تنا     كو .ةسفانملا هنم بولطم داصتقا ىلإ همامأ ةحوتفملا هقاوسأ هل داصتقا         
             ، لاـجترالاب ىرـخأ انايحأو ،ةيبيرجتلاب انايحأ مستت تارارقو ميسارمو نيناوق رادصإ لالخ

هذـه يتأـت تـناك اـم اليلق      نكلو. ةنيعم ةلاح ىلع لعف درك يتأت تناك اهنم ضعبلا يفو
كـلذ ي  ـف ببسلاو . ثادحألا ةقبتسم ةردابملا مامز يه ذخأت نأ يأ ةلعفنم ال ةلعاف ةجلاعملا
ةيجيتارتـسالا تنوكت لب اهنمض نم   تاعيرشتلا جرخت ةحضاو تايجيتارتسا كانه نكي مل هنأ

رـيثكلا اـهيفو ،ةفيعض تتأ يلاتلابو        ..ةرداصلا تاعيرشتلا هذه لمجمل ةلصحمك ةيداصتقالا     
اـهنم يناعن يتلا تابوعصلا نع  .. لماك لكشب سيلو ام دح ىلإ ةلوئسم تناكو تارغثلا نم
مدـخت كلذ ريغو ةيملع  .. ةيعامتجا.. ةيداصتقا تايجيتارتسا ىلإ نآلا ةجاحب نحن اذإف.. مويلا

ىـلإ ةـجاحب اـهنإ لب ةزهاج تافصوك ةدوجوم           تسيل يهو ،دحاو نآ يف دومصلاو ةيمنتلا      
اذـهو هـجتن نأ بجي نيأ ىلإ ددحن اهساسأ    ىلع يتلا جئاتنلا اهنم صلختسن ةقمعم تاسارد

    .ةعسوم تاراوحونواعتو دهجو تقو ىلإ ةجاحب 
ةـبولطملا تايجيتارتـسالا    عضو نم ءاهتنالا رظتنن له هحرط انل نكمي يذلا لاؤسلاو

أدـبي نأ لضـفملا نم هنأ انل ودبي    .؟قباسلا يف ريوطت نم هانأدب ام عباتن وأ ريوطتلا أدبن يك
تا روصـتلا دادـعإ ىـلإ ةفاضإ ةبولطملا    تاءارجإلا ذاختا ةعباتم لالخ نم يزاوتلاب لمعلا

وـه لـب ةوجرملا تاياغلا ققحي ال ئزتجملا ،ريوطتلا نأ انملع عم ةيلبقتسملا انططخ ديدحتل               
    .تالاجملا عيمج يف ةذختملا تاوطخلاو تاءارجإلا نيب لماكتلاو قسانتلل ةجاحب

اهرودـب يـه جئاـتنو     تاسارد ىلإ جاتحي ليلحتلاو.. ليلحت ىلإ جاتحي قبس ام لك نإ
اـماقرأ ينعن -اعقاو–لوقن امدنعو هيل إ دنتست عقاو ىلإ جاتحت نأ نـكمي ال مقرـلاو ةـقيقد      
حلطصـملا اذهو  . ةيفافشو قدص ىلإ ةجاحب هعم لماعتلاو فافشو قداص وهف يلاتلابو ،بذكي
تالاقمو تاراوح يف ارخؤم رتاوتلا ريثك لكشب حرط"ةيفافشلا "يأ ةددـعتم نكاـمأ يـفو      
مهرـيغو  .. فافـش  مالعإـب رخآلا ضعبلا و.. فافش داصتقاب بلاطي ضعبلا ناكف.. ىرخأ
نـم نـكل   .. حرطلا اذه عم انأو. كلذ ةيمهأ يف كشالو ىرخألا تالاجملا يف ةفافش ةينهذب

نأ لـبق ةيفافشلاف ،اهيلع ىنبي نأ نكمي يتلا ةيضرأللو حلطصملا نومضمل حضاو مهف لالخ               
،   يهف.. كلذ ىلإ امو.. خلا..ةيرادإ وأ ةيسايس وأ ةيداصتقا ةلاح نوكت دـيلاقتو ميقو ةفاقث ةلاح
هحرط لبق انسفنأ ىلع هحرطن  نأ بجي هسفن تقولا يف ابلطمو الاؤس ضرفي اذهو ةيعامتجا
بـيرقلا يـطيحم عـمو ايناث     يترسأ عمو الوأ يسفن عم ةيفافشب لماعتأ له.. نيرخآلا ىلع
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،  ىنعم فرعي باجيإلاب ًاباوج يطعي نأ عيطتسي نمف. اثلاث نطولاو ةلودلاو ديعبلاو ةيفافشـلا  
الثـم  .. ناسنإ نم بلطن فيكف. ناك عقوم يأ يف اهسراميو اهداعبأ ردقي نأ عيطتسي نم وهو
هتيلوئسـم هاجت اقداص ًالوئسم نوكي   نأ هيلإ سانلا برقأ عمو ةيصخشلا هتايح يف قدصي ال
امدـنع افافـش نوكي نأ هنم بلطن    فيكف هتاحورط يف حضاو ريغ ناك اذإو ،بعشلا هاجتو
    .ام ابصنم ىلوتي

جلاعن نأو ،اهتياهن نم سيلو  اهتيادب نم اهلوانتن نأ بجيف ام ةلكشم جلاعن نأ اندرأ اذإف
ةـهجاوم يـهو اـنعمتجم عمو انسفنأ     عم ةئيرج ةهجاوم ىلإ جاتحي اذهو ،جئاتنلا لبق ببسلا
يـتلا ميهافملاو ديلاقتلاو تاداعلا   ضعب نعو ،انفعض طاقن نع ةحارصب اهيف ثدحتن ةيراوح
يـف ريوطتلا اهيلع ريسي يتلا قيرطلا   وه عمتجملاف ،مدقت يأ قيرط يف ايقيقح اقئاع تحضأ
اذـهو  . فـقوت وأ رخأـتو ريوطتلا رثعت   ةحلاص ريغ قيرطلا هذه تناك اذإف. ةديدعلا هلوقح
.. اـنعقاو يـف ةدوـجوملا تابوعصلا ىدحإ    هذهو. ءارولا ىلإ عجارتلا ينعي يبسنلا موهفملاب
ىـلإ رـييغت امنود هلاح ىلع هيقبت يتلا تاقوعملا    ىلع زيكرتلا ىلإ جاتحت عقاولا اذه ةساردو
يـك هـلخادو ،ةلودلا راطإ جراخ تاهجلا لك نم ةلاعف    ةكراشم ىلإ ةجاحب اذهو.. لضفألا
نأ بـجي ةلكشملا حرطي نم نأ ىلع دكؤأ انهو  . لولحلا داجيإ يف حئارشلاو تائفلا لك مهاست

،      . ةيلاكتالا نع ناكمإلا ردق دعت    بن نأ بجيو ،لحلا اهعم حرطي      هـليمز ىـلع لكتي فظوملاف
نأ دـكؤأل دوعأـف   .. لولحلا داجيإل ةلودلا ىلع لكتي نطاوملاو هسيئر ىلع ىندألا لوئسملاو
ضعبـلاو ،نيمدـق ىـلع ريسي ناسنإلاف اعجانو المتكم     حبصي يك عيمجلا ةيلوئسم وه لحلا
عـقاولا ،ىرسيلا مدقلاب متت ىرسيلا ةوطخلا نأبو  ىنميلا مدقلاب لمتكت ىنميلا ةوطخلا نأب دقتعي  
أدـبت ىرسـيلا ةوـطخلاو    . ىرسيلا مدقلاب لمتكت وأ متتو ىنميلا مدقلاب أدبت ىنميلا ةوطخلا نأ
 لب ،مكيلع لكتت ةلودلا اوعدت الو ،ةلودلا ىلع اولكتت الف  .ىنميلا مدقلاب لمتكتو ىرسيلا مدقلاب
    .دحاو لمع قيرفك ةيوس لمعن انوعد

رواـحم مهأ دحأ ربتعي يذلا   ريدصتلا وهو.. ةيداصتقالا انتايح عقاو نم الاثم انه دروأو
بـجاو نـمف ،ةمداقلا ةلحرملا    يف صاخ مامتها عضوم نوكيس وهو. ينطولا داصتقالا معد
تاـهجو لود عـم تايقافتالا دقعتو    تارارقلا ذختت نأو نيناوقلاو تاعيرشتلا نست نأ ةلودلا
ةفاضإ ،قاوسألا داجيإ ىلع ةدعاسملاوهعيجشت فدهب ىرخأ . ةيسـفانتلا ةردـقلا قـيقحت ىلإ     
ةدـيج ةعمـس تاذ ةيروسـلا علسـلاو      عئاضبلا تناك اذإ الإ لمتكيو متي نأ نكمي ال اذه نكل
مهماـيق عـم ميلسـتلا دـيعاومب      نيردصملاو نيجتنملا مازتلا ىلإ ةفاضإ. ةيلاع تافصاومو
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 ، فدـهب ةـيجراخلاو ةـيلخادلا     ضراعملا يف ةكراشملاومهعئاضبل ةمزاللا قيوستلا تايلمعب
    .راهدزالا ينطولا داصتقاللو مهل ققحي امم مهقاوسأ عيسوت

وـحن ةـجردتم تـناك     نإو ةتباث ىطخب ريسلا يرورضلا نم تاب دقف لاجملا اذه يفو
قفدـت ماـمأ ةيطارقوريبلا    تابقعلا ةلازإو نيناوقلا ثيدحت لالخ نم ةيداصتقا تارييغت ءارجإ
عاـطقلا طيشـنتو اـعم صاخلاو     ماعلا لاملا سأر ةئبعتو ،ةيجراخلاو ةيلخادلا تارامثتسالا
يـف ماعلا عاطقلل ةيسفانتلا ةردقلا   قيقحت نم دبال هنا امك.لمعلل لضفأ اصرف هحنمو ،صاخلا
يـفو ةـفاك رـطقلا     تاظفاحم يف ةلماشو ةنزاوتم ةيمنت ىلإ يدؤي امم ،ةيجراخلا قاوسألا
يموقلا لخدلا عيزوت ىلإ يدؤي امكةنيدملاو فيرلا لـمعلا صرـف ةدايزو ةنزاوتم ةروصب    ، 
درـطملا دعاصتلاو  .. ةيويحلا مهتاجايتحا ةدايز ءوض يف نينطاوملل يشاعملا عضولا نيسحتو
،     عاطقلا ريوطت نم دبالو. ةشيعملا فيلاكت يف هـجاتنإ لئاـسو ثيدـحت لالخ نم يعارزلا
.. يـضارألا حالصـتسا تايلمع عيرست   ىلإ ةفاضإ.. هتاجتنم فيرصتل قاوسأ نع ثحبلاو
مدـخت يـتلا دودسلا زاجنإ يف عارسإلاو    ..يضاملا يف ثدح يذلا لامهإلاو ريصقتلا يفالتو
    .ةيومنتلا انططخ

تاـقفنلاو دراوـملا    نيـب تاوجفلا مدرت ةديشر ةيداصتقا ةسايس مسر انيلع بجوتي امك 
ىـلإ ةفاـضإ راعـسألاو     روجألا نيبو ،فيرصتلاو جاتنإلا نيبو ،ريدصتلاو داريتسالا نيبو

ماـعلا يعانصـلا    عاـطقلا لـيهأت ةداـعإ ةيمهأ ىلع ديكأتلا عم تاعوفدملا نازيم حيحصت   
أوـبتي نأ نمضـن    كلذبو ،ةملوعلا تايدحت نع ةجتانلاو ةديازتملا راطخألا ةهجاومل صاخلاو
    .ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا تالتكتلا يف ابسانم اعقوم انداصتقا

    ؛ةداسلا اهيأ.. تاديسلا اهتيأ
تاسـسؤملا رود ىلع ديكأتلا   مت اذإ الإ بولطملا لكشلاب ققحتت نأ نكمي ال انتاعلطت نإ

نوـلمعي نيذلا صاخشألا وأ طقف   اهمكحي يذلا ماظنلا الو ءانبلا تسيل تاسسؤملاو. انتايح يف
لـك لـثمت ةسـسؤم لـك     نأب نمؤي يذلا يتاسسؤملا ركفلا.. ءيش لك لبقو يه لب.. اهيف  
اضـيأ نمؤي يذلاو   ..يراضحلا ههجوو هتعمس لثمتو ،اهصاصتخاو اهمجح ناك امهم نطولا
يـف صالـخإلاو    قدصـلا ىـلع ينبم لمع  .. يدرف ال يعامج لمع يتاسسؤملا لمعلا نأ

ةحلصـملا   ىـلع ةـماعلا ةحلصـملا بـيلغتو ،ىصقألا هدحب تقولا لالغتسا ىلعو لماعتلا    
    .ةماعزلا ةيلقع ىلع ةلودلا ةيلقعو ةيصخشلا
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لـب يطارقميدلا ركفلا   نع لصفني ال وهو ،نيرخآلا ىلع حاتفنالاو نواعتلا قطنم وهو
لـمعلاو رـكفلا ززعي يطارقميدلا    ركفلا كالتما نأ ينعي اذهو. ةديدع عقاوم يف هعم عطاقتي
وأ ةـيط  ارقميدلا دوـجو ىلع لئالدلا  يه امو ،نويطارقميد نحن ىدم يأ ىلإف... يتاسسؤملا
نـم اـهريغ يـف مأ مالـكلا ةيرح      يف مأ رشنلا ةيرح يف مأ باختنالا يف يه له ،اهمدع
ةـيطارقميدلا تسـيل اهريغو قوقحلا    هذهف.. كلذ لك نم ةدحاو الو ،لوقأ قوقحلاو تايرحلا
رـكفلا اذهو ،يطارقميد ركف ىلع اهعيمج   ينبنت يهو اهل جئاتنو ةيطارقميد تاسرامم يه لب
قـحي ام يأ ،ديكأ لكشبو امتح نيهاجتا   وذ قيرط وهو رخآلا يأرلا لوبق ساسأ ىلع دنتسي
لوـقن ال يأ  . ةيدرفو ةينانأ ىلإ لوحتي دحاو هاجتاب قيرطلا لوحتي امدنعو ،نيرخآلل قحي يل
زوـجي قحلا اذه ناك اذإف ،ةنيعم قوقح   نيرخآلل قحي لوقن نأ بجي لب اذك وأ اذك انل قحي
نيرـخآلا هاجت انيلع بجاو ةيطارقميدلا اذإف   .هسفن قحلا انل حبصأ انرظن ةهجو نم نيرخآلل
،    يطارقميدلا ركفلاو انل اقح نوكت نأ لبق ءاـنبلا يـه ةيطارقميدلا تاسرامملاو ساسألا وه
يعادـتلاب اددـهم نوـكي ءاـنبلا ناف افيعض نوكي امدنع      ساسألا نأ ملعي انعيمج ديكأت لكبو
ءاـنبل ممـص ساسأ لك نأ رخآ ىنعمبو ،رهاظ ب   بس يأ نود نم وأ ةزه لوأ دنع طوقسلاو

ليدـبت يأ  . ءاـنبلا كاذـل ساسألا كاذو ءانبلا اذهل ساسألا اذه يأ  . هلمحيس ام بسانيل نيعم  
    .رطخلاب اراذنإ ينعي نيساسألا نيب

ىـلع ةيبرغلا تايطارقميدلا   .انسفنأ ىلع نيرخآلا ةيطارقميد قبطن نأ زوجي ال يلاتلابو
ىـلإ مهتاعمتجم اهعم تلصو   ديلاقتو تاداع هنع جتن.. ليوط خيرات ةلصحم يه لاثملا ليبس
،     شيـعن نأ انيلع .. مهيدل ام قبطن يكلو. ةنهارلا اهتفاقث ةـيعامتجالا هتاطاقـسإو مهخيراـت

اـنتبرجت اـنل نوـكت نأ اـنيلعف      ..ليحتسـم اذه نأ امبو انكمم لامتحالا اذه نوكي اهدنعو 
نـم ةـعبانلاو   .. ةيراضـحلا انتيصخشو  انتفاقثو انخيرات نع ةقثبنملا انب ةصاخلا ةيطارقميدلا
يـف دومصلا ىلع ًارداق ًانيتم ءانب ةجيتنلا   نوكتس اهدنعو انعقاو تايضتقمو انعمتجم تاجاح
ةـبيرق ةـفلتخم لود يـف اننيعأ مامأ ةلثام ةمادهلا     براجتلاو اهتدش تناك امهم تازهلا هجو
    .انع ةديعبو

،    لالخ نم هريوطت مت يطارقميد جذومنةيمدقتلا ةينطولا انتهبجو  اـنب ةـصاخلا انتبرجت
نأ يرورضـلا نم حبصأ نآلاو   ..ةينطولا انتدحوو ةيسايسلا انتايح يف ايساسأ ارود تدأ دقو

روـطتملا اـنعقاو هـبلطتي     يذـلا ريوـطتلا تاجاحل بيجتسي امب ةهبجلا لمع ةغيص روطن  
    .تايوتسملا لك ىلع يمانتملاو
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نإـف ناـقباطتم لوـقأ     الو.. ناـطبارتم يتاسسؤملا ركفلاو يطارقمي دلا ركفلا نأ امبو
ماـعلا نيعاـطقلا يـف هـب      ماـيقلا انيلع يذلا يرادإلا حالصإلاف يلاتلابو امهب رثأتت ةرادإلا 

موـيلا وـهو ،امهعجارتب    عجارتي وأ امهروطتب روطتي يأ ةيدرط ةقالعب امهب طبتري صاخلاو
ةـيمنتلا ةريسـم ضرتعت يتلا    قئاوعلا مهأ نم وه انيدلةرادإلا روصقف .اعيمج انل ةحلم ةجاح

ةعرسـلاب أدـبن نأ اـنيلعو ،ءانثتـسا نود تاعاطقلا لك يف يبلس لكشب رثؤت يتلاو ءانبلاو             
ةـمظنألا ريوـطت لالـخ نـم      لضفألل عقاولا اذه رييغتب ةليفكلا تاساردلا ءارجإب ىوصقلا

ةالاـبماللاو بيسـتلا ةلاح ءاهنإو ،ةينهملا       و ةيرادإلا رداوكلا ةءافك عفرو اهتايلكيهو ةيرادإلا      
    .نيدسفملاو نيلمهملاو نيئيسملاو نيرصقملا ةبراحم نم دبالو ،بجاولا ءادأ نم برهتلاو

اـهمعدو ،ةـلودلا يـف ةباقرلا     ةزهجأ ريوطتو ليعفتب. يزاوتلابو.. مايقلا بلطتي اذهو
يـف مكسـلجم رود ةـيويح ىل    ع ديكأتلا ةيمهأ يتأت انهو اهئادأ نسح نمؤت يتلا تاناكمإلاب

روصـقلاو لـلخلا عـقاوم     ىـلإ ةراشإلا لالخ نم ةفلتخملا ةلودلا تاسسؤم لمع بيوصت 
ةرورـضو ةيئاضـقلا ةسـسؤملا     ةيمهأ ىلع انه دكؤن امك. ةيباجيإ ةروصب اهتجلاعم ةعباتمو
ةـير  ح ةنايصو ةلادعلا قاقحإ فدهب لماكلا اهرود ذخأت نأو ،ةفيظنلاو ةؤفكلا رداوكلاب اهدفر
    .نيناوقلا قيبطت ىلع رهسلاو نطاوملا

نأ بجوتسـي   اذـهو ،اضـعب اهضعب عم قيثولا تاسسؤملا لمع طبارت ىرن قبس امم  
يتاسـسؤملا   ركفلاـك .. اـهنم لـك لـمع مظنـيو مكحي يذلا ركفلا نيب طبارت كانه نوكي    

نـم عـج   ارتت وأ ىماـنتتو ةرسألاو لزنملا يف أشنت يتلاو ،اهريغو ةيفافشلاو يطارقميدلاو 
ةرـمثلا امأ ،انروذب   اهيف عرزن يتلا ةبصخلا ةبرتلا وه عمتجملاف ،ةيمويلا ةايحلا فورظ لالخ
ةجـضان ارامث ينجن   ةحلاص روذب ةعارزل ىعسن ام رادقمب يلاتلابو ،تاسسؤملا يف اهينجنف
ن أ اضـيأ اـهيلعو  .. تبنت يك ةرذبلل ةبسانملاو ةحلاصلا ةينبلا ئيهت نأ ةلودلا ةمهمو. ةديفمو
اـهنم ةدافتسالا نم انعمتجم   نكمتي يكل ةجضان رامثلا ءاقب نمضت نأو ،ومنلا تاموقم نمؤت
    .للعلاو ءادلل اردصم تحبصأو تنفعت الإو

  ؛ةداسلا اهيأ.. تاديسلا اهتيأ
ةـلودلا ةمارك ىلعو ةلودلا   لبق نم نطاوملا ةمارك ىلع ظافح هيفف نوناقلا مارتحا انيلع

    .نيرخآلا ةيرحو انتيرحل نامض هيفو نطاوملا لبق نم
أـطخلا نم ةبسن هيف لمع لك   نأ رابتعالا نيعب ذخألا عم داسفلاو ردهلا حفاكن نأ انيلع

    .اهراركت عنم بولطملا امنإ انقلقت الأ بجي يتلا دوصقملا ريغ
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صالـخإلاو قدصـلاب مازـتلالاو     تـقولا ردهو ىضوفلاو ةيلاكتالا نع داعتبالا انيلع 
يذلا ريصقتلا يفالتل دهجلا ةفعاضمولمعلاب ينافتلاو     .ثدح  

هنيسـحتو هريوـطت ىـلع     لـمعلا نم الدب هتمرب عقاولا فسن ةركف نع داعتبالا انيلع 
هـيف نوـكي نأو دـبال ائيس     عقاولا ناك امهمف ،اهيف قلطم ال ةيناسنإلا ةايحلا نأ نم نيقلطنم
    .ئواسملا نم ولخي نلف ازاتمم وأ اديج ناك امهمو ،دئاوفلا نم ديدعلا

اـم ىـلع ىنبت اهنم    ةعومجم لك.. ةقحالتم تازاجنإ نع ةرابع يه بوعشلا ةريسمف
رخأـتلا اـمأ   . اهتقبـس  تاـيباجيإ ىلع ةيباجيإ رومأ ءانب لالخ نم ريوطتلا نوكيو .. اهقبس
عـقاو ىـلإ ئيس عقاو تايباجيإ    لالخ نم قالطنالا نكمي يلاتلابو. سكعلاب نانوكيف فلختلاو
لضفأ عقاو ىلإ ديجعقاو نمو ديج هءاـغلإ يـنعي اذـهف الماـك عقاولا      فسن متي امدنع امأ.  
ةـطقن مأ غارفلا ىلع له  .. دانتسالا متي اذام ىلعف قالطنالا داري امدنعو.. هتايبلسو هتايباجيإب
    .؟رفصلا

نـم ريثكف ،اهنومضمل   ليلحت نود تاحلطصملاو ميهافملا راركت نع داعتبالا بجي امك
دـق ميهاـفم ىلإ اهلوحي    حيحص لكشب اهباعيتسا مدع نكلو ،انتاجاحل ةبسانم نوكت دق راكفألا
    ..ةراض نوكت

لـك ىـلعو تالاـجملا     لـك يـف ًاـصاخ اـمامتها بيردتلاو ليهأتلا يلون نأ انيلع    
ىـلإ ةفاـضإ    .. اـهجراخو ،ةيروـس يف ةينطولا رداوكلا ىلع دامتعالاب كلذو         .. تايوتسملا
يـف ةـحجان براجت اهل يتلا    لودلا تاربخ نم ةدافإلاو ةيبنجألاو ةيبرعلا رداوكلاب كاكتحالا
لوـصولا فدـهب طيطختلا    اذه ةيعون ىلعو طيطختلا ىلع ديكأتلا بجي.... ةددحم تالاجم

دـيكأتلا بجي امك  .... ةمدقتم ةيرصع/ ةيروس/ءانب ةعباتم يلاتلابو نييعون ةلودو عمتجم ىلإ 
لـقعلا ةراـجتل رـيبكلا مامتهالا ءالبإ     بجيو ،ةيتامولعملا ةينقتلاو ةفرعملاو ةفاقثلا رشن ىلع
لـعفلاب أدبت يتلا ةيتحتلا هتينب ريفوت لالخ   نم كلذو ،يملعلا ثحبلا ريوطتو راكفألا ريدصتو

.. تاـيناكمإلا بسـحو  . ةيرورضـلا تاـينقتلاب   ءاـهتنا ةيثحبلا تاسسؤملاب ارورم مظنملا 
    ..ةيومنتلا عمتجملا تاجاحب هطبر ةرورضو

اـمب ةـيمالعإلاو ةيفاقثلاو    ةيميلعتلاو ةيوبرتلا انتاسسؤم يف ريوطتلاو حالصإلا نمدبال 
قالـغنالا ةـينهذ ذـبن ىـلإ      يدؤيو ،ليصألا انثارت ززعيو ،ةيموقلاو ةينطولا اناياضق مدخي
    ..هتمالسو عمتجملا ةدحو ىلع ابلس رثؤت يتلا ةيعامتجالا رهاوظلا ةجلاعمو ةيبلسلاو
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عـم لـعافتلاو لماعتلا    ىلع ةرداقو ةلهؤمو ةرهام ةيعامتجا ىوقةئيهت فدهب كلذ لك 
لوخدـل امامت ةمئالم تسيل   ةيضرأ لكشي يلاحلا اتعقاو نأ ةصاخ.. ةفلتخملا ملاعلا تاروطت
    ..تاينقتلاو تاسسؤملا نرق وه يذلا ديدجلا نرقلا

عـمتجم  لل فصنك اهعقوم ،نم هيف ةكراشم ةأرملا نكت مل اذإ هقيقحت بعصي قبس ام لك              
ءاـنب يـف ةكراشـملل مهئـ      ..ءاسنلاو لاجرلا يبرتو ئشنت يتلا يهف.. يمهو ال يقيقح  يهتو
اـهل ئيهن نأ بلطتي اذهو  . مدقتلاو ةيمنتلا يف لمعلا عقاوم فلتخم يف مهست يتلا يهو مهنطو

 يـف اهرود ءادأ ىلع ةردق رثكأ يلاتلابو ،عمتجملا يف ةيلعاف رثكأ نوكت يكل ،ةمئالملا ةئيبلا               
    ..هتيمنت

ىقبتـس ةيروـس نأ ىـلإ نانئمطالا     عيطتسن هركذ مدقت امب مازتلالا ىلع نيرداق انك اذإ
ةيرحـس اصـع انم يأ ىدل دجوت ال هنأ    رابتعالا نيعب نيذخآ اهرارق يف ةرح.. اهسفن ةديس
بصـن نيعـضاو تايلضـفأو تاـيولوأ      عضو نم دبال لب..ةدحاو ةعفد تالكشملا لك لحل
اهتاذ دحب افده تسيل رييغتلاةيلمع نأ اننيعأ .. ةـيتايحلا اـنتاجايتحا قـيقحت ىلإ ةليسو    لب..  
قـيقحت ىـلإ يدؤـت يتلا رصانعلا لك ناسنإلا     كلتمي امدنع الإ قلطت الأ بجي دوعولا نأو
.. نيـعم صاصـتخا وأ قاطن وأ يصخش   جمانرب ىوتسم ىلع نكمم اذهو. بولطملا لمعلا
لامآلا نوكتامدنع ةصاخو.. نطولا ىوتسم ىلع امأ رـصانعلاف ةريبك تابوعصلاو ةضيرع    
تاسـسؤمو نيلوئسـم عيمجلا ىدل    عزوتت لب بصنم اهنمؤي الو صخش اهكلتمي ال ةبولطملا
دـعن نأ بـجيف تازاـجنإلا امأ     ..لصاوتملا لمعلا وه نآلا هعطقأ يذلا دعولاو. نينطاومو
انفادـهأ ىـلإ لوـصولل    تاـناكمإو  رصانع نم هيدل ام انم دحاو لك مدقي نأب اضعب انضعب  
    .ةكرتشملا

    ؛ةداسلا اهيأ. .تاديسلا اهتيأ
.. ىرـخألا لودـلا عـم    اـنتاقالع اهززعت ةيلخادلا انعاضوأ ميعدتل ةثيثحلا اندوهج نإ 

تاـيقافتالا لـيعفت    لالـخ نم كلذو .. تايوتسملا لك ىلعو تايبرعلا تاقيقشلا اهنم ةصاخ
وـهو ةكرتشـملا ةيبرعلا قوسلل    ةيقيقح ةاون ةماقإل مئادلا يعسلاو ،ةمئاقلا ةيبرعلا ةيداصتقالا
ةـيبرع تاـقالع ةماقإ يف لامآ نم    ىقبت ام ىلع ظافحلل.. ايلاح نكمملا هنكل.. ىندألا دحلا
اـهلود نيب طباورلا فعض نم ةيبرعلا   انتمأ لاح هيلإ تلآ ام دحأ ىلع ايفاخ دعي ملف.. ةميلس
ماـمتهالا زرـبف   . تانيعسـتلا دقع يف  صوصخلاهجو ىلعو .. ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا لالخ
دسـجلا نهوـلا باـصأف ةـيموقلا حلاصملاب      مامتهالا ىلع ايغاط ةيرطقلا ةيلحملا حلاصملاب
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،   مث نمو ،اهلود تقرفتو تتتشتو ةمألا تفعضو يبرعلا ةدـيدجلا اهتلاح عم تملقأتو تدوعت
يـبرعلا نماضـتلا و   أ ةـيبرعلا  ةـيموقلا نع ثيدحلا تابو .. ايعيبط ئراط وه ام حبصأو
ىـلعو  . اـهتيمهأب ككشي ضعبلا  ذخأ ةكرتشملا حلاصملا ىتحو. تقولل ةعيضم وأ ايسنامور
مؤاشـتلل ضعبـلا عفدـي يذـلاو      ةيبرعلا لودلا نيب تاقالعلل يدرتملا عقاولا اذه نم مغرلا
نأ و هاـجتالا اذه يف قرخ قيقحت  ةيناكمإ نم سأيلا انباتني الأ بجيف ؛طابحإلل رخآلا ضعبلاو
ىـلإ دنتسـت ال ةيجالع وأ ةيئاقو تاردابم    نم دبال لب.. هل نيكتسن وأ يلاحلا عقاولاب ملسن ال

ساـسأ ىلع يأ   .. يموقلا ىوتسملا ىلع لب ،يرطقلا ىوتسملا ىلع ةراسخلاو حبرلا تاباسح         
هذه يف دانتسالا ىلإ ةفاضإ يداحألا حبرلا  تايناكمإ نم ديزيس اذهف يعامج لكشب اعم حبرنل
    .ةيبرعلا ميقلاو قالخألاو ةيموقلا ةماركلا قطنم ىلإ تاردابملا

هـلالخ نم ةيبرعلا لودلا   ةعماج موقت ةيلعاف رثكأ رود ىلإ علطتن اننإف راطإلا اذه يفو
ةينماضـت ةوـطخ ةيأل نيمعادو    نيعاد انك امك ىقبنس/ ةيروس/يف نحنو. فدهلا اذه قيقحتب
ءاـقتلالا طاـقن زـيزعت ىلإ يدؤت     يتلا كلت اميسالو. ةيبرعلا ةمألل ايلعلا ةحلصملا يف بصت
قيرطلا دهميو ةقرفتلاو فالتخالا طاقن  فاعضإ يف مهاسي امم. ةيبرعلا راطقألا نيب قافتالاو
لضـفأ لبقتسمل ئيهيو  .. ىلوأ ةلحرم يف لودلا هذه نيب ةرمثملا تاقالعلا نم لوقعم دح مامأ
يـطعي دـيدجلا يملاـعلا عضولا نأل كلذب ءد    بلا يف رخأتن الأ انيلعو. ةقحال لحارم يف اهل
اـهيطعت لاكـشألا ةـفلتخم تالتكت ةماقإ ىلإ لودلا     نم ديدعلا عفد ام اذهو ،ىوقألل عقوملا
.. اـنب ىرحألاـف  . اهيدل ةكرحلا شماه نم ديزتو ،ةيملاعلا تايدحتلا ةهجاومل ةوقلا نم ديزملا
    .عورشملا فدهلا اذهل ىعسن نأ ةكسامتم ةوق مايقل تاموقملا نم ريثكلا كلتمن نيذلا نحن

نـكل  .. نييبرـع نيدلب نيب  ةقالعلل جذومن يه قيقشلا نانبل عم ةقالعلا نأ ربتعن نحنو
حلاصـملا قـقحي ثيحب ايلاثم    حبصي يكل دهجلا نم ريثكلل ةجاحبو دعب لمتكي مل جذومنلا اذه
يناـنبللا يروسـلا نم   اضتلا نإف كلذ عمو ،نيدلبلا الك يف هيلإ حمطن يذلا لكشلاب ةكرتشملا
لـمع دـلب لـك نأ ول هقيقحت نكمملا     نم نكي مل امم ريثكلا ققح دق ةيضاملا تاونسلا ربع
ىـلإ ةفاـضإ ينطوـلا قاـفولا ءانبو      ..ةيلهألا برحلا فاقيإو.. رخآلا نع لزعمبو هدرفمب
يـف ني  يليئارسإلل ريخألا راحدنالا ىلإ الوصو تانيعستلاو تانينامثلا يف يليئارسإلا عجارتلا
تدنتـسا تازاـجنإلا هذه اعبطو   . نماضتلا اذه ةيمهأ ىلع حضاو ليلدل.. يضاملا رايأ رهش

. ةلـسابلا ةـينطولا ةـمواقملا عم نيينانبللا        بعشلاو ةلودلا ةدحوو فتاكت ىلع يساسأ لكشب      
عم فقن"ةيروس"يف ىقبنسو  همعدنو"نانبل "  قـلعتي اـميف ةصاخو ،ةفاك ةينطولا هاياضق يف     

يـف فوقولاو ،ةيليئارسإلا نوجسلا يف نيلقتعملا        هارسأ ةدوعو ،ينطولا هبارت لماك    ةداعتساب  
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مدـخت ال ىرخأ ةيبلس رومأو تاديدهتلا هذهو  . هيلع ءادتعالاب رركتملا يليئارسإلا ديدهتلا هجو
تارودـب ديدهتلا يقبي نأ هنأش نم اذهو  .. ةمئاق رتوتلا رؤب ىلع يقبت لب ةقطنملا يف مالسلا

ريبك دح ىلإ المتحم    ةديدج فنع  يـف فـقت يـتلا تابقعلاو ليقارعلا ةدايز ىلإ يدؤي امك            .. 
    ..ةقطنملا يف لماشلاو لداعلا مالسلا لالحإ قيرط

لكشـي عوـضوم وهو ،نالوجلا يف انضرأ لتحت تلازام ليئارسإ نإف راطإلا اذه يفو         
ةـمدقملا يـف هع   قومو يساسأ فده وه ةلتحملا انيضارأ ريرحتو. لغاشلا انلغشو لوألا انمه
يذـلا لماشـلاو لداعلا مالسلا    ةيمهأ يزاوت انل ةبسنلاب هتيمهأو.. ةينطولا تايولوألا ملس نم
ضرألاـف  . انتدايس باسح ىلع الو انضرأ باسح ىلع سيل نكل.. ايجيتارتسا ارايخ هاندمتعا
وأ ا ـهب طرفي نأ .. دحأل حومسم ريغو ..نكمي الو ةيموقو ةينطو ةمارك ةيضق امه ةدايسلاو

دـيردم يـف ةيملسلا ةيلمعلا ءدب ذنم انفقاوم يف نيتباث           .. انلماعت يف نيحضاو انك دقلو اهسمي     
لـيقارعلا عـضوبو ،انيح بذبذتلاب تمستا يتلا    ةيليئارسإلا ةسايسلا سكعب كلذو/ ١٩٩١/ماع
 يـف ةقداصلا ةبغرلا مهيدل نأ قثن انلعجي ليلد يأ  اومدقي مل ةظحللا هذه ىتحو. ىرخأ انايحأ
اـنم نوبلطيف  .. هنورمضي ام ىلع ةيطغتلل ةفلتخم تاحورط نوحرطي مهنإ لب.. مالسلا زاجنإ
ىـلع نوطغضـي يلاـتلابو    .. ةـنرم ضرألا نوـكت نأ   كلذب نودصقيو.. نينرم نوكن نأ
نأ اـنم بـلطي نم نولسري وأ مهحلاصم بسانيو    مهبساني يذلا لكشلاب اهنوصلقيو ،اهدودح
مـسا لدعملا ديدجلا طخلا اذه ىلع قلطنو   ناريزح نم عبارلا طخ نع لدعم طخ ىلع قفاون
ةـئاملاب  / ٩٥/اوذخ انل نولوقي مث .. ةيمستلا ىلع وه فالتخالا نأكو ،ناريزح نم عبارلا طخ
ةعضـب  .. ةلكشـم تسـيل يه نولوقي ةيقابلا   ةئاملاب ةسمخلا نع لأسن امدنعو ،ضرألا نم
الو ةلكشـم تسيل ًاراتمأ ةعضبلا هذه تناك ا  ذإف ..مالسلا هجو يف اقئاع نوكت الأ بجي راتمأ
اـننوطعيو نارـيزح نـم عـبارلا طخ نوديعي ال اذامل      مالسلا هجو يف اقئاع نوكت نأ بجي
    .ةريحبلا نم يبرغلا بناجلا نم ةئاملاب ةسمخ

ةداـقلا نأ اوسـنو     .. دـسألا دـئاقلا ةحص ىلع اونهار      .. ةريثك ءايشأ ىلع اونهار دقل    
،   نولخدي.. نطولا ةباوب نم خيراتلا نولخدي نيذلا نيينطولا اـهتاذ ةباوبلا نم دولخلا ملاع ىلإ
يف اورح  ..تالزانتلاو طيرفتلا ةباوب نم اهنولخدي الو  . "ناـنبل "دو ةيركسعلا ةوقلا ىلع اونهار

ناـهرلا نأ  ..نونهاري اذام ىلع نآلاو.. ناهرلا اذه انبعش لشفأو ةينطولا انتدحو ىلع اونهار   
،    بتكي نأ نكمي يذلا ديحولا اـهقوقح ةداعتـسا يف بوعشلا ةدارإ ىلع ناهرلا وه حاجنلا هل
طـقف اهدنعو  /.. ١٩٦٧/ناريزح نم عبارلا طخ ىتح ةلماك ضرألا ةداعتسا لالخ نم كلذو
    ..لماشلاو لداعلا مالسلا هاجتاب قالطنالا نكمي
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مالسـلا ةيلمعل عا  رك لماك لكشب اهرودب موقت يكل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا وعدن اننإ
اـمب ةيلودلا ةيعرشلا تارارق ذيفنتل   بولطملا ريثأتلا ةسرامم نم دبال ذإ ،هيزنو يدايح لكشب
    ..ينيطسلفلاو يروسلاو ينانبللا بعشلل قوقح نم هيلع تصن

             ، ضرألاـب طيرفتلل نيدعتسم ريغ اننكلو ،مالسلا قيقحتل نولجعتسم اننأ ىلع انه دكؤنو
سمتنأ انتدايسل لبقن الو يـبرعلا بعشـلاو اـنرايخ     هـنأل ،مالسـلا لجعتسن اننأ ىنعمب  ..  
دوـعيو الماـك نالوجلا دوعي    يكل نوقاتشم اننألو.. خيراتلا ربع مالسلل بحم بعش يروسلا
باسـح ىلع وأ ةصوقنم اهب   لبقن ال اننأل ،ضرألاب طيرفتلل نيدعتسم ريغو نطولا ىلإ هلهأ
وأ بـيرقلا لبقتسـملا    يـف الو  موـيلا ال اونوكي نل ا هيف نودماصلا انلهأو. ةينطولا ةدايسلا
دوعتـسو اـنل ىقبتس ضرألا هذه نإف        .. لاط امهم نامزلا نألو   .. نييروس ابرع الإ  .. ديعبلا
مدـعو ةيليئارـسإلا تاموكحلا    زجع ةبيرض عفدل نيدعتسم نوكن نلو.. الجآ مأ الجاع ةلماك

انتماركو انتدايس باسح نم مامألل     مالسلا ةيلمع عفدت يتلا تارارقلا ذاختا ىلع اهتردق        ُة .    رُكف
ىـلإ جاتحي اهلمحو    .. ةليقث ةرك يه مهجازم بسح ةفلتخملا بعالملا يف اهنوقلي يتلا مالسلا          

هـيف اوناك عقوم يأ يف نيلوئسم درجمل سيلو ةبعص   تارارق ذاختا ىلع نيرداق ةلود لاجر
    .بصانملا مهعم تلامو اولام ةركلا هذه مهعم اولمح املك

    ؛ةداسلا اهيأ.. تاديسلا اهتيأ
موـقت نأ ةدـحتملا مـمألا     ةمظنم نم بلطتت ةيلودلا ةيعرشلا ئدابمب مازتلالا ةدايس نإ

نـكمي يتلا ةفلتخملا تاريثأتلا   نع اديعبو ةيعوضوم ةروصب اهقاثيم اهيلع صن يتلا اهماهمب
تاعارصـلا نـم لاخ   ملاع ىلإ لصن  ثيحب.. لثمألا اهلكشب ئدابملا هذه قيبطت نم دحت نأ
هـيف قـمعتيو ،لودـلا نيـب تاقالعلا      يف ةيطارقميدلاو لدعلاو مالسلا هدوسي.. رتوتلا رؤبو
لود ذـخأت نأ بـلطتي كـلذ نأ ىلإ     ةفاضإ. مويلا ملاع يف ةفلتخملا تاراضحلا نيب راوحلا
ا ـنمأ رـثكا ملاـع ىلإ لوصولا فدهب    بونجلا لود هاجت ةيناسنإلا اهتايلوئسم ةينغلا لامشلا
    ..ارارقتسا رثكأ يلاتلابو.. انانئمطاو

ةدـعاق ىلع  .. ةيلودلا تامظنملاو بوعشلاو لودلا عم تالصلا قثوأ ءانب ىلإ علطتن اننإ
قـح مارتحا نم اقالطناو ،نييلودلا مالسلاو   نمألا ةنايصو ،ءانبلا نواعتلاو لدابتملا مارتحالا
    .ةيويحلا اهحلاصم قيقحت نمضي يذلا لكشلاب اهريصم ريرقت يف بوعشلا
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  ؛ةوخإلا اهيأ... تاوخألا اهتيأ
 ، نأ ىسـنن الأ اـنيلع    .اـيجراخو ايلخاد انبعشو اننطو صخي ام لك نع ثدحتن نحنو

اـنتاوق ءاـنبأ مهنإ     . نمث البو مهحاورأ لب   ... طقف مهدوهج نومدقي ال نيلوهجم ادونج كلانه      
نوقبيـسو اوناـك نيذـلاو ،ةلو       طبلاو ةعاجشلا نيرعو انراخف ردصمو انرايد ةامح ةحلسملا       

فرشـلل ازـمر ةحلسـملا     اـنتاوق ىقبتـسو  ... انئاقشأ ةرصنو نطولا نع عافدلل نيدعتسم
ةرداـق ىـقبتل انمامتهاو انتيانع عضوم امئاد نوكتسو ةيموقلاو ةينطولا ةيكولسلاو طابضنالاو      

ةـيحتلاو لـسابل   ا انشيج ىلإ ريدقتلاو ةبحملا لكف. بجاولا اهوعدي امدنع اهماهمب مايقلا ىلع
    ....ءادفلاو فرشلا كراعم يف اوطقس نيذلا راربألا انئادهش ىلإ لالجإلاو

نيضفارلا مهتبورعو مهنطوب  نيكسمتملا نالوجلا يف نيدماصلا انلهأ ركذن نأ انتوفي الو
    ...ريرحتلا ةنامض وه اعم اندومصو مكعم نحن مهل لوقنو.. هلاكشأ لكب ينويهصلا دوجولل

ةـلوطبلا مـحالم عورأ    ترطـس دق ةلسابلا ةينطولا ةمواقملا نإف قيقشلا نا نبل يف امأ
    ...اليوط لايجألا عم شيعيس اجذومن اهتازاجنإو اهجهنب ىقبتسو داهشتسالاو

   ؛يلاغلا بعشلا اهيأ
ةـقيقح مـكل دـكؤأ     نأ يـل اوحمسـت نأ وجرأو  . كلذك يتبحمو اهل دودح ال مكب يتقث

ةـقثلا هومتلداـبو    ..هتافـص نـم اضـعب متببحأو هومتفر   ع يذلا لجرلا نأ يهو.. اهرعشأ
ىقبيـس مهعم شاعو ،سانلا نيب نم قلطنا يذلا وهو          . ائيش بصنملا هيف ريغي نل    .. ةبحملاو
يـف وأ لـمعلا عـقوم     يف ءاوس... مكعم ناكم لك يف هورت نأ اوعقوتو. مهنم ادحاوو مهنيب

اـمك مكلجأ نم لمعيو ،مكعم هلصاوت       ب هتميزع دشيو مكنم ملعتي مكتهزن نكامأ يف وأ عراشلا         
    ..امئاد هدهع ناك

    .نطاوملا ءيش لك لبقو طباضلاو بيبطلا هسفن وه ىقبيس اسيئر حبصأ يذلا ناسنإلاف
  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

  



 )٢٣٥(

  
  
  
  

  ةيروس يف ةينطولا ةهبجلل ةديدج ةدايق
  )٧٢(دسألا راشب ةسائرب

  
ةحاسـلا هتدهـش اـم ءوض يف ةيمدقتلا ةينطولا ةهبج           لل ةديدج ةيزكرم ةدايق ليكشت مت     

يـبرعلا ثعبلا بزحل عساتلا يرطقلا رمتؤملا هنع رفسأ ام ءوض يفو تاريغتم نم ةيروسلا             
ةدـيدجلا ةـيزكرملا ةدايقلا تءاج دقو       . بزحلل ةديدج ةيرطق ةدايق باختنا نأشب ،يكارتشالا      

  : يلاتلا وحنلا ىلع
  . ةهبجلل ًاسيئر ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر ،دسألا راشب روتكدلا - ١
 . ةهبجلا سيئرل ًابئان ةيروهمجلا سيئر بئان ةقراشم ريهز دمحم - ٢
 . بزحلل دعاسملا ماعلا نيمألا رمحألا هللا دبع - ٣
 . ةيروهمجلا سيئر بئان مادخ ميلحلا دبع - ٤
 . بعشلا سلجم سيئر ةرودق رداقلا دبع - ٥
 . ءارزولا سلجم سيئر وريم ىفطصم دمحم - ٦
بزحلل دعاسملا يرطقلا نيمألا حادقناميلس - ٧   . 
 . ةيجراخلا ريزو عرشلا قوراف - ٨
 . ةيلحملا ةرادإلا ريزو نيسايلا مالس - ٩

 . بزحلل ةيرطقلا ةدايقلا يف يداصتقالا بتكملا ريدم نيسحلا دمحم - ١٠
شادكب دلاخ حانج–يروسلا يعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا ،شادكب ةحرف لاصو  - ١١   . 
لصيفلا فسوي حانج–يروسلا يعويشلا بزحلل يسايسلا بتكملا وضع ،ةمعن لايناد  - ١٢   . 

                                                 
)١(،   .٥/٨/٢٠٠٠، )ندنل(طسوألا قرشلا
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 . يكارتشالا داحتالا بزحل ماعلا نيمألا يسدق ناوفص - ١٣
 . نييكارتشالا نييودحولا بزحل ماعلا نيمألا ،ليعامسإ زياف - ١٤
 . نييكارتشالا نييودحولا بزح نع ،ةرايط مرحم - ١٥
 . يطارقميدلا يكارتشالا يودحولا بزحلل ماعلا نيمألا ،دعسألا دمحأ - ١٦
 . برعلا نييكارتشالا ةكرحل ماعلا نيمألا ،تونق ينغلا دبع - ١٧
 . رخآلا حانجلا/برعلا نييكارتشالا ةكرحل ماعلا نمألا ،نامثع ناسغ - ١٨
 .لامعلا تاباقنل ماعلا داحتالا سيئر ،رصان نيدلا زع - ١٩
  . نيحالفلل ماعلا داحتالا سيئر ،دياعلا ىفطصم - ٢٠

،  ةيزكرملا ةدايقلل ديدجلا ليكشتلا بجومبو       ةسـمخ اهيف لخد دقف      ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلل
   :مه ددج ءاضعأ

يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل يرطقلا نيمألا–ةيروهمجلا سيئر ،دسألا راشب روتكدلا  - ١   .  
 . ةيرطقلا ةدايقلا وضع ،ءارزولا سلجم سيئر ،وريم ىفطصم دمحم - ٢
 .ةيرطقلا ةدايقلا وضع ةيجراخلا ريزو ،عرشلا قوراف - ٣
 . ةيرطقلا ةدايقلا وضع،ةيلحملا ةرادإلا ريزو ،نيسايلا مالس - ٤
 . ةيرطقلا ةدايقلا يف يداصتقالا بتكملا ريدم نيسحلا دمحم - ٥

   :نم ًالدب
  . دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا-
  .لحارلا قباسلا ءارزولا سيئر يبعزلا دومحم-
  . ًاقباس ةيرطقلا ةدايقلا وضع مسكلا فوؤرلا دبع-
  .ًاقباس ةيرطقلا ةدايقلا وضع ةحلاص قيفوت-
  .ًاقباس ةيرطقلا ةدايقلا وضع يدامح ديعس-

عوـضومب ًاحضاو ًامامتها مسقلا باطخ يف راعأ دسألا راشب روتكدلا سيئرلا نأ ركذيو       
اـمبو اـهئادأب ةهبجلا نأ،ينعي ام ،اهلمع ليعفتو اهريوطت ةرورضو ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا              

،       ب ،راوحو شاقن عوضوم نوكتس ماهم نم اهرظتني        لـمعلا تاـيلآ لضـفأ ىلإ لوصولا ةيغ
  . اهتابجاو لماكب مايقلا نم اهيف ةيوضنملا ىوقلاو ةهبجلا هذهل نكمي امبو



 )٢٣٧(

لـحارلا سيئرـلا نم ةردابمب مت ةيروس يف ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا مايق نأ ىلإ راشيو                
ـيمج فـيظوت فدهب     ١٩٧٠ماع اهب ماق يتلا ةيحيحصتلا ةكرحلا باقعأ يف دسألا ظفاح            ع ، 

ةيسايسـلا ةـيددعتلا راـطإ يفو ،ايلعلا ةينطولا ةحلصملا مدخي امب ةينطولا ةيسايسلا تاقاطلا          
  . ةيروس يف ةمئاقلا

ذـنم ةيروـس يـف مكاحلا يسايسلا فالتئالا ،ةيروسلا ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا لكشتو              
  .١٩٧٢ماع ) راذآ(سرام 
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 )٢٣٩(

  
  
  
  
  

  نكمملا ريغ نم
  )٧٣(تمصلا ةكلمم ةيروس لظت نأ

 
  

هـتلود سيئر ىلإ     ١٩٧٥) ليربأ(ناسين نم نماثلا يف لفاه فالستاف اههجو ةلاسر يف          
) ةيبعشـلا ةـيطارقميدلا   (ماـظن نـع ًاقشـنم ًاـفقثم لازـي ال ناك موي ،كاسوه فاتسوغ                

كلسـي اذاـمل    : يـتآلا لاؤسلا هسيئر ىلع يكيشتلا يحرسملا بتاكلا حرط ،يكافولسوكيشتلا         
  ؟ نوكلسي امك سانلا

دـحتم انعمتجم نأب بلاغلا روعشلا اذهب،ًالامجإ ،يحوي نأ هنأش نم ام لك نولمعي اذامل               
 :هـيزن بـقارم لكل حضاولا باوجلا نأ دكأ نأ ثبلي ملو ؟ ًامات ًادييأت هتموكح ديؤيو ،ًامامت                 

  . فوخلا نم مهيرتعي امل كلذ
ىـلع ضبارلا ف    وخلا رادج حازنا ،ةلاسرلا هذه ةباتك خيرات نم دقعلا فصنو دقع دعب           

ةـمظنألا ةحفـص تـيوطو نيلرـب رادج هلضفبو هعم طقسو ،ةيقرشلا ابوروأ بوعش ةدئفأ                
  . نمزلا نم نرق فصن ةبارق ملاعلا نم ةقطنملا كلت ىلع تنميه يتلا ةيلومشلا

                                                 
)٢(،  .٢٦/٧/٢٠٠٠، )ندنل(يبرعلا سدقلا
ةدمل قباس يسايس لقتعمو )يسايسلا بتكملا (يروسلا يعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا )٣( ًاماع١٧،  .  
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ساـنلا جرـخيو باونلا عامجإبو ةعاس فصن لالخ روتسدلا لدعي ،ةيروس يف مويلاو              
لـجن يروسـلا بعشـلا سـلجم حشري مث          . ليجبتلاو ديي أتلا تاريسم يف تاعامجو ىدارف    

ةراـجتلا فرـغو    " ةـيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا   " بازحأ كرابتو ،دالبلا ةسائرل لحارلا سيئرلا       
ةـعاطلا ضورـف مدقتو ،حيشرتلا اذه نيفقثملا ضعبو ةينهملاو ةيلامعلا تاباقنلاو ةعانصلاو             

تاوـصأ نـم ةـئاملا يف        ٩٧،٢٩ةب  سنب ديدجلا سيئرلا ىظحيف ءاتفتسالا يرجيو ،ءالولاو        
ةرـيثألاو ةريهشلا بسنلا نم ىقبت       % ٩٩ىلإ اهلوصو مدع نم مغرلا ىلع يهو ،نيعرتقملا         

  . اهددري نأ ةلئازلا ةيلومشلا ةمظنألا مالعإل ولحي ناك يتلا
يـفو ،ةطلسـلاب ساـنلا ةـقالع يف ربكألا رضاحلا فوخلا لازي ال ،مويلا ةيروس يف            

فـظوملاو ،هـقيفر فاخي يثعبلاو ىلعألا هسيئر فاخي لوئسملاف ،ض           عبلا مهضعبب مهتقالع  
،      . هاـخأ خألاو ،هبلاط ذاتسألاو ،هقيدص بلاطلاو ،هليمز فاخي         ةطلسـلا نوفاـخي عـيمجلاو

  . ةيصخشلاو ةيعامتجالاو ةينهملا مهتايح ليصافت قدأ يف لخدتت يتلا ةيعمقلا اهتزهجأو
نـم سوقط هنع دلوتت لازت الو ،رودصلا        ىلع ًامثاج فوخلا لازي ال مويلا ةيروس يف         

نـكمي فـيكف ،اـهنالطبو اـهفيز اهيف نوكراشملاو ،اهيلع نوميقلا فرعي ناعذإلاو ةعاطلا         
رـماوأل ًانعذـمو ًاـمغرم اهيف كراشي هسفن وهو ،ةعيبلا تاريسم ةيوفع قدصي نأ نطاوملا         

ددـهم وهو ،اهيف ةكرا     شملا بنجتي نأ هل فيكو ؟ اهيف لمعي يتلا هتسسؤم وأ ةيباقنلا هتمظنم            
  ؟ لعف وه نإ هلبقتسمو هتفيظوو هشيع ةمقلب 

نأ رـيغ   ) نطولا عيكرت  ( :اهناونع يتلا ةبيئكلا ةيحرسملا هذه قدصي ةيروس يف دحأ ال         
               ، نمزـلا اـهاطخت راودأ بعل يف رارمتسالا ،مهسفنأ مهيف نمب ،عيمجلل نوديري اهيلع نيميقلا

خيراـتلا ضرـفي ام ناعرسف      ) دبألا ىلإ   (.. لثم ن   م تاراعش مهل باط ام اوددري نأ مهلو       
  . هللا الإ اهيف دلاخ ال يتلا ةايحلا ةقيقح يلجنتو ،هقطنم

نـكل ،هليحرب هتني ملو ،دسألا ظفاح سيئرلا دهع عم ئدتبي مل ثيدحلا ةيروس خيرات نإ                
مـهأ دـحأب نوـطرفي مهتازايتماو مهحلاصم ىلع مهنم ًاصرحو ،مكحلا نوئش ىلع نيمئاقلا               

تالاضـن ةرمث ءاج دقل     . دحأل ًاكلم ًاموي نكي مل يروهمجلا ماظنلاف      . يروسلا انبعش تازجنم  
رـفظلا ىـلإ   ١٩٢٠ماع يسنرفلا لالتحالا ةمواقم نم تدتما ،ًاظهاب ًانمث انبعش تفلك ةديدم    ،

ةـعراقمو ةـيبنجألا تالخدـتلاو ةيركسـعلا تابالقنالا ةهجاوم ىلإ            ١٩٤٦ماع لالقتسالاب     
ةـيبرعلا ةـيروهمجلا تالاـجر نم لوألا ليعرلا ضفر دقل ،ةهوبشملا عيراشم             لاو فالحألا 

ةـيروهمجلاب اوـطرفي نأ ،ةـيبرعلا ةيضقلا ليبس يف سيفنلاو يلاغلا اومدق نيذلا ،ةيروسلا               
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بـيدأ ةـيروتاتكيد طاقسإ باقعأ يف ،يناملربلا يروهمجلا ماظنلا ئدابم ًايطارقميد تدطوتف             
رصم عم ةدحولا ىلإ ًالوصو١٩٥٤ماع ةيناملربلا تاباختنالا ءارجإو يلكشيشلا   ، .  

ىـلإ دحاولا بزحلا أدبم لخدأ دق        ١٩٦٣ماع ةطلسلا ىلإ ثعبلا بزح ءيجم ناك اذإو           
ًاـماظن ًاجيردـت ماـظنلا اذه لوح دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا دهع نإف ،يروهمجلا انماظن                

اذـه سـسأ نإف مويلا امأ ،يرو        همجلا ماظنلا ىلع لكشلا ثيح نم ىقبأ هنكل ًانصخشم ًايدرف         
ةـيلمع ببسب ،ةرسأ مكح ىلإ اهيف مكحلا لوحتي نأل ةأيهم لب ،لماكلاب ةددهم تحضأ ماظنلا                

  . ثيروتلا
ةاـيحب عـتمتي نأو ،ةـيروهمجلا ئدابم ىلع ظافحلل لضاني نأ مويلا انبعش قح نم نإ                 

انبعـش نإ  . ةعيابملاو عامجإلاب تيوصتلاو يديألا عفر   ) ةيطارقميد(نم ًالدب ةيقيقح ةيطارقميد     
ةرـح ةاـيح اـيحي نأو ،هتركاذ نوصو هيضام ةداعتسا ىلع ،بوعشلا ةيقب لثم هلثم ،رداق                 

  . ةميرك
ناـك فـيك    ) عـمتجملاو ةلودلل دئاقلا بزحلا      ( تاراعش ديدرت مهل ولحي نم ركذتيلو       

              ،  و  هـتارايت تدـحوتو هتوق ةورذ غلب ثيح ،يضاملا نرقلا نم تانيسمخلا يف ثعبلا بزح
رـيبكلا لـضانملا هـتداق دـحأ بختناو ،ناملربلا ىلإ هئاضعأ نم ًابئان رشع ةعبس لصوأ                 
ةـيددعتو ةـيطارقميد ةاـيح ةيروـس يف ناك موي ،ناملربلل ًاسيئر يناروحلا مركأ موحرملا                

ًاـنويلم هئاضـعأ ددع غلبي يذلا ،بزحلا اذه دقف فيك نآلا اورظنيلو        . ةرح ةفاحصو ةيسايس  
ةيسايسلا ةيروس ةايح يف يدايق رود      يأ ،نويلملا فصنو   هـل دـعت مل مخضلا ددعلا اذه نإ         .  

دـقل ،اـهيلإ ةـجاحلا وعدت نيح تاوعدلا ةيبلتو تاكارتشالا عفد ادع ميظنتلا عم ةيلعف ةقالع               
نـم مخضلا ددعلا اذه نإ ،ديرت ام ذفنيو اهتئيشمب رمتأي ،ةطلسلا دي يف ةادأ بزحلا اذه لوحت           

يـتلاو ،يتيفوسـلا يعويشـلا بزحلا اهب رخزي ناك يتلا ةينامثلا نيي          الملاب انركذي نيبستنملا  
ةـيلعاف يأ اـهل نـكت ملف ،هطوقس ليبق حنرتي يتييفوسلا ماظنلا أدب نيح رثعبت اميأ ترثعبت                  

لاـحب كلذـك ةهيبـش    ) ةـيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا (بازحأ لاح تسيلأ    . ماظنلا اذه نع عافدلل   
  .؟ماقرألا قراف ىلع ظافحلا عم ثعبلا

ةـيعامتجالاو ةيسايسـلا اهتيلعاف تفعض ىرخألا يهف ةعونمملا ةضراعملا بازحأ امأ            
كـلذ يـف اهلاح ،دالبلا ةايح يف ريثأتلا نع تدعبأف ،ةقحالملاو عمقلاو ءاصقإلا ةسايس ببسب               
تعاطتـسا دـقل ،ةـلماعملا قراف ىلع ظافحلا عم ،ماظنلا عم ةفلاحتملا ةهبجلا بازحأ لاح                

  . ةيسايسلا ةايحلا نع ةيحلا هاوقو عمتجملا داعبإ يف اهفده ققحت نأ ةلصحملا يف ةطلسلا
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بصـنم يأ يـضاملا يـف أوبتي مل لجرلاف          . دسألا راشب روتكدلا عم تسيل انتلكشم نإ      
سراـميو ،بـيبطك هتنهم لوازي ناك لب ،ءاتفتسالا يف هزوفو ةسائرلل هحيشرت لبق يمسر               

بابشلا يقابك هتاياوهو يفاقثلاو يعامتجالا هطاشن     هلوـصو ةيلآ نم ةيتآ ةلكشملاف مويلا امأ        .  
نـمف  . يلاـحلا اـنماظنب ةهيبشلا ةيبرعلا ةمظنألا ىلإ اهاودع لاقتنا نع ادع اذه ةطلسلا ىلإ              

ثيدـحتلاو رـييغتلا نـع ةيروـس يـف ثدـحتي عيمجلاو ،نهارلا انفرظ يف لوقعملا ريغ                  
يـتملك يـف هـتاعونتو      هبراشـم لـكب يروسلا عمتجملا راصتخا رمتسي نأ ،امهترورضو           

مـل ديحو حشرم رايتخال ،فوخلاب هدي ةلبكملا نطاوملا امهادحإب يلدي   ) قفاوم ريغ (و) قفاوم(
  . يسايسلا هجمانرب دعب حضتي

ةنـس نيـثالثلا لالـخ تـمكارت ةيصعتسمو ةقيمع تامزأ ةيروس يف مويلا شيعن اننإ                
تاـمزأ يـهو    . ةطلسـلا فارطأ ضعب كلذ يف امب ينادلاو يصاقلا اهب فرتعيو ،ةيضاملا           

يـف اـهنإ ،ةـينطولا هـتمحل ددهتو ،ًافينع ًازه انعمتجم زهتو ،انتايح بناوج فلتخم لواطت         
اـهزواجت لوـقعملا ريغ نمو    . يثراكلا عضولا اذه ىلإ سانلاو دالبلا داق ماظن ةمزأ ساسألا         

 هدـحو نوـكي ،ًالوأ يـسايس حالصإ راطإ يف الإ لحت نأ نكمي ال يهف ،ةيقوف تاحالصإب                 
باـيغ يـفو يداصـتقالا حالـصإلاف ،ينوناق وأ يرادإ وأ يداصتقا حالصإ لكل نماضتلا           
ديعتـس ماـظن لظ يف ةديدج هوجو جيورتل ةلشاف ةلواحم ىقبيس ،يقيقحلا يسايسلا حالصإلا               
موـحرملا ءاصـقإب يـنغتلا نـم ًالدبف ،نيدسفملاو داسفلا جاتنإ ،اهلاح ىلع ةيقابلا هتاسسؤم                

لأسـن نأ اـنيلع ،ءاضقلا ىلع هتلاحإو داسفلا ةمهتب قباسلا ءارزولا            سيئر ،يبعزلا دومحم    
ءارزوـلا ةسائر يسرك ىلع ًاعبرتم يقبو ،بصانملا ىلعأ ىلإ لجرلا اذه لصو فيك انسفنأ               
هبـساحي نأ نود نم ماوعأ ةسمخ نم رثكأ بعشلا سلجمل ًاسيئر كلذ لبقو ،ًاماع رشع ةثالث                 

  .؟دحأ
ىـلع موـقي يـطارقميد يـنطو ماظن ةماقإ نم قلطن            ي دوشنملا يسايسلا حالصإلا نإ    

دـئاق  ( ةلوقم ،ةديدجلا ةلوقملا هيفن نع ادع       ) دئاقلا بزحلا ( ةلوقم يفنت يتلا ةيبزحلا ةيددعتلا      
نـبالا ةـثاروب تسركت يتلا ةرسألا مكح ةقيقح اهءارو يفخت يتلاو        ) بعشلاو بزحلا ةريسم  

نيـعبرأ ذنم قبطملا ئراوطلا نوناقو ةيئانثتسالا  مكاحملا ماكحأ ءاغلإ ىلع موقي هنأ امك   . هيبأل
لـظ يـف نوناـقلا ةدايسل ،مكحلا نوئش ىلع نومئاقلا مهلوأو ،عيمجلا عوضخ ىلعو ،ًاماع                
نيـيفنملا ةدوـعو نييسايسـلا نيـلقتعملا عيمج حارس قالطإ يعدتسي امك ،ءاضقلا لالقتسا               

ةيسايسـلا ةاـيحلل مظ     اـن أدـبمك ةـيطارقميدلا ةعاـشإ نإ ،نيدوقفملا ريصم نع فشكلاو            
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              ، ةطلسـلل ًايملـس ًالوادـت حيتتو ،ةيملسلا لئاسولاب عمتجملا تاضقانت لحب حمست ةيعامتجالاو
ةـيقيقح ةحلصـم هيف دجي يذلا بعشلا ىضر لب ةيعمقلا ةزهجألا هيمحت ال ًارارقتسا يسرتو            

عـمتجملا ى   ـلإ دـيعي يذلا وه رارقتسالا اذه       . ةرحلا ةميركلا ةايحلاو لمعلاو نمألا هل ققحت      
ةـقئال ةـيلودو ةـيبرع ةـناكم ةيروسل نمؤن نأ عيطتسن اهيلإ دانتسالاب يتلا ةينطولا هتدحو                 
عم ةيوستلا قاقحتسا ًاصوصخو ،ةفلتخملا تاقاقحتسالاو تايدحتلا ةهجاوم يف اهعم ًانماضتو           
 يروسـلا دوجولا نع ةمجانلا تالكشملا لح كلذكو ،يجراخلا ملاعلا ىلع حاتفنالاو ،ليئارسإ            

  . نيقيقشلا نيدلبلا يف نيبعشلا ةحلصم هيف امب نانبل يف
نإو . دالبـلا تامزأل ةيقيقح جراخم داجيإ نع لزعمب لحت نأ نكمي ال ماظنلا ةمزأ نإ              

قـفارتي نأ دـب ال هنإف ،جيردتلاب لب ةدحاو ةعفد يتأي نأ نكمي ال يداصتقالا حالصإلا ناك                  
اذـه يـف ةقداـص تاـين ةديدجلا ةطلسلا ى           دل ناك اذإ اذه ،يسايسلا حالصإلا عم نزاوتيو       

يـف قـقحتت نأ نكمي ال ةلاطبلا ىلع ءاضقلاو روجألا عفرو لمعلا بالود كيرحتف ،لاجملا                
نيـب ةوهلا رسج نإ  . لوهجملا نم فوخلاو ناقتحالا رارمتسا عم ةيفافشلاو ةيرحلا بايغ لظ   
نـم ةطلسـلا لزـني       يسايس راطإ يف الإ ققحتت نلو ،ةياغلل ةبعص ةمهم عمتجملاو ةطلسلا            

  . ةسايسلا ىلإ عمتجملاو عمتجملا ىلإ ةلودلا ديعيو ،ةسادقلا ةفص اهزومر نع عزنيو ،اهئايلع
ةـيلمع ببسبً افيعض ىقبي ،نهارلا عضولا لظ يف اذهك عورشمل يسايسلا لماحلا نكل              

نأ حـلملا نـم لـظي كلذ عمو         . هتاليكشتو يندملا عمتجملا تاريبعت لكل مظنملا ضاهجإلا      
جارـخإل دوـهجلا نماضتت نأو ،عمتجملا لخاد راوحلا باب حتفي نأو ،فوخلا زجاح ر               سكي

اذـه يـف ةردابملا نأ مهوتي نم ئطخيو ،اهنوشيعي يتلا لاثتمالاو طابحإلا تالاح نم سانلا                
يـسايس لك ةمه امنإ ،بعشلا ىلع ةطلسلا اهب نمت نأ وأ ،ءامسلا نم طبهت نأ نكمي هاجتالا                  

ةمهاسـملا يـه ،يونعم لقثو يزمر لامسأر نم هلاجم يف هكلمي امب          بتاكو فقثمو يباقنو    
لاضـنلاك ةيملسـلا قرـطلا ىتشب كلذو ،ةقيقحلا رب ىلإ بيذاكألا رحب نم انبعش جارخإ يف           
رـيغ نـمف ،حيرصـلاو حضاولا ،يعامجلاو يدرفلا رحلا يأرلاو ةعقوملا تانايبلاو ينلعلا              

مـك موـيلا انملاع يف ليحتسملا نم حبصأ         تقو يف ،تمصلا ةكلمم ةيروس ىقبت نأ نكمملا         
  . ةرحلا ةملكلا قنخو هاوفألا

لـظ يف وه ليدب يطارقميد ينطو ماظن ةماقإ لجأ نم لاضنلا نأ ضعبلا روصتي دقو                
نيحاوـط ةبراحم لاكشأ نم ٌلكش وأ ،فرطتلا عاونأ نم عون ،ةنهارلا تانزاوتلاو عاضوألا              

تاونـس اـهيف اـمب ةليوطلا نونسلا انتملع دق          ف ،نوجس يقشاعو نييراحتنا انسل نحنو ،ءاوه      
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ًاضـيأ انتملع اهنكل ،امهيلع ظافحلاو امهب عتمتلا ىنعمو ،ةيرحلاو ةايحلا ىنعم ،ةديدملا نجسلا             
  .ًاعازتنا عزتنت نكلو يدجتست ال بوعشلا ةيرح نأ

اـنتركذ ًاسيئر هنبا بيصنت ىلإ ًالوصو قباسلا سيئرلا ةافو تبقعأ يتلا ثادحألا نإ عم               
تاـم اـمل   . جئاـتنلا يف اهنع تفلتخا نإو ،مويلا اندلب لاحب ةهيبش يبرعلا ثارتلا نم ةثداح   ب

هدـج هعـضو يذـلا ديلقتلل ًاقفو هيبأل ًاثراو يناثلا هنبا ةعيابم ةيمأ ونب دارأ ةيواعم نب ديزي                   
يردـقلا بهذـملا بحاـص صوصقملا ورمع هذاتسأ يناثلا ةيواعم راشتسا ،لوألا ةيواعم              

،           لل ضهانملا  : هـل لاـقف   يربجلا بهذملا ىلع دنتسملاو يهلإلا قحلا مساب مئاقلا يومألا مكح
اذإ ًالداـع نوـكي نأ نكمي فيكو ،راتخي فيك هرمأ يف رظنف      ) لزتعت نأ امأو ،لدعت نأ امإ     (

قشـمد لهأ بطاخو دجسملا ربنم ىلتعا نأ الإ هنم ناك امف ،ةفالخلا بصنم يف ءاقبلا راتخا         
كرـتأ   :يأ( يرمأو مكنأشف مكتاعبتب هللا ىقلأ نأ بحأ ال         . انب متيلتباو مكب ان   يلب دق انإ   ((:ًالئاق  

دـقل ًاـمنغم ةـفالخلا تناك نئل هللاوف متئش ولو    )نوديرت امك هيف اوفرصتف ةفالخلا رمأ مكل          ،
  )). اهنم اوباصأ ام نايفس لآ بسحف ،ًارش تناك نإو ،ًاظح اهنم انبصأ

ورـمع ةحيصـنب هحصـن نـم دسألا راشب روتك           دلا لوح نم دجو ناك نإ يردن انسل       
نأ الإ ًاـيلاح انل قبي مل ،هرودب ًاسيئر لحارلا سيئرلا لجن حبصأ دقو مويلا اننكل ،صوصقملا                 

  . اهلهأ ىلإ ملاظملا در لدعلا لوأو ،لدعي نأب هبلاطن
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نينطاوملا لك ءارآ ينعي"رخآلا يأرلا لوبق"له     
  )٧٥(؟ةيروسلا ةضراعملا مهيف نمب

 
  

يلخادـلا عضولا ىلع     -مسقلا دعب –هباطخ زكر نيح ديدجلا يروسلا سيئرلا لعف ًانسح           
اـهلوانت يتلا ةيلخادلا تالاكشإلا نم      . هلحم يف نالوجلا دادرتسا نع هثيدح ناك نإو ،ةيروسل        

نـم  . قـيبطتلاو ريظنتلا يتيواز نم اهل ضرع دقف       ) ةيطارقميدلا(عوضوم يروسلا سيئرلا    
  : يلي اميف ديعب دح ىلإ هعم قفتن ةيرظنلا ةيحانلا

  . ةيطارقميدلا تاسرامملا ريغ يطارقميدلا ركفلا - ١
 ). نيهاجتا وذ قيرط وهو ،رخآلا يأرلا لوبق(ساسأ ىلع دنتسي يطارقميدلا ركفلا  - ٢

 ). ةيطارقميدلا انتبرجت انل نوكت نأ .. انسفنأ ىلع نيرخآلا ةيطارقميد قيبطت ضفر - ٣

اهنم رومألا نم ٍددع يف هعم فلتخنف قيبطتلاةيحان نم امأ   :  

                                                 
)٤(،   .٢٨/٧/٢٠٠٠،)ندنل(يبرعلا سدقلا
 .ندرألا يف ميقم يروس يمالسإ بتاك)٥(
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اـنتبرجت لالـخ نـم هريوـطت مت يطارقميد جذومن ةيمدقتلا ةينطولا انتهبج هلوق                - ١
  . انب ةصاخلا

  ).ةيسايسلا انتايح يف ًايساسأ ًارود تدأ دقو( - ٢
تامدـقملل ضقاـنملا   –دـيحولا دـيدجلا لحلا لوبق وأ مهف يف ًاريثك ددرتن نحن اذهلو            

هلوق وهو الأ     -ةيرظنلا عـم بيجتسي امب ةهبجلا لمع ةغيص روطن نأ يرورضلا نم حبصأ      ( 
  ).يمانتملا روطتملا انعقاو هبلطتي يذلا ريوطتلا تاجاح

لـبقو  . ةـيطارقميدلا ةلأسـم نع هباطخ يف سيئرلا هحرط ام ىلع انقيلعت لمجم اذه             
   :تاظحالملا ضعب ىلإ ريشن ليصفتلا

يـف  ) ًاـيلمع وأ ًايركف     (ًايلخاد ًابالقنا ثدحي نأ ديدجلا      سيئرلا نم عقوتن ال نحن      : ًالوأ
هـنإ  ). ةـيطارقميدلا (يـهو الأ لئاسملا رطخأ يف اميس الو ،هيلإ تلآ يتلا ةمخضلا ةكرتلا              

اـهبلطتي يـتلا ةـيعونلا ةلقنلا هذه لثم ثادحإل تاءارجإلا ضعبو نمزلا ضعب ىلإ جاتحي                
رـيغ اذـهو ،كـلذ نم ءيش هتين يف ناك            نإ سيئرلا اهيلإ ىعسي يتلا وأ ،يروسلا عضولا         

تاراـشإو تاحيرصـت نم حشر امك         –صاخشألا ةعيبط نم هنأل دعبتسم       رـيغت نـمو     –   
  ). يمانتملاو روطتملا انعقاو هبلطتي يذلا روطتلا(اهيلإ راشأ يتلا فورظلا 

نيـب ،لـمعلاو لوـقلا نيب ،قيبطتلاو ريظنتلا نيب ةريصق ريغ ةفاسم ًامئاد كانه               : ًايناث
،        لا دـصاقملاو اياونلا ةقيقح ىلإ عجرت امك مهفلا ءوس ىلإ عجرت ةفاسملا هذه ،ةسرامملاو راعش
  . ةيعوضوملاو ةيتاذلا قئاوعلا روهظو قيبطتلا ةبوعص ىلإ مث

ىـلع نيـسرادلا مظعمو سانلا نيب فراعت كانه ،ةيطارقميدلا عاونأ ىلإ ةبسنلاب              :ًاثلاث  
هـيلع جرعن فوس ًاثلاث ًاعون كانه نأ معزن انك نإ        و ،ةيطارقميدلل نيزيامتم نيروهشم نيعون    
-ةيبعشـلا (ةيقرشـلا ةـيطارقميدلاو     ) ةـيلاربيللا (ةـيبرغلا ةـيطارقميدلا ًاضيأ قايسلا يف        

نـمف ،نيتيطارقميدـلا نيتاه نم عون لك تاقيبطت نيب ًاقورف كانه نأ فيضنو              ). ةيكارتشالا
جذوـمن ىلإ تفرصنا ام ماظن ىلع موي        لا تقلطأ اذإ ةيطارقميدلا حلطصم وأ ةملك نأ مولعملا        

يبرغلا يطارقميدلا قيبطتلا نإ :اهنم ةريثك بابسأل ؟اذامل   . ةيبرغلا ةيطارقميدلا  تـناك نإو  –   
برـقألا وـه لظي      –انيلعو هلهأ ىلع قيبطتلا يف نيلايكم وذ وهو ،ةريثك تاظفحت هيلع انل               

وـهو  –بعشلل بعشلاب بعشلا مكح     : ةيطارقميدلا رهوج قيقحت يف    روهشـملا    وأ   -  لوـبق  ( 
  ). رخآلا يأرلا
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وأ ةـبرجتلا ةيصوصخ اهنم ةريثك باسأ ىلإ ،مولعم وه امك عجري ،تايطارقميدلا عونت             
اـنجذومن رايتخا ةلأسم يف     ) ةيروسلا ةيصوصخلا (راثت انهو ،ةدح ىلع رطق لك يف قيبطتلا         

يـهو ،ةحيح   ـص اـهريغ نـع انتيطارقميدل ةزيمملا بابسألاف        . هل سيسأتلا وأ يطارقميدلا   
)                ، اـنعمتجم تاـجاح نـم ةـعبانلاو ،ةيراضـحلا انتيصـخشو انتفاقثو انخيرات نع ةقثبنملا

ًالثـم ظافلألا ضعب لولدم يف وأ فيرعتلا يف ًافالتخا كانه نأ ودبي نكل   )انعقاو تايضتقمو   ،: 
اـمو ،طبضـلاب انعمتجم تاجاح امو ؟ ةيراضحلا انتيصخشو انتفاقثو انخيرات تافصاوم ام              

  .؟ ديدحتلاب انعقاو تايضتقم
كـلذ دعب وهو ،ًالوأ يمالسإلا عمتجملا نمو يبرعلا عمتجملا نم ءزج يروسلا عمتجملا          

يـطعي يذـلا نأل كـلذ ؛ ًاضيأ ثلاثلا ملاعلا لود يف ةيمانلا تاعمتجملا نم ءزج    -هلبق ال –  
اـنتف  اقثو اـنخيرات يـف تاـيطعملا هذه قمع وه مالسإلاو ةبورعلل انه ةيولوألا وأ ةيمهألا               

هبوعـشو ثـلاثلا ملاـعلا لود نم انزيمت ةزيم اهنوك نم رثكأ يهو ،ةيراضحلا انتيصخشو                
رـيغ اـنعمتجم تاـجاح نم        )ايقيرفإو ةيويسآ (اهنم ةيئادبلا وأ ةميدقلا تاراضحلا ةبحاص         ،

نـمو  . نآلا اهدادـعتل لاجم ال قالخألاو نونفلاو بادآلا يف ىرخأ تادرفم فلختلا ةجلاعم            
لوأ بحاـصو ،ةـهج نـم ينويهصـلا نايكلا عم ةهجاوم ةلود هنوك              انرطق تايصوصخ   

 :اـنعمتجم تايصوصـخ ىدحإ ىلإ ريشن بيهت ريغ نمو    ). يودحو(يمالسإ يبرع عورشم    
ىـمظعلا ةـيبلاغلا تناك نإو ،ةيقرعو ةيبهذمو ةينيد ةيددعت ،ةيركفلا ةيرشبلا هحئارش ةيددعت             

  . ةسناجتم
وأ ةيكارتـشالا راـيتخا تضتقا انعمتجم يف ي         داصتقالا يداملا اميس ال   ) فلختلا(ةفص  

ةـيطارقميدلا  (ب ةيكارتـشالا مزالـت وأ مازـتلا يرورضلا نم له نكل ،ةيعامتجالا ةلادعلا             
كـلذ،؟ ينيلاتسـلا لب ينينيللا يسكراملا سايقلا وأ زارطلا ىلع يلومشلا ماظنلا يأ              ) ةيبعشلا

جذوـمن نـع فارصنالا نإ ةبسانمل   ابو. اهسفن ةيكارتشالا ةموظنملا هنع تلخت يذلا جذومنلا     
لقألا يف اندنع   –ينعي ال ةيبعشلا ةيطارقميدلا      جذوـمنلا يـف طارخنالا ًايكيتاموتوأ الو ًايلآ         -   

ةيمالـسإلا ةيبرعلا ةيروس ن     ألو ،ةصاخ تاقيبطت اهل ةيطارقميد ةبرجت لك نأل كلذ ،يبرغلا         
ةيبرغلا ريغو ةيقرشلا   ريغ– برع ةيطارقميد اهل نوكت نأ بجي      -  نإ ) ىروشـلا (ةيمالـسإ ةي     
  . عماجلا عساولا يراضحلا هدعب يف حالطصالا باعيتسا مت وأ ،ريبعتلا حص

 –زـيمتملا   ) ثـلاثلا (جذوـمنلا اذـه ىلع تالاكشإ ريثي نم كانه نأب فرتعأف ردابأ             
اـنتفاقثو اـنخيرات نع ةقثبنملا انب ةصاخلا ةيطارقميدلا انتبرجت          (عم هسفن تقولا يف مجسنملا      
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تالاكـشإلا هذه نم     )انعقاو تايضتقمو انعمتجم تاجاح نم ةعبانلاو ،ةيراضحلا ا       نتيصخشو  ،
                ، ثيدـحلا رصـعلا يـف هنع ةقبطملا ةروصلا زازتهاو ،ةهج نم جذومنلا اذه حوضو مدع

يـعاري جذوـمنلا اذه نأب نظلا وه رخآ لاكشإو          . ىرخأ ةيحان نم ًالثم ةينادوسلا ةبرجتلاك     
تاـضارتعالا هذـه ىلع باوجلاو ،اهل ساسأ ال عبطلاب           ةهبش يهو ،نيرخآ يفنيو نينطاوم      

يـف تايلاكشإلا ىلوأ    . هزواجتن مث ،هزجون ،ليوط ٍحرش ىلإ جاتحي ناك نإو ،ريسي رمأ اهلك           
يـف هذـه ،يروسـلا عـقاولا يف ةيقرعلا ةيبهذملاو ةينيدلا ةيددعتلا ةلأسم               :حرتقملا جذومنلا   

. ةـيداحألا ةرظنلا وأ ةيزكرملا ال ةيددعتلا      يضتقت ةيصوصخ اهنإ لب ،ةيلاكشإ تسيل ةقيقحلا        
ةيوامسـلا ناـيدألاو ،ةيوامسلا نايدألا يف اهلك عمتجت ،لصأ نم عورف بهاذملا هذه نأ امك                

كاـنه سيل نأ ردقن نحن  .  ً اثيدحو ًاميدق لثملا برضم تناكو ،يمالسإلا انخيرات يف تشياعت      
ةـفاقثو ًاـبدأ    (ةـيبرعلا ةـغللاو ةبور      علا زيزعت يف مالسإلا رود كلذ ىلإ انفضأ اذإف ،لاكشإ         

ملاـع هـيلإ ًافاضم يبرع ملاع       (يجيتارتسالا قمعلاو ،يويحلا لاجملا زيزعت يفو       ) ًاديحوتو
.. ةيركسـعلاو ةيسايسـلاو ةيرشـبلا تاقاطلاو ةيداصتقالاو ةيفارغجلا يحاونلا نم          ) يمالسإ

،      .انرطق ةيصوصخ انفرع   اـهنأل ،انل ةمزلم تسيلف  يمالسإلا جذومنلل ةرصاعملا تاقيبطتلا امأ
نـمف  . اـنعقاو تايضـتقمو انعمتجمل ًابسانم هارن ام اهنم ذخأن نأ انعسوب ،اهباحصأب ةصاخ             

هـيف ةيبرغلا ةيطارقميدلا جذومن كلذكو ،تايطارقميد ةيقرشلا ةيطارقميدلا نمض نأ فورعملا   
،  ب سنأتسي تارايخ يه عقاولا براجتو يضاملاو خيراتلا براجت نإ ،تايطارقميد          رـيغ ال اه

وأ تاـهجوتلاو تاـقلطنملا ساـسأ يـهف         ) ةنسلاو نآرقلا   ( ىلوألا ةيمالسإلا رداصملا امأ   
انفلتخا وأ انقفتا نإ      -هجاضنإو هليصفت نكي ماع مالك اذه ،لاقي امك       ) ةلصوبلا( رمتؤـم يف    –   

طورشـلا ئـيهيو فورـحلا ىـلع طاـقنلا عضـي نأ نكميو ،ًادحأ ينثتسي ال عماج ينطو             
  . مهافتلاو ماجسنالاو نماضتلاو ةنطاوملاو شياعتلل تانامضلاو

اذـهف بناوجلا هذه لثم ينعي ةيروسلا ةيصوصخلا لوح ديدجلا سيئرلا باطخ ناك اذإف              
مـت يـطارقميد جذومن يه      (ةيروسلا ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا رابتعا ىلإ باهذلا امأ،حيحص         

ًايـساسأ ًارود تدأ    (اهنأب هفلاخن ام    ك ،هعم فلتخن اننإف   ) انب ةصاخلا انتبرجت لالخ نم هريوطت     
ةـهبجلا دفو ءاقل يف تلصح يتلا تالخادملا ىدحإ ىلإ ريشن ةبسانملابو            ) ةيسايسلا انتايح يف  

نييروسـلا نيـفقثملا دحأ لاق نيح        ١٩٨٠ماع ةيروسلا ةبخنلا عم ةيروسلا ةيمدقتلا ةينطولا        ،
عت يكل  :ىلوألا ةرملا ،نيترم الإ اهب عمسن مل ةهبجلا هذه        ( اذـه ىـلع اـهتقفاوم ةـهبجلا نل          

، ١٩٧٣ماـع ةيليئارـسالا تاوـقلا عم كابتشالا ضف تاثحابم دعب ،ةيناثلا ةرملاو ،لوخدلا               
،      ). تلصح يتلا ةيقافتالا ىلع اهتقفاوم ًاضيأ ةهبجلا يطعتل كلذو         ةـهبجلا هذهل ميوقت رخآ امأ
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نيح ٧/٧/٢٠٠٠خيراتب ةريزجلا ةانق يف بايد ريهز ناسل ىلع ءاج دقف         نيدهاشـملا ىلإ لقن   
لاـقف  ).فحتملا يف عضوت يكل الإ حلصت ال ةهبجلا هذه   (لحارلا سيئرلا يراشتسم دحأل هلوق    

نإ ) ةـنيمثلا ءايـشألا الإ هيف عضوت ال فحتملا نأل ،فحتملا يف عضوت ال هذه        (راشتسملا هل   
  . لاوقألا هذه نم ىوقأ ةقيقحلا يف لاحلا عقاو

ةيصوصـخو انتيصوصخ ةاعارم ةرورضبو ،ةيطارقميد      لل ريظنتلا ةيمهأب انفارتعا عمو    
ةـيمدقتلا ةـينطولا ةهبجلا جذومن ىلع انظفحت عمو ،نيملسملا برعلا نييروسلا نحن انتبرجت              
                ، ثيدـحتلاو ريوطتلاـب موـيلا بلاطت اهيف ةلثمملا اهبازحأ نأ ملعلا عم ،يضاملا يف اهرودو

ريوـطتلا تاـجاح عـم بيجتسي ام    ب ةهبجلا ةغيص ريوطت   (وهو الأ ديدجلا حرطلا ىلإ لصن       
فارـطألا نيـب ريوطتلا وأ رييغتلا ىلع عامجإ كانه       ) يمانتملاو روطتملا انعقاو هبلطتي يذلا    

  ؟روطتي وأ ريغتي نأ بجي اذام نكلو . ةضراعملا وأ ةطلسلا يف ءاوس ةينطولا
لوـبق  (ةـيطارقميدلل يرـكفلا ساسألا ةيمهأ ديدجلا سيئرلا حرط          .. ساسألا ةيحان نم  

؟رـخآلا يأرلاب دوصقملا وه نم ؟ يروسلا عقاولا يف ساسألا اذه ةمجرت ام              ) رخآلا يأرل ا
ناـك اذإو ،ءيـش اذـهف       ) ةطلسـلا ةهبج  (ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا فارطأ دوصقملا ناك اذإ        

ذاـقنإل ينطوـلا فلاـحتلا ةهبج لثم ةضراعملا ءارآ اميس ال ،نينطاوملا لك ءارآ دوصقملا                
مـث  . بوـلطملا وهو رخآ ءيش اذهف ،امهلاثمأو يطارقميدلا ينطولا عم         جتلا ةهبج وأ ةيروس   

لثم ةفيفط تاليدعت عم اهيلع ءاقبإلا ينعي ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلل ةيلاحلا ةغيصلا ريوطت له              
بازحألاو تاهبجلا لك ةلظم اهلعجت ثيحب ةعساو تاليدعت مأ ،ةيروسلا بازحألا ضعب مض             

     ، يأرـلا لوبق وهو الأ يطارقميدلا ركفلا رهوج عم ميقتسي الو            دعبتسم ريخألا مهفلا اذه نإ ؟  
  . رخآلا

الـب ًاعيمج ةينطولا حئارشلاو فارطألا مضي ينطو رمتؤم ىلإ ةوعدلا نأ حضتي اذكهو              
  . جرخملاو حومطلا وه ينطو فرش قاثيم عضو لجأ نم ءانثتسا
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 77)٦(ةيروس يف يسايسلا حالصإلا رهوج
 

  
رـيخألا ءاتفتسالا يف ةكراشملاب هقح مجع رئب ةيرق نم ديعس تدوج دعس نطاوملا ىدأ               

. معنـب هـنع ةلفغب اهلدبتساو ملقلا سيئر ىتأف        . حورطملا لاؤسلا ىلع  ) ال(اعضاو ةيروس يف    
اـمك هيأر نع ربعي نأ هل قحي هنأ قلطنم نم زكرملا لوئسم عم فلتخاو ةيلمعلل دعس هبتنا                  

هذـه ةـباتك ىـتح القتـعم لازامو ،قيقحتلل يئانجلا نمألا عرف ىلإ دع               س لمح اعبط  . ديري
  ). كلذ دعبهنع جرفأ (رطسألا

ىـلع ةيروـس يف ةداعلا رجت ملو ،ةيروس يف يزارتحالا فيقوتلل ةينمز ةرتف دجوي ال                
ىـلإ ةصاخ لاحي نأ وأ ،هنع عافدلاب ماحمل نذؤي وأ ،فيقوت ةركذم يسايس فوقوم ىقلتي نأ                 

ةـيبرعلا  " ةـيروهمجلا "سوماـق يـف موـيلا ىتح ةبئاغ تاءارجإلا هذه لكف           . ةلداع ةمكحم 
رـمأو ،اعجرم تسيل يمالسإلا لبق يبرعلا عمتجملا اهفرع يتلا ةاضاقملا ىتح لب             . ةيروسلا

ماـع ذـنم ارتلجنا هتفرع يذلا   habeas corpusراضحإلا نوناق وأ ةمكحملا مامأ راضحإلا   
ألا تاطلسلل امازلإ لكشي ال١٦٧٩   . ةينم 

                                                 
)٦(،   .٢٠٠٠ )ندنل(يبرعلا سدقلا
)٧(،   .ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا مساب قطانلا يروس ثحابو بتاك
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مهتمكاـحم تأدب صخش ةئامثالثب ةلمتكم ريغ مئاوق ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا ىدل             
اصـخش   ٦٥٠نم ةلماك ريغ ةمئاقو     . مهلاقتعا ىلع تاونس رشع دعب ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ          

اماع ٢٧نجسلا يف مهضعب ءاقب مغر اموي اومكاحي مل          نيقباـس نيـلقتعم   ٢٠١٠لصأ نمو .    
  . مهلمعل اوداع مهنم ادج ليلق ددع ،مهدصر ىرج ةلودلاعاطق يف نولمعي 

               ، ةدـحاو ةيحض ةلئاع ىلع ضيوعتلا رجي مل بيذعتلا تحت ةافولا اياحض لك نم ،كلذك
رـيغ تاراـبتعالو نيدـيلا عباـصأ زواجتي ال صاخشألا نم ددعل ينهم ضيوعت مدق امنإو                 

نـم رـثكأل اوـقبو ةيضاملا ةث    الثلا دوقعلا يف نجسلا اولخد نيذلا ءامسأ ددع لصو        . ةينوناق
نـم رثكأ مهنم ،صخش      ١٨٧٠٠ىلإ انتزوح يف ريمضلاو يأرلا ةيرحب قلعتت بابسألو ماع            

نم رثكأو ،ينيطسلف ٥٠٠٠ ينانبل٨٠٠    .ديكأتلاب ةلماك ريغ ةمئاقلاو.  
              ، دوـقفم يأ ريصـم لوـح دـحاو قيقحت ءارجإب مويلا ىتح ةيروسلا تاطلسلا لبقت مل

ريصـملا يفورعم ريغ اولازام صخش      ٣١٠٠ءامسأب ةي   رصح ريغ ةمئاق دجوتو    تالاـحلا  .  
صاـخلا لـمعلا قيرف ىلإ اهانمدق يتلا كلت يه ةيروسلا تاطلسلا اهيلع تباجأ يتلا ةديحولا       
. ةدـحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملل عباتلا يدارإ اللا وأ يرسقلا ءافتخالاب             

مظعم ،ةلاح  ٧١ىلع ةموكحلا تدر     نييباـهرإ مهنوـكل    "تاطلسـلا هذـه لوقت امك مدعأ مه          
سدـنهملا ،يعويشـلا لـمعلا بزح نم يعماج ،مهدحأ          ". نيملسملا ناوخإلا ةكرحل نومتني   

نئاـهر فـطخ ةيلمعب همايقل مادعإلاب مكح        "ةيروسلا ةموكحلا در قفو وهو ،يدنجلا رضم        
ت نود اعبط"هيف مكحلا ذيفنت لبق تام هنكلو ،مهلاصوأ عيطقتو       ةـيأو ىـتمو فـيك حيـضو     ، 

تاطلسـلا ترـكنأ ةينيطسـلفو ةـينانبل مئاوق ىلإ ةفاضإلاب اذه            . نئاهر فطخ يأو ةمكحم   
  .اهيلع فرعتلاب نييروس ءانجس نم تاداهش مغر اموي ةيروسلا يضارألا اهلوخد ةيروسلا

،         ١٨ىضمأ يذلا سوماج حتاف سدنهملا ةداهشل اقفو         رمدـت اـهنم نوجس ةدع يف اماع  
ىلإ   ١٩٨٠ماع نم نمألا    ةزهجأ تلتق    فالآ ةتـس ىـلإ فالآ ةسمخ رمدت نجس يف           ١٩٨٥   

نيملسـملا ناوـخإلا ةـكرح يف ءاضعأ ءابرقأ نم نوقباس نولقتعم يطعي نيح يف ،نيجس                
نـم تاونـس تـس دـعب نجسلا سوماج حتاف لخد            . ١٩٨٢-١٩٨٠يماعل طقف هسفن ددعلا     

ةمكاحم نود اماع  ١٢هيف يقبو ةقحالملا     نـمأ ةـمكحم ىـلإ ليحأ ةيلودل    ا طوغضلا لضفب.  
اماع ١٥(نجسلاب هيلع مكحلا ءاهتنا مغرو      . ةلودلا وـه اذـهو    . ةيفاـضإ تاونس ثالث يقب    )  

ةـقحالملا يـف ةـينامثو نجسلا يف اماع           ١٦ىضمأ يذلا نالصأ ميركلا دبع ذاتسألا لاح           )
لـمعلا بزـح يسـسؤم نـمو ةيسايسـلا تايرحلا عمو يسايسلا فنعلا دض ناك امهالك                 
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يـف يقب دقف ،يروسلا يعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا ،كرتلا ضاير يماحملا امأ             ). يعويشلا
ةمكاحم نود اماع   ١٧ملاعلا نع ةلماك ةلزع      سيـئرو طابـش     ٢٣ةكرح ييدايق لاح كلذك     .    

ناطرسـلاب توـميل نجسـلا نم جرخ يذلا         (يساتألا نيدلا رون روتكدلا قباسلا ةيروهمجلا       
ةزملا نجس يف هب بيصأ يذلا مدقتملا      ةيئانثتـسا تناكأ ءاوس ةمكاحم ىلإ لحي مل مهنم يأ          ).  

  . ةيناديم مأ ةيرس مأ
نيـيفنملا ددع امأ    . صخش فالآ ةسمخلا مويلا ةيندملا قوقحلا نم نيمورحملا ددع قوفي         

ريدقت لقأ يف فلأ٢٧يلاوح مهف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةيسايس بابسأل   .  
يـتلا ةيعامجلا رزاجملل قرطتلا نود ،يدر   فلا فسعلا ديعص ىلع تايطعملا هذه رطسن      
سيـل ،هـتركذ امو     . ايلاح ليحتسملا رمألا  . دالبلا لخاد ةلقتسم قيقحت تائيه اهقيثوتل بلطتت      

نـم هيلع يه ام ىلإ مويلا ةيروس تلصوأ يتلا ةاسأملا بابسأ حرشل ،ضيف نم ضيغ ىوس            
  . يقوقحو يسايس طاطحنا

لاـيتغا نـم نكمتي مل هنكل ،هموصخل ةعساو لت    ق تايلمعب هيشونيب وتسغوأ لارنجلا ماق     
لـبق ىتح انكمم ايصخش هدييحت وأ هماظن نم صالخلا ناك كلذل            . عمتجملا لتقو ةيروهمجلا  

 Resماـع نأشك ةسايسلا يأ ،ةيروهمجلا ةركف لايتغا مت دقف ،ةيروسلا ةلاحلا يف امأ  . هتافو
publica    حبذم ىلع و ئراوطلا ةلاح نم اماع       ٣٧،  اماع   ٣٥  ةيئانثتـسالا نيناوقلا ةدايس نم      

باـقر ىـلع يهاـنلا رمآلا نمألا ةزهجأ ةروريصو ةلقتسملا ةيئاضقلا ةطلسلا موهفم ءاغلإو      
  . سانلا

يـف تـلخدأ لـب ،اهباحصأ ةبساحمب بيغت تاسرامم ةلكشم طقف ةاسأملا هذه نكت مل                
رو هـساقم ىلع دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا هل              ةـلودلل هـتيؤ    صف يذلا مئادلا روتسدلا بلص

نطوـلا يـف يسايسـلا جماـنربلاو ةيسايسلا ةيؤرلا روتسدلا اذه ممأ دقل              . يسايسلا لمعلاو 
نيناوـقلا نـم جورخ لك طبر كلذك        . هجمانربو ثعبلا بزح ةرظنب ةجابيدلا يف هايإ ارصاح       
ثـعبلا بزـح ب     ) ١٠١ةداملا  (ةيروهمجلا سيئر صخشب ئراوطلا ةلاحو ةيئانثتسالا         صنو

عمتجملاو   ةلودلل ادئاق  يباـقنلاو يعاـمتجالا لـمعلا لاكـشأ نم لكش يأ عنمو            ) ٨ةداملا  ( 
تاعيرشـتلا لـك ىلع ىقبأ امك       ) ٤٩ةداملا  (روكذملا بزحلا ئدابم عم مجسني ال يقوقحلاو        

فسـعتلا يـف اـجذومنأ روتسدلا ناك كلذبو         ). ١٥٣ةداملا  (هرودص تقبس يتلا ةيئانثتسالا     
  .قالغنالاو دومجلاو
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ةـطبارلا  : قشـمد يـف ناسـنإلا قوـقحل ةيبرع ةمظنم لوأ تسسأت    ،  ١٩٦٢ماع يف   
حالـصإلاب اهتبلاطم دعب     ١٩٨٠ماع اهرظح ىرج يتلا ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيروسلا            

ةـينهملا تاـمظنملا هـيلإ تـعد يذـلا دحاولا مويلا بارضإ يف اهتكراشمو ،يطارقميدلا                
راذآ   ٣١يف ةلدايصلاو نيسدنهملاو ءابطألاو نيماحملل       ةـلمح تلمـش دقل     . ١٩٨٠) سرام( 

يلـضانم ضعب يقبو ،ةروكذملا ةرحلا نهملا نمو يعماج رداك فلأ ةبارق اهموي تالاقتعالا              
ةمكاحم نود نجسلا يف    ١٩٨٦ىتح ةطبارلا    يـف اموـسرم ةـيروهمجلا سيئر ردصأ دقل         .  

سـملا لمعلل شماه يأ ىقبي ال ىتح ةينهملا تامظنملا تادايق ةيمستب قحلا هيطعي              ١٩٨٠ لقت  
نـع عافدـلا ناجل يف ةطبارلا ةبرجت ةداعتسا انطاوم نيرشع ةبارق لواح امدنعو        . دالبلا يف 

يـف تالاقتعا ةلمح ترج       ١٩٨٩يف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا تايرحلا       تـجز   ١٩٩١،   
رازـن مـه نييداـيق ةثالث لاز ام روطسلا هذه ةباتك ىتحو             . نجسلا يف ةلواحملا رداوك لكب    

ح يلع دمحمو فوين   . تالقتعملا يف رهزم فيفعو بيب 
) ١٩٣٧(ناسـنإلا قوـقح نع باتك اهيف ردصي ةيبرع ةلود لوأ ةيروس تناك نأ دعب                

قوـقحل ةـطبار هـيف لكشتت يبرع دلب لوأو          ) ١٩٤٤(برعلا نيماحملا داحتا مايق ضبرمو      
ةـيطارقميدلل بعشـلا اذه ةيلهأ مدع نع ثدحتي يمسرلا باطخلا حبصأ             )١٩٦٢(ناسنإلا    ،

هذـه لـهؤت ةيداصتقاو ةيعامتجا فورظ ىلإ ةساملا ةجاحلاو اهل هدادعتسا              مدعو " اـياعرلا " 
تاـموقم تـعرزو يندـملا عـمتجملا لاـيتغا مـت نأ دعب              . ةنطاوملا ىوتسم ىلإ لاقتنالل   

ثدـح امع ًالوئسمو امرجم هسفن عمتجملا دوعي تاطلسلا لبق نم ةميدقلا ةيوضعلا تايبصعلا              
  . ةيطارقميدلل ةيلهألا مدع رارقب كلذ ىلع بقاعيو. دالبلا هيلإ تلصو امعو

نـم كـفلت ةناهإلاب رعشت نأ ةظحل لك يف انه عيطتست            : "لوقي يروس نطاوم يل بتك    
نأ عيطتسـي ،رورـم يطرش ناك ولو ىتح ،ةطلسلا نم عون يأ كلتمي نم لكف ،بناج لك                  

تـناك نم لكل ةنا     هإلا ىتح وأ ةملكلا درت ال نأ كيلعو ،لاكشألا عشبأب كيلع هتطلس سرامي            
ريوصـتل ىفشـتسملا ىلإ يقيقش عم تبهذ ًالثم مويلاف          . سيئرلا ةفئاطل ءامتنالاب يحوت هتجهل    

يـف ًاـفقاو تنكو     . يهتني امنيب ةعاس فصن يلاوح راظتنالل تررطضاف ،هملؤي يذلا هرهظ         
عـم اورجاشـتو ةطلسـلا نم نيبرقم نابش ةثالث رضح امدنع ىفشتسملاب ةصاخلا ايرتيفاكلا               

يـقبو ،ًاتكاس يقبو ،مزاللا مارتحالاب مهلماعي مل هنأل مهتاوصأ ىلعأب هومتشو ىهقملا بح              اص
  ..".ةيمويلا مهتايح تامس نم تحبصأ ةرارم عالتبا نولواحي ،نيتكاس عيمجلا
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هـيلع هـنيعت يدرف لمعك ةطلسلا ةسرامم دسألا ظفاح لارنجلا مهف ،ةثالث دوقع لالخ               
،            كو. ةيسايس ةناطبو ةينمأ ةناطب    ماـع نأـشو مـلعو نفك يسايسلا لمعلا لايتغا ةجيتنلا تنا

ىلإ تلوحت يتلا ةيعيرشتلا ةطلسلا عيوطتو ،ءاضقلا ةطلس ديمجت دعب ةبساحملا ةركف لايتغاو             
تاـعاطقلا ريدـت ةيموكح تامظنمل ةفاضإ       ". بعشلا سلجم "ىمست ةحاونلا ةحادملا نم ةقرف      

مدـع مغر فهكلا لهأف  . ىكبو كحضف ملاعلا اهفش  تكا دحللا ىلإ دهملا نم ةفلتخملا ةيريهامجلا      
نـع ثيدـحلا نكمي له      : مويلا ريبكلا لاؤسلاو  . ةلماك ةعيطق يف هنع اوناك ملاعلا نع مهبايغ       

لـه ؟ دـجاوتلاب يسايسـلا ءاضفلل حامسلا ةداعإ نود ةيعامتجا وأ ةيداصتقا تاحالصإ ةيأ                
لـمعلا ميمأـت يغلي ديدج يسيسأت لمع        ب مايقلا نود نوناقلا ةلودو ةثادحلا ةملك لامعتسا نكمي        

  ؟ ةيروتسد ةيسيسأت ةنجل قافآ حتفيو ةطلسلا لبق نم يسايسلا 
عـيوطتلا تاـيلآ ةـسارد قيمعت مويلا يرورضلا نم      " هنأ ىلإ ميركلا دبع نالصأ هوني     

يـطعي ةـليوط ةرـتفل عـيوطتلا اذه نأ مغر       . اهرييغت قرطو ةقلغملا ةمظنألا يف نيجدتلاو     
ةبلـص ضرأ ىلإ عقاولا يف دنتسي ال خوسرلاو تابثلا اذه نإف ،ةخسارو ةتباث جئ             اتنب عابطنالا 

يأ ،يبلسـلا ىنعملاب ءاوس هب سانلا لوبق رمتساو ةليوط ةرتفل ماظنلا رارقتسا رمتسا ول ىتح          
ثـيح ،ةقرافم دجوت انهو     . هدييأت يأ ،يباجيإلا ىنعملاب امإ ،هتضراعم ىلع ةردق دوجو مدع         

دـقل  . ةملكلا ىنعمب نيصلخم مه يباجيإلا ىنعملاب نوديؤي نيذلا وأ ةيرثك أ لك ةرورضلاب سيل   
ةيكارتـشالا ةـمظنألا رايهنا ةبرجت دهاشن مل ول ايرظن اليلحت مالكلا اذه ىقبي نأ نكمي ناك                 

  ".ةيميظنتلاو ةيبعشلاو ةينمألا اهتوق رهاظم عم ادبأ مجسنت ال ةقيرطب
دودسـملا قيرطلا نم جورخلا نكمي ال ،ةيط        ارقميدلا ءانبل ةيساسأ تاموقم ميطحت مغر     

دئاسلا paradigmeجذومنألا وأ ةغيصلا رسك نود يلاحلا        نوـكت نأ رهدـلا رخاسـم نم        .  
ةطلسـلا تـعرز دـقل      . دـغلل يرورضلا ءانبلا يف ةوق ةطقن يه ةدئابلا ةبقحلا تايبلس ربكأ           

اكرتشـم امـسا    ق فوخلا حبصأ دسألا ظفاح ةافو ذنمو      . نطاوم لك سأر يف فوخلا ةينمألا     
مكاـحلا مـساقتي     ١٩٨٢ماـع ةاـمح ةرزجم ذنم ةرم لوأل يأ          . موكحملاو مكاحلا نيب ىلعأ     

لاـح يف فوخلا اذه يدؤي دق       . فوخلا: يطلستلا ماظنلا بئاصم ىدحإ ايعوضوم موكحملاو     
ميـجحتل دـيهمتلا نـكمي      . ىـقبت امب بهذت ةرمدم تاراجفنا ىلإ يسايسلا قالغنالا جهن ءاقب          

يـسايس نئاـك لكو نطاوم لك لوبق يأ ،ماع يعيرشت وفع رادصإ ربع رخ               آلا نم فوخلا  
تاـموقم مـهأ نم وه ماعلا وفعلا ،نيطالسلا يفقثم ملعل           . (ةنطاوملا قوقح لماكب ةيروس يف    

خيراـتلا يف طورشم ريغ وفع مهأ ىقبي     . ةيبرغ ةعدب سيلو يمالسإلا يبرعلا يسايسلا لمعلا      
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دمحم يبنلا دهع يف ةكم حتف عبت يذلا كلذ        ىـلع درـلا وـه ماـعلا يعيرشتلا وفعلا اذه           ).  
روضـح ةـميق مصخلا ءاطعإ       :ةيزكرم ةركفب ءاغلإلا اذه لادبتساو ،رخآلل نمزملا لايتغالا         

  .رصتنا اذإ اهبايغب يهتنت وأ تاذلل ةّطِحم هتهجاوم حبصت الئل
دـيدح  ناورم يمالسإلا لقتعملاو ظفاحلا نيمأ قبسألا ةيروهمجلا سيئر نيب ةهجاوم يف    

سيئرـلا ىلإ رظنف ،هتمارك يف ناورم ةناهإ نمألا رصانع دحأ لواح ،تانيتسلا فصتنم يف               
،        ". ةفيرش كتموصخ نكتلف  : "لاقو ظفاحلا نيمأ   ءاـمتنالا يطارقميد نيصخشلا نم يأ نكي مل
ةزراـبملل رـصاعم لكشك ،اهيناعم ىمسأ يف ةيطارقميدلا نوك نع ربعي              اذه دهشملا نكلو    

ىـتح ،ناسـنإ لك قامعأ يف ةدوجوم ،مصخلا مارتحا ىلع ةمئاقلا ةيملسلا ةيس              ايسلاو ةيندملا 
  . هجمانرب نع اهبايغ دنع

نودـلخ نـبا موـهفمب ،ةيسايسـلا ةيعرشلل لعف يأ سيسأت مويلا ةيروس يف نكمي ال                 
يفاـقثلاو يعاـمتجالاو يسايسلا لعفلا فارطأ لكل رابتعالا ةداعإ نود ،ةملكلل ربيف سكامو              

  .يقوقحلاو
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  .. ةلوجخلا عيبرلا تايادب
يندملا عمت    ا كارحو
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  ةيعمج سيسأت عورشم 
يندملا عمت    )٧٩(ةيروس يف ا ءاقدصأ

  
لـب ،ةـعومجم وأ ةـهج وأ ةحيرـش ىلع دامتعالاب رهدزي الو روطتي الو عمتجملا ىنبي ال      "

  ".دحاولا عمتجملا يف لكلا لمع لماكت ىلع دمتعي

بعشلا سلجم يف ةيروهمجلا سيئر ديسلا باطخنم(  (  
دـيدحتل ةلواحم يف ةيعوضوم ةفقو ىلإ ،ىضم تقو يأ نم رثكأ ،مويلا ةيروس جاتحت               

ةـفلتخملا هـتايلاعفو ةـيحلا هاوـق لـكب نطولاب قداص ناميإ نم ًاقالطناو               . لبقتسملا ملاعم 
يـف ةكراشملل ،ةفاك نطو     لا ءانبأل لماش ينطو راوح حتف يغبني ،هيفقثمو ةينطولا هتايصخشو         

ةـيطارقميدلا ةـسرامملا نـم وـج يف ةيناسنإلا ةيصخشلا هيف حتفتت يطارقميد عمتجم ءانب                
مرـح يذـلا ،يندـملا عمتجملا ىون سيسأتل عيمجلا دوهج ىلإ ةجاحب مويلا اندالبو               . ةعدبملا

تاردـق  ةكراشـم نم ةيروس يف ينطولا ءانبلاو ةيمنتلا ةيلمع ،ةيضاملا دوقعلا لالخ هبايغ              
ًاـعون قلخو ،ةيباجيإلا ةسرامملا نع داعتبالا ىلع ةربجم اهسفن تدجو ،ةلعافو ةماه ةينطو              
ةـلاح راشـتنا كلذ ةجيتن ناكو ،ةنطاوملاب هروعش فعضأو ةلودلا ىلع نطاوملا ةيلاكتا نم               
لاحفتـساو ةرـجهلا وأ ةـعقوقلا ةرهاظ زوربو ةماعلا رومألا ءازإ نينطاوملا نيب ةالابماللا               

ةـيرح باـيغ ببسـب ،عمتجملا يف يفاقثلا ىوتسملا روهدتو ردهلا ةدايزو داسفلاو ةينا               نألا
يندـت ءا          . ريبعتلاو يأرلا   رج ،نينطاوملا ةيبلغأ ىلع ترطيس سأيو ديدش طابحإ ةلاح تداسو

                                                 
  .٢٠٠٠ربمتبس / لوليأ لئاوأ يف مادخ ميلحلا دبع ةيروهمجلا سيئر بئان ىلإ مدق)١(
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دراوـملا فازنتـساو ةـئيبلا ىـلع يدعتلا تالاح مقافتو ةلاطبلا راشتناو يشاعملا ىوتسملا               
  .ةمداقلا لايجألا ىلع ةروطخلكشي امب ةيعيبطلا 

نيـب نزاوتلا قيقحتو يندملا عمتجملا تاسسؤم ءايحإ ىلإ ةجاحلا زربت ،هلك اذه ببسب              
. ىرـبكلا ةـينطولا ةحلصـملا ليبس يف ،امهنيب ةيقيقح ةكارش راطإ يف ةلودلا رودو اهرود               

درـفلا   ةكراشـم لـيعفتو ،رـخآلا يأرلا مارتحاو ريبعتلاو يأرلا ةيرح ةيمهأ ىلع ديكأتلاف               
ىـلإ ًالوصو يملسلا روطتلاو يباجيإلا دقنلاو راوحلا أدبم دامتعاو ةعامجلا ةايح يف ةيباجيإلا              

يندـملا عـمتجملا تام             ةدايـس نأ اـمك     . وقم مهأ نم ربتعت ،مهافتلاو ةيوستلاب تافالخلا لح
نوناـقب   لـمعلا فاقيإو ةيفرعلا ماكحألاو ةيئانثتسالا مكاحملا ءاغلإو ءاضقلا لالقتساو نوناقلا            

  .يندملا عمتجملا ناينب يف ًاخسار ًاساسأ اهعومجمب لثمت ئراوطلا
ىـلع اهب ميلستلا يغبني ةلأسم ةيناسنإلا تاعمتجملا يف بازحألاو ءارآلا ددعتو عونت نإ              
ىـلع ةرورضلاب يوطنت دحاولا يأرلا ةرطيسف ،ةيدئاقعلاو ةيركفلا تاهاجتالا نيابتو فالتخا            

لوـح يطارقميدـلا يملسلا اهسفانتو ،ةيركفلا تاهاجتالا عونتو دد          عت نإف ،اذل ،دومجلا رطخ    
نـم ةدـيازتم ًادادـعأ يفاـقثلاو يعاـمتجالا لمعلا ةحاس ىلإ بذجي ينطولا لمعلا اياضق                 
معدـيو ،ةـيجراخلاو ةـيلخادلا تارـيغتملا عم لماعتلا نسح ىلع ةردقلا ددجيو ،نينطاوملا               

  .ةبصتغملا انقوقح دادرتساو ةينويهصلا عامطألا ةهجاوم يف انفقوم
نـم ةـيموكحلا رـيغ ةـيعمتجملا تاميظنتلا عومجم وه ،ىرن امك ،يندملا عمتجملا               
داوـنو ةـعونتمو ةددـعتم ة                رح مالعإ لئاسوو تامظنمو بازحأو تائيهو تاباقنو تايعمج
ضوـهن رـبع الإ دسجتت نأ ةيطارقميدلل نكمي الو ،يطارقميدلا رايخلا هرهوج ،تاسسؤمو              

لـجأ نـم ةـلودلاو عمتجملا نيب يدقن راوح ةلاح قلخو هتاسسؤمو هتمظنأب ي      ندملا عمتجملا 
ةـلود ءاـنبل دـيحولا ليبسلا ربتعي يندملا عمتجملا تاسسؤم ليعفت نأ امك ،نطولا ةحلصم                

  .لعاف يعامتجا كارح قيقحتو عيمجلل ةيقيقح
ةـناتم ساـسأ ىـلع عـمتجملاو نطولا رارقتسا وه ،عيمجلل ةبسنلاب يرهوجلا رمألا               
يـف ددعتلا ىلع ظافحلاو ناسنإلا قوقحو نوناقلا ةدايسو ةنطاوملاب روعشلاو ينطولا ءامتنالا             

قـقحتي نأ نـكمي الو      . يندـملا عـمتجملا تاسسؤم ةناتمو ةلودلا ةوقو نطولا ةدحو راطإ          
نأ اـمك ،ةـيطارقميدلا ىـلإ دانتـسالابو يندملا عمتجملا مايقب الإ ددعتلاو ماظنلا نيب قيفوتلا          

توـملل ًايواسـم حبصـي هـنإف الإ و ،روطتلاو ديدجتلاب نرتقي مل ام ،خسرتي نل ر                  ارقتسالا
  .مدعلاو
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نأ دـب ال ،اـيباجيإ رـمثت يـك ،داسفلا ةبراحمو ةيرادإلاو ةيداصتقالا تاحالصإلا نإ                
يـف اـهتيمهأ ىـلع  ـ  تاحالصإلا هذه نإف الإ و ،لماشلا يسايسلا حالصإلا عم قفارتت     

،  . ديدج نم مزأتلا ىلإ عاضوألا اهدعب دوعتو اهفده ققحت نل  ـةيلخادلا ةمزألا فيفخت    اذـل
نمضـت ةـمئادو ةـماع ةيلآ ىلإ لوحتت نأ داسفلا ةحفاكمو يرادإلا حالصإلا ةيلمعل يغبني                
نـم وـج يـف صاخلا عاطقلا ةطشنأو ةلودلا تاسسؤم ىلع نيرمتسملا فارشإلاو ةباقرلا               

يداصـتقالا حالـصإلا جماـنرب نأ ىـلع دكؤتو          . نوناقلا ةدايسو ءاضقلا لالقتساو ةيفافشلا    
هـيلإ جاتحي امك ،هلوبق متي ىتح ،ذيفنتلاو دادعإلا يف يندملا عمتجملا ةكراشمل جاتحي ةيمنتلاو               
أـطخلا ىـّطغي نأ ال ،هثودح لاح يف ًاروف داسفلاو أطخلا ىلإ ريشيو بساحيو بقاريل ًاضيأ               

ةـيمنتلل ىـنعم ال نأ لوـقن نأ يـقب            .ناجللا تاهاتم يفو راوسألا فلخ جلاعي وأ داسفلاو         
مـلظلا عـفرو لالغتـسالا ءاـغلإ ىلإ ةياهنلا يف يدؤت ال تناك نإ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا                 

  .ةاواسملاو ةلادعلا قيقحتو يعامتجالا
ىـلإ اـيدؤي نأو ،هتماركو ناسنإلا ةميق ديكأت ساسأ ىلع اموقي نأ يغبني ةيمنتلاو مدقتلا      

هـحارفأ مـساقتي هـنطو يـف ًاكيرش نطاوم لك نوكي يك ،نا              سنإلا قوقح مارتحا نم ديزم    
نطوـلا مدخي ام لك يف ةكراشملا ىلإ حمطن اننإ          . سدقملا ةنطاوملا طابر لالخ نم همومهو     

ريوـطتو لوئسملاو حيرصلا رحلا ينلعلا ينطولا راوحلا لالخ نم ةفلتخم ةطشنأو دوهج نم              
  .ةيصخش بساكم ةيأ وأ بصنم وأ ةطلس ىلإ نيعاس ريغ ،يعامجلا لمعلا

اـم ضرـعن ،يعاـمتجالا ءاـنبلا ةـيلمع يف يباجيإلا ماهسإلا قلطنم نم اننإف دعبو                 
يـف مهسي ًادهج مدقن انّلع  " ةيروس يف يندملا عمتجملا ءاقدصأ ةيعمج    " ـل سسؤنل ،هانضرع    

  .روطتم يطارقميد عمتجم ءانب
  ةيروس يف يندملا عمتجملا ءاقدصأ ةيعمج
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  ..يروسلا سي ئرلا ىلإ ةلاسر
  )٨٠(ةنطاوملا ىلإ ةيعرلا نم

 
  
  ؛ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر دسألا راشب روتكدلا ةدايس ىلإ

،   يديس
ةدـعاو ًاـقح ،كـنايب يـف تدرو تاملكب ًاضيأو ،ىلوألا ةسائرلاب كئنهأ نأ يل حمسا                 

زلا رظن ةهجو ىلع ةلودلا رظن ةهجو حيجرت        –رخآلا يأرلا مارتحا    ( تاءارجإلاـبو  ..) ةماع 
تافاضملا قالغإ ،تاريسملا عنم ،تاتفاللا ءاغلإ:تذفنو اهتذختا يتلا  .  

يرئاشـعلا مكحلاو ةوادبلا نم ًايجيردت لقتنن نأ نكمي هانكلس اذإ ليوط بردل ةيادب اهنإ               
  .نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف لوخدلا ةيادبو نوناقلا مكح ىلإ

   :ضافضفلا مالكلا نم يديس اي انافك دقل
  .بعشلا ةدارإ ،بعشلا تازاجنإ ،بعشلا بساكم
   :نيفده قيقحت ىلع مويلا موقت ةلولشم هتدارإ. ليوط نمز ذنم يديس اي بئاغ بعشلا

                                                 
)٢(،   .١٤/٨/٢٠٠٠، )ندنل(ةايحلا
،ركفم )٣(   .ًاقباس ةفاقثلا ةرازو يف رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةيريدم ريدمو يروس
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هدالوأ توق نمضي يكً اراهنو ًاليل لمعي نأ ،صاخلا ديعصلا ىلعو:لوألا   .  
ىـنبتي نأو ،هـلوق هنم بلط      :يناثلا  ي ام لوقي نأ ،ماعلا ديعصلا ىلعو يذـلا كولسـلا    

عـم شياعتي هنأ وه ،رامدلا نم بعشلا اذه مصعي يذلا نإ            ..)تافاته ،تاريسم (هنم بلطي      ،
  .نمزم ضرم عم ضيرملا شياعت يدرتملا عضولا اذه

دـض لـيوط لاضـن دـعب ،تانيعبرألا طساوأ يف هدوجوب رعشي بعشلا اذه أدب امبر                 
ىـلإ ةدوـعلا ىوـس هـمامأ دعي مل          ف ،ةيركسعلا تابالقنالا تلاوت ام ناعرس نكلو      . يبنجألا
  .. رماوألا راظتناب هتعقوق

يفاـقث ًاضـيأو يداصـتقاو يـسايس ،ماع رايهنا           :يديس اي راصتخابو ،ماعلا عضولا      
،       ١٩٦٧ةبكن دعب تانيعبسلا يف ةيروس تناك امبر        . يناسنإو ةيرئاشـعلا ىـنبلا رايهنا دعبو  ،

دـحاولا نرقلا يف ،كتدايس تلق امك ا        نرص مويلا اننكل  . رشبلا تاتش ملي يوق مكح ىلإ ةجاحب      
  . نيرشعلاو

دـحاو نانثالاو     –هتموكحبو هسفنب هتقث هيلإ دوعت نأ ،ءدب يذ ئداب ةجاحب بعشلا نإ               – 
                 ، تـلق اـمك ،رابتعالاب رخآلا يأرلا ذخأ نم تاونس ىلإ جاتحي دقف ،لهسلا رمألاب سيل اذهو

  . ةنطاوملا عضو ىلإ ةيعرلا عضو نم ًايجيردت لوحتي مث نمو
  . عاونألا لك نم قلازملاب ةفوفحم برد ىلع ريسلا يف قيفوتلا يديس اي كل ىنمتأ
  . يمارتحا قئاف لوبقب لضفتو



 )٢٦٥(

  
  
  
  
  

  ماظنلاب ةلصلا قيثو يروس ردصم
ةيروس يف يندملا عمت    ا ةاعد ىلع دري

  )٨٢(ءاقدصألاو ةقادصلا تايعمجو
  

ةيروـس يـف ةيسايسلا ةايحلا لي       كشت ةداعإ ةلواحمل ءاطغ يندملا عمتجملا ريبعت حبصأ       
نـم رـيثكلل ءاـطغ ريبعتلا اذه حبصأ كلذك          . هب رثأتم وأ جراخلاب طبترم ديدج روظنم نم       

لوـحتي دـقو    . يجراخ عيجشتب ءاوس ،ًاعم يسايسلا اهماظنو خيراتلا ةيروس رييغت تالواحم         
ضعبـب لخا  دـلا ضـعب اهيف لخادتي ةيملوع ةكرابمب وأ       ! ؟..يدام معد ىلإ ًالبقتسم عيجشتلا    

رـيرمت يـف مهاسي امب هتغايص ةداعإ نوديري فلتخم بعشل ًاديدجً ابوث ًاعم اجسنيل جراخلا                
  . ؟ دومصلا يف رمتسملا و دماصلا ةيروس بعش هاجت ةيجراخلا مهتاططخم

علطم يسايس ردصم ىلإ    ) زوين ررحملا (تلمح دقف هتروطخو عوضوملا ةيمهأ ببسبو       
سجاوـهو ،حورـطملا يندـملا عمتجملا اذه ةلئسأ ،هلخا          دو ةجراخ نم ماظنلاب ةلصلا قيثو     

ثيدـحلا اذه ناك اهنعو،ًاعيمج اهتحرطف ،ديدحتلا هجو ىلع نييندملا ،نييداعلا سانلاو ةبخنلا             
  . ةلبقم دادعأ يف هتشقانمو هحرط عباتتو ،هنع ًايفاوً اصخلم) زوين ررحملا(مدقت يذلا 

نـم حبصأ يندملا عمتجملا ريبعت نإ ماظ    نلاب ةلصلا قيثو علطملا يسايسلا ردصملا لوقي      
مغرلاـبو ،اهيف مكحلا ديلاقم دسألا راشب سيئرلا يلوت دعب ةيروس يف ًامادختسا ميهافملا رثكأ               

                                                 
)٤(، ددعلا )توريب(يبرعلا ررحملا لوليأ ١٤-٨، ٢٦٠،    .٢٠٠٠ربمتبس / 
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 ًارهوـج نياـبتتو هـتافيرعت ددعتت يذ       لا موهفملا اذهل هيلع قفتم قيقد فيصوت يأ نادقف نم         
 هراـبتعاب بولطم وأ ،حورط    م وه امل كرتشم فيرعت صالختسا نكمملا نم هنإف ًانومضمو         

،      اطمن يفاقثلاو يعامتجالاو يسايسلا ميظنتلا طامنأ نم زيمتي   ةطلـس نـع كاذ وأ ردقلا اذهب            
هاـجت ضراعم ريبعت لئاسو اهتايوتسمو اهتايمست فالتخا ىلع تاميظنتلا هذه لثمتو            . ةلودلا
  . ةمئاق ةطلس لك
  

  :اهدضو) ةلودلا(عم 
ةاـيحلا زكترم لثمت يتلا تاسسؤملاو تاميظنتلاو ىنبلا  لمجم وه ،ًاذإ ،يندملا عمتجملاف    

شماـه هنإ   .ةطلسلا ةنميهل ةرشابم عضخت ال يتلا ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا         
ةناصـحلا نم شماوه هلو ،هتاعانقو هتايحو هتاذ درفلا هيف جتني ،قايسلا بسح عستيو قيضي               

ىوتسملا ىلع هفقاومو يعامتجالا ىوتسملا ىلع       هتايح نيب لصفت ةفاسمو ةيعامجلاو ةيدرفلا       
  ). يندملا عمتجملا(مسا اهيلع قلطي يتلا يه شماوهلا هذه  .يسايسلا

ةحيرـش وأ ،عمتجم يف هنأشب لوادتلا يرجي ديدج موهفم يأ ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه امكو     
لـجأ نـم   لدـبت تالواحم كانه نإف ،يسايسلا ديعصلا ىلع ةيلاقتنا ةلحرمب رمي ،هنم ةنيعم    

نيثحاـبلاو نيرظنملا    كئلوأ نأ نظلا بلغأو   . موهفملا اذه دودحب ةصاخلا يناعملا نع فشكلا        
) يندـملا عـمتجملا   (موهفم نأ نع اوأرق وأ اوعمس نيذلا نييفحصلاو باتكلا نم           –نيركفملاو  

لـجأ نـم موـهفملا كلذ لالغتسا ةركف مهتوهتسا دق      –ةلودلا ةطلسل ةضراعم ،طبضلاب ينع    ي  
  . ةضراعملا كلتل ًايملاع اهب فرتعم ةيعورشم قلخ

يسايسـلا ماـظنلل ضراعملا يمالعإلاو يبزحلا جيجضلا أدب ،طقف ،عيباسأ ةعضب ذنمو             
كـلذو ،دالبـلا يف     ) يندم عمتجم (ةماقإب حامسلا بوجو لوح ًايجيردت عافترالاب ةيروس يف         

لكشـبو هـنهاوع     ىلع يسايسلا لمعلا ةيرح قالطإ وه ديعب فدهل عانقك همادختسا لجأ نم             
يـسايس وأ يعامتجا زيامت لك قيوست اهيف يرجي ىضوفلل ةحاس ىلإ هليوحتو ،حوتفمو لماك      

لوـحتيو  ) يندملا عمتجملا يف ليثمتلا قح    (ليبق نم كلذو ،دويق نود ،يفئاط وأ يداصتقا وأ          
  .هل رصح ال ،ناولألاو لاكشألا نم ،يكييزاوم فصر ىلإ دالبلا هجو هيف

دـحأ اهدـعأ ةساردل ةدوسم يف        :ًالئاق هثيدح ماظنلاب ةلصلا قيثو علط     ملا ردصملا عباتو    
لوـح ةقرو    -ةيروس يف ةسايسلا ةيمنتلل يعجرملا راطإلا     (ناونع تحت نيقومرملا نيركفملا       
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يـتلا راـكفألا مـظعم بارطضالاو للخلا دوسي          )يروسلا يندملا عمتجملا ءايحإ   (عورشم    ،
هـنلعأ اـمل ًاحيرص ًادييأت لب ،ةداشإو ًاباجعإ رمألا      رهاظ يف ودبي ام اهنمو      . بتاكلا اهحرطي 

                ، ةـلودلا ةـيلقع ىلإ ةماعزلا ةيلقع نم يقيقح لوحت زاجنإ بوجو نأشب دسألا راشب سيئرلا
. اهسـفن اهتدايسـل لـب ،ةلودلا ةسايسل ةضراعم هرابتعا نكمي ام ىلإ دييأتلا اذه بلقني ثيح                

لكشـب نوكتـس ةلودلا ىلع لاكتالا مدع ةرك         فل ةيروسلا ةيسسؤملا ةمجرتلا نإ    (بتاكلا لوقي   
حالـصإلا ةيلمعل يجيتارتسا رايخك لماشلا يسسؤملا هموهفمب يندملا عمتجملاب ةلثمم يساسأ            

نأ كـلذ نـم برـغألاو       ). ةيسايسلاو ةيعمتجملا ةكراشملا لاكشأ ةيلمعل قيمعتو ثيدحتلاو      
ب يندملا عمتجملا ةماقإ ىلإ هتوعد لظ يفو        –بتاكلا   لوـقيل دوعي     -هركذ يذ لا موهفملا   هـنإ  ( 

ةديدشـلا ةـقرافملا هذه     ). ةيروسلا ةلودلل ةيدايسلا تارايخل   ا  نم عبان هنأ ىنعمب ينطو رايخ       
يندـملا عـمتجملا ةـماقإ لـجأ نم اهتدايس نع يلختلا ىلإ ةلودلل ةوعد ودبي ام نيب ةبارغلا          

اذـه نـع ةـيئدبم ة       رـكف يطعي ،ةيدايسلا تارايخلا نم يندملا عمتجملا اذه ةماقإ دادمتساو          
  .يندملا عمتجملا ءايحإ عورشم نأشب راكفألا يف ريطخلا براضتلا

   
  :ةنلعم ريغ تايدتنمو تايعمج 

عورشـم نمض دحاو صخش اهحرطي راكفأ نيب براضتلا نأ كاذو اذه نم برغألاو              
ةـينطولا ةـهبجلا يـف ةزـيمم ةفص هل رخآ صخش ىدل ،هقوفي ام لب ،هيزاوي ام هل ،دحاو                    

ةـمظنألا ميـعز يتيفوسـلا داـحتالل ًايوق ًاريصن نامزلا نم ىضم اميف ناك يذلاو                 ةيمدقتلا  
ىـلإ هـتوعد يف عفدناو ،يندملا عمتجملا ةماقإل ةياعد زربأ حبصأف             –ملاعلا يف ةيراتيلاتوتلا      

ةركذـم يـف هذه هتبلاطم ررك مث ،هل ًاربنم ثعبلا بزحل عساتلا يرطقلا رمتؤملا رايتخا دح                 
  . ةيمسر

يمـسرلا لاـجملا نـم يندم عمتجمب ةبلاطملا تلقتنا ىتح نيرهش نم لقأ               ضمي ملو   
ةـيأل ةيقابتـسا ةلواحم يف كلذو ،هب صخرملا ريغ يميظنتلا لاجملا هبشي ام ىلإ يوهبجلا                

اهددـع يف  ) ةايحلا(ةفيحص هتركذ ام بسحبف   . ةيمسرلا تاطلسلا اهقدغت ةكرابم وأ ةيعورشم     
لوليأ ٢خيراتب رداصلا    ىوتسملا يعيفر نييروس نيلوئسم نإف       ٢٠٠٠) ربمتبس(  نـم اوبلط   (( 

عـمتجم  لا ءاقدـصأ ةـيعمج  (سيـسأت يـف ثيرتلا لامعأ لاجرو نييسايس نيطشانو نيفقثم    
وـليك ليشـيم فقثملاو ةليلد فراع يداصتقالا ريبخلاو فيس ضاير يعانصلا نأو             ) يندملا
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) ةـئيبلا ةـيامح ةيعمج    (سي  سأتو نايب رادصإ هاجتا يف ةريخألا عيباسألا يف اوطشن دق اوناك          
  )). ةنلعم ريغ ةيسايسو ةيفاقث تايدتنم دوجوو

، ،              ًاذإ دالبـلا يـف يبزحلاو يسايسلا نيديعصلا ىلع طقف سيل ةيميظنت تاصاهرإ كانهف
قاـطن يـف جردـنت اهلك ددعلا ةريثكو ةعونتم تايعمجو تايدتنم سيسأت ديعص ىلع امنإو                

تايدـتنملا هذـه عاوـنأ وأ دادـعأ وأ ءامـسأ       رصح بعصلا نم ناك نئلو      .يندملا عمتجملا 
رـيغ وأ ،ةنلعم ريغ اهنوك نع امنإو ،اهتعيبط نع سيل نآلا رودي ثيدحلا نإف ،تايعمجلاو                

  . ةيعرش ريغ قدأ ىنعمب وأ ،اهل صخرم
           ، ًادعاصـتم ًاـيميظنت    ًاـتالفنا لب ،ًاعافدنا كانه نأ وه ،نآلا همهف نكمي يذلا ءيشلاو   

،   رتف لالخ جرخي نأ لواحي  هسـفن يسايسـلا عمتجملا نمأ ددهيل ،ةرطيسلا دودح نع ةزيجو ة
تاـميظنتلا ءازإ ةلبقملا فقاوملا ةعيبط هبلطتت ام ةهجاوم يف ًارئاح ريخألا اذه فقيس ثيح               
ةيناسـنإ ةـيعامتجا ةغيـص اـهنوك نيبو ،تايدتنمو تايعمج نيب اهفينصت ةيفيكو ،ةديازتملا               

هذـه ةردـق نوكت نأ ًاططخم نوكي دقو         . ةرطخ ةيسا يس مارمو فادهأ تاذ اهنوك وأ ،عباطلا      
يـف ةـينمألاو ةيسايسلا ةزهجألا ةردق نم ربكأ خاسنتسالاو خيرفتلاو دلاوتلا ىلع تاميظنتلا              

  .اهباعيتساو اهئاوتحا ىلع دالبلا
  

  :تيتفتلا لجأ نم تازيامت 
تافينص ـتلا ىلإ ةدنتسملا تايصوصخلا دنع فقوتلا بلطتت يندملا عمتجملا ةماقإ نع مث            

بازـحألا ءاـمعز ىـلإ ،ةـينهملا تاـباقنلاو ةيبعشلا تامظنملا ةداق نم ،ةيوئفلاو ةيوبخنلا       
ةـماقإ ةاـعد نأ نـم مغرلاـبو         . ةصاخلا تاسسؤملاو تايعمجلا ىلإ ،ةيسايسلا تامظنملاو     

ةـقلعتملا تايصوصـخلا كـلت ضـعب قوـف زفقلا ءاعدا نولواحي ام ًاريثك يندملا عمتجملا         
ةـعقاو لظتـس عـمتجملا كلذ ةماقإب ةصاخلا تابلطتملا نإف ،ةيقفألاو ةيلوق             اشلا تاءامتنالاب 

  . تايصوصخلا كلت زواجت نع زجعلا تحت
يـف ًالجسـم ىرـخأ ىلإ ةلحرم نم ةيضاملا نورقلا لالخ يندملا عمتجملا لقتنا دقل                

عـمتجملا ماـمأو ،درفك ناسنإلا مامأ نحن ةلاح لك يف نكلو            . ةديدج تازيامت هتركاذ فيشرأ   
موـهفم يوضـني عـقاو لك يفو        .امهيلك نع ةزيمتم ةلود مامأو ،دارفألا نيب ةلدابتم ةقالعك        

               ، ةـهج نم ةعامجلاو درفلل ةيوضعلا ةدحولل ةئزجت وأ تيتفت لايح فقن ،هتحت يندملا عمتجملا
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رهوـج يـه زرفلا ةيلمع نإف ،دشأ ةحارصبو         .ىرخأ ةهج نم عمتجملاو ةلودلا نيب زييمتو      
يـف اـينولوب ثادـحأ قايـس يف ديدج نم موهفملا اذه حرط امدنعو            . يندملا عمتجملا ةماقإ  

ماـع اـهلمكأب ةيقرشـلا ابروأ لود يف يبعشلا كرحتلا قايس يف مث               ١٩٨١-١٩٨٠يماع    ،
ةـظحالملا هذهو ،ةيطارقميدلا مايقلً اساسأ هسفن حرطي يندملا عمتجملا نأ كلذ دنع ادب           ١٩٨٩  

فـجي مل ربحلا نإ     ((لاق نيح   ) ةيدقن ةسارد -يندملاعمتجملا  (هباتك يف ةراشب يمزع اهدروأ      
نـم دحلا وه يسايس ماظنك ةيطارقميدلل يعرشلا بألا نأ يعدي لماك يبرغ ديلقت نع ًالصأ                

ةدـئاف ميدـقت اهنأـش نـم ةظحالم اهنإ      )).يندملا عمتجملا تاسسؤم مادختساب ةلودلا دادبتسا    
نـع لاـقي اـم ةهجل ًاصوصخ ،ًايلاح م        ئاق وه ام ءوض يف يسايسلا ماظنلل ةيّلج ةيجيتارتسا        

نيرـخآ يعس عم نمازتلاب     ) يندملا عمتجملا ءاقدصأ ةيعمج   (سيسأت صاخشألا ضعب مازتعا     
يراـتورلا ةـيدنأ نوـكت نأ حجرـملا نم          ! ((ةنلعم ريغ ةيسايسو ةيفاقث تايدتنم ةماقإ ىلإ      

فدـهلا نـع ةرو   ـطخلا ةغلاب تالؤاست ريثت نأ ةظحالملا هذه نأش نمو       )). اهنيب ةينوساملا   
  : تالؤاستلا هذه نمو يندملا عمتجملا ءاقدصأ ةيعمج سيسأت ةين ءارو نماكلا يقيقحلا

لاـقتنالاو ،ًالوأ ،ةـلودلا     ) دادبتسا(نم دحلا ةيعمجلا هذه ىلع نومئاقلا ديري له          •
تايدتنملا ةماقإ ىلع عيجشتلا لالخ نم،ًايناث دالبلا يف يطارقميد ماظن لالحإ ىلإ            

  ). يندملا عمتجملا(ب ةقالعلا تاذ تايعمجلاو
ةـمكاحلا اـهتمظنأب ةحاطإلا يف ةيقرشلا ابوروأ لود ةبرجت سابتقا نوديري لهو              •

سـكع وه ةيروس يف مئاقلا عقاولا نأب نيفراعلا لوأ مهو ،؟   !ةيروس ىلع اهقيبطتل  
 . نادلبلا كلت يف رمألا هيلع ناك ام

نيلوئسملا ضعب اعد يذلا ببسلا ام        :مث • فـقوم ذاـختا ىـلإ      ) ىوتسملا يعيفر ( 
) يندـملا عـمتجملا ءاقدصأ ةيعمج     (سيسأت وحن ًاريخأ اوطشن سانأ هاجت لهاستم        

لـه ىرت ،؟ًابيرق ردصيس بازحألل ًانوناق نأ رابتعاب كلذ يف ثيرتلا مهتدشانمو             
يـف نوطـشانلا اـهتيبي اياون هاجت رذحلاو ةطيحلا بناج نولوئسملا ءالؤه ذختا              

ضـعب هـتبعل يذـلا رودلا ىلع نوعلطم مه لهو ،؟ين      دملا عمتجملا ةماقإ لاجم   
ةـيدوهيلا تاـميظنتلاو ةينوساملا لفاحملاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلل ةعباتلا تاسسؤملا          
يـفو يـضاملا نرـقلا نم تانينامثلا دقع لئاوأ اينولوب ثادحأ يف ةينويهصلاو              

 .؟ هسفن دقعلا رخاوأ يف ةيقرشلا ابوروأ ةمظنأب ةحاطإلا
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 :ًالئاـق هـثيدح عباتيل ةلئسألا هذه دعب ًاليلق ماظنلاب ةلصلا قيثو علطمل            ا ردصملا فقوتو  
وـه يندـملا عمتجملاـب ةـصاخلا تايدتنملاو تايعمجلا سيسأت قاطن يف لمعلا حبصأ نئلو       
            ،  لاـمعألا لاجرو نييسايسلاو نيفقثملا نم نيريثكل ،ًادج ةريصق ةرتف لايحو ،لغاشلا لغشلا

ىـلإ ،ةـيئارجإلا تاوطخلا حارتقا يف غلاب دق سيسأتلا اذ           هب ةصاخلا تاساردلا نومضم نإف    
ةـماقإ هاـجتاب لوـحتلاو لمعلا نع دالبلا يف ءيش لك فقوت بوجو ءرملا هعم ليختي دح                  

 ). يندملا عمتجملا(تاسسؤم 

ةـقرو  (ةنمضـتملاو   ) ةيروس يف ةيسايسلا ةيمنتلل يعجرملا راطإلا     (نأشب هتسارد يفف    
أدـبي  ) ًايجيردـت (ًاجمانرب قومرم ركفم عنصي     ) يروسلا يند ملا عمتجملا ءايحإ عورشم لوح    

ةـيلهألا تاـيعمجلا لاـجم يـف        (جماـنربلا نمضتيو ،بازحألا ىلإ ًالوصو تايعمجلا نم         
صصـحلا ءاطعإو ،تارمتؤملا دقع اهنم ةيئارجإ ةوطخ        / ١٥/اهدحو  ) ةصاخلا تاسسؤملاو 

) هليكشـت دـعب   (تاـيعمجلل ماع    لا سلجملا كلذكو ةيعمج لك مامأ ةصرفلا ةحاتإو ،ةيمالعإلا        
 . ةيرحب ةصاخلا هتفاحصو هتايرود رادصإل

يـف ةـقحال لـحارمل سسؤت ركفملا اذه اهدعأ يتلا    ) لمعلا ةقرو(نأ كلذ نم رثكألاو    
ءاـيحإو ،ةدـيدج تاـيعمج راهـشإ مدـعب ةيرطقلا ةدايقلا رارق ءاغلإ               :اهنم تايعمجلا لمع    

      ، يـف ًالاـعفً اـيباقر ًارود تايعمجلا هذه ءاطعإ          اهطيشنتو ةطشانلا ريغ ةروهشملا تايعمجلا
ىـلع ةروهشـم ةديدج تايعمج عيجشت كلذكو ،اهعيجشت مث ،ةلودلا ةزهجأ ءادأ ىلع اهتالاجم        
ىـلإ يفاـقثلا طاشـنلاو ربلا لامعأ لوح زكرتملا ةيلهألا تايعمجلل لوألا ليجلا نم لاقتنالا                

تـيلو  !!.ماعلا يأرلا نيوكت يف ةمهاسملا   و ،ةيلحملا ةيمنتلا اياضقب ىنعي يذلا روطتملا ليجلا       
يـنطو سـلجم ليكشـتب ةيـصوت ًاضيأ نمضتت لمعلا ةقروف ،دحلا اذه دنع فقوتي رمألا                 
مـث نـمو ،سلجملا اذه معدب ةيجراخلا ةرازو مايقب ىرخأو ،ةصاخلا تاسسؤملاو تايعمجلل              

مـمألل عباتلا ي  عامتجالاو يداصتقالا سلجملا يف ةيراشتسالا ةفصلا ىلع لوصحلا نم هنيكمت    
  ).ريخألا(سلجملا اذهل لامعأ لودج عضو يف ةكراشملا كلذكو ،ةدحتملا 

أدـبي تاـيعمجلا هذـه لمع ريوطتب صاخلا راسملا ربع ،تالاحإلا هذه ةلسلس عبتت نإ         
تاـئيه ىدـحإ لامعأ يف ةكراشملاب يهتنيل ةيروس يف اهنم لك ءوشن قيعي ببس لك ةلازإب                 

ًايـشالفنا ًاطمن سسؤيل ةيدايسلا تاسسؤملاو ةينطولا دودحلا قرتخي         ريوطت هنإ   . ةدحتملا ممألا 
ةيصوصـخ ىـطختتو ةـلودلا زواـجتت يتلا         ) يمدعلا اهانعمب ( ةيتيلوبومزوكلا ةقالعلا نم    

عـضو يـف ةكراشملاب ةصاخلاو ةدحتملا ممألا قاثيم نم           ٧١ةداملا قيبطت لجأ نم عمتجملا        
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ةمظنملا هذهل عباتلا   يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا لامعأ لودج     ميدـقت ليبـس يف كلذ لك       . 
مزـتلنو ةـيطارقميدلا    ب نمؤـنو ،رصعلا حور شيعنو ،نورضحتم موق اننأب ملاعلا ىلإ انسفنأ           

  !!.اهب
ليدعتلا نم  ءيش عم –تغوس يتلا   اهسفن ةروصلا اهنإ     موهفم   –   )بادـتنالا (و) ةياصولا( 

لـفاحجب تـتأو ،ًاـماع نينامث       لبق  ) ممألا ةبصع (ءاطغ تحتو اسنرفو ايناطيرب بناج نم       
نيطسـلفو ندرألاو ناـنبلو ةيروس امهشويج تلتحاف ،ناتلودلا ناتاه اهتريس يتلا لالتحالا              

موـهفملا اذـه جاـتنإ داـعي نيرشـعلاو يداـحلا نرـقلا تايادـب عـمو نآلاو                    .قارعلاو
ىـق  بت ام ىلع يتأت ةروطم ةحابتسا ىلإ بلقنيس ةيجراخ ةيركسع ىوقب لالتحالاف           .هتاقيبطتو

ةـيطارقميدلا قـيقحت ىلع صرحلا يع           دت ةيلخاد ىوق لعفب كلذو ،ةينطولا ةدحولا زئاكر نم
برـقأ يه تاءارجإ عضوب     ) عربتلا(ىلإ صرحلا اذه ةمجرت ىلإ دمعت مث ،ناسنإلا قوقحو          

                 ، يـضاملا يـف،نكي مـل يندـملا عـمتجملا موهفم نأ ةقيقح ةزواجتم ،ةزهاج تافصو ىلإ
ةيسايسـلا ىوقلا اهمدختست يتلا ميهافملا يف ىتح ًالوادتم الو يسا           يسلا باطخلا يف ًامدختسم   

اذـه نبتت مل ىوقلا هذه نأكو ،طقف ةليلق رهشأ ذنم الإ ةيمدقتلا ةهبجلا يف ةيوضنملا ىرخألا                 
سيـلو ،ةدـيدج ةيـسايس وأ       ) ةيركف(ةضوم ءارو قايسنالا لعفب الإ ميهافملا هذهو باطخلا         

ززـعي يقيقح يوضهن جمانرب ثادحإب ةقلعتملاو ةحلملا ت         اجاحلاو ةيويحلا تارورضلا لعفب   
  . نينطاوملل يفاقثلاو يداصتقالاو يشيعملا ىوتسملا عفريو دالبلا ةوق
  

  :ةيلهألا تايعمجلاو رصم 
ةرهاـظلا هذـه لـيلحتو حرـش يف هثيدح ماظنلاب ةلصلا قيثو علطملا ردصملا عباتو                

إلا تاحارتقالا يف ةصحاف ةرظن نإ      :لاقف ،ةديدجلا  يـتلا  (لـمعلا ةقرو اهتنمضت يتلا ةيئارج        
 .دالبـلل ينطولا نمألا ةيامحب قلعتي ًادحاو ًادنب ولو نمضتت مل اهنأ دكؤت            ) نيركفملا دحأ اهدعأ  

ماـظنب قـلعتملا نوناقلا عورشم عضو يف عبتملا بولسألا ىلع علطا دق ةقرولا عضاو تيلو         
نوناـقلا رصم يف ردص      ١٩٩٩ يضاملا ماعلا يفف  .رصم يف ةصاخلا تاسسؤملاو تايعمجلا      

اهنمو لمعلا اذه طباوضب ةقلعتملا داوملاً انمضتم تايعمجلا لمعب صاخلا            ١٥٣ ماـيق رظح   ( 
ةيسايسـلا تاميظنتلل ًاراتس نوكت ال ىتح ،ةيسايس ةطشنأ ةيأب ةصاخلا تاسسؤملاو تايعمجلا             

ًاراـطإ ةـيامح    لا ةذـختم ،نطولا ةمالسو نمأب لخت ًالامعأ اهلالخ نم سرامت ةيعرشلا ريغ            
ةرادإ سـلجم تارارـق لاـطبإ زاوـج         (ةنمضـتملا ةعبارلا ةداملا كلذكو      ) هلالخ نم لمعت  
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عـمتجملا  (عاضوأب ةقلعتملا تاساردلا نم ديدعلا كانهو        ).نيناوقلل ةفلاخم تناك اذإ تايعمجلا    
يـتلا فادـهألاو تاطاشـنلا ةروـطخو ،اهليومت رداصم ةهجل ًاصوصخ رصم يف      ) يندملا

ةـيبرغلا عـمتجملا تامظنم كانه نإف ،تاساردلا كلت بسحبف   . رداصملا كلت اهتيب تو اهسرامت 
نأو،ةـيبرغلا ةـفاقثلاو ميهافملل جيورتلا  مدختست دقو ،اهل ةيلاوم ةيلحم تامظنم اهسفنل ئشنت    

ةيبرغلا ةحناملا تامظنملا اهددحت امك     –ليومتلا رداصم    تالاـجم ىـلع زـكرت ام ًابلاغ         -   
ةيداصـتقالاو ةيعامتجالا قوقحلا تالاجم يف قفني ام ةلق عم      ) ناسنإلا ق وقح(و) ةيطارقميدلا(

ثيدـحلا يـبرغلا موـهفملا نإف كلذك        .. ةيفاقثلا ةلاصألاو ةيصوصخلا تالاجم داعبتسا عمو     
) ةـيعامتجالا ةـملوعلا  (هتيمسـت نكمي ام راطإ يف رودي امنإ يندملا عمتجملا تاسسؤم معدل   

،          اسسؤم ءاشنإ قيرط نع يتأت يتلاو      تاراـقلل ةرباـعو ،عورـفلا ةددعتم يندملا عمتجملل ت
  . ةيبرغلا تاهجوتلا كلف يف اهلك رودت

سيـسأتل يعسـلا نم ًارطخ دشأ تاططخمو اياون ىلع نيعألا حتفي نأ نكمي ام كانهو                
اهددـع يـف    ) ةاـيحلا (ةفيحص هتركذ ام وهو ،اهل ةينمأ طباوض عضو نود ةيلهأ تايعمج            

لوليأ ٣خيراتب رداصلا    سيسأتل ءاطشنلا ضعب يعس نأ نم        ٢٠٠٠ربمت  بس/  ءاقدـصأ ةيعمج   ( 
وـهو  .ةيرس يأ ،ةنلعم ريغ ةيسايسو ةيفاقث تايدتنم دوجو عم ًاقفارتم ءاج          ) يندملا عمتجملا   

تاـيعمجلا سيـسأت نـع دويقلا عفرب ةبلاطملا تناك اذإ امع ةيمهألا ةغلاب تالؤاست ريثي ام                 
ةـينلعلا تاـيعمجلا هذـه سيسأت يف ةينلا يفخت نأ           نكمي ةروكذملا لمعلا ةقرو قفو ةيلهألا       

  . ًايلاح ةمئاقلاو) ةنلعملا ريغ(تايعمجلل ءاطغك 
ماـعل    ١٣٥مـقر يرصـملا نوناقلاب سانئتسالا بجي انه          ةـماقإب صاـخلاو     ١٩٩٩   

يلي ام نوناقلا اذه نم         ١١ةداملا يف ءاج ثيح ةيلهألا تايعمجلا        تاـيعمجلا ءاشنإ رظحي    (( 
يتأي امم ًاطاشن سرامت نأ ةيعمجلا ضارغأ نيب نوكي نأ          رظحي امك ،ةيرسلا   ايارـس نيوكت    :   

ماـعلا ماظنلا ةفلاخم وأ ةينطولا ةدحولا ديدهت وأ يركسع عباط تاذ وأ ،ةيركسع تاليكشت وأ           
وأ ةـغللا وأ نوللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسل نينطاوملا نيب زييمتلا ىلإ ةوعدلا وأ بادآلا وأ                  

   )).ةديقعلا وأ نيدلا 
تاسـسؤم رئاـسو ةـيلهألا تايعمجلل نوناق رادصإل يعسلا وأ فارتعالا درجم نإ مث            
نوناـق رودـص دـعبف ،ةـيبنجألا تالخادتلا مامأ لاجملا حتفي نأ هنأش نم يندملا عمتجملا                 

ةـيكيرمألا ةـيجراخلا مـساب ثدـحتم نلعأ        ١٩٩٩ماع رصم يف تايعمجلا      ةـموكح نأ  (( 
تاـهج ىـلإ رمألا تعفرو ،ديدجلا تايعمجلا نوناق نأشب       اهقلق نع تبرعأ ةدحتملا تايالولا      



 )٢٧٣(

نوناـقلا فصو هنأ الإ تاهجلا هذه ثدحتملا ددحي ملو          )) ةيرصملا ةموكحلا يف ايلع ةلوئسم    
  )). يندملا عمتجملل ةعفد يطعت نأ رصم تدارأ اذإ أطخلا قيرطلا ((هنأب ديدجلا 

اـم اذـه له ىرت   :ًالئاستمهثيدح ماظنلا تاسسؤمب ةلصلا قيثو علطملا ردصملا ىهنأو     
عيراشـم عضو ىلإو    )يندملا عمتجملا ءاقدصأ ةيعمج     (سيسأت ىلإ ةيروس يف نوعاسلا هديري       

  !.؟ يندملا عمتجملاب ةصاخ تاسارد دادعإو
ىـلإ نيعاسـلا ءاطشنلا دحأ نأ انفرع اذإ ءيش يف ةغلابملا نم نوكي نل هنأ دكؤملا نم              

لـجأ نم ًايلاح ةمئاقلا ةيوطلسلا ىنبلا فسن ىلإ          -حوضوب–اعد دق ةروكذملا ةيعمجلا سيسأت        
  .اهسفن ةطلسلا ىلع بالقناب مايقلا ىلإ اعد هنإ لب ،دالبلا يف ديدجتلاو ثيدحتلا ةيلمع قيقحت

عورشم ءايحإب ةصاخلا لمعلا ةقرو يف      –اعد رخآ ًاركفم نإ لب       _ )يندـملا عـمتجملا  ( 
هذـه يف حرتقاو،يسايسلا لمعلا نيملسملا       ناوخإلا ةعامج ىلع رظحت يتلا نيناوقلا ءاغلإ ىلإ         

 –ًالهاـجتم ،نيملسـملا ناوـخإلا ةعامج باعيتسا لجأ نم نيظفاحملا بزح ليكشت ةقرولا               
تاطلسـلا عـم يرصـملا لمعلا بزح ةقالع يف ىرج ام             –يومدلا اهخيرات ىلإ ةفاضإلاب       

  . لمعلا بزح ءاول تحت ةيوضنم كانه نيملسملا ناوخإلا ةعامج تناك ثيح ،ةيرصملا
تاسـسؤم ةـماقإل نآلا ةيراجلا تالواحملل لجاعلا ضارعتسالا اذه دعب نكمي له ىرت         
نوـنكيو نطوـلل نيصـلخم تالواحملا هذه بابرأ ناك اذإ اميف لءاستن نأ ،يندملا عمتجملا                

الو . هذـه مهتالواحم راسم ،ةظقيب نكلو ،بقارت سانلاف       !. ؟ ةينلا نسحو ءافولا رعاشم هءازإ     
نسـح نـم نـظلا ءوـس      ((نأل كـلذ ةلاحلا هذه يف مهب        )) نظلا ءوس ((ما  دختسا نم ريض  

  . اندادجأ لاق امك)) نطفلا
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  ريبعتلاو راوحلا تايدتنم
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  مظني يروس بئان
  )٨٣("ينطولا راوحلا ىدتنم"

  
بازـحأ راـطإ جراـخو ،يبعشلا ىوتسملا ىلع يسايسلا طاشنلا ءايحإ ةداعإ راطإ يف         

نـم ًاددـع فيس ضاير بئانلا اعد ،ةيروس يف ًايمسر اهب فرتعملا ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجل                 ا
ةراجتلا يتفرغ يفو بعشلا سلجم يف هل ءالمزو نييلحملا لامعألا لاجرو ءابدألاو نيفقثملا             
لالـخ هلزنم يف اهمظني تاءاقل يف ةكراشملل ةعماج ةذتاسأو نييمالعإو نيماحمو ةعانصلاو             

لوليأ ١٣نيب ةدتم   ملا ةرتفلا  ناوـنع تحت  ٢٠٠٠) ربوتكأ( لوألا نيرشت نم عبارلاو  ) ربمتبس(   
  ). ينطولا راوحلا ىدتنم(

،           (هنإ ،ةوعدلا ةقاطب يف ءاجو       هـنطو يـف انماضتم اكيرش نطاوم لك نوك نم ًاقالطنا
نأ هـبجاوو نطاوـم لك قح نم نإف ،هقرغب قرغيو هتاجنب وجني نطولا بكرم يف ارحبمو                 

ددـحت ةـميكح نيناوق اهمظنت ةكراشم لالخ نم هلبقتسمو نطولا رضاح ءانب يف               هرود ذخأي   
  ). صرفلا ؤفاكتو ةلادعلا هدوست وج يف تابجاولاو قوقحلا

ةودـنلا فادـهأ ،ةوعد ةقاطب ةمدقمب اهنم رثكأ نايبب هبشأ تناك يتلا ،ةمدقملا تركذو               
 ًاـمداخ يطرشـلا دوـعيف ةي      لوئسـملاب روعشلا هدوسيو انب رخفيو هب زتعن ًانطو ينبن يك          ((

نوـجتنملا هـيف مرتحي ًانطو ،لايجألل ًاينابوً ايبرم ملعملاو ،ةلادعلل ًاسراح يضاقلاو ،بعشلل              
نودوـقي داورـلا مه نوصلخملا نوعدبملاو نوفقثملاو ،نيدصاحلا مه هيف نوعرازلا نوكيو             

                                                 
)١(،   .١٠/٩/٢٠٠٠، )تيوكلا( ماعلا يأرلا



 )٢٧٨(

،    و ،لافطألا هيف مركي ًاعمتجمو ،مدقتلاو ةفرعملاو ملعلا قافآ ىلإ بعشلا           نوـملعملا هيف مرتحي
  )). ناسنإلا قوقح لك هيف ناصتو

ىـلع حيرصـلاو يـنلعلاو يملسـلا راوحلا لالخ نم لمعيس            ((ىدتنملا نأ تفاضأو    
ةـعنملاو ةوـقلا نط     و ءانبل انتريسم يف قيرطلا انل رينتس يتلا ةقيقحلا نم نكمأ ام بارتقالا            

  )). هافرلاو ةزعلاو
ىـنبي ال   ((اـميف لاـق دسألا راشب سيئرلا باط         خ نم ةرقفب تأدب يتلا ةوعدلا ةقاطبو      

لـماك  ت ىـلع دمتعي لب ،ةعومجم وأ ةحيرش ىلع دامتعالاب رهدزي الو روطتي الو عمتجملا               
بـتاكلا مدـقي نأ ررـقملا نم ذإ ،ىدتنملا جمانرب تنمضت            )) دحاولا عمتجملا يف لكلا لمع    

هـتيمهأو   يندـملا عمتجم  لا روطتو ءوشن  (ناونع تحت ةقرو لوألا ءاقللا يف يسدقم ناوطنأ           
ناوـنع لمحت ةقرو يواقرب دمحأ مدقي يناثلا ءاقللا يفو            )ةثيدحلا ةلودلا ءانب يف    عـمتجملا  (، 

ةـقرو يـبلحلا ديعس دمحم مدقي ثلاثلا ءاقللا يفو           )عمتجملاو ةلودلا روطت راطإ يف يندملا       ،
لاـمج دـمحم مدقي ريخألا ءاقللا يفو        )ةيمنتلا يف ةيلهألا تايعمجلا رود    ( ةـقرو توراـب     ،   
  ). ةملوعلا راطإ يف ةيبرعلا ةيلهألا تايعمجلا تالكشم(

جئاـتن ميـيقتل نيصتخملا نم ةعومجم ليكشت متيس   (ءاقل لك ةياهن يف هنأ ةقاطبلا تنيبو      
عـم نواـعتلاب فيـس عباتيو ،ةينعملا تاهجلا ىلإ مدقت تايصوت عضوو اهتغايصو راوحلا               

نيمتهملا ىلع هعيزوت متي سارك يفجئاتنلاو تايصوتلا عضو ةعباتم نيصتخملا   .(  
عراشـلا يـف ًاريخأ اوطشن نيفقثملا نم ريثكلاو فيس نأ تركذ ةيمالعإ ريراقت تناكو              
اـمب ةـيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا ريوطتو بازحألا لمع ميظنت نع ثيدحلا ديازت دعب ،يروسلا               

ضعبـلا نأو ،ي    ندـملا عمتجملل ةقادصلا تايعمج ثادحإ لجأ نم رصعلا تادجتسمو مءالتي          
  . تقولا ضعب ثيرتلا تبلط ةصتخم تاهج نكل ،ةديدج بازحأ سيسأت ىلإ ىعسي

رضـخألا  ءوضـلا ءاـطعإ ،امبر دكؤتل         ) ينطولا راوحلا ىدتنم  (ىلإ ةوعدلا تءاجو    
بزـحلا نالعإ عم قفارت هنأً اصوصخ ينلع لكش يف مهتاطاشن ةسرامم يف زومرلا ضعبل               

دـعب ةيروسلا ةمصاعلا يف ةيسايسلا هتاطاشن ةسرامم ىلإ         هتدوع يعامتجالا يموقلا يروسلا     
  . ةليوط تاونس ماد رظح
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  سسؤي يروس ماحم
  )٨٤(ناسنإلا قوقحل يفاقث ىدتنم

  
ميرـكلا داج ىقلأ ثيح ،ناسنإلا قوقح راكفأ ةشقانمل ىدتنم سيسأت نع قشمد يف نلعأ          

  ). ناسنإلا قوقح عوضوم يف راوحلا لجأ نم ةيلوأ تامدقم(ناونعب ةرضاحم يعابجلا 
لـيلخ ىماـحملا لزـنم يف كلذو    ) ناسنإلا قوقحل يفاقثلا ىدتنملا (مسا ىدتنملا لمحو    

يف ةيدعاقلا تادايقلا دحأ وه قوتعم يماحملاو ،قشمد نم برقلاب ايانحص ةقطنم يف قوتعم              
اياضـقلا نـم ٍددع يف نيعفارتملا دحأ وهو      )لصيف فسوي حانج  (يروسلا يعويشلا بزحلا      ،

  . ١٩٩٢و ١٩٩١ىماع يف اميس الو ،ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ ةمدق ملا
تدـكأ نكلو ،هبزح نم ةياعرب ىدتنملا سسأ دق قوتعم نوكي نأ ةعلطم رداصم تفنو               
                 ، ىدـتنملا اذه لثم ةماقإ تع  جش لب ،هيلع ةضراعم يدبت نأ نود ،ةيبزحلا هتدايق ملعب مت هنأ

يعويشـلا بزـحلاو    . ناسنإلا قوقح نوئشب ًاصاخ ًاب    تكم ئشنت دق هئوض يف اهنأ ىلإ ًةريشم       
،          ) فسوي حانج (يروسلا   ةـيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا يف ةيوضنملا ةينامثلا بازحألا دحأ لصيف

  . يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ةسائرب
              ، ىرـخأ راـكفأ دورو مغرب ،شاقنلاو روضحلا ىلع نميه يسكراملا ركفلا نأ ظحولو

يراضحلا مالز وبأ زكرم      سيئر مالز وبأ رمع ىأرو     يروسـلا رـكفلا ىـلع بوسـحملا        ( 
رـبتعا اـميف ،قباسـلا يـف ةمئاق نكت مل ةيعون ةلقن تايدتنملا هذه نأ                ) يعامتجالا يموقلا 

                                                 
)٢(،   .١٥/١١/٢٠٠٠ ،)ندنل( نامزلا



 )٢٨٠(

هـجوتلا نأ ىلإ اوراشأ ىدتنملاب نيينعملا ضعب نأ الإ ،اهل دودح ال ركفلا ةيرح نأ يعابجلا                 
  . نيعم يفارغج وأ يسايس وأ يركف رايت باحصأ ىدتنملا مضي الأ وه

                ، تايدـتنملا نـم رخآ ددع سيسأت قشمد هيف تدهش يذلا تقولا يف ىدتنملا اذه موقيو
هـلزنم يف فيس ضاير يعانصلاو لقتسملا بئانلا هميقي يذلاو          )ينطولا راوحلا ىدتنم  (لثم  

هذـه ددـعت ةرـيخألا ةنوآلا يف ظحالملاو ،ايانحص نم ةبيرقلا            ) ايانحص ةيفرشأ (ةقطنم يف   
ترـهظ يـتلا تاعمجتلا نمو ،نآلا ىتح ةننوق وأ ةنعرش ذخأت مل يتلاو ،ةيلهألا تاعمج                تلا

ةـقفاوم اهؤاضعأ ذخأ يتلاو ،قارعلا نع راصحلا عفرل ةيروسلا ةيبرعلا ةنجللا ًاضيأ ًارخؤم              
  . اهيلع دسألا راشب سيئرلا

يـف   ةعسـتم رـئاود ةريخألا ةنوآلا يف ذخأي ايروس يف ينطولا راوحلا نأ ظحالملاو               
يـف ددـش دـق دـسألا راشـب سيئرلا ناكو ،ةيفاقثلاو ةيمسرلاو ةيلهألا ،ةفلتخملا تاعمجتلا            

ىـلع    ٢٠٠١) وـيلوي (زوـمت نم رشع عباسلا يف يسائرلا باطخلا          ةرمتسـم تاراوـح    ( 
كـلذ ريغو ةيملع    .. ةيعامتجا. ةيداصتقا تايجيتارتسا ىلإ نآلا ةجاحب نحن     (هلوقب  ) ةعسومو

ىـلإ ةجاحب اهنإ لب ةزهاج تافصوك ةدوجوم تسيل يهو دحاو نآ يف         دومصلاو ةيمنتلا مدخت    
اذـهو ،هـجتن نأ بجي نيأ ىلإ ددحن اهساسأ ىلع يتلا جئاتنلا اهنم صلختسن ةقمعم تاسارد                 

عـم ةـئيرج ةهجاوم     (ب ًابلاطم ). ةعسومو ةرمتسم تاراوحو نواعتو دهجو تقو ىلإ ةجاحب       
نـعو انفعـض طاـقن نـع ةحارصب اهيف         ثدحتن ةيراوح ةهجاوم يهو انعمتجم عمو انسفنأ        

نيـب ًازيمم    )مدقت يأ قيرط يف ًايقيقح ًاقئاع تحضأ يتلا ميهافملاو ديلاقتلاو تاداعلا ضعب               ،
نـم اـهريغو مالـكلا ةـيرحو رشنلا ةيرحو باختنالا يف ةيلجتملا ةيطارقميدلا تاسرامملا               

يأرـلا لوبق ساسأ ىلع دنتس   ي(يطارقميدلا ركفلا نأ ىلإ ًاريشم ،ةيطارقميدلا نيبو ،تايرحلا         
 ). رخآلا

  



 )٢٨١(

  
  
  
  
  

  ةيفاقثلا تايدتنملا
  )٨٥(ةيروسلا ندملا مظعم ىلإ دتمت

  
عـيمج يـف ةـيفاقثلا تايدتنملا ليكشت نالعإ نييروسلا نيفقثملا نم ريبك ددع لصاوي               
ماـكحألا ءاـغلإو يندـملا عمتجملا ليعفت لوانتت ةئيرج بلاطم نينلعم ،ةيروسلا تاظفاحملا              

  . دالبلا يفةيفرعلا 
هـتاودن نشدي ثيح ،دالبلا طسو يف       ) راوحلل صمح ىدتنم  (ةرايط يتاجن دمحم حتتفيو     

يـف نيموـي لـبق ظحال ةرايط ناكو         ). يندملا عمتجملا ةفاقث  (نع ثيدحلاب ديع قازرلا دبع      
حورـطملا ضقانتلا نم يبرعلا ينطولا راوحلا يف ًاعورشم ًافوخت        (ةيموكحلا) ةروثلا(ةفيحص  
عئاشـلا طـلخلا ببسب ،ةينطولا ةلودلا فاعضإ هب دصقي ام وأ ،يندملا عمتجملاو ة               لودلا نيب 

ثدـح امك يندملا عمتجملا لباقم يف ةطلسلا مهضعب عضي ثيح ،ةطلسلاو ةلودلا موهفم نيب               
ةـلودلا لـباقم يف يندملا عمتجملا عضو        (نأ دكأ هنكل    ). ةفورعملا ةيلومشلا لودلا خيرات يف    

ءاـيحإ تالواـحم جردـنت نأ نـكمي ال     : "فاضأو). يمايس مأوت امهنأل ؛ ًايفرعم فئاز رمأ 
ءاـنب عورشـم قايس يف الإ ةجيتنلا ثيح نم كاذ وأ يبرعلا رطقلا اذه يف يندملا عمتجملا                  
تايدـحتلا ةـهجاوم قـيرط ىـلع ةـنماكلا اهتاعادبإو اهتاقاط حيتفت يف ةمهاسملاو ةلودلا                

رصع عم وأ يموقلا اهودع عم      ". ةملوعلاءاوس ةيريصملا

                                                 
)٣(،  .٣/١/٢٠٠١، )ندنل( ةايحلا



 )٢٨٢(

زـكرم سيسأت يتاعاس حاجن يونيو ،يفايلا ليبن هميقي رخآ ًايفاقث                 ىدتنم صمح دهشتو
بعشلا سلجم وضع يونت اميف      )ةينالقعلا(لوانتي ثلاث    سيـسأت سيرـلا ريهـس      ) ناملربلا(،

يـف ةـيحاتفنالا دـسألا راشـب سيئرلا تارارق تعجشو           . ةيلحاسلا ةيقذاللا ةنيدم يف ىدتنم    
اـم ءوـض يف ةينلع تايدتنم سيسأت ىلع نيطشانلا نم ًاددع يداصتقالاو يساي              سلا نيلاجملا 

ةـيجراخ ةهج يأب رشابملا طابترالا مدع       : امه طقف   ) نيرمحأ نيطخ (ةطلسلا عضو نع ليق     
  . يرسلا لمعلاب مايقلا مدعو ةينلعلاو ،ةيمسر وأ ةيندم

اـهلوأ ناـك ؛      ًارـيخأ قشمد يف تنلعأ زكارم ىلإ ةيقذاللاو صمح تايدتنم فاضتو            
أدـب ذإ    )ينطولا راوحلا ىدتنم  (ىلإ قشمد ةيحاض يف هلزنم لوح يذلا فيس ضاير بئانلل             ،

لـك هـب ثدحتي     ) قحلا(نع رخآ روحم قالطإ مايأ دعب يونيو ،يندملا عمتجملا نع ًاروحم            
يلبـشو   )ةيطارقميدلا رثعت ةيلاكشإو يسايس   لا قزأملا (نع ةدايز ناوضر نم ٌلك ءاعبرأ موي          ،

نع فيسو    )لوقلا قح (نع يما   شلا نـع ةمالـس فـسويو       )ةينطولا ةحلاصملا (،  موـهفم  (،
  ). يروتسدلا حالصإلاو حالصإلا



 )٢٨٣(

  
  
  
  
  
  

  )٨٦(يفاقث ىدتنمل يمسر صيخرت لوأ
  

ةـيقذاللا ىدـتنم    (ءاشـنإل يمسر صيخرت ىلع سيرلا ريهس        ) ةيثعبلا(ةبئانلا تلصح   
اـميف ،لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازوو      مكاحلا  ) ثعبلا(بزحل ةيرطقلا ةدايقلا نم     ) يفاقثلا

  . يندملا عمتجملا نع شاقن حتفب) ةيفاقثلا ةودنلا(تاسلج ناميلس ليبن يئاورلا نشدي 
يفاـقث ىدتنم سيسأت اهبلط ىلع ًايمسر اقفاو بزحلاو ةموكحلا نإ سيرلا ةبئانلا تلاقو              

فرصـب نيـفقثملا نيـب ةيدا       صتقالا تاراوحلاو ةيفاقثلا نوئشلاب ىنعي    (ةيلحاسلا ةيقذاللا يف    
ةفاضـتساب اـنل حامسلا     (ًاضيأ نمضتت ةقفاوملا نأ ىلإ تتفلو       ). ةيسايسلا مهتايفلخ نع رظنلا   

يـف ةكراشـملل ،دالبـلا جراخ نمو ىرخألا ةيروسلا تاظفاحملا نم بناجأو ٍبرع نيفقثم               
  ). ىدتنملا تاراوح

لـمعلاو ةـيعامتجالا ن     وئشـلا ةرازو اهمدـقت يتلا ىلوألا ةيمسرلا ةقفاوملا يه هذهو          
ةنس١٥وحن ذنم عونلا اذه نم ىدتنمل       ٢٦ــلا نيسـسؤملا نأ  ) ةـيثعبلا (ةـبئانلا تـلاقو   .  

يروسـلا داصتقالا لوانتتل ةلبقملا رهشألا يف تاراوحلا جمانرب عضول عوبسأ دعب نوعمتجيس        
ةكراش ـمل ةـحوتفم ةسسؤمو ًاينلع نوكيس      : (تدازو  . دالبلا يف ةيرادإلا ةيمنتلاو حالصإلاو    

  ). نيمتهملا

                                                 
)٤(،   .٧/١/٢٠٠١، )ندنل(ةايحلا



 )٢٨٤(

) راوـحلا (راد بحاـص ،ناميلس يئاورلا اهنلعأ يتلا        ) ةيفاقثلا ةودنلا (ىلإ اذه فاضيو    
ميرـكلا داـجو دـيع قازرـلا دبع اهيف كراشيس ىلوألا ةودنلا نإ لاقو ،ةيقذاللا يف رشنلل                  

دـقنو ضرع –ةيروس يف يندملا عمتجملا تاباطخ    (نع ثيدحلل يعابجلا     ددـعت مـغرو   ) )  
روتكدلا ملست دعب ةريخألا رهشألا يف اهددع ةدايزو ،ةيروسلا تاظفاحملا عيمج يف تاي             دتنملا

زومت   ١٧يف مكحلا دسألا راشب      بحاـص رـبتعي مالز وبأ رمع روتكدلا نإف          ٢٠٠١) ويلوي(   ،
  .ةيروس يف ىنعملا اذهب يفاقث ىدتنم لوأ



 )٢٨٥(

  
  
  
  
 

  مساب ىدتنم سيسأت
  )٨٧("يطارقميدلا راوحلل يساتألا لامج"

  
هـلزنم يـف    ) يطارقميدـلا راوحلل يساتألا لامج ىدتنم     (سيسأت نع قشمد يف نلع      أ

ناوـنعب يعاـبجلا ميركلا داج ثحابلل ةرضاحمب ىدتنملا حاتتفا متي فوسو ،ةزملا يف نئاكلا               
،            ) راوحلل ةنهار اياضق  ( ةـينطولا ةـلودلاو ،حالـصإلا عوـضومو ،راوـحلا موهفم لوانتت
  . ةيطارقميدلاو

سأرـي ناكو    ٢٠٠٠)ليربأ(ناسين نم عبارلا يف يفوت دق يساتألا ل         امج نأ ىلإ راشي     ،
يـبرعلا يكارتـشالا داـحتالا بزحل ماعلا نيمألا عقوم لغشيو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا              

  . يمسر ريغ بزح وهو يطارقميدلا
ىدـتنملا اذه سيسأت تررق يساتألا ءاقدصأ نم ةعومجم نأ ىدتنملا ءاضعأ دحأ ركذو        

نـم يـساتألا لامج هلمحي امل هاركذل ًاديلخت امنإو ةيبزحلا هتفصل سيل             (يسات  ألا مسا لمحيل  
دـكأو ،ًايموقو ًايسايس ًالضانمو ًافقثمو ًاركفم هفصوب هاركذل ًاديلختو يطارقميدو ينطو ءاحيإ             

  ). يسايس ميظنت يأ نع لقتسم ىدتنملا اذه نأ وضعلا
هـلمع أدـبو ،يكارتـشال      ا يـبرعلا ثـعبلا بزح يسسؤم دحأ وه يساتألا روتكدلاو          

ةروثل نيرصانملا دحأ ناكو      ١٩٤١ماع يف يسايسلا     ،    ) يناليكلا يلاع ديشر  (،  قارـعلا يـف
لوألا قاـثيملا عـضو يـف كراـشو ،ةيعماجلا هتسارد نم ىلوألا ةنسلا يف لازي ال ناكو                  

                                                 
)٥(،  .١٣/١/٢٠٠١، )ندنل( نامزلا



 )٢٨٦(

مـث  ١٩٥٦ماـع   ) ثـعبلا (بزح مساب ةقطانلا    ) ثعبلا(ةديرج ىلع ًافرشم ناك مث ،بزحلل        ،
ةديرج ريرحتل    ًاسيئر ىلوـتو ،ةيروسـلا   -ةيرصملا ةدحولا مايق دعب تردص يتلا ) ريهامجلا(   

عـضو يف كراش امك ،هتافو ىتحو        ١٩٦٤ماع ذنم يبرعلا يكارتشالا داحتالل ةماعلا ةنامألا          
ةـئيه ىـلعأ يـهو ،ايروس يف بازحألا مضي فالتئا يهو            (ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا قاثيم     

ناو  )١٩٧٢ماع ةيسايس    ماـع ةيرصـملا ةيروسلا ةدحولا ةرتق نابإ ثعبلا بزح نم بحس            ، 
باـقعأ يـفو ،تورـيب ىلإ هطاشن بزحلا لقنو ،هسفن بزحلا لح امدنع              ) ١٩٦١-١٩٥٨(

هذـه يف مالعإلل ريزوك ةكراشملل يساتألا يعد  ١٩٦٣ماع ةطلسلا ىلإ ثعبلا بزح لوصو        
ناسين ١٧قاثيم دعب اهنيح لاقتسا هنأ الإ ؛ ةموكحلا          داـحتالا قاـثيم لشـف دـعب          )لـي ربأ(    

يقارعلا–يروسلا يرصملا–    .  
دـبعل ةـيخيراتلا ةـبرجتلا ىلع ةلالطإ        (اهنم ةيركفلا تافلؤملا نم ددع يساتألا ىدلو        

ىـلإ ةفاضإ   ) قيرطو ةياغ ةيطارقميدلاو لمعلا ةمدقم راوحلا     (و) يجيتارتسالا هجهنو رصانلا  
زـكرم اـهنع نـلعأ يتلا رصانلا دبع          لامج ةزئاجل حشرو ىسفنلا بطلا يف ةديدع تافلؤم         

  . ةيبرعلا ةدحولا تاسارد
نـم ددـع ليكشـت ةـسائرلا ةدس ىلإ دسألا راشب لوصو ذنم تدهش دق ايروس تناكو      

،         ) ينطولا راوحلا ىدتنم    (اهنم ،ةيلهألا تايدتنملا     فيـس ضاـير لقتسـملا بئانلا لزنم يف
نـم رـيبك ددع ليكشتو ،قوتعم لي        لخ ىماحملا لزنم يف   ) ناسنإلا قوقحل يفاقثلا ىدتنملا   (و

ةيروسـلا ةـيبرعلا ةنجللا   (اهلبقو ) يندملا عمتجملا ءايحإ ناجل(اهرخآ ناكو ،ةلقتسملا ناجللا     
  ). قارعلا نع رظحلا عفرل

ىـلإ تدتما لب ،قشمد ةيروسلا ةمصاعلا يف رصحنت مل تايدتنملا ىودع نأ ىلإ راشي               
ةـيفاقث ةـعونتم تايدـتنم سيـسأ        ت ةـيقذاللاو صمحو بلح تدهش ثيح ىرخأ تاظفاحم        

راد بحاـص ناميلس ليبن دقانلاو يئاورلا ىدتنم حاتتفا متي نأ ررقملا نمو ،اهريغو ةيسايسو           
يعابجلا ميركلا داج ثحابلاو ديع قازرلا دبع روتكدلل ةرضاحمب ةيقذاللا يف رشنلل            ) راوحلا(
  . يندملا عمتجملا لوح

يـتلا يندملا عمتجملا تاسسؤمل ةريغصلا عيراش       ملا ةباثمب ةيلهألا تايدتنملا هذه ربتعتو     
ةـقيثولا ىـلع نيعقوملا ددع لصو ثيح ،نييروسلا نييسايسلاو نيفقثملا نم ددع اهب يداني               

  . فقثمو يسايس فلأ وحن يندملا عمتجملا ءايحإ ناجلل ةيساسألا



 )٢٨٧(

  
  
  
  
  

  ..ايروس يف تايدتنملا ةرهاظ
  )٨٨(ةسايسلا ىودجو نوناقلا ةهاتم نيب

 
  

قـلعتت ةديدع ةلئسأ يروسلا دهشملا يف يسايسلا عباطلا تاذ تايدتنملا روهظ عم قفارت     
وأ تاـهجلا يأو رضـخألا ءوضـلا ىلع اهلوصح لوح تاراسفتساو ،اهتينوناقو اهتيعرشب              
يذـلا ينطوـلا راوحلا ىدتنم نم  ءادتباو اهنأ الإ ،اههجو يف هتءاضأ دق ةلوئسملا تاطلسلا                 

ىدـتنم اـهزربأو ىرـخألا تايدتنملا هتقحل مث يضاملا لوليأ يف فيس ضاير ب               ئانلا هنلعأ 
قوتعم ليلخ يماحملا عم ناسنإلا قوقحل يفاقثلا ىدتنملاو يطارقميدلا راوحلل يساتألا لامج             
اـم ىـلع تلصح تايدتنملا هذه لك ،ةيقذاللاو سوطرطو صمحو بلح يف اهريغ ىرخأو               

نيلوئسـملا نم يأ ركفي مل ذإ       . كلذل ًاقفو اهطاشن سر   امت تأدبو ،عقاولا رمألا ةيعرش ىمسي     
نوناـقلا نأو ،كـلذ رذعتب عيمجلا نم ًاناميإ ةينوناق ةقفاوم ىلع لوصحلاب تايدتنملا هذه نع                
        ، نوـيثعبلا اهداق يتلا ةلمحلا تتأ مث ،ةيسايسو ةيبزحو ةينمأ ىرخأ تاهج باسحل قلعم هسفن

ناوـنعو رـضاحملا غالبإ ةرورض نم تايدتنمل        ا ىلع ةضورفملا ةينمألا تاءارجإلا اهتلتو     

                                                 
  .٥٤-٥٢، ص ١،٢٠٠٢ددعلا،تارايت ةلجم )٦(
ايجولويديأ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةريسم      :اهمهأ بتكلا نم ديدعلا هل ردص،يروس ثحابو بتاك         )٧(

دـض فقثملا،ةيليئارـسإلا    –ةيروسـلا تاـضوافملا     :ينادلا مالسلا،رصاعملا يبرعلا باطخلا يف ةضهنلا       
  .ةيروس يف يندملا عمتجملا تاراوح:ةطلسلا



 )٢٨٨(

رـيغو ،ةرضاحملا نع ةروص ميدقتو روضحلا ءامسأ نع غالبإلاو اموي            ١٥لبق ةرضاحملا     
              ، اـهقيقحت ةلاحتسا اهتضرف يتلا اهسفن ةينمألا تاهجلا كردت يتلا ةيزيجعتلا طورشلا نم كلذ

اـهنأ الإ ،تايدتنملا لمع      ميظنت لجأ نم ةيميظنت تاءارجإ اهنأب تاوطخلا هذه فصو مت دقو            
ةـبولطملا تاوـطخلا يـف ىشم دق ضعبلا نأ كلذ ،تايدتنملا فقو عقاولا ضرأ ىلع تنع                
مدـع يـه ةينمألا ةجحلا تناك دقل ،ةبولطملا ةقفاوملا ىلع لصحي مل ةياهنلا يف هنكل اهسفن                 

اهطا شـن ةـلوازمل بولطملا صيخرتلا ىلع اهلوصح مدعو ،تايدتنملا هذه لثم طاشن ةينوناق         
نـم كـلذ رـيغو يسايسـلا رهاظتلاو عامتجالا قح حيبي هسفن روتسدلا نأ نم مغرلا ىلع                  
هـتايرحو ناسـنإلا قوـقح مارتحا ءانب يف سيئرلا رجحلا ةباثمب يه يتلا ةيساسألا قوقحلا                

  . ةيساسألا
يمـسر ميدقت ةرورض تأرف اهتاباسح يف ريكفتلا تداعأو ،اهطاشن تايدتنملا تفقوأ ًاذإ             

تايدـتنملا هذهل حامسلل لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو يه يتلاو ةصتخملا ةهجلل             ينوناقو  
               ، كـلذ ىـلإ ًاقابـس يطارقميدلا راوحلل يساتألا لامج ىدتنم ناكو ،ًاينوناق اهطاشن ةسراممب
ةـيبرعلا ةـفاقثلا ليـصأت ىـف ةمهاسملا لجأ نم يفاقثلا هادتنمل صيخرت بلط ميدقتب ماقو                 

عـيمج ةهجاومو ةيبرعلا ةفاقثلل ةيراضحلا ةيوهلا نع عافدلاو راوحلا ل           اجم حسفو اهديدجتو  
ًافادـهأ تـناك اهمدـق امك ىدتنملا فادهأ نأ حضاو ،كلذ ريغو ينويهصلا قارتخالا لاكشأ         

لكشـب اـهعم لماعتلاو اهنع يضاغتلا يرجيس ةيفاقثلا فادهألا نأب هنم ًاناميإ ةماع              " ةيفاقث  "
مغرـلا ىلعو ،صيخرتلا بلط ضفر امدنع        ١٤/٥/٢٠٠١خيرا  تب هنايب يف ركذ امك يباجيإ       

ىـلعو ،ًاـيفاقث ًاصـيخرت بلط هنأ الإ زايتماب ًايسايس ناك نلعملا هتارضاحم جمانرب نأ نم                 
ماهـسإلا يـهو نييروسلا نيفقثملا نم ريثكلا اهنع عفادي ام ًابلاغ ةطقن لكشت هذه نإف مومعلا                 

ايروـس يـف  ةسايسـلا ةـسرامم نأل ؛ يسايسل            ا نع دعبلا يف مهتبغرو يفاقثلا لدجلا يف       
ةغيصـب مدـقت ينطوـلا راوـحلا ىدتنم نإف نكي امهم ،ةنومضم تسيلو ةنيمأ ريغ اهبقاوع                
ةـملكلا هذـه ،ًادمع يسايسلا هبييغتو يفاقثلا ىلع هديكأتب ةصاخو صيخرتلل هبلط يف ةهباشم           

ءاـج لـمعلاو ةيعامتجالا نو      ئشلا ةرازو رارق  نأ ريغ ،مدقملا بلطلا يف ًاقلطم درت مل يتلا            
مدـعلو ،ةـماعلا ةحلصملا تايضتقم ىلع ءانب كلذو هميدقت نم طقف مايأ ةسمخ دعب ضفرلاب                
ءاـج اـمك ةدمتعملا ةينوناقلا صوصنلا هيلع قبطنت ال مدقملا بلطلا نأو ةرازولا صاصتخا               

لا نأ يعدـت ةرازولا نأ يف نمكت ةقرافملا نأ ريغ           ٨/٥/٢٠٠١يف ضفرلا رارق يف      بـلط  ، 
هـيلع قـبطنت ال هـنأب مزـجت هسفن تقولابو اهنكل ،اهصاصتخا نمض لخدي ال اهيلإ مدقملا                  
ناوـيد يف هليجستو ةيادب هلوبق مت فيكف ،اهصاصتخا نع ًاجراخ ماد امف ،ةينوناقلا صوصنلا            
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متـي نأ ،هـلك كلذ نم مهألا ىقبيو ،ينوناقلا اهراطإ نع جرخي هنأ تمزج فيكو ، ةرازولا                  
ملكتـي نـمو ،هاوـه بسح لك اهمهفي يتلا ةماعلا ةحلصملا تايضتقمب تايدتن              ملا فقو طبر  

لاـمج ىدـتنمو ينطوـلا راوحلا ىدتنم ىلع نيميقلا نأ الإ ،اهكهتني نم لوأ نوكي اهمساب                 
ًاـينوناق ًاـملظت امهالك مدقف ،ينوناقلا طرشلا لامكتسا يف اوبغر يطارقميدلا راوحلل يساتألا              

ةلوئسـملا ةـهجلا اهنوك ةرازولا ىلإ مدقملا بلطلا ةيعرشو ةينونا           ق هيف نيزربم ةرازولا ىلإ    
) ٩٣(مـقر تاـيعمجلا نوناقل عضخت نأ بجي تايدتنملا نأو عونلا هذه لثم لوبقب ةلوخملا                

لاكـشأ نـم  لكـش اـهنأ رابتعا ىلع تايدتنملا بلط لوبق هقفو بجي يذلا                 ) ١٩٥٨(ماعل  
     ، عوبـسأ دعب ملظتلا ضفرب رارقلا ءاج ىرخأ ةرمو          ماعلا عفنلا تاذ ةيفاقثلا ةيلهألا تايعمجلا  

صوصـنلا قابطنا مدعو ةرازولا صاصتخا مدع ،اهسفن ةقباسلا ججحلا قفو هميدقت نم دحاو              
ىـلإ بـلط ميدـقت ىـلإ نييدـتنملا ىلع نوميقلا أجلف ،مدقملا بلطلا ىلع ةدمتعملا ةينوناقلا               

ةيروتـسدلا ةـمكحملا ىـلإ اهدعب       و لمعلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو دض ةيرادإلا ةمكحملا       
مكاـحم نيبو هضفرو بلط ميدقت نيب اهنم جورخلا ىف لمأ ال ةينوناق ةهاتم يف انلخد  اذكهو                  
                 ، تايدـتنملا هذـهل ةـينوناقلا ةيعرشلا يف يئاهن لكشب تبت نأ يلاحلا فرظلا يف ةرداق ريغ

ضـحم يـه لـب ةين       وناق ةيضق ًادبأ نكت مل تايدتنملا ةرهاظ نأ َاحضاو كلذ لك نم ودبيو            
عناوملاو قئاوعلا نأ املاط ًاعفن يدجي نل هرخآ ىلإ ينوناقلا طخلا يف رارمتسالا نأو ةيسايس               
تاـهج كاـنه نأ وـه كلذ دكؤي امو ،ةيبزحلاو ةينمألا زجاوحلا اهعم لخادتت ةيس ،ايس يه             

ةـي  بزحلا رطألا نم ةبوتكم وأ ةيهفش ةيعرش ىلع لصحي نأ تايدتنملا دحأ نم تبلط ةيبزح              
زواـجتب نيـمهتملا نأ ودبي اذكهو ،ينوناق ريغ هنأ ةجحب كلذ اوضفر هيلع نيميقلا نأ الإ ؛                  
ةيئوضـلا تاراـشإلا ةغل زواجت ةرورضب مهنم ًاناميإ هقيبطت ىلع ًاصرح رثكألا مه نوناقلا               
عـيمجلا ىواستيو ،عيمجلل ةكراشملا يف اهدنع لاجملا حسفت يتلا ةينوناقلا ةغللا ىلإ لاقتنالاو              
حمسـت له وأ نوفقثملا هب بلاطي يذلا حالصإلا لمشيس لهف ،نولوقي امك نوناقلا ةبتع ىلع                
هـقرخ نأ مأ نوناـقلا ىـلإ ةدوعلاب ةيمسرلا مالعإلا ةغل بسحب ثيدحتلا و ريوطتلا ةريسم                 

  .ءانثتسالا وه هتحت ءاوضنالاو ةدعاقلا  ىقبيس
تاطلسـلا عضـي ىتح ًايرورض      و ًامهم ادب تايدتنملا هيف تشم يذلا ينوناقلا طخلا نإ         

نأ اـملاط فاـك ريغ كلذ دنع فوقولا نأ الإ ،هب بلاطت يذلا هسفن ينوناقلا اهقاقحتسا مامأ                  
لـجأ نـم لـمعلاف كلذل ،ًايسايس ناك عنملا رارق نأ املاط اهلخدي نم عيضت نوناقلا ةهاتم                  

هسـفن تـقو   لا ىـفو ةـينلعلاو ةيملسـلا رـطألا قفو ًايسايس نوكي نأ يغبني اهطاشن ةداعإ             
حبصـت يك ،ةينوناقلا ةيعرشلا ىلإ يسايسلا رارقلا اذه لقن لجأ نم لمعلا كلذ عم يزاوتلابو       
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ةبوشـمو فوخلاـب ةسـبلتم نوكت نأ لدب هب لمعلا عيمجلا ىلع ًاسرامم ًاقح اهدنع ةسايسلا                 
قيفصـتلا قـح الإ ةسايسـلا يف ىري ال ماظن لظ يف اهتسرامم ىودج نمو ،اهنم رذحلاب                  

  . ةزهاجلا تاراعشلاو لاوقألا ديدرتو
 

ًافقثم٩٩ـ لا نايب  :  
ةكرتشـم ةيناسـنإ ةـغل مويلا ملاع يف ناسنإلا قوقح ئدابمو ةيطارقميدلا تحضأ دقل               

  . لضفأ ٍدغ يف اهلامآ دحوتو ضرألا بوعش نيب عمجت
اهتاـسايس رـيرمتل يئاقتنا ٍلكشب تالوقملا هذه مدختست ىربكلا لودلا ضعب تناك اذإو              

ةـسايسو ةـنميهلا قطنم نع ًاديعب ،بوعشلا نيب يراضحلا لعافتلا نإف ،اهحل             اصم قيقحتو 
               ، نيرـخآلا براجتب رثأتي نأ ،لبقتسملا يف هل حمسيسو ،يضاملا يف انبعشل حمس دق ،ءالمإلا

  . اهيلع قلغنم ريغ ،هتيصوصخ يف ًاروطم ،اهيف رثؤيو
رفاضـتت نأل ةـجاح     لا سمأ يف يهو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا لخدت ،مويلا ايروس نإ          

. يجراـخلا ملاـعلا ىلع حاتفنالاو ثيدحتلاو مالسلا تايدحت ةهجاوم يف ًاعيمج اهئانبأ دوهج             
هرـضاح ةعانـص يـف ةكراشـملا ىلإ ،ىضم تقو يأ نم رثكأ ،وعدم انبعش نإف ،اذهلو                  

  . هلبقتسمو
نأ ـب اـنم ًاـناميإو ،ةينطولا انتدحو ىلع ًاصرحو ،ةيعوضوملا ةجاحلا هذه نم ًاقالطنا          

قـحلا عيمجلا حنمي يروهمج ماظن يف نينطاوم انفصوبو ،هئانبأ ريغ هعنصي ال اندلب لبقتسم               
بـلاطملا قـيقحت ىـلإ ةطلسـلا وعدن ،نيعقوملا نحن ،اننإف ،ريبعتلا ةيرحو يأرلا ءادبإ يف       

،   : ةلجاعلاو ةحلملا ةيلاتلا
هذـهف  . ١٩٦٣ماـعلا ذنم ايروس يف ةقبطملا ةيفرعلا ماكحألاو ئراوطلا ةلاح ءاغلإ             - ١

  .ىقبتو مودتل دجوت مل ةلاحلا
ريمضـلاو يأرـلا يـلقتعمو نييسايسـلا نيـلقتعملا عـيمج نع ماع وفع رادصإ             - ٢

 . ًاعيمج نييسايسلا نييفنملاو نيدرشملا ةدوعب حامسلاو ،ةيسايس بابسأل نيقحالملاو

ةيسايسـلا ةـيددعتلاب فارـتعالاو ،ةـماعلا تايرحلا قالطإو ،نوناقلا ةلود ءاسرإ          - ٣
نيناوـقلا نم ةماعلا ةايحلا ريرحتو      . يأرلا نع ريبعتلاو ةفاحصلاو عامتجالا ةيرحو ةيركف      لاو
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مهحلاصـم نـع ريبعتلاـب نينطاوـملل حمسي امب          . اهيلع ةضورفملا ةباقرلا لاكشأو دويقلاو    
يـف ةكراشملا عيمجلل جيتي يتاسسؤم ءانبو يملس سفانتو يعامتجا قفاوت راطإ يف ةفلتخملا              

 . اهراهدزاو دالبلا ريوطت

رارقتـسالاو ةنينأمطلا ققحي نل ،ًاينوناق وأ ًايرادإ وأ ًايداصتقا ناك ءاوس حالصإ يأ نإ               
وـهف  . دوشـنملا يسايسـلا حالـصإلا     . بنج ىلإ ًابنجو لماك ٍلكشب    . هبكاوي مل ام  . دالبلا يف 

عـمت  جملا ىـلإ ةـلودلا ًادـيعم      .نامألا رب ىلإ ًائيشفً ائيش انعمتجم لاصيإ ىلع رداقلا ديحولا         
  . ةسايسلا ىلإ عمتجملاو
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  نوبلاطي ايروس وفقثم
نيلقتعملا قالطإو ئراوطلاةلاح ءاغلإب  )٩٠(  

  
يـف ةـقبطملا ةـيفرعلا ماكحألاو ئراوطلا لاح ءاغلإ ىلإ ةطلسلا نويروس نوفقثم اعد            

ىلإو   ١٩٦٣ماعلا ذنم ةيروس     يـلقتعمو نييسايسـلا نيـلقتعملا عيمج نع ماع وفع رادصإ           (، 
نييسايسـلا نيـيفنملاو نيدرشملا ةدوعب حامسلاو ةيسايس بابسأل نيقحالملاو ريمضل           او يأرلا 
ىلع اوضحو    )ًاعيمج   ةـيددعتلاب فارـتعالاو ةماعلا تايرحلا قالطإو نوناقلا ةلود ءاسرإ          (، 

نـم ةماعلا ةايحلا ريرحتو يأرلا نع ريبعتلاو ةفاحصلاو عامتجالا ةيرحو ةيركفلاو ةيسايسلا             
مهحلاصـم نع ريبعتلاب نينطاوملل حمسي امب،اهيلع ةضورفملا ةباقرلا لاكشأو         دويقلاو نيناوقلا   

يـف ةكراشملا عيمجلل حيتي يتاسسؤم ءانبو يملس يسفانتو يعامتجا قفاوت راطإ يف ةفلتخملا              
  ). اهراهدزاو دالبلا ريوطت

،              ٩٩هعقو نايب يف كلذ ءاج       جراـخلا يـف نوـميقي نـمم وأ ةيروس يف نوميقي ًافقثم  
،    . رارمتساب ةيروس ن  وروزيو مـظعلا لالج قداص ،فينم نمحرلا دبع ،سينودأ مهزربأ نمو
  . رديح رديحو ،يالريمأ رمع ،يسدقم ناوطنا ،ناودع حودمم

نأل ةـجاحلا سـمأ يف يهو نيرشعلاو يداحلا نرقلا مويلا ةيروس لخدت             (نايبلا لاقو   
ملاـعلا ىـلع حاـتفنالاو ث       يدـحتلاو مالسلا تايدحت ةهجاوم يف ًاعيمج اهئانبأ دوهج رفاضتت         

قـقحي نـل ،ً اينوناق وأ ًايرادإ وأ ًايداصتقا ناك ءاوس ،حالصإ يأ نإ             (فاضأو    ). يجراخلا  
                                                 

)٨(،   .٢٧/٩/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا
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حالـصإلا ،بـنج ىـلإ ًاـبنجو لماك لكشب ،هبكاوي مل ام ،دالبلا يف رارقتسالاو ةنينأمطلا                 
نامألا رب ىلإ ًائيشف ًائيش انعمتجم لاصيإ ىلع رداقلا ديحولا وهف. دوشنملا يسايسلا   .(  

نيـعملا دـبع   )بـتاكو ماـحم  (سابع يداهلا دبع   : نايبلا ىلع نيعقوملا ءامسأ انهو        ،
يسدقملا نوطنأ    )ةيبرعلا ةغللا عمجم وضع   (يحولملا   بـتاك  (نوـيلغ ناهرب  ) ركفمو بتاك (، 

مظعلا لالج قداص     )ركفمو وليك ليشيم    )ركفمو بتاك (،  يـنيزيت بـيط      )بتاك(،  بـتاك  (، 
رلا دبع  )ركفمو سينودأ   )يئاور(فينم نمح ،  يراخب ناهرب    )رعاش(،  دوـبع اـنح     )ثحاب(،   ،
اجات دلاخ    )يئامنيس(يالاريمأ رمع   ) بتاك( اسوك ماسب    )لثمم(،  شرـطألا ةـلئان     )لـثمم (،   ،
انح هللا دبع     )ةيحرسم( نافيعـس ريمـس      )خرؤـمو ثـحاب   (،  جارد لصـيف   )يداصـتقا (،  ،
رديح رديح   )ثحاب( شفع وبأ هيزن    )يئاور(، ، )صاـقو يفحـص   (فـسوي   .م نسح ،  )رعاش(،

ناميلس ليبن    )يئامنيس(دمحم ةماسأ    ديع قازرلا دبع)دقانو يئاور(،  داـج  )دـقانو ثـحاب  (،   ،
ديمحلا دبع فيطللا دبع    )ثحابو بتاك (يعابج ميركلا    ىركذ ريمس    )يئامنيس(،  ، )يئامنيـس (، 

ولحلا سراف    )يليكشت نانف (العم دمحأ  سابع ناسحإ    )لثمم(،  باصـق نانح  )ثحاب(،  نسـح  ،   
مازع حودمم    )ةيعماج ةذاتسأ ( دومحم لداع    )يئاور(،  ةـمظعلا مزاـح      )رعاـش (،  بـيبط  (، 

قيرز ناهرب    )يعماج ذاتسأو  نودعر دمحم    )ماحم(،  يراص رساي    )ماحم(،  فـسوي  )ماحم(،   ،
يناديم دنه    )مجرتم(ناملس   يرصم رذنم    )ةيئامنيس(،  ةـطيعم دـمحأ     )يليكشـتو رعاش  (،   ،

نيطيلس قيفو  )يعماج ذاتسأ ( مامإلا باجم    )يعماج ذاتسأ    (،  موـلح رذـنم     )يعماج ذاتسأ (،   ،
ناميلس كلام    )يعماج ذاتسأ ( يساتألا لامج بارس     )يعماج ذاتسأ (،  نوراـه قيفوت    )ةثحاب(،   ،
ناميلس ماصع    )ماحم( ماحل فيزوج    )بيبط(،  حوسـم ةيطع     )ماحم(،  ناوـضر   )ثـحاب (،   ،

روباص رازن    )يعماج ذاتسأ (ينامضق   عش )يليكشت نانف (،  ، )يعماـج ذاتـسأ   (تاـميلط بي    ، 
بهارلا ةحاو    )بتاكو يئامنيس (فسوي يماس نسح     يـعرم دـيمح     )ةـلثممو ةيئامنيـس   (،   ،

يفويسلا تعفر    )يداصتقا راشتسم ( ةيبرين قفوم  )سدنهم(،  طابـش ليهـس      )بتاك(،  ذاتـسأ  (، 
ديحش لامج    )يعماج شوك رمع  )يعماج ذاتسأ (،  سرـطب نوـمير   )بـتاك (،  ، )يئامنيـس (، 

ريصن بيجن    )ةيئامنيس(ةير  زاع تيناوطنا  فاكس يم    )بتاكو دقان (،  سبدـلا لاضن    )ةلثمم(،   ،
رادخوج حرف    )يئامنيس( بيرطق مركأ    )ةيرامعم(،  يكريد نامقل    )رعاش(،  تـمكح   )رعاش(،   ،

ةرايط يتاجن دمحم )يرامعم(اطش   نامسـلا نيدلا مجن  )ثحاب(،  حلاصـلا يـلع   )صاـق (،   ،
قالحلا حابص    )يداصتقا ثحاب ( يلـصراق دـمحم     )ةـثحاب (يجزاـيلا لاوـن     ،  )ةـثحاب (،   ،
كزكز نسوس    )يئامنيس( يدادغب يقوش    )ةثحاب(،  ناـقرز راشب   )رعاش(،  زياـف   )يقيـسوم (،   ،
دهفلا دمحم    )يفاحص(ةراس يناوعل يرب دمحم  )رعاشو يفحص (،  يدوماـع ةاجن  )يحرسم(،   ،



 )٢٩٥(

راكز لداع    )ةيبرم( رضخ ىفطصم    )رعاشو بيبط (،  صاـصر ديـس دـمحم       )رعاـش (،   ،
يوازع مساق    ،)بتاك( نادمح دمحم)رعاش(  يفاـيلا لـيبن   )بتاك(،  معنـم ميـمت   )ثـحاب (،   ،
ميكح ميهاربإ   )ماحم( قوـتعم لـيلخ   )ماحم(ينبلا رونأ ) ماحم(،  يدـنجلا يـلع   )ماـحم (،   ،
ناعنك يلع    )رعاش( بيطخلا لماك دمحم     )رعاش(،  صلم دمحم    )ثحاب(،  دـمحم   )يئامنيس(،   ،

  ).يفحص(يساتألا يلع 
  



 )٢٩٦(



 )٢٩٧(

  
  
  
  
  
  

  )٩١(اــيحت ايروــس
 

  
  . ةيحت نوعستو عست لب ،ةيحتلا بجوتت ءدبلا يف

ىـلع عـمتجا يذلا تايرحلاو ةيددعتلا لجأ نم نايبلا نومضم ودغي دق يردي نم ًادغ                
دـغلا رظتني مل ضعبلا نأ قحلاو ،لصاح ليصحت ةباثمب ،ًايروس ًافقثم نوعستو ةعست هعيقوت               

لـمعلا نأً اـضرتفم ،هـعقو نـم فيفختلاو ثدحلا لاهست            سا يف ةمهاسملاب نآلا ذنم عربتف     
  ". قوف نم " ةراشإب نهر ًامئاد وه يسايسلا 

ةـيددعتلاو ناسـنإلا قوـقحو نوناـقلا ةلود ميهافم هيف نوكت يذلا دغلا اذه بقرت نكل              
ناـيبل فارتعالا ضرفي ام ًاديدحت وه ،ايروس يف ًايداع ًامالك ةماعلا تايرحلاو ةيطارقميدلاو              

ةقئاف ،ةيسايس ًايلاتو ،ةيزمر٩٩ـلا   .  
 ٍدوـقع دعب ءانثلا اهتاذ يف لهأتست يتلا يهو ،نيعقوملا نم ٍلكل ةيصخشلا ةعاجشلا ىلإف          
دـيقعت يأ نـم الـخ نيـفقثمل ًاصن تمكح يتلا ةحضاولا ةيؤرلاو ،ضورفملا تمصلا نم                 

ا وه زايتماب ًايسايسً اثدح ةضيرعلا هذه رودص نم لعجي ام نإ            )يتافاقثم( ىـلع اـهؤاوطن    ، 

                                                 
)٩(،  .٢٩/٩/٢٠٠٠،)توريب(راهنلا
 .ينانبل يفحصو بتاك)١٠(



 )٢٩٨(

نـم يتأـت رييغتلا ىلإ ةردابملا نإ لئاقلا أدبملا وهو الأ ،يبرعلا قرشملا يف هاسنن اندك أدبم                  
  . قوف نم حالصإلا رظتنت الو عمتجملا

ثودحل ) ليوطلا(راظتنالا ةيروسلا لاحلا يف بلطت      " تحت نم "ةردابملا ذخأ نأ حيحص     
،       . ًارود رييغتلا ةدارإ هيف بعلت مل لدبت هنكل       ". قوف"نم لدبتلا    اـهل جوري ناك ام سكع ىلعف

ةحـضاو ةوطخ يأ ةيروهمجلل ًاسيئر هباختناف دسألا راشب ىلإ ةطلسلا لاقتنا ةيلمع قفارت مل               
،   . يسايسلا حالصإلا هاجتا يف    نييسايسـلا نيـلقتعملا نع ًاماع ًاوفع ديدجلا سيئرلا ردصي ملف

لا كرحتت مل امك ،ةراطقلاب مهنع جارفإلاً ال         نيـيعت مـغر ،ةـلمنأ دـيق ةيمالعإلا ةسايس          ضفم
دـسألا راشـب دـهع نـم ىلوألا موي ةئاملا ميوقت نإ ،هيلعو ،عاطقلا اذه يف ددج نيلوئسم                   
حلسـتي نأ نود كلذو ،يسايسلا ثيدحتلا فلمب كاسمإلا نع هماجحإ ظحلي نأ دب ال يسائرلا                

          مـغر نآلا ىـلإ ركذـي        ءيش رهظي مل ذإ ،يداصتقالا ثيدحتلل ةاطعملا ةيولوألا ةجحب ىتح  
  . لاجملا اذه يف مالكلا ةرثك

مهقاـفآو ةـيقطانملا مهلوصأ عونت ىلع ،نييروسلا نيفقثملا فقوم يتأي ،لاح يأ يفو               
ةسايسـلا يـف مجرتي مل امً اصوقنم ىقبي ثيدحتلا نإو أزجتي ال حالصإلا نإ لوقيل ،ةيركفلا                 

ةـياعر مازـتلاو تاـيرحلا قالط       إو ئراوطلا ةلاح عفر   : ةيددعتلل ىندألا دحلا طورش قفو      
  . نييفنملل ةدوعو نيلقتعملا نع جارفإ نم كلذ عبتتسي ام عم ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح

قـطن ىـلإ يعادلاو ،ايروس لخاد نم يتآلا توصلا اذه نأ انه ةظحالملا نم دب الو                 
د ـئازلا صرـحلا ضحدي ناسنإلا قوقح ئدابمو ةيطارقميدلا اهدعاوق         " ةكرتشم ةيناسنإ ةغل  "

راصـتقا ررـبت ةـموعزم ةيروـس فورظ ىلع ،برغلا يف اميس الو ،جراخلا يف يدابلا                 
  . يداصتقالا حاتفنالاو ةصخصخلا ىلع" رييغتلا"

نأ امك ٩٩ـلا ةردابم اهنع تربع امك ،نلعلا ىلإ ةسايسلا ةدوع رهظت ،ىنعملا اذهبو  ،
لا يداصتقالاحاتفنالايف ةبرجتلا هذه عم اهلحم ريغ يف ةنراقملا  قالغنا عم مزالتي يذ   

  . يسايس
لـك لبق وه مهنايب يف نويروسلا نوفقثملا هنلعي امف ،ظحلا نسحل ،ةيروس ةيصوصخ ال        

،         . ةايحلا نوناق مهدلب ىلع يرسي نأ يف ةبغر ءيش         كـلذ نوـنلعي امدـنع ،مـهنأ ىلحألاو
  . ةيحتلا مهعم اهلف،ايحت يهو ايروس ةروصو ،دئاعلا ضبنلا ىدص نونوكي



 )٢٩٩(

  
  
  
  
  

  نويروسلا نوفقثملا
  )٩٣(ةيطارقميدلا ىلإ نوعدي ذإ

 
  

يـف رود بعل يف هتبغر يه كلذك ،لوألا فرحلا مدق ةميدق ةسايسلا مامأ فقثملا ةريح                
  . ًارثؤمو ًايلمع نوكي ،ةماعلا ةيسايسلا ةايحلا

 لـك يفو  . قالخألاب رخآلا دتعيو ،ةرورضلا امهدحاو مدقي ،ناريربت ةبغرلا هذه عزانتي         
دودشـم فـقثملا ،ًارـيبك نوكي ال دق وهو امهنيب ضقانتلا غلبم نع رظنلا ضغبو ،لاوحألا                 

،         ) فوس(ام ءاوس ،لبقتسملا ىلإ ًامود       عـقاولا ةساردو ةظحالم ىلإ دنتسملا عقوتلا يأ ،نوكي
ةـيلزألا ةيلاكـشإلا ةداعتـسا ىـلإ دنتسملا ،لضفألاب ملحلا كلذ يأ ،نوكي نأ               ) بجي(ام وأ   

امهنع عرفتي امو ةفسلفو ًانيد ،يناسنإلا ركفلا اهيلع موقي يتلا رشلاوريخلا عارصل   .  
لـك نأ اـمك ،ةماعلا تاقلطنملا هذه ثدحلا ةهجاو نوفقثملا اهيف لتحي ةبسانم لك دكؤت                

ةـضراف ،ةهباشـملا قباوسـلا رضحت كلذل    . تاقلطنملا هذه ىلع ساقت ليبقلا اذه نم ةبسانم       
نيـفقثملا نايب أرقأ انأو ،تفل ام لوأ يرظن تفل اذكه  . ليصافتلا قدأ ىتح محرت ال دق ةنراقم    

شبـن ىـلإ ،ًاـناعمإ ،ينعفد يشماه ليصفت ،يسايسلا حالصإلاب بلاطملا             ٩٩ـلا نييروسلا   ،
ـ ـب فورـعملا ريهشـلا نايبلا وه ،رخآ قايسو رخآ ناكم يف ردص ،نيرخآ نيفقثمل نايب                

                                                 
)١١(،  .١٥/١٠/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا
 .ةينانبل ةطشانو ةبتاك)١٢(



 )٣٠٠(

ملا ربكأ نم ضعب عيقاوت لمح يذلا       )١٢١ـلا نايب ( ماـع ،تـقولا كلذ يف نييسنرفلا نيفقث        ، 
يسـنرفلا رامعتـسالا نـم ررحتلا يف رئازجلا قح مهتدناسم هيف نونلعي             ١٩٦٠ قـلعتيو  . ، 

،     . ءامسألا بيترتب روكذملا ليصفتلا    يدـجبألا لسـلستلا ةاـعارم نم يروسلا نايبلا الخ دقف
  . ةرخؤملاىلإ الثم هيرونيس نوميسو رتراس لوب ناج ءامسأ لسلستلا اذه لقن اميف 

بـيترتلا مـهف ىلإ دينع يعس نم صلختلاو ليصفتلا اذه ةأطو نم ررحتلا تلواح ًاثبع       
دـيلقت دوـجو ىـلإ هـبنتلا ىلإ ثبشتلا اذه يب ىدأ دقو ،نيعقوملا ءامسأ هبجومب درت يذلا                   
هـبنتلاو ،يدـجبألا اهلسلست ىلع           ءانب ءامسألا رشن ماظن ًامئادو ًاديدش ًامارتحا مرتحي يبوروأ

ًاحنام ،اهززعي امك ،ةيتاوامسلا ميقلاب كسمتي ،ميمص يطارقوميد ريبعتك ديلقتلا اذه ةيمهأ ى              لإ
  . ةديدج ةوق ،كولس لك يفو ةرم لك يف ،اهايإ

طاـقن ىـلإ تصـلخف ىرخأ تانراقم ىلإ ،ةمغرم ،ينتداق ىلوألا ةنراقملا هذه نأ الإ                
ًاراعـش حبصـي ناونع     ىلإ نييروسلا نيفقثملا نايب راقتفاب اهالوأ قلعتت ،ثالث        ناـيب ناـك    .  

كـلت ًالثـم تـبهذ امك ،ًالثم ناونعلا بهذف          ) نايصعلا يف قحلا  ( ً انونعم نييسنرفلا نيفقثملا  
تـنونع يـتلا    ) مـهتأ ينإ  (دصقأ ،ماع ةئام نم رثكأ مويلا اهيلع ىضم يتلا ةريهشلا ةملكلا            

ًالـمج  ) نايصـعلا ي  ف قحلا (و) مهتأ ينإ (تحبصأ  . سوفيارد ةيضق ةبسانمب الوز ليمإ لاقم     
ًاصاخشأو ًاراكفأو فقاومو ًاثادحأو ًاخيرات–ديزم الب-لاقت نيح رضحتست اهتاذب ةمئاق    .  

وـهف   –كـلت يدـجبألا بـيترتلا ةلأسم انيقب       تسا اذإ ثلاثلا وأ   -يناثلا ةنراقملا هجو امأ       
،   اش ةددحم ًاثادحأ وأ مهنيعبً اصاخشأ صخت عئاقوب يسنرفلا نايبلا نارتقاب قلعتملا            نوـفقثملا ء

هـيف تأدـب يذلا هسفن مويلا يف ردصي يك مكنايب اوتقو دقف ،اهارجم يف ريثأتلا ،مهلخدت ربع                  
نييسـنرفلا ءالؤه يأ    ) بئاقحلا ةلمح (ب كاذنآ فرع ام وأ    ) نوسناج(ةكبش ءاضعأ ةمكاحم    

لالغتـسا رـبع ،ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج يلضانمل ًايلمع نوعلا دي دم اوررق نيذلا               
ققـش راجئتسا لجأ نمو ،نييرئازجلا نيلضانملل قئاثوو داوم لقن لجأ نم نييسنرفك مهتفص              

  . مهئاويإ يف ةمهاسملا وأ مهل
نيرجاـهملا عـم نماضـتلا تارهاـظم اسـنرف يف ترجفنا نيح ،تاونس ثالث ذنمو         
يـبرعلا برـغملا ءاـنبأ نم مهلج يف مهو ،درطلاب نيددهملاو ةماقإلا قئاثو نم نيمورحملا        

ىـلإ بئاقحب نوتأي نابشلا نييسنرفلا نيرهاظتملا نم ديدعلا حار ،ًاصوصخ نييرئازجلا نم             و
ءالؤـه  ) بـئاقحلا ةـلمح   (دافحأ وأ ءانبأ مهنأ ىلإ ةتماص ةراشإ يف ،اهنولمحي ،تارهاظملا           

اـميف تاـملكلا هذه بتكأ ذإو       . راكفألا رهوج يفو عئاقولا ساسأ يف ًالصاوت كانه نأ ىلإو         



 )٣٠١(

نأ وـهو ،هب لمألا نع ًاموي فقوتأ مل ام فشتكأ يندجأ ،ةرمتسم ينيطسلفلا               بعشلا ةضافتنا   
لـب ،بسـحف ةعبرألا ضرألا ناكرأ ىلإ نيمتنملا دوهيلا نيب نم سيل           ) بئاقح ةلمح   (رهظي  

نآلا نيدوـجوم ،دارـفأ ةعضـبب ًاقلعتم رمألا دوعي الف ،ًاديدحت نييليئارسإلا دوهيلا نيب نم                
مـغر ىـلعو ،ناكمإلا ةرئاد نمض كلذ عقيو ،ًايقالخأ اهب دتعي ةر             هاظب لب ،عيمجلا مهفرعيو   

  . هقبست يتلا) مهب(و) انب(ةصتخملا تاطارتشالا مظع 
يذلا دحاولا جيسنلا حضفت ،اهقفارت يتلا تايعادتلاو اهسفن ضرفت يتلا تانراقملا نإ اه             

يـصاقأ نـم هـنايتأ    ي ىقيسوم وأ رعشب ًارثأت زتهي اندحاو لعجي امف ،يناسنإلا عامتجالا دشي 
ىـلإ قـحلا اذه يدؤي نأ نود ،تايصوصخلا زواجت قح ةنراقملا يطعي ام وه ،ةرومعملا                

  . اهراكنإ
يـف ريثأـتلا ىلإ ًايعاس ،نوسناج ةكبش تامكاحمب يسنرفلا          ) ١٢١ـلا نايب (نذإ نرتقا   

دـقو  . اسـنرف يـف اهنيح نميهملا يوطلسلا رايتلا ًاضهانمو ًاسكاعمو ،اهسفن ةمكاحملا عئاقو         
ةفـص كـلتمت تانايب ًالبق اوعقو نأ ريخألا نايبلا اوعقو يذلا نييروسلا نيفقثملا مظعمل قبس                
الإ ،ىسـقأ ٍلكشب ًانايحأ لب ،نييسنرفلا نيفقثملا لاح امك ،نمثلا عفد مهضعبو ،كلت ةضراعملا               

تا روـطت اـهلمحت تاهاجتا عم ًامجسنم وأ ًاحلاصتم مدقتي نمك اودب ،ريخألا مهنايب يف مهنأ               
ةـيبلطم ةيعقاو وحن هب ًاعفاد نايبلا ةغايص ىلع كلذ سكعنا           . هسفن يمسرلا يروسلا عضولا   

وـه لب ،ًايبدأ فسألا درم سيلو ،ىقبي يذلا سفنلا كلذ ىلإ نايبلا رقتفاف              . ةرشابم نوكت داكت  
              ، فورـظلا ةـمءالم ىدـم نع لالقتساب ،ةزفحملاو ةيماحلا ةيميقلا ةموظنملا سيسأتب قلعتي

يـف نـكمملا نـم لازـي المف         . تاطلسلل لمتحملا صوكنلا دض ًانامض يلاتلاب لكش      ت يتلاو 
ذـنم ةـمدخلا نم فورصملا داصتقالا ذاتسأ ،ةليلد فراع روتكدلل رابتعالا داعي نأ ةيروس               
حاـتفنالل ةـيدج ةـين ىلع ًارشؤم ربتعا امم ،نيلوئسملا اهموي بجعت مل ءارآ هئادبإل نيماع                 

روتكدـلل راـبتعالا اـهيف داعي يتلا اهسفن ةرتفلا يفو ،هقوقح ةفاك             مرحي امنيب ،يطارقوميدلا    
  !كلت هذه حيطتف ،نيلوئسملا بجعي مل ًالاقم هتباتكل ،يسدقم نوطنأ ليلجلا ذاتسألا ،ةليلد

وـفع رادـصإو ئراوطلا لاح ءاغلإ يأ ،نايبلا اهب مدقت يتلا ةثالثلا بلاطملا نأ كش ال             
ةـيددعتلاب فارـتعالاو ةـماعلا تاـيرحلا مارتحا نم اهق           فاري امو نوناقلا ةلود ءاسرإو ماع     

ةـعقب نم رثكأ يف لانملا ةديعب تلاز ام ،كلذ مغر يهو ىندألا دحلا بلاطم لكشت ،ةيسايسلا                 
حنـم ىـلع رـبكأ ًاصرح يعدتسي ناك ام ًاديدحت يه ةقرافملا كلت لعلو               . يبرعلا ملاعلا نم  

هـجو تناك ةطقنلا هذهو     . ًارارمتساو ًاخوسر دشأ  هرثأ لعج يف مهاس امبر ًايقالخأ ًادعب نايبلا         



 )٣٠٢(

رورـم دعب هلعجي ام وهو ،دعبلا اذه لثمب نصحتملا ،هايإ يسنرفلا نايبلا عم ريخألا ةنراقملا                
كـلتمي ،مهلم يركف عجرمك لب ةيفرظ ةيخيرات ةقيثوك سيل ،راضحتسالل ًالباق ،ًاماع نيعبرأ              

ناـيبب ،قـيلي اـمك ،لاـفتحالا ىـلإ ،لصألا ى      لإ ةدوعلا يغبنيف ،كلذ دعب امأ    . ةمئاد ةينهار 
لئاـسو عادـتبا ىلإ ةوعدلا ىلإو ،هيلإ ةساملا ةجاحلا ليجست ىلإ             ٩٩ـلا نييروسلا نيفقثملا    ،

         ، ةـماعلا ةيسايسـلا ةايحلا يف رثؤمو يلمع رود بحاص ،نوفقثملا بغري امك ،هلعجت هل معد
  .ققحتلا وحن ًاصوصخ ،هعفدت امك

  
  



 )٣٠٣(

  
  
  
  
  
  

   ٩٩ـ لا نايب
  )٩٥(يعمجلا فقثملاو

 
  

عـمتجملا ًاضـيأو ًاضـيأ هـنكل ،تومملا عمتجملا ،بيغملا عمتجملا ،تماصلا عمتجملا        
  . قالخلاو دعاولاو يحلا يروسلا

ربكألا بئاغلا نأب ملاعلاو ةطلسلا اورذنيل ًاكرتشم ًانايب نيدحتم نوعقوي ًايروس ًافقثم             ٩٩  
يل ًافقثم  ٩٩. دوجومو رضاح  ًاـفقثم   ٩٩. ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ىلإ سانلا شطعت اولوق         

ىـلإ دالبـلا تقاتـشا املاطل ةيرحلل ًاباطخ نيعمتجم نوعمس         يو فقثملل ةيدقنلا ةردقلا نولثمتي
  . هعامس

   ، نـم ،دامرلا تحت ةمدقتملا اهتركاذ نم ،اهندمو اهفير نم           اهبراغمو دالبلا قراشم نم
ةـيرحلا هضـبن ًايـسايس ًاـباطخ دحاو ٍتوصب اولوقيل نيقرفتم             ال ًاعمج اوءاج اهتفاقث ةوذج      

ىوـس مهرطؤـي بزح الو نييسايسلاب اوسيل مهنكل ،معن ؟ ًايسايس ًاباطخ             . ةيناسنإلا هدودحو 
  . هلبقتسمو نطولا ىلع مهصرح ىوس مهباطخ دحوي ءيش الو مهتينطاوم

                                                 
 .٢٠٠٠/ ١٠ /٧، )توريب( ،"راهنلا"قحلم )١٣(
  .يروس يفحصو بتاك)١٤(



 )٣٠٤(

لزـعم يـف هقيقحت ىلع      لمعيو باطخلا اذه ىنبتي نأ يسايس رايت يأل ًاننكمم ناك دقل            
ءاـغلإلاو   ١٩٦٣ماـع ذـنم ايروـس يف ةقبطملا ئراوطلا ةلاح نكل ،نيفقثملاو ةفاقثلا نع                 

ءارعشـلاو باـتكلا عـضو ،ةرحلا تاباقنلاو بازحألا بايغو عمتجملا نم ةسايسلل جردتملا              
سـح نـم هـنوكلمي امبو يونعم ديصر نم هنودسجي امب ،نييروسلا نييفاحصلاو نينانفلاو               

، ،               يدقن هـمومهو عـمتجملا لمشـتل ،اـهقزآمو ةفاقثلا زواجتت يتلا ةيخيراتلا مهتيلوئسم مامأ  
ةدـئفألاو لوـقعلا يـف ددرـتي امل ىدص لكشي ةيرحلل توص عامسإ ىلع نيعمتجم اولمعف                 

  . شيمهتلاو تمصلا دافصأب دوقع ذنم نيلبكملا نييروسلا نييالمل
سيـل ،تمت ملو ةيح اهنأ ةرداصملاو عن  ملاو قييضتلا مغرب ةيروسلا ةفاقثلا تتبثأ املثمو   

مـل وأ ناـيبلا عقو نم لك تاعادبإو لامعأ لالخ نم ًاضيأ نكلو              ٩٩ـلا نايب لالخ نم طقف      
يـه كلذـك ،هصاصتخا يف عدبيو بتكيو لمعي ٍتمصب رمتسا نكلو ،هعيقوت ةصرف هل حتت                

هـلثم ،ًارد  اـق لظيس تمصلا هيلع ضرفو رهدلا هيلع راج امهم يذلا يروسلا عمتجملا لاح   
ءاـنب ىـلع ًالماـع ،هيضامو هرضاح ًاديعتسم ديدج نم ضوهنلا ىلع ،رخآ عمتجم يأ لثم        

  . لضفألا هدغ
هـل قبسي مل اذاملو ،؟ةرخأتملا ةوحصلا هذه اذامل ضعبلا لءاستي نأ ًاعورشم نوكي دقو               

ًاـباطخ ًا   درـفنمو ًانلع ملكتي نيعقوملا نم ايأ ،ديعبلا وأ بيرقلا يضاملا يف ،عمس وأ أرق نأ               
  .؟٩٩ـلا نايب يف ءاج امب اهيبش هتأرجو هتحارصب نوكي

لاؤسـلا اذـه نع ةباجإلا قاطن يف لخدت ةيخيراتو ةيعوضوم ةريثك لماوع نأ ديكألا               
ىـلع ةـيتاذلا هتاـساكعنا يف فوخلا لماع اهنم انذخأ اذإ نكل ،اهلوانتل لاجملا انه عستي الو        

لـعاف لكشب مهاس كرتشملا عيقوتلا لجأ نم مهلم  عو نيفقثملا دحوت نأ دجن ،فقثم يأ باطخ      
ضرـتفي ناـك ام لوقو مالكلا فقس عفر ىلإ ىدأو مهنم ديدعلا ىدل فوخلا زجاح رسك يف                  

  . هتينهارو هتيقحأو هترورض مغر،تامرحملا ةرئاد يف لظي نأ هب
عي ام ىلع بلغتلل ناسنإلا     –درفلا اهب نيعتسي ةوق ةيادب اهنكل ،ةوق ةدحولا يف ًاذإ            هـيرت   
رـيغ ةوـق اهنكل ،ةوق ةدحولا يف        . هترسأ ةمالسو هشيع ةمقل ىلع صرحو ددرتو فوخ نم        

طوغضـلل يدصـتلا ةوق اهنإ ،دلب رارقتسا ديدهت ىلع رداق ريغو ،نيعم صخش دض ةهجوم                
عافدـلل ةوق يهو    . نايبلا يعقوم نم ٍيأب دارفتسالا عنملو اهلكش نكي امهمو اهردصم نكي ًايأ           

عدر ةوـق حبصـت ةـياهنلا يف اهاسعو         .ةسايسلا طلست ةهجاوم يف شهلا ةف     اقثلا لالقتسا نع  



 )٣٠٥(

ناـيبلا رـييجت وأ ةنلعملا فادهألا نع جورخلا وأ فوفصلا تيتشتل ةلواحم يأ دض يونعم                
  . كاذ وأ فرطلا اذه حلاصل

عاـمتجالا ملاع هنع لوقي يذلا اذه ،ايروس يف مويلا ملكتي يذلا يعمجلا فقثملا ،هنإ معن        
ىـلع ةـينبملا ةـئيرجلاو ةينلعلا فقاوملا ذاختا ىلع رداقلا ديحولا هنإ ويدروب راي               ب يسنرفلا 

هـبج يـف ةرطاـخملا نـم نكمتملاو ،هلاجم يف ٍلكل ةيصصختلا ةرادجلاو ةفرعملا ةلصحم        
يـف ةلادعلاو ةيرحلا ميق نعو ،ةيادب نيعدبملا ةيلالقتسا نع ًاعافد ،ةعونتملا تاطلسلا طوغض       

ةـيزمرلا دئاوعلا قيقحت نم يدرفاللا هعباط ببسب كلذ هنكمي نأ نود            نم  . لمشأو معأ ٍلكش  
مـساب نيقطاـنلاك مهسفنأ نومدقي نيذلا ةنانرلا راكفألا وجورمو ةوبنلا وعدم اهيلع نمدأ يتلا               
مهيـلع هرفوـي امو ،يدامو يزمر دودرم نم كلذ مهل هققحي ام عم ىربكلا ةيملاعلا اياضقلا                 

اياضـقلا صـخي اميف ةحيرصلاو ةحضاولا فقاوملا ذاختا         نع نوسعاقتي ؛ ثيح راطخأ نم       
امب ةماعلا تايرحلا قالطإو ةيسايسلا ةيددعتلاو ةيطارقميدلا اياضق ،ةساسحلاو ةحلملا ةيلحملا           

  . ةفاحصو ريبعتو يأر ةيرح نم اهيف
يـف ةزجاـنلاو ةرـجحتملا تايوهلاو ةيلحملا تايصوصخلاو ةقلغملا دودحلا يس              دقملو

يـف ماـمألا ىـلإ اهوطخن ةوطخ لك نإو ،اهل نطو ال ةيرحلا نإ مهل لوقن                 يبرعلا انقرشم   
ةرورضـلا يـف يـه ،ام ٍدلب يف ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ةيضق                

سوماـقلا يـف ةـيبرعلا ةدحولا ةركف تناك اذإو          . ةقطنملا نادلب عيمجل هسفن هاجتالا يف ةطخ      
رتسـل بازحألاو ةمظنألا اهب قدشتت ةنانرلا تاراعشل  ا نم ةعومجم تحبصأ يبرعلا يسايسلا  

يـف ةددعتملا اهبراشم يف ةيبرعلا ةفاقثلا ةدحو يف ةيلعفلا اهتمجرت مويلا دجت اهلعلف ،انتاروع               
  . ةرحلا ةملكلا عمق ىلإ يزئارغلا اهليمو اهشطبو ةيبرعلا ةمظنألا نايغط ةهجاوم

نـم ةـماعلا ةشـقانملا يف درفلا         – فقثملا لخدت نأ ريغ ،ةوق ةدحولا يف ،ىرخأ ًةرم          
هدرـفتو هـتيتاذل ءاغلإ قلطملا يف ينعي ال ،يعمجلا فقثملا راطإ يف هيدؤي يذلا رودلا لالخ                

ةـفاقثلل ةيرصـملا وأ ةـينانبللا ةـفاقثلا هـمدقت يذلا معدلا نإف ،لثملابو        . ةيصخشلا هتيرحو 
تاـفاقثلا هذـه ةيصوص     ـخ ءاغلإ ىلإ لاكشألا نم ٍلكش يأ يف يدؤي نل سكعلا وأ ةيروسلا             

تالوـكوتوربو ةينمألا تاقافتالا ىوس ،ةديتعلا ةيبرعلا ةدحولا نم قبي مل ناك اذإو             . اهزيامتو
يـتلاو ،اهفارشإو ةيبرعلا لودلا ةعماج ةياعر يف برعلا ةيلخادلا ءارزو نيب ةعقوملا نواعتلا          

ةـفاقثلا زوـمر قـل    خي نأ ردـجألا نمف ،ًايفرح اهقيبطت نع ةيبرعلا لودلا مظعم سعاقتت ال       
يـف رارمتـسالا اـهلالخ نم نوعيطتسي ةددعتم تائر مهسفنأل ةفلتخملا اهتاعونت يف ةيبرعلا               



 )٣٠٦(

هدـلب يـف ةفاقثلا قنخ كاذ وأ ماظنلا اذه لواح املك هئاضف عيسوتو ،ةيرحلا نيجسكوأ قشنت                 
  . اهعيوطتو اهنيجدت ىلع لمع وأ

 ٩٩ــلا نايبو  . ءامسلا نم ةتغب اني   لع طبهت يكل ،ًاضيأ ةحنجأ الو ،اهل نطو ال ةيرحلا         
دوهج ةجيتنو ،ةبعصو ةليوط تاضاخم ةلصحم هنإ       . ءامسلا نم تأي ملو ،غارفلا نم دلوي مل       

ةـملكلا ىرـت يكل ،هسفنب رطاخو نايبلا عّقو نم لك هعزاوت كرتشم لمعو ةبوءد ةيعامج                
ًاـحوتفم ًًاـبات   ك هجو نم لك اهيف كراش ةروريس نم ءزج وهو         . مويلا ايروس يف رونلا ةرحلا    

مالـظ نإ انلع لوقيل هحارس قلطأ وأ ،نوجسلا يف ًادماص يقب وأ ،دئارجلا تاحفص ىلع نم              
  . ةيرحلل هقشع نم وأ هتميزع نم لني مل لقتعملا

قالـخلاو يحلا بعشلا اذه وه ديحولا لطبلاو ،ىدارفلا لاطبألاو لسرلا نمز ىلو دقل              
  . هراهدزاو نطولا ةيرح الإ مهل مسا ال نيذلا ءانبألا دلوي هندل نم يذلا
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  )٩٧(ثالثلا تاراشإلا
 

  
نـع ًاـثحب وأ ،فقوم نع ًاريبعت نوفقثم هردصي يداع نايب درجم سيل               ٩٩ـلا نايب   ،

ةـمهم حرطو ،يسايس    -يركف فقوم ديسجت يف حجن هنأل ،كلذ ضيقن وه لب ،ريمض ةحار           
يـف يرذـج لوـحت ثادحإ لجأ نم ىلوألا          ةمهملا اهفصوب ،ايروس يف يطارقميدلا لوحتلا       

  . ةطلسلاو عمقلل ملستسملاو سلكتملا يبرعلا عقاولا
ىرـبك ثادـحأ ةثالث نع لزعم يف هتءارق نكمي ال نايبلا اذه نإ لوقت ةقيقحلا نأ ريغ       
تاراـشإ اهفصوب أرقت ملو ،بجي امك اهيلإ تافتلالا رجي مل ثادحأ يهو ،ةيروسلا ةفاقثلا يف                

  . رييغتلا ىلإ عمتجملا قوت نع ربعت
يـف نييروسلا نيفقثملا نم ةعومجم تردصأ نيح         ١٩٧٦ماع تءاج   : ىلوألا ةراشإلا   ،

لخدـتلا ضـفر و،رـتعزلا لـت راصـح نع ًانايب ،سونو هللا دعس لحارلا بتاكلا مهمدقم                  
 ً اـيداع ًاـنايب هفصوب ،ةيبرعلا مالعإلا لئاسو يف لموع لوألا نايبلا اذه             . نانبل يف يروسلا  

نأ رـيغ   . ماـيألا كـلت يف ةعئاش تناك يتلا ،ةينيطسلفلا ةمواقملل دييأتلا تانايب ةجوم            نمض  

                                                 
 .٢٠٠٠/ ١٠ /٧، )توريب( ،"راهنلا"قحلم )١٥(
  .ينانبل يفحص)١٦(



 )٣٠٨(

ال يذـلا ،رـيبكلا هـنمث ىلإو ،ةيئانثتسالا هتيمهأ ىلإ ريشت ،نايبلا كلذ فورظل ةينأتم ةءارق              
  . نآلا ىتح هنوعفدي نييفنملا نييروسلا نيفقثملا ضعب لازي

ديصق نودو ءاج   ٩٩ـلا نايب نأ تفاللاو     ،        ، نيطسـلف يف لعتشت يتلا ةضافتنالا ةيشع ،ة
دـجي ال ينيطسلفلا لاضنلاف     . اهراطإ يف ةلأسملا عضيو ،ةهج نم رتعزلا لت نايبب ركذي هنأك          

لالـغألا رسـك قـفأ لخاد يأ        . يطارقميدلا قفألا يف الإ ،يبرعلا ملاعلا يف هساسأو هادص        
  . ةيسايسلا تاسرامملاو ريبعتلا ءانبو

نويروسلا نونانفلاو باتكلا حجن يتلا ،ةمواقملا ةفاقثلا يف دسجتت تنا          ك: ةيناثلا ةراشإلا 
لاـمعألل يئاصـحإ لجـس ميدـقتل انه لاجم الو           ". ئراوطلا لاح نمز  "لالخ اهغوص يف    

هبـش ةادألا يـنفلاو يرـكفلا ريبعتلا نم تلعجو ،يعولا ىلع تظفاح يتلا ةينفلاو ةيركفلا                
ًاصوصـخو سوـنو هللا دعس تايحرسم نم        . هتيناسنإو ناسنإلا حور ىلع ةظفاحملل ةديحولا     

مالـفأ ىلإ ،رديح رديحو بهارلا يناه تاياور ىلإ ،شفع وبأ هيزن دئاصق ىلإ               )تامنمنملا(  ،
زاوـف تايحرسـم ىلإ ،ديمحلا دبع فيطللا دبعو دمحم ةماسأو صلم دمحمو يالريمأ رمع               

لالـج قداـصو وـليك ل    اشيمو نويلغ ناهربل ةيركفلا لامعألا ىلإ ،شرطألا ةلئانو رجاشلا      
يناـبق رازـنو طوغاملا دمحمو سينودأ هبتك يذلا يحلا رعشلا ىلإ ،يسدقم نوطنأو مظعلا               
                ، ترـكذ نيذـلا ءالؤه ،العم دمحأ ىلإ سردملا حتاف نم يليكشتلا نفلا ىلإ ،ناودع حودممو
                   ، موـي يأ يـف ًادـكار نكي مل يذلا ،يروسلا ءاملا قوف موعي يذلا لبجلا سأر ىوس اوسيل

يعوـلا يـف اـهل ًاسـيسأتو ةيرحلا نع ًاثحب ،فقوملاو ةروصلاو ةملكلاب لياحتي ناك هنك               لو
  . نادجولاو

ًاـيونعم ًاروضح تاراشإلا هذه رثكأ مويلا اهلعلو ،كرتلا ضاير اهمسا            :ةثلاثلا ةراشإلا   
مدـق ،يدارـفنالا نجسـلا يف ًاماع رشع ةعبس ىضق يذلا لضانملا اذهف              . ًايسايسو ًايقالخأو 

يـف ضراعملا هتوص عفر يذلا وهف       . ًاجذومنو ًالثم ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيلاضنلا هتايح     لالخ  
اـهلعج يـتلا ،ةـيبرعلا ةسايسـلا اهدـقتفت ةيقالخأ ًالاح لّكشو ،ةيبنجألاو ةيبرعلا فحصلا                

  . لاذتبالاو ةذوعشلا ىوتسم ىلإ طحنت" بالقنالا"
ءانجـسو نيـيفنملاو نييسايسلا ن    يلقتعملا تائمل راعتسملا مسالا مويلا وه كرتلا ضايرو       

ىـلع مهتنهارـم ىلعو ،ناسنإلاب مهناميإ ىلع ةكلح فورظلا رثكأ يف اوظفاح نيذلا يأرلا               
  . ًالفغ ًامك مهليوحت يف تحجن ةطلسلا نأ ادب نيذلا نينطاوملا



 )٣٠٩(

نويروسـلا نوـفقثملا هـيف رسك يذلا يخيراتلا نايبلا ىنعم انل ءيضت ،تاراشإ ثالث               
،      قو ،تمصلا ناردج   اـهنع ىنغ ال ةرورض تراص ،اهوعفر يتلا ىندألا دحلا بلاطم نإ اولا

يركفلاو يسايسلا ددعتلاو ينطولا راوحلل ًاضرأ هفصوب ،نطولا ةركف ءانب داع    . ي نأ لجأ نم
ـلا نايب ىلإ   ١٩٧٦نايب نم    نرق عبر رم   ٩٩  يضـمي فيك ،نمزلا عم انرمأ بيرغ       . ، 

تمصـلا ناـك فـيك بيرغ       . قيفتسيو يعولا ماني فيك بيرغ    !. نيع ةضمغ لثم ًاعيرس     
يروسـلا يعولا همدقي يذلا لوألا سردلا نأ ريغ  !. ةظقيلاب ًاهيبش مونلا ناكو ،مالكلاب ًاهيبش     

  . اهتلاسرل ةنيمأ ءيش لك مغر تناك ةفاقثلا نأل ،تومت ال ةقيقحلا نأ وه ،ديدجلا



 )٣١٠(



 )٣١١(

  
  
  
  
  

ايروس افقثم٩٩ـلا نايب  ًً◌ ..  
ًاديس فوخلا لظي الئل ◌) ٩٩ (  

 
  

ةـغلاب بلاطملا ودبت ديعب بقارم ىلإ ةبسنلابف ،ًايهيدبو ًايلوأ نييروسلا نيفقثملا نايب ودبي              
نوئشـلا يـف نوفراعلا فرعي كلذ عم        . ةبئاش هبوشت ال ًامات ءاوتسا قطنملا ةيوتسمو ةهادبلا       

ىدـم ديعب ٍدح ىلإ  فشكي امنإ اذهو .نايبلا رادصإل ءالؤه اهب ىلحت يتلا ةأرجلا غلبم ةيروسلا        
  .رييغتلا حاحلإ ىدمو ايروسب فصعت يتلا ةمزألا قمع

ـلا نايب سابع يداهلا دبع مسا ر        نيذـلا وأ ايروـس يف نيميقملا ًايروس ًافقثم          ٩٩دصت  
قداـصو فـينم    نمحرـلا دبعو نويلغ ناهربو سينودأ عيقاوت هعيقوت قبس دقو ،اهنوروزي            

نوـطناو طابش ليهس خويشلا بناج ىلإ ،ناسح ه      نبا عم عقو سابع يداهلا دبع     و مظعلا لالج  
  . ًاماع) ٢٩(فاكس يمو اسوك ماسبو العم دمحأو يرصم رذنم باشلاو ) ًاماع٨٦(يسدقم 
ةيروسـلا قطانملا يف اوعزوتو ،ةيروسلا ةفاقثلا نم لايجأ ةثالث اوطغ ًايروس ًافقثم              ٩٩  

نـم ةمهم ةبسن نوكيف      )ال(ـب تاءاتفتسالا يف شفع وبأ هيزن توصي ثيح قشمد نم ،ةفاك            
نجسلا جراخ نوكي نيح صاصر ديس ميقي ثيح بلح ىلإ٩٩ـلا ةلصاف يلي يذلا ددعلا  ، .  

                                                 
  .٢٠٠٠/ ١٠ /٧، )توريب(،"راهنلا"قحلم )١٧(
 .ينانبل يفحص)١٨(



 )٣١٢(

ةـفاقثلا هـليثمت يـفو ،هـيعقومو هيقلطم تبانم عونت يفو هبلاطم يف ،ًاذإ لماش نايبلا          
دـق كرـتلا ضاير ناك ام ةبراوم نود نم لوقي هنأل ،قيقدو لماش   .اهنم ىقبت ام وأ ةيروسلا   

ذـنم هب لومعملا ئراوطلا نوناق ءاغلإ ةرورضب        ) ٢٠٠٠/ناريزح/٢٨" (دنومول"ةفيحصل هلا   ق
تاـيرحلا قالـطإو ،نيـفقثملا ةدوعب حامسلاو نييسايسلا ءانجسلا قالطإ           . ديزيو دوقع ةثالث  

  . ريبعتلاو يأرلا ةيرح اهمدقم ىفو ،ةماعلا
ةـليلق تاءانثتـسا ادع امي     ف ،نايبلا ،وعقومف  . ىرخأ ةلأسم يف لثمتي عورملا هلومش نكل      

اـهيف لاـق يتلا قشمد نأ يأ        . ًاليصفتو ةلمجو ،ًادرف ًادرف ةيروسلا ةفاقثلا لهأ مه ،هعقوت مل         
تصـحأ ،هذه قشمد ،ةعونتمو ةعستمو ةينغ ةيهافش ةفاقث نضتحت اهنإ ،مظعلا لالج قداص              

  . دحاو نايب يف اهيفقثم مظعم
سـفن نوـيلم فصنلا ًاددع نوزواجتي        ال اهناكس ناك موي ،تانيسمخلا قشمدف بجع ال         

نوـيلملا فصنو نينويلملا اهناكس ددع زواجتي مويلاو ،ةيفحص ةعوبطم نيسمخ ردصت تناك             
ديسـلا يروسـلا مالعإلا ريزو ىعسي كلذ عم         . ريغ ال طقف فحص ثالث اهيف ردصتو ،سفن       

" ةراـض "تاـياوه ددـحي نأو ،لاـجملا اذه يف حئاصن نيينانبللا ،يدسي نأ نارمع ناندع                
دـبع عـيقوت ردصـت ودبي اذهل        ! ريزولا ديسلا رمألا ةياهن يف وهف ،سأب ال       ". ةعفان"ىرخأو  

ةـيروهمج  "يـفف ،اـهخيرات فرـعي الو ًاديج ايروس فرعي ال نمل ،ًابرغتسم سابع يداهلا          
ىـلإ حشري ام الإ ةيروس ةفاقث نع ثيدحلا نكمي ال ،كرتلا ضاير اهيمسي ام ىلع                 "تمصلا  ،

ةـيبرعلا ةفاحصـلا ًاـنايحأو ،ةـينانبللا ةفاحصلا لاوحألا نسحأ يف وه جرا              خلاو ،اهجراخ 
صـلم دـمحمو دـمحم ةماسأو ىركذ ريمسو ديمحلا دبع فيطللا دبع ودبي اذهل               . ةيملاعلاو

اهعـسوأو ةرهـش ءامـسألا رثكأ ولحلا سرافو يالاريمأ رمعو اسوك ماسبو شرطألا ةلئانو               
ايروـس يـف مـهنود باوبألا تدصوأ امدعب ةير          وس جراخ يف اوفرع ءالؤه نأ كلذ ،ًاتيص       

رـيغ ،تانيسـمخلا يف يروسلا ناملربلا وضعو ،يناروحلا مركأ قيفر نوكي نيحو             . اهسفن
لاوـحألا يدرـت نع ثيدحلا دوعي ال ،نايبلا يعقوم هردصت برغتسيو ،هدلب جراخ فورعم               

  . لئالدو نيهارب ىلإ جاتحي ايروس يف ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا
نمازـت ثـيح ،قيرطو ةليسو نم رثكأ ربع هنع ريبعتلا ىرج لب ،ًايفاخ سيل يدرتلا                
اثيدـحت ،ةسائرلا يف هفلخ ىلع رييغتلا لامآ دقع عم لحارلا يروسلا سيئرلا تازاجنإ حيدم               

ةـيفاخ تسيل ةيدرتملا لاحلاو     .نمز ذنم اهيف طبختت يتلا اهترثع نم ايروسل ًاجارخإو ًاحاتفناوً         
نييروسـلا لامعلا نم فولألا تائم مهينارهظ نيب        " شيعيو"لمعي ثيح   . ًاعبط ني ينانبللا ىلع 



 )٣١٣(

يوارـهلا سايلإ قباسلا سيئرلا نأ دح ىلإ ،بلطتلا يليلقلاو زوعلا يغلابلاو ةليحلا يمودعملا              
روجألاـب اضرلاو ءالؤه اهب لمعي يتلا طورشلا قفو لمعلا نيينانبللا لامعلا ضفر ىلإ راشأ               

ةـقبطلا جنـغ ىلع قباسلا ينانبللا سيئرلا بسحب لدي كلذ ناك نإو             .اهنوضاقتي يتلا ةديهزلا  
يداصـتقالاو يشيعملا يدرتلا غلبم ىلع ،بير الب ،لدي ىرخأ ةهج نم هنإف ،ةينانبللا ةلماعلا               
اذإ فـيكف ،يروسـلا بعشلا عومجم نم ةريبك ةيفاص ةبسن نولكشي مهو ءالؤه هيناعي يذلا                

نأ نود نـم ،عيمجلا اهب فرتعي ،ةمزأ ةمث         !. اهنوليعي يتلا مهت  الئاع دادعأ مهددع ىلإ انفضأ    
  . لحارلا سيئرلا تازاجنإ حيدم مهضعب ىسني

دـيعيل ،توفي نأ ًامامت كشوي يذلا ناوألا تاوف لبق يتأي ،ىنعملا اذه يف               ٩٩ـلا نايب   ،
سرـح   نم ةليلق ةلق الولو   . همالقأو يروسلا ماظنلا ةنسلأ بسحب    " عمتجماللا"لاح ىلإ ايروس      

يـف ماـظنلا نودـقتنيو       "فقثملاو ةطلسلا نيب طسو   "ةلزنم يف نوعقي نيذلا نيفقثملاو ماظنلا         ،
يبيعـش يزوـف دامع ديسلا فصو ام ىلع          "لخادلا نم ،نوريثكلا لعفي املثم    " امنإ هلمجم     ،

  . اهفرعو هسفن
لءاسـم يـغبني  "عمتجماللا"لاح ىلإ ةدوعلا نم ايروس مصعي نم طقف ءالؤه ناك اذإف        ة ، 

ًالوأ ناـنوكي رـييغتلاو ثيدـحتلا نإـف اذكه          . ةعبرألا دوقعلا ةدم ىلع هتازاجنإ نع ماظنلا      
  ).دنوموللا يف(كرتلا ضاير لوقي ام ىلع ،ةسايسلا يف ًاساسأو 



 )٣١٤(



 )٣١٥(

  
  
  
  
  

افقثم٩٩ ـلا نايب  ً ◌..  
  )١٠١(ايروس يف رييغتلا ىلإ حومطلا

 
  

هـتيدأت ةبسانمب ًايخيرات ًاباطخ ىقلأ ايروس يف         مكحلا ةفد دسألا راشب سيئرلا ملست امدنع        
ًاـيعاد ىروسلا يلخادلا عضولل هنم ربكألا بناجلا س                رك ،بعشلا سلجم مامأ يسائرلا مسقلا
رود ىـلع ًاددشـم ،جردـتملا رـييغتلاو ةيفافشلا نيب عمجت ةيومنت ةيداصتقا ةيجيتارتسا ىلإ              

ًاـيطارقميد ًارـكف سـكعتو ،يراضحل    ا ههجوو نطولا ةعمس لثمت نأ يغبني يتلا تاسسؤملا   
الو ،ةيراضـحلا هـتايطعمو ةيخيراتلا هتامكارتو ةيفاقثلا هتيفلخو نطولا ةيصوصخ نم قثبني             

  . عقاولا تايضتقمو عمتجملا تاجاح نع لصفني
سيئرـلا ضـح دـقف رشنلاو مالكلا ةيرح وأ باختنالا درجم تسيل ةيطارقوميدلا نألو          

اذً اـقيرط حبصـتل ،اـنل ًاـقوقح نوـكت نأ لبق ،نيرخآلل          ًاقوقح ةيطارقميدلا نوكت نأ ىلع      
ةرـظنلاو ةيصخشلا ةحلصملا نع ًاديعب ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاسرامملا هربع رمت نيهاجتا            
درـفلا ةـكرحل اـيلعلا ةـياغلاو ،ىمـسألا فدـهلا قيرطلا ةياهن يف نطولا ودغيل ،ةينانألا                  

  . ةعامجلاو

                                                 
)١٩(،  .٢/١٠/٢٠٠٠، )توريب( راهنلا
)٢٠(،   .ًاقباس تيوكلا يف بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا سيئرو يتيوك بتاك



 )٣١٦(

يـتلا ةيسايسـلا ةسردمللو سيئرلل يجيتارتسالا        هجوتلا اذه دكؤتل ثادحألا تءاج دقو       
هـجاوت يتلا ةريبكلا تايدحتلل يدصتلاو نطاوملا ةداعسو نطولا مدقت فدهلا ناك اذإف             . اهعبتي

يـه ةيفافشـلاف    . هلك كلذ قيقحتل ةصرفلا ةحاتإ ىلع ةيفافشلا نم ردقأ الو مهأ الف ،بوعشلا            
 ، هـتعيبط ثـيح نـم ماـعلا لمعلا نأل     ةلءاسملا يف قدصلاو ءادألا يف قدصلا نمضت يتلا  

ةـلودلا تاسـسؤم ةـبقارم يـف ةيفافشلا هذه كانه نوكت ال امدنعو ،أطخلا هيرتعي ةيرشبلا                 
  . مالظلا يف اهمجح ربكيو ءاطخألا يرشتست فوسف

نوضـغ يـف ةيروسلا ةريسملا رهن يف عفدنت فوس ةريثكً اهايم كانه نأ يف كش الو                 
ءاوـس ةريسـملا هذه نوبقاري نيريثك نأ ينظو ،راشب سيئرلا           دهع نم ةلبقملا ةليلقلا رهشألا      

ضعبـلاو ،ةـظفحتم ٍنوـيعب بقاري مهضعب ،ةطيحملا مصاوعلا يف مأ ةيبرغلا مصاوعلا يف               
  . لبقتسملاب لؤافتلا اهؤلمي ةبحم نويعب رخآلا

يـف رـطخلا قطانم تزواجت دق ديدجلا دهعلا يف ايروس نأ فشكت ةبقاثلا ةرظنلا لعلو                
ةريخألا ةينانبللا تاباختنالا هتسكع ام وهو      .ةينانبللاةرصاخلا   ىرـي يـتلا تاباختنالا هذهف      . ، 

ريبعتلا حص اذإ   –" ماظعلا رسك "ةكرعم تناك اهنأ نيبقارملا ضعب       هـجولاب تـجرخ دـق       -   
نأ كـلذ   . زمللاو زمغلل ًاقيرط وأ ،مولل ًالاجم دحأل ايروس كرتت ملف ،ضايبلا عصان يروسلا            

مهتاراـيتخاو نيبخانلا ةدارإ قيدانصلا تسكع دقو ًامدو ًامحل ةينانبل تناك ةينا            نبللا تاباختنالا 
  . ةيجراخ طوغض يأ نع ًاديعب

اـمبرو ،ةروانمللً اريبك ًالاجم حيتي ام وهو ،ةيساسحلا ةغلاب ةينانبللا  –ةيروسلا تاقالعلا     
اـمنإ نانبل يف ير     وسلا دوجولا نأ حضاو ٍلكش يف تتبثأ ةريخألا تاباختنالا نكلو ،ةديازملا          

ةـيامح يـهو    ) ضعبـلا اهليختي يتلا   (ةقيضلا حلاصملا نم ربكأ ةحلصم قيقحت ىلإ فدهي         
اـميف عيرسـلا ريكفتلا نإف ،ينانبللا بونجلا نم ليئارسإ تبحسنا دقو امأ             . ةيروسلا ةرصاخلا 

يـف رارـقلا عنص رئاود يف نآلا هيف ريكفتلا يرجي ام وه نانبل يف ايروس نم بولطم وه                   
  . قشمد

مأ ًاـيبرع مأ ًاـيلحم ءاوس دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا ةسايس ناكرأ مهأ نم ًادحاو لعل                 
هـلعج ام وهو ،ءاوس دح ىلع قيدصلاو ودعلا لايح هدمتعي ناك يذلا ةيقدصلا نكر وه ًايلود                 
يـتلا اياضـقلا نم ةيضق يأ ءازإب هدوعوب ًامئاد يفيس هنأ يف هئادعأو هئاقدصأ ةقثب ىظحي                 

  . اهيف ًافرط ناك
لـثمت  -كشالو–يهو ،لحارلا هدلاو نم ةيسايسلا ةلصخلا هذه راشب سيئرلا ثرو دقلو             

  . يجراخلاو يلخادلا نيديعصلا ىلع ًامساحو ًامهم ًانكر
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يـف رشنو ،ًايروس ًافقثم نوعستو ةعست هعقو يذلا يسايسلا نايبلا ةيمهأ ءيجت انه نم               
  . اهنع ثدحتن يتلا ةيسايسلا ةيقدصلا هذهل ًادكؤمً الاثم يطعي ثيح ،فحصلا

ةـياردلا الو ةربخلا مهصقنت ال مهنأ امك ،بصانملا بالط نم اوسيل نايبلا اوعقو نيذلاو               
وـه يروسـلا سجاـهلا ناكو ،يسايسلاو يفاقثلا لمعلا اوربخ دق ًاعيمج مهنإ لب ،ةيسايسلا                

نـهر ةيبرعلا مه    تمأ ريصم نأب نونقوي مهتلعج ةعساو تاربخ مهل تأيهت امك ،مهتياغو مهمه           
مـكحو ،رـخآلا يأرـلاو يأرـلا نيـب لعافتلاو ةيددعتلا قيرط امإ          : نيقيرط نيب رايتخالل    

  . يعطقلا يلومشلا مكحلا اهمّتحي يتلا ىضوفلا قيرط امإو ،تاسسؤملا
وأ ةدـيازملا ةـغل دمتعت مل يهف ،اهمرتحي نأ الإ عباتملا كلمي ال ةغيصب نايبلا بتك دقل                  

نـم ثيدـحلا برـعلا خيراـتو ةيبرعلا ةفاقثلا نع ءابرغلا ةغل ىلإ أجلت                مل امك ،ةيزاهتنالا    
بـلاطي ناـيبلاف    . رـيبعتلا حـص نإ يراضـح ناـيب وه لب ،تاراعشلل ةقرسو تاقافخإ             

غرـفملا مكحلا لاكشأ نم ًالكش ال ،رصعلا عم مؤاوتلاو ثيدحتلل ةليسو اهتفصب ةيطارقميدلاب              
  . يقيقحلا هاوتحم نم

لكـش يف   ) ةيطارقميدلا(ةرابعلا هذه مدختست ىربكلا لودلا ضعب تنا        ك اذإ "نايبلا لوقي   
نـع ًادـيعب بوعشلا نيب يراضحلا لعافتلا نإف ،اهحلاصم قيقحتو ،اهتاسايس رارمإل يئاقتنا         
نأـب ،لبقتسـملا يف هل حمسيسو ،يضاملا يف انبعشل حمس دق،ءالمإلا ةسايسو ةنميهلا قطنم               

 ،   ".اهيلع قلغنم ريغ هتيصوصخ يف ًاروطماهيف رثؤيو نيرخآلا براجتب رثأتي
يـه نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب يف تايدحت ةثالث اهمامأ ايروس نأ ىلإ نايبلا ريشي               
ايروـس هـجاوت يتلا تايدحتلا اهلوح روحمتت ةدمعأ ةثالث يهو ،ثيدحتلاو ،حاتفنالاو ،مالسلا    

  . لبقتسملا يف
اـهخيرات يـف لـيثم هـل سيـل رارق           تساب ةيضاملا ةنس نيثالثلا يف ايروس تيظح دقل       

ةـقبطلا نـم ةعساو ةيعامتجا ةحيرش ءانب نكمملا نم لعج يذلا وه رارقتسالا اذه ،ثيدحلا                
اـم نيب نم زرفي رارقتسالا اذه نأ بوعشلا روطت يف يعيبطلا نمو ،ةنمآو ةرقتسم ىطسولا                

  . هبكاوتو هيلع ىنبت ةيسايس بلاطم زرفي
هرـبخ يذـلا يسايسـلاو يفاـقثلا يضاملا عم قالط      ًاضيأ وه نييروسلا نيفقثملا نايب      

اذـه ناكو ،ةفلتخملا اهلاكشأب     " ةضراعملا"قلطنم وه مئاق وه ام لكل ضفرلا ناك دقف ،انليج           
                  ، هـلعف در يـف كلسـي عاقصألا نم ريثك يف مكاحلا لعج امم ،ريهامجلا ءاذغ لثمي ضفرلا

لازـي ال ةـبطاق يسايسـلا لمعلا        يف ًاضيرم ًاخانم دجوأ ام وهو ،صبرتلاو ةيفصتلا كلسم          
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نـع ينطولا لمعلا لّطع هنأ هنع رفسأ ام لقأ خانم وهو            . ًايونعم وأ ًايعقاو هنم يناعي انضعب     
ىـتح ،لداـبتملا ماقتنالا يف ةبغرو ءاضغب نم ناسنإلا يف ام أوسأ جرخأو              . رصعلاب قاحللا 

  . ليئارسإ عم مهبورح يف مهئادهش ددع نم رثكأ ةيبرع ٍديأب برعلا نم اولتق نيذلا نإ ليق
راشـب هاـخوتي اـم عم بنج ىلإ ًابنج ريسي يلمع يعقاو نايب نييروسلا نيفقثملا نايب                 
وـهو ،ةيروهمجلل ًاسيئر هبيصنت لفح يف هاقلأ يذلا هباطخ حور هتسكع ام لثمي وهو ،دسألا                

  . ايروس يف داسفلا نع نيديعبلا ةربخلا لهأ لكو ديدجلا ليجلا لك ريمض يف يرسي امبر
هـنالعإ تيقوت يف سيل ،عاجش نايب هنأ ىلع نايبلا اذه ىلإ رظنن نأ ةمكحلا نم لعلو                 
ةدـيازملا تاـملك هروطس نم ذبن هنأ يف لثمتت ربكألا هتعاجش نكلو ،بسحف تقولا اذه يف                 

،          . هتبرجتو يضاملا نع لاصفنالاو    ةكـسامتم ةينطو ةهبج ىلع صرحي نأ نطولا قح نمف
يأرـلا ءادـبإ يف نطاوملا قح ىلع ةصيرح ،ةيسايسلا ةبعللا يف            ةفورعمو ةددحم دعاوق اهل     

  . ةفاحصلاو عامتجالا ةيرحو دالبلا ريوطت يف ةكراشملاو
يـميلقإلا نيديعصـلا ىـلع ًارثؤمً ارود كلمي وهو ،لعافو ريبك يبرع دلب ايروس نإ                

طـسوألا ق   رشـلا رارقتسا ةلداعم يف ًامهم ًامقر لثمي ايروس رارقتسا نإف مث نمو ،يلودلاو             
بـناج ىـلإ ،ةدـع تالاـجم يف ةيداصتقالا تاناكمإلا نم ريثكلاب دلبلا اذه عتمت نع ًالضف           
ًاـمعدو برـعلل ًادنـس هتلمج يف لثمي كلذ لكو ،ةيرشبلا ةربخلاو يفاقثلاو يركفلا مكارتلا                

  . ةيبرعلا ةمألا حومطل
،     جلا ةرادإلا هدشنت يذلا جردتملا يملسلا رييغتلا نأ علاطلا نسح نمو           قشـمد يـف ةديد

لوـقي ناك امك ،مساوم اهل ةعارزلا تناك اذإو         . ايروس يف ًاضيأ يأرلا لهأ بلطم هسفن وه       
روـطتلا مـسوم ناـح دقلف مث نمو ،مساوم اهل ةسايسلا كلذكف ،يناثلا نسحلا كلملا موحرملا         

دكأ ام لوأ   –دكأ ،باش لجر ةدايقب ايروس يف يملسلا يسايسلا          ةـلمع يـه ةيقدصـلا نأ        -   
راشـب اـهب كسمتيو ،هئاقدصأ لبق هؤادعأ همارتحا ىلع عمجأف لحارلا هدلاو اهب كسمت ةر                دان

ناـكأ ءاوس ،حالصإ يأ نإ  "هتياهن يف اولاق نيذلا نييروسلا نيفقثملل نايبلا اذه رودص ليلدب           
حال ـصإلا هبكاوي مل ام دالبلا يف رارقتسالاو ةنينأمطلا ققحي نل ،ًاينوناق مأ ًايرادإ مأ ًايداصتقا               

رـب ىـلإ ًائيشـف ًائيش       ) يروسلا(انعمتجم لاصيإ ىلع رداقلا ديحولا وهف       . دوشنملا يسايسلا 
  ".نامألا 
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  ةيروسلا ةيجراخلا ةسايسلا
  )١٠٣(ةدحتملا تايالولا حلاصم ىدحتت

 
  

             ، دـقف   دـسألا ظفاح لحارلا دهع يف ةليقثلا دوكرلا ةلاح ىلع تداتعا ةقطنم ىلإ ةبسنلاب
يوـطنت ،ةشهدمو ةطشن ةيجراخ ةسايس رهشأ ةتس ةدمل هتسائر ةرتف لالخ راشب هنبا ضرع               

تاـيالولا ىلإ ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا رومألا نإف ،كلذ عمو          . يضاملا عم عطقي نأب ةبغر ىلع     
ةينيطسـلفلا تاـعومجملا مـعدو ،نانبل ىلع ةرطيسلا ضرفو ،ليئارسإ عم مالسلا    : ةدحتملا  

  . هدلاو ةموكح نم ةينوبرك ةخسن ىلوألا ةجردلا يف يه راشب ةموكح نإف. ةيباهرإلا
دـنع ةرتوـتملا عاـضوألا ةـئدهت ددصب ةيجيتارتسا رظن ةهجو ذختا راشب نأ رهظي                

نيـب نـمو ،ناـنبلو ليئارـسإ     : ةـيلوألا نوئشلا ىلع اههابتنا زيكرت ايروسل ًاكرات ناريجلا   
يـثعبلا يجولويدـيألا ودـعلا قارعلاو اي        روس نيب تاقالعلا نيسحت ،ًازورب رثكألا نيتيضقلا      

  . ميدقلا
ىـلع ةدـيدع تاراـيز اتلدابتو ةرشابملا امهتراجت مجح نم ،دادغبو قشمد تداز دقف               

يـف دـيعأو    . لوخدـلا ةريشأت ىلإ نينطاوملا ةجاح ةلدابتم ةروصب اعفرو ،عيفرلا ىوتسملا          
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  .ىندألا قرشلا تاسايسل نطنشاو دهعم يف ثحاب)٢٢(
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ميدـقت مـتو ،دـيعب دمأ ذنم         قلغملا يروسلا يقارعلا طفنلا بوبنأ حاتتفا قباسلا ماعلا رخاوأ          
. ةـيعقاو ةيطسوألا قرشلا قئاقحلا رثكأ دحأ يقارعلا       /يروسلا ءادعلا ناكو  . ةمئالم تان امض

ةيجيتارتـسا يـططخم ىـلع نإف ،هرامث ىطعأ دق نواعتلا يف لوذبملا دهجلا اذه ناك اذإو                 
يـف ا  مهتاقالعنيسحت يف ،ددرتب ،اأدب دق قارعلاو ةيروس نأ عمو  . هباسح اوبسحي نأ ةقطنملا   

لاق  -ًابواجت ،تاينيعستلا طساوأ      مـهأ نإف ةيليئارسإلا ةيكرتلا تاقالعلا يمانت عم         -ي ام بسح  
يـف تأدب يتلا ةيكرتلا ةيروسلا تاقالعلا اهلثمو        . راشب دهع يف ترج دق ةزيمتملا تاروطتلا      

نالـجوأ   هللا دبع ) PKK(يدركلا لامعلا بزح دئاق داعبإ ذنم ،دسألا ظفاح دهع يف نسحتلا              
خيراـتلا كـلذ ذـنم مـهنإ كارتألا نولوئسملا لاقو           . ١٩٩٨ماع  ) ربمفون(يناثلا نيرشت يف  

ةـليوط ةرـتفل اومدختسا نيذلا يناتسدركلا لامعلا بزح يلتاقم ةماع ةروصب ايروس تزجح             
مـكح لظ يف لضفأ ةروصب تاقالعلا هذه تنسحتو         .مهل ةدعاقك ةيروسلا يضارألا نمزلا نم     

ًاـقافتا عـقوي يكل ايكرت ىلإ يروسلا ةيلخادلا ريزو بهذ            ٢٠٠٠) ربمتبس(لوليأ يفو . راشب  
ةرـقنأ ىلإ مادخ ملحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان بهذ         ) ربمفون(يناثلا نيرشت يفو  . ربكأ ًاينمأ 

ايروـس كولسـب تعجشت اهنأ الإ ةرذح ةيكرت تيقبو          . ةيكرت ةيروس ةيمسر ةرايز ىلعأ يف     
  .ريخألا

رـهم يذـلا رتوتلا عضو ىلع ناصيرح يناثلا هللا دبع يندرألا             كلملاو راشب نأ ادبو     
 نارـيزح يـف دـسألا ةزانج هللا دبع كلملا رضح دقف    . امهيرهظ فلخ نيدلاولا نيب تاقالعلا    

ةـيئانث ةرايزب راشب اه    ٢٠٠٠)وينوي(  صخ طقف نادلب ةثالث نم ةدحاو ندرألا تناكو تـناكو  .  
ةـمث نأ ودـبيو ،ةيدوعسلا ةيبرعلاو ،رصم        : نييساسألا ايروس ءاكرش نم نايرخألا ناتنثالا     

ةررـكتملا راشب ةبغر ضفر ،لاثملا ليبس ىلع ،هللا دبعف          . يندرألا/ يروسلا براقتلل ادودح    
ىـلإ لـسري هـنأكو ،ةيادبلا يف ادب راشب نإف ايكرت عم امكو    . ليئارسإ عم تاقالعلا عطق يف 

تاـقالعلل اهئانب يف ايروس تعسو ،ءا       دعلا يف ةيغر اهيدل سيل ،ايروس نإ لوقت ةلاسر نامع         
. ليئارـسإ عـم يـنمألا نواعتلا ىلع نيتلودلا نيتاه عيجشت نم للقت نأل ندرألاو ايكرت عم                

-دـسألا ظفاـح ةزاـنج ًاضيأ رضح يذلا      -تافرع رسايل هيبأ ءادع هزوعي راشب نأ رهظيو         
  .ةضافتنالا راجفنا رثإ فتاهلا ربع راشب عم ملكت يذلاو
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  :نانبلو ليئارسإ
اذـه نأـب رهاظتي نأ لواح راشب نإف ،ىرخأ ةيحان نم ،نانبلو ليئارسإ ىلإ ةبسنلابو                

  : ةيساسأ رصانع ةثالث نم ليئارسإ عم هتبراقم فلأتتو. ًةبالص رخآلا لثم دسألا
  :مالسلا جهن نع عجارت الو مالستسا ال  -١

هـنع هثرو يذ    لاو مالسلا يف يساسألا هيبأ طرش ىلإ ةبسنلاب ءاخرتسالا وحن راشب ليمي           
ىـلع ةفـض ايروسـل ًاكرات    ١٩٦٧ماع ) وينوي(ناريزح دودح ىلإ يليئارسإلا باحسنالا ـ     ،

نـم يـه تاـعفترملا نإ       : "لوـقي وهو ،نالوجلا تاعفترم ةداعتساو     ). ًاذفنم(ةيربط ةيرحب   
نـمو ،ميدقلا يثعبلا سرحلا دنع ًاعابطنا فّلخي نأ لواحي ئدتبم سيئركو            ". ةينطولا انتايولوأ 

وـل ىـتح ،هـتنورم اهيف ضرعي نأ عيطتسي ةحاسم رخآ يه ةبغرلا هذه نوكت نأ لمتح                  ملا
نـع ًاضـيأ راشـب ملكت دقف ةريخألا تاونسلا يف هدلاو لعف امم رثكأ نكلو                . كلذل ليمي ناك  

نيـئجاللا ةدوـعو ،سدقلا يف اهتمصاعو ةلود نايك ـ ةينيطسلفلا قوقحلا قاقحإ ىلإ ةجاحلا    
ايبعـش ناـك امبر فقوملا اذه نإف قارعلا عم هتبراقم لثمو            . لماش مالس ءارجإل طرشك ـ    

كـلت يـف فورـعم رـيغت أرطي ملو          . ةضافتنالا رارمتسا عم ةصاخ ةروصبو ،نطولا يف      
  .ةينيطسلفلا) ةيرذجلا(ةيلاكيدارلا تاعومجملا فقوم  ىلع ،ءانثألا 

  :اعبش عرازمب نيينانبللاو هللا بزح بلاطم معد -٢
اعبـش عرازـمب ةـينانبللا بـلاطملا هـيف معدت ةيبرعلا ةمقلل           نايب ىلع ايروس عقوت مل      

نيرشـت   ٢٤يف اضيأ بتك ةبهو ليئاخيم ،ةدحتملا ممألا ىدل يروسلا ريفسلا نإ لب ،بسحو                
دودـحلا ىلإ نانبل بونج نم اهباحسنا زجنت مل ليئارسا          ((نأ اهيف ءاج ،ةلاسر     ) ربوتكأ(لوألا

بزـح رارمتسا رربي ،عقاولا يف ،فقوملا اذه ن         إ). اعبش عرازم مضتو ،ايلود اهب فرتعملا     
نـم مغرلاـب ،ليئارـسإ ىـلع طغضلل ردصمب ،ايروسل اظفتحم ،ليئارسإ ىلع موجهلاب هللا                

ىـلإ ةحلسملا هتاوق جورخ ضفري يك نانبل تهجوو ايروس تمعد دقل            . نانبل بونج " نادقف"
  .يليئارسإلا باحسنالا رثإ دودحلا

د هنمض نمو ،قمنملا باطخلا     -٣         ، ةـيبرعلا ةـعطاقملا طيشنتو ،ةضافتنالا مع
  :ليئارسإ عم ةيبرعلا تاقالعلا لك عطقو

" ءاـيوقألا مالس  "ققحت نأ يغبني ةيبرعلا نادلبلا نإ ةيبرعلا ةمقلا يف هتملك يف راشب لاق              
عوـضوم نانبل ناك امبرو     . ةيبرعلا شويجلا ةيوقتل ةرهاظ ةوعد يف     " ءافعضلا"مالس نم ًالدب    
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راشبل ربكألا يدحتلا  ناـنبل بوـنج نـم ليئارسإ باحسناف        . ًادج ةيلاع تاناهرلا نأ املاط    .  
رـيغ ةيبعشـلا تايدـحتلا نم ةلسلس اقلطأ ،ةبراقتم ةروصب ثدح يذلا ،دسألا ظفاح تومو                

مـل ايروس نأ عمو  . نيينوراملاب ـ ةروصحم ريغ ةدايقب نانبل يف يروسلا دوجولل ةقوبسملا 
نود رـمي مـل كـلذ نإـف ،ينانبللا حايترالا مدع لايح ةالابم              اللا ريبعت نم رثكأ ًايبعش لعفت     

نكاـمأ يـفو توريب يف اهتاوق تصلق ةيروس نإ لوقت ةقثلاب ةريدج ريراقت ةمثو               . هتظحالم
ًانيجـس   ٥٩حارـس ايروـس تقلطأ نيينانبللا ةئدهتل ةرهاظ عاسم يفو           . عاقبلا جراخ ىرخأ    

ةـعقوتم رـيغ ةيبعـش تاـقالع        بسك ىلع تلمع كلذ ىلع ًالضفو ،ًاينانبل ًايسايس        ودـبتو  . 
مـهنأ دـقتعت نيذـلا نيرـخآلا نيريثكلا نيينانبللا بضغ تراثأ اهنأ ،لاح لك ىلع ،ةراشإلا         

ةطلسـلا ةـنعأ ىـلع ةـيوقلا اهتضبقب مكحت تلازام ايروسف            . ايروس يف نيزجتحم اولازام   
يـف ةيوازلارجح يقب     ةنوآلا كلت يفو  . راشب دودر نوصحفتي اوأدب نيينانبللا نأ الإ ،ةينانبللا         ،

لـك قفو ناريإ ىقبتو ،يناريإلا نيقلتلاب ززعتت يتلا ،هللا بزحل ةمعادلا ةينانبللا راشب ةسايس               
  .دسألا ظفاح مكح لظ يف تناك املثم ًامامت يسيئرلا ايروس فيلح تاريدقتلا

حبـصأ ،ةدـحتملا تايالولل ةعيفرلا ةلزنملا لظ يف ،ليئارسإ ـ ايروس طخ عوجه عمو    
لوألا نيرشـت طـساوأ يـف ،دحاو يئانث ءاقل طقف ةمثو            . هتالاح ىندا يف يروسلا كاكت    حالا
اـهب قوـثوم رداصـم بسحو       . ضايرلا يف تياربلوأ نيلدام ةيجراخلا ةريزو عم      ) ربوتكأ(

عـمو  . دادـغب ىلإ ناريطلا فقوو هللا بزح حبكب ةدحتملا تايالولا بلاطم كانه راشب ضفر      
ىوتسـم ىلع ةلوذبملا دوهجلا يف ايروس ةدعاسم ةلأسم ثحبت           ةدحتملا تايالولا تلازال كلذ     

  . ةيروسلا ةيتامولعملا ةفاقثلا
  
  :ةدحتملا تايالولا ةسايس نيماضم

نـم ،ام ٍدح ىلإ ًاففخم ،ةيلخادلا ةسايسلا يف ةدودحم تناك نإو ،تارييغتلاب راشب بحر               
ةـسايس نإف ،يلاتلابو    . ةصاخلا عيراشملاو مالكلاو ةيرحلا ىلع    ) ينوكاردلا(مراصلا ديدشتلا   

فـيفخت نم مغرلا ىلعو     . ةدحتملا تايالولا حلاصم ىلع ةيبلس ةروصب ترّثأ ةيجراخلا راشب        
تـلعج ةـيجراخلا راشب تاسايس نإف ،ندرألاو ايكرت عم لعف امك ،ناريجلا عم رتوتلا ةدح                

  .ةروطخ رثكأ  ًاناكم ةقطنملا
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ةدـحتملا تاـيالولا ىلع نإف ،ةيروسل       ا ةيجراخلا ةسايسلل ةكبرملا رهاظملا نم مغرلابو      
. دـسألا ةسائر نم ةمداقلا ةبيرقلا ةرتفلا يف ايروس عم ةديدجلا ةقلاعلا تارايخلا فشكتست نأ              

ةـيبيردت جمارـب عـم ةيداصـتقا ةسايس ريوطت فادهأل معدلا ميدقت كلذ نمضتي نأ يغبنيو                 
ايروـس ةضـبق فيفختب      ةدحتملا تايالولا فادهأ وحن راشب مدقت     (صاخلا رامثتسالل عيجشتو      

فـقاوم ذاختاب و،ةينيطسلفلا ةيباهرإلا تاعومجمللو هللا بزحل اهتدناسم فاقيإو           )نانبل ىلع   ،
، "مالسـلا صوصخب اهتسايس ىلع يمسر ليدعت رجي مل نإو ىتح "ليئارسإ هاجت ًازازفتسا لقأ    

نإ ـف ،فادـهألا هذـه هاـجتاب راشب كرحت ام اذإو           . اهتلزع فاعضإل قارعلا ةوعد ضفرو    
ىـلع نإف كلذ راشب لعفي مل اذإو        . ةديازتم ةروصب ةبواجتم نوكت نأ يغبني ةدحتملا تايالولا       
و اصـعلا ةبراقم    : ةبراقملا هذهو . رثكأ تابوقع ضرفو ةبلصتم ةسايسب بواجتت نأ نطنشاو       

يـف نطنشاول لاوحألا نسحأ يه ،ةيداصتقالا هتابوعصل ريبك لكشب كردم مكح هاجت ةرزجلا              
  .ةثيدحلا راشبةسائر ةرتف 
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  ..دسألا راشب مكح لظ يف ايروس
  )١٠٥(حالصإلل" ينيصلا جذومنلا"و يلخادلا دهشملا

 
  

رـكفم فـلأ لـبق نم ةضيرع       ٢٠٠١) رياني(يناثلا نوناك نم رشع يداحلا يف تعقو        
قال ـطإو ،ريبعتلا ةيرحب   " ىرخأ رومأ ةلمج  "نم بلاطت ةينانبللا ةفاحصلا يف ترهظ يروس        

. ١٩٦٣ماـعلا ذـنم هـب لومعملا ئراوطلا نوناقب لمعلا ءاهنإو ،نييسايسلا ءانجسلا حارس               
اهعقو ةلثامم ةضيرع     ٢٠٠٠)ربمتبس(لوليأ يف ترشنو   ةـكرح نـع ترـ         ٩٩   بع ،ًاـعقوم  

  .عسوأ ةحضاو
يناثلا نوناك نم   ٢٠يفو   لـخاد زـكارم نم ديدعلا يف تاباختنا لوأ يرجتس          ) رياني(  

  .ثعبلا بزح
لودـلا ملاـع ،رـصاعملا ملاـعلا ىلإ مامضنالل قيرطلا ىلع ايروس نأ كلذ ينع     ي لهف 

راشـب سيئرـلا ةـيؤر نإ لوقلا فقوملا ةساردل لبسلا لضفأ امو ؟ةلدتعملاو ةيطارقوميدلا               
ررـحي فيكف   : ثيدح ملاع يف ىعادتت ةيشاف ةلود مكاحل      ) ًايديلقت(ًايكيسالك ًاقزأم هجاوت دسألا     

. ةطلسـلا ىلع هتضبق ماكحإ دقفي نأ نود نم ينطولا داصتقالا ىوقي كل            ذبو) ةيلاربيل اهلعجي (
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  .ىندألا قرشلا تاسايسل نطنشاو دهعم يف ثحاب)٢٤(
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" ينيصـلا جذومنلا  "ـل ةيروس ةخسن نع ةريخألا تسلا رهشألا يف ثحبي وهو دسألا ىعسو             
دادـعإ ةـيغب ،اهب ىنتعم ةروصب جردتم يسايس حالصإ لالخ نم مكح ةيعرش ءانب لجأ نم                 

نيراـجلا عم عاضوألا ةئدهتو ،ةرحلا قوسلا ئ        دابم نم ةدودحم ةعرجب داصتقالا ىلإ ةايحلا      
ةرطيسـلا ـ لضـفألاو عسوألا رومألا ىلع زيكرتلا ةيغب ،قارعلاو ايكرت نيقباسلا نيودعلا    

  .ليئارسإل ءادعلاو نانبل ىلع
  

  :ةيروسلا ) ةينلعلا(تسونسالغلا 
رـثكأ ًاعورشـم حرـطو ،رثكأ ةرينتسم ةسمل لخادلا يف مكحلا رومأ يف دسألا رهظأ                

تـناكو  . ددشـتملا ماـظنلا عـم ةيوسـت ىـلإ لوصولا نود نم ،هيبأ عورشم نم ًاحاتف                نا
نـم ربكأ ددع لاخدإو ،بزحلا تايلاعف عيسوت نم لكل ةصرف ،دسألا ىلإ ةبسنلاب ،تاباختنالا         

). جئاـتنلاب بعالتيـس هـنأ ضرتفي      (ةيدايقلا بصانملا ىلإ هتعامج ىلإ نومتني نيذلا سانلا         
امدـنع ،ءاتفتـسالا ىلع ،نيحشرملا ددعتم ايسائر اباختنا لضفي هنأ نآل            ملا مفلاب دسألا نلعأو   

  .٢٠٠٧ماع يف هتسائر ةرتف يهتنت 
ًاضيأ ةلودلا ملظ نم فيفختلل ربكأ تاءارجإ ةمثو         ٦٠٠وـحن نـع دـسألا جرفأ دقف     .  

ةـعامج يـف ءاضـعأ مهيثلث نم رثكأ          ٢٠٠٠)ربمفون(يناثلا نيرشت رهش يف يسايس نيجس       ،
نرـقلا تاـنينامث لـئاوأ يـف مكحلا دض رمعلا ريصق ًادرمت تداق يتلا ،نيمل                سملا ناوخإلا 

  .يضاملا
ناـبلاطت نيـتللا    ) نيناـيبلا (نيتضيرعلا ىلع نيعقوملا نم ًادحأ نإف ريياعملا لكل افالخ          

مهتوـيب يـف نييروسلا نيركفملا نم ربكأ دادعأ عمتجتو          . قحالي وأ نجسي مل ،عسوأ تايرحب     
ءاـنثألا كلت يفو ،ةيموكحلا ةبقارملا مغر ،يموكحلا حالصإلا ثحبل          نودعتسم مهو ،ةصاخلا    

نـع عافدـلا ناـجل اهب تبلاط يتلا ةيرحلا لجأ نم ةيبعشلا بلاطملا عم تاطلسلا تحماست          
 ١٩٩١ماـع نم هيلع ضبقلا يقلأ يذلا ،ةسيعن مثكأ اهدوقي يتلاو ،ايروس يف ناسنإلا قوقح                

مكحلا هداقتنا ببسب١٩٩٨ماعل   ،.  
تـئافلا نرـقلا فصـن يـف ةيموكحلا ريغ فحصلا لوأ رادصإب ًاضيأ دسألا               حمسو  

               ، ةريغـص ةيـسايس بازـحأ ةتسب ةروصحم ةلقتسملا فحصلا هذه رشن قوقح نإف ،عبطلابو
              ،  .و .ج(ةـيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا وه مكاح يمسر فلاحتب ،ثعبلا بزح ةلظم تحت ةيوضنم
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يناـثلا نوناـك رهـش لـئاوأ يـف          يعويشلا بزحلا نع فحصلا هذه ىلوأ تردصو        ). ت
حمسـي يذـلا يموـكحلا رارقلا ىلع ريرحتلا ةئيه لبق نم ًاموجه تنمضتو               ٢٠٠١)رياني(  ،

ةـسايس دـقتنت داوـم ،اهسـفن ةيموكحلا فحصلا تلمحو           . ةيروس يف ةصاخ فراصم حتفب    
  .ًانايحأ ةراح ةروصب ،ةيداصتقالا ةموكحلا

ةحيرصـلا دـسألا رظن ةهجو ثع       بلا بزح تاباختنا يف ةفاحصلا ةيرح عسوت سكعيو       
  .طقف ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا لخاد اهناكم ذخأت نأ بجي يتلا ةيطارقوميدلا نأشب

فـيفختلاو لادتعالا دامتعا ىلإ دسألا ىعس ،مكحلاو نطاوملا نيب ةفاسملا صيلقت ةيغبو             
هـماه  م مالتـسا نم ةزيجو ةرتف دعب دسألا رمأو ،مكاحلا نم برقتلاو هدلاو صخش ةدابع نم           

دـيدج رـيغت وـهو ـ ةـماعلا نكاـمألا نـم هدجمت يتلا مالعألاو هروص عازتناب ةسائرلا        
نأ نود نـم ةأـجف سيئرلا رهظو        . ديعب ٍدمأ ذنم دئاقلل قلمتلا اهيف يرجي دالب يف ةظحالملاب         

رـبكأ يناث يهو ،بلح يلازعنالا هوبأ رزي مل  (بلح يف قوستلا ةقطنم يف ظحول ىتح فرعي     
عـمو ،قشـمد عيبر ىوتسمل ءاقترالا متي ملو         ). هتافو لبق نمزلا نم نيدقع نم     رثكأل ،ةنيدم   

. ددشـتلاب ةـموكحملا ةيثعبلا ايروس يف ئجافم لدبت ىلإ رشؤت ةقمنملا تاحالصإلا نإف كلذ              
  . قيرطلا ىلع رثكأ ءايشأ ةمث نأب نييروسلل ًالمأ رومألا هذه تحنمو

  
  :ةيروسلا اكيورتسيريبلا

ةضـبق ماـكحإ فـيفختل تاءارجإلا فاصنأ نم ةلسلس داصتقالا          لاجم يف مكحلا نلعأ     
لـعفت مل تاحالصإلا هذه نأب نوركفي نييداصتقالا نم ًاليلق ًاددع نأ عم             . قوسلا ىلع ةلودلا  

قزأـملا لـخاد ليبسـلا قشـت دـق اهنأ الإ ،رحبلا يف ةطقن نم رثكأ ةيروس يف ،ءيش يأ                  
  .ةيروسلا لكاشملاب ةموكحلا فارتعا اوضرع مهنإف ،كلذ نم رثكأو. يروسلا

تاحالصإ نأ نوري ،ةيسايسلا تاحالصإلا لثم ةيداصتقالا تاحالصإلا نأب ،نولئافتملا           
  . قيرطلا ىلع نوكت دق رثكأ) ةيلاربيل(ةررحتم 

ةـسائر ًايمـسر دـسألا ملتسي نأ لبق ىتح          - ٢٠٠٠)وينوي( ناريزح يف ايروس تنلعأ   
نجأ فراصم نأ   -هدلاو ةافو دعب نكل ،ةلودلا     ةراـجتلا قطاـنم يف لغتشت نأ اهل حمسيس ةيب           

. ضرـغلا اذـهل راـيتخالا يف ىلوألا تناك فراصم ةعبرأ ةمثو           . قباسلا يف ةأشنملا ةرحلا   
 ٢٠٠٠)ربمسـيد (لوألا نوناك رارق     -مامتهالاب ةريدجلا -اهنع نلعملا تاحالصإلا رثكأ نمو      
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نيناوـقلا عضتو ،ةصا  خلا فراصملاب حمست ةئيه ليكشت يأ ـ ثعبلا بزح ةمق نع رداصلا 
تارارـقلا هذه رظتنتو    . يجراخلا يراجتلا لدابتلا عسوتو ،ةصروب ميقتو ،ةصاخلا ةيفرصملا       

تشـعتناو  . ةيروسلا ةصرفلا ةيدج ىلع يقيقحلا رشؤملا نوكتس يتلا ،ةيعيرشتلا تاءارجإلا         
عـقاو يـف ةيداصـتقا تانيسـحت ءارـجإ ىلإ تدمع ةموكحلا نأب رئاودلا ضعب يف لامآلا         

ًابيرقت قوبسم ريغ ثدح وهو ،اهتقو يف تزجنأ يتلا٢٠٠١ماعل ةنزاوم لا  .  
   

  :ةيعرشلا نع ثحبلا
عيـسوت ىـلإ ةجاحب وهو ،ةيولع ةدعاق ىلع دنتسي يذلا همكح ىلع قلق دسألا نأ ودبي                 

دـئاق نأ نـم مغرلابو      . ةينسلا ةيبلغألا طاسوأ يف ةصاخ ةروصب همعد نامضل ةدعاقلا هذه         
لـئاوأ يـف ةعيشلا ةفئاط نم ةعيش ةيولعلا ربتعا ،ردصلا ىسوم نيدلا لجر              ةينانبللا ةعيشلا   

نيرـبتعم  ) ةـفنأو ةبيرب  (ًارذش ةلأسملا ىلإ ةنسلا نم ريثك رظن دقف         . تئافلا نرقلا تانيعبسلا  
ىـلع ةـيولعلا ةـنميهلا نـم نوضـعتمم مهو ،رهوجلا ثيح نم ةينثو ةيولعلا ةفئاطلا نأب                  

   ، عاـبتا عيمجلا ىلع نأ ىلإ ،ةنسلا دنع ةنينأمطلا ثعبل امبر            دسألا راشأو ،شيجلاو ةموكحلا  
  .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمقلا تارمتؤم يف هبطخ يف كلذو ،مالسإلل حيحصلا قيرطلا

ةيروسـلا ةيفرصـملا نم ةنسلا هذه سأر يف هجاوز نم ثعاوبلا نع رظنلا فرصبو         
لاـمتحا نع رظنلا فرصي      نأ يسايسلا  للحملا ىتح عيطتسي الو      -سرخألا امسأ ةيناطيربلا      

داحتالا اذه نإف     -ًارهاط ًابح هنوك   ةينسـلا ةـبخنلا ت        ) جاوزلا(   يحو ،ةيسايسلا ةيزمرلاب معفم
طباورـلاو ةيولعلا   -ةينسلا ةدحولا روصتت يهو ،ندنل يف ةرقتسملا سرخألا ةرسأ صمح يف            

ةروصـب ،ةينهمل   ا هتيفلخو ايناطيربب سرخألا تيب طابترا ززعيو      . (تاظفاحملاو قشمد نيب ام   
رـبكأ ةروصـب ةأرـملا ةكراشـملو ،ريبك يروس داصتقا حاتفنال دسألا ةوعد ،ًاضيأ ةيزمر                

  ).داصتقالاب
نإـف كـلذ عمو ،ةيلخادلا ةسايسلا يف ،لقألا ىلع ،طويخلا مظعم بحسي دسألا نأ ودبي                

عا فدـلا رـيزوو مادـخ ميلحلا دبع سيئرلا بئان لثم          -ميدقلا سرحلا نم نييلخادلا ءاض      عألا
دـهع يـف عيرسـلا دعاقتلل نيحشرملا ةمئاق يف مهنأ ةنيعم ةظحل يف اونظ ،سالط ىفطصم        

ةـيجراخلا ةسايسـلا يـف ،ةصاخ ةروصب ،نيلاعف ريغ ءاقبلل مهدادعتسا اودبأ             -دسألا اذإو .  



 )٣٢٩(

ضوـقت دسألا تاحالصإ نأ تررق شيجلا يف وأ ،ثعبلا بزح يف ةيساسألا رصانعلا تناك               
ةطلسلا بحس وأ عجارتلا ىلع ربجينأ امإ هنإف ،مكحلا سسأ  .  

  
  :جاتنتــسالا

نيـبعتم سانلا حبصي امدنعف     . ةقيمعلا اهلماوع اهل ةيلخادلا ةسايسلا نم دسألا ةبراقم نإ        
  ؟كلذ نم رثكأب ةبلاطملا ىلع نيرصم نونوكي مهنإف ،ةريغصلا تاحالصإلا نم 

  .؟ةيبرغلا جهانملا نورشنيس لهف ،رثكأ نويبرغ نويفرصمو نورمثتسم لصو ام اذإو
  .؟ةفلتخم تاجردب ةيسايسو ةيداصتقا تاحالصإ ةجذمن ًالعف نكمملا نم لهو

هـب أبنت امم ةعرسو ًاعاستا رثكأ دسألا مكح يف يداصتقالاو يسايسلا حالصإلا ناك دقل               
ةدـيكأ ةراـشإ هذهو ،هيبأ دهع يف ًاليختم ناك امم رثكأ ديكأتلابو             ،  نييروسلا نيبقارملا مظعم  

عـمو  . مكحلا يف ةقيضلا ةدعاقلا همعدتو يروسلا داصتقالا يف صقاونلا ىري دس          ألا نأ ىلع  
نوناـقو ،داصـتقالا ىـلع ةـلودلا ةـنميه          -يروسـلا ماظنلل ةيساسألا رصانعلا نإف ،كلذ        

قفألا يف رييغتلا ىلإ ةراشإ ةيأ نود نم ،امهناكم يف ايقب           -ئراوطلا ةلخلخ ىلإ هاعسم يفو    .  
نيصـلا سفاـني نأ فاـطملا ةياهن يف دسألا لمأي ،هطوقس دح    ىلإ لوصولا نود نم ماظنلا   

  .تيفوسلا ريصم ىشاحتيو
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 )٣٣١(

  
  
  
  
  

  دسألا راشب سيئرلا 
  رذحب يحالصإلا هسامح قبطي
  )١٠٧(ميدقلا سرحلا ىلع هنيعو

 
  

ةـقفارم نعو ،يموكحلا بايترالا نونج نع اياكحب ايروس ىلإ يتارايز نم دوعأ نأ تدتعا               
  .هتباقر نم برهتلل عدخ ةدع راكتبا يتلواحم وأ يتاكرحتل يرسلا سيلوبلا

امدـنع ةباقرلل ضرعتت ال كنأب فشتكت امدنع لمأ ةبيخب باصتس ،مايألا هذه يف نكلو               
       ، ةـبقارمل ضرـعتت ال كـنأ نم دكأتلل كفلخ رظنلاو توناح ةهجاو ىلع جرفتت كنأب رهاظتت

  . دحأ كعبتي ال هنأب فرعتسو
سيئرـلا يفوت امدنع  هنأ كلذ،ةفدصلاب امنإو ،ميمصت قباس نع سيل ر             ييغتلا اذه مت دقو   

نيـبتو ،ةزانجلا ةيطغتل نييفحصلا نم ريبك ددع عمتجا     ٢٠٠٠)وينوي(ناريزح يف دسألا ظفاح     
                   ، ًاـيباجيإ ًاـفقوم ترـهظأ دـق ةـيطغتلاب اهل حمس يتلا ةيملاعلا مالعإلا لئاسو نأ كلذ دعب

  .كلذب ًامتهم ناك يذلا راشب سيئرلاهنبا كلذكو كلذب تاطلسلا تئجوفو 
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  .يناطيرب يفحص)٢٦(
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يـتلاو دـسألا ظفاح سيئرلا مكح تمزال يتلا ةضبقلا ءاخرإ يف قحب ايروس بغرتو               
نـم أدـبت ماـظنلل رمحلا طوطخلا نإف ،لبقتسملا نم اهفوخل نكلو ،اهيلع فورظلا اهتربجأ                

  .؟راطملا
نيمئاـقلا ىـلع    بجوتي نيلخادلل رفسلا تازاوج متخ بتكم نم مادقأ ةثالث ةفاسم ىلعف            

ةيوسـتل يطرـش مدقتي ًانايحأو ،مدقتلاب هل حمسيل هرود يتأي ىتح ،ميقتسم فص يف فوقولا                
يـف ةدئاسـلا ىـضوفلا سكع ىلع اذهو ،رودلاب مازتلالل فلخلا ىلإ ضعبلاب عفديو ،فصلا          

  . ةرهاقلاو توريب يراطم نم لك يف هسفن ناكملا
داـحتالا ريصـم مهبعري نيذلا نيلوئس   ملا نيعأ يف ةيشخ ببسي ،طوطخلا هذه رييغت نإ    

  .ام ٍةديرج رادصإب يموكح نذإ ىلع لصحي نأ ام ٍدحأل حامسلا ةركف اميس ال ،يتييفوسلا
ماـع يـفو ،ةرـيخألا ةنـس ةرشع سمخلا لالخ حالصإلا يف ركفت ايروس تلاز امو                 

تاونـس ثالث لالخ داصتقالا نع ةسارد تدعأ دقو ،يراجتلا لدابتلا ةمزأ ترهظ             ١٩٨٦  ، ،
عاـطقلا عيجشـتو ماـعلا عاطقلا حالصإل ةيرذج ططخ ةيروسلا تاحلطصملاب تلكش يتلاو              
وأ ةسـفانملا ربتعي هنأ كلذ ،ةطخلل مكاحلا ثعبلا بزح سمحتي ملو،امهنيب ةسفانملاو صاخلا              
                ، راشـتسمك ةـطخلا عورشم يف لمع يذلا ركس ليبن روتكدلا لوقي امك ،ةعشب تاملك حبرلا

  .ةريخألا ةوطخلا عقاولا يف حبصأ هنكلو ،ىلوأ ةوطخك ديدج رامثتسا نوناق ردصو
دالبـلل بـلجي ناـك يذلا لورتبلا ببسب لمكتست مل اهنكلو رييغتلل ةديج ةيادب تناك دقل             

ماـعلا اذـه يـفف      .ايروسل ىضرلاب ًاروعش دّلو ام وهو ،ماع لك يف رالود يرايلم نم رثكأ            
بزـح ةـمواقم تفعض دقف ،ةرملا ه        ذه فلتخم خانم يف ةلواطلا ىلع اهسفن ططخلا تعضو        

  .نآلا دئاقلا وه راشب سيئرلا نأ مكحب ةرملا هذه يف راكفألا هذهل ثعبلا
رئاودـلا يـف راشـب روتكدـلا ىـلإ رظني هدلاو نم ةفالخلا هيلوت نم رهشأ ةعست دعب                   
عـتمتيو ءاكذـلا ةدـحو زيكرتلاب عتمتيو ركفمو قيقد صخشك باجعإلا تارابعب ةيسامولبدلا        

ىـكيرمألا ةـيجراخلا ريزو هتيصخشب رثأت دقو ،دالبلا جراخ مهروزي نم مارتحابو ة          يبعشلاب
دـحأ نـع ًالوئسـم ةأجف هسفن دجو ةريصبلا داح بيبطل ةبسنلاب ديج ءيش اذهو ،لواب نلوك        

  . طسوألا قرشلا دالب دقعأ
نيرـيثكلا نـكلو ةـمهملا هذه ةيدأت نم راشب روتكدلا نكمتي نأ ُاشهدم ُارمأ نوكيسو                

،       ٦ىضقو ،نيزرابلا ةداقلا دحأ لظ يف أشن هنأ ىلإ نوري           شي برـغلا يف ةساردلا يف تاونس  
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كـش نود هـجاوي هـنإف كلذلو ،لساب هقيقش توم دعب ندنل نم لجع ىلع اهدعب يعدتساو                  
  .ًاريبك ُايدحت

نود ماـعلا عاـطقلا حالـصإ ىلع ثعبلا بزح قفاو دقف ماعلا عاطقلا حالصإل ةبسنلاب             
، فئاظولل نادقف نم اهيف امب اهل ةيعامتجالا جئاتنلا نم ًافوختمةصخصخلل ءوجللا   .  

متـي نأ نـكمي ال ةيحبرلاو ةسفانملا نم ماعلا عاطقلا نيكمت نأ نييداصتقالا ضعب دكؤي      
نكمتـي ىـتح ،كـلذ ليجأت وه لاجملا اذه يف ديحولا لمألاو             . فئاظولا ضعب عايض نود   

  .ةديدج لمع صرف قلخ نم صاخلا عاطقلا
مـظعم نأ كـلذ ،بعاصـملا نـم ًالابح قلستي نأ صاخلا عاطقلا ىلع بجوتي                 هنكلو  

ةدـيحولا ةـقيرطلاو ،ةفيعض ةيرادإ تاربخ كانهو ،يلئاع لكشب رادتو ،ةريغص تاسسؤملا             
  . ماظنلا عم ةكراشملا لالخ نم نآلا ىتح يه حاجنلل

كوـنب  ىـلإ ةـيبنجألا تاكرشلا مظعم أجلت كلذل ،نآلا ىتح ةصاخ كونب كانه تسيلو               
كوـنبلا راشـتنا ىـلع نآلا بزـحلا قفاو دقو ،نانبلو ندرألا نم ٍلك يف ةرواجملا نادلبلا                  
لاـجملا يـف يـضاملا نـع ىزـغم وذ قرـف اذـهو ،ركس روتكدلا لوقي امك ،ةصاخلا                    
فرشـي ماـظنب عتمتت نأ ضرتفي نكلو ،ةصاخ كونب كانه نوكتس ةنس لالخو ،يجولويديألا    

  . اهب مزتلت دعاوق اهلعضوتو قيقد لكشب اهميظنت ىلع 
يرـجي طـسوألا قرشـلا نادلب مظعم يف هنأ كلذ ،ةلكشملا يه دعاوقلا كلت ضرف نإ                 

  . يواشرلا عفد وأ ،صخشلا تالص ىلع كلذ دمتعيو ،يرايتخا ٍلكشب دعاوقلا كلت ينبت
ىـلإ لاـمعألا لاـجر ضـعب ليميو ،ةيلام قوس ءاشنإ ىلع ًاضيأ بزحلا قفاو دقو                 

يـف اهعاديإل لاومألا ضعب رفوي كلذ نأ نيضرتفم ،لمعلاب ةصاخلا كونبل          ا ءدب روف اهحاتتفا   
  .كونبلا

يأر يـف   (ةراـجتلا ربع لاومألا عمج ةزيرغ لتقت مل ةيكارتشالا تاونس نأ ،يعيبطلا             
يـف ةرباـع ةرهاظ ىوس ثعبلا مكح ةرتف لثمت الو ،ايروس يف اذه رمتسا نيبقارملا ضعب                 

  ). ةيراجتلا ديلاقتلل يخيراتلا نطوملا



 )٣٣٤(

ىـلإ كـلذ نم رثكأو ،نانبل ىلإ علطتت ايروس نإف ،ةيجراخلا ةراجتلا قاوسأل ةبسنلابو               
اذـهو ،ةضـئاف ةـلماع دـيب عتمتت ايروسو ،عفترم يداصتقا ضئاف وذ دلب قارعلاف ،قارعلا        

،   . تاعطاقملا نم ددعب هجاوي كلذ نكلو امهنم ٍلكل بساكم
رامثتـسالل ةـنج اهسـفن لعجب ايروس مق    ت مل اذإف ،ةسايسلا نع كلذ لك لزع نكمي الو      

ةبـساحملا نـم اـيلع ةـجرد كـلذ يف امب ،ةبسانملا طورشلا ًةقلاخ ،ةينانبللا ةقيرطلا ىلع                  
  . لبق نم دالبلا اهدهشت مل يموكحلا لاجملا يف ةيفافشلاو

حلاصـملا باحـصأ ضـعب جاـعزإو ةسـمالم نود متـت نأ تاحالصإلل نكمي الو                 
ىـلع نودرـي دق نيذلاو ميدقلا سرحلا دارفأ ضعب ةراثتسا ىل            إ يدؤي نأ نكميو ،ةبراضتملا    

  . كلذ
لوـقيو ،يندـملا عـمتجملا تاـعامج ةرهاظ نع مايألا هذه جاعزناب ثيدحلا يرجيو               

  .مكل ًاركش ،كلذ ديرن ال بزحلا لوقيو يندملا عمتجملا نحن ،كلذ ينعي اذام ضعبلا
نـم تاينيتسـلا اوزواـجت د       ق ميدقلا سرحلا دارفأ مظعم نأ كلذ ،ربصلل راشب وعديو         

هءاقدـصأ راشب هب ث              يـفو  . دحي ام اذه ،ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ نوفتخيسو ،مهرامعأ
نـع لوئسملا ،يرون ناسح مهدحأو ،نيمزتلملا ءارزولا نم ًاددع راشب بلج دقف هسفن تقولا          

  . ةموكحلاب هقاحتلا ةجيتن هبتار ضفخناو ،ةعانصلا لاجم نم ًامداق ةيمنتلا
كـلذ ،ةديدج تاسايس نع عافدلا دارأ اذإ بعاتم هجاويس ةيكيمانيد ءارزولا رثكأ نكلو              

بـئان ىـضاقتي    (مهبتاور ضافخنال عفادلاب نوعتمتي ال مهنع لوئسملا نييندملا نيفظوملا نأ           
ًايرهش رالود  ٢٠٠نم لقأ ريزولا     نـم ةـيملع تاـجرد      (ًافيعض ًابيردت ىقلت دق مهمظعمو      )  

  . ديدجلا ماظنلا يف بصانم لغشل مهلهؤي ال امم) وكسوم
  )). ةدوقفم ةيلآلا نكلو ،ةدوجوم ايؤرلا نإ: ((يبرغ يسامولبد لوقيو

يـف نمكي ميدقلا سرحلا لبق نم هيلع درمت مايق دض راشبل ةبسنلاب نامألا مامص نكلو                
ةبسـنب نييندـملا نيفظوـملا بتاور داز يضاملا فيرخلا يفف            .يبعشلا دئاقلا ةفص هباستكا   

  . لورتبلا راعسأ عافترال ةجيتن% ٢٥
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اـيناطيرب يـف ةدولوملا هتجوز امأو       . ميدقلا سرحلا نم هبئان ىلإ ةئيسلا ءابنألا بسنتو       
دـقو ،ةـماعلا تابـسانملا يف رهظت يهف ةيسايس ةدعاسم هل مدقت نأ نكميف سرخألا ءامسأ                 

  .صاخ يندم يداع لافتحا يف ناجوزلا جوزت
،          ب نإف ،يبعش لجرك هتروص مسرلو      فوشـكم رـيغ ٍلكشبو هدلب يف تالوجب موقي راش

،        . تالكشمل كلذ ببسب ضرعت دقو      تارايـس فقوم ببسب لوئسم نم تاقياضمل ضرعت دقف
هحلاصـل ةـيمانتملا هتيبعـش راشـب لغتسي نأ ضعبلا ىشخيو ،هيلع فرعت امدنع لهذ دقو                

دـقل ،ميدـقلا سر     حلا هل لوقيس اهدنعو ،ركبم ٍتقو يف هنم ريثكلا سانلا عقوتي نأو ،صاخلا            
 .كلذ نم كانرذح
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  يسايسلا حالصإلا تاضبن
  



 )٣٣٨(



 )٣٣٩(

  
  
  
  
  

نيجس٦٠٠نع وفعي دسألا     
  )١٠٩(نوينانبلو نويراسيو نويمالسإ مهنيب

  
ىـلإ نوـمتني يـسايس نيجـس ةئامتـس نع ًاوفع دسألا راشب يروسلا سيئرلا ردصأ           

نـم مهحارـس قـلطملا ةيرثكأ نوكت ن         أ ةعلطم رداصم تحجرو   . ةفلتخم ةيسايس تاميظنت  
بازـحأ ىـلإ نوـمتني ءانجـس ىلإ ةفاضإ ايروس يف روظحملا             ) نيملسملا ناوخإلا (ميظنت  

  . نيينانبللا نم ددع مهنع جرفملا نيب نمو ،ةيراسي
. ىـلوألا اهتاحفـص سأر ىلع ةريبك فورحب ربخلا ثالثلا ةيروسلا فحصلا ترشنو            

ءانجسـلا نم ةريبك ةعومجم نع ًاوفع       (ردصأ دسأل   ا سيئرلا نأ بضتقملا ربخلا صن ءاجو      
  ). نيجس ةئامتس وحن مهددع غلبي ةفلتخم ةيسايس تاميظنت نم نييسايسلا

نـم ريصق تقو دعب نييسايسلا ءانجسلا نم تارشعلا نع ًاماع ًاوفع ردصأ دسألا ناكو             
زومت   ١٧يف مكحلا هيلوت     ،   نيفوـقوملا نـم اهنيح ءانجسلا رثكأ ناك       . ٢٠٠١)ويلوي(  ًاـيفرع  

يـسائر فيفخت هيلع أرط يذلا      -ئراوطلا ماظن حمسي يتلا ةيئانثتسالا ةيئاضقلا ةلاحلا يهو         
فـيقوتب   –يعاـمتجالا مالسلاو ةلودلا نمأ صخي ام ىلع ةروصقم اهلعج تاونس ةدع ذنم                

نود نـم ،ةيئاضقلا تاهجلا هيئترت يذلا تقولل ةمكاحم نود نم قيقحتلا ةمذ ىلع نيمهتملا               
  . تقولا كلذ يف ةيمسر ةهج يأ نم هيفن وأ رمألا ديكأت متي مل هنأ الإ ،كلذ يفلأست نأ 

                                                 
)١( ،  .١٧/١١/٢٠٠٠،)توريب( ريفسلا



 )٣٤٠(

نـكلو رارمتساب ثدحي ناك نييسايسلا ءانجسلا حارس قالطإ نإ ةعلطم رداصم تركذو   
نوـمتني مهنع ىفعملا نم مظعألا مسقلا نإ رداصملا تلاقو          . ةجض نود نمو ةريغص دادعأب    

. تاـنينامثلا لـئاوأ يـف ةـيبيرخت لامعأب تماق تناك يت           لا) نيملسملا ناوخإلا (ةعامج ىلإ   
فـقو عم مادعإلاب ةبوقع هجاو ناك يذلا رابنق مثيهك مهنيب نييدايق دوجو ىلإ رداصملا تتفلو     
ةيراسـي بازـحأ ىلإ نيمتنملا ءانجسلا نم ددع حارس قلطأ امك ،ةامح ةنيدم نم وهو ذيفنتلا        

لـمعلا بزـح نـمو ،يـقارعلا ثعبلا بزحل           ةيرطقلا ةدايقلا يف نولعاف ءاضعأ مهنيب نم        
قوـقح لاـجم يـف نيطـشان ىـلإ ةفاضإ يسايسلا بتكملا              –يعويشلا بزحلاو يعويشلا      

  . ناسنإلا
لـبق ةـبكترملا مئارـجلا ضـعب نع ماع وفع نوناق عورشم يروسلا سيئرلا لاحأو                

عورشـملا صنـيو ،بعشلا سلجم ىلإ        ٢٠٠١)ربمفون(يناثلا نيرشت رهش نم رشع سداسلا       
دـنب تحت دري ام لكو ،ملعلا ةمدخ نوناق تافلاخمو حنجلا يف ةبوقعلا لماك نع وفعلا ىلع                 (

ةصـتخملا تاطلسلا ةمواقمب ةنرتقملا بيرهتلا مئارجو ،ةيرورملاو ةيدلبلا اهيف امب تافلاخملا            
ةـبوقعلا لماك نعو يداصتقالا تابوقعلا نوناقل ةبسنلاب ةبوقعلا ثلث نعو ،حالسلا مادختساب             

اذـه رودـص خيرات نم ماع لالخ نيعدوملا ىلإ لاومألا اوداعأ اذإ لاومألا يعماجل ةب                سنلاب
  ). نوناقلا

دـسألا ظفاـح لـحارلا سيئرلا ءادأ ةبسانمل          ٢٠٠٠ماع ناك ردص يسائر وفع رخآو         
اذـه يتأـي اـميف       ١٩٩٩)سراـم (راذآ نم رشع يداحلا يف ةسماخ ةيالول يروتسدلا همسق          

دـعب ىـلوألا يـهو ةيحيحصتلا ةكرحلا مايقل نيثالثلا ىركذلاب ت            الافتحالا راطإ يف جارفإلا   
  . ةطلسلا دسألا راشب روتكدلا يلوت

يندـملا طاشـنلا ءاوـجأ يف جارفنا طسو يتأت تاجارفإلا هذه نأ ىلإ رداصملا ريشتو                
لالـخ ةسـمخ نـم رـثكأ ىلإ تايدتنملا ددع عفترا ثيح قشمد يف ةيلعاف دادزي أدب يذلا                   

  . ةريخألا ةعبرألا رهشألا
ةـمألا نأ تـبثي ،جارـفإلا نـع ةرودق رداقلا دبع يروسلا بعشلا سلجم سيئر لاق                 

ايروـس يـف عسـتتس ةيطارقميدلا نأ ًاربتعم         ) ءاطخألا اوبكترا نيذلا ىتح اهءانبأ بعوتست     
  . اهل ةعساو ةسرامم دهشتسو



 )٣٤١(

فـلم نأ يوالـحن رـساي يروسلا بعشلا سلجم يف يموقلا نمألا ةرئاد سيئر لاقو                
سيئرـلا هردصأ يذلا وفعلا دعب ًامامت لفقأ ةيروسلا نوجسلا يف نيينانبللا نييسايسلا ءانجس              لا

لمشـي تاميظنتلا فلتخم نم يسايس نيجس        ٦٠٠لاطي يذلا وفعلا نأ ًاحضوم ،دسألا راشب          
ًاددـع وـفعلا مهلمـش نيذلا نيب نأ هوصناق مصاع بئانلا حضوأو             .نيينانبللا نيلقتعملا عيمج  

ال ءالؤـه نـع جارفإلا      (نأ عباتو   . ةددحم ماقرأ نع ثدحتي نأ نود نم نيينانبل       لا نم ًاريبك  
نيذـلا نأ ىـلإ هوصـناق راشأو        ).ةيحيحصتلا ةكرحلا ىركذ ةبسانمب لب طوغضلاب هل ةقالع       

ةطلسـلل نوملسـيس ناـنبل يف ةيئاضق ماكحأ مهقحب دجوتو وفعلا اذه بجومب مهنع جرفيس                 
  . ةينانبللا

ةـيمهأ رـثكألا ةيباجيإلا ةوطخلا لكشي جارفإلا نأ ايروس يف            يبرغ يسامولبد ربتعاو    
ندـنل نم هتردصأ نايب يف ةيلودلا وفعلا ةمظنم تبحرو         . مكحلا دسألا راشب سيئرلا يلوت ذنم     

  . ىرخأ تاوطخ اهعبتت نأو ةيادب درجم نوكت نأ يف اهلمأ نع ةبرعم ةوطخلاب
ردـص يـلع نيملسملا ناوخإلل   ماعلا فرشملا هردصأ نايب نع  ) زرتيور(ةلاكو تلقنو   

يـف نييسايسـلا ءانجسـلا عـيمج نع جارفإلا ىلإ هتوعد ندرألا يف ميقملا ينونايبلا نيدلا                 
هـنع جرـفأ يذلا سوماجلا حتاف يعويشلا لمعلا بزح يف قباسلا لوئسملا لمأ امك        . ةيروس

رح هاـجتا يـف ةوـطخ نييسايسلا ءانجسلا نع جارفإلا نوكي نأب       ٢٠٠٠)ويام(رايأ يف    ةـك   
هـلوق ةـينانبللا ةطرشلا يف ردصم نع ةيناملألا ءابنألا ةلاكو تلقنو            . ايروس يف ةيطارقوميد  

  . ةيروسلا نوجسلا نم ينانبل يسايس نيجس ةئام نع جارفإلا مت هنإ



 )٣٤٢(



 )٣٤٣(

  
  
  

  
  

  ءاضعأ قالطإ ..قشمد
  )١١٠("ناسنإلا قوقح"و يطارقميدلاو يقارعلا" ثعبلا"يف 
  

يذـلا يـسائرلا وـفعلا بـجومب ةيروس يف نيي           سايس نيلقتعم قالطإ تايلمع ترهظأ    
ءاضعأ كلذ يف امب    ) ةيسايسلا تاميظنتلا لك  (نم ءانجس جورخ ،دسألا راشب سيئرلا هردصأ        

عـم ،ناسـنإلا قوقح لاجم يف ةطشان تايعمجو         ) يطارقميدلا ثعبلا (و يقارعلا ) ثعبلا(يف  
  ). يمالسإلا ريرحتلا بزح(و) نيملسملا ناوخإلا(يطشانل ةبلغ 

نـم ًانيجـس     ٣٨٠قالـطإ مـت هـنأ تدافأ ،دوهشو نينطاوم نم تامولعم ترفا             وتو  
م اوجرخ مهنم   ٢٠) نيملسملا ناوخإلا ( نجسـلا  (ـ  ـب نيموـكحم اوناكو ،ايانديص نجس ن        
دالبلا طسو ،رمدت نجس نم نوقابلا جرخ اميف        )دبؤملا ًاصـخش   ٨٠يسائرلا وفعلا لمش امك     .،   

نم   ٣٠و ،اياند يص نجس نم اوقلطأ   ) ريرحتلا بزح (نوعبتي    -ثـعبلا بزح  (يقارعلا ثعبلا   ( 
ةيروس قرش ةعقاولا ندملا يف مهتويب ىلإ مهمظعم هجوت)ةيموقلا ةدايقلا  ، .  

لئاـسوو ةيروسلا تاطلسلا لماعت يف      ) ربكأ ةيفافش (دوجو ةيسامولبد رداصم تظحالو     
سيئر ـلا هردصـي يـسائر وفع لوأ يف نييسايسلا نيلقتعملا عوضوم           (عم ةيمسرلا مالعإلا    

  ). دسألا راشب
دـسألا سيئرـلا رارق نأ      ) ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةنجللا     (تربتعا ،كلذ نوضغ يف     

لـك لمـش ًايبعـش ًاحايترا وفعلا راثأ امك         ) ناسنإلا قوقحو تايرحلا لاجم يف ةمهم ةوطخ      (
                                                 

)٢(،  .١٨/١١/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا



 )٣٤٤(

تأده امدعب ،نجسلا يف اهوضق تاونسد دعب مهتويب ىلإ نيلقتعملا ةدوعب ةيروسلا تاظفاحملا             
  . نييسايسلا ءانجسلا نع يسائر وفع رودص برق نع تاعاشإلا لك

يف ًاوضع    ٢٢وفعلا بجومب جرخ سمأ رهظ ىلإو        يـقب امنيب   ) يعويشلا لمعلا بزح  ( 
ماـع يـهتني ،ةنس       ٢٢هتدم نجسلاب ًامكح يضقي يذلا ريخلا زيزعلا دبع مهنيب ةعست           ٢٠١٤ ،

ي ،ةنس١٧هتدم ًايئاضق ًامكح يضمي يذلا ينبلا مركأو    . تاونس عبرأ دعب يهتن 
سوماـج حتاـف    ) لـمعلا بزـح   (يف نييدايقلا يضاملا ماعلا تقلطأ تاطلسلا تناكو        

لـمعلا ةـطبار    (نـم ًالدب تانينامثلا ةيادب ّلح       ) لمعلا بزح (نأب ًاملع ميركلا دبع نالصأو      
  . ١٩٧٦ماع تسسأت يتلا ) يعويشلا

مهئاـمتنال اومكوحو    ١٩٨٧ماع  ) لمعلا بزح (ءاضعأ نم تارشع تاطلسلا تلقتعاو        
ةعبـس ،وفعلا بجومب جرخي ملو  ). ةروثلا فادهأل ةضهانم تايلمعب مهمايقو يرس ميظنت     (ىلإ  

وبعـش تـجهب ،ساـبع ساـبع ،ضوفحم ناندع ،يندارم رازن ،رامعم دمحم              : مه نورخآ 
ةنس١٥اهتدم ًاماكحأ نوضقي نيذلا فوطس دشارو مناغ هيجوو    .  

بزـح  (وضـعو تانيعستلا ةيادب لقتعا يذلا فوي        ن رازن يفحصلا نأ نونطاوم دافأو     
لداـع  ) رـئازجلا يـف ميقملا سوخام ميهاربإ هسأري       ) (يطارقميدلا يكارتشالا يبرعلا ثعبلا   

فـيفعو بـيبح دمحمو     ) يطارقميدلا ثعبلا (نم فلخ ميرك قلطأ اميف ،اجرخي مل ليعامسإ         
  .١٩٩٢ماع انجس ناذللا ) ناسنإلا قوقح (ةيعمج يف ناطشانلا رهزم 

ًارود اـبعل نييساسأ نيلماع نأ نم ةعلطم رداصم هتلاق ام ءالؤه جورخ مدع رسفي امو                
ةـجردو ،مـكحلا هذـيفنت ةرتف لالخ نيجسلا كولس          : (امه ،مهحارس قلطيس نيذلا ديدحت يف     

اوـطروتي مـل نيذـللو ،لـقأ ىوتسمب مئارج اوبكترا نيذلل تايلضفأ تيطعأ ثيحب ،مرجلا                
  ). لتق تايلمعب ةرشابم

دهشت تقو يف ،ةنس نيرشع مهنجس دعب       ) يقارعلا ثعبلا (نم نييدايق قالطإ لباقم ي      فو
مـه نجسـلا نـم اوجرخ نيذلا مظعم نإف ،ًاتفال ًايسايس ًاروطت دادغبو قشمد نيب تاقالعلا                 

يـف ًاوضع     ٨٠نأ دوهش دافأو    ) يمالسإلا ريرحتلا بزح  (و) نيملسملا ناوخإلا (نم بزـح  ( 
  . قشمد نم بيرقلا ايانديص نجس نم اوجرخ) ريرحتلا



 )٣٤٥(

ينالديصـلاو زاـبمنق مثيه ينالديصلا      ) نييناوخإلا(نييدايقلا نأ نويسايس نوطشان دكأو      
سيئرـلا ديسلا ءادأ دعبو ،عيباسأ لبق اجرخ لب ،ريخألا وفعلا بجومب اقلطي مل ضيبم لصيف                

زومت ١٧يف مسقلا  مادعإلاب ًامكح هجاوي ناك زابمنق نأ ًاملع٢٠٠٠) ويلوي(    .  
،   ) ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةنجللا   (مساب قطان بحر ،كلذ ىلإ       يـسائرلا وفعلاب ،ندنل يف

يروسـلا سيئرلا نايبلا    ) رّكذ(و).ناسنإلا قوقحو تايرحلا لاجم يف ةمهم ةوطخ هايإ ًاربتعم        
وـفع رادـصإو ،فالآلاب نودعي نيذلا نييسايسلا ءانجسلا ةيقبل يروفلا قالطإلا ةرورض             (ـب

اـهب مكحت يتلا ئراوطلا نيناوق ببسب ،ةيروس نم ًارسق نيرجهملاو نييفنم            لا عيمج نع ماع   
تايرحلا نم دحت يتلا ةيئانثتسالا نيناوقلاو      ١٩٦٣ماعلا ذنم    دـسألا سيئرلا ةنجللا تبلاطو    ). ، 

نـمألا ةزهجأل ةحونمملا ةعساولا تاطلسلا دييقت       (و ةيئانثتسالا نيناوقلاو ئراوطلا لاح ءاغلإب     
نينطاوـملا نم فالآلا تدرشو تلقتعاف ،تايحالصلا هذه مادختسا تءاسأ           يتلا تارباخملاو   

ةيصـخشلا هـتيرح يروسـلا نطاوملل ظفحت يتلا ةذفانلا ةيروسلا نيناوقلل ةاعارم نود نم               
  ). ةيملسلا ةضراعملاو يأرلا نع ريبعتلا ةيرحو

  



 )٣٤٦(



 )٣٤٧(

  
  
  
  
  
  

  )١١١(ةيبرعلا نوجسلا" ةزم"
 

  
دـيكأتلاب هنكل  ) ةعلقلا(نجس دعب ةيروس يف قلغي يذلا يناثلا يسايس       لا نجسلا وه  " ةزملا"

ددـع اـهيفو ،بناجلا اذه يف ،دمحلا هللاو ،ًايتاذ ةيفتكم دالبلا ةيقب لثم ةيروسف               . ريخألا سيل 
ةيسايسـلا ةـيمنتلا جمارـب ذـيفنت يف دعاستو بعشلا تاجايتحا يبلت يتلا نوجسلا نم بيط                

هـنأك ،زـيمتم يمالعإو يفحص مامتهاب       " ةزملا"نجس قالغ   إ لبوق كلذ مغرو   . ةيعامتجالاو
  . ؟مامتهالا اذه رس امف. يبرعلا قرشملا يف نجس رخآ

هـقالغإو ،نييسايسلا ءانجسلل ًاصصخم ناك      ) ةزملا(نأ لوألا ،بناوج ةثالث هل مامتهالا       
 نيـلقتعملاو يأرـلا ءانجـس عم لماعتلا يف يسايسلا روطتلاو يروسلا حاتفنالا ىلع رشؤم              

ةيروـس ةيـسايس تايصـخشل ًارـممو ًارقم ناك نجسلا اذه نأ يناثلا بناجلاو               . نييسايسلا
خيراـتلا تلكـش يتلا ةيسايسلا تابالقنالا ةبقح يط نع نالعإ هقالغإو ،ةرصاعم ةينيطسلفو             

همـسا نـم ٍلكل     (لوقت برعلاو ،مسالاب طبترمف ثلاثلا ببسلا امأ ،ةقطنملل ثيدحلا يسايسلا           

                                                 
)٣(، " ةزـملا نجس  "قالغإ ةيروسلا تاطلسلا نالعإ ةبسانمب قيلعتلا اذه بتك         .٢٠٠٠ /٢٢/١١،  )ندنل(ةايحلا

نـكم  يو.يمـسر لكشـب ردصي مل نالعإلا نأ ًاملع،ةيروس يف نييسايسلا نيلقتعملا رهشأ مض يذلا ريهشلا     
 .ةزملا نجس نع لوألا اهددع يف تارايت ةلجم هتدعأ يذلا فلملا ةعجارم
 .يدوعس يفحص)٤(



 )٣٤٨(

نوحصـلا وأ  ) تالبـقملا (يه ندرألاو نانبلو نيطسلفو ماشلا لهأ ةجهل يف  " ةزملاف") بيصن
قالـغإ يف مهضعب دجو كلذل      . اهقالغإ وأ ةيهشلا حتفل يسيئرلا قبطلا لبق مدقت يتلا ةريغصلا         

يـف  ) ةمسد(تارارق هبقعت ،ةيسايسلا نوجسلا عم لماعتلا يف ديدج يبرع دهعل ةيادب            ) ةزملا(
نييسايسـلا نيـضراعملاو يأرـلا نوجـس قالـغإ ىلإ يدؤت ،ةي             برعلا دالبلا ةيقبو ةيروس   

  . قرطلا عاطقو نييباهرإلاو نيمرجملاو نيدسافلاو نيشترملاو صوصللا ىلع اهرصقو
. تالقتـعملا نم عونلا اذه بايغ دهشيس ،ًابيرق نوكي نأ ىنمتن يذلا ،لبقتسملا نأ ديكألا  

اـهدوجوف ،ةئيسـلا اـهراثآ ن       ـم صلختلاو ،اهلاوز تقو ناح ةيبرع ةرهاظ يأرلا نوجسف         
              ، لودـلا ضـعب اـهعفر يتلاو ،ريبعتلا ةيرحو ةيددعتلاو ةيطارقميدلا تاراعش عم ضراعتي

  . ةلودلا باهرإو يسايسلا فلختلل زمر هنأ نع ًالضف



 )٣٤٩(

  
  
  
  
  

ةنس٣٨يوطت ةرخاس ةديرج " يرمودلا"    
  )١١٣(ةيروس يف ةيمسرلا ةفاحصلا دهع نم

  
تاطلسـلا ليغشـت نيرخاسـلا باتكلا نم ةثالثو تا          زرف يلع ريتاكيراكلا ماسر رظتني    

ةيروسـلا ندـملا يف     ) يرمودلا(نويع نم ًافلأ نيرشع قالطإل      ) رضخألا ءوضلا (ةيمسرلا  
  ). سانلا لوقع نم ةطرشلا حيرست(ىلع لمعلل 

فحصـلا ةـحتاف يرمودلا نوكتس ،يمسرلا صيخرتلا ىلع عذاللا نانفلا لوصح دعبو           
ىوـط امدنع     ١٩٦٣ ماعلا ذنم ةيروس يف ةصلخلا     ةرخاسـلا  "دـئارجلا تاحفـص     ) غالـب ( 

نّشدو   "ةيدجلاو ثالثـلا اـهتاعبطب ةيمـسرلا ةفاحصلا نم ةنس           ٣٨،  ) ةروـثلا (و) ثـعبلا ( 
  ). نيرشت(و

يراـمعم دـيلوو حلاص ليبن مه ةرخاسلا اياوزلا باتك نم ةثالثو فكع تازرف ناكو               
دـيدج نوناـق رودصـل ًا       دادعتـسا ) ةرخاـس ةـيدقن ةفيحص    (سيسأت ىلع ،يكريد نامقلو     

يناـث  ) لـطب (يواـنحلا يماس مايأ ىلإ دوعي يذلا يلاحلا نوناقلا نم ًالدب لحي تاعوبطملل              
  . ١٩٤٩ماعلا يف يركسع بالقنا 

ةدـيرج رادـصإ ىـلع تاونس عبس لبق ينعجش          (دسألا راشب روتكدلا نإ تازرف لاقو       
دتسـم  )حيحصتلاو بيوصتلل ةملكلاو مسرلا مدختست ةدقان ةرخاس       ىـلع لصـحأ مـل      ( ًاكر  ، 

راز راشـب روتكدـلا ناكو      ). تاونس ذنم يدنع ةدوجوم تناك ةركفل عيجشت ىلع لب ءانثتسا         
                                                 

)٥(، ةديرج نأب ًاملع .٢٤/١٢/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا  .اهرودص ءدب نم  ًابيرقت نيماع دعب تقلغأ يرمودلا 



 )٣٥٠(

هتاموـسر رشن مدع نود لاحو      ) عنملا دض (هنإ ثيح تاونس عبس لبق تازرف ضراعم دحأ         
فحـص يـف ترشن يتلا يبعزلا دومحم لحارلا ءارزولا سيئرو ءارزو دض دقنلا ةعذاللا               

  . ةموكحلا
حلاـص ىـلإ عمتجاو     ) ةبسانملا ءاوجألا (تازرف رظتنا   ) عيجشتلا(ىلع لوصحلا دعب    و

راـيخلا عـقو نأ ىلإ ىلوألا ةبقعلا ةديرجلا مسا ناكف ،ةفيحصلا سيسأتل يكريدو يرامعمو               
  ). شوب شوخ(و) بوه بوه(و ةلحنلا(نم ًالدب ) يرمودلا(ىلع 

ماـعلا نـم ًاءدب ةيروسلا ةفاح       صلا يف ) ةيرخسلا نم ليوط خيرات   (ىلإ ةعبرألا دنتساو    
رودص ىدل    ١٩٠٩ نـم ةدـيرج   ٢٤اهددـع غلب نأ ىلإ ةيلزه ةفيحص لوأك   ) كلاب كرهظ (   
نيب تردص ةفيحص     ٣٢٥لصأ   تانيتسلا فصتنمو  ١٩١٨  ةـبرجت ىـلإ ةعبرألا ئكتي امك       .  

حالـصإل ةقيرط لضفأ     (:وه راعشب نيرينتسم ةيبرعلاو ةيمسرلا ةفاحصلا يف مهنم دحاو لك         
مهئاطخأ نم ةيرخسلا يه    رشبلا اـّنم دـحاو لـكل    : ( حلاص لاقو ).ىّلو تاروثلا نمز نأل   ..  
  ). ديدج نم أدبن نأ ديرنو انبتاكم جراخ اهانكرت اننكل ةصق

رصـقلاو مكاـحلا ثـعبلا بزـحل ةـيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ ىلإ تازرف نانفلا لسرأو                
،  ) رضخألا ءوضلا(ت طعأ ةيرطقلا ةدايقلا نأ كلذ ،ةديرجلا نم رفص ددعلا يسائرلا      ةـقفاوملل

يذـلا تاـعوبطملا نوناق ليدعت راظتنا يف كاشكألا تاهجاو ىلع خسنلا قيلعت راص ثيحب               
) ةـيمدقتلا ةـينطولا ةـهبجلا     (بازحأل حامسلا تنمضتو ،دسألا سيئرلا ىلإ هتدوسم تلسرأ         

ىـلع انلصـح     (:مهدـحأ لاـقو   . ةصاخ فحص رادصإب ةيرابتعالا تايصخشلاو دارفألاو     
  ). ينوناقلا صيخرتلا رظتنن نحنو يسايسلا صيخرتلا

فـلأ   ٢٠وـحنب رهشـلا يـف نيترم        ) يرمودلا(قالطإ  ) ةعبرألا  (نورخاسلا يونيو     
. ةفيحصـلل تـنرتنالا ىلع عقوم ةماقإ عم ددعلل يكيرمأ رالود فصن يواسي رعسبو ،ةخسن            

  ). انريصم لشفلا نإف ئراقلا ءاضرإ عطتسن مل اذإ: (حلاص لاقو
، )ءاـفرظلل ًاـيدان  (حبصـيل نييروسلا نيرخاسلا تالاقم مامأ هباوبأ        ) يرمودلا(حتفيسو  

  . ةفصانم تاموسرو تاملك ىلإ مهتيرخس ليوحتب نوسسؤملا أدبي نأ ىلع
يـف بيوصـتلاو ةيعوضوملا ةيرخسلا لب ريهشتلا اندقن نم فدهتسن ال            : (تازرف لاقو 

ىـيحم نـع ًالقن رفصلا ددعلا ردص   يف بتكو  ) ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالاجملا   



 )٣٥١(

اـهرمب ةيرخسـلا وـه انحالـس        (نأ يأ   ) بيبح هل سيل نم بيقرلا    (هلوق يبرع نبا نيدلا     
  ). تاسسؤملاو تاطلسلا عيمج(دض ) اهولحو

مـهعفدو ساـنلا ةغمدأو انتغمدأ نم ةطرشلا حيرست ديرن          (ريتاكيراكلا ماسر لاق اميفو     
كاـنه سيـلو ،دقنلل صخش لكو ءيش لك         (نوع  ضخيس ةعبرألا نأ ذإ   ) ةحراصملاو راوحلل 

لـقأ عراشـلا ناسنإ نوكي نأ ديرن        : (لوقلاب حلاص متخ  ) نطولا ةحلصم ىو  س رمح طوطخ  
  ). ًاسوبع

  



 )٣٥٢(



 )٣٥٣(

  
  
  
  
  

  ةينلع فحص رودصب حامسلا
  )١١٤(ةديدج تايدحت ةثالثب بازحألا هجاوي

 
  

بازحأل حامسلاب ًارارق مكاحلا) ثعبلا(بزحل ةيرطقلا ةدايقلا تردصأ    ةـينطولا ةهبجلا  ( 
دادـعإ نـم ةـيموكح ةـنجل تهتنا تقو يف ،اهمساب ةقطان ةينلع فحص رادصإب                ) ةيمدقتلا

يماسـل يناـثلا بالقنالا مايأ ىلإ دوعي يذلا قباسلا لدب لحي ديدج تاعوبطم نوناقل عورشم       
  . ١٩٤٩ماعلا يف يوانح 

تـحت ةيوضـنملا ةعبسـلا بازحألا       مكاحلا  ) ثعبلا(بزحل ةيرطقلا ةدايقلا رارق عضو      
اـهلمع لـقنب بازـحألا هذـهل حامسلاب ،ةريبك تايدحت مامأ            ) ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا  (ءاول  

  . ًايدئاقعو ًايفحص ةنعرشلاو نلعلا ىلإ يسايسلا
فالتـئالا اذـه ثـعبلا لّكش امدنع تانيعبسلا علطم ىلإ    ) تايدحتلا(هذه ساسأ عجريو    

ةيرـصانلا تاراـيتلا نـمً اصوصخ ةحاسلا ىلع ةدوجوملا ة           يسايسلا بازحألا نم يمسرلا   
نـم ةـنجل ليكشت متو      . ١٩٧٢ماعلا يف   ) ةهبجلا(قاثيم يف كلذ نلعأو ،ةيموقلاو ةيعويشلاو       

لاـقو  . بازحألا بتاكمو فحصلا  : اهنيب رومأ يف ثحبلا فدهب بازحألا هذه ضعبو ثعبلا        
يـف بازـحألا هذـه ميقت نأ ح         رتقا ثعبلا لثمم نإ    (:لصيف فسوي يعويشلا بزحلا سيئر    

                                                 
)٦(،    .١٦/١٢/٢٠٠٠، )ندنل( ةايحلا
 .يروس يفحص)٧(



 )٣٥٤(

بزـح لكل نوكي نأ تبلطو كلذ ىلع تضرتعا يننكل،بازحألا عيمجل صصخم دحاو ىنبم        
نـع هـبتاكمب لصـفنا يذلا ديحولا يعويشلا بزحلا ناك مايألا رورم عمو               )صاخلا هؤانب   ،

  . قشمد طسو) ةهبجلا(ىنبم 
ةدـحاو ةفيحـص ر     ادصإ نمضت ) ةهبجلا(قاثيم نإف ،فحصلا عوضوم ىلإ ةبسنلاب امأ        

شادـكب دـلاخ يحاـنجب يعويشـلا ظفاح امنإو لصحي مل كلذ نكل ،يسايسلا فالتئالا مساب           
ةيرود ىلع    ١٩٨٦ماعلا يف قشنأ يذلا لصيفو       فحـص تـناك اـمنيب       )بعشـلا لاضن  (،   ،

بازـحألا هذه ىلع ناكو     ). ةمظتنم ريغ افحص  (وأ  ) تابسانم فحص (امإ ىرخألا بازحألا    
نـم ةـصاخ عباـطم يف اهعبط لبق اهفحص ىلع         ) ةهبجلا رس نيمأ  (ةقفاوم ىلع لصحت نأ     

  . دئارجلا عيب تالحم يف اهعيب وأ ينلع لكش يف اهعيزوت نود
يكارتـشالا  (هـبزح ةفيحص نإ     : (يسدق ناوفص يكارتشالا داحتالا بز    ح سيئر لاقو  

ةحفـص  ١٢ و   ٨نيـب تـحوارت اـهنأو       ) يرهش لكش يف ًابيرقت   (ردصت تناك   ) يبرعلا  ( ،
يف ةرم تاذ     تردص(و ةحفص ٤٨  ةفيحـص نأ ىرخألا تامولعملا ديفت امنيب         )  يودـحولا  (، 
وـهو ردصـت تناك ليعامسإ زئافل       ) نييكارتشالا نييودحولا بزح  (مساب ةقطانلا   ) يكارتشالا

  ). عطقتم لكش يف(ام 
ةـقطانلا  ) يكارتشالا يبرعلا (ةفيحص ردصت ) تابسانملا فحص (ب فرعي ام راطإ يفو    

،         ارتشالا ةكرح مساب   وأ نيرهـش لـك     (نامثع ناسغو تونق ينغلا دبع يحانجب برعلا نييك
بزـحلا هـبزح مـساب ةـقطانلا        ) يطارقميدلا يودحولا (دعسألا دمحأ ديسلا ردصيو     ). ةثالث

ىلإ كلذك رمألا يقبو    ). ةرم رهشأ ةتس لك امبرو مظتنم ريغ      (لكش يف يكارتشالا يودحولا     
ةعبسـلا بازـحألا مامأ حرط ،ةينلع فحصو        بتاكمب حامسلاب عيباسأ لبق رارق رودص نيح        

ةيسايس :تايدحت ةثالث ةيئارجإ ،ةيدئاقع –  ةينهمو ،ةينوناق–    .  
قـلع بازحألا نم بزح لك نأ اهدافم ةتكن ًايسايسو ًايبعش ةيضاملا تاونسلا يف ترس    

دـحأ ةداـق نع لقنو      ). ثعبلا بزح هبحاصل  .. بزح بتكم  (:لوقت ةحول هبتكم ةهجاو ىلع    
سيـلو ،اـهلحأ نأ بجي ةلكشم نوسمخ يدنع ينعي اوضع نوسمخ يدنع              (:هلوق بازحألا 

ىـلإ ةراـشإلا اتفدهتـسا    ) ناتصقلا(ناتاه تناك اذإو ). رثكأ تالكشم لحل تقو نآلا يدنع      
دودـح دوـجو مدـع ىلع امهرهوج يف نالدت امهنإف           ) تالكشملا(بنجت يف بازحألا ةبغر     

روهمجلا ىلإ مدقملا يسايسلا باطخلاوبازحألا هذهل ةيسايسلا فقاوملا نيب ةحضاو   .  



 )٣٥٥(

دـيدجت ةلكشم هجاوتس بازحألا نإف ،ةقباسلا لمعلا فورظ يف          ) ًالوبقم  (كلذ ناك اذإو    
يـف ،ًايجراخو ًايميلقإو ًايلخاد ةلصاحلا تاروطتلاو ةنهارلا فورظلا عم بسانتي امب اهباطخ             

لـعلو  . تايئاضفلاو تالاصتالا ةروث ببسب ةيسايسلا بازحألا رود ناكم لك يف رسحنا تقو    
ةلكشـم حرطي مل ،يموقلاو ،يعويشلاو ،يرصانلا        :يه بازحأ ةتسل طقف تارايت ةثالث دوجو        

تالؤاسـت حرط هنإ لب ،بسحف ةهباشتملا اهئامسأ ظفحو بازحألا ءامسأ نيب زييمتلا ةبوعص              
يلئ اـعلاو يـفارغجلا ءاـمتنالا زواـجتي دـح ىلإ رخآلاو اهدحأ نيب يسايسلا قرافلا لوح                

  . يقطانملاو
ةداق عم ًاحيرص ًاعامتجا     ٢٠٠١)سطسغأ( بآ علطم يف دقع دسألا راشب سيئرلا ناكو         

فدهتسـي يمـسر هجوت رارقإ ىلإ ىهتنا        ) يسايسلا لمعلا ليعفت  (ةيفيك يف ثحبلل بازحألا     
حامسـلا وأ بازـحأ نوناق رودص لبق ىلوأ ةلحرم يف ةصخرملا بازحألا هذه لمع ريوطت    

). لـمعلل ةدـيدج ةيلآ    (ىلع قافتالا ىلإ تاشقانملا تدأو      ). ةهبجلا(ىلإ ةديد   ج بازحأ لوخدب  
ثـعبلا نوـك نأب ًاملع ،ةقباسلا تاونسلا يف لصح امع لوئسملا فرطلا نع رظنلا فرصب          

شيـجلا تاعاطق يف طاشنلاب بزح يأل حمسي ال         ) عمتجملاو ةلودلا دئاق  (و مكاحلا بزحلا وه   
رـيرحتلا بزـح    (ءاضـعأ نم تائم لاقتعال ينوناقلا ر        ربملا كلذ ناكو  . بالطلاو نمألاو 

  .عيباسأ لبق مهقالطإ ةداعإو ةنس لبق) يمالسإلا
نـم بحسـنا يطارقميدلا يبرعلا يكارتشالا داحتالا ميعز يساتألا لامج لحارلا ناكو          

ــك  ١٩٧٩ماـعلا يـف     ) يطارقميدـلا ينطولا عمجتلا   (سسأو  ) ةينطولا ةهبجلا ( فالتـئا  (، 
ةـكرح  (و ديجملا دبع يدمح لحارلا هسأري ناك يذلا       ) يروثلا لامعل ا بزح (مض  ) ضراعم

يكارتـشالا يـبرعلا    ثـعبلا بزـح     (و شاـيع يـنغلا دبع ةماعزب      ) برعلا نييكارتشالا 
  . سوخام ميهاربإل) يطارقميدلا

) ةـهبجلا (بازـحأ رود ناك ،ةيعوضوم ىرخأو بازحألا صخت ةيتاذ بابسأل ةجيتنو            
و وضـع   ٣٠٠نيـب بزـح لك ءاضعأ ددع حوارتو ،ما          علا يسايسلا لمعلا يف ًادودحم      ١٠ 

ذإ ؛ ةـيلعافو ًاطاشـن رـثكألا يعويشلا بزحلا يحانج نأ ىلع عامجإ كانهو ،وضع فالآ                 
ةـجيتن اـمهتهجاو يتلا تابوعصلا مغر ىلع ةيبعشلا طاسوألا يف روضح ىلع اظفاح امهنأ               

تدهـش ةيـضاملا رشـعل    ا تاونسـلا نإ يعويشلا بزحلا ميعز لاقو   . ةيقرشلا ةلتكلا رايهنا  
،     (نأ اهدافم رواحم ةثالث ىلع      ) انباطخ يف ًازيكرت  ( ةيكارتـشالا سيـلو ةبرجت وه طقس يذلا

وـه  :لوئسـم انبزح ،ةيساسألا هتيعجرم ناربتعي نيذللا هنطوو هبعش مامأ لوئسم انبزح نأو          



 )٣٥٦(

نـع  بزـحلا اذـه فلتخا كلذبو       ). ماظنلل ةيسايسلا فقاوملا عيمج ىنبتي الو ًاضراعم سيل       
نـعو ،هليـصافت يف يمسرلا فقوملل ةقباطتم ىوس ةيسايسلا اهفقاوم نكت مل ىرخأ بازحأ               

  ). يلاضنلا هلجسو بزحلا سسؤم خيراتو ةعمس(ىلع ىساسأ لكشب تدمتعا بازحأ 
رارق ىدعتي ال :ينوناقلا دعبلا  رادـصإل يسايسـلا ءاـطغلا ءاـطعإ     ) ثـعبلا ةيرطق ( 

نأ ذإ ؛ ينوناـق ساـسأ ىلإ ةجاح يف رارقلا اذه قي             بطت نكل ،اهمساب ةقطان ًافحص بازحألا     
رادـصإب هذـهل حامسـلا ىلع صني مل    ١٩٤٩ماعلا ىلإ دوعي يذلا يلاحلا تاعوبطملا نوناق     

  . ةهبجلا  سيسأت قبسي نوناقلا رودص نأ رابتعا ىلع فحص
ليدـعتل يرـطع يجان دمحم ءارزولا سيئر بئان ةسائرب ةيرازو ةنجل ليكشت مت كلذل               

ءارزوـلا سـلجمل حمـس يـلوأ عورشم غوص ىلإ تهتنا ،ةيلاحلا تايضتقملا قفو            نوناقلا  
ةيسايسـلا بازـحألا ىـلإو ةيرابتعالا تائيهلاو صاخشألل فحص رادصإ صيخارت حنمب             (
يـف هؤاـغلإ متي ثيح صخش يأ سيلو بزحلا مساب زايتمالا نوكي نأ نمضتو               ). ةصخرملا
  . بزحلا رظح لاح

. ثيدـحلا ةيروس خيرات يف يناثلا نوكيس دسألا سيئرلا لب   ق نم نوناقلا رارقإ لاح يفو     
هـنأ اـمك   . يكيرمأ رالود افلأ اهردقو دارفألا اهب مزلأ ةنامض عضو نم بازحألا ىفعأ وهو        

ةـماعلا ةـباينلا ىلإ ةفيحصلا نم خسن لاسرإب اهلدبتساو   ) ةهبجلا رس نيمأ(ةقفاوم نم اهافعأ   
  . مالعإلا ةرازو يأ) ةيرادإلا ةهجلاو 

يـك بازحألل   ) ةريبك تاليهست (ميدقتب ًادوعو ثعبلا عطق مغرلا ىلع       : يئارجإلا بناجل ا
بازـحألا ةداـق نيب ءاقل بلطت يذلا رمألا ،ةلئسألا نم ًاريثك لمح كلذ نإف ،اهفحص ردصت                 

 :تالؤاسـتلا تـلوانتو   . يـضاملا عوبسألا يف ةقراشم ريهز دمحم روتكدلا سيئرلا بئانو         
،  ) تاـعوبطملا عيزوتل ةماعلا ةسسؤملا    (عم ةقالعلا ،ةدي    رجلا ةيرود ،عبطلا ناكم    ةـيموكحلا

  . ةنزاوملا،عيبملارعس
لـصو ذإ  )بعشـلا لاضـن  (تناك ًاعيزوت فحصلا رثكأ نأ ىلإ نهارلا عقاولا ريشيو      ،

ىـلإ دـيلاب اهميلست     (ب هيحانجب بزحلا ءاضعأ مايق مغر ىلع ،فالآ ةرشع ىلإ اهخسن ددع           
تناكو )ءاضعألاو ءاقدصألا  نأ ًاـملع يكيرمأ رالود يفلأو فلأ نيب حوارتت ددع لك ةفلك             ،   

  . ةصاخ ةعبطم يف عبطت تناكو ةعوفدم ريغ ةروشنملا تالاقملا



 )٣٥٧(

راـتخا اـمنيب     )بعشـلا توص  (نوكتس هتديرج نأ شادكب ةحرف لاصو حانج نلعأو           ،
،            ) رونلا(لصيف حانج    يروسـلا يعويشـلا بزـحلا مـساب ةقطانلا ةفيحصلل يخيراتلا مسالا

فحصـلا ميمأـت ذنم      ١٩٥٣ماعلا هسيسأت ذنم ةيرسلا ةديرجلا يهو       ). بعشلا لاضن (تلحو    ،
ماعلا ةيرصملا    –ةيروسلا ةدحولا مايأ يف      مـساب ةـقطان تـناك يتلا       ) رونلا(نم ًالدب   ١٩٥٨ 

  . ١٩٥٤ماعلا ذنم يعويشلا بزحلا 
يو ـني (مهضـعب نـكل ،ةموكحلا عباطم يف عبطلاب حامسلا ىلع بازحألا ةداق لصحو              

نأ دـقتعت بازـحألا مظعم تاريدقت نأ ًاملع          )صخرأ كلذ ناك اذإ ةصاخ عباطم يف عبطلا         ،
) ثالثـلا ةـيموكحلا فحصـلا سفانت فحص رادصإ اندرأ اذإ غلبملا اذه فعض يه ةفلكلا               (
دـنع دـكؤملا ليملا نأ ًاملع        )انفحص دوجول عاد كانه سيل    (الإو  ) نيرشت ،ثعبلا ،ةروثلا  (  ،

يداـعلا ساـيقلاب    ) اـمبر (و ةخسـن فلأ نيرشعب ةيعوبسأ ةديرج ىل       إ وه يعويشلا يحانج   
ةيرهـش وأ ةيرهـش فصن رادصإ ىرخألا بازحألا يونت اميف           ) ًاربخ سيلو فقوم ميدقت   (ـل
  . يفصن سايقب

يفحصـلا رداكلا دوجو وه فحصلا       –بازحألا اههجاوت يتلا ىرخألا     ) تايدحتلا(نمو    
بازـحألا لمع طورشو ةيفحصلا دلبلا فورظ ةج        يتن كلذ ةبوعص ىلإ ًارظن ريبخلاو لهؤملا      

فـيك  ( :بازـحألا دحأ ميعز لءاستو    . ةيلام تآفاكم ميدقت ىلع ةنهارلا اهتردق مدعو ةقباسلا       
). نيـيرادإو نييفحـص نـم صخش يفلأ نم رثكأ مضت ةيموكح ةفيحص سفانأ نأ يل نكمي                

راذآ ٨يف مكحلا ىلإ ثعبلا لوصو دعب ردص ًاغالب نأ ركذي         فـقوأو  ١٩٦٣ماعل ا) سرام(   ،
بزـحلا مساب ةقطانلا    ) ثعبلا(يه فحص ثالث ءانثتساب ،اهعبط نكامأ متخو فحصلا عيمج          (

ةـعابطلل ةدـحولا ةسـسؤم      (ثادـحإل ناموسرم اهالت     ) ىدرب(و) ةيبرعلا ةدحولا (و مكاحلا 
رادصإو   ١٩٦٣ماعلا ذنم ةيموكحلا    ) ةروثلا(ًايلاح ردصت يتلا    ) رشنلاو عـلطم يف   ) نيرشت(، 
  .دالبلا يف ةديحولا ةيمسرلا ةيموقلا فحصلا) نيرشت(و) ثعبلا(و) ةروثلا(تيقبو ،تانيعب سلا



 )٣٥٨(



 )٣٥٩(

  
  
  
  
  

  ةيبزحلا ةفاحصلا
  )١١٦(اهتسارد ىلإ ةجاحلاو

 
  

ةديفتسـم ،اهتشاع يتلا لحارملا فلتخم يف اهرشنو اهتفاحصب ةيروسلا بازحألا تمتها   
       ، هـل تسسأ يذلا يفحصلا يطارقميدلا ثارتلا نمو        ًامومع اهتكرحل تحيتأ يتلا شماوهلا نم

ةـيلات وأ ةقباـس ةـلحرم نم رثكأ يف دالبلا اهب ترم يتلا ةينلعلاو ةرحلا ةفاحصلا تاونس                  
  . لالقتسالل

ةيسايسـلا اهتلاـسر لـقنت يـك راشتنالا ىلع ةرداق ًالصأ ةيسايسلا بازحألا نكت ملو                
تاـعوبطملا ةـيقبو ،روشنملاو نايبلاو ة       فاحصلا اهمهأ نمو ،اهانبتت يتلا جماربلا نيماضمو      

وأ وـيدارلا وأ نويزفلتلاك ىرخأ عاونأ نم لئاسو مادختساب دعب حمست مل فورظ يف ىرخألا                
  . تنرتنالا

يـه ةـمهمو ةديدج ةلحرم ىلإ لاقتنالا عم مويلا ةميق اذ عوضوملا نع ثيدحلا ودغيو                
ةدـيؤملا بازحألل ًافالتئا لكشت يتلا  ) ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا(بازحأل ةبسنلاب ةفاحصلا ةينلع   

  . يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل

                                                 
)٨(،  .١٦/١٢/٢٠٠٠، )ندنل(ةايحلا
  .يروس يفحص)٩(



 )٣٦٠(

ةيفحصـلا تارادـصإلا نـم نيعون دنع فقوتلا يرورضلا نم لعجت ةوطخلا هذه نإ               
  : امه ةيروس يف بازحألا اهتسرام يتلا ةيسايسلا

  . ةينلعلا هبش تارادصإلا - ١
  . ةيرسلا تارادصإلا - ٢



 )٣٣٨(

اـهب ةـصاخ ةيـسايس تاسرامم نم ةقلطنم ،ثعبل          ا عم اهفالتئا ةهبجلا بازحأ تلخد     
عرشـي مل ةهبجلا قاثيمب فورعملا فالتئالا قاثيم ناك اذإو ،اهتاودأو اهلاكشأ ًايئاقلت تزرفأ              
هل تيطعأ يذلا ميوعتلا اذه نكلو ،اهعم لماعتلا رظحي مل ًاضيأ هنإف ،تاودألاو لاكشألا هذهل               

ةـصاخلا تارادصإلا عم يطاعتلا لعج ،ًاد       بأ ردصت مل يهو   ) ةهبجلل ةفيحصب حامسلا  (ةغيص  
ضرـعت امبر ًايناثو ،ًالوأ اذه ،ةينلع تسيل اهنوك نم يتأي رذحلا نإ              .ةرذح ةلأسم بازحألاب  

  . ةرم نم رثكأ اذه ثدحو ،اهعم ىطاعتن يتلا ةيطمنلا نع تجرخ ول اميف ةمزأ ىلإ فلاحتلا
ةـباثمب يـه ةرشـن نيب        ةبرجتلا هذه حوارتتو ،تارادصإلا عم هتبرجت بزح لكل ناك          

ًايـسايس اـيركف ًاعوضوم لوانتي سارك وأ روشنم وأ نايب وأ            ) همساب ةقطان ةيبزح ةفيحص   (
  .هب ةلجاسملا امبر وأ هيلإ ةوعدلا وأ ريشبتلا بزحلا لواحي

اـهتيخيراتب ةـفورعملا    ) ثعبلا(هتفيحص تلوحت يذلا ،ثعبلا بزح ةبرجت انينثتسا اذإو         
نإـف ،مكحلا   ) ثعبلا(ىلوت نأ دعب ةينلع ةيموي ةفيحص ىلإ ،اهئوشن ذ          نم ةيسايسلا تايبدألا يف   

يـف تلظ ،اهلخدت مل وأ اهنم تجرخ وأ ةهبجلا تلخد تناك ءاوس ىرخألا بازحألا فحص                
  . ١٩٦٣ماعلا ذنم ةينلع ريغ ةلحرم 

يـف رذحلاو ديؤملا اهنومضم ساسأ ىلع لماعت ةيلاوملا بازحألا فحص تناك ًايعقاوو             
ثـعبلل ةيرطقلا ةدايقلا رارق عم ًاثيدح الإ اهتنعرش دح ىلإ لصت مل ةلماعملا هذه               و ،هتاحورط 

يعويشـلا بزـحلا نـع تردـص        ) فحصلا( تارشنلا هذهو  .اهل ينلع رادصإب حمس يذلا    
نـعو  ) يبرعلا يكارتشالا (يبرعلا يكارتشالا داحتالا نعو     ) بعشلا لاضن (ةفيحص يروسلا   

يـبرعلا  (برـعلا نييكارتـشالا نـعو    ) يكارتـش الا يودـحولا (نييكارتـشالا نييودحولا    
  ). يكارتشالا

يـف بازحألا هذه يف لصحي ناك قاقشنا لك دنع ةهيبش ءامسأ لمحت تارشن اهتزاوو               
  . هتيرارمتسا ىلع ةيخيراتلا ةيعرشلا ءافضإل ةلواحم

نـكت مل اهنأل ،ةباقرلا عم تافالخلا نم عون يأ          ) فحصلا(تارشنلا هذه رثت مل ًايعقاوو      
ضـعب تلصـحو ،ًايبسـن ةددـحم ةـيمكبو ءاقدصألاو ءاضعألل امنإو ،قاوسألا يف ع                زوت

ةـكرح عـم لصـح اـمك ،ةرداـن تالاح يف            ) ةهبجلا يأ (هسفن فلاحتلا لخاد تاكابرإلا     
تازواـجتلا نع لاقم لالخ ةيسايس ةعبوز راثأ امدنع         ) تونق ينغلا دبع  (برعلا نييكارتشالا   



 )٣٣٩(

ةرازو نـكل ةـعابطلا لـبق ةـهبجلا ةباقر ىلإ بازح            ألا تارشن اهدعب تعضخأو   . ةينوناقلا
  . عوضوملا اذه يف ًادبأ لخدتت مل مالعإلا

لالـخ تاـنينامثلا علطم يف يروسلا يعويشلا بزحلا عم كابرإلا اذه لثم عقو كلذك               
هـنايب ةـجهل عـفر لواـحي اهتقو يعويشلا بزحلا ناكو             )نيملسملا ناوخإلا (عم عارصلا     ،

نـم نكمتـي مـلو ،ةهبجلا ةمئاق جراخ تاباختنالا ضاخف بعشلا             سلجمب قلعتملا يباختنالا    
  . حشرم يأ لاصيإ

لكشـبو طـقف تابسانملا ىلع ترصتقا بازحألا تارادصإ ضعب نأ ةظحالم نكميو             
تارشـنلا نع ثيدحلل لاجملا حتفي عوضوملا اذه لثم نإ       . عبرألا تاحفصلا ىدعتي ال دودحم    

ةـعيبطب طبترـي اذـهو ،ةلءاسملل اهلماح ض         رعتيو يرس لكشب ردصت تناك يتلا ةيزاوملا      
  . ًاضراعم ًافقوم تذختا يتلا وأ ًاقحال تلكشت يتلا وأ ةهبجلا لخدت مل يتلا بازحألاب لاحلا

ًالوطم تفقوت يتلا ةيسايسلا تايبدألا نم ةمهم ةعومجم بازحألاو ىوقلا هذه تردصأ            
          ، تباصأ وأ هتلاق اميف تأطخأ   اذـه رـيغ رخآ انأش اذهل نإف        ءاوسو ،ةيلخادلا عاضوألا دنع

نـم عوـن اهنأ ساسأ ىلع اهتاكاحم نكمي لظلا يف ةيفحص ةبرجت تلجس اهنكل               . عوضوملا
  . ةيروس يف ةيسايسلا ةكرحلا خيرات يف ترم يتلا ةفاحصلا

يـتلا مهمـساب ةقطانلا ةفيحصلا يهو       ) ريذنلا(تركذ  ) نوملسملا ناوخإلا (ركذ ام اذإف    
يسايسـلا ماظنلل لماكلا ءادعلا ةيضرأ ىلع تانينامثلا يف هتورذ          يف يلخادلا عارصلا تلوانت     

هذـه نـم تارابع عارصلا كلذ نع ثعبلا اهردصأ يتلا بتكلا ضعب تدروأو              . ةيروس يف 
كـلت نـم دـحاو رـكذ امك         ) سدقملا دقحلا (هتمسأ ءيش ىلإ ريشت ةحراج ةيرسلا ةفيحصلا        

ناوـخإلا  (اهلالخ نم لماعتي يتلا ةقيرط      لا ةفرعمل اهيلع ةرظن ءاقلإ نوريثكلا ىنمتيو      . بتكلا
  . تانينامثلا لئاوأ و تانيعبسلا رخاوأ يف ةيمادلا ثادحألا عم) نوملسملا

نـم ةـعومجم ترـكذ      ) ةطبارلا(وأ ةيروس يف    ) يعويشلا لمعلا بزح  (ركذ ام اذإو    
ـناك نيح   )يبعشلا ءادنلا (و) ءارمحلا ةيارلا  (:اهنيب نمو بزحلا اذه اهب طشن تاروشنملا       ت ، 

نيـفقثملاو نيماـحملا ىـلإ لصت تناكو ةيزكرملا اهتديرج          ) ءارمحلا ةيارلا   (ربتعت ةطبارلا   
تدهـش ًاضـيأ    . ًاليـل باوـبألا تحت نم سدت      ) يبعشلا ءادنلا (تناك اميف ًارس نييفحصلاو     

اهردصـي ناك يتلا    ) ةيرصانلا ةيارلا (لثم ةيرس دئارج ةروظحملا ةيروسلا ةيسايسلا ةبرجتلا        
لاـمعلا بزـح    (اهردصـي ناـك     ) يـبرعلا يروثلا  (و. روظحملا يرصانلا يبع  شلا ميظنتلا 



 )٣٤٠(

نييعويشـلا ةداـقلا دـحأ اهيمسـي ناك امك          ) كرتلا ضاير (ةعبط  ) بعشلا لاضن (و) يروثلا
  !. تانينامثلا يف ًاحزام نييمسرلا

             ، يـساتألا لاـمج روتكدلا موحرملا هدوقي ناك يذلا يطارقميدلا يكارتشالا داحتالا امأ
،             . ةيرس ةرشن نم ر   ثكأ ردصأ  ةـضراعملا هـتالاقم ىـلع حيرصـلا همـسا بتكي ناك هنكل

  ). يطارقميدلا ينطولا عمجتلا(مساب ردصت تناك يتلا ةرشنلا يف ًاصوصخو 
دارـم ةـماعزب يعويشلا بزحلا نع قشنا يذلا         ) ةدعاقلا تامظنم (بزح ردصأ ًاضيأ    

تارشـن ةرـيثك ةيس     ايس تاعومجم تردصأ امك   ) بعشلا توص (اهمسا ةيرس ةرشن فسوي     
  . نيددع وأ ددع دعب فقوت اهنم ديدعلا نكل ،ديلا طخب ةبوتكم

نـم لـمحي اـم ردقب ةفارطلا نم لمحي ًاخيرات مويلا تدغ ةيرسلا ةفاحصلا ةبرجت نإ                
دـيلا طـخب ةبوتكملا ًاصوصخو ،تارشنلا هذه يف بتكت تناك يتلا تامهملا نأ كلذ ،ةاسأملا       

ةرـيغلا نم ًاسح لمحي ناك بتك ام ضعب نإ ًاضيأو ،ةلماك ة             لود اهب موقت نأ نم ربكأ تناك      
اـنه سيـل ةيسامح قرطب هتاعوضوم ةجلاعم مغر ىلع ًايلاع ةيموقلاو ةيعامتجالاو ةينطولا              

  . اهتحص نع ثيدحلا لاجم
الـب يسايسـلا بزحلا نأ رابتعاب ،يسايسلا لمعلا نم ًامهم ًانمز لزتخت ةبرجتلا هذهو               

بازـحألا هذـه نم ةريبك ةبسن نأ رابتعابو ،ًارصاقوً ازجاع حبصي       جمانربلا نع ربعت ةرشن     
ةفاحصـلا اـهيف اـمب اـهتبرجت أـطخ وأ ةحص دنع فقوتلا يرورضلا نم راصو ،تشالت        

  . ةيرسلا
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  .. يرسقلا بايغلا دعب فقثملا ةدوع
يندملا عمت"تاراوح  ا"  
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ةيساسألا ةقيثولا     
يندملا عمتيحإ ناجلل    )١١٨(ا ءا

  
سورد صالختـسال ةيعوضوم ةفقو ىلإ ،ىضم تقو يأ نم رثكأ ،مويلا ةيروس جاتحت      
ةيداصـتقالاو ةـيعامتجالا اهعاضوأ تدرت نأ دعب ؛لبقتسملا ملاعم ديدحتو ،ةيضاملا دوقعلا             
نـع ًالضـف ،يداصـتقالا جامدـنالاو ةـملوعلا تايدحت اهيلإ تفيضأو ،ةيفاقثلاو ةيسايسلاو       

اـهتهجاومل ضوهنلا ماهم انتمأو انبعش ىلع حرطت يتلا ،يليئارسإلا يبرعلا عارصلا تاي             دحت
  .اهراطخأ ءردو

ةـقالخ تاـيناكمإ نـم هيلع نارفوتي امو بعشلاو نطولاب قداص ٍناميإ نم ًاقالطناو               
ةـجاحلا سـمت ،حالـصإلل ةداج ةردابم يأ عم يباجيإلا لعافتلا ىلع ًاصرحو ،ةيح ىوقو                

هـيفقثمو ةيسايسـلا هاوـقو ةـيعامتجالا هتائفو نطولا ءانمأ عيمج نيب لماش ر      اوح ىلإ مويلا  
يندـملا عمتجملا ومن ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم يتلا تايلاعفلا يف ةكراشملل ؛هيجتنمو هيعدبمو               
نوـكت نوناـقو قـح ةلود ءانب ىلإو ،نطاوملاو ناسنإلا قوقحو درفلا ةيرح ىلع سسؤملا                

ىـلإ ةـجاح يف مويلا اندالبف   . زييمت الو ءانثتسا الاب ،مهزازت    عا نطومو اهينطاوم عيمج ةلود    
ةـيلمع ،ةيضاملا دوقعلا يف ،هفاعضإو هفعض مرح يذلا يندملا عمتجملا ءايحإل عيمجلا دوهج              
نـع داـعتبالا ىـلع ةرـبجم اهسفن تدجو ةمهم ةينطو تايلعاف و تاردق نم ءانبلاو ومنلا                  

  .ةيباجيإلا ةسرامملا
                                                 

يأرـلا  :رظنا،ةفيحـص نم رثكأ يف ترشنو،اهيلع طشانو فقثم فلأ عيقوت ةجيتن ؛ فلألا ةقيثوب تفرع              )١(
، ،٨/١/٢٠٠١،)تيوكلا(ماعلا ريفسلاو   .١١/١/٢٠٠١،)توريب(،



 )٣٤٤(

ةـيطارقميدلا براجتلا ددعت نع ئشان سابتلا نم يندملا عمتجملا          موهفم فنتكي ام نإو     
خيراـتلا يف ةيعامتجا ةنونيك هفصوب اندنع يعقاولا هدوجو يفني ال ثيدحلاو ميدقلا خيراتلا يف          
اـنعمتجم جتـنأ ىذـلا ثيدحو يرصع عمتجم ىلإ ةرثعتملا هلاقتنا ةروريس الو ،ملاعلا يفو                

ةيروتـسد ةيعرـشو ةيـسايس ًابازحأو تايعمجو تاباقن         و ةرح ةفاحصو ةددجتم ةفاقث اهلالخ     
. ًامدـقت اهرثكأ نم نكي مل نإ ،ًارخأت ةيبرعلا راطقألا لقأ نم ادغ ىتح ،ةطلسلل ًايملس ًالوادتو        

كـلذ ثدـح نأ ىلإ ،يعامتجالاو ينطولا جامدنالا ىلإ انعمتجمب ىقرت ةروريسلا كلت تناكو               
. ةيروتـسدلا ةيعورشـملا ةهجاوم يف ةيبالقنالا      )) ةيروثلا ةيعورشملا ((ىلع سسؤملا عطقلا    

               ، ةـلودلاو ةطلسلا يهامت الول ،وحنلا اذه ىلع ،هبييغتو يندملا عمتجملا شيمهت ًانكمم نكي ملو
دـحاولا نوللاو دحاولا بزحلا ةغبصب ةلودلا غبصو ،هلغشي يذلا بصنملاو صخشلا يهامتو             

ًالثـمم هسـفن مدـقي لب ،هتيئزجب فر         تعي ال عمتجملا نم ،ءزج ةلود اهلعجو ،دحاولا يأرلاو        
ءالوـلاو ةقيضـلا ةيبزحلا ىوتسم ىلإ ةنطاوملا ضفخيو          ))عمتجملاو ةلودلل ًادئاق  ((و بعشلل   ،

ةـلودلا لاوـمأ تدـغف      . اـياعر درـجم مـهنأ ىلع نينطاوملا ةيقب ىلإ رظنيو ،يصخشلا           
تازا ـيحو تاـعاطقا اـهنأك ًاضـيأ يندملا عمتجملا تاسسؤمو نطولا تاورثو اهتاسسؤمو            

تاـبهلاو نوناـقلا لـحم تازاـيتمالا تلحف ،عابتألاو نيلاوملا ىلع عزوت ةصاخ تايكلمو               
تـبهتناو عمتجملا حيبتساو ،ةماعلا ةحلصملا لحم ةصاخلا حلاصملاو ،قوقحلا لحم اياطعلاو            
لـب ،هب ًاهبتشم نطاوم لك ادغو ،هتاردقمب داسفلاو فسعلل ًازومر اوراص نم مّكحتو ،هتاورث           

عوـضومو لـمهم مك هنأ ىلع ال بعشلا ىلإ رظنت ةطلسلا تحارو             )). بلطلا تحت ًانادم  ((
نـم رـمألا لخي ملو ،كشو ةبير عضومو ةيلهأ صقانو رصاق هنأ ىلع لب ،بسحف اهتدارإل             

نأ ىـلإ انه ةراشإلا ردجتو      . هقوقحب ةبلاطملاو هيأر نع ريبعتلا رداوب هنم تردب املك هنيوخت         
موـقي ال ذإ ،اـمهنيب ةيلدجلا ةقالعلا دكؤي امم ؛ةلودلا بييغت ى             لإ ىدأ يندملا عمتجملا بييغت    

هلكـش يـه ةثيدحلا ةلودلاو ،ةثيدحلا ةلودلا نومضم وه يندملا عمتجملاف      . رخآلاب الإ امهدحأ  
  .يطارقميدلا ماظنلا نالكشي ًاعم امهو ،يسايسلا

ةـئوانملا  ةيسايسـلا هـتكرحو ،رامعتـسالا ىلع ةينطولا هتاروث جتنأ يذلا انعمتجم نإ              
يذـلاو ،مدـقتلاو ررحتلا ىلإ ةبثوتملا ةيموقلا ةينطولا هحور نع رفسأو ،يسايسلا دادبتسالل              
لدـعلاو ةيافكلاو ةيرحلا ليبس يف تايحضتلاو ءادهشلا نم ريثكلاو ريثكلا مدقو رباصو ربص              

هـتفاقث  و هداصـتقا ءانب ةداعإو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا هتايح جاتنإ ةداعإ ىلع ًارداق لازي الو             
وـهو  . يناـقتلاو يـملعلا مدقتلا باكر يف قالطنالاو ،مدقتلا قطنمو ةثادحلا تايضتقم قفو            



 )٣٤٥(

ةـيلايربمإلا عاـضوألا عم تلصفمتو دادبتسالا تجتنأ يتلا ىنبلاو تاقالعلا زواجت ىلع رداق         
  .اهنع تمجن يتلا ةيموقلا ةئزجتلاو

. ةيكارتـشالا مـساب ةيسايسـلا   ةيطارقميدلا ىلع بالقنالا جئاتن نايعلل ةحضاو تتاب دقل       
ىمسـي ناك اميفو ةيقرشلا ابوروأ يف هتالاطتساو يتييفوسلا جذومنلا رايهنا عم ،عيمجلل نيبتو              
. بعشـلا نـم اهتيعورشم ةيعامتجا ةيطارقميد ءانب وأ ةيكارتشالا ءانب ةلاحتسا ،ثلاثلا ملاعلا           

جئاـتنو   "ةـيروثلا ةدارإلا  "ل عوضوم وأ ةدام هنأ ىلع بعشلا ىلإ رظنلا جئاتن رثكأ تنيبتو             ،
فالتـخاو ،اـهعونتو ةيسايسـلاو ةـيفاقثلاو ةيعامتجالا هتانوكم ددعتو ،عقاولا ةيدارفإ راكنإ            
ةـلودلا ةـيهام هتفصـب ،نوناـقلا نأ ةقيقح راكنإ مث نمو ،اهنيابتو ةيعامتجالا هتائف حلاصم                 

نينطاوـملا عـيمج ن     يـب كرتشـم وه امع ًاريبعت هتفصبو ،ماعلا ماظنلا نع ًايقوقح ًاريبعتو            
بـجي يذلا فالتخالا كلذو حلاصملا هذه نيب ةيخيرات ةيوست وه ،ةيعامتجالا تائفلا عيمجو              

ةـنودملاو روتسدلا جتنت يتلا يه ةيخيراتلا ةيوستلا هذه         . ةيلعفلا ةينطولا ةدحولا ماوق نوكي نأ     
نإـف كلذـل ؛يملاـعلا      روطتلا عاقيإب ،عبطلاب ،رثأتملا ماعلا ماظنلا روطتو قستي امب ةينوناقلا           

موـهفم نإـف اذه ىلعو      . روطتلا اذه تايضتقم قفو ريغت وأ روطتو لدعت نيناوقلاو ريتاسدلا         
يذـلا ملاـعلا ديعص ىلع ،نيرشعلا نرقلا تانيعبس يف ديدج نم ثعبنا يذلا يندملا عمتجملا                

رشـبلا لقتنا    ذنم ،يعامتجالا دوجولا ةهادب لثمي لازي الو ناك ،لقألا ىلع ًايناكم ،هيلإ يمتنن              
               ، نودـلخ نـبا ريبعتب ،ةيندملا ةسايسلاو يرشبلا نارمعلا ىلإ يأ ،عامتجالا ىلإ ةعيبطلا نم

يـف  " يعاـمتجالا دـقعلا  "هـيلإ ريشيو هنع جتني يميهافم لسن دلوتي موهفملا اذه بلص نمو       
ىوـس   دقعلا اذه امو  . مهسفنأل نودبتسملا كولملاو ةرطابألا هاعدا يذلا     " يهلإلا قحلا "ةهجاوم    

جتنأـف ،ناسـنإلا يف ةيرشبلا ةفرعملا لقث زكرم لعج يذلا ينالقعلا بالقنالل يسايس لداعم               
ةـسراممو داـقتعالا ةيرح لفكت يتلا ةثيدحلا ةيندملا ةلودلا ثيدحلا ركفلاو ثيدحلا عمتجملا              
 ةلقتسـمو ةـلقاع ةيناسـنإ ًاتاذ درفلاب فارتعالا لظ يف ،ركفلا ةيرح اهتلافك ةينيدلا رئاعشلا               
اذـه نـع جتـني امبو ،اهريمضو اهركف يف ةرحو اهلاعفأ نع ةلوئسمو اهتايح مامز ةكلامو                 
اـهجوتت ةيلوئسـملاب ةطورشـمو نوناـقلاب ةددـجم ةيرح نم ةسرامملا لقح يف فارتعالا               

  .اهلجأ نمو ةعامجلا عم لمعلاو ةفرعملا بحو ةقالخلا ةردابملا
ةـنميه نم ةررحم ةيعامتجاو ةيعمتج      م تاسسؤم ءايحإ ىلإ مويلا ةجاحلا حلت ،هلك كلذل        

نـم ةررـحتمو ،تايحالصـلا عـيمج اهسفن تحنم يتلا ةينمألا ةزهجألاو ةيذيفنتلا ةطلسلا               
كـلذو ؛اـهنع ةلقتسـمو ةيفئاطلاو ةيرئاشعلاو ةيبهذملاك ،ةيديلقتلا ىنبلاو تاقالعلاو طباورلا             

نزاوـتلا قيقحتلو ،ةفداهلاو    ةيعاولا ةرحلا هتيلعاف اهفصوب عمتجملا يف ةسايسلا جاتنإ ةداعإل          



 )٣٤٦(

ةـلادعلاو ةـيرحلا قـيقحت ليبـس يـف امهفئاظو قيسنتو ،ةلودلاو عمتجملا نيب يرورضلا                
نوناـقلا ةروريـصو اهتدايسو ةلودلا ةبيه ديطوت مث نمو ،ةينطولا ةدحولا زيزعتو ةاواسملاو              

يـنطو ر   اوـح قالـطإ نكمي ،طقف ،يندملا عمتجملا قاطن يفف         . عيمجلل ًامكحو ًاماع ًاعجرم   
                ، باوـص نـم هـيف امب فارتعالاو رخآلا يأرلا مارتحاو ريبعتلاو يأرلا ةيرح هماوق لماش

سيـلف  . ماعلا ريخلاو ةماعلا ةعفنملا ىلإ ينطولا كرتشملا نم ًاقالطنا ةيبعشلا ةكراشملا ليعفتل         
ةـيموقلاو ةـينطولا ةحلصملا يه ام ،اهدحو ،ررقت نأ ةيسايس وأ ةيعامتجا ةئف يأ قح نم                 

اـمب ،ةيسايس وأ ةيعامتجا ةئف يأ ىلع نإف كلذل ؛اهقيقحتب ةليفكلا بيلاسألاو لئاسولا يه                امو  
ىـلع اـهجمانربو اهتاروصـتو اهتيؤر حرطت نأ مويلا مكحلا ةفدب ةكسمملا ةطلسلا كلذ يف                
نـمو ريبعتلاو يأرلا ةيرح نود نم نكمم راوح نم سيلو ،اهلوح راوحلاو اهتشقانمل بعشلا           

لـثمت ةيعيرشت ةسسؤمو ةرح ةيعامتجا تامظنمو ةرح بازحأو رح مالعإو        ةرح تاباقن نود    
ًاـمود جتني راوحلاف ،لماش ينطو راوح نود نم نكمم حالصإ نم سيلو ،ًالعفو ًاقح بعشلا                

)) قـطنم ((يـفني راوـحلا قطنمو      . ًاعيمج مهل لب ،نيرواحتملا نم يأل تسيل ةديدج قئاقح        
دـقنلاو راوحلا أدبم دامتعا ىلإ وعدن كلذل        . رخآ راكتحا يأو ةينطولا راكتحاو ةقيقحلا راكتحا      

تامـس مـهأ نـم هذـهو ،مهافتلاو ةيوستلاب تافالخلا عيمج لحل يملسلا روطتلاو يباجيإلا                
  .هايازمو يندملا عمتجملا

ةـيعوط تاميظنت ءاشنإ يف ىلحتت امم رثكأ ءيش يف يندملا عمتجملا ةيويح ىلحتت الو               
لـفكت نوناـقو قح ةلود اهتياغو ،يطارقميدلا رايخلا اهرهوج   ةعونتمو ةلقتسم ةيموكح ريغ   

نع ًاعافد يندملا عمتجملا نع عافدلا يف ىرت كلذل         . ةماعلا تايرحلا نوصتو ةيندملا قوقحلا    
  .اهمامزب ةكسمملا ةطلسلا نعو هتلود

نأ دـبال داسفإلاو داسفلا ةحفاكم ةيلمع حجنت يكلو ،ةيداصتقالا تاحالصإلا رمثت يكلو             
قـقحت نـل تاحالـصإلا هذه نإف الإو ،لماش يروتسدو يسايس حالصإ اهقفاريو اهل               دهمي  

ةـينوناق لـمع ةـيلآ ىلإ داسفلا ةحفاكمو حالصإلا ةيلمع لوحتت نأ يغبني اذل              . اهنم لومأملا 
ةـلودلا تاسـسؤم ىـلع نيرمتسملا فارشإلاو ةباقرلا ززعتو ةيبعشلا ةكراشملا زفحت ةمئاد      

      ، حيـتي ةيفافشـلا نم وج يف ،ًاضيأ صاخلا عاطقلا ةطشنأ ىلعو            ماع عفن تاسسؤم يه يتلا
طيـطختلا يف ةيلعفلا ةكراشملا صرف ةيسايسلا بازحألاو ةيعامتجالا ىوقلا و تائفلا عيمجل             
ءاضـقلا نيـكمتو ،اهعوقو روف داسفلاو ردهلاو أطخلا ىلإ هيبنتلاو ،ميوقتلاو ذيفنتلاو دادعإلاو            

ال ةـيئاقتنالاو ةيباسنتسالاو ةيئزجلا تاجلاعملا نإف       . ةبساحملاو ةلءاسملا نم ةيباقرلا تائيهلاو    
  .حالصإلا ىلإ يدؤت
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هـتيرح راـبتعاو ،هـتاذ يـف ةـياغ ناسنإلا رابتعا نم انتسراممو انتيؤر قلطنت ذإو                 
ةـماعلا ةحلصـملاو ةـينطولا ةدحولاو ،مدقتلاو ةيمنتلا فده يه هتداعسو هتيهافرو هتماركو              

،         سلا عيمجل نيرايعمو نيأدبم    نوناـقلا ماـمأ نيواستم ًاعيمج نينطاوملاو ،تاسرامملاو تاساي
لـضافتلاو زـييمتلا ماد اـم ؛ةـنطاوملا يف لضافت الو ناك رابتعا يأ ىلع مهنيب زييمت الف                   
ةـقرفتلا روذـب ،مـث نم ،نارذبيو ،قوقحلا نم نيمورحمو تازايتما باحصأ ًامود ناجتني               

انتـسراممو انتيؤر قلطنت ذإو ،ةسايسلا نود ام ى         لإ ةيعامتجالا تاقالعلاب ناطحنيو ،قاقشلاو    
ةـينطولا ةحلصـملا ىـلع اـهتالالد عيمج دقعنت يتلا يه ةقحلا ةسايسلا نأ ةقيقح نم كلذك                  
ةـينطولا تازاـجنإلا نأو ،ةـيدرفلا لاـمعألاو ةصاخلا حلاصملا ىلع ال ةيناسنإلاو ةيموقلا      

ددـحتت اـمنإ ةيسايسـلا بازحألاو ة        يعامتجالا تائفلا نأو ،دارفألا ىلإ ال بعشلا ىلإ بسنت        
يـف ،ىرن اننإف ؛تاطلسلا عيمج ردصم وه بعشلا نأو ،هددحت الو ينطولا يعامتجالا لكلاب               
ةرادإلا جارـخإو يدرـتلاو دوـكرلا نم جورخلل ًاديحوو ًايرورض ًالخدم يسايسلا حالصإلا        

لـمتحت دعت مل يتل  او يسايسلا حالصإلل ةيرورضلا تامدقملا نأو ،ةنمزملا اهتلطع نم ةماعلا  
  :ةيتآلا يه ليجأتلا

عـيمجو ةيئانثتـسالا مكاحملاو ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإو ئراوطلا نوناقب لمعلا فقو             -١  
نيـلقتعملا عـيمج حارس قالطإو ،فيجو ٍملظ نم اهنع مجن ام كرادتو ،ةقالعلا تاذ نيناوقلا        

نيناوـقلا بـجومب ل     ـمعلا قحو ةيندملا قوقحلا نم نيمورحملا عاضوأ ةيوستو ،نييسايسلا         
  .نطولا ىلإ نيدعبملا ةدوعب حامسلاو ،ةيئانثتسالا ماكحألاو

ةـيندملا ةاـيحلا ةـننوقو ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح اميسالو ،ةيسايسلا تايرحلا قالطإ             -٢  
تاـمظنملاو يداونلاو تايعمجلاو بازحألا لمع ميظنتل يطارقميد نوناق رادصإب ةيسايسلاو           

ًاـيئزج وأ ًاـيلك تدـقفف ةـيتلود تاسسؤم ىلإ تلوح يتلا تاب              اقنلا ةصاخو ،ةيموكحلا ريغ   
  .اهلجأ نم تئشنأ يتلا فئاظولا

هـليطعت مت يذلاو رشنلاو ةفاحصلا ةيرح لفكي يذلا تاعوبطملا نوناقب لمعلا ةداعإ       -٣  
  .ةيفرعلا ماكحألا بجومب

اـمب ،تايوتسـملا عـيمج يـف تاباختنالا ميظنتل يطارقميد باختنا نوناق رادصإ               -٤  
فارـشإ تـحت اهتمرب ةيباختنالا ةيلمعلا لعجو ،ًايلعف ًاليثمت ةفاك بعشلا تائف ليثمت نمضي               
ًاـعجرمو ،بعشـلا ةدارإ لـثمت ًاقح ةيباقرو ةيعيرشت ةسسؤم ناملربلا نوكيل ؛لقتسم ءاضق               
يـف ةـيباجيإلا مهتكراشمو ةلودلا يف نينطاوملا ةيوضع نع ًاريبعتو ،تاطلسلا عيمجل ىلعأ              
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يـف ناـيلجتت اـمم رثكأ ءيش يف نايلجتت ال اهتيلكو ةلودلا ةيمومع نإف               . ماعلا م اظنلا ديدحت 
  .هتهازنو ءاضقلا لالقتسا يفو ،ةيعيرشتلا ةسسؤملا

موكحملاو مكاحلا ىلع نوناقلا ةدايس طسبو هتهازنو ءاضقلا لالقتسا-٥  .  
مئادـلا روتـسدلا يـف اهمظعم ىلع صوصنملا ةيداصتقالا نطاوملا قوقح قاقحإ              -٦  

                ، يموـقلا لخدـلا نمو ةينطولا ةورثلا نم لداع بيصن يف نطاوملا قح اهمهأ نمو ،دالبلل
ةـينطولا ةورـثلا يـف ةـمداقلا لايجألا قوقح ةيامحو ،ةميركلا ةايحلاو بسانملا لمعلا يفو         

يعاـمتجالا ملظلا عفر ىلإ دؤت مل نإ ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيمنتل ىنعم ال هنإف  . ةفيظنلا ةئيبلاو 
  .رقفلاو ةلاطبلا ةحفاكمو لمعلاو ةايحلا طورشةنسنأو 
بازحأ نأ ىلع رارصإلا نإ       -٧ يـف ةـيحلا ىوـقلا لثمت       )) ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا  (( 

هذـه  )) ليعفت((نم رثكأ ىلإ جاتحت ال دالبلا نأو ،ةيسايسلا هتكرح دفنتستو يروسلا عمتجملا             
ةداـعإ نم دبالف ؛يسايسلا للشلا      و يداصتقالاو يعامتجالا دوكرلا ةمادإ ىلإ يدؤيس ،ةهبجلا       

يصـقي أدـبم يأو ،عـمتجملاو ةـلودلل دئاقلا بزحلا أدبم يفو ،ةطلسلاب اهتقالع يف رظنلا                 
  .ةيسايسلا ةايحلا نع بعشلا

  .نوناقلا مامأ ةأرملا دض زييمت يأ ءاغلإ -٨
ةـيلمع يـفو ،يعاـمتجالا ءاـنبلا ةيلمع يف يباجيإلا ماهسإلا قلطنم نم اننإف ،دعبو                

يـهو ،عاطقو عقوم لك يف يندملا عمتجملا ءايحإ ناجل سيسأت ىلإ وعدنو ىعادتن ،حال     صإلا
ةيلوئسـملا عـقوم نـم ،مهسـن انلع          ))يندملا عمتجملا ءاقدصأ  ((ةغيصل ريوطتو رارمتسا      ،

ةيعـضو نـم جورـخلاو ،فوزعلاو ةيبلسلا ةلاح زواجت يف ،لالقتسالا عقوم نمو ،ةينطولا             
يـتلا ةمساحلا ةوطخلا وطخن انلعو      . يملاعلا مدقتلا رئاتوب ًاساي   ق انرخأت فعاضت يتلا دوكرلا    

سـسأ ءاـسرإ يـف مهسي ،لقتسم ديس رح يطارقميد عمتجم ىلإ قيرطلا يف ًادوقع ترخأت                 
  .ةيبرعلا ةمألل لضفأ ًالبقتسم نمضي ،يوضهن عورشمل ةديدج
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  ةيسايس تاحالصإب  نوبلاطي فقثمو يسايس فلأ
  )١١٩("تايوتسملا عيمج ىلع تاباختنالا"و روتسدلا لمشت

  
يـف مـكحلا ةدـس ىلإ دسألا راشب سيئرلا لوصو ذنم اهعون نم ةيناثلا يه ةوطخ يف                  

زومت ١٧يف ايروس    حوـمط يحالصإ جمانربب هعورشو     ٢٠٠٠)ويلوي(  ةـعومجم تـماق    . ، 
تاحفـص ثالث نم ةقيثو ىلع عيقوتلاب فلألا دودح مهددع غلب نيفقثملاو نييسايسلا نم ةريبك               

يـف يندـملا عـمتجملا لـيعفت لجأ نم ،يسايس رخآب يداصتقالا حالصإلا قافرإب بل                اطت
ةـنوآلا يـف ىرـخألا رطقلا تاظفاحمو قشمد يف هتايدتنمو هتايعمج ترثك يذلاو              . ايروس
  .ةريخألا

همـسا دمتسا نيفقثملا نم ةعومجم هتردصأ قباس نايب بلاطمب ةقيثولا بلاطم هباشتتو             
ماـكحألا عـفرو ئراوـطلا ةـلاح ءاـغلإب صخلتـتو             )٩٩-لانايب  (مهددع نم دعب اميف       ،

يـطارقميد نوناـق رادصإو ،نيدعبملل ةدوعلاب حامسلاو نييسايسلا نيلقتعملا قالطإو،ةيفرعلا           
ةرورـض ىلع ةقيثولا دكؤت امك ،ةرح ةيطارقوميد تاباختنا لفكي رخآو ،مالعإلا ةيرح لفكي              

ءاصـقإ مدعو،روتسدلا يف اهيلع صوصنمل   ا نطاوملا قوقح قاقحإو هتهازنو ءاضقلا لالقتسا      
  .ةأرملا دض زييمت يأ ءاغلإو،ةسايسلا نع بعشلا

عـمج دـعب نلعُت نأ رظتني يتلاو ،ةقيثولا ىلع تعقو يتلا ةفورعملا ءامسألا نيب نمو                
مظعلا لالج قداص     -عيقاوتلا نم نكمم ردق ربكأ       ليشـيم  ) بـتاك (يبهذـلا يريخ    ) ركفم( 

ساـبع ناسـحإ    ) ثحاب(ةرايط يتاجن   ) ثحاب(ةليلد فراع   ) ثحاب(ينبلا ديلو   ) ثحاب(وليك  
                                                 

)٢(،   .٢٠٠١/ ١/ ١١، )توريب( ريفسلا
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فيـس ضاير   ) ةبتاك(يبحرلا هيم   ) ثحاب(يعابجلا ميركلا داج    ) جرخم(حلاملا ليبن   ) ثحاب(
  ).بئانو لامعأ لجر(

ةـفقو ىـلإ ،ىضم تقو يأ نم رثكأ مويلا ايروس جاتحت            : "ةيلاتلا ةمدقملاب ةقيثولا أدبتو   
تدرـت نأ دـعب لبقتسـملا ملاـعم ًادـيدحتو ةيضاملا دوقعل             ا سورد صالختسال ةيعوضوم   

ةـملوعلا تايدـحت اـهيلإ تفيـضأو ،ةيفاقثلاو ،ةسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهعاضوأ             
ىـلع حرـطت يـتلا ،يليئارسإلا يبرعلا عارصلا تايدحت نع ًالضف ،يداصتقالا جامدنالاو              

  ".اهراطخأ ءردو اهتهجاومل ضوهنلا ماهم انتمأو انبعش
ةـنونيك  "هفـصوب ايروس يف ًايعقاو ًادوجوم ناك يندملا عمتجملا نأ نم اهدعب قلطنتو              

ينطوـلا جامدنالا ىلإ انعمتجمب ةروريصلا كلت تقترا ثيح         " ملاعلا يفو خيراتلا يف ةيعامتجا    
يـف ةـيبالقنالا    )) ةيروثلا ةيعورشملا ((ىلع سسؤملا عطقلا كلذ ثدح نأ ىلإ ،يعامتجالاو         

اذـه ىـلع هـبييغتو يندملا عمتجملا شيمهت ًانكمم نكي ملو ،ةيروتسدلا ةي              عورشملا ةهجاوم 
ةـلودلا غوصو،هلغشـي يذـلا بصنملاو صخشلا يهامتو ةلودلاو ةطلسلا يهامت الول وحنلا              
فرـعتي ال عـمتجملا نم ًاءزج اهلعجو ،دحاولا يأرلاو دحاولا نوللاو دحاولا بزحلا غيصب               

ةقيضـلا ةـيبزحلا ىوتسـم ىلإ ةنطاوملا ضفخي         ((، و ))بعشلل ًالثمم هسفن مدقي لب ،هتيئزجب     
ةـلودلا لاوـمأ تدـغف اياعر درجم مهنأ ىلع نينطاوملا ةيقب ىلإ رظنيو يصخشلا ءالولاو                
تازاـيحو تاـعاطقا اـهنأك ًاضـيأ يندملا عمتجملا تاسسؤمو نطولا تاورثو اهتاسسؤمو             

  )).عابتألاو نيلاوملا ىلع عزوت ةصاخ تايكلمو
ةـقالعلا دـكؤي اـمم ةلودلا بييغت ىلإ ىدأ يندملا عمتجملا بييغت نإ              (( ةقيثولا فيضت 

             ، ةـثيدحلا ةـلودلا نومضم وه يندملا عمتجملاف ،رخآلاب الإ امهدحأ موقي ال ذإ ،امهنيب ةيلدجلا
  )).يطارقميدلا ماظنلا نالكشي ًاعم امهو ،يسايسلا هلكش يه ةثيدحلا ةلودلاو

ةـيعامتجالا هـتايح    ((جاـتنإ ةداعإ ىلع عمتجملا ةر       دقب اهتقث ديكأت ىلإ ةقيثولا لقتنت مث      
يـف قالـطنالاو مدقتلا قطنمو ةثادحلا تايضتقم قفو هتفاقثو هداصتقا ءانب ةداعإو ةيسايسلاو              

تاـقالعلا زواـجت ىـلع كلذك رداق        ((عمتجملا نأ فيضتو    )). يناقتلاو يملعلا مدقتلا باكر   
يـتلا ةـيموقلا ةـئزجتلاو ةـيلايربمإلا        عاضوألا عم تلصفمتو دادبتسالا تجتنأ يتلا ىنبلاو        

  )).اهنع تمجن
مـساب ةيسايسـلا ةـيطارقميدلا ىـلع بالقنالا جئاتن          ((نع ثيدحلا ىلع بكنت مث نمو       

وأ ةداـم هـنأ ىـلع بعشلا ىلإ رظنلا جئاتن رثكأ تنيبت             ((ةقيثولا تفاضأ امك    )) ةيكارتشالا
ةـيعامتجالا هـتانوكم ددـعتو عـق        اولا ةيدارفإ راكنإ جئاتنو   )) ةيروثلا ةدارإلا ((ـ  ل عوضوم 
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نأ ةـقيقحلا راـكنإ مـث نـمو ،اهنيابتو هتائف حلاصم فالتخاو اهعونتو ةيسايسلاو ةيفاقثلاو                
كرتشـم وـه امع ًاريبعت هتفصبو،ماعلا ماظنلا نع ًايقيقح ًاريبعتو ةلودلا ةيهام هتفصب نوناقلا    

كـلذو حلاصـملا هذه نيب ةي     خيرات ةيوست وه ،ةيعامتجالا تائفلا عيمجو نينطاوملا عيمج نيب        
  )).ةيلعفلا ةينطولا ةدحولا ماوق نوكي نأ بجي يذلا فالتخالا

حـلت  ((لوـقتف يندملا ماظنلا ءايحإ يف عارسإلا ةرورض نع ثيدحلا ىلإ ةقيثولا دوعتو              
ةـيذيفنتلا ةطلسـلا ةـنميه نم ةررحتم ةيعامتجاو ةيعمتجم تاسسؤم ءايحإ ىلإ مويلا ةجاحلا     

طباورـلا عـيمج نـم ةررحتمو ،تايحالصلا عيمج نم اهسفن تحنم يتلا             ةينمألا ةزهجألاو   
جاـتنإ ةداعإل كلذو اهنع ةلقتسمو ،ةيفئاطلاو ةيرئاشعلاو ةيبهذملاك ،ةيديلقتلا ىنبلاو تاقالعلاو            
يرورضـلا نزاوـتلا قيقحتلو ةفداهلاو ةيعاولاو ةرحلا هتيلعاف اهفصوب عمتجملا يف ةسايسلا             

زـيزعتو ،ةاواسـملاو ةلادعلاو ةيرحلا قيقحت ليبس يف امهفئاظو قي    سنتو ةلودلاو عمتجملا نيب   
ًاـمكحو ًاماع ًاعجرم نوناقلا ةروريصو ،اهتدايسو ةلودلا ةبيه ديطوت مث نمو،ةينطولا ةدحولا             

  )).عيمجلل
يـنطو راوـح قالطإ   ((هقاطن يف نكمي يذلا يندملا عمتجملا ةيمهأ ىلع ةقيثولا دكؤتو       

باوـص نـم هـيف امب فارتعالاو ،رخآلا يأرلا مارتحاو ريبعتل            او يأرلا ةيرح هماوق لماش    
  )).ماعلا ريخلاو ةماعلا ةعفنملا ىلإ ينطولا كرتشملا نم ًاقالطنا ةيبعشلا ةكراشملا ليعفتل

ًاـمود جتـني راوحلاـف ،لماـش ينطو راوح نود نم نكمم حالصإ نم سيل         ((فيضت  
ًاـعيمج مهيـف ةمئاق اهنأل      ًاعيمج مهل لب ،نيرواحتملا نم يأل تسيل ةديدج قئاقح         ثـيح   ))   ،

داسـفلا ةـحفاكم ةـيلمع حجنـتو ةيداصـتقالا تاحالصإلا           )) رمثت((يكل هنأ ةقيثولا ربتعت     
 ،   )).لماش يروتسدو يسايس حالصإ اهقفاريو اهل دهمي نأ دبال((داسفإلاو

ناسـنإلا راـبتعا   ((نـم اهتيؤرو اهقلطنم ةريخألاو ةثلاثلا اهتحفص يف ةقيثولا حضوتو          
مدـقتلاو ةـيمنتلا فده يه هتداعسو هتيهافرو هتماركو هتيرح          ((رابتعا نمو   )) هتاذ يف ة  ياغ

تاـسرامملاو تاسايسـلا عـيمجل نيراـيعمو نيأدـبم ةـماعلا ةحلصملاو ةينطولا ةدحولاو               
  )).نوناقلا مامأ نيواستم ًاعيمج نينطاوملاو

دوكرلا ةلاح نأب صخلت    ت يتلاو اهيلع نيعقوملاو اهباتك بلاطم ديكأت ىلإ ةقيثولا يهتنتو         
اهددـعت يـتلاو    )) يسايسـلا حالصإلل ةيرورضلا تامدقملا    ((اليجأت لمتحت دعت مل يدرتلاو      

  :ـب ةقيثولا



 )٣٥٢(

عـيمجو ةيئانثتـسالا مكاحملاو ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإو ئراوطلا نوناق لامعإ فقو             -١  
نيمورـحملا عاضوأ  ةيوستو نيلقتعملا عيمج حارس قالطإ ((ىلإ ةفاضإ ،ةقالعلا تاذ نيناوقلا   

ةدوـعب حامسـلاو ،ةيئانثتـسالا ماـكحألاو نيناوقلا بجومب لمعلا قحو ةيندملا قوقحلا نم               
  )).نطولا ىلإ نيدعبملا

ةـيندملا ةاـيحلا ةـننوقو ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح اميسالو ،ةيسايسلا تايرحلا قالطإ             -٢  
تاـمظنملاو يداونلاو   تايعمجلاو بازحألا لمع ميظنتل يطارقميد نوناق رادصإب ةيسايسلاو         

  .ةيموكحلا ريغ
اهعونتو هلئاسو ددعتو مالعإلا ةيرح لفكي يطارقوميد نوناق رادصإ-٣  .  
٤-              ، تايوتسـملا عـيمج يـف تاباختنالا ميظنتل يطارقميد باختنا نوناق رادصإ   (...)

  .لقتسم ءاضق فارشإ تحت اهتمرب ةيباختنالا ةيلمعلا لعجو
طسبو هتهازنو ءاضقلا لالقتسا -٥   .موكحملاو مكاحلا ىلع نوناقلا ةدايس 
مئادـلا روتـسدلا يـف اهمظعم ىلع صوصنملا ةيداصتقالا نطاوملا قوقح قاقحإ              -٦  

  .يموقلا لخدلا نمو ةينطولا ةورثلا نم لداع بيصن يف نطاوملا قح اهمهأ نمو ،دالبلل
بازحأ نأ ىلع رارصإلا نإ       -٧ ي ـف ةـيحلا ىوـقلا لثمت      )) ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا  (( 

ةاـيح  )) ليعفت((نم رثكأ ىلإ جاتحت ال دالبلا نأو ،ةيسايسلا هتكرح دفنتستو يروسلا عمتجملا             
نـم دـبالف ؛يسايسلا للشلاو يداصتقالاو يعامتجالا دوكرلا ةمادإ ىلإ يدؤيس ،ةهبجلا هذه              
يصـقي أدبم يأو ،عمتجملاو ةلودلل دئاقلا بزحلا أدبم يفو ،ةطلسلاب اهتقالع يف رظنلا ةداعإ               

  .ةيسايسلا ةايحلا نع بعشلا
نوناقلا مامأ ةأرملا دض زييمت يأ ءاغلإ-٨  .  

ددـع ثـيح نـم ىلوألاو ةيروسلا ةمصاعلا يف اهعون نم ةيناثلا يهو ةقيثولا متختو                
حالـصإلا ةيلمع يفو يعامتجالا ءانبلا ةيلمع يف يباجيإلا ماهسإلا          ((قلطنم نم هنأب عيقاوتلا     

رارمتـسا نحنف،عاـطقو عقوم لك يف يندملا عمتجملا ءا        يحإ ناجل سيسأت ىلإ وعدنو ىعادتن     
نـمو ةـينطولا ةيلوئسـملا عقوم نم مهسن انلع          )) يندملا عمتجملا ءاقدصأ  ((ةغيصل ريوطتو   

فعاضـت يـتلا دوكرلا ةيعضو نم جورخلاو ،فوزعلاو ةيبلسلا زواجت يف لالقتسالا عقوم              
يـف ًادوـقع ترخأـت يتلا ةمساحلا         ةوطخلا وطخن انلعو ىملاعلا مدقتلا رئاتوب ًاسايق انرخأت         

يوضـهن عورشـمل ةدـيدج سسأ ءاسرإ يف مهسي لقتسم ديس رح يندم عمتجم ىلإ قيرطلا     
  )).ةيبرعلا ةمألل لضفأ ًالبقتسم نمضي
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ايروس يف يندملا عمت ا..  
   "ءاقدصألا ةيعمج"نم 

ىندملا عمت"ىلإ     )١٢٠("ا ءايحإ ناجل
 

  
دـيحولا لخدـملا هفصوب ،يسايسلا حالصإلا ةيولوأب بلاطملا         ) ٩٩(نايبب ي   مس ام ذنم  

ًايـسايسو ًايعامتجا ًاكارح دهشت ةيروسلا ةحاسلاو ،يعامتجالاو يداصتقالا حالصإلا تانكممل           
هـتدارإ ءلمب اهيف ىلخت ،نمزلا نم ًادوقع لاط يذلا هنسأت ىلع درمتي عمتجملا نأكو ،ًايفاقثو           

هـب اذإو ،لـحارملا قرـح فدـهب ةيبالقنالا ةيروثلا ةيعرشلا مساب ةي            روتسدلا ةيعرشلا نع  
يـتلا اهتروريـس فانئتـساو ،يندـملا عمتجملا ةريسم ءايحإل هتجاح هتارايت عيمجب فشتكي               
يـلجيهلا قلطملا حور نأكو ،ةربقم ىلإ عمتجملا لوحت نأ دعب ،تانيسمخلا رخاوأ ذنم تفقوت         

ةنس يف طحي نأ      ةأجف ررق نامزلا تايط قوف فرفري يذلا       اذـه نيـعتيل ،ايروس يف       ٢٠٠٠   
ةيطارقوميدلا   -يندملا عمتجملا   (ةيثالث ةغيص يف حورلا      ناسـنإلا قوـقح    -  حور "نأ يأ   )  

  .لاطو لاط دق ميهب ليل ةكلح يف ًاريخأ هرارش حدقنا دق" رصعلا
  

                                                 
)٣(، طابش-يناثلا نوناك  (٢ -١ددعلا  بادآلا ةلجم   (٢٠٠١.  
 .يروسثحابو بتاك )٤(



 )٣٥٤(

  ؟ةركفلا تأدب فيك
اوراـتخا ،ةـيرود تاءا     قلب مايقلا نيفقثملا نم فيفل أدب     ) ٢٠٠٠(ةيضاملا ةنسلا رحب يف     

نيدعتسـملا ةهبج عسوتو ،ثادحألا يلاوت عم نكل        )) يندملا عمتجملا ءاقدصأ ةيعمج   ((مسا اهل   
ةصـيصخ اـهنأكو تدـغ يتلا فوخلا ةيجول         وكيسل يجيردتلا ضوقتلاو ،يعامتجالا لمعلل    

ةطلسـلا لـبق نم ةئداهلا ةينالقعلا لعفلا ةدر نأ كشالو ،ةيلاعفلا ريوطتب ريكفتلا أدب ،ةينطو                
مـث نـمو ،حالـصإلا باـطخ عم بواجتملا لمألا حور ءاكذإ يف تمهاس      ) ٩٩(نايب ىلع   

ًاليوـط تـشاع دالبل    ا نأل ديدش رذحب ولو ،باطخلا اذه ةيقدص ىلع ةنهارملا ةيناكمإ غوزب           
نالداـبتي ةطلسـلاو عمتجملا ثيح ،نودورب ريبعت بسح         )) عقوتماللا ةبوصخ ((تاءاضف يف   

نـم يـهتنت ال ةلسـلس رـبع رخآلا ىشخي لكلاف كلذلو ،ددحم ريغ ٍتآ لوهجم نم رذحلا                   
ودـغت تالاـمتحالا لك نإف نايغطلا دوسيو تمهاس نوناقلا ةطلس بيغت امدنعف             )) عقوتماللا((
بسي فوخلا كلف يف ،ةطلسلاو عمتجملا ،لكلا ثيح        ةنكمم  -ًاـفيرعت -نايغطلا نأل كلذو نوح      

روـطن ،ةـليدب غيص نع ثحبلل ديدج نم انتاءاقل تأدبف   . باسح راظتنا نود فرصتت نأ وه     
قـفو ،يموـيلا رـكفلا باطخ زواجت ىلع رداق باطخ جاتنإل حمطنو ،لمعلا تايلآ لعفنو                

لـك يـف هنييارـش تبلصتو ،رثختو ،بشخت يذلا باطخل           ا اذه . لماع يدهم ديهشلا ريبعت   
يسكراملا -يموقلا(يمسرلا يسايسلا باطخلا لاكشأ      بزـحلا باـطخ يأ ،ايروـس يـف         )  

  .ًايبولسأو ًايسايسو ًايفرعم هريجفت نم دبال ناك ،ةيمدقتلا ةينطولا هتهبجو مكاحلا
هذـهل نيسـسؤ   مك انددـع نأو اميس ،اهيلع قفتم ةغيص ىلإ لوصولا لهسلا نم نكي مل       

،          ) ٢٠(يلاوح ناك ،ناجللا     ًاـبدأ ،ًاداصتقا ،ةفسلف ،ةفاقثلل مهجاتنإ لاكشأ يف نوعونتيو ،ًافقثم
  .خلإ.. ًارعش ،امنيس ،ةياور

يـتلا ةـيبزحلاو ةيسايسـلا مهتايعجرمو ،ةيجولويديألاو ةيركفلا مهبراشم يف نوعونتيو     
)). يندـملا عـمتجملا ءايحإ ناجل     ((مسا تحت لقتسملا يسايسلا مهفقس اولكشيل ،اهنم اوردحت         

اـنتزهجأل ةيميهافملا ددرتلا تاكبش ماظتنا نم ىندأ دح قيقحتل تاءاقللا نم ددع نم دبال ناك                
ءاقدـصأ  ((ةغيصل ليدبك )) يندملا عمتجملا ءايحإ((ةغيص حارتقا مت قايسلا اذه يف      . ةيفرعملا
ىوـتحملا ىوتسـم ىـلع ًاـيل        الد) ةوخرو ةعئام (ةريخألا ةغيصلا انل تدبت ثيح      )) عمتجملا
  .يسايسلا ءادألاو ،ةيجولويديألا ةفيظولاو يفرعملا

يرـظنلا لاؤسلل ،يسايسلا لداعملا اهنأكو       "يندملا عمتجملا ءايحإ  "ةغيص حارتقا ناكف      ،
               ، نيرـيخألا نيدـقعلا يف يبرعلا ركفلا نم عساو عاطقل يرظنلا لغشلا لكيهي يذلا يركفلاو



 )٣٥٥(

ةينالقع   -ريونت  (يبرعلا  ةضهنلا رصع ركف ءايحإ وهو       مدقت   -  ةـثادح  -  لـثمي هراـبتعاب    )  
ةيثارتلا ةحورطألا ةهجاوم يف ،ةرصاعملا ةينطولا انتفاقثل رمتسملاو يقيقحلا يخيراتلا قمعلا           
نباـب وأ مزـح نباـب وأ دـشر نباـب أدبت ةيرارمتسا يف ماظتنالا نع ثحبت يتلا ةنثدحملا                    

  !.نودلخ
  

  ؟ةيمستلا هذهرايتخال يرظنلا ساسألا وه ام 
)) يندـملا عـمتجملا   ((حلطصـم هاجت ةجئاهلا لعفلا دودر قايس يف لاؤسلا اذه حرطي            

يـف هروـهظ ،يكارتـشالا ماظنلا ىلع رمآتلا جاتن ،ةضوملا ىلع ،ًايبرغ ًاحلطصم هفصوب               
يعويشـلاو يوطلسـلا يموـقلا باـطخلا رظنب ودغي لآملاب وهو ،ينولوبلا رايهنالا قايس               

ةـكرتلا لوح ةيلئاعلا كراعملا ضوخ يف  )) ةيروتاكيراك ةيرشتات((-ب هجاتنإداعملا ينيلاتسلا  
  !محازملا رهصلا نم صلختلا دعب ،نبالا مادقأ ميعدت مت ذإ ،ةيسايسلاو ةيلاملا

بـناج نم ًاقارتخا ،ةرماؤم هفصوب      )) يندملا عمتجملا ((حلطصم نامثؤي ناباطخلا اذه     
يـتلا ةيسـكراملاو ةيموقلا ةيركفلا تاموظنملا نأ نيسا         ن ،ًايبرغ ًايفاقث ًاوزغ ،يبنجألا ذوفنلا     

ةـيركفلا مهكراـعم نإ   ! ناـطحق نب برعي لقع جاتن تسيلو ،ناملألا لقع جاتن يه اهنونبتي       
عـم ةضـقانتملا مهحلاصم ءافخإ ايجولويديأ ناخد جاتن لب مهلوقع دانز حدق جاتن تسيل هذه                

نـم نايغطلل دح عضو نم نكمتيل ،هنفعتو  هنسأت ىلع هدرمتو ،هتاذل عمتجملا ةداعتسا ةحلصم  
ىـلع ةسـسؤملا ةـبقاعملاو ةبـساحملاو ةـباقرلا ىلع ةرداقلا ةيندملا هتاسسؤم جاتنإ لالخ                

نـع ًارـيبعت هفصوب     ) ةنطاوملا(موهفم نم ًاقالطنا ،ةيتاسسؤملا ةيقوقحلاو ةينوناقلا ةيعرشلا        
  .ةرحلا ةيعوطلا هتدارإو هسفنو همسجو ،هتاذب لقتسم يقوقح نايكك هتاذل كلتمملا درفلا
  
حلطصم انرايتخال ةيرظنلا سسألا يه امف   ؟"ءايحإ" 

ًادـيرجت لكشي يرظن موهفمك ضومغلاو سبللا هفنتكي يندملا عمتجملا حلطصم لازي ال             
درـمو ،ًاـيفاقثو ًايـسايسو ًايعامتجاو ًايداصتقا ،نورق ربع ثيدحلا عمتجملا ةروريسل ًايرظن              

ىـلع ةسـسؤملا عطقلا ةلاح ىلإ دوعي رصاعملا يبرعلا با           طخلا يف حلطصملا اذه ضومغ    
اـهل تسـسأ يـتلا ةيروثلا ةيعرشلا هذه ،ةيروتسدلا ةيعرشلا ةهجاوم يف ةيروثلا ةيعرشلا               

ثعبلا -ةيرصانلا  (ةيموقلا ةمظنألا    ءاـطغ ميدـقت يـف ةيعويشلا بازحألا تمهاس يتلاو          )  



 )٣٥٦(

يدادبتـسا يلومـش      يطارقوريب يكارتشا جذومن ماهلتسا لالخ نم ،اهل يرظن        ) يتيفوسـلا ( 
كالتـما قـيرط ىـلع نيوكتلا روط يف وهو يلهألا عمتجملا ةروريس دأو ةيلمع تمت ثيح      
ذـنم دأوـلا ةـيلمع تأدب ثيح ،ةينامثعلا ةيروطاربمإلا نع لالقتسالا ذنم ،يندملا عمتجملا               

ةيرصان   -ثعب  (ىوقلا لك ةنهارم لالخ نم ايروس يف تانيتسلا          ةيعويش -  ةيعرش ـلا ىلع  )  
ضـغب  -عيمجلا اهتيلو     ئسم لمحتي عمتجملل ةيندملا ةروريسلا فاقيإ نأ يأ ،ةيبالقنالا ةيروثلا         

بالـقنالا رـبع اهتاذ يغلت نأ ةيحلا ىوقلا لك تعنتقا امدنع كلذو              -اياونلا نسح نع رظنلا     
 جذوـمنلا راـيهنا عم نيبت ام ناعرس ،ةيعامتجا ةيطارقوميد مساب ةيسايسلا ةيطارقميدلا ىلع             
اذـه ىلعو ،ةيسايس ةيطارقوميد الب ةيعامتجا ةيطارقميد ءانب ةلاحتسا ،ةيكارتشالل يتيفوسلا            
برـعلا نحن اهيف امب ًايملاع تانينامثلا يف ديدج نم ثعبنيل داع يندملا عمتجملا حلطصم نإف                

عـم  تجملا ةبقر ريرحتل ليجأت يأ نإف اذه ىلعو       ! لقألا ىلع ًايناكم ملاعلا اذه ىلإ يمتنن نيذلا       
  .خيراتلا نع انبارتغال هفيضن ًايفاضإ ًانمز الإ نوكي نل ،هحارس قالطإو يندملا

ةـعيبطلا ةلحرم نم لقتنا دقو ،يعامتجالا دوجولا ةهادب يندملا عمتجملا فصوب كلذو             
  .نودلخ نبا ريبعتب ةيندملا ةسايسلاو يرشبلا نارمعلا ةلحرم ىلإ يأ عامتجالا ةلحرم ىلإ

دـقعلا هـيلإ ريشـيو هـنع جتـني ،يميهاـفم لسن دلوتيس مو       هفملا اذه بلص نم ثيح  
لـقن يذـلا يـنالقعلا بالقنالل يسايس لداعمك يهلإلا قحلا ةيرظن ةهجاوم يف يعامتجالا               
               ، ضرألاو ءامسـلا نيب طابترالا كف يأ ،ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةيرشبلا ةفرعملا لقث زكرم

  ).ةيناملعلا(لالخ نم كلذو ةيسايسلا نع ةينيدلا ةطلسلا لصف هنع جتنيس 
ةـسرامم اهفـصوب   ) ةـيطارقوميدلا (هـنع جتنيس يبسنلا ىلإ قلطملا نم لاقتنالا اذهو         

ةـكلام ةلقاع ةلعاف ةبئاغ ةلقتسم تاذك درفلاب فارتعالا بلطتيس امم نكمملاو يبسنلل ةيسايس          
ل ـقح يـف هـلداعي اـم هنع جتنيس هنهذو هلقعو هتاذل درفلا كالتما ،اهنهذو اهندبو اهتايحل                  

جوتيـس رحلا درفلاو ،ةقالخلا ةردابملا جوتتس يتلا ريكفتلاو ريبعتلا ةيرح           . ةيفرعملا ةسرامملا 
               ، ةـعيبطلا لـصأ وـه لدـجلاو ،لدجلا لصأ فالتخالا ثيح ،ةرياغملاو ضارتعالا موهفم

  .عمتجملا يف راكتبالاو مدقتلا لصأو
موـهفم لامكت   ـسا قـيرط ىلع ةيملاعلا ةروريسلا هذه راطإ يف انتيصوصخ نمكت نيأ            

نـع حتـفت ،هرصانع نم رصنع حتفت املك يتلا ،ةيرظنلا هتميسرت رصانعل يندملا عمتجملا               
اهليبـس يـف ةيمويلا اهتكرعم ضوخت ةيرشبلا لظتس يتلا ةيرحلا قيرط ىلع ةديدج تاجاح               

  .هللا عم دحوتت ىتح
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  :ةلئسأ: "ةيصوصخلا" و"ةنجهلا"نع 

ةـلود نـع ،ةيقوقحلاو ةيجولويديألاو ةيسايسلا اه        تينب يف ةينامثعلا ةنطلسلا فلتخت اذامب     
ةطلسـلا راـكتحاو ،قـلطملا مـكحلا ثـيح ،ةيبوروألا ىطسولا روصعلا يف يهلإلا قحلا                
يسايسـلا نيدادبتسالا دحوت لالخ نم ،ةرخآلاو ايندلا يف رشبلاو عمتجملا رئاصمب فرصتلاو             

  .يبكاوكلا فيصوت دح ىلع نيونص اناك ثيح ،ينيدلاو
ةـيبوروألا ىطـسولا روصـعلا ةلود   -ينامثعلا ماظنلا(ةدحاو ةنيبلا  ت  ناك اذإ  اذاـملف  )  

يـبرعلا يريوـنتلا رـكفلا هـجاوي امدنع ،ايفاقث ًاوزغو ،ةنيجه ةداضملا ةحورطألا نوكتس               
ةـيددعتلاو ،ةيروتـسدلا ةيعرشـلاب قـلطملا مـكحلا          . يعامتجالا دقعلاب يهلإلا قحلا ةيرظن    

ةـيناملعلاب ،ةـينيدلاب ةيسايسـلا ةطلسـلا دحوت ىلع درلاو     دقتعملاو يأرلا ةيرحو ،ةيسايسلا     ،
عـمتجملا ةـهجاومو    ) ةيطارقوميدلاب(دادبتسالا ةهجاوم ،لآملاب يأ ،ةلودلا نع نيدلا لصفو         

  ).ةمألا عمتجم(يندملا عمتجملاب ) ةلملا عمتجم(ينيدلا 
روـط  يـف عـمتجم ةريسـم يه ،ةينامثعلا ةنطلسلا نع لالقتسالا ذنم انتريسم تسيلأ               

 -ةـينالقع (يرـكفلا ىوتسملا ىلع ،يندم عمتجمك هتاموقم ءانب قيرط ىلع ةبئاد ةروريص             
ريونت -ثيدحت فحصـلا تارشـع ،دقن ،راوح ،ةيددعت ،ريبعت ةيرح         (يفاقثلا ىوتسملا ىلع    )  
،        (يسايسلا ىوتسملا ىلع    ) تالجملاو يملـس عارص ،تاباقن ،ةيقيقح تاناملرب ،ةيبزح ةيددعت

ىـتح ةماقتسالاو ديلا ةفاظنو ةيسايسلا ةبخنلا ةهازن ،يقالخألا ىوتسملا           ىلعو ،ةطلس لوادت    
  !.نيهيزنلا ددع ءاصحإ انيلع داسفلا عمتجم يف امنيب ،نيدسافلا نييسايسلا ددع ءاصحإ نكمي

  ؟يندملا عمتجملا ةريسم يه كلت تسيلأ ؟انعمتجم ةريسم هذه تسيلأ
اـهفقوت مـت دـق ةريسـم فنأتسن         نحن مأ ،انتيصوصخل ةزهاج جذامن ريعتسن نحن له         

ةدارإـب اهعم ةعيطقلا تمت ةيعوضوم ةريس ييحن اننأ يأ ،ةيتاذو ةيعوضوم بابسأل اهفاقيإو              
ةيرصانلا   -ةيثعبلا  (ةيمدقتلا ىوقلاب ىمسي ناك ام عومجمل ةنسح اياونو ةبيط           ةيعويشـلا  -    (

  .ةعاجشبو ًايدقن اهتهجاوم ةرورض نيبت مث ،ةروثلا مساب
نـع ةـينامثعلا ةنطلسـلا رخأت ،يخيراتلا انرخأت ىوس ،كلذك رمألاو            ةيصوصخلا له   

يذـلا رـمألا ،يندملا عمتجملا ًافصاو سكرام ربعي امك ،هلك خيراتلل يقيقحلا حرسملا لوخد               



 )٣٥٨(

اهفـصوب ممألا اهب يهابن ،ةيزم رخأتلا ادغ لهف ،ضوهنلا يف انرخأت هيلع بترت نأ هنأش نم      
  ؟ًايبرع ًاصاخ

يـتلا ،ماـعلا يأرلا ةباقرل ةماعلا نوئشلا عاضخإ ىوس ،راصتخاب            يندملا عمتجملا له    
؟ةفاحصـلا ةـيرح قالطإو ،ةيسايسلا بازحألا ددعت لالخ نم ،ةباقرلل تاونق اهرودب بلطتت      
نـم ةباقرلا قحب اوذخأ نيذلاو ،نيدسافلاو صوصللا ىوس يندملا عمتجملا ةباقر ىشخي نمو              

ىـلإ اوعادـتي ال يكل سانلا مف يف مدقلا بعك عضوو            ةكوشلاو ةبلغلاب هيلع طلستملا عمتجملا      
  !.؟؟مويلا ىتحو يبكاوكلا ىلإ نودلخ نبا ذنم ،قحلاب ةبلاطملا

لودـلاو ةـمظنألا ىوتسـم ىلع يودحولا يبرعلا يموقلا عورشملا نم انل ىقبت اذام               
ىـلع بوعشـلا هذـه ريمـض يـف راق وه ام ىوس عورشملا اذه نم ىقبت له ؟ماطحلاو                    

ًادـحوم ًارصـنع يندـملا عـمتجملا ىوـس قبي مل ؟يفاقثلاو ينادجولاو يحو               رلا ىوتسملا 
ايروـس يـف اـنيلإ ةبسـنلاب ةيساسحلاو  ةيمهألا ةياغ يف ةلأسم كلتو ،ةيبرعلا تاعمتجملل                 

  ).نانبل(-ب انتقالع ريصمو
هاـجتاب ،يسايسلا عمتجملل ةيعمقلا ةرطيسلا موهفم زواجت ىلع رداقلا وه يندملا عمتجملا       

ةباجتـسالا ثـيح ،ًاـيحورو ًايفاقث و ًايركف ،يشمارغ تاغايص قفو ةيخيراتلا ةلتكلل ة            نميهلا
هـقزأم نم يطارقوميدلا يناملعلا يموقلا ركفلا جورخل ديحولا قفألا ثيحو ،رشبلل ةيعوطلا             

  .ةردابملا مامز ةداعتساو ،يخيراتلا
             ، عـمتجملاو  نيينطوـلا مـه مهفـصوب مهسفنأ نومدقي نيذلا كئلوأ نوهوبشمو نودساف

هبعـش نوـكي نأو ًاـينطو مكاحلا نوكي نأ ةيخيرات ةقرافم ةيأ ،نئاخلاو هوبشملا وه يندملا                 
مهتيرـح ىـلإ لخدـملا يـه يتلا ةلطبلا ةينيطسلفلا ةضافتنالا عم هنأ مويلا تبثي نم ،ًانئاخ                  
ءاـمكحلا نولقاـعلا ماـكحلا مأ ،يندملا عمتجملا تاحاس ألمت يتلا بوعشلا يه له ،انتيرحو     

  .؟ءاوس ٍدح ىلع لافطألاو تالارنجلا نيفرطلا لبق نم سفنلا طبضو ،ءامدلا نقحل نوعادلا
ةـنايخو مكاحلا ةينطو  ((ةفسالف نذأ يف سمهن نأ قايسلا اذه ىف انل دبال ناك اذه ىلعو   

نـم ،ةـجيتنلا هذهب الإ اوجرخي نل مهنإف ،يناسنإلاو يرشبلا خيراتلا ىلإ اودوعي نأ             )) بعشلا
نـع ًادحاو ًالثم مدقي نل خيراتلا نكل ةطلس ،ًاكلم ،ًاريمأ ،ًادئاق ،ًامكاح يرتشت نأ  كيلع لهسلا   

  .ةمأ ءارش ةيناكمإ
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  :لعافتو ىدص/ ةقيثولا ىلإ ةدوع
مـث نـمو ،يسايسلا ليلحتلاو يرظنلا ليصأتلا نيب ةجوامتم ًافايطأ لمحت ةقيثولا نإ               -  

،   ذهل يعامتجالا لماحلا نأ نم ًاقالطنا ماهملا ديدحت    هسـفن عـمتجملا وه ةيجمانربلا بلاطملا ه
ثـلاثلا وـه ناـك يذلا ،ةيسنرفلا ةروثلا لبق يسنرفلا عمتجملاك            )) ةثلاث ةقبط ((ادغ نأ دعب    

عـمتجملا نـم نالـعجت ناتللا ناتمغطلا امأ ،سوريلكألا ةقبطو ،ءالبنلا ةقبط نيب عوفرملا               
ةيركسـعلا ةـيطارقوتألاو      )ًالكش(ةيندملا ةيطارقصللا امهف ،ًاعوفرم ًاثلاث يروسلا        ، )ًالـعف (، 

لخدـلا نـم    % ٩٥لداـعي اـم زوـحت ةبسنلا هذهو ،ناكسلا نم           % ٥يواست مهتبسن ثيح    
  !ينطولا لخدلا نم%  ٥ىلع الإ نوزوحي ال ناكسلا نم % ٩٥لباقم ،ينطولا 

-                ، نيـفقثملا وـحن هجوتلا فدهب ،ةيراوحلا تاسلجلا نم ٍددع دعب ةقيثولا عيزوت مت دقل  
ىتشـب ةـفاقثلل جتـنم فقثم نم ،فقثملل يحالطصالا موهفملا عيسوت ىلع قافتالا مت               نأ دعب   

ًادـح لـمحي هفصوب ،فقثملل يجولويسوسلا ديدحتلا هاجتاب ،ةينفلا ،ةيبدألاو ،ةيركفلا اهتايلجت             
                  ، هـيف طارـخنالا  مـث نمو ،ماعلا نأشلاب مامتهالل هلهؤت ةفاقث هل حيتي ،ميلعتلا نم ًايرورض

ىـلع يبلسـلا روـكتلاو ءافكنالاو فوزعلا نم نينسلا تارشع دعب ةبخنلا ىوق              ليعفت فدهب   
ىـلع اهتاعمتجم ةردقو اهتردقب ةكاكش ،ةموزهم ،ةففأتم ،ةرجض ،ةيوادوس ةقلق ،ةنهاو تاذ             

  .ةمئادلاو ةرمتسملا ةميزهلا ىوس لعف يأ حارتجا
-     ، ةءارق ،ةقيثولا ىلع لابقإلا اذه لك ىرن نأ انل ةأجافم ناك دقل اـمم ًاعيقوتو ،ًاراوحو   

هـل حولت ذإ ،هتمارك ،هتيناسنإ ،هتيعمتجم ةداعتسا ىلإ هتجاحب عمتجملا روعش قمع نع ربعي               
  .هحارس قالطإو هنع جارفإلا ريشابت

فارـطأ ءارآل ةباجتـسا ةقيثولاب رظنلا ةداعإ ىلإ ىدأ ،لعافتملا يراوحلا لابقإلا اذه              
نأ مـغر ًاـعم نيرمألا الك وأ ،رخآ ًانيح اهرعاشمو   ًانيح اهئارآل ًامارتحا ،دارفأو تاعامجو      

يـه لـب ،ةطاسـبب ةـيبزح ةقيثو تسيل اهنأل ،ةيبزحلا تاباسحلا هذهب ةينعم نكت مل ةقيثولا              
يعاـمج لاـقم هـنإ ،ريبعتلا حص اذإو ،يفاقثو يعامتجاو يسايس عقاو ىلع ةيركف ةلخادم                

نادجولاو لقعلا جيزم يه ةغلب بتك ،فلكم يسايس          -يرظن   ناـك هـنإ ،ةـفطاعلاو ركفلاو        
لاـعفنالاو ساسـحإلا ةـباوب ربع نكل ًايميهافم يروسلا عمتجملاو عقاولا كالتما ىلإ حمطي               
ةلكشـم حرـطل ىـنعم ال ثيح ،ًامئاد يشمارغ حصني ناك امك ،قداصلا يموقلاو ينطولا                

              ، الو هرئاصـمو هـتالآمو هيـسآمب قداصلا لاعفنالاو ،قيمعلا ساسحإلا نود ،ًايفرعم نطولا
لكـشأ  ((هـنأب هنمزب ناسنإلا فيرعت يف يديحوتلا نايح يبأل يرظنلا دحلا مهفن نأ عيطتسن               
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ينطوـلا يدـيحوتلا يـسأتل ةـيناوجلا ءاحنألا ىلإ لغلغتي نأ نود             )) ناسنإلا ىلع ناسنإلا  
مكارـي ذإ يـبرعلا عمتجملا ةينب يف لاكشإلا اذهل سسؤي وهو ،ينوكلا هساسحإو يعامتجالاو        

  .خيراتلا ربع دادبتسالا ةيمنت
ًاراوـح ،ةـقيثولا لوادـت تـقفار يتلا تاشيوهتلا ليصافت يف لوخدلا ديرن ال               : ًاريخأ

وأ ًادارـفأ نيشوشملا ةبعج يف ًاديدج ًاديصر فيضنو ،ًاشيوشت شيوشتلا ديزن ال يكل ًاعيقوتو               
  .ةزهجأ وأ تاهج

اـهنأ رـيغ ،ًا     صن ةحيحص ،فقثم فلألا مساب تردص يتلا ةقيثولا نإ        : لوقلاب يفتكنس 
يـهو ،تاـهجلا ضـعب  عم ؤطاوتلاب وأ ،اهنلعمب قلعتت ةيتاذ بابسأل ،ًابسن ةلحتنمو ةفئاز                 
مـهل ًافقس تلكش ذإ ًايتاذ اهجاتنإ تداعأ ام ناعرس اهنكل ،نيفقثملا نم ةعومجم اهجتنأ ةقيثو                

نود عـمتج   ملا عـم ًارشابم ًايراوح ًاربنم لكشتل اهتغيص تحت فافتلالاو ءاقتلالاو ءاوضنالل           
ةـيعجرم ةطلـس ةيأب اهل ةقالع الو ،دوعت هيلإو عمتجملا وحن ةهجوم كلذب يهف ،طيسو يأ                  
ءاضـعأل لقتسـملا يريمضـلا يقالخألاو يركفلاو يفاقثلا فقوملا ةيعجرم ىوس ،ةيجراخ             
   ، ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاقالعلا نع فنعلا عزن يسيئرلا اهؤدبمو ،ةيسيسأتلا اهتنجل

  .ًابرح ةسايسلا ةسرامم انافك: صقرم سايلإ لحارلا هنلعأ راعش تحت
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  "ةيساسألا ةقيثولا"ةدالو ةصق 
يندملا عمت "ـل  ةيروس يف"ا ناجل  )١٢٢(  

 
  

رايأ   ٢٨يف ًاديدحتو مايأ ةعضبب دسألا ظفاح سيئرلا ةافو لبق           عـمتجا   ٢٠٠٠) وياـم (   ،
ةـقطنم يـف رـيخألا لزـنم يـف حلاملا ليبنو يلصر      اق دمحمو وليك ليشيمو دومحم لداع 

  )).ةيروس ةايح يف نيفقثملا رودو مئاقلا فرظلا يف هلعف نكمي ام((ةشقانمل نيرجاهملا 
شاـقنلا نكل   )) يندم عمتجم ((ةماقإ ىلإ ةوعدلا ةركف ةعبرألا نييراسيلا نهذ يف نكي مل           

لوـقيو  )). دـحاو نول نم ن    وكت الأ ((ىلع نيرواحتملا ةرئاد عيسوت ةرورض ىلإ مهب لصو         
نـع اـنعمتجم دعبتـسا      ((تناك ةعبرألا نوفقثملا اهلوح راد يتلا       )) ةماعلا ةركفلا ((نإ وليك   

نـم هـنيكمت ىـلع انلمع بصني نأ نم دبالف لالقتسالا تبقعأ يتلا ةرتفلا مظعم يف هنوئش                  
هـنكمت يعو   لا نم ًاطامنأو فراعم هديوزت لالخ نم ،ةطلسلا نع لقتسم نايكك هرود ةداعتسا            

ةـيخيراتلا ةـبرجتلا لوقت،ةسايسلل ةزواجتم ةثيدح سسأ ىلع هتايح ءاسرإل لمعلاو ،كلذ نم              
  )).نييطارقميدلاو نيثيدحلا عمتجملاو ةلودلا مايقل ةيرورض تناك اهنإ

ًافانئتـسا  ((اهنوك نع جرخت ال اهضوخ نووني يتلا ةبرجتلا نأ يساسألا مهداقتعا ناكو             
لـحارلا سيئرـلا لوصو دعبو تانيعبسلا يف        )) نيفقثمك اهانضخ يتلا  ةيطارقميدلا تالاضنلل   

                                                 
)٥(،  .٢٠٠١/ ١ /٢١، )ندنل(ةايحلا
 .يروس يفحص)٦(
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لاصـتالا  ((مهقتاـع ىـلع ءالؤـه ذخأو    .١٩٧٠ماعلا ) ربمفون(يناثلا نيرشت يف مكحلا ىلإ    
ىـلإ مضناف    ))عورشملا((يف ًارود بعلت نأ نكمي يتلا ةماعلا تايصخشلا ضعبب          )) يرسلا  ،

     ، يـفو ،ةرايط يتاجنو ركش نيساي ةعبارلا يفو         يفويسلا تعفرو ناملس فسوي ةثلاثلا ةسلجلا  
  .فيس ضاير لقتسملا بئانلاو ينبلا ديلو ةعباسلا يفو ،ةليلد فراع ةسماخلا

ءاقدـصأ ةـيعمج    ((سيـسأت ىلإ يعسلا نع ،فيس نم معدب كاذنآ تاشاقنلا ترفسأو            
 فيـس يعانصـلا اهسور ةيعمجلل ةيناث مث ىلوأ ةدوسم نوعمتجملا غاصو           )) يندملا عمتجملا 

الو روـطتي الو عـمتجملا ىـنبي ال    ((دسألا راشب سيئرلا لوقب    )) ةيسامخ ةنجل ((نم ةعبرأو   
يـف لـكلا لـمع لماكت ىلع دمتعي لب ،ةعومجم وأ ةهج وأ ةحيرش ىلع دامتعالاب رهدزي                  

بوجو ىلإ ًايعاد     ))دحاولا عمتجملا  ةكراشـملل ةـفاك نطولا ءانبأل لماش ينطو راوح حتف       ((، 
،       ((ةحرتقملا ةقيثولا تفاضأو    )). يطارقوميد عمتجم ءانب يف    هارـن اـمك ،يندملا عمتجملا نأ

بازـحأو تاـئيهو تاـباقنو تاـيعمج نم ةيموكحلا ريغ ةيعمتجملا تاميظنتلا عومجم وه      
راـيخلا هرهوـج ،تاسـسؤمو داوـنو ةـعونتمو ةددـعتم ةرـح مالعإ لئاسوو تامظنمو                 

هـتمظنأب يندـملا عـمتجملا ضوهن ر        بع الإ دسجتت نأ ةيطارقميدلل نكمي الو      . يطارقوميدلا
نأ اـمك   . نطوـلا ةحلصـم لجأ نم ةلودلاو عمتجملا نيب يدقن راوح لاح قلخو هتاسسؤمو             

كارـح قيقحتو عيمجلل ةيقيقح ةلود ءانبل ديحولا ليبسلا ربتعي يندملا عمتجملا تاسسؤم ليعفت            
يـف يندـملا ع     ـمتجملا ءاقدصأ ةيعمج سيسأت    ((ىلإ ةوعدلا ىلإ ًالوصو     )).. لعاف يعامتجا 

  )).روطتم يطارقوميد عمتجم ءانب يف مهسي ًادهج مدقن انلع)) ةيروس
عورشـملا ينبتل فيس اهب عتمتي يتلا ةيناملربلا ةناصحلا ىلإ دانتسالا ىلإ ءالؤه ىعسو              

يسايسو ينمأ نْ  ((ىلإ عمتجاف ،ًايمسر      سيـسأت ىـلع ةيمسر ةقفاوم ىلع لوصحلل        )) يلوئسم
نـكل  . وـليك لوـق بسـحب     )) رمحأ طخ انلمع نأ   ((ناك درلا نأب    )) ئجوف((هنكل ،ةيعمجلا   

دـحاو مقرـلا غالبلا   ((ةباثمب اهنأب ةقيثولا كلت فصو نيلوئسملا دحأ نأ تدكأ ىرخأ رداصم         
ال هـنإ ضاـير خألا لاـق        ((وليك عباتو   )) ةطلسلا ديري يركسع بالقنا يأ بحاص هردصي      

هب ًاصاخ ىدتنم سسؤي نأ ديريو ،انعم لصاوي نأ عيطتسي         يـنثا ةبارق روضحب فاضأو     )).  
ال نـحنو انأدـب اـملثم كنود نم انقيرط لصاونس           ((انلقف  )). ةلغشلا طرفن انولخ  ((ًاخأ رشع   

  )).قيفوتلا كل ىنمتنو كاذنم ليغشت يف كدعاسنسو ،كفرعن
ةـيفلخ نـم مداـقلا دـيحولا وهو نيرضاحلا نيب ًةيلمع رثكألا ناك فيس نأ يف كشال       

لع ةيعانص  -ةيراجت   درـي مـلو ،ًاموي هب مهمظعم قتلي مل نيذلا نييراسيلا نيرخآلا سكع ى               
ىدـتنم  ((تـنلعأ ىرـخأ ةيميظنت ةنجل لكش نأ الإ بئانلا نم ناك امف              . هعم لمعي نأ ًادبأ   
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لوـليأ  ١٢يـف هـتاودن ىـلوأ نيـشدت ىلإ يسدقملا نوطنأ ركفملا اعدو             )) ينطولا راوحلا   
دملا  عمتجملا نع ثيدحلل     ٢٠٠٠) ربمتبس( مـظعلا لالج قداص ركفملاو ةليلد روضح يف ين      
  .ماعلاو يفاقثلا نأشلاب نيمتهملا تارشعو

نيـفقثملاو ءاوضألا  هبسكو هطاشن نكل ،فيس ىدتنمل         )) مهمعد((ءاضعألا ضعب نلعأ    
رادصإ يف ل      ىـلإ نورـخآلا داـعو      )). يندملا عمتجملا ناجل   ((-ل)) ةيساسألا ةقيثولا ((جع

تـلت يـتلا ىـلوألا ةسلجلا يف انم    ((فاضأ يذلا وليك لوق ب    سحب)) يلصألا عورشملا ((  وق
ىـلإ ىدأ اـم      ))انعورشـم نع فلتخم ضاير خألا عورشم نأ ىلع انقفتاو انتبرجت ،كلذ             ،
وـليك ىرـجأو    . يعابجلا ميركلا داج يماحملاو ،ديع قازرلا دبع مه نيرخآ نيفقثم مامضنا          

مهنـم ،نييمالسإلا ريغو نييمالسإلا ن      يركفملاو نيفقثملا نم ةعومجم عم تالاصتا     ((هريغو  
ةـصاخ فورـظ تلاح مث ،ةيئاهن ربتعت الأ ىلع ةكراشملا لبق يذلا رورحش دمحم روتكدلا                

. ىـلوألا تاسـلجلا دـعب هانوعد دق انك يذلا مظعلا قداص انيلإ مضنا مث     . انيلإ همامضنا نود  
يرـيخو بـيط   خلا لماك دمحمو سابع ناسح خألاو ،هتكراشم نود لاح هتجوز ضرم نكل       

  )).يجفطن بنيز ةديسلاو يوازعلا مساقو يبهذلا
               ، ةيسـيسأتلا ةـئيهلا يـف ةأرما دوجو مدع ىلإ ءاضعأ هبتنا سيسأتلا تالاصتا لالخو
               ، يـجفطن ىلإ ًالوصو نسح باصق نانح مث يبحرلا يم ةروتكدلا ةوعدب كلذ كرادت اودارأف

ةرـقف  )) ةرـيخألا ةـظحللا   ((يف نوف   يضي امدنع ءاضعألا ًاقحال هيلإ هبتنيس يذلا رمألا وهو        
طـقف رهشأ ةثالث لبق رقأ ةيسيسأتلا ةئيهلا مسا         ((وليك لاقو ،ةأرملل لداع نوناق رادصإ صخت        

وليكو ،ةليلد ،ناملس ،يعابجلا ،حلاملا ،مظعلا ،ديع نم ةن    )).وكم قيسنت ةئيه اهنم قثبنت
ع    الا هـبذجو  )) ينطوـلا راوحلا ىدتنم   ((روهظ نكي مل كلذ نوضغ يف        جشـملا هاـبتن

لوـليأ يـف ةيروسـلا ةـيفاقثلاو ةيبعشـلاو ةيمسرلا ةحاسلا اولخد ًافقثم               ٩٩نإ لب ،ديحولا      
هـتلباق يذلا رمألا ؛ ئراوطلا لاح عفرو ةيطارقميدلاو ةيرحلاب بلاط نايبب             ٢٠٠٠)ربمتبس(  
هيلع عقو صخش يأ دض تاءارجإ ىلإ مجرتي مل))جاعزنا((-ب تاطلسلا  ،.  

نيـفقثملا ينثل ةيروسو ةيبرع فحص يف رهظ        )) ةيريذحتلا تالاقملا  ((نم ًاددع نأ امك   
مـساب ةـقطانلا   )) ثـعبلا ((ةفيحصـف ،ماظنلا ديدهت مدع قايس يف اهريطأت وأ مهتاطاشن نع         

لوليأ   ١٥يف تبتك مكاحلا بزحلا      نأ   ٢٠٠٠) ربمتبس(  ىـلإ نوعدي نيذلا نيفقثملا     )) ضعب(( 
حمسـي ال ناذـللا نارـمألا امهو        )). نمألاو رارقتسالا نم لينلا   ((نوفدهتسي يندملا عمتجملا    

تدازو   ))تاطفايلا نم ةطفاي يأ تحت امهب سملا      (( ةاـيحلا لـيعفت مهفي نأ مهضعب ديري        ((، 
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هـنأ ىـلع     ٢٠٠٠) وـيلوي (زومت يف مكحلا ىلإ هلوصو دعب دسألا هيلإ داع يذلا           ((ةيسايسلا    
اهنومضـمو قارب اهرهاظ هب ةدروتسم       غيص لادبتساو هروذج نم هفسنو ،مئاقلا عقاولل ءاغلإ         

  )).فاعزلا مسلا يفخي
 ١٣يـف تـلقن ذإ      )) زوين ررحملا ((ةفيحص يف   )) ةيريذحتلا لئاسرلا ((ضعب ترهظو   

طـقف عيباسأ ةعضب ذنم أدب      ((هلوق  )) ماظنلاب ةلصلا قيثو يروس ردصم    ((نع  ) ربمتبس(لوليأ
لوـح ًايجيردـت عافترالاب ةيرو      س يف يسايسلا ماظنلل ضراعملا يمالعإلاو يبزحلا جيجضلا       

قالـطإ وـه ديعب فدهل ًاعانق همادختسال كلذ ،دالبلا يف يندم عمتجم ةماقإب حامسلا بوجو                
بـتكو ،ىـضوفلل ةحاـس ىلإ هليوحتو حوتفمو لماك ٍلكش يف هنهاوع ىلع يسايسلا لمعلا                

ماـهوأ  ((تـل  وانت تالاقم يسدقملاو وليك ليشيم ىلع ًادر اهتاذ ةرتفلا يف يبيعش يزوف دامع   
  )).رييغتلا ةجاحل ًاجيوتت سيلو ةبغرل ًاقيقحت ةيروس يف ةلودلا فسن

تاطلسـلا تمسـح امدـعب ةيمـسرلا فحصلا ىلإ          )) شاقنلا((لقتنا مايألا رورم عمو     
الو يرسـلا لـمعلل ال      : اـمه )) نيرمحأ نيطخ ((تعضو نيح ،ةيلخاد تاشاقن دعب اهرارق       
  ٍتـقو يـف كـلذ لصحو ،فقسلا اذه تحت طاشن           يأب حامسلاو ،ةيجراخ ةهج يأب طابترالل     

قـلطأو    ٢٠٠٠)ربمفوـن (يناـثلا نيرشت يف     )) يركسعلا ةزملا نجس  ((قلغُأ   لـقتعم   ٦٠٠   
تردـصأو ةيروـس يـف اهليكشت ةداعإ    )) ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل    ((تنلعأو ،يسايس   

بـلاطمو ئ   راوـطلا ةـلاح عفرو    )) نييرسقلا نييفنملا نع وفعلا   ((-ب تبلاطو لوألا اهنايب   
قوـقح يـف ثـحبت ةـينلع تايدتنم نالعإل نيفقثملا نم ًاددع كلذ عجشو ،ةرركتم ىرخأ                 

  .يلشماقلاو صمحو بلحو ةيقذاللاو قشمد يف يندملا عمتجملاو ناسنإلا
غوـصو ةـئداهلا مهتاـعامتجا    )) ةيسـيسأتلا ةـئيهلا   ((ءاضعأ لصاو كلذ نوضغ يف      

وليك   لاقو. ىلوألا اهتدوسمب )) ةيساسألا ةقيثولا (( اـنعمتجم ءاـيحإ ةيـساسألا انتركف تناك        (( 
ةيسايسـلا ةيطارقميدلاو ةيدرفلا ةيرحلا نم راطإ يف هحلاصم نع عافدلا نم هنيكمتو هتيقرتو              
ةـهجاوم نـم امهنكميو ةينطولا اندلبو انبعش ةدحو ززعيو نوصي امبو ،ةيعامتجالا ةلادعلاو              

نـم هـناهجاوي اـم يـطخت ىلع امهنيعيو ًا     يلودو ًايميلقإ اهسفن حرطت يتلا ةريبكلا تايدحتلا     
  )).اهعيمج ةدعصألا يف ةنهار قزآمو تالكشم

رضـحي مـل نيفقثملا ضعب نأ ذإ ،ةطاسبب انوكي مل لمعلا ةيلآو             )) ةقيثولا((غوص نكل   
ىدأ ًايـسايس ةقباسـلا دوـقعلا ميوـقت ىلإ ةيبلاغلا هاجتا نأ امك ،نيعامتجا وأ عامتجا ىوس                  

نـم هـيف وضـع يأ عنم رارق رادصإ ىلإ لصيف فسوي حانج               -)) يعويشلا بزحلا ((ـب  
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لا ضعب عّنمت ىلإ ةفاضإ     ))٩٩-لا نايب ((يف لصح ام سكع ىلع اهيلع عيقوتلا         نـم   ٩٩-،   
دـنع ةبغر دوجو سملت ءدبل روضحلا مدع نع نورخآ رذتعا اميف             ))ةقيثولا((ىلع عيقوتلا     ،

  )).يميظنت لكش((وأ )) يسايس بزح ليكشت((ـل ضعبلا
نـم كاـنهو ،بابـسألا هذهل سيل نكل رذتعا نم كانه            ((لاقو ،كلذ ةحص وليك ى      فنو

رضحي مل هنكل     . رذتعي نأ نود نم باغ مث رضح         يِع  حرـط انضعب نأ حيحص     . د نم كانهو
             ، اـنتيؤرف   اننيب اهراسحنا داز امبرو انيدل ىدص دجت مل ةركفلا نكل يسايس بزح سيسأت ةركف

روضـح لالـخ كلذ سكع ىلإ بيطخلا لماك دمحم راش           أ امنيب )). فورظلا كلذكو تريغت  
كاـنه نأ تسـسحأ     ((لاـقو   ) ربمفون(يناثلا نيرشتو   ) ربوتكأ(لوألا نيرشت يف تاعامتجا     

يرـيكفت ناـك اـميف يـسايس بزـح ةاون ىلإ ةئيهلا ليوحتل ضعبلا دنع ًاهاجتا وأ ًاريكفت                   
ةـيلهأ تاـئيهو يندملا      عمتجملا تاسسؤم سيسأت ةيرحب ةبلاطملل ةتقؤم ةئيه اهنأ يصخشلا          

يأ لوـبقل طرتـشاو ،يـلخاد ميـظنت عورشم ءاضعألا دحأ مدق             ((دازو)). بازحأ سيسأتو 
لـك نإ   : رـخآ لاـقو ،ةينمألا تاميوقتلا هبشي امب ،قالخألاو ةريسلا نسح نوكي نأ صخش             

ةـباثمب اـننأ يـنعي ام،ةيروس يف نهارلا ماعلا يسايسلا عضولا لوادتب أدبي نأ بجي عامتجا                 
مـسا تاـعامتجالا دـحأ يف حرط        : همسا ركذ ضفر ،ةئيهلا يف رخآ وضع لاقو       )). بزح

لوـقلا ىـلإ ًاثلاث عفد يذلا رمألا ،هسردن انعد          : رخآ وضع درف ،روضحلل ىعدي يك صخش      
  )).ةطلسلاو نمألا تارابع هذه((

لـما  عتلل ةـيلوأ سسأ   ((دوجو رقأ   )) ًايلخاد ًاماظن مدقي مل انم ًادحأ     ((نأ وليك دكأ امدعبو     
تاـظحالملا هذـه نـكل      ))يـلخاد ماـظن ىوتسم ىلإ ىقرت الو ةزجومو ةطيسب ،اننيب اميف            ،

يـف عقاـفلا باـطخلا وأ ةيئاشـنإلا ةـجهللاو ماظنلل ةيزازفتسالا ةجهللا              ((ىلع هضارتعاو   
يـف ةريخألا رهشألا يف تلصح يتلا تايباجيإلا ضعب ذخأ مدع ىلع هضارتعاو              ))هتيوبخن  ،

)) ةـئيهلا ((تاـعامتجا روضح يف رارمتسالا مدع ىلإ بيطخلا لماك          دمحم تعفد ،رابتعالا    
تانيعسـتلا ةـيادب يف ًاباتك ردصأو يندملا عمتجملل اورظن نيذلا لئاوأ دحأ ،بيطخلا ظحالو               

نوـموكحم مـه كلذل ،نيعمو قباس يسايس هاجتا   ((ةبلغ )) ةنملعلاو يندملا عمتجملا ((ناونعب  
، ))ةـيلهألا تاـيعمجلاو يندملا عمتجملا ريكفت طمنب سيل        و ةيسايسلا ةسرامملاو ريكفتلا طمنب    

ىـلإ يدؤـت امبرو يروسلا عمتجملا كارح ىلع لدت ةيحص ةرهاظ تايدتنملا             ((نأ ىلإ ًاتفال    
  )).هترادإ تنسحأ اذإ مهمو يحص ءيش

كـلذ ،ةـئيهلا ءاضعأ تغبص      )) ةنيعم ةينهذ ((ىلإ راشأِ يذلا ديحولا بيطخلا نكي ملو        
راسيلا وأ يسكراملا     -راسيلا ىلإ نومتني ءاضعألا     لك نأ حضاولا نأ      تاـنيولتب يموـقلا     -   
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دـحأ اذـهو   . ةقباسـلا دوـقعلا ًاـيعوط وأ ًايربج اوقّلطو تانيتسلا يف ةسايسلا اوعو ةفلتخم         
يـتلا ةيروثلا بازحألاو ةيمدقتلا ىوقلا عيمج       ((لمحت ةلمج فذح ءارو نمكت يتلا تاريسفتلا        

اهيلإ يمتني لازي ال وأ انضعب ناك      يـف ةـيروثلا ةيعورشـملا نم لاقتنالاب عطقلا ةيلوئسم          ))  
 -يعويشـلا بزـحلا سيئر تالخدت نإ ءاضعألا دحأ لاقو ،ةيروتسدلا ةيعورشملا ةهجاوم              

  .اهتلازإ يف ًاضيأ تمهاس ،ةقيثولل ديؤملا كرتلا ضاير يسايسلا بتكملا
ةيسـيسأتلا ةـئي    هلا ءاضـعأ ةأرـج مدع يف      )) ةينهذلا((هذه تارشؤم نوللحم ظحالو     

ماـظنلا عم ةيلوئسملا نم طسق لمحت يأ ،ةديدج ةلحرم ءدب نالعإل يتاذ دقن ةعجارم ءارجإب                
ةيعورشـملا  ((وأ  )) ةيكارتـشالا مـساب ةيسايسلا ةيطارقميدلا ىلع بالقنالا       ((يف لصح امع    

 مالـعإلا عم ءاضعألا ضعب لماعت ةقيرط ةينهذلا هذه ىلع ىرخألا لئالدلا نمو            )). ةيروثلا
)) يباـجيإلا دايحلا  ((دعب ًاصوصخ ىرخأ ةهج نم تايدتنملا يفو ،ماعلا نأشلا عمو ةهج نم             

ةمالـس فـسويو وـليك نييعت ىلع اهتقفاومو         )) ةيساسألا ةقيثولا ((عم ةطلسلا هتسرام يذلا     
،  )) ةروـثلا ((ةفيحص يف ةيركف اياضق يتحفص ىلع       )) نيفرشم((يجناخ لصيفو    ةـيموكحلا

عـمتجملا ناـجل    ((و ةـئيهلا مساب ثدحتم هنأ ىلع فرصتي ادب ءاضعألا         دحأ نأ ًاتفال ناكو     
ل نيمعاد ًاوضع١٥دوجو رمثتسا يسايس ميعزو )) يندملا   )).يندملا عمتجملا((- 

لالـخ وـليك لاـق ؟ةيسـيسأتلا ةئيهلا لبقتسم وه ام            ))ةيساسألا ةقيثولا ((رادصإ دعبو    ،
،   نوكت نأ الإ ضفر يتلا    )) ةايحلا((ةلئسأ نع هتاباجإ     ةيطخ ةـسارد لـحم نوكتس هذه نإ       (( 
يـيأر  -ًايصخش دقتعأ يننكل اهلوح ةفلتخملا رظنلا تاهجو دعب فرعأ ال   . ةلبقملا انتاءاقل يف    

يـف ةـقيثولا عم انلخد اننإو ًادعاصف نآلا نم ريغتتس ةئيهلا لمع ةعيبط نأ      -يدحو ينمزلي     
فـيكف تايدـتنم سيـسأت ىل       إ عدن ملو ،ءايحإ ناجل سيسأت ىلإ انوعد       ((دازو)). ديدج روط 

دـيؤن اـننكل ،تايدـتنملا طخ نع ًايرذج فلتخم ناجللا طخ ،؟هيلإ عدن مل ام ةيعجرم نوكت                  
اـمل نيـفقثملا دوهجو نيفقثمك اندوهج الول       . يندملا عمتجملا تاريبعت رئاسو تايدتنملا معدنو     

  )).ترمتساو تايدتنملا ضعب تماق
وناك ٢٥يف نوسسؤملا عمتجي نأ ررقملا نمو        هذـه ثـحبل      ٢٠٠١)رياـني (يناثلا ن       

لثم ةنيعم تاعاطق نع تانايب رادصإل ةيصصخت       -ةيعرف ناجل ليكشتو اياضقلا      فـقوملا  :  
نيعقوـملل يئاـهنلا مقرلا عمج ىلإ ةفاضإ ،نمألا ةزهجأ رود ،ةفاقثلا ،عمتجملا ،داصتقالا نم        

  .ةبخنلاو نيفقثملا نيب ًاصوصخو ةيروسلا تاظفاحملا يف اهلوادت لالخ ةقيثولا ىلع
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  ..دقتني نارمع
يندملا عمت    )١٢٤(ديدج رامعتسا نم ءزج : ا ةاعد

  
يندـملا عمتجملا ةاعدل ةداح تاداقتنا نارمع ناندع ريفسلا يروسلا مالعإلا ريزو هجو             

دـيدجلا رامعتـسالا    ((-ب لوادتملا ىنعملاب ةيندملا تاسسؤملا طابترا ىلإ ًاحملم ،ةيروس يف         
  )).شويج ىلإ ةجاح يف دعي مل يذلا

نأ رـبتعا   )) ةلوئسملا ةيرحلا ةسرامم  ((يف ءاطشنلا قح ىلع نارمع ريزولا ددش ذإو         
ئراوـطلا نوناـق نأ ىـلإ ًاتفال        )) هلمكأب عمتجملل ديدهت وه عمتجملا ةدحو سمي مالك يأ        ((

  .تانيتسلا ةيادب يف هنالعإ دعب ةريخألا تاونسلا يف)) قبطي الو دمجم((ةيفرعلا ماكحألاو 
يلـسارم عـم هدـقع ءاـقل راطإ يف نييفحصلل ةلئسأ نع بيجي نارمع ريفسلا ناكو                 
تايدـتنملا ةرهاـظ نم ينلع يمسر فقوم لوأ يف ،ةيبنجألاو ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا              

  .يندملا عمتجملاو ناسنإلا قوقح لوانتت يتلا ةيسايسلاو ةيفاقثلا
،      سيل يكيرمأ ريبعت يندملا عمتجملا نإ       ((نارمع لاقو  كانه ىوس ناكم يأ يف ًادوجوم

ةـقالع ال ،دحاو ءيشب رصحو لزتخاو       (...) ةيفاضإ يناعم لمح هنكل ًائيس سيل حلطصملا        
  )).ًابازحأ نوكت نأ ديرت تاعومجمو بازحأب لب ،ةيندملا ةايحلاب هل

نـم مـهف نـكل ،بازحألاو تايدتنملا هذه ءامسأ يف يروسلا مالعإلا ريزو لخدتي ملو        
عـمتجملا ناـجل    ((-ل)) ةيسـيسأتلا ةـئيهلا   ((ءاضعأو فيس ضاير بئانلا دص      قي هنأ همالك  

                                                 
)٧(،  .٢٠٠١/ ١/ ٣١، )ندنل(ةايحلا
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سيسأت نم قلطنا فيس نأ كلذ      ))يندملا ىدـتنم  ((ىـلإ  )) يندملا عمتجملا ءاقدصأ ةيعمج((، 
  )).يعامتجالا ملسلا ةكرح((نالعإب ءاهتناو )) ينطولا راوحلا

ثـلاثلا ملاـعلا لود      يف روهظلا يف ترخأت يندملا عمتجملا تاسسؤم نأ نارمع عباتو           
هذـه مـعد يـف ةـيبنجألا تارافسلا لخدت ىلإ ًاتفال      )) ةيتوبكنع ةقيرط  ((-ب ترشتنا اهنكل  

عـمتجملا تاسـسؤم يـف نيطشانلل حلاصمو تازايتماو ةيلام بساكم ميدقت لباقم تاطاشنلا              
  .يندملا

يـف  ((لاـقو ،همسا ركذي نأ نود نم ًالصفم ًالاثم ميهاربإ نيدلا دعس ةيضق نم ذخأو                
ةسـسؤم يف لوئسم وه مكاحي يذلا       . ةلود ةهجاوم يف يندملا عمتجملا ،ةمكاحم كانه ،رصم       

نـم اـهب فلكم ةينمأ تامهمو ةيبنجأ لود نم سولف ملست ةمهتب مهتم وهو ،يندملا عمتجملا                 
  )).ةيبنجأ تاهج

هدوـجوو همايقو يندملا عمتجملا نإ      ((توريب يف هلوق    )) لجرلا اذه ((نع نارمعل لقنو    
اذـه ةـيامحل ًايركسـع لخدـتت نأ لودلا هذه ىلع يغبني ،ةرضحتملا لودلا تايلوئسم                 نم  

راـص ،شوـيجلا ىلإ دنتسي ديدجلا رامعتسالا دعي مل          ((مالعإلا ريزو لاقو  )). كاذ وأ عمتجملا  
. عـمتجملا لـكل ًايـساسأ ًاـبلطم ةيرحلاب نمؤن ال اننأ ينعي ال اذه              . ىرخأ ةفصب رامعتسالا  

طوطخ اهل ةيسايسلا ةيرحلا    . رمحلا هطوطخ عمتجم لكل   . ءايمعلا ةقلطملا تسيل نكل ،ةيرحلا    
  )).رمح طوطخ اهل ةيفاقثلا ةيرحلا ،رمح طوطخ اهل ةيعامتجالا ةيرحلا. رمح

طوـطخلا  ((نارـمع حـضوأ ،ةيروس يف يسايسلا لمعلا يف       )) رمحلا طوطخلا ((نعو  
نيـب ةماتلا ةاواسملا ىلع صني ي       ذلا روتسدلا ئدابم ىلإ ةدنتسم نوكت نأ بجي ًايسايس رمحلا         

وـه عـمتجملا ةدحو سمي مالك يأ نأو ،دحاو عمتجملا نأ ىلع ًاضيأ صني نكل ،نينطاوملا                 
نـع رـبعي نأـب نطاوملل حمست يتلا ةلوئسملا ةيرحلا ديرن            ((دازو)). هلمكأب عمتجملل ديدهت  

ىـلإ مضـن    أ نأ زواع يننإ لوقي نأ صخش عيطتسي له        . روتسدلا قفو هرظن ةهجوو هراكفأ    
تسـيل بعشلا سلجم يف ةيطارقميدلا نإ صخش لاق اذإ ،؟رخآلا يأرلا وه اذه له ،؟اكيرمأ                
                 ، حالـصإلاو ةشـقانملا نـع ًاموصعم ءيش الو ،مالكلا اذه لبقأ يننإ ،رخآ يأر اذه ،ةيفاك

دوجو ًادقتنم    ))ةايحلا تالاجم لكل حلصت ميسارملا نم سادكأ كانهو        اـهرابتعاب ةيزكرملا   ((، 
ةلود يأ يف ًايساسأًاضرم  .((  
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يـف متـي املاط رخآلا يأرلا مارتحا        :((لاق تايدتنملا هذه نم   )) يمسرلا فقوملا ((نعو  
اـم نـكل   )) ةاـيحلا ((هتلأـسو  )). هنيناوقو نطولا ةدحوو ،ةينطولا ةيلوئسملاو روتسدلا راطإ    

م اـكحألا نـع ثيدحلا نإ     ((نارمع ديسلا باجأف ؟ئراوطلا نوناق بسح ًايعرش سيل يرجي          
دـق برـح لاـح يف يهو ًاناودعو ًالالتحا هجاوت ةيروس ،ةيداع ريغ تاطلاغم هيف ةيفرعلا                 

تـناك اذإ   . ناودـعلا ةسايس ساسأ ىلع موقي ودعلا نأل تقو يأ يف ةطشن برح ىلإ لوحتت              
نـكميو  ). لـصاحلا هباشي ام تلعفل    (ةيروسلا فورظلا هباشت فورظ يف ةيبوروأ ةلود يأ         

نـع لـتاقت ةلود يف نودوجوم نويروسلا        . ًايجذومن ةيرح نم يروسل   ا هب عتمتي ام نإ لوقلا     
متـخو  )). راوـجلا يـف دلب يأ نم رثكأ ةناصم ةسرامملا يف ةيرحلا           . اهلماكب ةيبرعلا ةمألا  

يـف هـيلع ينوناـق صن كانهو دوجوم وهو ،ناكم يأ يف دوجوم ةيفرعلا ماكحألا نوناق                 ((
  )).دماجو قبطي ال هنكل ،ةيروس
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  )١٢٥("فلألا نايب"صخ ا ميف
 

  
مالـكو رـيبك ٌثدـح ،يروـس نطاومو فقثم          )) فلألا نايب ((وأ  )) ةيساسألا ةقيثولا ((

نع كانه وأ انه ل             . مهمو عاجش   ) قاقشـنا (وقت ًاتاتب اهنم صقتني ال هتيمهأو هتعاجشو هربكو
ةـيطارقميدلا ريغ    تاطلسلا تاداع نم اذهف   . مهنيب)) تافالخ((نع وأ ،نيعقوملا فوفص يف        

اـمأ  ! رثكأ ال ،ةنسلأ سانلل نأ فاشتكا نم اهيتأي نأ نكمي جرحلاو          . جرحلاب رعشت نيح ًامئاد   
  .هيعقومو نايبلا ةحلصمل ةطقن هذهو ،وتلل اهب انفرع اننأ يفكيف تحص اذإ ،تافالخلا

ةرـصاعملا ىلإ ،اهبعشو يه ،لقتنت يك اهنم بولطم         )) فلألا نايب ((لاق امك ،ةيروسف    
   ، مكاـحملاو ةـيفرعلا ماـكحألا يـغلتو ئراوطلا نوناقب لمعلا فقوت نأ          ((ةيرحلاو ةثادحلاو

لـمعلا دـيعت نأو ،رـيبعتلاو يأرلا ةيرح اميسال ،ةيسايسلا تايرحلا قلطت نأو ،ةيئانثتسالا               
يـطارقميد باختنا نوناق ردصت نأو ،رشنلاو ةفاحصلا ةيرح لفكي يذلا تاعوبطملا نوناقب             

اـهيف قحت نأو ،هتهازنو ءاضقلا لالقتسا اهل نوكي نأو          . تايوتسملا لك يف ب   اختنالا ميظنتل 
ةرـكف رداـغت نأو     . مئادلا روتسدلا يف اهمظعم ىلع صوصنملاو ةيداصتقالا نطاوملا قوقح        

                                                 
)٨(،  .٢٠٠١/ ١٤/١، )ندنل(ةايحلا
  .ينانبل يفحصو بتاك)٩(
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ناـجل سـسؤت نأو ،ةأرملا دض زييمت لك يغلت نأو ،مكاحلا بزحلاو ةمكاحلا ةهبجلا عقاوو                
  )).عاطقو عقوم لك يف يندملا عمتجملا ءايحإ

  :ًاضيأ لوقي مهملا نايبلا نكل
ةـئوانملا ةيسايسـلا هـتكرحو ،رامعتسالا ىلع ةينطولا هتاروث جتنأ يذلا انعمتجم نإ              ((

يذـلاو ،مدقتلاو ررحتلا ىلع ةبترتملا ةيموقلا       .. ةينطولا هحور نع رفسأو ،يسايسلا دادبتسالل     
لازـي ال ،لمعلاو ةيرحلا ليبس       يف تايحضتلاو ءادهشلا نم ريثكلا ريثكلا مدقو رباصو ربص          

قـفو هـتفاقثو هداصـتقا ءاـنب ةداـعإو ةيسايسلاو ةيعامتجالا هتايح جاتنإ ةداعإ ىلع ًارداق                 
ىـلع رداق وهو ،ينقتلاو يملعلا مدقتلا باكر يف قالطنالاو ،مدقتلا قطنمو ةثادحلا تايضتقم              

ةـئزجتلاو ةـيلايربمإلا     عاضوألا عم تلصفمتو دادبتسالا تجتنأ يتلا ىنبلاو تاقالعلا زواجت          
  )).اهنع تمجن يتلا ةيموقلا

عـم  (ةريهشلا ةيثعبلا ةباطخلا نم ةعطق ،ةطاسب لكب ،نوكت نأ نكمي وأ ،ةيثعب ةرقف هذه         
لـيلد  )) ةرباصملا((الو ،ءادهشلا نم ريثكلا ريثكلا ميدقت الف        ). اهيف يسكراملا لصفمتلا ماحقإ   

تسـيل ةلأسملاو    )باكر الب ،ةبسانملاب ،وهو   (ينق  تلاو يملعلا مدقتلا طورش كالتما ىلع ٍةردق        ،
) ؟اذاـم ىلع ،نيأ ىلإ    (ةبثوتملا ةيموقلا حورلا ىلإ ،اذه عقوملا نم ،راشي نيحف          . ةتحب ةيوغل 

ًامامت داعبتسالل تضرعت ةيسايسلا ةثادحلا نوكت      ،ةيموقلا ةئزجتلا ىلإو   ةـثادحلا هذـه لوأو     .  
ةلودلا-ةمألا ((ـب رارقإلا   .ةيروطاربمإلا ماهوألا عم ةيلخادو ةقيمع باسحةيفصت دعب ))  

بـلاطملا نـع ًةـيمهأ لـقي ال بلطم نايبلا نع بيغي داعبتسالا اذه ىلإ ًارظن امنإو                  
نوـكت نأ يـغبني الو ؛     ةيجراخ ةلأسم تسيل هذهف ؛نانبل نم يروسلا باحسنالا هنإ        : ىرخألا
سكعنـي       نبل يف نودوجوم نييروسلا دونجلا فالآ تارشع نأ كاذ        . ةيليصفت   رـمأ وـهو ،نا

ًالضـف اذهو   . اهتيرارمتساو ةطلسلا ةعيبط ىلع مث نمو ،ساكعنا اميأ يروسلا داصتقالا ىلع          
راشـملا ةرـقفلا هتلمح يذلا قطنملا ةنيط نم ،يموق قطنم ىلإ نانبل يف دوجولا دانتسا نع                 

لبقتس ـم لـك ىـلعو ،دوجولا كاذ ىلع بترتت يتلا ةيرصنعلا لويذلا هادع امم دعبأو               . اهيلإ
  .نيدلبلا يبعش نيب ) "يوخأ": لوقأ الو(يطارقميدو ينواعت 
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  ةبيبشلا رصنع بايغ
  )١٢٧(نييروسلا نيفقثملا تاكرحت نع

 
  

براـقي اـم مهتابـس ىلع ىضم نأ دعب ،فهكلا نم نويروسلا نوفقثملا جرخ ،ًاريخأ                
،   لا ةبشخ ىلع ةظوفحم مهنكامأ اودجوف اوداع      . ًاماع نيعبرألا  روـهمجلا اـهرجه يتلا حرسم

ًاهودشـم فـقي لازي ال يذلا يمسرلا فقثملا بنج ىلإ ًابنج مهرود نوديعتسي اوفقو كانهو                
هاـجتالا دـعب ةقيتعلا هتلصوب ددحت نأ ريغ نم ةيروسلا ةحاسلا ىلع ةلصاحلا تارييغتلا مامأ     

روـهمجلا دـيعت د   ق ةقافتسال ةصرف كلذ يف اودجو فهكلا لهأ نأ الإ. ةبكرملا هب ريست يذلا 
  .اهيلع اوحصو اهدنع اومان يتلا ةطقنلا نم اوأدبف حرسملا ىلإ

قئاـثو ردصـت نأ عـقوتملا نـمو ،فقثم فلألا ةقيثو ًاقحالو     ٩٩-لا نايب ًالوأ ردص    
ىـلإ اومضـنيو اوقحلي مل نيذلا نم نيريثكلا باعيتسال ،رثكأو نيفلألا ةئف نم ىرخأ تانايبو              

  )).تايدتنملا ةقجع((
ىـتح الو فلألا ةقيثو ىدل كرحت مل تانيعبسلا ديلاوم نم ةيروس ةنطاومك يع              قوم نم 

راـبغلا سواشألا نوفقثملا ضفن نأ دعب بارتغالاو يفنلاب روعشلا ىوس كانهو انه تايدتنملا              
ةـحلم تـناك يتلا اهتاذ يه بلاطم رونلا ىلإ اورهظأو ،فلألا ةقيثو اوجمد ،مهتاباطخ نع                

                                                 
)١٠(،   .٢٠٠١/ ٢/ ١١، )ندنل(ةايحلا
 .ةيروس ةيفحص)١١(



 )٣٧٤(

نمزـلا وـه رـيغت يذـلا نـكل نآلا ىـتح ةحلم لازت ال اهنأ اه                  تيمهأو ،ًاماع نيعبرأ لبق   
يـهف ةـمظنألاو نوناقلا امأ ،اهنم ًاغورفم بلاطم حبصأ اهمظعم بلاطملا كلتف ،عمتجملاو              
نورـيثكلا فـلتخي دق هنأ الإ ،نانثا اهتيعرش لوح فلتخي ال بلاطم يهو ،اهزواجتت مل يتلا          

،    تساو اهتيحالص تدقف يتلا ةمدقملا ةغايص لوح       حرسـملا ىـلإ روـهمجلا ةداعإل اهتاضارع
                ، ةـيررحتلاب يعدـي اـم ىتحو ،ةيضاملا ةيفاقثلاو ةيوطلسلا نيفقثملا لاكشأ لك دعت مل ثيح
ءاوـجأو فـهكلا لـهأ ةدوع قفار يذلا قيفصتلاو مالعإلا جيجض لك مغر مامتهالاب يرغت      

  .ًالعافو ًايويحو ًايح نوكي نأ مزاللا نم هنأ مهتاف حرسم ىلإ حاتفنالا
دوـعيل فـلألا ةـقيثو يف امك ةدقعمو ةمئاغ ةغلب نسلا يف ًانعاط نيفقثملا باطخ رهظ       
نيـب ةوـهلا تـقمع ةدـئاب ةيبولسأب باطخلا ةغايص مت ذإ تانيسمخلا ةرتف ىلإ ًافلخ نمزلاب        
حورلاـب ةمسـتملا ةددشـتملا ةـجهللاف ،اهحرط يتلا بلاطملا ةيمهأ مغر ،عراشلاو فقثملا               

هـل ًاـعبت يذلا عقوملا يف ،ريشبتلا ةناخ يف نيفقثملا ءالؤه دنع نمزلا فقوت               تدكأ ةيبالقنالا   
لـه مويلا نكل ،بعشلا ةماع حئارش نيب يريهامجلا يعولا رشن قح مهدحو مهسفنأل اول                 وخ
اذـه ةـبخن ًاقح مه لهو ،ًاقباس هيلإ رظنت تناك امك فقثملا ىلإ رظنت بعشلا ةماع لازت ال                   

؟نمزلا هاوط ٍعمتجمل تيوط ةبخن-كلذ دقتعن الأ لضفألاو-اوناك مهنأ مأ عمتجملا     
حومطب ةموكحم اهسفن تدجو ،شيعلا ةمقل ليصحت ىلإ تفرصنا يتلا بعشلا ةماع نإ             
دـعت مل نيذلا ،ةيملعلا تاداهشلا ةلمح بابشلا صخألابو ،نكسمو لمع ىلع لوصحلا هاصقأ              

رـيغ ،ةيمـسا يـملع ليصحت        تاداهش لمح ةلكشم يه ام ردقب ةلاطبلا ةيساسألا مهتلكشم          
كـلت  . ثيدـحتلا ةـلجع دـعب اـهلاطت مل يتلا ةيمسرلا تاسسؤملا يف ىوس لوادتلل ةحلاص          

ال ةـثرتكم رـيغ اـهتيبلاغ تابو ،تايدتنملا باطخ جراخ اهسفن تدجو بعشلا نم حئارشلا       
  .ةينقتلا ةروثلا دعب تاروثلا الو ،مالحألاو دوعولا اهيرغت دعت ملو ،نيفقثملا الو ةفاقثلاب

لـمأ الو ةراضحلا جراخ هسفن دجو ًالامجإ يبرعلا بعشلا نإ لوقلا نكمي مومعلا ىلعو        
فـيكف  . جوـهألاو عراستملا يراضحلا بكرلا يف يفلخ ولو دعقم ىلع لوصحلاب ًانهار هل            

جاـتنإ ةداـعإ    ((ىلع هتردقو ،عمتجملا ىلع يضاملا نم نومداقلا نويروسلا نوفقثملا نهاري           
تاـقالعلا زواـجت ىـلع هـتردقو ،هتفاقثو هداصتقا ءانب ةداعإو ةيسايسلاو              ةيعامتجالا هتايح   

ليبـس يـف مد نـم هكفـس امب بعشلا ريكذت مه              . ؟))دادبتسالا تجتنأ يتلا ىنبلاو     ضوف نمو
ةيرشـبلا رئاسـخلاب لفاح خيرات دعب ةيحضتلا نع ثيدحلا مويلا ينعي اذامو             . ؟همدقتو هررحت 

؟يسايسلا زجعلا ليلد ءامدلا لذب     نع ثيدحلا ودبي الأ ،؟ةيونعملاو     ىـلع رارـصإلا اذاـملو          
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دـقفت داـكتو ،ًادج ةصيخر تتاب يتلا اهئامد نم زجعلا كلذ نمث عفد ءبع ريهامجلا ليمحت                 
بوـثب ةروثلا ىلع يركفلاو يفاقثلا رارصإلا اذه  . ةيريصملا انكراعم مهأ يف ىتح اهتميق      ملو

  ..؟ةيبالقنالا
ةاـتع نم جيجضلا كلذ لك همزلي ال فلألا ةقيثو مث نمو          ٩٩-لا نايب هنع حصفأ ام نإ     

لـثم مهلثم نطاوملا مساب ملكتلاو عمتجملا تايولوأ ينبت اونمدأ نيذلا ةبخنلا ةربابجو نيفقثملا              
اـم دـعبو ،؟هجراخ يف مأ هلخاد يف ،عمتجملا يف مهعقوم اوددحي نأ نود ،ىرخأ ةطلس يأ                  

يـساتألا لاـمج ىدـتنم ًاضـيأو ،ةيطارقميدلا          لجأ نم عمجتلا دوعي ًاماع نيعبرألا براقي        
روعشـلا نـم هقلأ دمتسي يذلا ملحلا كلذ         : ةيبرعلا ةدحولا نع مالكلا رركتل ىرخأ تايدتنمو      

نـم ًابره هيف يضملا برعلا أرمتسا يذلا ملحلا وهو ،يبرع لك ريمض يف نزتخملا يموقلا                
دوـقع ىدم ىلع ةدوقفم ةيبرعلا       ةدحولا تناك امك ،ةرصاعملا ةايحلا تايساسأ ىلإ رقتفي عقاو          
مئازهلا تارربمو رئاسخلا بابسأ اهيلع تقل         ع ةعا  داـحتالا يـف    ((ةـلوقم لعلو    . مش ةليوط

عـيمج اـهيف نوكت يتلا ةلاحلا ىلع قبطنت ةيموقلا جهانملاو سرادملا يف اهانملعت يتلا               )) ةوق
ةـيبرعلا لاحلا  ىلع قبطنت    ال اهنكل )). يبوروألا داحتالا ((ةيوق داحتالا يف ةلخادلا فارطألا        

ةيبرعلا ةدحولاب هيأر نع لئس نيح لولغز دعس نإ ليق دقو           . فعضلاب ةفاك اهفارطأ ةمستملا   
  .ًارفص نوكتس ةجيتنلا ،؟رفص ىلإ ًارفص فيضن نأ ينعي اذام هانعم ام لاق

نـلو ،ةدحولا نع يعقاو مالك كانه نوكي نل         )) رفصلا مقر ((انعمتجم زواجتي نأ لبقو     
ىـلع ناهرلا يف مهريغ وأ نيفقثملل ةجذاسلا ةيروثلا تارابعلاو ةنانرلا تاباطخلا لك              يدجت  

ةـقيثو يف ًاضيأو     ٩٩-لا نايب يفف  . يفاقثلا كارحلا ةحاس يف ًاشمهم ودبي يذلا ،بابشلا ليج          
نييفحـصو باـتك نـم مهضعبل عيقاوت الخ امف ،يرجي امب نيينعم ريغ نابشلا ودبي فلألا                 

   ، ةمئاقلا اون  مـلو ،فلألا ةقيثو حيبدت يف اوكرتشي ملو ،بلاطملا عضو يف بابشلا كراشي مل           ول
غوـلبلا نـس نود اوـلاز ام مهنأ ببسلا ناك امبرو ،تايدتنملا يف ًاسوملم ًاروضح اولّكشي                 
ةـغللا كلذـكو ةيسايسـلا ةغللا ةيصان دعب مهكالتما مدعو ،هيلع فراعتملا يسايسلاو يفاقثلا               

نابشـلا نـم ريثك رظن يف ودبي فقثم بقل نأ وهو رخآ ببس حيج               رت لامتحا عم  . ةيبابضلا
  .اهتفارخ.. دلوتست ةيفارخ ملاوع وأ ،ةموزهم ةرباغ روصع ىلإ ءامتنالاب ًاماهتا
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  نويروسلا نوفقثملا حجني له
  )١٢٩(؟ةيطارقميدلا وحن عفدلا يف

 
  

كـيكفتو ،ةلوادتملا ةغللا زومر كف ملعت       ت نأ ،اندالب يف ماعلا نأشلل ًاعباتم تنك نإ كيلع         
اـهنود ميقتسـي ال لـيوأت ةـيلمع كلت       . دصقلا ىلإ ذافنلل ،تادرفملاو باطخلاو مالكلا فالغ      

،             . مهفلا دوصـقملاو رهاـظلا نيب جاودزالا ةيصاخب ،هاوس نم رثكأ ،ةطلسلا باطخ صتخيو
كـلذ زرـبيو ،ةيعارصلا وأ   ةيبذاجتلا ةيلمعلا بلق يف اهعوقول يأ ،ًاديدحت ةطلسلا ببسب هذه     

لـمجم اـهب تـطبترا املكو ،ةيلومش وأ ةيطلست ةمئاقلا ةطلسلا ةعيبط تناك املك ربكأ ةوقب                 
  .ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا ،ةفلتخملا اهنيدايم يف ةيعامتجالا ةيلمعلا

يأ فلخ ةمئاقلا ،ةيفخلا ،ىرخألا ةغللا ةءارق ىلع نيقرشتسملا ءاقدصألا ةدعاسم تناك            
لـك يـف ،وـهو ،ىرـخأ نايحأ يف بركلا ىلع ًاثعابو ًانايحأ ًايلسم ًانيرمت باطخ وأ صن                   
                  ، مالـكلا ءارو نـم دصـقملا اهسـفن ةغللا نمض مجرتت نأ كيلع ذإ ؛بعتم نيرمت لاوحألا
ًاـمامت ةعـضاخلاو لـيلد اهيلع موقي ال يتلا كتاطابنتساب قرشتسملا قيدصلا عنقت نأ كيلعو                

   ، حرشـتف ،هناسل ىلع رركتت يتلا      )) اذامل((ىلع هبيجت نأ ًامود كيلع ناك       ةيسايسلا كتارييغتل

                                                 
)١٢(،  .٢٠٠١/ ٢/ ٤، )ندنل(ةايحلا
 .ةينانبل ةطشانو ةبتاك)١٣(
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كتردـق نـم كلذ مغر ،دكأتت  نأ نود ،ًاعيمج تايفلخلا ،ةلمج لك عمو ،ةبسانم لك دنع هل                   
  .هعانقإ ىلع

لوـبقم رـيغ ٍلكشب ةفلختم ودبت ،هذه زومرلا كف ةيلمع نود ،ةلمعتسملا ةغللا نأ كلذ                
اـهب ىـمر يتلا رامعتسالاب طابترالا ةمهت ،ًالثم كلذ نم ،مئاق وه الو     نكمم ريغ يأ ،ًايعقاو     

  .يندملا عمتجملا ةاعد نارمع ناندع ريفسلا ،يروسلا مالعإلا ريزو
يـف اهب حوليو جاردألا نم جرخت نأ يبنجألل ةلامعلا ةمهتل نكمي لاز ام له               ! يهلإ اي 

ةـفيظو نم لهف ،امهنيب عيمجلاو ،ا      هوقلتمو اهقلطم فرعي امك ،ةعنقم نكت مل نإف ؟ةبسانم لك         
ةيمـسرلا دودـحلا نـع فـلتخت ،اهرودب ةينمض دودح يهو      . دودحلا مسر ىوس اهل ىرخأ    

ىـلإ دنتسـي نأ ىـلع حاـبم يسايسلا طاشنلا نإ اهسفن ةبسانملا يف ريزولا لاق دقف              . ةنلعملا
نأ ىـلع ًاضـي   أ صني هنكلو ؛ نينطاوملا نيب ةماتلا ةاواسملا ىلع صني يذلا روتسدلا ئدابم       

  .هلمكأب عمتجملل ديدهت وه عمتجملا ةدحو سمي مالك يأو دحاولا عمتجملا
لـب ،ةهباشـم ةقيرطب رمحلا طوطخلا ةيمسرلا ةفاحصلا تددح ،ىرخأ تابسانم يفو             
تاـهجب طابترالاو يرسلا لمعلا امه نيروظحم بنجتت اهنأ املاط ةلوبقم ةرهاظ لك نإ ليق               

  .هتهاجوب فارتعالا الإ نكمي ال حارتقا وهو ،ةيبنجأ
        ، دادزـت ،ةيـسايسو ةيركف ةكرح رهشأ ذنم لعافتتو رولبتت ثيح ،ىرخألا ةفضلا ىلعو

هذـهل مات كاردإ ىلإ تايطعملا لك ريشت        . ًانولتو ًابعشتو ًاعاستاو ًاقمع ،رونلا ىلإ تجرخ ذنم       
ءاـيحإ ن   اـجلل ةيـساسألا ةقيثولا    ((هيلع تدكأ ام كلذ     . اهمارتحال ةحضاو ةين ىلإو دودحلا    

ناـيب تبقعأ ةقيثو يهو ،عيقوت فلألا نايبب فرعت تتاب يتلاو           )) ةيروس يف يندملا عمتجملا   
،       ٢٠٠٠)ربمتبـس (لوليأ رخاوأ يف رداصلا نيعستلاو ةعستلا نيفقثملا         نيتقيثوـلا نيـب اـمو  

عـم قـفارت ،ةيرحلاو ةيويحلا نم ديزمب لؤافتلا نم                   وج داسو تايدتنملا ةيروس يف ترشتنا
نـع نالعإلاو،موئشملا ةزملا نجس قالغإو ،نيلقتعملا تائم حارس قالطإك ،ةمهم ت            اءارجإ
  .تاعوبطملا نوناق ليدعتل ريضحتلا نعو ،ةينطولا ةهبجلا بازحأل فحصلا رادصإ ةحابإ

لـلخلا ةطقن صيخشت ىلع ماق ،يروسلا عضولل ماع يسايس ليلحت ميدقتب ةقيثولا زاتمت              
ثدـحأ امم ،ةيبالقنالا ةيروثلا ةيعورشملاب ةيروتسدلا ةيعو        رشملا لادبتسا ىلإ ةدئاع اهفصوب    

ًاـنكمم نـكي مـل كلذ نأو ،ةمئاق تناك يتلا يعامتجالاو ينطولا جامدنالا ةروريس يف ًاعطق         
ىدأ يندـملا عمتجملا بييغت نإ لئاقلا مهملا جاتنتسالا ىلإ لصيل ةلودلاو ةطلسلا يهامت الول               

  .رخآلاب الإ امهدحأ موقي ال ذإ ،ةلودلا بييغت ىلإ
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ةرـيخألا هذـه ةـيمهأ ىـلع ،بلاطملا لبق ليلحتلا اذه يف نمكت ةقيثولا ةيرذج لعلو                 
يأ لـقثت دـق بناوج يهو       (ىرخأ نايحأ يف يميلعتلاو ًانايحأ يرظنلا هعباط مغر ليلحتلاف          

ءيش لك لاق   )يسايس نايب  دـح دنع هناكس عبر شيعي ٍدلب يف رييغتلل ةحلملا ةجاحلا بابسأ            : ، 
ىـلعو ،ةـقيثولا كلذ ىلإ ريشت امك ،براجتلا تتبثأ دقو ،يلودلا كنبلا نلعأ ام بسحب ،ر     قفلا
  .ثلاثلا ملاعلا نادلب ضعبو ةيقرشلا ابوروأ يف هتالاطتساو ىتيفوسلا جذومنلا رايهنا اهسأر

             ، ةيـسايس ةـيطارقميد الب ،ةيعامتجالا ةيطارقميدلا وأ ةيكارتشالا ءانبل ةلاحتسا كانه نإ
  .نايبلا هركذي مل ام وهو ،ةيلامشلا ايروك ةلاح يف امك ،ةعاجملا ءارشتسا رطخنع كيهان 

يباـجيإلا دـقنلاو راوـحلا أدبم دامتعا        ((ىلإ ةوعدب ليلحتلا ةيرذج قفرت ةقيثولا نأ الإ         
  )).مهافتلاو ةيوستلاب تافالخلا عيمج لحل يملسلا روطتلاو

و ،رييغتلل فنعلا لسوت ذبني حضاو يسايس رايخ اذهو         ًاـطبر كـلذ ةـقيثولا تطبر دق         
ىـلع يملسـلا لوادـتلا ساـسأ ىلع ةمئاقلا يندملا عمتجملا ةركف زيزعت تارورضب ًايلصأ                

  .ةطلسلا
هـلاقتنال خرؤي،ضراعملا يسايسلا يعولا يف ًاريبك ًاروطت ةيرهوجلا ةطقنلا هذه لكشت            

جهنـملا يـنبت    ىـلإ ،ةـيوبالقنالل رخآلا هجولا يناعملا نم ىنعمب يه ،ةيروث ةيودارإ نم              
عـلطتلا نيـب قفاوتلا داقعنال ةحرتقم ةحاسمك ةقيثولا يف مدقت يهو ،رييغتلا يف يطارقميدلا               
نـم دـيدعلا ةـلالدب ،يروسـلا عمتجملا هيلإ جاتحيو ،نوفقثملا هيلإ وبصي يذلا رييغتلا ىلإ                 

ةـيرادإ  و ةيداصتقاو ةيسايس تاحالصإ دامتعا ىلإ ةطلسلا ىدل مئاقلا هاجتالا نيبو ،تارشؤملا          
ىـلع ةرـيثك نئارـق دـجوت ام وهو ،مسقلا باطخ يف دسألا راشب سيئرلا لاق امك ،ةلماش                   

  .هتيدج
مئاـقلاو ،ًاـمئادو ًادـبأ ،نلعملا يوطلسلا هاجتالا ىلع ًادض           )) فالخلا((ةقيثولا ضرتفت   

نـكل ،رييغتلا ىلع ةياصولا ىلع ذوحتسيل نالعإلا اذه نم ًاقلطنم           )) ةدحولاو سناجتلا ((ىلع  
نـمو ،ةيملسـلا بيلاـسألاو ةيوسـتلاو مهافتلاو راوحلاب تافالخلا لك لح ىلإ وعدت ةقيثول                ا

وعدـيف هاجتالا اذه دييأت يف دعبأ ةوطخ ةيروس يف نيملسملا ناوخإلا ميظنت بهذي نأ تفاللا                
  .ينطولا لمعلل ةماعلا حمالملا ددحي فرش قاثيم ىلإ

داـيتعالا سـكعي ًاـظفحت ةينطولا ة        هبجلا يف ةيوضنملا بازحألا يدبت ،كلذ لباقم يف       
ةطلسـلا عزاوـن أوسأ قلمت يف ةبغرلا وأ ةرهاظلا روطت نم ةيشخلا وأ عقاولا ىلع لماخلا                 

،     ) لصيف فسوي حانج  (يعويشلا بزحلا عنميف    . ًاعم هذه لك وأ ،ةمئاقلا     درـطلا ةـلئاط تحت
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بزـحلا  نـم رـخآلا عرـفلا اـمأ ،تايدـتنملا روضحو ،ةقيثولا ىلع عيقوتلا نم هءاضعأ           
دـعب  )) بعشـلا توص  ((رادصإ داعأ دقف ،شادكب دلاخ ةجوز هتسائر تثرو يذلا ،يعويشلا           

،          ! ًاماع نيسمخو ةثالث ماد فقوت     شادـكب دلاخ نبا اهريرحت سأري يتلا ةفيحصلا تجرخ دقو
ةـيلاب ،ةيمومع ةغل ،ةيقبطلا ةبراقملا يف ددشتلا ىواعد تحت ،ملكتتو نينسلا رابغ ًالعف لمحت               

يسايس نومضم يأ نم ةغرفمو     ةدماجو نإ لاـق يذـلا ةيرصانلا بازحألا دحأ سيئر امأ          .  
عـفر ىـلإ اعدـف ،هسـفن ثعبلا بزح الإ ًاددع اهقوفي ال ةعساو ةيبعش ةدعاق كلمي هميظنت                   

  .عراشلا ىلإ جورخلا يف نيفقثملا بولسأ ًادقتنم ،رمألا يلوأ ىلإ)) بلاطملا((
،         لسـلاب ةكسـمملا ةئيهلا ناكرأ ضعب امأو        ةـظحلل ةـيخيراتلا ةـعيبطلا مهتوـفتف ،ةط

        ، ةرودـق ةرداـقلا دبع ديسلا ،ناملربلا سيئر دده دقف ،ةعيدخ رمألا يف نأ ول امك نوفرصتيو
نوـيلملا لـمحي ءيش ال نأبو       ))باقرلا عطقب ((فيس ضاير بئانلا تايدتنملا باحصأ دحأ         ،

طغضـلا لمحت ىلع  ) مهتالئاع(نطاوم نييالم ةرشع مهئارو نمو ،نييثعبلا نم نويلملا عبرو    
نوـغبي مهنأـب تارداـبملا هذـه باحصأ         )) ثعبلا((ةديرج تفصو اهرودبو    : لوقي ام ىلع  

يـهتني نأ ىلإ    ! مسدلا يف )) فاعزلا مسلا نوفخي  ((مهنأو  ) ؟ةمهت هذهأ )) (مئاقلا عقاولا ءاغلإ  ((
  .ةنايخلا ةمهتب مهيلعو مهل حيولتلا ىلإ مالعإلا ريزوب فاطملا

    ، . دصـقلا لوقلا نيب ةغللا جاودزا ليبق نم يه ،ميهاربإ نيدلا دعسب ةنراقملاو   كلت نأ الإ
ةـعراقم تا   مزلتسم ىوعدب -ئراوطلا نوناق ءاغلإ ضفر نع نالعإلا وهف مهملا بناجلا امأ           

همادختسا ديمجت يف رارمتسالاب ءافتكالاو-عبطلاب ليئارسإ  .  
يـهو ،ةمئاقلا ةطلسلا اهانبتت يتل  ا قفاوتلا ةغيص اهنأكو ودبت اهنأ الإ ةبيرغ ةغيص يهو     

ىـلإ ،باسنتسالا ىلإ ةدوعلا مامأ ةحوتفم ةوك يقبت امك ،باقرلا ىلع ًاطلسم عمقلا فيس يقبت                
رـطألا لـك ىلع جورخلا متي مل اذإ اذه ،كلذ ةطلسلل ولحي نيح طابتعالاو ءانثتسالا ةسرامم      

لـبق حرـبملا برضلا ىلإ نام       يلس ليبن يئاورلا ضرعتك ئراوطلا نوناق اهيف امب ،ةينوناقلا        
  .مايأ

رثؤـي دق يح لعافت جاتنإ ىلع اهتردقب نيفقثملا لبق نم ةحرتقملا قفاوتلا ةحاسم زاتمت               
اـهلعجت ،ةضقانتم تاهاجتا نيب تابذاجتل ةضرع تلاز امف ةطلسلا تاحرتقم امأ ،عقاولا يف              

  .دحاو نآ يف هضيقنو ءيشلا يغبت
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تجالاو نويسايسلا"نوحلصملا"   نويروسلا نويعام 
  )١٣١("تايفيكلا"نوبحي ال 

 
  

بـحي هللا   ((نأ نوـمعزي زـيلجنإلا يتناتسـتوربلا ينيدـلا حالصإلا ةاعد ضعب ناك              
لـب مـهمعز ىلع ،ةاغتبم يه ،نوكت فيك نم ةدرجم ،اهسفن يف ةدابعلا تسيلف               )). تايفيكلا

يسايسـلا حالـصإلا تاوعد يف ق       دصي دقو . ةصلاخلاو ةدرجملا اهتروص ةدابعلا ةيفيك مدقتت     
ءاـغلإ يـف ةراحلا ،ةبغرلا نالعإف   . اذه يحالصإلا توهاللا ضعب هيلإ بهذ ام يعامتجالاو  

تاـيعمجلا بازـحألا لمع مظني يطارقميد نوناق يفو ،ةيفرعلا ماكحألاو ةيئانثتسالا مكاحملا             
يف   رداصلا ينامثعلا نوناقلا ةلكاش ىلع    (ةيموكحلا ريغ تامظنملاو يداونلاو      يـفو  ) ١٩٠٩ 

تـحت  )) اـهتمرب ((ةـيباختنالا ةيلمعلا عضي ثلاثو رشنلاو ةفاحصلا ةيرح ىعري رخآ نوناق       
رـيغ نـم ةدابع ليبق نم وه         .هتهازنو ءاضقلا لالقتسا بجوي عبارو ،لقتسم ءاضق فارشإ       

دهاوشـلاو ،ضرـعملا اذه يف ةيروسلا       (ةيفحصلا تالاقملاو تانايبلا ئراق يردي الف       . ةيفيك
ةـمات تاـقولخم عضتو رونلا رصبت نأ تابغرلا اذهل ضيقي دق فيك وأ هجو يأ ىلع                  )اهنم  

الو ،تاـجاح اـهنأ ىلع تابغرلا هذه لوانت ،ًاليئض وأ ًاريبك ،ًائيش ريغي الو ،ىعسيو ةقلخلا           
ءاـنب ةداـعإو ةيسايسـلاو ةيعامتجالا هتايح    ) انعمتجم(جاتنإ ةداعإ ((ىلع تاجاحلا هذه لمح  

                                                 
)١٤(،   .٢٠٠١/ ١ /١٧، )ندنل(ةايحلا
  .ينانبل بتاك)١٥(
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مدقتلا قطنمو ةثادحلا تايضتقم قفو     هتفاقثو هداصتقا  وأ فـلألا ناـيب يـف ءاج ام ىلع          ..))  
  .ةيروس يف يندملا عمتجملا ءايحإ ناجل

نينطاوـملاو بعشـلاو ةطلسـلاو عمتجملاو ةلودلا لوانتت يتلا دودحلاو تافيرعتلا لكف             
ت الاـقملا يـف ةرـيثك يـهو ،ةيناسنإلاو ،ةيموقلا         /ةينطولاو ةيطارقميدلاو قحلاو نوناقلاو     

هـيلع يـه اـم نيـب قرفلا ريوصت ىلإ يدؤت دق ،اهتاياغو اهبراشم فالتخا ىلع ةيروسلا                  
نأ ةـلقاعو ةرداق ةئيشم اهل تءاش اذإ        ((نوكت نأ اهب نسحي ام نيبو مويلا ةيروسلا لاوحألا          

زـكرم لـعج يذلا ينالقعلا بالقنالل ًايسايس ًالداعم ميقت نأو ،يعامتجالا دوجولا ةهادب لثمت      
  )).فلألا لوق ىلع ناسنإلا يف ةيرشبلا ةفرعملا لقث

بـيط مهنـمو مهرـيغو فـلألا ،نويروسلا باتكلا اهب دعي يتلا لاوحألا ىلع ًاسايقو                
يناثلا نوناك  ١٨يف  ) ريفسلا(ةيتوريبلا ةفيحصلا يف ينيزيت      -ب نودـعي مهو   . ٢٠٠١رياني  ( 

(...) ةـلودلاو عـمتجمل     ا نيب يرورضلا نزاوتلا قيقحتو    (...) عمتجملا يف ةيسايسلا ةداعإ     ((
ةيبعشـلا ةكراشملا ليعفتو    (...) اهتدايسو ةلودلا  ةبيه ديطوتو      (...) ةينطولا ةدحولا زيزعتو    

تاـفالخلا عـيمج لـحو      (...) ماعلا ريخلاو ةماعلا ةعفنملا ىلإ ينطولا كرتشملا نم ًاقالطنا          
ىـلإ  )) اـهمامزب ةكسم  ملا ةطلسلاو هتلود نع يندملا عمتجملا عافدو      (...) مهافتلاو ةيوستلاب   

نأ دـبال هذـه ةدوعوملا لاوحألا ىلع ًاسايق        -يوضهن عورشم ءاسرإو دوكرلا نم جورخلا         
موـهفم رـيغ ًاجورخو ،ديدبت يف ًاديدبتو ،ةراسخ يف ةراسخ ةبتتسملاو ةمئاقلا لاوحألا ودبت               

ىـلعو  (رارقتـسالاو ريوـنتلاو ةرـصاعملاو ةوقلاو قطنملاو لقعلا قيرط نع لوقعم الو              
  ).مهفي نأ ةنطفلا بحاص

صخشــلا ىهاــمت ((، و))ةـلودل او ةطلســلا تـهامت ((فــيك ،اذـه ءوــض ىـلعو   
لـعج  ((، و ))دحاولا يأرلاو دحاولا نوللاو دحاولا بزحلا ةغبصب ةلودلا غبص        ((و))بصنملاو

هـن ((و بعشـلا لـمهأو عمتجملا     )) حابتسا((، و ))اياعر درجم (...) نينطاوملا    فـيك  ))وخ  ،
تاـيعمجو تاباقنو ةرح ةفاحصو ةددجتم ةفاقث       (( تاحفص ىوطو ،؟هت  حادف ىلع ،اذه لصح   

ل قبـس   ))ةطلسـلل يملـس لوادتو ةيروتسد ةيعرشو ةيسايس بازحأو         نأ )) اـنعمتجم ((-، 
كدـي تعـضو امثيح دلب      ((ةيروسو ،ءانثألا يف    ))  يروسلا بعشلا ((ناك نيأو    ؟،))اهجتنأ((

بـيط ديسـلا لوق ىلع       ))هقلأ ةداعإل ًا  عجان ًالخدم تفشتكا هلصافمو هديداخأ نم دحاو ىلع         ،
  .ينيزيت
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خيراـتلا راسـم وه امنإ هباوج نأب اذه لاؤسلا ىلع نويروسلا ،نويحالصإلا دري دقو               
نوصـحي امدنع راسملا اذه نع نونكي امنإ مهنأو ،هتمرب  دوقع ةعبرأ ذنم رصاعملا يروسلا            

        ، ىـلع سـسؤم عـطق ىلإ        ةلجعلا نم ءيش ىلع ،اهنوبسنيو اهنوصحي يتلا يهامتلا لاوحأ  
ضـعب ةـبابط تنكمأ يتلا ةقباسلا تابالقنالا يأ ،اذه عطقلاف ،ةيبالقنالا ةيروثلا ةيعورشملا              
ةـيمويلا اهروصـل ًاريمدـتو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاقالعلل ًاميطحت ىعادت عطقلاف ،اهراثآ             

هـلك اذـه لصحو ،ة      يلاكيدارلاو)) دقنلا((و قيفصتلا يف نورابتي نوفقثملا ناك امنيب ةعماجلاو       
الو ،ةيمسـتلا الو ةـياورلا الو ،خيراـتلا ال ىصـحت الو ،ًادوقع تلواطت ثداوح قايس يف              

  .ءاصحإلا
،      ) نويحالصإلا(هبتكي اميف اذه نم ءيش ىلع ئراقلا عقي ال اذاملف            هوـبتك اـم يـف الو

اذ ـه مـكبألاو تكاسـلا خيراتلا نم عضوم وأ ،ةقلح يأ يف ئراقلا يردي الف ؟حجرألا ىلع            
ديسـلا رذـحي نيحو     . يمومعلاو يندملا عمتجملا راصنأو تانايبلاو تالاقملا باحصأ جردني       

نأ ىـلإ فـلألا بهذـي نيـحو قلأتملا دلبلا يف ،هسفن نع نلعي ذخأ ام لهاجت نم ينيزيت                    
نـم دهاشـلا رم     ..)) (ةيسايسلاو ةيعامتجالا هتايح جاتنإ ةداعإ ىلع ًارداق      ((لازي ال مهعمتجم    

حتملا )لبق لاـثم ىـلع ،ماتلا تمصلا فلي امنيب ،ةيديلقتلا ىنبلاو تاقالعلاو طباورلا نم ةرر     ، 
عئاـقوو سمألاـب هـنع ظفحتلا وأ يبالقنالاو يروثلا عطقلا ةمواقم عئاقو ،يمسرلا تمصلا               

،          -مويلا جاتنإلا ةداعإ وأ ،سفنلا نع نالعإلا         نيرـمألا ةـيفيك يف ةداح كوكش ئراقلا باتنت  
اذـه نـم عئاـقو تدـجو ولف ،اهنع ثحبلاب باتكلا ةيانعو تايفيكلا              هذه دوجو درجم يفو     

ثـعابلا يـهو ديتعلا يندملا عمتجملا ىلإ ةوعدلا دنس يه عئاقولا هذه لثم تناك ولو ،ليبقلا                 
دـعب ،رومألا هذه لوأ ناكلو      . ةريثك رومأ تفلتخال ،هقيرط نم تاقوعملا عفرب ةبلاطملا ىلع        

تاعقرمو تاراتخملا ةدرخ نم      اهوتل ةجراخ ةبضان ةغل نع يلختلا      ةـبلاطم كلس    ))ةلابلا((   ،
مـهو ،نييروسـلا تالواـحم يـفو رصاعملا يروسلا خيراتلا تاقلح يف اهجمانربو مويلا               
الإ نيـلمتحمو نيـضرتفم بعـشو عـمتجم يف نوعمج                   ي الو دارفأو  لتكو تائفو تاعامج

  .ليقثلا لمحلا ةحزحز ،ًافسعت
ناـك وـلو ،لاـثملا اذـه ىلع يروس خيرات تا            قلح ءالج ىلع نويحالصالا ردق ولو     

هـيلع يـه ام ىلع يهو مهتالاقمو مهتانايب تجرخ امل ،نييعتلا لبقت وأ ةنيعم ثداوح مهدنس          
ءاشـنإلاو يندـعملا قـطنملاو دـيرجتلاف ،ًايلدـجو ًايضارتفا ءاشنإو ًايندعم ًاقطنمو ًاديرجت               

ةرـطقلا رـظنا   (ةاـباحملا نـم ال   و ةيزاهتنالا نم مصعت ال اهلك هذهو ،يلدجلاو يضارتفالا  
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سئابلا هجربتو ءاوخلا ةنيز الإ تسيل      )ةينيزيتلا خيراـتلا نأ مهيـلإ هـجوتت نم مهوت يهف          . ، 
ادـعبأو ،يعاـمتجالا    ) ةداـيقلا (ملع اباصأ جاجوعاو ءاوتلا ةرمث بيرقلاو رصاعملا يروسلا         

ةـنأمطو ،دـحلاو   فـيرعتلا يف باهسإلا الإ نيحلصملا ىلع امو ،ةطلسلا نم ةيندملا بخنلا         
ًاـنطو ،ًاـعمتجمو ةـلود ،نيموـكحمو ًاـماكح      : عـيمجلا ىلع لآملا نسح ىلإ ةطلسلا لهأ      

  .ةسايسو ةفاقثو ًاداصتقا ،ًاناطوأو ةمأ ،تاعامجو
ال مـهو   . لاثملا اذه ىلع يروس خيرات تاقلح ءالج نع نوزجاع        ) نييحالصإلا(نكلو  

هـثروو ،هوـثرو ثرإ لقثأ نوكي دقف        . ًارضاح الو ًايضام ال ،خيراتلا اذه لثم يف نوجردني        
ةيـسايس ةـبلاطمل ًادنـس حلصي ام هءافطإ وه بيرقلا يروسلا خيراتلا نم ًامومع نويروسلا                

نـع مهتوكـس ،ثرإلا اذـه نع ،سمألا يف مهنأش ،مويلا نوتكسي مهنكلو              . ةماع ةيعامتجاو 
  .هبابسأ

ةطلسـلا ةدـس يـف ن       وعبرتملا نس ام وحن ىلع يندملا عمتجملاب ًارارق نوردصي مهف         
تاـيثيحلا ،نيلاحلا اتلك يفو     . يمالعإلا هيجوتلا يداصتقالا ميظنتلاو يبزحلا لمعلا يف نيناوق       

          ، ةـعزانملا اـمأ ،ةيركف تامدقم ىلع ىنبتو ركفلاو قطنملاب موقت ةطلسلاو ،ةكسامتم ةيرظنلا
،  هانكس) نويحالصإلا(فنأيف ،ماهفألاو ماكحألاو ءاوهألاو حلاصملا فالتخا يأ     يـبنتملا ةفنأ ا

،            ) محل(يهو   تاـيئزجلاو تايفيكلا باب نم الإ اهيلإ لخدم الو ،اهمظعو ةيطارقميدلا ةسايسلا
  .مكحلا نم ةيفنملا ةئفلا وأ ماكحلا ءاوس ،نويروسلا حالصإلا ةاعد اهبحي ال هذهو
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يندملا عمت"ناجل     "..ا ءايحإ
  )١٣٣(ةبيرغ تاسراممو ةبيجع فقاوم

 
  

،       )) يندملا عمتجملا ءايحإ  ((ناجل يسسؤم ضعب لقانتي      ًارـيخأ ةيروـس يف ترهظ يتلا
اـهعم يعدتست دالبلا يف ةيشيعملاو ةيداصتقالا عاضوألا لوح ةبيرغ ةغلابم نمضتت تاياور             
ةـياكح يهو ليج ىلإ ليج نم رصم يف يبعشلا بدألا ةاور اهلقني ةميدق ةياكح ةركاذلا ىلإ                 

  :لوقت يتلا)) دينسلا((
صصـقلا ةـياور يف عراب ،لايخلا بصخ لجر ىرقلا ىدحإ يف ناك نامزلا ميدق يف                

تاذو . اـهجيورتو اـهنم ديزملا عامس ىلإ مهقوشتو ،سانلا هابتنا دشت يتلا ةيلسملاو ةريثملا              
                 ، ةقباسـلا ةليللا يف هدهاش ام مهل يوري لجرلا حار ةيرقلا يلاهأ نم ريفغ عمج طسوو ،موي

لوـيخ ليهص هعمس ىلإ ىهانت هتيب نم ةبيرقلا ةرذلا لوقح ةسارحب موقي ناك ا               منيب هنإ لاقف  
نـم رـيطت ةـحنجأب ًالوـيخ ،دعب نع ىأرف توصلا ردصم ىلإ تفتلاف ،تابرع جيجضو                 
يـف بـيغت مث ءاوضألا ةرهبم حيباصمب ةدوزم ةغراف تابرع رجت يهو ءامسلا ىلإ ضرألا    

يـف ةديدشلا ةغلابملا سانلا نجهتسا امدنعو       . حمقلا سايكأب ةلمحم يهو ليلق دعب دوعتل مالظلا       
  :مهل لاق ةياورلا هذه

                                                 
)١٦(، ددعلا )توريب(يبرعلا ررحملا طابش ٩-٢٨٠،٣،   .٢٠٠١) رياربف( 
)١٧(،   .ةفيحصلا هذه ربع ةيريذحت ةلاسر لاسرإ ناك دوصقملاو يمهو مسا
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اوردـقتو ،اـننيب دوـجوم تـقولد هوـهأو ،اياعم اهتقو ناك ،سيوع ،رفخلا خيش                 ((-
  :باجأ ةعقاولا ةحص نع رفخلا خيش اولأس امدنعو))! هولأست

اـهءاروو ءامسلا  يف ريطتب لويخلا تفش انأ هويأ .. نوعلم بذاكلاو.. كانه تنك انأ   ((-
حـمق اهيف ناك نإ شفرعا ام نكل  . سايكأب  ةنايلم عجرتب نامك اهتفشو . ةيضاف يهو تابرعلا  

  )).هريغ الو
هسـفن يف ٍرمأل ،ىأر يذلا دهاشلا رود رفخلا خيش بعل ةبيرغلا ةيلايخلا ةياكحلا هذه يف         

ذـخأ نيـحلا كـل    ذ نمو. ةفيرطلا هتداهش مدقف ةياورلا هذه معدي     )) دنس ((-ب عربتلا بوجو  
ك رـيخألا اذـه ةـقالع تـناك امبرو     )). دينسلا((بقل رفخلا خيش ىلع نوقلطي ةيرقلا ءانبأ        

نـع جرف ديرفلأ ريبكلا يرصملا بتاكلا ةليخم يف تقتفت يتلا يه            )) ةياورلا ((-ل)) دينس((
  .))ةفق هعباتو يزيربتلا حانج يلع((ةريهشلا ةيحرسملا يف عوبتملاب عباتلا ةقالع ةجلاعم 

عـمتجملا ءاـيحإ    ((ناـجل وسـسؤم اهلذبي يتلا ةبوءدلا دوهجلا عمو ،ةيروس يف اندنع             
يروسـلا بعشلل رئاشبلا نولمحي  مهنأو ،ةيلوسر دصاقم ووذ مهنأ مهسفنأ ريوصتل             )) يندملا

يـف تحبصأ دوهجلا هذه نأب نوسحي ءالؤه ادب دقف ،همامأ ةكلاس تتاب سودرفلا قيرط نأب                
يعدتسـي اـمم ،اـهقيرب تدقف رئاشبلا كلت نأو ،ءاملا يف ثرحلا نم               ًابرض ةريخألا ةنوآلا    

ضعبـلل قبـس تاـياورل      )) دينسلا((رودب مهضعب موقي نأ رمألا ىضتقا نإو ،اهجاتنإ ةداعإ          
ةـياورلا ناـك نئـلو      . بولطملا جاورلا قلت مل اهنكلو ،قيوستلل اهحرطو اهعدتبا نأ رخآلا         

نييورـقلا نيعماسـلا ةيلسـت اهفدـه ةئيرب ةبعل ةير           صملا ةيرقلا يف ،ًاعم اسرام دق دينسلاو      
ناـجل يسـسؤم نـم      )) دينسـلا ((و)) ةـياورلا ((اهسرامي يتلا ةبعللا نإف ،مهتشهد عازتناو       

هـتياور نأـب فرـتعي ذإ انه ةيوارلا نأل     . كلذك تسيل سانلا طاسوأ يف    )) يندملا عمتجملا ((
جورـيل ةقحال ةلحرم يف يتأي      )) دينسلا((نإف ،عطاقلا تابثإلاو قيقدلا يداملا ليلدلا ىلإ رقتفت         

نيـب نم ال لطابلا اهيتأي الو ،تاهبشلا قوف ولعت ،ةغماد ةقيقح وه هنمضت ام نأكو ،ةياورلا                 
  .اهفلخ نم الو اهيديا

فحصـلا ىدـحإ يـف اهبتك يتلا تاقلحلا ىدحإ يفو            ٢٠٠٠سطسغأ  / بآ رهش يف    ،
لخدـلا عيزوت ماقرأ    ((ناونع تحتو   )) ًالولح رظتنت تالكشم  : ةيروس((ةلسلس نمض ةينانبللا    

هـنأب  )) يندملا عمتجمل ((ةماقإ ىلإ ةوعدلا يف زراب نكر فرتعا        )) ةهلآلا رارسأ نم ينطولا   
نأشـلا اذـه يف هكلتمي ام لك نأبو ،ينطولا لخدلا عيزوت لوح ًاماقرأ                -ًايصخش–كلتمي ال      

ىلع -همعز بسح -ًاعيمج قفتت تانيمختو تاريدقتو تاعومسم درجم        نأ     ةـئاملا يـف     ٩٥   
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اذـه راـقتفا نأ ودبيو      .. هنم% ٥هيلع لصحي امم لقأ  ىلع نولصحي يروسلا بعشلا نم           
يـف خراصلا عضولا اذه نأب جاتنتسالا نم هبحاص عنمي مل همعدي يعطق ليلد يأ ىلإ معزلا                 

تاسايسـلا ةـجيتن الإ سيـل       )) ةـبخنلا ((هشيعت امو يروسلا بعشلا هشيعي ام نيب توافتلا         
  !!.اهل ريمزتلاو ليبطتلا نع ةيموكحلا ةيمالعإلا ةلآلا فقوتت مل يتلا ةيلادعلاو ةيومنتلا

يـف تاـنيمختلاو تاعومسملا كلت هدامتعاب ةيوارلا        -بتاكلا فارتعا نم مغرلاب كلذك        
)) ةـيوارلا ((كلذـل   )) دينسـلا ((رود ءادأ يف ددرتي مل رخآ ةيعاد نإف ،تاسايسلا كلت هتنادإ            

ىـلع يـفكي ناك اذإ ام نيرخآ نينثا تمضو ،بيتك يف تردص ةلاقم               يف لءاست نيح كلذو     
نـم نولصحي ال يروسلا عمتجملا نم ةئاملا يف         % ٩٥نوكي نأ يعامتجالا لماحلا ىوتسملا      

بسـح   -)) ةيطارقوصـللا ((مـغطلا نم    % ٥هيلع لصحي امم لقأ ىلع الإ ينطولا لخدلا           
  !. ؟-هريبعت 

ظاـفلألا    هذه دنع فقوتلا دراو يف نكن مل نئلو        اذـه اهمدختسـي يـتلا      )) ةـبذهملا (( 
ةيشـيعملا عاـضوأللو يداصـتقالاو يسايسلا عقاولل        )) يعوضوملا((هفيصوت يف   )) دينسلا((

تـغلب دق ،قئاقح اهنأ ىلع اهجيورتو معازملا جاتنإ ةداعإ هتلواحم نأ الإ ،ةيروس يف ةمئاقلا                
ةراـت هريسفت يف ةفسعتملا ةيئاقتن      الا دامتعاو ،ةرات ،مالكلا ءازتجا دامتعا دح رخآ عضوم يف         

لوـقلا ةـهازن ىـلإ برقأ وه دينسلا هلوقي ام ناك اذإ امع لؤاستلا ىلإ عفدي ام وهو ،ىرخأ       
نأ حوـضوب يعدـي هـنأو ًاصوصخ عئاقولا ريوزتو لاوقألا فييزت ىلع مأ ةملكلا فرشو                

ماـهوأ ىلع وطنت م  ل))!! عمتجملا نمض ةيبالقنا ىوق سيسأت ((نأشب ةيعادلا   )) هدشرم((لاوقأ  
مـظعألا كرتشـملا مـساقلا نـع ًاريبعت تءاج          ((امنإو ةيبيرخت فادهأ ىلع الو      )) ةيوتاذ((

اهنأو   ))يروسلا عمتجملا حئارشل   ةـلتكلا روظنمل ًاقفأ لكشت نأ نكمي ةضيرعلا اهطوطخب         ((، 
  ))!!.يروسلا عمتجملا يف اهدوجو يوطلسلا باطخلا ركني يتلا ةيخيراتلا

ضعب   فتكي مل اذكهو   مهيهجوـم لاوـقأ ريسـفتب عرـبتلا فرـش ةزايحب           )) عابتألا(( 
مـهئارآ نـع رـيبعتلا يف قحلا ءاعدإو سانلا ىلع ؤرجتلا ىلإ ضعبلا رداب لب ،مهيدشرمو                 

كلذـكو ،دينسلاو ةيوارلا ةقيرط ىلع اهنوسرامي يتلا ماهيإلا ةبعلب           -نوديري مهنأكل مهفقاومو      
بوـجوب طـقف سيـل ،ةعانقلا نم خانم رشن           -تاح  يرصتلاب ءالدإلاو تانايبلا رادصإ ربع      

دـقف  . اـهتاذ ةـلودلل ةيدايسلا تاسسؤملا ةيفصت امنإو ،ذف دئاقل فرشم يخيرات ثرإ ةيفصت             
هيلع قلطأ اميف     -ًةحارص ،اوعد    / يناـثلا نوناـك لئاوأ يف هوردصأ يذلا       )) فلألا نايب ((  

نم ةررحتم ةيعامتجاو ةيعمتجم تاسسؤم ءايحإ ىلإ       ٢٠٠١رياني ةـيذيفنتلا ةطلسـلا ةـنميه          
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وسـسؤم اـعد اـمبرو      . ةيديلقتلا ىنبلاو تاقالعلاو طباورلا عيمج نم لب ،ةينمألا ةزهجألاو        
قحال نايب يف     -نينطاوملا  : ناجللا تاراـيت ماـمأ موـنلا لـبق ةحوتفم مهباوبأ كرت ىلإ             -   

نـم اهريغو   ةيموكحلا تاسسؤملاو رئاودلا لك ءاغلإ ىلإو ،رخآلا يأرلا بابرأو نيرواحملا           
  .ةفاك مهنيب ةمئاقلا تاقالعلاو سانلا ةايحل ةمظانلا تاهجلا

ًاـشاقنو ًالدج ريثتل ،رثاكتلاو دلوتلا يف اهعرست ىلع ،تابلاطملاو تاوعدلا هذه نكت ملو              
تاهبـش نم اهطلاخ ام الول ،يندملا عمتجملا ةدعاق ىلع قيبطتلل امهتيحالص رمأ يف نيريثك               

مهسفنأ نيبلاطملاو ةاعدلا رمأ يف    فحصـلا تأدـب     ٢٠٠١رياني  / يناثلا نوناك رخاوأ يفف     .    
بزـحل ماـع نيـمأ هلاق ام اهنمو ،تاهبشلا كلتب قلعتت ءارآو تاحيرصت رشن يف تانايبلاو             

وـحن  ((نييلومشـلا بناج نم تاهيجوتلا ديازت نع ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا جراخ نم يروس     
مهنأـب ،نرـق فصـن لاوـط نييطارقوميدلاو         ةيطارقوميدلا اومهتا نم مهو ،ةيطارقوميدلا      

ًالئاستم ))ةيلايربمإ ةعانص   ٤٠ىدـم ىـلع ةيدئاقع ةسردم يف ىبرت صخشل نكمي فيك            : ، 
كلذـك  !.. ؟يطارقوـميد رايت ةدايق ناكمإ معزي نأ دحاولا بزحلا ةرطيسب اهلالخ نمآ ًاماع            

اسأ لعاف وهو-هقيدص نأ نم هبارغتسا نع بعشلا سلجم ءاضعأ دحأ برعأ           راـيت يف يس   
ًاـمئاد ناـك هنا مغر رايتلا اذه ةاعد راكفأ يف ًاكراشم نوكي نأ نكمي               -)) يندملا عمتجملا ((  

نوـلمحي نمم ةبوسحم ةفاسم ىلع هعضي يذلا يسكراملا ركفلاب عبشملا يمدقتلا فقثملا كلذ              
نيي سايسـلاو نيـفقثملا نم ريثك ناهذأ يف تالؤاست زورب ينعي ام وهو            . ةنيجهلا راكفألا هذه  

مهراـكفأل ةـيقيقحلا أشنملا ةداهش تابثإ ىلع يندملا عمتجملا ءايحإ ناجل يسسؤم ةردق لوح               
دـهع يـف ةيروـس نأـب ءاحيإلا ةلواحمب فتكي مل فلألا نايب نأو ًاصوصخ ،مهتاحورطو                 

لـكل ةـلثاملا دهاوشلا تائم كانه نأ مغر         .ةيومنت تازاجنإ ةيأ ققحت مل دسألا ظفاح سيئرلا       
دوـجو نود اهدـحو تايبلسـلاب صغي دهعلا اذه نأو ،رامعإلاو ءانبلا ح              رص يف نينيع يذ   

  !.ةدحاو ةيباجيإ
             ، لاـبرغب سمشلا ةيطغتب ،هراكنإ نايبلا بابرأ لواح امف ،ةخراصلا ةقرافملل ايو ،نكلو

ناوـنع تـحت ةرـضاحم يف         -قشمد ةعماج يف ةذتاسألا دحأ لاق امنيح رهظ          حالـصإلا  ( 
سب -) هدودحو هانعم : يسايسلا ةيروـس اـهتجهتنا يتلا ةسايسلا يف ةيجراخلا تاهجوتلا ةمال           

اهتـسايس اهتفداـص يـتلا ةـعيرذلا تاقافخإلا ىلإ راشأ هنأ مغر ،ةريخألا ةثالثلا دوقعلا يف          
عبطلاـب اذـهو ،نينطاوملا ةايح يف ةوشرلاو ةيبوسحملاو داسفلا يشفتب تهتنا ثيح ،ةيلخادلا              

صي ال امك ،ًايلك هراكنإ نكمي ال          لـثم دوـجو راكنإ نكمي ال كلذك ،هيف ةغلابملاً اقلطم ح            رمأ
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اـهئارزو سيئر اهيف رحتنا يتلا اسنرف لثم ةمدقتم ةيطارقوميد لود يف ىتح ،رهاوظلا هذه               
ةيـضاملا ةـليلقلا مايألا لالخو ،ةوشرلا ةمهتب هتنادإ دعب ةليلق تاونس لبق اوفوغيريب قبسألا               

ءارزو سيـئر عم قيقحتلا يرجي ثيح ةيودم ةح         يضف ايناملأو ايناطيرب نم لك تدهش ،طقف      
              ، داسـفلا ةسرامم يف طروتلا ةمهتب لوك تومله ةيناثلل قباسلا راشتسملاو ،ريلب ينوت ىلوألا
ةـمهتلا هـيجوت ببسـب هتلاقتسا نوسلدنام ادنلريأ نوئش سيئر مدق ريلب عم قيقحتلا ةجيتنبو                

  .هيلإ اهسفن
اـم وـهو ،ملاـعلا لود عـيمج يف ةتواف           تم بسنب رشتنم داسفلا نإف ،حضاو وه امكو       

ةـعيرذ ىلإ لوحتي الأ بجي كلذ نأ الإ ،انعمتجم يف ةتفال ةرهاظك هدوجوب فارتعالا يضتقي        
ًادنسـم ديكلا كلذ لعجو ،دسألا ظفاح سيئرلا مكحل ديكلا يف نوروتوملاو نودقاحلا اهمدختسي              

باـبرأ هـلعفام رارـغ ىلع ك        لذو ،هيف سيل امب هماهتاو هيلع لواطتلاو هيلإ مهماهس هيجوتل         
تاـقالع ماـقأ هـنأب همكح ماهتاب ؛ لحارلا سيئرلا نيوخت ىتح اوبراق نيذلا               )) فلألا نايب ((

اـمم اذـه    . مهناـيب يف درو امك ؟؟ةيموقلا ةئزجتلاو ةيلايربمألا عاضوألا عم تلصفمت ىنبو           
ى دـحإ ترشـن ماـيأ ةعضـب لبقف        .كلذل ةضقانم قئاقحو تاعانق نم ءالؤه ضعب هرمضي       

ةرـيتو  ((ناونع تحت يندملا عمتجملا ءايحإ ناجل يف نيزرابلا نيطشانلا دحأل ةلاقم فحصلا             
مـكح نأـب اـهيف فرتعا        ))ةيباختنالا ةيلمعلا ربع يسايس ءايحإ وحن     : ةيروس يف حالصإلا    ،

ليكشـت نـم ًاءدب ةيلاتتملا حالصإلا تالواحم يف دمعتم لاشفإل ضرعت دسألا ظفاح سيئرلا               
ًارورـم   )عورشـملا رـيغ بسـكلل ةبساحملا ةنجل وه اهمسا نأ حيحصلا            (ةبساحملا ةنجل   ،

ءاـبدألاو باـتكلا عـم ةحراصم تاءاقل دقعب ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا ةدايق نم ةنجل فيلكتب                
يماـع يموـكحلا رييغتلاـب ءاهتناو        ١٩٨٠ماع فيرخ يف تاعماجلا ةذتاسأو نييفحصلاو         ،

تالواـحم لاشـفإ تدـمعت يـتلا تاهجلا ىلإ ة           لاقملا بتاك رشي مل نئلو    .. ٢٠٠٠ و ١٩٨٧
دـكؤي تالواـحملا كلت نع هثيدح نأ الإ ،ًاماع       ٣٠دادتما ىلع تلذب يتلا حالصإلا       يـف  -   

نأ الإ اـهقيبطت لواـح هـنأو حالصإلا ةدارإ كلتمي ناك لحارلا سيئرلا نأ                -لاوحألا ىندأ     
،    . ةدوشنملا ةياغلا ىلإ تالواحملا كلتب دؤت مل ،ةيجراخو ةيلخاد ،ةعونتم ًافورظ           كـلذ عـمو

وـينوي  / نارـيزحو ويام  /رايأ اهددع يف ةيبرع تاسارد ةلجم اهترشن ةلاقم يف ءاج امل ًاقفوف           
ناونع تحت    ١٩٩٨ لالـخ دهـش يروسلا داصتقالا نإف        ))ةيروس يف يداصتقالا حاتفنالا   ((   ،

تارامثتـسالا   تزـفق دـقف ،لبق نم هل ًاليثم رطقلا دهشي مل ًاظوحلم ًاروطت تانيعبسلا ةرتف                
ةـيناثلا ةيسمخلا ةطخلا يف ةيروس ةريل تارايلم          ٣،٩نم ةيئامنإلا    ىـلإ  ) ١٩٧٠ - ١٩٦٦( 

ةيروس ةريل رايلم   ١٢،٧ ةثلاثلا ةيسمخلا ةطخلا يف        راـيلم   ٥٠،٥ىـلإ مث    ) ١٩٧٥ -١٩٧١(   
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ةعبارلا ةيسمخلا ةطخلا يف      ةيروس ةريل  تاـنينامثلا عـلطم عـم هنأ ريغ        ).١٩٨٠ -١٩٧٦( 
ةـيقافتا نم يموقلا اهفقوم ةجيتن ةيروسل ةيلاملا اهتادعاسم صيلقتب ةيبرعلا لودل            ا ضعب تأدب  

ةـيجراخلا دراوـملا تبضـن ىتح دقعلا اذه فصتنا نإ امو ،ةيليئارسإلا              -ةيرصملا مالسلا     
ىلإ يراجتلا نازيملا يف زجعلا عافترا ىلإ ىدأ امم،ريدصتلاو داريتسالا نيب ةوجفلا تعستاو             

ةريل نويلم    ٩٩٤٧ ريثأـتب شاعتنالا ضعب يروسلا داصتقالا لجس كلذ عمو          ١٩٨٨ماع يف      ،
يـتلا ةيبلسـلا راـثآلا كلذ يف ًازواجتم ةيعارزلا مساوملا ةدوجو طفنلا جارختسا يف عسوتلا                

ناـك ،كلذ عمو    .نانبلل يليئارسإلا وزغلا ةجيتن دقعلا كلذ لالخ ةماعلا ةينازيملا ىلع تسكعنا          
نازـيملا يف زجعلا ضيفخت يف رثألا ضعب تارداصلا عيجشت          و كالهتسالا ديشرت تاءارجإل   

وحن غلب    ١٩٩٠ و ١٩٨٩يماع يف ضئاف قيقحتو يراجتلا       ةيروـس ةريل نويلم     ٨٧٠،٦١٧٣ 
  .يلاوتلا ىلع

راسـحنالاب أدب دق يداصتقالا شاعتنالا نأب فارتعالا نم عنمي ال زاجنإلا كلذ نأ ريغ               
ةـجيتن ةلويسـلا ةـمزأ تمقافتو تارداصلا مج         ح ضفخنا دقف ،تانيعستلا طساوأ نم ًارابتعا      

ءزـج لـيوحتو يروسلا دقنلا نم تارايلملا تارشع صاصتما يف لاومألا يعماج ةمهاسم              
راعـسأ عافترا ءارج نم دودحملا لخدلا يوذل ةيئارشلا ةردقلا تندتو ،جراخلا ىلإ اهنم مهم               

مـجح انيسـني نأ بـجي       ال اذه نكل ،مهلوخد ةدايز تالدعم قوفت تالدعمب تامدخلاو علسلا           
تاـقرط نـم ةـيتحتلا ىنبلاو ،ةيضاملا ًاماع نيثالثلا ربع ىرج يذلا ريبكلا يلخادلا ءانبلا                
               ، تايضـمحلاو ،حـمقلا نـم ضئاـفلا لب يتاذلا ءافتكالاو ،دودسلا تائمو فتاهو ءابرهكو
. نيـثالثلا ماوـعألا لالخ تارم ثالث هناكس ددع فعاضت دلبل نطقلاو ،هكاوفلاو راضخلاو             

بـناوجلا انيسـنت نأ حصـيال ةيبلسلا بناوجلا نكل ،ةيبلسلا هبناوج هل ايندلا يف روطت لكو                 
  .ةقرشملاو ةئيضملاو ةيباجيإلا

دـقع لالـخ ةـموكحلا اـهتعبتا يتلا ةيداصتقالا ةسايسلا يف تاهوشتلا زورب نأ ريغ                
لالـخ ،ةد  ـيئو ىطخب نإو ،حالصإلا ةسايس عابتا نم دسألا ظفاح سيئرلا عنمي مل تانيعستلا  

مقر فورعملا نوناقلا ردص      ١٩٩١ماع يفف   . ةرتفلا كلت  رامثتـسالا عيجشـتب صاخلا     ) ١٠( 
              ، ةدراـبلا برـحلا تبقعأ يتلا تادجتسملا عم فيكتلا تابلطتمل ةباجتسا موسرملا اذه ءاجو

يـف رظنلا ةداعإ فورظلا تضتقا دقو       .قوسلا داصتقا وحن يجيردتلا هجوتلا تابلطتم كلذكو      
،          ا فرص راعسأ   ةـيكرمجلا بئارضلا باسحو يجراخلا لماعتلاب قلعتي اميف ًاصوصخ ةلمعل

                 ، صاـخلا عاـطقلا عيجشـتل دـيدج لكش ىلإ يجيردت لوحت ثادحإ وه لوألا فدهلا ناكو
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عاـضوألا يـف رارقتـسالاو نزاوـتلا لماوع ميعدتو دلبلا داصتقا يف ربكأ ًارود هئاطعإو                
نوـفرعي قوسلا داصتقا وحن ءيطبلا هجوتلا نودقت  نيو اودقتنا نمم نيريثكلا لعلو   . ةيداصتقالا

ةـلودلا لخدـت تابلطتم نيب ةمءاوم قلخ لواحت تلازامو تناك يروسلا داصتقالا ملاعم نأ               
معدـلا ةـسايس سميـس قوسـلا داصـتقا وحن داحلا فاطعنالا نأو              .دارفألا ةيرح داصتقاو  

قودنص اهضرفي ةيساق ط    ورشو بلاطمل ةباجتسالا هبلطتت ام ببسب ةيساسألا علسلل يموكحلا        
  .ًاضيأ ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو يلودلا كنبلاو يلودلا دقنلا

يـف دـسألا ظفاـح سيئرـلا ةسايس ىلع ًافازج مهتاداقتنا نوبصي نيذلاك ءالؤه لعلو                
كـلذو ،هل باطخ رخآ يف هلاق ام نوركذتي ،يداصتقالا لاجملا ًاصوصخ ،ةيلخادلا تالاجملا              

ةـسايس يـف لماش حالصإ ىلإ اعد نيح          ١٩٩٩سرام  / راذآ يف يروتسدلا مسقلا ةبسانمب      ،
رارـقلا ةرـئاد عيسوت بوجو ىلع ًاددشم ،ةيطارقميدلا تاسرامم لاجم يف ًاصوصخ دالبلا              
ةـيطارقوميدلا نأ ًادكؤمو ،يطارقوميدلا راسملا قيقحتل ةنامضك ةكراشملاو ةشقانملا ةيرحو           

ةـسرامم ًاضـيأ يـه لـب تاسسؤملا ي          ف هيلثمم باختنا يف هقحل نطاوملا ةسرامم تسيل       
ليحتسـي هـنأو ،ةيرادإلاو ةينهملا ةءافكلا عفر يضتقي ةلودلا ثيدحت نأو            .اهرودل تاسسؤملا 

  .ةيلوئسملاب روعشلا نادقفو ةءاسإلاو ريصقتلا رارمتسا لظ يف ةلودلاب ضوهنلا
ة درـجتم ةـهيزن ةيعوضوم ةفقو ذاختا سانلا عيمج نم نابلطتي فرشلاو ةنامألا لعلو             

ثادـحألاب ةلفاح ةنس نيثالث هاجت ديكلاو بصعتلا بساورو تايساسحلا لك نمو ءاوهألا نم              
ىدـتنم ىـلإ ىدـتنم نم ةضكارتملا ةمامللا هذه ،دسألا ظفاح سيئرلا مكح نم تازاجنإلاو                

ًاليلق ناك ولو     - ًَاضقانتم ًامك يوحت    نييبزـحلاو نيلشافلا نييعانصلاو نيلشافلا راجتلا نم        -   
يـف يقرشلا ركسعملا ناك امدنع اهلشف تتبثأ يتلا ةيسايسلا تاءامتنالا نم ددع يف               نيلشافلا  
وأ يطارقوـميد وـه اـم لك ةبراحم يف قبسلا بصق اهل يتلا يهو ،نآلا اهب فيكف                 .هتورذ

ضيـيبتو اهسـفن لسـغل اـهنم ةلواحم يف اهب لظتستل تاراعشلا هذه قرست ،يندم عمتجم                 
ءالؤـه نم عدم يأ عيطتسي ال ثيحب ةيوق ةركاذ كلمي ير            وسلا بعشلا نأ ةيسانتم ،اهخيرات    

  .هعدخي وأ هللضي نأ
مهيعاسـم نأو ،نويطارقوميد مهنأ راهنلا فارطأو ليللا ءانآ نوعدي نيذلا كئلوأب فيك             
ئداـبملا ىـلع ةـمئاق دالبـلا ءاـحنأ عيمج يف اهميمعتو يندملا عمتجملا تاسسؤم ةماقإل                 

،     : ءالؤه ىلإ ًادحاو ًالاؤس هجوي    انبعشو ةيطارقوميدلا تايقالخألاو     مكخيراـت ربع ،متمدق اذام
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نـم دـيزملا ىـلع نآلا نو         .وغللا الإ  ؛نطولا اذهل تاعومجم وأ ،دارفأك ءاوس          رصت اذاملف
  .؟هسفن ءيشلا

نولتاـقي نطوـلا اذـه ءافرش ناك امدنع ءايعدألا ءالؤه ناك نيأ             : انبعش لءاستي لب ال   
لـتاقت يهو ةيروس تفزنتسا امدنع ءالؤه ناك نيأو          ؟يجراخلاو يلخادلا ،نطولا ودع دض      ،

نيـح ءالؤه ناك نيأ لب ال ،؟هنم ليئارسإ درطلو هيف ةيلهألا برحلا فقولو نانبل ميسقت عنمل        
لـتاقي وـهو     ١٩٨٢ماع نانبل يف يروسلا شيجلا ىلع اهممحو اهبضغ ماج ليئارسإ تبص              

لالتـحالا ةـينانبللا ةـمواقملا ت       درـط امدنع ءالؤه ناك نيأو ،؟نيطسلفو نانبل نع ًاعافد         
: دـسألا ظفاح لحارلا سيئرلا ًابطاخم هللا رصن نسح اهدئاق لاق يتلاو ،نانبل نم يليئارسإلا              

ًاصوصـخو ،كلذ لك ءاهتنا دعب ةأجف مهسوءرب ءالؤه لطأ دقل       )). ؟رصنلا اذه بحاص تنأ   ((
راـكفألاو تاـحورطلا عم     اولماكتيلو هعم اومغانتيل    )) ةنراوملا ةنراطملا نايب  ((رهظ امدنع   

ملاـعلا ءاـجرأ يف نيهصتلاو ينويهصلا مالعإلا ةلمح عم ًاعم نانثالا لماكتيلو ،هيف ةدراولا               
تاحيرصـتو تانايب هب صغت امم مغرلابو       . ةيروس يف دماصلا ينطولا يسايسلا ماظنلا دض      

ة، ـيلاحلا عاـضوألل تاـمييقتو تاوعدو تابلاطم نم يندملا عمتجملا ءايحإ ناجل يسسؤم             
قدصـلاب مازـتلالا نإـف ةـيماقتنا ةيديك ًافادهأ لمحي وأ يزيجعت اهضعبو عورشم اهضعب                
دـيقتلا ىدـمل حيحصلا سايقملا لكشي فقاوملا نع ريبعتلا وأ تامييقتلا ءارجإ ىدل ةهازنلاو               

  .ةقحلا ةيطارقوميدلا ةسرامملا تابلطتمب يقالخألا
مـكح ةرـتف ءازإ ةـملاظلا تاءاـعد         الا عاونأ ىتش نع مهبهاوم قتفتت نيذلا كئلوأ امأ        

نيذـلا كـئلوأ عم ةيعوضوملاو قدصلا نع مهفارحنا يف نووتسي مهف ،دسألا ظفاح سيئرلا               
  .مكحلا اذهل ءيذبلا بابسلاو ةعذقملا مئاتشلا عاونأ ىتش نوليكي

نأ دـعب ملاـعلا ةطراخ ىلع ةيروس عضو دسألا ظفاح نأ نودحاجلا ءالؤه ىسانت دقل                
،           دوقعل ةيسنم تناك     نيرشـت برح اوسنو ،ةفرشملا ةيموقلا هفقاوم نع ءالؤه ىماعتو ،ةليوط

ةـيمالظلا ىوـقلا باتنا يذلا يناطرسلا مروتلل دح عضوو ،نانبل يف ةيلهألا برحلا فقوو               
نيقعازـلا ءالؤهل حيتأ امل جالعلا كلذ الول هنأ اوسانتو ،تانينامثلا لئاوأ يف نيدلاب ةعقربتملا               

ضيـقن يـفرط ىلع اوناك مهنأل ،ةايحلا ديق ىلع نيدوجوم اوناك امل         لب طقف اوقعزي نأ نآلا      
يعدتسـي اـمم ،ىوـقلا هذه رظن يف داحلإلاو رفكلا نولثمي مهنأو ،ةيمالظلا ىوقلا كلت عم                 

،            . ةايحلا نم مهءاغلإ اهرظنب    ةـيناريإلا ةـيقارعلا برـحلا يف فرشملا هفقوم نع اوماعت دقل
قالـمعلا هـفقوم نع اوماعتو ،ةينويهصلل يداعملا قد         نخلا يف ناريإ ءاقبإ ىلع ظفاح يذلاو      



 )٣٩٣(

ةلاـسر رـبع هـنيح يف اههجو يتلا هتحيصنب ذخألا ىرج ول هنأو ،ةيناثلا جيلخلا برح يف                  
دـض قارـعلا عم لاتقلاب اهرثإ هدهعتو تيوكلا نم ةيقارعلا تاوقلا بحس اهيف بلطي ةحوتفم            

لـماكب ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا ت      ظفتحال ةحيصنلا كلتب ذخألا ىرج ول لوقأ      .هيلع دتعم يأ  
  .اهحيلستو اهتيزهاج

دـح عـضو يـف لضـفلا بحاص وه دسألا ظفاح نأ نع نودحاجلا ءالؤه ىماعت دقل               
نـم ليئارـسإ تدرـط نأ ىلإ اهمعدو ةينانبللا ةمواقملا نضتحا امدنع يليئارسإلا رصعلل               

  .ةيناثلاو ىلوألا نيطسلفةضافتنال ةرارشو ًادانزو ةودق ةمواقملا نم لعج يذلا وهو ،نانبل 
قـحلا نـع ةـلمنأ دـيق عـجارتي نأ نود ًافقاو تام دسألا ظفاح نأ ءالؤه ىسانت دقل                 

نأ ودـبيو   . يليئارـسإ لوئسـم دـيب هدي عضي نأ نود ايندلا ةايحلا هذه نع باغو ،يبرعلا               
دـسألا ظفاـح نم يعدتست تناك مهيدل ناسنإلا قوقحو يندملا مهعمتجمو ءالؤه ةيطارقوميد              

راذآ يـف فينج يف نوتنيلك قباسلا يكيرمألا سيئرلا مامأ ملستسي           نأ يـك   ٢٠٠٠سراـم   /   
ىـنبو تاـقالع ماـقأ هـنإ نوـلوقي امدنعو           . ناسنإ قوقح ةيعادو يطارقوميد هنأب اوفرتعي     

نأـب كشن ال نيذلاو ،ءالؤه ضعبل لوقن         .    ةيموقلا ةئزجتلاو ةيلايربمإلا عاضوألا عم تلصفمت     
هـخيرات ربع ناك يذلا ماعلا رايتلا اذه ىلع رثؤي نل ،نيفقثملل ماعلا را              يتلا لخاد ىلإ مهلغلغت   

ًاـقالطنا هتاطاشـنب مكنم ليلق رفن مايق نإ         : مهل لوقن .مهنع ًامغر ًايموقو ًاينطو ًارايت ىقبيسو     
رـبع دـهعلا عـم ةمتكتملا ةيزاهتنالاو ةمروتملا ةيتاذلاب ةئيلم ةيصخش تاباسح ةيفصت نم               

ينطوـلا هاجتالا مدخت ال ةيسايس راودأب مايقلا ىلإ رخآ رفن حومطو             .ةيضاملا نيثالثلا هتاونس  
لـب ،جراـخلاب نيطبترملا نم ثلاث رفن للستبو         . هيلع ظافحلا ةيار تحت همدهت لب ،يموقلاو      

ىـلإ  ) ةـيموقلا ةئزجتلاو ةيلايربمإلا عاضوألا عم ًالعفو ًالوق ةلصفمتم        (ىوق نم نيهجوملاو    
قـلطنمو يأر عـم ًاـمامت ضقاـنتت يتلا مهفادهأ هاجتاب هفرص مهت              لواحمو رايتلا اذه لخاد   

مهيدـيأ تعنـص اـمب ًارـيثك اوحرفي نل          : ءالؤهل لوقن ،نييروسلا نيفقثملل ةقحاسلا ةيرثكألا     
ةقحاسـلا مهتيبلاغب اوعياب نيذلا ءافرشلا نطولا اذه ءانبأ دي ىلع لداعلا ءازجلا نوقلي فوسو               

اـمب هـيلإ ًافيضـمو ًار             ن ىلع ًانيمأ دسألا راشب سيئرلا       وـطمو دسألا ظفاح لحارلا دئاقلا جه
  .ةثلاثلا ةيفلألل ةديدجلا تايدحتلا عم مءاوتي

ىـلع درـلا مدـع ضرـفت راوحلا بادآب يلحتلاو تاذلا مرتحا تابلطتم تناك امبرو                
قوـس يـف لوادـتلل ةـلمعك اهضرف اهباحصأ لواحي يتلا تارتاهملا نع داعتبالاو مئاتشلا                

لـخد يذـلا يزـيلجنإلا لجرلا كلذ نولثامي ءالؤه نم نيريثكلا نأل كلذ ،يساي               سلا لماعتلا 



 )٣٩٤(

يـف هولدـب يلدي نأ صخش لكل قحي ثيح ،ندنل يف ةريهشلا             )) كراب دياه ((ةقيدح موي تاذ    
ءاـهتناو ةـئيبلا ىـلع ظاـفحلاب ًارورمو ،ضاهجإلا ةيعورشمب ًاءدب ةفاك لئاسملاو اياضقلا               

  .ةيكيرمألا ةيطارقوميدلاب
ةشـهد طسو ،حيصي ذخأو ةقيدحلا يف ةرثانتملا دعاقملا دحأ قوف صخشلا اذه فقو               دقف  

بالك-نيرضاحلا    ..ريزانخ.. داغوأ.. ةلفس..شابوأ.. 
مهضـعب هـب قـحل ،اهنم جورخلل ةقيدحلا باب وحن هجتا امدنعو             .. دعقملا نع لزن مث   

  :هلأسو
؟مهتركذ نيذلا كئلوأب دصقت تنك نم-    
  :دوربب باجأف
نكأ مل- ًادحأ دصقأ    !.؟ متشأو بسأ نأ تدرأ يننأ رمألا يف ام لك..  
  



 )٣٩٥(

  
  
  
  
  

  نويروسلا 
يندملا عمت    )١٣٥(ا تاراوحو

 
  

عـمتجملا تاعوـضوم لوـح رهـشأ لبق نويروسلا اهأدب يتلا تاراوحلا دعب دربت مل                
عورشـم  ءودـه وـهو ،ًاليلق تأده دق تناك نإو ،بيرقلا ىدملا يف دربت نل امبرو ،يندملا                

اوـفقوتي نأ ،هـشاقن يف اولخد نيذلا كلذكو ،عوضوملا اوحرط نيذلا ىلع نأ كلذ ،موهفمو                
دـح تـغلب يـتلا ،ليوهتلاو تاماهتالا ةغل نع ًاديعب ،لقي مل امو ،ليق اميف ،اولمأتيو ،ةظحل                  
ال رـمألا نأ مغرـب ،دـيدهتلاو نيوـختلا دح ىلإ رطخألا يف اهضعب بهذو ،ًانايحأ يداعتلا        

ةرـئاد يف عوضوملا ءاقبإ ساسألا يف بلطتي لب ،تايوتسملا هذه نم يأ ىلإ باهذلا               قحتسي  
  .هيلعو هب فلتخم عوضوم يف لدجلاو شاقنلا

اهـضرفت ،ةيعمتجم ةرهاظ ،يندملا عمتجملا نأ اهساسأ ،ةيلامجإ ةيؤر ،راوحلا رولب دقل             
ةـلودلل اـهرهوج    يف ةيداعم تسيل ةرهاظلا هذهو ،هروطت ىوتسمو عمتجملل ةماعلا طورشلا           

ةـيعامتجاو ةيسايس رطأ ريفوت يندملا عمتجملا زورب بلطتيو         . اهل ةلمكم امنإو ،ةطلسلل الو    
طاـنم رمأ وهو ،ةفلتخملا اهتطشنأو يندملا عمتجملا تاسسؤم لمعو روضح مظنت ،ةينوناقو             

اـهم  هفو ةـلودلا ةـعيبطب نوـهرم كلذب ةطلسلا مايق نإف ،ًابلاغو ،هريفوتو هب مايقلا ةطلسلاب             
                                                 

)١٨(،   .١٧/١/٢٠٠١، )توريب( ريفسلا
  .يروس يفحصو بتاك)١٩(



 )٣٩٦(

رـطألا ريفوت ةصرف اهتطلسل حيتت ال ،ةيلومشلا ةلودلا نإ ثيح ،ًاعم ٍنآ يف ةطلسللو عمتجملل         
تداـتعا اـهنإ ثـيح ،فادهألا قيمعو تاودألاو ةينبلا حيحص يندم عمتجم مايقل ةبسانملا                
فالـخب كـلذ معدـت ةـيفيظو ةينب كلذ ليبس يف تماقأو ،ًايلك هعاضخإو عمتجملا ةرداصم          

يندـملا عـمتجملا مايقل ةفلتخملا رطألا ريفوت ةصرف اهتطلس يطعت يتلا ةيطارقو             ميدلا ةلودلا 
نوناـقلا حورل ًاقفو اهماهمو اهلمعب مايقلل تاسسؤملا هذه مامأ ةصرفلا حيتت يهو ،هتاسسؤمو              

اسـيل ،ةـيطارقوميدلا ةـلودلاو ،ةيلومشلا ةلودلا يموهفم نإف ،قحلاو           . عمتجملا تاجايتحاو 
موـهفم نإ لـب ،ةلوثمأ اهرابتعاو ،اهيلإ عوجرلا متي ،ةددحم جذامن يف             نيدسجم الو نيقلطم    

               ، ةـلودلا ةـعيبطل ةماعلا حمالملاو تامسلا يطعي هنكل ،هليصافت يف سبتلم طلتخم امهنم لك
نيتفصـلا نيـبو    )). ةـيطارقوميد ةلود  ((وأ  )) ةيلومش ةلود ((اهنأب ةلودلا فصو حيتت يتلاو      

ةـلودلاو ةيلومشـلا ةـلودلا تامـسو حـمالم اـهيف لخ             ادـتت يتلا ،ةلودلا ناولأ نم فيط      
  .ةيطارقوميدلا

ال ،يندـملا عمتجملا تائيهو تامظنم اهيف طشنت يتلا لودلا عقاو يف ةرظن نإف ،قحلاو               
سـكعلاو ،اـهنم ةيبلغألا ةمس يه تناك نإو ،ةيطارقوميد ةعيبط نم لودلا هذه لك نأ نيبت                 

ةـلثمألاو ،ةيلومش لود يف يندملا عمتجملل       تائيهو تاسسؤم طشنت ثيح ،ًاحيحص ناك امبر        
  .ةريثك ةيبرع نادلب يف طشنت يندملا عمتجملا تامظنمو ،ةدوجوم نيتلاحلا ىلع ةيبرعلا

رـمأ نإـف يلاتلابو ،ةدحاو ةعيبط نم تسيل ،يندملا عمتجملا تائيهو تامظنم نأ ريغ               
،      حم رمأ ،ةلودلا بناج نم اهلمعب مايقلل اهتدعاسم وأ ،اهلمعب حامسلا           اهطاشـن ةـعيبطب موـك

عـساوو يـنلع طاشـنب ةيلومشـلا لودلا اهيف امب ،لودلا تحمس دقو ،همكحي يذلا هجوتلاو                 
طاشـن يأ تـعنم اـمك ،ديعب وأ بيرق نم يسايسلا لمعلاب اهطاشن لصتي ال يتلا تايعمجلل         
لـمعو طاشـن ةظحالم لهسلا نم ناكو ،ةسايسلا ةحئار اهلمع يف تمتشا تامظنمو تائيهل             

،            يداون   ةـيعامتجا تائفب اهطاشن لصتي يتلا كلتو ،ةيريخلا تايعمجلاو ةيسورفلاو  تارايسلا
يـفو لودـلا كلت نإ لب ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيعمج لثم ةددحم ةعيبط نم بلاطم اهل                 

لـثم ةيـسايس     -ةـيعامتجا ةـعيبط تاذ ةيلهأ تامظنم دوجو نم دبالو ناك يتلا تالاحلا                
ىـلإ اـهتلوحو ،كـلت اـهتايوتحم نم تامظنملا هذه تغرفأ دقف ،ةي             نهملاو ،ةيلامعلا تاباقنلا  

  .اهركشتو ةلودلا دمحب حبست لكايه درجم
نيرمأـب طبترـي يندـملا عـمتجملا تائيهو تامظنم طاشنو دوجو نأ ،ًاحضاو ودبيو               

هذـهو ،يندـملا عـمتجملا تاـئيه طاشنو دوجو معدت ةيسايس ةدارإ دوجو امهلوأ               . نييساسأ



 )٣٩٧(

رـثكألا تايوتسـملا نم اميسالو ،روهمجلا نم ةبولطم يه امك ،ةطلسلا نم             ةبولطم ةدارإلا   
بواـجتت ،ةيرادإو ةينوناق ةيلكيه ريفوت ىلإ ةجاحلا ،يناثلا رمألاو          . روهمجلا يف ًامدقتو ًايعو   

تاـئيهلا هذـه روـطت نمضـت لب ،اهطاشنو يندملا عمتجملا تامظنمو تائيه روضح عم                
  .اهطاشن تالاجمو رطألا عيسوتو

،              بو لداـبتم يعو وه ،يندملا عمتجملا نأ ىلإ نارشؤي ،نيرمألا نيذه نإف ،لاحلا ةعيبط
ثـيحب ،رارمتـساب ةيواسـتم تسيل ةجاحلا هذه نكل ،روهمجلاو ةطلسلل ةكرتشم ةجاح وهو       
يـتلا ةـلدابتملا تاطوغضـلا رسـفي امهالكو ،نايحألا مظعم يف رثكأ ةطلسلا ةجاح نوكت                

اـم وـهو ،يندملا عمتجملا تائيهو تامظنم طاشن ىوتح     مو دودح لوح نيفرطلا نيب لصحت     
ىـلإ ةـجاحلا لوـح نييروسلا تاشاقن عم لثامتت ،تاراوحو تاشاقن يف هنع ريبعتلا متي مل                 

  .ةيروس يف هتاسسؤمو يندملا عمتجملا



 )٣٩٨(



 )٣٩٩(

  
  
  
  

  

يندملا عمت    ا ىلإ ةينطولا ةلودلا نم
  )١٣٧(ةنهار ةلأسم لوح ةيرظن ةيجهنم تاظحالم

 
  

ةـفيثك قباوـس هـل سيل اهددصب نآلا نحن يتلا    " يندملا عمتجملا"ةلأسم يف راوحلا نإ     
. ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب امل ىلوألا ةلحرملا ذنم امبر ،يسايسلا يبرعلا ركفلا يف ةلصتمو             

               ، ايروـس اهنمض نمو ،مايألا هذه ةيبرعلا نادلبلا ضعب يف ةيعوضوم ةجاح لثمي وهف كلذلو
نيـفقثملا نـم ىرخأ وأ ةئف هترورض عنطصت مل روكذملا راوحلا نأ ينعي نأ هنأش    نم اذهو   

مـهلا ةرـئاد جراخ نيميقملا باتكلا نم ىرخأ وأ ةعومجم هيلإ ةوعدلا قفلت ملو ،نييسايسلاو                
ىـلع لـيق ام لك نأ ضعبلا دقتعي رخآ ءيشو ،ءيش كلذ ريرقت نأ ديب                . يروسلاو يبرعلا 

ةزجان ةيفرعم ةيقادصمكلتمي نآلا ىتح ديعصلا اذه   .  
دسـجت لـه    : يلاـتلا بـكرملا لاؤسلا نع ةباجإلاب انه اهينعن يتلا ةلأسملا لثمتت دقو            

عـمتجملا هنمض نمو يبرعلا عمتجملا يف ةنهارلا بلاطملا دحأ          ) يندملا عمتجملا (ىلإ ةوعدلا   
) يندـمل ا عمتجملا (ققحتي نأ نكمملا نم له      . ؟ لوألا بلطملا نوكي نأ نع كيهان ،يروسلا       

تاذ وأ هـيلع ةقباـس نوـكت دق ىرخأ ةوطخ زاجنإ لبق ،كلذ نمض نم ًايروسو ًايبرع نآلا       
هـنع باجأ يذلاو بعصلاو بكرملا لاؤسلا كلذ نع ةباجإلا ةلواحم ليبس يف         . ؟ رخآ ىحنم  

                                                 
)٢٠(،   .٩/١٢/٢٠٠٠ ،)قشمد( ةروثلا
  .يروس ركفم)٢١(



 )٤٠٠(

ددـحن نأ اـنب ردجي ،هانمتن انك          ام لاهستساب نييروسلا نييسايسلاو نيفقثملا ضعب      ةـيفيكب  – 
ي ام  -ةيلوأ ،           ). يندملا عمتجملا (حلطصم ةينع     ةـمهملا هذـهب مايقلا لجأ نم اننأ انل رهظي نكل

  ). يلهألا عمتجملا(حلطصم نيبو هنيب زييمتلا ةرورض دجن 
نادـلب ديعص ىلع ةصاخ ةروصب ةيرورض نيقباسلا نيحلطصملا نيب ةقالعلا ةسارد نإ          

إو ًامومع يبرعلا ملاعلا نادلب اهنمض نمو       )ثلاثلا ملاعلا ( نأ ىـلع موـقيف ببسلا امأ       . ًالامج، 
ةـنميهملا يـه تـلاز ام امبر يموقلاو ينطولاو يقبطلا عمتجملا ىلع ةقباس ةيعامتجا ىنب                

ىـتح ةـقلعم لئاسم ةعمتجم لثمت ،يقبطلا ثلاثلاو يموقلا رخآلاو ينطولا عورشملاف             . اهيف
هلغشـت يذـلا ريبك     لا زيحلا ىلإ ريشت ةلماش نوكت داكت تالاح كلانه ،هلك كلذ سكعبو           . نآلا

ظـح اـهل ةـينثالاو ةـينيدلا ةيبهذملا تاعمجتلاو ةفئاطلاو ةريشعلاو ةليبقلاف ،ىنبلا كلت لثم                
يـف مظاـعت كـلذ نأ ظحالمو        . يبرعلا يفارغجلا قحلا يف يعمتجملا بيكرتلا نم قومرم       

 دـق اـمم ؛ يبرعلا عمتجملا قرتخي يذلا ،ككفتلا رئاتو مظاعت عم ةمرصنملا ةريخألا دوقعلا               
لاح لك ىلع–لظي يبرع ماطح نع ثدحتلاب حمسي  ًاحوتفم-    .  

موـقت ،نيتنثا نيتمسب يبرعلا جذومنلا ءوض يفو كلذك لاحلاو مستي يبرعلا عمتجملا نإ              
نيـعم ردـقبو كلذـكو ةـيموقلاو ةينطولا لبق ام ةيعمتجملا تايعجرملا دوجو ىلع ىلوألا                

ةـمظانلا ةـينطولا ةـيتلودلا ةسـسؤملا ب         اـيغب اهسفن نع حصفتف ةيناثلا ةمسلا امأ       . ةيقبطلا
اذـهو  . يـبرعلا عـمتجملا ناكسل ةليدب ىرخأ      ) تايعجرم(ةنميهو ًايسايسو ًاينوناقو ًايروتسد     

) ةرذـلا نـم  (ريرذـتلا ىلع موقي يقفأ ماسقنا وه روكذملا عمتجملا يف ماسقنالا نأ ىلإ ريشي           
ةررذـتملا تاـيعجرملا عومجم نيب      عارصلا نأ ىلإ ًايناث ريشي امك ،ًالوأ تيتفتلاو ةيظشتلاو          

يعاـمتجالا كـيكفتلا تالاـمتحا لمحي يأ         )ًايخيرات رمثم ريغ  (عارص وه هذه ةيظشتملاو       ،
دـيدجلا يلاـيربمإلا يملوـعلا ماظنلا عفر عم ًاناوفنع هجوتلا اذه ديزيو ،يعامجلا راحتنالاو               

سيرـكتو ،ةينالقعلاو ةيقبط    لاو ةيموقلاو ةينطولا لثم ،ًايخيرات ةرمثملا تايوهلا كيكفتل هتريقع        
مـث نـمو ،ةيعلسلا ةينوكلا قوسلا نم ديدج راطإ يف ًايخيرات ةرمثملا ريغ تايوهلا كلت لثم                 
موـمعلا يف يقمعلا ماسقنالا لبق ام دعب وذ وه نهارلا يبرعلا عمتجملا يف مئاقلا ماسقنالا نإف                 

  . ةليئض نوكت ال دق ةيئانثتسا تالاح نع رظنلا ضغبو ،لامجإلاو
اذـه ىـلع ىرـخألا ةيبرعلا جذامنلا نم ءافص رثكأ ًاجذومن ينميلا عمتجملا نوكي دق         و

اذـه ديعتسـن نـحنو      . جذوـمنلا اذه نم قرتخم هلك يبرعلا عمتجملا نإ لوقلا عم ،ديعصلا           
ينطوـلا لـبق ام خيراتلا مشو لمحي لازي الو ،ةثلاثلا ةيفلألا لخد يذلا نآلا ينميلا جذومنلا                 
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ىـلع ةددـعتملا ةيسايسـلا هاوـقب لمع نميلا نأ يودملا قيرطلاو             . ةوقب يقبطلاو ينطولاو  
دـقو  . ذاـخفألاو ةريشـعلاو ةليبقلا عقوم نم يندملا عمتجملاو ةيطارقميدلا ةبرجت يف لوخدلا    

ةـيطارقميدلا ةـبرجتلا كـلت نأ ،نيرخآ عم اهب انمق ةيناديم تاظحالمو تاسارد نم ،حضتا        
يـليبقلا عـقوملا كلذ ربع اهسفن تمدقو ،اهسفن          نع تحصفأ يندم عمتجم ىلإ حومطلا تاذ        

اـمأ  . ديس يريشع يليبقو طيقل يسايس نيب لئاه ميدتسم رتوت كلذ قايس يف أشنو            . يريشعلاو
باـطخلا ذـخأ دـقل      . ًاـقح ءادوـس ايديموك ةغيصب رمألا رهظ دقف ةينميلا برحلا ةرتف يف            

يندملا –يطارقميدلا يسايسلا    ا ةداس نم رصوح دق هسفن دجي       -  ذاـخفألاو رئاشـعلاو لئابقل      
  . لاحلا عقاو قفو هنيوكت ديعأو ،مهنم هعالتبا ىرج هنأ ةجرد ىلإ

نأ برـحلا ءاـنثأ يـف اهيلع ناك ةيسكرام كلذك لب ةينيدو ةيموقو ةينطو ًابازحأ نإ                  
يـليبقلا باـطخلا ةدـعاق ىلع ًالعف اهجاتنإ ديعأ ثيحب ،جاتنإلاو ءانبلا ةداعإ نم ةلاح شيعت       

  . ساسألا ثيح نم ذاخفألاو رئاشعلاو لئابقلا نيبً ابرح برحلا ترهظف ،يذخفلاو يريشعلاو
. ةمراـص ةـيخيرات ةـيدقنب اـهموقيو اهسردي نأ هيلع يبرعلا ركفلل ةنيمث ةبرجت كلت               

نأ رـهظ دـقل     . رخآب وأ ردقب ًايبرع ةبرجتلا هذه ميمعت لمتحم هنأ ءرملا فشتكيس كاذنيحو           
يموـقلاو ينطوـلا عـمتجملا ىـلع ةقباـس ةيعمتجم ةينبب             ددحتي معألا بلاغلا يف دوجوملا      

اـهيلع اـنقلطأ ةـلودلا ىـلع ةقباـس وأ ةيتلود ريغ ةزهجأ اهدوقت ةيسايس ةينببو ،يقبطلاو                  
ًاـنمث تـعفد ثيح ،نميلا يف ةيندملا ةيطارقميدلا ةبرجتلا تطقس دقل            . ةينمألا ةلودلا حلطصم  

  . صخشملا عمتجملاو خيراتلا اهتدناعمل
ًالاـقتنا هذـه ىـلإ ةيقبطلاو ةيموقلاو ةينطولا لبق ام تاءامتنالا عمتجم نم لاق               تنالا نإ 

–هذـه لاـقتنالا ةلحرم يفرط نيب ة         مساح ةقلح نإ  . يخيرات يسايس غارفب رمي ال ،ًايسايس     
،   : يندملا عمتجملا ىلإ يندملا لبق ام عمتجملا نم ًالاقتنا انه اهب ينعنو            ةـينطولا ةـلودلا اهنإ

. هرـيغو ميلعتلاو ءاضقلاو ةسايسلاو ةفاقثلاو داصتقالا يف ةقيمعلا تالوحتلا         نم ةعومجم عم    
رـمألاو ،هـضاقنأ ىـلعو يعار       ز عمتجم يف ترهظ ةيبرغلا ةثيدحلا ةلودلا نأ انه تفاللاو         

عـم ًاصوصخو ةيبرعلا نادلبلا ضعب يف رهظ         –ةزيامتم غيصو فلتخم قايس يف نإو     –هسفن    
ةيناثلا ةيملاعلا برحلا   دعب ام ةلحرم يف لالقتسالا ةبرجت      تاريغت نأ يف لثمت ثدح ام نكل       .  

اـهتامهم لمكتسـت نأ ةلودلل حتت مل يبرعلا ملاعلا نادلب مظعم يف رهظت تناك يتلا ةفصاعلا                 
ةـلودلا هذـه بلق نم ةلوئسم ريغ ةزهجأ لكشتت تحار ،كلذ نم ًالدب لب               . ةيلوألا ةيخيراتلا 

  . اهساسأ يف اهتعلتبا دق نوكت داكت ةجرد ىلإ ًائيشف ًائيش اهمضقت تذخأ اهدضو
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تئجرأ امنإو بسحف يتلودلا لكشتلا ةيلمع لقرعتت مل ،هراسم نمضو ساسألا اذه ىلع             
عـمتجمل ىـلوأ تايادبو تاصاهرإ نأب ًادراو لوقلا حبصأ هتاذ رابتعالابو            . تيصقأ وأ كلذك  

يـبرعلا عمتجملا يف  ةلودلا لكشت تايادبو تاصاهرإ عم ديب ًادي اهسفن نع حصفت تناك يندم    
اـتلك نأ اذـه يف مهملاو   . ةنيعم تالاح يف هذه قبست تناك كلت نإ لب ،لالقتسالا ةلحرم يف    

نأ ىـل  إ ريشـن انهو . ةلوئسملا ريغ ةزهجألا كلتل دعاصتملا عوضخلا ىلع تمغرأ نيتيلمعلا     
تاساردلا نم ىربك ةعومجم بسح   –يندملا عمتجملا هينعي ام      ًاـعمتجم هـنوك ىـلع موقي       -    

ةـيتلودلا رـيغ تاسـسؤملا نيبو ،فرط نم اهتاسسؤمو ةلودلا نيب نزاوت داجيإ ىلإ ىعسي                
ىـنعملا ىـلع موقيف نزاوتلا كلذ داجيإ ىلإ يعسلا امأ           . رخآ فرط نم  ) ةيموكحلا ريغ انه  (

                ، عـمتجملا ىلع ةلماك اهتنميه طسب ىلإ ةلودلا عوزن هجو يف فقي يذلا ىنعملا يأ ،يفيظولا
ةلماشـلا اـهتنميه ةيناكمإ دض وه لب،يه ثيح نم ةلودلا دض سيل يندمل              ا عمتجملا مث نمو   

ىـلع ظاـفحلا ةمهم اهب طانت يتلا هتاسسؤم ريوطت ىلإ روكذملا ىعسي ،انه نم               . ةيلومشلاو
                 ، راـبتعالا اذـه يـف ،مامأ ىلإ اهعفدو اهيلع ةباقرلا ةسرامم ربع ةلودلا نيبو هنيب نزاوتلا

  . نزاوتم قايس نمض مامأ ىلإ هل يه اهعفد ربع كلذكو
له : ةلأسملا هذه ةمدقم يف هانحرط يذلا لاؤسلا ةيناث هجاون ،قيقدلا فطعنملا اذه يف              

عـمتجملا يـف يندـم عـمتجم ققحتي نأ ،يخيراتلاو يملعلا يجهنملا رابتعالاب ،نكمملا نم      
اذـه ىـلإ ةوعدـلا ودـغت ثـيحب ،ةيخيرات تامدقم نود اذكه      ) هنمض نم ايروسو(يبرعلا  

،             .؟ينطولا بلطملا فقس عمت   جملا ةـيخيرات ال ةيطيسـبت ةيلمع ىلإ لوحتت هذه لثم ةوعد نإ
ةـلودلا نأ ىـلع موـقي لوألا رمألا         . رخآلا ىلإ دوقي امهالك ،نينثا نيرمأ ًانهار تلمهأ اذإ        

ةيروتـسدلا ةدايسلا عقوم ىلإ هلوحتو هرولبت تاناكمإ نع ثحبي ًايلوأ ًاعورشم تلاز ام اهسفن               
عمتجملا يف  ةينوناقلاو ًاـفنآ ةروكذـملا ةلوئسملا ريغ ةزهجألا نأ يف ددحتيف يناثلا رمألا امأ    .  

عـمتجملا ةاـعد تيتشـت ىـلإ ىعست ،ربكأ ةوقبو ،ةوقب يتلودلا عورشملا كلذ هجو يف فقت      
  : يه ،مهب طيحت ةثالث فورظ نمض ) ةيسايسو ةيفاقث بخن مهو(يندملا 
اهتيامح ىلإ ءوجللا نكمييتلا ةينوناقلا ةيتلودلا تاسسؤملا بايغ - ١   .  
 . هتيامحو همعد نعو فقوملا يف ةكراشملا نع مظعألا روهمجلا بيغتو بايغ - ٢

 . ةصاخلاو ةماعلا ةايحلا يف) ةروكذملا ةزهجألا يأ(فيثكلا اهروضح  - ٣
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ةدايسـلا تاذ ةـينطولا ةلودلا سيسأت لامكتسا ةيلمعل ةمساح ةيئدبم ةيمهأ زربت انه نم               
ةيئاضـقلاو ةيعيرشـتلا يـهو ،ةـلماكتملاو ةلصـتملاو ةلصفنملا ،ثالثل        ا اهتاطلسب ةينوناقلا  

ةـيحلا ىوقلا زيفحت عمو ،مالعإلا ةطلس ،ةعبارلا ةطلسلا عم بنج ىلإ ًابنج كلذو ،ةيذيفنتلاو               
ةـيخيراتلا تارورضـلا قـفو تاطلسلا ءانب داعي ةيفيكلا هذهب           . بعشلا طاسوأ يف ةيوضعلا   

كارـحلاو يعاـمتجالا رـييغتلا تارورض ىضتقمبو ،ًالوأ         ةروكذملا ةينطولا ةلودلا سيسأتل     
  . ًايناث يطارقوميدلا يسايسلا

ةـلودلا نيب قيقدلا زييمتلا يف ددحتت ،اهلوانت نم ضعب ىلع تلكشأ يتلا ،ةلأسملا لعلو               
ةـجيتن ىلإ مهلصوأ امم ،ةلودلا اهنأ ىلع ةزهجألا هذه ىلإ اورظنف            . ةلوئسملا ريغ ةزهجألاو  

يسايسـلا نومضـملا ثـيح نـم ةئطاخو ،ةيلكشلا ةيروصلا ةيقطنملا ة             يحانلا نم ةحيحص  
ىـلإ كئلوأ هبتني مل انه اه       ! هذه ةلود ةيأف ،ةلودللً اديسجت    ) ةزهجألا(كلت تناك اذإف    . يخيراتلا

سيـسأت نأ ىـلإو ،اـهتاذ ةلودلا ىلع ةجراخو ةيظشتم تاطلس يه           ) ةروكذملا ةزهجألا (نأ  
بسح ًايفيظو اهئانب ةداعإو ةزهجألا     هذه كيكفتب أدبي ةينطولا ةلودلا            ، اـهب ةـصاخلا فئاظولا  

  ). ةلودلا يأ(
اـم عـم ضراـعتلاب يندملا عمتجملا عضو يف لثمت رخآ ًالاكشإ جتنأ لاكشإلا كلذ نإ                 

تاـمهملا ملس يف ىلوألا ةمهملا هفصوب يندملا عمتجملا اذه زربي ثيح            ) ةلودلا(أطخ ربتعا   
  . ةينطولا

يأرـلا ةـيرح ىلإ ةوعدلا نإ      ) ضعبلا لوقلا اذه ئجافي دقو    (لو  قلا نكمي كاذو اذه ىلإ    
يـف رظنلاو بازحألل ديدج نوناق رادصتسا ربع        ) يأرلا يلقتعم (زاجتحال قلطملا ميرحتلاو    

قايسـلا اذه يفو    . ةينطولا ةلودلا تامهمو نوئش نم يه امنإ ،هريغو ةيفرعلا لاوحألا نوناق          
ايروـس يـف يطارقميدـلا ينطوـلا ثيدحتلاو حال          صإلاو ريوطتلا رايت نيكمت نإ لوقلا دون      

يـف ذـخآ يـنطو عورشـم ىلإ مث نم هل                    وحتو ةيسايسلا ةايحلا يف مساحلا نميهملا هلعجو
  . ةلودلا هذه تامهمو نوئش زاجنإ بلطتي ،لماكتلا

يـتلا ىربكلا ةوطخلا ةباثمب وه ةينطولا ةلودلا مايق نإف ،وحنلا اذه ىلع رمألا ناك اذإو                
نوكت نأ دعب كلذ ققحت يتلا ةوطخلا يأ )يندملا عمتجمل ا(ىلإ دوقت    تزـجنأ دـق   ) ةلود يأ(، 

نـم لـعجي يـفيظو وحن ىلع      ) ةلوئسملا ريغ (ةزهجألا ءانب ةداعإ يه ،ةقباس ىرخأ ةوطخ        
ماـيق نأ    –اهددصـب نحن يتلا ةددحملا ةيخيرات     لا ةلاحلا يف  –ينعي اذهو   . فقوملا ةديس ةلودلا    

ضراـعتلاو لباقتلا ةغيصب يتأي ال هنأو ،ًالوأ ،ةمدقم قايس يف            ةليصح لثمي يندملا عمتجملا     
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ةـيطارقوميدلا اـهتينب قمعتو اهراهدزا رامث نم ةرمث هفصوب امنإو ،اهايإ ةينطولا ةلودلا عم               
ةـلودلا سيـسأت يأ ،نيتروكذـملا نيتمهملا نيب يزاوتلا ةيناكمإب لوقلا نكمي ،مث نمو               . ًايناث
تـققحت دـق تناك     ) ةرورضلاب يطرش انه اذإ فرحو    (اذإ ،ين   دملا عمتجملا زاجنإو ةي   نطولا

ءاـنب ةداـعإ يهف ةفيظولا هذه امأ       . ةفيظولا كلتب ةروكذملا ةلودلا مايق يف لثمتت ىرخأ ةوطخ        
يخيراـتلا مدـقتلا تايضـتقم قفأ قفو ةديدجلا ةينطولا حلاصملا قفو ةلوئسملا ريغ ةزهجألا     

،          لثمي يتلا تايضتقملا هذه ،ًامومع عمتجملل      كلذـك ،امبر لب اهيف ًامهمً اعقوم يندملا عمتجملا  
  . ًامساح

ةـلحرملا يـف ًالوأ وأ هدحو يندملا عمتجملا ىلإ ةوعدلا يف ىرن انلعج ًاعمتجم كلذ نإ                 
دـق نينثا نيرابتعاب كلذو ،ًايروسو ًايبرع يسايسلا عضولاو يسايسلا ركفلا ىلع ًائبع ةنهارلا              

ةلأسـم بـجح ىـلإ يضفت ةوعدلا كلت نأ ىلع موقيف لو       ألا امأ . ثلاث رابتعا امهيلإ فاضني   
               ، نهارـلا لاـحلا عقاو ةهجاوم ىلإ ةوعدملاو عمتجملا ىلع ةيلكلا ةدايسلا تاذ ةينطولا ةلودلا
يـف سيلبإ ملح لثامي ملح ىلإ يندملا عمتجملا فده ليوحت يف يناثلا رابتعالا لثمتي نيح يف                 

اـهفيظوت كلذـك امبرو ،ةوعدلا هذهل ةلوئسملا ر         يغ ةزهجألا عالتبا لامتحا ربع كلذو ،ةنجلا      
زرـبي ًاريخأو   . اهتاعد ضعب يديأ يف ةيطم ىلإ ةينعملا ةوعدلا ليوحت ربع وأ هتاجاتيحا قفو            

. نويروسـلا نوفقثملا مهعمو ،برعلا نيفقثملل يخيراتلا يعولاب راتهتسا ةباثمب ثلاثلا رابتعالا   
لـحارم يـف     –حرطي  ) فقثملا(نأ ءالؤه ض    عب داقتعا يف اهسفن نع حصفتف كلذ ةيفيك امأ          

اـمنود ،لحارملا هذهب ةقيصللا ايلعلا هلثمب ةقالع اذ هاري ام لك             -اهشيعي يتلا ىربكلا لوحتلا     
فـقثملا فقوم امو    : ةغيصلا كلتب هيأر مدق نأ دعب ءالؤه دحأ تبجأ دقو ،اهتايولوأ ىلإ رظن              

نأ يأ)يخيراتلا يعولا(نم يوضهنلا يوضعلا يبرعلا    ًالعاـف رـكفملا هـتباثمب فـقثملا     ،   
  .؟ ًاركفم لعافلاو

  . هنع ةباجإلا نوعيطتسي ام الإ لئاسملا نم نوحرطي ال رشبلا نإ. ًاذإ اذكه
             ، صخشـملا يخيراـتلا هقايس يف ،يطارقوميدلا ينطولا ،يندملا عمتجملل معن ،اذه ىلع

  !.صخشملا يخيراتلا معن



 )٤٠٥(

  
  
  
  
  

يخيراتلا هتروريص يف يندملا عمت ةا  
  )١٣٩(ةينطولا ةلودلا نم قبسأ

 
  

ةروـثلا ةـلاقم يـف يـنيزيت بـيط روتكدـلا رـيكفت مكحت يتلا ةيسيئرلا ةيلاكشإلا                  
ةينطولا ةلودلا محر نم قلختي امنإ يندملا عمتجملا نأ رابتعا ىلع موقت            ٩/١٢/٢٠٠٠ هـنأو  .  

بعصـلا نـم كلذـل ،اهتاس       سؤمو اهعورشم ةلودلا هذه زجنت نأ لبق عمتجملا اذهل دوجو ال          
ببسـب دعب رهظت مل يتلا  )) ةيخيرات تامدقم نود يبرعلا نطولا يف يندم عمتجم ققحتي نأ       ((

عـقوم ىـلإ هـلوحتو هروـلبت تايناكمإ نع ثحبي ًايلوأ ًاعورشم تلازام اهسفن ةلودلا                ((نأ  
يـف ةلوئ   سم ريغ ةزهجأ دوجو   ((كلذ ىلإ فاضي    )) عمتجملا يف ةينوناقلاو ةيروتسدلا ةدايسلا    

يـف اـهتعلتبا دق نوكت نأ داكت ةجرد ىلإ ًائيشف ًائيش اهمضقت تحار اهدضو ةلودلا هذه بلق                  
،            )) اهساسأ اـهحمالم لامكتساو ةلودلا نوكت لاؤسب ًالوأ طورشم هيدل يندملا عمتجملا لاؤسف

عمتجملاـب ىمسـي اـم سسأتي امنإو ،يندملا عمتجملا يف هيلإ حمطن ام دجوي ال كلذ نود ذإ                   
يموـقلاو ينطوـلا عـمتجملا ىـلع ةقباس ةيعمتجم ةينبب           ((ددحتي ام ًابلاغ وه يذلا يله       ألا

رصـتني كلذـل وهف   ))ةلودلا ىلع ةقباس وأ ةيتلود ريغ ةزهجأ اهدوقت ةيسايس ةينببو يقبطلاو           ،

                                                 
  .١٦/١٢/٢٠٠٠ ،)قشمد(،ةروثلا)٢٢(
 .يروس ثحابو بتاك)٢٣(



 )٤٠٦(

نـم كـلذ متـي نأ نيح ىلإ كلذ دنعو ،اهسيسأت نيح ىلإ مالكلا فقوتي نأ بجي يتلا ةلودلل                    
  .ةيخيراتلا هتانيعت نعو يندملا عمتجملا دوجو نع ملكتن نأ نكمملا

مهترـظن ةفـسالفلاو نوينوناقلا ءاهقفلا اهيلع ىنب يتلا ةيفسلفلا ةركفلا ىلإ ًةيادب اندع اذإ               
اـهنأ ىـنعمب ةيندم ةلاح ةلودلا نأ رابتعا ساسأ ىلع موقت يتلاو ،ةلودلا سيسأت يف مهتيؤرو         

رتـسالك رايب ريبعت بسحب ةلوداللا عمتجم هنأب عمتجمل         ا اهيف فِصو يتلا ةيئادبلا ةلاحل ةقحال      
نورـبتعي نيذـلا ةيزكرملا ةعزنلا يركفم ضعب ءارآ عم انقسنا نإ ةلودلل داضم عمتجم وأ                
ًاـيخيرات تـماق امنإ ةلودلا نأ اندجول ،هقيقحت برغلا ىوس عطتسي مل ًايخيرات ًازاجنإ ةلودلا                

نأ ىـلع عـمتجملا نولكشي نيذلا رشبلا أطا         وت ثيح هتبغربو هتدارإبو عمتجملا باسح ىلع      
هذـه عيطتسـت ،هنم ىلعأ ةطلسل اهحنمي نأ لباقم هتيرح نم ٍءزج نع مهنم دحاو لك لزانتي                
موـقت نأ ىـلع مهتبغرب كلذ نع اهل مهلزانتو رشبلا تايرح عامتجا نم تن                   وكت يتلا ةطلسلا

كلذـل ًاـقفو عمتجملاف     . مهتيامحو رشبلا ءالؤه تايرح ظفح يف ةددحملا اهتفيظوب كلذ لباقم         
حـمطي يـتلا هتايرح نم ربكلا ءزجلاو هسفن ةيامح عيطتسي يكل هتيرح نم ٍءيش نع لزانت                 

هل دوجو ال     .مهو ةقلطملا ةيرحلا نأ كلذ ،اهقيقحت ىلإ
-ةطلسـلا وأ ةلودلا ةفسلف لثمي هنأ الإ ًايخيرات دسجتم ريغو ًايلاثم حرطلا اذه ناك اذإو       

ىلوألا اهئوشن ةيلآ يف-ىلوألا يف تمغدأ دق ةيناثلا نأ رابتعا ىلع  .  
تذـخأ يـتلاو زبوـه اهل رّظن يتلا ةيدادبتسالا ةعزنلا دعب اميف ةلودلا ىلع تبلغ دقل                 
ةلودلا لثمت ثيحب ،قلطملاو ةلودلا نيب ىهام يذلا لجيه عم ةيفسلفلاو ةيرظنلا اهداعبأ ىوقأ               

ًاـيخيرات قبـسأ عمتجملا نوكي كلذبو       . كاذنآ ة يسوربلا ةلودلا يف دسجتملا خيراتلا ةياهن هيدل      
عـمتجملا ةلاح ىلإ اندع اذإو ،هتدارإو هتبغر ببسب الإ رونلا رت مل يتلا ةلودلا نم هتأشن يف                  
مسـقناو ،يروسـلا يسايسلا دهشملا يف يعارص موهفم ىلإ ل                 وحت يذلا موهفملا اذه ،يندملا

نـمك نوـكي هـيلإ ةوعدـلاو هبلط نأو           ةيخيراتلا هتروريص ىلإ رظنلا نود هئازإب نوفقثملا        
ةـيندملا هتروـص قـفو يندملا عمتجملا نأ كلذ    . هدي يف يذلا ءيشلا ىلع لوصحلاب بغري     

نأ الإ،ةـيلهألا هـتايعمجو هتاسـسؤمو هـتامظنم قـيرط نع يروسلا عمتجملا يف                   دوجوم
 ٍنـمز يـف رصحنا يذلا يعامتجالا هدوجو ليعفتو يسايسلا هكارح ريوطت وه هيف بولطملا              

ةـيلهألا تاـيعمجلا ءوشنو ءامن فعض يف كلذ ظحلن امك ،هنود طاشنلا نع عنتماو يخيرات                
يـف رـيكفتلا اـمك ةلودلا ءوشن نيح ىلإ يندملا عمتجملا ريخأت يف ريكفتلاف كلذل ،ةيندملاو                 
عـمتجملا ىلإ ةيخيرات ريغ ةيمنص ةرظن يف طقسي امهالك ،يندملا عمتجملا ءاشنإ ىلإ ةوعدلا               



 )٤٠٧(

يأ نوـكي ال هـنود نـمو ءيـش لك ققحتي هب ،يصالخ موهفم ىلإ هل                  ب ،يندملا   وحي ثيح
رـظنلا لوـصأب ةـموكحملا رـيكفتلا ةعيبط نع يمهولا ئشان خفلا اذه يف طوقسلاو،ءيش                
هتروريـصو يندـملا عمتجملا ةعيبط ىلإ ةيدقن ةيرظن ريوطتو ديلوت عنم ام اذهو ،يطرشلا               

  .ةيخيراتلا
يندـملا عـمتجملاو ةـيطارقوميدلا يـف ةبرجت زجتحن ن           أ كلذل ًاقفو انل قحي له ،نكل      

ةـيطارقوميدلا ريوـطت نأ ىرأ انه،هلامتكاو ةينطولا ةلودلا عورشم ققحت نيح ىلإ اهعنمنو              
ىـلع حصـت ال ءانبلا لامكتسا ىتح راظتنالا ةسايسو ،اهسفن ةيطارقوميدلا لخاد نم متي امنإ                

ىـطخ ىـلع اهمدـقت نأ يأ ،ا         هطاشـن ةـنيزخ اـهتركاذ رـبتعت يتلا تاعمتجملا ىوتسم          
هذـه ىـلع اـهتيبرتو ،ةـبرجتلا هذه تارمثب روعشلاب                  نيهر ناسنإلا قوقحو ةيطارقوميدلا
ًاـساكترا الإ اهيدل دلوي الف ئدابملا هذه اهملعت نيح ىلإ اهعنمو اهزاجتحا امأ ،اهقفوو ئدابملا            

نميـلا يف ةيطارقوميدلا     ةبرجتلا نيمثت انيلع ضرفي ام اذهو ،اهيف هدوجو حمطن امل ًاساكتناو            
لـمعلا ديلاقت ىمسي امب ًايعو تاعمتجملا هذهل سسؤت اهنأل ةيقيرفألا لودلا يف ىتحو جيلخلاو               
دـيلا عنمت امدنع امأ ،اهيلإ ةبسنلاب ةبرجتلا هذه قيبطت صالخإل ًاعبت هيف ىقرتتو يطارقوميدلا              

لـثمي هـنأ هرـبتعت اـم ىلإ     ةيدادترا ةعزنب كلذ قفو يمتحتس اهنإف نيميلا هحنمت ام لامشلا    
ةيرئاشـعلاو ةيفئاطلاو ةيلبقلا اهعزانم ىلإ ةدوعلاب كلذو ،ًاينينح أجلم هيف دجت ام ىلإو اهتيامح            

  .ةينطو لبق ام تاءامتنا اهعيمج ربتعت يتلا
نـم ًالوأ ًاـعبان نوكي نأ هيلع ثلاثلا ملاعلا لود يف ةيطارقوميدلا براجتلا مييقتف كلذل                

يتأـي مـث نـمو ،اهقيبطت رارمتسا ةرورض نمو لودلا هذه يف ةبرجتلا      هذه قيبطت ةرورض    
قـفو اـهيقرتو اـهريوطتل لاـجملا حسفي امم اهسفن ةبرجتلا لخاد نمو كلذل ًاقفو ًايلات دقنلا          
لـمعلا عـم مجسـنت ال اـهنأ ةـجحب ةبرجتلا هذه ةرداصم امأ ،ةصاخلا ةيخيراتلا اهتاقايس                  

كـلذ قـلخي الف ،ةيطارقوميدلا ةحسفلا الول دلوتتل تنا          ك ام تاعزن دكؤت اهنأو ،يطارقوميدلا     
ةـيلبقلا ةـيئامتحالا اـهتاعزن يف رربملا اهيطعيو ،تاعمتجملا هذه يف فلختلل ًادييأت الإ هلك                
اهقايـس يـف الإ سـسأتت ال ةـيندملا ةبرجتلا نإف هلك كلذ ىلإ ةفاضإ ،ةيفئاطلا ةيرئاشعلاو                  

ضـهجت تاـساكترا الإ دـلوي الف        ) يعنملا(وجلا ام   أ ،قايسلا اذه يف الإ لمتكت الو ،يندملا       
  .هبجحتو هقيعتو يندملا لمعلا

اـمنإ يندـملا عـمتجملا نأ وهو يخيراتلا هلكشتل ًاقفو لاؤسلا غوص ةداعإ انيلعف كلذل                
قـفوو هـقفو ٌةئشان يه ذإ ،سكعلا سيلو ةينطولا ةلودلا يخيراتلاو ينمزلا هروطت يف قلخي                



 )٤٠٨(

اـهنع ثدـحت يـتلا ةلوئسـملا رـيغ ةزهجألا امأ ،اهتيامحو ا      هءاشنإ ىعري يتلا اهتاسسؤم 
ةيفافشـلا نـم ةـلاح ضرفي يذلا يندملا عمتجملا بايغ الول أشنتل نكت ملف ينيزيت روتكدلا                 
رادـقمب عـيمجلا هكلمي نطولا نأو ،نطولا اذه يف ءاكرش عيمجلا نأ ىلع ةمئاقلا ةبساحملاو                

قـفو رداـق وـه يذـلا يندـملا عمتجملا ىلإ            زاحنن نأ انيلع كلذل     . هئانب يف نومهاسي ام   
ءاـنب يـف ةيمرهلا ةورذلا ةياهنلا يف لكشت يتلا ةينطولا ةلودلا زرفي نأ ةيخيراتلا هتروريص                
ًادـيور عـنيتو وـمنت عـمتجملا اذه روذب كرت نود اهينجو اهلصحت نكمي الو ،عمتجملا اذه           

ةغايـص يـف رارمتسالا امأ ،ةبا       جإلا انل حسفت يتلا يه ًاذإ لاؤسلا ةغايص ةداعإ نإ         . ًاديور
ةـلودلا نأل ،ةـلودلا سيلو ًالوأ يندملا عمتجملاف ،أطخلا ةباجإلا الإ لمحي الف أطخلا لاؤسلا                

  .يندملا عمتجملا اذه تاسسؤم نم ةسسؤم الإ تسيل ةياهنلا يف
يـنيزيت روتكدـلا هرـبتعا يذلاو يندملا عمتجملا لاؤس حرطي يذلا فقثملا لاؤس امأ               

هاوـهي اـم ققحي كلذل وهو ،صخشملا يخيراتلا هقايس يف هذخأي ال هنأل لوئسم               ريغ ًالاؤس   
ردصـي هنأل ًايفنم ًامئاد نوكي الأ بجي ةبخنلا لاؤس نإف ،عمتجملا هيلإ حمطي ام سيلو فقثملا                 
اذـه هـققحي نأ نـكمي ام ءوض يف هيلإ رظنلا بجي لب ،اهتاياغو اهحلاصم اهمهت ةبخن نع                

تاـئفلا حئارـش فـلتخمل لاـجملا حاسفإ نأ دقتعأ الو ،يلمعلا              عقاولا ديعص ىلع لاؤسلا     
ىـتحو ةيداصتقالاو ةيريخلاو ةيعامتجالا اهفئاظوب موقت يكل اهتانيولت فلتخم نم ةيعامتجالا            

عـيمجلا ةمهاسم نم هينعي امب يمويلا نهارلا لاؤس هنأ كلذ           . طقف ًايوبخن ًابلطم لثمي ةيسايسلا    
ىـلعو ًالوأ عمتجملا اذه ىلع ةيئاهنلا ةدئافلاب دوعي امب نطول           ا اذه ءانب يف تانبللا عضو يف      

  .ةياهنلا يف نطولا



 )٤٠٩(

  
  
  
  
  

  ةلودلاو ةطلسلا نع
يندملا عمت" و ١٤١("ا(  

 
  

ةبوعـصو هـمهف قئارط ددعت ىلإ يندملا عمتجملا ةلوقم لوح فالخلا نم ءزج عجري               
      ، اهعون نع رظنلا    ةلودلاب هتقالع لاكشأو هطامنأ عونت ىلإو ،هفيرعت   ضغب ناـك اـم امبرو     .  

راوـحلا لوـحت ببـس رسـفي ضومغ نم ةينطولا ةلودلاو يندملا عمتجملا يتلوقم فنتكي                
ةـباجإلا يف همام    تها رصحي يذلا ،ريهشلا ةجاجدلاو ةضيبلا لدج هبشي لدج ةدام ىلإ امهلوح           

ةـلودلا  ((م  أ يندـملا عـمتجملا    : رـخآلا قبسي نأ بجي وأ قبسي امهيأ       : وه دحاو لاؤس نع   
)) ةـينطو ةـلود   ((ءانب عيطتسي   )) ًايندم ًاعمتجم ((اندنع نأك ؟رخآلا ينبيس امهيأو ؟       ))ةينطولا

،        ))يندم عمتجم ((ءانب عيطتست   )) ةينطو ةلود ((وأ   رـخآلا مايق ىلإ يدؤي امهدحأ مايق نأك وأ  ،
رـيغو ةـينطو      -ةلودلا ءانب نأك وأ ،ةجيتن ببسب طابترا امهطابترا نأ رابتعاب             -ةـينطو    

ةـلودلا  ((ءاـنبل ٍلات رمأ     )) يندملا عمتجملا ((ءانبو ،يندم ريغ وأ يندم ،عمتجم نود نكمم         
اهنود موقي ال يتلا هترادإو مزاللا هطرش يه يتلا))ةينطولا  ،.  

فـيكو  )) ةـينطولا ةلودلا  ((هذه يه ام    : يتآلا وه ًايرهوج هربتعأ لاؤس دعب حرطي مل       
اهناونع ةلاقم يف لاق    ينيزيت بيط روتكدلا ناكو   . ؟ىنبت ةروـثلا  ((خـلا   ... نوناـقلا ةـلود   :  

                                                 
 .١/٢/٢٠٠١ ،)توريب(،راهنلا)٢٤(
 .يروس  طشانو بتاك)٢٥(



 )٤١٠(

اهنأ   ٢٠٠٠/))١١/١١ ةـيئزج غيـصو لاكشأب الإ اهفئاظوو اهتينب بستكت ملو سسأتت مل            ((، 
،       )) ةلود((نع ثدحتي نأ ثحابلا ىلع بعصي مث نمو ،ةيظشتمو           رـخآ وأ يـبرع رطق يف

ةـلودلا ىـنبت له   )). ميظعو زرابنينثالا نيب قرفلاو ،ةطلس نع ؟ًاقح ثحبلا حبصي ام ردقب           
اهفـصو ةطلس يهو ،ينيزيت ةلاقم لوقت امك ،اهلحم تلحو اهتمهتلا ،هذهك ةطلس نم ًاقالطنا               

، ))ةـينطولا ةـلودلا   ((ينبت نل ةطلسلا تناك اذإ ،؟داسفلا ةطلس اهيف اهامس ةثالث ٍتالاقم يف             
  ؟همايق طرش اهمايق نأو هينبتس يتلا يه اهنإ بيط لوقي يذلا)) يندملا عمتجملا((اهينبي لهف 

نـم جورخلا ىلع اننيعت نأ هنع ةباجإلاو هتشقانمل نكمي يذلا ،لاؤسلا وه اذه نأ دقتعأ                
تاـيولوأ ىلع اندي عضتو  )) يندملا عمتجملاو ةينطولا ةلودلا((لوح راوحلا هغلب يذلا قزأملا   

ةـقرفل ال ،هلك اه     عمتجمل يه ةلودل ةطلس نوكت ةفلتخم ةطلس ءانب قرط سملتب أدبت ،ةحيحص           
ةـيولوألا ءاطعإ بيط ىلع بجي ناكو  . خلا..هتاقبط نم ةقبط وأ هتارايت نم رايت وأ هقرف نم   

اـم ءانب يف مهم رود نم اهل امل ،هتاذ وه هقطنم عم ًامجسنم هفقوم ناك ول ،هذهك ةطلس ءانبل            
  .بسحو ةلود هرابتعا انأ دوأو)) ةينطولا ةلودلا((روتكدلا هيمسي 
يتآلا وه هحرط هيلع ناك يذلا لوألا       لاؤسلا نإ  وـه اـهؤانب نوكي ةطلس ينبن فيك        :  

يـتلا ةطلسـلا نأ انعنقأ هنأ عم ،لاؤسلا اذه نع زفق بيط نكل ،؟ةلودلل ءانب هسفن تقولا يف                   
حرـط ىـلإ لـقتناو      )) ةـينطولا ةلودلا  ((ةصاخو ،ءيش ءانب نع ةزجاع هتيثالث يف اهفصي         

عوـضوم ىـلع ًاقح زفقن نأ انل ديري لهف     . ةلودلا هذه ءانب  ةيولوأ يه ةفلتخم ةلأسم ةشقانمو      
اـمب ،ليحتسـملا نم ًابرض ذئدنع ريصي يذلا         )) ةينطولا ةلودلا ((ءانب ىلإ ةطلسلا ءانب ةداعإ      

هديرت الو    -اهداسف ببسب -اهءانب عيطتست ال ةطلسلا نأ       عـمتجملا  (( و -اـهعقوم دقفت ال يك    - 
،)) يندملا ؟اهءانب ،ًةهادبهعسوب سيلف ،دعب ًامئاق سيل  .  

نـكل  )) ةينطولا ةلودلا((ةلأسم ةشقانمو حرط عنمي ءيشال ،ةفرصلا ةيرظنلا ةيحانلا نم          
ةحلصـملاو خيراـتلا اهـضرفي تايولوأب اندوهج طبرن نأو ،نييلمع نوكن نأ انل ديري بيط                

اـهء  انب ضفرت ،ةدساف ةيبرع ةطلس لظ يف ةيعقاو ةيولوأ        )) ةينطولا ةلودلا ((ءانب لهف   . انيلع
  .؟دحاو نآ يف ،اهئانب نم ةيبرعلا تاعمتجملا عنمتو

نأ دـقتعأ ؟نهارلا يبرعلا يخيراتلا فرظلا يف        )) ةينطولا ةلودلا ((هذه نوكت اهاسع ام     
تاذو ،ةـيعمتجمو ةيبعـش يأ ،ةـيطارقوميد نوكت نأ بجي ،ًاينطو ًارود بعلت يك ،ةلودلا                

دـيدج نـم لأسأ نل      . اهتاموكح لدبتب لدبتت  ال اهنأ يأ ،اهتاذ اهتعيبط نم عبنت ،ةيموق ةفيظو          
ةـيعمتجم ةـلود عـسوب ناك اذإ طقف لأسأ    . ةيطارقوميد ةلود ءانب ةدساف ةطلس عسوب ناك نإ 



 )٤١١(

يـتلا يـه هتمهاسـم نأب ًاملع ،هتمهاسم نودو اهعمتجم بايغ يف موقت نأ ةيموقو ةيبعشو                 
ال ةـلودلا نأ يـهو ،ة       طيسـبلا ةقيقحلاب فرتعن نأ بجي     .؟اهتفيظو ىلع ًاينطو ًاعباط يفضت    

اـهعباط نأو ،هتكراشـم نود موقت ال اهنأو ،ًاضيأ اهعمتجمب نيعتت لب ،اهدحو ةطلسلاب نيعتت            
تاـنيوكتلا عـمتجم    -يلهألا عمتجملا لاح نع هداعتبا ةجرد ىلع ،ىرخأ رومأ نيب ،فقوتي            

هدوـجو فقوتي املثم ،ةفرعمو يميظنت مدقتو يقبط زيامت نم هغلب ام ىلعو             -ةيوضعلا وـه      
ةـلودلا  ((ىـلإ ةطلسـلا نـم دوـقت ةيمتح ةيطخ ،ًاذإ كانه سيل              .اهمايق ىلع عمتجمك هتاذ   

يـنبت ،مدـع نـم موقت ةينطو ةلود         ـ  ب لوقلل ةحص الو   )). يندملا عمتجملا ((ىلإ  )) ةينطولا
لوـق دـح ىـلع ،اهتظـشو ةلودلا لحم تلح يتلا ،ةنهارلا ةطلسلا نأ مغر ،اهسفنب اهسفن                  

ىـلإ اـنداق اهداسـف نكل ،ةمرصنملا دوقعلا لاوط    )) ةينطو ةلود((ءا  نب راعش تعفر ،بيطلا   
ةـلودلا  ((ءاـنبو ةطلسـلا نيـب لصـفلا أطخ عقاولا اذه دكؤي الأ              . ةلوداللا ىلإ ،نحن ثيح   

)) يندـملا عمتجملا  ((نأ امب ،عمتجملا ريبعت لضفأ تنك       -)) يندملا عمتجملا ((ءانبو  )) ةينطولا
نأ رهظيو  -عمتجم ال ثيح موقي ال     ءانب لصف      يـنعي ةطلسـلا ءاـنب نع       )) ةينطولا ةلودلا (( 

اذـه ةلاحتسا ضرفت الأ     . ؟اهنم ةدسافلا كلذ يف امب ،ةطلس يأ دي ىلع اهزاجنإ ناكمإب لوقلا           
يـف عمتجملاو ةلودلاو ةطلسلا ءانب ةداعإ ناكمإ حيتي ،رياغم عورشمب ريكفتلا انيلع ضارتفالا              

تواـفت نم اهنيب نوكي دق ام مغر ،ةفلآتمو ةعمتجم           عمتجملاو ةلودلاو ةطلسلا ىوقب ،دحاو نآ       
  ؟رخآل ناديم نمو ىرخأل ةبقح نم ،رودلاو لقثلاو فئاظولا يف

اـم اـهب لدبتـسا اذامل فرعأ ال يتلا          -)) تاسسؤملاو نوناقلا ةلود  ((ءانب بيط ربتعي    
هـعفد اـم اذه     ناك امبر   )). ةيادب لك لبق ةيادب    ((-ةيناثلا هتلاقم يف  )) ةينطولا ةلو دلا((هيمسي  

ةـجيتنب ببس طبر اهمايقب    )) يندملا عمتجملا ((ءانب طبرو ،ةمئاقلا ةطلسلا نع اهئانب لصف ىلإ         
نمازـت ناـكمإ ىلإ ةريصقلا هتاراشإ ىدحإ يف حملي هلعجو ،هسفن تقولا يف ،هكبرأ ام اذهو                 

لـه  ))يندملاعمتجملا  ((ءانب نكمي لهف ،ًانكمم ةلودلا ءانب ناك اذإ         : وه نآلا يلاؤس  . نيءانبلا ،
، ))ةـينطو ةـلود   ((لكـش ذختت ةنيعم تاريضحت دعب هؤانب نكمي ءيش          )) يندملا عمتجملل ((

يـف أشـني ًايخيرات ًانيوكت سيلو ،ءانبلا ًالصأ لبقي ءيش وه امنأك ،ًايعيبطو ًايمتح همايق لعجت       
ن ـع همايق طورش فلتختو ،ةينطو ريغ مأ تناك ةينطو ،ةلودلا ىطختت           . عونتلا ةديدش طورش  

              ، ةـفلتخملا امهدوجو لوقح تالخادت نأو ،اهنع هتاموقم نم ريبك ءزج لقتسيو ،اهئانب طورش
  .؟صاخ هجوب اهلمع تايلآو اهتاطلسو ةلودلا يفو ،ةماعلا اهتانيوكتب ةسايسلا يف ةصاخو



 )٤١٢(

عـمتجملا   ((-ل ءاـنب ،هسـفن تـقولا يف ،وه       )) ةينطولا ةلودلا ((ءانب نأ اذه ينعي الأ      
نب نأو  ))يندملا ءاـنب ىـلإ نيعادـلا نأو        ))ةلودلا((ءانب نود لاحم    )) يندملا عمتجملا ((ءا  ،   ،

الـف ،ةدـحاو ةيضـقل نولمعيو هسفن فصلا يف نوفقي           )) ةينطولا ةلودلا ((و يندملا عمتجملا  
دوـجوب لاـق يذلا ،بيط روتكدلا لعفي امك ،ًايمالك ولو ةبراحتم سيراتم اوعزوتي نأ زوجي                

ىـلإ نيـفقثملاو نييسايسـلا نـم تاعومجم ةوعد يف لثمتت             ةعيظف ةديدج ةلكشم  ((هامس ام     
ىـلإ ةوعدـلا نأ ظـحاليو       : فاضأو ،ةيندم ةيعامتجا تاسسؤم ةحلصمل    )) ةلودلا((فاعضإ  

دودـح يـف الإ يبرعلا عمتجملا يف أشنت مل اهنإ نيرطس لبق لاق يتلا               .. ةلودلا هذه فاعضإ  
تأت -! اهيلع ىرخأ وأ ةطلس ةنميه ببسب ةيظشتم ةرثعبم        اـهيف لكشـتت مـل ةـلحرم يف ي           

لاوـط اهنم ًاليدب اهسفن تمدق      )) ىرخأ ةزهجأو ىرخأ تاطلس   ((اهيف تلكشت امنإو ،ةريخألا     
كـيكفت ىـلإ دـيدجلا يلاـيربمإلا يملوعلا ماظنلا ةوعد ىلإ ةفاضإلاب اذه ،نمزلا نم دوقع                 

بـيط لاـقم    -يـبر   علا ملاـعلا يف ةيتلودلا ةيوهلا اهنمو ًايخيرات ةرمثملا ةيخيراتلا تايوهلا          
،    : ريبعتلا ةيرحو تاسسؤملاو نوناقلا ةلود    : نع ينيزيت  ، )قشـمد ( ةروثلا ،ةيادب لك لبق ةيادب

٢٠٠٠/ ١١/ ١١.  
نأ حيحـص لـه     : اهنومضم ةحص دنع فقوتلا دوأ    . ماكحألا هذه ةيمومع دنع فقأ نل     

  .ةيندم ةيعامتجا تاسسؤم ةحلصمل ةلودلا هذه فاعضإ ىلإ اوعد نيفقثملا نم تاعومجم
هيمسـي اـمو اندـلب يـف يفاقثلا راسيلا نم زومر بلاطم نيب بيط طبري نأ ينفسؤي                  

اـهنمو ،ًاـيخيرات ةرـمثملا ةـيخيراتلا تايوهلا كيكفت ديري يذلا يلايربمإلا يملاعلا ماظنلا           ((
ىـلع ةدـسافلا تاـهجلا ضـعب تجرد ًامهت ىنبتي نأو             ))يبرعلا ملاعلا يف ةيتلودلا ةيوهلا      ،

دهاـش يتاباتكو ،رخآ صخش يأك ملعأ انأ        . دحأ اهماظن دقتني نأ دتعت مل اهن      أل ،اهيلع زيكرتلا  
وـمن صرـف رمدـت اـهنأو ،يندم ريغ مأ ناك ًايندم ،ًاعمتجم ينبت ال ةيعبتلا نأ ،كلذ ىلع                    
عـمتجملا يـيأر يـف وه ،كراشتو ةلادع عمتجم ةماقإ نيبو اننيب لوحتو ،هروطتو انعمتجم                

اـنل راـتخا نـم كانه نأو ،هيلإ انتاجاح سمت يذلاو ،هم             ايق لجأ نم لضانن نأ بجي يذلا      
ًايلامسأر سيل    -ًاملسرم ًاعمتجم     -    ، ًاروخاـم اندـلبو ةيلاب ةيرشب ًاقرخ انينطاوم ل  وحي ،ًاعبات  

،           . يقرش يبوروأ جذومن نم    تاراـيخ ةحاـس ،ةطلسلاو ةلودلا نأش هنأش ،عمتجملا نأ ملعأو
عـمتجملا  . ((انتاردـقو اـنيعوو اـنانبو انتيوهو ة   يخيراتلا انتنضاح ىلع هعونو هلكش فقوتي    

عـمجم ىلإ وأ هدبعن ًاسدقم ًاروث هليوحت زئاجلا ريغ نم ،هجوأ لا               )) يندملا  مح يخيرات نيوكت
  .هنم برهن ةمامق



 )٤١٣(

ساـبتلا يأل ًاعنم ،اهب انسفنأ مزلن نأ ىرأ تاكرتشم حارتقا دوأ ،ةلاقملا هذه ءاهنإ لبق                
  :يه تالوقتلا ربادل ًاعطقو

انينطاوم نم دحاو لك يف ىرن نأ         -١ اـهدوجو يـف ساسألا ةرح ًاتاذ        -انتانطاومو-   
اـم لـك ةحاتإو ،ًايونعمو ًايدام ،اهيلع يدعتلا مدعو ،اهقوقحو اهتيرح مارتحا اهعم لماعتلاو               

  .ماعلا نأشلا يف ةنكمم ةكراشم عسوأب اهمايقو ،اهحتفتو اهومنل يرورض وه
او ًابعش انينطاوم يف ىرن نأ      -٢ ةـينطولا هـتيوه زـيزعت هنأش نم ام لك لمعن ،ًادح             

نأو ،ناـك ضرـغ وأ ببس يأل ،هتدحوب ساسملا ىلإ ىعسي نم لك دض ،يلخادلا همحالتو                
هـتيرحو ،ةيموقلاو ةينطولا هحلاصم ىلإو ،هتدحو ىلإ ءيسي ءيش يأ لوق وأ لعف نع عنتمن              

يـسايس  /يعامتجا دقع س  سأ عضت ،ةمزلمو ةماع ةينطو تادقاعت دوجو اذه بلطتي        . هتماركو
ةـينطولا انتدحو موقت نأ بجي يتلا ةيناسنإلاو ةيموقلاو ةينطولا حلاصملاو ميقلا ددحتو ،ديدج              
فـلتخم هـيف كراشـت ،حيرـصو يـنلع ،ماع ينطو راوح ربع اهس                    ملت بجي يتلا ،اهيلع

  .انلبقتسمو انرضاح يف اهتسرامم لبسو اهلاكشأ ىلع قفاوتتس يتلا ،فارطألا
اقن نأ  -٣ ىـلإ دـتمت ةـيلخاد دـي يأ عطقنو ،ءوسب اننطو ىلإ دتمت ةيجراخ دي يأ مو                   

  .هئانبأبو هب يونعملا وأ يداملا ساسملا دصقب ،جراخلا
مهتيرـح ةـلود ،مهعيـمج اهينطاومل نوكت نوناقو قح ةلودو ةفافش ةطلس ينبن نأ       -٤  

راـطخألا يد   ـحت ىلع اهتردق ززعتو اهنوصت يتلا ةهجلا مهنأ امب ،اهتيعرشو اهتوق ردصم            
نأ ىـلع ،ةـيفاقثلاو ةيداصـتقالاو ةيسايسلاو ةيركسعلا ،ةيلخادلاو اهنم ةيجراخلا ،اهعدرو             
ةيروتـسدلا ةيعرشـلا ىـلعو ،نوناـقلا ماـمأ مهعيمج اهينطاوم نيب ةاواسملا ىلع زكترت                
يـف ًامصخ سيلو نطو يف ًاكيرش هرابتعاب ،هيلع صرحلاو رخآلا مارتحا ىلعو ،ةينوناقلاو              

  .ةماعلا مهنطو نوئش يف ةيلعافو ةيرحب اهينطاوم ةكراشم ىلعو. عارص
هـتلتك يـف عمتجملا ثيح ،ةيقرش ةيبوروأ لاح ىلإ اندلب ذخأب حالصإلل حمسن الأ                -٥  

يـمرتو بعشلا نم ربكألا مسقلا سرتفت ةيويفاملاو ،عبات داصتقالاو ،دعبتسمو شمهم ىربكلا             
درـجم ةلودلاو ،هدارفأ ررذتو عمتجملا ككفت        ةدئاسلا)) ةيرحلا((و ،رقفلا طخ تحت ام ىلإ هب        

تاـناعإ نـم كاـنهو اـنه هل           وستي ام ىلع مويل موي نم شيعي ،جراخلاب لخادلا طبري رسج
نيـحتفنمو ءاحصف ،رارحأ نينطاوم عمجم كلذ نع ًاضوع ميقن نأو           . تارامثتساو ضورقو 

اهسـفن ءاـنبو ه     ـتيرح ةـيمنت عيطتستو ،اهبعش حلاصم نع عافدلا عيطتست ةلودو ،نيجتنمو           
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يموـقلا هـلاجم ىـلع اندـلب حتفي ،لقتسم داصتقال سسؤي ةيعامتجا ةلادع ماظنو ،هتنوعمب                
راـكفألاو ةطلسـلاو لمعلا ىوقو لاملا سأر لاقتنا ةيرح نم شيعي ،هيف رثكأف رثكأ هجمديو                

  .هلخاد
 جراـخ يأ عم موي يأ يف نوكن نلو ،نكن ملو ،انسل نحن            . ًاضعب انضعب ماهتا نع علقنل    

. نيدـسافلاو نيدسـفملا دض ،نييحالصإلاو حالصإلا فص يف الإ فقن نلو           . اندلب ىلع ناك  
ةدوـملا عـقوم نـم اذه لوقأ        . ةشحوتملا ةيلاربيللاو ةملوعلا رطاخم لهاجتي نم كلذك انسل       

نيـح ،هسـفن مـلظي هنأ ملعأو ،هترادجب ةعماجلا ىلإ لصو هنأ فرعأ يذلا ،بيط يقيدصل                 
،            اهنأكو ةملوعلا نع بتكي    ةـقيقحلا عـم ضراـعتت تاطبارت ةماقإو تاماهتا قالطإل ةبسانم  

  .هدصاقم قدصو هتفع يفاجتو
ماـيقو ةـنيعم تادادعتـسا زاجنإ هسيسأت يلي ،ءانبلا لبقي ًائيش       )) يندملا عمتجملا ((سيل  

ينإـف ،هـمدقتو هجضـن ةـيلمع عرسي ةلودلا مايق نأب يناميإ ىلإ رظنلابو               . ةددحم تاءاشنإ 
ينيزيت بيط روتكدلا مهتعيلط يفو       -انيفقثم بلاطأ    وـه ام ةمهاسم لبس ديدحتو سرادتب        -   

يـف ىرأ ،ةـلود سيسأت يف ةكراشملا ىلع ةرداق ةطلس ءانب يف لعاف رودب هتانوكم نم مئاق             
هـمايق ربتعأو ،ًاضيأ يناسنإ عمتجمك هلامتكاو هرولبت ةروريص نم ةيمهألا قئاف ًاءزج اهئانب              

  .اندلبو انبعش لبقتسم اهيلع فقوتي ،ةحلم دج ةمهم اهؤانبادغ يتلا ،ةلودلل ًامايق 
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ةلودلاو يندملا عمت ١٤٣(ا(  
 

  
يسايسـلا يعاـمتجالا ثـحبلا لـقح يف يلاكشإ موهفمك يندملا عمتجملا موهفم زربي               

ميهاـفم   لككو ،تازايحنالا عراصتم تالالدلا ضقانتم ًايخيرات ًاموهفم هنوكل ًارظن رصاعملا           
لوـق دـح ىـلع ءايشألا ىلع ضبقن امك تالالدلا ىلع اهيف ضبقلا نكمي ال ةيناسنإلا مولعلا           

  .صقرم سايلإ ركفملا
نـم يتأـت لب طقف يلالدلا وأ يرظنلا هخيرات ةهج نم هلوح تافالخلا يتأت ال انه نم                  

  .ًاساسأ هب نيلئاقلا لامعأ لوادج فالتخا
ةـيبوروألا ةضـهنلا رصعل ةيلاربيللا ةيرظنلا راط        إب ةيكيسالكلا هتالولدم تطبترا دقو    

ًالوأ تءاـج يتلا رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف ةيعامتجالا ةيفسلفلا اهبهاذم قايسبو              
نـم يعاـمتجالا دـقعلا ةركفل ًاريوطت ًايناثو ،عاطقإلا ةمظنأو ةيطسورقلا راكفألا ىلع ًادر               

ًالوـصوو ويكستنوم دنع تاطلسلا لصف ةلودب ًا        رورم كولل ةديقملا ةيكلملا ىلإ زبوه ناثايول      
  . وسور عم ةيندملا تايرحلا ةلود ىلإ

                                                 
  .١٢/٢٠٠٠ /٣٠ ،)قشمد(،ةروثلا)٢٦(
  .يروس طشانو بتاك)٢٧(
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يندـملا عـمتجملا تاسـسؤم تلغتـشاو ،يهلإلا مكحلل ًالباقم يندملا مكحلا رهظ كلذب            
ةـجتنملا ةـيديلقتلا ةيوضـعلا تاسـسؤملا نع ًاليدب يومألا جامدنالا نيوكت ىلع ةيبوروألا               

ينيدلا -يقفألا ماسقنالل    ةفورعملا ةيبوروألا لودلا ممألا ترهظف يفئاطلاو        يـف كـلذ لـك      . 
                ، ةـيموقلا قاوـسألا أشـنأ يذلا يندملا عمتجملا سسأ نع ربعملا يلاربيللا سفانتلا نم راطإ

  .اهئافلحو ةديدجلا تاقبطلا حلاصم نع ربعو
تاـيرح عمتجم يندملا عمتجملا يف تأر ةلحرملا كلت ىلع ًادر ةيسكراملا تءاج نيحو           

اـمك ،ةـهج نـم يلامسأرلا هلالغتساو هبارتغا جتني هنكل هتلزع نم درفلا جرخي ًايزاوجر                وب
بوذيـس يذـلا عمتجملا يف ةلودلا بوذتس ثيح   . ةيكارتشالا ايبوتويلا لبقتسم مامأ ًاقئاع فقي   

  .يندملا عمتجملل ةيفيظولا تاطسوتلل ًايعوط لماحلا ديدجلا ناسنإلا يف هرودب
يـف ًاـيلمع هلولدم دسجت دعب ةيفيظولا هراودأ بايغل ًارظن موهفم            لاب لاغشنالا رسحنا مث   

يـف تـفالو تقؤم دوعص ادع اميف        . ةيسكراملا لودلا يف هيلع درلا ققحتو ةيلاربيللا لودلا       
ةـلودلا دـض هلمعتساو هيلإ رابتعالا داعأ يذلا         ) يشمارج(يسكراملا ددجملا دي ىلع ايلاطيإ      

  !طقف ةيشافلا ةيلومشلا
ةفاحـصو ًابازحأو تاباقن ،ةيقوفلا ىنبلا نم ةعومجم        : ينعي يندملا عمتجملا  حبصأ هدنع   

               ، يمـسرلا رـيغ ماعلا يأرلا فئاظو لك يه اهفئاظو ،ناكيتافو ةسينك ىتحو ًابدأو سرادمو
  :اهمهأو

يـمتنملا  (يوضعلاو  ) بزحلا(يعمجلا  : نيفقثملا نم ناعون اهب موقي يتلا ةنميهلا ةفيظو       
عـمتجملا  = ةـلودلا حبصتل ةرطيسلا هتفيظوو يسايسلا عمتجملا هلباق         م عضو امنيب  ) ةقبط ىلإ 
  .يندملا عمتجملا+ يسايسلا 

لوـحتلا ةـيلمعل ًاـقفارم ةيكيـسالكلا هـتلحرم يـف يندملا عمتجملا موهفم ناك اذكه             
ةـفورعملا ةـيومألا ةلود نيوكت اهلالخ نم زجنأو ،برغلا اهفرع يتلا ىربكلا يطارقوميدلا              

عـمتجم  / لقأ ةلود   (ةيزمرلا ةلداعملا كلذ نع تربعف يسكراملاو يلاربيللا        هققحت زجنأ امك    
  .يناثلا يف) لقأ عمتجم/ رثكأ ةلود (و لوألا يف ) رثكأ

نيرشـعلا نرـقلا نـم تانيعبسلا رخاوأ يف الإ ةيسايسلا ةيرظنلا ىلإ موهفملا دعي ملو                
لود يـف ةـضراعملا    تاراـيت لـمجملو ةينولوبلا نماضتلا ةكرحل ًايرظن ًاراطإ لكش ثيح            

  .يكارتشالا ركسعملا
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ىـلإ تدأ يتلا ةديدجلا ةيلاربيللا تاعزن ىلع ًادر ديدج نم ةيبرغلا ابوروأ يف دعص مث                
ايجولويدـيأ ماـمأ ىرخأ ةهج نم ةيدايسلا اهفئاظو نعو ةيعامتجالا اهفئاظو نع لودلا يلخت        

  .ةملوعلا
ةأرـملاو مالسـلاو ةـئيبلا ةـيا        مح اياضق يف ةديدجلا تاكرحلا معديل موهفملا داع انه        

  .خلا...ةيريخلا لامعألاو ةسينكلاو كلهتسملاو ةحصلاو
رـخاوأ يـف دـحاولا بزـحلا ةـلود رايهنا رثإ رئازجلا يف هيلع لاغتشالا أدب ًايبرع                  
تاودـنلا هلوح تدقعف نيطسلفو ندرألاو رصم ىلإ مث برغملاو سنوت ىلإ دتماو ،تانينامثلا              

هـتلحرم يـف موـهفملا ةدوع تذخأ ًامومع         .تاساردلاو تايرودل ا هب تلغشناو ،تارمتؤملاو   
عـمتجملا درـمت عباـط      ) ةراشب يمزع (ينيطسلفلا لضانملاو ركفملا كلذ ظحالي امك ةديدجلا        

بالـقنالا الو يـبزحلا حالـصإلا يف سيل هساسأ ديدج رايخب ًارشبم بزحلا وأ ةلودلا دض                 
  .ةلودلا ةطلس نع عمتجملا زييمت ىلع مئاقلا يعامتجالا كرحتلا يف امنإ ،يركسعلا

لود يـف دـحاولا بزـحلا ةطلـس ىـلع درلل مدختسا موهفملا نإ               : لوقلا نكمأ اذكه  
  .اهجراخ ةيعامتجا ةيعجرم حبصيل ةققحملا ةيكارتشالا

ةـهج نم تارارقلا زكرمتو ةيطارقوريب ىلع درلل ةيطارقوميدلا لودلا يف مدختسا امك             
ىـلع ًادر مدختـسا دـقف ثـلاثلا ملاـعلا لود يف              امأ ،ىرخأ ةهج نم قوسلا داصتقا دضو        

ىـلإ لوـحت موهفملا نأ ةراشب ربتعا كلذل          .ًاعم ةيديلقتلا ةيوضعلا ىنبلا ىلعو اهتايروتاتكيد     
              ، رحسـلا ىوتسم ىلإ ةيليلحتلا ةيعامتجالا ةساردلا ىوتسم نم لقتنا نيح ةيوابوط ةيرظن ةادأ

  .ةفلتخملا عاضوألا عيمج نع ةزهاجلا تاباجإلا ميدقت ىلع رداق هنأب ىعداف
لـك ةيصوصخ قفو ةفلتخم ةروصب كلت هدودر يف ىلجت دق موهفملا نأ ظحالي مل هنكل                
ةـلودلا ةزهجأ رود مخضت يهو،ًاعيمج اهنيب ةكرتشم ةيصاخ ىلع هدر نم مغرلا ىلع عضو               

  .رثكأ عمتجم/ لقأ ةلود : درلا رولبت كلذبو عمتجملا باسح ىلع
تأدـب دـقف ةدـيدجلا ةـيلاربيللا راصـتناو ةققحملا ةيكارتش            الا ركسعم رايهنا دعب امأ    

قرـتخت ةيفيظو ةادأك عمتجملا موهفم رامثتساب ًاصوصخ ةيكيرمألا اهتدايقب ةملوعلا ايجولويديأ       
ةـموظنم معد ىلإ تأجلف ،ًايعوضوم ةيراجلا ةملوعلا ةيلمع قايس يف ةينطولا ةدايسلا لاكشأ              

تاكبـشو نيعوطتملا تاكبش نم اهراطإ يف رهظ امو ي        ملاعلا ىوتسملا ىلع يندملا عمتجملا    
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ناكسـلاو ةـفاقثلاو ةيمنتلا ناجل اميسالو ةدحتملا ممألا تامظنم لعلو ةيمنتلاو ةئيبلاو ةأرملا              
  .هاجتالا اذه نع ةديعب تسيل

ملاـعلا يـف ةيمنتلا قيدانص ةسايسب ةمدقتملا ةيعانصلا لودلا يف مامتهالا ءاج انه نم               
نيلوـمتملا نـم ريبك ددع نع مويلا ثحبي ثيح ؛ ةقباسلا تانوعملا ةسايس               قافخإ دعب ثلاثلا    

ةـيديلقتلا ىـنبلا جراخو ةلودلا جراخ ءاكرش نع يبرعلا نطولاو ثلاثلا ملاعلا يف نييبرغلا               
فارـطأ مـعد ىلع   ١٩٩٥ماع ةيطسوتملا ةكارشلل ةنولشرب نالعإ صن قايسلا اذه يف         .ًاعم  

نيـب لاصـتالا قـح ىـلع صن امك ،ناسنإلا قوقحو ةي             طارقوميدلا معدو يندملا عمتجملا   
  .ةلودلا ةانقب رورملا نود ةيموكحلا ريغ تامظنملا فارطأو يندملا عمتجملا فارطأ

ةـينطولا ةدايسلا ئدابم كلذب ةقرتخم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ًايلمع هسرامت ام اذهو             
نيدـلا دعـس    .د(هريدي يذلا ة    رهاقلا يف ) نودلخ نبا (زكرم عم ثدح ام كلذ لاثم نوكي دقو         

  ).ميهاربإ
نيينطوـلا نيبعاللا نيب بذجو دشو بعالتو عارص لاجم يندملا عمتجملا حبصأ كلذب             
يـلحملا عـمتجملا تامظنم لمع طيمنت يملوعلا بعاللا لواحي نيحف ،نييملوعلا نيبعاللاو              

ىـلع ًاطور   ـش ةـيملاعلا يندملا عمتجملا تاكبش عضت ثيح ؛ هلامعأ لودج هاجتاب ةيبرعلا             
ينطوـلا بـعاللا ىلع نأ حضاولا نم ودبي ،اهتدعاسمو ةيلحملا عيراشملا ليومتل اهضورق              
نأ نـكمي يذـلا ةـملوعلل يعوضوملا قايسلا نيب ًازيمم صرحلاو رذحلا نم ديزمب لمعلا                
رـيغ ةيناسـنإلا اهتامظنم نم لب اهتاينقتو اهتالاصتا ملاعو ةحوتفملا اهقاوسأ نم هيف ديفتسي               

..) اـهريغو ةدـحتملا ممألا تالاكو ضعب ،وفعلا ةمظنم ،يلودلا رمحألا بيلصلا           (ةز  يحتملا
ةـفورعم ةـيملاع ةـيندم تامظنم عم نواعتلاب هدض فقيل ةملوعلل يجولويديألا قايسلا نيبو          
ةيحيسـمو ةيناسـنإ نماضـت تامظنم وأ ،امهريغو غاربو لتايس يف ةملوعلا دض اهفقاومب               

بـطق ءاشـنإل ةوعدلا ينبت نكمي لب اهتاذ اكيرمأ لخاد نم اه             ضعب قلطني ةيملاعو ةيمالسإو   
  .ديدج يملاع يناسنإ

نـكمي امك ،يندملا عمتجملا موهفم تافيظوتب ةطيحملا راطخألا مهفت نكمي ًاضيأ انه نم              
ةـعزن نم ًاقالطنا موهفملا ضفر نكل       .ةفلتخملا ةيخيراتلا هتالولدم نع ةئشانلا تاسابتلالا مهف      

موـهفمك ةـيديلقت ميهاـفمب هلادبتسا ةلواحم وأ كرتشملا يناسنإلا ركفلا ت             ابستكم نع ةقلغنم  
  .ىرخأ ةلأسم يلهألا عمتجملا
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خاـنم ىـلإ يناـثلا لـيحي امنيب ،رخآ باستكا لك نع ىماعتي لوألا فقوملا نإ ثيح                 
ةراـحلاو ةـلئاعلاك ةيوضـعلا ىـنبلا سـسأ نم قلطنملا يموق لبقاملا يعامتجالا ريسكتلا                

ًاقحم كلذ ظحالي     امك ،ةفئاطلاو  ًالئاـه ًامجح هميدقت نم مغرلا ىلع       ) مظعلا لالج قداص  . د( 
ءاـمتنا هـميدقتل ةفاـضإ اهميدقت نع ةلودلا تزجع يتلا ةيعامتجالاو ةيريخلا تامدخلا نم               

يموـقلا جامدـنالا نيوـكت ىلع يندملا عمتجملا لمعي امنيب          . دوقفم ءامتنا نع ًاليدب ًايضيوعت    
تاـبجاولا قوـقحلا يف ةمألا دارفأ عيمج ةاواسم ىلع سسؤملا ةنطاوم            لا موهفم نم ًاقالطنا   

  .ديسلاو دحاولا نوناقلا مامأ
ضقاـنتلا نـم يـبرعلا ينطوـلا راوـحلا يف عورشم فوخت ظحالي ىرخأ ةهج نم               

أشـنم  .ةـينطولا ةلودلا فاعضإ : ًاديدحت هب دصقي ام وأ يندملا عمتجملاو ةلودلا نيب حورطملا         
عضـي نأ نـكمي ثـيح ؛ةطلسـلاو ةلودلا موهفم نيب عئاشلا طلخلا نع               ًاجتان نوكي دق كلذ     

  .ةفورعملا ةيلومشلا لودلا خيرات يف ثدح امك يندملا عمتجملا لباقم ةطلسلا مهضعب
يندـملا عـمتجملا نأل ًارظن ًايفرعم فئاز                  رمأف ةلودلا لباقم يندملا عمتجملا عضو امأ

يـبرعلا يخيراـتلا قايسلل رده هنأ امك ،ةه         ج نم ) ةراشب(لوق دح ىلع يمايس مأوت ةلودلاو       
خسـن وـهو هنم فوختي ناك يذلا هسفن روظحملا يف انه عقي وهف ،ىرخأ ةهج نم موهفملل                  
يـف تأشـن يندـملا عـمتجملا ةنجأ نإ ثيح ،يندملا عمتجملل مهتالولدم يأ نيرخآلا خيرات         

. د(مهنـمو نورـيثكلا     ظحالي امك ًاديدحت يثيدحتلا اهعورشمو ةلودلا دي ىلع يبرعلا نطولا           
  .يلع دمحم عورشمب ًارورم ةينامثعلا تاميظنتلا تاحالصإ نم ًاءدب) مظعلا

كـلت يـف ةـيعامتجالاو ةيسايسـلاو ةـيفاقثلا تامظنملاو تايعمجلا لئاوأ ترهظ دقف               
هذـه تعفد ذإ  . ةيبرعلا ةيرطقلا ةلودلا دهع يف ًاريخأو رامعتسالا لظ يف تعباتت مث ،ةلحرملا        

ىـنبلا ىـلع تـظفاح امك ةيادبلا يف اهل ةمزاللا ةيندملا ىنبلا نم ديدعلا ءاشنإ                 ىلإ ةريخألا   
  .ةقباسلا ةلحرملا يف اهتثرو يتلا ةثوروملا

دـقف ةـيددعتلا اـهتانوكم ةعيبطب يطارقوميدلا ةمألا ءانب عورشم روهدت لظ يف اهنكل               
قزأـم ببسـب زاـي      تماب ًاـيراكتحا ًالاجم تحبصأو ،ةيداحألا ةعزنلا ىلإ لودلا هذه تدترا          

  . اهتيعافد
ةيوضـعلا ىـنبلا نـمو هنم نكمأ ام قاحلإو يندملا عمتجملا ةنجأ ريمدتب تماق اهدنع                
ماـعطإك هلاجم فئاظوب مايقلا نع تزجع ام الإ اهنم ةايحلا ديق كرتت ملو اهتزهجأب ةيديلقتلا                
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     ، قـلخ لـب    ) اهجراخ حبصأ ريخلا لاجم نأب فرتعت اهنأكو      (نيكسملاو زجاعلا ةياعرو ميتيلا
لـحارلا  (ريبعت دح ىلع زاوم يندم عمتجم لكش ًانايحأ تذخأ ةجردتمو ةلماش لكايه اهضعب              

مكحتـلا مـظن قـفو لغتشت لب ةزهجألل ىرخأ ةلاطتسا الإ ةياهنلا يف نكي مل                ) نيساي يلعوب 
  !.دعب نع وأ ًايودي ةرطيسلاو

هـتيعوطو هـتردا    بم يأ يندـملا هـعمتجم دقف امدنع هحور يبرعلا عمتجملا دقف اذكه            
ىـتح هوصاصـبو هسسعو هعرذأ دتمت يذلا        ) يزبوهلا(ناثايوللا نم ًاءزج ادغف هتيلالقتساو      

 -ل ريهـش رـيبعت بسـح بـلطلا تـحتو ًانادـم عيمجلا حبصأو ،ةيعرلل ةيوضعلا ىنبلا                 
  ).عمتجملاو ةلودلا(ًاعم امهداسفو نينثالا فعض ةجيتنلا تناكف ) ينيزيت.د(

يـبرعلا رطقلا اذه يف يندملا عمتجملا ءايحإ تالواحم جردتت نأ  نكمي ال هنأ ىرن كلذل   
ءاـنب عورشم قايس يف الإ مهتياغو ضعبلا تاين نع رظنلا ضغبو ،ةجيتنلا ثيح نم كاذ وأ              
اهتايدـحت ةـهجاوم قـيرط ىـلع ةـنماكلا اهتاعادبإو اهتاقاط حيتفت يف ةمهاسملاو ،ةمألا                

اهعورشـم ةداعتـسا لـجأ نـمو ةملوعل         ا رصع عم وأ يموقلا اهودع عم ءاوس ةيريصملا        
  .ءانثتسا الب اهئانبأ لك عورشم وه يذلا يوضهنلا يموقلا

ًايسـيئر ًان               وكمو ةلودل ًامعاد يندملا عمتجملا نوكيس ةيطارقوميد ةيددعت ةايح ءاضف يف  
نوناـقلا ةطلـس حبصتل ةلودلا عالتبا نع عجارتتس يتلا ةطلسلا بناج ىلإ اهتوق تانوكم نم             

  .ةطلسلا نوناق ًاليوط تناك نأ دعب
تادارإلا عارـص ميـظنتل ًاـينطو                   ءاضف يعيبطلا اهلاجم ىلإ ةلودلا دوعت نأ لجأ نم
ةـنهارلا ةـيموقلا تايدـحتلا ةـهباجمل دوـهجلا رفوتت يكو ،ًايملس هترادإو ةلقتسملا ةرحلا                

ةـلودلل ىوـقأ رو     د ىلإ ةرخأتملا ثلاثلا ملاعلا نادلب يقابك اندالب اهيف جاتحت يتلا ةيلبقتسملاو           
لـمعي ىوـقأ يندم عمتجم ىلإو ،ةهج نم عيمجلا اهيف كراشي ةلداعو ةينالقع ةيمنت ةدايق يف     

  .ىرخأ ةهج نم ةينطولا ةدحولاو جامدنالا ةيوقت ىلع
ةـلداعم ىـلع ًادر ترـهظ يتلا رثكأ عمتجم          / لقأ ةلود ةلداعم رسحنت نأ نكمي اذكه        

  .ىوقأ ةلود/ ىوقأ عمتجم ةلداعم عفترتل لقأ عمتجم/ رثكأ ةلود
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  ةكرا ــشملا
هرهوجو يندملا عمت    )١٤٥(ا ةياغ

 
  

مـسو رـشابملا يسايسـلا هدعبب يندملا عمتجملا لازتخاو يفرعملا بارطضالا نأ عم              
اـهيلع يوـطني يـتلا ةيداصتقالاو ةيفرعملا داعبألا ريبك دح ىلإ ب                  يغو ،تاباتكلا نم ديدعلا

جئاـتنلا ىـلع رداص امم،يندملا عمتجملا نيبو لكك عمتجملا نيب طلخلا بناج ىل              إ ،موهفملا 
اـمهيأب ،طـقف قـلعتت ال مويلا ةيلعفلا ةلئسألا تناك نألو ،شاقنلا اذه نم اهيخوت نكمي يتلا                  

يندـملا عـمتجملا    ((ناـك اذإ اميف الو      )) يندملا عمتجملا مأ ةينطولا ةلودلا    ((ًالوأ هل سسؤي    
يندملا عمتجملا نأب ضعبلا داقتعا يف ىتح الو          ))ةلودلا ىلع ًاقباس   نـكمي  )) ةيرحـس ةادأ  ((، 

اـم وـهو ،يندـملا عـمتجملا راصنأ دقتعي امك ،ةحورطملا ةلئسألا نع ةباجإلا اهلالخ نم                 
  !.ًاقحم دقنلاب ةراشب يمزع روتكدلا هل ضرعتي

رـبع ،ماعلا يومنت    لاو يسايسلا ءادألا ليعفت لبسو ةيفيكب لصتت يتلا كلت ةيلعفلا ةلئسألا          
دـعاوق ىـلع يندـملا عمتجملاو ةلودلا نيبو ،ًامك عمتجملاو درفلا نيب ةقالعلا ةغايص ةداعإ                
ةددـجتملا تاـجاحلا يـطغيل هريوطتو نوناقلا ةدايس ربع الإ اهل ةنامض ال ةحضاو سسأو                

ةـيليلحتلا يـنيزت بـيط    . د تاـظحالم يتأت لؤاستلا اذه نع ةباجإلا قايس يفو ،؟عمتجملل   
                                                 

 .١٣/١/٢٠٠١ ،)قشمد(،ةروثلا)٢٨(
 .ةيروس يف ميقم ينيطسلف ثحابو بتاك)٢٩(
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عـمتجملا ةـيلعاف لـفكي يذلا خانملل ًاسيسأت اهفصوب نوناقلاو تاسسؤملا رود لوح ةنطفلا               و
نـكمي دـح يأ ىلإ مث       . ةرورضلاب هيلع ةقباس نوكت نأ نود هلمعل ةيرورض ةئيهتو يندملا         

عـمتجملا تائيهو دارفأ عيمجل ةيلعفلا ةكراشملا نود حالصإلاو ثيدحتلا حاجن ىلع ةنهارملا             
صتقالا -يندملا   ةمهاسـملاو جماربلاو ططخلا ةشقانمو حارتقا يف        -ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيدا       

اـم ،ةيديلقتلا ةيعامتجالا ىنبلا ليوحت نكمي فيكو ،؟اهذيفنت نسح ةعباتمو اهيلع فارشإلا يف       
ىـلع موـقت ةرـحو ةيدقاعتو ةيعوط طباور ىلإ ةيفئاطلاو ةيرئاشعلاو ةيلبقلاك ،ةينطولا لبق               

  .ةنطاوملا ساسأ
ةـماعلا ةحلصـملا نيـبو ،دارـفألل ةـصاخلا ةحلصملا نيب ضراعتلا لح نكمي           فيك  

  .؟روطتلا لحارم نم ةنيعم ةلحرم يف لكك عمتجملل
  .لمتحم سابتلا يأل ًاعنم يندملا عمتجملاب دوصقملا ديدحتب ءدبلا ديفملا نم نأ دقتعأ

يسايسـلا تاـمظنملاو تاـئيهلاو تاسـسؤملا ةـلمج هـنأب يندـملا عمتجملا ف                 ة رعي
؛ ةـلودلا نـع يبسـن لالقتـساب اهنيدايم يف لمعت يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو                

ىوتسـملا ىـلع رارقلا عنص يف ةكراشملاك ةيسايس ضارغأ          : اهنم،ةددعتم ضارغأ قيقحتل  
حلاصـملا نـع عافدلل ةينهمو ةيباقن ضارغأ اهنمو ،ةيسايسلا بازحألا كلذ لاثمو ،يموقلا              

نيـفقثملاو باـتكلا تاداـحتا يف امك ةيفاقث ضارغأ اهنمو           . اهئاضعأل ةي نهملاو ةيداصتقالا 
              ، ةـيعمج لك ءاضعأ تاهاجتال ًاقفو يعولا رشن ىلإ فدهت يتلا ةيفاقثلا يداونلاو تايعمجلاو

  .ةيمنتلا قيقحتل يعامتجالا لمعلا يف ماهسإلل ةيعامتجا ضارغأ اهنمو
بعصـي ةيساسأ رصانع ةعبرأ نمضت      ي يندملا عمتجملا نأ قباسلا فيرعتلا ليلحت نيبي       

زـيمت يـتلا ةـيعوطلا ةكراشملا يأ        )) ةيعوطلا((يهو اهبايغ لاح يف هدوجو نع ثيدحلا        
يناـثلا رصـنعلا ريشيو     . ةثراوتملا ةيعامتجالا تانيوكتلا يقاب نع يندملا عمتجملا تانيوكت       

ىـلع موـقت ا     هفـصوب ،ةرصاعملا ةايحلا لمجم لاطت يتلا ميظنتلاو       )) ةيسسؤملا((ةركف ىلإ   
هـب موـقت يذلا     )) رودلا((وأ ةياغلاب لصتملا وهف ثلاثلا رصنعلا امأ        . ةرحو ةيدقاعت تاقالع  

عـمتجملا نأ ىـلإ فيرعتلا ريشي ًاريخأو،ماعلا نأشلاب         )) ةكراشملاب((لثمتملاو تاميظنتلا هذه    
يفرعملا ىوتسملا ىلع     -يندملا   ةـنطاوملا مضـت عـسوأ ةـيميهافم ةـموظنم نم ءزج       -   

  .ةيلقألا يأر مارتحا لباقم ةيبلغألا يأرل عوضخلاو ناسنإلا قوقحو ةيددعتلاو
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ىـلع ةكراشـملاو ةيتاسـسؤملاو ةيعوطلا       : ةروكذملا ةعبرألا رصانعلا ىلإ ماكتحالابو    
ًاـينينج لازـي ال ةيروسو يبرعلا ملاعلا يف يندملا عمتجملا نإ لوقلا نكمي ،ةينطاوملا ساسأ                

اـم اـهنم ؛ قئاوعلاو تابقعلا نم ةعومجم ىلع بلغتلا ىلإ ه             ليعفت جاتحيو نوكتلا روط يفو    
تاـئفلاو دارـفألل حيـتي يذـلا يطارقوميدـلا رـيبعتلا شماه عيسوتب لصتيو يسايس وه                 
موـيلا ًاـعنقم دعي مل ثيح ،نوناقلا ةيامح لظ يف اهتردابم نع ربعت نأ ةفلتخملا ةيعامتجالا                 

ةغايـص نم دبال ذإ     . ماعلا يومنتلاو يسايسلا  ءادألا نع ةلوئسملا يه اهدحو ةلودلا نإ لوقلا         
فرـعي تاـب اـم وأ ةـيلهألا تاـمظنملاو صاـخلا عاطقلا ةلودلا بناج ىلإ مضت ةكارش         

فوـختلا اـمأ    . عمتجملا اهددحي يتلا فادهألا قيقحتل    )) NGOs((ةيموكحلا ريغ تامظنملاب    
عـمتجملا ةوق يف ىري     و يندملا عمتجملاو ةلودلا نيب لمتحملا ضقانتلا نم ضعبلا هيدبي يذلا          

اـهتلومحب ةلودلا موهفم نيب ٌطلخ وهف ةملوعلا رصع يف ةينطولا ةلودلا راودأل ًافاعضإ يندملا        
عـمتجملا ةـهجاوم يـف اهعضو ضعبلل ولحي يتلا ةطلسلا نيبو ةثيدحلا ةيقوقحلاو ةيسايسلا               

ةـلودلا نأ    رـمألا عـقاوو   . ةدرابلا برحلا ءاهتنا نابإ ةيقرشلا ابوروأ يف ثدح امك يندملا           
يـتلا تايدـحتلا نم ةلمج يندملا اهعمتجم عم هجاوت ةيروس اهنمو ،ثلاثلا ملاعلا يف ةينطولا          
يلودـلا دـقنلا قودنصـك ،ةيسايسـلاو ةيداصـتقالا اهتاسسؤم ربع ةملوعلا اهيلع اهضرفت               
اـهلاجم نـم صاـقتنالا لواـحت يتلا ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ةيسنجلا ةددعتم تاكرشلاو               

لصـتت ةليوط ةرتفل اهب تماق يتلا فئاظولا نم ةعومجم نع يلختلا ىلع اهرابجإو ي               دايسلا
لـعجل ةـلواحم يف ةيلحم قوف تائيهو قوسلا حلاصل ةيعامتجالا ةياعرلاو ةحصلاو ميلعتلاب              

يسايسـلا نيميلا ددري امك اهتايحالص نم نكمأ ام دحلاو ،لاملا سأرل            )) مداخ((درجم ةلودلا   
يندـملا اهعمتجمو ةينطولا ةلودلا وه ةهجاوملا هذه يف ددهملا نأ دقتعأو            . رارمتساب يملاعلا 

                 ، فيعـض يندـم عـمتجم عم يقيقحلا ىنعملاب ةيوق ةلود نع ثيدحلا يلاتلاب نكمي الو ،ًاعم
ةـلداعملا هذـه يف تانامضو ةيامحو معد ىلإ جاتحي يذلا فرطلا نإف اهعيمج تالاحلا يفو            

ةلودلا سيلويندملا عمتجملا وه ةيضقانتلا ريغ  .  
نـم دـيدعلا لشف لب رثعت بابسأ تلوانت يتلا تاساردلا مظعم تنيب ،رخآ ديعص ىلع                
ىـلإ اـهمظعم يـف دوعت بابسألا كلت نأ ،ًامومع بونجلا نادلب يف ثيدحتلاو ةيمنتلا جمارب          
حئارشـلاو تاـئفلا داعبتسا ببسب ةالابماللاو ةيبلسلا فقاوم ذاختا وأ ةماعلا ةكراشملا فعض              

ةكراشـملا نع   )) فوزعلا((نأ ةيمنتلا ءاربخ جتنتسيو     . جماربلا كلت نم ةفدهتسملا ةيعامت    جالا
يداصـتقالا ضئافلا ةرادإب ةيطارقوريبلا دارفتساو ومنلا رثأتو فعض يف مساحلا لماعلا ناك             
رـقفلاو ةلاطبلل ةضرع ًانامرح رثكألا تائفلا تناكف ،عيزوتلا ةلادع باسح ىلع هب راثئتسالاو     
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ةـصاخ جمارـب ىـلإ ةسام ةجاحب تحبصأو ةيعامتجالا ةياعرلاو ميلعتلا قح نم نا              مرحلاو
  .اهداعبتسا نع تمجن يتلا تالكشملا ةجلاعمل

يندـملا عمتجملا طيشنتو ليعفت ىلإ ةوعدلا نم لعجت يتلا ةيقيقحلا تارابتعالا يه كلت              
روـطتلا زـف    حت يـتلا ةـيلخادلا تايطعملا ببسب ال اهليجأت بعصي ةيولوأو ةينطو ةرورض            

  .اننادلب ىلع ةلمتحملا اهتاريثأتو ةملوعلل ةبحاصملا ةيملاعلا تالوحتلا ببسب لب ،بسحف
لودـلا مهت امنإ ،ةيعامتجا دئاوف نم هيلع يوطنت امو ةكراشملا نأب ،داقتعالا ىلإ ليمأو               
 كـلذو ،روطتلا ةريتو فعض نم يناعت لازت ال يتلا كلت وأ ،ةددهملا وأ ةأزجملا تاعمتجملاو             
كارـحلا نـع ةـجتانلا تاناقتحالاو تامدصلا صاصتمال ةعساو تايناكمإ نم اهل همدقت امل               

  :ةيلاتلا تارابتعالا ىلإ رظنلاب كلذو ثيدحتلا تايلمعو يعامتجالا
ماـظن يأ عيطتسي ام رادقمب خسرتت ةيعرشلا نأ ىنعمب ،ةيعرشلا ةدعاق ةكراشملا             : ًالوأ

تاـيلاعف لالخ نم كلذو ،عمتجملا نوئش ميظنتو ةراد         إ يف ةيعامتجا ةدعاق ربكأ كارشإ مكحلل      
اهلالقتـساو عساولا يلحملا اهليثمتب ةيعرشلل ًاردصم اهفصوب يندملا عمتجملا تاسسؤمو ىنب            

  .ةلودلا نع يبسنلا
يـنعت اـمك   . فادهألاو ططخلاو تاسايسلا نع ةيعامجلا ةلوئسملا ةكراشملا ينعت : ًايناث

     ، تالوادـم ةـجيتن يتأـت عمتجملل ةيساسألا تارايخلا نأ يأ    اهلشف وأ اهحاجن ةيلوئسم لمحت
  .ةنطاوملا ةدعاق ىلع مهتاءامتنا فالتخا ىلع ماعلا نأشلاب نوينعملا اهيف كراشي ةعساو

جتاـنلا رهقلا مكارت عنمتو ،ناقتحالا ىلع قيرطلا عطقت اهنأ ،ةكراشملا ايازم نم             : ًاثلاث 
،         يذلا ناقتحالا اذه ،داعبتسالاو ءاصقإلا نع      يريمدـتلا عوزـنلاو فنعلا دلاوتل ةرؤبلا لكشي  

  .يلهألا ملسلا ددهيو
رـيبعتلا رباـنم ددعتو مالعإلاو ةرادإلا يف ةيفافش نم هينعت امب ةكراشملا حمست              : ًاعبار

ةوـشرلاو تايبوسحملاو ةيطارقوريبلا ضارمألا لثم ةلوئسماللا تاسرامملاو ءاطخألا ليلقتب          
طيشـنت ةيناكمإ ينعت يتلا ةيفافشلاو ءاضقلا نأش نم ءالعإلاو  ةبساحملا أدبم قالطإ لالخ نم  

  .ماعلا حلاصلاب ىنعت يتلا ةيبعشلاو ةيموكحلاو ةيباقرلا تائيهلا
ةـيمهأ ءالـيإ يـف ،مهعمتـجم اياضق يف نينطاوملل ةعساولا ةكراشملا مهاست              : ًاسماخ

ةـيعامتجالا ت   اـفلاحتلاو ثادـحألا يـف ةرثؤم ةوق هرودب حبصي يذلا ،ماعلا يأرلل ةصاخ             
  .نوناقلاو قحلا ةلود موهفم خسرت ىلع تارشؤملا مهأ نم ربتعتو ،ةريغتملا
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،             : ًاسداس مدـقلا يـف ًالغوـم ًايفاقثو ًايعامتجا ًاكولس هفصوب يعامتجالا راوحلا لكشي
ةـيلقع ةـيعجرم ىـلإ دنتسيو       .عمتجملا ىوقو تارايتو تاهاجتا فلتخم نيب كرتشملا مساقلا       

فادـهألا نـم رـيبك قسـنل ًاـينيوكت ًٍاروحم هنم لعجت ةيبرعلا انتفا               قث يف ةحيرص ةينيدو   
  .ىؤرلاو

ىـلإ لوـصولاو ،ةـنيابتملا فقاوملاو تاعازنلا ىلع ةرطيسلا نكمي راوحلا لالخ نمف      
فـلتخمب تامزألا ةرادإ لهسي امم،رابتعالا نيعب فارطألا عيمج حلاصم ذخأت ةكرتشم لولح       

نـم لـلقي هـنأ ىلع ةوالع ،ناقتحالاو رحانتلاو فنع        لا ةفاقث نم فعضيو ،اهلاكشأو اهغيص     
قـحلا ىلع راوحلا ديكأت لالخ نم كلذو        . نونطبي امو سانلا هرهظي ام نيب ريبعتلا ةيجاودزا       

ضرـتفت يـتلا تاشاقنلاو تالوادملا يف ناهربلاو ةجحلا دامتعاو ،ةديقعلاو لوقلا ةيرح يف              
ضـغب ،عـيمجلل لاـجملا حسفت يتلا ةنط         اوملا ةيضرأ ىلع يفاقثلاو يسايسلا عونتلا مارتحا      

  .ةماعلا ةايحلا يف ماهسإلل ،بهذملا وأ نيدلا وأ نوللا وأ قرعلا نع رظنلا
يندـملا عمتجملا نم ربكألا ءزجلا لكشت يتلاو ،ةيموكحلا ريغو ةيلهألا تامظنملا امأ               

نـم يناـع    تو ةـيئاعرو ةيريخ ةيعامتجا راودأب مايقلاب اهتيبلاغ يف يفتكت تلازامف ،يبرعلا           
وكشـت يـهو ،ةـلعافو ةيرصع تائيه ىلإ اهلوحت عنمت ةقيتع نيناوقو ةيطارقوريب ةرطيس               
يـلمت يـتلا ةلومملا ةيلودلا تاهجلا لبق نم ًاصوصخو ،ًايجراخ اهقارتخا ةروطخ نم ًاضيأ               

يوـمنتلا اـهرودو ةـيلهألا تامظنملا عقاو نكل         .تامظنملا كلت ىلع اهتايجيتارتساو اهفادهأ    
ضوـهنلل ةـقيمعلا ةـبغرلا عـم ضقانتي اهلامهإ يف رارمتسالا نأل ةعسوم ةش               قانم قحتسي 

  .راوحلا اذه يف نيمهاسملا لكل كرتشملا مساقلا لكشت يتلاو ،عمتجملاب
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  ةعاط نع ةجراخو ةدراب ةشقانم يف ةمهاسم
  )١٤٧(ةيروس يف يندملا عمتجملل عئاشلا موهفملا

 
  

،     بجي ام دكؤن نل      ةـيحان نم يركفلا يأرلا ىدعتي ال هلوقن ام نأ مويلا ًاموهفم نوكي نأ
ال كـلذ نـكل ،ًاريخأو ًالوأ لوقلا ةيرح عم نحنف ،رخآلا يأرلا باحصأ نم ًافقوم ينعي الو                  

  .فالتخالا عنمي
               ، دئاسـلا يـبرعلا يسايسـلا يعوـلا يـف مدختسـملا،يندملا عمتجملا حلطصم سكعي

براـجتلا مظعم هيف تمزه ٍتقو يفف      . ةسادقلا ةبعل عم اهمزال   تو ةيحلطصملا ةبعل ،ًاصوصخ   
عورشـم جراـخ ةيسايسـلا براجتلا ًاصوصخو ،ةريثك تارابتعال ةيجولويديألاو ةيسايسلا            
ىرـخأ ةيمسـتل ةليسو ادب ام ناعرس يندملا عمتجملا حلطصم نإف ،اهل ةضراعملا وأ ةلودلا                

  .ةيطارقوميدلل
دـقنلا نأ ،يندملا عمتجملا سيدقتو ةيطارقوميدلا هيل        أت ةيلمع ةقرافم يه مك سكعي اممو      

نـمم لـب ،ةـيطارقوميدلا حاحلإ جراخ مه نمم ءاج دق يندملا عمتجملا ةركفل ًازورب رثكألا        
تاـساردلا بلغأ امأ  . ةلودلا ةركفب ةركفلا هذه طابتراب يلومش يعو راطإ يف ) ةبعل(اهنوذختي  

يندـملا عـمتجملاو ،ةـيطارقوميدلاو ،ةروثلاـك        : ةيجولويديألا ميهافملا ةيقالطإب اندلجت يتلا    
                                                 

  .٢٧/١/٢٠٠١ ،)قشمد( ،نيرشت)٣٠(
  .يروس يسايس للحمو بتاك)٣١(
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يـتلاو برجت ال يتلا ءايشألاف،ةسادقلا ايبوتوي ةلأسم جراخ جردنت نأ نكمي ال يهف           . ررحتلاو
حسـفت نأ ىعدأ اذهو ،اهتميق زاربإ يف ركفلا ولغي يتلا يه ،اهب ةبلاطملا يف تايوركفلا                    جلت

       ، رهاـظم ضعبـب ةيطارقوميدلا ةبعللا يف شماهب   هاركإلا ةلود تزجنأ يتلا ةيسايسلا ةمظنألا
ًاـيلعف زواـجتيو ،سدـقملا اذـه برجي ىتح ،ًايبسن روطتي لكشب ةيجيردتلا يندملا عمتجملا             

  .ًايضرأ ًاسودرف سيل هنأ فافشتسا حلاصل ةيرظنلا ةيمهولا هتسادق
عـم  ) يندـملا عـمتجملا ينعأ    (حلطصملا اذه مادختسا ىلإ برعلا نوفقثملا ىربنا دقل         

مـهنأ مهلاح ناسل نأكو هزاربإ يف اولاغف ،ًاعم ةيطارقوميدلاب ةيبزحلا براجتلاب لمألا باي              غ
قاـثبنا وـحن يعسـلاو ،ةيطلسـتلا ةـلودلا ةـلازإ فدـهب            )) ةداورط ناصح ((هنومدختسي  

نأ ةـقيقح طقـسأ دـق روصتلا اذه نأ سكع ام ناعرس يميوهتلا خفلا اذهو ،ةيطارقوميدلا                 
ةدـحولا لصـفمت دـيلو هـنأو ،ةلودلا عقاوب يقيقح لاصتا ىلع ع              متجم وه يندملا عمتجملا   

  .ةلودلاب عمتجملا ةقالعل يطارقوميدلا هجولا وهف يلاتلابو،ةيسايسلاو ةيعامتجالا
ةـلودلا ةـقالع يـف ًالصـفم هرابتعاب الإ ةيخيراتلا هتروريص يف ًادبأ               ،مقي مل هنأ كلذ     

ةيتوشـيكنود  )) تالاضـن ((ةجيتن هرابتعاب ال    و عمتجملاو ةلودلا نيب ةلباقملاب سيلو     . عمتجملاب
تاـيولوأ ىـلوأ نأل ؛ تالاضـنلا هذه لثم لاجم سيل اذه نأ نم رذحن نحن انهو                  !. امهنيب

                   ، ال مأ زاـجنإلا وأ قـيقحتلل ةـلباق تايبلطملا هذه تناك اذإ ام ديدحت متي نأ ىودجلا ةيرظن
اـنيفكت يبرعلا اهجذومن يف ايجولوي      ديألا رصع ةبرجت نأل ؛ ةيبوتويلا ماهوألا نع ًاديعب كلذو         

يـنبت يـف انلـسر ىـلع نوكن يكل          ) ةبرجتلا يف مكارتلا تابجوم نم ضعب انيدل ناك اذإ        (
هـتقالع يف عمتجملل ةيعيبط ةجاحك موقت يندملا عمتجملا تاسسؤم نأ مهألا نإ لب ،ميهافملا               

عـقاولا يف ًاسوكعم ود     بي راسملا نأ بيرغلا ،تاريظنت وأ تايبلطم ةجيتن موقت الو ةلودلا عم           
  .سكعلا سيلو عقاولا ىلإ ةركفلا نم هجتي وهف

اذـه نأ ذإ ،اـنه ةلأسـملا مسـح يف ديفي ام ةيقرشلا ابوروأو ايسور ةبرجت يف لعلو                   
ةـلودلا نيـب لصـفمتلا يف ةلصتم ريغ تاسسؤم هابشأ نم يندملا عمتجملا عقاول               ) قاثبنالا(

ال اـنهو   . يندـملا عمتجملا مقت ملو ةلودلاب تحاط      أ ةيعمتجمو ةيسايس ايفام قلخ دق عمتجملاو      
لودـلا دادبتـسا نـم رـطخأ يه          )لوغ(ىلإ عمتجملا لوحت رطاخم نأ ىلإ هيبنتلا نم دب            ،

عرـسأ ليـصأتو ،ةيطارقوميدلل عيرس ققحت مهو باسحل ةلودلاب ةحاطإلا نأل ،ةيراتيلاتوتلا             
تعدتـسا اـم ناعرـسو ،ًافلخت       رثكألا ةيعمتجملا ىنبلا ترهظأ ام ناعرس ،يندملا عمتجملل         

نم امهرابتعاب ةيطارقوميدلاو ةلودلا نأ انه رمألا يف ام رطخأ ن           إذإ ،ةيثادحلا لبق ام ىوقلا      
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ىـلإو زرـبي فوسو ،ًايلاقتنا ولو ،دوسيس فرظلا نإف ابيغت امدنع ،ةيسايسلا ةثادحلا تاجتنم               
رـمألا ؛ عـمتجملا يف ي       راضحلا ىوتسملا ىلع اتاوف قمعألا لب ،يثادحاللا عاقلا ريبك دح         

ىـلع وحصـت نأ دـبال ،ةـلودلا حيبقت لباقم يف يندملا عمتجملا ةلثمأ ةعزن نأب دكؤي يذلا                   
  .ةلودلا نم ةسارش رثكأ عمتجم

عـمتجملا مايق ىلإ ًايلآ يضفتس ةلودلا عم ةهجاوملا نأب روصتي مهو نم ًاضعب كانه نإ                
نأل ؛ ةـياغلل جذاس مهو وهو ،دوشنملا         عمتجملا اذه ىلإ يدؤيس ةلودلا    ) رسك(نأ وأ ،يندملا      

يـف يأ ،ةيسايسلا ةيلمعلا يف نمكت هلوصأ نأل ،ةلودلا عم ةقالعلا جراخ موقي ال عمتجملا اذه         
  . اهسفن ةلودلا

نـم ًابرـض كلانه نأل ةيبسن ةيلالقتسا يه يندملا عمتجملا ةيلالقتسا نأ ينعي ام اذهو                
موـمعو ةـلودلا نيـب يندـملا عمتجملل ةيطيسولا           ةعيبطلا هضرفت امهنيب  ) لدابتملا دامتعالا (  
،                . عمتجملا ةـلودلا ةدايسل ةيئاهنلا تاءارجإلا متت مل ام هنأ ىلع ديكأتلل انب بهذي رمألا نإ لب

نوكيـس همايق نإ لب موقي نأ نكمي ال يندملا عمتجملا نإف ،هاركإلا ةلود ماهم نم ءزج اذهو                  
نيـبو اـهنيب طـسوتلا ىـلع ًامئاق وأ اهل ًادعاسم             ًالماع سيلو ،اهسفن ةلودلا   ) ةمايقل(ًاديدهت    

  .عمتجملا
يـف يندملا عمتجملا لوحت يف لثمتي ًارطخ كانه نأ ىلع ديكأتلا ،ناكمب ةيمهألا نم نإ                
رـيغ ةيزاوجروب ةقبطل ةليلج تامدخ مدقيو ةصاخلا حلاصملا مدخي عمتجم ىلإ ةيبرعلا لودلا              

،           ذلا رمألا ةلعاف ريغو ةرولبتم ريغو ةليصأ       ةـلودلل قـيمع ثرإ بايغ لظ يف هلعجي دق ي
يـف يدـجلا جردتلا مدع دنعو ،اهسفن ةلودلا ريمدت ىلإ ًالوصو هاركإلا ةلود يدامت لظ يفو      

ىوـق نيـب عارص ةدام هلعجي دق        : لوقن ،ةلودلا لظ تحت يندملا عمتجملل يتاسسؤملا لمعلا       
اـم فـنع عارصل تاودأك يند   ملا عمتجملا ةيطم مادختسا ىلإ ًالوصو اهسفن يندملا عمتجملا        

داصـتقا بـكاوي هسـفن يندملا عمتجملا نأ رابتعا ىلع ،قوسلا داصتقا لبق امو يموق لبق                 
وـمن وـه ًايحـص ًاومن يندملا عمتجملا ومن طرشف ،داصتقالا اذه ديلو هنأ لقن مل نإ ،قوسلا     

  .يندملا عمتجملا فعض ىلإ يدؤي ةلودلا فعض نأل يداصتقالا اهليكشت حاضتاو ةلودلا
باسـح ىـلع بـكريو يـليفطلا داصتقالا ومني نأ وه ثدحي نأ نكمي ام رطخأ نإ                  

ىـلإ اـنليحي يذلا رمألا      . ةيطارقوميدلا هتفيظو نع برغتم عبات ىلإ هلوحيو يندملا عمتجملا        
نأ اـنه بـجيو     . يساكترالا اهانعمب يأ ةملكلل عشبلا ىنعملاب يلاينولوك لب يندم ال عمتجم          
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تالـطعم مـهأ دحأ لعلو      . ومني نأ يندم عمتجمل نكمي ال ىطسو ةقب       ط نودب هنأ ىلع دكؤن    
  .ىطسولا ةقبطلل ريطخلا رايهنالا كلذ وه يبرعلا عقاولا يف يندملا عمتجملا مايق

ةـلودلا نـم لـيلق      ((لثم ةبيرق ةرتفل برغلا يف تداس يتلا تاراعشلا ضعب عفر نع            
وأ ةـلودلا ءاغلإ ةيوضوفو ايبوتويل      حضاو دادتما نم رثكأ سيل      )). يندملا عمتجملا نم ريثكو   

  .ةيروص رثكأ يندم عمتجمب وأ ةيروص ةيطارقوميدب اهنع ةضاعتسالاو اهيلع ءاضقلا
ةـلاطبلاو ةينآلا اياضقلا روهظ نأ برغلا يف ثيثح ٍلكشب ةشاعملا براجتلا تدكأ دقلو              

لـثمب رـظن    لا داعأ ام ناعرس يميلقإلا رمألا ىلع ةفلتخملا رطاخملاو ةيرصنعلا تاكرحلاو          
قايـس يـف ةـجرد ىلعأك ةيلاربيللا ةلودلا اهنأ حيحص ،ةيوقلا ةلودلا حلاصل تاراعشلا هذه                

فـيكف ؛ برـغلا يف اذه       . هتاذ دحب ) ةلودلا(موهفم قمع نع يلختلا نود نكل ةلودلا روطت         
ةدايسـلا ثـيح نـم اـهماهم زـجنت نأ ةلودلا عطتست مل يتلا ثلاثلا ملاعلا لود يف رمألا                    

يميلقإلا نمألاو    داصتقالاو اـهنم بوـلطملا قاف ريبك دح ىلإ يلحملا نمألا يف تعرب دقو             ( 
  ).؟ًانايحأ

ةـلودلل ،ةيروطـسألا ةـقيرطلا ىـلع ،ةـليدب ةـعفارك يندملا عمتجملا ليخت مهو نإ           
يندـملا عمتجملا ىوق نوكت نأب ةبلاطملا ىلإ ًانايحأ ىضفأ دق ،ةيطارقوميدلا قيقحت ةبوعصلو              

لـباقت نأب ضعبلا هيف بلاطي تقو يف ةيسايس ةوق ةيأ نع ىتح وأ يسايسل   ا لعفلا نع ةلقتسم   
يأ نييسـكرام مه             ! ةيندملا ةوقلا ةيسايسلا ةوقلا     وـتل اوناـك نورـظنم هيف عقو بلطم اذهو

ةيداصـتقا حلاصـم نع رمألا ةياهن يف ر              ) ًايرظن(نوكردي    بعي فوس يعمتجم ليكشت يأ نأ
  .ةلضافلا ةنيدملا ناكم يندملا عمتجملا لحي نأ مويلا بولطملا نأكو ،ةيسايسو

ىـلع يندملا عمتجملا يروطسألا مهيعو لالخ نم نومدقي نيذلا بلغأ هكردي ال ام نإ               
وـه يندـملا عـمتجملاو ،يسايسـلا ةلودلا لمع تاجرد ىلعأ يه ةيطارقوميدلا نأ ةلودلا                

نأل عـمتجمل   ا اـيانث قارـتخا ىـلع ةـيليثمتلا ةـيطارقوميدلا ةردـق مدعل قحاللا لامكإلا               
تاسـسؤم يتأـت ٍذئدنع ،ليلحت رخآ يف ةيوبخن ةيسايس ةيشراجيلوأ ىلإ برقأ ةيطارقوميدلا              

ماـيقل طرـش تسـيل ةريخألاو     ) هجول ًاهجو ) (ةرشابملا(ةيطارقوميدلا ققحتل يندملا عمتجملا     
  .هل روطت ىصقأ يه لب يندملا عمتجملا

دـعابتلا ةـيفلخ ىـلع تناك ابوروأ ي       ف ةلودلاو عمتجملا نيب زيامتلل ىلوألا تايادبلا نإ       
نأ راـبتعاب أشن دق زيامتلا اذه نكلو  . ةيعاطقإلا ابوروأ يف ةينيدلا بورحلا ءاهتنا هاسرأ يذلا   



 )٤٣١(

ءالبـنلا دـقف كلملا مودق عم ثيح عمتجملا يف زيامت ثودح نكمملا نم لعج دق ةلودلا زيامت                  
يذـلا رـمألا ةيـسايس تازايتما        تاذ ةيعامتجا ةقبط ىلإ اولوحتو ،ةقبطك ةيسايسلا مهتعيبط         

  .يندملا عمتجملا زيامتل طرش ةلودلا زيامت نأ دكؤي
عمتجملا تايلعاف اهنع بيجت يتلا يه هاركإلا ةلود اهحرطت يتلا          ) ىوصقلا(ةلئسألا نإ   

  .يندملا عمتجملاو ةلودلا نيب ةقالعلا انه مكحي لدجلا نإف هيلعو ،يندملا
،          ا هجولا لكشت يتلا ةلودلا نإ ،معن       ةـيلاربيللا ةـلودلا يه عمتجملا عم ةلمعلا يف رخآل

يـلوأ طرـش اذهو   ). ةلودلا(يه ةماعلا هتمس ليوط راسمب رمي ةلودلا كلت ىلإ لوصولا نكل      
  .دعب اهتالاقتنا عنصت مل يتلا لودلا يف ًاصوصخ هكاردإ بجي

ةـيرحلا نم برضب ماق       ) طيسولا(كلذ هنأ ساسأ ىلع يندملا عمتجملا ىنبي          نيـب  ي يذلا
ةـيطارقوميدلا هـثدحت يذـلا غارفلا ءلمو ةيطغت       : راصتخاب هتفيظو نوكتو عمتجملاو ةلودلا    

راـبتعا ىلع ةيئارجإلا اهتيلعاف ًالعف وه       )) بعشلا مكح ((نوكي نأ ىلع اهتردق مدعب ةيليثمتلا       
سلاـجملل اـهباختنا ةـظحل بعشـلا نـع لصفنت      )) ةيوبخن ةيشراجيلوأ(( نودغي باونلا نأ  

، نأ رابتعا ىلعو     ةيليثمتلا ذإ ؛ ةرـيبك تاعمتجم يف ليحتسم نم برض وه          )) بعشلا مكح (( 
نـم ةيوبخن ةعومجم ىلع ًاركح تناك ينيثألا اهادتبم يف ةيطارقوميدلا نأ ىسني ال ًادحأ نأ                
ناـك مـكحلل لضـفأ ةليسو اهحرتقي ناك ذإ ًاقحال وسور نأو ،ًاضيأ هنم ليلق ددعبو بعشلا                  

  .فينج عمتجمل لثامم ريغص عمتجمل ًاجذومن هنهذ يف عضي
        ، كـلذ نأ رابتعا ىلعف      يندملا عمتجملا ءارو زئارلا وه ةرشابملا ةيطارقوميدلا ةماقإ نإ

         ، ةـيناكمإلاب ،ةلاحتـسالا هذـه ضراعيل يندملا عمتجملا يتأي ةريبكلا تاعمتجملا يف ليحتسم
ةدايـسو يفاـقثلا     ماجسـنالاو محالتلا دوجو وه ةرشابملا ةيطارقوميدلا طرش نأ رابتعا ىلع            

ةـيطارقوميدلا هـيلع تـناك اـمك ةعامجلا ءاضعأ نيب يوضع يلبق عماج دوجوب داقتعالا                
  .ةرشابملا ةينيثالا

سـسألا باـيغ يـف صخلتت دئاسلا يبرعلا ركفلا يف يندملا عمتجملا ماهوأ نإف هيلعو           
  :ةيلاتلا

كلذلبق سيلو ةيطارقوميدلا مايق) دعبو/ عم(ءاج يندملا عمتجملا ن إ - ١  .  
  .رخأتم عمتجم ىلع ىنبي الو ًامدقتم ًاعمتجم لباقي يندملا عمتجملا نإ - ٢



 )٤٣٢(

نوناـقلا ةـلود ىـلإ هاركإلا ةلود تزواجت ةمدقتم ةلود لباقي يندملا عمتجملا ن               إ - ٣
  .تاسسؤملا ةلودو

الو تاسـسؤملا نـع الو ةلودلا نع ًاليدب سيلو طيسو درجم يندملا عمتجملا ن               إ - ٤
ةيطارقوميدلا نعالو عمتجملا نع  .  

ًاـيقوف                   ءاـنب اـهرابتعاب ةلودلا نيب طسوتي نأ يندملا عمتجملا ةفيظو نأ رابتعا ىلعو
ةـيليثمتلا ةيطارقوميدلا عيطتست ال ام لامكإ هيلع نأو ،عمتجملاو ،ًايلمع وأ ًايرظن نإ ،ًايلاعتم               

اـم نيب ىلثم ةقال    ع قيقحت ةهجلو روهمجلل يرشبلا عومجملا عم مئادلا لصاوتلا ةهجل هقيقحت          
نأ يعدتسـت  ) ةطيسولا(ةفيظولا نإف اذهلو ،يليثمتلا ىوتسملا ىلع يولقأ وه امو يورثكأ وه   

يندملا عمتجملا ماق     دودـح نيـيعتب ةـينطولا هماهم زجنأ مدقتم عمتجم ةدعاق           ) ىلعو/ عم  (ي
اذـهلو   نوناقو تاسسؤم ةلود عم ،يزاوتلا ىلعو عم ماقي نأو ،ءامتنالا تاقالعو ةنطاوملا             ،

لـب ،هـتاذب عمتجملا ةعيبط ربستو سكعت نأب ةددهم لازت الو تناك يندم عمتجمل ةمايق لكف                 
ةـيعامتجالا ىـنبلا سـكعت ام ناعرس يندملا عمتجملا تاسسؤم نأ ىلإ بهذت ةروطخلا نإ                

عـم تاسسؤملا كلت     تقواستنأ ثدحي مل نإ ،اهسركتو لب ىلوألا ءامتنالا تايوتسمو ةدئاسلا             
  .عمتجملا روطتو ةلودلا روطت

ىـلع امهرثأ ةساردل امهنييعت نم دبال نييوتسم سكعي يرشبلا ءامتنالا ن            إلوقلا رركنو   
  :يندملا عمتجملا

ينونيكلا ىوتسملا  - ١   :            ، يعوـط رـيغ ءاـمتنا وهو ،ةدالولاب ءامتنالا انه هب ينعنو
قطاـنم ىـل    إ) يدوـمعلا (ءاـمتنالا نم ىوتسم وه ،ةيناكملاو ةينامزلا ةفداصملاب ضورفم          

ةـيوهلا ددـحي تباث ءامتنا وهو       .. ةينثأ تاعو مجمو رئاشعو لئابقو فئاوطو نايدأو ىرغص     
                 ، هـيف ًاـيتاذ هباحـصأل زايتما ال هنأ نم مغرلا ىلع وهو ،ةيرشبلا تاعامجللو درفلل ىلوألا

هـنأ  نم مغرلا ىلع ًارذجت رثكألاو ًاقمع رثكألا ءامتنالا لكشي هنأ الإ ،ًالصأ هوراتخي مل مهنأل        
هـنأ اـمك   . ثيدـح وه ام لك عم ًاداضت لكشي ءامتنا هنإ لب ،يموق لبق امو ينطو ال ءامتنا                

يلاتلا وحنلا ىلع اهلمجن ،ةيناسنإلا ةايح يف تارتف ةدع يف داعتس ي:  
ةقلطملا ةقيقحلا تاظحل يف    -أ   ءرـملا نيـعي ذإ ،توملا ةظحلو ةدالولا ةظحل يف يأ           :  

هـبلطتي يذـلا كولسـلا كلسـيف        ؛  كولسلاب ءامتنالا ىلإ ةنوني     كلاب ءامتنالا نم لقتنيف هكولس    
  .دعاوقو سوقط نم يدومعلا ءامتنالا هضرفيو



 )٤٣٣(

يعولل يعاواللا ليكشتلا تاظحل يف     -ب   يموـيلا يئدـبلا يعوـلا       ةروريصيف يأ   :    
  !!مهيعو ةيعاو ال ةروصب لكشت ةعامج ىلإ ءامتنا يعو هرابتعاب نيقهارملاو لافطألل

يغ تارتف يف   -ج   ةـيعاولا تاءاـمتنالاو ىرـبكلا عيراشملاو ماعلا مهلا عجارت وأ با             
يفاـقث جذوـمن يأ     ؛  اهتاذ جذومن رايتخا ةهجل دئاس وه ام عم ةفلتخملا وأ ةداضملا ةيفاقثلاو             

عفادـت  ) حورـلا ةوالح  (نم برض ةباثمب ةينونيكلا تاءامتنالا ىلإ ساكترالا ودغي انهو عاو           
ديعتستف يفاقثلا  نزولا حجرأت ةلاح نع تاذلا اهب      يدـيبيللا تـيبثتلا نـم       -رخآ ٍبرضب  -.  

نأ نـكمي ال هـنأ ناسنإلا تامس ىدحإ نم كلذ ،ىلوألا ةيوهلا     )يديورفلا حلطصملا بسح  (  ،
              ، امدـنعو   هـنييعت ةـهجاو نوكت يك هفداصت ةيوه ةيأب كسمتي ام ناعرسف ،ةيوهب الإ نيعتي

يـهف ،ةـنونيكلا تاـيوه يأ ةـيعاوال         لا تايوهلا ىلإ ءرملا سكتري ةيعاولا تايوهلا بيغت       
  .ةيلصألا ةنونيكلا

يأ عقوملاـب ءامتنالا ىلإ ينونيكلا ىوتسملا نم ءرملا ءامتنا لوحتي يتلا ةظحللا يف               -د  
وأ ةـيعاد حبصـي نأك يدومعلا ءامتنالل ًايعوطو ًايوضع ًافقثم نوكي نأ ًاعئاط راتخي امدنع                

ةـيعاد حبصـي نأك وأ ،هركذ قبس امل ًارظن          م حبصي نأك وأ ةليبق وأ ةريشع وأ ةفئاط ميعز         
  .كاذ وأ ءامتنالا اذهل ًابصعتم وأ ًايبالقنا

هبهذم وأ هنيد وأ هتريشع وأ هتليبق اهيف ءرملا ريغي يتلا ةظحللا يف              -ـه اـنه وـهو    .  
نوـكي ال اذـه نأ ةـقيقحلا يـفو     . رخآ ىوتسم ىلإ يدومع ىوتسم نم ًالاقتنا هسفنب راتخي    

راـيتخا هـنأ ىلع رهظي هن       أنم مغرلا ىلع ةينونيك عقاومل ليدبت هنأل يفا         قثلا ىنعملاب ًارايخ  
  .عاو

يفاقثلا ىوتسملا  -و وـهو ،ًاضـيأ يراضـحلا يأ       )) cultural((يفاقثلاب انه دصقنو    :  
راـكفأو ميق ىلإ هءامتنا ءرملا راتخي انهو        . ةنونيكلا ىوتسمل رياغملا يعوطلا ءامتنالا ىوتسم     

  .ةيعوطو ةرصاعم
ىـلإ ءاـمتنالا نأ يأ ،لـمجملاب يندـملا عـمتجملا ميق هيلإ دنتست يذلا ىوت          سملا وهو 

يندـملا عـمتجملا رهاـظم نـم كلذ ريغو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلاو بازحألا               
جمل ًايعاو       وأ يموـق وأ يـنطو ليدبك اهسفن حرطت تافاقثو ميق ةعو       مءامتنا اودغي ،رصاعملا

ىـلإ رـقتفي ،يـقفأ ىوتسـم ىلإ ءامتنا وه يفاقث ءام             تنا لك نأ فرتعن نأ بجي انهو      .يممأ
نـم دنتسـي لب ،هتاذب هروذج برضي ال هنأ امك           ) ةركفلا دانع (دانع نم برض هيفو ،رذجتلا      



 )٤٣٤(

بـسانم فرـظ ىـلإ جاـتحي وهو ،اهب قحتلي يتلا وأ هب ةقحلملا تاسسؤملا ىلإ كلذ لجأ                   
سدـقم ةـبترم ىـلإ هعفرتو ى        وتسملا اذهب معدت يممألا وأ يموقلا وأ ينطولا دملا تارتفف         

ينطوـلا دملا عجارت ةلحرم مست يتلا رزجلا تارتف يف امأ ،هادع ام لك مّثؤتو م                   رجتو ر  هعتو
؛ ةـلق  مه اهيف يفاقثلا مهئامتنا ىلع ظافحلا نوعيطتسي نيذلا كئلوأ نإف  ؛ يممألا وأ يموقلا وأ  

ءاوهلانيحاوط لتاقي نمك وأ رايتلا سكع نورحبي مهنأكو نودبي مهنإ لب  .  
نأ ًادـبأ هـل نكمي ال طيسولا يندملا عمتجملا عورشم نإف ،قبس ام لك نم مغرلا ىلع                  
سيرـكتو فشك ىلع يندملا عمتجملا ةردق نإف الإو ،ءامتنالل يفاقثلا ىوتسملا ىلع الإ ىنبي               
عـمتجملا تاسـسؤم اـيانث يـف رـهظمتلا ديرت فوس ام ناعرس يلصألا عمتجملا بويع                 

ةرـيخألا نإـف ةيفئاطلاو ةيرئاشعلاو ةينيدلا هتايلآ يف عمتجملا ىلع رطيس         ت نأ لدب يأ،يندملا   
لـهو ؟نم ىدلو ؟يفاقثلا ءامتنالا اذه يفكي له نكلو ،يندملا عمتجملا ىلع رطيست يتلا يه                
الأ ؟يموـق لـبق وـه ام ىلإ ساكتراو عجارت يف ةمألل ةماعلا ةلاحلاو يفاقثلا ءامتنالا يفكي           

نوـلبقيو نوـعاو نيـفقثملا عـيمج نأ تضرتفا اذإ مث ؟ةماع تاخ              انم ىلإ انعيراشم جاتح   ت
كلذك مهو  -يندم عمتجم يف مهرود اوسرامي نأ نوقحتسي يلاتلابو         ؛  رخآلاب   الأ  -ًانسـح   ..    

يـف اـنوفقثم جردـنا نأ دـعب نآلا يل نمضي نم ؟الإ سيل ًايوبخن ًارايخ انه رايخلا نوكي                    
عـمتجملا راـكفأ ىلع دحلا ةماقإ ينعي ال اذ          ه ؟عمتجملا نم  % ٩٩يندملا عمتجملا تاسسؤم    

عيراشـم لـمحأ يننأ مهوتأ ال يرابتعاب يل ةبسنلاب هلقأ ،لمأتلا ةرورض ينعي هنكلو يندملا                
تـناك وـلو ىـتح ةيوبعتلا ةعزنلا دقنو هب ًاركفم سيل اميف ريكفتلا وه يرود نأو ةيصالخ                  

  .ةيطارقوميد
زاـجنإلا وحن هب ريسي وأ ،يموقلا وأ ين         طولا هعورشم دعب زجني مل ًاعمتجم نإف هيلعو       

تاـعومجم وأ فـئاوط وأ رئاشـع وأ لئابق بازحأ ىلإ بازحألا لوحي فوس ام ناعرس                 
ةـينطاوملا ةـقالعلا عورشـمل عمتجملاو ةلودلا ىوتسم ىلع فاك ريغ ًازاجنإ نأ امك               . ةينثا

مسي ام ناعرس تابجاولاو قوقحلاو     orderبيترتلاو رمألا دعاوقب ةطوبضملا      تارـتف يف ح     
ىـلإ يندـملا عمتجملا تاسسؤم لوحتت نأب ،يسايسلا ساكترالا وأ يموقلا وأ ينطولا رزجلا          

  .ةيومنتلا ىنبلا سكعت ةئراط تاسسؤم درجم ىلإ يأ يندم لبق ام عمتجم تاسسؤم
ةـيدومعلا تاميسـقتلا نـع ًاليدـب ةـقيمع ةيقفأ تاميسقت روهظ نأ ظحال               ننأ بجيو   

عـسوتملاو عـساولاو ًايبسن رقتسملاو روطتملا عمتجملا صئ         اصخ نم برض وه ،ةيوبصعلا    
لوـحتي يذـلاو ،ةدحاو ةايح طمن يف يعامتجالا جمدلا ةكرح قيمعت ىلع رداقلاو ،ًايداصتقا               



 )٤٣٥(

نأ مـلعن اـننأ اـمك ،يميلقإلا يفئاطلا يوبصعلا عارصلا نع ليدب ىلإ تاقبطلا عارص هيف                 
يـتلا ةمساحلا ةيدومعلا تاميسقتلا تاريثأت ة       دوعب ناقفارتي نييعامتجالا شامكنالاو طاطحنالا    

يوبصـعلا عارصلا نع ليدب ىلإ تاقبطلا عارص هيف لوحتي يذلاو ،ةدحاو ةايح طامنأ قلخت               
يـف لوـحتي عـمتجم لك ن        إثيح ،تاعامجلا نيب ةدشب ةتوافتمو ةزيمتم ،يميلقإلا يفئاطلا         

نأـب مزـجن اننإف اذه      ىلعو ،يوبصع عمتجم ىلإ يداصتقالاو يعامتجالا هطاطحنا ةلحرم         
             ، يسايسـلاو يعاـمتجالا وـمنلا يـف ًاـعجارت ةرورضلاب سكعنيس يداصتقالا ومنلا عجارت
لكشي يذلا رمألا ،ىربكلا عيراشملا لمحت تئتف ام يتلا ىطسولا ةقبطلا طوقس عم ًاصوصخ              
يوبصـعلا عـمتجملا رهاـظم ءايحإ ةصرف كلذ نوكيسو ،يندملا عمتجملا ىنب ىلع رطاخم           

ينطو عورشم يأباسح ىلع  .  
هاركإلا -ةلود  (ن  إلوقن نأ دبال انهو      لكشـت لـحارم نم ةيرورض ةلحرم اهرابتعاب    )  

ةـيفئاطلاو ةـينيدلا ًاصوصـخو ،ةـينونيكلا تايوتسـملا وـمنل ةبصـخ ةبرت لثمت ،ةلودلا                 
ىوتسـملل ًاليثمت نوكت نأ ىلع  -يلاتلاب-يندملا عمتجملا تاسسؤم ةردق عجارتلو  .ةيرئاشعلاو  
كـلذو ،يـلهألا ،يـسايساللا كارـحلا اذه مامأ لاجملا يف حسفت يهو ،يفاقثلا يأ                 يقفألا  ،

اـهتلحرم هاركإلا -ةلود دفنتست ام ردقب اذهلو     . يعمتجملا نزاوتلا ىلع اهنم ًاصرح     عرـسأب     
نوناقلا-ةلود(ىلإ لقتنتل نكمي ام     يأ ،ةرورضـلاب يلحرم ال عاقيإ قفو  ) تاسسؤملا ةلودف) ( 
نوـكت ةصرفلا نإف ،ةسسأملاو ةننوقلا هاجتاب يعسلا ديعصت ردقبو لحارملا           كباشت عاقيإ قفو    

يفاـقثلا   -يراضحلا ىوتسملا نع ًاريبعت نوكي نأ ىلع ةردق رثكأ يندم عمتجم ءانبل ةحاتم                
يـقيقح مايق طرش نأ ىرن اننأ ىنعمب،عمتجملاو ةلودلا نيب ةطاسولاب مدقتلا ىلع ةردق رثكأو                

ةلود مايق عم نوكي امنإ لضفألا        هتروص يف يندملا عمتجملل    نإف اذهلو نوناقلا     -  ) ىودـجلا ( 
قوـف اـم يه يتلا ةينطاوملا ةلود يلاتلابو ،نوناقلا           -ةلود وحن يعسلاو ةبلاطملا يف نمكت         

يندملا عمتجملا موهفم ىلإ-ًاروف-زفقلاب ال ،ةينونيك   .  
اـهل نأ يأ ةـينونيك اه       نأةيدومعلا تاميسقتلاو ةيموقلا لبق ام تايلجتلا يف ام رطخأ نإ           

ًانأـش تسـيل يـهو ،نئاكلا ةمس اهل نأو          . ةملسمك اهب لوبقلاو ةيرارمتسالاو ةيقبسألا ةمس     
نأ ) يندـملا عـمتجملا اهلمحي    (ةقحال ةيوه يأل نكمي فيك      : لاؤسلاو. ىلوأ ةيوه يهف ،ًاهفات   

فعـضأ   يـف (لعافتت نأ وأ    ) لاوحألا طسوأ يف  (زواجتت نأ وأ    ). لاوحألا نسحأ يف  (يغلت    
) ًالثـم ةنماثلا ةجردلا نم ةيوه ىلإ      (ةقحال ةيوه ىلإ اهليحت نأو      . ةقباسلا ةيوهلا عم  ) لاوحألا

      ، نطوـلا ةرـكف موـيلا بلغت ةركف يهو ،لصألا ةركفب ًايبرع ًاسوه كانه نأ ظحالن اننأ كلذ



 )٤٣٦(

يـف نوطسبنيو نودتمي ام ناعرس يوبصعلاو يبهذملا ءامتنالاو ،ناكملاف ،ةحلصملا ةركفو             
درـجم ناـك اذإ ةصاخو قحال عورشم لك ىلع لوأ ًارطخ نولكشي ًاعيمج ءالؤهو ،نامزل                ا
  .ةركف

نـم برض وه تاءامتنالا هذه لك ًايلآ يغلي نأ هل نكمي يندملا عمتجملا نأب مهوتلا نإ                 
ةوـق نأ كـلذ     !. ةركف ملاعلا نأ روصتي يلاثم بيلغت وهو ،عقاولا ةوق ىلع ةركفلا ةوقل بيلغت            

نإ لـب ،ةرـكف درجم سيلو ًالماش نكي مل اذإ رييغتلا عنمت ام ناعرس ينونيكلا                 عقاولا ةلاطع   
عـمتجملا تاسـسؤم حبصـتف ،ملاـعلا كلذ يف ديدجلا ف                    يكي ام ًابلاغ عقاولا اذه نأ رطخألا

 ،لـئابقو رئاشعو فئاوط بازحألا ودغتف     . ينونيكلا عقاولل ًاسيركتو ًادادتما لب ًاساكعنا يندملا      
،   تاسسؤملا ودغتو    تاـمظنم ةيموكحاللا تامظنملا حبصتو      ةيعاد ةيريشبت تاسسؤم ةيريخلا

يدـتعي ذـئدنع    ... ةينثا ةعوجم وأ ةليبق وأ ةريشع وأ ةفئاط ةمدخل يفلخلا قاورلا يف لمعت            
  !.يفاقثلا عقاولا ىلع ينونيكلا عقاولا

زـلجنإ  و. ناـيدألا نم مدقأ يه ًالثم ةيفئاوطلا ةفصلا نأ ركذن عقاولا اذه رطاخم مهفلو             
. اـمور هـتدجوو هتحتف امك ،ىندألا قرشلاو امور نع هل ةظحالم يف ةفصلا هذه ىلإ ريشي                

ماـعطلاب قـلعتي اـميف ًاليصـفت اهرثكأو ميلاعتلا قدأو سوقطلا يف حوضوب رهظي رمأ وهو        
  .امور هفرعت مل ام اذهو ناسنإلا يمتني نيد يأ ىلإ نيعت لئاسوك ةفاظنلاو

خيراـت رـهظي اذامل لءاستت ةلأسم يف يبرعلا قرشملا ي           ف خيراتلا لحي هرودب سكرام    
  .نايدأ خيرات ةروص يف قرشلا

رئاشـعلاو فئاوطلاو نايدألاف ،ةلودلل ًانبا سيل عمتجملاو ،ةلودلل ًاجاتن تسيل ةنونيكلا نإ             
،      -لاحلا ةعي بطب-داضت ىلع يهو ةلودلا ىلع ةقباس لئابقلاو         ةـثيدح ةسسؤم اهرابتعاب اهعم  

رئاشـعلاو لـئابقلا تـناك اذإ يأ ،ةـيزاوم ةنونيكب نوكي نأ بجي ةنونيكلا ي                فن نإف هيلعو  
عـقاوب نوـكي نأ بـجي امنإ ةركفب نوكي نأ بجي ال اهيفن نإف ةشاعم عئاقو يه فئاوطلاو                   

امدـنع  . ةـيناملع مأ ةيراسي وأ تناك ةيموق ،ةيركفلا براجتلا عيمج نأ ىنعمب ،داضم شاعم             
لـماكتلا تـمرح امنإ لعافلا اهرثأ يغلت نأ عطتست مل ةينون       يكلا رهاوظلا هذهل اهرهظ ترادأ    

يـه ،ةـيلاعتم ةقيقح مامأ اهءازإ اهسفن تدجو يذلا تقولا يف ،اهلوانت تمثأو ،اهعم نلعملا                
نأ يندـملا عـمتجملا براـجت عطتست مل اذكو    . ةيموقلا لبق ام رهاوظلا هذه ةردق ةيرارمتسا    

ةداـعإ اهسفن تدجو ام ناعرس نايحألا بلغأ يف لب         ةتوفملا ةيديلقتلا ىنبلا نع ًاضيقن لكشت       ،
  .ةثيدح ةهجاوب اهل ديسجت



 )٤٣٧(

  ؟ لحلا وه ام
روصـت اذـكه لـثم نأ ذإ    . دقتعن ال ؟عمتجملا ليهأت ةداعإو ةيبرتلا ةداعإ يف نمكي له     

     ، يـغلت وأ ةـينونيكلا ةـفاقثلا يغلت ةداضملا ةفاقثلا نأو            ةنونيكلا يغلت ةيبرتلا نأ ليختي مهاو
يـنغن نأـب الإ نوكي ال صقرلا ىلع ةرجحتملا فورظلا رابجإ نأ ىرن اننكل               . ةتوفملا ىنبلا 

  ، لـه مهألا لاؤسلاو ،ةركفب هجاوي ال عقاولاف        ؛  اهلثمب اهب عفدن نأو اهلثمتن نأو        هتاذ اهنحل اهل
تاءاـمتنالا ملـس يـف ةـنماثلا ةبترملا ىلإ اهليحن مأ ةينونيكلا تاءامتنالا يغلن نأ بولطملا          

  .يقطنملا وه اذهو ؟ةدئاسلا
 /يعاـمتجالا كارحلا ليوحت اهلوأ    . رصانع ةدع عامتجا نم دبال بولطملا اذه قيقحتلو       

ىـلع يوـلوأ ىلإ يداصتقالا لوحي حوتفم كارح ىلإ ينوكس كارح نم دئاسلا يداصتقالا               
اهيناثو ،يئدب لكشب ولو ينونيكلا ىلع يولوأ       -يلاتلاب-و يجولويديألا  تاـعمتجملا عـضو    :  

نودـب هنأل تانيتسلاو تانيسمخلا يف ترهظ يتلاك  ؛ ةريبك عيراشم حارتجا قايس يف ةي   برعلا
: اـهثلاث . زاوـم عـقاو ىـلإ جاتحي عقاولا زواجت نأ ذإ ،عقاولا زواجت نكمي ال يمدقت خانم                

ءادـتعا عنمت ةيقوف طباوضب يندملا عمتجملا تاسسؤمل ةينوناق تاعيرشت ربع ةلودلا نيصحت             
بار ،ةثدحملا تانونيكلا ىلع ةيفئاطلاو ةينيدلا ًاصوصخو       ةتوفملا تانونيكلا  عـم لـماعتلا    : اهع 

عـقوم نـم ،ًاراكفأ      تسيلو تانئاكو ،ضرألا ىلع عئاقو اهرابتعاب ًانلع ةينونيكلا ىنبلا هذه           
ىـلوأ نأ راـبتعا ىـلع       )) يبلسـلا ققحتلا  ((عقوم نمو ،اهزيزعت عقوم نم سيلو اهفاعضإ        

ةـحورطم ةلأسـم كـلتف كلذ نوكي فيك امأ ،يفنلا مث ققحتل             ا يه لدجلا يف زواجتلا دعاوق     
ًاعورشـم عضـن اـننأ يعدن الو مدقن ال          .ةينعملا ةلودلاو نييعقاولا نيفقثملا نيب شاقنلا ىلع      

  .نآلا اهلوح ًالماكتم
يـف يندـملا عـمتجملا ةـماقإ نأ ىلوألا ةيمهألا ةياغ يف نيتلأسم ىسنن الأ بجي اننإ                  

اـهنأ لوألا نيببسـل ،يبرعلا يكييازوملا جذومنلا ةلكاش ىلع ة           توفم ىنبب مدطصت مل برغلا    
               ، دـقو   ًاـبلاغ ةيقرشـم ةمـس يه هذه ةيكييزاوملا ةمسلا نأل يناثلاو مدقتلا ةلماح ىلع تتأ

       ، عـتمتي يذـلا طسوتملا عقوملا ببسبو        ةيحان نم مالسإلا هضرف يذلا حماستلا ببسب ترهظ
ةـقطنملا نـم لـعج يذلا عقوملا وهو ،بر          غلاو قرشلاو بونجلاو لامشلا نيب قرشملا هب      

يـف ةـيفاقثلاو ةيعامجلا تالزعلل حلصي هنوك نع ًالضف ةينثا تالاقتناو وزغو ةفقاثم ةقطنم               
نيدـب نيدـي يزاـغلا ناـك ثيح ةينيدلا ةيدحاولا نم ًابرض ًامومع ابوروأ هيف تفرع تقو               

ةـثيدح ةلود عم يزاوتلا ىلع      ىتأ دق يندملا عمتجملا نأ ةيناثلا ةلاسملاو        . سكعلاب وأ وزغملا  



 )٤٣٨(

وـه ساـسألا اـهمكاح ةيداصتقا        -ةيعامتجا ةليكشت هرابتعاب ةحضاولا هتمس رولب عمتجمو          
  .يقبطلا عارصلا

               ، ةـلودلل ًافيلح ،ةيبرعلا انتقطنم يف نوكي نأ هيلعو تفلتخا دق يندملا عمتجملا ةفيظو نإ
        ، ىـلع ةيلومشـب اهدـي عضت الأ ةي         مهأو فلحلا اذه ةيمهأ ةلودلا كردت نأو ،ًاعبات لوقن الو

هـنأل ،اهعم فلاحتلاو يزاوتلا ىلع ومنلل ةصرف هل كرتت نأو ،يندملا عمتجملا يحانم               عيمج  
نـل اـمك ةـيديلقت ىنب هنطابو يندم هرهاظ عمتجم أشنيس لب يندم عمتجم أشني نل كلذ نود            

ةـلودلا عورشـم    ىلع ىنبلا هذه هيف يدتعت يذلا ،عضولا اذه لظ يف           . اهرودب ةلودلا روطتت  
  .ةثيدحلا

ق ارـتخا ةـقالع يه يندملا عمتجملاو ةلودلا نيب ةمئاق ةقالع ةمث نأ كردن نأ بجيو               
ةـقر رـثكأ ةـملكب وأ ،ةطلسلا هتيمست نكمي ام ربع يندملا عمتجملا قرتخت ةلودلاف ،لدابتم                 

ةـفيظو  يه هذهو ،ةطرش ةلود يه ةثيدحلا ةلودلا نأ رابتعاب          )) ةطرشلا ريغ ةلادعلا ةرادإ   ((
ميـظنتب  : هتاذ وه اهقلخي يتلا هتاجاح ةيبلتب هقرتخت امك ،طبض ةفيظو ىلإ روطتت يتلا هاركإلا             

ةـيباينلا سلاـجملا رـبع ةـلودلا قارتخاب يندملا عمتجملا موقي امك             . راقفإلا عنمو داصتقالا  
  ،  ةدايـس ةـفاقث جاـتنإ يلاـتلابو ،ماعلا يأرلاب ىمسي ام ليكشتو             حلاصملا كباشتو تاقبطلاو

لداـبتملا قارـتخالا اذه نلعيلف ،ةلودلا ىدل ةلادعلا ةرادإو طبضلا معدتل دوعت يتلا ،نوناقلا               
قـقحتت ثيحب ،عمتجملا ثيدحتو ةرصاعمو ةثيدح ةلود جاتنإل نيفرطلا نيب فلاحت لكش ىلع              

ًاـطبترم سيل يذلا نطاوملا ىلإ درفلا نم لاقتنالا وه يندملا عمتجملا ن             إلوقت يتلا ةلداعملا    
، .ةريشعلا وأ ةفئاطلا وأ نيدلا وأ مدلا ةطبارب رخآل   اب زياـمتلاو   ةكرتشـملا حلاصملا طبارب امنإ
  .ةمألا وه لاعتم لك حلاصلو ةلودلا وه نيعتم لك تحت يعوطلا يفاقثلا

ناـبوذ ىـلإ تاوعدلا عيمج نم رذحن نأ ةرورض يعن نأ انيلع ىرخألا ةفضلا ىلعو                
ةيسـكراملا يـف يرظنلا اهساسأو ةيراتيلاتوتلا لودلا         نأش وه امك ةلودلا يف يندملا عمتجملا        

) ًارخؤـم ةـملوعلا يف ةلسرتسملا تاوعدلا نأش وه امك         (يندملا عمتجملا لب ةلودلا نابوذ وأ       
باـيغ يلاـتلابو ،ةطاـسولا رود ءاغلإو امهنيب نزاوتلا بايغ ينعي امهنيب لصفلا بايغ نأل             

دـقل  . نزاوـتلا ساسأ وه امهنيب لصفمتلاف ،ة      لودلا دادبتسا نم دحت يتلا تايلآلا نم ةعومجم       
هـلح راطإ يف ةلودلاو درفلا نيب طسوتت يتلا ةيعوطلا تاعامجلا ضفر امدنع سكرام أطخأ               

هـن  أكـلذ   ) ةيشراجيلوأ اهنأ ىلع نحن اندكأ يتلا     (ةيليثمتلا ةيزاوجربلا ةيطارقوميدلا ةلكشمل     
نيـب لصفلا ضفر امدنع وهف،لود الب       ايبوتوي ىلإ ىهتناف ،عمتجملا يف ةلودلا لحنت نأ دارأ          



 )٤٣٩(

       ، ماسـقناب هـتيدوبع ىـلع ةـلالدو      ناسنإلل يبارتغا هنأ ةعيرذ تحت يندملا عمتجملاو ةلودلا
هـيف عضخي يذلا داصتقالا ملاعو ،ةيرحب نطاوملا هيف شيعي يذلا ةسايسلا ملاع ىلإ ناسنإلا               

داصـتقالا ملاـعو ةسايسـلا    ملاعً ايرظن ىغلأ دق هنإف ،ةيداصتقالا لالغتسالا تاقالع ةرطيسل     
نأ اـنيلع نإـف     ) داصتقالاو ةسايسلا يأ  (امهدحأ يغلي نأ عطتسي مل ملاع يف اننأ املاطو ،اعم           

              ، يـنعي الو    لصـفمتلا مدع ينعي ال لصفلا نأ دكؤن نأ ىلع نزاوتللً ابلط امهنيب لصفلا لبقن
  .نيودع اسيل امهنكلو ،نيلباقتم اسيل امهنأ

ةيرورـض تسـيل ةمزاللا هذهو ،يندم عمتجم تاقالع ءا          نب لجأ نم يعسلا بجي معن     
ىدـحإ ىـلإ   ) نيرداـق رـيغ  (ةردقب لوحت يذلا عوضوملا اذه لوح راوح لك يف ةلمسبلاك         

، اـهل نوسـمحتملا نوـفقثملا سرامي ثيح ثحبلا وأ دقنلاب اهلوانتي نم لك مجري                ريطاسألا
دـح ىـلإ ضعبـلا لصيو لب    . اهنأشب مهانشقان املك انهاجت ةيمطوطلا تاسرامملا نم ًالاكشأ   

اـم ًاـمامت نوـسراميو ،مهقح وه امك         . انقح اذهو فلتخم لكشب ركفن اننأل انيلع دحلا ةماقإ        
الإ ىرـت ال يـتلا ةيلوـصألا تاهاجتالاو ىطسولا نورقلا يف شيتفتلا مكاحم هسرامت تناك                

رـملا كح  ضـلا ىلع ثعبت تقو يف ،موجرم نوعلم اهادع ام لكو ،اهيأر الإ لبقت الو اهسفن            
ءاـغلإب فسعتلا سفن نوسرامي اهفسعت ىلع ةيبرعلا تاطلسلا نودقتني نيذلا نأ            : ةقرافملا كلت 

يـتلا  )) ةيصالخلا((ىمح ىلع درابلا ءاملا بكس ىتحو تاظحالملا ءادبإ يف مهقحو نيرخآلا        
يـف  مهوـتت ةيسايس ةيفاقث ءالبركب اهتعن نكمي ءاوجأب وأ ةينالقعاللا تانيسمخلا ءاوجأب ركذت          

  .صالخلا يندملا عمتجملا
ةيلالقتـسا شماـه هل ةلودلا عم ًالصفمتم يندملا عمتجملل معنو ةيصالخ الو صالخ ال               
. نيـفقثم ةـكرح نوـكي نأ ماـهوأب سيلو عمتجم ةكرحل ًاجيوتت نوكي نأ ىلع نكلو ةيبسن                 

 ال ذإ . لكشـلاو تـيقوتلاو ةـيلآلا لوح فالخلا نكلو ةركفلا لوح فالخ ال نأ ىلع قفتنلو               
ةـبولطم ةرـكفلا   . نييلاثم انودغل الإو ًاعقاو عنصت ةركفلا نأ ةدحاو ةظحلل مهوتن نأ انل يغبني      

 ىـلإ ل  ـج يه ىـلإ وسور ىلإ نودلخ نبا نم عقاولا زواجت طرش نكل عقاولا طورش نيسحتل              
عـقاولا نم انسو  ءر جرخن نأ بجي)) اهعيطن نأ بجي ةعيبطلا انعيطت يكل ((هققحت وه .سكرام

نوـكت نل يجامدنالا اهعورشم زجنت مل ةمأ ن         إلوقي عقاولا   . انسوؤر نم عقاول  ا جرخن نأ ال   
ةرـم مـعن    . ةـيموقلا لبق ام تارهاظتلا نع ًاريبعتو ًاسيركت الإ اهيف يندملا عمتجملا لاكشأ            

ةحابسـلا ملعتن يكل معن     . اهحرط قبس يتلاك ةلكشمل لحلا فيك نكلو يندملا عمتجملل ىرخأ         
بـجي لـه انرذح دودح يه امو ىتمو لزنن فيك نكلو ةقيقح هذه               .ءاملا يف لزنن نأ دبال      



 )٤٤٠(

وـلف ،دـقتعأ ال      ))نآلا ةمايقلا ((ةقيرط ىلع وأ    )) ًادغ سيلو نآلا نآلا   ((ةقيرط ىلع هقيقحت      ،
رـمألا ناكل بلطملا اذه يف جردت وحن ةمزاللا تاوطخلا زازفتسا نودو ئداه لكشب انعضو               

لـمعلا يـف ام رود يف ةبغرلاب يندملا عمتجملا ءاش      نإل ةوعدلا جزتمت نأ رطخألا نكل ،عجنأ      
يـف ةـبغرلا وه رمألا ناك اذإف        . يندملا عمتجملا وه سيل هنكلو عورشم رمأ وهو ،يسايسلا        

هـنإ  . ىرخأ تاتفال عفر نودو ةرشابم ةروصب كلذ نع نالعإلا نكيلف ناطوألا ءانب يف رود             
  .دومحم ريغ طلخ

نـم رـثكأ سيل ،يندملا عمتجملا لوح ةبيطلا اي          اونلا يوذو نيسمحتملل هتأرق ام لك نإ      
يـه ةسايسـلا نكل ،عدبملا ينفلا لمأتلاو قالخألا يتناخ يف بصي نأ بجي ام لوح تالمأت          

ىـلع نوـكي نأ بجي ام ذيفنت ةيفيكل ةحضاو ةيؤر نوسمحتملا عضي ول اذبحف            !. ؟نكمملا نف 
،    .نكمم وه ام يأ ،عقاولا ساسأ      اـنيلع بـجاو رمأ وهو       قيرطلا فصتنم يف يقتلنس ذئدنع  

  .ًاعيمج
نأ ) رزودـلبلا (راوـثلا ةـقيرط ىلع نيسمحتملا ىلع ،يغبني نأ بجي الو يغبني ال مث               

تسـيل ةلاسملا نأل ريذاحملاو تابقعلاو رطاخملا نع لءاستن نأ يأ           . ركفن نأ يف انقح اوغلي    
لكو ةسراممو ةركف قمعلا يف يه امنإ       )قلخ ةشف ( سـسأتي ف  ـيك لب ،راوحلا يعدتس   تامها  ت، 

                ، رمآـتلاب لمأتلاو ةينالقعلل ةوعد لك اوتعني نأ لئاوألا هداور قح نم ناك اذإ يندملا عمتجملا
راوـحلا سيـسأت نأ نولقاـعلا ىري الأ         . نولعفت الام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك       . طلستلا وأ 

 نوـكي نأ دوشـنملا يندـملا عـمتجملا ىلع نأ مأ           . ضعبلا انضعب لبق  ينأب نوكي نأ بجي     
  .؟دادبتسالا روصل عشبألا مسترملاو ريتاكيراكلا

ةيضـقلا نكلو ؟ةيتاسسؤملاو ةيسايسلا ةسرامملا يف مدقتلا روص لضفأ ديري ال انم نم              
لـك اـنل روصـت يتلا ةجردلا ىلإ نييباصع نوكن الأ اذه نم مهألاو               . ةبغرلا درجم تسيل  

،      لكشب مكارتم وه ام ةروصل ءاعدتسا اناياضق لوح راوح وأ لهمت           عـمقلل عاو ريغ وأ عاو   
ىـنعمب هـل لاـت دادبتـسا لكل ليبسلا دهم هنأ عمقلا هب ماق لمع لوأ ن                  إشيار ملهلو لوقي    

  ، ةـقيقحلاو ،؟هيلع ةمايقلا ةغيصب ولو نيرخآلا ىلع هتسرامم ءارمتساو    دادبتسالا ىلع عيبطتلا
. لوـقاللا ةنعرش ىل   إ ةدوع ةيررحتلا راكفألل دقن لك نأ مهوتيو راكفألا عونت لبقي ال نم نأ             

  .ًايفاقث ولو دادبتسالا تاديسجت دحأ لكشي امنإ
  



 )٤٤١(

  
  
  
  
  

يندملا عمت ا  
  )١٤٩(ةيبارقلا تاعامجلاو

 
  

اـمنيح   ١٩٥٨ماـعلا يف يروسلا يعويشلا بزحلل ًاميعز شادكب دلاخ موحرملا ناك              ،
لخادـلا نـم رطخلا اهددهتي ةيروس       لا ةيرطقلا ةلودلا ءانب نأ ةيسايسلا لئاصفلا نم ددع ررق         

كـلت عجـشو    . رصم عم ةدحولا وه راطخألا نم ةيروس ةيامحل لبسلا لضفأ نأو ،جراخلاو           
نرـقلا رـخاوأ ذـنم يسايسلا يروسلا لايخلا بعادي ًالمأ تناك ةيبرعلا ةدحولا نأ لئاصفلا                

اـهنأل طـقف   ال ،اهعم دحوتلل تاذلاب رصم ةيروسلا لئاصفلا هذه تراتخا كلذك ،رشع عساتلا             
جوأ يـف ناـك رصانلا دبع لامج اهميعز مجن نأل كلذ نم مهأ نكلو ،ةيبرعلا راطقألا ربكأ                  
ىوـقلا تدارأ يـتلا ،ةيبرغلا فالحألا ةكرعمو سيوسلا ةكرعم يف هتاراصتنا دعب ،هعافترا              

   ، ةيروـس رـجت نأ تقولا كلذ يف        ) ةيدوعسلاو نانبلو ندرألاو قارعلا يف    (ةظفاحملا ةيبرعلا
، ١٩٥٨) رـياربف (طابش يف ،ةيروسو رصم نيب    )) ةيجامدنالا ةدحولا ((قافتا عقو مهملا ،ا     هيلإ
  .رصانلا دبع طورشب نكلو

              ، ديدجلا نايكلا حبصي يكل ،اهسفن ةيروسلا بازحألا لحت نأ وه طورشلا هذه دحأ ناكو
يـف نو   ـكي ال ىرحألابو ،ةيسايس ةيددعت البو ،بازحأ الب ،ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا وهو            

                                                 
  .٢٠٠١) ندنل(، ةايحلا)٣٢(
)٣٣(،   .ةيئامنإلا تاساردلل نودلخ نبا زكرم سيئر يرصم ثحابو بتاك



 )٤٤٢(

هـتحت يوضـنت    )) يموقلا داحتالا ((وهو ،دحاو يسايس ميظنت الإ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا         
اـهيلع قـلطأ يتلا ةغيصلا يه هذه       . رصانلا دبع لامج ميعزلا هسأرتيو ،ةيسايسلا ىوقلا لك       

بذـهم رـيبعت وـهو       )POPULISM)) (ةيوبعشـلا ((ةغيصلا عامتجالاو ةسايسلا ءاملع       ،
،     ن ةيشافلا ةغيصلل  ةـيوكنارفلا اينابـسإو ،ةيـشافلا اـيلاطيإو ،ةيزانلا ايناملأ اهتفرع يتلا اهسف

مـكح لـظ يـف نيتنجرألا اهتفرع امك ،نيرشعلا نرقلا تانيثالث يف ةيرازالسلا لاغتربلاو               
يروسـلا يعويشـلا بزـحلا نأ وـه انعوضوم يف مهملا            . ةينوريبلا مساب ،نوريب ميعزلا   

دـيدجلا سيئرـلا رمأـف ،هسـفن لـحي نأ ضفرو ،ةغ             يصلا هذه ضفر شادكب دلاخ ةماعزب     
تاداـيقو ،شادـكب دـلاخ ىلع ضبقلا ءاقلإب ،رصانلا دبع لامج ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل               
هـتليبق رـيغ هـيدل ئبتخي نم دجي مل ،قشمد نم ريخألا اذه رفف يروسلا يعويشلا بزحلا                  

يـف ،ةمخاتملا ةيدركلا قط     انملا ربع رارفلا ىلع هتدعاس ذإ ،ةيروس يبرغ لامش يف ةيدركلا          
  .وكسوم ىلإ ،ايسورو ايكرتو قارعلا نم لك

ةـعقاولا هذهب يبرعلا نطولا يف يندملا عمتجملا نع ةلسلسلا هذه يف ةقلحلا هذه أدبن اننإ             
ناـك ،يروسـلا يعويشلا هبزح وأ ،شادكب دلاخ نأل ال ،اهل نيرصاعملل ةفورعملا ةيخيراتلا               

ةيسـكراملا نأ دهاشـلاف     . رـصانلا دـبع لامج نم يندملا عمتجم       لاب وأ ةيددعتلاب ًاناميإ رثكأ    
تاـسراممو ميقب مهيدل ناميإ دجوي ال شادكب دلاخ ليج نم برعلا نييسكراملاو ،ةيكيسالكلا              

نـكلو  . يندـملا عـمتجملل رخآلا هجولا يه يتلا ةيلاربيللا ةيطارقوميدلا وأ يندملا عمتجملا            
،    يب ةيضقانتلا ةقالعلل جذومن يه ةعقاولا      دـبع لامج ناكو     يندملا عمتجملاو ةيوطلسلا ةلودلا ن

  .ةيوطلسلا ةلودلل يماردلا جذومنلا وه رصانلا
اذـه مامأ نكي مل ،شادكب دلاخ لثم درف نطاوم ىلع اهتوطس ةلودلا هذه تسرام امنيحو    

تاوـنق نـم    . ةددـحم تاوـنق الإ ،ةدبتسملا ةيوطلسلا ةلودلا ةهجاوم يف ةيامح نم ريخألا            
قوـقح تاـمظنمو ةـيعمجلاو ةـباقنلاو بزحلا لثم يندملا عمتجملا تامظنم هذ              ه ةيامحلا 

ةيروـسو ،ةيرصانلا رصم يف تامظنملا هذه ترصاح تناك ةيوطلسلا ةلودلا نكلو ،ناسنإلا             
              ، هـتليبقو هتريشعو هتلئاع الإ شادكب دلاخ نطاوملا مامأ قبي ملف ،ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

  .هتدراطمو هبزح لحب رمألا مت نأ دعب ،ةيوطلسلاةلودلا شطب نم اهيف يمتحي 
ضقاـني ناـك كلذـب هنأ هتليبقو هتريشعو هتلئاع ىلإ شادكب دلاخ ءوجل يف ةقرافملاو                

،     )) ةيلبقلا((و)) ةيرئاشعلا((ربتعت ةيكيسالك ةيسكرام ةلوقم      يعاـمتجالا ميظنتلل ةفلختمً اروص
نـم هرـيغو شادـكب دلاخ ىلإ ةبسنلابف ،ا     مهدعب ةيلامسأرلاو عاطقإلاو ،ا   مهلبق ةيدوبعلا املثم  



 )٤٤٣(

يـف هـيلع دمتعي يذلاو ،ثيدحلا يعامتجالا ميظنتلا يه          )) ةقبطلا((نإف ،برعلا نييسكراملا    
يـه ةـلماعلا اـيراتيلوربلا ًاصوصخو ةقبطلا نإف كلذ نم رثكأو ،يملع يعامتجا ليلحت يأ           

ةـيومد ةروـث يـف ةـيزاوج        ربلا ةيلامسأرلا يهنتس يتلا ،ةيروثلا ةيعامتجالا ةكرحلا ساسأ       
تاـعامجلا ىـلع موـجهلا مغر ىلعو     . ةثيدحلا ةيعويشلا مث ةيكارتشالا اهلحم لحتل ،ءارمح      

دـجي مـل شادكب دلاخ ىلع ةرئادلا تقاض امنيح هنإف ةليبقلاو ةريشعلاو ،ةرسألا لثم ةيبارقلا                
شـطبو فس  ـعت ةـهجاوم يـف هيمحتل ةيبارقلا تاعامجلا هذه ىلإ أجل هنإف ًاريصن وأ ًايماح        

ءالو ماسـتقا ىـلع موـقت ةدقعم ةقالع يه ةيبارقلا ةعامجلاو ةلوجلا نيب ةقالعلا نإ                . ةلودلا
، يـه ةيبارقلا ةعامجلا وأ ةرسألاف  . ءالولا اذه ميسقت يف نزاوتلاو ةنزاوملا وه يدحتلاو   درفلا

هـملعتو هـي    محتو هاعرت يتلا يهو ةرسأ يف دلوي درفلاف       . دارفألا ةايح يف ةياهنلا يهو ةيادبلا     
ةمدخلا مث  . ثيدحلا يماظنلا ميلعتلا لحارم عم هتئشنت ماستقا يف أدبت ةلودلا نكلو          . هتلوفط يف 

نأ كـلذ لباقم يف هنم عقوتتو ،ىرخألا تامدخلاو نكسلاو لمعلا فورظ ريفوتب مث ةيركسعلا        
ةرـم دوع   ي هدعاقت دعب درفلا نكلو    . ةماعلا اهرومأ يف كراشيو اهبئارض عفديو ،اهنيناوق عيطي       

يأ هرـمع نم ةريخألا ةلحرملا اهتيامحو اهتياعر يف يضقيل ،ةرسألا ىلإ ةلماك ةدوع ىرخأ               
  .هليحر ىلإ ةخوخيشلا ةلحرم

بـعلت يتلا ةلحرملا يهو      -ةخوخيشلاو ةلوفطلا نيب  -ةطيسولا ةلحرملا يف ىتح نكلو        
لـثم ربكألا ةيبارقلا ةعامج  لا وأ(ةرسألا عم مساقتتو دارفألا ةايح يف ًاديازتم ًارود ةلودلا اهيف      

) ةليبقلاو ةريشعلا  دارفألا ءالؤه ءالوو طاشنو مامتها نم      اءزج تاـفيرعت دـحأ نإـف كلذل       .  
اذـهو ،ةـلودلاو ةرـسألا نيـب دجوت يتلا تاميظنتلاو تالعافتلا ةكبش وه يندملا عمتجملا                

ًالـعف وـهو    ))ةـيرحلا ءاضف  ((هيلع انقلطأ يذلا وه ةلودلاو ةرسألا نيب لاجملا وأ ءاضفلا            ،
سـكعب كـلذو ،هـتيرحو هـتدارإ ءلمب هنم جرخيو درفلا هلخدي يذلا ديحولا رحلا ءاضفلا                 
ةرـسألا هل هثروت اميف هل يأر الو لب كلذ يف هل يأر الو ،هيف دلوي يتلا ةرسألا يف هتيوضع     

ىلوألا لحارملا يف ،هميلعتو ،هتقبطو ،هتغلو هتنايد لثم        - يندـملا عـمتجملا نإـف كلذـك        .  
درـفلا هـلخدي يذـلا دـيحولا رحلا ءاضفلا يه تاميظنتلاو تاقالعلاو تالعافتلا نم ةكب           شك

اـم ةـلود    )) ةيوعر((وأ  )) ةنطاومف. ((ةلودلا سكعب كلذو ،هتيرحو هتدارإ ءلمب هنم جرخيو       
نـحن ًاـعبط   . ًاضرف هيلع ضرفت وأ ،اهيف درفلا دلوي ةرسألا لثم اهلثمف ،دارفألا ةدارإب متت ال    

طـمن اذهو  . رايتخالاب درفلا اهيف دلو يتلا ريغ ىرخأ ةلود ةنطاوم باستكا نع ان          ه ثدحتن ال  
بـلطب مدقتلاو ةرجهلاب درفلا اهبستكي نأ نكميو ،ةيرشبلا ةربخلا يف ًايبسن ةثيدح ةسرامم وأ               

ماـمأ حوتفملا ديحولا ةيرحلا لاجم وه يندملا عمتجملا نإف ،اذكهو           . رجهملا ةلود ىلإ ةيسنج   



 )٤٤٤(

ةـيرحلل ءاضـف يأ اكرتت الأ ةرسألاو ةلودلل عبطلاب نكميو ،ةقيلطلا ةردابملاو ل              عافتلل درفلا 
ثدـحيو  . دودحلا قيضأ ىلإ لاجملا وأ ءاضفلا اذه طغضب اموقت وأ ،قالطإلا ىلع درفلا مامأ             

لـعفت نأ ةرـسألاو ةلودلا نم لكل نكميو هتيرح ميجحت وأ درفلا تقو ىلع ذاوحتسالاب كلذ                 
  .كلذ لعفي نأ هدحو امهنم ٍيأل نكمي امك. كلذ

لخدـتي ةيلومشـلا ةلودلا ماظن نإف        ١٩٨٤ليوروأ جروج ةياور ىلإ ةدوعو ،انه نمو          ،
لاـجم درـفلا اذهل ددحي نأ لواحي يلومشلا ماظنلاف ،درفلا نوئش نم ةريغصو ةريبك لك يف                 

غو صـيو لب ،هكالهتسا طمنو هتاياوهو ،هتاءارقو ،هتفيظو وأ ،هتنهمو ،هميلعت عونو ،هتكرح            
 BIG)) (رـبكألا خألا ((هـنإ  . ةـيلخادلا هطباوض لكب ،هريمض ىوتحمو هريكفتو هيعو هل 

BROTHER (               يـف ةيلومشـلا ةـلودلا نأ يأ ،هتانكسو هتاكرح لك يف درفلا بقاري يذلا
عـمتجملا هـنأ ىلع انحلطصا يذلا       )) ةيرحلا ءاضف ((عالتباب يفتكت ال ليوروأ جروج ةياور       

نإ . درـفلا نادجو ىلإ ةفلأ ةيبارقلا تاعامجلا قثوأ وأ ةرسألا رود عل           تبت ًاضيأ اهنكلو ،يندملا   
لوـح ءاضفلا اذه لك وأ ةيرحلا ءاضف نم ءزج ىلع ذاوحتسالا وأ راثئتسالا ىلإ ةعزنلا هذه               

كاـنه لظيف ظحلا نسحل اذهو      . ًامات ًاحاجن حجنت نأ نكمي ال ،ةرسألا وأ ةلودلا ةطساوب درفلا          
درـفلا باذـتجا ىـلع اهتردـقو اهفطعو اهبح ناك امهم ،هألمت             نأ ةرسألل نكمي ال شماه      

اـهتيافكو اهتوربجو اهتوطس تناك امهمف ،ةلودلا ىلع قدصي هسفن ءيشلاو           . هنادجو ليكشتو 
ناـك اـمهم ،ةيرحلل شماه كانه لظيسف ،هتاسمهو          درفلاةكرح ةبقارم وأ غامدلا ليسغ يف         

        ، هيف كرحتي نأو   رعشي نأو ،ركفي نأ هل نكمي درفلا مامأ ،ًاليئض مـغر ىلع شماوهلا هذهو     .  
  .ةيناسنإلا ةايحلا يف ريونتلاو ريوطتلاو رييغتلا تاكرح تنكم يتلا يه ،اهتلآض

ةرـسألاو ةـلودلا نيـب سفانتلل ةحاس وه          -ًاذإ-درفلا لوح ةيرحلا لاجم وأ ءاضف نإ          
نادـجوو بل   ق ىلإ برقألا يهو ،نانحلاو بحلا زمر يه ةرسألا تناك اذإ          . يندملا عمتجملاو 

يحوـتو ،ةطلسلا زمر يه ةلودلا تناك اذإو ،ةركبملا تايركذلاو ةياعرلاو ةأشنلا مكحب ،درفلا             
نإـف ،اـهنيناوقب مزتلي نأو اهفاخي وأ اهمرتحي نأ هتحلصم نمف يلاتلابو ،نامألاو ةيامحلاب هل               

لاو ةفلألا نم درفلل مدقت ام ردقب ةرسألا نم                اـهيفو  . ةياعرءيش اهيف يندملا عمتجملا تامظنم
عـمتجملا تاـمظنم ةـياعرو ةفلأ       نإ  . ةيامحلاو ةحلصملا نم درفلل مدقت ام ردقب ةلودلا نم        

نإـف كلذـكو    . ةـيبارقلا ةـعامجلاو ةرسألا هرفوت يذلا نانحلاو قمعلاب نوكت ال دق يندملا            
 يـتلا ةرفوـلاو ةطاحإلاب نوكت ال دق يندملا عمتجملا تامظنم اهمدقت يتلا ةيامحلاو ةحلصملا         

            . اهتاسسؤمو ،ةلودلا اهرفوت   ءاضـف رفوت يتلا ةديحولا اهنإ،كاذو اذه نم ًائيش اهيف نأل نكلو



 )٤٤٥(

نـم ردـق نم اهل ام اهل ،اهتشاشهو اهتدج مغر ىلع ،يندملا عمتجملا تامظنم نإف ،ةيرحلل                 
يـفو ،ةـيحان نـم ةـيبارقلا ةعامجلا وأ ةرسألا عم ٍةهجاوم يف ةيسفانتلا تازيمو ،ةيبذاجلا      

ىرخأ ةيحان نم ةيموكحلا تاسسؤملاو ةلودلاةهجاوم  .  
              ، ةوـقلا وأ ،رولبتلا نم اهسفن ةجردلا ىلع تسيلو ،ةعونتم يندملا عمتجملا تامظنم نإ

قرفلاـب رـمتو    . ةرـسألا جراـخ ءاقدـصألاو بعللا تاعامج نم أدبت يهو          . رارمتسالا وأ 
ةيـضايرلا ةـيدن    ألا يـف ةيوضـعلاو ،ةسردملا يف تاياوهلا تاعامجو ،يحلا يف ةيضايرلا           

ىـلإ ،ةـينهملا تاداحتالاو تاباقنلا ىلإ ،يلحملا عمتجملا يف ةيعوطتلا تايعمجلاو ،ةيفاقثلاو             
               ، ةرـسألا نـم اهدعب وأ اهبرق ثيح نم يندملا عمتجملا تامظنم جردتتو ،ةيسايسلا بازحألا

تاـيعمجل  او تاياوهلاو ءاقدصألاو بعللا تاعامجف    . ةلودلا نم اهداعتبا وأ اهبارتقا ثيح نمو      
              ، ةـيبارقلا تاعامجلاو ةرسألا ىلإ برقألا يه يلحملا عمتجملا وأ ينكسلا يحلا يف ةيعوطتلا

نـم ىـنعمب ةرـسألل يزاجم دادتما اهنإ         . طاشنلل ةيفيظولا ةعيبطلا وأ ةيداملا ةفاسملا ةهجل      
يـف طاشنلا ةيعونو نيرخآلا ءاضعألا نم ريثكلاب ةفرعم ىلع ةداع ةرسألا نوكتو             . يناعملا
سفاـنتي هـنأ رعشت الو ،هيلع ةرسألا عجشت دقو لب           . يندملا عمتجملا تامظنم نم عونلا اذ     ه

نـم هيضـقي ام نوكي نأ اهسجاوه نع ربعتو ،اهئانبأ نادجوو بلق ىلع ًايئادع ًاسفانت اهعم                 
كلذـك  . ةيـسردملا وأ ةيرسألا هتابجاو باسح ىلع تامظنملا هذه يف دهج نم هلذبي وأ تقو              

تاـعامج يأ   (يندـملا عـمتجملا تامظنم نم عونلا اذه نم ريبك جاعزناب            ةلودلا رعشت ال    
اـهيف دـجتو    . اـهتباقر تـحت متي مادام هيلع عجشت سكعلابو        ). تاياوهلاو ءاقدصألاو بعللا  

تاـمظنم نـم عوـنلا اذـه ةطشنأ لوحت ثيح ،يعامتجالا طبضلاو نمألا ةزهجأل ًادادتما                
  .ةيمارجإلا تايكولسلاوأ تافارحنالاو درفلا نيب يندملا عمتجملا 

عـمتجملا تاـمظنم نـم رخآ عون عم عارصلا ىتح وأ ،ةسفانملاب روعشلا أدبي نكلو                
ةوعدـلا تاـعامجب فرـعي اـم وـهو ،ةلودلا طاشنل ةيويحلا ةقطنملا ىلإ برقألا ،يندملا                 

)Advocacy Groups ( وأ))حلاصملا) ((Interest Groups ( وأ))   ةكراشـملا ىـلإ يعسلا
موـقي يندملا عمتجملا تامظنم نم عون اذهف  ).  Power- Sharing Groups( ))ةطلسلا يف

لـثم اهضـعب ىعسـي كـلذ نم رثكأو          . ةلودلا هاجت ةيدقن فئاظوو ةيباقر ماهمب عقاولا يف       
تاـمظنم نـم عوـنلا اذـه حبصيو         . اهيف ةكراشملا وأ ةطلسلا ىلإ لوصولا ىلإ بازحألا       

تاـمظنم ءاضعأ ضرعتي دقو     . ىرخأب وأ ةجر  دب ةلودلاب مادطصالل ًاضرعم يندملا عمتجملا     
لاـقتعالا راـطخأل نييسايسلا نيضراعملاو ناسنإلا قوقح تامظنم لثم هذه يندملا عمتجملا             



 )٤٤٦(

سراـمت يتلا يه اهدحو ةلودلا تسيل انهو        . لايتغالاو ينامسجلا ءادتعالا ىتح وأ ،نجسلاو     
ةرـسألا لخدـت   نـكلو ،يندـملا عـمتجملا تاـمظنم نم عونلا اذه ءاضعأ ىلع طوغضلا              

نـم عوـنلا اذـه يف نيوضنملا اهئانبأ ىلع طوغضلا ةسرامم يف ًاضيأ ةيبارقلا تاعامجلاو                
ًاـصرح نـكلو ،ةرورضـلاب اهتسراممل ًامعد وأ ةلودلا يف ًابح ال ،يندملا عمتجملا تامظنم          

ءا ـنبألا ءالؤه هلواحي ام عم اهفطاعتو اهدييأت ةجرد تناك امهمف          . اهئانبأ ةايح وأ ةمالس ىلع    
نأ الإ ،مئاـقلا يفاـقثلا      /يداصتقالا/يسايسلا/يعامتجالا ماظنلا يف تارييغت وأ تاحالصإ نم      

اـم ًارـيثكو ةيبارقلا تاعامجلا بناج نم مظعألا ةيولوألا يه لظت مهتيهافرو اهئانبأ ةمالس               
ةـنداهملا وأ ةئدهتلا تاعزن نيب يلخادلا عارصلاب هذه يندملا عمتجملا تامظنم ءاضعأ رعشي    

ةاـيحو ةمالسو نمأ ىلع ًاظافح ةيبارقلا ةعامجلاو ةرسألا هديرت ام وهو ،باحسنالا ىتح              وأ  
ءالمزـلا هيلع ضحيو هديري ام وهو ةمواقملاو دومصلاو مادصلاو ةهجاوملا تاعزنو ،ءانبألا             

ةيضـقلاب ًاـناميإو لاضـنلا ميقل         تـناك اـمهم   . ءالعإ يندملا عمتجملا تامظنم يف قافرلاو
يعاـمتجالا عقاولا يف ال ،ةيمارد ًَاداعبأ عارصلا ذخأي           انهو. تايحضتلا  -     ، طـقف يسايسـلا  

لوـح يملاعو يبرع يئاور يبدأ ثارت كانهو ،ًاضيأ ينادجولاو يسفنلا ىوتسملا ىلع نكلو       
ةيسفنلا اهتايعادتو بناج نم ةيسايسلا -ةيعامتجالا اماردلا هذه  رخآ بناج نم ةينادجولا-   .  

نوـكي اـم رثكأ دتشي ،ةلودلاو ةرسألاو يندملا عمتجملا نيب ث            لثملا عارصلا اذه ًاعبطو   
ةرادإ نيناوـق اـهيف روـلبتت ملو        . كابتشالا دعاوق اهيف رقتست مل يتلا ،ثلاثلا ملاعلا نادلب يف         

ةـظحل كـلذ نم مهأو      )) رضخلا((كلت نم   )) رمحلا((طوطخلا ةفرعم كلذ نم     . دعب عارصلا 
مـظعم يـف اـنلاح وـه اذهو         ))!! رفصأ((وأ  )) يلاقترب((ىلإ  )) رضخأ((نم ناولألا رييغت    

  .يبرعلا نطولا راطقأ
  



 )٤٤٧(

  
  
  

  

  
  
  
  

  .. ةسايسلا ةدوع
  ةيروس يف ةيبزحلا ةايحلا سؤب

  



 )٤٤٨(



 )٤٤٩(

  
  
  
  
  

  )١٥١(نـيماحملا ناــيب
  
  دسألا راشب روتكدلا ةدايس

  مرتحملا ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر
  ...ةبورعلاو قحلا ةيحت

حمـس يذلاو    ٢٠٠٠ماعل  ) ٨(مقر يعيرشتلا موسرملا ةيروهمجلا ةسائر      ماقم نع ردص      
وأ ةـيدقن ةلافكب كلذو يداصتقالا نمألا مكاحم مامأ هيلع ىعدملا ليبس ءالخإ زاوجب هبجومب               

  .ةيفرصم وأ ةيراقع
نـع وـفعلا نمضـتملاو    ١٧/٢٠٠٠مقر نوناقلا رقوملا مكماقم نع ردص امك          عـيمج  

ع صوصنملاو هيف ةدراولا    تاءانثسالاب بيرهتلا مئارج   ماـعل    ١٣مقر موسرملاب اه    يل   ١٩٧٤، 
ًاـماع ًاـحايترا سانلا ىلع نيموسرملا نيذه رادصإ سكعنا دقو مئارجلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب               
مكاـحملا اهـسرامت يـتلا ةيئانثتـسالا لوصألا نم سوملم ٍلكشب ففخت اهنوك ًايبعش ًالوبقو        

هذـه ءاـغلإ قيرط ىلع ةوطخ نوكت نأ وجرنو           يداصتقالا نمألا مكاحم اهنمو ةيئانثتسالا      ،
ةـلداعو ةيفاك ةنامض نيمأتب ردجألا يهو ةيداعلا مكاحملل رابتعالا ةداعإو ةيئانثتسالا مكاحملا             

  .اهمامأ نيمهتملل
متـي مـل نيروكذـملا نوناقلاو يعيرشتلا موسرملا رودص دعبو سيئرلا يديس اي نكلو               

  :اهفادهأ لّطعو اهنومضم نم اهغرفأ يبلس ٍلكشب تقبط لب يباجيإ ٍلكشب قيبطتلا
                                                 

ةيئانثتسالا مكاحملا ءاغلإب بلاطي ًايروس ًايماحم٥٥نم عقوم نايب )١(  .  



 )٤٥٠(

ءالـخإ مدعب يداصتقالا نمألا مكاحم ىدل ةاضقلل ًاهيجوت لدعلا ريزو ديسلا ردصأ              -١
ىدـم وأ مرـجلا نـع رظنلا ضغب         هفيقوت ىلع رهشأ ةدع يضم دعب الإ فوقوم يأ ليبس           

ءيرـب مهتملا    نأىلع  صنت يتلا ةينوناقلا ةدعاقللو،موسرملاب عرشملا فدهل ءاسأ ام         ب ؛ هتوبث  
  .يعطق يئاضق رارقب هتنادإ تبثت ىتح

ءالـخإ زاوـج ثيح نم موسرملا نومضمب ديقتلاب يداصتقالا نمألا مكاحم مقت مل               -٢
تالاـفكلا الإ لـبقت ال مكاـحملاف        ؛  ةـيراقع وأ ةيفرصـم وأ ةـيدقن ةـلافكب مهتملا ليبس             

فورـظ مهتـعفد مهتيبلاغب      نيذلا نيمهتملا قهري يزيجعت ٍلكشب اهتميق ضرفب يلاغتو،ةيدقنلا         
  .تالافكلا هذه ةميق نم ًائيش نوكلمي ال مهو مكاحملا هذه مامأ ام

مقر يعيرشتلا موسرملا نأ مغر       -٣ لـقأ غـلبمل ةلمعلا لوادت ةبوقع ددح دق          ٦/٢٠٠٠   
رمتسـت لازـت ال ةيداصـتقالا مكاحملا نأ الإ ةمارغلاو ةرداصملاب ةيروس ةريل فلأ ةئام نم       

طقف ةمارغلا اهتبوقع تحبصأ يتلا مئارجلا هذه لثمبنيمهتملا فيقوتب  .  
ضـعب لومـش ىلإ ىدأ امم لداعو واستم ٍلكشب وفعلا ميسارمو نيناوق قيبطت مدع        -٤  

  .رخآلا مهضعب لومش مدعو ميسارملا هذهب مكاحملا مامأ صاخشألا
وأ بـيرهتلا مرـجب ةـينمألا عجارملا مامأ صاخشألا نم ريبك ددع فيقوت رمتسا                -٥  

قـبطت مـل عـجارملا هذه نأ الإ بيرهتلا مئارج يف وفعلا نوناق رودص مغرو ةلمعلا لو                  ادت
لـب مهيـلع نوناـقلا اذـه قيبطتل ءاضقلل مهلحت ملو اهيدل نيفوقوملا ىلع نوناقلا اذه ماكحأ      

      ،  عـيمج ل نوناـقلا لومـش مدع ىلإ ىدأ امم         ةنسلا زواجتت ةدمل هتدم تددجتو مهفيقوت رمتسا
،   نمف مرجلا يبكترم     رمتـسا يـنمأ عـجرم مامأ ًافوقوم ناك نمو           هليبس يلخأ ءاضقلل ليحأ

  .ددجتو لب رمتساو
يـفو،يفرع فيقوت رمأ ءاغلإ صوصخب ىوعد يأ غلبتل ةيلخادلا ةرازو لوبق مدع              -٦  

نإـف يرادإلا ءاضـقلا ةـمكحم نع يفرعلا فيقوتلا رارق ءاغلإب يئاضق رارق رودص لاح                
،ا هذه ذيفنت ضفرت ةيلخادلا ةرازو      دـيدج رمأب فيقوتلا ديعت اهنإف اهتذفنو فدص اذإو    تارارقل

  .قباسلا رمألا ءاغلإ دعب
ةـلودلا تارازوو تاسـسؤمو تارادإ مظعم لبق نم ةيئاضقلا تارارقلا ذيفنت مدع              -٧  

  .ةيلخادلاو عافدلا ةصاخو



 )٤٥١(

ضـفرو يئاـنجلا نـمألاو ةطرشلا ماسقأ مامأ هتلاكوو يماحملا ليثمت لوبق مدع               -٨  
يلوألا باوجتسالا هلكومعم هروضح  .  

  ...سيئرلا يديس
ىـلع اهنوذـختت يتلا تاوطخلاب ةقثو لمأ انلكو ريدقتو ةبحمو ةقث لكب مكيلإ هجوتن اننإ                

ميعدـتو ةـلمحلا هذهب ةكراشملا ىلإ نينطاوملا   عيمجةوعدو يلاغلا نطولا اذه ثيدحت قيرط        
جملا بناوج  عيمجثيدحتب مايقلاب هدومصو هتدحوو نطولا ءانب        يـتلا نيناوـقلا اـهمهأو عمت        

    ، دارـفأ حلاصـم سـمتو ةلداع نيناوقلا هذه تناك املكو            اههجوتو عمتجملا اذه ةكرح مظنت
      ، ءاـنبأ   عـيمج ةكراشم نإف قلطنملا اذه نمو       اهناينب معدتو ةلودلا سسأ تدطوت املك بعشلا  

ةـمهم   ةكراشـم يـه نيناوقلا ثيدحت ةلمحب ةاضقلاو ن        وماحملا لاجملا اذهب مهمهأو بعشلا      
مـهملا نـمف ،عمتجملاـب ضوـهنلا وهو دوشنملا اهفده          ىلإ  ةثدحملا نيناوقلاب ريس    تو ةلعافو 

ًاـهيجوت تـممع لدـعلا ةرازو نكلو اهتاليدعتو نيناوقلا هذه ةشقانمب ءالؤهل لاجملا ءاطعإ               
اذـهبو   اهنم صاخ نذإ قيرط نع الإ مالعإلا لئاسوب نوناق يأ ةشقانمب ةاضقلل حامسلا مدعب               

  .نيناوقلا هذه ليدعتب يساسأ ينوناقو يهقف يأر نم عرشملا مرح
  ..سيئرلا يديس

 عـيمج ل اـنم ًاـمعدو حرصـلا اذه ءانب يف ةمهاسملاب مكتوعد ةيبلتل ةديكأ ةبغربو اننإ               
هذـهب مكيـلإ هـجوتن نطوـلا اذهب ضوهنلل ةعئارلا ةلمحلا هذه ةمهاسمو ةميركلا مكتاردابم                

نيناوـقلا ذـخأتل تاـهيجوتو تاءارجإ نم نكمي ام لك           ذاختا ىلع مكتردقب نينمؤم ةلاسرلا      
اهقيبطت ضرتعت يتلا ليقارعلاو تابقعلاعيمجةلازإو قيبطتلاب حيحصلا اهناكم   .  
  .نينطاوملاو نطولل ًارخذ متمدو

  



 )٤٥٢(



 )٤٥٣(

  
  
  
  
  

يداصتقالا نمألا ةمكحم ءاغلإب اوبلاط ايماحم ٥٥  ً   "ةيئانثتسالا"◌
  )١٥٢(ةيداعلا مكاحملل رابتعالا ةداعإو

  
ىـلإ اـهلالخ اوراـشأ ،دسألا راشب سيئرلا يلإ ةلاسر ًايماحم              ٥٥لس  رأ موـسرملا  (( 

ماعل   ٨مقر يعيرشتلا    هبجومب حمس يذلاو     ٢٠٠٠  مكاـحم ماـمأ هـيلع يعدملا ليبس ءالخإ         ب 
ىـلإو    ))ةـيراقع وأ ةيفرصـم وأ ةـيدقن ةلافكب كلذو يداصتقالا نمألا            مـقر نوناـقلا    ((، 

نـع وفعلا نمضتملاو      ٢٧/٢٠٠٠ ـج  عـيمج   هـيف ةدراوـلا تاءانثتـسالاب بـيرهتلا مئار          
ماعل ١٣موسرملاب اه يلع صوصنملاو مئارجلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب١٩٧٤   .((  

دـسألا سيئرـلا امهردـصأ نيذـللا نيرارقلا نيذه نأ مهتلاسر يف نوماحملا فاضأو             
ـصألا نـم سوملم ٍلكشب      نتففخت ا مهنوك ًايبعش ًالوبقو ًاماع ًاحايترا سانلا ىلع      ((اسكعنا   لو  

    ، ،      ةيئانثتسالا مكاحملا اهسرامت يتلا ةيئانثتسالا نأ وـجرنو    يداصـتقالا نـمألا مكاحم اهنمو
، ةـيداعلا مكاـحملل راـبتعالا ةداعإو ،ةيئانثتسالا مكاحملا هذه ءاغلإ قيرط ىلع ةوطخ نوكت              

  )).اهمامأ نيمهتملل ةلداعو ةيفاك ةنامض نيماتب ردجألا يهو
لـبق نـم نيموـسرملا قيبطت اهلالخ ىرج يتلا ةيفي           كلا مهتلاسر يف نوماحملا دقتناو    

اوراـشأو   ))اهفادهأ لطعو اهنومضم نم اهغرفأ يبلس ٍلكشب تقبط       ((ثيح ،ةينعملا تاهجلا      ،
مدـعب يداصتقالا نمألا مكاحم ىدل ةاضقلل ًاهيجوت ردصأ         ) بيطخلا ليبن (لدعلا ريزو نأ ىلإ     

وأ مرـجلا نـع رـظنلا ضغب هف         يقوت ىلع رهشأ ةدع يضم دعب الإ فوقوم يأ ليبس ءالخإ          
                                                 

)٢(،   .٢٣/١/٢٠٠١، )ندنل( نامزلا



 )٤٥٤(

مهتـملا نأ   ىـلع   صنت يتلا ةينوناقلا ةدعاقللو موسرملاب عرشملا فدهل ءاسأ ام          مهتوبث ىدم   
دـيقتلاب يداصتقالا نمألا مكاحم مقت مل     ((كلذكو ،يعطق يئاضق رارقب هتنادإ تبثت ىتح ءيرب         

؛ ةـيراقع وأ ةي     فرصم وأ ةيدقن ةلافكب مهتملا ليبس ءالخإ زاوج ثيح نم موسرملا نومضمب           
نيـمهتملا قـهري يزيجعت ٍلكشب اهتميق ضرفب يلاغتو ةيدقنلا تالافكلا الإ لبقت ال مكاحملاف               

ـكلمي ال   مهو مكاحملا هذه مامأ ام فورظ مهتعفد مهتيبلاغب نيذلا         هذـه ةـميق نـم ًائيـش     نو   
  )).تالافكلا

نأ،مهتلاسر يف نوماحملا حضوأو      دح دق  ٦/٢٠٠٠مقر يعيرشتلا موسرملا    ((  ةـبوقع د    
مكاـحملا نأ الإ ةـمارغلاو ةرداصـملاب ةيروـس ةريل فلأ ةئام نم لقأ غلبمل ةلمعلا لوادت                  
ةـمارغلا اهتبوقع تحبصأ يتلا مئارجلا هذه لثمب نيمهتملا فيقوتب رمتست لازت ال ةيداصتقالا              

ب مايقلاو  ))طقف ىـلإ ىدأ اـمم لداعو واستم ٍلكشب وفعلا ميسارمو نيناوق قيبطت مدع              ((-، 
رمتـسا  ((، و))رخآلا مهضعب لومش مدعو ميسارملا هذهب مكاحملا مامأ صاخشألا ضعب لو          مش

مـغرو ةلمعلا لوادت وأ بيرهتلا مرجب ةينمألا عجارملا مامأ صاخشألا نم ريبك ددع فيقوت               
ىـلع نوناقلا اذه ماكحأ قبطت مل عجارملا هذه نأ الإ بيرهتلا مئارج يف وفعلا نوناق رودص                 

ددـمل هتدم تددجتو مهفيقوت رمتسا لب نوناقلا اذه قيبطتل ءاضقلل مهلحت ملو             اهيدل نيفوقوملا   
ءاضـقلل لـيحأ نـمف مرجلا يبكترم       عيمجل نوناقلا لومش مدع ىلإ ىدأ امم       ؛   ةنسلا زواجتت   

  )).ددجتو لب رمتساو رمتسا ينمأ عجرم مامأ ًافوقوم ناك نمو هليبس يلخأ
فـيقوت رـمأ ءاـغلإ صوصـخب ىوعد يأ غ     يلبتل ةيلخادلا ةرازو لوبق مدع    ((اودقتناو  

، ءاضـقلا ةـمكحم نـع يفرعلا فيقوتلا رارق ءاغلإب يئاضق نوناق رودص لاح يفو                يفرع
دـيعت اـهنإف اهتذـفنو فدـص اذإو تارارقلا هذه ذيفنت ضفرت ةيلخادلا ةرازو نإف ،يرادإلا                 

مـظعم لبق نم ةيئاض  قلا تارارقلا ذيفنت مدع   ((، و ))قباسلا رمألا ءاغلإ دعب ديدج ٍرمأب فيقوتلا      
لـيثمت لوـبق مدـع      ((، و ))ةـيلخادلاو عافدـلا ةصاخو ةلودلا تارازوو تاسسؤمو تارادإ        

باوجتـسالا هلكوم عم هروضح ضفرو يئانجلا نمألاو ةطرشلا ماسقأ مامأ هتلاكوو يماحملا             
  )).يلوألا

ب عشـلا دارـفأ حلاصم سمتو ةلداع نيناوقلا هذه تناك املك    ((هنأ ىلإ نوماحملا راشأو     
    ، بعشـلا ءاـنبأ    عـيمج   ةكراشـم نإف قلطنملا اذه نمو        اهناينب معدتو ةلودلا سسأ تدطوت

ةـلعافو ةـمهم ةكراشـم يه نيناوقلا ثيدحت ةلمحب ةاضقلاو نوماحملا لاجملا اذهب مهمهأو               
     ، ءاـطعإ مـهملا نـمف ،عمتجملاب ضوهنلا وهو          دوشنملا اهفده ىلإ ةثدحملا نيناوقلاب ريسيو



 )٤٥٥(

مدـعب ًاـهيجوت تـممع لدـعلا ةرازو نكلو اهتاليدعتو نيناوقلا هذه ةش              قانمب ءالؤهل لاجملا  
مرـح اذـهبو ،اـهنم صاـخ نذإ قيرط نع الإ مالعإلا لئاسوب ةشقانم يأ              بةاضقلل حامسلا   

  )).نيناوقلا هذه ليدعتب يساسأ ينوناقو يهقف يأر نم عرشملا
اهناكم نيناوقلا  ذخأتل تاهيجوتو تاءارجإ نم نكمي ام لك ذاختا          ((-ب نوعقوملا لمأو  

اهقيبطت ضرتعت يتلا ليقارعلاو تابقعلاعيمجةلازإو قيبطتلاب حيحصلا   .((  
تايماحملاو نوماحملا ةلاسرلا ىلع عقوو       :       ، ابرـش انر ،طالوبناج ايند ،يتابارش يصق

              ، جنـط ماسب ،دمحلا ضاير ،يزوف يزوف دمحم ،فرجلا نيليه ،بويهم نزام ،طوغاملا رون
ميلـس ،فيصان فيفع ،دمحم لضف ،قحلا دبع ناندع ،ةبيه دمحم ،ينبل            ا رونأ ،بايذلا دمحأ   

بسـك ،يسـلبانلا نيدـلا ماسـح ،ديعـس تينج ،ضاكرلا نيدلا ءاهب ،دعس ىنم ،ضوفحم                 
ىذـش ،سنوـي ناـن يزريم ،حلاصلا ىده ،ديعلا يجان ،نونحلا ناج ،درو رهام ،يناروح                

الوـي ،الد ماـسو ،الد   داـمع ،ةيكرت دلاخ ،ةبجولا ريبع ،بيجن ماسب ،ةرمس حالص      ،  أ  دعـس
ماسـب ،نيدـلا يـيحم رداـن ،قوتعم ليلخ ،رهاملا ناورم ،يروخلا ليشيم ،ةيرس فيزوج          
لـئاو ،مـساق محلم قراط ،سامش لاشيم ،سراف سارف ،يكيوش ماسح ،ناهرب ماشه ،رمشق               

ىفطصـم ،مالك وبأ سايلإ ،ماكعلا ريخ دمحم ،ىسيع يلع ،ةبك ليبن ،دعس         أدمحم ،يدوريجلا   
  .ينافيطقلا نزام ،سنوي يلع دمحم ،قالحلا ناسغ دمحم ،لالب رامع ،فولخم



 )٤٥٦(



 )٤٥٧(

  
  
  
  
  

  )١٥٣(يعامتجالا ملسلا ةكرح
  "راوحلل ةيلوأ ئدابم"

  
طورشـلا رفوـت ىدـم ىلع عادبإلاو جاتنإلاو ميلسلا ريكفتلا ىلع ناسنإلا ةردق فقوتت               

نـع ًادـيعب ،لبقتسملا ى      لع قلقلاو رضاحلا نم فوخلا نع ًاديعب ،ةبسانملا ةيحصلاو ةيسفنلا         
عـتمتيل ،ملظلاـب روعشـلاو طاـبحإلا نـع ًاديعب ،ةنيغضلاو هركلا نع ًاديعب ،عوجلاو رقفلا                 
هـقوقح هل لفكي عمتجم يف ،لمعلا وج ةفلألاو ،ةرسألا وج ةداعسلا رمغتو ،ةعانقلاو ىضرلاب               

وـه اذـه    . ردـقلا تالزان هنع ففختو نيرخآلا تايدعت نم هيمحت ةلودو ،مارتحالا هلدابيو           
ءاـنب ىـلع رداـقلا عـمتجملا     ... عمتجملا مسج يف ةميلس ةيلخ لكشي يذلا نطاوملا ناسنإلا      

اذـهل ًارخسـم نوكي نأ بجي نطولا يف ءيش لك نأ يأ             . ةرهدزملاو ةيوقلا ةيرصعلا ةلودلا   
ىـلع ناسـنإلا قحف   . هتاعادبإ رجفتتو هتاكلم هيف حتفتت ،ًارح ًاومن ومني يك نطاوملا  -ناسنإلا
ةـهيزنو ةرح ةسفانم لالخ نم هتيصوصخ نع ربعيو هتيناسنإ ققحي ام لك هل رفوي نأ ه    نطو
  .نينطاوملا عيمج نيب صرفلا ؤفاكت ىلع ةينبم

تضـفأ يـتلا تاروـطتلا نـم ريثكلا اندالب تدهش ًاماع نيعبرأ نم رثكأ ىدم ىلعف                 
دارـفنا ىـلإو ،ني   نطاوملا ةيبلغأل يطارقميدلا رحلا ريبعتلا لاكشأ بايغ ىلإ ةجردتم ةروصب 

-صتـقالا ىرخألا تاطاشنلا لك تركتحا نأ تثبل ام يسايسلا رارقلاب ًادج ةدودحم ةعومجم    
،          -عإلاو ةيفا -قثلاو ةيعامتجالاو ةيدا   مـقعلا هباـصأ يذلا عمتجملا يف نزاوتلا لتخاف ،ةيمال

                                                 
  .١/٢٠٠١ /٣٠خيراتب ينطولا راوحلا ىدتنم يف تيقلأ فيس ضاير بئانلا اهمدق يتلا ةقرولا صن )٣(



 )٤٥٨(

ش يـعت ةشـمهملا ةيرثكألا تتابو يعيبطلا ومنلا نع فقوتو ،هسفن ديدجت نع ًازجاع حبصأو              
نـع ةايحلا تباغو قوقحلا تعاضو ،ةيطارقوريبلاو داسفلا رشتناو ،رقفلاو طابحإلا نم ةلاح             

لوـلح داـجيإ يعدتسـي امم يروسلا عمتجملا ةينب ددهي تاب لكاشملا هذه مقافت نإو      . اهتجهب
لـك ىـلع طغضـت تتاب يتلا تاضقانتملا رجفت ىدافتن ىتح ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس               

  .عمتجملا لصافم
ئداـبملا نـم ةـلمج حرـط ةفدهتسـم يعامتجالا ملسلا ةكرح يتأت راطإلا اذه يفو                 
عرـفتي امو اهب طبتري امو ةيعامتجالاو ةيسايسلا تالكشملل يدصتلا يف اهنم ًاماهسإ راكفألاو              
عـمتجملا تاـئف لـك نيـب نزاوتلا ةداعإ ىلع ينبملا يعامتجالا ملسلا ةداعتسا دصقب اهنع                 

  .ةايحلا تالاجم لك يف اهئادأ نيسحت ىلع اهضرحي يذلا خانملا ريفوتو
  :ةيلاتلا تالاجملا يف لمعلا بلطتت يعامتجالا ملسلا ءانب ةمهم نإ
  

  :ةينيدلاو ةيقرعلا تائفلا نيب يعامتجالا ملسلا
ةيوامسـلا ناـيدألل ًادـهم ةيروـس نوكل ةينيدو ةيقرع ةيددعتب يروسلا بعشلا زاتمي               

ح خيراتلا ىدم ىلع    تناك اهنأ امك  . ةميدقلا تاراضحلاو  اـهيلإ او   أـجل نيرجاهمل ًاذالمو ًان    ص 
اـهتاريخ ةرـثكل ريفوـلا قزرلاو ئناهلا شيعلل ًابلط وأ مهنادلب يف مهب قحل ملظ نم نيبراه               

،       . اهلهأ ردص ةباحرو   ًالاـيجأ تـجتنأو     اهتافاقث تعونت ةليمج ةيئاسفيسف ةحول كلذ نع جتنف
ةـيباجيإ ةزـيم عوـنتلا اذـه ىقبي يكو       . يراضحلاعونتلاو ةيويحلاو عادبإلاب تعتمت ةفلآتم      

كـلت ةيلامج ىلع ظافحلل مئادلا لمعلا انيلع بجوتي يروسلا بعشلا ةوق رداصم نم ًاردصمو               
قلأـتت يذـلا يرورضلا خانملا ةئف لكل رفوت ةنزاوتم تاقالع ىلع ظافحلا لالخ نم ةحوللا                

 ، نطوـلا ريوـطتو ءاـنغإ يـف        مهاستف  . اهراختفا ثعبم يه يتلا اهتازيمو     اهتيصوصخ هيف
نـم ديدشلا رذحلا ىخوتن نأو ،تائفلا لك نضتحي يذلا سدقملا راطإلا لكشي يذلا كرتشملا               

         ، رـيثت ةـمقن ىلإ ةمعن نم اهلوحيو         ةيددعتلا هذه ةزيم ءادعألا دئاكم وأ لهجلا انيلع دسفي نأ
  .هفعضتو انبعش وفص ركعتو نتفلا

ىـلع يعاـمتجا ملس ءانب انيلع بجوتي ءا         دعألاو نيلهاجلا ىلع قيرطلا عطق لجأ نمو      
بـجاو يعامتجالا ملسلا رشن نأ يأ ،عمتجملا تائف لك نيب يعامجلا يعولا نم ةيلاع ةجرد                

  .سدقم ينطو
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  :ةلودلا تاسسؤمو نينطاوملا نيب يعامتجالا ملسلا
ةرـيطخ تاهوشـت ىلإ ةيوطلسلا ةلودلا تاسسؤمو نينطاوملا نيب ةقالعلا تضرعت دقل             

باسـح ىـلع مناـغملاو بـساكملا اهسفنل تركتحا ةطلسلاب ةقيض تائف راثئت              سا نع تجتن  
ةررضـتملاو ةشـمهملا تاـئفلا ةـمقن تبكل فيوختلاو عمقلا عاونأ لك ةمدختسم ،ةيرثكألا               

اهحلاصـم ساـيق ىلع ةلصفملا نيناوقلا نم ريثكلا تنسف          . اهمناغم راكتحا رارمتسا نامضو  
اهتـسايس ىـلع ضرـتعي نـم لك باقر ىلع ًاطلس            م ًافيس اهلعجتو ةهج نم اهفادهأ مدختل      

اـملك رثكأ وأ مرجب ًانادم نطاوم لك حبصأو         . ىرخأ ةهج نم ةنيشملا اهتسراممو ةيراكتحالا     
ةـمقن هـفلخ نـمكي رهاظ ىضرب ةعورشملا هقوقح نع نطاوملا لزانتف ،كلذ ةطلسلل الح                

ةـيرثكألا لعجي ةلودلا تاس     سؤمو نينطاوملا نيب ةقثلا مادعنا نم وجلا اذه نإو        . ديدش ءايتساو 
هـميق ئفكنتو عمتجملا نزاوت لتخيف ،اهؤادأ روهدتيو اهاوق ىشالتتف طابحإلا نم ةلاح شيعت              

ال ةيداصـتقاو ةيعامتجا ىضوف شيعي ًافئاخ ًابعش نأل  . نيزاوملا لتختو ةينانألا رشتنتو ةليبنلا   
اـهقيقحت نـكمي ال يتل   او ،ةيرصع ةلودو ةراضح جتنيل يعيبط لكشب عدبي وأ لمعي نأ نكمي        

نـم اـهينطاوم نيـبو ةيحان نم اهتزهجأو ةلودلا تاسسؤم نيب يعامتجالا ملسلا ةماقإب الإ                
                ، ةـنطاوملا قوـقح لك ناصتو اهيف مرتحت ةلداع ةفافش ةقالع لالخ نم كلذو ،ىرخأ ةيحان

  .نوناقلا اهطبضي يتلا ةهيزنلا ةسفانملاو صرفلا ؤفاكت نم ةدعاق ىلع ىنبتو
  

  :ةيمويلا ةايحلا تاقالع يف يعامتجالا ملسلا
ةـئفلا وأ اهـسرامت يتلا ةنهملا بسح اهفينصت نكمي تائف ةعومجم نم عمتجملا لكشتي               
لكشت عمتجملا يف ةيساسأ فارطأ تائفلا هذه لكو ،ةكرتشملا لماوعلا نم اهريغ وأ ةيرمعلا              

ىـلإ يعامتجالا ملس    لا فدهيو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا حلاصملا لدابت يف ءاكرش اهعومجمب      
ةـنزاوتم تاـقالع ىلإ حلاصملا نيب ةجنشتم عارص تاقالع نم تاقالعلا هذه موهفم ليوحت               

  .اهنم صاقتنا ال ةسدقم درف لك ةمارك نأ نم اقالطنا لدابتملا مارتحالا اهدوسي
يسايسـلا لـمعلا يـف ةيوبألا ةنميهلا نم صلختلا ةرورض ىلع انه ديكأتلا نم دب الو                 

فـيظوتو اهلبقتسـمو اهرـضاح عنص يف ًالماك اهرود ذخأتل ةباشلا لايجألل              لاجملا حسفو   
طاشـنلا يـف لعافلا كارتشالاو اهثيدحتو ةلودلا ةرادإ يف ةمهاسملل ةيلمعلاو ةيملعلا اهتاناكمإ              
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نـم ناك يذلاو ةيضاملا دوقعلا لالخ تايبلس نم مكارت امم صلختلل يعامتجالاو يداصتقالا          
  .ءانبلا ةيلمع يف بابشلا رود شيمهت هبابسأ

الـف تابجاولاو قوقحلا ددحت نيناوق ةيفافشو حوضو لكب اهمظنتف ةلدابتملا قوقحلا امأ             
وـج قلخ ىلع لمعتو رخآلا قوقح نم فرط صاقتنال لاجم الو رخآ ىلع فرطل هنم عدت                 
قـلخت اـمك داـقحألا مكارتو ةيهاركلاو رحانتلا نم ًالدب لدابتملا مركلاو حماستلا نم ببحم                

تاـجاحلا باحصأو ،هاضرمو ،هينسمو ،هلافطأ هاجت ةيلوئسملاب هيف نطاوم لك رعشي ًاعمتج       م
ةيداصـتقالا هتاسسؤمو هئانبأ نم نيقوفتملاب زازتعالاو رخفلاب رعشي امك ،هئانبأ نم ةصاخلا             

، ،           ةيعامتجالاو  لـثمألا لكشـلاب اهفيظوتو مهبهاوم ريوطتل يونعملاو يداملا مهمعدب مهاسيو
وققحي قبس لكب   رختفي امك  هـئانبأ عم لصاوتلاو ةبحملا روسج ينبيو       . يلودلا ديعصلا ىلع ه   ن 

  .ةلودلا ثيدحتو ءانب ةيلمع يف ةمهاسملا ىلع مهعيجشتل جراخلا يف نيرجاهملا
  

  :ةيروسلا ةيسايسلا ةايحلا ريوطت
ةـيعامتجا تاـئف ةـنميهب ةرصاعملا ةيروس خيرات يف ةيسايسلا بازحألا             ءوشن طبترا   

دـقو  . ىرـخألا تائفلا باسح ىلع اهحلاصم قيقحتل ةليسو يسايسلا بزحلا تربتع          ا ةددحم 
اهطاشـن لـعج امم ،هديدجتل ةنورملا كلمت مل ًادماج ًايدئاقع ًاباطخ بازحألا هذه ضعب تنبت                

    ، نـع ربعي الو ىرخألا تائفلا باطقتسا نع ًازجاع ىقبيو           ةددحم ةيعامتجا ةئف ىلع رصتقي
يروسـلا عـمتجملا تائف بلغأ ءاصقإو شيمهت ىلإ ىدأ يذلا رم            ألا؛  لكك عمتجملا حلاصم    

هتمـس ام ،قشمد نايعأ لثمت تناك يتلا ،ةينطولا ةلتكلا ترقأ نأ ذنمف             . يسايسلا طاشنلا نع  
دـيحولا يسايسـلا راـيتلا اهسفن تربتعا         ١٩٣٢ماع يناثلا نيرشت يف     " ةيساسألا ئدابملا "  ،

اـهراكتحا نـم قلطنت تأدب اهنأ يأ        . هتدايقو ل كك عمتجملا تاعلطت نع ريبعتلا ىلع رداقلا      
لـيثمت دـيلقت خـسر امم بعشلا بزح سيسأت ىلع بلح نايعأ ضرح يذلا رمألا ،ةطلسلل                 

عارصـلا زورـب ىـلإ ىدأو       . ةددحم ةيعامتجا ةينب ىلإ يمتنت تائف وأ ةئفل يسايسلا بزحلا         
رـبتعا يتلا ةينيدلاو ةي     راسيلاو ةيموقلا بازحألا تأشن ثيح ،ةيسايسلا ةايحلا يف يعامتجالا        

وأ شيـمهت ىـلع لـمعو عـمتجملاو ةـلودلا ةدايق يف دحوألا قحلا بحاص هسفن اهنم لك                   
  .ىرخألا ةيسايسلا تارايتلا لاصئتسا
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ةـماقإ نع ًازجاع يسايسلا طاشنلا لعج ةيوئف وأ ةيدئاقع ًالاكشأ ذخأ يذلا عارصلا اذه               
دالبـلا مرـحو ،ةيعامتجالا حئارشلاو تائفلا       ةيبلاغ نيب قفاوتلا ىلع ينبملا يعامتجالا ملسلا        

تاـبالقنالا حاجن لهسو ةلودلا تاسسؤم يف ةشاشه ىلإ ىدأ امم ،ةمادتسم ةيمنت قيقحت نم               
هـتامهم نع فارحنالا ىلإ هداق امم ةيسايسلا ةايحلا نم ًاءزج شيجلا لعج نأ دعب ةيركسعلا                

  .ةيساسألا
اـمزيراكلا روهظب تزيمت يتلاو     ،  يموقلا دوعصلا ةرتف ىلع لقأ ةجردب كلذ قبطني دقو        

ىـلإ ىدأو   . ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةيبعشلا ةكراشملا باسح ىلع ميعزلل ةيصخشلا         
بزـح دارـفنا ىـلإ ىهتنا يذلا رمألا    . عمتجملاو ةلودلل دئاقك ةطلسلاب ميعزلا بزح راثئتسا     

باـطخ لالـخ نم عمتجملاو      ةلودلا ةدايق قح هسفن ًايطعم ةطلسلاب يكارتشالا يبرعلا ثعبلا          
تاراـيتلا لـك يسايسـلا لـمعلا ةحاس نع يصقيل ةيراسي تاعزن هتايط يف لمحي يموق                 

اـمب هسفن ءانب ةداعإ ىلع عمتجملا ضيرحتل ةيرورضلا ةسفانملا لماع بجح امم             ؛  ىرخألا  
ناـميإلا انيدـل دـلوتي قبـس ام لك نم           . ةديدجلا ةلحرملا تارورضو تاريغتملا عم مجسني     

ىـلإ ةرحانتملاو ةسفانتملا تائفلا نيب يعامتجالا عارصلا لوحي ديدج باطخ قاثبنا             ةرورضب  
مدـخي امب ينطولا قافولا راطإ يف سفانتت نأ بازحألاو تائفلا هذه عيمجل حيتي يعامتجا ملس      
ىـلع ةرداـقلا ةخـسارلا ةلودلا تاسسؤم ءانب ىلع دعاسيو ةمادتسملا ةيمنتلا جذومن قيقحت               

نـم يتأـت نأ بـجي يتلاو دالبلا مكحت يتلا ةطلسلا لدبت مغر ةيساسألا ا                هماهمب رارمتسالا 
  .ةطلسلل يملسلا لوادتلاو يطارقميدلا ماظنلا لالخ

  :يهو ةيسيئرلا هتازكترم لكشت ةثالث ميهافم ىلع يعامتجالا ملسلا ةكرح باطخ دمتعي
ينطولا ءامتنالاو ةنطاوملا موهفم- ١    
ناسنإلا قوقح موهفم- ٢    
وهفم- ٣   يندملا عمتجملا م 

  
  :ينطولا ءامتنالاو ةنطاوملا

لـك هـل رخست نأ دب ال عمتجملا مسج يف ةميلس ةيلخ لكشي يذلا نطاوملا ناسنإلا نإ                  
    ، نـع رـبعيو هـتاعادبإ رـجفتتو هـتاكلم هـيف حتفنت              ًارح ًاومن ومنيل ةيرورضلا تايطعملا
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يـنبي ةكرتشم ةايح ىلإ قال  طنالل نينطاوملا ةيقب نيبو هنيب ةاواسملا نم راطإ يف هتيصوصخ        
  .هدارفأ عيمجل ريخلا رفوي ًاعمتجم عيمجلا اهيف

دـحاو نطو ىلإ نيمتنملا دارفألا لك نيب كرتشملا يرهوجلا رصنعلا لثمت ةنطاوملا نإ              
تاـنئاك مـه ثـيح نم عيمجلا كولسب مكحتي نأ يغبني يذلا كرتشملا ردقلا نع ربعت ثيح                  

يوـهجلاو يرئاشعلاو يفئاطلا يعولا لاكشأ لك زو        اجتي قار يعو نع ريبعت يهف     . ةيسايس
عـم قوـقحب درفلا عتمتل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةبرجتلا اهنأ يأ            ؛يقطانملاو يلئاعلاو يلبقلاو    

يذـلا موهفملا يه كلذب ةنطاوملا نوكتف       . مهعم ةيواستم تابجاول هتيدأتو نينطاوملا نم هريغ      
  .هنود عمتجملاو ةلودلل ضوهن ال
  
  :ناسنإلا قوقح

باـطخ هقفو سسأتيو ةلودلاب درفلا نطاوملا ةقالع ناسنإلا قوقح موهفم تحت يوضنت             
   ، مهتاـيرح قـيقحت نمضي يك نينطاوملا عيمجل لاجملا حسفيو           نوناقلا مامأ عيمجلل ةاواسملا

نوـكي كلذـبو    . لماشـلاو ماـعلا هانعمب ناسنإلا قوقح موهفم هيضتقي امب مهقوقح ةسراممو           
ةـيلمع يـه ةيمنتلا نأ املاط ،ةلماشلا ةيمنتلا ةيلمع يف ةيساسألا ةنبلل             ا ناسنإلا قوقح موهفم   

ناكسـلا ةـيهافرل رمتسـملا نيسـحتلا فدهتست ةلماش ةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا              
قوـقحلا يـه ناسـنإلا قوـقح حبصت يلاتلابو          ؛  ةيمنتلا نع ةمجانلا دئاوفلل لداعلا عيزوتلاو     

ةلماش ةيومنت ةيلمع ضاخم شيعي عمتجم يف الإاهقيقحت نكمي ال يتلا بلاطملاو  .  
  

  :يندملا عمتجملا
عـم نزاوـتلا لماع اهتاطاشن فلتخمب ةيموكحلا ريغ يندملا عمتجملا تاسسؤم لكشت              
ةيرورضـلا ةـيلآلا لكشـتو اـهئادأ نيسحت ىلع اهضرحتو اهلمكت ثيح ،ةلودلا تاسسؤم               

ًاـمه  مًاءزـج ةيفاقثلاو ةيريخلا اهتاط      اشن لكب يلهألا عمتجملا تاسسؤم ربتعت امك      . اهتبقارمل
تاـئف يقاـب لمشتل ةنيعم ةئف نم اهتامدخ لاجم عيسوتل ةلهؤم يندملا عمتجملا تاسسؤم نم    

  .عمتجملا
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ملسـلا ةـكرحل يليصـفتلا جماـنربلا ةءارـق نكمي ةيساسألا ميهافملا هذه ءوض ىلعو         
ةءاّنب رداوكب ققحتي   ًالماكتم لمع جمانرب لكشي يذلا يعامتجالا      اذـه ةـمدخل ىعست ةحومط          

يـتلا ةماعلا تالاجملا قفو روكذملا جمانربلا ميسقت نكمي كلذل هتعانمو هتعفر قيقحتو نطولا         
  .اهقفو دوهجلا ةرولبل ىعسن
  
  :يسايسلا جمانربلا

تانامضـلا نـم ددـع لالـخ نم هقيقحتب بغرن يذلا معألا يسايسلا ءاضفلا لكشيو                
  :اهمهأ

صرـفو ةرـح تاباختنا لالخ نم عمتجملا تائف لك          لثمت ةيعيرشت ةطلس باختن      ا -١
  .ةيئاضقلا ةطلسلا فارشإ تحت يرجت ،ةيسايسلا ىوقلاو بازحألا عيمجل ةيواستم

عـيمجل لدـعلاو نـمألا اهلالقتـساو اهتهازنب لفكت يتلا ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا               -٢
  .نينطاوملا

عمجتلاو ميظنتلاو رهاظتلاو ريبعتلاو يأرلا ةيرح رابتعا         -٣ يتلا تاسدقملا نم يملسلا     
  .اهصاقتنا وأ اهسم زوجي ال

ةطلـس لكل لفكي امب ،ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ،ثالثلا تاطلسلا نيب لصفلا             -٤  
لـيطعت ىـلإ يدؤـت تاقورخ وأ زواجت نود ًاقبسم اهل ددحملا راطإلا قفو اهرود ةسرامم                 

  .اهريغ تاطاشن ةلقرع وأ اهفئاظو
ةـيلحرملا تاـبلطتملا ريفوـت نـم دبال ةروكذملا ةعبرألا تان            امضلا قيقحت لجأ نمو   

  :ةيلاتلا
ةيئانثتسالا مكاحملا عيمجو ةيفرعلا ماكحألاو ئراوطلا نوناق ءاغلإ-  .  
تاـجايتحالا عم مجسني دالبلل ديدج روتسد ةغايص ىلع لمعت ةيسيسأت ةيعمج ليكشت              -  

  .يبعش ءاتفتسا ىلع حرطي ،روظنملا لبقتسملاو ةنهارلا
  .بعشلا سلجم يف ةيرثكألا كلمي يذلا يسايسلا فرطلا ةموكحلا لكشي -
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رـحلا عارتقالاـب نيظفاـحملا باـختناو رـحلا عارتقالاب ةيلحملا سلاجملا باختنا               -  
  .تادلبلاو ندملا سلاجم تايحالص عيسوت ربع ةيزكرماللا أدبم دامتعاو ،رشابملاو

يـبرعلا عارصلا نوك ىلع ديكأتلا      يف رارمتسالا بجيف ،ةيجراخلا ةسايسلل ةبسنلاب امأ        
لئاـسو نـم يرورض وه ام لك اهل رخسي نأ بجي ةيروسل ةيريصم ةيضق وه يليئارسإلا                 

اـهترقأ يـتلا ةـيبرعلاو ةيروسـلا قوقحلا          عيمجنمضي لماشو لداع مالس ىلإ لصن ىتح          
ةيرو سـلا ةـلودلا ءاـنب نأ رابتعالا نيعب ذخألا عم ةدحتملا ممألاو ةيلودلا ةيعرشلا تارارق               

اندعاسـت يـتلا لماوعلا مهأ دحأ لكشي يطارقميد ماظن لالخ نم اهئانبأ لك ةكراشمب ةيوقلا                
  .انبعش قوقحو انضرأ ةداعتسا ىلع

لاـجملا اـهرابتعاب ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا عم تاقالعلا قيثوتو ريوطت يف رارمتسالا              -  
ةقيدصـلاو ةرواجملا لودلا    عم ةيدو تاقالع ءانب ىلع لمعلاو ةيروسل ةبسنلاب مهألا يويحلا           

كـلت عم ةكرتشملا انحلاصم قيقحت عم مجسني امب يبوروألا داحتالا لودو ناريإو ايكرت لثم               
ىـلع دمتعت ةديدج ةحفص حتف ربع يضاملا يف تلصح يتلا تايبلسلا ريثأت نيزواجتم لودلا               

اـمب ملاعلا لود ةيق     ب عم ةيدو تاقالع ةماقإ ىلإ ةفاضإلاب      . لثملاب ةلماعملاو لدابتملا مارتحالا   
  .ةيسايسلاو ةيداصتقالا انحلاصم مدخي

  
  :يعامتجالا جمانربلا

ءانجسـلل ةـيندملا قوـقحلاو رابتعالا ةداعإ نم أدبي نأ بجي يعامتجا جمانرب يأ نإ                
، ةـمه  مو ةيرورض ةوطخك ةيدام رارضأ نم مهب قحل امع لداع لكشب مهضيوعتو          نييسايسلا

تاسـسؤم اهتـسرام يـتلا نبغلا عاونأ لك يف رظنلا ةد            اعإو. يعامتجالا ملسلا قيرط ىلع   
مهـسألا يكلاـمل ضيوعتلاو ،اهريغو تاراقعلاو يضارألل ةرداصم نم نينطاوملا عم ةلودلا    
يـط ةيغب كلذو ،ةرداصملا دنع مهسلل ةيقيقحلا ةميقلا لداعي امب اهميمأت مت يتلا تاكرشلا يف                

  .يعامتجالا ملسلا نم ةنيتم ةدعاق ىلع لبقتسم وحن قالطنالاو يضاملا ةحفص
ذخأت يك ةلودلا ةنزاوم ةلكيه ةداعإ بلطتي ةيعامتجالا ةيمنتلل لماكتم جمانرب قيقحت نإ             
ميـلعتلا يـف ةيرشـبلا ةـيمنتلا تابلطتم لكب ضوهنلل ةمزاللا غلابملا دصر رابتعالا نيعب                

تاـبلطتم  ةـصاخو ةيعامتجالا ةياعرلاو ةيحصلا ةياعرلا تامدخو ةلحرم لك يف ليهأتلاو            
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      ، اـم ةأرـملا     حنمواهكسامت ىلع ظافحلاو     ةرسألاب مامتهالا ىلع زيكرتلا عم نيقاعملا ةياعر  
  .ةيمنتلا ةيلمع يف وأ ةرسألا ءانب يف ءاوس عمتجملا يف اهرود ةيمهأ عم بسانتي
  
  :يفاقثلا بناجلا يفو

بعشـلا ي   نطاوـم عيمج هنم لهني يذلا يسيئرلا نيعملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا لثمت           
اـمك  . هتلاصأو عمتجملا ةيوه ىلع ةظفاحملا نم ًاءزج لثمي اهيلع ظافحلا لعجي امم يروسلا            

ءاـنغإ يـف ةرـيبك ةـيمهأ يطعت ةينيدلاو ةيموقلا تايلقألا تافاقث راهدزال لاجملا ةحاتإ نأ       
بوعشـلا ىدـل رفوـتت اـملق ةزـيم لثمي كلذ نأ رابتعاب           ؛  اهنيولتو ةيروسلا ةيفاقثلا ةايحلا     

ن إثـيح ىرخألا عمتجملا تافاقث عم لصاوتلاو حاتفنالا ةرورض كلذ ىلإ فاضي             . ىرخألا
ةـيحورلا ميـقلا ىلع ظافحلا ىلإ ىعسن كلذلو      . اهب روطتتو ينتغت ءاعمج ةيرشبلا كلم ةفاقثلا      

درـفلا ةـفاقث نـم ًايسـيئر ًاءزـج لثمت اهنوك ريدقتلاو مارتحالا لكب ىظحت نأ بجي يتلا                   
بـسانتي امب ةيخيراتلا دباوألاو راثآلاب مامتهالاو ،اهلاكشأ لكب نونفلا رود           زيزعتو ،عمتجملاو   

  .ةيحايسلاو ةيراضحلا اهتميق عم
  
  :يداصتقالا جمانربلا

هـجاون انتبو ةيساسألا هتينب تباصأ تاهوشت ىلإ ميمأتلا ذنم يروسلا داصتقالا ضرعت             
تاءارـجإلا ذـختت مل اذإ ةيداصتقا       ةثراك وحن ر    يسي ةسفانملا نع ًامامت ًازجاع ًاداصتقا مويلا      

،   ئانب ةداعإل ةعيرسلا   نيـعب نيذـخآ ،يملاـعلا داصـتقالا عم مجسنيو           ىشامتي يذلا لكشلاب ه
قاوـسألا يـف طـقف سيـل ،ةسفانملا لوخد ىلع انربجت يتلا ةمئاقلا تايدحتلا لك رابتعالا                 

  .ًاضيأ ةيلحملا انقاوسأ نع ًاعافد نكلو ،ةيبنجألاو ةيبرعلا
  :اهمهأ بابسألا نم ديدعلا ىلإ يروسلا داصتقالافعض عجري 

ةـيمدخلاو ةيداصـتقالا تاعاطقلا لك يف لماعلا درفلا ةيجاتنإ يف ديدشلا ضافخنالا        -١  
  .ةيرادإلاو

نيناوقلاو ةمظنألا روصق ةجيتن صاخلا عاطقلا يف ةيداصتقالا تاطاشنلا ةيئاوشع-٢  .  
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بع ىلإ يداصتقالا ماعلا عاطقلا لوحت      -٣ زخ ىلع  ء  تادـئاع انينثتـسا اذإ ةلودلا ةني        
  .طفنلا

٤-              ، دراوـملا يف ديدش رده ىلإ يدؤي امم يرلاو ةعارزلا يف ةعبتملا بيلاسألا فلخت   
  .ةئيبلا يف ةريطخ ًارارضأ قحليو

ةيروس اهكلمت يتلا ةيحايسلا تازيملا رامثتسا مدع-٥  .  
رداوـكلا ليهأتو ميلعتلا يف ةيرشبلا ةيمنتلا تاجايتحا لامهإ           -٦ ةـياعرلاو ةحصـلاو     

  .ةيعامتجالا
راخدالا عيجشت جماربو رامثتسالا خانم بايغ-٧  .  
ةيطارقوريبلاو داسفلا ةرهاظ لاحفتسا-٨  .  
ةلودلل ةيلاملا ةسايسلاو يبيرضلا ليصحتلا ةيئاوشع-٩  .  
ةسفانملا ىلع ةردقلا فعض ببسب تارداصلا عجارت-١٠  .  
لاو روجألاو بتاورلاب تقحل يتلا تاهوشتلا   -١١ ىـلإ تدأ يـتلاو ةـيدعاقتلا تاشاعم     

  .ةشيعملا تابلطتم عم اهنزاوت نادقف
يداصتقالا طاشنلا ةمدخو ناضتحا ىلع رداقلا يفرصملاو يلاملا ماظنلا بايغ-١٢  .  

تاـحرتقم نـم مدقي ام نإف يروسلا يداصتقالا حالصإلا ةرورضب تاءادنلا لك مغرو    
اـمنيب مئاق وه ام حالصإ أدبم نم قلطنيو       ة،يداصتقالا انلكاشم روذج ةهجاوم نم ًابيهتم ىقبي      

ةءاـفك عفرل اهنم دبال ةيعوضوم ةيملع ميهافم ىلع دمتعي ديدج داصتقا ءانب ىلإ ةجاحلا وعدت          
  .يروسلا داصتقالا ءادأ

تاـنوكمو ةيرشـبلا عئابطلا رابتعالا نيعب ذخأي نأ بجي ديدج يروس داصتقا ءانب نإ               
ًاـببحم ًاـخانم ةيروـس يـف ن             لكل ةيسفنلا ةلاحلاو عمتجملا ةفاقث      وكنل جاتنإلا ىلع نيرداقلا  

لـك نيب ةنزاوتمو ةلداع تاقالع لالخ نم رامثتسالاو راخدالا ىلع ًاعجشمو جاتنإلل ًاحيرمو         
ىـلإ ةجاحب انن    أيأ  . ةهيزنلا ةسفانملا أدبم اهمكحيو صرفلا ؤفاكت ىلع ةينبم جاتنإلا فارطأ         

رـيجفت نـم نكمتـنل ينطوـلا داصـتقالا ءانب يف م             هاست يتلا تائفلا لك نيب يعامتجا ملس      
  .عمتجملاو ةلودلا ةمدخو هتمدخ يف اهفيظوتو نطاوم لك دنع ةنماكلا تاقاطلا
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وأ رجاتلا رود بعل نع ةلودلا هيف فقوتت ًاددحم ًاجمانرب بلطتي فدهلا اذه قيقحت نإو               
يمدـخلاو يرادإلا لا    جملا يف نيلماعلا ليهأت ديعتو ةيداصتقالا ةلودلا تاسسؤم يف يعانصلا         

      ، دـعب ةدـئازلا ةـلامعلا لوـحتو         تامدخلاو ةرادإلا يف ةيتامولعملاو ةثيدحلا لئاسولا لخدتو
  .لحارم ىلع اهباعيتسال هليهأت داعي يذلا صاخلا عاطقلا يف ةيجاتنإلا تاعاطقلا ىلإ اهليهأت

لوـلح  و تاباجإ ميدقت بلطتت فدهلا كلذ ىلإ لوصولل ةيرورضلا ةيلمعلا تاوطخلا نإ           
  .ًافنآةروكذملا لكاشملل ةينايع 

  
  :ة--متاخ

ضـعب ءارآـب ةناعتسالا عم يصخشلا يلمع جاتن يه ئدابملا ةقرو نأ نم مغرلا ىلع               
هذـه ربتعأ يننإف ،يسايسلاو يعانصلا نيلاجملا يف ةيصخشلا يتبرجت نم اقالطناو ءاقدصألا         

نـم اـقالطنا ىـنعم نـم ة     ملكلا يف ام لكب يعامج لمع ءانبل ساسألا رجح ةباثمب ةقرولا      
لظيـس دارـفألا نـم ةددحم ةعومجم وأ درف راكتحا ىلع موقي يسايس لمع يأ نأب يناميإ                  
يـتلا تاـئفلاو فارطألا لكل ةيقيقحلا ةكراشملل لاجملا حسفي مل ام هفادهأ قيقحت نع ًازجاع            

  .فداهلاو مظنملا يطارقميدلا راوحلا لالخ نم هفادهأ لوح يقتلت
هذـه يـف درو امب هيأر ءادبإ نييروسلا نينطاوملا نم رمألا همهي ن           م لك نم وجرأ اذل    

ىـلإ ةـياهنلا يـف لصنل اهئانغإو راكفألا بيوصت يف مهست ةبوتكم تاحارتقا ميدقتو ةقرولا                
نينطاوـملل ةيساسألا تاجايتحالاو ةقيقحلا نم نكمأ ام برتقي يبزح جمانربل ةيئاهنلا ةغيصلا             

  .هدحو ةقيقحلا كلمي دحأ ال هنأ نم اقالطنا
نـم نأب ينم اناميإ تحرط اميف دصق نود ةءاسإلاب مهل تببست نمم ةرذعملا وجرأ امك                
ةـغللا نأ املاط ًايطارقميد نوكي نأ بجي يطارقميدلا عمتجملا قيقحت لجأ نم لمعي نأ ديري                
فدـه قيقحت لجأ نم اياونلا نسح عم ةقفارتملا ينلعلاو يملسلا راوحلا ةغل يه اننيب ةديحولا                

  .هافرلاب معني بعشو ةيوق ةيرصع ةلود ءانبب لثمتي كرتشم
  فيس ضاير

  ٣١/١/٢٠٠١يف ،قشمد 
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  مايق نلعي فيس ضاير
  )١٥٤("يعامتجالا ملسلا ةكرح"

  
ميـظنت ءاشـنإ قـيرط ىلع ىلوألا هتوطخ فيس ضاير لقتسملا يروسلا بئانلا نلعأ               

فـسوي يروسـلا رـكفملا اهي       ف كراش ،هلزنم يف ةيركف ةيسمأ يف جمانربلا حضاو يسايس         
دالبلا يف داسفلاو دادبتسالا ةيلوئسم يروسلا روتسدلا ل    .مح يذلا ةمالس

ةشـقانمل ةيئانثتـسا ةسـلج يف هتكراشم ىلع يركفلا هادتنم ىلإ نيوعدملا فيس ثحو               
ملسـلا ةكرح   ((مساب يسايس بزح سيسأتل يركفلا ساسألا اهرارقإ دعب نوكتس ئدابم ةقرو            

  .بازحألا نوناق رودص لبق هلمع أدبي نل يذلاو)) يعامتجالا
لاـق نأشـلا اذـهب ةيمسرلا تاطلسلا نم نذإ ىلإ دنتسي هنالعإ ناك اذإ امع لاؤس يفو        

،       إ((فيس   ناـك امهم قيرطلا لمكيس هن      إو هطاشن ةسراممل رضخألا ءوضلا راظتنا دتعي مل هن
لاـق نيسسؤملا نع     هلاؤس نيحو . لمعلا ةقرو هنمضتت امع حاصفإلا ضفرو     )). ءوضلا نول   

  )).نييالم ةعضب((فيس 
          ، ىدـتنم  ((هـيلع قـلطيو      ءاـعبرأ لك دقعي يذلا يركفلا هادتنم يف فيس ثيدح ءاجو

يسايسـلا لـمعلا ىلإ لقتنا يذلا لامعألا لجر هجو ىلع ةسامحلا تدبو             )). ينطولا راوحلا 
نـم ةـبيرقلا   ايانحـص ةيحاض يف مئاقلا هلزنم نم هتوعد نلعي وهو ،يروسلا ناملربلا ربع   

  .قشمد
                                                 

 .٢٥/١/٢٠٠١ ،)توريب(،ريفسلا)٤(
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ةـنلعم ةرـيثك لـلع ةيلوئسم يروسلا روتسدلا هترضاحم يف ةمالس ل                 مح ،هتهج نم
حالـصإ نـم قـلطنت نأ دبال يسايس حالصإ يأ ةيادب نأ ربتعاو ،يروسلا يسايسلا ماظنلل                 

  .يروتسد
دـق روتـسدلا نـم ةـنماثلاو ىلوألا نيتداملا نأ دحأ ىلع ىفخي ال               ((هن  إةمالس لاقو   

ةغايـص يف ةكراشملا يف مهقح نم بعشلا ةيرثكأ نامرحل يقوقحلا ساسألا عضو           ب اتعلطضا 
ماـظنلا ةـيوه نالـعإ ىـلع روتسدلا نم ىلوألا ةداملا صنتو             )). هلبقتسمو نطولا رضاح  

تاذ ةيكارتـشاو ةيبعـش ةيطارقوميد ةلود       ((اهرابتعاب ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل يسايسلا      
رـكفلا  ((تاـيلجت نـم اـهرابتعا ىـلع ةروكذملا ةدام           لا ىلإ ةمالس رظني ثيح    ..)) ةدايس
نيـب ةـليوط ةرـتفلو ةوـقب زرـب يذلا قيمعلا ضقانتلا ببسب              ((تراهنا يتلاو   )) ىتيفوسلا

ةرادإـب ةقلعتملا مهحلاصمو نينطاوملا ةيرثكأ تاروصت نيبو ةطلستملا ةيلقألا هذه تاروصت            
ثـعبلا بزـح    ((نأ ىـلع صنـتف ةمال       س اهدقتنا يتلا ةنماثلا ةداملا امأ     )). عمتجملاو ةلودلا 

       ، لـمعت ةـيمدقت ةينطو ةهبج دوقيو        عمتجملاو ةلودلا يف دئاقلا بزحلا وه يكارتشالا يبرعلا
    ، ةداـملا يهو   )). ةيبرعلا ةمألا فادهأ ةمدخ يف اهعضوو      بعشلا ريهامج تاقاط ديحوت ىلع

يـف ةفسـلفلا ذاتسأ     ةمالس ريبعت دح ىلع     )) ذيفنتلا عضوم ةيبعشلا ةيطارقوميدلا   ((عضت يتلا   
ةداـيقب درـفني يذلا وه يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح نأ يأ            ((فيضي يذلا قشمد ةعماج     

يروتـسدلا قـحلا اذـه هيلإ نوبستني ال نيذلا نينطاوملل نوكي نأ نود نم عمتجملاو ةلودلا                 
  )).ةلودلاو عمتجملا ةايح ليكشت يف ةكراشملا يف يرظنلا ىوتسملا ىلعو

نأ رـيغ نم ةظحل يأ يف اهرتب نكمي ةدئاز          ((ةينطولا ةهبجلا رابتع    ا ىلإ ةمالس بهذو   
ةاـيح يف رود يأ سرامت ال اهنوكل كلذو          ))ةلودلاو درفلا ةايح يف رثأ يأ كلذ ىلع بترتي          ،

)) نييبزـح رـيغ صاخشأ لالخ نم بزحلا تاسايس ديدرتب         ((يفتكت لب ،ةلودلا وأ نطاوملا      
تفعـضو ةباقرلا تباغف ،عيمجلا نود نم ةطلسلاب         دحاو بزح دارفنا ىلإ   ((ىدأ يذلا رمألا      

، علطضـت ةـلاعف ةـباقر ةزهجأ دوجو مدع ببسب ،دابعلاو دالبلا يف داسفلا رشتناو                ةبساحملا
  )).باقعلاو باوثلا ءاقبإو ةلءاسملاب

نـم ةدحاو  ((وه مئادلا يروسلا روتسدلا نم تاضقانتلا هذه عفر ن    إلوقلاب ةمالس متخو    
سيـئر  )) ديسـلا ((هـب ىـلدأ يذلا مسقلا باطخ يف اه          ؤرقن يتلا ي  سايسلا حالصإلا ىطخ  
متـي نأ ثـحبلا اذه يف تءاج يتلا تاليلحتلاو ءارآلا هذهل ناك ام              ((هنأ ًافيضم ةيروهمجلا    

يذـلا يباجيإلا يطارقوميدلا خانملا الول ،ةحارصب اهلوح راوحلا رودي نأو ،ًانلع اهب ءالدإلا              
  )).روكذملا مسقلا باطخ نع مجن



 )٤٧١(

  
  
  
  
  

  نويروس نويثعب
  )١٥٥(ريوزتلاب يعامتجالا ملسلا ةكرح سسؤم نومهتي

  
بزـح سيـسأتل فيس ضاير بئانلا هجتي يتلاو         ) يعامتجالا ملسلا ةكرح  (ةدالو تدب   

ةيـشاقنلا ةسـلجلا يـف تداس يتلا تاشاقنلا لالخ نم كلذو ،ةرثعتم ،هتاذ مسالا لمحي ديدج         
       ، ىرـجأ نأ دـعب هسـفنب فيـس اهدـعأ يـتلاو             راوحلل ةيلوألا ئدابملل ترج يتلا ىلوألا

،  ـن حنم ذخأ يذلا شاقنلا يف رثعتلا ةلاح تدسجتو صاخشألا نم ددع عم تاراشتسا     ًاراـح ى
يـف فيـس ةراشإ رثإ ،هسفن ثعبلا بزح ةبرجت اهيف امب ،ةيروس يف ةيبزحلا ةبرجتلا مييقتل                 

ةداـيق قـح هسـفن ًا       يطعم ةطلسلاب يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح دارفنا ىلإ ئدابملا ةقرو         
ةحاس نع يصقيل   ؛  ةيراسي تاعزن هتايط يف لمحي يموق باطخ لالخ نم عمتجملاو ةلودلا            

عمتجملا ضيرحتل يرورضلا ةسفانملا لماع بجح امم ىرخألا تارايتلا لك يسايسلا لمعلا            
هذـه تراثأ دقو    . ةديدجلا ةلحرملا تارورضو تاريغتملا عم مجسني امب هسفن ءانب ةداعإ ىلع          

ًادـقتنم راوـحلا يف مهنم     لا   ددع كراشو ،ةسلجلا نورضحي اوناك نيذلا نييثعبلا نم ًاددع ةرقف
دـحأ يـف قباسـلا يدايقلا ددش ثيح ،ثعبلا بزح ةبرجت نع ًاعفادم ،ةديدجلا ةبرجتلا هذه                 
دوـجو ةلأسـم ىلع قشمد ةعماج يف نوناقلا ذاتسأ موثلك لصيف روتكدلا ثعبلا بزح عورف                

، )ةـينطو ةـلود نود نـم ةيطارقوميد روصت زوجي ال   (هنأو ،ةيطارقوميدلا   و ةينطولا ةلودلا  
مدـخت ال اـهنأ فيس اهدعأ يتلا ئدابملا ةقرو مهتاو   . ةطلسلاب رثأتسي مل ثعبلا نأ ىلإ ًاريشم  

نـكمي فـيك    : ًالئاستم ،يبنجأ ردصم نم اهنأ    باهايإ ًامهتم ،دلبلا اذهب صبرتي نم الإ ًاقلطم         
                                                 

 .٢٠٠١ /٢ /٢ ،)ندنل( ،نامزلا)٥(



 )٤٧٢(

نأ ىـلإ ةرشابم ةراشإ يف ،؟ةيروس يف ًاينطو ًابزح سسؤي نأ ةيب             نجأ ةكرش زايتما بحاصل   
رـتلو وـه نـم فرـعي وهو فرعأ انأ           : ((هلوقب ،ةيملاعلا ساديدأ ةكرشل ًاليكو ناك فيس      

،          ))يساسألا ةكرشلا ريدم  (ش  جلوف ةـينطواللاب تاماهتالا ضفري نأ فيس ضايرب ادح امم  ،
دالوأ مـه ةـيبنجألا تاكرشـلا ءالـكو     ((ن إلوقيل سوطرط نم رديح ردب دعب اميف لخدتو        

حلصـت  ((يعاـمتجالا ملسـلا ةـكرح نأ رصانلا ديبع رصان روتكدلا ربتعاو             )). نيلوئسملا
،           )). ةيروسل حلصت امم رثكأ لاموصلل     تاـعازن نـم ناعت ملو ،ينطو ثرإ ةيروس ىدل نأل

،   ةـلودلل دـئاقلا بزحلا رامث نم زازتعالا اذهو ،ةينطولا ةدحولاب زتعي يروسلاف             عـمتجملاو  
ىـتحو   ١٩٦٣) سراـم (راذآ نـم نماـثلا نم ًاءدب ةطلسلا يف درفنا ثعبلا نأ ىلإ ًاريشم                 

نأو ١٩٧٠ماع ) ربمفون(يناثلا نيرشت نم رشع سداسلا     سيئرـلا هـب ماـق    (حيحصـتلا  ((، 
ةيداصـتقاو ةيـسايس ةـيددعت لالـخ نم دئاق بزح ىلإ ثعبلا ل             ) دسألا ظفاح لحارلا    )) وح
نأو،بزـح جماـنرب ىوتسم ىلإ قترت مل يعامتجالا ملسلا ةكرح ئدابم ةق    رو نأ ىلإ ًاريشم   

 -ب عـيمجلا ًاـبلاطم دسألا راشب سيئرلل يروتسدلا مسقلا باطخ يف ةنمضتم اهتارقف ضعب              
نـم سوماـج حتاـف امأ       )).رصم باصأ ام حالصإلا نم انبيصي ال ىتح لاجعتسالا مدع         ((

،        تلا هتلخادم يف دقتنا دقف يعويشلا لمعلا بزح        يعاـمتجالا ملسـلاو ةيسايسلا مظنلا نيب لخاد
               ، ًاـيعامتجا ًاـجمانرب نمضـتي نأ بجي بزحلاو ،يقالخأ موهفم يعامتجالا ملسلا نأ ًاربتعم
               ، ةـضراعملا قوـف تزـفق اهنأ يسايسلا ةيروس خيرات تضرعتسا يتلا ئدابملا ةقرو مهتاو

نيـب ضقانت نم سيل     ((ه  نأب موثلك لصيف  ىلع درو ،نوجسلا يف ةريثك ٍتاونس تفرص يتلاو         
ميهارـبإ روتكدـلا ربتعاو     . ينطولا جيسنلا مطحي راكتحالاف   )) ةيطارقوميدلاو ةينطولا ةلأسملا  

ةـيخيراتلا قئاـقحلا    ((لـهاجتت ئداـبملا ةقرو نأ       ) ثعبلا بزح نع قباس بئان    (رورعز  
ب فيس مهتاو   ))ةيملعلاو يـف تراـتخا ةيروـس نأ ىـلإ ًاريشم          ))فييزتلاو ريوزتلا  ((-،   ، 

تاـيلقألا نم وهو ،ةيروس يف ةينطولا ةروثلا ميعز نوكيل شرطألا اشاب ناطلس تانيرشعلا              
كاـنه نـكي مـلو ،نوحلاصتم اننأل ،ًاضعب انضعب عم حلاصتلل ةجاحب انسل اننأ دكأو                . ةينيدلا

دـقتناو  . ةـثلاثلا ةيفلألا لخدن نحنو ةلكشم نوكتس لهف رمألا اذه يف تانيرشعلا يف ةلكشم              
ضـعب لـتحُت يتلا ةيروس فورظ يف مدقي نأ نكمي ال            ((اذه ن   إهلوقب فيس ض    اير جمانرب 

              ، ًايـسانتم ،ةـيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف اننأكو اياضق نع ثدحتي فيس ضايرف ،اهيضارأ
ًارتم وليك  ٢٢دعب ىلع ةيليئارسإلا ةيعفدملا نأ        ((         ، داسـفلاو ةوشرلا دض فوقولا دكأ هنأ الإ  ،

اـميف ،اهجراخو ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا لخاد ،ىوقلا عيمج هيف كر           اشت ينطو راوح عم هنأو    
رسـكو اـهتعيبط ىـلإ روـمألا ةداـعإل يروسلا روتسدلا ليدعت            ((-ب ةبلاطملا فيس ددج   



 )٤٧٣(

وـلو يـمرن نأ نود نمو يطارقوميد لكشب متت ةبلاطملا نأو              ))تاراكتحالا )). ةصـحب ((، 
رـقتفت  ((اهنأب ئدابملا ةقرو ةغل تدقتنا ن       محرلا دبع ةبيسح ناسنإلا قوقح لاجم يف ةطشانلا       

يـف تاراـقعلا نعو يندملا ديرجتلا نع تثدحت ةقرولا نأ ىلإ ةريشم              ))ةيسايسلا ةغللا ىلإ    ،
يعاـمتجا جماـنرب يأ     ((نأ ترـكذ يتلا ئدابملا ةقرو يف ةرقفلا ىلإ ةراشإ يف ،هتاذ نآلا              

لداـع ٍلكشـب مهضيوعتو نييسايسل      ا ءانجسلل ةيندملا قوقحلل رابتعالا ةداعإ نم أدبي نأ بجي         
ةداـعإو ،يعامتجالا ملسلا قيرط ىلع ةمهمو ةيرورض ةوطخك ةيدام رارضأ نم قحل امع              
ةرداصـم نـم نينطاوـملا عـم ةـلودلا تاسسؤم اهتسرام يتلا نبغلا عاونأ لك يف رظنلا                  
ا ـمب اـهميمأت مت يتلا تاكرشلا يف مهسألا يكلامل ضيوعتلاو ،اهريغو تاراقعلاو يضارألل             

وـحن قالطنالاو يضاملا ةحفص يط ةيغب كلذو ،ةرداصملا دنع مهسلل ةيقيقحلا ةميقلا لداعي              
  )).يعامتجالا ملسلا نم ةنيتم ةدعاق ىلع لبقتسملا

  
  



 )٤٧٤(



 )٤٧٥(

  
  
  
  
  

  راوحلا يف نوكراشي نويثعبلا
  )١٥٦(فيس ةقيثو نودقتنيو

  
هـميقي يذلا ي    نطولا راوحلا ىدتنم يف يعامتجالا ملسلا ةقيثو راكفأ ةشقانم ةقلح تزيمت          

نأ اـمك ،نيـيثعبلا نييميداـكألا نـم        . ىلوألا ةرملل ةكراشمب هلزنم يف فيس ضاير بئانلا       
حلصـي ال هـنأ تأر يـتلا تالخادـملا ضعب يف ًارضاح ناك              )) ةينانبللا ةيلاربيللا جذومن  ((
  .عيمجلل ةرورضلاب

)) يعاـمت جالا ملسلا ةكرح  ((راكفأو ئدابم ةعومجم لثمت يتلا هتقيثو حرط فيس ناكو          
ىـلع ةرـظن ءاـقلإ ىـلإ ةقيثولا بهذتو          . بازحألا نوناق رودص درجمب اهتماقإ مزتعي يتلا      

ةـقيثولا لـ    . لمـشألا اهلكـش يفو    . لبقتسملاو رضاحلا جمانرب مسر ةلواحمو يضاملا       محت
ةـيلاع اياضق نع ثدحتت اهلمجم يف اهنأ ًاصوصخ حالصإلا ىلإ ةردابملا ةيلوئسم ةموكحلا              

ةلوئسم تارارق ىلإجاتحت ةيساسحلا  .  
ةـهجاوم يـف ًاـنايحأ      (هسـفن نعو اهنع عافدلا يف ،ةقيثولا هتءارق دعب فيس رصتقاو            

  ).هتينطوب تاماهتا
ةرـملل نورضـحي نيذـلا نييميداكألا نييثعبلا نم ةعومجم نم مّظنم در هنأ ادب اميفو                

بـئانلا موثلك لص    يف قشمد ةعماج يف ةيسايسلا مظنلاو يروتسدلا نوناقلا ذاتسأ مهتا ،ىلوألا          

                                                 
  .٢٠٠١ /٢ /٢ ،)توريب(،ريفسلا)٦(



 )٤٧٦(

وـهو ،ةيروس يف ةيرحلا دوقي ًايلاربيل ًابزح عنصي نأ ديري           )) ةيبنجأ ةكرش ليكو  ((هنأب فيس   
  )).فيخمو ريطخ رمأ((هنأب هفصو ام 

ةـبرجتلا هسـفن تقولا يف ًادقتنم        ))يسايس ءاشنإ ىوس تسيل ةقرولا    ((نأ موثلك لاقو      ،
يدؤيـس ندرألا يـف مئاقلا يلاربيللا ماظنلا        ((ن  إربتعا ثيح نانبلو ندرألا يف ةيطارقوميدلا       

  )).ةريطخ ةينطو ةثراك ىلإ
قرـطت اـمك ،نيينيطسلفلا ليحرتل ًارخؤم نييندرألا باونلا دحأ ةوعدب موثلك دهشتساو             

قـبطي يذـلا    ((راوجلا اذه نأ ربتعا نيح داقتنالا نم ًابيصن تلان يتلا ةينانبللا ةبرجتلا ىلإ              
نمـض ىتح وأ ةينيدلا وأ ةيبهذملا تافالخلا ىتح دحوي نأ عطتسي م             ل يديلقتلا يلاربيللا ماظنلا   

  )).ةدحاولا ةفئاطلا
هوـج يـفو ىدتنملا يف عيمجلا دوجو ن         إرورعز ميهاربإ يعماجلا ذاتسألا يثعبلا لاقو       

نيـب راوحلا متي ثيح ةيسايسلا ةدايقلاو ةلودلل ةماعلا تاهجوتلا ةمالس ىلع            ((ليلدل يراوحلا   
ةفلتخم ةيسايس  تاءامتناو بازحأ  لـهاجتت  )) ةيفيصوت ةقرو يه ةقرولا   ((نأ ربتعا هنأ الإ     )).  

ثـيح تاـيلقألا نيب حلص قيقحتل ةرورض ال هنأ ىلإ ًاريشم             ))ةيملعلاو ةيخيراتلا قئاقحلا  ((  ،
نوحلاصـتم عـيمجلا ثيح     ((تايلقألا نم ناك    )) ةيروسلا ةروثلا دئاق شرطألا اشاب ناطلس     ((
  )).نطولا ةكرعم يف

مـسا وـهو ةـقيثولا ناونع نأ ىأرف ،رخآ يثعب وهو رصانلا ديبع رصان روتكدل                ا امأ 
دالبـلا هـجاوت امدـنع الإ حرطي ال    ((هنوك هايإ ًاضفار ،تالؤاستلا نم ريثكلا حرطي ةكرحلا       

  )).ةيروسل حلصت امم رثكأ لاموصلل حلصت نأ نكمي يهو ،ةيلبق ،ةيرئاشع ،ةيلهأ ًابرح
لبقتسـملا وأ رـضاحلا يف الو ،يضاملا يف ناعت مل            ةيروس((نأ رصانلا ديبع فاضأ       

يذـلا دـئاقلا بزحلا اهدوقي يتلا ةينطولا اهتدحو وه ةيروس هب دتعت ام رثكأو ،تاعازن نم                 
حيحصتلا دعب ثعبلا بزح نأ فاضأو        ))نايبلا هدقتني  ىـلع ًادـئاق ًابزح حبصأ      ) ((١٩٧٠(، 

يـف ًاريشـم      ))ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةيددعتلا ساسحإ    جماـنربلا  ((نأ ىـلإ هـثيدح ماـتخ      ، 
وأ ىؤر نـع ثدـحتي الو تابوعـصو تايلاكـشإ نع ثدحتي نايبلا يف دراولا يداصتقالا                 

حالصإلا لاجعتسا متي الأب بلاطو       ))بزح ايجولويديأ وأ ةديقع نمضتي     انبيصـي ال ىـتح     ((، 
  )).بارخلل وعدي ام حالصإلا نم



 )٤٧٧(

لواـحت  )) ةدـيدج ةقبط لثمت ةيزاو    جروب((ىلإ فيس ءامتنا ىلإ نيكراشملا دحأ راشأو        
مـل  ((هـنأل فيس بئانلا كراشملا اذه مالو        . يسايسلا طخلا ىلع لخدت نأ ىرخأب وأ ةقيرطب       

ةكيرـش ةينطولا ةيزاوجروبلا    ((نإ  ًالئاق فيس درو    . اهحرط يتلا ةقيثولا يف   )) نيحالفلا ركذي 
رخآ كراشم لاق نيح يف       ))ًالصأ ةطلسلا يف   ءالـكو  . ةبطاخملا ءانث أ انلوقع مارتحا بجي   ((، 

  )). اهيف نيلوئسملا رابك ءانبأ مه دلبلا اذه يف ةيبنجألا تاكرشلا
اـميف ،ةيضاملا ةلحرملا يف ًالعف تققحت يتلا تايباجيإلا ركذ ةرورض ىلع رخآ ددشو              

مـهل نوكيس نيذلا نييثعبلا نود نم متي نل حالصإلا نأ           ) يعويش(رديح ردب يماحملا ربتعا     
مهدـي يف مه نمم ءاج للخلا نأ        ىلإ  هسفن تقولا يف ًاريشم ،دلبلا اذه ح        الصإ يف ريبك رود   

  .بزحلا يف رارقلا
لـبق نم ثيدحلل عسوأ ًالاجم يطعتل نايحألا نم ريثك يف ةبضتقم فيس دودر تءاجو               

ةرـشابمو ةعيرـس تاباجإ   ىلإ تجاتحا ةلئسأ ةمث نأ الإ ،ة       ئاملامهددع قاف نيذلا نيدوجوملا     
فيـس بزـح يـمتني نأ نـكمملا نم ناك اذإ امع لاؤسب سيق دمحم يم                 احملا هيلإ هجوتف  

لـكلاب ةـضوفرم يلاـحلا اهلكشب ةهبجلا    ((نأب فيس هيلع درو . ةهبجلا بازحأ ىلإ رظتنملا   
ةركف دعبتسي نأ نود نم       ))عوضوملا ثيح نم سيلو    ةـينطو ةـضراعم بازـحأ دوجو       ((، 

نأ ًافيضم    ))ةطلسلا جراخ  نـم تلـسرأ    ((كلذـلو   )) راوـحلا يف ًافرط تحبصأ ةطلسلا     ((، 
ةـياغ يـف فيـس هدـجو يذـلا رمألا ،ثعبلا بزح نم نييميداكأ ىلإ ةراشإ يف                  )) رواحي

عـفر          ((نأ نكمي ةضراعملا بازحألا نأ ًاربتعم ،ةيمهألا          ي نأ نود طغـض ةليـسو لكشـت
،                 )). رجح هنلعيـس يذـلا بزـحلا سيـئر نوكي نأ يف هتبغر ةسلجلا ةياهن يف فيس ىفنو
  .هلخاد تاباختنال ًاقفو رمألا متيس ثيح)) بصانملا ّلم((هن أ ًاربتعم

ينطوـلا راوـحلل    ((ديدج ىدتنم حاتتفا نالعإ ًاضيأ دهش يلاتلا مويلل ددم يذلا راوحلاو            
،  )) يطارقوميدلا بـيط روتكدـلاو فيسـل نيترـضاحمب هتاسلج حتتف          تو سوطرط ةنيدم يف

  ).رياربف(طابش رهش نم ثلاثلا ثلثلا يف ينيزيت 
ةفيحـص هـتنلعأ ام عم ،راوحلا تايدتنم دحأ يف نييثعبلا نييميداكألا ةكراشم تقفار              تو

نـم ظقيـتلا    ((ىـلإ هسـفن تقولا يف اهتوعدو ،ةيراجلا تاحالصإلل اهدييأت نم            )) ثعبلا((
  )).جراخلا يف ةدعملاو ةدروتسملا راكفألا



 )٤٧٨(

حئارـشو ةجتنملا بع    شلا ىوق تايناكمإب ةيلاع ةقث انيدل     ((اهتيحاتتفا يف ةفيحصلا تبتكو     
يـلعفلا ماهـسإلا ىلع اهنم دحأ ءانثتسا نود نمو ةرداق ىوقلا هذه نأو ،نيركفملاو نيفقثملا                

ةيروسب ضوهنلل هنم صانم ال     )).جهن يه يتلا حالصإلاو ريوطتلا ةيلمع يف
تفاـضأو  )). ؟يـلهأ ريغو يندم ريغ يروسلا عمتجملا ناك ىتم        ((ةفيحصلا تلءاستو   

وأ راـيتلا اذهل ءادعأ قلتخنو ةيمهو كراعم قلخن نأ نود نم نكل هيلإ وعدن               راوحلا عم انإ  (( ،
  )).ديدج سرحو ميدق سرح نيب تاميسقتلاو تافينصتلا قلطنو كاذ

تـحت ةردقمو ةزئاج راكفألا لكو ،عيمجلا مامأ ةحاتم ةصرفلا          ((نأ ةفيحصلا تفاضأو    
لوـلحلا لضـفأ حارتجال ينطول      ا ءاطعلا وحن قباستلا وه مهألا نكل ،ةينطولا تباوثلا فقس         

  )).ةيداصتقا ىلوألا ةجردلاب مومه يهو ،همومهو بعشلا تالكشم ةجلاعمل قرطلا عجنأو
  



 )٤٧٩(

  
  
  
  

   ..دسألا راشب سيئرلل ىلوألا ةتسلا رهشألا
  )١٥٧(رطاخملاب ةنوحشم ةئيب يف حالصإلا

 
  

نـم ناـك اذإو     . ةـقيمع لا تالوحتلا نم ةلحرم دسألا راشب سيئرلا ةدايقب ةيروس لخدت         
حتـفو حالـصإ يـف راشـب سيئرلا ةدارإ نإف ،تاريغتلا هلصت دق يذلا ىدملا ديدحت ركبملا                

ةـماقإ ىـلإ حمطي هنإ      . كشلا لبقي ال امب ةحضاو ةيروسلا ةايحلا قفارم لك        ) فيظنت ًاضيأو (
حار ـتجا دحأ هنم عقوتي الو ،ًانمز قرغتست نأ دبال ةبعص ةمهم يهو ،نيثيدح عمتجمو ةلود               

ةمكحتسـملا تاداعلاو تايلقعلا رييغت لهسلا نم نوكي نلو ،ةليقث يضاملا تافلخم نإ ،ةزجعم   
  .ةدعاو ةيادبلا نإلوقلا نكمي كلذ عم . هلمكأب بعش يف

يـف نآلا ثدـحي امل يبوروأ هيبش ىلإ انرظن اذإ نكل            . ةقيقد ريغ ًامود ًاعبط تانراقملا    
  .وكنارفتوم ةادغ اينابسإ نوكي نأ دب الف ةيروس 

  
  :ةبعص ةكرت

دعب   ٢٠٠٠) وينوي(ناريزح يف دسألا ظفاح سيئرلا يفوت        رمتـسا ،ةطلسلا يف ةنس      ٣٠   
يـف ًاريدق ًابعال دسألا ناك      . ديازتملا ءاوطنالاو رارقلاب درفتلاو ءاوضألا نع دعبلا يف اهلالخ        

                                                 
)٧(،   .٢٦/١/٢٠٠١، )ندنل( ةايحلا
 .طسوألا قرشلا نوئش ىف صصختم يناطيرب ثحابو بتاك)٨(



 )٤٨٠(

ةـيميلقإ ةوق ىل  إ ةيروس ليوحت يف هحاجن هل ركذيس خيراتلا نأ دبالو ،ةيميلقإلا ةسايسلا ةحاس        
رـثكألاو دنعألا مصخلا هلعج ام      . مهسفنأ ةداس اونوكي نأ برعلا ىلع نأ ًامود نمآو        . ةيسيئر

  .ةقطنملا ىلع)) امهماظن((ضرف ةدحتملا تايالولاو ليئارسإ تالواحمل ًادومص 
هبشـي اـم عـم قـفارت يسايسـلا        -يفارغجلا بناجلا ىلع ليوطلا دسألا زيكرت نكل          

،              ةجلاعم نع فوزعلا   ةرـيثك ٍحاوـن يف اهرجحت لب ،اهدوكر ىلإ ىدأ ام ،ةيلخادلا عاضوألا  
ةـغلاب تاونـس تانيعسـتلا تناكو       . هتايح نم ريخألا دقعلا ىلع صاخ ٍلكش يف اذه حصيو         

  :يلي ام ركذتن نأ لاجملا اذه يف يفكيو ،هيلإ ةبسنلاب ةبوعصلا
داحتالا لاوز - ةيلودلا ةحاسلا ىلع سيئرلا هفيلحىتيفوسلا   ،.  
جيلخلا برح ءانثأ يبرعلا نماضتلا رايهناو قارعلا رامد-  .  
يف ولسوأ قافتا     - ينيطسلفلا قافتالا  ١٩٩٣  رـثإ ءاـج يذـلا درـفنملا يليئارسإلا          /،   

  .مالسلل دسألا ةيسامولبد فعضأو ةيرس تاضوافم
يناثلا نوناك يف لساب هلجن ةافوب ةقيمعلا ةيسفنلا ةبرضلا        - دـسألا ناكو  ١٩٩٤) رياني(   

  .هتفالخل هئيهي
ةررـكتملا ةيليئارسإلا ةيناودعلا تايلمعلاو ،نانبل نم ليئارسإ درطل تاباصعلا برح            -  

يف بضغلا ديقانعو     ١٩٩٣يف  )) ةبساحملا((ةيلمع لثم ،اهلالخ     رـجب تدده يتلا     ١٩٩٦،   ،
  .برحلا ىلإ ةيروس

نيب فاجعلا وهاينتن نيماينب ماوعأ - مالسلا ةيلمع تفقوأ يتلا ١٩٩٩ و١٩٩٦    .ًامامت 
ناريإ اهتفيلحو ةيروس دض ليئارسإو ايكرت نيب يجيتارتسالا نواعتلا-  .  
يف ايكرت عم ةريطخلا ةمزألا - نالجوأ هللا دبع يدركلا ميعزلا لوح١٩٩٨   .  
رمألا مالسلا ةيسامولبد نم ديازتملا طابحإلا كلذ لك قوف         - ،     ي  اـهزايحناو اـهطبختب ةيك

فـقوتلا ىلإ ةيسامولبدلا هذه تدأو      . ٢٠٠٠) سرام(راذآ يف ةلشافلا فينج ةمقب تللكت يتلاو      
  .مالسلل ديردم ةيلمعل لماكلا

ةيرارمتـسالا جهن دسألا ظفاح سيئرلا رايتخا يف ةبارغ ال ةيجراخلا تايدحتلا هذه مامأ              
  .لخادلا يف سارتحالاو



 )٤٨١(

  :راشب روتكدلا دوعص
رـمع ناـك     ١٩٩٤يف لساب هيخأ ةافو دعب ةرشابم ةطلسلل راشب روتكدلا ةئيهت تأدب              ،

ايناطيرب يف نويعلا بط يف هصصخت لمكأو ،ةنس٢٨اهتقو راشب    راـيخلا هنأ اهتقو دبي ملو  .  
 تاونـس عبرألا لالخ مكحلا ىلع ةفثكم بيردت ةرود لخد هنكل          . ةيروس لثم ٍدلب مكحل لثمألا    

ث ـيح هدـلاو عـم ةرـشابم لمعلا مث ةحلسملا تاوقلا يف نيتنسب ًاءدب ،ةيلاتلا ةنسلا فصنو                 
  .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا ةدعصألا ىلع ةسايسلا ليصافت ىلع فرعت

،          . ةعرسب سوردلا هذه بعوتسا هنأ حضاولاو      ميـلعتلا نـم لاـع ىوتسـم ىلع وهف
ةـفرعمو ةـيملع تاـمامتها هـلو ،ةـيلاربيل ةزيرغو قار قلخو ،ةينتعم ةركفم ةيصخشب                

ةبالـص نـم ريبك رادقم ىلع ًاعيرس        نهرب امك   . ةاوهلا ىوتسم قوفت تامولعملا ايجولونكتب    
  .ةيصخشلا

يـف داـح روهدـت نـم هـتايح نم نيتريخألا نيتنسلا يف ىناع لحارلا سيئرلا ناكو       
قاروألا دـعي ناـك ذإ ،رارـقلا عنص ةيلمع ىلإ ديازتم لكش يف راشب هلجن لخدو                 . ةحصلا

ةـلمح قلطأو ،نانبل  عم دقعملاو بعصلا ينانبللا فلملا ملستب أدبو ،هدلاو اهعقوي يكل ةيمسرلا     
دـسألا راشـب روتكدلا عفد كلذ ىلإ ةفاضإ          تنرتنإلاورتويبمكلا لامعتسا معدو ،داسفلا دض        ،

لمع نيذلا)) ميدقلا سرحلا ((دارفأ نم ًاددع دعاقتلا ىلإ       ًاضـيعتسم ،ةـليوط نينس هدلاو عم        او   
بـيقرلا  ((ةبا  ثمب ديازتم لكش يف راشب روتكدلا حبصأو      . هليج ىلإ ًانس برقأ نيلوئسمب مهنع     

تاـعقوت راثأ انه نمو ،ةطلسلا هاجت نينطاوملا ىواكشو تاملظت ةجلاعم نع لوئسملا   )) ماعلا
  .رييغتلاب ىربك

ًارود راشـب روتكدلا بعل هدلاو ةافو نم رهشأ ةثالث لبق يأ             ٢٠٠٠) سرام(راذآ يفو     ،
هدـلاو ةافو دع    ب ماق مث  . وريم ىفطصم دمحم ةسائرب ةديدج ةموكح ءاضعأ رايتخا يف ًايسيئر         

ًالخدـ                م بزحلا تادايق يف ةريبك تارييغتب مكاحلا ثعبلا بزحل ةماعلا ةنامألا هملستو ةرشابم
  .ءاسنلاو لاجرلا نم ةديدج رصانع اهيلإ

يـف ةرـيثك ةدعـصأ ىلع صقاونلاو ءاطخألا دصر نم كلذ لك لالخ هعضو هنكمو                
نوجسـلاو ءاضـقلاو ةـيطارقو      ريبلا ةزهجألاو ةيسايسلا تاسسؤملاو داصتقالا لثم ،ةيروس      

ىـلإ ةـحلملا ةجاحلا كردأو   .يميلعتلا ماظنلاو يمسرلا مالعإلا لئاسوو ناسنإلا قوقح لجسو  
  .لماشلا حالصإلا



 )٤٨٢(

  :ميسارملا نم ليس
ةـيقيقح  )) رييغت حاير  ((٢٠٠٠) ويلوي(زومت يف ةطلسلا هملست ذنم راشب سيئرلا قلطأ         

ألا لالـخ   ردصأو. ًابيرقت ةيروس يف ةايحلا هجوأ لك يف       تارشـع ةرـيخألا ةتسـلا رهـش         
          ، ال هـنأ اـمبو      ةقداصملل بعشلا سلجم ىلإ اهمدقو نيناوقلا نم ًاريبك ًاددع غاصو ميسارملا

ددـعب ءافتكالا انيلعف ،تاحالصإلا هذه نع ليصافت ءاطعإ ةريصقلا ةرضاحملا هذه يف نكمي              
  :ةيسيئرلا نيوانعلا نم

زاـغلاو طفنـلاو ةعارزلا     و ةحايسلا يف  - ىربك ةيداصتقا تاناكمإ ةيروسل   : داصتقالا -
دعب روطُت مل ريبك ٍدح ىلإ اهنكل       -تامدخلاو صاـخلا عاطقلا عيجشتل ةداج تالواحم كانهو       .  
  .قوسلا داصتقا ىلإ يزكرملا داصتقالا نم لوحتلا ىلإ ًالوصو

ىـلع ديزت ٍضارأ ءارشب حامسلا يبنجألاو يلحملا رامثتسالا باذتجا تالواحم لمشتو            
زواجتت ال لامعأ ةبيرضو ،يعارزلا حالصإلا هب حمسي يذلا           دحلا يـف رثكأ ةيرحو     %٢٥   ،

دـحوم رعسب رارق ىلإ ةفاضإ ،لا       ومألا سو ءرو حابرألا جارخإو ةيبنجألا تالمعلاب لماعتلا     
تاوـطخلا ذاـختا هـلك اذـه ق        وفو ،ةضباقلا تاكرشلا ءاشنإ قحو ،ةيروسلا ةريللا فرصل       

لـمعب حامسـلا لالـخ نم ،ةموكحلا ةرطيس نع ديعب ثيد            ح يفرصم ماظن ةماقإل ةمزاللا    
  .ةيروس مومع يف لب بسحف ةرحلا ةقطنملا يف سيل ،ةصاخلا فراصملا

قاـفتا دقع فدهب هعم تاضوافملا لصاوتو ،يبوروألا داحتالا عم ةديج تاقالع قشمدل             
عيرسـت  يـف ةدعاسملا اهنم ةعقوتم ،ةيبرع ةيلام تاسسؤم عم ةيروس لماعتت امك             . ةكراشملل

يفوتـس اهنأ ذإ ،يلودلا كنبلا عم ةديجلا اهتاقالع تداعتسا امك           . يداصتقالا حالصإلا جمانرب  
  .كنبللاهتارخأتم لك ةنسلا هذه 

ماصـع روتكدـلا هـتيلاعفب فورـعملا ةلودلا ريزو فارشإب           (يداصتقالا طيطختلا    -
اـم وـهو ،ةـيمنتلل       يرظن لكيه ميدقتل يداصتقالا طيطختلل ربكأ ًارود دهعلا رفوي        ): ميعزلا  

يذـلا ريخألا   (ماعلاو صاخلا نيعاطقلا نم لك رود حيضوتو ،نآلا ىتح داصتقالا هيلإ رقتفا             
  ).حبرلا ريياعمل ًادعاصف نآلا نم عضخيسو ،لماك هبش دوكر نم يناعي

ةبعصـلا ةمهملا هيلإ تلكوأ يذلا ،ةشير نسح روتكدلا وه ديدجلا يلاعلا ميلعتلا ريزو             -
  .ايجولونكتلاو مولعلا يفً اصوصخ ،ميلعتلا تايوتسم عفرو تاراهملا ريوطت يف
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يرادإلا زاـهجلا حالصإب صاخ مامتها دسألا راشب سيئرلل    - طرشـلا هـنأ ًارـبتعم    - 
هيف داسفلا ىلع ءاضقلاو    -ةيمنتلل يرورضلا  ةبسـنب تاـبترملا ىوتسـم عـفر لعفلاب متو          .  

حيحصلا هاجتالا يف ةوطخ اهنكل ةيفاك تسيل يهو        %٢٥ نـم ًاددـع تاطلسـلا تقحالو       . ، 
  .نيرخآلل ةربع مهلعج لكش يف ،داسفلا ةمهتب نيلوئسملا

بزـح يـف دـيدج مد لاخدإل تالواحم كانهف ةيسايسلا تاسسؤملا ىلإ ةبسنلاب امأ                -  
ىـلع ةرح تاباختنا ءارجإ قيرط نع ةلءاسملا أدبم ىلع زيكرتلا ىلإ ةفاضإ              -مكاحلا ثعبلا   

  .بزحلا ةدايق تايوتسم لك
،     : ةيمدقتلا ةينطولا ةهب  جلا- ةـفتلملا ةحنجألاو    ةريغصلا بازحألا نم ًاددع ةهبجلا مضت

يـضاملا يـف اـهتمهم ترصتقاو ذوفن وأ نزو نود نم تناكو ،مكاحلا ثعبلا بزح لوح                 
نـم ،ةيقيقح ةيددعتل ًايخوت اهطيشنتل تالواحم نآلا كانه ،ةطلسلا تارارق ىلع ةقفاوملا ىلع              

عيـسوتو عورـفلا حاـتتفاو ةـصاخلا اهفحـص رادصإب ةكراشمل            ابتامظنملل حامسلا لالخ    
  .اهتيوضع

توـص  ((هتفيحـص تـناكو ،ةصرفلا لالغتسا ىلإ يروسلا يعويشلا بزحلا عراسو            
  .ًانلع عابت يتلا ىلوألا)) بعشلا

اـمك  . لحارلا هدلاو دهع تقفار يتلا درفلا ةدابعل ههرك ديدجلا سيئرلا حضوأ هتهج نم            
  .٢٠٠٨يف هتيالو ءاهتنا دعب ةسائرلل ديحولا حشرملا نوك ي نأ ديري ال هنأ نلعأ

  
  :يندملا عمتجملا ةظقي

ًازـمر تناك ًانوجس قلغأو يسايس نيجس  ٦٠٠سيئرلا قلطأ ناسنإلا قوقح صخي اميف    
نـم ةـيداعلا مئارـجلا نم ددع نع وفعلاب نوناق ةحئال بعشلا سلجم ىلإ مدقو                . تاكاهتنالل
علا ةمدخلا ىلع لياحتلا    اهنيب قوـقح نع عافدلا ةنجل ةوطخلا هذهب تبحرو        . بيرهتلاو ةيركس  
  .يرسلا لمعلا نم ٍدقع دعب نلعلا ىلإ تجرخ يتلا ،ةيروس يف ناسنإلا

بـلطو ةفاحصـلل ةموكحلا راكتحا يهني تاعوبطملل ديدج نوناق ةحئال ةغايص تمت    -  
اـهعون نم  ىلوألا نوكت ،ةرخاس ةفيحصل صيخرتلا تزرف يلع فورعملا روتاكيراكلا ماسر    

  .١٩٦٣ثعبلا ةروث ذنم 
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ألا يف مامتهالل ةراثإ رثكألا ناك امبر نكل        - يـف رـيبكلا عـسوتلا ةريخألا ةتسلا رهش          
  .شاقنلا يف ًايقيقح ًأرجفت ًايلاح ةيروس دهشتو. عمجتلاو يأرلا نع ريبعتلا ةيرح

يـساسأ ةـقيثو ىـلع فقثم فلأ وحن عقو   ٢٠٠١)رياني(يناثلا نوناك رهش لئاوأ يفو    ة  
ناـجل  ((اهتغاـص يتلا ةقيثولا وعدتو      . ةعساو ةيسايس تاحالصإ ءارجإ ىلع سيئرلا ضحت      

ةدوـعو نييسايسـلا ءانجسلا عيمج قالطإو ئراوطلا ةلاح ءاهنإ ىلإ           )) يندملا عمتجملا ءايحإ  
          ، تاـيرحلا قالـطإو     ءاضـقلا لالقتـساو ةيسايسـلا تاـيرحلا ريفوتو نييسايسلا نيدعبملا

بزـح راـكتحا ءاـهنإ      : فالخلل ةراثإ رثكألا بلطملا مث    ... نينطاوملا عيمج ىلإ ةيداصتقالا   
  .ةطلسلل ثعبلا

نوناـنفلاو باـتكلا اهلكـش يـتلا        )) يندـملا عـمتجملا ءاـيحإ ناجل      ((راشتنا لعلو   
ةيسايسـلا ةظقيلا ىلع مهألا رشؤملا نوينهمو لامعأ لاجرً اضيأ اهيف كراشو ،نويميداكألاو             

ةنسـلا اهتايادـب دـنع ،عـقوتم وه امك ،ةرهاظلا هذه تراث     أو.يروسلا عمتجملا اهدهشي يتلا 
ةداـق بـلطو    . اـهعمق تدارأو لبق نم اهل ًاهيبش فرعت مل اهنأل ،نمألا ةزهجأ قلق ةيضاملا             

تاوـصألا هذـه تاكـسإ مهلوخيـس ناك ام اذإو ،نأشلا اذه يف سيئرلا تاميلعت ةزهجألا                  
نـكل ،يرـجي ام ةفرعم       -مكبجاو ل ب-قحلا لك مكل    ((حوضولا غلاب هباوج ناكو     . ةدرمتملا  
  .ديدجلا يلاربيللا كرحتلا اذه يماح سيئرلا حبصأ اذكه)). هفقو قح مكل سيل

ةيروـس ةـئيب يـف داـتعملا قوـفي بارطضالا نم ةلحرم يف تاحالصإلا هذه يناث                 
دودر غوـصو سارـتحالا نم نكمي ام رثكأ باشلا سيئرلا نم ةلحرملا بلطتتو              . ةيميلقإلا
  .ًاضيأ يجراخلا لب ،بسحف يلخادلا نأشلا يف ًاكمهنم نكي مل هنأ يأ ،ةبسانملا لعفلا

ةـضافتنالا ،ًالوأ   : اـمه ةيجيتارتـسالا ةئيبلا يف يرذج رييغت ىلإ ايدأ ناذللا ناروطتلا           
دـض تاباصـع برـح ىلإ تلوحتو     ،٢٠٠٠)ربمتبس(لوليأ رخاوأ ذنم ةل     عتشملا ةينيطسلفلا 

ةسايسـل ًابيرقت لماكلا رايهنالا     : ًايناثو ،ةلتحملا يضارألا  يف نينطوتسملاو ةيليئارسإلا تاوقلا     
يـف لـب بسـحف ةيليئارـسإلا        /ةيبرعلا مالسلا ةيلمع هاجت سيل ،طسوألا قرشلا هاجت اك        يرمأ
  .ًاضيأ جيلخلا

تاـثداحملا تناك اذإ ام نآلا ىتح فرعن ال اننإ          . دعب اهباستحا نكمي ال جئاتن نيروطتلل     
ةرـيخألا ةـظحللا يـف قاـفتا ىلإ يدؤتس اباط يف ةيليئارسإلا          -ةينيطسلفلا)) ةينوثاراملا((   .

سأر ىـلع ةطلسـلا ىـلإ نوراـش لييرأ لوصو ىلإ قلقب نورظني نيينيطسلفلا نأ كشالو                 
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ةطلسـلا شوب جروج ةرادإ ملستب ًامامت ةديعس ليئارسإ نوكت نأ نكمي ال اميف ،ةديدج ةموكح                
،  يرمألا)) مالسلا قيرف ((و ةقباسلا ةرادإل  ا يف نيريثكلا اهءاقدصأ اهتراسخو ،نطنشاو يف       يـك

  .ةقفص ىلإ لصوتلا وحن ًاعفاد نيفرطلا نم لك فواخم لكشت دقو
،            تامهم نكل    بسـحف ةيليئارسإلا عسوتلا ةلحرم ةياهن لثمت ال ةضافتنالا نإف ةجيتنلا نك

ةرـتف  ىـتح دئاسـلا قثاولا فقوملا كلذ ةضافتنالا تفسن دقف  . عجارتلا ةلحرم ةيادب ًاضيأ لب     
نود نـم لـصاوت نأ ىـلع ليئارسإ ةردق يف           ) نيددشتملا نيب رمتسم هنأ يف كشال     (ةبيرق  

     ، % ٥٠نـم لقأ ةداعإو تانطوتسملا عيسوتو        ةيبرغلا ةفضلل يخيراتلا اهمضق ركذت ةضراعم
ىـلع ةـظفاحملا ىـلإ ةفاـضإ ،ةقرفتم عقب لكش ىلع كلذو ،نيينيطسلفلا ىلإ يضارألا نم       

تـهتنا ةلحرملا هذه نيئجاللا ةلكشم لافغإو       سدقلا لك ىلع ةدايسلا    رودـي نآلا شاـقنلاو     . ، 
اـمم   ١٩٦٧دودـح ىـلإ برقأ نوكتس اهنأ حجرألاو ،ليئارسإل ةيئاهنلا دودحلا ميسرت ىلع                

  .ًاقباس عيمجلا روصتي ناك
باحسـنا ءاـج اـملثم ًامامت ،تاضوافتلا سيلو ةوقلا لعفب ءاج ءاوجألا يف رييغتلا اذه             

مهيـضارأ ىلإ نوينيطسلفلا دروتسا اذإو      . ضوافتلا سيلو ةوقلا قيرط نع نا     نبل نم ليئارسإ  
اـهنكل هذه   )) لالقتسالا برح ((يف ًاظهاب ًانمث نوعفدي مهف تاباصعلا برحل ينانبللا جذومنلا          

  .ريثكلا ىلع لوصحلاب مهدعت هسفن تقولا يف
ةـيعدرلا اهت   ردق ةمادإ ىلع اهصرح يف يهف تاروطتلا هذهب بحرت ال عبطلاب ليئارسإ           

وـه اذـه نأ مـغر ىـلع ،يبرعلا فنعلا مامأ عجارتلا ىلإ ترطضا اهنأب فارتعالا هركت                  
راـيت دـص لواـحي دـق ةطلسلا نوراش ملست اذإو     . ةرمتسم لازت ال ةصقلاف كلذ عم   . عقاولا

اـمبرو نانبل لمشتل ًالامش رشتنت نأ نكمي برح يف ءامدلا نم ديزملا كفس ينعي ام     معجارتلا  
  .ةيروس ًاضيأ

يـف موـقي اـميف ،ةوقلاب ةضافتنالا قحس ىلع ،هنع فورعملا بسح نوراش ىعسي دق                
ماوـعألا ىضـق هـنأ دبالو    ١٩٨٢يف اهلامكإب هل حمسي مل يتلا    )) ةمهملا لامكإ  ((ـب نانبل   ،

نطنـشاو دـجت يذـلا تقولا يف نالامتحالا يتأيو ،كلذ ىلع رسحتلا يف ةريخألا نيرشعلا                
اـمك  . عـضولا عم لماعتلل ةدعتسم ريغ اهنأ ينعي ا        مم ،نيتيالو نيب لا   قتنالا ةلحرم يف اهسفن   

ىـتحو ءادـعلا نـم ةـجوم هجاوت ثيح ،نآلا ضيضحلا يف ةقطنملا يف اك                يرمأ ةعمس نأ  
لوألا نيرشـت يـف ندـع ءانيم يف         )) لوك((ةجرابلا ىلع موجهلا لثم     -ةيباهرإلا تامجهلا   
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رسإ ىلإ لماكلا اهزايحنا ببسب     -٢٠٠٠) ربوتكأ( )) قارـعلا ((ةـبقاعم يف اهرارمتساو ليئا       
  .لكك مالسإلا ىلع برحلا اهنش نم ودبي امو

  
  :ةيكيرمألا ةسايسلا رايهنا

تراـثأ دـقف طسوألا قرشلا صخي اميفً اسيعت ًالجس اهءارو نوتنيلك ليب ةرادإ تكرت                
ىـلإ  مالسـلا ةـيلمعل ةزاـحنملا اهتياعر تداقو يمالسإلا ملاعلا ترفنو            )) يبرعلا عراشلا ((

ةيوسـت ىلإ لصوتلا يف تلشفو  . ةينيطسلفلا يضارألا يف قبس ام لك نم ىوقأ فنعلل راجفنا  
نارـيإ هاـجت    )) جودزـملا ءاوـتحالا   ((ةـسايس تراهنا امك     . يليئارسإلا-يروسلا عارصلل 

ىرـتو ،ًادـيازتم ًالكآت قارعلا ىلع تابوقعلا دهشتو ،نيدلبلا لشو لزع ىلإ ةفداهلا قارعلاو       
)) ءاوـتحالا ((نـم نـمز ذنم تتلفأ دقف ناريإ امأ          . رارمتسالل ةلباق ريغ اهنأ   ةريثك فارطأ   

 -يليئارسإلا يركسعلا قوفتلا اهتيامح قايس يف نطنشاو تالواحم تلشف كلذكو ،ضرتفملا            
. ةيلامشـلا اـيروكو ايـسور لثم رداصم نم ناريإو ةيروس ىلإ حالسلا لوصو فقو              نود  

ايسور عميركسعلا اهنواعت ًاريخأ ناريإ تدجوو  .  
ىـهتنا ليئارـسإو اك   يرمأ حلاصم عم ًايشامتم يميلقإلا ماظنلا رييغت فده نإ ،راصتخاب       

جروـج ةرادإ ملعتتس له    : وه مهألا لاؤسلا  . هيلإ لصوتلا تالواحم لك مغر ىلع ،لشفلا ىلإ       
  .ةقطنملا لكاشم هاجت ًانزاوت رثكأ ةسايس ذختتو سردلا اذه شوب

  
  :ةيجراخلا ةيروس ةسايس يف رييغتلاو ةيرارمتسالا

ةـيجراخلا رـيزوو راشـب سيئرـلا هـيف غاص يذلا ريطخلا يميلقإلا قايسلا وه اذه                 
  .ةيجراخلا ةيروس ةسايس عرشلا قوراف مرضخملا

  ؟قايسلا اذه ءازإ ةسيئرلا ةيروس فقاوم يه ام 
ىـقبت ةـيجراخلا ةسايسـلا نإف ةيلخادلا ةسايسلا صخي اميف ةيرذج تارييغتلا تناك اذإ               

ةيروـس نأ كـلذ     . دـسألا ظفاـح لحارلا سيئرلا اهعضو يتلا ةماعلا طوطخلا نمض ةت           باث
نـم ربـش لـك ةيروس ةداعتسا ىلإ يدؤي ،لماشو لداع مالس وحن يعسلا               باهمازتلا لصاوت   

يذـلا  )) ءاـيوقألا مالس  ((اذه نوكي نأ ىلع هسفن تقولا يف صرحت ةيروس نكل           . اهيضارأ



 )٤٨٧(

يليئارـسإلاو يبرعلا نيفرطلا نيب لدابتملا عدرلا ىلع مو  قي نأ يأ ،لحارلا سيئرلا هيلإ ىعس   
  . اهدحول ليئارسإ ةوق ىلع سيلو

ةوقلا لامعتسا ىلإ ليئارسإ ليم نم قشمد هارت ام ريخألا رابتعالا ةيمهأ نم فعاضيو              
     ، ببسـب ليئارسإ نم ًاديدهت لعفلاب ًاريخأ ةيروس تقلتو          طوغضلا اهتهجاو املك اهب ديدهتلا وأ

ةـقطنملا  )) اعبـش عرازـم   ((يف تايلمعلا نمً اددع هولتاقم ذفن امدعب ،هللا بزحل          قشمد معد   
اـم دـح ىـلإ قشـمد فقوم تمعدو          . اهلالتحا يف ليئارسإ رمتست يتلا نانبل نم ةريغصلا       

موـجه يأ عـم احماستت نل امهنأ اتدكأ امدنع ،ناري           إو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدناسملا     
  .ةيروس ىلع

  :رواحملا نم ددع ىلع زيكرتلا يف ةيجراخلا ةيروسةسايس رمتست 
قشمد روحم  - ملاـعلا نمـض قشمد ةسايس يف ساسألا رجح ىقبي ةرهاقلا            /ضايرلا/   

ضايرلا ىلإ تارايزلا قيرط نع روحملا اذه ةيوقتل ًاريبك ًادهج راشب سيئرلا لذبو             . يبرعلا
  .نيتلودلا ييدايق عم مئادلا رواشتلاو ةرهاقلاو

قشمد روحم  -  /        ، ةنس نيرشع لبق لحارلا سيئرلا هماقأ يذلا نارهط فلاـحتلا ىقبيو     
  .مامتهالا دشأب اهنم ىظحيو قشمد ىلإ ةبسنلاب يسيئرلا يجيتارتسالا

يروسلا روحملا  - يـف هـمايق ذنم ةينمألا ةيروس ةيجيتارتسال يرهوج وهو ،ينانبللا            /   
يركسـعلا دوـجولا نوركنتس     ي نانبل يف نيريثك نأب هنم ًاكاردإ      . راشب سيئرلا نكل  . ١٩٧٦

ةحلصـملاو ةاواسـملا ساسأ ىلع ةينانبللا        -ةيروسلا ةقالعلا عضو ىلع صرحي ،يروسلا         
  ، نوئـش يـف رشابملا يليصفتلا لخدتلا ريبك دح ىلإ عجارتو            يداصتقالا نواعتلاو ةكرتشملا

  .رثكأ عجارتيس هنأ لمتحملاو ،نانبل
  

  :راشب سيئرلا نم ةديدجلا تاردابملا
،              تاوطخلا   قارـعلا ىـلع حاـتفنالا عيـسوت يه ةيجراخلا ةيروس ةسايس يف ةديدجلا

نأ حـجرألاو ةينيطسـلفلا ةـضافتنالل يوقلا معدلاو ،ايكرت عم تاقالعلا يف ريبكلا نسحتلاو               
          ، نيـب تاـقالعلا ةداـعإ      ىـلإ   ةلدابتملا كوكشلا نم ةليوط نينس دعب يدؤتس ةريخألا ةطقنلا

ىـلإ ةرايزب ينيطسلفلا سيئرلا موقي نأ عقوتي امك ،تافر    ع رساي اهدوقي يتلا ةكرحلاو ةيروس     
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كاذنآ قشمد يـف هدومـص عـم ًاقفاوتم ديازتيس هب بيحرتلا نأ اوحضوأ نويروسلا ناكو              .  
يـف ليئارـسإ عـم ضوافتلا ىلإ ةيروس ةدوعل لا    جم ال كلذ لالخ . ليئارسإ عم تاضوافملا  

  .ةلتحملا يضارألا يف نيينيطسلفلا لتق رمتسي يذلا تقولا
قراـط رازو  . ءادـعلا نم دوقع دعب كلذو . دكؤم نسحت يف قارعلا عم ةيروس تاقالع     

طشـنتو  . ةطلسـلا راشـب سيئرـلا ملست ذنم تارم عبرأ نم لقأ ال ةيروسلا ةمصاعلا زيزع    
مـتو  . قارـعلا يف رامعإلا ةداعإب ءدبلا دنع ًاطاشن دادزتس اهنأ كشالو        . نيفرطلا نيب ةراجتلا  
ناب -كوكرك طخ حالصإ     خضـلا ن   إلوـقي نم كانه لب      (لمعلل زهاج نآلا وهو يطفنلا ساي      

  ).ةيلودلا تابوقعلل اهكاهتنا رهظت نأ ديرت ال ةيروس نأ ىوس ،لعفلاب أدب
نـم ريثكلا رودي قارعلا عم ةلماكلا ةيسامولبدلا تاقالعلا ةداعإ نم ةيروس برتقت امنيبو   

راشـب سيئرلا ملكتو  )) بيصخلا ل الهلا((لماكتل عورشم نع نامعو دادغبو قشمد يف مالكلا         
هسـفن تقولا يف هنكل  . ةيروسل يملعلاو يداصتقالاو يجيتارتسالا قمعلاك قارعلا نع سامحب     

  .ةيجيلخلاو ةيبرعلا ىوقلا ضعب بضغي ال يكل هاجتالا اذه يف كرحتلا يف عراسي ال
  ، دادغب و قشمد لصوت ىلإ احاترت نل ضايرلاو ةرهاقلا نأ فرعي لكلاف           كلذ ىلإ ةفاضإ

باصـعلا هسـفن تـقولا يـف كلذ يذغيس نيح يف     . ةقيثو ةيجيتارتسا ةكارش وأ فلاحت ىلإ     
  )).قرشلا نم رطخلا((هاجت يليئارسإلا 

لضـفي ةدـيعب ىرـكذ الإ       ١٩٩٨ةـمزأ نـم قبي ملو ،نآلا ةيدو ايكرت عم تاقالعلا              
لكشـي ال اـمهنم   ًاـيأ نأ نمضـت ةينمأ تاقافتا ادقع امهنأ امك ،نايسنلا اهيوطي نأ نافرطلا           

  .ًابيرق ايكرت ةرايزل راشب سيئرلا ططخيو. رخآلا ىلع ًاينمأ ًارطخ
ةيليئارـسإلا   -ةيكرتلا تاقالعلا نأ ةرقنأو قشمد نيب تاقالعلا يف ءفدلا اذه جئاتن نم               

جاـتحت يتلا ةقلاعلا اياضقلا نم ًاددع كانه نكل  . قباسلا نم ةيروس ىلع ًارطخ لقأ ًايلاح ودبت    
،                اضوافم ىلإ  تارـفلا هاـيم نـم ةفصـنم ةصحب ةيروس ةبلاطم اهنيب نم ،ةليوط ةدقعم ت

يـف ةيروـس هترسـخ يذـلا نوردنكسا ءاولب اهتبلاطم نع قشمد لزانت يف ايكرت ةبغرو                 
يكرتلا ياتاه ميلقإ نآلا وهو١٩٣٩  ،.  

حاـتفنالا يـف هـتبغر راشب سيئرلا اهب ماق يتلا ةيجراخلا تالاصتالاو تارايزلا نيبت               
يف ةطلسلا ملست امدنع هدلاو لعف املثم ،راوجلا    لود ىلع  طباورـلا نأ ىرـي وـهو    ١٩٧٠   ،

ةيرورضـلا ةيـضرألا لـثمت ،ةكرتشملا ةينمألا حلاصملا ىلإ ةفاضإ ،ةيداصتقالاو ةيراجتلا             
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لـيومتلا ىلع لوصحلا يف بغريو      . رصمو قارعلاو نانبلو ندرألا عم ةحيحصلا تاقالعلل      
دـهجلا    ىصقأ لذبيو . جيلخلا لود ةيقبو ةيدوعس   لا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيمنتلل     ماـظن ةـماقإل     
يسايسـلا ديعصـلا ىـلع راشـب سيئرلا لغشي ام رثكأ             نمو. نيرمثتسملا بذتجي يداصتقا    

نماضـتلا وـه ،هدلاو عم ًامود لاحلا ناك امك ،انه هراعشو ليئارسإل نزاوم لقث ىلإ ةجاحلا         
ىلإ ليوطلا ةيروس يعس يف ًايرورض ًارصنع هاري يذلا ،يبرعلا   )).ءايوقألا مالس(( 

برـعلا حلاصـمل ًامهفت يدبت نأ شوب جروج سيئرلا ةرادإ نم يروسلا سيئرلا لمأي               
داـمتعالا ىلوألا ةجردلا يف برعلا ىلع نأ ىقبي ةيروس يأر نكل            . ةقباسلا ةرادإلا نم رثكأ   

اـهاقلأ  ةرـضاحم يف لاق امدنع عرشلا قوراف ةيجراخلا ريزو كلذ نع ربعو             . مهسفنأ ىلع 
اـنيلعف لماشـلاو لداـعلا مالسـلا ىلإ انيعس يف بناجألا ىلع اندمتعا اذإ ،قشمد يف ًاريخأ                  

     ، ًاـبرع ،انيلع عقت ةيلوئسملا نأ اوكردي نأ عيمجلا ىلع           ظهاب نمث عفدو ًاليوط ًانمز راظتنالا
لاـفغإ   وأ اـنلافغإب دحأل حمسن الأ انيلع      . اننماضتو اننواعتو انكسامت ىلع ةنهربلل ،نيملسمو       

  .انقوقح
يـكذ لـعاف دئاق هنأ ىلع ةطلسلا ملست ىلع رهش           أةتس دعب دسألا راشب سيئرلا نهربي       

  .رطخلاب ًامود ةئيلملا ةيميلقإلا ةئيبلا كلت يف اهتيامحو هدالب ثيدحتل دهجب لمعي
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  "قشمد عيبر"ةياهن 
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قرشلا "ةف يحصل لماش ثيدحب يلدي دسألا راشب سيئرلا
  )١٥٩("طسوألا

يندملا عمت  ا تاسسؤمو يندملا عمت    )١٦٠(ا موهفم
  

  :يلخادلا يروسلا نأشلا
نويروسـلا رهظي ةفيحصلا ديرب ربع اندرت يتلا تاباطخلاو قشمد يف يتادهاشم لالخ نم          * 

    ، ةديدج ةلحرم يف لخدت ةيروس نأ      نع مالك كانهو   ةيروس يف لصحي امم نيلئافتم عـقوتي اذاـم    .  
  .؟مويلا ةماعلا ةيؤرلا يه ام ؟تالاجملا عيمج يف ةيروسل سيئرلا

مرـهلا ةمق ىلع ناسنإ يأو      . دحاو باوج يف رصتخي دحاو لاؤس يه ةماعلا ةيؤرلا         -
رـثكأ ةيروـس ىرأ      اـنأ : لاؤسـلا اذهل يقطنمو ديحو باوج هيدل ةلود ةيأ يفو ةطلسلا يف             

زـكترت اـهلك اهنكلو ،ةفلتخم تالاجمب ًاراهدز        ا.. ًايملع ًاراهدزا .. ًايسايس ًاراهدزا .. ًاراهدزا
ةـتقؤم نوكت ىرخألا راهدزالا لاكشأ نإف يعامتجالا راهدزالا نودبو يعامتجا راهدزا ىلإ             

هـجوتن مـث يعاـمتجالا راـهدزالا ققحن نأ بجي اننأ ينعأ ال يننكلو               .. ةيمهوو ةبذاك وأ  
ساـسألاب يـهف    . زاوـت ك  اـنه نوكي نأ بجي لب     .. ىرخألا تالاجملا يف راهدزالا قيقحتل    

ًاـنايحأو  .. ًاـباجيإ مأ ًابلـس رخآلاب رثؤي لاجم لك نأ ىنعمب يأ ضعبلا اهضعب عم لعافتت               
وأ لـلخ يف ببستت ىرخألا عاضوألاو يركفلا ىنعملاب ةصاخ يعامتجالا عضولا نيب ةوجفلا        

                                                 
)١(،  .دشارلا نمحرلا دبع ةفيحصلا ريرحت سيئر قشمد يف راوحلا ىرجأو.٧/٢/٢٠٠١،)ندنل(طسوألا قرشلا
 .يروسلا يلخادلا نأشلاب هنم قلعت ام ىلع لوطملا ثيدحلا نم انرصتقا)٢(



 )٤٩٤(

كاـنه لاـجم لـك نمـض ًاـعبطو ةـماعلا ةيؤرلا يه هذه               .. ريوطتلا ةريسم يف فارحنا   
  ..تاليصفت

مدقتت ةيروس  .. ةيسايسلا تاراوحلاب قلعتي اميف ًاصوصخ ًايبسن ديدج ةيروس يف دهاشن ام          * 
اذـه نـع ثدـحتت يتلا حئارشلا سيئرلا دعي اذامب فرعن نأ نكمملا نم له                .. مامألا ىلإ تاوطخ  

  .؟ةيروس يف ًالاقتنا دهشنس له.. ؟مدقتلا

نم الإ يسايس ريوطت يأ ىلإ لاقتنالا نكمي ال  - يـف تلق  . دلبلل يخيراتلا عضولا لالخ 
ىـلع زـكترت كنأ ينعت ريوطت ةملكو        .. هروطنل لب عقاولا فسنل نيتآ انسل انن      إمسقلا باطخ   

  ..غارفلا نم لقتنت نأ ال مامألا هاجتاب لقتنت هنمو ءيش
  .؟لاقتنالا اذه نم نوفوختت الأ* 

ًالصأ ريوطتلا ةركف حرط مت امل فوخ كانه ناك ول      - ريوـطت لـك   .. تـل ق اـمكو ..  
يعاـمتجا روـطت كاـنه نوـكي الأ ديحولا روذحملا اذإف            .. ةيعامتجالا ةدعاقلا ىلع زكتري   

ةعرسـب طبتري لب تاونسلاب الو رهشألاب طبتري ال ريوطتلل ينمزلا لودجلاف يلاتلابو             .. يركف
الإ د ـعأ مل مسقلا باطخ يف ًاضيأ     .. ؟دعت اذامب : كلاؤس ىلإ لقتنن دق انه نمو     ..عمتجملا روطت 

نأل ريوـطت يأـب دـعأ نأ عيطتسأ ال يننكل يتقاط لماكب لمعأ نأ انه دوصقملاو                 .. لمعلاب
ريوـطتلا ناك اذإو  . عمتجملا حئارش عيمج ىلإ لب ةيروهمجلا سيئر ىلإ طقف دنتسي ال ريوطتلا   

كاـنه نوكي نأ    .. ضعبلا هضعب دعي نأ هلك عمتجملا ىلعف عمتجملا يف ناسنإ لك ىلإ ةجاحب            
،        .. ريوطتلاب هسفنل عمتجملا  نم دعو    نيناوـقو تاعيرشت ردصي نأ عيطتسي ةيروهمجلا سيئر

.. اـهنم تقلطنا يتلا ةطقنلا ىلإ انديعي اذهو       ..ام ًاريوطت كانه ن   إلوقن يكل يفكي ال اذه نكل       
  .ىرخألا تالاجملا يف ريوطتلاو يعامتجالا ريوطتلا نيب يزاوتلا ةرورض

 *   ، ةيمـسرلا تاسسؤملا نع ردصو متحرط متنأ،باز       حألا عوضوم  تحب يسايس عوضوم يف
وأ ةـيديلقتلا بازـحألا رـيغ ةلقتسـم ًابازحأ ًابيرق دهشن نأ نكمي له               . بازحألا نع مالكلا ضعب   

هسـفن نع ربعي نأ يروسلا نطاوملل نكمي فيك         . ؟ةفلتخم لاكشأب بازحأ ىلإ ريغتت ةيديلقت ًابازحأ      
  .؟ةديدجلا وأ ةميدقلا بازحألا لالخ نم

ننل - هـنأل ةـجيتن ىلإ هنم لصن نل عوضوم يأل ينمزلا لودجلا            .. أدبمك رومألا شقا   
.. ًاـيملع ىـتح وأ ًاـيفاقث وأ ًايداصتقا وأ ًايسايس ناك ءاوس عوضوم يأبو عمتجملاب طبترم                

نـمو ةدقعم ةيلمع وه عمتجملا ريوطتو       . عمتجملل ينمزلا لودجلاب ًاينمز طبترم وه ةجيتنلاب      
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ىصـقأب ريستو هل ًانيعم ًالسلست عضت نأ كيلع نكلو هل ًاينمز ًالود             ج عضت نأ ًامامت بعصلا    
اـنهجوت نمـضو بازحألل ةبسنلاب أدبملا اذه نم         .. عرستلا نم بارتقالا نود ةنكمم ةعرس     

. سكعلاـب لب ،ةيروس يف يبزحلا لمعلل ريوطت كانه نوكي الأ ةركف دجوت ال ةهبجكو بزحك               
اذـه طبترـي نأ نود ةدـيدج بازحأ دوجو اهن           مض نمو ةحورطم تالامتحالا لك يلاتلابو     

.. يسايسـلا عضولا ريوطت ةيفيكل ةبسنلاب امأ  .. طقف أدبملا شقانن انه نحن    ..دماج ينمز لودجب  
تـلاز اـمو يضاملا يف تأدتبا يتلا ةبرجتلا ةشقانم لالخ نم ةيادب قالطنالا ربع متي كلذف                 

تايبلسـلاو تاـيباجيإلا ةشقانم     . ماع لكشب ةيسايسلا ةبرجتلا دصقأ    .. مويلا اذه ىتح ةرمتسم   
ةيسايسـلا ةبرجتلا   .. نآلا كيدل ام روطت نأ نم دبال      .. ىرخألا ةطقنلا . تايبلسلا يفالت ًاعبطو  

ةـبرجتل قالطنالا زوجي الو ىرخأ ةبرجتل قالطنالا فدهب نهارلا اهلكشب اهريوطت نم دبال              
  .ةيلاحلا ةبرجتلا ريوطتو مييقت لبق ىرخأ

  ..ةنس نيرشع وأ مايأ ةرشع لالخ متي نأ نكمم اذه نكلو* 

شاقن لاجم وه نمزلا-   .ةسوردم تاوطخبو قالطنالا مهملا.. 
  .؟ةحجان اهنوربتعت له.. ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا ةبرجت نع اذام* 

؟ضعبلا لوقي امك ةحيحص ريغ تناك ةهبجلا ةركف له انسفنأ لأسن نأ نم دبال                 - عم - 
ىـلإ تدأ تاسرامملاو فورظلا نأ مأ        -ةزيمتم ةبرجت تانيعب  سلا ةيادب يف تناك اهنأب ينيقي       

حمسـت تـناك مويلا ىتح تقولا كلذ ذنم فورظلا له ،؟ةيروس يف ةيبزحلا ةبرجتلا فعض                
ةسايسـلا ريوطتب مامتهالا ىلع ترّثأ تايولوأ كانه تناك له          .؟ال مأ فلتخم عون نم ةبرجتب     

طنن نأ  زوجي ال .. ىرخأ ةريثك ةلئسأ ،؟ماع لكشب ةيلخادلا       ننأ لـبق لبقتسـملا ىلإ ق        ل  م يـق
لالـخ نـم سيـلو عـقاولاو تارـبخلا لالـخ نـم نوكي يضاملا مييقت ًاعبطو يضاملا                   

اـم ًارـيثكو ريوطتلاـب ملكت     نامدنع ريظنتلا رثكي    .. ريظنت ةلحرم يف نآلا رمن نحن     ..ريظنتلا
عقاولا ضرأ ىلع ةيفاك ةبرجتمهيدل تسيل صاخشأ نم ريظنتلا يتأي  .  

  .؟ةديدج براجت كانه نوكتس له* 

ةنكمم تالامتحالا لك   - شاـقنلل روـحم عوـضوملا اذه لك        .. اهضفرن ةركف دجوت ال   . 
ًادانتـسا شاـقنلا لـعف نم لوأ يه ةهبجلا         .ثعبلا بزح يف اهنمو ةهبجلا بازحأ يف ًةصاخ       

ىدـم ال هـيف ددـحأ مـلو رـيكفت جهنمك ريوطتلا عوضوم هيف تحرط ثيح مسقلا باطخل          
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شقاـني ًايلاح وهو قيمعو عسوم شاقنل جاتحي عوضوملا اذه نأل،ريوطتلا ةيفيك            الو ريوطتلا   
  .ةقالعلا تاذ ةلودلا تاسسؤم يفو ةهبجلا بازحأ يف

  .؟ىرخأ بازحأ دجوت ال اذامل نكلو هسفن خسر ثعبلا بزح* 

شاقن ىلإ ةجاحب ريوطت يأ نإف لاح لك ىلعو ةهبجلا بازحأ كانه            - دـحأ لـقي مل     .  
ةـيبزحلا ةـبرجتلا ريوطت ةيفيك لوح نآلا ىتح ددحم باوج دجوي ال      .ضوفرم وأ لوبقم ا   ذه

هـنإف ثـعبلا بزـحل ةبسنلاب       . عوضوملا اذهل ةسارد ةلاح يف نحن نآلا      .ًالبقتسم ةيروس يف  
اـنه دوعي ال امدنع ايجولويديألا هذه ىغلُت        . ةيبرعلا ةمألا ثعب  . ةيموق ايجولويديأ ىلع زكتري   

ةضهنلا هاجتا وه مويلا عضولا نأ ىرأ انأو        . ةركفلا هذهب نون  مؤي يبرعلا نطولا يف صاخشأ    
            ، ةـيموقلا ةركفلا يفنب الإ ىغل  نأ ليلدـلاو    ي ال بزحلا يلاتلابو ،ةضافتنالا دعب ًةصاخ ةيموقلا

دـقتعأو ،ةفلتخم ةيبرع لود يف دوجوم وهف        ؛  قارعلاو ةيروس يف طقف دجوي ال ثعبلا بزح         
ايجولويدـيأو ةرـكف ززعي ام اذهو يموقلا هركفو هساسح          إب زيمتي يروسلا يبرعلا بعشلا نأ     

  .ثعبلا
  ؟يروسلا مالعإلا ريوطتل تاوطخ نم له* 

ًاروصحم ةيروس يف مالعإلا ناك       - تحبـصأ ًارخؤـمو ةـلودلابو ثـعبلا بزح         ىف   
  .ريوطتو ةسارد ةلحرم يف نآلا وهو هيف ةكراشم ةهبجلا بازحأ

  ؟ةديرجرادصإ يروسلا يبرعلا نطاوملا ناكمإب له * 

رثكأ وأ ةلقتسم ةديرجل تيطعأ تاقفاوم كانه-  .  
  ..هب ًاحومسم تاب رمألا اذه نأ ينعي* 

ةنيعم طباوض نمض هب حومسم اذه      - لـه  . ساـسألا وه اذه   .؟ةفيحصلا فده وه ام   . 
رادـصإب هـيف حومسـمو تاعوبطملل ميدق نوناق كانه    .؟يموقلاو ينطولا طخلا مدخي اههجوت  

ةـيلمع يـف مهاست ةفاحصلا لعجل فدهت طباوض كانه نوكتسو            ،ريوطتلا ديق وهو فحصلا   
ةـيلمعل ًاـقيعم فدـهلا اذـه نوكي نأ وأ حضاو فده نودب ةفيحصلا نوكت نأ ال ريوطتلا                   

  .ريوطتلا
يذـلا راـهدزالل ةلعاف ةيمسر ةيمالعإ ةبكاوم سملن مل   .. ةظحالملا هذه ءادبإ انل اوحمسا   * 

  .لضفأ لكشب بكاويو كرحي دق رحلا مالعإلا نإف انرظن يفو هنع نوملكتت
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-         ، ريوطتلا ةيلمع دعاسي لكشب كرحي نأ رحلا مالعإلل نكمي كرـحي نأ نـكمي اـمك         
دـق  . طباوـض نودب ريوطتلا سيلو طبضنملا ريوطتلا يه ريوطتلا ةيلمع         . اهل سكاعم لكشب  

يـف روـحم مهأ اذه ةنومضم تاوطخلا نوكت نأ ةعرسلا نم مهألا نكلو ةئيطب ةيلمع نوكت    
ةبسـن ربكأـب لقألا ىلع جئاتنلا ةنومضمو ةقدب ةبوسحم تاوطخلا نوكت نأ ريوطتلا رو               احم

ريوـطتلا رارقتـسا    .رـطخ اذهف ةسوردم ريغو ةعيرس تاوطخلا نوكت نأ امأ         .نامضلا نم 
مدـع ينعت الو ريوطتلا معد بناوج نم بناج وه مالعإلا            .هتعرس نم مهأ ريوطتلا ةيلعافو    
ةـيلمع حرـشو مـعد هـتمهم مالـعإلا          .. مدـقتت ال ريوطتل   ا ةريسم نأ ةضرتفملا هتبكاوم    

سيـلو ةددـعتم ريوـطتلا رواحم        .عنمي ال هنكلو رثؤي اذهو فعضأ معدلا نوكي دق        .ريوطتلا
يروسـلا مالعإلا لاح لك ىلعو      .اهناكم فقت الأ مهملا   .ةعرسلا سفنب ريست نأ ًادبأ ةرورضلاب     

  .ةحاتملا تايناكمإلا نمض روطتي
نـم ةيروـس ىلإ لصي يجراخ مالعإ كانه مويلا          .ةطلسلا دي يف نوكي ال    عوضوملا ًانايحأ   * 

يـف كشال   . عنملل ًالباق دعي مل ةيبلسلا ةمولعملا ىلع حاتفنالا نأ ينعي امم          .ةيئاضف تاونقو فحص  
ةرماـغم كاـنه نوكي نأ نكمي الأ يجراخ حاتفنا كانه ماد امو بكاوي نأ يلحملا مالعإلا ىلع نأ                   

  .؟مالعإلا ةرازو دي نم رومألا تلفت نأو

لدـي اـمنإو    .. مالعإلا ةرازو دي نم تلفت رومألا نأ ينعي ال حوتفملا مالعإلا دوجو            -
اـهنمو ةـفرعملا تاودأ بعش      ـلا كـلتمي نأ يـف ةبغر اهدنع ةلودلا نأ ىلع حضاو لكشب             

،    ؛  مالعإلا ىـلع لدـي اذـه       .ةلودلا ىلع ًابعص سيل اذهو     ةطقاللا نوحصلا لك تعنمل الإو
ىدـل عالـطا كانه نوكي نأ ىلع ةيئاضفلا تالبقتسملا تدجو ذنمو ةيروس يف ةل               ودلا ةبغر 

قـلغني ال حتـفنملا رـيغ    .. حاتفنا نع ثدحتن يكل قالغنا ةيلقع دجوت ال.. يروسلا نطاوملا 
دـجوي الو ةلودلا نم ةبغر كانه       .. يجراخ مالعإبو ةيجراخ ةفاحصب حتفنيو ةيلخاد ةفاحصب      

،   .ةيبسن ةملك هذهف ة   عرسلل ةبسنلاب امأ  .. قالغنا ، مايأ دوصقملا له ناسـنإ لك  . ؟تاونس رهشأ
ناسـنإ لك انه ًاضيأو     .. كلاؤس يف ةدراولا ةرماغملل لقتنن    .هدقتعي يذلا لكشلاب ةعرسلا رسفي    

لـمعلا اذـه نأ رخآ ناسنإ ربتعي دقف ةرماغمب تمق اذإ لاثملا ليبس ىلع               .. ديري امك اهرسفي  
 .ةدـحاو ةلاح يف رماغي ناسنإلا     .. ةرماغم اهنأ ضرتفنل ن   كل .ةرماغم ىلع يوطني الو يداع    

فدـهلا ىلإ لوصولا نم نكمتي مل لاح يفو         . نيعم فده ىلإ لوصولل ًارطضم نوكي امدنع      
.. ةـيناثلا ةـطقنلا   .. ةـبولطم رـيغ ةرماغملا يلاتلابو ةلاحلا هذه يف انسل نحن          .. رطخ اذهف 

ىوتسـم ىلع ريوطتب ًالصتم عوضوم      لا نوكي امدنع  .. ةريطخ نطولا ىوتسم ىلع ةرماغملا    
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رـيغ تالاـجملا لـك يـف ةرماـغملا ةركف كلذل            .. ةرماغم كانه نوكت نأ نكمي ال نطولا      
ضـعب يـف ًارخأت كانه نأ حيحص        .. رطخلاب رعشن ال ةظحللا هذه ىتحو     ... انيدل ةحورطم 

انلجع تـسا اـملو انروط امل رخأت كانه نكي مل ولو          .. اذه فرعن اننأل روطن نحن    .. تالاجملا
نمزـلاو ةدوـجوملا تايناكمإلا نمض ريوطتلا اذهو ،ريوطت كانهو رخأت كانه ،ريوطتلا يف              

  ..ةنكمملا ةعرسلاو نكمملا
مكباـطخ عم ريست تاوصألا هذه له     .. بناجأ نييفحصب يقتلت نييروسلا نيفقثملا ةعومجم     * 

  .؟))ةقرام((تاوصأ اهنأ مأ 

سقلا باطخ يف راكفألا هذه حرط نم لوأ انأ         - اـهحرطأ مـلو جهنمك اهتحرط دقو        م، 
لالـخ نم هدلب عم لماعتي ال ةيروهمجلا سيئر         .. تانايبلا هذهل ةبسنلاب  .. ةيكالهتسا تاراعشك 

اـمك  .. نطولا لخاد نم سيلو نطولا جراخ نم ةينقأ ربع تانايبلا يتأت امدنع ةصاخ تانايب             
ةـصاخ بعشلا مساب ملك     تت بخن مهنأ ىلع مهسفنأ نوحرطي نم يأرب ذخأي نأ عيطتسي ال هنأ            

ءيشـلاو  .. ةددحم ةينقأ ربع رمت ال ةرشابم ةقالع بعشلا عم سيئرلا اذه ةقالع نوكت امدنع             
نأ يـعيبطلا لـب     .. عـسوألا ةحيرشلا ةبخن اهسفن ربتعت ةريغص ةعومجم لثمت الأ يعيبطلا          

ةـعومجملا يأر تحت ةريغصلا تاعومجملا يوضنت نأو عسوألا حئارشلا نم راكفألا ذخؤت             
، ىـلع  .. قيـضألا حئارشلا سيلو بعشلا نم ةعساولا ةحيرشلا يه ةبخنلاف يلاتلابو           عسوألا

.. ةـلودلل ةبسـنلاب ةحيرـش عسوأ يه ةبخنلا نوكت نأ يعيبطلا ءيشلا            .. ةلودلل ةبسنلاب لقألا  
وأ رـظن تاـهجو نع ربعت دق يلاتلاب يهو ،رغصألا ةحيرشلا يه ةبخنلا نوكت نأ أطخلاو                 

نـمو ،ةعـساو تاـقالعو اـهلك حئارشلا عم تاقالع يل ساسألا نم ا               نأو. ةدودحم حلاصم 
يـف ًاـقرف كاـنه نأ حـضاولا نـمو           . كانه وأ انه ضعبلا نم لاقي امل دنتس       نالأ يعيبطلا   

. ةـعومجملا هذـه هـحرطت امو انعمتجم يف ةعساولا حئارشلا لبق نم ةحورطملا تايولوألا              
دارـفأ نـم ةـيبلاغلا ةـبغر ًالوأ قـقحي      ام ىلإ ريوطتلا يف ةلودلا هجوتت نأ يعيبطلا نمو       

دارـفأ نيـب تالاكـشإ كانه نوكت امدنع ةدحاولا ةلئاعلا يفو ةلئاع وه نطولا     .. مث.. بعشلا
لكاشـم نـع اوـملكتي نأ زئاـجلا ريغ نمف لزنملا جراخ نونوكي امدنع               .. ةدحاولا ةرسألا 

... لءاسـتن نأ عيطتس   ن انهو .. نيرخآلا لبق نم نيمرتحم ريغ اهدنع نونوكيس مهنأل لزنملا        
  .؟يبرعلا نطولا وه لزنملا مأ.. ؟ةيروس وه لزنملا.. ؟لزنم يأ

يـف وضـعلا كـلذ عـمو        .. ةريبكلا ةلئاعلا نمض ءابرقأ ةيبرعلا لودلا نأ انضرتفا اذإ        
نمـض رمت نأ بجي راكفألا      .. ةصاخلا هلكاشم يف هئابرقأ عم ىتح ملكتي ال ةريغصلا ةلئاعلا         
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تاـنايب تيمـس يـه    .. ةيناثلا ةطقنلا.. هب متهت الأ يعيبطلا نمف كد  لب جراخ نم ةددحم ةينقأ    
نوـفقثم مـه لـه      .. نيفقثملا مهسفنأ اومس نيذلا صاخشألا مه نم فرعأ ال انأو         .. نيفقثملا

ةـماع ةملك يه    .. فقثم ةملكب دوصقملا وه ام نكل     .. تامولعم يدل دجوت ال ؟    ..اذام مأ ًالعف  
وـه ةيملعلا ةداهشلا بحاص له،؟فقثم وه ةفلتخم ع         يضاوم ىلع علطي نم له    .. ام دح ىلإ  

وأ ةـياورلا وأ ةصـقلا وأ رعشـلا بتكي نم له،؟فقثم وه ةريثك ًابتك أرقي نم له ،؟فقثم                   
فينصـتلا اذه لاح لك ىلعو      .. دودحلا ةحضاو ريغ ةملك يه ؟فقثم وه ةفاحصلا يف لمعي         

نـم رـيثكلا ىـقلتي وأ       ذخأي صخش   .. صاخشألا نم ناعون كانه   .. يل ةبسنلاب دمتعم ريغ   
ناسنإلا اذه لقع لوحتي يلاتلابو     .. يه امك تامولعملا هذه جارختسا ديعي مث نمو تامولعملا        

ىـلع رـخآ لكشـب هنم جرختل اهللحيو تامولعملا هذه ىقلتي تامولعملل عدوتسم درجم ىلإ                
رـكفي لقع  هل ناسنإلا اذهو  .. ةديدج جئاتن يطعت يلاتلابو   .. للحتو جلاعت نأ دعب جاتنتسا لكش       
صخـشو  .. نطولاـب ةراـض جئاتنب جرخيو ركفي صخش       .. نيتقيرطب ريكفتلا اذه نوكي دقو    
ًاضـيأو  .. ركفم ريغو ركفم ىلإ سانلا ميسقت نم دبال ًاذإف        .. نطولل ةديفم جئاتنب جرخيو ركفي    

 ارـكفم وـه بـتك وأ أرق نم لك سيل يلاتلابو قيبطتلا ةيناكمإ ريكفتلا ةيناكمإ ىلإ فيضن                 
هراكفأ نع ربعي نأو بتكي نأ عيطتسي ركف نم         لك سيلو  اذاـم عوـضوملا يف مهألا نكل       ..  

نأ نـكمي الو    .. اهـضرعي يتلا تاجاتنتسالا وأ اهب ركفي يتلا ءايشألا نم قبطي نأ عيطتسي            
الو .. ةـيركفلا ةيسـن   امورلا نع داعتبا كانه ناك اذإ الإ راكفألا هذهل يلعف قيبطت كانه نوكي            

كلذـل  .. ةـبرجتلا كرـتعم يف اولخد صاخشأ لالخ نم الإ ةيركفلا ةيع        قاولا ققحتت نأ نكمي   
كـلت اوضاخ نيذلا صاخشألا ىلع دمتعنو ةقباسلا انبراجت ىلإ دنتسن ريوطتلا ةريسم يف نحن               

،        .. براجتلا نأ عيطتسـن يلاـتلابو      ةفلتخملا ريوطتلا تالاجم يف ةحجان ريغ وأ تناك ةحجان
نيثحاـبلل ةبصـخ ةبرت ريوطتلا ةيلمع نوكت نأ ىشاحتن          . ةيركفلا تاديازملا لاجم نع دعتبن    

ًابـسانم هارـن يذلا ريوطتلا ىلإ لصن يلاتلابو         .. ةفلتخملا تاجوملا يبكارل وأ تاماعزلا نع     
  .نطولا ةحلصمل

  .؟اهتاحرتقمو بعشلا نم ةعساولا ةحيرشلا تاوصأ مكلصت فيك* 

حئارشلا لك نع ًاديعب تسل انأ     - لوـلحو لكاشـم ةقالع تس   يل اهعم سيئرلا ةقالعو..  
ذـنم هـلعافتو صخشـلا اذه ةيبرت نم أشنت يهو           .. لعافت ةقالع يه تاقالعلا   .. تاحارتقاو

يـهو  .. تايباجيإلاو تايبلسلا لك نمضتي رمتسم راوح ةقالعلا هذه يفو        .. سانلا عم رغصلا  
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لالـخ نم    كلذو.. ةرشابملا يأ ةيمسرلا ريغ ةينقألاو ةيمسرلا ةينقألاب رمت       .. نيهاجتاب ةقالع   
  .بعشلا عم رشابم كاكتحا ىلع ةيروهمجلا سيئر ءاقب

  ..ةيروهمجلا سيئر مامأ ملكتلا ىلع ؤرجي ال نم كانه نكل* 

اـم ًاللخ كانه نأ انفرع فيكف ساسألا نم ةلماك لصت ال ةقيقحلا تناك ول               - فـيكو   ،   
ريوـطتلا هاـج    تاب عفدأ نأ لوقعملا نم له     .. ريوطتلا هاجتاب عفدأ فيكو للخلا نماكم انفرع      

ةـينقألا لالـخ نـم متي اذه لك ،؟للخلاب تفرع فيك ًاذإ             .. ام ًاللخ كانه نأ فرعأ ال انأو      
شياـعت كتايح لحارم يف      كنأ ىلإ ةفاضإلاب نينطاوملاب يتقالعو    .. ةفاحصلا اهنمو ةيمسرلا    

  ..رشابم لكشب للخلا
  ؟ةيبنجأ تارافسلءالمع نيفقثملا ءالؤه رابتعا عوضوم لوح ليق ام ىلع مكقيلعت ام * 

درجمو يعوضوم ٍلكشب ةطقنلا هذه شقاننل      -   ..  ، ةـلاحلا نـعو    ليق امع رظنلا ضغبو
ونسـح كاـنهو ،دوسألا كانهو ضيبألا كانه تاعمتجملا لك يف           .. كلاؤس يف اهدصقت يتلا   

عضـخي عـمتجم يف دجوي هن       إفصو يأ نع لوقن نأ عيطتسن ال يلاتلابو،ةينلا وئيسو ةينلا           
لـه  .. ةقلطم ةلاح مامأ اننإ لوقن نأ لاوحألا لك يف عيطتسن ال يلاتلابو،ةفلتخ           ملا تالامتحالل 
حرـطي نـم لـك ن       إلوقن نأ نكمي له     .. ليحتسم اذه ؟ءالمع سانلا لك ن     إلوقن نأ نكمي    

ةيضـق يأ ىـلع مكحن امدنع اننأ يأ         .. ليحتسم اذه ًاضيأ ؟ينطو وه يباجيإ اهرهاظ ةركف       
ةدراو تالامتحالا لكنأل ئطاخ مكح وه انمكحف قلطملاب   فـصو يأ ميـمعت نإف يلاتلابو   ..  

   ، نـع رظنلا ضغب نكلو     .. تاءانثتسا دجوت ال هنأ ينعي ال اذه نكلو        ضوفرم سانلا لك ىلع
.. ىرـخأ ةـقيرطب عوـضوملا ىلإ رظنن نأ نكمي         .. كلاؤس يف اهيلإ ترشأ يتلا فاصوألا     

ةـعومجم سـمتو ةحنج وأ      ةيانج لكش ىلع ءاضقلا مامأ ةضورعم ةيضق كانه نوكي امدنع           
نـع لـتاقلا ن     إلوـقت نأك    .. ةينلا لالخ نم اهعم لماعتي نأ ءاضقلا عيطتسي       ... دارفألا نم 

.. فـلتخت ةجلاعملاف نطولا ىوتسم ىلع امأ      .. دصق ريغ نع لتاقلا ةبوقع ريغب بقاعي دصق       
نأ لا  ـمتحا .. نالامتحا كانهف نطولا ىوتسم ىلع رارقتسالا سمت لعف يأ جئاتن نوكت امدنعف           

نود نـم برـخيو ًالهاـج ًاناسـنإ نوكي نأ وأ ام ةلود حلاصل برخي ًاليمع لعافلا نوكي                   
ىـلع يأ ةـلاحلا هذه يف انهو        .. هدلب ءادعأ مدخي نيتلاحلا اتلك يف ناسنإلا نأ ةجيتنلا        .. دصق

ضـغب ةلماك ةيلوئسملا لعافلا لمحتي انهو       .. ةرشابم ةجيتنلا عم لماعتلا نوكي نطولا ىوتسم      
  .تايفلخلاو تاينلا نع رظنلا
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  :يندملا عمتجملا ىنعم
  .؟ةيروس يف عساو لكشب لوادتملا)) يندملا عمتجملا((حلطصم ىلإ نورظنت فيك * 

يندملا عمتجملا تاسسؤمو يندملا عمتجملا موهفم نيب طلخ كانه         - يندـملا عمتجملا   ..  
اـهل ةيرو   ـسو .. نينسلا فالآ وأ تائم ربع تاراضحلا ثارت نع أشن يراضح عمتجم وه           

يـنبن نأ دـيرن اـنن       إلوـقلاو   .. يراضحلا خيراتلا نم ماع فالآ ةتس نم رثكأل دتمي خيرات         
رـيغ اذـه ًاـعبط      .. ديدج خيراتب أدبنل خيراتلا اذه لك يغلن نأ ديرن اننأب ينعي ًايندم ًاعمتجم            

 لواـحي نـمو  .. هنم جورخلل ةلواحمو خيراتلا اذهل ًاضفر ينعي هنأ نع ادع يلايخ لب يعقاو    
عـمتجملا تاسسؤم امأ  .. لبقتسملا نمو رضاحلا نم هسفن جرخي وهف هخيرات نم هسفن جارخإ  

نـكلو  .. يلاثملا لكشلاب كلذ نوكي ال دقو ةيروس يف ةدوجوم يهو فلتخم ءيش يهف يندملا             
تاسـسؤم نـع ةليدب تسيل تاسسؤملا هذه نأ يساسألا ءيشلا           .. عوضوملا رهوج سيل اذه   
اـهل ةـقحال يه سكعلاب      .. ءانبلا يف اهل ةقباس نوكت نأ بجي الو        ،ضعبلا حرطي امك ةلودلا   

عـمتجم تاسـسؤم نع ثيدحلا نكمي ال        .. اهضاقنأ ىلع ىنبت الو اهيلع دنتست يهو ةمعادو       
اـنحرط اـننأ اـمبو    .. ةـلودلا تاسـسؤم ءانب لامكإ ىلع ديكأتلا نود ةلمتكمو ةميلس يندم          

تاسـسؤم ريوـطتف يتاسـسؤملا رـكفل        ا زيزعتو تاسسؤملا حالصإ ةيلمعب مايقلا ةرورض      
ةبسـنلاب تاـيولوألا نـم تسيل يه يلاتلاو ةقحال ةلحرم يف يتأي نأ بجي يندملا عمتجملا                 

لالـخ نـم سيـلو يـعيبطلا اهقايـس يـف روطتت تاعمتجملا              .. لاوحألا لك ىلعو  .. انل
تاـعمتجم اـهيف وشـحي ةريغص بلاوق اهنم لعجي نأ ديريو ضعبلا اهضرتفي تاحلطصم               

تاـعمتجملا اـمنيب ،تاعمتجم جتنت ال تاحلطصملا        .. رومضلل اهعفديو اهتكرح قيعيف   ةريبك  
اـهفورظ عم بسانتي يذلا اهنومضمو اهلكش اهيطعتو اهل ةبسانملا تاحلطصملا جتنت يتلا يه    

  ..عمتجملا اذه ةكرح عم ىشامتتل ةنرم نوكت ثيحب ةفلتخملا
ةيـضاملا ةبقحلا داقتنا ىلع زيكرتلا هتفل       ي يجراخلا مالعإلا يف ةحورطملا تانايبلل عباتملا      * 

سيئرـلا دـهعب ًارورـمو       ،١٩٦٣ماعلا يف ةطلسلا ىلإ ثعبلا بزح لوصو ذنم ةيروس خيرات يف              
  ؟ًادر عمسن مل اذامل... دسألا ظفاح

-       ، ةايحلا ةعيبط نم وه اهداقتناو تايبلسلا ًاعبط يأ دـقتني نأ ناسنإلا عيطتسي يلاتلابو         
تايبلسـلا لـكب ةـلحرم صخي نأ ام صخش ديري امدنع امأ             . عمتجم يأ خيرات نم ةلحرم    

عم ةنراقم ءارجإب ماق دق هنأ نم دبالف لحارملا نم اهريغ نود للخلا لماك ةيلوئسم اهلمحيو                
ىرـخألا ةـيخيراتلا  لحارملا نيب أوسألا اهنأب جتنتساو    . اهدعب تتأ وأ اهتقبس يتلا لحارملا        ..
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ةيروـس خيرات نم ةيضاملا ةعبرألا دوقعلا نأ نم ضعبلا           همعزي ام ىلع أدبملا اذه انقبط ول        
لـحارملا عـم ةـنراقملا كلت ءارجإب ان         مقو هلكاشمو رضاحلا تايبلس لك نع ةلوئسم تناك       

ىـلوألا  .. نيتيـساسأ نيتلحرـمب تـقبط دق ةعبرألا دوقعلا نأب اندجول اهتقبس يتلا ةيخيراتلا     
يـتلحرم مهدـلبل نولضـفي ءالؤـه نأ ودب          يو.. لالتحالا ةلحرم ةيناثلاو تابالقنالا ةلحرم    

ماـع يف تززعتو      ١٩٦٣ماع تأدب يتلا رارقتسالا ةلحرم ىلع لالتحالاو تابالقنالا           ١٩٧٠ 
،   .ىرخأ ةغيصب هنع اوربعف ةحارص كلذ لوق نم اولجخ مهنكلو مويلا ىتح ترمتساو

ىـلإ هـ    ت يذلا .. ينطولا هسحو بعشلا يعو ىلع دمتعت اهنألف ةلودلا درت مل اذامل امأ            بن
ال موـيلا نحنو ،ةماعزلا ةطيرخ ىلع عقاوم نع نيثحاب ةعومجم مه حرطلا اذه باحصأ نأ        
دـسألا ظفاـح سيئرـلا ةلحرم صخي اميفو ،ريوطتلاو ءانبلا ةطيرخ ىوس انيديأ يف لمحن                

  .مهيلع درت نأ نم ربكأ اهدئاقلو اهل ةيروس ءافوو ةلحرملا كلت تازاجنإف
  ؟هومتأدب اميف رظنلااوديعت نأ نكمملا نم له * 

ريوـطتلل ةفلتخملا تالاجملا يف ةددعتم ًاقرط كلسن نأ يعيبطلا نم           - رعشـن نيـحو    .  
فـقوتن نأ يعيبطلا نمف ريوطتلا ةريسمب رضت دق عقاوم يف اننأب اهدحأ يف ًامدق انيضم ءانثأ                 

  ،  رـيغن مأ قـيرطلا اذـه يـف يضملا عباتن له ررقن نأ دبال اهدنعو                عقاولا ةعجارم ديعنو
نوـكت دـق    .. ريغتت ال تاعانقلا ًاعبط نكلو    .. رخآ ًاقيرط كلسنو هنم جرخنو دوعن مأ هاجتالا       

بولـسألا يـف رـييغت وهف نيعم ءارجإ يأ لصح اذإ        .. رطاخم لقأو ةدئاف رثكأ قرط كانه     
  .ةعانقلا يف سيلو

  ؟اهنورت يتلا حاتفنالا دودح يه ام* 

نايوتسم كانه  - وـهو يدوـمعلاو     نطولا دودـحب ددحم وهو يقفألا     :   نمأـب ددـح    م،
ءيـش لـك ريوـطتلا جهنم نمضو نطولا رارقتسا فقس تحت يلاتلابو             .. نطولا رارقتساو 

رضـي لـلخ ثادـحإل يدؤـي لمع يأ هجوب مزعب ةلودلا فقتس              .. كلذ نع ادع  .. حومسم
  .ةماعلا ةحلصملاب

يـف ةير   وـس نوكت يكل ةرماغملا وأ ةعرسلا يعدتسي الأ ؟         ..يداصتقالا ريوطتلا نع اذام   * 
نـيأ ؟   .ءارضـخلاو ءارمحلا طوطخلا نيأو ؟داصتقالا يف دسألا راشب نيأ ؟ةمدقتملا ةلودلا فاصم            

  .؟.ًالثم كرامجلاو فراصملا يف حاتفنالا
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ةـملك يهو ،يداصتقالا راهدزالا نمض يتأت ريبعتلا اذه حص اذإ ءارضخلا طوطخلا            -  
لكشـب نينطاوملل يشيعملا ى     وتسملا عفرو لمعلا صرف ةدايز نايساسأ ناروحم اهل ةحضاو        

وأ نيفدـهلا نيذـه قـقحي ام لكو لخدلل لداعلا عيزوتلا ةيضرأ ىلع ققحتي امهالكو ،ماع                 
  .ةلودلا همعدت جهنم وه نيروحملا

  .؟كرامجلاو فراصملا يف ًالثم حاتفنالا نيأ* 

ريوطتلاب ددحي لب قالغنالا وأ حاتفنالاب ددحي ال انجهنم         - امهف ق  الغنالاو حاتفنالا امأ  ..  
ريوـطتلا  ناـك   اذإـف   .. فرـظلا وأ لاـجملا بسحب ريوطتلا نالقرعت وأ نامدخت دق ناتادأ           

يـف ريوـطتلا نمـضو ةيولوألا هلو ةيروس يف مويلا يساسألا شاقنلا روحم وه يداصتقالا          
  .لاجم يأ يف ريوطتلل دودح دجوت ال ةيولوألا هذه

  .؟اهنع ثيدحلا مويلا ركبملا نم هنأمأ اهل جئاتن ترهظ له .. تذختا يتلا تاءارجإلا دعب* 

ضعبـلاو اـهرارقإ دعب ًاعيرس اهجئاتن رهظت اهريغ وأ ةيعيرشتلا تاءارجإلا ضعب              -  
اـهنم ضرـغلا نآلا ىتح تردص يتلا تاعيرشتلا بلغأ نكلو           .. ةرخأتم هجئاتن نوكت رخآلا   

 دـيق تـلاز اـم ةـمه    مىرـخأ تاعيرشتو تاءارجإ كانهو  . قالطنالل ةبلص ةيضرأ ةئيهت  
قرغتسـي شاقنلا ًانايحأو اهجراخو ةلودلا لخاد ةفلتخملا تاسسؤملا يف شاقنلا ديق وأ ةساردلا              

نـم نـكمم ددـع ربكأ كراشن يكل ًامئاد ىعسن اننكلو            . تاءارجإلا ضعب رخؤي ًاليوط ًاتقو    
اـهل نوكيـس نيناوـقلا هذه لكو ،نطولا ةحلصم ءارجإ يأ ققحي ىتح تاهجلاو صاخشألا               

ةيبلـس تاريثأـت هل نوك   يدق ةقمعم ةسارد نود نم اهرودصو ماع لكشب ع       متجملا ىلع ريثأت  
  .ًامئاد هاشاحتن نأ لواحن ام اذهو قاطنلا ةعساو

  ؟نولئافتم مأ ًادج نورذح متنأ* 

ًادج نويعقاو نحن   - حبصـي مل لبقتسملاف    . لبقتسملا يأ .. عقاولا دعب وه امم نورذحو    ..  
نأ ىـلإ لبقتسملا نم ًارذح ناسنإلا نوكي نأ يعيبطل          ا نمو .. رضاحلا وه عقاولا  .. دعب ًاعقاو 

  .ةقثب عقاولا اذه عم لماعتي اهدنع ًاعقاو حبصي
هذـه نأ انسمل مث     . داسفلا ةحفاكمب ةطلسلا هملست لبق دسألا راشب روتكدلا ةروص تطبترا         * 

  .تفقوت دق لقن مل نإ تعجارت ةيلمعلا

وأ ةفقوتم داسفلا ةحفاكم نإ لوقت ساسأ يأ ىلع -   .؟ ةرمتسم 
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  ..ءامسألاو نيوانعلا* 

ءامـسأ كاـنه تـناك اذإ ةدوجوم نوكت داسفلا ةحفاكم نأ مالكلا اذه نم مهفأ يننأك                  -  
اذـهف نوبـساحي نيفورعم ريغ نوئطخم صاخشأ كانه ناك اذإو           . اهباحصأ بساحي ةفورعم  

يـه داسـفلا    ةحفاكم ةيلمع   .. يقطنم ريغ مالكلا اذه ًاعبط    .. ةفقوتم داسفلا ةحفاكم نأب ينعي    
يـف ةـفلتخملا عـقاوملا يـف للخلا ةعباتم اهتمهم تاسسؤم دوجو لالخ نم ةرمتسم ةيلمع                 

تاسـسؤملا نـم اـهريغك تاسسؤم يه داسفلا ةعباتم نع ةلوئسملا تاسسؤملا هذه     .. ةلودلا
نوـكي ًانايحأو تاسسؤملا هذه لمع يف ليعفت كانه نوكي ًانايحأ         .. نيناوق اهلو صاخشألا اهيف   

اهئادأ يف  فعض كانه  ريوـطتو لـيعفت ىـلإ ةجاحب تاسسؤملا نم اهريغك يه يلاتلابو              ؛    
  .ةرمتسم ةلودلا يف دوجوملا للخلا ةحفاكم يهو ةيساسألا اهتمهم ىقبت يكل نيرمتسم

نـم يتأـت اـمنإو صاخشألا ةقحالم لالخ نم يتأت ال داسفلا ةحفاكم               :ىرخألا ةطقنلا   
ةـفلتخم تاجردـب نوئطخم صاخشأ كانه نوك        ي اياضقلا هذه نمضو   . اياضقلا ةقحالم لالخ  

لالـخ نـم صاخـشألا ىـلإ لوصولا وه أدبملا نأ يأ           .. ةددحم ةيضق لالخ نم نوبساحي    
مـث  .. ئطاخ موهفم اذهف ،ضعبلا نظي امك صاخشأ لالخ نم اياضقلا ىلإ لوصولا ال اياضق             

ىوـس داسـفلا    ةحفاكم نم ىري ال نمف      . ةبساحملا ىلع طقف موقت ال داسفلا ةحفاكم ةيلمع نإ        
يـف رـيخألا لـحلا يـه ةبساحملا         .. برحلا ىوس ةسايسلا نم ىري ال نمك وه ةبساحملا        

ةـيلمع ةيقيقحلا داسفلا ةحفاكم نكل ةئراطلا تالاحلا يف يفاعسإلا بناجلا نوكت دقو ةحفاكملا              
حمسـت ال يـتلا ةـيرادإلا ةمظنألا نيسحت لاثملا ليبس ىلع اهنم ةفلتخم رواحم اهيف ةيجهنم       

دـحلا ىـلإ أـطخلا اذه ففخت ةمظنألا هذه ن        إلقنل وأ هلمع يف أطخ يأ بكتري نأ ناس          نإلل
،             ؛ ىندألا رادـحنالاب هل حمست الو هئادأ يف يقتري نأ ناسنإلل حمست يلاتلابو يلاـتلاب يـهو      

روـحم ةلودلا يف نيلماعلل يداصتقالا عضولا نيسحت ًاضيأ    . رادحنالا اذه نم ةسسؤملا يمحت    
 اـهب ىذـغي يـتلا تايقالخألا قالطإلا ىلع اهمهأ ىرخأ ةفلتخم رواحم ك             انهو.. ًادج مه م

اـنوكي يـكل ًاـمامت ةأـيهم فورظ يف ناصخش عضوي نأ ىنعم امف             .... هلزنم يف ناسنإلا  
ةبـساحملا نـم دبال ةفلتخملا لماوعلا رفوتت ال امدنعو،؟يناثلا دسفي الو لوألا دسفيف نيدساف               

لـمعن يـكلو ًاـمئاد ًالماـع تسيلو داسفلا ةحفاكمل ًاتقؤم     ًالماع ةلاحلا هذه يف نوكتس يتلا  
نأ دـكؤأ يـننكلو   .. ىرـخألا لـماوعلا لك رفوت نم دبال داسفلل ةديدملا وأ ةمئادلا ةحفاكملل    

ًاـمئاد لوـقأ اـمك داسفلا نأل فقوتت نأ زوجي الو فقوتت نلو ةرمتسم داسفلا ةحفاكم ةيلمع            
  .حلاصملاو تاعمتجملا دوجوب دوجوم
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عـم يطاعتلا يفو ريكفتلا جهنم يف رارقلا باحصأ ضعب نيب سناجت مدع كانه نأ                ددرتي*   
  .ةحورطملا اياضقلا

ةلكشـم يـف ببستي دقف دجو نإ رارقلا باحصأ ضعب ريكفت جهنم يف سناجتلا مدع                 -  
نـم نوـكي طبرـلا اذهو ،ةضقانتملا وأ ةفلتخملا مهراكفأ نيب طبري نم كانه نوكي ال امدنع      

فدـهب راـكفألا كـلت لـك عمجي نأ هماهم نم نوكي يذلا رشابملا ىلع                ألا ىوتسملا لالخ  
ىـلعأ ىوتسـم دوـجو لاح يف سناجتلا مدع ةيمهأ نإف يلاتلابو             ؛  مئالملا رارقلاب جورخلا    

            ، ساـسأ اذـهو     ةدـيدج راكفأ طابنتسال زفحملا هربتعن نأ نكمي يذلا راكفألا عونت يه ءفك
نـم دوـجو يـه لب ،سناجتلا دوجو مدع وأ دوجو         يه ةيساسألا ةطقنلا تسيل ًاذإف ريوطتلا       

عـيمج يـف حصـت ةركفلا هذهو اوسناجتي مل مأ اوسناجت ءاوس صاخشألا نم ةعومجم ريدي                 
  .ةرادإلا تايوتسم

  .؟رييغتلا اذه حبصأ نيأ.. يموكح رييغت نع ثيدح كانه ناك ةسائرلا متملست نيح* 

مدخت ةفورعم جئاتنو فده هل نوكي نأ بجي رييغت يأ            - يـف ليدـبت لكو فدهلا اذه        
  .بسانملا تقولا يفو ةرورض كانه نوكت امدنع متيس ةلودلا

لـماع لـهف    .. اهنم ةريبكلا ةصاخ تارارقلا ذاختا دنع ةتغابملا نورثؤت مكنأ ًاحضاو ودبي          * 
  .؟بقترم يموكح رييغت نع فشكلا نود انه لوحي ةتغابملا

فن نع ثدحتت نأ لاعفألل كرتن نأ ةيروس يف ذبحن          - يـف شقاـنن نأ نكمملا نم       . اهس 
دـق نوكت اهنأل اهرودص دعب الإ تارارقلا شقانن ال امنيب تاهجوتلاو جهنلاو ئدابملا مالعإلا               

  .ًاعقاو تحبصأ



 )٥٠٦(



 )٥٠٧(

  
  
  
  
  

تايدتنملا طاشن "ديمجت"    
  )١٦١("ةقبسم ةقفاوم" ةطلسلا بلط دعب

  
نيـفقثملا نم ةي    روسلا تاطلسلا تبلط امدعب،ةيفاقثلا تايدتنملا نم ددع تاشقانم تلطعت        

نـم   ١٧) ٢/٢٠٠١ /١٧( مويلا أدبي اميف ،اهنم يأ دقع لبق      )) ةقبسم ةقفاوم ((ىلع لوصحلا     
تاـعماجلا طاـسوأ يـف      )) ةداضـم ةلمح  ((ـب مكاحلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا ءاضعأ      

  .ًاريخأ نوفقثملا اهادبأ يتلا فقاوملل
،       لمح((عم نمازت تايدتنملا فقو ن      إنيفقثملا دحأ لاقو     دجاسـملا ءابطخ نم ددع اهّنش ة

  )).يندملا جاوزلاب نيبلاطملاب يندملا عمتجملا ةاعد هبش سوطرط يف ةمئألا دحأ نأ ذإ
تايدـتنم نم تبلط ةينعملا ةينمألا تاطلسلا       ((نأب نويسايس نوطشانو نوفقثم حرصو      

اـمم ،ةودن يأ دقع لبق ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا بلحو ساينابو سوطرطو صمح ندم               
  )).راوحلل صمح ىدتنم ةيسمأ ليجأت ىلإ ًايلمع ىدأ

صيخرـت بـلط مدـق                  ي نأ نولضفي مهنأ تاودنلا يمظنم نم نوينمأ نولوئسم غلبأ دقو
نوـكت  ((نأ نيفقثملا ضعب ضراعي ملو ،ثعبلا ةدايق هتبتل اهدقع نم نيعوبسأ لبق ةودن يأل               

  )).ىرخأ ةهج يأ عم سيلو مالعإلا وأ ةفاقثلا ةرازو عم انتقالع

                                                 
)٣(،   .٢٠٠١/ ٢/ ١٧، )ندنل(ةايحلا



 )٥٠٨(

يـف ،رطفلاـك ترهظ يتلا تايدتنملا هذه لبقتسم نع ةلئسأ تاءارجإلا هذه حرطت ذإو               
لاـق ،ةيمـسر ةـقفاوم يأ ىـلع اهلوصح نود نم ةئيرج بلاطم تقلطأو ةريخألا رهشألا                

عـم لـصاوتلاب يـبجاوو يقح سرامأ بعش سلجم وضعك           ((فيس ضاير لقتسملا بئانلا     
  )).نيرخآلا نع فلتخم يعضوو يتيب يف نينطاوملا

تاطاشـنلا رخآ دهش ،قشمد برق ربوج يح يف شكرج رهظم يمالسإلا لزنم ناكو              
نم   ًاددع شقانو ةليلد فراع روتكدلا ثدحت ثيح       لـيلخ يماحملا فاضتسا امك     )). نييثعبلا(( 
لـيبن يئاورلا ناكو     ))ناسنإلا قوقحو مالسإلا  ((نع ثيدحلل ديعس تدوج يمالسإلا قوتعم         ،

  .نيلوهجم نيصخش نم ءادتعال هضرعت دعب يفاقثلا ةيقذاللا ىدتنم لامعأ قّلع ،ناميلس
  



 )٥٠٩(

  
  
  
  
  

  نع ةناصحلا عفري ةرودق رداقلا دبع
  فيس ضاير لقتسملا بئانلا

  )١٦٢(هدض ةماعلا ةباينلا ىوعد كيرحتب حمسيو
  

لقتسـملا بـئانلا نـع ةناصحلا ةرودق رداقلا دبع يروسلا بعشلا سلجم سيئر عفر               
  .هدض ةماعلا ةباينلا ىوعد كيرحتل فيس ضاير

عـفرل بعشـلا سـلجمل يلخادـلا ماظنلا نم نيرشعلاو ةيداحلا ةداملا ةرودق مدختساو               
  .سلجملا ءاضعأ ةقفاوم ذخأ نود ،فيس ضاير لقتسملا بئانلا نع)) ةيئزجلا((ةناصحلا 

سـلجملا ةـلطع ناـبإ اـم بئان نع ةناصحلا عفر ةرودقل ركذلا ةفنآلا ةداملا زيجتو                 
ناـملربلا ةرودـق غـلبأو ،ةـمداق ةسـلج لوأ يف سلجملا ءاضعأ غلبي نأ              ىلع ،ةيروتسدلا   

                ، فيـس دـض ةـماعلا ةباينلا لبق نم ىوعدلا كيرحتل ركذلا ةفنآلا ةداملا همادختساب يروسلا
  .ىوعدلا ةعيبط ركذي نأ نود

ًاـموي نيرشـع نوضـغ يف        ٢١ةداملا ةرودق اهيف مدختسي يتلا ةيناثلا ةرملا يه هذهو            
نيرشـعلاو نماـثلا يف ةدقعنملا ةيئانثتسالا ةرودلا نم ىلوألا ةسلجلا يف ناملرب             لا غلبأ امدنع  

،            ٢٠٠١)رياني(يناثلا نوناك رهش نم      نيـيثعب ةـثالث مهنـم ،باون ةعبرأ نع ةناصحلا عفرب  

                                                 
)٤(،  .٢٠٠١/ ٢/ ١٩، )ندنل(نامزلا



 )٥١٠(

قـيفر يذـيفنتلا بـتكملا وضعو بوهيم دمحم هبئانو دياعلا ىفطصم نيحالفلا داحتا سيئر               
  .دحاولا دبع ةيواعم يماحملا نع ةناصحلا عفرو ،شيورد

يذـلاو ،بـئانلا دض ةماعلا ةباينلا ىوعد كيرحتب حامسلا هرارقب ناملربلا ةرودق ملعأو         
  .ةسلجلا روضح نع ًابئاغ ناك

،  )) ةيـسايس فادهأ ((دوجو ىلإ ًاريشم ،ىوعدلا عوضومب هملع فيس ىفنو          كـلذ ءارو
        ، يـف ًارخؤم نويثعب كراش يتلاو       يعامتجالا ملسلا ةكرح سيسأت هتين نع نالعإلاب همايق دعب  

يـف هـلزنم يـف ينطولا راوحلا ىدتنم يف ،هسفنب فيس اهبتك يتلا ئدابملا ةقرو ىلع درلا                  
  .قشمد نم برقلاب ايانحص ةيفرشأ ةيحاض

ءاقدـصأ  ((مـساب ةـيعمج سيسأت هتين ةيفلخ ىلع ،ينطولا راوحلا ىدتنم فيس سسأو              
دـحأ ناـك فيـس نأ الإ ،ةـينوناق تاراـبتع      ال سيسأتلا يغلُأ ام ناعرس   )) يندملا عمتجملا 

  .يندملا عمتجملل ةيساسألا ةقيثولاب صاخلا فلألا نايب ىلع نيعقوملا
ةرودـق دـيدهت نع ينطولا راوحلا ىدتنم يف ريفغ عمج مامأ ثدحت فيس نأ ىلإ راشي               

بـئانلا نأ الإ     ))ةـنزاوملا ةـنجل رـيرقت لوح ناملربلا يف هتلخادم ىرجأ نأ دعب            ((هلتقب    ،
تاشـقانمو تاـطقل    ((ناوـنع تـحت     )) نيرشـت ((ةفيحص يف ركذ ةنرق دمحأ      )) يثعبلا((
هنأو   ))هل ساسأ ال  ((ديدهتلا نأ   )) ةيناملرب طق ثدحي مل   ((،    روـمألا لصت ملو      ))رمأ ىـلإ  ((، 
  )).لتقلاب ديدهتلا دودح

فيـس دـض ىوعدلا كيرحت ءارو نأ مهداقتعا نع بعشلا سلجم ءاضعأ ضعب ربعو               
بزح ًارخؤم هليكشت  ــب هيف بلاط يعامتجالا ملسلا ةكرح مساب        ا  ئراوـطلا نوناـق ءاـغلإ      (( 

ةغايـص ىلع لمعت ةيسيسأت ةيعمج ليكشت       ((، و ))ةيئانثتسالا مكاحملا عيمجو ةيفرعلا ماكحألاو    
ءاتفتـسا ىـلع حرط                ي ،روظنملا لبقتسملاو ةنهارلا تاجايتحالا عم مجسني دالبلل ديدج روتسد

بعشـلا سـلجم يـف ةـيرثكألا كلمي يذلا يسايسلا فرطلا    ةموكحلا لكشي((، و ))يبعش  (( ،
،     ((ـبو رـشابملاو رحلا عارتقالاب نيظفاحملا باختناو رحلا عارتقالاب ةيلحملا سلاجملا باختنا
  )).تادلبلاو ندملا سلاجم تايحالص عيسوت ربع ةيزكرماللا أدبم دامتعاو

حيـضوت نود ،لاوـمأ     عـمجب هماهتا يه ةماعلا ةباينلا ىوعد ببس نأ نورخآ ىأرو            
  .مهئامسأ ىلإ ةراشإلا نودو ،مهاوعد عفربنيعادلا مايق رخأت بابسأ 

  



 )٥١١(

  
  
  
  

  ةيسايسلا تايدتنملا يفقثم مهتي مادخ
عمت "ـب    )١٦٣("ا نمأ دض ةيرحلا لالغتسا

  
ثـعبلا بزـحل ةيدايقلا رطألا عم ءاقل يف مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان دقتنا                

مـل  ((هـنأ دكأو    . ةيرحلاو ةيطارقميدلا نع ثدحتت يتلا تانايبلاو تايد      تنملا قشمد ةعماج يف   
اـهنأ رـبتعا لـب      )). ةيفرعلا ماكحألا عفر الو ةيرحلا الو ةيطارقميدلا ال اهنم دوصقملا نكي          

  )).رمحلا طوطخلا((تزواجت 
نـمأ يه ًارمح ًاطوطخ كانه نكل ،رهشأ ةتس ةصرف تطعأ ةدايقلا نأ             ((مادخ فاضأو   

عباتو   ))هرارقتساو عمتجملا  عـمتجملا نـمأ دض ةيرحلا لالغتساو ةيرحلا نيب قرف كانه           ((، 
  )).ةلودلاو

ةـيرحلا نـم دـيزمب بـلطت يتلا تانايبلا باحصأ ىلع يروسلا سيئرلا بئان لمحو             
نوكراشـي نيماحمو نيفقثم عيقاوت ًاصوصخ لمحت تانايب يهو ،ةيطارقميد تاباختنا ءارجإو            

  .تاودنلا هذه يف
ـ يـبرعلا عارصـلا    هـيف هجاوت تقو يف ايروس لاغشإ وه فدهلا ((نأ مادخ ىأرو   

ًافيضم   ))ينويهصلا تاـينلا باحـصأب دـبعم منـهج قيرط نكل ،ءالمع مهنإ لوقأ ال انأ      ((، 
)) ةيروسـلا ءاسـفيسفلا  ((ةلأسـم حرـط مادخ طبر كلذ ىلإ   )).ةنسح مهتاين تناك اذإ ةنسحلا 

تاـيلقألا قـح لوح ةيبرغلا لودلا ضعبو ةدحت         ملا تايالولا حرطت امب ايروس يف تايلقألاو      
هذـه لـثم نأ يروسـلا سيئرلا بئان دكأو          .ثلاثلا ملاعلا لود كيكفت ةيغب ريصملا ريرقت يف       

                                                 
)٥(،   .٢٠٠١/ ٢/ ١٩، )توريب(يبرعلا حافكلا



 )٥١٢(

يـنعت ام فرعي اهبتك نم نإف ًالهاج اهبحاص ناك اذإ هنأو ،ةين نسح نع تأت مل                 ((تاوعدلا  
  )).يفخت اذامو ةرابعلا هذه

مدـعو ،يرادإ زاهج ىلإ يبزحلا زاهجلا لوحتي الأ          ةرورض مادخ ىأر ،ةيناث ةهج نم       
ةلأسـملا يف ةيبلسلا بناوجلا ضعب ىلإ قرطتو ،ةطلسلاب يمويلا لمعلا يف نيبزحلا سامغنا              
اذـه يـف ةدـيدج ميهافم دامتعا ىلإ اعدو قافنإلاو دراوملا نيب دوجوملا للخلاو ةيداصتقالا                

يـف حالصإلابو يرادإلا حالصإلاب يد      اصتقالا حالصإلا قفارتي نأ ةرورض ًادكؤم ،لاجملا      
  .ءاضقلا لاجم

لدبتسـن نـل نـكلو اهروطنس يسايس لمع ةيلآ انيدل       ((يروسلا سيئرلا بئان فاضأو     
وأ نيتنـس وأ ةنس اذه قرغتسا اذإ سانلل لمعلاو ماعطلا نمأ نمأتي نأ لبق ىرخأ تايلآ اهنم                  

تدأ ثـيح ،ايـسور وذ      ـح وذـحت نأ دـيرت ال قشـمد نأ ًادكؤم ،ةلكشم تسيل يهف ًاثالث               
  )).ماع رقف ىلإ تاحالصإلا

ةرورـض ةـيلحملا تايدتنملا نع نيلوئسملا ةيروسلا تاطلسلا تغلبأ كلذ ةازاوم يفو             
ةراـيط يتاـجن لاق قايسلا اذه يفو   .ةيسايس ةودن يأ داقعنا لبق ةيمسر ةقفاوم ىلع لوصحلا  

اـنتغلبأو ان   تعدتسا تاط لسلا نإ ((راوحلل صمح ىدتنم ميظنت يف مهاسي يعامتجا ثحاب وهو          
  )).تاودنلا داقعنا لجأ نم ةقفاوم ىلع لوصحلا ةرورض

عـم ةسـلجلا داقعنا نم ًاموي        ١٥لبق نذإلا ىلع لوصحلل بلط ميدقت انيلع        ((فاضأو    
ةرـضاحم  ((كلذب هغالبإ دعب ىغلأ هنأ ىلإ راشأو        )). ةقفاوملا راظتناو ةرضاحملا قاروأ ميدقت    

  .))ًايعامتجا ًاعوضوم لوانتت
سـلجم سيـئر نأ فيـس ضاير يروسلا بئانلا نلعأ ،تاطلسلا بلط عم نمازتلابو               

نـعطلا  ((ةـمهتب هباوجتسال هدض ةيئاضق ىوعد كيرحت ىلع قفاو ةرودق رداقلا دبع بعشلا          
  )).روتسدلاب

يـف هرشـن يذلا     . )يعامتجالا ملسلا ةكرح نايبب ةق    الع اهل (ىوكشلا نأ فيس حضوأو     
يذـلا يسايسـلا بزـحلا ئدابم هيف ًاددعم     ٢٠٠١) رياني(يناثلا ن وناك نم نيثالثلاو يداحلا  

ىوعدـلا ،رـمعلا نم ني      سمخلاو ةسماخلا يف لامعأ لجر وهو ،فيس ربتعاو        .هليكشت يوني 
  .قشمد برق ايانحص يف هلزنمب هدقعي يذلا ىدتنملا قلغي يكل) فيوخت ةيلمع(ةباثمب هدض 

ةـيعمج ليكشت   ((ىلإ هلزنمب اهمظني ةيعوب     سأ ةودن لالخ بئانلا هالت يذلا نايبلا وعديو       
  )).يبعش ءاتفتسا ىلع حرطي دالبلل ديدج روتسد ةغايص ىلع لمعت ةيسيسأت



 )٥١٣(

  
  
  
  
  
  

  )١٦٤(لوجخلا قشمد عيبر ىلع ةدراب حير
  

            ، ن إمكاحلا ثعبلا بزحل ةضراعملا هفقاومب فورعملا فيس ضاير يروسلا بئانلا لاق
فيـس لاـقو   ))روتسدلاب نعطلا((ة مهتب هباوجتساب ءاضقلل نِذأ بعشلا سلجم  سيـئر  ((ن إ، 

تـنعط يـنأ ةمهتب يدض ةيئاضق ىوعد كيرحت ىلع قفاو ةرودق رداقلا دبع بعشلا سلجم                
ىوكشلا نأ فاضأو     ))روتسدلاب يـف هرشن يذلا    )) يعامتجالا ملسلا ةكرح نايبب ةقالع اهل     ((، 

ابم هيف ًاددعم    ٢٠٠١)رياني(يناثلا نوناك نم نيثالثلاو يداحلا     يذـلا يسايسلا بزحلا اذه ئد        
ىـلإ هـلزنم يـف اـهمظني ةيعوبسأ ةودن لالخ بئانلا هالت يذلا نايبلا وعديو ،هليكشت يوني           

ةطلسـلا لالقتسا   ((ىلإو  )) ةيسايسلا ىوقلاو بازحألا عيمجل ةيواستم صرفو ةرح تاباختنا       ((
لـمعت ةيسـيسأت ة     يعمج ليكشت ((ًاضيأ نايبلا حرتقيو    )). تاطلسلا نيب لصفلا  ((و)) ةيئاضقلا
  )).يبعش ءاتفتسا ىلع حرطي دالبلل ديدج روتسد ةغايص ىلع

يـف هدقعي يذلا ىدتنملا قلغي يكل       )) فيوخت ةيلمع ((ةباثمب هدض ىوعدلا فيس ربتعاو      
ةيروسـلا تاطلسـلا ماـيق عم فيس ىلع ىوعدلا تنمازتو ،قشمد برق ايانحص يف هلزنم                

يأ داـقعنا لبق ةيمسر ةقفاوم ىلع لوصحلا ةرور         ض ةيلحملا تايد  تنملا نع نيلوئسملا غالبإب   
  .ةيسايس ةودن

                                                 
)٦(،  .٢٠٠١/ ٢/ ١٩، )يبظ وبأ( داحتالا



 )٥١٤(

ةرـضاحملا ةداـمب ظفاـحملا غالبإ ةرورضب انغلبت         ((سوطرط يف حلاص بيبح لاقو      
نإ ((فاـضأو   )). نيكراشـملا ءامسأو ىدتنملا عقومو لزنملا بحاص مساو رضاحملا مساو         
ةـحوتفم تايدـتنملا   نأل نيكراشـملا ءامـسأ بـلط ًاصوصخو ةيزيجعت هبش بلاطملا هذه            

  )).ميمعتلا اذه تغلبت ىرخأ تايدتنم ةثالث وأ نينثا كانه((نأ ىلإ حلاص راشأو )). عيمجلل
نـم عوـنب لواـنتتو لزانملا يف دقعت يتلا تاودنلا ددع فعاضت ،رهشأ ةعضب ذنمو                
لاـمعأ لاـجرو ،نوفقثم ًاصوصخ اهميظنتب موقتو دالبلا ءاحنأ ربع ،ةيسايس لئاسم ةيرحلا              

  .ةيرحلا نم ديزمب نوبلاطي
  



 )٥١٥(

  
  
  
  
  

  هفلم ىوطي نأ عقوتي فيس ضاير
ًايئاضق هباوجتسا دعب ◌)١٦٥(  

  
هعم ًاريخأ هحتف مت يذلا قيقحتلا فلم نأب هتعانق نع فيس ضاير لقتسملا بئانلا ر                بع

نأ ًادـكؤم ،قالغإلا ىلإ ليآ هنأك ادبو     ،هتياهن نم برتقا يروسلا روتسدلا قرخ هدمعت ةجحب         
دالبـلا ىلع ةيبلسلا هراثآ كرتو ،ةروتوم ةعامج هب تماق ًايعبطم            أطخ الإ سي  ل هل ضرعت ام     

  .ًايجراخو ًايلخاد
ءاـنب يجوللا ناورم ءازجلا ةمكحم يف لوألا قيقحتلا يضاق ىلإ بهذ هن             إفيس لاقو   

)) راوـحلل ةـيلوأ ئداـبم     ((هامسأ ام لوح ةلئسألا ضعب هيلإ هجوو ،ًاقباس اهاقلت ةوعد ىلع            
يعامتجالا ملسلا  ةكرح((بزحل   نوناـق رادـصإ دـعب هسيسأت ىلع لمعيس هنأ نلعأ يذلا            ))  

  )).جاعزإ يأ نود نمو مارتحاو بدأ لكب((تمت هباوجتسا ةسلج نأ ًادكؤم بازحألل ديدج 
يـف ةرودـق رداـقلا دـبع بعشلا سلجم سيئر نم بلط لوألا قيقحتلا يضاق ناكو                 

يرحتب حامسلا  ٢٠٠١)رياربف(طابش نم رشع سماخلا             ، وـهو   فيـس دـض ةيئاضق ىوعد ك
 .هـتلطع ءاـهتنا دعب هل عامتجا لوأ يف سلجملا ىلع هنلعأو ،ةرودق هيلع قفاو يذلا رمألا                

ةـكرح  ((بزح ئدابم ةقرو لوح تروحمتو عقوتملا راطإ يف تناك       ((ةلئسألا نأ فيس دكأو     
  )).يعامتجالا ملسلا

                                                 
)٧(،   .٦/٣/٢٠٠١،)تيوكلا(ماعلا يأرلا



 )٥١٦(

ةلئـسأ ةعومجم نع ةرابع  تناك((لاق ،هعم قيقحتلا يضاق اهراث أيتلا عيضاوملا نعو    
نإ لوقلاـب هـيلع تددرف      . دالبلا يف ءيش لك تركتحا يتلا ًادج ةدودحملا ةئفلا لوح ىلوألا          

قباسـلا ءارزوـلا سيـئر امه نينثا ًايلاح مهنم فرعن نحنو عيمجلا ىدل ةفورعم ةئفلا هذه                 
نورهظيسـف  نوقاـبلا اـمأ ،نيساي ميلس ةيداصتقالا نوئشلل هبئانو ،يبعزلا دومحم رحتنملا             

  )).ًاعابت
ليدـعتب ةـبلاطملا رـبع يروسلا روتسدلا يقرخ لوح ناك           ((لاق يناثلا لاؤسلا نعو     

ال هـنأ دـيكأتلاب هيلع تددرو       . عمتجملاو ةلودلل دئاق ثعبلا بزح نأ دكؤت يتلا ةنماثلا ةداملا         
حرـت  قنو ،ةساردلاو راوحلل ئدابم ةقرو الإ سيل هب تمدقت امف ،روتسدلل قرخ يأ كانه دجوي    

روتـسدلا رمع ىلع ًاماع      ٣٠رورم نأ ًاصوصخ ديدج روتسد ةغايصل ةئيه وأ ةنجل ليكشت             
  )).رصعلا عم ةقفاوتملا تارييغتلا ضعب ءارجإ انيلع ضرفي

،       ((نع فيس حضوأ امك ناكف لاؤسلا امأ         ؟اهدصـقأ يـتلا ةهجلاو ةيصخشلا امزيراكلا
صـن يف كلذ ريغ ادب نإو،هريغ دح        أ الو رصانلا دبع لحارلا سيئرلا اهب ينعأ ينأ تددرف         

نأ ىـلإ ةفاـضإ ،ةحيحصلا اهعقاوم يف طيقنتلا تاودأ دوجو مدع ىلإ هدرمف ،ئدابملا ةقرو                
  )).ةيملع يه اهلمحأ يتلا ايرولاكبلا ةداهش

،         ((نأ نع ناك يلاتلا لاؤسلاو       تـلقف نييروسلا نيب ةيفئاطلا تارعنلا ريثت ئدابملا ةقرو
تارـقفلا لجسـتو ةقرولا أرقت نأ وه هبلطأ امو يسفن نع عافدلا ه              يف ديرأ ال لاؤسلا اذه ن     إ

روـمأ ىـلإ ةفاضإ عيمجلا هلبقي يذلا راطإلا يف سدقم رمأ وه ةنطاوملا طابر ن             إلوقت يتلا   
ةيرئاشـعلاو ةـيفئاطلا نـع ًادـيعب نوكت نأ بجي ةنطاوملا نأ ليبق نم ًادج ةحضاو ىرخأ                 

  )).ةيقطانملاو ةيلئاعلاو
يـف اهدـقع يـتلا تاعامتجالا نع تناك هيلإ تهجو يتلا ةلئسألا رخ              آ نأ فيس دكأو   

     ، ،     ينطولا راوحلا ىدتنم ىمسم تحت هلزنم اـهنع تردـصو     ةيسايس ةغبص تاذ تناك يهو
اذاـم الإو بعشـلا سلجم يف وضع ينأ ىلع يعيبط ءيش اذه نأ              ((تددرف ةيسايس تانايب    

  )).روتسدلا ربع سدقم قح وهو سلجملا يف وضعك ةسايسلا نهتمأانأو ؟لمعأ 
نأب هداقتعا نع فيس ر        يـط متيـسو اـهتياهن ىلإ تلصو هدض ةكرحلل ةوعدلا           ((بعو

كـيرحت وأ فـلملا اذـه لافقإ ىلع رصتقتس ةقحاللا تاءارجإلا    ((نأ ًاحضوم ،ًاقحال فلملا    



 )٥١٧(

لاـمتحا وـهو ،ةـيئازجلا ةـمكحم ماـمأ ماـعلا بئانلا ىلإ قيقحتلا جئاتن عفر دعب ىوعدلا          
  )).دعبتسم

بـئانلا در ،ةيئازجلا ةمكحملا يف فيس دض ىوعدلا كيرحت ىلإ عفد يذلا ببسلا نعو               
تـناك ةـلودلا نمأ ةمكحم وأ ةيروتسدلا ةمكحملا هاجتا يف ىرخألا تارايخلا             ((نأ لقتسملا   

نأ ًادـكؤم    ))ديعصتلا مدع ىلإ فدهت ةلواحم تناك اهنأ امك ،رثكأ دالبلا ةروص ىلإ ءيستس              ،
رـخآ يـف اـهب اوموقي نأ اودارأ ةروتوم ةعامج نم ردص ًايعبطم أ               طخ الإ سيل لصح ام    

سراـمأ بعشـلا سـلجم يف وضع انأف يننيدي ءيش يأ دجوي ال هنأ ةياهن تبث هنكل ةظحل                   
  )).يتابجاوو ينادجو مكحب يماهم

فيـس لاق  )) هتني مل قشمد عيبر   ((نأب ةيمسرلا   )) ةروثلا((ةفيحص هترشن امب هيأر نعو      
الصح نيريبك نيأطخ   كانه نأ دقتعأ  (( يليوـحت يـف يناـثلاو ،تايدتنملا قالغإ يف لوألا          :  

حيحصـتل تأدـب ديدج لوحت ةيلمع نأ    )) ةروثلا((ةيحاتتفا نم هتمهف امو ءاضقلا ىلإ ةطاسبب        
ىـلإ ةـقثلا ةداعإل ةلواحم ًاضيأ يهو ،يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع دالبلاب قحل ررض        

  )).اهمخز ىلإ ةيطارقميدلا ةحسفلا ةداعإو حالصإلا ةيلمع ةلصاومب نيفقثملا
وأ لـخاد نيرخآـب هتاقالع نع ةلئسأ يأ هيلإ هجو قيقحتلا يضاق نوكي نأ فيس ىفنو            

  .ةيروس جراخ
ملسـلا ةـكرح    ((بزح ةماقإ هتين نع اهيف نلعأ يتلا ئدابملا ةقرو يف لاق فيس ناكو              

تاـئف ةـنميهب طبترا رصاعملا       ةيروس خيرات يف ةيسايسلا بازحألا ءوشن     ((ن  إ)) يعامتجالا  
تاـئفلا باسـح ىـلع اهحلاصـم قيقحتل ةليسو يسايسلا بزحلا تربتعا ةددحم ةيعامتجا               

، اـم  م. هدـيدجتل ةـنورملا كلتمت مل ًادماج ًايدئاقع ًاباطخ بازحألا هذه ضعب ىنبتو             ىرخألا
      ،  ،ىرـخأل ا تائفلا باطقتسا نع ًازجاع ىقبيو      ةددحم ةيعامتجا ةئف ىلع رصتقي اهطاشن لعج

تاـئف بـلغأ ءاصـقإو شيـمهت ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،لكك عمتجملا حلاصم نع ربعي الو                  
  )).يسايسلا طاشنلا نع يروسلا عمتجملا

يموـقلا دوعصلا ةرتف ىلع لقأ ةجردب كلذ قبطني دق          ((ًاضيأ كلت هتقرو يف فيس لاقو       
ةاـيحلا يـف ةيبع     شلا ةكراشملا باسح ىلع ميعزلل ةيصخشلا امزيراكلا روهظب تزيمت يتلاو         

رـمألا  . عـمتجملاو ةـلودلل دئاقك ةطلسلاب ميعزلا بزح راثئتسا ىدأو ةيعامتجالاو ةيسايسلا           
ةـلودلا ةدايق قح هسفن ًايطعم ةطلسلاب يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح دارفنا ىلإ ىهتنا يذلا               



 )٥١٨(

لـمعلا ةحاـس نع يصقيل ةيراسي تاعزن هتايط يف لمحي يموق باطخ لالخ نم عمتجملاو       
ىـلع عمتجملا ضيرحتل يرورضلا ةسفانملا لماع بجح امم ىرخألا تارايتلا لك يسايسلا             

  )).ةديدجلا ةلحرملا تارورضو تاريغتملا عم مجسني امب هسفن ءانب ةداعإ
ناـيدألل   ًادهم ةيروس نوكل،ةينيدو ةيقرع ةيددعتب زاتمي يروسلا بعشلا نأ ًاضيأ ركذو            

نيرجاـهمل ًاذالـمو ًانضـح خيراتلا ىدم ىلع تناك ا         هنأ امك ،ةميدقلا تاراضحلاو ةيوامسلا    
  .قزرلاو ئناهلا شيعلل مهناطوأو مهنادلب يف مهب قحل ملظ نم نيبراه اهيلإ اوأجل

  
  



 )٥١٩(

  
  
  
  
  
  

  )١٦٦("ينطولا راوحلا ىدتنم"قالغإ لوح نايب 
  
ال ةـلودلاو ،ءاـسأ وأ لـمهأ وأ رصـقف ةيلوئسملاب روعشلا دقف يذلا ضعبلا كانه                 ((

  )).تالاحلا هذه لثم رارمتسا لظ يف ضوهنلا عيطتست
ةـينطو ةيلوئسـمو ةحلم ةرورض تاب اهتاسسؤمو ةلودلا ةزهجأ يف لمعلا ريوطت نإ              ((

  )).نيرخآلا نيبو اننيب ةوجفلا عستت ال ىتح
/ ١١يـف بعشـلا سلجمل ةهجوملا لحارلا سيئرلا ةملك يف تدرو يتلا تارابعلا هذه               

ع قالطإ يف ءدبلا ةطقن تناك      ١٩٩٩/ ٣ يـف اـهزاجنإ ةـمهم تـعقو يتلا حالصإلا ةيلم           ، 
يذـلا يحالـصإلا هجمانرب لالخ نم اهيلع دكأ يذلا ،دسألا راشب سيئرلا لهاك ىلع ةياهنلا                

ىـلع دامتعالاب رهدزي الو روطتي الو عمتجملا ىنبي ال          ((هنأ هيف ًادكؤم مسقلا باطخ هنمضت       
دـكأ امك    ))دحاولا عمتجملا يف  لكلا لمع لماكت ىلع دمتعي لب ،ةعومجم وأ ةهج وأ ةحيرش              ،

صخلتـت حالصإلا ميق نم ةعومجم ريفوت ةرورض ىلع         هسفن باطخلا يف   أدـبم قـيبطتب    :  
لـيعفتو ثيدـحتو ،ةبـساحملاو ةل       ءاسـملل ةيدجملا تايلآلا عضوو ،قيقدلا مقرلاو ةيفافشلا       

ىـلع ز  ـيكرتلاو ،ريوطتلا يف راوحلا أدبم دامتعاو ،داسفلا ةرهاظ ةحفاكمو ،ةلودلا تاسسؤم  

                                                 
راوـحلا ىدـتنم ناك ثيح       ،٢٠٠١/ ٣/ ٢١يف فيس ضاير بعشلا سلجم وضع نع نايبلا اذه ردص           )٨(
  .هلزنم يف دقعي ينطولا



 )٥٢٠(

يـل قـحي ام نأ      ((ةرابعب حضاو لكشب هددح يذلاو نينطاوملا عيمج نيب صرفلا ؤفاكت أدبم            
  )).رخآلل قحي

كاـنه ن   إلوـقلا ةيضاملا رهشألا ىدم ىلع حالصإلا ةاعد نم نيرخآ عم تلواح دقل              
نـع ثـحبن ًامئاد انك دقو ،لح ىلإ جاتحت تالكشمو اهيلع بلغتلا نم دبال ةمه                متاقاقحتسا  

يعسـلا بـجاوو اهتيلوئسم ًاعيمج انيلع عقي يتلا ةمزألا نم انجرخت ةيراضحو ةيملس              لولح  
اذـه تايهيدـب نم اهنوك ودعت ال تايرحو قوقح نم هب ةبلاطملا تمت ام نإو ،اهنم جورخلل               
               ، ءاـنبلا ةـيلمع يف عمتجملا ىوق لك جزل يرورضلا ضرحملاو زفاحلا لكشت يتلا رصعلا

، حلا ةملكلا قيرط انرتخا دقو     ،           ةقداصلا ةر ةـضراعم وأ دـقن لـكل لبقتملا حوتفملا راوحلاو
نيكسـمتم ىقبنـسو ،اـننطو لج       أنم لمعلل ماتلا دادعتسالاو ةيلوئسملاب روعشلا نم نيقلطنم         

نـم نطولا ءانبأ لك نيب ةلادعلا قيقحت لفكت يتلا نوناقلاو قحلا ةلود ءانب يف لثمتملا انفدهب                 
ةريسـمب ةـلاعفلا ةمهاسملا يف انتابجاو لفغن نأ نود ،ةم           يلسلا ةيطارقميدلا تاسرامملا لالخ   

  .لداعلا مالسلاو ريرحتلا
يـف ةيـضاملا ةتسـلا رهشألا ىدم ىلع مهاس دق ينطولا راوحلا ىدتنم نأ نمؤن اننإ                 
اـنيقلت دـقو ،نطوـلا ةحاسم دادتما ىلع عسوتو رشتنا يذلا يطارقميدلا راوحلا خانم ءانغإ                

وأ يرـكف طاشـن يأ ىلع دويقلا ضرف ةداعإو تايدتنملا قالغإ            ب ةريخألا تاهيجوتلا ةرارمب   
  .نينطاوملا نيب عاش يذلا لؤافتلا خانمب رضأ امم ،يسايس

راوـحلا ىدـتنم قالغإ انررق دقف ،ةيسايسلا ةدايقلا تاهيجوتب مازتلالا ىلع انم ًاصرحو              
هـل حيتي يمس    ر صيخرت ىلع لوصحلا دعب هحاتتفا ةداعإب انتبلاطم ىلع ديكأتلا عم ،ينطولا           

ئفاـكتم راوـح ءانغإل مزاللا خانملا ريفوت يف مهاسيل ،فرشمو قئال ٍلكشب هطاشن ةداعتسا               
انرـضاحل ةيريصـم ةـجاح لكشـت تتاب يتلا حالصإلا ةريسم يف ةكراشملا عيمجلل حيتي                

  .انلبقتسمو



 )٥٢١(

  
  
  
  

  ..ايروس يف رابتخا ةرتف
ًايدحت لكشي ضراعم يناملرب ◌  

  )١٦٧(ريثم فقوت ىلإ اهعفدي وأ تاحالصإلا عرسي نأ هنكمي
)( 

  
نراـقيو ،ايروـس يـف زربألا يسايسلا ضراعملا وه ،كش يأ نود نم ،فيس ضاير               

هـيلع رطيسي يذلا بعشلا سلجم يف لقتسملا وضعلاو ،ًاماع          ٥٤غلابلا قباسلا لامعألا لجر       
،    ا ماظنلا بلق يذلا نماضتلا ةكرح ميعز ،اسيلاف خيلب ًانايحأ ،ثعبلا بزح            ادـنلوب يف يعويشل

ةـلاح مـهأ هـنأ ىلع رهظ يذلا فيسل لصحيس ام ىلإ ةبسنلاب نيقي وه ام كانه سيل نكلو                
رـهظي ال هـنإف ،هرود ءازإ قـلقلا ضعبب رعشي ناك اذإ امو              . هدلب يف ةديدجلا ةدايقلا رابتخا    

سلا مايأ دحأ ةريهظ دعب قشمد طسو هبتكم ىلإ لخدي اميف    ٍداب لؤافتب رعشي وهو ،كلذ    لـبق تب   
تاـماهتالا ضـعب ىلع درلل ةمكحملا نم وتلل داع دق ناك يذلا ،فيس ىعد               او ،ةزيجو ةرتف  

هـمازتلا دـيكأت داعأ دقو      )). فوخلاب روعش ((يأ هيدل نكي مل هنأب ،هدض تقفل يتلا ةيسايسلا          
بازحألل يددعت ماظن ةماقإ وهو ،ًايلاكيدار ايروس يف ربتع    .ي لاز ام فدهب

مـكح يذـلا دـسألا ظفاـح ميعزلا ةافو دعب فورظلا يف ريغتلا               لغتسا دق فيس ناكو     
هـيدحت قـلطيل ،راشـب هنبا ىلإ هدعب نم ةطلسلا لاقتناو يضاملا ماعلا ،ةليوط ةرتفل ايروس                 

 لوـليأ يـف قشـمد ءاـيحأ دحأ يف هتقش يف ةلصاوتم ةينلع تاراوح دقعي أدب دقف                 . يلاحلا
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ىلإ لصي ام ًابذتجم      ؛ ٢٠٠٠)ربمتبس( أ صخش  ٣٠٠  هذـه تايدتنملا ةركف ترشتناو ،ًايعوبس       
تايدـتنم   ١٠كاـنه تناك هنإف هتاءاصحإ بسح،لوقي امك عيبرلا يف بشعلاك ةيوفع ةقيرطب               

ندـملا يـف ىرـخأ تارشعو ،ةيسيئر ةنيدم لك يف دحاو ىدتنمو ،اهدحو قشمد يف راوح                
ةمسن نويلم١٦ىلإ اهناكس ددع لصي يتلا دالبلا هذه يف ىرغصلا   .  

،             م وه امكو   مادـخ ميلحلا دبع سيئرلا بئان ،داضم موجهب اودر ميدقلا سرحلا نإف ،عقوت
ةـيدنأ مـهتا ،ةيروسـلا ةسايسـلا يف         )) ةرجولا روث ((ـب نويبرغلا نويسامولبدلا هفصي يذلا    

تـنلعأ امدـنعو ،نييروسـلا رارقتسالاو نمألل        )) رمحألا طخلا ((تزواجت دق اهنأب راوحلا     
نـم نيعوبـسأ لبق ةطرشلا رفاخم ىدل لجست نأ يغبني ةيلب            قتسملا تاعامتجالا نأ ةموكحلا   
،          . هتاطاشن اهتيبلاغ فقوأ ،اهدقع    ةـيناملربلا هتناصـح ىلع هدامتعابف كلذ ضفر فيس نكلو

  )).يديؤم عم((راوحلا تاودن دقع لصاو 
ةناصـحلا عـفر يف تلثمت ةيناملرب ةروانمب نوددشتملا در دقف           . ةكرعملا تعلدنا اذكهو  

رهشـلا اذـه نـم قباس ٍتقو يف نيتعاسلو ،هعم يلوأ قيقحت ءارجإ لجأ نم هن     ع ةيناملربلا 
نـع وـه هيلإ هجو       ىذلا ةلئسألا دحأ ناكو   . قيقحتلا ةاضق دحأ ةلئسأ ىلع دري نأ هيلع ناك          

راوـحب مـقأ مل اذإ ،يناملربك هنأب يضاقلا غلبأ هنإ لوقيو            . هلزنم يف تاعامتجالا هدقع ببس    
  .؟كلذ لعفيس نمف. حوتفم

ةـعومجملا ب               و  جـش نيح دصقي ناك نم ،هتدنجأ ىلع قيقحتلا زكرت ،خيراتلا كلذ ذنم
ةحلصـم دـضو ،ةصاخلا اهتعفنمل اهمادختسا تءاسأو ،ةطلسلا ىلع تلوتسا يتلا ةريغصلا             

دـق هـبئانو قباسلا ءارزولا سيئر نأ نآلا نوفرعي عيمجلا نأب بيجيو             . ؟عمتجملاو داصتقالا 
هملسـت نيـمي فـلح ناـك نأ دعب روتسدلا رييغت ىلإ وعدي نأ               هنكمي فيكو   . داسفلاب امهتا 

نأ يـغبني ،كـلذ نإ لوق يف قحلا يدل نأ دقتعأ      ((ًالئاق دري وهو    . ؟هيلع ءانب يلاحلا هبصنم   
نآلا ًاـماع   ٣٠هرمع يروسلا روتسدلا نإ     . ةيعيبط ةقيرطب لصحي   ًاداصـتقا خـسري هـنإ      .  

ةـصاخ كوـنب هيدل ثيح ديدجلا ماظنلل ًابسان         م سيل كلذ نإ لوقأو    . ًاططخم ًايزكرم ًايكارتشا  
  )).ةرح قوسو مهسأ قوسو

اذـه نوقلغيس مهنأ دقتعأ  ((لوقيو . قيقحتلا راسمو يدولا وجلاب ًامجشتم فيس جرخ دقو    
ردصـم قـفتيو    )). ةـحوتفم ةمكاحم يف بعشلا عنقت يدض ةلوقعم ةيضق اودجي نل ،فلملا           

ىـلإ دمتعيـس كلذ نكلو      . ًاديعب بهذي نل  قيقحتلا اذه نأ ىلع ةصاخلا هتفصب ثدحت يروس         
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نأ هتاحالـصإل ،ًاماع     ٢٠ـب فيس رغصي يذلا ،دسألا راشب ديري يذلا ىدملا ىلع ريبك ٍدح             
  .هغلبت

ةطلسـلا ةـجل يف ةأجف هب ىقل                   ي هسفن دجو هنكلو ،نويع بيبطك هميلعت ىقلت يذلا راشب
حالـصإلا ىـلع ةيولوألا ي      داصتقالا حالصإلل نوكي نأ ىلع ًةينالع ّثح ،هدلاو يفوت نيح         

ىـلع موقي نأ بجي حالصإ يأ نأو ،نامص         فني ال ناونص نينثالا نأب لداجي فيس      . يسايسلا
  .راوحلاو يبعشلا مهفلا

ةـلودلا هذـه يف يطارقميدلا حاتفنالا وحن كرحتلا نإف ةمرصنملا ةنسلا فصن لالخو              
راشـب قـلطأ دـقف ،ًانايحأ ى        طخلا تباث ريغ هنكلو ،ًاعئار ًاكرحت ناك اهتيسيلوب يف ةطرفملا         

٦٠٠  ، يسايس نيجس مـت دـقو    . نويسايسـلا ءانجسلا هيف عبقي ناك يذلا ةزملا نجس قلغأو           
ىـلإ لصيل فحزي حالصإلا أدبو      . ١٩٦٣ماع ذنم دالبلا يف ةقبطملا ةيفرعلا ماكحألا فيفخت         

ةـي  لمع ةرـكف ةاـيحلا دـيق ىلع لازي ال هدلاو ناك نيح راشب حرط دقف ،هسفن ثعبلا بزح                  
              ، تالـمعلا فرـص راعـسأ راشب ررح ،يداصتقالا ديعصلا ىلعو ،بزحلا يلوئسم رايتخا

نود نـم هـلك كـلذ نـكلو ،مهسألل قوس حتف حرتقا امك              . لمعلا ىلإ ةصاخلا كونبلا اعدو    
  .ةكسامتم ةيجيتارتسا

نوناـك يـف ةضيرع صخش       ١٠٠٠ًابيرقت عقو دقف ،ًاسوملم لاز ام جايتهالا نأ ريغ            
ردـق حنـمو ،دـحاو بزح ىلع مئاقلا مكحلا ماظن ءاهنإ ىلإ اهيف اوعد                 ٢٠٠١)رياني(يناثلا     

مسـتي لاز اـم ةـلودلا مالعإ        . لقتسم ءاضقو ،ديدج باختنا نوناقو ،ريبعتلا ةيرح نم ربكأ        
ةفاحـص ىـلإ لوصولاو ةيئاضفلا تاونقلا ةدهاشم نييروسلا عسوب نكلو ،ةنانرلا ةيباطخلاب             

كانهو انه لمعلاب اهل حمسنأ امك ،ًاررحت رثكألا توريب     .ي أدب ةرحلا ةفاحصلا ضعب
مـمك                   ي نأ كشو ىلع فيس نأ وه اذه لك ىلع يمسرلا ةموكحلا فقوم نإف ،كلذ عمو

راوـحلا ةـيدنأ نإ      :مالـعإلا ةرازوـب يبنجألا مالعإلا بتكم ريدم ،يلع رينم لوقيو          . همف  
ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةدحو تض    ((  . هحلاصـم ةـيامح يف قحلا م     اظنلل نإ لوقيو  )). وق

،      ٣نولثمي مهنإ ،نييروسلا نيفقثملا ةيبلاغ نولثمي ال ءالؤه نإ          ((فيضيو   مهنـم طـقف ةئاملاب  
،    ((وهف فيس ىلإ ةبسنلابو     )). ايروس يف ةيفاقثلا ةايحلا ليثمت قح مهل سيل مهو         اـنفقثم سيـل

فيضيو ،ةيعماجلا ةداهشلا ىلإ ًاريشم     ))ةداهش هيدل تسيلو   ةريصـق ةرـتف لالخ هن      أ دقتعأ ((، 
  )).سلفم وهو ،ةيبيرضلاو ةيلاملا لكاشملا نم ريثكلا هيدلو ،هيلإ عمتسي دحأ هيدل نوكي نل
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مـلو  . ةـموكحلا مهفرعت امك نييروسلا نيفقثملا     ((لثمي ال هنأ ةركف ضفري فيس نكلو        
كيدلو ةئاملاب    ٣نم ىشخت اذامل    . ؟راكتحا ةفاقثلا له  . ؟ال نويلم   ١،٩   بزـح يـف ءاضعأ    ( 
نـع برـعي وـهو      )). هيزنلا سفانتلا نم عون كانه نوكي نأ وه هب بلطن ام لك           . ؟)ثعبلا

               ((لوقي نيح ةريح     )). ؟يـلإ عمتسـيس نـم كاـنه نكي مل اذإ دجلا لمحم ىلع ينذخأي اذامل
هـيف فصـي ةحفص   ٣٤نم ًافلم ةيزيلجنإلا ىلإ مجرتو دعأ هنكلو ،سلفم هنأب فيس فرتعيو          

اـم وـهو ،هيلع ةيطابتعا بئارض ضرف ربع سالفإلا ىلإ هتعفد             ةيروسلا ةموكحلا نأ فيك     
،              ١٠٠٠درط ىلإ ىدأ     ةـيرذج ةروصـب هتشـيعم بولسأ ريغت دقو ،لمعلا نم هيفظوم نم  

هـبتكم ةرجأ عفدي مل وهف      )). رقفلا ةايح نييروسلا ةيبلاغ ةرطاشمب عتمتسأ نآلا يننإ       ((لوقيو  
، فصنو ةنس ةدمل   ةنسلا اسم تابترم عفدي مل امك       يـبترم نإ   ((لوقيو  . روهش ةثالث ةدمل هيدع    

  )).يترايس تاقفنو يقئاس ةرجأ عفدل يفكي يناملربلا
. ١٩٩٨ و ١٩٩٤يماـع نيترـم فيـس بختنا دقف         . ةيبعشلا ةدناسملا وه هيدل ام نكلو     

هئاضـعأ ددـع غـلبي يذـلا ناملربلا يف نييثعب ريغ ًاوضع               ٨٣نم دحاو مويلا وهو       ٢٥٠ 
حـجنأ نـم ًادـحاو هـلعج امم ،ًاتوص           ١٨٤،٥٢٠ـب زاف ةريخأل  ا تاباختنالا يفو ،ًاوضع     

مـت ام اذإ عراوشلا ىلإ نوجرخيس هيديؤم نأب ماهوأ هيدل تسيل هنكلو             . نيلقتسملا نيحشرملا 
ال ًاـسانأ لـثمأ يـننأ يه يتلكشم         : ((لوقيو. ةيسايسلا هتاطاشن ىلع نيدأو مكوحو هلاقتعا     

ماـظنلا هرـفغي نـل           اظتلا امأ ،يلجأ نم ةالصلا    ) ىوس(نوعيطتسي     رمأ وهف عراوشلا يف ره
  )).يلع ءاكبلا ىوس اوعيطتسي نل مهنإف ،ةقنشملا دوع ىلع تقّلع ول ىتح ،ًادبأ

راشـب نأ دـقتعي وهو ،هفقو نكمي ال ةيطارقميدلا وحن هجوتلا نأب رعشي هنإف ،كلذ عمو                 
. دـعب اـهنلعي مـل ه      نإ ىيأرب((لوقيو  . هيأر هرطاشي ةينالع عمسي وأ ىري ام ًاردان هنأ مغر         
دـيدج يثعب يبزح رداك ءانب ىلع بو        ءدلا هلمع لثم اهذختي يتلا تاوطخلا ىلإ رظنلاب نكلو        

لوـقي ،ًايصخش هيلإ ةبسنلابو  ))ةرذح ةقيرطب امنإ ةيطارقميدلا نم ديزم ىلإ هجتيس هنأ عقوتن          ،
يف هب جزي نأ نم فوخلا كلذ نمضتيو))ًايلك ىشالت فوخلاب روعشلا اذه   ((فيس   نجسـلا ،    .
. ةـيرحب مهئارآ نع ريبعتلا سانلا رودقمب نوكي نيح تقولا نيحيس انبناج يف تقولا             ((لوقيو  

ةبرـض هيجوتب دريس مأ ملستسيس ماظنلا ناك اذإ ام وه لاؤسلاو ةظحللا كلت نم فئاخ ماظنلا           
  )).ةقعاص
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  "يساتألا ىدتنم "ـب حمست قشمد
هتارضاحم ىلوأ"فوخلا ةفاقث"و  )١٦٩(  

  
ميـظعلا دبع نسح يماحملا ضراعملا      )) يطارقميدلا ينطولا عمجتلا  ((مساب قطانلا   غلبأ  

فانئتـساب  )) يطارقميدـلا راوـحلل يساتألا لامج ىدتنم      ((ـل تحمس ةيروسلا تاطلسلا نأ    
ةسـمخ نأ ىلإ ًاتفال     )) فوخلا ةفاقث ((نع ةرضاحم ديع قازرلا دبع روتكدلا ىقلأف ،هتاطاشن         

شاقنلا روضح مهتين هوغلبأ قشمد ةعماج يف مكاحلابزحلا عرف ةدايق نم نييثعب  .  
رارـق ذـنم يفاـقث ىدـتنم يأل يمسر ينلع طاشن لوأ ديع روتكدلا ةرضاحم ربتعتو       

،        ٢٠٠١)سرام(راذآ رهش ذنم يسايسلا نمألا       تايدـتنملا طاشـن ىلع طورش ةسمخ ضرف   
زواـجت  ((ــب يندـمل   ا عمتجملا ءاطشنو نيفقثملا مادخ ميلحلا دبع ديسلا سيئرلا بئان ماهتاو          

فيـس ضاـير لقتسـملا بئانلا نأ ًاملع         )) ةرازجلا((هاجتاب ةيروس عفدو    )) رمحلا طوطخلا 
ل   هـيف لبقتسـي    )) ةيبعـش ةفاضـم   ((هـلزنم يف هميقي يذلا      )) ينطولا راوحلا ىدتنم  ((وح

  .ناملربلا يف ًابئان هرابتعاب نينطاوملا
 )بارـس ةروتكدلا  (و ميظعلا دبع غلب   أ يسايسلا نمألا يف ىوتسملا عيفر ًالوئسم نأ ملعو        

تـناكو  )). ىدـتنملا لـمع رارمتـسا ىلع ًايوفش مهتقفاوم        ((ـب يساتألا لامج لحارلا نبا    
تدالـج ىدـتنم    ((يـف ةررـقم تناك ةرضاحم ءاقلإ نم هسفن ديع بتاكلا تعنم تاطلسلا              

رـش يلشـماقلا ةنيدم يف       ٢٠٠١)سرام(راذآ رهش نم رشع عباسلا يف     )) يفاقثلا ناخردب  ق   
                                                 

)١١(،  .١٢/٣/٢٠٠١ ،)ندنل( ةايحلا
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رخأـت ةـجيتن رضاحملا وه لظ هنكل ،ديع بتاكلا رييغت تحرتقا            ((تاطلسلا نأ ملعو    . دالبلا
طاشـن فقو رارق دعب انفرصت      ((ميظعلا دبع يماحملا لاقو     )). ىدتنملا يمظنم مازتلاو بلطلا   

               ، سمشـلا تـحت ينلعلا هجمانرب يف رمتسم يساتألا لحارلا ىدتنم نأ ساسأ ىلع تايدتنملا
ـب يساتألا ةروتكدلا ينمأ لوئسم غالبإ      عم كلذ نمازتو   ال نأ ،نيديدـش مارـتحاو فـطل        (( 

  )).هنع ًالوئسم دحاو صخش نوكي نأ طرش ىدتنملا ىلع مهل ضارتعا
دـبع هـنع ًالوئسـم رـبتعا يذلا ىدتنملل ةيمسر ةصخر دوجو مدع              نم  مغر  لاىلعو  

يـبرعلا   يكارتـشالا داـحتالا بزـح     ((ةـسائر يـف يـساتألا لحارلا فلخ يذلا ميظعلا             
نأو ،نيلوئسـملاو ماـظنلل تازازفتسا لوصح مدع مزتلا         ((نيمظنملا دحأ نإف    )) يطارقميدلا
  .نييعوضوم شاقنلاو ثيدحلا نوكي

اـهماظن  )) ةيروـس يـف ناسـنإلا قوـقح نع عافدلا ناجل          ((تعزو كلذ نوضغ يف     
نييعوـطلا نيـيفنملا عـيمج ةوـعد        ((ــب حمسي  ىذلا  وفعلا رادصإب بلاط يذلا يساسألا      

ناـجللا نأ   )) ماظنلا((يف ءاجو   .اهلمع ناجللا هذه سرامت نأ عقوتي اميف      )). ةينوناق تانامضب 
عـيمج  ((قالطإ ىلع   )) نوناقلا مكح ةدايسو روتسدلا مارتحا    ((قفوو  )) يملس لكشب ((لمعتس  

،  )) يداعلا ءاضقلا مامأ ةينلعو ةهيزن تامكاحم     ((نيمأتو  )) ريمضلاو يأرلا يلقتعم   نيـمهتملل
عالـطالل ءانجسلل لانويشانرتنا يتسينمأ     )) ةيلودلا وفعلا ةمظنم  ((ـل تارايز نيمأت ىل   إ ةفاضإ 

  .لاقتعالا ةرتف لالخ مهلاوحأ نم



 )٥٢٧(

  
  
  
  
  

ايمسر"ممعي"ةيروس يف ثعبلا   ً ◌..  
  جراخلاب طبترم نيفقثملا ضعب 

  )١٧٠(ةلودلا فاعضإو ىضوفلا دارأو
  

قـفو  )) ثيدحتلاو ريوطتلا ةيل  مع((يف اهرارمتسا ةيروس يف مكاحلا ثعبلا ةدايق تدكأ         
ةقيـض حلاصـم يـف عوقولا       ((ىلإ يهتنت الئل بزحلل ةيبعشلا ةدعاقلا ساسأ ىلعو طباوض          

  )).جراخلا اهمعدي
،          )) ًاميمعت((ةدايقلا تهجوو    نيـفقثملاو يندـملا عمتجملا ءاطشن نم ثعبلا فقوم حرشي

وأ يـبنجألا لالتـحالا ل      ـحارم ىـلإ ةدوعلل مهتوعدل ،ءالؤهل ةديدش تاداقتنا ميمعتلا لمحو          
نـم لاـح قلخو   )) ةلودلا فاعضإو مدهلا  ((تفدهتسا يتلا مهتاحورطو ،ةيركسعلا تابالقنالا      

امدـعب ،ةـماعزلا نع نيثحابلاو جراخلاب نيطبترمو نيدقاح نيب مهفنصو ،بيستلاو ىضوفلا             
دصـق نع ة  ءاسإلا تءاج ءاوس ةدحاو ةجيتنلاو نطولا ىلإ   ((اوءاسأ يلاتلابو ،مهبازحأ مهتظفل     

تايلوئسـم لـمحتي نأ هيلعو هنطو ءادعأ ناسنإلا مدخ          ينيتلاحلا اتلك يفو دصق ريغ نع وأ        
  )).دصاق ريغ وأ ناك ًادصاق كلذ

، ١٠٧٥مقرـلا لمحيو تاحفص عبس يف عقي يذلا بزحلل ةيموقلا ةدايقلا ميمعت يف ءاجو        
صـن بسـح     ))عـمتجمل او ةـلودلا دئاقو ًاميظنت رثكألا ةيريهامجلا ةوقلا وه        ((بزحلا نأ     ،

                                                 
)١٢(،   .٢٠٠١/ ٣/ ١٩،)ندنل(ةايحلا



 )٥٢٨(

نوكي نأ ىلإ هعفد يذلا رمألا        ١٩٧٣ماعلل روتسدلا     ،))      ، روـطتلا قافآ فاشكتسا ىلإ ردابملا
ةريسـملا رارمتـسا نمؤـت يتلا تاجاحلا نم ةحلم ةجاحك ثيدحتلاو ريوطتلا ىلع ديكأتلاو               

لاقو   ))اهدعاصتو ريوـطتلاو ثيدحتلا حمالم ل          إ،   تاـمهم ىـلإ    ((وح دسألا راشب سيئرلا ن
ةدـعاق ىـلع رـخآلا يأرـلا عامسو شاقنلاو راوحلا خانم دطويلو ةلودلاو عمتجملل ةددحم                

  )).اهؤانب مت يتلا تازجنملا ىلع ظافحلاو نطولا ءانب يف عيمجلا كارتشا
اـهزيكرت نيفقثملا تاحورط ىلع ،ةيلخادلا      )) لضانملا((ةلجم هترشن يذلا ميمعتلا ذخأو      

لـحارم ىـلإ ةيروسـب ةدوـعلاو يسايسـلا ماظنلا ء            اهنإ بلطتي حالصإلا قيقحت   ((نأ ىلع   
ىـلإ عفدـي اـمم       ))رارقتسالاو ةينطولا ةدحولا ىلع ءاضقلاو تاعارصلاو رتوتلاو فعضلا         ،

اوـلوقي مل نإو     ١٩٦٣ماعلا ةروثلا تقبس يتلا لحارملا ىلإ ةدوعلا نولضفي         (( ءالؤه نأ مهفلا    
ىـضوفلاو رتوتلاو تابالقنالا وأ يبن      جألا لالتحالا لحارم ىلإ ةدوعلا ينعي اذهو ،ًالجخ كلذ        

  )).يعامتجالاو يداصتقالا فلختلاو
ًاـيعاد   ))اهرود ميزقتو ةلودلا فاعضإ   ((تفدهتسا يندملا عمتجملا تاحورط نأ ىأرو         ،

نـع أشن يراضح عمتجم وه يندملا عمتجملا نإ         ((دسألا راشب سيئرلا مالك ىلإ دانتسالا ىلإ        
      ، نـم ماـع فالآ ةتس نم رثكأل دتمي خيرات اهل ةيروسو            نينسلا فالآ ربع تاراضحلا مكارت

  )).يراضحلا خيراتلا
ةيـساسألا ةـقيثولاو يعامتجالا ملسلا ةكرح فيس ضاير لقتسملا بئانلا نالعإ دقتناو             

. مـسالاب امهركذـي نأ نود نـم       )) يندملا عمتجملا ناجل  ((ـل ةيسيسأتلا ةئيهلا اهتردصأ يتلا    
ا، ـم هريغ وأ ةيلهأ وأ ةيوئف تاعارص شيعت دالب يف حرطت ةيلهألا ملسلا ةلوقم نأ   ((حضوأو  

، ))ًاخـسار ًارارقتـساو ةزجان ةينطو ةدحو شيعت يتلا ةيروس يف ًادوجوم سيل عضولا اذهو              
نع ثيدحلا رطاخم ىلإ ه        يـف يفئاـطلاو يبهذـملاو يـنثالاو يموقلاو يفاقثلا عونتلا         ((بنو

ىـلع نطوـلا ءانبأ نيب ةقرفتلا روذب عرز يلا          تلابو ،ًايسايس ًاسوبل عونتلا اذه سابلإل ةلواحم      
  ، عـيمجل ةكرتشملا مساوقلا ىلع ةينبملا ةينطولا ةدحولا ىلع ءاضقلاو           ةروكذملا ريياعملا ةدعاق

مهركذ مدع نيفقثملا ىلع ذخأ امدعبو        ))نطولا ءانبأ  ةيروـس رود الو ينويهصـلا رطخلا       ((، 
تاـعومجملا هذـه روـهظ نأ ميـمع     تلا دـكأ )). يليئارسإلا ـ يبرعلا عارصلا الو يموقلا 

رـخآلا يأرلا عامسو لوئسملا يباجيإلا راوحلا خانمو ريوطتلا ةيلمع نع انينثي نل      ((دارفألاو  
  )).روطتلاو ءانبلا هفده يذلا



 )٥٢٩(

ىـلع اـهتقفاوم مدـع هـتغلبأ ةيمسرلا تاطلسلا ن           إحلاص بيبح لاق كلذ نوضغ يف       
بـلطب تمدـقت يـننأ مـغر ىلع ،ة     يلحاسلا سوطرط ةنيدم يف هادتنم يف ةرضاحم هميظنت      

ًاـمازتلا اـهنع صخلمب ًاقفرم ةودنلا داقعنا نم نيعوبسأ لبق ابيلص مارآ ظفاحملا ىلإ يمسر                
             ، يـبلط ضفر يسايسلا نمألا يف ناصخش ينغلبأ دقو ،تايدتنملا ميظنتل ةضورفملا طورشلل

لزـنملا ىـلإ ا     وءاج امدنع مهتافرصت يف اوغلاب ةطرشلا يف طباض ةدايقب نيرخآ ةعبرأ نكل           
ةـقالع هـل طاشـن يأ ةـسرامم مدع     بًايطخ دهعتأ يك ةطرشلا مسق ىلإ باهذلا ينم اوبلطو  

  .ىدتنملاب



 )٥٣٠(



 )٥٣١(

  
  
  
  
  
  

  )١٧١(ضراعملا يطارقميدلا عمجتلا رواحي مادخ
  

نسـح يماـحملا عـم ةيراوح تالوج مادخ ميلحلا دبع ديسلا يروسلا سيئرلا بئان أدب         
دوـقي يذـلا    )) يطارقميدـلا يـبرعلا يكارتشالا داحت     الا بزح ((ـل ماعلا نيمألا ميظعلا دبع    

يسايسلا بتكملا  -يعويشلا بزحلا ((اهنيب ةضراعم بازحأ ةسمخل ًاعمجت       ضاـير ةماعزب   ))  
  .كرتلا

نـم ةـبغر كاـنه املاط       : ((دالبلا طسو صمح يف هعم يفتاه لاصتا يف كرتلا لاقو         
عـمجتلا نأل نيرخآلا هاجتاب عست      ي نأ نينمتم ،هجوتلا اذه عجشنلف راوحلا يف عمجتلاو ةطلسلا         

دازو ))ةضراعملا نع لماك ٍلكش يف ربعي ال       عـيمج ىلع ةحتفنم ةطلسلا نوكت نأ بجي        : ((، 
  )).مهنطوو مهدلب ةحلصم مهمهت نم

بزـحو يكارتـشالا داحتالا نيب يرجت راوح ةسلج لوأ ميظعلا دبعو مادخ ءاقل ناكو               
رارـقإ دـعب     ١٩٧٣ماـعلا يف ةيمدقتلا ة      ينطولا ةهبجلا نم لوألا بزحلا جورخ ذنم ثعبلا         ،

  .عمتجملاو ةلودلا دئاقلا بزحلا وه ثعبلا نأ ىلع تصن يتلا روتسدلل ةنماثلا ةداملا
نـم دـفو راـطإ يف دادغب يف دوجوملا ميظعلا دبع يماحملاب لاصتالا ًانكمم نكي ملو                 

داـحتالا  ((ــل ماعلا  نيمألا اعد مادخ ديسلا ن      إتلاق ةعلطم ًاطاسوأ نكل ،نييروسلا نيماحملا       
لواـنتو ،ةعاسـلا فصـنو نيتعاـس وحن رمتساو سيمخلا موي ىرج ءاقل ىلإ           )) يكارتشالا

                                                 
)١٣(،   .٢٠٠١/ ٣/ ٢١، )ندنل(ةايحلا



 )٥٣٢(

يأ لصـحي الئل يفاكلا تقولا امهئاطعإ ةرورضو ةيروس يف نيرمتسملا ريوطتلاو حالصإلا             
نـم ىرـخأ تالوـج ءارجإ ىلع ميظعلا دبعو مادخ نيب قافتالا مت تدازو           . ىضوف وأ للخ  

  .دادغب نم هتدوعدعب راوحلا 
داـحتالا  ((ــل ًاـماع ًانيمأ هنوك راوحلا ىلإ يعد ميظعلا دبع يماحملا نأ مغر ىلعو              

ةرورـض نـع ثدـحت هنإف        ))يكارتشالا ينطولا عمجتلا  ((مساب ًاقطان سيلو    )) يكارتشالا  ،
رداصـم تحضوأو ،عمجتلا يف ةيوضنملا ىرخألا بازحألا عمو ةينطولا ىوقلا عم راوحلا             

  .يطارقميدلا ينطولا راطإلا يف يعويشلا بزحلا عضو يف هرودو كرتلا لوانت ءاقللا نأ
لاـمج هسـسؤم ةاـفو دـعب يكارتشالا داحتالا ةنامأ ملست ميظعلا دبع يماحملا ناكو                

ماعلا يف سسأ لحارلا نأ ًاملع        ٢٠٠٠) ليربأ(ناسين يف يساتألا     ينطوـلا عـمجتلا     ١٩٧٩،   
ةـماعزب ،يسايسـلا بتكملا ـ يعويشلا بزحل    ا: يهو ىرخأ بازحأ ةعبرأ نم يطارقميدلا

،       ١٧وحن دعب نيتنس لبق نجسلا نم جرخ يذلا كرتلا           يطارقميدـلا ثـعبلا بزـحو ،ةنـس  
نـع قشنملا شايع ينغلا دبع ةماعزب برعلا نييكارتشالا ةكرحو ،سوخام ميهاربإ ةماعزب             

ـثلا لامعلا بزحو    ٢٠٠١)سرام(راذآ رهش ةيادب يفوت يذلا تونق ينغلا دبع          يذـلا يرو   ، 
دـقع ميـظعلا دبع نأ طاسوألا تحضوأو ،ظفاحلا نيساي ليحر دعب نسحلا وبأ قراط همعزت    

لكـش يف مهعالطإ    ((ـل مادخ ديسلا هئاقل دعب عمجتلا بازحأ يلثمم نم ددع عم ةعسوم ةسلج            
نـكل ،كرـتلا ءاقللا رضحي نأ ًاررقم ناكو         )). ءاقللا يف ىرج امو راوحلا ىلع يمسر ريغ       

تدازو ،ةينقت بابسأل     لصحي مل كلذ   راوـحلاو ةروصـلا يف انعضو ةرورضب رارقإ كانه        (( 
  )).انعم

راوـحلل يـساتألا لاـمج ىدـتنم عم ةفلتخم ةقيرطب تلماعت تاطلسلا نأ ًاتفال ناكو                
مـغر ىـلع يسايسـلا نمألا اهعضو يتلا ةسمخلا طورشلا نم هتنثتسا اهنأ ذإ ،يطارقميدلا                

نـع ةرـضاحم دـيع قازرلا دبع روتكدلا ءاقلإ دعب           تالخادملا ضعب نم تاطلسلا جاعزنا      
تاطلسـلا نأو رمتسم هنأ سادرك رمع ىدتنملا ررقم لاقو          . مايأ ةرشع لبق  )) فوخلا ةفاقث ((
  .هتاطاشنبو هدوجوب فرتعت

  
  
  



 )٥٣٣(

  
  
  
  
 

  

ةيروس"ةرأزج"ـب حمسن نل مادخ  ...  
  )١٧٢(تابالقنالا دهع ىلإ ةدوعلاو

  
تارارـق ءوـض يـف دالبـلا يف يسايسلا عض           ولا تشقان ةدايقلا لاحلا ةعيبطب ،قافر     

ريوـطت قاـفآ نـع باطخلا اذه يف ثدحت ثيح ةيروهمجلا سيئر قيفرلا باطخو رمتؤملا      
ةـهبجلا بازـحأل ةزاـجإلا اهنم تاوطخلا ضعبب ةدايقلا تماقو           . دالبلا يف يسايسلا روطتلا   

ساـنلا   حيرـي ماـع خاـنم قلخب هجوتلا عم فحص رادصإبو بتاكم حتفب ةيمدقتلا ةينطولا                
جاـتحت يتلا ةلحرملا هذه يف بزحلاو ةلودلا ةسايس معد يف نومهاسي فيك نوثحبي مهلعجيو               

  .لماش ينطو معدل
راشـب سيئرـلا ةردابم ذخأب نوبتكي وأ اوبتك نمم ديدعلا موقي نأ عقوتن انك فسألا عم                 

. دالبـلا ي ـف ةيسايسلا ةايحلا يف يلمع عقاو ىلإ اهليوحت ةيفيك نع ثحبلا يف ماهسإلاو دسألا           
،     و ،درفو درف نيب راوح نم دالبلا يف راوحلل ًاخانم قلخيس ناك اذهو            ةـمظنمو ةـمظنم نيب

  .ةيروس يفقثم مساب ردصت تانايب ؟ثدح اذام. ثدحي مل رمألا اذه نكل

                                                 
)١٤(  ، ةـئيهلا ءاضـعأ عـم مادـخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان عمتجا              . ٢٠٠١/ ٧ /١٠،  )ندنل(ةايحلا

طابش ١٨دحألا ءاسم ةعماجلا جردم ىلع قشمد ةعماج يف ةيسيردتلا       تاعوضوملا ةشقانمل ٢٠٠١) رياربف(   
ةـيرحلاو يندـملا عمتجملاـب هيأرو مادخ ديس         لا هلاق امل يفرحلا صنلا يلي اميفو      . ةحورطملا تايلاكشإلاو 

 .هترضاحم دعب تحرط يتلا تالخادملا ضعب ىلإ ،يلخادلا نأشلاو ةيطارقميدلاو



 )٥٣٤(

دـحأ قيرز نيطنطسق روتكدلا ،؟فقثملا ينعي اذامو ةفاقثلا ينعت اذام قفتن انوعد ًالوأ                
لاق ةفاقثلا ف  )) يموقلا يعولا ((هباتك يف يبرع    لا نطولا يف ركفلا داور      فلأـتت ةفاقثلا   (: رع

ىـلع نزاوـتم عالـطا عم يلخادلا لقعلاب دهجلا ربع ةحيحص ةفرعم لوألا              : نيرصنع نم 
ةـيلقعلا دوهجلا   : يناثلاو. اهادحإب صصختم ملع عمو بادآلاو نونفلاو مولعلل يساسألا ركفلا        

طرـش نذإ   )). ناسـنإلا ةاـيح نـم ًاءزج اهيف حبصت        و ةفرعملا اهيف بستكت يتلا ةيحورلاو     
يـف يملعلا ليلحتلا ةيجهنم مدختسي نأ يأ ،يلقع دهج كانه نوكي نأ فقثملاو ةفاقثلل يساسأ                
يـه ةـبقح نأ حيحـص له،؟درو اميف درو ام اذه له ،؟مت ام اذه لهف فاشكتسالاو ثحبلا      

داهطـضالاو داسـفلاو تاـير      حلا ةرداصـم و ملظلا الإ اهيف سيل ةيوس خيرات يف ةبقح مهأ            
يـف ةاـيحلا روـطت عئاـقو اوسرد له عقاولا اوللح نيذلا ،؟حيحص مالكلا اذه له ،؟لتقلاو                  

لـه ميلعتلا صرف لك مهل حاتملا تاعماجلاو سرادملا يف انئانبأ نم نييالملا ءالؤه   .ةيروس
ءاـبرهكلاو   هاـيملاو تافصوتسـملاو تايفشتسملا هذه ،ةيتحتلا ةينبلا هذه،؟غارف نم ءاج اذه             

هل روفغملا ةدايق لظ يف ديحولا يبرعلا دلبلا يه ةيروس مث           .؟غارف نم تءاج له ،تاقرطلاو    
فـقو لـه ،تـخر ةيـساسأ ىرخأ لود امنيب ةدماص ةفقاو تيقب يتلا دسألا ظفاح سيئرلا                  

  .؟فقاوملا هذه يف غارفلا نم دسألا ظفاح سيئرلا
نييعوـضوم ًالـعف انك اذإ داسف كا        نه ،للخ كانه ،ءاطخأ كانه معن     . ؟ءاطخأ كانه له  

تباـصأ دـق ةبرجتلا هذه      : لوقن نأ بجي ،ليلحتلا يف يملعلا يلقعلا جهنملا مدختسن انك اذإو          
  ، لئاسـم ثالث يف ثيدحلا ءاج مث ؟،كلذ ثدح له نكل ،اذكو اذك يف تأطخأو                اذكو اذك يف

لـك لاـب لغشت يتلا ةي   ساسألا ةلأسملا فسألا عم )) يندملا عمتجملاو ،ةيطارقميدلا ،ةيرحلا   ((
يليئارـسإلا ـ يـبرعلا عارصلا ةلأسم يهو لجر لكو ةأرما لكو خيش لكو ةيوس يف لفط    

لئاسـملا لـك نأـكو ،ًاـيلود حاترم،ًايميلقإ حاترم دلب ةيروس نأكو             ) اهنع ثيدحلا رجي مل   (
  .ًانايب ردصن ال وأ ًانايب ردصن نأ ةلكشم تتاب نكل ةرفوتم

هذـه اوردـصأ نيذـلا نـم ريبك مسق ملعل يريدقت عم ،ة       يطارقميدلا نع ثيدحلا ىرج   
ةـيطارقميدلا  . اـهروطتو اهئوشـن ةفرعم يف ىتحو ةيطارقميدلا مهف يف اوأطخأ مه تانايبلا            

اولـصو اـبوروأ يف     . كلت وأ ةلودلا هذه نم اهلقنن وأ قوسلا نم اهيرتشن ةزهاج ةلدب تسيل            
ةروـث ذـنمو ةيسـنرفلا ةروثلا ذنم ر         وطتو حافك نمض ةيطارقميدلا نم ةنهارلا ةلحرملا ىلإ       

امدـنع  . ؟اـم دح ىلإ ة    يقيقح ةيطارقميد ىلإ نويبوروألا لصو ىتم     . ايناطيرب يف ياونورك  
نامـض كاـنه نـكل ًالـمع دجي ال ابوروأ يف نطاوملا،ةيداصتقالا نطاوملا ةجاح اوفرع                
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ناـك دقتعأ   . رايتخا ةجيتن ناكو بعش سلجم انلّكش تانيعبسلا علطم يفو ةيروس يف          . ةلاطبلا
ال ًاـنيعم ًاسـلجم ناـك ًاعبط        .دعب اميف تءاج يتلا تءاج يتلا سلاجملا لك نم لضفأ ًايبسن          

يساسأ اطرش نأل ًاقالطإ ةيطارقميدلاب هل ةقالع      تاسـسؤملا نوكت نأ ةيطارقميدلا طورش نم        ا   
  .سانلا نم ةبختنم

ثلث كرتب اهجوت     ١٩٩٠ماعلا يف ةدايقلا تذختا ةيناملرب تارود دعب         . ةـحوتفم دعاقملا   
    ، هذـه يـف ًارود تـبعل يـتلا ةداملا يه امو ءاج نمو               تاباختنالا ترج فيك ىرن انوعد

لـك يـفو صمح يفو بلحو قشمد يف تاباختنالا متعبات مكلك ،؟لاملا نكي ملأ ،؟تاباختنالا     
تاوـصألا ءارشـل ةيروسلا تاريللا نم نييالملا تائم نوحشرملا فرص          ،قشمد يف ناكم     .

نوـكي نأ بجي ةيطارقميدلل انمهف نذإ ؟ةيطارقميدلا ققحت ءارشلا ةيلمع نإ لوقلا    عيطتسن له   
نـع لـطاع كانه نوكي امدنع       . يعامتجالاو يفاقثلاو ًالوأ يداصتقالا روطتلا ةلحرمل ًامهف      

اذـه  ) ًايكيرمأ ًارالود نيعبرأ(ةريل فالآ ةثالث وأ ةريل يفلأ ذخ حشرم هل لوقيو عئاجو لمعلا             
  .بختنا يذلا وه لاملا ،بختني مل

      ، ذـنم نوـيثعبلا لضانو      ،هفادهأ دحأ يهو   ثعبلا بزح ناكرأ نم يساسأ نكر ةيرحلا  
ثدـحت   .تاباختنالا عوضومل انه دوعأو ،تاباختنالاو ريبعتلا ةيرح لجأ نم بزحلا سيسأت          

               ، تانيسـمخلا دـهع يـف ةيروـس يف ةيطارقميدلا تاباختنالل ةيجذومنلا ةلاحلا نع ضعبلا
ةلحرملا كلت نع ًائيش فرعي     ال دق مكمظعم   ةـيطارقميدلا ن  إًاضـيأ ليق تانيسمخلا دهع يف   .  

. اـهايإ سيياـقملاب ةيطارقميد تانيسمخلا دهع يف نكت مل ،دهعلا كلذ يف ةيروس يف ةيجذومن               
ـلا تاباختنا يف ثعبلا بزحل ًابئان    ١٧ناك   باوـن نـم سـلجملا ةيرثكأ تناك اميف    ١٩٥٤   ،

ثالثـلا ىوقلا هذه عيمجو ،رئاشعلاو نيلقتسملا ةلتكو        )) بعشلا بزح ((و)) ينطولا بزحلا ((
هـب تراـس يـسايس طـخ يأـف كلذ عم ،قارعلا عم داحتالا ديرتو قارعلاب ةطبترم تناك            

تداـق بعشـلا سلجمل ةيطارقميدلا ةسسؤملا يف ةيلقألا         . ثعبلا بزح طخ وه ناك ؟ةيروس     
يـتلا ةيباينلا ىوقلا نيبو اهفطاو      عو سانلا تاعلطت نيب براضت كانه ناك ثيح دالبلا ةسايس         

  .ةيفئاطلا وأ ةيرئاشعلا وأ عاطقإلا وأ لاملا امإ مكحب تءاج
اذإ هـنأل    ؛ةيرحلا ةيضق نع ىلختي نأ نكمي ال ثعبلا بزح ،ةيرحلا ىلإ ةبسنلاب ،قافر              

هـنأ يـنعي اذه نأل ةيرحلا ىشخي نأ نكمي الو ،هئدابم نم يساسأ أدبم نع ىلخت نوكي لعف           
،  وهف ،زجاع  ًازجاع سيل ،        . هئدابم وهفقاوم نع ًايلختم الو       ؟ةـقلطم ةيضـق ةـيرحلا له نكل
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       ، ةـعيبطلل فلاخم وه ةيرحلل تبك يأو        ةيناسنإلا ةعيبطلا نم ءزج لاحلا ةعيبطب يه ةيرحلا
  .كلانه ام لكو مدقتلاو ريكفتلاو عادبإلل لتق وه ةيرحلل تبك يأو ،ةيناسنإلا

    ، ةـيرح ملاـعلا يـفو خيراـتلا يف كانه سيل ال ًا             قالطإ ؟ةقلطم ةيضق ةيرحلا له نكل
دـيزل حيـتيو دـيز لتقأ نأ ةصرفلا يل حيتي اذه ةقلطم ةيضق ةيرحلا حبصت امدنع ،ةقلطم                  

ردصـت نأ ىضـقو      ،تايرحلا ددحو روتسدلا ءاج كلذل    . هيلع يدتعي وأ رمع لتقي نأ ةصرف        
ةـسرامملاو ةكراشملاو ريكفت  لاو ريبعتلاب ةلماك ةيرح درفلل تايرحلا هذه ةسرامم مظنت نيناوق     

ضراـعتي الأ ىـلعو قوـقحلا هذه ةسرامم يف رخآلا درفلا قح عم كلذ ضراعتي الأ ىلع                  
  .هرارقتساو دلبلا نمأو ةينطولا ةدحولا عم ًاضيأ

ةدـحولا كـيكفت ىـلإ يدؤـت ًاراكفأو تاراعش قلطن وأ لوقنو فقن ن     إةيرحلا نم له    
نـم ةليمج ءاسفيسف ةيروس نأ      : ضعبلا لاق امدنع  ؟ةيرحلا يه هذه له ،؟دالبلا يف ةينطولا        

نأو،اهتراضـحو اـهتفاقث اـهل نوكت نأ بجي ءالؤه نم ةئف لكو ،نيرجاهمو قارعأو نايدأ           
نـيأ ىـلإ    . رـمألا اذه نع تزجع اسنرف ؟كلذ ينعي اذام        . ًانزاوتم اهنيب اميف نواعتلا نوكي    

ةحيرـش لـكلو قارعأ ىلإو ف     ئاوط ىلإ ةيروس مسقن نأ لوقعم ؟ةعامجلا هذه دارفأ نوبهاذ         
  .؟ةيروس يف ىقبي اذام ،؟اهتفاقثو اهتراضحو اهتايرح

راعـش حرـط رـبع ةينطولا تادحولا كيكفت وه ديدجلا يلودلا عضولا هجتنأ ام رطخأ                
رـيرقت نوضـفري نكل ،ايفالسوغوي يف تايلقألل ريصملا ريرقت نوديري مه ،ريصملا ريرقت              

راـكفألا وأ دـعاوقلا مادختسا يف ةجودزملا ريياعملا ة          جيتن اذهو ،ينيطسلفلا بعشلل ريصملا    
  .ةيسايسلا

  
  :ةيرئازجلا ةبرجتلاو يندملا عمتجملا

ةيروـس يـف لـه    . ةـنيعم تاـحورط هيلع تدنتساو يندملا عمتجملا عوضوم حرط    
اهضـعب عـم ساـنلا لـتاقتت نأ ديري له وأ ،؟ضعبلا اهضعب عم لتاقتت سانلاو تاعارص                  

عـمتجملا وـه ام ،عمتجملا اذه       ) نيفقثمك(نوضفرت ،بيط ؟ين    دم عمتجم نحن له ؟ضعبلا    
؟ايفالـسوغوي يف ثدح ام له ؟رئازجلا يف ثدح ام له ؟يرئازجلا عمتجملا وه له ؟ليدبلا                

  .؟لاموصلا يف ثدح ام له
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نـب يلذاشـلا    ) قباسـلا (سيئرلا  : ةيرئازجلا ةبرجتلا ىلإ ريشأ نأ ديرأ لاجملا اذه يف        
) رـيرحتلا ةـهبج بزـح     (مهتا ًاباطخ ىقلأ    . هقح نم ديج ،اكيور   تسوريبب موقي نأ ررق ديدج    

اـملاط ةضراعملا حجنت نأ يعيبط رمأ تاباختنا ىرجأو بارخلاو داسفلاب اهلك ةلودلا مهتاو               
،     . داسفلاو بارخلاب عمتجملا تاسسؤم عيمج مهتي ةلودلا سيئر        ةيمالـسإلا ذاقنإلا ةهبج تءاج

راعشـلا اذـه حرطن نأ لبق ًاذإ        . قزمتت رئازجلا ؟  ثدح اذام بالقناب شيجلا ماق ؟ثدح اذام      
  .يندملا عمتجملا ينعي اذام سردن نأ بجي

ىدـحإ يـف عـضولا اذـه حرش يسدقم نوطنأ روتكدلا ريبكلا ذاتسألا لاح لك ىلع                 
،     : لاق وه . حضاو لكش يفو ةيفحصلا هتالباقم      ةـيطارقميد تاسسؤم بلطتي يندملا عمتجملا

  .تامظنملاو تاباقنلا يأ ةينطولا تاسسؤملا دوجو بلطتيو
مئاـق وه ام فسنن ال نكل،للخلا شقانن ،كلت وأ ةسسؤملا هذه يف ام للخ كانه نوكي دق                  

ًاحـضاو نوـكي نأ بجي اذه     . مئاق وه ام فسن ىلع ةردقلا دحأ كلمي الو ليدبلا كلمي ال نأل            
. اـهريغ ال  و ايفالـسوغوي الو رئازج ال ةيروس لوحتت نأ لاكشألا نم ٍلكشب حمسن نل اننأل              

ةـينطولا ةدحولا زيزعت يف اودعاسي نأ نيفقثملا ةيلوئسمو ،ًاحضاو نوكي نأ بجي رمألا اذه               
ميرـجتب سيـل نكل لاحلا يشام ،مئاق وه ام دقن يف            . دالبلا يف ينطولا عمتجملا ريوطت يفو     

، لالضبًالالض مئاق وه ام رابتعا سيلو مئاق وه ام لك  .  
،         لا ةلودلا سيئر ،ءاطخأ كانه معن       بعشـلا سـلجم يف نيترم فقو دسألا ظفاح موحرم

الو ،لـلخلا نع عفادي نأ عيطتسي دحأ ال ،ةلودلا يف مئاقلا للخلا نع ثدحت             ١٩٩٩ماعلا يفو     
زواـجتن فيك شقاننو ؟للخلا شقانن نكل ،راض ريغ رمأ للخلا اذه ن             إلوقي ن   إعيطتسي دحأ   

  .هجلاعنو للخلا اذه
بزـحلا مـعن ؟تاـباقنلا ىـلع رطيسم ثعبلا له           .تاباقن انيدل معن ؟تاباقن انيدل سيلأ     

دـنع بوـلطملا لـه ،تاباقنلا هذه يف ةيرثكأ مه نييثعبلا نأل             : اذامل ،تاباقنلا ىلع رطيسي   
ثـعبلا ةدايق نم بولطملا له ؟مهريغل وأ مهموصخل نويثعبلا توصي نأ ةيباقنلا تاباختنالا              

كاـنه نوـكي ىـتح نينويلملا ه     ئاضعأ نم نويلم  لافصنو نويلم لصفي نأ ثعبلا بزح وأ        
  .؟يندم عمتجم

داـحتا سيئر ةلباقم    ) ركورك نايار (قشمد يف يكيرمألا ريفسلا بلط تاونس عضب ذنم         
لاـمعلا داـحتا ينعي     . ةيباقنلا ةيددعتلاب اهيف هبلاطي ةركذم هل مدقو      ) رصان نيدلا زع  (لامعلا  
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يف اذه له ،ةيلامعلا ةكرحلا قيزمت ينعي تاداحتا          ةرشع ريصي  نـمو يندملا عمتجملا حلاص      
ـ مارـتحاو ةقادص مهنم ٍددعب ينطبرت سانأ نع ثيدحلل فسآ ـ مه ،فسألا عم ؟هتابلطتم    

  .هليلحت نودو عضولا ميوقت نود ثيدح يرجي نأ ملؤملا نمو
لالـخ ةيروـس يـف ثدح اذام ؟تضرعت اذامل ،ًاماع نيثالث لالخ ةيروس ىرن انوعد                

تاطاقـسإ نيرشـت برحل نكي ملأ      ١٩٧٣ماعلا  ) ربوتكأ(ل  وألا نيرشت برح ؟ًاماع نيثالثلا      ،
يلخادـلا عـضولا ىلع تاطاقسإ اهل نكي مل نانبل يف ةيلهألا برحلا ؟ينطولا داصتقالا ىلع                
؟تاطاقـسإ هـل نـكت مـل تاداسـلا رونأ لحارلا يرصملا سيئرلا عم انفالخ ؟ةيروس يف                  

 ، مـلأ   ،تاونس عبرأ لالخ نوملسملا   ناوخ  إلا اهب ماق يتلا ةيمادلا ثادحألاو      ةيروس ةرصاحم  
   ، ةـيناريإلا ـ ةيقارعلا برحلا،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا انتايح يف تاطاقسإ اهل نكت

سيئرـلا ضرـم ؟اهتاطاقـسإ اهل نكت مل نانبل يف ةيناثلا برحلا             ١٩٨٩٢ماع نانبل حايتجا     ،
اـهب ترم ةريبك ثادحأ      اهلك هذه ،تيوكلل قارعلا حايتجاو دسألا تعفر ةلكشمو دسألا ظفاح           

يـف مهاسـي نأ دارأ نـم نأ ول ؟اهتامصب كرتت نأ نود ثادحألا هذه لثم رمت له ،دالبلا                    
  .ىرخأ تاجاتنتسا ىلإ لصول يملعلا ثحبلاو ليلحتلا مدختسا ةيسايسلا ةايحلا

  
  :ةعماجلا ةذتاسأ تالخادم

نيذـلا  ) نيـيثعب لا(ةذتاـسألا نم ددع ثدحت ،تالخادملاو ةلئسألل لاجملا حاسفإ ىدلو           
تاـحورط نأ ىـلإ تاـكرب ميلـس روتكدـلا راشأف ،ةيفاقثلا تايدتنملا تاشاقن يف اوكراش                 

اـمكو ،لـهرتلا نم هتصلخو بزحلا تدافأ        . اهنكل ،مكحلاو ماظنلا سأر تفدهتسا تايدتنملا     
 عـيمج نـم صلختلل تأدب ةكرعملاف بزحك انرظتنت يتلا ماهملا نم ريثكلا كانه نإف متحرط              

عضن نأ انيلعو رمتسن نأ بجيو بزحلا راطإ يف           تاهوشتلا انيدـيأ نيـب تاـسدقملا       عيمج   
لءاست ناك نإو ،نورخآلا انميقي نأ لبق انتاذ م ،راوحلل  يقن نأو يـتلا ةـيزكرملا هذـه اذامل    :  

يـف ًاـقالطإ اـهل ةـميق ال ةيزكرملا ؟ىندألا تادايقلا ىلع فيسلاك ايلعلا تادايقلا اهب دبتست         
،     (...)اهيف ًاوشح ةوشحم اه     نأو بزحلا تايبدأ   قاـفرلا يف سيل أطخلا يـف أـطخلا اـمنإو       ، 

            ، لاـعف رود بوـلطمو      ةـلودلا لاوـحأ حلصت نل بزحلا لاوحأ حلصت مل نإ كلذل ،مهتدايق
متـي ال اذاـمل   . اـنئدابمل ةـيطم نوكن الأ ىنمتأو ،ذوفنلا باحصأل ةيطم نوكي الأو ،بزحلل           

نوناـقب كسـمتلا متـي اذاـمل ؟ةراـجتلا ةسرام           مو ةطلسلا ةسرامم نيب روتسدلا يف لصفلا      
  .؟عدرلا ريغ مدقي اذامو ،١٩٦٣ماعلا ذنم ئراوطلا 



 )٥٣٩(

يـتلا يندـملا عـمتجملا ةرهاظ نم ىشخن الأ بجي          : نارمع لماك دمحم روتكدلا لاقو    
نطوـلا بابـش اهيلإ تفتلا ام اذإ ،ةرهاظلا هذه ،ًاينمزو ًايركف اوخاش نيسلفم اياقب نم لكشتت         

، اهل مهتمضو    ،           ةثراكلا نوكتس ةيضـقلا هذه ةجلاعمل ريبك ٍلكشب ةدايقلا كرحتت نأ بولطملاو
ةاـعدو ن   يفقثملا يأ ،مهو ،ةقيقد لك يف ًارمآت عقوتن نأ بوجوب دمحألا رينم روتكدلا حصنو             

  .مهتحفاكم متت مل نإ ومني مئارجلا نم ليجو ةنتفلا ةرذب ،يندملا عمتجملا
لـحارلا سيئرـلا ركف   ( (يثعب ريغ وهو ،يبيعشيزوف دامع روتكدلا حضوأ ،هتهج نم 

ليـصافتلا نأ رابتعاب ،عمتجملاو ةلودلا نيب طيسوك يندملا عمتجملا عوضومب هدهع ةيادب يف              
           ، ماـقأ كلذلو    بزحلا تاسسؤم نود تاسسؤم ىلإ رخآب وأ ٍلكشب جاتحت عمتجملا يف ةيلخادلا

ةـيقيقح تامدخ ميدقتل ةنكمملا ةعرسلاب       ةرادإلا ليهأت متي ال اذامل نكل ،ةيلحملا ةرادإلا ةرازو          
           ، غلابأ نوكأ الأ وجرأو     تاظحللا نم ةظحل يف انسفنأ دجن نأ نم ًالدب ةسوملمو ةعيرس سانلل

نماضـتلا ةـباقنلو اسيلاف شيلل يروتاكيراك ويرانيس ليكشتل ىعست يتلا تالواحملا مامأ انه              
  )).يندملا نايصعلا وهو هب ربتخت مل امب ةيروس رابتخا ربع ادنلوب يف

لءاسـت ،اهتاطاشـنو تايدتنملا يف اوكراش نيذلا دحأ وهو ،يواقرب دمحأ روتكدلا نكل              
يذـلا خانملل جاتن تاطاشنلا هذهو ،؟رخآ وحن ىلع رهظت ملو وحنلا اذه ىلع ترهظ اذامل                ((

مـهيأر لـصوي نأب ليفك جهنملا اذه نأب نيفقثملا نم روهمج دقتعا ذإ              . مسقلا باطخ هعاشأ  
مادخ ديسلا يواقرب روتكدلا لأس امك      ))ةطلسلا ىلإ رخآلا   ًادـقن هانعمـس يذلا مالكلا له       : ((، 

نـم ةـلمج عـمتجملا ،؟اهفقوو اهئاغلإب رارق وه مأ يندملا عمتجملا ةرهاظو تايدتنملا هذهل                
سـكعلا ىـلع ءارآلا هذـهو ،دـحاو عباطب عمتجملا عبطن نأ مهف بعصلا نمو تافالتخالا                 

ًالثـم ،ةيدح ىرخأو ةيدقن هبش ىرخأو ةيدقن ءارآ كانه ،اهيضامو انت            برجت مهف ىلع اندعاست   
ثـحبي نأ ديري هنإ ،ةطلسلل قفصي نأ هوتل نجسلا نم جرخ صخش نم عمسن نأ عيطتسن ال                  

  )).ةبرجتلا روطي نأ ديري رخآو يعيبط رمأ اذهو نجسلا ىلإ هعم دوعي ال يسايس ماظن نع
سلاب كلذ ىلع   "يلع ناندع "روتكدلا دازو    عـمتجملا ةرـكف نـم فوـختلا اذامل         : ((لاؤ 

نأ دـيرتو نيناوقلا ىلعو دالبلا روتسد ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهت ىوقلا هذه تناك اذإ ؟يندملا           
هـجوب دحأ فقي نأ بجي ال هنإ لوقلا ديرأو ،اهب ًالهأف يذيفنتلا رارقلا مسر يف اهرودب مدقت                  

قـفتن يذـلا لكشلاب نكل مهدلب ةمدخ        يف رود مهل نوكي نأ بجيو ،نطولا ءانبأ مهنأل ءالؤه           
  )).انيلع هوضرفي نأ نوديري وأ مهيلع هضرفن يذلا لكشلاب سيلو هيلع



 )٥٤٠(

اـم رهوـج نم   .تالخادملاو ةلئسألا مظعم ىلع يروسلا سيئرلا بئان باجأ ،هتهج نم     
اـهب ترـم يتلا فورظلا ةصاخو قئاقحلا نم           ٍددع كاردإ بجي : دازو ،ةرضاحملا يف هلاق     

تايبلسـلا نم ريثكلا ومن ىلإ تدأو ،تاطاقسإ اهل تناك ةريبك ثادحأ ةنس              ٣٠لالخ ةيروس     
ذـخأي نأ  بجي بزحلا ةمهمو ةيبلس تامكارتو ةيباجيإ تامكارت كانه ،ًاعيمج اهنم وكشن يتلا    

يـغلن نأ عيطتسن له فورظلا هذه لك نع ثدحتن امدنعو ،تايبلسلا بنجتيو تايباجيإلا هذه       
 ، ،           ح يف نحنو   ةيفرعلا ماكحألا حيحـص اذـه ءاطخأ هربع سروم ئراوطلا نوناق ،برح ةلا

ىـلع لـمعنو أـطخلا نـع ثدـحتن نأ بجيو ،حيحص اذه أطخ تناك فورظ يف ق                     بطو
  .؟دالبلا تلفت نأ لجأ نم ئراوطلا نوناق ىلع نآلا زيكرتلا اذامل نكل ،هزواجت

يـيأربو را  وحلا ىلع تعلطا : ((مادخ لاق ،تايدتنملا يف نييثعبلا ةكراشم يف هيأر نعو        
ضاـير نوك تسيل نيفقثملاو ءاطشنلا نم ةعامجلا هذه دنع فعضلا ةطقنو نيقفوم اونوكي مل              

نوـيثعبلا قاـفرلا بهذ امدنعو      . مه مهدنع فعضلا ةطقن امنإو ،ساديدأ ةكرشل ًاليكو فيس        
نييبزـحلا نـم ددـع باهذـل ةدايقلا نم رارق ردص امدنعو اومجاهيل سيلو اوعفاديل اوبهذ                 

هتايفلخو هتارغث راهظإو حرطنيرداقلا     )).ي ام دينفت فدهلا ناك درلا ىلع
ًادودـح كاـنه نكل ،رهشأ ةتس ةلهم نيفقثملاو ءاطشنلا تطعأ           ( ثعبلا ةدايق نأ عباتو     

ةاـيحلا ريوـطتب يدج لكشب ةينعم بزحلا ةدايق         (...) هرارقتساو دلبلا نمأ دودحلا هذه مهأو       
عـضولا ةـجلاعم يه يتلا ةرشابملا ةيولوألا يف يتأي           ال رمألا اذه نكل ،دالبلا يف ةيسايسلا        

  )).لمعلا صرفو سانلا تاجاح ريفوتو يداصتقالا



 )٥٤١(

  
  
  
  
  
  

  ..مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان عم راوح ىلإ ةدوع
  )١٧٣(عجارتلا ىدافتن نأ ةمكحلا نم

 
  

قشـمد ةعماج جردم ىلع     مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان ةلخادم ةايحلا ترشن          
طابش ١٨دحألا   ةـئيهلا ءاضـعأ اـهب لخادـت يـتلا تابيقعتلاو تاشاقنلاو             ٢٠٠١رياربف/    ،

  .ةعماجلا يف ةيسيردتلا
لـب ،ةـيلخاد ةقيثو دعت مل يهف        )) ةايحلا((اهترشن ،سيئرلا بئان ديسلا ةلخادم نأ امبو        
اـهرواحيو اهشـقاني نأ     عيمجلل قحي   ) ماع(صنك اهعم لماعتي نأ ماعلا يأرلا قح نم تدغ          

ًادقنوأ ًادييأت  .  
راوـح نأ ىـلإ ةراـشإلا نـم دـبال ،سيئرـلا بئان ةلخادم ةشقانم يف لوخدلا لبقو          

،   . ةيضاملا ةنسلا رحب يف ةداضملا ةحورطألاو ةحورطألا      دـيدج يعوـن بيكرت ىلإ ضفي مل
داـعأ ،ة   داـبإ راوح حتفتل ،ةطلسلا ىوق تضفنا اذكه       . ةطلسلا ةحورطأ راصتنا ىلإ تدأ لب     
  .١٩٨٠ةنس هتدهش يذلا راوحلا ناهذألا ىلإ 

                                                 
)١٥(،   .٢٠٠١/ ٨/ ٢٥، )ندنل(ةايحلا
  .يروس طشانو بتاك)١٦(



 )٥٤٢(

تـماقو ،دالبـلا يـف يسايسلا عضولا تشقان ةدايقلا نأ نع سيئرلا بئان ديسلا انثدحي                
رادـصإو بـتاكم حتـفب ةـيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا بازحأل ةزاجإلا اهنم ،تاوطخلا ضعبب               

حيرـي ماع خانم قلخب هجوتلا       عم(( هلوق يف بئانلا غوصل ديدشلا هابتنالا انيلع انهو ،فحص          
يـتلا ةلحرملا هذه يف بزحلاو ةلودلا ةسايس معد يف نومهسي فيك نوثحبي مهلعجيو سانلا               

نيمهاسـملا دـحأ لقع يف باطخلا ماظن لغتشي فيك ظحالنل     ))لماش ينطو معد ىلإ جاتحت      ،
  .ةنس نيثالث لالخ ةيروس يف ةيسايسلا ةايحلا ةدايق يف نييساسألا

يـف ماهـسإلل ةيعامتجا ةجاح سانلا ىدل نأو ،حيرم ريغ ماعلا خانملا نأ   ب رقي باطخلا  
روعـشاللا يـف واثو راق وه امع فشكتي ام ناعرس باطخلا نكل ،مهرئاصم ريرقتو عنص                
بـئان باـطخ قـفو نـمكت ثيح سانلا ماهسإ ةيهام ددحي امدنع كلذو باطخلل ،يفرعملا                 

،        بل وه كلذ ،بزحلاو ةلودلا ةسايس معد يف سيئرلا         ةيروـس مكح يذلا يسايسلا لقعلا بابل  
لوـح سانلا ديشحت يأ بزحلاو ةلودلا ةسايس معد دودح دنع فقوتي سانلا ماهسإف ،لازي الو               
تاريسـملاو ،ةـلودلا ةـسايس معد لجأ نم ماقت تاباقنلاف ،بزحلاو ةلودلل ةميكحلا ةسايسلا               

ةيعرـش نإـف ،تاـيعمجل      او بازـحألاو ةيسايسلا تاميظنتلاو ،ةلودلا ةمكحب ةداشإلل ريست        
             ، سرادـملاو دـهاعملاو تاعماجلاو ةفاقثلاو مالعإلاو ةلودلا ةسايس معد يه ةديحولا اهدوجو
               ، ةدـيرجلا ىلإ باتكلا ىلإ ةعماجلا ىلإ ةسردملا نم تازيحلا لك طبض هتمهم ًامومع ميلعتلاو

هذـه ىـلع ة     ـلودلا تـماد امو ،ةلودلا ةسايس معد لجأ نم ًايركسع ،ًاينمأ ،ًايمالعإ ًاطبض             
ةـيلعاف ررـقت يـهف تالآـملا ريصمو ،تاياغلا ةياغ يه ذإ ينايلكلا روضحلا نم ةجردلا                 

ـ موـلع ـ ءاـيميك ـ ءاـيزيف       (ةقيقدلا مولعلا ةيمهأ يف ودغت ثيح ،ةيجهنملا اهتيجولويديأ 
عـبطت نأ نـكمي ال ذإ ،رشـنلاو ةـعابطلا نع كيهان ،ةينيدلا مولعلا ىلع مدقتتو               ) تايضاير

،                عد ةقاطب  بزـحلاو ةـلودلا ةـمدخل ،ديتع بيقر ةقفاوم نود نم ،ةوعن رشنت وأ ،سرعل ةو
رصـنعلا وـه ،سيئرلا بئان باطخ ماظن ةينب يف مكاحلا يرهوجلا رصنعلا نإف اذه ىلعو                 

  .ةينيدلا ةديقعلا ةينب يف هتاذ مكاحلا
ةرداص ـلا ةـقيثولا اهب دوصقملاو ،ةيساسألا ةقيثولا نأ نيفقثملا ىلع سيئرلا بئان يعني             

،  (لئاسـم ثالـث تـلوانت اـهنإ ،يندملا عمتجملا ءايحإ ناجلل ةيسيسأتلا ةئيهلا نع                 ةـيرحلا
لغاـش وـه يذلا يليئارسإلا ـ يبرعلا عارصلا تلمهأ اهنأو    ) يندملا عمتجملا ،ةيطارقميدلا

نأـكو ،هـنع ثيدـحلا رجي مل        ((كلذ لك ،لجر لكو ةأرماو خيش لكو ةيروس يف لفط لك            



 )٥٤٣(

نأ ةلكشـم تـيقب نـكل ةرفاوـتم لئاسملا لك نأكو ،ًايلود حاترم ،ًايميلقإ           حاترم دلب ةيروس    
  )).ًانايب ردصن ال وأ ًانايب ردصن

               ، هتشـهدل ةـلثامم ةشهد نع ربعنس اننإف ،سيئرلا بئان ديسلا ثيدح بلص ةشقانم لبق
،                : لوقنف ةـهفاتو ،ةليئـضو ،ةـنيه ةلكشم هرادصإ مدع وأ نايبلا رادصإ ةلكشم تماد ام هنإ
تاعينشـتلاو تاماهتالا هذه لك تقلطأ اذاملو ،؟اذه دجلا لمحم لك ىلع ةقيثولا تذخأ اذا               ملف

لـهو ،؟نايب درجم اوردصأ نيفقثملا نم ةعومجم دض ةلودلا ناكرأ لك رافنتساو تاديدهتلاو             
،   هعوضوم لهاجت نايبلا اذه نأ ًاقح عـمتجملا لغاش وه يذلا ينويهصلا ـ يبرعلا عارصلا  

  .؟سيئرلا بئان ديسلا مهتي امك ،ًارابكو ءاسنوًالافطأ نطولاو 
حرـط ،اـهنم ثـلاثلا رطسـلا يفو ،ةقيثولا ةمدقم يف دجيس ،ةقيثولا ىلإ دوعي نم نإ           

اـهيلإ تفيـضأ يـتلا ينطوـلا دوجولا ةيهيدب اهفصوب يليئارسإلا            /يبرعلا عارصلا تايدحت  
  .ةملوعلا يه ةديدج تايدحت

يأ ةيلاكـشإ ددـحت يـتلا يه ةمدقملا نأ فرع           ي ،ةفرعملاو ةفاقثلا لقحب لغتشم يأ نإ      
،  /يبرعلا عارصلا تايدح  ت وه طبضلاب ناك ،ةقيثولا يف اننايب صن ةيلاكشإف ،صن          ينويهصـلا

يعاـمتجالاو يداصـتقالا يدرـتلا لاـحل لـيلعتو ريسـفتو حرش ةباثمب نايبلا مسج ىتأو          
يـف يموقلا عورشملا  يدرت لاحل يخيراتلاو يراضحلا داهملا لكشي يذلا يفاقثلاو يسايسلاو     

يـتلا ثالثلا لئاسملا هذه نود نم هنأ ىلع نهربيل نايبلا ىتأو ،يليئارسإلا يدحتلا ةهجاوم               
ضوهنلا عيطتسن نلف   ) يندملا عمتجملا ،ةيطارقميدلا ،ةيرحلا   (ًافسأتم سيئرلا بئان اهصلختسا     

هذـه ىـلع   ةطلسو ًاعمتجم نإ . يليئارسإلا ـ يبرعلا عارصلا تاقاقحتسا ةهجاوم لجأ نم 
            ، رـخآلا ءاغلإو ،عمقلاو ،يميلعتلاو يعيرشتلاو يئاضقلاو يرادإلا داسفلاو يدرتلا نم ةجردلا
ةـنميهو ،يسايسلا لمعلا راكتحاو ،ناسنإلا قوقحو سانلا ةمارك ناهتماو ،عمتجملا بوكرو            
اذـه ىوتسـم ىـلإ ضهنـت نأ نكمي ال هذهك ًةطلس نإ ،ةيفرعلا ماكحألاو ئراوطلا نيناوق                  

ليئارسإ نأ انل تنهرب ةنس نيسمخ نأ اميس ال           يدحتلا ًاـقوفتو ةوق دادزت    ) يندملا عمتجملا (، 
ًاـينطو ًاـككفتو ًاـعونخو ًاـيدرتو ًافعض دادزن عمقلا عمتجم نحن امنيب ،ةسارشو ةسرطغو                

  .ًايموقو
نـم وأ ةـلودلا هذـه نم اهيرتشن ةلدب تسيل ةيطارقميدلا نأ              نع سيئرلا بئان ثدحتي     

ةيسـنرفلا ةروثلا ذنم روطتو حافك نمض الإ ةيطارقميدلا ىلإ اولصي مل نييبو             روألا نأو ،كلت  
  .ايناطيرب يف ليومورك ةروثو



 )٥٤٤(

عيطتسـي ال ،فـلألا ةقيثوب يمس ام ىلع عّقو نم لك نأ ،ًاملع بئانلا ديسلا طيحن ةيادب        
                ، تاليـفلاو ،حبشـلاو ،سديـسرملا تارايـس نع كيهان ،برغلا نم ةزهاج ةلدب يرتشي نأ

  .ًالوأ اذه ،خلا.. رمحلاو ضيبلا تويبلاو ،ئفارملاو ،روصقلاو
  ، ًاليوـط ًاـيبوروأ ًاـخيرات هتفصـب سيئرـلا بئان ديسلا هدروي يذلا خيراتلا ن               إًايناثو

تاروـثلا تيمـس كلذـلو ،يموقلا ركفللو ةيموقلل هتاذ خيراتلا وه هنأ لهاجتي ،ةيطارقميدلل               
نأ ًاـيرظن ثـعبلا بزحل ماقتسا اذاملف ،ةيطارقمي         دلا ةيموقلا تاروثلاب ،ةيزيل   جنإلاو ةيسنرفلا 

الو ،ةـيبرغ ةلدب ًاضيأ يهو ةيكارتشالا مهلتسي نأو ،ةيطارقميدلا نع فعيو ةيموقلا دروتسي              
  .ةيطارقميدلا يف الإ ةزهاجلا راكفألاو داريتسالاو بارتغالاو ةبرغلا ىري

اـنؤابآ اهشاع لب ،ةي     طارقميدلا بلطم اوعرتخا نم مه يندملا عمتجملا ءايحإ ةاعد سيل         
لـب ،فسعت وأ فنع وأ هاركإ نود نم ،ةرحلا ةفاحصلا ربانم ىلعو ،بازحأ يف نوعراصتي         
ىـلخت يثعب لوأ وه ،ظفاحلا نيساي ركفملا ،هسفن ثعبلا بزحل ةيرظنلا تاقلطنملا عضاو نإ               
نأ ثـعبلل يرـظنلا فوسـليفلا وـهو هيلع ناكو ،ةيطارقميدلا نع ثعبلا يلختل ثعبلا نع            

ًاـمامت ،قالـطإلا ىلع يثعب ريغ ينلعجت ةيطارقميدلا الب ةيموق ةيثعب نأ هملعأ ام لك           : لوقي
ىـلع ًايسـكرام تسـل يـننأ كلذ هاجت هملعأ ام لك             : ةيسكراملا يلذتبمل ،سكرام لاق امك    

  .قالطإلا
باـطخ يف ديدج نم لطُت ،بزحلاو ةلودلا ةسايس معدل سانلا تايرح قالطإ ةدعاق نإ               

يذـلا بعشلا سلجمف ،نيرصاق مهتفصب ،سانلا ىلع ةحيرص ةيصو نالعإ ل            الخ نم بئانلا  
سلاـجملا نـم يأ ،ًاقحال تءاج يتلا سلاجملا لك نم لضفأ             ١٩٧٢ةنس  ) ةطلسلا(هوراتخا    

  .ةيطارقميدلا لبق نم ةبختنملا
ساـنلا تاوـصأ ءارش له ،ءارش يأ نكل ،ةيطارقميدلا ققحت ال ءارشلا ةيلمع نإ ،ال                

، ؟ةطلسلا لبق نم باونلا تاوصأ ءارش مأباونلا لبق نم  .  
الإ رارـقلا ذاختاو عيرشتلاو ريكفتلاو ريبعتلا يف ةيرح ةيأ نوكلمي ال نيذلا باونلا كئلوأ    
سـلجم نإـف يلاـتلابو ،بزحلاو ةلودلا ةسايس معد بئانلا اهغاص يتلا ةيبهذلا ةدعاقلا قفو                

ىلع ههيفست ينبيو ،بئانلا ههفسي يذلا       ١٩٥٤ةنس باونلا     ١٧ةـيناملربلا ةـيلقألل حاـتأ هنأ     
  .دالبلا ةسايس اودوقي نأ ،ًايثعب



 )٥٤٥(

ماـظنل ةفئازلا ةيعورشملا نم ءاطغ نيمأت ىلع موقي ًايلكش هفده ناك ول سلجملا اذه نإ         
،       : ةيدوبعلل ًايعوط ًارايخ اهتفصب ةيرحلا مهفي يلومش       مكاـحلا بزحلاو ةلودلا ةسايس معدل يأ

طق ةطلسلا ىلإ لصي نأ ثعبلا بزحل حيتأامل ،اننامز يف امك مهنامز يف  .  
  

  :ةيرئازجلا ةبرجتلاو يندملا عمتجملا
تاـعمتجم ىوس ،يندملا عمتجملل جذامن بئانلا ديسلا دجي الأ ةشهدلا ىلإ وعدي                  رمأ هنإ
هذـهل ةلـص ةيأ يردن الو ،لاموصلاو ايفالسغويو رئازجلا يهو ،ةيلهألا بورحلاو ككفتلا              

ةـيندملا تاـعمتجملا نم جذامنلا هذه نوكت ال اذامل يردن الو ،يند             ملا عمتجملاب تاعمتجملا  
عمتجملاـك يطـسورق يلبق عمتجم مدقي نأ لقعي له          . ؟ًالثم ديوسلاو ارسيوسو اسنرفك قحب    

اكيورتسـيريب يه فنعلا ةماود يف رئازجلا طقسأ ام له ؟يندملا عمتجملل ًاجذومن يلاموصلا              
لـبق نـم ةطلسلا راكتحا مأ ؟بئانلا ديسلا صيخشت           قفو ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا       

مـغط ىـلإ ،ديهـش نوـيلملا دلب بزح ،بزحلا اذه بخن نم ريثكلا لوحتو دحاولا بزحلا                  
دالبـلا بـهن ةـيلمع تـمتو ةورث بزح ىلإ ةروث بزح نم بزحلا تلوح                 )ةيطارقصل(  ،
  .دابعلاو

امدـنع ،تاـنينام    ثلا علطم ذنم ةيروس اهتزجنأ ةلحرم يه ثيح ،ةرأزجلا نم فوخ ال           
تاسـسؤم ءاـيحإو ،يـلهألا ملسلا ىلإ ةوعدلاو ،عمتجملا ىلع حاتفنالاب سيل ةلكشملا تلح               

لازـت ال اـم اذه      . نيملسملا ناوخ إلا ةميزه مساب ةبطاق عمتجملا ةميزهب لب ،يندملا عمتجملا        
ةي بعشـلا ىوـقلا لازت الف ،رئازجلا يف نآلا ىتح هنع ةزجاع ةيرئازجلا ةيطارقصللا مغطلا              

نأ نيـح يف ةيومالسإلاو ةيوناملعلا نيتيلوصألا هجو يف اهتوص عفر ىلع ةرداق ةيطارقميدلا              
  .نيدقع نم رثكأ ذنم ًايح نفد نأ دعب ةربقم ىلإ لوحت انعمتجم

مـهنأ ةـنميهلا هذـه ردصـم نـكل ،تاباقنلا ىلع نميهي ثعبلا نأب سيئرلا بئان رقي                  
وأ مهموصـخل نويثعبلا توصي نأ ةيباقنلا تابا        ختنالا دنع بولطملا له   : لءاستيو ،ةيرثكألا 

نوـيلم  لافصـنو ًانويلم لصفي نأ ثعبلا بزح وأ ثعبلا ةدايق نم بولطملا لهو ،؟مهريغل               
ذـنم يكيرمألا ريفسلا نأ ىلإ فيضيو ؟يندم عمتجم كانه نوكي ىتح نينويلملا هئاضعأ نم               

اذـه يف ىريو ،ةيباقنلا ةيددعتلاب      اهيف بلاط ةركذم مدق تاونس     ةـكرحلل ًاـقيزمت بـلطملا          
  .ةيلامعلا



 )٥٤٦(

اـميف وأ ،ملاعلا يف ةيعقاو ةيعجرم ةيأ هل دعي مل ًاباطخ لمعتسي بئانلا ديسلا نأ بيرغلا                 
               ، عـجرمك هيلإ لاح  ي قاثيم يأل سسؤي ال باطخلاف ،يعجرم قاثيم ،تايدرسلا ةغل يف ىمسي

نعرشـي ناك يذلا يعجرملا      هقاثيم راهناو راهنا  )) يكارتشالا ماظنلا ((ـب ىمسي ناك ام ملاعف      
  .اهتاباقنلو ةمكاحلا ةيكارتشالاو ةيعويشلا بازحألل ةيمهولا ةيرثكألا باطخل

تاراـيت مامأ ،فوهكلا باب تحتف يتلا يه لب ،مهتككف يتلا يه اكيورتسيريبلا تسيلو              
رـخن يذـلا وه بزحلاو ةلودلا ةينب يف نطوتسملا داسفلاف ،توبكنعلا طويخ تواهتف ءاوهلا               

ةـسايس معدـل ةـلودلا يحـشرمل نوتوصي اوناك نويعويشلاف ،ًاكد كدت يكل اهلهأو ،اه                نايك
امدـنعو ـ سيئرلا بئان ديسلا دنع ةيسايسلا تايرحلا موهفمل ةيرظنلا ةدعاقلا قفو ـ بزحلا    
يـف اوناـك نـمل نوتوصـي اوـحار مهسفنأ نع عافدلل مهنم دحاو جرخي مل ،ةعاسلا تفزأ                   

،  سا بسحب ،موصخلا مه يضاملا     ةـكرحلا ةدحوو بزحلا ةدحو ترهظو       بئانلا ديسلا بارغت
ةدـحولاك ًاـمامت ،دادبتـسالاو عمقلاو رهقلا هطالم ناك ،يرسق ديحوت ىوس تسيل ،ةيلامعلا               

اـهخيراتل تـكرت وـل ةيقرع تاعامجو ،تاينثا نع تفشكت يتلا ةفئازلا             ) ةيممألا(ةيتيفوسلا  
  .اهتاذب تضرقنال يعيبطلا

،         دقلا باطخلل نكمي فيك    ةدحاولا تاباقنلاو ،دحاولا بزحلا ةيمكاح ةيعرش ىلع مئاقلا مي
لـك ضوـقتتو ،ىواهتي نأ ،ةراهقلا ةدحاولا هتطلس لوح دحوملا عمتجملاو ،دحوملا مالعإلاو        
يـلقع ناـنئمطا لـكب باطخلا اذه مدختسي سيئرلا بئان ديسلا ىقبيو ،ةيرظنلا هتيعورشم                

  .؟لاب ةحارو
لـمأتن نأ ،اـنماكحو انتاطلـسو انبوعـشو انتاعمتجمو اند           البلو انل ةمكحلا نم نأ نظأ     

ىـلإ تدأ يتلا بابسألاو لماوعلا ةرواعمل رذحلاو ةظقيلا نيعب ،ريبكلا رايهنالا ةبرجت ربدتنو              
تاـقلح ضـعب لعفت امك ،ةيجراخ ةرماؤم هرابتعاو هبيذكتو رايهنالا ضفر سيلو ،رايهنالا              

نيـعلا هذـهب    . ةيناطلسلا ةروصلا لاجم يف ةلغ    تشملا) ةيشادكبلا(ةقيرطلا باحصأو ةشوردلا    
نأو ،ةطلـسو ًاـعمتجم ،ًاعيمج انلمحي يذلا براقلا ذاقنإ نم ًاعيمج نكمتنس ةرذحلاو ةظقيلا                
حلاصـملا ةـظحل دـعب اـم ىلإ رظنت لبقتسملا ىلع ةحوتفم نيعو ،ةراسجو ةأرجب هجاون                 

طيسـقتلاب اهعفدـنف ،هـتايدح      تو لبقتسملا تاقاقحتسا ةهجاوم ىلع نيرداق نوكن يكل ،ةنهارلا        
هللا الإ هملعي ال امو لزالزو ثراوك ةغيصب ،ةلمجلاب اهعفد نم انل               يملاـعلا ماـظنلاو    . ريخ

              ، ةـيفئاطو ،ةـيماوقأو ،ةـينثاو ،ةيقرع ًاخاخفأو نيفاسأ انملاع عرزي يذلا ديدجلا يكيرمألا



 )٥٤٧(

بورـحلاو ريرذـتلاو ت     ـيتفتلابو دـيدهتلا يف ًاناعمإ ،ةيوهبجو ،ةيلئاعو ،ةيرئاشعو ،ةيلبقو         
  .ةيلهألا

نأ ،دـحاولا بزـحلا تاذ ةيلومشلا مظنلا براجت نع انزيمي ام نأ لابلا نع بيغي الو                 
لـبجلا نم ًايبسن ةديعب ةنمزأ رايهنالا ةظحل نع مهلصفت مهدالب يف ءامدلا يف ةغلاولا يديألا                

،     ىلع ءامدلا دودخأ يعناص نم ريبك ددع لازي ال امنيب ،راهنملا مكاحلا              اـندالب يف ةايحلا ديق
تاـنكمم ىـلع نهارـملاو ،موـيلا اهتهازنب كوكشملا ةيلودلا ةلادعلا ريمض ةظقي نمز يف                
ةحاـس نـم اوبحسـني نأ سـمألا يعناصل ةرشابملا ةحلصملا نم كلذلو ،دغلا يف اهتيقدص                 

  .مويلا دهشملا
ةـنتف  رـبع ،لبقتسـملا ةرماـغم محتـقي مكئانبأ نم هليج عم باشلا سيئرلا اذه اوعد                 

ةررـكتملا مكتاباطخو ،ميقع ٍضام ىلع ةر               وكتملا ةيديلقتلا ةيسايسلا مكزومر لك عم عاطقنالا
مكتاياـصوو ،ةبشختملا مككولس دعاوقو ،ةسبيتملا مكريكفت مظنو ،ًايراضحو ًايخيرات ةتوفملاو           

         ، - اـنيفكي  لبقتسملا هاجتاب ةكرح لكل ةلقرعملاو ةحباكلا ،ةبرغملا ،ةبلتسملا ،ةيكرطبلا ةيوبألا
قـح هـل يذلا ديحولا وه يضاملا اذه رابتعا انيفكيو لبقتسملاب يضاملا مكحت               -برعلا نحن   

  .مالكلا



 )٥٤٨(



 )٥٤٩(

  
  
  
  
  

  ةيروس يف هعجارتو حالصإلا ميدقت 
   :٢٠٠٠ و١٩٨٠يماع يتبرجت يف 

  )١٧٥(خيراتلا رخسي ال يك
 

  
فـلم حتـف ن     ـم تاونـس ثالـث دعبو ،تانيتسلا رخاوأ ةيروس يف ةمزألا مضخ يف             

،   ) ١٩٧٧ماع  (ةعرسب هقالغإو ةبساحملا     ةبـساحملا مهلاطت نأ بجي نم ةمئاق فاشكنا درجمب
ةـينطولا ةهبجلل ةيزكرملا ةدايقلا نم ءاضعأ ةتس نم ةنجل دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا فّلك               
يـف كـلذ ناـكو ،ةـفلتخملا ةيعامتجالا تاعاطقلا عم ةحوتفم تاءاقل دقعب ةمكاحلا ةيمدقتلا              

فينو ًاماع نيرشع دعب مويلا رركتي ام وهو١٩٨٠ماع رخا وأ  ،.  
برـح دـعبف ،موـيلا يه امك ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا نكت مل تقولا كلذ يف               

تلمـش ةـيلام ةرفط لكش ذختا ًايدام ًاراهدزا ةيروس تدهش            ١٩٧٣) ربوتكأ(لوألا نيرشت     
رامثتـسالا تالدـعم تـعفتراو       ةـيلاع وـمن تالدعم دهشي يذلا يلكلا داصتقالاو ةلودلا           ،

عاـفترا عـم وـمنت روجألاو بتاورلا تناكو ،اهتايوتسم ىندأ ةلاطبلا تغلب ىتح فيظوتلاو               
  .ةيلاملا ةرفطلا هذه نع مجن يذلا يمخضتلا راعسألا

                                                 
)١٧(،   .٢٠٠١/ ٣/ ٩، )ندنل( ةايحلا
)١٨(، قشمد عيبر"يلقتعم دحأو  ًاقباس قشمد ةعماج يف داصتقالا ةيلك ديمع  ."  



 )٥٥٠(

يـف نيلوئسـملا رارقتـسا ناكو ،ىلوألا ةجردلاب ًايسايس ةمزألل يسايسلا عباطلا ناك              
مل ةيلوئسملاو رارقلا عقاوم   حلاصـم تاـعامجو ذوفن زكارم قلخ ىلإ ىدأ ًاماع           ١٥ -١٠ةد     

هراـنب رهصي داك ًادح ةيحلصملا ىمحلا تغلبو ،راثئتسالاو راكتحالا ىلع ةعراصتم ةقباستم             
بزـحلا لـخاد ىتحو عمتجملا يف ةضراعملاو دقنلا ىمح لباقملاب عفر ام             م  ؛ دابعلاو دالبلا 

نـم ةيح اياقب سانلا ىدل لازت        التناك و،م   كحتلاو طبضلا ىلع يصعتست تاجرد ىلإ مكاحلا        
. راتهتـسالاو راـكتحالا اـهب نومواقي يتلا ةيقالخألا ئدابملاو ميقلاو ةيطارقميدلا تاحومطلا    

يـف نيطروتملا فاشكنا دعب فلملا قالغإ نكل         ١٩٧٧ماع ةبساحملا فلم حتفب سانلا لءافتو         
لالغتـسا ءوـسو داسـفلاب نومهتم    لا ىوقتسا نأ دعب ًاصوصخ ،ةبيخب مهباصأ داسفلاو بهنلا        

لجـس ىـلع عالطإلا نكمي      (ةكسامتم ًاعورد اولكشيل ةطلسلا جراخ نم مهؤاكرشو ةطلسلا         
يكارتـشالا يـبرعلا ثعبلا بزحل نماثلا يرطقلا رمتؤملا رضاحم يف داسفلا عئاقول عسوم              

ماع يف ًاموي ٢٥يلاوح هتاسلج تماد يذلا   ١٩٨٥.(  
ةـهبجلا ةداـق سـلج       ١٩٨٠رخاوأ يفو اهايإ ةص     نملا ىلعو قشمد ةعماج جردم يف       ،

روـهمجلا ماـمأ نوفقي مهنإو ،هذاقنإل اوفتاكتي نأ عيمجلا ىلعو ،رطخ يف نطولا نإ ،اولوقيل                
نـم جورـخلا قرـطل هروصـتو مهتاسايس يفو مهيف هيأر ةلماك ةيفافشو ةحارصب اوعمسيل         

ةحراجو ةيساق تاروصتلاو ءارآلا هذهنكتامهم ،ةمزألا   .  
ةـعماج ةذتاـسأ عـم تناكو       ) ةريخألا(ةيناثلا ةسلجلا يف ةيطارقميدلا ةربنلا تل       صو لب 

ًاعيجشـت ،لوـقلا ىـلإ      ) نييفحصـلاو باتكلا عم تناك يتلا قباسلا مويلا ةسلج دعب         (قشمد  
مكل فرتعن انن   إو. انومكاحتو نيمهتم انوربتعت نأ مكل ،مهفاكنتسا دعب ثيدحلا ىلع نيرضاحلل         

مكعمسـن اـنئج نآلاو   . دحاو ٍفرط نم مكتبطاخمبو   . ةيضاملا تاونسل ا لاوط مكنع انعاطقناب   
وأ دوـيق نود نم ةحوتفم ،فقوت نود نم رمتستس تاءاقللا هذه نأو             . نوءاشت ام انيف نولوقت   

  .تاظفاحملا لك يفو ةيبعشلا تاعاطقلا لك عم دودح
،    ١٩٧٧ماعل ةبساحملا ةنجل تافلم تقلغأ امكو        بعشلا ىلع نومهتملا ىوقتساو كلذـك   ،   

دـعبو ،ةرـيخألاو ةيناثلا ةسلجلا ماتخ ناكو   ١٩٨٠ماع نيتسلج نم رثكأ ةفشاكملا لمتحت مل    ،
يـفو ،قشـمد ةعماج جردم يف ،مايألا هذه يه امك ،ًادج ةرح تناك يتلا سانلا ءارآ عامس                  
حتـتفا يذـلا ناسـللاب ،كاذنآ ماتخلا ناك ،مهسفنأ نيلوئسملا مامأو ةصاخلا تايدتنملا تاعاق               

ةـيديدهت ةيئالعتـسا ةيلاشيرام ةغل دمتعي ،ةيطارقميدلاو ةفل         ألاو ةوارطلا ةغلاب ةغلب عامت    جالا



 )٥٥١(

ىوـقأ يف يه امنيب فعض فقوم نم روهمجلا ىلإ تلزنو تعضاوت ةطلسلا نأ نظ نم لكل            
اهتاماقم ىلع لواطتلا هسفن هل ل    .وست نم لك ديدح نم ديب برضت نأ عيطتستو ،اهتالاح

نيلماـك نيدـقع كلذ دعب ةيروس رسختل ،نينثا نيموي يف ىهتناو ك   اذنآ ةيروس عيبر أدب   
ن إلوـقن نأ عئاضلا نمزلاب هدصقن امل ًاحيضوت يفكيو ،يعامتجالاو يداصتقالا اهروطت نم              

طـسوتم نـم لـقأ وـه     ٢٠٠١ماع مويلا يموقلا لخدلا نم يروسلا درفلا بيصن طسوتم            ،
يلا ةيقيقحلا روجألا طسوتم امأ     ١٩٨٠ماع هبيصن    لـبق هطـسوتم ثـلث       ىـل ع ديزي الف مو   ،   

ناـك ،ةيمسرلا تاءاصحإلا بسحي ،ماعلا يداصتقالا ومنلا لدعم نأ مغر ىلع ،ًاماع نيرشع          
انينثتـسا اذإ ،ةسوملم ةبسنب ناكسلا وحن لدعم نم طسوتملاب ،ىلعأ ،ًاماع نيرشعلا ىدم ىلع               

يداصـتقالا وـمنلا    بهذ نيأف ،ناكسلا ومن لدعم نود نم ضفخنا ثيح ،نيريخألا نيماعلا            
                ، ًادـج طيسب باوجلا ؟بعشلا نم ةقحاسلا ةيبلاغلا ىلإ لصي مل مادام ،ًاماع نيرشع ىدم ىلع
ىـلإ ةراشإ وأ دقن يأ نم نينمآلا نيرقتسملا تاباسحو بويج يف ةلئاهلا لئاصحلا تّطح دقل                

ضرـع   نيبراضـلا وأ ،مهتارارقو مهنيناوقو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهتاسايسو مهتاسرامم          
بوـيجلا يـهو ،تاـناهرلاو تاـطايتحالا لـك مـغر ىلع رهظ ول اميف ،دقن يأ طئاحلا                   

  .؟ديزم نم له ةديازتم ةيهشب لوقت يتلاو ،دودحلا جراخ ،ًاديعب ةحوتفملا تاباسحلاو
     ، طقف لاملاب ساق  ةـيجولونكتو ةيملعو ةيفاقثو ةيعامتجا سيياقمب لب        ي ال عئاضلا نمزلاو

،             يفني الو ،ريثك اهريغو    هـلالخ ضرألا ىـلع تازاـجنإو عسوت ققحتي نأ عئاضلا نمزلا  
ام نيبو  ناك ام نيب قرفلا وه رايعملاف      تاراـبتعالا عـيمج نـم ًاـقالطنا نوـكي نأ بجي                

  .ةيعوضوملا
يندـملا عـمتجملا ءايحإ ناجلو تايدتنملا ةعامج نحن انلعف اذام لاؤسلا نم دبال مويلاو               

لا لوزن قحتسن ىتح٢٠٠١ ـ  ٢٠٠٠ماع  ىـلإ ،ًاـماع نيـثالث لالخ ةيناثلا ةرملل تادايق    ، 
ال ،ةطاسـبب رمألا ؟نيدقتنملا ىلع تاماهتالا عشبأب ةيناث ةرم درلل ،ريهامجلاو بزحلا دعاوق              
مهراـكفأبو مهـصاخشأب ،اورـيغت مـه الو انتاسراممبو ،انراكفأبو انصاخشأب ،انريغت نحن              

رارمتـسالاو رارقتـسالاو تاـبثلا اذه ل        ثمب معني ملاعلا يف رخآ دلب كانه لهف ،مهتاسراممبو        
  .؟نيترم هيف ةحابسلا عيطتست ال كنإ لاقي يذلا ،يراجلا ةايحلا رهن يتفض ىلع

                 ، ةـتباثلا ةـعيبطلا نيناوـق فالـخب ةدع ًادوقع هسفن رهنلا يف حبسن نأ رادقألا تءاش
جردـم يـف     هتلق ام ضعبب ركذأ نأ ديفملا نم      . ؟اولعف اذامو انلعف اذام   : لاؤس نع ةباجإللو    

نآلا ركذـتأ اـمم تلق      . ًاديج هنوركذي مهنظأو ،ًاماع نيرشع لبق ةهبجلا ةدايقل قشمد ةعماج         



 )٥٥٢(

مضـت ةـيمدقت ةـينطو ةهبج انيدلو ،يمدقت يبورع روتسد انيدلو ةيروهمج يف شيعن اننإ                ((
ال ةرادإ سلاـجمو ءارزو سـلجمو بعـش سـلجم انيدلو ،ةيسايسلا بازحألا نم ةعومجم               

انصـقني اذامف   .. انيدلو انيدلو ناكسلا عيمج مضت ةيبعش تامظنم انيدلو ،نا        كم لك يف يهاضت   
وـهو ،ًاحيحـص نوـلوقت اـم ناك اذإ          . ؟رطخ يف نطولا نإ انل اولوقتل انومتوعد اذامل ؟ًاذإ        

،             ) كاذنآ(حيحص   نطوـلاو بعشلا لثمت ال ،ةتيم اهعيمج لاكشألاو لكايهلا هذه نأ ينعي اذهف
يـف لصـحي اذامل لافطألا ةءاربب نولءاستت مكنإ ،اهرييغت بج           وتسي رطخلا نم جورخلا نأو    

ال اذاـمل لأسـن نأ بجي ناكل لصحي ام لصحي نكي مل ول            : لوقأف انأ امأ  . ؟لصحي ام اننطو  
متعـضو دـقل    . مكتاسراممو مكتاسايسل ةيمتحلاو ةيقطنملا ةجيتنلا وه لصحي ام نأل        . ؟لصحي

رـيغ دـحاو ٍرطـس نـم ًادحاو ًانوناق ًاعيمج            اهلحم متللحأو ،فرلا ىلع نيناوقلاو روتسدلا       
لـك نأ ىـلع صنيو      . ىرخألا نيناوقلا ليطعت دعب ةماعلا انتايح يحاون مكحي حبصأ بوتكم         

لـكو ،اهالعأ ىلإ بصانملا ىندأ نم يقتري بيرهتلاو بيرختلاو داسفلا يف هتيافك تبثت نم               
وأ اـهاندأ ىـلإ بصانملا      يف ضفخي صالخإلاو ةينطولاو لمعلاو ملعلا يف هتيافك تبثت نم           

ةروصـب كرحتي ناك ،ليصألا يروثلا ينطولا هسحب ًادوسحم انبعش ناك دقل            . ضيضحلا ىلإ 
حور لـتق يذلا امف ،مهتاططخمب ءادعألا قطني نأ لبق ةيداعملا لودلا حلاصم مطحيل ةيوفع                

يأ نإ  . ؟هـيجوتب الإ هتيب ءادعألا قرحأ ولو كرحتي ال بلعملا نيدرسلاك هلعجو بعشلا اذه             
يـتلا ةديحولا يهف هئدابمو بعشلا حور ةراسخ امأ ،ضيوعتلل ةلباق تغلب امهم ةيدام ةراسخ               

  ..)).خلا.. ًادبأ ضوعت ال
كـلت فـقو دـعب روـطتلا راـس فيك حرشل ةجاح يف انسلو ،ريثكلا نورخآلا لاقو                  

  !رخآلا يأرلا نم ةطلسلا تدافتسا فيكو ،تاعامتجالا
صاخـشألا مـظعم نأ ىـلع نيتبـسانملا نيب هبشلا رص            تقي ال ،ًاماع نيرشع دعب نآلا     

اوريغتي مل  مهسفنأ اولاز ام نييعيبطلا    نومضـمو قطنم لب ،اياضقلاو تالكشملا نأ ىلع لب             ،
نيرشـع نأكو ،ريغتت مل اهسفن تلاز ام رخآلا يأرلا عم ،راوحلا بولسأو يمسرلا باطخلا               

  .ًادبأ ًائيش ينعت ال نيرشعلا نرقلا رخاوأ نم ًاماع
عـضولا ىلع اهتاطاقسإو ةيجراخلا لماوعلاو فورظلاو ءايشألا ىلع ةيلوئسملا تلاز ا    م

لـهاجت ىـلع ًاـمئاد نورصـي اذاـمل ؟ةيبلسـلا تاطاقـسإلا الإ ركذت ال اذامل                  .((يلخادلا
،            )). ؟تايباجيإلا ليئارـسإ عم هقافتاو تاداسلاو ،نانبل برحو نيرشت برح فورظلا هذه نم

  ، شـمو لـحارلا سيئرلا ضرمو      نيملسملا ناوخإلا ثادحأو برـحلاو ،دـسألا تـعفر ةلك        



 )٥٥٣(

،/ةيقارعلا هذـه ،خـلا   .. تـيوكلل قارعلا حايتجاو نانبلل يناثلا يليئارسإلا حايتجالاو   ةيناريإلا
عناـملا يـهو تايبلسلا نم ريثكلا ومن ىلإ ،يمسرلا باطخلا بسحب تدأ يتلا ثادحألا يه                

ئراوـطلا نوناـق قيبطت يف تسروم يتلا ء      اطخألانم  مغر  لاىلعو ،ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإل     
؟دالبلا تلفت نأ ىلإ يدؤي ئراوطلا نوناق ءاغلإ          نإف ، )ةـيرب شوـحو ةـباغ دالبـلا نأكو        ( 
  .اندنع نم نيريبك نيسوق نيب مالكلا: ةظحالم

ماع لق      هنأ ىلع ديكأتلا وه ١٩٨٠ي مل امم ديدجلا ،مهألاو قـلخت ةيكارتشالا تناك اذإ  ((، 
ميهاـفم نـع ثحبلا هنومسي ام راطإ يف اذهو          ))!. ةيكارتشالا دض لمعن ن   حنف داسفلا عيشتو  

         ، مـهنأ مأ    ))ةيكارتـشالا ((للخلا ببس فاشتكال ًاماع نيثالث ىلإ انولوئسم جاتحا لهف ،ةديدج  ،
ةطلسـلا ىلإ مهلوصول لوألا مويلا ذنم هدض اولمعو ببسلا اذه اوفشتكا ذإ ًادج نيعدبم اوناك                

رـكبملا فاشـتكالا اذه قحتسي الأ   . ؟يتيفوسلا داحتالا طوقس نم دوق   ع لبقو ةيكارتشالا مساب   
ماـعلا عاطقلاب كسمتلا ىلع مويلا ىتح رثؤي نأ نود نمو ،تقولا كلذ ذنم هيده ىلع لمعلاو                 

  .؟ةيسايسلا مولعلا يف لبون ةزئاج ،هصيصخت ةعناممو
ئواسـم نـم صلختـلل نيقيرـط نيـب راـيتخالا وـهف ًاـقح ديدجلا فاشتكالا امأ                     

يـسورلا قيرطلا نيلوئسملا ضفر هنإ       ١٩٨٠ماع ًايخيرات ًاحاتم نكي مل ام وهو،ةيكارتشالا          ،
ةينيصـلا ةـبرجتلا    ((نأ وه هتاعد بسحب رايتخالا اذه رربمو        ! ينيصلا قيرطلا مهرايتخاو  

  )).يسايسلا حالصإلا يف ةريغص تاوطخو ريبك يداصتقا حالصإب تلجت
تاملكلا نم عيمجلا   مهفي امبسح ليضفتلا اذه ىزغم نآلاو      ًاـفنآ      تاـبثلاو ءاـقبلا وـه       

يـسورلا قـيرطلا ن     إلوقن،حصـنلا باـب نمو خيراتلاو ةقيقحلل ،اننإف ،يصخشلا ىنعملاب           
نيـع وـهو ،نييعيبطلا صاخشألاب ينيصلا قيرطلا نم ًاكسمت رثكأ هنأ ىلع نهرب حالصإلل      

ةيداصـتقالاو ةيسايسلا ةيبزحلا    و ةيموكحلا ،ةينيصلا تادايقلا لايجأو مقطأ تلدبت امنيبف دصقلا        
لود تاداـيق كلذـكو     (ةيـسورلا تادايقلا نإف حالصإلا ةلحرم لالخ ةدع تارم ةيرادإلاو           

دـقو ،مويلا ىتح اهنإ ،اهيلع نادسحت ةيرارمتساو تابث ىلع تنهرب           ) قباسلا يتيفوسلا داحتالا  
ةيعويشـلا  (ةيتيف  وسـلا تاداـيقلا كلت يه تلاز ام ،ىصقألا دحلا ةيعويشلل اهئادع يف تغلب             

ةداـيق عيطتسـي يذـلا نـم     : لاؤسلا ىلإ كلذ انرجي الأ  !. يتيفوسلا داحتالا طوقس لبق   ). ًادج
يـف لوـحتلا اوداق نيذلا مه داقنلا لهو ؟داقنلا مأ ،نولوئسملا ؟يسورلا قيرطلا ىلإ ةيروس                

اذـه لا  ـمتحا داعبتسا اودارأ نيذلا مه مأ ،فوشتابرو     جهلبق نمو ،ن    يستلي ةقيرط ىلع ايسور   
نـم ءافرشـلا داـقنلاب سيـل ،ًالثـم برضنلف           . ؟مويلا ىتح هل ًاموصخ اولاز امو ،قيرطلا      



 )٥٥٤(

يتيفوسـلا داـحتالل ضراـعمو قشنم رهشأب لب ،نيينطولا تيفوسلا نينطاوملاو نييعويشلا             
ارجاـه ناذللا ،فوراخز ريهشلا ةرذلا ملاع كلذكو ،نيتسنجلوس يسورلا بتاكلا وهو ،كاذنآ             

توـمب رـكبملا امهفاشـتكال ،يتيفوسلا ماظنلا ضيوقتل امهعسوب ام لك ال             معو ،برغلا ىلإ  
اـمهتازاجنإ لضـفبو ،هببسـب ًالعف الصح يذلا فاشتكالا اذه ،ماظنلا اذه يف روطتلا تايلآ                
نـم لوـحتلا لاكشأ دض افقو ناذللا امه ناقشنملا ناذه ،لبون ةزئاج ىلع ،ةيملعلاو ةيبدألا                

ستلي مكح مايأ تقبط    يتلا ةيلامسأرلا ىلإ ةيعويشلا    ،         ي  تانيعسـتلا يـف هتطلـس تاباصـعو ن
ةـيكيرمألاو ،ةـيبرغلا ةيلامـسأرلا امهدقن بناج ىلإ ،اهيلع نيمئاقلاو لاكشألا هذه احضفو              

  .ًاصوصخ
يـنطو ماظن ،رخآ ماظن ىلإ ناعلطتي اناك        )) ماظنلا((دض ًافرطت رثكألا ءالؤه ىتح ،ًاذإ       
،           بلا تازاجنإو تاقاطو ةمارك ىلع ظفاحي      داـبعلاو دالبـلا تاـفر ىلع موقي الو ،دابعلاو دال

  .مهبعشو مهدالبل ةيداعملا ةيملاعلا ةيلامسأرلا ةحلصمل
يأـف ،حالصإلا يف يسورلا قيرطلا نم تادايقلل ًارييغت رثكأ ينيصلا قيرطلا ناك اذإف              
نطوـلا حلاصـم نـع يسورلا فارحنالا نع لوئسملا وه نمو ؟نولضفت اذإ نيقيرطلا نم                

؟داقنلا مأ نولوئسملابعشلاو  ،.  
يـعو نـم ًاـقالطنا ،حالصإلا يف ةقيمع ةبغرو ةيوق ةدارإ دوجو نم نودكأتم نحن                
تاراـبتعالا ىـلإ اهتيلوئسم ليمحت زوجي ال يتلا ،ةمكارتملا ةراسخلا مجحب حيحص روعشو              

،ةموعزملا فورظلاو    دـيزم ىـلإ ،سكعلا ىلع ،عفرت نأ بجي ناك يتلا فورظلا هذه              ًافنآ  
لـك اولوح نم اهتيلوئسم لمحتي امنإو ،ةينالقعلاو ةيلعافلاو ةينطولاو مازتلالاو صالخ            إلا نم 

نأ ىـلإ ،ةراـجتو ةطلـس ىلإ ةميق لكو أدبم لكو ،قزر باب ىلإ نطولا ضرأ ىلع ءيش                   
تثدـح ،هللا حمـس ال ،ولف ،انيمحي يذلا وه هدحو هللا نأ كشن ،ةنهارلا انعاضوأ ىلإ انلصو                  

مـجح تـن              ك ،ةطسوتم ةيضرأ ةزه     يبلو ،راتـسألا لك تفشكل ،دنهلا وأ ايكرت يف لصح ام
حبصأ يذلا ،عئاضلا نمزلا ىدم ىلع هب انينم يذلا ةماعلا ةحلصملل ركنتلاو لامهإلاو داسفلا              

طاـنم وأ هـنم بولطم وه ام سكع لمعيو ،هدض لخادلا يف لمحي ،ءيش لكو      . دحأ لك هيف  
  .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تازهلاب ساسحإلا تام نأ دعب كلذو ،هب

فـقونل ناوألا نآ دـقلو      . ًاـمامت ًاسـكاعم ًائيش لاز ام عقاولاو ،ءيش حالصإلا ةدارإ          
ءايـشألا دوـعت نأ نـكمي الو ،ًاليوط ًارهد اهسأر ىلع تشم نأ دعب ،اهيقاس ىلع ءايشألا                   
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،  يقحلا حالصإلا ةسارش لكب مواقي ،ةصصختملا هاوق لكب ،عقاولا ماد ام اهسأر ىلع ريسلل  يـق
  .بيجلا يف سيلو بعشلاو نطولا حلاص يف بصي يذلا حالصإلا يأ

ىـلع نولوئسـملا اـهقلطأ يتلا تاماهتالا ىلع درلا نأ ،ةرملا هذه خيراتلا ةيرخس نم                
نـمو  . ًالوأ ،ةمرضـخملا ةـيبزحلا اهرداوك نم ،مهسفنأ ةطلسلا ءانبأ ناسل ىلع ءاج داقنلا             

ـهرطأ يـف هتايح ىضق دقو ،ًاموي        عمسي وأ أرقي مل يذلا ديدجلا ليجلا طاسوأ        ،   ا  اـهتامظنمو  
  .؟ناجلو تايدتنم نم ،ريغلا تاداقتناو راكفأ ىلع نوديزي مهو ءالؤه مهتيس اذامبف

ينيصـلا حالـصإلا حاجن يف لضفلا هيلإ عجري يذلا يفسلفلا بالقنالا نأب ركذن لهو               
راـكفأ راـبتعا نم      ًالدب كلذو ،ةقيقحلل لوألا ردصملا وه عقاولا رابتعا يف صخلتي ،يبسنلا            

رـمع نم ًاماع نيثالث ىدم ىلع ةقيقحلل دحوألا ،ديحولا ردصملا نيلوئسملاو ةداقلا تاباطخو              
  .؟حالصإلا ءدب ىتح ةينيصلا ةروثلا

فصـن نم رثكأو ،ةينيصلا ةروثلا رمع نم نمزلا كلذ نم رثكأ            )) انتروث((ىلع ىضم   
ىـلع ريست لازت  اليتلاو ،انيدل ةدئاسلا ةفس لفلا بلقن نأل ناوألا نآ امأ ،ةيسورلا ةروثلا رمع        

                ، يمـسرلاو يـمالعإلا باـطخلا ريغ ةقيقحلل ردصم يأب نمؤت ال يتلاو ،نآلا ىتح اهسأر
  .؟ةقيقحلل لوألا ردصملا يلعفلا عقاولا رابتعاب ،اهيمدق ىلع ريستل

لدـعلا وـه امنإو ،ام ةهج وأ ام صخش اهعضي            ))ةتشور((سيل بولطملا حالصإلا      ،
ال حالـصإ اذـكهو     . بعشـلا حلاصمو دالبلا تاجايتحاو روطتلا تابلطتم يبلي امب رم         تسملا

رـبعو ةرـشابملا ةحلصملا بحاص بعشلا ةكراشمو ةراشتسا ىلإ جاتحي امنإو هضرف نكمي              
              ، كـلذ لجأ نم ،ةصاخلا مهحلاصم طقف سيلو هحلاصم صالخإب هنومدخي هل نييقيقح نيلثمم

رـيبعتلا تاوـنق عـيمج رـبع رخآلا يأرلا نع جارفإلا             امه حالصإلا حاتفمو ةيادبلا ةطقن      
نوراـتخي نـمب وأ مهسفنأب مهسفنأ ليثمت ةيرح سانلا ءاطعإو ،لخادلا يف ةنكمملاو ةحاتملا               
يـقيقحلا حالـصإلل ًاضـيقن نوكيـس كلذ لبق مهيلع ضرفي حالصإ يأو ،ةرحلا مهتدارإب                

  .هسفن خيراتلا ديعي ال يكل ةنامضلا يه هذه .بولطملا
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  ..يلخادلا ايروس لادج
يرييغتلاو يحالصإلاو"يحيحصتلا"نيب   )١٧٧(  

 
  

مالتـسا ذـنم ًاددـجم مامتهالل ةريثم تحبصأ ايروس يف ةينلعلا هبشو ةينلعلا تالادجلا               
يـلحم عباـط تاذ ًاـعبط يـه ةيسـيئرلا لادجلا تاعوضومو             . ةطلسلا مامز دسألا راشب   

  .يسايسلا ماظنلاو داصتقالا ًاصوصخو
ناـتاهف  )). ديدجلا سرحلا ((و)) ميدقلا سرحلا ((ًابلاغ ىمسي اميف ًاروصحم لادجلا سيلو       

نوـكت نأ نـم ًادـيقعت رثكأ يه ايروس يف ةيسايسلا ةيلمعلا نأ الإ ،ناتدوجوم ناتعومجملا                 
ثالـث زـيمن نأ نـكمي ،دـيرجتلا ضعب عم ،ةطلس يزكرم وأ نيتئف نيب عازنب ةروصحم                  

. تـقولا ضعبل يلحملا لادجلا قاطن ديدحت يف ،ودبي ام ىلع ،رمتست نأ            حجرملا نم تاعزن    
يـف اـهيلع زـكرت يـتلا ةيسـيئرلا تاعوضوملا ىلع ءانب تاعزنلا هذه ددحن نأ نكميو                  

  )).رييغتلا((و)) حالصإلا((و)) حيحصتلا((يأ ،اهتاباطخ 

                                                 
)١٩(،  .٢٠٠١/ ٣/ ٨ ،)توريب( راهنلا
ددع هل،نيلرب يف يلودلا نمألاو ةيلودلا تاساردلل يناملألا دهعملا يف ايقيرفأ و طسوألا قرشلا مسق سيئر)٢٠(  

 .The Political Economy of Syria under Asad, London (I.B :اهمهأ،ةيروـس نـع بتكلا نم   
Tauris)) دسألا  دهع يف ةيرو س يف يسايسلا داصتقالا.(  
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ىـلع  نوزـكري نيذـلا ءالؤـهب ةـلثمم اهيمسن نأ نكمي ًالثم             )) ةيحيحصتلا((ةعزنلا  
بالـقنال ةيمسرلا ةيمستلا يهو ،ةيحيحصتلا ةكرحلا ىلإ ةراشإلاب          ))حيحصتلا ةيرارمتسا ((  ،

رقيو   ١٩٧٠ماع دسألا ظفاح     نـم هـنأبو ،ءاطخألا ضعب باكترا مت هنأب         )) نوححصملا((، 
يـساسأ رمأ يه ةيرارمتسالا نأ ىلع نو         . رصي ىرخأ ةهج نم مهنكل ،اهحيحصت يرورضلا

،              ألا راشب نورذحي مهو    ميدـقلا ماـظنلا تازـجنم سـم نـم هب نيطيحملا صاخشألاو دس
نـم نيـثالثلا ماوعألا لالخ تسسأ يتلا ةيسايسلا ىنبلاو ماعلا عاطقلاب قلعتي اميف ًاصوصخو     

  .هدلاو مكح
ماـعلا عاـطقلاو ةـيلامعلا تاـباقنلا طاسوأ يف ةيعامتجالا نيححصملا ةدعاق زكرمتتو              

باـّتكلا يأ   )) ةـيركفلا ةيطارقوريبلا  ((مهيمسا نم طا    سوأ يف امك ،ةيموكحلا ةيطارقوريبلاو    
ةـيعماجلا مهتاداهشب ًابلاغو    (مهزكارمب نونيدي نيذلا ةذتاسألا وأ نويفحصلاو ،ةلودلل ن         يعباتلا
ةـيفاقثلاو ةيميداكألا ةسفانملل مهضرعي دق رييغت يأ نم نوفوختيو ،ماظنلل مهصالخإل             ) كلذك
  .ةيقيقحلا

هـئاربخو دـسألا سيئرلا نم فلأتي       )) نيحلصملا((رهوج ي   أ ،ةيناثلا ةعومجملا رهوج   
دـيلخت ىـلإ ًارصح نايدؤي دق امهدحو ةيرارمتسالاو حيحصتلا نأ ءالؤه يأر يفو ،نيينقتلا               
    ، ـ ًاصوصـخ ينقتلا ـ ثيدحتلا ىلعو حالصإلا ىلع نوزّكري مهنإف اذل ،يداصتقالا دوكرلا

ال مـهو ،ةيولخلا فتاوهلاو تنرتن      إلاو رتويبمو كلا ايجولونكتل قاطنلا عساولا راشتنالا هيف امب      
ةـعزعز ىـلع ةرداـقو ةـموكحلا ةرطيس ىلع ةجراخ تاودأ تايجولونكتلا هذه نوربتعي               
نـم ًالدـب اـهيلإ نورظني لب ،ميدقلا ماظنلا ءاضعأ نم ريبك ددع لعفي ناك املثم ،رارقتسالا       

  . ةملوعلا رصع يف ايروس لوخدل زومرو ةثادح رصانعك كلذ
ًاددـع كلذـك لـب ،بسحف ةيطارقونكتلا ةبخنلا ةيعامتجالا نيحلصملا ةدعاق لمش             ت الو 

قوـعي ميدـقلا لـيجلا نأـب نورعشي نيذلا هيل     وئسمو بابشلا ثعبلا بزح ءاضعأ نم ًاريبك      
ةـعزنلا ىلإ يمتنت ةينهملا ةسسؤملا نم ةمهم ًاماسقأ نأ وه كلذ نم رثكألاو ،ةينهملا مهصرف     

رـطخل ماظنلا ناضرعي دق ينقتلا فييكتلا بايغو دوكرلا رارمتسا           نأ ينعت اهنأل ،ةيحالصإلا     
  .ةيسايسلا ةروثلا وأ ئجافملا رييغتلا رطخ نع هتيمهأ لقت ال

اذـل ،رييغتلا ىلإ ةجاحلا ىلع ددشت يهو ،هلماكب ماظنلل ًاداقتنا رثكألا يه ةثلاثلا ةعزنلا               
هذـه ىلإ نومتني نيذلا مظعمو      . ةملكلل عساولا ىنعملا يف ةيلاربيللا ةضراعملا اهرابتعا نكمي       

يـف دسف دق يميلعتلا ماظنلا نأو ،حالصإلا ةلحرم زواجت دق ماعلا عاطقلا نأ نودكؤي ةعزنلا                
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نـم لـقألا ىـلع ليئـض ردق نود نم ًانكمم دعي مل يداصتقالا حالصإلا نأو ،يدج لكش                  
            ، نوناـقلا مـكحو    يسايسـلا لادجلا يف يندملا عمتجملا ةكراشم هيف امب ،يسايسلا حالصإلا

  .ةيقيقحلا ةيسايسلا ةيددعتلاو ةيفافشلاو ةموكحلا ةيلوئسمو
ناـيب  ((اوـمظن نيذـلا ءالؤه ًاصوصخو ،نويلاربيللا نوفقثملا مه ةعزنلا هذه رهوج             

نيقباسـلا نيلاوملا نم ًاريبك ًاددع مض نايب وهو          ٢٠٠٠) ربمتبس(لوليأ يف هوعقوو  )) ٩٩ـلا  
نيلقتسـملا ةسايسـلا لاجر نم ًاددع نأ وه كلذ نم رثكألا       و ،ةفلتخم ةيموقو ةيراسي تاعزنل    

، ))يداوـنلا ((يـه ،بازحألا هبشت تايعمج ميظنتب أدب مهضعبو         . ةعومجملا هذه ىلإ نومتني   
  )).تايناويدلا((يتيوكلا جذومنلا ىلإ ةراشإلاب وأ 

نييلارـبيللا ىلإ ًاريذحت ثعبلا بزحو ينمألا زاهجلا نم ٌلك ًاثيدح ه       نـم  نجو نيح يفو
يـف ًاـنلع نوبغري اوناك نيذلا ءالؤه حضاو ٍلكش يفو ًاصوصخ نيددهم ،مهدودح              اوزواجت  

رباـنم ىـلإ ةشـقانم تاـقلح نـم تايناويدلاو يداونلا ليوحت وأ ةضراعم بازحأ سيسأت                 
  .تاطاشنلا نم عونلا اذهل ةعفادلا ةوقلا فيقوت متي مل هنأ الإ ،ةضراعم

مـهو ،ًاداـقتناو ًاحاتفنا رثكأ ةشقانم ىلإ نوعسي ن          يذلا سانلا نم ريبك ددع ةطاسبب ةمث      
نـكل ،شيـجلا نـم ىتحو لامعألا عمتجم نم رصانع ًاضيأ مهضعبو ،نوركفمو نوفرتحم               
وأ ةـعومجم ليكشـت نـع دـعبلا لك ةديعب ةيلاربيللا ةعزنلا هذه نأ ًاحضاو نوكي نأ بجي                 

نأ دح ىلإ ةعونتم اهن           ًايدـحت لكشـت نأ نكمي ال اه        وكت يتلا رصانعلاو ،ةيقيقح ةيسايس ةكرح
  .ماظنلا وأ ةموكحلا هجو يف ًادحوم

دـقف ،ةـيلخادلا اهتافالخو اهتاماسقنا نع رظنلا ضغبو ،مويلا ىربكلا اهفعض ةطقن امأ              
فصـن نـم رـثكأ نأ ىسـنن الأ بجي ذإ            . باشلا ايروس ليج ًاقح لثمت ال اهنأ عقاو نوكت        

كـلت ىـلإ برـقأ مه هوحلصمو دسألا         راشبو  . ةرشع ةنماثلا نس تحت وه يروسلا بعشلا      
  .ةيلاربيللا ةضراعملا يه امم ،لقألا ىلع رمعلا ديعص ىلع ،ةيبلاغلا

ةـنراقم نكميـف ،ماـعلا لادجلا يف ةفلتخملا تاعزنلا هذهل يسايسلا عضولاب قلعتي اميف               
نأ )) نويلاربيللا((فرعي ،يمتاخ دمحم مكح لظ يف ناريإ عضوب ايروس يف نهارلا عضولا             

اذـه نبا الإ ،لاح يأ يف ،وه ام دسألا راشبف           . ماظنلل يرهوجلا رييغتلا  بًامزتلم سيل س    يئرلا
رـصانعلا ةيبلاغ تناك اذإو     . يرذج حلصم هنأ ينعي ال ةيلحملا نوئشلا ىلع هزيكرتو        . ماظنلا

يسايسـلا طاشـنلا فورـظ نيسـحت هنم عقوتت اهنألف ،همعد ىلإ كلذ مغر ليمت ةيلاربيللا                 



 )٥٦٠(

نأ سيئرـلا نـم دـيرت يـه ،كلذ نم رثكأ            . ةيددعتلا ةكراشملا عيسوت مام   أ لاجملا حاسفإو  
مهتـهج نم   )) نوححصملا((و ،حاتفنالا ةيلمع ءاطبإ نووني نيذلا     )) نيححصملا((نم صلختي   

رـييغتلا نأب ،نوسدحي وأ ،كلذك نوفرعي مهنكل ،ديدجلا ليجلل ةيحالصإلا لويملا ءازاب نوقلق              
راشب نإف اذل ،هنم رفم ال        ةـجرد لـقأ ىلع يوطني يذلا ناهرلا مهيلإ ةبسنلاب ناك دسألا   رمأ  

ىـلإ هرودـب سيئرـلا جاتحيو       . رارقتسالاو ةيرارمتسالا نم ًاردق نمضي هنأل ،ةفزاجملا نم       
ثدـحتيو ،مهتربخو مهتبرجت ىلع د      متعي وهف ،ًاتقؤم هلقأ ،ميدقلا سرحلا ىلإو      )) نيححصملا((

حاسـفإ بناج ىلإ ،نييلاربيللا ضعب ةيامح اذه هل ح          يتيو ،ةيجراخلا ةسايسلا نوئش يف مهتغلب     
  .نييسايسلا ءانجسلا حارس قالطإ رارغ ىلع ،ةيلاربيل رثكألا ةصاخلا هتاوطخ مامأ لاجملا

               ، حلصـمك هـنأ اهايإ ًاغّلبم ،اهتانأ لوطو ةيلاربيللا بازحألا معد عقوتي لباقملا يف وهو
  .ًاعيرس ريثكلا ىلع لوصحلا عقوتت الأ اهيلع بجي نكل ،أدبملا يف اهبناج ىلإ ًايلعف فقي
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  "قشمد عيبر"لايتغا 
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  )١٧٩(ينطولا راوحلا ىدتنم طاشن فانئتسا نايب
  

 اـنم لك لوبق نم أدبت يتلا ةيطارقوميدلا ةفاقث رشنو ةماعلا ةايحلا ليعفت يف انم ةمهاسم               
،        تائف فلتخم مامأ لاجملا حاسفإ ربع ،رخآلل       ءاـنب يطارقوميد راوح يف ةكراشملل عمتجملا  

هـيف امل اهلبقتسمو دالبلا رضاح ريوطتب ةليفكلا لئاسولاو غيصلا لضفأ نع ثحبلا ىلإ فدهي               
تاسـلج دقعو ىدتنملا طاشن فانئتسا ينطولا راوحلا ىدتنم ةنجل تررق           . اهئانبأ عيمج ريخ  

ةعاسـلا يـف كـلذو ،في    س ضاير بعشلا سلجم وضع لزنم يف نيعوبسأ لك ةرم راوحلا      
  .٥/٩/٢٠٠١نم ًارابتعا ءاعبرألا موي ءاسم نم فصنلاو ةعباسلا 

حاصـفإلاو عامتجالا يف ةيعيبطلا مهقوقحب عتمتلا ،اهينطاوم لكل ةثيدحلا ةلودلا تفلك دقل    
اـمك ،ىرخألا ريبعتلا لئاسو فلتخمبو ةباتكو ًالوق ةينالعو ةيرح لكب مهتاعانقو مهئارآ نع              

يداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةمهاسملا     يف مهقح تنمض   ، ة  ةيعامتجالاو تـلفكو ةـيفاقثلاو      
ىـلع ضرـحملا يه ةلداعلاو ةهيزنلا ةسفانملا نوكتل عيمجلا نيب صرفلا ؤفاكت أدبم قيبطت               

  .نينطاوملا لكل عادبإلاو جاتنإلا
 عـيمج ةكراشـمب ال    إنوكي ال اهراهدزاو ناطوألا ءانب نأ ،بوعشلا براجت تتبثأ دقل           

طـقف ا   هدنعو ،ةنطاوملا قوقح لكب نوعتمتي مهنأ املاط ،نينطاومك مهتابجاوب نينمؤملا اهئانبأ          
يـتلاو ،اـهقيبطت يـف كراشيو بعشلا اهب نمؤي يتلا حالصإلا جمارب رامث ينجن نأ اننكمي                 
متـيو ،هـيزنلاو رحلا عارتقالا قيدانص لالخ نم مهرايتخا متي نيذلا مهولثمم اهتغايصب موقي               

                                                 
)١( ،   .٣١/٧/٢٠٠١، )تيوكلا(ماعلا يأرلا



 )٥٦٤(

،             ٍوجى  ف عيمجلا ىلع ا   هقيبطت ةبـساحملاو ةـبقارملا تاـيلآ عيمج رفوتت نأ دعب ،ةيفافشلا نم  
راـمث يـنج يـف ةررـكتملا اـنتاقافخإ نإ           . ةهازنو درجت لكب ةلودلا تاسسؤم ءادأ مييقتو      

     ، دوـعي اـمن   إتالاجملا لك يف ةنمزم تامزأ نم انعمتجم هيناعي تاب امو حالصإلا تالواحم
لبقتسـمو مهرـضاح عنص يف ةكراشملا نم مهنامرحو نينطاوملا      تايرح ىلع قييضتلا ىلإ     

  .مهئانبأ
ةـعنملاو ةوقلا نطو ءانب مدخي امب اه    هيجوتو نينطاوملا لك تاقاط زيفحت ىلع انتردق نإ       

  .ةبولسملا انقوقحو انضرأ ةداعتساو تايدحتلا ةهجاومب ليفكلا هدحو وه ،هافرلاو
،       لك هيف راوح يف ةكراشملل نووعدم عيمجلا نإ        هـتاحورطو هراكفأ مرتحيو رخآلاب انم  

يـف ةـقثلاو لؤاـفتلا اهؤلم نيعب رظنتو ،ماعلا حلاصلا ىلع صرحل             انم قلطنت اهنأ املاط     
لـم  علل بـبحم وـج يـف ناـنئمطالاو ةداعسلا ه          ئانبأ لكل رفوي نطو ءانبو ،لضفأ لبقتسم      

  .ةراض ةينانأ لكل ًاليدب ءاطعلا ةعتم لعجي ،عادبإلاو
  ىدتنملا ةنجل     

  ٣٠/٧/٢٠٠١يف قشمد 
  



 )٥٦٥(

  
  
  
  

  ..فيس يروسلا بئانلا
  هتاطاشن فنأتسيس ينطولا راوحلا ىدتنم

  )١٨٠("يرسقلا فقوتلا دعب"
  

وـحن ماد يرسـق فقوت دعب هطاشن فانئتسا ررق هنأ يروسلا ينطولا راوحلا ىدتنم نلعأ                
  .مزاللا يمسرلا صيخرتلا ىلع هلوصح مدع نم مغرلاب رهشأ ةسمخ

رارـق نأ هـلزنم يـف ىدتنملا دقعي يذلا فيس ضاير يروسلا بعش              لا سلجم وضع لاقو   
ةرورـض يـعت    ((ةيروسـلا ةيسايسـلا ةدايقلا نألو ،نآلا فورظلا ريغتل عجري طاشنلا فانئتسا             

اهلبقتسـمو دالبـلا رضاح روطت نأ اهمهي ناك اذإ ريبعتلا ةيرحو ةيطارقوميدلا نم ةحسف ءاطعإ                
  )).اهئانبأ عيمج ريخ هيف امل

ىدـتنملل صيخرـتلل هـب مدـقت ًابلط نيترم تضفر ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو ن               إ فاضأو 
دـقعو طاشـنلا فانئتسا تررق راوحلا ىدتنم ةنجل نأ الإ ،صاصتخالا مدعل ًارظن يمسر ٍلكشب                
نـع حاصـفإلاو عامتجالاب نينطاوملا قحب هفصو امم ًاقالطنا نيعوبسأ لك ةرم راوحلا تاسلج               

تاـقفاوم ىـلإ ةجاحب انسل نحنو يعيبطلا انقح سرامن نأ انررق            : (لاقو. ةينالعو ةيرحب مهئارآ  
لـظ يـف ىرخألا تايدتنملا نم ديدعلا عم ىدتنملا ليكشت متو            ). طاشنلا اذه ةسراممل ةلودلا نم    

ملسـت يذـلا دـسألا راشـب يروسـلا سيئرلا اهب دعو يتلا يسايسلا حالصإلاو حاتفنالا ةسايس                  
لخ٢٠٠١) زومت(ويلوي يف ةسائرلا    .دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا هدلاول ًاف 

يرادإلاو يسايسـلاو يداصـتقالا حالـصإلا تارارـق نم ديدعلا           ) ًاماع٣٥(راشب ردصأو   
،      ٦٠٠حارس قلطأو    ةروظحم ةيسايس تاميظنتل نومتني يسايس نيجس ةزـملا نجـس قـلغأ امك         

                                                 
)٢(،  .٣١/٧/٢٠٠١، )ندنل(طسوألا قرشلا
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ءارزولاو ةلودلا ءاسؤرو نييسايسلا رابك نم ددع هيف زجتحا يذلا تيصلا           ئيس شيـجلا طابضو       
  .نيقباسلا

نوثدـحتملا بلاطو ةموكحلل ةعذال تاداقتنا ةيسايسلا تانولاصلا وأ تايدتنملا يف تحرطو            
لـمعلا ءاـهنإو     ،نييسايسـلا ءانجسـلا حارس قالطإو ةطلسلل مكاحلا ثعبلا بزح راكتحا ءاهنإب             

ةيداصتقا تاحالصإ ءارجإبو ١٩٦٣ماع ذنم قبطي يذلا ةيفرعلا ماكحألا نوناقب        زـيزعتو ةلماـش    
  .نوناقلا رود

تارـعنلا ثبب نولوئسملا هفصو ام ببسب تايدتنملا هذه فاقيإل ةيمسرلا تاطلسلا تلخدتو             
ةـثالثلا دوـقعلا لالـخ تـققحت يتلا تازاجنإلل تايدتنملا هذه لهاجت ببسبو ةيقرعلاو ةيفئاطلا                

يليئارسإلا ـ يبرعلا عارصلا اهلافغإ ىلإ ةفاضإلاب،ةيضاملا  .  
ءاضـعأ هـئالمز عـم هعفد    ىذلا وه ًايلاح دالبلا يف ةدئاسلا فورظلل هليلحت ن   إ فيس لاقو 

فوـختلا ةـجيتن ناك   ((هنم ةردابمب ءاج يذلا ىدتنملا قالغإ ن    إلاقو  . مهطاشن فانئتسال ىدتنملا  
  )).ريبعتلا ةيرح ىلع ينبملا راوحلا يهو هنم ةياغلا ىدتنملا دقف ثيح ةطلسلا نم

يـف ةمهاسـم    ((يتأـي رارقلا اذه نأ هطاشن فانئتسا ةبسانمب ىد          تنملا هردصأ نايب راشأو   
حاسـفإ رـبع رـخآلل اـنم ٍلـك لوبق نم أدبت يتلا ةيطارقوميدلا ةفاقث رشنو ةماعلا ةايحلا ليعفت          
لضـفأ نـع ثـحبلا ىلإ فدهي ءانب يطارقوميد راوح يف ةكراشملل عمتجملا تائف مامأ لاجملا                 

اهلبقتسمو دالبلارضاح ريوطتب ةليفكلا لئاسولاو غيصلا  .((  
حاصـفإلاو عاـمتجالا يـف ةيعيبطلا مهقوقحب عتمتلا اهينطاوم لكل ةلودلا تلفك دقل              : ((لاقو

اـمك  . ىرـخألا رـيبعتلا لئاـسو فلتخمبو ةباتكو ًالوق ةينالعو ةيرح لكب مهتاعانقو مهئارآ نع         
، اقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةمهاسملاب مهقح تنمض          أدـبم تـلفكو     ةـيف

عادـبإلاو جاـتنإلا ىلع ضرحملا يه ةلداعلاو ةهيزنلا ةسفانملا نوكتل عيمجلا نيب صرفلا ؤفاكت               
  )).نينطاوملا لكل

تاـيلآ ريفوـتو حالـصإلا ةـيلمع يف نطولا ءانبأ عيمج ةكراشم ةيمهأ ىلإ نايبلا راشأو                 
ةكراشـملل نووعدـم عيمجلا نإ   ((لاقو . ةهازنو درجتب تاسسؤملا ءادأ مييقتو ةبساحملاو ةبقارملا   

صرـحلا نـم قـلطنت اهنأ املاط هتاحورطو هراكفأ مرتحيو رخآلاب انم لك هيف فرتعي ٍراوح يف     
لـكل رفوـي نـطو ءانبو ،لضفأ لبقتسم يف ةقثلاو لؤافتلا اهؤلم نيعب رظنتو ماعلا حلاصلا ىلع                  

 ٍةـينانأ لـكل ًاليدـب ءاـطعل       ا ةعتم لعجي عادبإلاو لمعلل ببحم وج يف نانئمطالاو ةداعسلا هئانبأ          
  )).ةراض
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  كرتلا ضاير
  )١٨١(رييغتلا هجو يف فوقولا نم رذحي

  
يسايسلا بتكملا  -يعويشلا بزحلا ((سيئر رذح    )) حالصإلا موصخ ((كرتلا ضاير   ))  

ةوـطخ يأ  ((هـمعد ًادـكؤم ،ةـلاحم ال مداـق هنأل رييغتلا هجو يف فوقولا نم ةيروس يف       
ًايعاد دسألا راشب سيئرلا اهب موقي)) ةيحالصإ   )).مهسفنأ معد ىلإ حالصإلا لهأ(( 

ددـعب مايقلا ىلإ ةيروسلا تاطلسلا ،نيقباسلا نييسايسلا نيلقتعملا زربأ وهو ،كرتلا اعدو             
،           : اهنيب تاوطخلا نم   ةـينطولا ةحلاصملا أدبم ىلع رارقتسالا قيقحتو ،اهلهأ ىلإ ملاظملا در

ةـمئاق دالبلا يف ةيسايسلا ةلاحلا نأ ىلإ ًاتفال ،عيم          جلا بناج نم عيمجلاب لدابتملا فارتعالاو     
  )).فعضلا نزاوت((ىلع 

يـف اـهاقلأ    )) ةيروـس يف اهقافآو ةيطارقوميدلا راسم     ((ناونعب ةرضاحم يف كلذ ءاج      
لالقتـسالا نم دالبلا عقاو لوانتو ،قشمد يف        )) يطارقوميدلا راوحلل يساتألا لامج ىدتنم    ((

بزح ملست ىلإ     ١٩٤٦يف   نرـقلا ةياهن ىلإ تانيتسلا نمو     ١٩٦٣ماعلا يف مكحلا    )) ثعبلا((   ،
  .مكحلا راشب روتكدلا ملست دعب ةيلبقتسملا اهقافآو)) ةنهارلا ةلحرملا((و يضاملا 

يـف نجسـلا نم هجورخ دعب ةينلع ةرضاحم كرتلا اهيف يقلي يتلا ىلوألا ةرملا هذهو                
نم رثكأ نجسلا يف ىضمأ امدعب        ١٩٩٨) ويام(رايأ   ماع ١٧  يسايسـلا هـفقوم ةيفلخ ىلع ًا        

و ةطلسلا نيب تاهجاوملا دهش يذلا      ١٩٨٠ماعلا يف ماظنلا نم      اـممو  )). نيملسملا ناوخإلا (( 
 ،))باـهرإلاب ةطلسـلا فنع لباقي امهدحأ       ((١٩٨٢ و   ١٩٨٠نيب احرط نيعورشم ن     إلاق  

                                                 
)٣(،  .٥/٨/٢٠٠١،)ندنل( ةايحلا



 )٥٦٨(

الإ جرـخم يأ نـع ماـظنلا زـجع ذإ           . ةـيطارقوميدلا قيرط نع جرخملا حرطي يناثلاو      
)) ناوـخإلا ((ةـعامج نأـب اهداقتعال تاطلسلا هيفنت يذلا رمألا ،ةلماشلا ةينمألا ةهجاومل             اب
  .اهعم ةحلسملا ةهجاوملاو فنعلا تضرف

ةدايـس ادهـش يضاملا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا نأ ًاماع           ) ٧٠(كرتلا ظحال امدعبو    
داـحتالا راـيهنا نأ ىلإ      راشأ ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا نيدايملا عيمج يف دوكرلا         

  .ام ءيش رييغت ىلإ ةجاحلاب ًايلعف ًاساسحإ اقلخ جيلخلاب برحو يتييفوسلا
تاـظحالملا نـم ًاددـع كرتلا مدق ،راشب روتكدلا ملست ذنم            )) ةنهارلا ةلحرملا ((نعو  

يـسائرلا ماـظنلا ةعيبط يف يعون هبش رييغت دهعلا اذه ىلع لجسي ام مهأ               : ((لاقو ةيباجيإلا 
دوجو ىلإ ةفاضإ    ))صخشملا دـسألا هاقلأ يذلا مسقلا باطخ يف       )) ةديدج ةغلو ةفلتخم ةهكن   ((،

زومت   ١٧يف   ىلإو   ٢٠٠١) ويلوي(  دوـجوبو اـهل راكنإ لوط دعب ةمزأ دوجوب فارتعالا          ((، 
نـع زجعلاـبو ،رـخآلا يأرلاـب فارـتعالا لالخ نم رشابم ريغ لكشب ةيسايس ةضراعم           

  .دسألا سيئرلا ىدل)) ةيرحس اصع دوجو مدعب حيرصتلا لالخ نم ،ةلماشلا ةمزألا ةهجاوم
سـسأف  ١٩٧٢ماـعلا يف قشنا شادكب دلاخ لحارلا ةماعزب  )) يعويشلا بزحلا((ناكو    

يسايسلا بتكملا  -يعويشلا بزحلا ((نيرخآ عم كرتلا     ماـعلا يـف ًاـماع ًاـنيمأ بختناو         ))  
١٩٧٤.  

فوـخلا يف ًاعجارت     ((تدهش دسألا مكح نم ىلوألا ةنسلا نأ ةرضاحملا صن يف ءاجو          
بيلاـسأ يـف ًارييغتو ،ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةبخنلا طاسوأ ىوس لمشي مل     (...) ءارولا ىلإ ةوطخ  

لاقو))ةرورض يداصتقالا حالصإلا نأ ىلع ًاديكأتو ،اهطاشنو نمألا ةزهجأ لمع  كاـنه  : ((، 
حالصإلا هاجتا ىلع لدت ميسارم اهنع تر    )).بع ةيحالصإ تاين

ةدوـجوملا ىوقلا لك نأل  )) فعضلا نزاوت((ـب ةنهارلا ةيسايسلا ةلا     حلا كرتلا فصوو  
               ، ىرـخأ ةهج نم ةفلتخملا هاوقو ةضراعملا يفو ،ةهج نم ةددعتملا هاوقو ماظنلا يف ،ةفيعض
نـم جرـخم نـع ثـحبلل ةبشختملا ةتباثلا فقاوملا يف ًافاطعناو ًايفاضإ ًادهج يعدتسي امم         

يـفكي ال اذـه نـكل ةيحالصإ ةوطخ يأ وأ حالصإلل ان             معد: (( دكأ امدعبو ،ريبكلا قزأملا   
هموصـخ ماداـمو مهسفنأ حالصإلا لهأ معدي مل ام ،اهتيدجو حالصإلا ةريسم نامضل هدحو               

رـييغتلا نأ   (( ـب كرتلا متخ  )).مامأ ىلإ ةوطخ يأ لاشفإو مهفوفص ميظنت ىلع مهدحو نيرداق         
  )).هبرد كولس يف ددرتيوأ هقيرط يف فقي نم خيراتلا محري نلو ،ةلاحم ال مداق 
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  لقتسملا بعشلا سلجم وضعل نايب
  )١٨٢(يصمحلا نومأم دمحم

  
  :ماركلا نينطاوملا ةوخإلا ىلإ

                ، بعشـلا سـلجم يف مكل ًالثمم نوكأ نأ فرشلا يلو ،تاونس رشعلا براقي ام ىضم
هذـه مـهأو ،ةحارصو قدصو ةأرجب مكحلاصم نع عافدلاو مكمومه لقنل ًامئاد ىعسأ تنكو               

  :ةيلاتلا طاقنلا رومألا
ةيفرعلا رماوألا ءاغلإو ئراوطلا تالاح نم دحلاو روتسدلا ةيسدقب ةبلاطملا-١  .  
نامـضو هل ةيرورضلا تاحالصإلاو ءاضقلا ةطلس زيزعتو نوناقلا ةدايسب ةبلاطملا           -٢

  .هتيلالقتسا
بعر ردصم تحبصأ يتلاو شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا ةئيهلا لمع ءاهنإب ةبلاطملا           -٣   

  .اهب طونملا ينوناقلا اهلمع نع تجرخو تاباسحلل ةيفصتو
٤-       ، تـكهنأ يتلا راعسألا عفرو      بئارضلاو موسرلا ضرف نع فكلاب ةموكحلا ةبلاطم

  .ةلادعلا نم ىندألا دحلا ققحت ةدايز يأ ةلهاجتم ،هلامآ لك تمّطحو نطاوملا
هلاكشأ لكب ردهلاو داسفلا ةقحالمب ةمئادلا ةبلاطملا-٥  .  

                                                 
  .٧/٨/٢٠٠١خيراتب قشمد ةنيدم يف عزو )٤(



 )٥٧٠(

انبأو نيلوئسملا ضعب يديأ    عفر -٦ هذـه عـيزوت لجأ نم نطولا اذه تاريخ نع مه           ئ 
  .بعشلا تائف لكل ةاواسملاو ةلادعلاب تاريخلا

دوـقعلا يف بعالتو روتسدلل قرخ نم اهيف رهظ امل يويلخلا دوقع ءاغلإب ةبلاطملا               -٧  
  .نطاوملاىلع ةدئافلاب سكعنت ىتح ةنيزخلا معدل ةصرفلا ةعاضإو نيذفنتملا ضعب ةحلصمل 

٨-         ، ةيمويلا ةايحلا يف ةينمألا ةزهجألا تالخادت نم دحلاب ةبلاطملا اـهلمع رصتقي نأو      
اـهتينبأ ل      وـحت نأو ،ساسألا اذه ىلع اهبيترت داعي نأو ،نطولا نمأ صخت يتلا رومألا ىلع
                ،  نينطاوـملا بوـلق نـم فوخلا عزنن نأ لجأ نم تاعماج ىلإ تاظفاحملا لك يف ةددعتملا

  .ميلسلا اهلكشب ةيطارقوميدلا ملعتتو ةيرحلا يف اهقح سرامت ًالايجأ ينبن نأ لجأ نمو
صيخارتلا ةموكحلا حنمت نأو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيناملرب ةنجل ليكشتب ةبلاطملا            -٩  

  .ناجللا هذه ءاشنإ لجأ نم ةمزاللا
١٠-     ، بعشلا سلجم رود ليعفتب ةبلاطملا  مدعو هيف نيطشانلل ضرعتلاو ساسملا مدعو       

ةداـملاب مازـتلالاو ،هـجراخو سلجملا لخاد مهيلع طغضلاب عبتملا بولسألا رييغتو ،مهعمق              
ماـظنلا قـيبطتب بعشلا سلجم سيئر مزتلي نأو ،باونلا ةناصحب ةقلعتملا روتسدلا نم        ) ٦٦(
  .لثمألا لكشلاب يلخادلا

  ...نونطاوملا ةوخإلا اهيأ
طاـقنلا هذـه لجأ نم انتاخرص        لك تلهاجت ةريخألا ةنوآلا يف ةلودلا نأ فسؤملا نم          

يـئالمز ضعبـلو يـل ةءاسإلاو طغضلا تررق نينطاوملا مومه لحل يعسلاب أدبت نأ لدبو                
نيذـلاو نييروسلا نيفقثملا هاجت هتعبتا يذلا بولسألا سفنبو يتينطوب كيكشتلاو يب ريهشتلاو             

ًاعيمج نييروسلل ةرخفمو بعشلا ءانبأ نم ريثكلا مارتحا طحم مهنم     .ريثك
ةسـمخ ةـميقب اهيدـي عنـص نم ةيمهو بئارض ضرف وهو رخآ بولسأ ىلإ ةفاض                 إ

مـلو  ،ًاـماع ن  يرشع يلاوح ذنم دوجوم يراجتلا يلجس نأ ًاملع ةيروس ةريل نويلم ن           يعبرأو  
اذـهو ،اهتاريدقت ىلعأب ةبيرضلا ًامود عفدأ تنك لب مسر وأ ةبيرض يأ عفد نع ًاموي فلختأ                 

  .يدل قّثوم رمأ
،          تا بولسألا اذهو   مـلو   انل ةناصحلا نمؤي يذلا روتسدلا ًةقراخ يل ءالمز عم ةلودلا هتعب

الإ هبئارـض نم بر       ) ٧٥٠(براقي ام يأ ةيعيرشت راودأ ةثالث يف ةطلسلا دجت            هت ًادحأ ًابئان



 )٥٧١(

تاـباختنالا يـف تاوـصألا ىلعأ اولان نيذلاو ةئيرجلا تاحورطلا باحصأ نيلقتسملا ضعب       
  .تاونس رشعلا رادم ىلع

هـيناعن امنع ملاعلا تاناملرب لك يفو ةيروس يف رارحألا لك ملعي ىتحو اذه ل               جأ نمو 
  .ةسدقملا ةنامألا ءادأ لجأ نم دييأتلاو معدلا مهنم نينمتم ةيروس يف نيلقتسم باونك

  عوبسأ ةدمل ماعطلا نع بارضإلاويبتكم يف ماصتعالا تررق 
ةطلسـلا نـم ًابواجت دجن مل نإ   و ،نايبلا اذه يف هتركذ امل يطابحإو يئايتسا نع ًاريبعت    

نـع ًارـيبعت يعاـمج ماصـتعال يئالمز وعدأس يننإف ةيريهامجلا انبلاطمو انتاحورط يف               
  .هيف نحن امل انئايتسا

  لقتسملا بعشلا سلجم وضع
  يصمحلا نومأم دمحم

  



 )٥٧٢(



 )٥٧٣(

  
  
  
  
  

  )١٨٣(ماعطلا نع برضي يروس بئان
  

يـف يناملربلاو يسايسلا    لمعلا يف ةقباس يصمحلا نومأم دمحم يقشمدلا بئانلا لجس          
طوغضـلا ةـلمح ةـمواقم      ((فدـهب عوبـسأ ةدمل ماعطلا نع ًابارضإ نلعأ امدنع ،ةيروس            

  .هيلع سرامت اهنإلوقي يتلا )) ريهشتلاو
ًاماع ٤٥(يصمحلا ظقيتسا    يـف هـبتكم ىـلإ هجوتي نأ لبق رجفلا ةالص ىدأو ًاركاب             )  

هـئانبأو نينطاوـملا نم تارشع      روضح يف بارضإلا ةعباسلا ةعاسلا يف أدبيل قشمد طسو          
  .هعم نيلماعلاو

           ، بتكملا يبناج ىلع ةيروس ملع عفر ثيح مايأ ذنم هسفن ز  ًاريرـس ىرتـشاو     هج ناكو
قصـلو ماصـتعالا ناـيب نم خسنلا تارشع عبط مث           . ريغصلا هبتكمل ةيئاوه ةحورمو مونلل    

ةيـسدقو نو   ناـقلا ةدايـس   : ((اـهنم بلاطم ةرشع تنمضت ةريبك ةخسن بتكملا ةهجاو ىلع         
لـكب ردـهلاو داسفلا ةقحالمو ،ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإو ئراوطلا تالاح نم دحلاو ،روتسدلا              
ىـلع اـهلمع رصـتقي نأو ةيمويلا ةايحلا يف ةينمألا ةزهجألا تالخدت نم دحلاو ،امهلاكشأ                

ناسـنإلا قوـقحب متـهت ةيناملرب ةنجل ليكشت ىلإ ةفاضإ           )). نطولا نمأ صخت يتلا رومألا    
لمع   ءاهنإو ةيفصـتو بـعر ردصـم    ((تحبصأ اهنأل   )) شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا ةئيهلا   (( 
)) اـيلع تاـهج نـم تـسروم يـتلا طوغضلا          ((مغر ىلعو   . ةدع تاهج نيب  )) تاباسحلل

يصـمحلا ىضـم   يركسـلا ضرـمب هتباصإل ءابطألا بناج نم هيلإ تمدق يتلا حئاصنلاو          
ًاـبئان    ٤٠وـحنو نييفاحصـلا ماـمأ مال        ـكلا نع سيلو   ... ماعطلا نع " ةيسايسلا"ةيمحلاـب    

وأ تـم اذإ الإ مايأ ةعبس لبق بارضإلا فقوأ نل           ((لوقيو  . هوراز نيذلا نينطاوملا تارشعو   
                                                 

)٥(،  .٢٠٠١/ ٨/ ٨، )ندنل( ةايحلا



 )٥٧٤(

لـصاوأس تنجـس وـل ىـتح        : ((ًاكردتسـم )). يـنع ةناصحلا تعفرو نجسلا ىلإ تذخأ      
  )).يبارضإ

سيئرـلا حمـسو ناملربلا عيسوت مت امدنع        ١٩٩٠ماعلا يف يصمحلا بختنا      لـحارلا      
يورـيو ،نيقحاللا نييعيرشتلا نيرودلا يف هباختنا ديعأو ًالقتسم ًابئان           ٨٥لوخدب دسألا ظفاح      

نـم ةـنيع رضحأل  يلحاسلا ءانيملا ىلإ          ١٩٩٠ماعلا يف تبهذ دقو ،نيدقتنملا لوأ تنك        ((  
رود ىـلإ راشأ نم لوأ ناك هنأ امك      ))نينطاوملا ىلإ هماعطإل ةيروس ىلإ دروتسا دساف حمق         ، 

،        )) جمد ((٢٠٠٠ماع ةياهن يف حرتقا ثيح نمألا ةزهجأ         دـحاو عرـف يـف ةينمألا ةزهجألا
اـمك يـقتريو ليجلا اذه ملعتي نأ لجأ نم ةيتامولعملل دهاعم            ((ىلإ ةخماشلا ةينبألا ليوحتو     

  )).دسألا راشب سيئرلا دارأ
ليكشت يصمحلا بلط     ٢٠٠١) وينوي(ناريزح يف اسنرف ىلإ دسألا ةرايز لالخو         ةـنجل   

ل    . يروسلا ناملربلا يف ناسنإلا قوقحب متهت   وـح امدـنع فيـس ضاير لقتسملا بئانلا ديأو
. ٢٠٠١) رـياربف (طابـش يف تايدتنملا قالغإ دعب ةيبعش ةفاضم ىلإ ينطولا راوحلا ىدتنم             

عـمتجملا ءاـيحإ ناجل     (كراشو ،سيراب ىلإ هرفس لبق فوين رازن يفحصلا عادو يف ناكو            
بزـحلا  ((سيئر هلاق امل دييأت ةلخادم مدقي نأ لبق ةدحتملا ممألا رقم مامأ             ماصتعالا  ) يندملا
 )يطارقوميدـلا راوـحلل يساتألا لام     ج ىدتنم (يف كرتلا ضاير    ) يسايسلا بتكملا -يعويشلا
  )).ماصتعالا يف يضملل رثكأ تسمحت كرتلا هلاق ام تعمس امدنع: ((يصمحلا لاقو

هـعفد  ةرورضـب ماـيأ ةثالث لبق يصمحلا غلب           أ ينياهملا دلاخ دمحم لاملا ريزو ناكو      
اـم   ١٩٩٥ و ١٩٩٢يماع نيب تارايس تادعم داريتسا بئارض يك        يرمأ رالود نويلم وحن     ،

غـلبت امدنع روهش ةعبس لبق ماصتعالاب دده ناك هنأب ًاملع بارضإلا ةركف ذيفنت ىلع هع                  جش
ىـلع طغضـلل ة     ليـسو هذه  : ((يصمحلا دقتعيو . بئارض رالود فالآ ةرشع هدادس بوجوب     

ذإ ،باوـنلل ةـلوفكملا ةيروتسدلا ةناصحلا       ((مازتلاب ًابلاطم   )). نيلقتسملا باونلا نم ءاطشنلا   
يـتلا عئاـقولا ببسب ًايندم وأ ًايئزج ءاضعألا لاؤس زاوج مدعب روتسدلا نم               ٦٦ةداملا صنت   

  )).ةيرسلا وأ ةينلعلا تاسلجلا يف تيوصتلا وأ اهنودبي يتلا ءارآلا وأ اهنودروي
ليكشـت ىـلإ تاونس ذنم ىعس هنإ لب هتاحورط طقف سيل يصمحلا لوح ةيلاكشإلا ردصمو                

رالود نوـيلم فصـن تزواـجت غلاـبمب يقشمدلا          )) ةدحولا((يدان ىلإ عربتلا ربع هلوح ةيبعش       
ةـيراجت ةـيلام بابسأ نع نولوئسم ثدحتيو        ). غنوي غنياس (ةكرشل ًاليكو هلمع لالخ نم اهعمج       

دقتعي هنكل ،ةيسايس   بابسأ دوجو مدعو طقف    نوـقلطي يتاـحورط ىـلإ نوحاـتري ال نيذلا نأ           : (( 
ماعلا لمعلا نم ةنس١٥دعب تاماهتالا حرط يف اورخأت مه . يلوح تاعاشإ  .((  



 )٥٧٥(

  
  
  
  

  يصمحلا نومأم بئانلا لاقتعا
  )١٨٤(ةيجراخ تاهج عم رباختلاو ماظنلا ةاداعم ةمهتب

  
ةيروسـلا ةمـصاعلا برق اردع   نجس ىلإ يصمحلا نومأم دمحم يقشمدلا بئانلا لخدأ     

روتـسدلاب ريهشـتلا    ((اـهنيب مهتـلا نم ًاددع ءاضقلا هيلإ هجو امدعب           )) قيقحتلا ةمذ ((ىلع  
هنجسـب مكح رودص ىلإ يدؤي امبر يذلا رمألا         )) ةيجراخ تاهج عم رباختلاو ماظنلا ةاداعمو     

ةنس١٥زواجتت ةدم   .  
نمضـتي ناـيب عيزوت عم نمازت       لاب ماعطلا نع ًابارضإ هنالعإ نم نيموي دعب كلذ ءاج         

يصـمحلا بئانلا نأب ًاملع  ) نمألاةزهجأ دييقتو ءىراوطلا ةلاح عفر (ـب قلعتت ةماع بلاطم     
بوـجوب ينياـهملا دلاخ دمحم لاملا ريزو نم ًاغالب هملست نم مايأ ةثالث دعب بارضإلا أدب                 

  .١٩٩٥ و ١٩٩٢يماع نيب ةلودلل ةقحتسم بئارض يك يرمأ رالود نويلم وحن دادس
ىـطعأ ةرودق رداقلا دبع ديسلا      ) ناملربلا(بعشلا سلجم سيئر نإ يمسر ردصم لاقو        

عـم قـيقحتلل بـيطخلا ليبن دمحم ديسلا لدعلا ريزو ىلإ        )) ًايطخ ًانذ إ((سمأ نم لوأ ءاسم     
  .هنع ةيئزج ةناصح عفر ربتعي امميصمحلا بئانلا 

يناـمث يـف اوـمهد را       ـبك طابض ةدايقب ةطرشلا تاوق نم ًارصنع نيثالث وحن ناكو          
هباحطـصال قشـمد طسو يف يصمحلا بتكم سمأ حابص نم فصنلاو ةنماثلا يف تارايس               

ةعباسـلا قـيقحتلا ةفرغ سيئر هجو مث        )) ةيئاضق بلج ةركذم  ((هميلست دعب لدعلا رصق ىلإ      
ثـيح اردـع يـف هنجـس ىلإ تدأ          )) فيقوت ةركذم ((ردصأو مهتلا يلد وبأ لصيف يضاقلا       

: هـئابرقأو هدالوأل لاـق دـقو      . نجسـلا ىلإ يلدعلا رصقلا نم ةحلسم تا       رايس عبرأ هتبكاو  
                                                 

)٦(،   .٢٠٠١/ ١٠/٨، )ندنل( ةايحلا



 )٥٧٦(

يـف هترايز ربكألا هوخأو هوبأ لواح ثيح        )) ربكأ هللاو ،نطولا ءادف يننإ ،مكسو     ءر اوعفرا ((
  .يركسلا ضرم نم يناعي هنأل بيبط ةقفرب نجسلا

بنو فيـس ضاـيرو شوبح نيدلا       ىيحم مهنيب باونلا نم ددع لواح هلاقتعا دعبو        لـي   
رـمألا ةـيفلخ مـهف ،حلاملا مثيه يماحملا لثم          )) ناسنإلا قوقح ةيعمج  ((يف ءاضعأو دوواد    

باوـنلا نم ددع يصمحلا عم ًاضيأ نماضت        دق  و. كلذ ضفر ريخألا نكل ،لدعلا ريزو ءاقلب      
  .هل ةرايز لالخ نم)) يندملا عمتجملا ناجل((يف ءاضعأو ناسنإلا قوقح ءاطشنو 

لاق ًاماع    )٤٥(يصمحلا بئانلا ناكو     هطاشـن وـه يلاملا عوضوملا كيرحت ببس ن         إ 
ةزـهجألا  )) جـمد  ((٢٠٠٠ماع ةياهن يف حرتقا ذإ ،نمألا ةزهجأ هداقتنا لمش يذلا يسايسلا            

اذـه ملعتي نأ لجأ نم ةيتامولعملل دهاعم       ((ىلإ ةخماشلا ةينبألا ليوحتو دحاو عرف يف ةينمألا         
ليكشـتب   ٢٠٠١) وـينوي (ناريزح يف بلاط و     ).)دسألا راشب سيئرلا دارأ امك يقتريو ليجلا        

يـف فيس ضاير هليمز د                 ىدـتنم  ((يأ امدعب يروسلا ناملربلا يف ناسنإلا قوقحب متهت ةنجل
هـل طاشن رخآو سيراب ىل      إهرفس لبق فوين رازن يفحصلا عادو يف ناكو         )) ينطولا راوحلا 

بـتكملا ـ يع   ويشـلا بزـحلا  ((سيـئر ةرـضاحم يـف ءاج امل دييأت ةلخادم هميدقت وه    
  .كرتلا ضاير)) يسايسلا

ًاـماع ًاـفقوم سكعي ال      ((يصمحلا بئانلل ىرج ام ن      إةيمسر رداصم تلاق لباقملا يف      
ىـلإ تراـشأو   ))ةصاخ ةلاحب قلعتت ةصاخ لاح هنإ لب ،تايدتنملاو ءاطشنلاو نيفقثملا دض        ،

،     للا فوينو كرتلا عم تاطلسلل يباجيإلا يطاعتلا      (( مـل تاطلسـلا نـكل      دشأ ةغلب نادقتني نيذ
تبرـضو   ))يسايسلا طاشنلا ىلإ يداصتقالا طاشنلا نم لوحتي صخش يأ عم لهاستت نلو             ،

راوـحلل يـساتألا لامج ىدتنم عم يباجيإلا يمسرلا يطاعتلا          : ((وه ًالاثم ةيمسرلا رداصملا   
هـنأل فيس ىدتنمل ضفرلاو يبلسلا يطاعتلا لباقم ،ةيسايس لاح نع ر                بعي هنأل يطارقوميدلا

ةيعانص -ةيراجت ةيفلخ نم مد   اق تاراعـش ىـلإ أجل هنأب يصمحلا رداصملا هذه تمهتاو           ))   ،
  .ةيلام لكاشم نم ًابره ةماع

مـهت هـيجوتو هدض ةيضق كيرحت ىلإ ةيئاضقلا تاهجلا عفد اذه لك             (نإ رداصملا تلاقو    
تا ـهج عـم رباختلا ،بارضإلا ىلع ضحلا ،نايصعلا ىلإ ةوعدلا ،ةلودلاب ريهشتلا            : اهنم ةدع 

ةـئيهلا لـثم ةـمئاقلا تاطلسلا عنم ،ةلودلا يف روتسدلا رييغت فدهتست مئارج ،ةيداعم ةيجراخ                
ةدـحولا نـم لـينلاو ،روتـسدلا نم ةدمتسملا اهفئاظو ةسرامم نم شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا                

نأ ىـلإ رداصـملا تراـشأو        )ةلودلا تاسسؤمو ءاضقلا ىلإ ناهجوملا مذلاو حدقلا ،ةينطولا         ،
  ).ىرخأ مهتو بيرهتلا مهتب تانينامثلاو تانيعبسلا يف ةدع تارم نجسلا لخد ناك(يصمحلا 



 )٥٧٧(

  
  
  
  
  
  

  ةيروس ةينمأ تاهج زاجتحا نع ءابنأ
 185)٧(ضراعملا يعويشلا بزحلل ماعلا نيمألل

  
يـف ةسـيعن مثكأ ةيروس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل مساب يمسرلا قطانلا نلعأ            

سوـطرط ةـنيدم يف نمألا تاطلس نأ ةيسنرفلا           ةفاحصلا ةلاكو عم يفتاه لاصتا     لامـش  ( 
  . كرتلا ضاير ضراعملا يروسلا يعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا تعدتسا) برغ

يـف ةـحار ةزاـجإ يضقي ناك ثيح سوطرط يف يعدتسا كرتلا نأ ةسيعن فاضأو                
  . بيبطلا ةدايعل هترايز ءانثأ هب صاخلا هيلاشلا

اـماع  ٧١(كرتلا ن   إرهظلا دعب ضراعملا ي     عويشلا بزحلا نم ةبرقم رداصم تلاقو        (
دـعي مل هنكل بيبطلا ةدايع ىلإ سمأ حابص ةنماثلا ةعاسلا يف هجوت هن              إو ةيبلق ةمزأب بيصأ   "
  ". ةعاسلا هذه ىتح

   ، ىـلإ   ٢٠٠١)سطسغأ(بآ علطم اعد دق ،ةيروسلا ةضراعملا هوجو زرب         أكرتلا ناكو  
يـف هل ينلع روهظ لوأ ءانثأ كلذو         "ةيطارقميدلا ىلإ طلستلا وأ دادبتسالا ةلاح نم لاقتنالا       "  ،

باقعأ يف ١٩٩٨ماع هنع جارفإلا ذنم قشمد  نجسلا يف اماع١٧    .  
  

                                                 
)٧(،   .٢/٩/٢٠٠١،)ندنل( طسوألا قرشلا



 )٥٧٨(



 )٥٧٩(

  
  
  
  
  
  

ءاضقلا ىلإ ايمسر كرتلا ضاير ةلاحإ ً ◌)١٨٦(  
  

كرـتلا ضاـير يسايسـلا بتكملا       –يعويشلا بزحلا سيئر نأ ةيمسر رداصم تنلعأ        
نوناـقلا ماكحأ   "قيبطتل ةيلحاسلا ندملا ىدحإ يف هل       اقتعا ىلع مايأ ةثالث دعب ءاضقلا ىلإ ليحأ       

نينطاوـملاو نيـفقثملا نـم ةحيرـش ىدـل ًامامتها تراثأ ةيضق يف              "لدعلا قيقحت لفكي امب   
  .نييروسلا

هـتلاحإو كرتلا فيقوت نأ     )) يئاضق عجرم ((نع  ) اناس(ءابنألل ةيروسلا ةلاكولا تلقنو     
، تامكاحملا لوصأ نوناق بجومب امت    ((ءاضقلا ىلإ    ةيئازجلا تاـبوقعلا نوناـق داوم ماكحأو        

قباـطتي اـمب لدعلا قيقحت   بةمزتلملاو ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا دي يف رمألا حبصأو،ماعلا         
  )).نوناقلا ماكحأو

ىـلإ اـههجو يـتلا تاءاـسإلا        ((ببسب ءاضقلا ىلإ ليحأ كرتلا نأ رداصملا تدكأو         
يروسـلا ماظنلا ىلع ةيبلس تافص هقالط       إو ةريخألا عيباسألا يف دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا       

نمضـتي مل يمسرلا نايبلا نكل      )).ةيئاضف ةطحم يف سانلا عمسم ىلعو ةينلع ةرضاحم يف          
  .كرتلا ىلإ ةهجوملا مهتلا ليصافت

                                                 
)٨(،  .٥/٩/٢٠٠١،)ندنل( ةايحلا



 )٥٨٠(



 )٥٨١(

  
  
  
  
  

وعدي "نويلغ"   "دسألا" 
  )١٨٧(ةيطارقميد تاباختنا ميظنت ىلإ

  
تاسـلج فيـس ضاـير لق       تسـملا بئانلا فانئتسا نييروسلا نيفقثملا نم ددع لغتسا        

يسايسـلا بـتكملا ـ يعويشلا بزحلا سيئر عم نماضتلا نالعإل    )) ينطولا راوحلا ىدنم((
  .هفيقوت دعب ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ ليحأ يذلا كرتلا ضاير

حالـصإلا لبقتسـم    ((نـع ةرضاحم نويلغ ناهرب يروسلا ركفملا ءاقلإ دعب كلذ ءاج            
نوبروسـلا ةعماج يف عامتجالا ملع ذاتسأ اعد ثيح ،فيس          ىدتنم يف   )) ةيروس يف رييغتلاو  

تاـباختنا  ((ميـظنت نالعإـب     )) ةعاجـش ةرداـبم ذاختا    ((ىلإ دسألا راشب سيئرلا ةيسنرفلا      
  .ةلبقملا تاونسلا يف)) ةيطارقوميد

لـمع ىلع ًاطورش تاطلسلا ضرف دعب فيس بئانلا اهمظني ةرضاحم لوأ كلت تناكو              
يلاوح رضحو    ٢٠٠١) رياربف(طابش يف تايدتنملا     ترمتـسا يـتلا ةودنلا صخش      ) ٥٠٠(، 

راـكفأل ةـلباقم تاـحورط اومدق قشمد ةعماج نم نييثعب ةذتاسأ روضح يف تاعاس سمخ                
نـم ةدـع تاـعفد نأ ًاـتفال ناـكو           . مهقيفصتو روضحلا نم ددع سامح طسو ةضراعملا      

بوـنج ايانحص    ةقطنم ىلإ ةديعبلا تاظفاحملا نم نييسايس ءاطشنو نيمتهم تلمح تاصابلا           
بـئانلاو كرتلا فيقوت دعبو ،يمسر نذ      إنود نم رهشأ ذنم دقعي ىدتنم لوأ روضحل ،قشمد          

  .يصمحلا نومأم دمحم لقتسملا
                                                 

  .٧/٩/٢٠٠١ ،)ندنل( ،ةايحلا)٩(



 )٥٨٢(

)). دـلبلا يـف ةيرحلل ًازمر حبصأ يذلا كرتلا ضاير ىلإ ةيحتلا           (( هيجوتب نويلغ أدبو    
)) يطارقوميدـلا ينطول  ا عمجتلا ((راطإ يف ةيوضنم بازحأ يف نييدايقو نيضراعم نأ ًاملع          

يسايسـلا هـباطخ ةدـح عفر ىلإ هتعفد يتلا بابسألا نع اولءاست ،كرتلا بزح مضي يذلا                 
نـمو رـمحأ طخ دئاقلا جهن       ((ن  إراشب سيئرلا لاق امدعب دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا هسمو          

  )).اهب ساسملابدحأل حمسي نل يتلا ةينطولا تباوثلا 
نـع هيف نلعي رظتنم باطخ يف ةردابملا ةيروهمج         لا سيئر ذخأي  ((نأ يف نويلغ لمأو     

) تاونـس ثالـث وأ نيتنـس   (ةلوقعم ةرتف لالخ ةيطارقوميد تاباختنا دادعإ      بةموكحلا فيلكت   
روتـسدل دادعإلاو ينطولا راوحلا ميظنت يف اهلامعأ لودج صخلتي ةيسيسأت ةيعمج اهنع مجني              

عـيمج ةمهاسم ىلإ هقيقحت جاتحي       يذلا لماشلا ينطولا حالصإلا عورشم ةرولبو دالبلل ديدج         
دجيس دسألا نأ ىلإ ًاريشم       ))مهمازتلاو ماعلا يأرلا تاعاطق    ىـلإ فقي هتائف عيمجب بعشلا      ((، 

تاذـلاب كشلاو طابحإلا لاح نم ةيروس جارخإ عورشم لمحيو ةعاجشلا ةردابملا هذه بناج              
  )).لبقتسملاب لمألا مادعناو

لوألا نوناـك     ١٦يف ةلبقملا ةينام    لربلا تاباختنالا ىرجت نأ رظتنملا نمو      ) ربمسـيد ( 
ةيواسـتم ًاـصرف يـطعت يـتلا ةحوتفملا مئاوقلا ماظن دامتعا لمشي هجوت راطإ يف                 ٢٠٠٢  

يقاـبو ،ثـعبلا ةدايقب بازحأ ةعبس مضت يتلا         )) ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا  ((بازحأ يحشرمل   
  .نيلقتسملا نيحشرملا

  



 )٥٨٣(

  
  
  
  
  

  "فيس"ىدتنم 
ةيروسلا تايدتنملاىلإ ةسامحلا حور ديعي  )١٨٨(  

  
هطاشـن فيـس ضاـير لقتسملا بئانلا هدقاع فنأتسا يذلا ينطولا راوحلا ىدتنم داعأ      
زواـجتب اهطاشـن فنأتست تأدب يتلا ةيروسلا تايدتنملا لاصوأ ىلإ لعافتلاو ةسامحلا حور              

ةرضاحم تءاج املثمو   . ٢٠٠١)رياربف(طابش يف اهلمع تفقوأو تديق يتلا تاطلسلا طورش         
زـكرم ريدـمو يسايسـلا عامتجالا ملع ذاتسأ نويلغ ناهرب روتكدلل ينطولا راوحلا ىدت               نم

ةرـضاحملا تناك   . اهحرط يف ةئيرجو ةمه   منوبروسلا ةعماج يف رصاعملا قرشلا تاسارد       
رـثكأ اهدـقع ماظتنا ددهت تداك ىتح ًارارم تلعتشا يتلا اهتاشاقنو اهروضح يف ًاضيأ ةينغ            

ىدـتنملا لاشـفإ مدـع ىلع هصرحو فيس بئانلا ءودهو رضاحم            لا نازتا نأ الإ   . ةرم نم 
ظحوـل  ًاروـهمج تاظفاحملا فلتخم نم تبطقتسا يتلا ةرضاحملا رارمتسا يف ًاريثك هدعاس             

ىـلع ليصافتلا لك ةعباتم ىلع هميمصتو هتاءامتنا عونتو         ) صخش٣٠٠نم رثكأ   (هددع ةرثك   
قشـمد فـيرب ايانحصب هلزنم يف       ىدتنملا دقعي يذلا  (فيس نالعإو تقولا رخأت نم مغرلا          (

ىـتح ًاسـلاج يـقب روضـحلا نأ الإ ،قشـمد هاجتاب ةيعامجلا لقنلا لئاسو كرحت ءدب نع                
  .تالخادملا ىلع درلاو تالخادملاو ةرضاحملا ءاهتنا ىتح ليللا فصتنم

يـف تايدتنملا طاشن ةداعإ ىلع ًايباجيإ ًارشؤم هادتنمل فيس فانئتسا نوبقارملا ربتعاو             
ءارآلا باحـصأل اـهنم رـثكأ ةـلدتعملا ءارآلا باحصأل طقف مهيأرب نوكتس اهنكل            و ةيروس 

  .ةددشتملا

                                                 
)١٠(،   .٧/٩/٢٠٠١،)اهبأ -ةيدوعسلا( نطولا



 )٥٨٤(

وـحن  .. ةيروـس يف رييغتلاو حالصإلا لبقتسم     ((ناونع تلمح يتلا ةرضاحملا نأ عمو       
رـثكأ ناـك نويلغ نم اهءاقلإ نأ الإ ةيادبلا لبق روضحلا ىلع تعزو دق               )) ديدج ينطو دقع  

روطسـلا نيـب ترتتساو تفنتكا ءايشأ نع حصفأو فاضأ          ام ًاريثك ذإ  ؛  ىنغو ةوق    ناـكو  .  
اـننيب نوكيس هنأ روصتأ تنك يذلا كرتلا ضايرل ةيحت هيجوتب ةرضاحملا لبق أدب دق نويلغ                

هـقفارو قيفصتلا دازف دلبلل ًازمر هايإ ًاربتعم روضحلا نم ودم قيفصت ه  لباق يذلا رمألا ،نآلا  
  .قئاقد ةدعل عيمجلا نم فوقو

يـنطو دـقعل ةرداـبملا ذـخأ ىـلإ ةـيروهمجلا سيـئر هترضاحم يف نوي                 لغ اعدو 
ةـموكحلا ةـيروهمجلا سيئر فيلكتب كلذو ًاديدج ًادهع أدبنو يضاملا هيف ىسنن يطارقوميدو             
ريضـحتلا يـف ةكراشملاب ماعلا يأرلا تاعاطق عيمجل حمست ةيطارقوميد تاباختنال دادعإلاب             

دادـعإلاو ينطولا راوحلا ميظنت ىلع لمعت ةيسيس        أت ةيعمج نع رفستو اهل يسايسلاو يركفلا      
ال يـتلاو زارـطلا اذه نم ةقالخو ةيئانثتسا ةردابم اهدحو           : ((فاضأو. دالبلل ديدج روتسدل  

ساـمحلاو عفدـلا ًاـيونعمو ًايدام فزنتسملا بعشلل يطعت ايلع ةطلس الإ اهب موقت نأ نكمي                 
  )). لبقتسملا يف مهيقلتو مهيضام نم نييروسلا جرختو يسفنلا

يروعـش فدـهبو اهلعـشأل ال ًاراـن ئفطأل تيتأ           ((ناهرب  . د هب حرص ام مهأ ناكو     
اـمو ،ةلكشم نم يناعت مويلا ةيروس نأب ًاعيمج اننيب فارتعا كانهف ،دلبلا اذه هاجت ةيلوئسملاب                
فارـطألا عـيمجو ةـضراعملا بازحألل معادو دعاسم الإ نيفقثملا طاشنو تايدتنملا روهظ              

  )).لبقتسملل روصت ىلإ لوصولا يف مهل ةكراشمو
ىـلإ نالاـيم مـكحلاو ماظنلاف        ،ةلكشملا هذهل تاريسفت ةدع دوجو ىلإ نويلغ      . د راشأو   

ةرادإلا ءوـس ببسب هنوريف نويداصتقالا امأ       . داسفلا ةبراحمب لحلا ةيناكمإو داسفلا ىلإ هوزع      
نوـفقثملا اهـسأر    ىـلعو ةـضراعملا امأ      . ةيداصتقالا ةيجيتارتسالا ءوسو ماعلا عاطقلا يف     

ةـقيقحل رهاـظم الإ سيل هلك اذه نكلو         . يطلستلا وأ يدادبتسالا يسايسلا ماظنلا يف هنودجيف      
  .ةدحاو ةدايق دي يف ةطلسلا زكرمي يذلا يلومشلا ماظنلا يه ةلماكتمو ةدحاو



 )٥٨٥(

  
  
  
  
  

  فيس ضاير يروسلا بئانلا فيقوت
هلزنم يف راوح ىدتنم دقع ىلع ادر ً ◌)١٨٩(  

  
فيـس ضاـير لقتسـملا بئانلا فيقوتب ةركذم قشمد يف لوألا ق             يقحتلا يضاق ردصأ  

  .ةيروس يف مكاحلا ثعبلا بزحل هتضراعمب فورعملا
قحب فيقوت ةركذم ردصأ    ((لوألا قيقحتلا  يضاق نأ ةيروسلا ءابنألا ةلاكو تحضوأو          

           ، كـلذو   نوناقلل ةفلاخم مئارج باكتراب هماهتا ببسب بعشلا سلجم وضع فيس ضاير ديسلا
  )).هعم ةيراجلا تاقيقحتلا لامكتسا دعب

سـلجم سيـئر لبق نم ًالوصأ يطايتحالا فيقوتلاب نذإلا ءاطعإ مت            ((هنأ ىلإ تراشأو    
  .ةرودق رداقلا دبع)) بعشلا

فنأتـسا دـقف   .يـنلعلا اهطاشن ةيروسلا ةضراعملا فانئتسا عم ةركذملا رودص نمازتو  
اهرضـح شاقن ةسلج دعب رهشا       ةتس وحن ماد يرسق فقوت دعب هطاشن ينطولا راوحلا ىدتنم           

هتداعـس نـع فيـس بئانلا برعأو        . نآلا ىتح راوحلا تاودن يف نيكراشملا نم ددع ربكأ        
دـعب ىـلع عقت يتلا ايانحص ةدلب يف هلزنم يف اوعمجت             ٤٠٠مهددع زواجت نيذلا روضحلاب       

قشمد يبونج ًارتم وليك    ١٥وحن    ١٥٠نيـب ةقباسـلا تاسـلجلا يف روضحلا ددع حوارتو           .  
صخش٢٠٠و  .  

                                                 
)١١(،   .٧/٩/٢٠٠١، )تيوكلا(ةسايسلا



 )٥٨٦(

لبقتسـم لوـح نوـيلغ ناـهرب روتكدلا اهاقلأ يتلا ةرضاحملا ءاهتنا دعب فيس لاقو                
خارصـلاو توصـلا وـلع مغر    . ًادج ًايباجيإ ناك راوحلا((ن إةيروس يف رييغتلاو حالصإلا     

: فاـضأو )). ميلسـلا راوـحلل ةحيحصلا ةكسلا يف نآلا اننأ عيمجلا رعش دقف ًانايحأ قزنلاو             
اـيلعلا ةحلصـملا قيقحت ىلإ فداهلا راوحلا رارمتسال ًادج مه           ماذهو رخ   آلاب فرتعي لكلا  ((
  )).اننطول

ةـعماج يف رصاعملا قرشلا تاسارد زكرم ريدمو عامتجالا ملع ذاتسأ نويلغ ثدحتو             
تابوعصـلاو يـضاملا نرـقلا فصن لالخ ةيروس يف هزاجنإ مت امع سيراب يف نوبروسلا     

  .دالبلا هنم يناعت يذلا عضولا نم جورخلا ةيفيكو ةيمنتلا ةريسم ضرتعت يتلا
ةيمـسرلا ةفاحصـلا ماـمتها مدـع روضحلا تالؤاست           نع هتباجإ لالخ نويلغ دقتناو      

  .تاطاشنلا هذهل اهتيطغت مدعو راوحلا تايدتنمب
ميـظنت  ((نالعإـب   )) ةعاجـش ةرداـبم ذاـختا     ((ىلإ دسألا راشب يروسلا ركفملا اعدو       

نأ ((يـف لـمألا نع نويلغ برعأو        . تاونس ثالث و  أ نيتنس لالخ  )) ةيطارقوميد تاباختنا 
دادـعإ  بةـموكحلا فـيلكت نـع هيف نلعي رظتنم باطخ يف ةردابملا ةيروهمجلا سيئر ذخأي         

دجيـس  ((فاـضأو   )).تاونـس ثالـث وأ نيتنس يأ ةلوقعم ةرتف لالخ ةيطارقوميد تاباختنا           
،        ) دسألا( جارـخإ عورشـم يمحي    و ةعاجشلا ةردابملا هذه بناج ىلإ فقي هتائف عيمجب بعشلا
  )).لبقتسملاب لمألا مادعناو تاذلاب كشلاو طابحإلا ةلاح نم ةيروس

صيخرـتلا ىلع لوصحلاب هقافخإ نم مغرلاب هادتنم طاشن فانئتسا ررق هن            إفيس لاقو   
ةروصـب يـعت نآلا تحبـصأ       ((ةيسايسلا ةدايقلا نأ رعش هنأل ةلوئسملا تاطلسلا نم مزاللا          

  )).ةيطارقوميدلاو ريبعتلا ةيرح نم ديزم ءاطعإىلإ ةجاحلا ربكأ 
اـهنأ الإ هادـتنمل صيخرـتلل ةـيعامتجالا نوئشلا ةرازول نيبلطب مدقت هنأ فيس دكأو                 

يأ قـلي مـل ىدـتنملا طاشـن فانئتسا هرارق ن     إلاق هنكل .صاصتخالا مدعل نيبلطلا تضفر   
رهشىل عديزي ام ذنم ءاج كلذ نع هنالعإ نأ نم مغرلاب تاطلسلا نم ةلقرع وأ ةضراعم  .  

جارـفإلا  ((ــب هـل نايب يف ناسنإلا قوقح تايعمجل يلودلا داحتالا بلط سيراب يف               
ةـيمارلا تاءارـجإلا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإ كرتلا ضاير يروسلا ضراعملا نع             )) ًاروف
  .ةيروس يف ةيطارقوميدلا لالحإ ىلإ



 )٥٨٧(

كرـتلا ضاـي    ر قباسلا يسايسلا نيجسلا فيقوت ءازإ ديدشلا هقلق       ((نع داحتالا برعأو    
  )).ًاروف هنع جارفإلاب((بلاطو )) ًاماع) ٧١(

قرـفلا ىـلع ءاوضألا تطلس فيقوتلا اذه فورظ نأ ظح           ال((داحتالا ن   إنايبلا لاقو   
اذـه يـف اهتاقيبطتو اهتاعيرشتو ناسنإلا قوقح لوح ةيلودلا ةيروس تادهعت نيب قلقلل ريثملا       

  )).راطإلا
)) يأرـلا ءانجس لكو ىضرملا ءانجسلا نع ير     وفلا جارفإلاب ((قلطنملا اذه نم بلاطو     

لـك ةدوـعب حمسيس يذلا ماعلا وفعلا        (( و ١٩٦٣ذنم ةقبطملا ئراوطلا ةلاح عفر ىلإ ةفاضإ        
  )).نيدعبملا

نيذـلا ةيروـس يـف مكاـحلا بزحلا مساب ةقطانلا           ) ثعبلا(ةفيحص تمهتا اهتهج نم     
ليئارـسإ نـم هيجوتب كرحتل      اب ناسنإلا قوقحو ةيطارقوميدلاو ةيرحلا مساب ةيروس نومجاهي       

  .ةيروس فاعضإ لجأ نمو
مدـلا يف ماع ذنم ةقراغ ينويهصلا عورشملا ةبرح سأر ليئارسإ           ((نأ ةفيحصلا تلاقو    

. ةلـسابلا ةـضافتنالا مامأ زجعلا ةيواه يف نوراش نونجو ةدابإلا بورحو رامدلاو شطبلاو             
ةـيطارقوميدلاو ةيرحلا مساب ة     يروس ىلع موجهلل مهماهوأ يف نيقراغلا كئلوأ كرحت ال اذاملف         

  )).؟ناسنإلا قوقح ىتحو
ناو تالـفنالا مـهل يـنعي حماسـتلا نأ ،لالض ىلع مهو اونظ              ((ةفيحصلا تفاضأو   

قـحلا مـهل ًاضـيأ ةـيرحلا مساب مهنأ برغتسن الو هنمأو نطولا ىلع يدعتلا ينعت ةيفافشلا              
  )).يرصنعلا هعورشم عم ءاقتلالا وأ يليئارسإلا ودعلا عم لاصتالاب

  



 )٥٨٨(



 )٥٨٩(

  
  
  
  
  

  نويسايس نوطشانو تايدتنم
  )١٩٠(كرتلاو فيس قالطإب نوبلاطي

  
ضاـير بـئانلا نـع جارفإلاب نويروس نويسايس نوطشانو تايدتنمو تاعمجت تبلاط       

، ماـيألا يف ةيروسلا تاطلسلا امهتلقتعا نيذللا كرتلا ضاير ضراعملا يعويشلا دئاقلاو             فيس
  .ءاضقلا مامأ بقاعيس ةلودلا ىلع ضيرحتلا نأ نم)) ةروثلا((ةفيحص ترذح اميف ،ةريخألا 

هـقلغت مـل يذـلا ديحولا ىدتنملا وهو ،يطارقميدلا راوحلل يساتألا لامج ىدتنم لاقو               
  ، ذإ اـننإ   : ((هـل ناـيب يـف ءاجو ،ناسنإلا قوقحل فلاخم فيس ضاير لاقتعا ن             إتاطلسلا

يروتـسدلا قـحلا ىلع ءادتع     او ناسنإلا قوقحل ًافلاخم ربتعي يذلا لاقتعالا اذه ةدشب ركنتسن         
)). هـنع يروـفلا جارفإلاـب بـلاطن       . اهب عتمتي يتلا ةناصحلا ىلعو بعشلا سلجم وضعل       

لـعف يأ نـع عروتت ال ةيفخ ىوق كانه نأ دكؤي            (...) فيس ديسلا لاقتعا نإ     : ((فاضأو  
را وـحلا ىدـتنم عم اننماضت نلعن اننإ       (...). اندالب يف ةيطارقوميدلاو حالصإلا ىوق ةمواقمل     

  )).ةفاك اندالب ءانجسو فيس ذاتسألا نع يروفلا جارفإلا يف لمأنو ينطولا
هـلوقب  ميظعلا دبع نسح ضراعملا يطارقوميدلا ينطولا عمجتلا مساب قطانلا حرصو            :

ةـضراعملا دـض هـجوم قـيقد طيطختب دعأ لسلسم نم ةديدج ةبرض فيس لاقتعا يتأي               ((
تعاو ))رخآلا يأرلاو ةيطارقوميدلا ةينطولا    يأرـلا تاكـسإ تالاقتعالا ةلمح فده       ((نأ رب   ، 

نود نـم هـلزنم يف يسايسلا راوحلل ىدتنم دقع امدعب فيس لاقتعا نأ ىلإ تفلو                 ))رخآلا  ،
                                                 

)١٢(،  .٨/٩/٢٠٠١، )توريب(راهنلا



 )٥٩٠(

ةيناملرب ةناصحب عتمتي هنأل روتسدلا نم      ٦٦ةداملا صنل فلاخم    ((يمسر حيرصت    دـكأو  )).  
يـف ةناصـحلا عفر رربيو       ًادوهشم ًامرج لكشت ال يأرلا نع ريبعتلل ىدتنم دقع ةلأسم         ((نأ    

لـمعلا يـف رارمتـسالا ىلع ةممصم ةينطولا ةضراعملا        ((نأ ىلع ددشو    )). سلجملا بايغ 
 ، نـم ةيروسب لاقتنالاو رييغتلاو حالصإلا لجأ نم يطارقوميدلا بولسألابو           يلعفلا يسايسلا

  )).نوناقلاو قحلا ةلود ىلإو يطارقوميدلا ينطولا جهنلا ىلإ يلومشلا يدادبتسالا جهنلا
: تـلاقو . فيس لاقتعاب نايب يف ،يندملا عمتجملا ءايحإ ناجلل ةيسيسأتلا ةئيهلا         ((تددنو  

ةـيروهمجلا سيئر ديسلا دشاننو ًاروف فيس ضاير ذاتسألا قالطإب ةينعملا تاطلسلا بلاطن             ((
يـف ىرـت ةـئيهلا نإ       (...). ريمضـلاو يأرلا يلقتعم عيمج نع جارفإلل ًايصخش لخدتي نأ         

اـهرقأ يـتلا نطاوـملا قوـقحو ناسنإلا قوقح ئدابم طسبأ عم ىفانتي ًالم               ع فيس لاقتعا  
)). رـيبعتلاو يأرـلا ةيرحب قلعتت يتلا روتسدلا صوصنل ةحيرص ةفلاخمو يروسلا روتسدلا            

ءاوـجأ ىـلإ دالبـلا ةداعإل ةمدقم ةهباشم لامعأ نم هقبس امو لمعلا اذه نوكي الأ                 ((تنمتو  
عيـسوتو هريوـطتو هخيـسرت ىلع صرحلا دشأ صرح          ن يذلا راوحلا باب قالغإلو رتوتلا     

نأ ىلإ تصلخو     ))دالبلا يف  ةيسايسلاو ةيعامتجالا ىوقلا عيمج لمشي ىتح هترئاد          ةـئيهلا  ((، 
جارـفنالا خانم نع عوجرلا نود ةلوليحلل اهعسو يف ام لمعت نأ ةينطولا ىوقلا عيمجب بيهت                

يسايسـلا لاـقتعالا بيلاـسأ ىـلإ ةد         وعلا نود ًاضيأ ةلوليحللو ةينطولا ةحلاصملاو قافولاو      
  )).يفسعتلا فيقوتلاو

ةطرشـلا يـفً اطباـض نأ ينبلا رونأ يماحملا ناسنإلا قوقح لاجم يف طشانلا ىورو             
هـيلإ غـلبأ يذلا ةيلخادلا ريزو ةلباقمل هجوتلا هنم بلطو سيمخلا ليل فيس لزنم ىلإ رضح                 

،    ا فيس ن  إلاقو  . هقح يف ردص يذلا ضبقلا رمأ قحال تقو يف          روتـسدلا رييغت ةلواحمب مهت
          ، ةـيفئاطلا تارـعنلا ةراـثإو     يئاضـق رـمأ بسـحب اـهتامهم ذيفنت يف تاطلسلا ةمواقمو

فاـضأو  . ةـينوناق ريغ تاعمجت دقع يه ىرخأ ةمهت هيلإ هجوت نأ لمتحملا نمو،ةيبهذملاو            
نـم مهعنـمو نيرـخآلا فيوخت ىلإ فدهت ةيسايس مهت يهو ةينوناق ريغ          ((مهتلا هذه لك نأ     

  )).حالصإلا ىلإ ةوعدلا
،           )) ةروثلا((ةفيحص تنشو     تايدـتنملا يـف هنوكراشـي نـمو فيس ىلع ًافينعً اموجه

ًاـفالخ مهدض مئاتشلا مادختساو نيرخآلل مذلاو حدقلا        ((هيجوتل ربانملا هذه لالغتساب مهتمهتاو      
يـهو تاي   دـتنملا هذه اهلجأ نم تدجو يتلا ةياغلاو ءانبلا يطارقوميدلا راوحلا هبجوتسي امل            

فيـس اهنشـي يـتلا ضيرـحتلا ةجوم نأ حضاو           : ((تبتكو)). رخآلا توص ىلإ عامتسالا   



 )٥٩١(

ةـبحرلا اـهقافآب ينطوـلا راوـحلا ةيلمعل دوصقم قيوعت يه ةلودلا تاسسؤم دض هلاثمأو                
ةـيمانتملا ةيطارقوميدلا ةسراممو ةيرحلا ةلاح ىلع شيوشتلا ةلواحمو عيمجلا ىلع ةحتفنملاو            

يـتلا لئاسملل ةفثكملاو ةلصاوتملا دوهجلل ةلقرع يهف يلاتلابو          ،دعصلالك ىلعو ةيروس يف       
بقاعيـس   ةلودلا ىلع ضيرحتلا نأ نم ترذحو     )). ةموكحلاو ةلودلا تامامتها ةيولوأب عتمتت      

  .ءاضقلا مامأ
) سطسـغأ (بآ٩يف يصمحلا نومأم لقتسملا ةضراعملا بئان تفقوأ نأ ةطرشلل قبسو  

  ).ربمتبس(لوليأ نم لوألا يف كرتلاو
ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ بوجتسيس هلكوم نأ        ،قوتعم ليلخ يماحملا كرتلا ليكو راشأو       

وـه رـيخألا ينوـيزفلتلا هثيدح نأ دقتعأ يننكل    (..) هيلإ ةهجوملا مهتلا ددحت مل يتلا    ((ايلعلا  
  )).ءاعدتسالا ببس

ءادـب   باصمو بلقلا يف لكاشم نم يناعي ،يعويشلا بزحلا ةداق دحأ ،كرتلا نأ ركذيو              
ىضمأ امدعب    ١٩٩٨ماع هنع جرفأ ناكو ،يركسلا       هـلاقتعا دـيعأ مـث ،نجسلا يف ةنس          ١٧   

ةـم  تاق ةروـص كرـتلا مـسر ،هقالطإ ذنم هل ينلع روهظ لوأ لالخو            . ١/٩/٢٠٠١تبسلا  
         ، هـنبا لوـصو ةـقيرط دقتناو        دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا دهع يف ًادئاس ناك يذلا عضولل

ىـلإ طلسـتلا وأ دادبتـسالا ةـلاح نـم لاـقتنالا             ((ىـلإ ًاـيع     اد ،ةطلسلا ىل  إدسألا راشب   
  )).ةيطارقوميدلا

ةلاـسر هـجوي    ((كرتلا لاقتعا نأ يروسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا تربتعاو          
دـلبلا يـف زرـب يذلا يطارقوميدلا فيطلا ىلإ ةلاسر    : دحاو تقو يف فارطأ ةثالث بطاخت  

  ، ةلاسرو  .يلخادلا لكآتلاو قزمتلاو شامكنالا ىلإ هعف     د وأ هميجحت اهفدهو    ريخألا ماعلا لالخ
مهـسأ يـتلا ةوعدـلا ،ةلماشلا ةينطولا ةحلاصملا    ةوعد يف دجي دق يذلا يروسلا بعشلا ىلإ        

. ةرـحلا ةديدجلا ةيروس ءانب ةداعإل ًاجمانرب ،اهرشنو اهقالطإ يف ًازراب ًاماهسإ كرتلا ضاير             
هـلزعو هفاعضإو هئاوتحا نم ديزملا ىلإ فدهت ةطل         سلا لخاد لدتعملا رايتلا ىلإ ةثلاث ةلاسرو      

        ، عـجارتلا عيطتسي ال ثيحب اهنع ةيلوئسملا يف ًاكراشمو ةيعمقلا تاسايسلا يف ًاطروتم هلعجو
  )).ةرمدملا تاسايسلا هذه يف لاغيإلا  ىلإ عفدي مل نإ



 )٥٩٢(

نـحن  : ((اوـسافير اوسنارف ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو مساب قطانلا حرص سيراب يف و           
،     ق يـف ةيروسـلا تاطلسلل اذه انقلق نع انربع دقو           كرتلا ضايرو فيس ضاير فيقوتل نوقل
  .سيراب يف امك قشمد

ديعصـتلا  ((ىلع ليلد هنأ تأرو ،فيس لاقتعا ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا تركنتساو            
ةـيبرعلا ةنجللا ن    إ((اهل نايب يف تلاقو     )). ةيروس يف ةيسايسلا تايرحلا عاضوأ يف ريطخلا      

يـف ةيـساسألا تايرحلا عاضوأ يف ريطخلا ديعصتلا اذه ةدشب ركنتست يتلا ناسنإلا قوقحل               
تـبلاطو  )). رخآلا يأرلا ىلع لئاسولا لكب طغضلاو يدرتلا وجل دح عضوب بلاطت ،ةيروس           

نيـلقتعملا رئاس نعو يصمحلا نومأمو كرتلا ضايرو فيس ضاير نع يروفلا جارفإلاب             ((
  )).ةيروس يف نييسايسلا

ةمظنم تدقتنا كرويوين     يفو ةـسايس ىـلإ ةدوعلا ةيك      يرمألا)) شتوو ستيار نامويه  (( 
هذـهل ةـياهن عضوب قشمد عانقإ ىرخألا لودلا تدشانو          )). فيوختلاو ةيفسعتلا تالاقتعالا  ((
  .ةسايسلا

هـنإف ريطخلا طمنلا اذه رمتسا اذإ       : ((نايب يف يلجم يناه ةمظنملل يذيفنتلا ريدملا لاقو       
نأ ذـنم يسايسـلا حالصإلاب ينلعو يملس لكشب نوداني نيذلا نينطاوملا تا         وصأ قنخب ددهي  

  )).دالبلل ًاسيئر هدلاو دسألا راشب فلخ
  



 )٥٩٣(

  
  
  
  
  
  

  لاقتعا لوح نايب 
  )١٩١(فيس ضاير بئانلا

  
قـفاوملا سيـمخلا مويلا ءاسم نم عبرلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةيروسلا تاطلسلا تمدقأ          

لجم وضع لاقتعا ىلع    ٢٠٠١/ ٩/ ٦ـل سـلجم وضـعو فيس ضاير لبقتسملا بعشلا س          
          ، دـئاق هبحطـصا ثيح      ايانحص ةيفرشأ يف هلزنم نم ةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج ةرادإ

  .ةيلخادلا ريزو ءاقل ةجحب ةطرشلا
/ ٦٦نيتداـملا   (روتـسدلل ةحيرـص ةفلاخم لثمي هنأل لاقتعالا اذه ةدشب ركنتسن ذإ اننإ              

  .ًاروف هنع جارفإلاب ةيروسلا تاطلسلا بلاطن ةيروس يف ةذفانلا نيناوقلا رئاسو) ٦٧
يـف ءاـعبرألا سمألا يف ينطولا راوحلا ىدتنم طاشنل فيس ضاير بئانلا فانئتسا نإ     

ةيروـس يف رييغتلاو حالصإلا لبقتسم      (نع ةرضاحم نويلغ ناهرب روتكدلا ىقلأ ثيح هلزنم         
ةيروسـلا ةموكحلا اهتمربأ  يتلا يويلخلا دوقع ةقفص هتراثإ ىلإ ةفاضإ) ديدج ينطو دقع وحن     

يرادإلا داسـفلا اياضق يف نييروسلا نيلوئسملا ضعب طروت ىلإ ماهتإلا عبصإب تراشأ يتلاو              
  .يلاملاو

                                                 
)١٣( ،  .٢٠٠١/ ٩/ ٦قشمد



 )٥٩٤(

زـيزعت يـف ةـينطولا هتايلوئسـم ةسرامم يف فيس ضاير بئانلا قح ىلع دكؤن اذل                 
بسـب الإ لـقتعي مل      ىذلاو هقوقح نع عافدلاو يروسلا نطاوملل ةيساسألا تايرحلا        هدـيكأت ب    

  .اهيلع رمتسملا
  ةيروس يف ينطولا راوحلا ىدتنم ةنجل

  



 )٥٩٥(

  
  
  
  
  
  
  

  لاقتعا لوح نايب
  )١٩٢(ينطولا راوحلا ىدتنم ءاضعأ

  
راوـحلا ىدـتنم ءاضعأ      ٢٠٠١/ ٩/ ٩دحألا موي حابص يف ةيروسلا تاطلسلا تلقتعا          

ةـلمح نم   ـض ،ةـليلد فراع روتكدلاو ينبلا ديلو روتكدلاو يناوبللا لامك روتكدلا ،ينطولا            
يـف ةكراشملا يف هقح نع ريبعتلا نم رخآلا يأرلا عنم فدهتست ةلصاوتم ةيفسعت تالاقتعا               

يروسلا عمتجملا حئارشعيمجلبق نم ًاينطو ًابلطم اتاب نيذللا رييغتلاو حالصإلا   .  
فيـس ضاـير لقتسـملا بـئانلا مهلبق نمو ينطولا راوحلا ىدتنم ءاضعأ لاقتعا نإ                

ةـلودلا تاسـسؤم يف ىرشتسا يذلا يلاملاو يرادإلا داسفلا نع ف            شكلا يف اومهاس نيذلاو   
قـحو ناسـنإلا قوقح كاهتناو ةيساسألا تايرحلا ديعص ىلع ًاريطخ ًاروهدت لثمي ،ةفلتخملا              
ينطوـلا راوـحلا ىدـتنم ةـنجل نإ ،ليكنت وأ لاقتعا نود مهيأر نع ريبعتلا يف نينطاوملا                  

يصـمحلا نومأـم بئانلا نعو نيلقتعملا ينطو        لا راوحلا ىدتنم ءاضعأ نع جارفإلاب بلاطت      
  .ريمضلاو يأرلا يلقتعم عيمجو حلاص بيبح ذاتسألاو كرتلا ضاير يماحملاو

                                                 
)١٤( ،   .٢٠٠١/ ٩/ ٩قشمد



 )٥٩٦(

ءارآلا عـم لـماعتلا يـف يـساسأ أدـبمك راوحلا مارتحا ةرورض ىلع ددشت اهنأ امك          
  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهتمزأ نم ةيروس جارخإب ليفكلاديحولا هنأل ،ةفلتخملا 

  ينطولا راوحلا ىدتنم ةنجل

  
  



 )٥٩٧(

  
  
  
  
  

  ايروس يف نيطشان ةسمخ لاقتعا
  )١٩٣(نابيبطو ةليلد فراع مهنيب

  
لسـلسم ةيروسـلا تاطلسـلا تلـصاو ،نيـضراعملا عم لماعتلا يف اهتيدجل ًُاراهظإ               

قوـقح لاـجمو تايدتنملا يف نيطشانلا نم ةسمخ ةعاس           ٢٤نم لقأ يف لمشيل تالاقتعالا        
ةـئيهلا وضـع داصـتقالا يـف ريبخلا يعماجلا ذاتسألا           ؛  ةضراعملا زومر د    حأ مه ناسنإلا  

بـيبح يفاقثلا سوطرط ىدتنم بحاصو ،ةليلد فراع يندملا عمتجملا ءايحإ ناجلل ةيسيسأتلا       
        ، يـف طـشانلا يناوبللا لامكو    يندملا عمتجملا ءايحإ ناجل وضع ينبلا ديلو نابيبطلاو ،حلاص

  .نودعس نسح يلشماقلا ةنيدم نم دعاقتملا ةيبرعلا ةغللا سردمو ،ناسنإلا قوقح لاجم
: اـهل أـبن يـف ءاجو تالاقتعالا       )) اناس((ءابنألل ةيروسلا ةيبرعلا ةلاكولا تدكأ ءاسمو       

نسـحو ةـليلد فراعو حلاص بيبحو يناوبللا لامك نم لك فيقوت مت هنأ اناس بودنم ملع           ((
ةـمكحملا ىـل    إنولاحيسو نوناقلا اه    يلع بساحي ًالامعأ مهباكتر   ال كلذو ينبلا ديلوو نودعس    

  )).ينوناقلا ىضتقملا ءارجإو مهعاضوأ يف رظنلل ةصتخملا
نـع ةضراعملا نم نيفقثملا طاسوأ تثدحت ،مهيلإ ةهجوملا مهتلا          )) اناس((ددعت مل اميفو    

،       ٣٠ءامسأب ةمئاق    مهلاقتعا ةينمألا تاطلسلا يونت ًاصخش ةـهجاولا نع ةديعب ىقبت نأ ىلع       (( 
  )).هكاهتنا ناونع تحت نيضراعملا رثكأ لواطت اهنأ ًاصوصخ روتسدلاو نوناقلا فلخ

                                                 
)١٥(،  .٢٠٠١/ ٩/ ١٠، )توريب( راهنلا



 )٥٩٨(

يموـكحلا ءادألـل ةـعذاللا هتاداقتناب فورعملا ةليلد فراع ةلئاعب لاصتالا رذعت ذإو              
ةسـيعن مثـكأ ايروس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل مساب قطانلا دكأ ،ًايسايسو ًايداصتقا                

يحوـلم رماس ايوس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج وضع لاقو          . نيرخآلا ةعبرألا لاقتعاو هلاقتعا   
ةـعبات وـجيب ةرايـس يـف        ) سمأ(ًاحابص حلاص بيبح اوبحطصا يندم يز يف ةثالث         ((نأ  
يروسـلا سيئرلا دشانو    . فتاه طخ ليطعت ىلإ ًارظن هتجوزب لاصتالا رذعت هنأو        )) ةطرشلل

ةـضراعملا يـف نيـينعمل      ا فارـطألا عـيمج ةوعدو تالاقتعالا لسلسم فقو دسألا راشب          
ةـينمألا طورشـلا دـقتنأ ناك يفاقثلا سوطرط ىدتنم بحاص حلاص نأ ركذيو              )). ثحابتلل

  )).ةيزيجعت((اهنأب اهفصوو يضاملا طابش يف تايدتنملا طاشن ىلع ةضورفملا 
ةنس ٢٨(ينبلا ديلو نيبيبطلا نأ ىسيع بيبح يماحملا نلعأو           ٤٤(يناوـبللا لاـمكو     )  

ةـنبا دـنه تـلاقو ،ينادبزلا يف رخآلاو قشمد يف لوألا ،دحألا ـ تبسل     ا ليل افقوأ)) ةنس
ىـلع  (ينادـبزلا يـف لزنملا ىلإ ليللا فصتنم دعب مدق يندم يز يف ًالوهجم ن                إيناوبللا  
قشمد قرش ًارتم وليك    ٥٠ةفاسم   هـعم هجتاو هتجوز ضرم ىعد      اامدعب اهدلاو بحطصاو    )  

وـحن هدصـقيس هـنأ ىـعد        ايذلا سكاعملا ها    جتالا يف قشمد وحن ةيعارز ةيندم ةرايس يف       
يتدـلاو تلواح نيح ليللا لاوط ًالوغشم لزنملا فتاه تقبأ ةطرشلا           ((نأ تفاضأو   . اياغرس

لـقتعا نـمألا   ((ن إىسيع لاقو  )). يدلاو ءافتخا نع غالبإلل ةرخأتم ةعاس يف مهب لاصتالا        
الـب تالواحم ىلإ ًاريشم       ))ًاضيأ تبسلا ءاسم هتدايع يف ينبلا      هـلكوم اـهب ماـق ىودـج        ، 

  .هباحطصا لبق هتجوزب ًايفتاه لاصتالل
تـعفر يتلا تالاقتعالا اهيف تركنتسا ًانايب ايروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج تردصأو             
نيلقتسـملا نيبئاـنلاو كرتلا ضاير يعويشلا ضراعملا لاقتعا دعب ةينامث ىلإ نيلقتعملا ددع              

يف ناسنإلا قوقحب نيمتهملاو ةصتخمل     ا تاطلسلا ((تبلاطو ،يصمحلا نومأمو فيس ضاير      
اـميف  )) يحالصإلا هجمانرب ةيامحب  ((دسألا ةسيعن بلاطو    )). ًاروف مهقالطإ ىلع لمعلاب ملاعلا    

هذـه نأ هـيف تربتعا ًانايب اهسأري يتلا ايروس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل تردصأ                 
ةـيندملا تاـئيهلا يف ءاطشنلا   لاقتعال دودحلا ةفورعم ريغ ةلمح راطإ ((يف يتأت تالاقتعالا      

  )).يحالصإلا هعورشم دسألا راشب سيئرلا قالطإ دعب ةيوفع ةباجتساك تئشنأ يتلا
ةرورضـبو ًاروف اهفقوب تبلاط فاطتخالا بيلاسأب ًاصوصخو ةلمحلا هذهب تددن امدعبو       

صاـخلا   ١٩٩٨سيراـب نالـعإو هفاطتخا ضقانتي يذلا يناوبللا لامك ليمزلا نع جارفإلا               
،    محب رداصـلا ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا نالعإ كلذكو         ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيا



 )٥٩٩(

ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامحب قلعتملاو      ١٩٩٨/ ١٢/ ٩يف   نـع جارفإلا   بتبلاط امك   .  
تاـمظنملا ةـيقبو ناسنإلا قوقحل ةيلودلاو ةيبرعلا تامظنملا عيمج تدشانو نيلقتعملا رئاس             

. مهنـم لـقتعا نمع جارفإلاو ايروس يف يندملا عمتجملا ءاطشن ةيامح ىلع لم             علا ةيناسنإلا 
ضاـير كلذـكو يصـمحلا نومأمو فيس ضاير نيبئانلا فيقوت نأ رخآ نايب يف تربتعاو             
أدـب يذـلا يروسـلا عمتجملا طاشن فقو فدهب تاطلسلا اهكلست ةديدج ةيبلس ةوطخ كرتلا                

اهنأب تالاقتعالا تفصوو ،ةطلسلا    ديلاقم دسألا راشب سيئرلا ملست رثإ ىمانتي       اـهيفو ةيفسعت  (( 
رهوـج ضقانتو اهتاهجوتو ةموكحلا ءارآل نيفلاخملاو ةضراعملا تبك ىلإ فده    يينوناق سبل   

  )).حورطملا حالصإلاو رييغتلا
  

  :ةفاـحصلا
يدـيأ يـف رمألا لظو تالاقتعالا ىلع قيلعت يأ نييروسلا نيلوئسملا نع ردصي ملو               

  .نيضراعملا ىلع ًافينع ًاموجه تنش يتلا فحصلا
ةـهجوم مهتءاـسإ    ((نأ نم ريبعتلا ةيرح ىلإ نوئيسي نيذلا        )) ثعبلا((ةفيحص ترذحف   

 ، ،      نطولا ىلإ ىـلإ راوـحلا ليوحت ةلواحم      بمهتمهتاو   هسفن نع عفادي فيك فرعي نطاوملاو
م هبزـحب ريهشـت ىـلإ اوعمتساو تايدتنملا يف مالكلا نم اوعنم نييثعبلا نإ تلاقو               . ىضوف

ةـفلتخملا تارـعنلا ةراـثإ تالواـحم ىلإ ةفاضإ     (...) روتسدلاو ماظنلابو هزومرو هتادايقو   
  )).ةينطولا ةدحولا يف عساو خرش قلخو

يأرـلا عامسـل تايدـتنملاب تحمس ةيروسلا تاطلسلا         ((نأ  )) نيرشت((ةفيحص تبتكو   
نوكت نأ نم ًالدب مئاتشلاو بسلل      ًاربنم اهلعج ضعبلا نكل ،رخآلا يأرلاو      ةـيطارقميدلل ةحاو       

يأرـلل عامسـلا ةلأسم ىلع ةدايقلا تددش امدنعو ،ثيدحتلاو ريوطتلا ةيلمع يف ةكراشملاو               
        ، جماـنرب دـفر يـف ةمهاسـملاو         ةينطولا ةكراشملا ليعفت راطإ يف كلذ ناك رخآلا يأرلاو

لـك يـف ةعـساولا ةكراشـملا ةـيلمع قـقحت يتلا راكفألاب ثيدحتلاو ريوطتلاو حالصإلا                 
خاـنم ةعزعز ةيغب يباجيإ لعف قيقحتل فورظلا هذه لغتسا ضعبلا نأ ودبي نكلو ،ت        الاجملا

دـسألا راشـب روتكدلا ملست نأ ذنم ةديدج ًاداعبأ تذخأ يتلا ايروس يف ةيطارقميدلاو ةيرحلا                 
 ((نأ تفاضأو   )). ةسائرلا ةدس  لازـي ال بابلاف ثيدحتلا عورشم ةرولب يف مهاسي نأ د           ري نم

امأ ،كلذل ًاحوتفم ري نم   )).همامأ ًاحوتفم ًاباب دجي نلف هلقرعي نأ د 



 )٦٠٠(

كرـتلا ضاـيرو يصـمحلا نومأم قالطإ ىلإ هيف اوعد ًانايب ًايبرع ًافقثم               ٣٢ردصأو    
رـييغتلل ةريبكلا زومرلا هذه لاقتعا ن       إاولاقو ايروس يف يأرلا يلقتعم عيمجو فيس ضايرو         

ةـيلخادلا ةـهبجلاو ةـينطولا       ةدـحولا ىـلع ةئيس ًاراثآ كرتيس ريطخ فطعنم يطارقميدلا           
  .ايروس يف تايرحلا لبقتسمو

يـبرح دـمحم روتكدـلاو      ) سنوـت (يقوزرملا فصنم روتكدلا نيعقوملا ةمدقم يفو       
حالـص روتكدلاو   ) نانبل(رغاد تيلويف ةروتكدلاو    ) قارعلا(بيبح مظاك روتكدلاو    ) رئازجلا(

  ).ايروس(عانم مثيه رو تكدلاو) رصم(لمجلا ديعس راشتسملاو ) رئازجلا(مهديس نيدلا 



 )٦٠١(

  
  
  
  
  
  

  )١٩٤(ةيروس يف ءاطشنلا لاقتعا رارمتسا
  

يـف نيوضع تلاط يتلا تالاقتعالا رارمتسا ةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج تدقتنا              
يـف ةـلمحلا ءدـب ذنم،ةرشع ىلإ نيلقتعملا ددع لصيل وللت زاوفو ىسيع بيبح امه ةيعمجلا               

نع رضح ثيح٢٠٠١)سطسغأ(بآ رهش نم عساتلا     لـك لزـنم ىـلإ يندملا سابللاب رصا    ،
  )).ةيمسر ةهج((ىلإ امهوبحطصاو ةركبم ةعاس يف امهنم 

راوـحلا ىدـتنم وه فدهتسملا نأ ىلإ ريشت تالاقتعالا ةعيبط           ((ن  إءاطشنلا دحأ لاقو    
 لوـليأ رهـش نم سداسلا يف  فيس ضاير بئانلا لزنم يف هطاشن فنأتسا يذلا               )) ينطولا
ن ديمجت دعب ٢٠٠١)ربمتبس( ةـنجل يـف ًاوضع   ١٤لصأ نم ةتس فيقوت مت ذإ،تايدتنملا طاش    
  .ينطولا راوحلا ىدتنم

  

                                                 
)١٦(،  .١٣/٩/٢٠٠١ ،)توريب( ريفسلا



 )٦٠٢(



 )٦٠٣(

  
  
  
  
  
  

  ..ةيروس ةمكحم يف نادهاش
  )١٩٥(ةوقلاب روتسدلا رييغتل عدي مل فيس بئانلا

  
ضاـير يروسلا بئانلا ةيضق يف نيدهاش ىلإ قشمدب ةيناثلا تايانجلا ةمكحم تعمتسا             

بـئانلا ةحلصـم يـف تبص ةداهشب ايلدأ امهالكو ،ةد           ايز ناوضرو يتامزج ريذن امه فيس     
  .هيلإ بسن امو هادتنم يف تيقلأ يتلا تارضاحملا يف هحرط مت ام ةهجل فيس

تزـكرت فيس ضاير ىدتنم يف ترج نأ قبس يتلا تاشقانملا نأ ىلإ نادهاشلا راشأو             
ترـج   يـتلا تاراوحلا نأو ،ًاينلع ناك فيس ىدتنم نأو ،روتسدلا داوم ضعب ريوطت لوح               

فاـيطألا عيمج مامأ ًاحوتفم ناك روضحلا نأو ،ةيرس ةيأ نع ،ةديعبو ةينلع ًاضيأ تناك هيف                
يـف أرـقو عمـس هنأ ىلإ يتامزج دهاشلا راشأو           . ةيداصتقالاو ةيركفلاو ةيسايسلا تارايتلاو   

         ، ةـيعامتجالا نوئشلا ةرازو قيرط نع هادتنمل صيخرتلل بلطب مدقت فيس بئانلا نأ فحصلا
نوناـق نأ مادـخ ميـلحلا دـبع يروسـلا سيئرلا بئان لوق تدروأ ةيروسلا ف                 حصلا نأو 

دـق نوكي نأ يتامزج دهاشلا ىفنو ،لجاعلا بيرقلا يف ردصيس دالبلا يف ةيسايسلا بازحألا               
ًادـكؤم ،ةيفئاطلا ةقرفتلا ىلع لِمع هنأ وأ ةيفئاط تارعن ريثت فيس بئانلا نم ةراشإ ةيأ عمس               

ربمتبـس عـلطم حرـط فيـس نأو ،ةشـقانملا ساـسأ تـناك        ةـينطولا ةدحولا ةلأسم نأ     
ةيطارقميدلا تايرحلا قالطإو ةينطولا ةدحولا ةلأسم٢٠٠٠)لوليأ(  .  

                                                 
)١٧(،   .٨/٣/٢٠٠٢،)ندنل( طسوألا قرشلا



 )٦٠٤(

               ، يتاـمزج دهاشـلا ةداهـش عم ةقباطتم ةداهشب ةدايز ناوضر روتكدلا ىلدأ هتهج نم
مـل روت   سدلا ليدعتب ةبلاطملا نأ ىلإ ًاريشم فيس بئانلا نع اهيف عفاد ،ةعفارم ةباثمب تءاجو             

ةهبجلاو ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح يف ءاضعأ نيرخآ نإ لب فيس بئانلا ىلع رصتقت              
  .روتسدلا تارقف ضعب ىلع ليدعت ءارجإ ناكمإلاب هنأ اوأر ،ةيمدقتلا ةينطولا

روتكدـلا لاـق ،ةوقلاـب روتسدلا صوصن ضعب ليدعت ىلإ اعد دق فيس ناك اذإ امعو                 
يـف ًامئاد متي ثيدحلا ناك لب ،ةوقلاب ليدعتلا متي نأ بجي هنأ             نم ثيدح يأ متي مل هنإ ،ةدايز        

  .ينطولا يطارقميدلا راطإلا
ًاـنلع وعدـن اننإ لاق ،ةدايزو يتامزج يتداهش ىلع هتقفاوم فيس بئانلا نلعأ نأ دعبو                

مدـق نأ قبس هنأ ىلإ ًاريشم     ،ةيعامتجاو ةيداصتقا ىرخأ تاحالصإل ةمدقمك يسايس حالصإل        
  .يسايسلا حالصإلل امهيف اعد نيتركذم بعشلا سلجم ىلإ

               ، اـهب ءالدإلاب مساج دمحم مساج ةمكحملا سيئر هل حمس ةبهسم ةلخادم يف فيس ددشو
               ، دالبـلا يـف يسايسـلا حالصإلا لبق يعامتجاو يداصتقا حالصإ ءارجإ ةيناكمإ مدع ىلع

  .ليدعت ىلإ جاتحيو يروسلا روتسدلا داوم ضعب نيب ضقانت دوجو ىلإ ًاريشم
ب فيس ه  و  اهتدهـش يـتلا ةيسايسـلا تاطاشنلا يف اوكراش ماعلا نأشلاب نيمتهملا ن             أون

حالـصإ لـجأ نم لمعلا ةرورض دكؤت يتلاو دسألا راشب سيئرلل مسقلا باطخ دعب ةيروس                
  .يعامتجاو يداصتقا حالصإ يلاتلابو يسايس

فيـس ب   ـئانلا بلاط ،ةمكحملا مامأ ةعاس عبر نم رثكأ ترمتسا يتلا هتلخادم لالخو            
تاـيقالخأ نود نـم هرامث يتؤي نل حالصإلا نأ ًادكؤم ،نييحالصإ لبق نم لماش حالصإب                
ةيلوئسـملا لـمحت يفو نطولا يف كيرش هنأب رعشي نأ نطاوملا ىلع بجي هنأو ،حالصإلا                 
ىـندأ يـف نوكيـس عادـبإلا نأ يـنعي نطاوملا قوقحب فارتعالا مدع نأ ىأرو ،ةينطولا                  

مـهؤادأ نوـكي نأ نم بعشلا ءانبأ عيمج نّكمي نأ هنأش نم يسايس   لا حالصإلا نأو هتايوتسم  
رشع ثلاثلا ىلإ مساجلا يضاقلا اهعفرو ةلماك ةعاس تقرغتسا يتلا سمأ ةسلج بقعو             . ًاديج

يحوـت ةسـلجلا تايرجم نإ ميظعلا دبع نسح يماحملا لاق             ٢٠٠٢)سرام(راذآ رهش نم       
ناـك فيـس نأو ،ةنيرق وأ ليلد يأ ىلإ دنت          ست مل فيس ضاير بئانلا ىلإ ةبوسنملا مهتلا نأب        

تايدـحتلا ةـهجاوم يـف ينطوـلا كسامتلاو ةينطولا ةدحولا ىلع صرحو ةيلوئسمب لمعي               
ىـلعو ينيطسلفلا بعشلا ىلع لصاوتملاو رمتسملا يليئارسإلا ناودعلا اميس الو ،ةيجراخلا             

  .ةيروس دض ةلصاوتملا ليئارسإ تاديدهتو نانبل



 )٦٠٥(

  
  
  
  
  

ماوعأةسمخنجسلا  فيس ضايرل   )١٩٦(  
  

يعانصـلاو ضراـعملا بـئانلاب نعطلل لباقلا اهمكح ةيناثلا تايانجلا ةمكحم تردصأ             
     ، نـع فثكملا يسامولبدلا روضحلا بغي مل امكو         تاونس سمخ نجسلاب فيس ضاير قباسلا

  .ًاضيأ رتوتلا اهنع بغي مل ةسلجلا
  .هيضراعمو مكحلا يديؤم نيب ةمكحملا ةعاق يف كارع بشني داكو
تدـسو ةـضافتنالل ًامعد قشمد تباج يتلا ةدشاحلا ةريسملا هتببس ليوط راظتنا              دعبو  

لاـجرب ًابوحصـم ةمكحملا ىلإ فيس ضاير لخد ،ىرخأ بابسأل امبرو ،اهعراوش فصن              
نأـب فيـس در ةـيحتلا مهدحأ هل هجو نيحو ،روضحلا ضعب نم قيفصتب لبقتساو ةطرشلا       

  )).ًانمث ةيرحلل نأو ًايناجم ءيش ال((
مكحلا يضاقلا    أرقو نـم ةماعلا ةباينلا بلطل ًاقفو ررقت يذلاو        )) يروسلا بعشلا مساب  (( 

رـيغ قرطب ةلودلا روتسد رييغت فادهتسا       ((ةيانجب  )) مهتملا ميرجت ةهج نم اهل ًافالخو ةهج      
ليكشـت ةحنجب رهشأ ةتس سبحلا      ((، و ))تاونس سمخل تقؤملا زاجتحالاب   ((كلذو  )) ةعورشم
  )).اهيف بصنم يلوتو ةينوناق ريغ تاءاقل دقعو ةيرس ةيعمج

اـمك مكحلا ةرتف نم ًاءزج       ٢٠٠١/ ٩/ ٩ذنم فيس سبح رابتعاو     )) نيتمهتلا معد ((متو    
  .هقوقح نم ًايندم فيس ديرجت مت

                                                 
)١٨(،  .٢٠٠٢/ ٤/ ٥، )توريب(ريفسلا



 )٦٠٦(

رفوـت مدـعل بغشـلا ةراثإو ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإ يمرج نم فيس ةمكحملا تأربو               
  .ةلدألا

يذـلا بـيد سابع راشتسملل نيتحفص نم ةف         لاخم تلجسو ةاضقلا ةيرثكأب مكحلا ءاجو     
         ، نيمي ىلإ ًامهجتم ادبو     يصمحلا نومأم رخآلا لقتسملا بئانلا مكح ىلع ضرتعاو قبس ناك

  .دمحم مساج يضاقلا
يـف مهتـملا ةيوضـع    ((نأ ربتعاو ةحفص يف يصمحلا مكح ىلع ضرتعا بيد ناكو   

  )).هجراخ هنع خلسنت ال بعشلا سلجم
هتوـص عـفترا ،يـضاقلا ضـفرو     )) ةنس لك لباقم ةقيقد((مالكلا فيس بلط امدنعو     

  .داسفلا ةحفاكم لمحت عيطتسي ال ماظنلا نأ تبثي مكحلا نأو هل فرش ةقيثو مكحلا نأ ربتعاو
قيفصـتلا اهيلع ىغط ةنسالم تأدبو      )) تئسخ((هلوقب هعطاق نييثعبلا نيماحملا دحأ نكل       

ةسـلجلا تدـبو ،ةيثعب تاراعش رخآلا       ددر  )) ةقزترملاب((يماحملا فيس تعن امنيبو ،داحلا      
ًاعـساو ًالاجس تدهشو اهيف لقتعا يتلا هادتنمل ةريخألا ةسلجلاب ةهيبش فيس ةمكاحمل ةريخألا              

  .ةضراعملاو نييثعبلا نيب
نـم يثعبلا يماحملا جارخإب بلاط امنيب صفقلا نم فيس لازنإب هرارق يضاقلا ذختاو              

نـمألا لاـجر ةـقفرب ةمكحملا ةعاق نم جرا      خ وهو فيس ىلع يداني نم ةمث ناكو ،ةعاقلا        
يـف نيتديحولا نيتينلعلا نيتيسايسلا نيتمكاحملا نم ةريخألاو ةرشع ةيناثلا ةسلجلا كلذب يهتنتل        

  .تاونس سمخ امهنم لك ةدم نعطلل نيلباق نيمكحب ايروس
  



 )٦٠٧(

  
  
  
  
  
  
  

  )١٩٧(حلاص بيبحل ماوعأ ةثالث نجسلا
  

ىـلع تاونـس ثالـث ةدمل نجسلاب ًامكح          ايروس يف ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تردصأ        
ظاـقيإل يموـقلا روعشلا فاعضإ      ((ةمهتب هتنادإ دعب حلاص بيبح ضراعملاو لامعألا لجر         

  )).ةلودلا سيئرو تاطلسلا ريقحتو ةمألا ةيسفن نهوو ةيفئاطلا تارعنلا 
ةـنيدم يـف ًايراوح ىدتنم ماقأ        ٢٠٠١ماعلا فيص فقوأ يذلا ًاماع      ) ٥٢(حلاص ناكو     

تقولا كلذ يف ترشتنا ةدع تايدتنم شاقن يف كراش امكسوطرط  .  
يـف نيـضراعملا نـم ةعومجم قحب ردصت فوس ماكحأ ةلسلس يف لوألا مكحلا وهو                
  ،  كرـتلا ضاير يماحملا يسايسلا بتكملا ـ يروسلا يعويشلا بزحلل لوألا نيمألا مهتمدقم

،   .ةليلد فراع يعماجلا ذاتسألاو ىسيع بيبح يماحملاو
ءادـتعالا مهتب هب تابوقعلا ىصقأ لازنإ       ((ـب تبلاط يتلا ةباينلا ىلإ عمتسا     ىسيع ناكو   

    ، مذو ةـيفئاطلا تارـعنلا ةراـثإو ةلودلا ةبيه نم لينلاو     حلسم نايصع ةراثإو ،روتسدلا ىلع
  )). ةيروهمجلا سيئرو تاطلسلا

                                                 
)١٩(،  .٢٠٠٢/ ٦/ ٢٥،)توريب( ريفسلا



 )٦٠٨(

زياـف يـضاقلا نـع نوماحم لقن نيح يف          )) يسايس مكح ((هنأ نيماحملا دحأ ربتعاو     
  )).هلاحب انفأرت اننكل((ماوعأ ةعست نجسلاب هيلع مكحي نأ نكمي ناك حلاص نإ هلوق ي رونلا

قطنلا خيرات وهو    ،٢٠٠٢)وينوي(ناريزح رهشلا نم رشع عباسلا ىتح ةسلجلا تعفرو         
  .ةليلد فراع ىلع مكحلاب
  



 )٦٠٩(

  
  
  
  

  "لاقتعالا "ـب مكح
 )١٩٨(كرتلا يروسلا يعويشلا يدايقلا ىلع

 
  
ةمكحم   تلدسأ يروسـلا يعويشلا يدايقلا فلم ىلع راتسلا ،ةيروسلا ايلعلا ةلودلا نم           أ 

ايندـم هديرجتو هزجحو ةنسلا فصنو نيتنس ةدمل تقؤملا لاقتعالاب هيلع مكحلاب كرتلا ضاير   
 . ةبوقعلا لصأنم هفيقوت ةدم باستحاو 

يـف اهر  ارق تردصأ ايلعلا ةلودلا نمأةمكحم ن إهلوق يروس يئاضق عجرم   ىلإ  بسنو  
اـهتبوقعو ماـهتالا رارـق يف هيلإ ةبوسنملا مئارجلاب هتنادأ ثيح كرتلا ضاير مهتملا ةيضق                
اـمب فرـتعا هنوك ةيريدقتلا ةففخملا بابسألا كرتلا تحنم ةمكحملا نأ ريغ ،تاونس سمخ               

ةمكحملا مامأ ينلع لكشب حرصو       ،هيلإ بسن  نوـكي نأ دـيري ال هـناو ،ايساق امالك لاق هن            أ 
لـبق نم رصاحم  ) ةيروس(دلبلا اذه نإ ثيح ،رانلا ىلع تيزلا بصي نأ ديري الو          ةنتف سأر   

هـتبوقع لـيزنت متو ةيريدقتلا ةففخملا بابسألا حنم كلذل ةجيتنو ،ليئارسإو ةدحتملا تايالولا              
  . ةنسلا فصنو نيتنس ىلإ تاونس سمخ نم

اـعد ،يرونلا   زياف ةمكحملا سيئر ن     إنودعر دمحم يماحملا لاق ةسلجلا ءاهتنا بقعو        
اماع ٧٢(كرتلا   لاـق مـكحلا تاـيثيح نـعو        . هبتكم يف هعم ةوهقلا نم ناجنف لوانت ىلإ       )  

 ٥هـيلع مـكحلاو روتسدلا فدهتسي يذلا ءادتعالاب مايقلا ةيانجب كرتلا ميرجت مت هن               إنودعر  
،   ٣هيلع مكحلاو ةنتفلا ةراثإو نايصعلا دصقب بطخلا ءاقلإ ةيانجب هميرجتو ،تاونس             تاونـس  

                                                 
)٢٠( ،  .٢٧/٦/٢٠٠٢،)ندنل(طسوألا قرشلا
يروس يفحص)٢١(  .  



 )٦١٠(

،   ٣هـيلع مـكحلاو اهتيسفنو ةمألا ةميزع نهوت ةبذاك ءابنأ جيورت ةيانجب هميرج              تو تاونـس  
و رهشأ  ٦ـب هيلع مكحلاو   ةيروس ةريل    ٥٠٠  تارالود ١٠(  . ةـلودلا ةـبيه نم لينلا ةحنجب      )  

ركني ال هنأب اهمامأ كرتلا فارتعا ببسبو ةمكحملا نإ           :فاضأو   ٍساـق مالـك هنع ردص هن     أ 
طـقف هيلع مكحي نأ بلطو ،رانلا ىلع تيزلا بصي نأ ديري الو ةنتف               ةادأ نوكي نأ ديري الو      

هرـجحو ةنس   لافصنو نيتنس ةدمل تقؤملا لاقتعالاب هيلع مكحلا فيفخت مت دقف ،مذلاو حدقلاب             
ةدـم عـبر مسـح دـعب هن     أىلإ نودعر راشأو . ةبوقعلا لصأنم هفيقوت ةدم باستحاو ايندم    

نأ كرـتلا ىـلع بـجوتي هـن         إ، ف ٢٠٠١)لوليأ(ربمت  بس نم عساتلا ذنم فيقوتلا ةدمو مكحلا      
  . ةيروسلا ةمصاعلا نم بيرقلا اردع نجس نم يسايسلا مسقلا يف ىرخأ ةنس يضمي

راشـب سيئرـلا دـشانو ،مكحلا اذهل رربم ال نأ قوتعم ليلخ يماحملا ىأر هتهج نم                 
، أةمكحمب لمعلا فقو دسألا      يأر ـلا يـلقتعم عـيمج قالـطإو اـهئاغلإ نالعإو           ةلودلا نم

ةيمـسرلا تامازتلالا عم ايشامت اهئاغلإو ةيئانثتسالا نيناوقلا عيمج يف رظنلا ةداعإو    ،ريمضلاو  
نأ يـف هـلمأ نـع قوتعم برعأو         . روتسدلا ماكحأ نمض ريبعتلا يف نينطاوملا قح نيمأتل       

يـفو ،مـهقالطإو ريمضـلاو يأرـلا يـلقتعم عيمج تافلم يط متيو ،دسألا سيئرلا لخدتي             
  . كرتلاضاير مهتمدقم 

مـساب اـقطان هراـبتعاب ميظعلا دبع نسح يماحملا بقع ،ةسلجلا ءاهتنا دعبو هبناج نم              
رـيغ  (يطارقميدـلا يبرعلا يكارتشالا داح    تالا بزحل اماع ًانيمأو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا      

ةداـيقلا نيب يطارقميد ينطو راوح ىلإ ةوعدلاب كرتلا قحب ردص يذلا مكحلا ىلع              ،)صخرم
هـل ضرعتت ام ةهجاوم ىلع عيمجلا لمعي نأ ةرورض ادكؤم ،ةضراعملاو ةيروس             لا ةيسايسلا 

يـف مائولا لحي نأ لمأن ةيطارقميد ةينطو ةضراعمك اننإ          "لاقو ،رطاخمو تايدحت نم دالبلا      
  ". ةيجراخلا رطاخملاو تايدحتلا ةهجاومل اعيمج غرفتن نأو ،ةضراعملاو ةطلسلا نيب ،دالبلا

ميـلحلا دبع ةيروهمجلا سيئر بئان عم مت نأ قبس يذلا ءاقللا ءا   نثتساب"ميظعلا دبع لاقو    
، "ةيروسـلا ةيسايسلا ةدايقلا عم راوح يأ دعب أدبي مل هن          إ ف ٢٠٠٢ماع  ) راذآ(سرام يف مادخ    

  . رظنلا تاهجول افاشكتسا ناك لب اراوح نكي مل مادخ عم مت يذلا ءاقللا نأ ىلإ اريشم
،      قحب ماكحأ رودص ىلع اهل بيقعت يفو         حلاـص بـيبح قـحب لبق نمو كرتلا ضاير

،       لاق ضرـعي اـم ةيسايسلا ماكحألا هذه لثم يف ىرت اهن      أةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج ت
ةروصـب ةـكرحلا ةـيرح ةينمألا تاطلسلا يطعيو          ،لاقتعالاو ةنادإلا رطخل نيطشانلا عيمج      

،        . ضراعم توص لك عمق ىلإ يدؤت      يـف ةيرو   ـس ن  أنأشـلا اذهب نايب يف ةيعمجلا تدكأو
صر ىـلإ ةـجاحلا دـش       أيف يه ،ةيجراخ تاديدهتو رطاخم نم ههجاوت امب نهارلا تقولا           

اـسارتم نوكي نأ هل حيتت ةماركو ةيرحب شيعلل هتصرف نطاوملا ءاطعإو اهديحوتو فوفصلا              
  .ضرتفملا ينطولا هرود يدؤي تايدحتلا هذه هجو يف



 )٦١١(

  
  
  
  
  

نس١٠ و٥نجسلا  ةليلد فراعو ينبلا ديلولتاو   )٢٠٠(  
  

ةـليلد فراـع يداصـتقالا ىلع ةيساق ًاماكحأ ايروس يف ةلودلا نمأ ةمكحم تردصأ               
ذإ ،حلسـملا نايصـعلا ىـلع ضحلاو روتسدلا رييغت ةلواحمب نيمهتملا ينبلا ديلو بيبطلاو               

تاونس سمخ يناثلاوتاونس رشع لوألا نجسب تضق  .  
،     ـلإ دنتست الو ًادج ةرئاج     ((ماكحألا نأ قوتعم ليلخ يماحملا ىأرو        ينوناـق ساـسأ ى

يـف تازواـجتلاو ءاطخألا ىلإ دقنلا هيجوت نع فقوتلاو هعمقو رخآلا يأرلا تاكسإ اهفدهو               
روتـسدلا مكحب ةاغلم يهو ةصتخم ريغ ةيئانثتسا ةمكحم نع ةرداص ةنادإلا نإ لاقو ،اندالب               

نأ فاـضأو   . نـعطلاو عافدـلا قـح لثم ةلداعلا ةمكاحملا تانامض اهيف رفاوتت الو مئادلا             
نـم يـهو ،اهتاطلـس لـكب ةلودلا ةهجاوم يف ناسنإلا قوقحل نامض يه ةلداعلا ةمكحمل                 ا

        ، نأ بـجي قحلا اذه نامضلو       ةفلتخملا اهتزهجأو ةلودلا فسعت لباقم يف ًَادج ةمهملا قوقحلا
  .ثالثلا تاطلسلا نيب يقيقح لصف كانه نوكي

دـض ةلدأك نج    سلا يف ًارس تلجس تاثداحم ىلإ تدنتسا ةمكحملا نأ نوماحم حضوأو          
  .ينبلا

نيماـحملا قتلأ ملو قالطإلا ىلع عافدلاب مدقتأ نأ يل نستي مل هنأ ةليلد نع قوتعم لقنو   
ىـفتكاو ،هـيلع مكحلا ةوالت ىدل لعف در يأ ينبلا نع ردصي ملو ،تامكاحملا لوصأ قفو                 

  .ًاماكحأ اذكه ردصت ةمكحم اذكه لوقلاب

                                                 
)٢٢(،   .٢٠٠٢/ ٨/ ١، )توريب(راهنلا



 )٦١٢(

لاـق اـمك     تلونس رشع ىلإ ةعور   شم ريغ قرطب روتسدلا رييغت ةمهت ةبوقع لصتو         ،
ءاـبنأ ةعاذإو ،حلسملا نايصعلا ىلع ضحلا       ((ـب كلذك نامهتملا نيدو ،ينبلا رونأ يماحملا        

يـضاقلا لضـفو   ))ينطوـلا داصتقالاب ةقثلا فعضت ءابنأ ةعاذإو ،ةمألا ةيسفن نهوت ةبذاك         ،
ـس  ١٦نجسلاب ىلوأ ةلحرم يف ةليلد ىلع مكحو ىلوألا ةمهتلا ىلع زيكرتلا              ، فـفخ مـث     ةن

نجسلاب ًامكح ينبلا قح يف ردصأو        تاونس رشع ىلإ ةبوقعلا    سـمخ ىـلإ هففخ ،ةنس       ١١،   
ةـمكحم تناكو   . ٢٠٠١فيص اولقتعا نيضراعم قح يف ىسقألا يه ماكحألا هذهو        . تاونس

ناسـينو راذآ يـف فيـس ضايرو يصمحلا نومأم نيبئانلا ىلع تمكح قشمد يف تايانجلا      
ال تاونس سمخ نجسلاب    ٢٠٠٢ يـفو  . ةعورشـم رـيغ قرـطب روتسدلا رييغت امهفادهتس         

ىـلعو ،ةنس   ـلا فصـنو نيتنس نجسلاب كرتلا ضاير يعويشلا ميعزلا ىلع مكح ،ناريزح            
  .تاونس ثالث نجسلاب حلاص بيبح لامعألا لجر

ةنس ٦٠(ةليلد فراعو    ةعماج يف داصتقالا ةيلكل قباس ديمع وهو ،فورعم يداصتقا         )  
تاحالـصإلا طـبر ىـلإ وعدـي ناـكو          . يندـملا عمتجملا ءاي   حإ ناجل مساب قطانلاو بلح    

ةـليلد نأ ينبلا رونأ يماحملا ركذو       . داصتقالا ةرادإ يف ةيفافشلا ىلإو ،ةيسايسلاو ةيداصتقالا      
اـهب رادـي يـتلا ةيبلسـلا بـناوجلا لك اهيف ن              ٢٠٠١) ربمتبس(لوليأ يف ةرضاحم ىقلأ    يب  

ةـيعاد الإ سيـل وـهف ،لـلخلا عـقاوم            ىلع هدي عضو يداصتقا ركفم هنإ لاقو      . داصتقالا  
  .اهل ةحجان لولح عضوو ةيروتسدو ةيملس لئاسو قيرط نم حالصإلل

دـحأ وـهو ،ةيسايسـلا تاـعامتجالا يـف ةيلعافب كراشي ناكف ينبلا ديلو بيبطلا امأ                 
  .ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةيعمجلل نيسسؤملا ءاضعألا

نيـمهتم ةـثالث تبوجتـسا ةمكحملا نأ         )اناس(ءابنألل ةيروسلا ةيبرعلا ةلاكولا تدافأو        
نيذـلا يناوـبل لامك بيبطلاو وللت زاوف سدنهملاو نودعس نسح دعاقتملا سردملا مه نيرخآ    

بآ١٩ىلإ مهتيضق يف مكحلا ئجرأو يضاملا فيصلا كلذك اولقتعا    .٢٠٠١)سطسغأ( 
م ثـكأ ةيروـس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا ةنجل سيئر لاق ،ةيلوألا لعفلا دودر يفو               

نأ ةـليلد ةـجوز تأرو      . دالبلا يف ناسنإلا قوقح لبقتسم ىلع قلقلا ريثت ماكحألا ن         إةسيعن  
هـنأب ةـمكحملا رارق ينبلا ةجوز تفصوو          ))ةلداع ريغو ةلزهم  ((هتنادإ   ءيـطب مـكح    ((، 

  )).مادعإلاب
  



 )٦١٣(

  
  
  
  
  
  

  ةيروسلا ةلودلا نمأ ةمكحم
اسبح تاونس٥ىسيع بيبح ىلع مكحت   ً ◌)٢٠١(  

  
بـيبح يماحملا يساتألا لامج ىدتنم مساب قطانلا ىلع ايلعلا ةلودل           ا نمأ ةمكحم تمكح   

نـم ةنسلا فصنو ةنس ةرشع عبرأ يلاوح تمغدأ نأ دعب تاونس سمخ ةدمل نجسلاب ىسيع                
رشـنو ،حلسملا نايصعلا ىلع ضحلا ىلإ روتسدلا ىلع ءادتعالا نم جردتت مهت نع تابوقعلا          

حدـقو مذو ةـيفئاطلا تارـعنلا ةراـثإو ،ةمألا ةي      سفن نهوت نأ اهنأش نم يتلا ةبذاكلا ءابنألا       
  .تاطلسلا

لبقتـسا ىسـيع ن     إقوـتعم ليلخ يماحملا لاقو ،ةيندملا هقوقح نم ىسيع ديرجت متو            
نـم ٍلـك عاـضوأ يـف رظنلا اهيف مت قئاقد ىوس قرغتست مل ةمكاحملا نأو ،ًامستبم مكحلا            

ماـكحألاب قـطنلا متـي نأ ىلع        نودعس نسحو وللت زاوفو يناوبللا لامك نيرخآلا نيفوقوملا         
  ).سطسغأ(بآ رهش نم نيرشعلاو نماثلا يف امهيلع 

لخدـتلل دـسألا راشب يروسلا سيئرلا ىلإ اهل نايب يف ناسنإلا قوقح ةيعمج تهجوتو               
 عـيمج نـعو نيـلقتعملا نع جارفإلاو ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإو تامكاحملا هذه فقو لجأ نم         

  .يسايسلا لاقتعالا فلم يطو ايروس يف يأرلا ءانجس
                                                 

)٢٣(،   .٢٠٠٢/ ٨/ ٢٠،)توريب(ريفسلا



 )٦١٤(

ةـيأ مدقت مل ةماعلا ةباينلا نأ تركذو ،ةلداع ريغ تامكاحملا هذه نأ ةيعمجلا تربتعاو               
  .ةئيس فورظ نم نوناعي نيلقتعملا نأ ىلإ ةريشم ،نيمهتملا ىلإ ةهجوملا مهتلا ىلع ةلدأ
  
  
  



 )٦١٥(

  
  
  
  

نيطشانو نييسايسةثالثىلع نجسلاب ماكحأ   )٢٠٢( 
  

نييسايسـلا نـم ةـينامثلا نيـلقتعملا فـلم ةيروسـلا             ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تلفقأ      
تـقؤملا لاـقتعالاب وللت زاوف سدنهملا ىلع اهمكحب يندملا عمتجملا تايدتنم يف نيطشانلاو              
ءادـتعالا ةـيانجب هـتمرج نأ دعب ،ةيندملا هقوقح نم هديرجتو هرجح عم تاونس سمخ ةدمل                 

      ، حلسـم نايصع ةراثإ ىلع لمعل      ا ةيانجو  ةعورشم ريغ قرطب روتسدلا رييغت فدهتسي يذلا
 . ةمألا ةيسفن نهوت نأ اهنأش نم ةبذاك ءابنأ لقن ةيانجو

              ، تاونـس ثالـث ةدمل تقؤملا لاقتعالاب يناوبل لامك بيبطلا ىلع ةمكحملا تمكح امك
ءاـقلإ ةـيانجب هتمرج نأ دعبو ،ةنسلا فصنو تاونس ينامث نم هتلزنأو مكحلا تففخ نأ دعب                 

،   يصعلا ةراثإ دصقب بطخلا    برـحلا نمز يف ةبذاك ءابنأ لقن ةيانجو         تاطلسلا دض حلسملا نا
هدـيرجتو هرجح عم ةيبهذملاو ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإ ةحنجو ةمألا ةيسفن نهوت نأ اهنأش نم               

  . ًايندم
لاـق ،يرونلازياـف ،ةمكحملا سيئر نإ نودعر دمحم يماحملا لاق مكحلا ىلع اقيلعتو              

بـطلا ةـسرامم ىلإ دوعت يكلو ًابيبط كرابتعاب         : "اهمكح ةمكحملا تردصأ نأ دعب ،يناوبلل     
  ". تاونس ثالث ىلإ كيلع مكحلا انففخ ،ةسايسلا لزتعتو

نيتنـس ةدـمل تـقؤملا لاقتعالاب نودعس نسح ىلع ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تمكحو               
نأ اهنأـش نم برحلا نمز يف ةبذاك ءابنأ لقن ةيانجب هتمرج نأ دعب ،ًايندم هديرجتو هرجحو                 

نـم ةـبوقعلا فيفخت دعب كلذو ،ةيبهذملاو ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإ ةحنجو ةمألا ةيسفن نهو               ت
ماـع هـلاقتعا دـعب مدق نأ قبس نودعس نأل ًارظن ،نيتنس ىلإ ةنسلا فصنو تاونس سمخ                  

دسألا راشب يروسلا سيئرلا ىلإ اههجو ةلاسر يف هنم ردب ام لك نع ًاراذتعا٢٠٠١   .  
                                                 

)٢٤(،  .٢٩/٨/٢٠٠٢،)ندنل( طسوألا قرشلا



 )٦١٦(

نـمأ ةمكحم نع ةرداصلا ماكحألا ىلع نودعر يماحملا ب  َّقع ،نييفحصلل حيرصت يفو  
ىـلع رظحت يتلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم   ٨١ةداملا صن قيبطت ىلإ ةوعدلاب ،ايلعلا ةلودلا          

يـفو ةيئانثتـسالا مكاحملا ءاغلإو ،ةيسايسلا لويملاو ءارآلا ءادبإو ةسايسلاب لاغتشالا ةاضقلا             
    ، ةيسايسلا مئارجلا عيمج نع وفع رادصإو      ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم اهتعيلط نودـعر ربتعاو   .  

نأ افيضـم ،مكاـحملا نع ماكحأ رودص ةلأسم نع ةفلتخم ةلأسم يسايسلا حاتفنالا ةلأسم نأ                
نإ لاـقو   . ئراوطلا ةلاح نالعإب ةقلعتم يهو ةيروتسد ريغ مكاحم نع تردص ماكحألا هذه           

اـمأ ،اـيلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم ةينببو ةلاد   علا ءاسرإب قلعتت ةلأسم يهو ،اهلاجم مكاحملا هذهل       
               ، اـهلك ةقطنملا يف ماعلا عضولاو ةيروس يف ماعلا عضولاب قلعتت ةلأسم وهف يسايسلا حاتفنالا

رودـص نودعر دعبتساو  . ةيسايسلا ةدايقلا لبق نم ةيسايسلا ةضراعملا عم راوح حتف ةيناكمإو       
لاـطي ماـع وـفع ردصـي نأ لمتحمل          ا نم نأ ىأر هنكل ،ةينامثلا نيلقتعملا نع صاخ وفع         

عيمجلا لمشي رثكأ وأ ةبوقعلا فصن لمشي ثيحب ًاعساو هفيط نوكيو،ةيسايسلا مئارجلا   .  
ضاـير يعويشـلا يداـيقلا ىلع قباس تقو يف تمكح دق ةلودلا نمأ ةمكحم تناكو                
ةدـمب حلاـص بيبح لامعألا لجر ىلعو ،ةنسلا فصنو نيتنس ةدمل تقؤملا لاقتعالاب كرتلا               

ةدـمب ينبلا ديلو روتكدلا ىلعو ،تاونس رشع ةدمب ةليلد فراع روتكدلا ىلعو ،تاونس ث               الث
ءالؤـهو ،تاونـس سمخ ةدمل تقؤملا لاقتعالاب ىسيع بيبح يماحملا ىلعو ،تاونس سمخ              

  . ٢٠٠١ماع لالخ تايدتنملا يف اوطشن نمم ًاعيمج 
ضاـير نيبئاـنلا     ىـلع تمكح دق قشمدب ةيناثلا تايانجلا ةمكحم تناك رخآ قايس يف             

لـك نجسـب   ٢٠٠٢) ناسـين (ليربأ و ) راذآ(سرام يرهش لالخ يصمحلا نومأمو فيس       ،
لـفقأ نيذـلا نيرخآلا ةعبسلاو كرتلل تهجو يتلا مهتلل ةلثامم مهتب تاونس سمخ ةدم امهنم                

  . مهفلم
نـمأ ةـمكحم اهتردصأ يتلا ماكحألا نأ ةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج تربتعا دقو               

اـمم ،ةـقطنملا اهشـيعت ةبيصـع فورظ يف ردصتو رخآلا ءاغلإ ىلإ فدهت               "ايلع  لا ةلودلا 
  ". ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاحالصإلا هساسأ ًاماع ًاجارفنا يعدتسي

     ، تالاـقتعالا فـلم يـطو نيلقتعملا نع جارفإلا ىلإ هتردصأ نايب يف ةيعمجلا تعدو
راوـحلا حور بيلغت رارقلا باحص  أب تباهأو. ةرشعلا نيلقتعملا قحب ةرداصلا ماكحألا ءاغلإو    

              ، ىوـقو ًادارفأ عمتجملا ءانبأ عم لماعتلا يف نطاوملاو نطولا ةحلصم ةيضرأ ىلع قطنملاو
  .نطولا لكاشم ةجلاعم يف ةيفافشلا حورب لماعتلاو ،ةينمألا لولحلا داعبتساو
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  نوبلاطي نويسنرف نوفقثم
  )٢٠٣(ةيروس يف نييسايسلا نيلقتعملا قالطإب

  
)) ةيروـس يـف نييسايسلا نيلقتعملا رئاسو كرتلا ضاير حارس قالطإ لجأ نم            ((ناونعب  

  :يتآلا نايبلا نييسنرفلا نيفقثملا نم ددع ردصأ
،          ٢٠٠١لوليأ نم يناثلا يف      كرـتلا ضاير يماحملاً اددجم ةيروسلا تاطلسلا تلقتعا  ٧١ 

نـم رـثكأ لاوـط      نجسلا يف يقب يذلاو ،ةيروس يف ةيطارقوميدلا ةكرحلا هوجو زربأ ،ًاماع            
،    )١٩٩٨ ـ  ١٩٨٠(ًاماع رشع ةعبس  ةوسـقلاو فـنعلا ةـغلاب فورظ يفو ةمكاحم ةيأ نود  ،

قـيقحتو ،ةـماعلا تاـيرحلا قالطإ لجأ نم لمعلا نع ،هحارس قالطإ ذنم ،فقوتي مل يذلاو                 
  .ةينطولا ةحلاصملا

،         يلقتسملا ن يبئانلا: ىرخأ تايصخش تلقتعا كلذك    يصـمحلا نومأـمو فيـس ضاـير ن
،               الاو ىسـيع بـيبح يماـحملاو ،يناوـبللا لامكو ينبلا ديلو بيبطلاو ،ةليلد فراع يداصتق

عسـتت نأ ىشخيو ،وللت زاوفو نودعس نسحو حلاص بيبح يطارقوميدلا راوحلا ىدتنم ءاطشنو              
نـم ىرخأ ًاهوجوو ةسايس لاجرو نيفقثم ةلبقملا مايألا يف لاطتو ،هذه لاقتعالاو عمقلا ةجوم               

نيـثالث نـم رـثكأ ذنم ةيراسلا        ) ئراوطلا نوناق (راصحلا ةلاح ءاغلإب بل     اطت يتلاو ،عمتجملا  
  .نطاوملاو ناسنإلا قوقح مارتحابو ،ًاماع

رئاـسو كرـتلا ضاـير حارـس قالطإب ةيروسلا تاطلسلا بلاطن ،هاندأ نيعقوملا نحن               
قوـقح نـع عافدلا تامظنم رئاس ىلإ انءادن هسفن تقولا يف هجونو             . ةيروس يف يأرلا يلقتعم   

نـم لـمعلاو لخدتلاب مهايإ نيبلاطم ،يبرعلا ملاعلاو يروسلا بعشلا ءاقدصأ عيمجو ،ناسنإلا              
  .ضرغلا اذه قيقحت لجأ

                                                 
 .١٠/١١/٢٠٠١ ،)توريب(،راهنلا)٢٥(
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،      : رابيلاب نايتإ ،سنارف ود جيلوك يف ذاتسألا      : ويدروب رايب  نوبروسـلا يـف ذاتسأو فوسليف
بروـك اوسـنارف ناج     ))نايتيرك جاينا وميت  ((ةلجم ريدم   : لووك لاشيم  تاطاشـنلا  لوئسـم   : ، 

يردنأcgtلغشلل ةماعلا ةيلارديفلا يف ةيطسوتملا ـ ةيبوروألا  نوكآه،    :    ، نوبروسـلا يـف ذاتـسأ
ويياـغ كاج نارطملا    ))عمتجملاو ناسنإلا ((ةيرود يف ريرحتلا ةريتركس     : ناروب لوكين  فقـسأ  : ، 

وردناج -يليموش كينوم ،اينيترب   يـف   تاـسارد ةريدـم   : يفليد نيتسيرك ،نوبروسلا يف ةذاتسأ    :    
ناياد اينوس  CNRSةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا    نارب زره  -،  ناـج ،نوبروسـلا يف ةذاتسأ      :  

زـكرملا يـف تاـسارد ريدم       : ديتسنيزيإ ناج ،يرفيإ ةعماج يف عامتجا ملع ذاتسأ       : نارود رايب 
يناجرف فيرش CNRSةيملعلا ثوحبلل ينطولا   ، :       ، دوـلك ناـج    ٢نوـيل ةعماج يف رضاحم ذاتسأ

سكأ سنافورب ةعماج يف    ذاتسأ: ناسراغ  -   ، ايليسرام سيلازنوغ فيأ  ٢  رـضاحم ذاتسأ وناخيك     -   
    ، مويغ كيرتاب ناج   ٢نويل ةعماج يف يـف ذاتـسأو خرؤـم      : يبرح دمحم ،نوبروسلا يف ذاتسأ    :  

تاـقالعلا ذاتـسأ    : سكوـج نالآ ،ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج يف قباس لوئسمو نوبروسلا          
جروـج ،بـتاك    : روتوكال ناج ،سيراب يف بطلا ةيلك يف ذاتسأ       : ناك سيسنرف ليسرام ،ةيلودلا   

لاشـيم ،طـسوألا قرشـلا يف يقيقحو لداع مالس لجأ نم رهشلا ةنجل سيئرو فوسليف                : اكيبال
وزوـيل دوـلك    CNRSةـيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثاحبا ريدم       : يوول يـف ذاتـسأ    : ، 

عاـمتجالا مـلع ذاتسأ   : ينيم تربليج ،رئازجلا ةعماج يف خيراتلا ذاتسأ  : شورم رونم ،نوبروسلا  
ناسـنإلا قوـقح نع عافدلا ةطبار ةسيئرو نوبروسلا يف ةذاتسأ           : وريبور نيلدام ،نوبروسلا يف   

ريفـسو بـتاك    : وـلور كيرإ ،نيطسلف عم ةيسنرفلا نماضتلا ةيعمج سيئر        : لينفار رانرب ،ًاقباس  
ونيبـس اوسنارف CNRSةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثاحبأ ةريدم     : راكيب تيبازيلا ،قباس    ، :

اروتس نيمانب  IREMAMدهعم يف ثحاب     يريت ليئونامع  INALCOدهعم يف ذاتسأ    : ،  ريدم : ، 
ليفيلوس اكسيشنرف  EHESSةيعامتجالا مولعلل يلاعلا دهعملا يف تاسارد      : لـيوت يدـيه ،ةينغم    : ، 

،     : ساكيراف ينيليإ ،نوبروسلا يف ةذاتسا     ذاتـسأ  : راشـير كول ناج   نوبروسلا يف ةرضاحم ةذاتسأ
يف ةرضاحم ةذاتسأ   : يفييف زاوسنارف ،نوبروسلا يف ذاتسأ    : يفييف دنانرف ،نير ةعماج يف رضاحم     

زـكرملا يـف ثاـحبأ ريدم     : زولوت دراريج ،نوبروسلا ةعماج يف ثحاب     : يغنات ناج ،نوبروسلا  
وـماريم -خوـك يدـيل ،مولعلا ةيميداكأ يف لسارم وضعو ةيملعلا ثوحبلل ينطولا           ةـيئايزيف  : ن 

ةـعماج يـف ةرضاحم      ةذاتسأ: سيتابس لوكين ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثاحبأ ةريدمو          
غنيش -غناش نيلتاك ،نوبروسلا   ذاتـسأ  : ينيوج دمحم ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثحاب       :  

ةـثحاب  : ليكيم فايافنج ،نوبروسلا يف رضاحم ذاتسأ     : ينيوج نيدلا رون ،نوبروسلا يف رضاحم     
: وـيف موـيغ ،نوبروسلا يف رضاحم ذاتسأ       : ليروم اوسنارف ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف      

تيداـسات ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثحاب        : نالاغ رانرب ،نوبروسلا يف رضاحم ذاتسأ     
يـف  رضاحم ذاتسأ   : نوميكام دراشير ،ةيعامتجالا مولعلل يلاعلا دهعملا يف رضاحم ذاتسأ        : نيساي
قيدص وأ ةمطاف ،ايليسرام-سكإ سنافورب ةعماج   .ةيعامتجا ةثحاب:  
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  "هقلق"نلعي يبوروألا داحتالا 
  )٢٠٤(ةيروس يف ناسنإلا قوقح لاح ىلع

  
و ناسـنإلا قوـقح لاجم يف       ) دودحملا مدقتلا ءازإ قلقلا   (نع يبوروألا داحتالا برعأ     

، ) يلودلاو يميلقإلا مالعإلا لمع طورش ءوس     ( ــب ظـحال امدعب كلذو        ةيروس يف ) اـضر ( 
يـف مـكحلا دـسألا راشب روتكدلا ملست رثإ يسايسلاو يداصتقالا حالصإلل ةيباجيإلا دوعولا               

  .٢٠٠٠ماعلا ) ويلوي(زومت 
ةـسائرلا ملستت اهرابتعاب ةيبوروألا لودلا نع ةباين كرامنادلل يمسر نايب يف كلذ ءاج              

ةـيجراخلا ىـلإ نييمـسر نيجاجتحا مدق دق         يبوروألا داحتالا ناكو،رهشأ ةتس ةدمل ةيرودلا       
اوفلاـخ ةرشعلا نيفوقوملا    ((نأب نييبوروأ ءارفس اوغلبأ ةيجراخلا يف نيلوئسم نكل ،ةيروسلا          

عيطتسـت ال   ((اـهنأ ىـلإ ةيجراخلا تراشأو       )) نوناقلا بجومب نومكاحيو اومكوحو نوناقلا    
دوـعو ذـيفنت    ((ىـل   ع ةيروسـلا ةـموكحلا نايبلا ضح امدعبو       )) ءاضقلا لمع يف لخدتلا   

ــب قلعتي ةيبوروألا لودلاو ةيروس نيب راوحلا نأ ىلإ راشأ ،ًاقباس تنلعأ يتلا              )) حالصإلا
يـف نيفرـطلا نيـب اهيلع قافتالا مت سسأ قفو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح اياضق                ((

ماـمتإ دـع    ب)) يلبقتسملا ةكارشلا قافتا يف اهيلع ديكأتلا متيسو      ) ١٩٩٥ماعلل  (ةنولشرب ةيلمع   
  .نيفرطلا نيب ةكارشلا تاضوافم

                                                 
  .١٣/٨/٢٠٠٢ ،)ندنل(،ةايحلا)٢٦(
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مهتاموكح عم اورواشتو قشمد يف ةدع تاعامتجا اودقع ةيبوروأ ةلود           ١٥ولثمم ناكو     
)) راوـحلل قشـمد لبقت    ((و ةيباجيإلا رومألا ىلإ ةراشإلا ىلع صرح يذلا نايبلا رادصإ لبق          

ىـلع ةيئاضـق ماكحأ ر      ادصإب تلثمت يتلا ةريخألا تاروطتلا ءازإ     )) قلقلا((نع ريبعتلا عم    
نـم  ) ةـمئاق (دوـجوو نيرـخآ صاخـشأ فيقوت لامتحا نع تاعاشإ دوجوو نيضراعم             

نوناقلا اهيلعبقاعي مئارج اوبكترا((مهنأب نيلوئسم داقتعال فيقوتلل نيحشرملا   .((  
روضـحب بناجأ نييسامولبدل ةيروسلا تاطلسلا حامسب يبوروألا داحتالا بحر امدعبو           

سـمخ نجسـلاب نيمكح رادصإ لبق يصمحلا نومأم دمحمو فيس ضا            ير نيبئانلا تامكاحم  
تاـمكاحم روضـحب نييـسامولبدلل      )) حامسلا مدعل فسألا  ((نع برعأ ،امهنم لكل تاونس      

فصنو ناتنس  (كرتلا ضاير ىلع ماكحأ رادصإ لبق ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ نيفوقوملا             
تاونس ١٠(ةليلد فراعو   ) ةنسلا سـمخ  (يـنبلا دـيلوو   ) تاونـس ثالـث  (حلاص بيبحو   )  
  ).تاونس

)) يلودـلاو يـميلقإلا مالعإلل لمعلا طورش ءوس ببسب قلقلا         ((نع داحتالا برعأ امك     
قاـفتا راـطإ يـف ًاصوصخ ناسنإلا قوقح عضو بقاري           ((ىقبيس هنأ ىلإ ًاتفال ،ةيروس يف       

ىلإ ةيروسلا ةموكحلا ًايعاد    ))ةكارشلا بسـح   رـيبعتلا ةـيرحو نوناـقلا ةطلـس مارتحا        ((،   
  )).اهنم ًاءزج ةيروس ربتعت يتلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيلودلا تاقافتالا
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   قشمد يف تالاقتعا
ةيسايسلا تاحالصإلا ةيدودحم ىلع تاجاجتحا ببسب 

  )٢٠٥( دسألا راشبل
 

  
يـف ةطلسـلل دـسألا راشـب سيئرلا مالتسا عم تأدب يتلا يسايسلا حالصإلا ةيلمع نإ       

ًاريطخ ًاعجارت تهجاو دق    ٢٠٠٠) ويلوي(زومت ربمتبـس رهـش نم       ١٢يفف  .    ٢٠٠١)لوـليأ ( 
سدـنهملاو ىسـيع بيبح يماحملا      (ةضراعملا ءاطشن نم نينثا ،ةيروسلا تاطلسلا تلقتعا        

  ).وللت زاوف
ءيـجيو ،ايروـس يـف ناسـنإلا قوقح ةيعمجل نيسسؤملا ءاضعألا نم امه نانثالاو               

نـم دـيزمب حامسلاب ةموكحلا ةبغر مدع رهظت يتلاو ًارخؤم            تاءارجإلا ديدشت عم امهلاقتعا     
  .؟ةضراعملا

ربمتبس   ٩يف   يـف مهتكراشـمل نييـسايس نيطشان ةسمخ لاقتعا ىرج           ٢٠٠١)لوليأ(   
يـف لقتعا  هسفن وه يذلاو ،فيس ضاير لقتسملا بعشلا سلجم وضع همظن يسايس ىدتنم                

  ). لوليأ(ربمتبس رهش نم سداسلا 
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زربتـس بابـسألا هذه نأ طقف تركذو ،مهلاقتعال ةينوناقلا بابس           ألا تاطلسلا زربت ملو   
يـف ناسـنإلا قوـقح نع عافدلا ناجل سيئر          -ةسيعن مثكأ ديسلا نكلو     . ًابيرق ةمكاحملا يف  

هـمظن يذـلاو صخرـم ريغ يسايس ىدتنم يف مهتكراشم ببسب اولقتعا مهنإ لاق                -ايروس  
  . فيس ضاير

ضاـير ضراـعملا يسايسـلا ينطولا دئاقلا لاقت         عا دعب ًةرشابم تالاقتعالا هذه يتأتو     
، ٧١كرتلا   ًاماع ىضـمأ نأ دـعب    ١٩٩٨ماع هحارس قلطأ قباس يعويش يدايق وضع وهو             
يـف بـيبط ةداـيع يف هلاقتعا ىرج دقو ،دسألا ظفاح ماظن هتضراعمل نجسلا يف ًاماع          ١٧  
  .ةيلحاسلا سوطرط ةنيدم

ًالقتسم ًاوضع نأ امك   م وهو بعشلا سلجم يف رخآ         ٩يـف ًاضيأ فقوأ يصمحلا نومأ        
ةـينمألا بيلاـسألا ىـلعو داسـفلا ىلع ًاجاجتحا ماعطلا نع ًابارضإ هميظنتل              ) سطسغأ(بآ
  . ةلودلل

اوـليحأ دـقف نيضراعملا ةيقب امأ ،ةيندملا ةمكحملا ىلإ بعشلا سلجم اوضع ليحأ دقو               
م ئراوطلا ةلاحل ًادانتسا    ١٩٦٤ماع تسسأت يتلا ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ         نإ . ١٩٦٣ماـع ذن     
،   . فانئتسالل ةلباق ريغ اهترارق نإف كلذكو يندملا نوناقلا قبطت ال ةلودلا نمأ ةمكحم

اـعد ثـيداحألاو تاحيرصتلا نم ةلسلسب كرتلا ضاير ىلدأ          ) سطسغأ(بآ رهش يف    
ةـيلمع كلذـك ركنتـساو      . ةيطارقميدلا ىلإ ) قلطملا(يدادبتسالا مكحلا نم لاقتنالا ىلإ اهيف       

  . ةطلسلا مالتساب راشبل تحمس يتلا) ةفالخلا(ةثارولا 
ةـموكحلل ٍساق دقن ىلإ كرتلا لاقتعا ىدأ دقل         . ةرارمب ثدحتي كرتلا ناك شاقنلا لالخو     

  . ةيروسلا
يميداكأ ٢١٦ربتعا دقف    يفحصو ًا  اكو مالفأ عناصو   ًا  كرتلا لاقتعا    ا،بت  ًاـيطابتعا ًالـمع    (( 

ضبـقلا رـمأ اوردـصأ نـم ةمكاحمو ،ًارو          ف هحارس قالطإب اوبلاطو ،ينوناق ريغ ًالمعو      
  )).هيلع

ردـصأ ةيناسـنإلا قوقحلل   Paris - Rased - Arabسيراب ضوفم نإف هباشم ٍلكشبو   
هـلاقتعا رارق افصاو    . كرتلا ديسلل ثدحي دق امل ةيلوئسملا ،ةيروسلا تاطلسلا هيف لمحي ًانايب          

  . ةيطارقميدلا ةضراعملا عم لماعتلا يف رمحلا طوطخلا لكل زواجت هنأب
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) رـي رحتلا سيـئر ملقب   (ىلوألا ةحفصلا يفف ،لثملاب رانلا ىلع تدر ةيمسرلا ةفاحصلا          
لوليأ٥يف ةيموكحلا ةيمويلا ةروثلا ةفيحص تمهتا    كرتلا تمهتا ٢٠٠١) ربمتبس(  ذـختا هنأ  ب، 

ةـلواحمب نيـضراعملا كئلوأ لك لداع ريغ ٍلكشب تمهتاو ،ءارتفالاو ةعمسلا هيوشتب ًارارق              
  . تاعاطقلا لك يف ريوطتلاو ةنرصعلا ةيلمع فقو

لوليأ   ٥يف  ) نيرشت(ىرخأ ةيموي ةيموكح ةفيحص      رشـت مل اهنأ مغر      ٢٠٠١)ربمتبس(   ،
ةـفلاخم رـبع يبلـس خانم قلخ نوديري       ((مهن  إتلاق نيذلا كئلوأ تمجاه     . مسالاب كرتلا ىلإ  

  )).ايروس يف ةميظعلا تاريغتلا ةروص هيوشتو تاماسقنالا قلخ مهتالواحم ربعو ،نيناوقلا
ةيداصـتقاو ةـيرادإو ةيسايس تاحالصإ زاجنإب دهعت ًاسيئر دسألا راشب  حبصأ نأ دعب               

ةدشـب اـهيلع ةرطيسلا      ترج يتلا تاسسؤملا نم ديدعلا ىلإ ةحارلا لخدأ اذهب وهو         . ةعساو  
ردـصأ دقو   . يندملا عمتجملا ىلع ام ٍلكشب ةرطيسلا مكحت تناك يتلاو        . لحارلا هدلاو لبق نم   

نـم رـثكأ حارس قالطإب        ٢٠٠٠) يناثلا نيرشت (ربمفون يف هرم    اوأ يـسايس لـقتعم     ٦٠٠   
  .ةيسايسلا بازحألاو تاعامجلا فلتخم ىلإ نومتني

بازـحأل حمـسو ،قشـمد يحاوـض يف تيصلا           ئيسلا يركسعلا ةزملا نجس قلغأو      
بازـحأ تـسو يكارتـشالا يبرعلا ثعبلا بزح نيب فلاحت يهو ،ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا               

 ١٠(ةـينانبللا ريفسـلا ةفيحـص ىـلإ ًادانتساو      . ةصاخلا اهفحص رادصإب ةيموق وأ ةيكارت     شا
نـع ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا تاعامتجا دحأ يف ر            ). ٢٠٠١) وينوي(ناريزح  بع راشب نإف

          ، ةدوـعلا رـبع كلذو      مئاق وه امب ًالدب ةسائرلا بصنمل ةيطارقميد تاباختنا ءارجإ يف هتبغر
ةدـيدج ةيسايس بازحأ ليكشتب حمس       ٢٠٠١)رياربف( طابش يفو ،ةلودلا سأر   باختنال بعشلل     

  . ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا يف ةمئاقلا كلت بناج ىلإ
              ، دـلبلا ءاحنأ لك يف روهظلاب يندملا عمتجملا تاسسؤم تأدب ،اذه حاتفنالا وجل ًةجيتنو

تـناكو ،ايروـس    يـف يسايسلا دهشملا يف ةدئاس ةرهاظ        ) تانولاصلا(تايدتنملا تحبصأو   
ةدـيدجلا تايدـتنملا يف تاشاقنلا نكلو       . ةيداصتقالا ةسايسلا لثم ةينقت اياضقب ةددحم اهتاشاقن      

تـناك ةـصاخ لزاـنم يف دقعت تناك يتلا تايدتنملا تاسلج نإ             . ةيسايس اياضق ىلإ تلوحت   
       ، ىلي ةددحم عيضاومب دعم جمانرب قفو ةرضاحمب ةداع حتتفت نـم تاـشاقنو تاـقيلعت كلذ           

نييميداكأو نيفقثم نم ن     . روضحلا  نأ ىـتح ةيبعـش تايدتنملا هذه تبستكاو        . وكم وه يذلا
اياضـق شاـقنل ةصصخم تايدتنملا هذه تناكو        . هب ةصاخ تايدتنمب ءدبلا ررق ثعبلا بزح      

  . ةيفاقث
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دـقتنا دـقو    . ةيـسايس تايدتنم ىلإ ةعرسب تلوحت ةيموكحلا ريغ تايدتنملا  هذه نكلو           
ماـكحألا ءاغلإو    .ةرح تاباختنا ىلإ اوعدو ةيموكحلا تاسايسلا تايدتن      ملا هذه يف نوكراشملا   

نإ . نييسايسـلا ءانجسلا حارس قالطإو ةيسايسلا ةطلسلل ثعبلا بزح راكتحا ءاهنإو ،ةيفرعلا           
ودـبي نـكلو   . ةدودحمو ةئيطب تناك اهنأ مغرو راشب نم اهينبت ىرج يتلا حالصإلا تابراقم        

نآلا نوـلمعي نيذلا ثعبلا بزح يف ميدقلا سرحلاو نمألا ة           زهجأو ةيطارقوريبلا ترذنأ اهنأ   
  . ةيسايسلا ةلربللا ةقاعإ ىلع

. ةيسايسـلا تاطاشـنلا ىلع تاءارجإلا ديدشت دعاصت ربع ماعلا اذه ايروس تمدص دقل             
،       . ٢٠٠١)سرام(راذآ يف ةيسايسلا تايدتنملا تقلغأو     نييمـسرلا نيلوئسـملا نم طغض تحت

  . ماظنلا ردق نم طحلا و،تافالخلا قيمعت يف ببست  اهنأب نولداجيو نوشقاني اوناك نيذلا
هـجوتي هـنأكو راشـب ادـب ،نييسايسلا نيضراعملا ىلع تاءارجإلا ديدشتب حامسلابو              

كردأو . يسايسـلا حاـتفنالا ىـلع ةيلضفأك ،ةطلسلا يف هعقاوم تبثتل رثكأ ليمت تارابتعال             
ءاـسؤرو شيـجلا تالارـنج ءالو ن        امض ىلع هتردق ىلع دمتعي ةطلسلاب هكاسمإ نأ راشب        

  . ماظنلا نومعدي نيذلا ةزهجألا
لوـح ةـينلعلا راشـب ثـيداحأ هروصـت تـناك يذلا حوتفملا عمتجملا جذومن ناكو                 
معادـلاو ساـسألا تناك يتلاو ةيركسعلا تاسسؤملل سوباك ةباثمب ناك ةيسايسلا تاحالصإلا         

  ). ةيثارولا ةيروهمجلل(دسألا ةطلسل يسيئرلا 
ةـهجاومل ةـمواقم سيـسأت حوـضوب رهظي تاب ةنهارلا ةقيمعلا تاءارجإلا              ديدشت نإ   

عـمتجملا ةـينب ىـلع ماظنلا ةطلس يخارت تاريثأت عم يتأت نأ دبال يتلا ةيسيئرلا تاريغتلا                 
  . يروسلا

تاـمرحملا نم وه    . ةيسايسلا تاحالصإلا نع مجني دق يذلا ةلودلا فنع حبكو عنم نإ          
  .ةطلسلاب ةقصتلملا ةمكاحلا ةيبلاغلل

تدأ امدـنع   ).حاتفنالا ،ةينلعلا (فوشتابرو  جليئاخيمل ثدح امم ىشخي ميدقلا سرحلا نإ        
ىدل ةرارملا حوضوب رهظي فوشتابرو     جلاثم نإ   . يتييفوسلا داحتالا رايهنا ىلإ تاحالصإلا    

ةفاـضإ  . تاحالـصإلا دم فقو ىلع اهتردقو اهتيعرش نم للقي هنأ املثم         . ةينمألا تاسسؤملا 
نييروسلا لاضن نأ ترهظأ راشب حاتفنا ةرتف لالخ ترهظ يتلا ةيمانيدلاو ةيويحل            ا نإف كلذل  

  . ةدوعاللا ةطقن ىلإ لصي نأ نكمي حالصإلل
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 )٢٠٧(؟قشمد عيبر ىهتنا له
 

 

تالاـقتعا تحجن   له: لأسن نأ انيلع ناكل ةقد رثكأ ةغل ىلإ لاؤسلا مجرتن نأ اندرأ ول
ت امو٢٠٠١لوليأ  نيـفقثم   نـم نيطـشانلل ةدعاصـتم ةـينمأ تاقحالم نم لازي الو اهعب     

،  إيف ،نيلقتسم نييسايسو  يذـلا   لـمألا ىـلع ءاضقلا يفو ةيعامتجالا بلاطملا ةكرح فاقي
ةيسايسـلا   ةاـيحلا ةدوـعو يلومشـلا ماـظنلا لـجأ بارتقا يف ،ةطلسلا لاقتنا ةمزأ هتدلو     

 ؟ةيروس ىلإ ةيعيبطلا ةينوناقلاو ةيعامتجالاو
ايواسأمو اريطخ لاؤسلا   نع باوجلا نوكي مك فشتكن فوس هذه هتغيص يفو         ءاـهتناف  .  

ةياـصولا   ةـلاح يـغلي يـعيبط عـضو وحن ةيملس لئاسوب لاقتنالا ناكمإ يأ ،قشمد عيبر    
، هذـه يـف ،ةرورضلاب    ينعي ،ةيسايسلاو ةيندملا هقوقح نم بعشلل ينوناقلاو يلمعلا ديرجتلاو

تدـلو يتلا اهتاذ تاخانملا      ىلإ دالبلا ةداعإ يلاتلابو   ؛  ةيسايسلا ل   ولحلا لشفب رارقإلا ،ةلاحلا   
  .ةيواسأملا ةامح ثادحأ

يـف تاـنينامثلا     يف ثدح ام راركت نم رثكأ ءيشب ملحي ال ماظنلا يف ايوق احانج لعلو             
يـف اـهتفرع يـتلا     ةيباجيإلا تامكارتلا نم ةيروس يف ةديلولا ةيسايسلا ةحاسلا ةيفصت ليبس

                                                 
)٢٩(، راهنلا  .٢٠٠٢ /٢٨/٨ ،)توريب( 
ملع ذاتسأ)٣٠( نوبروسلا ةعماج يف رصاعملا قرشلا تاسارد زكرم ريدمو يسايسلا عامتجالا   .سيرابب  
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،قلا تاونسلا ةليـسو يأ نـم ةيسايسـلا     ةطلسـلا ديرجت ىلإ ًاعيمج عزنت يتلاو  ةيضاملا ةليل
يأ ءاـغلإ ليبس يف دوقع ذنم   اهعبتت يتلا ةيلهألا برحلا ةيجيتارتسا ىلع ةيعورشملا ءافضإل

، لماشـلاو لـماكلا مالسـتسالاو     ناعذإلا ىلع هتمرب بعشلا رابجإو اعم ةيندمو ةيسايس ةايح
  .همساب ملكتيو هلثمي نم وأ بزحلا ةدارإو ةيطارقريبلا ةطلسلا تارارقل

يـتلا تاـمكارتلا    ةـعيبط يـف لعفلاب انلمأتو لاؤسلا ىلإ اندع اذإ ،ظحلا نسحل ،نكل  
لوـحتلا نأـب داقتعالا انيدل قمعتل  ١٩٩٤ذنم ةيضاملا ماوعألا يف تلصح  ةـكرح حبـصأ     

 نـم مغر لاـب ،ضرألا تـحت وـلو ،ةرمتسـم ىقبت فوسو ،ةرمتسم ةكرح يهو ،ةيمتح    
، ميـمعتو   فوخلا راشتناو ةيطارقميدلا بلاطملل ةينلعلا ةكرحلا عجارت نم مغرلابو تالاقتعالا

 .ةديدعلا ماعلا يأرلا تاعاطق دنع سأيلاو لب طابحإلا

ةيمالـسإلا تاراـيتلا    دنع كلذ يف امب ،ماعلا عامجإلا اهمدقم يفو تامكارتلا هذه نمو
بيلاـسأب تـباثلا مازـتلالا     ىلع ،ةفينعلا لئاسولا ىلإ ءوجللا ىلإ ةيضام ةرتف يف تلام يتلا
تاـنايبو ضئارعو تاجاجتحاو   تاماصتعاو تارضاحمو تاودنو راوح نم ،ةيسايسلا لمعلا

ًاضـيأ اهنمو   . هيلع نهارت وأ هيلإ    وعدت وأ فنعلا ىلإ حنجت ةليسو يأ ذبنو ةيملس تارهاظتو         
ةيروسـلا ةـبخنلا طاـسوأ يـف ةـيطار      قميدلا ةركفلا هتققح يذلا يئاهنلاو قحاسلا راصتنالا
 .ةيئاضفلا مالعإلا لئاسو كلذ نع ربعت امك ةيبرعلاو

دـعب دالبـلا هشيعت    يذلا لهذملا يسايسلا غارفلا راصتنالا اذه ريثأت ةوق نم ديزي اممو
روتـسدلاب هسفن نلعي يذلا      بزحلا راقتفاو ةيديلقتلا ةيكارتشالا تارايخلا نع يمسرلا عجارتلا       

اـهيلإ ريشـي يتلا كلت نع فلتخت    حالصإلل ةديدج ةيؤر وأ ةفسلف يأل ةلودلاو عمتجملل ًادئاق
كلذـك اـهنمو   . ةـيلاربيللا ةيطارقميدلاب  عمجأ ملاعلا يف تطبترا يتلاو ،يداصتقالا حاتفنالا

يسايسـلا غارـفلا مهلتـقو اهرانب ةيداصتقالا         ةمزألا مهتوك نمم بابشلا فالآ تائم لوخد      
مهل تداعأو دوقعذنم رمتسملا يفاقثلاو تاـشاقن نـم اـهيف راد اـمو ،تايدـتنملا ةبرجت        
ةيلوئسـملا ىـنعمب قـيمعلا روعشلا ىلع مهتفرعو     مهسفنأب ةقثلا ،يناسنإ لصاوتو تاراوحو
نـم مغرلاـب ،مهعوزـنو يمومعلا لمعلا ةحاس ىلإ     ءالؤه ةدوع لوقأ ؛ةينطولاو ةيقالخألا

ةـيدرفلا فـقوم ذبنو كرتشملا لمعلا ىلإ ،مه         ب قيحت  يتلا رطاخملاو مهلاطت يتلا تاديدهتلا    
ةرباـعلا مالـعإلا لئاسو لضفب ،ماعلا يأرلا ريرحت ًاريخأ اهنمو    .ةيديلقتلا ةيبدألا ةلاقتسالاو
ةـيموكحلا ةباقرلا لئاسول يلمعلا ميطحتلاو ماظنلل عضاخلا يلحملا مالعإلا   ةضبق نم ،لودلل
نييباـقرلا تارشـع فـيظوت يـف م     الـعإلا ةرازو ترمتسا ول ىتح ريمضلاو  ركفلا ىلع
ةيسايسـلا ةـميزهلا ًارخآ سيلو ًاريخأ اهنمو   . نيثحابلاو باتكلا رئامض نم ققحتلل نييفاضإلا
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 ال يـتلا برحلا ةهجاوم يف ًاعيمج ةيبرعلا تاطلسلا ةلاقتسا اهتلثم يتلا ةيونعملاو  ةيركسعلاو
نأ نود نم نيينيطسلفلاةمواقملاو بعشلا ىلع ليئارسإو ةدحتملا تايالولا اهنشت لازت نوـكي    
ةمهاسـم يأ   ميدقت اهتاعمتجمب ابلاغ ةمكحتملاو ةيوقلا ةحلسملا اهتاوق و تاطلسلا هذه ناكمإب
 .هتاباذع نم فيفختلاو حفاكملا بعشلا ةرصنل ركذت

عـيمج ماـم     ًاـيراع ماـظنلا كرـت ىلإ ًاعيمج عزنت تامكارتلا هذه نأ حضاولا نمو             
دوشـنملا يرادإلاو   يداصـتقالا حالصإلا لصح ءاوس كلذو ،ةقحم لا ريغو ةقحملا تاداقتنالا
موـيلا هشيعن ام   نومضم نأ ةصالخلاو. حالصإلا اذه لصح ول ربكأ لكشب لب ،لصحي مل وأ

ةـقثلا راـيهنا    رـخآ ءيش يأ لبق نكلو ،قشمد عيبر ءاهتنا سيل ةرتفلا هذه يف ةيروس يف 
نادـقف يأ ،ةلودلاو   عمتجملل تازاجنإ وأ بساكم يأ ميدقت ىلع هتردقب داقتعالا لاوزو ماظنلاب
تاـئف يأ نـم رـثكأ     امبرو ،كلذ يف امب ،مكحلل ةحلاص ةغيص وه ثيح نم ماظنلاب ناميإلا
  .ًاحالصو ًايعو مهرثكأو ماظنلا ةداق دنع ،ىرخأ

ةدعاصـلا رطاخملا   ءرد ليبس ىلعو ناميإلا مادعناو لبقتسملا نم فوخلا ىلع ةيطغتلل
ةلاحم ال اهل دعي يتلا ةيناثلا جاجتحالا ةجوم        ىلع قيرطلا عطقو   ةـيركفلا تابسـتكملا مكارت       

،   صئاقنلاو ءاطخألا ىلع يلمعلا ضارتعالا دعاصتو ةيسايسلاو رارـقلا طاسوأ ىعست داسفلاو
زـيمت يتلا ةقلقلا ةينبلا سكعت ةلدبتمو   ةريغتم اهنأل ةقدب اهديدحت طبضلاب بعصي طاسوأ يهو

فـقو ىـلإ فدـهت ىلوألا    : نيتلماكتمو نيتيزاوتم نيتيجيتارتسا ريوطتىلإ ،ةمكاحلا رئاودلا 
رود يأ ةـسرامم نـم اهعنمل اهلمش تيتشتو ةديلولا    ةيدايقلا بخنلا تيتفتو جاجتحالا ةكرح

، ةـعجوم ةـيوق تابرضـب عـمتجملل ةدعاصلا ةكرحلا      ةتغابم قيرط نع كلذو زاوم يدايق
ةـينمألا ةزـهجألاو بزحلا ةرطيس زيزعتو د   ارفألا ىلع اهميمعتو ةينمألا طوغضلا ديعصتو
ةـيفاقثلاو ةيسايسـلاو ةـيرادإلا بصانملا عيمج ءلمب     صاخلا عاطقلاو ةرادإلاو ةلودلا ىلع

ةلماشـلا ةينمألا ةئبعتلا رسفي يذلا وه اذهو    . ةيلاوملاو ةيبزحل  رصانعلاب ةرغاشلا ةيداصتقالاو  
لازـت ال يـتلا رـصانعلا ةهجاوم يف هفر    عت يذلا ددشتلاو ةرتفلا هذه يف دالبلا اهدهشت يتلا
فـقوملا نيصحت ىلإ فدهت يهف ةيزاوملا ةيناثلا ةيجيتارتسالا امأ  . ةيمومعلا ةايحلا يف ةطشان
ةـيكيرمألا ةيجيتارتـسالاب ىضـم تقو يأ نم ربكأ لكشب قاصتلالاب كلذو ًايجراخ     يلخادلا
،        باـهرإلا ةهجاوم ةيجيتارتسا مويلا يهو ،ةيميلقإلاو       ةيملاعلا باـهرإلا ىـلع برـحلا وأ  
ةـيمارلا ةيلخادلا ةيجيتارتسالا ريرمتو ريربتل اهتاراعش وأ برحلا هذه ةهجاو نم   ةدافتسالاو
 .ةيفصتلا هذهل ةيلودلا ةيطغتلا ىلع لوصحلاو يطارقميدلا لوحتلا صرف ةيفصت ىلإ
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،   يملـس يـطارقميد ليوحت يأل ةيداعملا طاسوألا كلت هرظتنت ام سكعب ،نكل   ماـظنلل
رـصانعلا لـبق    نـم دـيازتملا لالتحالاف  . ًامامت ةسوكعم نيتيجيتارتسالا نيتاه جئاتن نوكتس
ةـلودلا يـف ةيمالعإلاو    ةيفاقثلاو ةيرادإلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا بصانملل ةيلاوملاو ةيبزحلا
ةوـقب مقاـفي فوس عمتجملا    يف ةطشنلا رصانعلا ىلع ةدعاصتم ةينمأ طوغض نم هقفاري امو
عمتجملاو ماظنلا نيب ةقيمع اساسأ يه يتلا ةعيطقلانم ةعرسو عـيمج روعـش نـم ديزيو      

حالـصإ ىـلإ ىعسـت اـهنإ      لوـقت يتلا ةلودلا يف ملظلاو نبغلاو ةيشماهلاو ةبرغلاب دارفألا 
زـيمتلا رهاـظم يغلي فوس    ةيكيرمألا ةيجيتارتسالاب ديازتملا قاصتلالا نأ نيح يف. مهلاوحأ
 .نييسايسلا لوبقلاو ةيعرشلا نم عون ديكأتل هيلع ءانبلا ىلإ ماظنلا ىعس يذلا ينطولا

ىـلع رـهظت    نأ نـكمي يـتلا ةوقلا رهاظم نم مغرلاب هنإ ،لوقلا ىلإ ينعفدي ام اذهو  
ىـلإ ًاـيلمع اولوح    نيذلا نيفقثملا ةهجاوم يف ةصاخ ،ةرتفلا هذه يف هتارايتخاو ماظنلا كولس

 ، . راصـحلاو فعضلاب ديازتملا  روعشلا سكعيهتايجيتارتسا رهوج ن إفنيدينع موصخو ءادعأ
دـض ةيملاعلا برحلا يف ةكراشملا   تاسايس ىلع ءاقتلالاو ددجتملاو ديدجلا ينمألا دشحلا نإ
يأ لـثمي ال ،ةيسيئرلا اهتيحض ،ينيطسلفلا   بعشلا مهمدقم يفو ،برعلا لكشي يتلا باهرإلا
يطارقميدـلا لـيوحتلا ة   ـكرح ىلع يأ ،قشمد  عيبر ىلع راصتنالا نم هنكمي ماظنلل جرخم
ىـلإ دوقت نأ نكمي ال ةسايس يهو  . مامألا ىلإ برهلا ةسايس سكعي ام ردقب ،عمتجملل يملسلا
اـم ردقب جراخلاو لخادلا يف ةروانملا ىلع ةردق   رثكأ هلعج الو ماظنلا حالصإ صرف نيسحت

 ، ةـيجراخل  او ةـيلخادلا رطاخملا ةهجاوم يف هتروانم       شماه قييضت ىلع لمعتو    هتمزأ مقافت
 .اعم

يـف ًادـيلو ًالمأ      روحدملاو ديقملا عمتجملل ةبسنلاب لكش يذلا ،قشمد عيبر نإف انه نم          
ةـيندم ةاـيح ىـلإ ةيروسـب      ةدوعلا ةيناكمإو ةينطاوملاب روعشلا ةقناعمو ةنحملا نم جورخلا

، ، هتاذ وه ،لثمي نأ ىلإ ليمي ،ةيناسنإ يأ ،ةيعيبط ةيسايسو  رمتسـت فوسو  رخنت يتلا ةدودلا
  ، لوـقلا نيـب ،ةـلودلاو عمتجملا نيب        : ًامئاد هتمسو يتلا خورشلا نم مقافتو      ماظنلا يف رخنت

ذـنمف  . هيف اوكراش نمم ةايحلا ديق ىلع    دحأ قبي مل ول ىتح كلذو ،عقاولاو دعولا نيب ،لمعلاو         
فوفـص يف هثعب يذلا يعامتجالاو يركفلا   لصاوتلاو اهرشن يتلا تاحورطلاو قشمد عيبر

دـحاولا يأرـلاو دحاولا ركفلاو دحاولا    بزحلا ماظن حبصأ ،دوقع ذنم ةذوبنموةشمهم بخن 
 .دوجو رربم الو ةيؤر الو فده نود نم ودبي
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  "قشمد عيبر"لايتغا 
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  )٢٠٩(ينطولا راوحلا ىدتنم طاشن فانئتسا نايب
  

 اـنم لك لوبق نم أدبت يتلا ةيطارق       وميدلا ةفاقث رشنو ةماعلا ةايحلا ليعفت يف انم ةمهاسم        
              ، ءاـنب يطارقوميد راوح يف ةكراشملل عمتجملا تائف فلتخم مامأ لاجملا حاسفإ ربع ،رخآلل
هـيف امل اهلبقتسمو دالبلا رضاح ريوطتب ةليفكلا لئاسولاو غيصلا لضفأ نع ثحبلا ىلإ فدهي               

تاسـلج دقعو ىدتنملا     طاشن فانئتسا ينطولا راوحلا ىدتنم ةنجل تررق      . اهئانبأ عيمج ريخ    
ةعاسـلا يـف كـلذو ،فيس ضاير بعشلا سلجم وضع لزنم يف نيعوبسأ لك ةرم راوحلا          

  .٥/٩/٢٠٠١نم ًارابتعا ءاعبرألا موي ءاسم نم فصنلاو ةعباسلا 
حاصـفإلاو عامتجالا يف ةيعيبطلا مهقوقحب عتمتلا ،اهينطاوم لكل ةثيدحلا ةلودلا تفلك دقل    

اـمك ،ىرخألا ريبعتلا لئاسو فلتخمبو ةباتكو ًالوق ةينالعو ةير          ح لكب مهتاعانقو مهئارآ نع    
، ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةمهاسملا يف مهقح تنمض        ةيعامتجالاو تـلفكو ةـيفاقثلاو      

ىـلع ضرـحملا يه ةلداعلاو ةهيزنلا ةسفانملا نوكتل عيمجلا نيب صرفلا ؤفاكت أدبم قيبطت               
  .نينطاوملا لكل عادبإلاو جاتنإلا

نوكي ال اهراهدزاو ناطوألا ءانب نأ ،بوعشلا براجت تتبثأ           دقل عـيمج ةكراشـمب ال     إ 
طـقف ا   هدنعو ،ةنطاوملا قوقح لكب نوعتمتي مهنأ املاط ،نينطاومك مهتابجاوب نينمؤملا اهئانبأ          

يـتلاو ،اـهقيبطت يـف كراشيو بعشلا اهب نمؤي يتلا حالصإلا جمارب رامث ينجن نأ اننكمي                 
متـيو ،هـيزنلاو رحلا عارتقالا قيدانص لالخ نم مهرايتخا متي نيذلا مه             ولثمم اهتغايصب موقي  

                                                 
)١( ،   .٣١/٧/٢٠٠١، )تيوكلا(ماعلا يأرلا
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،             ٍوجى  ف عيمجلا ىلع اهقيبطت    ةبـساحملاو ةـبقارملا تاـيلآ عيمج رفوتت نأ دعب ،ةيفافشلا نم  
راـمث يـنج يـف ةررـكتملا اـنتاقافخإ نإ           . ةهازنو درجت لكب ةلودلا تاسسؤم ءادأ مييقتو      

، هيناعي تاب امو حالصإلا تالواحم      دوـعي اـمن   إتالاجملا لك يف ةنمزم تامزأ نم انعمتجم
لبقتسـمو مهرـضاح عنص يف ةكراشملا نم مهنامرحو نينطاوملا تايرح ىلع قييضتلا ىلإ          

  .مهئانبأ
ةـعنملاو ةوقلا نطو ءانب مدخي امب اه    هيجوتو نينطاوملا لك تاقاط زيفحت ىلع انتردق نإ       

  .ةبولسملا انقوقحو انضرأ ةداعتساو تايدحتلا ةهجاومب ليفكلا هدحو وه ،هافرلاو
              ، هـتاحورطو هراكفأ مرتحيو رخآلاب انم لك هيف راوح يف ةكراشملل نووعدم عيمجلا نإ

يـف ةـقثلاو لؤاـفتلا اهؤلم نيعب رظنتو ،ماعلا حلاصلا ىلع صرحل             انم قلطنت اهنأ املاط     
لـم  علل بـبحم وـج يـف ناـنئمطالاو ةداعسلا ه          ئانبأ لكل رفوي نطو ءانبو ،لضفأ لبقتسم      

  .ةراض ةينانأ لكل ًاليدب ءاطعلا ةعتم لعجي ،عادبإلاو
  ىدتنملا ةنجل     

  ٣٠/٧/٢٠٠١يف قشمد 
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  ..فيس يروسلا بئانلا
  هتاطاشن فنأتسيس ينطولا راوحلا ىدتنم

  )٢١٠("يرسقلا فقوتلا دعب"
  

وـحن ماد يرسـق فقوت دعب هطاشن فانئتسا ررق هنأ يروسلا ينطولا راوحلا ىدتنم نلعأ                
  .مزاللا يمسرلا صيخرتلا ىلع هلوصح مدع نم مغرلاب رهشأ ةسمخ

رارـق نأ هـلزنم يـف ىدتنملا دقعي يذلا فيس ضاير يروسلا بعشلا سلجم وضع لاقو                 
ةرورـض يـعت    ((ةيروسـلا ةيسايسـلا ةدايقلا نألو ،نآلا فورظلا ريغتل عجري طاشنلا فانئتسا             

اهلبقتسـمو دالبـلا رضاح روطت نأ اهمهي        ناك اذإ ريبعتلا ةيرحو ةيطارقوميدلا نم ةحسف ءاطعإ         
  )).اهئانبأ عيمج ريخ هيف امل

ىدـتنملل صيخرـتلل هـب مدـقت ًابلط نيترم تضفر ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نإ فاضأو                
دـقعو طاشـنلا فانئتسا تررق راوحلا ىدتنم ةنجل نأ الإ ،صاصتخالا مدعل ًارظن يمسر ٍلكشب                

نـع حاصـفإلاو عامتجالاب نينطاوملا قحب هفصو امم          ًاقالطنا نيعوبسأ لك ةرم راوحلا تاسلج       
تاـقفاوم ىـلإ ةجاحب انسل نحنو يعيبطلا انقح سرامن نأ انررق            : (لاقو. ةينالعو ةيرحب مهئارآ  

لـظ يـف ىرخألا تايدتنملا نم ديدعلا عم ىدتنملا ليكشت متو            ). طاشنلا اذه ةسراممل ةلودلا نم    
ملسـت يذـلا دـسألا راشـب يروسـلا سيئرلا اهب             دعو يتلا يسايسلا حالصإلاو حاتفنالا ةسايس       

دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا هدلاول ًافلخ٢٠٠١) زومت(ويلوي يف ةسائرلا   .  
يرادإلاو يسايسـلاو يداصـتقالا حالـصإلا تارارـق نم ديدعلا           ) ًاماع٣٥(راشب ردصأو   

،      ٦٠٠حارس قلطأو    ةروظحم ةيسايس تاميظنتل نومتني يسايس نيجس ة زـملا نجـس قـلغأ امك        
                                                 

)٢(،  .٣١/٧/٢٠٠١، )ندنل(طسوألا قرشلا
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شيـجلا طابضو ءارزولاو ةلودلا ءاسؤرو نييسايسلا رابك نم ددع هيف زجتحا يذلا تيصلا                ئيس  
  .نيقباسلا

نوثدـحتملا بلاطو ةموكحلل ةعذال تاداقتنا ةيسايسلا تانولاصلا وأ تايدتنملا يف تحرطو            
لـمعلا ءاـهنإو     ،نييسايسـلا ءانجسـلا حارس قالطإو ةطلسلل مكاحلا ثعبلا بزح راكتحا ءاهنإب             

زـيزعتو ةلماـش ةيداصتقا تاحالصإ ءارجإبو   ١٩٦٣ماع ذنم قبطي يذلا ةيفرعلا ماكحألا نوناقب         
  .نوناقلا رود

تارـعنلا ثبب نولوئسملا هفصو ام ببسب تايدتنملا هذه فاقيإل ةيمسرلا تاطلسلا تلخدتو             
ةـثال  ثلا دوـقعلا لالـخ تـققحت يتلا تازاجنإلل تايدتنملا هذه لهاجت ببسبو ةيقرعلاو ةيفئاطلا              

يليئارسإلا ـ يبرعلا عارصلا اهلافغإ ىلإ ةفاضإلاب،ةيضاملا  .  
ءاضـعأ هـئالمز عـم هعفد    ىذلا وه ًايلاح دالبلا يف ةدئاسلا فورظلل هليلحت ن  إفيس لاقو   

فوـختلا ةـجيتن ناك   ((هنم ةردابمب ءاج يذلا ىدتنملا قالغإ ن    إلاقو  . مهطاشن فانئتسال ىدتنملا  
  )).ريبعتلا ةيرح ىلع ينبملا راوحلا يهو هنم ةياغلاىدتنملا دقف ثيح ةطلسلا نم 

يـف ةمهاسـم    ((يتأـي رارقلا اذه نأ هطاشن فانئتسا ةبسانمب ىدتنملا هردصأ نايب راشأو             
حاسـفإ رـبع رـخآلل اـنم ٍلـك لوبق نم أدبت يتلا ةيطارقوميدلا ةفاقث رشنو ةماعلا ةايحلا ليعفت          

لضـفأ نـع ثـحبلا ىلإ فدهي ءانب يطارقومي          د راوح يف ةكراشملل عمتجملا تائف مامأ لاجملا       
  )).اهلبقتسمو دالبلا رضاح ريوطتب ةليفكلا لئاسولاو غيصلا

حاصـفإلاو عاـمتجالا يـف ةيعيبطلا مهقوقحب عتمتلا اهينطاوم لكل ةلودلا تلفك دقل              : ((لاقو
ا ـمك . ىرـخألا رـيبعتلا لئاـسو فلتخمبو ةباتكو ًالوق ةينالعو ةيرح لكب مهتاعانقو مهئارآ نع         

          ، أدـبم تـلفكو     ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةمهاسملاب مهقح تنمض
عادـبإلاو جاـتنإلا ىلع ضرحملا يه ةلداعلاو ةهيزنلا ةسفانملا نوكتل عيمجلا نيب صرفلا ؤفاكت               

  )).نينطاوملا لكل
تاـيلآ ريفو   ـتو حالـصإلا ةـيلمع يف نطولا ءانبأ عيمج ةكراشم ةيمهأ ىلإ نايبلا راشأو              

ةكراشـملل نووعدـم عيمجلا نإ   ((لاقو . ةهازنو درجتب تاسسؤملا ءادأ مييقتو ةبساحملاو ةبقارملا   
صرـحلا نـم قـلطنت اهنأ املاط هتاحورطو هراكفأ مرتحيو رخآلاب انم لك هيف فرتعي ٍراوح يف     

لـكل رفو   ـي نـطو ءانبو ،لضفأ لبقتسم يف ةقثلاو لؤافتلا اهؤلم نيعب رظنتو ماعلا حلاصلا ىلع               
 ٍةـينانأ لـكل ًاليدـب ءاـطعلا ةعتم لعجي عادبإلاو لمعلل ببحم وج يف نانئمطالاو ةداعسلا هئانبأ                 

  )).ةراض
  



 )٦٣٥(

  
  
  
  

  كرتلا ضاير
  )٢١١(رييغتلا هجو يف فوقولا نم رذحي

  
يسايسلا بتكملا  -يعويشلا بزحلا ((سيئر رذح    )) حالصإلا موصخ ((كرتلا ضاير   ))  

ةوـطخ يأ  ((هـمعد ًادـكؤم ،ةـلاحم ال مداـق هنأل ريي     غتلا هجو يف فوقولا نم ةيروس يف  
  )).مهسفنأ معد ىلإ حالصإلا لهأ((ًايعاد دسألا راشب سيئرلا اهب موقي )) ةيحالصإ

ددـعب مايقلا ىلإ ةيروسلا تاطلسلا ،نيقباسلا نييسايسلا نيلقتعملا زربأ وهو ،كرتلا اعدو             
،      سالا قيقحتو ،اهلهأ ىلإ ملاظملا در     : اهنيب تاوطخلا نم   ةـينطولا ةحلاصملا أدبم ىلع رارقت

ةـمئاق دالبلا يف ةيسايسلا ةلاحلا نأ ىلإ ًاتفال ،عيمجلا بناج نم عيمجلاب لدابتملا فارتعالاو               
  )).فعضلا نزاوت((ىلع 

يـف اـهاقلأ    )) ةيروـس يف اهقافآو ةيطارقوميدلا راسم     ((ناونعب ةرضاحم يف كلذ ءاج      
لالقتـسالا نم دالبلا عقاو لوانتو ،قشمد يف        )) يطارقوميدلا راوحلل يساتألا لامج ىدتنم    ((

بزح ملست ىلإ     ١٩٤٦يف   نرـقلا ةياهن ىلإ تانيتسلا نمو     ١٩٦٣ماعلا يف مكحلا    )) ثعبلا((   ،
  .مكحلا راشب روتكدلا ملست دعب ةيلبقتسملا اهقافآو)) ةنهارلا ةلحرملا((و يضاملا 

يـف نجسـلا نم هجورخ د       عب ةينلع ةرضاحم كرتلا اهيف يقلي يتلا ىلوألا ةرملا هذهو         
نم رثكأ نجسلا يف ىضمأ امدعب        ١٩٩٨) ويام(رايأ   يسايسـلا هـفقوم ةيفلخ ىلع ًاماع        ١٧   

و ةطلسلا نيب تاهجاوملا دهش يذلا      ١٩٨٠ماعلا يف ماظنلا نم      اـممو  )). نيملسملا ناوخإلا (( 
 ،))باـهرإلاب ةطلسـلا فنع لباقي امهدحأ       ((١٩٨٢ و   ١٩٨٠نيب احرط نيعورشم ن     إلاق  

                                                 
)٣(،  .٥/٨/٢٠٠١،)ندنل( ةايحلا



 )٦٣٦(

الإ جرـخم يأ نـع ماـظنلا زـجع ذإ           . ةـيطارقوميدلا قيرط نع جرخملا حرطي يناثل      او
)) ناوـخإلا ((ةـعامج نأـب اهداقتعال تاطلسلا هيفنت يذلا رمألا ،ةلماشلا ةينمألا ةهجاوملاب             

  .اهعم ةحلسملا ةهجاوملاو فنعلا تضرف
ةدايـس ا   دهـش يضاملا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا نأ ًاماع        ) ٧٠(كرتلا ظحال امدعبو    

داـحتالا راـيهنا نأ ىلإ راشأ ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا نيدايملا عيمج يف دوكرلا              
  .ام ءيش رييغت ىلإ ةجاحلاب ًايلعف ًاساسحإ اقلخ جيلخلاب برحو يتييفوسلا

تاـظحالملا نـم ًاددـع كرتلا مدق ،راشب روتكدلا ملست ذنم            )) ةنهارلا ةلحرملا ((نعو  
يـسائرلا ماـظنلا ةعيبط يف يعون هبش رييغت دهعلا اذه ىلع لجسي ام مهأ               : ((لاقو ةيباجيإلا 

دوجو ىلإ ةفاضإ    ))صخشملا دـسألا هاقلأ يذلا مسقلا باطخ يف       )) ةديدج ةغلو ةفلتخم ةهكن   ((،
زومت   ١٧يف   ىلإو   ٢٠٠١) ويلوي(  دوـجوبو اـهل راكنإ لوط دعب ةمزأ دوجوب فارتعالا          ((، 

نـع زجعلاـبو ،رـخآلا يأرلاـب فارـتعالا لالخ      نم رشابم ريغ لكشب ةيسايس ةضراعم      
  .دسألا سيئرلا ىدل)) ةيرحس اصع دوجو مدعب حيرصتلا لالخ نم ،ةلماشلا ةمزألا ةهجاوم

سـسأف  ١٩٧٢ماـعلا يف قشنا شادكب دلاخ لحارلا ةماعزب  )) يعويشلا بزحلا((ناكو    
يسايسلا بتكملا  -يعويشلا بزحلا ((نيرخآ عم كرتلا     ماـعلا يـف ًا     ـماع ًاـنيمأ بختناو    ))  

١٩٧٤.  
فوـخلا يف ًاعجارت    ((تدهش دسألا مكح نم ىلوألا ةنسلا نأ ةرضاحملا صن يف ءاجو            

بيلاـسأ يـف ًارييغتو ،ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةبخنلا طاسوأ ىوس لمشي مل     (...) ءارولا ىلإ ةوطخ  
لاقو))ةرورض يداصتقالا حالصإلا نأ ىلع ًاديكأتو ،اهطاشنو نمألا ةزهجأ لمع   كاـنه : ((، 

حالصإلا هاجتا ىلع لدت ميسارم اهنع تر    )).بع ةيحالصإ تاين
ةدوـجوملا ىوقلا لك نأل  )) فعضلا نزاوت((ـب ةنهارلا ةيسايسلا ةلاحلا كرتلا فصوو       

               ، ىرـخأ ةهج نم ةفلتخملا هاوقو ةضراعملا يفو ،ةهج نم ةددعتملا هاوقو ماظنلا يف ،ةفيعض
نـم جرـخم نـع ثـحبلل ةبشختملا ةتباثلا فقا     وملا يف ًافاطعناو ًايفاضإ ًادهج يعدتسي امم    

يـفكي ال اذـه نـكل ةيحالصإ ةوطخ يأ وأ حالصإلل انمعد             : (( دكأ امدعبو ،ريبكلا قزأملا   
هموصـخ ماداـمو مهسفنأ حالصإلا لهأ معدي مل ام ،اهتيدجو حالصإلا ةريسم نامضل هدحو               

رـييغتلا نأ   (( ـب كرت لا متخ )).مامأ ىلإ ةوطخ يأ لاشفإو مهفوفص ميظنت ىلع مهدحو نيرداق         
  )).هبرد كولس يف ددرتي وأ هقيرط يف فقي نم خيراتلا محري نلو ،ةلاحم ال مداق



 )٦٣٧(

  
  
  
  
  

  لقتسملا بعشلا سلجم وضعل نايب
  )٢١٢(يصمحلا نومأم دمحم

  
  :ماركلا نينطاوملا ةوخإلا ىلإ

                ، بعشـلا سـلجم يف مكل ًالثمم نوكأ نأ فرشلا يلو ،تاونس رشعلا براقي ام ىضم
هذـه مـهأو ،ةحارصو قدصو ةأرجب مكحلاصم نع عافدلاو مكمومه لقنل ًامئاد ى              عسأ تنكو 

  :ةيلاتلا طاقنلا رومألا
ةيفرعلا رماوألا ءاغلإو ئراوطلا تالاح نم دحلاو روتسدلا ةيسدقب ةبلاطملا-١  .  
نامـضو هل ةيرورضلا تاحالصإلاو ءاضقلا ةطلس زيزعتو نوناقلا ةدايسب ةبلاطملا           -٢

  .هتيلالقتسا
لا -٣ بعر ردصم تحبصأ يتلاو شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا ةئيهلا لمع ءاهنإب ةبلاطم            

  .اهب طونملا ينوناقلا اهلمع نع تجرخو تاباسحلل ةيفصتو
٤-       ، تـكهنأ يتلا راعسألا عفرو      بئارضلاو موسرلا ضرف نع فكلاب ةموكحلا ةبلاطم

  .ةلادعلا نم ىندألا دحلا ققحت ةدايز يأ ةلهاجتم ،هلامآ لك تمّطحو نطاوملا
هلاكشأ لكب ردهلاو داسفلا ةقحالمب ةمئادلا ةبلاطملا-٥  .  

                                                 
  .٧/٨/٢٠٠١خيراتب قشمد ةنيدم يف عزو )٤(



 )٦٣٨(

هذـه عـيزوت لجأ نم نطولا اذه تاريخ نع مه           ئانبأو نيلوئسملا ضعب يديأ عفر     -٦
  .بعشلا تائف لكل ةاواسملاو ةلادعلاب تاريخلا

دوـقعلا يف بعالتو روتسدلل قرخ نم اهيف رهظ امل يويلخلا دوقع ءاغلإب ةبلاطملا               -٧  
  .نطاوملا ىلع ةدئافلاب سكعنت ىتح ةنيزخلا معدل ةصرفلا ةعاضإو نيذفنتملا ضعب ةحلصمل

٨-         ، ةيمويلا ةايحلا يف ةينمألا ةزهجألا تالخادت نم دحلاب ةبلاطملا اـهلمع رصتقي نأو      
اـهتينبأ ل      وـحت نأو ،ساسألا اذه ىلع اهبيترت داعي نأو ،نطولا نمأ صخت يتلا رومألا ىلع

،              لك يف ةددعتملا   نينطاوـملا بوـلق نـم فوخلا عزنن نأ لجأ نم تاعماج ىلإ تاظفاحملا   
  .ميلسلا اهلكشب ةيطارقوميدلا ملعتتو ةيرحلا يف اهقح سرامت ًالايجأ ينبن نأ لجأ نمو

صيخارتلا ةموكحلا حنمت نأو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيناملرب ةنجل ليكشتب ةبلاطملا            -٩  
  .ناجللا هذه ءاشنإ لجأ نم ةمزاللا

١٠-     ، بعشلا سلجم رود ليعفتب ةبلاطملا مدعو هيف نيطشانلل ضرعتلاو ساسملا مدعو        
ةداـملاب مازـتلالاو ،هـجراخو سلجملا لخاد مهيلع طغضلاب عبتملا بولسألا رييغتو ،مهعمق              

ماـظنلا قـيبطتب بعشلا سلجم سيئر مزتلي نأو ،باونلا ةناصحب ةقلعتملا روتسدلا نم        ) ٦٦(
  .لثمألا لكشلاب يلخادلا

  ...نونطاوملا ةوخإلا اهيأ
طاـقنلا هذـه لجأ نم انتاخرص لك تلهاجت ةريخألا ةنوآلا يف ةلودلا نأ فسؤملا نم                
يـئالمز ضعبـلو يـل ةءاسإلاو طغضلا تررق نينطاوملا مومه لحل يعسلاب أدبت نأ لدبو                

ن يذـلاو نييروسلا نيفقثملا هاجت هتعبتا يذلا بولسألا سفنبو يتينطوب كيكشتلاو يب ريهشتلاو            
ًاعيمج نييروسلل ةرخفمو بعشلا ءانبأ نم ريثكلا مارتحا طحم مهنم     .ريثك

ةسـمخ ةـميقب اهيدـي عنـص نم ةيمهو بئارض ضرف وهو رخآ بولسأ ىلإ ةفاضإ                 
مـلو  ،ًاـماع ن  يرشع يلاوح ذنم دوجوم يراجتلا يلجس نأ ًاملع ةيروس ةريل نويلم ن           يعبرأو  

اذـهو ،اهتاريدقت ىلعأب ةبيرضلا ًامود عفدأ       تنك لب مسر وأ ةبيرض يأ عفد نع ًاموي فلختأ           
  .يدل قّثوم رمأ

            ، مـلو   انل ةناصحلا نمؤي يذلا روتسدلا ًةقراخ يل ءالمز عم ةلودلا هتعبتا بولسألا اذهو
الإ هبئارـض نم بر       ) ٧٥٠(براقي ام يأ ةيعيرشت راودأ ةثالث يف ةطلسلا دجت            هت ًادحأ ًابئان



 )٦٣٩(

تاـباختنالا يـف تاوـصألا ىلعأ اولان نيذلاو ةئ    يرجلا تاحورطلا باحصأ نيلقتسملا ضعب   
  .تاونس رشعلا رادم ىلع

هـيناعن امنع ملاعلا تاناملرب لك يفو ةيروس يف رارحألا لك ملعي ىتحو اذه لجأ نمو                
  .ةسدقملا ةنامألا ءادأ لجأ نم دييأتلاو معدلا مهنم نينمتم ةيروس يف نيلقتسم باونك

  عوبسأ ةدمل ماعطلانع بارضإلا ويبتكم يف ماصتعالا تررق 
ةطلسـلا نـم ًابواجت دجن مل نإو ،نايبلا اذه يف هتركذ امل يطابحإو يئايتسا نع ًاريبعت       
نـع ًارـيبعت يعاـمج ماصـتعال يئالمز وعدأس يننإف ةيريهامجلا انبلاطمو انتاحورط يف               

  .هيف نحن امل انئايتسا
  لقتسملا بعشلا سلجم وضع

  يصمحلا نومأم دمحم
  



 )٦٤٠(



 )٦٤١(

  
  
  
  
  

  )٢١٣(ماعطلا نع برضييروس بئان 
  

يـف يناملربلاو يسايسلا لمعلا يف ةقباس يصمحلا نومأم دمحم يقشمدلا بئانلا لجس             
طوغضـلا ةـلمح ةـمواقم      ((فدـهب عوبـسأ ةدمل ماعطلا نع ًابارضإ نلعأ امدنع ،ةيروس            

  .هيلع سرامت اهنإلوقي يتلا )) ريهشتلاو
ًاماع ٤٥(يصمحلا ظقيتسا    يـف هـبتكم ىـلإ هجوتي نأ        لبق رجفلا ةالص ىدأو ًاركاب      )  

هـئانبأو نينطاوـملا نم تارشع روضح يف بارضإلا ةعباسلا ةعاسلا يف أدبيل قشمد طسو               
  .هعم نيلماعلاو

           ، بتكملا يبناج ىلع ةيروس ملع عفر ثيح مايأ ذنم هسفن ز  ًاريرـس ىرتـشاو     هج ناكو
قصـلو م   اصـتعالا ناـيب نم خسنلا تارشع عبط مث        . ريغصلا هبتكمل ةيئاوه ةحورمو مونلل    

ةيـسدقو نوناـقلا ةدايـس      : ((اـهنم بلاطم ةرشع تنمضت ةريبك ةخسن بتكملا ةهجاو ىلع         
لـكب ردـهلاو داسفلا ةقحالمو ،ةيفرعلا ماكحألا ءاغلإو ئراوطلا تالاح نم دحلاو ،روتسدلا              
ىـلع اـهلمع رصـتقي نأو ةيمويلا ةايحلا يف ةينمألا ةزهجألا تالخدت نم دحلاو ،امهلاكشأ                

ناسـنإلا قوـقحب متـهت ةيناملرب ةنجل ليكشت ىلإ ةفاضإ           )). نطولا نمأ صخ  ت يتلا رومألا  
ةيفصـتو بـعر ردصـم    ((تحبصأ اهنأل   )) شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا ةئيهلا   ((لمع ءاهنإو   

)) اـيلع تاـهج نـم تـسروم يـتلا طوغضلا          ((مغر ىلعو   . ةدع تاهج نيب  )) تاباسحلل
يصـمحلا ىضـم   يركسـلا ضرـمب هتب   اصإل ءابطألا بناج نم هيلإ تمدق يتلا حئاصنلاو       

ًاـبئان    ٤٠وـحنو نييفاحصـلا ماـمأ مالـكلا نع سيلو           ... ماعطلا نع " ةيسايسلا"ةيمحلاـب    
وأ تـم اذإ الإ مايأ ةعبس لبق بارضإلا فقوأ نل           ((لوقيو  . هوراز نيذلا نينطاوملا تارشعو   

                                                 
)٥(،  .٢٠٠١/ ٨/ ٨، )ندنل( ةايحلا



 )٦٤٢(

لـصاوأس تنجـس وـل ىـتح        : ((ًاكردتسـم )). يـنع ةناصحلا تعفرو نجسلا ىلإ تذخأ      
  )).يبارضإ

لـحارلا سيئرـلا حمـسو ناملربلا عيسوت مت امدنع           ١٩٩٠ماعلا يف يصمحلا بختنا       
يورـيو ،نيقحاللا نييعيرشتلا نيرودلا يف هباختنا ديعأو ًالقتسم ًابئان           ٨٥لوخدب دسألا ظفاح      

نـم ةـنيع رضحأل  يلحاسلا ءانيملا ىلإ          ١٩٩٠ماعلا يف تبهذ دقو ،نيدقتنملا لوأ تنك        ((  
رود ىـلإ راشأ نم لوأ ناك هنأ امك       ))نينطاوملا ىلإ هماعطإل ةيروس ىلإ دروت     سا دساف حمق    ،

،        )) جمد ((٢٠٠٠ماع ةياهن يف حرتقا ثيح نمألا ةزهجأ         دـحاو عرـف يـف ةينمألا ةزهجألا
اـمك يـقتريو ليجلا اذه ملعتي نأ لجأ نم ةيتامولعملل دهاعم            ((ىلإ ةخماشلا ةينبألا ليوحتو     

  ).)دسألا راشب سيئرلا دارأ
ةـنجل ليكشت يصمحلا بلط      ٢٠٠١) وينوي(ناريزح يف اسنرف ىلإ دسألا ةرايز لالخو          

ل    . يروسلا ناملربلا يف ناسنإلا قوقحب متهت   وـح امدـنع فيـس ضاير لقتسملا بئانلا ديأو
. ٢٠٠١) رـياربف (طابـش يف تايدتنملا قالغإ دعب ةيبعش ةفاضم ىلإ ينطولا راوحلا ىدتنم             

عـمتجملا ءاـيحإ ناجل     (كراشو ،سيراب ىلإ هرفس لبق فوين را        زن يفحصلا عادو يف ناكو    
بزـحلا  ((سيئر هلاق امل دييأت ةلخادم مدقي نأ لبق ةدحتملا ممألا رقم مامأ ماصتعالا              ) يندملا
 )يطارقوميدـلا راوـحلل يساتألا لام     ج ىدتنم (يف كرتلا ضاير    ) يسايسلا بتكملا -يعويشلا
  )).ماصتعالا يف يضملل رثكأ تسمحت كرتلا هلاق ام تعمس امدنع: ((يصمحلا لاقو

هـعفد  ةرورضـب ماـيأ ةثالث لبق يصمحلا غلبأ ينياهملا دلاخ دمحم لاملا ريزو ناكو                 
اـم   ١٩٩٥ و ١٩٩٢يماع نيب تارايس تادعم داريتسا بئارض يك        يرمأ رالود نويلم وحن     ،

روهش ةعبس لبق ماصتعالاب دده ناك هنأب ًاملع بارضإلا ةركف ذيفنت ىلع هع                غـلبت امدنع   جش
ىـلع طغضـلل ةليـسو هذه       : ((يصمحلا دقتعيو . بئارض رالود فالآ ةرشع هدادس بوجوب     

ذإ ،باوـنلل ةـلوفكملا ةيروتسدلا ةناصحلا       ((مازتلاب ًابلاطم   )). نيلقتسملا باونلا نم ءاطشنلا   
يـتلا عئاـقولا ببسب ًايندم وأ ًايئزج ءاضعألا لاؤس زاوج مدعب روتسدلا نم               ٦٦ةداملا صنت   

  )).ةيرسلا وأ ةينلعلا تاسلجلا يف تيوصتلا وأ اهنودبي يتلا ءارآلا وأ اهنودروي
ليكشـت ىـلإ تاونس ذنم ىعس هنإ لب هتاحورط طقف سيل يصمحلا لوح ةيلاكشإلا ردصمو                

رالود نوـيلم فصـن تزواـجت غلاـبمب يقشمدلا          )) ةدحولا((يدان ىلإ عربتلا ربع هلوح ةيبعش       
ةـيراجت ةـيلام بابسأ نع نولوئسم ثدحتيو        ). غنوي غنياس  (ةكرشل ًاليكو هلمع لالخ نم اهعمج     

نوـقلطي يتاـحورط ىـلإ نوحاـتري ال نيذلا نأ           : ((دقتعي هنكل ،ةيسايس بابسأ دوجو مدعو طقف      
ماعلا لمعلا نم ةنس١٥دعب تاماهتالا حرط يف اورخأت مه . يلوح تاعاشإ  .((  



 )٦٤٣(

  
  
  
  

  يصمحلا نومأم بئانلا لاقتعا
  )٢١٤(ةيجراخ تاهج عم رباختلاو ماظنلا ةاداعم ةمهتب

  
ةيروسـلا ةمـصاعلا برق اردع نجس ىلإ يصمحلا نومأم دمحم يقشمدلا بئانلا لخدأ       

روتـسدلاب ريهشـتلا    ((اـهنيب مهتـلا نم ًاددع ءاضقلا هيلإ هجو امدعب           )) قيقحتلا ةمذ ((ىلع  
هن جسـب مكح رودص ىلإ يدؤي امبر يذلا رمألا        )) ةيجراخ تاهج عم رباختلاو ماظنلا ةاداعمو     

ةنس١٥زواجتت ةدم   .  
نمضـتي ناـيب عيزوت عم نمازتلاب ماعطلا نع ًابارضإ هنالعإ نم نيموي دعب كلذ ءاج                

يصـمحلا بئانلا نأب ًاملع  ) نمألاةزهجأ دييقتو ءىراوطلا ةلاح عفر (ـب قلعتت ةماع بلاطم     
بوـجوب  ينياـهملا دلاخ دمحم لاملا ريزو نم ًاغالب هملست نم مايأ ةثالث دعب بارضإلا أدب                

  .١٩٩٥ و ١٩٩٢يماع نيب ةلودلل ةقحتسم بئارض يك يرمأ رالود نويلم وحن دادس
ىـطعأ ةرودق رداقلا دبع ديسلا      ) ناملربلا(بعشلا سلجم سيئر نإ يمسر ردصم لاقو        

عـم قـيقحتلل بـيطخلا ليبن دمحم ديسلا لدعلا ريزو ىلإ        )) ًايطخ ًانذ إ((سمأ نم لوأ ءاسم     
  .هنع ةيئزج ةناصح عفر ربتعي امميصمحلا بئانلا 

يناـمث يـف اوـمهد راـبك طابض ةدايقب ةطرشلا تاوق نم ًارصنع نيثالث وحن ناكو                 
هباحطـصال قشـمد طسو يف يصمحلا بتكم سمأ حابص نم فصنلاو ةنماثلا يف تارايس               

ةعباسـلا قـيقحتلا ةفرغ سيئر هجو مث        )) ةيئاضق بلج ةركذم  ((هميلست دعب لدعلا رصق ىلإ      
ثـيح اردـع يـف هنجـس ىلإ تدأ          )) فيقوت ةركذم ((ردصأو مهتلا ي    لد وبأ لصيف يضاقلا   

: هـئابرقأو هدالوأل لاـق دـقو      . نجسـلا ىلإ يلدعلا رصقلا نم ةحلسم تارايس عبرأ هتبكاو         
                                                 

)٦(،   .٢٠٠١/ ١٠/٨، )ندنل( ةايحلا



 )٦٤٤(

يـف هترايز ربكألا هوخأو هوبأ لواح ثيح        )) ربكأ هللاو ،نطولا ءادف يننإ ،مكسو     ءر اوعفرا ((
  .يركسلا ضرم نم يناعي هنأل بيبط ةقفرب نجسلا

لـيبنو فيـس ضاـيرو شوبح نيدلا         ىيحم مهنيب باونلا نم ددع لواح هلاقتعا دعبو         
رـمألا ةـيفلخ مـهف ،حلاملا مثيه يماحملا لثم          )) ناسنإلا قوقح ةيعمج  ((يف ءاضعأو دوواد    

باوـنلا نم ددع يصمحلا عم ًاضيأ نماضت        دق  و. كلذ ضفر ريخألا نكل ،لدعلا ريزو ءاقلب      
  .هل ةرايز لالخ نم)) يندملا عمتجملا ناجل((يف ءا ضعأو ناسنإلا قوقح ءاطشنو

هطاشـن وـه يلاملا عوضوملا كيرحت ببس ن         إلاق ًاماع   ) ٤٥(يصمحلا بئانلا ناكو    
ةزـهجألا  )) جـمد  ((٢٠٠٠ماع ةياهن يف حرتقا ذإ ،نمألا ةزهجأ هداقتنا لمش يذلا يسايسلا            

اذـه ملعتي نأ لجأ نم ةيتامولعمل      ل دهاعم ((ىلإ ةخماشلا ةينبألا ليوحتو دحاو عرف يف ةينمألا         
ليكشـتب   ٢٠٠١) وـينوي (ناريزح يف بلاط و     )).دسألا راشب سيئرلا دارأ امك يقتريو ليجلا        

يـف فيس ضاير هليمز د                 ىدـتنم  ((يأ امدعب يروسلا ناملربلا يف ناسنإلا قوقحب متهت ةنجل
هـل طاشن رخآ    و سيراب ىل  إهرفس لبق فوين رازن يفحصلا عادو يف ناكو         )) ينطولا راوحلا 

بـتكملا ـ يعويشـلا بزـحلا     ((سيـئر ةرـضاحم يـف ءاج امل دييأت ةلخادم هميدقت وه    
  .كرتلا ضاير)) يسايسلا

ًاـماع ًاـفقوم سكعي ال      ((يصمحلا بئانلل ىرج ام ن      إةيمسر رداصم تلاق لباقملا يف      
تراـشأو  ))ةصاخ ةلاحب قلعتت ةصاخ لاح هنإ لب ،تايدتنملاو ءاطشنلاو نيفقثملا دض       ىـلإ  ، 

مـل تاطلسـلا نـكل ،دشأ ةغلب نادقتني نيذ          للا فوينو كرتلا عم تاطلسلل يباجيإلا يطاعتلا      ((
تبرـضو   ))يسايسلا طاشنلا ىلإ يداصتقالا طاشنلا نم لوحتي صخش يأ عم لهاستت نلو             ،

راوـحلل يـساتألا لامج ىدتنم عم يباجيإلا يمسرلا يطاعتلا          : ((وه ًالاثم ةيمسرلا رداصملا   
هـنأل فيس ىدتنمل ضفرلاو يبلسلا يطاعتلا لباقم ،ةيسايس لاح نع ر             أل يطارقوميدلا   بعي هن

ةيعانص -ةيراجت ةيفلخ نم مداق    تاراعـش ىـلإ أجل هنأب يصمحلا رداصملا هذه تمهتاو           ))   ،
  .ةيلام لكاشم نم ًابره ةماع

مـهت هـيجوتو هدض ةيضق كيرحت ىلإ ةيئاضقلا تاهجلا عفد اذه لك             (نإ رداصملا تلاقو    
تاـهج عـم رباختلا ،بارضإلا ىلع ضحلا ،نايصعلا ىلإ ةوعدلا ،ةلودلاب ريهشتلا             : اهنم ةدع 

ةـئيهلا لـثم ةـمئاقلا تاطلسلا عنم ،ةلودلا يف روتسدلا رييغت فدهتست مئارج ،ةيداعم ةيجراخ                
ةدـحولا نـم لـينلاو ،روتـسدلا نم ةدمتسملا اهفئاظو ةسرامم نم شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا                

نأ ىـلإ رداصـملا تراـشأو        )ةلودلا تاسسؤمو ءاضقلا ىلإ ناهجوملا مذلا     و حدقلا ،ةينطولا    ،
  ).ىرخأ مهتو بيرهتلا مهتب تانينامثلاو تانيعبسلا يف ةدع تارم نجسلا لخد ناك(يصمحلا 



 )٦٤٥(

  
  
  
  
  
  

  ةيروس ةينمأ تاهج زاجتحا نع ءابنأ
 215)٧(ضراعملا يعويشلا بزحلل ماعلا نيمألل

  
يـف ةسـيعن مثكأ ةيروس يف ناسنإلا قوقح نع عاف       دلا ناجل مساب يمسرلا قطانلا نلعأ     

لامـش  (سوـطرط ةـنيدم يف نمألا تاطلس نأ ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو عم يفتاه لاصتا               
  . كرتلا ضاير ضراعملا يروسلا يعويشلا بزحلل ماعلا نيمألا تعدتسا) برغ

يـف ةـحار ةزاـجإ يضقي ناك ثيح سوطرط يف يعدتسا كرتلا نأ ةسيعن فاضأو                
  . بيبطلا ةدايعل هترايز ءانثأ هب صاخلاهيلاشلا 

اـماع  ٧١(كرتلا ن   إرهظلا دعب ضراعملا يعويشلا بزحلا نم ةبرقم رداصم تلاقو             (
دـعي مل هنكل بيبطلا ةدايع ىلإ سمأ حابص ةنماثلا ةعاسلا يف هجوت هن              إو ةيبلق ةمزأب بيصأ   "
  ". ةعاسلا هذه ىتح

   ، ىـلإ   ٢٠٠١)سطسغأ(بآ علطم اع    د دق ،ةيروسلا ةضراعملا هوجو زرب     أكرتلا ناكو  
يـف هل ينلع روهظ لوأ ءانثأ كلذو         "ةيطارقميدلا ىلإ طلستلا وأ دادبتسالا ةلاح نم لاقتنالا       "  ،

باقعأ يف ١٩٩٨ماع هنع جارفإلا ذنم قشمد  نجسلا يف اماع١٧    .  
  

                                                 
)٧(،   .٢/٩/٢٠٠١،)ندنل( طسوألا قرشلا
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ءاضقلا ىلإ ايمسر كرتلا ضاير ةلاحإ ً ◌)٢١٦(  
  

كرـتلا ضاـير يسايسـلا بتكملا       –يعو  يشلا بزحلا سيئر نأ ةيمسر رداصم تنلعأ      
نوناـقلا ماكحأ   "قيبطتل ةيلحاسلا ندملا ىدحإ يف هلاقتعا ىلع مايأ ةثالث دعب ءاضقلا ىلإ ليحأ              

نينطاوـملاو نيـفقثملا نـم ةحيرـش ىدـل ًامامتها تراثأ ةيضق يف              "لدعلا قيقحت لفكي امب   
  .نييروسلا

هـتلاحإو كرتلا فيقوت نأ     )) يئاضق عجرم ((نع  ) اناس(ءابنألل ةيروسلا ةلاكولا تلقنو     
،     ((ءاضقلا ىلإ    تاـبوقعلا نوناـق داوم ماكحأو       ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق بجومب امت

قباـطتي اـمب لدعلا قيقحت   بةمزتلملاو ةصتخملا ةيئاضقلا تاطلسلا دي يف رمألا حبصأو،ماعلا         
  )).نوناقلا ماكحأو

ىـلإ اـههجو يـتلا تاءاـسإلا        ((ببسب ءاضقلا ىلإ ليحأ كرتلا نأ رداصملا تدكأو         
يروسـلا ماظنلا ىلع ةيبلس تافص هقالطإو ةريخألا عيباسألا يف دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا              

نمضـتي مل يمسرلا نايبلا نكل      )).ةيئاضف ةطحم يف سانلا عمسم ىلعو ةينلع ةرضاحم يف          
  .كرتلا ىلإ ةهجوملا مهتلا ليصافت

                                                 
)٨(،  .٥/٩/٢٠٠١،)ندنل( ةايحلا
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وعدي "نويلغ"   "دسألا" 
  )٢١٧(ةيطارقميد تاباختنا ميظنت ىلإ

  
تاسـلج فيـس ضاـير لقتسـملا بئانلا فانئتسا نييروسلا نيفقثملا نم ددع لغتسا               

يسايسـلا بـتكملا ـ يعويشلا بزحلا سيئر عم نماضتلا نالعإل    )) ينطولا راوحلا ىدنم((
  .هفيقوت دعب ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ ليحأ يذلا كرتلا ضاير

حالـصإلا لبقتسـم    ((نـع ةرضاحم نويلغ ناهرب ير       وسلا ركفملا ءاقلإ دعب كلذ ءاج     
نوبروسـلا ةعماج يف عامتجالا ملع ذاتسأ اعد ثيح ،فيس ىدتنم يف            )) ةيروس يف رييغتلاو  

تاـباختنا  ((ميـظنت نالعإـب     )) ةعاجـش ةرداـبم ذاختا    ((ىلإ دسألا راشب سيئرلا ةيسنرفلا      
  .ةلبقملا تاونسلا يف)) ةيطارقوميد

لـمع ىلع ًاطورش تاطلسلا ضرف دعب فيس بئانلا اهم          ظني ةرضاحم لوأ كلت تناكو    
يلاوح رضحو    ٢٠٠١) رياربف(طابش يف تايدتنملا     ترمتـسا يـتلا ةودنلا صخش      ) ٥٠٠(، 

راـكفأل ةـلباقم تاـحورط اومدق قشمد ةعماج نم نييثعب ةذتاسأ روضح يف تاعاس سمخ                
نـم ةد   ـع تاـعفد نأ ًاـتفال ناـكو        . مهقيفصتو روضحلا نم ددع سامح طسو ةضراعملا      

بوـنج ايانحص ةقطنم ىلإ ةديعبلا تاظفاحملا نم نييسايس ءاطشنو نيمتهم تلمح تاصابلا             
بـئانلاو كرتلا فيقوت دعبو ،يمسر نذ      إنود نم رهشأ ذنم دقعي ىدتنم لوأ روضحل ،قشمد          

  .يصمحلا نومأم دمحم لقتسملا
                                                 

  .٧/٩/٢٠٠١ ،)ندنل( ،ةايحلا)٩(



 )٦٥٠(

)). دـلبلا ي  ـف ةيرحلل ًازمر حبصأ يذلا كرتلا ضاير ىلإ ةيحتلا         (( هيجوتب نويلغ أدبو    
)) يطارقوميدـلا ينطولا عمجتلا   ((راطإ يف ةيوضنم بازحأ يف نييدايقو نيضراعم نأ ًاملع          

يسايسـلا هـباطخ ةدـح عفر ىلإ هتعفد يتلا بابسألا نع اولءاست ،كرتلا بزح مضي يذلا                 
نـمو رـمحأ طخ دئاقلا جهن       ((ن  إراشب سيئرلا لاق امدعب دسألا ظفاح لحارلا سيئرلا هسمو          

  )).اهب ساسملابدحأل حمسي نل يتلا ةينطول ا تباوثلا
نـع هيف نلعي رظتنم باطخ يف ةردابملا ةيروهمجلا سيئر ذخأي           ((نأ يف نويلغ لمأو     

) تاونـس ثالـث وأ نيتنـس   (ةلوقعم ةرتف لالخ ةيطارقوميد تاباختنا دادعإ      بةموكحلا فيلكت   
روتـسدل دادعإلاو ينط    ولا راوحلا ميظنت يف اهلامعأ لودج صخلتي ةيسيسأت ةيعمج اهنع مجني          

عـيمج ةمهاسم ىلإ هقيقحت جاتحي يذلا لماشلا ينطولا حالصإلا عورشم ةرولبو دالبلل ديدج              
دجيس دسألا نأ ىلإ ًاريشم       ))مهمازتلاو ماعلا يأرلا تاعاطق    ىـلإ فقي هتائف عيمجب بعشلا      ((، 

تاذـلاب   كشلاو طابحإلا لاح نم ةيروس جارخإ عورشم لمحيو ةعاجشلا ةردابملا هذه بناج             
  )).لبقتسملاب لمألا مادعناو

لوألا نوناـك     ١٦يف ةلبقملا ةيناملربلا تاباختنالا ىرجت نأ رظتنملا نمو          ) ربمسـيد ( 
ةيواسـتم ًاـصرف يـطعت يـتلا ةحوتفملا مئاوقلا ماظن دامتعا لمشي هجوت راطإ يف                 ٢٠٠٢  

يقاـبو ،ثـعبلا    ةدايقب بازحأ ةعبس مضت يتلا      )) ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا  ((بازحأ يحشرمل   
  .نيلقتسملا نيحشرملا

  



 )٦٥١(

  
  
  
  
  

  "فيس"ىدتنم 
  )٢١٨(ةيروسلا تايدتنملا ىلإ ةسامحلا حور ديعي

  
هطاشـن فيـس ضاـير لقتسملا بئانلا هدقاع فنأتسا يذلا ينطولا راوحلا ىدتنم داعأ      
زواـجتب اهطاشـن فنأتست تأدب يتلا ةيروسلا تايدتنملا لاصوأ ىلإ لعافتلاو ةسامحلا حور              

ةرضاحم تءاج املثمو   . ٢٠٠١)رياربف(طابش يف اهلمع تفقوأو تديق يتلا تاطل        سلا طورش 
زـكرم ريدـمو يسايسـلا عامتجالا ملع ذاتسأ نويلغ ناهرب روتكدلل ينطولا راوحلا ىدتنم               

ةرـضاحملا تناك   . اهحرط يف ةئيرجو ةمه   منوبروسلا ةعماج يف رصاعملا قرشلا تاسارد       
رـثكأ اهدـقع ماظتنا ددهت تداك ىتح ًارارم تلعتشا ي       تلا اهتاشاقنو اهروضح يف ًاضيأ ةينغ     

ىدـتنملا لاشـفإ مدـع ىلع هصرحو فيس بئانلا ءودهو رضاحملا نازتا نأ الإ               . ةرم نم 
ظحوـل  ًاروـهمج تاظفاحملا فلتخم نم تبطقتسا يتلا ةرضاحملا رارمتسا يف ًاريثك هدعاس             

ىـلع ليصافتلا لك ةعبات     م ىلع هميمصتو هتاءامتنا عونتو    ) صخش٣٠٠نم رثكأ   (هددع ةرثك   
) قشـمد فـيرب ايانحصب هلزنم يف ىدتنملا دقعي يذلا         (فيس نالعإو تقولا رخأت نم مغرلا       

ىـتح ًاسـلاج يـقب روضـحلا نأ الإ ،قشـمد هاجتاب ةيعامجلا لقنلا لئاسو كرحت ءدب نع                
  .تالخادملا ىلع درلاو تالخادملاو ةرضاحملا ءاهتنا ىتح ليللا فصتنم

يـف تايدتنملا طاشن ةداعإ ىلع ًايباجيإ ًارشؤم هادتنمل فيس فانئتسا           نوبقارملا ربتعاو   
ءارآلا باحـصأل اـهنم رـثكأ ةـلدتعملا ءارآلا باحصأل طقف مهيأرب نوكتس اهنكلو ةيروس             

  .ةددشتملا

                                                 
)١٠(،   .٧/٩/٢٠٠١،)اهبأ -ةيدوعسلا( نطولا
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وـحن  .. ةيروـس يف رييغتلاو حالصإلا لبقتسم     ((ناونع تلمح يتلا ةرضاحملا نأ عمو       
رـثكأ ناـك نويلغ نم اهءاقلإ نأ الإ ةيادبلا لبق رو            ضحلا ىلع تعزو دق   )) ديدج ينطو دقع  

ناـكو  . روطسـلا نيـب ترتتساو تفنتكا ءايشأ نع حصفأو فاضأ ام ًاريثك ذإ            ؛  ىنغو ةوق   
اـننيب نوكيس هنأ روصتأ تنك يذلا كرتلا ضايرل ةيحت هيجوتب ةرضاحملا لبق أدب دق نويلغ                

هـقفارو قيفصتلا دازف دلبلل ًازمر هايإ  ًاربتعم روضحلا نم ودم قيفصت ه لباق يذلا رمألا ،نآلا  
  .قئاقد ةدعل عيمجلا نم فوقو

يـنطو دـقعل ةرداـبملا ذـخأ ىـلإ ةـيروهمجلا سيـئر هترضاحم يف نويلغ اعدو                  
ةـموكحلا ةـيروهمجلا سيئر فيلكتب كلذو ًاديدج ًادهع أدبنو يضاملا هيف ىسنن يطارقوميدو             

ريضـحتلا يـف ةكراشملاب ماعلا يأرلا        تاعاطق عيمجل حمست ةيطارقوميد تاباختنال دادعإلاب       
دادـعإلاو ينطولا راوحلا ميظنت ىلع لمعت ةيسيسأت ةيعمج نع رفستو اهل يسايسلاو يركفلا              

ال يـتلاو زارـطلا اذه نم ةقالخو ةيئانثتسا ةردابم اهدحو           : ((فاضأو. دالبلل ديدج روتسدل  
ساـمحلاو عفدـلا ًاـيونعم      و ًايدام فزنتسملا بعشلل يطعت ايلع ةطلس الإ اهب موقت نأ نكمي           

  )). لبقتسملا يف مهيقلتو مهيضام نم نييروسلا جرختو يسفنلا
يروعـش فدـهبو اهلعـشأل ال ًاراـن ئفطأل تيتأ           ((ناهرب  . د هب حرص ام مهأ ناكو     

اـمو ،ةلكشم نم يناعت مويلا ةيروس نأب ًاعيمج اننيب فارتعا كانهف ،دلبلا اذه هاجت ةيلوئسملاب                
فارـطألا عـيمجو ةـضراعملا بازحألل معادو دعاسم الإ نيفقثملا ط            اشنو تايدتنملا روهظ  

  )).لبقتسملل روصت ىلإ لوصولا يف مهل ةكراشمو
ىـلإ نالاـيم مـكحلاو ماظنلاف        ،ةلكشملا هذهل تاريسفت ةدع دوجو ىلإ نويلغ      . د راشأو   

ةرادإل ا ءوـس ببسب هنوريف نويداصتقالا امأ      . داسفلا ةبراحمب لحلا ةيناكمإو داسفلا ىلإ هوزع      
نوـفقثملا اهـسأر ىـلعو ةـضراعملا امأ         . ةيداصتقالا ةيجيتارتسالا ءوسو ماعلا عاطقلا يف     

ةـقيقحل رهاـظم الإ سيل هلك اذه نكلو         . يطلستلا وأ يدادبتسالا يسايسلا ماظنلا يف هنودجيف      
  .ةدحاو ةدايق دي يف ةطلسلا زكرمي يذلا يلومشلا ماظنلا يه ةلماكتمو ةدحاو
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  فيس ضاير يروسلا بئانلا فيقوت
هلزنم يف راوح ىدتنم دقع ىلع ادر ً ◌)٢١٩(  

  
فيـس ضاـير لقتسـملا بئانلا فيقوتب ةركذم قشمد يف لوألا قيقحتلا يضاق ردصأ               

  .ةيروس يف مكاحلا ثعبلا بزحل هتضراعمب فورعملا
قحب فيقوت ةركذم ردصأ    ((لوألا قيقحتلا  يضاق نأ ةيروسلا ءابنألا ةلاكو تحضوأو          

،         س ضاير ديسلا   كـلذو   نوناقلل ةفلاخم مئارج باكتراب هماهتا ببسب بعشلا سلجم وضع في
  )).هعم ةيراجلا تاقيقحتلا لامكتسا دعب

سـلجم سيـئر لبق نم ًالوصأ يطايتحالا فيقوتلاب نذإلا ءاطعإ مت            ((هنأ ىلإ تراشأو    
  .ةرودق رداقلا دبع)) بعشلا

فنأتـسا دـقف   .يـنلعلا ا هطاشن ةيروسلا ةضراعملا فانئتسا عم ةركذملا رودص نمازتو 
اهرضـح شاقن ةسلج دعب رهشا ةتس وحن ماد يرسق فقوت دعب هطاشن ينطولا راوحلا ىدتنم                

هتداعـس نـع فيـس بئانلا برعأو        . نآلا ىتح راوحلا تاودن يف نيكراشملا نم ددع ربكأ        
دـعب ىـلع عقت يتلا ايانحص ةدلب يف هلزنم يف اوعمجت             ٤٠٠مهددع زواجت نيذلا روضحلاب       

قشمد يبونج ًارتم وليك    ١٥وحن    ١٥٠نيـب ةقباسـلا تاسـلجلا يف روضحلا ددع حوارتو           .  
صخش٢٠٠و  .  

                                                 
)١١(،   .٧/٩/٢٠٠١، )تيوكلا(ةسايسلا
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لبقتسـم لوـح نوـيلغ ناـهرب روتكدلا اهاقلأ يتلا ةرضاحملا ءاهتنا دعب فيس لاقو                
خارصـلاو توصـلا وـلع مغر    . ًادج ًايباجيإ ناك راوحلا((ن إةيروس يف رييغتلاو حالصإلا     

: فاـضأو )). ميلسـلا راوـحلل ةحيحصلا ةكسلا يف نآلا اننأ عيم         جلا رعش دقف ًانايحأ قزنلاو    
اـيلعلا ةحلصـملا قيقحت ىلإ فداهلا راوحلا رارمتسال ًادج مه           ماذهو رخآلاب فرتعي لكلا     ((
  )).اننطول

ةـعماج يف رصاعملا قرشلا تاسارد زكرم ريدمو عامتجالا ملع ذاتسأ نويلغ ثدحتو             
تابوعصـلاو يـضاملا نرـقلا فصن لالخ ةير    وس يف هزاجنإ مت امع سيراب يف نوبروسلا 

  .دالبلا هنم يناعت يذلا عضولا نم جورخلا ةيفيكو ةيمنتلا ةريسم ضرتعت يتلا
ةيمـسرلا ةفاحصـلا ماـمتها مدـع روضحلا تالؤاست           نع هتباجإ لالخ نويلغ دقتناو      

  .تاطاشنلا هذهل اهتيطغت مدعو راوحلا تايدتنمب
ميـظنت  ((نالعإـب   )) ةعاجـش ةرداـبم ذاـختا     ((ىلإ دسألا راشب يروسلا ركفملا اعدو       

نأ ((يـف لـمألا نع نويلغ برعأو        . تاونس ثالث وأ نيتنس لالخ    )) ةيطارقوميد تاباختنا 
دادـعإ  بةـموكحلا فـيلكت نـع هيف نلعي رظتنم باطخ يف ةردابملا ةيروهمجلا سيئر ذخأي         

دجيـس  ((ف  اـضأو )).تاونـس ثالـث وأ نيتنس يأ ةلوقعم ةرتف لالخ ةيطارقوميد تاباختنا           
،        ) دسألا( جارـخإ عورشـم يمحيو     ةعاجشلا ةردابملا هذه بناج ىلإ فقي هتائف عيمجب بعشلا
  )).لبقتسملاب لمألا مادعناو تاذلاب كشلاو طابحإلا ةلاح نم ةيروس

صيخرـتلا ىلع لوصحلاب هقافخإ نم مغرلاب هادتنم طاشن فانئتسا ررق هن            إفيس لاقو   
ةروصـب يـعت نآلا تحبـصأ       ((ةيسايسلا ةدايقلا نأ رعش     هنأل ةلوئسملا تاطلسلا نم مزاللا      

  )).ةيطارقوميدلاو ريبعتلا ةيرح نم ديزم ءاطعإىلإ ةجاحلا ربكأ 
اـهنأ الإ هادـتنمل صيخرـتلل ةـيعامتجالا نوئشلا ةرازول نيبلطب مدقت هنأ فيس دكأو                 

ي أ قـلي مـل ىدـتنملا طاشـن فانئتسا هرارق ن    إلاق هنكل .صاصتخالا مدعل نيبلطلا تضفر   
رهشىلع ديزي ام ذنم ءاج كلذ نع هنالعإ نأ نم مغرلاب تاطلسلا نم ةلقرع وأ ةضراعم  .  

جارـفإلا  ((ــب هـل نايب يف ناسنإلا قوقح تايعمجل يلودلا داحتالا بلط سيراب يف               
ةـيمارلا تاءارـجإلا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإ كرتلا ضاير يروسلا ضراعملا نع             )) ًاروف
  .ةيروس يف ةيطارقوميدلا لالحإ ىلإ
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كرـتلا ضاـير قباسلا يسايسلا نيجسلا فيقوت ءازإ ديدشلا هقلق           ((نع داحتالا برعأو    
  )).ًاروف هنع جارفإلاب((بلاطو )) ًاماع) ٧١(

قرـفلا ىـلع ءاوضألا تطلس فيقوتلا اذه فورظ نأ ظح           ال((داحتالا ن   إنايبلا لاقو   
اذـه يـف اهتاقيبطتو اهتاعي   رشتو ناسنإلا قوقح لوح ةيلودلا ةيروس تادهعت نيب قلقلل ريثملا    

  )).راطإلا
)) يأرـلا ءانجس لكو ىضرملا ءانجسلا نع يروفلا جارفإلاب      ((قلطنملا اذه نم بلاطو     

لـك ةدوـعب حمسيس يذلا ماعلا وفعلا        (( و ١٩٦٣ذنم ةقبطملا ئراوطلا ةلاح عفر ىلإ ةفاضإ        
  )).نيدعبملا

نيذـلا ةيروـس يـف      مكاـحلا بزحلا مساب ةقطانلا      ) ثعبلا(ةفيحص تمهتا اهتهج نم     
ليئارـسإ نـم هيجوتب كرحتلاب ناسنإلا قوقحو ةيطارقوميدلاو ةيرحلا مساب ةيروس نومجاهي             

  .ةيروس فاعضإ لجأ نمو
مدـلا يف ماع ذنم ةقراغ ينويهصلا عورشملا ةبرح سأر ليئارسإ           ((نأ ةفيحصلا تلاقو    

. ةلـسابلا ةـضافت   نالا مامأ زجعلا ةيواه يف نوراش نونجو ةدابإلا بورحو رامدلاو شطبلاو          
ةـيطارقوميدلاو ةيرحلا مساب ةيروس ىلع موجهلل مهماهوأ يف نيقراغلا كئلوأ كرحت ال اذاملف              

  )).؟ناسنإلا قوقح ىتحو
ناو تالـفنالا مـهل يـنعي حماسـتلا نأ ،لالض ىلع مهو اونظ              ((ةفيحصلا تفاضأو   

قـحلا مـهل ًاضـي    أ ةـيرحلا مساب مهنأ برغتسن الو هنمأو نطولا ىلع يدعتلا ينعت ةيفافشلا          
  )).يرصنعلا هعورشم عم ءاقتلالا وأ يليئارسإلا ودعلا عم لاصتالاب
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  نويسايس نوطشانو تايدتنم
  )٢٢٠(كرتلاو فيس قالطإب نوبلاطي

  
ضاـير بـئانلا نـع جارفإلاب نويروس نويسايس نوطشانو تايدتنمو تاعمجت تبلاط       

، ماـيألا يف ةيروسلا تاطلسلا امهتلقت      عا نيذللا كرتلا ضاير ضراعملا يعويشلا دئاقلاو       فيس
  .ءاضقلا مامأ بقاعيس ةلودلا ىلع ضيرحتلا نأ نم)) ةروثلا((ةفيحص ترذح اميف ،ةريخألا 

هـقلغت مـل يذـلا ديحولا ىدتنملا وهو ،يطارقميدلا راوحلل يساتألا لامج ىدتنم لاقو               
  ، ذإ اـننإ    ((:هـل ناـيب يـف ءاجو ،ناسنإلا قوقحل فلاخم فيس ضاير لاقتعا ن             إتاطلسلا

يروتـسدلا قـحلا ىلع ءادتعاو ناسنإلا قوقحل ًافلاخم ربتعي يذلا لاقتعالا اذه ةدشب ركنتسن              
)). هـنع يروـفلا جارفإلاـب بـلاطن       . اهب عتمتي يتلا ةناصحلا ىلعو بعشلا سلجم وضعل       

لـعف يأ نـع عروتت ال ةيفخ ىوق كانه نأ دكؤي            (...) فيس ديسلا لاقتعا نإ     : ((فاضأو  
راوـحلا ىدـتنم عم اننماضت نلعن اننإ        (...). اندالب يف ةيطارقوميدلاو حالصإلا ى    وق ةمواقمل 

  )).ةفاك اندالب ءانجسو فيس ذاتسألا نع يروفلا جارفإلا يف لمأنو ينطولا
هـلوقب  ميظعلا دبع نسح ضراعملا يطارقوميدلا ينطولا عمجتلا مساب قطانلا حرصو            :

ةـضراعملا دـض هـجوم قـيقد طيطختب        دعأ لسلسم نم ةديدج ةبرض فيس لاقتعا يتأي       ((  
نأ ربتعاو    ))رخآلا يأرلاو ةيطارقوميدلا ةينطولا    يأرـلا تاكـسإ تالاقتعالا ةلمح فده       ((، 

نود نـم هـلزنم يف يسايسلا راوحلل ىدتنم دقع امدعب فيس لاقتعا نأ ىلإ تفلو                 ))رخآلا  ،
                                                 

)١٢(،  .٨/٩/٢٠٠١، )توريب(راهنلا
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ملرب ةناصحب عتمتي هنأل روتسدلا نم      ٦٦ةداملا صنل فلاخم    ((يمسر حيرصت    دـكأو  )). ةينا 
يـف ةناصـحلا عفر رربيو ًادوهشم ًامرج لكشت ال يأرلا نع ريبعتلل ىدتنم دقع ةلأسم                ((نأ  

لـمعلا يـف رارمتـسالا ىلع ةممصم ةينطولا ةضراعملا        ((نأ ىلع ددشو    )). سلجملا بايغ 
 ، نـم ةيروسب لاقتنالاو رييغتلاو حالصإلا لجأ نم يطارقوميدلا بولسألابو           يلعفلا يسايسلا

نوناقلاو قحلا ةلود ىلإو يطارقوميدلا ينطولا جهنلا ىلإ يلومشلا يدادبتسالاجهنلا  .((  
: تـلاقو . فيس لاقتعاب نايب يف ،يندملا عمتجملا ءايحإ ناجلل ةيسيسأتلا ةئيهلا         ((تددنو  

ةـيروهمجلا سيئر ديسلا دشاننو ًاروف فيس ضاير ذاتسألا قالطإب ةينعملا تاطلسلا بلاطن             ((
يـف ىرـت ةـئيهلا نإ       (...). ريمضـلاو يأرلا يلقتعم عيمج نع جارفإل      ل ًايصخش لخدتي نأ   

اـهرقأ يـتلا نطاوـملا قوـقحو ناسنإلا قوقح ئدابم طسبأ عم ىفانتي ًالمع فيس لاقتعا                 
)). رـيبعتلاو يأرـلا ةيرحب قلعتت يتلا روتسدلا صوصنل ةحيرص ةفلاخمو يروسلا روتسدلا            

ءاوـجأ ىـلإ دالبـلا ةداعإل ةمدقم ةهباشم ل          امعأ نم هقبس امو لمعلا اذه نوكي الأ       ((تنمتو  
عيـسوتو هريوـطتو هخيـسرت ىلع صرحلا دشأ صرحن يذلا راوحلا باب قالغإلو رتوتلا               

نأ ىلإ تصلخو     ))دالبلا يف  ةيسايسلاو ةيعامتجالا ىوقلا عيمج لمشي ىتح هترئاد          ةـئيهلا  ((، 
جارـفنالا خانم نع عوج     رلا نود ةلوليحلل اهعسو يف ام لمعت نأ ةينطولا ىوقلا عيمجب بيهت           

يسايسـلا لاـقتعالا بيلاـسأ ىـلإ ةدوعلا نود ًاضيأ ةلوليحللو ةينطولا ةحلاصملاو قافولاو               
  )).يفسعتلا فيقوتلاو

ةطرشـلا يـفً اطباـض نأ ينبلا رونأ يماحملا ناسنإلا قوقح لاجم يف طشانلا ىورو             
هـيلإ غـلبأ يذلا ةيل      خادلا ريزو ةلباقمل هجوتلا هنم بلطو سيمخلا ليل فيس لزنم ىلإ رضح           

،      إلاقو  . هقح يف ردص يذلا ضبقلا رمأ قحال تقو يف          روتـسدلا رييغت ةلواحمب مهتا فيس ن
          ، ةـيفئاطلا تارـعنلا ةراـثإو     يئاضـق رـمأ بسـحب اـهتامهم ذيفنت يف تاطلسلا ةمواقمو

فاـضأو  . ةـينوناق ريغ تاعمجت دقع يه ىرخأ ةمهت هيلإ هجوت نأ لمتحملا نمو،ةيبهذملاو            
نـم مهعنـمو نيرـخآلا فيوخت ىلإ فدهت ةيسايس مهت يهو ةينوناق ريغ          ((مهتلا هذ   ه لك نأ  

  )).حالصإلا ىلإ ةوعدلا
،           )) ةروثلا((ةفيحص تنشو     تايدـتنملا يـف هنوكراشـي نـمو فيس ىلع ًافينعً اموجه

ًاـفالخ مهدض مئاتشلا مادختساو نيرخآلل مذلاو حدقلا        ((هيجوتل ربانملا هذه لالغتساب مهتمهتاو      
يـهو تايدـتنملا هذه اهلجأ نم تدجو يتلا ةياغلاو ءانبلا يطارقوميدلا راوحلا هبجوتسي              امل  

فيـس اهنشـي يـتلا ضيرـحتلا ةجوم نأ حضاو           : ((تبتكو)). رخآلا توص ىلإ عامتسالا   
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ةـبحرلا اـهقافآب ينطوـلا راوـحلا ةيلمعل دوصقم قيوعت يه ةلودلا تاسسؤم دض هلاثمأو                
ةـيمانتملا ةيطارقوميدلا ةسراممو ةيرحلا ةلاح ىلع شيوشتل        ا ةلواحمو عيمجلا ىلع ةحتفنملاو    

يـتلا لئاسملل ةفثكملاو ةلصاوتملا دوهجلل ةلقرع يهف يلاتلابو          ،دعصلا لك ىلعو ةيروس يف      
بقاعيـس   ةلودلا ىلع ضيرحتلا نأ نم ترذحو     )). ةموكحلاو ةلودلا تامامتها ةيولوأب عتمتت      

  .ءاضقلا مامأ
) سطسـغأ (بآ٩يف يصمحلا نومأم لقتسملا ةضراعمل ا بئان تفقوأ نأ ةطرشلل قبسو 

  ).ربمتبس(لوليأ نم لوألا يف كرتلاو
ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ بوجتسيس هلكوم نأ        ،قوتعم ليلخ يماحملا كرتلا ليكو راشأو       

وـه رـيخألا ينوـيزفلتلا هثيدح نأ دقتعأ يننكل    (..) هيلإ ةهجوملا مهتلا ددحت مل يتلا    ((ايلعلا  
  .))ءاعدتسالا ببس

ءادـب باصمو بلقلا يف لكاشم نم يناعي ،يعويشلا بزحلا ةداق دحأ ،كرتلا نأ ركذيو               
ىضمأ امدعب    ١٩٩٨ماع هنع جرفأ ناكو ،يركسلا       هـلاقتعا دـيعأ مـث ،نجسلا يف ةنس          ١٧   

ةـم  تاق ةروـص كرـتلا مـسر ،هقالطإ ذنم هل ينلع روهظ لوأ لالخو            . ١/٩/٢٠٠١تبسلا  
،   رلا دهع يف ًادئاس ناك يذلا عضولل       هـنبا لوـصو ةـقيرط دقتناو        دسألا ظفاح لحارلا سيئ

ىـلإ طلسـتلا وأ دادبتـسالا ةـلاح نـم لاـقتنالا             ((ىـلإ ًاـيعاد ،ةطلسلا ىل       إدسألا راشب   
  )).ةيطارقوميدلا

ةلاـسر هـجوي    ((كرتلا لاقتعا نأ يروسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا تربتعاو          
دـلبلا يـف زرـب يذلا يطارقوميدلا فيط    لا ىلإ ةلاسر: دحاو تقو يف فارطأ ةثالث بطاخت  

  ، ةلاسرو  .يلخادلا لكآتلاو قزمتلاو شامكنالا ىلإ هعفد وأ هميجحت اهفدهو         ريخألا ماعلا لالخ
مهـسأ يـتلا ةوعدـلا ،ةلماشلا ةينطولا ةحلاصملا    ةوعد يف دجي دق يذلا يروسلا بعشلا ىلإ        

. ةرـحلا ةديدجلا ةيروس ءانب ةداع     إل ًاجمانرب ،اهرشنو اهقالطإ يف ًازراب ًاماهسإ كرتلا ضاير        
هـلزعو هفاعضإو هئاوتحا نم ديزملا ىلإ فدهت ةطلسلا لخاد لدتعملا رايتلا ىلإ ةثلاث ةلاسرو               
        ، عـجارتلا عيطتسي ال ثيحب اهنع ةيلوئسملا يف ًاكراشمو ةيعمقلا تاسايسلا يف ًاطروتم هلعجو

  )).ةرمدملا تاسايسلا هذه يف لاغيإلا  ىلإ عفدي مل نإ
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اوـسافير اوسنارف ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو مساب قطانلا حرص سيراب          يف و  نـحن  : (( 
     ، يـف ةيروسـلا تاطلسلل اذه انقلق نع انربع دقو           كرتلا ضايرو فيس ضاير فيقوتل نوقلق

  .سيراب يف امك قشمد
ديعصـتلا  ((ىلع ليلد هنأ تأرو ،فيس لاقتعا ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا تركنتساو            

ةـيبرعلا ةنجللا ن    إ((اهل نايب يف تلاقو     )). ةيروس يف ةيسايسلا تايرحلا عاض    وأ يف ريطخلا  
يـف ةيـساسألا تايرحلا عاضوأ يف ريطخلا ديعصتلا اذه ةدشب ركنتست يتلا ناسنإلا قوقحل               

تـبلاطو  )). رخآلا يأرلا ىلع لئاسولا لكب طغضلاو يدرتلا وجل دح عضوب بلاطت ،ةيروس           
نيـلقتعملا رئاس نعو يصمحلا نومأمو كرتلا ضايرو         فيس ضاير نع يروفلا جارفإلاب    ((  
  )).ةيروس يف نييسايسلا

ةـسايس ىـلإ ةدوعلا ةيك      يرمألا)) شتوو ستيار نامويه  ((ةمظنم تدقتنا كرويوين يفو     
هذـهل ةـياهن عضوب قشمد عانقإ ىرخألا لودلا تدشانو          )). فيوختلاو ةيفسعتلا تالاقتعالا  ((
  .ةسايسلا

هـنإف ريطخلا طمنلا اذه رمتسا اذإ       : ((نايب يف يلجم يناه ةمظن    ملل يذيفنتلا ريدملا لاقو   
نأ ذـنم يسايسـلا حالصإلاب ينلعو يملس لكشب نوداني نيذلا نينطاوملا تاوصأ قنخب ددهي           

  )).دالبلل ًاسيئر هدلاو دسألا راشب فلخ
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  لاقتعا لوح نايب 
  )٢٢١(فيس ضاير بئانلا

  
قـفاوملا سيـمخلا مويلا ءاسم نم عبرلاو ةسد     اسلا ةعاسلا يف ةيروسلا تاطلسلا تمدقأ     

سـلجم وضـعو فيس ضاير لبقتسملا بعشلا سلجم وضع لاقتعا ىلع             ٢٠٠١/ ٩/ ٦ـل  
          ، دـئاق هبحطـصا ثيح      ايانحص ةيفرشأ يف هلزنم نم ةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج ةرادإ

  .ةيلخادلا ريزو ءاقل ةجحب ةطرشلا
/ ٦٦نيتداـملا   (روتـسدلل ةحيرـص ةفلاخم لث       مي هنأل لاقتعالا اذه ةدشب ركنتسن ذإ اننإ       

  .ًاروف هنع جارفإلاب ةيروسلا تاطلسلا بلاطن ةيروس يف ةذفانلا نيناوقلا رئاسو) ٦٧
يـف ءاـعبرألا سمألا يف ينطولا راوحلا ىدتنم طاشنل فيس ضاير بئانلا فانئتسا نإ     

ةيروـس يف ريي    غتلاو حالصإلا لبقتسم  (نع ةرضاحم نويلغ ناهرب روتكدلا ىقلأ ثيح هلزنم         
ةيروسـلا ةموكحلا اهتمربأ يتلا يويلخلا دوقع ةقفص هتراثإ ىلإ ةفاضإ  ) ديدج ينطو دقع وحن   

يرادإلا داسـفلا اياضق يف نييروسلا نيلوئسملا ضعب طروت ىلإ ماهتإلا عبصإب تراشأ يتلاو              
  .يلاملاو

                                                 
)١٣( ،  .٢٠٠١/ ٩/ ٦قشمد
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زـيزعت يـف ةـينطولا هتايلوئسـم ةسرامم يف فيس ضاير بئانلا قح ىلع دكؤن اذل                 
هدـيكأت ببسـب الإ لـقتعي مل         ىذلاو هقوقح نع عافدلاو يروسلا نطاوملل ةيساسألا تايرحلا         

  .اهيلع رمتسملا
  ةيروس يف ينطولا راوحلا ىدتنم ةنجل
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  لاقتعا لوح نايب
  )٢٢٢(ينطولا راوحلا ىدتنم ءاضعأ

  
راوـحلا ىدـتنم ءاضعأ      ٢٠٠١/ ٩/ ٩دحألا موي حابص يف ةيروسلا تاطلسلا تلقتعا          

ةـلمح نمـض ،ةـليلد فراع روتكدلاو ينبلا ديلو روتكدلاو يناوبللا لامك روتكدلا ،ينطول               ا
يـف ةكراشملا يف هقح نع ريبعتلا نم رخآلا يأرلا عنم فدهتست ةلصاوتم ةيفسعت تالاقتعا               

يروسلا عمتجملا حئارشعيمجلبق نم ًاينطو ًابلطم اتاب نيذللا رييغتلاو حالصإلا   .  
فيـس ضاـير لقتسـملا بـئانلا مهلبق نمو ينطولا راوحلا ى             دتنم ءاضعأ لاقتعا نإ   

ةـلودلا تاسـسؤم يف ىرشتسا يذلا يلاملاو يرادإلا داسفلا نع فشكلا يف اومهاس نيذلاو               
قـحو ناسـنإلا قوقح كاهتناو ةيساسألا تايرحلا ديعص ىلع ًاريطخ ًاروهدت لثمي ،ةفلتخملا              

ينطوـلا راوـحلا ىدـتنم ةـنجل نإ ،لي          كنت وأ لاقتعا نود مهيأر نع ريبعتلا يف نينطاوملا        
يصـمحلا نومأـم بئانلا نعو نيلقتعملا ينطولا راوحلا ىدتنم ءاضعأ نع جارفإلاب بلاطت              

  .ريمضلاو يأرلا يلقتعم عيمجو حلاص بيبح ذاتسألاو كرتلا ضاير يماحملاو

                                                 
)١٤( ،   .٢٠٠١/ ٩/ ٩قشمد
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ءارآلا عـم لـماعتلا يـف يـساسأ أدـبمك راوحلا مارتحا ةرورض ىلع ددشت اهنأ امك          
ديحولا هنأل ةفلتخملا   .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهتمزأ نم ةيروس جارخإب ليفكلا، 

  ينطولا راوحلا ىدتنم ةنجل
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  ايروس يف نيطشان ةسمخ لاقتعا
  )٢٢٣(نابيبطو ةليلد فراع مهنيب

  
لسـلسم ةيروسـلا تاطلسـلا تلـصاو ،نيـضراعملا عم لماعتلا يف اهتيدجل ًُاراهظإ               

قوـقح لاـجمو تايدتنملا يف نيطشانلا نم ةسمخ ةعاس           ٢٤نم لقأ ي    ف لمشيل تالاقتعالا    
ةـئيهلا وضـع داصـتقالا يـف ريبخلا يعماجلا ذاتسألا           ؛  ةضراعملا زومر دحأ مه ناسنإلا      

بـيبح يفاقثلا سوطرط ىدتنم بحاصو ،ةليلد فراع يندملا عمتجملا ءايحإ ناجلل ةيسيسأتلا       
،  ءايحإ ناجل وضع ينبلا ديلو نابيبطلاو ،حلاص       يندملا عمتجملا يـف طـشانلا يناوبللا لامكو     

  .نودعس نسح يلشماقلا ةنيدم نم دعاقتملا ةيبرعلا ةغللا سردمو ،ناسنإلا قوقح لاجم
: اـهل أـبن يـف ءاجو تالاقتعالا       )) اناس((ءابنألل ةيروسلا ةيبرعلا ةلاكولا تدكأ ءاسمو       

نسـحو ةـليلد فراعو حلا   ص بيبحو يناوبللا لامك نم لك فيقوت مت هنأ اناس بودنم ملع        ((
ةـمكحملا ىـل    إنولاحيسو نوناقلا اهيلع بساحي ًالامعأ مهباكتر       ال كلذو ينبلا ديلوو نودعس    

  )).ينوناقلا ىضتقملا ءارجإو مهعاضوأ يف رظنلل ةصتخملا
نـع ةضراعملا نم نيفقثملا طاسوأ تثدحت ،مهيلإ ةهجوملا مهتلا          )) اناس((ددعت مل اميفو    

ًاصخش ٣٠ءامسأب ةمئاق           ، مهلاقتعا ةينمألا تاطلسلا يونت ةـهجاولا نع ةديعب ىقبت نأ ىلع       (( 
  )).هكاهتنا ناونع تحت نيضراعملا رثكأ لواطت اهنأ ًاصوصخ روتسدلاو نوناقلا فلخ

                                                 
)١٥(،  .٢٠٠١/ ٩/ ١٠، )توريب( راهنلا
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يموـكحلا ءادألـل ةـعذاللا هتاداقتناب فورعملا ةليلد فراع ةلئاعب لاصتالا رذعت ذإو              
ةسـيعن مثـكأ ايروس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا          ناجل مساب قطانلا دكأ ،ًايسايسو ًايداصتقا       

يحوـلم رماس ايوس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج وضع لاقو          . نيرخآلا ةعبرألا لاقتعاو هلاقتعا   
ةـعبات وـجيب ةرايـس يـف        ) سمأ(ًاحابص حلاص بيبح اوبحطصا يندم يز يف ةثالث         ((نأ  
يروسـلا سيئرلا دشان    و. فتاه طخ ليطعت ىلإ ًارظن هتجوزب لاصتالا رذعت هنأو        )) ةطرشلل

ةـضراعملا يـف نيـينعملا فارـطألا عـيمج ةوعدو تالاقتعالا لسلسم فقو دسألا راشب                
ةـينمألا طورشـلا دـقتنأ ناك يفاقثلا سوطرط ىدتنم بحاص حلاص نأ ركذيو              )). ثحابتلل

  )).ةيزيجعت((اهنأب اهفصوو يضاملا طابش يف تايدتنملا طاشن ىلع ةضورفملا 
ةنس ٢٨(ينبلا ديلو نيبيبطلا نأ ىس      يع بيبح يماحملا نلعأو     ٤٤(يناوـبللا لاـمكو     )  

ةـنبا دـنه تـلاقو ،ينادبزلا يف رخآلاو قشمد يف لوألا ،دحألا ـ تبسلا ليل افقوأ     )) ةنس
ىـلع  (ينادـبزلا يـف لزنملا ىلإ ليللا فصتنم دعب مدق يندم يز يف ًالوهجم ن                إيناوبللا  
قشمد قرش ًارتم وليك    ٥٠ةفاسم   امدعب   اهدلاو بحطصاو )   هـعم هجتاو هتجوز ضرم ىعد      ا 

وـحن هدصـقيس هـنأ ىـعد        ايذلا سكاعملا هاجتالا يف قشمد وحن ةيعارز ةيندم ةرايس يف           
يتدـلاو تلواح نيح ليللا لاوط ًالوغشم لزنملا فتاه تقبأ ةطرشلا           ((نأ تفاضأو   . اياغرس

لـقتعا نـمألا   ((ن إىسيع لاقو  )). يدلاو ءافتخا نع غالبإلل ةرخأتم ةعاس يف مهب لاصتالا        
هـلكوم اـهب ماـق ىودـج الـب تالواحم ىلإ ًاريشم              ))ًاضيأ تبسلا ءاسم هتدايع يف ينبلا       ،

  .هباحطصا لبق هتجوزب ًايفتاه لاصتالل
تـعفر يتلا تالاقتعالا اهيف تركنتسا ًانايب ايروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج تردصأو             

نيلقتسـملا نيبئاـنلاو كرتلا ضا      ير يعويشلا ضراعملا لاقتعا دعب ةينامث ىلإ نيلقتعملا ددع        
يف ناسنإلا قوقحب نيمتهملاو ةصتخملا تاطلسلا      ((تبلاطو ،يصمحلا نومأمو فيس ضاير      

اـميف  )) يحالصإلا هجمانرب ةيامحب  ((دسألا ةسيعن بلاطو    )). ًاروف مهقالطإ ىلع لمعلاب ملاعلا    
هذـه نأ هـيف ترب      تعا ًانايب اهسأري يتلا ايروس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل تردصأ           

ةـيندملا تاـئيهلا يف ءاطشنلا لاقتعال دودحلا ةفورعم ريغ ةلمح راطإ    ((يف يتأت تالاقتعالا    
  )).يحالصإلا هعورشم دسألا راشب سيئرلا قالطإ دعب ةيوفع ةباجتساك تئشنأ يتلا

ةرورضـبو ًاروف اهفقوب تبلاط فاطتخالا بيلاسأب ًاصوصخو ةلمحلا هذهب تددن امدعبو       
صاـخلا   ١٩٩٨سيراـب نالـعإو هفاطتخا ضقانتي يذلا يناوبللا لامك ليمزلا نع            جارفإلا    

    ، رداصـلا ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا نالعإ كلذكو         ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامحب
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ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامحب قلعتملاو      ١٩٩٨/ ١٢/ ٩يف   نـع جارفإلا   بتبلاط امك   .  
تاـمظنملا ةـيقبو ناسنإلا قوقحل ةيلودلاو ةيبرعلا تامظنملا عي          مج تدشانو نيلقتعملا رئاس   

. مهنـم لـقتعا نمع جارفإلاو ايروس يف يندملا عمتجملا ءاطشن ةيامح ىلع لمعلا ةيناسنإلا              
ضاـير كلذـكو يصـمحلا نومأمو فيس ضاير نيبئانلا فيقوت نأ رخآ نايب يف تربتعاو             

أدـب يذـلا يروسـلا عمتجملا طاشن ف         قو فدهب تاطلسلا اهكلست ةديدج ةيبلس ةوطخ كرتلا       
اـهيفو ةيفسعت  ((اهنأب تالاقتعالا تفصوو ،ةطلسلا ديلاقم دسألا راشب سيئرلا ملست رثإ ىمانتي          

رهوـج ضقانتو اهتاهجوتو ةموكحلا ءارآل نيفلاخملاو ةضراعملا تبك ىلإ فده    يينوناق سبل   
  )).حورطملا حالصإلاو رييغتلا

  
  :ةفاـحصلا

يدـيأ يـف رمألا لظو تالاقتعالا ىلع قيلعت يأ نييروسلا ني            لوئسملا نع ردصي ملو   
  .نيضراعملا ىلع ًافينع ًاموجه تنش يتلا فحصلا

ةـهجوم مهتءاـسإ    ((نأ نم ريبعتلا ةيرح ىلإ نوئيسي نيذلا        )) ثعبلا((ةفيحص ترذحف   
 ، ،      نطولا ىلإ ىـلإ راوـحلا ليوحت ةلواحم      بمهتمهتاو   هسفن نع عفادي فيك فرعي نطاوملاو

مهبزـحب ريهشـت ىـلإ اوعمتساو تايدتنملا يف مالكلا نم اوعنم نييثعبلا نإ تلاقو                . ىضوف
ةـفلتخملا تارـعنلا ةراـثإ تالواـحم ىلإ ةفاضإ     (...) روتسدلاو ماظنلابو هزومرو هتادايقو   

  )).ةينطولا ةدحولا يف عساو خرش قلخو
يأر ـلا عامسـل تايدـتنملاب تحمس ةيروسلا تاطلسلا        ((نأ  )) نيرشت((ةفيحص تبتكو   

ةـيطارقميدلل ةحاو نوكت نأ نم ًالدب مئاتشلاو بسلل          ًاربنم اهلعج ضعبلا نكل ،رخآلا يأرلاو       
يأرـلل عامسـلا ةلأسم ىلع ةدايقلا تددش امدنعو ،ثيدحتلاو ريوطتلا ةيلمع يف ةكراشملاو               

        ، جماـنرب دـفر يـف ةمهاسـملاو         ةينطولا ةكراشملا ليعفت راطإ يف كلذ ناك رخآلا يأرلاو
لـك يـف ةعـساولا ةكراشـملا ةـيلمع قـقحت يتلا راكفألاب ثيدحتلاو ريوطتل                او حالصإلا 

خاـنم ةعزعز ةيغب يباجيإ لعف قيقحتل فورظلا هذه لغتسا ضعبلا نأ ودبي نكلو ،تالاجملا        
دـسألا راشـب روتكدلا ملست نأ ذنم ةديدج ًاداعبأ تذخأ يتلا ايروس يف ةيطارقميدلاو ةيرحلا                 

 م((نأ تفاضأو   )). ةسائرلا ةدس  لازـي ال بابلاف ثيدحتلا عورشم ةرولب يف مهاسي نأ د           ري ن
   )).همامأ ًاحوتفم ًاباب دجي نلف هلقرعي نأ دري نم امأ ،كلذل ًاحوتفم



 )٦٦٨(

كرـتلا ضاـيرو يصـمحلا نومأم قالطإ ىلإ هيف اوعد ًانايب ًايبرع ًافقثم               ٣٢ردصأو    
رـييغتلل ةريبكلا زومر    لا هذه لاقتعا ن   إاولاقو ايروس يف يأرلا يلقتعم عيمجو فيس ضايرو         

ةـيلخادلا ةـهبجلاو ةـينطولا ةدـحولا ىـلع ةئيس ًاراثآ كرتيس ريطخ فطعنم يطارقميدلا                
  .ايروس يف تايرحلا لبقتسمو

يـبرح دـمحم روتكدـلاو      ) سنوـت (يقوزرملا فصنم روتكدلا نيعقوملا ةمدقم يفو       
حالـص روتكدلاو   ) نانبل(رغاد تيلويف ةروتكدلاو    ) قارعلا(بيبح مظاك روتكدلاو    ) رئازجلا(

  ).ايروس(عانم مثيه روتكدلاو ) رصم(لمجلا ديعس راشتسملاو ) رئازجلا(مهديس نيدلا 
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  )٢٢٤(ةيروس يف ءاطشنلا لاقتعا رارمتسا
  

يـف نيوضع تلاط يتلا تالاقتعالا رارمتسا ةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج تدقتنا              
يـف ةـلمحلا ءدـب ذنم،ةرشع ىلإ نيلق       تعملا ددع لصيل وللت زاوفو ىسيع بيبح امه ةيعمجلا        

لـك لزـنم ىـلإ يندملا سابللاب رصانع رضح ثيح    ٢٠٠١)سطسغأ(بآ رهش نم عساتلا     ،
  )).ةيمسر ةهج((ىلإ امهوبحطصاو ةركبم ةعاس يف امهنم 

راوـحلا ىدـتنم وه فدهتسملا نأ ىلإ ريشت تالاقتعالا ةعيبط           ((ن  إءاطشنلا دحأ لاقو    
 لوـليأ رهـش نم سداسلا يف  فيس ضاير بئانلا لزنم ي            ف هطاشن فنأتسا يذلا   )) ينطولا
لصأ نم ةتس فيقوت مت ذإ،تايدتنملا طاشن ديمجت دعب  ٢٠٠١)ربمتبس( ةـنجل يـف ًاوضع   ١٤   
  .ينطولا راوحلا ىدتنم

  

                                                 
)١٦(،  .١٣/٩/٢٠٠١ ،)توريب( ريفسلا
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  ..ةيروس ةمكحم يف نادهاش
  )٢٢٥(ةوقلاب روتسدلا رييغتل عدي مل فيس بئانلا

  
ضاـير يروسلا بئانلا ةيضق يف نيدهاش ىلإ قش         مدب ةيناثلا تايانجلا ةمكحم تعمتسا    

بـئانلا ةحلصـم يـف تبص ةداهشب ايلدأ امهالكو ،ةدايز ناوضرو يتامزج ريذن امه فيس                
  .هيلإ بسن امو هادتنم يف تيقلأ يتلا تارضاحملا يف هحرط مت ام ةهجل فيس

تزـكرت فيس ضاير ىدتنم يف ترج نأ قبس يتلا تاشقانملا نأ ىلإ نادهاشلا راشأو             
ترـج يـتلا تاراوحلا نأو ،ًاينلع ناك فيس ىدتنم نأو ،روتسدلا داوم ضعب ريوطت لوح                
فاـيطألا عيمج مامأ ًاحوتفم ناك روضحلا نأو ،ةيرس ةيأ نع ،ةديعبو ةينلع ًاضيأ تناك هيف                

يـف أرـقو عمـس هنأ ىلإ يتامزج دهاشلا راشأو           . ةيداصتقالاو ةيركفلاو ةيسايسلا تارايتلاو   
،      بئانلا نأ فحصلا     ةـيعامتجالا نوئشلا ةرازو قيرط نع هادتنمل صيخرتلل بلطب مدقت فيس

نوناـق نأ مادـخ ميـلحلا دـبع يروسـلا سيئرلا بئان لوق تدروأ ةيروسلا فحصلا نأو                  
دـق نوكي نأ يتامزج دهاشلا ىفنو ،لجاعلا بيرقلا يف ردصيس دالبلا يف ةيسايسلا بازحألا               

ًادـكؤم ،ةيفئاطلا ةقرفتلا ىلع لِمع هنأ وأ ةيفئا       ط تارعن ريثت فيس بئانلا نم ةراشإ ةيأ عمس        
ربمتبـس عـلطم حرـط فيـس نأو ،ةشـقانملا ساـسأ تـناك ةـينطولا ةدحولا ةلأسم نأ            

ةيطارقميدلا تايرحلا قالطإو ةينطولا ةدحولا ةلأسم٢٠٠٠)لوليأ(  .  

                                                 
،وألا قرشلا)١٧(   .٨/٣/٢٠٠٢،)ندنل( طس



 )٦٧٢(

               ، يتاـمزج دهاشـلا ةداهـش عم ةقباطتم ةداهشب ةدايز ناوضر روتكدلا ىلدأ هتهج نم
مـل روتسدلا ليدعتب ةبلاطملا نأ ىلإ ًاريشم فيس بئانلا نع اهيف عفاد ،ةعفارم ةباث               مب تءاجو 

ةهبجلاو ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح يف ءاضعأ نيرخآ نإ لب فيس بئانلا ىلع رصتقت              
  .روتسدلا تارقف ضعب ىلع ليدعت ءارجإ ناكمإلاب هنأ اوأر ،ةيمدقتلا ةينطولا

روتكدـلا لاـق ،ةوقلاـب روتسدلا صوصن ضعب ليدع          ت ىلإ اعد دق فيس ناك اذإ امعو       
يـف ًامئاد متي ثيدحلا ناك لب ،ةوقلاب ليدعتلا متي نأ بجي هنأ نم ثيدح يأ متي مل هنإ ،ةدايز                    

  .ينطولا يطارقميدلا راطإلا
ًاـنلع وعدـن اننإ لاق ،ةدايزو يتامزج يتداهش ىلع هتقفاوم فيس بئانلا نلعأ نأ دعبو                

مدـق نأ قبس هنأ ىلإ ًاريشم     ،ةيعامتجاو ةيداصتقا ىرخأ تاحالص   إل ةمدقمك يسايس حالصإل     
  .يسايسلا حالصإلل امهيف اعد نيتركذم بعشلا سلجم ىلإ

               ، اـهب ءالدإلاب مساج دمحم مساج ةمكحملا سيئر هل حمس ةبهسم ةلخادم يف فيس ددشو
، دالبـلا يـف يسايسـلا حالصإلا لبق يعامتجاو يداصتقا حالصإ ءارجإ ةيناكمإ مدع ىلع              

  .ليدعت ىلإ جاتحيو يروسلا روتسدلا داوم ضعب نيب ضقانت دوجو ىلإ ًاريشم
ب فيس ه    اهتدهـش يـتلا ةيسايسـلا تاطاشنلا يف اوكراش ماعلا نأشلاب نيمتهملا ن             أونو

حالـصإ لـجأ نم لمعلا ةرورض دكؤت يتلاو دسألا راشب سيئرلل مسقلا باطخ دعب ةيروس                
  .يعامتجاو يداصتقا حالصإ يلاتلابو يسايس

فيـس بـئانلا بلاط ،ةمكحملا مامأ ةعاس عبر نم رثكأ ترمتسا يتلا هتلخادم لالخو               
تاـيقالخأ نود نـم هرامث يتؤي نل حالصإلا نأ ًادكؤم ،نييحالصإ لبق نم لماش حالصإب                
ةيلوئسـملا لـمحت يفو نطولا يف كيرش هنأب رعشي نأ نطاوملا ىلع بجي هنأو ،حالصإلا                 

ىـندأ يـف نوكيـس عادـبإلا نأ يـنعي نطاوملا قوقحب فار              تعالا مدع نأ ىأرو ،ةينطولا    
مـهؤادأ نوـكي نأ نم بعشلا ءانبأ عيمج نّكمي نأ هنأش نم يسايسلا حالصإلا نأو هتايوتسم     

رشع ثلاثلا ىلإ مساجلا يضاقلا اهعفرو ةلماك ةعاس تقرغتسا يتلا سمأ ةسلج بقعو             . ًاديج
لا دبع نسح يماحملا لاق      ٢٠٠٢)سرام(راذآ رهش نم     يحوـت ةسـلجلا تايرجم نإ ميظع         

ناـك فيـس نأو ،ةنيرق وأ ليلد يأ ىلإ دنتست مل فيس ضاير بئانلا ىلإ ةبوسنملا مهتلا نأب                  
تايدـحتلا ةـهجاوم يـف ينطوـلا كسامتلاو ةينطولا ةدحولا ىلع صرحو ةيلوئسمب لمعي               

ىـلعو ي   نيطسلفلا بعشلا ىلع لصاوتملاو رمتسملا يليئارسإلا ناودعلا اميس الو ،ةيجراخلا         
  .ةيروس دض ةلصاوتملا ليئارسإ تاديدهتو نانبل
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فيس ضايرل ماوعأةسمخنجسلا   )٢٢٦(  
  

يعانصـلاو ضراـعملا بـئانلاب نعطلل لباقلا اهمكح ةيناثلا تايانجلا ةمكحم تردصأ             
     ، نـع فثكملا يسامولبدلا روضحلا بغي مل امكو         تاونس سمخ نجسلاب فيس ضاير قباسلا

  .ًاضيأ رتوتلا اهنع بغي مل ةسلجلا
  .هيضراعمو مكحلا يديؤم نيب ةمكحملا ةعاق يف كارع بشني داكو

تدـسو ةـضافتنالل ًامعد قشمد تباج يتلا ةدشاحلا ةريسملا هتببس ليوط راظتنا دعبو              
لاـجرب ًابوحصـم ةمكحملا ىلإ فيس ضاير لخد ،ىرخأ بابسأل امبرو ،اهعراوش فصن              

نأـب فيـس در ةـيحتلا مهدحأ هل هج    و نيحو ،روضحلا ضعب نم قيفصتب لبقتساو ةطرشلا   
  )).ًانمث ةيرحلل نأو ًايناجم ءيش ال((

نـم ةماعلا ةباينلا بلطل ًاقفو ررقت يذلاو        )) يروسلا بعشلا مساب  ((مكحلا يضاقلا أرقو    
رـيغ قرطب ةلودلا روتسد رييغت فادهتسا       ((ةيانجب  )) مهتملا ميرجت ةهج نم اهل ًافالخو ةهج      

ليكشـت ةحنجب رهشأ ةتس سبحلا      ((، و ))تاونس سمخل تقؤملا  زاجتحالاب  ((كلذو  )) ةعورشم
  )).اهيف بصنم يلوتو ةينوناق ريغ تاءاقل دقعو ةيرس ةيعمج

اـمك مكحلا ةرتف نم ًاءزج       ٢٠٠١/ ٩/ ٩ذنم فيس سبح رابتعاو     )) نيتمهتلا معد ((متو    
  .هقوقح نم ًايندم فيس ديرجت مت

                                                 
)١٨(،  .٢٠٠٢/ ٤/ ٥، )توريب(ريفسلا
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رفوـت مدـعل بغشـلا ةراثإو ةيف        ئاطلا تارعنلا ةراثإ يمرج نم فيس ةمكحملا تأربو       
  .ةلدألا

يذـلا بـيد سابع راشتسملل نيتحفص نم ةفلاخم تلجسو ةاضقلا ةيرثكأب مكحلا ءاجو              
         ، نيمي ىلإ ًامهجتم ادبو     يصمحلا نومأم رخآلا لقتسملا بئانلا مكح ىلع ضرتعاو قبس ناك

  .دمحم مساج يضاقلا
يـف مهتـملا ةيوض   ـع ((نأ ربتعاو ةحفص يف يصمحلا مكح ىلع ضرتعا بيد ناكو   

  )).هجراخ هنع خلسنت ال بعشلا سلجم
هتوـص عـفترا ،يـضاقلا ضـفرو     )) ةنس لك لباقم ةقيقد((مالكلا فيس بلط امدنعو     

  .داسفلا ةحفاكم لمحت عيطتسي ال ماظنلا نأ تبثي مكحلا نأو هل فرش ةقيثو مكحلا نأ ربتعاو
قيفصـتلا اهيلع ىغط ةنس     الم تأدبو )) تئسخ((هلوقب هعطاق نييثعبلا نيماحملا دحأ نكل       

ةسـلجلا تدـبو ،ةيثعب تاراعش رخآلا ددر        )) ةقزترملاب((يماحملا فيس تعن امنيبو ،داحلا      
ًاعـساو ًالاجس تدهشو اهيف لقتعا يتلا هادتنمل ةريخألا ةسلجلاب ةهيبش فيس ةمكاحمل ةريخألا              

  .ةضراعملاو نييثعبلا نيب
نـم يثعبلا يماحملا جارخإب بلاط ا       منيب صفقلا نم فيس لازنإب هرارق يضاقلا ذختاو       

نـمألا لاـجر ةـقفرب ةمكحملا ةعاق نم جراخ وهو فيس ىلع يداني نم ةمث ناكو ،ةعاقلا              
يـف نيتديحولا نيتينلعلا نيتيسايسلا نيتمكاحملا نم ةريخألاو ةرشع ةيناثلا ةسلجلا كلذب يهتنتل        

  .تاونس سمخ امهنم لك ةدم نعطلل نيلباق نيمكحب ايروس
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  )٢٢٧(حلاص بيبحل ماوعأ ةثالث نجسلا
  

ىـلع تاونـس ثالـث ةدمل نجسلاب ًامكح ايروس يف ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تردصأ                
ظاـقيإل يموـقلا روعشلا فاعضإ      ((ةمهتب هتنادإ دعب حلاص بيبح ضراعملاو لامعألا لجر         

  )).ةلودلا سيئرو تاطلسلا ريقحتو ةمألا ةيسفن نهوو ةيفئاطلا تارعنلا 
ةـنيدم يـف ًايراوح ىدتنم ماقأ        ٢٠٠١ماعلا فيص فقوأ يذلا ًاماع      ) ٥٢(ح  لاص ناكو   

  .تقولا كلذ يف ترشتنا ةدع تايدتنم شاقن يف كراش امك سوطرط
يـف نيـضراعملا نـم ةعومجم قحب ردصت فوس ماكحأ ةلسلس يف لوألا مكحلا وهو                

، يماحملا يسايسلا بتكملا ـ يروسلا يعويشلا بزحلل لوألا نيمألا مهتمدقم    كرـتلا ضاير
،   .ةليلد فراع يعماجلا ذاتسألاو ىسيع بيبح يماحملاو

ءادـتعالا مهتب هب تابوقعلا ىصقأ لازنإ       ((ـب تبلاط يتلا ةباينلا ىلإ عمتسا ىسيع ناكو       
    ، مذو ةـيفئاطلا تارـعنلا ةراـثإو ةلودلا ةبيه نم لينلاو     حلسم نايصع ةراثإو ،روتسدلا ىلع

  )). ةيروهمجلا سيئرو تاطلسلا

                                                 
)١٩(،  .٢٠٠٢/ ٦/ ٢٥،)توريب( ريفسلا
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زياـف يـضاقلا نـع نوماحم لقن نيح يف          )) يسايس مكح ((هنأ نيماحملا دحأ ر     بتعاو
  )).هلاحب انفأرت اننكل((ماوعأ ةعست نجسلاب هيلع مكحي نأ نكمي ناك حلاص نإ هلوق يرونلا 

قطنلا خيرات وهو    ،٢٠٠٢)وينوي(ناريزح رهشلا نم رشع عباسلا ىتح ةسلجلا تعفرو         
  .ةليلد فراع ىلع مكحلاب
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  "لاقتعالا "ـبمكح 
 )٢٢٨(كرتلا يروسلا يعويشلا يدايقلا ىلع

 
  

يروسـلا يعويشلا يدايقلا فلم ىلع راتسلا ،ةيروسلا ايلعلا ةلودلا نم           أةمكحم تلدسأ   
ايندـم هديرجتو هزجحو ةنسلا فصنو نيتنس ةدمل تقؤملا لاقتعالاب هيلع مكحلاب كرتلا ضاير   

 . ةبوقعلا لصأنم هفيقوت ةدم باستحاو 

يـف اهرارق تردصأ ايلعلا ةلودلا نم  أةمكحم ن إهلوق يروس يئاضق عجرم   ىلإ  بسنو  
اـهتبوقعو ماـهتالا رارـق يف هيلإ ةبوسنملا مئارجلاب هتنادأ ثيح كرتلا ضاير مهتملا ةيضق                
اـمب فرـتعا هنوك ةيريدقتلا ةففخملا بابسألا كرتلا تحنم ةمكحملا نأ ريغ ،تاونس سمخ               

كشب حرصو  ،هيلإ بسن  نوـكي نأ دـيري ال هـناو ،ايساق امالك لاق هن            أةمكحملا مامأ ينلع ل      
لـبق نم رصاحم  ) ةيروس(دلبلا اذه نإ ثيح ،رانلا ىلع تيزلا بصي نأ ديري الو ةنتف سأر            

هـتبوقع لـيزنت متو ةيريدقتلا ةففخملا بابسألا حنم كلذل ةجيتنو ،ليئارسإو ةدحتملا تايالولا              
  . ةنسلافصنو نيتنس ىلإ تاونس سمخ نم 

اـعد ،يرونلا زياف ةمكحملا سيئر ن       إنودعر دمحم يماحملا لاق ةسلجلا ءاهتنا بقعو        
اماع ٧٢(كرتلا   لاـق مـكحلا تاـيثيح نـعو        . هبتكم يف هعم ةوهقلا نم ناجنف لوانت ىلإ       )  

 ٥هـيلع مـكحلاو روتسدلا فدهتسي يذلا ءادتعالاب مايقلا ةيانجب كرتلا ميرجت مت هن               إنودعر  
،   ٣هيلع مكحلاو ةنتفلا ةراثإو نايصعلا دصقب بطخلا ءاقلإ ةيانجب ه           ميرجتو ،تاونس  تاونـس  

                                                 
)٢٠( ،  .٢٧/٦/٢٠٠٢،)ندنل(طسوألا قرشلا
يروس يفحص)٢١(  .  



 )٦٧٨(

،   ٣هـيلع مـكحلاو اهتيسفنو ةمألا ةميزع نهوت ةبذاك ءابنأ جيورت ةيانجب هميرجتو               تاونـس  
و رهشأ  ٦ـب هيلع مكحلاو   ةيروس ةريل    ٥٠٠  تارالود ١٠(  . ةـلودلا ةـبيه نم لينلا ةحنجب      )  

ارتعا ببسبو ةمكحملا نإ    :فاضأو   ٍساـق مالـك هنع ردص هن     أركني ال هنأب اهمامأ كرتلا ف        
طـقف هيلع مكحي نأ بلطو ،رانلا ىلع تيزلا بصي نأ ديري الو ةنتف ةادأ نوكي نأ ديري الو                   

هرـجحو ةنس   لافصنو نيتنس ةدمل تقؤملا لاقتعالاب هيلع مكحلا فيفخت مت دقف ،مذلاو حدقلاب             
ةدـم عـبر مسـح دـعب هن     أىلإ نودعر راشأو . ةبوقعلا لصأنم هفيقوت ةدم باستحاو ايندم    

نأ كرـتلا ىـلع بـجوتي هـن         إ، ف ٢٠٠١)لوليأ(ربمتبس نم عساتلا ذنم فيقوتلا ةدمو مكحلا        
  . ةيروسلا ةمصاعلا نم بيرقلا اردع نجس نم يسايسلا مسقلا يف ىرخأ ةنس يضمي

راشـب سيئرـلا دـشانو ،مكحلا اذهل رربم ال نأ قوتعم ليلخ يماحملا ىأر هتهج نم                 
، أةمكحمب لمعلا فقو دسألا      يأرـلا يـلقتعم عـيمج قالـطإو اـهئاغلإ نالعإو            ةلودلا نم

ةيمـسرلا تامازتلالا عم ايشامت اهئاغلإو ةيئانثتسالا نيناوقلا عيمج يف رظنلا ةداعإو    ،ريمضلاو  
نأ يـف هـلمأ نـع قوتعم برعأو         . روتسدلا ماكحأ نمض ريبعتلا يف نينطاوملا قح نيمأتل       

يـفو ،مـهقالطإو ريمضـلاو يأرـلا يـلقتعم عيمج تافلم يط متيو ،دس           ألا سيئرلا لخدتي  
  . كرتلا ضاير مهتمدقم

مـساب اـقطان هراـبتعاب ميظعلا دبع نسح يماحملا بقع ،ةسلجلا ءاهتنا دعبو هبناج نم              
رـيغ  (يطارقميدـلا يبرعلا يكارتشالا داح    تالا بزحل اماع ًانيمأو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا      

ةداـيقلا نيب يطارقميد ينطو راوح ىلإ ةوعدلاب كرتلا قحب ردص يذ            لا مكحلا ىلع  ،)صخرم
هـل ضرعتت ام ةهجاوم ىلع عيمجلا لمعي نأ ةرورض ادكؤم ،ةضراعملاو ةيروسلا ةيسايسلا              

يـف مائولا لحي نأ لمأن ةيطارقميد ةينطو ةضراعمك اننإ          "لاقو ،رطاخمو تايدحت نم دالبلا      
  ". ةيجراخلا رطاخملاو تايدحتلا ةهجاومل اعيمج غرفتن نأو ،ةضراعملاو ةطلسلا نيب ،دالبلا

ميـلحلا دبع ةيروهمجلا سيئر بئان عم مت نأ قبس يذلا ءاقللا ءانثتساب   "ميظعلا دبع لاقو    
، "ةيروسـلا ةيسايسلا ةدايقلا عم راوح يأ دعب أدبي مل هن          إ ف ٢٠٠٢ماع  ) راذآ(سرام يف مادخ    

رظنلا تاهجول افاشكتسا ناك لب اراوحنكي مل مادخ عم مت يذلا ءاقللا نأ ىلإ اريشم   .  
             ، حلاـص بـيبح قـحب لبق نمو كرتلا ضاير قحب ماكحأ رودص ىلع اهل بيقعت يفو

،       لاق ضرـعي اـم ةيسايسلا ماكحألا هذه لثم يف ىرت اهن      أةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج ت
ةـكرحلا ةـيرح ةينمألا تاطلسلا يطعيو         ،لاقتعالاو ةنادإلا رطخل نيطشانلا عيمج     ةروصـب   

،        . ضراعم توص لك عمق ىلإ يدؤت      يـف ةيروـس ن     أنأشـلا اذهب نايب يف ةيعمجلا تدكأو
صر ىـلإ ةـجاحلا دـش       أيف يه ،ةيجراخ تاديدهتو رطاخم نم ههجاوت امب نهارلا تقولا           

اـسارتم نوكي نأ هل حيتت ةماركو ةيرحب شيعلل هتصرف نطاوملا ءاطعإو اهديحوتو فوفصلا              
ضرتفملا ينطولا هروديدؤي تايدحتلا هذه هجو يف  .  
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نس١٠ و٥نجسلا  ةليلد فراعو ينبلا ديلولتاو   )٢٣٠(  
  

ةـليلد فراـع يداصـتقالا ىلع ةيساق ًاماكحأ ايروس يف ةلودلا نمأ ةمكحم تردصأ               
ذإ ،حلسـملا نايصـعلا ىـلع ضحلاو روتسدلا رييغت ةلواحمب نيمهتملا ينبلا ديلو بيبطلاو               

يناثلاو تاونس رشع لوألا نجسب تضق   .تاونس سمخ 
،          ((ماكحألا نأ قوتعم ليلخ يماحملا ىأرو        ينوناـق ساـسأ ىـلإ دنتست الو ًادج ةرئاج

يـف تازواـجتلاو ءاطخألا ىلإ دقنلا هيجوت نع فقوتلاو هعمقو رخآلا يأرلا تاكسإ اهفدهو               
روتـسدلا مكحب ةاغلم يهو ةصتخم ريغ ةيئانثتسا ةمكحم نع ةرداص ةنادإلا نإ لاقو ،اندالب               

نأ فاـضأو   . نـعطلاو عافدـلا قـح لثم ةلداعلا ةمكاحملا تانامض اهيف رفاوتت ال            و مئادلا 
نـم يـهو ،اهتاطلـس لـكب ةلودلا ةهجاوم يف ناسنإلا قوقحل نامض يه ةلداعلا ةمكحملا                 

        ، نأ بـجي قحلا اذه نامضلو       ةفلتخملا اهتزهجأو ةلودلا فسعت لباقم يف ًَادج ةمهملا قوقحلا
  .ثالثلا تاطلسلا نيب يقيقح لصف كانه نوكي

دـض ةلدأك نجسلا يف ًارس تلجس تاثداحم ىلإ تدنتسا ةمكحملا نأ نوماحم حضوأو              
  .ينبلا

نيماـحملا قتلأ ملو قالطإلا ىلع عافدلاب مدقتأ نأ يل نستي مل هنأ ةليلد نع قوتعم لقنو   
ىـفتكاو ،هـيلع مكحلا ةوالت ىدل لعف در يأ ينبلا نع ردصي ملو ،تامكاحملا لوصأ قفو                 

  .ًاماكحأ اذكه ردصت ةمكحم اذكهلوقلاب 

                                                 
)٢٢(،   .٢٠٠٢/ ٨/ ١، )توريب(راهنلا



 )٦٨٠(

لاـق اـمك     تلونس رشع ىلإ ةعورشم ريغ قرطب روتسدلا رييغت ةمهت ةبوقع لصتو            ،
ءاـبنأ ةعاذإو ،حلسملا نايصعلا ىلع ضحلا       ((ـب كلذك نامهتملا نيدو ،ينبلا رونأ يماحملا        

لا لضـفو ))ينطوـلا داصتقالاب ةقثلا فعضت ءابنأ ةعاذإو ،ةمألا ةيسفن نهوت ةبذاك        يـضاق  ، 
،  ١٦نجسلاب ىلوأ ةلحرم يف ةليلد ىلع مكحو ىلوألا ةمهتلا ىلع زيكرتلا             ةنـس فـفخ مـث      

نجسلاب ًامكح ينبلا قح يف ردصأو        تاونس رشع ىلإ ةبوقعلا    سـمخ ىـلإ هففخ ،ةنس       ١١،   
ةـمكحم تناكو   . ٢٠٠١فيص اولقتعا نيضراعم قح يف ىسقألا يه ماكحألا هذهو        . تاونس

ناسـينو راذآ يـف فيـس ضايرو يصمحلا نومأم نيبئانلا    ىلع تمكح قشمد يف تايانجلا   
ةعورشـم رـيغ قرـطب روتسدلا رييغت امهفادهتسال تاونس سمخ نجسلاب            ٢٠٠٢ يـفو  .  

ىـلعو ،ةنس   ـلا فصـنو نيتنس نجسلاب كرتلا ضاير يعويشلا ميعزلا ىلع مكح ،ناريزح            
  .تاونس ثالث نجسلاب حلاص بيبح لامعألا لجر

ةنس ٦٠(ةليلد فراعو    ةعماج يف داصتقالا ةيلكل قباس ديمع وهو ،فورعم ي         داصتقا)  
تاحالـصإلا طـبر ىـلإ وعدـي ناـكو          . يندـملا عمتجملا ءايحإ ناجل مساب قطانلاو بلح       

ةـليلد نأ ينبلا رونأ يماحملا ركذو       . داصتقالا ةرادإ يف ةيفافشلا ىلإو ،ةيسايسلاو ةيداصتقالا      
لا لك اهيف ن    ٢٠٠١) ربمتبس(لوليأ يف ةرضاحم ىقلأ    يب اـهب رادـي يـتلا ةيبلسـلا بـناوج           

ةـيعاد الإ سيـل وـهف ،لـلخلا عـقاوم ىلع هدي عضو يداصتقا ركفم هنإ لاقو                  . داصتقالا
  .اهل ةحجان لولح عضوو ةيروتسدو ةيملس لئاسو قيرط نم حالصإلل

دـحأ وـهو ،ةيسايسـلا تاـعامتجالا يـف ةيلعافب كراشي ناكف ينبلا ديلو بيبطلا امأ                 
  .ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةيعمجلل نيسسؤملا ءاضعألا

نيـمهتم ةـثالث تبوجتـسا ةمكحملا نأ        ) اناس(ءابنألل ةيروسلا ةيبرعلا ةلاكولا تدافأو      
نيذـلا يناوـبل لامك بيبطلاو وللت زاوف سدنهملاو نودعس نسح دعاقتملا سردملا مه نيرخآ    

بآ١٩ىلإ مهتيضق يف مكحلا ئجرأو يضاملا فيصلا كلذك اولقتعا    .٢٠٠١)سطسغأ( 
مثـكأ ةيروـس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا ةنجل سيئر لاق ،ةيلوألا لعفلا دودر ي                فو
نأ ةـليلد ةـجوز تأرو      . دالبلا يف ناسنإلا قوقح لبقتسم ىلع قلقلا ريثت ماكحألا ن         إةسيعن  
هـنأب ةـمكحملا رارق ينبلا ةجوز تفصوو          ))ةلداع ريغو ةلزهم  ((هتنادإ   ءيـطب مـكح    ((، 

  )).مادعإلاب
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  ةيروسلا ةلودلا نمأ ةمكحم
اسبح تاونس٥ىسيع بيبح ىلع مكحت   ً ◌)٢٣١(  

  
بـيبح يماحملا يساتألا لامج ىدتنم مساب قطانلا ىلع ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تمكح              
نـم ةنسلا فصنو ةنس ةرشع عبرأ يلاوح تمغدأ نأ دعب تاونس سمخ ةدمل نجسلاب ىسيع                

رشـنو ،حلسملا نايصعلا ىلع ضحلا  ىلإ روتسدلا ىلع ءادتعالا نم جردتت مهت نع تابوقعلا         
حدـقو مذو ةـيفئاطلا تارـعنلا ةراـثإو ،ةمألا ةيسفن نهوت نأ اهنأش نم يتلا ةبذاكلا ءابنألا             

  .تاطلسلا
لبقتـسا ىسـيع ن     إقوـتعم ليلخ يماحملا لاقو ،ةيندملا هقوقح نم ىسيع ديرجت متو            

نـم ٍلـك عاـضوأ يـف     رظنلا اهيف مت قئاقد ىوس قرغتست مل ةمكاحملا نأو ،ًامستبم مكحلا         
ماـكحألاب قـطنلا متـي نأ ىلع نودعس نسحو وللت زاوفو يناوبللا لامك نيرخآلا نيفوقوملا                

  ).سطسغأ(بآ رهش نم نيرشعلاو نماثلا يف امهيلع 
لخدـتلل دـسألا راشب يروسلا سيئرلا ىلإ اهل نايب يف ناسنإلا قوقح ةيعمج تهجوتو               

 عـيمج نـعو نيـلقتعملا نع جارفإلاو ةيفرعلا   ماكحألا ءاغلإو تامكاحملا هذه فقو لجأ نم       
  .يسايسلا لاقتعالا فلم يطو ايروس يف يأرلا ءانجس

                                                 
)٢٣(،   .٢٠٠٢/ ٨/ ٢٠،)توريب(ريفسلا
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ةـيأ مدقت مل ةماعلا ةباينلا نأ تركذو ،ةلداع ريغ تامكاحملا هذه نأ ةيعمجلا تربتعاو               
  .ةئيس فورظ نم نوناعي نيلقتعملا نأ ىلإ ةريشم ،نيمهتملا ىلإ ةهجوملا مهتلا ىلع ةلدأ
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نيطشانو نييسايسةثالثىلع نجسلاب ماكح أ  )٢٣٢( 
  

نييسايسـلا نـم ةـينامثلا نيـلقتعملا فـلم ةيروسـلا ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تلفقأ                 
تـقؤملا لاـقتعالاب وللت زاوف سدنهملا ىلع اهمكحب يندملا عمتجملا تايدتنم يف نيطشانلاو              

ءادـتعالا ةـيانجب هـتم      رج نأ دعب ،ةيندملا هقوقح نم هديرجتو هرجح عم تاونس سمخ ةدمل           
      ، حلسـم نايصع ةراثإ ىلع لمعلا ةيانجو        ةعورشم ريغ قرطب روتسدلا رييغت فدهتسي يذلا

 . ةمألا ةيسفن نهوت نأ اهنأش نم ةبذاك ءابنأ لقن ةيانجو

              ، تاونـس ثالـث ةدمل تقؤملا لاقتعالاب يناوبل لامك بيبطلا ىلع ةمكحملا تمكح امك
ءاـقلإ ةـيانجب هتمرج نأ دعبو ،ةنسلا فصنو تاونس ينا           مث نم هتلزنأو مكحلا تففخ نأ دعب      

      ، برـحلا نمز يف ةبذاك ءابنأ لقن ةيانجو         تاطلسلا دض حلسملا نايصعلا ةراثإ دصقب بطخلا
هدـيرجتو هرجح عم ةيبهذملاو ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإ ةحنجو ةمألا ةيسفن نهوت نأ اهنأش نم               

  . ًايندم
لاـق ،يرونلازياـف ،ةمكحملا سيئر نإ نودعر         دمحم يماحملا لاق مكحلا ىلع اقيلعتو       

بـطلا ةـسرامم ىلإ دوعت يكلو ًابيبط كرابتعاب         : "اهمكح ةمكحملا تردصأ نأ دعب ،يناوبلل     
  ". تاونس ثالث ىلإ كيلع مكحلا انففخ ،ةسايسلا لزتعتو

نيتنـس ةدـمل تـقؤملا لاقتعالاب نودعس نسح ىلع ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم تمكحو               
نأ اهنأـش نم برحلا نمز يف ةبذاك ءابنأ لقن ةيانجب هتمرج نأ دعب ،ًايندم                هديرجتو هرجحو   

نـم ةـبوقعلا فيفخت دعب كلذو ،ةيبهذملاو ةيفئاطلا تارعنلا ةراثإ ةحنجو ةمألا ةيسفن نهوت               
ماـع هـلاقتعا دـعب مدق نأ قبس نودعس نأل ًارظن ،نيتنس ىلإ ةنسلا فصنو تاونس سمخ                  

م ردب ام لك نع ًاراذتعا٢٠٠١   . دسألا راشب يروسلا سيئرلا ىلإ اههجو ةلاسر يف هن 
                                                 

)٢٤(،  .٢٩/٨/٢٠٠٢،)ندنل( طسوألا قرشلا
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نـمأ ةمكحم نع ةرداصلا ماكحألا ىلع نودعر يماحملا بَّقع ،نييفحصلل حيرصت يفو    
ىـلع رظحت يتلا ةيئاضقلا ةطلسلا نوناق نم   ٨١ةداملا صن قيبطت ىلإ ةوعدلاب ،ايلعلا ةلودلا          

يـفو ةيئانثتـسالا مكاحملا ءاغلإو ،ةيسايس       لا لويملاو ءارآلا ءادبإو ةسايسلاب لاغتشالا ةاضقلا      
نودـعر ربتعاو   . ةيسايسلا مئارجلا عيمج نع وفع رادصإو ،ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم اهتعيلط          

نأ افيضـم ،مكاـحملا نع ماكحأ رودص ةلأسم نع ةفلتخم ةلأسم يسايسلا حاتفنالا ةلأسم نأ                
نإ لاـقو   . ئراوطلا ةلاح ن  العإب ةقلعتم يهو ةيروتسد ريغ مكاحم نع تردص ماكحألا هذه         

اـمأ ،اـيلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم ةينببو ةلادعلا ءاسرإب قلعتت ةلأسم يهو ،اهلاجم مكاحملا هذهل          
               ، اـهلك ةقطنملا يف ماعلا عضولاو ةيروس يف ماعلا عضولاب قلعتت ةلأسم وهف يسايسلا حاتفنالا

رودـص نودعر دعبتساو  . ةيسايسلا ةدايقلا لبق نم ةيسايسلا ةضراعملا عم راوح حتف ةيناكمإو       
لاـطي ماـع وـفع ردصـي نأ لمتحملا نم نأ ىأر هنكل ،ةينامثلا نيلقتعملا نع صاخ وفع                   

عيمجلا لمشي رثكأ وأ ةبوقعلا فصن لمشي ثيحب ًاعساو هفيط نوكيو،ةيسايسلا مئارجلا   .  
ضاـير يعويشـلا يداـيقلا ىلع قباس تقو يف تمكح دق ةلودلا نمأ ةمكحم تناكو                

ةدـمب حلاـص بيبح لامعألا لجر ىلعو ،ةنسلا فصنو نيتنس ةدمل تقؤملا لاقتع              الاب كرتلا 
ةدـمب ينبلا ديلو روتكدلا ىلعو ،تاونس رشع ةدمب ةليلد فراع روتكدلا ىلعو ،تاونس ثالث               
ءالؤـهو ،تاونـس سمخ ةدمل تقؤملا لاقتعالاب ىسيع بيبح يماحملا ىلعو ،تاونس سمخ              

  . ٢٠٠١ماع ل الخ تايدتنملا يف اوطشن نمم ًاعيمج
ضاـير نيبئاـنلا ىـلع تمكح دق قشمدب ةيناثلا تايانجلا ةمكحم تناك رخآ قايس يف                

لـك نجسـب   ٢٠٠٢) ناسـين (ليربأ و ) راذآ(سرام يرهش لالخ يصمحلا نومأمو فيس       ،
لـفقأ نيذـلا نيرخآلا ةعبسلاو كرتلل تهجو يتلا مهتلل ةلثامم مهتب تاونس سمخ ةدم امهنم                

  . مهفلم
نـمأ ةـمكحم اهتردصأ يتلا ماكحألا نأ ةيروس يف ناسنإلا قوقح ةيعمج             تربتعا دقو   

اـمم ،ةـقطنملا اهشـيعت ةبيصـع فورظ يف ردصتو رخآلا ءاغلإ ىلإ فدهت               "ايلعلا ةلودلا   
  ". ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاحالصإلا هساسأ ًاماع ًاجارفنا يعدتسي

،   يـطو نيلقتعملا نع جارفإلا ىلإ هتردصأ نايب يف ةيعمجلا تعدو   تالاـقتعالا فـلم  
راوـحلا حور بيلغت رارقلا باحصأب تباهأو  . ةرشعلا نيلقتعملا قحب ةرداصلا ماكحألا ءاغلإو    

              ، ىوـقو ًادارفأ عمتجملا ءانبأ عم لماعتلا يف نطاوملاو نطولا ةحلصم ةيضرأ ىلع قطنملاو
  .نطولا لكاشم ةجلاعم يف ةيفافشلا حورب لماعتلاو ،ةينمألا لولحلا داعبتساو
  



 )٦٨٥(

  
  
  
  

  نوبلاطي نويسنرف نوفقثم
  )٢٣٣(ةيروس يف نييسايسلا نيلقتعملا قالطإب

  
)) ةيروـس يـف نييسايسلا نيلقتعملا رئاسو كرتلا ضاير حارس قالطإ لجأ نم            ((ناونعب  

  :يتآلا نايبلا نييسنرفلا نيفقثملا نم ددع ردصأ
كرـتلا ضاير يماحملاً اددجم ةيروسلا تاطلسلا تلقتعا        ٢٠٠١لوليأ نم يناثلا يف         ،٧١ 

نـم رـثكأ لاوـط نجسلا يف يقب يذلاو ،ةيروس يف ةيطارقوميدلا ةكرحلا هوجو زربأ ،ًاماع                 
،    )١٩٩٨ ـ  ١٩٨٠(ًاماع رشع ةعبس  ةوسـقلاو فـنعلا ةـغلاب فورظ يفو ةمكاحم ةيأ نود  ،

قـيقحتو ،ةـماعلا تاـيرحلا قالطإ لجأ نم لمعلا نع ،هحارس قالطإ ذنم ،فقوتي مل يذلاو                 
  .ةينطولا ةحلاصملا

،         يلقتسملا ن يبئانلا: ىرخأ تايصخش تلقتعا كلذ   ك يصـمحلا نومأـمو فيـس ضاـير ن
               ، ىسـيع بـيبح يماـحملاو ،يناوـبللا لامكو ينبلا ديلو بيبطلاو ،ةليلد فراع يداصتقالاو
عسـتت نأ ىشخيو ،وللت زاوفو نودعس نسحو حلاص بيبح يطارقوميدلا راوحلا ىدتنم ءاطشنو              

نـم ىرخأ ًاهوجوو ةسايس لاجرو نيفقثم ةلبقملا مايألا يف          لاطتو ،هذه لاقتعالاو عمقلا ةجوم      
نيـثالث نـم رـثكأ ذنم ةيراسلا        ) ئراوطلا نوناق (راصحلا ةلاح ءاغلإب بلاطت يتلاو ،عمتجملا       

  .نطاوملاو ناسنإلا قوقح مارتحابو ،ًاماع
رئاـسو كرـتلا ضاـير حارـس قالطإب ةيروسلا تاطلسلا بلاطن ،هاندأ نيعقوملا نحن               

قوـقح نـع عافدلا تامظنم رئاس ىلإ انءادن هسفن تقولا يف هجونو             . ةيروس يف يأ  رلا يلقتعم 
نـم لـمعلاو لخدتلاب مهايإ نيبلاطم ،يبرعلا ملاعلاو يروسلا بعشلا ءاقدصأ عيمجو ،ناسنإلا              

  .ضرغلا اذه قيقحت لجأ
                                                 

 .١٠/١١/٢٠٠١ ،)توريب(،راهنلا)٢٥(
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،     : رابيلاب نايتإ ،سنارف ود جيلوك يف ذاتسألا      : ويدروب رايب   نوبروسـلا يـف ذاتسأو فوسليف
بروـك اوسـنارف ناج     ))نايتيرك جاينا وميت  ((ةلجم ريدم   : لووك لاشيم  تاطاشـنلا لوئسـم    : ، 

يردنأcgtلغشلل ةماعلا ةيلارديفلا يف ةيطسوتملا ـ ةيبوروألا  نوكآه،    :    ، نوبروسـلا يـف ذاتـسأ
ويياـغ كاج نارطملا    ))عمتجملاو ناسنإلا ((ةيرود يف ريرحتلا ةريتركس     : ناروب لوكين  فقـسأ  : ، 

يليموش كينوم  اينيترب وردناج -،  يـف تاـسارد ةريدـم      : يفليد نيتسيرك ،نوبروسلا يف ةذاتسأ    :  
ناياد اينوس  CNRSةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا    نارب زره  -،  ناـج ،نوبروسـلا يف ةذاتسأ      :  

زـكرملا يـف تاـسارد ريدم       : ديتسنيزيإ ناج ،يرفيإ ةعماج يف عامتجا ملع ذاتسأ       : نارود رايب 
يناجرف فيرش CNRSةيملعلا ثوحبلل ينطولا   ، :       ، دوـلك ناـج    ٢نوـيل ةعماج يف رضاحم ذاتسأ

،   -سكأ سنافورب ةعماج يف ذاتسأ    : ناسراغ ايليسرام سيلازنوغ فيأ  ٢  رـضاحم ذاتسأ وناخيك     -   
    ، مويغ كيرتاب ناج   ٢نويل ةعماج يف يـف ذاتـسأو خرؤـم      : يبرح دمحم ،نوبروسلا يف ذاتسأ    :  

تاـقالعلا ذاتـسأ    : سكوـج نالآ ،ةيرئازجلا ينطول    ا ريرحتلا ةهبج يف قباس لوئسمو نوبروسلا      
جروـج ،بـتاك    : روتوكال ناج ،سيراب يف بطلا ةيلك يف ذاتسأ       : ناك سيسنرف ليسرام ،ةيلودلا   

لاشـيم ،طـسوألا قرشـلا يف يقيقحو لداع مالس لجأ نم رهشلا ةنجل سيئرو فوسليف                : اكيبال
وزوـيل دوـلك    ،CNRSةـيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثاحبا ريدم       : يوول يـف ذاتـسأ    :  

عاـمتجالا مـلع ذاتسأ   : ينيم تربليج ،رئازجلا ةعماج يف خيراتلا ذاتسأ  : شورم رونم ،نوبروسلا  
ناسـنإلا قوـقح نع عافدلا ةطبار ةسيئرو نوبروسلا يف ةذاتسأ           : وريبور نيلدام ،نوبروسلا يف   

ريفـسو بـتاك    : وـلور كيرإ ،نيطسلف عم ةيسنرفلا نماضتلا ةيعمج سيئر        : لينفار رانرب ،ًاقباس  
ونيبـس اوسنارف CNRSةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثاحبأ ةريدم     : راكيب تيبازيلا ،قباس    ، :

اروتس نيمانب  IREMAMدهعم يف ثحاب     يريت ليئونامع  INALCOدهعم يف ذاتسأ    : ،  ريدم : ، 
ليفيلوس اكسيشنرف  EHESSةيعامتجالا مولعلل يلاعلا دهعملا يف تاسارد      : لـيوت ي  دـيه ،ةينغم  : ، 

ذاتـسأ  : راشـير كول ناج ،نوبروسلا يف ةرضاحم ةذاتسأ       : ساكيراف ينيليإ ،نوبروسلا يف ةذاتسا    
يف ةرضاحم ةذاتسأ   : يفييف زاوسنارف ،نوبروسلا يف ذاتسأ    : يفييف دنانرف ،نير ةعماج يف رضاحم     

ز ـكرملا يـف ثاـحبأ ريدم    : زولوت دراريج ،نوبروسلا ةعماج يف ثحاب     : يغنات ناج ،نوبروسلا  
نوـماريم -خوـك يدـيل ،مولعلا ةيميداكأ يف لسارم وضعو ةيملعلا ثوحبلل ينطولا           ةـيئايزيف  :  

ةـعماج يـف ةرضاحم      ةذاتسأ: سيتابس لوكين ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثاحبأ ةريدمو          
غنيش -غناش نيلتاك ،نوبروسلا   ذاتـسأ  : ينيوج دمحم ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثحاب       :  

ينيوج نيدلا رون ،نوبروسلا يف     رضاحم ةـثحاب  : ليكيم فايافنج ،نوبروسلا يف رضاحم ذاتسأ     :  
: وـيف موـيغ ،نوبروسلا يف رضاحم ذاتسأ       : ليروم اوسنارف ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف      

تيداـسات ،ةيملعلا ثوحبلل ينطولا زكرملا يف ثحاب        : نالاغ رانرب ،نوبروسلا يف رضاحم ذاتسأ     
نوميكام دراشير ،ةيعامتجالا مولعلل يلاعلا دهعملا يف رضاحم        ذاتسأ: نيساي يـف رضاحم ذاتسأ    :  
قيدص وأ ةمطاف ،ايليسرام-سكإ سنافورب ةعماج   .ةيعامتجا ةثحاب:  
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  "هقلق"نلعي يبوروألا داحتالا 
  )٢٣٤(ةيروس يف ناسنإلا قوقح لاح ىلع

  
و ناسـنإلا قوـقح لاجم ي       ف) دودحملا مدقتلا ءازإ قلقلا   (نع يبوروألا داحتالا برعأ     

) اـضر (ــب ظـحال امدعب كلذو ،ةيروس يف         ) يلودلاو يميلقإلا مالعإلا لمع طورش ءوس     (
يـف مـكحلا دـسألا راشب روتكدلا ملست رثإ يسايسلاو يداصتقالا حالصإلل ةيباجيإلا دوعولا               

  .٢٠٠٠ماعلا ) ويلوي(زومت 
ةـسائرلا ملستت اهرابتعاب ةي     بوروألا لودلا نع ةباين كرامنادلل يمسر نايب يف كلذ ءاج         

ةـيجراخلا ىـلإ نييمـسر نيجاجتحا مدق دق يبوروألا داحتالا ناكو،رهشأ ةتس ةدمل ةيرودلا               
اوفلاـخ ةرشعلا نيفوقوملا    ((نأب نييبوروأ ءارفس اوغلبأ ةيجراخلا يف نيلوئسم نكل ،ةيروسلا          

عيطتسـت ال   ((ا  ـهنأ ىـلإ ةيجراخلا تراشأو     )) نوناقلا بجومب نومكاحيو اومكوحو نوناقلا    
دوـعو ذـيفنت    ((ىـلع ةيروسـلا ةـموكحلا نايبلا ضح امدعبو          )) ءاضقلا لمع يف لخدتلا   

ــب قلعتي ةيبوروألا لودلاو ةيروس نيب راوحلا نأ ىلإ راشأ ،ًاقباس تنلعأ يتلا              )) حالصإلا
يـف نيفرـطلا نيـب اهيلع قافتالا مت سسأ قفو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح اياضق                ((

ماـمتإ دـعب    )) يلبقتسملا ةكارشلا قافتا يف اهيلع ديكأتلا متيسو      ) ١٩٩٥ماعلل  (ةنولشرب  ةيلمع  
  .نيفرطلا نيب ةكارشلا تاضوافم

                                                 
  .١٣/٨/٢٠٠٢ ،)ندنل(،ةايحلا)٢٦(



 )٦٨٨(

مهتاموكح عم اورواشتو قشمد يف ةدع تاعامتجا اودقع ةيبوروأ ةلود           ١٥ولثمم ناكو     
)) راوـحلل قشـمد لبقت    ((و ةيباجيإلا رومألا ىلإ ةراشإلا ىلع صرح يذلا نايبلا رادصإ لبق          

ىـلع ةيئاضـق ماكحأ رادصإب تلثمت يتلا ةريخألا تاروطتلا ءازإ           )) قلقلا((نع ريبعتلا عم    
نـم  ) ةـمئاق (دوـجوو نيرـخآ صاخـشأ فيقوت لامتحا نع تاعاشإ دوجوو نيضراعم             

نوناقلا اهيلعبقاعي مئارج اوبكترا((مهنأب نيلوئسم داقتعال فيقوتلل نيحشرملا   .((  
روضـحب بناجأ نييسامولبدل ةيروسلا تاطلسلا حامسب يبورو        ألا داحتالا بحر امدعبو   

سـمخ نجسـلاب نيمكح رادصإ لبق يصمحلا نومأم دمحمو فيس ضاير نيبئانلا تامكاحم              
تاـمكاحم روضـحب نييـسامولبدلل      )) حامسلا مدعل فسألا  ((نع برعأ ،امهنم لكل تاونس      

كرتلا ضاير    ىلع ماكحأ رادصإ لبق ايلعلا ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ نيفوقوملا          فصنو ناتنس  ( 
تاونس ١٠(ةليلد فراعو   ) ةنسلا سـمخ  (يـنبلا دـيلوو   ) تاونـس ثالـث  (حلاص بيبحو   )  
  ).تاونس

)) يلودـلاو يـميلقإلا مالعإلل لمعلا طورش ءوس ببسب قلقلا         ((نع داحتالا برعأ امك     
قاـفتا راـطإ يـف ًاصوصخ ناسنإلا قوقح عضو بقاري           ((ىقبيس هنأ ىلإ ًاتفال ،ةيروس يف       

ىلإ ةيروسلا ةموكحلا ًايعاد    ))ةكارشلا بسـح رـيبعتلا ةـيرحو نوناـقلا ةطلـس مارتحا           ((، 
  )).اهنم ًاءزج ةيروس ربتعت يتلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ةيلودلا تاقافتالا
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   قشمد يف تالاقتعا
ةيسايسلا تاحالصإلا ةيدودحم ىلع تاجاجتحا ببسب 

  )٢٣٥( دسألا راشبل
 

  
يـف ةطلسـلل دـسألا راشـب سيئرلا مالتسا عم تأدب يتلا يسايسلا حالصإلا ةي      لمع نإ 

ًاريطخ ًاعجارت تهجاو دق    ٢٠٠٠) ويلوي(زومت ربمتبـس رهـش نم       ١٢يفف  .    ٢٠٠١)لوـليأ ( 
سدـنهملاو ىسـيع بيبح يماحملا      (ةضراعملا ءاطشن نم نينثا ،ةيروسلا تاطلسلا تلقتعا        

  ).وللت زاوف
ءيـجيو ،ايروـس يـف ناسـنإلا قوقح ةيعمجل نيسسؤم           لا ءاضعألا نم امه نانثالاو    

نـم دـيزمب حامسلاب ةموكحلا ةبغر مدع رهظت يتلاو ًارخؤم تاءارجإلا ديدشت عم امهلاقتعا               
  .؟ةضراعملا

ربمتبس   ٩يف   يـف مهتكراشـمل نييـسايس نيطشان ةسمخ لاقتعا ىرج           ٢٠٠١)لوليأ(   
يـف لقتعا  هسفن وه يذ       لاو ،فيس ضاير لقتسملا بعشلا سلجم وضع همظن يسايس ىدتنم         

  ). لوليأ(ربمتبس رهش نم سداسلا 
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زربتـس بابـسألا هذه نأ طقف تركذو ،مهلاقتعال ةينوناقلا بابسألا تاطلسلا زربت ملو              
يـف ناسـنإلا قوـقح نع عافدلا ناجل سيئر          -ةسيعن مثكأ ديسلا نكلو     . ًابيرق ةمكاحملا يف  

س ىدتنم يف مهتكراشم ببسب اولقتعا مهنإ لاق        -ايروس هـمظن يذـلاو صخرـم ريغ يساي         
  . فيس ضاير

ضاـير ضراـعملا يسايسـلا ينطولا دئاقلا لاقتعا دعب ًةرشابم تالاقتعالا هذه يتأتو              
، ٧١كرتلا   ًاماع ىضـمأ نأ دـعب    ١٩٩٨ماع هحارس قلطأ قباس يعويش يدايق وضع وهو             
ـيبط ةداـيع يف هلاقتعا ىرج دقو ،دسألا ظفاح ماظن هتضراعمل نجسلا يف ًاماع        ١٧ يـف ب   
  .ةيلحاسلا سوطرط ةنيدم

ًالقتسم ًاوضع نأ امك   يـف ًاضيأ فقوأ يصمحلا نومأم وهو بعشلا سلجم يف رخآ                ٩ 
ةـينمألا بيلاـسألا ىـلعو داسـفلا ىلع ًاجاجتحا ماعطلا نع ًابارضإ هميظنتل              ) سطسغأ(بآ
  . ةلودلل

اوـليح  أ دـقف نيضراعملا ةيقب امأ ،ةيندملا ةمكحملا ىلإ بعشلا سلجم اوضع ليحأ دقو             
ماـع ذنم ئراوطلا ةلاحل ًادانتسا        ١٩٦٤ماع تسسأت يتلا ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ         نإ . ١٩٦٣ 
،   . فانئتسالل ةلباق ريغ اهترارق نإف كلذكو يندملا نوناقلا قبطت ال ةلودلا نمأ ةمكحم

اـعد ثـيداحألاو تاحيرصتلا نم ةلسلسب كرتلا ضاير ىلدأ          ) سطسغأ(بآ رهش يف    
يدادبتسالا مكحلا    نم لاقتنالا ىلإ اهيف    ةـيلمع كلذـك ركنتـساو      . ةيطارقميدلا ىلإ ) قلطملا( 

  . ةطلسلا مالتساب راشبل تحمس يتلا) ةفالخلا(ةثارولا 
ةـموكحلل ٍساق دقن ىلإ كرتلا لاقتعا ىدأ دقل         . ةرارمب ثدحتي كرتلا ناك شاقنلا لالخو     

  . ةيروسلا
يميداكأ ٢١٦ربتعا دقف    يفحصو ًا  اكو مالفأ عناصو   ًا  ًاـيطابتعا ًالـمع    ((كرتلا لاقتع    ا ا،بت 

ضبـقلا رـمأ اوردـصأ نـم ةمكاحمو ،ًاروف هحارس قالطإب اوبلاطو ،ينوناق ريغ ًالمعو                
  )).هيلع

ردـصأ ةيناسـنإلا قوقحلل   Paris - Rased - Arabسيراب ضوفم نإف هباشم ٍلكشبو   
هـلاقتعا رارق ا    فصاو. كرتلا ديسلل ثدحي دق امل ةيلوئسملا ،ةيروسلا تاطلسلا هيف لمحي ًانايب          

  . ةيطارقميدلا ةضراعملا عم لماعتلا يف رمحلا طوطخلا لكل زواجت هنأب
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) رـي رحتلا سيـئر ملقب   (ىلوألا ةحفصلا يفف ،لثملاب رانلا ىلع تدر ةيمسرلا ةفاحصلا          
لوليأ٥يف ةيموكحلا ةيمويلا ةروثلا ةفيحص تمهتا    كرتلا تمهتا ٢٠٠١) ربمتبس(  ذـختا هنأ  ب، 

ةـلواحمب نيـضراعملا كئلوأ لك لداع ريغ ٍلكشب تمهتاو ،ءارتفالاو ةعم            سلا هيوشتب ًارارق  
  . تاعاطقلا لك يف ريوطتلاو ةنرصعلا ةيلمع فقو

لوليأ   ٥يف  ) نيرشت(ىرخأ ةيموي ةيموكح ةفيحص      رشـت مل اهنأ مغر      ٢٠٠١)ربمتبس(   ،
ةـفلا  خم رـبع يبلـس خانم قلخ نوديري     ((مهن  إتلاق نيذلا كئلوأ تمجاه     . مسالاب كرتلا ىلإ  

  )).ايروس يف ةميظعلا تاريغتلا ةروص هيوشتو تاماسقنالا قلخ مهتالواحم ربعو ،نيناوقلا
ةيداصـتقاو ةـيرادإو ةيسايس تاحالصإ زاجنإب دهعت ًاسيئر دسألا راشب  حبصأ نأ دعب               

ةدشـب اـهيلع ةرطيسلا      ترج يتلا تاسسؤملا نم ديدعلا ىلإ ةحارلا لخدأ اذهب وهو         . ةعساو  
ردـصأ دقو   . يندملا عمتجملا ىلع ام ٍلكشب ةرطيسلا مكحت تناك يتلاو        . لحارلا هدلاو لبق نم   

نـم رـثكأ حارس قالطإب        ٢٠٠٠) يناثلا نيرشت (ربمفون يف هرماوأ     يـسايس لـقتعم     ٦٠٠   
  .ةيسايسلا بازحألاو تاعامجلا فلتخم ىلإ نومتني

بازـحأل حمـسو ،قشـمد يحاوـض يف تيصلا           ئيسلا يركسعلا ةزملا نجس قلغأو      
بازـحأ تـسو يكارتـشالا يبرعلا ثعبلا بزح نيب فلاحت يهو ،ةيمدقتلا ةينطولا              ةهبجلا  

 ١٠(ةـينانبللا ريفسـلا ةفيحـص ىـلإ ًادانتساو      . ةصاخلا اهفحص رادصإب ةيموق وأ ةيكارتشا     
نـع ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا تاعامتجا دحأ يف ر            ). ٢٠٠١) وينوي(ناريزح  بع راشب نإف

،      يد تاباختنا ءارجإ يف هتبغر     ةدوـعلا رـبع كلذو      مئاق وه امب ًالدب ةسائرلا بصنمل ةيطارقم
ةدـيدج ةيسايس بازحأ ليكشتب حمس       ٢٠٠١)رياربف( طابش يفو ،ةلودلا سأر باختنال بعشلل       

  . ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلا يف ةمئاقلا كلت بناج ىلإ
،   احنأ لك يف روهظلاب يندملا عمتجملا تاسسؤم تأدب ،اذه حاتفنالا وجل ًةجيتنو            دـلبلا ء

تـناكو ،ايروـس يـف يسايسلا دهشملا يف ةدئاس ةرهاظ           ) تانولاصلا(تايدتنملا تحبصأو   
ةدـيدجلا تايدـتنملا يف تاشاقنلا نكلو       . ةيداصتقالا ةسايسلا لثم ةينقت اياضقب ةددحم اهتاشاقن      

تـناك ةـصاخ لزاـنم يف دقعت تناك يتلا تايدتنملا تاسلج نإ             . ةيسايس اياضق ىلإ تلوحت   
،      اع حتتفت  ىلي ةددحم عيضاومب دعم جمانرب قفو ةرضاحمب ةد نـم تاـشاقنو تاـقيلعت كلذ           

نييميداكأو نيفقثم نم ن     . روضحلا  نأ ىـتح ةيبعـش تايدتنملا هذه تبستكاو        . وكم وه يذلا
اياضـق شاـقنل ةصصخم تايدتنملا هذه تناكو        . هب ةصاخ تايدتنمب ءدبلا ررق ثعبلا بزح      

  . ةيفاقث
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دـقتنا دـقو    . ةيـسايس تايدتنم ىلإ ةعرسب تلوحت ةيموكحلا      ريغ تايدتنملا  هذه نكلو      
ماـكحألا ءاغلإو    .ةرح تاباختنا ىلإ اوعدو ةيموكحلا تاسايسلا تايدتنملا هذه يف نوكراشملا         

نإ . نييسايسـلا ءانجسلا حارس قالطإو ةيسايسلا ةطلسلل ثعبلا بزح راكتحا ءاهنإو ،ةيفرعلا           
ودـبي نـكلو   . ةدودحمو ةئيطب تناك اهنأ مغرو ر  اشب نم اهينبت ىرج يتلا حالصإلا تابراقم      

نآلا نوـلمعي نيذلا ثعبلا بزح يف ميدقلا سرحلاو نمألا ةزهجأو ةيطارقوريبلا ترذنأ اهنأ              
  . ةيسايسلا ةلربللا ةقاعإ ىلع

. ةيسايسـلا تاطاشـنلا ىلع تاءارجإلا ديدشت دعاصت ربع ماعلا اذه ايروس تمدص دقل             
،       . ٢٠٠١)سرام(راذآيف ةيسايسلا تايدتنملا تقلغأو      نييمـسرلا نيلوئسـملا نم طغض تحت

  . ماظنلا ردق نم طحلا و،تافالخلا قيمعت يف ببست  اهنأب نولداجيو نوشقاني اوناك نيذلا
هـجوتي هـنأكو راشـب ادـب ،نييسايسلا نيضراعملا ىلع تاءارجإلا ديدشتب حامسلابو              

يسايسـلا حاـتفنالا    ىـلع ةيلضفأك ،ةطلسلا يف هعقاوم تبثتل رثكأ ليمت تارابتعال          كردأو .  
ءاـسؤرو شيـجلا تالارـنج ءالو نامض ىلع هتردق ىلع دمتعي ةطلسلاب هكاسمإ نأ راشب                

  . ماظنلا نومعدي نيذلا ةزهجألا
لوـح ةـينلعلا راشـب ثـيداحأ هروصـت تـناك يذلا حوتفملا عمتجملا جذومن ناكو                 

معادـلاو ساـسألا تناك   يتلاو ةيركسعلا تاسسؤملل سوباك ةباثمب ناك ةيسايسلا تاحالصإلا       
  ). ةيثارولا ةيروهمجلل(دسألا ةطلسل يسيئرلا 

ةـهجاومل ةـمواقم سيـسأت حوـضوب رهظي تاب ةنهارلا ةقيمعلا تاءارجإلا ديدشت نإ               
عـمتجملا ةـينب ىـلع ماظنلا ةطلس يخارت تاريثأت عم يتأت نأ دبال يتلا ةيسيئرلا تاريغتلا                 

  . يروسلا
تاـمرحملا نم وه    . ةيسايسلا تاحالصإلا نع مجني   دق يذلا ةلودلا فنع حبكو عنم نإ        

  .ةطلسلاب ةقصتلملا ةمكاحلا ةيبلاغلل
تدأ امدـنع   ).حاتفنالا ،ةينلعلا (فوشتابرو  جليئاخيمل ثدح امم ىشخي ميدقلا سرحلا نإ        

ىدل ةرارملا حوضوب رهظي فوشتابرو     جلاثم نإ   . يتييفوسلا داحتالا رايهنا ىلإ تاحالصإلا    
ةفاـضإ  . تاحالـصإلا دم فقو ىلع اهتردقو اهتيعرش نم للقي هنأ املث         م. ةينمألا تاسسؤملا 

نييروسلا لاضن نأ ترهظأ راشب حاتفنا ةرتف لالخ ترهظ يتلا ةيمانيدلاو ةيويحلا نإف كلذل               
  . ةدوعاللا ةطقن ىلإ لصي نأ نكمي حالصإلل
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 )٢٣٧(؟قشمد عيبر ىهتنا له
 

 

لأسن نأ انيلع ناكل ةقد رثكأ ةغل ىلإلاؤسلا مجرتن نأ اندرأ ول تالاـقتعا تحجن   له:  
نـم نيطـشانلل ةدعاصـتم ةـينمأ تاقحالم نم لازي الو اهعبت امو    ٢٠٠١لوليأ  نيـفقثم    

،  إيف ،نيلقتسم نييسايسو  يذـلا   لـمألا ىـلع ءاضقلا يفو ةيعامتجالا بلاطملا ةكرح فاقي
ةيسايسـلا   ةاـيحلا ةدوـعو يلومش  ـلا ماـظنلا لـجأ بارتقا يف ،ةطلسلا لاقتنا ةمزأ هتدلو   

 ؟ةيروس ىلإ ةيعيبطلا ةينوناقلاو ةيعامتجالاو
ايواسأمو اريطخ لاؤسلا   نع باوجلا نوكي مك فشتكن فوس هذه هتغيص يفو         ءاـهتناف  .  

ةياـصولا   ةـلاح يـغلي يـعيبط عـضو وحن ةيملس لئاسوب لاقتنالا ناكمإ يأ ،قشمد عيبر    
،وقح نم بعشلل ينوناقلاو يلمعلا ديرجتلاو هذـه يـف ،ةرورضلاب    ينعي ،ةيسايسلاو ةيندملا هق

تدـلو يتلا اهتاذ تاخانملا      ىلإ دالبلا ةداعإ يلاتلابو   ؛  ةيسايسلا لولحلا لشفب رارقإلا ،ةلاحلا      
  .ةيواسأملا ةامح ثادحأ

يـف تاـنينامثلا     يف ثدح ام راركت نم رثكأ ءيشب ملحي ال ماظنلا يف ايوق احانج لعلو             
يـف اـهتفرع يـتلا     ةيباجيإلا تامكارتلا نم ةيروس يف ةديلولا ةيسايسلا ةحاسلا ةيفصت ليبس

                                                 
)٢٩(، راهنلا  .٢٠٠٢ /٢٨/٨ ،)توريب( 
ملع ذاتسأ)٣٠( نوبروسلا ةعماج يف رصاعملا قرشلا تاسارد زكرم ريدمو يسايسلا عامتجالا   .سيرابب  
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، ةليـسو يأ نـم ةيسايسـلا     ةطلسـلا ديرجت ىلإ ًاعيمج عزنت يتلاو  ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا
يأ ءاـغلإ ليبس يف دوقع ذنم   اهعبتت يتلا ةيلهألا برحلا ةيجيتارتسا ىلع ةيعورشملا ءافضإل

، لماشـلاو لـماكلا مالسـتسالاو     ناعذإلا ىلع هتمرب بعشلارابجإو  اعم ةيندمو ةيسايس ةايح
  .همساب ملكتيو هلثمي نم وأ بزحلا ةدارإو ةيطارقريبلا ةطلسلا تارارقل

يـتلا تاـمكارتلا    ةـعيبط يـف لعفلاب انلمأتو لاؤسلا ىلإ اندع اذإ ،ظحلا نسحل ،نكل  
لوـحتلا نأـب داقتعالا انيدل قمعتل  ١٩٩٤ذنم ةيضاملا ماوعألا يف تلصح  ةـكرح حبـصأ     

 نـم مغرلاـب ،ضرألا تـحت وـلو ،ةرمتسـم ىقبت فوسو ،ةرمتسم ةكرح يهو ،ةيمتح     
، ميـمعتو   فوخلا راشتناو ةيطارقميدلا بلاطملل ةينلعلا ةكرحلا عجارت نم مغرلابو تالاقتعالا

 .ةديدعلا ماعلا يأرلا تاعاطق دنع سأيلاو لب طابحإلا

، دنع كلذ يف امبماعلا عامجإلا اهمدقم يفو تامكارتلا هذه نمو ةيمالـسإلا تاراـيتلا     
بيلاـسأب تـباثلا مازـتلالا     ىلع ،ةفينعلا لئاسولا ىلإ ءوجللا ىلإ ةيضام ةرتف يف تلام يتلا
تاـنايبو ضئارعو تاجاجتحاو   تاماصتعاو تارضاحمو تاودنو راوح نم ،ةيسايسلا لمعلا

ًاضـيأ اهنمو   . هيلع نها رت وأ هيلإ   وعدت وأ فنعلا ىلإ حنجت ةليسو يأ ذبنو ةيملس تارهاظتو         
ةيروسـلا ةـبخنلا طاـسوأ يـف ةـيطارقميدلا       ةركفلا هتققح يذلا يئاهنلاو قحاسلا راصتنالا
 .ةيئاضفلا مالعإلا لئاسو كلذ نع ربعت امك ةيبرعلاو

دـعب دالبـلا هشيعت    يذلا لهذملا يسايسلا غارفلا راصتنالا اذه ريثأت ةوق نم ديزي اممو
بزحلا راقتفاو ةيديلقتلا ةيكارتشالا    تارايخلا نع يمسرلا عجارتلا    روتـسدلاب هسفن نلعي يذلا       

اـهيلإ ريشـي يتلا كلت نع فلتخت    حالصإلل ةديدج ةيؤر وأ ةفسلف يأل ةلودلاو عمتجملل ًادئاق
كلذـك اـهنمو   . ةـيلاربيللا ةيطارقميدلاب  عمجأ ملاعلا يف تطبترا يتلاو ،يداصتقالا حاتفنالا

يسايسـلا غارـفلا مهلتـقو اهرانب ةيداصتقالا         ةمزألا مهت وك نمم بابشلا فالآ تائم لوخد     
تاـشاقن نـم اـهيف راد اـمو ،تايدـتنملا ةبرجت       مهل تداعأو دوقع ذنم رمتسملا يفاقثلاو
ةيلوئسـملا ىـنعمب قـيمعلا روعشلا ىلع مهتفرعو     مهسفنأب ةقثلا ،يناسنإ لصاوتو تاراوحو
نـم مغرلاـب ،مهعوزـنو يمومعلا ل    معلا ةحاس ىلإ ءالؤه ةدوع لوقأ ؛ةينطولاو ةيقالخألا

ةـيدرفلا فـقوم ذبنو كرتشملا لمعلا ىلإ ،مهب قيحت           يتلا رطاخملاو مهلاطت يتلا تاديدهتلا    
ةرباـعلا مالـعإلا لئاسو لضفب ،ماعلا يأرلا ريرحت ًاريخأ اهنمو    .ةيديلقتلا ةيبدألا ةلاقتسالاو
ةـيموكحلا ةباقرلا لئاسول يلم  علا ميطحتلاو ماظنلل عضاخلا يلحملا مالعإلا ةضبق نم ،لودلل
نييباـقرلا تارشـع فـيظوت يـف مالـعإلا ةرازو ترمتسا ول ىتح ريمضلاو       ركفلا ىلع
ةيسايسـلا ةـميزهلا ًارخآ سيلو ًاريخأ اهنمو   . نيثحابلاو باتكلا رئامض نم ققحتلل نييفاضإلا
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ال يـتلا برحلا ةهجاوم يف ًاعيمج ةيبرعلا تاطلسلا ةلاقتسا اهتلثم يتلا ةيونعملاو ةيركسعلاو   
نوـكي   نأ نود نم نيينيطسلفلا ةمواقملاو بعشلا ىلع ليئارسإو ةدحتملا تايالولا اهنشت لازت
ةمهاسـم يأ   ميدقت اهتاعمتجمب ابلاغ ةمكحتملاو ةيوقلا ةحلسملا اهتاوق و تاطلسلا هذه ناكمإب
 .هتاباذع نم فيفختلاو حفاكملا بعشلا ةرصنل ركذت

عـيمج ماـم     ًاـيراع ماـظنلا كرـت ىلإ ًاعيمج عزنت تا         مكارتلا هذه نأ حضاولا نمو    
دوشـنملا يرادإلاو   يداصـتقالا حالصإلا لصح ءاوس كلذو ،ةقحملا ريغو ةقحملا تاداقتنالا 

موـيلا هشيعن ام   نومضم نأ ةصالخلاو. حالصإلا اذه لصح ول ربكأ لكشب لب ،لصحي مل وأ
ةـقثلا راـيهنا    رـخآ ءيش يأ ل بق نكلو ،قشمد عيبر ءاهتنا سيل ةرتفلا هذه يف ةيروس يف
نادـقف يأ ،ةلودلاو   عمتجملل تازاجنإ وأ بساكم يأ ميدقت ىلع هتردقب داقتعالا لاوزو ماظنلاب
تاـئف يأ نـم رـثكأ     امبرو ،كلذ يف امب ،مكحلل ةحلاص ةغيص وه ثيح نم ماظنلاب ناميإلا
  .ًاحالصو ًايعو مهرثكأو ماظنلا ةداق دنع ،ىرخأ

ءرد ليبس ىلعو ناميإلا مادعناو لبقتسملانم فوخلا ىلع ةيطغتلل ةدعاصـلا رطاخملا    
ةـيركفلا تابسـتكملا مكارت      ةلاحم ال اهل دعي يتلا ةيناثلا جاجتحالا ةجوم ىلع قيرطلا عطقو          

،   صئاقنلاو ءاطخألا ىلع يلمعلا ضارتعالا دعاصتو ةيسايسلاو رارـقلا طاسوأ ىعست داسفلاو
زـيمت يتلا ةقلقلا ةينبلا سكعت ةلدبتمو   ةريغتم اهنألةقدب اهديدحت طبضلاب بعصي طاسوأ يهو 

فـقو ىـلإ فدـهت ىلوألا    : نيتلماكتمو نيتيزاوتم نيتيجيتارتسا ريوطت ىلإ ،ةمكاحلا رئاودلا
رود يأ ةـسرامم نـم اهعنمل اهلمش تيتشتو ةديلولا    ةيدايقلا بخنلا تيتفتو جاجتحالا ةكرح

، ةـعجوم ةـيوق تابرضـب عـمتجملل ةدع     اصلا ةكرحلا ةتغابم قيرط نع كلذو زاوم يدايق
ةـينمألا ةزـهجألاو بزحلا ةرطيس زيزعتو دارفألا    ىلع اهميمعتو ةينمألا طوغضلا ديعصتو
ةـيفاقثلاو ةيسايسـلاو ةـيرادإلا بصانملا عيمج ءلمب     صاخلا عاطقلاو ةرادإلاو ةلودلا ىلع

ةلماشـلا ةينمألا ةئبعتل  ا رسفي يذلا وه اذهو  . ةيلاوملاو ةيبزحل  رصانعلاب ةرغاشلا ةيداصتقالاو  
لازـت ال يـتلا رـصانعلا ةهجاوم يف هفرعت يذلا ددشتلاو ةرتفلا هذه يف     دالبلا اهدهشت يتلا
فـقوملا نيصحت ىلإ فدهت يهف ةيزاوملا ةيناثلا ةيجيتارتسالا امأ  . ةيمومعلا ةايحلا يف ةطشان
ةـيكيرمألا ةيجي  تارتـسالاب ىضـم تقو يأ نم ربكأ لكشب قاصتلالاب كلذو ًايجراخ   يلخادلا
،               ةيملاعلا باـهرإلا ىـلع برـحلا وأ باـهرإلا ةهجاوم ةيجيتارتسا مويلا يهو ،ةيميلقإلاو
ةـيمارلا ةيلخادلا ةيجيتارتسالا ريرمتو ريربتل اهتاراعش وأ برحلا هذه ةهجاو نم   ةدافتسالاو
 .ةيفصتلا هذهل ةيلودلا ةيطغتلا ىلع لوصحلاو يطارقميدلا لوحتلا صرف ةيفصت ىلإ
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،   يملـس يـطارقميد ليوحت يأل ةيداعملا طاسوألا كلت هرظتنت ام سكعب ،ن  كل ماـظنلل
رـصانعلا لـبق    نـم دـيازتملا لالتحالاف  . ًامامت ةسوكعم نيتيجيتارتسالا نيتاه جئاتن نوكتس
ةـلودلا يـف ةيمالعإلاو    ةيفاقثلاو ةيرادإلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا بصانملل ةيلاوملاو ةيبزحلا
ةوـقب مقاـفي فوس عمتجملا    يف ةطشنلا رصانعلا ىلع ةدعاصتم ةينمأ طوغض نم هقفاري امو
عـيمج روعـش نـم ديزيو     عمتجملاو ماظنلا نيب ةقيمع اساسأ يه يتلا ةعيطقلا نم ةعرسو

حالـصإ ىـلإ ىعسـت اـهنإ      لوـقت يتلا ةلودلا يف ملظلاو نبغلاو ةيشماهلاو ةبرغلاب دارفألا 
زـيمتلا رهاـظم يغلي فوس    ةيكيرمألا ةيجيتارتسالابديازتملا قاصتلالا نأ نيح يف . مهلاوحأ
 .نييسايسلا لوبقلاو ةيعرشلا نم عون ديكأتل هيلع ءانبلا ىلإ ماظنلا ىعس يذلا ينطولا

ىـلع رـهظت    نأ نـكمي يـتلا ةوقلا رهاظم نم مغرلاب هنإ ،لوقلا ىلإ ينعفدي ام اذهو  
ىـلإ ًاـيلمع اولوح    نيذلا نيفقثملا ةهجاوم يف ةصاخ ،ةرتفلا هذه يف هتارايتخاو ماظنلا كولس

 ، . راصـحلاو فعضلاب ديازتملا  روعشلا سكعي هتايجيتارتسا رهوج نإفنيدينع موصخو ءادعأ
دـض ةيملاعلا برحلا يف ةكراشملا   تاسايس ىلع ءاقتلالاو ددجتملاو ديدجلا ينمألا دشحلا نإ
يأ لـثمي ال ،ةيس  يئرلا اهتيحض ،ينيطسلفلا بعشلا مهمدقم يفو ،برعلا لكشي يتلا باهرإلا
يطارقميدـلا لـيوحتلا ةـكرح ىلع يأ ،قشمد     عيبر ىلع راصتنالا نم هنكمي ماظنلل جرخم
ىـلإ دوقت نأ نكمي ال ةسايس يهو  . مامألا ىلإ برهلا ةسايس سكعي ام ردقب ،عمتجملل يملسلا
اـم ردقب جراخلاو لخادلا يف ةروانملا ىلع ةردق   رثكأ هلعج الو ماظنلا حالصإ صرف نيسحت

 ، ةـيجراخلاو ةـيلخادلا رطاخملا ةهجاوم يف هتروانم         شماه قييضت ىلع لمعتو    هتمزأ مقافت
 .اعم

يـف ًادـيلو ًالمأ      روحدملاو ديقملا عمتجملل ةبسنلاب لكش يذلا ،قشمد عيبر نإف انه نم          
ةـيندم ةاـيح ىـلإ ةيروسـب      ةدوعلا ةيناكمإو ةينطاوملاب روعشلا ةقناعمو ةنحملا نم جورخلا
،عيبط ةيسايسو ، هتاذ وه ،لثمي نأ ىلإ ليمي ،ةيناسنإ يأ ،ةي رمتسـت فوسو   رخنت يتلا ةدودلا

  ، لوـقلا نيـب ،ةـلودلاو عمتجملا نيب        : ًامئاد هتمسو يتلا خورشلا نم مقافتو      ماظنلا يف رخنت
ذـنمف  . هيف اوكراش نمم ةايحلا ديق ىلع    دحأ قبي مل ول ىتح كلذو ،عقاولاو دعولا نيب ،لمعلاو         

فوفـص يف هثعب يذلا يعامتجالاو يركفلا   لصاوتلاو اهرشن يتلا تاحورطلاو قشمد عيبر
دـحاولا يأرـلاو دحاولا ركفلاو دحاولا    بزحلا ماظن حبصأ ،دوقع ذنم ةذوبنمو ةشمهم بخن
 .دوجو رربم الو ةيؤر الو فده نود نم ودبي

  


