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 عيبرلا" لود ضعب يف ةطلسلل يسايسلا مالسإلا لصو ؛يبرعلا عيبرلا ةقالطنا دعب
 ثادحألا كلت هثدحت نأ نكمي يتلا تاريثأتلا ةعيبطب ةلص تاذ تالؤاست ّةدع تريثأف ،"يبرعلا
 يتلا ةيسايّسلا مظنلا لكشو ،ًاصوصخ يساّيسلا مالسإلا تاكرحو ًامومع ةقطنملا ىلع
 يف يطارقوميدلا لّوحتلا ناكمإ نعو ،تواهت يتلا ةيروتاتكدلا مظنلا ّلحم ّلحتس
 كلت ىقبتسو ،ةعّقوتملا اهتاقيبطتو اهدودحو ةيطارقوميدلا ةعيبطو ،ةيبرعلا ةقطنملا
  .ّرمتسمو ٍنخاس ٍلدجو ٍشاقنو ٍثحب راثم اهرئاظنو تالؤاستلا

 يبرعلا عيبرلا ةلئسأ

 له ،ًالوأ :رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ،ةراثملا ةلئسألا كلت زربأو ّمهأ نيب نم ناك
 ،ةيطارقميدلا وحن اًّيقيقح ًالّوحت ّلقألا ىلع يبرعلا عيبرلا لود وأ ةيبرعلا ةقطنملا دهشتس
 اوعفر نيذلا نويمالسإلا لهو ؟ةقطنملا تحاتجا يتلا تاضافتنالاو تاروثلا ةجوم دعب

 ةماقإ ىلع لعفلاب نورداق وأ نوّداج ةيطارقوميدلا ميق قيبطتب ةبلاطملا نّمضتت تاراعش
 نويمالسإلا له ؟يكرتلا يمالسإلا جذومنلاب ىندألاّ دحلا يف ولو ةهيبش ةيطارقوميد مظن
 اًّقح نونمؤي ةيطارقوميد مظن ةماقإب مهيبخان اودعوو مكحلا ةّدس ىلإ اولصو نيذلا
 ةعيبط يه ام ؟طقف تاراعّشلا ةسيبح ىقبتس اهنأ مأ ،اهئدابمو ةيطارقوميدلاب
 ضرأ ىلع اهقيبطت ناكمإو اهدودح يه امو ،نويمالسإلا اهيلإ عّلطتي يتلا ةيطارقوميدلا
 قفاوتلا دودح نيأو ،ةيطارقميدلاو نيدلا نيب ًاساسأ ةقالعلا ةعيبط يه ام ؟عقاولا
 ريغ ةيضرألا تلاز ال مأ يطارقوميدلا ّلوحتلل لعفلاب ةّأيهم ةيبرعلا تائيبلا لهو ،فالتخالاو
ٍ ّلوحت ثادحإ نكمي اهلالخ نم يتلا تايلآلاو تاراسملا يه ام ؟قاقحتسالا كلذل ةمئالم
 يه ام ؟يبرعلا عيبرلا لود يف ًاصوصخو ةيبرعلا تائيبلا يف ةيطارقميدلا وحن ٍّيقيقح
 نأ مأ ،يطارقميدلا لّوحتلا ثادحإل ةيبرعلا ةقطنملا يف اهرّفوت بجي يتلا ةلعافلا لماوعلا
 نكمي يتلا تابقعلا ةعيبط يه ام ؟دوشنملا لّوحتلا كلذ ثادحإل ٍفاك هدحو تاروثلا ثدح
 نأ نكمي ٍّدح ِّيأ ىلإو ،يبرعلا عيبرلا لود يف يطارقوميدلا لّوحتلا ةريسم ضرتعت نأ
 نمو هتقاعإ وأ ّلوحتلا ثادحإ يف رثأ نم يساّيسلا مالسإلا تاكرحو ينيدلا لماعلا بعلي
 ةعيبطلاو يفنلا اهتاباجإ ىلع بلغي يتلا تالؤاستلا نم ..خلإ ..؟تابقعلا كلت زواجت مث
  .جئاتنلا ةهجل ةيبلسلا

 تاهجاولا ةُدس ىلتعا نم نأ ،وه ةيبلسلا ةفصلا هيف صخلتت يذلا سيئرلا ببسلا لعلو
 ناوخإلا" رايت لثمي ةمئاقلا ةمظنألل "ةليدب" ةضراعم هفصوب هسفن مدق نمل ةيسايسلا
 يف لثمتملا دادبتسالل يسايسلا لداعملا ربتعي رايت وهو ،معألا بلاغلا يف "نيملسملا
  .كاذ دادبتسالا لداعمل معادلا - هرودب يناوخإلا – يكرتلا رودلا نع كيهان ،ةمكاحلا ةمظنألا
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  "نيملـسملا ناوـــخإلا" رـقـهـقـتو "دوــعـص" باـبــسأ

 يسنوتلا جذومنلا

 ،ةيباختنالا تالمحلا ءانثأ ،سنوتو رصم يف نوّيمالسإلا اهدّدر يتلا ةيطارقميدلا تاراعشلا ّنإ
 ملاعلا يف دلو دق ًاديدج اًّيسايس ًامالسإ َةَّمَث ّنأب هدافم ريهامجلا ةيبلاغ ىدل ًاروعش تدّلو
 روعشلا اذه .تضم دوقع ةليط هوشياع يذلا مالسإلا نع فلتخي مالسإلا اذه ّنأو ،يبرعلا
 يف مهل تيوصتلاو ةقثلا مهحنمو فطاعت ةروص يف مجرت نييمالسإلا وحن يباجيإلا
  .تاباختنالا

 دشار برض ةموكحلا هليكشتو ةضهنلا بزح زافو سنوت يف تاباختنالا ترج امنيح نكل
 ّمهألاو ،هبئانل ةّمهملا دنسأ لب ةطلّسلا وحن اًّيصخش هليم مدع يف ًاديرف ًالاثم يشونغلا
 مهاعدو ىرخألا بازحألا عم نواعتلا يف يراضح يطارقميد جهن نع نلعأ هنأ اذه نم
 نع باجأو ،هريبعت ّدح ىلع ،نيزانّزلا يف ءاكرش اوناك امك مكحلا ةطلس ةضهنلا ةكراشمل
 تاقالعلاو ةأرملا فلم وأ تايّرحلاب ةقّلعتملا ًءاوس ،نوبقارملاو سانلا اهحرط يتلا ةلئسألا
 ىنثأو ،جراخلاو لخادلل نئمطمٍ ديرفٍ بولسأ نع ةّربعم )ةضهنلا( سنوت تراصو ،ةيلودلا
  .نييمالسإلا هّجوت ىلع ،اسنرف هنمو ،برغلا

 ىلع حتفنملاو ىوهلا يراسيلا يسنوتلا عقاولا لعفب ناك سنوت يف اذه لاحلا عقاو
 يف ةرمتسم ةمصب تكرت يتلا ةيبيقروبلا ريثأت تحت نمزلا نم دوقعل ةيبرغلا ميقلا
 عم ةضهنلا اهتطقتلا ةراشإ يهو .دادبتسالا تاونس مغر يسنوتلا عمتجملا روطت
 دالبلا ةرادإ يف اهعم كرتشت ةيناملع بازحأ عم اكيورت ليكشت ىلع لمعتل تقولا
 يف يسنوتلا حومطلا ىوتسم ىلع نكت مل اهنكل .يرصملا ويرانيسلا كلذب بنجتتف
 اهكوسل يف ةضهنلا ًاديقم يملاعلا ميظنتلاب طابترالا يقبو ؛ةديدع ةيعامتجا اياضق
 عم ةكارشلاو ؛هتاقلعتمو ةأرملا عوضوم لثم ةيوثادح رثكألا رومألا يف كلذكو ؛ينطولا
 بزح كولسل نأمطم الو قثاو ريغ عراشلا لعج امم ؛ةطلسلاب راثئتسالا مدعو رخآلا
 .يسنوتلا عراشلا ةيبلاغ يف ضاعتمالا هنع ربعي ام اذهو ةضهنلا

  يرصملا جذومنلا

 تاوصأ نم %65 اودصح نيذلا رصم ناوخإف سنوت نع ًاريثك رصم يف لاحلا فلتخي مل
 عم ،ةيرصملا ةحّاسلا ىلع رومألا ديلاقم ىلع ةمعانلا ةرطيّسلا ينعي امم ،ةشهلا ةيبلغألا
 يتلا ةطلسلا مهئالتعاب يخيراتلا ئراطلا رامثتسا يف ًاديعب اوبهذ ءالؤه نأ قراف
 ةلودلا ةنوخأ ىلع اولمعف .مهريغل عستت ال اهنأ اورصأ يتلا اهترئاد جراخ مهفذقتس
 .لتاقلا مهأطخ ناك اذهو !عمتجملاو
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 ءاج "يبرعلا عيبرلا" تاروث دعب مكحلا ّةدس ىلإ هلوصوو يساّيسلا مالسإلا ذوفن نأ مغر
 ىربكلا ثادحألا عم "ناوخإلا" لبق نم يرارطضالا ملقأتلا ةرهاظب طبترا ديدج كولس ةجيتن
  .ضرألا ىلع ةلصاحلا

 الو ،يمالسإ دلب نم رثكأ يف مكحلا يف ةيمالسإلا براجتلا نم ريثكلا لشف نم مغرلابو
 الإ ،ريهامجلل ةنئمطم ريغ لئاسرب تثعب اهّنأ عم ،"ناوخإلا" محر نم تدّلوت يتلا كلت امّيس
 لود يف ةيباختنالا تالمحلاو تارهاظتلا ءانثأ نوّيمالسإلا اهعفر يتلا ةديدجلا تاراعشلا ّنأ
 مهتلصوأو مهتاوصأ مهتحنمو نيّيمالسإلل ًاّددجم سانلا ةقث تداعأ "يبرعلا عيبرلا"
 ّنأ ىلع ةحضاو ةراشإ يطعي نييمالسإلل ريهامجلا ةقث ّنإف ،حجرألا ىلع .ىرخأ ةّرم مكحلل
 ةيمالسإلا تاكرحلا حنمل ّةدعتسم لازت ال تناك ّ،لقألا ىلع ةظحللا كلت ىتح ،بوعشلا كلت
 ،اهلامآو ريهامجلا تاحومط قيقحت ةباوب ربع اهتّيقادصم تابثإل ىرخأ ةّرم ةصرفلا
 ةيمنتو ،ةيرحلاو ةاواسملاو لدعلا ميق زيزعتو اهتمارك ةداعتساو اهتاعمتجمب ضوهنلاو
 نوكي ،ثيدح يطارقميد ماظن ةماقإ يف ةيقيقحلا ةكارّشلا لالخ نم ،هتيهافرو عمتجملا
 لاـجملا حسفت الو ،نوناقلا ةدايسو ةنطاوـملا أدـبـم ىلع ةمئاق ةيندم ةلود ءانبل ةعفارلا
 "ناوخإلا" در ناك ،لباقملا يف .لاـكـشألا نمٍ لكـشّ يأب ىرخأ ةّرم دادبتـسالا جاـتنإ ةداـعإل
 يذلا رمألا وهو ،عمتجملاو ةلودلا ةنوخأ ىلع ةثيثحلا مهتالواحم ربع طلستلا نم ديزملا

   .رصم يف لصح امك هرثإ ىلع يسايسلا مهفتح نوقليس

 ؟يناوخإلا دوعصلا تاببسم

 ماجسنا وه "نيملسملا ناوخإلا" ميظنت دوعص تاببسم نيب نم نأ لوقلا ًارس سيل
 يف )يناسنإلا( يعّوطتلا لمعلاو نيدلا ةيضرأ ىلع ءاكّتالاو ،ةيعامتجالا ةئيبلا عم باطخلا

 اهتضهانمو ةيسايسلا مظنلا داسف كلذكو ،ًارقف رثكألا تائيبلا رامثتسا ليبس
 ةربخلاب اهعّتمت ىلإ اًفاضم ،اهتاعمتجم يف ةيمالسإلا تاكرحلا رّذجتو ،نييمالسإلل
 مالسإلا تاكرح اهب تزاتما ّةوق رصانع اّهلك ،ةيرشبلاو ةيلاملا تاناكمإلاو ةيسايّسلا
 لكشب تدعاس ةّيساسأ لماوع يه امك ،اهتأشن ذنم ةيبرعلا دالبلا مظعم يف يسايّسلا
 ."يبرعلا عيبرلا" لودب فرعي تاب اميف امّيس ،اهتاعمتجم يف اهتيبعش خيسرت يف يقيقح
 رصم يف ةفّلتخملا عمتجملا ىوقو حئارش عفدل ةيفاك نكت مل اهدحو لماوعلا كلت ّنكل
 اودصحيل ةيباختنالا ةيلمعلا تالوج فلتخم يف نييمالسإلا ىلإ اهتاوصأ حنمل سنوتو
 كلت عّتمت الولف .ةلودلا يف ةيسايّسلا بصانملا ىلعأ نوؤوبتي دعاقملا نم ربكألا ددعلا
 ةيباختنالا ةيلمعلا ةرادإ لالخ اهنم بناج يف رهظمت يتلا ،ةلئاه ةيميظنت تاردقب تاكرحلا
 ةيعامتجالاو ةيساّيسلا ىوقلا ىدل ظوحلم فعضّ لظ يف ًاصوصخ ،يبعشلا ديشحتلاو
  .هيلإ تلصو ام ىلإ لصت نأ تعاطتسا امل كلذ الول .ًاثيدح ةئشانلا امّيس ىرخألا
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 مالسإلا تاكرح هب عّتمتت ام نيب ةنراقملا عاونأ نم ٍعون ّيأ ءارجإ مئالملا ريغ نم نوكي دق
 ىوقلا ًاصوصخ ،ىرخألا ةيعامتجالاو ةيسايّسلا ىوقلا ةيقبو ةيميظنت تاردق نم يسايّسلا
 عالدنا ةيادب ذنم نيدايملا يف ريهامجلا دشح يف ربكألا لضفلا اهل ناك يتلا ،ةديدجلا
 تاكرحو ،ىوقلا كلت نيب عساش نوب دوجول ًارظن كلذو ،سنوت وأ رصم يف ًءاوس ،تاروثلا
 ةربخ اهبسكأ امم ،ليوط نمز ذنم يسايّسلا لمعلا رامغ تضاخ يتلا ،يسايّسلا مالسإلا

 نم ،مكحم لكشب اهفوفص ّصرو ةيرادإلاو ةيميظنتلا اهلكايه ميظنتو ،ةهج نم ةليوط
  .ىرخأ ةهج

 "يبرعلا عيبرلا" لود يف ترج يتلا تاباختنالا جئاتنب نيبقارملا نم ريثكلا ئجافي مل كلذل
 يتلا يه ،بابشلا ةحيرش ًاصوصخ ،ةيمالسإلا ريغ ةديدجلا يوقلاّ نأب ًاملع ،نييمالسإلا زوفب
 رطألل ةزواجتم ىوق يهو( ةيرصملاو ةيسنوتلا ةروثلا يف سيئرلا كّرحملا تناك
 ٍعون ّيأب َظحت مل اهنكل مكحلا ةّدس ىلإ لصت نأ ضرتفي ناكو ،)ةيسايّسلاو ةيجولويديألا
 ىلإ دوعي ةطاسبب كلذ يف ببسلا .ةيسايّسلا ةبعللا جراخ تحضأ لب ،ةطّلسلا عاونأ نم
 تاروثلا يف اهماهسإ ناك يتلا ةينيدلاو ةيبزحلا يوقلا سكع ىلع ،ةمّظنم ريغ ىوق اهّنأ
 فطقت نأ تعاطتسا ،ةلئاه ةيميظنت تاردقب عّتمتت ىوق اهّنأل نكل ،ًامدعنم وأ ًاليلق اّمإ
 اهتادايق ءاكذ ىلإ دوعي ةيبرعلا تاروثلا يف نييمالسإلل فيعضلا روضحلا نأ كلذ .ةرمثلا
 يوطّلسلا صبرتلا ثرإّ لظ يف ّةصاخ ،اهتاباسحو ةيروثلا ةظحللا ةيساسحل مهكاردإو
 اهضاهجإو ةيبرعلا تاروثلا دأو تالامتحا نم ديزي دق امم ،تاكرحلا هذه نم يبرغلا رذحلاو
  .تاينيعستلا لئاوأ رئازجلا يف ثدح امك ،اهدهم يف

 ركبملا اهراعشتسا مدعو تاكرحلا هذهل يسايّسلا لايخلا فعض يفني ال ًاضيأ كلذّ نأَ دْيَب
 تارايتلا ىدل يروثلا لايخلا رقف وأ مادعنا وه ةيضرفلا هذه لئالد ّمهأ ّلعلو .يروثلا مخزلل
 رصم يف لاحلا يه امك ةمكاحلا ةمظنألا عم ةيبلّسلا اهتربخل ةجيتن كلذو ،ةيمالسإلا
 كرابم نيب ةّرمتسملا ةهجاوملا نع ًالضف ،"ناوخإلا" و رصانلا دبع نيب يخيراتلا ماّدصلا(
 باب ثادحأ( سنوتو ،)1982 ماع ةامح ثادحأ( ةيروسو ،)نيريخألا نيدقعلا ةليط ةعامجلاو
 ،نيريخألا نيدقعلا ةليط ثادحألا هذه نييمالسإلا ةركاذ تنزتخا دقو .)1990 ماع ةقيوس
  .اهتاباسح نم يروثلا رايخلا طاقسإ ةجيتنلا تناكف

 تلخ دق ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا ةليط يكرحلا يمالسإلا باطخلا ةغل نأ تفاللا نم ّهلعلو
 ىلع دز ...خلإ ..ريتاسدلا ليطعتو ،ةمظنألا طاقسإو ،رييغتلاك يروثلا لمعلا تادرفم نم
 ةيجولويديألاو ةيميظنتلا ُرطألا زواجتي يعامج لعفل ةجيتن ةيبرعلا تاروثلا تءاج نأ كلذ
 هلكشب يبزحلا لمعلا فرعت مل ةديدج تارايتو يوق نع ةّربعمو ،ةيكيسالكلا ةيساّيسلاو
  .يديلقتلا
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 نم امّنإو ،ةمئاقلا بازحألا ةءابع نم جرخي مل ةيرصملاو ةيسنوتلا نيتروثلل مظعألا داوّسلاف
 .اهتيوضعو اهراكفأو اهتيكرح يف ةديدشلا ةنورملاب مستت ةيفاقثو ةيعامتجا تاكرح
 ةيزكرملاب مسّتي يذلا يكرحلا يمالسإلا باطخلا ةينبو ةعيبط نع اًّيرذج فلتخي ام وهو
  .يميظنتلاو يجولويديألا مازتلالاو ةديدشلا

 قفو نكلو ،ةيبرعلا تاروثلا يف ةكراشملا ّامإ ،نيرايخ دحأ ةيمالسإلا تاكرحلا مامأ ناك ،انهو
 دق امو ،ةكراشملا مدع اّمإو ،اهيلإ نوعاّدلاو اهوكّرحم اهدّدحي يتلا ةبعللا دعاوقو طورش
 امنإو ،اهئاضعأو اهدعاوق نيب طقف سيل ةيعمتجمو ةيسايس ةراسخ نم كلذ هيلإ ّيدؤي
 اًّيرايتخا ًارمأ نكت مل ةروثلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا ةكراشم نأ امك .بعشلا عومج نيب ًاضيأ
 ناك يذلا يروثلا لعفلا تاّروطت لعفب اهيلع ضرف ًاعقاو ًارمأ تناك امنإ ،يميظنت رارقب وأ

 "نيملسملا ناوخإلا" ةعامج تضفر ،لاثملا ليبس ىلعف .هب قاحللا عيمجلا لواحو ًاعيرس
 ىلع ًابيرغ سيل رمأ وهو .اهتايادب يف 2011 رياني 25 ةرهاظت يف اًّيباجيإ ةكراشملا رصم يف
 رصم يف تماق يتلا ةيوبعتلا تابسانملا ةيبلاغ يف ليقث روضح اهل نكي مل يتلا ،ةعامجلا
 تابارضإ نم اهريغو 2008 ليربأ 6 بارضإ يف ةعامجلا كراشت مل( ةيضاملا ةثالثلا ماوعألا لالخ
 ،اهل ماظنلا عمق نم اهفّوخت ببسب اّمإ كلذو ،)خلإ ... ةيراقعلا بئارضلاو نيينهملاو لامعلا
 ةروثلا يف ناوخإلا ةكراشم تءاج نيح يف .ةطخاّسلا رئاودلا هذه يف اهريثأت مدع وأ
 لمعلا ىلإ لصي يك ،ةيوئف ةرهاظت هنوك زواجتي ثدحي ام ّنأ اهل دّكأت امدعب ،ةيرصملا
 .يخيراتلا يروثلا

 تناك اهنأ دجيس ةطلّسلاب مهتقالع يف "نيملسملا ناوخإلا" ميظنت خيراتل عبتتم لك
 ًاريثك "ناوخإلا" اهعم لماعتي يتلا ةيساّيسلا ةيتامغاربلا نمٍ ءيش ببسب رزجوّ دم ةقالع
  .نيدلا ةءابع تحت ةطلسلا ىلإ لوصولا ليبس يف

 "ناوخإلا" لعج ،ًاديدج نكي مل يذلا ،اهعم رفانتلاو تاطّلسلا عم حلاصتلا نيب كوّلسلا اذه
 يف اًّيقفأ هدادتماو مهميظنت ءانب يف مهل قّقحتت نأ نكمي ةصرف ةّيأ نم نوديفتسي
ٍ ميظنتك "ناوخإلا" ءوشن ذمف ،يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةّصاخ ،ةقطنملا لود لوط
 ام ًاريثك كلذل ،ةّوقب ةرضاح جيلخلا لود عم ةقالعلا ةينهذ تناك رصم يف ّينيدو ّيسايس
 ةيؤرلا ىلإ ليمت ًالود مهفصوب نييجيلخلا عم ةدّيج تاقادص دقع ىلإ ميظنتلا ىعس
 انه عمتجملا قارتخا ضرغب كلذو ،ةيدوعسلا يف امّيس ال ،اهتاسايس يف ةظفاحملا
   .كانهوأ

 ةماقإ ىلع ةمئاقلا مالسإلا ئدابمب ةّدشب "اهّكسمت" نلعت تناك يتلا ةيمالسإلا ةكرحلاف
 ، ،ةلادعلا "رشن"و ،ضرألا "ريرحت" و ،نتفلا "عنم"و سانلا "ةمدخ"و ،ةلودلا يف نيدلا مكح
 تلصو ام عم اًّيدئاقع وأ اًّيركف ًاطبارتم هدجت ال دق رخآ عّبرم وحن ةتباث ىطخبو ًاعيرس تزفق
 ةلزاغم ىلإ ةيمالسإلا ىوقلا كلت ضعب تهجّتاف ،"يبرعلا عيبرلا"ـب ىّمسُي امَدعب لاحلا هيلإ
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 اهلاقتنا ليبس يف ةيدئاقعلا تالزانتلا نم ٍليسب ةعاّطلا تاءالو ميدقتو ،يكيرمألا برغلا
 نم ّلتحملا عم ىتح شياعتلاب لبقي يذلا يطارقميدلا وأ يسايّسلا مالسإلا ةلحرم ىلإ
 ريفكتو طخس ىقلت ماع لبق ام ىلإ تناك يتلا تافلاحتلاو تادهاعملا ةّفاك مارتحاو ،هضرأ
 كارحو تامزأ نم دالبلا هشيعت ام ّةلغتسم ةيكيرمألا ةرادإلا عم تاراوح ترادأو ،تاعامجلا كلت

 ةيطارقميدلاب اهناميإ ةيمالسإلا ىوقلا ضعب تنلعأف ،يبرعلا عراشلا يف ّيسايس
 مالسلاب اهناميإو ،تايّلقألا قوقحو ركفلاو قنتعملا ةيرحو ةيندملا ةلودلاو ةيّددعتلاو
 نم ٍّلك يف ةيمالسإلا ةعامجلا عم ثدح ام اذهو ،اهلمجمب عاّرصلا تاحفصّ يطو ،حماستلاو
 ناذآ تعدص دق تناك نأ دعب ةظحل يف ريغت كلذ لك .ةيروسو ايبيلو ندرألاو سنوتو رصم
  ."ةضراعم" ىمسم تحت ليئارسإو برغلا ىلع مجهتلاب سانلا

 ةـمـتاـخ

 مظنلا عم تاقالعلا يف رصحني مل ،ةيتامغاربلاب مسّتملا نييمالسإلل يسايّسلا كولّسلا نإ
 ةقالعلا يف ىّلجت هنم ٌبيصن كانه ناك امّنإو ،ةسفانملا ةيسايّسلا ىوقلا وأ ةمئاقلا ةيلحملا
 ةوعدلل ًايلاع توصلا عفر بناج ىلإ ،برغلل ةحضاولا نييمالسإلا ةاداعمف .برغلا عم
  .ًاعئاشو ًاميدق ًاكولس ناك ،اهعم ةقالعلا لاكشأ نم ٍلكش ّيأ عطقو ليئارسإ ةعطاقمب

 .ةضراعملا قدنخ يف اوماد ام نييمالسإلا لبق نم ًاموهفمو ًاّرربم كوّلسلا اذه ناك دقلو
 فلتخملا رخألا هجولا ىلإ اولّوحت ،"يبرعلا عيبرلا" تالوحت دعب ،ةطلّسلا اولصو امنيح نكل
 ليئارسإ عم مّالسلا ةيقافتاّ دض سمألاب اوناكو .ةدحتملا تايالولل نوّددوتي اوحبصأو ًامامت
 يف اوناك دقلو .اهل مهمارتحا نونلعي مويلاو ،اهئاغلإب نوبلاطيو كرابم ماظن نومجاهيو
 ًاصرحو ًادامتعا رثكألا مه مويلاو ،يلودلا دقنلا قودنص طورش ّدضو ةنادتسالا ّدض قباّسلا
 يفو ،يلوصولا "ناوخإلا" جهن نع ًاديعب سيلو .طورش ّيأبو ةهج ّيأ نم ةنادتسالا ىلع
 نلو "ينيكبلا" عنمي نل هبزحّ نأب لبق نم يشونغلا ّحرص ذإ ،ةرملا هذه برغملاو سنوت
 ،"ةيمنتلاو ةلادعلا بزح" ماع نيمأو ةيبرغملا ةموكحلا سيئر ،ناريك نب ّدكأو ،تارابلا قلغي
 ىلإ اوفيضي نل مهّنأو ،ًالصأ ةملسم اهّنأل ،"ةملسألا" ىلإ ةجاحب تسيل انتاعمتجم ّنأ
 هضفر ًاّدكؤم .نبّجحت :ءاسّنللو ،اوحتلا :لاجرلل لوقيل ِتأي مل هبزح ّنأو ،ًائيش اهمالسإ
 نوكي نأ ءرملا بجعيو .مهيلع هبزحل ينيدلا مهفلا ضرفو سانلا تايصوصخ يف لّخدتلا
 نييكريمألا نيلّلحملاو باّتكلا ضعب )ناوخإلا( نييمالسإلا نع عفادملا يأرلا اذه راصنأ نيب
 نوحبصيس مهنأ نوّعقوتيو ،ةطّلسلا يف "ناوخإلا" ىلع نونهاري نيذلا نييبرغلاو
 نومزتليس مّهنأو ،يمالسإلا ّفرطتلا حامج حبك ىلع نيرداقو نييعقاو نيلدتعم نيينالقع
 ةيرظنلا ةهجل جودزملا باطخلا اذه نكل .ةيندملا ةلودلا ةماقإب ةيطارقميدلا ةبعللا دعاوقب
 يف لثمتملاو ،دحوألاو ديحولا برأملا غولب مدعو عيرذلا لشفلا هلآم نوكيس قيبطتلاو
  .نيدلا ةءابع تحت ةطلسلا


