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 ىلإً الوصو ،نيسيّدقلا كراعم ىلإ ،قلخلاو تاراضحلا ريطاسأو ىلوألا فوهكلا موسر ذنم
 فنعلاو لتقلا دهاشمو نورقلا ةمئاقّ دتمت  ةرطيسلاو ةوقلا بورحو ،يهلإلا رمألا بورح
 لماك ىلع ّدتمملا فنعلا ضارعتسال ًاحرسم يرشبلا انخيرات لعجت يتلا رزاجملاو حبذلاو
 اهتعزانت رهاوظ ىلإ دهاشملا تلوحت ،ةيحرسملا دهاشم لوصف يلاوت عمو .ايفارغجلا
 بسح اهتننوق فرط لك لواح ثيح ،ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعمتجملاو ةينيدلا بابسألا
 ةلأسم ىقبتو ؛لعفلا يف يرشبلا نئاكلا عورشل لوألا طرشلا وه فنعلا ريصيل ،هتحلصم
  .فينعلا هُلعف اهلعشأ يتلا رانلا ىلع بصي حيحش ءام درجم فنعلا ذبنل ليصأتلا

 ةيراضح باوثأب نويئادب

 ةيغاط لب كلم فرعلا( .)ةيعامتجالا دعاوقلا نع جورخلاب ملحي دحأ ال ةيئادبلا تاعمتجملا يف(
 نم مغرلا ىلعو ،"ةيندمتلاو ةيئادبلا" فصو يف رركتت تالوقم ،)ةيئادبلا تاعمتجملا يف
 نيب يعيبطلا توافتلا ىلع ليلدك "يئادبلا ناسنإلا" دوجو ءافتناو ميسقتلا ةيرصنع
 ،يركفلا راطإلا نمض روطتلا مادعنا يف "ةيئادب ةفاقث" يف نوشيعي رشب دوجو نأ الإ ،رشبلا
  )1(.ةفسالفلاو نيثحابلا نم ديدعلا ىدل دكؤم هبش رمأ وه ،لازعنإلل ًامزالم فنعلا ءاقبو

 ناسنإلا( روط نم ناسنإلا لاقتناو ىلوألا ةينهذلا ةروثلا عم ةيرشبلا هتدهش يذلا روطتلا
 ناسنإلا ىلإ ،فنعلل امهتابلاطتمو ديصلاو رامثلا عمج ىلع هدامتعاو )دايصلا -عماجلا
 يرشبلا فنعلا نم انمأ حنمي مل هتيب ينبيو تاناويحلا سنأتسيو هضرأ عرزي يذلا رقتسملا
 -عماجلا ناسنإلا روطل اهدراومو اهتاودأب ةفلتخم ةعباتمك ،لئاوألا نيعرازملا فنع تجتنأ امنإ
 ةيشخلاو )ضرألا( توقلا ىلع ةزايحلا ةرورض هساسأ ًايفنع ًايعارص ًاطمن ةلكشم ،دايصلا
 ةجاحلا فنع نم هلاقتناو  ،فنعلا راوطأو رشبلا روطت راسم يف ةفلتخم ةقلح لكشتل ،هيلع
 رثكأ تاكلتمم ىلع اوزاح مهنوك فنعأ اوراصو لئاوألا نيعرازملاف ،ةرورضلا فنع ىلإ
 ،عوجلاو ةنؤملا نيب قرفلا يه ناريجلا تاراغ ةجيتن يعارملا ةراسخو ربكأ يضارأ اوجاتحاو
 تويبلاو لوقحلا نع يلختلاو باحسنالا اوعيطتسي الو ،تاقفاوت لمتحي ال لاجملا ناك اذكهو
 ةيراثآلاو ةيسانألا تاساردلا ريشتو ،ةريرملا ةياهنلا ىتح مهتويب لجأل لاتقلاو ءاقبلل اورطضا
 ةليبقلا وأ ةيرقلا جراخ ةيسايس رطأب عتمتت مل يتلا ةطيسبلا ةيعارزلا تاعمتجملا يف هنأ ىلإ
  )2(.تايفولا نم %15 براقي امعً الوؤسم يرشبلا فنعلا ناك

 لودلاو كلامملا ندملا :عسوأ ةيعامتجا رطأ ريوطتب يرشبلا فنعلا رطيس نمزلا رورم عمو 
 ،نينسلا فالآ ةدمل دارفألا رارقتسا تبلطت هذهك ةلاعفو ةمخض ةيسايس لكايه ءانب نأ ريغ
 ةفلتخملا ةايحلا تالاجم يف رييغتلا ّزفحي يذلا يركفلا دفارتلا نم ًاعون كلذك تبلطتو
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 يف فيفط لكشب الإ مهاسي مل  هنكلو ،"ةيندملا" موهفمل قفارملا يركفلا قفألا عاستاو
 نم عونلا اذه يقب ذإ ،ةيعامتجالا درفلا ةئيب جراخ ًابوعش لمشتل ةيناسنإلا ةركفلا عسوت
 طامنأ عم حماستلا زيزعتل يعسلا نع ًاديعبو ةجاحلاو ةرورضلا تايضتقم ىلع ًامئاق تاقالعلا
 ،ءالعتساب مهتاداعو ءابرغلل ةضفارلا ةقلغملا تائيبلا قارتخا وأ ،اهّمهفتو ىرخألا ةايحلا
 هفطاوعو هرعاشم نع ريبعتلاب يفتكي ال يذلا ،ناسنإلا فنع يف يعيبطلا اهليم لمعتستو
 يعمتجملا هماظتناو هماظن ةيامحل ،ةيديسجت ةرشابم ةقيرطب امنإ ،طقف ةدرجم زومرب
 ةينيدلا تارثؤملل ةعضاخ  هيف ةيمويلا قئاقحلا تتاب يذلا "نيدلاو ةروطسألا" نم ّدمتسملا
 ريياعملا ةبتع ًازواجتم ،ةايحلا يحاون ةفاك يف مكحتملا "فرعلا" نم كلذكو ،ةيرئاعشلا
 يغلت يتلا ،ةيناسنإلا "ةيعضولا" نيناوقلا ةفاك ىلإ للستيل "ةيهلإلا" عئارشلاو ،ةيعامتجالا
 يأ ربتعي ثيح .يداملا وأ يزمرلا فنعلا ةسرامم ربع اهترئادل هعضختو يدرفلا ركفلا ةيرح
 نم ماقتنالاو ،هتمواقم بجي ، ًاّرمدم ًارمأ ًافيفط ناك امهم مئاقلا ءايشألا ماظن يف رييغت
 هتاودأ يف ًاروطت رثكأ راص ،تافاقثلاو خيراتلل رباعلا يئادبلا فنعلا .هماظن نع نيجراخلا
 ىربكلا ةربقملا ىلإ انلاحأ ول ىتح ،ةليسولا رربت ةياغلاف ،همادختسا ةيعورشمو هفانصأو
  .طناك ليوناميإ هآر امك ،يرشبلا سنجلل

  ةيرشبلا ةعيبطلا يف فنعاللاو فنعلا

 ةيجولويسوس ةيناسنإ ةرهاظ اهرابتعاب ،فنعلا ةرهاظ لوانت ىلع عامتجالا ءاملع جرد
 ىلع ةداعلا ترجو ،ثيدحلا رصعلا ىلإً الوصو ةيئادبلا بقحلا ذنم ناسنإلا دوجو تبحاص
 دعبلا يف ةلصلا قيثوو ،ناسنإلا يف يناويحلا يزيرغلا بناجلاب لصتم كولس فنعلا رابتعا
 ةعيبطلا ىلع ةرطيسلل يئادبلا ناسنإلا تعفد يتلا ءاقبلاّ بح ةزيرغب هنم يعاواللا
 " ماعطلا نع ثحبلاك ةايحلا يف ةيباجيإ ةكرح يأ يف فنعلا همادختساو ،ةيداملا اهتاريخو
 .يسنجلا طاشنلاو ،ةسرتفملا تاناويحلا دض سفنلا نع عافدلاو ، "ديصلا

 نيتوزن ىلإ زئارغلا ميسقت ىرج ،"ديورف" نم ًاقالطنا ةيسفنلا ةسردملا رظن ةهجو بسحبو
 :ىلوألا .)سوتانات( توملا ةوزنو )سوريأ( ةايحلا ةوزن ،ةيويحلا ةقاطلاب هنّادمتو نئاكلا ناّهجوت
 براقتلا نعو ةفطاعتمو ةيفطاع ةيباجيإ ةقالع لك نع ةلوؤسملا ةيسنجلا ةقاطلا عبنم
 الك نأو .يحلا نئاكلا كيكفتو ريمدتلا ىلإ فدهت :ةيناثلاو ،نيرخآلا عم ّعمجتلاو ّدحوتلاو
 موهفمب طابترالا قيثو ماعلا هلكشب فنعلاف .ًايجراخو ًايلخاد حوتفم عارص يف نيتزيرغلا
 ةيزيرغلا حباوكلا نادقف يأ "يوزنلا ّفيكتلا" هنادقف ىلإ دوعي هراجفناو ،ريمدتلاو ةيناودعلا
 فدهتسي يذلا رشابملا ديدهتلاب ًالصتم ماقملا اذه يف فنعلا نوكي كلذل ،هتيناودعل
 يتلاو ،ةمظنملا نيناوقلا همكحت ال يئادب عمتجم يف شيعت تناك نإ ةيرشبلا تاذلا دوجو
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 ّهلحم تّلح فنعلا يف يرطفلا بناجلاف .هضيورتو فنعلا ىلع ةرطيسلا ةيناكمإ ىلإ انليحت
 هيلع قفتا ام اذه .ةايحلا ىلع ظافحلل هتننوقو هيلع ةرطيسلا ةيناكمإو ،ةيراضحلا حباوكلا
 يف فنعلل مهرابتعاب ،مهريغو زبوه ساموتو وسور كاج ناج يعامتجالا دقعلا ةفسالف
 ىلإ ةعيبطلا لاح نم لاقتنالا نأو ،يرطفلا مهولاب ةزيمتملا ةعيبطلا ةلاح هنأ يرشبلا خيراتلا
 ،يرطفلا مهولاّ لحم لدعلا هكولس يفّ لحأ ذإ ًاظوحلمً الدبت ناسنإلا يف دجوأ ةيندملا لاحلا
 كرحملا ثعابلاّ لحم بجاولا توصّ لح كلذ دنع ،لبق نم هزوعي ناك ًابدأ هلاعفأ بسكأو
  )3(."ةوهشلا ّلحم ّقحلاو ،ينامسجلا

 ،ءاقبلاو ةيرارمتسالا ىلع ظافحلل رشبلا ىدل سرشلا يناويحلا فنعلاو ةيناودعلا ةروطسأ امأ
 ملع ةسارد يف اهضحدي ام تدجو دقو ،شاعُملا فنعلا ريسفتل ةيفاك دعت مل اهنإف
 ناويح :ناسنإلا" ناويحلا فنع ةروطسأ يغلي ،"زنرول دارنوك" يجولوثيإلا ملاعلاف ،ناويحلا
 ةيعضو يف هتعضو ةيحلا تانئاكلا لك قوف ناسنإلاب تقترا يتلا لماوعلا سفن نإو ."لقاع
 فدهتسي يذلا رشابملا ديدهتلاب روعشلا :ًالوأ :ىلإ يرشبلا فنعلا ليحيل ،رطخلاب ةفوفحم
 ةيناودعلاب ةمكحتملا ةمظنملا نيناوقلا همكحت ال يئادب عمتجم يف ةيرشبلا تاذلا دوجو
 ناويحلا نيب كرتشملا ناودعلا نم عون وهو لضانملا سامحلا :ًايناث ،ةيئاقلت ةزيرغك
 ًايزيرغ ةّننقم ةباجتسا ناويحلا دنع ذختي امنيب نكلو .ءامتنالا ىلإ ةجاحلاب طبتري ناسنإلاو
 ةفلتخم طورشو ةددعتم تاعوضومب قّلعتي ناسنإلا دنع هنإف ،فدهلاو عوضوملا ثيح نم
 دارفأ ددع دايدزا ،ديدهتلل ردصم وه يجراخ ودع دوجو ،ةعامجلل ديدهتب ساسحإلاك
 عضخت ال ةيلاعفنا ةباجتساك اهفنع سرامتل ،ةعامجلا هلوحّ فتلت ميعز وأ لطب ةروص ،ةعامجلا
  )4(.ينالقع عانقا وأ قطنمل

 هرابتعاب فنعلا تّايمانيد ريسفت يف ةيساسأ ئدابم نمضتت يتلا تاهاجتالا هذه مظعم
  :دكؤت رشبلا ىدل ةيساسأو ةيرطف ةعيبط

 ماقملا اذه يف فنعلاف .ًاينالقع نوكي نأ وأ لقعلا فرط نم فنعلا رّربي نأ نكمي ال :ًالوأ
 همكحت ال يئادب عمتجم يف ةيرشبلا تاذلا دوجو فدهتسي يذلا رشابملا ديدهتلابً الصتم
 .ةمظنملا نيناوقلا

 .يرشبلا ماظتنالا نع ًاديعب سيل فنعلا ىلإ ةيزئارغلا هتعيبط هدوقت يذلا ناسنإلا نأ :ًايناث
 .ةيرشبلا ةعيبطلا يف هتأشنو فنعلل سيسأتلا يف يعمتجملا دعبلا راكنإ نكمي الو
 هتاطابترا هلو "ةعامجلا" يف ًارهصنم ًانئاك لب ًادرف درفلا نوكي الو ،"يعامتجا نئاك" ناسنإلاف
  عفد اذهو .سكرام بسح ةيلومشلا هتروص يف عمتجملاب مث ةريشعلاو ةلئاعلاب ةيعيبطلا
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 ًالثمتم صاخشألا نيب فنعلاو ،راحتنالاك تاذلا ىلإ هّجوملا يدرفلا فنعلا نيب زييمتلا ىلإ
 روطتلاب طبترملا يعامجلا فنعلاو ،ةميرجلا ىلإً الوصو ةفلتخملا اهعاونأب تاءادتعالاب
 .يعامتجالاو يداصتقالاو يخيراتلا

 هيلع مكحلاو هريياعم ثيح نم ًاقلعتم فنعلا لعج ،يعمتجملاو يفاقثلا نيب طبارتلا :ًاثلاث
 ةعونتم تاموظنم ىلع ةزكترم ةكرتشم ةدحو ئشنت ةفاقثلا تناك املو ،ةدئاسلا ةفاقثلاب
 اهلمجمب اهنكلو .رخآل عمتجم نم فلتخت فنعلا تايّلجت نإف ،لمعلاو ةفرعملاو ثارتلاك
 بسح ،يئادب وأ يطابتعا وأ يناجم فنعل دوجو الو .فنعلا ةطساوب رخآلا راكنإ ىلع دنتست
 طامنأ نم هريغك ًاطمن هرابتعاب فنعلا ةسارد يف ًارخؤم ةيرهاوظلا ةسردملا هتّمدق ام
 قبطني اذهو ،ةيقئالع ةثراك جاتن يهف لتقلاو ريمدتلا امأ .رخآلا عم يقئالع قزأم جاتن كولسلا
 )5(.بورحلا يف يعامجلاو ةميرجلا يف يدرفلا يداملا فنعلا لاكشأ ىلع

 لماوعب هطابتراو فنعلا ةيهامل ديدحتلا بايغو ،فنعلل ةّرسفملا تاهاجتالا فالتخا :ًاعبار
 ىلإ ىدأ ،يسايسلل ةفاضإ يداصتقالاو يعمتجملاو يعوضوملاو يتاذلا نيب طلتخت ةددعتم
 اهنأ وأ ،اهنم صالخلا نكميو ةرباع ةرهاظك فنعلا ةرهاظ لوح ةددعتم تاقرافم روهظ
  .رشبلا روطتلو يرشبلا خيراتلل ةّنشدمو ةّسسؤم

 تاياغل يرشبلا فنعلا ريخست ةيناكمإ ىلع لدي اهلاكشأ ةفاكب فنعلا ةرهاظ نع ثحبلا
 ةينب نمو ةيرشبلا ةعيبطلا نم ةكرحملا هروذجّ دمتسي هنوك  ،ةددعتمو ةفلتخم
 يدرفلا فنعلا نيب ةعساولا قراوفلا مغرف ،هتيعورشم هيلع يفضت يتلا تاعمتجملا
    .ةيعورشملا ىلإ ةجاحلا ىلع نادمتعي امهيلك نأ الإ يعامجلاو

  :ةيعورشملا ىلإ ةجاحلاو فنعلا

 ةّسسؤملا راكفألا نم ديدعلا لالخ نم ،يرشبلا خيراتلا ربع هتيعورشم فنعلا بستكا
 ةعيبطلا دض عارصلا ناهر حبر ةلواحم يف ًاليوط ًاحدر تعطق يتلا ،ةيرشبلا تاعامجلا ءوشنل
 ةعيبطلا ريخست نم تلقتنا يتلاو ،ضرألا ىلع ةايحلا دوجول ساسأكو ليصأ نئاكك ءاقبلل
 ومنو ضعبل مهضعب رشبلا ينب ريخست ىلإ "يتاودألا " روطتلا لالخ نم اهيلع ةرطيسلاو
  .رارقتسالا نع ثحبلا تقفار يتلا ،ةرطيسلا ةزيرغ

 لدت ةريثك دهاوش نإف ،عاشملا ىلع شاع دق ةيئادبلا روصعلا ناسنإ نأ نم مغرلا ىلع
 هتلقن مث ،فوهكلا ناردج ىلع تاموسرلا هتّلجس ام اذه ،تاعارصلاو بورحلا عالدنا ىلع
 نع ةيناسنإلا ةركاذ يف صقنلل عيقرتو يناسنإلا خيراتلل ىلوألا ةءارقلا لثمت يتلا ريطاسألا
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 ةينهذلا تايلاعفلا عيمجب طيحت يتلا ةيلومشلا ةرظنلا ةباثمب تناك ةروطسألاف .يضاملا
 نمو ،هتاريربتو هتاريسفتب ناسنإلاو ملاعلا طيحي يذلا لماشلا باطخلا ةباثمبو ،تاعمتجملل

 لجأ نم ةيعورشملا هباستكاو هروطتو فنعلا ةرهاظ ومن ىلع لئالدلا ميدقت اهنمض
 ،لاجملا ىلع ةرطيسلاو ،تقولا رورمب اهاودج فشتكا يتلا ةيعيبطلا ةيداصتقالا عفانملا
 ةينيدلا تادقتعملا فالتخا لعفب وأ ،ةعارزلا ةسراممو ضرألا ةيمهأ فاشتكا دعب ًاصوصخ
 فالتخا ببسب امإو ،فوخلا ةجيتن اههيلأتو ةيعيبطلا رهاوظلا ريسفت نع زجعلا تقفار يتلا
 جاتنإ ىلإ ًالوصو درطضم لكشب تمن يتلا يعامجلا لماعتلا دعاوق بايغو ةايحلا طامنأ
  )6(.يخيراتلا رصعلا لالخ ةمظنألاو نيناوقلا

 خيراتلل سّسؤملا فنعلا ةيعورشمو ةهلآلا ريطاسأ

 ىنبلابو اهتاياورو اهتلالدب يطغت يهف .ةروطسألل ةفلتخملا تافيرعتلا نع رظنلا ضغب
 ةفرعملا يف ىلوألا ةيئادبلا بوعشلا ةفاك ةريسم ةيعامتجالا ةايحلا اهرفوت يتلا ةيزمرلا
 يف نهارلا ناسنإلا ةليسو لكشت املثم ،تاباجإلا ىلع لوصحلاو رهاوظلا ريسفتو
 لالخ نم ريطاسألا اهتجردأ يتلا ،ةركابلا ةيخيراتلا تاليجستلاو يضاملا روذج فاشكتسا
 نئاك نم هلاقتناو ناسنإلا ةريسم قفار يذلا روطتلاف .ةهلآلا هابشأ وأ ،ةهلآلا تاموكح خيراوت
 ،لصاوتلاو ريبعتلل ةيزمر ةادأ ةغللا لمعتسي ،يراضحو يفاقث نئاك ىلإ يناويح يجولويب
 بابرألاو تاداقتعالا نم دودحم ال ددع هّينبتب تقفارت ،يعامتجالاو يرسألا ءانبلاب ىنُعيو
 ،ةيوامسلا تادارإلاو ةهلآلا لثمت ةَنسنؤملا ةعيبطلا ىوق تناكف ،اهب ةطبترملا سوقطلاو
 .ةسدقملا ةطلسلا روهظ تلكش يتلاو

 سدقملا ةركفو ةهلآلا روهظ يف لوألا ساسألا )ةيامحلا بلطو فوخلا( ةرورضلا تضرف
 -مهرظن ةهجو نم- ةليبقلا دارفأل نمضي صاخ هلإ ،ةليبق لك ًانايحأو ،ةراضح لكل نوكيل
 مهعرزو مهناعطق ءاقبو مهئاقبل ةيرورض يهف ،ةعيبطلا مهل اهرفوت يتلا معِنلا رارمتسا
 ىلإ باستنالا يّعدت ،ال مأ يدقتعم باتك اذ تناك ءاوس بوعشلا لكف .مههايمو مهتبرتو
 لصأ ىلإ لصاوتمو لصتم لكشب عجرت يتلا ةيزكرملا ميقلا نم ماظن يأ ،يح ثارت
 ًايركف ًاقسن قلخت يتلا ،ةيعامجلا ةركاذلا قيرط نع اهدييأت متيو ،يلاعتم وأ ،يروطسأ
 ةسادقلا" ميق نم ًامّلُس بصنتو ،ناسنإلاب ةطيحملا رهاوظلا لكل هليلحتو هريسفت يطعي
 اهيطعتو ،زومرلاو روصلاب ةيعامتجالا تاسرامملاو يعامتجالا قسنلا يذغتل ،"ةساندلاو
 ًايئاهن ىلختت نأ نكمي ال تاعمتجملا مظعمف .يروطسألا لوقلا ىلإ اهعاجرإب اهتيقادصم
 ةيلاعتم ةمكاحلا تاطلسلا لعج لجأ نم كلذو اهجراخ ةطقن يف ةزكرمتملا ةدايسلا نع
   .)7(ةيعرشو
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 ىرجو ،جلدؤملا يعرشلا هروط ىلإ يئادبلا هروط نم فنعلا لاقتنا يف ةهلآلا تمهاس
 ةهلآلاف .مهتايح نع ةلوؤسملا ةهلآلا عم مهفلاحت لالخ نم فنعلاو رشبلا نيب طابترالا
 تدهش يتلاو ،ةيئادبلا تاعمتجملا هب تمستا فنعل ةيمهولا تاديسجتلا تناك ةيئادبلا
 :تاروطتلا نم ةلمج

 هب موقت يلاعتمو لثامم فنع ىلإ عونلا رارمتساو ءاقبلا هساسأ فنع نم فنعلا لوحت :اهلوأ
 ريخلا" ةعزن نعو ،ماقتنالاو ةطلسلاو ةرطيسلا تاعزن نع ًاريبعت اهنيب اميف عراصتت ةهلآ
 لتقيو ،سوبملوأ ةربابج نيب برحلا علدنتف "سونورك هابأ نم سويز" مقني ثيح ،"رشلاو
 اذكه ،"رموس" دالب يف "وديكنأ ليلنأ" لاتغيو ، ةميدقلا رصم يف "سيريزوأ هيخأ تس" هلإلا

  .نيدفارلا دالبو ةنعارفلاو نوينانويلا روص

 هلإل ةجاح يف اوناك رشبلا نم بولقلا ةاسق ةلتقلا ىتحو ،هلإلا ىلإ ةجاح يف ناك عيمجلا
 اهنكل نوناقلا ّنست يتلاو ،لتقلاو برحلا ةهلآو ةفينعلا ةهلآلا ترهظ اُنه نمو ،هنودبعي
  )8( .هنم اهررحت دكؤت نأ ىلع ةرداق اهنأل هذيفنت لاح يف هقوف شيعت

 اهدنع فقي يتلا ةعيبطلاو ةرطفلا ةلاح نم ناسنإلا لاقتنا ةيادب وه ينيدلا يلاعتلا نوكيل
  )9(.يناسنإلا دوجولا تزّيم يتلا ةراضحلاو ةفاقثلا ةلاح ىلإ يناويحلا دوجولا

 ةهلآلا عم مهيطاعت ةقيرطب رشبلا لاقتنا ةيادب تلكش يتلاو سوقطلل سيسأتلا :اهيناث
 وأ ،اهنم رثكأ وه ام ىلإ ةيامحلاو ةيعيبطلا ثراوكلاو رطخلا ءرد يف ةيساسألا مهتجاح نم
 عون ةيدأت ربع ...وأ ربكأ ًاظح وأ رفوأ ًاعرز نولمأتي ذإ ،"نكمم وهام ىلإ نئاك وه امم" اولقتنا
 ،نيهجو تاذ ةوق سدقملاف .اهّرش ءردل ةهلآلا ةحلصمو مهتحلصم نمضي سوقطلا نم
  )10(.نآ يف تيميو ييحي وهف

 تاقالع ميظنت يف نيناوقلا ىلوأو تاروظحملاو ةيزمرلا تاليثمتلا ىلوأ سوقطلا تناك نإو
 نابرقلا "ةيحضألا" ميدقت قفو متي ةعاطلاو ءالولا ضورفو ةهلآلا ءاضرتسا ناك دقف ،رشبلا
 ةيومد اهرثكأ ناكو ،ةيومدلا فنعلا سوقط تسّرك يتلاو ،لافطألاو ءاسنلا نم سدقملا
 نييقينيفلا لثم ميدقلا طسوألا قرشلا يف تشاع يتلا بوعشلا ضعب دوبعم خولوم هلإلا
  .ءامدلل ًاشطعتم ًاهلإ هنوكب ليجنإلا يف هلإلا اذه رُكذو ،نييجاطرقلاو نييناربعلاو

 )ةوشرلا(و ةعاطلا ميدقتو يشحو هلإ ةئدهتل )يرشبلا نابرقلا( ميدقت يف يسقطلا لعفلا
 ىلع لوصحلل ةضياقم هرابتعاب هتيعورشم فنعلا ىطعأ ،هبضغ نم ةعامجلا ةاجن لباقم يف
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 ةوقلا ناكلمي امهالكف ،)هلإلاو ةيحضلا(نينثإلاب طبترم ةعامجلا ريصم لعجو ،مالسلا
 )11( .ةعامجلا لاوحأ ليدبت ىلع ةرداقلا ةسدقملا

 اهتدجوأ ةيعوضوم ةقيقح هنأ ىلع هتيزمرب فنعلا رمتسا ،يرشبلا نابرقلا نمز ةياهن عمو
 )ةيناويحلا ةحيبذلا( ـب يرشبلا نابرقلا لادبتسا ىرجو ةعيبطلا نيناوق وأ ةميظعلا ةهلآلا
 فرعي ال يذلا فنعلا نأ اهاّدؤمو ،فنعلا قئاقح طسبأ ةيدأت  يف هسفن رودلا بعلت يتلا
 ًاببسم ،ءاجرألا يف ىشفتيو قفدتيف ليكلا هب حفطي نأ ىلإ نزختي رمتسي عابشإلا
  )12(.رورشلا

 "سدقملا ينيدلا" عم ةيعامتجالا ةايحلا اهب ضهنت يتلا ةيساسألا فئاظولا طابترا ةجيتنو
 ةينيدلا تاسرامملل ةفاضإ لمتشت ةلماكتم ةموظنم لخاد اهتاريغتم ةفاكب اهل هئاوتحاو
 ةيداصتقالا ةطشنألا ةيمويلا مهتايح يف دارفألا نيبّ متت يتلا لدابتلاو لصاوتلا لاعفأو
 .اذه انموي ىتح فنعلا ةيعرش تارربمل يساسألا دازلا لثمت اهعيمج يهو ،ةيسايسلاو

 ةمتاخ

 خيرات نأ الإ ،ةيرشبلا ةطشنألا ةيقبب ةنراقم ميظنتلا ةيحان نم بعصألا وه فنعلا نأ مغر
 وأ فنعلا ةيعورشم خيرأتل ًابراقم هرابتعا نكمي ريطاسألا هتصّخل يذلا يرشبلا عامتجالا

 ةيرشبلا هتدهش امو ،هتاودأ ريوطت يف مهاس لب ،ةجاحلا اهضرفت ةرورض هرابتعاب هتنعرش
 ملو ةّيمطوطلا ةّيشحولا اهلوصأ ىلإ لصاوتملا اهنينح نم لّصنتتل اهعفدي مل روطت نم
 فنعلا هعم حبصي ،ًاّرضحتم ًاسوبل ةفلتخملا هعاونأ تسبلأ لب ،يئادبلا فنعلا تابغر نلقعُت
 خيسرتلا نع ًاديعب فنعاللا ىقبيو ،ةفئازلا "نّيدتلا"و "رّضحتلا"و "نّدمتلا" ةعنقأب ًاّعنقم
 امدنع ،اهتايح يحاون لك "ةيندملا" لمشت  يتلا ةلضافلا نوطالفأ ةنيدمف .يداملاو يركفلا
 ةموكح ىلإ تلوحت نيناوقلا ةرواحم يف ضرألا ىلع ّتلحو ،دعب ام يف اهئامس نم تلزنأ
 سييستلا تاجرد ىصقأ عم ةنمازتملا ةرصاعملا ةيندملا عم ًاصوصخ ،مؤشلاب رذنت
 باوثأب نويئادب رشبلا ودبيل .هعئارشو فنعلا ةسرامم نم هيلع بترتي امو يعامتجالا
 .ةرضحتم
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