جمل٘ فصلٔ٘ تصي عً يحتاد ي تاب ي عرب بيمشق تصي

ل ثالث٘ أشَر

تعي ٙبيشر يملْيد ي ف رٓ٘ ّي صٔاشٔ٘ ّيالجتناعٔ٘ ّي ْثائق يملتصل٘ بَا

ي صي٘ ي تاشع٘ عشرٗ /ي

االشرتاك السنوي
 أعضاء اتحاد انكتاب انعرب 400ل.ش
 فً داخم انقطر ،نألفراد  600ل.ش.
 فً داخم انقطر ،نهدٔائر انرضًٍت 1600
ل.ش.
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المدير المسؤول
أ .د .نضااااااااا ل ال ااااااااا ل
رئيس احتاد الكتاب العرب

رئيس التحرير
د .جابر سلمان

 األقطاااال انعرٍ،اااات ،نألفااااراد  3000ل.ش
أٔ  200دٔالل

مدير التحرير

 األقطاااال انعرٍ،ااات ،نهااادٔائر انرضاااًٍت10,000
ل.ش أٔ  250دٔاللا ً أيرٌكٍاً.

أ.األرقم الزعبي

 فً خالد انٕطٍ انعر ،ً،نألفاراد  10000ل.ش
أٔ  300دٔالل أيرٌكً.

أمين التحرير

 فاااااً خاااااالد انااااإطٍ انعر،اااااً نهااااادٔائر
انرضااااًٍت  15000ل.ش أٔ  350دٔاللا ً
أيرٌكٍا ً

أ .ىذٓر جعفر
مريىا أّغالىٔاٌ

هيئة التحرير
د .إبرررئٍه أ رري شررعٔي د .خلرررررررررر ر ي ررررررررررررريد
د .يشررررررررررر يي ْ ررررررررررررا د .شررررررررررررلٔه بر ررررررررررررا

ديشق ــ أٔتطتراد انًسة ــ ص.ب3230 :
ْــ ــ  6117240ــ  6117242ــ
 6117243فاكص6117244 :
انبرٌد اإلنكترًَٔ التحاد انكتاب انعرب:

د .عبي ي لطٔ عنريٌ د .مصطف ٙي عبي يهلل ي فرٖ
أ .عبي يألحي ْٓش شفر

Email: alfikralsiyasi@mail.com
Website: http://www.awu.sy

الت ميم واإلخراج
ّفاء ي صاطٕ

شروط النشر يف جملة الفكر السياسي
 1ــ أٌ تتطى األ،حاث ٔاندلاضاث ،انزدة ٔانًُٓزٍت ٔضاليت انهغت.
 2ــ أٌ تكٌٕ ذاث طا،ع فكري ضٍاضً.
 3ــ أال ٌسٌد حزى انبحج عٍ حًاٍَت آالف كهًتٔ ،تطتخُى يٍ ذنك انًهفّاث.
 4ــ أٌ تُرفق ،انبحج ضٍرة ٔرٍسة تتضًٍ االضى انخالحً نهباحج.
 5ـااا أٌ ٌُرضااام انبحاااج يرفقاااا ً ،قااارص ياااديذ  )CDأٔ عاااٍ طرٌاااق انبرٌاااد
اإلنكترًَٔ نالتحاد أٔ عٍ طرٌق يٕقع االتحاد اإلنكترًَٔ.
-6ــ أٌ تٕضع حٕاشً انبحج ٔيصادلِ ٔيرارعّ فً َٓاٌت انًادة.
 7ــ أٌ تٕرّ رًٍع انًراضالث ،اضى لئاضت انتحرٌر.
 8ــ أال تُردّ انًٕاد انتً تتهقاْا انًزهت إنى أصحآ،ا ضٕاء َُشرث أو نى تُُشَر.
 9ــ ال تقبم انبحٕث ٔاندلاضاث غٍر انًٕحّقت عهًٍّاً.

انتٕزٌع فً انزًٕٓلٌت انعرٍ،ت انطٕلٌت:
انًؤضطت انعرٍ،ت انطٕلٌت نتٕزٌع انًطبٕعاث
فاكصْ / 2122532 :اتف / 2127797 :ص.ب12035 :
مالحظة :األحباث واملقاالت املنشورة يف اجمللّة تعرب عن آراء أصحابها،
وترتيبها خيضع العتبارات فنية.

في هذا العدد:
االفتت يية
ــ المغة والثقافة ودور املثقف يف تطويعهىا خلدوةِ قضايا الوطن واألوة  .....د .جابر إبرئٍه شلناٌ5 ....
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ــ ريءٗ يف يهلْٓ٘ ّي عرّب٘ ّيإلشالو  ..................................زبري شلطاٌ يّ ٖ 59 ...........
رر جيل يألشئل٘ ّي ف ر ي يَضْٖ  ........................................د .فآس عس ي يًٓ 99 ............
ــ ي يفاع عً ي ْطً ّبياء ي يّ ٘ ي ْطئ٘ ي صْ ٓ٘  ..................أ.د .إبرئٍه أ ي شعٔي99 ......
ــ ي طا ٘ ّي صريع يف (ي شرق يألّشط)  ................................د .أدٓب مريّ 331 ................
ــ يإلصالح يإلدي ٖ بني ي ْطً ّيإلىصاٌ  ................................د .حصني مجع٘ 343 ..............

ن فذة أخيرة
ــ ي ف ر ي قْمٕ مً يملطلق إىل ي ْي ع  .....................................يأل ه ي سعيب 359 ...........

ون أقواه السيد الرئيس
بشار األسد
رئيس اجلىهورية العربية السورية

" ...حرّفْي يإلشالو ،دفعِْ باجتاِ ي تطرّف ،يىفصَلَ عًي عرّب٘ ،فض ُع َ يإلشالوّ ،ض ُعفَت ي عرّب٘..
ي عرّبُ٘ ٍٕ حا ٌ٘ حضا ُّٓ٘ ،أٍهُّ شٕءٍ يف يحلا ٘ يحلضا ٍْٓ٘ ي ثقاف٘ ي يت حتنلَُاّ ،ي ثقافُ٘ تُعبِّر عيَا ي لّػ٘."...
مً لن٘ شٔادتُ يف يمللتق ٙي عربٕ ملْيجَ٘
يحلل يألمرٓ ٕ ي صَْٔىٕ ي رجعٕ
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اللّغةُ والثقافة ودور المثقف في تطويعهما
ألمّة
لخدمةِ قضايا الوطن وا ُ
بقله د .جابر إبراهيه سلنان

ايًٗغ ١ــــ أ ُّٟيغ ٍ١ــــ َٖ ٞبِضَعُ املُثكٖفِ َٜطِـُُ فرساتِِٗـع اٛا ِيَُـ٘ ايرياِٝيـ ُ١ي ُٝـس َ
َٓٗع َع ُٜطُِِٗٔ يف زُق ِّٞاجملتُعٚ ،يف ْٗٛضِ٘ ِٚكدَُِّ٘..
ٚايثكعف ـ ُ١دلُــِ ُ ٛــساا ٚاــعتال ِٚكعيٝــد ٚقــِ ِٝريــتٌُ اًــ ٢ـ اِ ـسِمٕ َــٔ
هُُٗع قٛاضُِِ ِعزخيٝـ١
ق َٔ ّٕٛاألقٛاّ بًغ ٍ١ثكعفٝيٚ ١احد ،٠حت ُ
األاسام أ ٚاً٢
ٚجغساف ١ٝيف إطعزٕ َٔ املصعحل املريرتن.١
ٚإذا نعْت ايًٗغ ١ــــ أ ُّٟيغ ١ــــ حعضٓ َ ١ايثكعفٚ ١ايٓع ِقٌَ األَني هلع ،فـنٕي ايثكعف١
َعتي ُ٠ايًغ ١اجلعَع ١اييت ِبعثُ فٗٝع احلٝعَُٚ ،٠حسِّنُٗع ايرٜ ٟدفَع بٗـع إ َـدازٔ َ
َتكدَِّ ـ ٍ١يف ضُ ـًِٖ احلضــعز ٠اةْطــعَْٜ ٚ ،١ٝصُــَٗٓ ُ ٛــع زً ّ٣جدٜــدَ ّ٠تةــدِّت ُِّ ٠عــصِّشُ
حطِــَٔ
ه بـــني ايٓـــعطكني بٗـــع إذا َـــع أُ ِ
االْتُـــع َ٤إ ايـــٛطٔ ٚاألَُـــُِٚ ،١كـــ ِّٟٛايـــسٚاب َ
اضتثُعزُٖعٚ ،جتعٌ َٓٗع اع ٌََِ جرِبٍ يثكعفعل أخسِ ٣ترعاٌ َعٗع بعيريـهٌ ايـرٟ
ٜعُِّــل يــدٜٗع أٚالــس ايتٛالــٌُٜٚ ،هطِ ـبُٗع ايكــدز َ٠اًــٚ ٢أت ايصــسااعل اهلعَريــ١ٝ
اييت ِطتٗدف أ يَ ٍَٚـع ِطـتٗدف إضـععفَ ايريـعٛز ايكـ َٞٛيـد ٣أبٓـع ِ٤األَُـ ،١ال بـٌ
شطِبَ ٖرا ايريعٛز نًٝيعّ َٔ ذانسِِِٗٚ ،ذل َٛاْتُع ِِٗ٥إ ٚطٕٔ..
ٚبريطبِ ايريعٛز ايكٚ َٞٛذل ٛاالْتُع ِ٤ايٛطين ِصبح ايثكعفـ ُ١فعقـد َ٠االْتُـعِ٤
يًتعزٜخ ٚيًةغسافٝع ٚيًُصعحل املريرتنٚ ،١بعيتعيِ ٞركـد اْتُعَٖ٤ـع يًٗغـ ِ١اجلعَعـ،١
ٚبركداِْٗع االْتُع َ٤يًٗغِ ١ركد ُٖٜٛتَٗع ايكُِٚ ،١َٝٛصبحُ ادميَ َ١ايصيالحٚ ،١ٝال ِعـٛت
ف أاــسا ٕم
قــعتز ّ ٠اًــ ٢ايٓٗــٛا ٚاملٛانبــ ١بــسٔ ٚل ايعصــس ايــيت ِتُــعش فٗٝــع أاــسا ُ
ٚطٛا٥فِٚ ،تالقح فٗٝع اً ُّٛأتٜعٕٕ َٚععزٔف ،يتحعفغَ اً ٢خصٛلـٝي ١نـٌِّ اـسمٕ
أ ٚطع٥ر ٍ١أ ٚت..ٜٔ
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ا ايعسبـٚ ،ٞايثكعفـ١
ٚيف ٖرا ايطٝعم ٜك ٍٛايطٝد ايسٝ٥ظ بريعز األضد" :ايرتا ُ
ايعسبُٖ ١ٝع دلُِ ٛساا ٚثكعفعل نٌِّ األقٛاّ ايـيت ُٚجـدلِ يف ٖـر ٙاملٓطكـ ١اـُ
ايتعزٜخ ايكدٚ ِٜاحلدٜثٖٚ ،ـ ٞحعيـًَ ١تصِـك ١بـعجلُٝع ال ِتعـعزا َـع أحـدٍٚ ،ال
ًُِِغِ ٞأحداّ".
فعيثكعف ١ايعسب ١ٝبًُِغتِٗع ايٓعطك ١بٗع ــــ نُع ابيس آٗـع ضـٝعتُِ٘ يـد ٣اضـتكبعيِ٘
ايكــَٝٛني ايعــسب يف  ّ7142/44/41ــــــ "ٖــ ٞاجلــعَع يهــٌِّ األاــسام ٚايطٛا٥ــف
ٚاألتٜعٕ."..
ٚإذا اْطًكِٓع َٔ قعاد ِ٠إٔي ايًٓغ ١ايعسب ٖٞ ١ٝحعي ١حضعز ١ٜفـنٕي أَٖـُِ شـ ٍ٤ٞيف
ٖــر ٙاحلعيــٖ ١ــ ٛايثكعفــ ١ايــيت حتُــٌ احلضــعزِٚ ،٠عُــٌ اًــْ ٢ريــس إشــععاعِِٗع يف
أزجع ٤املعُٛز ،٠فـ"ايثكعف ١ــــ ٜك ٍٛايطٝد ايسٝ٥ظ ـــــ ِعبِّـس آٗـع ايًٓغـٖٚ ،"١ـَ ٞـٔ
"ت ٕٚايًٓغِ ١تح )...( ٍُٛإ َٛيِّد ٠نٗسبع ٤نب ِٛ ٠يِّـد ايهـث َـٔ ايهٗسبـع،٤
أٟ
ٚيهِٔ ال ِٛجد أضالى يهِٓ ٞكٌَ ٖر ٙايهٗسبع ٤بعجتع ٙاملد ١ٜٓأ ٚاملععٌَ أِّ ٚ
َهعٕ آخس"َ ٖٛٚ ،ع ٜٓطبل اً ٢ج ٌٝايٝعفعني اير ٟبدأ ٜركد يغتَ٘ يف ظٌِّ "اٛمل١
اةْرتْت".
ٜٚؤنِّــد ايطــِّٝد ايــسٝ٥ظ إٔي فكــدإَ ايًٗغــُٜ ١ركِ ـدُ األجٝــعٍ ازِبعطٗــع بثكعفتِٗــع،
فتعٝش حعي َ١سب ٍ١أ ايثكعف ١اييت ِٓتُ ٞإيٗٝعٖٓٚ ،ع ٜـتِ ٞتٚز املثكـف يف ِطٜٛـع
ايًٓغٚ ١ايثكعف ١بإٓ خلدَ ١قضعٜع ايٛطٔ ٚاألَي ١اُ َزتِّ اهلٛي ٠بُٗٓٝعًِٚ ،ـو َطـتيْ١
ال حتتــع إ نــب آــعَ ٍ٤ــع تَٓــع تتًــو األتٚال ايضــسٚزٚ ١ٜايالٓشَــَٚ ،١ــع تاّ
ٖٓعى َثكر ٕٛحيًُ ََِٔ ٕٛاحلِظِّ ايٛطين ٚايريعٛز ايكَ َٞٛع ٜبعثُ اًـ ٢األَـٌ يف
إْكعذ َع ِبك َٔ ٢اٛاٌَ ْٗٛإ ثكعيف ٚحضعزِٓ ٟتعِس ََ ِٔ َٜبُثُّ فٗٝـع زٚل احلٝـعُ٠
خ َر تٚزَٖـع َـٔ جدٜـ ٍد اًـ ٢ضُـًِٖ حضـعزال ايريـعٛب
نِ ٞطتعَ ٝد األَ ُ ١أي َكَٗعِٚ ،ت ُ
ٚاألَِ ،ال ضٝيُع أْٓع َـع ْـصاٍ تًـو اةزات َٚ ٠ايعصميـ َٚ ١ايتصـَُٚ ،ِٝـع ْـصاٍ ْـؤَٔ
حبتُٝــ ١االْتصــعز اًــ ََ ٢ـِٔ أزاتٚا بٓــع ضــ٤ٛاّ َــٔ اَبَ ـدَ ِ٠ايعــالّٔ ..ايكتًــ ١احلعقــدٜٔ
اجملسَني ممٔ اضتَُسًُٚا ضروَ ايدَِّع ٤خِدَ ّ١جلٛٝبِِٗٚ ،إزضعِ ّ٤يُُريغًِِّ...ِٔٗٝ
إٕي َٔ ميًو إزات ٠احلٝعَٚ ٠كَِّٛعل االْبعـعا ايثكـعيف ال بـدي إِٔ ٜهـ ٕٛايٓصـس
حًٝرَ٘ يف ْٗع ١ٜاملطعفٚ ،ال بدي إِٔ ِبك ٢ايسا ١ُ ٜبٝدِ ِٙخرٓعق ّ١ز ِ أْفِ ََِٔ ٜعًُـ ٕٛــــ
يف ايًٚ ٌٝايٓٗعز ـــ اً ٢فوِّ االزِبعط بني ايًٗغٚ ١ايثكعف ١ايٛطٓ ُ١ٝنَٜ ٞطِ ٌَُٗ اًـِٗٝ
حتط ُِٝآخس َع ِبك َٔ ٢حص ٕٔٛاألَ ١إٕ اضتطعاٛا إ ذيو ضبٝال.
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المشروع القومي العربي ماله وما عليه
*

د .سليه بركات*

مقدمــة:

يف جو ؿػعم باؾعروبة وبتارقخ  41تشررق لؾاراـي  7142ؽران ؾؼراا لؾدرقد
لؾرررسقس بشررار لمدررد ؿررني ل شررارؽ يف ل ؾتؼررى لؾعربرري ولجفررة ل ؾ ر
لمؿرقؽي لؾصفقوـي لؾرجعي ودعرم ؿؼاوؿرة لؾشرعل لؾعربري لؾػؾدرطقا و را
ؽـت ؿ ل تابع ؿؼتدقاً بؼوؾه ػؼد لخرتت أن أؽتل ؿر وحري فرذل لؾؾؼراا
ع لؾعروبة ول شروع لؾؼوؿي لؾعروبي.

ؾع ر حمررور ؿررا ؼاؾرره لؾدررقد لؾرررسقس مين لؾؼوؿقررة لؾعربقررة حاؾررة حضررارقة
وثؼاػقة يـداـقة جاؿعة ال تؼوم عؾى دق أو عرق ويمنا أدادفا لؾؾغة ولجلغرلػقا
لؾولحررد ولؾتررارقخ ول صرراك ل شرررتؽة وؾررقس ؿر تعررار أو تـرراؼ ب ر
لالـتؿاا ؾؾعروبة ولالـتؿاا ؾإلدرمم ػؽمفؿرا قصرل باجتراه لخخرر وقعرزهه....
ومبا أنّ لؾدبل لؾرسقسَ ا ـعاـقه لؾقوم ؿ تؼدقم ؾؾعؼول وتؼدقم ؾألوطان فرو
غقاب لؾشعور لؾؼوؿي ...ػإــا ال ـػؽر بلن ـؼدم تـراهالً قتعؾرمب مبوعروع لؾعؼقرد
ولالـتؿاا لؾؼوؿي ؾدورقة ؽرؿى معر حاراالت لؾؼررن لؾولحرد ولؾعشررق ؿر
لمخوجنقة وربقبتفم دلعرش ولؾـصرر أو أي ؿر لمؿوعرات لمخررى لؾر
تعؿر ؾصرراك لمؿرقؽرري ...ؿررا فررو ؿطؾرروب ؾتقدر لؾعؿر لؾؼرروؿي أن ـرررى
ـترراست تبرردأ بكؾقررات لؾتطبقررمب بـرراا عؾررى حولرـررا ؿررني لخخرررق حررولر ؿدخؾرره
ل ـطمب ــتؼ به ؿر يطرار حرولر لؾـورل ول رولر لؾدقادري ير ل رولر ؿرني
لؾشرلسح لمودني وخاصة لؾشباب ...حولر قتقول لالـتؿاا لؾؼوؿي ؿر خمؾره
ير حاؾررة عؿ ر ؿدررتؿر تؼرروم عؾررى تطرروقر ل ػررافقم ل تعؾؼررة بفررذه لؾؼضررقة
لحملورقررة لؾرر عرر عـفررا لجلررقش لؾعربرري لؾدرروري وفررو قؼاترر وقضررقي
لؾتضققات لجلدام ؿ أج أن حياػظ عؾى لؾوط وعؾى لـتؿاسه لؾؼوؿيم.

* كاتب وأستاذ جامعي سوري.
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يكد ٚاج٘ املغزٚع ايك َٞٛايعزبَٚ ،ٞا ساٍ ٜٛاج٘ ذزباا صٝاصاٚ ،١ٝاكا٥دٜا١
ْٚفض ،١ٝنإ َٔ عإٔ أَ ٟغزٚع تعزض إىل َثٌ ٖذ ٙاحلزب إٔ ٜعًٔ اْضاراب٘
َٔ أرض املعزن ،١ذزب ناْت تك ّٛاًا ٢رزفاٝا اادَٗٓ ، ٠اا َاا ٜاذٖ إىل
ادّ تٛارز أرناإ اياااٖز ٠ايكَٝٛاَٗٓٚ ،١اا َاا ٜاهِٗ ٖاذ ٙاياااٖز ٠بايعٓؾاز،١ٜ
ٚاًاا ٢احلا َاأ عااإٔ ايكَٝٛااا ا واازٚ ٣افااوٗاهٖاَٗٓٚ ،ااا ااادّ توااابل ٖااذٙ
ايفهز ٠ايكَ ١َٝٛع ايٛاقع ايعزبٚ ،ٞبايهاي ٞال تعد ٚإٔ تهُٖٚ ٕٛاا َأ ا ٖٚااّ
اييت تضهٛي ٞااه ٠اً ٢ايغعٛب َٔ ،ه ٕٚايهفهري يف ذكٝكاٖ ١اذا اياَٗٓٚ ،ِٖٛاا
َٔ وًؿ إىل اصهراي ١قٝاّ املغزٚع ايك َٞٛايعزباَ ،ٞاع إٔ ايعاا َاا ساٍ ٜعاٝػ
اؾز ايكَٝٛا ٜٚ ،ز ٣يف ايؾزاع ايعامل ٞؽزااا قَٝٛا ،إال ايعازب رٗاِ َأ هٕٚ
غريِٖ ال ٜعٝغا ٕٛلياوٜٓٚ ،هاز اًا ِٗٝذكٗاِ يف االْهُاا ٤إىل قاَٝٛهِٗ ايعزبٝا،١
نُا ٜٓهز اً ِٗٝذكِٗ يف تزصٝخ جذٚر االْهُا ٤إىل ٖاذ ٙايكَٝٛا ،١باٌ صلادٕٚ
ايهغهٝو ٚايهغٚ ٜ٘ٛايعزقًاٚ ١ايؾاداّٚ ،ذها ٢احلازب يف أقؾا ٢هرجاتٗاا آفاا
ٚتدَريا(ٚ ،)4ا نثز أُٖ َٔ ١ٝنٌ َا تكادّ ٖا ٛدلُٛاا ١اياداا ٣ٚايايت تًرال
اإلوفام عزن ١ايكَٝٛا ١ايعزبٝاَ ،١اع أْٗاا مهاٌ َٛقعاا باارسا ٚرا٥ادا يف َكاَٚا١
االصهعُار اإلَربٜاي ٞايؾٗ ،ْٞٛٝرقال اأ هٚرٖاا يف اذهُااال ايثاٛر ٠ايعزبٝا،١
ٚايهأنٝد اًٚ ٢ذد ٠قٖ ٣ٛذ ٙايثٛر ٠اًَ ٢ضه ٣ٛايٛطٔ ايعزبٚ ٞايعا .
يكد أثبت ايهثري َٔ ايدراصا ايهارطلٚ ١ٝايضٝاص ١ٝملفٗ ّٛا َ ١ايعزبٝا ١إٔ
ايٛذااد ٠ايعزبٝاا ١ناْاات تغااهٌ ايهٝااار ا صاصاا ٞيف ايهااارٜخ ايعزباآَ ،ٞااذ ايكاادّ
ٚذهَٜٓٛ ٢ا ٖذا ،صٛا ٤أنإ ليو يف َٛاجٗ ١ايكا ٣ٛاخلارجٝا ١االصاهعُار ،١ٜأّ
يف َٛاجٗ ١ايك ٣ٛايداوً ١ٝاإلقً ١ُٝٝاًَ ٢ضه ٣ٛايٛطٔ ايعزبا ،ٞأَ ٚاع تًاو ايايت
محًات ٖااذ ٜٔايوااابعن يف إ َعااا( ،)7أَااا رُٝاا ٜهؾااٌ باملزذًاا ١املعاؽااز ،٠رُاأ
املالذااأ إٔ ايكاا ٣ٛايعزبٝاا ١اياايت ررعاات عااعار االصااهكالٍ ٚايٛذااد ٠بكٝاات تكاااّٚ
بقزا ٠ٚرزـ ايهحشٚ ١٥اهل ١ُٓٝاالصهعُار ١ٜاً ٢ايٛطٔ ايعزبَٓ ٞذ أٚاواز ايكازٕ
ايهاصع اغز "ٚاصهُز ايهٝار ايٛذدٜ ٟٚعرب أ ْفض٘ بأعهاٍ رلهًفا ١يف َزذًا١
َا بن احلازبنٚ ،يف املزذًا ١ايهايٝا ١يًرازب ايعاملٝا ١ايثاْٝا ،١بعاد إٔ أؽاب رٗٝاا
ايٛجاا٘ اياازٝ٥ط يًٛفااع ٖ ا ٛايهحش٥اا ١ايضٝاصاا ١ٝيًااٛطٔ ايعزباا ٞجتش٥اا ١تٓبااع َاأ
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اٛاَاااٌ تارطلٝااا ١يف َضاااار ايهواااٛر ايعزباااٚ ،ٞإتاااا رزفااات رزفاااا اااارب ايكااا٣ٛ
االصااهعُار ١ٜايكاااٖزٚ ،٠قاَاات اًاا ٢أْكاااض َٓوكااَٛ ١ذااد ،٠نزصااهٗا احلاازاب
اخلارج ١ٝتهزٜضا ٜعانط ايهٝار ا صاص ٞايهأَ يف ايهه ٜٔٛايعزب .ٞا َاز
ايااذٜ ٟدنااد إٔ ايثااٛر ٠ايكَٝٛاا ١ايعزبٝاا ١ال هاأ إٔ تٓحااش ناَااٌ أٖاادارٗا إال
بههٜٛخ االصهكالٍ ٚبكٝاّ ايٛذاد ٠ايعزبٝاٚ ،١يكاد أثبهات ايهحاارب ايٛذدٜٚاٚ .١اًا٢
رأصااٗا ايٛذااد ٠ايضااٛر ١ٜاملؾااز ١ٜااااّ  ،4591إٔ قاازار ايٛذااد ٠ايعزبٝااٚ ١اًاا ٢أٟ
َضهٜ ٣ٛغهٌ قزارا باحلزب اً ٢اإلَربٜايٚ ١ٝايؾٗٚ ١ْٝٛٝايزجع .١ٝنُا أثبهات
إٔ ايهحش ٖٞ ١٥اٛه ٠يًٗ ١ُٓٝاالصهعُارٚ ١ٜايؾٗ ١ْٝٛٝاً ٢ايٛطٔ ايعزب.ٞ
اجملتنع العربي جمتنع متغري:

تٛفا ا ايدراصاااا االجهُااٝااا ١إٔ ابهُاااع ايعزبااا ٞدلهُاااع هٜٓااااََ ٞاااهػري
اْهكايٚ ،ٞيف ذاي ١ؽزاع ٚؽريٚرْ ٠هٝح ١ايهٓاققا ايداوًٚ ١ٝاخلارجٚ ،١ٝبفعاٌ
ماادٜا تارطلٝاا ١ااؽااف ،١نُااا تٛفاا أْاا٘ يف ذاياا ١ؽاازاع آٝااو باان قاا٣ٛ
َهعااادهٜٚ ،٠عاااٝػ ذكبااا ١ايٓٗاااٛض بعاااد صااابا اُٝااال طٜٛاااٌ ٚبايهااااي ٞال باااد َااأ
االارتاف "بإٔ ابهُع ايعزب ٞدلهُع َهٓٛع ٚبايؼ ايهعكٝاد ٚذها ٢ايهٓااقوٚ ،قباٌ
نااٌ عااٖ ٤ٞاا ٛدلهُااع َههاا ٕٛهاُ٥ااا ٜٓااشع سلاا ٛاصااههُاٍ اْدَاجاا٘ ٚٚذدتاا٘،
نُا ٜٓشع يف ظٌ ظزٚف َقاه ٠سلَ ٛشٜاد َأ ايهٓاٛع ٚذها ٢ايهحش٥اٖٚ .)3("١اذا
ٜعين إٔ ابهُع ايعزبٜ ٞغٗد ؽزااا هاوًٝا ٚوارجٝاا ،راال تها ٕٛايٛذادٚ ،٠ال
تهاا ٕٛايهحش٥اا ١أَاازا ذهُٝااا ،بااٌ َزْٖٛاا ١بٓٛاٝاا ١ايؾاازاع ٚرااًٝهاا٘ٚ .ملااا نااإ
ايهاارٜخ ؽاازاع إراها  ،راانٕ املٓهؾاز ٖاا ٛايااذً ٟاو اإلراه ٠ا قااٖٚ ،٣ٛااذا ٜعااين
ارتباااا املغاازٚع ايكاا َٞٛايعزباا ٞبهااٌ املعزناا ١ايق ا ُ ١اياايت ٜغااٗدٖا ايااٛطٔ
ايعزبَٓ ٞذ َوًع اخلُضٝٓٝا َٔ ايكزٕ املٓؾزّ ٚذهَٜٓٛ ٢ا ٖذا.
إلا تزنٓا جاْبا ايهردٜا املزتبو ١باصرتاتٝح ١ٝتكاصِ ايٓفاٛل اًاَ ٢ضاه٣ٛ
ايااٛطٔ ايعزبااٚ ،ٞاْؾاازرٓا إىل ايهراادٜا املضااهحد ٠اياايت أرزسٖااا ايٛفااع ايعزبااٞ
وااالٍ راارت ٠االسلضااار ايكااٚ ،َٞٛاملُهااد ٠خلُضاان ااَااا َقاات ،رااال بااد َاأ إٔ
ْالذااأ دلُٛاااَ ١اأ املغااهال احلكٝكٝااٚ ١اخلوااز ٠ايبااارسٖٚ ،٠ااَ ٞغااهال
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ْازٚ ١ٜاًُ ١ٝيف ؽُ ِٝايٛاقع ايعزب ،ٞايفهزٚ ٟابهُعاٚ ،ٞتهوًا املعا،ا،١
َٚعا،هٗا ايؾرٝرٚ ١ايضً ١ُٝتهوً َزاجع ١ايهثري َأ املٓوًكاا ايفهزٜا،١
ٚاملُارصا ايفعً ١ٝاييت ارتهش اًٗٝا املغزٚع ايك َٞٛايعزبآَ ،ٞاذ بداٜا ١تبًاٛرٙ
يف بااداٜا ايكاازٕ املٓؾاازّ ٚذهاآَٜٛ ٢ااا ٖااذاَ .غااهال أرزستٗااا احلاياا ١ايزآٖاا١
يًفهز ايك َٞٛايعزبٚ ،ٞبػا ١ٜايهرزٜو ٚايهرزٜو ٚايهرفٝشَٗٓ ،ا آدَا ْٛاج٘
اًُ ١ٝاملزاجع ١رنٕ اً ٢أؽراب املغزٚع إٔ ٜٛاجٗٛا ذكا٥ل اؾز َضاهحد اااا باٌ
ذكا٥ل اا جدٜد ر ٘ٝايهثري َٔ املآسم االجهُااَٗٓٚ ،١ٝا نٝو هٔ ذغد
اُ،اٖري ٚراَ ٤غزٚع ٚذد ،ٟٚإلا ٜهٔ ٖذا املغزٚع قاهرا اًا ٢إاااه ٠طاز
ْفض٘ يف ظزٚف َهػريَٗٓٚ ،٠ا نٝو هٔ ايٛؽ ٍٛإىل اُ،اٖري يف َٛاقعٗا،
بعد إٔ ابهعد ٖذ ٙاُ،اٖري أ َٛاقعٗا ايفعايا ١صٝاصاٝا ٚاقهؾااهٜا ٚرهزٜاا،
ٚأؽبرت يف احلحزا املعشٚي ١أَاّ ثاٛر ٠االتؾااال ٚاملعًَٛاا  ،ذٝاا اإلْضاإ
ٚذد ٙأَاّ ايغاعٚ ،١ايغاعًَ ١و يًضًو١؟ ٚبايهاي ٞنٝاو هأ ايٛؽا ٍٛإىل
ٖااذ ٙايضااًو ١ه كزاطٝاااٖٚ ،اا ٞدًااو نااٌ أهٚا اياازهع ،ااا يف ليااو اياازهع
ايهكاااْٞ؟ َٗٓٚااا نٝااو هاأ جتُٝااع َاادوزا ايهُٓٝاا ١املايٝاا ،١اياايت تههض ا
ايعااا ٚ ،املاادوزا ايعزبٝااَ ،١زْٖٛااَ ١ااد غااري َٓاااٛر؟ َٗٓٚااا نٝااو هاأ
تدا ِٝايٛذد ٠ايٛطٓ ١ٝهاوٌ ايٛطٔ ايعزب ٞيف ظزٚف رهزٚ ١ٜاكا٥دٜاٚ ١طا٥فٝا١
ٚازقٝاا ١غواات ايهٓاققااا ايزٝ٥ضاا ١يأَاا ١ايعزبٝااَ ١ااع أاااداٗ٥ا بهٓاققااا ثاْٜٛاا١
تكههٌ رٗٝا ا َ ١رُٝا بٗٓٝا؟ َٗٓٚا نٝو هٔ جتُٝع طاقا ا َ ١ايعزب ١ٝاً٢
إراهٚ ٠اذد ٠يف ظٌ أٚفاع تهزصت رٗٝا ايكوزٜا ١بفعاٌ اٛاَاٌ َهعاده ٠صٝاصا١ٝ
ٚاجهُااٚ ١ٝاقهؾاهٚ ١ٜرهزٜاَٗٓٚ ،١اا نٝاو هأ يًغاع ايعزبا ٞإٔ صلُاع
طاقات٘ يف ذان إٔ ايهاثري َأ قٝاهاتا٘ ال ٝاش ايؾادٜل َأ ايعادٜٚ ،ٚعازف اأ
أصٛام ايهحارٚ ٠أ جتار ٠ايضاال أنثاز مماا ٜعازف اأ ا َأ ايكا َٞٛايعزباٞ؟
َٗٓٚا نٝو هٔ يأَ ١ايعزب ١ٝإٔ مكال َؾااحلٗاٖٚ ،ا ٞيف ٖاذا اخلًاٌ َأ
َااٛاس ٜٔايكاا ٠ٛإىل هرجاا ١ال تضااهوٝع َاأ والهلااا إٔ تعااٝػ اؾااز ثااٛرا ايفقااا٤
ٚاالتؾاااال ٚاملعًَٛااا  ،بضااب َاأ ٜغاادٖا إىل تٗ ٛااا َغٛع ا ١تٗاااجِ ايعكااٌ
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ايعزباا ٞيف ايؾااُٚ ،ِٝبايهاااي ٞأ ُّٟا جٝاااٍ اًٝاا٘ إٔ ٜهكاادّٚ ،بااأ ٟأصااًٛب ٜغااز ،
ٚبااأ ٟذحااخ ٜكٓااعٚ ،بااأَٓ ٟواال ٜعٝااد ايهٓاااٚ ِٝاحلغااد؟ سه اًاا ٢ليااو طا٥فاا١
املغاااهال ايااايت تعاااخ رٗٝاااا املزذًااا ١ايزآٖاااَٗٓٚ ،١اااا ظااااٖز ٠ايهوااازف ايااادٜين
ٚايهعؾ ايذٖين ايوا٥ف ٞإىل هرج ١ايكهٌ ٚاالقههاٍَٗٓٚ ،ا إٔ ايٓااّ ايعزب ٞز
زذً ١اْهكايٜ ١ٝغٗد رٗٝا ذلاٚال يًهػٝري يف ٖٝهً٘ ٚاكٝدت٘ يٝهرْ َٔ ٍٛااّ
تضٛه ٙايهفااال ايزمس ١ٝإىل ْااّ تغػٌ ر ٘ٝاملٓاُا ٚاُ،ااا غري ايزمس١ٝ
ٚايفااً َٔ ٕٛغري ايد ٍٚذٝشا أنرب َٔ تفااالت٘ نٜ ٞعٛض َأ والهلاا قؾاٛر
ايهفااٌ ايزمس .)1(ٞا َز ايذٜ ٟده ٟإىل اصهُزار االْكضاّ ٚايقعو يف ٚذادا
ايٓااّ ايزمسٚ ١ٝإىل تبًٛر َا ٜضُ ٢ظاٖز ٠ايثٛرا ٚاحلزنا املعوًاٚ ١تهااثز
ق ٣ٛادّ االصهكزار هاوٌ نٌ ْاااَّٗٓٚ ،اا ا ها ٤املدصضاات ٞايقاعٝو ،اَعا١
ايد ٍٚايعزبَٚ ،١ٝا ايت إي َٔ ٘ٝقب ٍٛإفايف يربٚس هٚر دلًاط اخلًاٝخ ايعزبا ٞيف
ايهأثري اًا ٢ا ْاُا ١ايعزبٝا ١ايايت تعهضاٗا امل ااٚف ٚايهرفااا جتاا ٙايٛالٜاا
املهراااد ٠ا َزٜهٝاااَٚ ،١اااد ٣ايزنااا ٕٛإيٗٝاااا يف َٛاجٗااا ١ايهٗدٜااادا اإلقًُٝٝااا١
احملهًُٖٓٚ .١ا ال بد َٔ ايهضاالٍٖ" :اٌ إٔ ايهراايو اخلًٝحاَٚ ٞأ ٜػازه يف صازب٘
صٝضهُز يف ظٌ ايهوُٓٝا ا َزٜه ١ٝيًضعٛهٚ ،١ٜأْاُ ١اخلًٝخ ،أّ أْٗا صهعٛه
إىل َاا ناْات اًٝاا٘ صاابكاٚ .بايهاايٖ ٞااٌ دهًاو ٖاذ ٙايااد ٍٚايكادر ٠اًا ٢ايهعااإٚ
ٚايهفااااٌ ٚاحلااٛار اًاا ٢قاا اد ٠االذاارتاّ املهباااهٍ ملؾاااد ٚصااٝاه ٠لٝااع اياادٍٚ
ايعزبٚ ١ٝادّ ايهادوٌ يف عادْٗٚا ايداوًٝا ٚ ،١اا ٜعاشس أَأ ٖاذ ٙايادٜٚ ،ٍٚواٛر
اقهؾاهٖا ،اً ٢قاادْ ٠ؾاهم َٔ ٜؾاهم ايعازبْٚ ،عااهَ ٟأ ٜعااهَٚ .ِٜٗأ ثاِ
ٖاااٌ صهغاااارى ه ٍٚاخلًاااٝخ يف ٚفاااع اصااارتاتٝح ١ٝازبٝااا ١يف َٛاجٗااا ١ايهوااازف
ٚاإلرٖااااب تأواااذ يف االاهباااار جتفٝاااو َٓابعااا٘ املاهٜاااٚ ١ايفهزٜاااٚ ،١اااادّ هااااِ
احلزنا ٚا ذشاب اإلصالََ ١ٜٛع ررو ايهدوٌ اخلارج ٞيف ايغد ٕٚايداوًٝا١
يًبًدإ ايعزبٚ ،١ٝال صُٝا بعد ٖذا ايهر ٍٛايذ ٟذدث اًا ٢ا رافا ٞايضاٛر ١ٜيف
َٛاجٗ ١اإلرٖاب ٚاالْهؾار اً٘ٝ؟ "ٚبعد إٔ تبده ا ٖٚاّ يف عإٔ ٖش  ١اٝ،ػ
ايضٛرٚ ،ٟإصكاا ايدٚي ،١إفاار ١إىل اْكضااّ املعارفا ١املضاًرٚ ،١ااهباار بعاو
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أطزارٗااا َٓاُاااا إرٖابٝااَ ١ثاااٌ "هااااػ" "ٚايٓؾاااز "٠ذهاا ٢يف ايٛالٜاااا املهراااد٠
ا َزٜهٝاااٚ ١ايضاااعٛهْ ١ٜفضاااٗاٚ ،ناااإ َااأ عاااإٔ لياااو تػاااٝري ذايااا ١ايهاااٛاسٕ
ايعضااهز ٟيف املٝاادإٚ ،اْهكاااٍ ايهفاا ١إىل رجرااإ يًحااٝػ ايضااٛرٚ ٟذًفا٥اا٘،
ٚسٜاه ٠ا ٌَ يف قدرت٘ اًا ٢ايفاٛس أ ٚذضاِ املعزنا ١يؾااحل٘ يف فا ٤ٛايهواٛرا
املٝداْ ١ٝوالٍ املزذً ١ايكاهََٚ ،)9("١أ ا رجا إٔ ٜها ٕٛايهراايو ا َزٜهاٞ
ايؾٗ ْٞٛٝايزجع ٞقد أهرى إٔ ذضِ املعزنا ١اضاهزٜا أَاز َضاهرٚ ،ٌٝأْا٘ ال
بااد َاأ احلااٌ ايضٝاصاا ٞيأسَاا ١ايضااٛرٚ ،١ٜيكااد أؽااب هلااذ ٙايهوااٛرا تاادااٝاتٗا
اإلقًُٝٝاا ١اياايت أه إىل ٖش اا ١اإلرٖااابٚ ،إىل تغاازلّ ٚاْكضاااّ ايكاا ٣ٛاملعارفاا١
ٚاإلرٖابٚ ،١ٝظٗٛرُٖا اٗز اخلوز اً ٢ا َٔ ٚاالصهكزار يف املٓوكٚ ،١بعد إٔ
بزٖٓ ات صااٛر ١ٜعااعبا ٚجٝغااا ٚقٝاااه ٠اًاا ٢أْٗااا َهُاصااهَٛٚ ١ذاادٚ ٠قاااهر ٠اًاا٢
ايؾُٛه بفقٌ بضايهٗا ٚهاِ عزناٗ٥ا يف َٛاجٗ ١اإلرٖاب.
صنود سورية منع تهنيش الوطن العربي وشجع على احلوار:

َااأ ٖاااذا املٓوًااال َٚااأ واااالٍ ؽاااُٛه صاااٛرٚ ١ٜذًفاٗ٥اااا ْضاااهٓهخ اااادّ هقااا١
ا طزٚذااا ١ايكاً٥ااا ١بهُٗاااٝػ اياااٛطٔ ايعزبااا ،ٞأناااإ لياااو َااأ واااالٍ املٓااااٛر
ا َزٜهااا ٞاإلصااازا ،ًٞٝ٥أّ َااأ واااالٍ املٓااااٛر اإلَربٜااااي ٞايؾاااٗ ْٞٛٝايزجعاااٞ
ٚمايفات٘ ،نُا ْضهٓهخ تزاجع ٚرغٌ َغارٜع ايهٝاارا اإلصاالَ ١ٜٛاإلرٖابٝا ١يف
ايٛطٔ ايعزبٚ ،ٞيهٌ َٔ اْهض إيٗٝاٚ ،رأٖ َعٗاا ،ياٝط اًاَ ٢ضاه ٣ٛصاٛر١ٜ
ٚذاادٖاٚ ،إتااا اًااَ ٢ضااه ٣ٛه ٍٚاملٓوكااٚ .١يف ٖااذا ايضااٝام احملااو تااربس ايهعدهٜاا١
ايضٝاصٚ ١ٝنٝف ١ٝإهارتٗاَٚ ،دٚ ٣جٛه قٛااد ٚافرٚ ١ثكارَٓ ١ؾف ١توبل اً٢
اُٝ،عٜٚ ،ه ٕٛتأثريٖاا يف ا ْاُا ١ايعزبٝاٚ ١اًٗٝااٚ ،الصاُٝا ا ْاُا ١ايايت
تؾااًٗا َٛجاا ١ايهػااٝري بعاادٚ ،يعااٌ أباازس َااا ٝااش ٖااذ ٙا ْاُااٚ ١أنثااز ابهُعااا
ايعزب ١ٝاَُٛا ٖ" ٛاعهداه ٚتضارع تػ ٝٝايٓاظ أ املؾري ايعاّ يًاٛطٔ إىل َاد٣
غري َضبٛم اً ٢ايازغِ َأ َاااٖز واهااَ ١فهعًا ١تاشاِ ايعهاطٚ ،يكاد تفااقِ
ا َااز يٝعاااشس ٖاااذا ايهػٝٝاا اياااذ ٟناااثريا َاااا نااإ َهعُااادا فاااُٛرا عااادٜدا يف
اإلذضاظ باالْهُا ،٤أ ٚاالصاهعداه ياليهاشاّ بهبعٝاتا٘ٚ ،قاد تالذال ارهعااٍ أسَاا
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َعٝغ ١ٝمؾز ِٖ املاٛاطٔ بًكُا ١اخلباشٚ ،إطاالم محاال غضاٌ أهَػا ١تهقاارز
رٗٝاا غٛاٜاٚ ١رعاَ ٠ٛاع قُاع ٚاَهٗااإ نزاَا ،١عٝاا ضلؾاز اخلٝاار بان ْفاا ٞأٚ
َ ٛأ ٚجٛع أٚ ٚال ٤أاُ ،)6("٢ا َز ايذٜ ٟدرع يًه ًؿ ٚايهػٝري رزهٜا ٚلعٝاا
ٚدلهُعٝا إىل اخلزٚد َٔ  ِٖٚاذههار ايؾٛاب ٚاذههاار احلكٝكاٚ ،١اذههاار
ايٛطٓ ١ٝإىل إٔ ٜه ٕٛااهُاه احلٛار أٚال ٚاحلاٛار هاُ٥ااٚ ،يف ا صااظ ال ٜهإٛ
احلٛار إال لاتٝا( .)2أنإ ٖذا االوهالف هٜٝٓا أّ ازقٝا أّ اكا٥ادٜا ،أّ ثكارٝاا...
ٚيف نٌ أذٛاي٘ ٜه ٕٛذٛار ذٝاٚ ،٠ذٛار اٌُٚ ،ذٛار ْكااؼٚ ،ذاٛار جتاارب،
إْ٘ ذٛار ذزٚ ،١ٜذٛار ه كزاط ١ٝتهفاااٌ رٝا٘ اُ،اااا بغازا اإلقازار بٛجاٛه
اوهالرااا ٚٚ ،جااٛب اذاارتاّ ٖااذ ٙاالوهالرااا ٚ ،ايهٛاراال اًاا ٢ؽااٝاغهٗاٖٚ ،ااذا
ٜضهدا ٞتعُ ِٝثكار ١احلٛارٚ ،ال صُٝا اًَ ٢ضه ٣ٛاياٛطٔ ايٛاذادَٚ ،أ واالٍ
أبعااااهَٗٓ ،اااا :ايبعاااد ايااادٜين ايثكاااايفٚ ،ايبعاااد ايدصاااهٛر ٟاحلكاااٛقٚ ،ٞايبعاااد
ايضٝاص ،ٞباإلفار ١إىل ا بعاه ا وز ٣اييت ٜضهداٗٝا ٖذا احلٛار.
اهلاجس الدميقراطي العربي:

ٜعااٝػ ااازب ايٝااٖ ّٛاااجط ايد كزاطٝااٚ ،١تزتفااع َكٛالتٗااا يهرهااٌ َزنااش
ايؾاادارَ ٠اأ اٖهُاااَِٗ ٚأعااٛاقِٗٚ ،رغااِ إٔ ٖااذ ٙاملكٛياا ١تهاأ غا٥باا ١ااأ
هْٝاااِٖ ،يهاآِٗ ٜهٓاصااْٗٛا ٜٚهحاًْٖٗٛااا يف ارتباطاااتِٗ ٚاْعواراااتِٗ ايضااًو١ٜٛ
املزضلٚ ،١ال صُٝا َ َّدا ٛايثكار ،١رِٗ ممأ صلاد ٕٚرٗٝاا صاٛقا ْاركا ١يبقاااهِٗ
ايهعٜٛق ،١ٝاييت ال تعد ٚنْٗٛاا ه اغٛجٝا ١ذلقا ١نآ٥اا َاا ناإ يبٛصاٗا أٚ
إٖابٗاٚ ...ي ٔ٦ناْت ٖذ ٙاحلكٝك ١ايد كزاط ١ٝتِٗ لٝع بين اإلْضإ "راإلْضإ
ايعزب ٞذاٌَ احلاجا  ،إل َٔ هْٗٚا ال ٜضهوٝع مكٝل أٖدار٘ بعد إٔ اصهبإ يا٘
إٔ اْعداّ ايد كزاط ،١ٝأ ٚإرزاغٗا َٔ ذلهٛاٖا ٜهٔ فازٚرٜاٚ ،إتاا ناإ
فارا َٚدلٜاٚ ،إٕ ا َٛر ناْت صهد ٍٚإىل ا رقٌ بٛجٛهٖاا ٕ ،غٝابٗاا أٚرث
ايهثري َٔ املؾاٚ ٥ايٓهبا "(ٚ ،)1رغِ إٔ ايد كزاطٝا ١يف تارطلٓاا احلادٜا
ٚاملعاؽااز تهاأ ناًَااٚ ١ؽاارٝر ١رااال ٜٓبػاا ٞاالصااهٗاْ ١باادٚرٖا االجهُااااٞ
ايذَ ٖٛ ٟشٜخ هٚا ٞ٥تهعدٍ َزنباتا٘ ْٚضابهٗا تبعاا يضابام ايهواٛر ٚارتفااع ٚااٞ
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ايوبكا ايغعبٚ ،١ٝتوًعا لاٖريٖاٚ ،تاٌ ْضب ١احلاج ١إيٗٝا َٓٛط ١بايٛفع
ايوبكَٚ ٞاا ٜادوٌ اًٝا٘ َأ ماٚ ٍٛتبادٍٚ ،يف ايثابات إٔ ايد كزاطٝا ١صآد أٟ
صاااًو ١تاااز ّٚايكٝااااّ بهرٜٛاااٌ اجهُااااا ٞتكااادَٚ ،ٞذهااا ٢آااادَا ًااال املهاااا ،
رايد كزاط ١ٝمفِّش اً ٢ايهأْٚ ٞاحلذر إسا ٤اخلوٛا غري املدرٚصا ١ايايت مااٍٚ
ذزم املزاذٌٚ ،دٓع ووز ارتداه ايٓار ،نُا أْٗا م ٍٛه ٕٚرزض إؽالذا ال
ٜغااعز ايٓاااظ باحلاجاا ١إيٗٝااا ،نُااا أْٗااا ماا ٍٛه ٕٚظٗااٛر احلزنااا املقاااه٠
ناحلزنا ايعقٚ ١ٜٛايػزٜشٚ ١ٜايػٝبٝا ١املكاَٚا ١يًهبادٍ االجهُااا ٞايعؾاز،ٟ
 ٚقااع إىل اهلٝحااإ أ ٚاملٗااٝخ ايااذ ٟفااٌ طزٜكاا٘ٚ .إلا نااإ َاأ ايؾاار ٝإٔ
ايبًدإ ايعزبٝا ١ال تعااَْ ٞغاهً ١ايوا٥فٝاٚ ١ايهعؾا ايادٜين َٚغاهً ١ا قًٝاا
بايدرجْ ١فضٗاٚ ،ال بايؾٛرْ ٠فضٗا ،رنٕ َأ ايؾار ٝأٜقاا إٔ ايبًادإ ايعزبٝا١
يف ذاي َٔ ١املعاْاْ ٠هٝح ١تعثز ايد كزاطٝا ،١ال باٌ غٝابٗاا .ا َاز اياذٜ ٟضاهداٞ
ايهعد ٌٜا صاص ،ٞايذ ٟصل إهواي٘ جٖٛزٜا اً ٢املغزٚع ايك َٞٛايعزب ،ٞلياو
ْ٘ َٔ ه ٕٚه كزاط َٔٚ ،١ٝه ٕٚتعبري ه كزاط ٞال هٔ اذهاٛاَ ٤غاهال
ايااااٛطٔ ايعزباااا ،ٞصااااٛا ٤أناْاااات ٖااااذ ٙاملغاااهال هٜٝٓاااا ١أّ ذشبٝاااا ١أّ تهعًاااال
با قًٝا  ...اذهٛا ٤صًُٝا صًُٝا ٚؽرٝرا.
إٕ ايد كزاطٝااا ١ايعزبٝااا ١االجهُااٝااا ١يف اياااازٚف ايزآٖااا ١فااازٚرٚ ٠طٓٝااا١
ٚقْٗ ،١َٝٛا إراه ٠ذزٚ ،٠تعبري ذز ارظ يف ابهُع ايعزبٚ .ٞيكد عٗد ايٛطٔ
ايعزب ٞاً ٢املضهٜٛن ايفهزٚ ٟاحلزن ٞتزنٝشا اً ٢ا،اْ ا َ َٔ ٍٚضأي١
ته ٜٔٛاُ،اا ١ايٛطٓ ،١ٝأ ٟجاْا ايهٛذٝاد اإلقًُٝاٚ ،ٞجتاٖاٌ إىل ذاد نابري
َٓاقغ ١طبٝع ١ايضًو ١ايكا ،١ُ٥أ ٚاييت هٔ إٔ تك ّٛنأصاظ هاراع أ ٚجاالب
يًُغاازٚع ايكاا َٞٛايعزبااٚ ،ٞإىل هرجاا " ١تضااهوع ايهٝااارا ايكَٝٛاا ١إهراى ٖااذٙ
احلكٝكاا ١باان ب٦ٝاا ١ايضااًوٚ ،١طبٝعاا ١ايدٚياا ١ايكَٝٛاا ١اياايت ناْاات تواي ا بٗااا،
ٚايضاب "أْٗااا رنااش جٗٛهٖااا يف بٓااا ٤ايٛذاد ٠ايعزبٝاا ١اًااَ ٢فٗاا ّٛجااٖٛزٖ ٟااٛ
اهل ١ٜٛايعزب ،١ٝنُا ي ٛإٔ ايٛذد ٠تٓبع عزاٝا ٚاًُٝا َٔ ٖذ ٙاهلٚ .١ٜٛإلا ناْت
اهل ١ٜٛعزطا فزٚرٜا يٛجٛه لاا ١أ ٚهٚي ١قَٚ ١َٝٛاا صلعًاٗا تضاه دّ يف اجتااٙ
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أ ٚاوز ٖ ٛإراه ٠ايغعٛب ٚٚاٗٝا يكٛاْن ايهارٜخ ٚايؾزااا ايدٚيٝاٚ ،١إهرانٗاا
نذيو إلَهاْٝاتٗا ٚهٚرٖا ٚأٖدارٗا َٚؾاحلٗا"(.)5
إٕ ٖذا اخلً بن اهلٚ ١ٜٛايٛذد ٠يف املغازٚع ايكا َٞٛايعزبا ٞأٚؽاٌ ايعدٜاد
َٔ ايكَٝٛن ايعزب ايٛذدٜٚن إىل طزٜال َضادٚهٚ ،رقاال اأ لياو ركاد صاااد
اًااا ٢جتاٖاااٌ َٛفاااٛع بٓٝااا ١ايضاااًو ١يف ايدٚيااا ١ايكَٝٛاااٚ ،١اًااا ٢مٜٛاااٌ َٛفاااٛع
ايهه ٜٔٛايكا َٞٛإىل َضاأي ١تٛذٝاد أ ٚهَاخ أقواار ازبٝاَ ١هعاده ٠يف بٛتكا ١هٚيا١
قٚ ١َٝٛاذد ٠تشٜد يف ق ٠ٛاُٝ،ع ،ايذ ٟأه ٣بدٚر ٙإىل ايهقر ١ٝتدرصلٝا فٗاّٛ
ايد كزاطٝااٚ ،١بٗاااذا مٛياات ايٓازٜااا ١ايكَٝٛااا ١إىل دلاازه إٜدٜٛيٛجٝااا ١يهغاااحٝع
ايهقااأَ ايعزباا ٞيف َٛاجٗااا ١ايعاادٚإٜ ٚ ،هااأ باصااهوااهٗا إٔ تهااا ٕٛأها٠
إلااه ٠ايٓااز هاواٌ ايكواز ،أ ٚا قواار ايعزبٝا ١بايضاًو ،١أ ٚبايعالقا ١ايضٝاصا١ٝ
اييت ٜٓبػ ٞإٔ تزب أبٓا ٤ا َ ١بعقاِٗ بااآلوز اياذٜٛ ٟذادِٖٚ .يف ناٌ ا ذاٛاٍ
تبكَ ٢غهً ١ايٛذد ٠ايعزب ١ٝا صاص ١ٝيف أْٗاا ٚذادَ ٠أ هٚ ٕٚذادٜٚنٜٚ ،بكا٢
َضهكبًٗا رٖٓا بنراه ٠املٛاطٓن ا ذزار قبٌ أ ٟع ٤ٞاوز.
الفكر القومي بني الواقعية واملثالية:

ايٝااٜٛ ّٛؽااو ايفهااز ايكاا َٞٛبأٚؽاااف ايهكًٝاادٚ ،ٟاملهٗارااتٚ ،املٓرضااز،
ٚايٓ باااٚ ،ٟٛاملثاااايٚ ،ٞغاااري اياااٛاقعٜٚ ...ٞهُٗااا٘ بعقااِٗ بعااادّ االٖهُااااّ باااايٛاقع
االجهُاااا ٚ ،ٞعاهاتاا٘ يًٛاقااع ايكوااز ٟأ ٚأْاا٘ صااًي جتااا ٙاياادٚ ...ٜٔإلا َااا أَعٓااا
ايٓاز يف ٖذ ٙاملآوذ ٚجادْا إٔ ايفهاز ايكا َٞٛايعزبا ٞنهاٌ رهاز ر٥اٝط يف
ايعا  ،ال هٔ إٔ ٜه ٕٛصا" ٣ٛذؾا ١ًٝتفااًا٘ َاع ظازٚف ٚأٚفااع املزذًا،١
اياايت ٜعٝغااٗاٚ ،تعهااط اٖهُاَاتاا٘ ٚأٚيٜٛاتاا٘ ٚتوااٛرٚ ،ٙنااذيو ٜهاأ ممااا
ٜع ٝايفهز ايك َٞٛايعزبا ٞإٔ ٜها ٕٛذلاٛر اٖهُاَا٘ يف ايعكاٛه املافا ،١ٝايايت
أاكبت احلزب ايعامل ١ٝا ٚىل ٚايثاْ ١ٝايرتنٝش اًَٛ ٢فٛع ايهرزر َٔ االصهعُار
ٚايٓفاااٛل ا جااآيٚ ،مكٝااال االصاااهكالٍٚ ،إٔ تهااا ٕٛايااادا ٠ٛايكَٝٛااا ١ايعزبٝااا١
الصهٓٗاض َغااز ٚق ٣ٛا َ ١ايعزبٚ ١ٝتٛذٝدٖاَٚ ،ا نإ َهٛقعا أَ ٚوًٛبا يف
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تًو املزاذٌ إٔ ٜعوا ٞايفهاز ايكا َٞٛاٖهُاَاا نابريا يًكقا ١ٝاالجهُااٝا ١ايايت
تااده ٟإثارتٗااا إىل ؽاازاع ايكاا ٣ٛاالجهُااٝاا ١امل هًفاا ،١بُٓٝااا ٜاازاه يهًااو ايكااا٣ٛ
امل هًفااا ١يف تًاااو املزذًااا ١ايهعاااا ٕٚرُٝاااا بٗٓٝاااا يهركٝااال االصاااهكالٍ ٚايهرااازر َااأ
االصاااهعُار(ٚ .)41ياااذيو ناااإ َااأ ايوبٝعااا ٞهلاااذا ايفهاااز إٔ ٜاااٛي ٞايكقااا١ٝ
االجهُااٝااااٚ ١ايد كزاطٝاااا ١اٖهُاَاااا٘ بعااااد تًااااو ايفاااارتٚ ،٠ال صااااُٝا يف َزذًاااا١
اخلُضٝٓٝا ٚايضهٝٓٝا َٔ ايكزٕ املٓؾزّ رغِ ايٓها٥خ ايضًبٚ ١ٝايٛو ١ُٝإلاوا٤
ا ٚي ٖٞٚ ،١ٜٛتػًٝا ايهرا ٍٛاالجهُااا ٞاًا ٢ايهرا ٍٛاياد كزاط .ٞا َاز اياذٟ
ٜدند إٔ احملو يهٌ رهز ذكٝكَ ٖٛ ٞد ٣قدرٖ ٠ذا ايفهاز اًا ٢االصاهحاب١
ملهوًبا املزذً ١اييت ٜعٝغٗا.
إٕ نثريا ممٔ ٜؾف ٕٛايفهز ايك َٞٛبأْا٘ َثاايٚ ٞغاري ٚاقعاَٚ ،ٞؾااحل٘
قوزٜٓ ...١ٜض ٕٛأٜ ٚهٓاص ٕٛذغٛه اخلُضاٝٓٝا أ ٚايضاهٝٓٝا ايكَٝٛاَ ١أ ايكازٕ
املٓؾزّ ،اييت نإ ضلزنٗا ايفهز ايك َٔ َٞٛاحمل ٝإىل اخلًاٝخٚ ،ال صاُٝا
أثٓا ٤ايعدٚإ ايثالث ٞاًَ ٢ؾز ااّ ٚ ،4596أثٓا ٤قٝاّ ايٛذاد ٠ايضاٛر ١ٜاملؾاز١ٜ
اااااّ َٚ ،4591ااأ أجاااٌ ايكقااا ١ٝايفًضاااو ،١ٝٓٝذٝاااا ناْااات املؾااااد ايعزبٝااا١
املغرتن ٖٞ ١احملزى يهًو ايهرزنا ايغعبٜ ٚ ،١ٝهأ لياو بضاب شلبٜٛا١
ايفهز ايك َٞٛايعزب ،ٞبٌ ٜعاٛه إىل أصاباب أاُال ٚأٚصاعٜٚ ،هفا ٞإٔ ْهاذنز
َاااا ذااادث يف اياااٛطٔ ايعزباااَ ٞااأ تواااٛرا صٝاصااا ١ٝابهاااداَ ٤ااأ االْهفافاااا
ايفًضاااو ،١ٝٓٝإىل املؾااااحل ١املػزبٝااا ١ا،شا٥زٜااا ١إىل َاااا د قااات آااا٘ ذااازٚب
املٓوك ،١ذزب اخلًٝخ ا ٚىل ٚايثاْٝاٚ ،١إىل ايهواٛرا يف اجتاا ٙايهعاا ٕٚايعزبا،ٞ
ٚإىل اسلضاااارا ايهٝاااارا اإلصاااالَ ،١ٝيٓحاااد أنثاااز َااأ هيٝاااٌ اًااا ٢إٔ ايٓااااز٠
ايدٜٓاَٝاا ١يأٚفاااع ايعزبٝااٖ ١اا ٞا نثااز َٛفااٛاٚ ،١ٝصلا إٔ ال ْعُااِ ا ٚفاااع
احلاي ١ٝاًَ ٢ا صبكٗا َٚا صًٗٝٝا.
ٚيف ٖذا اإلطار تأت ٞايعالق ١بن ايعزٚبٚ ١اإلصالّٚ ،إٕ َا ْض يًعزٚبَ ١أ
َٛاقو صًب ١ٝجتا ٙاإلصالّ يٝط إال جتٓٝاا اًا ٢ايعزٚبا ،١إل َاا اْفهات ايزٚاراد
ايزٝ٥ض ١يًفهز ايك َٞٛايعزب ٞتدند اً ٢احمله ٣ٛاحلقار ٟاإلصالَ ٞيًكَٝٛا١
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ايعزبٝاا ،١اياايت ٖااَ ٞهاا ٕٛأصاصاا ٞيًثكارااٚ ١ايهكايٝااد ٚايكاا ِٝايعزبٝااٚ ،١إٕ ٖااذٙ
ايعالقااا ١اخلؾٛؽااا ١ٝبااان ايعزٚباااٚ ١اإلصاااالّ احلقاااار ٟصاااابك ١ملٛجااا ١ايهٝاااارا
اإلصالَٚ ،١ٜٛيٝط يًك ١َٝٛايعزب ١ٝاخلٝار يف تًو ايعالقَ ١ع اإلصالّ احلقار،ٟ
صٛا ٤أغابت تًو ايهٝارا أّ ؽرت أّ اَهد أّ اسلضز ٜٚ ،باد ٚإٔ َأ ٜهحٓا٢
اًٖ ٢ذ ٙايعالقا ١ياٝط َوًِعا ا اًاَ ٢اا ْغاز يف أهبٝاا ايفهاز ايكا َٞٛاأ ٖاذٙ
اخلؾٛؽ ،١ٝنُا ٜبد ٚإٔ ايهحزب ١ايفهزٚ ١ٜايضٝاص ١ٝملٔ ٜهحٓ ٢اًا ٢ايفهاز
ايك َٞٛقد اقرتْت زذً ١اسلضاار املاد ايكاٚ ،َٞٛيف ٖاذ ٙاحلايا ١ياٝط َأ ذكا٘
إؽدار أذهاّ قاطع ١اًٖ ٢ذا ايفهز َهحاٖال رارتٜ ٠عغاٗاٜٚ ،ؾاع اًٝا٘
اصااهٝعابٗا نْٛاا٘ ٜٓاااز إىل ا ٚفاااع ايعزبٝاا ١اًاا ٢أصاااظ َاأ ايزنااٛه ايااذ ٟال
ٜضهك ِٝيًُٛفٛاٚ ،١ٝال تدٜد ٙتوٛرا ا ٚفاع.
حقيقة الدولة القومية املعاصرة:

َٔ املفٝد ٖٓا ايٛقٛف اً ٢ذكٝك ١ايدٚيا ١ايكَٝٛا ١يف اياٛطٔ ايعزبا" ٞنٝاو
تهْٛت ٌٖٚ ،دثٌ ٖ ١ٜٛجاَع ١ملٛاطٓٗٝا ٌٖٚ ،زلرت يف تزصٝخ َغااز اْهُا٤
َٛاطٓٗٝاا هلااا ه ٕٚصااٛاٖاٖٚ ،اٌ بنَهاْٗااا إٔ تهاا ٕٛجتضاٝدا إلراهتٗااِ ايعاَاا،١
ٚواهَا ملؾاحلِٗ املغرتن)44(١؟ يإلجاب ١أ ٖذ ٙايهضالال ْضهوٝع إٔ ْكا:ٍٛ
إٕ صااٝاقا بٓااا ٤ايدٚياا ١يف ايااٛطٔ ايعزباآَ ٞااذ ايكاازٕ ايهاصااع اغااز ٚؽااٛال إىل
أٚاص ايكزٕ ايعغز ٜٔتهغو أ َفارقا عه ،٢أُٖٗا إٔ ايفرت ٠ايشَٓ ١ٝاييت
تٛفرت رٗٝا احلدٚه ا،ػزارٚ ١ٝايضٝاصا ١ٝياد ٍٚاياٛطٔ ايعزباٖ ٞا ٞلاتٗاا ايايت
تأنااد والهلااا ٚذااد ٠ايغااع ايعزباا ٞثكارٝاااٚ ،تٓاااَٚ ٢اٗٝااا هلٜٛهٗااا ايعزبٝاا١
املغااارتن ١املهحااااٚس ٠هلاااذ ٙاحلااادٚه ٚتكضاااُٝاتٗا ايضٝاصاااٚ ،١ٝبايهااااي ٞناْااات
ا رهااار اإلؽااالذ ١ٝاياايت ظٗااز يف تًااو املزذًااَ ١هحاااٚس ٠يًراادٚه ايكوزٜاا،١
ٚنإ هلذ ٙاحلزنا "ايادٚر ايباارس يف ذزنا ١ايهحدٜاد ٚاالؽاال "( .)47نُاا
نإ "يًرز ١ٜايفهزٚ ١ٜايؾرف ١ٝايدٚر لات٘"(ٚ )43يعٌ اصهكواب َؾاز يزجااٍ
ايفهااز َاأ نااٌ أسلااا ٤ايااٛطٔ ايعزباا ٞوااري هيٝااٌ اًاا ٢تاادا ِٝايٛذااد ٠ايثكارٝاا١
ايعزب ١ٝاملهحذر ٠يف ايفهز ٚاملُارص .١نُاا يضاٛر ١ٜايايت ناْات تضاُ ٢يف لياو
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ايٛقت باله ايعزب ايدٚر ايبارس يف إذٝاٖ ٤ذ ٙايٛذد ٠ايثكارَ ١ٝأ واالٍ صٝاصاهٗا
ايعزٚب ١ٝايدااُ ١هلذ ٙايثكار ،١ا َز ايذ ٟأه ٣إىل بعا ايثكار ١ايعزبٝا ١ايٛجٛهٜا١
َٔ جدٜدٚ ،جعًٗا ٖ ١ٜٛجاَع ١يًعزبٚ ،ممهٓ ١هلِ يف تزصٝخ ععٛرِٖ ايكاَٞٛ
باْهُا ِٗ٥إىل أَ ١ازبٚ ١ٝاذد .٠رنلا نإ َفٗا ّٛاهلٜٛاٜ ١غاري إىل "عاعٛر لااا١
إْضاااَْ ١ٝعٓٝاا ١باصااهُزار ٚهٚاّ ايٛجااٛه اُ،ااااٚ ،ٞلانااز ٠أرزاهٖااا املغاارتن١
ذ ٍٛأذداث َافٚ ١ٝاٗٛه َٔ تارٜخ اُ،اا ،١نُا ٜغري إىل إٔ مُاٌ ا جٝااٍ
املهعاقبااااا ١أرهاااااارا َغااااارتن ١ذاااااَ ٍٛؾاااااري اُ،اااااااٚ ١رصاااااايهٗا اإلْضااااااْ١ٝ
ٚثكارهٗااا"( ،)41راانٕ ٖااذ ٙاإلعاار ٠تدنااد احلكٝكا ١ايكاً٥اا :١إٕ ايعاازب ٜهكااامسٕٛ
ٖٚ ١ٜٛاذادَٚ ،٠ؾاريا ٚاذاداٖٚ ،اذا أَاز ال هأ ايهغاهٝو رٝاْ٘ ،ا٘ ٚااٞ
"َهحذر يف املافَ ،ٞضهُز يف احلافز"(ٚ ،)49بايهايٜ ٞكٛهْا ٖاذا ايازأ ٟإىل إٔ
تأصااٝط ايدٚياا ١يف ايااٛطٔ ايعزباا ٞاًااٜٖٛ ٢اا ١قوزٜاا ١ال هٓٗااا هَااخ َٛاطٓٗٝااا
صٝاصااٝا ٚاجهُااٝااا ٚثكارٝاااٜ ٚ ،ضااُ هلااا بكوااع َغااااز اْهُااا ِٗ٥إىل ٖٜٛااا
أوز ٣قٚ ١َٝٛإصالَٚ ،١ٝطا٥فٚ ١ٝقبًٚ ...١ٝبايهاي ٞال ٜضهوٝع االصهبداه ايضٝاصٞ
يف ايٛطٔ ايعزبَُٗ ٞا ذا ٍٚإٔ ٜابين هٚيا ١ازبٝا ١بٜٗٛا ١إقًُٝٝا ١واؽاٚ ٕ ،١ال٤
َٛاطٓٗٝا هلا يٝط طٛاٝا ا َاز اياذٜ ٟدناد فازٚر ٠تها ٜٔٛنهًا ١قٜٛاٚ ١طٓٝا١
ق ١َٝٛجتُع ايهٝاارا ايعزٚبٝا ١ذاَ ٍٛغازٚع ْٗقا ٟٛذقاار ٟازبا ٞاًا ٢أصاط
ه كزاطٝا ،١بؾازف ايٓااز اأ هٜآِٗ أ ٚيا ِْٗٛأَ ٚاٛاقعِٜٖٗٛ ،ا ١جتعاٌ ايااٛطٔ
ايعزب ٞنُا ا،ضد ايٛاذد.
إٕ يف أ ٟاصهغزاف ملضهكبٌ ايعزب ٚايعزٚبْ ١اٖٝاو اأ اصاهٓٗاض ايهٝاارا
املعاارب ٠ااأ طُٛذاتٗااا ايكَٝٛاا ١ايعزبٝاا ،١الب ا َّد ياا٘ َاأ اْوالقاا ١تدنااد إٔ املعزراا١
ابزهٚ ٠ذدٖا ال تهف ٞأرف ١ٝيهركٝل ايهر ٍٛأ ٚالصهٝعاب٘ ٚإهراى أبعاهٕ ،ٙ
ايعزٚب ١املعاؽز ٠تعد دلازه ايكَٝٛا ١بااملعٓ ٢ايهالصاٝه ٞامله وا ٞيفهاز٠
ايهالسّ احلهُ ٞبن ايغهٌ االجهُاااٚ ٞايغاهٌ ايضٝاصا ٞاملٓفاه اًا ٢أتااا
َٚضهٜٛا َهعده َٔ ٠ايهعاٚ ٕٚاالْدَاد ايعزبٝن .رايهرٛال ايفهزٜاٚ ١املٓٗحٝا١
يف ايدٚياا ١ايعزبٝاا ١املعاؽااز( ٠ايدٚياا ١ايكوزٜااَ )١اازٚرا باالماااها أ ٚايهحُعااا
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اإلقًُٝٝااا ١ايعزبٝاااٚ ،١ناااٌ َاااا ٜهؾاااٌ با،اَعااا ١ايعزبٝاااٚ ،١املدصضاااا ايعزبٝااا١
املغرتن ١مهاد إىل إااه ٠ايهفهري يف ناَاٌ َهْٛاا ايضاٝام ايعزبا ٞاحملاده
ملضهكبٌ ٚارام أ ٟتعا ٕٚأ ٚاْدَاد ،ملا يذيو َٔ ؽًٛ ١فع ١ايفهاز ايعزبا ٞيف
ايضاااٝاقا ايفهزٜاااٚ ١ايضٝاصاااٚ ١ٝاالقهؾااااهٚ ١ٜاالجهُااٝااا ١ايعزبٝاااٚ ١اإلقًُٝٝااا١
ٚايهْٝٛاااٚ ،)46("١ايضاااب يف ناااٌ ٖاااذا ايهراااٖ ٍٛااا ٛفااازٚر ٠إااااار ٠االٖهُااااّ
يإلعااهايٝا ايعزبٝاا ١ايزآٖاا ١املزتبواا ١حُااٌ ايهراادٜا املضاااُٖ ١يف أصااباب
اسلضار ايعٌُ ايك َٞٛايعزب.ٞ
املراجعة النقدية ضرورية:

َٔ ٖٓا تربس أُٖ ١ٝاالْغػاال اييت تدا ٛبهٌ قا ٠ٛإىل ايػاٛـ يف املزاجعا١
ايٓكدٜاا ١ايد كزاطٝاا ١اياايت تعٝااد االاهبااار يًُغاازٚع ايكاا َٞٛايعزبااٚ ،ٞيًحُاااٖري
ايعزب ١ٝاً ٢قااد ٠املٛاطٓ ١املٛاجٗ ١يزٜا ايهرٛال ايعاتٚ ١ٝايعاؽفَٚ ،١ا ارتب
بٗااا َاأ ؽاازاع ٚتٓااارط تػ ا آاا٘ ايكاا ٣ٛا جٓبٝاا ١اخلارجٝاا .١ؽاازاع ٚتٓااارط
ٜعٝغ٘ ايٛطٔ ايعزبا ٞجتش٥اٚ ١اْكضااَا ٚاذاهالال ٚتادوال ٚذزٚباا ً ٚفاا ٚرضااها
ٚركاازا ٚتٓاققاااٚ ...نًااٗا تضااهدا ٞايهٛقااو أَاااّ َااا تٛاجٗاا٘ ا َاا ١ايعزبٝااَ ١اأ
رلووااا َٚغااارٜع إَربٜايٝاا ١ؽااٗ ١ْٝٛٝرجعٝاا ١ماا ٍٛه ٕٚمكٝاال ٚذااد ٠ا َاا١
ايعزبٝا ،١ال باٌ ايضااع ٞإىل تفهٝات نٝاْاتٗااا ايٛطٓٝاٚ .١تاادَري ٖٜٛهٗاا احلقااار،١ٜ
ٚتغ ٜ٘ٛتزاثٗا ايزٚذٚ ،ٞإثار ٠لٝع أعهاٍ احلازٚب ٚايؾازااا ايكاُ٥ا ١اًا٢
اؾبٝا ازقٝا ١أ ٚهٜٝٓا ١أَ ٚذٖبٝا ١أ ٚجَٜٗٛاٚ .)42(١نًاٗا ال تهركال إال بقازب
املغزٚع ايكا َٞٛايعزباٚ .ٞإلا أفافٓا إىل ٖاذ ٙايعٛاَاٌ نًاٗا َاا تغاٗد ٙايهٝاارا
اإلقًٚ ١ُٝٝايكوزٚ ١ٜايوا٥فٚ ١ٝاملذٖبٝاَ ١أ َاآسم تهحًا ٢بعحشٖاا اأ االصاهحاب١
حلاجا دلهُعٗا بهٌ َا مٌُ ايهًَُ َٔ ١عٓٚ ،٢جدْا ذاجا ١ا َا ١ايعزبٝا١
إىل تٝاااار قااا َٞٛازبااا ٞجااااَع ،ال تكهؾاااز اقاااٜٛه٘ اًااا ٢ايهٝاااار ايكااا َٞٛبااااملعٓ٢
ايهكًٝد ،ٟبٌ تٓفه ٚتهضع يًهٝارا ايٛطٓ ١ٝا واز ٣ايايت تادَٔ باملغازٚع ايكاَٞٛ
ايعزب ٞايٓٗقٚ ،ٟٛايكٜ َٞٛغٌُ ا َ ١ايعزبٚ ،١ٝيٝط تٝارا ٚاذدا رٗٝا.
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ال عاااو إٔ ايٛقا اٛف اًااا ٢أصاااباب اسلضاااار ايهٝاااار ايكااا َٞٛايعزبااا ٞوواباااا
َٚفزها ٚقٚ ٣ٛايٝا ٜهوً أَ ٍٚا ٜهوً َزاجع ١ايهحارب ايٛذدٚ ،١ٜٚايكدر٠
اًاا ٢ايكاازا ٠٤املٛفااٛا ١ٝهلااذ ٙايهحااارب يهردٜااد َهااأَ اخلًااٌ َاأ ه ٕٚؽاازف
ايٓاز اأ ايٓكااا املقا ١٦ٝيف َضاريٖ ٠اذا ايهٝاارٚ ،ال صاُٝا رُٝاا طلاؿ ايكقا١ٝ
ايعزب ١ٝايفًضو ،١ٝٓٝاييت نإ هلا ٚجٛهٖا ايبارس ٚايزٜاه ٟيف َزاذٌ ٖاذا ايهٝاار
لٝعٗااا أهبٝااا ٚصااًٛنٝاٖٚ .ااذا ال ٜٓفاا ٞاإلعااار ٠إىل ايعٛاَااٌ املضاابب ١يف اسلضااار
ايهٝااار ايكاا َٞٛايعزباا ٞبهااٌ جاازأٚ ٠بغاافار ١ٝتاَااَٗٓٚ ،١ااا تعثااز َعاااِ ا ْاُاا١
ٚايهٓاُٝااا املٓهضااب ١إىل ايهٝااار ايكاا َٞٛايعزبااٚ ٞإوفاقٗااا ااارب جتاربٗااا ايعًُٝاا،١
َٗٓٚاااا ظااااٖز ٠ايهٓااااذز ٚايهغااازلّ ايااايت صااااه ٖاااذا ايهٝاااار ٚأذشابااا٘ ٚرَاااٛسٙ
ٚع ؾٝات٘ ،ظاٖز ٠جعًه٘ أقٌ قدر ٠اً ٢مكٝل أٖدارٚ ١أركدت٘ َؾداقٝه٘ أَاّ
لاااٖري ٙايعزبٝااَٗٓٚ ،١ااا تعثااز ٖااذا ايهٝااار يف إقاَااَ ١عاهياا ١ايههاَااٌ باان ايزلٜاا١
ٚايكااادر ،٠عٓااا ٢غٝااااب ايزلٜاااٚ ،١تاااٛارز ايكااادرَ ٠ااأ أجاااٌ مكٝااال ا ٖاااداف
ٚايوُٛذا ايكَٗٓٚ ،١َٝٛا اْؾزاف قا ٣ٛايهٝاار ايكا َٞٛاأ االٖهُااّ بايغازا٥
ايٛاصع ١يًحُاٖري ايعزب ١ٝا نثز ركزا ،رهإ اإلُٖاٍ ٚاإلْهار ملا قدَه٘ ٖذٙ
اُ،اٖريٚ ،ملا مهاد إيَٗٓٚ ،٘ٝا ٚجاٛه ايفحا ٠ٛايٛاصاع ١بان أطاز ايعُاٌ ايكاَٞٛ
ايعزباا ٞاًاا ٢اوهالرٗااا ٚعااباب ٖااذ ٙا َاا ،١ا نثااز قاادر ٠اًاا ٢دهٗٓٝااا َاأ
ايٓٗٛضَٗٓٚ ،ا اْؾزاف ايهٝار ايك َٞٛأ املضاأي ١ايرتبٜٛاٚ ١تزاجاع هٚر ا عااث
ٚايدراصاااا يف جتدٜااادٚ ٙتواااٜٛزٚ ٙتعُٝكاااَ٘ٗٓٚ ،اااا ايااآكؿ احلاؽاااٌ يف ٚصااااٌ٥
ٚايٝاااا ايعُاااٌ ٚايهٛاؽاااٌ بااان أبٓاااا ٤ا َااا ١ايٛاذااادٚ ،٠ال صاااُٝا ايهواااٛر املاااذٌٖ
ٚاملهضارع يف ٚصا ٌ٥اإلاالّٚٚ ،صا ٌ٥ايهٛاؽٌ ايعؾزَٗٓٚ ،١ٜا ايٓكؿ ايفاه يف
ااهُاه املزاجع ١ايدا ١ُ٥يأها ٤ايفهازٚ ٟايضٝاصاٚ ٞايٓقااي ٞيواز ايضاًبٝا ،
ٚتعشٜااش اإلصلابٝااا  ،را َاا ١ايعزبٝاا ١عاجاا ١إىل وواااب قااَ َٞٛهحااده ٜٛذااد ٚال
ٜفزم ٜ ،ؾٚ ٕٛال ٜبدهٜ ،غد أسر ايؾدٜل ٜٚزه نٝد ايعد ،ٚن ٞضلُاٌ ثٛابات
ا َ ١ايعزبٚ ١ٝأٖدارٗا.
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سبل استنهاض الفكر القومي ومشروعه الوحدوي:

يف فااٖ ٤ٛاااذ ٙا صاااباب اًاا ٢تٓٛاٗاااا ٚايهعكٝااادا احملٝواا ١بٗاااا ،الباااد َااأ
ايهغدٜد اًَ ٢غازٚع اصهٓٗافاٗا املههاَاٌ ٚاملهرازى اًاَ ٢ضاهٜٛا اادَٗٓ ٠اا
املضه ٣ٛايفهز َٔٚ ،ٟوالٍ ايرتنٝش آًَ ٢اَ ١َٛعزر ١ٝازب ١ٝتغارى رٗٝاا
َزانش ايبرٛث ٚايدراصا اًَ ٢ضه ٣ٛايٛطٔ ايعزباٚ ٞايعاا َٗٓٚ ،اا مؾان
ايعُااٌ ايضٝاصااٚ ٞايكاا َٞٛبااايٛا ٞايثكااايف ٚ ،ااا ضلاا ٍٛه ٕٚذلاؽاازت٘ باٗ،ااٌ
ٚايهقًَٗٓٚ ،ٌٝا دهن ايهٝار ايك َٔ َٞٛإٔ ٜهبٓ ٢اهلُ ّٛاالجهُاا ١ٝيًحُاٖري
ايعزب ١ٝذلٛال ايهٓاري إىل اٌُ اجهُااَ ٞزتب عٝااٖ ٠اذ ٙاُ،ااٖري ٚذاجاتٗاا
ا صاصَٗٓٚ ،١ٝا تاٛرري ايكٓاٛا اإلاالَٝا ١املزتبوا ١بأْغاوٖ ١اذا ايهٝاار ايكاَٞٛ
ايعزبااٚ ،ٞايهفًٝاا ١بنٜؾاااهلا إىل أٚصااع اُ،اااٖريَٗٓٚ ،ااا االٖهُاَااا ايرتب ٜٛا١
اخلاؽٓ ١اٖخ ايهعً ِٝيهؾرٝرٗا ا ٜاهالٚ ّ٤اهلٜٛا ١ايكَٝٛا ١يًُحهُاع ايعزبا،ٞ
َٗٓٚا االٖهُاّ ظ ٌٝايغباب يٝه ٕٛأنثز رٜاهٚ ٠نفاْٚ ٠٤قحا بد٤ا باحلزاى
ايغعي ٚٚؽٛال إىل املكا.١َٚ
َٔ ٖذا املٓوًل ْاهًُط ذاجا ١ايفهاز ايكا َٞٛإىل ايهحدٜاد املضاهُز رهازا
ٚممارصااااٚ ،١إىل املزاجعاااا ١املٛفااااٛا ١ٝاملهحاااااٚس ٠يًرااااا ١ايزآٖااااٚ ١اْفعاالتٗااااا،
ٚيًُزذًاا ١احلايٝااٚ ١تعكٝااداتٗاٚ .ملااا نااإ ايفهااز ايكاا َٞٛايعزباا ٞثااٌ اٗ،ااد
ايفهز ٟاملٓوًل َٔ ٚذد ٠ا َ ١ايعزب ١ٝيف ايزلٜاٚ ١ايهرًٝاٌٜٚ ،ضاع ٢إىل مكٝال
ٚذاادتٗا يف ايٛاقااع ،رٗاا ٛبٗااذا املعٓاآَ ٢وًاال َاأ ايرتنٝااش اًاا ٢اهلٜٛاا ١ا،اَعاا١
يًعزب ،اييت تٓو ٟٛبدٚرٖا اً ٢ها ٠ٛايٛذدَٚ ،٠غزٚع ايٓٗٛض( .)41رال بد َٔ
مزر ٖذا ايفهز َٔ ا ٜدٜٛيٛجٝا اييت غايبا َا تكدّ ْااَاا رهزٜاا ٜهوًا َأ
ايٓااااظ إَاااا اإل اااإ بااا٘ بهًٝهااا٘ ،أ ٚاخلااازٚد آااا٘ٚ ،ياااٝط املكؾاااٛه ٖٓاااا إيػاااا٤
أٜاادٜٛيٛجٝا بعٗٓٝاااٚ ،إتااا املكؾ اٛه إوقاااع ا ٜاادٜٛيٛجٝا يًثكاراا ١ذهاا ٢تهاإٛ
ايكدر ٠اً ٢ايهعاٌَ بٛاْٚ ٞقخ َع نٌ َا ضل ٝبا َ ١ايعزبَ َٔ ١ٝهػريا .
إٕ جتدٜد ايفهز ايك َٞٛايعزبٜ ٞهوً اإلذاط ١بايعدٜد َٔ ا َاٛرَٗٓ ،اا:
مل اا نااإ يًفهااز ايكااَ َٞٛاادارظ َهعااده ،٠رااال باادَّ َاأ هراصاا ١نااٌ جٗااد هلااذٙ
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املدارظ َهؾٌ بايعٌُ ايكٚ ،َٞٛال ب َّد أٜقا َٔ ايهُضو عشّ بايٛجٗ ١ايٛذد١ٜٚ
ٚايٓٗقاا ١ٜٛيًفهااز ايكاا ،َٞٛنُااا البااد َاأ ايهُٝٝااش باان َٓوًكااا ٖااذا ايفهااز
اياايت تثباات ايهوااٛرا صااالَهٗاٚ ،غريِٖااا َاأ َٓوًكااا ؛ ناا ٞتهاا ٕٛاحلاجاا١
ملزاجعٖ ١ذا ايفهز ايذٜ ٟػاهين باملُارصاٚ ١ايهحزبا ،١يٝها ٕٛاالْهكااٍ باايفهز
ايك َٞٛايعزبَ َٔ ٞزذً ١ا ٜدٜٛيٛجٝا إىل َزذً ١املغزٚع ايذ ٟتًهك ٞذٛي٘ لً١
أٜاااادٜٛيٛجٝا َهعاااادهَٚ ،٠اااأ َزذًاااا ١ايغااااعار ايؾاا اارخ إىل َزذًاااا ١ايربْاااااَخ
ايهفؾ.)45(ًٞٝ
إٕ ايٛذد ٠ايعزبٝا ١مهااد َأ ايفهاز ايكا َٞٛايعزبا ٞإىل َاا ٖا ٛأنثاز َأ
احلاادٜا ااأ أُٖٝهٗااا ٚتعااداه ذضاآاتٗا ٚإصلابٝاتٗااا ٚاياادا ٠ٛإىل مكٝكٗااا ،إْٗااا
مهاااد إىل مدٜااد َزاذًااٗاٚ ،أعااهاٍ توبٝكٗاااٚ ،املباااهرا ايهدرصلٝاا ١املوًٛباا١
يهركٝال ايههاَااٌ ايكاٚ ...َٞٛبايهأنٝااد ٖٓااى دلاااال َهعاده ٠يهحدٜااد ايفهااز
ايك َٞٛايعزب ٞصٝه ٕٛايٓكااؼ َفهٛذاا يًهوازم إيٗٝااٜٚ ،بكا ٢املٗاِ ٖا ٛاإلقازار
اا صلاز ٟيف ايعاا ٚ ،إٔ
املضهُز بقزٚر ٠احلٛار ٚاحلاج ١إىل ايهحدٜد املازتب
ال ٜبك ٢دلُٛاْ ١ازٜا تؾً يهٌ سَإ َٚهإٜٚ ،بك ٢ا ِٖ ٖا ٛاصاهٓٗاض
ايفهز ايك َٔ َٞٛأجٌ اصهٓٗاض ا َ ١ايعزبٝا .١رانلا ناْات ايعزٚباٜٖٛ ١ا ١رانٕ
ايك ٖٞ ١َٝٛذزنٖ ١ذ ٙاهل ١ٜٛسل ٛمكٝل املغزٚع ايك َٞٛايعزب.ٞ
الوضع الراهن واألسئلة املتجددة :

"أصااا ١ً٦ايٛفاااع ايااازأٖ يًاااٛطٔ ايعزباااَ ٞااأ َٛاقاااو ا ذاااشاب ٚاحلزناااا
ٚايهٓاُٝا ايٛطٓٚ ١ٝايكٚ ١َٝٛوؾٛؽا لا املديٛال اإلٜدٜٛيٛجٚ ،١ٝا عهاٍ
ايهٓاٚ ١ُٝٝاملٓاٖخ ايهوبٝك .)71(١ٝتأت ٞيف جٖٛز املزاجع ١ايٓكد ١ٜايك ،١َٝٛأص١ً٦
َٓٗاَ :ا ٖ ٞايعالق ١بن ايكاٚ َٞٛايكواز ،ٟبان ايدٚيا ١ايٛطٓٝاٚ ١ايدٚيا ١ايكَٝٛا١
اً ٢االتٗا؟ ٚبايهااي ٞنٝاو هأ اَادُّ ايدٚيا ١ايٛطٓٝا ١ايد كزاطٝا ١املفرتفا١
ٚاملهػًبااا ١اًااا ٢تٓاققااااتٗا ْٚشاااتٗاااا ايداوًٝااا ١عاااهال جٓٝٓٝاااا يًدٚيااا ١ايكَٝٛااا١؟
ٚنٝو ٜههزظ بٗذا املعَٓٓ ٢وال ايهادرد اارب َزاذآٌٜٚ ،هفاَ ٞعٓا ٢ايهؾاُِٝ
ايكبً ٞيًدٚي ١ايك ١َٝٛايذ ٟاْبٓ ٢اً ٘ٝاملفٗ ّٛايهكًٝد ،ٟأنإ ليو اًَ ٢ضاه٣ٛ
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ٚذد ٠هصهٛر ١ٜاْدَاجٚ ١ٝرٛر ١ٜأّ نإ ليو اًَ ٢ضاه ٣ٛهٚياَ ١زنشٜاٚ ١اذاد٠
تكٛهٖا قٝاه ٠صٝاص١ٝ؟
ملااالا اذهااداّ ايؾاازااا باان ا ذااشاب ايكَٝٛاا ١اياايت تضااًُت ايضااًو ١ماات
آٛإ :قٝاه ٠املغزٚع ايك َٞٛايعزبٞ؟ ٚملالا اذهدَت ٖاذ ٙايؾازااا بان صاٛر١ٜ
ايبعثَٚ ،١ٝؾز ايٓاؽاز١ٜ؟ ٚبايهااي ٞأياٝط َأ املهعاذر إٔ ٜآٗو املغازٚع ايكاَٞٛ
ايعزبَ ٞا تٓٗو ب٘ صٛرَٚ ١ٜؾز؟ َٗٓٚاا :ملاالا أوفكات ا ذاشاب ايكَٝٛا ١ايايت
تضًُت ايضًو ١يف إقاَ ١االقا ؽرٝرَ ١ع اُ،اٖري؟  ٌٖٚجتاٛس املضااٚا ٠بان
املغااازٚع ايكااا َٞٛايعزباااٚ ٞا ذاااشاب ايكَٝٛااا١؟ أال صلااادر بابهُعاااا ايعزبٝااا ١إٔ
تٓ ااازا يف ايعُاااٌ احلشبااا ٞاملدصضا اات ٞنااا ٞداااارظ عااازاٝهٗا ايد كزاطٝااا١
املعاؽااز ،٠باادال َاأ عاازاٝهٗا ايهكًٝدٜاا ١ايعاُ٥اا ١اًاا ٢ايشااَاا ١ايكَٝٛااٚ ،١رهااز٠
احلااشب ايٛاذااد؟ َٗٓٚااا :أ تهعاَااٌ ا ذااشاب ايكَٝٛااَ ١ااع ا قًٝااا اًااَ ٢ضااه٣ٛ
ايٛطٔ ايعزب ٞبدرجا َهفاٚتَٗ ١دهٚ ٠اقع ايهعده ٚايهٓاٛع يف هاواٌ ا َا ١ايعزبٝا١
ايٛاذاااد٠؟ َٗٓٚااااٖ :اااٌ ابا از املغااازٚع ايكااا َٞٛايعزبااا ٞاااأ ْفضااا٘ بزلٜااا ١اًُٝااا١
َهُاصااه ١عاااًَ ١قابًاا ١يًهركاال ٚراال قاااْ ٕٛايهاادرد أ ٚقاااْ ٕٛايغااُٛي١ٝ؟ َٗٓٚااا
نٝفٝا ١فاب ايعالقا ١بان ايعزٚبااٚ ١اإلصاالّٚ ،ايعالقا ١بان ايعزٚباٚ ١اي َعًُْاْٝاا،١
ٚايعالقاا ١باان ايعزٚبااٚ ١املارنضااَٗٓٚ ..١ٝااا ايضااداٍٖ :ااٌ ٜهضااع املغاازٚع ايكااَٞٛ
ايعزب ٞيهٌ ٖذ ٙاالجتاٖا ؟ ٜٚاأت ٞايضاداٍ اإلجزا٥اٚ ٞا ٖاِ يف ايٛاقاع ايعزباٞ
اياازأٖ ايٝاا ٖ :ّٛاٌ ٖااذ ٙاالجتاٖااا ٖاا ٞااَااٌ تفعٝااٌ أٖ ٚاا ٞااَااٌ إْٗاااى هلااذا
املغزٚع؟!
املشروع القومي العربي مشروع مقاوو:

بعد ٖذا ايعزض يضبٌ اصهٓٗاض املغزٚع ايك َٞٛايعزب ،ٞالب َّد َٔ ايهٛفاٝ
يف إٔ املزذًااا ١احلايٝاااٖ ١اااَ ٞزذًاااَٛ ١اجٗااا ١بااان َغااازٚانَ :غااازٚع إَربٜاااايٞ
ؽٗ ْٞٛٝرجعَٚ ،ٞغزٚع ازبَ ٞكا .ّٚا َز ايذٜ ٟدند إٔ املزذً ١احلاي ١ٝاييت
ز بٗا ايٛطٔ ايعزب ٞمٌُ آاٛإ املكاَٚا ١قاٛال ٚرعاالٚ ،ال ٜكؾاد ٖٓاا َكاَٚا١
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املغزٚع اإلَربٜااي ٞايؾاٗ ْٞٛٝايزجعا ٞاإلرٖااب ٞركا  ،باٌ ٜكؾاد أٜقاا َكاَٚا١
ايفكز ٚاٚ ٌٗ،ايهعؾ ٚا ْاْٚ ،١ٝاهلش ٚ ١ايفٚ ١ٜٛ٦ايزٜع( .)74راخلواب املكاّٚ
بغهٌ ااّ ٜدصط يًهحده احلقارٜٚ ،ٟزرو ايهضً ِٝباا َز ايٛاقاعٚ ،واؽا١
تًااو املٓاَٛاا ١ايفهزٜاا ١اياايت تعُال اٗ،ااٌ ٚايهبعٝااٚ ١ركاادإ اهلٜٛاا ،١ا َااز ايااذٟ
ٜهوً ازبٝا تهزٜط ثكار ١ايٛذدٚ ٠احلٛار ٚايههاٌَ بدال َأ ثكارا ١اإلقؾاا٤
أ ٚاالجهثاث أ ٚاالصه٦ؾاٍ أ ٚاإليػا ،٤رايثكار ١ايك ١َٝٛايايت مازض اًا ٢ايقاِ
ٚايكب ٍٛبايهٓٛعٚ ،تش ٌٜااليهباظ ٚاالتٗاَاا ٚ ،تهحااٚس ايهٓاققاا ٖ ،ا ٞثكارا١
ذقار ١ٜجاَع ١ملهْٛا ا َٚ ،١تغهٌ قد َِ ٠ٚايعا .
إٕ اخلواب ايعزب ٞاملكاَ ّٚزع يالْهغاار اًاَ ٢ضاه ٣ٛاياٛطٔ ايعزبا ٞبعاد
اإلزلاااس ايااذ ٟذككاا٘ ذلااٛر املكاَٚاا ١يف َٛاجٗاا ١املغاازٚع اإلَربٜاااي ٞايؾااْٗٞٛٝ
ايزجعااٚ ،ٞيف َٛاجٗاا ١ايعاادٚإ ايؾااٗ ْٞٛٝايااذَ ٟااين باهلش اا ١ايٓهاازا ٤بفقااٌ
ؽُٛه صٛر ١ٜأَااّ ٖاذ ٙاحلازب ايهْٝٛا ١اهلُحٝا ١ايايت اصاهٗدرت صاٛرٚ ١ٜا َا١
ايعزب ٚ ،١ٝتهأ ٖاذ ٙاحلازب اًا ٢صاٛر ١ٜإال ذًكاَ ١أ َضًضاٌ احلازب اًا٢
املكاٚ ١َٚثكا ر ١املكاٚ ،١َٚر ا ٖ ٞأؽاع احلًكاا ٚ ،أعادٖا ووازا اًاٜٖٛ ٢ا١
صااٛر ١ٜايعزبٝاا ،١يهاأ ؽااُٛه صااٛر ١ٜأؽاااب بقاازب ١قاتًاا ١املغاازٚع اإلَربٜااايٞ
ايؾااٗ ْٞٛٝايزجعاا ٞاإلرٖااابٖٚ ،ٞااذا ال ٜعااين ْٗاٜاا ١احلاازب املفهٛذاا ١اًاا ٢صااٛر١ٜ
ٚباق ٞذلٛر املكاَٚا ،١باٌ البا َّد َأ اصاهُزار ٖاذ ٙاحلازب ْٗاا َوًا إصازاًٞٝ٥
باَهٝاسٚ ،ال صُٝا بعد إٔ تبده أٖٚااّ ٖاذا احلًاو يف ايٓٝاٌ َأ ٖش ا ١ا،اٝػ
ايعزب ٞايضٛرٚ ،ٟبعد إٔ بدأ َٓاٚرات٘ ٚمحالت٘ اإلاالَ ١ٝيًرؾ ٍٛيف ايضٝاص١
اًَ ٢ا ٜضهوع احلؾ ٍٛاً ٘ٝيف املٝدإ.
بك ٞإٔ ْك :ٍٛإٕ ايعازب ايٝا ّٛيف ٚفاع َاا نااْٛا ٜهؾاٛر ٕٚأْٗاِ صٝؾإًٛ
إيٝاا٘ ،إ ْٗااِ يف ذاياا ١اْاادٖاؼ ممااا صلااز ٟذااٛهلِ ٚرُٝااا بٝاآِٗ ،يهاأ ايهفااالٍ
َغزٚعٚ ،اخلزٚد َٔ ذاي ١ايهؾرز أَز ًَ ٚ ،املزجت ٢ايٛذٝد يً ازٚد َأ ٖاذٙ
احلايااٖ ١اا ٛايفهااز ايكااَٚ َٞٛغاازٚا٘ ايكاا َٞٛايعزباا ٞاملكااآ ّٚوكاا٘ ا،دٜااد
(ايك َٞٛثٌ ايٛاقع )ٞيهحاٚس ذاال اياٛطٔ ايعزبا ،ٞذايا ١احلهاِ ايفٛفا،١ٜٛ
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ذاي ١اسلضار ايفهز ايك َٞٛايٛذد ،ٟٚذاي ١إؽال احلافز باملاف ،ٞذايَ" ١ا
أنرب ايفهزَٚ ،ا أقٌ االيهشاّ" ،ذاي ١االيهٗاا ٤بايغاعارا احلاملا ،١ايبعٝاد ٠اأ
َؾاد اُ،اٖريٚ ،أ اإلقالع يف ا جٝاٍ ايؾااد.٠
إٕ ايٛا ٞايعزب ٞايٛذد ٟٚال ضلدث ذزرٝاٚ ،إتا ٜدرى َٔ واالٍ اإلذاطا١
بااايٛاقع ايكابااٌ يًهركٝاال ،ايبعٝااد ااأ االصهضااالّ يًؾااعٛبا َٚ ،اأ ايٛاجا إٔ ال
ٜعًٌ اإلذباا ايك َٞٛيف تكؾري ايكٝاها ايضٝاص ١ٝرك  ،بكدر َا ٜعًاٌ بايبراا
ااأ جااذٚر املغااهً ١ايٛذدٜٚااٚ ،١ايهراادٜا ايٛاقعٝاا ١اياايت ماا ٍٛه ٕٚايهٛذٝااد،
ا َز ايذٜ ٟهوً أقؾَ ٢ضهٜٛا ايعكالْ ١ٝيهوٜٛع ايٛاقع ايعزب ٞايكاٖٚ ،ِ٥اذا
ٜضااهداٚ ٞفاا ٛايزلٜااٚ ،١االبهعاااه ااأ االبهااشاس بايغااعارا ٚتشٜٝااو االذهُاااال
املُهٓااٚ ،١ايٛذااد ٟٚايعُٝاال َاأ ٜهضااع أركاا٘ ملضااهًشَا ايعُااٌ ايٛذاادٕ ،ٟٚ
ايٛذااد ٠اًُٝاا ١إهراد يأَاا ١ايعزبٝاا ١يف صااٝام تااارٜخ املعاؽ ازٚ ٠ايٛجااٛه ايعااامل،ٞ
ٚاملغزٚع ايك َٞٛايعزب ٞيٝط ذهُا أؽدر ٙايهارٜخ اً ٢ايعازبٚ ،ال َٗازب َأ
تٓفٝذٚ ٙإتاا ٖاٜ ٛهركِا ل آادَا ٜزٜاد ايعازب مكٝكاٜ٘ٚ ،هرا ٍٛإىل ٚاقاع إلا ااشّ
ايعزب اً ٢رعٌ ٖذا ايهرا ،ٍٛإْا٘ َضاهكبٌ ايعازب آادَا ٜكازر ٕٚإٔ ٜها ٕٛهلاِ
َضهكبٌ.
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اهلوامش

( )4دلد ٟمحاه :ايٛذد ٠ايعزب ١ٝتٛجٗاتٗا ٚتٛقعاتٗاَ ،زناش هراصاا ايٛذاد ٠ايعزبٝا١
ااا بري ٚااا ا َٔ ،4515 ،4املكدَ ١ـ .5
(َ )7اآري عاافٝل :يف ايٛذااد ٠ايعزبٝااٚ ١ايهحش٥اا :١بااري ، ٚهار ايوًٝعاا ،4525 ،١ـ  17ااااا
 .21راجع ابد ايعشٜش ايدٚر ،ٟايهها ٜٔٛايهاارطل ٞيأَا ١ايعزبٝا ،١باريَ ٚزناش
ايدراصااا االصاارتاتٝحٚ ،4511 ،١ٝنااذيو ا،ااذٚر ايهارطلٝاا ١يًكَٝٛاا ١ايعزبٝاا،١
صًضً ١ايدراصا ايك ،١َٝٛبري ، ٚهار ايعًِ يًُالٜن .4561
( )3ذً ِٝبزنا َ :ضهكبٌ االْدَاد االجهُاااٚ ٞايضٝاصا ٞيف ابهُاع ايعزبا ،ٞعاٛث
َٓٚاقغااا ايٓااد ٠ٚايفهزٜاا ١ااااا اياايت ْاُٗااا َزنااش هراصااا ايٛذااد ٠ايعزبٝاا ١ااااا
بااري ،4511 ، ٚـ  ،911راجااع أٜقااا :ابهُااع ايعزباا ٞاملعاؽااز ،4511 ،عااا
اصهوالاَ ،ٞزنش هراصا ايٛذد ٠ايعزب ،١ٝـ .447
( )1إبزاٖ ِٝؽكز ٚاوز :ٕٚثٛر 73 ٠دٛس ققاٜا احلافز ٚمدٜا املضهكبٌ ،ايكااٖز،٠
هار املضهكبٌ ايعزب ،4512 ،ٞـ َٚ 176ا ًٜٗٝا.
( )9اً ٞايدٖ ٜٔالٍ :ذاٍ ا َ ١ايعزب ١ٝااا املضهكبٌ ايعزب ،ٞايعده  171ذشٜازإ ،7141
ـ .42
( ) 6واااري اياااد ٜٔاباااد ايااازمحٔ :احلاااٛار أٚالٚ ،احلاااٛار هاُ٥اااا ،اهل٦ٝااا ١ايعاَااا ١ايضاااٛر١ٜ
يًههابٚ ،سار ٠ايثكار ،١هَغل  ،7141ـ .9
( )2ذلُد ايضُاى :احلٛار ايدٜين ،ملالا ٚإىل أ ،ٜٔدلً ١املضهكبٌ ايعزب ،ٞايعده ،331
اب  ،7116ـ .27
( ) 1إذضإ صزنٝط :اوز ايدٚا ٤ايد كزاطٝا ،١دلًا ١هراصاا ازبٝا ١اااا ايعاده اااا  4اااا
تغز ٜٔايثاْ ،4525 ٞـ .3
( )5دلد ٟمحاهَ ،ؾدر صبل لنز ،ٙـ .42
( ) 41وري ايد ٜٔذض : ٝنًُا ١االرههاا يًٓاد ٠ٚايفهزٜا ١ايايت ْاُٗاا َزناش هراصاا
ايٛذااد ٠ايعزبٝااْٚ ،١غااز َاأ قبااٌ املزنااش ماات آااٛإ ايٛذااد ٠ايعزبٝاا ١جتاربٗااا
ٚتٛقعاتٗا ،بري ، ٚتغز ٜٔايثاْ ،4515 ،ٞـ .721
( )44عفٝع بَٝٓ ٛحٌ ١ٜٖٛ :ايدٚيٚ ١املضأي ١ايد كزاط ١ٝيف ايٛطٔ ايعزب ٞصًضً ١نه
املضهكبٌ ايعزب )91( ٞايدٚي ١ايٛطٓ ١ٝاملعاؽاز ٠أسَا ١االْادَاد ٚايهفهاوَ ،زناش
هراصا ايٛذد ٠ايعزب ،١ٝبري ، ٚا ،7111 ،4ـ .25
( )47املؾدر ايضابل :ـ .11
(َ )43ضااعٛه فاااٖز :ايدٚيااٚ ١ابهُااع يف املغاازم ايعزباا 4511 ٞااااا  4551بااري ، ٚهار
اآلهاب  4554ااااا ايفؾااٌ ايثاي اا َاأ ايباااب ايثايااا ،راجااع ذلُااد اابااد ا،ااابز:ٟ
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ايٛذاد ٠ايعزبٝا ١ا7

االجتاٖا ايثكارٚ ١ٝايضٝاصٚ ١ٝاالجهُااَ ،١ٝزنش هراصاا
 ،4515ـ  451ااا .459
( )41عفٝع بَٓ ٛحٌَ :ؾدر صبل لنز ٙـ .14
( )49املؾدر ايضابل لات٘ ـ  ،17اْاز ابد ايعشٜش ايادٚر :ٟايهها ٜٔٛايهاارطل ٞيأَا١
ايعزب ،١ٝهراص ١يف اهلٚ ١ٜٛايٛا ،ٞبريَ ، ٚزنش هراصا ايٛذد ٠ايعزب.4511 ١ٝ
(ٜٛ )46صاااو ايؾاااٛاْ :ٞاحلًكااا ١ايٓكاعااا :١ٝدلًااا ١املضاااهكبٌ ايعزبااا ،ٞايعاااده  ،147اب
 ،7147ـ .61
(َ )42عٔ بغٛر :صبٌ اصهٓٗاض املغزٚع ايك َٞٛايعزب ،ٞدلً ١املضهكبٌ ايعزب ،ٞايعاده
 117اب  ،7147ـ .27
(َ ) 41عأ بغااٛر :يف جتدٜااد ايفهاز ايكاا َٞٛايعزباا ٞاااا ايقاازٚرا ٚاإلَهاْٝااا دلًاا١
املضهكبٌ ايعزب ،ٞايعده  131ناْ ٕٛا  ،7141 ٍٚـ .77
( )45لات٘ ،ـ .71
( )71صاصن اضافٚ ،رق ١اٌُ ا ذشاب ٚاحلزنا ايك ،١َٝٛبري ، ٚدلًا ١املضاهكبٌ
ايعزب ،ٞايعده  ،179دٛس  ،7141ـ .411
( )74سٜاه احلارأ :اخلواب ايكٚ َٞٛايهحده احلقار ،ٟدلً ١املضهكبٌ ايعزبا ،ٞايعاده
 ،171تغز ٜٔا  ،7141 ٍٚـ .19
املراجع

4اااااا إبااازاٖ ِٝؽاااكز ٚاواااز :ٕٚثاااٛر 73 ٠داااٛس ،ققااااٜا احلافاااز ٚمااادٜا املضاااهكبٌ،
ايكاٖز ،٠هار املضهكبٌ ايعزب.4515 ،ٞ
7ااا إذضإ صزنٝط :اوز ايدٚا ٤ايد كزاط ،١ٝدلً ١هراصا ازبٝا ١ايعاده  ،4تغازٜٔ
ايثاْ.4525 ،ٞ
 3ااا ذً ِٝبزنا َ :ضهكبٌ االْدَاد االجهُاااٚ ٞايضٝاصا ٞيف اياٛطٔ ايعزبا ٞاملعاؽاز،
َزنش هراصا ايٛذد ٠ايعزب.4511 ١ٝ
 1ااااا واااري اياااد ٜٔاباااد ايااازمحٔ :احلاااٛار أٚالٚ ،احلاااٛار هاُ٥اااا ،اهل٦ٝااا ١ايعاَااا ١ايضاااٛر١ٜ
يًههابٚ ،سار ٠ايثكار ١هَغل.7141 ،
 9ااا وري ايد ٜٔذب : ٝايٓد ٠ٚايفهز ١ٜاييت ْاُٗا َزنش هراصا ايٛذد ٠ايعزبٝا ١مات
آٛإ ايٛذد ٠ايعزب ١ٝجتاربٗا ٚتٛقعاتٗا ،دلً ١املضهكبٌ ايعزب ٞااا بري ٚاااا تغازٜٔ
ايثاْ.4515 ٞ
 6اااا سٜااه احلااارأ :اخلوااب ايكاٚ َٞٛايهحااده احلقاار ،ٟدلًا ١املضااهكبٌ ايعزبا ٞايعااده
 ،179بري ، ٚتغز ٜٔايثاْ.4515 ٞ
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2ااا صاصن اضافٚ :رق ١اُاٌ ا ذاشاب ٚاحلزناا ايكَٝٛا ،١دلًا ١املضاهكبٌ ايعزبا،ٞ
ايعده  ،179دٛس .7141
 1ااااا صااً ِٝبزنااا ايٛذااد ٠ايضااٛر ١ٜاملؾاازَ ١ٜزاجعااْ ١كدٜاا ١يهحدٜااد ايفهااز ايكااَٞٛ
ايعزب ،ٞهَغلَ ،وبع ١االماه.4556 ،
 5ااا عفٝع بَٓ ٛحٌٜٖٛ :ا ١ايدٚياٚ ١املضاأي ١ايد كزاطٝا ١يف اياٛطٔ ايعزبا ٞصًضاً ١نها
املضهكبٌ ايعزب )91( ٞايدٚي ١ايٛطٓ ١ٝاملعاؽز ،٠أسَ ١االْدَاد ٚايهفهاوَ ،زناش
هراصا ايٛذد ٠ايعزب ،١ٝبري ، ٚا.7111 ،4
41ااا اً ٞايدٖ ٜٔالٍ :ذاٍ ا َ ١ايعزب ،١ٝدلً ١املضهكبٌ ايعزبا ،ٞايعاده  ،171ذشٜازإ
.7141
 44ااا ابد ايعشٜاش ايادٚر :ٟايهها ٜٔٛايهاارطل ٞيأَا ١ايعزبٝا ،١باريَ ، ٚزناش هراصاا
ايٛذد ٠ايعزب.4511 ١ٝ
 47ااا دلد ٟمحاه :ايٛذد ٠ايعزب ١ٝجتاربٗا ٚتٛقعاتٗاَ ،زنش هراصا ايٛذد ٠ايعزب،١ٝ
بري ٚا.4515 ،4
 43اااااا ذلُاااد ايضاااُاى :احلاااٛار ايااادٜين أٚالٚ ،احلاااٛار هاُ٥اااا ،اهل٦ٝااا ١ايعاَااا ١ايضاااٛر١ٜ
يًههابٚ ،سار ٠ايثكار ،١هَغل .7141
 41اااااا ذلُاااد ااباااد ا،اااابز :ٟاالجتاٖاااا ايثكارٝاااٚ ١ايضٝاصاااٚ ١ٝاالجهُااٝاااَ ،١زناااش
هراصا ايٛذد ٠ايعزب ،١ٝا.4515 ،7
49ااا َضعٛه فاٖز ايدٚيٚ ١ابهُع يف املغزم ايعزبَ ٞأ  4111إىل  ،4551باري ، ٚهار
اآلهاب.4554 ،
 46ااا َعٔ بغٛر :صبٌ اصهٓٗاض املغازٚع ايكا َٞٛايعزبا ،ٞدلًا ١املضاهكبٌ ايعزبا ٞايعاده
 ،117اب .7147
42ااااا َعاأ بغااٛر :جتدٜااد ايفهااز ايكاا َٞٛايعزباا ،ٞايقاازٚرا ٚ ،اإلَهاْٝااا  ،دلًاا١
املضهكبٌ ايعزب ،ٞايعده  ،131ناْ ٕٛأ.7141 ٍٚ
41ااا َٓري عفٝل :يف ايٛذد ٠ايعزبٚ ١ٝايهحشَ ،١٥زنش هراصا ايٛذد ٠ايعزب ،١ٝباري، ٚ
هار ايوًٝع.4525 ١
45ااا ٜٛصو ايؾٛإ :احلًك ١ايثكار ،١ٝدلً ١املضهكبٌ ايعزب ،ٞايعده  ،117اب .7147
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القومية هوي َة وانتماءً
من وحي كلمة السيد الرئيس بشار األسد
لدى استقباله المشاركين في الملتقى العربي لمواجهة الحلف
األمريكي الصهيوني الرجعي "
*
ىبيل فوزات ىوفل*

مقدمة:
ؿع اشتداد عواصف اإلؿربقاؾوة اؾتموودقة اؾةك د ةاد داودـةا

بداق ػناء حضاري ،دتجمى ضرورة ؼوام ؿف ةري اؾاةاا ايخوةار باءؽةاء
دوفج مشوعهم احلضارق  ،ؾتنري درب أجوال اؾبشةرق اؾشةاب  ،ء ا قاةد

خاػواً عمى أحد أن مث ؿوجاً دوحشواً غاضباً ،ا قاد قغشى أؿتنةا اؾاربوة
وحدفا ،منا أؿم اؾااا أمجع ،ؽوا ا قاد خاػو ًا أقضة ًا أن فة ا اؾغضة

ؼةةد بةةدأ قةودي بنوةةاء اؾبشةةر ،ؾواتةةع اؾةةرر واؾضةةر ؿة جهة  ،ويضةةي

رقاحه اؾشةوااـو اؾااغوة اؾةك هرؽهةا اإلؿربقاؾوة اؾيةهووـو وأدوادهةا

اؾا رة بتهدقد باائنا احلضاري ؿ جه أخرى .ويف ف ا اؾرؿ وؾةو

يف غ ريه حن أؿام ؿرحم حامس  ،ػنح

ؿا أن ـاف يف اؾظع ،ودغفةو

ضوائرـا ؽوا عوةون اببنةاء ،أو ـاةف شةاال باؾتراؿنةا اؾةو

احلة

وـتادم اؾيفوف إلـارة دروب احلرق بل اؾناس ،ودارق ؼوى اؾتةوح

اإلؿربقةةاؾي ،ػنظهةةر بة ؾت اابهتنةةا ؾشةةبل اؾفوضةةى اؾةةك داةةوم بنشةةرفا

اؾاةةوى اإلؿربقاؾو ة واؾيةةهووـو واؾرجاو ة  ،وؼوافةةا اؾت فريق ة اؾظ ؿو ة

املبت ؾ .

* كاتب وباحث سوري.
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القومية ٍوية واىتناء

ّالقاا اٗ الر اا ز الْطئاااٌْ ونراااٌْ ااٜناا ّ شماا و اد اا ازٗ لقٔاا اٗ ا َااا٘
مدعْمني مً ادفرسًٓ ّادثقفني إلى زٗ الطسٓق ّفكا مر ٜاد ّاضا ٜظ القاْٚ
ادع آ٘ لػاعْ َه ٍّارا ما ٓفعناُ الق ٜاد القاْمٕ الرا ا ضأ اٗ الاسٜٔظ ػا ز
ا٤ضد الْٔو الرٖ سشت قٔ اتُ مً خ٣ل إاازتُ حبرن٘ ّاقتداز لنتؿدٖ ٤عتٙ
حسب عدّاىٔ٘ إزٍ ٔ٘ ق اتَ قْ ٚعظن ٙم زضت أ ػع أىْاع اإلزٍ ب قد أمتي
العس ٔ٘ ع م٘ ّقد غع ي العس ٕ الطْزٖ خ ؾ٘ ّمً خا٣ل قدزتاُ عنا ٙذبدٓاد
عْامل الكاع القا ٜه ا الْاقاع العس إ ّاديطنقا ت ا٢ضاةاتٔقٔ٘ القا ازٗ عناٙ
التع مل مع الْاقع ّذبدٓد أض لٔب العنل ّالؿأؼ القا ازٗ عنا ٙتيفٔار اديطنقا ت
ا٢ضااااةاتٔقٔ٘ ا قااااْ ٛالْاقااااع ّمتػااتااااُ ّالتنٔٔااااص ااااني الؿااااساع ا٤ض ضاااإ
ّالؿاااساع ت اش مػااأ٘ ّإراااسا ٛمسارعااا٘ غاا من٘ لت قٔاااق عننٔااا٘ الترٔٗاا اااني
اٍ٤ااداا ادْقااْعٔ٘ ّا٤اّات ّالْضا ٜل ادت حاا٘ ّمطا زات التطااْز ّامت ٣ااُ
القاادزٗ عناا ٙاإلح طاا٘ دػاارن٘ ا أ ع اٍا ادتعااداٗ فَنا ّ ّذبناأّ ّ٣اضااتٔع ّ
مقسّى٘ قدزٗ اضتثي  ٜ٘ٔعن ٙإع اٗ تس ٔب م ت عثس مً الؿْز ّتػتٓتَ تس ٔب
ٓرٌْ مً غأىُ أٌ جيعل ادػرن٘ ق ن٘ لن ل ّفق أضظ  ٢د مً التنطٗاك َا
ّالتػ ٗث ثْا تَ فَْ ٓتنٔاص سٓ٠ا٘ قْمٔا٘ تقاْو عنا ٙإضاق ا ما جياص ٟلؿا
م ْٓحِّد ّعن ٙإٍن ل م ٓػرك لؿ م ٓ ١د ّعن ٙإشال٘ م ٓعٔق لؿ
ما ٓػااق الطسٓااق ّعناا ٙالتهناإ عنا ٍااْ ىإٓ ّعا زو ّم١قاات لؿا ما ٍااْ
ااٜه.
إٌ فراااس الق ٜاااد الاااسٜٔظ ػااا ز ا٤ضاااد اديفااات عنااا ٙالػاااسّا الراتٔااا٘
ّادْقْعٔ٘ سبس ٘ القْمٔ٘ العس ٔ٘ ّذبنٔنُ العننٕ -الثْزٖ ض عدِ عن ٙتقدٓه
إق ا ف ت رْزٓاا٘ ط آْزت مف ا ٍٔه القْمٔاا٘ ااسّة ّطئاا٘ مع ؾااسٗ تتنطٓ اك زباارز
ا٤ؾاأل ٍّاارا م ا ا ٌ لااد ٚاضااتق لُ ادػ ا ز ني ا ادنتقاا ٙالعس اإ دْارَاا٘
اسبن ا٤مسٓرٕ -الؿَْٔىٕ السرعٕ ت زٓخ  7142 /44/41و فقاد ذباد
ا مْقْع ت ٍ م٘ ّمتيْع٘ ّحط ي ا ٍرا ال ث تي ّل عا ما ذباد فٔاُ
حْل حقا ٜق ادطاأل٘ القْمٔا٘ ذبات عيا ًّٓ ٍ ما٘ ضاي ّل إلقا  ٛالكاْ ٛقادز
ادطااتط ع عناا ٙمسامَٔ ا ّأ ع اٍ ا ّ ٔفٔاا٘ دبطاأدٍ ّتفعٔن اَ ا حٔ ا ٗ أمتي ا
العس ٔ٘:
23
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أوالً " -أٌ ىيتني هلوية ال يعين أٌ ىيتني ليظاو سياسي":

ق ل الطأد الاسٜٔظ ػا ز ا٤ضاد "أٌ ىيتنإ شْٓا٘ ٓ ٢عات أٌ ىيتنإ ليظا و
ضٔ ضٕ"(ٍّ .)1رِ ز ٘ٓ٠متقدم٘ لنفرس القْمٕ ّالقْمٔ٘ حٔث مل ؤص عكاَه
ااني القْمٔاا٘ العس ٔاا٘ ّا٤ىظناا٘ الطٔ ضاأ٘ ال ا زفعاات غااع ز القْمٔاا٘ ّادػااسّع
القْمٕ العس ٕ ف َ ٖننْا القْمٔ٘ أخط  ٛع اليظه الطٔ ضٔ٘.
إٌ اليظسٗ ادْقْعٔ٘ ال ٓطسحَ الطٔد الاسٜٔظ ٍإ أىاُ ورييا الْقاْا
قااد اليظ ا و الطٔ ضاإ ّالتهناإ عيااُ إ ٢أىااُ  ٢ورااً ااأٖ ح ا ل مااً ا٤حااْال
التهنٕ عً القْمٔ٘ العس ٔ٘ ّالْقْا قادٍ ٤ىَا ٍْٓتيا ّ لتا لٕ اشْٓا٘ غإٛ
ّاليظ ا و الطٔ ضاإ غاإ ٛخااس فقااد ٓعناال ىظ ا و ضٔ ضاإ عناا ٙالتنطااك شْٓاا٘
القْمٔ٘ فٔعرب عً حقٔق٘ الػعب ّا٤م٘ ّقد ٓعنل عن ٙتػُْٓ اشْٓ٘ ّذبطٔنَ .
ّٓتا ع الطاأد الااسٜٔظ تْقاأ ُ شاارِ الفرااسٗ قا  " :ّ٣ٜا ٌ ٍيا زاٗ فعاال
دباا ِ قكاا ٓ عس ٔااا٘ لقكااأ٘ الفنطاااطٔئ٘ ّ لتاا لٕ ىتٔقااا٘ خٔ ىااا٘ عاا
الفنططٔئني لدّل عس ٔ٘ ّلػعْب عس ٔ٘ احتكيتَه ّاافعت عيَه ّافعت مثً
اثا قاً ٓقْلاٌْ فنتارٍب
مح ٓتَ شاه فأؾا ٍيا زا فعال ط عا ّ ٍيا
القكٔ٘ الفنططٔئ٘ نَ إىل ازب ٔه! عن ٙم ذا ٓدل ٍرا الػٕٛ؟ ٓدل عن ٙعدو
ىكج ا٢ىتن  ٛلد ٚالرثا مً ا٤غه ف الرًٓ ٓيتنٌْ إىل ٍرِ القْمٔ٘ ّلرً
ػرل ضط ٕٓ ...ظَس ٍرا التٔ ز القْمٕ عن ٙغارل تٔا ز ضٔ ضإ فقاو أّ
عن ٙغرل حصب ضٔ ضٕ ٔين ٍي الرثا مً أ ي  ٛا تنع الارًٓ ٓيتناٌْ
لنقْمٔ٘ العس ٔ٘ ػرل غسٓصٖ لرايَه ٓ ٢تفقاٌْ معيا ضٔ ضأ ّ ّلادَٓه زٓ٠ا٘
أخس ٚضٔ ضٍٔ٘ .ي الرثا مً أ ي ٍ ٛرا ا تنع الرًٓ ٓيتنٌْ شرِ القْمٔ٘
ّلرً يفظ الْقت ٍه  ٢حي رٌّ العنل الطٔ ضٕ  ٢حي رٌّ العنل اسبص ٕ
إذ ٔ ٓعربٌّ عً ٍرا ا٢ىتن ٛ؟ ليط ٘ شه ٍرا ا٢ىتن  ٍْ ٛاىتن  ٛارتن عٕ
ٍْ اىتن  ٛحك زٖ ٍّرا ٓطسة ض١ا :ّ٢أًٓ ٍٕ ازبْاىب غا الطٔ ضٔ٘ ا عنني
القااْمٕ؟ ٍاارا ر ىااب مَااه رااداّ ّأى ا أٓك ا ّ أ ىطنااق مااً حااْازات قناات َ ا مااع
أغه ف ا ا تنع الطْزٖ ّ ىت تطسة ا٤مْز َرِ الطسٓق٘".
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ٍّرِ مَن٘ تطسة الْٔو عن ٙادػاتػنني ا الفراس القاْمٕ ّادػاسّع القاْمٕ
ٔا ٓفَ ِّعنااٌْ ال عااد ا٢رتنا عٕ ا ادػااسّع القااْمٕ العس اإ؟ ٍّاارا م ا
العس اإ
ٓ ١دِ الطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضاد ف لقْمٔ٘ نا ٓػاا لٔطات فراسٗ ىظسٓا٘
ّق زض٘ فقو ل ٍٕ اىتن  ٛارتن عٕ ّحكا زٖ ا٤ماس الارٖ ٓتطناب إطا٣
حْاز يٓا  ٛماع ا٤طاساا ا٤خاس ٚالا  ٢تت يا ٙالايَج ىفطاُ ّالطاعٕ ٢ضاةااا
أّلٝااك الاارًٓ ّقااعْا أىفطااَه ا مر ا ٌ مي ا ق ٢ىتن ا َٜه الط ٔعاإ ّدؿ ا
ّطيَه )7( .ف لطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد سٓ٠تُ ٍرِ ادْقْعٔ٘ الػف ف٘ ٓػاهـ
الْاقااع ػاارل اقٔااق فناأظ اال أ ي ا  ٛا تنااع ٓسغ ااٌْ ا العناال الطٔ ضاإ
ّلريَه م١ميٌْ قْمٔتَه ّاىتن َٜه ٤متَه العس ٔا٘ ّجياب أٌِ ٓ ٢ادعْى مْقا
حاااصب أّ ىظا ا و ضٔ ضااإ قاااد مؿا ا ا٤مااا٘ العس ٔااا٘ إىل التهنااإِّ عاااً اىتن ٜيا ا
ىات
ّقْمٔتي فَْ ٓ ١د قدزتي عن ٙعادو التهنإ عاً ٍْٓتيا القْمٔا٘ مَنا
ا٤ض ب.
ثاىياً -القومية العربية ليست ضد القوميات األخرى:

ق ل الطٔد السٜٔظ" :إٌ ا٢ضتعن ز مع مسحن٘ ا٢ضتق٣ل شزع رّز الفتي٘ اني
تنك القْمٔ ت ّ لت لٕ ػٔ ب ّراْا حؿا ى٘ فرسٓا٘ ماً قٔ َال صبتنع تيا تات
ٍرِ ال رّز ّمتّت ضق ٓتَ ضاْا ٛماً قٔ َال أعادا ٛالفراس القاْمٕ أّ ماً قٔ َال
ع القْمٔني .مً خ٣ل فرس ضط ٕ ّ أاا ٛر ٍل تت ٍرِ ال رزٗ ّتعنقات
ٔا فعناْا ذلاك
ّدبرٓزت ّأؾ ت مع زبتَ الْٔو حب ر٘ زبَاْا مكا عف٘
ّقعْا القْمٔ٘ العس ٔ٘ قفـ عسقٕ ّق لْا :إٌ ٍرِ القْمٔ٘ تيتنٕ لعاس ضبادا
ٍّْ العس العس ٕ أٖ أ ي  ٛق ط ٌ ّعدى ٌ إٌ مل ترً مً أ ي  ٛفّ ٌ٣فٌ٣
فعنٔك أٌ ت ث عً ٍْٓتك ا مر ٌ خس ّ لت لٕ خنقْا أٓك ّ غسخ ّ تدزجئ ّ
ني أ ي  ٛا٤قْاو الت زخئ٘ ال ّردت ا ٍرِ اديطق٘ ػارل عا و عارب التا زٓخ
ّظَااس ٍي ا غااعْز طبفاإ ق اال اسبااسب  ٢ع٣قاا٘ لااُ ا سبسب أىي ا ىعاأؼ مع ا ّ
حبرااه الْاقااع ّحبرااه الظااسّا الطٔ ضاأ٘ ّلرااً عياادم تت اادل اال ٍاارِ
الظااسّا فاا ٣ااد لراال مي ا أٌ ٓاارٍب ا حاا ل ضاا ٔنُ .ز ّااصّا عناا ٙادْقااْع
العسقاإ ّىصعااْا عااً القْمٔاا٘ أٍااه ازبْاىااب اسبك ا زٓ٘ ادْرااْاٗ فَٔ ا ادتعنقاا٘
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زب ىااب الثقاا ا ّ لنػااا٘ ّازبػسافٔاا ّالتاا زٓخ ّا٤غااأ  ٛادهتنفااا٘( ّ )3لتاا لٕ
ف لطاأد الااسٜٔظ ٓ ١ااد عناا ٙأٌ العسّ اا٘ مفَااْو حكا زٖ غا مل لراال ا٤عااسا
ّا٤آ ٌ ّالطْا ٍّٕ ٜح ل٘ حك زٓ٘ " ّذلك قْلُ" :العسّ ٘ مفَْو حك زٖ
غ مل لرل ا٤عسا ّا٤آ ٌ ّالطْا ٍّٕ ٜح ل٘ حك زٓ٘ ض ٍه فَٔ ل مً
ّردَ ا ٍرِ اديطق٘ ّالعسّ ٘ ٍٕ الطن٘ ادنٔصٗ ّالسا ط٘ اسبك زٓ٘ لرل الرًٓ
ع غااْا عناا ٙا٤زو العس ٔاا٘ ّترننااْا لػاا٘ ّاحاادٗ ّّحٓ ادٍه الْرااْا الْاحااد
ّادؿا ادػة ّا٢ىتن  .)3("ٛف لعسّ ٘  -نا ٓساٍا الطأد الاسٜٔظ ٍ -إ
الطاان٘ ادنٔااصٗ ّالسا طاا٘ اسبكاا زٓ٘ لراال الاارًٓ ع غااْا عناا ٙا٤زو العس ٔاا٘
ّترننااْا لػاا٘ ّاحاادٗ ّّحٓ ادٍه الْرااْا الْاحااد ّادؿااا ادػااة ّا٢ىتن ا ....ٛ
ّا٤ماا٘ العس ٔاا٘ ذات ّرااْا ت ا زخيٕ عسٓااق لقٔ ادَو ٓعااْا إىل ٢ا الطاايني ّش ا
حك زتَ الْاحدٗ ال اتطنت خبؿب اسبْٔٓ٘ ّاإل داع عن ٙمد ٚالت زٓخ.
ّا رادل التف عاال اني العسّ اا٘ ّا٤ما٘ ما ٓاس و ااني ا٢ىتنا  ٛلنااْطً الْاحااد
ادْحد ّم ُٓقدِّو ح لّ٘ ارتن عّٔ٘ مرْى تَُ زاضه٘ ا قنا ٍ ٛ٢١الرًٓ ع غْا
ّٓعٔػٌْ عن ٙأزو ّاحدٗ ّشه عنَٔ إزااٗ الْرْا ّادؿا ادػة ني ّ لت لٕ
جيب أٌ ٓتقرٓز الْعٕ ا ّاقع تطْز ا٤م٘ ّترٌْ مَنا٘ الفع لٔا٘ الرٍئا٘ فقاو
اضتي ا ادط زات ال متثٓل التطْز ا٤مثال ل٥ما٘ اني ا٢حتنا ٢ت ادنريا٘ عناٙ
ض ح٘ الت زٓخ ٍّرا ٓتطنب أٌ ٓياصل الاْعٕ(الفرس القاْمٕ) ماً عنٔ ٜاُ لٔتقارٓز
ا ا٤م٘ ّٓتع مل معَ ّٓي ار التؿا ْٓزات الرٍئا٘ ازب مادٗ ّادطنقا٘ ّ لتا لٕ ٢
ُ ا ٖد لإلٓاادْٓلْرٔ القْمٔاا٘ مااً أٌ تنتااصو ميطااق ادط ا ز الت ا زخيٕ ل٥ماا٘ ّأٌ تػااا
مكاانْىَ ّضبتْاٍ ا لتف عاال مااع تػااا ادسحناا٘ الت زخئاا٘ .لاارلك ٓ ١ااد الطاأد
السٜٔظ الق ٜد ػ ز ا٤ضد أٌ العسّ ا٘ ذات ا٤ضا ع النػاْٖ ّالتا زخيٕ  ٢تيفإ
ا٤عسا ّ ٢الثق ف ت ّ ٢النػ ت ّ ٢مرِّْى ت ا تنع الْاحد ل ٍإ ذات
عد حك زٖ ّتػنل ل ا٤عسا ّا٤آ ٌ ادْرْاٗ عن ٙازبػسافٔ٘ العس ٔ٘.
ّٓس ٚالطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد أٌ العسّ ٘ زا ط٘ ّغعْز ٢شمات ا٤ما٘ ميار
تػاارنَ ّقاااد زفعااات فرااسٗ ا٢ىتناا  ٛاإلزااٖ فاااْ ا٤عااسا ّفاااْ ا٤ؾاااْل
ن ق ل السضاْل
اإلرئ٘ فنه تعد ىط ّ ف طب (مً أب أّ أو) إت ٍٕ لط ٌ
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ن اشْٓ٘ ٍٕ العسّ ٘ ال تتكنً
الرسٓه ضبند(ف) ّالعقٔدٗ ازب مع٘
مفا ا ٍٔه ازبااايظ ّالتقا ا ىظ ّالتا ا زٓخ ادػاااة ّالعقاااد ا٢رتنا ا عٕ ّالثقا ا ا
ادتقاادا ّزّة ادْا اا٘ لنعؿااس مااً اٌّ عؿاا ٔ٘ مقٔتاا٘ أّ تطااسا أعناا)5(ٙ
ف لعسّ ٘ اىتن ّ ٛالعَنن ىٔ٘ ذبسٓس لنعقل ّالرًٍ العس ٕ مً التهن ّالتطاسا
ّالفرااس اشبااساا ا٤ضااطْزٖ ف لعننٔاا٘ الت زخئاا٘ الي راا٘ ٍاإ ا الااس و ااني
مرِّْى ت ّرْاى الي ٍ ا ا٤م٘ ّالعسّ ٘ ّالقْمٔ٘ ّالدًٓ ّؾاْ ّ٢إىل ذبدٓاد
اشْٓا ت ازب معاا٘ ليا الا ىطااتدعَٔ فا مطااتياٗ ّتر ماال م اادع ّتكا فس
ورّيي أٌ تطك عقٔدٗ ادطتق ل.
ثالج ًا -أٌ ىقبل بأوطاىيا حبدودٍا احلالية ال يعين أٌ ىقبل بتقسيه اهلُوية:

ق ل الطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد" :أٌ ىق ل أّط ىي حبدّاٍ اسب لٔ٘ ٓ ٢عت
أٌ ىق اال تقطاأه اشْٓاا٘" )6(.أٖ أىااُ إذا ىاات الظااسّا الطٔ ضاأ٘ ّا٢ضااتعن ز
ّمظ ٍس التهن قاد عسقنات قٔا و ّحادتي القْمٔا٘ ّ يا  ٛالدّلا٘ القْمٔا٘ ّأ ٓات
لقٔ و اّل ّأق لٔه خ ؾ٘ فَرا ٓ ٢عت أٌ ىتهنا ٙعاً اىتن ٜيا القاْمٕ ادْحاد
فَاارِ الرٔ ى ا ت ٍاإ مػاأ ٘ٝخ زرٔاا٘ مي فٔاا٘ لسغ اا٘ غ اع ي العس اإ عناا ٙامتااداا
ازبػسافٔ العس ٔ٘ ّلْ خٔٓست ازبنا ٍا العس ٔا٘ ٢ختا زت ا٢ىتنا  ٛالقاْمٕ ّاّلا٘
الْحدٗ ٍّرِ ز ٘ٓ٠متقدم٘ ّمْقْعٔ٘ ّّاقعٔ٘ م دٓ ٜ٘ٔسٓدٍ السٜٔظ ا٤ضد أٌ
تعه الط ح٘ العس ٔ٘ ٤ىُ إذا ىت ا٤مه اّ٤زّ ٔ٘ ادع ؾاسٗ قاد ىػاأت ّخنقات
ٔ ى تَا القْمٔاا٘ ادطااتقن٘ ا إط ا ز ميطااق الؿاااّزٗ السأه لٔاا٘ فَاارا ٓ ٢عاات
تعنٔه ٍرِ القْاىني لتػنل ا٤مه نَ لكسّزٗ إٌ مثل ٍارا التعنأه ٓ ٢يطناق
مً أضظ عننٔ٘ قدز م ٓعتند عن ٙىصع٘ "ادس صٓ٘ اّ٤زّ ٔ٘" ال ّقعات اد آا٘
الت زخئ٘ ا ح ٜنَ .
نا  ٢ورااً أٌ ىْافااق عناا ٙتط ٔااق مفَااْو ت زخئاا٘ ا٤ماا٘ ادقتؿااس عنااٙ
عؿس ا٢ىتق ل مً اإلقط عٔ٘ إىل السأه لٔ٘ ٍّْ عؿس حدٓث ىط ٔ ّ ّعنٍ ٙارا
فإٌ ا٤م٘ العس ٔ٘ عن ٙالسغه مً ت زخئتَ ظ ٍسٗ قدو٘ رداّ ّضت ق ّ ٙلت لٕ
فإىي  ٢ىْرٓ ُ اليقاد إىل اد آا٘ الت زخئا٘ فقاو إتا ىْراُ ّ٤لٝاك الارًٓ ٓادعٌْ
أٌ ّعٕ ا٤م٘ لراتَ ظ ٍسٗ حدٓث٘ زغه اعةافَه اأٌ ا٤ما٘ مْراْاٗ ظا ٍسٗ
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مير القدٓهّ .الطٔد السٜٔظ ػا ز ا٤ضاد ٓ ١اد عنا ٙحاق ا٤ما٘ ا يا  ٛاّلتَا
القْمٔ٘ مَن ط ل الصمً  ٌ٤ترًْٓ ا٤م٘  ٢د أٌ ٓ٣شو ترًْٓ ّعَٔ الراتٕ
ااٌُْ ا٤ماا٘ تيتقاال مااً صبااسا تناا٘ ػااسٓ٘ إىل أماا٘ عياادم تعاإ
أٖ قْمٔتَ ا
 ّ ٣نا ىعناه فاإٌ القْمٔا٘ تتطاْز فا ٣وراً أٌ ٓراٌْ
ّرْاٍ ّعٔ ّ م ّ
الْعٕ ضرْىٔ ّ إذا ىت م اتُ مت س ٘ ّ لتا لٕ ف ٤ما٘ العس ٔا٘ لٔطات ىتا
اىَٔاا ز اليظاا و اإلقطاا عٕ ّظَااْز اليظاا و السأهاا لٕ ٍّاإ لٔطاات ىتاا ؾااساع
الط ق ت ل ٍٕ ظ ٍسٗ قدو٘ قدو ا٤م٘ ذاتَ .
ّ ناا ىعنااه أٓكاا ّ فااإٌٓ القْمٔاا٘ تعاا ا عااً ّعاإ ا٤ماا٘ لااراتَ مااً رَاا٘
ّسبس تَ ا مااً أراال ذبقٔااق ٍاارِ الاارات مااً رَاا٘ أخااسّ ٚحس تَ ا ق ٜناا٘ ا
تع اٍ عً ّعَٔ لراتَ ّعنُٔ  ٢ورً القْل :إٌ الفرس القْمٕ ر  ٛىتٔقا٘
ا ٌ العااسب ٓػااع سٌّ ااُ ؿااْزٗ ذاتٔاا٘ أّ دٔااْل
ؾااساع ااخناإ أّ تااْتس زّحاإ
عيؿاسٓ٘ أّ غاْفٔئ٘ ّإتا ىتٔقا٘ عْاماال اثاٗ ا طنٔعتَا مْارَا٘ الطٔ ضاا٘
القْمٔا٘ ادتطسفاا٘ لا ع الاادّل اّ٤زّ ٔا٘ ّالطاانطي٘ العثن ىٔاا٘ ّ لتا لٕ ف لاادعْٗ
لنعسّ ٘ دبطاد غاعْز العاسب اأىَه أما٘ ّاحادٗ تس طَا زّا او ط ٔعٔا٘ حكا زٓ٘
ّرق فٔ٘ ّت زخئ٘ تقْو عن ٙالعي ؾس اإلىطا ىٔ٘ ادتقا ّشٗ لكاسّزٗ لػ ٓا ت قاْٚ
التقطااأه ّالتفرٔاااك ّالااات ره ادي ثقااا٘ ماااً التيا ا حس ّالؿاااساع ت الدٓئااا٘ أّ
الط ٜفٔ٘ أّ ادرٍ ٔ٘ أّ ازبػسافٔ٘ أّ ازبَْٓ٘.
ن أٌ العسّ ٘ تطع ٙإىل زفع مطاتّْ ٚعإ اإلىطا ٌ العس إ ّذبْٓناُ إىل
غهؿاأ٘ حااسٗ ضٔ ضاأ ّ ّارتن عٔ ا ّ ّرق فٔ ا ّ ّفرسٓ ا ّ مست طاا٘ ااسّا و قْٓاا٘ ا
الْطً مً طبتن ا٢ىتنا ٛات اإلرئا٘ ّالعسقٔا٘ ّالقْمٔا٘ ّتينٔا٘ اإلحطا ع لدٓاُ
٢زت ا ا ا الرا ا ا ماااع الػاااعْب ا٤خاااس ٚادر ف ااا٘ ماااً أرا ال ذبسزٍا ا ّىٔااال
حقْقَ (ّ )2ز ٘ٓ٠الطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد ٍرِ الٔل الفَه العنٔق لدّز أمتيا
اٌْ أمتيا ماً
العس ٔ٘ عرب الت زٓخ ّاإلؾساز عنا ٙالتنطاك ٢ىتنا  ٛالقاْمٕ
أقدو ا٤مه ّأٌ العسب الرًٓ ضريْا اديطق٘ العس ٔ٘ حبادّاٍ ازبػسافٔا٘ الٔاْو
ٍ اه ؾ ا ىعْ الت ا زٓخ ال ػااسٖ ا ااْا اِ اّ٤ىل فق اال ٢ا الطاايني ا تػ ا
إىط ٌ ّطيي العس ٕ الي ز ا ضْزٓ٘ ّاضتهدمَ ّأحد َ ارلك راْزٗ ضا ٍنت ا
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تطْز ال ػسّٓ٘ .تس ٚز ُ٘ٓ٠الطٔد السٜٔظ أىُ إذا ىت الدّلا٘ قاسّزٗ  ٢تنا ل
اشْٓ٘ الثق فٔ٘ ّ اسّش خؿْؾأتَ اسبكا زٓ٘ فإىَا لٔطات مرْىا ّ قاسّزٓ ّ ماً
مرْى تَا ّ ليطا ٘ ل٥ما٘ العس ٔاا٘ فاإٌ ٍْٓتَا الثق فٔاا٘ القْمٔا٘  ٢تتْقا ا
ّرْاٍ عن ٙقٔ و ٍرِ الدّل٘ ّلريَ قطع ّ ضترٌْ ٍْٓ٘ أقّْ ٚأقدز عنٙ
الفعل ع دٔ ّ ا ح ل قٔ و الْحدٗ.
رابعاً :عيدما يغيب االىتناء اجلامع فال بد لإلىساٌ مً البحح عً اىتناءات أخرى:

ٓ ١د الطأد الاسٜٔظ ػا ز ا٤ضاد أٍنٔا٘ ا٢ىتنا  ٛازبا مع ّتاْفسِ ا حٔا ٗ
ا٤مه ّاّ٤ط ٌ ف شْٓ٘ الْطئا٘ ٍإ ّراْا غاعْز را عٕ ٢ىتنا  ٛإىل ٔا ٌ
وتنااك تق لٔااد ّرق فاا٘ قٔااصٗ ّٓعتنااد لػاا٘ مػااة ٘ ّٓعا ٗد الػااعْز الااْطت مااً
دبنٔٓ ت اشْٓ٘ الْطئ٘ عٔداّ عاً التعؿاب ّالتعا لٕ لراً اشْٓا٘ الْطئا٘ لٔطات
دطااأل٘ الػٔ ٔاا٘ اال ٍاإ عننٔاا٘ يا  ٛمطااتنسٗ تطااتيد ا معظااه ا٤حٔا ٌ إىل اارل
الراثا مااً ازبَااْا لتعصٓصٍا ٍّااْ ما أغا ز إلٔااُ قْلااُ :عياادم ٓػٔااب ا٢ىتنا ٛ
ازب مع ف ٣د لإلىط ٌ مً ال ث عً اىتن ٛات أخسٍّ ٚيا تظَاس ا٢ىتنا ٛات
الكٔق٘ التقطٔنٔ٘ ا ل ت دأ تقطٔه العقْل ّتيتَٕ تقطٔه ازبػسافٔ ّاّ٤ط ٌ".
ّ لت لٕ مً الكسّزٖ العنل عن ٙتعصٓاص غاعْز ا٢ىتنا  ٛإىل الدّلا٘ -الاْطً ماً
خ٣ل الة ٔص عن ٙم ٍْ مػة ني مرْىا ت ا تناع حٔاث ٓ ٢تعا زو ماع
م ٓتعننُ الطفل ا ال ٔت مع م ٍْ ّازا ا ادي ٍج التعنٔنٔ٘.
ّا الْاقااع تطااَه مي قػاا٘ قكاا ٓ ا٢ىتناا  ٛا تطاآْس الااْعٕ القااْمٕ ّا
تقااآْه الطااانْ اليكا ا لٕ ٍّااإ مي قػااا٘ تطاااتدعٕ تْقااأ مفا ا ٍٔه ا٢ىتنا ا ٛ
ن
فع٣ق ت ا٢ىتن  ٍٕ ٛأ ثس الع٣ق ت اإلىط ىٔ٘ دبرٗزاّ ٢ىتن  ٛل٥ضسٗ
نا ٍااْ اسبا ل ا اىتنا  ٛالػسٓااب إىل
أىَا أ ثااس الع٣قا ت اإلىطا ىٔ٘ اتطا ع ّ
صبتنااع ا٢غااةاب إذا اضااتقس فٔااُ ّ اارلك ا٢ىتن ا  ٛالاادٓت ّالق ا زِّٖ ّالط قاإ
ّا٤قااإّٓ )3(.عاادٗ ا٢ىتناا  ٛماااً أ ثاااس ادفاا ٍٔه ازت طاا ّ شْٓااا٘ عنااا ٙطبتناا
مطااتْٓ تَ فَااْ ُٓ اربش اشْٓاا٘ الر مياا٘ ا اليفااْع الفسآاا٘ ّازبن عٔاا٘ إذ ا ٌ
ؾسحي ّ معنيا ّ ّذلاك  ٌ٤اشْٓا٘ ت قا ٙميا٘ ا ىفاْع أؾا َ حتآُ ٙتا ة شا
صب ل الظَْز إع ٌ٣ا٢ىتنا  ٛإلَٔا فاإذا ت٣غا ٙالاْعٕ شْٓا٘ ت٣غا ٙا٢ىتنا ٛ
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ّالعرظ لٔظ ؾ ٔ ّ ّلرً مفَْو ا٢ىتن ٓ ٢ ٛست و شْٓ٘ ااٜن ّ ف ٢ىتن ٛ
٢ىتنا  ٛإىل ا٤ضاسٗ ّاليق ا٘ ّاليا اٖ السٓ قإ ٓ ٢سقاٙ
حني تكأق ااٜستاُ
إىل مطتْ ٚالتع ا عً اشْٓ٘ ّ رلك حني تتطاع ااٜستاُ اثااّ ٢ىتنا  ٛإىل
ضٔ ّأفسٓقٔا (ّ )4قاد عسٖ فات ادْضاْع٘ الربٓط ىٔا٘ اشْٓا٘ الْطئا٘ أىَا ع٣قا٘
ا٤فااااساا مااااع أمااااتَه الاا ا ٓاااادٓيٌْ اا ا لْ ٛ٢شاا ا ّٓتنتعااااٌْ حبقااااْقَه ا ظاااال
زع ٓتَ ")41(.
ّا٢ىتن ٓ ٛترٌْ قطسٓ ّ أّ اختٔ زٓ ّ ف إلىطا ٌ ٓيتنإ ا لْ٢اٗ إىل اىتنا ٛات
 ٢خٔ ز لُ فَٔ ميَ ا٤ضسٗ ّادر ٌ ّالدًٓ لرً الػ لاب عنا ٙا٢ىتنا ٛات ما
ن ا أٌ ع ا
عااد الااْ٢اٗ أٌ ترااٌْ اختٔ زٓاا٘ ّ ٢ضاأن ا٢ىتن ا  ٛالطٔ ضاإ
٢ىتنا  ٛالادٓت ّادارٍ ّ ..يا  ٛعنٔاُ
ا٢ىتن ٛات ا لْ٢اٗ ق نا٘ لنت اْل عيَا
ٓتيْع اىتنا  ٛالفاسا عنا ٙعباْ قطاسٖ أّ اختٔا زٖ ّ ارلك تتػا ك اّاٜاس ا٢ىتنا ٛ
ّتتااداخل حٔااث حيتااْٖ عكااَ عكا ّ عناا ٙعبااْ نإٓ أّ رصٜإٓ غااا أٌ ع٣قاا٘
الفااسا اا ٓيتناإ إلٔااُ ٓػنااب عنَٔاا الطاا ع الػاارنٕ ّٓتكاا ٛل فَٔاا ازب ىااب
ا٢عتق اٖ الرٖ ٓؿيع الْ ٛ٢د ٓيتنٕ إلُٔ ّمً ره  ٢ترناً اشبطاْزٗ ا تعادا
ا٢ىتن ٛات ل ا تي شع الْٛ٢ات عن ٙعبْ ٓتع زو مع ا٢ىتن  ٛادعنً ٢ّ .ضأن
التع زو مع ا٢ىتن ٛات ادعاربٗ عاً اشْٓا٘ ٍّارا ما رعال تعادا الاْٛ٢ات ضا ّ
نا أٌ تعاادا ا٢ىتن ا ٛات ٓرااٌْ ض ا ّ
لنتيا شع ااخاال صب ا ل ا٢ىتنا  ٛالْاحااد
لنتي شع أٓك ّّٓ .عدٓ ا٢ىفؿ ل ا صبتنع تي العس ٔ٘ ني الّْ ٛ٢ا٢ىتن  ٛإىل اشْٓ٘
الْطئاا٘ ّالقْمٔاا٘ مااً أخطااس م ا َٓاادا ّحاادٗ ا تنع ا ت العس ٔاا٘ ّٓع ادٓ تي ا شع
الااْٛ٢ات تع ا ااّ ؾ ا زخ ّ عااً أشم ا ت اشْٓاا٘ ّا٢ىتن ا ّ ٛأض ضااُ تيػاأو اشْٓ ا ت
الر مي٘ ٍّٕ ٍْٓ ت مي قك٘ لنْطئ٘ ّالقْمٔ٘ مع ّ.
إٌ التي ا شع ااني الااْ ٛ٢الااْطت ّالااْ ٛ٢القااْمٕ ٓ قاا ٙقنٔاال اشبطااْزٗ م ا ااو
مي ؿساّ ا أّلْٓ٘ الْ ٛ٢لرل ميَن لرياُ ٓػادّ أ ثاس خطاساّ حاني تت ا ل
القْ ٚاسب ن٘ ا ند مع أعدا ٛند خس لتفتٔتُ ّالتػرٔك عسّ تُ م ٓيت
تي شع ّ غادٓدّا ا ىفاْع اليا ع ٓقتكإ اثاّا ماً الاْعٕ ؾاسٗ را زِ اد آا٘
نا ا أٌ تفعٔااال ا٢ىتنا ا ٛات الر ميااا٘ (العيؿاااسٓ٘ ّالط ٜفٔااا٘ ّالق نٔااا٘)
ا٦ىٔااا٘
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لتطاات دل شْٓاا٘ القْمٔاا٘ عااد تفتٔاات الْطئاا٘ مااً أخطااس م ا َٓاادا اشْٓاا٘ ال ا
تةافق ا ثا مً ا٤حٔ ٌ إر زٗ ىعسات ا٢ىتنا  ٛالعا ٜنٕ ّاديا طقٕ ّاشبطاْزٗ
ترنااً ا ا٢دبا ِ عبااْ إلػا  ٛالقااْمٕ تفتٔاات الااْطت .ف لْحاادٗ الْطئاا٘ قاان ٌ
ا٢ىتق ل إىل ااٜسٗ العسّ ٘ ّ رلك ٓػدّ الطعٕ لتفتٔت الْطت ضب ّل٘ لؿيع ّاقع
ن ا أٌ إٓق ا ظ ا٢ىتناا ٛات
ُٓنػ ا ٙفٔااُ اديقااص الت ا زخيٕ الااْطت ّالقااْمٕ مع ا ّ
ّالْٛ٢ات التفتٔتٔ٘ قد ٓرٌْ عنا ٙعباْ ظا ٍس ّخ ؾا٘ حاني ٓطاتقْٖ شبا ز
ّا ادق ل ٍي عْامل تط عد عن ٙتقْٓ٘ ا٢ىتن ّ ٛالّْ ٛ٢امتصارَن ّٓأتٕ ا
مقدٓمَ  :تْفس الْعٕ الؿ ٜب ّاشبُُن ق القْٓه ّاإلزااٗ القْٓ٘ ف لْعٕ الؿ ٜب
ٓدز اديتنٕ حقٔق ٘ م ٓيتنٕ إلُٔ ّ شبنق القْٓه ٓي ش إلُٔ ّ إلزااٗ الؿن ٘
ٓيقص م عنُٔ دبا ِ ا٢ىتنا  .ٛأما اشبنال ا أٖ طاسا ماً تناك اديظْما٘ الث٣رٔا٘
فٔيتج خنّ ّ٣قعف ّ ا رٍْس الْ ٛ٢إىل ا٢ىتن ّ ٛماً اد ١اد أٌ تر مال تناك
اديظْم٘ ٓ ٢أتٕ مؿ اف٘ ّلرً تؿيعُ الطٔ ض٘ ادي ض ٘ ّالتْرَ ت ا الة ٔ٘
ّالتعنٔه عبْ الْعٕ الْطت ّالقْمٕ فرنن اشااا الْعٕ ٌ ا٢ىتنا  ٛأ ثاس
ّقااْح ّ ّ لتا لٕ ٓتعنااق الاآّْ ٛ٢يكااج ف لع٣قاا٘ عكاآْ٘ ااني الااّْ ٛ٢ا٢ىتن ا ٛ
ل ميَن ٓ١رس ا ا٦خس ّٓتأرس اُ فا لّْ ٛ٢ا٢ىتنا ٍ ٛنا ماً أضا ب
ّالْعٕ
ّعْاماال ظَااْز القْمٔاا٘ ّاشْٓاا٘ العس ٔااٍّ٘ )44(.ي ا مااً الكااسّزٖ اإلغ ا زٗ إىل أٌ
اضااات ع ا إمر ىٔااا٘ أٌ ُٓ ؿاااس ّ ٛ٢الفاااسا ا اىتناا ّ ٛاحاااد ماااً اىتناا ٛات اشْٓااا٘
٢ىتنا  ٛإىل اشْٓاا٘ القْمٔاا٘ مااً اٌّ الْطئاا٘ أّ ا٢ىتنا  ٛإىل الْطئاا٘ مااً اٌّ
القْمٔاا٘ فاارلك قااسب مااً ادث لٔاا٘ أم ا ا ٤ثااس مي ض ا ٘ فَااْ احتااْا ٛالقااْمٕ
لنْطت ّالطعٕ إىل التْفٔق معُ خرًٓ عني ا٢عت ز" :إٌ ا٢ىتن  ٛالْطت لٔظ
ا اع ٓ ٛدعُٔ ادْاطً أّ مقْل٘ تقا ل أّ خط ا٘ تاراع ّإتا ٍاْ التاصاو ّمطاّ١لٔ٘
حٔاث ٓتادز ٍارا ا٢لتاصاو ت نٓال ادطاّ١لٔ٘ الْطئا٘" )47(.ف لثق فا٘ الْطئا٘ ٍإ
ال تيتج مفَْمَ لننْاطي٘ لريَ اىتن  ٛإىل ٍْٓ٘ ترْىات ت زخئا ّ عنا ٙأزو
ضب ادٓاٗ ٍاإ الااْطً ادُيتَن ا ٙإلٔااُ ّفااق مطااتْٓ ت مااً الااْعٕ الااْطت ّط ٔعاا٘
الت ااادٓ ت ّخٔاا زات ادْارَااا٘ الاا ذبفاااك ّحااادٗ الاااْطً ّ سامااا٘ الاااْطً
ّمتكاإ ااُ عبااْ حٔاا ٗ أفكاالٍّ .اارا ٓتطنااب " ياا  ٛاد١ضطاا ت الدوقساطٔاا٘
ّاضتي ف ز زّة ا٢ىتن ّ ٛاشْٓ٘ ّاضت ك ز ا فِّ ص مً الت زٓخ ّؾْ ّ٢إىل ا٢زتق ٛ
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فَْو الْحدٗ الْطئ٘ إىل مطتْ ٚا٢ىؿَ ز ّالتْحد"(ّ .)43ازبادٓس ذ اسِ إٌ
 ٣مً ا٢ىتنا ّ ٛالاْ ٛ٢راص ٛماً الْطئا٘ أّ ادْاطيا٘ ّمرنِّالْ شنا ا الْقات
ّ
ىفطُ ّلرً مفَاْو ا٢ىتنا  ٛأقأق ا معيا ِ ماً الاْ ٌ٤ ٛ٢الاْ ٛ٢ا مفَْماُ
الْاضع ٓتكنً ا٢ىتن  ٛف لفسا  ٢حيب ّطيُ ّٓكا ٕ ماً أرناُ ّٓعنال ليؿاستُ
إ ٢إذا ٌ مست ط ّ َرا الْطً س ا مقدع ٍاْ الاّْ ٛ٢لراً ا٢ىتنا  ٛقاد ٢
ٓتكنً لكسّزٗ الْ ٛ٢فس ٓيتنإ الفاسا إىل ّطاً معاني ّلرياُ ٓ ٢ػاعس
ااادافع العطاا ّ ٛالتكاا ٔ٘ ماااً أرااال ٍااارا الاااْطً ف دْاطيااا٘ تطاااتدعٕ الااات٣حه
ا٢رتن ا عٕ ّّعاإ ا٢ىتن ا  ٛإىل رق فاا٘ الااْطً ّت زخيااُ ّ لت ا لٕ ا٢ىتن ا  ٛح لاا٘
ّطئاا٘  ٢غااعْزٓ٘ تااته تػاارٓتَ ّتينٔتَ ا لة ٔااٍّ٘ .اارا م ا ٓ ١ااد عنٔااُ الطاأد
السٜٔظ ػ ز ا٤ضد مً أرل تعصٓص قْمٔتيا ّتطآْس مػاسّعي القاْمٕ العس إ
اا خياادو مؿاا أمتياا ّحيؿااً ّرْاىاا ا ّرااُ زٓاا ة التااْحؼ اإلمربٓاا لٕ
الؿَْٔىٕ.
خامساً "-غياب االىتناء ال مصلحة ألحدٍ فيه":

إٌ قااسب الػااعْز القااْمٕ ّا٢ىتن ا  ٛشاارِ اديطقاا٘ َٓاادا إىل ّقااع اإلىط ا ٌ
العس ٕ أم و خٔ زًٓ :إم التهنٕ عً ٍْٓتُ ّا٢زمت  ٛا حكاً ا٤عادا ٛأّ التْراُ
عباااْ الفراااس ادتطاااسا ّذبْٓااال ا تنعا ا ت العس ٔااا٘ إىل صبتنعا ا ت متيااا حسٗ
متؿا زع٘ ٍّاارا ٓاا١ذٖ ازبنٔااع مااً اٌّ اضااتثي  ّٓ ٛقاإ التهنا ّٓكااعي معا ّ
ذباات ضاأطسٗ القااْ ٚا٢ضااتعن زٓ٘ ّٓسضِّ اخ عاادو ا٤مااً ّا٢ضااتقساز ّالتطااسا
ّإ ق  ٛا٤م٘ ا ح ل٘ ت عٔ٘ ّقع ّالتهنٕ عً حقْقَ ّرسّاتَ لؿ الػاصاٗ
ّادطتعنسًٓ ّ لت لٕ  ٢مؿن ٘  ٖ٤ماْاطً ّاع ّحاس -غاا ماست و اأٖ رَا٘
أري ٔا٘  -ا تاادما ا٢ىتنا  ٛالقاْمٕ ل٥ماا٘ اال مؿان تُ ا تعصٓااص ّتقْٓاا٘ ٍاارا
ا٢ىتن ٍّ ٛرِ ز ٘ٓ٠مْقْعٔ٘ ّتعرب عاً زٓ٠ا٘ ق ٜاد قاْمٕ ٓعنال سبن ٓا٘ أمتاُ
ّ يا  ٛقْتَا ػااق ع٘ ّعيفااْاٌ عٔااداّ عااً ا٢ضاات٣ب ّاشبيااْع ١ّٓ .ااد ضاأ اٗ
السٜٔظ خطْزٗ قسب ا٢ىتن  ٛالقْمٕ فٔقاْل" :ا٢ىتنا  ٛالقاْمٕٓ ...ػانل التا زٓخ
ّازبػسافٔ  ّ ...لت لٕ قسب ٍرا ا٢ىتن ٓ ٛعت قسب خاو الادف ع اّ٤ل الارٖ
تتنرُ نقتنع ا ّرُ أٖ ضب ّ٢ت لػصّ رق ا أّ فرسٖ َٓدا إىل ذبْٓني
إىل صبسا ٢ت مطنْ ٘ اإلزااٗ(.)13
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ض اض ا ّ ااااا ق ا ل الطاأد الااسٜٔظ" :القْمٔاا٘ ٍاإ إىت ا ّتط ٔااق ّلٔطاات ح لاا٘
ع طفٔ٘ أّ اىتن  ّٛزّم ىطٔ ّ"ٍّ )45(.ي ٓس ّص الطٔد السٜٔظ عن ٙقاسّزٗ تط ٔاق
الفرس القْمٕ ّا تع اِ عً السّم ىطٔ٘ ٍّرا ٓعات أىاُ  ٢اد لنيظسٓا٘ القْمٔا٘
مً هتني أض ضٔتني:
الطاان٘ اّ٤ىل :أٌ ترااٌْ مف ٍٔنَاا ّمقْ٢تَاا ا٤ض ضاأ٘ ر تاا٘ ا إط زٍاا
الع و لريَ تطن ضتٔع ب التطْز اسب ؾل ا الْاقع.
ّالطن٘ الث ىٔ٘ :أٌ ترٌْ اليظسٓ٘ ذاتَ مَٔأٗ لنتطْز الراتٕ أٖ أٌ تراٌْ
عٔاادٗ عااً ازبنااْا ّالتعؿااب ّا٢آع ا  ٛحتر ا ز اسبقٔقاا٘ افعاا٘ ّاحاادٗ ()41
ّ ن ٍْ معنْو إٌ ٍْٓ٘ ا٤ما٘ ٍإ حقٔقتَا ادنٔاصٗ شا تتػارل ماً عيؿاسًٓ
أض ضٔني ٍن  :تو الع٣قا٘ السا طا٘ اني ا٤فاساا ّاديطناق آ٤ادْٓلْرٕ الارٖ
أىتج ذلك الينو فَراٌ العيؿساٌ ٍنا الناراٌ ٓعطٔا ٌ لرال أما٘ حقٔقتَا الا
تتنٔاااص َاا عاااً ا٤ماااه ا٤خاااسّ ٚوراااً تػهٔؿاااَ ّاقعٔاا ّ ّإازا ؾاااّزتَ
الت زخئ٘)42(.
فأٍّ٢نا جيعاال تااو الع٣قا ت الا تيااتظه أفااساا ا٤ماا٘ ا فَٔا التا زٓخ
ّالنػا٘ ّا٢قتؿا ا ّالطٔ ضا٘ ىت را ّ ٓ٤ادْٓلْرٔ اااا ّقاعٔ٘ ىات أو آئا٘ مااع
الراااااثا ماااااً ٍااااارِ الع٣قااا ا ت ّ ٢ضااااأن النػااااا٘  -ضااا ا ق٘ عنااااا ٙالعقٔااااادٗ
ّآ٤دْٓلْرٔ ف لنػ٘ العس ٔ٘ مث ّ٣ض ق٘ عنا ٙاإلضا٣و ّالع٣قا٘ ٔيَنا غادٓدٗ
التػا ك ّعنٔاُ فا ٣وراً أٌ ٓراٌْ تاو الع٣قا ت الا تياتظه أفاساا ا٤ما٘
نَ ىت ر ّ لننيطنق اإلٓدْٓلْرٕ(ّ .)43اد٣حظ٘ الث ىٔ٘ إىُ ُٓعِنًَ قا  ٛا٤ما٘ أّ
شّاش عن ٙما ُت يا ٙعنٔاُ خؿا ٜـ اشْٓا٘ ماً عي ؾاس اسباق أّ عي ؾاس ال طال
ٍّرا معٔ ز ّاضع ّفكف و ْٓ ٢ق م اشْٓ٘ اسبق٘ ّما اشْٓا٘ ال طناّ٘ .لراً
الس ٘ٓ٠ادْقْعٔ٘ ٍٕ ال تس ٚأٌ اشْٓا٘ ح لا٘ آي مٔرٔا٘ ّىاصّع عباْ اشادا
فا لعس ٕ لاأظ ّرااْااّ ر مااداّ ٍّ ٢ااْ م ٍٔاا٘ ر تاا٘ را ٍصٗ إىااُ ٍْٓاا٘ تتػاارل
ّتؿااا ّلاارلك فااأٌِ ٓرااٌْ اإلىط ا ٌ عس ٔ ا ّ ّلاأظ فقااو مػس ٔ ا ّ أّ مؿااسٓ ّ أّ
عساقٔ ا ّ ...اخل ٍااْ أٌ ٓرااٌْ عسّ ٔ ا ّ أٖ ىَ ُص ّع ا ّ عبااْ تعصٓااص الْحاادٗ الثق فٔاا٘
العس ٔ٘ الق ٜن٘ ْحدٗ اقتؿ آ٘ ّىْع مً الْحدٗ الطٔ ضٔ٘)44(.
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ّا الْاقااع أىااُ  ٢تْرااد مرْى ا ت ع ماا٘ ظباادٍ ا اال ٍْٓاا٘ مااً ٍْٓ ا ت
ا٤مااه ّٓ اادّ لي ا أٌ النػاا٘ ّالثق فاا٘ ٍنا أ ااسش مرْىا ت اشْٓاا٘ ّ نا ىعنااه أٌ
اشْٓ٘ عسق٘ لنت دل ّالت ْل ّالتقدا ا م٣ضبَ لرً ع مرْى تَا متٔال
إىل الث ت ّإٌ ادتػاات ادؿآ٘ اشبطاٗ ال تؿٔب اشْٓ٘ ّقد تقكٕ عنَٔ
تتعنق تػٔا مرْى تَ الث ت٘ نٔ ّ.
إٌ التأ ٔااااد عناااا ٙاشْٓاااا٘ رْى تَاااا ّأ ع اٍاااا ّمتْقااااعَ ا الااااْعٕ
ا٢رتن عٕ ٍْ ا اعتق اى الطسٓق ا٤مثال إىل الفعال الاْاعٕ الارٖ ماً اّىاُ ٢
ورااً أٌ ى١ضااظ دسحناا٘ ٢حقاا٘ ىرااٌْ فَٔاا أ ثااس إجي ٔاا٘ ّؾااْ ّ٢إىل اّزٗ
حك زٓ٘ ر ت٘ ٍّارا ٓقتكإ أٌ ىاس و مفَاْو اشْٓا٘ فراسٗ التا زٓخ ّالؿااّزٗ
ٕ ّتا زخيٕٓ إ ٢ا
ّالتػٔا ّالتقدو ّضا١ال اشْٓا٘ لأظ لاُ معيا ٙأّ راْاب ميطقا ٓ
اّل٘ الق ىٌْ اد ئا٘ عنا ٙأضاظ اوقساطٔا٘ ّإىطا ىٍّٔ٘ )71(.ارا ما ٓسٓادِ الطأد
الاسٜٔظ ػا ز ا٤ضاد لرإ تيتقال القْمٔا٘ ماً الػاع ز ّالسّم ىطأ٘ إىل التط ٔاق
عناا ٙالؿااعٔد الااْاقعٕ العنناإ حٔااث ا ٍاارِ الؿاأػ٘ لنَْٓاا٘ ٓتقناا ٙراادل العا و
ّاشباا ف ّالفاااساٖ ّٓتقنااا ٙادكااانٌْ الاااْاقعٕ سبسٓااا٘ الفاااسا ّحقاااْ اإلىطاا ٌ
ادااْاطً ّا٤ض ا ع اديطقاإ ّالت ا زخيٕ لندوقساطٔاا٘ ٍ اْ أٍااه أضااظ ي ا  ٛا٤ماا٘
اسبدٓث٘ قْم تَ الطٔ ضٔ٘ ّا٢رتن عٔ٘ ّا٢قتؿ آ٘ ّالثق فٔ٘ فنه تعد مطأل٘
اشْٓ٘ صبسا قكأ٘ ّرداىٔا٘ تتعناق تعسٓا الارات عيا ٙتأ ٔاد الْراْا ذاتاُ
ّإت أق ت قكٔ٘ تطَه ا ال ث عً طسٓق اشب٣ف ٍّرا ٓتطنب اليظس إىل
اد قاإ ّإعاا اٗ ا تػاا ا ازباارّز ضاا ٔ ّ٣قااسّزٓ ّ لت دٓااد اسب قااس ّتعصٓااص
ميطنق ت التْرُ عبْ ادطتق ل الرٖ ٓتطناب ا٤خار ا ديَج العقنإ ا فَاه الْاقاع
ّإازا ُ.
ّ ن ا ا ت ّاق ا ّ تقاادو اليظسٓاا٘ القْمٔاا٘ ق عاادٗ زاضااه٘ لعقٔاادٗ ىك ا لٔ٘
متر منا٘ ف لقْمٔا٘ تعاات ّعإ ا٤ماا٘ لاراتَ مااً رَا٘ أّىل ّليكا ش ماً أراال
ذبقٔق ذاتَ مً رَ٘ ر ىٔ٘ ّ لْعٕ ّاليك ل ٓيتقل ّرْا ا٤م٘ مً ّرْا ا ذاتُ
إىل ّرااْا لراتااُ عياا ٙأٌ الْرااْا ال طاأو ل٥ماا٘ ٓت ااْل عاارب الااْعٕ الااراتٕ
ّاليك ل (أٖ عرب القْمٔ٘) إىل ّرْا ٓدز أٍدافُ ّٓي قل مً أرل ذبقٔقَ .
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إٌ القْمٔ٘ ا ٍرا اإلطا ز تعارب عاً عننٔا٘ ا٢زتقا ٤ ٛما٘ ماً ح لا٘ التهنا
ّالس ااْا إىل ح لاا٘ اليَااْو ّالتقاادو ّالفعاال لاارلك ر ا  ٛقااْل الق ٜااد اد١ضااظ
حا فك ا٤ضاد" :عنٔيا أٌ ىعناال لت قٔاق ذاتيا القْمٔا٘ ليكا ل ادطاتنس ماً أراال
الْحاادٗ ّذبقٔااق الْحاادٗ ّم ا مل تت قااق الْحاادٗ فطااي ق ٙعٔاادًٓ عااً ق زضاا٘
الاارات القْمٔاا٘ ّمااً  ٢وا زع ذاتااُ القْمٔاا٘  ٢وا زع ّرااْاِ ا م)11("ّ٣
ّ لتاا لٕ ماااً الكاااسّزٖ أٌ تتنٔاااص القْمٔااا٘ العس ٔااا٘ ّالفراااس القاااْمٕ العس ااإ
لتطْزٓاا٘ الاا تعاات أٌ الظااْاٍس ّا٤غاأ ّ ٛالع٣قاا ت تقااْو عاارب عننٔاا٘ تػاأا
مطتنس لدزرا٘ أٌ الػإٓ ٛراٌْ ذاتاُ ّىفٔا ّ لراتاُ ا الْقات ىفطاُ ّالتطْزٓا٘
َرا ادعي ٙلٔطت حس ٘ ااٜسٓ٘ مٔر ىٔرٔ٘ ّإتا ٍإ حس ٔا٘ عباْ ا٤ما و
تسترص عن ٙمفَْو التقدو َطٔنٕ٘ ع م٘ لن س ا٘ ّالتػأا ّ لتا لٕ ف لتطْزٓا٘
ٍٕ حس ٔ٘ ش مكنْى ٌ مت٣شم ٌ :التقادو عباْ ا٤ما و ّادكانٌْ ا٦خاس ٍاْ
اإلزااٗ اإلىط ىٔ٘ اشب٣ق٘ ّاسبسٗ ّاديظن٘  ٌ٤ل فرس ٍْ اىعر ع لنْاقع
لريااُ أٓك ا ّ تؿااْز سب لاا٘ الْاقااع ادسغااْب ّعيؿااس التؿااْز أٍااه مااً عيؿااس
ا٢ىعر ع عن ٙالسغه مً أىُ ٓسترص عنُٔ لارلك عنٔيا فَاه أٌ عننٔا٘ اقت ا و
ادطتق ل تعت ؾيع ادطتق ل لؿٔػ٘ ال تتي ضب مع طنْح تي ّأٍدافي أم٘
حٔاا٘ ّحك ا زٓ٘ ّاقت ا و ادطااتق ل عياا ٙؾاايعُ ؾااي ع٘ قْمٔاا٘ ٍااْ قاادزى
أم٘ لريُ خٔ زى أٓك ّ ّم ااو ٍارا ادطاتق ل خٔا ز ا٤ما٘ فإىاُ ٓت اْل إىل
ادَناا٘ ا٤ض ضاأ٘  ٤ياا  ٛا٤ماا٘ ٍّااارا ٓتطناااب إعاا اٗ ا تػاا ا اشْٓاا٘ القْمٔااا٘
ا تػ ف ّ عؿسٓ ّٓ :قْل الطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد" :ازبػسافٔ تُقطٖه ا٢قتؿ ا
ل غُٕٓ ٛقطٖ ه أم اشْٓ٘ فَٕ ااٜن ّ ر ت٘ أّ أىَ  ٢تصّل ّتيتَٕ ...ر ت٘
ُٓقطٖه
ٓ ٢عاات أىَ ا ر ماادٗ ٍاإ تتطااْز تطااْز ا تنع ا ت ّ نن ا اىكاانت إلَٔ ا
صبنْع ت ّأطٔ ا أخس ٚاشااات غي ٙفإذاّ ٍإ تتطاْز ااٜنا ّ ّتيناْ ّترارب
ّخب٣ا ذلك فإىَ ا حا ل اىادر ز ّشّال"ٍّ )77(.ارا ٓ ٢عات أٌ اشْٓا٘ القْمٔا٘
لٔطت مرتػف٘ ّإت ٓعت أٌ التطْزات ّادطتقدات تفسو ؾٔػ ّ ردٓدٗ ىعٔد
عربٍ ا تػ ا ٍْٓتي ا تػ ف ّ عؿسٓ ّ اضتي ااّ إىل ا ٢تػ ا الط ق ّلأظ
ىفٔ ّ لُ ماً خا٣ل اإلوا ٌ أٌ ا٤ما٘ ّحقَا الط ٔعإ مقْلا٘ ازتر شٓا٘ ا الاْعٕ
33

ىبيل فوزات ىوفل

العس اإ العاا و ادع ؾااس ػاا اليظااس عااً أِّٖ تػاااٍْ ت أخااسّ ٚىظسٓاا٘ اسباااق
الط ٔعٕ أضَنت ا تسضأخ ا٢ىتنا  ٛل٥ما٘ ٍّارا غاسا  ٢ادٖ مياُ لت اس ا٤ما٘
عبْ أٍدافَ ّإجي ا مقْ٢ت أ ثس اقةا ّ ماً أزو الْاقاع ّأ ثاس التؿا ق ّ
لتطْزات ادننْض٘ ّذبدٓد مكا مني ادؿان ٘ القْمٔا٘ العنٔا ٍّارِ ادكا مني
تيقطااه إىل قطاانني متراا منني :القطااه اّ٤لٓ :تعنااق قنْعاا٘ قكاا ٓ الت ااسز
القْمٕ (ذبسٓس ا٤زاقٕ العس ٔ٘ ا تن٘ – مْارَ٘ ضب ّ٢ت اشٔنيا٘ الؿأَْىٔ٘ –
تعصٓص اّز ا٤م٘ عن ٙادطتْ ٚالع دٕ  -تعصٓص ادػسّع القْمٕ ا مْارَ٘ ادػ زٓع
اإلقنٔنٔاا٘  -الة ٔااص عن ا ٙقك ا ٓ الت ااسز الثق ا ا ّحسٓاا٘ اإلىط ا ٌ ّحقْقااُ ا
ا ٢ت ادهتنفا٘)ّ .القطاه الثا ىٕٓ :تعناق تفعٔال عننٔا٘ التينٔا٘ القْمٔا٘ الػا من٘
الا تطااسة زّة العؿااسّ .التينٔاا٘ القْمٔاا٘ مفَااْوْ ضبادٓا اقتؿا اٖ ّارتنا عٕ لااُ
ؾٔػُ ّ لٔ تُ ّمؿا سبُ الا جياب أٌ تطاتقل ا ادطاتق ل ّماً أٍاه ُمطاِّْغ ت
ّعْاماال التينٔاا٘ القْمٔاا٘ ّرااْا ادؿاان ٘ ادػااة ٘ الاا تفسقااَ ح لاا٘ زاٍياا٘
ل٣قتؿ ا ّا تنع ّحس ٔ٘ تطْزٓ٘ ااٜن٘.
ض ع ّ :لْ ٢قع ا٢ىتن  ٛالقْمٕ ّلْ ٢قع الػاعْز القاْمٕ دا متراً
ٍر ا "الس ٔع" مً ا٢ىط ٣ا ميطقتي العس ٔ٘.
ٓقْل الطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد" :لْ ٢قع ا٢ىتن  ٛالقْمٕ ّلاْ ٢قاع
الػعْز القْمٕ د مترً ٍارا "الس ٔاع" ماً ا٢ىطا ٣ا ميطقتيا العس ٔا٘ ٌ٤
راصٛاّ ماً غااسا ٜأّ غاسا ٜمااً صبتنع تيا العس ٔاا٘ -ماع االِّ ا٤ضا ّعاارب
الصٓمً  -عيدم فقدت ٍرا ا٢ىتن  ٛىت ر ٍصٗ لنرٍ ب دب ٍا ت أخاسٚ
فرٍ ت دب ٍني زٜٔطني ا د ٛا٤حدا  :إم ا٢زمت  ٛأحك ٌ ا٤ري .ػ
اليظس عً أٖ أراي .ا ٌ أّ ا٢زمتا  ٛأحكا ٌ التطاسا اإلضا٣مٕ عت ا زِ
ٍْٓ٘ دٓن٘ عً اشْٓ٘ العس ٔ٘ ط ع ّ ٍٕ صبسا ٍْٓ٘ غ ذٗ ّمي سف٘  ٢ع٣ق٘ ش
إلض٣و ّ ٢أٖ آً ه ّٖ)12(".
ا الْاقع أٌ العنل عن ٙتس ٔ٘ قّْ ٚمطتْطي ت فرسٓ٘ ّضٔ ضٔ٘ ّاقتؿ آ٘
ّآئ٘ متطسف٘ مَن٘ اضاتعن زٓ٘ ااٜنا٘ لت قٔاق اشٔنيا٘ ّالطأطسٗ ّتا زٓخ القاْٚ
ا٢ضااتعن زٓ٘ -قاادوَ ّحاادٓثَ ٓ -س ااص عناا ٙذلااك فتنااك القااْ ٚأضٓطاات
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ا٤حصاب ذات الط ع اإلقنٔنإ ّالطا ٜفٕ ّالعسقإ ّالتطاسا الادٓت الاترفاٖ
٢ضااتهدامَ قااد حس اا٘ الت ااسز العس ٔاا٘ ّادػااسّع القااْمٕ العس اإ ّلكااسب
ا٢ىتنا  ٛالقااْمٕ ّميااع قٔا و الْحاادٗ العس ٔاا٘ ٍّاارا ادػااسّع قاادٓه مياار قااسازات
زبياا٘ م اال 4412و ّمااً أ سشٍ ا خنااق مثاال ٍاارِ ا نْع ا ت ّميااع قٔ ا و أٖ
تق زب ني أٖ قطسًٓ عس ٔني ّقٔ و ٔ ٌ غسٓب ا اديطق٘ تَقطٖاد ا الرٔا ٌ
الؿَْٔىٕ ا فنططني ّم تَ ٔع ذلك مً اتف ق ت ض ٓرظ – ٔرْ ع و 4441و
ّغاٍ .
لقد عننت القاْ ٚاإلمربٓ لٔا٘ عنا ٙخناق صبنْعا ت ذبات مطانٔ ت ّع ا ٛات
طبتنفااا٘ رعٔاا ت حقاااْ اإلىطاا ٌ ّا تناااع ادااادىٕ ّالدوقساطٔااا٘ ّحسٓااا٘
التع ا ّرق ف٘  ٣حدّا ّغاٍ مً ادطنٔ ت ال تته ن ٙعً ا٢ىتن  ٛالْطت
ّالقْمٕ فك ّ٣عً ىػس الفرس العدمٕ ا ا تنع ّتعصٓص ا٢ىػّ ٣التطسا
الدٓت الترفاٖ ّالط ٜفٔ٘ ّاليصع ت العسقٔ٘ لتَٔٝا٘ ال ٔٝا٘ اسب قاي٘ لتيفٔار
ٍّ قد الْطً العس ٕ ّخ ؾ٘ ا ضْزٓ٘ مير العا و 7144و
ٍّ تقطٔنٕ
عدّاٌ تدماٖ
ّإىل الْٔو.
ّادت ع لت زٓخ أمتي العس ٔ٘ ّلنقاْ ٚادع آا٘ لنقْمٔا٘ العس ٔا٘ ّالفراس القاْمٕ
العس ٕ  ٢تعْشِ الفطي٘ لٔرتػ ح ٢ت (العداّ ٛالتصّٓس ّاسبقد ّا٢تَا و) لنقْمٔا٘
العس ٔ٘ ّالفرس القْمٕ العس ٕ ّال اىتػست م١خساّ ا ّطيي العس ٕ.
فقااد اؾااطدو اليكاا ل القااْمٕ العس اإ ٢ضااتعن ز ْؾاافُ ّزا ٛالتقصٜاا٘
ّاسبسٓـ عن ٙق ّ َٜترسٓطَ ْىَ ّضأن٘ اضاتنساز ىفاْذِ ّاحتر زاتاُ ا
أضنْب إىت
الْطً العس ٕ (ّ )71اؾطدو اليك ل القْمٕ العس ٕ إلقط ع
ف ت أّاىُ ّ ط ق٘ ضٔ ضٔ٘ ا ٌ مع ّ ا ليظس إىل الط قا٘ اإلقط عٔا٘ عنا ٙأىَا
الط ق٘ العنٔنا٘ ؿاْزٗ م غاسٗ ّؾاسحي٘ ل٣ضاتعن ز ّاؾاطدو اليكا ل القاْمٕ
العس ٕ ل ْزرْاشٓ٘ الْطئ٘ ىظاساّ ْ ٌ٤زرْاشٓا٘ ا ٣قطاس قاد تات ػارل
مطااااتقل ّمعااااصّل عااااً ْزرْاشٓاااا ت ا٤قطاا ا ز ا٤خااااس ٚف ْلاااات اااا ٣مااااً
ال ْزرْاشٓاا ت القطسٓااا٘ التي قكاا ت ٔيَاا إىل تي قكاا ت إقنٔنٔااا٘ ّماااً أخطاااس
ا٤فر ز ادكنن٘ حْل القْمٔ٘ العس ٔ٘ ّالعسّ ٘ عن ٙض ٔل ادث ل  ٢اسبؿس:
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- 1اتَ و العسّ ٘ لتهن حٔث ق ل الطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد" :اتَنت
العسّ ٘ أىَ مسااف٘ لنتهن ّعبً ىت د الْٔو عً غٕ ٛىظسٖ طسة ا القسٌ
الت ضع عػس ّ دآ ت القسٌ العػسًٓ مع اليظسٓا ت القْمٔا٘ الفسىطأ٘ ّا٤د ىٔا٘
ّغاٍ ا ّخ ؾاا٘ عااد ذلااك ا٢ذب ا ا الطااْفٔ ٔ ّعؿااس العْداا٘ ّالفك ا  ٜٔت
ّ"اإلىةىٔت" ّغاٍ أؾ ي ىعٔؼ حبطب الطسة ط ع ّ ا ع مل ّاحاد عا مل
إىط ىٕ ّاحد م ا ّ ٟاحدٗ مؿ ّاحدٗ اقتؿ ا ّاحد ّ لت لٕ أٖ طسة
قْمٕ ٍْ طسة متهن ط ع ّ ٍرا ٍْ طسة العْد٘ الرٖ َٓادا ا ا ؿان٘ ٌ٤
ىيتنٕ رٔع ّ لنن١ضطا ت اد لٔا٘ الا تقاْا العا مل ّعننٔا ّ مس صٍا الْٓ٢ا ت
ادت اادٗ ا٤مسٓرٔاا٘ ّمااً خ٣شاا ٓقااْاٌّ الطٔ ضاا٘ ّا٢قتؿاا ا ّ اال غاإٛ
خس"( .)75حٔث ز ص أعادا ٛالقْمٔا٘ العس ٔا٘ ّأ اْاقَه اداأرْزٗ عنا ٙفراسٗ أٌ
ادي ااٗ إلٓدْٓلْرٔ ت القْمٔا٘ قاسبْ ماً ا٢ضتنطا اإز اىقكا ٙشم ىاُ ال
قااسبْ مااً اسباايني الع ا طفٕ إىل م ا و دب ّشتااُ ا٤حاادا ّٓطااتيدٌّ إىل ز ٓ٠ا
خ ط ٘ٝتقْل :إٌ اإلٓدْٓلْرٔا٘ القْمٔا٘ ّلٔادٗ الثاْزٗ الؿاي عٔ٘ اّ٤ىل تطاع ٙإلَٔا
ا تنع ت الصزاعٔ٘ ٕ ذبقاق تؿائعَ ّأٌ الثاْزٗ العننٔا٘ التق ىٔا٘ راْزٗ "ما
عد الؿي ع٘" أّ "ادْر٘ الث لث٘" عن ٙحد تع ا "تاْفنس" ا ت اُ ادػاَْز "ادْرا٘
الث لث٘" تكع الفرسٗ القْمٔ٘ مْقع التط ٠ل)71( .
 - 7إٌ القْمٔاااا٘ العس ٔاااا٘ اااادأت تنفااااك أىف ضااااَ ّجيااااب ال ااااث عااااً
إٓدْٓلْرٔ ت ردٓدٗ ّزف فرسٗ ّحدٗ ا٤م٘ العس ٔ٘ ّلقد اضاتط عت القاْٚ
اإلمربٓ لٔاا٘ غااسا ٛعاا ا٤قاا٣و ا الااْطً العس اإ الاا تااسّ لنعاادا ٛلنقْمٔاا٘
العس ٔاا٘ ّاىتؿاا ز إٓدْٓلْرٔااا٘ ّاحااادٗ ّّحٔااادٗ ٍااإ اإلٓدْٓلْرٔااا٘ الدوقساطٔااا٘
النٔربالٔ٘.
- 3اغتداا اعاْات اسبس ا ت ادتطسفا٘ الترفآا٘ لقناب ا تناع العس إ
إىل صبتنع إض٣مٕ ّا٤م٘ العس ٔا٘ إىل أما٘ إضا٣مٔ٘ ّالفَاه اشبا ط ٞلإلضا٣و
ّالعسّ اا٘ ّالع٣قاا٘ ٔيَن ا ٍّاارِ التٔ ا زات إضاا٣مٔ٘ ىاات أو "غااس أّضااطٔ٘"
تتي ا غه ا سى صبَ ا مااع ادػااسّع اإلمربٓ ا لٕ ا٤مسٓراإ الؿاأَْىٕ الاارٖ ٓطااعٙ
لترااسٓظ التقصٜاا٘ ّتعنٔااق التي ا حس ف لتٔ ا زات اإلضاا٣مٔ٘ ادتطسفاا٘ الترفآاا٘
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تسف ا٢عةاا دػسّع القْمٕ العس ٕ الرٖ ٓ ٢تع زو مع اإلض٣و ا مْارَ٘
ا٢ضتعن ز ّالت عٔ٘ ّعننٔ ت اليَب اإلمربٓ لٕ)72( .
- 5الفرس القْمٕ مطاتْزاْ ّمطاتػسبْ ّغسٓابْ ّ لتا لٕ يا ٙالراثا ماً
ادف ا ٍٔه ا٤ض ضاأ٘ ّالرااثا مااً عي ؾااس إٓدْٓلْرٔتااُ ّأفر ا زِ مااً خاا٣ل ٍاارا
التأرا)73(.
ٓ ٢ ٍّْ ٟيتج معسف٘)74(.
- 1الفرس القْمٕ فرس ط ز ْ
- 2إٌ اإلىط ا ٌ العس اإ ع ا ؽ قسّى ا ّ دبنع ا ت ػااسٓ٘  ٢صبتنع ا ت ف قااداّ
ٍْٓتُ القْمٔ٘ ّ ي  ّٛعنُٔ تعطنت م١ضط ت إىت ادعسف٘لدُٓ إىل غا ذلاك()31
مااً الااتَه ال طناا٘ ال عٔاادٗ عااً اسبقٔقاا٘ الا تاادلل إم ا عناا ٙقؿااْز ا الس ٓ٠ا
لقكااأ٘ القْمٔااا٘ أّ عاااً حقاااد مقؿاااْا مااادفْع ا٤راااس ماااً القاااْ ٚاإلمربٓ لٔااا٘
ّالؿَْٔىٔ٘ أعدا ٛا٤م٘ العس ٔ٘.
إٌ اعْاتَه ٍرِ طن٘ ل٥ض ب ا٦تٔ٘:
أ -إٌ القْمٔاااا٘ مل تيقااااسو إ ٢ا أٍّاا ا و عاا ا الاااارًٓ ّقعااااْا ا ضاا ا س
اإلمربٓ لٔاا٘ السأه لٔاا٘ فقااد الاات التقا زب ّا٤حاادا ّالتطاْزات الا ٓػااَدٍ
ا تناع الاادّلٕ عنا ٙأٌ القْمٔاا٘ تاصااا زضااْخ ّ ٍّإ خ زطاا٘ العا مل مااً الٔ ا ٌ
ّالؿني غسق ّ مسّزاّ سّضٔ ّؾْ ّ٢إىل أق ؾإ ا٤ماسٓرٔتني ٍّإ تقاْل ليا :
إٌ اسبدّا الطٔ ضٔ٘ لع مل الْٔو م شالت اسبدّا القْمٔ٘.
ب -إٌ القْمٔاا٘ ا شمااً العْداا٘ ادتْحػاا٘ ٍاإ ح راا٘ قااسّزٓ٘ لناادف ع عااً
الاارات القْمٔاا٘ ٍّاإ تااصااا اى ع ر ا ّ ا ّرااُ أع ؾااا اإلمربٓ لٔاا٘ حٔااث ٓػااَد
الع مل ّالػس ٕ ميُ خ ؾ٘ مْقفني متي قكني :ا٢عتصاش الػدٓد َْٓتُ ّزف
ا٢عةاا ازبدٖ َْٓ ت الػعْب ا٤خس.ٚ
إٌ الفراس القااْمٕ غات ّق اال لنتطاْز ّالتقاادا ٤ىاُ ٓطااد ح راا٘ ان ا تاادل طبتن ا الْر ا ٜق ّاليؿااْف الفرسٓاا٘ ّمي عتااُ ا
الااْعٕ العس اإ
مْارَ٘ اشصاٜه ّاليرط ت ال أدت ٤م٘ العس ٔ٘.
ا -القْمٔ٘ العس ٔ٘ ٍٕ ادػاسّع ازبا مع الْحٔاد ا مق ال ادػا زٓع ادُقصِّٜا٘
ادطسّح٘ مثل ادػسّع الدٓت الارٖ تطسحاُ القاْ ٚالظ٣مٔا٘ ادتعؿا ٘ ادتطسفا٘
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ال ا  ٢تطااتطٔع أٌ دبنااع ا٤ماا٘ ذباات مظنتَ ا ط ا ب ادااراٍب الدٓئاا٘ ادتعااداٗ
ّادتي قك٘ ال ٓسف عكَ عك ّ لٔؿل إىل حد ا٢حةاب ّالتؿ او.
ّٓتنٔص ادػسّع القاْمٕ العس إ ْقاْة اٍ٤اداا ّادعا مل ّادف ؾال هتاُ
ادسّى٘ ّا٢ىفت ة عن ٙالتٔ زات ا٤خسَٓ ٚدا إىل ي  ٛاّلا٘ الْحادٗ عنا ٙأضاظ
تْفا اسبسٓا٘ لنفاسا ّا تناع ّذبقٔاق التينٔا٘ ّإت حا٘ الفاسف لنقنٔاع ّزٓ٠ا٘
ارتن عٔ٘ تيؿ غاسا ٜا تناع فا٘ ّميظْما٘ رق فٔا٘  ٢متطاخ الاةا ّ٢
تق ع ٜق ّ أم و التقدا اسبك زٖ.
 ّالقْمٔ٘ فرساّ ّاىتن  ّٛتأخار مػاسّعٔتَ ماً ْىَا اضاتق ٘ حقٔقٔا٘ دآع ىُٔ الاْطً العس إ ماً دبصٜا٘ ّاحات٣ل ّقاع ّربنا ّماً قاسا ٗٛالْاقاع قاساٗٛ
حك زٓ٘ اضتيدت إىل التا زٓخ ادػاسا شارِ ا٤ما٘ ّل عادٍ اسبكا زٖ ّاإلىطا ىٕ
ٍّاااْ مػاااسّع اضاااتيد إىل عااادٖ الصماا ٌ ّادرا ا ٌ ّالتا ا زٓخ ّمل ٓراااً مػاااسّعّ
مطااتْزااّ ّ ٢ت ع اّ ّ ٢مست ط اّ ّ .لت ا لٕ ترنااً غااسعٔ٘ ادػااسّع القااْمٕ العس اإ ا
ْىُ حقّ غسعّٔ ل٥ما٘ العس ٔا٘ أضاْٗ ا ٤مه ا٤خاس ٚالا ّحادتَ القْمٔا٘ ٍّاْ
م شال ٓػرل اش رظ اّ٤ل لاد ٚاثا ماً اداثقفني ّادفراسًٓ ّالرتا ب عت ا ز
العسّ ٘ إظب شاّ قْمّٔ إىط ىّٔ غا عيؿسٖ ّ ٢متعؿب لراتُ)34(.
ّ -إٌ القْمٔاا٘ العس ٔاا٘ حقٔقاا٘ ق ٜناا٘ ّإٌ ٍاارا الااس و ااني م قاإ ا٤ماا٘
العس ٔاا٘ ّح قااسٍ ّمطااتق نَ ٍااْ اديطنااق ا٤ض ا ع لنقكاأ٘ القْمٔاا٘ ّالقْمٔاا٘
حقٔق٘ حٔ٘ خ لدٗ ّالػعْز القْمٕ الْاعٕ الارٖ ٓاس و الفاسا أمتاُ ز طا ّ ّرٔقا ّ
ٍْ غعْز مقدع ح فل لقْ ٚاشب لق٘ ح فص عن ٙالتك ٔ٘ عث عن ٙالػعْز
دطاااّ١لٔ٘ ع مااال عنااا ٙتْرٔاااُ إىطاا ىٔ٘ الفاااسا تْرَٔاا ّ عننٔاا ّ صبااادٓ ّ ّالفرسٗ
القْمٔ٘ ٍٕ إزااٗ الػعب العس ٕ أٌ ٓت سز ّٓتْحاد ّأٌ تعطا ٙلاُ فسؾا٘ ذبقٔاق
الػهؿاأ٘ العس ٔاا٘ ا التا زٓخ ّأٌ ٓتعا ٌّ مااع ضا ٜس ا٤مااه عناا ٙاال ما ٓكاانً
لإلىط ىٔ٘ ضاٍ القْٓه إىل اشبا ّالسف ٍٔ٘.
ر مي ّ :فرسٗ القْمٔ٘ ٍٕ فرسٗ زا ط٘ لرل عي ؾس ا تنع.
ق ل الطٔد السٜٔظ ػ ز ا٤ضد" :فرسٗ القْمٔ٘ ٍإ فراسٗ زا طا٘ لرال
ل مً
عي ؾس ا تنع"( )21أٖ أىَ تعت ل أ ي  ٛا تنع مً اٌّ اضتثي ٛ
عاا ؽ عنااا ٙا٤زو العس ٔااا٘ ٍّااإ حؿااايَه ادئاااع ّتطاااَه ا تقْٓااا٘ ّمت ضاااك
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ا تنع .لقد تطْز مفَْو القْمٔ٘ العس ٔ٘ عنٓ ٙدٖ الق ٜاد القاْمٕ ػا ز ا٤ضاد
حٔااث عاادت حس اا٘ القْمٔاا٘ العس ٔاا٘ حس اا٘ غااعب صبااصأ ذات ضبتااْ ٚقااْمٕ
اوقساطٕ تقدمٕ فَٕ رْزٗ تقدمٔ٘ ٤ىَ مْرَا٘ قاد الطأطسٗ ا٢ضاتعن زٓ٘ ا
رٔع أغر ش ّرْزٗ اوقساطٔ٘ ٤ىَ رْزٗ ازبنا ٍا الْاضاع٘ لػاعب مكاطَد
قص مً أرل ذبسزِ الطٔ ضٕ ّا٢قتؿ اٖ ّا٢رتن عٕ ّتطاْزِ ّتقدماُ ّراْزٗ
تقدمٔ٘ ٤ىَ ذات ف اغةا ٔ٘.
ف لقْمٔاا٘ العس ٔاا٘ لٔطاات صبااسا أحاا٣و دبنااع الػااعب العس اإ اال إىَ ا ا
مكنْىَ الْاقعٕ تعات ّحادٗ مؿاا ا٤ما٘ العس ٔا٘ أ نناَ ا مْارَا٘ رٔاع
الت دٓ ت الررب ٚال تتعسو ش عن ٙأٓدٖ ا٢ضتعن ز ّاإلمربٓ لٔا٘ ّالؿأَْىٔ٘
ّقْ ٚالسرعٔ٘ العس ٔ٘ ّ لت لٕ ف لقكٔ٘ القْمٔ٘ تعت تْرُٔ رٔاع إمر ىٔا ت
ا٤م٘ العس ٔ٘ ّط ق تَ ال ػسٓ٘ مً أرل مْارَ٘ ٍرِ الت دٓ ت فَٕ ذات ضبتْٚ
ذباااسزٖ ّأٌ ازبنا ا ٍا العس ٔااا٘ ٍااإ ؾا ا ح ٘ ادؿااان ٘ ا٤ض ضااأ٘ ا ق َٜا ا
ّاضتنسازٍ  .ف لفرس القْمٕ العس ٕ ٍْ الفرس الرٖ ٓيطنق مً اإلو ٌ حبقٔق٘
ا٢ىتناا  ٛالقاااْمٕ ٤مااا٘ ّاحااادٗ ّٓيػاااػل دزاضااا٘ ّاقاااع ٍااارِ ا٤مااا٘ ّٓ اااث ا
مقْم ت ّرْاٍ ْحدٗ ّا تْحٔد الاْطً العس إ ّذبسٓاس أرصاٜاُ ا تنا٘
ّالتقدو ُ ّذبدٓد مر ىُ ا الع مل ّ ي  ٛعنُٔ فاإٌ ماً الكاسّزٗ العنال عناٙ
ّعٕ الفرس القْمٕ العس ٕ ّالقْمٔ٘ اىط٣ق ّ مً أٌ ّعٕ الػٕٓ ٛعات إرسأٜا ّ
ناا ٓعاات ٔاا ٌ ماا لااُ ّماا عنٔااُ ّذلااك دعسفاا٘ قدزتااُ عنااٙ
إازا م ٍٔتااُ
ا٢ضتنساز ا اسبٔ ٗ ّعن ٙمْارَا٘ الت ادٓ ت ادفسّقا٘ عنا ٙط ٔعا٘ ا٤غأ  ٛا
طبتن ادٔ آًٓ .ك ا إىل ذلك أٌ ّعإ الػإٓ ٛعات -فٔنا ٓعئاُ -الْقاْا
ن ا ٓعاات إازا
عناا ٙحقٔقاا٘ مػاار٣تُ لْقااع اسبنااْل الي رعاا٘ دع زبتَ ا
أٍنٔتُ ا حٔ تي ّغهؿٔ تي فسآ ّ ّارتن عٔ ّ ّآئا ّ ّحكا زٓ ّ ّضٔ ضأ ّ ما
ٓفكٕ إىل اضتػع زى سبقٔق٘ اىتن ٜي لنػٕ ٛالرٖ ىعُٔ مدز ني م ٓةتب عنٙ
ٍرا ا٢ىتن  ٛمً اإلحط ع الع لٕ دطّ١لٔ٘ دب ٍُ ّم ٓةتب عنٍ ٙرا ا٢ىتنا ٛ
مً اد ازٗ إىل فعل ل م ماً غاأىُ ؾأ ى٘ مع ىٔاُ ّ ال ما ماً غاأىُ العنال
عناا ٙإفط ا ة ا ا ل لااُ لٔقااْو اادّزِ ا طبتن ا رْاىااب حٔ تي ا ّتااْفا الط ا ل
ادٔطسٗ لتأآ٘ اّزِ ٍّرا ٓتطنب:
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 إع اٗ إحٔ  ٛأفر ز العسّ ٘ َْٓ٘ ّاىتن  ٛإزااٖ مً خ٣ل تعصٓص ىػسالثق ف٘ ال ذبنل معي ٙا سبسٓا٘ ّالتكا مً ّالتعادا الفراسٖ ّالثقا ا ذٖ
ادكنٌْ ا٢رتن عٕ ّعرب ؾٔؼ غئ٘ ّغ من٘ ا التع ا ا تنعٕ تػت العسّ ٘
ّتفت ف قا ّ متعاداٗ لنتْاؾال ّالتر مال ّتطا ٍه ا دبدٓاد الفراس القاْمٕ
العس ٕ ّقٔ و حْازات رق فٔ٘ خ٣ق٘ متف عن٘  ٢تيفٕ ا٢خت٣ا ّ ٢تنػٕ السأٖ
ا٦خااس ّتط ٔااق رااٍْس العسّ اا٘ ادتكاانً ق ااْل التعدآاا٘ داخنااَ  ٌ٤العسّ اا٘
لرٕ ت١اٖ اّزٍ يق ة ا ا تنع العس ٕ  ٢د ش أٌ ترٌْ تعدآا٘ تتا ل
ا ظنَ طبتن العي ؾس ادْرْاٗ عن ٙا٤زو العس ٔ٘ حٔاثُ ٌ اّ٤اٌ لنقنٔاع
أٌ ٓ١ميْا ّ حيؿيْا رق فتي ّأٌ ٓرٌْ الي ع مع مؿ سبَه ا٤ض ع ا تط ٔق
ادػسّع العسّ ٕ الرٖ ٓقتكٕ العنل عن ٙادث قف٘ الْطئ٘ ّالقْمٔا٘ ّفاق مايَج
ٗ ّالت عٔ٘ ّالقك  ٛعن ٙأٖ تفرا
تينْٖ متطْز ٓتهنـ مً التقنٔد ّا
اىفؿ لٕ ذبت أٖ مطن ٌ ٙعسقٔ ّ أو إقنٔنٔ ّ أو ط ٜفٔ ّ ّاضتدع  ٛمفَْو
ا٤م٘ لٔؿ عقٔدتي ازبدٓدٗ ّادي زٗ ال ىَتدٖ َ ا تع طٔيا ماع قكا ٓ ى
الْطئ٘ ّالقْمٔ٘ ّٓته ذلك مً خ٣ل:
 - 1ادي ا ٍج الة ْٓاا٘ ّالتعنٔنٔاا٘ ا ادساحاال ادهتنفاا٘ ّاد١ضط ا ت ادعئاا٘
لثق ف٘ مً خ٣ل الة ٔص عن ٙرن٘ ماً الثْا ات ّالقأه ّا مقادمَ  :حقٔقا٘
ااٌْ العااسب أماا٘ ّاحاادٗ ذات زض ا ل٘ حك ا زٓ٘ خ لاادٗ عنسٍ ا ٢ا الطاايني
ّمتطك غا ي ا إ اساش ا٤ؾاْل اسبكا زٓ٘ العس ٔا٘ ّاإلوا ٌ أٌ العسّ ا٘ ذات
امتداا ت زخيٕ ّرق ا ّاضع ّ ا قدو ّ ّحدٓث ّ ّإع اٗ قساّ ٗٛاقعي العس ٕ
قسا ٗٛادي قنني ٢ضتي ا اسبنْل ادي ض ٘ لُ .
ّ - 1عاااإ الع٣قاااا٘ ااااني العسّ اااا٘ ّاإلضاااا٣و ّفااااق ادفَااااْو اسبكاا ا زٖ
ّالااادوقساطٕ ّالعننااإ لنقكا ا  ٛعنااا ٙازبن عا ا ت الترفآااا٘ الا ا ؾا ادٓزٍ
ا٢ضتعن ز إلٔي ذبت ع  ٗٛاإلض٣و ادػِْ مً خ٣ل التأ ٔد أٌ العسّ ٘ اىتن ٛ
ٍّٕ ظ ٍسٗ عننٔ٘ ارتن عُٔ مرْى تَا ق ٜنا٘ ا قانا ٍا ٛ٢١الارًٓ ع غاْا
عن ٙا٤زو العس ٔ٘ مً خنٔقَ إىل ضبٔطَ ّم لدٓي ماً أّا اد ّتاسا رقا ا
ٓدل عن ٙقْٗ العسب اسبك زٓ٘ ّالتأ ٔد أٌ اإلض٣و آً حق ّعدال٘ ّمط ّاٗ
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ر  َٛلٔرنل مر زو ا٤خ ٍّْ ٣آً زض ل٘ ه ّٓ٘ أىصش اهلل لنع مل أضسِ
فَْ لٔظ لنعسب ّحدٍه ّأٌ الع٣ق٘ ني العسّ ٘ ّاإلض٣و ع٣ق٘ تاأرس ّتاأرا
ع٣ق٘ ت٣شو ٍّرا ٓ ٢عت التط ق ني ا٤م٘ العس ٔ٘ ّالػعْب اإلض٣مٔ٘ أٖ أٌ
ادفَْو ادتقدو لنعسّ ٘ ٍْ عَدٍٗ زض ل٘ حك زٓ٘ لإلىط ىٔ٘ تسترص عن ٙأمسًٓ
أض ضٔني :اّ٤ل :ازت ا اإلض٣و الْرٔق ّادتني لعسّ ٘ ّازت ا العسّ ٘ الرٖ ٢
ٓيفؿل إلض٣وّ .الثا ىٍٕ :إ ادطأ ٔ٘ الا اىطنقات ماً ٔييا ّاىتػاست عارب
الع ا مل نَقاا٘ عس ٔاا٘ ٍاإ ا٦زامٔاا٘ ّ لت ا لٕ ف لعسّ اا٘ ٍاإ ّعاإ ا٤ماا٘ العس ٔاا٘
لراتَ ٍّرا الْعٕ ٓست و إلض ٣و عرب حقٔقتني أض ضٔتني:
أٍّ٢ن ّ -عٕ ا٤ما٘ العس ٔا٘ لاراتَ ّّعَٔا لإلىطا ىٔ٘ أٓكا ّ لارلك مل
ٓرً ّعٕ العسب لراتَه ّلدّزٍه ا الت زٓخ ّعٔا َ عسقٔا ّ غاْفٔئ ّ اضاتعّ ٜٔ٣
ٌ ٓيطناق ماً فراسٗ التن رال اني العسّ ا٘ ّاإلىطا ىّٔ٘ .ر ىٔتَنا ٍ :ارا
ّإت
ٌ زا طا ّ
السا و ني العسّ ٘ ّاإلىط ىٔ٘ مل ٓرً زا ط ّ تأمنٔ ّ صبسااّ ّإت
ضبدااّ ر  ٛا إط ز ىت حك زٖ ّرق ا إىط ىٕ أٖ أٌ اإلض٣و عقٔدٗ ّرق ف٘
ْؾفُ ح قً اشْٓ٘ القْمٔ٘ ّالتعسٓ سّاٜعُ
ّحك زّٗ .التع مل مع الةا
مااع ربنٔؿااُ مااً غااْا ُ ٜفقااٍْس ادػااسّع القااْمٕ العس اإ ٍااْ ذبقٔااق الْحاادٗ
العس ٔاا٘ ّتعسٓاا٘ القااْ ٚالطٔ ضاأ٘ ّا٢رتن عٔاا٘ ا ا تنع ا ت العس ٔاا٘ الا تق ا
قد مؿ ازبن ٍا لػرل ادي ضب ّا مقادمَ التٔا ز ا٢ىعصالإ القٔطِاسٖ
اإلقنٔنٕ الرٖ ٓنتقٕ مع ا٤فر ز ا٢ضتعن زٓ٘ ادنثن٘ دع٘ مْت آ٤دْٓلْرٔ ت
القْمٔاا٘ ّالثْزٓاا٘ الت سزٓ ا٘ ال ا أطنقَ ا فسىطاأظ فْ ْٓ م ا ا ت ااُ ىَ ٓاا٘
الت زٓخ ّاىتؿ ز إٓدْٓلْرٔ٘ النٔربالٔ٘ ازبدٓادٗ ّّؾا ا٤ما٘ العس ٔا٘ لعدمٔا٘
ّاإلض ا  ٗٛلفرااس ادق ّماا٘ ّاليك ا ل قااد ا٢ضااتعن ز ّأعْاىااُ ّّؾاافُ إلزٍ ا ب
ّضب ّ٢ت تػُْٓ الفرس القاْمٕ ّالقْمٔا٘ سٓ٠تَا ىْعا ّ ماً اش٣مٔا٘ ّاإلىػا ٜ٘ٔ
مً ع ادفرسًٓ ّادثقفني ادع آً شن  .إىل ر ىب أؾ ب ا٤فر ز ادتطسفا٘
الترفآا٘ الدٓئا٘ الا تاسف فرااسٗ العسّ ا٘ ادت لفا٘ ماع القاْ ٚالربرْاشٓاا٘
ّاإلقط عٔ٘ ّ لت لٕ فإٌ مؿا ا٤م٘ العس ٔ٘ متْق عن ٙقادزٗ ا٤ما٘ عناّ ٙعإ
ذاتَ العس ٔ٘ طتْٓ تَ السهٔ٘ ّالػع ّٔ٘ .مً ٍي تربش أٍنٔ٘ الرفا ة ٢رتٔا ش
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ادط ف٘ ني م ت زع مً ٍارا الْراْا ّما جياب أٌ تا زع مياُ ادطا ف٘ الا
تفؿل اني ّاقاع التقصٜا٘ الارٖ عبٔا ِ ّّاقاع الْحادٗ الارٖ جياب أٌ عبٔا ِ ()33
ّالعنل مً أرل ذبقٔق الْحدٗ ٤ىي " ّحدٌّْٓ ىتطنع إىل الْحدٗ العس ٔ٘ الػ من٘
ٍدف ّ قْمٔ ّ لي ّلً ىتهن ٙعً ٍرا اشدا ا ْٓو ماً آ٤ا و"(ّ )31العنال عناٙ
"امت ٣ادي ع٘ القْمٔ٘ ال تطان ليا اأٌ ىتع مال ماع العا مل ا قاْ ٛمؿا سبي
ّتْرَ تي ا ّأٍاادافي أماا٘ عس ٔاا٘ ّاحاادٗ ّأٌ  ٢ىطاان لنن ا ّ٢ت ال ا ت اارل
٢ضااتػ٣لي ّتػاآُْ أذٍ ىياا ّؾااسفي عااً طسٓقياا العس اإ ّ )35(".لتاا لٕ فناااً
الكسّزٗ "مسارع٘ ادفا ٍٔه القْمٔا٘ ّعقنيتَا ّربنٔؿاَ ماً الػاْاٜب الط ٜفٔا٘
ّز ااااو الْحاااادٗ لدوقساطٔاااا٘ مااااع إىػااا  ٛغااا ر٘ مااااً الع٣قااا ت ا٢قتؿااا آ٘
ّالعطرسٓ٘ ّىػس الْعٕ العس ٕ ّالثق فا٘ القْمٔا٘ ماً أرال ا٢ىتقا ل ماً التايظا
إىل مطتْ ٚالتط ٔق ّالتيفٔر" (ّ )31أٌ ٓ ٢ق فرسى القْمٕ عيد حادّا يا ٛ
الْحاادٗ عناا ٙأصب ا ا اد قاإ ّعي ؾااسِ ال ا ٓ عااد تأضٔطااَ عااً ّق ا ٜع اسب قااس
ّادطتق ل " ٍّرا ط ٔع٘ اسب ل ٓ ٢عت إط٣ق ّ إىر ز عْامل التن رل ّالتق ىظ
الثقا ا ّالطاار ىٕ ّا٢رتنا عٕ الق ٜناا٘ ا الااْطً العس اإ ّ ٢العْاماال ادرْىاا٘
شرِ ا٤م٘ عرب الت زٓخ")32(.
ّمااً ٍيا تااأتٕ أٍنٔاا٘ الا س ٚ٠الفرسٓاا٘ ادتقااداٗ الا ذبااد عيَا الطاأد
السٜٔظ ػ ز ا٤ضد الرٖ قدو إق ف ت ىْعٔ٘ ٍّ م٘ لنؿٔؼ ّالْضا ٜل القا ازٗ
عن ٙتفعٔل الفرس القْمٕ ّادػسّع القْمٕ العس ٕ ّأعط ِ قْٗ افع ردٓادٗ.
ّا مي  ٙالتقدٓد ّالْعٕ ادْقْعٕ ّالثاْزٖ دطاأل٘ القْمٔا٘ العس ٔا٘ أزضاٙ
السٜٔظ ا٤ضد رن٘ مقْ٢ت مَن٘ ا مفَْو القْمٔ٘ العس ٔ٘ ميَ :
- 4إٌ القْمٔااا٘ جياااب أ ّ ٢ت قااا ٙعياااد حااادّا اليصعااا٘ الع طفٔااا٘ السّم ىطااأ٘
القطسٓاا٘ ااال جياااب أٌ ٓرااٌْ ٍياا تْافاااق ّاىطااق و ّتر مااال اااني القطاااسٖ
راا٘ من اا٘ تيطااقه مااع ادسحناا٘ الت زخئاا٘
ّالقااْمٕ ٍّاارا التْافااق ٓااربش اٌ٦
الق ٜن٘ ّت١ضظ لننطتق ل.
- 7التع ماال مااع القك ا ٓ القْمٔاا٘ مااً ميظااْز غ ا مل لنْاقااع العس اإ ّقااد
ازترصت زٓ٠تُ إىل الْعٕ ّا٢لتصاو القْمٔ ٖٔني ّات ع ضٔ ض٘ ا٢ىفت ة عنا ٙالعا مل
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ّالعسب ّاضتهداو اسبْاز ادفتْة أااٗ ّّضٔن٘ دي قػ٘ القك ٓ اش ما٘ ّاسبفا ظ
عن ٙادؿ القْمٔ٘ العنٔ ل٥م٘ العس ٔ٘ ّذبقٔق التْاشٌ ني الثْا ات ّاد ا اٟ
ّالقااأه ّاٍ٤اااداا الاا تااا١مً َاا ضاااْزٓ٘ ّدبطااادٍ ا حس تَاا ّفعناااَ
ّاسبفاا ظ عناا ٙال عااد القااْمٕ لنؿااساع العس اإ الؿاأَْىٕ حٔااث قٔاات قكاأ٘
فنططني ٍٕ القكٔ٘ ادس صٓ٘ ( ليط ٘) إىل ضْزٓ٘.
- 3إٌ ادطااأل٘ القْمٔاا٘ حقٔقاا٘ حٔاا٘ خ لاادٗ فَاإ حقٔقاا٘ أّّ ّ٢اسبقٔقاا٘
الت زخئاا٘ ا دفَْو العنناإ ّادْقااْعٕ ٍاإ الظ ا ٍسٗ ال ا ذبظااْ ٙرااْا ىظااسٖ
ّم ا اٖ متااأرس ّماا١رس ق اال لنينااْ ّالتطااْ قاا از عناا ٙاحتكاا ٌ عْاماال ال قاا ٛ
ّاسبٔ ٗ ّٓؿن أض ض ّ ٢ضتقط ب ّعٕ ا نْع الرٖ ٓيتنإ إىل ٍارِ اسبقٔقا٘
ّٓطااَه ا ذبسٓااك ااْامً القااْٗ ّاّافااع ا٢ى ع ا ا ٍاارا ا نااْع ّالقْمٔاا٘
العس ٔ٘ ْىَ حقٔق٘ ٓ ٢عت أىَ تػرل لْحا٘ خ زرا٘ عاً ىطا فعال اإلىطا ٌ
ّّعُٔ فَٕ ا ا٤ؾل خ٣ؾ٘ ّعٕ اإلىط ٌ العس ٕ ا فعناُ ّتف عناُ ماع الصما ٌ
ّادراا ٌ إٌ العي ؾااس الداخناا٘ ا ٍاارِ اسبقٔقاا٘ ٍاإ اإلىطاا ٌ أّ- ّ٢الصماا ٌ
الظسا اسبس ٘ الْعٕ ّالتطاْز ٍّارِ العي ؾاس ّالتف عال ّالتاأرا ادت ا ال
ٔيَ ٍٕ ال دبعني ىقسز أٌ القْمٔ٘ العس ٔا٘ ٍإ حقٔقا٘ أّ طاتْ ٚاسبقٔقا٘
ّٓدفعي ٍرا ا٤مس لدح ادقْ٢ت ّالتفطااات الا ازرات ما١خٓسّا ّالا تاسٚ
ا القْمٔاا٘ العس ٔاا٘ ؾاادّ ٚاضااتق ٘ لنيَااْو القااْمٕ اّ٤زّ اإ مااً خا٣ل الثااْزٗ
الؿااي عٔ٘ اّ٤ىل إذ إٌ القْمٔ ا ت اّ٤زّ ٔاا٘ ٍاإ ّلٔاادٗ عؿااس اليَكاا٘ ّح راا٘
ىظسٓ٘ ّارتن عٔ٘ دتطن ت ٍرِ الثْزٗ.
- 1إٌ القْمٔاا٘ العس ٔاا٘ ٍاإ حقٔقاا٘ ترْىاات ّتترااٌْ مااع مطاااٗ اإلىط ا ٌ
العس ٕ ا ال عؿاْز التا زٓخ عنا ٙالاسغه ماً أىَا تتقنا ٙظا ٍس ّأغار ل
ّؾاأؼ متعااداٗ ت ع ا ّ دطااتْ ٚالااْعٕ الق ا ٜه ّّفق ا ّ لن لاا٘ اسبك ا زٓ٘ الق ٜناا٘.
ّ ْىَ حقٔق٘ فرلك ٓ ٢كعَ خا ز ىطا ضأ ترْىَا التا زخيٕ ا الصما ٌ
ّادر ٌ عن ٙق عدٗ تْفس غسا الاْعٕ ّالفعال اإلىطا ىٕ ا ا أو العس إ راه
إٌ القْمٔ٘ العس ٔ٘ رْىَ حقٔقا٘  ٢جيعناَ خا ز ىطا اليقاد ّالتقآْه ال إٌ
ا ا ّىاْعٕ اني
التقْٓه غسا م٣شو ّظ ٍسٗ ق ٜن٘ لقْمٔا٘ ذاتَا ّالفاس
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ادي قػ٘ ا الظ ٍسٗ ّادي قػ٘ عنَٔ ٍّرا ٓعت أٌ ّرْاٍ ّمطاتَ ا ا٤ؾال
ق ٜن ٌ ا أؾال اسبٔا ٗ أٖ أىَا ظا ٍسٗ حٔا٘ ترْىات ت زخئا ّ دبطأداّ دْقا
رعاإ ت ا زخيٕ ّاضااتق ت دْق ا حك ا زٖ غ ا مل ّا ٍاارا الطاأ فااإٌ معيااٙ
اسبٔا ٗ ا القْمٔاا٘ ٍااْ الاارٖ ٍٓ١نااَ ل٣ضااتنساز ا ا٤ؾاال ّازباارز التا زخيٕ مااً
رَ٘ ّل٣متداا ّا٢شاٍ ز ا مط ح٘ العؿس الساًٍ مً رَ٘ أخس.ٚ
إٌ القْمٔااا٘ ذبتنااال اسباااْاز فَٔاا فَااارا ماا ٓػئَاا ٍّاارا ماا ٓ ١ااادّقااعٔتَ الت زخئاا٘ قااداز ما ٓػاارل اعةافا ّ ميَقٔا ّ حبكااْزٍ ف لظا ٍسٗ
ال تتق ل اليقد ّذبتنل التقْٓه ٍٕ الظ ٍسٗ الق ٜن٘ لفعل ّالظ ٍسٗ الا ٢
تتق ل اليقد ٍٕ ظ ٍسٗ مٔت٘ لتأ ٔد مَن مت إغدا الؿف ت ّالتطنٔ ت عنَٔ .
إٌ القْمٔاا٘ العس ٔاا٘ ّىقاادٍ ّرَا ٌ سبقٔقاا٘ ّاحاادٗ  ٌ٤القْمٔاا٘ ا ا٤ؾاال إىتا
اإلىط ٌ فعنُ ّّعُٔ ّ ْحدٗ ٍرا الفعل ّالْعٕ مع ّ.
إٌ القْمٔاا٘ العس ٔاا٘ لٔطاات صبنْعاا٘ لْح ا ت مقدماا٘ ٓ ٢سقاا ٙإلَٔ ا الػااك
مطْزٗ يطق عق ٜدٖ إرت فَٕ تأخر مػصاٍ ّمداٍ ماً خا٣ل ق نٔا٘ القْمٔا٘
العس ٔاا٘ لنتقاادو عبااْ ا٤م ا و ّق نٔتَ ا لنتهناإ عااً اال م ا ٍااْ ر مااد ّضاان.
ّاضتٔع ب ل م ٍْ إجي ٕ ّقسّزٖ دعي ٙاسبك زٖ ّالت زخيٕ ّاسبٔا ٗ ا
القْمٔ٘ العس ٔ٘ ترتطب مػسّعٔتَ مً حٔث ؾ٣حٖٔ ُتَ لنت يٕٓ نقنْع٘ قأه
ّم ا. ٟ
القْمٔ٘ العس ٔ٘ حقٔق٘ حٔ٘ خ لدٗ ّاشبناْا فَٔا ٓعات الدوْما٘ ّا٢ضاتنسازٍّاإ حقٔقاا٘ حٔاا٘ خ لاادٗ متقااداٗ أٖ أىَ ا ا ضاأ حس اا٘ الااصمً ّم ا تيقااصِ ٍاارِ
اسبس ٘ مً ذبْٓ٢ت ّت د٢ت ّرػسات حك زٓ٘ .إٌ العسب ونراٌْ اّزاّ زٓ آاّ ا دعيٙ
الت زخيٕ ٍّه أؾ ب زضا ل٘ ٓ ياٌْ الارات القْمٔا٘ أّّٓ ّ٢طاَنٌْ ا يا  ٛحكا زٗ
اإلىطا ٌ ا الع ا مل ن اُ ر ىٔا ّ مااً ٍي ا ا ٌ التقاادا ٍااْ اشب ؾاأ٘ اد٣شماا٘ سبقٔقاا٘
القْمٔ٘ العس ٔ٘ إىَ تسف الت قس ّازبنْا.
ّحاادٗ معس اا٘ ا٢ضااتق٣ل مااع ادعس اا٘ الراارب ٚال ا ربْقااَ ا٤ماا٘العس ٔ٘ ّّحدٗ اٍ٤داا القْمٔا٘ ّت٣شمَا لتف عال ّالتر مال ّلأظ لتْقٔات
ّالتقٔٔد ّّحدٗ الت زٓخ العس ٕ حبٔث ٓرٌْ ادطتق ل أ داّ ٍْ اشدا ّاد قإ
ّاسب قس طسٓق ٍرا ادطتق ل ّّحدٗ ادطاٗ اسبك زٓ٘ لنع مل أرعُ ّالعسب
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رااص ٢ّ ٛااد أٌ ٓرااٌْ ف ا ع ّ٣ا تٔ ا ز اسبك ا زٗ ال ػااسٓ٘ ٍّي ا ٓااربش مفَااْو
السض ل٘ اشب لدٗ ل٥م٘ .
الع٣ق٘ العكْٓ٘ ني القْمٔ٘ ّالْحدٗ تػارّل اديطناق العق ٜادٖ ّاإلطا زاإلٓاادْٓلْرٕ ادتؿا لدوْماا٘ ّالتقاادا ّالينااْ ّالْحاادٗ العس ٔاا٘ ٍاإ الؿاأػ٘
التيظٔنٔ٘ الطٔ ضٔ٘ ّالعننٔ٘ ال دبطد اسبقٔق٘ القْمٔ٘ .
 الْحدٗ عقٔدٗ ق ل أٖ اعت ز ّالطٔ ض٘ الطنٔن٘  ٢اد شا أٌ ربادو ٍارِالعقٔدٗ ّتطتقٔب ش الْحادٗ مقٔا ع لؿاد ا٢ىتنا  ٛالقاْمٕ ّالقاْٖ ٍاْ ماً
ٌ مع الْحدٗ ػ اليظس عً ادْق الطٔ ضٕ ٍّي تظَس ا فراس الق ٜاد
أٍنٔ٘ ز و اسبقٔق٘ العق ٜدٓ٘ لْاقع العننٕ ف لْحدٗ ٍدا ق ٜه راتُ ّادْق
مً الْحدٗ ٍْ الرٖ حيادا مْقاع اإلىطا ٌ أّ أٖٖ رَا٘ ميَا ّاسبراه ماً ؾاد
ادْق القْمٕ ق ٜه حؿساّ لعنل مً أرل إظب ش الْحدٗ )33(.
ق ض ق ت ًٔٓ لي ساع٘ القٔ اٗ الت زخئ٘ لنسٜٔظ ػ ز ا٤ضاد ٍّإ ساعا٘
ادثق ا القااْمٕ ادي قاال اداادز عنااق سبق ا ٜق الت ا زٓخ ّّحاادٗ ا٤ماا٘ ّأٍاادافَ
ّالاادازع ادت ا ع ل٥حاادا ّاداا١رسات الطٔ ضاأ٘ ّدهطط ا ت العاادّ الؿاأَْىٕ
اإلمربٓ لٕ حٔث اضتط ع فرسِ ا٢ضةاتٔقٕ الؿانب ّإزااتاُ الؿان ٘ أٌ حيادا
ادْاقا ا الطٔ ضااأ٘ القْمٔا ا٘ اىط٣قا ا ّ ماااً إازا اااُ عناااق ا٢ضاااتق ٘ الت زخئااا٘
لنقن ٍا العس ٔ٘ شرِ ادْاق ّ قدزتَ عن ٙادط ٍن٘ ا تعدٓل أّ تػٔا مْاشًٓ
القْ ٚالق ٜن٘ ّالسٜٔظ ػا ز ا٤ضاد ارلك ٓعارب عاً الطٔ ضا٘ الْاقعٔا٘ اد دٜٔا٘
ال تيطنق مً الْاقع ّتعنل عن ٙتػٔاِ ا ٌ ّاحد ّماً ٍيا تتقنا ٙالطٔ ضا٘
اد دٜٔاا٘ ّاّزٍاا التاا زخيٕ فقٔاا اٗ الااسٜٔظ ا٤ضااد قٔاا اٗ تاادافع عااً اٍ٤ااداا
ّالرسام٘ مً اٌّ مصآدٗ أّ تَ ٌّ إىَ القٔ اٗ الت زخئ٘ ا ٍارا الاصمً العس إ
الؿعب أق فت اسبْٔٓا٘ اليكا لٔ٘ لنفراس القاْمٕ ّحس تاُ الف عنا٘ قانً
إط زِ العس ٕ الْاقعٕ ّم ٓتٔ ُ مً إمر ى ت فعنٔ٘ لنعنل القْمٕ ادػة عنٙ
الؿعٔدًٓ السهٕ ّالػع .فقاد أعطا ٙالطأد الاسٜٔظ ػا ز ا٤ضاد القْمٔا٘
ط عَ التقدمٕ زا ط ّ إٓ ٍ ل عد ا٢رتن عٕ ّ إعط  َٜط ع ّ ٓستراص عناٙ
قااسّزٗ تػاأا ياا ٙا تنااع ّإطاا ٣ط ق ا ت أ ي ا  ٛالػااعب ف اّ٘ ّ ٢ضاأن
الط ق ا ت الػ اع ٔ٘ ال ا تػاارل الطااْاا ا٤عظااه مااً الػااعب العس اإ ؾ ا ح ٘
ادؿن ٘ أ ٤دٗ ا قٔ و الدّل٘ العس ٔ٘ الْاحدٗ .
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اهلوامش:

 - 4السٜٔظ ػ ز ا٤ضد ادنتق ٙالعس ٕ دْارَا٘ اسبنا ا٤مسٓرإ -الؿأَْىٕ السرعإ
العس ٕ ت زٓخ .7142 /44/41
 - 7ادؿدز الط ق ىفطُ.
 - 3ادؿدز الط ق ىفطُ.
 - 1ادؿدز الط ق ىفطُ.
 - 5ا.ف ٓص عص الدًٓ رسٓدٗ ال عث العدا  45421ف7142/44/41 4و)
 - 1السٜٔظ ػ ز ا٤ضد ادنتق ٙالعس ٕ دْارَا٘ اسبنا ا٤مسٓرإ -الؿأَْىٕ السرعإ
العس ٕ مؿدز مر ْز ض قّ
 - 2ا.خن ازبساا الفرس الطٔ ضٕ  7142اذب ا الرت ب العسب امػق العدا .17
ا .فاااا زّ اضاااانٔه صبناااا٘ الفرااااس الطٔ ضاااإ 7114 35/31و ف 34اذباااا ا3
الرت ب العسب /ضْزٓ٘.
 4ادؿدز الط ق.
 41ا.م شٌ ادػس ٕ رسٓدٗ ال عث العدا  45435ف7142/44/74 4و.
 - 44إه عٔاال ع ااد الفتا ة ع ااد الرا ا التعناأه ّاشْٓاا٘ ا العا مل ادع ؾااس 7114و
أ ْ ظ .مس ص اإلم زات لن ْ ّالدزاض ت ّاليػس ضنطان٘ ازاضا ت إضاةاتٔقٔ٘
ف.71
 47ى ٔااال فاااْشات ىْفااال صبنااا٘ ادي قااال العااادااٌ  .711/715ف 7147 11القٔا ا اٗ
القْمٔ٘ سبصب ال عث العس ٕ ا٢غةا ٕ امػق.
 - 43ى ٔل فْشات ىْفل من ق طن ٘ ّر مع ت رسٓدٗ الثْزٗ امػاق العادا  42تا زٓخ
7144/1/4و.
 41السٜٔظ ػ ز ا٤ضد ادنتق ٙالعس ٕ دْارَا٘ اسبنا ا٤مسٓرإ -الؿأَْىٕ السرعإ
العس ٕ مؿدز مر ْز ض قّ.
 45ادؿدز الط ق ىفطُ.
 41حااصب ال عااث العس اإ ا٢غااةا ٕ مع ا مل ادطاااٗ اليك ا لٔ٘  4442القٔ ا اٗ القْمٔاا٘
امػق ف.75
 42مق ز اا٘ ا تأؾاأل الفرااس القااْمٕ ع ااد ا ٔااد اليقاا ز ؾااساع اشْٓاا٘ ا تااْىظ
ف.73
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 43ا.ضبند ؾا اشسم ضإ ف 13مق ز ا٘ ا تأؾأل الفراس القاْمٕ اشٔٝا٘ الع ما٘
الطْزٓ٘ لنرت ب /ااز ال عث ع و 7147و.
- 44ضبنااد ع اااد ازباا سٖ مطاااأل٘ اشْٓااا٘ مس اااص ازاضاا ت الْحااادٗ العس ٔااا٘ 4445و
ف.45
- 71اشسم ضٕ مؿدز ض ق ف.21
- 74الق ٜد اد١ضظ ح فك ا٤ضد مً خط ُ ا م١متس ادعننني ت زٓخ .4423 /5/4
-77السٜٔظ ػ ز ا٤ضد ادنتقا ٙالعس إ دْارَا٘ اسبنا ا٤مسٓرإ -الؿأَْىٕ السرعإ
العس ٕ مؿدز مر ْز ض قّ.
- 73ادؿدز الط ق ىفطُ.
 - 71الٔاال السفٔااق ال عثاإ ف 21القٔ ا اٗ القطسٓاا٘ سبااصب ال عااث العس اإ ا٢غااةا ٕ
امػق .7145
- 75السٜٔظ ػ ز ا٤ضد ادنتق ٙالعس ٕ دْارَ٘ اسبن ا٤مسٓرإ -الؿأَْىٕ السرعإ
العس ٕ مؿدز مر ْز ض قّ.
- 71ى ٔل فْشات ىْفل ا سق٘ ّاشب٣ف 7114و امػق ف.14
- 72ى ٔل فْشات ىْفل ادسرع الط ق ىفطُ ف.15
- 73ا.حٔدز إ سأٍه صبن٘ ع مل الفرس الرْٓت 4443و ف.452
- 74ا.عؿ و السّاع صبن٘ ع مل الفرس الرْٓت العدااٌ الث لث ّالسا ع .4433
- 31ا.غْقٕ ر٣ل ع مل الفرس الرْٓت 4431و العدا الث لث ّالسا ع الرْٓت.
-34السٜٔظ ػ ز ا٤ضد ادنتقا ٙالعس إ دْارَا٘ اسبنا ا٤مسٓرإ -الؿأَْىٕ السرعإ
العس ٕ مؿدز مر ْز ض قّ.
- 37ى ٔل فْشات ىْفل العقْل ادهؿٔ٘ امػق  7141ف.33/37
 - 33مً خط ب الق ٜد اد١ضظ ح فك ا٤ضد ا م١متس ادعننني ت زٓخ 4423/5/4و.
 - 31مً خط ب الق ٜد اد١ضظ ح فك ا٤ضاد ا ادا١متس اسبا اٖ ّالعػاسًٓ ل٣ذبا ا العا و
ليق ت العن ل ت زٓخ 4431/44/41و.
- 35مً حدٓث السٜٔظ الق ٜد اد١ضظ ح فك ا٤ضاد إىل قثال اديظنا ت الف٣حٔا٘ تا زٓخ
.4445/4/41
- 31ا.ضانٔه س ا ت الْحادٗ الطااْزٓ٘ ادؿاسٓ٘ مسارعاا٘ ىقدٓا٘ لتقدٓااد الفراس القااْمٕ
العس ٕ  4432ف.115
- 32ا.ضنٔه س ت ادؿدز الط ق ىفطُ ف.113
- 33أمحد اسبا عنإ اليادّٗ الفرسٓا٘ اشب مطا٘ القٔا اٗ القطسٓا٘ تا زٓخ 44/73- 71
4443و.
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قراءة في الهوية والعروبة واإلسالم..
في لقاء السيد الرئيس مع المفكرين العرب
زبري سلطان قدوري*
ق د الرليق ددقلرل ال د لرلدديل أللد ددانيلرلق د لرلم د لرل ددي ل د ل
رلبعثلرلعيديلرالشرتركيلخالللرلل اءلمد لكوكبدةلمدنلرفد ل لرلعدي ل
رلذونلقد مورلىل لمم دقلللا دانيكةلمللرفل دىلرلعيدديلودتل دور ل
(فورجهددةلر لددملرلميولدديلرل دده ونيلرليجعددي المللن دديونلرل ددانيل
7107الجماو ددةلمددنلرل ورد دتللورفبددامولورل د ملرللليوددةالرل د لنُع د ُّل
م هاج داولومل ددلل اددللو اجهددالرل ددوالورل ن ادداللرلوة ددةلورل وم ددةل
دداني لمدد لرل ددوالرل دده ون ةلور م وال ددةل
ورل م ددةلمللاددير هالر
ورليجع ددةلمددنلأجددلل يو هددالوو د نهالوق د امنهالورق د ال االو ق د ا ل
رفؤرميةلرللون ةالرل لن هالنلكلرل وال لدىلقا د ةلرل داللرلعيدديال
وقلبلرلعيودةلرل ادضلقونيوةلرليم لورف ل.ل ل
ر ووةلورالن ااءلورلعيودةلور قالال

ن ددالرلع ودد لمددنلرل نيرقدداللرلعيد ددةلورلج ب ددةلىل لأ ّلرلددوةنل
رلعيددديل(ك ددا لميكددبلمع د لن د رخللق ددهل اادديلرلددوالءرللر ل دةلال
ددددالوالءرللرلوة دددةلالددددالوالءرللرل الل دددةلورفذهب دددةالوىل لنع مودددةل
رالن ااءلون اق انهالأمللىل ل الةلمنلرالن انيلمللر ووةلرالج اا دةال
وىل ل الةلمنلرل ا قلرلوج رنيلرل رخليل لر نسا لرلعيديالرلدذ ل
ن خ لهلمللآ لور لم ا يلرن ااءرللرج اا ةلم عانيضدةلوم داقيةلملل
خم لملرفس ووال.ل ل

* كاتب وباحث من سوريا.

95

*

قراءة يف اهلوية والعروبة واإلسالم

أكَّد اهطّٚد اهسٚ٢ظ يف حدٙثٕ هوٌفلس ّٙاهعسب عو ٟاهل٘ٙة ٞاهعسيٚةٞأل ُٔ٪ة
أضة ع اه٘دةة٘ت اي ٌعةة ٛهً٫ةة ٞهلو ة يي أاهل٘ٙةةٓ ٞةة ٛأض ة ع ٗدةة٘ت أ ٜزت ٌ ة ًةةّ
اي ٌع ة أل كطةةلِ ئةة ض ٚضةة ٚاأل و هلٚةة األ اد ٌ عٚةة األ ٗي ه ةة ه ٛيف ا ؿةةوٞ
ٗطِ ٚا)ٗ .عدَّ غ ٚب اهل٘ ٞٙهد ٠هلسٙق ًّ اي ٌ اهعسي ًّ ٛأٍٓ اهع٘اًى اهة يِة
عو ٔٚاهو٘ ٠املع ت ٞٙه ًٞ٫يف ؾِ ع٧ً ٞاًستٔ اهلُ٘ ٞٚقد اهعدٙةد ًةّ ا٪ارة ز
اهعسي ٞٚاه٘طِٞٚأل ٗيف ًودً ٔ ض٘زً ٞٙة يداٙة ٞاهوةسْ اذتة تٗ ٜاهعػةسّٙأل هلوة يي
أا٪حداث أ ب هِ أْ غ ٚب ٓرٖ اهل٘ ٞٙكة ْ أحةد أكة املػةلٗ ٩اه ٌطةم
ئ اه َ٘ٚقسٗز.)ٜ
مل ذا أعر ٟاهطٚد اهسٚ٢ظ اهل٘ٓ ٞٙرٖ اٌٚٓ٪ةٞ؟ ًٗة ٓة ٛاهل٘ٙةٞ؟ دة  ١تعسٙة
اهل٘ٙةةة ٞيف امل٘ضةةة٘ع ٞاهفوطةةةف ٞٚاهعسيٚةةة ٞاهل٘ٙةةةٞي أهلسقة ة كوٌةةة ٞاهل٘ٙةةةُ ٞفطةةةٔ
كٌؿروح هلوطفٙ ٛٱط دي يٕ عو ٟكْ٘ اهػُ ٘ٓ ١ٛفطٕ).
ٗعسهلٔ املفلس اهفسُط ٛأهٚلظ ًٚلػٚووٛي أإُٔ ًِعً٘ ً ٞل ًوً ٞةّ
املعرٚة امل تٙةةٗ ٞاهِفطةةٗ ٞٚاملعِ٘ٙةةٗ ٞا٨د ٌ عٚةة ٞتِرةة٘ ٜعوةةُ ٟطةةق ًةةّ عٌو ٚة
اه ل ًى املعسيفأل ٗت ٌٚةص ي٘حةدتٔ اهة ت طةد يف اهةسٗا اهدااوٚة ٞاهة تِرةٜ٘
عو ٟا ؾ ٞٚاٮحط ع ي هل٘ٗ ٝاهػع٘ز ئ .
هل هل٘ٙةة ٞإذا ٓةةٗ ٛحةةد ٝاملػةة عس اهدااوٚةةٞأل اهةة ت ٌثةةى يف ٗحةةد ٝاهعِ ؾةةس
امل تٞٙأل ٗاه ٌ ٙصأل ٗاهدميً٘ٞأل ٗادتٔد املسكصٓٗ .ٜرا ٙعة أْ اهل٘ٙةٓ ٞةٗ ٛحةدٝ
ًّ اهعِ ؾس امل تٗ ٞٙاهِفط ٞٚامل ل ًوٞأل اه جتعى اهػخـ ٌ ٙة ٙص نةّ ضة٘اٖأل
ٗٙػعس ي٘حدتٕ اهرات. ٞٚ
يدأ ظٔ٘ز اهل٘ ٞٙاهعسيًِ ٞٚر ً ٙصٙد عو ٟعػس ّٙاسُ األ ٗجتوةٓ ٟةرا اهعٔة٘ز
يف ة٩ث ًساحةةىي اٗ٪كي ك ُة يةةدا ٙتػةلى اهل٘ٙةة ٞاهعسيٚةٞأل اهة كة عة
أغل ي ًّ اهِعٍ اهط ٚضة ٞٚاهعسيٚة ٞاهة ظٔةس ًة ابةى اٮضةَ٩أل عِةدً أاة َ
اهعسب اُ٪ب ط تٗهة ٍٔ املطة وو ٞيف عٔةد اذتة زث اهث هةذأل اهةر ٜاختةر ًةّ تًػةق
ع ؾٌ ٞه وم اهدٗهٞأل ٗك ْ حوٍ اُ٪ب ط جتٌ ٚاهعسب يف كٗ ْ ٚاحدأل ٗجنخ٘ا
يف حتوٚق ٓرا اهلةد اة٩ي هلةق ٝاؿةنً ٝةّ اهةصًّٗ .قةٌ توةم اهدٗهة ٞضة٘زٞٙ
ٗمش ي ادتصٙس ٝاهعسيٞٚأل ٗاض ٌس يعد اهغصٗ اهسًٗ ُ ٛهب٩ت اهػ َ عة َ  01قَ.أل
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حٚذ حت٘ه إك تٗه ٞت يع ٞهٯً اط٘ز ٞٙاهسًٗ ُ ٞٚعد ٝاسْٗ .يعد اُ٪ب ط ظٔس
إً زا عسي ٞٚحتٌى اهل٘ ٞٙاهعسيٞٚأل ٗهلِٔ مل تلّ ًط وو ٞيى ك ُ ت يع ٞإً
هوةةسَٗ أٗ إك اهفةةسعأل كتًة زت ٛاهغط ضةةِٗ ٞاملِة ذزٝأل ٗاهدٗهةة ٞاه دًسٙةةٞأل ٗكة ْ
هلرٖ اٮً زا ٗاملٌ هم اض و٩ي ذاتٛأل ٗحلٍ عو ٟاهوب ٢ى اهعسي ٞٚاهة تطةلّ
يف ستٚرٔة ة ادتغةةةسايفٗ .اةةةد ًِعة ة اهعةةةسٗ اهط ٚضةةةٗ ٞٚاهعطةةةلسٗ ٞٙاهلٌِٚةةةٞ
اهسًٗ ٞٚأْ تبدٗ اهل٘ ٞٙاهعسيً ٞٚط وو.ٞ
املسحو ٞاهث ُٞٚي يد اهل٘ ٞٙاهعسي ٞٚتعٔس يؿ٘ز ٝا ١ ٌ ُ٨اهوبو ًّٗ ٛا٨ع ةصاش
ي  ١ ٌ ُ٨إك اهوبٚو .ٞهلّ ُ ٢ج ٓرا ا ١ ٌ ُ٨اهوبو ٛك ُ ضوبٞٚأل هلوةد أتّ إك
ُػةة٘ب حةةسٗب تً٘ٙةة ٞط٘ٙوةة ٞيةةا اهوب ٢ةةى اهعسيٚةةٞأل اً ةةد يعكةةٔ إك ًةة ٙوةة زب
ا٪زيعا ع ً ا كخسب تاحظ ٗاهغ اٗ .١ك ُ اهل٘ ٞٙاهوبو ٞٚتػلى ح ه ٞضةوبٞٚ
ح ة ٟيعةد تػةةلى اهدٗهة ٞاهعسيٚة ٞاٮضةةًٞٚ٩أل حٚةذ ظٔةس دوٚة ا يف اهؿةسا اهةةرٜ
حدث يف اهعٔد ا ًٜ٘٪يا اهوب ٢ةى اهعسيٚة ٞاهُٚ ٌٚةٗ ٞاهوٚطة .ٞٚهوةد ك ُة اهل٘ٙةٞ
اهوبو ٞٚتعو٘ يف املسحو ٞا ًٞٙ٘٪عو ٟا ١ ٌ ُ٨اهوً٘ٗ ٛاهل٘ٙة ٞاهعسيٚةٞأل عِةدً ذن ةد
اهؿسا يا توم اهوب ٢ىٗ .اد أكد ك ب اه ة ز ٙأْ اهل٘ٙة ٞاهوبوٚة ٞضةسع ْ ًة
خت فٛأل ٗحتى يةد أًِ ٨ة اهل٘ٙة ٞاهوً٘ٚة ٞعِةد ظٔة٘ز ارةس اة زدٔٙ ٛةدت ابٚوة ٞأٗ
زتٌ٘ع ٞعسيٞٚأل كٌ حدث يف ًعسك/ ٞذ ٜاة ز ٗ ./يف ًعسكة ٞاهنًة٘ن حةا
احن ش اهغط ضِ ٞاهِؿ ز ٠إك د ُب إا٘أٍُ اهعسب املطوٌا قد اهسَٗ اهِؿ ز.٠
املسحو ٞاهث هث ٞابى ظٔ٘ز اٮضٗ َ٩يعةدٖي حةا غةعس اهعةسب يف غةبٕ ادتصٙةسٝ
ٗي٩ت اهػ َ ٗاهساهلةد ّٙيكةسٗز ٝإدنة ت ًػةسٗ هلٚة ْ عسيةٛأل ٧ٙضةظ هلةٍ تٗهةٞ
جتٌة ة مشوةةةٍٔ ٗت٘حةةةدٍٓأل ٗحتٌةةةى ٓ٘ٙةةةٗ ٞإٙد٘ٙه٘دٚةةة ٞا ؾةةة ٞئةةةٍٗ .اةةةد ية ة ١
ست ٗ ٨عسيٚة ٞعةد ٝابةى اٮضة َ٩ي هفػةى ه خوٚةق ٓةرا املػةسٗ ا ًِٗٔة ست ٗهةٞ
املوةةم ؾةةخس ٗاهةةد اهػة عس اهلةةبن اًةةس ٥اهوةةٚظ هبِة  ١تٗهةة ٞيف دِةة٘ب ادتصٙةةسٝأل
ٗست ٗه ٞاملول ٞشُ٘ي ٚيف اض و٩ي تدًس عّ زًٗة أل ٗإا ًة ٞتٗهة ٞعسيٚة ٞك ةد ًةّ
ُٔس اهفسا إك ُٔس اهِٚىأل ٗضع ٛاهغط ضِ ٞيف تل٘ ّٙإًة ز ٝدِة٘ب ضة٘ز ٞٙك ةد
إك ٙثةةسبأل ٗكةةرهم ضةةع ٟإاةة٘أٍُ املِ ة ذز ٝيف يِ ة  ١تٗهةةً ٞط ة وو ٞيف يةة٩ت ٗاتٜ
اهساهلدّٙأل ٗهلػو عٌو ٞٚتِؿٚب عبد اهلل يّ أي ٛضو٘ي ًول ا عو ٟاملد ِٞٙاملِ٘ز.ٝ
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ٗيسش اهل٘ ٞٙاهعسيً ٞٚة ظٔة٘ز اٮضة َ٩يف ًلة ٞامللسًةٞأل هلةسأ ٠اهلةثن
ًةةةّ اهعةةةسب أْ اٮضةةة َ٩هةةةٚظ تِٙة ة ا ك ٗٙة ة ا هلوةةةيأل يةةةى كة ة ْ ًػةةةسٗع ا اً٘ٚة ة ا
إٙد٘ٙه٘د ٚا هلثن ًةّ اهعةسب عوة ٟااة  ٩اُ ٌة ١اتٍٔ اهوبوٚةٗ ٞاهدِٚٙةٞأل ابةى أْ
ٙلْ٘ ًع ودا ت ِٚٙا ت٘حٚد ٙاأل ميلّ أْ دنٌ مشوةٍٔأل ٗ٘ٙحةدٍٓ يف إطة ز تٗهةٞ
ٗاحدٝأل ذنسز ي٩تٍٓ ًةّ ا٨حة ٩ي اهسًٗة ُٗ ٛاهف زضةٗ ٛاذتبػةٛأل ٗذنوةق هلةٍ
ك ُ ٚا ٗٗد٘تا يا آ ًّٗ .ًٍ٪رٖ اهس ٞٙ٦غ زك اب ٢ى عسيً ٞٚطٚخ ٞٚك غوب
يف اهعٌو ٚاذتسي ٞٚيف اهػ َ ٗاهعساقأل ٗزهلك أْ تدهل ادتصّٞٙأل ٗعدّتٔ قسٙبٞ
هغن اهعسبأل ٗيأُٔ توبى أْ تدهل اهؿداً ٞكة عف ٞكةتا٘أٍُ اهعةسب املطةوٌا.
كٌ ة يةةد اهل٘ٙةةٗ ٞا ٌ ُ٨ة  ١هوعسٗيةة ٞيف احن ٚة ش اهعةةسب اهغط ضةةِ ٞاملطةةٚخٚا يف
ًعسكةة ٞاهنًةة٘ن إك د ُةةب إاةة٘أٍُ اهعةةسب قةةد اهةةسَٗأل حةةا اّٚةسٍٓ ًولٔةةٍ
دبو ٞيّ ا ٍٔٙ ٪يف اهو ة ي إك د ُةب أيِة  ١تٙةٍِٔأل أٗ إك د ُةب أيِة  ١عٌةً٘ ٍٔ يف
توم املعسكٞأل هل ا زٗا أيِة  ١عٌةً٘ ٍٔ قةد ا٨حة ٩ي اهسًٗة ُ ٛعوة ٟاهةسغٍ ًةّ
أُٔةةٍ  ٙػ ة زكْ٘ يف تٙةةّ ٗاحةةدأل ٗظٔةةس اهل٘ٙةة ٞيف ٗاةة٘ اهعةةسب املطةةٚخٚا يف
تًػق إك د ُب إا٘أٍُ اهعسب اهف حتا هلطٔو٘ا تا٘هلٍ إك تًػق ضوٌ ا.
هوةةد يةةد اهل٘ٙةة ٞاهعسيٚةة ٞأكثةةس ٗقةة٘ح ا ً ة اٮضةةَ٩أل ٗعةةصش ظٔ٘زٓ ة اهوغةةٞ
اهعسي ٞٚيؤ  ٞاسٙؼ يطبب ُصٗي اهوسآْ اهلس ٍٙئ ٗاُ ٌ  ١زض٘ي اٮض َ٩ؾةوٟ
اهلل عوٗ ٕٚضوٍ إك اهعسبأل هلود ُصي اهوسآْ اهلس ًّ ٍٙاهسمحّ عص ٗدةى يوطة ْ
عسيً ٛباأل ٗأكد ا ٙ٬اهلسمي ٞعوة ٟأُةٕ اةسآْ عسيةّٛأل نة عةصش ًل ُةٞ
اه ك ُ ض ٢د ٝيف
اهوغ ٞاهعسي ٞٚيؤ  ٞاسٙؼأل ًٗ ًسٗز اهصًّ ذاي اهؤ
ادتصٙةةس ٝاهعسيٚةةٞأل ٗاا فةة إك ا٪يةةدأل ه خةةى هل ةة ٞاةةسٙؼ هغةة ٞد ًعةةٗٗ ٞحٚةةدٝ
هوعسبأل ن ًِ اهوغ ًّ ٞاُ٨وساض ٗاُ٨د زأل كٌ حدث هوغة ادمية ٞك ُة
ًع ؾس ٝهوغ ٞاهعسي ٞٚك هوغ ٞاه٩تِٞٚٚأل اه حت٘ه إك هغ ً عدت ٝيف أٗزٗي .
ٗاةةد ضة عد اهوغةة ٞعوةة ٟا ُ٨ػة ز ٗاهبوة  ١طة٘اي مخطةة ٞعػةةس اسُة ا أْ اهعةةسب
ك ة ُ٘ا ٓةةٍ محوةة ٞاهسض ة ه ًٗ ٞتتٔ ة أل ٗعوةة ٟأك ة هلٍٔ اُ ػةةس اٮضةة َ٩يف اهوةةسْٗ
اهث ٩ةةة ٞاٗ٪ك ًةةةّ ظٔةةة٘زٖأل ٗيطةةةبب اٚة ة تتٍٔ ٗإغةةةساهلٍٔ عوةةةً ٟف ؾةةةى اهدٗهةةةٞ
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ًٗ٧ضط ة تٔ املدُٚةةٗ ٞاهعطةةلسٞٙأل ٗيطةةب اهوغةة ٞاهعسيٚةة ٞأؾةةبخ اهل٘ٙةة ٞاهعسيٚةةٞ
د ًع ٞهلى ضل ْ اذتٚص ادتغسايف ًّ ا ٚي ا٪طوط ٛإك ارتوةٚج اهعسية ٛيف
امل قةةٗ ٛاملط ة وبىٗ .يةةرهم أكةةد اهطةةٚد اهةةسٚ٢ظ يػ ة ز ا٪ضةةد عوةة ٟأٌٓٚةة ٞاهوغةةٞ
اهعسيٞٚا كُ٘ٔ اهع ًى اٗ٪ي يف اهبِ  ١اهوً٘ ٛاهعسي .ٛهلو ي اهطٚد اهسٚ٢ظي أاهوغٞ
اهعسيٚةةٗ ٞاهوً٘ٚةة ٞاهعسيٚةة ٌٓ ٞة ادت ة ً هلةةى ا٪عةةساق ٗاهر٘ا ٢ة ٗا٪ت ٙة ْأل ٗيف
اه٘ا ُفطٕ ٌٓ حت هلع ْ عو ٟاؿ٘ؾ ٞٚكى ٗاحد.) ًِٔ ٝ
كٌة كة ْ هوسضةة٘ي ستٌةةد ؾةةو ٟاهلل عوٚةةٕ ٗضةةوٍ اهةةر ٜأُةةصي عوٚةةٕ اهوةةسآْ
اهلسٗ ٍٙيػس يٕ تٗزٖ يف ظٔة٘ز اهل٘ٙة ٞاهعسيٚةٞأل هلوةد كة ْ عسية ٛاهِطةب ٗاهوغةٞ
ٗاهػع٘زأل نة أعرة ٟاهل٘ٙة ٞاهعسيٚةً ٞل ُةٞأل اضة ٌس إك ًِ٘ٙة ٓةراأل ٗأعرةٟ
اهسض٘ي  تعسٙف ا ه ١ ٌ ُ٩إك اهعسٗيٞأل يأْ ٓرا اٙ ٨ ١ ٌ ُ٨ع٘ت إك عسق أٗ ابٚوٞ
أٗ ُطبأل يى ٙع٘ت إك اهوغٞأل هلو ي ي أاهعسٗي ٞهط ْ).
ٗٓرا ًة أكةدٖ اهطةٚد اهةسٚ٢ظ حةا ضةأي امل ة ًس ّٙعوة ٟاهعسٗيةٗ ٞاٮضةَ٩
هلو يي أٓى ميلّ أْ ٌ ٙلِ٘ا ًّ هلؿى اٮض َ٩عّ اهعسٗيٞأل ٍٗٓ مل ٌ ٙلِة٘ا
ًّ هلؿى عسٗي ٞاهسض٘ي اهلس ٍٙاهعسي ٛعّ تِٕٙأل ٗٓ٘ تب ٓ ٟيأكثس ًّ حدٙذ
ي ُ ٌ ٢ةةٕ إك اهعسٗيةةٞ؟ ً ة تبةةدي اهعسٗيةة ٞاةة٩ي اهعؿةة٘زأل تبةةدي املفٔةةَ٘أل ٗهلةةّ
ادت٘ٓس ٗاحدأل ٓى ٌ ٙلِْ٘ ًّ هلؿى اهعسٗي ٞعّ اٮض َ٩ابى أْ ٌ ٙلِ٘ا ًةّ
هلؿى اهوسآْ اهد ٙعّ هغ ٕي إُ أُصهِة ٖ اسآُة ا عسيٚة ا .املطةأهٗ ٞاقةخٞأل هطةِ
حب د ٞه٭ ٞٙكُ ٛعس إُٔ عسيةٛأل حنةّ ُ خةدث هغة ٞعسيٚةٞأل اهعة مل ٙعةس يةأْ
هغ ةةٕ عسيٚةةٞأل ٗهلةةّ هو أكٚةةد عوةةٓ ٟةةرا اهػةةِٓ ١ٛة ن زيةةي ٗاقةةح يةةا اهعسٗيةةٞ
ٗاٮض.)َ٩
اض ر اهعسب أْ ٙبِ٘ا تٗه ٞععٌ ٟاً د ًّ إضب ُ ٚإك اهؿةاأل ٗاح وة
اهل٘ ٞٙاهعسي ٞٚاهؿداز ٝهل ٔٚأل ٗاُ ٌ ٟإه ٔٚكى اهعسب ٗغنٓةٍ ًةّ غةع٘ب تاوة
اهةةد ّٙاٮضةةًٛ٩أل ٗيعةةد اةةسْٗ عةةد ٝيةةدأ عؿةة٘ز ا٨حنر ة ط ً ة ضةةٚرس ٝاهوةة٘٠
ا٪دِب ٞٚعو ٟاهدٗه ٞاهعسيٗ ٞٚاٮضٗ ًٞٚ٩ا ؾ ٞاهقنأل ٗأُ ٚز اهل ُ ٚاهعسيٞٚ
املبعثسٗ ٝامل ؿ زع ً ٞيدا ٞٙاهعؿة٘ز اذتدٙثة ٞيف أٗزٗية أل اهة كخة ٪عةدأٍ٢
يرستٍٓ ٗإاسادٍٔ ًّ اُ٪دهظ.
06

قراءة يف اهلوية والعروبة واإلسالم

ًِٗر يدا ٞٙاهوسْ ارت ًظ عػس امل٩ٚت ٜيةدأ اهكةع ٗاهلةْ٘ ٙؿةٚب اهعةسب
ض ٚضةة ٚا ٗاا ؿ ة ت ٙا ٗعطةةلس ٙاأل ٗتساد ة اهةة٘ع ٛئةة٘ ٍٔ ٙظ ٓس ٙة ا هعةةد ٝاةةسْٗأل
اً د إك ًِ ؿ اهوةسْ اه ضة عػةس .ةٍ عة ت هوعٔة٘ز ًةّ ددٙةد ًة ًِ ؿة
اهوسْ اه ض عػس ٗيدا ٞٙاهوسْ اهعػةسّٙأل ٗكة ْ ًةّ أٓةٍ ع٘اًةى ظٔة٘ز اهة٘عٛ
ي هل٘ٙةٗ ٞاٌ ُ٨ة  ١إك اهعسٗيةة ٞاُرة٩ق اهفلةس اهوةةً٘ ٛيف أٗزٗية أل ٗتلةّْ٘ اهةةدٗي
هلٔٚة عوةة ٟأضةةظ اهوً٘ٚةةٗ .ٞاهع ًةةى اهثة ُ ٛظٔ٘زٓة كةةست ٝهلعةةى ًٗو ًٗةة ٞهؤ ٌةةٞ
اهعِؿةةس ٞٙاذت ة تٝأل اه ة أطوؤ ة اهوً٘ٚةةْ٘ اهر٘زاُٚةةْ٘ يف اهدٗهةة ٞاهعثٌ ُٚةة ٞقةةد
اهوً٘ ٚغن اهقك ٞٚك هعسيٗ ٞٚا٪زًِٚةٞأل ا ؾة ٞيعةد اُ٨وة٩ب اهقكة ٛعة َ
0918أل ٗت٘ه ٛحصب ا٨حت ت ٗاهقاً ٛو هٚد اهطورٞأل اهر ٜهلسض ض ٚض ٞاه قٙم
عو ٟتوم اهوً٘ ٚأل ٗاض خدَ اهعِة اهػةدٙد ٗا٪حلة َ ادتة ٢س ٝقةد ًثوفٔٚة .
ٗاد أعدَ ا٪تسان ك٘كبةً ٞةّ اة ت ٝاهعةسب عوة ٟاملػة ُق يةأًس ًةّ مجة ي ي غة
اهطف ا يف  6أ ٙز ٓ ٞ ٚ ُ 0906رٖ اهط ٚض ٞا٨ض بدات.ٞٙ
ك ْ هلرٖ اهط ٚضة اهعِؿةس ٞٙاهر٘زاُٚة ٞتٗزٓة اهلةبن يف اُبعة ث اهل٘ٙةٞ
اهعسيٚةةٞأل ٗكطةةم ًععةةٍ اهعةةسب ٗاع ةةصاشٍٓ ئ ة أل ٗاةةد غةةلو٘ا ً ة يداٙةة ٞاهوةةسْ
اهعػةةس ّٙأحصاي ة ا ٗتِع ٌٚة ٗمجع ٚة ض ٚضةة ٗ ٞٚو هلٚةةٗ ٞأتيٚةةٗ ٞح ةة ٟتِع ٌٚة
ضةةس ٞٙعطةةلس ٞٙأحةةصب اهعٔةةد) مل٘ادٔةة ٞض ٚضةة ٞاه قٙةةم ٗاهعوةةٍ ٗا٨ضةة بداتأل
ٗاذتف ظ عو ٟاهل٘ ٞٙاهعسيٞٚأل ٗتِّ٘جٰ اهِك ي اهوً٘ ٛاهعسي ٛيف تف ن اهث٘ز ٝاهعسيٞٚ
عة ة َ 0906أل اهة ة أت إك إدةةة ١٩اهةةةقن عةةةّ ا٪زاقةةة ٛاهعسيٚةةة .ٞإ ٨أْ اهوةةة٘٠
ا٨ض عٌ ز ٞٙا ُ كى اهعٔ٘ت ٗامل٘ا ٚق اه أعر ٔ هوعسب ابةى اهثة٘زٝأل ٗاح وة
ٗاض عٌس ي٩تٍٓأل ٗشزع ك ُ ٚا ضسط ُ ٚا يف هلوطرا.
ا٩ي املسحو ٞا٨ض عٌ ز ٞٙاٗ٪زٗي ٞٚح ٗه اهو٘ ٠اهة ضةٚرس عوة ٟاهةدٗي
اهعسيٞٚأل ٗا ؾ ٞهلسُطة ٗيسٙر ُٚة إك طٌةظ اهل٘ٙة ٞاهعسيٚةٞأل ٗتف ٔ ٚة أل ٗهلةق ًة
أحد ةةٕ توةةم اهوةة٘ ٠ي وطةةٗ ٍٚجتص٢ةة ٞاهةة٘طّ اهعسيةة ٛإك تٗي ارسٙةةٗ ٞهلةةق حةةدٗت
ٗارةة٘ط ا٨تف اٚةة ٞا٨ضةة عٌ ز ٞٙضةة ٙلظ – يٚلةة٘ٗ .ضةةع يلةةى ً٧ضطةة تٔ
اهفلسٗ ٞٙاهقي٘ٗ ٞٙاهط ٚض ًّ ٞٚأدى اوق ٓ٘ ٙارس ٞٙيد٨ا ًةّ اهل٘ٙة ٞاهعسيٚةٞ
اه٘احةةدٝأل ٗضةة ُد ٗتعٌةة ًِعٌةة ض ٚضةة ٞٚذا أٓةةدا ارسٙةةٞأل ٗأٗدةةد
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تضة ة تن ارسٙةةةٞا تلةةةسع اهورسٙةةةٞأل ح ةةة ٟأْ يعةةةل اهةةةدٗي اهعسيٚةةة ٞك بة ة يف
تض تنٓ أْ اهػعب املو ٍٚيف ٓرا اهورس أًً ٞط ووٞأل ٗهٚظ دص١ا ًّ أً ٞعسيٚةٞ
ٗاحد.ٝ
ً ًسحو ٞاُ٨ةدهل اهوةً٘ ٛاهعسية ٛاذتةدٙذ اهة يةدأ ًِ ؿة ِٚٚ ٩ة
اهوسْ اهعػس ّٙإك تطع ِٚٚذهم اهوةسْأل تػةلو ًِعٌة اً٘ٚة ٞعسيٚة ٞعوةٟ
زأضةةٔ حةةصب اهبعةةذ اهعسيةة ٛا٨غةةقاكٛأل اهةةر ٜمشوةة هلسٗعةةٕ ًععةةٍ اهةة٘طّ
اهعسيةةٛأل ٗاض ة ورب اهفلةةس اهوةةً٘ ٛأغوبٚةة ٞادتٌة ٓن اهػةةعب ٞٚيف كةةى ا٪ار ة ز
اهعسي ٞٚاه من هد ٔٙغع٘ز كبن ٗععٙ ٍٚع ص ٗٙداهل عّ ٓ٘ ٕ ٙاهعسيٚة .ٞاضة ٌس
اُدهل اه  ٚز اهوةً٘ ٛاهعسية ً ٛؿة عدا إك ُلطة ٞحصٙةساْ عة َ 0967أل ةٍ يةدأ
يةة هقاد ٗاه ةةدزج يةة هلب٘ط ُ  ٚةة ٞاهلةةصاٗ ٍ٢اهفػةةى يف حتوٚةةق أحةة َ٩ادتٌةة ٓن
اهوً٘.ٞٚ
ٗاه َ٘ٚتػ د ًع ُ  ٝاٮُط ْ اهعسي ٛيطبب أشً ٞاهل٘ٙة ٞيعةد اهِلطة ٞاهوً٘ٚةٞ
ارترةةس ٝاهة أعوبة اتف اٚة ك ًةةب تٙفٚةةد ٗأٗضةةو٘ ٗعسيةةٕأل ٗتةةداع ٚحةةسب
هبِ ْ ٗحسب اهعساق ٗإٙةساْ ٗغةصٗ اهل٘ٙة ٗحؿة ز اهعةساق ٗاح ٩هةٕأل ٗاذتةسٗب
امل هٚةة ٞعوةة ٟغةةصٗ ٝاهطةة٘تاْ ٗهبِ ة ْ ًٗ .ة أهلةةسشٖ املػةةسٗ اً٪سٙلةة ٛاهؿةةُٔٛ٘ٚ
املطوح ض ٚض ٚا ٗعطلس ٙا ًّ أدى تدًن اهل٘ ٞٙاهعسيٞٚأل ٗتف ٚة اي ٌة اهعسيةٛ
إك ط٘اٗ ٢عػ ٢س ٗزتٌ٘ع ً ِ حسٝأل ٗيتح٩ي املػسٗ اٮً  ٙه ٛاهؿُٔٛ٘ٚ
عةةّ طسٙةةةق ًػةةسٗ تةةةدًن ٜكةةة ٛأاهف٘قةة ٟارت٩اةةة)ٞأل ٓدهلةةٕ اهةةةسٚ٢ظ إعةة تٝ
تسكٚب اهدٗي اهعسيٗ ٞٚهلق أدِد ٝؾٔ/ُٞٚ٘ٚأًسٙل.ٞٚ
ًٗة إقةةع اهل٘ٙةةٗ ٞا ٌ ُ٨ة  ١اهوةةً٘ٗ ٛاهةة٘ط يف أٗض ة ط زت ٌعٚةة ٞعسيٚةةٞ
عدٙدٝأل ٗ٪دى اض غ٩ي ٓرا اهكع ا ك ؾِ ع ً ٞك ٛأاهسي ٚاهعسي )ٛاهرٜ
اةةسب اهةةةب٩ت ٗاهعبةة تأل ٗكةة ْ ارترةةة ٞاه ل ٚلٚةةً ٞةةةّ أدةةةى حتوٚةةةق املػةةةسٗ
ا٨ضقات ٛ ٚأاهف٘ق ٟارت٩ا )ٞاهر ٜأعدتٕ اهو٘ ٠اهؿٔٗ ُٞٚ٘ٚاٮً  ٙهٚةٗ ٞعوةٟ
زأضةةةٔ اه٘ٙ٨ة ة امل خةةةدٗ ٝيسٙر ُٚة ة ٗهلسُطة ة أل ٗغة ة زك هلٚةةةٕ تسكٚة ة ٗارةةةس
ٗاهطةع٘تٗ ٞٙتِعٌٚة اٮاة٘اْ املطةوٌا ٗاهو عةدٗ ٝايٌ٘عة اٮزٓ يٚةٞأل حٚةةذ
اد ة ا ارتةةساب اهعسيةة ٛتٗ٨ا عسيٚةةً ٓ ٞةة ٞك ُ ة ًٗ ة شاه ة تػةةلى ارةةسا عوةةٟ
ٗد٘ت اهل ْ ٚاهؿٔ ُٛ٘ٚك هعساقأل ٗض٘زًٗ ٞٙؿس ٗهٚبٗ ٚاهٗ ٌّٚتُ٘ظ.
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ٗجتوةة أغةةل ي اهكةةع ي ٌ ُ٨ةة  ١هؤ٘ٙةة ٞاهعسيٚةة ٞيف اؾةةرف اهسدعٚةةٞ
اهعسي ً ٞٚاٮً  ٙهٗ ٞٚاهؿٔ ُٞٚ٘ٚيف اهل ٌ ٞعو ٟض٘ز ٞٙاوب اهعسٗية ٞاهِة يل ًةّ
أدةةى حترةة ٔ ٙ٘ٓ ٍٚة ٗٗد٘تٓ ة ًٗػةةسٗعٔ اذتك ة زٜأل حةةا اغةةق توةةم اهوةة٘٠
املع تٙةةة ٞهوٌػةةةسٗ اهوةةةً٘ ٛاهِٔكةةة٘ ٜأعةةةداتا كةةةبنً ٝةةةّ أيِة ة  ١اهةةة٘طّ ذنٔةةةٍ
ٗٗدةةدأٍُ ٗٗطِ ٚة ٍٔ ٗاةةً٘ ٍٔ ٚحبفِةةً ٞةةّ اهةةدٗ٨زا أل هلةدًسٗا ي٩تٓةةٍأل ٗاة ُ٘ا
ٗطةةةٍِٔ ي ه ع ًةةةى ًةة اهعةةةدٗ اهؿةةةُٔٛ٘ٚأل ٗغةة زك٘ا يف املةةة٧اًس ٝاهلُ٘ٚةةة ٞعوةةةٟ
ض٘زٞٙأل اهة حػةد هلة ا٪عةدا٣ً ١ة اً ٨٬ةّ ًستصاة ٞاهةدااى ٗارتة زجأل ًٗة
ٙصٙةةةد عوةةةً 051 ٟوٚة ة ز تٗ٨زأل ًٗ٣ة ة ًةةةّ ٗضة ة ٢ى اٮعةةة َ٩املسٚ٢ةةةٗ ٞاملطةةةٌ٘عٞ
ٗاملوسٗٝ١أل هرهم ٙػلى ا ُ٨ؿ ز اهلبن اهةر ٜذنووةٕ ادتةٚؼ اهعسية ٛاهطة٘زٜ
ً اذتوف  ًّ ١ست٘ز املو ًٗ ٞاُ ؿ زا هؤ٘ ٞٙاهط٘ز ٞٙاه٘طِٞٚأل اه ت ٩شَ ت٩شًة ا
عك٘ ٙا ًة اهل٘ٙة ٞاهوً٘ٚة ٞاهعسيٚةٗ .ٞأكّةد اهطةٚد اهةسٚ٢ظ يػة ز ا٪ضةد أْ اهل٘ٙةٞ
اه٘طِٚةةة ٞاهطةةة٘زٓ ٞٙةةة ٛدةةة٘ٓس اهعسٗيةةة ٞادت ًعةة٪ ٞيِةة  ١اهةةة٘طّ كوةةةٍٔ خ وة ة
أط ٚهلٍٔأ.)0
االنتناء والوالء وضعف اهلوية:

ظٔس ا٩ي اهعو٘ت اهث ٞ ٩امل ق ٞٚاه ًس عو ٟاهط ح ٞاهعسي ٞٚإغل هٞٚ
اه٘ٗ ١٨ا ١ ٌ ُ٨هو ٚى اذت ه ٛه ًٞ٫اهعسيٚةٞأل ُ  ٚة ٞاهع٘اًةى اهدااوٚةٗ ٞارت زدٚةٞ
اهط ٚضةةٗ ٞٚا٨ا ؿ ة تٗ ٞٙا٨د ٌ عٚةةٗ ٞاهثو هلٚةةٞأل اه ة أغةةسُ إه ٔٚة ض ة يو األ ن ة
ح٘هل ة إك أٓةةٍ اهوك ة  ٙاهط ة اِ ٞاه ة ت ف عةةى تااةةى اي ٌ ة اهعسيةة ٛاملع ؾةةسأل
ٗيطببٔ ت دااى حدٗت ٓةرٖ املطةأهً ٞة ًِعً٘ة ٞاهوكة  ٙاهفلسٙةٗ ٞا٨د ٌ عٚةٞ
اذت ٞٙ٘ٚهوٌ ٌع اهعسي.ٞٚ
تبدأ إغل ه ٞٚاه٘ٗ ١٨ا ًّ ١ ٌ ُ٨ا٩ي ًة ٙة ٍ طسحةٕ ًةّ تطة  ٨٦ادميةٞ
ًٗ دتً ٝثىي ملّ ٙلْ٘ ٓرا ا١ ٌ ُ٨؟ ًّٗ ٍ اه٘ٓ ١٨ةى ٓة٘ هوة٘طّ أَ هوعػةنٝ؟
هوخةةصب أَ هوعػةةنٝ؟ هٯاوةة ٍٚأَ هً٫ةةٞ؟ ٗٓةةى  ٙرةة يق أَ ِ ٙةة هلس ٓةةرا اهةةً٘ ١٨ةة
ا١ ٌ ُ٨ا هوخصب أٗ اذت ٛأٗ املد ِٞٙأٗ اهعػنٝ؟ ٗٓى أتزك اي ٌع اهعسيٞٚ
ح د ٔة ة امل ضةةة ٞإك تربٚةةةق ًبةةةدأ امل٘اطِةةة ٞيف ضةةةو٘كٔ ٗن زضة ة ٔ اهو ُُ٘ٚةةةٞ
ٗاهثو هلٞٚ؟ 111إخل .أض٣و ً ٞلسز ً ٝةدتًِ ٝةر ًة ٙصٙةد عوة ٟاةسْ ًةّ اهةصًّأل
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ًٗطةة ٌس ٝإك ًِ٘ٙةة ٓةةرا .أضةة٣وً ٞةة شاهةة تبخةةذ عةةّ أد٘يةة ٞه أضةةٚظ أمنةة٘ذج
تربٚوٛأل ٙودَ اهؿ٘ز ٝامل٘ق٘ع ٞٚهؤ٘ ٞٙاهعسي ٞٚاه ض٘ تِعلظ عو ٟاه٘د٘ت
ا٨د ٌ عٗ ٛاهط ٚضةٗ ٛاهثوة يفأل ٗحنةّ يف ُٔ ٙة اذتةسب اهلُ٘ٚة ٞعوة ٟضة٘زٞٙ
اهعسيٗ .ٞٚاه ت روب ُٔ  ٙتٔة اه فعٚةى اهثوة يف اهةدااوٗ ٛاهوةًً٘ ٛةّ أدةى تعٌٚةق
ًفٔةةةَ٘ اهل٘ٙةةة ٞاه٘طِٚةةة ٞاهوً٘ٚةةةٞأل ٗتػةةةرٙب ًةة أؾةة ئ ًةةةّ آ ةة ز توةةةم اذتةةةسبأل
ٗا٨ض عدات اهدا ٍ٢يف ً٘ادٔ ٞأعدا ١توم اهل٘.ٞٙ
مفهوما االنتناء والوالء:

اهةة٘١٨ي ٓةة٘ ادت ُةةب اهةةرات ٛيف ًطةةأه ٞاٌ ُ٨ةة ١أل ٗٙٱعةة عةةّ أاؿةة ٟحةةدٗت
املػة زك ٞاه٘دداُٚةةٗ ٞاهػةةع٘ز ٞٙيةةا اهفةةست ٗمج عةة ٞاٌ ُ٨ة  .١هلة ه٘ٙ ١٨عة ح هةةٞ
تًج يا اهرا اهفستٞٙأل يف ذا أٗض ًِٔة أل ٗأمشةىأل هٚؿةبح اهفةست ئةرا اهةدًج
دص١ا ًّ أضسٝأل أٗ ًّ مج عٞأل أٗ حصبأل أٗ أًٞأل أٗ ًّ اٮُط ُ ٞٚمجع .١
أً ا١ ٌ ُ٨ي ٓ٘ درز اهل٘ ٞٙا٨د ٌ عٚةٞأل ٗاهلُِ٘ٚة ٞا٨د ٌ عٚةٞأل ًِٗةٕ تة ٍ
اٮد ي ٞعّ ض٧ايي ًّ حنّ؟ كٌ ٙػلى زتٌ٘ع ٞاهسٗايي اه تػةد اهفةست إك
مج ع ٞأٗ عوٚةد ٝأٗ هلوطةفً ٞعِٚةٓٗ .ٞة٘ زتٌ٘عة ً ٞل ًوةً ٞةّ ا٪هللة ز ٗاهوةٍٚ
ٗا٪عسا ٗاه و هٚدأل اه ت غوغى يف أعٌ ق اهفست هلٚخ ٚئ ٗحت ٚيٕ .ح  ٟت خ٘ي
إك ٗد٘ت غن ستط٘ع كإُٔ اهل٘اِ ٙ ١فطٕ اٮُط ْ ٗٓ٘ ٙ ٨ساٖ.
ٗعةةّ اٌ ُ٨ة ٙ ١وةة٘ي املفلةةس زتةةد ٜأيةة٘ شٙةةدي أٙعةدّ اٌ ُ٨ة  ١ستةة٘زا ًفؿةةو ٚا
ٙلػ اهل ثن عّ ا٬هٚة ٞاهِفطة ٞٚاهة تة خلٍ يف ع٢٩وٚة ٞاي ٌة يةأهلساتٖأل
ًٗة ة شاي اهلةةةثنْٗ ِٙعةةةسْٗ إك اٌ ُ٨ة ة  ١عوةةة ٟأُةةةٕ رنةةةـ ادت ُةةةب اهط ٚضةةةٛ
ٗجتو ٚتةةٕأل يف حةةا أُةةٕ  ٙةةرز يف ادت٘اُةةب ا٨ا ؿةة تٗ ٞٙاهثو هلٚةةٗ ٞا٨د ٌ عٚةةٞ
ك هل.)ٞ
ٗا ١ ٌ ُ٨اهفعو ٛاهرٙ ٜفسض ُفطٕأل ٗٗ ٙش حدٗت اهع ًةى اهةراتٗ ٛأيعة تٖأل
 ٙخوق ع إًل ُ ٞٚاه ر يق يا أْ ٙلْ٘ املةس ١عسيٚة ا ًًِ٧ة ا يعسٗي ةٕأل ًٗطةوٌ ا
ً ًِ٧ا يتض ًٕ٩يف آْ ًع آٗ .رٖ اذت ه ٞجند هل ٔٚتر يو ا يا اٗ ١ ٌ ُ٨اه٘.١٨
ٗميٚى اهب حثْ٘ يف عوٍ ا٨د ٌ إك حتدٙد اٌ ُ٨ة  ١ا٨د ٌة ع ٛهوفةست ٗهلوة ا
ملع ٚة ز ّٙأض ض ةٚا ً ل ة ًوا ٌٓ ة أل اٗ٪يي اهع ًةةى اهثو ة يف اهةةرات ٛاهةةرٙ ٜأاةةر
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ؾ٘ز ٝاه٘ ١٨دتٌ عً ٞع ِٞٚأٗ حصب أٗ عوٚد ٝستدتٗ .ٝاهثة ُ ٛاهع ًةى امل٘قة٘عٛي
اهرٌ ٙ ٜثى يف ًعر ٚاه٘اا ا٨د ٌ ع ٛاهر ٜذنٚي ية هفست أ ٜاٌ ُ٨ة  ١اهفعوةٛ
هوفست أٗ ادتٌ ع.ٞ
ٗاه٘ ١٨ي ع بة زٖ اهبعةد اهثوة يف ٗامل٘قة٘ع ٛهلةرا اٌ ُ٨ة ١أل اةد  ٙرة يقأل ٗاةد
 ِ ٙهلس ً اً .١ ٌ ُ٨ث٩ا يف ح ه ٞاه ر يق جتد عسي ٚا  ٙلوٍ اهوغ ٞاهعسيٞٚأل ٗٙعٚؼ
عو ٟا٪زض اهعسيٞٚأل ٗٙػعس ي  ١ ٌ ُ٨اه َ  ٕ ً٪اهعسي .ٞٚأً يف ح ه ٞاه ِ هلسأل اةد
جتةةد عسيٚةة ا ٙةة لوٍ اهوغةة ٞاهعسيٚةةٞأل ٗٙعةةٚؼ عوةة ٟا٪زض اهعسيٚةةٞأل ٗهلةةّ ٖٗ١٨
ٗتؿسهل تٕ ٗضو٘كٕ ً زتٌ٘ع ٞأٗ هللس أٗ مج ع ٞأٗ تٗهً ٞع ت ٞٙه ًٞ٫اهعسي.ٞٚ
ٗهو عةةس إ ك اه ٌةة ٙص يةةا اٌ ُ٨ةة ٗ ١اهةةُ٘ ١٨كةةسب ًةةث٩اي اةةد ٌ ِٙةة ٛاهفةةست
ي هكسٗز ٝإك عػنٝأل ٗهلِٕ ٙ ٨ػعس ي ه٘ ١٨هل ٗ .عو ٟا ٩ذهم  ٌٛ ِٙ ٨هلست
إك عػن ٝستدتٝأل ٗهلِٕ اد ٙلْ٘ عػ ٢س ٙا ف ٓٗ ٌٕٚتؿ٘زاتٕ .
الضعف والتهازع بني الوالءات يف ذات الفرد:

إْ اهع٩ا اه تط٘ت اه٘ضي ا٨د ٌ ع ٛيف اه٘طّ اهعسي ٛتة٧ت ٜإك تِة ش
يف ذا اهفةةست اهعسيةة ٛيطةةبب ً ة تػ ةلّوٕٱ زتٌ٘عةة ٞاهةة٘١٨ا يةةا اهةة٘ ١٨اهوةةً٘ٛ
ٗاه٘ط ٗاهدٗ ٙاهوبوٗ ٛاهر ٢فٗ ٛا٨د ٌ عٗ ٛاهط ٚضٗ ٛاٮاوٌٚةٗ ٛاملِروةٛأل
ًٗ ة تٱػ ةلّو ٱٕ ع٩ا ة اهوسيةةٗ ٟآ٪ةةى ٗا وةةٗ ٞاملةةرٓب ٗاهر ٢فةةٗ ٞاهعػةةن ٝعوةةٟ
امل٘اطّ ًّ اطس ٗأس يطبب زٗايي اهدَ ه عو٘ عوة ٟاهة٘ ١٨هوة٘طّ ٗاً٪ةٗ .ٞيطةبب
أشً ٞاهِع َ اهعسي ٛتااوٚة ا ٗا زدٚة األ تػةلو يف أٗضة ط اد ٌ عٚة ٞعسيٚة ٞغةن
اوٚوةة١٨ٗ ٞا اد ٌ عٚةة ٞأاهر ٢فةة – ٞاهعػةةن – ٝاهوبٚوةة )ٞتأًِٚةة ا هوخٌ ٙةةٗ ٞاً٪ةةّ
هوٌؿ ة ا اهػخؿةةٗ ٞٚامل تٙةةٗ ٞاملعِ٘ٙةةٞأل ٗظٔةةس ذهةةم ي٘قةة٘ا يف املِ ة طق اهعسيٚةةٞ
املكةةةرسي ٞأاهعةةةساق – ٗضةةة٘زٗ – ٞٙهٚبٚة ة – ٗاهةةةٗ – ٌّٚاهطةةة٘تاْ  -هبِةةة ْ -
هلوطةةةرا – اهؿةةةً٘ ي) .اةةةد تلةةةْ٘ أضةةةب ب ذهةةةم ُِ ٚةةة ٞزتٌ٘عةةةً ٞةةةّ اهع٘اًةةةى
اهدااوٗ ٞٚارت زدٗ .ٞٚأٓةٍ اهع٘اًةى ارت زدٚة ٞاملة٧اًسا املطة ٌسً ٝةّ ابةى اهوة٘٠
املع ت ٞٙهوٌػسٗ اهوً٘ ٛاهعسي ٛاهِٔك٘ ٜاذتك ز ٜاهل ت إك ا٨ضة و٩ي ٗيِة ١
تٗه ٞعسيٗ ٞٚاحدٝأل ٗمج مشى اً٪ة ٞه عةٚؼ كبوٚة ٞاً٪ةٍ اهة غةلو تٗه ٔة
اهوً٘.ٞٚ
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ًٗةةةّ أٓةةةٍ اهع٘اًةةةى اهدااوٚةةةٞي هلػةةةى اهدٗهةةة ٞاهعسيٚةةة ٞاذتدٙثةةة ٞيف حتوٚةةةق
اهدميوساطٞٚأل ٗظٔ٘ز تميوساطً ٚػ٘ٓ ٞيف كثن ًّ اهبوداْأل ٗاا ف ً ١فٔةَ٘
امل٘اطِٞأل ٗتعصٙص اهة٘١٨ا املػة٘ٓ ٞهودميوساطٚةٗ ٞامل٘اطِةٞأل اهة غسضة ٔ اهةدٗي
ارتو ٞٚ ٚاهغِ ٞٚاه ُػأ عو ٟأضظ عػ ٢سٗ ٞٙط ٢فٞٚأل ٗ ٨تةصاي تطة ٌد ا٘تٔة
ٗغةةسعً ٔ ٚةةّ ٓةةرا اهع ًةةى هؤٌِٚةة ٞعوةة ٟاهطةةور ٞيف ظةةى اذتٌ ٙةة ٞاٮً  ٙهٚةةٗ ٞيف
ًودً ٔ اه٘ ٙ٨امل خدٝأل ٗيع٩ا تٔ اهطسّٗ ٞٙاهعوِ ً ٞٚاهل ْ ٚاهؿٔ.ُٛ٘ٚ
ٙك إه ٔٚاه ًس املط ٌس ًّ ابى اهِعٍ ارتوٚ ٚة ٞامل خوفةٞأل ٗاهغِٚة ً ٞهٚة ا
يطةبب ُٔبٔة هوثةسٗا اه٘طِٚةٞأل ٗيف ًوةدً ٔ اهةِفيأل اه ة ًس عوة ٟاهةدٗي اهعسيٚةٞ
اهوً٘ٗ ٞٚاه٘طِ ٞٚاه حوو من٘ا ٗتر٘زا ٗتٌِ ً ٞٚودًةٞأل ٗيػةع٘زٓ اهةدا ٍ٢يةأْ
املػسٗ اهوً٘ ٛاهِٔك٘ ٜاذتك ز ٜاه٘حدٜٗأل ٙػةلى عوةٗ ٟد٘تٓة ٗزهل ٓٔ ٚة
ارسا ست ا األ هل ع ُٗ ً كى ا٘ ٠اهػس املع ت ٜه ًٞ٫اهعسيٚةٞأل ًٗة ًػة زٙعٔ
اه تعٌى عوٗ ٟأت ٓرا املػسٗ ًّ ا٩ي ت٘ظ ٚأً٘اهل هػسا ١اهرًٍ ٗاملستصاٞأل
ٗاهدع٘ ٝإك أْ تلْ٘ ا١ ٌ ُ٨ا اهر ٢فٗ ٞٚاهوبوٚةٗ ٞاهعػة ٢س ٞٙيةد٨ا ًةّ اٌ ُ٨ة ١
اهوً٘ٗ ٛاه٘ط ٗ .ضع ًّ اة٩ي ٗضة ٢ى إعًٔ٩ة املسٚ٢ةٗ ٞاملوةسٗٗ ٝ١املطةٌ٘عٞأل
ٗي ه ع ْٗ ً اهو٘تا املع تتا أًنك ٗ"إضساٚ٢ى" إك إقةع اذتٌ ضة ٞاهوً٘ٚةٞ
هد ٠اه٘ضي اهػعيب اهعسي ٛجت ٖ كثن ًّ اهوك  ٙاهوً٘.ٞٚ
ًٗةةّ اهع٘اًةةى ا٪اةةس ٠اه ة أت إك إقةةع ا ٌ ُ٨ة  ١اهوةةً٘ٛأل ٗإك تساد ة
املػسٗ اهِٔك٘ ٜاهعو ُٛ٩أًة َ اه رةس ٗاهغوة٘ املةرٓيب ٗاهعػة ٢سٗ ٜاهورةسٜأل
ظٔ٘ز ا١ ٌ ُ٨ا امل خوف ٞ ٚ ُ ٞضو٘ط زتٌ٘عً ٞةّ ا٪حة َ٩اهوً٘ٚة ٞاهة يةسش
غع زاتٔ يف ارتٌطٗ ِٚٚاهط  ًّ ِٚٚاهوسْ امل قٗ .ٛإعر  ١املؿ ا اهورسٞٙ
أٌٓٚةةة ٞعوةةة ٟاملؿةةةوخ ٞاهوً٘ٚةةةٞأل ٗتهلة ة ا٪اوٚة ة ي هةةةدعٍ ارتة ة زد ٛاٮً ٙة ة هٛ
ٗاهؿةةٔ ُٛ٘ٚإك حتوٚةةق أحًٔ٩ة ي ُ٨فؿة ي ٗاا رة أدةةصاً ١ةةّ اهةة٘طّ اهعسيةةٛأل
ٗإدسا ١عٌو ٚترٔن عسا ٛيف املِ طق اهبعٚد ٝعّ اهطٚرس ٝاملسكصٞٙأل ًةّ تٗي
عِؿسً ٞٙع تٚ ٞٙرٔة اهعسية ٛأٗ هلٚدزاهٚة ٞتف ة ٗحةد ٝاهورةس اهعسية ٛاه٘احةد.
ٙك إك توم اهع٘اًةى ا٪شًة ا٨د ٌ عٚةٗ ٞا٨ا ؿة تًِٔٗ ٞٙة ي أشًة اهبر هةٞ
ٗاهفوس ٗادت٘ ٗادتسميٗ ٞاٮزٓة ب ٗاًٚ٪ةٗ ٞاه ؿةخس ٗاخنفة ض ًطة ٘ ٠املعٚػةٞ
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هةةد ٠اهربوة ا٨د ٌ عٚةةٗ ٞيف ًوةةدً ٔ اهربوةة ٞاه٘ضةةرٟأل اهة يفكةةؤ ظٔةةس
اذتك ز ٝاهغسي ٞٚاملع ؾس.ٝ
أهلسش قع ا ١ ٌ ُ٨اه٘ط ٗاهوً٘ٗ ٛارتساب اهعسيًِ ٛر عة َ  7100ظٔة٘ز
هل ٣اد ٌ ع ٞٚتع ًو ً اهو٘ ٠املع تٙة ٞهوٌػةسٗ اهعسية ٛاهِٔكة٘ٗ ٜا ؾةً ٞة
ا٪دٔةةص ٝاًِٚ٪ةة ٞهو٘ ٙ٨ة امل خةةدٗ ٝاهل ٚة ْ اهؿةةُٔٛ٘ٚأل ٗيوغ ة تزد ة ارتُ ٚةةٞ
ٗاهعٌ ه ٞهل ١٨٧يسك٘ب تي ي اهعدٗ ٨ح ٩ي ٗطٍِٔأل ٗي ه خ ه املب غس ٗاهعو
ًةة اهعةةدٗ اهؿةةٔ ُٛ٘ٚيف ست زيةة ٞد٘ٚغةةٍٔ اه٘طِٚةةٞأل ٗتووةة ٛاهةةدعٍ اهعطةةلسٜ
ٗاهو٘دط ة ًِةةٕأل ٗاملع دتةة ٞيف ًط ػةةف ٚتٕأل ٗحتةة٘هلٍ إك دةةٚؼ ًةةّ املستصاةةٞأل
ذنٌْ٘ ست ى ي٩تٓةٍأل كٌة تفعةى دبٔة ٞاهِؿةس ٝيف ادتةْ٘٨أل ٗتاعةؼ ٗهلؿة ٢ى
ًع زقً ٞطوخٞأل يى ٗؾى يعكٍٔ إك حدّ اهدع٘ ٝاهعوِ ٞٚهوعدٗ ٨حة ٩ي اهة٘طّأل
ٗحك٘ز امل٧كسا تااى اهلٚة ْ اهؿةٔ ُٛ٘ٚكٌة٧كس ُٔ زٙة أل ٗشٙة ز٧ً ٝضطة تٕ
ك هلِٚط ٗ .ذٓب يعل املطٗ٧ها ٗاملثوفا ًّ عةسب ارتوةٚج إك حةدّ اهةدع٘ٝ
اهعوِٚةة ٞإك اه خ ة ه ً ة اهل ٚة ْ اهؿةةٔ٨ ُٛ٘ٚح ة ٩ي ارةةس عسيةة ٛأٗ يوةةد ًطةةوٍ
رن وفْ٘ ًعٕ.
كٌ أت ٠قع ا ١ ٌ ُ٨اهعسٗية ٛإك منة٘ ا٪اوٚة تااةى اهة٘طّأل ٗتع٘تٔة
٨ا ر ة أدةةصاً ١ةةّ اهةة٘طّ ٮا ًةة ٞك ُ ٚة تعٌةةى هؿ ة ا اهل ٚة ْ اهؿةةُٔٛ٘ٚ
ٗأًسٙل ة أل ٗإُػ ة  ١هلؿ ة ٢ى ٗاةة٘ا ًطةةوخً ٞةةّ ابةةى اه٘ ٙ٨ة امل خةةدٗ ٝيتغةةسا
ا ٚتتٔ ة اهعطةةلسٞٙأل ًٗ ة ا٪ض ة توةةم اهوةة٘ا تكةةٍ عسي ة ا  ٨ميولةةْ٘ غةةع٘زا
ٗاُ ٌ ١ا ً٪ة ٍٔ ٗٗطةٍِٔأل ذنووةْ٘ هلة ١٨٧اهغة ٝ٩اهوةً٘ٚا أحًٔ٩ةٍ اُ٨فؿة هٞٚأل
ٗهوعدٗ ّٙاهؿٔٗ ُٛ٘ٚا ٙ ً٨هً ٛػ زٙعٌٔ ا٨ض عٌ ز ٞٙاملع ت ٞٙه ًٞ٫اهعسي.ٞٚ
نتائج ضعف االنتناء والوالء واهلوية

اةة٩ي حةةدٙذ اهطةةٚد اهةةسٚ٢ظ يػ ة ز ا٪ضةةد هوٌفلةةس ّٙاهعةةسب زكّةةص عوةةٟ
اذت ه ٞاهسآِة ٞاهة تعٚػةٔ اهطة ح ٞاهوً٘ٚةٞأل ٗتِع ٌٚتٔة اهوً٘ٚةٞأل اهة محوة
ًػسٗ ا ًٞ٪اهِٔكًِ٘ ٜةر ًة ٙوة زب اهوةسْ ًةّ اهصًة ْأل ًةّ أدةى إاةساج اً٪ةٞ
اهعسيً ٞٚةّ ح هة ٞاه ص٢ةٗ ٞاه خوة ٗاهلٌِٚة ٞا٨ضة عٌ زُٔٗ ٞٙبٔة هوثةسٗا اهعسيٚةٞ
ٗاهطٚرس ٝعو ٟاهعدٙد ًّ ًِ طؤ اٮضقاتٞٚ ٚأل ٗاه ؿد ٜهوٌػةسٗ اهؿةُٔٛ٘ٚ
66

زبري سلطان قدوري

ا٨ض ٚر ُٛأل ٗيِ  ١اهل ْ ٚاهعسي ٛامل٘حد املطة وى اهطة ٚت ٜعوة ٟأزقةٕ ٗ سٗاتةٕ.
ٗغةةخـ اهطةةٚد اهةةسٚ٢ظ ً ة دنةةس ٜيف اهط ة ح ٞاهوً٘ٚةة ًٗ ٞة أؾ ة ئ ًةةّ اهةةّ٘ٓ
ٗاهكةةع ُ  ٚةة ٞامل٘ادٔ ة ٗاملةة٧اًسا امل يعةةً ٞةةّ أعةةدا ١املػةةسٗ اهوةةً٘ ٛيف
اهدااى ٗارت زج أل .هلو يي أإْ اه٘ق ي هِطب ٞهوخ ه ٞاهوً٘ ٞٚامل٘د٘ت ٝعو ٟاهط حٞ
اهعسيٚةةٓ ٞةة٘ أقةةع يلةةثن ًةةّ عوةة٘ت ًكة )ٗ .يةةا أْ ٓةةرا اهكةةع يف اٌ ُ٨ة ١
اهوً٘ٛأل ضّٔى عو ٟامل ًس ّٙعو ٟا ًٞ٪اهعسي ًّ ٞٚارت زج ٗاهدااى تِفٚر ًػةسٗ
أارتساب اهعسي ً )ٛيدا ٞٙاهعود اهث ُ ٛهووسْ اذت هٛأل هلو يي أ ..هل  ١ ٌ ُ٨اهوً٘ٛ
يػلى طبٚعٙ ٛػٌى اه زٗ ٙادتغساهلٗ ٚكى ٓرٖ اً٘٪زأل ٗي ه ه ٛقةسب ٓةرا
اٌ ُ٨ة ٙ ١عة قةةسب اةةي اهةةدهل اٗ٪يأل اهةةر ٜمن ولةةٕ كٌ ٌة أل يف ٗدةةٕ أٜ
ست ٗ ٨هغةصٗ وة يف أٗ هللةس ٜئةد حت٘ٙوِة إك زتةست آً ٨طةو٘ي ٞاٮزاتٝأل
ُ خسن حبطب ً رنري هِة ًةّ ارتة زجأل هلةّ يةِفظ اه٘اة أل كٌة أْ ٓةرا "
اهسي ٚاهعسي " ٛحبطب اه طٌ ٞٚاملط خدً ًّ ٞابى ا٪عدا١أل ك ْ ٔٙد هكةسب
ا ٌ ُ٨ة ١أل هلةةّ يف املو يةةى هةة٘ ٨قةةع ا ٌ ُ٨ة  ١اهوةةً٘ٛأل ٗهةة٘ ٨قةةع اهػةةع٘ز
اهوةً٘ ٛملة كلةةّ ٓةرا اهسيٚة ًةةّ اُ٨رةة٩ق يف ًِرو ِة اهعسيٚةةٞأل  ْ٪دةةص١ا ًةةّ
غةةسا٢ح أٗ غةةسا٢ح ًةةّ زت ٌع تِ ة اهعسيٚةةٞأل ً ة كةةى أض ة ٗع ة اهةةصًّأل عِةةدً
هلود ٓرا ا ١ ٌ ُ٨ك ُ د ٓص ٝهوةرٓ ب ي جت ٓة أاةس٠أل هلةرٓب ي جتة ٓا
زٚ٢طا يف يد ١ا٪حداثي إً ا٨زك  ١يأحك ْ اه رس اٮضًٛ٩أل ي ع ب زٖ ٓ٘ٞٙ
يدٙوة ٞعةةّ اهل٘ٙةة ٞاهعسيٚةةٞأل طبعة ا ٓةة ٛزتةةست ٓ٘ٙةة ٞغة ذًِٗ ٝخسهلةة ٨ ٞع٩اةة ٞهلة ٨
ي ٮضَ٩أل ٗ ٨يأ ٜت ّٙك ٗ)...ٜ
ضرورة مواجهة عوامل ضعف االنتناء:

ٗأكةةد اهطةةٚد اهةةسٚ٢ظ قةةسٗزً ٝع دتةة ٞقةةع ا ٌ ُ٨ة  ١اهوةةً٘ٗ ٛاهةة٘ط أل
ية ه عس إك أضةةب يٕ ُٗ  ٢ةةٕ ُٗوة ط اهكةةع اهة اضة ر أعةةدا ١اً٪ةة ٞاهعسيٚةةٞ
اض غ٩هل أل ٗعّد ذهم ًًٌٔٗ ًٞ ٓ ٞوخ ٞهوٌفلسٗ ّٙاهعوٌة  ١اهعةسبأل ملة ٙػةلوٕ
ًّ ارس عوةً ٟػةسٗ اً٪ة ٞاهعسيٚةٞأل ٗحسك ٔة حنة٘ حتوٚةق أٓةداهلٔ اهوً٘ٚةٞأل
هلو يي أعوُ ْ ِٚسكص ي هدزد ٞاٗ٪ك عوُ ٟو ط اهكع عو ٟا ة ٗز ٗا٪ضة هٚب
اه اتبعٔ أعدا ١اهوًُ٘ ً ْ٪ .. ٞٚعٚػٕ اه َ٘ٚمل ذنؿى هل أ ٘ٓ ٝتساكٍ شًة
ط٘ٙى عوً ٟد ٠عو٘تأل ٗاه ٕ ٢ ُ َ٘ٚعٌٚو ٞيف اي ٌع ٗٗاضع ٞيِفظ اه٘ا ).
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إْ ًع دتةة ٞقةةةع اٌ ُ٨ةة  ١هؤ٘ٙةة ٞاهعسيٚةةةًٌٔ ٞةةة ٞكةة  ٠هول ّةة ب اهعةةةسب
ٗا ؾ ٞاه خوـ ًّ عود ٝاهػع٘ز هد ٠اهلثن ًّ أهلسات اي ٌة ة هلة ٍٔٚعةدت
 ٨يأع يٕ ًّ املةثوفا يةأٍُٔ أدٚةى اهسٓ ُة ارت ضةس)ٝأل توةم اهسٓ ُة اهف غةوٞ
ضةة٘أًِ ١ةة اهوً٘ٚةة ٞأٗ ا٨غةةقاكٗ ٞٚاهسٓةة ْ عوةة ٟاهدميوساطٚةةٞأ)7أل ٗكةةرهم
حتسٙس هلوطراأل ٗاض ع ت ٝاهودعٓ .را اهػةع٘ز أُ٨صاًة ٛضةَّ٘ هعةدت كةبن ًةّ
اُ٪عٌةة ٞاهعسيٚةة ٞاه ربٚة ًة اهعةةدٗ اهؿةةٔٗ ُٛ٘ٚاه عة ْٗ ًعةةٕأل ٗظٔةة٘ز هل٣ةة ٞعسيٚةةٞ
ًثوفٗ ٞض ٚض ٞٚتو٘يي هّ ُلْ٘ هلوطرِٚٚا أكثس ًّ اهفوطرِٚٚا اهرٗ ّٙاعة٘ا
ا٨تف ا ً اهعدٗأل ٗتب حث٘ا ًعٕأل ٗاه و٘ا ًعٕأل ٗاعقهل٘ا يٕ .هلوٌ ذا ُ ٨ربّة ًة
اهلٚةة ْ اهؿةةةُٔٛ٘ٚأل ُِٗٔةةة ٛاهؿةةةسا ًعةةةٕٓ .ةةةرا اهػةةةع٘ز ارترةةةس اهةةةر ٜاضةة غى
اٮحب ط ٗاهكع هد ٠عدت ًّ اهػب ب اهعسيٛأل هلرةسا توةم املوة٘ ٨أُ٨صاًٚةٞ
ٗارتٗ .ُٞٚ ٚح زب اه  ٚز اهوً٘ ٛاهعسي ٛاهر ٜزكص ًٗ ٙصاي عوة ٟاع بة ز اهوكةٞٚ
اهفوطرً ِٞٚٚسكص ُك هٕ اهوً٘ٛأل ٗأْ ؾساعٕ ً اهعدٗ اهؿٔ ُٛ٘ٚؾسا ٗد٘ت
 ٨ؾسا حدٗت.
ٗهود زيي اهطٚد اهسٚ٢ظ يا ايٌ٘ع اٮزٓ يٚةٗ ٞهلوةداْ اٌ ُ٨ة ١أل ٗأغة ز
إك كٚفٚةة ٞاض ة غ٩ي أعةةدا ١اً٪ةة ٞيف اهةةدااى ٗارت ة زج اهكةةع ٗهلوةةداْ ا ٌ ُ٨ة ١
هد ٠توم ايٌ٘ع أل ٗٗدٍٔٔ حن٘ ختسٙب ٗطةٍِٔأل ٗاهعٌةى عوة ٟتفلٚةم يُِ ٚةٕ
ا٨د ٌ ة عٛأل ًةةّ أدةةى توطةةٌٕٚأل ٗإقةةع هلٕأل ٗذهةةم ادًةة ٞهوٌػ ة ز ٙاهؿةةُٔٞٚ٘ٚ
ٗاٮً  ٙهٚةةة .ٞهلوةة ي اهطةةةٚد اهةةةسٚ٢ظ عةةةّ ذهةةةمي أٓةةةٍ أغةةةخ ف هلوةةةدٗا اٌ ُ٨ةة ١أل
ٗحتدٙد ا ا ١ ٌ ُ٨اهوًً٘ٗ ٛعٕ ا ١ ٌ ُ٨اه٘ط أل ٗهلودٗا ًعٕ اه٘طّ).
العروبة واإلسالم

اهع٩ا ٞيا اهعسٗيٗ ٞاٮض َ٩ع٩ا ً ٞدااوة ً ٞػة يل ٞعكة٘ٞٙأل ٗهلةّ ٨
ٙع ذهم أْ اهعسٗي ٛٓ ٞاٮضَ٩أل أٗ أْ اٮض ٘ٓ َ٩اهعسٗي .ٞاٮض َ٩ت ّٙك ٜٗ
هوعةةسب ٗهغنٓةةٍأل أُصهةةٕ اهلل عةةص ٗدةةى عوة ٟاهسضةة٘ي اهعسيةة ٛستٌةةدأل هٚبػةةس يةةٕ
اهبػةةس ٞٙمجع ة  ١يف كةةى أحن ة  ١ا٪زضأل ٙداوةةٕ كةةى إُط ة ْ ًةةّ كةةى ا٪عةةساق
ٗا٪دِة ع ٗا٪هةة٘اْأل إ ٨أْ اٮضةة ً َ٩تتةةٕ اهعةةسبأل ٗهغةة ٞك يةةٕ املوةةدع اهوةةسآْ
اهلس ٛٓ ٍٙاهوغة ٞاهعسيٚة .ٞأًة اهعسٗيةٓ ٞة ٛا ؾة ٞيػةعب ًعةا ستةدتأل ٗهٚطة
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ٓ٘ٙةة ٞهع ًةة ٞاهبػةةسأل هلٔةة ٛختةةـ اً٘ ة ا ٌ ِٙةةْ٘ إك دغساهلٚةةً ٞةةّ ا٪زض حةةدٗتٓ
ا ٚي ا٪طوط ٛغسي ُأل ٗارتوٚج اهعسية ٛغةسا األ ٗدبة ي طة٘زٗع ٗاهبخةس ا٪يةٚل
امل ٘ضي مش ٨األ ٗاهؿخسا ١اهل ٗ ٠أع ه ٛدب ي اهِٚى دِ٘ي ا.
ٗاهعسٗيةة ٞغةةع٘ز اةةً٘ ٛاة ف ية هعسبأل ٗدةةد يف ُف٘ضةةٍٔ ًة ابةةى اٮضةةَ٩
ية ة  ٨اهطةةةِاأل ٗحةةةا ظٔةةةس اٮضةةة َ٩عِةةةد اهعةةةسبأل اختةةةرٖٗ تِٙة ة ا ًٗػةةةسٗع ا
إٙد٘ٙه٘د ٚا ًّ أدى ٗحدتٍٔ ٗحتسٙس أزقٍٔ ًّ ا٨ح ٩ي ا٪دةِيبأل ٗيِة  ١تٗهة ٍٔ
اهوً٘ٚةةٗ .ٞأؾةةبح اٮضةة َ٩و هلةة ٞهوعةةسب مجٚع ة ا عوةة ٟاا ة  ٩اُ ٌ ة ١اتٍٔ اهدِٚٙةةٞ
ٗاهعساٚةةةٞأل كٌة ة اة ة ي أُرةةةْ٘ ضةةةع تٝي أكوِة ة ًطةةةوٌْ٘ ًِة ة ا ٌةةةدٜأل ًِٗة ة
اهعٚط٘.)ٜ
هلثو هل ٞاٮضٗ َ٩حك زتٕ غ زن هلٔٚة كةى اهعةسب ًةّ ًطةوٌا ًٗطةٚخٚا.
كٌة أْ اهعسٗيةة ٞهٚطة عساة ا ملةةّ ٌ ِٙةة ٛإك دةةد ٗاحةةد هوخرة ْ أٗ عةةدُ ْأل يةةى
 ٌٛ ِٙإه ًّ ٔٚتلوٍ اهوغ ٞاهعسيٞٚأل ٗع ؽ عو ٟا٪زض اهعسيٞٚأل ٗآًّ ي  ُ٨طة ب
إك ا ًٞ٪اهعسي ٞٚأٗ .)3كٌ ا ي اهسض٘ي ؾو ٟاهلل عوٚةٕ ٗضةوٍي أاهعسٗية ٞهطة ْ).
هوةةةد أهغةةة ٟاٮضةةة َ٩يف عوٚدتةةةٕ ًٗػةةةسٗعٕ اهعؿةةةبٗ ٞٚاهعساٚةةةٗ ٞاهوةةة ٍٚادت ٓوٚةةةٞ
اهطوبٞٚأل اه ك ُ ضة ٢دٝأل ٗضة ٗ ٠يةا مجٚة ًةّ ٌ ِٙة ٛإك اٮضة َ٩أاهِة ع
ض٘اض ٞٚكأضِ ْ املػي)ٗ .أعر ٟاهسض٘ي ؾو ٟاهلل عوٚةٕ ٗضةوٍ ًفًٔ٘ة ا ددٙةدا
عّ اهعسٗي ٞحا ا يي أهٚط اهعسي٪ ٞٚحدكٍ يأَ ٗ ٨أب) هلٔ ٛدتٌ ًّ ٚتلوٍ
اهعسيٚةٞأل ٗاُ ٌة ٟيعوٚدتةٕ ٗ و هل ةٕ إك ٓةةرٖ اً٪ة ٞهلٔة٘ عسية.ٛأ .)0كٌة أْ و هلةةٞ
اٮض َ٩هلى اهعسبأل ا ي هلٚوٚب حة ي أيةدأ اٮضة َ٩تِٙة األ هلوةٍ ٙوبةذ أْ أؾةبح
تٗهٞأل ٍ ؾ ز و هل )ٞأ.)5
ٗذكسُ أْ اهعسب عدّٗا اٮضً َ٩ػةسٗع ا اً٘ٚة ا ذنوةق أحًٔ٩ةٍ اهط ٚضةٞٚ
ٗا٨ا ؿة ة تٗ ٞٙاهثو هلٚةةةٞأل ًٗػةةةسٗع ا حكة ة ز ٙا ٙبػةةةسْٗ يةةةٕ ايٌ٘عة ة اهبػةةةسٞٙ
ا٪اس٠أل هلخٌوٖ٘ كسض ه ٞإك أٗزٗي غسي األ ٗإك أض٘از اهؿا غسا األ ٗمل ٙلّ
اهعسب كٌ تو٘ي يعل اهل ب هل ضةدّٙأل ٗأُٔةٍ أًةًِ ٞخوة ٞكٌة حتةدث يعةل
املة٧زااأل يةةى كة ُ٘ا ذنٌوةةْ٘ كٌة ت خةةدث ًععةةٍ ك ةةب اه ة ز ٙابةةى اٮضةةَ٩
ًل زَ ا٪ا٩قأل ٗاهو ٍّٚاٮُط ُ ٞٚاهعو ٚأل ٗٓرا ً أكةدٖ اهسضة٘ي  حةا اة يي
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أإمن ة يعث ة ٪كةةٍ ًل ة زَ ا٪اةة٩ق)أل هلأؾةةوح اٮضةة َ٩ا٪اةة٩ق ٗح ةسَّ اهع ة تا
اهطٞ٣ٚا ًِٗٔ ٗأت اهبِ ٗ .عصش اهعس ٗا٪ا٩ق اهلسمي ٞاه اغ ٔس اهعسب ئة
ابى اٮضة َ٩كة هلسَ ٗجنةد ٝاهكةعٗ ٚغنٓة ٗ .اة ي اهسضة٘ي ؾةو ٟاهلل عوٚةٕ
ٗضوٍي أا ٚزكٍ يف ادت ٓو ٞٚا ٚزكٍ يف اٮض)َ٩أ.)6
ٗمل ٙوغ اهسض٘ي ؾو ٟاهلل عوٗ ٕٚضةوٍ كةى اهثو هلة اهعسيٚةٗ ٞا٪دِبٚةٞأل يةى
اض ف ت ًِٔ يف تل٘ ّٙتٗه ٕ اٗ٪ك ه لْ٘ من٘ذد ا ملبدأ امل٘اطِ .ٞا ي اهةدك ٘ز
هلٚوٚةب حة ي أإْ اذت ة ش يف اهوةةسْ اهطة يق هسضة ه ٞستٌةةد ؾةةو ٟاهلل عوٚةةٕ ٗضةةوٍ
كةةةة ة ْ ست طةةةة ة ا ةةةةةة ٧سا و هلٚةةةةةة ٞهللسٙةةةةةةٗ ٞتِٚٙةةةةةة ًٗ ٞتٙةةةةةةًِ ٞبثوةةةةةةً ٞةةةةةةّ
ًؿة ة تز يٚصُرٚةةةٗ ٞضةةة٘ز ٞٙآزاًٚةةةٗ ٞهل زضةةةٗ ٞٚحبػةةةٞٚأل ٗاةةةد أتةةةٚح هةةةٕ ي٘اضةةةرٞ
ع٩ا ةةٕ ي هغط ضةةِٗ ٞاهوخٌةةٚا ٗاهٌِٚةةٚا أْ ٙأاةةر ًةة أاةةر ًةةّ ٓةةرٖ اهثو هلةة
ارت زد)ٞٚأ.)7
ٗٓلرا ظٔس ًفَٔ٘ اهعسٗيةً ٞةّ تةساكٍ اذتكة زا اهعسيٚة ٞاهة ك ةد إك
آ ٨اهطةةِاأل اه ة يِ ٔ ة اهػةةع٘ب ٗاهوب ٢ةةى اه ة اسد ة ًةةّ ادتصٙةةس ٝاهعسيٚةةٞأل
كٌة ة ت٧كةةةد كةةةى اه٘ ة ة ٢ق اه زرنٚةةة ٞك ذتكة ة زا ا٪ك تٙةةةٗ ٞاهلوداُٚةةةٞ
ٗا٬غ٘زٗ ٞٙاهفِٚٚوٚةٗ ٞاً٘٬زٙةٗ ٞاهلِع ُٚةٗ ٞاهطةسُٞٚ ٙأل ٗاهٚب٘ضةٚا ٗاه ِة٘اٚا
ٗاهغط ضِٗ ٞاملِ ذزٗ ٝزيٚعًٗ ٞكس ٗتغوب ٗكوب ٗك٩ب ٗاهوٚطٚا ٗغنٓةٍ إك
ٓ ًِ٘ٙراً .فَٔ٘ اهعسٗي ٞأمشى ًّ أ ٜعسق أٗ ابٚو ٞتع٘ت إك دد ٗاحةدأل يةى ٓةٛ
ي ٌ ة ً ِةة٘ ا٪عةةساق ٗا٪دِ ة ع آًِ ة ي٘حةةد ٝا ُ٨ط ة ب إك ًفٔةةَ٘ ٗاحةةد ٓةة٘
اهعسٗيةةٞأل ذا املفٔةةَ٘ اذتك ة ز ٜكٌ ة ٙوةة٘ي املفلةةس أ٨ز ٜتاميُ٘ةةد)ي أهٚط ة
زتست إزث ًّ امل ق ٛهػعب ً أل يى يِ ٞٚد٘ٚه٘د ٞٚذا تسضب ًّ عدً ٝساحةى
ٗأحداث ت زرن )ٞٚأٗ .)8اد أكد اهطٚد اهسٚ٢ظ أْ اهوً٘ ٚ ُ ٞٚة ٞتةساكٍ ط٘ٙةى
ًةةّ اذتكة ز ٝاهعسيٚةة ٞعة آ ٨اهطةةِا إك ًِ٘ٙة ٓةةراأل ٗمل تلةةّ زًٗ ُطةة ٞٚأٗ
حوٌ ة ا هةةٚظ هةةٕ دةةرٗز ت زرنٚةة ٗ ٞو هلةة ً ٞتٙةة ٞؾةةِع ٔ أد ٚة ي ع ة اه ة ز ٙهلو ة يي
أاهوً٘ ٞٚي هِطب ٞهِ ٓ ٛإُ ج ٗتربٚقأل ٗهٚط ح هة ٞع طفٚة ٞأٗ اُ ٌة  ١زًٗ ُطة ٚا
ًٗ غبٕ ذهم).
ٗأكد اهطةٚد اهةسٚ٢ظ يف اهووة ً ١ة املفلةس ّٙعوة ٟمش٘هٚةً ٞفٔةَ٘ اهعسٗيةٞ
هلو يي أدنب أْ ُ٧كد أْ ًفٔةَ٘ اهعسٗية ٞحكة ز ٜغة ًىأل أ ٜأْ اهعسٗية ٞأكة
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ًةةّ أْ تلةةْ٘ عساٚةة .ٞاملفٔةةَ٘ اذتك ة زٙ ٜػةةٌى اهلةةىأل ٙػةةٌى كةةى ا٪عةةساق
ٗا٪تٗ ْ ٙاهر٘ا . ٢اهعسٗي ٞمل ٙبِٔ اهعسبأل ا ؾ ٞيف املِ طق امل ِ٘عة ٞكطة٘زٞٙ
ًِٗرو ٞي٩ت اهػ َأل ٗأع ود يف ًععٍ اهدٗي اهعسيٞٚأل اهعسٗيٓ ٞة ٛح هة ٞحكة زٞٙ
ض ٍٓ هل ٔٚكى ًة ّ ٗدةد يف ٓةرٖ املِروة ٞتْٗ اضة ثِ ١أل ٗي ه ة ه ٛاهةقاث اهعسيةٛ
ٗاهثو هلةة ٞاهعسيٚةة ٌٓ ٞة زتٌةة٘ تةةساث ٗ و هل ة كةةى ا٪اةة٘اَ اه ة ٗدةةد يف ٓةةرٖ
املِرو ٞع اه ز ٙاهودٗ ٍٙاذتدٙذ .ح هً ٞو ؿو ٞي دتٌ ٨ ٚت ع زض ً أحةدأل
ٗ ٨توغ ٛأحداأل ميلّ  ٜ٪غةخـ أْ ٌ ِٙة ٛهلةرٖ اهوً٘ٚةٞأل ٗأْ ٌ ِٙة ٜ٪ ٛاةَ٘
آاةةسٗ .هدٙةةٕ و هلةةٗ ٞع ة تا ٗتو هٚةةد ٗهغةةٗ ٞأ ٜغةة ١ٛآاةةسٗ .هلةةّ ٌ ِٙةة ٛحبلةةٍ
اه زٗ ٙادتغساهلٗ ٚاملؿ األ ٗا ٍٓ٪اهوغ ٞاه جتٌعِ مجٚع ا).
ٗاةد اة ي اهطةٚد اهةةسٚ٢ظ يػة ز ا٪ضةد عةّ اهعسٗيةةٗ ٞع٩ا ٔة ي هوغة ٞاهعسيٚةةٞي
أاهعسٗيةةٓ ٞةة ٛح هةة ٞحكة زٞٙأل ٗأٓةةٍ غةة ١ٛيف اذت هةة ٞاذتكة زٓ ٞٙةة٘ اهثو هلةة ٞاهة
حتٌؤ أل ٗاهثو هل ٞتع عِٔ اهوغة .ٞكٚة ميلةّ أْ ُعة عةّ و هلةٗ ٞحنة ٗز قةٌّ
ٓةةرٖ اهثو هلةة ٞأٗ ً ة و هل ة أاةةس ٠تْٗ اهوغةةٞ؟) ٗاةةد غةةدت املفلةةس اهعسيةة ٛض ة ط
اذتؿس ٜعو ٟأٌٓ ٞٚاهوغ ٞيف تلّْ٘ ا ًٞ٪اهعسيٞٚأل ُٗف ٟأْ ٙلْ٘ اهعةسق ٗا٪ؾةى
ٓ٘ املستلص اه٘حٚد ه لْ٘ اًٞ٪أل هلوة ي عةّ ُػة٘ ١اً٪ةٍي أإْ أٗي ًة رنرةس عوةٟ
اهب ي ٗحد ٝا٪ؾى ٗاملِػأ ٓٗ ..را غن تاٚقأل ذهةم  ْ٪اهدزاضة اهعوٌٚة ٞأ ب ة أْ
هٚطة أًةة ٞعوةةٗ ٟدةةٕ ا٪زض تِخةةدز ًةةّ أؾةةى ٗاحةةد حوٚوةةٞأل ٗٓةةرٖ ا ٓٗ٪ة َ اه ة
اض ٘ه عو ٟاهعو٘يأل هرهم  ٨يد ًةّ إقة هل ٞع ًةى ٗحةد ٝاهوغةٗ ٞاه ة ز ٙاملػةقنأل
ذهم أْ اهوغ ٞتعدُّ زٗا اٗ ًٞ٪ح ٚتٔ أل ي ٌِٚاه زٗ ٙع ٛا)ًٞ٪أ.)9
ُٗبٕ اهطٚد اهسٚ٢ظ إك ار٘ز ٝهلوداْ اهِ غ ٌٞٚٓ٪ ٞ٣اهوغ ٞاهعسيٞٚأل ٗقسٗزٝ
إتو ُٔ  ُٔ٪اه٘ع  ١اهفلسٗ ٜاه زرنٗ ٛاهثو يف هًٞ٫أل ٗٓ ٛاهةسايي املوةدع ًة
يا اهفست اهعسيٗٗ ٛطِٕ ٗأً ٕأل هلتذا اُور ٓرا اهسايي تهل ادتٚى إك اهغسي ٞعةّ
و هلة ٞأً ةةٕ ٗزت ٌعةٕ هلوة ي اهطةٚد اهةةسٚ٢ظي أٗأُة أحتةةدث ا ْ٬عةّ ادتٚةةى اهٚة هل
اهر ٜيدأ ٙفود اهوغٞأل ٗهلوداْ اهوغ ٘ٓ ٞهلوةداْ ه٩زتبة ط أٗ يػةلى أتق ٓة٘ ح هةٞ
غسي ٞعّ اهثو هلٞأل اه  ٌٛ ِٙإهٓ ٔٚرا اٮُطة ْأل ٓةرٖ ُورة ٨ ٞيةد ًةّ اهة فلن
ئ ).
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ٗأقة اهةةسٚ٢ظ يػة ز ا٪ضةدي أأٗي ًػةةلو ٞكةةبنُ٘ ٝادٔٔة عوةةً ٟطة ٘٠
اهعٌى اهوً٘ٓ ٛة ٛقةسب ع٩اة ٞاٮضةً َ٩ة اهعسٗيةٞأل اتٌٔة٘ا أٗ ٗؾةٌ٘ا اهعسٗيةٞ
يؿةةف ٞاهعوٌ ُٚةةٞأل ٗٗؾةةف٘ا اهعوٌ ُٚةة ٞيؿةةف ٞاٮذت ة تأل هلسيرةة٘ا اهعسٗيةةٗ ٞاهعوٌ ُٚةةٞ
ٗاٮذت ت يسايي ٗاحدٗ .ا ه٘ا هوٌ٘اطّ اهبطٚيي عوٚم أْ خت ة ز يةا اٮمية ْ ٗيةا
اٮذت تأل هلٌّ اهربٚع ٛأْ رن ز اٮمي ْأل ٗٙلْ٘ ي ملو يى قد أ ٜاُ ٌ  ١آاةس يف
ً٘ادٔ ٞأٗ ًو يى اٮمي ْ ٗاٮضَ٩أل ٗي ه ه ٛاهعسٗي ٞدصٓ ًّ ١را ا١ ٌ ُ٨أل اهةرٜ
اي عةةد عِةةٕأل ٗاُطةةو عِةةٕ يفعةةى ٓةةرا اهفلةةسأل أٗ ٓةةرا اه طةة٘ٙق ارت ة ط ٤هع٩اةةٞ
اهعسٗيٗ ٞاٮض.َ٩
ٗيف اذتوٚو ٞأُ أا٘يي إْ أٗي ًّ ك ْ زأع اذتسي ٞي هِطب ٞهلرٖ اهِورٍٓ ٞ
اٮا٘اْ املطوٌْ٘أل حنّ يف ض٘زُ ٞٙطٌ ٍٔٚأاة٘اْ اهػة ٚطاأل ُ ٨طةٌ" ٍٔٚإاة٘اْ
ًطوٌْ٘" ٍٓ .ك ُ٘ا زأع اذتسي ٞعِدً شزعٍٔ اٮُلوٚص ٜيف اهِؿة اٗ٪ي ًةّ
اهوةةسْ امل قةة ٛيف ًؿةةسأل ٗيعةةدٓ اُ ووةة٘ا إك أً ة كّ أاةةس٠أل ٗأ ب ةة٘ا يف كةةى
ًسحوةةً ٞةةّ املساحةةى يةةأٍُٔ زأع حسيةة ٞقةةد كةةى ً ة هةةٕ ع٩اةة ٞؿ ة ا اهػةةعب
اهعسيٗ ٛي  ١ ٌ ُ٨اهعسي.ٛ
ِٓ ن ازتب ط عك٘ ٜيا اهعسٗيٗ ٞاٮضةَ٩أل ِٓة ن توة ط أل هةٚظ ي هكةسٗزٝ
تر يو األ ِٓ ن ٓ ًؼ هلى ًٌِٔ أل ٗهلّ ٘ٙ ٨دد تع زض يلى تأكٚةدأل ًٗةّ
ارترأ أْ ٙفلس اهلثنْٗ يإُٔ إً أْ أكْ٘ عسي ٚا أٗ أْ أكْ٘ ًطوٌ األ هةرهم
قةةسب ٓةةرٖ اهع٩اةةً ٞةةّ اةة٩ي ترةةس اٮضةةٙ َ٩ةة٧ت ٜهكةةسب اهعسٗيةةٞأل حسهلةة٘ا
اٮضَ٩أل تهلعٖ٘ ي جت ٖ اه رس أل اُفؿى عّ اهعسٗيٞأل هلكع اٮضَ٩أل ٗقعف
اهعسٗيٗ .ٞاد ٙطةأي أ ٜغةخـي ملة ذا ت خةدث عةّ اهعسٗيةٗ ٞاٮضةَ٩أل ٗ ٨ت خةدث
عةةّ اهعسٗيةةٗ ٞاملطةةٚخٞٚ؟ .أاةة٘يي طبع ة ا ٓةةُ ٛفةةظ اهع٩اةةٞأل اهع٩اةة ٞيةةا اهوً٘ٚةةٞ
ٗاهةةدّٙأل ٗهلةةّ مل ٙعٌةةى ا٨ضة عٌ ز ٗأعةةدا ١اهوً٘ٚةة ٞعوةةٓ ٟةةرٖ اهِورةة ٞي هةةرا أل
ٗإمن زكصٗا عوً٘ ٟق٘ اهعسٗيٗ ٞاٮضةَ٩أل ٓةرٖ إحةد ٠اهِوة ط اهة  ٨يةد ًةّ
ًع دت ٔ هلٌ ُ ٛلّ ًّ تط٘ٙق ار يِ هد ٠أٗض غسا٢ح اي ٌ اهعسي.)ٛ
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ٗهوةةد ح ٗهة زتٌ٘عةةً ٞةةّ امل رةةسهلا ًةةّ اٮاةة٘اْ املطةةوٌا ٗاهة لفنٙاأل
ٗكرهم ًّ امل رسهلا ًّ امل غسيا اهر ٜأزاتٗا اُ٨فؿ ي اه َ يا اً٪ة ٞاهعسيٚةٞ
ٗت زرنٔةة ٗ و هل ٔةة اهةة كُ٘ ٔةة عةة آ ٨اهطةةِاأل ٗا٪اةةر هلوةةي ي ذتكةة زٝ
اهغسي ٞٚاذتدٙثٞأل ًٗ ُ ج عِٔ ًّ و هل ضوب ٞٚأٗ إدن يٞٚأل حا اة ي امل رسهلةْ٘
ًّ اٮضًٚ٩ا ٗامل غسيا ي٘د٘ت تع زض يا اهعسٗيٗ ٞاٮضَ٩أل ٗ ٨يد ًّ اهفؿى
يةةا اهرةةسهلاأل هلل ٌٓ٩ة  ٙع زق ة ْ يف املف ة ٓٗ ٍٚاهثو هلةةٗ ٞاهفلةةس ٗاهعوٚةةدٝأل
ٗهلّ اهطٚد اهسٚ٢ظ يػ ز ا٪ضد أكد يف اهوو  ١أ ّٗ ٨دة٘ت ه عة زض يةا اهعسٗيةٞ
ٗاٮضةة َ٩هلوةة يي أعوِٚةة أْ خن طةةب ايٌ٘عةةة ٞاملو ِعةة ٞي ه عةة زض يةةا اٮضةةةَ٩
ٗاهعسٗي ٞيإُٔ ٘ٙ ٨دد أ ٜتع زض يا اّٙ١ ٌ ُ٨أل كٌٓ٩ة ٙؿةب ي جتة ٖ ا٬اةسأل
ك ٙ ٨ ٌٓ٩ع زض ً ا٬اس) .
كٌ أكد اهطٚد اهسٚ٢ظ يػ ز ا٪ضد ا٩ي اهووة ً ١ة عةدت ًةّ املفلةسّٙ
اهعسب عو ٟاهث٘اي ٗاملب ت ٥اه اُروو ًِٔ اذتسك ٞاهوً٘ٚة ٞاهعسيٚة ٞاذتدٙثةٞ
ًِر اسْ ُٗؿ أل ٗٓ ٛي  ٞعو ٟاهسغٍ ًّ كى امل٧اًسا ٗاهفنت اهة ذنٚلٔة
ِٗٙفرٓ أعدآ ١رٖ اذتسك ٞح  ٨ ٟحتوق أٓدا ًػسٗعٔ اهِٔك٘ ٜاه٘حدٜٗ
اذتك زٜأل ٗيِ  ١تٗه ٔ اه٘احد ٝاملط وو ٞاهدميوساط.ٞٚ
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مدخل:

ما زال الػؽر السقادي العربي وًعرض لؾؽٌري من األدىؾة اليت تًسبي
بفببا احلالببة العربقببة الببيت مببا فًىب تُببدا بادببتاتقٍقا اخلببا االدببًعؿا
الصفقوني ،والعرب مل حيسؿوا بعبد فؽبره الؼبومي العروببي ،وهُب عُرضبة
لـظروات مًعددة تـبو بب الًؿباهي ،وبب الًيعقبة الؽامؾبة ،وبـبا عؾقب
تؽٌر أدىؾة الػؽر الـفضو القوم حًى تًيؾو قضقة الـفضة بادلعـى العؾؿي
االجًؿبباعي (السودببقولوجي) الببيت عُرف ب بأنفببا حترو ب كببوامن الطاقببة،
والؼببوة يف الػببرد واجملًؿ ب والدولببة والشببع مبببا وببً الًوصببل مع ب إىل
األهداف احملددة اليت ترتػ باحلالة الورـقة إىل مسبًووات مبن الًؼبدم
والعصرنة واحلداثة.

وعؾق فالـفضة العربقة قد تََدَّدَ زمانفبا مـب محؾبة نبابولقون بونبابرت
عؾبى مصبر ،ومبا محؾب معب مبن مطيعبة ببوال إىل العؾؿبا واليباحٌ  ،يف
اجملًؿ ب الشببرقي لًورقببد حؽ ب
نفاوببة الؼببرن الٌببامن عشببر حًببى وببد
االدببًعؿا الػرنسببي ورببرد العٌؿببانق مببن أ ض العببرب .ومببـف مببن وع ب و
الًيشبريوة يف ليـبان ومصبر عؾبى ضبو
بداوة الـفضة العربقبة إىل ادلبدا
مت الًوافب
الًؿاهي م ثو ة األنوا األو وبقبة يف العصبو الودبطى .ومبا َّ
عؾق نسيقاً جعل إودوولوجقا الـفضة مًعقّـة يف العؿبل مبن أجبل األهبداف
الًالقبببة :الوحبببدة العربقبببة دلواجفبببة الًٍ ئبببة واالدبببًعؿا  .الدميؼرارقبببة
دلواجفبة إذببؽالقة السبؾطة يف الـظببام العرببي ،الًـؿقببة ادلسبًؼؾة دلواجفببة
الًـؿقببة ادلش بوّهة والًابعببة.العدالببة االجًؿاعقببة دلواجفببة أوضببا الطيؼببة
ادلًودطة والػؼرية .االدًؼالل الورين والؼومي دلواجفة مشا و اهلقؿـة.
األصالة والًٍدّد احلضا دلواجفة عؼؾقة الًؿاهي والًغرو (.)1
* كاتب وباحث من سوريا.
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بازئ ش ٟبسَ ٤تَٛافَقلَ املفهقط ٕٚايعقط عًق ٢إٔ َؿقط ٚايٓٗضق ١ايعطبٝق ١ققس
فؿٌ أٚالّ َٓص فؿٌ حطن ١قُس عً ٞيف َصط ٚغٛض ١ٜيف ْٗا ١ٜايعكس ايطابع َٔ
ايكطٕ ايتاغع عؿط ...ثِ فؿٌ ثاْٝاّ عٓقسَا مل ٜتفقل ايٓٗضق ٕٜٛٛعًق ٢ػػق اهلق٠ٛ
ايكا ١ُ٥بني ايثٓاٝ٥قا ايق حهُق ايعكقٌ اإلٜقسٜٛيٛي ٞايعطبقٚ ٞمل ٜػقتعع إٔ
حيسزٖا بصٛض ٠تُسخٌ نٌٓ َه ٓ ٕٕٛيف عٓاصط تؿه ٌٝاآلخط ...عً ٢غب ٌٝاملثاٍ:
ناْ ايكض ١ٝاألِٖ قس تٓاٚي األصايٚ ١املعاصطٚ ٠ايٓكٌ ٚايعكٌ ٚايرتاث
ٚايتققاضٜذ ٚاألَقق ١نُفٗقق ّٛغٝاغقق ٞأّ َفٗقق ّٛايتُققاع ٞغٝاغقق .): ٞثققِ ايسٚيقق١
باملضققُ ٕٛايققس ٜأّ ايعًُققاْ .ٞثققِ ايٛطٓٝققٚ ١ايكَٝٛقق ١بققني املفٗقق ّٛاؾغققطايف يف
األٚىل ٚااليتُاع ٞايػٝاغ ٞيف ايثاْٝقٚ .١مل ٜقتُهٔ ايفهقط ايعطبق ٞإٔ حيػقِ
َٓٗج ايتفاعٌ ايتضاٜف ٞبني ٖص ٙايثٓاٝ٥ا َا اغتبعس ايفهط اؾاَع أ ٚايعكٝس٠
اؾاَع َٔ ١املؿط ٚايٓٗضٚ ٟٛظاز يف األَقط صقعٛب ١حقني مل ُٜحكقل ايتحقطض َقٔ
ايعثُاْٝني عاّ > 9A9ؾطط ٓٞاالغتكالٍ ٚايٛحقس ٠ايعطبٝقٚٚ ١يقس ايعقط أْفػقِٗ
غٓا ِ٥يف ْتا٥ج اؿط ايعامل ١ٝاألٚىل < 9A9@- 9A9ملعاٖس ٠غاٜهؼ -بٝهقٛ
ثقققِ ٚعقققس بًفقققٛض ٚ .9A9?/99/8:ققققس اْكػقققِ ايفهقققط ايٓٗضققق ٟٛايػٝاغقققَٓ ٞقققص
َققريط ٟقطْاٜققٌ ;;ٚ 9Aظحًقق 9A;< ١حققني بققطظ يف اؿٝققا ٠ايعطبٝقق ١تٓاقضققا
ايضس ايهاٌَ بني ايكَٝٛني ٚايؿٛٝعٝني حٝث اعتكس ايك َٕٛٝٛبانتُاٍ ايعٛض
ايته ٜٛيألَ ١ايعطبٝق ١بعكقس ايتُقاع ٞثكقايف حضقاضَٓ ٟقص أققسّ ايعصقٛض ٚققس
أقاَق ق حضقققاضتٗا قبقققٌ اإلغقققالّ ٚبعقققس ٙمبقققا غقققاِٖ يف إثقققطا ٤ايثكافققق ١ايعاملٝققق١
َٓٚجعاتٗا اؿضاضٚ .١ٜاعتكس ايؿٛٝع ٕٛٝبإٔ األََ ١فٗ ّٛحسٜث ظٗط يًٛيٛز يف
ايٓظققاّ ايطأمسققاي ٞاألٚضٚبقق ٞفتؿققهً فٝقق٘ ايسٚيقق ١األَقق ١عًقق ٢ايطابعقق ١ايكَٝٛقق.١
ٚطاملا إٔ األَ ١ايعطب ١ٝمل يط باملطحً ١ايطأمساي ١ٝايربيٛاظ ١ٜفٗصا ٜع إٔ َفّٗٛ
األَ ١بأبعاز ٙاالقتصازٚ ١ٜااليتُاعٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝمل ٜٓضج بعس فاألَ ١ايعطب١ٝ
– إشاّ – يف طقققٛض ايتهقققٚ )];[ .ٜٔٛبٓقققا ٤عًٝققق٘ فاملؿقققط ٚايٓٗضققق ٟٛققققس أصقققٝ
بٓهػقا نقب  ٠يف املطحًق ١ايعثُاْٝقٚ ١بعقسٖا ٚال غقُٝا حقني زخقٌ األٚضٚبٝققٕٛ
مبفاٖ ِٝاالْتسا اي أقطتٗا عصب ١األَِ ٚفؿٌ ايعط بعس طقطز ايعثُقاْٝني يف
ؼكٝل ؾطط ٞاالغتكالٍ ٚايٛحس ٠ايعطبٚ .١ٝقس ظٗط يف اؿٝا ٠ايػٝاغ ١ٝايكعط١ٜ
@8
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َفٗ ّٛايف ١٦اؿانُ ١املتعاَ ١ْٚع غًعا االْتسا املػتعُطٚ .٠صقاض املطيعٝق١
االغققتعُاض ١ٜيًسٚيقق ١املٓتسبقق ١ؼققطى ٖققص ٙايف٦قق ١مبققا ال ٜتٛافققل َققع َؿققاعط ايتحققطض
ايٛط اي عبٖط عٓٗا ؾعبٓا؛ ٚال غُٝا يف بالز ايؿاّ حٝث قاَ ايثقٛضا ضقس
املػقتعُط ٚأشْابقق٘ يف ايقساخٌ .ثققِ فؿقٌ املؿققط ٚايٓٗضق ٟٛحققني انتُقٌ تؿققهٌٝ
ايتٝاضا ايػٝاغٚ ١ٝايس ١ٜٝٓايهرب ٣يٝصبح ايعقط أَقاّ :ايتٝقاض ايكقٚ َٞٛايتٝقاض
ايٝػاض ٟايؿٛٝعٚ ٞايتٝاض اإلغالَٚ ٞايتٝاض ايًٝربايٚ .ٞزخٌ املؿقط ٚايٓٗضقٟٛ
ايعطب ٞبعس ظٗٛض ايتٝاضا ٖص ٙيف فرتَ ٠قا بقني اؿقطبني ايعقاملٝتني @9A;A- 9A9
َطحًقق ١صققطا ايتٝققاضا بققسٍ إٔ ٜققسخٌ َطحًقق ١تعاضققسٖا ٚتهاًَققٗا يف حكبقق١
ايتحطض َٔ االغتعُاض يٝػتُط ٖصا اؿاٍ يف احقتالٍ فًػقعني عقاّ @< ّ9Aثقِ إىل
َا بعس االغتكالال ايعطبٚ ١ٝخاص ١حني بسأ يف اـُػٝٓٝا َٔ ايكطٕ املاضقٞ
َطحً ١ايٓٗٛض ايكٚ َٞٛبٓا ٤ايسٚي ١ايكعط ١ٜباآلفام ايك.١َٝٛ
الوحدة واملشروع النهضوي:

مت ايًكقا ٤بقني غققٛضَٚ ١ٜصقط بعققس ثقٛضٜٛ :; ٠يٝق/ٛيققٛظ 9A=: /حٝقث َثققٌ
ٖصا ايًكا ٤خع ١َُٗ ٠ٛيف إحٝا ٤املؿط ٚايٓٗض ٟٛايعطبٞ؛ يهٔ صقطا ايتٝقاضا
ٖقق ٛايققص ٟيعققٌ ايتٝققاض اإلغققالَ ٞآْققصاى ال ٜرٜققس ايٛحققسَ٠؛ ايتجطب ق َ١األٚىل يتثب ٝق
َفٗقق ّٛاألَقق ١ايعطبٝقق ١ايٛاحققس ٠عًقق ٢أضضققٗا ايتاضخيٝققَ ١ققٔ اـًققٝج إىل احملققٝ
ٚنققصيو ايتٝققاض ايٝػققاض ٟقققس فققطض عًٗٝققا ؾققطٚطاّ مبققا ال ٜتٛافققل َققع ايكققَٝٛني
ٚنصيو َقع أفهقاض ايقطٝ٥ؼ ايطاحقٌ مجقاٍ عبقس ايٓاصقطٖٓٚ .قا ضغقِ قٝقاّ ٚحقس٠
@= 9Aبني غٛضَٚ ١ٜصط ٚخًل ْٛاٚ ٠حس ١ٜٚأَاّ ايؿع ايعطب ٞتغقس ٚتعًٓعقاّ يبكٝق١
أقعققاض ايققٛطٔ ايعطبقق ٞحتقق ٢تًتحققل بٗققا ٚؽققط األَقق ١ايعطبٝققَ ١ققٔ حايقق ١االغققتثٓا٤
ايتاضخي ٞبايتجع ١٥إىل حايق ١ايٛضقع ايتقاضخي ٞايعبٝعق ٞبايٛحقس٠؛ يهقٔ املُايقو
ايعطبٚ ١ٝايٓظِ ايعطب ١ٝايتابع ١ملطيعٝا ايغط ايصٗٛٝإَربٜاي ٞمل تػُح بتعقٛض
ايٛحسٚ ٠ػصٜطٖا ٚيعًٗا ايٓٛا ٠بٌ غدٓطٚا أزٚاتِٗ ضسٖا حت ٢أغكعٖٛا يف
@ٚ .9A>9/8A/:بػققكٚ ٛحققس 9A=@ ٠بققني غققٛضَٚ ١ٜصققط اؾققتسٓ ايصققطا يف تًققو
اآلْٚقق ١بققني ايكققَٝٛني أْفػققِٗ يٝصققبح املؿققط ٚايٓٗضقق ٟٛضٖٓٝقاّ يًصققطاعا زاخققٌ
@9
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ايتٝاض األِٖ بايٓػب ١يًٛيٛز ايعطب ٞايٛاحس ٚيًُص ايعطب ٞاملؿقرتى ٖٚق ٛايتٝقاض
ايكَٚ .َٞٛا ظاز املؿهً ١يف املؿط ٚشات٘ إٔ ايك ٣ٛايصقٗٛٝإَربٜايٚ ١ٝأزٚاتٗقا َقٔ
ايطع ١ٝايعطب ١ٝصاض َعٓ ١ٝبقأَٔ املؿقط ٚايصقٗ ْٞٛٝعًق ٢أضض ايعقط بقس٤اّ َقٔ
احققتالٍ فًػققعني ٚصققٛالّ إىل "إغققطا "ٌٝ٥ايتًُٛزٜقق ١نُققا ٜععُققَ ٕٛققٔ ايفققطا إىل
ايٓ َٔٚ .ٌٝأيٌ ايقتُهني هلقصا املؿقط ٚال بقس يالغقتعُاض ايغطبق ٞإٔ ٜضقع خعق
ٚبققطاَج ٚقق ايٓٗققٛض ايعطبقق ٞنافققَ ١ققٔ تُٓٝقق ١ايسٚيقق ١ايكعطٜققٚ ١اجملتُققع إىل
تُٓٝق ١ايعكققٌ ٚايفهققط ايػٝاغق ٞيهقق ٞتبكقق ٢ايعالققا ايعطبٝقق - ١ايعطبٝقق ١ضققُٔ
غاحا ايصطاعا ايب ١ٓٝٓٝفال تُٓ ٛايتجاضٚ ٠االقتصاز ايعطب ٞاملؿرتى ٚنصيو
ايثكافققٚ ١ايفهققط ايعطبقق ٞاؾققاَع ٚايعكٝققس ٠اجملُٓعققٖٓٚ ١ققا غققتبك ٢إغققطا– ٌٝ٥
بسعُِٗ ايهاٌَ – ٖ ٞايعطف األق ٣ٛيف املٓعك ١ايعطبٚ ١ٝبأٜسٜٗا قطاض املٓعك١
تؿٔٗ اؿط ٚايعسٚاْ ١ٝنًُا ٚيس َظٗطاّ َٔ َظاٖط منق ٓٛايكقٚ ٠ٛال غقُٝا يف
قٝعٗا ايعطب ٞاملتاخِ هلا يف اؾغطافٝاٚ .بٓا ٤عً ٘ٝفكس صاض ايك ٍٛممهٓقاّ بقإٔ
املؿققط ٚايٓٗضقق ٟٛايعطبقق ٞتًكٓقق ٢صققسَ ١نققب َٓ ٠ققص احققتالٍ فًػققعني @<9A
ٚنصيو بػكٚ ٛحقسَ ٠صقط ٚغقٛض ١ٜعقاّ  9A>9ثقِ بايعقسٚإ ايصقٗٛٝإَربٜايٞ
عًققق ٢ايعقققط عقققاّ ?>َٚ 9Aقققا تقققالَ ٙقققٔ َعقققاضى َقققع ايعقققس ٚايصقققٗ ْٞٛٝايعٓصقققطٟ
االغققتٝعاْ ٞايققص ٟاغققتٓس إىل ايققسعِ األَطٚأٚضٚبققٚ ٞايطيعٝقق ١ايعطبٝقق ١خععقق٘
َٚراَطات٘ ٚعسٚاْات٘ نٜ ٞتِ اؿفاظ عً ٢ػع ١٥األَ ١ايعطبٚ ١ٝتهطٜؼ حايق١
اْكػاَٗا ٚضعفٗا نُا أؾاض إي ٘ٝابٔ غٛض.ٕٜٛ
ٚاملث يًعج زَٚاّ يف اؿٝا ٠ايعطب ١ٝإٔ ايعط يف ْظقاّ غقاٜهؼ -بٝهقٛ
ال ٜػتعٝع ٕٛايتفه مبكَٛا َا جي إٔ ٜهْٛٛا عًَ ٘ٝقٔ غقٝازٚ ٠اغقتكالٍ
بٌ ٜفهط ٕٚققق خاصق ١بعق ايقٓظِ ايعطبٝق ١ققق مبقا تػقُح بق٘ َطيعٝقا غقاٜهؼ
بٝهققق ٛيتصقققبح املصقققاح ايكَٝٛققق ١ايعًٝقققا يًعقققط ٚايعطٚبققق ١يف اإلطقققاض ايثقققاْٟٛ
ٚاملصاح ايصٗ ١ْٝٛٝيف اإلطاض ايطٝ٥ػٚ .ٞيهٜٛ ٞاصٌ ايغط املتصقٗني غٝاغقت٘
ٖققص ٙبتٛيٝقق٘ ايكققطاض ايعطبقق ٞبغ ق ٚيٗقق ١املصققاح ايعطبٝقق ١ايكَٝٛقق ١خًََ قلَ َفققاِٖٝ
تضً ١ًٝٝيعًٗا غٝاغ ١زا ١ُ٥عٓس أزٚات٘ ايطيع ١ٝخاصق ١بعقس ظٗقٛض ايقبرت ٍٚيقسٜٗا
ايص ٟيعًٗا تتحهِ بايضُا٥ط ايعطبٚ ١ٝاإلغالَٚ ١ٝتكتٌ يص ٠ٚايٛيسإ ايكَٞٛ
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عٓس ايهث َٔ اؿهاّ ايعط حت ٢اي .ّٛٝثِ قاّ ايغط نصيو بتؿجٝع أزٚات٘
َٔ املُايقو ٚاملؿقٝدا ٚضؤغقا ٤بعق اؾُٗٛضٜقا عًق ٢عقسّ األخقص بايطابعق١
ايك ١َٝٛنعكٝس ٠عٌُ عطب ٞتؿهٌ ضابعاّ ايتُاعٝاّ ٚغٝاغقٝاّ ٚثكافٝقاّ ٜكقطٓ
ايعققط َققٔ َفٗقق ّٛاألَقق ١ايٛاحققسٚ ٠ميثققٌ اؿققافع املٗققِ يف ايضققُ ايعطبققٞ
ايؿعيب ٚايطمس ٞيًٓضاٍ َٔ أيٌ إجناظ ايسٚي ١ايك ١َٝٛايٛاحس ٠ايسٚي ١األَ١؛
ٚايغا َٔ ١ٜشيو ن ٞال تتؿهٌٓ ايسٚي ١ايك ١َٝٛيًعط اي يثٌ املاْع اؿاغِ يف
ٚي٘ اْتصاض املؿط ٚايصٗ ْٞٛٝاملسع ّٛإَربٜايٝاّ.
املؤامرة واجملال احليوي للغرب:

َققٔ أخعققط َققا ٚايٗقق٘ املؿققط ٚايٓٗضقق ٟٛايعطبقق ٞنققإ حايقق ١املققراَط ٠عًٝقق٘
بؿهٌ َتٛاصٌ ٖٓٚا ال ميهٔ ملفهٓطٕ عطبق ٞإٔ ٜػقتبعس َقا ؽعق يق٘ ايقسٚا٥ط
ايصٗٛٝإَربٜاي ١ٝيه ٞتتٛاصٌ َطحً ١ايضقع ايعطبقٚ ٞايتجع٥قٚ ١ايتدًق ألٕ
ابققٔ غٛضٜقق ٕٛقققس قققاٍ يف خعابقق٘ أَققاّ َػققتٛطٖٓٚ ٘ٝققِ حيتفًقق ٕٛبكٝققاّ ايهٝققإ
ايصٗ ْٞٛٝيف =ٚ " :9A<@/8=/9أْقتِ ؼتفًق ٕٛبكٝقاّ زٚيقتهِ عًقٝهِ إٔ تعًُقٛا
أْٗققا مل تك قِِ بك قٓٛتهِ ٚيهققٔ بضققع ايعققط " .إشاّ؛ ضققع ايعققط ٖقق ٛاملؿققطٚ
ايسا ِ٥يًسٚا٥ط ايصٗٛٝإَربٜايٖٓ َٔٚ ١ٝقا ال ْػقتبعس َفٗق ّٛاملقراَط ٠ايقصٜٛ ٟايق٘
املؿط ٚايٓٗضٚ .ٟٛاملراَط ُ٠غٝاغ ١طبٝع ١ٝإش َت ٢فطح األعسا ٤يٓا – عرب ايتقاضٜذ
– بػققققٝازتٓا ٚاغققققتكاليٓا ٚاظزٖاضْققققا ٚيهققققٔ َفٗقققق ّٛاملققققراَط ٠ال ًٜغقققق ٞايٓكققققس
املٛضٛع ٞيًحٝا ٠ايعطب ١ٝيف ايٓظاّ ايعطبَٚ ٞا فعً٘ ايتابع َٔ ٕٛاؿهقاّ نقٞ
ال ُٜعقققاز إْتقققا اجملتُقققع ايعطبقققَ ٞقققٔ يسٜقققس يٓٝتكقققٌ َقققٔ حايققق ١االْتظقققاّ ايتقققاضخيٞ
ايعبٝع ٞعا ١ً٥عؿ  ٠قب ) ١ًٝإىل حاي ١ايتٓظ ِٝاملسْ ٞيف اجملتُقع املقسْ ٞقبايق١
ايسٚي ١حتٜ ٢تأغؼ اجملتُع اؾسٜس مبفاٖ ِٝاملٛاطٓقٚ ١ايٛحقس ٠اجملتُعٝق ١ايكاُ٥ق١
عًقق ٢ايققطب بققنيَ :فققاٖ ِٝايققصا ٚاآلخققطَٚ .فققاٖ ِٝاؿكققٛم ايفطزٜقق ١يف زٚيقق١
ايكاَْٚ ٕٛفاٖ ِٝايعساي ١يف زٚي ١ايتعسز .١ٜفاملؿط ٚايٓٗض ٟٛايعطب ٞقس احنػط
عًقق ٢أٜققس ٟبعق اؿهققاّ ايعققط ٚايثكافقق ١ايق قاَٚتقق٘ ٖقق ٞثكافقق ١ايققبرتٚزٚالض
حٝث اغتدسَ بٛيٗ٘ َفاٖ ِٝاإلغالّ ايػٝاغق ٞيتػقتبعس املفقاٖ ِٝايكَٝٛق .١ثقِ
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احنػط حني يهٓ ايصقٗ ١ْٝٛٝعقرب اؿهقاّ املعٓقٝني َقٔ قٝقاز ٠ايٓظقاّ ايعطبقٞ
ايطمس ٞفجعً أزٚاتٗا ال ترَٔ بايطابع ١ايكٚ ١َٝٛتكسّ ايصضٜع ١بأْٗا تتُقاَٖ ٢قع
ايفطجنٚ ١جيق إٔ ٜبكق ٢ايقس ٜٔاإلغقالَٖ ٞق ٛايطابعق ١األٖقِ يف اؿٝقا ٠ايعطبٝق.١
ٚايغطٜقق ٖٓقققا إٔ ايقققس ٍٚايغطبٝققق ١اإلَربٜايٝققق ١ققققس قاَقق عًققق ٢األغقققاؽ ايكقققَٞٛ
ٚأْؿأ ايسٚي ١ايٛضع ١ٝايعًُاْ ١ٓٝيهٓٗا مل تكبٌ إٔ ٜٓتٗجٛا ْٗجٗا يًعط فٗقٞ
َرَٓ ١بطابعتٗقا ايكَٝٛقٚ ١عاًَق ١عًقَٓ ٢قع ايعقط أشْابٗقا َقٔ اإلميقإ بٗقاٖٚ .قٞ
عاًَقق ١عًقق ٢ايتُػققو بايٛحققس ٠ايكَٝٛقق ١يققسٚهلا ٚيف ايٛقق شاتقق٘ عاًَق ْ١عًقق ٢عققسّ
ايػقققُاح يًعقققط باإلميقققإ بٗقققاٖٚ .ققق ٞايقق صقققٓع إغقققطاٚٚ ٌٝ٥ظٓفقق ِ عُالٖ٤قققا
ـسَتٗاٚ .حت ٢تػتعٝع ايك ٣ٛايصٗٛٝإَربٜاي ١ٝتٓفٝص َؿطٚعٗا فٓٝقا نقإ ال بقس
َٔ إٔ ػعٌ يإلغالّ  ٖٛٚزٜٓٓا اؿَٓ ٝفاَٖ ِٝغاٜط ٠يعبٝعت٘ ايطباْٚ ١ٓٝتضقًٌ
ايعك ٍٛقق عرب عُالٗ٥ا قق عٓس ايسُٖا ٤ايعطب .١ٝحٝث جي إٔ ٜضع إغالَٓا ناٌَ
طاقاتققق٘ ٚققققٛا ٙيهققق ٞحيقققاض ايٓظقققاّ اؾُٗقققٛضٚ ٟيققق ٛتقققطى املػقققًُ ٕٛحقققط
ايصققٗا ١ٜٓايغاصققبني ألضض فًػققعنيٚ .مل ْققٓؼَ ن ٝق شٖبققٛا إىل قتققاٍ االؼققاز
ايػٛف ٝٝيف أفغاْػتإ ٚصاض ؼطٜط ناب ٍٛأِٖ َقٔ ؼطٜقط ايكقسؽ ٚنقإٔ
إغطا ٌٝ٥يٝػ نٝاْاّ عٓصطٜاّ اغتٝعاْٝاّ غاصباّ ٚيٝؼ هلا َؿطَٗ ْ ٚقسز يًٛيقٛز
ايعطبقق ٞبطَٓتقق٘ٚ .حققني غققكع املٓظَٛقق ١ايؿققٛٝعٚ ١ٝاْتٗقق ٢ايٛيققٛز ايػققٛف ٝٝيف
أفغاْػتإ يف حكبق ١املقتغ ا ايسٚيٝقَ ١قٔ =@9Aقق 9AA9ققاَٛا باغقتدساّ اإلغقالّ
ايػٝاغقق ٞايققص ٟأٚيققس ٙٚعًققَ ٢كققاؽ املصققاح األَطٚصققٗٚ ١ْٝٛٝصققاض إغققالَٓا
إضٖابٝاّ بعس عقٛز ٠األفغقإ ايعقط ٚحاٚيق أَ نقا إٔ ػعقٌ َٓق٘ ايعقس ٚايقسٚيٞ
خاص ١بعس غك ٛعسٖٚا ايسٚي ٞايؿٛٝع ٞيف أٚضٚبقا ايؿقطقٚ ١ٝخطٚيق٘ َٓظَٛقّ١
ٚزٚالّ َققٔ خاضطقق ١ايعققاملَٚ .ققع ٖققصا مل تتحققطى يققألزٚا األعطابٝقق ١قصققب ١نققٞ
تػتٓهط ٖصا املٛق َٔ اإلغالّٚ .نقإ حقني قاَق ايثقٛض ٠اإلغقالَ ١ٝيف إٜقطإ
عاّ ٚ 9A?Aططز ايػفاض ٠اإلغطا ١ًٝٝ٥فتحٓٛيق إٜقطإ ايؿقا ٙبقايثٛض ٠اإلغقالَ١ٝ
َققٔ عققس ٚيًعققط إىل صققسٕ ٜل ٚحً ٝق ٕ يف ؼطٜققط ايكققسؽ مل تُكبققٌ عٓققس ايغققط
املتصققٗني ٚبايػققطع ١ايكصقق ٣ٛيعًق ايققسٚا٥ط اإلَربٜايٝقق ١عُالٖ٤ققا ٜكققاٖ َٕٛٚققصٙ
ايثٛضٚ ٠حيطٓض ٕٛعًٗٝا ٚيه ٞتغع ٞايسٚا٥ط ايصقٗٛٝإَربٜاي ١ٝأٖقسافٗا اـبٝثق١
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بسأ اؿسٜث عٔ اـعط اإلٜطاْٚ ٞاهلالٍ ايؿٝع ٞيف املٓعك .١أَقا حقني نقإ ؾقاٙ
إٜطإ ايؿٝع ٞأٜضاّ حًٝفاّ إلغطا ٌٝ٥نإ عً ٢إٜقطإ إٔ تهق ٕٛصقسٜك ١يألشْقا
ايعققط فايٓظققاّ اإلغققالَ ٞايكققا ِ٥يف إٜققطإ َطفققٛضْ ألٕ ايققصًٜ ٟغقق ٞايػققفاض٠
اإلغققطاٜٚ ١ًٝٝ٥كقق ِٝفٗٝققا غققفاض ٠يفًػققعني ٜٚتب ٓقق ٢طققطح ؼطٜققط ايكققسؽ ٖقق ٛعققس ٗٚ
أنٝس يًصٗٚ ١ْٝٛٝأشْابٗا َٔ األعطا املتأغًُني.
رياح التغيري وتدمري الدولة الوطنية:

يف ايعَٔ ايص ٟخعٓع ف ٘ٝايكق ٣ٛاإلَربٜايٝق ١ايصقٗ ١ْٝٛٝيًُقتغ ا ايسٚيٝق١
َققٔ =@ 9AA9- 9Aيهقق ٞػعققٌ ايٓظققاّ ايققسٚي ٞأحاز ٜقاّ بكٝققاز ٠أَ نققا ٚتٗققعّ
اؿًٝق ايػققٛف ٝٝيًعقط يٝبققسأ ايعصققط ايقص ٟتٓتصققط فٝق٘ إغققطا ٌٝ٥نُؿققطٚ
إَربٜاي ٞاغتعُاض ٟمل تهٔ حطن ١ايٓٗضٜٛني ايعط ققازض ٠عًقٚ ٢قق تطايقع
املؿققط ٚايٓٗضقق ٟٛعًقق ٢ايققطغِ َققٔ َرغػقق ١املققريط ايكقق َٞٛايعطبققٚ ٞاألحققعا
ٚاملعٓققٝنيٚ .عًٝقق٘ فكققس بك ٝق ايغايبٝقق ١يف ايٓظققاّ ايعطبقق ٞضٖٓٝقق ١يإلَققال ٤ايػٝاغققٞ
عًٗٝققا َٚققٔ ٖققصا اإلَققال ٤مل ُٜػققُح يًُبققازئ ايعطبٝقق ١ايكَٝٛقق ١باؿضققٛض ٚػسٜققس
ايظٗٛض ٚنصيو مل ُٜػُح بإٔ ٜتِ ايتػقاٌٖ َقع ايٓٗضقٜٛني حتقٜ ٢بكق ٢املؿقطٚ
ايٓٗض ٟٛؾعاضاّ غانٓاّ غ ًَحقٛظ عًق ٢قٝقٛز اؿطنقٚ ١ايتحكقلٚ .بٓقا ٤عًٝق٘
فكس صاض املؿط ٚايٓٗض ٟٛايعطب ٞعًٚ ٢ايٗق ١ايعقسا ٤املتٛاصقٌ َقٔ قبقٌ ايقسٚا٥ط
ايصٗٛٝإَربٜايٚ ١ٝأعطابٗا املتأغًُني ٚئ ْٓػ ٢قسضٖ ٠رال ٤األعطا عً ٢تععٌٝ
أزٚاض املرغػا ايعطب ١ٝاؿكٛقٚ ١ٝايثكافٚ ١ٝاؾاَع ١ايعطب ١ٝحت ٢تتِ هلِ صٛض٠
ايتحهِ يف ايػ ٚض ٠ايعطبٝق ١ايثكافٝقٚ ١االيتُاعٝقٚ ١االقتصقازٚ ١ٜال ٜتٛصقٌ
ايفهط ايٓٗض ٟٛإىل أ ٟٓحايقَ ١قٔ حقاال ايٓٗقٛض غصق ٛإضغقا ٤أغقؼٕ تكقّٛ
عًٗٝا ايٛحس ٠ايعطب ١ٝمبا ٜأخص بعني االعتباض إٔ ته ٕٛايٛحس ٠ايعطب ١ٝيف َٛايٗ١
ايتجعٚ .١٥ايسميكطاط ١ٝيف َٛايٗ ١اإلقصقاٚ .٤ايتُٓٝق ١املػقتكً ١يف َٛايٗق ١ايتُٓٝق١
املؿقققٚ ١ٖٛايتابعقققٚ .١ايعسايققق ١االيتُاعٝققق ١يف َٛايٗققق ١اإلفكقققاض يًعبكققق ١ايٛغقققع.٢
ٚاالغققتكالٍ ايققٛط ٚايكقق َٞٛيف َٛايٗقق ١اهلُٓٝقق ١األيٓبٝققٚ ١املؿققط ٚايصققٗ.ْٞٛٝ
ٚاألصايٚ ١ايتجسٜس اؿضاض ٟيف َٛايٗ ١ايتغطٚ ٜايتُقاٖٚ ٞضقٝا اـصٛصق.١ٝ
=@

جدل األشئلة والفكر النهضوي

َٓٚققص إٔ مت احققتالٍ ايعققطام عققاّ ;ٚ :88قققاّ ايعققطام ايققٛط َققع غققٛضَٚ ١ٜعُٗققا
قققٛض املكاَٚقق ١ايعطبٝققٚ ١اإلغققالَ ١ٝبٗعميقق ١ايٛيققٛز االغققتعُاض ٟاألَ نقق ٞيف
ايعققطام بققسأ ايتدعقق ٝاؾسٜققس ايققص ٟمل ٜػققتٗسف ٖققص ٙاملققط ٠املؿققط ٚايٓٗضققٟٛ
بكٛاَق٘ ايفهققط ٟايتٛحٝقس ٟايتحققطض ٟايقسميكطاطٚ ٞحػق بقٌ اغققتٗسف ٚحققس٠
ايسٚيققق ١ايٛطٓٝققق ١ايكعطٜقققٚٚ ١حقققس ٠فتُعٗقققا ٚال غقققُٝا يف غقققٛض ١ٜزٚيققق ١ايعقققط
ايكَٝٛني املكاَٚني.
اإلدارة من اخلارج:

يكققس مت ايتدعقق ٝعققٔ ططٜققل َققا أطًققل عًٝقق٘ َصققعًح ايطبٝققع يتققسَ ايسٚيقق١
ايٛطٓٝق ١يف يٝبٝققا ٚتققْٛؼ َٚصققط َٚققٔ ثقِ ايققٚ ُٔٝايعققطام ٚغققٛضٚ ١ٜيبٓققإ.
َٚط ٠أخطْ ٣عاَ ٜٔفٗ ّٛاملراَط ٠يٓطا ٙحاضطاّ بايضطٚض ٠فايطبٝع املعع ّٛياؤٚا ب٘
ؼ ق الفتقق ١املعٜققس َققٔ اؿطٜققٚ ١ايسميكطاطٝققٚ ١حكققٛم اإلْػققإ يف ٖققص ٙايققسٍٚ
املققصنٛضٚ ٠يعًقققٛا منققٛشيِٗ يًحطٜقققًَٚ ١حكاتٗققا يف ايٓظقققاّ ايعطبققَ ٞقققٔ ممايقققو
َٚؿقققٝدا اـًقققٝج يتٓهؿقق ايصقققٛض ٠إٔ ٖقققص ٙاملُايقققو ٚاملؿقققٝدا ضقققايع ١يف
َؿط ٚايتفتٚ ٝايتفهٝو ايص ٟصُُُٖ٘ بطْاضز يٝفٚ ٞبطْاضز يٜٛؼ ٚأَثاهلِ َقٔ
ايٛٗٝز ايصٗا ١ٜٓايص ِٖ ٜٔأغٝاز ايطيع ١ٝايعطب ١ٝاملعطٚفني ٚمحقاٚ ٠يقٛزِٖ .عًق٢
ايطغِ َٔ اجنال ٤ايصٛض ٠حا ٍٚاؿً األَطٚصٗ ْٞٛٝإٔ ٜصعٓس اؿط ايعسٚاْ١ٝ
عًقق ٢ايعققط بققس٤اّ َققٔ غققٛضٚ ١ٜايعققطام ٚيبٓققإ َػققتدسَاّ ققق ٣ٛاإلضٖققا ايققسٚيٞ
باغققِ اإلغققالّ ٖققص ٙاملققط ٠حتققٜ ٢ظٗققط زٜققٔ ايعققط أْقق٘ املعطقققٌ ايٛحٝققس يٛحققستِٗ
ٚٚيقققٛزِٖ ٚايقققساعِ ايٛحٝقققس إلغقققطا ٌٝ٥ايصقققٗٚ .١ْٝٛٝغقققاٜتِٗ أٜضققاّ يقققٝؼ ضقققط
ايعطٚب ١باإلغالّ فحػ بٌ زَقج اإلغقالّ باإلضٖقا ايقسٚي ٞحتق ٢تتقسَط صقٛض٠
ٖصا اإلغالّ زٚيٝاّٚٚ .فل َا آي إي ٘ٝحتق ٢ايٝق ّٛاؿقط اإلضٖابٝق ١ايهْٝٛق ١عًق٢
غٛضٚ ١ٜايعطام ٚيبٓإ َٚا آي إي ٘ٝقض ١ٝايطبٝقع املععق ّٛيف َصقط ٚتقْٛؼ
َٚققا ٖقق ٞعًٝقق٘ يٝبٝققا َققٔ خققطا ٚتفهققو ال بققس إٔ ٜتٓجقق٘ ايعكققٌ ايعطبقق ٞايكققَٞٛ
ايتحققطضٚ ٟايػققٝاز ٟاملػققتكٌ إىل اغققتعاز ٠ايتعًٓققع حنقق ٛاملؿققط ٚايٓٗضقق ٟٛعًقق٢
أغؼ يسٜسٚ ٠ق ِٝفهطٚ ١ٜثكاف ١ٝيسٜسٖٚ ٠صا ٜع إٔ ال ٜتػاَح املفهطٕٚ
ايٓٗض ٕٜٛٛبعس َا حصٌ َع ايص ِٖ ٜٔيف َطيع ١ٝغاٜهؼ بٝهٚ ٛفطظِٖ ٚاققع
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ايطبٝققع ايصققٗ ْٞٛٝعُققال ٤ضققس ٚيققٛز األَققَٚ ١صق ٖا ٚيقق ٛتظققاٖطٚا عُققٌ ضاٜقق١
اإلغالّ ٚاإلغالّ َِٓٗ بطا.٤
أشئلة النهضة يف الراهن العربي :

يه ٞتبسأ ايك ٣ٛايٓٗضق ١ٜٛايعطبٝق ١بتجسٜقس ٖقصا املؿقط ٚأققرتح ايتقسا ٍٚيف
األغ ١ً٦اآلت:١ٝ








ن ٝق قاَ ق ايققس ٍٚايطأمسايٝقق ١ايربيٛاظٜقق ١األٚضٚبٝقق ١عًقق ٢أغققاؽ
ايطابعققق ١ايكَٝٛقققٚ ١فتٓتق ق اإلَرباطٛضٜقققا املٛيقققٛز ٠يف أٚضٚبقققا ايق ق
ناْ ق تكقق ّٛعًقق ٢أغققاؽ ايطابعقق ١ايسٜٝٓققٚ ١ايالحققِ ايققس ٜبققني
ؾعٛبٗاٚ .يهٓٗا اي ّٛٝتكا ّٚايطابع ١ايك ١َٝٛعٓس ايعقط ٚيقٓعِٗ
َٔ قٝاّ زٚيتِٗ ايك ١َٝٛايسٚي ١األَ. ١
ايغققط ايًٝربايقق ٞيف آخققط تعققٛضا ايًٝربايٝقق ١اؾسٜققس ٠آَققٔ بايٛحققس٠
االؼازٜقق ١األٚضٚبٝققَ ١ققا فققٛم ايكَٝٛققٚ / ١حققس ٠ايكَٝٛققا املدتًفقق/١
ٚيهٓ٘ ال ٜطٜس يًعط ٚحستِٗ ٖٚقِ َقٔ قَٝٛقٚ ١احقسٚ ٠ال عقٛزتِٗ
إىل ايٛضع اؾٛٝتاضخي ٞاملعطٚفني ف ...٘ٝملاشا
ايغقققط اإلَربٜقققاي ٞاملتصقققٗني ٜػقققعَ – ٢قققٔ خقققالٍ َؿقققط ٚايؿقققطم
األٚغ ق اؾسٜققس ٚايهققب – إىل إْٗققا ٤أقعققاض غققاٜهؼ – بٝهققٛ
ٚتفت ٝايٛحس ٠ايكعط ١ٜيٝصبح نقٌ قعقط زٚيق ١فٝسضايٝقَ ١تؿقهً١
َٔ ز ٍٚإثٓ ١ٝأ ٚز ١ٜٝٓعس َٔٚ .٠ايغطٜق إٔ ايغقط شاتق٘ ٜقطف يف
أٚنطاْٝا إٔ تك ّٛايسٚي ١ايفٝسضاي ١ٝضغِ َٛافكق ١ضٚغقٝا عًق ٢شيقو
ٚحيققا ٍٚفطضققٗا زٚيققَٛ ١حققس ٠أضض قاّ ٚؾعباّقققق ٚباملكابققٌ ٜفققطض عًقق٢
ايعط ايٓظاّ ايفٝسضاي.ٞ
ايغققط ايًٝربايقققَٓ – ٞققص ْٗاٜققق ١املققتغ ا ايسٚيٝققق ١يف أٚاخققط ايكقققطٕ
املاضقققٚ - ٞخقققط ٚاالؼقققاز ايػقققٛفَٓٚ ٝٝظَٛتققق٘ ايؿقققٛٝعَ ١ٝقققٔ
خاضطقق ١ايعققامل حٝققث أصققبح ايٓظققاّ ايققسٚيْ ٞظققاّ ايكع ق ايٛحٝققس
املٗ ُٔٝأَ نّ ٝا ضأٜٓا ٙن ٝعٌُ بهٌ أغايٝب٘ يه ٞجيعقٌ َقٔ
ايققس ٜٔاإلغققالََ ٞبعثقاّ يإلضٖققا ايققسٚي ٞبصققٛض ٠إضٖققا طايبققإ يف
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أفغاْػققتإ ٚاألفغققإ ايعققط َققٔ بعققس ٚصققاض فهققط ٠إغققالَٛ
فٛبٝا) تُضذٗ يف عكقٌ اجملتُقع ايقسٚي ٞحتقٜ ٢أخقص اإلغقالّ اإلضٖقابٞ
َهاْ ١ايعس ٚايسٚي ٞاملعً ٛألَ نا يتٛاصقٌ ؾقطع ١ٝحطٚبٗقا يف
َا ٚضا ٤ايبحاضٚ .قس انتؿ اجملتُع ايقسٚي ٞإٔ أَ نقا ٖق ٞايق
صققٓع ٖققصا اإلضٖققا ٚأيبػققت٘ ايثقق ٛاإلغققالَ ٟٛايققص ٟتطٜققس ٙيقق٘
ٚعًٝقق٘ أال ٜػققتسع ٞاؿققاٍ إعققاز ٠إْتققا اإلغققالّ اإلميققاْٚ ٞؽًٝصقق٘
مما أيبػ. ٙٛ
 ايغققط ايًٝربايقق ٞخع ق يف َطانققع ايكققطاض ايصققٗ ١ْٝٛٝيهققٜ ٞغٓٝققط
يٖٛط ايصطا ايعطب ٞضس املؿقط ٚايصقٗ ْٞٛٝبالفتق ١يسٜقس ٠نقٞ
ٜصقبح اـعققط اؿكٝكقَ ٞتُق ٓثالّ يف املؿققط ٚايؿقٝع ٞاإلٜطاْقق ٞايققصٟ
غقققٝتح ٍٛإىل ايعقققس ٚايقققطٝ٥ؼ يًعقققط ٚتصقققبح إغقققطا ٌٝ٥ايصقققسٜك١
بعس٥ص ٌٖ عًٓٝا إٔ ْتفِٗٓ َكتض ٢اؿقاٍ يف ٖقصا االغقتٗساف ٚال
غُٝا بعس إٔ ؾ ٓ املُايو ٚاملؿقٝدا حطبقاّ عًق ٢ايق ُٔٝؼق ٖقصٙ
ايصضٜع ١قكك ١يًُدع اؾٛٝبٛيٝتٝه ٞايغطب ٞيف ضط اإلغالّ
ػ بايؿقٝع ٞحتق ٢تعقٛز اؿقط ايتاضخيٝق ١بُٗٓٝقا فقال تبكق ٞقق٠ٛ
اي ٗ
فُٗٝا ميهٔ اغتدساَٗا – يف َ ّٜٛا – ضس املؿط ٚايصٗ.ْٞٛٝ
 ايغققط ايًٝربايقق ٞملققاشا ضأ ٣االغققتبساز ايػققًع ٟٛايققص َََٓ ٟقعَ اؿطٜقق١
ٚحكٛم اإلْػإ ٚايسميكطاطَ ١ٝتُق ٓثالّ يف ايٓظقاّ اؾُٗقٛض ٟايعطبقٞ
ٚمل ٜط ٙيف املُايو ٚاملؿقٝدا  .بقٌ يعًقٗا ايٛنٝقٌ املتعٗقس يتصقسٜط
ايثققٛض ٠املععَٛققَ ١ققٔ املققتدًفني إىل املتعققٛض . ٜٔأ ٟيٝققتِ االْتكققاٍ َققٔ
أغً ٛحٝا ٠عصط ٟإىل أغً ٛحٝا ٠با٥س.
 ايغققط ايًٝربايقق ٞاإلَربٜققايَٓ ٞققص اؿققط ٚايصققًٝب ١ٝناْ ق حجتقق٘
محا ١ٜاملػٝحٝني يف بالز ايؿطم ايعطبقٚ ٞحتق ٢االْتقسا األٚضٚبقٞ
عرب غاٜهؼ  -بٝه ٛيا ٤ؼ شضٜع ١محا ١ٜايٛيٛز املػقٝح ٞيف
ايبالز ايعطب ١ٝفُا ايص ٟزٖا ٙاي ّٛٝحتٜ ٢رتى املػقٝحٝني يإلضٖقا
ايقققسٚيٜٚ ٞقققرَٔ حتققق ٢بقققتٗج ِٖ َقققٔ زٚهلقققِ ايٛطٓٝقققٚ ١ال ٜقققرَٔ
بتدًٝصِٗ َٔ اإلضٖا املصُِ أَ نٝاّ .
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ملاشا ٜتٛاطأ ايغقط اإلَربٜقايَ ٞقٔ أيقٌ إقاَق ١زٚيق ١اـالفق ١اإلغقالَ ١ٝعًق٢
أضض ايعطام ٚغٛضٚ ١ٜي ٛمت إيغا ٤غاٜهؼ بٝه َٔ ٛقبٌ اإلضٖا ايص ٟصٓع٘
ٖققٌ ايغاٜقق ١إٔ تكقق ّٛايسٚيقق ١ايسٜٝٓقق ١عًقق ٢أضض ايعققط حتقق ٢تهقق ٕٛشضٜعقق ١ايسٚيقق١
ايٛٗٝزٚ ١ٜاضزَٛٚ ٠اظ ١ٜيًسٚي ١ايس ١ٜٝٓاإلغالَ. ١ٝ










ايغققط ايًٝربايقق ٞاملتصققٗني ال ٜطٜققس تعط ٜق اإلضٖققا بققٌ ٜطٜققس خً ق
أٚضاق٘ َقع ايٓضقاٍ ايقٛط ايتحقطض ٟاملؿقط ٚحتق ٢حيُق ٞإغقطاٌٝ٥
ٜٚس ِٜاحتالهلا ٚمل ٜهٔ يًٓظقاّ ايعطبق ٞأَٛ ٟقق حاغقِ يًٛصقٍٛ
إىل ايتعط ٜق املعًققٖ ٛققٌ َققا تققعاٍ ٖققص ٙاملُٗقق ١حاضققط ٠يف ايعكققٌ
ايػٝاغ ٞايعطب. ٞ
ايغققط ايققصٜ ٟطغققٌ قٛاتقق٘ يتتققسخٌ َققع اإلضٖققا ايققسٚي ٞيف ؾققرْٓٚا
ايساخًٝققٚ ١تغٓٝققط ايققٓظِ ايػٝاغقق ١ٝبققايكَ ٠ٛققٔ زَ ٕٚطاعققاَٛ ٠اثٝققل
األَِ املتحسٚ ٠يهٓ٘ ال ٜقرَٔ بقإٔ إغقطا ٌٝ٥ؼتقٌ أضاضق ٞعطبٝق١
ٚتتجاٌٖ قطاضا فًؼ األَٔ نافَٚ ١ا ظاٍ ميٓع قاغبتٗا .إشاّ؛
نٜ ٝػتٓػ اإلميإ عكٛم اإلْػإ ٜٚتجاٌٖ حكٛم األٚطإ .
ايغققط ايًٝربايققٜ ٞطضققذ يػققٝعط ٠ايًققٛب ٞايصققٗ ْٞٛٝعًقق ٢قطاضاتقق٘
ٜٚتعاٌَ َع إغطا ٌٝ٥نحً ٝزٚيٚ َِٗ ٞعً ٢ايطغِ َقٔ عالقاتق٘
بايطيع ١ٝايعطب ١ٝيهٓ٘ ال ٜطفعٗا إىل َطتب ١اؿً ٝيٝبكٗٝا تابع ١ي٘
فك .
ايغققط ايًٝربايقق ٞملققاشا ٜعُققٌ عًقق ٢إٔ تهقق ٕٛإغققطاَ ٌٝ٥ايهقق ١ألٟ
غققالحٕ ْققٜٚ ٟٚٛققطٖ ٣ققصا ايػققالح َققٔ أيققٌ تٛطٝققس ايػققالّ يف ايؿققطم
األٚغ ق ٜٚعُققٌ ؿطَققإ ايعققط َققٔ اَققتالى ايػققالح ايٓققٚ ٟٚٛيققٛ
يألغطاض ايػًُ. ١ٝ
ايغققط ايًٝربايققَ ٞػققتعسْ اآلٕ ٚيف نققٌ إٓ ألٕ ٜغٓٝققط َٛاقفقق٘ َققٔ
ايس ٍٚايعطب ١ٝاملٓاٖض ١يًُؿقط ٚايصقٗ ْٞٛٝؾقطٜع ١إٔ تكقٖ ّٛقصٙ
ايققققس ٍٚبايتٓققققاظٍ عققققٔ ٖققققص ٙاملٓاٖضققققٚ ١عققققٔ حكٛقٗققققا يف األضض
ٚايػٝازٚ ٠ق ِٝاالغتكالٍ ٚتتح ٍٓٛإىل ز ٍٚتابع ١ي٘.
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ايغط ايًٝربايَ ٞا ظاٍ ٜعًٔ عٔ اغتعساز ٙاملػقتُط ؿُاٜق ١إغقطاٌٝ٥
نٝإ ايعٓصط ١ٜحت ٢إشا اعتس عً ٢ايعقط ٚميٓقع صقسٚض ققطاضا
َٔ فًؼ األَٔ ضسٖا ٚي ٛباغتدساّ ايفٝت.ٛ
ايغققط ايًٝربايقق ٞايققص ٟخيع ق ز َٚق ّا ٜٚعُققٌ يهققْ ٞبكقق ٢قققق حنققٔ
ايعققط قققق َػققتًٗهني ملٓتجاتقق٘ ايصققٓاعٚ ١ٝاؿضققاضٚ ١ٜال ٜػققُح
بإٔ تتكقسّ ايتُٓٝق ١ايبؿقط ١ٜعٓقسْا يٓصقٌ إىل َٓظَٛق ١ايفقطز املٓقتج
ٚاجملتُققع املٓققتج ٚايسٚيقق ١املصقٓٓع ١املصقسٓضٚ ٠يف ٖققصا ايػققبٜ ٌٝكققّٛ
بػطق ١ايعك ٍٛايعطب.١ٝ
ايغقققط ايًٝربايققق ٞال ٜقققط ٣ضقققطٚض ٠إٔ ٜهققق ٕٛيقققس ٣ايعقققط َؿقققطْ ٚ
ْٗضٜٚ ٟٛعٌُ عً ٢إفؿاي٘ نًُا بسأ ايتفه فٚ ٘ٝاملفرتض إٔ
ٌّ
ٜه ٕٛيٓا ضزٓ ٠فعٌ عًُ ١ٝيف َٛايٖٗ ١صا االػا.ٙ
ايغط ايًٝرباي ٞاملتصٗني ٜفطض عً ٢ايعط ٚاملػًُني من حٝات٘
ٚمنٛشيقق٘ يف ايققتفه ٚيقق ٛخققط ايعققط ٚاملػققًُ ٕٛعققٔ ٖققٜٛتِٗ
ٚخػطٚا ؾدصٝتِٗ ٚأصايتِٗ ايتاضخي ١ٝفٗقِ بايٓػقب ١إيٝق٘ تقابعٕٛ
ًَحكققق ٕٛيقققٝؼ أنثقققط ٚال ٜػقققُح هلقققِ بقققايكطاض ايقققٛط ايػقققٝازٟ
ٚاملػقققتكٌ ٖٚقققصا ٖققق ٛايػقققب األٖقققِ يف عقققسا ِٗ٥يًسٚيققق ١ايػقققٛض١ٜ
ايػٝاز ١ٜايٛطٓ.١ٝ

األٖقققساف ايساُ٥ققق ١يقققس ٣ايغقققط نآَققق ١يف ايػقققٝعط ٠ايساُ٥ققق ١عًٓٝقققا عطبق ق ّا
َٚػًُني فال األَ ١ايعطبَ ١ٝفَٗ ّٛكبٚ ٍٛال ايكٚ ١َٝٛال ايعطٚبٚ ١ال اإلغالّ
اؿٓٝق ق ٚال املػقققٝح ١ٝايٝعطبٝقققٚ ١ال ايتُٓٝقققٚ ١ال صقققٓاع ١ايكقققٚ ٠ٛال ايٓظقققاّ
اإلْتايٚ ٞال ايثكاف ١ايعطب ١ٝاألصقٚ ١ًٝال ايٛحقسٚ ٠ال َرغػقا ايعُقٌ ايعطبقٞ
املؿرتى ٚال أ ٟتكاض عطب- ٞعطب ٞفإىل َت ٢غٓبكَ ٢تعػٓط ٜٔيف اغتحضاض
املٛق ايٓٗض ٟٛاملعً. ٛ
إشا ناْ ق ٖققصٖ ٙقق ٞأٖققساف أعققسآ٥ا أيػققٓا عايقق ١إىل قققطا ٠٤ضؤٜٜٛقق ١يف
َؿطٚعٓا ايٓٗض ٟٛايعطب ٞاملتجسز تك ّٛعً ٢إيابا ٕ فهطٚ ٕ١ٜغٝاغ ١ٝملا غكٓاٙ
َقققٔ أغققق ١ً٦نُكقققسَا أٚيٝققق ١الْعقققالم ٖقققصا املؿقققطٖ ٚقققصا اؿقققاٍ بعٗقققستٓا
مجٝعاّ.
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* حمصالت يف النظر والعنل:

إٕ خالصققق ١اؿقققسٜث عقققٔ املؿقققط ٚايٓٗضققق ٟٛايعطبققق ٞيف ػًٝاتققق٘ ايطآٖققق١
تػققتسعَ ٞققٔ ايعكققٌ ايعطبقق ٞايفهققطٚ ٟاألخالقققٚ ٞايػٝاغققٚ ٞاؿكققٛقٞ
ٚايرتبٚ ٟٛايس ٜإٔ ٜكق أَقاّ اؿاضقط ايعطبق ٞايٝق ّٛيق ا ٙنٝق أصقبح عًق٢
قٝققٛز َؿققاضٜع ايتفت ٝق ٚايتفهٝققو اي ق أت ق بٗققا ايؿققطنا ايعققابط ٠يًكققاضا
ٚزٚهلا اإلَربٜاي ١ٝايصٗ ١ْٝٛٝؼ ضا ١ٜايعٛملقَ ١قطٚ ٠ضاٜقَ ١كاَٚق ١االغقتبساز َقط٠
أخطٚ ٣ضا ١ٜخً األٚضام ايعطبَ ١ٝط ٠ثايثٚ .١نقٌ شيقو يهقٜٛ ٞظق ايعقط يف
َؿاضٜع ضقس َصقاؿِٗ َٚكَٛقا ٚيقٛزِٖٚ .يعقٌ املطحًق ١ايعطبٝق ١ايطآٖق ١ايق
صاض َهؿٛف ١أَاّ ايٓكس ايػٝاغق ٞأنثقط َقٔ َعظقِ َطاحقٌ ايتقاضٜذ املاضق١ٝ
ػعًٓققا نُققثكفني ْٗضققٜٛني بصققٛضًَ ٠حٓقق ١أَققاّ اغتبصققاضا َتعققسز ٠ؼققسز يٓققا
َالَح ٚاقعٓا عً ٢ضَ ٤ٛاضقٓٝا َٚالَقح َػقتكبًٓا عًق ٢ضق ٤ٛحاضقطْا يهقٞ
تبكقق ٢ايبٛصققً ١أَآَققا فٓٗتققس ٟإىل االػققا ٙايصققحٝحٚ .يٓجعققٌ ٖققص ٙاالغتبصققاضا
َكسَا ٕ أٚي ّ١ٝالْعالم املؿط ٚايٓٗضق ٟٛايعطبق ٞبعكًق٘ اؾسٜقس ٚعكًٝتق٘ ْقسعٛ
ََ قِٔ يف ايٓظققاّ ايعطبقق ٞيكطا٤تٗققا ٚايعُققٌ عًقق ٢ضف ق ٔ َؿققاضٜع ايغققط املتصققٗني
َ ٚضفِ ٔ أزٚات٘ املتصٗ ١ٓٝاألعطاب .١ٝفاملؿط ٚايعطب ٞايٓٗض ٟٛخصٛصقٝت٘ املعًكق١
أْ٘ – بايضطٚض – ٠غٝه ٕٛيف َٛايٗ ١حً األعساٚ ٤ال ميهقٔ إٔ ٜهقَ ٕٛقٔ
ز ١ٜٖٛ ٕٚقٚ ١َٝٛعطٚبٚ ١ٝاضح ١فاملعطن ١ايٛيٛز ١ٜعً ٢أضضٓا؛ تتجقسٓز بقققق :إَٓقا
َؿققطٚعٓا ايعطبقق ٞايكقق َٞٛايتٛحٝققس ٟيٓحٝققا أغققٝازّا ٚإَٓققا َؿققطٚعِٗ ايصققْٗٞٛٝ
ايتفهٝهقق ٞيٓبكقق ٢ايتققابعني ايققص ٜٔيققٝؼ هلققِ أ ٟٗحٝققا ٕ٠خققاض فضققا٤ا ايعصققط
ايصققٗ ْٞٛٝايققص ٜٔحيًُقق ٕٛفٝقق٘ ٖٓٚققا تتجقسٓز َٗققاّ املؿققط ٚاـالصقق ٞايٓٗضققٟٛ
يًعط بايتأنٝس عً ٢عطٚبتِٗ يف إطاضٖا ايثكقايف ٚاؿضقاض ٟايقص ٟميثقٌ عكٝقس٠
ياَعق ١يهققٌ ايققص ٜٔعاؾقٛا عًقق ٢األضض ايعطبٝققٚ ١تهًُقٛا يغققٚ ١احققسٚ ٠اْتُققٛا
يٛيققٛز َؿققرتى ٚاحققس َٚص ق ٚاحققس .فاألَقق ١ايعطبٝقق ١شا ٚيققٛز تققاضخي ٞعطٜققل
بايكسّ ٜعٛز إىل أنثط َٔ أضبع ١آالف عقاّٚ .هلقا حضقاضاتٗا املتعقسز ٠ايق اتػقُ
غص اؿٚ ١ٜٛٝاإلبسا عًَ ٢س ٣عصٛض ايسٖط ٚايتاضٜذ املعطٚف.
ٚايعققط بعققس األزٜققإ ايػققُا ١ٜٚمجعٗققِ َفٗقق ّٛايتٛحٝققس اإلميققاْٚ ٞايٛحققس٠
ايطٚحٚ ١ٝايثكافٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝااليتُاعٚ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜيكس اْعبك ضغاي١
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األَ ١اؿضاضٚ ١ٜايثكاف ١ٝيف صسض ايسع ٠ٛاإلغالََ ١ٝع ايطغاي ١اي أْعٍ اهلل
اإلغالّ بٗا ٚقسَٓا َعاّ ٚيٛزاّ نطمياّ اْصٗط فَ ٘ٝهْٛقا اجملتُقع ايعطبق ٞيف
شيقو ايعَققإ يف بٛتكقٚ ١احققسٚ ٠صقاض ايعطٚبقق ١ايق يٝػق يًٓقاؽ َققٔ أ ٕ ٚال إّٔ
إمنا ٖ ٞيػإْٚ .ايفهط ٠اؾاَعقٚ ١ايعكٝقس ٠اجملُٓعق ١يًعقط يف فقتُعِٗ املُتقس
يغطافٝاّ َٔ ايعطام إىل َٛضٜتاْٝا.
ٚيف يققسٍ ايتفاعققٌ ٚايتضققا ٜبققني ايعطٚبققٚ ١األَققَ ١ققا ٜققطب بققني االْتُققا٤
يًٛطٔ ايٛاحس املٛحس َٚا ٜكسّ غٛغٛٝيٛيٝا َهْٛاتُٗا ضاغد ْ١يف ضقُ ٖقرال٤
ايققص ٜٔعاؾققٛا ٜٚعٝؿقق ٕٛعًقق ٢أضض ٚاحققسٚ ٠هلققِ عًٗٝققا إضاز ٠ايٛيققٛز ٚاملص ق
املؿرتنني.
ايعطٚب ١إشاّ؛ َٖ ٞعٓ ٢حضاضٚ ..ٟايعطٚب ١ال تٓف ٞاألعطامَ ٚال ايثكافا ٚال
ايًغقققا ٚال نقققٌ َهْٛقققا اجملتُقققع ايعطبققق ..ٞايعطٚبقققٖ ١ققق ٞايتقققاضٜذ ايعبٝعقققٞ
ملٓعكتٓا ٖٚصا املصعًح ٖ ٛاؾاَع ايٛحٝس ٚاألق ٣ٛيهٌ ٖص ٙاملهْٛقا ايق
ْعسٖٗا غٓٚ ١ٝتصبح غٓٝق ١بٛيقٛز ايعطٚبقٚ ١فكق ٚ ٠ضقاضَ ٠قٔ زٚ ٕٚيٛزٖقا"َ .قٔ
نًُ ١ايػٝس ايطٝ٥ؼ بؿاض األغس يف املًتك.)٢
إٕ ايعطٚبقق ١يف اـًفٝقق ١ايتاضخيٝقق ١قبققٌ بساٜقق ١ايكققطٕ ايعؿققط ٜٔنققإ ايتٛحٓ قسُ
نققاَالّ بٗٓٝققا ٚبققني اإلغققالّٚ .يف بساٜقق ١ايكققطٕ ايعؿققط ٜٔقاَ ق ايعطٚبقق ١نققسع٠ٛ
اْػققالر عقققٔ اؾاَعققق ١اإلغققالَ ١ٝيضقققطٚضْٗ ٠ضققق ١ٜٛاقتضققتٗا َٗقققاّ ايتحقققطض َقققٔ
ايعثُقققاْٝنيَٚ .قققٔ املعقققطٚف أْققق٘ َٓقققص ايبساٜققق ١يعصقققط ايٓٗضققق ١مل تهقققٔ اؾاَعققق١
اإلغالَ ١ٝبفهطٖا ايػٝاغق ٞتعقرتض عًق ٢ايتٛيق٘ ايعطٚبق ٞإال َقٔ نقإ َٓٗقا
َتأثطاّ بٓظاّ ايػًعٓ ١ايعثُاَْٚ ١ٝطتبعاّ ب٘.
ٚايفققققطٚم ايٓظطٜقققق ١بققققني اؾققققاَعتني :ايعطٚبٓٝققققٚ ١ايٓطٚحٓٝقققق ١أ ٟاملػققققٝح١ٝ
ٚاإلغالّ) تتُثٌ يف:
أ  -اؾاَعقق ١ايعطٚبٝقق ١أغاغققٗا :يغقق ٟٛتققاضخيَٓٚ ٞاطٗققا يغققطايف اْتُققاٞ٥
مبُثٌُ زْٚ ١ٜٛٝعكس ايتُاعٚ ٞثكايف ٚغٝاغ.ٞ
 أَققا اؾاَعقق ١ايطٚحٝقق ١فأغاغققٗا :اعتكققاز ...ٟز ٜق َٓٚاطٗققا اإلْػققإٚاؾُاع ١مبُ ُثٌٕ ضٚح ١ٝضبٓاْ ١ٝتٓع.١ًٜٓٝ
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َٚع شيو فكس ْؿأ َا بني اؾاَعتني تأث َؿرتى ٚتبازٍ ٚظٝفٚ ٞبطْاَج
زٜٓاََٛ ٞحس يف املٛايٗ ١ايٛطٓٝقٚ ١ايكَٝٛق ١املٛحقسٚ .٠أنقرب األخعقاض ايق تٗقسز
األَققق ١ايعطبٝققق ١تتُثقققٌ يف تضقققاز ٖقققاتني اؾقققاَعتني أ ٚيف صقققطاعُٗا ايعكقققسٟ
ٚايػٝاغ ٞخسَ ١ألٖساف خقاض املصقاح ايكَٝٛق ١ايعًٝقا يًؿقع ايٛاحقس ٚتصق ٗ
يف َصًح ١أعسا ٤األَ.١
تالزم اجلامعتني:

اؾاَع ١ايعطٚبٚ ١ٝاؾاَع ١ايطٚح ١ٝتهُٓإ يف أغاؽ ايقطٚاب ايتاضخيٝق١
اؾُعٝققق ١يًفهقققط ايعطبقققٚ ٞنقققِ غقققع ايعٛاَقققٌ اـاضيٝقققٚ ١تػقققع ٢ملٓقققع ٖقققصٙ
ايتهٜٓٛققا اؾُعٝققَ ١ققٔ ايعُققٌ بققايطاب ايتٛحٝققس ٟعًقق ٢غققب ٌٝاملثققاٍ :اؾققاَع
ايكبًققٚ ٞايًغققٚ ٟٛايكعققطٚ ٟايكققٚ َٞٛايققسٚ .) ٜتٛاصققً َػققاعٗٝا يهققٞ
ؼٖ ٍٓٛص ٙايتهٜٓٛا إىل قق ٠ٛتفهٝهٝق ١تٓدقط يف يػقِ األَق ١بقايٓظط إىل إٔ
املؿط ٚايتفهٝه ٞايغطب ٞاملتصقٗني زا٥قُِ ايتٛيق٘ حنق ٛإزضا ايعقط يف فضقا٘٥
اؿٚ ٟٛٝيف اؾٛٝاغرتاتٝجٝا اـاص ١ب٘ فال ٜرتنِٗ ٜعًُ ٕٛئػٝازتِٗ بصاتِٗ
ٚيصاتِٗ ٚفل َصاؿِٗ ايك ١َٝٛايعًٝا.
ٚحني ظٗط ايتٝاضا ايفهطٚ ١ٜايػٝاغق ١ٝايعطبٝقَٓ ١قص ايٓصق األَ ٍٚقٔ
ايكطٕ ايعؿط :ٜٔاإلغالَ ٞايك َٞٛايًٝربايق ٞايٝػقاض )ٟققق نُقا أغقًفٓا ققق مل
تظٗط ٖص ٙايتٝاضا عً ٢أضض ١ٝايتؿاضى ايٛط ٚايك َٞٛبٌ ظٗقط عًق ٢أضضق١ٝ
ايتضققاز ايتققاضخيٚ ..ٞبٗققصا مل جيققس املؿققط ٚايٓٗضقق ٟٛايعطبقق ٞأ ٟغققب ٌٝيًتحكققل
ن ُٕٛإٔ نٌ جناح ميهٔ إٔ ٜتحكقل يتٝقاض ٜكق ّٛايتٝقاض اآلخقط بإفؿقاي٘ فقال تٝقاض
ٜرتى يغ  ٙفطص ١ايٓجاح عً ٢قاعس ٠ايتضاز ايتاضخي ٞآْف ١ايصنط.
ٚعً ٘ٝفكس منا ايتٝاض ايعطٚب ٞققق يف اـُػقٝٓٝا َقٔ ايكقطٕ املاضق ٞققق منقّ ٓٛا
باضظاّ يف ظطٚف احتالٍ فًػعني ٚاـعط ايصٗ ْٞٛٝايٛيٛز ٟايساِٖ عً ٢األَ.١
يهٔ ٖصا ايُٓ ٛمل حيكل ايتفاعٌ ايالظّ بني ايتٝاضا ٚمل ٜتحكقل َعق٘ تفاعقٌ
َٓتظط َٓٗا؛ بٌ بك ٞنٌ تٝاض ٜسٓع ٞايٛناي ١ايتاضخيٝق ١عقٔ األَقَٚ ١ػقتكبًٗا
ٜٛٚاصٌ ايعٌُ مبفطزٚ ٙنٝالّ حصطٜاّ عً ٢قاعسْ ٠ف ٞاآلخط ٚعسّ ايتجاش َع٘.
ٖٓٚققا غققكع َفققاٖ ِٝايعًُٝقق ١ايتٓٝاضٜقق ١املتضققافط ٠يتعفقق ٛعًقق ٢ايػققعح َفققاِٖٝ
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ايٛناال اؿصط ١ٜاملتٓافط ٠يف األَٚ ١مجاٖ ٖا ايطٓاظح– ١أصالّ  -ؼ ٚطأ٠
غاٜهؼ بٝهٚ ٛايتكػ ِٝاؾغطايف يألَ ١إىل ز ٍٚقعط.١ٜ
إٕ ْكع ١ايصساّ اؿازٓ ٠بني ايفهط ايعطٚبقٚ ٞايتقس ٜٔٓأ ٟاإلغقالّ ايػٝاغقٞ
األخققٛآَْ ٞققص عؿققطٜٝٓا ايكققطٕ املاضقق ٞناْ ق حقق ٍٛايػققُ ١ايعًُاْٝقق ١يًعطٚبقق١
خاص ١يف بالز ايؿاّ ثِ يف بك ١ٝاألقعاض َا يعٌ ايهقث َقٔ ايفجقٛا تفصقٌ
بُٗٓٝقققا َقققٔ َٓظقققٛض ايتفػقق ايٛضقققع ٞيًعًُاْٝققق ١ايقققص ٟيعًقققٗا بايٓػقققب ١يإلغقققالّ
ايػٝاغقق ٞال تعق غقق ٣ٛفصققٌ ايققس ٜٔعققٔ ايسٚيقق ١نُققا حققسث يف أٚضٚبققاٚ .نققإٔ
ايعًُاْ ١ٝيف بالزْا ال تع ؼطٜط ايعكقٌ ٚايقس ٜٔنًُٗٝقا َقٔ اـطافقٚ ١ايتدًٓق
ٚٚضعُٗا َعاّ عًق ٢قاعقس ٠ايعصقط ٚايعًقِ ٚاؿساثق .١فُقا حقسث يف أٚضٚبقا ٚأخقص
َفآٖٖ ُ٘ٝاى َٔ خصٛصٝتٗا يٝؼ ؾططاّ إٔ حيسث يس ٣ايعط باملفقاٖ ِٝشاتٗقا
ٚشيو يًدصٛص ١ٝايتاضخيٚ ١ٝايػٛغٛٝيٛي ١ٝألَتٓا ٚؾعبٓا.
ٚاي ّٛٝحنٔ حنتا إىل ؼطٜط املٛقق ايعكا٥قس ٟايفهقطٚ ٟايقٛظٝف ٞيهقٌ
َٔ ايتٝاض :ٜٔايعطٚبٚ ٞايطٚح .ٞحتْ ٢تجاٚظ فجٛا ايتٓايف بُٗٓٝقا ٖٚقصا ٜعق
إٔ ْكقاض ايٛظقا ٥اؾاَعق ١يف نقٌ َققٔ ايتٝقاضْٚ ٜٔتجاٖقٌ نقٌ ٚظٝفقَ ١اْعقق١
فُٗٝققا أ ٚبُٗٓٝققا حتققْ ٢رغققؼ إىل إعققاز ٠إْتققا يسٜققس ٠يًعُققٌ ايكقق َٞٛايعطبقق ٞيف
غاحت :٘ٝايطمسٚ ١ٝايؿعب.١ٝ
فاؾاَعقق ١ايعطٚبٝقق ١شا األغققاؽ ايًغققٚ ٟٛايتققاضخي ٞال تٓفقق ٞاألعققطام ٚال
ايثكافا ٚال ايًغا ٚال َهْٛا اجملتُع ايٛاحس ٠بٌ ٖ ٞشا بُعسٕ حضاضٟ
إ٥تاليف ٚتؿٌُ املػٝحٝني ٚاملػًُني َٔ ايعط ٚغ ايعط ٚ .اؾاَع ١ايطٚح١ٝ
شا األغاؽ ايعكٝس ٟايس ٜتؿٌُ ايعط ٚغ ايعط يف أفل اْتُاٚ ٞ٥احس.
َٚا بني األٖساف املؿرتن ١هلاتني اؾاَعتني ْك أَاّ األَقٚ ١قضقاٜاٖا يف:
االحققتالٍ ٚايتجع٥ققٚ ١ايتبعٝققٚ ١ايتُٓٝققٚ ١ايعسايقق ١االيتُاعٝققٚ ١ايتحققسٜث
ٚايتجسز اؿضاض.)ٟ
ٚاملعًقق ٛقققق يف ٖهققصا حققاٍ قققق إٔ تققسخٌ نققٌ ياَعقق ١يف َهْٛققا اؾاَعقق١
األخققط :٣املبسٝ٥ققٚ ١ايٛظٝفٝققٚ ١االقتٓققا بققسٚضٖا ٜٓٚققتج عققٔ شيققو نًقق٘ اتػققا
ٚتػٓٝس ملبسأ املٛاطٓٚ ١املػاٚا ٠ايتاَ ١بني ايعط ٚغ ِٖ َٔ أبٓقا ٤ايقٛطٔ ايٛاحقس
أ ٚبني املػٝحٝني ٚاملػًُني يف ايطابع ١ايطٚح ١ٝايٛاحقس ٠أٜضقاّ .حقٛاضا ايٓٗضق١
ايعطب ١ٝقُس ناٌَ اـع.) ٝ
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ايعطٚبقق ١قققق نُفٗقق ّٛقققق ػُققع َققا بققني اؾققٓؼ ٚايتجققاْؼ اإل٥ققتاليف يف عكققس
ايتُاع ٞحضقاضُٜٚ ٟكقاٍ فٗٝقا :ايعطٚبق ١اؿضقاضٚ ١ٜتتػقع أٚضز ٠ايعطٚبقٖ ١قصٙ
يسَا ٤ايتٓ : ٛااليتُاعٚ ٞايسٚ ٜايعطقٚ ٞايثكايف ٚايًغ.ٟٛ
ٚايعطٚبق ١ضابعققٚ ١ؾقعٛض الظَق األَقَٓ ١قص تؿقهًٓٗا أَقا ايكَٝٛقق ١فهققإ
ظٗٛضٖا الحكاّ بكط ٕٚعسٜقس ٠أ ٟبعقس ظٗقٛض َفٗق ّٛاألَقٚ ١تؿقهًٗٝا االيتُقاعٞ
ايتاضخي.ٞ
اإلغالّ عً ٢غب ٌٝاملثاٍ قس اضتب بايعطٚبقٚ ١اضتبعق بق٘ َٓقص قٝقاّ ايسٚيق١
حَُق ِ ايعطٚبقَ ١قٔ ايعثُٓقٚ ١حقني فُقوٓ االضتبقا
اإلغالَ ١ٝايبقانطٚ ٠املػقٝحَ ١ٝ
بققني اإلغققالّ ٚايعطٚبقق ١تققساع ايسٚيقق ١ايعطبٝقق ١اإلغققالَ ١ٝعًقق ٢أٜققس ٟايؿققعٛب١ٝ
ٖٛٚالنٚ .ٛيف ايكطٕ املاض ٞفوٓ اإلغقالّ ايػٝاغق ٞاالضتبقا بايعطٚبق ١ناْتُقا٤
ٚبايعًُاْٝقققٚ ١بايكَٝٛققق ١نقققصيو يطٜق قاّ ٚضاَ ٤ؿقققاضٜع ايغقققط اإلَربٜقققاي ٞاملتعٗقققس
يًُؿققط ٚايصققٗ ْٞٛٝعًقق ٢أضض ايعققط ٚ .قققس أضقطٓ ٖققصا ايتٓهُّق ُط ٚفققوُّ االضتبققا ٔ
بايعطٚبقققٚ ١بايكَٝٛققق )١باؿطنققق ١ايعطبٝققق ١ايٓٗضقققٚ ١ٜٛايتٛحٝسٜقققٖٚ ١ققق ٞباألصقققٌ
َػتٗسف َٔ ْ١غاٜهؼ بٝهٚ ٛايصٗ ١ْٝٛٝبصٛض ٠زا .١ُ٥نُا أضقط ببٓقا ٤ايسٚيق١
ايٛطٓٝققق ١ايكعطٜققق ١شاتٗقققا حٝقققث تطايعقق ايسغقققات ايعطبٝقققٚ ١اخرتقتٗقققا َفقققاِٖٝ
ايفسضيققٚ ١ايتجع٥ققٚ ١ايتكػققٚ .ِٝتطايع ق ققق ِٝايتٓاغققج ايػققً ِٝيف ايكعققط ايٛاحققس
ٚق ِٝايٛطٓ ١ٝاملٓتُ ١ٝيف ايٛطٔ ايٛاحس ٚقق ِٝاملٛاطٓق ١نطابعق ١حكٛقٝقٚ ١عالقق١
اْتُا ٤يٛطٔ اؾُٝعٚ .ق ِٝبٓا ٤ايسٚي ١ايٛطٓ ١ٝايؿعب ١ٝاي يثٌ ايكاعس ٠األغقاؽ
يًسٚي ١األَ.١
األمة والعروبة والقومية:

ٚبايٓظط إىل إٔ األغبك ١ٝايتاضخيٝق ١زَٚقاّ ٖق ٞيألَق ١ظٓػقٗا ٚػاْػقاتٗا
ايساخًٝققٚ ...١األَقق ١يف األصققٌ ٖقق ٞايٛعققا ٤ايتققاضخيٚ ٞاملظًقق ١ايعًٝققا ٚايبٛتكقق ١ايق
تٓصٗط فٗٝا اؾُاعا املدتًف ١اإلثٓٚ ١ٝاملصٖب )١ٝفايعطب ٞبٗصا املفٗقٖ ّٛقَ ٛقٔ
عقققا عًققق ٢األضض ايعطبٝقققٚ ١ناْقق يغتققق٘ ايعطبٝقققٚ ١آَقققٔ باْتػقققاب٘ إىل األَققق١
ايعطبٚ ١ٝمل ٜطتب مبٔ ٜعازٜٗا َٔ ايعٛاٌَ ايساخًٚ ١ٝاـاضيٚ .١ٝطاملقا إٔ األَق١
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يف ايٛيققٛز ٚاالْتظققاّ االيتُققاع )ٞأغققبل َققٔ األزٜققإ ايػققُاَٚ ١ٜٚققٔ ايعطٚبقق١
نُفٗقق ّٛاْتُققاٚ ٞ٥ضابعققَٚ ١ققٔ ايكَٝٛقق ١نُفٗقق ّٛغققاليٚ ٞضابعقق ١أٜضق ّا فكققس
أصبح يسٜٓا يف اؾاَعتني :ايعطٚبٚ ١ٝايطٚح ١ٜٖٛ ١ٝياَع ١ق ١ٜٛايتأثط ٚايتأث :
قق ايعطٚبٚ ١األزٜإ ايػُا ١ٜٚهلُا َعاّ األبعاز ايًغٚ ١ٜٛايثكافٚ ١ٝاؿضاض١ٜ
اجملُٓعٚ ١املػاعس ٠عً ٢ايتٓاغج اجملتُعٚ ٞايٛحس ٠ايػٝاغ.١ٝ
قق ٚاألَٚ ١ايكَٝٛق ١هلُقا األبعقاز ايٖٓػَقبٚ ١ٝايػقاليٚ ١ٝايعطقٝقٚ ١اؿضقاض١ٜ
ٚاإلْػققاْ ١ٝاجملُٓعقق ١نققصيو يهققٔ بطابعقق ١زَٜٛققٚ ١عكققس ايتُققاعٚ ٞثكققايف يقق٘
خٝاضات٘ احملسز ٠تاضخيٝاّ اي تٓعًل َٔ ايتفاعٌ َع اآلخط بآفام َتبازيق ١اهلقسف
ٚاملبسأ ٚايتأث .
ٚحققققني ْكققققطأ يف ايتققققاضٜذ ْهتؿقق ق إٔ ؼقق قسٓ ٟاألحبققققا ٚايػاغققققاْٝني
ٚايبٝعْعٝني يًعط قس ؾهٌٓ َفَٗٛاّ عٓقسِٖ بأْق٘ ؼقس خعق ْ يٛيقٛزِٖ بطَتق٘:
يف ايًػإ ٚايثكافٚ ١األضض ٚبٓا ّ٤عً ٘ٝفكقس اضتفعقٛا ققق آْقصاى ققق فقٛم االْتظقاّ
االيتُاع ٞايعبٝعٚ ٞاالْكػاّ ايكبًٚ ٞتٛصقًٛا إىل ايتٓظق ِٝايتٛحٝقس ٟاإلضازٟ
املرغققؼ عًقق ٢فهققط ٠ايعققس ٚايٛاحققس هلققِ ٚايٛيققٛز ايٛاحققس نققصيو ٚاملصقق
املؿرتى ٚٚحس ٠ايهفاح َٔ أيٌ ايبكا ٤اؿط ايهط.ِٜ
ٖٓٚا عًق أفهقاض اؾُاعق ١ايعطبٝق ١فقٛم عٛاَقٌ ايفطقق ١ايهآ٥ق ١يتتفجٓقط
َؿققاعط األَقق ١ايٛاحققس ٠بٗٓٝققا ٚيتصققٓع ايٛحققسٚ ٠تكاتققٌ َع قاّ عققسٖٚا ايٛاحققس
األحبققا َٚققٔ بعققس ايػاغققاْٝنيٚ .ايٝقق ّٛحققني ٜػققتٗسفٓا اؿً ق األَطٚصققْٗٞٛٝ
ٚأعطابقق٘ يف املُايققو ٚاملؿققٝدا ملققاشا ال ْػققتج ٝبققإضازٚ ٠احققس ٠ألغقق ١ً٦املصقق
املؿرتى ٚاألَ ١ايٛاحس٠
فايعطٚب ١حني نإ زٚضٖا َٛحساّ َع اإلغالّ ظَٔ ايسٚي ١ايعطبٝق ١اإلغقالَ١ٝ
ايبانط ٠غاز ايعط عً ٢ايعامل أَا حني صاض ايتصقازّ بُٗٓٝقا ممهٓقاّ بقسخٍٛ
ايصٗ ١ٓٝيًُُايو املتأغًَُٚ ١ؿٝداتٗا عًُٗٝا فكس خػقط ايعقط اهلٜٛقٚ ١االْتُقا٤
اؾققاَع ٚايعكٝققس ٠اؾاَعققٚ ١املٛق ق ايٛاحققس ٚتٓققافطٚا نُققا نققاْٛا ؾققٝع ّا
ٚقبا ٌ٥يف ايتاضٜذ؛  ٍَٓٛٚاألعطا ضبٝع ايتقسَ يًٓظقاّ اؾُٗقٛض ٟايعطبق ٞايكقَٞٛ
بأنثط َٔ  ًَٕٛٝ /:88/زٚالض خسَ ١إلغطاَٚ ٌٝ٥ؿطٚعٗا ايتًُٛز.ٟ
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ٚاـالص :١إٕ ايعطٚب ١نُا ٖ ٛاؿاٍ يف األزٜإ ايػُا ١ٜٚقس ضفع فهط٠
االْتُا ٤اإلضاز ٟفقٛم األعقطام ٚفقٛم األصق ٍٛاإلثٓٝق ١فصقاض ايعطٚبق ١يٝػق
يًعط َٔ أ أ ٚأّ إمنا ايعطٚب ُ١يػإْ نُا قاٍ ايطغ ٍٛايعطب ٞايهط ِٜقُٓس
)ٚ .ايعكٝس ٠اؾاَع ١نُا اهل ١ٜٛأٜضقاّ) ٖق :ٞايعطٚبقٚ ١األزٜقإ املهْٓٛقإ
ايققساخالٕ مبهْٓٛققا بعضققُٗا ٚايًققصإ هلُققا املؿققط ٚايتققاضخي ٞايٛاحققس يألَقق١
ٚايساعٝإ إىل ضابعقٚ ١احقس ٠تتضقُٔ َفقاٖ :ِٝاؾقٓؼ ٚايتجقاْؼ ٚاإل٥قتالف
ايتققاضخيٚ ٞايعكققس االيتُققاعٚ ٞايثكققايف املتجققسز ٚضٚح املٛانبقق ١يًعصققط زٕٚ
غًفْ ٕ١ٝهٛص ١ٝأ ٚعصبَ ٕ١ٝكٝت ١أ ٚتعطٓفٕ أعُ.٢
فايعطٚبقق ١اْتُققاٚ ٤ايعًُاْٝقق ١ؼطٜققط يًعكققٌ ٚايققصٖٔ ايعطبققَ ٞققٔ ايتدًٓقق
ٚايتع قطٓف ٚايفهققط اـققطايف األغققعٛضٚ ٟزخقق ٍْٛيف غققٝام ايتققاضٜذ ٚايتكققسّ
االيتُققاع ٞنفاعقققٌ شا تقققاضخيٚ ٞإحٝقققا ْ٤بايٓتٝجققق ١يفهقققط ٠األَققق ١ايٛاحقققس٠
املٛحس ٠نُا ناْ عً ٘ٝيف ايٛضع ايعبٝع ٞيف ايتاضٜذ ٖٚصا املٛق َٔ أِٖ
َػتًعَا ايفهط ايٓٗض ٟٛايعطب ٞايطأٖ.
ٚاألزٜإ املػٝحٚ ١ٝاإلغقالّ) َقٔ املٛضقٛع ٞإٔ ال ٜتعاضضقا بطٚحٝق ١ايتٓعٜقٌ
َع ايعكالْ ١ٝايطٚحاْ ١ٝاملتٓٓٛضٚ ٠ايعًُاْ ١ٝبٛصفُٗا حاًَ ٞضغاي ١يًٓقاؽ :ضٚحٝق١
ٖٚساٚ ١ٝ٥أخالقٝق ١بٗقا ٜتُثقٌ ايعًقِ ٚإضاز ٠اإلْػقاْ ١ٝاملتعقٛض ٠ايعاقق ١إىل زخقٍٛ
ايعصط ٚاملػتكبٌ ٚايتاضٜذ فايس ٜٔال جيٛظ إٔ ُٜه ٓبٌَ بقاملٛضٚث ايػقًيب ُٜٚحقبؼ
يف أطط املاض ٞيٝتِ إخطاي٘ َٔ ظَاْ٘ ٚعصقط ٙفٝصقبح ال ظَقإ يق٘ ٚال َعاصقط٠
ٚال تكسّ ٜٚهبٓقٌ األَقٜٖٛٚ ١تٗقا اؾاَعق ١باملاضق ١ٜٛاملٓػقحبَ ١قٔ ايتقاضٜذ اؿقٞ
ٚحضاضت٘ ٚيكس أنس عًٖ ٢صا املٓٗج َعظِ ايٓٗضٜٛني ايعط َٓقص بساٜق ١ايكقطٕ
املاض ٞحت ٢اي.ّٛٝ
فايعًُ ١ٝايتاضخي ١ٝايٓايحق ١يًفهقط ايٓٗضقٖ ٟٛق ٞيف ايقطب بقني َهْٛقا
ٚيٛزْا ايٓقاٖ يف األَقٚ ١ايعطٚبقٚ ١ايكَٝٛقٚ ١ايقسٚ ٜٔصقٛالّ إىل ؼسٜقس اهلٜٛق١
اؾاَع ١يٓا اي ْػتسعٗٝا بآفام َػتٓ ٚ ٠تهاٌَ َبس ٚتضافط ميهٓٓا َٔ إٔ
منػو بعكٝقس ٠املػقتكبٌ ٚباملػقتكبً ١ٝنعًقِ ٚعُقٌ ٚاػقاٚ .ٙبغق شيقو ال منًقو
ْاص ١ٝايتاضٜذ يف ايٛطٔ املٓتصط ٚال حنكل اهلٚ ١ٜٛاـصٛص ١ٝايعطٚب ١ٝاملبسع١
يف ايتكسّٓ ٚزخ ٍٛايٛيٛز ايعاملٚ ٞايتأث ف ٘ٝنؿطٜو ناٌَ ايؿطان ١يف بٓا٤
?A

جدل األشئلة والفكر النهضوي

اؿضاض ٠اإلْػاْ ١ٝاملتكسَ ١نُا نٓٓا عً ٘ٝيف ايتاضٜذ ايغابط بٓا ّ٠يف أَٚ ٕ١احقس ٕ٠
بٗ ١ٜٛياَعٚ ١إضاز ٠اْتُا ٤ال تتكٗكط ٜتػٓع زَٚاّ فضاؤٖا اإلْػاْ ٞايهقب طاملقا
إٔ ايعطٚب ١تص يف ٚيٛز ايسٜٓني :املػٝحٚ ١ٝاإلغالّ) ٚايقسٜٓإ ميقثالٕ اؾاَعق١
ايطٚح ١ٝاجملُٓع ١يف ٖ ١ٜٛايٛطٔ ايٛاحقس يًؿقع ايٛاحقس؛ ٖٚقصا َقا أنٓقس ٙايػقٝس
ايطٝ٥ؼ بؿاض األغس حني أؾاض إىل ضطٚض ٠ايرتاح اآليٝقا املٓاغقب ١يًٛصق ٍٛإىل
تطمج ١حكٝك ١ٝملفاِٖ ايعطٚبٚ ١ايكَٝٛقٚ ١ايقسٚ ٜٔاألَقٖٚ ١قص ٙاآليٝقا تكقع عًق٢
عاتل املفهط ٜٔايعط يف ايظطف ايعطب ٞايطأٖ ٚال غقُٝا يف عصقط ايعٛملق ١ايق
تكص ايثكاف ١ايعطبٝق ١بصقٛض ٠تػقتسعَٓ ٞقا إٔ حنصقٔ ايعطٚبق ١بايثكافق ١ايكَٝٛق١
املكاٚ ١َٚإٔ جن ٝعرب املرغػا ايعطبٝق ١يًفهقط ٚايثكافق ١عقٔ أغق ١ً٦ايٛيقٛز
ايعطبقق ٞايققطأٖ مبققا تكتضقق ٘ٝزٚاعقق ٞايٓٗققٛض ٚايبكققا ٤يف ايعصققطٚ .ايتكققسّ إىل
ؾطان ١عامل ١ٝناًَ١؛ فايعط ناْٛا بٓا ٠حضاضٚ ٠تقاضٜذ َٚقا ظايقٛا ميتًهقٕٛ
ايكسضٚ ٠ايك ٠ٛعً ٢إٔ ٜٛاصًٛا زٚضِٖ ٖصا.

هوامش
 )9فً ١املػتكبٌ ايعطب ٞقق عسز خا .
 ):ز .ايع ٝتٝعَ : ٜؿط ٚضؤ ١ٜيًفهط ايعطب.ٞ
;) قُس ناٌَ اـع : ٝحٛاضا ايٓٗض ١ايعطب.١ٝ
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يتضممؿنذامملعذعاعـمموعنيذمؽممخلتذ تممىلعخؾتتذعبضرذلتعؾمم ذ ضممخض ذ

عامممىلمعنذسمممنذدمممو ي ذذ(عاممموانذعايمممو تنذصممميذلـتةمممخذاذ عخصم م ذعا ؼمممع ذ
ضعحملعمظ ذسؾىذجغخعمقتفعذضدقعدلفعذأضالً،ذثمذاقـطؾ ذعايو يونيذاذعاوقم ذ
نػيهذإرذ ـع ذدضاتفمذسؾىذأدسذأمضلذ نذعبدسذعايتذصعن ذسؾقفمعذق ملذ
عبز ذضالعذأ خذا قعي،ذبنمهذ منذعاضمخض ذنؽمعنيذ ىليمىلذأدم عةذعبز م ذ

ض صممىلذلطو علفممعذضديـع قؽقتفممع،ذضصمملارذ عخمم ذعاعـممعضينذعامميتذعدممت ىل تفعذ
نظخيعتذعجلقو واتقرذعاغخ ق ذاذسىلضعنفعذسؾىذدو ي ذضعجملتؿعذعايو ت،ذ
ممنذأجمملذعاعؿمملذسؾممىذاممل ذعاعـممعضينذاتبةممتذعاىلضا م ذض ـممع ذع مموعانذ

ضعجملتؿمعذعايممو ت،ذالذ منذأجمملذسمىلحذعايممؿعاذاؾغمخةذ عاتممىلخلذمقممهذبنيذ
العذ عقىلذع ـعل،ذمعاغخةذاذ ـع ذحضمع لهذقمىلذ صملذسؾمىذةمخض ذعاتمىلخلذ
اذحقعلـعذضسمىلحذعايمؿعاذاـمعذ معاتطو ذضعالزدامع ،ذضاؽمنذ منذأجملذعاعؿملذ

سؾممىذدممىلذعاممل عمعذأ ع ممهذاؾتممىلخلذ ممنذجف م ذضاؾتؼؾقمملذ ممنذ ثممع ذمعسؾقعلممهذ

عاعىلضعنق ذقىل ذع يتطعنذ نذجف ذثعنق ،ذسؾقـعذعاعؿلذ نذأجلذدمو ي ذدضام ذ

دميؼخعاقم م ذسؾمممىذأدمممسذجىليمممىل ذلؽمممونيذعاذتـؿقم م ذمقفمممعذأدمممع ذلطو امممعذ
ضعزداع اعذسؾىذع يمتويعتذصعمم ،ذضاتؽمونيذعاعىلعام ذضلؽمعمرذعاػمخ

ذ

تفمعذ

ع ؿقل ذحبقثذيرتعجمعذمقفمعذعاػيمعد،ذعاملتذاموذ ؽملذصمخعح ذمي ملذأحمىلذ

أد عةذعبز ذأضذ نذعحلوع لذعاىلعخؾق ذهلمع ذضاملارذنمخدذجىلاقم ذعارتع م ذ
عاؼوتذ متذةمخض ذعامىلمعنذسمنذعاموانذض ـمع ذعاىلضام ذذعاواـقم ذصوجمودينذ

يُؽؿالنيذ عضفؿعذضالذيتمذأحىلاؿعذإالذ عآلخخ ذ
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ايطؤؤلاٍ ايؤؤرٜ ٟنؤؤس ْوطؤؤ٘ اكؤؤَ ٠ٛؤؤل ايرٓؤؤل ٜٔٚايؤؤح بسطٗؤؤل اي ؤؤست
ايردٚاْ ١ٝعً ٢ضٛز١ٜ؟
ضٓظلٍٚ
:ٖٞٚ

طساؤؤ٘

ٖرا ايبظر إٔ ْنس ٖر ٙايرٓلٚ ٜٔٚفل ْظسٜلخ ايجؤدلٌ اي ساؤٞ

أو ًال  -الهظرية الواقعية أو املوضوعية:
اآلث:)0(١ٝ

ٖؤر ٙايٓظسٜؤ ١بحسطؤح ايرٓؤل ٜٔٚايذ دؤ١

 - 0األَٔ ايدٚي ٞأ ٚاسبكٝك ١أَٔ أٚزٚال ٚايٛالٜلخ املجظدَٚ ٠ؤٔ ٜؤدٚز
فًهُٗلٜ .سَٓ ٣ظس ٚاي ست إٔ ضٛزٚ ١ٜضبٛز املكلٜ ١َٚػه ٕ لنساً
عً ٢أَِٓٗ ٚاليجلي ٞعً ٢األَٔ ايدٚيٚ ٞيريو جية عدّ ايطُل اٛسؤٛ
ق ٠ٛثٗد أَِٓٗ ٚ .يهٔ َرٝلز األَٔ اليٓطب ١إىل اي ست ٖ ٛاآلث:ٞ
أ  -أَٔ ايهٝلٕ ايصٗ ،ْٞٛٝايكلعد ٠اي سا ١ٝاملجكدَ ١املػسم ايرسا.ٞ
ت  -ضؤؤُلٕ ٚلؤؤ ٍٛاينلقؤؤ ١ايسلٝصؤؤ ١ايسنؤؤ ١يًظٝؤؤل ٠اهؤؤٌ أارل ٖؤؤل
اي ست.
 - 2املصؤؤًظ : ١إذا نؤؤلٕ األَؤؤٔ ٖؤؤ ٛايرٓؤؤٛإ ايؤؤسٝ٥ظ يً ؤؤست ايجرلَؤؤٌ َ ؤ
ايورليٝلخ ايطٝلض ١ٝايرلمل ١ٝنًؤٗل فنْؤ٘ ،أ ٟاألَؤّٜٔ ،ػؤهحٌ أطؤد أٖؤِ
املصؤؤلا اي ساٝؤؤ ،١يؤؤريو ثجكؤؤدّ املصؤؤًظ ١نؤ نل ايرٓؤؤل ٜٔٚاي ساٝؤؤ١
َٓنكجٓؤؤل طٝؤؤر ثجؤؤٛشت صبؤؤلالخ ٖؤؤر ٙاملصؤؤًظ ١عًؤؤ ٢ا ؤؤلٍ االقجصؤؤل ٟ
(ث َني اينلقٚ ١األضٛام ٚاملٛا األٚيٝؤٚ )١لنؤٛن ْكؤٌ اينلقؤٚ ١ايجشؤلز٠
ايبظسٜؤؤٚ ١ايلٜؤؤٚ ،١عًؤؤ ٢ا ؤلٍ ايطٝلضؤؤ ٞاملج ؤؤُٔ عؤؤدّ ايطؤؤُل اكٝؤؤلّ
 ٍٚقٜٛؤؤؤ ١املػؤؤؤسم ايرساؤؤؤ ٞثهؤؤؤَٛ ٕٛاسٗؤؤؤ ١ألٚزٚاؤؤؤل ذاخ ايطؤؤؤن٠ٛ
ايجلزخيٚ ،١ٝعً ٢ا لٍ ايذكل ٚايسٚط.ٞ
يرؤٌ ٖؤرا املٛضؤَ ٛؤٔ أنذؤس املٛضؤٛعلخ ططلضؤ ١ٝضؤٛا ا ٤الي ؤ ا جيؤؤلاٞ
يًظ لز ٠ايرسا ،١ٝأ ٚالي ايطًيب ا ض َ ٞاملجنسف ايؤر ٟاؤل ٚثنؤٛز ٚثؤدزت
الألضلع عً ٢عٓلٚ ١ٜزعل ١ٜاي ست ذاث٘ (اسٜنلْٝل ٚايٛالٜلخ املجظؤد )٠يٝهؤ ٕٛقؤ٠ٛ
َدَس ٠يًرست ٚاملطًُني َٔ ايدالٌ ٚاٛضل ٌ٥ضبً.١ٝ
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- 3ايكؤؤ :٠ٛيكؤؤد اضؤؤج دَح ايكؤؤ ٠ٛضؤؤد ضؤؤٛزَ ١ٜبلغؤؤس ٠ن ؤ ا ٠فرتليؤؤ ١يٓكؤؤٌ
املػسٚعلخ اي سا َٔ ١ٝاسبلي ١ايٓظس ١ٜإىل اسبلي ١ايجنبٝكٚ ،١ٝيريو قلّ
اي ست اجػه ٌٝازبُلعلخ ا زٖلا ١ٝذبؤح عٓؤٛإ املرلزضؤ ١املرجديؤ ١أٚ
املٓػؤؤؤكَ ١ؤؤؤٔ ازبؤؤؤٝؼ ايرساؤؤؤ ٞايطؤؤؤٛز ،ٟدؤؤؤِ زتاٗؤؤؤل ٚضؤ ؤًحظٗل ٚأَؤ ؤدتٖل
الملطجػلزٚ ،ٜٔغهحٌ هلل غسف ايرًُٝلخ املػرتن ١ن سفؤ ١ااملؤٛىا....
ٚعٓدَل مل ٜطجن اي ست ثؤدَ ايدٚيؤ ١ايطؤٛزٚ ١ٜايك ؤل ٤عًؤ ٢ايكٝؤل ٠
ايطٛزٚ ١ٜاطج ٍ ايرللَُ ١ػل اضنس يًجدلٌ املبلغؤس عؤٔ بسٜؤل َؤل
ّٜرسف اليجظليف ايدٚي.ٞ
يكؤؤد قؤؤلّ اي ؤؤستَٚ ،ؤؤل شاٍ ،ذبؤؤح عٓؤؤٛإ ايجظؤؤليف ايؤؤدٚي ،ٞاجؤؤدَ ايبٓؤؤ٢
ايجظجٝؤؤ ١االضؤؤرتاثٝش ١ٝنلزبطؤؤٛز عًؤؤْٗ ٢ؤؤؤس ايوؤؤساخٚ ،ضبنؤؤلخ ثٛيٝؤؤد اينلقؤؤؤ١
ايهٗسالٝ٥ؤؤؤ ١طًؤؤؤة ٚغ ٖؤؤؤلٚ ،قجؤؤؤٌ املؤؤؤدْٝني ايطؤؤؤٛزٜني صبؤؤؤلشز َجهؤؤؤسز،٠
ٚاضؤؤج دّ ايكٓلاؤؤٌ ايوٛضؤؤوٛز ١ٜايسَؤؤٚ ١يٝؤلً ايسقؤؤٚ ،١ضؤؤست ايكؤؤٛاخ املطؤؤًظ١
ٜس ايصٚز(سبٌ ايذؤس ٚ )٠ثؤدَس ٚايجٓؤف َٚنؤلز
ايطٛزَٓ ١ٜلبل َجرد  ٠نُل
ؤؤلٍ ضؤؤٛز١ٜ
ايػؤؤر اخ ٚغ ٖؤؤل ٚ ،لًؤؤح قؤؤٛاخ اطؤؤج ٍ أَسٜهٝؤؤٚ ١غساٝؤؤ١
َطج دَ ١عٓٛإ قٛاخ ضٛز ١ٜايدميكساب( ١ٝقطد) اٗدف ثػظ ١ٝايدٚيؤ ١ايطؤٛز١ٜ
ٚإجيل ٖٜٛلخ ٚاْجُل٤اخ ضٛز ١ٜسدٜد ٠اٌ زمبل غ ضٛز.١ٜ
يكد طل ٍٚاي ست اليورٌ إٔ ٝ ّٜت س َؤٔ ضؤًٛى ايدٚيؤ ١ايطؤٛز ١ٜطجؤ ٢قبؤٌ اداٜؤ١
األشَ ١آذاز  َٔ 2100ل ٍ ايركٛاؤلخ ايؤح نلْؤح َوسٚضؤ ١عًٗٝؤل َٓؤر عكؤٛ
يدزسؤؤ ١إٔ ايٛالٜؤؤلخ املجتظؤؤد ٠اضؤؤج دَح قٛثٗؤؤل املبلغؤؤس ٠االلؤؤنداّ املبلغؤؤس َؤ
ايكٛاخ ايطٛز ١ٜيبٓلٕٖٚ ،هرا ظبؤد إٔ ايؤد ٍٚاي ساٝؤٚ ١عًؤ ٢زأضؤٗل ايٛالٜؤلخ
املجظؤؤد ٠مل ث ؤدتلس سٗؤؤداً اضؤؤج داّ أغؤؤهلٍ ايكؤؤ ٠ٛيًٛلؤؤ ٍٛإىل أٖؤؤداف ث ؤؤس
اليدٚي ١ايطٛزٚ ١ٜثجكلب َ َصلا ايهٝلٕ ايصٗ ْٞٛٝايرك ٛامللضٚ ١ٝل ٍ
األشَٚ ١عٓدَل ألوكح َرظِ اشبنؤ املسطًٝؤ ١املٛضؤٛع ١يجؤدَ ايدٚيؤ ١ايطؤٛز١ٜ
الضج داّ آيٝلخ ٚق ٣ٛا زٖلت ايرلمل ٞاضنسخ ايٛالٜلخ املجظد ٠اكٝؤل  ٠ايجظؤليف
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ايؤؤؤدٚي ٞيًؤؤؤؤدلَ ٍٛبلغؤؤؤؤس ٠أز ،املٝؤؤؤؤدإ ،فكؤؤؤدتَح ايؤؤؤؤدعِ ايكجؤؤؤؤلي ٞاملبلغؤؤؤؤس
يإلزٖؤؤلاٝني ا ؤنْصاٍ ايؤؤرل ٚ ٠األضؤؤًظ ١الين ؤل٥ساخٚ ،قؤؤد ض ؤٛتغح ذيؤؤو الشبن ؤ ،
ٚيهٔ أٜركٌ إٔ ٜجهسز اشبن َؤساخ عؤدٚ ٠الينسٜكؤ ١ذاثٗؤلٚ ،يهٓٗؤل قلَؤح
ايٛقح ْوط٘ اجدزٜة ٚثطؤً ٝا زٖؤلاٝني ذبؤح عٓؤٛإ عؤِ املرلزضؤ ١ايطؤٛز.)2(١ٜ
ٚأي  ٢ايسٝ٥ظ األَسٜه ٞزْٚليد ثساَة ٖر ٙايرًُٝؤلخ ٚ ّ2107/7/22اعؤرتف
 ّ2107/7/25ا ٕ ٖرا ايلْلَص اير ٟثجبرؤ٘ ٚنليؤ ١االضؤج بلزاخ األَسٜهٝؤ١
فلغٌ ٚأمحل ٚغ َوٝد.
ٚذبؤؤؤح عٓؤؤؤٛإ املصؤؤؤلا اي ساٝؤؤؤٚ ١األَؤؤؤٔ ايؤؤؤدٚي ٞقلَؤؤؤح ايٛالٜؤؤؤلخ املجظؤؤؤد٠
ٚاسٜنلْٝؤؤل ٚفسْطؤؤؤل ابٓؤؤؤل ٤قٛاعؤؤد عدٚاْٝؤؤؤ ١ازب سافٝؤؤؤ ١ايطؤؤٛزٚ ١ٜفؤؤؤل َصؤؤؤلا
سٛٝاٛيٝجٝهٝؤؤؤَ ١طؤؤؤجكبً ،١ٝنُؤؤؤل ايؤؤؤسَٚ ٕ ٝعؤؤؤني ايرؤؤؤست ٚاينبكؤؤؤٚ ١ايجٓؤؤؤف
ٚغ ٖؤؤل َؤؤٔ املٓؤؤلبل ،يكؤؤد ْػؤؤسخ ٚنليؤؤ ١األْلضؤؤ ٍٛايرتنٝؤؤ ١لؤؤل ٚسؤؤ ٛضؤؤبر١
َٛاق يألَسٜهٝني ٚطًول ِٗ٥ازب ساف ١ٝايطٛز.١ٜ
إذاً ثنٛز املػس ٚاالضجرُلز ٟا زٖلا ٞضؤٛزٚ ١ٜمل ٜرؤد املٛضؤ ، ٛنُؤل
نؤؤلٕ ايطؤؤٓٛاخ اشبُؤؤظ األٚىل َؤؤٔ األشَؤؤٜٗ ،١ؤؤدف إىل ث ؤؤ ٝضؤؤًٛى ايدٚيؤؤ١
ايطؤؤٛزٚ ١ٜايكٝؤؤل  ٠ايطؤؤٛز ١ٜأ ٚإضؤؤكلبٗل اؤؤٌ ثرؤؤد ٣ذيؤؤو ملػؤؤسٚعلخ قدميؤؤ ١ق ؤدتَٗل
اسْلز يٜٛظ ثكط ِٝايدٚي ١ايطٛزٚ ١ٜقٝلّ نٝلْلخ لؤ َ ٠جٓؤلطس ٠بل٥وٝؤ ١أٚ
إدٓ ١ٝيجهستع اهل ١ُٓٝايصٗ َٔ ١ْٝٛٝسٗٚ ١ضؤُلٕ ايطؤٝنس ٠عًؤ ٢املؤٛاز ايطؤٛز١ٜ
ٚا قًُٝٝؤؤ ١املهجػؤؤوٚ ١ذاخ ايكُٝؤؤ ١االضؤؤرتاثٝش ١ٝعًؤؤ ٢املطؤؤج ٣ٛايؤؤدٚيَ ٞؤؤٔ سٗؤؤ١
دلْ.١ٝ
ايػُلٍ ايػسقَ ٞؤٔ ضؤٛز ٚ ١ٜفرٗؤِ عبؤ ٛإقلَؤ ١نٝؤلٕ
إٕ عِ األنسا
ضٝلضؤؤ ٞهلؤؤِ ّٜرؤؤد ثوش ؤ اً يًش سافٝؤؤ ١ايطٝلضؤؤ ١ٝإقًؤؤ ِٝاملػؤؤسم ايرساؤؤٚ ٞغؤؤسقٞ
ايبظس املجٛض ٚنؤريو عؤِ ا زٖؤلاٝني سٓؤٛت ضؤٛزٚ ١ٜايجرؤلَ ٕٚؤ ايهٝؤلٕ
ايصؤؤٗٚ ْٞٛٝايٓظؤؤلّ األز ْؤؤ ٞقلَؤؤ ١غؤؤس ٜطؤؤد ٟ ٚذ ٟلؤؤب  ١بل٥وٝؤؤٚ ١عكٝؤؤد٠
زسر ١ٝثهو ٜؤّٜ ١رؤ تد ضبلٚيؤ ١جيؤل َٓؤلبل آَٓؤ ١نٛيؤَ ١ؤٔ ايهٝؤلٕ ايصؤْٗٞٛٝ
ث ُٔ ي٘ ايساطٚ ١اينُ َْ ٖٞٚ ١ٓٝػؤلاٗ ١ملؤل نؤلٕ عًٝؤ٘ نٝؤلٕ أْنؤٛإ سبؤد
سٓٛت يبٓلٕ.
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ّٜٚػهحٌ االْدفل ايرتن ٞاهلُش ٞعب ٛازب ساف ١ٝايطٛز ١ٜيك ُٗل ٚضُٗل
إىل املٓلبل ايطٛز ١ٜايح اقجنرح عػسٜٝٓلخ ٚد دٝٓٝلخ ايكسٕ امللض )3(ٞأطد
ألنس ايرًُٝلخ ايردٚاْ ١ٝضد ايدٚي ١ايطٛزٚ ١ٜايٛبٔ ايرسا ٞعً ٢ايرُؤ ،ّٛطٝؤر
ألبظح َٓلبل ٚاضر َٔ ١ضبلفظ ١طًؤة َٚرظؤِ ضبلفظؤ ١إ يؤة صبؤلالً س سافٝؤلً
طٜٛٝؤ ؤلً يًدٚيؤؤؤ ١ايرتنٝؤؤؤ ١ارزٜرؤؤؤ ١ضبلزاؤؤؤ ١املػؤؤؤس ٚا زٖؤؤؤلا ٞايهؤؤؤس ٚ ٟلنؤؤؤسٙ
ايجؤؤدَ  ٟاملبلغؤؤس عًؤؤ ٢ايدٚيؤؤ ١ايرتنٝؤؤَٚ ١هْٛلثٗؤؤل ا دٓٝؤؤ ١ايدالًٝؤؤٚ ،١يرؤؤٌ َؤؤٔ
َطؤؤلٚأ أضؤؤجلْل ٖؤؤ ٛإغؤؤساى ايدٚيؤؤ ١ايرتنٝؤؤ ١ن ؤؤلَٔ شبوؤ ايجؤؤٛثس َٓؤؤلبل
ضللٓ َٔ ١ازب ساف ١ٝايطٛز ،١ٜطٝؤر ثؤس ٣ثسنٝؤل إٔ ٖؤرا ٜرنٗٝؤل طكؤ ًل ٚيٝؤ ًل
ايجؤؤؤدلٌ ايطؤؤؤٝل  ٠ايطؤؤؤٛزٚ ١ٜيهٓؤؤؤ٘ ايٛقؤؤؤح ْوطؤؤؤ٘ أنحؤؤؤد لؤؤؤسٚض زعلٜجٗؤؤؤل
يإلزٖلاٝني َٔ ايطس إىل ايرًٔ.
َؤ ذيؤؤو فكؤؤد قلَؤؤح ايٛالٜؤؤلخ املجظؤؤد ٠حبػؤؤد اينلقؤؤلخ املل ٜؤؤٚ ١غؤ املل ٜؤؤ١
ألنذس َٔ ٚ 031ي ،١نُؤل طصؤٌ عؤلّ  ،ّ2104ضؤد ضؤٝل  ٠ايدٚيؤ ١ايطؤٛز١ٜ
ذبؤؤح عٓؤؤٛإ َؤؤلصساخ ألؤؤدقل ٤ضؤؤٛز ،١ٜنُظلٚيؤؤٚ ١يٝؤؤ ١الضؤؤج داّ أقصؤؤَ ٢ؤؤل
ميهٔ َٔ طػ ٛعلمل ١ٝعُ ًل ملؤل ّٜطؤُت ٢الملرلزضؤ ١ايطؤٛز ١ٜضؤد ايكٝؤل ٚ ٠ايدٚيؤ١
ايطٛز .١ٜفليٛالٜلخ املجظد ٠ثصسفح اهٌ إَهلْلثٗؤل ٚطػؤدخ نؤٌ َؤل ثطؤجنٝ
َؤؤٔ قؤؤ ٠ٛعًؤؤ ٢ايصؤؤرٝد ٜٔا قًُٝؤؤٚ ٞايؤؤدٚي ٞيؤؤٝظ يج ؤؤ ٝضؤؤًٛى ايدٚيؤؤ ١ايطؤؤٛز١ٜ
ٚسرًٗل ثرتاسؤ عؤٔ َٛاقوٗؤل ضبؤٛز املكلَٚؤٚ ،١فؤو االزثبؤلن َؤ إٜؤسإ ٚطؤصت
اهلل ،اؤؤؤٌ عًُٝؤؤلً يجؤؤؤدَ ٖل ندٚيؤؤؤ ١ضبٛزٜؤؤؤَٓ ١نكؤؤؤ ١ثجكؤؤؤلب عًٗٝؤؤؤل املصؤؤؤلا
ازبٛٝاٛيٝجٝه ١ٝيًد ٍٚايرظُ.٢
يكد اسشخ ايٓٗل ١ٜإىل ٚاسٗؤ ١األطؤداز ،اهلشؤ ّٛاي ساؤ ٞعًؤ ٢ضؤٛز،١ٜ
طكٝك ١ايدٚز ايصٗ ْٞٛٝايجآَس ضؤُٔ املػؤس ٚايصؤٗٛٝأَسٜه ٞعٓؤدَل قؤدتَح
ايدعِ املبلغس ،عً ٢املطجٜٛلخ نلف ، ١يكٛاخ ثٓظ ِٝايكلعد( ٠سبٗ ١ايٓصؤس)٠
ازبٓؤؤٛت ايطؤؤٛز ،ٟفكؤؤدَح ايؤؤدعِ ايًٛسطؤؤح يإلزٖؤؤلاٝني طٝؤؤر ش ٚثٗؤؤِ اليطؤ
ٚايؤؤرل ٚ ٠الينرؤؤلّ ٚالملرنٝؤؤلخ املٝداْٝؤؤ ١عؤؤٔ ذبؤؤسى ٚصسنؤؤص ايكؤؤٛاخ ايطؤؤٛز،١ٜ
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ٚعلزبح سسطلِٖ ٚضلْدثِٗ اجػه ٌٝغسف ايكٝل ٚ ٠ايجٛسٝؤ٘ (املؤٛى) َؤ ايؤدٍٚ
األلس ٣ايساع ١ٝيإلزٖلت (األز ٕ ٚايطرٚ ١ٜ ٛقنؤس ٚا َؤلزاخ ٚثسنٝؤل ٚايٛالٜؤلخ
ف اؤريو اؤٌ قلَؤح ا ؤست أٖؤداف
املجظدٚ ٠فسْطل ٚاسٜنلْٝؤل ٚغ ٖؤل) ٚمل ثهجؤ ذ
َٓٚػؤؤؤآخ ضؤؤٛز ١ٜاضؤؤؤرتاثٝش ،١ٝعًُٝؤؤؤٚ ١عطؤؤؤهس ،١ٜمساٜؤؤؤل ٚثؤؤؤدَس َ ٚػؤؤؤل
َٚنؤؤلز َػؤؤل ايؤؤدٚيٚ ٞغ ٖؤؤل ٚلللؤؤ ١األٖؤؤداف ايرطؤؤهس ١ٜازبؤؤٛالٕ ٚزٜؤؤف
َػؤؤلَٓ ) ّ2107/9/7( ٚ ،نكؤؤَ ١صؤؤٝلف ٚذيؤؤو عُؤؤلً يإلزٖؤؤلاٝني ايؤؤرٜٔ
اْٗصَؤؤؤؤٛا ٜؤؤؤؤس ايؤؤؤؤصٚز ٚاملٓنكؤؤؤؤ ١ايٛضؤؤؤؤن .٢يكؤؤؤؤد ألؤؤؤؤدز َسنؤؤؤؤص ايدزاضؤؤؤؤلخ
االضؤرتاثٝش ١ٝثؤٌ أاٝؤة ايهٝؤلٕ ايصؤٗ ْٞٛٝثكسٜؤسًا اؤٝتٔ فٝؤ٘ ايٓكؤلن ايؤؤذ ز
اآلث:١ٝ
 - 0إٕ اعؤؤؼ ال ّٜػ ؤهطٌ لنؤؤساً عًؤؤ (٢إضؤؤسا )ٌٝ٥فٗؤؤ ٛمل ّٜٓوؤؤر أ ٟعًُٝؤؤ١
ضدٖل.
ٜ - 2ارد اعؼ اشبنس األنل عً ٢ضبٛز (املكل )١َٚاملجُذؤٌ اؤنٜسإ ٚضؤٛز١ٜ
ٚطصت اهلل.
ّٜ- 3ػهٌ اعؼ لنساً نب اً عً ٢ايؤد ٍٚاي ساٝؤ ١ألْؤ٘ ٜؤدف مبهْٛؤلخ
اػس ١ٜغسا( ١ٝإض َ )١ٝعب ٛايجنسف ٚاألعُلٍ ا زٖلاٝؤ ،١نؤل ٜوؤس،
عًؤؤ ٢اي ؤؤست ثرلْٚؤلً َبلغؤؤساً َؤ إضؤؤسا ٌٝ٥ألْٗؤؤل األقؤؤست س سافٝؤلً ٚيؤؤدٜٗل
ٖرا ا لٍ.
ٚضل ٌ٥اثصلٍ َبلغس َٔ َ ٠ميهِٓٗ ايج د
ٖٚهرا ثٛلٌ املسنص إىل ْجٝش ،١َُٗ ١جيؤة إٔ ٜرٗٝؤل ايرؤست أٚالً ٚايرؤلمل
دلْ ٝؤلًٖٚ ،ؤؤ ٞإٔ اكؤؤل ٤اعؤؤؼ ٚاضؤؤجُسازّٜ ٙػؤؤهٌ ايٓٗلٜؤؤَ ١صؤؤًظ ١اضؤؤرتاثٝش١ٝ
إضؤؤساَ .١ًٝٝ٥ؤؤٔ ٖٓؤؤل ْوٗؤؤِ ايرتااؤؤ اير ؤؤ ٟٛاؤؤني ا زٖؤؤلاٝني مبطؤؤُٝلثِٗ نلفؤؤ١
( اعؤؤؤؼ ٚايٓصؤؤؤسٚ ٠سؤؤؤٝؼ ا ضؤ ؤ ّ ٚفًٝؤؤؤل ايؤؤؤسمحٔ ٚايطؤؤؤًنلٕ َؤؤؤسا ٚثؤؤؤٛاارِٗ
ٚألٛاثِٗ) ٚايهٝلٕ ايصٗ ْٞٛٝاملُذؤٌ زٖؤلت ايدٚيؤ ١املؤٓظِ ٚيإلزٖؤلت ايجكًٝؤدٟ
ايرلمل. ٞ
اللجصؤؤلز اضؤؤج دّ اي ؤؤست َٚؤؤل شاٍ ٜطؤؤج دّ ايكؤؤ ٠ٛايرطؤؤهس ١ٜضؤؤد ايدٚيؤؤ١
ايطؤؤؤٛز ١ٜمبطؤؤؤجٜٛلخ ثجٓلضؤؤؤة ٚثنؤؤؤٛزاخ األطؤؤؤداز ٚاْٗٝؤؤؤلز ٚثكؤؤؤدّ ا ُٛعؤؤؤلخ
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ا زٖلاٝؤؤٚ ،١يهؤؤٔ جيؤؤة إٔ ال ٝ ٜؤؤة عٓؤؤل إٔ اي ؤؤست َٓؤؤر ايبداٜؤؤ ١اضؤؤج دّ ايكؤؤ٠ٛ
االقجصؤؤل  ١ٜضؤؤد ايدٚيؤؤ ١ايطؤؤٛزَ ١ٜؤؤٔ لؤؤ ٍ اسبصؤؤلز االقجصؤؤل  ٟدؤؤِ املكلبرؤؤ١
ايهلًَؤؤؤ ١ايرًُٝؤؤؤلخ املليٝؤؤؤٚ ١ايجظؤؤؤ ٜٛخ املصؤؤؤسف ١ٝيًبٓؤؤؤٛى ايطؤؤؤٛزٚ ١ٜيهؤؤؤٌ
ايػسنلخ ايح ثطجذُس ضؤٛز ١ٜدؤِ يًػ صؤٝلخ ايطؤٛز ١ٜايولعًؤ ١االقجصؤل
ايطٛزٖٚ ٟهرا ،نل أ  ٣إىل ثساس ق ١ُٝايً  ٠ايطٛز ١ٜمبردٍ ٚ %511ثساسرح
ا يكدز ٠ايػؤسا ١ٝ٥يًُؤٛابٔ ايطؤٛزٚ ٟضبلزاجؤ٘ اًكُؤ ١عٝػؤَ٘ٚ .ؤل ٜجرًؤل الشبؤدَلخ
األضلضؤؤ ،١ٝال اؤؤٌ ع قنؤ املٝؤؤل ٙعؤؤٔ ضؤؤجٜ َ ١ؤؤني ضؤؤٛز ٟألنذؤؤس َؤؤٔ أزارؤؤني َٜٛؤلً
مببلزن ١اي ست ٚاليجٓطٝل َر٘ ألٕ ايرصلالخ ا زٖلاٝؤ ١ال ثبجهؤس ٚضؤل ٌ٥قجليٝؤ١
ٚض ؤ ٛبلً سدٜؤؤد ٠عًؤؤ ٢ايطؤؤٛزٜني إال مببؤؤل زَ ٠ؤؤٔ قٝؤؤل اثِٗ املحػ ؤ هلً ١هلؤؤِ لؤؤلزض
ازب ساف ١ٝايطٛز.١ٜ
ثاني ااً  -نظريااة ااا بعااد ا داثااة  :)4اضؤؤج دّ اي ؤؤست ٖؤؤر ٙايٓظسٜؤؤ ١اجوللؤؤًٗٝل
ايدقٝك ١ضد ايدٚي ١ايطٛزٚ ١ٜذيو ذبح ايرٓل ٜٔٚاآلث:١ٝ
- 0ايكؤؤ ٠ٛايٓلعُؤؤ ١اهؤؤٌ َوس اثٗؤؤل ا ع َٝؤؤَ ١ؤؤٔ طٝؤؤر ايدعلٜؤؤٚ ١ا غؤؤلع١
ٚايهرتَ ،طج دَ ١ايٛضل ٌ٥ايجكٓ ١ٝاسبدٜذٚ ١األ ٚاخ املٓلضؤب ١يؤريو
نُظنؤؤلخ ايبؤؤر ايجًوصْٜٝٛؤؤٚ ١ا ذاعٝؤؤؤٚ ،١أسٗؤؤص ٠االثصؤؤلٍ ٚايؤؤؤلاَص
املرد ٠لصٝصلً يًُشجُ ايطٛز.ٟ
- 2ايج نٝؤؤد عًؤؤٚ ٢ز ايجؤؤلزَٚ ٜؤؤل اؤؤلخ ّٜرؤؤسف الزبٓٝؤؤليٛس)Genalogy( ٞ
يجظدٜد اير ق ١اؤني ايكؤٚ ٠ٛاملرسفؤ ١شَلْٝؤ ًل ٚايجػؤهٝو اليجؤلز ، ٜذبؤح
عٓٛإ :اسبكٝك ١يٝطح إال غ اسبكٝك ١ا نُل قلٍ ْٝجػؤٖ٘ٚ .ؤرا جيرؤٌ
َؤؤٔ اسبكٝكؤؤ ١غؤ ٚاضؤؤظ ،١حبٝؤؤر ثٛسؤؤد طكؤؤل٥ل َجرؤؤد  ٠عؤؤٔ املٛضؤؤٛ
ذاث٘ ،أٚ ٚس ٛأٚسؤ٘ َجرؤد  ٠سبكٝكؤ ١ثّوطتؤس ٚفؤل َصؤلا َؤٔ ٜكسأٖؤل،
ٚاليجؤؤليَ ٞؤؤل ثكٛيؤؤ٘ ايدٚيؤؤ ١ايطؤؤٛز ١ٜثٛسؤؤد طكؤؤل٥ل ألؤؤس ٣صجًؤؤو قؤؤسأ٥
نلف ١ٝيجبٓٗٝل ٚي ٛنلْح َٔ سٗ ١ألس ٣غ َٛضؤٛعٚ ١ٝغؤ نلفٝؤ.١
ٖٚرا َل طصٌ َرظِ َل سس ٣اليٓطب ١الضؤج داّ ايهُٝؤلٚ ٟٚزَؤٞ
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ايطؤؤؤهلٕ اليلاَٝؤؤؤٌ املجوشؤؤؤس ٠نُؤؤؤل ثؤؤؤدعٖ ٞؤؤؤر ٙاألبؤؤؤساف ا زٖلاٝؤؤؤ١
ٚازبٗلخ ايردٚاْ ١ٝامللٜد ٠هلل.
ٖٚؤؤرا ايؤؤر ٟطصؤؤٌ أ ٜؤلً ق ؤؤ ١ٝايجظؤؤلٖس ،طٝؤؤر ثظؤؤلٖسخ امل ٜؤؤني َؤؤٔ
ايػؤؤرة ايطؤؤٛزٚ ٟملؤؤساخ َجرؤؤد ٚ ٠يهؤؤٔ مل ثسٖؤؤل ازبٗؤؤلخ اي ساٝؤؤ ،١عؤؤل ٚضؤؤلٌ٥
إع َٗؤل املجرؤد ( ٠املٝؤدٜل) ،طجؤؤ ٢مل ثطؤُ اٗؤل ،طؤؤني ضؤٛقح ٚزٚسؤح (ببًؤؤح
ٚشَتسخ) يًرػساخ اير ٜٔلسسٛا َظلٖساخ يَ ١ًٝٝدفٛع ١األسس ٚزأخ اٗل نذً١
يًػرة ايطؤٛزٚ ٟيك ؤلٜل ٙاملصؤ ٚ ،١ٜذيؤو اطؤبة إٔ ٖؤر ٙاملظؤلٖساخ ايصؤ ،٠
ٚايؤؤح ّٜػؤؤو اصؤؤدقٝجٗل ،ثصؤؤة املصؤؤلا اي ساٝؤؤٚ ١ثؤؤدف مبػؤؤسٚعٗل ايجؤؤدَ ٟ
يًدٚي ١ايطٛز ١ٜإىل األَلّ.
 - 3إعؤؤؤل  ٠ثػؤؤؤه ٌٝاهلٜٛؤؤؤ ١ايطٝلضؤؤؤ( ١ٝاهلٜٛؤؤؤ ١ايٛبٓٝؤؤؤٚ )١ثوهٝؤؤؤو اهلٜٛؤؤؤ١
ايطؤؤٛزٚ ١ٜضبلٚيؤؤ ١إجيؤؤل َهْٛؤؤلخ سدٜؤؤد ٠يجػؤؤهٖ ٌٝؤؤر ٙاهلٜٛؤؤ ١عًؤؤ٢
أضؤؤلع إٔ اسبؤؤسٚت ايدالًٝؤؤ ١أ ٚطجؤؤ ٢اسبؤؤسٚت ايبٝٓٝؤؤ ١ثؤؤدف ا ؤؤسٚز٠
ثػؤؤهٜٖٛ ٌٝؤؤلخ سدٜؤؤدٚ ٠اْجُؤؤل٤اخ الَسنصٜؤؤ ١يجصؤؤب ارؤؤد ذيؤؤو ذاخ
أقنلت َجرؤد  ٠نُكدَؤ ١يجوهٝؤو ايدٚيؤَ : ١ؤٔ فدزيؤ ١ايدٚيؤ ١أً ٚال دؤِ
إجيل لٝغ ضٝلض ١ٝألس ٣نْٛجَ ١ْٝٛجرد .٠
 - 4ثهساز ايهرت ٚاالفرتا٤اخ ٚإعنلٗ٥ل لب  ١قلْ ١ْٝٛأٚ ٚيٚ ،١ٝنًُؤل
نؤؤلٕ ايهؤؤرت أنذؤؤس ُٖشٝؤؤٚٚ ١قلطؤؤ ١شا ثصؤؤدٜل ايٓؤؤلع يؤؤ٘ اطؤؤسع١
ّٜٚصب َٔ ايصرٛا ١مبهؤلٕ إجيؤل اؤد ٌٜيؤ٘ٚ .يؤريو اضؤج دّ اي ؤست،
عؤؤل أ ٚاثؤؤ٘ ،اؤؤساَص ضبسنؤؤ ١يً سا٥ؤؤص األٚيٝؤؤ ١اهلُشٝؤؤ ،١دؤؤِ اضؤؤج دّ
عٓل ٜٔٚعدا ١ٝ٥بل٥وٚ ١ٝإدٓ ١ٝثّطِٗ اطسع ١ايجٓلاؤر ٚايجوسقؤٜ ،١جبرٗؤل
ضًٛى إسساَٜ ٞصٌ طؤدت ايجصؤوٚ ١ٝايكجؤٌ ٚايجٓهٝؤٌ ٚايجُذٝؤٌ الزبذؤر
ٚضست نؤٌ َؤل ميؤح يًظ ؤلز ٠ا ْطؤلْ ١ٝاصؤًٚ ،١نؤ ٕ ٖؤر ٙاأل ٚاخ
قل َ َٔ ١علمل آلس ث نٌ ايبػس ٚثؤدتَس اسبشؤس ٚذبؤسم ايػؤشس ،إْٗؤل
نليٓلز ال ثّبكٚ ٞال ثرز.
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 - 5طكٛم ا ْطلٕ ٚايدميكسابٚ ١ٝطكٛم املسأٚ ٠اينوؤٌ ايؤح بٛزٖؤل اي ؤست
سبكؤؤٛم األقًٝؤؤلخ .زمبؤؤل نلْؤؤح ٖؤؤر ٙاسبكؤؤٛم ٖٚؤؤر ٙايدميكسابٝؤؤَ ١ؤؤٔ
أنذؤؤس املٛضؤؤٛعلخ املؤؤذ  ٠ي ضؤؤج سات أ ٚإْٗؤؤل ذاخ إغؤؤهليَ ١ٝركؤؤد ٠ال
ٜجول عًٗٝل اي ست ذاث٘ ٚال ايرلمل املجظ س .فُل ٖ ٛلظ ٝعٓدى قد ال
ٜه ٕٛلظٝظلً عٓد ٟالي سٚز ٠ألٕ ٖر ٙاملوس اخ ثجدالٌ فٗٝل عٛاَؤٌ
نذ  ٠ضبد  ٠ينبٝرؤ ١نؤٌ عٓؤٛإ .فوؤ ٞضؤٛز ١ٜثرؤٝؼ املؤسأ ٠طليؤَ ١ؤٔ
ايجظؤؤسز ٚاالضؤؤجك ي ١ٝقًُؤؤل ظبؤؤدٖل ايبًؤؤدإ اي ساٝؤؤ ،١ال أقؤؤٌ َؤؤٔ إٔ
املطلٚا ٠ضٛز ١ٜاني ايسسٌ ٚاملسأ ٠األسس ايرٜ ٟجكلضٝل ٙعٔ ايرُؤٌ
ذاثؤؤ٘ ايٛقؤؤح ذاثؤؤ٘  ٚاملهؤؤلٕ ذاثؤؤ٘ ٚاليج ٖٝؤؤٌ ذاثؤؤٖ٘ ،ؤؤرا حبؤؤد ذاثؤؤ٘
قًُؤؤل ٜٛسؤؤد ايرؤؤلمل فًُؤؤلذا مل ًٜظ ؤظ اي ؤؤست ٖؤؤرا ٚنؤؤسز َنليبلثؤؤ٘
اجظسز املسأ ٠ايطٛزْ ٖٞٚ ،١ٜل٥ب ١يًسٝ٥ظ ٚنلْح زٝ٥ط ١صبًظ ايػرة
ْٚل٥بؤؤ ١ايلملؤؤلٕ ٚٚشٜؤؤسٚ ٠أضؤؤجلذ ٙسلَرٝؤؤَٓٗٚ ١دضؤؤٚ ١ببٝبؤؤٚ ١ضبلَٝؤؤ١
ٚقلضٚ ١ٝال ثٛسد َُٗ ١اسجُلع ١ٝيٝطح املسأ ٠فٗٝل؟
ازبؤؤٛات ابطؤؤلب ١ال ٜؤؤس ٣اي ؤؤست إال َصؤؤلسب٘ ٚال ٜجرلَؤؤٌ إال َؤؤ َؤؤل خيؤؤدّ
ٚحيكل ٖر ٙاملصلا ٚيْ ٛلق ْوط٘ ٚدكلفج٘ فرٓد املصلا ثطك ايكٚ ِٝثطك
اسبكل٥ل.
كيف يُمكو بهاء الدولة الوطهية الشورية على أسص جديدة؟

ضلاٍ ٜنس ْوط٘ اك ٠ٛارؤد ضؤب ضؤٓٛاخ َؤٔ اسبؤست املطؤرٛز ٠عًؤ ٢ضؤٛز١ٜ
ٚميجًو َػسٚعٖ ١ٝر ٙايظسٚف ألْ٘ َُٗل نلْح امللاَس ٠غؤدٜدٚ ٠ضببٛنؤ،١
 ٖٞٚاليورٌ نريو ،إال أْ٘ ي ٛمل ثٛسد هلؤل طٛاَؤٌ ضبًٝؤ ١ملؤل اضؤجنل اي ؤست إٔ
ثػ ؤ  ٌٝسؤؤصَ ٤ؤؤٔ ايػؤؤرة ايطؤؤٛزٚ ٟف٦ؤؤلخ َؤؤٔ ا جُ ؤ ايطؤؤٛز ٟنلْؤؤح
ٜؤؤٓش
َجشلٚاؤؤ ١يدزسؤؤ ١اي بؤؤلَ ٤ؤ امل ننؤؤلخ اي ساٝؤؤ َٚ ١ؤ ايرٓؤؤل ٜٔٚايؤؤح نلْؤؤح ثّنؤؤس
لن ٠ٛخبنٚ ،٠ٛايك ٖٓ ١ٝل يٝطح عًَ ٢طج ٣ٛعُلي ١أ ٚغبل ٤أَ ٚنلَ َل  ١ٜأٚ
ضٝلض ١ٝألٕ املنس ٚثدَ ايدٚيٚ ١ثوهٝو ايٓطٝص االسجُلعٚ ٞاليجلي ٞضجهٕٛ
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هلر ٙاسبست ْجل٥ص عبذ ١ٝال ٜطجوٝد َٓٗل أطدٌ َؤٔ ايطؤٛزٜني ٚيؤٔ ذبكؤل أَ ٟنُؤ
َطجكبً ٞهلِ.
ال اؤؤد نؤؤريو َؤؤٔ األلؤؤر السبطؤؤبلٕ نؤؤٌ ايرٓؤؤل ٜٔٚايؤؤح اضؤؤج دَٗل اي ؤؤست
يًرٌُ عًٗٝل آل ٤ايدٚيؤ ١ايٛبٓٝؤ ١ألٕ اهلؤدف ٖؤ ٛذبصؤني ايؤٛبٔ أً ٚال ٚذبصؤني
املٛابٔ دلْٝلً.
أو ًال يف جمااال ني ااو الااوطو  :عٓؤؤد زاضؤؤَٛ ١ضؤؤَ ٛؤؤٔ ٖؤؤرا ايٓؤؤ ٛفنْٓؤؤل عبجؤؤلض
يدزاضؤؤؤلخ َجرؤؤؤد َٚ ٠جهلًَؤؤؤ ١ايج صؤؤؤعٚ ،يؤؤؤريو ضٓ ؤ ؤ إغؤؤؤلزاخ َبدٝ٥ؤؤؤ١
ُّٜهٔ ثوهٝهٗل ٚذبًًٗٝل ٚذبًٜٗٛل إىل اضرتاثٝشٝلخ َسطً ١ٝدِ ٚض اشبنؤ
املٓلضب ١يجنبٝل ٖر ٙاالضرتاثٝشٝلخَ ٚ .كدَ ١ذبصني ايؤٛبٔ جيؤة االْجبؤل ٙإىل
إٔ اير ٟطلفظ عً ٢ايٛبٔ ٚأاكل ٙغلطبلً ٖ ٛازبٝؼ ايرسا ٞايطٛزٚ ٟيريو ال ادت
َٔ عِ ازبٝؼ ا لالخ اآلث:١ٝ
 - 0اَج ى ايك ٠ٛايرطهس ١ٜاملجهلًَ ١اي لزا ١ايكل ز ٠عً ٢محل ١ٜايٛبٔ.
إٕ ايكؤؤٖ ٠ٛؤؤ ٞاأل ا ٠األنذؤؤس فلعًٝؤؤ ١محلٜؤؤ ١ايدٚيؤؤ ٚ ١آلٗ٥ؤؤل ،فُؤؤل
ايول٥ؤؤد ٠إذا آٓٝؤؤل ٚيجٓؤؤل ا ططؤؤٔ آؤؤل ٚ( ٤سٛازْؤؤل ٜرتاؤؤع آؤؤل ايرؤؤؤدٚ
ايصؤٗٚ ْٞٛٝثسنٝؤؤل ايرذُلْٝؤٚ )١مل اجًؤؤو ايكؤ ٠ٛايهلفٝؤؤ ١سبُلٜؤٖ ١ؤؤرا
ايبٓل .٤فليرسم ٜبين األٚبلٕ ٚيهٔ ال ثّظُ ٢األٚبلٕ إال اليكٚ ٠ٛاليؤدّ،
ٚاليجؤؤؤلي ٞجيؤؤؤة إٔ ثرتافؤؤؤل عًُٝؤؤؤلخ ايبٓؤؤؤل ٤يًدٚيؤؤؤ ١ايطؤؤؤٛز ١ٜاسبدٜذؤؤؤ١
الضجهُلٍ آل ٤ايكؤٛاخ املطؤًظَٚ ١ؤل ٜرُؤٌ يجهلًَؤٗل ٚقٛثٗؤل  ٚميَٛؤ١
ٖؤؤر ٙايكؤؤَ ٠ٛل  ٜؤلً (عٓللؤؤس ايكؤؤ ٠ٛايرطؤؤهسٚ ١ٜازبٓؤؤٚ ) ٛعكل٥ؤؤدٜلً فكؤؤد
أدبجؤؤح األشَؤؤ ١إٔ أٖؤؤِ َكَٛؤؤلخ ايذبؤؤلخ ٚاملكلَٚؤؤ ١نلْؤؤح ايركٝؤؤد ٠ايؤؤح
صجًهٗل ايكٛاخ املطًظٚ ،١يهٔ جيؤة ثرُٝؤل ٖؤر ٙايركٝؤدٚ ٠ذبؤدٜذٗل
الضجُساز ٚبٓٝلً ٚقَٝٛلً ٚإْطلْٝلً.
 - 2ضبلزاؤؤ ١ايوطؤؤل َٚهلفظجؤؤ٘ ٚايرُؤؤؤٌ اهؤؤٌ ايٛضؤؤل ٌ٥زبرًؤؤ٘ أ ْؤؤؤ٢
َطؤؤجٜٛلث٘ ألْؤؤؤ٘ ٜػؤؤهٌ اشبنؤؤؤس األنؤؤل عًؤؤؤ ٢ايدٚيؤؤ ١ايطؤؤؤٛزٚ ١ٜعًؤؤؤ٢
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ا جُ ايطٛزٖٚ ٟرا حيجؤلض ملػؤسٚ ٚبؤين أل قؤ ٞثساؤٚ ٟٛإلؤ طٞ
ٚق ل .ٞ٥إٕ َٛض ٛايوطؤل حيجؤلض يبظؤر لؤل نؤّٜ ٞرنؤ ٢طكؤ٘
ذبًٝؤؤؤٌ أضؤؤؤبلا٘ ٚذبدٜؤؤؤد آيٝلثؤؤؤ٘ ٚطبؤؤؤلبس ٙعًؤؤؤ ٢ا جُؤؤؤ ٚاالقجصؤؤؤل
ٚايدٚي ،١فلملػهً ١يٝطح اليوطل حبدت ذاث٘ فٗ ٛظلٖس ٠علملَ ١ٝج لً١
زسؤ ١صهٓؤ٘
نٌ ايدٚ ٍٚا جُرؤلخ ٚيهؤٔ املػؤهً ١ثهُؤٔ
َٔ ايدٚيَ َٔٚ ١وللًٗل األضلض ٚ ١ٝاْرهلض٘ ايرٜ ٟظٗؤس ثسٖؤٌ
َٝهؤؤلْٝصّ ايجنؤؤٛز االسجُؤؤلعٚ ٞاالقجصؤؤل  ٟايؤؤرّٜ ٟر ؤدت أضؤؤلع ايجنؤؤٛز
ٚايُٓ ٛاالش ٖلز.
 - 3اثبل ايجُٓ ١ٝا قً ١ُٝٝإعل  ٠إعُلز ايدٚي ١ايطٛز ١ٜعًؤ ٢أضؤظ ثؤٛافس
املٛاز ٚاضجذُلزٖل األَذٌ نٌ إقً ِٝجيل فس ايرٌُ األقؤليِٝ
ايطٛز ١ٜمبؤل  ٜؤُٔ طّطؤٔ االضؤجول َ ٠ؤٔ ا َهلْؤلخ املجلطؤ ١اينبٝرٝؤ١
عٔ املؤدٕ ايطؤٛز ١ٜايهؤلٚ ٣عؤٔ ايرللؤُ.١
ٚايبػسٚ ١ٜربوٝف اي
إٕ ايجُٓ ١ٝا قً ١ُٝٝدبرٌ املهْٛؤلخ ازب سافٝؤ ١يًؤٛبٔ ايطؤٛز ٟأنذؤس
صلضهلً ٚثولع ً ٚثهلَ ً.
- 4إقلَ ١املػؤلز ٜاي ؤ ُ ١ايكؤل ز ٠عًؤ ٢إجيؤل اؤ ٛاقجصؤل  ٟذ ٟميَٛؤ١
ايبٓ ٢االسجُلع ١ٝاالقجصل ٜٛ .١ٜسد ٖٓل
ذاث َٔ ١ٝسٗٚ ١إطداز ث ٝ
صبلالٕ َُٗلٕ ثجصف اُٗل ازب ساف ١ٝايطٛزُٖٚ ١ٜل:
أ  -ايصزاعٚ ١إَهلْلثٗل اهلل.١ً٥
ت  -ايطٝلطَٚ ١ل صجًؤو َؤٔ َكَٛؤلخ َجُٝؤص ،٠ببٝرٝؤٚ ١اػؤس ١ٜعًؤ٢
طد ضٛا.٤
 - 5االٖجُلّ إىل أقص ٢زس ١نهٓ ١اليبظر ايرًُ ٞألْ٘ ٜػهٌ ايسافرؤ١
يهؤؤٌ ا ؤؤلالخ ا ْجلسٝؤؤٚ ١اشبدَٝؤؤٚ ١ايذكلفٝؤؤٚ ١ايصؤؤظٚ ١ٝايجرًُٝٝؤؤ١
طبجًؤؤف َلضطؤؤلخ ايدٚيؤؤَٚ ١هْٛلثٗؤؤل ،طٝؤؤر اليبظؤؤر ايرًُؤؤٜٛ ٞسذؤؤد
ا جُ ق َ ١ُٝلف ١نب  ٠سؤداً َؤٔ لؤ ٍ إسؤسا ٤ايرًُٝؤلخ ا ْجلسٝؤ١
املجهلًَؤؤؤ ١املؤؤؤٛا األٚيٝؤؤؤٚ ١نؤؤؤريو ٜؤؤؤجُهٔ ا جُؤ ؤ َؤؤؤٔ ثؤؤؤٛبني
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ايصٓلعٚ ١ايجكلْ ١أضلع ايجنٛز ايراثٚ ٞايُٓؤ ٛاالقجصؤل  ٟاملرجُؤد عًؤ٢
َٝهؤؤلْٝصّ ضبًؤؤ ٞحيُؤؤٌ اهلٜٛؤؤ ١ايطؤؤٛز ١ٜأَ ٚؤؤل اؤؤلخ ّٜرؤؤسف (لؤؤٓ
ضٛز.)١ٜ
ثانياً  -يف جماال بهااء املاواطوّٜ :رؤد املؤٛابٔ ايٛطؤد ٠األضلضؤ ١ٝايدٚيؤٚ ١اشبًٝؤ١
األٚىل ايح ٜجهَٗٓ ٕٛل ا جُ ايطٛزٚ ٟيريو جية ايرتنٝص عً ٘ٝا ؤلالخ
اآلث:١ٝ
0
2

3
4

5
001

ذيؤؤو عًؤؤ٢

ا عؤؤدا ٚايج ٖٝؤؤٌ ثساٜٛؤلً يُٝجًؤؤو املرسفؤؤ ١املٓلضؤؤبّٜٚ ١رجُؤؤداملٓلٖص ايرتاٚ ١ٜٛعًَ ٢لضطلخ ايجرًٚ ِٝايج ٖ.ٌٝ
 ث َني فس عٌُ َٓلضؤب ١يًُؤٛابٔ ايطؤٛز ٟأ ٟصبؤلٍ َؤٔ ا ؤلالخا ْجلسٝؤؤ ١أ ٚاشبدَٝؤؤٚ ،١ال فؤؤسم اؤؤني إٔ ثهؤؤ ٕٛايكنؤؤل ايرؤؤلّ أٚ
ضؤٛز ١ٜعبؤَ %71 ٛؤٔ قؤ٠ٛ
ايكنل اشبل (ٜرُؤٌ ايكنؤل اشبؤل
ايرٌُ ايطٛز.)١ٜ
 عؤؤؤدّ ايطؤؤؤُل اجشؤؤؤلٚش ايكؤؤؤٛاْني ٚاألْظُؤؤؤٚ ،١خبللؤؤؤَ ١ؤؤؤٔ امللضطؤؤؤلخاملسثبن ١اكٝل  ٠ايدٚي ،١نلمللضطلخ اسبصاٚ ١ٝاسبه.....١َٝٛ
ضبلزاؤؤؤ ١ايوكؤؤؤس ٚايبنليؤؤؤ ١فُٗؤؤؤل ٜٛيطؤؤؤدإ ايٝؤ ؤ ع ٚازبسميؤؤؤ ١ا جُؤ ؤٜٛٚسدإ فس اضج ٍ اي رول َٔ َِٗٓ ٤قبؤٌ َؤٔ ٜرتاصؤ ٕٛاؤل جُ
ايطؤؤٛزٚ ٟاليدٚيؤؤ ١ايطؤؤٛز ١ٜيجؤؤدَ ٖل أ ٚث ؤؤ ٝضؤؤًٛنٗل َٛٚاقوٗؤؤل َؤؤٔ
ايك ؤؤؤؤلٜل ايرساٝؤؤؤؤ ١املصؤؤ ؤ  ١ٜنك ؤؤؤؤ ١ٝفًطؤؤؤؤنني أ ٚإفػؤؤؤؤلٍ املػؤؤؤؤسٚ
ايٓٗ  ٟٛايرسا .ٞايٓٗل ١ٜجيد أعدا ٤ايٛبٔ اليوكس ٚاليبنلي ١ضليجِٗ
يًٗش ّٛعً ٢ا جُ ٚايدٚي ١عً ٢طؤد ضؤٛاٚ ٤يؤريو جيؤة إٔ ٜهؤٕٛ
ِٖ ايدٚيٚ ١لننٗؤل ضبلزاؤ ١ايوكؤس ٚإجيؤل فؤس عُؤٌٚ ،ث ٖٝؤٌ ايكؤ٠ٛ
ايرلًَؤؤ ١ايطؤؤٛز ١ٜيجهؤؤ ٕٛقؤؤل ز ٠عًؤؤ ٢ث ؤ َني اطجٝلسؤؤلخ ايطؤؤهلٕ أٚالً
ٚايٓٗ ،ٛاليٛبٔ دلْٝلً.
 إجيؤؤؤل دكلفؤؤؤ ١اسبؤ ؤٛاز ٚاطؤؤؤرتاّ اآللؤؤؤس ٚإعُؤؤؤلٍ ايركؤؤؤٌ ٚايجطؤؤؤلَ  .ألٕاألٚبؤؤلٕ ال ثبٓؤؤ ٢إال اؤؤلملٛابٔ ايؤؤرٜ ٟرؤؤسف ٚاسبلثؤؤ٘ دبؤؤل ٙاآللؤؤس ضؤؤٛا٤

أ.د .إبراهيم أمحد سعيد

نلٕ ٖرا اآللس فس اً أّ ملع ١أّ ٚي َٔ .١اينبٝر ٞإٔ خيجًف ايٓؤلع
املولٖٚ ِٝاألفهلز  ٚايطٝلض ٚ ١ايك لٜل االسجُلعٚ ١ٝيهٔ َٔ
غؤؤ اينبٝرؤؤؤ ٞإٔ ال ٜجظؤؤؤلٚزٚا اليركؤؤؤٌ ي يجكؤؤؤل ٤عًؤؤؤَ ٢ؤؤؤل فٝؤؤؤ٘ َصؤؤؤًظ١
ا جُ ٚايٛبٔ يريو جية إٔ ْبين َٛابٓلً ٜطج دّ اسبٛاز ع قلث٘
َ اآللس.ٜٔ
 - 6عِ دكلف ١املكلَٗٓٚ ١َٚشٗل اسبٝلث ٞنٌ صبلالخ اسبٝل ٠ألْٓؤل اٗؤرٙ
ايذكلفؤؤٚ ١طؤؤدٖل ْؤؤبين ٚبٓٓؤؤل ايطؤؤٛزْٚ ٟطؤؤِٗ آؤؤل ٤ايؤؤٛبٔ ايرساؤؤ،ٞ
ٚالملكلَٚؤؤؤ ١عبُؤؤؤٚ ٞبٓٓؤؤؤل ايطؤؤؤٛزٚ ٟعبُؤؤؤَ ٞؤؤؤل آؤؤؤل ٙغؤؤؤربٓل ْٛٚاسؤؤؤ٘
امل ننلخ االضجرُلزٚ ١ٜايصؤٗٛٝأَسٜه ١ٝايؤح ثطؤجٗدف اًؤدْل املكؤلّٚ
ٚثطؤؤؤجٗدف دكلفؤؤؤ ١ايرؤؤؤست ٚٚسؤؤؤَٚ ِٖ ٛطؤؤؤجكبًِٗ ،فرًؤؤؤ ٢ايطؤؤؤٛزٜني إٔ
ٜكدتَٛا املذلٍ ايرّٜ ٟظجؤر ٣اؤ٘ يؤٝظ يًرؤست فكؤ اؤٌ ٚيهؤٌ َؤٔ ٜطؤر٢
سبُل ١ٜأزض٘ ٚغرب٘ عً ٢ايصرٝد ايرلمل.ٞ
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راجع لالستزادة:

 - 0اٝػ ،ٕٛفسٜدزٜو .ايٓؤ ١ايطؤٛز.....١ٜمللذا ألنؤ اي ؤست .ثسمؤ ١عؤدْلٕ
عصاّٚ .شاز ٠ايذكلف .١اهل ١٦ٝايرلَ ١ايطٛز ١ٜيًهجلت .ّ2105 .
 - 2زاَبَٝ ،ٛػؤ .ٌٝعللؤو ١عًؤ ٢ايػؤسم األٚضؤ ايهؤب  .ثسمؤ . ١يبلْؤ١
َػ . ٛاذبل ايهجلت ايرست.ّ2106 .
 - 3ضرٝد ،إاساٖ ِٝأمحد .ازبٛٝاٛيجٝو ايطٛزٚ ٟق ٠ٛازب سافٝؤ ١ايطٝلضؤ١ٝ
ايطٛزٚ .١ٜشاز ٠ايذكلف .١اهل ١٦ٝايرلَ ١ايطٛز ١ٜيًهجلت .ّ2106 .
ا واشي)

(ّٜ )0ردت زٚاسخ  ٍٚأِٖ أع ّ ٖر ٙايٓظس. ١ٜ
( )2إذا نلْؤؤح املرلزضؤؤ ١املرجديؤؤْ ١ظؤؤس اي ؤؤساٝني أمرٗؤؤِ ثرؤؤين املرلزضؤؤ ١ايؤؤح
ذبٌُ غج ٢أْٛا األضًظ ١اشبوٝوٚ ١املجٛضنٚ ١ايذك ١ًٝفُؤلذا ضؤٝهَ ٕٛرٓؤ٢
املرلزضؤؤ ١غؤؤ املرجديؤؤ ١؟ أيؤؤٝظ ٖؤؤرا ٖؤؤ ٛايهؤؤرت ٚايٓوؤؤلم ٚا سؤؤساّ حبؤؤل
ايػرٛت ٚضٝلض ١ايدٍٚ؟.
( )3يكؤؤؤد ضؤؤؤِ األثؤؤؤساى اكٝؤؤؤل َ ٠صؤؤؤنو ٢أثؤؤؤلثٛزى ايطؤؤؤٗ ٍٛايطؤؤؤٛز ١ٜاشبصؤؤؤب١
ٚاالضرتاثٝش ١ٝايٛاقر ١سٓٛت سبلٍ بٛزٚع ٚيٛا ٤اضهٓدز ١ْٚاؤد٤اً َؤٔ عؤلّ
ٚ ّ0923طجؤؤ ٢عؤؤلّ  ّ0939اسعلٜؤؤَٚ ١بلزنؤؤٚ ١ثٓطؤؤٝل َؤؤٔ ايدٚيؤؤ ١ايوسْطؤؤ١ٝ
االضجرُلز َٔٚ ١ٜاسٜنلْٝل أ ٜلً ٚفل ططلت َصؤلسب٘ اشبللؤ ١عًؤ ٢ططؤلت
ايػرة ايطٛز.ٟ
( )4أِٖ زٚا ٖر ٙايٓظس : ١ٜزٜجػلز آغًَٝ ،ٞػ ٌٝفٛن ،ٛسُٝظ ٜس زٜلٕ.
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الطاقة والصراع في "الشرق األوسط"
*

د .أديب وريو *

وقدوُ وتصاؤالت:
إن سنوون ن وجن ووه در دوو نمل دل ن وو هوو ه ،ومووومل جهوووهبه ذوو ن نمل

و لبهرو مج ملء يف سململ لونم سملم ويف الدنمل ومنطقو ا لهورا سودو ا

خملص ً ،وقند ن د بملسملً اإىل رصب وحتلول لوو
وج روفهوومل وأنن سهوومل و ن نبهوومل لفنو و
وزن هر ذو ب د وذر دو ل نومل

و

ضاوملومل لطملضو ومروملدرهمل

وول أوا وًمل ازوورون و ن ن و

سلوط لطملضو لاومملن ل فونا و لو ك

ملﻻض رملد ل ملدلي ،و ل و ري ققوقو ووضوملتو جندول ل وبو ن و ل نو

ضبوول ضووونى ل وور

مو

وذووورريملجهمل ل مالضوو ﻻح كملرووو  ،و دوو مب م لقطوو

سمروكي وحلفملته حلرو  ،وإرهمل

دل طر ني وس كرة ل الضملت لبولو

و خلال ملت يف دلرملحل الض رملدو و ل وملدوو وني لوبو  ،ووصونالً اإىل

دمنو و لروور  ،وذلوول للهومن و سلووط لوونف و ل ووملز و
إوقملن لرب مج ل لمو للطملض لننوو و

ملصوورة وإ هوومل أو

ملول حلوب مو جطونر ت لطملضو

وريوول مرووملدرهمل سخوورى يف ا لهوورا سود و ا ونموول لبلووب ن لنملمو و
حلرور سلط ل نموو دل و ب م و ل قوبم لهوململ وسلوط ضر رهومل لونر

دل قل ودوملدجهمل.

* كاتب ٔباسح يف الدزاضات العىالٗٔ ٛاالقتؿادٖٔ ٛالطٗاضٗ ،ٛدكتٕزآ يف العمًٕ الطٗاضٗ.ٛ
ــ ؾدز لْ عدد وَ الكتب ٔالكساضات ٔاألعىاه املٍػٕزٔ ٚاملقاالت ٔالرتمجات.
ـــ ستاقس يف عدد وَ املعاِد الٍقابٗ ٛالطٕزٖٔ ٛالعسبٗٔ ٛالعاٟد ٚملٍظىيت العىن العسبٗٔ ٛالدٔلٗ.ٛ
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ٌٔعتقـــد هُ ِـــرا ٖىـــسح عمـــ ٜال شـــح بالكـــسٔز ٚـــس التطـــا الت اآلتٗـــٛ
ٔوعادتتّا:
ٍّ ميكــَ عَــدُّ اجملتىعــات ٔالــدٔه قــد ّكتٍــ وــَ تٕفٗــ
 إىل ه ِّٙســدوؿادز الطاق ٛوَ الط ٗعٔ ،ٛوـَ التقـدً العمىـ٘ لتـٕ ٔإغـ ا سادـات
ال ػسٖ ٛوَ الطاق ٛالكسٔزٖ ٛلمتطٕز ٔالٍىأ ٞالس آ؟
 إىل ه ٙدزدــ ٛوــَ الدقــ ٛميكــَ القــٕه هٔ التطكٗــد هُ الطاقــٔ ٛعمٕوّــاالتط ٗقٗــٔ ٛالتكٍٕلٕدٗــِ ٛــ٘ وٕلــدات الدٍٖاوٗكٗــ ٛاملتذــدد ٚالدا عــٛ
بـــالتطٕز ٔبالتٍىٗـــٔ ٛتقـــدً اذتٗـــأ ٚاألوـــئ ،قـــا س ٚالتىـــٕص االقتؿـــادٙ
ٔاالدتىاع٘ٔ ،ذلك بالتٕاش ٙوع اقتؿاد املعس ٛ؟
 ِن الؿسا عم ٜاوتالك الطاقٔ ٛاﻻضتشٕاذ عمّٗأ ،استكاز القمـ ٛوـَالدٔه لمعمي ظتس ٙتجى ِىا يف خدو ٛاإلٌطاُ ٔز آ ٔتقدًّ ٔضالً غعٕب
ال مداُ املٍتذٔ ٛاملؿدِّز ٚهٔ املطتّمكٔ ٛاملطتٕزد ٚعمـ ٜسـد ضـٕاٞ؟ هً هُ
الطاقٔ ٛالعمي ٔالتكٍٕلٕدٗا املتقدو ِ٘ ٛيف خدو ٛوؿاحل ٔضٗطس ٚقٕٝ
االستكازات الكربٔ ٝالؿٍاعات ال رتٔ كٗىأٖـٔ ٛالعطـكسٖٔ ٛتعصٖـص
اقتؿادات ِٔٗىٍ ٛزهع املـاه العـامل٘ ٔالعٕملـ ٛالٍٕٗلٗربالٗـ ٛاملتٕسػـٛ؛ ٔيف
خدوــ ٛالط ــي املالكــ ٛاملطــتىٗد ٚوــَ عاٟــدات الطاقــٔ ٛخاؾــ ٛال ـ رتٔه
ٔال اش؟
 ملاذا تطتطثس باالِتىاً ٔه ىا ارتازز وٍطق" ٛالػسص األٔضـ"" ٔوؿـادزالطاقّٗ ٛا وَ ٌى" ٔغاش ٔبـساور ضـمىٌٖٕٗٔ ٛـٛ؟ ٔوـاِ٘ هضـ اب تىسّدِـا
ٔ اقاتّا ٔهزؾدتّا خباؾٗ ٛقابمٗتّا لمطٗطسٔ ٚالٍّب؟
ٔملــاذا فمـ وٍطقــ" ٛالػــسص األٔضــ"" ضــاس ٛلمشــسٔب ٔاذتؿــازات ٔسسا ٟـ
الؿساعات لتكُٕ األكجس تعسّقاً "ٔقابمٗ ٛلالغتعاه املتكسزٔ ،ألعىاه العدٔاُ
ارتازد٘ ٔاهلٗىٍ ٛعم ٜوقدزاتّا
ٔالتطث عم ٜقسازاتّا ٔوٕاقىّا وَ ق ن الدٔه الؿـٍاعٗ ٛال ٍٗـ ٛذات التـازٖ
اﻻضتعىازٔ ٙدػع األ ىا اإلوربٖالٗٛ؟
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الطاقُ وتٍاوٌ االِتىاوات والدراشات البحجًُ بقضاياِا

ٖتعافي االِتىاً بقكاٖا الطاقٔ ٛوؿادزِا ٔالؿسا سٕهلا بط ب االضتشٕاذ
عمّٗــأ ،تتكجـ دّــٕد املساكــص ال شجٗــٔ ٛارتــربأ ٞالــدٔزٖات ادتــاد ٚيف إعــداد
الدزاضـــــات ٌٔػـــــسِا عـــــَ وٕقـــــٕعات الطاقـــــٔ ٛدٔزِـــــا اذتٗـــــٕٔ ٙالتٍىـــــٕٙ
ٔإغكالٗاتّا.
كىـــا تٍػـــ" فـــاِس ٚإقاوـــ ٛاملٍتـــدٖات الدٔلٗـــ ٛاملكسّضـــ ٛلقكـــاٖا الطاقـــٛ
ٔاملطتق نٔ ،وَ بٍّٗا القى ٛالعاملٗ ٛلطاق ٛاملطـتق ن الـيت اٌعقـدت يف عـاً ،7112
ٖٔتّطـــع االِتىـــاً بـــالتطّٕزات اذتاؾـــم ٛيف وطـــاع٘ الٍّـــٕح بالطاقـــ ٛاملتذـــددٚ
ٔالٍظٗىٌٔ ،ٛػس الٕع٘ بّا ستمٗاً ٔإقمٗىٗاً ٔعاملٗاً بٕؾىّا اق ٛاملطتق نٔ ،إبساش
هِىٗــّٖٕ ٛــن وػــازٖعّا ٔكىــا ٚٞاضــتّالكّا يف املٍػ ـ ت اذتالٗــٔ ٛاملطــتق مٗ،ٛ
ٔتكجٗـ ال شــٕخ ٔاالبتكــازات ٔتػــذٗعّا ٔاالِتىــاً بــال ٍ ٜالتشتٗــ ٛالركٗــ،ٛ
ٔالعىن عم ٜالرتٖٔر لمطاق ٛالٍظٗىٔ ٛالؿدٖق ٛلم ٗٔ ٛ٠تٕضٗع اضتخداوّا.
ٔظتــس ٙالتطكٗــد عمــ ٜهُ الطاقــ ٛبػــكن عــأً ،الطاقــ ٛاملتذــدد ٚبػــكن
خـــاف كٌّٕـــا اقـــ ٛاملطـــتق ن ال غٍـــ ٜعٍّـــا بالٍطــ  ٛإىل التٍىٗـــٔ ٛدٔه العـــا
كا تٔ ،ٛخاؾ ٛالدٔه الٍاوٗ ٛاليت تٕادْ حتدٖات وتصاٖد ٚتؤثس يف خط" ٔبساور
ٔتٍىٗر ىٕساتّا التٍىٕٖ.ٛ
لقد تعددت تعازٖ الطاقٔ ٛميكٍٍا القٕه:
إُ الطاق ِ٘ ٛقدز ٚإٌتاز اذتسكٔ ٛالىاعمٗٔ ٛإصتاش األعىاه ٔارتـدوات وـَ
خاله قدز ٚاملادٔ ٚحتٕالتّا عم ٜإعطأ ٞتـٕ قـٕ"ٔ ٝوقـدزٌ ٚظـاً وـا عمـ ٜإٌتـاز
اعمٗ ٛهٔ ٌػاط خازد٘ "ٔ واكظ بالٌك.
ٔالطاقــ ٛهٌــٕا ميكــَ تؿــٍٗىّا ٔتطمطــمّا ٔ ـ تطــٕز اضــتخداوّا وــَ ق ــن
اإلٌطاُ ٔال ػـسٖٔ ،ٛاذتؿـٕه عمّٗـا وـَ وؿـادز غـ وتذـددٔ ٚوتذـددٔ .ٚتػـىن
كــن وــَ الطاقــ ٛالكٗىاٟٗــٔ ٛاملٗكاٌٗكٗــٔ ٛاذتسازٖــٔ ٛالػىطــٗٔ ٛالكّسباٟٗــٛ
ٔالكٕٔ ٟٛٗالٍٕٖٔ.ٛ
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ت ده الطاق ٛلد ٝاإلٌطاُ املٕلٕد ٔيف هٔه عالقتْ بّا بـ" اقتْ الراتٗ "ٛالٍاجتٛ
عــَ الطاقــ ٛالكٗىٗاٟٗــ ٛالكاوٍ ـ ٛيف غراٟــْ لٍٗتقــن بعــدِا ٔوعّــا إىل اضــتخداً
األٌٕا ٔاملؿادز األخس ٝوَ هغكاه ٔهٌٕا الطاقٔ ٛحتّٕالتّـا هٔ وٕادِـا املتـٕ سٚ
يف الط ٗعــٔ ٛالــيت هخكــعّا عقــن اإلٌطــاُ ٔجتازبــْ ٔعمىــْ إىل اقــ ٛلع ـ الــدٔز
األضاض٘ يف التقدًّ ،ـ٘ بػـكن هٔ آ خـس كـن وـا ميـد اإلٌطـاُ بـالٍٕز ٔالـد ٞ
ٔسسكــ ٛاالٌتقــاه ٔتطــٗ اآلالت ٔاألدّــص ٚيف خدوــ ٛاإلٌطــاُ ٔتم ٗــ ٛاستٗاداتــْ
املتذددٔ ٚتطٕٖس ز آ ال ػسٖ.ٛ
كاٌ ـ املؿــادز األٔىل لمطاقــ ٛاألكجــس اٌتػــازا ِــ٘ املؿــادز غ ـ املتذــددٚ
ٔالٍاق  ٛاليت تػكن ست ٜاآلُ  % 31وَ ساد ٛالعـا بػـكن عـاً لمطاقـ ،ٛيف
سني هُ املؿـادز املتذـددِٔ ٚـ٘ الٍظٗىـٔ ٛالؿـدٖق ٛلم ٗ٠ـ ٛال تػـكن ضـٕ% 1.3 ٝ
قـــ" وـــَ اقـــ ٛالعـــا لألضـ ـ ٔ ،إُ كاٌــ ادتّـــٕد تكجــ سالٗـــا لتطـــٕٖس
االضــتىادٔ ٚاالضــتخداً بػــكن هكــرب ملؿــادز الطاقــ ٛاملتذ ـدّد ٚيف إ ــاز ازتقــاٞ
الــٕع٘ ال ٗ٠ــ٘ ٔاذتىمــ ٛالٕاضــع ٛلــدز ٞهخطــاز تمــٕخ ال ٗ٠ــٔ ٛخاؾــ ٛتمــٕخ اهلــٕاٞ
ٔوػكم ٛاالست اع اذتساز.ٙ
ٔذتطَ سظ بعض ال مداُ املٍتذـ ٛلمـٍى" ٔال ـاش ٔخاؾـ ٛيف املٍطقـ ٛالعسبٗـٛ
اُ الٍى" ُٖعد لتازغتْ هِي وؿـادز الطاقـٔ ٛهكجسِـا اٌتػـازأ ،لكٍـْ لألضـ
ٔضٕ ٞالتدب ِٕ هكجسِا اضتشكازا لمؿـسا ٔاهلٗىٍـٔ ٛتـٕسؼ املٍا طـ ٛالدٔلٗـٛ
عم ٜالٍى" ٔال اش ٔخاؾ ٛيف وٍطق" ٛالػـسص األٔضـ"" الـيت حتـٕ ٙهعمـ ٜشتـصُٔ
لمــٍى" يف العــا ٖٔ .ػ ـ التقسٖــس االقتؿــاد ٙالعسبــ٘ املٕســد لعــاً  7111إىل هُ
اإلٖـسادات ال رتٔلٗـ ٛلمــدٔه العسبٗـ ٛاملةؿـدِّز ٚلمــٍى" ٔال ـاش الط ٗعـ٘ يف عــاً 7111
بم ـ  114,112بمٗــُٕ دٔالز هوسٖكــ٘ٔ ،كاٌ ـ سؿــتّا وــَ إمجــال٘ اإلٖــسادات
العاؤٌ % 14.7 ٛط  ٛاإلٖـسادات ال رتٔلٗـ ٛإىل الٍـاتر ا مـ٘ اإلمجـال٘ ب ،% 72.4
ٔقد تسادع هزقاً اإلٖسادات بطـ ب سـسٔب ٔؾـساعات هشوـات وـا ٖطـى ٜبـالسبٗع
العسب٘ خاله الطٍٕات املاقٗ.ٛ
ٖٕٔقـ ادتـدٔه االسؿــا ٟ٘املس ـ تىاؾــٗن تـٕشُّ ِـرٓ األزقــاً عمـ ٜال مــداُ
العسبٗٔ ٛيف الىرت ٚوَ .7111 – 7111
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ٔتقــدز اإلسؿــاٟٗات بــطُ الــٍى" ٖطــاِي الٗــًٕ
الطاق ٛالعامل٘.

ــٕال٘  % 23وــَ اضــتّالك

ٔعمــ ٜالــسغي وــَ كجا ــ ٛادتّــٕد الساٍِــ ٛإلظتــاد اقــ ٛوطــتداؤ ٛبــداٟن
ٗعٌٗ ٛظٗىٔ ،ٛزغي تطٕز ال شـٕخ الطـاعٗ ٛلتقمٗـن االعتىـاد عمـ ٜالـٍى" ،اٌـْ
ضٗ ق ٜوؿدزاً زٟٗطاً لمطاقـ ٛيف كـج وـَ االضـتخداواتٔ ،إُ كـاُ ال ـاش ُٖعـ ُّد
اآلُ هضس ٔقٕد اسىٕز ٙوَ سٗح وؿدز منـٕ االضـتّالك عمـ ٜاملطـتٕ ٝالعـامل٘،
ٔتػكَّن استٗا ٗاتْ يف املٍطق ٛالعسبٌٗ ٛط  % 21 ٛوَ االستٗا ٗات العاملٗ.ٛ
الٍفط والػاز وحرآق (الربًع العربٌ) واشتعاه شاحات "الشرق األوشط":

ٖطس العدٖد وَ ال اسجني ٔاملختؿني يف زتاالت الطاقٔ ٛاالقتؿاد ٔالتٍىٗٛ
املطتداؤ ٛكرلك املّتىني بـالتطٕزات الدزاواتٗكٗـٔ ٛو ضـ٘ وـا ُٖطـىّ ٜبـالسبٗع
العسب٘ ٔعالقتّا بقكاٖا الطاقٖٔ ،ٛـج ُٔ عـدداً وـَ التطـا الت عـَ دٔز املخـصُٔ
الٍىط٘ ٔال اش ٙيف ضٕزٖٔ ٛتطث ٓ يف األشو" ٛخبؿٕف ؾم ٛوا كػى عٍْ ٌتاٟر
املط التطغ  ٙملٍطق ٛالطاسن الطٕزٔ ٙالتٕؾن إىل اكتػا سـٕال٘  11سقـالً
ٌىطٗاً تكي إٌتادا قخىأ ،كرلك اكتػا آباز غـاش يف وٍطقـ ٛزٖىـّ٘ ــ
ٔدوػ باستٗا ات ك  ،ٚباإلقا  ٛإىل وا ٖقاه عَ سـسب هٌابٗـب ال ـاش ٔوٕقـع
ضٕزٖ ٛاالضرتاتٗذ٘ ملدِّ ِرٓ ارتطٕط ،األوس الر ٙدعا بعكّي إىل تطىٗ ٛاذتسب
غ ـ ْ الكٌٕٗــ ٛاملةػــٍ ٛعمــ ٜضــٕزٖ ٛبطٌّــا ســسب الــٍى" ٔهٌابٗــب ال ــاشٖٔ .ؤكــد
الدكتٕز عىاد ٕش ٙالػعٗيب هٌْ ٖكـَ اضـتّدا ضـٕزٖ ٛبعٗـدا عـَ الؿـسا
عمــ ٜال ــاش يف العــا ٔ"الػــسص األٔضــ""ٔ ،هُ وــَ ٖطــٗطس عمــ ٜضــٕزٖٖ ٛــتشكي
بػسٖاُ ال اشٔ ،هُ وا ظتس ٙبني وٕضكٕ ٔٔاغٍطَ ِٕ عٕد ٚإىل اذتسب ال ازد.ٚ
ٖقٕه واٖكن غٕازتص يف وقاه لْ ٌػس بالعسبٗ ٛبتازٖ  7111/1/2اآلت٘:
"هتعمىُٕ؟ تقسٖ اً مجٗع اذتسٔب ٔالجٕزات ٔالٍصاعات األخـس ٝادتازٖـ ٛسالٗـ ًا
يف "الػــسص األٔضــ"" ٖسبطّــا خــٗ" خط ـ ٔاســدِ :ــرٓ الٍصاعــات ِــ٘ دــص ٞوــَ
وطــابق ٛتــصداد ضــعازاً "يف ال شــح عــَ الٕقــٕد ا ةألسىــٕزٔ ٙاضــتخسادْ ٔتطــٕٖقْ:
الٕقٕد الر ٙضٗؤد ٙاضتّالكْ بال غك إىل هشوات بٗ ٛٗ٠وصلصل.ٛ
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ٖٔػ إىل هٌْ وَ بـني الٍصاعـات الكـج  ٚعمـ ٜالٕقـٕد األسىـٕز ٙيف املٍطقـٛ
ظتس ٙغض الطس عَ ٌصا ستىٕ مبخا س ؾ سٔ ٝكـرب ٝوسكـصٓ إضـساٟٗن
تىاقي بعد اكتػـا غـاش غـصٔ ٚفّـٕز ٌتـاٟر املطـ التطغـ  ٙبٕدـٕد سـٕح غـاش
ٗع٘ يف وٗآ غسص ال شس األبٗض املتٕض".
ٖٔس ٝغٕازتص هٌْ يف العقـٕد الالسقـ ٛتطـٕز التٍـا ظ إىل ٌـصا وتعـدد األٔدـْ
ْٗ دٕٗؽ عدٖدٔ ٚثالث ٛهضا ٗن ،ضم" ذلك بؤضاً وّٕالً عم ٜعػـسات
اطتس
آال الىمطــطٍٗٗنئّٖ ،ــدد بةقــا  ٛوطــتٕٖات ددٖــد ٚلم ــؤع يف سٗــا ٚالٍــاع يف
ضـٕزٖا ٔل ٍـاُ ٔقـربفٔ ،يف الٍّاٖـ ٛقـد ٖتطـ ب ذلـك الٍـصا بةتعـاع اإلضــساٟٗمٗني
كرلك...
إُ الٕقـــٕد ا ةألسىـــٕزٖ ٙطخـــر وٕقـــع الؿـــداز ٚيف العالقـــات اإلضـــساٟٗمٗٛ
الىمطــطٍٗٗ ٛإال وٍــر التطــعٍٗٗاتِٔ ،ــرا و ــدٟٗا سؿــس الؿــسا لٍٗتػــس قــ" يف
ضٕزٖا ٔل ٍاُ ٔقربف ٔتسكٗـا ٔزٔضـٗا بعـد عـاً ٖٔ ...7111كـٗ غـٕازتصٔ :عمـٜ
سٖق ٛإضساٟٗن ٔزٔضٗا قاوـ تسكٗـا و اغـس ٚبتشسٖـك ثـالخ ضـىَ وـَ سٖتّـا
إىل املٍطق ...ٛبالٍتٗذ ٛةُ هزبع ضٍٕات وَ املٍأزات سٕه سـٕح غـسق٘ املتٕضـ"
املكتػ سدٖجا ٍٖتر عٍْ إال القمٗن وَ الطاقٔ ،ٛلكٍـْ هتـ ٜمبطـال ني دـدد
هقٕٖــا ٞإىل المع ــٔ ،ٛه م ـ حتػــٗداً عطــكسٖاً ومىت ـاً يف املٍطقــٔ ٛز ــع التــٕتسات
بػكن ال سد لْ".
األزوات االقمًىًُ والدولًُ وراَِ اإلودادات البرتولًُ والتػري املٍاخٌ ووصتقبمّا:

تتىاقي تداعٗات القم ٔاذترز وـَ دـسا ٞالت ـٗ ات اذتـادٔ ٚاهلاٟمـ ٛاذتاؾـمٛ
ٔا تىمـ ٛيف وٍطقــ" ٛالػـسص األٔضــ"" ٔالعـا ٔتجــاز بؿـدد جٍــا املتٕاقـع ِــرا
تطا الت وػسٔع ٛعَ وا ِ٘ وطازات األسداخ ا تىمـ ٛاملست طـ ٛمبذـاه الطاقـٛ
زاٍِاً ٔوطتق الً؟
ٖعتقــد الــدكتٕز ه ــد قٍــدٖن زٟــٗظ بسٌــاور دزاضــات الطاقــ ٛيف وسكــص
األِساً لمدزاضات هٌْ وَ املسد هُ ٖـؤد ٙاضـتىساز األشوـات املتىذـس ٚيف "الػـسص
األٔض"" إىل التطث ضـم اً عمـ ٜإوـدادات الـ رتٔه العاملٗـ .ٛعمـ ٜالـسغي وـَ اآل ـاص
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اإلظتابٗ ٛملطتٕٖات اإلٌتاز ال رتٔل٘ لكن وَ العساص ٔإٖساُ ٔلٗ ٗـا يف عـاً ،7112
إال هُ ِرٓ الدٔه ضٕ تَُٕادْ بعدد وَ التشدٖات املّى ٛألضـ اب تتعمـ بادتٕاٌـب
األوٍٗ ٛيف لٗ ٗا ٔالعـساص ٔاالتىاقـات اهلػّـ ٛبـني اإلداز ٚاملسكصٖـ ٛيف ب ـداد ٔإقمـٗي
كسدضتاُ يف العساص هٔ خػـٗ ٛالػـسكات ال سبٗـٔ ٛال ٍـٕك األدٍ ٗـ ٛوـَ تػـدٖد
ّٔدٖد العقٕبـات األوسٖكٗـ ٛعمـ ٜإٖـساُ يف فـن إداز ٚتساوـبٔ .وـَ ٌاسٗـ ٛهخـسٝ
ُٖ سد الـدكتٕز هٖكـ ًا هُ تؿـ خطـٕط ٌقـن الـ رتٔه ٔال ـاش الط ٗعـ٘ يف وٍطقـٛ
"الػــسص األٔضــ"" هكجــس خطــساً "بط ـ ب تّدٖــدات ادتىاعــات اإلزِابٗــ ٛا مٗــ،ٛ
ٔبسٔش الػكٕك املطتق مٗ ٛسٕه وطتٕٖات األوـاُ الـيت تتىتـع بّـا خطـٕط هٌابٗـب
ال رتٔه يف املٍطقٔ( ٛكرلك هٌابٗب ال اش السقا "ٔاملتؿاز سٕه وطازات وسٔزِا
يف بمداُ املٍطق ٔ ٛوا ٌعتقدٓ ضتَ هٖكاً ه.)ً.
كىا ٖس ٝال اسح هُ استىاالت بقا ٞهضعاز ال رتٔه عٍد وطتٕٖات وٍخىكـٛ
ضٗقٕد إىل تّدٖد هوَ ٔاضتقساز ٔب" ٞوعدالت منٕ االقتؿادات ارتمٗذٗٔ ٛتٍـاو٘
ال طالٔ ٛعدً االضتقساز االدتىاع٘ ٔالطٗاض٘.
ٖٔـــس ٝبعـــض ال ـــاسجني ٔاملـــساق ني هُ الطمـــب العـــامل٘ عمـــ ٜال ـــاش ضـــٍٗتعؼ
ٔضٗشدخ ازتىا ومشٕف يف هضعاز ال اش عاملٗأًٖ ،سدّ الدكتٕز قٍدٖن هُ ترتتّـب
يف عّد دٌٔالد تساوب حتٕالت ك  ٚيف قطا الطاق ٛاألوسٖكٗٔ ،ٛإعاد ٚالٍظس
يف ضٗاضات ٔوٕاق وكا ش ٛالت ٗ املٍاخ٘ٔ ،وػازٖع الطاق ٛالٍٕٖٔـٔ ،ٛإعـادٚ
إسٗا ٞوٍتذ٘ الىشـي األوـسٖكٗنئ ،بالتـال٘ اإلضـّاً يف خىـض هضـعاز املػـتقات
ال رتٔلٗ ٛعاملٗاً" هٔ عم ٜاألقن ا ا ظ ٛعم ٜهضعازِا املتدٌٗ ٛسالٗاً" باإلقـا  ٛإىل
اإلغاز ٚإىل ستـاذٖس وعازقـ ٛالـسٟٗظ األوسٖكـ٘ تساوـب التىاقٗـ ٛبـازٖظ لمت ـٗ
املٍـاخٍِ٘ٔ .ــا ُٖجـاز التطــا ه ٗىـا إذا كاٌـ الؿـني ضــتمتصً بـطدا ٞدٔز قٗــاد ٙيف
العىن املٍاخ٘ العامل٘ كىا هعمٍ بكني يف وؤّس كٕب  77يف وـساكؼ العـاً
املاقــ٘ٔ ،كــرلك وــد ٝوؿــداقٗ ٛاالحتــاد األٔزٔبــ٘ يف العىــن املٍــاخ٘ ٔذلــك يف
ساه عدً التصاً ٔاغٍطَ.
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الصراع عمِ الطاقُ واحتكار العمي

يف خدو ٛجتاز اذتسٔب ٔاهلٗىٍ ٛاإلوربٖالٗ ٛيف "الػسص األٔض""
لٗظ ددٖداً يف تازٖ ال ػسٖ ٛهُ حتتـدً ارتال ـات ٔالتٍاقكـات يف املؿـاحل
ٔخاؾ ٛاالقتؿادٖ ٛوٍّأ ،هُ تتشٕه إىل ؾسا ٔإىل اقتتاه وطمت بـني األ ـساد هٔ
ادتىاعات هٔ الط قات هٔ بني الػعٕب ٔال مداُ ،إال هُ الطى ٛاملطـتذد ٚيف عـا
الًٕٗ ِ٘ تؿعٗد ٔوسكص ٚجتاز ٚاذتسٔبٔ ،اغتداد الؿساعات الدوٕٖـ ٛالػـاومٛ
يف التٍــا ظ االقتؿــادٔ ٙاالغــت اك ل ض ـت٠جاز مبؿــادز الطاقــٔ ٛخاؾــ ٛالٍىطٗــٛ
ٔال اشٖٔ ٛاستكاز االبتكازات العمىٗٔ ٛالتكٍٕلٕدٗا.
كىــا هُ الظــاِس ٚادتدٖــد ٚالــيت ضــادت خــاله العقــٕد القمٗمــ ٛاملاقــِٗ ٛــ٘
فاِس ٚتؿعٗد عطكس ٚالعالقات الطٗاضٗٔ ٛاالقتؿادٖٔ ٛاالدتىاعٗٔ ،ٛاالختٗاز
امل كس لىسح اذتمٕه ٔالس  ٝاملٍىسد ٚبطسٖق ٛعٍىٗـْ ٔعداٟٗـ ٛوـَ ق ـن األقٕٖـا،ٞ
هٔ وَ ٖعتقـدُٔ هٌىطـّي هٌّـي هقٕٖـا ٞذتطـي كـن القكـاٖا ٔاملػـكالت املختمـ
عمّٗــا ستمٗ ـاً ٔإقمٗىٗ ـاً ٔدٔلٗ ـاً ٔكــرلك ا تعــاه التٍاقكــات اذتدٖــٔ ٛاالقتتــاالت
املطمتش ٛيف األٔضاط ذات التعددٖ ٛالقٕوٗٔ ٛالعسقٗٔ ٛالدٍٖٗـٔ ٛاملرِ ٗـٔ ٛالطاٟىٗـٛ
ٔالق مٗ ٛباإلقا  ٛإىل الربٔش الىر ل غكالٗات ٔالتعقٗدات اآلتٗ:ٛ
 1ــ التدخّالت ٔاإلقشاوـات ٔالتػـابكات يف املطـاٟن ارتال ٗـ ٛبـني الـداخن
ٔارتازز.
 7ـــــ غٗـــاب تقالٗـــد اذتـــٕاز ٔق ـــٕه اآلخـــس ٔاســـرتاً استٗاداتـــْ ٔوؿـــاذتْ
األضاضٗ.ٛ
 2ــ تسدّ ٙقٗي الٕٟاً اإلٌطاٌ٘ ٔالطالً.
 1ــــ تسادــع املىازضــات ٔا اكىــات العقالٌٗــ ٛاملطــاِى ٛيف إســاله التىــاِي
املٕقٕع٘ ٔحتقٗ األوَ االدتىاع٘ ٔالٕ ين ٔاإلقمٗى٘ ٔالدٔل٘.
- 1التػدد املعٗ لؿٍع التٕا قات العادلٔ ٛذلك وَ خاله تقـدٖي التٍـاشالت
املت ادل ٛالكىٗم ٛبكىاُ اذتد األدٌ ٜهٔ املعقٕه وَ املؿاحل لأل ـسا
ٔالػــسكا ٞكا ــ ٛيف اجملتىــع ٔالــٕ َ ٔاإلقمــٗي ٔيف عاٟمــ ٛاإلٌطــاٌٗٛ
مجعا.ٞ
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 - 1ارتمـــن الظـــاِس يف تٕاشٌـــات القـــٕ ٝادتىاعٗـ ـاً ٔاقتؿـــادٖاً ٔضٗاضـــٗ ًا
ٔعطــكسٖاً عمــ ٜاملطــتٕٖات كا ــ ٛداخــن اإل ــاز اجملتىعــ٘ ٔالــٕ ين
ٔالعسب٘ ٔاإلقمٗى٘ ٔالدٔل٘.
ِٗ- 2ىٍـــٌ ٛظـــاً األسادٖـــ ٛالقط ٗـــ ٛيف خدوـــ ٛاملسكـــص املتىجـــن بالٕالٖـــات
املتشد ٚاألوسٖكٗٔ ٛسمىاّٟا ٔهت اعّا ا مٗني ٔاإلقمٗىـٗنئ ،يف خدوـٛ
زهع املــاه العــامل٘ ٔوؤضطــاتْ الدٔلٗــ ،ٛزغــي هُ حتــٕالت وطــتذد ٚيف
وٗصاُ القٕ ٝالدٔلٗ ٛقد هدت إىل اٌصٖا ٌطيب لألسادٖ ٛالقط ٗٔ ،ٛبسٔش
ت اغـ تٍــاو٘ تعددٖــ ٛقط ٗــ ٛستــدٔد ٚبرتادــع ِٗىٍــٔ ٛحتكـي القطــب
األوسٖك٘ يف ضاس ٛالتٕاشٌات الدٔلٗ.ٛ
اشرتاجتًُ الػرب يف الصًطرَ عمِ الطاقُ ووصادرِا وعمِ االقتصاد العاملٌ
وثروات الشعىب:

إُ اضــــرتاتٗذٗ ٛبٍــــا ٞإوربا ٕزٖــــ ٛعٕملٗــــ ٛلمّٗىٍــــ ٛالطٗاضــــٗٔ ٛاالقتؿــــادٖٛ
ٔالجقا ٗــ ٛتطــتشٕذ ّٗــا الٍخــب اذتاكىــ ٛال سبٗــٔ ٛلالــك املــاه ٔالػــسكات
االستكازٖــ ٛالعىالقــ ٛعمــ ٜوقــدزات العــا ٔ ،عمــ ٜثــسٔات ٔخــربات الػــعٕب،
تطم ـ ـ هُ ُٖطِّـ ـخس ال ـــسب ٔوؤضطـــاتْ ٔخـــربا ٓ االضـــرتاتٗذُٕٗ ّسكـــص الجـــسٔٚ
املرتاكى ٛيف بمداٌّي ٔاملٍّٕب ٛوَ خ ات ٔثسٔات ال وَ ال مـداُ األخـس ٝهٖكـاً
ٔضسق ٛهدو تّي املّادس ٚلٗشققٕا تىٕقاً اقتؿادٖاً ٔعطـكسٖاً ٔعمىٗـاً ستتكـسَٖ
ٌتادات اإلبدا اإلٌطاٌ٘ ٔاملعـاز العمىٗـ ٛلكـن ال ػـسٖٔ ٛإلصتـاشات اذتكـازات
الطـــابق ٛل قٗـــ ٛاألوـــي ٔالػـــعٕب كا ـــٔ ٛخاؾـــٗ ٛىـــا ٖطـــى ٜبالعـــا القـــدٖي
ٔسكازاتْ العسٖق.ٛ
الطاقُ والتقدًّ العمىٌ وعدالُ التٍىًُ اإلٌصاًٌُ:

إُ ِــرا التىــٕص ٔخاؾــ ٛالعمىــ٘ وٍــْ ٔتطــٕز التكٍٕلٕدٗــا ٔثــٕز ٚاملعمٕوــات
ٔاالتؿــاالت الــيت عتققّــا ه ٙزتتىــع هٔ ه ٙغــعب وــَ غــعٕب األزح ِــ٘ وٕقــع
تسسٗب ٔإعذاب هبٍا ٞادتٍظ ال ػس ٙكا  ِ٘ٔ ٛو عح هومّي يف هُ ِرا ميكَ
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هُ ٖكـُٕ يف خدوــ ٛتطــٕز اذتٗــأ ٚاإلٌطــاُ ٔوــا كــاُ لٗــج قمـ هٔ اٌصعــاز بقٗــٛ
الػعٕب ٗىا إذا ٖتي:
 1ــ تطخ االضـت٠جاز ٔالـتشكي بالطاقـٔ ٛالعمـي ٔالتكٍٕلٕدٗـا ٔالؿـٍاعات
العطــكسٖ ٛاملتقدوــ ٛيف التطــم" عمــ ٜال ــ ٌّٔــ ّي ٔاضــتعىازِي بــن
تٕفٗىّي لؿاحل ٔتقدًّ ال ػسٖ ٛمجعاٞ؛
 7ــ استكاز التقدً العمى٘ ٔالتكٍٕلٕد٘ ٔوٍع الٕؾٕه إلْٗ هٔ اٌتقالْ لم
ٔإعاقــ ٛتطــٕز اآلخــسَٖ يف بٍــا ٞقــٕتّي الراتٗــٔ ٛالعمىٗــ ٛلؿــاحل التٍىٗــٛ
ٔالتقدً ٔز آ بقٗ ٛالػـعٕب ٔاجملتىعـات الـيت تطـع ٜاّـدِا ٔخرباتّـا
ٔعمىاّٟا الوتالك ِرا التقدً.
 2ــ اضتخداً ِرا التىٕص يف تطٕٖس القدز ٚالقتالٗ ٛعم ٜغـَ اذتـسٔب ٔال ـصٔ
ٔالعدٔاُ ٔ سح اإلوالٞات ٔالتشكي مبؿاٟس الػعٕب.
إُ ا ـــأالت ٔاملطـــاع٘ ا ىٕوـــٔ ٛا تعـــاه األشوـــات ٔاذتـــسٔب الؿـــ ٚ
ٔالك  ٚتقًٕ بّا ٔختط" هلا ّٔازضّا القٕ ٝالعظى ٜيف ال ـسب ٔزهع سسبتّـا
اإلداز ٚاألوسٖكٗــٔ ،ٛذلــك لالضــت٠جاز بــالقٕٔ ٚهضــ ابّا ٔوؿــادزِأ ،لالوــتالك
املتىسد لمعمي الؿاٌع لمتقدً ٔالتىٕص يف املٗادَٖ كا .ٛ
إُ الٕؾــٕه إىل كـــن ِــرا ٔخاؾـــ ٛيف داٌــب القـــٕ ٚاالقتؿــادٖ ٛالـــيت ِـــ٘
السا ع ٛاملتٍٗ ٛلتشقٗ التىٕقـات األخـس ٝكا ـ ٛتطمتـب هُ تكـُٕ وؿـادز الطاقـٛ
وَ ٌى" ٔغاش ٔغ ِا مبا ّٗا الطاق ٛالٍٕٖٔ ٛوَ هِي املٕلـدات ٔالقـٕ ٝا سكـٛ
لمتقدً االقتؿادٔ .ٙعدّ اوتالك وؿادز الطاقـِ ٛـرٓ هٔ قـىاُ تـد قّا ٔالٕؾـٕه
إلّٗــا وــَ هِــي عٕاو ـن تٍــاو٘ ٔاضــتىساز االشدِــاز االقتؿــادٔ ٙحتقٗ ـ الط ـ يف
املٍا ط ٛاالقتؿادٖ ٛيف سم  ٛاالقتؿاد العامل٘.
ٖٔؤكـــد العدٖـــد وـــَ ال ـــاسجني االضـــرتاتٗذٗني هُ وؿـ ـ تسبـــع االقتؿـــاد
األوسٖك٘ عم ٜقى ٛاالقتؿاد العامل٘ٔ ،وؿ املسكب الؿٍاع٘ األوسٖك٘ مبا
ٗــْ التؿــٍٗع العطــكسٔ ،ٙكــرلك وؿ ـ وطــتق ن استىــاف الٕالٖــات املتشــدٚ
بٍظــاً القط ٗــ ٛاألسادٖــٔ ٛاوتٗاشاتــْ تتٕق ـ مجٗعّــا عمــ ٜوــد ٝحتقٗ ـ ٔاغــٍطَ
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ألِدا ّا وَ دسّا ٞاملػسٔ األوسٖك٘ الؿٌّٕٗ٘ املدبس ملٍطقـ" ٛالػـسص األٔضـ""
يف الىرت ٚالسأٍِ ٛستأالتّا الطٗطس ٚعم ٜالطاقٔ ٛوقدزات ٔازؾد ٚدٔه ارتمـٗر
ٔاملٍطق ٛالعسبٗٔ ٛهزؾدتّا عاو.ٛ
ٗعــٔ ٛهض ـ اب اذتــسٔب اإلوربٖالٗــٔ ٛسقٗقــٛ
لقــد اٌكػــى لكــن العــا
اضرتاتٗذٗ ٛهو كا ٔجتاز ٚاذتسٔب ٔاٌقالب السهمسالٗ ٛاالستكازٖٔ ٛحتّٕهلا وَ
داعٗـ ٛلمشسٖـ ٛاالقتؿـادٖ ٛإىل قـٕ ٚغا ــ ٛتىـسح القٗـٕد ٔاذتؿـازات ٔالكـ ٕط
عمــ ٜاقتؿــادات الػــعٕب األخــسٔ ،ٝخاؾــ ٛيف وٍطقــ" ٛالػــسص األٔضــ"" ٔبمــداُ
ادتٍٕب ٔالعا الجالحٔ ،حتّٕهلا وَ االدعا ٞىاٖ ٛسقٕص اإلٌطاُ إىل قـٕ ٚفاملـٛ
ٔوكطّد ٚل ٌطاُ ٔالػعٕب يف هغم ٗ ٛبقا األزح.
الصراع التارخيٌ عمِ الٍفط والػاز ووصادر الطاقُ األخرّ:

ٔلقــد كــاُ الؿــسا عمــ ٜالــٍى" ٔال ــاش ٔوؿــادز الطاقــ ٛاألخــس ٝهســد هِــي
وىذــس التٍاقكــات ٔاستــداً املؿــاحل ٔقٗــاً اذتــسٔب بــني الــدٔه املتؿــازع ٛعمــٜ
الٍىٕذ االقتؿادٔ ٙبني القٕ ٝالعظى ٜيف الطاس ٛالطٗاضـٗ ٛالدٔلٗـٔ ٛخاؾـ ٛوٍـر
بداٖ ٛالقسُ العػسَٖ ٔلٗظ ع جـاً وـا قالـْ دـٕزز كمٗىٍؿـٕ هثٍـا ٞاذتـسب العاملٗـٛ
األٔىل وؤكداً "هُ الٍى" قسٔز ٙكالدً "ٔقد هكد ذلك السقا "زٟٗظ الٕالٖات
املتشد ٚاألوسٖكٗ ٛكالىَ كٕلٗدز عاً  1471الر ٙقاه "إُ تىٕص األوي ميكـَ
هُ ٖقسّز بٕضا  ٛاوـتالك الـٍى" ٔوٍتذاتـْ "ٔقـاه ٍٖٔطـ تػ غـن زٟـٗظ الـٕشزاٞ
الربٖطــاٌ٘ هســد الطٗاضــٗني ال ــسبٗني "وــَ ميمــك ٌىــ" "الػــسص األٔضــ"" ميمــك
العا ٔ ....ميكَ لْ هُ ٖتشكي بقطاعات اقتؿادٖ ٛكاوم."ٛ
ٔوَ ٍِـا ميكـَ تىطـ ضـٗطس ٚال ـسب ٔالٕالٖـات املتشـد ٚعمـٌ ٜىـ" الـدٔه
العسبٗـــ ٛيف ارتمـــٗر ٔالقكـــا ٞعمـــ ٜثـــٕز ٚزغـــٗد عـــال٘ الكٗالٌـــ٘ يف العـــساص يف
األزبعٍٗٗات ٔعم ٜثٕز ٚوؿدص يف إٖساُ يف ارتىطٍٗٗات الر ٙسـأه تـطوٗي الـٍى"
اإلٖساٌ٘.
ٔكـــرلك غـــَ العـــدٔاُ الجالثـــ٘ عمـــ ٜقٍـــا ٚالطـــٕٖظ املؿـــسٖ ٛيف وٍتؿـ ـ
ارتىطٍٗٗات وَ القسُ املاق٘ بٕؾىّا إسـد ٝهِـي املىـسات املاٟٗـ ٛلع ـٕز ٌـاقالت
الٍى" ٔاملٕاد األخس.ٝ
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كىا دس ٝغـَ اذتـسب عمـ ٜه اٌطـتاُ لكـىاُ خطـٕط ٌقـن الـٍى" ٔال ـاش
ٔا تعاه اذتسب العساقٗ ٛاإلٖساٌٗٔ ٛوَ ثي سسب العساص ٔاستالهلا الكٕٖ .
ٔقـــد كـــاُ اســـتاله العـــساص وـــَ ق ـــن الٕالٖـــات املتشـــدٔ ٚاٌتػـــاز القٕاعـــد
العطــــكسٖ ٛيف وعظــــي بمــــداُ ارتمــــٗر لكــــىاُ ضــــٗطس ٚالػــــسكات الٍىطٗــــٛ
االستكازٖــ ٛعمــ ٜالــٍى" العسبــ٘ ٔبقا ٟـْ يف ق كــ ٛالٕالٖــات املتشــد ٚاألوسٖكٗــٛ
ٔغــسكات ال ــسب ٔ ،ساضــ ٛعــسٔؽ ٔهٌظىــ ٛعسبٗــ ٛوٕالٗــ ٛلم ــسب السهمســال٘
ٔلطٗاضـاتْ ،سٗــح اطتس ـ يف كــج وـَ األسٗــاُ يف ستــأز ال ــسب ٔؾــساعاتْ
قــد بقٗــ ٛالقــٕ ٝالكــربٔ ٝستــ ٜقــد بعــض دٔه ادتــٕاز اإلقمٗىــ٘ ٔقــد بعــض
هغقاّٟا العسب غ املسق ٜعٍّي هوسٖكٗاً ٔغسبٗاً.
"الشرق األوشط" يف قمب عاصفُ الصراعات عمِ الطاقُ:

ِكرا كاُ "الػسص األٔض"" ٔال ٖـصاه قٗىـ ٛاقتؿـادٖٔ ٛدٕٗضٗاضـِٗ ٛاوـٛ
مبٕقعـــْ ٔثسٔاتـــْ ٔخاؾـــ ٛالٍىطٗـــٔ ٛال اشٖـــ ٔ ٛاقاتـــْ ال ػـــسٖٔ ،ٛكـــرلك قٗىـــٛ
اضــرتاتٗذٗ ٛعظىــ ٜيف ضــاس ٛالىعــن العــامل٘ ٔيف وعــرتك العالقــات االضــرتاتٗذٗٛ
الدٔلٗــٔ ٛكــاُ ٔوــا ٖــصاه وطــسساً وىتٕس ـاً لؿــسا عٍٗ ـ ٔغــسع ســٕه الــٍى"
ٔالطاقــــٔ ٛالتالعــــب باألضــــعاز يف الطــــٕص العاملٗــــ ٛبــــني االستكــــازات الٍىطٗــــٛ
الكــرب ،ٝكىــا كــاُ يف القــسُ الطــاب ٔالٖــصاه وٗــداٌا لمؿــسا التٍا طــ٘ بــني
الــدٔه االضــتعىازٖ ٛاملتقاتمــٔ ،ٛاغــتد يف الٕق ـ الــساَِ تٍــا ظ ســاد بــني الــدٔه
الؿـــٍاعٗ ٛال ٍٗـــ ٛاملتقدوـــ ٛاقتؿـــادٖا وـــَ دّـــٔ ٛبـــني الـــدٔه الٍاغـــٔ ٛ٠الٍاِكـــٛ
اقتؿادٖا يف بمداُ العا الجالح وَ دّ ٛهخس.ٝ
باإلقــا  ٛإىل بــسٔش تٍــا ظ ســاد بــني الــدٔه اإلوربٖالٗــٌ ٛىطــّا املتٍاقكــ ٛيف
وؿاذتّا االقتؿادٖٔ ٛوؿـاحل غـسكاتّا وتعـدد ٚادتٍطـٗات ٔدٔهلـا املختمىـ ٛيف
اضــرتاتٗذٗاتّا الطٗاضــٗٔ ٛخاؾــ ٛبــني اإلوربٖالٗــ ٛاألوسٖكٗــٔ ٛبــاق٘ دٔه هٔزٔبــا
ال سبٗ ٛاالضتعىازٖٔ ٛكرلك بٍّٗا ٔبـني الٗابـاُ ،باإلقـا  ٛلؿـساعات ارتؿـٕوٛ
االقتؿادٖ ٛبني كن ِؤالٔ ٞاالقتؿـاد الؿـٗين وتطـاز الٍىـٕ الـر ٙبـات ٖػـكن
وٍا طاً خطسًا "ّٖٔـدد وـع اقتؿـادات زٔضـٗا ٔبقٗـ ٛدٔه الـربٖكظ ٔسداٌٗـ ٛإدازٚ
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االقتؿاد العامل٘ ٔاﻻضت٠جاز بقى ٛالٍظاً العامل٘ ادتدٖد وَ ق ـن الٕالٖـات املتشـدٚ
األوسٖكٗ.ٛ
إُ غساضٔ ٛدوٕٖ ٛاذتسٔب ٔهعىـاه ال ـصٔ ٔالعـدٔأُ ،االبتـصاش األوسٖكـ٘،
ٔخاؾــ ٛاملطــتّد  ٛلم مــداُ الٍىطٗــٔ ٛملٍطقــ ٛارتمــٗر ٔ"الػــسص األٔضــ"" ٔكمىّــا
املادٖٔ ٛال ػسٖ ٛال اِظ ،ٛميكَ ّي دٔا عّا اذا عدٌا لتقازٖس وساكـص األ ـاخ
االضــرتاتٗذٗ ٛاألوسٖكٗــ ٛالــيت تؤكــد "هٌــْ ٔبعــد اٌتّــا ٞاذتــسب ال ــازد ٚهؾ ـ
الٍى"ٔ ،الٍى" ٔسدٓ ِٕ األوَ القٕو٘ األوسٖك٘ الػاون".
إُ دّالـ ٔ ٛاقـات بعـض هبٍـا ٞاملٍطقــٔ ٛهٌظىتّـا املطـاعد ٚعمـ ٜاالطتــساط
ٔالتــٕزط يف تٍىٗــر الػــعاز األوسٖكــ٘ اهلــاد إىل خم ـ "الىٕقــ ٜارتالقــٔ" ٛوــا
ٖطـــى ٜبـ ــ"اهلدً امل ـــد "ٔ االطتـــساط غـ ـ الـــٕاع٘ يف هتـــُٕ االقتتـــاالت الداخمٗـــٛ
ٔاذتــسٔب األِمٗــٔ ٛاذتــسٔب العسبٗــ ٛــــ العسبٗــٔ ٛاذتــسٔب قــد ادت ـ اُ ٔتــطدٗر
الؿساعات الدٍٖٗٔ ٛاملرِ ٗٔ ٛالطاٟىٗٔ ،ٛت ٗٗـب اذتكىـٔ ٛالعـده ٔالدميقسا ٗـٛ
يف إداز ٚغــؤُٔ ال ـ الدٔ ،التمــٕٖ الــداٟي وــَ ق ــن ال ــسب ٔخــرباّٟي العطــكسٖني
ٔواكٍٗ ٛإعالوّي بطُ املٍطق ٛوق م ٛعم ٜسسٔب إقمٗىٗ ٛهٔ سسب عاملٗ ،ٛمجٗعّا
تّد إىل شعصع ٛهوَ ٔاضتقساز املٍطقٔ ٛختسٖب اجملتىعات ٔكـن بمـد وـَ بمـداُ
املٍطقٔ ٛاإلٖقا بٍّٗي لتٕ ذزٖع ٛاالضتعاٌ ٛبارتازز ٔقٕاتـْ العطـكسٖٔ ٛتطـٕٖ
ٔدٕد قٕاعدٓ ٔهضا ٗمْ يف الرب ٔال شس عم ٜاوتداد "الػسص األٔض"".
كىـــا ميكـــَ تىطـ ـ ذلـــك بـــالعٕد ٚإىل ٔثـــأ ٟتقسٖـــس اإلداز ٚاألوسٖكٗـــٛ
ٔسمىاّٟا األ مطٗني يف الٍاتٕ ،سٗح صتد يف إسداِا هبم تع  ،إذ ٖقٕه ادتٍساه
هٌطــٌٕ٘ شٖــين "إُ وٍطقــ ٛارتمــٗر ٔوــا حتٕٖــْ وــَ كىٗــات ِاٟمــ ٛوــَ استٗا ــات
الٍى" جتعن وَ الكسٔز ٙهُ حتتىظ الٕالٖـات املتشـد ٚسٖـ ٛالتـدخن يف اإلقمـٗي
ٔاالضتىاد ٚوَ ِرٓ الجسٔ ٚالٍىطٗ ٛاهلاٟم."ٛ
الطاقُ ووصادرِا يف "الشرق األوشط":

إُ غٍــ ٜاملٍطقــ ٛبــالٍى" ٖؿــش ْ ٔدــٕد وؿــادز اقــ ٛهخــس ٝوــَ الطاقــات
املطــتخدو ٛيف تطــٗ قطاعــات اجملتىــع كا ــ ٛيف تػ ـ ٗن املؿــاٌع ٔآلٗــات العىــن
ٔحتسٖـك ٔضـاٟن الٍقــن الٕٗوٗـ ٛاملختمىـٔ ،ٛتػـ ٗن األدٔات املٍصلٗـٔ ٛكـن سسكــٛ
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ٔغـ ذلـك وـَ األغـساح بٕؾـ الطاقـ ٛتُعـس بطٌّـا قابمٗـ ٛإصتـاش تـطث ومىــٕع
ٔتٕدــد عمــ ٜعــد ٚهٌــٕا ٔتع ـ ُّد الطاقــ ٛهســد هِــي املقٕوــات السٟٗطــ ٛلمىذتىعــات
املتشكّسٔ ٚحتتاز إلّٗا اذتٗا.ٚ
ٔوَ هِي وؿادز الطاق ٛاملطتخدو ٛسالٗا ٔتمك املتٕقع هُ ٖكُٕ هلا غطُ يف
تٕ الطاق ٛلم ػسٖ:ِ٘ ٛ
 1ــــ الٕقــٕد األةسىــٕزٖٔ :ٙتىجــن يف الىشــي ٔالــٍى" ٔال ــاش الط ٗعــ٘ ٖٔطــْ يف
سدٔد  %41وَ الطاق ٛاملطتخدو ٛيف عا الٗـًٕ ٔتطـى ٜاقـ ٛتقمٗدٖـٛ
هٔ وطـتٍىر ٚيف ســني هُ املؿـادز اآلتٗــُ ٛتعـ ّد اقـ ٛوتذـدّد ٚهٔ ٌظٗىــ ٛهٔ
تطى ٜالطاق ٛال دٖم:ِ٘ٔ ٛ
 7ــــ وطــاق" املٗــآ ٔالطــدٔد ٔالػــالالت ٔوٍــا املــد العــال٘ ٔ اقــ ٛالسٖــا
الػــدٖد ٚإلقاوـــ ٛستطـــات تٕلٗـــد الكّسبـــأ ٞاضـــت اله قـــٕ ٚالـــد ع يف
تػ ٗن التٕزبٍٗات.
 2ــ الطاق ٛالػىطٗ ٛعرب التطخني امل اغس ٔإوكاٌٗـ ٛاضـتخداوّا خاؾـ ٛيف
حتمٗـــ ٛاملٗـــآ يف املٍطقـــ ٛالعسبٗـــ ٛالـــيت تعـــاٌ٘ وـــَ التؿـــشس ٔادتىـــا
ٔتٍاقـ املـٕازد املاٟٗـٔ ٛضـسق ٛسؿؿـّا وـَ األٌّـاز الـيت تٍ ـع وـَ دٔه
ادتٕاز.
 1ــ الطاق ٛاذتسازٖ.ٛ
 1ــ الكتـن اذتٕٖٗـٔ ٛالتخىّـ س الـرٖ ٙطـاعد عمـ ٜتؿـاعد غـاش املٗجـاُ القابـن
لالغتعاه.
 1ــ غاش اهلٗدزٔدني.
 2ــ الطاق ٛالٍٕٖٔ.ٛ
هُ وعدالت اضتخداً الطاقٔ ٛكىٗات إٌتادّا ٔاضتّالكّا ِ٘ إسد ٝهِـي
املؤغسات الدال ٛعم ٜالٍػاط االقتؿادٔ ٙتقدً اذتٗأ ٚز اِٗ ٛهبٍا ٞاجملتىعٔ .إُ
اهلد الساَِ يف التعاون وع قكاٖا ٔوػكالت الطاقِ ٛـٕ الطـع٘ ادتـاد لتقمٗـن
كىٗــ ٛالٕقــٕد التقمٗــد ٙالــرٖ ٙــتي سسقــْٔ ،لتقمٗــن املخــا س ال ٗٗ٠ــ ٛالــيت ٖطـ ّا
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األوـس الــرٖ ٙتٕدــب عمٗــْ تطـٕٖس ال شــح عــَ وؿــادز غـ ٌاقـ ٔ ٛؾــدٖق ٛلم ٗ٠ــٛ
ٔتطٕٖس كىاٞتّا ٔتقمٗن هضعاز وٍظٕواتّا.
شًاشات اإلدارَ األوريكًُ يف تصدري التفىق العمىٌ خلدوُ اهلًىٍُ:

ٖٕدد يف ال ٗ األبـٗض األوسٖكـ٘ سٖـ تكىـَ وّىتـْ يف حتدٖـد ٔتٍطـٗ
ا ضرتاتٗذٗ ٛالٕالٖات املتشـد ٚيف زتـاه ال شـح العمىـ٘ لمىشا ظـ ٛعمـ ٜالصٖـاد ٚيف
تىــٕص الٕالٖــات املتشــد ٚعمــ ٜالؿــعٗد التكٍٕلــٕد٘ الــر ٙهؾ ـ ِــد اً تؤكــدٓ
اإلداز ٚاألوسٖكٗ ٛألض اب اضرتاتٗذٗٔ ٛعطكسٖٔ ٛاقتؿادٖ.ٛ
ٔتؿن شتؿؿات ال شح العمى٘ ٔالتطٕٖس إىل وا ٖصٖد عـَ  111ومٗـاز دٔالز
يف عــاً ٔ ،7111كاٌ ـ يف عــاً  7111وــا ٖصٖــد عــَ  171ومٗــاز دٔالزٔ ،ازتىع ـ
وٕاشٌـــــٔ ٛشاز ٚالـــــد ا إىل  172ومٗـــــاز دٔالز عـــــاً ٔ ،7111كـــــرلك ازتىعـــــ
شتؿؿــات املٕاشٌــ ٛالعطــكسٖ ٛالتقمٗدٖــ ٛلم شــح العمىــ٘ ٔالتطــٕٖس ٔٔؾــم يف
الٕالٖـــات املتشـــد ٚإىل وـــا ٖصٖـــد عـــَ  12ومٗـــاز دٔالز عـــاً ٔ ،7111مت ختؿـــٗـ
ادتاوعات هلرا ال سح مبٕاشٌات ت م وـا ٖصٖـد عـَ  21ومٗـاز دٔالزٔ ،بطـ ب كـن
ِرا االِتىاً ٔاملخؿؿات املالٗ ٛتػ الدزاضات ٔاإلسؿاٟٗات إىل هٌْ ٖعـٗؼ يف
الٕالٖات املتشد ٚهكجس وَ  211عا وَ هؾن  1711عا ِي األكجـس غـّس ٚيف
العا ٍِٔ ،اك دٔد ٌؿ ومُٕٗ الب ٔهضتاذ داوع٘ ٖرتددُٔ عم ٜادتاوعات
األوسٖكٗــــ ٛكــــن ضــــٍ ٛسٗــــح ٖعىــــن  121هلــ ـ وــــَ ِــــؤال ٞيف ــــسٔ عمىٗــــٛ
ٔتكٍٕلٕدٗــٔ ،ٛتقــًٕ وؤضطــات ِٔٗ٠ــات الٕالٖــات املتشــد ٚبــةغسأ ٞضــسق ٛهدو ــٛ
ٔوتىٕقني وَ هضتا ٞالعا كا .ٛ
إُ ادتــص ٞالك ـ وــَ ِــرٓ ادتّــٕد ٔاإلصتــاشات ٔتط ٗقــات ال شــح العمىــ٘
تٕفىّـــــا اإلداز ٚاألوسٖكٗـــــ ٛيف خدوـــــ ٛآلتّـــــا اذتسبٗـــــٔ ،ٛتٕضـــــٗع قٕاعـــــدِا
العطــــكسٌٖٔ ،ٛػــــس ِٗىٍتّــــا الطٗاضـــــٗٔ ٛالعطــــكسٖٔ ،ٛتعىٗــــ اضـــــت الهلا
االقتؿاد ٙعم ٜاملطتٕ ٝالكٌٕ٘ ٔ ،سح غصِٔا الجقايف ٔاإلعالو٘ ٔالتدخن يف
غــؤُٔ ال مــداُ األخــس ٔ ،ٝــسح ستــ ٜمنطّــا االضــتّالك٘ عمــ ٜاذتٗــا ٚالٕٗوٗــٛ
ل قٗ ٛغعٕب العا .
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إُ التٍا ظ عم ٜقٗادٔ ٚإداز ٚاالقتؿاد العامل٘ٔ ،استكاز املتقدً وـَ الجـٕزٚ
املعس ٗٔ ٛالتكٍٕلٕدٗأ ،قىاُ اوتالك ٔتد ت ٔاضتخداً هٌٕا ٔوؿـادز الطاقـٛ
كا ٔ ،ٛالتشكي باألضعاز ٔاألضـٕاص عمـ ٜاملطـتٕ ٝالعـامل٘ بـات االٌػـ اه األِـي
ملؤضطات ٔخربأ ٞوساكص ٕخ هقطاب الٍظـاً العـامل٘ ادتدٖـد دٔال ٔغـسكات
عىالقٖٔ .ٛع ُّد الىٕش يف ِرٓ اجملاالت عم ٜاآلخسَٖ ِٕ هِي وٕلـدات الدٍٖاوٗكٗـٛ
املتذدد ٚلم مداُ الطاعٗ ٛلمطٗطس ٚعم ٜزتاالت اضرتاتٗذٗ ٛددٖدٔ ٚتُعـ ُّد الـسكَ
األضـــاع يف دميٕوـــ ٛاالٌتعـــاؽ االقتؿـــادٔ ٙبٍـــا ٞالقـــٕ ٚالعطـــكسٖٔ ٛالطٗاضـــٗٛ
الكـــاوٍ ٛلتشقٗـ ـ اهلٗىٍـــٔ ٛاتطـــا وـــداِا ٔاضـــتىساز ٌّ ّـــا رتـ ـ ات الػـــعٕب
ٔستاؾس ٚال مداُ ٔاالقتؿادات األخس ٝلمدٔه املٍا ط ٛهٔ ارتؿى ٛهٔ العدٔ ٚعمٜ
سد ضٕا.ٞ
ٔقد سقق الٕالٖـات املتشـد ٚالكـج يف ؾـدد ضـ اقّا ٔوٍا طـتّا ستـ ٜوـع
دٔه ال سب اذتمٗ ٔالٗاباُ الؿدٖ يف وٍظٕو ٛهقطاب الٍظاً السهمسال٘ العامل٘
وطتخدو ٛالعدٖد وَ الٕضاٟن ٔاآللٗات ٔالطٗاضات املػسٔع ٛوٍّا ٔغ املػسٔعٛ
يف وٕادّــ ٛكــن وــَ خؿــٕوّا يف الؿــني ٔزٔضــٗا ٔبمــداُ االقتؿــادات الٍاغــٛ٠
ٔخاؾ ٛيف آضٗا ٔهوسٖكا الالتٍٗٗٔ ،ٛضخست قٕتّـا العطـكسٖ ٛيف ا تعـاه ٔغـَ
سسٔب عدٖدٔ ٚهعىاه العدٔاُ العطكس ٙيف هكجس وَ بمد.
إُ دعا ٚاذتسب ٔاملعادَٖ لمطالً ٔاذتىق ٜامل اوسَٖ مبؿ الػـعٕب ٔهوٍّـا
ال ميكَ هُ ٖكُٕ هلـي قكـٗ ٛهٔ زضـالٔ ،ٛال ميكـَ هُ ٖكٌٕـٕا عـالني ٔبّٕٖـٛ
إٌطـــاٌٗٔ ٛسكـــازِٖ ٛـــؤال ٞال ٖطـــتطٗعُٕ هُ ٖعطـــٕا لمٕدـــٕد وعٍـــٔ ٜسكـــٕزاً ٔهُ
عتققٕا ِد ارتم يف إعىاز األزح.
الطاقُ الٍىويُ والتصمح الٍىوٍ يف "الشرق األوشط":

ٖـــس ٝبعـــض ال ـــاسجني املّـــتىني بالطاقـــٔ ٛوػـــازٖعّا ٔوطـــتق مّا يف "الػـــسص
األٔض"" بطُ االعتقاد الطـاٟد هٔ الس ٖـ ٛالـيت حتؿـس "الػـسص األٔضـ"" يف ؾـٕزٚ
زواه ت ط٘ ساً وَ الـٍى" ِـ٘ ز ٖـ ٛضـطشٗٔ ،ٛإُ ٍِـاك ٔاقعـاً هعىـ ٖعكـظ
سقٗق ٛهٌْ وَ املصوع هُ تصداد خاله الطٍٕات القادوـ ٛالـرباور الٍٕٖٔـ ٛيف املٍطقـ.ٛ
سٗح فّست بساور اق ٌٖٕٛٔ ٛيف إضساٟٗن ٔلٗ ٗا ٔالعساص ٔإٖساُ.
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ٔتػــ العدٖــد وــَ الدزاضــات ٔالتؿــسعتات إىل ٔدــٕد العدٖــد وــَ الـــدٔه
األخس ٝيف املٍطق ٛاليت حتأه الٕؾٕه إىل الطاق ٛالٍٕٖٔـ ٛالطـمىٗ ٛوجـن اإلوـازات
العسبٗــ ٛاملتشــدٔ ٚاألزدُ ٔالطــعٕدٖٔ ٛوؿــس ٔتسكٗــا وــع اإلغــاز ٚإىل هُ تسكٗــا
تطتكٗ يف هزاقّٗا هضمشٔ ٛؾٕازٖ ٌٕٖٔ ٛلؿاحل سم الٍاتٕ الـيت تُعـدُّ إسـدٝ
هِي هعكا ْٟيف وٍطق" ٛالػسص األٔض"".
التفرّد اإلشرآًمٌ باوتالك الصالح الٍىوٍ يف املٍطقُ:

ٔتعدّ إضساٟٗن هٔىل دٔه املٍطق ٛاليت ضع إىل اذتؿٕه عمـ ٜؾـٕازٖ ٌٕٖٔـٛ
ِٔ٘ الٕسٗد ٚالـيت ّتمـك ضـالسا ٌٕٖٔـا يف املٍطقـ ٛوٍـر عقـٕد ٔ ،تـٍذ دّـٕد
الـدٔه العسبٗـٔ ٛسمىاّٟـا يف ّسٖـس قـساز يف الٕكالـ ٛالدٔلٗـ ٛلمطاقـ ٛالرزٖـ ٛبكــي
إضــساٟٗن ملعاِــد ٚوٍــع االٌتػــاز الٍــٕٔ ،ٙسٗــح تتىٍــع إضـساٟٗن عــَ ق ــٕه إخكــا
املٍػ ت الٍٕٖٔ ٛاإلضساٟٗمٗ ٛلمتىتـٗؼ الـدٔل٘ٔ ،بطـ ب اذتىاٖـ ٛاملقدوـ ٛإلضـساٟٗن
ٔضـــالسّا الٍـــٕٔ ٙيف ا ا ـــن الدٔلٗـــ ،ٛوـــَ ق ـــن اإلداز ٚاألوسٖكٗـــٔ ٛال ـــسب
ٔسمىــاّٟي ٌٔىــٕذِي ٔق ـ ٕ ّي عمــ ٜالــدٔه األعكــا ٞيف الٕكالــ ٛالدٔلٗــ ،ٛقــد
ز ض وػـسٔ القـساز  11دٔلـٔ ٛهٖدتـْ  11دٔلـٔ ٛاوتٍعـ  72دٔلـ ٛعـَ التؿـٕٖ ،
ٔكرا اذتاه وع دّٕد اجملىٕعـ ٛالعسبٗـٔ ٛهؾـدقا ٞالقكـٗ ٛالعسبٗـٔ ٛالىمطـطٍٗٗٛ
الداعني إىل تط ٗ قسازات األوي املتشدٔ ٚدعن وٍطق" ٛالػسص األٔض"" خالٗ ٛوَ
الطــال الٍــٕٔ ٙسٗــح جتابــْ ِــرٓ ادتّــٕد بــالس ض ٔالؿــم وــَ ق ــن إضــساٟٗن
املدعٕوــ ٛباهلٗىٍــ ٛاألوسٖكٗــٔ ٛضــٗطستّا عمــ ٜاجملتىــع الــدٔل٘ ٔوٍظٕوــ ٛاألوــي
املتشد.ٚ
العدواُ اإلشرآًمٌ عمِ املفاعن العراقٌ واغتًاه العمىاْ:
ٔكاٌ ـ إضــساٟٗن بكــٕ ٞهخكــس هوسٖكــ٘ قــد غــٍ يف  2سصٖــساُ 1431

قــسب ٛدٕٖــ ٛوىاد٠ــ ٛعمــ ٜاملىاعــن العساقــ٘ املخؿـــ لمطاقــ ٛالٍٕٖٔــ ٛالطــمىٗٛ
ٔدوستْ ٔٔاؾم عدٔاٌّا ٔعىمٗات اغتٗاهلـا لمعمىـا ٞالعـساقٗني ٔال ـاسجني املّـتىني
بالتقــدً العمىـــ٘ ٔالتكٍٕلــٕد٘ ٔهضـــاتر ٚادتاوعــات ٔخاؾـــ ٛيف ــرت ٚاالســـتاله
األوسٖك٘ لمعساص ٔبعد غصٔ الكٕٖ عاً .1441
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وشروع لًبًا الٍىوٍ:

سأه العقٗد وعىس القرايف يف لٗ ٗا اوـتالك الطاقـ ٛالٍٕٖٔـٔ ،ٛاتّىتـْ القـٕٝ
ال سبٗــٔ ٛإضــساٟٗن بطٌــْ ٖسٖــد تطــٕٖس هضــمشٌٖٕٔ ٛــ ٛلتىجــن قــٕ ٚزد ملٍــع التــدخن يف
غؤُٔ لٗ ٗا ارتازدٗٔ ٛالداخمٗٔ ٛتعصٖص ٌىٕذٓ يف املٍطق ٛالعسبٗٔ ٛه سٖقٗـا زغـي هُ
لٗ ٗا وَ الـدٔه األعكـا ٞيف وعاِـد ٚوٍـع االٌتػـاز الٍـٕٔ ٙوٍـر عـاً  .1421كىـا
ٔقع ـ لٗ ٗــا اتىاق ـاً يف عــاً  1431ق م ـ ٗــْ إخكــا بسٌازتّــا ٔقــدزاتّا الٍٕٖٔــٛ
لمتىتٗؼ الدٔل٘ بعكظ إضساٟٗن اليت ّمـك وـا ٖصٖـد عـَ  711وـاٟيت زهع ٌـٕٔٙ
ٔلتٍع ٛعَ الطىا بالتىتٗؼ ٔغ وؿادق ٛعم ٜاملعاِد ٚالدٔلٗ.ٛ
ٔقــد ختم ـ لٗ ٗــا عــَ اضــتكىاه بسٌازتّــا ٔوــع ذلــك ٖــٍرُ ٌظاوّــا وــَ
املكــاٖقات األوسٖكٗــٔ ٛال سبٗــ ٛالــيت هدّت إىل إضــقاط العقٗــد القــرايف ٔاغتٗالــْ
بٕسػٗ ٛالسقا "ٔالتط ب بطىك الدوأ ٞالتقاتن عم ٜالٍى" ٔالطمط ٛيف لٗ ٗا.
الربٌاوج اإليراٌٌ الٍىوٍ:

تعسقـ ـ إٖـــساُ ٔبسٌازتّـــا الٍـــٕٔٔ ٙال تـــصاه إىل الكـــج وـــَ التّدٖـــدات
ٔاذتؿــــازات ٔالكــــ ٕ ات الطٗاضــــٗٔ ٛاالقتؿــــادٖ ٛيف وٕادّــــ ٛاضــــتكىاهلا
لربٌازتّـــا الٍـــٕٔ ٙالطـــمى٘ ،يف الٕقـ ـ الـــر ٙبقٗـ ـ إضـــساٟٗن دُٔ هُ تتعـــسح
لمك ٕط األوسٖكٗٔ ٛاملكاٖقات ال سبٗ ٛبػطُ خطٕز ٚاوتالكّا لمطـال الٍـٕٔٙ
عمــ ٜبمــداُ "الػــسص األٔضــ"" ٔســٕح ال شــس األبــٗض املتٕضــ" ٔغــسص ه سٖقٗــا
كا ــٔ ،ٛتّــدد األوــَ ٔالطــالً الــدٔلٗني .األوــس الــرٖ ٙىكـ االضتٗــاش االوربٖــال٘
ال سب٘ إلضساٟٗن اليت ِ٘ ستتم ٛألزاق٘ ال ٔغٍ هعىاه العـدٔاُ عمـ ٜوعظـي
ال مداُ ا ٗط ٛبّا؛ ِٔـرا ٖؤكـد ضٗاضـ ٛاملعـاٖ املصدٔدـ ٛالـيت ّازضـّا اإلدازٚ
األوسٖكٗٔ ٛسكٕوات ال سب يف غؤُٔ الطٗاضـ ٛالدٔلٗـ ٛكا ـٔ ٛخاؾـ ٛعٍـدوا
ٌساقــب ٌٔتــابع اذتىمــ ٛالعدٔاٌٗــ ٛالػسضــٔ ٛالتّدٖــدات ٔاذتؿــازات ٔاملكــاٖقات
املىسٔق ٛعم ٜإٖساُ بػطُ بسٌازتّا الٍٕٔ ٙالطمى٘ ٔاملعمَ بٕقـٕ هٌـْ شتؿــ
لألغساح الطمىٗٔ ٛالتٍىٗ ٔ ٛـٕخ التقـدً العمىـ٘ ٔالتكٍٕلـٕد٘ ٔتٕلٗـد الطاقـٛ
الكّسبا.ٟٛٗ
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لقــد سققـ إٖــساُ إصتــاشات عمىٗــ ٛكـ  ٚباالعتىــاد عمــ ٜالــرات يف تطــٕٖس
بسٌازتّا الٍٕٔ ٙالطمى٘ زغي كن الؿعٕبات ٔالعساقٗن الـيت ٔقـع يف وٕادّـٛ
اقتؿــادِا ٔتقــدوّا التكٍٕلــٕد٘ٔ ،إعاقــ ٛوػــازٖع ختؿــٗب الٕٗزاٌٗــًٕ لتــطوني
الكسٔز ٙوٍّا ذتاد ٛستط ٛبٕغّس الٍٕٖٔ ٛيف إٖساُ.
ٔتعتىد اإلداز ٚاألوسٖكٗٔ ٛسمىا ِا ال سبُٕٗٗ ٔ اقىّي وَ خربأ ٞوـٕفى٘
الٕكال ٛالدٔلٗ ٛلمطاق ٛالرزٖ ٛعمٌ ٜػس الكج وَ األقالٗن ٔالتّٕٖن مبا ٖتعمـ
مبم إٖساُ الٍٕٔٔ ٙستأل ٛابتصاش القٗاد ٚاإلٖساٌٗ ٛمبا ٖتعم مبٕاقىّا وَ العدٖـد
وـــَ القكـــاٖا ٔالػـــؤُٔ اإلقمٗىٗـــٔ ٛالدٔلٗـــٔ ،ٛخاؾـــ ٛقكـــاٖا "الػـــسص األٔضـــ""
ٔهٌابٗـب الــٍى" ٔال ــاش املـاز ٚيف املٍطقــٔ ،ٛوطــطل ٛالقـدع ٔالقكــٗ ٛالىمطــطٍٗٗ،ٛ
ٔدعــي املقأوـــات العسبٗـــ ٛيف وٕادّـــ ٛاملػـــسٔ األوسٖكـــ٘ الؿـــٌّٕٗ٘ ٔاضـــتعادٚ
األزاق٘ العسبٗ ٛا تم.ٛ
ٔتٕاؾــن اإلدازات األوسٖكٗــ ٛاملتعاق ــ ٛتؿــعٗد وٕاقىّــا العداٟٗــ ٛالكــاغطٛ
ٔتّدٖــداتّا قــد إٖــساُ ٔوػ ـازٖعّا الٍىطٗــٔ ٛبسٌازتّــا الٍــٕٔ ٙالطــمى٘ٔ ،ت ــدٙ
تكاٖقّا وَ تعأُ إٖساُ وع العدٖد وَ ال مداُ األخس ٝخازز ٌطاص اذتم ال سب٘
وجن الؿني ٔزٔضٗا ٔالٗاباُ ٔبعض دٔه دٍٕب آضٗا ٔمجّٕزٖـات آضـٗا الٕضـط،ٜ
ٔوع بعض ال مداُ العسبٗٔ ٛخاؾ ٛضٕزٖا ٔالدعي اإلٖساٌ٘ هلـا يف اذتـسب الكٌٕٗـٛ
املةػٍ ٛعمّٗا.
إُ ســسف الٕالٖــات املتشــد ٚاألوسٖكٗــٔ ٛال ــسب السهمســال٘ عمــ ٜاستكــاز
وٕازد الطاقٔ ٛخاؾ ٛالـٍى" ٔال ـاش يف العـا ٔالتكـٗٗ عمـ ٜاقتؿـادات ال مـداُ
األخس ٝاملٍا طـ ٛهلـا ٔهلٗىٍـ ٛاالقتؿـاد األوسٖكـ٘ ترتمجـْ إىل إدـساٞات كٗدٖـٛ
قد اآلخسَٖٔ ،قد وؿاحل الػعٕبٔ ،ترتمجْ عٍـد الكـسٔز ٚإىل غـصٔ ٔعـدٔاُ
وطم ٔسسٔب ٔت ٗ هٌظى ٛسكي تساِـا غـ وٕالٗـٔ ،ٛدعـي سكٕوـات ٔهٌظىـٛ
اضــت دادٖٔ ٛزدعٗــ ٛوٕالٗــ ٛهلــا ٔقــاوٍ ٛلتــد اضــت ادِا الٍىطــ٘ ٔمبــا ال ميــظ
سمٗىّا اإلضساٟٗم٘ ٔخاؾ ٛهوٍْ ٔاضتىساز استاللْ.
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ٖٔس ٝالعدٖد وَ ال اسجني مبا ّٗي األوسٖكاُ وٍّي هُ اإلدازات األوسٖكٗٛ
املتعاق  ٛتمذط إىل وعاق  ٛإٖـساُ ٔوٕادّـ ٛبسٌازتّـا الٍـٕٔ ٙوـَ خـاله ضمطـم ٛوـَ
العقٕبـــات ٔاذتؿـــازات لػـــن االقتؿـــاد اإلٖساٌـــ٘ ٔدعـــي اذتساكـــات جملىٕعـــات
املعازقٔ ٛخاؾ ٛتمك اليت بسشت يف الػاز اإلٖساٌ٘ خاله ٔبعد اٌتخابات السٟاضٛ
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كىـا هُ الٕالٖــات املتشـد ٚاألوسٖكٗــٔ ٛإضــساٟٗن ٔبتٕشٖـع وــدزٔع لــألدٔاز،
ٖٕاؾــالُ التّدٖــد ٔالتمــٕٖ بعىــن عطــكس ٙلتّدٖــد إٖــساُ ٔاملٍػــ ت الٍٕٖٔــ،ٛ
ٔستألــ ٛتــدو ِا ٔالتــطث عمــ ٜالجقــن الٍــٕع٘ إلٖــساُ يف زتــاه الطاقــٔ ٛتؿــدٖس
الــٍى" ٔال ــاش ٔوطــازات ّدٖــد خطــٕط هٌابٗــب الــٍى" ٔال ــاش يف املٍطقــٔ ٛدٔه
ادتٕاز اآلضٕٗٔ ٙالعسب٘ٔ ،ؾٕالً إىل وٕاٌ ١التؿـدٖس يف ال شـس األبـٗض املتٕضـ"
ٔارتمٗر ٔقصَٖٔ ٔغ ِا.
الضرورات املىضىعًُ لىحدَ املىاجُّ الىطًٍُ والشعبًُ والٍقابًُ لتحديات
االبتساز الرأمسالٌ العاملٌ:

إُ مجــاِ الػــعٕب ٔالقــٕ ٝالٕ ٍٗــٔ ٛالعىــاه ٌٔقابــاتّي ٔزتىــن اذتسكــٛ
الٍقابٗ ٛالعىالٗ ٛمبطتٕٖاتّا :الٕ ينٔ ،اإلقمٗى٘ٔ ،العامل٘ٔ ،خاؾـ ٛتمـك املٍتىٗـٛ
لمتٗاز التشسزٔ ٙالتقدو٘ املٍاِض لالضت اله ٔاهلٗىٍ ٛالـيت ّـازع عمـ ٜغـعٕبّا
ٔهٔ اٌّــا ٖتٕدــب ازتقــأ ٞعّٗــا ملؿــاذتّا االقتؿــادٖٔ ٛالٕ ٍٗــ ٛ؛ كىــا هُ قــٕٝ
العىن ٔادتىاِ الىق  ٚيف العا ٔغعٕب بمداُ ادتٍـٕب باتـ وطال ـٔ ٛبػـكن
قــاغ" يف هُ تعــ٘ هِىٗــٔ ٛســدٌ ٚكــاالتّا يف وٕادّــ ٛحتــدٖات عــا الٗــًٕ ٔهُ
تــدزك بعىــ خطـــٕزٔ ٚتعقٗــدات ازتـــداد اجملتىعـــات ٔالــدٔه الؿـــٍاعٗ ٛاملتقدوـــٛ
ٔتسادعّا عـَ قـٗي ٔضٗاضـات دٔلـ ٛالس ـآ ٔاذتىاٖـ ٛاالدتىاعٗـٔ ٛتـداعٗات ذلـك،
باإلقــا  ٛإىل ت ــا ؤ وعــدالت الٍىــٕ االقتؿــادٔ ٙاالٌكىــاؽ ٔالتكــخي ٔتٍــاو٘
املدٌٖٕٗٔ ٛعذص املٕاشٌات ٔآثاز ذلك عم ٜعىاه ٔغ اب ٌٔطا ٞتمك ال مـداُ ٔوعاٌـاٚ
العىــاه ٔالعــا مني عــَ العىــن ٔاملتقاعــدَٖ ٔاملطــٍني وــَ الطٗاضــات الالادتىاعٗــٛ
ٔإدساٞات التقػ .
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كىــا هُ اجتــآ ِــرٓ الــدٔه إىل ســن هشواتّــا االقتؿــادٖٔ ٛاالدتىاعٗــ ٛعمــٜ
سطاب لٗظ عىاهلـا ٔالط قـات الٕضـطٔ ٜاملّىػـ ٛوـَ غـعٕبّا شطـب بـن ٔعمـٜ
سطاب عىاه ٔغعٕب بقٗ ٛال مداُ ٔخاؾ ٛيف العا الٍـاو٘ ،األوـس الـرٖ ٙـد عّا
إىل تٕضٗع عىمٗ ٛال صٔ ٔالٍّب ٔاالضت اله ٔاهلٗىٍ ٛخـازز سـدٔدِا عـرب الطـٗطسٚ
عم ٜاقتؿادات ٔثسٔات الػعٕب األخس ٝالساقخ ٛدُٔ وقأوـ ،ٛهٔ عـرب اذتـسٔب
ٔاذتؿــازات ٔت ــٗ األٌظىــ ٛيف ال مــداُ السا كــ ٛالــيت تقــأً وػــازٖع التطــم"
ٔاإلخكا ٔتس ٝوؿاذتّا ٔهوٍّـا القـٕو٘ وـَ خـاله وٍظٕزِـا الطـٗاد ٙارتـاف
ٔاضتقاله قسازِا الطٗاض٘ ٔاالقتؿاد.ٙ
ٔيف ِرٓ ال مداُ تد ع مجاِ العىاه ٔالىقـسأ ٞزتىـن غـعٕب ِـرٓ ال مـداُ
عاو ٛمثٍاً باِظاً ٖكمىّا تكشٗات ك ٔ ٚوعاٌا ٚقاضٗ ٛيف إ از تـٕسؼ إزِـاب
ٔوستصقٔ ٛجتاز اذتسٔب ٔالؿـساعات املطـمشٔ ،ٛقـد ّتـد لازضـات االضـتّدا
العدا ٟٛٗلتطاه بالعٍ ٔال ـصٔ ٔاألعىـاه اذتسبٗـ ٛلـٗظ سٗـا ٚالٍـاع ٔلتمكـاتّي
ٔ ـسف عىمــّي ،شطــب بـن ٔحتطــٗي اقتؿــادات بمـداٌّي ٔختسٖــب ال ٍــ ٜالتشتٗــٛ
ٔاملؤضطــاتّٔ ،صٖـ ٔســد ٚالــدٔه ِٔــدً اجملتىعــات ٔإغــعاه اذتــسٔب اإلقمٗىٗــٛ
ٌٔػس التٕتس ٔعدً االضتقساز عم ٜاملطتٕ ٝالدٔل٘ كىا ِٕ ساؾن يف هٖاوٍا ِرٓ.
يف فـــن ِكـــرا وٍاخـــات وـــَ العٍــ ٔاالستقـــاُ ٔضـــٗطس ٚاملـــاه الطٗاضـــ٘
ٔالىطاد ٔالرتدّ  ٙيف االقتؿاد ا مـ٘ ٔالعـامل٘ ٍِـاك هِىٗـ ٛلسؾـد وـا سؿـن وـَ
ت ات عىٗقـ ٛيف تٕاشٌـات القـٕ ٝالطٗاضـٗٔ ٛالط قـات االدتىاعٗـٔ ٛاضتطـاز قـٗي
ٔتقالٗـــد زٔابـــ" االٌتىـــا ٞالط قـــ٘ ٔالـــٕ ين ٔالقـــٕو٘ ٔاإلٌطـــاٌ٘ٔ ،تسادـــع دٔز
املؤضطــات الطٗاضــٗٔ ٛالٍقابٗــ ٛاملعاؾــس ٚوـَ هســصاب ٌٔقابــات ٔوٍظىــاتٔ ،ذلــك
لؿــاحل بــسٔش تكــتالت ٔكٗاٌــات قــٗق ٛالزت ا ــات تعؿ ـ ٗ ٛتقمٗدٖــ ٛوتؿــازعٛ
ٔتصاٖد ٌىٕذ ارتازز.
التحالف العىالٌ والشعيب ودوره يف محايُ الجروات والطاقات الىطًٍُ:

إُ العىــاه ٔالقــٕ ٝالػــع ٗ ٛوُطــالَ ُٕ بتٍظــٗي ٔتٍطــٗ وــٕادّتّي املػــرتكٛ
لآلثاز املرتت  ٛعَ وا غتطسٌْٔ تدزظتٗاً وَ وؿادز قٕتّي الٕسٗد ٚاملتىجم:ٛ
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 1ــ بقٕ ٚعىمّي ٔقٕ ٚتكاوٍّي الط ق٘ ٔالٕ ين؛
 7ــــــ ٔقــــٕٔ ٚســــدتّي التٍظٗىٗــــ ٛداخــــن وؤضطــــاتّي اإلٌتادٗــــٔ ٛارتدوٗــــٛ
ٔاالقتؿادٖٛ؛
 2ــ ٔقٕ ٚتػـكٗالتّي الٍقابٗـ ٛبـدٞاً وـَ وكـاُ العىـن ٔاٌتّـا ٞضـاس ٛالعىـن
الدٔل٘ ٔتسادع تطث سٖقّي العىال٘ داخن وٍظى ٛالعىـن الـدٔل٘ ٔبقٗـٛ
اهلٗ٠ــــات الدٔلٗــــ ٛذات الؿــــم ٛبالعىــــن ٔالعىــــاه ٔاﻻقتؿــــاد ٔالتٍىٗــــٛ
املطتداؤ ،ٛإُ كن ِرا ٖطتدع٘ إعاد ٚالٍظس ب لٗات ٔبـساور ٔخطـ"
العىن ٔالتع  ٛ٠بني هٔضاط القٕ ٝالػع ٗٔ ٛالطٗاضٗٔ ٛالعىاه ٔ ٗىا بـني
الٍقابات ٔاملٍظىـات العىالٗـ ٛالٕ ٍٗـٔ ٛداخـن اذتسكـ ٛالٍقابٗـ ٛالعاملٗـٛ
ٔالعسبٗٔ ٛاإلقمٗىٗ.ٛ
شعىب ودوه اجلٍىب وتطىير اجلّىد لتحقًق العدالُ والتقدً اإلٌصاٌٌ:

إُ غعٕب ال مـداُ الٍاوٗـٔ ٛخاؾـ ٛاملٍتذـ ٛلمـٍى" ٔال ـاش ٔالعىـاه ٔادتىـاِ
الػـــع ٗٔ ٛتٍظٗىـــاتّي الٍقابٗـــٔ ٛاألســـصاب الٕ ٍٗـــٔ ٛالقـــٕ ٝالدميقسا ٗـــ ٛكا ـــٛ
ٔالٍخب العمىٗ ٛاملمتصوـ ٛبتقـدً هٔ اٌّـا ٔاملٍاِكـ ٛلالضـت اله ٔالٍّـب اإلوربٖـال٘
وطال  ٛىاٖ ٛثسٔات بمداٌّا ٔوٕازد الطاق ٛالـيت ّتمكّـأ ،تطـخ ِا بػـكن
زغٗد لؿاحل التٍىٗ ٛالعادلٔ ٛالتقدً يف زتتىعاتّأ ،وَ هدن زخـا ٞكـن هبٍاّٟـا
ٔوطتق ن هدٗاهلا القادو.ٛ
إُ هِي الط ن إىل ذلك تكىَ يف دعي إوكاٌٗات الٍىٕ االقتؿادّٖٕٔ ،ٙن
شتؿؿــات وساكــص األ ــاخ العمىٗــ٠ِٗٔ ٛــات تطــٕٖس التكٍٕلٕدٗــا ٔاالضــتىادٚ
املجمــ ٜوــَ املــٕازد ٔوؿــادز الطاقــ ٛاألخــس ٝكا ــ ٛغــ التقمٗدٖــ ٛهٔ املطــتٍىرٚ
باالضتخداً املٕضع ملؿادز الطا قـ ٛال دٖمـ ٛاملتـٕ س ٚخاؾـ ٛيف بمـداُ ادتٍـٕب وجـن
الطاق ٛالػىطٗٔ ٛالسٖا  ،باإلقـا  ٛإىل االِتىـاً ب ٍـا ٞالقاعـد ٚالوـتالك الطاقـٛ
الٍٕٖٔ ٛذات االضتخداً الطمى٘ٔ ،تٕ ني التكٍٕلٕدٗـا املتقدوـٔ ٛخاؾـ ٛيف شوـَ
ٖتذْ بتطاز إىل بٍا ٞاقتؿاد املعس .ٛ
إُ خم التعأُ اإلقمٗى٘ ٔتطـٕٖس العىـن املػـرتك بـني دٔه ادتٍـٕب يف زتـاه
العىـــن ادتـــاد لتكاوـــن االضـــتىاد ٚوـــَ هٌـــٕا ٔوؿـــادز الطاقـــ ٛاملختمىـــ ٛكا ـــٛ
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ٔالتٕفٗـ املػــرتك األوجــن دتىٗــع املــٕازد ٔعٕاوــن االٌتــاز املٕشعــٗ ٛىــا بــني ِــرٓ
ال مــداُ الٍاِكــ ٛاقتؿــادٖا ٔال مــداُ الٍاوٗــٔ ٛاألكجــس هِىٗــ ٛخاؾــ ٛلمتعــأُ يف
إٌػا ٞوساكص وػرتك ٛلم شـٕخ العمىٗـّٖٕٔ ،ٛـن وػـازٖع التٍىٗـ ٛالكـرب ٝذات
الطــابع اإلقمٗىــ٘ ٔالــدٔلِ٘ .ــرٓ مجٗعــا ضتطــاِي يف اٌتعــاؽ ٔتطــٕٖس اقتؿــادات
ٔسٗــا ٚمجٗــع ِــرٓ ال مــداُ إُ كــاُ يف اإل ــاز العسبــ٘ هٔ اإلقمٗىــ٘ هٔ يف إ ــاز
زتىٕع ٛدٔه ادتٍٕب.
إُ تٍــاو٘ قــٕ ٚاملسكــص االقتؿــادٔ ٙالعمىــ٘ لــدٔه ادتٍــٕبٔ ،تطــٕز قٕتّــا
التىأقٗ ٛوٍىسدٔ ٚزتتىعٖ ،ٛكىَ حتقٗ األضعاز العادل ٛلؿادزاتّأ ،اذتىـاف
عم ٜوٕازدِا وـَ الطاقـِٔ ،ٛـرا بالتـال٘ غتـدً عىاهلـا ٔغـعٕبّأٖ ،طـّّن حتقٗـ
التعــأُ بــني دٔه ادتٍــٕب ٔالػــىاه عمــ ٜهضــظ هكجــس تكــا ؤ ٌٔدٖــٔ ٛعدالــ،ٛ
ٖٔــؤد ٙإىل ٔقــع هضــظ بٍــا ٞاقتؿــاد عــامل٘ ددٖــد ٔعــاده تستكــص عمــ ٜوتاٌتــْ
وقٕوات حتقٗ األوَ ٔالطمي الدٔلٗني بعٗداً عَ ؾـٍاع ٛاهلٗىٍـٔ ٛجتـاز ٚاذتـسٔب
ٔالجىاز املس ٚلمشؿازات ٔاملقا عـات االقتؿـادٖٔ ،ٛجتٍـب ٌتادـات دـساٟي اإل قـاز
املٍظي لعىاه ٔغعٕب العا ٔ ،خاؾ ٛغعٕب ال مداُ األكجـس تّىٗػـاً يف ه سٖقٗـا
ٔغ ِا وَ القازات.
إُ املتذاِمني ٔالٍاٟني بطٌىطّي ٔال اقني هبؿازِي عَ ضٕدأِٖ ٛرا املػّد
ٔالؿــاوتني عــَ فمــي اهلٗىٍــٔ ٛهعىــاه العــدٔاُ ٔاالســتالالت وــَ بــني بعــض قــادٚ
ٔكٕادز ٔخربا ٞعدد وَ املٍظىات اإلٌطاٌٗٔ ٛالٍقابٗ ٛالدٔلٗـٔ ٛاإلقمٗىٗـٔ ٛا مٗـٛ
ٔخاؾـ ٛيف ال مــداُ الؿـٍاعٗ ٛاملتقدوــ ٛاملطـتىٗد ٚوــَ استكازِـا لمقــٕٔ ٚالس ــآ،
ٔإذتاص االضت اله ٔاإل قاز ٔالتذٕٖع ٔالتػسٖد ٔالتّذ ٔ ،عمقـي و ضـ٘ اذتـسٔب
ٔالؿساعات الدوٕٖ ٛبعىاه ٔغعٕب ال مداُ األخـس ،ٝميكـَ وقاقـاتّي هخالقٗـاً
ٔوعٍٕٖ ـاً ملػــازك ٛبعكــّي بػــكن غ ـ و اغــس ٔغ ـ وتعىــد ٔلؿــى ال ال ٗــٛ
ٔضــكٕتّي عمــِ ٜــرٓ ادتــساٟي اإلٌطــاٌٗٔ ،ٛاالٌكىــا ٞعــَ املطــاِى ٛيف ختمــٗـ
املتكسزَٖ وَ ِـرٓ ادتـساٟئ ،خاؾـ ٛإذا كاٌـ ِـرٓ القٗـادات تعىـن يف اإل ـاز
الـدٔل٘ٔ ،حتتـن وٕاقـع وـؤثس ٚيف إٌػـأ ٞقٗـاد٠ِٗ ٚـات ٔتٍظٗىـات دٔلٗـٔ ٛإقمٗىٗــٛ
وعٍٗ ٛباألضاع يف التكاوَ اإلٌطاٌ٘ ٔالٍقـاب٘ اإلقمٗىـ٘ ٔالـدٔل٘ٔ ،املطـاِى ٛيف
الد ا عَ (سقٕص اإلٌطاُ) ٔعَ قكاٖا العىاه ٔاملطت مني عم ٜاوتداد العا .
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إُ دّــٕد ٌٔكــاالت ِــؤال ٞالقــادٔ ٚالٍػــطا ٞالطٗاضــٗني األســساز ٔالٍقــابٗني
ٔوٍظىاتّي الٕ ٍٗ ٛوَ هدن عىـاهلي ٔغـعٕب بمـداٌّي دـدٖس ٚباإلغـادٔ ،ٚتطـتش
التقـــدٖس عمـــ ٜاملطـــتٕٖني ا مـــ٘ ٔالـــٕ ينٔ ،لكـــَ ِـــرا ال ميٍـــع وـــَ حتىٗمـــّي
وطـؤٔلٗ ٛالتقؿـ عــَ وٕادّـ ٛاآلثــاز الطـم ٗ ٛالٍامجـ ٛعــَ ضٗاضـات ٔلازضــات
بمداٌّي ٔسكٕواتّي املعادٖ ٛملؿاحل عىاه ٔغـعٕب بقٗـ ٛبمـداُ العـا ٔوطـؤٔلٗٛ
دٔهلي عـَ تك ٗـد الػـعٕب األخـس ٝالكمـ الدوٕٖـٔ ٛاملادٖـ ٛال اِظـ ٛوـَ دـساٞ
ســسٔب سكٕوــات ال مــداُ األ مطــٗ ٛالــيت تــدعي وــَ هوــٕاه قــساٟب وٕا ٍّٗــا
غــسكات الؿــٍاعات العطــكسٖٔ ٛكم ـ و ــاوسات اذتــسب ،سٗــح بم ـ عمــٜ
ض ٗن املجاه شتؿؿات الٕالٖات املتشد ٚاألوسٖكٗ ٛيف عـاً  7111عمـ ٜهثـس غـصٔ
العــساص ٔذلــك لتىٕٖــن األضــمشٔ ٛاملعــدات العطـكسٖٔ ٛاذتسبٗــ ٛمب مـ وقــدزآ 1,1
تسٖمٗـــُٕ ٔهزبعى٠ـــ ٛبمٗـــُٕ دٔالزٔ .هٔقعـ ـ العذـــص ٔاملدٌٖٕٗـــ ٛيف وٗصاٌٗـــ ٛالٕالٖـــات
املتشد ٚاألوسٖكٗ.ٛ
إُ العطــكسٔ ٚض ـ اص التطــم ٌٔىقــات غــَ اذتــسٔب ٔو ضــّٗا ظتــب هُ تــتي
وٕادّتّـــا وـــَ ق ـــن عىـــاه ٔغـــعٕب الٕالٖـــات املتشـــد ٚاألوسٖكٗـــٔ ٛدٔه ال ـــسب
األ مطــٗٔ ٛهِىٗـــ ٛهُ تمعـــب بسملاٌـــات ٔوٍظىـــات ٔهســـصاب تمـــك ال مـــداُ ٔخاؾـــٛ
الدميقسا ٗــٔ ٛالتقدوٗــ ٛوٍّــا دٔزاً قــاغطاً يف وٕادّــ ٛاالجتاِــات ٔالطٗاضــات
ٔاملىازضات العدٔاٌٗ ٛذتكٕوات بمداٌّا.
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ٔهُ ٌعــرت بطخطاٍٟــا ٔخطاٖاٌــا ِ ـٕ ٌؿ ـ الطسٖ ـ باجتــآ امل ىــسٚ
ٔالتؿاحل وع الرات ٔوع اآلخس.
ٔهُ ٌعرت بطشواتٍا ِٕ ٌؿ ارتالف وٍّا ٌٔؿ الطسٖـ لمخـسٔز
وَ ت عاتّا.
ٔهُ منمك إزاد ٚوٕادّـِ ٛـرٓ األشوـات ٔحتـدٖاتّا ِـٕ ادتـص ٞاألعظـي
املؤد ٙإىل اضتكىاه ارتسٔز الٍّا ٟ٘وَ الٍؿـ اآلخـس املت قـ٘ وـَ
األشو.ٛ
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ؿـــتٍا وـــَ املطـــؤٔلٗ ٛعـــَ األســـداخ ٔالطٗاضـــات
ٔإُ االعـــرتا
ٔاأل شوـــات ِـــٕ ٌؿـــ اضـــتعدادٌا لتشىـــن املطـــؤٔلٗ ٛعـــَ ٌتاٟذّـــا
ٔاملطاِى ٛيف تٕ آلٗات ٔٔضاٟن املعادتٔ ٛالت مب عمّٗا.
ٔهُ وــــد الٗــــد املخمؿــــ ٔ ٛــــت آ ــــاص اذتــــٕاز ِــــٕ ٌؿـــ الطسٖـــ
الضتشكاز املطاِى ٛالىعمٗ ٛلمىسقا ٞاآلخسَٖ املطؤٔلني ِي هٖكاً عَ
الٕاقع الـساَِ ٔوـَ هدـن ارتـالف املػـرتك ٔالت مـب عمـ ٜالتشـدٖات
كا ٔ ٛؾٍع املطتق ن ٔال د اال كن.

إُ العىن املخمـ ٔا ا ظ ٛعم ٜالجسٔات الٕ ٍٗٔ ٛتٕفٗىّا بسغد لؿـاحل
اإلٌطاُ ٔاجملتىعات ٔاالِتىاً بال شح العمى٘ ٔوساكص الدزاضات املتخؿؿ ٛيف
زتاه الطاق ٛاملتذددٔ ٚغ املتذددٔ ٚازت ا ّا بالتٍىٗ ٛاالقتؿادٖٔ ٛاالدتىاعٗٛ
املطتداو ٛالعادل.ٛ
ٔبره ادتّٕد ال ٍـا ٚٞوـَ ق ـن ادتىٗـع ٔلؿـاحل ادتىٗـع غـعٕباً ٔدٔالً ٔعمـٜ
اوتداد العا ِ ،ـٕ بٕابـ ٛاالزتقـا ٞاذتكـازٔ ٙالتقـدً اإلٌطـاٌ٘ٔ ،ز ـآ ادتـٍظ
ال ػس ٙباالضتىاد ٚاملجم ٜوَ اقات ٔوٕازد ٔخ ات األزح كا ٔ ٛاالٌتىا وَ
عمًٕ ٔوعاز ٔإصتاشات ادتٍظ ال ػس.ٙ
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أّالً :أٍنية البحث:
تؽؿن أفؿقة اؾبحث يف أن اجلؿاعات اؾبشرقة ؿـذ اؾؼذمقت تدحذم

عن اإلصالح؛ وتؽاػح اؾػساد؛ وؾؽن األطر اؾـظرقة ؾإلصذالح لؾذس ئذا م

وغاؾبذة عؾذع عؿؾقذة اؾدقبقذق اوذذقو وتن ورذمت اؾرغبذة ػقذ  .ؾذ ا ائتذذدباح
اؾػساد بعذ

اؾـػذ ل ؾع اؿذت ذدع ةاتقذة وؿ ،ذ عقةو رؾقذة و ػقذة ...ؿذا

قذذمع ـا تإ ترذذال اؾعؼ ذ د ؿذذن رمقذذم ؾؼذذرا

ؿ  ،ذ عقة وعؾؿقذذة ملػف ذ

اإلصذذالح وؿافقدذذ و ذذروط وطرا ؼذذ وع اؿذذت

ا ذذ ؛ ألن تعذذاد بـذذا

اجملدؿع وتعاد اؾدػاعت ؿع امل الد اؾبشذرقة واؾقبقعقذة قسذدـم تإ اؾعؼذت

امل ،ذ ذ عا واؾعماؾذذذة املـتيتذذذػة اؾذذذة اؼذذذق اؾدـؿقذذذة اؾ طـقذذذة اؾشذذذاؿؾة
واملدؽاؿؾذذذة وي ئذذذقؿا أن ئذ ذ لقة ؿمذ ذركت يف أعؿذذذة ؿرؽبذذذة وؿعؼذذذم

ذذذالد

اؾسـ ات املا،قة ؿـ ( ) 1155/3/51متزؼس ػقفا اوقذا اؾؽر ذة عؾذع
ؽت ؿسد ى وصعقمو ني تؽاؾبس عؾقفا اؾموا ر املعدمقة (صفق ـقة وغربقذة

وعربقذذة وتؼؾقؿقذذة)و وائذذدغؾس تلفذذابقني رفؾذذة وؿذذد ؾػني رذذم او ذذال
اؾس ذ لقة املدر ذ ل يف أل،ذذفا؛ ػفآلذذمؿس اترذذال امل دزـذذة ػقفذذا ؿـذذ

اؾسـني.

ي

* كاتب ٔباحث وَ سٕرٖ.ٛ
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ىن
ٔوننَ ثنني فن ُ مِىٗن ٛالبحننث تنىننَ ر ٌ اٖنن ٛالبننئي البٍاٟٗنن ٛالن
وفًّٕ الٕاقعٗٔ ٛاملٕضنٕيٗ ٛلطونٕٖا بٍٗن ٛاملؤسشنا ٔونٌٕنا اللٔلن ٛر بنىٗي
الشننٗا  ٚالٕيٍٗننٔ ٛا ٕٖنن ٛاواوعننٔ ٛا فننا يمنن ٜاووننَ الػ ن أ ٟ٘تٍىٗنن ٛاملننٕار
البظاٖ..ٛ
ثاىياً :إشكالية البحث:

ملا كاُ وفًّٕ نن البئي مبا فْٗ البئي ال ار ٙنن قاٟىنا يمن ٜالطػنٗن ونَ
حاه إىل حاه ٖفرتض مُ تنُٕ مفضن وَ سابقطّا كناُ يمن ٜالعقنن البنئح٘
املٕضٕي٘ مُ ٖٕاكب وشن ٚالطحٕال الصػأ ٝالنرب ٝر اجملطى ٔر العنا
كمِّْ ...فأٔ ٙل ٛال تق ر جزٖا ٚوعزٔل ..ٛفالطَّػُّٗا ثي الطػٗن ٖله يمن ٜقنلرِ ٚن ٓ
اللٔلنن ٛر وٕاجّنن ٛا فننا ٔاووننااض الن تطعنناض ننا يمنن ٜكننن بننعٗل ٔتضن
ا مٕه املٍاسب ٛلمطحار وٍّا ٔفق ونٍّ قٗنق ٔوٍاسنب ٔبنااو فعالنٔ ٛوط صصنٛ
بنن وؤسشٔ ٛوٍ ى ٛحنٕوٗ ٛمٔ مِمٗ.ٛ
ِٔن ا كمننْ طنناغ إىل تػ ٖنن ٛطَنففاف ٛراجعنن ٛلقنناا ٚٞالٕاق ن ٔإ راك اوسننبا
ال ن م إىل ا فننا املشطظننأٖ ٛاالٌوننئم وننَ ذلننك كمننْ إىل تعزٖننز الطػننٗنا
املطئحقٔ ٛاملشطىا ٚوُ يىمٗ ٛالبئي ال تٍفن ونأ ٚاحنلٔ ٚر ونناُ ٔاحنل
ٔبأٖلٔ ٙاحل ٚيم ٜمُ ٖطنٕافا لعىمٗن ٛالبنئي الوناٌنا الضنأرٖٔ ٛاو ٔا
املٍاسننبٔ ٛقننلر ٚاملصننمحت يمنن ٜتٍفٗ ن ِا فحننلُّ العبقاٖنن ٛال ٖنى نَ ر البننئي
ٔالاغب ٛفْٗ ٔلنَ ٖنىنَ ر ال ار ٚالصنا قٔ ٛالٕايٗنٔ ٛال نئا ر الطوبٗنق
يم ٜمال ٖنُٕ وظأع البئي وضمئ مٔ وزٖفا مٔ غن وٍاسب ال ٛالطػٗن...
ثالثاً ــ مفَْو اإلصالح ّماٍيتُ ّأبعادِ:

الصَّئي ننن لػن ٛننن اخلنن وومقنا فّنٕ ٌقنٗف ال دفشَنا الن ٖ ٙعنا الظنا وومقنا
ٔاملد ْفشَننل ٚضننل املصننمحٔ ٛالصننئي بفننطد الصننا وصننلر (بَنمدد ٔو مننْ (الصننئي
بنشنننا الصنننا ٔ(الصُّن نمْد الن ن ٖ ٙػمنننب وعٍنننآ يمننن ٜإ الننن ٛالٍنننزاع ٔاخلصنننٕوٛ
ٔالظحٍأ ٞالبػضأ ٞالعلأٔ ٚالقطاه ٔ )1(...غن مُ الصَّئي جاو ل لك كمنْ ...
()1

اٌ ا لشاُ العا ٔاملعجي الٕسٗط (بمد ن فشل .
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ثي إُ الصئي ٖق بفعنن ذاتن٘ مٔ وٕضنٕي٘ ا من٘ مٔ نارج٘ كالفشنا ٌفشنْ
لقٕلْ تعاىلٔ :اهلل ال ب ال دفشَا ( البقأ 202/2 :ٚقٕلّْ ٔ :ا الفشنا ر
البَا ٔالبحا مبا كشبت مٖل ٙالٍاض لٗ ٖقّي بعف الن  ٙيىمنٕا لعمنّي ٖاجعنُٕ
(الأً  . 14موا البئي وصلر (مبمد فّنٕ ٌقنٗف (الفشنا ٔفعمنْ (مفشنل
ِٔىننا ال ٖقعنناُ إال بفعننن نناِا مٔ فنن٘ وقصننٕ مٔ غننن وقصننٕ وننا جعننن اهلل
تعاىل ٍّٖ ٜيَ الفشا فقاهٔ :ال تفشلٔا ر اورض بعل إبنئحّا( اويناا::
ٔ 23/4ك لك قالت اخلٍشا:)1(ٞ
إُ اولٖنننلَٖ ر ينننٕه ا طئفّىننننا

ال َٖ ْفشَننننننلاُ ٔلنننننننَ ٖفشننننننل الٍنننننناض

ٔقننناه سنننبحاٌْ ٔتعننناىلٔ :ونننا كننناُ ربُّنننك لّٗمنننك القنننا ٝب مننني ٔمِمنننّا

ُوصِمحُٕ. 444/44 : ِٕ( 

لنن ن لك فالبننننئي وننننا ٔ ٙوعٍننننٕ ٙذاتنننن٘ ٔوٕضننننٕي٘ ا منننن٘ ٔ ننننارج٘
كالفشننا ٔ .البننئي نننن بٍننا ٞيمنن ِ ٜن ا كمننْ نننن ٌقننٗف كننن الظننأر ٔا فننا
ٔاملفاسنننل و نننن (ال مننني ٔالقّنننا ٔاالسنننطبلا ٔاالسنننطحٕاذ ٔاالسنننطعئٔ ٞاوٌاٌٗنننٛ
ٔااليطننلأ ٞالعٍننل ٔالقطننن ٔالطعصننب ٔالطعشننل ٔاالٌػننئم ٔاالسننطػئه ٔا ٗىٍننٛ
ٔالٕبننأٖ ٛالشننٗوأ ٚاالحننطئه ٔالطبعٗننٔ ٛالعجننز ٔالضننعل ٔالط مننل ٔالعبننث
ٔالفٕضننٔ ٜالِىنناه ٔالطقصننن ٔاالانناأ :الظ ن ٔذ ٔالشنناقٔ ٛالػننع ٔالٍفننام
ٔاٌطّاك حاوا ا اَٖ ٔالٍٗن وٍّي ٔالطشٗب ٔالئوباالٔ ٚاالٌفئ ٔاالائه
ٔالطّا ٔالطّاٖب ٔإِلار املاه اخلناا ٔالعناً ٔاالحطٗناه ٔاالحطننار ٔالاطنٕٚ
ٔالط اٖب ٔالطلون ٔالساأ :ا دلِر ٔالطب ٖا ٔالطعٍت ٔاخللاع ٔالػلر ٔالعىالنٛ
ٔاخلٗأٌ ٛاحملشٕبٗٔ ٛاالٌطّا ٖٔ ٛكن مطناه الطّنٕر ٔالٍنزم ٔالونٗع ٔا ىنق
ٔا قنننل ٔالئينننب بنننالعقٕه بالٕقنننت ٔاوّنننل ٔاملننناه ٔتبلٖنننل ال نننأا العاونننٛ
ٔاخلاب ٛر كن واُ ٔوناُ ٔحاه ِٔلر قٕ الٍاض ٔالطئيب بّا...
()1

ٖٕاُ اخلٍشا( ٞبا ر .88
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ٌٔقننٕه :حٗ ىننا ٔجننل ِن ٓ ا فننا كاٌننت يىمٗنن ٛالبننئي حاجننٔ ٛضننأرٚ
ٔجٕ ٖ ٔ ٛمقٗٔ ٛاجطىايٗٔ ٛسٗاسٗٔ ٛاقطصا ٖ ....ٔ ٛضأر ٚذاتٗٔ ٛوٕضٕيٗ ٛيمٜ
وشطٕ ٝالفا ٔاوىائ ٛاملؤسشا ٔاللٔل...ٛ
فالبنئي ننن ابنوئحا ننن االٌطقنناه املقصنٕ ٔالنٕاي٘ ٔاملشنؤٔه ونَ حنناه إىل
حاه محشَ مٔ الطحٕه يَ موا إىل آ ا مضح ٜمك ا وئٞو ٛلمٕاق اولٖنل(...)1
تعننل
إٌننْ ٔسننٗمِٔ ٛننل :ليننا  ٚتظنننٗن ا ٗننا ٚبصننٕر ٚتػنناٖا سننابقطّا ال ن
بنننا  ٛلئسنننطىاار إٌنننْ إينننا  ٚاٌنننلواغ فاينننن ر حاكننن ٛالشننننٔر ٚالطار ٗنننٛ
ٔالوبٗعٗ ٛبعل إبنابطّا بننٕارش طنط ٜمٔ مبنابّا اخلمنن ونَ وٕاضن ينل ٚبفعنن
وطٕحع وقصٕ مٔ غن وقصٕ جمن٘ مٔ فن٘ م  ٝإىل كنٕارش تعنٕ مضناارِا
يم ٜاوفاا ٔالٕيَ ٔاوو.ٛ
فالبننئي تػننٗن ٔاع ٔبننا م ٔوٕضننٕي٘ لٕاق ن غننن قننا ر يمنن ٜاالسننطجابٛ
ملطومبننا الطوننٕر املطجننل وننا ٖفنناض يمنن ٜالبظننا نننن مٍٖىننا كننإٌا نننن حالنن ٛالبحننث
النننلاٟي ينننَ الٍ ننناً املئٟننني الننن ٖ ٙطجنننأ الظنننأر ٔا ثننناً ٔا فنننا املاضنننٗٛ
املشطعصٗٔ ٛإجيا اومنٕذغ البلٖن ال ٖ ٙعنرب بناجملطى إىل املشنطقبن لٗجن ر فٗنْ
وفاِٗي اخلن ٔالٍف العاً...
ٔالبئي إوناٌٗ ٛوطاح ٛلإلٌشاُ وٍ القلٖي ٔفق آرا ٞمٔ بااو تظل يمٜ
قننق
بننئحٗ ٛاملضننىُٕ ٔاال ننآ إىل (ا ننلٔ :فننق الوااٟننق املظننأي ٛالنن
املظأع الٍّضٕ ٙالطحار ٙاملطقلً لإلٌشاُ يم ٜكن الصُّعُل.
ل ا ال جيٕ الطصا :بػنن وشنؤٔلٗ ٛمٍٖىنا كناُ وٕقن الٌشناُ فننن فدن ِا
ٖلرك اوضاار الٍامج ٛيَ تمك ا فنا ٖٔبنل ٙاالسنطعلا ملنافحطّنا ٔاهلل ال
ب املُفْشلَٖ( املاٟل. 31/2 :ٚ

ثي إُ البئي قلٖي وٍ ٔجٕ ال فَ بأُ البظناٖ ٛسنرتتنب الفشنا لقٕلنْ
حبىِنلك ٌٔقنلض
تعاىل :م عن فّٗا وَ ٖفشل فّٗا ٖٔشفك اللوأ ٞاَ ٌشبد د
( )1اٌ ا وعجي (مُكُشفٕر ٔالفشا ٔالبئي  44ن .41
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لك قاه :إٌ٘ ميمي وا ال تعمىُٕ( البقنا . 00/2 :ٚفناهلل يىنا اورض بالٌشناُ
ٔجَعَننن البننئي ثقافنن ٛإٌشنناٌٗ ٛمقٗنن ٛكىننا مطننار إلٗننْ الشننٕر القاآٌٗننٔ ٛمثبططننْ
ا ثننار ٔالنناقي ٔاللراسننا ٔكنناُ ننا رجنناه بننا ُٕ كىننا رمٍٖننآ ر (ومحىننٛ
جمجاوع ٔطاٖع ٛمحٕراب٘ ٔكطا (الطعمٗي اوكرب لنٌٕفٕطٕٗض ٔمفنار
(مفئيُٕ ٔ(مرسوٕ (.)1
ثني ارتبوننت ثقافنن ٛالبننئي ب قافنن ٛالٍقننل ٔالٍقننل الن ات٘ ٔوااجعنن ٛالقننلٖي
ٔالطعننأُ املظننرتك ٔاملشننؤٔلٗ ٛلطحقٗننق الطوننٕر املٍظننٕ ٔا ننل :املقصننٕ ال ن ٙ
ٖطجم ٜب قاو ٛثقاف ٛالبلاع ٔالٌطاغ ٌٔظا الوىأٌٍٗنٔ ٛالشنعا  ٚبنت الٍناض ٔ ...ن ا
ٔجل الاساال الشىأٖٔ ٛالظاأ ٟالقٕاٌت اورضٗ...ٛ
ٔوَ ٖلقق ر تارٖخ اجملطىعا ٖلرك مُ يىمٗ ٛالبنئي الظناون ٔاملطناونن
كاٌننت تّننل :إىل قٗننق يقننل اجطىنناي٘ وطوننٕر ٖمطننزً بننْ اوىٗن ٖٔشننطٍل إىل
وننٍّ سننمٗي ٔٔاضنند ٖؤكننل اٖننا الننٕيَ ٔالٌشنناُ وننَ ربقنن ٛاوّننن ٔالط مننل
ٔالفقا ٔال ه ٔال مني ٔالقّنأ ...ونَ كنن آفن ٛال قنق النااون ٛا وٗن ...ٛفن ذا
كاُ الٕيَ ر محل مركاٌْ ِٕ جمىٕع مفاا ٓ ال َٖ ٍٖطىُٕ إلْٗ فّٕ بٕبنفْ ننن
وناٌننا نننن مي ننن البٗ٠نن ٛالوبٗعٗننٔ ٛا ٗننز ال ن ٖ ٙطفايننن فٗننْ كننن وننَ ٍٖطىنن٘ إلٗننْ
لطحقٗق حال ٛاال ِار ٔاالرتقا ٞر بىٗي املشأأ ٚالنفأ ٚٞاوّل املب ٔه.
ٔلعن وا ٖؤسل لْ مُ اجملطىعا العابٗن ٛتشنطو مُ تاتفن ينَ اخلئفنا
الضٗقٔ ٛا فا املشطظاٖ ٛبٍّٗا فناٖا ٔاقطصا ٖا ٔ تٍجد ر تنَٕٖ جمطى
وطجاٌص ر إيار ٌ اً مٔ قإٌُ مٔ يقل اجطىناي٘ وعنار ٔوٕحَّنل ٔ منت يناجزٚ
يَ َمْق اويا املٍاسب ٛاك ٛالطوٕر االجطىاي٘ ٔالعمى٘ يم ٜالاغي وَ تنٕافا
املٕار البظأٖ ٛالوبٗعٗ ٛمٔ تشنطو مُ عنن البنئي يمىنا إٌشناٌٗا ٖشنطٍل
إىل وٍّ قٗق ٔآرا ٞجاوعٔ ٛوطوٕر ٚختمصّا وَ حالن ٛاالسنطئ ٔالعجنز ...وٌّنا
تنَ قا ر ٚيم ٜاسطبواُ القلر ٚال اتٗٔ ٛاملٕضٕيٗ ٛل ار ٚحٗاتّا املشطقبمٗٛ
()1

اٌ ا الفشا ٔالبئي  21ن .21
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فقل مت وظلٔ  ٚنن يمن ٜالنلٔاً ننن إىل النٕرا ٞيمن ٜحنت مُ البنئي ٍٖومنق ونَ
وعافنن ٛحقٗقٗنن ٛلمىاضنن٘ ٔا اضننا ٔإ راك اوسننبا اخلفٗننٔ ٛال نناِا ٚلئٌّٗننار
ٔالفشا ٔ ...لعن وَ مِي مسنبا م ونٔ ٛيٍٍنا ٔموطٍنا مُ كن نا ونَ يٕاونن الفشنا
ٔاالاونناا اخلمقننن٘ ٔال ار ٙكاٌنننت ُتشَنننجَّن ضننل جمّنننٕه فنننا ا الونننت بمنننٛ
ٔاٌطظا الطفنا ا رنام القنإٌُ ونَ ُٔ تأٌٗنب ضنىن فنزا الظننٕٔ ٝطناع
الط وا ٔيىَّت اخلصٕوا ٔالٍزايا مٔساا اجملطى ٔ ر اخلئٔ :الطقاٖ
ثنني مبننٗب باالاونناا ٔالطننلِٕر ٔاالسطشننئً ٔالئوبنناالٔ ...ٚضننايت ا قننٕم
ٔا طننن وٗننزاُ العلالننٔ ٛفُقننل ا ننٕار بننت الفننا ٔا ننا ٔ َٖعُننل لمقننٗي اخلمقٗننٛ
ٔاللٍٖٗ ٛالصحٗح ٛوناٌ ٛر الٍفٕض ٔالعقٕه ....كن ط٘ ٞر ٌنٕا ٔتااجن
ٔالشٗل الٕحٗل الوى ٔاوظ ٔاٌطّاك ا اوا الظ صٗٔ ٛالٕيٍٗ ٛال قضنت
يمنن ٜحاكنن ٛالطوننٕر االجطىنناي٘ ٔ َٖعُننل لإلبننئي ال ار ٙم ٙقٗىنن ٛمٔ وعٍنن...ٜ
ٔبله مُ ٖش ا املٍوق اولل٘ لعىمٗ ٛالبٍا ٞس ا لعىمٗ ٛا لً....
لن ا كناُ ال بنل ونَ القٗنناً ٔبشناي ٛوومقن ٛبعىمٗن ٛإبنئي إ ار ٙوٕضننٕي٘
ٔوننٍ ي ٔفننق طننأا ٔيٍٗننٔ ٛقٕوٗنن ٛطنناومٔ ٛوطناومنن ٛوننا ٖفنناض يمٍٗننا الطننارٚ
املاكز ٚوٌٕاع البئي ثي وطابع ٛالنئً يَ طأيْ ٔيااٟقْ ٔيٕاون جناحْ.
رابعاً ـــ أىْاع اإلصالح:

البئي بنن مٌٕايْ ٖعز الٍزٔع ا ضنار ٙالٌشناٌ٘ لطشنجٗن ونَ جلٖنل
ٖعننز االٌطىننا ٞالننٕيا ٔالنااونن ٛا وٗننٖٔ ٛقضنن٘ يمنن ٜالطننٕحع ٔالنننٕارش
ٔا فننا ٔالصنناايا البظنناٖ ٛاملننلوأ ٚال سننٗىا تمننك الن لبشننت مقٍعنن ٛوزٖفننٛ
ٌٔ اٖا كاذبٔ ٛم ئقٗا وٍحاف...ٛ
فالبئي حاك ٛجللٗ ٛذاتٗٔ ٛوٕضنٕيٗ ٛواٌٗنٔ ٛوناٌٗن ٛلحنلاش تػنٗن
وقصننٕ ٔال ٖشننطػن وِننلا :آٌٗنن ٛمٔ قابننا ٚمٖننا كاٌننت ا اِاتننْ ٔوضنناوٍْٗ
ٔالٍ َنب املعافٗن ٛال قافٗنٔ ٛاالجطىايٗنٛ
ِٔ٘ تطٕقل يم ٜقنلر ٚالننٕا ر القٗا ٖنُّ ٛ
ٔالشٗاسننٗٔ ٛاالقطصننا ٖٔ ٛاليئوٗننٔ ٛالطقٍٗنن ٛالقننا ر ٚيمنن ٜاختنناذ القنناار ٔإ راك
واِٗ ٛبااو البئي ٔتٍفٗ ِا بظنن بحٗد ٔ قٗق وَ ُٔ تظْٕٖ مٔ اٖل..
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فالٍ ننب ٔالنننٕا ر اوطننل ذكننا ّٔ ٞتنٗفننا ونن كننن حالنن ٛتشننطوٗ الننطحني
بالعىمٗ ٛالبئحٗ ٛال تّل :إىل ا فا يم ٜالن ا الٕجٕ ٖنٔ ٛا ٕٖن ٛاملٕحنلٚ
فطىٍن تفنٗنّننا مٔ الٍٗنن وٍّننا يمنن ٜكنن بننعٗل ٔال سننٗىا بنعٗل املٕاجّنن ٛون
ا ننا املعطننل ...ٙفالننلٔاٟا املعا ٖنن( ٛالصننٌّٕٗٗٔ ٛاوواٖنٗننٔ ٛالػابٗننٔ ٛالقمٗىٗننٛ
ٔالعابٗٔ ٛيىئؤِا تطٕاَُ يَ تزٖٔا ا قاٟق املٕضٕيٗ ٛلطظنْٕٖ بنٕر ٚاللٔلنٛ
الٕيٍٗنن ٛالشننٕرٖ ٔ ٛىٗمننّا املشننؤٔلٗ ٛيمنن ٜبننعل طننطٔ ٜكمىننا كنناُ الن ن
ٔالطضمٗن مي ي ٔقاحٔ ٛمطل بظاي ٛكاُ مساع يم ٜاالٌطظار بت مٔساا اوّمٛ
ٔاملط مفت ٔاملػنار بّني ٔسنا ٝبٗنٍّي كىنا تشنا ٙالٍنار ر ا ظنٗئ ...لن ا فنٍحَ
حباج ٛإىل إبئي كاون ٖظطىن اوٌٕاع ا تٗ:ٛ
4ننن البئي ال ار( :ٙإ ار ٚا ٗأ ٚاملٕار البظأٖ ٛالوبٗعٗ. ٛ
2ننن البئي االجطىاي٘.
0ننن البئي الشٗاس٘.
1ننن البئي االقطصا ( ٙالٌطاغ ننن ٔساٟن الٌطاغ
2ننن البئي ال قار ٔالفنأ ٙاللٖا.
3ننن البئي الرتبٕٔ ٙاخلمق٘.
4ننن البئي العمى٘ ٔالطعمٗى٘ ٔالبحث العمى٘.
5ننن البئي الطقا ٔالفا ٔاوىال٘.
6ننن البئي القإٌٌ٘ ٔالقضأ ٟ٘الطظاٖع٘.
40ننن البئي املال٘ ٔالضاٖيب...
ٔملا كاُ ا نل :ا نلٖث ينَ البنئي ال ار ٙبٕبنفْ مبنن كنن إبنئي
كاُ يمٍٗا مُ ٌاكز ا لٖث ر طأا البئي.
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خامساً ـــ شرّط اإلصالح:

ال طك ر مٌٍنا ٌاكنز يمن ٜالبنئي ال ار ٙبٕبنفْ مٔلٕٖنٔ ٛوفطاحنا لننن
ممنننناا البنننئي وٌنننْ طنننٕ ٙيمننن ٜوعٍننن ٜوعنننار تٍ ٗىننن٘ ًنننٕل٘ /طننننئ
ٔوضىٌٕا /فىا قٗى ٛالربٌاو البنئح٘ اوٗنل إذا تشنطو او ٔا الطٍفٗ ٖنٛ
تٍفٗ ٓ بالصٕر ٚاملٍظٕ  ٚمٔ كناُ نا ون ر ابن ٛمٔ ِن٘ تابعن ٛل .ناا ...لن ا
يمٍٗا تأِٗن النٕا ر ٔالٍ ب ٔالطقٗل بالظأا الناوم ٛال تااي٘ كن مٌٕاع
البنننئي لٍٗجنننز ا اضنننا املطجنننل ٔاملطونننٕر الن ن  ٙقنننق اوونننَ ٔاالسنننطقاار
ٔالوىأٌٍٖٗٔ ٛعز ال ق ٛبالٍفٕض...
فا اجننن ٛإىل البنننئي ال ار ٙضنننأرٔ ٚجٕ ٖننن ٛال ٖننننُٕ إال ب ينننا  ٚبٍننناٞ
الٌشاُ قبن بٍا ٞاؤيناُ مٔ لٍقنن :إينا  ٚبٍنا ٞالبظنا قبنن بٍنا ٞا جنا ف ينا ٚ
بٍا ٞالشٗا  ٚالٕيٍٗٔ ٛوفاِٗي املٕايٍ ٛتقض٘ ب ٌّا ٞكنن مطنناه الفشنا ٔفنق
وقٕلنن ٛالشننٗل النناٟٗص لقٍننا( ٚت٘.بنن٘.مض .الٗاباٌٗنن ٛر كننإٌُ ال نناٌ٘ (ً2044
حت قاه" :الظعب الشٕر ٙوصىي يم ٜإيا  ٚبٍا ٞبملٓٔ ...انَ لشنٍا قمقنت حٗناه
ذلك ٔوا ٖقمقٍا ِٕ كٗل ٌطىنَ وَ إيا  ٚبٍا ٞيقٕه الٍاض ال َٖ ٔقعٕا نت
سٗوا ( ٚايع ٔ(الٍصا ٚلعل ٚسٍٕا ٔقل لٕثنت يقنٕ ي...اك كٗنل تشنطوٗ
إيا  ٚبٍا ٞتمك العقٕه مٔ إيا  ٚتأِٗمّااك".
ٌٔا ٝمُ ذلنك كمنْ ٖنليٌٕا إىل ٔقفن ٛواكنز ٚيٍنل مبنا طنأا البنئي
ِٔ٘:
4ننننن يننلً ٔجننٕ االحننطئه مٔ الٕبنناٖ ٛاخلارجٗنن :ٛفالبننئي ال ارٖ ٙشننطٍل
كػنٓ إىل وفًّٕ الشٗا  ٚالٕيٍٗٔ ٛا فا يمْٗ ٔمحاٖطْ .فنالٕيَ الشنٗل ا نا
قننا ر يمنن ٜبٍننا ٞجننٗع ٔيننا ىنن٘ ٔلطننْ الٕيٍٗننٖٔ ٛبننلع سٗاسنن ٛحننأ ٚوشننطقمٛ
ٔاقطصا ا قٕٖا ٔوطوٕرا ٖٕاكنب محنلش املعنارٔ :الطقٍٗنا ٖٔنٕفا اوونَ الػن اٟ٘
ٔالصننح٘ لمٍنناض ٔفننق تٕ ٖن يننا ه لم ننأ ...ٚوننا ٖؤكننل مُ البننئي ال ار ٙا ننا
ٔاملشطقن ال ٖ ٙفٗل وَ محلش وا تٕبمت إلْٗ البظاٖ ٛر ِ ا اجملناه ُٖعَنلُّ مٔلٕٖنٛ
كننرب ٝلٖقننا :الطننلِٕر املٕضننٕي٘ ٔال ن ات٘ ا ابننن ر الننأي الٕيٍٗنن ٛثنني ر
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ا ٕٖنن ٛالٕيٍٗننٔ ٛالقٕوٗننٖٔ ٛعىننن يمنن ٜإيننا  ٚإٌطنناغ ثقافنن ٛاملقأونن ٛضننل وظننارٖ
ا ٗىٍٔ ٛالشٗوا ٚال ميل لطلون الشٗا  ٚالٕيٍٗ.ٛ
2ننن يلً الاضٕخ لمىظارٖ اخلارجٗٔ ٛإلػا ٞالٕبأٖ ٛتعل ِا ٔالط مص ونَ
الطبعٗننن ٛلمػالنننب مٔ املطفنننٕم ياملٗنننا ٔوا ٖنننا مٖنننا كننناُ وٕقعنننْ .فن ن ذا كننناُ العقنننل
االجطىنناي٘ الننٕيا ٔالقننإٌٌ٘ جيعننن مبٍننا ٞالننٕيَ وطشننأَٖ ٔطنناكأٖ ٞعىمننُٕ
مجٗعننا يمنن ٜإجيننا العئقننا املطجاٌشنن ٛفٗىننا بٗننٍّي ٔقننل اٌطصننأا يمنن ٜوظننايا
اخلٕٔ :الضعل ٔا قل ٔالنااِٗٔ ٛالطعصب ٔالعصابِٗٔ ٛزوٕا وَ مٌفشّي
االٌطّا ٔاالسطحٕاذ ٔمحمُّٕا وناُ ذلك الٌطاغ ٔالعوأ ٞالٖ ار ٔاحرتاً ا ا...
فعمّٗي مُ ٖلربٕا ذاتّي يم ٜاٌطظا ا وَ الٕباٖ ٛاملطعل  ٚاللا مٗن ٛمٔ اخلارجٗنٛ
ٔوننَ الطبعٗنن ٛلمػالننب الن ٖ ٙفنناض يمننّٗي كننن وننا ِننٕ ر وصننمحطْ بأسننمٕ غننن
وباطا نننن غالبنا نننن ٔبأٖنلّٖي ونا ٖعنا مُ البنئي ال ارٍٖ ٙومنق ونَ حناٖطّي ر
يىمٗنن ٛالطػننٗن النننربٔ ٝفننق املنٌٕننا الٕيٍٗنن ٛوننا جيعننن ِ ن ٓ العىمٗنن ٛيىمٗننٛ
م ئقٖٗ ٛشطٍل فّٗا البٍا ٞيم ٜالبٍا ٞلقٕه الاسنٕه النناٖي" :إمننا بُع نت و ني
ونننارً او ننئم"(ٔ )1ال ٖمػنن٘ محننل محننلا ٔإمنننا ٖصننمد وننا ٔقن وننَ قبننن مبعافننٛ
مسبابْ ٔ أ ِا ٔبأسمٕ جلٖا باالحرتاً ٔالطقلٖا.
0نننننن ايطىنننا املٕضنننٕيٗ ٛر النننرباو البنننئحٗ ٛال ارٖننن :ٛتشنننطٍل النننرباو
البئحٗ ٛإىل املٕضٕيٗ ٛالعمىٗ ٛيم ٜكنن وشنطٕٔ ٝبنعٗل ..فالبنئي ال ارٙ
العمىنن٘ ٔاملٕضننٕي٘ ٖظنننن القايننل ٚالنمٗنن ٛليننا  ٚاووننَ ٔاالسننطقاار ٖٔقضنن٘
يم ٜالطظِٕا ال يَوفمت وشن ٚالعقن ٔا ٗا ٚالصحٗح.ٛ
فىننا قدَّنننا النننٕيَ ٔالٌشننناُ مطنننل وننَ ال اتٗننن ٛالقىعٗننن ٛاملاتننننز ٚر (اوٌنننا
الفا ٖٔ ٛبأ الظ صٍ ٛر كن ُمُق ٔيىن ٔراحت وعأه ا لً ٔالوعَ تفطك
ر كن يىمٗ ٛبٍا ٞسابقٔ ٛكأُ اخلن قل اٌطف ٜوٍّنا مب نن ونا اٌطفن ٜونَ مبٍناٞ
()1

م اجْ ممحل ٔا اكي ٔالبّٗق٘.
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الٕيَ ال َٖ ٌف ِٔأ ...وَ ثي كٍنا جننل ينل ا غنن قمٗنن ونَ املشنؤٔلت ٖمجنؤُٔ
إىل الطػٗن حبج ٛالبئي ر ال ناِا بٍٗىنا ر ا قٗقنٖ ٛػننُٔ الٕاقن ٔفنق ونا
ٖمننيب ذٔاتّنني ٔتومعنناتّي ٔ ...ن ا رمٍٖننا يننل ا وننَ املٕاقن تٍّننار مٔ تطع ننا ثنني تطّٗننأ
اوجنننٕا ٞاالجطىايٗننن ٛلمطفننننك ٔاالانننئه ٔرمبنننا م إىل سنننمٕكٗا ينننلٚ
كاالسننطحٕاذ ٔالطّننا ٔالٍفننام ٔاالٌطّا ٖننٔ ٛاخلٗاٌننٔ ٛجَ ناَّ بٍٗنن ٛاجملطىنن إىل
الصنننااع ٔاالقططننناه يمننن ٜوٍننناف آٌٗنننٔ ٛضنننٗقٔ ٛال سنننٗىا بعنننل اٌطظنننار الطضنننمٗن
ٔالطزٖٔننا ٔالعصننبٗٔ ٛالفٖٕ٠ننٔ ٛالظننممٗٔ ... ٛالقّننا ٔال منني ٔاالسننطبلا ٔالفٕقٗننٛ
ٔالبنٔقاايٗٔ ٛا نلر ٔالطبن ٖا ونَ ُٔ حشنا مٔ رقٗنب ...ف فن ٛال اتٗن ٛمضنحت
وَ مطل ا فا واا يم ٜاجملطى ٔوٍ ٕوطْ اخلمقٗنٔ ٛاملعافٗن ٛونا جعمنّا تفنا
ا ٗننأ ٚالواقننا البظنناٖ ٛوننَ العٍابننا الجيابٗننٔ ٛالبٍننا ...ٚٞل ن ا ف ن ُ البننئي
ال ار ٙاملٕضنننٕي٘ ٔالعمىننن٘ قنننا ر يمننن ٜإينننا  ٚبٍنننا ٞتصنننٕرا وشنننؤٔلٗٔٔ ٛايٗنننٛ
لمننط مص وننَ آثننار النزوَ الننا ٔ ٞٙالشننع٘ اننٕ تٍىٗننٔ ٛيٍٗنن ٛطنناوم ٛوطناومننٛ
عن البٍا ٞيم ٜالبٍا ٞوَ ُٔ الٍٗن وَ العٍابا الجيابٗ ٛالقلمي.ٛ
4ـــ االىطالق مً الْاقعّ ،االىفتاح على الياس:

البنننئي ال ار ٙال ٖعطىنننل يمننن ٜامل الٗنننٔ ٛالط ٗنننن ٔالنننِٕي ٔال ٖشنننطٍل إىل
الفننناا  ...فنننأ ٙيقنننن إبنننئح٘ إمننننا ٖعطىنننل يمننن ٜالطجنننار الٕاقعٗننن ٛل فننناا
ٔاملؤسشا ٔا نٕو ٔ ٛار اللٔه ٔالظعٕ  ...فالقفز فٕم الٕاق ٔالطارٖخ ال
ٖشننايل يمنن ٜإجيننا ا مننٕه الٍاجعنن ٛل.فننا املشطعصننٗٔ ٛالنننٕارش الن حاقننت
بالٍنناض بننن ٖشننطٍل البننئي ال ار ٙإىل اسننطٍباا ا مننٕه وننَ ٔاقن كننن ابننٛ
ٔالبحنننث ينننَ اوسنننبا الن ن م إىل اخلمنننن الن ن  ٙتشنننا إىل املنننٕار البظننناٖٛ
ٔاملا ٖننٔ ٛال سننٗىا إبنناُ ا ننأ ٔاو وننا  ...ففنن٘ ِنن ٓ ا نناه ٖظننطل اخلنناا
ٔاللوار ر الٍفٕض ٔاو ئم ٔا ٗا ٔ ٚفا م ا ٖل وايب ٛر العقٕه سٕا ٞوٍّا
املٍحافنننٔ ٛاواِمنننٔ ٛاملط مفننن ٛمً املصننناب ٛبنننالػأر ٔاوٌاٌٗنننٔ ٛاالسنننطعئٔ ٞالوىنن
ٔاوظ ن ٔ ...تٍظننب اخلئفننا العب ٗنن ٛال ن تننؤ  ٙإىل بنناايا وٕٖنن ٛتطننأج ثنني
ننلش وتفننْ اوسننبا ٔ ..ر ِن ا اليننار ال جيننٕ لٍننا إِىنناه الطننار ٚإىل اسننطنا
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الطجار الػاٖبٔ ٛآثارِا الشمبٗ ٛيم ٜيىمٗ ٛالطوٕر ٔالطحلٖث ...فنٍحَ لشنٍا ضنل
اوفنننار املبطنننا ٚال ن تٕبننمت إلّٗننا الننلٔه اوجٍبٗننٔ ٛطننعٕبّا ٔلنٍٍننا ضننل
توبٗقّا بصٕرتّا اوبمٗ ٛإذ البل وَ وااينا ٚالٕاقن ٔالبٗ٠ن ٛالن توبنق فّٗنا مٙ
اب ٛوشطٕر ٔ ...ٚإقاو ٛالٍشبٔ ٛالطٍاسنب بنت تقبمنّا ٔبنئحٗطّا ن ا الٕاقن مٔ
تمنك البٗ٠ننٔ ...ٛكن ا ٖقنناه ر توبٗننق اوفننار ٔالطجننار القلمينن ٛيمنن ٜا اضننا
حط ٜلٕ كاٌت وَ تار ٍا فالطارٖخ لٗص كمْ با ا لحلاش الطػٗن املومٕ .
لن ا ف ن ُ وننا حننلش ر سننٕرٖ ٛننئه الشننٍٕا املاضننٗ ٛوٍ ن ً2044/0/42
ٖفاض يم ٜاوىٗ إيلا باٌاو إبئح٘ ٔيا مق ر مسا ٞالقٗي ٔالقنإٌُ
ٖٔطحار وَ جاِمٗ ٛوا جأٍٖ ٝفطد يم ٜالعئغ الٍاج ٔا ناا يمن ٜاالٌنلواغ
بالأي اخلئفقٔ ٛاملٕايٍ ٛالصا ق ٛلمعبٕر إىل املشطقبن...
ٔوا تطٕافا العقمٗ ٛالبئحٗٔ ٛوا ٖطصنل املصنمد بالٍضن الفنناٙ
ٔالٕي٘ ٔا اٖ ٛاملشؤٔلُٕٖٔ ٛفا املٍاخ املٍاسب لإلبئي ال ار ٙتبعنا لننن وٕقن
ٔوؤسش ٛف ُ االالار سٗطٕابن ر الٕقنت الن ٕٖ ٙجنب يمن ٜا نٕون ٛإينئُ
باٌاجمّا البئح٘ ٔإباا ٓ لمٍاض كاف.ٛ
1ـــ ربط أي إصالح إداري بتينية شاملة ّمتكاملة:

ال ميننننَ لإلبنننئي ال ار ٙمُ قنننق مِلافنننْ وّىنننا كاٌنننت الوناٌنننا
املٕضٕي ٛت تصا :القاٟىت يمْٗ وا ٖنَ قا را (طنئ ٔوضىٌٕا يمنٜ
االسطجاب ٛملطومبا الطٍىٗ ٛالبظأٖ ٛالوبٗعٗٔ ٛونٌٕنا كنن وٍّىنا يمن ٜتعنل
املشننننطٕٖا االجطىايٗننننٔ ٛاالقطصننننا ٖٔ ٛال قافٗننننٔ ٛسننننل الفجننننٕ ٚبننننت الٌفننننام
ٔاالسطّئك وَ جّٔ ٛبت الٌطاغ ٔالبلاع وَ جّ ٛم نأٌ ٝفن٘ م ٙسنمٕك سنميب
طننل اجملطى ن إىل اخلمننل ...فجللٗنن ٛالطننارٖخ تؤكننل مُ سَننلَّ الفجننٕ ٚبننت املاضنن٘
ٔا اضنننا جينننا ٙبنننطوّن اجملطىن ن ونننَ امل ننناِا الن ن تقنننٕ ٙالعٍابنننا الضنننالٛ
ٔالفاسلٔ ٚإيا  ٚاووٕاه العاو ٛإىل زٍٖ ٛاللٔلن ٔ ٛقٗنق اوونَ ٔالشنئو ٛمبنا
ٖطٕافق ٔالقإٌُ ٔا قٕم اخلابٔ ٛالعاؤ ٛوبلم ا قٕم ٔالٕاجبا .
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ف ذا كاُ الٌشاُ غاٖ ٛا ٗأ ٚالٕجٕ ف ُ البئي ال ار ٖ ٙن وٕضنٕيا
ر لوطْ بٕبفْ ا لٔ :الػأٖ ٛمال ٖشطػن ووٕر ك ن.ٚ
1ـــ ربط أي إصالح إداري بكرامة اإلىساٌ ّمفاٍيه املْاطية:

إُ م ٙإبئي إ ار ٙلمبٍ ٜالطحطٗ ٛمٔ الفٕقٗ ٛال قنق الػاٖن ٛاملاجنٕ ٚوٍنْ إُ
ننافع يمنن ٜا قننٕم الٌشنناٌٗٔ ٛضننىاٌّا ٔالطنفننن بّننا وننَ ُٔ ضننػط مٔ
إكنناآ مٔ اسننطػئه مٔ تن وا ف ٌقنناذ الننٍفص البظنناٖ ٛوننَ جّالطّننا مٔ يىاٖطّننا مٔ
يجزِننا مٔ اااافّننا ال ٖطننأت ٜوننَ ُٔ تننٕفن حننق ا ٗننأ ٚاووننَ ٔالعىننن ٔحننق
ا أٖ ٛااليطقا ٔاالجطىاع ٔالطٍقن ٔحق النطفنن ٔالطعنبن ٔالنطعمي ٔالطىمنك ر
ٔيننَ سننٗل ٔحُننا مسنناض االٌطىننا ٞإلٗننْ وٕايٍنن ٛحُننأَّ ٚفايمنن ...ٛفىننَ مِننلا :كننن
باٌاو إبئح٘ يم ٜكن بعٗل ٔوشطٕ ٝمُ ٖنُٕ وشنطجٗبا لطومعنا مبٍاٟنْ
ِٔىنننٕوّي ٔقضننناٖاِي ٔا طٗنننار اوبنننمد بنننت الوااٟنننق الن ن تنننؤ  ٙإىل غاٖطّنننا
املٍظننٕ ٔ ٚا نناا يمنن ٜوطابعنن ٛكننن طننار ٔٔ ٚار  ٚر يىمٗنن ٛالطوبٗننق ظننٗٛ
الٕقنٕع ر اخلونأ مٔ الٍشنٗاُ مٔ العجنز ٔاالاناا ...:مٔ الطقمٗنل الفن و ٙممننٕذغ
قلٖي مٔ حلٖث.
4ننن إحلاش بااو إبئي وط صصٔ ٛوطونٕرٔ ٚإرسناه البع نا الكطشنا
اخلربا ٔايطىا املٍاِ القاٟىن ٛيمن ٜاملعافن ٛاوِٕاٖن ٛلمبٍن ٜالفناٖنٔ ٛربوّنا
بنناخلرب ٚاملطوننٕر ٚالقننا ر ٚيمنن ٜرفنن م اّٟننا ٔالطفايننن ا ٗننٕ ٙر يىمٗنن ٛالطػننٗن
القاٟى ٛفٍّاك ضعل إ ار ٙتقمٗنل ٙوطأبنن ر البٍن ٜال ارٖن .ٛلن ا فن ُ باٌناو
البننئي ال ار ٙاخلنناا بنننن وؤسشننٔ ٛوٕق ن ٖطننٗد السننّاً ر بٍننا ٞاملظننأع
الننٕيا الٍّضننٕ ٙبٕبننفْ قننا را يمنن ٜحَننن املظنننئ مٔ ا فننا  ...فّننٕ ٌقوننٛ
ٕه بت وٍت بت تار ت ميننَ لمىجطىن مُ ٖقضن٘ يمن ٜمبنٕا غنن قمٗمنٛ
وننَ الفشننا ٔالظننا ٔاخلصننٕؤ ٛالعجننز ٔالضننعل ٔاوّ نن ٔالط مننل ...فالربٌنناو
حاك ٛتػٗن ٌّٕٔض ر قٕاٌت الرتاكي الٍٕي٘ ٔالنى٘.
ِٔن ن ا ٖطومنننب ٔجنننٕ جّنننا إ ارٔ ٙينننا بنننا م ٔوطفننناُ ر تٍفٗن ن بنننااو
البئي ال تليٕٓ إىل الطوٕٖا املطجل ٔا لٖثٔ ...وَ ثي إتباع ذلك باملشؤٔلٗٛ
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الناومننٔ ٛساسننب ٛوننَ ٖقصننا ر م ا ٞيىمٗنن ٛالبننئي ٔفننق وبننلم العلالنن...ٛ
وظنَٖ إىل مٌْ ال جيٕ مُ ٖنُٕ البئي طنمٗا مٔ وضمئ مٔ وزٖفا مٔ جما
طعارا .
سادساً ـــ طرائق اإلصالح اإلداري:

4نننن وننَ القٗننا  ٚإىل القاينل :ٚال طننك ر مُ القٗننا ا مٍٖىنا كنناُ وٕقعّننا مٔ
ٌٕيّا تطحىن وشؤٔلٗ ٛكرب ٝر البئي ال ار ٙقبن غنِنا بٕبنفّا اومننٕذغ
ٔالااٟننل ال ٖننن مِمنننْ فّنن٘ كننناو ل سننأِ ٚنن٘ ط مننن ٛلمشننٗا  ٚالٕيٍٗنننٛ
ٔوصاحل الٍاض ٔا فا يمّٗا ٔتوٕٖاِا .فّ٘ املشؤٔه اؤه يَ ذلك حت تقنار
ٔضن ن الاجنننن املٍاسنننب ر املنننناُ املٍاسنننب ٔتّٗ٠ننن ٛاملٍا نننا املئٟىننن ٛلإلبنننلاع
ٔاملشؤٔلٗ ٛر البٍأ ٞالبحث العمى٘ اللقٗق.
2ننننن وننَ الفننا إىل اوىاينن :ٛال جيننٕ لمفننا مُ ٖعطننل ٙيمنن ٜحننق اوىايننٛ
ٔالٕيَ ر إيار املٍ ٕو ٛاخلمقٗٔ ٛالقإٌٌٗ ٛال تشطٍل إىل الٍ اٖن ٛالبٍاٟٗن ٛالن
عن الفا فايئ ر اوىائ ٛر املؤسشا ٔر الٌطاغ تبعنا لٕ ٗفطنْ ٔوٕقعنْ
ٔلنن حشب جّلٓ .فممفا وصمح ٛحقٗقٗ ٛر يىمٗن ٛالطػنٗن املومنٕ وُ ٍِناك
يئقننن ٛقٕٖننن ٛبنننت وصنننمحطْ ٔاملصنننمح ٛالعاونننٔ .ٛلعنننن إينننار املفننناِٗي االجطىايٗنننٛ
املرتابوٖ ٛنُٕ العٍصا اوبمد ال  ٙافع يم ٜالطٕا ُ بنت الفنا ٔا نا ونا
ٖفاض يمّٗىا إقاو ٛاملصمحٔ ٛفق القٗي اخلمقٗ ٛاملشطٍل ٚإىل الطفاين ٔاملظناركٛ
ٔا ننٕار ٔاالحننرتاً املطبننا ه ِٔ .ن ا ٖقننٕ ٙالٍشننق العنناً لمىجطى ن وننَ جّنن ٔ ٛننل
العئق ٛالصنحٗح ٛون اللٔلن ٛونَ جّن ٛم نا ٝونا جيعنن يىمٗن ٛالبنئي باوطّنا
يىمٌٗ ٛاجحٔ ٛو ىا.ٚ
0ننننننن وننننَ املؤسشننننا إىل ا نٕوننننٔ ٛونٍٍنن ن ٛالعىننننن ال ار ٙب حننننلاش
ا نٕوننن ٛاللنرتٌٔٗننن ٛاخلابنننٔ ٛالعاونننٔ ٛاملاتبوننن ٛبنننٍ ي وعافٗنننٔ ٛقإٌٌٗننن.ٛ
فا نٕوا وشؤٔل ٛقبنن غنِنا ينَ االسنطحقام النٕيا بٕبنفّا م ا ٚالطٍفٗن
ٔفق وبنلم املظناركٔ ٛالنفنأ ٚٞاوّنل بعٗنلا ينَ ثقافن ٛالقصنأ ٞاللػنأ ..ٞإذا
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كاٌت يبٗع ٛبعف ا نٕونا غنن وطجاٌشن ٛون بنااو البنئي ال ار ٙالبنل
و نَ فعّننا إىل الطٍفٗ ن وننَ ننئه اوحننزا الٕيٍٗننٔ ٛوٍ ىننا اجملطى ن اوِمنن٘
ٔامللٌ٘.
افع يمن ٜالنٕيَ ٔالٌشناُ ٔتضنىَ
1ننن إبلار الطظاٖعا القإٌٌٗ ٛال
اسننطىاار الطٍىٗنن ٛالٕيٍٗنن ٛالظنناوم ٛال ن تعننل ِننل :البننئي ال ار .ٙفالشننموٛ
الطظاٖعٗ ٛجز ٞمبٗن ر يىمٗ ٛالبنئي ال ار ٙبٕبنفّا ط من ٛلمظنعب ٔوااقبنٛ
و ا ٞا نٕونٖٔ ٛشنايلِا ر ذلنك ٔسناٟن الينئً (الشنمو ٛالاابعنٔ ٛوٍ ىنا
اجملطى ٔوؤسشاتِْٔ ...ن٘ تعىنن يمن ٜاالرتقنا ٞبنالٍ ي الن تعنز الطقنلً ٔإٖقنا:
الطصلع ٔاالٌّٗار...
سابعاً ـــ عْامل جناح اإلصالح اإلداري:

كن يىمٗ ٛإبئي وَ مٌٕ ٙع

طاغ إىل وا ٖأت٘:

4ننننننن الرا  ٚالصننننا قٔ ٛالٍزّٖننننٔ ٛاووٍٗننننٔ ٛامل مصننننٔ ٛاملشننننطقٗىٔ ٛاملٍضننننبوٛ
ٔاملشؤٔل ٛملاحم الطٍ ن ٔالطوبٗق ِ٘ٔ ...طاغ يم ٜالنلٔاً إىل وااقبنٛ
ذاتّنننا ٔساسنننبطّا يمننن ٜكنننن تصنننا :مٔ سنننمٕك ٖشنننطجب لظنننأا
البئي ٔوفاِٗي او ئم ٔالقٗي الٕيٍٗ...ٛ
2ننن الٕي٘ املٕضٕي٘ امللرك ملاحم ٛتوبٗق النرباو البنئحٗٔ ٛاالبطعنا ينَ
الطعشل ر الامٔ ٙالطٍفٗ فىا قٗى ٛالبئي إذا كاُ الطوبٗنق وظنِٕا
مٔ وٍحافا مٔ ٖعطىل محا ٖن ٛاال نآا فنني ونَ وظنأع إبنئح٘ مثبنت
إ فاقْ ٌطٗج ٛالاؤ ٝالقابا ٚمٔ اوحا ٖٛا...
0ننننن توبٗننق وبننا ق القننإٌُ ٔاوٌ ىنن ٛالعاونن ٛفننئ محننل فننٕم القننإٌُ ٔايطىننا
احملاسب ٛالصارؤ ٛإيئُ ذلك ر الينئً ٔاووناكَ العاون ٛفالنااونٛ
الٌشاٌٗ ٛال تطحقق ر ٔيَ تفمفت فٗنْ الٍناض ونَ الضنٕابط الاا ينٔ ٛفنق
يقننا يننا ه ٔقننإٌٌ٘ٔ ...إُ كٍننا ٌصننا يمنن ٜالاقابنن ٛال اتٗنن ٛلمفننا وٌننْ
ُمننق لٗعىننا اورض ال لٗفشننل فّٗننا "ٔقننن ايىمننٕا فشننن ٝاهلل يىمننني
ٔرسٕلْ ٔاملؤوٍُٕ".
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1ننن توبٗق وبنا ق اللميقاايٗن ٛا نق لطحقٗنق العلالن ٛاالجطىايٗنٔ ٛالشٗاسنٗٛ
ٔاالقطصا ٖٔ ٛفق وبلم النفأ ٚٞالقلر ٚيم ٜالٌطاغ اسطٍا ا إىل الرباو
البنننئحٗ ٛاملٕضنننٕيٗ ٛالن ن تٕاكنننب العمننني ٔالطقٍٗنننا ٔايطىنننا ا يمنننٜ
الطٕ ٖ العا ه لم أ.ٚ
2ننن إذا كاُ ايطىا رقاب ٛفعال ٛيم ٜوشطٕ ٝالشنموطت الطظناٖعٗٔ ٛاليئوٗنٛ
ٔإٖئ ٞالاقاب ٛالظعبٗ ٛالعٍاٖ ٛالنافٗ ٛوّىا ف ُ إيوا ٞالبئي ال ارٙ
الزوَ الننار ٔاملطٕابنن لثبنا فعالٗطنْ مي ني مِىٗن ٛونَ ذلنك .فّنٕ ال
مينننَ مُ ٖطحقننق فعننٔ ٛاحننلٔ ٚبش نحِا سنناحا فضننئ يننَ مُ ٍِنناك
تػٗنا مٔ وٕجبا قل ٍ قٗقْ.
3ننن إٖئ ٞاملٍ ٕو ٛالرتبٕٖٔ ٛالطعمٗىٗ ٛالعٍاٖ ٛالئٟقن ٛبّنا لطعزٖنز القنٗي اخلمقٗنٛ
ٔالٌشاٌٗٔ ٛالعىمٗن ٛالٍ ٗفن ٛر اجملطىن  .فالحٗنأ ٞالطونٕٖا ٔالطجلٖنل ال
ٖنُٕ وقطصاا يم ٜإيا  ٚالبٍا.ٞ
 4ننن املشؤٔلٗ ٛر اختناذ القناار ٔتٍفٗن ٓ ٔفنق آلٗنا اسط٠صناه و ناِا الفشنا
ٔإبئي الرت  ٙا ابن ر ٌفٕض ك ن ...ٚيم ٜمُ ٖطحم ٜباحب القاار
بالقننلرٔ ٚاخلننربٔ ٚا ٍنننٔ ٛاالبطعننا يننَ ال اتٗننٔ ٛالعصننبٗٔ ٛا ننٕٝ
ٔالطبعٗٔ ٛاالااأ :الطعصب الشٗاس٘ مٔ الٖلٖٕلٕج٘...
تمنننك ِننن٘ مبنننا العٍابنننا املؤ ٖننن ٛلجنننناي البنننئي ال ارٔ ٙإُ
الٕحٗل ٚوا ٖليٌٕا إىل إجيا القٕه ر اخلا  ٛا تٗ.ٛ

تننننَ

اخلامتة:

وا وَ ياقن مٔ وٕايَ راغب ر البنئي إال ٖنلرك مُ مساسنْ تٕسنٗ اٟناٚ
الاقابٔ ٛتبا ثقاف ٛالٍقل املٕضٕي٘ بعٗلا يَ الطظف٘ ٔا لً ٔالطجاٖد ٔالوعَ
ٔايطىا وعاٖن ٔاضحٔ ٛوٕضٕيٗٔ ٛوٍاسبٔ ٛيمىٗ ٛتّل :إىل بٍنا ٞالنٕيَ العنا ه
ٔاملطوٕر ر بىٗي الٕيَ الشٗل ٔا ا ال ٖ ٙعرت :بال ا ٔا ا.
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اإلصالح اإلداري بني الْطً ّاإلىساٌ

إُ تاسٗخ القٗي اخلمقٗٔ ٛالٕيٍٗن ٛمٔلٕٖن ٛكنرب ٝتبنلم باوسنا ٚثني امللرسنٛ
ٔا ٗ٠ننا ال قافٗننٔ ٛاالجطىايٗننٔ ٛتعز ِننا وؤسشننا اجملطىنن املننلٌ٘ ٔ شننَ
طأيّا ٔواِٗطّا الشموا الطظاٖعٗٔ ٛالقضأ ٟٛٗاليئوٗٔ ٛتٍف ِا ا نٕونٛ
ٔاوّا املعٍٗ ٛاملشؤٔل ٛكنٌّ حشب وّىطْ الٕ ٗفٗ ِٔ ...ٛا كمْ قا ر يم ٜمق
جٗننن ٔاع ٔوبننلع ر ذاتننْ ٔتصننٕراتْ جٗننن قننا ر يمننٌ ٜظننا احملبنن ٛال النااِٗننٛ
ٔا شل ٔالبػضا ٞجٗن قا ر يم ٜالطحار وَ اوّن ٔالط منل ٔالعجنز ٔالضنعل
ٔالقصٕر ر الٌطاغ ٔيلً الطنٗل و الطقٍٗا ر م ٔاتْ املطوٕر ٚفبٍا ٞالنٕيَ
ٔإِبئحْ ٖبلم ببٍنا ٞالٌشناُ ٖٔقون الواٖنق يمن ٜالطٍنا ع ٔالصنااع الن ٖ ٙطمنل
القمننٕ ٔالعقننٕه .فالبننئي ال ار ٙقبننن غنننٓ ٖعىننق ثقافنن ٛاالسننطقاؤٖ ٛاسننخ
القباه يم ٜا ٗا ٚاللميقاايٗ ٛالشعٗل ٚبت الٍاض.
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الفكر القومي
من المطلق إلى الواقع
األرقه السعيب

مً أعتاب القرٌ التاشع عشر ّالتخلص مً احلكه العثناىٕ ّقٔاو الثْرٗ
العربٔةة٘ الك ة 9191 ٚو إىل الٔةةْو مةةا تةةسال األمةة٘ العربٔةة٘ حلةةه بت قٔةة
الْحةةدٗ العربٔةة٘ لٔكةةٌْ عةةا مْقةةع بةةا األمةةه ،فاليةةا ر إىل املخةةسٌّ الركةةرٖ
القْمٕ احملتْ ٚيف الكتب ّاألحباث ّالدراشات جيةد مةا جيةد مةً بَةا ٛالركةرٗ
ّأٍنٔتَا ،حٔث الثقاف٘ العربٔ٘ املشرتكّ٘ ،اعْٓة٘ اغررافٔة٘ ّّحةدٗ امل ة
ّاإلرادٗ العنٔقةة٘ لت قٔقةةُ يف وٍةةً ّقلةةب الشةةعب العربةةٍٕ ...ةةملِ املصةةلنات
ّغ ٍُا بقٔت إىل الْٔو حاكٕ املطل ّ ..مل تيتقل إىل الْاقع ّاحلرك٘ شْ ٚيف
جتارب عابرٗ ةة عل ٙأٍنٔتَا ةة كالْحدٗ با شْرٓ٘ ّم رّ ،فكرٗ إقامة٘ احةاد
اغنَْرٓات العربٔ٘ بةا شةْرٓ٘ ّم ةر ّلٔٔ.ةاّ ..األتطةر ترايةع برٓة فكةرٗ
القْمٔ٘ العربّٔ٘ ،ال شٔ نا مع اىطةق مةا شُةن" ٙرالربٔةع العربةٕر الةملٖ ةل يف
طٔاتُ ال

ْٗ لعدد مً احلركات القْمٔ٘ ،مثل املصأل٘ الكردٓ٘ ّاألمازٓرٔ٘،

مما شكل تل ًق يف بئ٘ الدّلة٘ القطرٓة٘ ..ترافة ولة مةع َةْر أطنةا لةدّل
جمةةاّرٗ للةةْطً العربةةّٕ ،تيةةامٕ حىةةْرٍا علةة ٙالصةةاح٘ العربٔةة٘ ةةةة تركٔةةا
منْوي ًا ةة حٔث االحتقل لألراضٕ العربٔ٘ ّإقام٘ قْاعد عصكرٓ٘ علَٔا.
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الركر القْمٕ مً املطل إىل الْاقع

َبااطبع ال مي ن ااو نطااّطى َكااُ لب ّااطى لبيااًُّنْ لحقّ ا ل َ ب خ ّ ا
لبُحدٔ لبقسبّٕ َإعط ٔ بسِ ف سٔ لب ُمّٕ لبقسبّٕ.
َمااال لن ػااطز افاإ لبسبّااال لبقسبااْ ت اادبح ح ااطَ ٙلن ػااسر هف ااطز يدلماإ
نُكصيط َف لآلتْ:
1اا تهطمْ لبف س لبدِين علٖ حططب لبف س لب ُمْ

2اا حطم مطأبٕ غ ل لبدَبٕ لب عسِٕ لبقسبّٕ ( ِاين هَ عللمااطنْ َتقاطز
لبػ ل لبدِين مال مُلصفطر لبدَبٕ لحلدِثٕ.
3اا تهطمْ لب خدِطر لخلطزكّٕ ُِم ًط بقد ُِم.

4اااا تف ّاام دل اااال لبدَباإ لبُلحاادٔ "ااح مطاااّطر مري ّاإ اااا ةُمّاإ اااا
عػطٙسِٕ .
5اا غّطب لحلسِطر َلحرتلم ح ُق لإلنططى.

6اا لحنططز لبف س لب ُمْ َ"ُبٌ مو ظطيسٔ غق ّٕ إىل عال نُخْ ِٕ لبهُّخ ٕ.
7اا تهطمْ لبف س لب عسٓ ب هطى هَميً....

يرٍ لب خدِطر َغرييط ..تضال عطٔ لبف س لب ُمْ اا بدٗ بقضًم ااا َأاأنًم
لِطْ لخُُى بق ظ لب ّطز َخطزج لبقيس..
ث ل لبُلةال ةد ُِظًس لض خطبٕ تع ّ لحللُ ل فضل َل نطب َب ههط نسٗ
هى ياارل لبُلةااال مي ن ااو لخلااسَج مهااٌ مااو َى لبرتأّااص علااٖ ف ااسٔ لب ُمّاإ
لبقسبّٕ بّ ُى هلرٍ ل مٕ مػسَعًُط ََشنًُط مبفًُم لبدَبٕ لب ُِٕ َلحلدِثٕ ل َح ُْةِاال
َلحُلز َعد لبط طى َلإلزل ٔ لحػرتإٔ...
َنسٗ هى مو لحًام لبرتأّاص علاٖ مفًاُم إعاط ٔ بهاط٘ لبدَبإ لبُقهّإ لب عسِإ
لبهاُذج لبيت ِ طع علٌّ يف إةطمٕ َبإ لب اطنُى َلحلسِاطر لبدَبإ لبقلاطنّلإ لبايت
ت ا و مو لب خلص مو لبعطٙفّٕ َتدمج لجملاُعطر لب ُمّٕ ل خاسٗ يف لخلاًط
ضاو مفًُم لحُلقهٕ َث طف ًط.
َنسٗ هى يهطك منطذجل ب هط٘ لبدَبٕ لب عسِإ لبهااُذج يف ضاُزِٕ َمياس َياْ
ماااو لبااادَ لحلطضاااهٕ بل ُمّااإ لبقسبّااإ َصاااخٕر بهاااط٘ لبدَبااإ لب عسِااإ يف ياااطت
لبدَب ِػ ل مهطزٔ لض عطب ب طةْ لبدَ َلبػقُب.
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