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وترتيبها خيضع العتبارات فنية.

في هذا العدد:
االفتت يية
ــ اهلٍ اهقىًٌ وجتزُّسه يف اهىجذاْ اهظىسٍ  ...................................د .جابر إبرييًأ ل اى5 ....

الدراس ت
ــ يإلعالم وي يمي ريطًُ  ...............................................د .أ ي علٌ حم ي 9 ..............
ــ ي تضلًل يإلعالمٌ ودو ه يف تزوير يحل ائق وتغًًبًا  ................د .صًاح عضاَ 99 ................
ــ مو ي هًضُ إىل ي تهىير ..ما مصري ي ته ًُ؟  ..........................حسو إبرييًأ أ ي 33 ..........
رر جي ًُ ي ىمًُ وي ىطهًُ  .............................................ضا أ ي شري ٌ 45 .............
ــ حنى دو ُ مينًُ وطهًُ عل انًُ  .....................................د .لًأ بركا 69 ................
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

االطرتاتًجًُ األًشيلًُ وأدواتٔا يف املِطقُ اهعشبًُ  ..........د .عبذ اهلل اهشآش 75 ...........
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اله ّم القومي وتجذُّّره في الوجدان السوري
د .جابز إبزاهيم سلمان

عند احلدقث عن اهلمِّ اؾقوؿي وؼضاقا اؾعرر اؾُبر ى ،ويف ؿقردؿهها
ؼضوة ػلسطني وشعبها اؾذي عاـى وؿا قزال وقالت اؾنُبة عام 8491م ،وؿرا
أعقبها ؿن حرو ٍ وؿواجهات ؿع سلطات االحهالل اؾصهووـي اؾيت عملت
علررى ع ا اقحقررال واؾضررتارن وسُرررقس سواسررة اؾببرؼررة طررني أطنررا اؾرروصن
اؾواحد ؿنذ لـّست أؼدامُ عصاطاسِها اإلجراؿوة اق اضي اؾعرطوة اؾبلسطونوة.
ن
ـقول :عند احلدقث عن ذؾك اهلمّ املبالعِم ملشاعِر املواصنني اؾعر ػرن ّ
أول ؿا قهبال إىل اؾذِّفن أن ػلسطني ؽاـت وؿا سزال سشرت احلوّرز اقؽر
يف وجدان اؾسُّو قني ،طّما قـها اجلوا اجلترايف اقؽثرر اؾهصراؼًا طسرو قة،
و طّما قن اؾسرو ي اؾرذي سعردلت ؿشرا ِطهُ االجهماعورة وسنوّعرت اـهما اسُره
اؾسواسرروة كلررك ؿررن اقوجرراا طسرربم ؿررا أ رراطه ؿررن ؿررىا ووقررالت جرررا
اؾتزوات اؾيت ؽان قهلقى دؿاسِها اقوىل أؽثر ممرا للُره شرعو اقؼراؾوم
احملوطة طه جمهمعةً.
وؾرروس ؿررن ؼبورر املصررالػة أو ؿررن طررا اؾرر ج اؾسواسرري إن جرراع
اؾهعررب أ أن سهصرردّ ؼضرروة ػلسررطني لارررر افهماؿررات املررواصن اؾعرطرري
اؾسو ي ؿنذ ؿرا ؼبر ـُبرة عرام  8491وحهرى سا هره ،وي قُرن ذؾرك قن
سلك اؾقضوة ذاتُ طُعْدٍ عرطي ؼوؿي ػحسرم ،أو قن عا رمهها اؾقردا أوىل
اؾقبلررهني ،وإ ررا قن ػلسررطني ؿلهقررى حضررا ات شررعو املنطقررة وعقررد
طني ؿتر اؾوصن اؾعرطي وؿشرؼه أوالً ،وقـها اؾشرطر اجلنروطي ؿرن
اؾو
سو قة اؾطبوعوة اؾيت سُعدّ فضبة اجلوالن ػوها واسطة عِقْردفا املنورع اؾرذي
شُّ ع اؾها قخ جبهة اسهعصا على ؽ ؿن ؽان حياول غزو طالل اؾشرام
ؿن ـاػذسها اجلنوطوة ػلسطني ثاـواً.
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اهلمّ القىمي وجتذُّره يف الىجدان السىري

فمو ِظو أَ ِعتقد أى املصاج العام لدٗ الطوُزِ دود يػّ،وسا َامور ًهخوّٖ وس
خمتلفاً عو ذٓ دبل جسا٘ املُادف الطلبّٕ لبعض الفصاٙل الفلططّهّٕ حّال ًا جسٗ
َجيووسٓ س ضووُزِٕ أَ جووسا٘ يُاهووا خع ووًا اأ ووس ً و ًووو أَلػ وُا خالوودم الطووُزٓ ًووو
حلام أنظمٕ عسخّٕ زجعّٕ عمّلٕ َدُٗ إدلّمّٕ َدَلّٕ ًتآًسٔ ..نقُل :إى ًو ِظو أَ
ِعتقد ذلم يُ َايما َال ِعسف حقّقٕ ًا ِفلّس خٌ الطوُزُِى الورِو ي ِلُنوُا س
ُِمٍ ًو األِام ضد د اِا أًتًم َشعبًم...
َللهًووا الترووازيت الو ربووقل ووتيًما َدفعو خًووم إىل إعووادٔ دووسا٘ٔ امل ووًد
الطّاضْ س ضّادٌ الطبّعْا َعلٖ ضُ٘ التطُزات الو ِ وًديا العواي َاملهطقوٕا
لّتملّهُا ًو ربّاغٕ أضالّب ًُاجًٕ أ سٗ يتهاضب ًَعطّات املسحلٕ اجلدِدٔ.
لقد خات ًو املاكد أى ضُزِٕ يْ ال حفظ لفلطط يُِتًوا العسخّوٕا َأى
ًُدف شعبًا َدّاديًا يُ الرٓ حافظ علٖ حقُق الفلططّهّ وو مبا فًّا حق العُدٔ
وو َربانًا َزض،خًاا َأى اجلّش العسخْ الطُزٓ يُ اجلّش العسخْ الُحّد الرٓ ًوا
ِصال ِتخر ًو فلطط خُربلتٌ س دفاعٌ عو د اِا الُهو َاألًٕ.
كما خات ًو املاكد أى احلفاظ علٖ اضتمساز امل سَع القًُْ العسخْ ِلوُى
ختالحم أخها٘ األًٕ َختعاضديم فّما خّهًما َحبطو ا تّازيم الطسِوق الورٓ ِاضوظ
ملطتقبلٍ يهتظسٍ األجّال القادًًٕ ..طتقبلٍ ِبعو األًول خهً وٕ عسخّوٕ شواًلٕ يطوتمد
ًهًووا األًووٕ ح ووُزيا َألووق ح ووازيًاا َيطووقع فّووٌ اّوو أشوولال التووآًس علووٖ
حاضسيا ًَطتقبلًاا مبا ِعّد إلًّا نفُذيوا الورٓ جيعول ًهًوا ضوّدًٔ حوسًٔ كسميوٕا
َفاعلٕ ًَاثسٔ س حمّطًا اإلدلّمْ َالدَلْ....
ب اوا البقوا٘ يوْ الو يعوسف كّوف يطوخس هادايًوا احلُِّوٕ
فاألًٕ ال ُِلتَو ُ
خلدًٕ أخهاًٙا َاالضتمساز س نًُضًاا َحتقّق الس ا٘ َالطعادٔ س كل ًفصل ًوو
ًفاربل احلّأ فًّا.
إى ًا ِهتظسٍ الطُزُِى الُّم يُ أىِ ِعوم ،األًوو َِطوُد الطوالم العوادل َال واًل
كل ،خقعٍٕ ًو خقاع اجلػسافّٕ الطُزِٕ أَالً َاملهطقٕ َالعواي ثانّواًَ ...يورا لوو ِتخقوق
إال خاضتٚصووال ش وأفٕ اإلزيووايتا َختخقّووق االنتصوواز علووٖ داعمّووٌ َيُلّووٌا ًّووداً
للبوود٘ خاعووادٔ خهووا٘ جطووُز التُاربوول االجتموواعْ خو أخهووا٘ الووُهو الُاحوودا خال وولل
الورٓ ِعووصش اللّخمووٕ الُههّووٕا َِقووُ عُا قًولَ الفُّسدووٕ َالت و ات ا َُِطوققع خمططووات
األعدا٘ا َحيُل دَى حتقّق أغساضقًا العدَانّٕ ال سِسٔ.
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اإلعالم والديمقراطية
د .أمحد علي حممد*
*

شين سن اظؼول :إن عوضوع اظدميؼرارقة ودبل مماردتفا سؾىى وىو

أعثل ؼُشؽّل جاغباً طبرياً عن االػتؿام اظعاملي يف زىل املىتغرياا اظدوظقىة
اظقوم ،والدقؿا أن اإلسالم اظغربي ؼرطِّز سؾى صؽرة تثري ضجقجًا سؾى اظدوام
صحواػىىا أن املؿاردىىاا اظدميؼرارقىىة عؼلىىورة سؾىىى ارتؿعىىاا اظغربقىىة،

وػذا ؼـم سن ضىر

عىن اظتعلىن عىن أجىل أظىل دىلتؽؾم سؾىى عوضىوع

اظدميؼرارقة طؿا ؼطرحفا اإلسالم اظغربي اظقوم ،حماوالً اإلذىارة إ

عشؽالا اإلسالم اظيت حتول دون أداء وزقػته احلقوؼة.

بعى

 1ىى ؼـىا بىاإلسالم تؽىوؼن اظىرأع اظعىام واملشىارطة يف اىـاسة اظؼىرار،

وعن ثم اإلدىفام يف تردىقم عبىدأ اظدميؼرارقىة ،واىؼل عػفىوم املوارـىة،

عن جفة اظؼقام باظواجباا واظتؿتع باحلؼوق.

وظقس ػـاظل دبقل ظتحوّل املوارـة عن جمرد ذىعور باالغتؿىاء إ

مماردىة دميؼرارقىة صعؾقىة خالضىة ،عىن دون تعزؼىز ثؼاصىة اجتؿاسقىة ؼـشىرػا

اإلسالم صقؿا ؼواصق أػداصاً حمددة ترمسفا اظدوظة ظتـظقم أذؽال اظتوااىل

االجتؿاسقة واظسقادقة.

* أستاذ جامعي /عضو اتحاد الكتاب العرب ـــ جععةـا الد،ـمن مـل متل:اتـ 1ـــ يـي الرـعر(ا ادااسـاي فـةا يـي
األدب الحم(ث)ن 2ــ يي قضا(ا ال:ل..
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اإلعالم والدميقراطية

فىع التّطٕر اهلاٟن الذ ٙمشن ٔصاٟن االتصاه يف الشّوَ احلدٖث ،بزس وفًّٕ

"دلتىعععع اوممٕوعععا "  )1العععذ ٙيدرٖعععد لعععْ الالٗعععش ملمععع ٜالٍعععاتخ اومعععزيف اوتشاٖعععد
لمتكٍٕلٕجٗأ ،وَ ثَيَّ تضخري ملمي اإلملالً لمٍّٕض بْ لُٗىض٘ وصدراً وَ وصادر
القٗي ،ئ ملم ٜاألقن وزصداً وماٍٖتّأ ،وَ ٍِا ظّعز الٍغعاا اإلملالوع٘ اوماصعز
لٍٗقن اوممٕوا اجلدٖعدٔ ٚاألفكعار الضعاٟدٔ ،ٚملمع ٜريصعّا فكعز ٚالدةقزا ٗعٛ
الععأ يثععار لععنرياً وععَ اجلععده ذععٕه يعععكاهلا ٔوهععاوٍّٗا ٔوٍاِحّععأ ،لاٌع
يبزس تمع اخلالفعا الٍا ع ٛملعَ الع اجلعده وتىنمع ٛيف واِٗع ٛالدةقزا ٗع ٛوعَ
جّ ٛلٌّٕا ملقٗد ًٚئ وٍّحاً ،بٗد ي ُّ تغمٗب فكز ٚالٍّظاً الضمى٘ التماٖغع٘ بع
الٍععاظ ،الععذ ٙعععاً ملقاٟععد اقتىمععا ٔقٗىّععأٖ ،وتععدد احلمععٕهٖٔ ،متىععد ملمععٜ
اوؤصضا ٖٔ ،ضعى مىارصع ٛاحلزٖعا الماوعٔ ٛفقع ًا لدصعتٕر العوالد بصعٕر ٚتقوعن
االذتكاً إىل الغزملٗ ،ٛقد يفه ٜإىل ضزب وَ التٕافق ب دملعا ٚالدةقزا ٗعٛ
اجلدٖععد ٚيف المععار الزي ععال٘ ملمع ٜسلععٕ صععاهِٔ ،ععذا ال ٍٖفعع٘ بععالطوع اخلععال
القاٟي يف ممارص ٛالدةقزا ٗ ،ٛلكٌّٕا يف ذقٗقع ٛاألوعز دلعزد ععمار ري عال٘
وعَ جّع ،ٛئ ملقٗعد ٚلٗيالٗع ٛتعزفي القٗععٕد اوفزٔضع ٛملمع ٜذزٖع ٛالفعزد وعَ جّععٛ

ثاٌٗ.)2 ٛ

اِتى العدةقزا ٗا احلدٖنع ٛيزٖع ٛالتمعوري ٔباوٕا ٍع ،ٛفكاٌع ٔصعاٟن
اإلملالً احلاون الزٟٗط هلات الفكزت ٔ ،قد ذُدد ذعق اوٕا ٍع ٛبمالقع ٛالفعزد
بالدٔل ٛلىا ٖقزِا قإٌُ تم الدٔل ،ٛئ يٌّّعا درجع ٛوعا يف ممارصع ٛاحلزٖع ٛيف
ضععٕ ٞاوضععؤٔلٖٗٔ ،ٛكععاد وفّععًٕ اجلٍضععٗ ٛيُ ٍٖصععّز يف بٕتقعع ٛاوٕا ٍعع ،ٛإال يُ
فارقاً ٖغخص بٍّٗىا ِٕٔ ،يُ لمحٍضٗ ٛاوتٗاساً صاصاً وعَ احلىاٖع ٛصعارد العوالد،
يوععا الدةقزا ٗعع ٛفتهععىَ ذزٖععٛري التمععورئ ،اتصععاه الفعععزد بععا صزَٖٔ ،ذزٖعععٛ
الصرافٔ ٛالٍغز ،بٕصف ال لمّْ وَ يِعيّ صعٕر العزي ٙالمعاً ٔ ،)3قعد ملُقعد
ئّه وععؤ ز دٔلعع٘ يف ودٍٖعع ٛصااصععوٕري الفزٌضععٗ ٛيف صععومٍٗٗا القععزُ المغععزَٖ
وٍاقغ ٛذزٖ ٛاإلملالً ٔووادئ المىن الصرف٘ٔ ،محاٖ ٛاقتىع وَ التأثري الضميب
لٕصاٟن اإلملالً ٔالصٗىا وٕضٕد اجلٍطٔ ،لاُ يِيّ وا خي ملَ ال اوؤ ز
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تغععري وفّععًٕ اإلملععالً ،فمععي ٖمععد المىععن الصععرف٘ صاصعع ٛذلصععٕراً يف التمععوري ملععَ
يفكار اقتىع بغكن ذز فرضب ،بن يصعور احلزٖع ٛتمعق ذعقّ الصعرف٘ يف
احلصٕه ملمع ٜاوممٕوعا ٔيمٗمعّا ٌٔغعزِا بتفعٕٖي وعَ اقتىعع ،وعَ يجعن الع
يّٕلعع الصّععراف ٛالماوٗععع ٛوعععَ صعععراف ٛري ٙإىل صعععراف ٛصعععي ٔصعععراف ٛصعععٕرٚ
ٔصراف ٛيمٗنٔ ،قد ذظٗ يىاٖ ٛدصتٕرٖ ٛغري وطمق ،ٛفكعاُ ٌغعز الوٗاٌعا
اوهععممٔ ٛاألٌوععا ٞالكاابععٔ ٛالتغععّري ٔاألدب اوكغععٕ الععذُٖ ٙقصععد فٗععْ اإلثععارٚ
اجلٍضعٗ ،ٛيوععزاً عععوْ ذلظععٕر ٔ ،)4بععذل اٌتّعع ٜملصععز الصععراف ٛالصععفزا ٞالععأ

تغٗع األصوار اووتذلٔ ٛالفها ٟاوخشٖ ٛوترمم ٛوَ اوضؤٔلٗ.)5 ٛ

2عع لقد ذأه بمي الواذن  ،يف ضٕ ٞوقزرا وعؤ ز صااصعوٕري ،يدٖعد
يِدا اإلملالً يف األٌظى ٛالدةقزا ٗ ،ٛفكاٌ ملٍد "عٕدصُٕ" صوم ٛيِدا :
عع إٖصاه األصوار إىل الٍاظ صرٗرٔ ٛلاوم ،ٛتضى هلي باختاا قزارا ٔاملٗ.ٛ
عع تأو ذلٗط وتحاٌط وضاملد ٚالٍاظ ملم ٜفّي الضٗاص.ٛ
عع لمب دٔر الٕلٗن لتطمما اقىٕملا االجتىاملٗ ٛاوختمف.ٛ
عع تأو األصوعار العأ ٍٖتظزِعا الٍعاظ وعَ ذٗعث الكعي ٔالٍعٕد ٔفقعاً لقعٕاٌ
الضٕق.
عع نٗن اجلىّٕر ٔالتكمي باصي اوصمر ٛالماو.ٛ
عع إثار ٚالتما ف ٔتأو فّعي ومىعق ألذعٕاه الٍعاظ ا صعزَٖ يف يرجعا ٞالمعار
لاف.ٛ
عع تأو ِاوػ لمرٕار ب اوٕا ٍ  ،ال إلملالوّي بآلٗ ٛاختاا القزار فرضعب
بن لمىغارل ٛفْٗ .)6

3عععع ةكععَ يُ ٖععؤد ٙاإلملععالً ٔظٗفتععْ الفمالعع ٛيف صدوعع ٛاقتىععع إاا لاٌ ع
ٍِالعع ممارصعع ٛدةقزا ٗععٔ ،ٛوععَ ثععي يقععق تطممععا الٍععاظ يف احلٗععا ٚا وٍععٛ
عٔ ،ٛالصعٗىا
ٔاوضتقز ،ٚبٗد يُ اإلملالً يف دٔه المعار النالعث ٖٕاجعْ يعدٖا
يف ضٕ ٞاوعتغريا الدٔلٗع ٛالطارٟع ٛلعئس الٍظعاً المعاو٘ اجلدٖعد اوتىنعن بعالقٕٚ
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اا القطب الٕاذدٔ ،ملٕو ٛاالقتصاد الدٔل٘ ٔاٌفتاذْٔ ،اٌتغار الدةقزا ٗا ،
ٔبٍععا ٞاوؤصضععا ٔ ،تشاٖععد اإلزلععاسا التكٍٕلٕجٗععٔ ،ٛتقععدً االتصععاال  ،فكععن
ال ُٖكوِّن اإلملالً ٖٔغن قدرتْ ملم ٜاوٍافضٔ ،ٛوَ ثي ٖفقدٓ وصداقٗتْ وَ جّٛ
ملحععشٓ ملععَ تقععدٖي ثقافععٌٕ ٛملٗعع ٛلمىتمقعع٘ٔ ،لععٗط ال ع فرضععب بععن إُ لععنرياً وععَ
ٔصاٟن اإلملالً ر تٍح يف االتصاه اجلىاِري ٙملم ٜسلعٕ يونعن ،الع ألُّ يغموّعا
اصتراه ٔصٗم ٛلتقدٖي الذراٟع لتهٗٗق احلزٖا عع ٔتزصٗخ وودي التومٗعٔ ،ٛااِعن
الزي ٙا صزٔ ،وَ َث ّي التٍصن وعَ الٕفعا ٞبالمقعد األصالقع٘ بع اقتىعع ٔالدٔلع،ٛ
ٔالتخم٘ ملَ المىن الزقاب٘ الذٖ ٙزو٘ إىل إجياد "صعٗ وٍاصعو ٛلهصعّاً يف صمعق
ملٕاون ٔقٕاصي لممٗػ اوغاك ب الٍعاظ"  ،)7إضعاف ٛإىل الع فمعٗط وعَ ععأُ
اإلملعععالً إبعععزاس الصعععٕ الٕاذعععد ،الع ع ألُّ لعععنرياً وعععَ رجعععاه اإلملعععالً ٖفّىعععُٕ
الدةقزا ٗععع ٛاإلملالوٗععع ٛبٕصعععفّا صعععٕتاً ٔصعععدٔ ،ٝوعععَ ٍِعععا تعععٕرا لعععنري وعععَ
اإلملالوععٗ يف اىٗععن القععو ٔ ،الٕقععٕد يف اهلٗععاد ٔالصععخب وععَ دُٔ فّععي دقٗععق
لقهاٖا الضٗاصٔ ٛاقتىعٔ ،ملمِ ٜذا الٍرٕ دصم لنري وعَ الٕصعاٟن اإلملالوٗعٛ
يف "بزٔباغٍدا" الهحٗخٔ ،يف ضٕ ٞال التقصري تهعاٞه ِعاوػ الدةقزا ٗع ٛيف
اإلملععالً ،ففقععد الدةقزا ٗعع ٛوضععٕغا ٔجٕدِععا يف لععنري وععَ بقععاد المععار،
ٔاألصن يُ الدةقزا ٗ ٛاإلملالوٗ ٛتضّي يف صٗاغ ٛا را ٞبصٕر ٚإجيابٗع ،ٛلىعا

تضّي يف ٌغز احلٕار ٔتدأه ا را ٞاحلزٔ ٚالنقاف ٛالٍٕملٗ.)8 ٛ

يدث الواذث صاحل يبٕ يصوع ملَ دلىن التردٖا ٔاوخعا ز العأ تٕاجعْ
الصٍامل ٛاإلملالوٗ ٛالمزبٗ ،ٛوغرياً إىل ٔجٕد يدٖا صٗاصٗ ٛملمع ٜريصعّا ٔجعٕد
"إصععزاٟٗن" ٔذععاه التحشٟععٔ ٛالضععٗطز ٚملمعع ٜلععنري وععَ ٔصععاٟن اإلملععالًٔ ،يععدٖا
إٖدٖٕلٕجٗ ٛلأُ تكُٕ لمركٕوا صٗاص ٛصاصٔ ٛلمىؤصض ٛاإلملالوٗ ٛصٗاصٛ
ثاٌٗععٔ ٛلمكاتععب إٖدلٕجٗعع ٛثالنععٔ ٛلمىتمقعع٘ إٖدلٕجٗعع ٛرابمععٔ ،ٛيععدٖا اقتصععادٖٛ
تتصن باوىٕه ٔاودممَ ٔاجلىّٕر ٔاوغاك ٔالتٕسٖعٔ ،يدٖا اجتىاملٗ ٛتٍحي ملعَ
اوضتٕ ٝالتممٗى٘ ٔالنقايف لمىحتىعٔ ،يصعرياً يعدٖا ملاوٗع ٛئ صارجٗع ٛتتىنعن يف
ملدً قدر ٚاإلملالً المزب٘ ملم ٜوٍافضٔ ٛصاٟن االتصاه الماوٗ.)11 ٛ
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ٖها لنّ إىل ال الترٕال االقتصادٖٔ ٛالضٗاصٗٔ ٛالنقافٗ ٛالعأ يبعزس
المٕو ٛيف لوٕظ دةٕقزا ٘ جدٖد ،تمع العأ تضعتّد إصهعاد اوعٕارد الطوٗمٗعٛ
ٔاالقتصععععادٖ ٛلمضععععٗطز ٚاالصععععتمىارٖ ٛاجلدٖععععد ٚاوتىنمعععع ٛباوصععععار المىالقععععٛ
ٔالغزلا الهخىٔ ،ٛقعد ااِمع لعنري وعَ ٔصعاٟن اإلملعالً الٕ ٍٗع ٛرلعا ز
المٕو ٛوقز ٚبذل تومٗتّا الصزع ٛإىل الٍظاً الماو٘ اجلدٖد.
 .4ر ٖكَ اإلملالً اوماصعز يف العدٔه الزي الٗع ٛالغزبٗعٔ ٛفٗعاً مقتهعٗا
الدةقزا ٗععع ،ٛإا اسلعععاس إىل الضٗاصعععا اوٍاِهععع ٛحلزٖععع ٛالغعععمٕبٔ ،إاا لعععاُ
ٍِال عمٕر لد ٝالغزب بأُ الدةقزا ٗا الغزبٗ ٛال يارب بمهّا ،إال يُ ال
الفّعي اوٍقععٕه لمدةقزا ٗععٍٖ ٛععأ ٝبعالفّي اوماصععز لمرزٖعع ٛملععَ اوٕضععٕملٗ ،ٛإا ال
ٖغععىن وفّععًٕ الدةقزا ٗعع ٛعععمو ًا دُٔ عععمب ذصععزٔ ،لععٗط ال ع فرضععب بععن إُ
الدةقزا ٗعع ٛالغزبٗعع ٛيف وزاذععن سوٍٗعع ٛرلتمفعع ٛوارص ع يلٕاٌععا وععَ المٍععف ضععد
ععععمٕبّا ،لىعععا وارصعععتْ صعععارد ذعععدٔد بالدِعععأ ،ومعععزٔ يُّ يِععيّ صطعععز ٔاجعععْ
اوىار ص ٛالدةقزا ٗ ٛاحلدٖنع ٛوعَ اجلّع ٛاإلملالوٗع ٛإٌّىعا ِعٕ اإلرِعاب ،وعَ يجعن
ال ذاس لتاب "جُٕ ل " اوضى ٜبع"المٍف ٔالدةقزا ٗ )11 "ٛيِىٗع ٛبالغع،ٛ
بٕصعفْ عععّاد ٚذٗع ٛتكغععف ذقٗقع ٛالضٗاصعع ٛاحلالٗع ٛلمععدٔه الزي الٗعٔ ،ٛملمععٜ
ريصععّا الٕالٖععا اوترععد ٚاألوزٖكٗععٔ ،ٛتزصععد يف الٕقعع ٌفضععْ يِععي الترععٕال
اجلِٕزٖ ٛالأ تمٗق اوىارص ٛالدةقزا ٗٔ ٛالصعٗىا يف القعزُ المغعزَٖ اوٍصعزً،
إا ٖغععري اوؤلععف بصععٕرٔ ٚاضععر ٛإىل يُّ الضٗاصعع ٛاألوزٖكٗعع ٛاحلالٗعع ٛتضععتّد
سملشمل ٛاصتقزار الٍظاً اجلٕٗصٗاص٘ يف المار ي ع ،ال ألٌّّا وتٕر  ٛيف بقعاد
لنري ،ٚوع يٌّّا لٗض وزتوط ٛفّٗا ارتوا اً لمٗاً ِ٘ٔ ،وَ ثَيَّ وهطز ٚلمتماٖػ
وع يربع وٍا ق ٌفٕا ثالثٍ وٍّا ٌٕٖٔ ِ٘ٔ ٛرٔصٗا ٔالص ٔئرٔبا ٔالٗابأُ ،ملمْٗ
الذظ اوؤلف ي ُّ الضٗاصع ٛاألوزٖكٗع ٛاخلارجٗع ٛبمعد احلعزب الوعارد ،ٚتضعم ٜإىل
اععأس وقٕلعع" ٛرةععُٕ ذرُٔ" :الضععالً وضععترٗنٔ ،احلععزب غععري ممكٍعع ،ٛلٗكععُٕ
ٍِال عمٕر داٟي باخلٕ وَ ٌغٕب ذزب ٌٕٖٔٔ ٛعٗك ٛئ ذلتىم ،ٛهلذا غعد
فكز ٚالضالً ملم ٜذدِّ قٕه "ل " يقن اصترالٔ ٛاحلزب يلنز اذتىاالً . )12
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ٖتىنععن احلععد األدٌعع ٜلمدةقزا ٗعع ٛيف الععشوَ احلععدٖث باوضععأا ٚب ع الٍععاظ،
ٔاحلفاظ ملم ٜاحلزٖا الماو ،ٛملم ٜيُ تكُٕ ٍِالع جّعا رقابٗع ٛملمٍٗع ٛتتىنعن
باوٍظىععا االجتىاملٗعع ٛغععري احلكٕوٗعع ٛتزملعع ٜاومععاٖري األصالقٗععٔ ،ٛيععٕه دُٔ
االٌفزاد يف صٗاغ ٛالقزار ،ئ تضخريٓ خلدو ٛف ٛ٠دُٔ ف٠عٔ ،ٛتقعف ضعد اإلرِعاب
بكنّ يعكالْ ،ال ألُّ اإلرِاب ٖمطن اوىارصع ٛالدةقزا ٗع ،ٛبٗعد يُّ اجلاٌعب
المىم٘ يف اوىار صا الدةقزا ٗ ٛالغزبٗعٖ ٛغعف ملعَ اعأس بعال اخلطعٕرٖ ٚتىنعن
بالمّغعع ٛاوىٗععش ٚلععومي اوؤصضععا الدةقزا ٗعع ٛالععأ تتحاِععن اإلرِععاب ،فٍّال ع
ذععاال وٕثقعع ٛتغععري إىل اصععتخداً ذكٕوععا دةقزا ٗعع ٛغزبٗعع ٛاإلرِععاب ضععد
وٕا ٍّٗا يح ٛمحاٖ ٛاوصمر ٛالماو ،ٛئ محاٖ ٛالقإٌُ وعَ اعأسا الزملعاد ئ
وا ٖضى ٜاإلرِاب اوٍعاِي ٔ ،)13بعذل ملاجلع الدةقزا ٗع ٛاوماصعز ٚالمٍعف
بطزٖق ٛالقتن الٍاس ٙالزذٗي 1939عع  )ً1941الذ ٙئد ٝبٍا ٞملمع ٜئاوعز ِتمعز
ملمععع ٜوعععا ٖقعععارب  111111يوعععاٌ٘ وعععَ اوصعععاب باضعععطزابا ملقمٗعععٔ ٛجضعععدٖٛ
وضتمصععٗ ٛوضععتمٍٗ ٛباإلرِععاب اوععٍظي ٔتمو٠عع ٛاجلىععاِري باصععي األوععٔ ٛالمععزق بغٗععٛ

الععتطّري ٖ ،) 14قععٕه جععُٕ لعع ":إ ُّ لمىحتىمععا اوتىدٌعع ٛالععأ تزتكععش ملمععٜ
دةقزا ٗععا الٗععًٕ صععم ً ٛبععاإلراد ٚالجتنععاث المٍععف ئ ٌععشد الصععف ٛالطوٗمٗعع ٛملٍععْ
بٕصفْ اذتىاالً قابال لهساذ ٛصٗاصٗأً ،قد قعاه يذعد الصعرفٗ اليٖطعاٌٗ يف
يثٍا ٞاحلزب الماوٗ ٛالناٌٗ :ٛصٕ ٌكضب احلزب ،ألٌٍا واسلٍا بمعداً دةقزا ٗعاً،
أل ُّ ٌظعز ٚالٍقعد واسالع وضعمط ٛملمع ٜالععذَٖ قعد ٍٖشلقعُٕ سلعٕ يصعالٗب تفتقععز إىل

اإلرادٔ ٚاألصال.)15 "ٛ

لقد قاو الدةقزا ٗ ٛفممٗع ًا لىعا ٖعز" ٝلع " يف ٌظعاً وٕلعد لمىخعا ز،
ٔهلععذا اٌّىكع القععٕ ٝالضٗاصععٗ ٛبتٕجٗععْ قٕاِعا المضععكزٖ ٛإىل ععع اوممٕوععا
االصتخوارٖٔ ٛالضٗطز ٚاإللكأٌٗ ٛملم ٜععوكا االتصعاهٔ ،وعع تشاٖعد اذتىعاه
ٌغٕب ذزب ٌٕٖٔ ٛوضتقوالً ،فإُّ الٕالٖا اوترد ٚاألوزٖكٗ ٛقعد اصعتنىز سلعٕ
صععت ومٗععار دٔالر وٍععذ اٌٍٗٗ عا القععزُ المغععزَٖ يف وغععزٔد الععدرد الصععارٔص٘
الذٖ ٙضتّد ردد القٕ ٝالٍٕٖٔ ٛالأ تترالف ومّا ذالٗاً ،وع يٌّّا تمع يلنعز
14
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وَ صوم ٛذال ريظ ٌٕٔ ،ٙإال يٌّّا تضم ٜإىل اوتالك قٕ ٚردد لافٗ ٛلدر ٞذعزب
ٌٕٖٔ ٛذلتىمٔ ،ٛبعذل يضعر ٌظزٖع" ٛاحلعشاً العدةقزا ٘ لمضعالً" العأ تكمعي
ملمّٗا "جٗفز ٙغٕلد ععتاَٖ" غعري ٔاقمٗعٔ ،ٛوعع تقعدً ٔصعاٟن االتصعاه الٗعًٕ صعار
بٕصع اوز ٞيُ ٖز ٝبٕضٕح منٕ ظاِز ٚاإلرِاب يف بقاد لنري ٚوعَ المعارٔ ،ملمعٜ
ِذا الٍرٕ بتٍا ٌدرك وعَ صعاله وعا تشٔدٌعا بعْ ٔصعاٟن االتصعاال يُ الدةقزا ٗعٛ
تٍرز ملَ وضارِا الضمى٘ ،ملم ٜالزغي وَ ئِاً دملا ٚالضعالً ٔاألوعَ ،إا بتٍعا
ملم ٜذاف ٛملصٕر ٔصط ٜجدٖعد ٚوتمعدد ٚاالااِعا ٔ ،وتٍاقهع ٛيف ااتّعأِ ،ع٘

بمد ال لمْ ال تتضي بالٕذد ٚالزٔذٗٔ ٛال بالٕذد ٚالممىاٌٗ.)16 ٛ

5ععع إُ الدةقزا ٗعع ٛالغزبٗع ٛتتحاِععن وععا تتٍاقمعْ ٔصععاٟن اإلملعالً ملععَ ضععراٖا
اإلرِاب يف المارٔ ،تغٗ بأبصارِا ملَ التقارٖز الأ تصعدرِا وٍظىعا ذقعٕق
اإلٌضععاُ ب ع احل ع ٔا صععزٔ ،الصععٗىا التقزٖععز المععاو٘ ملععَ المٍععف اوٍغععٕر صععٍٛ
 " ً2112العععذٕٖ ٙضعع يُ  1,6ومٗعععُٕ إٌضعععاُ ٖٕاجّعععُٕ اوعععٕ بضعععوب اإلرِعععاب

صٍٕٖأً ،ممده ٔصعط٘ ٍِالع  35إٌضعاٌا ةعٕ ضعرٗ ٛالمٍعف يف لعن صعامل،ٛ
لىعععا ٖتمعععزض ربعععع ٌضعععا ٞالمعععار لمٍعععف جٍضععع٘ٔ ،وعععَ اوؤصعععف يُّ لعععنرياً وعععَ
الصععرفٗ الععذَٖ ٖمىمععُٕ يف ذقععن اإلملععالً لالتمفععاس وععنالًٖ ،ضععتفٗدُٔ وععَ ِععذٓ
األرقاً لتألٗد االٌطواد بأُ المٍف يوز وٗم٘ ئ يٌّعْ وعَ ثٕابع احلٗعا ٚالوغعزٖٛ
ِٔ ،)17ذٓ اوضأل ٛتطزح يص٠م ٛجِٕزٖ ٛيف ضٕٔ ٞظٗف ٛاإلملالً اوماصز يبزسِا
ِن اإلملالً ذاون لمدةقزا ٗ ٛيً تابع لمضٗاصٛ؟

6عععع إُ الدةقزا ٗعع ٛالغزبٗعع ٛالماوعع ٛتٍطمععق وععَ ووععدي ٖفهعع٘ إىل يُ تكععُٕ
ٍِال دةقزا ٗ ٛتضتقز يف اوزلش ،وقابن إثار ٚوا ٖضى ٜبالفٕض ٜاخلالقع ٛئ
اإلرِععاب اوععٍظي يف اهلععاوػِٔ ،ععٕ عععكن الصععزاد احلععال٘ ،فىععا داو ع ٍِال ع
فٕض ٜممكٍ ٛيف الغزق األٔصط صاص ،ٛفإُ يف ال يقٗقاً لمّد الضٗاصع٘
االصتمىار ٙالذٖ ٙزو٘ يف ذصز األوز إىل الضٗطز ٚالٕاصم ٛملم ٜبقاد عاصعم ٛوعَ
المعععارٔ ،ملمٗعععْ فعععإُ ذلاربععع ٛاإلرِعععاب دلعععزد صعععٕر ٚساٟفععع ٛوعععَ صعععٕر احلداثعععٛ
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الدةقزا ٗعع ٛالغزبٗعع ،ٛال ع ألٌّععا ال تمععدٔ لٌّٕععا ِٗىٍععٔ ٛاصععتغالالً لمىحتىمععا
اوتخمف ٛبذرٖم ٛتقدٖي اوضاملد ٚهلا لومٕي الدةقزا ٗ ِ٘ٔ ،ٛالذرٖمعٌ ٛفضعّا العأ
قعدوّا االصعتمىار األٔرٔبع٘ القععدٖي يع وضعى ٜمحاٖعع ٛئ األصعذ بٗعد اقتىمععا
اوتخمف ٛلتأصذ ذظّا وَ التطٕر ٔالتقدًٔ ،الٗعًٕ زلعد الصعٍٗع ٌفضعْ ٖتكعزر يف
بقاد لنري ٚيف المار النالث ،إا مت التدصن يف عؤٌّٔا يحعٌ ٛغعز الدةقزا ٗعٛ
ٔالقهععا ٞملمعع ٜاإلرِععابٔ ،الٕاقععع يُ ال ع صععٕر ٚوععَ صععٕر اهلٗىٍعع ٛاالصععتمىارٖٛ
اوماصز ٚالأ صطط هلا الضاص ٛالغزبُٕٗ ٔالصٗىا صىٕٟٗن ِعاٌتحتُٕ يف لتابعْ
"صععزاد احلهععارا " لمضععٗطز ٚالكاومعع ٛملمعع ٜالمععار ٔصاصعع ٛالععوالد المزبٗعع ،ٛإا
يعار يف لتابْ يُ اصعتىزار صعمٕد القعٕ ٚاا القطعب الٕاذعد وٍعٕا بهعزب وعَ
الصععزاد ،ذتعع ٜلععٕ لععاُ وفععتمالً ،وععَ يجععن ال ع زذ ع يفكععار لععنري ٚوٍّععا
الفٕضعع ٜاخلالقععٔ ،ٛإملععاد ٚصععٗاغ ٛالصععزاد يف المععارٔ ،اشٟعع ٛاقععشي ٔتقضععٗي
اوقضععي ،فكععن ال ع ٔجععد الصععتىزار اهلٗىٍعع ٛاالصععتمىارٖ ٛاجلدٖععد ٚالععأ تتععذرد
مكافرعع ٛاإلرِععاب ٌٔغععز الدةقزا ٗعع ،ٛلٗععٍمي المععار بضععالً وكععذٔبٔ ،يف
الٕق ع ٌفضععْ زلععد اإلملععالً الغزبعع٘ ٔدةقزا ٗاتععْٖ ،ععنري الف ع ٍٖٔغععز اإلرِععاب
ٖٔعدملي اقىٕملعا التكفريٖعع ٛيف بقعاد لععنرئ ،ٚععأه باصععتىزار القهعا ٞملمععٜ
الفكز اوقأً.
6عع وَ ٍِا ٔجب الالٗش يف ظن الظزٔ احلالٗ ٛالصمو ٛالأ ٌمٗغّا ملمعٜ
وفًّٕ االٌتىا ٞالٕ ق ،ال ألُ المرى ٛاالجتىاملٗٔ ٛصٗم ٛرادمل ٛوٕاجّع ٛاهلحىعٛ
الغزص ٛوَ قون وا ٖضى ٜبالدةقزا ٗا الغزبٗع ،ٛالعأ تعدمل٘ ذلاربع ٛاإلرِعاب
يف بالدِأ ،باوقابن تدملي اإلرِاب يف وٍا ق رلتمف.ٛ
توععدٔ يِىٗعع ٛاالٌتىععا ٞالععٕ ق يف ظععن الظععزٔ الزاٍِعع ٛوععَ صععاله ا افظععٛ
ملم ٜالٕذد ٚالٕ ٍ ٗٔ ،ٛالمىن ملمع ٜيقٗعق األِعدا العأ تمعيب تطممعا اقتىعع،
بطزٖق اوىارص ٛالدةقزا ٗ ٛاحلقٗقٗٔ ،ٛبث العٕمل٘ بع اوعٕا ٍ لاصعٗخ ووعدي
الٕ ٍٗ ٛالذٖ ٙمد وَ يرق ٜاحلاجا الأ تكفن لمىٕا َ لزاوتْ.
16

د .أمحد علي حممد

لٗط االٌتىا ٞعمٕراً فرضب ٔإمنا ِعٕ صعمٕك ٔممارصعٖ ،ٛضعّي اوعٕا َ فٗعْ
بععأدا ٞدٔرٓ الععٕ ق ٔالصععٗىا يف وٕضععٕد اوٕا ٍععٔ ،ٛاوٕا ٍعع ٛالععأ ثوتتّععا األٌظىععٛ
الضٗاصٗ ٛالأ تتوح بدةقزا ٗاتّا ،عتاد الًٕٗ وٍعا إىل وزاجمع ٛذقٗقٗع ،ٛإٌٍعا
ياج ٛإىل اوٕا ٍ ٛالأ ختدً وصاحل بالدٌا قون لن ع٘.ٞ

ــ اهلوامش:

.1الموعععدام ،وععع٘ االتصعععاه ٔالدةقزا ٗععع )ٛدار الٍّهععع ٛالمزبٗععع ٛبعععرئ ً2115
ه.39:

2عع اوزجع ٌفضْ ه.45:
3عع اوزجع ٌفضْ ه.57:
4عع اوزجع ٌفضْ ه.85:
.5بععٗا ،جععُٕ االتصععاه اجلىععاِري )ٙتز

عع ٛملىععز اخلطٗععب وععع اوؤصضعع ٛالمزبٗععٛ

لمدراصا ٔالٍغز برئ  ً1987ه.68:

عع يبزس وَ يصدر صراف ٛصفزا ٞجٕسٖف بٕلٗا ٔٔلٗي ِريص ملاً .ً1887
6عع المود ام ،و٘ االتصاه ٔالدةقزا ٗ )ٛه.63:
7عععع ملوٗععد ،يصععد اإلملععالً ٔالدةقزا ٗعع )ٛاهلٗ٠عع ٛالماوعع ٛالضععٕرٖ ٛلمكتععاب دوغععق
 ً2118ه .11:

8عع اوزجع الضابق ه.9:
.9اوزجع الضابق ه.11:
11عع يبٕ يصوع ،صاحل يدٖا اإلملالً المزب٘) دار الغزٔق  ً1999ه.15:
.11ل ع  ،جععُٕ المٍععف ٔالدةقزا ٗعع )ٛتز
الضٕرٖ ٛلمكتاب دوغق  ً2111ه.23:

ععِٗ ٛععني فزذ ع ٌغععز اهلٗ٠عع ٛالماوععٛ
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12عع اوزجع الضابق ه.25:
 .13اوزجع الضابق ه.6:
 .14اوزجع الضابق ه.6:
 .15اوزجع الضابق ه.8:
 .16اوزجع الضابق ه.23:
 .17اوزجع الضابق ه.12:
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التضليل اإلعالمي ودوره في
تزوير الحقائق وتغييبها
د .صًاح عزام*
*

مدخل إىل البحث:
ركز إعالم اإلعالم ادلعادي ومازال يركز منذ بداية احلرب اإلرهابوة

علىىس د ى رية سبىىس دىىب دىىن ات علىىس إثىىارة اعنعىىرات اعدينوىىة واعطا وىىة
وادلذهبوىىة وح ىىط اعطا ىىة اع احىىدة وان حقىىاص مىىئ حق ى

اعط ا ىى

األخىىرى مسىىح الًّ يف ذعىىب بعىىا ىىعاو اعن ىى س واتهلىىة وادلحىىدين
ادلحزمح

علحأثري علس عق هلط وجتنودها د د رية وإدىقا اعدوعىة هوهىا

وتسلوط اعسلطة تماعة اإلخ ان ادلسلم

ومئ يحعار

معهط مىئ اعىذيئ

ارتهن ا عألجنيب عقاء ادلال واعطم حات اعشخصوة اعضوقة وكىان عععىالم
األمري ي واع ربي واععربي ادلرتبط بهما تأثري كبري يف جمال إذعال هىذه
احلرب ويف جمرياتها عرب اعسعي عحش يه حقوقة ما جيري يف د رية .إ اهة

إىل ما تقدم ذكره ح ل اع عي وأهموحىه جتىدر اإلذىارة إىل أن احلىروب

وخاصة منها احلديثة يلعب هوها اإلعالم دوراً حم رياً وبارزاً باجتىاه حشىد
اعرأي اععام وره معن يات اعشىع ب واتوى ش ودل اجهىة اععىدو .و

ىئ

اعقىى ل إن دور اإلعىىىالم يف هىىىذا اععصىىىر أصىىىب هىىىاعالً ومىىىاثراً جىىىداً يف

احلروب حوث إذا أم ئ إسناع اععدو أو اخلصط مئ خالل اإلعالم

*

كاتة سوري /عضو اتحاد الكتاب العرب.
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تصبح املعاضى ايعػهط ١ٜال ساد ١هلاٚ .عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ْط ٣إٔ ايٝابإ اييت
تُعددسُّ قدد ٠ٛاقاصدداز، ١ٜدددُ١ي تؿدداهَ ٞددٔ ا اكاضٖددا الم ايكدد ٠ٛا ع َٝدد١ي ٗددٞ
تابازٍ املعًَٛات َع سٛاي ٞثًح ايس ٍٚاييت تاعاٌَ َعٗا نٌ َٔ ايٛالٜات املاشس٠
ٚبطٜطاْٝددا  ٚطْػددا ٚأملاْٝددا الع َٝداًي ٜٚعاكددس ايعسٜددس َددٔ املددطاقبا ايػٝاغددٝا إٔ
ٖددصا ايادًددع ا ع َددٚ ٞاملعًَٛددات ٞايٝابدداْٜ ٞؿددهٌ أسددس أغددبا ،ددعع ا زا٤
االقاصددازٚ ٟايعػددهط ٟيًٝابددإ قدداض ٠دغددٝا .يكددس أسددسث اياطددٛضات اهلاً٥دد١
صباٍ تكٓٝات االتصاٍ ٚا ْرتْ ٚا قُاض ايصدٓاع١ٝي فردط ٠الع َٝد ١ش ٜؿدٗسٖا
ايااضٜذ َٔ قبٌي ال َٔ سٝح سذُٗا ٚاتػاعٗاي ٚال بٓٝاٗا ٚٚظا٥رٗاي ٚأسسث
ٚاقعٓا ايعطب ٞب ١٦ٝالع َ ١ٝدسٜس ٠ذبٌُ فٝاتٗا ايهجري َٔ اياشسٜات ايديت
البس َٔ َٛادٗاٗا ٚاياهٝع َعٗاي شيو إٔ ٖص ٙاياشسٜات نإ هلدا اْعهاغدات
بايغدد ١ايادديفثري ايٓػددٝر ايجكددا ٚايػٝاغدد ٞيًُذاُددع ايعطب دٞي الغددُٝا َددا ٜاعًددل
باملُاضغات املػاُط ٠ياصٜٚب اهل ١ٜٛاسبضاض ١ٜيًعدط ي ٚاياٗدَ ٜٔٛدٔ ؾديفٕ ايجكا د١
ايعطب ١ٝبٌ ٚايَٓٗٓ ٌٝا بؿا ٢ايططم ٚا غايٝبي ٚايرتنٝع عً ٢إٔ ايجكا  ١ايغطب١ٝ
ٖدد ٞايجكا دد ١ا ْػدداْ ١ٝايدديت ػبددب إٔ تػددٛز ايعدداشي ٚإٔ ايجكا دد ١ا َطٜهٝدد١
خصٛصاً ٖ ٞأغاؽ ايعظُ ١ا َطٜهٚ ١ٝػبب إٔ ته ٖٞ ٕٛاملصدسض يًذُٝدع
أعبا ٤ايه ٕٛنْٗٛا تارٛم عً ٢نٌ ايجكا ات ايعاش.
الكىَ الهاعمُ:

الٕ اسبًُ ١ا ع َ ١ٝايؿطغد، ١دس غدٛض١ٜي اغداٗس ايػدٝطط ٠عًد ٢عكدٍٛ
ايٓاؽ عرب َ٦ات احملطات ايرضاٚ ١ٝ٥ا شاع١ٝي َٛٚاقع اياٛاصدٌ االداُداع ٞايديت
تبددح عًددَ ٢ددساض ايػدداع ١يددْٗ ٚ ً ٝدداضاً أخبدداضاً ناشب دٚ ١ذبكٝكددات َددعٚض٠ي هاٜاٗددا
ايطٝ٥ػ ١تصٜٛط َا ػبط ٟغٛض ١ٜبيفْ٘ (ثٛضٜ )٠طايب أصشابٗا باسبطٚ ١ٜايعسايد١
ٚاملػاٚا ٠ي َػاغً ١شيوي دٗدٌ بعدا املداًكاي الش تعدطا ازباْدب ايدص ٟؽبدسّ
أٖساف ٚخطط َؿغًٗٝا ٚمتًٜٗٛاي ٚربر ٞعٔ ايػداَع أ ٚاملؿداٖس ارضا ٤املضداز٠
هلص ٙا ٖساف ٚاشبططي حبٝح ال ٜػاطٝع إٔ ٜهؿدع اشبطديفٚ .بدايطبعي أ ٍٚأٚ
أقددٌ َددا ٜكدداٍ ٖددصا ا غددً ٛي الْدد٘ ٜعددرب عددٔ االظزضا ٤ايؿددسٜس ي ْػددإ .يكددس
أصددبش اسبددط ا ع َٝددَ ١ددٔ أخطددط أْددٛار اسبددطٚ ٚأنجطٖددا اهداًي ٚأقًددٗا
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تهًر١ي ٚأغطعٗا تيفثرياًي غٛا ٤عً ٢ايؿع ٛأّ ايدس ٍٚايديت تٛادٗٗداي يسضدد ١إٔ
بعا املٓظط ٜٔيًشط ا ع َ ١ٝشٖبٛا الم ايكد ٍٛالٕ الغدكا ايدس ٍٚؼباداز ايٝدّٛ
الم َ %01ددٔ ايكدد ٠ٛايعػددهطَ%81ٚ ١ٜددٔ ايكدد ٠ٛا ع َٝددٚ ١ايسعاٝ٥دد١ي ٚبعضددِٗ
ارخددط قدداٍ الٕ ايددس ٍٚغددابكاًي ناْ د تػددكط عػددهطٜاً بٝددس عددسٖٚاي ثددِ ٜدديفتٞ
ا ع ّ بطاظ اهلعمي ١أ ٚاالْاصاضي أَا ايّٛٝي إٕ الغكا ايسٍٚي ميهٔ إٔ ٜاِ
عددٔ فطٜددل ايسعاٜددٚ ١ا عد ّي ثددِ ٜدديفت ٞزٚض ايكدد ٠ٛايعػددهط ١ٜياجب ٝد اهلعميدد ١أٚ
االْاصاض .الٕ ٖصا ا غً ٛايص ٟبات ٜعطف باغِ (ايك ٠ٛايٓاعُ )١ايديت تؿدٔ سطبداً
ا رتا،دد ١ٝتٓددار عٓٗددا ٖعميدد ١ا رتا،دد١ٝي زبدديفت اليٝدد٘ ايددس ٍٚاالغدداعُاض ١ٜازبسٜددس٠
ٚعُ ؤٖددا خ د ٍ ا عددٛاّ ا خددري ٠املا،دد١ٝي ٚخاصددَٓ ١ددص ايبددس ٤بآرٝددص َؿددطٚر
اير،ٛدد ٢اشب قدد ١ايددص ٟأفًددل عًٝدد٘ َصددطًح (ايطبٝددع ايعطبدد )ٞالش ،ٚددع خططدد٘
ٚبطاصب٘ي ٚدٗعت أزٚات٘ َٓص غٓٛات ف١ًٜٛي ٚيٝؼ نُا ٜا ِٖٛايبعا بيفْد٘ ٚيدس
َع قٝاّ (ضبُس ايب ٛععٜدع )ٟبدإسطام ْرػد٘ أَداّ أسدس أقػداّ ايؿدطف ١تدْٛؼ.
فبعا ٖص ٙا زٚات اييت ٖٝيفتٗا ايس ٍٚاالغاعُاض ١ٜنإ َٔ أبطظٖدا السدساخ َ٦دات
ايكٓٛات ايرضا ١ٝ٥املؿب ١ٖٛيضذ ايطغا ٌ٥ا ع َ ١ٝالم صباُعات ٚؾع ٛبعٗٓٝا
بٗددسف تراٝدد نٝاْاتٗددا ٚال،ددعاف بٓٝاْٗددا ٚالٜكدداظ ايٓعددطات ايطا٥رٝددٚ ١املصٖبٝدد١
ٚايعطقٗٝ ١ٝا ٚقس اساً قٓاتا ازبعٜدطٚ ٠ايعطبٝدٚ ١هريُٖدا ضأؽ اسبطبد ١بدا ٖدصٙ
ايكٓٛات ا ع َ.١ٝ
دور قهىات الفتهُ:

بسا١ٜي البس َٔ ايك ٍٛالٕ ضبط ١ازبعٜدط ٠ايكططٜد ١أفًكد بجٗدا ا َ ٍٚدٔ
ايؿددٗط ايعاؾددط عدداّ 0885ي سٝددح تددعأَ الْؿدداؤٖا َددع الهدد م ايكػددِ ايعطبددٞ
ياًرع ١٦ٖٝ ٕٜٛا شاع ١ايربٜطاْ( ١ٝب ٞب ٞغد )ٞبعدس غدٓاا َدٔ قٝاَد٘ بػدبب عدسّ
تٛا ددل ايعاً٥دد ١ايػددعٛز ١ٜايدديت ناْ د متدد ٍٛايكػددِ َددع ؾددط ٚاالغدداغ ٍ املٗ د
يًصشرٝا ايربٜطاْٝاي الش ٚدس ايصشر( ٕٛٝبد ٞبد ٞغد )ٞايعطبٝد ١أْرػدِٗ
بطاي١ي اِ السكا تٛظٝع ٖؤال ٤قٓا ٠ازبعٜدطٚ .٠قدس أندس ايصدشر ٞايرطْػدٞ
ايؿددددٗري (تددددريَٝ ٟػددددإ) إٔ َؤغػددددٗٝا ؾددددكٝكإ طْػددددٝإ ؼبُدد د ٕ ازبٓػدددد١ٝ
ا غطاُٖ ١ًٝٝ٥ا/زٜرٝس ٚددإ طاٜدس َدإ/ي سٝدح صدطسا دْدصاى بديفٕ اهلدسف َدٔ
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تيفغٝػٗا الػباز صباٍ يًاشاٚض با ايصدٗاٚ ١ٜٓايعدط ي ٚتبدازٍ ايدطأٚ ٟاملٓاقؿدات
با ايطط اي ٚاياعطف أنجط الم بعضُٗاي الال أُْٗا هطٝدا ٖدصا اهلدسف ايدطٝ٥ؼ
بصضٜع ١ناشب١ي عٓسَا ظعُا أْٗا عطب ١ٝتٗاِ با ْػدإ ايعطبدٚ ٞبايكضداٜا ايعطبٝد١
يكس اظزاز اياضدً ٌٝا ع َد ٞالم زضدد ١ال ٜاصدٛضٖا ايعكدٌي ٚخاصد، ١دَ ٤ٛدا
ٜػددُ ٢بددايطبٝع ايعطبددٞي سٝددح ْرددصت ٚغددا٥ط أزٚاتدد٘ ٚظٝردد ١طبابطاتٝدد ١بططٜكدد١
ٖػاري ١ٜخ ٍ ا سساخ اييت ؾٗستٗا املٓطكد ١ايعطبٝد١ي ٚذبدَ ٍٛطاغدًٖٛا َٚعدسٚ
بطاصبٗا الم أؾداص َٗٓاِٗ ا غاغْ ١ٝؿط اير،ٛدٚ ٢الؾدعاٍ اسبدط ٚايطا٥رٝد١
ٚا ًٖٝددٚ ١اياشددطٜا عًٗٝدداي َددٔ خ د ٍ اعاُدداز نددٌ ٚغددا ٌ٥اياضددًٚ ٌٝاياؿددٜ٘ٛ
ٚايهص ٚاياعٜٚط بٗسف سطف ايطأٚ ٟالزخاي٘ زٖايٝع َعاُد ١خسَد ١يًُدطدط
ايصددٗٚ ْٞٛٝا َطٜهددٚ ٞاملاذػددس َؿددطٚر ايؿددطم ا ٚغددط ايهددبري ايددص ٟال
ميهٔ إٔ ٜٓذح الال َٔ خد ٍ ايدسخ ٍٛالم ايعكدٌ ايعطبدٚ .ٞتعطًٝد٘ ٚالعداز ٠تطتٝدب
أٚيٜٛات٘ي حبٝح ٜصبح َدٔ املُهدٔ اياعاَدٌ َدع ايعدس ٚايصدٗ ْٞٛٝعًد ٢أْد٘ (دداض
ؾطعٚ )ٞيدٝؼ عدسٚاً أ ٚنٝاْداً هاصدباً ؼبادٌ ا ضا ٜٓٚاٗدو املكسغدات ٚميداضؽ
ايعسٚإ ٚايكُع بهٌ أؾهاي٘ ٚأيٛاْٖ٘ٚ .صا َا ذبكل ؾ ٤ٞنجري َٓ٘ َدٔ خد ٍ
ايع قات ايػعٛزَ ١ٜع الغدطا ٌٝ٥ايعًٓٝدَٗٓ ١دا ٚاملدرٝد١ي ٚندصيو َدٔ خد ٍ قٝداّ
 ٚس َٔ /ممًه ١ايبشط /ٜٔبعٜاض ٠الغطاٚ ٌٝ٥ايٛقٛف عٓس سا٥ط املبه ٢خبؿدٛر
نُددا ٜكددع ايٗٝددٛز متاَداًي ذبد شضٜعدد ١سددٛاض ا زٜددإ ٚاياػدداَح ايددس ٜأَددا عددٔ
ع قات قطط َع الغطا ٌٝ٥شسخ ٚال سطز.
 ٚعًدد ٢غددب ٌٝاملجدداٍي دٓددست ازبعٜددطٚ ٠ايعطبٝددْ ١رػددُٗا ياٗٝددٝر ايؿدداضراياْٛػ، ٞس سازث ١السدطام /ضبُدس ايبدٛععٜع /ٟيٓرػد٘ عدرب ؾدشٔ عدافر ٞهدري
َػددبٛمي نددصيو دٓددست ازبعٜددط ٠خاصددْ ١رػددٗاي يًٓطددل بًػددإ ظعدد ِٝاعدد١
ا خٛإ املػًُا /ضاؾس ايغٓٛؾ /ٞحبٝح أصبح سا،طاً عً ٢ؾاؾداٗا ساد ٢قبدٌ
ٚصددٛي٘ الم تددْٛؼٖ ٚ .ددص ٙايًشظدد ١بددسأت ازبعٜددط ٠تهؿددع ٚدٗٗددا االخددٛاْٞ
املعاز ٟيًرهط ايك َٞٛايعطبٞي ٖٚهصا تٗاٚت ٖص ٙايكٓا َٔ ٠قٓا ٠ايطأ ٟايٛاسدس
الم قٓا ٠اسبع ايٛاسسي ٚاغاشاي بٛقاً زبُاع ١ا خٛإ املػًُا َٚؿٝد ١قطط
اييت تطعاٖا ٚمتٛهلا.
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 َصددطي ضنددع اياضددً ٌٝا ع َدد ٞعًدد ٢ايددٓرذ ا سددساخ املصددط١ٜياشًٜٛددٗا الم زضدددَ ١ددٔ ايغًٝددإ ٚايرٝضددإ خدداضز ايكددسضي عددرب دبٓٝددس دددٝـ َددٔ
املطاغددًا سبظدد ١سصدد ٍٛا سددساخ ٚسادد ٢قبًددٗا (أ ٟأْٗددا ناْ د تًرددل اسبددسخ
ا رتاٝ،اً) ثِ تك ّٛبٓكً٘ ٚقس نؿر ٚثٝك ١خطري ٠إٔ يكا ٤مت با محس بٔ داغِ
َٚػؤ ٍٚالغطا ًٞٝ٥اغاُط ملس ٠ث خ غاعات أغدٗبَ ٝد٘ بدٔ داغدِ باسبدسٜح عدٔ
ايػٝاغدد ١ايكططٜدد ١اشباضدٝدد ١عددسز َددٔ امل،ٛددٛعاتي أُٖٗددا قضددً ١ٝػددطاي
سٝح ؾٔ ٖذَٛاً عً ٢غٛضَٚ ١ٜصط ايًاا
 حبػب ظعُ٘ ٜؿبٗإ ايطبٝب ايص ٟيس ٜ٘ؾدد َدطٜا ٚاسدس ػبدب إٜٔػدداُط َط،دد٘ ٚالٕ ٖددصا املددطٜا ٖددد ٛايكضدد ١ٝايرًػددط١ٝٓٝي ٚالٕ َصددط ٚغدددٛض١ٜ
تطٜسإ الفاي ١أَس قضً ١ٝػطا َدٔ ز ٕٚسدٌي ساد ٢ال تصدبشإ َدٔ ز ٕٚقضد١ٝ
تضعُٗا َٓصب قٝاز ٠املٓطك ١ايعطبٚ .١ٝبٓا ٤عً ٢شيوي عٓدسَا بدسأت ا سدساخ
َصطي ْصب ازبعٜط ٠ناَريات بح َباؾط ثاباَٝ ١سإ اياشطٜدط ٚاملٝدازٜٔ
االخط... ٣أَا غٛض١ٜي هاْ ايٓافل ايطمس ٞباغِ ا ضٖابٝا َٔ خ ٍ ْؿط
ا ناشٜدب ٚايرتٜٚددر هلددِي بديفِْٗ (ثددٛاض) ضد عّدٔ تٗذُٗدا املػدداُط عًدد ٢ايكٝدداز٠
ايػٛضٚ ١ٜازبٝـ ايػٛضٚ ٟاياشطٜا ،سُٖا عطبٝا ٚزٚيٝا ٚعًَ ٢ػا ٣ٛايدساخٌ
ايػٛض َٔٚ .ٟأؾهاٍ اياضً ٌٝا ع َ ٞاياضً ٌٝايس ٚ ٜاا ٣ٚايكادٌٖ ٚ .دصا
ايػددددٝام غددددٛق ضبطددددات ايرآدددد١ي ٚخاصدددد ١ازبعٜددددط٠ي ؾددددٝذ ايردد د ٜٛ/غددددع
ايكط،اْٚ /ٟٚصبا٘ ضٝ٥ػداً هل٦ٝد ١عًُدا ٤املػدًُاي يدٝريت بهردط ايكدصا ٚددٛاظ
قاً٘ي ٚيٝػٛغ تسخٌ /ايٓات /ٛيٝبٝا عػهطٜاًٚ .أصدبح ٖدصا املرديت (ايدسداٍ) ال
ٜراضم ؾاؾ ١ازبعٜط٠ي ٖصا الم داْب اياٗ ٌٜٛأعساز ايكاًُ .٢ج ً عسز ايكاًد٢
يٝبٝددا ش ٜاذددداٚظ َددد٦يت ؾدددد ٖٚدددصا َدددا أنستددد٘ َطاغدددً ١اٍ(بددد ٞبددد ٞغددد)ٞ
ايربٜطاْ ١ٝبعس غك ٛفطابًؼ سا ض ع ازبعٜطٖ ٠صا ايطقِ الم مخػ ١دالف
قا ٌٝبٓغداظٚ ٟسدسٖاي عًُداً بديفٕ ازبعٜدط ٠أٜضداًي أغدكط فدطابًؼ ا رتا،دٝاً
قبٌ ث ث ١أٜداّ َدٔ غدكٛفٗاي َدٔ خد ٍ صبػدُات غدُٓٝا ١ٝ٥تؿدب٘ بدا ايععٜعٜد١
فطابًؼ.
َكط َعُط ايكصا
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 ايبشددطٜٔي ٖٓدداى ثدددٛض ٠سكٝكٝدد ١ؾددعب ١ٝعرٜٛددد ١غددًُ ١ٝضزاً عًدد ٢ظًدددِسهاّ ايبشط ٚ ٜٔػازِٖ دباًٖٗا ا ع ّ اياضدً ًٞٝنًٝداًي َابعداً (اغدرتاتٝذ١ٝ
ايعُ ٢ا ع َ)ٞي ٚٚدْٗ ١ظط سهاّ اشبًٝري َصٛضاً الٜاٖا ( آَ ١صٖب)١ٝي
تٝ،ٛح يطبٝع ١اياسخٌ اشبًٝذد ٞايعػدهط ٟايبشدطٜٔي ٚال اغاضدا  ١حملًًدا
عػهطٜا ٚغٝاغٝا ٚزعا ٠سكٛم ا ْػإ يكا ٤ايضد ٤ٛعًد ٢سكٝكدَ ١دا ػبدطٟ
ايبشط.ٜٔ
 ا ظَ ١ايػٛض ١ٜدطَٓ ٣ص ا ٜاّ ا ٚم يًُدؤاَط ٠عًد ٢غدٛض ١ٜاغدادساّا،ح يًهصبات ايهرب ٣ياشطٜو ايؿاضر ايػٛضٟي ٚايعدعف عًدٚ ٢تدط (اْارا،د١
نطاَددٚ ١خبددع)ي اباددسع نصبدد ١أفردداٍ زضعددا ايدديت ش ٜددطَ ٗٝددا أسددس اْاددعار
أظردددداضِٖي َددددع ايًذدددد ٤ٛالم دبُٝددددع نددددٌ أٚضام ايهددددص ٚاشبددددسار ٚاياضددددًٌٝ
ٚايرربن ٚ ١اا ٣ٚايرآٚ ١ايكاٌ بططٜك ١أؾب٘ َا ته ٕٛبًعب/ ١ايبٛنط /يًا عب
بعكددٌ املؿدداٖس ايػددٛضٚ ٟايعطبددٚ ٞايعدداملٞي هاْد اياغطٝددات ساقددس ٠دددساًي َددع
تػدري نٌ أؾدهاٍ اياشدطٜا َٚصدطًشات ا عد ّ ٚايسعاٜد ١غدكا ايسٚيد١
ايػدددٛض١ٜي ثدددِ االغدددآذاز حبًدددع (ايٓدددات )ٛيًادددسخٌ غدددٛضٚ ١ٜالغدددكا قٝازتٗدددا
ايؿدددطع١ٝي ٚددددا ٤ندددٌ ٖدددصا بعدددس محًدددٚ ١اغدددع ١ايٓطدددام َدددٔ دبٓٝدددس ا ضٖدددابٝا
ايٖٛابٝا اياهرريٜا ٚنٌ َطتعق ١ايعاش ٚالهسام املاٍ ٚايػ ح عًٚ ِٗٝالزخاهلِ
الم غٛضٖٚ ١ٜهصا ذبٖ ٍٛصا ا ع ّ اياضدًًٞٝي الم العد ّ زَد ٟٛالضٖدابٜ ٞدطٚز
يًكاٌ ٚاالهاصا ٚايادطٜب ٚايٓٗب ٚايػًبي ٜٚربض نٌ ٖص ٙا عُاٍ ايٛسؿد١ٝي
يسضد ١إٔ بعا ا ع ّ ايغطب ٞضاح ٜػدط َٔ ٖدص ٙاياغطٝد ١ا ع َٝد١ي ٜٚداٗهِ
عًٖ ٢ؤال ٤ا ضٖابٝا ٜٚصدرِٗ بدد(ثٛاض ايكدطٕ ايٛاسدس ٚايعؿدطٚ ٜٔيدس ِٜٗؾدٗازات
بطا َٔ ٠٤املدابطات ايكطط ١ٜايػعٛز.)١ٜ
استهداف اإلعالم الشىرٍ:

ٖصا  ٚالفداض اياضدً ٌٝا ع َد ٞايغطبدٚ ٞايعطبد ٞايػدا٥ط ضنابد٘ي ددا٤
قطاض صبًؼ ازباَعد ١ايعطبٝد ١بٛقدع بدح ايكٓدٛات ايػدٛض ١ٜعًد ٢قُدط( ٟعطبػدات
ْٚاًٜػات) ملٓع تيفثريٖا ايراعدٌي بعدس إٔ نؿدع ايؿداضر ايعطبد ٞا اضداح ا عد ّ
املعازٟي خاص ١نص ضبطيت ازبعٜطٚ ٠ايعطبٚ ١ٝهريُٖا سٝدح أصدبح ايهدص
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ٜجري ايػدط١ٜي الغُٝا بعس إٔ ترٛم عً ٘ٝا عد ّ ايػدٛض .ٟبعدس شيدو بدسأت محًد١
اهاٝدداٍ ا ع َددٝا ايػددٛضٜاي بعددس صددسٚض اددا ٣ٚأفًكٗددا (ؾددٛٝر) اجملُٛعددات
ا ضٖابٝددٖٚ ١ددسضٚا هٛدبٗددا زَدداٖ ٤ددؤال ٤ا ع َددٝا ايددصٜ ٜٔددسا ع ٕٛعددٔ ٚفددِٓٗ
ٜٚكٛي ٕٛنًُ ١اسبل أٜ ٚهابْٗٛاي ٚسجٛا عً ٢اغاٗسا ِٗ أُٜٓا ٚدسٚا أٜضداً .مت
اغاٗساف املؤغػات ا ع َ ١ٝبعًُٝات ترذري ٚربطٜب يضط صٛت اسبل ايدصٟ
ؾددهٌ ضصاصددٚ ١ددد٘ املددؤاَط ٠عًدد ٢غددٛض .١ٜنددٌ شيددو َددٔ أدددٌ اياعادد ِٝعًدد٢
مماضغددددات ا ضٖددددابٝا ٚدددددطاُِٗ٥ي ٚدعددددٌ ايرضددددا ٤ايػددددٛض ٟأغددددرياً ي عدد د ّ
اياشطٜضدد ٞاملًرددلي ٚاالغدداُطاض تضددً ٌٝايددطأ ٟارخددطَٚ .ددٔ ٖددص ٙاالغدداٗسا ات
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ايارذري ا ضٖاب ٞايص ٟاغاٗسف قٓا ٠ا خباض ١ٜايػٛض ١ٜايص ٟضاح

،ددشٝا٘/6/ؾددٗسا٤ي أضبعددَ ١ددِٓٗ الع َٝددٕٛي ثددِ اهااي د اجملُٛعددات ا ضٖابٝدد١
الع َددٝا دخددطَ ٜٔددِٓٗ /ضبُددس ا ؾددطّ ٚسػدداّ أٜددٛبٚ ٞباغددٌ ٜٛغددع ٚسٝددسض
ايصُٛزٚ ٟضبُس ايػعٝس ْٚاد ٞأغعس ٚالسػإ ايب ٚؾهط ٟأب ٛبطهٌ ٚغٌٗٝ
ضبُٛز ايعًٚ /ٞهريِٖي ٚيهٔ نُا ٜكاٍ (ايؿُؼ ال ٜغطٗٝا هطباٍي ٚبايادايٞ
أخددص ٜاهؿددع املػدداٛضي ٚتظٗددط اسبكٝكدد ١عًدد ٢املد ي عًدد ٢ايددطهِ َددٔ ضبدداٚالت
ايطُؼ ٚاياؿدٜٛـ بيفخبداض ٚتكداضٜط َرربند١ي أزضى ايكاصدٚ ٞايدساْ ٞإٔ غدٛض١ٜ
تاعطا ملؤاَط ٠نبري٠ي  ٚنرب عًُٝد ١تعٜٝدع زعداٚ ٞ٥الع َد ٞاياداضٜذي ٚإٔ
االعبٝدداظ ايغطبدد ٞايهاَددٌ الم داْددب اجملُٛعددات ا ضٖابٝدد ١املػددًش ١ايدديت تػددرو
زَددا ٤ايػددٛضٜا ال ٜٗددسف الم خسَدد ١اسبكٝكددٚ ١أخددصت اياػدداؤالت تطددطحي ملدداشا
تاذاٌٖ ٚغا ٌ٥ا ع ّ ايغطبٚ ١ٝايعطب ١ٝاملطتبط ١بٗدا ددطا ِ٥اجملُٛعدات ا ضٖابٝد١
حبل املٛافٓا ايػٛضٜا؟ ٚضاس ببعا ا ق ّ احملاٜس ٠تاشسخ عُا تاعطا الي٘ٝ
غددٛضَ ١ٜددٔ مح د ت عساٝ٥ددٚ ١الع َٝددٚ ١عًُٝددات الضٖابٝددَ ١ددٔ قبددٌ صبُٛعددات َددٔ
املطتعق١ي  َٔٚايٛسسات اشباص ١ا َطٜهٚ ١ٝايربٜطاْٝدٚ ١ايرطْػدٚ ١ٝا غدطا١ًٝٝ٥
ٚايرتنٚ ١ٝايػدعٛزٚ ١ٜايكططٜد١ي ٚتدسعٖ ٛدص ٙا قد ّ املدسا عا عدٔ ا ْػداْ١ٝ
ايعدداش الم اياضددأَ َددع ايؿددعب ايػددٛضٚ ٟض ددا اياددسخٌ اشبدداضد ٞايؿددؤٕٚ
ايػددٛض١ٜي ٚتددطى ايؿددعب ايػددٛضٜ ٟكددطض َصددري ٙبٓرػدد٘ي بعٝددساً عددٔ أ ِّٟالَ د ٤ات
خاضدٝدد .١نددصيو ذبددسث املٛاقددع ا يهرتْٝٚدد ١عُددا تاعددطا الي ٝد٘ غددٛض١ٜي ٚعددٔ
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تضد ِٝا سساخ يا ضدً ٌٝايدطأ ٟايعداّ ايعطبدٚ ٞايدسٚيٞي ساد ٢إٔ بعدا ايصدشع
ايرتنٝددد ١ذبدددسث عدددٔ املُاضغدددات ايد د أخ قٝدددٚ ١اي الْػددداْ ١ٝايددديت تكددد ّٛبٗدددا
اجملُٛعدددات ا ضٖابٝددد١ي خاصدددَ ١دددا ٜاعًدددل بػدددطق ١ارثددداض ٚايدددٓرط ٚاملػددداعسات
ا ْػاْ ١ٝاييت تصدٌ الم املٓدافل املاضدطض٠ي ٚغدطقات اشببدع ٚايطشدا ٚبٝدع ندٌ
شيو تطنٝا هعط  ١املدابطات ايرتنٚ .١ٝيهٔي عًد ٢ايدطهِ َدٔ شيدو نًد٘ي
بكٝدد قٓدددٛات ايرآدددٚ ١غدددرو ايدددسّ ايػدددٛض ٟتػدددري ضندددب اياعٜٚدددط ٚاياضدددًٌٝ
ٚاملاادط ٠بايسَا٤ي ،اضب ١عطا اسبا٥ط بيفقٌ َكَٛات املٗٓٚ ١املصساق١ٝي ياظٗدط
أَاّ ازبُٝع بيفْٗا َٓرب ي ضٖا ٚشضار تػٜٛك ٞي٘ ٚيرهطٚ ٙملُٛيٝد٘ ٚضعاتدٖ٘ .دصا
ٚميهددٔ ايكدد ٍٛبهددٌ ثكدد ١الٕ ا ع د ّ ايػددٛض ٟذبدد ٍٛظَددٔ قٝاغددَ ٞددٔ َٛقددع
ايس ار الم َٛقع اهلذَٛ ّٛادٗ ١ايكبح ا ع َ ٞايص ٟمتاضغ٘ ايكٓٛات ايسَ١ٜٛ
هؿدع ايعٜدع ٚاياضدً ٌٝملُاضغدات٘ي ٚبددسأ زٚضٜ ٙاصداعس يٝشكدل قردعات ْٛعٝدد١
َاعسز ٠أثبا ٚدٛزٚ ٙظباس٘ي سٝح متهٔ َٔ و (ؾدٝرط )٠اياضدً ٌٝا ع َدٞ
املغددطاٚ .أظٗددط ٙأَدداّ ايعدداش أ ددعي بيفْدد٘ الع د ّ ٜرددطا َددا ٜطٜددس عًدد ٢ا ضا
بايك٠ٛي ٜٚكًب اسبكا٥ل ضأغاً عً ٢عكب َدٔ ز ٕٚإٔ ؼبدرتّ ايدطأٚ ٟايدطأ ٟارخدطي
ٚأصددبش يددس ٣ا عدد ّ ايػددٛضٚ ٟسددسات يًطصددس ٚاملاابعددٚ ١اياشًٝددٌ اسبكٝكدددٞ
ي سددساخ ٚايددطز عًٗٝددا نُددا ػبددب ٚبيفغددً،َٛ ٛددٛعٞي نددٌ شيددو هصددساق١ٝ
َٝٓٗٚد ١عددايٝاا ذبانٝددإ ايٛاقددع َددٔ ز ٕٚأ ِّٟظٜدداز ٠أْ ٚكصددإي ٚتط عددإ ايػددااض
املظًِ ايص ٟتػع ٢ايكٓدٛات املديفدٛض ٠الم الغدساي٘ عًد ٢املؿدٗس ايػدٛض ٟعًدَ ٢دساض
ايػاع ١هط ٗا ايػدٛزاٚ .٤بايرعدٌي ذبد ٍٛا عد ّ ايػدٛضَ ٟدٔ خد ٍ ؾدرا ٝا٘
َٚصساقٝا٘ َٛادٗ ١اسبط ايه ١ْٝٛعً ٢غدٛض ١ٜالم العد ّ يد٘ َادابع ٕٛنجدط
ايٛفٔ ايعطبٚ ٞايعاش بيفغدطٙي ٚأثبد أْد٘ قدازض عًد ٢إٔ ٜطدٛض ْرػد٘ َدع تطدٛض
ا سددساخي ٚإٔ ٜابددٛأ ايصددساض ٠ايعدداش ايعطبددٞي خاصدد ١بعددس إٔ أصددبح مياًددو
ايكسض ٠عً ٢صباضا ٠أ ٟضا ١ٝ٥عطبٜٚ ١ٝػاِٖ بًدٛض ٠املٛاقدع ٚت،ٛدٝشٗاي بٓدا٤
عًدد ٢سكددا٥ل ٚيددٝؼ عًدد ٢ربنددات ٚأناشٜددب نُددا تددطٚز ايكٓددٛات ايدديت ربددسّ
ا دٓس ٠اشباضد ١ٝاييت تٗدسف الم تكػد ِٝاملٓطكد ٚ ١كدا يبٓدٛز املؿدطٚر ايصدْٗٞٛٝ
ٚا َطٜهٚ ٞيٛنإ شيو عً ٢أدػاز ايؿع ٛايعطبٝدٚ ١زَاٗ٥دا .ممدا الؾدو ٝد٘
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إٔ ا ع ّ املعاز ٟيػٛض َٔ ١ٜخ ٍ أزٚات٘ َدٔ ضبطدات ضداٚ ١ٝ٥الشاعٝدَٛٚ ١اقدع
تٛاصددٌ اداُدداعٞي اتبددع تغطٝادد٘ ي سددساخ غددٛضٚ ١ٜايددٛفٔ ايعطبدد ٞبؿددهٌ
عاّ ْظطٜات ؾاش ٠تطغِ سسٚز ايسّي ٚتكٖ ّٛص ٙايٓظطٜات عً ٢غٝاغ( ١االخرتام
ايٓظٝع) نُا ٜػُٗٝا ٚا،عٖ ٛص ٙايٓظطٜاتي ٖٚس ٗا ا غاغ ٞاياغٝري ايهاٌَ
ايٓظٝع ي ْظُ ١ايس ٍٚاييت ال تػري ضندا ايػٝاغد ١ا َطٜهٝدَ ١دٔ زٕٚ
الف م ضصاصٚ ١اسس ٠أ ٚخػاض ٠دٓدسٚ ٟاسدسٚ .تػدآس خطد ١االخدرتام ا ع َدٞ
ايٓظٝع عًْ ٢ظط( ١ٜاهلٓسغ ١ايٓرػد )١ٝأ( ٚبطصبد ١ا عصدا يغٜٛدا) ايديت أفًكٗدا
عاملإ أَطٜهٝإ ُٖا (د ٕٛهطْدس) ٖٚد ٛعداش يغٜٛداتي (ٚضٜاؿداض زباْدسيط) ٖٚدٛ

عاش ضٜا،دٝات َٓاصدع غدبعٝٓٝات ايكدطٕ املا،دٞي ْٚؿدطاٖا عداّ .0864
ٚيهٔ َا تبا بعس أضبعا عاَا عً،ٚ ٢ع ٖدص ٙايٓظطٜد١ي أْٗدا ٚغدَ ١ًٝدٔ ٚغداٌ٥
ايغعٚي نْٗٛا تٓدسضز أغاغدٝات زضاغد ١اسبايد ١ايٓرػد ١ٝيًردطز ياطد ٍٛاجملاُدع
بهاًَ٘  َٔٚثِ ايكٝاّ بعًَُ ١ٝعانػَ ١رازٖا تعبٖ ١٦ص ٙايٓرؼ _بعس ال طاهٗا_
ها ٜطاز هلا إٔ ته ٕٛعًٝد٘ي ْدو سدا تدسخٌ الم ددٖٛط ايرهدط ٚتػدٝطط عًد٢
سطن ١املعط ٘ٝ ١ي ميهٓو سٗٓٝا إٔ تعضر َازَ ٠عانػ ١أ ٚبس١ًٜي متاَاً نُا
ذبطخ ا ضا ٚتكًبٗا يادعضر ايؿدعري َدج ً بدسالً َدٔ ايكُحٖٚ...دصا َدا ٜؿدب٘ ْظطٜد١
/ايصددسَٚ ١ايرتٜٚددع( /عكٝددس ٠ؾددٝهاه )ٛياهددطٜؼ ايطأمسايٝدد ١ا َطٜهٝدد١
املاٛسؿ ٚ ١ط،دٗا عًد ٢ايعداش عدرب االغداجُاضات ايهدٛاضخ ٚايٓهبدات سٝدح
ٜهد ٕٛايٓدداؽ ذبد تيفثريٖددا بد سدٚ ٍٛال قدد٠ٛي أٜ ٟهْٛددْ/ ٕٛكطدد ١ايصددرط/
متاَدداًي ٖٓٚددا ٜدديفت ٞايددسٚض ا َطٜهدد ٞالػبدداز ايهددٛاضخ ٚايٓهبددات ٚالؾددعاٍ
اسبطٚ ٚايٓعاعات يٝه ٕٛنٌ شيو ب٦ٝدَٛ ١اتٝد ١ي عد ّ ياغدٝري قٓاعدات ايٓداؽ
ٚاغددابساهلا بيف هدداض دسٜددس ٠تٓػددذِ َددع ا ٖددساف ا َطٜهٝدد ١ايكطٜبددٚ ١ايبعٝددس٠
ٖٚهصا اتبع ايكا ُٕٛ٥عًد ٢ضبطدات ايرآد ١عًُدِٗ َبدازن (اهلٓسغد ١ايٓرػد)١ٝ
ياشكٝددل أهطا،ددٗاي تػددطٜع عًُٝدد ١ايغددع ٚايجكددا يًُذاُعددات هددا ٜددؤز ٟالم
االخرتام ايٓظٝع هلص ٙاجملاُعات ايعُلي هعٓ ٢اخرتام ايعكٚ ٍٛايػٝطط ٠عً٢
عٝددا ٜػدداكبٌ َددا ٜٛددد٘ اليٝدد٘ َددٔ بددح (أخبدداض
زا٥ددط ٠ايددارهريي يادًددل عكدد
ٚذبكٝكات ٚصٛض) ٜٚكآع بٗاٖ ..صا نًد٘ الم داْدب بدطاَر طباًرد ١ربافدب ندٌ
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ػددازِٖ ٚدددطِٖ الم
ا عُدداض ٚا ٖددٛاٚ ٤ا شٚامي َددع ايرتنٝددع عًدد ٢ايؿددبا
االْػددٝام ٚضاَ ٤ددا ٜددطز ٖددصا ايربْدداَر ٚاتبددار غددًٛنٝات َا ظَددَ ١ددع الضازات
أَطٜها ٚايغط ٚطبططاتِٗ ا دطاَٝد .١الشٕي ا َدط ٖد ٛعبداض ٠عدٔ تعب٦دْ ١رػد١ٝ
يًٓدداؽ يًكبدد ٍٛبهددٌ َددا ٜكدد ّٛبدد٘ ا ع د ّ اياضددًٚ ًٞٝدبػددٝس ٙايػددًٛى ايعدداّ
ٚسا ٢اي َٞٛٝيًرطز أ ٚازبُاعْٚ .١ػاطٝع ايك ٍٛالٕ ٖصا ا ع ّ ظبح الم سدس َدا
تؿه ٌٝفابٛض خاَؼ ٜابَٓ ٢ا تبجد٘ ضبطدات ايرآد ١بديفٕ َدا ددطٚ ٣ػبدطٟ
غددٛضَٓ ١ٜددص دشاض عدداّ ٖ 1100دد( ٛثددٛض )٠تٓؿددس اسبطٜددٚ ١ايسميكطافٝددٚ ١ايعسايدد١
االداُاعٚ ١ٝيهٔ َع ٚدٛز ٖصا ايطابٛضي ش تاُهٔ ضبطات ايرآ ١عً ٢ايدطهِ
َددٔ الَهاْٝاتٗددا اهلاً٥دد ١إٔ ذبكددل أٖددسا ٗاي بددسي ٌٝإٔ ضبطدديت ازبعٜددطٚ ٠ايعطبٝدد١
ايًاا ؾهًاا ضأؽ اسبطب ١اسبط ا ع َ ١ٝعًد ٢غدٛض ١ٜاغبرضد َػداٜٛات
املاابعا هلُا َٔ املؿاٖس ٜٔعًَ ٢ػا ٣ٛايٛفٔ ايعطبٚ ٞشيو سػدب اغداط عات
ضأ ٟهطب١ٝي يسضد ١إٔ ايهجري ٜٔأصبشٛا ٜعط ٕٛ،عٔ َؿاٖستُٗا.
الثىب اإلنشانٌ املزيف:

ٖددصا َٚددٔ َظدداٖط اياضددً ٌٝا ع َددٞي ٖدد ٛإٔ اسبُ د ت ا ع َٝدد ١ايعطبٝدد١
ٚايسٚي ١ٝقس اضتس ٣ضعاتٗا َٓٚرصٖٚا ثد( ٛا ْػداْٚ )١ٝخاصد ١بعدس تكدسّ ازبدٝـ
ايػددٛض ٟايغٛفدد ١ايؿددطقٚ ١ٝذبطٜددط ٙملػدداسات ٚاغددعَ ١ددٔ غددٝطط ٠ا ضٖددابٝا
ٚتهبٝددسِٖ خػددا٥ط ازسدد ١ا ضٚاح ٚاملعددسات .ردد ٞالفدداض اضتددساٖ ٤ددصا ايجددٛ
ا ْػدداْ ٞاملعٜددعي تهدداثطت ايصددٛض ٚاياكدداضٜط املصددٛض ٠سددَ ٍٛددا مسدد ٞأٚ ٚصددع
بايرظا٥ع اييت تطتهب ٖٓاىي ٚنيفٕ ايضدشاٜا ا فرداٍ ايدص ٜٔتطداٜطت صدٛضِٖ
املطٚع١ي قبٌ إٔ تاطاٜط أؾ ؤِٖ نُا ٜععُ .ٕٛناْٛا قس أٚزعٛا يسٚ ٣ناالت
ا ْباٚ ٤قٓٛات اياًرع ٠املغطٚ ١،ايعُْ ١ًٝػدا َٔ أضؾدٝرِٗ ايكدسِٜي يغاٜدات ْؿدط
صٛضِٖ  ِٖٚأبٗ ٢ساالتِٗ الم داْب َا تبكَ َٔ ٢عقِٗ ٚأؾ ِٗ٥ي َٚا تٝػط
غشب٘ َٔ ذب ا ْكداا َدٔ سكا٥دب َسضغدٚ ١ٝأسصٜد ١أفرداٍ ٚندٌ َدا ٜٓردع
دبٝٝـ ايطأ ٟايعاّ ايعطبٚ ٞايعاملٚ ٞاغآراض، ٙدس صبطَد ٞاسبدط ٗ .دص ٙاملٛدد١
ا ع َ ١ٝايعايٚ ١ٝهري املػبٛق١ي تطٜس إٔ دبعٌ َٔ ايغٛفٖٛ( ١يٛنػ ) أخط٣ي
هري قابً ١يًُػا٤يٚ ١ايرش ٚاياُشٚ ٝاياؿهٝوي ال أعساز ايكاًد٢ي ٚال
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صدددش ١اياكددداضٜط ٚايصدددٛضي ٚال قٛيٓدددا الَّٕ اجملددداظض اسبكٝكٝدددٚ ١ا نجدددط ٖدددٛالًي
اضتهبٗا ا ضٖاب ٕٛٝايغٛفدَٓ ١دص إٔ اخاطرٖٛداي ٚاضتهبٗدا فدريإ َدا ٜػدُ٢
باياشددايع ايددسٚي، ٞددس املددسْٝا زٜددط ايددعٚض ٚسًددب ٚضٜرٗددا ٚايطقدد١ي ضد عددٔ
تػَ ١ٜٛس ١ٜٓايطق ١بهاًَٗا با ضاي ٚذبًٜٗٛا الم ضناّ ٚتٗذري أًٖٗاي ٚيهدٔ
ٖص ٙاجملاظض ش ذبظ بٗصا ايكسض َٔ ايٓشٝب ٚايًطِ عً ٢ايٛددٚ ٙٛاشبدسٚزي ْعدِي
ش ذبظ سا ٢بإؾاض ٠بػٝط ١اليٗٝاي  ٚال خبدرب قصدري ٚعدابط عٓٗدا؟ أيدٝؼ زٜدط
ايعٚض ٚايطقَ ١سْٚ ٕٛٝب ِٗٓٝأفراٍ ْٚػاٚ ٤ؾدٛٝر ٚؾدبا ؟ ٚا هدط َدٔ شيدو إٔ
اياشايع ايسٚي ٞش ٜػُح ي عد ّ بعٜداض ٠ايطقد ١ايديت َػدش عدٔ غدطح ا ضا.
الشٕ ش تدصضف زَعدٚ ١اسدسَ ٠ددٔ قبددٌ ( ًٖٝدْٝ ٞهددَٓ )ٞسٚبد ١ايٛالٜددات املاشددس٠
ا َِ املاشسَٓٚ ٠سٚب ٞبطٜطاْٝا  ٚطْػا ٚايػعٛزٚ ١ٜقططي بٌ شضف ايسَع َدسضاضاً
َددٔ قبددٌ ٖددؤال ٤عًددَ ٢ددسْ ٞٝايغٛفدد ١ايؿددطق١ٝي ٖددصا ض د ً عددٔ سر د ت ايددطزحي
ٚايٓس ي ٚؾل ايجٝا عًَ ٢ساض ايػاع َٔ ١قبٌ ايرضاٝ٥ات امليفدٛض .٠أٜضاً َسٜٓد١
زَؿددل ٚضٜرٗددا ايدديت تاعددطا َٜٝٛدداً يٛابددٌ َددٔ ايصددٛاضٜذ ٚايكددصا٥ع ايدديت تطدداٍ
أسٝاٖ٤دداي ٚتكاددٌ َٛافٓٗٝددا َٓدداظهلِ ٚضب تٗددِ َٚساضغددِٗ ٚؾددٛاضعِٗ َددٔ زٕٚ
غابل الْصاضي ٖص ٙازبطاٜ ِ٥اِ دباًٖٗا متاَا ٖص( ٖٞ ٙالْػاْْٝ ًٖٞٝ/ )١ٝه/ٞ
ٚسًراٗ٥ا ٚعُ ٗ٥ا ٚالْػاْ ١ٝايرضداٝ٥ات ايديت أؾدطْا اليٗٝدا قبدٌ قًٝدٌي ايديت متادس
كط َٔ سسٚز دٛبط ٚصدٛالً الم زَٚدا َٚدا بُٗٓٝدا ( ايغٛفد ١ايؿدطق )١ٝعًد ٢أٟ
ساٍي بات َٔ املعطٚف أْ٘ نًُا تكسّ ازبدٝـ ايػدٛض ٟعًد ٢دبٗدَ ١داي ٜبدسأ َدع
ٖددصا اياكددسّ ايػددعاض ا ع َدد ٞاملؿددبٙٛي َددٔ أدددٌ الْكدداش ا ضٖددابٝا َددٔ ،ددطبات
ازبددٝـ ايػددٛضٟي نُددا أؾدداض الم شيددو ايػددٝس ايددطٝ٥ؼ بؿدداض ا غددس أثٓددا ٤يكا٥دد٘
صبُٛعددَ ١ددٔ ا ع َددٝا َددؤخطاًي ٚبايادداي ٞددإٕ ٖددصا ايابددانٖ ٞدد ٛخددٛف عًدد٢
ا ضٖددابٝاي ٚيددٝؼ عًدد ٢املددسْٝا ال ايغٛفدد ١ايؿددطقٚ ١ٝال هريٖددا َددٔ املٓددافل
ايػٛض .١ٜالٕ ٖصا ايابان( ٞا ْػاْ )ٞايٜ ّٛٝصنطْا ها نإ ػبط ٟأٜاّ َعداضى
ؾددطم سًددب َ ٚددا زبددر َددٔ ضٚاٜددات ٚقص د عًددَ ٢ددسْٗٝٝا ايعددعٍ ايددصٜٛ ٜٔادٗددٕٛ
َددعاعِ ايٓػددٝإ املطًددلي ُددا الٕ زخًد قددٛات ازبددٝـ ايػددٛض ٟعًدد ٢أسٝددا ٤ؾددطم
سًب سا ٢ذب ٍٛاملسْ ٕٛٝايص ٜٔناْ َعاْاتِٗ (قُ ٝعجُدإ) قبدٌ أٜداّ ق ٥دٌ
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الم أضقدداّ دددسا ٍٚا سصددا٤ات ايعاَدد١ي ٚالم ًَٝؿددٝات تددسعِ ايسٚيدد ١ايػددٛض١ٜ
ٚدٝؿددٗا ٚال تػدداشل أ ٟيرادد ١الْػددآْٖ.. ١ٝددا ٜاٛقددع (ايهددطّ ايددسٚيٚ ٞايعطبددٞ
اسبددامت ٕ )ٞاملددسْٝا ٖٓددا ال ٜػدداشك ٕٛايؿددركٚ ١ايعطددعي بددٌ يٝػددٛا َددسْٝا
أص ًي املسْ ٕٛٝكط ِٖ قدافٓ ٛا سٝداٚ ٤املٓدافل ايديت ٜػدٝطط عًٗٝدا ا ضٖدابٕٛٝ
َٔ َػدًش ٞزاعدـ  ٚايٓصدط٠ي َٚدا عدساِٖ يٝػدٛا َدسْٝا  ٚال ٜػداشك ٕٛعطدع
ايعدداش ٚتضددآَ٘ي ٖٚددصا ؾددَ ٤ٞػدداغط ٚهددري َػددبٛمٖٓٚ .ددا ْددصنط َددا اغدداغطب٘
ايػرري ايطٚغ ٞصبًؼ ا َٔ عٓسَا تػاٍ٤
أيددددٝؼ ايغٛفدددد ١غدددد ٣ٛاملػاؿددددرٝات ٚاملددددساضؽي أيددددٝؼ ٗٝددددا َػددددًشٕٛ
َٚعػددهطات ٚزؾددِي َٛٚاقددع الفدد م َس عٝددٚ ١صددٛاضٜذ َٚػدداٛزعات ياددددعٜٔ
ا غًشٚ ١ايصخا٥طي َٗٚادع يًُػًشا؟ ٚنٝدع تصدُس ٖدص ٙاملٓطكد ١فدٛاٍ ٖدصٙ
ايػددٓٛات أَدداّ ازبددٝـ ايػددٛضٚ ٟسًرا٥دد٘؟ ٚملدداشا ال تصددٝب ايكددصا٥ع ايصدداضٚخ١ٝ
ٚاملس ع ١ٝغ ٣ٛأٖساف الْػاْٖ ١ٝدص ٙاملٓطكد١ي ٖٚدٌ مدَ ١دا ٜؤندس إٔ خدطا٥ط
هددطف عًُٝددات ٖددصا اياشددايع ال تؤؾددط الال عًدد ٢السددساثٝات ٖددص ٙاملٛاقددع ا ْػدداْ١ٝ
كط؟  ٚمحيف ٠اسبُاغ ١ا ْػاْ ١ٝايهاشب ١فراٍ ايغٛفدْٚ ١ػداٗ٥ا ٚؾدٛٝخٗا
تصددُ (نًٝددَٚ )ٞعٗددا سًراؤٖددا ايددسٚيٚ ٕٛٝا قًُٝٝدد ٕٛعددٔ غددؤاٍ ٖددٌ غاؿددٌُ
الْػاْٝاِٗ املارذطَ ٠كاتً ٞزاعدـ ٚايٓصدطٚ ٠ايرصدا ٌ٥املاشايردَ ١عُٗداي ٚنٝدع
ٜٓػذِ ٖصا َدع ازعدا٤اتِٗ هشاضبد ١ا ضٖدا ؟ الٕ ندٌ ٖدصا ايابدانٚ ٞايهدص
املرضددٛح يددٝؼ ٖددَ ٛعدداٜط َعزٚددد ١شػددبي بددٌ ٖددْ ٛددٛر َددٔ َؿددهً ١املكاضبددات
ايغطب ١ٝملًردات املٓطكد١ي ٚضبداٚالت عداز ٠ايٓظدط قٛاعدس االؾداباى َدع غدٛض١ٜ
ٚسًراٗ٥دداي عددرب عًُٝددات تٗ٦ٝدد( ١الْػدداْ )١ٝتُػددِّٛغ ايٛدددٛز ا َطٜهدد ٞاملػدداُط
غٛض١ٜي ٚتُؿطِعِ ُٔ تراٝاٗا الم ز ٜٚت ٚالَداضات َاشاضبد ١بدس٤اً بر٦دات َدٔ ا ندطاز
ايدددطاهبا باالْرصددداٍ عدددٔ غدددٛض ١ٜا ّ .الٕ ٖدددصا ايابدددان ٞعًدددَ ٢دددسْ ٞٝايغٛفددد١
صددٍٛ
ايؿددطق١ٝي ٚقبًدد٘ عًددَ ٢ددسْ ٞٝؾددطم سًددبي ٖدد ٛتطبٝددل عًُدد ٞملددا دددا٤
االغرتاتٝذ ١ٝا َطٜهٝد ١ازبسٜدس ٠ايديت ،ٚدع ضٚغدٝا ٚايصدا عًد ٢ضأؽ قاُ٥د١
االغداٗساف بٛصدرُٗا قد( ٣ٛضدعٝدَ )١عازٜد ١يًٛالٜدات املاشدسٚ ٠ايغدط ٚاسبضداض٠
ا ْػاْ ١ٝعَُٛاً.
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قمًص الهفام:

الٕ ث ٛا ْػاْ ١ٝايص ٟتسثطت ب٘ بعا ايك ٣ٛايغطبٝدٚ ١ز ٍٚاشبًدٝر ايعطبدٞي
ٖدَ ٛدٔ ْدٛر قُاؾد( ١قُد ٝعجُدإ) ايدصٜ ٟصدًح ي غدادساّ محد ت اياعب٦د١
ٚاياذٝددٝـ ،ددس ارخددط ياشكٝددل أهددطاا غٝاغددَ ١ٝؿددب١ٖٛي باالغددآاز الم قدد٠ٛ
اجملُٛعات ا ضٖابَ ١ٝجٌ ايٓصدط ٠ايٝدٚ ّٛزاعدـ َدٔ قبدٌ .سكٝكد ١ا َدطي ٖدصٙ
اسبًُ ١ا ع َ ١ٝاهلػاري، ١ٜس غٛض١ٜي ٖٚدص ٙايدسَٛر ايهاشبد ١عًد ٢املدسْٝا
غٛض١ٜي نٌ شيو يًس ار عٔ دبٗ ١ايٓصطٚ ٠ددٝـ ا غد ّ ًٝ ٚدل ايدطمحٔ ذبد
زثاض ايسٚا ع ا ْػاْ .١ٝباخاصاض ها ١ٜأَطٜها ٚسًراٗ٥ا ٚعُ ٗ٥دا َعط ٚدٖٚ .١دٞ
الغددكا ايسٚيدد ١ايػددٛض ١ٜايؿددطع١ٝي ٚال،ددعاف ضٚغددٝاي ٚاغددآعاف الٜددطإ ٚضبددٛض
املكاَٚددد١ي بددديفٚ ِّٟغددد ١ًٝناْدد ي َٗٓٚدددا ٖدددص ٙايٛغددد ١ًٝايكدددصض ٠املاذدددسز ٠زعدددِ
اجملُٛعددات ا ضٖابٝدد ١املاضقددٚ ١ايددس ار عٓٗدداي يابكدد ٢أزا ٠أٜددسٖ ٟددص ٙا فددطاف
ٜػدادسَْٗٛا ٖٓدا ٖٓٚداىي ياشكٝدل أدٓدساتِٗ اهلُٓٝد ١عًد ٢ايؿدعَٚ ٛصددازض٠
الضازاتٗا ْٗٚب خرياتٗاٖ .صا ٖ ٛايااضٜذ ا غٛز َطٜها عًَ ٢دس ٣غدٓٛات فًٜٛد١
َٓددص إٔ أبددازت اهلٓددٛز اسبُددط ٚسادد ٢ارٕي سددط، ٚددس ايؿددعٚ ٛاغدداعباز َطًددل
ٚاغابساز ٟهلا ْٗٚب ثطٚات ٚخريات ايس ٍٚايصغري.٠
خااَ داً البددس َددٔ ايكدد ٍٛالْدد٘ ظددٌ تطددٛض ٚغددا ٌ٥االتصدداٍ ٚتعددسز ايكٓددٛات
ا شاعٝددٚ ١ايرضدداَٛٚ ١ٝ٥اقددع اياٛاصددٌ االداُدداعٞي تددربظ أُٖٝدد ١ا ع د ّ ايددٛف
نُطدع أغاغْ ٞكٌ ا خباض ٚاياٛعَ ١ٝع اياعاّ املٛ،ٛع ١ٝشيوي ٚنصيو
زٚض ٙاياصس ٟي ع ّ املعازٚ ٟايعُ َٔ ٌٝخ ٍ ترٓٝس تضً ٚ ً٘ٝضدح أٖسا د٘
َٚطاَٝدد٘ ٚفطقدد٘ ٚأغددايٝب٘ ايطخٝصدد١ي خاصدد ١إٔ ٖددصا ا ع د ّ املعددازٚ ٟاملؿددبٙٛ
ٜعاُددس أسددسخ ايطددطم ٚا غددايٝب ٚاياكٓٝددات املاطددٛض ٠بجدد٘ ٚتكددس ِٜبطاصبدد٘ٚ .
ظطٓ ٚا ايطآٖ ١عطبٝاًي  ٤ٛ، ٚاسبط ا ضٖاب ١ٝايديت تؿدٔ عًد ٢غدٛض ١ٜخاصد١
ٜاٛدب َٛادٖٗ ١ص ٙاسبط ايٓرػ ١ٝايؿطغ ١اييت تٛد٘ ،س ايعط عاَٚ ١غدٛض١ٜ
خاصَٚ ١عٗا ضبٛض املكاَٚد ١ي ٚايديت ٜكد ّٛعًٗٝدا خدربا ٤طباصدٚ ٕٛتصدطف عًٗٝدا
َ٦ددات بددٌ ًَٝدداضات ايددسٚالضات َددٔ أدددٌ ذبطددْ ِٝرػدد ١ٝاالْػددإ ايعطبددٚ ٞقاددٌ ضٚح
املكا ١َٚيسٚ ٜ٘ذب ًٜ٘ٛالم صبطز َاًل ملا ٜػُع٘ أٜ ٚؿاٖس َٔ ٙز ٕٚإٔ ميٝع ايصح
َٔ اشبطيف.
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مصادر البحث:
 ناا بعٓٛإ (ثكا  ١ايٛع )ٞيًسناٛض عًد ٞايؿدعٝيب _ صدازض عدٔ زاض ازبُٗٛضٜد١
يًطباع١

زَؿل عاّ ./1111/

 ناددا (اجملاُددع ا ع َدد )ٞملؤيردد٘ ٖٓ/ددط ٟالبٛض ٜد  /تط

دد ١سػددٔ قصدداص -

َطادع ١عٝػ ٢عصرٛض_ صازض َٓ ُٔ،ؿٛضات ٚظاض ٠ايجكا  ١عاّ .0871
 ناا (ضبُ ١ٝقطط_ ايسٚض ٚاهلسف) صازض عٔ دطٜس ٠تؿط _ٜٔمتٛظ .1102
 صبًدد ١ايطابطدد ١ايصددازض ٠عددٔ ضابطدد ١احملدداضبا ايكددسَا _٤ايعددسز /21/يعدداّ .1107
زضاغ ١بعٓٛإ (ا ع ّ ايسٚيٚ ٞذبسٜات ا ع ّ ايعطب. )ٞ
 دطٜس ٠تؿط ٜٔايعسز /00448/تاضٜذ  2دشاض عاّ _1103زضاغ ١بعٓدٛإ (ْظطٜدات
َٓشط ٚ ١ؾاش ٠تطغِ سسٚز ايسّ ٚا ضٖا
 ث ٛالْػاْٝاِٗ َٔ قُاؾ ١قُٝ
ايعسز ايصازض
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ايٛفٔ ايعطب.ٞ

عجُدإ_ زضاغد١

صدشٝر ١ايسغداٛض ا ضزْٝد١

العدد /86الربع الرابع لعام 8106

من النهضة إلى التنوير..
ما مصير التنمية؟
حسن إبراهيم أمحد*

*

خطاب الـفضة ،لقس الـفضة ،كؿا أن خطااب النـاوور لاقس النـاوور

فؿن موانع اجملنؿعات العربقة عن النـؿقة اليت حازتفا ذعوب كثرية ،هي

امنالك اخلطاب من دون الػعل الذي قعدت عـه البـاى النؼؾقدواة ،ثقاث

مل جتااد الؼااوى ادلن ااددة ا هااذه اجملنؿعااات ،الؼااد ة خلااو

حركااة

تغااقري فاعؾااة وحا،ااة ،وقااد و ث أاؾبفااا الع ااز والـؽااون ،وكااان م ااؽونًا
بضعػ راا زمـاه هاذا ال اؽل مان الابام كاان ما مو ً أن

ال عؼادة

حتدوث اجملنؿعات احلاصل ،والذي وػااخر باه الزعؿاات حتات ققااداتف

لؽااـف تغااافؾوا عاان أن خطاااب النغااقري لااقس النغااقري ،فاخلطاااب قااد وؽااون

خادعاً ،خاصة عـدما وؽون مؤدجلًا وثبت نناجه أمام الزمن واحلؼقؼة

مل تنؿاوز ا بالدنا الـفضة واإلصالح والنـوور عان بعضافا كؿاا تبادو

ا النحؼقب الغربي ،لؼد بؼقت منداخؾة ومل وبؾغ أي مـفا ماداه ادلا مو

كؿا حصل هـاك أو لدى ذعوب أخرى ،فؾ حتصل النـؿقة ،داوات النـؿقاة

الب روة الايت و اري للقفاا او اخلادمات ادلادواة والنعؾاق والصاحة وتطاوور
البـقة النحنقة وزوادة لنناج اخلريات لخل ،أو النـؿقة اإلن اانقة الايت و اري

للقفااااا اداااانؼرا احلؽاا ا الصاااااا أو الرذااااقد ول دااااات حؼااااو اإلن ااااان

والدميؼرارقة وثؼافة الن امح لخل

*

ىاتب طٞس /٢عل ٞاذباد اٍيتاب اٍعشب.

33

من النهضة إىل التنوير ..ما مصري التنمية؟

مل ٕينٗ عبنٗ ّنٗ اعتنذن اٍٖٚلننٝ ٤و اٍتٖنٟٞش ,ىنا٘ تٞاؿنَٖا ّنو وٝسٝعننا ٝسا٧
رٍننً ,اطننت٠نعٖا عَنن ٥وٝسٝعننا اٍننق ىإننظ ماسمنن ٤ا اٍعننرٔ ٟنن ٔٞىٖننا عَنن ٥عننشؾ
اسبلناسٝ ,٣مننذ ٕٚلنظ ٝمشمٖننا ا اٍعننرٔ عنذٝسٕاٝ ,مننذ و ٕظنت ٠و دبنناٝص رٍننً و
عازبٞٚد ازبباسٙٝ ,٣زا ّا مل ٕجبظ ست ٥اٍ ٔٞ٠اطتعذادٕا ٍَن٠أ ع ٛعؼنيُ ساطنٓ و
سدع ٤ف.ٛ٠
اٍٖٚلنن ٤ا٠نناس ػننعٞب و ا٠نناس وفننشاد ىْننا عننش ٗٙاٍقعننُ ا ٝسٝعننٍ .١نننذ واننز
ا ٝسٝع ٘ٞ٠عٗ ىُ اسبلاسات اٍنق طنبنتّٖٚٝ ٓٚنا اسبلناس ٣اٍعشع٠ن ٤اةطنرّ ٤٠ا
ٕٚلتّ ,ٓٚو اٍيجرل مما وظبض ,ٜٝس٠ح تؤػش ((املامٖا ماستا)) ,ٔ2326تًَ اٍٞث٠ن٤
اٍق مّ٠ذت طَ  ٤املًَ اةٕيَ٠ض ٢مبٞافنٕ ٤بر ٧م ّٛٞعَ ٥اٍنشاسات اشلاّنٝ ,٤سمبنا
ىإظ ٕٞاٍَ ٣عُْ اٍدلملإ ١وسناً ,ىْا مت ؿنٚش ّنا اطنتٞسد ٜٝا اٍب٩٠ن ٤ا ٝسٝع٠ن,٤
ا ّش اٍز ٢مل ٕنٓ عقعَّ ٛو تٞفش اةّيإ٠اتٝ .سَٓ تغ٠رل اٍعامل  ٞٙسَنٓ املعَنّٞ
املنٞٚس ,ٟٗو سَٓ اٍعتا ٣املظتبذ.ٟٗ
ٍنذ ىا٘ ّٗ ا دٍ ٤اٍيجرل ٣عدل اٍتاس ٟعَ ٥سٞاس اسبلاسات اٍنز ٢عشفتن,ٛ
و٘ ٖٟتنُ ّا ىا٘ را فا٨ذٝ ٣مذس ٣عَ ٥اوطتْشاس ّٗ اسبلاس ٣اٍظاعن ٤ىل ّا ٚ٠َٟا,
ٝمذ ٟتٓ ت نٟٞش٠ٍ ٜـنبم ّرْ٨ن ًا ٍَذذٟنذّٝ ٣نٗ ثنٓ وسنذ اٍجٞاعنظ اسبلناس ,٤ٟفعٖنذّا
وظبنض اٍظننّٞش ٟ٘ٞاٍعلذلَننّ ٤ننجرً مل ٟعننذ ّلنٗجي ععنذل ٓٙةػبادٙننا ,عننُ ٍت ٟٞشٙننا ٝت ننٟٞش
ؼننشٕا عننٛ
اطننتاذاّٚاٝ ,ىننزًٍ اٍـننقش اٍننز ٢وٝدننذ ٜاٍعننشب .وّننا اٍـننذأ اٍننز ٢ع ّ
ٖٙتٖذتٕ ٘ٞنرً عٗ وطتار ٜعشٕاسد ٍٟٞع ,ف ّٗ ٞٚفعُ املـاحل املشسَ.)2(٤٠
عننذوت وٝسٝعننا عتذنناٝص عنننُ اٍنننش ٘ٝاٍٞط ن ٝ ٥اٍننٞع ١ا ط ن ٞسّ ,٢ننا ّيننٗ
زلات ٙاّ ٤شلا عرم ٤عاملٖاظش ٣ع اٍعنُ ٝاةميا٘ ,فتْيٗ اٍٞع ١اٍتاسؽب ١اعتذا٧
جبٚذ تّٞا ا ىن((ٟٞتٍَ ) 2385تٞف٠نه عن اٍعننُ ٝاٍٖننُ ,ا اٍٞمنظ اٍنز ٢ىإنظ
تذٌ فّ ٛ٠عامُ اٍقَظق ٤اٍعشع ٤٠اةطرّ ٤٠اٍق عَغظ رسٝتٚا عاعٗ سػذ اٍز ٢وسشمظ
ىتب.ٛ
ٟذػنٗ عننذلاسٌ (ت )2485عـننش اٍٖٚلنن ٤ا ٝسٝع٠ننٝ ,٤تتاععننظ ععننذ ٜػاـنن٠ات
ّؤثشّ ٣جُ اٟشازلٞغ (ت )2647اٍز ٢عُذَّ صع ٓ٠اٍٖٚل ٤ا ٝسٝع٠نٝ ,٤تتاععنظ ازبٚنٞد
املتعاظْننّ ٤ننٗ د ٘ٝتٞمننك عَنن ٥اٍننشمٓ ّننٗ مظنن ٣ٞاملٞادٚنن ٤اٍننق دفننو ععلنن ٓٚس٠اتننٛ
ٕت٠ذتٚاّ ,جُ دٞ٠سدإٞعشٝ ,ٕٞٝىاد ماٍ ٞ٠َ٠و٘ ؼبـُ ٍ ٛاملـرل رات ٛوّأ ضباىٓ
اٍتقت٠ؽ.
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ٙنننز ٜاملننننذّات مٟٞننن ٤اٍتعنننبرل ٝا دا ,٧وٝؿنننَظ ىل اةؿنننرين اٍنننذٝ (ٟازبنننشو٣
عإمذأ ّاستٗ ٍٞثش عَّٞ ٥اد ٤ٚددلٝت اٍيٖ٠ظ ٘ ٝ ,٤مل ٟقعُ ٙزا فعَ ٛا اٍَشع٤
ٝاٍتنن ,ٞفنننذ ىننا٘ ٍنن ٛػننذٟذ ا ثننش ا ىظنناب اةتْعننات ا ٝسٝع٠نن ٤ازبننشو ٣عَنن٥
املٞادٍ .٤ٚنذ طنط عاُّ اشبٞل ّو دفو اٍجْٗ ّ٩ات اآلول ٝسمبا ّر ٟاٍلنشاٟا
ا اسبشٝب اٍذ ٤٠ٖٟعأٝسٝعا ,منا مل تيٗ ٖٙناٌ سدعن ٤عْنا مت اىتظناع ,ٛفْنا ٟنتٓ
اٍشدٞن عٖ ٛععذ ظباص ٜو ُٟعذُّ ّٖذضاً سلاسٟاًٖٙ .ا تأىذ ا ٝسٝع ٘ٞ٠وٕ٠ٍ ٛع ٖٙناٌ
عنبات و مييٗ دباٝصٙا  ٘ ٝىإظ عن ٣ٞاٍيٖ٠ظٖٙٝ ,٤ا و ٤٠ْٙاةؿرين.
عاملناسٕنننٙٝ - ٤ننن ١وٙنننٓ ٝطنننا ُ٨اةٟلننناين  -و عنننذ ّنننٗ اةػننناس ٣ىل اٍٖٚلننن٤
ٝاةؿرين ا ٝسٝعٝ ٠مذ ودار وٝسٝعا ا اٍتٖٟٞش ّٝا ترٝ .ٜاٍتشن٠نب اٍنز ٢تنتلنٛ٠
اٍذساط ٤مذ ٟظٍ ٧١ذساط ٤اٍقيش ,س٠ح و ٟـم اسبيٓ عَ ٥ت ٞس اةتْعات ّٗ
ارِ سبعات ؿاسّ ٤مبَٚا مل ٟيٗ ثٓ ىا٘ فذأ ,٣فَيُ عـش ّتٖٞس ٜٝاٍنز ٟٗو
ٟناسٕ ٘ٞعغرل ,ٓٙفق ١ازبا ٤٠َٙعٖذ اٍعشب و ٕظت ٠و مقاِ ّجنُ وىنجٓ عنٗ ؿن٠ق١
اٍز ٢ماِ(( :وٟٚا اٍٖاغ ازلعٞا ٝعٞاٝ ٘ ٝ ,ع٠تٓ فاتبعٞا))ٝ ,و صٙرل عٗ وعن ١طنَْ٥
ٙٝن ٖٟ ٞرقننش ّننٗ اسبنشب ٝعؼنناعتٚاٝ ,و ّؤطظنن(( ٤سَنك اٍقلننٝ ,))ِٞو اسبشٟنن ٤اٍننق
ٕاكننُ ّننٗ ودَننٚا اٍـننعاٍٝ ,ً٠و دٚننذ اٍننٖ ضبْننذ اٍننز ٢تنناعو ٕؼنناد ودننذاد ٜا
تأط٠ع د ٤ٍٝدبْو اٍعشبٙٝ ,نزا ٝمنرل ٜؼبظنب ا تٖنٟٞش رٍنً اٍعـنشّ ,نا ٟعن( و٘
اٍتٖٟٞش ا ىُ عـش ٖٟبو ّٗ سادات٠ٍٝ ,ٛظظ اٍؼعٞب ٝاٍعـٞس عَن ٥طنٝ ٤ٟٞاسنذ٣
ا اٍنذس ٣عَ ٥اٍتعنُ.
ا از ع ٤ْٖ٠ٚاٍتشن٠ب ا ٝسٝع ١عَ ٥اٍذساطات اٍتاسؽب ٤٠اٍقيش ٤ٟاٍنق تؼنرل
ىل و٘ عـش اةؿرين وطَٓ ىل مش٘ اٍتٖٟٞش اٍزٟ ٢بنذو عننإ ٘ٞاٍتظناّم اٍنز ٢ؿنذس
عننٗ (اٍدلملننا٘) اٍدل ٟننإ ١عننأ ٍٝ( ٔ279:ننٖرسغ ٖٙننا دٝس اٍدلملننا٘) ٖٟٝتٚنن ١مبشاطننٓ٠
َّننً فشٕظننا ٍَتظنناّم ّننو اٍدلٝتظننتإظ دض ٠٨ناً عننأ  ,ٔ2898ىْننا تننزىش دٝسٖٟننذا
وٝتشأ اٍق تٖنُ تعشٟك ىإط ٍَتٖٟٞش ( ,)4منا ٖٟنَّٞ ٛطعاً عجْا٘ وػننشا ,منا٨رً
اٍتٖٟٞش (( :ٞٙارق اةٕظا٘ ّٗ مـنٞس ٜاٍنز ٢امذلفن ٛا سنه ٕقظنٙٝ ٛنزا اٍنـنٞس
 ٞٙعذض ٜعٗ اطتاذأ عنَ ٛو عتٞدٕ ّٗ ٛ٠ظا٘ آانشٝ .ػبَنب اةٕظنا٘ عَنٕ ٥قظنٛ
ٙنننزا اٍنـنننٞس عٖنننذّا و ٟيننن ٘ٞاٍظنننبب ٙننن ٞاوفتنننناس ىل اٍعننننُ ,عنننُ ىل اٍعنننضٔ
ٝا ٍؼذاعٍ ..٤نتيٗ ٍنذ ًٟاٍؼنذاع ٤وطنتاذأ عنَنً ٙن ٞػنعاس اٍتٖنٟٞش))(ٙٝ .)5نزا
ٟعننضص ٜسو ٢ىننإطٍ(( :نن٠ع ٖٙنناٌ و يشٟنننٝ ٤س٠ننذٍٖ ٣ؼننش ا ٕننٞاس ٙنن ١اسبشٟنن.))٤
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ٝاٍتٖٟٞش  ٞٙتشط ٠طَ  ٤اٍعنُ ا اةتْوٝ ,تشط٠اٚا و ٟع( ػبادٙا ّنٗ اٍعنذٔ,
منا متيٖٚ٠ا ّٗ ودا ٧اٍذٝس اٍزٖٟ ٢اطبٚا.
مبننُ اسبننذٟح عْننا فعَتنن ٛاٍٖٚلننٝ ٤اٍتٖننٟٞش ا صبتْعاتٖننا اٍعشع٠نن ,٤مييننٗ و٘
ٕؼرل ىل ازبإب ا  ٓٙاٍز ٢مل ٕٖنَ ٛعٗ وٝسٝعا فْ٠ا ٕنَٖا ٞٙٝ ,ٜعَْنٚا عَن ٥تْٖ٠ن٤
مج٠و سن ِٞاسب٠ا ٣ارِ تًَ اسبنب املتتاعع ٤اٍق ٕتشذخ عٖٚا فيشٟاً ّؼرل ٟٗىل
وعشص وعرٔ اٍٖٚلٝ ٤اةؿرين ٝاٍتٖٟٞش ٝاٍتشنذٟح ا ٝسٝعنّٝ , ٠نا منذّ ٜٞو ٝوظبنضٜٝ
ّٗ ّؼشٝعات فيشٟنٝ ٤ثناف٠نٍ ,٤ينٗ ا ٙنٓ ٙنّ ٞعشفنّ ٤نا ىنا٘ ؼبـنُ ا اٍننان
اودتْنناع ١و ٝا يبنننات (دٍٞٞ٠د٠ننا) اةتْننوٝ ,تنتلننّ ١عشفتنن ٛاٍظننٖ ّٝشادعنن٤
آول اةَذات.
ٟتشننذخ عنن٠رل ػنن ٕٞٞعننٗ اٍتغنن٠رلات اٍننق ىإننظ ذبـننُ ا صبتْعننات وٝسٝعننا
ٝس٠ا ٣اٍٖاغ ا عٞ٠تٝ ٓٚعَذإّٞٝ ٓٚامو عَْٝ ٓٚصبتْعات .ٓٚفننذ صاد ّعنذِ اةعْناس
ا وٝسٝعا اٍتٖٟٞش ,مَظ ٝف٠ات ا يقاِ ,استقو طٗ اٍضٝاز ٍَقت٠ات ,مُّ عنذد املٞاٍ٠نذ
ٍألطننش ٣اٍٞاسننذ ,٣ذبظننٖظ ّنتٖ٠ننات ا طننشّ ٣ننٗ ودٝات ّٝقشٝػننات ٝمرلٙننا ,صادت
ٕعاف ٤اٍبٞ٠ت ٝا س٠اٙ ,٧ضّظ اةاعٍَْ ٤ش ٣ا ارلٙ ,٣ضٔ اٍ اع ٘ٞوٟلناً ,ذبظنٗ
ٝكننو اٍظننيٗ ,صادت ثنافنن ٤اٍٖنناغ ٝٝعننٝ .ٓٚ٠ىننجرل ّننٗ اٍتغنن٠رلات اٍننق ٙننّ ١ع٠نناس
اٍتٖٟٞش.
ٟٝننزىش ػنن ٕٞٞا دٍنن ٤عَنن ٥ت ننٞس اٍعْننُ ٝصٟنناد ٣اةٕتننازٝ ,اٍننذٍ ُ٠وٕننٝ ٛدننذ ا
وٝسٝعننا اٍتٖننٟٞش ّننا ٟضٟننذ عَنن٠َّ /25/ ٥نن ٘ٞسوغ ّننٗ اشب٠ننُ ٠َّ /35/ٝنن ٘ٞسوغ ّننٗ
اٍبنننشٝ ,ىإننظ تنننذٔ ّننا ّنننذاس٠َّ /21/ ٜنن ٘ٞسـننا٘ خبنناس ٢ىذٚننذ ا اٍعْننُ.
ٝىنننا٘ ٖٙننناٌ ٠َّ /61/ننن ٘ٞعاّنننُ عؼنننش ,٢و٠َّ ٢ننن ٘ٞسـنننا٘ خبننناس ٢ىْن٠ننناغ
زبٚننذٟٝ ,ٓٙلنن٠ك يامنن ٤اسب ننب ٝاٍننذٝاٍ٠ب اشل٠ذس٠ٍٝي٠ننٝ ٤املشاىننب اٍؼننشاع٤٠
ٝا ط  ِٞاٍتذاسٝ ٢م ٣ٞاٍشٟاين املظتغَٟٝ ,٤ن٠ظٚا عا سـٖ ٤اٍبااسٟنٍ ,٤ن٠اَف ىل
وٕنن ٛا ّٖتـننك اٍنننش٘ اٍجنناّٗ عؼننش اّتَننً اٍقننشد ا ٝسٝعننٝ ١ط ن ٠اً ّننا ٟقننٞو مٞتننٛ
اٍعلننَ ٤٠ةظننٝ ٤عؼننش ٟٗكننعقاًٙٝ ,ننزا ٟقننٞو ّننا اّتَينن ٛاٍقننشد اٍـنن (٠خبْظنن٤
وكعالّٝ ,ا اّتَي ٛمرل ٜععؼش ٣وكعال(ٙٝ .)6ز ٜوّ ٓٙعاٟرل ّٝؤػشات اٍتنذٔ.
ٙيننزا تننٖعيع اٍٖٚلننٝ ٤اٍتٖننٟٞش ا س٠ننا ٣اٍٖنناغ فتبننذ ٝفاعَنن ٤عَننّ ٥ظننت٦ٞ
اةتْعات ,وّا ّن٠اغ اٍٞعٝ ١اٍقيش ٝدٞٚد اٍقرطقٝ ٤اٍعَْاٝ ٧ا دعاٝ ٧اٍقٖإ ,
فٚنن ٞسوغ دبننُ ازبَ٠ننذ اٍرّننو ,وٕ ٢نننُ ؿننٞس ٣املننتغرلات ّننٗ عننامل اسب٠ننا ٣اٍ ب٠ع٠نن٤
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ٝاودتْاع ,٤٠عتعبرل فيشٝ ٢عَْٝ ١ودعٝ ١ف( .منا ا ٙنٓ و٘ اةتْعنات ا ٝسٝع٠ن٤
مذ اغبشيظ ا دٞٚد و تٞمك شلا ّٗ ودُ ٕتاز اشبرلات ,ست ٥و٘ اٍؼنت ٤ْ٠املنضعن٤
ذبٍٞظ ّٗ ػتٓ ا عشاض ىل اٍنٍَْ ِٞؼت(( ٔٞوٟٚا اٍيظ ,))ِٞىْا رىش ػ.ٕٞٞ
ٝسمبا ىا٘ ٙزا ازبٚذ ّ ٞٙا زلا ٜمشاّؼ(( ١زلاد اٍتاس ,)) ٟو ٢تًَ ازبٞٚد اٍق
عزشلا ا ٝسٝع٠ن ٘ٞا املنضاسن ٝاٍنٞسؾ ٝاملـنإو ٝا املٖنادٓ ذبنظ ا سض ٝعَن ٥ظٚنٞس
اٍظقٗٝ ,وسن ًا ا ازب ٞةظباص تنذّ ٓٚاسبلاس.٢
ٝاٍظؤاِ اآل٘ ُٙ :اغبشيٖا ّٖز عـش اٍٖٚل ٤اٍعشع ٤٠ا عَْ ٤٠تْٖ ٤٠سن٠ن٠ن٤
ّؼنناع ,٤ٚؤ اىتقٖ٠ننا مبشنناٝوت ماؿننشٍَ ٣تؼننب ٛثناف ٠ناً عنناٍغشب ,فأؿننبشٖا ٕؼننشب
ػا ٢اٍظاع ٤اشباّظ ٤ىاٍدل ٟإ ٠؟
اٍجنافنن ٤اٍقاعَنن ٤و تينن ٘ٞم اع٠نن ,٤عننُ ٕظننن ,٤٠و ٢ملنن ٤٠صبتْننو عأىَْننٛ
فتقعُ فعَٚا فتش ٍٛٞىل تْٖ ٤٠عتنأثرل اٍنٞع ١اٍتٖنٟٞشّ ٢غّ٠نش ٣طنَ ٌٞاٍٖناغ ٝعناداتٓٚ
اٍشد٩ٟنن ٤املإعننٍَ ٤تنننذٍٔ ,تـننبم تَننً اٍنننادس ٣عَنن ٥سعاٟنن ٤اةظبنناص ٝاٍعْننُ ,فاٍتْٖ٠نن٤
تتٞمك عَ ٥ا عْناِ املٖ ذنض ٣عَن ٥كن ٧ٞاملعشفن ٤اٍعَْ٠ن .٤وّنا ّنا ٖٟنتر عاملـنادف ,٤وٝ
اٍز ٢و ٟظتْش ٟٝتٓ اٍذلادو عٖ ٛفَ٠ع تْٖٝ ٤٠و ّٖذضاً سلاسٟاً.
ٟعشّل ضبْذ عاعذ ازباعش ٢اٍتْٖ٠ن ٤عإٔٚنا(( :اٍعَنٓ سن ٟـنبم ثنافنٍٝ .))٤ننذ
ٝكعظُ شلا تعشٟقاً عَْ٠اً(( :اٍتْٖ٠نٙ ٤ن ١دبناٝص اٍٞامنو دبناٝصاً ػباع٠ناً))(ّ .)7ؤىنذاً
عذٔ اٍتٞمك عٖذ سذ ا ّٞادٚن ٤اٍلنعك ٝاٍظنَب٠اتٝ ,عنذٔ اٍتٞمنك عنٗ اةظبناص,
ٝوو ٟي ٘ٞاٍت ٞس ا اٍؼيَ٠ات اٍق تٖتذٚنا اٍتبع٠ن ٤اٍناتَن ٤اٍنق ؿنٞسٙا ودٕٝن٠ع
عن(( :ٍٛٞفاةتْعات اٍعشع ٤٠اٍ ٔٞ٠تؼيُ دض٧اً ّٗ اٍغنشبٕٚ .نا ّنا عنادت تٖنتر و٢
ػ ٧١عُ وٕٚنا تعن٠ؽ عَنٕ ٥تناز اٍغنشبٕ ٝ ,تناز اآلانشٍ .)8())ٟٗيٖن ٛدنض ٧ضبينٔٞ
عتع  ُ٠اةساد ٣ىْا  ٞٙساؿُ.
راً تْٖ٠نن ٤اٍننٞعٝ ١اسبننح عَنن ٥اٍٖٚننٞض ٝاٍتٖننٟٞش ,و ٟينن ٘ٞع ننشين اٍؼننعاسات
ٝتؼنني ُ٠اشل٩٠ننات ,فٚننز ٜذب٠ننُ ماٍبناً ىل ّننناعش ٍألفينناس ٍَٝتَ نن ١اَقٚننا تظننٟٞغاً
ٍَا٠بننّٝ .٤ننا ٟقلنن ١ىل اةظبنناص ّننٗ وفينناس ؼبتنناز ىل اسبشٟنن ٤ىْننا ّننش ,فننا ٕٞاس
ىْا رىش عٗ فٞىّٞ(( ١ٙ ٞمنك و عـنشٝ ,اسبذاثنٙ ٤ن ١اٍننذس ٣عَن ٥املْاسطن٤
اٍٖنذٝ ))٤ٟاٍشداِ ا سشاس ىْا ٕنُ عٗ ىٕٞذٝسط(( ٛ٠و ط٠ذ شلٓ ط ٦ٞعنٞشلٓ)).
ّننا طننبه ٟؼننرل ىل و٘ اوٕتعننأ ا اٍجنافنن ٤اٍٞػننا٨ذ ٤٠املإعننٍَ ٤تغنن٠رلّْٚ ,ننا
ىإظ اٍنذس ٣عَ ٥اٍترعب عا فياس ٝا ٍقاظ ىْٖ َه عب ٞآفاو دذٟذ ,٣و تعذٔ
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عنا ٧ا ٍغأ ّ ْٞس ٣و ٟذسّ ٢ت ٥تٖقذش ّٗٝ .رًٍ ّق ٔٞٚس٠ا ٧اٍذلاخ عاملعٖ ٥اٍنز٢
عْننُ عَ٠نن ,ٛوٕ ٢ؼننش اٍيتننب اٍنذميننٝ ٤متين ضبتٞاٙننا ّننٗ عننن ِٞاٍٖنناغ ّتاععنن٤
ٍبنا ٧ازبْٞد املٖ ًٚاٍز ٢مت اسبقاظ عَ ٛ٠ىْنذغ وسه عاٍٖـٞق املتعاٍ.٤٠
ٍيُ ػعب يشا٨نٝ ٛوطاٍ٠ب ٛا ٕتاز ٝإتٚاز عنرٕ٠نٖٟ ٤نتعٓ عٚناٝ ,املنـنٞد
ٖٙا ,و٘ وّٖ َّ٢اٙر ٕتبعٚا ػبب و٘ تشاعّ ١ظنت ٦ٞاٍت نٞس ٝا انز عاٍتنذسز د ٘ٝسنشو
املشاسُ ,ى ١و ٕ ْش ا ٍغنأ اٍٞاعنذ ٣عاوٕقذناسّ .نا ٟعن( و٘ تأطن٠ع تْٖ٠ن ٤فاعَن٤
ٟي ٘ٞعتٞي وطظٚا ا اٍعنُ ٝاةتْو ٝثنافت ,ٛو عاٍزٙاب ىل ا مـٝ ٥اٍتذاٝص
دفعٝ ٤اسذ ,٣و ٢و٘ ٕظتٞسد ّٗ اٍغشب آاش وفياسٝ ٜعبٗ مل ٕتذناٝص وعظنط سننا٨ه
اٍقيش ٝاٍعَ ٤ْٖ٠ٙٝ ٔٞاٍعنُ اةمينإ ١اٍنزَٟ ٢غن ١ىنُ تٞدن ٛعبن ٞتْٖ٠ن ٤فاعَن ٤مبنا
ؽبتَن ّٗ ٛوعزاس و عرم ٤شلا عاٍعَٓ ٝاٍٞامو ,ىْنا منذ و متنظ ىل اٍنذ ٟٗمبقّٞٚنٛ
اةػباع ١املتظاّم.
ٕننزىرش و٘ ّننا مييننٗ و٘ ٕؤطننع ٍنن ٛعَننّ ٥ننا متيٖٖننا ّٖنن ٛاٍنننشا٧ات اٍٖنذٟنن٤
اٍعنرٍَٕ ٤٠ذلاخ اٍنز ٢منذ ؼبتن ٢ٞعَن ٥اٍينجرل ممنا ٟعقٖ٠نا ّنٗ اطنترلادّ ٜنٗ اآلانش
اٍغشٟب عٗ ع ٤٩٠اٍتقيرل ,ػبب و٘ ٟيّ ٘ٞنذّاً عَّ ٥نا ؼبتناز اطنترلاد ٜىل تب٩٠ن٤
ّعنذٝ ,٣مذ ٕيتؼك اقامٚنا ىَ٠ن ًا و ٝدض٠٨ن ًا ععنذ سن  ,فٖلنّ٠و اٍٞمنظ ٝازبٚنذ.
ٖٙٝنننا ٍننن ٞمل ٕنننشعم طننن ٦ٞثنتٖنننا عننناٍٖقع ٝػنننعٞسٕا عننناٍرعذض ٝاٍرمْ٠ننن ٤ا اٍتننناسٟ
ٝاٍعـشٍ ,يا٘ ٙذف ًا ُٟظع٠ٍ ٥نّ ,ٛنا ؼبتناز ىل منشا٧ات ّتعنذدّ ٣تذنذدّٝ ٣تٖٞعن٤
ٍَننذلاخ ,ياملننا وىننذ اٍبنناسج ٘ٞاٍعننشب ازبنناد ٘ٝكننشٝس ٣اطننتجْاس ٕتا٨ذٚننا اٍننق ٟننتٓ
اٍتٞؿننُ ٍٚ٠ننا عَْ ٠ناًٍ ,ننٖاَف تشاثٖننا ٝصبتْعاتٖننا ّننٗ تشاىْننات و تننضاِ تؼننيُ
اٍـاش ٣اٍـَب ٤ا ٝد ٛتْٖ ٤٠فاعَٝ .٤متيٗ اةفادّٖ ّٗ ٣ناٙر اٍذساطنات اسبذٟجن٤
اٍننق يٞسٙننا اٍغننشب ا ٙننزا اةنناِ ٝوثبتننظ فاعَ٠تٚننا ,ىْننا ؼبننا ِٝعنناسج ٘ٞوّجنناِ
ضبْذ وسى.٘ٞ
ٍَاشٝز ّٗ اوطتعـا ٧و عذ ّٗ اعتْاد اٍعَْإٝ ,٤٠املنـٞد ٖٙا تًَ اٍعَْإ٤٠
اٍَٖ٠نن ٤و ٝاملشٕنن ,٤و اٍعَْإ٠نن ٤اٍـننَب ٤و ٝاٍناطنن .)9(٤٠فاٍعَْإ٠نن ٤اٍـننَب ٤مننذ تننزٙب
عاةتْعننات ىل اٍتٖنناسش ,س٠ننح و ٟننضاِ ٍَننذّٞ ٟٗمعنن ٛاملشّننٞوٙٝ ,ننز ٜمننذ تـننُ ىل
اٍنذعٍ ٣ٞحلسبنناد .ا سن و٘ اٍعَْإ٠نن ٤اٍَٖ٠نن ٤تقظنم اةنناِ ٍَٖناغ ملْاسطنن ٤مٖاعنناتٓٚ
اةميإ٠نن ,٤عننُ مننذ تؼننذعٚا ةػننبان سادننات دااَ٠ننٝ ,٤تظتلنن ٧١عاٍتظنناّم ٝعننذٔ
اةطاٍ ٣٧عنا٨ذ اآلاش ٟٗوٕ ٝياسٙا عَ ,ٓٚ٠عُ مذ ظبذ اٍيجرل ّٗ اٍن ٓ٠ا ارم٤٠
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مذ تظتجْش ا ٙزا اسبنُ عع٠ذاً عٗ اٍتـَب ٝاٍتعـبٝ ,امل ٓٚععاد اٍذ ٟٗعٗ سننُ
اٍظ٠اط.٤
ىُ اٍٖعٓ اٍق مادت اةتْعات اٍعشع٠ن ٤ط٠اطن٠اً عَْنظ عَن ٥تٞظ٠نك اٍنذٟٗ
ٍعَْٚننا عأ٠ْٙنن ٤رٍننً وطننتْشاسٙا ,مبعٖنن ٥آاننش فننإ٘ وٕ ٢عننأ و ٝتٖعنن ,ٓ٠مل ػبٚننش
مبٞمك ّعاد ٍَذ ٍٞٝ ,ٟٗفعُ شبظش ّعشىت ,ٛملا ٍَذ ّٗ ٟٗم ٣ٞاسبلنٞس ا ٝدنذا٘
اٍٖاغ٠ٍٝ ,ظظ اٍب ٝ ٤ٍٞو اٍعنرٕ ٤٠ا تغافُ رًٍ و ٝاملٞادّٕٚ ,٤ٚا طتبذّٞ ٝاد٤ٚ
ّننو اٍؼننعٞب ٝتغننافرً عْننا ا وعْامٚننا ّننٗ ّؼنناعشٖٙٝ ,ننا تبننذ ٝاملٞامننك اٍعذا٠٨نن,٤
ٝإ رماً ّٗ رًٍ تي ٘ٞاٍعَْإ ٤٠اٍَ ٤ٖ٠اٍق و تظْم عاٍؼ ط ٝؿنٖاع ٤اشبرفنات
اٍتٖاسش ١ٙ ٤ٟامل َٞع ,٤ػش ٤ ٟوو تؤد ٢ىل اٍتلش ٤٠عن ٓ٠اٍعنرٕٝ ٤٠اٍتشذٟح.
ّ٘ اسبنننذٟح عنننٗ اطنننتجْاس املؼننناعش اةميإ٠ننن ٤منننذ تبنننذ ٝو٠ْٙتننن ٛا اةننناِ
اٍظ٠اطننن ,١س٠نننح ٟيننن ٘ٞعَننن ٥اٍعننناَّ ف٠ننن ٛضباٍٝننن ٤اةفننناد ٣ا تننننذ ٟٓا فلنننُ
ٍألٝيا٘ ,شلذٚ٨ٝا ,ملـاسبٚا ,وطتجْاساتٚاٍ ,ترسٓ وعٖاٚ٨نا ..خلٍ .ينٗ ّنو اربنار
اٍتشٞينننات ّنننٗ و٘ تنننزٙب املؼننناعش اةميإ٠ننن ٤ىل سنننذِّ اٍتـنننَب ,و ٝو٘ تُبٖننن ٥عَٚ٠نننا
اٍظ٠اطات ا اٍبرد املتٖٞع ٤عنا٨ذٟاً ,ملا ا رًٍ ّٗ ا ش اٍتذارب ,ذبن٠نناً ٍنش ٦
ف.٤ٟٞ٩
ٝا اسب٠ضات اٍقيش ٤ٟػبب و٘ ٟع  ٥اٍعننُ سشٟتنّ ٛنٗ د ٘ٝم٠نٞد ,طنّ ٦ٞنا
ٟقشكٚا اٍعنُ عَنٕ ٥قظن ,ٛوّ ٝنا تقشكن ٛاٍعنرٕ٠ن ٤ةداس ٣اةتْعنات ّٖعن ًا ٍَتٖناسش.
ٝا اةاِ اٍعَْ ١اٍبشظ فإ٘ اٍعنا٨ذ تبذ ٝمرل ّر ٤ْ٨ع ب٠عتٚنا ٍَعَن ٔٞاٍي٠ٕٞن ٤وٝ
اٍتذشٟب٠نن ٤اٍننق و ربلننو  ٢م٠ننذ طننّ ٦ٞننا ٟقشكنن ٛسنَننٚا اٍتذننش ٟاٍننز ٢ميتَننً
ودٝاتٝ ٛوطاٍ٠بٝ .ٛو عذ ٖٙنا ّنٗ اٍتقشٟنه عن اٍنذٝ ٟٗاٍقينش اٍنذ ,(ٟوّ ٢نا وكنافٛ
اةتٚذ ّٗ ٘ٝػشٝين ٝتٞك٠شات ,اٍيجرل ّٖٚا ر ٝياعو ّز ٙف ٘ ٝ ,٢ٞ٩ىا٘ و
ؽبَ ّٗ ٞفٞا٨ذ ,فٚن ٞمنرل ّتقنه عَن ٥ىنجرل ّٖنّ ,ٛنا ٟعن( وٕن ٛمنذ ٟنزٙب ا يشٟنه
اٍتٖاسش.
 ّٗٝاشلأ ٖٙا اٍعُْ عَ ٥اٍقـُ ع ّا  ٞٙعنا٨ذّٝ ٢نا ٙن ٞط٠اطنْٕٚ ,١نا
و ٖٟتْ٠ننا٘ ىل ا فننه راتنن .ٛفاٍظ٠اطننّ ١ننشاٝر طباتننُ طننا٨ش ّننو املـنناحل إٓننٝ ١مننرل
ٟن ,(٠ععيع اٍعنا٨ذ .٢مبعٖ ٥آاش ٝا اٍب٩٠ن ٤اٍعشع٠نٕ ٤نشّ ٦نٗ اٍلنشٝسٟ ٢لناين
اٍعرمنن ٤عن اٍعشٝعننٝ ٤اةطننرٔٝ ,اٍقـننُ ّق٠ّٞٚناً ,عَنن ٥وْٕٚننا ٍ٠ظننا ٝاسننذاً ,ىْننا
وْٕٚا ٍ٠ظا ا عرم ٤تٖاسشٙٝ ,٤ٟزا و ٟع( ّٞمقاً عذا٠٨اً ّٗ اٍذٝ ٟٗو إتناؿ ًا ّنٗ
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اٍعشٝع ,٤عُ ذبذٟذ اسبن ِٞا اٍعُْ اٍظ٠اط ١مييرٗ ّٗ ذب٠٠ذ اٍذ ٟٗعنٗ املعنذلٌ
اٍظ٠اطننن٠ٍ ,١نننتٓ انننٞض املعننناسٌ ف٠ننن ٛعَننن ٥املـننناحل ٝسادنننات اٍٖننناغ ٝٝامعٚنننٓ ا
عـٞسٝ ٓٙعرمات ٓٚعا ّٓ ٝاٍؼعٞب طبتَقن ٤اٍعنا٨نذ ,مبنا ٟلنْٗ اٍقٞا٨نذ ّنٗ د٘ٝ
ورٟات ٍَعنا٨ذ .ىْا و٘ عنا ٧اٍعنا٨ذ اٍذ ٤٠ٖٟطباٍ ٍَ ٤ظ٠اطات ٟظٚ٠ٍ ٧١اٟٝ ,نذلٌ
اةاِ ٍقؼُ ّظاع ١اٍ شف .
ّٗ ٟذع ٞةاشاز اٍتْٖ ٤٠ا عـشٕا ّٗ عٞتن ٤اٍقيش اٍذ ,(ٟػبب وو ٟعذّٙا
ّٖاٙلننٍَ ٤ننذ ,ٟٗاٞفناً عَٚ٠ننا ّننٗ اٍقؼننُ ملننا ٍَننذّ ٟٗننٗ َْ٠ٙننا٘ ا صبتْعاتٖنناٝ ,مننذ
ٟي ٘ٞاٍذاعّ ١ؤّٖاً ؿاسباًٍ ,يٗ اٍتْٖ ٤٠اسبذٟج ٤ذبتاز ىل عنُ آاش منادس عَن٥
تب ٤٩٠اٍعَ ٔٞاسبذٟج ٤مبٖ نٚا ٝوطاٍ٠بٚا اٍق و تي ٘ٞم٠بٖٙ .٤٠ا ٟتْٞكنو اٍنتقيرل
عٚز ٜاملظأٍ ٤و عاٍؼيٝ ٌٞاوتٚاّات عاٍعُْ عَ ٥ربشٟب اٍذٝ ٟٗاةميا٘.
اٍعامل ٟبشح عنٗ طبناسز عندل تعْ٠نه اوغبنشاد ا اٍعَن ٔٞاسبذٟجنٝ ٤اٍنتْيٗ
ّٗ اطتجْاسٙا عقاعَ ٤٠سظب ّا وىذ ّٗ ٜميتَنً اٍننذس ا ىندل ّٖٚنا ,فٚن ١يشٟنه
اٍؼعٞب املتنذّ ٤ىل املظتنبُ ٝعناٚ٨ا فاعَ ٤ف .):(ٛ٠ىْا  ٞٙسَنٓ اٍؼنعٞب اٍقننرل٣
عاةٕنار.
مل تيٗ اٍٖٚلن ٤اٍعشع٠ن ٤املتشنذخ عٖٚنا ٕٚلن ٤سن٠ن٠ن ٤ىْنا تنب  ,فاعتنذا٧
عشفاع ٤ي ٚاٝ ٢ٝإتٚا ٧عآاش اٍؼاـ٠ات اٍٖٚلٟ ,٤ٟٞنتـش اسبنذٟح عَن ٥امل٠نذا٘
اٍ جننناا ّننٗ د ٘ٝو٘ َٕتقننظ ىل عنننا ٧امل٠نناد ٟٗا اننشّٖ ٦تْ٠نن ٤ىل اٍنننش ٘ٝاٍٞطنن ٥
ٝعـش اوعبذاس ,ثٓ و٘ ّٗ اٍٖٚل ٟٞاملعذٝد ٟٗسػ٠ذ سكا ,مذ وطَٓ اٍشا ٤ٟسبظٗ
اٍبٖا ّؤطع (اةاٞا٘ املظَْ ).
ٟن ِٞسػذ ٢ساػذ(( :مل تيٗ ٖٙاٌ وٕٚ ٢لٕٚ .٤ا وط ٞسٟٝ .)21())٣ؤىنذ
اٍ اٙش وّ و٘ ((فؼُ ّؼشٝن اٍٖٚل ٤اٍز ٢يشين ا ّ َو اٍنش٘ اٍتاطو عؼش ػبذ
تدلٟننش ٜا طاطنن ١ا وٕنن ٛمل ٟيننٗ راتنن ١اٍٖنننذ)) ّٝننو اٍتأى٠ننذ عَنن ٥و٠ْٙنن ٤اٍٖنننذ
اٍقيشٖٟ ,٢نُ وّ عٗ ٙؼأ ػشاع ٘ (( :١ا صّ ٤اٍق ٟعإّٖٚ ١ا اةتْنو اٍعشعن١
 ١ٙوصّ ٤تاسؽب ٤٠ادتْاعّ ,٤٠اد٠ٍٝ ,٤ٟظظ فيش ٤ٟو ٝسٝس.)22())٤٠
ٍ ٞسننظ اٍٖٚلّ ٤ؼشٝعٚا ملا ىا٘ ّظَّٞماً اٍذع ٣ٞىل ٕٚل ٤ثإ ٤٠ىْا دعا
ىل رٍننً ٕاؿنن٠ك ٕـنناس ا ىتاعنن(( ٛاٍننتقيرل ٝاشلذننشّ – ٣ننٗ اٍننذلاخ ىل اٍٖٚلنن٤
اٍعشع ٤٠اٍجإ ,))٤٠و ٝىل ((املؼشٝن اسبلاس ٢اٍعشع ١اةطرّ ))١ىْا ٟنٖف عٖنٞا٘
ىتاب عشٙا٘ صسٟه ّٞدٚاً ىل ٕٚل ٤ثاٍج ,٤و ٝدعٞات ٍٖٚلّ ٤ظتْش.٣
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ٝإ رماً ّٗ رًٍ دا٧ت دعٞتٖا ىل ّظأٍ ٤اٍٖٚل ُٙٝ ,٤ىا٘ ا ّؼشٝعٚا ّا
و ػبنننب مقاٍنننّ ٛجنننُ :دبذٟنننذ سننننُ اٍظ٠اطنننٝ ,٤منننشا ٣٧اٍنننذلاخ منننشا٧ات ّتذنننذد,٣
ٝمتي ن ثنافنن ٤اٍعْننُ ٝاةٕتنناز ٝ ,فظنناين اةنناِ ٍَعَنن ٔٞاسبذٟجنن ٤و٘ تأاننز دٝسٙننا,
ٝمتين طننَ  ٤اٍنننإٝ ,٘ٞتقع٠ننُ دٝس املننشو ,٣ثننٓ دٝس اٍؼننباب ا ا ّننّ .٤ننٗ د ٘ٝو٘
ٕغقُ دذٍ ٤٠اٍَغٝ ٤اٍٖٚلٝ .)23(٤عزًٍ ٕي ٘ٞعَن ٥انط ٕٚلنّ ٤تذنذد ٣تترفنّ ٥نا
ـنشت عنن ٛاٍظنناعنّ ٤ننٗ دسٝغ ّٞٝامننك و ذبننذخ ٕٚلننّ ٤ننٗ د ٘ٝواننزٙا
ومقَتنن ٛو ٝم ّ
عاسبظننبا٘ اسذلاّ ن ًا ةساد ٣اٍؼننعٞب ٝساداتٚننا ,فاٍٖٚلنن ٤و ٟـننٖعٚا املجنقنن ٘ٞعَنن٥
و ٤٠ْٙدٝس ٓٙعُ مذ ٟٞدٕٚٞٚا ٟٝتشذث ٘ٞعٖٚا ٝاٍؼعب ٟـٖعٚا عيُ ف٩اتٝ ٛيبناتن.ٛ
و ٢و٘ ربذلو دٍٞٞ٠د٠ا اةتْو.
ٖٙا ٕؤىذ و٘ اةتْعات مذ سننظ مقضات ىبرل ٣ا س٠اتٚا ٝٝامعٚاٍ ,يٗ
عنذ ٙنزٜ
رًٍ مل ٟينٗ عقعنُ سشىنٕ ٤ظنن ٤٠طب ن ٤عؼنيُ عَْنٝ ,١و مييٖٖنا َّ
املـقٞف ّٗ ٤ا زلا ٧اٍرّع ٤ا تاسؽبٖا اسبذٟح مييٗ و٘ تغ( و ٝتُعذَّ دٍٕٚ ُ٠ل٤
عْٖ٠ا و ٟضاِ ربَقٖا عٗ ػعٞب اٍعامل ٝاكنشاًٝ ,ازبٚنٞد اٍقشدٟن ٤منرل املٖعْنٝ ٤منرل
اٍٖظن ٤٠و تٖذض املؼشٝن املٞعٞد.
ٝاٍتٖٟٞش ػبب و٘ تتاين ٍ ٛاٍشعاّٖٝ ٤ٟاخ اسبشّ ٤ٟو عذٔ اٍؼ ط ا فْٚٚا ,و٢
اسبش ٤ٟاٍق تن٠ذٙا اٍنٞإ ٍَ ,اشٝز ّٗ اٍٞؿنا ٤ٟاٍظ٠اطنٝ ٤٠اٍعنا٨ذٟنٝ ,٤متين
منن ٦ٞاةتْننو املننذٕ( ١وسننضاب ,مجع٠نناتٕ ,ننٞاد ,٢سٝاعننط ,داّعنناتّ ,ؤطظننات,
ّشاىض وحباخ ٝطا ُ٨عرّٔ )..و تقيّٖ ً٠عّٞات اةتْو ا  ,١َٙفر ٕعنٞد ىل
اوٕنظنناّات اٍٞػننا٨ذ ( ٤٠ع٠ننظ عنن ٞمعنننٞس) (ٝع٠ننظ عننّ ٞاسبننّ ,)٤ننو دبنناٝص اٍعنبننات
اةٟذٍٟٞٞد٠نٝ ٤وّننشاض اٍننن ٦ٞاٍتنذّ٠نن .)24(٤عاٍتنناٍ ١و٘ تبظننط اٍذٍٝنن ٤اٍذمينشاي٠نن٤
ف ,ٛ٠فاشبشٝز ّٗ عام ٤املاكٝ ١عنذ ٣احملافع ٤عَ٥
سعاٟتٚا شلزا املٖاخ ٝاٍٖاػ
اٍي٠ا٘ ٝاٍعن٠ذٟ ,٣قذلض وو تٞمعٖا مبا  ٞٙوطٞو .فعاف٠ن ٤اٍعنا٨نذ ّنٗ عاف٠ن ٤عننِٞ
املعتنذ.ٟٗ
و ٕٚلننٝ ٤و تٖننٟٞش و را سلننر صبْننُ اةتْننو ٝسننن ِٞاسب٠نناٙٝ .٣ننزا ٟت َننب
سننشىت  :ا ٝىل ةطننناد ّعٞمننات املاكننٝ ١دباٝصٙننا ّننٗ د ٘ٝتقننشٟط مبننا مييننٗ
تقعٍَْ َٛ٠ظا ٤ْٙعبٖا ٧املظتنبُٝ ,اٍجإ ٤٠متي ازبذٟذ ٝاملتذذد عاات٠ناس املٖاطنب
ٍبردٕا ّٗ تٞي ٍَعَٝ ٔٞاسبذاثٝ ٤اٍتْيٗ ّنٗ اٍتيٍٖٞٞد٠نا اٍقاعَنٙٝ .٤نز ٜععن
ا ٞات اشبشٝز ّٗ اٍنشٝط  ٤٠ا اٍظ٠اطٝ ٤مرلٙا ,فامل َٞب ّٗ وٕـاس اٍعنرٕ٠ن٤
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ٝدعاتٚا سطٓ اٍ شٟه ٍَتاَ ١عٗ اوطتبذاد اٍعنا٨ذٝ ٢اٍظ٠اطنٝ ,١ىإٖٔنا ٕعنٞد ىل
ّؼشٝن اٍيٞاى عنشٝين اٍنضّٗ اسباكنش ,ىن ١و ٕعنٞد ىل طنَ ٌٞيشٟنه اةعامن٤
ٝاٍتنَ٠ذ فنذ دشت ا اٍٖٚش ّ٠ا ٜىجرل ٣ععذ اٍيٞاى ػبب عذٔ مقاشلا.
ٍنذ وطع اٍتٖٟٞش ا ٝسٝع ١ععذ اٍٖٚلّٞ ٤امعن ٛعنلنٓ املظناسات اٍنق تٚنْٗ٠
عَٚ٠ننا اٍيٖ٠ظننن ٤عشٟٝنننٝ ٤ثنننن ٤تلنننْٖا٘ تنَنن٠ف دٝسٙنننا تنننذسػب٠اً ,ر منننذ و تيننن٘ٞ
املـننادّٝ ٤اٍتٖنناسش اٍناطنن ١كننْإاً ٍَٖذنناينٝ ,عننزًٍ عننذوت صبتْعننات وٝسٝعننا تتٖننٞس
ٝتٖٝ ٚتتشذخ عاٍتذسٟر فيإظ ا ٞاتٚا ىل رًٍ ثاعتٝ ٤اثنٝ .٤و عأغ و٘ ٟين٘ٞ
ٙزا يشٟنٖا ٍتذاٝص اةعام ,٤فاٍـذأ ّو ا دٟنا٘ ٙٝن ١ا ساٍن ٤اٍنتْيٗ و ٟلنْٗ
املانناسز اٍظننَ ٤ْ٠املؤىننذٕٚ ,٣ننا دبننذد مٞتٚننا عقؼننُ ّٞادٚنن ٤اٍعنرٕ٠نن ٤شلنناٝ .ىننُ
ّظنناس ٤تظنن ٠ش عَٚ٠ننا ثنافنن ٤اٍتٖننٟٞش اةٕظننإٝ ٤٠اٍننٖعٓ اٍظ٠اطنن ٤٠اسبذٟجنن ٤تلنن٠ك
ّذّاىاً ىل عٖا ٧اةتْو املتنذٔ.
٘ اٍٖذاين ا صاسن ٤اٍقينش اٍتلنَ ١َ٠املعتْنذ عَن ٥ا طنايرل ٝاشبشافنات ٝمنشا٣٧
ا عنشاز ,منذ ٟين ٘ٞعاٍتؼنذ٠و عَن ٥اوغبنشاد ا اٍعْنُ املٖنتر عت ب٠نه اٍعَنٓ اسبنذٟح,
ٝتْٖ ٤٠اٍقيش اٍٖنذ ٢اٍنز ٢و ؽبؼنّ ٥نٗ ّناسعن ٤سـن ٘ٞاٍنذاطن ٤اٍنق سزلٚنا اٍنضّٗ.
ٍٝعُّ اشاز املشو ّٗ ٣ثنافن ٤ازبظنذ ىل ثنافن ٤اٍعننُ ٝتقي٠نً اوؿن قافات سنٙ ِٞنزٜ
اٍجنافننّ ,٤ننٗ وعننشص املْٚننات .فاحملننافع ٘ٞاٍننز ٟٗو ٟننش ٘ٝا املننشو ٣طنن ٦ٞوٕٚننا عننٞس ٣تننتٓ
ّناسعتٚنننا مبٖ نننه اسبنننشأ ٝاسبنننرِ ٝكنننشٝس ٣سذبٚنننا ػنننيرً ٝدٝساً سبـنننش دٝسٙنننا ا
اشبذّٝ ٤اةظباب ٝتنذ ٟٓاٍَنزٟ ,٣قنذلض وو ٟناعنُ عاٍعٖناد ٝاٍنتْذلغ اَنك ّٖ نه تعشٟن٤
ر ا اٍظ٠اطنٝ ٤اٍعْنُ ٝاٍعَنٓ,
ازبظذ ّٗ د ٘ ٝاوغبنشاد ا ّؼنشٝعات تَعنب دٝسًا فناع ً
مل عٚنا و زبعَنٚا وىجنش ثناس ٣عندل عَْ٠نات
ف٠يّ ٘ٞبلنو ازبنشاين ٍؼنقاٚ٨ا ّنٗ ّنشض و ّ
اٍتذْ ُ٠وؿ ٖان مجاِ ّقتنذ ,ػبُّْ ازبظذ ٟٝؼ ٜٞاٍشٝين.
٘ اغبشاد املشو ٣ا ثناف ٤اٍتذْ ,ُ٠مبا ٟعٞد رٍنً ّنٗ وسعناين ٍَشوزلناِ اٍنز٢
وساد وسعاع ٛشلا و٘ تغشو فٚ٠اٟ ,ؼنرل ىل اّنش :ٟٗا  ,ِٝتغ٠٠نب عننُ املنشوّ ٣نا وّينٗ
ّناعُ تقع ُ٠سلٞس دظذٙا ٝتغَ٠ب ٙزا اسبلنٞس عَن ٥دٝسٙنا ا اسب٠ناٝ ,٣اٍجنإ,١
ذبن٠ه ا سعاين اٍيبرلّ ٣نٗ ٙنزا اٍقنشن اومتـناد ٢اٍنز ٢تؼنيُ اوطنتجْاسات ف٠نٛ
وسماّاً ا٠اٍ ,٤٠طٞا ٧ا ّٞاد اٍتذْ ُ٠و ٝا صٟاٝ ٧مرل رٍنًّ ,نا ٟلنْٗ ت ٟٞنو املنشو٣
ٝاٍظ ٠ش ٣عَٚ٠ا عدل ّظاسات عذ ٣مذميٝ ٤سذٟج.)25(٤
عذان املشو ٣ا سن ِٞاٍجناف ٤اٍتنَ٠ذ ٤ٟوّش ساؿنُ ٙٝنأ ,فينجرل ّنٗ اٍٖظنا٧
وعنذعٗ ا صبناوت اٍقينش ٝاٍعَنٓ ٝاٍقنٗ ٝوثنبا سلنٞسًا مٟٞناًٍ ,ينٗ ٙنز ٜاسبنننِٞ
ياملا ىإظ ّٞامو وطظٚا اٍشداِ ٝمتيٖٞا ّٖٚا مبنا و ٟنذلٌ ةعنذان املنشو ٣فٚ٠نا و٘
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ػبعَٚا تتبٞو املنذّ ٤ثباتاً سبلٞس مٝ .٢ٞاسبن ِٞتتذذد ا صبناِ اٍجنافنٝ ٤اةٕتناز,
ٙٝنننا ٙننن ١سنننن ِٞتٖنننافع اٍظننناعنٟٝ ٤بنننذن فٚ٠نننا املبنننذعّ ,٘ٞجنننُ ثنافننن ٤اوتـننناوت
ٝاٍتشيٓ عٞطاٚ ٨ا ,ثنافن ٤اةػنٚاس ,ثنافن ٤اٍب٩٠نٝ ٤اٍنشسرت ,اٍجنافن ٤اٍشٟاكن,٤٠
ثنافنن ٤اٍ عننأ ٝؿننٖاعت ,ٛثنافنن ٤ا صٟنناّٝ ٧ننٞاد ٝودٝات اٍتذْ٠ننُ ٝؿننٖاعتٚا ,ثنافنن٤
اةٕتاز اٍؼاـ ١اٍق تت٠شٚا اٍتيٍٖٞٞد٠ا اسبذٟج ..٤خلّ ,و عذٔ مقاِ اٍجنافنات
اٍتنَ٠ذٝ ,٤ٟو ّا تذعّ ٛ٠ٍ ٞا ععذ اسبذاث.)26(٤
ميينٗ ٍَْنشو ٣املبذعن ٤فينشاً ٝعْنرً اوغبنشاد مبنا ٟرْٚ٨نا ٝاات٠ناس اسبنننُ
اٍز ٢مييٖٚا اةعذان فٍ ٛ٠تن ِٞسٖٚ٠إٚ :نا تنذاُ ّ٠نادّٖ ٟٗافظن ٤منرل تنَ٠ذٟنٝ ٤و
ضبتيننشّ ٣ظننبناًٙٝ ,ننٝ ١اعننذ ٣عننإعشاص ػاـننّ ٤٠ننٗ ٟظننبه ٍحلعننذان فٚ٠ننا سنن و
تظننت ٠و إتننضان اٍظننبه فْ٠ننا تأىننذت ٟٞٙتنن ٛطنناعناًّ .ننو تظننذ ُ٠سفلننٖا اٍنننايو وٝ
اٍٞاكم شلز ٜاٍنظْ ٤مرل اٍعَْٝ ٤٠و اٍعنرٕ ,٤٠فَ٠ع ا اسب٠ناّ ٣نا ٙنٍ ٞن٠ع ٍَْنشو٣
ّجَْنا ٙننٍَ ٞشدننٍُ ,ينٗ ىنن ١ربننشز املنشوّ ٣ننٗ تؼننٖذات ػنعٞسٙا عاةْٙنناِ و ٝوٕٚننا
َّشننن ٤عاٍشدننُ ٟيننٍ ٘ٞننذٟٚا ّننا ٟجبننظ فاعَ٠تٚننا ا سننن ِٞمل ذبظننٓ ٕظننب ٤اٍقاعَ٠نن٤
ا م ٦ٞفٚ٠ا  ّٗ ٢ازبٖظ .
ٕعٞد ٍَتزىرل عأ٘ اٍٖٚلٝ ٤اٍتٖنٟٞش ٝاسبذاثن٠ٍ ٤ظنظ وسناعناً ّتْناٟض ٣عذمن ٤ا
تاسؽبٖا اسبذٟح ٝو ا ثنافتٖا ٝٝامعٖا ,فاٍٖٚل ٢ٞتٖٟٞشٝ ٢ضبذخٝ ,طنتبذ ٝعع٠نذ٣
عٗ اٍٞامو ّا مل متينٗ اةتْعنات ّنٗ اوغبنشاد ا تْٖ٠ن ٤فاعَنٝ ,٤عنا ٙنا سننِٞ
ثنافنننٕ ٤عشٟننن ٤منننرل َّتشنننن ٤عاٍظننن٠او اسبلننناسٟ ٢قشّمٚنننا ّنننٗ و٠ْٙتٚنننا عننندل ا ٟنننأ.
ٝاملظننؤ ٤٠ٍٝعننٗ املظننتنبُ امل َننٞب ٙننّ ١ظننؤ ٤٠ٍٝاملؤطظننات اٍجناف٠ننٝ ٤اٍظ٠اطنن,٤٠
ٝراىنش ٣اٍٖنناغ ٍننٗ تغقننُ ودٝاس ّننٗ ٟنن ٔٞعقعننُ و ٝدٝس ػبنناع ١و ٝطننَ ٝ ,و تيقنن١
اٍؼنننعاسات ٝاةعرٕنننات و ٝاٍتبذشنننات اةعرّ٠ننن ٤ةاقنننا ٧اشبنننٞس ٝاٍلنننعك طنننٞا ٧ا
ّؼننشٝعات ((ثنافنن ٤اٍتٖنٟٞش)) و ٝمرلٙننا ,ر و٘ ّننأصو اٍتٖننٟٞش و ٟيقنن ١اٍتننٖعرل ف٠ننٛ
ىْنا ٕقعننُ مج٠عناًّ ,ننو و٠ْٙن ٤اٍننتْيٗ ّنٗ سشٟنن ٤اٍتعنبرل ا ينناس اٍـنشان اٍنننذٟٓ
ازبذٟذ ع اٍجنافٝ ٤اٍظَ ٙٝ( ٤زا ّٞكٞن ىتاعٖا اٍـادس سذٟجاً).
اٍظيٞت ٟناسب اشب٠إ٠ٍٝ ,٤ع ا ّش تؼا ّاً و ٝتقا وً عنذس ّا ٙن ٞاٍتشق٠نض
شب٠اسات تغ٠رل اٍٞامو تغ٠رلاً ػباع٠اًٝ ,عنا ٧اسبٞاسات ٝاٍٖناػات تشافه اوغبشاد ا
اٍتْٖ٠نننٍ ٤تأى٠نننذ ّظننناساتٚا وٍ ٝتذذٟنننذٙاٙٝ ,ننن ١اٍبنننذا ُ٨عنننٗ اٍـنننذاّات املنننذّش٣
ٝاملٖافظننات مننرل ا ارم٠نن ,٤فإّننا اٍتٖننافع ا ظبنناص طبنناسز ّننٗ اةعامننات ٝتنننذٟٓ
عذا ُ٨عٗ اوعبباغ اسبلاسّ ٝ ,٢ا ّذا ٤ّٝاٍٖضٟك ّٗ اٍ امات ٝاٍيشاّ.٤
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بنظرررسر درررسواخل يط اسوورررخل

الداتدررراخل ارر

ألقل مارخل ا ايوناررخل ل اررلرر ااسبررفك ا ايال ررس قيرراه مررت

رر

ررس

س ارررت

ار مررر

أحي ث بيء مت وس ى بتاسباع ااسبف جايينت ن ر يط أ أحري ألدر ت
اسئاسخل ملت حيص هل عيم جنتح مل رسا

ل صرر س أبنررتء أ

ارلرو ا امرلمف

ر

رت

قوررس عسبررف ب رر أرات رر ل بل مررخل ارناررخل أا قلماررخلك

ا ملسررلاع ع رر ذارره هررل ملتوس ررتا ملسررلاع عررر نظرراا بومررت ب ر
اساحررف ا اساحررف مررر ج ررخل ا اررينمو ا اررينمو مررر ج ررخل اتناررخل امررت ب ر
اساحف ا اينمو مر ج خل اتاثخلك ابمرتء اارينم منالرسل ا ر مرن اك ااي ر

مع اينمر يلث

س

هل أقس

ط ان تزك ذاسنت ما حنر اارس

بتبح ررتا ااررتم اأبمتنررت عيررى حتانررت مررر اي ررينك اررت أل
مل ساعتت ملاتلوخل ااسي يلنت رس ل

أصحت

ياارت

يط نم ررت

ايتعرتت ااي مرى ألقورت

ا الرر ااسبف بسمي ختدس ك ا اس حبل ها ملسيث سا ب ر

عرتمك أمرت

اررس با ألاع ررل مسرريث س ملسرريث سور اارريا اص ر النف امررر ا ء مررر
مربوتااخل أمسو اخل الاع ديا ت وخل حنّن اياللر يط قي

خ

 .ا حلمامخل أ ال عهقخل ايلرنارخل ا املمارخل أا ايلورت

اسر حخل مراا

سوخل ا احارخل مرت حيريث عيرى اسرتحخل ااسبارخلك يكرت مل ر يخل انرت حنرر

لرنا
*

ااتمل ا ميصتص

اقلما

عيى مستحخل الرر ااسبف ا

.

ناتب ضٛز.ٟ
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مجٝع املػسٚعات ٚايهٝاْات ٚايتذُعات ٚايتشايؿات ٚا٭ٜدٜٛيٛدٝات تكوّٛ
بتشكووا ايطوو٬ذ ايوور ٟتووداؾع بوو٘ عوؤ نٝاْٗووا ققووٌ وعوو٬م َػووسٚعٗا املووا ٚ ٟ
املعسيفٚ ،ا٭َجً ١نجا ٠عً ٢ذيوَ ،ا ُٜٓٗا َٓٗا ايَ ّٛٝػسٚع ٚاسد ٖ :ٛاملػسٚع
ايكوو َٞٛايعسبوو ،ٞؾكقووٌ ٕ ٜعًوؤ ٖوورا املػووسٚع سوود ضوو٬س٘ ايوودؾاع ٞبووايؿهس
ايكوووٚ َٞٛايوووٛعم ايعًُووواْ ٞايتكووودَٚ ٞباملُازضووو ١ايجٛزٜوووٚ ،١ايووور ٟوذا َوووا تكووؤ
اضتخداَ٘ ٜٴُهِّٓٓا َٔ حتكٝل ا٭ٖداف ايٛعٓٚ ١ٝايك ١َٝٛايهربٚ ،٣يهٔ بهٌ
ضـ ْك :ٍٛوٕ ٖرا ايط٬ذ بك ٞعً ٢ساي٘ َٔ  ٕٚاضتخداّ َٔ ْاسٕٚ َٔٚ ،١ٝ
 ِّٟوقاؾ ٚ ١تطٜٛس َٔ ْاس ١ٝثاْٚ ،١ٝبايتاي ٞمل سمكل ٖداؾ٘ املسض .١َٛيف سو
عدٖ ٠ٚرا املػسٚع ايسدع ١ٝايعسبٝو ١مملًهو ٍ ١ضوع ٛعًو ٢ضوق ٌٝاملجواٍ ا نوإ
ض٬سٗا َٓر ايقدا ١ٜايتآَس َع ا٭دٓيب ٚوعُاٍ ايطٝـ ،ثِ عٛزت ض٬سٗا باملواٍ
َٔ عا٥دات ايٓؿط ايعسب ٞاير ٟاغرتت ب٘ ايورَِ ٚاملٛاقوـ ٚا٭شٚ ّ٫نوٌ تقعوات
ايط٬ذ ا٭خسٚ ،٣بكٝت تػشر ض٬سٗا ٚتتدزب عً ٘ٝستو ٢دواٚ ٤قوت اضوتخداَ٘
يف َوووا بووو ٞبوووايسبٝع ايعسبوووَٚ ٞؿسشاتووو٘ ايوووك نووودت بايووودي ٌٝايكووواعع ايتصاَٗوووا
باملػسٚع ايؿَٗ /ٛٝسٜه ٞيف َٓطكتٓا.
وٕ َٛقٛع ددي ١ٝايٛعٓٚ ١ٝايك ٖٛ ١َٝٛسد ٚات  ٚضًش ١املػسٚع ايكوَٞٛ
بطقب ُٖٝت٘ ٚسطاضٝت٘ يف سسن ١اجملتُعات ايعسبٚ ،١ٝنريو بطقب ٚز ٙيف
تصٜٚد ايتازٜخ بك ِٝوْطاْٚٚ ١ٝعٓ ١ٝزاقَ ،١ٝع ا٫عرتاف بقعض املُازضات اخلاع١٦
ايووك ا ت وا اضووتػ ٬ا َوؤ ققووٌ ايهووجا َوؤ املوو٪زخ ٚايطٝاضوو ٝا اقوودٜٔ
باضتجُاز ذيو يؿٝاغ ١ؾهازِٖ  ٚزا ِٗ٥ايطٝاضٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝايهٝد ١ٜبكؿد
تأنٝوود َووا ٜقِّٝتووَ ٕٛوؤ وضووا ٠٤يٮَوو ١ايعسبٝوو ٚ ١يكووَ ّٛوؤ قووٛاّ ايووٛعٔ ايعسبووٚ ٞ
جلُٝع َهْٛات٘  ٕٚاضتجٓا ،٤وقاؾ ١اا اجاٌٖ ٚطخطوٚ ٞاز َؤ عًُوٛا بٓٛاٜوا
سطٓ ١يف متذٝد َا اعتكد َٔ ٙٚعكا٥د ؾهس ١ٜعً ٢ضاع ق َٞٛعٓدَا اعتُدٚا
ٖداف اجلُاٖا ايعسب ١ٝايك ناْوت تؿودذ بٗوا سٓوادسِٖ عًوَ ٢طواس ١ايوٛعٔ
ايهقاٚ ،يهٔ َع ا٭ضـ  ٕٚاعتقاز ٭ٖداف ْٛٚاٜا عداٜ ٕ ٕٚ ٚ ،ِٗ٥ودقكٛا
ٜ ٚتٛقعٛا بػهٌ عًَُ ٞؿا َٚطتكقٌ خطٛاتِٗ ايتاي ١ٝخاؾوَ ١وا ٜتعًول َٓٗوا
بايووودؾاع عووؤ َػوووسٚعِٗ ايكوووٚ َٞٛايوووٛعم ،لوووا  ٣وا اضوووتػَ ٍ٬عتكوووداتِٗ
ٚحماٚي ١ز ٖا عًٚ ِٗٝو اْتِٗ بٗا سٝاْاً.
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ٖوورا املٛقووٛع ٜٴعوودُّ َوؤ ٖووِ املٛقووٛعات ايووك تطووسذ وغووهاي ١ٝحتتوواز َوؤ
اجلُٝع وا ؾِٗ قٝل ٚحتً ٌٝعًُٚ ٞسٛاز ٖوا  ٨ستو ٢ايٛؾو ٍٛوا ْتوا٥ر تتٛاؾول
ٚزٚذ ايعؿس َٔ ْاسٚ ،١ٝتتؿل َع َؿًش ١ايكٚ ّٛايٛعٔ َٔ ْاس ١ٝثاْ.١ٝ
ٚيًخو ٛؾٝوو٘  ٫بود َ ٫ٚوؤ حتًٝوٌ ايؿهووس ايور ٟنووإ زنٝوصْ ٠ػووا َوؤ
ضووقكٓا يف ايطووع ٞوا و ٗوواز ايكَٝٛوو ١نهووٌ نًووٚ ١عٓٝووْ ١اؾووعَ ٚ ،١وؤ عُووٌ
ٱ ٗاز ايٛعٓ ١ٝنذص ٤نً ١قْ ١َٝٛاؾع ،١٭ٕ ايتٝاز ٜٔناْا ٜعُ ٕ٬بٓٛاٜا عٝق١
غوواٜتِٗ ا٫ضوورتاتٝذ ١ٝاملعًٓوو ١ناْووت َؿووًش ١ايووٛعٔ ٚا٭َووٚ ،١يهوؤ َووا سؿووٌ
بايٓتٝذ ١املًُٛض ١ستو ٢ايٝو ٕ ّٛنو ٬ايٓػواع دمشوا دصٝ٥وا ٚيهؤ مل ٜؿكوٝا
وا ايٓتا٥ر ايعاَ ١املأَٛي ،١بوٌ نوٌ َُٓٗوا َٚؤ  ٕٚقؿود غوهٌ قاعودَٓٚ ٠وربا
ٜطووتخدَ٘ عوودا ٤ايووٛعٔ ٚا٭َوو ١يٛٝدوو٘ ضووٗاَ٘ توواز ٠بااجووا ٙايٛعٓٝووٚ ١توواز ٠خووس٣
بااجا ٙايكٚ ،١َٝٛنإ ذيو بطقب عدّ اتقاع املٓٗر ايعًُو ٞيف ايعُوٌ ايجكوايف َؤ
ققٌ ؾشاب ايػإٔ ايورٜ ٟػوٌُ املكودَات ٚاملٛقوٛع ٚاخلامتوٚ ١ايٓتوا٥ر ٚا٭دٛبو١
ايٓكد ٚ ،١ٜنجس َٔ ذيوو كهؤ ٕ ٜهو ٕٛايػوف ايؿهوسٚ ٟزا ٤قوعـ ايساؾود
يًؿهس ايور ٟضطو٘ ا٭ٚا٥وٌ ٚايور ٣ ٟبودٚز ٙوا عودّ وقواؾ ِّٟ ١قُٝوَ ١عسؾٝو١
ددٜد ٠٭ضقاب ْكدزٖا مجٝعاٚ ،عً ٢ز ضٗا ا٫ضتهاْ ١وا َا قدَ٘ يٓا ايطًـ،
 ٚخٛؾا َٔ زٖق ١ايتذدٜدَُٗ .وا ناْوت ا٭ضوقاب  ٫تٴطوِّٛؽ يًُوجكؿ ٚاملؿهوسٜٔ
تكؿوواِٖ يف زؾوود ايؿهووس ايكوو ٚ َٞٛايووٛعم ىووا ٜػووهٌ عًوو ٢ا٭قووٌ َكدَوو١
ي٬ضتُساز يف ددي ١ٝايؿهس ايٛعم ٚايك ،َٞٛ٭ِْٗ ي ٛؾعًٛا يهاْت َ٬سظاتٓا
اي ّٛٝتأت ٞاضتهُا ً٫ملا بدٚ ،ٙٚ٩يهاْت بًودآْا يف َؿواف ايود ٍٚايدككساعٝو١
املتطٛزٚ ٠احملؿَّٓ ٫ ،١بٌ يهاْت قد َػت قدَاً بااجا ٙايٛسود ٠بأسود غوها ا
ايطٝاضوو ٚ ١ٝايعطووهس ٚ ١ٜا٫قتؿووا  ١ٜضوو ٠ٛبايوود ٍٚا٭خووس ٣ايووك سككووت ٖوورٙ
اٱدموواشات اْط٬قواً َوؤ َؿووا ٗا ؾكووط َوؤ  ٕٚا٫زتهوواش عًوو ٢عٛاَووٌ ايت٬قووٞ
املٓطك ١ٝايعدٜد ٠ايك اجُع ايد ٍٚايعسب ١ٝبعكٗا وا بعض.
عًٓٝوووا ذمووؤ ايعوووسب ٕ ْعتوووص بعسٚبتٓووواٚ ،ققوووٌ نوووٌ غووو ٤ٞعًٓٝوووا ٕ ْ٪نووود
سكٝكتٗا ايك نِ سا ٍٚاملطتػسق ٕٛوو َٚا شايٛا وو اٱضا ٠٤ويٗٝا بتصٜٚسٖا ٚتُٗٝؼ
ٚزٖا اٱْطاْٚ ٞو ٗازٖا عً ٢غوا سكٝكتٗوا ايتازشمٝوٚ ،١عًٓٝوا ٕ ْطوتُس بوريو
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َٔ باب قسٚز ٠ايتُطو بكٛتٗا ٚٚسدتٗا ٚا ؿا عًَ ٢كَٛاتٗا ٫عتقاز ٚاسد ٖٛ
ٕ ق ٠ٛايك ٖٞ ١َٝٛق ٠ٛيًٛعٔ ،ؾعٓودَا ْكو ٍٛايكَٝٛو ١ايعسبٝو ١ؾوٚ ١ًٝقٜٛو ١ؾٗورا
ٜعووم ٕ ايووٛعٔ ايعسبوو ٞبسََّتوو٘ ٚبهووٌ َهْٛاتوو٘ ايكَٝٛوو ١ا٭خووسٚ ٣اٱثٓٝوو ١قووٟٛ
ٚقا زٚ ،عًٓٝا عٓدَا ْتشدخ عٔ ايٛعٓٝو ١ىؿَٗٗٝٛوا ا٭خ٬قوٚ ٞاملوا ْ ٕ ٟكو:ٍٛ
ايٛعٓٝوو ١يٝطووت عووس عووٝؼ َػوورتى بووٌ ٖوو ٞسٝوواَ ٠ػوورتن ١بهووٌ َكَٛاتٗووا
ٚعٓاؾووسٖا ايراتٝووٚ ١ايعاَووْ ٕ ٚ ،١عوود ايكَٝٛووٚ ١ايٛعٓٝوو ١ؾووسع يػووذسٚ ٠اسوود٠
مم غووذس ٠ايتووازٜخ ا ،وذا َووا قٜٛووت ا٭ٚا ٚتؿسعووت اخكٛقووست ايجاْٝوو ٚ ١شٖووست
 ٚمثست ٚذيو ي ٌٝعً ٢ق ٠ٛا٭ؾٌ.
ايٛعٓٝووٚ :١ٳعَ و ٳٔ ٜٳطُ ؤٴ ٚعٓ واً باملهووإ ٟ :قوواّ بوو٘ ٚعوؤ ْؿطوو٘ عًووَ ٢ووسٟ :
ٖٝأٖا يؿعً٘ ٚمحًٗا عًٚ ،٘ٝعٔ ْؿط٘ عً ٢بًد ٟ :اطخرٚ ٙعٓا.
َا ايك :١َٝٛؾَٗ ٞقد ادتُاع ٞضٝاضٜ ٞؿكٌ َع٘ ؾاسق٘ نٌ َوا ٜتعًول
بكٚ ،َ٘ٛايك ِٖ ّٛمجاع َٔ ١ايٓاع ا َكَٛاتٗا ايرات ١ٝاملػرتن.١
َووا اجلديٝوو ١ؾٗوو ٞاملٗوواز ٠يف اخلؿووٖٚ ،١َٛوو ٞايكٝوواع امل٪يووـ َوؤ َكوودَات
َطووًِ بٗووا ٟ ،قٝوواع َؿٝوود يًتؿوودٜلٚ ،املكؿووٖٓ ٛووا ٖوو ٛايٓكوواؽ ايقشجوو ٞنوودٙ
ا٭قؿ.٢
ٚرمتؿس يٓك ٫ ٕ ٍٛقٚ ٕٚ َٔ ّٛعٔ ٚ ٫ٚعٔ َٔ  ٕٚق ٚ ّٛقٛاَّ ،ؤ
ٖٓا دا٤ت قسٚز ٠ايع٬ق ١ايٛثٝك ١يًك ١َٝٛبايٛعٓ ١ٝىعٓو :٢عٓود لازضو ١ايكَٝٛو١
زمب ٕ تقك ٢ايع عً ٢ايٛعٓٚ ،١ٝعٓد لازض ١ايٛعٓٝو ١زموب َساعوا ٠ايكَٝٛو،١
تًو ايع٬ق ١ايٓامج ١عٔ سكٝك ١ا ٛاز ايداٚ ِ٥ا ا ف ؾُٝا بُٗٓٝا َٔ ٖٓا نوإ
املؿٗوو ّٛايٓووا ِ يًع٬قوو ١ايووك تكوو :ٍٛوْ و٘  ٫ايٛعٓٝوو ١تتذاٖووٌ ايكَٝٛووٚ ١تعُووٌ عًوو٢
وْهازٖا ٫ٚ ،ايك ١َٝٛتقتًع ايٛعٓٚ ١ٝتعٌُ عً ٢اجاٚشٖوا ،بوٌ نوٌ َُٓٗوا قُٝو١
نرب ٣برات٘ ٜ ٫ٚٴعدُّ َُٗٓ ٟا دوص٤اً بواملعٓ ٢ايودقٝل ملعا يو ١اجلوصَ ٤ؤ ايهوٌ و٫
ىٌ ٤سس ١ٜبٓا ،٘٥عً ٢ايسغِ َٔ سٛازُٖا املطتُسٖٚ ،را يٝظ ٚقؿا عًو ٢قَٝٛو١
 ٕٚخس َٔ ٣قٛاّ ايٛعٔ ايٛاسد.
ا٭ٚعإ ىعٓاٖا ايعاّ ٚاخلاف ٚعرب ايتازٜخ ناْت اُ٥ا تػػٌ باٍ اْ٫طإ
مم يف عؿٛز ايؿٝد  ٚايسعٚ ٞايصزاعَٚ ١ا بعد ا ٚبوريو زبوت عٓٛاْواً يطوًٛن٘،
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ٚبايتاي ٞؾقف يًٛعٔ َهاْ ١خاؾ ١يف ايٓؿظ ايقػسٚ ١ٜق ١ُٝلٝص ٠يف ٚدداْ٘،
ؾ ٬عاٍ يًؿؿٌ ب اْ٫طإ ٚٚعٓ٘ ،ستو ٢ؾوقشت ايٛعٓٝو ١غوعٛزا ْقوٜ ٬ٝودؾع
ايٓاع يٝهْٛٛا نجس تآيؿا ٚغا ١ٜعً ٢بعكِٗ نجوس َؤ  ِّٟاعتقوازات خوس،٣
ؾا٭ٚعإ ايكٖ ١ٜٛو ٞايوك ٜ ٫ػوعس ؾٗٝوا بٓاٖ٩وا بايػسبوٚ ،١ا٭ٚعوإ اجلًُٝوٖ ١وٞ
يٛس ١ا٭عٝاف املصزنػ ١ايك تػهٌ َعا خازع ١ايٛعٔ ايدكٛغساؾ.١ٝ
َٔ ا٭خطا ٤ايك ٜكع ؾٗٝا بعض ايٓواع ايٝوٖ ّٛو ٞايطوع ٞٱْػواٚ ٤عؤ بًوٕٛ
ٚاسوود عسق واً نووإ  ٚاعتكا  ٜواً ،وٕ ذيووو ٜ ٫وو ٟ ٪وا ٚعوؤ عٓؿووس ،ٟوقؿووا،ٞ٥
اْعصاي ٞغا وْطاْ ٞؾشطبٚ ،ومنا شمًل ٚعٓاً قعٝؿاً بػعب تٓٗػ٘ ا٭سكا ٫ٚ ،
كت وا ا كاز ٠اٱْطاْ ١ٝبأ ِّٟؾً.١
َا ٜسٜدٜٚ ٙطع ٢وي ٘ٝايعك ٤٬ايػسؾا َٔ ٤بوم ايقػوس ايٝوٖ ّٛوٚ ٛعؤ تعود ٟ
َوؤ ايٓووٛاس ٞناؾوو :١ايؿهسٜووٚ ١ايعسقٝووٚ ١ايدٜٝٓووٚ ١ا٫قتؿووا ٚ ١ٜا٫دتُاعٝوو ،١يف
َجٌ ٖرا ايٛعٔ ٜه ٕٛاْ٫تُا ٤ايدَ ٟٛممايكَٞٛا جلُٝع قٛاّ ايٛعٔ ساي ١ؾش١ٝ
تطاِٖ يف عِ ايٛعٔٚ ،املراٖب ايؿهس ١ٜايٓاقذ ١تسؾد ايٛعٔ بسٜ٩وا توٓا زب
اجلُٝعٚ ،ايطٛا٥ـ ايد ١ٜٝٓايكا ١ُ٥عً ٢ايتكٚ ٣ٛاٱكإ ايسباْ ٞايعُو ٟ ٛايع٬قو١
َع اخلايل تدؾع بايٛعٔ وا َصٜد َٔ ايسق ٞبتؿاعٌ مجٝع بٓا ٚ ٘٥بِٗ عً ٢عٌُ
اخلوواٚ ،نووريو َووصٜر َوؤ ا٫قتؿووا ٚا ٝووا ٠ا٫دتُاعٝوو ١ايكاُ٥وو ١عًوو ٢ضوواع
َؿووًش ١ايووٛعٔ ،نًووٗا تكوودّ ٭بٓا٥وو٘ سووادتِٗ َوؤ ا٫ضووتكساز ٚاحملقووٚ ١ايتعووا،ٕٚ
ٖهرا ته ٕٛا٭ٚعإ ق.١ٜٛ
رمًوووـ وا ايكووو :ٍٛوٕ ايتٓوووٛع يف َهْٛوووات ا٭ٚعوووإ ٜكوووؿ ٞعًٗٝوووا ؾوووؿ١
تًٖٗ٪ا ي٬رمسا يف اجملتُع اٱْطاْ ٞنجس ،عٓدٖا  ٫كهٔ ٕ ٜهٖٓ ٕٛواى
َٔ تكا َا ب ايكوٚ َٞٛايوٛعم ،بوٌ نوٌ َُٓٗوا ٜهو ٕٛقو ٠ٛيٰخوس َٚهُو٬
ي٘ ،يف ٖهرا ٚعإ ٜه ٕٛايٓواع ؾٗٝوا قود ايعؿوق ١ٝبهوٌ غوها اٚ ،قود
ويػووا ٚ ٤وقؿووا ٤اٯخووس ؾهووسا  ٚنٝاْوواٜ ٚ ،هوو ٕٛايػووعاز ايوورٜ ٟعُووٌ بٛسٝوو٘
اجلُٝع ٖ ٛايػعاز اجلاَع يهٌ َا ٜؿب يف خاْ ١املؿًش ١ايٛعٓ.١ٝ
ْكوو ٍٛبؿووساسْ :١تؿووٛز َع واً ضووٛز ١ٜا قٝقوو ١بعسبٗووا ٚنس ٖووا ٚغسنطووٗا
ٚتسنُاْٗووا  ٚغووٛزٜٗٝا ٚنووٌ َهْٛووات غووعقٗاٚ ،ىطووًُٗٝا َٚطووٝشٗٝٝا بهووٌ
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عٛا٥ؿِٗ َٚراٖقَِٗ ،ع نٌ ا٭ ٜإ ٚاملراٖب ا٭خس ،٣مجوٝعِٗ ٜعٝػو ٕٛىشقو١
َوؤ  ٕٚتووصاسِ  ٚحتوودٜ ،تٓاؾطوو ٕٛبػووسف يف خدَوو ١ايووٛعٔ ٚضووعٝا ٫ش ٖوواز،ٙ
ته ٕٛؾ ٘ٝا٭ؾكً ١ٝاُ٥ا يًُتوأيك يف تكود ِٜاملؿٝود يًذُاعو ١ايٛعٓٝوٚ ١ايؿوسف
ايطوواذم ١بايتطووا ٟٚيًذُٝووع ،ايوود ٜٔعٓوود اجلُٝووع وكووإ باخلووايل ٚايهووٌ ٜووسؾض
تطٝٝطوو٘ٚ ،ايهووٌ ٜووسؾض متصٜوول ايووٛعٔ حتووت غووعازات عؿووق ،١ٝسكووٛم اجلُٝووع
َؿوووواْ ١٭ٕ اجلُٝووووع َتؿكوووو ٕٛعًوووو ٢عكوووود ادتُوووواعٜ ٞطووووا ٟٚبوو و اجلُٝووووع .
يف سايوو ١نٗوور ٙؾكووط تهوو ٕٛضووٛزٜا يهووٌ ايطووٛزٚ ، ٜتهووَ ٕٛعوواٜا ايٛعٓٝوو١
ٚايكَ ١َٝٛتطا ١ٜٚعٓود مجٝوع املوٛاعٓ  ،عٓودٖا ؾكوط ٜهوَ ٕٛؿٗو ّٛايكَٝٛو ١يف
ايووٛع ٞايساضووخ يًُووٛاعٔ ٖوو ٛوكووإ بػووسنا ٤املؿووا ٚازتقووا قوو ٟٛبٗووِ خلدَوو١
ايٛعٔ ٚقٛت٘ ،عٓدٖا ؾكط ٜتُاٖ ٢ايػعٛز ايك َٞٛبايػعٛز ايوٛعم يًدزدو ١ايوك
ٜ ٫طتطٝع سد ايتؿسٜل بُٗٓٝاٚ ،ته ٕٛاملٛاعٓ ١ق ١ُٝطخـ اجلُٝع ٚغعٛز ْقٌٝ
ٜكؿ ٞعً ٢ايٓؿظ عطس املهإٚ ،بريو ٜؿوقف املهوإ زَوصاً يهوٌ قاعٓٝو٘ َؤ
 ٕٚمتٝٝص.
َٔ اٱغهايٝات ايك تجا اجلدٍ اُ٥اً ٖ ٞا٭نجسٜوٚ ١ا٭قًٝو ١يف ا٭ٚعوإ،
ٚيهٔ يف ا٭ٚعإ ايهرب ٣باْتُا ٤بٓاٗ٥وا ويٗٝوا ٚتؿواْ ِٗٝبايتكوش ١ٝيف ضوقًٗٝا،
ٚا٫ضتعدا يًُٛت ؾاعاً عٓٗاٚ ،حمقو ١بٓاٗ٥وا وا َؤ خو ٍ٬حمقوتِٗ يوقعض ،يف
َجٌ ٖر ٙا٭ٚعإ ايهرب ٣باملعٓ ٢ايكُٝو ٞيًهًُوَ ٫ ١عٓوَ ٚ ٢هوإ ٫عتقوازات
ا٭نجسٜووٚ ١ا٭قًٝوو ١ايعد ٜوو ٚ ١يًُطوواس ١اجلػساؾٝوو ١ايووك تػووػًٗا  ُّٟؾ٦وو ،١ومنووا
ٴعود
ايك ١ُٝيًٓظواّ ايعواّ ا كواز ٟايورْ ٟتذو٘ بٓواٖ ٤ورا ايوٛعٔ َعو ًاٚ ،بايتواي ٞت ُّ
نوووٌ ايؿ٦وووات نجسٜوووٚ ،١نوووٌ ا٭ ٜوووإ ٚاملوووراٖب ٖوووٜ ٞوووإ َٚوووراٖب مجٝوووع
املٛاعٓ  ،سٝح ٜتػازى اجلُٝع ست ٢يف وقاَو ١عكٛضوٗا ايسٚسٝوٚ ١ا٫دتُاعٝو،١
نُا تؿقف املطُٝات ايًؿظ ١ٝيٝطت ذات َعٓ ٢بكودز َوا ٖو ٞذات َودي ٍٛزَوصٟ
ٚعم سكٝكٜ ٞظٗس َٔ خٚ ٍ٬اقع ايٛعٔ املستقط بطًٛى َٛاعٓ.٘ٝ
يف عتُووووع تٓتؿوووو ٞؾٝوووو٘ ايعؿووووقٝات ايدٜٝٓوووو ٚ ١ايكَٝٛووووَ ٫ ١هووووإ ؾٝوووو٘
يٲغهايٝات اٱثٓ ١ٝايك قود تهو ٕٛضوققاً يف اخلوساب ،٭ٕ اْ٫تُوآٖ ٤وا ٜهوٕٛ
اْتُا ً٤يًُذُٛع ايورٜ ٟعوٝؼ َوع نوٌ َكَٛوات ا ٝوا ٠ايهسكوٚ ،١تتػور ٣عكوٍٛ
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بٓا ٘٥عً ٢ؾهس ٚعوم ٚاسود َٛسود ٜطوع ٢ي٬زتكوا ٤بوايٛعٔ ٚايػوعب نهوٌ،
نُووا سمكوول ا ادووات ايؿس ٜوو ١يهووٌ َووٛاعٔ ٖٓٚ .وا  ٫بووأع َوؤ اٱغوواز ٠وا ٕ
اْ٫تُووا ٤ايووٛعم ٜ ٫هوو ٕٛعًوو ٢سطوواب اْ٫تُووا ٥ايوودَٚ ٟٛايعكا٥وودٜٚ ،ٟهووٕٛ
اْ٫تُووا ٤ايوودَ ٟٛبكوودز َووا ٖوو ٛعسٜوول بكوودز َووا ٜهوو ٕٛؾوواسق٘ َٛاعٓ واً ؾووا اً،
ٚنريو اْ٫تُا ٤ايعكا٥د ٟايسٚسٚ َ٘ٓ ٞايؿهوس ٟعٓودَا ٜهو ٕٛؾواسق٘ ََٓ٪واً
سكٝكٝواً ٚقَٝٛواً خمًؿواً ٜهووٚ ٕٛعٓٝواً باَتٝوواش ،٭ٕ ايعكا٥وود ىذًُووٗا :ايطووُا١ٜٚ
ٚايٛقووعٚ ١ٝايعكا٥وود ايؿهسٜوو ١عًوو ٢خمتًووـ َدازضووٗا توودع ٛوا حمقوو ١ا٭ٚعووإ،
ٚنوووريو وا ايتعوووا ٕٚبو و بٓوووا ٤ايوووٛعٔ ايٛاسووود ،نُوووا تووودع ٛوا ايتهووواتـ
ٚايتهاؾوووٌ ٚايتكوووأَ ٚايًشُووو ١ايٛعٓٝووو ١يف َٛادٗووو ١ا٭خطووواز ايوووك كهووؤ ٕ
تتعس ويٗٝا ا٭ٚعوإ يف ايظوسٚف ناؾو ١عقٝعٝو ١ناْوت ّ عدٚاْٝو ،١ؾا٭ٚعوإ
ايك ٖٞ ١ٜٛز ا٭قٛاّ ايك.١ٜٛ
أين تكمن اجلدوى األهم؟

بعٝوودا عُووا سموودخ ايٝوو ّٛبتؿاؾووو ً٘ٝامل٪زقوو ١يف ايػووٛازع ايعسبٝووٚ ١تووورناا
بامل٪غووسات ايووك غووهًت املكوودَات يهووٌ َووا سموودخ :عٓوودَا قوواّ بعووض ايؿٓوواْ
ايتػه َٔ ًٝٝايٓشات املٖٛٛب بٛقع بعض عُا ِ ايك تٴخًِّد ايكٚ ِٝاملقا ٨
ٚاجلُوواٍ ٚايسدوواٍ ايعظُووا ٤يف ايؿهووس ٚا٭ ب ٚايطٝاضوو ١يف غووٛازع وسوود ٣املوودٕ
ايعسب ١ٝسا ٍٚبعض املتصَت ايتشسى ملٓع ذيوٚ ،مل ٜس عِٗ ْوراى ضو ٣ٛخوٛؾِٗ
َٔ ايطًط ١ايكٚ .١ٜٛيف ٚقت ضابل ثات قذ ١يف وسد ٣ايد ٍٚايعسب ١ٝ٭ٕ خمسز
سد املطًط٬ت اجس عً ٢و ٗاز غخؿٝات ققط ١ٝتعٝؼ يف بٛٝتٗا ٚعً ٢سٝطإ
غسؾٗا ؾًقإ ٜ ٚكْٛات.
ايط٪اٍ ايرٜ ٟطسذ ْؿطو٘ بكو :٠ٛنٝوـ سمودخ ذيوو بعود قوسٕ َؤ ايٓػوا
ايٓٗك ٟٛايك َٞٛايوٛعم يف ايوٛعٔ ايعسبوٚ ٞايػوعب ايعسبو ٞيف تٓٝوو ايودٚيت
ٴٜػهٌِّ ا٭ُ منٛذز ايعسب ٞايتكدَٞ؟.
بووايطقع  ٫سوود ٜطووتطٝع ٕ ٜكوو ٍٛبووإٔ عًُووا ٤املطووًُ يف ايػوواّ ٚا٭شٖووس
ٜسؾكووٚ ٕٛقووع عُوواٍ ايؿٓوواْ  ٚكٓعوو ٕٛو ٗوواز ايؿووًقإ ،ؾٗوور ٙاجلٗووات مل
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تعرت َٓر دٝاٍ عً ٢وبساش ٚطخًٝد ايعظُاٚ ٤ايك ِٝاجلُاي ١ٝيف ايػٛازع ،نُوا
مل تعوورت عًووٜ ٕ ٢ػوواٖد املووٛاعٔ املؿووس ٚ ٟايطووٛز ٟبٝووٛت َٚعابوود عٛا٥ووـ
ايهووس ٠ا٭زقوو ١ٝنًووٗا َوؤ خوو ٍ٬ا٭ؾوو ّ٬ايػسبٝووٚ ١ا ٓدٜووٚ ١ايٝاباْٝووٚ ١ايؿوو١ٝٓٝ
ٚغاٖا ،ؾهٝـ كهٔ ٕ تعرت عًَ ٢ػاٖد ٠بٝت َٚعقد غوكٝكِٗ يف ايوٛعٔ
 ٚمتجاٍ يعظ َٔ ِٝعظُا ،ِٗ٥و ٕ ٫ايتذاٌٖ ٚايتذٗٚ ٌٝاملٓاٖر ٚا٭ضوًٛب ايورٟ
متازض٘ ضًط ١ايرتبٚ ١ٝايتجكٝـ ٚاٱع ّ٬يف ايد ٍٚايعسبٚ ٖٞ ١ٝزا ٤بكاَ ٤جٌ ٖورا
ايؿهس ايسدعَ ٞاث ً٬يف عك ٍٛايهجا َٔ ايػقاب ايعسبٚ ،ٞاملاٜطرت ٚا٭ضاضوٞ
ر ٙايٛضا ٌ٥املؿرت ٚايػا٥ب اُ٥ا َٖٗٓ ٛر ايتجكٝـ ايطٝاض ٞا٫دتُاع ٞايرٟ
تعتُد ٙايٓظِ املتشهُ ١يف ا سن ١ايجكاؾٝو ١نهوٌ ،ؾوايٛاقع ٪ٜنود ٕ بٓوا٤
ايٛعٔ ايٛاسدٚ ،بايتاي ٞبٓا ٤ا٭َ ٟ َٔ ١ق ،ٜٔ ٚ ّٛحمس َٔ َٕٛٚايتعوسف وا
ثكاؾات خٛتِٗ َٔ ا٭ ٜإ ا٭خس ٚ ،٣بٓا ِّٟ ٤قٜ ٫ ١َٝٛعسؾ ٕٛغو٦ٝا عؤ ثكاؾوات
خٛتِٗ َٔ ايكَٝٛات ا٭خس ٣ايوك تتكاضوِ يكُو ١ايعوٝؼ َعٗوِ يف ا و ٞايٛاسود،
ٚبايتاي ٞؾقف ا اٍ عًَ ٢ا ٖو ٛعًٝو٘ َؤ دٗوٌ َتقوا ٍ عؤ سكٝكو ١ا٭ا اٯخوس،
ٖٚوورا ايتذاٖووٌ  ٣بايٓتٝذوو ١وا تقووا ٍ ا٫تٗاَووات ايعكا٥دٜوو ١ؾهسٜوو ١ناْووت ّ
زٚس ١ٝبايطس يف َعظِ ا٭سٝإ ٚبايعًٔ سٝاْاٚ ،ذيو ٚؾل املطت ٣ٛايجكوايف و٤٫٪
مجٝعا.
بايطقع املجا ٕ٫املرنٛزإ يٝظ املكؿ ٛخؿٛؾٝتُٗا بكودز َوا ٖوَ ٛكؿوٛ
اٱغاز ٠وا ٕ خًَ ً٬ا نإ ايطقب ملا ذمٔ ؾ َٔ ٘ٝشَات كهؤ ٕ تو ٟ ٪بٓوا
وا اجملٗووٚ ،ٍٛايتوورنا بووإٔ ايتٛعٝوو ١زمووب ٕ تقكوو ٢ايدٜوودٕ ٚايػووػٌ ايػوواغٌ
٭ؾشاب ايس  ٟبوايكساز ايجكوايف يف ايوٛعٔ ايعسبو ٞنهوٌ .ايٝو ّٛايوٛعٔ ايعسبوٞ
ذُو ١تطوتٗدؾ٘ ٫عتقوازات نوجا ٚ ٠وا ايٓٝوٌ َؤ
َٔ قؿا ٙوا قؿاٜ ٙتعس
قٛت٘ ٚؾُٚ ٙ ٛتػتٝت نٝاْ٘ ٚمتصٜل ْطٝذ٘ ا٫دتُاع َٔٚ ٞثوِ ايوٛعم ،بوريو
تطووتٗدف ٚسدتوو٘ املأَٛيووٚ ١تطووتٗدف قووٛا ٙا٫دتُاعٝووٚ ١ايطٝاضووٚ ١ٝا٫قتؿووا ١ٜ
ٚايعطووهسٚ ١ٜتطووتٗدف وزا توو٘ ٚٚعٝوو٘ بايدزدوو ١ا٭ٚا ٚ ،عوودا ٙ٩قووا َ ٕٛعًوو٢
قاعد ٠قٛاِٖ ايرات َٔ ١ٝدٗوٚ ،١قوعـ ا٭َو ١بطوقب تػوسذَٗا ٚدٗوٌ غوقابٗا َؤ
دٗ ١خس ،٣ورا  ٫كهؤ ٕ ْٓتؿوس و ٫بٛقوٛذ ايسٜ٩وٚ ١ا٭ٖوداف ٚا٭ضوايٝب،
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ٚايقود ٤زمووب ٕ ٜهوَ ٕٛوؤ ايكو ٠ٛايراتٝوو ١ايوك تعتُوود اٱزا  ٠ايٛاعٝوٖٚ ،٫ٚ ١وورٙ
اٱزا  ٫ ٠بوود ووا َوؤ ا٫زتهوواش عًوو ٢ايػووعٛز ايووٛعم ٚايػووعٛز ايكووٚ َٞٛايتٓوواغِ
بُٗٓٝووا يهووٌ ؾووس َوؤ ؾووسا ايووٛعٔ ايهووقا ٟ ٚ ،غووعب  ٚقووٚ ٚ ّٛعوؤ وذا مل
ٜهٔ ٖٜ َٔ ٛكسز وزا ت٘ ٜ ٚؿٓعٗا  ٖٛٚايورٜ ٟؿوٛؽ ٚعٝو٘ بػوهٌ َطوتكٌ ؾو ٕ
ٖرا ايػعب ٚبايتايٖ ٞرا ايٛعٔ  ٫بد ٕ َهاْ٘ ضٝقك ٢يف ايظًُٚ ١ئ ٜٓتؿس يف
عابٗ ١عدا ٘٥بدا.
يريو ٚتأنٝدا عً ٢قسٚز ٠خًل اٱزا ٚ ٠ايٛع ٫ ٞبد َٔ عسذ ا٭َٛز ناؾ١
بؿووػاٖا ٚنقاٖووا يف ٚضووا ٌ٥ا ووٛاز املتاسوو ١نسٜووَ ١طًكوو ١يتأخوور سكٗووا َوؤ
ايتُشٝـ ٚايتدقٝل ٚيف ايٓٗا ١ٜسمهِ عًٗٝا عُ ّٛايػعبٚ ،بعدٖا تؿقف ٜك١ْٛ
ٚعٓ ١ٝق ١َٝٛثابت.١
وٕ َػووهً ١اجاٖووٌ ؾ٦ووات ايووٛعٔ املتٓٛعووٚ ١خؿٛؾووٝتٗا ايرتاثٝووٚ ١ايجكاؾٝوو١
يٝطووت َػووهًٚ ١يوو ١عسبٝوو ١بعٗٓٝووا بووٌ ٖووَ ٞػووهً ١نووٌ ايوود ٍٚايعسبٝوو ١سٝووح
تعاْ َٔ ٞاجاٌٖ ٚتُٗوٝؼ ا٭قًٝوات ايوك تعوٝؼ عًو ٢زقوٗا َٓور َ٦وات ايطوٓ ،
ٚيف اٯ ١ْٚا٭خوا ٠بود ت تطؿو ٛعًو ٢ايطوطف َػوهً ١ا٭قوٛاّ ٚايًػوات ٚايطا٥ؿٝو١
ايد ١ٜٝٓبؿٛز ٠سا  ٠تٗد ٚسد ٠ايقًدإٚ ،وشا ٤ذيوو اضوتخدّ ضوًٛبإ يف ايتعاَوٌ
َع ٖر ٙاملػهًٖٓ :١اى َٔ ٜػُض ع ٘ٝٓٝعٔ املػهًَ ١ؤ ضاضوٗاٚ ،اعتقواز ٕ
ٚزاٖ٤ووا َوو٪اَسٖٓٚ .٠وواى َوؤ ٜعوورتف بٗووا ٜٚكووخُٗا يػاٜوو ١يف ْؿطووٜ٘ٚ ،سؾووع زدوو١
َطايقٗا وا سود تطوٜٛؼ املٝو ٍٛايٚ٬عٓٝو ١مماْ٫ؿؿواي١ٝا ٚتػوذٝعُٗا حتوت غوعازات
ق ٚ ١َٝٛعكا٥د ١ٜزْاْٚ ١سل تكسٜس املؿا َٚا غابَ٘ ،تٓاضو ٕ ا وٌ ايؿوشٝف
ٖ ٛا ٌ ايٛعم ايعًُ ٞاملُٓٗر  ٖٛٚامل٬ذ اٯَٔ ،ا وٌ ايورٜ ٟكو ّٛعًو ٢تؿكوٌٝ
ايٛعٔ عً ٢نٌ ا٫عتقوازات ا٭خوسٚ ،٣ايور ٟزموب ٕ ٜقود باملؿوازس ١ايٛعٓٝو،١
ٚبا  ٨ذ ٟبد ٤زمب ٕ ٜه ٕٛباخرتام املٓاعل ٚاجملتُعات املػًكوٚ ١املتخًؿو ١ايوك
غوووهًت بووو٪زاً داًٖووو ١قابًووو ١ي٬ضوووتصٚ ّ٫ايتقعٝوووٚ ١ساقوووٓ ١٭عووودا ٤ايوووٛعٔ َووؤ
تهؿا ٜو ٚوزٖوواب ، ٝىعٓوو ٢زمووب ٕ ْعووسف ٚبدقوو ١نووٌ َووا ٜتعًوول ىهْٛووات
اجملتُووع ٕ ٚ ،تتُوواٖ ٢مجٝووع ايتطًعووات َووع املؿووًش ١ايٛعٓٝوو ،١نُووا زمووب ٕ
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ٜه ٕٛايتٛد٘ ا٭ضاع يهٌ املهْٛات ٚبهٌ ْػواعاتٗا ذمو ٛا ادو ١ايٛعٓٝو،١
 ٕٚ َٔٚاُٖاٍ خؿٛؾَ ٟ ١ٝٴهُٜٓ ِّٕٛا نإ.
ؾً ٛعدْا وا املطأي ١ايؿهس ١ٜايك ٖ ٞغاٜتٓا ٖٓا ،ؾ ٕ َٔ ِٖ ا٭َٛز ايك
حتتاز وا املعاجل ١يف ايٛعٔ ايعسبٚ ٞايك َا شايوت ًَُٗو ١ستو ٢اٯٕ ٖوَ ٞطوأي١
ايتعاٌَ َع قك ١ٝايؿ٦وات احملًٝوٚ ١ا ٜٛو ١ايٛعٓٝو ،١ممٚايوك زموب ٕ تقودا بايجكاؾو١
ايعاَ ١س ٍٛا٭ثٓٛيٛدٝا ٚا٭ْرتٚبٛيٛدٝاٚ ،ايؿُْٛٛٝيٛدٝاا سٝح ٕ ايتأنٝد ؾكط
عً ٢املطايب ايطٝاضٚ ٚ ١ٝز ايدٚيٚ ١ايعًُ ١ٝايدككساعَ ١ٝع ايتػٝٝوب ايتواّ يودٚز
ايؿعٌ ايجكايف ايرٜ ٟػهٌ املكدَ ١ا٭ِٖ يف خًل ٖور ٙا ٜٛو ١ايٛعٓٝوٖ ١ورا ادوسا٤
غوووا عووود ،٭ٕ ايؿعوووٌ ا٭ٖوووِ ٖووو ٛاملعسؾووو ١ايؿوووشٝش ١بعًوووِ ا٭دٓووواع ٚعقا٥عٗوووا
ٚايظٛاٖس ايك تٓق ٧عؤ َطوتكقًٗا .ؾكود تعو ٛاجلُٝوع سهَٛوات  ٚسصابواً ٚرمقواً
َجكؿوو ١عًوو ٢ايتعاَووٌ َووع َػووهً ١ايؿ٦ووات احملًٝووَ ١وؤ خوو٪َ ٍ٬ضطووات ايدٚيوو١
ٚايكٝا ات ا صب ٟ ،١ٝعٳدُّ َػوهً ١ايؿ٦وات احملًٝوَ ١ػوهً ١ضٝاضو ٚ ١ٝخدَٝو١
ؾكط ٚبايتاي ٞؾ ٕ سًٗا ٜه ٕٛضٝاضٝاً ،بايطقع  ٫سد ٜٓؿٚ ٞز ايدٚيٚ ١املعاجل١
ايطٝاضو ١ٝيهوٌ اَوٛز ايوٛعٔ ،يهؤ ذيووو ٜ ٫ٴطوِّٛؽ تٓاضو ٞعاَوٌ َٗوِ ٖو ٛايؿعووٌ
ايجكوايف ايعُٝول ٚايعُووٌ ايرتبو ٟٛعًوو ٢ضواع ٚعووم ايور ٟتتشُووٌ َطوٚ٪يٝت٘ نووٌ
ا٭عووساف املدْٝووٚ ١ايدٜٝٓوو ٟ ١اجملتُووع ا٭ًٖووٚ ٞعًوو ٢ز ضووٗا ايٓخووب ايجكاؾٝوو ،١٭ٕ
ايؿعٌ ايجكوايف ايرتبو ٟٛزموب ٕ ٜطوقل ايؿعوٌ ايطٝاضوٜٚ ٞودؾع بو٘ َؤ خو ٍ٬خًول
ايٛع ٞيد ٣ايٓاع ٚيد ٣رمب ايدٚيْ ١ؿطٗا ٚقٝا ات ايؿ٦ات املعٓ.١ٝ
َجاٍ :ممعاّ 0222ا قاَت "وضسا "ٌٝ٥وو َٚا شايوت تكو ّٛووو ىشاٚيو ١خلًول تٝواز
اضتك٬ي ٞعٔ َؿس يف ضٓٝا ٟ ،٤خًل َصاز خاف بعسب ضٓٝا ٤شمتًـ عٔ املصاز
املؿووسٚ ،ٟذيووو َوؤ خووْ ٍ٬ػووس ايقشووٛخ ايجكاؾٝووٚ ١ايًػٜٛووٚ ١ا٭ْرتٚبٛيٛدٝوو ١ايووك
بد ت ت٪ثس بايؿعٌ يف بٓا ٤ضٓٝاٚ ٤تكٓع ايٓاع بإٔ ٖٜٛتِٗ َطتكً ١متاَاً عٔ ا ١ٜٛ
املؿس ٕ ٚ ١ٜعقاعِٗ خمتًؿَٚ ،١ا ْطُع ب٘ َؤ سوداخ يف ضوٓٝا ٤ايٝوٜٓ ّٛودزز يف
دص َ٘ٓ ٤حتت تأثا ذيو .ؾهإ اٱدسا ٤ايطسٜـ اير ٟاطخر ٙسٗٓٝا ْٛاب ضٓٝا٤
يف عًووظ ايػووعب املؿووسْٗ ٟووِ اقرتسووٛا عًوو ٢ا هَٛوو ١املؿووس ٕ ١ٜتقووا ز وا
تعووٚ ٝشٜووس ؾووً٘ َوؤ ضووٓٝاَ ٤وؤ دووٌ تأنٝوود اٖتُوواّ ايدٚيوو ١املؿووسٚ ١ٜزبووط
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ايط وٓٝا ٝ٥نجووس بٗووا ،بووايطقع ٖوورا اٱدووسا ٤يووٝظ َسؾٛق واً ٚيوو٘ ٚز يف تعُٝوول
اْ٫تُووا ٤وا ايووٛعٔ ،يهوؤ ايتأنٝوود عًوو ٕ ٢ا ووٌ ايطٝاضوو ٞا هووٚ َٞٛسوودٙ
ٜدٍ عًَ ٢د ٣ايػٝاب ٚايتٓاض ٞيًؿِٗ ايجكايف ٚيف داْب َٓ٘ ايٓؿطو ٞيًُػوهً،١
يٓتؿ وٛز ايؿووسم" :وضووسآَ "ٌٝ٥وور عووٛاّ تػووهٌ جلووإ ايقشووٛخ ٚتٓػووس ايدزاضووات
ٚتتؿووٌ بطووهإ ضووٓٝا ٤بووٌ ؾتشووت ووِ ايوودٚزات اخلاؾوو ١يتعًوو ُِٗٝستوو ٢ذووتِٗ
اخلاؾ ،١بُٓٝا ا ه ١َٛاملؿس ١ٜطختؿس ا٭َس بكساز سه َٞٛغوهً ٞبتعوٝ
ٚشٜسْٚ .ع ٛيًتأنٝد ٕ املػهً ١يٝطت يف ا هَٛو ،١بودي ٕ ٌٝايٓخوب املجكؿو١
ٚايطٝاض ١ٝاملؿس ١ٜمل تعًل عً ٢ضرادٖ ١را ا ٌٚ ،مل تٓتكد ْؿطٗا عًو ٢غٝواب
ايؿعووٌ ايجكووايف ىعاجلووٖ ١وور ٙاملػووهًٚ ١تكؿوواٖا يف اٖ٫تُوواّ بجكاؾووات ضووهإ
ضٓٝاٚ ٤برتاثُِٗ.
ٚيًتأنٝوود نجووسٖٓ :ايووو ايهووجا َوؤ اجملوو٬ت ٚايوودٚزٜات ايعسبٝوو ١املعٓٝوو١
ىختًووـ غووٚ ٕٚ٪تؿاؾوو ٌٝايجكاؾوو ١ايطٝاضووٚ ١ٝا٫دتُاعٝووٚ ١ا٫قتؿووا ٚ ١ٜايؿٓٝوو١
ٚا٭ ب ١ٝايعاملٚ ،١ٝيهٔ ٌٖ دمد عًٚ ١اسدَٗ ٠تَُ ٚ ١تخؿؿ ١بدزاض ١ايؿ٦ات
احملً ١ٝيف نٌ ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝايتعسٜـ خبؿٛؾوٝاتٗا ايجكاؾٝوٚ ١ايدٜٝٓوٚ ١تػوذٝع
ا ٛاز بٗٓٝا عً ٢ضظ ٚعٓ١ٝ؟ َا عودا ايٓورز ايٝطوا ٚبػوهٌ خذو .ٍٛيف ايوٛعٔ
ايعسبٖٓ ٞايو ايهجا َٔ َسانص ايدزاضات اجلاَعٚ ١ٝا٭ًٖٚ ،١ٝيهٔ ٜوا َٓٗوا
مل تٗتِ باملٓواٖر ايدزاضو ١ٝيًتعسٜوـ بايؿ٦وات احملًٝو ١ايكَٝٛوَٗٓ ١وا ٚايدٜٝٓو ،١تًوو
ايووك ٜتعوواٜؼ َعٗووا ايطايووب يف سٝاتوو٘ ايَٝٛٝووٚ ،١ستوو ٢خقوواز ٖوور ٙايؿ٦ووات ايووك
تػازى بٓاٖ٤ا َكعد ايدزع ممبٌ شمسز املطٝش َٔ ٞايودزع ا٫ضوٚ َٞ٬ايعهوظ
ؾوووشٝفا ،نذووو ٕ ١ذيوووو ٜوووجا ايٓعوووسات ايكَٝٛووو ٚ ١ايدٜٝٓوووَ ،١تٓاضووو ٕ ١ٝذيوووو
ايتذاٖووٌ ٖووَ ٛووا قوود ٜػووهٌ بوو٪زا تعُووٌ يف اخلؿووا ٤ت٪ضووظ ْ٫ؿذووازات قَٝٛووٚ ١
عكا٥د ١ٜت ٟ ٪وا َػهً ١نرب ٣ب غاز َٔ ٠ضٝاض ٞغٛؾ ْٞٛساقد  ٚبتشسٜض
َٔ عدَ ٚانس ٚ ،نجوس َؤ ذيوو سٝاْواً متوسز ووو عؤ قؿود  ٚعؤ غوا قؿود ووو
ؾٛزاً َػٛغَٚ ١عًَٛات ضًق ١ٝعٔ تًو ايؿ٦ات بٛؾؿٗا عذُ ٚ ١ٝغا ضواَٚ ١ٝ
َا غاب٘ٚ ،ت٪ند ٚزٖا ايطًيب سٝاٍ ايٛعٔ ،ؾهٝـ ٜطًب اٱخ٬ف ٚاْ٫تُا٤
ايٛعم َٔ ْاع تتذاًِٖٗ ايجكاؾٚ ١ايرتبٝو ١ايٛعٓٝو ١املعُو ٍٛبٗوا  ٫ ٚتعورتف بٗوِ
دٗازاً؟.
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وٕ ٖر ٙاملػهً ١ايك ٜؿوسف املًٝوازات َؤ دوٌ ا٫يتؿواف ٚايطوٝطس ٠عًٗٝوا
ٚقُعٗا يتقك ٢نآَ ،١مل ٜؿهس سد بتخؿٝـ دصٖ َٔ ٤ور ٙا٭َوٛاٍ ٚاجلٗوٛ
ًٗا عً ٢قاعد ٠ثكاؾٚ ١ٝعَٓٓ ١ٝؿتشو ،١بوٌ تورتى زاضوتٗا
يتشكا املتخؿؿ
بتؿاؾًٗٝا املًُٗ ١ست ٢اي ّٛٝيًُقا زات ايؿس  ١ٜايٓا زٚ ٠ملسانص ايدزاضات ايعامل١ٝ
ٚا٭نا كٝات ايػسب ١ٝايك تؿطا ٖا ٚتٛدٗٗوا نٝؿُوا غوا٤ت ٚٚؾكوا ٭غساقوٗا
ايتخسٜقٜٚ ،١ٝهتؿَ ٞجكؿْٛا برتمجْ ١تاداتٗا املطُ ١َٛيف َعظِ ا٭سٝإ.
ْع ٛيًك :ٍٛوٕ ٖرا ايتكؿوا ٜ ٫عو ٛاُ٥وا يًكٝوا ات ا هَٝٛو ٫ٚ ١ايدٜٝٓو١
٭ٕ ٖر ٙايكٝا ات َُٗا تعؿقت ٚاْػًكت ؾ ْٗا تع ٛبايٓتٝذ ١بتػوهٚ ٌٝعٗٝوا وا
ايٓخب ايجكاؾ ١ٝاجملتُع ١ٝايؿعاي ١نُا ذنسْاٚ ،بايتاي ٞوذا نإ ٖٓاى َٔ خًوٌ
يف عكً ١ٝايكٝا ات ؾقايتأنٝد ٕ ذيو ْاتر عٔ خًٌ يف ايجكاؾ ١اجملتُع ١ٝايطوا٥د٠
يف ايٛعٖٔ .را َع ايعًِ ٕ ايٓػاعات ايرتبٜٛوٚ ١املعسؾٝو ١يف َعظُٗوا  ٫حتتواز وا
َٛاؾك ١ا هٚ ١َٛزداٍ ايد ،ٜٔبوديٚ ٕ ٌٝضوا ٌ٥اٱعو ّ٬خوَ ٍ٬ود ٠عًٜٛوَ ١ؤ
ايووصَٔ قوودَت يٓووا عوودا ا  ٫حتؿووَ ٢وؤ ايتٝووازات ٚا٭ؾهوواز ٚاملٝووٚ ٍٛا٫اجاٖووات
ايعاملٝوو ١املخايؿوو ١يسغقووات زدوواٍ ايوود ٚ ٜٔؾووشاب ايكووساز يف ايدٚيووَ ١وؤ ٚدٜ ٛوو١
َٚازنطٚ ١ٝو ا  ١ٜست ٢ايتهؿاٚ ١ٜغاٖوا ايهوجاٚ ،متهٓوت ٖور ٙايٛضواٌ٥
َٚووؤ ٚزاٖ٤وووا ٕ تكووودّ يٓوووا املعًَٛوووات ايهاًَووو ١املؿؿوووً ١عووؤ خمتًوووـ ايػوووعٛب
ٚايطٛا٥وووـ ٚعسؾتٓوووا بتٛازشمٗوووا ٚثكاؾتٗوووا ٚتؿاؾووو ٌٝسسٚبٗوووا َٚعتكوووداتٗا ٚستووو٢
اخل٬ؾووات ايػخؿوو ١ٝب و َجكؿٗٝووا َٚػووه٬تِٗ ايٓؿطووٚ ١ٝايؿهسٜووْٚ ١ووصٚاتِٗ
 ٚذٚاقٗووِ  ٚشٜووا ٚ ِٗ٥ضووسازِٖ املخًُٝووٚ ١اجلٓطوو ٚ ،١ٝخًووت ويٓٝووا ايهووجا َوؤ
ايعا ات ٚايتكايٝد ٚا٭شٜاٚ ٤ايطًٛنٝات ايػسبٝوٚ ١ايػوسقٚ ١ٝايػوُايٚ ١ٝاجلٓٛبٝو،١
 ٚعٓإ َٔ املعًَٛات مت تكدكٗا ىختًـ ايطسم ايطسٚ ١ٜايعًَٓ ١ٝؤ َٛ ٕٚاؾكو١
ايدٚيٚ ١زداٍ ايد ٜٔممعً ٢ضق ٌٝاملجاٍ حمًٝا :رمقٓا ايجكاؾْ ١ٝاقًت ست ٢غهًت
ايؿسق ١ايطوُٝؿ ١ْٝٛايعاملٝو ١يتعوصف يٓوا ايطوُٝؿْٝٛات ايػسبٝوٚ ١ايؿوساا اٱٜطواي،ٞ
ؾٌٗ ٖٓاى َٓا َٔ ٜعسف غ٦ٝاً عٔ ايرتاخ ايؿسات ٚ ٞايدزعا ٚ ،ٟٚايطٜٛداٚ ٞ٥
ا طووها ٚ ٟٚايطوواسً ٚ ٞايرتنُوواْٚ ٞاٯغووٛزٚ ٟايهووس ٚ ٟا٭زَووم؟ َووا
نإ باٱَهإ يف ايٛقت ْؿط٘ تكدْ ِٜتا٥ر ايدزاضات ٚاملعًَٛات ايكسٚز ١ٜعؤ
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ٚا كازَ ٟع ًٖ٘ ٖٓا َٚطتعد يًُوٛت يف ضوقٖ ً٘ٝو ٛا٭ٖوِ ٫ٚ ،قوسٚز ٠يٛدوٛ
 ٟتكازب باْ٫تُا ، ٥٭ْو٘ ٜ ٫ؿهوس ٕ ٜهو ٕٛسودُٖا عًو ٢سطواب اٯخوس،
نٌ ذيو ٭ْ٘ ْػأ عً ٢قاعد ٠تك :ٍٛوْ٘ ٜعٝؼ يف ٚعٔ ٚيٝظ يف َٛعٔ.
َووا ْكووع٘ بوو ٜوود ٟاجلُٝووع يووٝظ ْظسٜوو ١داَوود ٠تقشووح عوؤ بسٖووإٚ ،
ٜدٜٛيٛد ،١ٝبٌ َا ْكؿدٖ ٙوٜ ٕ ٛهو ٕٛذيوو عٓٛاْوا يٓػوا ؾهوس ٟقوسٚز،ٟ
وْ٘ سكٝكٚ ١اقش ١حتتاز وا ؾٝاغٚ ١عٓ َٔ ١ٝخْ ٍ٬كاؽ عًُٚ ٞعاعؿ ٞيف ٕ
َعا ٭ٕ ايكا ّ مجٌ وذا َا ناْوت ايٓٛاٜوا ضوًْٚ .١ُٝورنس ْو٘ ٫بود َؤ ا٫عو٬ع
عًوو ٢اجووازب ايوودٚ ٍٚايػووعٛب َووع ايقوود ٤نووٛاز يؿووٝاغ ١املؿٗوو ّٛاملػوورتى يًكَٝٛوو١
ٚايٛعٓ ١ٝي٬ضتؿا  َٔ ٠خربات ايود ٍٚايوك تكوِ ايعدٜود َؤ ايكَٝٛوات ٚا٭ ٜوإ،
 ٚا باع ع ٌٜٛيف َعاجل ١قكاٜا اٱثٓٝات ايعسقٚ ١ٝايطٛا٥ـ ايدٜٝٓو ٕٚ ٚ ،١ا٭خور
نسؾٝتٗا ٭ٕ يطٛز ١ٜغخؿٝتٗا املُٝص ،٠ؾهُا زمب ٕ ٜه ٕٛوا خؿٛؾوٝتٗا
يف َؿٗوو ّٛا سٜوو ١املطووٚ٪يٜ ١كووا زمووب ٕ ٜهوو ٕٛووا خؿٛؾووٝتٗا يف َٛقووٛع
ايدككساع ١ٝايك زمب ٕ تهَ ٕٛج ٬سمتر ٣ب ايقًدإٚ .عًٓٝا ذمٔ ايعوسب ٕ
ْتُطووو بعسٚبتٓووا ناْتُوواَ ٤وو ٟٛعوواعؿٜ ٞسبطٓووا بووقعض ٚايوور ٟسموود َٓٗذٓووا
ايطٝاض ٞايعاّْ ٕ ٚ ،تُطو بٛعٓٝتٓوا ايوك حتود ْٗذٓوا ايطٝاضو ٞاخلوافٕ ٚ ،
ْعط ٞا٭ٚي ١ٜٛيًجاْ ١ٝ٭ْٗا تعقود ايطسٜول وا ا٭ٚاٚ ،طخًول املٓواا املٓاضوب جلُوع
ايهٝاْات املقعجس ٠ٱعا  ٠ا٭َ ١وا ضابل عٗدٖا َٔ ايعوصٚ ٠ايكوٚ ٠ٛاملٓعوَ ١ؤ ٕٚ
ٕ ٜه ٕٛعً ٢سطاب ايػسنا ٤اٯخوس ٜٔممايدٚيو ١ايعسبٝو ١عورب ايتوازٜخ مل تهؤ
ٚقؿا عً ٢ايعٓؿس ايعسب ٞاخلايـاٖٚ ،را َا كجٌ سكٝكو ١ايؿهوس ايكو َٞٛايورٟ
ٜػهٌ ايكاعد ٠ايؿهس ١ٜيٮسصاب ايك.١َٝٛ
 ٫ٚسموول ٭سوود ايت٬عووب بٜٗٛوو ١ا٭ز ٚايػووعب ،ؾووا٭ز ايطووٛز ١ٜعسبٝوو٫ ١
سمل ٭سد ٕ ٜؿهس بتػٝا ٖٜٛتٗا َُٗا عاٍ َد ضٝطست٘ عً ٢دصَٗٓ ٤اٚ ،سمل
يهٌ َٔ تٓطقول عًٝو٘ غوس ٚاملٛاعٓوٚ ١ؾول ايعكود ا٫دتُواعٜ ٕ ٞطايوب جبُٝوع
سكٛق٘ املػوسٚعٖٚ .١ورا ٜتطًوب َٓوا مجٝعوا ايعُوٌ اجلوا يف ضوق ٌٝتسضوٝخ َؿٗوّٛ
لازض ١املٛاعَٓ ١ع اسرتاّ سكٛم اٯخسٚ ،ٜٔا٭خ ٠ٛايٛعٓ ٖٞ ١ٝققوٌ  ِّٟخوٚ ٠ٛ
قسبووَ ٢وؤ ْووٛع خووسٚ ،عًٓٝووا اُ٥ووا ٕ ْ٪نوود عًوو ٢عًُاْٝوو ١ايدٚيوو ،١ؾايعًُاْٝوو١
;7
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يٝطووت ؾؿووٌ ايوود ٜٔعوؤ ايدٚيوو ١ؾشطووبٚ ،ومنووا ٖوو ٞمحاٜوو ١ايوودَ ٜٔوؤ ايدٚيوو،١
ٚمحاٜوو ١ايدٚيووَ ١وؤ ايوودٚ ،ٜٔمحاٜوو ١ايدٚيووٚ ١ايوودَ ٜٔوؤ ايطووًط ٕ ٚ ،١ايعًُاْٝوو١
ايطٛزٖ ١ٜو :ٞعاملٝو ١بواملعٓ ٢اْ٫طواْٚ ،ٞعًُٝو ١بواملعٓ ٢ايوٛاقعٚ ،ٞعٛملٝو ١بواملعٓ٢
ا داث.ٟٛ
ايٚ ّٛٝذمٔ يف ضٛز ١ٜاجلسسم ١تتٛقوف ُٖٝو ١ايطسٚسوات ايؿهسٜو ١نجوس
َوؤ ٚ ٟقووت َكوو ٢٭ٕ ايؿووساع ؾووقف دًٝووا ٚٚاقووشا َووا ب و ايٛعٓٝووٚ ١ايكَٝٛوو١
ٚايعًُاْ َٔ ١ٝدَٗٚ ١ا بو ايؿهوس ايسدعو ٞايوتهؿا ٟاملتخًوـ َؤ دٗو ١ثاْٝو،١
ٖوورا ا٭َووس ٜرتدووِ َٜٝٛووا يف ضوواسات ايكتوواٍٚ ،نووِ ٜهوو ٕٛؾووسسما بآ٥ووا وذا َووا
زاؾكوو٘ تطووٛز ازموواب ٞيف اخلطوواب ايووٛعم ٚايكووٚ ،َٞٛبايتأنٝوود ضووٝرتدِ بعوود
ايٓؿووس ايعطووهس ٟايكسٜووب ىعسنوو ١ؾهسٜوو ١سابووٜٓ ١تؿووس ؾٗٝووا املوود ايووٛعم
ايك َٞٛعً ٢عدا ٘٥عدا ٤اهلل ٚايٛعٔ ٫ٚ ،بود َؤ ايكو :ٍٛيكود اضوتخدَت قؿو١
َووا بوو ٞبووايسبٝع ايعسبووَ ٞطٝوو ١يًوودخ ٍٛوا ؾووُ ِٝا٭َوو ١يٓخسٖووا ٚقووسبٗا َوؤ
ايداخٌ َطتػً ١ساي ١ايػؿً ١ايجكاؾ ١ٝايك تعٝػٗا ا٭َو ،١يوريو ٚدوب عًو ٢بٓاٗ٥وا
ايتؿووود ٟبهوووٌ ايٛضووواٚ ،ٌ٥خاؾووو ١ب ٜكوووا ايوووٛع ٞايؿهوووس ٟيهوووٌ عٝووواف
عتُعاتٗا.
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*

الدولة ادلدنقة ،الدولة الوطـقة ،الدولة العؾؿانقة مػااهق وو ياقيف

التدبري السقاسي لؾؿجتؿعات ،تؾتؼي فقؿا بقـفا وتؾا

مؿؾقاا ادلعـا نػسا ،

وتسااتـد جم وؿومااة م ا ااسااه مػاتقيفااا مػاااهق ادلواطـااة ،وال ااع

مصدر السؾطة ،واستؼالل مؤسسات الدولة م ادلؤسسات الدوـقة ،وهااا
وؽون

بػصل الدو م السقاسة ،واستؼالل السؾطات الاالالث تت اعوعقة،

تـػقاوة ،قضائقةت.

احلادو الػايااؾة بااو الدولااة ادلدنقااة ،والدولااة الدوـقااة تاادور ااول

مـبع الت عوع ،ومصدر السقا ة ،كؿا تدور ول ادلساواة

ون هاااا احلاادو

ادلواطـة ،غري

تتيااول جم اطااوأل اماادة ان فقؿااا بقـفااا وو ااد

ا نػتاح والتػامل ون لغاء ادلسا ات اخلاية وو تؼؾقصفا.

م ا هـااا اؽ ا الـظااع جم مػفااوة العؾؿانقااة مؾ ا ون ا وؿومااة م ا

اافؽار وادلبا ئ العامة ،اليت تتبـ مؼقدة بعقـفاا ،وـقاةا وة غاري وـقاة،
كؿا تطعح تصور ا لؾؿضاؿون ا

لآللقات اليت تـظ

تؿاامي الطبؼاي لـظااة سقاساي ماا ،و

عاك  .تالعؾؿانقة مػفوة وقوامد مؿل

بـقاة الـظااة

السقاسااااي اااااء صااااقؾة لػامؾقااااات فؽعوااااة وا تؿامقااااة وتار قااااة ماا ا

الزم باجتاا التأيقل ادلساتؿع لؾيقاة الداؼعاطقة مؾ وسااااه ادلواطـة

*

أضتاذ يف جامعػ دمػق /عكص اذباد الكتاب العسب.
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شاملطاااشاغ شاسبسضااػ"( .)1إجرااا كعكااظ ؾاااشزغ كازؽبطااػ أ رااس محرااا زكضااػ ل عااا ؛

صجرا "زأضاً يف الدشلػ شلططت زأضاً يف العقطدغ"( )2أ اجات ذارس العقطادغ دضحطاػ أث
اجت غا دضحطػ.

ااراغ ذااظ ازبرااا الايت ذباااشن جطااع الع ةاجطااػ مااخ ساانن إلباضاارا الرااصب
العقاؿاادع أش الس طااسظ املعاام ع ااؼ مطااتصؽ التعسضااع ،فإلباضُاارا الرااصب العقاؿاادع
شالس طااسظ ضسسغرااا مااخ عطااا مكااامطحرا ،ا د كعاسلى ع ااؼ أجرااا كطاااشع معاااداغ
الدضخ أش اإلسبااد ،ماا أجراا جظسضاػ يف املعسفاػ ،شلططات جظسضاػ يف الططاضاػ .شمرا
ذاارس التعسضسااا ضتبحاذااا عاادد م ضطااتراد نااز مااخ ماالدزبظ التاادضخ الططاضااظ ااخ
ضسفكااصد الع ةاجطااػ ،ع ةاااً أد ذحااا العدضااد مااخ الاادشن شا ةصعااا شاه ااصاب
شالػخؿااطا  ،الاايت كسفااا غااعاز الع ةاجطااػ ،شك تااصث نااز كػااا إ أجرااا كسفااا ذاارا
الػعاز مخ مصقا التدضخ شاإلمياد ،شمحرا نسضطاجطا ذا الحظاث الططاضظ الع ةاجظ،
الااايت كُعااادُّ امل كاااػ فطراااا ازضاااػ الكحططاااػ ،شذاااظ الااايت كعااام زؿاااطظ اهضااااقسػ
ل كحططػ ،ةا كع ّطخُ ع ؼ املطتصؽ الع ةظ التطبطقاظ .شسنفااً لتقاصم شمحظاسع
اإلضنث الططاضاظ" ،فاإد الع ةاجطاػ م كعا إفطااد الادضخ أش معاداكاز نادلط شجاصد
أم ا خ العباادغ شإقاماػ الػاعاؿس ماخ مطااجد ش حااؿظ شمعاناد نكاةاد ش سالاػ
سضاػ العقطادغ ،ش سضاػ الكاةا يف ن اداد اهجظةاػ الع ةاجطاػ ضاصاؾاً ااد ذلايف يف

أشزشنا أث يف أمسضكا ،أث يف آضطا أش أفسضقطا"( )3فكنً عاخ الادشن العسنطاػ .شذحاا
مند مخ اإلغازغ إ "أد التدضخ م ضق أش ضكعع يف الدشن شامللضطا الايت ك سار
نالع ةاجطااػ ،أجااز ضرباات اشدضاااد ذاارا التاادضخ أش جقؿاااجز يف الب ااداد الاايت م كطبااق
الع ةاجطػ"(.)4

الع ةاجطػ ناستؿاز غدضد جػا يف ضاطات كاازؽبظ متطاصز اجتةاعطااً شضبادد
اهذااداى ،شذااص ؽبت ااع مااخ ن ااد إ ن ااد آسااس كبع ا ًا لدزجااػ كقدمااز ،شكبع ااً ملححااؼ
الؿساعا الداس طػ ضطات أدسا ع اؼ الحظااث الططاضاظ اسبادضو مسراصث املصا حاػ
ندمً ماخ مسراصث السعطاػ ،شمسراصث الدميقسا طاػ نادمً ماخ اهشكصقسا طاػ ،جعا ماخ
الػعب مؿدزاً ل ططادغ ،شمخ الػاسعطػ الػاعبطػ نادضنً لػاسعطػ اهجظةاػ امل كطاػ
شامضتبدادضػ .شاجطنقاً مخ ذرس املبادق فإد الدشن ذا الحظاث الع ةاجظ كقصث ع اؼ
26
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ملضطااا ا تةااا الططاضااظ ،أع ملضطااا الدشلااػ املعسشفااػ تطااتصضاكرا الاارن
التػسضعطػ شالتحسطرضػ شالقكااؿطػ  .ةاا أجراا كقاصث ع اؼ ملضطاا ا تةاا املادجظ
مخ الحقانا  ،شاملحظةا اهذ طػ ،شامللضطا الدضحطػ ،تا يف ذلايف ماا ضتبعراا ماخ
ملض طا ثقافطػ شاجتةاعطػ شكعبصضاػ ...شع طاز فاإد اضاتقنلطػ الدشلاػ عاخ الادضخ م
ك ػظ أشجز التكام القاؿةػ يف نعض القطاعاا اشبدمطاػ يف ا تةاا ،الينصضاػ،
الرقافطػ ،امجتةاعطػ ...نم ملضطا الدشلػ ،شامللضطاا الدضحطاػ ،شالادلط ع اؼ
ذلايف "أجاز ضصجاد يف امذباااد اهشزشناظ أ راس ماخ وااصذت لتطبطاق الع ةاجطاػ ،شمحرااا
الحةصذت الرع ضعتةد السؿ امللضطظ الكام نام ملضطاا الدشلاػ شامللضطاا
الدضحطااػ ةااا يف فسجطااا ،شفطرااا الحةااصذت الاارع كطااةد فطااز الدشلااػ نصقااا متةطااص
ل ةلضطااا الدضحطااػ ةااا يف أملاجطااا ،شمحرااا الحةااصذت الاارع ضعتةااد شقااا حططااػ
ل دشلػ ،أش اإلغازغ إ مرذب نعطحز

ةا يف الطصجاد"(.)5

يف الاص خ العسناظ الكاارا ماخ املاصاعت الاايت كادّعظ عادث كصافااق الع ةاجطاػ مااا
ا تةعا املط ةػ ،ع ةاً أد الكرا مخ املطا ةم يف العاا ضعطػاصد يف دشن ذا

أجظةااػ ع ةاجطااػ" ،فسااظ كس طااا أ رااس مااخ  77م طااصد مط ا ت مااا أجرااا ذا جظاااث
ع ةااااجظ محااار مؿاااطسؼ

ةاااان أكااااكصز "( ،)6ش اااصب العدالاااػ شالتحةطاااػ الااارع

ؼبكةرا ذص صب متحدز مخ أؾاصن إضانمطػ ،شيف أجدشجططاطا أ راس ماخ 227

م طصد مط ت مخ أؾ  247م طصد م ضحـ دضتصزذا ع ؼ الدضخ اإلضنمظ ،جاذطيف
عخ الػسضعػ ،شأششنا طتاد  37م طصد ،زشضطا  23م طصد مطا ت ماخ أؾا 147

م طصد ،ضا

العات ،اهلحد  157م طصد مط ت مخ أؾ م طاز مصا خ ،شثالو دشلػ

مخ طو كعداد املط ةم نعد أجدشجطططا شالبا طتاد"(...)6

" سضػ عطؼ شأواط طاغ طبت سػ ضكةخ مبدكذا سضػ التدضخ شاملعتقد"(،)7
شنررا املعحؼ م ضكصد الدضخ نً ل ةػكن اليت كعاجطرا الدشلػ" .هد لز شاااؿع
أسااسؽ يف ا تةعااا البػااسضػ فاؿقااػ اهذةطااػ شاسبطصضااػ ،إجااز مااراذب ش صاؿاااع
شادباذااا شكطااازا  ،فااإذا اااد الااحـ املقاادع شا ااداً يف الاادضخ الصا ااد ،فااإد
كسطاااس ضتباااضخ شك شض ااز ضتةاااضص ،شامجتراااد فطااز ضتحاااقض ،ش ا ذلاايف ع ااؼ أضاادع
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ذرا ضلضظ ل تحااقض
البػس شيف عقصهلت ،شالبػس مؿاحل شأمصجػ شأذصاؾ ...ش
شالتجاذب شالؿساع ،شد ع ؼ ذليف أد الحـ الدض م يف ل بػس ،شساقا ملػاطـترت
شيف التازضخ الكرا ماخ الؿاساعا اسباادّغ نام عطاا اهدضااد شذارس الؿاساعا

جبصذسذا "ؾساعا ضطاضطػ اجتةاعطػ"( ...)8لكحرا كسكدع لبصع الادضخ لتحقطاق
أذداى شمؿاحل نعطحراا" .ةاا أد امللضطاا الدضحطاػ ذاظ ملخت اع املاراذب ،شإد
اجت ذا كعددضػ دضحطػ ،شذ جبالؼ إذا ق حا :إد الدشلاػ الع ةاجطاػ ذاظ ذبططاد عاخ
الؿساعا الططاضطػ املتطيغ نسداؾ الدضخ شاملراذب ،ما ضطةد نإزضاؾ أضظ
الط ت اهذ ظ يف ا تةا ،شما ضحطبق ع ؼ التعددضػ املرذبطػ ضحطباق ع اؼ التعددضاػ
اهثحطػ شالعسقطػ شغا ذليف مخ كعددضا .
ضصجد مسرصماد متنشماد ضػكند ز طصكا الع ةاجطػ ذةا اسبسضػ شاملطاشاغ،
شناعتةاد ذرضخ املبدأضخ ضطلضاظ ل ةجتةاا الطا طت الارع ضعاطؼ فطاز أنحااؾ الاص خ
متطاشضم أماث القاجصد ،شنالتالظ ضؿبد امجتةاؾ ل ص خ ذص اهضاع الرع ػباب أد
ؼبكت كؿسفا اهفاساد يف عنقااكرت فطةاا نطاحرت ،شيف عنقااكرت ماا ملضطاا
الدشلػ .لتكصد املصا حػ يف ذرا املعحؼ "ذظ عنقػ الدشلػ ما غاعبرا شمصا حطراا يف

إ از ا ياث سطازاكرت ،ش ازضػ معتقاداكرت الدضحطاػ شغاا الدضحطاػ"( ،)9شيف ذارا
اإل از ميكخ أد كسرت الع ةاجطػ ع ؼ أجرا جسظ ل تطا  ،،ش سضاػ ل كاةا شمطااشاغ
يف اسبقصت شالصاجبا .

كقيد مساذطت الع ةاجطػ شالعقنجطػ شالدميقسا طػ نبعكرا نعكاً ةتنشما
كطااتدعظ اا محرااا اهسااسؽ ،شم كصجااد إم نصجصدذااا ،شالطاابب دبحااب املط ااق
"لإلنقاااؾ يف ا ااان الحطااق شالحقاادع املتجاادد ،شالت ا مم ع ااؼ أد ض ا طاد العق ا

اإلجطاجظ ذص العق ذاكز القاؿت ع اؼ اسباصاز ،شالبعطاد عاخ التعؿاب"( ،)17ش تاؼ
ضقصث العق نصااؿسز فرص ؼبتات إ نطـػ محاضبػ كصفس لاز ذلايف ،شذارا م ضتحقاق إم
مااخ ساانن ا تةااا الحقاادع اسبااس ،هد العقا املقطااد م ضطااتططا الحساااذ إ جااصذس
املػكن املطسش ػ ،شنالتالظ ضطكصد معطانً جصؿطااً أش طااً عاخ أداؾ شاجباز
"شعحاادما ضااتت السؿاا نااام الاادض شالاادجطصع ،فراارا ضططاااس عةاا العقاا شالقطااااث
نصااؿسز ،شذرا م ضع كعازض العق شاملقدع ،شإوا ضع أد لك محرةا صبالز
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اسبطصع اشباف نز"( )11هد الرقػ ناالحسظ ،شاعتةااد الاتسكا عصاما مكتطابػ
مخ البطـػ احملططاػ ،شالبطـاػ العقنجطاػ احد اإلجطااد ثقاػ نراكاز ،ةاا أد الحظااث
التع طةظ ازبطد ضدزب العق ع ؼ التسكا شالطةصح ناامتن جا طاػ الع ات ،لطعاصد
الع ت شذص ميححز الرقػ شازبدازغ ،نعكظ البطـػ الػةصلطػ املػ قػ ع ؼ ذاكرا طاو
املسجعطا الدشغةاؿطػ ،اليت م كعسى التبدن أش امجصضاح.
اسبسضااػ نصؾااسرا اارليف م كااتعم إم اام كيجاات إ دميقسا طااػ ضطاضااطػ
كػااك قااةاجػ ل عقا اسبااس ،شالتعاابا اسبااس مااخ ساانن آلطااا دضااتصزضػ شقاجصجطااػ
ضبدشدغ "فالع ةاجطػ نن دميقسا طاػ كتحاصن إ كات غبباػ قاطقػ كتؿاسى ع اؼ

ذصاذاااا"( )12شقاااد طاااص نااام الحااااع ع اااؼ أضااااع معازقاااػ شماااصامغ لتاااتحكت
نا تةعا ن ضالطب غا دميقسا طاػ كحطاع أضاظ املصا حاػ مسسغاػ الع ةاجطاػ ماخ
ضبتصاذا اهضاع شذص ق اسبسضػ .اهمس الرع ضل د قسشزغ التعام ما الع ةاجطػ
"نصؾااسرا عقطاادغ غااا مكااادغ ل اادضخ ،شإوااا نصؾااسرا مبااادق لتحظااطت امجتةاااع
البػااسع"( ،)13شهد العنقااػ ناام اإلجطاااد شزنااز ذااظ عنقااػ فسدضااػ م ذبتااات إ
شضط ،ش زقطب.

إد الع ةحاااػ كاااسكب ،ناسبداثاااػ شتطاااتصؽ التقااادث شنحااااؾ امللضطاااا اسبدضراااػ
شأوا را ،فالع ةحػ جصؾ مخ الؿاشزغ اسبكازضػ اسبدضرػ ،شم ميكخ كؿصز دشلػ
دضرااػ أش قطامرااا مااخ دشد مبااادق أذةرااا فؿ ا الط ا طا  ،شقااب ،املطاالشلطا
شجػااصؾ نحطااػ ملضطااطػ كعااصن الط ا طػ عااخ العنقااا الػخؿااطػ ،ذلاايف أد املعسفااػ
الع ةطػ كسيض نحاؾ املعسفػ امستطازضػ ع ؼ طااب املعسفاػ الحق طاػ شاإلهلامطاػ ،شم
ميكااخ نحاااؾ صبتةااا ضتةتااا فطااز السااسد ناهذ طااػ الططاضااطػ ،شضػاااز فطااز نااسشح
املطلشلطػ يف كقسضس غلشد ازبةاعػ ع ؼ أضااع مسراصث "الساعاظ شالسعطاػ شالطاعاػ
اهنصضػ أش الدضحطػ .شما ػبسع يف الص خ العسنظ قدث مرامً ضا عاً ع ؼ امزكاداد عاخ
الع ةاجطػ نعد أد قطا أغاصا ًا ع اؼ سضقراا ،شالطابب عادث امغباساط الادض يف

مػازضا اسبداثػ أش التساع معرا"( ،)14اهمس الرع سث ع اؼ اهفاساد اضاتقنهلت
الااراكظ ،شمااحعرت مااخ التعاابا عااخ آزاؿراات ماادمساً طاارت الحقاادع اهؾ ا يف نحاااؾ
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أجسطرت شمطتقب رت .قد ضبادش غسضبا ًا شعباخ يف ذارا العؿاس أد ظباد ماخ ضادعص إ
قطاث الدشلػ الدضحطػ ،اليت كحاصع نطبطعتراا إ أد ككاصد دشلاػ غاا دميقسا طاػ ،أش
دميقسا طااػ مقطاادغ أش تااؼ مطااتبدغ ،ضكااصد فطرااا "اسبااا ت ا ا اشبااالق ع ااؼ

اهزض"(.)15

مااا أجااز نػااسع قااد ضؿااطب أش ؽبطااف ،لكحااز ضكااسظ ع ااؼ جسطااز ؾااسا
القداضااػ لطكااصد ذااص الص ط ا شاملتحااد الػااسعظ الص طااد .أد ظبع ا مااخ الاادضخ
أضاضاً ل س طسػ الططاضطػ فررا ضع إجصان الدضخ مخ ع طاؿاز لططاترةس أش ضطاتخدث
ضطاضطاً ،شذرا ما ضرا حبق مػاكن مباادق املصا حاػ يف إ ااز الاص خ الصا اد،
شملااا اجاات أغ ااب التطااازا اهؾااصلطػ اإلضاانمصضػ "كحط ااق مااخ مقصلااػ مسادذااا إد

اإلضنث دضخ شدشلػ"( ،)16فقد عةد إ إػباد ذطـا فقرطاػ كػاسى ع اؼ عةا
الطا طػ التحسطرضااػ شالتػااسضعطػ ،شذااظ كحاصع إ التطا  ،شامضااتبداد مسيقااػ أجرااا
كط تةد غسعطترا ماخ مؿادز إهلاظ م ؼباضاب ،شم ضطااؾن ،شالطالان الارع ضطاسح
جسطز ،ذ كطتططا قاصؽ اإلضانث الططاضاظ ع اؼ استنفراا أد ذبقاق املطااشاغ يف
ا تةا ،أم ضبدش ذرا تحعاً محطقطاً قب كعرزس ضطاضطاً شعة طاً ،شنالتالظ "عحدما
ضتت ككسا اشبؿصث شإقؿاكذت إ سازت مسنعا الػسعطػ ،الدضحطػ أش الص حطاػ،
أم ؽب ق كصكسا شؾساعا قاد كطاطد نإظبااشا الاص خ ،نطحةاا ذبططاد الادضخ عاخ
الؿااساعا الططاضااطػ قاااد ضبقااظ الؿااساع يف مطاااتصؽ اشبنفااا القان ااػ ل حاااصاز
شاسب صن ع ؼ قاعدغ التطصضػ شالقاضت املػي "( ،)17شذ كتط ب الدشلػ الص حطاػ
اسبدضرػ غا اإلعاع العاث ع ؼ قطت ش حطػ مػس ػ كتؿ نص دس الص خ شامجتةاؾ
إلطز ،تعحؼ التعالظ ع ؼ اهلصضا ازبصؿطػ دضحطػ اجت أث إثحطاػ ،شنالتاالظ ألططات
الدشلػ زبةطا مصا حطرا؟!
ما ض سات الحظاس كاسشض عاعاػ اإلضانث الططاضاظ ملقصلاػ "أد الع ةاجطاػ عة طاػ

ض ب ل رصضػ العسنطػ شل رصضػ اإلضنمطػ"( ،)18ذبت غعاز ما ضطةؼ نالػصش الرقايف
املسافق ل رطةحػ شالطاططسغ الػسنطاػ املتجاددغ ع اؼ املحطقاػ العسنطاػ ،شغالبا ًا ماا ضقاا
ذرا اليشض ذبت دعاشؽ مكافحػ اإلسباد شالع ةاجطػ شالػطصعطػ ...شذظ مصقصعػ
يف قسػ فكسضػ شثقافطػ شا دغ مخ دشد أد ططص نم مسرصث شآساس .إد ذارا املصقاع
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زبةاعػ الططاضظ ضحط ق مخ زكضػ كقططت سؿصؾطػ إضانمطػ اضاترحاؿطػ كتعاما ماا
الدضخ ةقصلػ معطازضاػ أشلطاػ شجراؿطاػ ذبادد ذصضاػ عسنطاػ إضانمطػ معادضاػ ل ػاسب
نك ما فطاز ماخ أفكااز شكقالطاد شآلطاا قاجصجطاػ شدضاتصزضػ شضطاضاطػ ،شم كاصلظ
ذاارس السكضااػ اذتةاماا ًا ضاار س لبحاااؾ محظصمااػ فكسضااػ ثقافطااػ عسنطااػ كحط ااق مااخ
سؿصؾطا الصاقاا العسناظ ،شماا أجراا كبقاؼ محستحاػ ع اؼ الرقافاا شاسبكاازا
اهسسؽ ،لكخ ذرا امجستاح م ضرتت ندزاضػ دبازب الػعصب شالرقافاا اهساسؽ،
الاايت سكااعت لعنقااا ذطةحااػ غسنطااػ الؿاام ،شاهلحااد ،الطاناااد ،صزضااا ....أش
الصقاصى ع ااؼ اهضاباب الاايت حات هلااا نالتس ات مااخ اهلطةحاػ اشبازجطااػ شالحرااصض
نصاقا صبتةعاكرا اقتؿادضاً شثقافطاً شضطاضطاً ....شزتا يف ذرا املحط اق عَادل اإلضانث
الططاضاااظ "الع ةاجطاااػ مححااااشغ قاااد اهدضااااد شكتسػاااؼ يف ا ا صباااام اسبطااااغ
امجتةاعطػ شامقتؿادضػ شاملعامنكطػ شاهسنقطػ"( ،)19شهلرا فرظ مسفصقػ هجراا
كطااصز نػااك ؿااسع يف الطاطات الػسنااظ فرااظ شاسبداثااػ شامضااتعةاز شمااا نعااد
اسبداثااػ شالعصملااػ لططاات ضااصؽ مطااةطا لػااظؾ شا ااد ذااص واا ،شضااططسغ التطااصز
الػسنظ فكسضاً شع ةطاً .يف م أد الحظس شالت ما اهلاادق شالحظاس إ الع ةاجطاػ يف
ضطات ؾاشزكرا التازؽبطػ قد د محر ؾ د "شضتسالطا عاث  "1648اكسات أزضؼ
املسرصث اسبدضو ل دشلػ الص حطػ شضاطادكرا قاةخ ادشدذا ،شأشقاع اسشب أشزشناا

الدضحطػ نعد  131عاماً مخ اجدمعرا"( ،)27شنعد إعنجطا مازكخ لصثس ذبت غعاز
اإلؾااانح الااادض يف الكحططاااػ الكاثصلطكطاااػ شك ضاااطظ املااارذب ال شضاااتاجيت.
ش ااراشد يف اإلضاانث مااخ زشاد اإلؾاانح الاادض يف أشاسااس القااسد التاضااا عػااس
شمط ا القسد العػسضخ خ ػبدشا كعازقاً نم الدضخ شالع ةاجطػ اجصا مطاالم
هلرا اإلؾنح ةحةد عبدس ،شعبد الاسنخ الكاصا ق ،شع اظ عباد الاساشت...
شغاذت..
إد اهشمػ اليت ضػردذا الص خ العسنظ ،شالحاعػ عاخ "فػا مػاسشع اسبداثاػ
شالتحةطػ البػسضػ شامقتؿادضػ شفػ مػسشع ذبسضس ف ططم ،شإقامػ دشلػ الص دغ

العسنطااػ شذصميااػ  ،1967الاايت ع ا نصقااصح عااخ امعبااداز الاارع كعطػااز اهمااػ
العسنطػ أدؽ إ شجاصد زدغ السعا الطا بطػ ع اؼ مطاتصؽ الػاعب العسناظ ماخ القاصؽ
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الططاضااطػ املتصقااعػ يف الط ا طػ ،شالاايت زفعاات غااعازا التؿاادع ل ةراااث القصمطااػ
شامجتةاعطػ الك ؽ .اهمس الرع أفقد ذرس القاصؽ املطااجدغ ازبةاذاضاػ ،لتػارد

فطةاااا نعاااد ذصمياااػ  1967فاااسشاً ضطاضاااطاً "عااااد نالساؿااادغ ع اااؼ كطاااازا اإلضااانث

الططاضظ ،شخباؾػ جحا اكز اهؾصلطػ"( )21اليت ضطت ع ؼ الص خ العسنظ ذبت
غعاز ما ضطةؼ نالسنطا العسنظ محر جراضاػ عااث  ،2717شنداضاػ عااث  2711شالايت
أد إ اجرطاااز نعااض الاادشن العسنطااػ مااخ ساانن اجرطاااز نحااؼ الدشلااػ شكسككرااا،
شكعاات جسصذ شدشز قاصؽ اإلضانث الططاضاظ تدازضارا شأجصاعراا ،كطاازا م كعاسى
املطاااشاغ يف املصا حااػ .ن ا طااص ناام دزجاكرااا ،صجرااا كقااصث ع ااؼ أضاااع امجتةاااؾ
الدض الصا د ،شؾصمً إ املرذب الصا د ،الرع م ضسرت مخ اسبسضاػ ضاصؽ سضاػ
العقطدغ ،شع ؼ س سطػ اجترادا شك شضن ضؿعب التةططص فطرا ،أش السؿ نم ماا
ذص دض أش ضطاضظ مع عخ مؿاحل فـصضػ اجتةاعطػ.
شع ؼ أع ان ميكخ إعان العصاما السؿططاػ الايت لعبات دشزذاا يف كعراس أش
ك سس جػصؾ الدشلػ الص حطػ اسبدضراػ يف الاص خ العسناظ يف عادد ماخ العصاما  ،محراا
الدشز اشبازجظ امضتعةازع القطسع يف إقامػ الكطاجا القطسضػ ،اليت غاك ت
شفق اكسات ضاضكظ نطكص عاث  ،1916شالرع اكؿع نطانعز اهلحدضاظ املبطا،
يف ؾحاعػ الدشن شاهش اد ،شالرع ضعس امذتةاث النشث ل ةكصجا امجتةاعطػ
شالدميقسا طاااػ شالرقافطاااػ ناجعكاضااارا ع اااؼ ااادشد الكطاجاااا الططاضاااطػ الااايت

ك ضطت يف إ ازس .شمحرا أد ذرا امكسات قد أكؼ نصعد ن سصز عااث  1917لطػاك
الصجااز ارسااس املكة ا هلاارا امكسااات يف إعااادغ ؾااطاغػ الكطاجااا الططاضااطػ يف
املػاست العسنااظ تحطقااػ التقطااطت اإلق طةاظ شالتقاضاات امضااتعةازع .شمحرااا الااسفض
الػعق شالططاضظ ل دشن شالكطاجاا الايت اجبرقات عاخ اكساات ضااضكظ نطكاص،
شيف الططات شعد ن سصز ساؾاػ يف ف طاطم ،طاو داز شماا شالات كادشز املصاجراػ
ما املػسشع الؿرطصجظ .شمح راا عادث قطااث س اػ إؾانح دضا كعةا ع اؼ مصاؾماػ
شككطع الحـ الدض ما معططا شمتط با العؿاس اهماس "الارع أدؽ إ اراصز
شكصضا اسبس ا التكساضػ شالط سطػ املتػددغ ،شاليت ندأ دشزذاا ضكا شضػاتد
متحدضاً ش دغ أزاقظ الدشلػ ،شش دغ ضاكاجرا ،شضاطادكرا ش ادشدذا ،نعطاداً عاخ
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معططا التحصضس شدضحامطتز شكطصزس"( )22شاليت كػا إ أد ماا جػاردس ماخ اسشب
شؾااساعا ضب طااػ شإق طةطااػ شدشلطااػ يف الااص خ العسنااظ محااز شع طااز ش جااز ككااساز
ل حسشب الدضحطػ ،اليت غردكرا أشزشناا يف القاسجم الطاادع شالطاانا عػاس قبا أد
كسكظ إ نحاؾ الدشلػ الص حطػ اسبدضرػ .اهمس الرع ضطتصجب الؿاحصغ امجتةاعطاػ
العسنطػ تؼ م كعطد التجسنػ جسطرا ،ن كتجز عبص نحااؾ دشلاػ ش حطاػ دميقسا طاػ م
كسست ع ؼ أضاع دض أش اث أش مرذق.
شيف ذرا اإل از م ند مخ اإلغازغ إ العقبا اليت كعيض ضب امجتقان إ
نحاؾ الدشلػ الص حطػ الع ةاجطػ املعسشفػ تصاؾساكرا ،شذظ "إدزا شاقاا اقتؿاادضا
دشن املحطقاااػ ،الااايت كطػاااؼ ع طراااا اااااذسغ "اقتؿااااد السضاااا" الااارع ضسا ااقت الطاااةػ
"الكصم ادشزضز" شالطسط طػ لنقتؿادضا العسنطػ ،شضعةق اجادماجرا يف امقتؿااد

السأ االظ العااملظ ماخ مصقااا التبعطاػ املتنشماػ مااا التخ اع تخت اع أشجرااز"()23
شضتتباااا ككاااخت الصاطساااػ الططاضاااطػ شاهمحطاااػ شالقةعطاااػ ل دشلاااػ شمياااظ خبطازاكراااا
الططاضااطػ اشبازجطااػ ع ااؼ طاااب امضااتقنن شالطااطادغ الص حطااػ ،مراادداً اهمااخ
القااصمظ العسنااظ .شنالحتطجااػ ضػااك القاعاادغ املادضااػ ل ياجااا ،شمااخ ثاات امجرطاااز
الططاضظ الس ظ العسنظ ،ةا ض حق أفكد اهقساز ناملؿااحل اسبطصضاػ اهشضاا
ل جةااااذا العسنطاااػ ،ش ا ا ذااارا ضؿاااب يف صباااسؽ "الدشلاااػ املطاااتبدغ املتطا ا طػ

املتحاقكػ نطةاكرا ما ا شمصاؾاسا الدشلاػ املدجطاػ"( .)24تعحاؼ قاد ككاصد
الدشلااػ السضعطااػ دشلااػ دضحطااػ ةااا ذااص ااان الطااعصدضػ شمااخ ضاادشز يف ف كرااا ك ادضت
ض طترا شضططسكرا ناعتةاد ضطاضاا كصشضعطاػ شناؿحطاػ غحاؿةطاػ ن غاكان طبت ساػ.
ةا كدميرا ع ؼ مطتصؽ البحطاػ ماخ سانن "اشبطااب الادض  ،شكعصضاص امللضطاا
املعحطػ نتعةطت ذرا اشبطاب ،شك ا املتعا سم معز ع ؼ أشضا جطات ما ضؿاب يف
صبسؽ كعااات جساصذ قاصؽ اإلضانث الططاضاظ شؽب اق نطـاػ ملاكطاػ لعة از يف طبت اع

ششاضا ا تةا"(.)25

اه صان ذحا الكرا مخ العقبا أماث قطاث الدشلػ الع ةاجطػ املدجطاػ
يف
يف الص خ العسناظ نطابب املاصض املس اب ماخ مقصماا الدشلاػ املدجطاػ ،شماخ البحاؼ
26
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العؿبطػ شالقب طػ شالطاؿسطػ ،شع ؼ الاسغت ماخ ظراس ادباذاا الدشلاػ املدجطاػ يف
معظت الدضاكا العسنطػ ،اليت كحـ ع اؼ القاصاجم املدجطاػ مرا املصا حاػ شاشبكاصع
ل قاااجصد الصقااعظ شاسبقااصت شالصاجبااا  ....شنؿااسى الحظااس عااخ ماادؽ كطبطااق ذاارس
القااصاجم ،شذااص كطبطااق محقااصف ،حبطااو كباادش الدضاااكا مظرااسًا غااك ط ًا ضػ ااع
ذطةحتاز شسكااصع مقصمااا أسااسؽ كااتحكت نالدشلاػ شا تةااا فااإد جصاجااب املظاااذس
املدجطػ يف الدضاكا كبدش ش جرا كحؿطب ل بحؼ التق طدضػ املصزشثػ مخ قب طػ شغاذا
فسض مخ سنن قصاجطحرا ا طدغ يف أعساى شكقالطاد ،ككااد كع اص ع اؼ الدضاتصز
املكتصب يف املةازضػ.
ذرا التةصقا ل ةجتةعاا العسنطاػ نام قب طاػ شعػااؿسضػ ش اؿسطاػ ....قاد س اق
إعاقا قطقطػ يف شجز اغبساط ا تةا العسنظ ناسبداثػ شدشلػ القااجصد ،مكاافاً
إلطاز "الحظاااث اهنااصع الاارع ميحاا إمكاجااا التػااطا ،ا ذلايف ػبعا مااخ فكااسغ
الدشلػ يف الصعظ العسنظ مقصلػ مرددغ عحد املحعطساا ناالحكصع عا اؾاطدامرا
نااااملصزش ع اااؼ طبت اااع مؿاااادزس"( .)26شاهضاااباب متعاااددغ محراااا بطعاااػ البحاااؼ
امجتةاعطػ العسنطػ املس بػ ع ؼ نحؼ ضااؿدغ عػااؿسضػ اؿسطاػ اازع التةططاص يف
املعام ػ شاملػاز ػ ،شمحرا اجسجاز نحاؼ الادشن العسنطاػ ،شالارع ضعاصد إ العحاؾاس
اليت كتكاصد م حراا ذارس البحاؼ ،شلعا أذات ذارس املاآشت فػا الدشلاػ املتكصجاػ ماخ
اضتكةان مػسشعرا الحركاصع املطاسشح محار جػاصؾ امضاتقنن .شالقااؿت ع اؼ ا
مػكن املصا خ نك ما ذبة الك ةػ مخ معحؼ ،شمحرا الرقافػ الدميقسا طػ
املحقصؾػ ،شاليت كػك عامنً ماؿعاً أمااث جػاصؾ الدشلاػ املدجطاػ الع ةاجطاػ ،شمحراا
قااعع ا تةااا املاادجظ شملضطاااكز نطاابب ذطةحااػ الط ا طػ ع ااؼ ا تةااا ،شمحرااا
ػطاااد التخ ااع متعاادد ازبصاجااب الع ةطااػ شالسكسضااػ شامقتؿااادضػ ...شمحرااا كق ااـ
قصؽ التػطا اسبام ػ لز ،شؾعصد القصؽ املحاذكاػ هلارا التػاطا ماخ جراػ أساسؽ .شد
ع ؼ ذليف املعك ػ اليت كقع ضادًا محطعا ًا أمااث قطااث الدشلاػ املدجطاػ الع ةاجطاػ ،شذاظ
ؾعصد التطاازا اإلضانمصضػ اهؾاصلطػ التكساضاػ املحدفعاػ إ الطاا ػ الططاضاطػ
مخ سنن كقصضض القصؽ املدجطاػ شالدميقسا طاػ شقةعراا ،شالارع س اق فساغااً فع طااً
أدؽ إ ؾااةصد اإلضاانث الططاضااظ ع ااؼ طاااب املػااسشع العسنااظ الحركااصع ،هد
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ا مااا كطس ااز ذاارس القااصؽ ضعااا ظ الطةااصح العسنااظ عبااص إقامااػ دشلااػ مدجطااػ
ع ةاجطػ..
إد قطاااث الدشلااػ املدجطااػ الع ةاجطااػ ،شيف إ اااز الصاقااا العسنااظ القاااؿت ،شالاايت
دبتا ااز قااصؽ السصقااؼ شاإلزذاااب ،قااد أؾاابد أمااساً م حااً يف ا تةعااا العسنطااػ،
شذرا م ضكصد إم مخ سنن نحاؾ القصؽ اسبام ػ ملػسشع الدشلاػ املدجطاػ الع ةاجطاػ،
ةاااا م ضكاااصد إم ماااخ سااانن إجتاااات ثقافاااػ ضطاضاااطػ عةادذاااا الدميقسا طاااػ .إد
الع ةاجطااػ ككااسضظ ل ةصا حااػ يف ا ا دشلااػ القاااجصد ذااظ ذبةااظ الاادضخ مااخ امتطاااؾ
الططاضػ ،شكطالب ن ضظ التطصز امقتؿادع شامللضطاكظ نعقطدغ الدشلػ العؿسضػ
اليت كسؿ نم العقطدغ شالططاضػ.
نقااظ أد جقااصن :الع ةاجطااػ ذااظ ككااسضظ ل دشلااػ القاجصجطااػ يف احملافظااػ ع ااؼ
اإلمياد شالعقطدغ شالسكس ،دشد أد ضسسض ع ؼ ارساسضخ .شع طحاا أد م جؿادت ماخ
ضقصن :إد الع ةاجطاػ كرااجت اهدضااد ،أش إجراا ك ػاظ اإلميااد أش كرادث دُشِز العباادغ ،أش
إجراا ك ػااظ الػااعاؿس الدضحطااػ أش كعااادع التصجراا الططاضااطػ مااا ربااالع القاااجصد.
ما كسع ز الع ةاجطػ أجرا ذبةظ الدضخ مخ امتطاؾ الططاضاػ لاز ،شكطالاب ناإدازغ
الدشلااػ ع ااؼ أضااظ عؿااسضػ عقنجطااػ عادلااػ ،نعطاادغ اا البعااد عااخ الطصناشضااػ
ما كسع ز الع ةاجطػ أجرا كسؿ نم الدضخ شالططاضػ.
شالسشماجططّز.
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االستراتيجية األمريكية وأدواتها
في المنطقة العربية
د .عبد اهلل الشاهر*

*

ذ

تؤكدذحقوقةذالدولذاليتذأصوبتذبداءذ«الربوعذالعربي»ذالذيذأطلقتهذ
الوالواتذادلتحدةذاألمروكوةذلتحقوقذأهدافهاذيفذادلنطقةذبعددذأ ذججدزتذ
جنذحتقوقهاذبالطرقذاألخرى،ذواليتذمؤداهاذحتقوقذفكرةذأمروكوةذصهوونوةذ
مشرتكةذترميذإىلذوالدةذماذوددمىذمشدرو ذ«الشدرقذاألودداذايدودد ذ،»)1ذ
أ ذماذتدعىذإلوهذمنذمشروجهاذالقدومذايدودذوهدفذإىلذختلدو ذادلنطقدةذ
منذإطارهاذالعروبيذالقومي،ذوخلقذنزاجاتذجرقوةذوجصبواتذدونوةذوطائفوةذ
بنيذالعربذجموماًذوبنيذأبناءذالقطرذالواحدذجلىذوجهذاخلصوص .ذ

واحلقوقددةذأ ذ"إدددرائو "ذوالوالودداتذادلتحدددةذ ذتذقدددِماذجلددىذهددذاذ
العم د ذإالذبع ددذدراددداتذادتشددراقوةذدقوقددةذجددنذتددارومذادلنطقددةذومكوناتهدداذ
ومكامنذاخلل ذفوهاذوالرتكوبةذالعرقودةذوالطائفودةذألبنداءذالدوطنذالعربدي ذ،)2ذ
لددذللذلددوحمذفومدداذردديذبددالربوعذالعربدديذأ ذالشددعاراتذالطائفوددةذوالعرقوددةذ
وادلناطقوةذكانتذأهمذماذمي ّوزذماذدجيذبدددذ«ثوراتذالربوعذالعربي  .»)3ذ

إ ذادلتتبدددعذدلددددارذالدواددددةذاألمروكودددةذوددددتنت ذبداهدددةذأ ذإطد د قذ
الشعاراتذالرباقةذوادلزوفةذمث ذ«احلروةذوالدميقراطوة»ذلدوسذددوددذجلدىذ
صانعيذالقرارذاألمروكيذودواداتهمذاخلارجوة،ذفقدذدبقذللوالواتذادلتحدةذ
األمروكوددةذأ ذأطلقددتذهددذاذالشددعارذادلزوددرذجلددىذالثددورةذالدديتذقامددتذيفذ
اجملددرذللذخددرومذمدددنذفلددلذاالحتددادذالددددوفوويتذدددابقاً ذ،)4ذكمدداذأطلقدددتذ
الوالواتذادلتحدةذنَفْددهاذاددمذ«ربودعذبدرا ذ»)5ذو«ربودعذأوكرانودا ذ.»)6ذإذاًذ
فالتدموةذلودتذجدودة .ذ
*

كاتب ٗباذث ض٘ز /ٜعك٘ احتاد اهلتاب اهعسب.
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ٙتردث كتاب جا ١حتت عِ٘اْ «قطس ٓرا اهؿدد ٙاهدرٙ ٜسٙدد بِدا غدسا ،»)5
ٗاهر ٘ٓ ٜالثِني ًّ كبداز اهؿدرنيٚني اهنيسُطدٚنيٌٓ ،دا «ُٚل٘البد٘» ٗ«جدان ًدازٜ
ج٘زجٚددٕ» عددّ اهنيكددا٢ق اهةطسٙدد ٞالضددساٚ٢وٗ ٞٚدٗزٓددا ؾددِاعً ٞددا دد ٛبدداهسبٚ
اهعسبددًٗ ٛددّ اهددٕ اهتددسًس عودد ٟضدد٘زٗ ،ٞٙعددّ اهوةددا١اا اهةطسٙدد ٞالضددساٚ٢و ٞٚاه د
ذؿددوت ٗكٚنيٚددٗ ٞالد ٝلددس ٝقِددا« ٝادتصٙددسٗ ،»ٝكٚددمي نلددّ كْ تلددْ٘ قِدداٝ
ًةب٘هدد ٞاهعدداع اهعسبددٛ؛ متٔ ٚددا هةٚأًددا بٔددرا اهدددٗز اهتلددسٙيت اهتنيتدد ٚهوٌِطةددٞ
اهعسب..ٞٚ
اهلتاب ٙسٗ ٜلس ٝاهبد ١باهسب ٚاهعسبٗ ٛذهدم قبدى ضدِ٘اا ًدّ بد٢دٕ عِددًا
اختددرا اه٘الٙددداا ا تردددد ٝاقًسٙلٚددد ٞقدددسازا بت دد ٚاهددد٘ ّ اهعسبددد ٛعدد «اهثددد٘زاا
اهِاعٌددً »)6 ٞددّ دداي ٗضددا٢ا اهت٘اؾددى االجتٌدداع ،ٛذٚددث ُ ددٍ ستددسن اهبرددث
«غ٘غددى» كٙودد٘ي « 0202ب٘دابطددت» ًِتددد« ٠ذسٙدد ٞالُرتُٚددت  »)7هتطو د بعدددٖ
ٗشٙددس ٝارتازجٚدد ٞاقًسٙلٚددً« ٞددادهني كٗه اٙددت» ًؤضطدد ٞغددبلً« ٞدددُٗ ٛا ددسب
ٗاهػسق اقٗضا .»)02
ٗ ذهددم اه٘قددت كاُددت ِٓددان ًِتدددٙاا ٗاجتٌاعدداا ًٗوتةٚدداا ضددبةت ًِتددد٠
ذسٙدد ٞاقُرتُٚددت ب٘دابطددتٗ ،كذتةددت ٓددرا ا ِتددد ٠عدددد ًددّ اهدددٗي اقٗزٗبٚددٞ
ٗاهعسبًِٔٗ ٞٚا قطس.
ٗقد غدازن غدبا ٗ 0202اذدد ًدّ ٓدرٖ ا ِتددٙاا اهدسٚ٢ظ اقًسٙلدٛ
اقضددب «بٚددى كوِتددْ٘» ٗابِتددٕ«ٗ .كُ٘ددداهٚصا زاٙددظ» ٗشٙددس ٝارتازجٚدد ٞاهطددابةٗ ،ٞ
اهػددسق اقٗضددا ،»)00
ٗقتٔددا االتنيدداق عوددٗ ٟثٚةدد ٞضددس ٞٙباضددٍ «ًػدداز ٙهوت ددٚ
ٗتؤكد ا عوً٘اا كْ عساب لس« ٝاهث٘زاا اهعسب ٘ٓ »ٞٚاقًسٙلد« ٛجد ٚغدازب»
اهدر ٜك ود لدس« ٝاهثدد٘زً ٝدّ دْٗ عِددمي ً »)00دّ دداي االعتٌداد عودد ٟاقُرتُٚددت
كلطددد٘ ٝكٗإ ،فقدددا  ٞفإ االعتٌددداد عودددٚ ٟددددٓ٘ٙاا اهتٌدددسد ٚدددث ٙدددتٍ تؿددد٘ٙس
ًػآد تث اهتعا مي ذتٗ ٟفْ كاُت ًني ك..ٞ
ٗ«ج ٚغازب» ٓرا ٓ٘ ًؤضظ ًعٔد «فُػتا )01 »ّٙاهر ٜتأضٚطٕ بسعاٙدٞ
االضددتلبازاا اقًسٙلٚدد ً ٞد اهؿددسب« ٛضددسدجا ٘ٙبدد٘ ٚتؼ»  )02اهددر ٜعٌددى عوددٟ
ف اق «اهث٘زاا اه تةاه )03 »ٞٚكٗكساُٚا ٗج٘زجٚاً ٗ ،عٔددٖ ٓدرا تددزٙب
اهلث ًّ اهػباْ اهعسب اهر ّٙعٌو٘ا عو ٟفغعاي ًا ٙدع ٟباهث٘زاا بودأٍُ.
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ٗمث ٞدزاض ٞغا ٞٙاقٌٓ ٞٚؾاغٔا ًلتدب اهتلطدٚا اهطٚاضد ٛارتازجٚدٞ
اقًسٙلٚدد ٞحتددت عِدد٘اْ «تددسٗٙم ًكددٌاز اهتطددس » ٗ ،)04تتردددث اهدزاضدد ٞعددّ
ق٘ابا ٗق٘ٚد ضٚاض ٞٚهعٌو« ٞٚاهسب ٚاهعسبً ٘ٓٗ ،»ٛا ككّدُٖ «كٗباًدا» ًركستدٕ
جملوظ اقًّ اهةً٘ ٛاهت٘ج ٕٚزقٍ «ٗ ،»00تتٌثى ٓرٖ اهة٘ٚد ٗاهك٘ابا باآلت:ٛ
ددددد اذتنياظ عو ٟكًّ «اهلٚاْ اهؿٔٗ »ُٛ٘ٚقسٗز ٝاضتٌسازٖ ٗتني٘قٕ.
ددددددد اذتنيددداظ عوددد ٟاتنياقٚددداا اهطددداَ ا ٘قعددد ٞبدددني اهعدددسب ٗاهلٚددداْ اهؿدددُٔٛ٘ٚ
ٗتسضٚلٔا.
دددد اهطٚطس ٝعوًِ ٟاب اهِنيا ٗاه اش ٗمحاً ٞٙؿادزٖ.
دددددد اهددترلٍ بطددسق ُةددى اهددِنيا ٗاه دداش ٗذهددم بةذلدداَ اهطددٚطس ٝعودد ٟا ِا ددر
اهبرس.ٞٙ
دددد البةا ١عو ٟا ٘اجٔ ً ٞاهةاعدٗ ٝذصب اهلل ٗفٙساْ.
دددد اذتنياظ عو ٟالعاْ عّ ًلا ر ٞالزٓاب ٗ

اهسؤ ٞٙاقًسٙل.ٞٚ

دددد تؿعٚد ارتا اا بني اهدٗي اهعسبٗ ٞٚذصب اهلل ٗفٙساْ.
ددددد اهتأكٚد عو ٟعدَ سٗد اهث٘زاا عّ ُطاق اهطٚطس ٝاهطٚاض ٞٚاقًسٙل.ٞٚ
دددد اهتأكٚد عو ٟعدَ ظٔ٘ز اه٘الٙاا ا ترد ٝاقًسٙل ٞٚمب ٔس ًّ ٙتلود ٟعدّ
كؾدقا ٕ٢بطٔ٘ه.ٞ
فْ زتٌى ا عطٚاا اه ضب ذكسٓا ًا ٓد ٛفال تأضدٚظ ُ دس ٜكذتد بتطبٚد
عٌو ٛمتثى مبا ك و عو ٕٚالذةا بددددد «اهسب ٚاهعسبٗ ،»ٛقد اهعٌى عو ٟحتةٚةٕ بعد
ف نيددداق اهعٌدددى عودددً ٟػدددسٗ «اهػدددسق اقٗضدددا اهلدددب » كٗ ادتدٙددددٗ ،اهنيدددسق بدددني
ا ػددسٗعني ٙلٌددّ باقضددو٘ب ،فذ اعتٌددد «اهسب ٚد اهعسبدد »ٛعودد ٟاهتلطددٚا ارتنيددٛ
ٗاهطددسٗ ٜاهددد اهتدددزد ٛهوذددداث ٗاهعٌوٚدداا ًددّ دْٗ ظٔدد٘ز اقؾدداب ٗاق ٙددٜ
ٗاهبؿددٌاا اقًسٙلٚدد ٗ ٞد ًبدددك «الدازً ٝددّ ارتوددمي» ٗ )05اضددرتاتٚحٚاا «اهةدد٘ٝ
اهِاعٌددًٗ )06 »ٞددِٔخ «اهدبوً٘اضدد ٞٚاهسقٌٚددٗ )07 »ٞاهدد قاًددت بتِنيٚددرٓا "الدازٝ
اهدنةسا  "ٞٚاهبٚت اقبٚم عٔد كٗباًاٗ ،ذهم ًةابى اعتٌاد ًػدسٗ «اهػدسق
اقٗضا اهلب » عو ٟاالضدرتاتٚح ٞٚاهعطدلس ٞٙاهد ك ود عؤٚدا نُدران «اهؿددًٞ
ٗاهرتٗٗ ،)02 » ٙتبِتٔا اهبٚت اقبٚم "الداز ٝادتٌٔ٘ز "ٞٙعٔد ج٘زد ب٘ؽ.
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هةددد آتٌددت الداز ٝاقًسٙلٚدد ٞكددى االٓتٌدداَ مب٘قدد٘ «اهسب ٚد اهعسبددً »ٛددّ
دداي ا ددركس ٝاهس٢اضدد ٞٚاقًسٙلٚدد ٞاهد ذكددسا هعٌوٚدد ٞاهسبٚد اهعسبددٗ ٛتستٚباتددٕ
ٗاه ؾدزا « 00نب  ،»0202ك ٜقبى اهسب ٚاهعسب ٛبثاث ٞكغٔسٗ ،اه ٙطوب
«كٗباًددا» مب٘جبٔددا ًددّ ُا٢بددٕ «ج٘باٙدددْ» ٗٗشٙددس د اعددٕ نُددران «بدد٘ب يدداٙتظ» ٗٗشٙددسٝ
ازجٚتددٕ «ٓددٚاز ٜكوِتددْ٘» ًٗطتػدداز ٝاقًددّ اهةددً٘ٓ« ٛددَ٘ دُٗٚوددْ٘» االضددتِنياز
ٗجتٔٚص ًا ٙوصَ اضتعدادا هوت ٗ ٚالؾاح اهعاع اهعسبٗ ٛاهػدسق اقٗضداٗ ،قدد
ضدددب ٓدددرا كودددٕ ًػدددسٗ ًدددا ٙطدددٌ ٟبددددددد «ادتٚدددى ادتدٙدددد»  )00اهدددر ٜمحدددى اضدددٍ
تلتٚلددداا اهلنيددداح اهطدددوٌ ٛبددداهاعِمي ٗاهثددد٘زاا اهِاعٌددد ٞاهد د بو دددت )076
تلتٚلا كاْ ًّ ُتا٢حٕ:
ددددد ًِتد ٠ا طتةبى اهعسب ٛاهر ٜكق ٍٚحتت زعاٗ ٞٙشاز ٝارتازج ٞٚاقًسٙلٞٚ
اهدٗذ ٞعاَ  0224قطس ٗ ،ب٘دابطت بِٔ ازٙا عاَ .0202
دددد قاًت قطس بتأضٚظ «ككادن ٞٚاهت  » ٚاه كاْ ًسكصٓا اهدٗذٗ ،ٞذهم
ًّ كجى تدزٙب نال اهِاغطني اهعسب ًّ كجى اهعٌى عو ٟشعصعد ٞاضدتةساز
بودأٍُٗ ،قد ت٘إ ز٢اضتٔا ٗاهعٌى عو ٟتِنيٚر ططٔا «ٓػاَ ًسض)00 »ٛ
ؾٔس اهةسقاٗ.ٜ
دددد جتٔٚص ًومي ٗثا « ٢سق اهةِاؾ )01 »ٞا تلؿؿ ٞبةتدى ا ت دآس ّٙلغدعاي
ًا ٙددع ٟبداهث٘ز ٝتدُ٘ظٗ ،اذتةٚةد ٞكْ «ًعٔدد اهطداَ اقًسٙلد)02 »ٛ
هعدددب دٗزا ًٌٔدددا ت٘جٚدددٕ عٌوٚددد ٞاهسبٚد د اهعسبدددٗ ٛقٚادتٔددداٗ ،كْ كددداَ
اه ٗ ٚطدد٘ز «داُٚدداي بددسًٗب » ز٢ددٚظ ا عٔددد قبددى ضددِ ّ ٞدا ٙدددع ٟبدداهسبٚ
اهعسبدد ٛقددد ك ؿددق عددّ قددسٗز ٝتطددس ٙاهتردد٘الا اهعسبٚددٗ ،ٞذهددم ف دداز
اضرتاتٚح ٞٚجدٙد ٝهوتِنيٚر.
ٗهلرا ةُٕ هٚظ ًّ قبٚى ا ؿاد  ٞكْ تلوِّمي الداز ٝاقًسٙل ٞٚددد بعد صتاح ًا
ٙدددع ٟبثدد٘زاا اهسبٚد اهعسبدد ٛعدددد ًددّ اهبوددداْ اهعسبٚددٗ ،ٞذدددٗث اهتردد٘الا اهد
جسا ا ِطة ٞددد اهطني اقًسٙلٗ« ٛهٚداَ بداٙو٘ز» ٗٓد٘ ُا٢دب ز٢دٚظ ًعٔدد اهطداَ
اقًسٙل ٛبةدازً ٝومي اهتِط ٚاهتِ ٗ ٌٛٚا داهً ٛلتدب اهسبٚد اهعسبد ٛارتداف
بارتازج ٞٚاقًسٙلٓ ًٌٞٔٗ ،ٞٚرا ا لتب ادتدٙد اهتِط ٚبني ارتازجٚدٗ ٞزتودظ
اقًددّ اهةددً٘ٗ ٛاهبٚددت اقبددٚم ٗفجددسا ١االتؿدداالا ًد اقُ ٌدد ٞاهعسبٚدد ٞادتدٙدددٝ
تُ٘ظ ًٗؿس ٗهٚبٚا ٗاه ٌّٚهت٘ش ٙاقً٘اي اجملٌَّدٗ ٝفُػا ١اه اًخ ٗا ػاز ٙاهتٌِ٘.ٞٙ
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كٌا كودمي ا عٔدد مبٌٔد ٞت٘ذٚدد «ا عازقد ٞاهطد٘زٗ »ٞٙتددزٙبٔا عود ٟاهتر٘ٙدى
اهدددنةسا ٗ ،ٛكدداْ ذهددم «بددسهني» بأ اُٚددا ذٚددث غددازن ًعٔددد اهطدداَ ٗا عٔددد
اق دداُ ٛهودزاضدداا اهدٗهٚدد ٞددددد فقددا  ٞفإ عػددساا اهبدداذثني ٗا عازقددني اهطدد٘زٙني ددددد
ٌٚا ك ٖ٘ "ًػسٗ ًا بعد اقضد".
ٗقددد هعددب ًعٔددد اهطدداَ دٗزا كددب ا تدددزٙب نال اهِاغددطني اهعددسب عوددٟ
«تلتٚلدداا اهلنيدداح اهط دوٌ ٛلضددةا اقُ ٌددٗ ،)03 »ٞقددد تدددزٙبٍٔ دٗي
ٗع٘اؾٍ عدً ٝثى «ؾسبٚا ٗاهٌِطا ٗاهدٗذٗ ،»ٞهدٚظ ًدّ قبٚدى ا ؿداد  ٞكْ ٙلودمي
اهطني « سٙدزٙم ٓ٘ »  )04بةدازً ٝومي «ا سذود ٞاالُتةاهٚد ٞضد٘زٓٗ »ٞٙد٘ عكد٘
ًعٔدددد اهطددداَ اقًسٙلدددٗ ،ٛكددداْ هدددٕ شٙدددازاا ًتلدددسز ٝهدددب ٗا هوتِطدددً ٚدد
«ا عازق ٞاهط٘زٗ »ٞٙق٘ 02« ٠نذاز» ذ٘ي ا ومي اهط٘ز.ٜ
مث ٞاهلث ًّ ا ؤضطاا اقًسٙل ٞٚاالضتلبازات ٞٚاه عٌوت عو ٟتدزٙب ًا
ٙدددع ٟباهِاغددطني بٔددد شعصعدد ٞاالضددتةساز ا ِطةدد ٞاهعسبٚددٗ ٞدٗي اهعدداع اهد ال
تد ّٙباه٘ال ١ا طو هو٘الٙاا ا ترددٗ ٝذونيأ٢دا ًد كْ ٓدرٖ ا ؤضطداا كاُدت حتٌدى
غعازاا دنةسا ً ٞٚصٙني ٞفال كُٔا بةٚدت ٗاجٔد ٞهاضدتلبازاا اقًسٙلٚدٓٗ ،ٞد٘ ًدا
ٙؤكدددٖ ارتد اٗ ١اهؿددرنيًٗ ،ْ٘ٚددٍِٔ اهؿددرني ٛاقًسٙلددٙٗ« ٛوٚدداَ كصتددداي»ًٗ .ددّ
ٓرٖ ا ؤضطاا:
دددد ًؤضط« ٞاهبٚت اذتس»  )05اه ن٘هلا «بٚرت فهدًاْ».
دددددد ًؤضطدد« ٞجدد٘زد ضدد٘زع»  )06اه د ن٘هلددا ا وٚددازدٙس اهٔٚدد٘د ٜاقًسٙلددٛ
«ض٘زع».
ددددددد ًعٔدددد تطبٚد د اضدددرتاتٚحٚاا ٗذسكددداا اهاعِدددمي اهعاؾدددٌ ٞاهؿدددسبٞٚ
«بو ددساد»ٗ ،تدددٙسٖ ًِ ٌدد« ٞكٗتٚدد٘ز»  )07بس٢اضدد ٞا دددزب اهدددٗه« ٛض د ج٘ٚ
ب٘ب٘ ٚتؼ»ً ٘ٓٗ ،دزب ٗكضتاذ جاًع ٞك٘هً٘بٚا اقًسٙلً ٘ٓٗ ٞٚدسٗد
غدددعاز «قبكددد ٞاهٚدددد»  )12اهدددر ٜاُتػدددس عِدددد عػدددساا ا ِ ٌددداا ا ؿدددسٞٙ
«كرسك ٞكبسٙى» ٗ« 02نذاز اهوبِاُٗ »ٞٚاذتسكاا اقٗكساُٗ ٞٚادت٘زجٞٚ
ٗغ ٓا ًّ اذتسكاا اه اُتػسا بسعا ٞٙاه٘الٙاا ا ترد ٝاقًسٙل.ٞٚ
دددد ًعآد ًؤضط « ٞسٙدزٙم ًُ٘اْ»  ٌٞ ًِ ٛٓٗ ،)10ك اُ ٞٚعك٘ ًؤضظ
اهو ٚاهٚددد ٞاهدٗهٚدددٗ ،ٞهلدددا دددسٗ ًِتػدددس »32« ٝدٗهددد ٞتدددداز ًدددّ ًلتبٔدددا
القو ٌٛٚاهةآس.ٝ
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سذت ٓ ٛبداٙاا هتنيتٚت اهد٘ ّ

ًّ ٓرا اهر ٜتةدَ ٓى ٓرٖ ا ػسٗعاا اه
اهعسبٛ؟
اذتةٚةدد ٞكْ ًددا ذدددث ٗيدددث ٗضددٚردث اهلددث ًددّ اهدددٗي اهعسبٚددٓ ٞدد٘
ذؿٚوٓ ٞرا اهدٗز اهرً ٜازضتٕ ٗمتازضٕ ا ساكص اه ٗقعت ًع ٍ اهدٗي اهعسبٚدٞ
عودد ٟسٙطدد ٞاهتنيتٚددت مبددا ٔٚددا «ًؿددس ٗاهطددع٘دٗ ٞٙضدد٘زٗ ٞٙهبِدداْ ٗاهددٗ ٌّٚادتصا٢ددس
ٗا سب ٗهٚبٚا ٗاهعساق ٗتُ٘ظ ...فخل» .)10
عددد ًدّ اهددٗي
ٗقد كسضت ٓرٖ ا ساكص اه٘قت ًّ كجى دزاضد ٞاقٗقدا
اه تعٚؼ ٔٚا مجاعاا فثِ ٗ ٞٚا٢نيًٗ ٞٚرٓب ًّٗ ٞٚثٍ تةدنٔا فإ ا ٘ضاد لصتداش
عٌوٚاا ا رتاق هتوم ادتٌاعااٗ ،هوداله ٞعو ٟذهم ةْ «ع٘ سا باصت٘»  )11عساقٞٚ
اقؾددددى ٗاهدد د تتدددد٘إ قطددددٍ اهعددددساق ا ٘ضدددداد الضددددساٚ٢وٗ ٛكددددرهم «٘ٔٙدٙددددت
زٗ ددني»  )12اه د تتدد٘إ قطددٍ اهطدد٘داْ ا ٘ضدداد الضددساٚ٢و ٛقددد ٗقددعتا كٓدددا
تةطٓ ٍٚر ّٙاهبودٓٗ ،ّٙرا ًا ككدٖ «ًاٙلى هٚدْ»  )13ؾاذب ًػسٗ اهني٘قٟ
ارتاقٗ ،ٞهٚدْ ٓرا ٓ٘ كدب د اً« ١عٔدد كًسٙلدا كُرتبساٙدص» ٓٗ ،)14د٘ اهدرٜ
كاُددت تسج د فهٚددٕ ذلً٘دد« ٞجدد٘زد بدد٘ؽ» تةددد ٍٙك لدداز عددّ اهعددساق ٗاهػددسق
اقٗضا ٘ٓٗ ،اهدر ٜكودمي عداَ  0220ب٘قد طد ٞهت د ٚاهػدسق اقٗضدا ًدّ
اهدا ى عوً ٟد ٠عػس ضِ٘اا..
ًّٗ اه٘اقق كْ طدا اهتنيتٚدت فضدساٚ٢وٚا ٗكًسٙلٚدا تكدٌِت تؿدني ٞٚاهةكدٞٚ
اهنيوططٗ ِٞٚٚاالُةاب عوً ٟسجعٚاا عٌو ٞٚاهطاَ ًدزٙد عاَ ٗ 0770اتنياقٚ
كٗضو٘ ٗ 0773ٗ 0771تِنيٚر ا ػسٗ اهةد ٍٙه صٗ اهعدساق اهدر ٜك ؿدق عِدٕ «شٚ٢دمي
تػٚمي»  )15عاَ ٗ 0760قاَ بؿٚاغتٕ عاَ « 0770ب٘ي ٗٗه د٘تٚص»  )16كذدد كبدسش
ؾددة٘ز افددا ني ادتدددد اهددر ٜكدداْ ًددّ كٓددٍ ٗاقددع ٛطدد ٞاهكددسب ٞاهعطددلسٞٙ
هوعساق عاَ ٗ 0221اه كػنيت اه٘ثا ٢كْ كٓدا ٔا ال تت٘قمي عِد ذدٗد اهعساق.
ٗكاْ افوى اهعطلس« ٜشٚ٢مي تػٚمي» قد كتب ؾرٚنيٓ« ٞا نزتظ» عداَ
ٙ 0760ةدد٘ي« :فْ تنيلٚددم اهعددساق فإ دٗهدد ٞضددِٗ ٞٚك ددس ٠غددٚع ٗ ،ٞٚؿددى ادتددص١
اهلددسدٓ ٜدد٘ ك كددى ًددا نلددّ حتةٚةددٕ ؿددور ٞفضددساٚ٢ى اهعددساق» ٗ ،)17بعددد
كإً خبٌطٗ ٞعػس ّٙعاًا ؾ٘ا زتوظ اهػد ٘ٚاقًسٙلد ٛاقضدب٘ اق د
ًددّ كٙودد٘ي  0225عودد ٟقددساز تةطدد ٍٚاهعددساق فإ ثدداث دٗٙدداا عودد ٟكضدداع ددا٢نيٛ
ٗفثِْ.ٛ
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ٗهعددى ًددّ ك طددس ا ػددسٗعاا اهتنيتٚتٚدد ٞهودد٘ ّ اهعسبدد ٛا ػددسٗ ارتط د اهددرٜ
اقرتذٕ ا ؤز اهؿٔ ُٛ٘ٚاقًسٙل« ٛبسُازد ه٘ٙظ» ٗاهرُ ٜػستٕ زتوٗ ٞشاز ٝاهدد ا
اقًسٙل ٞٚذصٙساْ عاَ  0221اهرٙ ٜتكٌّ تةطد ٍٚاهػدسق اقٗضدا فإ ككثدس
ًدددّ ثاثدددني دٗهددد ٞفثِٚدددًٗ ٞرٓبٚدددٗ ،ٞذهدددم ًدددّ كجدددى محاٙددد ٞا ؿدددا اقًسٙلٚدددٞ
ٗالضساٚ٢و.ٞٚ
ٗبِا ً١عو ٕٚةد قاًت اه٘الٙداا ا تردد ٝاقًسٙلٚد ٞبتطدل كدٗاتٔدا ا ِطةدٞ
ًّ كجى ا باغس ٝبتوم ا ػازٗٗ ٙقعٔا ً٘ق اهتِنيٚر ،هرهم ةد كقدًت ذلً٘دٞ
«كزدٗغاْ» عو ٟاهعٌى بلى ق٘تٔا عو ٟدتق ذددٗدٓا كًداَ ًستصقد ٞاهعداع كمجد ًدّ
كجى فعدادٍٓ ٗتطوٚرٍٔ بلى كؾِا اقضور ٞهٚلُ٘٘ا كدا ٝقتى ٗتدً ٗتػسٙد،
دًٓ ٞرٖ
كٌا قاًت تسكٚا كزدٗغاْ ب٘ق اضتلبازاتٔا ٗ ططٔا اهعطلسٞٙ
ا ػدداز ٙ؛ هِٔددب ٗتدددً ضدد٘ز ٞٙباهتِطددً ٚد اهلٚدداْ اهؿددٔٗ ُٛ٘ٚاه٘الٙدداا ا تردددٝ
اقًسٙلٗ ٞٚتابعٔٚا ا ِطةٗ ٞحتدٙدا قطس ٗاهطع٘د.ٞٙ
ٗقاًددت كٙكددا اقزدٗغاُٚدد ٞبسعاٙددً ٞددا ٙطددٌ« ٟا عازقدد ٞاهطدد٘ز »ٞٙاهعطددلسٞٙ
ٗاهطٚاضٗ ،ٞٚال ضٌٚا مجاع ٞال ٘اْ ا طوٌنيٚٓٗ ،أا اه سٗ ا ٙطٌ ٟبتأضٚظ
«اجملوظ اه٘ »ٗ ،اذتكِت ًا ٙدع« ٟبادتٚؼ اذتس»ٗ ،كقاًت شتٌٚداا هاجد٣ني
اهطدد٘زٙني ،كٌددا جعوددت ًددّ اقزاقدد ٛاهرتكٚددً ٞطددت٘دعا هوطدداح ٗ صاُددا بػددسٙا
هإلزٓابٚني.
فذا تسكٚا كسضت ٌِٓٚتٔا عو ٟاجملٌ٘عاا الزٓاب ٞٚا طورً ٞدّ داي ٓدرا
اهددددعٍ ًٗدددّ ددداي غدددس اهعٌوٚددداا اقًِٚددد ٞاهد د كقاًتٔدددا بددددعٍ غسبددد ٗ ٛوٚحدددٛ
بأُطاكٗ ،ٞٚكاُت ٓرٖ اهنيسق عباز ٝعّ ُةا جتٌ عطلس ٜاضدتلبازات ٛكًد
ضٚاض ٛقرز دتٌ ٚاهة٘ ٠اهد كاُدت حتدازب اهدٗهد ٞاهطد٘زًٗ ،ٞٙدّ اهلدا كداْ
ٙتٍ تِط ٚاهلحٌاا ٗاهدعٍ اهو٘جطد لتودمي اهنيؿدا٢ى الزٓابٚدًِٔٗ ،ٞدا «اهِؿدسٝ
ٗداعددؼ»ٓ ٗ .ددرا اهطددٚاق قدداي ً٘ق د «جو٘بدداي زٙط د ؽ»  )22اهبرثدد :ٛفْ ً٣دداا
اهػرِاا اه ًٞٚ٘ٚافٌو ٞمبوٚازاا اهدٗالزاا تؿى فإ ض٘زٗ ٞٙتة ًباغس ٝكٙددٜ
تِ  ٍٚداعؼ الزٓابٙٗ ،ٛكٚمي ٓرا ا ٘ق اق داُ« :ٛفْ تسكٚدا توعدب دٗزا ست٘زٙدا
شعصع ٞاضتةساز جازتٔا ض٘زٗ ٞٙتدً ٓا» .)20
اجملٌى فْ ًا ٙدع ٟبث٘زاا اهسب ٚاهعسبً ٛدا ٓد ٛذةٚةتٔدا فال شتططداا
كًسٙل ٞٚؾٔ ُٞٚ٘ٚتسك٘ ٞٚه ٞعسبٚا ،هتةاضٍ ًِا اهِنيد٘ذ ٗاهثدسٗاا اهد٘ ّ
اهعسب ًّ ٛاي تنيتٚت ا ِطة ٞبأٙد ٜكبِأ٢ا.
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املراجع
 0ددددد اهػسق اقٗضا ادتدٙد كٗ اهلب ٓ :د٘ ًؿدطوق ك وةتدٕ فداز ٝاهدسٚ٢ظ اقًسٙلدٛ
جدد٘زد دبوٚدد٘ بدد٘ؽ عوددًِ ٟطةددٗ ٞاضددع ٞتكددٍ كاًددى اهبوددداْ اهعسبٚدد ٞفقددا  ٞفإ
ًددازع
تسكٚددا فٙددساْ ك اُطددتاْ ٗباكطددتاْٗ ،قددد كعوددّ عددّ ُددـ ا ػددسٗ
 0222بعددددد كْ سذتددددٕ الداز ٝاقًسٙلٚدددد ٞعودددد ٟزتٌ٘عدددد ٞاهدددددٗي اهؿددددِاعٞٚ
اهثٌاُ.ٛ
 0دددد كمحد داَ اهطسٗج ٛددددد اهطٚاض ٞاقًسٙل ٞٚارتنيٞٚ
دددد  0ددددد .0204
 1دددددد ستٌددد اذتدد٘زاُ ٛدددددد دٗز "فضددساٚ٢ى" ٗذونيأ٢ددا
اهلتاب اهعسب دددد دًػ .0203

اهػسق اقٗضا ددددد دًػد

ثدد٘زاا اهسب ٚد اهعسبدد ٛدددددد احتدداد

 2ددددد ذطّ اهص ّٙدددددد اهسبٚد اهعسبد ٛن دس عٌوٚداا اهػدسق اقٗضدا اهلدب دددددد بد ٗا ددددد
اهةوٍ ادتدٙد . 0201
 3دددد ذطّ اهص ّٙدددد ًسج ضاب .
 4دددد ذطّ اهص ّٙددددد ًسج ضاب .
 5دددد ُٚل٘الب٘ دددد جان ًاز ٜج٘زج ٕٚددددد قطس ٓرا اهؿد ٙاهرٙ ٜسٙد بِا غسا ددددد ب ٗا
ددددد .0201
 6ددددددد عودد ٛذددسب دددددد ثدد٘زاا اهةدد٘ ٝاهِاعٌددٞ
.0200

اهعدداع اهعسبدد ٛددددددد اهددداز اهعسبٚدد ٞهوعوددَ٘ ددددددد

 7دددد شبٚنيِ٘ بسدِطل ٛددددد كًسٙلدا ٗاهعؿدس الهلرتُٗد ٛدددددد تسمجد ٞستحد٘ب عٌدس ددددد
داز اهطوٚع ٞددددد ب ٗا .0772
 02ددددد ًادهني كٗه اٙت ددددد ًؤضط ٞغبلً ٞدُٗ ٛا سب ٗاهػسق اقٗضا.
 00دددد ج٘شٙمي ُا ٜدددد ًػاز ٙهوت ٚ

اهػسق اقٗضا ددددد .0226

 00ددددد ج ٚغازب ددددد اهبدا٢ى اذتةٚة ٞٚددددد ًؤضط ٞاه ا كُػتا.ّٙ
 01ددددد ج ٚغازب دددد ًسج ضاب .
 02دددد ضسد جاب٘ ب٘ ٚتؼ :شع ٍٚؾسبً ٛدٙس ًِ ٌ ٞكاُنياع.
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 03دددددد اهث٘زاا اه تةاهٓ ٞٚدٗ ٛاذدد ٝدا ك ود عوٚدٕ بداهث٘زاا ا وُ٘دٗ ،ٞقدد اُددهعت
كٗكساُٚا كٗا س ُ٘ ٌ  0222ذتِٙ ٟاٙس .0223
 04ددددد جازد ك٘ٓني :تسٗٙم ًكٌاز اهتطس ٗ ،كرهم ًعٔدد اهدزاضداا اهدرٙ ٜددٙسٖ
ًازتّ كُدٙم ًّ اهدٗذ ٞقطسًٗ ،عٔد زاُد اهتاب هوبِتاغْ٘ حتت عِ٘اْ :بِدا١
غبلاا فضاًً ٞٚعتده.ٞ
 05ددددد الداز ًّ ٝارتومي :كضو٘ب ٙطتلدَ اهِد٘اذ ٛاهطٚاضدٗ ٞٚاقٙد٘ٙه٘جٚدٙٗ ،ٞةدَ٘
عو ٟاهتأث غ ا باغس ٗاهػدٙد الداز ٝا تؿدزٗ ،ٝقد اضتعٌوت فداز ٝكٗباًا
ٓرا اقضو٘ب.
 06دددد عو ٛذسب ددددد ًسج ضاب .
 07دددد كمحد داَ اهطسٗج ٛدددد ًسج ضاب .
 02دددد اهؿدًٗ ٞاهرتٗٗ ، ٙتعس باضٍ اهل ٌِٞٚاهطدسٙعٓٗ ،ٞد ٛعةٚدد ٝعطدلس ٞٙتعتٌدد
عو ٟا نياجأٗ ٝاالضتعساض ا رٓى هوةُ٘ ٛٓٗ ،ٝتاد ك اث جاًع ٞاهدد ا اهةدً٘ٛ
اه٘الٙاا ا تردٗ ،ٝقد تبِتٔا فداز ٝب٘ؽ.
 00ددددد ادتٚى ادتدٙد ٘ٓٗ :كذد كٍٓ كتب جني غدازبٓٗ ،د٘ كتداب ًدّ اهدكتات٘زٙدٞ
فإ اهدنةسا ٚدد ٞاهددر ٜيٌددى ٗ 076ضددٚو ٗ ٞسٙةدد ٞهولنيدداح اهطددوٌ ٛلضددةا
اقُ ٌ.ٞ
اهدٗذدد ٞتدددزب اهلددث ًددّ اهِػددطا١
 00ددددددد ٓػدداَ ًسضددً :ٛدددٙس ككادنٚدد ٞاهت ددٚ
اهعسب عوٙ ٟدٖ ٗٓ٘ ؾٔس اهةسقاٗ ٜاهرُ ٜػأ عوٙ ٟد ٕٙجٚى ًّ الزٓابٚني.
 01دددد ذطّ اهص ّٙددددد ًسج ضاب .
 02دددددد ًعٔددد اهطدداَ اقًسٙلدد :ٛكضَّط دٕ اهلددُ٘ سع اقًسٙلدد ٛعدداَ ًٗ 0762ةددسٖ
ٗاغِطّ.
 03دددد جازد ك٘ٓني ددددد ًسج ضاب .
 04دددد سٙدزٙم ٓ٘ ً ٘ٓ :دٙس ًسكص ز  ٚاذتسٙس ٜهوػسق اقٗضداٗ ،قدد زكدص
آتٌإً عو ٟاقذداث ض٘زٗ ٞٙاالُتةاي ض٘زٗ ً ٞٙشٙس ٝارتازجٚدٓ ٞدٚازٜ
كوِتْ٘.
 05دددد ُٚل٘الب٘ دددد جان ًاز ٜج٘زج ٕٚددددد ًسج ضاب .
83

االسرتاتيجية األمريكية وأدواتها يف املنطقة العربية

 06دددد ج٘زد ض٘زع ِٓ :از ٜا ٘هد كًسٙل ٛادتِط.ٞٚ
 07دددد كتب٘زٗ :تع ا ةاًٗ ٛٓٗ ،ٞذسك ٞقاَ بٔا غباب ؾسبٚا.
 12دددد قبك ٞاهٚد ٘ٓٗ :غعاز اذتسكاا ا عازق.ٞ
 10ددددددد ًؤضطددد ٞسٙدددزٙم ًُ٘ددداْ :تأضطددت  0736هددددٔٙا ًلاتددب عدٙددددٝ
ٗف سٙةٚا ٗكًسٙلا ٗنضٚا.

كٗزٗبدددا

 10دددد فبسآ ٍٚعو٘ؽ دددد ًّ ٓ٘ بسُازد هٚني ٛددددد اهعساق ددددد .0200
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*

لدتتتا

كانتتتل دلية وتتتا

دلسيا تتتا ددل دملتتتا ل و وتتتا

ددل تتتة

دألمروكيا ،حيث دع يتة ددلاتاور ا دأل د تىل األ دأل مل ددلك ت ا
دء دلب تتا لناتتو إتتوا األ ل مل دلوعتتة دموتتي ليييدتتود ع ياتتا

متا

لتت او

دل اض ا ،لما دلمل دل عن دحلجا دليت مح ل لحة ؤ داء لمروكا دأل د تىل

ع تتى دليتتول متتر " ناا وتتل دل تتبي دلببيتتة هب تتل ع ياتتا متتن دلملتتداء
دألمروكيوا مل و بوها لكااا ص ل الياو مِاّا متن دخلتالو

ور ّ ها ،ح ى اذد حا لود ّها ن وبر ود دلتن!

وودبه

مكاونا

وُّتأن لا

كيت"!ن ا تا

تة

عيية د د ي اا ن ملاا ،هي عيية إو دإيا خالُّا إ ُّأ عااا

دلباة دليتةوو دل تي و

دجلة (.)1

وتتتتبي ن روتتتتةماان

دلتيت لدتي اا ع يته ياتاء ددلملت بدرون

ك ابتتتته نحجتتتتا

دلبتتتتامل دجلةوتتتتةن لا

ددلمل بدرون دمنك يل من دليتو دأل ل لوصتووو األ دلبتامل دجلةوتة ل د د

لا وا

د

دل ا خييي.

*

لمروكا

لا إيوقردطيا ن وايا دد بةد وان إبية دري دلياتو

ناثة ىٛم /ٟعض ٛاحتاد ايهجات ايعنت.
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فارتطباٚ ٤ايٛعاظ اىجُدٚا ْصٛص خطبِٗ َٔ ايعٗد ايكد ،ِٜأَاا ابااا ٤فكاد
اىجعامٚا َٓ٘ أمسا ٤أٚالدِٖٚ ،مل ثهأ ايًةا ١ايعةٜا ١يةا ١داْٜٛا ،١ااٌ ناْاح عُاٛد
دكافاا ١اقااذكامل ٚاقااجعًُمل اقجاادٜٓمل ٚن ا اقجاادٜٓملٚ ،نااإ ثااام ٜايٗٝااٛد ايعٗااد
ايكد ِٜقنا٤ثِٗ اي ،١َٝٛٝاٌ ينمبا ناْٛا ٜعنفْٛا٘ أنذان َأ ثاام ٜأٍ ٟاعةٖٓٚ ،اا
ٜٓجيااة ٖاالا ايجٛإااٝحمل وال اااااٚالخ اقعنفٝاا ١ايااع دأت عًٗٝااا عاادد َاأ اق ا مخمل
ٚاقاهن ٜٔاألَنٜهٝمل عً ٢اَجداد ايعكٛد اقٓصنَ.١
ْٚيجٓجص أْ٘ يٍ َٔ ًٝاو إٔ اعاه ٖال ٙااااٚالخ ىلٍ وال اة اا ٠٤عًاَ ٢اا
ميهاأ ٚإااا٘ اايبعااد اقٝجااافٝوٜك ٞيًذكافاا ١اق ىياا ١ألَنٜهاااٚ ،ااييااٝام ْاياا٘
ميهٓٓااا ايكاا ٍٛساااهَملم وٕ أَنٜهااا ٖاال" ٙيٝيااح وال اياٗااِ ايةٜطاااْ ٞايجطبٝكااٞ
ياهن ٠وىنا ٌٝ٥ايجامغتٚ ،"١ٝمماا  ٜناد كياو إٔ ناٌ ثاصاَ ٌٝأ ثااإا ٌٝثاامٜ
االىااجعُام ايةٜطاااْ ٞيَااُاٍ أَنٜهااا طااا ٍٚإٔ ظتااد ساالٚم ٙثًااو "اةىاانا"ٌٝ٥
ٜٚجكُص ٚقا٥عٗا ٚأاطاهلا ٚأاعادٖا ايدٚ ١ٜٝٓاالسجُاعٚ ١ٝاييٝاىٜٚ ١ٝجبٓا ٢عكا٥ادٖا
االخجٝام اةهلٚ ٞعباد ٠ايلاخ ٚمتًو أمض ابخن.ٜٔ
يكد مس ٢اقٗاسن ٕٚأْايِٗ األٚا" ٌ٥وىناًٝٝ٥ملٚ ،عاةاْٝملٜٗٚ ،اٛدا" ٚأقًكاٛا
عً ٢ايعامل ادتدٜد اىِ "أمض نٓعإ وىنا "ٌٝ٥ادتدٜدٚ ،٠اىجعامٚا ناٌ اقاةماخ
األخالقٝااا ١ةاااااد" ٠اهلٓاااٛد ايهٓعااااْٝمل" ٚاسجٝاااا االدٖاااِ َااأ شتاااٝالخ ايعاااةاْٝمل
ايجامغت.١ٝ
يٝيااح ايعالقاا ١ااااقعٓ ٢ااامل "وىااناٚ "ٌٝ٥أَنٜهااا زتااند ثننٝااة كٖ ا  ،أخاال
اقَجةًمل اظٛاٖنٚ ٙأيٛاْ٘ ٚأعناض ايجَاا٘ امل ايَٓأثملٚ ،ومنا ٖ ٞعالق ١ثأىيح
عًاا ٢اعجكاااداخ اقٗاااسن ٜٔاااأِْٗ اًةااٛا أمض اقٝعاااد ٚارتااالص ،متاَااا ناالعجكاااد
ايٛٗٝد ٟااًيطمل.
ٖهاالا ثاالٖة ايدماىاا ١وال إٔ فهاان ٠أَنٜهااا ٖاا ٞاىااجبداٍ ٍااعة اَااعة
ٚدكاف ١اذكاف ١عة االسجٝا اقيًح ٚمبيّٛناخ ن قبٝعٝا ١أ ٚأخالقٝاٖٚ ،١الا ستاٛم
فهن ٠وىنا ٌٝ٥ايجامغتٚ ،١ٝكيو إٔ عًُ ١ٝاةااد ٠اياع ثكجضاٗٝا َذاٌ ٖال ٙاياهان٠
َكجبياا ١اايضاانٚمَ ٠اأ ٍأصااٝاخ أاطاهلااا "اةىاانا ،ًٕٛٝٝ٥ايَااعة اقأجااام ،ايعاانم
اقجاااٛم"  ٚااظاٜاٖا "ايهٓعاااْ ٕٛٝاقًعْٛاا ،ٕٛاقجٛطَاا ،ٕٛايةاااانَٚ "٠ياانطٗا أمض
"نٓعإ وىناَٚ "ٌٝ٥ةماثٗا "اذتل اييُا ٟٚأ ٚاذتضامٚ "ٟأٖدافٗا "االىجٝال ٤عًا٢
أمض ابخنٚ ٜٔاقجالعِٗ سيدٜا ٚدكافٝا"(.)2
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ٖااالا االعجكاااااد اااااإٔ ٖٓاااااى قااادما خاإااااا اأَنٜهاااااٚ ،إٔ األَاااانٜهٝمل ٖااااِ
اةىاانا ًٕٛٝٝ٥ادتاادد ٚايَااعة اقأجااام ادتدٜاادٜ ،ضاانت ساالٚما عُٝكاا ١اياالانن٠
األَنٜهَٚ ١ٝا ٜواٍ إداٜ ٙرتدد ايًة ١ايعًُاْ ١ٝاذتدٜذ ١أَ ٚا إام ٜعنف اايادٜٔ
اقدْ ،ٞوْا٘ اعجكااد ٜجشًاَ ٢عظاِ اقٓاىاباخ ايٛقٓٝاٚ ١ايدٜٝٓا ٚ ١ناٌ خطااااخ
ايجدٍاامل ايااع ًٜكٗٝااا اينألىااا ٤األَنٜهٝااَٚ ،ٕٛااااد ٙإٔ وماد ٠ات ٚايكاادمٚ ٠طجُٝاا١
ايجاااام ٜاخجاااامخ األَااا ١األَنٜهٝااا" ١األْهًٛىانيااا ١ْٝٛاقجاٛقاااٚ "١أعطجٗاااا دٚم
اقأًص ايلٜ ٟع طل ثكنٜن اذتٝاٚ ٠اقٛخ ٚاييعادٚ ٠ايَكا ٤ييهإ اجملاٌٖ.
خرافة االختيار:

ثااالٖة ايدماىااآٖ ١اااا وال اٝاااإ ادتااالم اياًياااا ٞاياااد ٜيًَٓاااأ ٠األَنٜهٝااا،١
يٓهَااااحمل إٔ ٖٓاااااى اعجكااااادا ماىااااأا اكضاااا ١ٝخنافاااا ١االخجٝااااام اةهلاااا ٞيًظضااااٛم
األَنٜهاا ٞايعاااملٚ ،األَاان األٍااد ودااام ٠يًُاامقااٖ ١اا ٛإٔ فهان ٠االخجٝااام اةهلااٞ
قاقااا ناْااح ستننااا يٛيبٝااا ايجااام ٜاألَنٜهاا ،ٞاااٌ ٖاا ٞاألىاااٌ اقٝجااافٝوٜكٞ
قعظااِ اقُامىاااخ ايعٓصاان ١ٜايجااام ٜايكاادٚ ِٜاذتاادٜرٚ ،يطاقااا طضاانخ ٖااالٙ
اياهاان ٠يجًٗااة اذتُاىاااخ ٚاقَاااعنٚ ،يجَااعٌ اياآ إ أنذاان َاأ أماعاامل دٚياا١
اسجاطجٗااا أ ٚقصاااجٗا ايٛال ٜااخ اقجظااد ٠األَنٜهٝااٚ ،١يجعااوه ايكٓاعاا ١اااإٔ ألَنٜهااا
قاادما أعًااَ ٢اأ نااٌ األَااِ عًاا ٢األمضٚ ،أْاا٘ َُٗااا ط اٌو اااااا "وىاانا "ٌٝ٥فااٛم أمض
فًيطمل ،فإٕ "وىانا "ٌٝ٥األَنٜهٝا ١ثبكا ٢ايكًعا ١اذتصا ١ٓٝةعااد ٠آاٗ٥اا ٚيًظاااظ
عً ٢قُٗٝا َٚبادٗ٥ا ٚأخالقٗا.
وٕ ٜٗاااٛد ايااان ٚايااال ٜٔميذًاااِٗ األْهًٛىانياااٖ ٕٛاااِ ايااال ٜٔعتًُااا ٕٛمىااااي١
"وىنا "ٌٝ٥ايع ختً ٢عٓٗا ايٜٗ ّٛٝاٛد ايًظاِ ٚايادّٖٚ ،اِ ايال ٜٔأعطااِٖ ات ايعٗاد
ٚايٛعد ِٖٚ ،ايلٚ ٜٔمدٛا نٌ َا أعطا ٙات ثامغتٝا يٛٗٝد ايًظاِ ٚايادّ (َٚعظُٗاِ
َاأ أي ادّ أعاادا ٤ايياااَ .)١ٝيكااد اخجااام ات األَاا ١األَنٜهٝاا" ١األْهًٛىانياا"١ْٝٛ
َ ادا ،ألْٗا ثيجظل االخجٝامٚ ،ألْ٘ ٖٚبٗا نٌ َا ًٜوَٗا َٔ قٚ ٠ٛدان ٠ٚألٕ ثهإٛ
ٍعة ات ٚفٛم نٌ ايَعٛت ٚوال األادٚ ،الاد َٔ اةٍامٖ ٠الا ايياٝام ٖٓاا أْا٘
َٓل ايارت ٠االىجعُام ١ٜاألٚال نإ أقااٍ ايكدٜيمل ٜجعًُ ٕٛإٔ َي  ٠ايجام ٜايع
ثنعاٖا ٜد ات ايةٜطاْْٚ ٞعُج٘ ،أعطجِٗ دٚما خالإٝا حبية هعُِٗٚ ،!..ناْح
ٖل ٙاالفرتا اخ ثكرتٕ اإميإ قٝاََ ٞودٚض اهلدفم
أاا جتُع ٜٛٗد ايعامل

فًيطمل يًجعش ٌٝمبش ٤ٞاييٝد اقيٝح.
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ت اااا ثادَ قا ٣ٛايَاٝطإ اياع ناْاح ثجُذاٌ ٦َٜٛا ال اايعذُااْٝمل ٚايهادٛيٝااو
ٚاهلٓد ٚايهٓعاْٝمل.
ٚاايطبع فكد ٚسد اعه اييٝاىٝمل اةْهًٝو اىجعُام ايعامل ادتدٜد فنإ١
يجظكٝاال َااا عشااوٚا عاأ حتكٝكاا٘ ٚقاآِٗٚ ،اااليو ثأنااد هلااِ إٔ خاانٚسِٗ َاأ
سوٜنثِٗ ٜضاٖ ٞارتنٚض األىطٛم ٟيًعةاْٝمل َٔ أمض َصنٚ ،مل ٜياٚمِٖ ايَو
أخالق ١ٝاىجعُامِٖ ٚطكِٗ وااد ٠اهلٓٛد َٚكامْ ١كيو نً٘ ااسجٝاا ايعاةاْٝمل
ألمض نٓعاااإ ٚثأٜٝاااد ايياااُا ٤هلاااِ واااااد ٠أًٖاااٗا ،ااة ااااف ١وال كياااو فاااإٕ أدت
اقيجعُن ٜٔاألٚا ٌ٥نً٘  ٜناد ٖال ٙايكدمٜا ١ايجامغتٝا ١اياع ْاياح كم ٠ٚوااداعٗا
ى " ٠سْٚ ٕٛذنٚت" أ ٍٚطانِ قيجعُنَ ٠اىاٍٛىجً.
أَاا اييا  ٠ف ٛااع هلاا َ ياٗاا نٛثااَ ٕٛااكم عٓاٛإ "ضت ُِ َٝااا األَنٜها "ٞثأىااٝا
ظُِٝااا األىااطٛم ٟاياال ٟقاااد اةىااناًٝٝ٥مل عااٛدثِٗ َاأ ىاا اااااٌ وال األمض
ا ِٓ ِ
اقٛعٛدْٚ ،٠ظَِّ ايهذ َٔ َٛساخ اهلشن َٔ ٠اااٌ وال ٜٛٗداٚ ،أٍنف عً ٢اْجَااٍ
أٚمًٍ َٔ ِٝأْكا ٗا ٚأعاد آاٖ ٤اا َدٜٓا ١عًا ٢سباٌٚ ،ناْاح األسٝااٍ ايالطكا ١قاد
إٓاح ٖال ا اذتاانِ َاع ٜعكاٛت َٛٚىاٚ ٢داألد ،نا إٔ اخجٝاام ضتُٝاا اطاٌ وطٝاا٤
"وىنا ٖٛ ،"ٌٝ٥ايل ٟقة ٢ايٓٗا.١ٜ
ٚايٛاقااع إٔ نااٌ ى ا  ٠ضتُٝااا األَنٜهااٖ ٞااَ ٞذاااٍ عًاا ٢وإاانام اقيااجعُنٜٔ
اةْهًٝااو ااااا وْيااإ عاامل ات نُااا ٜصاااِٗ َاااكم ااااا عًاا ٢ايجُاااٖ ٞااامل جتااناجِٗ
ايعامل ادتدٜدَٚ ،ا ٜن ٜ٘ٚايعٗد ايكاد ِٜعأ جتناا ١ايعاةاْٝمل ايعاامل ايكاد ،ِٜأٚ
اجعب "إُ ٌٝ٥ٛفَٝن" ٍٗاد ٠اذتكٝك" ١ياجهٔ وىانا ٌٝ٥اقانىل ٠اياع ْانٚ ٣سٖٓٛاا
فٗٝااا"ٚ ،أَااا اقٛعظااا ،١فٗاا ٞايااع أيكاٖاااا ْٚذاانٚت اذتشاااض عًاااَ ٢اا ايياااا١ٓٝ
األىطٛم ١ٜأماٝالٚ ،أند فٗٝا عً ٢ايعٗد ادتدٜد امل اةىناًٝٝ٥مل ٚامل ٚ ،ٜٙٛٗعً٢
اينىاي ١ايع عتًُْٗٛا وال زتاٌٖ أمض نٓعإ ادتدٜد٠م "وْٓاا ىآشد مت وىاناٌٝ٥
آٓٝا عٓادَا ىاٝجُهٔ ايعَانَٓ ٠اا َأ َٓاهيا ١أياحمل َأ أعادآ٥اٚ ،عٓادَا ىاٝعطٓٝا
زتدٚ ٙأاٗج٘ٚ ،عٓدَا ٜجٛسة عًٓٝاا إٔ صتعاٌ "ْٝاٛوْهالد" َدٜٓا ١عًا ٢سباٌٖٚ ،الا
ايجعب مَو ألٚمًٍٚ ِٝيصٗ ٕٛٝأٜضا.
ٚال ٜواٍ ُٜيجأدّ وال ابٕ يًداليا ١عًا ٢اقعٓا ٢اةىانا ًٞٝ٥ألَنٜهااٚ ،قاد دمض
ىلخن أماع ١مألىا ٤عً ٢اىجأداّ ٖلا اينَو َٓاىباخ شتجًاِٖٚ ١م مٜةإ ااا اٛش ااا
نًٓٝج ٕٛااا اٛش االأٚ ،مل ٜهٔ اباا ٤اق ىي ٕٛيًدٚي ١األَنٜهَ ١ٝذٌ سانىإٛ
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ٚىلداَااً ٚفااناْهًمل ٚاااا ،ٜٔأإااظات االجتااا ٙايعكالْااٚ ٞاقاالٖة ايطبٝعاا ٞاأقااٌ
محاى ١يًُعٓ ٢اةىنا ًٞٝ٥يألَا ١األَنٜهٝاَ ١أ اذتشااض ٚايكدٜياملَٚ ،عانٚف إٔ
فناْهًمل ٚسانى ٕٛنًُٗٝا أإنا عً ٢إٛم" ٠ارتانٚض اةىاناَ "ًٞٝ٥أ َصان وال
نٓعإ ،نُذٌ أعً ٢يًٓضاٍ األَنٜه َٔ ٞأسٌ اذتن.١ٜ
ٖاال ٙاألخااالم ايااع ااناح ساالٚمٖا عكااد ٠االخجٝااام ٚنناٖٝاا ١ايهٓعاااْٝمل،
ٚمافكح آا ٤أَنٜهاا ذتظا ١اًظظاٚ ١سبٗا ١اعاد سبٗاٖ ،١ا ٞاياع سعًاح األَانٜهٝمل
ٜعجكااد ٕٚايٝاا ،ّٛنُااا نااإ أساادادِٖ اقيااجعُن ٕٚاألٚا٥ااٌ ٜعجكااد ٕٚقبًااِٗ اااإٔ هلااِ
اذتنٜااااٚ ١اذتاااال اقطًاااال إٔ ٜكجظُااااٛا أ ٟناااانت أَ ٟهااااإ َاااأ األمضٚ ،وٕ
َٝجافٝوٜكا "اقجظاّ ايةنت" ايع ْيااح ْظااّ ايبٛإاًٚ ١أعادخ ايعصان ايالٖ يٓظنٜا١
ايةٜطاَْ" ٞايج "ٌٛسعًح ايةنت األَنٜه ٞنٌ ادتبٗاخ  ٚنٌ األمطااّ ،وْا٘
"ايةنت ايالْٗا ٞ٥ايالَهاْٚ ،ٞوْ٘ نٌ َهإ" ،يهٔ األِٖ َٔ ٖالا ،وٕ ٖا ال٤
اباا ٤مل ٜهجاٛا حبٌُ ايعكٝد ٠ايجٛماث ١ٝعً ٢ستٌُ ايجبَ ٚطية ،عً ٢اياننِ َأ
أُٖٝااٖ ١االا ادتاْااة ثااٛف اقٓاااا ايٓايااٚ ٞاينٚطاا ٞيًُٗاااسن ٜٔاااٌ اْااةخ ايٓأااة
اييٝاى ١ٝوال ار اين ٚايجٛماث ١ٝايدىاجٛم األَنٜهاٚ ،ٞايالفاح يالٖجُااّ ٖٓاا ٖاٛ
إٔ  ٚع ايدىجٛم ،قد ٍشع عً ٢ثٛدٝل ٚثذبٝح اقعٓا ٢اةىانا ًٞٝ٥نُاا نجاة م٥اًٝ
ساَعاٖ ١امفااامد إااُ ٌٝ٥ٛالْةااد ٕٚخطبجاا٘ "سٗٛمٜاا ١اةىااناًٝٝ٥مل ْااةاٌ يًٛالٜاااخ
اقجظد ٖٞٚ "٠خطب ١أيكاٖا ااهُ ١ايعًٝا ،ىٛف ئ ظتد َٔ ٜكنألٖا ذتظاٍ ١او
أْ٘ ٜكنأ َكاقع َٔ ىان ارتنٚض أ ٚايجذٓ ،١ٝاٌ وٕ الْةدٜ ٕٚاججح نالَا٘ عأ ٚالد٠
ايدىجٛم ا دا ١ٜاٗالا اقكطاع َأ ىاان ايجذٓٝا١م "يكاد عًَُّاجهِ فانا٥ه ٚأطهااّ نُاا
أَنْاا ٞاياانت وهلاا ٞيهاا ٞثعًُااٛا اٗااا األمض ايااع أْااجِ داخًاا ٕٛويٗٝااا يججًُهٖٛااا،
فااااطاظٛا ٚاعًُاااٛا ،فجًاااو ٖااا ٞطهُاااجهِ ٚفطٓاااجهِ عٝااا ٕٛايَاااعٛت ايااالٜٔ
ىٝيُع ٕٛعٔ ٖل ٙايانا٥ه ٜٚكٛيٕٛم َا أعظِ ٖلا ايَعة َٚا أطهُ٘ ٚأفطٓ٘."!..
ٚايٛاقع نُا َٖ ٛالطظ ٚٚا ح إٔ نٌ ٖلا ارتطات ،ومنا ٖاٍ ٛان ٚثعًٝال
ٚقٝاىاخ متذ ١ًٝٝامل ٍنٜعَٛ ١ىٚ ٢ايدىجٛم األَنٜهٚ ،ٞاامل اةىاناًٝٝ٥مل ٚاألَا١
اةىنا.١ًٝٝ٥
فايدىاجٛم َٓاىاب ١يًجالن عًاٚ ٢سا٘ ايَاب٘ مباا ْاوٍ عًاَٛ ٢ىاَ ٢أ أياٛا ،
ٚااامل َااا ْااوٍ عًاا ٢قًااة ٚا ااع ٞايدىااجٛمٖٚ ،اآَ ٞاىااب ١يًجاالن اااإٔ "وىاانا"ٌٝ٥
ايكدميٚ ١ادتدٜد ٠أَ ١شتجام ٠اامنٗا ات قدميا اَنٜع ١ي ًٝهلا َذٚ ٌٝسعًاٗا فاٛم
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نٌ ايَعٛت ْةاىا يًعامل عة نٌ ايعصٛم ،داِ أننَٗاا طادٜذا ادىاجٛم يا ًٝيا٘
َذٚ ،ٌٝسعًٗا فٛم نٌ ايَعٛت َذاال عتجال ٣عاة ناٌ ايعصاٛم ،فاإكا ثعًاِ ايٓااٌ
َاآِٗ قاانٜكجِٗ اذتضااام ٠مفعااٛا َاأ ٍااأِْٗٚ ،وكا اىااجهةٚا ٚأااا ٛس انّٚا عًاا٢
أْايِٗ ايدَام ٚارتناتٖ ،لٖ ٙا ٞايعكا٥اد األَنٜهٝاٚ ١اةىانا ١ًٝٝ٥اقوعَٛا ١اياع
ثكطن عٓصنٚ ١ٜعٓشٗٚ ١ٝاىجهباما َٔ د ٕٚىا٥ن عكا٥د ٍعٛت خًل ات األمض
ٖلا ايعامل!..
ٚميضاا" ٞالْةااد "ٕٚاقكاٜياا ١وال اذتااد اياالٜ ٟاان ٣فٝاا٘ إٔ ثأىاا ًٝزتًااً
ايَٛٝا يا ًٝوال اىاجُناما قاا فعًا٘ "َٛىا "٢عٓادَا اٍاجه ٢وال "ٜٗا "ٙٛأْا٘ ال ٜطٝال
اذتهااِ ٚطٝاادا ،فااأَن ٙااخجٝااام ىاابعمل مسااال َأ اذتهُاااٚ ٤اينثبااا ،٤دااِ ال ظتااد
"الْةااد "ٕٚطنسااا َاأ ايكااٍٛم وٕ طهَٛااَٛ" ١ىاا "٢ناْااح "سٗٛمٜااٚ "١قاُ٥اا ١عًاا٢
اقباااادجل ادتُٗٛمٜاااٚ ١وٕ قبا٥اااٌ "وىااانا "ٌٝ٥ناْاااح حتهُٗاااا طهَٛااااخ ستًٝااا ١ال
َننو ١ٜال ختجًحمل عٔ اذته ١َٛااً ١ٝيًٛالٜاخ اقجظد.٠
الفيزياء األمريكية املقدسة:

ٚفكا يإلٜدٜٛيٛسٝا اق ىي ١يًيًٛى األَنٜها ٞىاٛف يأ ٜها ٕٛأَانا َاامقاا
إٔ ٜن ٣أٜٓ ٚظن وال وىنا ٌٝ٥ايٝا ّٛناٝوٜاا ٤أَنٜهٝاَ ١كدىاٚ ،١يا ٔ٦ناإ اقعٓا٢
اةىنا ًٞٝ٥ألَنٜها داخال ايجاام ٜاييٝاىا ٞاقُجاد َٓال اقٗااسن ٜٔاألٚا٥اٌ قباٌ
أنذن َٔ دالد ١قن ،ٕٚفإْ٘ ٜنق ٢وال َناثب٘ ايكصَ ٣ٛع اذتهاّ ادتدد َيجٌٗ
ايكنٕ اذتادٚ ٟايعَن.ٜٔ
ياَ ًٝيااجةناا إٔ ٜعًاأ أَنٜهٝاا ٕٛنذاان اااإٔ ايعالقاا ١اذتُُٝااَ ١ااع "وىاانا"ٌٝ٥
ثبد ٖٞ ٚايعكٝد ٠ادتدٜد ٠يًظهاّ ادتدد ألَنٜهاَ ،عجة ٜٔإٔ اىارتاثٝش ١ٝاألَأ
ايك َٞٛيدَ ِٜٗيجُدَ ٠باٍن َٔ ٠إاظاخ ثٛما ٠ااافظمل ادتدد.
َٔ ِٖ ٖ ال ٤ااافظ ٕٛادتدد ايل ٜٔاًةٛا ايياًط ١ايعًٝاا ايٛالٜااخ اقجظاد٠
يٝبدألٚا اإصتاه ثًو اقطااك ١ايٓادمٚ ٠االىاجذٓا ١ٝ٥اامل أَنٜهاا "ٚوىانا "ٌٝ٥اٛإااُٗا
َعٓٚ ٢اطدا ٚسٖٛنا ٚاطداٜ .!..بمل ايهاثة األَنٜه ٞااثنٜو اٛناْاإ إٔ ادتٝاٌ
األَ ٍٚاآِٗ ااِ ايًٝااةايٝمل اييااااكمل ،ااة اااف ١وال االٍاارتانٝمل ٚايرتٚثيااهٝمل
ٚنليو اجملُٛعاخ ابثَٛ َٔ ١ٝاقع َجَدد ٠عة ْٗاَ ١ٜنطً ١اااافظملٚ ،اْجكًاح
اعااد َيااام قٜٛااٌ وال اييااًطَ ١ااع زتاا ٤ٞمْٚاياادمٜةإ وال ايبٝااح األاااٝه ايعاااّ
./ّ1989/
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مل ٜأخ أطد ثكنٜبا َٔ ٖا الَ ٤أ عاامل األعُااٍ أ ٚايكاٛاخ اقياًظٚ ،١اعضاِٗ
ايكً َٔ ٌٝمحً ١ايٛإا ١ٜعً ٢ايعامل ٜ ِٖٚيجَٗد ٕٚعاد ٠اأاطاٍ أَذاٍ "دمٚٚييإٛ
ااا ٖام ٟثنَٚإ ااا َٚامثٔ يٛدن نٓٝغ" فضال عأ ايَاٛٝا ايادميكناقٝمل َذاٌم ٖٓانٟ
ىهٛت سانيٚ ٕٛااخ َْٗٝٝٛإ ٚن ُٖا ِٖٚ ،سٝعا َٔ أْصام ىٝاى ١ايجادخٌ
ٍا  ٕٚاياد ٍٚاألخانٜٓٚ ،٣ظان ٕٚوال عاَاٌ دعاِ "وىانا "ٌٝ٥عًا ٢أْا٘ عٓصان اااايغ
األُٖٚ ،١ٝاقِٗ األَن يد ٖ ٣ال ٖٛ ٤أِْٗ ظتاٖن ٕٚااًيااجِٗ ايجٛماثٝاٚ ١اضانٚم٠
اقكدٌ اةىنا ًٞٝ٥أٜا ثهٔ ثبعاخ ايجُن ٜٔعًٖ ٢ل ٙاياًيا.١
ٚييٛف ميض ٞعدد َٔ مَٛه ايجٝام ادتدد ٚاااافظمل وال  ٚاع "وىانا"ٌٝ٥
َكاّ ٜج شاٚه نْٗٛا فٝوٜاا ٤ىٝاىا ١ٝأَٓٝآٜ ١بةا ٞإا ٕٛطٝا اٗا اقكا ّدٌ ،طٝار وٕ
مأل ٣اعه أٚي٦و اينَٛه اًةح دمس ١الفجٍ ١اةاٗا اايهْٛٓٝا ١اةىانا ١ًٝٝ٥وال طاد
سعٌ َع٘ اذتنت َاجٛطٚ ١ممجد ٠عً ٢ايعااقمل ايعنااٚ ٞاةىاالَٚ ،ٞال ىاُٝا ايابالد
ااٝط ١اٗا.
ٚيٓ٦ٍ ٛا إٔ ْعط ٞثٛإٝاا هللا ايَاةحمل يكًٓاام وٕ أإاظات ٖال ٙاينألٜا ،١أمادٚا
يا"وىنا "ٌٝ٥إٔ ث يحمل ْكط ١س ٛٝااا اىرتاثٝشٍ ١ٝدٜد ٠اذتياى ١ٝايادا٥ن ٠ايهاة٣
يألَٔ ايك َٞٛاألَنٜهاٚ ،ٞةاَ ١أ األَذًا ١ايدايا ١عًاٖ ٢ال ٙاينألٜا ١ايهاذ َٚ ،أ
ايَٛاٖد اقجأخن ٠ايعاٍن َٔ متٛه  /ّ2992/اادم مٜجَامد ا ٍ ايل ٟاىجكاٍ َٔ
َٓصب٘ اقِٗ ٚهام ٠ايدفاع خاالٍ اذتانت عًا ٢ايعانام وال دعا ٠ٛأطاد ايَأصاٝاخ
اةىاانا ١ًٝٝ٥ألَنٜهااا ٖٚاا ٛاقاادع" ٛيااٛمإ َٛمافٝااو" ةيكااا ٤ستا اان ٠أَاااّ زتًااً
ىٝاىاا ١اياادفاع ،أدااامخ َٜٗٛااا مٚع ٖٓاان ٟنٝياآشن ،طاامل عُااد ااا اان وال ْعااح
اييااعٛد ١ٜاأْٗااا سااٖٛن ايَاان ٚاااانى األ ٍٚياا٘ٚ ،أنذاان األعاادا ٤خطااناٚ ،اعجااة
َٛمافٝااو إٔ عًااٚ ٢اٍاآطٔ ثٛسٝاا٘ وْاالام يًيااعٛد ١ٜمبٛسااة ستانُاا ١ايضااايعمل
اةمٖات أ ٚعوهلِ مبٔ فا ِٗٝمسااٍ اقأاااناخ ايياعٛدٜملَ ،اع وْٗاا ٤ناٌ اذتُاالخ
د "وىناٚ ،"ٌٝ٥وال فإْٓا ىآةو ٚاالدناِ ْٚصاادم طكاْ ٍٛاطهاِ ٚضتجاٌ َها،١
 ٚخجاااااّ ستا اااانث٘ قاااادّ َٛمافٝااااو ثصااااٛم ٙيالىاااارتاثٝش ١ٝايهااااة ٣ايَاااانم
األٚىطٚ ،سا٤خ طصَ ١ًٝطايعج٘ ايعصُا ٤اٗل ٙاقعادي١م ايعنام ستٛم ثهجٝها،ٞ
ٚاييعٛد ١ٜستٛم اىرتاثٝشٚ ،ٞىٛمَٚ ١ٜصن ُٖاا ادتاا٥وٚ ،٠يهأ ايجيانٜباخ عأ
ٖلا ايجكنٜن مل ثَن وال إٔ أٜا َٔ اذتا ن ٜٔقن ىا اال عأ مدّ ٠فعاٌ اقياًُمل وكا
دخًح ادتٛٝش األَنٜه ١ٝوال األما  ٞاقكدى١؟!
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َا ٜنٜد ٖ ٙال ٤اااافظ ٕٛادتادد عًاَ ٢اا ٜالطاظ ااثنٜاو اٛناْاإ ناذ
َااأ اقااانام ٠ااااا ٖااا ٛجتٓٝاااد ايااادّ األَنٜهااا ٞدتعاااٌ ايعاااامل أنذااان أَاْاااا اايٓياااب١
يااا"وىنا ،"ٌٝ٥وْٗااِ ٜنٜااد ٕٚفاانض ىااالّ اييااٝحمل عًاا ٢اقيااًُملٚ ،إٔ مي اٛخ ادتٓااٛد
األَنٜه ٕٛٝأدٓا ٤كيو وكا يوّ األَن.
ستنم ايٛآٍطٔ اٛىاط أمْٛياد اٛمننٜاحمل ٚإاحمل كياو اأْا٘ قااْ ٕٛايبٍٛا ١ٝاااا
ايَام ١ْٝٚااا طٝر إٔ "يٝهٛدٚ "ٜٞآٍطٔ ٜجٛي ٕٛىٝاى ١ايٛالٜاخ اقجظد ٠ايَانم
األٚىط َٓل إٔ أقيِ اٛش ميمل ايٛال ٤اين٥اى ١األَنٜه.١ٝ
ااافظ ٕٛادتدد ٜنٜد ٕٚوَةاقٛم ١ٜأَنٜهٚ ،١ٝايَامٜ ْٕٛٝٚنٜد ٕٚاييٝطن٠
عً ٢ايَنم األٚىطٚ ،اقَنٚعإ ٜجالقٝإ ادقٚ ،١عً ٢ايننِ َٔ وإنام ااافظمل
ادتدد عً ٢إٔ  /11/أ ًٍٜٛأقًل ٍنام ٠اذتانت عًا ٢ايعانام ٚأْصاام اةىاالّ ،فاإٕ
سلٚم ٖل ٙاذتنت ٚخططٗا ثعٛد وال َا قبٌ كيو اهذ .
محاية اململكة:

ايعااااّ  /ّ1996/خطاااا ايجٝاااام اقجصاااٗمل اياهااان اييٝاىااا ٞاألَنٜهاااٞ
خط ٠ٛاىجذٓا ،١ٝ٥فكد أعادخ َ ىيا ١ايدماىااخ االىارتاثٝشٚ ١ٝاييٝاىا ١ٝاقجكدَا١
األَنٜه ١ٝثكنٜنا اعٓٛإم اىرتاثٝش ١ٝسدٜد ٠ياا"وىنا "ٌٝ٥ايعااّ ٚ /2999/ثٓبذال
األفهااام اييٝاىاا ١ٝيًجكنٜاان َاأ ْكاااش ٍااامى فٝاا٘ إاااْع ٛمأ ٟاااامه ٕٚمباأ فااِٗٝ
مٜجَااامد ا ا ٍ ٚساا ًُٝنااٛيةخ ٚثَاااميو ف ااااْهً ٚدٚنااالٌ فاٜاار ٚمٚااانخ
يٜٓٛةغ ٚدٜاٝد ٚٚمَين ٚن ِٖ.
اقِٗ إٔ اقٗٓدٌ األىاى ٞيًجكنٜن ٖ ٛمٚانخ يٜٓٛةغ ٚمٜجَاامد اا ٍ ٚىاهٛت
سْٛياا ،ٕٛعًُااا إٔ ٖاالا األخا نااإ قااد خضااع فاارتاخ ىااااك ١الىااجشٛات طااٍٛ
ثينٜة أٍنق ١حتٌُ َعًَٛاخ ىن ١ٜوال ايياام ٠اةىاناٚ ١ًٝٝ٥اٍآطٔ ٚاقعانٚف
اَهٌ دااح ال ٜنق ٢وي ٘ٝايَو إٔ ا ٍ َٚاٛم ًٜهَٝجااٜ ٟكاٛدإ سَٝاا إاة ا َأ
أْصااام ايياااَ ١ٝنااااٝجٖٝ ٍٛااٌَُٗٚ ،جُٗااا ثٛظٝااحمل ايكاا ٣ٛايٛٗٝدٜااٚ ١ثٛسٗٗٝااا
يجظكٝاال اقصاااي ايٛٗٝدٜااٚ ١ثكااْٜٛٝ" ٍٛااٛمى ثاااميو"م وٕ ا ا ٍ ٜٓاااٍ َبًةااا نااب ا َاأ
َصٓع ىال وىنا ًٞٝ٥اَهٌ دٚم.ٟ
ٚحتح عٓٛإ "اْطالقا ١سدٜادْٚ ٠ظٝاا"١م "اىارتاثٝش ١ٝسدٜاد ٠يجاأَمل اقًُها"١
ُد َّ ايجكنٜان اقَاام ويٝا٘ وال م٥ا ًٝاياٛهما ٤اةىانا ًٞٝ٥آٝااَمل ْجٓٝااٖٖٚ ،ٛا ٛعتار
ق ِّ
ٖ الْ ٤جٓٝاٖ ٛعً ٢دفٔ اثااقٝاخ أٚىً ٛاياع ناإ أصتوٖاا اياوع ِٝايناطاٌ "وىاظل
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مااااامل" ٚكياااو اٗااادف اعجُااااد اىااارتاثٝش ١ٝسدٜاااد ٠أنذااان ٍناىااا ،١ثَاااهٌ فٗٝاااا
"وىاانا "ٌٝ٥ستٝطٗااا االىاارتاثٝش ٞاايجعاااَ ٕٚااع ثننٝااا ٚاألمدٕٚ ،كيااو عااة و ااعاف
م َأ سٗاد يإلقاطا ١اصاداّ طيامل
ىٛمٚ ١ٜاطجٛاٗ٥ا أ ٚطج ٢دطنٖاا ،مبذاٌ َاا و
ايعاانامٖٚ ،اا ٛنااإ ٖاادفا اىاارتاثٝشٝا اايٓيااب ١يااا"وىناٚ "ٌٝ٥كيااو َاأ أسااٌ وطبااا
ايطُ ٛاييٛم ٟاقٓطك َٚ ،١خنا عاة حتاد ٟاألمدٕ أٜضاا ايطُا ٛايياٛمَ ٟأ
خالٍ قنط٘ عٛد َ٠ايعنشِ اهلامش ٞوال ايعنام.
اىرتاثٝش ١ٝا ٍ ٚمفاق٘ ثبكا ٢ىاٛمٖ ١ٜا ٞايعاد ٚاأل ٍٚاايٓياب ١ياا"وىنا،"ٌٝ٥
ٚيهاأ قنٜاال دََاال مياا دن اةااداد حبيااة هعُٗااِٚ ،وكا ناْااح ارتطاا ١ثَااشع
"وىنا "ٌٝ٥عً ٢اعجُاد َبادأ االىاجبام ،فاإٕ اقبادأ اااخ ابٕ َان ٚاا عًا ٢ايٛالٜااخ
اقجظااد ٠اٛاىااط ١اجملُٛعاا ١عٗٓٝاااٚ ،ياااليو ٚ ٚمقاا ٚ ١ااعٗا "ااا ٍ" حتااح عٓاااٛإ
"اىاارتاثٝشَ ١ٝاأ أسااٌ وىاانا "ٌٝ٥وٕ عًاا ٢ثااٌ أاٝااة وعاااد ٠اطااجالٍ اقٓاااقل ارتا ااع١
يًيًط ١اياًيط ،١ٝٓٝطج ٢ي ٛسا ٤ايذُٔ اايدّ َنثاعا.
َٔ ساْة ىلخن  ٚع إٓاع ايكنام ايٛالٜاخ اقجظاد"ٚ ٠وىانا "ٌٝ٥خطاط طانت
ََرتن ١يا"وىناٚ "ٌٝ٥ايٛالٜاخ اقجظد" ٠يجٛس ٘ٝنا ١طامس ١وال َنانو األإاٛي١ٝ
ايَاانم األٚىااط"ٚ ،ظتااة ايجٛىااع ايضاانا ١مبااا ٜجشاااٚه زتااند ْااوع اييااال وال
ايكضا ٤ايهً ٞعًَ ٢ناناو األإاٛي ١ٝأْظُا ١دََال ٚاةاداد ٚقانااًً ٚقٗانإ
ٚنوٚ ،٠ىٝهٍ َٔ ٕٛإٔ كيو ثه ٜٔٛقٓاعٍ ١اًَ ١اإٔ ستاما ١ايٛالٜاخ اقجظد ٠أٚ
"وىنا ٖٛ "ٌٝ٥اْجظامٚ ،قد أٍام ايهاثة ٚايصظا ٞاألَنٜهَ" ٞاٜهاٌ يٓٝاد" عأ
عصااب ١ا ا ٍ ٚفاٜاار ٚٚمَياان اكٛياا٘م "وٕ ايااُٝمل ايصااٖٗ ْٞٛٝاالا عًاا ٢قًاا ١أْصااامٙ
دٚا٥اااان إاااآع ايكاااانام َااااع ادتُٗااااٛمٜمل
ايعددٜاااا ،١وال أْاااا٘ ٜجُجااااع آاااااٛك نااااب
ٚاياادميكناقٝمل ،وْٗااا ظاااٖن ٠ثعااٛد وال عكااد ٟايياابعٝٓٝاخ ٚايذُاْ ٝٓٝااخ طاامل عُااد
عدد َٔ اقاهن ٜٔايٛٗٝد وال االيجظام اجظايحمل مٜةإٚ ،وكا نإ ايعدٜد َأ ٖا ال٤
ايصكٛم ٜجظدد ٕٛعًٓا عٔ محالخ إًٝب َٔ ١ٝأسٌ ايدميكناق ،١ٝفإٕ اهلِ األىاىٞ
يد ٖ ٣ال ٖٛ ٤اييًطٚ ١مسع" ١وىنا."ٌٝ٥
ٚعً ٢ايننِ َٔ نًبٖ ١لا ايجٝام عًَ ٢ننو ايكنام ايٛالٜااخ اقجظاد ،٠فذُا١
َاأ ارتااةا ٤األَاانٜهٝمل َاأ ٜطًاال إاانخج٘ َاأ ىاا ٤ٛايعاقباا ١اقٓجظاان ،٠اياابةا َاأ
ايعُاا ٢اةٜاادٜٛيٛس ٞاياالٜ ٟيااٝطن عًاا ٢اييٝاىاااخ األَنٜهٝاا ١ايَاانم األٚىااط
ٚايعامل.
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دعْٛا ْكنأ أخ ا َا خجِ ا٘ "ااثنٜو اٛنٓاإ" َكايجا٘ اقيجاٝضا ١طا ٍٛايٛقاا٥ع
ايدماَاثٝه ١ٝايع سعًح اةدام ٠األَنٜه ١ٝعٗد اٛش االأ ث  َٔ ٍٚىلخنٖا وال
ايواٜٚاا ١ايٛٗٝد ٜا ١اذتااام٠م وٕ اياان ًٝ٥اااٛش حتااح ايٓااام ،فااإكا َااامٌ ايضااةط عًاا٢
"وىنا "ٌٝ٥قبادي ١األمض ااييالَّ ٖٞٚ ،عادي ١أٚىً ٛايع  ٚعٗا أا" ٙٛساٛمض ااٛش"
ٚاىظل ماامل ،فيٛف ُٜجِٗ مبعادا ٠ايياَ ١ٝنُا ناْح طااٍ أاٝا٘ ،ااثبااع أىاًٛت
َٝاٚ ،)3( ْٛكياو َأ قباٌ اةىااناًٝٝ٥مل َٚعٗاِ اااافظ ٕٛادتادد اقٛساٛد ٕٚداخااٌ
خُٝجاا٘ ىلْاالاىٚ ،وكا مل ٜجأااٌ اااٛش عاأ ٍااام ٕٚفًااِ ٜهاأ ٖٓاااى ىااالَّٚ ،اأ دٕٚ
ىالّ ايَنم األٚىط ئ ضتصٌ عً ٢أَٓٓا أادا ،ألٕ اةمٖات ئ ٜٓجٗ.ٞ
ٜٚضٝحمل "ااثنٜو اٛنٓإ"م "وٕو أ ٟدٜبًَٛاى ٞأ ٚإظا ٜوٚم ايَانم األٚىاط
ىااٛف ٜااناط فَااٌ أَنٜهااا ثطبٝاال اييٝاىاا ١اقعجدياا ١ااَااًٗا وداْاا ١اىااجأداّ
"وىااانا "ٌٝ٥ايعٓاااحمل اقاااان ٚ ،ثأَنْاااا ايالأخالقاااَ ٞاااع "وىااانا "ٌٝ٥ىاااًة أما اااٞ
اياًيااطٝٓٝمل ٚطنَاااِْٗ طكٗااِ ثكنٜاان اقصا  ،ىااٝهَ ٕٛاأ ٍااأْ٘ ثعوٜااو ايعاادا٤
األَنٜه ٞايعامل اةىالَٚ ٞايعنا ٞايل ُٜٛٓ ٟف ٘ٝاةمٖات ٚاةمٖاا.ٕٛٝ
ٜٚجااع ايهاثة ٚااًٌ "اٛنٓاإ"م اةىانا ًٕٛٝٝ٥أإادقا ٤أَنٜهاا ٚهلاِ اذتال
اييااالّ ٚاذتاادٚد ابَٓااٚ ١عًٓٝااا َياااعدثِٗ حتكٝاال كيااو ،ضتاأ نأَاا ١ياادٜٓا
ايجاواّ خًكاٖٚ ٞا ٛعادّ ثانى ٖالا ايَاعة ايال ٟقاقاا عااْ ٢ايهاذ ٚ ..ىآبكْ ٢اااٞ
اايجوآَا.
ناا إٔ ٖااالا ااًاااٌ ٜااان ٣إٔ اقصااااي اةىاااناٚ ١ًٝٝ٥األَنٜهٝااا ١يٝياااح ٍااا٦ٝا
ٚاطدا ،فكد خدعح "وىنا "ٌٝ٥أَنٜها َناخ عدٜد ٠عً ٢اَجاداد أنذان َأ ْصاحمل
قااانٕ ،أانهٖاااا َاااا قااااّ اااا٘ عُاااال ٤اقٛىااااد ارتُياااٝٓٝاخ طااامل فشااانٚا ََٓاااأخ
أَنٜهٝاا ،١دتعااٌ األَاان ٜباادَ ٚاأ فعااٌ اقصاانٜملٚ ،أٜضااا َٓٗااا َنطًااَ ١جااأخن٠
عٓدَا نَحمل "سْٛادإ اٛالمد" أىناما ْٜٚٛا ١أَنٜهٝاٚ ١نًَُاحملَ ايانقجٗاٚ ،غتًاص
ااًٌ ٖلا وال ايكٍٛم وْٓا ننمْا َناما إٔ ٖلا اين ًٝ٥أ" ٟاٛش االاأ" يأ ٜياجظل
وعاد ٠اْجأاا٘ وكا مل ٜجأًص َٔ عة ٤ااافظمل ادتدد ٚانْازتِٗ اقجضُٔ ذتنٚت
ال ثٓجٗ ٞعً ٢ايعامل اةىالَٖٚ ،ٞا ٛاألَان ايال ٟال غتادّ َصااي دٚيا ١نا ايدٚيا١
ايع أْجشج٘ يًظااظ عًَ ٢صاذتٗا.
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مل ٜهااااأ ايجعصاااااة األَنٜهااااا ٞاقياااااجُن طٝااااااٍ "وىااااانا ،"ٌٝ٥وال يجأنٝاااااد
اقٝجافٝوٜكٝا ايجامغت ١ٝايع مىح عًٗٝا اقكٛي ١األَنٜهٖٚ ،١ٝلا ايعصة ايل ٟميٓح
ألَنٜها َعٓاٖا اةىناَ ًٞٝ٥نا ٛحببٌ ٚدٝل وال ىًيً ١ن َجٓاَٖ ١ٝأ اقاااِٖٝ
ايع ث  ٍٚوْجاض عكٝد ٠فنٜد ٠ااةساٍ ثنى خناف ١ايٓٛع األَنٜه ٞايٓادم.
يكد كٖة اقي  ٍٚايياال ايبٓجانَ" ٕٛاٜهٌ يٝدٕ" وال ثيٜٛغ َالٖة ايكا٠ٛ
ايالَجٓاٖٝاا ،١طجاا ٢ياا ٛأد ٣األَاان وال إٔ ثكاا ّٛايٛالٜاااخ اقجظااد ٠نااٌ عَاان ىاآٛاخ
ااخجٝام اًد إة ثضنت ا٘ عنض اذتا٥ط ٚثدَنٚ ،ٙكيو يةاٚ ١ٜطٝدٚ ٠طية ٖٞٚ
إٔ ثظٗن يًشُٝع أْٗا ساد ٠أقٛاهلا ٜٓٚطًل "يٝادَ "ٜٔأ ْظنٜا ١إٔ االىاجكنام َُٗا١
ال ثيااجظل ادتٗااد األَنٜهااٚ ٞعتاادد اقُٗاا ١ايجامغتٝاا ١ألَنٜهااا فٝكااٍٛم ايجاادَ
ارتاالم ٖا ٛامسٓاا ايذااْ ٞاياداخٌ نُااا ارتاامض ،فآظٔ مناوم َٜٝٛاا األمنااا
ايكدمي ١األعُاٍ ٚايعً ّٛنُا ابدات ٚايعُامٚ ٠اييآُٝا ٚاييٝاىاٚ ١ايكااْ،ٕٛ
يكد نن ٙأعداألْا داُ٥ا ٖل ٙايطاق ١اقجدفكٚ ١ارتالقا ١اياع قاقاا ٖاددخ ثكايٝادِٖ
َُٗاا ناْاح ٚأٍاعنثِٗ اارتشاٌ يعادّ قادمثِٗ عًا ٢ايجكادّ ،عًٓٝاا اجادَ ِٖ ناٞ
ْي قدَا مبُٗجٓا ايجامغت!..١ٝ
وْٗاااا وكا ،وٜااادٜٛيٛسٝا اذتااانت َااأ أساااٌ ا ذتااانتَ ،اااا داَاااح اهلُٓٝاااٍٚ ١اااةحمل
اييااٝطن ٠عتهُااإ اقٝجافٝوٜكٝااا اييٝاىاا ١ٝاألَنٜهٝااَ ١ااع اداٜاا ١ايياآٛاخ األٚال
يًكاانٕ اذتااادٚ ٟايعَاانَ ٚ ،ٜٔاأ اقٓطكاا ٞايكااٍٛم وكا نااإ ايهُاااٍ األَنٜهااٞ
ااهلُٓٝاا ١اقطًكاا ١عًاا ٢ايعااامل ،فااإٕ فنإاا ١حتكٝكاا٘ عااامل دخ اٌ ى ا ٚم ٠ن ا
َجٓاٖ َٔ ١ٝعدّ االىجكنام قاٚ ،١ُ٥وٕ َٓطل اهلٜ ١ُٓٝارتض ودام ٠اقوٜد َٔ األهَاخ
يٝجيااآ ٢ةٜاااادٜٛيٛسٝا ايكاااا ٠ٛاقانقاااا ١إٔ ثٛاإااااٌ دٜٓاَٝجٗااااا اااااال ٚاهعٚ ،وكا نااااإ
االىجكنام َُٗا ١ال ثياجظل عٓاا ٤األَانٜهٝمل نُاا ٜكانم "يٝاد "ٜٔفاإٕ طاإاٌ ٖالا
اييااًٛى ٖاا ٛاقضاا ٞاعٝاادا إاآاع ١اذتاانٚت ٚاألهَاااخٖٚ ،اا ٛأَاان ٜااارتض عٓااا٤
ََٚااكَ ١اأ ْااٛع ىلخاان يااد ٣إاآاع ايكاانام ايٛالٜاااخ اقجظااد ،٠أ ٟاالٖجُاااّ يااًٝ
اايي اٍ عُا وكا نإ ظتة وطداز اٖجواهاخ اىجكنام ايلٜ ٟيٛد ادتٛٝاٛيٝجها
اقكصٛد ٠ااهلٚ ،١ُٓٝومنا اايي اٍ عٔ ايهٝا ١ٝايع ٜٓبة ٞاعجُادٖا يٓوع االىجكنام
ٚوٍاع ١ايا ،٢ ٛأَا ى ايٓام ايالٜ ٟادَْ ٛأ نْٛا٘ ىا اال فًيااٝام ٖا ٛكاى ايالٟ
ٚساااد ٙاياًٝياااٛف اةْهًٝاااو" ٟثَٛااااٌ ٖاااٛاو" طااامل مأ ٣وال ايدٚيااا ١اأْٗاااا طٝاااٛإ
أىطٛمَ ٟك ّدٌٚ ،اإٔ "اةْيإ ك٥ة ألخ ٘ٝاةْيإ".
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ٌٖ ٜه ٕٛوْيإ ايكنٕ اذتادٚ ٟايعَان" ٜٔوْيااْا ٖٛاوٜاا" ،أَ ٟةًاٛال ال٥بٝا١
ىٝاىٚ ١ٝأَٓٚ ١ٝدكافٚ ١ٝاقجصاد ١ٜال طدٚد يضناٚثٗا؟!
كيهِ ٖ ٛايي اٍ ايهب ايلٚ ٟيد نشبٌٍ َيجٌٗ ايكنٕ ادتامٚ ،ٟايكًال
اياالٜ ٟياااٚمْا ااااا ضتاأ ٍااب٘ ايكااام ٠ايعناٝااٚ ١اةىااالَ ١ٝااااا ٖااْ ٛاياا٘ اياال ٟمييااو
اايٓاً األٚمٚا ١ٝاقجعبٚ ١ايةا ب.١
ْٗا ١ٜنجاا٘ أَنٜها ايَُٛيٜ ،١ٝيجعد ايهاثة ايانْيََٝ" ٞاٍ اٛنٓا"ٕٛ
إٛخ اياًٝيٛف "سإ َامْب "ٛايل ٟقاية أَاِ أٚمٚااا َٓال ايياجٝٓٝاخ ااأال ثٓااّ ٚأال
ثكبٌ االطتااض وال طاي ١اقيجًٗهمل ايَبعاْمل ٚاقيجةًمل ٚاقبٗٛم ٜٔىلٕ ،نإ
سإ َامْبٜٛ ٛإ ٞااقكاٚ ١َٚاأال ْعٛد شتدٚعمل اٛاقع ايعااملٚ ،ناإ ٜجياا ٍ٤ااأٟ
طل ىٓعدد أْايٓا أْٓا َنٖ ْٕٛٛاكدم ستجَ ّٛكدم عًٓٝا ،يهاْ ٞجكاىاِ وٜادٜٛيٛسٝا
ايطنٜااال األَنٜهااا ٞاذتٝااااٚ ،٠ااىاااِ أ ِّٟأَااان َااأ ايكااادم ىااآن ٣فاااَ ِٗٝياااجكبٌ
زتجُعٓا؟!
اقكصٛد مما قايا٘ ساإ َاامْبٖ ٛا" ٛأال ْٓيا ٢أاادا إٔ أٍ ّٟانعتَ ١أ ايبَان ال
مت ًو إٝةا ميهٔ ثطبٝكٗا عًا ٢ايهاٌٚ ،إٔ اَانَ ١ٜلااا ١مناط َعَٝاٚ ٞطٝاد
ٖ ٞاَن ١ٜال ميهٔ ثصٛمٖا".
يهٔ "اٛنٓ "ٕٛىٝدعَٚ ٛعا٘ ايهاذ َأ طتاة ايةانت ااجشا ١عًا ٢أطٛاهلاا،
أَنٜها ٚأٚمٚاا ٚايبَن ١ٜسعا ٤وال مفه حتش ايعامل!..
اك ٞايٝكمل ايجياألٍم عُا وكا ناْح دعا ٠ٛنٗال ٙثاارتض ااادجل ك ٟااد ٤إٔ
ثيجٝكظ اةٜدٜٛيٛسٝا ادتدٜد َٔ ٠سْٓٗٛا اقان !..

هوامش:

1ااا اين ًٝ٥األَنٜه ٞاقكصٛد اايكَ ٖٛ ٍٛانً./ّ1898/ ٝ
2ااا َٔ فهن" ٠وىنا "ٌٝ٥ايجامغت.١ٝ
 3ااا عًُ ١ٝد ٚهماْ ٤اط دَٓ ٍٚظُا ١أٚااوٚ ،ناإ اقكصاٛد اايعًُٝاٚ ١هٜان ايآاط
اييعٛد ٟرتطا٘ٚ ،دفع فدَ ١ٜكااٌ حتنٜن ٙيصاي َٓظُ ١ايجظنٜن اياًيط.١ٝٓٝ
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*

هنالك انطياع سائد لدى الكثٌيون هثو

الصثهوونوة حدوٌثة طهثد

ضهرت مث نهاوثات النثر الًاسث طعثر مث مث عر ثا طثا  7991وكًثا

(الدولة الوهودوة) لًوودور هرتسل .ود

هثاا الًثاروك كثا ننطثة

ثو

مفصلوة يف االنًنا من مرحلة الفكر النظري إىل مرحلة الًطيوق العملي

لًصيح الفكرة مراً واقعاً فوما عد .وقد شُثرع منثا كلثك ا ث

الربامج ورسم اخلطط وحواكة امل امرات م

صثرا

يف و ث

دولوثة نافثاة عكثن

الصثثهوونوة م ثن إقامثثة دولًهثثا ثثثث ا لثثم يف املراحثثل المحنثثة طلثثى مثثدى
سثثثنة الث ث

اخلمسث ث

والًطيونات العملوثة الث

تلثثثت هثثثي الث ث

شثثثهدت ا جثثثرا ات الًنفواوثثثة

طرفناهثا فومثا عثد مثن تثدفق للثهٍرة الوهودوثة

االسًوطانوة وإقامة املسًعمرات إىل وطد لفور وم امرة ساوكس ثث وكثو

إىل تعو
تعمد

و مندو

سثامي طلثى فلسثط

(هثو هر ثرت لثموئول) مث

وكو وهودواً لكي وعمل ثث وقد طمل فعمً ثث طلى تطيوق وطد لفور

طلى األرض .ثم ما طنب كلك من لراطات
والربوطانو

العر

مثن جهثة ومثا سثفر طنثه مثن ثثورات تمحنثت دو ثا توقث

حًثثى طثثا  7991طنثثدما قثثر معثثروع تنسثثوم فلسثثط
وطدواناً طلى حنوق شعب فلسط

*

من جهة والوهثود

( )7ثثثث ضلم ث ًا وافًىات ثًا

ثث يف  99نوفمرب من كلك العا من

كاتب فوشطٚين.
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قبى ٓ ٞ٣ٚاألًٍ املتشد .ٝثٍ ًا تال لهالم ًالّ ًكالاان ؿالااٗ ٞٙقتالاي ف ٙت٘قال ستالٟ
ارتالوٗز ٗاجذالو ٝالالال عٗ وال ٟاألػالض الالال اواالواز ٗاهالتٔذط ًالّ فوشالط

الالاَ 7991

اهذ ٜاػطوض و ٟتشالٌٚتٕ ـالالال ا الاَ اهِلبالٞد ـكالد ااال٘ي ادتٚال٘غ اهكوـٚالٞ
عٙاا ٗ .7991فظؤا

71

اهقٚاَ ـاملٌٔ ٞاهيت دا١ت ًّ عدؤا.

***
ف عتدخ ٓذا مبكزي الّ عسالداخ كال ٠ه طالٔدٓا اهكالاف توالم اذتقبالٞه
عسٌٔت حتقٚق املظوٗع اهؼُٔٛ٘ٚه ٗكاْ هو٘ٔٚا ٞٙاهكامل ٞٚاهٚالد اهطال٘ فٔٚالا.
ًِٔا اذتوب اهكامل ٞٚاألٗ ه ًِٗٔا تشوط سزب توكٚا اهفتالأٙٗ ٝال٘ا اهالدٗعا والٟ
ًقاهٚالالد األًالال٘ا اهدٗهالال ٞاهكجٌاُٚالالٞه ًِٗٔالالا ُظالالااات اةافالالى املاسالالُ٘ٗ ٞٚاألًالال٘اي

اه٘ٔٚاٙالالالٞا9د هتٌ٘ٙالالالى اجذالالالوٗ ٝاقاًالالال ٞاملشالالالتكٌوات ا سالالالتٚطاُ ٞٚفوشالالالط اثالالالو
سق٘ط ارت ف ٞاهكجٌآُٗ ٞٚزمي ٞاهودى اهرتك ٛاملوٙضه ًٗا ع قالب لهالم كوالٕ
ًّ جتز ٞ٢اهب ا اهكوـ ٞٚا طعاٙا ٗاٗ ٙته ٗٗؿع عدزآ ًّ ١الذٖ اهالب ا حتالت
سلالالٍ ا ُتالالداـ اه ٙطالالاُٗ ٛاهفوُشالالٛه سٔٚالالدا سالالتلٌاي امل طالالط ـتقالالدٍٙ
فوشط ٓد ٞٙو ٟابق ًّ لٓب هو٘ٔٚاًٗ .ا كاْ لهم ا ًلافأ ٝجٍ والً ٟالا
ز الالٍ ًالالّ االالدًات عسالالدٗٓا هوبالالوب توالالم اذتالالوبٗ .اْ ٙلالالّ اجالالد اذتقٚقالال ٛالالال
كٌا تب ٗاؿش ا فٌٚا ـكالد الالال ٓال٘ ع تقالَ٘ جالذٖ األًال ٞاهكوـٚال ٞقاٌ٢الٞه الّ اوٙالق
ٗسالالد ٝجتٌالالع طالالتاتٔاه ت٘ادالالٕ ـٔالالا اهؼالالكاب ٗحتالالدٙات اهكؼالالو ـ٘د٘ٓٔالالا امل توفالالٞه
ٗ و ٟاعسٔا اهِٔـٗ ٞاهوشاق ـوكب اهكوٍ ٗاذتـااٗ ٝاهتٌِٚالٗ ٞاهتطال٘ا ٗاسالتكااٝ
زتدٓا اهقد ٍٙكأً ٞلات سـاا ٝتوٚد ٝجا امللاْ املوً٘ق حتت اهظٌص.
كٌا اْ ط ٣ٚا ًّ ٓذا ًا كاْ هٕ عْ ٙقع ه٘ حتاه مجا ات ًّ ًفلوٜ
ٗسٚاسالال ٛاهبالالوب ًالالع اه٘ٔٚاٙالال ٞاهكاملٚالال ٞالالال ٗٓالالذٖ ِؼالالو ٞٙػالالااا ٞـطبٚكالال ٞاذتالالاي الالال
عٗه٣م اهبوـ ْ٘ٚاهذً ّٙا فت٘٣ا ِٙعوْٗ ا اه٘اّ اهكوـال ٛاككالدٗ تالااغتٛد جالٍه
ال ٍٓ ف  ٙؤٗا عـدا ًّ اٗاسالب اذتالوٗب اهؼالوٚبٗ .ٞٚكالاْ لهالم احتالااا ٗحتاهفالا
ـ اهفوٙق ؿد اهكوب ـشالبب ًالّ اهتقالا ١املؼالا ًالّ دٔالٞه ٗـشالبب ًالّ ٗسالدٝ
املظا و املكاا ٞٙاملظرتك ٞضتالٍ٘ٓٗ .قالد جتشالدت ً٘اقال قالاا ٝاهبالوب ع قالاب
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طكب اهلل امل تااد ًّ است دأًٍ ٗاهتكاًى ًكٔالًٍٗ .ؼالطوض اطالكب اهلل امل تالااد
ٓذاه كٌا ٓ٘ ًؼطوض اعاض املٚكااد ًّ املؼطوشات اه٘ٔٚاٗ ٞٙاهتوٌ٘ا ٞٙتِـالض
ـالالاهتٌٚٚز اهكِؼالالوٜه ال تالالو ٠فالالِ ٍٔٚؼالالوا ًتٌٚالالزا والال ٟسالالا٢و اهبظالالو .فاهكِؼالالوٞٙ
اه٘ٔٚا ٞٙالْ هٚشت ددٙدٝه ـى كاُت قا ٌٞ٢وً ٟد ٠اهتااٙاٗ .ا فوٌالالا كالاْ
اهٔٚالال٘ا ٙكزهالالْ٘ عُفشالالٍٔه سٚجٌالالا كالالاُ٘اه عسٚالالا ١ااػالال ٞـٔالالٍ ع ٘ٓالالا اادتٚتالال٘د
اسالتك  ١عٗ اه ثالٍ اسالت فاٗ ١تشالرتااه ال ٓالٍ ٙوفـالْ٘ ا االت ط مبال٘اأٍِٚه ًالالّ
رط اه٘ٔٚاه ع ٜـود ٗددٗاه كٙ ٚطوك٘ا و ٟعسواآٍ ٗافاٙآٍ ًالّ دٔالٞه
ٗألُٔالالٍ الالال ًالالّ دٔالال ٞعاالالو ٠الالال ٙالالوْٗ فالالِ ٍٔٚؼالالوا عاُالال ٟقٌٚالالٗ ٞاوقالاا .قالالدمي ا زهالال٘ا

عُفشالالالٍٔ ادتزٙالالالو ٝاهكوـٚالالالٞا9د ٗكالالالاْ ًالالالا كالالالاْ ًالالالّ عًالالالوٍٓ ُتٚذالالال ٞهكِالالالاآٍ
ٗردآٍ ٗاٚاُتٍٔ .كٌا زه٘ا عُفشٍٔ عٗاٗـا ًٗااس٘ا ِؼوٙتٍٔ فٔٚا .كٌا
ٌدٗا ا استب ي ً٘ااِ ٍٔٚع ٜـ ا ت٘ادالدٗا فٔٚالاٗ .هِأاالذ ًجالا ا ًالّ ؼالو
اهِٔـالال ٞعٗاٗـالالاه ًالالّ اهكؼالالو األهٚالالزاـٚيت اُلوالالرتاه الالا ٙالالدهِا والال ٟاؤٙالالتٍٔ
هآلاالوّٙه ٗاؤٙالال ٞاآلاالالو ّٙجالالٍه عً ٜلالالاْ ٗزًالالاًْ .شالالوس ٞٚاتالالادو اهبِدقٚالالٞد
هالال٘ه ٍٚطلشالالبط حتالالدثِا الالّ ادتٚتالال٘ اهٔٚالال٘اٜه ٗ الالّ اطالالاٙو٘ند اهٔٚالال٘ا ٜااملواـالالٛ
ٗقؼتٕ ًع اه ٙطاُ ٛاملدّٙه ثٍ اػوااٖ و ٟاستٚفا ١اهد ّٙالال سٌِٚالا ذالز املالدّٙ
الالّ سالالدااٖ الالال قطكالالً ٞالالّ ذتٌالالٕ اـقٚالال ٞاهقؼالالً ٞكوٗفالالٞد "ٓالالى كالالاْ هظلشالالبط عْ
غتتوق ٓالذٖ اذتلاٙال ٞهال٘ ف ٙلالّ اهٔٚال٘ا عٗاٗـالا عتٌوالْ٘ ٓالذٖ اهؼالفات " قالد
تلالالْ٘ املشالالوسً ٞٚالالّ ُشالالر اٚالالاي عاٙالالب اُلوالالرتا اهلالالبطه هلِالالٕ ال الال كٌالالا ٓالال٘
األاب ال الال ٙوًالالز ا جتشالالٚد ػالالفات ً٘دالال٘ا .ٝثالالٍ ٓالالى كالالاْ هوٌذتٌالالع
ًكالالوٗ
اه ٙطاُ ٛعْ ٙقو طلشبط وً ٟا لٓب اه ٕٚه٘ كاْ لهم زتوا افرتاٗ ١افت٣ات
وٓ ٟذٖ ادتٌا ً٘ ًّ ٞااِ ٍٔٚكذهم ضتّ ُقالوع ًشالوس ٞٚأٙال٘اً ٜاهطالاد

هلوٙشت٘فو ًااه٘ا1د ًا ٓ٘ اهشٚاق ُفشِٕ .الدًا رالداٗا مبال٘ااِٗ ٍٔٚفتشال٘ا
هوبالالزا ٝاألـالال٘اب هوالالدا٘ي ٗاسالالت ي اهالالب اه ٓالالى كالالاْ ملالالااه٘ عْ ٙلتالالب ًجالالى ٓالالذٖ
املشوس ٞٚه٘ ف تلّ ًااتٔاه اهيت است٘سٌ ٟوٕ ًِٔاه ً٘د٘اٝ
اْ سفو ٙظوع اهطافض ـاهكِؼو ٞٙاه٘ٔٚاٙ ٞٙؼ اادتالٍ٘ٚٙد ـلالى ًالا ٙطوقالٕ
اهٚالالَ٘ وِٚالالا ز ٌالالاؤٍٓ ٗقالالااتٍٔٓ .الالٍ غتتؼالالُِ٘ا اهٚالالَ٘ ـالالذهمه هظالال ١ٛسالال٘ ٠عْ
011

د .يوسف جاد احلق

املكوك ٞاهقآ ٌٞ٢ال ٛـِِٚالا ٗـٚالٍِٔ اْٗ اآلاالوٗ .ّٙألْ اآلاالو ّٙعٗه٣الم ميالدْٗ جالٍ
اهكالْ٘ ٗاهالد ٍ الالى كالى ػالكٚد .فوٌالالالا ٙشالتبوٍُ٘ٔ ًوسوٚالااه ًٗالالا ااًال٘ا ادالالٞ
اهٓٗ ٍٔٚى ِٓان ًا ٓال٘ عكجالو ِؼالوٗ ٞٙسقالدا الا ٙق٘هُ٘الٕ ِالا ـالأف٘آٍٔ ًٗالا
ختف ٛػدٗآٍ ع عٍ ًّ ..قبٚى:
* ٙق٘ي سااأًٍ ٘فااٙا ٘ٙس  :اْ اهلل اُدَد و ٟاوالق رالط اهٔٚال٘اٗ .عُالٕ
اكاْ وٕٚد ع غتوقٍٔٓ !..ذا ادى اٙالّ !..فوِتؼال٘ا ع ٜادالى ٓالذا ..كٌالا
ٗػ اهكوب ـاألفا  ٛاهشاً!ٞ
* عاٚٙى طااْٗ كاْ ٙق٘ي فٌٚالا ٓال٘ ٙكٌالى سالل ِٕٚاقالاب عافالاي كفالو
قاسٍ اسشب اؤ ٞٙؿالاـط ٔٙال٘ا ٜطالآد ٚالاْ طالااكٕ ا الزاٝه ٗسشالب
دوٙالالد ٝـالالدٙك٘تد كالالاْ ظتالالب والالٓ ٟالالؤ  ١األافالالاي ع غتوقالال٘ا .عًالالا ٗقالالد
اوق٘ا ااطأد فإْ وِٚا تؼشٚض ارتطأ !..ثٍ ميـ ٛعتالز اقبال ٞاهطفالى ـال
ٙد ٕٙـاستٌتاع سااًِ ٜقطع اهالِعط ااه٘ػال وال ٟهشالاْ اهـالاـط املوافالق
اٙاٖد
* د٘هدا ًا٢ط الال اٚ٢شٗ ٞزاا ٍٔ٢الال تق٘ي :ااهكوـ ٛادتٚد ٓ٘ اهكوـ ٛاملٚتد!
* دِٚالال٘ كالال٘ٓ توٌٚالالذتٔا ػالالوست قالالب زتالالازا ػ ال ا ٗطالالات : ٚهالال٘ عُالالين
تأكالالدت عْ عاٚٙالالى طالالااْٗ ٓالال٘ ـطالالى ٓالالذٖ املذ الال ٞهِااٙالالت ـالالٕ ًول ال ا والالٟ
اسواٚ٢ى!..
* افاٚ٢ى اٙتاْ ااٚ٢ص عاكاْ دٚظٍٔد كاْ ٙقال٘ي :اهكالوب سظالوات ..ـالى
ػواػطه ظتب ٗؿكٔا قااٗاً ٝبوق!ٞ
* س٣ى ًشالت٘اّ الّ اعٙالٕ فٌٚالا ػالِكٕ ا الوَ ر٘هدطالتا ّٙزتالوز ٝاذتالوَ
اوـوآٌ ٗ ٌٛٚا الا كاْ ًشتا ١ملا ٗقع فأدابُ :كًٍ ..شتا ١ددا ألُالٕ ف
ٙقض و ٍٔٚمجٚكاا!
ٗكُ ٚفشو اهلجط ا ٗاا سفو ٙظ٘ع ا ٙشٌُٕ٘ ااوـالاا ٝاملقدسالٞد
ٌا ٗقع عاعتاه كق٘هٕ "ؿوـ٘ٓا د اهشً ٚع ًولٔا ٗكى ًدُٔا ٗكالى
ُفص ـٔا .عًا اهوداي فـوـٍ٘ٓ مجٚك ا د اهش ٚست ٟعـااٍٗٓ .ف ٙبق٘ا ُشالٌٞ
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 71الال  ." 79/77/31عقال٘اي كٔالذٖ ُٗؼال٘ؾ ًجوالٔا تبالؽ ـٔالا ػالفشات اهتوٌال٘اه
ٗسا٢و كتبٍٔ ٗاعاـٚاتٍٔد اهطافش ٞـاهكِؼوٗ ٞٙاذتقد و ٟاهبظو ٞٙكؤا.
هقالالد قالالاَ اهلٚالالاْ اهؼالالٔ ُٛ٘ٚوالال ٟعسالالاض ِؼالالو ٜالالت .كاُالالت كالالذهم
ًقدًات قٚإًه ٗٓ ٛكذهم قا ٌٞ٢ستٓ ٟذٖ اهشا  .ٞاْ زتوا ا تباا آوتشىد
عْ فوشط اـ طالكبد ًشالأه ٞتِـالض ـكِؼالو ٞٙفذالٗ ٞاؿالش .ٞكٌالا عْ ًـالٌْ٘

اٗ د ـوف٘ادا6د اهذ ٜع ط ٛتوؿ ٞٚاذتاٗ ٍٚٙاٙزًّد ٗاهقاتى اـكالدَ اذتالاق األل٠
"ـالاهط٘ا ٢األاالالو "٠فوشالالط دٌٓ .الالا اذتالالاهت ٙوٙالالاْ اآلاالالو ّٙا ِؼالالوااد
شتتوف الا الالّ اهٔٚالال٘اٜه ٗعْ اهتكاًالالى ًكالالٕه ًالالّ ثالالٍه ٙقالالَ٘ والال ٟاهتٌٚٚالالز ٗاهتٌالالاٙز
ٗاهتكاه .ٛسٌٚا سٌِٚا ُكوٍ عْ ٗد٘ا اه٘ٔٚا ٣ً٘ٙذ فوشط ف ٙلّ هٚظلى
س٘ ٠عقى ًّ  ًّ %1زتٌ٘ع اهشاللاْ اهالذ ّٙا تال ٍٓ عقوٚالٗ ٞاا٘ا٢ال عاالو٠د!..
فٌٚالالا ا ت ال اهٔٚالال٘ا ٗٓالالٍ األقوٚالال ٞاهالاليت ـاهلالالاا تالالو ٠ـالالاهك ا الالوآ ٝالالٍ األسالالاض
ٗاألػى!..

***
ٗالا ًالالا دِ٣الالا ا اهِازٙالالٞه ٗدالالدُآا زًِ ٚال ا ٗتااغت ٚال ا عسالالدخ ٔالالداا .فٔالال ٛقالالد
دالالا١ت ًالالع ٓتوالالو ٗاذتالالزب اهالال٘اين ا طالالرتاك ٛاألملالالاُ .ٛكٌالالا أُالالا اُتٔالالت ـِٔاٙالالٞ

اذتوب اهكامل ٞٚاهجاُ ٞٚاَ  ًّ .7991ثٍ فٔ ٛف تكٌو ا٘ ٙاه ٗف ٙبق جا عتباعه
والال ٟلالالص ًالالا ٓالال٘ اذتالالاي ًالالع اهؼالالٔٗ .ُٞٚ٘ٚف تتشالال٘ي ا ًكتقالالد .مبكِالال ٟعُٔالالا
ِؼو ٞٙساات هفرت ٝقؼط ٝددااه ثٍ زاهتٗ .قبى عْ عـ ٛـكٚالدا ارتال٘ض
ٓذٖ املشأه ٞوِٚا ع ُِش ٟعُِا ُشتقً ٛكوً٘اتِا الّ اهِازٙالً ٞالّ املؼالااا املكااٙالٞ
جآ .ذٖ املؼااا ـد ًبوؿٗ ٞا اٞٚ٢ه ًباهب ٞت٘ػٚفٔا هوِازٙالٞه امبالا عسالببت
و ٔٚالا اهلالالجط الالا ف ٙلالالّ فٔٚالالاه سالالٌٚا الا وفِالالا عْ هؤٚالال٘ا حتدٙالالدا اهالالدٗا
األك فٌٚا ُشب اهٔٚاًٗ .ا لهم ا ًّ عدى استب ي ًشأه ٞااج٘ه٘ك٘ستد
ٔالد اهِازٙالٞه
اهوآّ ٗاملشتقبىه ٗاهتٔ٘ٙالى ـظالأْ املعالاف اهاليت ساقالت ـالاه٘ٔٚا
ًٗا تبع لهم ًّ ٌوٚات ا ـتزاز اهيت سجوت فٌٚا ع  ٛـاهتك٘ٙـات املاه ٞٚاجا٢وٞ
اهيت اعـت و ٟتقاؿٔٚا هٚص ًّ عملاُٚا ًا ـكد اذتوب ٗسدٓاه ٗاعالا ًالّ اهكدٙالد
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ًّ اهدٗي ٗاملؤسشات عٗاٗـا ًّ اهبوب ـوًتٕٗ .املجط هودٓظ ٘ٓ ٞعْ اهبالوب ف
ٙلّ ًشؤٗ ا ّ اهِازٞٙه ال كاْ ٓ٘ اؼٌٔاه ٗٓ٘ اهذ ٜسااـٔالا ستال ٟاجزميالٞ
اهِ ٔاٞٚ٢ه ٗٓ٘ ًّ ـاب عٗ هٚص ًشؤٗ ا ٌا سىَّ ـاه٘ٔٚاه ـى ٓال٘ ُفشالٕ قالدَ ًالّ
اهـشاٙاه ٗسىَّ ـٕ ًّ اهدًاا ًا ٙف٘ق ًا عػالاب اهٔٚال٘ا مبالا ٙقالاضً .الالا كالاْ
ٗسالالع ـوٙطاُٚالالا عٗ فوُشالالا عٗ اٗسالالٚا عْ تفكالالى ٓالالُ ٛفشالالٔا اهالاليت استوالالت عااؿالالٔٚا
ٗاشوت امل ً ٙالّ عـِأ٢الا ٗملالالا ٌالى اهٔٚال٘ا وال ٟختؼالٚؽ ااج٘ه٘ك٘سالتد
ـاه٘ٔٚا ٗسدٍٓ ا ااد ٞعْ دكو٘ا ًِٕ قٚد ٝتقدض اه٘ٔٚا ٜاهـش ٞٚاْٗ رطٖه
اْ ف تلّ ٓذٖ قٌ ٞاهكِؼوٗ ٞٙاهتٌٚٚز اهكوقٗ ٛاهدٙين فٌالا شآا تلْ٘
ٗ ِالالالدًا دالالالاً ١فلالالالوْٗ ًالالالّ اهبالالالوب هٌٚٚطالالال٘ا اهوجالالالاَ الالالّ سقٚقالالال ٞاملشالالالأهٞه
ٗكظ اهز ّ ٙاهد اٗ ٠اه٘ٔٚا ٞٙاهبااو ٞـأسالاهٚب وٌٚالٞه ٗاااسالات دالااٝه
تبشالالح الالّ رالالط اذتقٚقالال ٞملالالا سالالدخه تكالالوض ٓالالؤ  ١ه ال ل ٠اهظالالدٙد ٗاهتظالالٔط
اهعافٓ ًّ .ؤ  ١املفلو اهفوُش ٛااٗد ٕٚدااٗاٜد ٗاملفلو اه ٙطاُ ٛااٙفٚالد

اٙوفِرد ٗاهباسح اه٘ٔٚا ٜاألًوٙلٛا1د اُ٘اًاْ فِلوظتاّٙد.

ٗهقد عثبالت ٓالؤ ٗ ١رطٓالٍ عْ سلاٙال ٞاج٘ه٘ك٘سالت تِطال٘ ٜوال ٟعكذٗـالٞ
ك ٠ه ٙقَ٘ ع ٜاهٚى و ٟػدقٔا ٗػشتٔاٗ .هلالّ اهٔٚال٘ا اسالتطا ٘ا تجبٚتٔالا
ٗكأُٔا سقٚق ًّٗ .ٞعدى عْ تعى كذهم كاُ٘ا ًٗا ـوس٘ا ٙكٌوْ٘ و ٟتلٌٍٚ
عفالال٘اٖ كالالى ًالالّ ظتالالوؤ والال ٟاهتؼالالد ٜهتفِٚالالدٓاه فـ ال ا الالّ ستااـتالالٕ ــالالواٗٝه
ٗتأهٚالالالب اهالالالدُٚا ـأسالالالوٓا وٚالالالٕه الالالّ اوٙالالالق تٌٔالالال ٞاارت ٘ٓالالالا ثالالالٍ ػالالالدق٘ٓا ٓالالالٛ
ااه ساًٞٚد .ـالى ٓالٍ اسالتطا ٘ا عْ ٙؼالِك٘ا ًالا ال ٛاـكقالد ٝاهالذُبد هالد ٠اهبالوب
هٚشٌؤا كى عٗاٗـٗ ٛػٌ ٞو ٟدبِٕٚه ست ٟلهم اهذ ٜف ٙلّ قد ٗهد ـكد
توم اذتقب!..ٞ
ًٗا زاهت ٓذٖ اذتاه ٞقا ٌٞ٢ا اه .َ٘ٚست ٟأٍُ سلِ٘ا ًّ افكٔا ا ًوتبٞ
ااهقداسٞد اهيت ظت٘ز املشاض ـٔا ًّ قوٙب عٗ ـكٚدٗ .اهبوٙب اهكذٚب عْ عتدخ
اف ٙد  ٛاهكوٌٗ ٞٚاهكوٌاُٙ ٗ ٞٚقو ارتوافاتٗ .األكجو رواـ ٞعُِا ضتّ
ٓذا
اهكالوب ااهشالاً ْ٘ٚاذتقٚقٚالْ٘د ُالدً ًالّ قبوالالٍٔ الالال ٗاهبالوب ًكٔالٍ الالال ـاه سالالاًٞٚ
012

الهاسية تلميذة الصهيونية

كجط ًّ املِاسبات.
عٙد.ٍٔٙ

س عْ عسدا ٙالتٌٍٔٔ ـاه سالاً ٞٚازاً ١الا ُتكالوض والٟ

ضتّ ِٓا ُبتب ٛت  ٞ٢ساس ٞاهِاز ٞٙا عٗقكتٕ ـاهكدٙد ًّ طك٘ب عٗاٗـالا الالال
ٗهٚص اه٘ٔٚا ٗسدٍٓ ٍٗٓ األقالى سالا٢و األسال٘اي ٗـالأً ٜقٚالاض طالِ٣ا الالال ٗ سالٌٚا
ٗعْ اهِاز ٞٙتشببت هِا ضتّ مبآضٍ فاقت ًا عػاب اه٘ٔٚا عُفشٍٔ .هٚص عقؤا قٚالاَ
ااٗه ٞاسواٚ٢ىد ُفشٔا ـ ظٔواُِٚاه فٌا كاْ ًّ طإُٔ حت٘ٙى سٚاتِا ا دشٍٚ
ًقالال .ٍٚاْ ع ٜاُشالالاْ وـالالٙ ٛقتالالى ٓالالذٖ اهشالالا ٞه ٗكالالى ـٚالالت ٙالالدًوه ٗكالالى طالالذوٝ
تقوعه ٗكى اهذ ٜسى ـِاه وـالا ٗفوشالط ِٚٚه والً ٟالد ٠سالبك سالًِ ٞـالت اْ
ٓ٘ ا ُتٚذً ٞباطو ٝملا سدخ ٣ً٘ٙذ .ع ٜعُِا ضتّ اهكالوب ُالدفع الّ آثالاَ ٗاطاٙالا
اقرتفٔا اهبوـْ٘ٚه ف ُلّ اوف ا عٗ كاْ هِا ٙد فٔٚاً .الّ ثالٍ كالاْ سوٙال ا ـِالا عْ
ضتٌِّؤٍ ًشؤٗهً ٞٚا سىَّ ـِا ًّ ٗ ٙت ٗعْ طتوق هد ٍٔٙا قد ٝلُبد ضتُ٘ا.
ااسالالالات اهِازٙالالال ٞاهكِؼالالالوٞٙه سقال ال ا كاُالالالت عٗ ـالالالاا اه ػالالالااق ٞعٗ ًالالالدَّ اٝ
ًز ً٘ٞه هٚشت ً٘ؿ٘ ِا ِٓاٗ .هٚص ًّ طأُِا تفِٚدٓا ًا ااَ اهبوب قد ػدقٔا
ٗ ٌى وٓ ٟدٔٙا ٗف ظتد عًإً رطُا ٙدفِّكٕ ّ ااسات اهِازٞٙه ًا هِا ضتالّ
ٗهوِاز ٞٙـى عف تلّ ـ اُا الال ستٗ ٟاْ كاْ لهم قد فوض وِٚا الال امل ل اه٘سٚد
جٍٙ .ق٘ي اه٘كاض روٗ هوِ غدا1د ًتٔلٌ ا "ٗـكالد عهال سالِ ٞقواُالا ضتالّ عسفالاا
اهؼالالالوٚب ٚعْ فوشالالالط اهكوـٚالالال ٞظتالالالب عْ تؤاالالالذ ًالالالّ عػالالالشاـٔا اهكالالالوب ٗتكطالالالٟ
ذتوكالالالال ٞا سالالالالتٚطاْ اه٘ٔٚاٙالالالال ٞهوالالالالتلفط الالالالّ دواٌِ٢الالالالا اذتدٙجالالالال ٞعٗاٗـالالالالا"
ٓ٘ه٘ك٘ستٍٔ الال اْ ػض اهتكبط الال ف ٙكٌو س٘ ٠ضت٘ مخالص سالِ ٗٓ٘ه٘ك٘سالتِا
قاً ٍ٢ا ٙزاي وً ٟدِٙ ٠آز ث ث ٞعاـاع اهقوْص.

***
اْ اهكِؼالالو ٞٙاهؼالالٔ ُٞٚ٘ٚفاقالالت اهكِؼالالو ٞٙاهِازٙالال ٞالْ مبواسالالى .فوقالالد عقاًالالت
ٓذٖ و ٟعاؿِا كٚاُالا روٙبالا ااا٢الا اْٗ ٗدالٕ سالقه ـالد ٍ ًالّ اهبالوبه مبالا فٚالٕ
عملاُٚالالا ُفشالالٔا ٗاٙجالال ٞعملاُٚالالا اهِازٙالالًٗ .ٞشالالأه ٞاهتك٘ٙـالالات األملاُٚالال ٞهؤٚالال٘ا مبوٚالالااات
اهدٗ ااته اؿاف ٞا اهش املتط٘ا مبالا لهالم املالدًوات ٗاهب٘اػالاته ٗ والٟ
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ًالدُ ٠ؼال اهقالوْ املِؼالوَ ًكوٗفال .ٞف تلتال اهكِؼالو ٞٙاهؼالٔ ُٞٚ٘ٚـارتؼالاب
اهالال٘اّ اهفوشالالطٚين ٗتظالالوٙد طالالكب فوشالالط ـكالالد عْ قتوالالت عـِآ١الالا ٗعقاًالالت جالالٍ
املذاـض اهيت فاقالت ـاهفكالى ًالا عقالدًت وٚالٕ اهِازٙالٞه ف تلتال ـالذهم ـالى ٓالً ٛالا
اُفلت ت سقٕ عًاكّ جتٌكٕ كى ًلاْه ست ٟارتٚاَ ٗامل ٌٚات اهاليت
ٙكٚع فٔٚا ُتٚذال ٞهكٌوٚال ٞتٔذالطٖه ـاهقتالى ٗاملالذاـض سِٚالااه ٗـتشالوٙض اهكالاف وٚالٕ
ٗتأهٚبٕ ؿدٖ ااًب ٞاٙاٖ ـاوآاب اٗٓ ٛسٚدتٕ ًٗكوٌٕ األٗيد ًِاا ٞٙـإـااتٕ كوٞٚ
سِٚالا آاالوُِ ٗ .شالً ٟالا عػالاب اهكالالوب اآلاالوً ّٙالّ عل ٠زاهالت آثالااٖ ٗافوازاتالالٕ
قاًٗ ٌٞ٢شتٌو ٝستٓ ٟالذٖ اهشالا ٞه وال ٟكالى ػالكٚده ٗ كالى زتالايٗ .هشال٘
تعى كذهم ًا ااَ ٓذا اهشوااْ ًشتظالو ٙا دشالد األاض اهكوـٚالٞه ٗ طالفا١
ًِٕ ا ـا ست٣ؼاي ٗمبا ٙكٚد اذتق٘ق ا عػالشاـٔاٗ .هلالّ ستال ٟهال٘ الاات توالم
اذتق٘ق فٌّ ٙكٚد هِا ً  ٙاهـشاٙا اهيت اشوُآا فوشالط ٗاهكالواق ٗهبِالاْ
ًٗؼو ٗس٘ا ٞٙـشبب ًّ اهكِؼو ٞٙاهؼٔٗ ُٞٚ٘ٚاهبوب اهـاهع ًكٔاً ..ا سدخ
ميلالالالّ عْ ِٙشالالال ٗ ٟميلالالالّ عْ ٙكالالال٘ض فـال ال ا الالالّ عْ ٙبتفالالالوِ ٗ .الالالدًا تالالالتبط
املكاا ت ًٗ٘از ّٙاهق٘ ٠الال ٗ ـد عْ لهم سااخ ًشتقب ا الالال سالٚكو اهالذ ّٙظوٌال٘ا
عًِ ٜقوب ِٙقوبْ٘ .سٚقع اهقؼاؾ ٗتتشقق داه ٞاألاض ٗاهشٌا.١
كتاـٕ اكفاسٛد ٙشٔب ٓتوالو ٗػالفٕ اهٔٚال٘ا ٗاسا٢شالٍٔ ًٗالؤاًواتٍٔ
و ٟاهب ا ٗاهظك٘ب األٗاٗـ ٞٚاهيت ت٘اددٗا فٔٚاه ا عفـ ٟا زاع اهلوآٚالٞ
ضتٍ٘ٓ ٗتأدٚر اذتقد ؤٍٚه ٗعؿش٘ا ًّ ثٍ ٙوربْ٘ه ـى ٙكٌوْ٘ وال ٟارتال ؾ
ًالالٍِٔ ٗ .اكفالالاسٛد تشالال٘ا ُبٌالال ٞا سالالتك  ١ا سالالد ا ا الالا ١ـالالأْ ادتالالِص اآلاٜ
ادتوًالالآُ ٛالال٘ دالالِص ع ٜا ِؼالالود ًتٌٚالالزًٗ .الالّ ِٓالالا عٗدالالد طالالكااٖ اعملاُٚالالا فالال٘ق
ادتٌٚعدٓ .ذا اهظالكاا ـالد عْ ٓتوالو ُقوالٕ الّ اهٔٚال٘ا اهالذ ّٙااملالا ٗػالف٘ا عُفشالٍٔ
ـالاطكب اهلل امل تااد .الْ كاُت اةط ٞاألكجو ٗؿ٘س ا فٔٚالا دالا١ت ًالع ُٔاٙالات
اهقالالوْ اهتاسالالع ظالالو ًالالع ًالالّ ع الالٖ٘ اُال اهؼالالُٔٞٚ٘ٚد ٓوتشالالى كتاـالالٕ ااهدٗهالالٞ
اه٘ٔٚاٙالالالالالٞده ا داُالالالالالب ـوُالالالالالازتٍٔ اهالالالالالذ ٜسجالالالالالى اـوٗت٘كالالالالال٘ ت سلٌالالالالالا١

ػالالْٔ٘ٚدا9د ٗفٚالالٕ عتالالداْٗ ًالال٘قفٍٔ ًالالّ اهكالالافه ٗٙـالالكْ٘ اه ال اًر هو٘ػالال٘ي ا
اهشٚطو ٝو ٟااآلاوّٙد ًّ رط اه٘ٔٚا ًد ٠امل ٞ٣اَ اهتاهٚالٓ .ٞالذا سال عْ
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اهِاز ٞٙساات
فقط.

سقب ٞاهج ثِٚٚات ستًِ ٟتؼ األاـكِٚٚالات ًالّ اهقالوْ اهكظالوّٙ

عكد عسد قاا ٝؼاـ ٞاطتطْد ٓ٘ ااسواٚ٢ى اهدااد

ًقاي ُظو

دوٙدٝ

ٙدٙك٘ت عسوُٗال٘ت " :7913/9/9عْ زًال  ٖ١طالوس٘ا هوِالاز ٙتطالاـق املؼالا
ـٌِٔٚاٗ .قد ٗاا ُؽ ًذكو ٝقدًت ه ملاْه تقال٘ي" :اْ سال ا دالذا ٙا اهوٌشالأهٞ
اه٘ٔٚاٙالالٞد ٙتطوالالب اد ال  ١اهٔٚالال٘ا الالّ عٗاٗـالالآٗ .الالذا طالالوط عساسالال ٛذتالالى املشالالأهٞ
اه٘ٔٚاٙالال" ..ٞؿالالٌّ اٗهالال٘ٔٙ ٞاٙالال ٞالالدٗآا اهتااغتٚالال "..ٞسالالدخ ٓالالذا ِالالدًا كاُالالت
اذتوب عٗدٔا عٗاٗـالا" .اًالّ كتالاب اٗدٚالٕ دالااٗا ٜالالال "ارتوافالات املؤسشالٞ
هوشٚاس ٞاوسواٚ٢و"ٞٚدا71د.

ٗملالالا ٙفكالالى ٓتوالو لهالالم كوالٕ ًالالا ااَ ز ٌالاؤٍٓ عُفشالالٍٔ ٙطوبُ٘الٕ كاُالالت
املشالالأه ٞاهتقالالاً ١ؼالالا الالال ٓالال٘ ٙوٙالالد اهالالت وؽ ًالالّ ٗدالال٘آٍ عملاُٚالالا ٗٓالالٍ ٙوٙالالدْٗ
اهذٓاب ا فوشط ٗ .هلّ جتدا اوطاا ٝا عْ ااسات ٓتوالو ازا ١اهٔٚال٘ا ف
تلّ ا ٓ ٛلاتٔا ااسالاتٕ ضتال٘ آاالو ّٙرطٓالٍه هالٚص عملاُٚالا ٗسالدٓا ـالى
عادالالا ١املِالالااق كافالال ٞاهالاليت رزتٔالالا د٘ٚطالالٕٓٗ .الالذٖ سقٚقالال ٞعاَّاالالت جالالا ٗعكالالدتٔا
كتاـات ـاسج ٗاااس امل ٚكجو.

***
عًا الا دِ٣ا ا ٗقا٢ع ًا ـكد اذتوب اهكامل ٞٚاهجاُ ٞٚفوش٘ ُالو ٠عْ اهٔٚال٘ا
قد تف٘ق٘ا و ٟاهِاز ٙعُفشٍٔه س٘ا ١و ٟػكٚد اهفلو اهكِؼو" ٜعملاُٚالا فال٘ق
ادتٌٚع"ه ِد األاط ّٙتقاـؤا "طكب اهلل امل تاا"ه ِد األٗهال ه عٗ وال ٟػالكٚد
املٌااسالالالات اودواًٚالالال ٞاه٘ٔٚاٙالالال ٞوالالال ٟاهؼالالالكٚد ّٙاهفوشالالالطٚين اهكوـالالالٗ ٛاهكالالالامل.ٛ

ٗػالشٚض عْ ٓتوالو تالالأثو ـلتاـالات ٗآاا ١ف سالالف ٞعملالاْا77د رالالط عْ ٓالذا سالالدخ
ث ثِٚٚات اهقوْ املاؿ ٛع ٜزًّ قوٙب ًقااُ ٞـقالدَ اهكٔالد ـاهؼالُٔٞٚ٘ٚه سال٘ا١
كاُالالت توٌ٘اٙالال ٞاِٚٙالال ٞقدميالال ٞعٗ سٚاسالالٗ ٞٚؿالالك ٞٚسدٙجالال .ٞسالالا٢و األسالال٘اي ٓالالٛ
األقدَه ًّٗ ثٍ كاُت اهِاز ٞٙمبجاـ ٞاهتوٌٚذ هوؼٔ ُٞٚ٘ٚاه٘ٔٚا.ٞٙ
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ِؼالالوٙتٍٔه عتٌوالالْ٘ ًالالّ اهؼالالو ٗاهبالالوٗا ًالالا ًجٚالالى هالالٕ ِالالد
ٗاهٔٚالال٘ا
ٔالد سلً٘الٞ
رطٍٓ .فٔالذا ااٙفٚالد هٚفالٛد املشالٌ ٟـال٘زٙو ااادٚال ٞااسالواٚ٢ىد
اُتِٚآ٘د اهشاـقٙ ٞكوّ و ٟامل اثالو ٌوٚال ٞذتالزب اهلل دِال٘ب هبِالاْه "عُالٕ هالّ
ٙرتاا ّ اسوقد عاض هبِاْ ٗقتى عافاهٕ ُٗشاٗ "..ٕ٢ف ٙؼدا ّ عسد اهكوب
عٗ اةافى اهدٗهٚال ٞع ٜاا ٝفكالى .سال عُٔالٍ الالال اهٔٚال٘ا الالال عقالاً٘ا اهالدُٚا ٗعقكالدٗٓا

وً ٟالد ٠قال٘ا سال ُشالب٘ا ا املوسالَ٘ عشالد اهظالقطٜا79د ًالا ف ٙقوالٕ ..توالم
املق٘ه ٞاهظالٔطٗ ٝاملفالرتا ٝـالأْ اهكالوب اسال٘ ٙوقالْ٘ ـالاه٘ٔٚا اهبشالود .هقالد عثالااٗا
اهكاف كوٕ ؿد اهكوب ًّ عدى توم اهكبااً ..ٝع عْ لهم اهكاف ٙكو عُٕ هٚص
ٗسع اهظقط ٜفكى لهم .س عْ هٚفٙ ٛشتطٚع تِفٚذ ًالا ٓالدا ـالٕ ًالا ااَ ميوالم
اهقالال٘ ٝاهقالالااا ٝعٗ اه ًٗالالا ااَ ميوالالم اهـالالٌط اهالالوااع ثاُ ٚالاا .ع ميولالالْ٘ اهقِبوالالٞ
اهِ٘ٗ ٞٙاهيت ميلِٔا فك ا عْ حتوق األاض ٗاهبظو اؿاف ٞا ًا ميولٕ ًّ ا ٍ
اهق٘ ٠اهكوـ ٞٚاملت٘اا ٞ٣ثاهجاا.

***
اْ اهِاز ٞٙالال ًا اًِا ـؼدا املقااُ ٞالال ف جتوؤ و ٟتٔدٙد األافاي ٗسشقٍٔ

اٗآٍ ـقِاـى اهدـاـات ٗاا٢وات اF76د األًوٙلٚالٗ .ٞاهِازٙال ٞف تقالٍ ـقؼال
اهظالالالكب عملاُٚالالالا ُفشالالالٔا ـقِاـالالالى اه٘ٚااُٚالالالَ٘ املِؼالالالبٗ .اهِازٙالالال ٞف تقالالالٍ ـتذوٙالال
املالزااع ٗتٔالد ٍٙاهبٚال٘ت ـادتوافالاته ثالٍ حتاػالو امل ٙال ه ًاُكالٞ
األطذاا ٗا ت
ٍِٔ كافالٗ ٞسالا٢ى اهكالٚعٗ .اهِازٙال ٞف تلالّ تكوالّ ع الاً ١الّ توٙالد ارتٚالاجٍ
ٗؿالالالض اهِٔالالالاا ـطالالالا٢وات ااألـاتظالالالٛد ـالالالد ٘ ٠عُٔالالالا اتظالالالتبٕد زتالالالوا اطالالالتباٖ ـالالالأٍُٔ
اُظطا١د ا ُتفاؿٞه ع ٜعْ جا عْ حتاسب و ٟاألفلاا ٗاهِ٘اٙاه ٗعْ تقتالى والٟ
زتوا اهظبٔ ..ٞاهِ٘اٙا املً٘ٓ٘ ٞسشب ًا غتٚى اهٔٚا فقط.
هقالالد كالالاْ سو ٙال ا ـٔالالذا اهكالالاف عْ تٔالالزٖ كالالاهزهزاي ٓالالذٖ اهتؼالالوعتات ٗتوالالم
األفكالالايه ٗعْ تفالالتض ُ٘ٚالالٕ والال ٟسقٚقالال ٞاهكِؼالالو ٞٙاهؼالالٔ ُٞٚ٘ٚاهالاليت تف٘قالالت والالٟ
ِؼو ٞٙاهِاز .ٞٙاْ املٌااسات اهؼٔ ُٞٚ٘ٚتِداز حتت ِ٘اْ "اوـاا ٝاهبظو ."ٞٙعف
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تكوّ اسالواٚ٢ى ً٘ٙالا عُٔالا ـشالبٚى اهبشالح الّ فطٗسالات تؼالٚب سالً٘ ٠الّ عتٌالى
دِٚات اادتِص اهكوـٛد عف تقتى اهكوٌاٗ ١املفلو ّٙـ آٍ ٗ طت ٟعادالا١
األاض..
امبالالا كالالاْ لهالالم زتالالوا اا الالاُ ١ؼالالٚب هالالٕ ًالالّ اه٘اقالالعه ٗ الالوا اهتفالالااو
ـقداات اااق ٞسولٔاه هلِٔا تتٍ ّ اربً ٞـٌوٝه كٌا عُٔا تبد ٜهِا عٜ
قدا ًّ اذتقد اهكِؼوِٙ ٜط٘ ٜوٓ ٕٚؤ .١
اهلالالجط الالا ُق٘هالالٕ اهكِؼالالو ٞٙاهؼالالٔٙ ُٞٚ٘ٚق٘هالالٕ ًفلالالوْٗ ًالالّ اهٔٚالال٘ا
عُفشٍٔه ٍٗٓ ٙكوفْ٘ اهك٘اقب املرتتب ٞو ٟلهمٓ ًّ .ؤ  ١اُاسَ٘ ر٘هدًاْد
كتاـٕ ااسواٚ٢ى ا ع ّٙد ًٍِٔٗ .اسواٚ٢ى طاسان كتاـٕ ااهدٙاُ ٞاه٘ٔٚاٞٙد..
ًٗالٍِٔ اعهفوٙالد هٚوِتالايد كتاـالالٕ ا والٍ اسالواٚ٢ى هالالٚص وٌالٛده ًٗالٍِٔ اةاًٚالالٞ
افاهٚشٚا صتود ٗرطٍٓ ًّ مجا  ٞاملالؤاا ادتالداُ .قتطال اهفقالو ٝاآلتٚالً ٞالّ
اساه ٞكتبٔا اه ٗفٚش٘ا اـِٚاً ك٘ٓ د ًّ داًك ٞتى عـٚب ا زًٚوٕ افٚداي

ُاكزاٜد عثِا ١اهبزٗ اوسواٚ٢و ٛهوبِاْ اَ  ًّ 7919قبٚى طٔاا ٝطآد ًالّ
عٓوٕه هٚص ا :
"عكتب اهٚمه ٗعُا عستٌعه ا اهرتاُزست٘ا ٙكوالّ اعُِالا اوٙقِالا هو٘ػال٘ي
ا ٓالالدفِا هبِالالاْ ٗٓالال٘ طتالالأً اهش ال َص هشالاللاْ ادتوٚالالى .اْ ٓالالذٖ األكالٙالالب
ادتدٙو ٝـالار٘ـوزده تجط دِالًُ٘ .ٛالّ اه٘اؿالض عْ ٓالذٖ اذتالوب األكجالو ـوـوٙالً ٞالّ
قالال ٞجالالا مبشاٗهالال ٞا رتٚالالاي هِالالدْ ٗ ـالالاألًّ
كالالى اذتالالوٗب اهشالالاـقٞ
ادتوٚى .ك ٚميلّ هٔٚال٘ا كالاُ٘ا ؿالشاٙا كالى توالم اهكالذاـات عْ ٙلُ٘ال٘ا ٓالٍ
عُفشالالٍٔ ـٔالالذٖ اهقشالال٘ ٝاْ ُؼالالو اهؼالالٔ ُٞٚ٘ٚاألكالال هالالٚص الْ ا اهقـالالا ١والالٟ
٘ٔٙا ٞٙاه٘ٔٚا .ا ٌو٘ا ٙا عػدقا ٛ٢كى ًا ٗسكلٍ كٙ ٚؼى عُؼاا ـالٚبّه
ٗعُؼالالالاا طالالالااْٗ ا ٓالالالدفٍٔ املالالالزاٗز :اهتؼالالالف ٞٚاهِٔاٚ٢الالال ٞهوفوشالالالط ِٚٚكظالالالكب

ٗاوسواٚ٢و ٚكبظو..ه ااٗدٚالٕ رالااٗا ٜؾ 91الالال ارتوافالات املؤسشال ٞهوشٚاسالٞ
اوسواٚ٢و."ٞٚ

***
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ِؼوٙتٍٔ ٙشبقْ٘ اهِاز ٞٙتااغت ٚاه كٌالا عُٔالٍ
ا ػ ٞاهق٘ي :اْ اه٘ٔٚا
ٙتف٘قْ٘ ؤٚالا ُالز تٍٔ اودواًٚالٗ ٞعٙالد٘ٙه٘دٚتٍٔ املالدًوٝه ٗ الدا ٍٔ٢اذتاقالده
ـ سدٗآٗ .ذا ًا ٙق٘هٕ عٙـ ا عسد ًِعو ٍٔٙا ٙو ؽ كوٌات قوٚو ٞد٘ٓو
عٙد٘ٙه٘دٚتٍٔ!.
"ميلّ تقش ٍٚساللاْ اهكالاف ا قشالٌ  :طالكب اسالواٚ٢ى ًالّ دٔالٗ ٞكالى
طك٘ ب اهكاف األاو ٠زتتٌك ًّ ٞدٔ ٞعاو :٠اسواٚ٢ى ٓ ٛاهظكب امل تالااً :بالدع
عساس "ٛاااـ ك٘ٓ ا73دد.

ًّ ِٓا ُو ٠عْ اهِازٙالٓ ٞال ٛاهاليت تتوٌالذت وال ٟاهكِؼالو ٞٙاهؼالُٔٞٚ٘ٚه ٗهالٚص
اهكلالالصه والال ٟاوا ال قٗ :عْ اهؼالالٔ ُٞٚ٘ٚاعسالال٘ع ًالالّ اهِازٙالالٞده كٌالالا ع والالّ لهالالم
سٚاا ٝاهوٚ٢ص ـظاا األسد .عدى أُا عس٘ع مبا ٙقاض.
ٗٙؼالالبض ًالالّ ٗادبِالالا ضتالالّ اهكالالوب "ع ُالالداو دٔالالدا تكوٙالال اهكالالاف ـٔالالذٖ
اذتقٚقالالال .ٞهلالالالٙ ٛالالالدان عُِالالالاه افوشالالالط ٗ ِٚٚوـالالااد كِالالالا ًٗالالالا زهِالالالا ً٘ادٔالالالٞ
ِؼو ٞٙاار ٞٚسافو ٝافا ا ّ ق ٍٚاهبظوٗ ٞٙاُشاُ ٞٚاوُشاْ .عدى ٗسدُا ضتالّ
ضتااب اهق٘ ٝاهيت ـاتت تٔ ٌّٚو ٟاهدٗه ٞاهيت حتالاٗي اجٌِٚال ٞوال ٟاهكالافه ُفكالى
ٓالالذا ُٗتؼالالد ٠هوظالالو اهؼالالُٔٚ ُٛ٘ٚاـالال ٞالالّ ادتٌٚالالعه ٗسالالٚأتٙ ٛالالَ٘ ٙكالالرت هِالالا فٚالالٕ
اهكاف ـٔذا اهفـى اهكع.ٍٚ
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ــ مصادر :

الال األسااط املؤسشال ٞهوشٚاسال ٞاوسالواٚ٢وٞٚه ادالا ١دالااٗاٜه ااا اهبالد اهكوـال 7996 ٛت
ّ اهفوُش ٞٚااا اهبد اهكوـ.ٛ
الال كفاسٛه عاٗه ٓتووه اػداا ااا ا ضه اًظق ط اهشاـك.7999 ٞ
الالال زاااطالالت ااهِالال٘ا ٗاهعوٌالالٞده ستٌالالد عالالو املالالدُٛه ااا اًظالالق هوطبا الالٗ ٞاهِظالالو 9171ه
اهطبك ٞاألٗ .
الال اهتكاْٗ اهِاز ٜاهؼُٔٛ٘ٚه ًؤسش ٞااا اهلتاب اذتدٙحه ـطٗت .7919
هوامش:

ُ٘ 99فٌ .7991
7الالال ػدا ًظوٗع تقش ٍٚفوشط
9الالال عسوت ٛاٗتظٚود ًُٗ٘تف٘ٚاٗ ٜرطٌٓا.
اَ .7911
3الالال املفلو صتٚب ازٗا ٜكتاب اٙقع ٞاألً ٞاهكوـٞٚد اهؼااا
9الالال ٘ٔٙا املد ِٞٙاٙجوبد ـِ٘ قوٙعٞه ـِ٘ قِٚقاعه ا ٚه ـِ٘ اهِـط.
 1الالال كوٙشت٘فو ًااه٘ عاٙب اُلوٚزً ٜكاػو هظلشبط هقالً ٛؼالو ٕ ساُال ٞاملدِٙالٞ
ستاسف٘ات اه ٙطاُ.ٛ
6الالال ٗزٙو اااد ٞٚـوٙطاُٚا آاثو ـوف٘ا ٗ دٖ ُ٘ 9فٌ اَ .7971
 1الالالال اٗدٚالٕ دالااٗا ٜكتبالٕ ًِٔالا ااألسالااط املؤسشال ٞهوشٚاسالات اوسالواٚ٢وٗ ٞٚاٙفٚالد
اٙوفِر ًُٗ٘اْ فوِلشتا ّٙاه٘ٔٚا ٜكتاـٕ اهِاقد اػِا  ٞاج٘ه٘ك٘ستد.
1الالال ه٘كاض روٗ اهِ غ كتاـٕ افوشط عٗ اد.
 9الالال سققٕ ُٗظوٖ ستٌد اوٚف ٞاهتُ٘شٛه كٌا فكى اهظُ ١ٛفشٕ ٗهلّ ـت٘سع ٗاسالٔاب
اهلاتب اهفوشطٚين ذاز ُ٘ٔٙض.
71الالال ًّ كتاب اٗد ٕٚدااٗا ٜارتوافات املؤسش ٞهوشٚاسات اوسواٚ٢و.ٞٚ
77الالال ًٍِٔ فوااٙم ُٚتظٕ اهفٚوش٘ املكاػو ألاٗه ٓتوو كتبٕ اا اا ٝاهقالٍٚد ٗاًالا
ٗاا ١ارتالالط ٗاهظالالود ٗآلالالذا تلوالالٍ زاااطالالتد ٗاهفٚوشالال٘ طالال٘ـِٔاٗا كتاـالالٕ
ااهكالالالاف كالالالإاااٗ ٝاًتجالالالايد ٗاهفٚوشالالال٘ اااطالالالٚبا هدطالالالبب وو كتاـالالالٕ اتالالالدٓ٘ا
اذتـاا ٝاهبوـٞٚد اَ .7991
 79الال الال اهشٚاسالال ٛاهفوشالالطٚين عشالالد اهظالالقطًِ ٜالالدٗب سالال٘ا٣ٚٓ ٞٙالال ٞاألًالالٍ املتشالالدٝ
س.ِٕٚ
كتاـٕ ااهتوٌ٘اد ؾ.719
73الالال ااـ ك٘ٓ
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االغتراب اإلنساني
في المجتمعات البشرية
نبيل فوسات نوفل *
مؼدمة:

بعد الًطورات العاصفػة الفش ذففد فا اعًؿعفات الي فروة ت
احلقاة كافة،

فا ت

ازدادت حالففة ا اففاايت الففش وعق فففا ن ففان العصففر احلففالي ،وازدادت
ثؼافات العدمقة ،والًعصب ،والًطرف ،وا نعزال ،والًؼوقع .و زاء هذه الفًغاات
الػائؼة ت معاني احلقاة ومعاملفا ،جيد املػؽرون املعاصرون أنػ فم من جدود
أمام حتدوات كياة أفؼدت اإلن ان وازنفه اخخققفي ،ومفن جدوفد بفدأ هف ء
املػؽرون وطرحون د ال ا ااايت اإلن فاني ،الفذي كفان قفد ذفؽن ت نفاوفة
الؼرن الًادع ع ر وبداوة الؼرن الع فرون وفور اهًؿفام كيفار املػؽفرون أمٌفال:
رودو ،وماركس ،و جنؾز ،وماركوز ،وهقدجر ،وجان بول دار ر.
و ختًؾففا اخدففىؾة ا ااابقففة الففش وطرحفففا مػؽففرو القففوم كففٌااً عففن
مٌقق فا باخمس ،ومـفا :أون هي الغاوات اإلن انقة واخخقققة لؾًؼفدم املفادي
اهلائففن ت ريقعففة احل ففارة اإلن ففانقة الؼائؿففةم وأوففن هففو مؽففان اإلن ففان ت
دائرة هذه الًحو ت اإلن انقة الؽربىم وما ردود فعن اإلن ان املعاصر الذي
جيد نػ فه ت خ فم هفذه الصفورة اةدوفدة لؾح فارة اإلن فانقةم وت حبٌـفا
هفففذا دفففـركز عؾفففى جفففذور ا افففاايت ومػفومفففه ورءى املػؽفففرون والعؾؿفففاء
لقااايت ،وكقا ميؽــا أن نواجه هذه الظفاهرة اططفاة عؾفى اعًؿعفات
الي روة القوم ،وخاصة ت ورــا العربي.
*

كاتب ٗباحث غ٘ض ،ٜعه٘ احتاز اهلتاب اهعطب /مجع ٞٚاهبخ٘ث ٗاهسضاغات.
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- 1جذور االغرتاب:

تعووو٘ز روووصٗض اإىلوووداب تني اهوووسٙاُتا اه٘ٔٚزٙوووٗ ٞااػوووٚخ ،ٞٚعِوووسًا اهو و تْ
اإلُػاْ اىلدب ر٘ٓطٖ ،حا ططزٖ اهلل ًّ ادتِٗ ،ٞأُعهوٕ تني ارض عاابو لا هوٕ عووٟ

ًعكٚتٕ إلضاز ٝخاهإ )1( ،أ ٜأْ اإلُػواْ إ ٙػوتعٚيف ه ٓوصا اإىلوداب أْ ٙػوتعٚس
ر٘ٓطٖ تإ تشا ختول ًّ خع٣ٚتٕ ًّ رسٙس ٗعاز تني اهفطزٗؽ اإلهل ،ٛحٚث ٙتخوسز
اإىلداب ه ٓصا اهتك٘ض اهوس ٙبوث ث ع وات ٙلوْ٘ اإلُػواْ ه اهع و ٞارٗني
اٌ٢ال ه ر٘ٓطٖٙٗ ،كبح ه اهثاُ ٞٚىلطٙبال عوّ رو٘ٓطٖ ،وٍ ٙعو٘ز ه اهثاهثو ٞيٚػوتعٚس
ر٘ٓطٖ اافا٘ز ،هلّ ٓصٖ اإغتفاز ٝإ تتخاق تإ ب٘غٚط تهلٙ ،ٛعٚس ًا اُاعيف بوا
اإلُػوواْ ٗضبووُٕ ،اووطأ ه ٓووصٖ اهع ووات ًاوو٘هتا أغاغووٚتا ارٗني ًا٘هوو ٞادتوو٘ٓط
اإلُػاُ ،"ٛاهصٙ ٜبسٗ كٌا ه٘ كاْ كٚاُال ابتاَ ٙفاضق ه حتسٙس اهعًاْ ٗاالاْ،
رُٕ ستاٙوث هنُػواْ كسُػواْٗ ،ااا٘هو ٞاهثاُٚوٓ ٞو" ٛارتع٣ٚو ٞارقوو "ٞٚأٗ اهوِال
اهوصٙ ٜبووسٗ بوسٗضٖ كٌووا هو٘ كوواْ ستاٙثوال هونوو٘ٓط اإلُػواُ ،ٛيلووى ًوا ٓوو٘ تُػوواُٛ
حيٌووى ه شاتووٕ ُاكووٕ ،ارتووامٗ ،رُووٕ كووصهم ،يووسْ اإلُػوواْ إ ٙػووتعٚيف أْ حيووطض
ُفػٕ بِفػٕ ،بى ٓ٘ حبار ٞتني ٘ ٝخاضر ٞٚتعٚسٖ تني ًا كاْ عوٗ ،ٕٚه ٓصٖ اها٘ٝ

ارتاضرٚووٙ ٞتنوووً ٟعِوو ٟاهاوو٘ ٝاهووا ٓوو ٛغووبٚى اإلُػوواْ هٚتنوواٗظ اىلدابووٕٗ )2(.هاووس
ظٔطت ظآط ٝاإىلداب بؿلى ًتعاٙس بعس ظٔ٘ض اجملتٌويف اهب٘ضرو٘اظ ،ٜاهوصُ ٜعوط
تني اإلُػاْ بلُٕ٘ كاِ٢ال ًؿدكال ًتٌتعال باهفعى ٗاإلضازٙ ،ٝطتبط ب٘ا عوٕ ارضنوٛ
أكثط مما ٙطتبط بعاإ اهػوٌاٗٗ ،ٜهلوصا "بوست ًػوةه ٞاإىلوداب ،كٌوا هو٘ كاُو
تعٌووح تني ًكوواذت ٞاهفووطز ًوويف زتتٌعووٕ ،بووى أني و تني ؾوولى ًعووا ًووّ اهػوووعٞ
اهػٚاغ ،ٞٚتكْ٘ ًكاحل اهفطز ًاابى أْ ٙعدف بٔا ٓصا اهفطزٗ ،خيهيف ها٘أُِٚا،

ٗٙابى مبعاٙريٓا ،بؿلى تتنو ٟاهسٗه ٞي)3(."ٕٚ

ٗٙعس ًفَٔ٘ اإىلداب ًّ اافآ ٍٚاهفلط ٞٙاهباضظ ٝه عوٍ اإرتٌاع ٗاهفوػوفٞ
ًِووص أٗاخووط اهاووطْ اهثوواًّ عؿووطًٗ ،ووا ٙووعاي حتوو ٟاتْٗ ،تْ اغووتدساًاتٕ تؿووعب
ٗتِ٘ع عوً ٟس ٠طُا ًوّ تعو٘ض اهفلوط اهفوػوفٗ ٛاإرتٌواع ٛارٗضٗبو ،ٛابتوسا١
ًّ ٘ٓ/بع/ٗ /رْ٘ هو٘نً ،/وطٗضلا /نواْ روان ضٗغو٘/ٗ /يدتوٕ/ٗ /ؾوٚوعٗ /قو٘ لإ
تنيٚٓ /غ/ٗ /ي٘ٚضبارٗ ./اغتٌطت ااطحو ٞاهفلط ٞٙهلوصا اافٔوَ٘ ه اهاوطْ اهعؿوطّٙ
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هس ٠كوى ًوّ /يوطًَٗٗ /واضك٘ظٚٓ/ٗ/ ٝوسرطٗ /ىلريٓوٍٗ .ه اهػوتِٚٚات ًوّ اهاوطْ
اهعؿط ّٙكاُ أحباث /ر٘ضج ه٘كاف /ه أُع٘ه٘رٚا اه٘ر٘ز اإرتٌاع ًّ ٛأٓوٍ
ارحباث ،أًا ه اهداث اإلغ ً ٛياس عرب عّ اإىلداب بواهفاط ،حٚوث واي اإلًواَ

عو ٛبّ أب ٛطاهب" "اهفاط ه اه٘طّ ُىلطبٗ ٞاه ِغِ ٟه اهغطبٗ ٞطّ")4(.
- 1يف مفهوم االغرتاب:

ٙعووس ًفٔووَ٘ اإىلووداب ً Aliénationووّ أكثووط اافووآ ٍٚاإلُػوواُ ٞٚاغووتدساًال
ٗؾ٘ٚع لا ه زتاي اهعوَ٘ اإلُػاًُٗ ،ٞٚوّ أكثطٓوا وسض ٝعووٗ ٟقوه ًعوآط اهبو ؽ
اإلُػاُٗ ٛاهأط اإرتٌاع ٛعرب ع  ٞاإلُػواْ باهعبٚعوٗ ٞاجملتٌويفٓٗ ،و٘ يو٘ق شهوم
ٙؿلى ًسخ ل ًِٔنٚال ممٚعال تعتٌسٖ اهعوَ٘ اإلُػاُ ٞٚه حتوٚى اهعو٘آط اإغوت بٞٚ

ه ٗا وويف اذتٚووا ٝاإرتٌاعٚووٗ )5(ٞكٌووا ٙووط ٠بعووح اهبوواحثا ه عوووَ٘ اإرتٌوواع تْ
اإغت ب ٗاإىلداب ًت ظًاْٙ ،ت٘غعٌٔا اهتؿ ٚأٗ اهتنػس ه ً٘ن٘عٗ ،اغت ب
 ٙو ز ٜتني دػووس ه ً٘ن٘ع(تؿوو ، ُّٚمت٘نوويف)ٓٗ ،ووصا  ٙو ز ٜتني اىلووداب  ٙو ز ٜتني
ضييف(داٗظ ،تهغاٗ )١تشا كاْ اإغت ب تعبريال ،عّ ُؿاط اهطٗح ارتواهق هوعواف يوسْ
اهتؿ ٚأٗ اهتنػس ه ؾو ،١ٛأٗ ه ً٘نو٘ع ٙعورب عوّ اه٘ا ويف اإرتٌواع ٛهوبؿوط ،تُوٕ
تعبري عّ ً٘ن٘ع ٞٚاهعوآطٗٗ ،ٝر٘زٓوا ااػوتاى ًِفكوى عوّ اهِؿواط ارتواهق هلوا،
ًغدب عّ ااااقس ارقو )6(ٞٚأ ٜأْ "اإىلداب حاه ٞغٚل٘  -ارتٌاعٚو ٞتػوٚعط
عو ٟاهفطز غٚعط ٝتاً ٞدعوٕ ىلطٙبال عّ بعح ُ٘احٗ ٛا عٕ اإرتٌاع)7(."ٛ

أ ٜأْ اإىلووداب ٓوو٘ ؾووع٘ض ِٙتوواب اهفووطز يٚنعوووٕ ىلووري ووازض عووو ٟتغووٚري اه٘نوويف
اإرتٌوواع ،ٛاهووصٙ ٜتفاعووى ًعووٕ" ،أ ٜأْ اهفووطز ىلاهبوال ًووا ٙؿووعط بةُووٕ هوو٘ أضاز حتاٚووق
أٓسايوٕ يسُوٕ وب عوٚوٕ عوسَ اهتكووطف مب٘روب اااواٚٙؼ ااتعواضف عؤٚوا ارتٌاعٚوال
ٗأخ ٚووو لا ٗٓووو٘ اهعوووعي ،أ ٜؾوووع٘ض اهفوووطز بةُوووٕ ىلطٙوووب عوووّ ارٓوووساف اذتهووواضٞٙ

جملتٌعٕ )8(".كٌا "أْ اإىلداب ،حاهُ ٞفػ ٞٚتتهٌّ ًؿواعط ،بعهؤا ت وابً ٛوّ
بى اإلحػاؽ باهتفطز ٗبعهٔا غويب ًّ بى اإلحػاؽ باهغطبٗ ٞاهععهٗ ٞاذتكاض ًّ
وو٘ ٠بعهوؤا ظووآطٗ ،بعهوؤا زتٔوو٘يٗ ،اإُػووخاب ًووّ اه٘ا وويف ٗتووب أطووط ًطرعٚووٞ
غووو٘كً ٞٚفاض ووًٗ ٞباِٙوو ٞهونٌاعووً ٞوويف ًٚوو٘ي تا٘ عٚووٗ ٞاُتخاضٙوو ٞأحٚاُوال(ٗ" )9كٌووا
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 ٙكس بعح اهباحثا يسْ اإىلدابً ،ا٘ه ،ٞخيتوه ًعِآوا بواخت ف اغوتعٌاإتٔا"
يوواإىلداب بووااعِ ٟاذتاوو٘ ٓ ٛوو٘ حووق اهتِوواظي عووّ ااولٚوو ٞهكوواحل خووطٗ ،تع و ه
اهعب اإنعطاب اهعاو ٛاهص ٜعى اإلُػواْ ىلطٙبوال عوّ شاتوٕ ٗزتتٌعوُٕٗ ،عطا٢وٕ،
أًا ه اهفوػف ٞتؿري تني دطب ٞاإلُػاْ عّ ر٘ٓطٖٗ ،عّ عسَ اهت٘ايق بوا ااآٚو،ٞ

اه٘روو٘ز ،يوواإىلداب ُاوول ٗتؿوو٘ٗ ٕٙاُعٙوواح عووّ اه٘نوويف اهكووخٚح" )11(.يوواإىلداب
كٌوا ٙاو٘ي ِٓوط ٜهوٚفري "ٙو ط ه اهعبٚعووٙٗ ٞتوة ط بٔوآٗ ،و٘ ًعٔوا ه اتْ اه٘احووس،
ٗباهتاه ٛيسْ اهع  ٞاهِؿع ٞبا اإلُػاْ ٗاهعبٚع ٞإ تِع٘ ٜعو ٟخفاٙوا ٗأغوطاض رْ
ٓصٖ اهع  ٞتتٍ عرب اهعٌى بك٘ضً ٝطكع ،ٞٙياإلُػاْ ٙػتعٚيف عرب اهعٌى أْ ٙتناٗظ
حووسٗز اذتٚووا ٝاهعف٘ٙوو ٞااباؾووط ٝه اهعبٚعوو ،ٞئوو٘ ِٙووت ٗٙبووسع أؾووٚاً ١تعووسزٓٗ ،ٝووصٖ
ارؾٚا ١تويب حاراتوٕٗ ،هلِٔوا ه اه٘ و ُفػوٕ ت٘هوس حاروات رسٙوس ٝزْٗ اُاعواع،
ٗٓ ٛه اه٘ ُفػٕ تعٌى عو ٟتعسٙى اذتارات اهااٗ ،ٌٞ٢ه زتط ٠حتاٚق اإلُػاْ
هصاتٕ ه عاف ارؾٚا ،١يسْ ٓصا اذته٘ض اهصات ٛإ ٙعو نوٚاعال هنُػواْ ٗاغوت بال

هووٕ ،بووى ٙطًووع تني ما٢ووٕ ٗاظزٓوواضٖ"ٗ )11(.ه حتوٚوووٕ هعووآط ٝاإىلووداب ضبووط /رووان

ران ضٗغ٘ ) 1778- 1712( /بوا اهفوطز ٗاهسٗهوٗ ،ٞبوا اذتطٙوٗ ٞاإىلوداب ،رُوٕ
اعتاووس أْ حطٙوو ٞاإلُػوواْ إ تكوواْ تإ بووسضاز ٝمجاعٚوو ،ٞيووطأ ٠أْ اإلُػوواْ ه اذتاهووٞ
اهعبٚع ٞٚميط مبطحو ٞتع٘ض ،يةٗإل ٓ٘ كا ّ٢ح٘ٚاُ ٛحيلٌٕ ًبس ْ ىلطٙوع ٝاهباوا١
ٗاهطأيوو ، ٞاهوووصاْ ٙػووبااْ ظٔوو٘ض اهعاووى ،ياووس ضأ/ ٠ضٗغوو٘ /ه اإُتاوواي ًووّ حاهووٞ
اهعبٚع ٞتني حاه ٞاجملتٌيف نطٗض ٝأخ ٚو ٞهوفوطز ،حٚوث ف ٙو اط ه اهسٗهو ٞتعوبريلا عوّ
ع ات ارتٌاع ٞٚا تكاز ،ٞٙبى ضأ ٠ئٚا تضاز ٝغاً ٞٚعوٚا ،حياأوا زتٌو٘ع أيوطاز
أحطاض ٗيق عاس ارتٌاعٙ ،ٛتِاظي ي ٕٚكى يطز عّ ػط ًوّ حطٙتوٕ ،مبوى ١أضازتوٕ
زْٗ أٔ ٜط خاضر ،ٛياهسٗه ٞاها زعا تهٔٚا ٛٓ ،ؾلى ًّ اهتخواهه ٗاهؿوطاك،ٞ
تووساييف عووّ اريووطاز ٗحتٌووً ٛكوواذتٍٔٙ ،تدووو ٟه غووبٚؤا اهفووطز عووّ حا٘ ووٕ ،كووٛ
ٙكووبح ٓووصا ادتػووٍ اإرتٌوواع ،ٛأ ٜاهسٗهووٓ ،ٞوو٘ اهػووٚس اذتاٚاوو ٛاهووص ٜإ حيا وق
اريطاز حطٙتٍٔ تإ باإلشعاْ هٕٙٗ ،وط/ ٠ضٗغو٘ /أُوٕ ٙوتٍ اهوسخ٘ي تني اجملتٌويف ااوسُٛ
ًّ ب٘اب ٞااول ٞٚارتاقً(ٞول ٞٚارض ) ٛٓٗ ،أٗي أخعا ١ادتوِؼ اهبؿوط ،ٜتُٔوا
"خع٘تٕ ارٗني حن٘ اإحنعواط ،تْ أٗي ًوّ غو ٚأضنو َا ٗ واي ٓوصا ًووم هوٗٗ ،ٛروس
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أُاغال غصرال مبا ي ٕٚاهلفا ٞٙهٚكس ٘ا ٘هوٕ ٓو٘ ً غوؼ اجملتٌويف ااوسُ ٛاذتاٚاو.ٛ
ٗٙط ٠أْ اهعاس اإرتٌاعُ ٛتٚن ٞظٔ٘ض ااول ٞٚاهعااض ،ٞٙر٘ٓطٖ ظٔ٘ض "غوع ٞعاًوٞ
ٗ وو٘اُا" تعتٌووس عووو ٟارتسٙعووٗ ٞاالووط ٗٓووسئا .اٙوو ٞارىلِٚوواٗ .١ميٚع/ضٗغوو٘ /بووا
ُوو٘عا ًووّ اإىلووداب ػووطٙ ،ٜلتػووب طابعوال غٚاغووٚال (اإغووتبساز اهعبوو٘ز ،)ٜأًوا
اهع٘عُ( ،ٛاى اهػوٚاز ٝتني ادتٌاعو )ٞيٚعٌوسٖ بة وا ١كوثري ٝاهتهوخ ،ٞٚاهتِواظي،
اهتدووووٙٗ ،ٛؿوووطح ضٗغووو٘ ًعِووو ٟاإىلوووداب با٘هوووٕ "أْ تغووودب ٙعو و أْ تععووو ٛأٗ أْ

تبٚيف"(ٗ ،)12باهتاه ٛياإىلداب عِس /ضٗغ٘ٙ /ةخص ارؾلاي اتتٞٚ

اإىلداب اإ تكازُ ،ٜاى حق ااول ٞٚتني أخط اهتِاظي ،اهتدو.ٛاىلداب غٚاغ ،ٛاُفكاي ،اىلداب اإلُػاْ عّ حطٙتٕ ،ػطال اٗ ط٘عال.اىلوووداب ارتٌووواع ،ٛاىلوووداب اإلُػووواْ عوووّ اإُػووواْ بفعوووى تاػووو ٍٚاهعٌوووىٗاهتدكل.
اىلداب عٌى ،اىلداب اإلُػاْ عّ ُات عٌوٕ ٗعّ اهث٘ضات اإرتٌاع)13(ٞٚأًوووا تً٘ووواؽ ٓووو٘بؼ( َ)1679- 1588اهفٚوػووو٘ف اإلُلوٚوووع ٜياوووس ضأ ٠ه
اإلُػاْ كاِ٢ال أُاُٚالٙ ،ػع ٟتني تؾباع ضىلباتٕ ارُاُ ،ٞٚعو ٟحػاب ًكواحل اهغوري،
ارًووط اهووصٙ ٜووسييف بوواها٘ ٜتني تٔسٙووس اههووعٚه ٗ ،عووى اجملتٌوويف ستلً٘ وال باوواُْ٘
اها٘ ،ٝيٚفاس اجملتٌيف تِاىلٌٕ اهساخوٗ ،ٛهاس ًٚع ٓ٘بؼ ه كتابٕ اهؿٔري(هٚفٚا اْ)
بووا حوواهتا ً وّ اهبؿووط ،حاهوو ٞطبٚعٚووٗ ،ٞحاهووً ٞسُ(ٞٚحهوواض )ٞٙتتٌٚووع ارٗني عِووسٖ
حبطب ادتٌٚيف نس ادتٌٚويف ،ىلوري أْ اذتاو٘ق ًتػواٗٗ ٞٙعوٚوٕ إ حواكٍ ىلوري اهاو٘،ٝ
ٗباهتاه ٛياذتق حق اها٘ ،ٝتشْ ،إ ًفط ًّ أروى اهوسخ٘ي ه اذتاهو ٞاهثاُٚو( ٞااسُٚو)ٞ
ًّ طوب اهػوٍ" ًّٗ ،تِاظي" كى يطز عّ راُوب ًوّ اذتوق اهعواَ ٚ ٗ ،واَ حلً٘وٞ
ًعواووو ٞحتفوووغ اهتووو٘اظْٗ ،باهتووواه ٛيوووسْ اهتدوووو" ٛاهتِووواظي" ،اإُفكووواي ،عوووّ اذتوووق
اهفطزٗ ،ٜحت٘ٙوٕ تني ٗر٘ز ارتٌاع ،ٛخاضر ٛباهِػب ٞهأليطاز ٓ٘ اىلداب ًّ حٚث
انيت٘.٠
ٗعو ٟاهطىلٍ ًّ زٗض ٘ٓ/بؼ/ٗ /ضٗغ٘ /ه تؿلٚى ًا٘ه ٞاإىلداب ،يسُٔا ف

تةخص ًلاُتٔا اهفوػف ٞٚتإ عوٙ ٟسٚٓ /غى ( ،)1831- 1771ياوس ضبوط يلوطٝ
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اإىلووداب بفلووط ٝاذتاٚاوو ٞااعواوو ،ٞهلووصا أ وواَ اإىلووداب عووو ٟؾوولى اهع وو ٞبووا
اهصات ٗاهعاف ،حٚث ٙوط ٠أُوٕ عِوسًا ميتووم اإلُػواْ ٓوصا اهو٘ع ٛه دواٗظٖ هوعواف
اا٘ن٘عٙ ،ٛلْ٘ س بسأ ططٙإ حن٘ حاٚاتٕ ارتاق ٞبوٕ كسُػواْٗ ،حنو٘ حاٚاوٞ
ٓصا اهعاف أٙهال ،يٚل٘ ْ اإلُػاْ ًغدبال عِسًا إ ٙتعطف عو ٟشاتٕ ه ٓصا اهعاف،
ٗٙتناٗظ اىلدابٕ عِسًا ٙكبح اهعاف رع١ال ًِٕٗ ،بٔصا ااعِ ٟيسْ اإىلداب ٓ٘ ًطحوٞ
اكووواذت ٞاهوووصات ًووويف اه٘رووو٘ز ،أ ٜأُوووٕ ه ع ووو ٞاإلُػووواْ بووواتخط ٙتخاوووق اإلُػووواْ
ٗٙغووودبًٗ ،وووا زٙاهلتٚوووم اهػوووٚس ٗاهعبوووس تإ تعوووبري عوووّ ٓوووصٖ اهع ووو ٞااتِا هووو،ٞ
ياإلُػووواْ إ ٙكوووبح ًوووا ٓووو٘ تإ بفوووطز خوووط ،بوووى تْ ٓوووصا اتخوووط ٓووو٘ ؾوووطط ٗرووو٘زٖ
كسُػواْٗ ،هلوّ ٓوصٖ اهع و ٞبووا اإلُػواْ ٗاتخوط إ تتػوٍ بااكواذتٗ ٞاهتِوواىلٍ،
ئ" ٛقطاع حت ٟاا٘ت" با أيطاز ىلري ًتػاٗ ّٙعو ٟاإلط ق )14(.

هاووس أ وواَ ٓٚغووى /اإىلووداب عووو ٟتعوواضف اهووصات ٗاهعووافٗ ،حبووث غووبى دوواٗظ
اإىلووداب ،يوووٍ ووسٖ تإ ه ًػووت٘ ٠اهوو٘ع ،ٛحٚووث تكووبح ارؾووٚا ١رووع١ال ًووّ تعوو٘ض
اهوو٘ع ٛاهووصات ٛاذتووطٗ ،باهتوواه ٛاكتػووب ًفٔووَ٘ اإىلووداب عِووس ٓٚغووى وو ٞتعووابري،
أٗهلووا ُاووى اذتاوو٘قُ ،اووى ااولٚوو ،ٞاهتدوووٙ ٗ ٛعازهووٕ اإىلووداب اهثوواُ ٛاإىلووداب،
اإغوووووووت ب ،اإُفكوووووووايٗ ،اهثاهوووووووث اهتِووووووواظي ،اإغوووووووت ب ،اإُفكووووووواي .أًوووووووا

ً/اضكؼ ( )8111- 8181يٚصٓب تني أْ ُف ٛاإىلداب ه اجملتٌيف ٙت٘ ه عوٟ
تغٚري اهبِا ١اإرتٌاع ٛهلصا اجملتٌيف" .ياإىلداب حاهٙ ٞكبح ئٚا اهبؿوط زًو ٟهووِعٍ
اإرتٌاع ٞٚاها قِع٘ٓا ٍٓ بةٙوسٗ )15(".ٍٔٙتْ اذتٚوا ٝاإرتٌاعٚو ٞهوفوطز أٗ حٚاتوٕ
ه اهعٌى تكبح ه ظطٗف اإىلداب ًِعا ٞتِعوسَ ئٚوا اذتطٙو ،ٞكٌوا أْ اهع وات
اإرتٌاعٚوو ٞإ ٙأٌٚووا اإلُػوواْ مبخووح تضازتووٕٗ .باهتوواه ٛيووسْ اهعٌووى ااغوودب عِووس
ًاضكؼ ٙاَ٘ عو ٟاهِخ٘ اتتٛ
- 1اىلوووداب اهعٌووواي عوووّ قوووريٗض ٝاإلُتووواج ،تش ٙكوووبح اهعٌووواي ًِفكووووا عوووّ
ععا ٍٔ٢اإلُػاُ ،ٛاهصٙ ٜاوسَ هلوٍ اإكتفوا ١اهوصاتٓٗ ،ٛوصا ٙووعَ اهعٌواي
عو ٟأْ ٙعتربٗا ٓصا اا٘ ه عو ٟإُٔ ُتٚن ٞحتٌٚوٙٗ ،ٞوطٗا عٌوؤٍ وس أخوص
ًوؤٍِ ًاابووى اغووت ًٍٔ أرووطال زتووسزال ،أ ٜأُٔووٍ بوواع٘ا تبووساعٍٔ ٗرٔووسٍٓ
هآلخط.ّٙ
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- 2ععي اهعٌاي عّ طبٚعتٍٔ اهبؿط ٞٙبػبب حطًأٍُ ًّ اهِؿاط اإلُتار.ٛ
- 3اىلووداب اهعٌوواي عووّ تُتوواج عٌووؤٍ عِووسًا ِٙووت ٗٙكووبح ًول وال هآلخووط،ّٙ
ٗهٚؼ هكِاعٕ أٗ ًبتلط.ٕٙ
- 4ععي اهعٌاي عّ با  ٛاهِاؽ ،ياهِاؽ ٙتٍ اذتلٍ عو ًّ ٍٔٚبوى ًو٘ عٍٔ
ه اهػ٘قٗ)16(.هلّ ف تبق ًا٘ه ٞاإىلداب عِس ًاضكؼ ابتو ،ٞحٚوث
تطارع ه " ضأؽ ااواي" ،ياوس اعتٌوسً/اضكؼ /عووً ٟا٘هو/ ٞي٘ٙطبوار/
عووّ يوووطاق ارض عووّ اهػوووٌا ،١كووٙ ٛبوووسأ بِاوووس اهسٗهوو ،ٞيفووو ٛاهسٗهوووٞ
اهربر٘اظ ٞٙاهاا ٌٞ٢عو ٟأغاؽ ااول ٞٚاهفطزٙ ،ٞٙعٚـ اإلُػواْ اىلدابوٕ
اهلاًى ،أ ٜأْ اهسٗه ٞاها ُٓ ٛعطٙال تعبري عوّ تضاز ٝاهفوطز ًٗكواذتٕ،
تكبح أزا ٝهأط ٓصٖ اإلضازٗ ،ٝتهغا ١اكاحل اهفطزٗ ،تكبح ًا٘ه ٞاا٘اطّ
ؾلو.ٌٞٚٓٗٗ ٞٚ

ًٗيف تع٘ض يوػفً/ ٞاضكؼ /أخصت ًا٘ه ٞاإىلداب بعسال رسٙسال ،ياُتاو ًّ
ااػت٘ ٠اهػٚاغ ٛتني ااػوت٘ ٠اإ تكواز ،ٜحٚوث دوو ٟاإىلوداب ه حاوى اهعٌوى،
رْ اهعٌووى ااووةر٘ض إ حياووق ًآٚوو ٞاإلُػوواْ ،بووى عووى ًووّ اهعٌووى حا و ل ه ىلووداب.
هلّ ً/اضكؼً /ا هبث أْ ختو ٟعوّ ًا٘إتوٕ اهفوػوف ،ٞٚارُثطٗب٘ه٘رٚو ،ٞعِوسًا
غاض حن٘ عوٍ اهتاضٙذٗ ،أخص ًفَٔ٘ اهػوعً ٞلواْ ًا٘هو ٞاهعٌوى ااغودبٗ ،ت ؾو
ًاوو٘إت ادتوو٘ٓط ،اإلُػوواْ اهلووو ،ٛاإلُػوواْ اهؿوواًى ،هتعٔووط بووسإل ًِٔووا ًفووآ،ٍٚ
موط اإُتواج ،اهاو٘ ٠ااِتنو ،ٞع وات اإُتواج ،يهوى اهاٌٚوٗ .)17(ٞهاوس زيويف شهووم
ً/اضكؼ /تني عس اهعٌى أغاغال هوتاضٙذ ٗاجملتٌيف اإلُػاُ.ٛ
ٗتعٔط ق٘ض اإىلداب هسً ٠اضكؼ كٌا ٙوٛ
- 1اىلداب اإلُػاْ عّ اهصات .
- 2اىلداب اإلُػاْ عّ اهِاؽ.
- 3اىلداب اإلُػاْ عّ اهعبٚع.ٞ
ًّٗ شهم ٙتهح أْ اهعٌى ه ظى اهِعاَ اهطأ اهٙ ٛتخ٘ي تني نوطٗض ٝوآط،ٝ
ٗأْ اهعاًى إ حيؼ باذتط ،ٞٙتإ خ ي ٗ يطاىلٕ ،أٗ ٗر٘زٖ ًيف أغطتٕ ،كٌا ٙط٠
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ً/وواضكؼ /أْ اهربٗهٚتاضٙووا أكثووط اهعباووات اىلداب و لا ه ظووى اجملتٌوويف اهطأ وواه،ٛ
ًٗعِ ٟشهوم أْ كوى أيوطاز اجملتٌويف اهطأ واهٙ ٛعواُْ٘ ًوّ اإىلودابٓٗ ،وصٖ اهِعوطٝ
اغووتناب ٞهوفلووط اإ تكووازٗ ٜاهفوػووف ٛاهووص ٜتتوٌووص عوٚووٕ ،يوواإىلداب عِووسٖ هووٚؼ
زتووطز ُتوواج هتاػوو ٍٚاهعٌووى باووسض ًووا ٓوو٘ ستكووو ٞهتِعوو ٍٚاهعٌووى زاخووى مووط اُتووارٛ
تاضخي ٛستسز .أ ،ٜأْ اإىلداب هسً ٠اضكؼ عٌوٙ ٞٚتخ٘ي ئٚوا اإلُػواْ تني حاهوٞ
تؿ ٚحٚث ُٙػْتاعباس ٗٙكبح با٘ ٝعٌوٕ غوع ٞتباع ه ارغ٘اق .ياهعٌى بطأً ٜواضكؼ
ٓ٘ اهصٙ ٜع٘ض اإلُػاْ ٘ٓٗ ،اهصٙ ٜعج بٕ أٙها ه أكفاْ اهعب٘زٗ ٞٙظُعاُات اهأط.
ٗبعباض ٝأخط ٠اهعٌى خيوق اإلُػاْ ٗٙع٘ضٖ ٗهلِٕ ميتل ه اه٘ ُفػوٕ كوى و٘اٖ
ٗٙػووتعبسٖ(ٗ ،)18ممووا تاووسَ ميلِِووا أْ ُ ٙووس ًووا شٓووب تهٚووٕ بعووح اهبوواحثا ًوّ أْ
"ًاضكؼ أحلّ ٗأكس أٌٓٚو ٞادت٘اُوب اإ تكواز ٞٙه ًفٔوَ٘ اإىلودابٗ" ،أزٓ ٠وصا
اهتةكٚس ه ىلاهب ارحٚواْ تني تىلفواي ٗتٌٔوٚـ ادت٘اُوب اهػوٚل٘ه٘رٗ ٞٚاإلُػواُٞٚ

هلووصا اافٔووَ٘" )19(.أًووا /ي٘ٙطبووار /يووطأ ٠ه كتابووٕ "روو٘ٓط ااػووٚخ "ٞٚتْ حتطٙووط
اإلُػاْ ًّ اإىلداب اهس ٘ٓ ٙاهؿطط ارغاغ ٛهتخطض اإلُػاْ اهلاًى ٘ٓٗ ،بِا١
ُعطٙ ٜربّٓ عو ٟأْ ر٘ٓط اهسٗه ٞهٚؼ ه حاٚاتٕ تإ ر٘ٓط اإلُػاْ ااغدب ،حٚث
هوس/٠ي٘بط بووارٙ /كووبح اهلل ٓو٘ اإلُػوواْ ه حاهتووٕ ااغدبووٗ ،ٞباهتواه ٛيووسْ اهووسٓ ّٙوو٘
اىلداب ،بى ٓ٘ ق٘ض ٝكاًو ٞه ىلدابٗ ،إ ٙعطف اإلُػاْ اإلهٕ تإ رُٕ روعًِ ١وٕ،
ٗه ًعطيتٕ هٕ ٙتعطف تني ُفػٕٗ ،عِسًا ٙتعطف اإلُػاْ تني ُفػوٕ بؿولى حاٚاوٛ
ٗٙعطف إُٔ ًكسض اهٍ٘ٓ اهس ، ٙتت٘اض ٠اهتك٘ضات اهسٙٗ ،ِٞٚٙػتعٚس اإلُػاْ ُفػٕ
كٌكووسض هلووى حاٚاوو)21( ،ٞأ ٜأْ يوػووف/ ٞي٘ٙطبووار /تٔووسف تني ٗحووس ٝاهووصات
ٗاا٘ن٘عٗ ،تني تعاز ٝقٚاىل ٞاإلُػاْ هٚكبح شاتاَ ًتخطض ٝب اُاػواَ ،يفو ٛاهو٘عٛ
اهسٙ ، ٙػاط اإلُػاْ كى قفاتٕ اإل اب ٞٚخاضرال عِٕ ،يوٚؼ اه٘ع ٛتإ ؾول ل
ًعِٚو وال ًوووّ عبووواز ٝاهوووصات اإلُػووواُ ًّٗ.ٞٚاهوووص ّٙآتٌووو٘ا بووواإىلداب ًووواكؼ يٚووورب

()1921- 1864حٚث تهٌِ أعٌواي /يٚورب /تؾواضات نوٌِ ٞٚافٔوَ٘ اإىلوداب،
ٗتْ كاْ ف ٙػتدسَ ًكعوح اإىلداب ُفػٕ ،أٗ أّٙو لا ًوّ ًؿوتااتٕ ،حٚوث ٙوط ٠أْ
اهِعع ٞاهعا ُٚو ٞهٚػو زتوطز عٌوٚوات غٚاغوٗ ٞٚتموا ميتوس تة ريٓوا هٚؿوٌى اهثاايوٞ
ٗاهعاووى اهبؿووطٓٗ ،ٜوو ٛشات تووة ري عووو ٟادتاُووب اإ تكوواز ٜه اهسٗهووٗ .ٞهووصا قوواضت
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اهعا ُ ٞٚهس ٕٙمبثابو ٞتٔسٙوس هنبوساع ٗاهتخوطض ٗباهتواه ٛتوسٗٙط اهعاوى/ٗ" ،يٚوربِٓ /وا
ٙعس تٔسٙس اهتخطض ٗاإلبساع ُتٚنً ٞباؾط ٝهوعا ُ ٞٚاها تػوب اإيتتاْ باو ٍٚاهثاايوٞ

اهتاوٚس.)21( "ٞٙ

ٗهاووووس كؿووووه/يٚرب /عووووّ ًعووووآط ارتٌاعٚوووو ٞوووو ٞهعووووآط ٝاإىلووووداب ه
اهتِعٌٚات اذتسٙث ،ٞمتثى ااعٔط ارٗي ه اإعتٌاز ٗغوب اذتطٗ ٞٙياوساْ اهػوٚعطٝ
اادتبوو ٞعووو ٟطبٚعوو ٞاإُفكوواي ،حٚووث أْ ً٘نوو٘ع ارتهوو٘ع ٗغوووب اذتطٙووٗ ٞياووساْ

اهػٚعط ٝه اجملتٌعات اذتسٙثوٙ ٞطرويف هعبٚعو ٞاهِػوق اهاواُُ٘ ٛاهػوا٢س(ٗ .)22متثوى
اإىلداب اهثاُ ٛه اإُفكاي اهص ٜعِٚوٕ /يٚورب /عِوس حتوٚووٕ هعبٚعو ٞاهػوٚعط ٝعووٟ
اهعاًووى ب٘غواط ٞاإلزاض ٝااِعٌووٗ. ٞميلِِووا اهاوو٘ي تْ /يٚووربُ /عووط تني اإىلووداب ًووّ
ٗرُٔ ٞعط خع ٞٚحت ٟهٚبسٗ اإىلداب اهِارٍ عّ اهدؾٚس ٗكةُٕ سض ستتٍٙٗ ،وط٠
أْ ك ل ًّ اهطأ اهٚوٗ ٞاإؾوداكٙ ٞٚتعووب ٗرو٘ز تِعٌٚوات بريٗ طاطٚو ٞنودٌ،ٞ
رْ اهِعاَ ٗاههبط ًّ ارً٘ض اهلاً ٞاها ٙتعوبٔا أُ ٜعاَ غٚاغً ٛتع٘ضٗ ،باهتاهٛ
يووسْ اإىلووداب اهِووارٍ عووّ شهووم ٓوو٘ أًووط حتٌووًٗ ،ٛووّ ووٍ  ٙهووه /يٚوورب /بووا اذتطٙووٞ
ٗاههطٗض ٝعو ٟحن٘ ًا يعى (ٓٚغى) ًٗاضكؼ عّ ططٙق ااعطي ٞاهعوٌٚو ٞاهوا تعٗزُوا
باهطؤ ٞٙاهساخو ٞٚهعبٚع ٞاها ٍٚاا٘رٔ ٞريعاي ُٗ٘ع اهاو ٍٚاهوا ُتٌػوم بٔواًٗ ،وّ وٍ
ٙػع ٟيٚرب هأط اإىلداب باهتةهٚه ادتسه ٛبا ااػ ٗهٗ ٞٚاذتط ٞٙعّ ططٙق ااعطيوٞ

اهعوٌ ًّٗ)23(.ٞٚأٓوٍ اهوص ّٙآتٌو٘ا ه ظوآط ٝاإىلوداب /زٗضكٔوا- 1858(/ ٍٙ

 )1917حٚووث اهووسع٘ ٝاهووا ٙطكووع عؤٚووا /زٗضكٔووآ /ٍٙوو ٛتْ اجملتٌوويف اهبػووٚط
ٙعٚـ بِعاَ ًعا ختهيف يً ٕٚكاحل أيطازٖ اكاحل اجملٌ٘ع ،ىلري إُٔ إ ٙعو بٔوصا

ارتهوو٘ع أ ٜؾوو ،١ٛغٚاغوو ٛأٗ أخ ووًٗ .)24(ٛووّ ووٍ شٓووب تني حووس اهاوو٘ي بووةْ
اهتع٘ض اذتسٙث س ه ٟعوٓ ٟصٖ اذتٚا ٝاها تتػٍ باهعٌى ااطن ًّ ٛأروى اهفوطز
ٗاجملٌ٘عٗ ،آتٍ بععه ٞاإلُػاْ اذتسٙث عّ اجملتٌيف اهتاوٚسٗ ،ٜأُوٕ ٙوط ٠أْ اهٚوةؽ
ٗاه٘حوووس ٝاهوووا إ حتتٌوووى ه اهتووواضٙذ اذتوووسٙثٗ ،اهوووا ٙكووواحبٔا خووو٘ف اهوووصات،
ٗاكت٣ابٔوا ٗ ،وأوا اهعا٢وس ،تعوس ُتواً ٢باؾووط ٝهوِععو ٞاهفطزٙو ٞاهوا غوازت اهتوواضٙذ
اذتووسٙثٙٗ ،عووعٗ ٓووصٖ اهِتٚنوو ٞاهطٚ٢ػوو ٞهوتكووِٚيفٗ ،اهسمياطاطٚووٗ ،ٞادتٌآريٙوو،ٞ
ٗاهِعع ٞاهعوٌاُ.ٞٚ
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ٗضىلووٍ أْ /زٗضكٔووا /ٍٙووس اعتٌووس ه تفػووريٖ هعووآط ٝاإىلووداب عووو ٟنووعه
اجملتٌيف تإ إُٔ عسي ً٘ فٕ اهِعط ٜيٌٚا بعس عِسًا أؾاض تني أْ اه٘ وا٢يف اإرتٌاعٚوٞ
هٚػ خاضر ٞٚباههطٗض ٝباهِػوب ٞهوفوطز ،تموا ميلوّ أْ تلٌوّ زاخووٕ ،ه قو٘ضٝ
اهؿووووع٘ض أٗ اههووووٌري ادتٌعووووٗ ،ٛاهووووصٙ ٜعووووسٖ اا٘رووووٕ اهاٌٚوووو ٛاهعوووواَ ه اجملتٌوووويف

اذتسٙث( .)25يواس ضأ/ ٠زٗضكٔا /ٍٙتْ اهاٗ ٍٚاهعطف ٗارخ ق ٓ ٛاها تعرب عوّ
اهعاى ادتٌع" ،ٛأًا اهتهاًّ اهعه٘ ٜيِٚت عّ اهع ات ااتساخوو ٞهِػوق ًطكوب
ًّ تاػ ٍٚاهعٌى حٚث جنس أْ هلى يطز حطٙتٕ ٗاغتا هٕ ارتوام بوٕ ،تإ أْ ٓوصٖ
اذتط ٞٙحتلٌٔا ٘ ٝأخ  ٞٚتػٌ٘ عو ٟاريوطاز حبٚوث تهوٍ ٓوصٖ اهاو٘ ٝارخ ٚوٞ

زتٌ٘ع ٞاها ٍٚارغاغ ٞٚاها ضأ ٠أُٔا تت٘ني تِع ٍٚاه٘ا يف اإرتٌاع)26(."ٛ

أًا أضٙم يطَٗ ياس أبس ٠آتٌاً لا كبريال بع  ٞاإلُػاْ باهعبٚعوٗ ،ٞأْ رو٘ٓط
ًفَٔ٘ اإىلداب هسٓ ٕٙو٘ أْ اتخوطٙ ّٙهوخْ٘ ىلطبوا ١باهِػوب ٞهنُػواْٗ ،تْ ظوآطٝ
اإىلووداب ٓوو ٛه اذتاٚاوو ٞأ ووط تدكووٕ اهطأ اهٚوو ٞعووو ٟاهؿدكووٓٗ ،ٞٚوو٘ ٙعتاووس أْ
اىلووداب اإلُػوواْ ميلووّ ٔووطٖ ياووط ًووّ خ و ي اهووتغريات ااتعاًِوو ٞه غووا٢ط ر٘اُووب
اهِعاَ اإرتٌاعٗ ،ٛاإ تكازٗ ،ٜاهػٚاغٗ ،ٛاهثااهٙٗ ،ط/ ٠يوطًَٗ /عٔوطال خوط
ًووّ اإىلووداب ٙتٌثووى ه ؾوولى اذتطٙوو ٞادتسٙووس ٝاهووص ٜقوواحب اهِععوو ٞاهطأ اهٚوو،ٞ
يعو ٟاهطىلٍ ًّ أُٔا أعع اهفطز حطٙتٕ تإ إُٔ س قاض ٗحٚسال ًِٗعوعإلٗ ،قواض أزاٝ
ه أٙس ٠٘ ٜعات ٞٚخواضج شاتوٕ  .ياهوص ّٙخيهوعْ٘ هونضاز ٝهٚػو٘ا غو٘ ٠أؾوٚاِٙ ١عوط
ته ٍٔٚاهبريٗ طاطُ ٛعط ٝىلري ؾدكٗ ٞٚىلري تُػاُ ،ٞٚياإىلداب عِس يطَٗ ٓ٘ "موط
ًووّ اهتنطبووٙ ٞعووٚـ ئٚووا اإلُػوواْ ىلطٙبوال عووّ ُفػووٕ ،حٚووث ٙفاووس زٗضٖ ب٘قووفٕ ىلاٙووٞ

تُػاُ ٞٚهوعاف"( .)27أًا اىلوداب اهفوطز عوّ شاتوٕ ئو٘ أٓوٍ قو٘ض عٌوٚوات اإُفكواي
عِووس يووطَٗ .كٌووا أْ اإلُػوواْ عِووسٖ ٙبووسع أٗ اُوال ٙػوونس هلووا ٗأقووِاًال ٙعبووسٓآِٗ ،ووا
ٙلٌّ ر٘ٓط اإىلداب .يف ٛعٌو ٞٚاإىلداب ،كٌوا ٙوط ٠تضٙوم يوطَٗٙ ،تِواظي ااوط١
عوووّ ُفػوووٕ تظا ١اغتػو و ًٕ هاووو ٍٚاجملتٌووويف اهػوووا٢س ٝخاقووو ٞه اجملتٌووويف اهكوووِاعٛ
اذتووسٙثٙ ،اوو٘ي ه كتابووٕ (ارتوو٘ف ًووّ اذتطٙوو" )ٞتْ اهفووطز ٙلووه عووّ أْ ٙكووبح
ُفػٕ عِسًا ٙعتِق ُ٘عال ًّ اهؿدك ٞٚاااسَ هٕ ًوّ راُوب اهٌِواشج اذتهواضٗ ٞٙهلوصا
يسُٕ ٙكبح متاًال ؾةْ اتخطٗ ،ّٙكٌا ٙت٘ عوْ٘ ًِوٕ أْ ٙلوْ٘(ٓٗ )28وصا ٙتعوابق
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تني حسّ كبري ًيف ضؤ/ ٞٙرْ٘ ٓ٘ه  /ه ٗقفٕ ركثط ًفآ ٍٚاىلوداب اهو٘ع ٛخبثوال
ٗأكثطٓا خع٘ض ٝبا٘هٕ "تْ و ًّ ٞاهعبٚس تفلوط ه اذتطٙو ،ٞأًوا مجٔوطتٍٔ يلوى

ٙبآ ٛبةْ غٚسٖ ٓ٘ اريهى ٗار ٘ٗ ٠ارىلِ)29(."ٟ

أًووا /تووُ٘ٚع /ه ًعادتتووٕ هعووآط ٝاإىلووداب ياووس اغووتدسَ ًفًٔ٘(ٛاجملتٌووويف

انيو(ٗ )ٛاجملتٌيف اهلبري) ه ً هفٕ ااعِْ٘ بٌٔا ٗاهصُ ٜؿط ه عاَ  ٗ ،َ1887وس
كوواْ ًٔتٌوو لا ب٘رووٕ خووام باإهتاووا ١بووا اهتخوو٘ي ًووّ اجملتٌوويف انيووو ٛتني اجملتٌوويف
اهلبري ،اهتخ٘ي حن٘ اهعاى اهبؿطٗ ٜاإلضازٗ .ٝهاس ًٚع/تُ٘ٚع /با ؾلوا هونضازٝ
اهبؿووط ،ٞٙارٗني ٙػوؤٌٚا اإلضاز ٝاهعبٚعٚووٗ ٞاإلضاز ٝااتلاًوووٓٗ ،ٞوو ٛتؿووري هوتعووبري
اهثاوواه عووّ زٗايوويف اإلُػوواْ ٗضىلباتووِٕٓٗ ،ووا ٙتوو٘يط كووى عِاقووط اذتووبٗ ،اهوو٘إز،ٝ
ٗاهؿووطفٗ ،اهكووسا  .ٞأًووا اإلضاز ٝاهثاُٚوو ٞئوو ٛاهووا أ آووا بوواإلضاز ٝاهعا وووٓٗ ،ٞووٛ
اها ؾلو بك٘ضتٔا ارٗني اهعٌو ٞٚااتعٌوس ٝهووصّٓ اهطؾوٚسٙٗ .ؿوري/تُ٘ٚع /تني أْ
اريووطاز اهووص ّٙتػوو٘ز هووس ٍٔٙاإلضاز ٝاهعبٚعٚووٙ ٞلؿووفْ٘ عووّ كٚفٚوو ٞاإغووتااً ٞه
ؾدكٚاتٍٔ ٍ ًّٗ ،تبسٗ ؾدكٚاتٍٔ ه كوى أيعواهلٍ(ٗ )31باهتواه ٛجنوسٖ  ٙكوس
ه ئٌٕ هاه ٞٚاإىلداب ه اجملتٌيف عو ٟإُٔ اُفكاي اإلُػاْ عّ ضٗابعٕ اهتاوٚس،ٞٙ
ٗىلٚاب ًعطيتٕ اها كاُ تو٘يط اإلضاز ٝاهعبٚعٚو ٞه حوا تتنػوٍ ااؿولو ٞه مو٘
اهفطزٗ ،ٞٙمتطكع اهفطز ح٘ي اهصاتٗ ،حت٘ي كى ؾ ١ٛحبٚوث ٙكوري زتوطز ٗغوٚوٞ

هوغاٙووٗ ،ٞباهتووواه ٛتغووري طبٚعووو ٞاهع وووات ًوويف اتخوووطٗ ّٙاىلدابٔووا( ،)31حٚوووث ٙوووط٠
/تُ٘ٚع /تْ بِا ١اجملتٌيف اذتسٙث  ٙط عو ٟاإلُػاْ بعطٙاتا ًعال ،ئ٘ ٙكري أكثط
اغووووتا إلٗ ،ه اه٘ وو و ُفػووووٕ ٙكووووري أكثووووط اُعووووعا لإ ٗٗحووووسٗ ٝخ٘يوو والًٗ ،ووووّ ووووٍ
ٙوووصٓب/تِ٘ٙع/عو ٟأْ ئوووٍ ااؿووولو ٞاهلوٚووو ٞهوخطٙوووٙ ٞعتٌوووس عوووو ٟاااوووسض ٝهطؤٙوووٞ
ادتاُبا ًعاَ عِسًا ُتعاب أ ٙلا ًِٔاٙٗ .صٓب ر٘ضج ظًى ( )1918- 1858ه ضؤٙتوٕ
ه ىلداب تني أْ اجملتٌيف اذتسٙث أقبح خيهيف بؿلى ًتعاٙس هعآط ٝاهتؿ ٚاهوا
تع غٚعط ٝارؾٚا ١عو ٟاذتٚا ٝاإرتٌاعٗ ٞٚاهثااي ، ٞٚحٚوث ه تفػوريٖ ه ىلوداب
ضكع /تِ٘ٙع/عو ٟخ٘يٕ ًّ أْ يطز ٞٙاإلُػاْ ه اجملتٌيف ااعاقط غ٘ف تتكسع رُٕ
ٙعٚـ ه اهعطٗف اها توعًٕ رْ ٙكري ًغدبال عّ شاتٕ ارتاقٗ .ٞضكع عوً ٟعآط
اىلووداب اإلُػوواْ اذتووسٙث ااتٌثووو ٞه اهؿووطٗز ٗاهغثٚوواْ اهوووص ّٙتتػووٍ بٌٔووا ؾدكووٞٚ
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اإلُػواْ ،حٚوث ميٚوى كووى تُػواْ ه غوتغطاب ٗاإُوسٓاف متا ووى عِوسٖ اهوسٗض اهووصٜ
توعبوٕ اهسمياطاطٚو ٞباهِػوب/ٞااكؼ يٚوربٙٗ "./ؿوري /ظًوى /تني أْ زتتٌويف اهعاقوٌٞ
اذتهوووطٙ ٞٙػووووب ًوووّ اإلُػووواْٗ ،عٚوووٕ بكووو٘ض ٝأكثوووط مموووا ٙتػوووٍ باهِػوووب ٞهو٘نووويف

اهطٙفٙ ٍ ًّٗ .)32("ٛلْ٘ اإىلداب ه ُعط/ظًىٗ ،/ظٚفو ٞارتٌاعٚو ،ٞتتٌثوى ه
٘ ٠خاهاو ٞأٗ ًبسعو ،ٞه اهثاايوٗ ،ٞباهتواه ٛاُكوب آتٌاًوٕ عوو ٟع وات اهكوطاع
ٗع ات ارته٘ع ٗٓ٘ بصهم ٙاطض بةْ ِٓان قطاع لا ه ؾ ْٗ اهػٚاغ ٞبا ااصآب
اإ تكووازٗ ٞٙبووا ااعتاووسات اهسِٚٙووٗ ٞااعوواٙري ارخ ٚووٗ ٞاهفِٚووِٓٗ ،ٞووان خهوو٘ع ه
ارغووووووطٗ ٝه ااسضغوووووووٗ ٞه بٚوووووو٘ت اهعبوووووووازٗ ٝه زٗض اهاهووووووا.)33(١أًوووووووا روووووووان

هوو٘ن ( )1714- 1632ياووس ٗاقووى تاػووٓ/ ٍٚوو٘بؼ /هو٘نوويف اهبؿووط ٜتني حاهووٞ
طبٚعٚوووٗ ٞحاهوووً ٞسُٚووو ،ٞحٚوووث ٙتٌتووويف اإلُػووواْ ه اذتاهووو ٞاهعبٚعٚووو ٞباذتطٙوووٗ ٞحوووق
ااولٙٗ ،ٞٚتٍ ٓصا اهعٔ٘ض عِسًا ٙتِاظيٙ ،تدوِٙ ،ٟفكى اريطاز ارحطاض عّ حأٍ
اهعبٚعوو ٛه اهووسياع عووّ ااولٚوو .ٞكٌووا أْ ٘ٓ/ىلوو٘ ىلطٗتٚوو٘ؽ /اغووتدسَ ًكووعوح
اإىلداب ه كتابٕ "عّ اُْ٘ اذتطب ٗاهػو َ"ٗ ،ضأ ٠أْ اهػووع ٞاهػٚاغو ٞٚت٘روس
حٌِٚا تتدو ٟزتٌ٘ع ًّ ٞاهِاؽ عّ اذتق ااعوق بلى يوطز ًوّ أعهوأ٢ا ه تاطٙوط
ًػولٕ .ياإىلداب ٓ٘ اه٘نع ٞٚاها ِٙاي ئٚا اهأط ٗاهتػوط ٗاهعب٘زً ٞٙوّ رو٘ٓط
اإلُػاْ ٘ٓٗ ،اذتاه ٞاها تتعوط ئٚوا تضاز ٝاإلُػواْ أٗ عاووٕ أٗ ُفػوٕ ه ىلتكواب
ٗاإعتساٗ ١اهتؿ٘.ٕٙ
ٓووصٖ أٓووٍ اهووطؤ ٠هلبوواض اافلووط ّٙحوو٘ي اإىلووداب ٗاهووا ًووّ خ هلووا تووبا هِووا
ًفَٔ٘ اإىلداب ًٗعِاٖ ٗأ طٖ ه اجملتٌعات اهبؿطٗ ٞٙاهع٘اًى اها تػآٍ ه ُؿ٘.ٕ٢
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اهلوامش واملزاجع:

- 1ز .كاًووى عٌووطاْ ،ااووساضؽ اإرتٌاعٚوو ٞااعاقووط ٝجًِ ،2ؿوو٘ضات راًعوو ٞزًؿووق،
.َ2112
 - 2ضٙتؿوواضز ؾوواخ  ،اإىلووداب ،تطمجوو ٞكاًووى٘ٙ .غووه حػووا ،اا غػوو ٞاهعطبٚووٞ
هوسضاغات ٗاهِؿط بريٗت ،1981 ،م.8
- 3ز.كاًى عٌطاْ ،مً ،314كسض غابق.
- 4عبساهلل ارتعٚب ،اذتهاضٗ ٝاإىلداب ،زاض اهِب٘غ بريٗت ،م.1998 ، 38
 - 5عووٗ ٛطفو ،ٞااعووآط اإىلدابٚو ٞه اهؿدكو ٞٚاهعطبٚوو ٞحبوث ه تؾولاه ٞٚاهاٌوويف
اهدب٘ ،ٜعاف اهفلط اهل٘ٙت ،ٞٚاجملوس  ،72اهعسز اهثاُ ،ٛأكت٘بط/زٙػٌرب،
 ،1998م م .281- 241
- 6ز .كاًى عٌطاْ ،مً ،315كسض غابق.
ًٚ - 7تؿووى زٙووِلًّ ،عنووٍ عوووٍ اإرتٌوواع ،تطمجوو ٞز.تحػوواْ ستٌووس اذتػووّ ،زاض
اهعوٚع ،ٞبريٗت .َ1981
- - 8ز..كاًووى عٌووطاْ ،م ،329ااووساضؽ اإرتٌاعٚوو ٞااعاقووط ٝادتووع ١اهثوواُ،ٛ
. .َ2112
 - 9ز.طوو ي عبووس ااععووً ٛكووعف ، ٟم .217أحبوواث ه عوووٍ اإرتٌوواعُ ،عطٙووات
ُٗاس ،زاض ٓاز ،ٜزًؿق.َ2112
ً- 11عّ ظٙاز ،ٝاا٘غ٘ع ٞاهفوػف ٞٚاهعطب ،ٞٚبريٗت  ،َ1986م.79
( Henri Lefebvre, peur connaitre la pensée de kart Marx, Paris, - 11
12
13
14
15
16

)Bordas, 1948, P 119.

ؾاخ  ،مً ،81كسض غابقز.كاًى عٌطاًْ ،كسض غابق ،م.311(ز.كاًى عٌطاْ ،مً ،312كسض غابق) تٙاْ كطٙوب ،اهِعطٙو ٞاإرتٌاعٚوً ٞوّ باضغوُ٘ع تني ٓابطًواؽ ،تطمجو ٞحػواعوَ٘ ،زتو ٞعاف ااعطي ،ٞاهعسز  214اهل٘.َ1999 ٙ
ز.ط و ي عبووس ااععووً ٛكووعف ،ٟأحبوواث ه عوووٍ اإرتٌوواعُ ،عطٙووات ُٗاووس ،زاضٓاز ، ،ٜزًؿق  ، .َ2112م.218
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17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29

31
31
32
33

ز.كاًى عٌطاْ ،مً ،318كسض غابق. اُعط حػّ ستٌس حػّ .از ،اإىلداب عِس تٙطٙم يطَٗ ،اا غػو ٞادتاًعٚوٞهوسضاغات ٗاهِؿط ٗاهت٘ظٙيف ،بريٗت.1995 ،
عوووٗ ٛطفوو ،ٞارتوفٚووات اهدب٘ٙوو ٞاابلووط ٝه ىلووداب اهِفػووٗ ٛاهعوواطف ،ٛاهدبٚووٞاهاعط ،ٞٙاهػِ /28 ٞعسز  ،31زٙػٌرب  ،2111م م .118 - 118
ز.كاًى عٌطاْ مً ، 316كسض غابق. ز .ط ي عبس ااععً ٛكعف ،ٟمً ،224 ،كسض غابق. ز.ط ي عبس ااععً ٛكعف ،ٟمً ،225كسض غابقز.ط ي عبس ااععً ٛكعف ،ٟمً ،226كسض غابق.أًٚى زٗضكٔا٘ ،ٍٙاعس اأِ ه عوٍ اإرتٌاع ،تطمج ٞستٌ٘ز اغوًٍ ،لتبوٞاهِٔه ٞااكط ،ٞٙاهاآط ،ٝم.َ1951 ،67
 ستٌووس أ.ووس بٚووً٘ ،ٛعوووٍ ارتٌوواع اهاوو ،ٍٚزاض ااعطيوو ٞادتاًعٚوو ، ٞاهاووآط،ٝم)َ1991 ،39
 ز.طوو ي عبووس ااععووً ٛكووعف ،ٟيوػووف ٞاهاووٗ ٍٚبِٚوو ٞاجملتٌوويف ،زتووو ٞااعطيوو،ٞاهعسز ،411تؿط ّٙاهثاُٗ ،ٛظاض ٝاهثااي ، ٞزًؿق.
 زتآس عبس ااِعٍ ،ه اهفوػف ٞااعاقوط ،ٝغوعس اهوس ّٙهوعباعوٗ ٞاهِؿوط ،ط،1بريٗت ،1984 ،م.14
أضٙم يطَٗ٘ ،ض ٝارًى ،تطمج ٞشٗ اْ ط ٘ط ،زاض اتزاب ،بريٗت ،م.151 ستٌووس روو٘از ضنووا ،أظًووات اذتاٚاووٗ ٞاذتطٙووٗ ٞاههووطٗض ،ٝادتٌعٚوو ٞاهل٘ٙتٚووٞهتاسَ اهعف٘ه ٞاهعطب ،ٞٚغوػوو ٞاهسضاغوات اهعوٌٚوٗ ٞاا٘ ٚو ٞااتدككو ،ٞاهعوسز
ِٙ ،22اٙط ،اهل٘ ،1991 ٙم.27
 ز.ط ي عبس ااععً ،ٛكعف ،ٟم ً ، 229كسض غابق.ارتؿاب ،مً ،231كسض غابق .ز .ط ي عبس ااععً ٛكعف ،ٟم ً 227كسض غابق .ًكووعف ٟارتؿوواب ،عوووٍ اإرتٌوواع ًٗساضغ وٕ ،اهووساض اهاً٘ٚوو ٞهوعباعووٗ ٞاهِؿووط،اهاآط ،َ1966 ،ٝم.3
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نحو فهم للموقف اإليراني
من الحرب على سورية
د .شاير إمساعيل الشاير *

*

ذ
ذ

امللخص :ذ

تعودذالعالقاتذالرمسوةذالدوروةذاإلورانوةذإىلذالعامذ،1961ذحوث ذححثت ذ
مبوجثثاذاملرمثثومذرقث ذ  102ذتثثارو ذ.1961 10 25ذوتعثثتزتذهثثلهذالعالقثثاتذ
بشكلذكبريذبعتذقوامذالثثور ذاإلمثالموةذاإلورانوثةذلذالعثامذ،1979ذوالتندثو ذبث ذ
قوادتيذالبلتونذوثت ذللثأذحللثأذاملدثتوواتذإىلذحنذواثل ذالعالقثاتذذالدثوروةذ
اإلورانوةذإىلذدرجةذالعالقاتذاالمرتاتوجوة.ذومعذبتاوةذاألزمةذلذموروةذواثل ذ
لالقثثاتذالبلثثتونذإىلذحالثثةذمثثنذالعم ث ذاالمثثرتاتوجيذنتوجثثةذالثثتل ذالدوامثثيذ
والعدثثكروذواملثثاليذاإلورانثثيذللحكومثثةذالدثثوروةذلذحربهثثاذ ثثتذالتنظومثثاتذ
اإلرهابوةذاملدلحة .ذ

املقتمة :ذ

تدعأذإورانذألنذتكونذلذالعامذ2025ذالتولةذاملركتوةذلذاملنطقثةذ.ذومثاذذ
مووالهاذإىلذذلث ذذهثوذذالتطثورذذالعلمثيذذوالتكنولثوجيذ.ذفإنتثا ذذإوثرانذذ(العلمثيذ)ذ
وتضثثال ذكثثلذ ثثال ذمثثنوات،ذوالوثثومذإوثثرانذحتتثثلذاملركثثتذاألولذلاملوثثاًذلذ
البحثثو ذالعلموثثةذاحملكمثثةذاملنشثثور ذوبفثثار ذلثثنذالتولثثةذالثثيذتلوهثثاذمباشثثر ذ
(الوابان)ذبثذ12000ذحب ( .)1ذ

* أضتاذ العالقات الدٔلٗ ٛيف داوع ٛدوػق  /عكٕ احتاد الكتاب العسب.
(ٔ )1لٗد عبد احل٘" ،أكادمي٘ يف الدزاضاات اسطاتلبمٖٗ ٛعااَٖ وطاتلبن ا شوا ٛالطإزٖ،"ٛ
الجالثا 7 ٞكإٌُ الجاٌ٘  ،2014عم ٜالسابط:
http://www.almadenahnews.com/article/268276
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للد باتت ضٕزٖ ٛخط الدفاع ا ٔه عَ ا وَ الطٗاض٘ ٔاالقتؿااد ٙالسٔضا٘
ٔالؿااٗو ٔارٖساٌاا٘ ،خاؾاا ٛبعااد أُ اعتىاادت اضااتاتٗذٗ ٛالبشاااز ا زبعاأ ٛيسٖااق
احلسٖس ،اليت تالقت وع اضاتاتٗذٗ ٛالؿال لكطاس ال إم ا وسٖكا٘ عمّٗاا يف
وكٗق وملأ .مل تسقخ ضإزٖ ٛسػاٗ ٛ٠الٕالٖاات استشاد ٚا وسٖكٗأ ٛالػاسب ،بان
عىمااات واااع عٖاااساُ عمااا ٜتلااإٖ الطٗاضااا ٛا وسٖكٗا أ ٛا يمطاااٗٔ ٛارضاااساٟٗمٗٛ
ٔعفػاهلا عرب دعي اسلأوات يف لبٍاُ ٔالعسام ٔفمط ل.
أيمية البحح

متجاان ضاإزٖ ٛقاعااد ٚاضااتاتٗذٗ ٛبالػاا ٛا ِىٗاا ٛلمٍيفاإذ ارٖساٌاا٘ يف ا اإاز
العسبااا٘ اسػاااسق٘ ،سٗاااح تااإفس ٌافااار ٚعمااا ٜاستٕضاااطٔ ،يسٖلاااا وٍاااا ع لبٍااااُ
ٔغسٖكا ٖعتىد عمٗاْ ،صلعان واَ عٖاساُ يسفاا يف الؿاساع العسبا٘– ارضاساٟٗم٘،
كىاااا أُ التشاااالا ارٖساٌااا٘– الطااإزٖ ٙعاااد قاااىاٌ ٛسٕٖٗااا ٛلمٍيفااإذ ارٖساٌااا٘ يف
العسام ،سٗح تبره عٖساُ كن دّد ممكَ لمشيفاظ عم ٜأوَ ٔاضتلساز ضٕزٖ.ٛ
أيداف البحح:

ّٖاادا البشااح ع دزاضاأ ٛحتمٗاان الاادٔز ٔاسٕقااا ارٖساٌاا٘ وااَ احلااسب عمااٜ
ضٕزٖٔ ٛوطتلبن العالقات بل البمدَٖ.
تصاؤالت البحح:

ٖطع ٜالبشح لإلداب ٛعَ التطاؤه اآلت٘:
 ِن اسٕقا ارٖساٌ٘ وَ احلسب عم ٜضٕزٖ ٍٖ ٛمق وَ وبادئ يف الطٗاضاٛاخلازدٗا ٛارٖساٌٗأ ٛوٕقااا يّاساُ واَ اللكااٗ ٛاليفمطا ٍٗٗٔ ٛالؿاساع العسباا٘ -
الؿٌّٕٗ٘ أً أُ ٍِاك وؿاحل اضتاتٗذٗ ٛل ّساُ يف ضٕزٖ.ٛ؟؟
أوالً :حتكم اجلغرافية يف العالقات الصورية اإليرانية:

تسكااص الدزاضااات الكالضااٗكٗٔ ٛاحلدٖجاا ٛيف العالقااات الدٔلٗاا ٛعماا ٜأُ
ٍِاااك عالقااا ٛباال اسٕقاااع ا ػااسايف ٔالطٗاضااا٘ ٔقااد عَااادَّ ٌااابٕلُٕٗ بٌٕاباااازت أُ
ا ػسافٗا تتشكي ٔتدٖس ضٗاض ٛا وئ ،برلك فا ػسافٗا ِ٘ العٍؿس الداٟي يف
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ارقمٗىاا٘ الاادٔل٘ اٌااتعي عماا ٜغااكن ذلااأز تػاكان كاان وٍّااا ٌطاالا وٕساادا ال
تٍيفؿن دٔلْ عَ بعكّا بٍٕاس٘ التٍطاٗق ٔوطاتٕٖاتْ كافا ،ٛفلاد غاّدت ا شواٛ
الطااإزٌٖ ٛصاعااااا باااال ذلاااإزَٖ :ا ٔه أوسٖكاااا٘ وملااااا وااااَ "فسٌطااااا ٔتسكٗااااا
ٔ"عضاااساٟٗن" ٔالطاااعٕدٖٔ ٛق اااس"ٔ ،الجااااٌ٘ ٖطاااتٍد ع قااإتل ععىاااٗل "زٔضاااٗا
ٔالؿل"ٔ ،ميتاد يف ا ػسافٗاا الطٗاضاٗ ٛبا اآ "عٖاساُ ٔالعاسام ٔضإزٖ ،ٛلٗعاصه
تسكٗااا "العجىاااٌٗل ا اادد" عااَ الاااه العسباا٘ وااَ دّاأ ،ٛعااَ ضااٗا الٕض ا ٜ
استامخ ٛلسٔضٗا ٔعٖساُ ٔالؿل وَ دّ ٛأخس ،)1(ٝفكاُ وا غّدٓ الٍعاً العاس٘
ا دٖد وَ تعدد ا ق اب خمعا لٍعاً الل بٗ ٛا سادٖ ٛا وريكٗا ٛالار ٙفسقاتْ
ٌتٗذ ٛاحلسب البازد.ٚ
ثانياً" :خط الغاز اإلشالمي" اإليراني واشتًداف شورية:

زفكت ضٕزٖ ٛيف العاً  2009العسض الل س ٙبتىسٖس أٌبٕب لمػاش وَ ق اس
ميس بالطعٕدٖٔ ٛا زدُ ٔضٕزٖا لٍٗلن الػاش الل س ٙع أٔزٔبا عرب تسكٗأ ،ذلاك
لؿاحل "خط الػاش ارضالو٘" ارٖساٌ٘ ٔالر ٙميس عرب العسام ع ضٕزٖا ٔوٍّا ع
لبٍاُ ثي ع أٔزٔبا عرب قربفٔ ،الر ٙمت تٕقٗعْ  2011بعد ويفأقاات بادأت يف

 ،2009سٗح ضتىتد ا ٌابٗب عم ٜوطاف 5600 ٛكٗمٕوت ضٍٗلن عربِاا 110
والٖل وت وكعب ٖٕوٗا.

ٖعااد خااط ا ٌابٗااب ارٖساٌاا٘ تّدٖاادا سؿاااحل ق ااس ٔتسكٗااا ٔزٔضااٗا ،الاايت
حتتكس تلسٖبا تٕزٖد الػاش ع أٔزٔبا ٔتسغب ب بلاا ٞعٖاساُ تؿادز فلاط ع ضاٗا
ٔالؿل ٔبعٗد ٚعاَ أٔزٔباا ،لارا فا ُ الادخٕه السٔضا٘ عما ٜخاط ا شوا ٛالطإزٖٛ
عمنا ٖكت٘ عم ٜسطاب الدٔز ارٖساٌا٘ ٔيىٕساات عٖاساُ بٕؾإه غاشِاا ع أٔزٔباا
عرب استٕضط.
( )1ضاوح زاغد" ،تداعٗات ا شو ٛالطٕزٖ ٛعقمٗىٗاا ٔدٔلٗاا" ،ومضطا ٛا ِاساً ،دلما ٛغامُٔ
عسبٗ ،ٛالعدد  ،2013 ،156عم ٜالسابط:
http://www.afriquenord.net/2016/02/29/%D8%
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عُ اوتالك عٖساُ سٍيفر عم ٜاستٕضط ضاٗشسً تسكٗاا واَ أِاي ٔزقا ٛلادخٕهلا
االحتاد ا ٔزٔب٘ ،لرلك ف ُ اسٕقاا الطإز ٙواَ خاط الػااش ارضاالو٘ ارٖساٌا٘
كاُ أسد ا ضباب ا ٕٗضٗاضٗ ٛالضتّداا ضٕزٖ.ٛ
ٔيف العاً  2009علدت عٖساُ ويفأقات أٔلٗ ٛواع كان واَ العاسام ٔضإزٖٛ
سٍاقػاا ٛاسػااسٔع ٔيف ٖٕلٗاإ  2011تٕؾاامت الاادٔه الااجالخ التيفااام لتٍيفٗاار اسػااسٔع
بتكميف 10 ٛومٗاز دٔالزٔ ،يف ذاز  2013تٕؾمت مجٗع ا يساا التيفام ٌّاا،ٟ٘
ٔأخريا يف ٖٕلٕٗ  2013اتيفق ا اٌب العساق٘ واع ارٖساٌا٘ عما ٜشٖااد ٚسذاي الػااش
الر ٙضٗتي تؿدٖسٓ.
ٔوَ استٕقع أُ ٖبمؼ يإه خاط الػااش ارضاالو٘ اسىتاد ستا ٜضإزٖا ٔا ٍإب
المبٍاااٌ٘ تلسٖبااا  2000كٗماإ واات .ضااٍٗ مق خااط الػاااش وااَ عطاامٕٖ ٛاسُ ماا ٛعمااٜ
اخلمٗر ٔؾٕال ع احلدٔد العساقٗ ،ٛلٗتي قخ الػاش ع العاسام عاَ يسٖاق خ ال
فسعٗل ،خط عا ٗالً الار ٙضاٗػر ٙبػاداد ،اسٍؿإزٖٔ ٛالؿادز ٔخاط خاسً غاّس
الاار ٙضااٗػر ٙالبؿااسٔ ،ٚوااَ استٕقااع أُ ٖبمااؼ سذااي الػاااش اسُؿاادز ع العااسام عااَ
يسٖااق اخل اال  45- 40ومٗاإُ واات وكعااب ٖٕوٗااا ،ثااي ضااٗتيفسع خااط الػاااش
العساق٘ الر ٙضٗبمؼ  500كٗمٕ وَ داخن ا زاق٘ العساقٗ ٛلٗػر ٙدوػق ب اقٛ
 30 - 25ومُٕٗ وت وكعب ٖٕوٗا عرب خط ٖبمؼ يٕلْ  700 – 600كٗمٕوت،
كىا أُ اخلط ضٗتيفسع وَ داخن ا زاق٘ الطٕزٖ ٛلٗػر ٙا ٍٕب المبٍاٌ٘ ب اقٛ
 7 – 5ومٗاإُ واات وكعااب ٖٕوٗااا .ضااتكُٕ ياقاا ٛقااخ اخلااط ارضااالو٘ كمٗااا
سٕال٘  110ومُٕٗ وت وكعب واَ الػااش ٖٕوٗاا ٔ  40بمٗإُ وات وكعاب ضإٍٖا.
وااَ استٕقااع أُ تاادٖس ؾااادزات الػاااش وااَ ِاارا اخلااط  3.7ومٗاااز دٔالز ضاإٍٖا ع
اخلصاٌا ٛارٖساٌٗاا ،ٛأوااا يف اسطااتلبن البعٗااد فا ُ عٖااساُ غ ااط سااد خااط الػاااش ع
قربف فالٌٕٗاُ ثي عٖ الٗا وَ لبٍاُ عرب استٕضط لٗبمؼ يٕه اخلاط  4900كٗمإ
وت(.)1
( )1تاوس بدٔ" ،ٙواذا تعو ضٕزٖ ٛبالٍطاب ٛرٖاساُ دٗإ  -اضاتاتٗذٗا"ٌ ،إُ بٕضات ،تاازٖخ
 ،2013/9/6عم ٜالسابطhttps://www.noonpost.org/content/435 :
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ثالجاً :اجليوبولتيك واحلرب على شورية:

عُ اسٕقع ا ػسايف لطٕزٖ ٛدعمّا قشٗ ٛلجالثا ٛوػاسٔعات عقمٗىٗا ٛوتٍافطاٛ
ٔوتؿازعٖ ،ٛدعي كن وٍّا ظّري عاس٘ ،تمك اسػسٔعات ِ٘(:)1
 اسػسٔع ارٖساٌ٘ اهلادا ع دٔز عٖساٌ٘ قاٟد حملٕز اسلأؤ ٛالٕؾإه عاستٕضط لٍلن الػاش ارٖساٌ٘ ع أٔزٔبأ ،الرٖ ٙتلاايع واع يىإو زٔضاٗا
ٔالؿل يف كطس ضٗاض ٛالل ب الٕاسد ا وسٖكٗ.ٛ
 وػسٔع تسك٘ ّٖدا ع التكاون وع ضٕزٖ ٛيف التشٕه ع يسٖق عبإزلم اق ٛوَ الػسم ا ٔضط ع أٔزٔباٖ ،الق٘ ِرا اسػاسٔع دعىاا أٔزٔبٗاا
ٔأوسٖكٗا ٔعدً ازتٗاو عقمٗى٘ .
 وػسٔع عضساٟٗم٘ وٍافظ لمىػسٔعل ٖلًٕ عم ٜحتٕٖن عضساٟٗن ع ِىصٚٔؾاان باال أٔزٔبااا ٔ ضااٗاٖ ،باادٔ ِاارا اسػااسٔع وطااتشٗال عقمٗىٗااا ٔدٔلٗااا
العتبازات عدٖد ٚضٗاضٗٔ ٛأوٍٗٔ ،ٛلكَ عضساٟٗن تطع ٜخب ٕات سجٗجٛ
ليفسقااْ عاارب تاادوري ضاإزٖٔ ٛعقااعاا وؿااس ٔت ٕٖلّااا بكشوااات ضٗاضااٗٛ
ٔأوٍٗاأ ٛاقتؿااادٖ ٛحتتاااز لعلاإد كاا٘ حتاانٔ ،ذلااك لاادز ٞسااسب قادواا ٛال
ذلالاا ٛساإه سلاإه غاااش غااسم استٕضااطٔ ،عظّاااز ٌيفطااّا كباادٖن ٔسٗااد
ٔعدباز ٙهلىا يف وسٔز ال اقٔ ٛالتذاز ٚبل ضٗا ٔأٔزٔبا.
اٌلطاااىت دٔه العاااامل عمااا ٜاسطاااتٕ ٝالااادٔل٘ بااال ومٖاااد ٔوعاااازض لملكاااٗٛ
الطٕزٖ ٛاليت اضتشلت بعد تدٖٔمّا للب اللكٌٗ ،ٛعاسا حلذاي ا وإاه ٔا ضامشٛ
اليت مت ععدادِا رضلاط الدٔل ٛالطٕزٖ ،ٛعقااف ٛع عادد الادٔه الايت اشلسيات
أٔ شداات بٍيفطااّا يف الؿااساع عماا ٜا زاقاا٘ الطاإزٖ ،ٛلتٍلطااي الاادٔه باارلك ع
وطاٌدَٖ لمدٔل ٛالطٕزٖ ٛوَ دّٔ ،ٛوتآوسَٖ عمّٗا وَ دّ ٛأخس.)2(ٝ
( )1ضاالساط العماإ" ،ضاإزٖ ٛقااشٗ ٛا ػسافٗاا :ٛواادخن دٕٗضٗاضاا٘ ليفّااي تعلٗاادات ا شوااٛ
الطاااإزٖ ،"ٛاسسكااااص الاااادميلساي٘ العسباااا٘ ،تااااازٖخ ٌٕٖٗ .20اااإ  ،2016عماااا ٜالااااسابط:
http://democraticac.de/?p=32818

( )2غاِس عمساعٗن الػاِس ٔ خسُٔ ،الدٔلا ٛالطإزٖٔ ٛالتشادٖات الساٍِا ،ٛدوػاق :وسكاص
الدزاضات العطكسٖ ،2017 ،ٛف .185
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عُ أِااااي أِااااداا احلااااسب عماااا ٜضاااإزٖ ،ٛميكااااَ حتدٖاااادِا با ِااااداا
االضتاتٗذٗ ٛالتالٗ:ٛ
 - 1قىاُ أوَ "عضساٟٗن".
 - 2عفػاه خط أٌابٗاب الػااش بال عٖاساُ ٔالعاسام ٔضإزٖٔ ،ٛالارٖ ٙػاكن
خ سا عم ٜخط الػاش الل س ٙالر ٙكاُ طل ط وَ أدن عٌػاا ْٟعارب
ا زاق٘ الطٕزٖٔ ٛؾٕال ع الطٕم ا ٔزٔبٗ.ٛ
 - 3الٕالٖات استشد ٚتسغب يف وكاُ وجال٘ لسؤٖ ٛزٔضاٗا تيفلاد ٌيفٕذِاا يف
البشس استٕضاط واَ قاعاد ٚيسيإع واَ خااله تادوري ضإزٖٖٔ ،ٛطاىح
بالتٕضع التك٘ العجىاٌ٘ ا دٖد ٔؾٕال ع باكطتاُ.
 - 4اللكاٌّ ٞاٟٗا عم ٜاسد اللٕو٘ ٔالٕيو الطإزٔ ،ٙالارٖ ٙعاد احملاسك
العسب٘ الرٖ ٙلا عاٟلا ٔواٌعا ٔولأوا لمىػسٔعات الػسبٗٔ ٛا ضالٗب
االقتؿادٖٔ ٛاالدتىاعٗٔ ٛالطٗاضٗ ٛهلرٓ اسٍعٕو ٛالػسبٗ.ٛ
 - 5اللكا ٞعم ٜا ضظ السٔسٗٔ ٛالدٍٖٗ ٛاسػسق ٛاليت طدِا ضٕزٖ ٛيف
ظن االٌطذاً التىع٘ ٔاالعتاداه ٔاحلسٖاات الدٍٖٗا ،ٛبعاد أُ مت خاسم
التىعات العسبٗٔ ٛتػكٗن دلىٕع ٛالؿٌّٕٗٗ ٛالعسبٗٔ ٛالٍاتٕ العسبا٘
استىجم ٛيف دٔه البتٔ دٔالز ،تمك الادٔه الايت أؾابشت تٍيفار رل اات
وٍعٕو ٛالؿٌّٕٗٗ ٛاسطٗشٗ ٛوَ خاله تبو "اليفكس الِٕاب٘".
 - 6عُ سلٗلاا ٛالتااآوس الاار ٙاضااتّدا ضاإزِٖ ٛاإ اضااتّداا هلااا ٕاقيفّااا،
ٔ ٕقعّاااا االضاااتاتٗذ٘ ٔبعلٗاااد ٚدٗػاااّا اسعااااد ٙلااااا "عضاااساٟٗن" ،عُ
اضااتّداا ضاإزٖ ٛداان سااسا وطااازِا عااَ ذلاإز اسىاٌعاأ ٛاسلأوااٛ
ٔتلاادٖي أٔزام اعتىادِااا لمبٗاات ا بااٗ ا وسٖكاا٘ لٍٗاان زقااا ارٖباااك
الؿٌّٕٗ٘.
 - 7عُ عؾااساز ضاإزٖ ٛعماا ٜوٕاقيفّااا الطٗاضااٗ ٛدعمااّا وطااتّدفْٔ ،عااسٝ
استشاااليفل وااع الٕالٖااات استشااد ٚا وسٖكٗاا"ٔ ٛعضااساٟٗن" د ان عضاالاط
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ضاإزٖ ،ٛوااَ اسستصقاا ٛوااَ رلتمااا ا ٍطااٗات الاارَٖ شز بّااي ع ضاإزٖٛ
دااان تااادوريِا ٔاضاااتٍصاا قااادزات ا اااٗؼ العسبااا٘ الطااإز ٙكااا٘
ٖطت ٗعٕا الٍٗن وَ عصمئ ٛؾىٕد عاؾى ٛبالد الػاً ضٕزٖ.ٛ
اااط تؿااايفٗ ٛاللكاااٗٛ
 - 8عُ ِااادا استاااآوسَٖ عمااا ٜضااإزٖ ٛالطاااري
اليفمط ٍٖٗٗٔ ،ٛكت٘ سؿاز "عضساٟٗن" لميفمط ٍٗٗل ٔسذب الدعي اساال٘
العسباا٘ ٔالاادٔل٘ عااَ اليفمط ا ٍٗٗل دااصٞا وااَ اس ااط التااآوس ٙالاارٙ
ٖطتّدا ضٕزٖٔ ٛاللكٗ ٛاليفمط ٍٗٗ.ٛ
رابعاً :املوقف اإليراني مو اشتًداف شورية :

عٖساُ عسد ٝالدٔه احملٕزٖ ٛيف وٍ ل ٛالػاسم ا ٔضاط يف قإ ٞواا متتمكاْ
واَ ولٕوااات سكاازٖٔ ٛثلافٗاأ ٛوٕقاع دٕٗاضااتاتٗذ٘ باالؼ ا ِىٗااٖ ٛكاي بداخمااْ
مجٗع ولٕوات اللٕ ٚالػاوم ٛلمدٔل ٛا دعمّا عسد ٝاللإ ٝالسٟٗطا ٛالايت ٖؿاعب
اِماّا ،فا ٖساُ تعااد ٔضاتعن عساد ٝدٔه التٍااافظ احلكااز ٙيف وٍ لا ٛالػااسم
ا ٔضط(.)1
ٔوع ٔؾٕه السٟٗظ زٔساٌ٘ ع الطم  ٛيف عٖساُ عاً  ،2013مل ضلؿن أٙ
تػااٗري داارز ٙيف تٕدّااات الطٗاضاا ٛاخلازدٗاا ٛارٖساٌٗاا ،ٛعال أُ والوااح الااتػري قااد
تتكح يف اآلت٘(:)2
 .1الاااتػري يف أدٔات الطٗاضااا ٛاخلازدٗااا ٛارٖساٌٗااا ٛسلااإ عع اااا ٞدٔز أكااارب
لمدبمٕواضٗ ٛارٖساٌٗ ٛيف العىن باللكاٖا الػاٟك ،ٛوجان قكاٗ ٛالربٌااور

( )1ياٖن ٖٕضا عباد ار العادٔاُ ،االضاتاتٗذٗ ٛاالقمٗىٗا ٛلكان واَ تسكٗاا ٔعٖاساُ سلإ
الػسم ا ٔضط ،زضال ٛوادطتري ،داوع ٛالػسم ا ٔضط :كمٗ ٛاآلداب ٔالعمًٕ،2013 ،
ف .123
( )2مساو عبد الؿبٕز" ،الاتػريات احملتىما :ٛالطٗاضا ٛاخلازدٗا ٛارٖساٌٗا ٛبعاد فإش زٔسااٌ٘
بالسٟاضاا ،"ٛاللاااِس :ٚاسسكااص ارقمٗىاا٘ لمدزاضاات االضااتاتٗذٗ ،ٛبتااازٖخ ،2013/6/17
عم ٜالسابط:
.http://www.rcssmideast.org/Article/915/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8
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الٍٕٔ ٙارٖساٌ٘ٔ ،العالقات وع الٕالٖات استشد ٚا وسٖكٗأ ،ٛالعالقاات
وع دٔه اخلمٗر العسب٘ .فلد أكد زٔساٌ٘ عم ٜالتيفاِىات اسػتك ٛواع
دٔه ا ٕازٔ ،عصلاد وؿاحل وػاتكٌٔ ،ٛبار اخلاالأِ ،إ دبمٕواضا٘
واِس ذٔ خرب ٚكبري ٚيف الطٗاض ٛاخلازدٗ.ٛ

 .2غيفٗا سد ٚخ ااب الطٗاضا ٛاخلازدٗا ٛارٖساٌٗا ٛاآ الٕالٖاات استشادٚ
ا وسٖكٗااأ ٛالػاااسب ،واااع التككٗاااد عمااا ٜثٕابااات الطٗاضااا ٛاخلازدٗاااٛ
ارٖساٌٗ ،ٛكٌّٕا ضٗاض ٛال غسقٗٔ ٛال غسبٗا ٛقاٟىا ٛعما ٜوباادئ الجإز،ٚ
ٔتااسف التاادخالت اخلازدٗاا ٛيف غاامٌّٔأ ،ال ضلىاان ذلااك أ ٙتػااٗري يف
وكاااىُٕ العالقاااات أٔ اللكااااٖا ٔعُ اختماااا يف ا ضااامٕب ٔا دا ،ٚعذ عُ
السٟٗظ زلاد كاُ ٍٖتّر خ ابا غدٖد المّذ ٛآ تمك الدٔه.

 .3غيفٗا الكاػٕط الداخمٗأ ٛاخلازدٗا ٛعما ٜعٖاساُ ،عارب التيفاأض ٔدعاي
العالقات اسػتكٔ ،ٛالتكٗص عما ٜاسماا االقتؿااد ،ٙمماا ٖعاو خماق
وؿاحل أٔضع وع الدٔه ا خسٔ ،ٝعُ كاُ السٟٗظ ذلىٕد أمحد ٙزلاد
قد بدأ ذلك باليفعن عرب تٕضٗع عالق ٛعٖساُ بكوسٖكا الالتٍٗٗٔ ٛأفسٖلٗا.

 .4تتذْ عٖساُ يف ظن السٟٗظ زٔساٌ٘ ع دعي قٕتّا الٍاعىٔ ،ٛتككٗاد دٔز
الدبمٕواضااٗ ٛيف الطٗاضاا ٛاخلازدٗاا ٛك سااد ٝأِااي أدٔات اللاإ ٚالٍاعىاا.ٛ
ٔداادٖس بالااركس أُ الااسٟٗظ زلاااد قااد اٌااتّر ضٗاضاا ٛقاٟىاا ٛعماا" ٜاللاإٚ
الركٗاا "ٛالاايت ىااع باال أدٔات اللاإ ٚالٍاعىاأ ٛالؿاامب ٛيف حتسكااات
الطٗاض ٛاخلازدٗ ٛدُٔ عِىاه أ ٙوٍّىا.
غكامت ا شو ٛالطٕزٌٖ ٛل  ٛاغتباك بل ٌعي عقمٗىٗٔ ٛدٔلٗ ،ٛفبع الدٔه
ارقمٗىٗ ٛوجن تسكٗا ٔبعا الادٔه العسبٗأ ٛاللإ ٝالدٔلٗا ٛالػسبٗأ ٛعما ٜزأضاّا
الٕالٖات استشد ٚا وسٖكٗ ،ٛتسٖد عضلاط الدٔل ٛالطإزٖٔ ،ٛباسلابان ٍِااك قإٝ
دٔلٗاا ٛوتىجماا ٛبسٔضااٗا االحتادٖاأ ٛالؿاال تلااا ع داٌااب احلكٕواا ٛالطاإزٖ،ٛ
ٔاضت دوت كن وٍّىا سق الاٍل االيفٗتإ واسات عدٖادٔٔ ،ٚقيفات قاد ؾادٔز
قاااسازات عا اَ دلماااظ ا واااَ بيفاااسض علٕباااات عمااا ٜضااإزٖٔ ،ٛزفكااات التااادخن
العطكس ٙالػسب٘ يف ا شو ٛالطٕزٖ.ٛ
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ٔيف ظن تيفاقي ا ٔقاع الداخمٗ ٛيف ضٕزٖٔ ،ٛحتت وُطِّٕغات ازتاداد الؿاساع
ٔاٌعكااع ثاازٓ عما ٜبماداٌّي ،كاٌات بعا الادٔه واَ اسٍ اسيل يف ا سااداخ
الطٕزٖ ٛا ٖكيفن قىاُ وؿاحلّئ ،حتلٗق أِدافّي االضتاتٗذٗ ٛعما ٜاسادٝ
البعٗد.
عُ اسٕقا ارٖساٌ٘ اسمٖد لطٕزٖٔ ٛالداعي هلا ٖسدع يف دص ٞكبري وٍْ ع (:)1
 السغباا ٛيف عاادً فلااداُ التااكثري ارٖساٌاا٘ عماا ٜالطاااس ٛالمبٍاٌٗاا ٛكاايالدٔز الطٕز ٙالرٕٖ ٙفس التطّٗالت الكبري ٚكذطس لرلك التكثري.
 تٕافق اسٕقا الطإز ٙواع اسٕقاا ارٖساٌا٘ فٗىاا ٖتعماق بالؿاساع العسبا٘ارضساٟٗم٘.
 ذلأل ٛاحلد وَ التكثري الػسب٘ عم ٜالطاس ٛالطٕزٖ.ٛ تلمٗـ الٍيفٕذ الطعٕد ٙعم ٜالطاس ٛالمبٍاٌٗ.ٛ ق ع ال سٖق أواً تسكٗا لك٘ تكُٕ يّساُ يف السٖادٔ ٚأُ ٖكُٕ هلادٔز فاعن يف ا سداخ عم ٜالطاس ٛالطٕزٖ.ٛ
ٔكاااُ الطاايفري ارٖساٌاا٘ يف لبٍاااُ ،غكااٍيفس زكااَ أباااد ٙقااد خلااـ اسٕقااا
ارٖساٌ٘ وَ ا سداخ يف اسٍ ل ٛالعسبٗ ٛعم ٜالػكن اآلت٘(:)2
.1

"الجٕزات ٔاحلسكات العسبٗ "ٛيف يٕز الٍىٕ ٔالتؿعٗدٔ ،مل تتبمإز ٔدّتّاا
الٍّاٟٗاا ٛبعااد ،وااع أٌّااا تبػااس باااخلري يف وؿااس ٔتاإٌظ ٔالااٗىَ ٔالبشااسَٖ،
ّ ٛشٔاه احلكي ٔحتكاي ِرٓ الػاعٕب ؿاريِا ِٔا٘ غاعٕبم وعادٖاٛ
لمٕالٖات استشد ٚا وسٖكٗ"ٔ ٛرضساٟٗن" با ؾن.

( )1سطاال عمٗاإ ،ٙعٖطااس الٗاضااس" ،ٙا شواا ٛالطاإزٖ :ٛاسٕاقااا ارقمٗىٗاأ ٛالدٔلٗاا ،"ٛدلمااٛ
الكٕف ،ٛالعدد  ،17تازٖخ ٌٕ 17فىرب  ،2013ف .414
(" - )2وٕقا عٖساُ وَ الجٕزات العسبٗٔ ٛوَ اللكٗ ٛاليفمط ٍٗٗ ،"ٛوسكص باسح لمدزاضات
اليفمط ٍٗٗٔ ٛاالضتاتٗذٗ ،ٛعم ٜالسابط:
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?d=14147&cid
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.2

عمٍٗا أُ سلٕه التّدٖدات استؿاعد ٚلػعٕبٍا ٔلدٔلٍا ع فسف ،وَ خاله
خ ااط العىاان ٔاسٕادّاا ،ٛلتشدٖااد ٌلاااط الكااعا
تٕسٗااد ا ّاإد ٔزضااي ُ
ٔاللٕ.ٚ

.3

عُ أٔقاااع احملاإز اسعاااد ٙلمىلأواأ ٛاسىاٌعاا ٛضااٗ ٛ٠داادا .فااا وسٖكُٕٗ
ٍٖطشبُٕ وَ العسام باره ٔبّصميا ٛضٗاضاٗٔ ٛفػامٕا يف أفػاٌطاتاُ ،كىاا
يف لبٍاُ ٔعٖساُ فكال عَ ا شو ٛاالقتؿادٖ ٛاخل ري ٚيف الٕالٖات استشادٚ
ا وسٖكٗ ،ٛا ميٍع ِرٓ ا خري ٚوَ غَ ساسٔب أٔ اعتاداٞات يف اسٍ لاٛ
أٔ خازدّاااأ .كااارلك ِااا٘ سااااه الكٗااااُ الؿااإٌّٗ٘ الااارُِ ٙاااصً أوااااً
اسلاااأوتل المبٍاٌٗااأ ٛاليفمطا ا ٍِٗٗٔ ،ٛااإ ٖعااااٌ٘ قملاااا ٔدٕدٖاااا ٔعزباكاااا
اضااتاتٗذٗا لٍاسٗاا ٛغااَ احلااسٔب ٔاالعتااداٞات عماا ٜالاادٔه احملٗ اا ٛبااْ أٔ
البعٗد ٚعٍْ.

.4

الٍعاً يف ضإزٖ ٛقإٔ ٙغاعبٗتْ ٔاضاعِٔ ،ٛإ ضاٗ سز واَ أشوتاْ الداخمٗاٛ
أكجس وٍعٔ ٛقٕٔ ،ٚلَ ٖطلطٔ ،عٖساُ تدعي بالكاوان الٍعااً ٔالػاعب يف
ضٕزٖ ٛسٕادّ ٛاسماوس ٚالػسبٗ ٛا دٖد.ٚ

.5

ضلأه ا وسٖكُٕٗ ٔالػسبُٕٗ اضسا ٔعمٍا عياالم قٍاا ٚاتؿااه وباغاس واع
عٖااساُ ،سعا اا ٛوااا ٖطااىٌْٕ اسمااا الٍاإٔ ٙارٖساٌاا٘ ٔقكاااٖا اسٍ لاا ٛالاايت
تاااادعىّا عٖااااساُ ،كٌّٕااااا قكاااااٖا حتااااسز ٔسااااق ٔعدالاااا ،ٛقااااىَ ؾاااايفلٛ
وتكاومٖ ،ٛتؿٕز ِمال ٞأُ عٖساُ قد تلبن بّا للا ٞبع اسػسٖات أٔ رشالٛ
التّدٖدات عٍّا.

.6

بالٍطب ٛلتكٗا ،فّ٘ فعال قمل ٛمما صلس ٙيف ضٕزٖٔ ،ٛتتادخن بلإ ٚعماٜ
ِرا ا ضاع ااحلدٔد ال ٕٖم ٛهلا واع ضإزٖٔ ٛالتاداخن الادميٕغسايف  ،واع
عدً اعتلادٌا بكٌّا تسٖد أدٔازا عقمٗىٗ ٛكارب ٝهلاا يف اسٍ لا ٛعما ٜسطااب
عٖااساُ أٔ ضاإزٖ ٛأٔ الطااعٕدٖٔ ،ٛوااَ دُٔ التلمٗاان وااَ وطااأئ ِاارا الاادٔز
التكاا٘ .عُ عٖااساُ ؾاااسب ٛوبااادئ ٔلاادّٖا اضااتاتٗذٗات ٔاقااشِٔ ،ٛاا٘
تتعاون وع تسكٗا ٔغريِا قىَ ِرٓ اسبادئ ٔاللٗئ ،عم ٜأضاع اسؿاحل
اسػتكٔ ٛوٕاشَٖ اللٕ.ٝ
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.7

عٖاااساُ لٗطااات لااادّٖا ضٗاضاااات ورِبٗااا ٛيف اسٍ لااأ ،ٛواااَ ٖلاااسأ الدضاااتٕز
ارٖساٌاا٘ بدقااٖ ٛاادزك أُ الاادعي ارٖساٌاا٘ حلسكااات اسلأواأ ٛالتشااسز ِاإ
ٔادب عٖساٌ٘ ٖػىن ِرٓ احلسكات ٔاللٕ ،ٝوّىاا كاٌات ِٕٖتّاا ازفا
ولٕل ٛاهلاله الػٗع٘ .

.8

عٖساُ تسٖد أُ تطتكٌا عالقاتّا الكاوم ٛواع وؿاس بعاد ا ساداخ ،بّادا
تلٕٖ ٛعوكاٌات ا ؤ ٛتٕسٗدِا ٕادّ ٛا عادا ٞاستبؿال بّاا ٔاسطاكلٛ
وتعمل ٛؿس ٌيفطّا ٔلٗظ ب ٖسأُِ .رٓ احلاه كاٌت وٍر ضٍل يٕٖم.ٛ

.9

تطااع ٜعٖااساُ لمتٕسٗااد أٔ التلسٖااب باال اسااراِب ارضااالوٗ ،ٛربعاااد خ ااس
اليفنت اسرِبٗٔ ،ٛوَ أدن قىاُ الٍؿس عما ٜا عادا ٞاساددذل بالطاالو،
ٔبا فكاز العٍؿسٖ ٛاحلاقد ٚعما ٜالػاعٕب العسبٗأ ٛارضاالوٗٔ .ٛا ّإد
ارٖساٌٗ ٛيف ِرا الاه لٗطت خافٗ ٛعم ٜأسد وٍر علٕد.

 .10قكٗ ٛاللدع ِ٘ دِٕس اللكٗ ٛاليفمطا ٍٗٗ ،ٛالايت تُعاد واَ أٔ أٔلٕٖاات
عٖااساُ وٍاار ضااٍل يٕٖماأ ،ٛخاؾاا ٛبعااد خسٔدّااا وااَ تااداعٗات احلااسب وااع
العسام عاً ٔ ،1980وا صلس ٙوَ تّٕٖد لملدعٔ ،وَ اضتٗ اُ غاون يف
الكيف ٛالػسبٗٔ ٛالٍلبٖ ،طتدع٘ وَ دٔلٍا ٔوَ غعٕبٍا االضاتٍيفاز الكاوان
لدعي ؾاىٕد الػاعب اليفمطا ٗو يف وٕادّا ٛاساماوس ٚالؿإٌّٗٗ ٛا دٖاد.ٚ
ٔعٖااساُ ضااتكُٕ يف اسلدواا ٛلمتؿااد ٙهلاارٓ اسااماوس ٚكىااا  ٙعاادٔاُ أٔ
سسب عطكسٖ ٛأوسٖكٗ ٛأٔ "عضاساٟٗمٗ "ٛعما ٜعٖاسأُ ،الايت ِا٘ عما ٜأمت
ا ّٕشٖٔ ٛاالضتعداد ،عم ٜاسطتٕٖات السمسٗٔ ٛالعطكسٖٔ ٛالػعبٗ.ٛ
ٔغػ ٜعٖساُ وَ فلداُ احلمٗا الطٕز ،ٙفّرا احلمٗا الٕثٗق قد ٖيفلاد
عٖساُ الكجري واَ ا ٔزام ا ضاضاٗ ٛالايت متتمكّاا يف اسٍ لا ٛيف سااه خطاازتّا
لااْ ،فّاا٘ ادتااْ ٌااْ ٖػااكن هلااا ممااسا أضاضااٗا سلاإ وٍ لاا ٛالػااسم ا ٔضااط
ٔبالاارات سلاإ لبٍاااُ ٔفمطا ل ٔدٔه اخلمااٗر العسباا٘ٔ ،فلااداُ عٖااساُ هلاارٓ البٕابااٛ
اسؿريٖٖ ٛعو ذلاؾس ٚعٖساُ متاوا بل أعداّٟا(.)1
( )1عال ٞالدَٖ اخل ٗب" ،الجٕز ٚالطٕزٖٔ ٛاسؿاحل الدٔلٗ - 3- ٛرٖساُ"  ،عم ٜالسابط:
www.infosalam.com
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خامصاً :الدعم اإليراني لصورية يف مواجًتًا لإلرياب الدولي :

قاادوت يّاااساُ دعىااا عطاااكسٖا كاابريا لطااإزٖ ٛيف سسبّااا قاااد ارزِااااب
التكيفرئ ،ٙميكَ عصلاش ِرا الدعي ا ٖم٘:
أ  -الااادعي الاااتلو ٔالتااادزٖب ٔتلااادٖي اسػااإز :ٚسٗاااح أزضااامت يّاااساُ
وطتػازَٖ يف الاه ارعالو٘ ٔقاوت بتصٖٔد ارداز ٚالطٗاضٗ ٛيف ا ٗؼ العسب٘
الطااإز ٙبتٕدّٗاااات ٔذلاقاااسات عاااَ دٔز ارعاااالً ٔكٗيفٗااا ٛعدازتاااْ يف ا شواااات
الداخمٗاااا ٛلماااادٔهٔ ،كاااارلك تصٖٔااااد ا دّااااص ٚا وٍٗاااا ٛباااابع اسعاااادات التلٍٗااااٛ
ٔتكٍٕلٕدٗااا وساقباا ٛالربٖااد ارلكتٌٔاا٘ ٔاهلٕاتااا احملىٕلاأٔ ٛضاااٟن التٕاؾاان
االدتىاع٘(.)1
ب  -الدعي ارعالو٘ٔ :متتد ِارٓ اسسسما ٛيف العااً  ،2012سٗاح قادوت
يّساُ الدعي ارعالو٘ الٕاضعٔ ،فكح اسماوس ٚاليت تطتّدا ضإزٖٔ ،ٛكػاا
ات اليت تطتّدا ٌػس ال اٟيفٗٔ ٛعثاز ٚرلأا ا قمٗات عم ٜوطتلبمّي يف
اس
ضاإزٖا ٔاسٍ لاأ ،ٛوٍااع ظّاإز اخل اااب ال اااٟيف٘ٔ ،العىاان عماا ٜضٗاضاا ٛاحلػااد
ٔالتذٗٗؼ لمىٕاقا اليت ميازضّا ذلٕز اسلأؤ ٛاسىاٌع.ٛ
ز  -الاادعي العطااكس ٙلمذااٗؼ الطاإزٔ :ٙالاار ٙاشداد وٍاار بداٖاا ٛالعاااً

ٔ ، 2013ظّست ٌتااٟر التادخن العطاكس ٙارٖساٌا٘ اسبكاس يف ضإزٖٔ ٛاستىجماٛ

(ٖٔ )1اان فٕلتاإُ اااا دٕشٖااا ِٕلٗاادا ٙاااا ضاااً ٔاٖااس" ،االضااتاتٗذٗ ٛارٖساٌٗاا ٛيف ضاإزٖ ،"ٛأٖاااز
 ،2013عم ٜالسابط:

http://www.rsgleb.org/article.php?id=415&cid=18&catidval=0https://www.google.co
m.lb/?hl=ar&gws_rd=cr&ei=EwQHVZaJL8uvU-L0gKgB

 - ذلٕز اسلأؤ ٛاسىاٌع ٛاضي أيملتْ عمٌ ٜيفطّا الدٔه اليت تعاازض الطٗاضا ٛا وريكٗاٛ
يف العامل العسب٘ ٔتمٖد سسكات التشسز الٕيو العسبِٗٔ .ٛرا احملإز وملاا واَ دٔه ِا٘:
ضٕزٖٔ ٛعٖساُ ٔسسكات ِ٘ سصب ار يف لبٍأُ .تُعدُّ سسك ٛمحاع اليفمط ٍٗٗ ٛيف بعا
ا سٗاُ دصٞا وَ احملٕز بطبب وعازقتّا لِا "عضساٟٗن" ٔالٕالٖات استشد.ٚ
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بتػكٗن قٕات الدفاع الٕيو(ٔ .)1تدخمت اللٕات ارٖساٌٗا ٛباسػاازك ٛواع قإات

سااصب ار المبٍاااٌ٘ يف ٌٗ 21طاااُ  2013سطاااعد ٚا ااٗؼ الطاإز ٙيف ذلاؾااسٚ
ودٍٖ ٛاللؿري ،لتكُٕ أٔه وس ٚتدخن فّٗا اللٕات ارٖساٌٗ ٛيف عىمٗٔ ٛاضع ٛعمٍا
يف ضاإزٖ ،ٛخطااست فّٗااا اس٠ااات وااَ اسلاااتمل ،كىااا خطااست اٌٗاا ٛوااَ قادتّااا
التابعل ليفٗمق اللدع كإٌا ٖلاتمُٕ يف اللؿري.
ٔعٍدوا ظّس تٍعٗي داعؼ ارزِااب٘ ٔ ISISضاٗ س عما ٜوطااسات ٔاضاع ٛيف
ذلافعات سمب ٔعدلب ٔالسقٔ ٛاحلطكٔ ٛدٖس الاصٔز .أزضامت يّاساُ قإات وٍّاا
لاإا ٞأباإ اليفكاان العباااع ٔعؿاااٟب أِاان احلااق ع ضاإزٖا للتاااه تٍعااٗي داعااؼ.
ٔغازكت اللٕات ارٖساٌٗ ٛبػكن وباغس يف اسعازك دٍٕب ضٕزٖا ٔاٌتدب قاضي
ضمٗىاٌ٘ لٗكُٕ عم ٜزأع اسّااً اللتالٗاٍِ ٛااك ،بعاد اضتػاّاد عادد واَ اللاادٚ
العطكسٖل ارٖساٌٗل يف اللٍٗ س ٚعثس الػازات ارضساٟٗمٗ.ٛ
د  -الدعي اسال٘ :أوا يف عيااز الادعي اساال٘ ،فلاد قاوات عٖاساُ ٔضإزٖا يف

 2013بتٕقٗع اتيفاقٗ ٛتتاٗح لدوػاق االقاتاض واَ عٖاساُ ستا ٜضالا ومٗااز دٔالز
ٔذلك بيفٕاٟد وٗطس ِ٘ٔ ،ٚاتيفاقٗ" ٛخاط التطاّٗن االٟتىااٌ٘" ،لتمبٗا ٛاالستٗاداات
ا ضاضٗ ٛلمشكٕو ٛالطإزٖ .ٛكىاا مت االتيفاام عما ٜعلإد عاد ٚيف دلااه اٌتلااه
ال اقٔ ٛاسعادات الكّسباٟٗأ .)2(ٛبتاازٖخ  2015/5/19مت التٕقٗاع عما ٜاتيفاقٗاٛ
فتح خط اٟتىاٌ٘ ثاُ بلٗى ٛومٗاز دٔالز عم ٜأُ تكُٕ التٕزٖدات وَ داخان عٖاساُ

بٍطب.%100 ٛ

( )1واٖكن ٖصٌػتات" ،التدخن العطكس ٙارٖساٌ٘ يف ضٕزٖ :ٛاآلثاز يٕٖم ٛا ود" ،وعّاد
ٔاغٍ َ ،تازٖخ  15تػسَٖ ا ٔه  ،2015عم ٜالسابط:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-militaryintervention-in-syria-long-term-implications
(2) Salam al-Saadi,” Iran’s Stakes in Syria’s Economy”,CARNEGIE ENDOWMENT
FOR INTERNATIONAL PEACE, June 2,
2015,http://carnegieendowment.org/sada/?fa=60280,24-4-2016
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شادشاً :التعاوى االقتصادي الصوري اإليراني:

ٖعد العاون االقتؿاد ٙوتػريا أضاضا يف العالقات الدٔلٗ ٛخاؾا ٛبعاد اٌّٗااز
ٌعاااً الل بٗاا ٛالجٍاٟٗاأ ٛا ااآ دٔه العااامل ع خمااق تكااتالت اقتؿااادٖ ٛعقمٗىٗااٛ
ٔدٔلٗ ،ٛسٕادّ ٛالٍعاً العاس٘ ا دٖدِٔ .كرا تعصشت العالقات االقتؿاادٖ ٛبال
ال ااسفل سٗااح بمػاات االضااتجىازات ارٖساٌٗاا ٛبطاإزٖا ضااٍ 2006 ٛساإال٘ ومٗاااز
دٔالز ،كىا مت تٕقٗع وركسات تعأُ يف ذاز ٔ ،2008بارلك ا ّات الادٔلتاُ
ع تعصٖص عالقاتّىا االقتؿادٖٔ ٛخمق فسف ددٖاد ٚلالضاتجىاز ٔتٍىٗا ٛاالقتؿااد
الطٕزٔ .ٙقدوت يّساُ وطاعدات اقتؿادٖ ٛلدوػق بمػت  7ومٗاز دٔالز سٕادّاٛ
ا شواا ،ٛكىااا أقاواات وػااازٖع اقتؿااادٖ ٛوػااتك ٛيف ضاإزٖ ٛكىش ااات عٌتاااز
الطٗازاتٔ ،ذل ات الكّسبا ٞعالٔ ٚعما ٜععيفاا ٞالؿاادزات الطإزٖ ٛع عٖاساُ.
ٔباارلك تطااع ٜالاادٔلتاُ ع خمااق ا داإا ٞاسٍافطاا ٛهلااا خاؾاا ٛوااع تصاٖااد الكااػط
ارقمٗى٘ ٔالدٔل٘ عم ٜضٕزٖٔ ،ٛعم ٜالسغي وَ ذلك فلاد ؾإَّت الربسااُ ارٖساٌا٘
يف  2011عم ٜاتيفاقٗ ٛالتباده احلس وع دوػق.
حتكي العالقاات االقتؿاادٖ ٛالطإزٖ ٛارٖساٌٗا ٛاتيفاقٗا ٛالتعاأُ االقتؿاادٙ
اسػااااتك اسٕقعاااا ٛبتااااازٖخ ٕ ٔ ،2015/3/16دبّااااا مت التٕقٗااااع عماااا ٜعلاااإد
سػسٔعات اضتجىازٖ ٛخاؾ ٛبتازٖخ :ِ٘ٔ ،2016/8/16
-

-

علد اتيفاام خااف حلاق االضاتيفاد ٚواَ عٌتااز اليفٕضايفات الطإزٔ ٙت إٖس
االضتجىاز يف وٍذي الػسقٗ.ٛ
وركس ٚتيفاِي اسػػن اخلمٕٗ ٙالجالح.
علد اضتجىاز وٍػك ٚأبلاز شاِد يف ذلافع ٛيسيإع ٔا زاقا٘ اسمشلاٛ
بّا.
وعا اا ٛوطاااتشلات ٔكيفااااالت الػااسكات ارٖساٌٗااا ٛالعاومااا ٛيف ضااإزٖٛ
االػسكات استعجس ٚوٍر وا قبن ا شؤ ،ٛفلا لمعلٕد اسٕقع ٛااساد 8 ٚوَ
اتيفاقٗ ٛالتعأُ االقتؿاد ٙاسػتك .
اضتجىاز أزاض شزاعٗ ٛطاس /5/ ٛالا ِكتاز.
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ثاٌٗااا« :التطاإِٖ »ٛاا٘ عىمٗاا ٛتٍكااٗد لعالقااات اللاإ ٚباال ال ٕاٟااا ٔاسااراِب
ٔارثٍٗاتٔ ،فاق ظاسٔا المشعا ٛالتازطلٗا ٛالايت فسقاتّأِ ،ارا ٖمضاظ لػاسٔط
اٌيفذاز أشوات ٔسسٔب ،تبل ٜو سٔسا ٛعما ٜالادٔاً ،ذاسد تػٗاس العاسٔا الايت
أٌتذت «التطٕٖ »ٛاسركٕز .ٚبٍٗىا احلن الطٗاض٘ ٖرِب با آ ٔقع ضإزٖ ٛعماٜ
ضك ٛارؾالو الطمى٘ الدميٕقسايٌ٘ ،اْ قااٟي عما ٜعالقاات ضٗاضاٗٔ ٛودٌٗاٛ
بل وٕايٍل أسسازٍٖ ،عاىّاا اللاإٌُ العااً الارٖ ٙتٕافاق الطإزُٖٕ عمأ ٜقاعْ،
عوا بٕضاي ٛمجعٗ ٛتكضٗطٗ ٛأٔ بٕضاي ٛبسساُ وٍت ب.
ثالجااا :تتؿاان «التطاإٖ »ٛاإاشَٖ اللاإ ٝارقمٗىٗاأ ٛالدٔلٗاا ٔ ٛؿاااحل الاادٔه
اسػازك ٛفعمٗا بؿٍاعتّا ،عَ يسٖق ازلاداه اللإ ٝال اٟيفٗأ ٛارثٍٗأ ٛا ّٕٖاٛ
احملمٗ ٛعم ٜسباه اللٕ ٝاخلازدٗ ،ٛبعاد تيفتٗات الااه الإيو ٔاغتٗااه فكستا٘
العىٕوٗٔ ٛاسٕايٍ ،ٛفتػدٔ ضٕزٖ ٛوع ِرا االزلداه بل قٕ ٝوا دُٔ ٔيٍٗ ٛداخمٗا
ٔوؿاحل خازدٗ ٛعىٗا ،ٞضاسٌ ٛيفإذ يف أٔقاات الطامئ ،ضااس ٛتيفسٖاؼ ؾاساعات
يف أٔقات التٕتس ٔاحلسٔب ،وتشٕل ٛبرلك ع ٔقعٗ ٛالٕيَ– الطاس .ٛفٗىا ٖتذاْ
احلاان الطٗاضاا٘ ع حتٗٗااد ضاإزٖ ٛعااَ اذبااات اخلااازز باضااتٍادٓ ع اسؿاامشٛ
الٕيٍٗ ٛالٍافٗ ٛلمىؿاحل ا ص.ٟٛٗ
زابعاّ :د قٕ ٝا وس الٕاقع اقٕ ٝاحلسب ع عدّاض احلمٕه الطٗاضاٗ،ٛ
ٔع التىطك بتطٕٖات تُبل٘ ٌيفٕذِا ستا ٜيف أٔقاات الطامي اليفاؾام ٛبال ساسبل،
ٔتطىح بّسٔبّا وَ العدالٔ ٛاسطاٞل ٛاللإٌٌٗ .ٛفالعدال ٛوَ اسداخن اسّى ٙ ٛسن
ضٗاض٘ قابن لالضتىساز ٔتٕلٗد احلٗا ٚبده تعىٗي اسٕت.
خاوطاااا :عُ أ« ٙتطااإٖ »ٛتُ ااابخ دٔلٗاااا ٔعقمٗىٗاااا لٗؿااااز ع فسقاااّا عماااٜ
الطاإزٖلٔ ،تاامد ٙع ٌعاااً ذلاؾؿاا ،ٛيف سٗااص دٕٗضٗاضاا٘ ٖلااع باال ااسبيت
ذلاؾؿاا ٛفاغاامتل االتذسباا ٛالمبٍاٌٗاأ ٛالتذسباا ٛالعساقٗااٖ ، ٛؿاابح وعّااا اسػااسم
العسب٘ يف سال ٛضٗالُ ورِيب ٔياٟيف٘ ٔعثؤ ،تؿابح سادٔد اهلٕٖاات ِا٘ سادٔد
«ا ٔياُ» احللٗلٗ.ٛ
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ضادضااا :احلاان الطٗاضاا٘ اساابو عماا ٜاسطااكل ٛالٕيٍٗااٖ ،ٛيفااتح أواااً الطاإزٖل
عوكاٌااات التلاادً عماا ٜكاان اسطااتٕٖاتٖٔ ،كااعّي عماا ٜوطاااز البشااح عااَ دٔز
عقمٗىااا٘– اقتؿااااد ٙلطااإزٖٔ ،ٛععااااد ٚبٍاّٟاااا عىساٌٗاااا ٔضٕضااإٗلٕدٗأٔ ،ؾااامّا
بالبػاااسٖ ٛالعاقمااأ ٛاستىدٌااا ،ٛيف سااال تُبلااا٘ «التطااإٖ »ٛبااال اساااراِب ٔارثٍٗاااات
ٔال ٕاٟااا ،الطاإزٖل دلااسد زعاٖااا واارِبٗل هلاارٓ ا ّاا ٛارقمٗىٗاا ٛأٔ تمااك ،أٙ
حتٕهلي ع يٕاٟا لإلصلاز وتٍاسس ٚيف وا بٍّٗا تٍاسسا عدوٗا.
فعمااا ٜالؿاااعٗد الطٗاضااا٘ تاااس ٝعٖاااساُ أُ سااان ا شوااا ٛالطااإزٖٖ ٛكىاااَ
بارؾااالو الاارٍٖ ٙاااد ٙبتشاإه ضاإزٖ ٛلٍعاااً ضٗاضاا٘ أكج اس اٌيفتاسااأ ،بتعددٖااٛ
ضٗاضٗ ٛسرزٔ ،)1(ٚوَ الٍاسٗ ٛالعىمٗ ،ٛف ُ عٖساُ تلدً دعىا ضٗاضٗا ٔعطكسٖا
ُىكٍُّااا وااَ الؿااىٕد أوااا الكااػٕط الداخمٗااٛ
ٔاضااعا لطاإزٖ ٛغااعبا ٔقٗاااد ،ٚااا ٖ ِّ
ٔاخلازدٗاأ ،ٛبػٗاا ٛحتلٗاااق اسؿاااحل ارٖساٌٗاا ٛاستٕخاااا ٚوااَ التاادخن يف الؿاااساع
الدٔل٘ ٔارقمٗى٘ سٕه ضٕزٖ.ٛ
ٔمل تػااازك عٖااساُ يف وااممتس دٍٗااا  1حلاان ا شواا ٛالطاإزٖ ٛيف  30سصٖااساُ
 ،2012سٗح أعمٍت وسازا عَ اضتشال ٛسن ا شو ٛالطٕزٖ ٛعطكسٖأ ،عمنا ٖتي
سمااّا عااَ يسٖااق احلاإاز الاإيو باال ا يااساا استؿااازعٔ .ٛاٌتلااد زٟااٗظ دلمااظ
الػٕز ٝارٖساٌ٘ عم ٜالزصلاٌ٘ عدً التصاً الٕالٖات استشد ٚا وسٖكٗأ ٛسميفاّٟاا
ارقمٗىل بٕعٕدِي يف ذلك اسممتس(.)2
ٔيف عياز الدعي الطٗاض ٜارٖساٌا٘ لطإزٖ ،ٛدعات يّاساُ ع للاا ٞتػاأزٙ
ساإه ا شواا ٛالطااإزٖ ٛيف  9ب  2012ػااازك 30 ٛدٔلاا ٛسٗاااح أعمااَ ٔشٖاااس
خازدٗاا ٛعٖااساُ ٔقتّااا عماا٘ أكاارب ؾاااحل٘ أُ عٖااساُ ضااتلدً وبااادز ٚحلاان ا شوااٛ
الطاإزٖ ٛضاامىٗا يف وااممتس دٔه عاادً االسلٗاااشٔ ،أُ يّااساُ ااس ٙاتؿاااالت وااع
( )1ذلىد عباع ٌاد٘" ،عٖساُ ٔا شو ٛالطٕزٖ ...ٛخٗازات ؾعبٔ ٛخ ٕات قسٔزٖ ،"ٛدلماٛ
البٗاُ ،العدد ،297 :تازٖخ  ،2012/3/18عم ٜالسابط:
http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=1887

(" )2عٖساُ تٍتلد عدً التصاً أوسٖكا ٔسميفاّٟا بٕعٕدِا يف دٍٗا  1حلن ا شو ٛالطٕزٖ،"ٛ
الًٕٗ الطابع ،تازٖخ  ،2013/10/23عم ٜالسابطhttp://www.youm7.com :
642

 אK

אאא،א
،אאאאא
Kאאא
אאאא?א?
אאא
 K

אאא א،2014א
1אאאא

 אאא،
אאאאאאא
 Kאאא

،א 
אא،אאאאא
אאאאאאא
 Kא

אאא
  
א،2015אאא
אאאאא
אאאאא
אאאאאאא
אאאKאא
אאאאא
 K(1)א
  א،א
Wאא،?אאאא?א،אא (1)
 www.aljazeera.net
143
 

حنو فًم للموقف اإليراني مو احلرب على شورية

للد أد ٝؾعٕد تٍعاٗي "داعاؼ" ع تلاازب أوريكا٘ عٖساٌا٘ٔ ،ؾان ع ساد
التٍطااٗق االضاات بازات٘ ٔالمٕدٗطاايت اسػااتكٔ ،غااري اسباغااس ،يف العااسام ،زغااي
اضتبعاد يّساُ ،ابتدا ،ٞوَ التشالا الدٔل٘ٔ ،ذلك يف ظن احلاد ٛلٍيفٕذِا عمٜ
أيساا اسعادل ٛالطٗاضٗ ٛالعساقٗ ٛسلٕ تٕسٗد دّادِي قاد "داعاؼ" ،أوااً عذاص
ضااالو ا اإ ا وسٖكاا٘ يفااسدٓ عااَ عحلااام اهلصمياا ٛباأْ ،زف ا عزضاااه قاإات
عطكسٖ ٛبسٖ ٛع ٍِاك ،فكال عَ قمق ٔاغٍ َ عم ٜوطتػازّٖا العطاكسٖل
يف العسام وَ أ ٙتٕتس ذلتىن وع عٖساُ قد ٖستد ضامبٗا عماّٗئ .الغاك يف أُ ِارا
التعأُ الجٍاٖ ٟ٘ؿب يف وؿمش ٛعٖساُ با آ ذلازب ٛالتٍعٗي الر ٙغكن قاسبٛ
قاؾى ٛسػسٔعّا يف اسٍ لا ،ٛعارب ضاٗ ستْ عما ٜوطااسات غاضاع ٛواَ العاسام،
ٔق عْ ؾم ٛالتٕاؾن ا ػسايف بل يّساُ ٔسمٗيفّا يف دوػق .عال أُ التٍطاٗق بال
ال سفل ال ٍٖيف٘ سال ٛالؿساع بٍّٗىا ،كىا أُ االتيفام الٍٕٔ ٙارٖساٌ٘ ،زغاي واا
ٖطّي بْ وَ تلازب ويفلٕد يٕٖالٔ ،فاتح فكااٞات ،ضٗاضاٗٔ ٛاقتؿاادٖ ،ٛكاٌات
وػملاا ٛأواااً يّااساُ ،يف ظاان ذلااددات ضااعٕدٖٔ ٛتسكٗاأ ٛعضااساٟٗمٗ ،ٛكاان عمااٜ
سد ،ٚتلا أواً الٍيفٕذ ارٖساٌ٘ اسمثس يف اسٍ ل.ٛ
ثامهاً :األزمة اخلليجية وأثريا على املوقف اإليراني مو احلرب يف شورية:

ل شواا ٛاخلمٗذٗاا ٛتااداعٗات ٔاٌعكاضااات عماا ٜدلىاان ا ٔقاااع يف وٍ لااٛ
الػااسم ا ٔضااط ،فّاا٘ كاٌاات ذلؿاام ٛرعاااد ٚمتٕقااع الكااجري وااَ الكٗاٌااات
ٔاحلسكات الطٗاضٗ ،ٛخاؾ ٛعلب فػن اسػسٔع ا وسٖك٘ يف اسٍ لا ،ٛعال عُ
ا شو ٛالطٕزٖٔ ،ٛاسعازق ٛالطٕزٖ ،ٛاسدعٕوا ٛواَ دٔه اخلماٗر ،كاٌات ا كجاس
تكثسًا بّرٓ ا شو ،ٛاليت عؿيفت بكن اسٍ ل.ٛ
فا شو ٛاخلمٗذٗ ٛالبد أُ تتك تداعٗات خ ري ٚعم ٜالٕقع يف ضٕزٖ ،ٛفلاد
زأت ضإزٖ ٛيف ا شواا ٛاخلمٗذٗاا ٛفسؾا ٛلمتككٗااد عماا ٜؾاش ٛزأّٖااا بتاادخن بعا
الاادٔه يف غاامٌّٔا الداخمٗااأ ،ٛأُ ِاارٓ ا شواا ٛتمكاااد دعااي ق ااس ٔدٔه اخلماااٗر
لمذىاعااات ارزِابٗاا ٛيف ضاإزٖٔ .ٛيف ِاارا الطااٗام أكااد ٌاٟااب ٔشٖااس اخلازدٗااٛ
الطاإز ٙفٗؿاان اسلااداد أُ الٕاقااع الطاإز ٙيف قاإ ٞا شواا ٛاخلمٗذٗاا ٛدٗااد ٔسلااَ
وتيفاٟمُٕ ،وعتربا أُ "اسّصل ٛاليت تػّدِا وٍ ل ٛاخلمٗر تٕقح لمذىٗاع أٌٍاا عماٜ
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سااق"ٔ .يف تؿااسٖح لؿااشٗيف ٛالاإيَ الطاإزٖ ،ٛقاااه اسلااداد" :الٕاقااع اسٗااداٌ٘ اآلُ
دٗدٔ ،أٌا داٟىا وتيفاٟنٔ ،أعتلد أُ ِرٓ اسّصل ٛتٕقح لملاؾ٘ ٔالداٌ٘ أُ ضٕزٖا
كاٌااات داٟىاااا عمااا ٜساااق"ٔ .أقااااا" ،كٍاااأ ،وٍااار البداٖاااٌ ٛلااإه عُ بعاا دٔه
اخلمٗر ،تلا وع ارزِاب ٔمتٕلْ ٔتطمشٌْ" ..عتلد أُ ق اس ٔالطاعٕدٖ ٛوتٕزيتااُ
()1
يف كن ارزِاب الر ٙميازع عم ٜا زض الطٕزٖ.ٛ
للاااد مت حتلٗاااق زلاساااات كااارب ٝقاااد تٍعاااٗي "داعاااؼ" الااار ٙتاااكثس بطااإٞ
العالقات الطعٕدٖ - ٛالتكٗٔ ،ٛز اا لاَ ٖ إه الٕقات ستا ٜطلتيفا٘ واَ ِااتل
الدٔلتل ،لكَ شٔاه "داعؼ" لَ ٖكُٕ خامتا ٛا ساصاُ ،بان ز اا ٖكإُ بداٖاٛ
آلالً أخس ٝوَ ٌٕع ددٖد ،فالتٍعٗي أقاً دٔل ٛالت سا بكن ولٕواتّأ ،غكان
دٗػااا وااَ ارزِااابٗل احلاقاادَٖ عماا ٜارٌطاااٌٗ ،ٛفعّاإز الت ااسا بّاارا الػااكن
اخل اااس ،يف العاااسام ٔضااإزٖ ٖ ،ٛاااسو أضااا٠م ٛسلٗلٗااا ٛعاااَ اسطاااتلبن يف ِااااتل
الدٔلتل(.)2
كىااا أثااست ا شواا ٛاخلمٗذٗاا ٛعماا ٜعٖااساُ ِٔ ا٘ الدٔل ا ٛارقمٗىٗ ا ٛا ِااي يف
حتدٖد وطاز ا شو ٛالطٕزٖٔ .ٛال ميكَ اِن اليفٕاٟد الطٗاضٗ ٛاليت قد ٍّٗا
يّااساُ عماا ٜا قاان يف اسااد ٝاللسٖااب سٗااح أُ ا شواا ٛاخلمٗذٗاا ٛاحلالٗاا ٛأدَّت ع
تػااتٗت ا ّااات اليفاعماا ٛالسٟٗطاأ ٛععاقاا ٛدّاإد الطااعٕدٖ ٛيف تػااكٗن حتااالا
عااسٖ لمتؿااد ٙسااا تعاادُّٓ تصاٖاادًا يف اخل س/الٍيفاإذ ارٖساٌاا٘ .كىااا أُ تؿااادع
ا بّاا ٛالداخمٗاا ٛلمااظ التعااأُ اخلمٗذاا٘ قااد ُٖطااسِّع وااَ تسادااع وكاٌاا ٛدلمااظ
التعأُ االضتاتٗذٗ ٛعم ٜاسطاتٕ ٝالعااس٘ ،ا ِاي أُ دٔال خمٗذٗا ٛوجان الكٕٖات
ٔضم ٍ ٛعُىاُ ٔق س ضاتُبل٘ خ ٕيّاا الطٗاضاٗٔ ٛاالقتؿاادٖ ٛويفتٕسا ٛواع عٖاساُ
( " )1أٔه وٕقاا زمسا٘ ضإز ٙواَ اخلالفاات اخلمٗذٗا ٛواع ق اس"ٔ ،كالا ٛتطاٍٗي الدٔلٗاٛ
ل ٌبا ،ٞعم ٜالسابط:https://goo.gl/ze5MfN :
( )2غاِس عمساعٗن الػاِس" ،خساٟط وا بعد ضاٖكظ بٗكٕ ...وَ التلطٗي ع التيفكٗك"،
اسسكاااااااااااص الااااااااااادميلساي٘ العسبااااااااااا٘ ،تاااااااااااازٖخ  ،2017/7/31عمااااااااااا ٜالاااااااااااسابط:
http://democraticac.de/?p=44471
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حتطبا  ِّٙت ٕزات وطتلبمٍِٗٔ .ٛاا ميكاَ اللإه :عٌاْ عما ٜالاسغي واَ اسطااع٘
ارٖساٌٗا ٛلتطاذٗن اسصٖاد واَ الٍلااط يف ا شوا ٛاخلمٗذٗا ٛلؿااحلّا ،فا ُ ضٗاضاٛ
ذ وااا ساارز ٚيف اضااتػاله االٌلطاااوات الداخمٗاا ٛلاادٔه دلمااظ
يّااساُ تباادٔ ع س اد
التعااأُ اخلمٗذاا٘ خٕفااا ،يف ساااه تؿاااعدِا ،وااَ أُ تت اإز ع ؾااساع عقمٗىاا٘
أٔضع قد ٖكإُ لاْ عٕاقاب ٔخٗىا ٛعما ٜعٖاساُ ٔسميفاّٟاا يف اسٍ لا .)1(ٛفالتلاازب
ارٖساٌ٘ الل سٔ ٙاقحم ٔومىإعم بػإاِد عاد ،ٚأبسشِاا العاسض الل اس ٙرٖاساُ
سطاعدتّا يف اضت ساز الػاش ارٖساٌ٘ وَ سلن الػىاه ،كرلك تاسدد ا ٌباا ٞعاَ
اضتعداد الدٔلتل لملٗاً ٍأزات عطكسٖ ٛوػتك ِٕٔ ٛوا ٖٕقح واد ٝوتاٌاٛ
العالقات بل الدٔلتل.
تاشعاً :املوقف اإليراني مو عملية "غصو السيتوى" الرتكية:

تسكص ضٗاض ٛتسكٗا يف مشاه ضٕزٖ ٛعم ٜاستٕا ٞالٍيفٕذ استصاٖد لمذىاعات
الكسدٖ ٛاليت أضطت لٍيفطّا وٍايق سكاي ذاتا٘ وٍار بداٖا ٛاحلاسب الطإزٖ ٛيف

ٔ .2011تلٕه أٌلس :ٚعُ ٔسدات محاٖ ٛالػعب متجن تّدٖدا أوٍٗا ٔتساِاا اوتادادا
حلصب العىاه الكسدضتاٌ٘ الرٖ ٙػَ متاسدا عما ٜالدٔلا ٛالتكٗا ٛوٍار عػاسات
الطٍل.
ٔيف العػسَٖ وَ كإٌُ الجاٌ٘  2018بدأت تسكٗا عىمٗا ٛعطاكسٖ ٛبسٖاٛ
يف وٍ ل ٛعيفسَٖ الطٕزٖ ٛقد واا ٖطاى ٜبٕسادات محاٖا ٛالػاعب الكاسد ٙالايت
تػكمت بازك ٛأوريكٗ ،ٛعىمٗ ٛضبلتّا وٕد ٛوَ العىمٗات ا ٕٖٔ ٛعىمٗاات
اضااات بازاتٗ ٛعمااا ٜا زض بّااادا مجاااع وعمٕواااات سااإه ٔدااإد تماااك الٕسااادات
ٔاٌتػازِا يف الػىاه ٔالػىاه الػسق٘ لطٕزٖا.
ٔعدَّ السٟٗظ ارٖساٌ٘ سطاَ زٔسااٌ٘ أُ عىمٗا" ٛغؿاَ الصٖتإُ" الايت تػاٍّا
تسكٗا عم ٜوٍ ل ٛعيفسَٖ مشال٘ ضٕزٖا لَ حتلق أِدافّا ،ومكدا زف بالدٓ
(ٌ )1اؾاس التىٗىا٘" ،ا شوا ٛاخلمٗذٗأ ٛتاداعٗاتّا عما ٜوطاتلبن دلماظ التعاأُ" ،وسكاص
دزاضات ا صٖس ،ٚبتازٖخ  ،2017/14عم ٜالسابطhttps://goo.gl/KZfvHx :
646

د .شاير إمساعيل الشاير

دخاإه أ ٙدااٗؼ أزاقاا٘ دٔلاا ٛأخااس ٝدُٔ وٕافلتّااا( .)1كىااا أعمٍاات ٔشاز ٚالااٍيفط
ارٖساٌٗٔ ٛقا تؿدٖس الػاش ال بٗع٘ لتكٗا بالأُ ،كاٌات يّاساُ قاد قاوات

بتؿاادٖس وااا ٖلااسب وااَ  8ومٗاااز واات وكعااب وااَ الػاااش لتكٗااا دلاٌااأ .تسكٗااا

تعتىاد بػااكن زٟاٗظ عماا ٜاضاترياد الػاااش واَ عٖااساُ ،عذ ُٖىجان الػاااش ارٖساٌاا٘ 16
باس ٛ٠وَ اضتّالك تسكٗأ ،تُعترب ِرٓ اخل إ ٚقاسب ٛاقتؿاادٖ ٛتٕدّّاا يّاساُ
ٌلس ٚكسد فعن ل شو ٛالطٗاضٗ ٛالٍاغب ٛبل البمدَٖ بطبب التدخن العطاكسٙ
التك٘ يف ضٕزٖا(.)2
ٔغٍت ٔضاٟن ارعاالً ارٖساٌٗا ٛمحما ٛععالوٗا ٛقاد تسكٗاا ،كارلك اٌتلاد
الٍايق باضي ٔشاز ٚاخلازدٗ ٛارٖساٌٗ ٛبّساً قامس٘ العىمٗ ٛالعطكسٖ ٛيف عيفسَٖ
وطتٍدا ع أُ ذلك ميظ بالطٗاد ٚالطإزٖ ،ٛداعٗاا تسكٗاا ع وسادعا ٛعىمٗاتّاا
العطااكسٖ ٛيف مشاااه ضاإزٖاِ ،اارا التؿااسٖح ٖااكت٘ بعااد تؿااسضلات تسكٗااا أُ
العىمٗات يف عيفسَٖ ضتطتىس ع وٍبر ثي مجٗع اسدُ الٕاقع ٛيف الػاىاه الػاسق٘
لطٕزٖا ست ٜاحلدٔد وع العسام ٔذلك لكىاُ سدٔد وٍْ تسكٗ ٛيف ا ٍٕب.
ٔوااَ دّاا ٛأخااس ،ٝتااس ٝعٖااساُ أُ اهلاادا وااَ تمااك العىمٗااات وٕادّاا ٛخ ااط
أوريكٗاا ٛسلاإ ا شواا ٛالطاإزٖ ٛال ضااٗىا يف وٕقاإع ا كااساد ٔخمااق وٗمٗػااٗات
كسدٖ ِٕٔ ،ٛا واس الار ٙال تسقا ٜباْ عٖاساُ ٔال تسٖادٓ أُ ٖكإُ ضاابل .ٛبعباازٚ
أخس ٝعذا وا زلشت تسكٗا يف حتذٗي ٔسدات محاٖ ٛالػاعب الكاسد ٙفا ُ ِارا
ضلٕ ٙزضال ٛقٕٖ ٛلمٕالٖات استشد ِٕٔ ،ٚا وس الر ٙتسغب يّساُ يف أُ ضلؿن.
ٔأكد الكاتاب ارضاساٟٗم٘ ٖااٌٗا أبساِااً أُ أٌلاس ٚتطاع ٜلتلٕٖا ٛوٕقعّاا
(" )1دٔافع اللمق ارٖساٌ٘ وَ عىمٗ ٛتسكٗا يف عيفسَٖ" ،وداز الٗإً ،تاازٖخ ،2018/2/14
عم ٜالسابطhttps://goo.gl/eHZWBW :
( )2ذلىٕد ذلىد" ،غؿَ الصٖتُٕ حت سً تسكٗا واَ الػااش ارٖساٌا٘" ،الٗإً ا دٖاد ،تاازٖخ
 ،2018/2/6عم ٜالسابط:
http://almogaz.com/news/politics/2018/02/06/1792346
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االضتاتٗذ٘ ،قٗاضا بباق٘ ا يساا اسٍ سيا ٛيف اسماا الطإزٔ ،ٙتدخماّا بلإٚ
يف اسما الطإزٖ ٙعكاظ زغبتّاا باكُ تكإُ العباا وسكصٖاا يف ارقماٗي ،لارلك
قاواات عٖااساُ باضااتّداا اللاإات التكٗاا ٛعٍاادوا باادأت ا خااري ٚبتكٗااص ٌلاااط
اسساقباا ٛاستيفااق عمّٗااا يف وٍ لاا ٛالعااٗظ دٍاإب سمااب .فالتؿااسضلات ارٖساٌٗااِ ٛاا٘
زضااال ٛتبعجّااا يّااساُ ع أٌلااس ،ٚويفادِااا أُ أ ٙذلألاا ٛلتّىااٗؼ دٔز عٖااساُ يف
ضٕزٖا ٔ اِمْ غري ولبٕل.ٛ
اخلامتة والهتائج:

ختاوا البد وَ اللٕه :عُ عٖساُ ضٕا تكُٕ أساد أقإ ٝدٔلاتل يف اسٍ لا،ٛ
فّاا٘ تتىتااع بجااسٔ ٚكاابرئ ،ٚتُعااد أكاارب اللاإ ٝاخلازدٗاا ٛوااَ سٗااح تكثريِااا يف
العسامٔ ،هلا ٌيفإذ ال ٖطاتّاُ باْ عما" ٜساصب ار" ٔسسكا ٛمحااع ٔدعىّاا هلاي،
فّاا٘ قاإ ٚتلمٗدٖاا ٛهلااا يىٕساتّااا ٔتّاادا ع ععاااد ٚؾااٗاغ ٛاسٍ لاأ ٛفااق زؤٖتّااا
اخلاؾاا ،ٛكىااا عُ هلااا اللاادز ٚعماا ٜتسمجااِ ٛاارٓ ا ِااداا ع ٔاقااعٔ .التشاادٙ
ا ضاااع الاارٕٖ ٙادااْ ضٗاضاا ٛعٖااساُ اخلازدٗااِ ،ٛاإ عصلاااد التاإاشُ باال العٍؿااس
ا ٕٗبٕلتٗك٘ ٔالعٍؿس ال علاٟد ٙاسٕدإد يإاه تاازٖخ عٖاسأُ ،الار ٙبماؼ اللىاٛ
خاله عّد الجٕز ٚارضالوٗ.ٛ
ٔعُ الٍذاسات يف الطٗاض ٛاخلازدٗ ٛالطٕزٖ ٛمل تكَ لتتشلق لإال الٕقإا
عٍد دلىٕع ٛوَ العٕاون:
 السؤٖا ٛاالضاتاتٗذٗ ٛالدقٗلا ٛالايت متٗاصت بّاا اللٗااد ٚالطإزٖٔ ،ٛسطاَقساٞتّاااا ساااآه اسميفاااات يف اسٍ لااأ ،ٛضااابن سماّاااا بالػاااكن الااار ٙطلااادً
ا ِداا اللٕوٗٔ ٛالٕيٍٗ.ٛ
 احلظ الٕيو ٔاللٕو٘ الر ٙمتٗص بْ الػعب العسبا٘ الطإزٔ ،ٙالتيفافاْسٕه قٗادتْ الطٗاضٗٔ ،ٛدعىْ لملكاٖا العسبٗ ٛدُٔ أُ تكُٕ لْ و الاب
أٔ ولاؾد.
 الجبااات يف اسٕاقااا االضااتاتٗذٗ ٛالاايت غااـ الكساواا ٛالعسبٗاأ ٛا زضالعسبٗ ،ٛوّىا كاُ سذي الكػٕط.
 اضتػساا اسٕاقا الطٗاضاٗ ٛواَ ٌاب الػاازع ٔ اا ال ٖتذاأش الػاعٕبٔعزادتّا.
 دعااي ا ؾاادقأ ٞعماأ ٜدااْ اخلؿاإف الاادعي السٔضاا٘ ٔارٖساٌاا٘ الاارٙات اليت سٗكت لطٕزٖ.ٛ
كاُ عاوال وطاعدا ٔبلٕ ٚيف عفػاه اس
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املراجع:

" .1عٖساُ تٍتلد عدً التصاً أوسٖكا ٔسميفاّٟا بٕعٕدِا يف دٍٗا  1حلن ا شوٛ

الطاااااإزٖ ،"ٛالٗاااااإً الطااااااابع ،تااااااازٖخ  ،2013/10/23عماااااا ٜالااااااسابط:

http://www.youm7.com

" .2دٔافااع اللمااق ارٖساٌاا٘ وااَ عىمٗاا ٛتسكٗااا يف عيفااسَٖ" ،وااداز الٗاإً ،تااازٖخ
 ،2018/2/14عم ٜالسابطhttps://goo.gl/eHZWBW :

" .3وٕقا عٖ ساُ وَ الجٕزات العسبٗٔ ٛوَ اللكٗ ٛاليفمط ٍٗٗ ،"ٛوسكص باساح
لمدزاضات اليفمط ٍٗٗٔ ٛاالضتاتٗذٗ ،ٛعم ٜالسابط:
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?d=14147&cid
http://www.rcssmideast.org/Article/915/%D8%A7%D9%84%D8 .4

.%B3%D9%8A%D8

 .5أٔه وٕقا زمس٘ ضٕز ٙوَ اخلالفات اخلمٗذٗ ٛوع ق اس"ٔ ،كالا ٛتطاٍٗي
الدٔلٗ ٛل ٌبا ،ٞعم ٜالسابط:https://goo.gl/ze5MfN :
 .6تاوس بادٔ" ،ٙوااذا تعاو ضإزٖ ٛبالٍطاب ٛرٖاساُ دٗإ  -اضاتاتٗذٗا"ٌ ،إُ
بٕضت ،تازٖخ  ،2013/9/6عم ٜالسابط:

https://www.noonpost.org/content/435

 .7تػااسَٖ  -أباااد :ٙعٖااساُ ع داٌااب ضاإزٖ ٛيف وسسماا ٛععاااد ٚارعىاااز ،عمااٜ
السابطhttps://googl/SUkutR :
 .8سطااال عمٗااإ ،ٙعٖطاااس الٗاضاااس" ،ٙا شوااا ٛالطااإزٖ :ٛاسٕاقاااا ارقمٗىٗاااٛ
ٔالدٔلٗ ،"ٛدلم ٛالكٕف ،ٛالعدد  ،17تازٖخ ٌٕ 17فىرب .2013

 .9ضاوح زاغد" ،تداعٗات ا شو ٛالطٕزٖ ٛعقمٗىٗاا ٔدٔلٗاا" ،ومضطا ٛا ِاساً،
دلمااااااااا ٛغااااااااامُٔ عسبٗااااااااا ،ٛالعااااااااادد  ،2013 ،156عمااااااااا ٜالاااااااااسابط:

http://www.afriquenord.net/2016/02/29/%D8%
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 .10ضلساط العمٕ" ،ضٕزٖ ٛقشٗ ٛا ػسافٗ :ٛودخن دٕٗضٗاض٘ ليفّي تعلٗدات
ا شوا ٛالطاإزٖ ،"ٛاسسكاص الاادميلساي٘ العسبا٘ ،تااازٖخ ٌٕٖٗ .20اإ ،2016
عم ٜالسابطhttp://democraticac.de/?p=32818 :

 .11مساو عبد الؿبٕز" ،التػريات احملتىم :ٛالطٗاض ٛاخلازدٗ ٛارٖساٌٗ ٛبعد فٕش
زٔساااٌ٘ بالسٟاضاا ،"ٛاللاااِس :ٚاسسكااص ارقمٗىاا٘ لمدزاضااات االضااتاتٗذٗ،ٛ
بتازٖخ .2013/6/17

 .12غاااِس عمساعٗاان الػاااِس ٔ خااسُٔ ،الدٔلاا ٛالطاإزٖٔ ٛالتشاادٖات الساٍِاا،ٛ
دوػق :وسكص الدزاضات العطكسٖ.2017 ،ٛ

 .13غاِس عمساعٗن الػاِس" ،خساٟط واا بعاد ضااٖكظ بٗكإ ...واَ التلطاٗي

ع التيفكٗك" ،اسسكص الدميلساي٘ العسب٘ ،تاازٖخ  ،2017/7/31عماٜ
السابطhttp://democraticac.de/?p=44471 :

 .14غاِس عمساعٗن الػاِس ،الدٔل ٛيف التشمٗن الطٗاض٘ اسلازُ ،دوػق :اهلٗٛ٠
العاو ٛالطٕزٖ ٛلمكتاب.2015 ،

 .15ياٖن ٖٕضاا عباد ار العادٔاُ ،االضاتاتٗذٗ ٛاالقمٗىٗا ٛلكان واَ تسكٗاا
ٔعٖااساُ سلاإ الػااسم ا ٔضااط ،زضااال ٛوادطااتري ،داوعاا ٛالػااسم ا ٔض اط:
كمٗ ٛاآلداب ٔالعمًٕ.2013 ،

 .16عبماا ٛوااصٔز ،ٙالعالقااات ارٖساٌٗاا –ٛالطاإزٖ ٛفاا ٜظاان التشاإالت الدٔلٗااٛ
الساٍِ ،ٛزضال ٛوادطتري ،داوع ٛباتٍ ،ٛكمٗ ٛاحللٕم.2010 ،

 .17عال ٞالدَٖ اخل ٗب" ،الجٕز ٚالطٕزٖٔ ٛاسؿاحل الدٔلٗا - 3- ٛرٖاساُ" ،
عم ٜالسابطwww.infosalam.com :
 .18فٗؿاان اسلااداد" ،اسبااادز ٚارٖساٌٗاا ٛحلاان ا شواا ٛالطاإزٖ ،"ٛعماا ٜالااسابط:
www.aljazeera.net
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 .19واٖكن ٖصٌػتات" ،التادخن العطاكس ٙارٖساٌا٘ يف ضإزٖ :ٛاآلثااز يٕٖماٛ

ا وااد" ،وعّاااد ٔاغااٍ َ ،تاااازٖخ  15تػااسَٖ ا ٔه  ،2015عمااا ٜالاااسابط:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iransmilitary-intervention-in-syria-long-term-implications

 .20ذلىااد عباااع ٌاااد٘ " ،عٖااساُ ٔا شواا ٛالطاإزٖ ...ٛخٗااازات ؾااعبٔ ٛخ اإات

قسٔزٖ ،"ٛدلم ٛالبٗاُ ،العدد ،297 :تازٖخ  ،2012/3/18عم ٜالاسابط:

http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=1887

 .21ذلىااد وصٖاااُ" ،التلااازب الطاإز ٙارٖساٌاا٘ يف ظاان التشاإالت" ،ؾااشٗيفٛ
الصواُ ،تازٖخ  ،2013/11/15عم ٜالسابط:

https://www.azzaman.com/?p=51168

 .22ذلىاإد ذلىااد" ،غؿااَ الصٖتاإُ حت ا سً تسكٗااا وااَ الػاااش ارٖساٌاا٘" ،الٗاإً
ا دٖد ،تازٖخ  ،2018/2/6عم ٜالسابط:

http://almogaz.com/news/politics/2018/02/06/1792346

 .23وٍعي ؾاس٘ العىاز ،اهلٗىٍ ٛا وسٖكٗٔ ٛددلٗ ٛاسٕادّا ،ٛالعاسام :وسكاص
الدزاضات الدٔلٗ ،ٛط.2002 ،1

 .24وٍري اخل ٗب" ،عَ اليفسم بل التطٕٖٔ ٛاحلن الطٗاض٘ يف ضٕزٖ ،"ٛؾشٗيفٛ
احلٗا ،ٚتازٖخ .2016/10/5

ٌ .25اؾس التىٗى٘" ،ا شو ٛاخلمٗذٗٔ ٛتداعٗاتّا عم ٜوطتلبن دلمظ التعأُ"،
وسكص دزاضات ا صٖس ،ٚبتازٖخ  ،2017/14عم ٜالسابط:
https://goo.gl/KZfvHx

ٔ .26لٗد عبد احل٘" ،أكادمي٘ يف الدزاضات اسطتلبمٖٗ ٛعاَٖ وطاتلبن ا شواٛ
الطٕزٖ ،"ٛالجالثا 7 ٞكإٌُ الجاٌ٘  ،2014عم ٜالسابط:

http://www.almadenahnews.com/article/268276
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 يفٛ ارٖساٌٗااٛٗ "االضااتاتٗذ، اااا ضاااً ٔاٖااسٙ ٖٔاان فٕلتاإُ اااا دٕشٖااا ِٕلٗاادا.27
: السابطٜ عم،2013  أٖاز،"ٖٛضٕز

http://www.rsgleb.org/article.php?id=415&cid=18&catidval=0https://w
ww.google.com.lb/?hl=ar&gws_rd=cr&ei=EwQHVZaJL8uvU-L0gKgB

:املراجع االنكليسية
1

- Salam al-Saadi,” Iran’s Stakes in Syria’s Economy”,CARNEGIE

ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE, June 2,
2015,http://carnegieendowment.org/sada/?fa=60280,24-4-2016
Towards understanding the Iran's position on the war against
Syria
Abstract:

Syrian-Iranian relations date back to 1961, which were
established by Decree No. 102 in October 25, 1961. These relations
were greatly strengthened after the 1979 Islamic Revolution in Iran,
and coordination between the two countries' leaderships is at the
highest level until Syrian-Iranian relations reach the level of strategic
relations. With the beginning of the crisis in Syria, the relations
between the two countries reached a state of strategic depth due to the
Iranian political, military and financial support to the Syrian
government in its war against the armed terrorist organizations.
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األخالق والسياسة*
بول ريكور
ت :يونض لشًب **

*

امسحوا لي أن أقدم نيدي ودم موضدويي هد ا مظتنيدًي دهودموًي
أقرتح ،يف األوىل ،العيارةَ نيلفظ الًقداع ،،وهدو أوىل مدال اتبدًًيا  ،يف لنداو
يظقة األخدظ ( )1نيالسوابدة ،تًدن نأنيدأ نيأنفسدنا يدال أ مقارنيدة لأنيوودة للقةدوة،
ولددىظ نقدد ،يف ابددًيا اىكددت يلددن لألو د األبدديقوة نيددي األخددظ والسوابددة
وينم أن شأنهما شأن نيؤرلي مًناني لي ،ت ختلو كظهمدا مدال كشدكا أ،دلي،
وونشأ مال لقاععهما ،نيالًحموم ،توز مشرتك

* نصصك مة صصٕ رصصُر يفِاصصُيف ا ربوتمصصن ربللَ ص ن لةذًصصٕ ربلغترّصصٕ ،أثه ص ٘ رَيف صصٌ ربوه يف ص ٔ ا
ُِلُّز َ ،3981عهُربنً "رب١خ٠ق َربل ّ سٕ"َ ،ق نشتت ا دلةٕ "أزمهٕ أختٗ":
Paul Ricœur; Etique et politique, in: Autres Temps. Les cahiers du christianisme
social. N°5, 1985, pp: 58-70.
م٠سظٕ :ربهلُربمش لة رتدِمَ ،يْ لّ ت مو أصل ربو رّٔ ربورتد.ٕ ٧
** م ب َمرتدم مو ربوغتب.
(ِ )3فصصصتق يفِاصصصُيف رصصصا مفًصصصُمْ رب١خصصص٠ق (َ )éthiqueرصصصا مص ص ت هص ص ٍ رص ص ١خ٠ق ربجل م صصصٕ
( ،)moraleربس ه ررب إىل مُى رب١خ٠ق صل ر جل نب ربل ةُمْ َ ،ه ز مبهظُيف ميفص ٓ
خ ص ،مو نظ م ربحلُ و َربليفُ،ض ،عةٖ سصا ذص َز رب١خص٠ق ربجل م صٕ كلصو َ ،صصغ صص،غٕ
م ّ يفِٕ د م ٕ ،ضلا ً م ،أ ربلُربدبَ .لغلو أيفدع يفِاُيف رب١خ٠ق إىل رب٥يفخ رب١يفسصيْ
ربل ةصصصَْ ،رب١خصصص٠ق ربجل م صصصٕ إىل رب٥يفخ ربلاصص نيْ ربوجصص لَْ .قصص صصصصل يفِاصصصُيف رب١مصصصت ا
ربل يفربس ت ربلج٠خ ربَ ،ّٕ ٣رصفٕ خ صٕ ا ربلج نّٕ:
L'éthique, la morale et la règle, in: Autres temps, n° 24, 1989-1990, pp: 54-55.
Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, p: 200.
Lettres 2, La contrée des philosophes, Seuil, Paris, 1992, p : 204.
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أم ربو٠سظصٕ ربلج نّصٕ ًصْ أنصْ  ٟأقصص إىل دلصتر ربحلص ِح عصو يفص ع رصا
ربل ربٙت ا; رربٙتٔ رب١خ٠ق َرربٙتٔ ربل ّ سٕ يفصَ ،،لاصو ،مصغلو ،عصو ربل يفص ع
را رَربٙت ث٠خ :ربٟق ص ر َربل ّ سٕ َرب١خ٠ق.
يغربَ ،ليف ربن شّت ربو ةو ربوصغمُيف ١نصْ أمصّم ا ربويف يفنصٕ رصا ربٟق صص رٓ
َرب١خ٠قصصْ رل ِصصل َسصصّةٕ ل ش ِ ص ربل ّ سصصْ ،ن صصصغي  ّ ،ص ِ ص يف،لَ ،لّذصصٕ
ويف رة صصٌ رصص ١خ٠قَّْ .كلصصو ١ى ربل ّ سصصْ ،مبيفصص ربيف مصص ِيصصتت قطصص ِ َصصص ُر ت
خ صصصٕ ،هنصصٌ ا ص ق رصصل ل٠خ صصنربر ا ربلظصصُربيت ربٟق ص ص رِٕ ،ربل ص صصت  ،،،يصصْ
نف ٨صصً  ،ر ص ١خ٠قْ رصصتَربر ،أصصصةَّٕ ،ر ص ١ستٗ ،م ّهصصٕ .مصصو أدصصل كلصصو ،صصهن
صصصت رَربٙصصصت ث٠ثص ص
أقصصصرتت ،ل ُدّصصصٌ ربلهيفص ص َصةّ صصصٌ ،ربلصصصصُيفٔ ربّ ٣صصصٕ ،ربلص ص
م يف ٕ ،ا مُربضع مشرتمٕ را مل رربٙت ا َرا ربل َربٙت ربلج٠خ ّ :
األخالقي
االقتصادي

السياسي

 - 3عالقة الصياشي باالقتصادي واالجتناعي:

 ٟمه َسصٕ عصو ص ِص ربل ّ سصْ رص لهظت إىل ربٟق صص رٓ َربٟد ص عْ ،ق،صصل
رب٥ق ربم عةٖ ميف رة ٌ ر ١خ٠قّْ.
 - 3- 3الفضاء االقتصادي االجتناعي :الصراع املهًجي لإلنصاى ضداً على الطبيعة:

إكرب م ى مو مْ٘ مياو تِفصٌ راُنصٌ عيف٠نّصٕ ( )rationalitéسّ سصّٕ،
م ص سصصالرا ٟسيف ص ِ ،ةصصنم أى ِاصصُى ت ُصصٌ ربلهيفصصّ يصصُ ربل يف٠نّصصٕ ربٟق ص ص رِٕ
ربٟد عَّٕ .أع ا يغرب عةٖ مصتد ا :ربَ١ر سهص أيفنص ت (،)Hanna Arendt
ص ص س" ٕ،مصصتن رب٥ن ص ى ربحل ص ِح"َ ،ربلج ص نْ إيفِصصو ِصصل (َ )Eric Weilم ر ص ٍ
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ربلت ّٙى "ربلفة فٕ رب١خ٠قّٕ" َ"ربلفة صفٕ ربل ّ سصّٕ"َِ .شصرت ربوٞلفص ى ا اصتٔ
مف ري أى ربلفط ٘ ربٟق ص رٓ ربٟد عْ ِيفصُم ،ر ١سص  ،عةصٖ ربلصصتربن ربوصهظم
ض رب عةٖ ربليَ ،ٕ ّ،عةٖ ربل هظصّم ربوهًذصْ لة صلَ ،عيفةهصٕ ربل ٠قص ت رصا رب٥ن ص ز
َربل ص ربَر َربٟس ص ًَ . ٠رًصصغرب ربلص ص رِ ،ظصصل ربوٞلف ص ى َ صّّا ل تِ ص ربٟق ص ص ر،
ربلغٓ يُيف مهغ أيفسيُ إىل يّذل ( ،)Hegelمتَيفرب ر ٟق ص رِّا رب٥زلةّنَ .عهص
ي ٟ٘ٞربوصٞلفا ربل يفةّص ِا أى ربلهظص م ربٟق صص رٓ ِ شص ر ،رص ١ستٗ ،رُصصفٌ لّصٕ
ربد عّصصٕ دل صتّرٔ ،أمجصصت مج ص يصصُ عصصٕ يفطلّصصٕ مة ُسصصٕ .يصصغربَ ،ليف ص م ص ى
أيفسيُ ِص م يُ ربق ص رٓ راُنصٌ ُسصّ لة ص َى ،ربلصغٓ مياصو م٠سظ صٌ
رصصا أيصصل ربلّ،صصت ربلُربس ص َ .ص ص َر سه ص أيفن ص ت ربا ظصصٕ عةصصٖ يصصغٍ ربل ٠قصصٕ رصصا
ربٟق ص ر َ«ربلّ،ت» َ ،يف ل٢صل ربلُّن نْ لاة ٕ ربق ص رَ .أ طّصل رب ،ص ن ٧يّذصل،
ربلصصغٓ م ص ى ِ صتّص ربٟق ص ص رٓ رُصصصفٌ لّصصٕ لةش دّ ص تَ ،رُصصصفٌ ، ،ص لصصغلو،
«رَلصصٕ خ يفدّصصٕ» )2(،مش ص رب رًصصغرب ربلُص ص إىل ربخ ص ٠ص طربٟق ص ص رص عصصو ربٟن ص م ز
ربحل صل رربخل عٕ يفطلّٕ مة ُسٕ ،مو خ٠ر يف لّص ي َأعترب ًص ،َِ .ص َ لصْ
مو ربجمل ٓ ربٟس ف ظ مبيفصرتت يّذصلَ ،دلص يفربٔ إيفِصو ِصل ا مصصّك مصصيةض
"ربجمل صصصع" لة ٟلصصصٕ عةصصصٖ رب٣لّصصصٕ ربٟق صص ص رَِٕ ،مصصصصيةض "ربجل عصصصٕ" لة ٟلصصصٕ عةصصصٖ
( )2ربل َلصصٕ ،عه ص يّذصصل ،يصصْ ربلصصصُيفٔ ربوة ُسصصٕ َربلشصصال رب١مجصصت يصصُيفرب لةُدصصُر ربٟد ص عْ
َربل صص يفطلَْ .ربل َلصصصٕ ربخل يفدّصصصٕ  ،ل صصص يفز ربل َلصصصٕ َربلفصصصتر ا سصص ٌّ إىل مصصصصةش ٌ ربخل صصصصٕ.
َِ ًّ  ،أِط  ،رَلٕ ربحل دٕ َربل ُرب قَ ،يْ لّ ت أمترب م يَٖ ،إمنص هشصال مصو سص َيفٔ
ربد عّصصٕ َ يفطلّصصٕ ،أ صصتزت س د ص ت يف طصصْ ربٟق ص ص ر َ ،دلصصٌ ا ربحليفصصل ربٟد ص عْ.
َربحل دصصٕ ،عهص يّذصصل ،صص ،عصصو ربخلصُصصصّٕ َربلغرب ّصصٕ ،لصصغلو ِ ٟة ًّ،ص إ ٟربل صصلَ ،يصصُ
ربافل رب٥ن دْ لُس ٙل ة ّٕ،ربحل د ت١ ،نٌ ِ ُس ،را ربخلصُصّٕ َربلغرب ّصٕ ،مصو خص٠ر
ربل هصت ربوُضُعِْ .هظت ربونِ ا:
André Lécrivain, Hegel et l'éthicité, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2001,
pp: 58-59.
Latouche Serge, Hegel et la science économique: À propos de l'ouvrage de Henri
Denis: Logique hégélienne et systèmes économiques, In: L'Homme et la société, n°:
75-76, pp: 250-251.

357

األخالق والصياشة

ربل ،ص رٟت ربلص سصصذةً ص يفِ ربل يف لّص َرب١عصصتربصَ .رًصصغرب ربو هصصِٖ ،اصصُى ربو ص ُٗ
ربٟق صصصص رٓ ربٟد صصص عْ تِصصص رب ( ،)abstractionمبيفصص ص ربيف مصص ص اصصصصُى ربحلّصص ص ٔ
ربٟق ص رِٕ ١مّصٕ مصو رب١مصم مج زدصٕ لة ّ سصٕ ،مصو خص٠ر ربليفصتربيفربت ربلص صصغي
ربل َر َٟ .أنات ربل يف ع را ربٟد عْ َربل ّ سْ ،ربلغٓ نصت عةٌّ ربخلي صٕ
ربل ريفٕ عةٖ سلُ رقّقَ ،لاو مو ربوًم رب٥مص يفٔ إىل أى مص نّهص ٍ تِص رب يصُ،
ر لط ،،،م ميّن ربلهظص م ربٟق صص رٓ َربٟد ص عْ ،إك رب١خص دلص حترا ،سيفص َٟ ،
ِصصصنربر تِصص ٍ ِصصصنرربر اّهصص َ نِصصصنرب ،رُسصص ٕ ربٟسصص يف٠ر ربلصصصغرب ْ ربو هصص مْ،
َربلتربدع إىل إنش ٘ سُق رَلَّٕ ،إىل ّم مه ير ربل ل عةٖ ربلص ّ ربل وْ.
 ِ ٟص  ،مبص قة صٌ نفص  ،ربلغص مصو مصالى ربل يف٠نّصٕ ربٟق صص رِٕ ،رصل إنص
أَرب صصق مصصل ربوُرب يفصصٕ عةصصٖ ربليفصصُر مصصع م ص يفم (َ ،)Marxصل يفِصصٌ ا كلصصو إيفِصصو
ِل ،إى ربل هظّم ربل يف٠نْ لة ل ق م ىِ َٟ ،نربر إىل س مص  ،ربوتريصْ ٧رب١مصل٧
لةفتر عةٖ ربل يفصل (َ ،) raisonربحلصق أنصٌ ميجصل م صةا مفتَضص عةصٖ ربٟع ّ ،صٕ
ربلفترِٕ ّ َِ .إن ى ربل يفهّٕ َربحل ر ت ربٟق ص رِٕ َرب٣لّٕ ربٟد عّٕ أَر إن ى
ِ صصّش ربل ّشصصٕ ربجل م صصٕ ( َِ ،)universelleصصال ٖ ً صصٌ مصصو خصص٠ر ةصصو ربل يف٠نّصصٕ
ربجل م َِٕ .ا ْ قُ،ر ي ٌ ربلفاتٔ رب١ي ّٕ ربلالٗ ا سّ،ل تِ ٍ صصشّض
لة ّ سصصَْ ،ق،صصل كلصصو لة َلصصٕ١ ،ى ضصصتر مصصو ربحل ربثصصٕ ظًصصت مصصع ُسصصّع ربليفي ص ن
ربٟق ص رٓ ربٟد عْ لةذ ع ت ربل يفطلَّٕ .مياصو ربجلصنم رصالى ربل َلصٕ ربحل ِجصٕ
ُد سّج َد دل ع ع لٍ مهظم ،ا أ ق ربلصتربن ربوهًذْ ل٦ن ى ض رب عةٖ
ربليَ .ٕ ّ،ربجمل ع ربحل ِح يصُ ربجمل صع ربلصغٓ ِاصُى ّصٌ كلصو ربلصصتربن ،مت ُقص
ر َ١لّٕ ربو ي ٔ حل ر ت ربلف لّٕ ،ننّربع إىل أى ِصص ربويفص ح  ٧ربجل ِص  ،يصغرب إى
مل صل س ٠ّ،إىل أى ِةغْ مل رب٥لغ ٘ ربل ّّن را ربويفص ّ َربلص نُّٓ (.)profane
إى دل ضل ر ربٟق ص ر م يّ ٌ لو ِاُى إ ٟدل رنُِّ رتم ٌ.
 - 2- 3اختسال مأشاوي للصياشي يف االقتصادي:

له رب٣ى ،س ٖ نّّ،و م ميّن ربل ّ سٕ عو ربٟق ص ر ،إىل شّك ربلفتضّٕ
صل مصو ربل ّ سصْ دلصتر مص غ ل٠ق صص رَٓ .يصغرب مص أس ثصٌ
ربو م ٕ ،ربلص
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م يفم نف ٌ ،أَ عةٖ رب١قل ربو يفم ُّى مو ر ٍ َ ،َِ .لْ أى ربلجغتٔ ربلالٗ
ا ربو يفم صصصّٕ جصصصل ا أنًص ص مل  ٨صصصه إىل ربل ّ سصصصْ ا ِصصصٕ م ّصصصنٔ سيفص ص َٟ ،
أعتربضص خ صصصٕ رصصٌ ،لاجصصتٔ مص ر لغصصت ا يفص ِت َظّفصصٕ أمنص ن رب٥ن ص ز ا يصصُيف
ربجمل تَ .عه ربو يفم ْ ربل يفةّ ٓ ،م يُ م ةصُم ،أى ربٟسص ٠ب ربل ّ سصْ
لّ سُٗ ربن ا ل٠س ٠ب ربٟق ص رَٓ .متَيف ربل ّش ربوشرت مةً مال يص
مو  ٙربليفّ ٕ ،ربلغٓ دتٗ الَِةٌ رُصفٌ ربس غ ٟ٠لة ل لغ ِٕ مهف ّٕ ذلطٕ،
َإكرب م ربس ي ه ربل لّل عةصٖ ربيف ،ص ن كلصو ربٟسص غ٠ر ر وةاّصٕ ربخل صصٕ لُسص ٙل
رب٥ن صص ز ،له ّذصصصٕ أنصصصٌ ِ صص ّ نظ مصص سّ سصصصّ ميف،صصصُ ٟأٓ نظصص م سّ سصصصْ ِطصصصيةع
ر س ٚص ر ربٟسص ٠ب ربٟق صص رٓ ،ربلهص ر عصو ربوةاّصٕ ربخل صصٕ لُسص ٙل رب٥ن ص ز،
َا ربلهً ِٕ ،عو ربس غ٠ر ربل ل مو خ٠ر نًب  ٙربليفّ ٕ.
َل ل ربٟخ نربر ربوغمُيف لة ّ سْ ا ربٟق ص رٓ أى ِاُى عةّٕ م س٨ذّل مصو
ربنصصصتربص ربوفاصصتِو ربو يفم صصّا عصصو ربليفطصص ِ ربخل صصصٕ ربلصص ج يصص مج يفسصصٕ
ربل ةيَٕ ،يْ قط ِ مو ص ّم ربل ّ سٕ ،م سه،ا ٟسيف َ .ليف صص يف مالسص ٔ
متَعٕ َ١يفَر َل ،قْ أسل ٘ ربل مل أ٧ِ ٟتٗ م يفم َ ،مغلو ربو يفم ُّى ،ا
ربلصتربع ت ربلش  ّٕ،ربل أ طت إىل ربلةّلربلّٕ ربل ّ سّٕ عةٖ سلُ  ٟميٚصٌ ربل صا
ا ربل،ةص ربى رب١زلةُس م صصُنّٕ إر ص ى ربليفصصتى ربل سصصع عشصصت ،سصصُٗ دلصصتر قه ص ن مصصو
ربلهفصصص ق ٥ريفرب ربلةّلربلّصصصصٕ ربٟق صصصص رَِٕ .ليفصصص نصصص ر عصصصصو ربو ثةصصصصٕ رصصصصا ربلةّلربلّصصصصٕ
ربٟق ص رِٕ َربلةّلربلّٕ ربل ّ سّٕ ربخليال ربوالس َٓ ،ربليف ضصْ رصالى إقصص ٘ ربلةّلربلّصٕ
ربٟق ص رِٕ ِه،غْ أى ِ ٨ع مثهٌ مو يف ربى ربوهص ع ربل ّ سصّٕ ربخل لصصٕ لةصصتربع ت
ربل يفطلّصصٕ ،ربليف ميصصٕ ق ص م ٧صصصتربع ت ربجل ع ص ت ربحلطصصتِٕ ا إِي لّ ص َربلف٠ن ص يفز
َأو نّ مو أدل سق يفتِصت ربوصص َ .عهص ٓ أى ربو يفم صّٕ ربلةّهّهّصٕ ،رغص ربلهظصت
ع ص ق ص ِ٨ظصصو مب ص يفم نف صصٌ ،م مهصصٕ َيفرب٘ ربو ثةصصٕ ربوالس ص َِٕ رصصا ربلةّصصلربلّ ا
طربٟق ص رِٕ َربل ّ سّٕصَ .ليف َصف ً ر و ثةٕ ربوالس َِٕ ١ى ن ّذ ً م نت ننعٕ
م مّ ّةّٕ ( ) machiavélismeسّ سصّٕ سيفّيفّصٕ ،مبيفص ربيف مص مص ى اّص ب المصل
سّ سْ م يفل ِةيفْ ربحل،ل عةٖ ا يفب مل ضتَب ربل ذتِب ربل ّ سْ ،مب ًّ
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ةصصو ربلشصص ُلّٕ ،وّصص مصص ى ربلةذصصُ٘ إىل ربٟسصص  ،ربر م صصُحا رصص عُٗ ربليفطصص ٘ عةصصٖ
ربوةاّصصصٕ ربخل صصصصٕ لُسص ص ٙل رب٥ن ص ص ز ،ربو ص٧صصصغٔ م ّص ص يفرب َسّص ص رب وظص ص يت ربٟسص ص ٠ب
ربو صت.
َإىل م جلصصٕ خةفّصصٕ ربلغ صصُ ربلا ص يفثْ ،ربلصصغٓ ِة ص ربحل ص َر رصصا ربلةّلربلّصصٕ
ربٟق صص ص رِٕ َربلةّلربلّصصصٕ ربل ّ سصصصّٕ ،أيفِص ص أى أصصصصتص ربلهظصصصت ا رباصصصُيف ربليفص ص رم،
ربوصصصصك ،ر ل ش ِصص  ،خلصُصصصّٕ ربل ّ سصصصْ ا ع٠ق صصٌ ر لفطصص ٘ ربٟق صصص رٓ
َربٟد عَْ .س اُى ربويف رةٕ را رب١خ٠قْ َربل ّ سْ ،عه ٙغ ،أِ ت َأسًل.
 - 1- 3حالة عدم الرضا عهد إنصاى اجملتنعات الصهاعية املتقدمة:

ربنشصصُرب لصصْ ر ٟن يفص ر إىل ربل المّص  ،مصصع إيفِصصو ِصصل ،عةصصٖ مص ِ ص ٌّ س لصصٕ
ع م ربلتض عه رب٥ن ى ربو صت ،إك ِيفُر« :إى ربلفتر ا ربجمل ع ربو صت ِ ّش،
ر ١س  ،س لصٕ عص م ربلتضص »َ .ربل صٞربر ربويصتَت يصُ :وص كربجل َربجلصُربب ،عةصٖ أقصل
يف ِت ،ل ،،ا:
أَ١ ،ٟى ربجمل صصع ربلصصغٓ ِ ش ص ر ،يفصص ،،ص ص َر ربق ص ص رِٕ ،يصصُ ر ١س ص ،
دل صع صصصتربنَ ،دل صصع مه صٕ ،سّصصح ِ ٨هصصع رب ١صصتربر مصو ربٟسص ف رٔ مصصو مثصصتربت
ربل صصصل ،إنصصصٌ دل صصصع سّصصصح ربلي،يفص ص ت َربجمل ُعص ص ت ا مُربدًصصصٕ  ٟس٧اصصصم ًّص ص .
َربلش ُيف ر ن ربم ربل ص ر ،ربلصغٓ صج ٍ ربجمل ص ت ربل يف٠نّصٕ ،رصهزرب٘ يف صّم ربجمل صع
إىل دل ُع ت َمتربٙض َ ،يف تِ ،اتّ ربل نلٕ َعص م رب١مصو ،ا ربلفصتر ربوصرتَ
ل٤لّصصصٕ ربٟد عّصصصَٕ .راة صصصٕ ،إى ربل صصصل ،عةصصصٖ م ص ص ُٗ ربجمل صصصع ربٟق صص ص رٓ،
َرُصفٌ مغلو ،َ ،ِ ،ا ى ،عيف٠نّ مو ربله سّٕ ربل يفهَّٕ ،دهُنّ مو ربله سّصٕ
رب٥ن نّٕ.
َمو دًٕ أختٗ ،هى ربلفتر ا يفرب  ،رل مجنق ا دل صع ربل صل ربو صصت;
١نصصصٌ ِف يفصص أٓ م هصصصٖ ا ربلصصصصتربن ضصص رب عةصصصٖ ربلي ّ،صصصَٕ ،ا ذّصص ربحل صص ر ت
ربلف لَِٕ .ص ق كلو إىل ريفدٕ أنٌ ،عةٖ رب١قل ا ربجمل ت ربلصه عّٕ ربو يف مصٕ،
ِ،٨شح عو ربو هٖ خ يفز ربل لَ ،ق ص يف ربل ل دلتر َسصّةٕ ٟا هص م ربلتربسصٕ ربلص
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دتٗ هظّ ًص  ،يصْ أِطص  َ ،صق ربله صُكز ربلص يف لة صل .ر خ صص يف ،إى ربل صل ا
ةو ربجمل ت ربو يف مصٕ وص ِ ص  ،م ص مص ى ِصتٗ ّصٌ يّذصل َمص يفم ربوترصْ
رب١مل عةٖ ربل يف٠نّٕ.
إى ع م ربلتض ربونرَز يغرب يصُ مهشصال ربلةذصُ٘ إىل كلصو ربل يفةّص ربحلصْ ،يفةّص
ربجل عٕ ربل يفطلَّٕ ،إىل ةو ربلجتَٔ ربل يفطلّصٕ ،ربلص ِهصنن ربجمل صع ربل ص وْ لة صل
ربوهظم ،ر ل ش ِ  ،إىل ربخ نربهل َ يفُِطً َ فاّاً َ .مو يهص ِهشصال ربل هص ق
ٌّ ربجمل ت ربو يف مٕ نف  ً٧ربلُّم مغةيفٕ :و دًٕ ،إى رب١مم
ربلغتِب ربلغٓ
ربل يف نْ مو أدل ربل،يف َ٘ ،لاو ََ ،ق
ربو صتٔ طيت إىل ربٟشلتربن ا ربل ه
صةم لةف صل ربهلص ربم ،ربلصغٓ يفسصٌ ربل اهُلُدّص ،
يغرب ربويفّ نف صٌ ،هنًص
ربل ص يفت مًّ هٕ عةٖ ربلهُربٔ رب١خ٠قّٕ ربل ّ سّٕ هل ٌ ربجمل ت.
إى إن صصص ى ربجمل صصص ت ربلصصصصه عّٕ ربو يف مصصصَٕ ،ربق صصص ا مة يفصصصٖ ربٟق صصصص رٓ
َربل ّ سصصْ ِ ،ص نْ ربل ه ص ق رصصا مهيصصق ربل صصصهّع َربل يف٠نّصصٕ ربل ّيفصصٕ ربله ر صصٕ مصصو
صهى مصج رب مصو ربلهص ،
ربل ذترٕ ربل ّ سّٕ لةشص ُبَ .لةصصتَز مصو يصغرب ربل هص ق
ربلش ،ب َمو رَنًمِ ،هافٚصُى إىل ربحلّص ٔ ربخل صصٕ ،رص سجا عصو أسص ،ب ربل،يفص ٘،
ا «خُصصصصصٕ» ربل ص ص رَٔ .إىل كلصصصو٠ ،س٧صصصا يصصصغٍ ربحل ِصصصٕ ربلطصص يفِٕ لة ةاّصصصٕ
ربخل صٕ ا مل ربجمل ت ربلصه عّٕ ربو يف مٕ ،سُرب٘ ا ربلشتق أَ ربلغتب.
ِيف طْ ه َله ربل٠سق لة يف ع طرا ربل ّ سْص َرب١خ٠قْ أى ن ّص لة ّ سصْ
قّ ٌ ربخل صصٕ ،صهكرب مص ى لة ّ سصْ مصو ميةصب ،ا سصّ ق ربٟسص يف٠ر ربلصغرب ْ،
ربلصصغٓ ِه،غصصْ إع ص رٔ ربٟع  ،ص يف إلّصصٌ ،ا ع٠ق صصٌ ر ٟق ص ص رٓ ربل ص يف  ،صصهى ربويةصصب
رب١مل يُ م هٖ ربلف ل ربل يف٠نَْ ،يُ ربو هٖ ربلغٓ ِ ٟهفو عو ربجل نب رب١خ٠قْ
ربجل مع ( )moraleربحلْ ،م سّال ْ َٟ ،عو ربليفص رب١خ٠قصْ ،رص و هٖ ربلصغٓ
س رن ٍ ر ١م َ .ربنشُرب لْ ،رًصغرب ربلصص ر ،أى ربقصرتت ّّصنرب ربصصي٠سّ  ِ ،صل
 ،رب َربضش عو  ٕ ّ،م أقُلٌ; إن أمّن رصا ربل يف٠نصْ (َ )rationnelربل ح ٧يفُّةِصْي
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(َ )1(،)raisonnableأيفٗ أى ربو ص ُٗ ربلص يف ربٟق صص رٓ لة صصّش رربخصصل ربجمل صصع ٟ
ِةصصإ إ ٟميف طصصّ ت ربل يف٠نصصَْ .لصصغلو مص ى رب٥ن ص ى اص يفرب َ ،لصصغلو ،أِطص ،
ِ،شح عو ربل يفّةْ ا ربل مل ربوة ُ  ،ربلغٓ ضل ر ربل ّ سْ ربل ش ِ ربوغمُيف.
 - 2الصياشي والدولة:
 - 3- 2تعريف الدولة مبفًومًا األوشع:

ِ ش ر مفًُم ربل ّ سٕ ربلُربسع ر لُظّفٕ ربوتمنِٕ ربل طيةع رً ربل َلٕ ا
سّصص ٔ ربجل عصص ت ربل يفطلّصصَٕ ،كلصصو مصصتِيٕ أى ِٞخصصغ تِصص ربل َلصصٕ مبفًُمًصص
ربلُربسصصعَ ،يصصُ مص خصصغ رصصٌ ،دل يفِص إيفِصصو ِصصل سصصا قص ر« :إى ربل َلصصٕ يصصْ هظصصّم
عصصصٕ يفطلّصصصٕ ،سّصصصح صص يّع ربجل عصصصَٕ ،قصص ربن ظ صصصت ا رَلصصصٕ ،أى صصصصغ
ربليفتربيفربت»"( ،ربلفة فٕ ربل ّ سّٕ" ،ربليفطّٕ  ،13صَ .)313 :أٝمص عةصٖ ّصع
ذل صصُٟت يصصغرب ربل تِ ص َ ،أَهل ص ع ،ص يفٔ «ربجل عصصٕ ربل يفطلّصصٕ» .إى ربحل ص ِح عصصو
ربجل عصصٕ ربل يفطلّصصٕ ِ ص َضصصع ربليفصص رب١خ٠قصصْ ّ ص ِ ذص َز دلصتّر رب١خ٠قصصْ
ربجل مع ربلصُيفَّٓ ،إى مه  ٟنلت ،م سهتٗ ٟسيف  ،سّصن ربليفصص رب١خ٠قصْ.
َربحلصصق أى صصصّ نٕ ربهلُِصصٕ ربل صصترِٕ َربلتمنِصصٕ جل عصصٕ مص صلصصتٓ مصصو خصص٠ر ذل صصُٗ
( )1ميّن يفِاُيف را ربل يف٠نْ ( ،)rationnelربل ص لو َ صق ميف طصّ ت ربل يفصل َربوهيصقَ ،ربلصص ريف
عو ربو ت ٕ ،س ّ إىل ربلف لّٕ َِ ،جل ا ربو ُٗ ربل يف ربٟق صص رَٓ ،رصا مص ربصصيةشه
عةّصصٌ رص ل ح ٧يفُِّةْي (َ ،)raisonnableصصصّغٕ ربل ف ّصصل ربوصص يفِٕ ،م ص ِصصغمت سصصّ( ٌُِ،ت 381
ﻫ)« ،أمج صت ٨مصصو ٧ة صت ،»٨طربلا صص ب ،صيفّصصق :ع ،ص ربل صص٠م ي ص يفَى ،ما ،صصٕ ربخلصص زلْ،
ربليف يتٔ ،رربيف ربلت عْ ،ربلتِ  ،ن79/4 ،3982/2ص َ اُى ،عةٖ قُر ربوصلر (ت 285
ﻫ)« ،عةٖ ربلنِ رٔ ا ل ربلف علَ ،ربخلتَز مو يّ ٕٚإىل يّ ،»ٕٚطربويف طب ،صيفّق :ذل ص
ع ،ص ربخل ص لق عطصصّ َٕ ،زربيفٔ ربَ١ق ص ص ،جلهصصٕ إسّ ص ٘ ربلصصرتربخ ،مصصصت ،ن236/3 ،3979ص.
رّ ربل يفّل عةٖ َز ربو ُٗ ربل رقَ ،ربخلتَز إىل م ٘لٕ ربلغ ِ ت َ ،ق يفِٝصٕ وُلّصٕ،
ط ،،ربل يف٠نْ َمةّيفٌُ َ ،دٌ ربلف ل رب٥ن نْ و ٌّ ص حلٌ َس ر ٌَ ،مغلو ص حل
رب٣ختِو َس ر ًمِ .هظت رّ ى م را ربوصيةشا مو ربٟخ ٠ص ا:

Jean-Pierre Changeux, Paul Ricœur, Ce qui nous fait penser la nature et la règle,
Eds. Odile Jacob, Paris, 1998, p : 265.
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رب١عصصتربص َربو صص ِ ربويفُ،لصصٕ َربلتمنِصصٕ ربلصص صصصغ صصصُيفرب رل ةفصصٕ َ .هيفةهصص ع،صص يفٔ
«ربجل عصصٕ ربل يفطلّصصٕ» ،أَ ربلش ص ب ،مصصو ربو ص ُٗ ربلصصصُيفٓ إىل ربو ص ُٗ ربوة صصُ .
(َأسرتدع يه رب ل ّّن ربويفصرتت رص ١م رصا رب١خص٠ق َرب١خص٠ق ربجل م صٕ :رب١خص٠ق
ربجل م صصٕ  ،صص ،سصصةي نً عةصصٖ ربويف ص ص َ ،مف ص مصصو س ص ٔ ربٟنف ص ٟت َ ،ص ِو
ربل ه  ،أم طرب١خ٠قص( )4طع ربويفص ربخل لك عةٖ ذلو ربو يفسٕ ربلُّمّٕ ،ربل
ِشً ي ربل مل).
نهصتص رب٣ى إىل رب٥د رٕ عو ربل ٞربر :مص كرب نيفصص م عصٕ مهظ صٕ ا رَلصٕجل
ِه،غْ أى ِفًم مو مصيةض "ربل هظّم" كلو ربل فصل ،ربلغٓ أنش ،ٛرا رِٕ مو
ربوٞس ت َربلُظ  ٙربٟد عّٕ َ ط ٘ربت ربٟم غ رَ ،ربلغٓ صل صل مصو ربجل عصٕ
ربل يفطلّٕ دل ُع عطُِ َ .يغرب ربل هظّم َكرب ربل فصل ي ر لط ،،م صل ٠ى
مصصو ربلف صصل رب٥ن ص نْ صص ٠يفةّ ص َ .مصصتٔ أخصصتٗ ،زل ص أنف صصه ّ ص ِ ذ ص َز خ٨ةيف ص
صصصُيفِ ذلطصص ; ١ى ربل يف٠نّصصٕ ،يهصص  ٟ ،هشصصصت ا ُرب صصق ربلفصصتر مصصع نف صصٌ ا
م ،رٙصٌ ،رصل تِص أى اصُى عيف٠نّصصٕ و يفسصٕ عّصَٕ .ياصغرب ،شص ر َظّفصصٕ
ربلفة صصصفٕ ربل ّ سصصصّٕ رصصصغلو ربٟي ص ص م ربوهصصصصب عةصصصٖ مص ص ِاصصصُى ،رربخصصصل ربحلّص ص ٔ
رب ل ّ سّٕ ،سص م ٠لف صل صص حل ا ربل ص يفِ َ .ر صصي٠ت إيفِصو ِصل نيفصُر :مّص
٧هص ر ربحلتِصٕ ربل يفةّصٕ لةفصتر عصصو ربن م دصٌ ربل ّ سصْجل أَ ،لهيفصل ،مصغلو :مّص
لة يف ربل ّ سْ لةشتِٕ أى ِاُى م يفرب يفةّ جل َن يّع أى نصُدن كلصو ربو ص يف
ا ع ،يفٔ َربس َٔ ،يْ :ربٟن يف ر مو ربلفتر إىل ربوُرب وَِ .يّب لصْ أى أعصتص ،أنص
أِط  ،ربلفة فٕ ربل ّ سّٕ راُنً الم ٠ا ربوُرب هَِٕ .طصتب إيفِصو ِصل ا يصغرب
رب ٍ ٟإك ِيفُر« :إى ربلغ ِٕ مو ربل هظّم ربل وْ يُ ة ّٕ،س د ت رب ١تربر ربوص يفةا،
رربخل مل رَلٕ ستٔ»"( ،ربلفة فٕ ربل ّ سّٕ" ،ربليفطّٕ  ،13ص.)241 :

( )4ا ربويف لٕ :طربل ّ سْصَ ،ل ل رب١ن ب رب١قتب إىل ربل ّ ق م أث ،ه ٍ.
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َِيصصتت رب٣ى ربل صصٞربر رب ٣صصْ :مص ربو هصصٖ ربلصص٠زم عصصو ربليفصصُر إى ربل َلصصٕ يصصْ ربلص
هظّم ربجل عٕجل إى ربل تِ ربويفرتت س ريف صل ل مو ربل َلصٕ دًص ز ربليفصتربيف لةذ عصٕ
ربل يفطلّصصصَِٕ .ةغصصصْ يصصصغرب ربل تِصصص أى اصصصُى ربل َلصصصٕ ربصصصصيه عّٕ ،أٓ تمّ،صصص
ربد عّص  ،م ص مص ى ِتِص هلص يصُر ( )5(.)Hobbesأضص إىل كلصو أنصصٌ ِةغصصْ
ربخ نربهل ا دلتر ربٟس  ،ربر ،م لُ أى مل رَلٕ ،عةٖ سّ،ل ربليفصُٔ أَ ربلف صل،
م نصصت ربسص  ،ربررب ر سصصي كيفربعّصصٌ رص لندت َربٟضصصيً رَ .رص لتام مصصو مصصُى دصصغَيف
ّع ربل َر ق  ٕ ٙعةٖ ربل ه  ،ربلغٓ ِرت ن َرصٌ عةصٖ مصل َربسص ٔ مهًص  ،م ص
سّ طض ٟسيف  ،ةّ ربل ه يُ م ضل ر ربل َلٕ ،رصل صص ري ربلغ ِصٕ مهصٌَ ،يصْ
م ص ع ٔ ربجل عصصٕ ربل يفطلّصصٕ عةصصٖ صصصه عٕ يفطلً ص َ .رًصصغرب ربو هصصٖ اصصُى ربل َلصصٕ
متمصصن ربليفصصتربيفربت .أم ص عصصو ربلغ ِصصٕ مصصو ربليفصصتربيف ربوصصغمُيف ،صصّ او ةصّصصصً ا
مة ٕ ،يْ :ربل،يف ٘ ،أٓ ربلُدصُر ربو ص ربم لةذ عصٕ ربل يفطلّصٕ ،ا مُربدًصٕ ّصع
ربل ً ِ ربت ربخل يفدّٕ َربل ربخةّٕ.
َربني٠ق مج كمتن ٍ عصو ربلتا،صٕ ا ربل،يفص ٘ ،سصُّلْ ربل شةّصل رُدًصٌ مصيت
َدً ا ،ص رربى منيا رل ةفا مو ربلفة فٕ ربل ّ سصّٕ :ربَ١ر قص ٙم ،ا صصُيفٍ
مفًُم ربل َلٕ ،عةٖ ربلشالَ ،ربلج نْ عةٖ ربليفُٔ.
 - 2- 2دولة القانوى:

صصصصهض ربلفة صصصصف ت ربل يف٠نّصصصصٕ ،م ةصصصصو ربوه ّصصصصٕ إىل ربليفصصصصتى ربلجصص ص مو عشصصصصت
َمفة ف سه أيفن ت َإيفِو ِل ،إىل ربٟي م ر لشال أمجصت مصو ربي مًص
رص ليفَُٔ .له،ص ريف إىل ربليفصصُر إى صصالمِ ٠هصصصب عةصصٖ ربلشصصالَ ،يصصُ ربجل نصصب رب١مجصصت
مُرب يفصصٕ لةُظّفصصٕ ربل يف٠نّصصٕ ربوة ُسصصٕ لة َلصصِٕ ،فطصصْ إىل ربلاشصص عصصو ربوظًصصت
()5

يفُم ربوهظُمٕ ربهلّذةّٕ عةٖ نفْ نظتِٕ ربل ق َأس،يفّٕ ربوصةشٕ ربلفترَِٕ .عةٌّ ،عُض مصو
أى ِاصُى رب١سص يصُ ربلفصتر َ ،اصُى ربل َلصصٕ تمّ،ص ربصصيه عّ صصُيفِ  ،صص ربل َلصصٕ
عه ص ٍ يصصْ ربجلصصُيتَ ،ربلفصصتر يصصُ ربلشصص،ض ربخل ص رنِ .هظصصت ع ،ص ربا ربل صصتَٓ ،مفًصصُم ربل َلصصٕ،
ربوتمن ربلجيف ا ربل ترْ ،ربل ربيف ربلّ،ط ٘ ،ن ،2133/9ص.51 :
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ربل س ُيفٓ ربو ّين ل َلٕ ربليف نُىَ .نيفص ر َلٕ ربليف نُى رَلصٕ طصع مصتَن ربو ص َربٔ
ربحليفّيفّٕ َض ن ً لةذ ّع أم م ربليف نُىَ .سه ُر إىل يغٍ ربليفطصّٕ عهص م نة فصت
إىل يف ع رب١خ٠قْ َربل ّ سصْ .ةهيفصصت ربلهظصت ،رب٣ى ،عةصٖ رب٥مص يفٔ إىل ربلهنعصٕ
ربلصُيفِٕ ربليف نُنّٕ ،ربل يُْ ،ق كلو ،كربت متعّٕ( )légitime( )6مٕ َ ،صهك
عةًّ ص رُضصصُت أمجصصت ،ربلفة صصفٕ ربل يف٠نّصصٕ ربوُدًصصٕ إىل ربلشصصال أمجصصت مهً ص إىل
ربليفَُٔ .ر له ّذصٕ سصهتمن عةصٖ ربسص يف٠ر ربلُظّفصٕ ربل ُمّصَٕ ،عةصٖ ربخل مصٕ ربلص
يفصص مً ربل َلصصٕ رُسصص ٕ ر َقترب ّصصٕ م دلصصَٕ ،عةصصٖ ربسصص يف٠ر ربليفُطصص َٔ ،عةصصٖ
ربلتق رٕ ربللو نَّٕ ،رصفٕ خ صٕ ،عةٖ ترّٕ ربجل ّع عةٖ ربحلتِٕ رُس ٕ ربلهيف .
ّ ً ص ربجل نصصب ربل يفّةصصْ لة َلصصٕ ،إنً ص رَلصصٕ ربليف ص نُى ربل ص
َ شصصال يصصغٍ ربو ص ِ
صصًت ربحلاُمصصٕ ًّ ص عةصصٖ ر ص ربليفُربعص ربوشصصتَعٕ ( ،)légalesربلص صص ّ مصصو
ربل َلٕ.
َلُ أنه رب  ،هص يصغٍ ربلنربَِصٕ مصو ربلهظصت لا نصت ربلُظّفصٕ ربل يفةّصٕ لة َلصٕ ،ا
نً ِٕ ربويص ص ،يصْ ربل ُ ّصق رصا ضصترا مصو ربل يفصل :ربل يفصل ربلص يف ربٟق صص رٓ،
( )6ميّصصن ربل ربيفسصصُى رصصا ربلشصصتعْ (َ )légitimeربوشصصتَن )َ ،(légalرصصا ربلشصصتعّٕ ()légitimité
َربوشصصتَعّٕ ( :)légalitéربلشصصتعْ َربلشصصتعّٕ أَسصصع مصصو ربوشصصتَن َربوشصصتَعّٕ; لشصصتعْ،
َربلشتعّٕ ،مفًُم سّ سِْ ،ت  ،،ر ّ رٔ ربليف نُى ،مبص ريفٍ ربلهصّٕ ،م ل سص ُيفَ ،اص
ربلهصصصّٕ مصص ١عتربصَ ،رشصصتَن مج يفسصصٕ ربل صصةيٕ ربل ّ سصصَّٕ ،قُ،هلصص َ الِّصص ي ربو هصصُٓ
َرب١خ٠قْ .أم ربوشتَنَ ،ربوشتَعّٕ ،فًصُم قص نُنِْ ،ص ر عةصٖ صصفٕ مص ُِرب صق ربليفص نُى
ربلُض ْ َِ يفّ رٌ ،سُرب٘ أم ى نش ن ربل ةيٕ رب٥رربيفِصٕ أَ ربوصُرب هاَ .عةّصٌ ،يفص اصُى
ربل صةيٕ مشصصتَعٕ ،أٓ مُرب يفصصٕ ١ساص م ربليفص نُى مي ريف صٌَ ،لاهًص اص مصصتعّٕ ،لصصت
ربجل عٕ هل ر ،ب ع م ٝ٠مً  ،مج ،٠مع قّ ًم َ ُق ًمَ .ربلجصُيفٔ مصتعّٕ ،م صٖ يف،ةصً
مُسصُعٕ ٟٟنص
أ تربر ربلش ب َ ا ةُرب خةفً َ ،اص مشصتَعٕ وص لف ًص لةيفصُربنا ربليف  ٙصِٕ .هظصت:
ربلفة صصفّٕ ،تِصصب :خةّصصل أل ص خةّصصل ،مهشصصُيفربت عُِ ص ربت ،ر ص َت ،ر ص يفِ  ،نَ ;724- 721/3 ،2113/2ره ص ٘ ربوف ص يّم :ريفربسصصٕ
صٕ ذل ص َسصّ ربلص ِو ع،ص ربلف ص ت إن عّصل،
م ت ّٕ َمن كز يّ،يفّٕ ،إمتربص :عةْ
ربو ًص ربل ص وْ لةفاصصت رب٥سصص٠مْ ،سة صصةٕ ربوف ص يّم َربوصصصيةش ت ،يفقصصم ،4 :رربيف ربل صص٠م،
ربليف يتٔ 181/2 ،إىل .196
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َربل يفل ربلغٓ يفربم ٌ يفِ رب١عتربصَ .س اُى ربل َلٕ ،سّهٚغ ،ص ن ربل يف٠نصْ
َربل ص يفطلَْ ،ربلف ّ ص ر َربل ص ررَ .سص اُى طصصّة ً يصصْ ربحلصصغيف ،ر ص و هٖ ربلُّن ص نْ
َربليفت٧َ٩س٧يِْي لفطّةٕ ربحلغيفَ .نيفص رغلو أى طّةٕ ربل َلٕ يْ ربل ل عةٖ ربجل ع
را م ّ يف ربحل ص ر ت ربلف لصٕ َم ّص يف ربل يف لّص ربحلّصٕ ،ربلص طصفْ عةصٖ ربجل عصٕ
صصص،غٕ عطصصُ رلصصصُص ِ ،ص ٖ إىل ربٟس ص يف٠ر َإىل أى طصصيةع ربل َلصصٕ ربحل ِجصصٕ
مبً صصٕ ربوترّصصْ( ،مصصو خصص٠ر ربو يفسصصٕ َربجل م صصٕ ََس ص ٙل رب٥عصص٠م َا ي ص ) .يصصغرب،
َِه،غْ رب٥قتربيف رالى اتٔ َدُر رَلٕ مترّٕ يف ،يْ اتٔ َسص ّ١ ،نًص اصتٔ
صصتِإَ .ر ص لتام مصصو كلصصو ،ةصصصك اصصتٔ
ضص ريٕ  ٟصصنربر مف يفص ٔ َ ٓ١ص ص
َدُر رَلٕ مترّٕ ربلهُربٔ ربل يفةّٕ ربل ِ ه،يً ربلفّة ُص مهً  ،سا ِ ص ٘ر عصو
متَن ل ص يفطلْ سصةّم .رّص أى ربليفطصّٕ يصل عةّهص ر لُدصٌ رب٣خصت ،ربو جصل ا
ربلهظت إىل ربل َلٕ رُصفً قُٔ.
 - 1- 2الدولة بوصفًا قوة:

مل ِغفصصل عص مل ربٟد ص ن رب١وص نْ ربلاصص ،مص م ّصصل ( )Max Weberأى
ِ ص مر ماصصُى "ربليفصصُٔ" ا تِفصصٌ لة َلصصَٕ ،م ص ى قيصصب م ص ربيفٍ ،عةصصٖ ربلصصتام مصصو
كلو ،يُ مفًُم رَلٕ ربليف نُىَ .عه ٍ أى ربل َلٕ  ٟمياو تِفً مص مل نطصمّ إىل
َظّف ً َظّفٕ ربس ا يف ربل ه ربوشتَن َٟ .أ ترر ا ربليفُر إى ربوف يفقٕ ربل ّ سصّٕ
ا و ،ر لط ،،،ا ةو ربوُربدًٕ را ربلشال َربليفُٔ ا تِ ربل َلَٕ .أسةّم،
 ٙص  ،رصصالى مفًصصُم ربل صصةيٕ ٨ِ ٟص صصنر ا مفًصصُم ربل ه ص  .صصالى ٨ن صصه لة َلصصٕ مّصصنٔ
ربل ه ربلشتعّْ  ِ ٟأى ن ّت ً مو خص٠ر ربل هص َ ،لاصو مصو خص٠ر ربل صةيٕ،
مً م ى مو أمت ربلرتربر ،را ربل ه َربل ةيَٕ .لاو م م ى لةرتربر ،أى ِ ص
م ربلشتعّٕ .إى ّع ربلص َر ربحل ِجصٕ سصةّةٕ ربل هص ربلصغٓ م يفسصٌ ربل ص عُى إىل
ربم  ٠رب١يفربضَْ ،يُ ربل ه نف ٌ ربلصغٓ يفرّصٖ رب٥ن ص ى ،ا ربجمل ص ت ربل يفةّ ِصٕ
عةٖ ربل ل ربو صصتَ .عةّصٌ ،ةصّ مصو ربويف،صُر أى ص صل ربل َلصٕ رب١مجصت يفص،٠
رَلصصٕ ربليفص نُىَ ،صص ٕ ربل هص رب١صصصةْ ،عهص ربو ص ِ ،و ،صص ن ْ ربل ص يفِ َ .رًصصغرب
ربو هٖ ،هى ربل ّ ِظل رل لي لشال ربل َلٕ نف ٌ .إى ننعٕ صصُيفِٕ سّ سصّٕ
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ِ ٟه،غصصْ أى صصصل ذلصصل ربلهنعصصٕ ربلصصصُيفِٕ ل٢خ٠قصصْ ربجلص مع ِ َٟ .ص ه أى نهاصصت
ربل ه ص ربلصصغٓ ِ صصُربيفٗ خة ص ربل جّصصل ا ص ربوشصصتَن لةيفصصُٗ ربٟد عّصصٕ رربخصصل دً ص ز
ربل َلَٕ .يه ِ ،يفّه  ،ما و سيفّيفٕ م يفم ربجلن ،ّٕٙربو جةٕ ا قُلٌ« :مل ِ،ةغ
إىل عة هص ص َدصصصُر رَلصصصٕ مل اّصصصو ربلي،يفصصصٕ ربوًّ هصصصٕ ا زمهًصصص مصصصو ربٟم ّصصص زربت
َربل فطّ٠ت»َ .مو مثٕ م ى م م ى مو ربجلهُت ،ربو ذل ا قةصب ربو يفم صّٕ،
إىل ُقع أى ِيفةب ربل ه ربلجُيفٓ ربلُظ  ٙرربخل ع٠قٕ ربهلّ هٕ.
 - 4- 2وظيفة عاملية وموقف يينهة:

إنه نيفع ا خيه خت ،عا خيه ربلهنعٕ ربليف نُنّٕ ربل ّ ٘ ،رص ر َظّفصٕ
ربل ه ص ا ربل ص يفِ  ،عةصصٖ سلصصُ م ص مصصتعت ٨ا رّ نصصٌ ا صصالم ْ ٠ربلهيف ِصصٕ ربَ١ىل ا
ربو يفم ّٕ ربلةّهّهّ ٕ .إى تِص ربل َلصٕ رص ل ه َسص ٍ ِفطصْ إىل إناص يف ُسص ت
ربحلتِٕ ربلالٗ ،مو ربليفتى ربلج نْ عشصت إىل ربليفصتى ربلجص مو عشصتَ ،مصغلو ،إىل
يل ربل ٟلٕ ربلالٗ لةجُيفٔ ربلفتن َّٕ ،إى م نصت ثصُيفٔ رُيفدُربزِصٕ .ليفص أي صل
م يفم َربقع ع ل ربلي،يفٕ ربوًّ هٕ مو أدل ربجل ّصعَ ،رًصغرب ربو هصٖ ص مصو رَلصٕ
اُى رَلٕ ،يف ت يفصَ ،،مص مصو رَلصٕ إ َ ٟجصل ،إىل سص مص  ،ربلصص حل ربل ص م.
َِيفّه ص  ،صصهى يصصغرب ربلص ص حل ربل ص م مل ِالخصصغٍ أس ص ر حل صص ،ىَ ،ربحل ص ر أى ربل َلصصٕ
رب١مجت ربقرتربر مو رَلٕ ربليف نُى يْ ،س ب ع ،يفٔ يّذل نف ٌ ،رَلٕ ربوَ ّ٠ا ِ
ربو . ّ٠إى إرربنٕ رَلٕ رالنً رَلٕ رُيفدُربزِصٕ ِ ص  ،ا ربحليفّيفصٕ ،ربليفصُر رشصّٚاٟ ،
رشْ٘ َربس  ،ربليفُر :إنً رَلٕ ،يف تَ ،لاو ربليفصُر ،أِطص  ،إنًص رَلصٕ مصُرب و.
إى دل ُعٕ م َ ،يْ صل إىل ربل صةيٕ ،صصل ،مصغلو ،إىل ربجلص مع ربوة صُ ،
َ ذ َز مُنً دلتر دل ُعٕ خ صٕ ،ذليفيفٕ رغلو ربل ُربد  ٧ربهلش ،ربلتربر ،را
َظّفٕ د م ٕ َرا مُقع يّ هٕ َٟ .مو ا أى كلصو ِص،ا أى عهفص م مهص ِ ص ت
ا ربل صصالث عةصصٖ ع٠قصصٕ ربجل ّصصع ر ل صصةيٕ َ .ظصصل ربحلّ ص ٔ ربل ّ سصصّٕ ،ر لطصصتَيفٔ،
مُسُمٕ ر لصتربن مو أدل ربٟسص ّ ٘٠عةصٖ ربل صةيٕ َربا ظصٕ عةًّص َربسص ٚه ً ،
إنٌ صتربن مو أدل ربهلّ هٕ ربل ّ سّٕ.
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 - 5- 2ازدواجية الدولة :مصدر قلق يف زمو الصالح الهووي:

ت ا ا ِت ربل َلٕ رب١قتب مو مج ر ()idéal
َأخ رب، ،يفٖ لة ه ريفّٕ
رَلصصصٕ ربليفصصص نُى ِ ،ذةصصصٖ ا أى مصصصل رَلصصصٕ صصصصي،غ ر ليصصص رع ربخلصصص ص َربلفصصصترٓ
َربل ذتِإ ،عةٖ سا أى ربل،هّٕ ربل يفهّٕ ربٟق ص رِٕ يْ ،مو سّح ربو،ص أ ،ع وّصٕ،
َربجل عٕ ربل ّ سّٕ ،أِط  ،يْ مو سّح ربو ،أ ،خ صٕ َرل ةفَٕ ،ربحلف ظ عةٖ
يُِ ً دن٘ مو َظّف ً َِ .شً ربلُربقع أَ ّٟدُر ل َلٕ ع وَّٕ ،لهيفل قُ ٟأرقٟ ،
َدُر ل َلٕ ربليف نُى ربل وّٕ، َ .يفٖ ميتَسٕ عةّه قطّٕ م ت صٕ مص إكرب مص ى نيفصل
ربل صصّ رٔ نيفصص ٠ص يفصلّ إىل ذلفصصل رَلصصْ ،ضل صصل أى ِهيفصصل م ً ص ربس ا ص يف ربل ه ص
ربلشتعّْ ،ربلغٓ ِ خل ا تِ ربل َلٕ،َِ .يفٖ ،ا نظتن  ،مو رص ب ربوجص ر َمص ٟ
ِ٨ه رّ ،م ربل٠عه عةٖ ربلص ّ ربل َلْ ،مجة ص دصتٗ صّم ٨ربل هظصّم ربحلص ِح
ص ٍ ربل َلصٕ ،اصُى يفةّصٕ
لة ل .إى ربل َلَٕ ،أقص ربافل ربل ّ سصْ ربلصغٓ
ص،ب ا
م ٖ صضّ ،م ص مص ى ِ يفص مص ن ،)Kant( ،أى ع،جّصٕ ربحلصتب قص
ربٟن يف ر إىل سةيٕ ع وّٕ ،ربن يف  ٟم ًّ،رغرب ربلغٓ ،،ت ٌّ عةٖ ص ّ ربل َر
ربوفترٔ ،السفت عو إق مٕ ربل ةم ربو نْ ًّ ّ، َِ .ت إيفِو ِل ،رًصغرب ربخلصصُص،
عو ربيف ّ رٌ ا س َخ كلصو قص « :٠ٙليفص مص ى ربل هص ِ َٟ ،صنربر ،ربل ةّصٕ رباتمصٕ
لة يفِ »"( ،ربلفة فٕ ربل ّ سّٕ" ،ربليفطّٕ  ،13صَ .)211 :لّ ر ٥ما ى ،
أرةغ عو ربزرَربدّٕ يفّّم ربل َلٕ ،مع ربٟن  ،ٍ ،ا رب٣ى نف ٌ َر ١ي ّصٕ نف صً  ،إىل
خ صّ ً  :ربلشال َربليفُٔ.
ليف ص يفت يغٍ ربٟزرَربدّٕ ،ا يف ِتن  ،م ،ح قةق ا زمو ربل ٠ت ربلهَُٓ.
َص ص يف ،ربلّصصُمَ ،دصصُر ذلفصصل سّ سصصْ ع ص وْ ِ ،ذ ص َز ربل ،ص ربلصصُ َ ،ضل اصصت
ربل ه ص ربلشصصتعّْ ،مصصت ل،يف ص ٘ مصصل عصصٕ يفطلّصصَٕ ،يصصُ رب١مصصت ربلصصغٓ ،م ص
يفأِهص  ،ميجصصل ربليفطصصّٕ ربل ّ سصصّٕ ر م ّص زَ .ل صصل يف صصع ربافصصل ربل ّ سصصْ إىل ربو ص ُٗ
ربوغمُيف أى ِاُى ص ،رب د ِص رب عصو طصّةٕ ربحلصغيف ،ربلص صص ثه عهًص سص ريف .
َمه ق نّه سغيفرب حو ربل اللّ را ربل يف٠نّٕ ربل يفهّٕ ربٟق ص رِٕ َربل يفصل ربلصغٓ
يفربم ٌ يفِ رب١عتربصَ .عةٖ يغرب ربلهشُ ،ن تّص ربحلغيف ربل ربخةْ لة َلَٕ .ق ميجل
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ربٟن يف ر إىل ربل٠عه ربو حم ربلُدصٌ ربخلص يفدْ لفطصّةٕ ربحلصغيف َٟ .مصو ا أى يصغرب
ربل٠عه ربو ّمَ ،ربو صغ ٧ر ص مٞس صّ  ،إىل سص مص  ِ ،ص ّ ربليُر َِصٕ ()utopie
ربلالٗ ا ربحلّ ٔ ربل ّ سّٕ ربحل ِجَٕ .عةٖ عًص ربل ً ِص ر ل ص٠ت ربلهصَُٓ ،صهى
َدُر ربل َر ربحلتٔ ربوفترٔ و ِ ةنمٌ ريف ٘ ربلهُن ربل،شتٓ َزل ٌ ر ،نصٌَِ .فصت
ربنيف٠ر ص م يش ص ا ربَ١لُِ ص ت نف صصٌ عةصصٖ ربلفاصصت ربل ّ سصصْ :إى ربل َلصصٕ ربل وّصصٕ
ص ص يفت ربلُسصصّةٕ ل،يف ص ٘ ربل ص َر رُصصصفً مترّّ ص ا ص عهّ ص َ .لاهه ص ن ص يف أى يصصغرب
ربلُسصصم لصصّ سصصُٗ ُر َِصصَٕ ،كلصصو ١نه ص  ٟن صصتص م ص ربخليصصُٔ ربَ١ىل ربل ص صلصصب
رب٥ق ربم عةًّص ا سصّ،ل نيفصل ربل صّ رٔ كرب  ،ربلصغٓ ِه،غصْ أى يفصُم رصٌ ّصع ربلص َر
رَى ربس جه َ٘ ،ا ى م َ .ربحل ر أى يصغرب ربليفصتربيف مُمصُر إىل سصغيف ربلص َر ،ربلص
ظل مل َربس ٔ مهً  ،ا س سٕ ربل يفِ  ،أمل تر عهّ .
 - 1التفاعل بني األخالقي والصياشي:

ليف ص ربسرتسصصةه ا ربل المصصل ربل ص رق مبهصصالٗ عصصو رب١خصص٠ق ربجل م صصٕ ربلصصصُيفِٕ،
لاهه مل نلت ربجمل ر رب١خ٠قْ ،عةٖ سلُ م س رن ٍ س ريف  ،رل عةٖ ربل اص ،
إى ربل،شصصح عصصو ربل يف٠نّصصٕ َربلُعص ر ل يف٠نّصصٕ ،ربو طص ها ا مفًصصُم رَلصصٕ ربليف ص نُى
ُِسّع م ط ّهٌ ربل تِ ربلغٓ ق مه ٍ وفًُم ربحلتِصٕ نف صٌ ،مصو ضصتَيفٔ رب٥زلص ز
عةٖ م ُٗ ربليفص رب١خ٠قْ ،كٓ ربوهنلٕ رب١س سّٕ.
سةّصٕ ربل ذتِصبَُِ .سّصع،
إى ربل ّ سْ ُِسصع ،يهص  ،رب١خ٠قصْ ،مطصفّ عةّصٌ ٨
أِط  ،ربلطتَيفٔ ربل اُِهّٕ ربلج نّٕ لةيفص رب١خ٠قصْ ،أَ ٟيصْ ضصتَيفٔ ربٟعصرتربص
ة أقُر" :ستِ و َٓ ستِ "َ .ربحل ر أى أخص٠ق ربل ّ سصْ
ربو  ،رر ،ربل
 ٟجصصل إ ٟا إنش ص ٘ ط ص ٘ربت لةشتِصصَٕ .أخ ص رب ،صصهى ربل َلصصٕ ،رُصصصفً هظّ ص
لةذ عٕ ،يف ّم ربلشال ربليف نُنْ و رص رب لهص أنصٌ ميجصل ربليصتص ربلج لصح ربا ِص ا
ربليفصصص رب١خ٠قصصصَْ ،يصصصُ ربليف عصص ٔ .إى رَلصصصٕ ربليفصص نُى ،رًصصغرب ربو هصصصٖ ،يصصصْ إزلصص ز
َصيفّق لةيفص رب١خ٠قْ رربخل ربلفطص ٘ ربل ّ سصْ .إنًص ص ر عةصٖ مص ِةصْ :ضلص ر
ظ ًصص َِ ،صصصتر ،رّهًصص َ( ،مصصصو ربلُظصص  : ٙربل،صص ٙع،
ربليفصص نُى ربوصص نْ ربلُظصص َِ ، ٙه ّ
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َربلنَزَ ،ربوَ ، ّ٠ا يم) ،عةٖ سلُ ِاُى ٌّ أصش ب ربلُظّفٕ ربلُربس ٔ أمص م
ربليف نُى ربلُض ْ مالسه ى ربوشِ .،يفّه  ،إى ربو َربٔ أم م ربليف نُى لّ صت ا مصْ٘
مو َٓ ربلفتص َ َٓ ظتَص ربل صّشَ .يهص  ،أِطص ِ ،ظصل مُقفهص اص ر ّص
عو ُر َِٕ َدُر رَلٕ مياهً أى يفُرِ" :ه ر مصلّ صتر س صب س د صٌ"َ .عةصٖ
رب١قل ،هى ربو َربٔ أم م ربليف نُى جل ع  ٕ،س نٕ ،يْ ع  ٕ،ربو ص َربٔ ربليف نُنّصٕ،
أٓ ع ،صصٕ ِاصصُى ًّص سصصةُ ربوٞس ص ت  ٟدلص ر ّصصٌ لة شّصصن ل٢مصصص ص عهص م
ِ ه َربدب إىل ص سب َظّفٕ أِ م ى مالنٌ.
 - 3- 1التفكري يف الدميوقراطية تفكرياً أخالقياً:

لصصصصو أ صصصصترر ا أى أقصص ص م ،أِطصص ص  ،م هصصصصٖ أخ٠قّصص ص لةشصصصصغيف ،ربويةصصصصُب مصصصصو
ربحلاُم ص تَ ،مصصغلو ٟل صصنربم ربوصصُرب و رربخصصل رميُقترب ّصصٕ م ّهصصٕ .لصصو أ صصترر ا
ربل ص فا فا ص رب أخ٠قّ ص ا ربل ميُقترب ّصصٕ ،مهظصصُيفرب إلًّ ص مصصو زربَِصصٕ ا ِ ً ص
ربلاةَّٕ .رًغرب ربلصص ر ،سصالق م تِفص منرَدص لة ميُقترب ّصٕ :أَ ،ٟرص لهظت إىل
مفًُم ربلصتربن ،ثم ر لهظت إىل مفًُم ربل ةيٕ.
رَلٕ رميُقترب ّٕ مل رَلٕ ّ ٟعْ نصنن
أم ر لهظت إىل مفًُم ربلصتربن
ّل ربلصتربنَ ،إمن  ،ات إدترب٘ربت ل مو ةو ربلصتربع ت ّ،ت عو نف صً ،
َ ،يفٖ ق رةٕ لة ف َ رشصالنً َ .رًصغرب ربو هصٖ ،صهى رَلصٕ ربليفص نُى يصْ رَلصٕ ربلهيفص
ربحلت ربوهظّمَ .ر لهظت إىل يغرب ربوجص ر ( ،)idéalمجص ر ربلهيفص ربحلصت ،صُيد رِصٕ
رب ١سنربب َدُري  ،عةٖ رب١قصل صهى يصغٍ ربل رِصٕ جصل ،ا ربجمل ص ت ربلصصه عّٕ
ربو يف مٕ ،رب١رربٔ رب١قل ربنف ٠مو ض ،،ربلصتربع ت ربوغمُيفُ َ .ق كلوِ ،ه،غصْ،
س ٖ ِاُى يصغرب ربلهيفص ربحلصت قص ر ٠لة يفسصٕ ،أ ٟصلًصل أسص مصُى ربخليص ب
ربل ّ سْ لّ عِة ( ،عةٖ خ٠ص م نع ٌ ربٟمرتربمّٕ ربل ة ّٕ)َ ،إمن يُ ،ا
أس و ربحل ٟت ،ألّ ربلتأٓ ربل ِ عة جل َمو يهص  ،يفمصن يصغرب ربل تِص عةصٖ
شاّل يفأٓ ع م ،لٌ ستِٕ ربل . ،
أمص عصو تِص ربل ميُقترب ّصٕ رص لهظت إىل ربل صةيٕ هص ٓ أى ربل ميُقترب ّصصٕ
يْ كلو ربلهظ م ( )régimeربلغٓ اُى ٌّ ربوشص يفمٕ ا ربليفصتربيف مافُلصٕ ررب ٙص
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لة ر رب١مل مو ربوُرب هاَ .عةٌّ ًُ ،نظ م ِ هص قك ّصٌ ربلفص يفق رصا ربااصُم
َربحل ممَ .م ى م ن )Kant( ،ق س ر ُر َِٕ يغرب ربلهظ م سّه صصُيف ،ا
إ يف ربو،ص ر ٜرب٣مصتٔ ربويةيفصٕ ،مفًصُم «سصّ رٔ ربلغ ِص ت» )7(،أٓ ةصو ربل صّ رٔ سّصح
ِاصُى مصصل َربسص  ،ا ربلُقصصت نف صصٌ ،س م ص َذلاُمص َ .ا ربل صصّ ق نف صصٌ،
م ى يّذل عتّص ربل َلٕ رب١مجت عيف٠نّٕ راُنً ربل َلٕ ربل ِاُى ًّص مصل
رت ص رصصٌ مصصو ق،صصل ربجل ّصصعَ .أخ ص يف ،إىل م ص كمت صصٌ مصصو ربوش ص يفمٕ ا
َربس ص م ٧
ربليفصصتربيفَ ،ا صصصُيف يصصُ إىل ربل يفةّ ص ربلصصغٓ أيفس ص ٍ مُنيّ صصاُّ ()Montesquieu
أقتب مهٌ إىل يفَسُ ( ،)Rousseauأى أضّ ضتَيفٔ يف ّم ربل ةيٕ عةٖ نف ً .
َياغرب ،م ى مُنيّ اُّ ق صل ،ا يف ّ ٌ ربل َلٕ ربله ُكز ،را ربل صة،
ربلج٠خ :ربل شتِ َّٕ ،ربل هفّغَِٕ ،ربليفط َ .ّٕٙليف ربس فظه ّ مو ةو ربل صة،
مبظًصصت َربس ص  ،عةصصٖ رب١قصصل ،عه ص م د ةه ص مصصو ربس ص يف٠لّٕ ربليفط ص ٔ أس ص م ص ِ
ربل ميُقترب ّٕ رب١قل إث يفٔ لةهيف .
 - 2- 1تقاطُع الفضاءات ال تطابُقًا:

 ٟأيفِ ص أى أنًصصْ يصصغرب ربل المصصل ا ربل يف ص ع رصصا رب١خ٠قصصْ َربل ّ سصصْ رَى أى
أم إىل ربجلن٘ مو رب١خ٠ق ،ربلصغٓ صل ةصٌ ربل ّ سصْ ،ر لطصتَيفٔ ،خص يفز طص .ٌٙ
َ١دل رب٥ريف ٘ عةٖ يغرب ربلهيفص رب١خص  ،صص ثت عصو ربل يفص ع رصا ربلفطص ٘ربتٟ ،
عو ربل ي رق رّهً .
له صصذل ،أَ ،ٟأى رب١سصص رب١خ٠قصصْ جل عصصٕ سّ سصصّٕ ِهشصصصت ا ربليفصصّم
ربوُذ ٧صصع عةًّصص َ ،مصصغلو ،هنصصٌ ِ صص  ،ربل صصُِغ ت َربلصص َرب ع َربوهصص رع ربل ّيفصصٕ
(ِ )7يفص ص م ص ن ،ر صصّ رٔ ربلغ ِ ص ت :صصتربر ،دل ُعصصٕ مصصو ربلا ٙه ص ت ربل قةصصٕ ،تربري ص مهظ ص ،
رُسصص ٕ م،صص رَ ٜقصصُربنا أخ٠قّصصٕ مشصصرتمٕ ،مصصو أي ًصص  :ربٟسصصرتربم َربلاتربمصصٕ َربحلتِصصٕ
َربٟس ص يف٠ر ربلصصغرب ِْ .هظصصت فصصصّةٌ ا :إم نُِصصل مصص ن ،،السصصّ مّ ّنِيفصص رب١خصص٠ق،
ت صٕ :ع،ص ربلغفص يف ماص َٓ ،ربهلّٚصٕ ربوصصصتِٕ ربل مصٕ لةا ص ب ،ربليفص يتٔ ،ن ،3981ص:
.79- 71
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لةيفّم ،س ٖ ةو ربليفّم ربل صظٖ رطتب مو رب ٥نَ .ربحل ر أنصٌ ا ربجمل ص ت
ربل رِصصَٕ ،يصصْ ربجمل ص ت ربل ص ر إلًّ ص أاةصصب ربجمل ص ت ربلصصصه عّٕ ربو يف مصصٕ،
ظل مه رع ربليفصّم م ص رٔ َذلصل نصنربنَ .ياصغرب ،ص ّ ربلص ميُقترب ّ ت ربَ١يفَرّصٕ،
س ٖ  ٟن ذ َزي إىل ا ي َ ،يفِجٕ م ّشّٕ ربليفتَى ربلُسيٖ َربلهًطصٕ َرب٥صص٠ت
َرب١نُربيف َربوُجل ربلُ هّٕ َربٟد عّٕ ربل يّ هصت عةصٖ إِص ُِلُدّ ت ربليفصتى ربل سصع
عشصصتَ .ربله ّذصصٕ أى ربل َلصصٕ  ٟمياهً ص أى يفصصُم إ ٟعةصصٖ ُرب يف ص ت يشصصَٕ ،مة ص
س صصٕ أمصصل مة ص مص ى أسص ربل َلصصٕ أمصصل
مص ى رب ٥ص ن عةصصٖ ربل يف لّص ربو ٞي
َأمص َ .لاصصوَ ،إى صيفصصق كلصصو ،صصهى ربل َلصصٕ ص نْ ،م نص ٔ  ِ ٟصصةم مهًص س صصٖ
رب ٥نَ ،يُ أس ربل َلٕ ،مو ربلي رع ربجملتر ليفّ ً ربوه ٕ ،عو دغَيفي  ،س صٖ
إى ربل يةم ربٟد عْ  ٟسّ،ل إلٌّ إ ٟرالى ِرت ع مل َربس عصو ربلص َرب ع ربل ّيفصٕ،
ُّد ةو ربليفّم ربوهَِ .ٕ ،ف ت له يغرب ةو ربلهنعصٕ إىل أرجلصٕ ربليفصّم ربوص ّع ٔ،
ربل
َ ق ربل َيفٔ ربل َصف ً ا عتضْ عو ربُِ ِ٥لُدّ َربليُر َِٕ َٟ .ن ص م يهص
ّصصع ربل ّصصُب ربوت ،يصصٕ ر خلصّصصصٕ ربل٠،اّصصٕ لةصي ص ب ربل ّ سصصْ ،إك ةصصُخ يصصغٍ
ربل٠،إ ربس ةً ٧م ربو ،ر ٜربلالٗ ،مع إضف ٘ ضتب مو ربليفُل ٕ،ربجل م ٔ عةًّ .
هصصص كربت ربل رِصصصٕ
َأخيصصصت مجصصص سصصص،ق ،صصصهى ربل َلصصصٕ ربحل ِجصصصٕ ،ا دل
صصو
ربليفصصصُٗ ،ص نْ مصصو ضص ربٟق هص ن رب١خ٠قصصْ ا ربلُقصصت نف صصٌ ربلصصغٓ
ربل ّ سصصُٕ ،عص  ،رص ١خ٠قْ ربجلص معَ .ياصصغرب نصصتٗ ره ص ٘ربت يشصصٕ السص عةصصٖ
أيفضّٕ مةغُمٕ مو ربله سّٕ ربلجيف َِّٕ .هصتص كي  ،رصفٕ خ صصٕ ،إىل رَر مجصل
تن  ،سّح ربل المصل ربلفة صفَْ ،مصغلو رب٥ن ص ز رب١ررصْ ،مف ُنص ى رهمصا لّ ت
ا أخ٠قّٕ ،إى مل او عةٖ رب١خص٠ق ضص رب .يصغرب ،ا نفص ربلُقصت ربلصغٓ ِصتربر
ٌّ ،رهّّٕ سةّ ٕ ،مةّق ربل ّ سَٕ .س صٖ لصُ أى ربٟق هص ن قص م عةصٖ أسص صصةب،
هنٌ ،ر خُلٌ إىل ربجمل ر ربل ّ سْ ،ضلتم نف ٌ مو أس ،ب لّ ٌ ربل ّيفصٕ ،مبص
ِ رتٌِ مو ي د مشتَن ِ ،جل ا ربل مض رهزرب٘ ربو يف ربت ربوص لفٕ.
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 - 1- 1ترحيل الديين إىل الصياشي:

َأخ رب ،أَر ربل ش ِ عةٖ خيت خت ،عا ربخليت ربل ص رق ،لاهصٌ يفمبص
م ى ر ِةٌ .إنه نشً ا مصج مصو ربجمل ص ت ربو صصتٔ نيفص ٠لةص ِ إىل دلص ر
ربل ّ سْ ،هيةب مو ربل ّ سْ أى ِغ ربحلّ َٔ .يغرب ربخليت ربو جل ا ربد ّ ت م
مياصصو ص ّ ٌ "ربلص ِو ربل ة ص نْ" ِ )8(،ص ِّ ،يفّهص  ،قص يفرب ميفص َيفربَ .كلصصو أى مصصل
عصصَٕ ،م ص قةه ص ر ص ١م َسلصصو ن ش ص خ عصصو َظّفصصٕ رب ِ٥ص ُِلُدّ رُصصصفً
إرم د لةذ عٕ ،ص ز إىل ميف ح م نْ ،اتسٌ ظُربيت مو قّ،ل ربٟس فص ٟت
ربوترب ق هل َ .ل ل مو ربلُربدصب ربٟعصرتربص رالنهص
َرب١عّ ر َنشت رب١ع٠م ،مع ربحل
ل ه عةٖ رّهٕ مو ربليفطصّٕ ربّ ٣صٕ :مّص ِ صال ٖ ،سيفص  ،إسص ،د ربحلتمّصٕ َإسّص ٘
ربٟشلصصتربن ا م٨جصصل مشصصرتمٕ ،رَى س ص أرنصصٖ مصصو "ربل ص يِو ربل ة ص نْ"جل َربحل ص ر أى
لة ّشّا َلغ ربو ّشّا أسص ،ر م طص يفرٕ ص ًم إىل ربٟم هص ن عصو ربٟشلصتربن
ا ربوُجل ربوشرتمٕ ،م ص َيم س دٕ مشرتمٕ لةتدُن إلًّ َربٟع ر عةًّ .
خالصة:

أق عه يغٍ ربليفطّٕ ربخلّ ٠صٕ ،ربلص فص ض لهيف مصه أ يفص َربسص َ .أيفِص أى
أخ م رهصّشٕ  ٟمةُ مو ربحلا ٕ ،أق  ،صً مصو مص م ّصل ،مصو ذل ضصت ٌ
ربوشصصًُيفٔ سصصُر «ربل ّ سصصٕ رُصصصفً صصصه ٕ»ُ ،دّصصٌ ًّص ر خلي ص ب إىل مصص ،ب مصصو
ذل ّْ،ربل ٠م ،م ،متٔ عيفب ربحلتب ربل وّٕ ربَ١ىل .ليف ربعرتص هلم رصالى ربل ّ سصٕ
( )8ربل ص ِو ربل ة صص نْ ( :)religion séculièreمصصصيةض سل صصٌ ربلفّة صصُص ربلفتن صصْ يفميُنصص أيفَى
(َ ،)3981- 3915( ،)Raymond Aronأ ةيفٌ ا ميف لٕ م  ً،سصهٕ  َٟ ،3941طلفصٖ
أى ع،ص يفٔ ربوصصصيةض م ه قطصصٕ ،صصع رصصا م هص تِو :ربلص ِو َربل ة نّصصٕ ،لة ٟلصصٕ عةصصٖ َدصصُر
ظُربيت رِهّٕ خ يفز ني ق ربل ِ ن ت ربلاصلٗ ربل يفةّ ِصِٕ ،يفصُر« :أقصرتت ص ّٕ ربوصغربيب ربلص
هنر مو نفُ ربو صتِو مهنلٕ رب٥مي ى ربويةق ،ش ير ِ ّ ،يف،ل ،خ٠ص ٧رب٥ن نّٕ،
عةٖ م مةٕ نظ م ربد عْ ِه،غْ إق م ٌ»ِ ،هظت:
Jean- Pierre Sironneau, Sécularisation et religions politiques, Mouton Publishers,
Paris, New York, 1982, pp: 205-206.
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شيت رب١خ٠ق ،ر لطتَيفٔ ،ميتِو :أَهل خةق ربٟق هص ن ،ربلصغٓ مياصو تِفصٌ
رالنصصٌ ن صُّ رب٩َ١ىلَ ،ربلج ص نْ خةصصق ربو صصَٞلّٕ ،ربو صتّص راُنصصٌ م ص ِيف،صصل ربل شيفّصصق ا
سّ ق ص يفطلْ م يصٖ ،أَ يصُِ ،طصّ ّصل ،ربسص ر م ص ر لة هص ١َ .ى خةصق
ربٟق ه ص ن َخةصصق ربو صصَٞلّٕ  ٟمياصصو أى ِه ص دل ربن ص م د م ص م ،٠صصهى رب١خصص٠ق
َربل ّ سٕ شا٠ى ط ِ٘و م ِنِو ،ر لتام مو مُنً م يف ا.
ة ة صُرب لصصْ ربل صصغيف عةصصٖ تمّصصنٓ عةصٖ ربل يفص ع رصصا رب١خصص٠ق َربل ّ سصصٕ،
أمجصصت مصصو تمّصصنٓ عةصصٖ ربلف ص يفق ،ربلصصغٓ ِفصصصل رصصا ربوه ص ق ربخل صصصٕ ر لفط ص ٘
رب١خ٠قصصْ َ ةصصو ربخل صصصٕ ر لفط ص ٘ ربل ّ سصصْ ،َِ .ص َ لصصْ أى إي ص ر ربل يف ص ع رصصا
رب١خ٠قْ َربل ّ سْ ،ا أِ مه ي ٌ ،أمل مصو خيصت ربخلةص ،رّهً ص َ .ل صل مجص
ِفص قم مصصو ننعصصٕ ربس يفص يف ربل يف لّص َرب ١اص يف كلصصو ربٟعصصرتربص ،ربلصصلٓ٘ ا ظص يتٍ،
ر هلُٔ ربلف صةٕ را ربوج لّٕ رب١خ٠قّٕ ربجل م ٕ َربلُربق ّٕ ربل ّ سَّٕ .عةٖ ربلهيفصّ ،
صصهى يص د إضصصف ٘ م هصصٖ عةصصٖ ربل صصنربم ربوصصُرب و ،ربٟل صصنربم ربل يفةصصْ َربو صصَٞر ،يصصُ
ربلغٓ ِيف طْ مه أى ِاُى ربن  ،يه إىل ربل يف ع رصا رب١خ٠قصْ َربل ّ سصْ أمصل
مهٌ إىل ربخ  ً ٠ربا ُم.
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سورية و "الخوذ البيض"

()1

كيان إنساني مزيّف يدعمه حلف الناتو
( )2
خدعة وراءها دوافع سياسية
ريك ستريليهغ *
ت :إيلني كركو **

*

جيهل معظم الناس أن عالمة "اخلوذ البيو"" ديمت ت مييهوهها راجها هيا
من دبل شهكة مسووق امسها "احلهلة السوروة"( )3رمقهها يف نوووورك.
لقييمت نونييوا ميين جييمتام ادلالويي .ميين النيياس ...ردييمت ووييون عل ي رالييت
دوزن ي ( )4صييناعة لييولم عظييوم الييوأل ه ي من املشييعا
ادلسلح .الذون ونقذرن البشيه اليال جيو

ميين ادل ييوع .ي

يف جايم احليهض الغي" النظيه عين

الييمتون رالسوا!ييةغ ركغي ف ميين ألييالن رالييت دوزني "الوادعويية" ! شييغل احلقوقيية
مساالة  %01الونها وسو ه اخلواأل عل .%01
رالسبب جناالها يف مهه ها و زاومت نوول المترأل الغهالوة هلا لقيمت مييمتر

"اخلوذ البو"" ال

جملة ماوم( )5يف الساالع عشه من مشهون املرأل رشغل

(.White Helmets )1
(ً٘ )2قع املقاي عو ٟاهغبل ٞاهعِلب٘ت ٞٚباهوغ ٞاُ٨لوٚشٞٙ
*

https://www.mondialisation.ca/syria-and-the-white-helmets-fake-humanitarianentity-supported-by-us-nato-a-politically-motivated-hoax/5552246
Rick Sterlingصرف ٛحتقٚقاتٗ ،عض٘ يف ذزك ٞاهتضاًّ ًع ص٘ر.ٞٙ

** كاتبًٗ ٞرتمج ٞص٘ر.ٞٙ
()3
()4
()5

The Syria Campaign
Walt Disney
TIME Magazine
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أًزٓااا "ُٚلاا٘٨ظ كزٙضاات٘ "( )1يف "اهِٙ٘ٚاا٘رن تااا ش"( )2هضااِ٘اتٗ ،ذتااات عاااَ
 6101جااا٢ش" ٝراٙااف ٙ٨فؤٚاا٘ "(ٗ ،)3أخزجااف "ُٚتفوااٚلط"( )4فٚوٌ ا وا ٗئا٢ق ٚااو خاص ا وا
عِٔا.
ٗيف ت٘قٚاااف  ٨تغااا٘بٕ عاااا٢ب ،ٞتعاهاااف صاااٚرات ٗصاااا٢ى ا عاااٗ َ٩عوااا ٟرأصااأا
"اهغار ٙاْ"("ٗ )5ا ُابِاُف"(ً )6طاهب ٞمبِح جا٢شُ٘ ٝبى هوضاَ هاا "اخل٘ذ اهبٚض" اها
باتف أكثز ًّ جمز ً٧صض.ٞ
هقاااا أٗصاااف "ك٘ بِٚااام"( )7بفاااٚوٍ "ُٚتفواااٚلط"ٗ ،أعاااا بااإ " ٘كزاصاااٛ
ُاٗ"(ٗ ،)8مت إجزا ١املقاب٩ت ًع اهقٌٚني عوٓ ٟذٖ امل٧صضٗ ،ٞرّٗد "اُرتصابف"( )9هااٗر
"اخل٘ذ اهباٚض" ٗقا٢اآٍ املزٙا( .رتعز"اف "ك٘ بِٚام" هولاثال ًاّ اُ٨تقاا ات اا
ا"طزٓا صاار تترٚح ذ٘ي اً٪ز يف فرت٨ ٝذق..ٞ
احلقيقة الكامهة وراء صورة "اخلوذ البيض":

ًقابى اهرتٗٙخ هاا "اخل٘ذ اهبٚض" ،متاف بعاض اهترقٚقاات ذا٘ي ا ٘ٙا ٞا قٚقٚاٞ
اا ١٨٧خاا٩ي عاااَ ُٗتا "٘ٙٗ .ااح ا اااٗي اهااشًذ اهترقٚقااات ًِااذ بااااٙاتٔا ،ففااٛ

()1
()2
()3
()4

Nikolas Kristof
NY Times
Right Livelihood Award

 - Netflixعااااازك ٞتزفٚٔٚااااا ٞأًزٙلٚااااا ٞتتةتااااا
ٗاهفٚا٘ٙراملرتمج..ٞ

يف تشٗٙاااااا خاًااااا ٞاهبااااا ّ ا اااااٛ

(UK Guardian )5

(The Independent )6

(ًِ Codepink )7ظٌ ٞاهِضا ًّ ١أجى اهض َ٩راملرتمج..ٞ
( - Democracy Now )8بزُاًخ وم ذق٘ق اهب ه٫خبار ٗاهتراهٚى ٗ اهزأ ٜبغلى ًضاتقى
عّ اهغبلات ا خبار ٞٙيف اه٘ٙ٨ات املتراُٙ ٘ٓٗ ،ٝب ًٚ٘ٙاو ًاّ خا٩ي أكثاز ًاّ 0111
عااابل ٞهعذاعااا ٗ ٞاهتوفشٙاااْ٘ ٗ ا٪قٌاااار اهتاااِاعٗ ٞٚاهلااااب٩ت يف أًزٙلاااا اهغاااٌاه.ٞٚ
راملرتمج..ٞ
(ًِ ٘ٓ The Intercept )9غ٘ر إخبار ٜعو ٟا ُرتُف راملرتمج..ٞ
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ُٚضاااْ عاااَ ُ 6102غاازت " ٙضااٚاُف فاا٘ٙط"(ً )1ااا ٙلغا ُغا تٍٔ ٗا ااا ًِٔااا.
هتتتاااب بعااآا املقااا٨ت ًٗقااايع اهفٚااا ٘ٙاه ا تلغ ا املضاات٘رٗ ،تُع ازّ ٜا عااا١ات
"اخل٘ذ اهبٚض" "ا ُضاُ."ٞٚ
قاًف "فاُٚضا بٚوا )2("ٛبِغاز عاا ًاّ املقاا٨ت اها ٗئّقاف عٌاى اهاافا املااُٛ
اهض٘ر" ٜا قٚق "ٛاهذ ٜت صاط ًِاذ صات ٞعقا٘  .كٌاا أيوقاف وا ٞعا اهغابلٞ
اهعِلب٘ت )3(ٞٚفحٌعاف ًاا ٙشٙاا عوا ٟئ٩ئا ٞو ٨ت٘قٚاع بٔاا ًِاع ًاِح جاا٢شُ٘ ٝباى
هوضاا َ٩هاااا "اخلاا٘ذ اهبااٚض"ٗ ،عاالى ٓااذا اهعااا "ااع ذهاام اهااذ ٜياهاا( مبااِح
ا ا٢ش.ٝ
ٗبات ًّ اه٘ا"ح أْ ٓاذٖ ا قٚقا ٞأسعحاف عةتا وا ًا٧ئزوا ف ٗقفاف ا ٌواً ٞاّ
ْٗ تقاًُ ٍٙضِّ٘غاتٓ .ى اُتٔلف ا ٌوً" ٞعاٙال اجملتٌع"؟! ُرتن ا لٍ ملاّ ٙتاابع
امل٘"٘ بغلى ًِطق.ٛ
إ ٨أْ و ٞأخز ٠ع امل٘قع ا٨هلرتُٗ ٛذاتٕ ًاساهاف قٚاا اهعٌاىٓٗ ،ا ٛتااع٘
ً٧صض" ٞراٙف ٙ٨فٚو " ٗ٘ٔٚهضر( جا٢شتٔاا ًاّ "اخلا٘ذ اهباٚض" ،ذٚا تابني ا ٌواٞ
 01أصباب هعاَ اصترقاقٔا هوحا٢ش ،ٝفاا "اخل٘ذ اهباٚض" صازق٘ا اصاٍ اهاافا املااُٛ
اهضاا٘رً ٜااّ املِظٌاا ٞاهضاا٘ر ٞٙا قٚقٚااٗ ،ٞاصاات٘ه٘ا عواا ٟاإلٔااٍ ًااّ ًِظٌاا ٞا ُقاااذ
ا٪رجِت ،)4(ِٞٚٚكٌا تغال ا ٌو ٞإب عاَ اصتق٩هٚتٍٔ ،فٍٔ ٙتوقْ٘ مت٘٩ٙو ًّ قباى
ا لً٘اتٗ ،عٌؤٍ ًضّٚط ،كٙ ٍٓٗ ٨ ٚاعْ٘ إب فزض ًِطق ٞذظز يالاْ.
ٗآ ًّ ٍٓ٪ذا ٗذانٙ ٨ ،عٌى ٓ ١٨٧عو ٟاًتاا ا٪را" ٛاهض٘ر ،ٞٙبى ٙعٌواْ٘
"ذتزاو" يف املِايق اه تضٚطز عؤٚا املعار" ٞاملضور ٞكاهِتزٗ ٝاهقاعا.ٝ

( Dissidentvoice )1رصاه ٞإخبار ٞٙهوِضاي ًّ أجى اهضٗ َ٩اهعااه ٞراملرتمج..ٞ
( Vanessa Beeley )2اا ًاُّٗ ٞبزٙطاًُ ٞٚقزّٓا يف فزُضاً ٛٓٗ .عزٗف ٞمبقا٨تٔاا عاّ ا ازب
يف ص٘رٗ ٞٙتعايفٔا ًع اهغع( اهض٘ر ٜيف ذزبٕ "ا ا رٓاب .راملرتمج. .ٞ
(online Change.org )3
(Cascos Blancos )4
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ٗآٍ ًّ ٙتااق أُ ٔاٍ  ٨مٌواْ٘ اهضا٩ف ،فاهضا٩ف ها٘ستٍٔٙ ٨ٗ ،ت٘اُاْ٘ عاّ
ا٨ذتفاي باُتتارات ا رٓابٚني ،بى ٗاملغارك ٞيف ا عااًات اه ٙقًْ٘٘ بٔا.
اُتغاازت يف ا٪صااابٚع ا٪خااالً ٝعوً٘ااات ذاا٘ي ذقٚقاا" ٞاخلاا٘ذ اهبااٚض" بغاالى
كبال ،فقا كغ "ًاكط بوًِ٘تاي"( )1ع "أهرتُف" ()2ك ٚأصبح أفزا "اخل٘ذ
اهبٚض" أبطا و ٍ ٨صف ٞاهعاملً ٞٚاّ خا٩ي املطاهبا ٞباهتااخى اً٪زٙلا ٛهتغاٚال ُظااَ
ا لٍ يف ص٘ر.ٞٙ
قاااَ "صاال٘ت رٙاارت"( )3بلتابااً ٞقاااي ها فٚاإ بغاالى جااّ"ً٘ ٜاا٘ "اخلاا٘ذ
اهبااٚض" عواا ٟاهتااعٚا اهاااٗهُٗ ،ٛغاازت ةطاا ٞاهتوفااش" ٝا صاازاٚ٢و I24 "ٞٚتقزٙاازوا
خاصاو ى عِ٘اْ "اخل٘ذ اهبٚض أبطاي أَ خاع ،"ٞتطزقف خ٩هإ إب ا٬را ١املٙ٧ااٝ
ٗاملعار" ،ٞذت ٟأْ صرٚف" ٞاه٘يّ" ا ًاراتٗ ٞٚئّقف ا اي ذ٘ي "اخل٘ذ اهبٚض".
"فرانكلني المب"( )4يهتقد معارضي "اخلوذ البيض"

عاّّ بعااض ًٙ٧ااا" ٜاخلاا٘ذ اهبااٚض" ٓحً٘ا وا ًور٘قااو ،فقاااَ املقاااٗي اهعضاالزٜ
اه ٙطااااُ ٛاهاااذ ٜأصاااط اهتِظااا ٍٚباتٔااااَ ًِتقاااا" ٜاخلااا٘ذ اهباااٚض" با ا ٍُٔ "ٗكااا١٩
هورلً٘تني اهض٘رٗ ٞٙاهزٗصٗ ،ٞٚيف اٙ٪ااَ اهقوٚوا ٞاملا"ا ٞٚاُا " ٠فازاُلوني ً٨ا("
هوافا عّ "اخل٘ذ اهبٚض" ًّ خ ٩ي ًقاي هإ اى عِا٘اْ " وا ٞاهتغأال اهضٚاصاٛ
تضتٔا عٌاي ا ُقاذ يف ص٘ر."ٞٙ

(٧ً Max Blumenthal )1ها ا أًزٙلاااٗ ٛصااارفًٗ ٛااااْٗٓٗ .ااا٘ كاتااا( أٗي يف عااازكٞ
 Alternetراملرتمج. .ٞ
( Alternet )2جمو ٞإخبار ٞٙمت إي٩قٔا عاَ 0001راملرتمج. .ٞ
(ً Scott Ritter )3فتػ أصور ٞا ًٍ٪املترا ٝيف اهعزاق هوبر عّ أصور ٞاهاًار اهغاًى ًاّ
 0000إب  ،0001هلِااإ أصااابح فٌٚاااا بعاااا أذاااا ًِتقاااا ٜاهضٚاصااا ٞاخلارجٚااا ٞهو٘ٙ٨اااات
املترا ٝيف اهغزق اٗ٪صط .راملرتمج. .ٞ
(ً Franklin Lamb )4ضتغاااار صاااابق يف اهوحِااا ٞاهقضاااا ٞٚ٢جملوا اط اهِااا٘اب اً٪زٙلااا ٛيف
اهلُ٘غزظ راملرتمج. .ٞ
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كاْ ُقا "ً "(ً٨ضو٩و ،ع ُٕ ع ْ اجملٌ٘ع ٞاه ٙاافع عِٔاٙٗ ،بااٗ أُإ
ٙقزأ اهلثال ًّ اُ٨تقاا ات اخلطاال ٝاها تعاز" ٜاخلا٘ذ اهباٚض" كٌاا أُإ ٙقااَ
املزاجاااع ٗا ذاااا٨ت اهلافٚااا ٞهٚاااتٌلّ اهقاااارً ٥اااّ ًقارُاااً ٞاااا قاًااإ ًاااع اه٘قاااا٢ع
ا قٚق.ٞٚ
ٙااتٍٔ "ً٨اا(" ًِتقاٙاإ ب ا ٍُٔ ٙغااِْ٘ واا ٞخبٚثاا" ٞااا ا اا٩ي ا ٪ااز اهعزبااٛ
اهض٘رٗ ٜاهوحِ ٞاهاٗهٚا ٞهوتاو (ٚا ٪از ٗهااا "اخلا٘ذ اهباٚض" ،هلاّ ٓاذا ٙلاّ
صرٚراو ،فف ٛاه٘اقع " :عو ٟعلط ًِظٌات ا غائ ٞاملغزٗعً ٞثى اهتو (ٚا ٪ز
أٗ ا ااا٩ي ا ٪اااز ،كاُاااف "اخلااا٘ذ اهباااٚض" تعٌاااى فقاااط يف املِاااايق اه٘اقعااا ٞحتاااف
صااٚطز ٝاملضااورني"ٗ .هقااا ٗ"اارف ا ٌواا ٞا هلرتُٗٚاا ٞا ا فاا ٞهضاار( ا ااا٢شً ٝااّ
"اخلااا٘ذ اهباااٚض" أْ ""اخلااا٘ذ اهباااٚض" اهتابعااا ٞواا اهِاااات٘ كاُاااف يف اه٘اقاااع تقاااَ٘
بتقاا٘ٙض ٗعزقواا ٞعٌااى املِظٌااات ا٪صااٚوً ٞثااى اهااافا املاااُ ٛا قٚقاا ٛيف صاا٘رٞٙ
ٗا ٩ي ا ٪ز اهعزب ٛاهض٘ر."ٜ
كاْ "ٙ "(ً٨لازر عاٙتإ با ْ "اخلا٘ذ اهباٚض" ٓاٍ جمٌ٘عاً ٞاّ املتطا٘عني،
هلاأٍِ هٚضاا٘ا كااذهم ذقٚقاا ،ٞفٔااٍ ٙتقا"ااْ٘ رٗاتاا( كاابالً ٝاف٘عااً ٞااّ اهقااٌٚني
عواا" ٟاخلاا٘ذ اهبااٚض" يف باازٗكوني ُٗٙ٘ٚاا٘رن ٗغاااس ٜعِتاااب ٗبااالٗتٗ ،يف ًِااايق
اهِتز ٝيف ذوا( ٗإ ها( كااُ٘ا ٙتقا"اْ٘ ًبااهك أكا بلاثال اا ٙتقا"ااٖ ا ِا٘
اهض٘ر ْ٘ٙاهذٙ ّٙقًْ٘٘ ب عٌاي ا ُقاذ ا قٚق.ٞٚ
اُتقااا "ً٨اا(" ا٨تٔاًااات امل٘جٔاا ٞملِظٌاا" ٞأيبااا ١باا ٩ذاااٗ "ً ،ااع أُٔااا كاُااف
ًترٚش ٝصٚاصاٚاو ،فٔا ٛهاٚط هاأٙا أً٘ ٜقا اخاى صا٘رًٗ ،ٞٙاع ذهام اصاتٌزت يف
إصاار اهبٚاُات كٌا ه٘ كاُف متتوم أ ه ٞاًغ ٞبٌِٚا كاُف تِطوق ًّ اهفزاغ.
ا ّعف ًِظٌ ٞأيبا ١ب ٩ذاٗ أْ أربع ًضتغفٚات يف ًِايق صٚطز ٝا رٓاابٚني
يف ذواا( اهغاازق ٞٚتعز"ااف هوقت ا ٗ ،أصاا (ٚيبٚباااْ ،إ ٨أُٔااا حتااا أإلااا ١أٗ
ً٘اقع ٓذٖ املضتغفٚات أٗ أإلا ١ا٪يبا ،١فااهتقزٙز بُاذ عوا ٛاهقٚاى ٗاهقااي .رمباا
تتٍ ا عار ٝإب امل٘اقع ٗا٪إلا ١ت٩ف ٚوا ملا ذاث يف اهتقزٙز عّ ًضتغف ٟاهقاظ عااَ
ٗ 6101اهذ ٜتبني ٨ذقا إُٔ ٙعخ با٪خطاٗ ١املتِاقضات.
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سعٌف ًِظٌ ٞأيبا ١ب ٩ذاٗ إُٔ "ٗفقاو هوعااًوني يف املغاف ،ٟمت تااًال املغافٟ
خاا٩ي غااار ٝج٘ٙااٗ ٞاذااا ٝعواا ٟا٪قااى اصااتٔافف املبِاا ٟبغاالى ًباعاازٗ ،ذ٘هتاإ إب
أُقاااض" .هلااّ اهتاا٘ر املوتقطاا ٞهوٌ٘قااع قبااى ا عاااٗ ١بعاااٖ تثبااف أْ ًااا قٚااى ةااض
افرتاٗ ١تضوٚى ،فٌا صًٌُ" ٛضتغف ٟاهقاظ" كاْ عبار ٝعّ ًبِا ٟصالذ ًٔحا٘ر
ًشُّز ب كٚاظ اهزًى يف اهط٘ابق اهضفو.ٞٚ
بااااا جوٚا ا وا حتٚاااش "أيباااا ١بااا ٩ذااااٗ " ًاااّ خااا٩ي رفضااأٍ تقاااا ٍٙاخلااااًات أٗ
املضاعاات هااا ً % 01اّ اهغاع( اهضا٘ر" ٜاٌّ ًِاايق صاٚطز ٝاهاٗها ٞاهضا٘رٗ .ٞٙ
تز ٓذٖ املِظٌ ٞعو ٟاهزصا٢ى املفت٘ذٗ ٞا٨صتفضارات ذ٘ي ٓذا اهترّٚشً ،اع رفضأا
اهتاااَ هواااع٘ات هشٙااارًِ ٝااايق صااٚطز ٝاهاٗهاا ٞيف ذواا( هتقٚاا ٍٚاه٘اقااع إسا ١ا عااا١ات
ذوفا ٍٔ٢يف ًِطق ٞصٚطز ٝاهِتزٗ ٝاهقاعا.ٝ
ٙق٘ي "" :"(ً٨هقاا تعز"اف "اخلا٘ذ اهباٚض" إب عات ٟأُا٘ا ا حاَ٘ ٗا٨تٔاًاات
املبِ ٞٚعوُ ٟظز ٞٙامل٧اًز ٝاه  ٨أصاظ ا ًّ اهتر ،"ٞإ ٨أْ ا ٪ها ٞكاُاف اًغاٞ
ذاا٘ي مت٘ٙااى "اخلاا٘ذ اهبااٚض" ًااّ قبااى ا لً٘ااات اهغزبٚاا ٞاهزاغباا ٞيف "تغااٚال ُظاااَ
ا لااٍ" .كاااُ٘ا ٙوتقطااْ٘ ا ث ا بعااا ا عااااًاتٗ ،مٌوااْ٘ ا٪صااورٗ ٞمتفوااْ٘
باُتتااارات "ا ٔااا ٙني" .هقااا ارتااز عٌواأٍ يف ًِااايق صااٚطز ٝاهِتاازٗ ٝذوفأ٢ااا،
ذ ٚكاُ٘ا جيٚغْ٘ ٌ٩ت راً ٞٚهفزض ًِطق ٞذظز يالاْ .إُٔاا هٚضاف "ُظزٙاٞ
امل٧اًز "ٝإُٔا ٗقا٢ع ًثبتً٘ٗ ٞئق ًّ ٞخ٩ي ًقايع اهفٚاٗ ٘ٙاملقا٨ت اه تطزقاف إب
عٌؤٍ املغبٖ٘.
كٌااا أعااار "ً٨اا(" إب أْ "عٌاااي ا ُقاااذ ًااّ "اخلاا٘ذ اهبااٚض" ٙغاابْٔ٘ إب ذااا
كاابال اهغااع( اهضاا٘ر ٜبغاالى عاااًَٗ ،ااّ "اأٌٍِ ً 06وٚااْ٘ ٨جاا ،٤فٔااٍ باجملٌااى
ٙلزْٓ٘ اهضٚاص".ٞ
صرٚح أْ ًعظٍ اهض٘رٙني ٙلزٓاْ٘ ا ازب اها فز"اف عوا ،ٍٔٚإ ٨أُٔاٍ يف
اه٘قف ُفضٕ ٙلزْٓ٘ ا رٓابٚني يف ذني تتراه "اخلا٘ذ اهباٚض" ًعٔاٍ .هقاا أخطا
"ً٨اا(" يف عااا اه٩جاا٣ني أٙض ااو ،فعااا اه٩جاا٣ني ٙتحاااٗس ٙ٩ً 4ااني ،ئوثاااْ ًاأٍِ
ٙعٚغْ٘ يف ًِايق صٚطز ٝاهاٗه.ٞ
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هقا أيوقف عزك ٞتض٘ٙق ٞٚتُاع" ٟا ٌو ٞاهضا٘رً "ٞٙاا باات ٙعاز بااا "اخلا٘ذ
اهبٚض" ،باعٍ ًّ عزك ٞتض٘ٙق أك تاع.Purpose ٟ
ٗقا ت٘اسٓ ٠ذا اهعٌى ٗتشاًّ ًع ٩ت ع ً٘اقاع اهت٘اصاى ا٨جتٌااع ٛتازٗد
ااٗ ١٨٧تاااع٘ إب تغااٚال ُظاااَ ا لااٍ يف وْ ًع ااوًٗ .ااّ "ااٌّ ٓااذٖ ا ٔاا٘ اُ٨تقااا
اهذُٗ ٜجٕ ه ًٍ٫املتراًِٗ ٝظٌات ا غائا ٞا ُضااُ ٞٚهتقاا ٍٔ املضااعاات هوِااسذني
"ٌّ ًِايق صٚطز ٝا لً٘ ٞاهض٘ر.ٞٙ
إْ املشاعٍ اه رٗجف ا "ا ٌوا ٞاهضا٘ر "ٞٙاخرتعٔاا أعاةاي ٙ ٨عزفاْ٘ عا ٣ٚوا
عّ ا ًٍ٪املتراٗ ٝك ٚجي( أْ تعٌاى ،بٌِٚاا أصاز "فازاُلوني ً٨ا(" عوا ٟأْ ًاا
تتعزض هٕ "اخل٘ذ اهبٚض" "تغٔال ًبتذي".
اصااتٌز "ً٨اا(" يف تلزٙااز عاٙااً ٞفا ٓااا أْ "اخل ا٘ذ اهبااٚض" قاااً٘ا بذُقاااذ 12
أها ًاا٘ايّ صاا٘ر ٜكااثال ًاأٍِ ًااّ جالأُااٍ ٗعااا٩٢تٍٔ ٗأصاااقاًٗ ،"ٍٔ٢ااا ٓااذا يف
ٗاقع ا اه ٞإً ٨باهغً ٞفزي ،ٞفاملِايق اه ٙضٚطز عؤٚا ا رٓابٙ ٨ ْ٘ٚعاٚػ فٔٚاا
إ ٨قو ًّ ٞاهضلاْٗ ،قا أعار أذا ا٪يبا ١اهذ ّٙسارٗا عازق ذوا( إب أُٔاا "ًاِٙاٞ
أعباف".
ٗعِاًا ذظٚف فٚآ٘ٙات "اهقطط" بغعب ٞٚعوً٘ ٟاقع اهت٘اصى ا٨جتٌاع ٛقاَ
أفزا "اخل٘ذ اهباٚض" بف كا ٞفاٚؤٌٍ اخلااي اهاذ ٜقٔازٗا فٚإ ٙوعباْ٘ ًاع اهقطاط
اهضاه ٞيف ا٪ذٚا ١املٔحا٘رٓٗ ٝاٍ ٙاز ْٗ" :هقاا أوا ٟأصاراب املِااسي عاّ ًِطقاتٍٔ
ٗقططٔا".
هقا غا ر املاُ ْ٘ٚفع٩و ًِطقتٍٔ بضب( غشٗ ا رٓاابٚني ااٗ ،باختتاارٙ ،بقاٟ
عااا اهااذ ّٙمت إُقاااذٍٓ ٗفااق ا ٨عااا١ات ٙغاالى ًباهغاا ٞذااا  ،ٝيف ذااني أْ اهاازقٍ
اه٘اقع ٛرإْ كاُ٘ا قا أُقذٗا أذااو باهفعىٙ ٨ .تحاٗس ُضبٚ٣" ٞٙ٘٣ً ٞو ٞا ذُكز.
ُٙتازّ "ً٨اا(" عواا ٟأْ املِتقاااٙ ّٙغااْ٘ٓ٘ صاا٘ر" ٝاخلاا٘ذ اهبااٚض"ٓٗ ،ااذا باهفعاى
أًز ًثال هوضرم ٗاهضةز ٞٙاملزٙز.ٝ
ٙعٌااى اهااافا املاااُ ٛاهعزباا ٛاهضاا٘ر ٜمبٚشاُٚاا" ٞااٚ٣وٗ ،ٞياقٌاإ ٙتلااْ٘ ًااّ
ًتطاا٘عني ذقٚقااٚني ٙ ٨اازافقٍٔ فزٙااق تتاا٘ٙز فٚاااٙ ٘ٙاازٗد ااٍٙ ٨ .عوااٍ ًعظااٍ اهِاااظ
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ب٘ج٘ ٍٓ ذقاوِٙ .طباق اً٪از أٙضا وا عوا ٟا ا٩ي ا ٪از اهعزبا ٛاهضا٘رٓٗ ٜا٘ ًِظٌاٞ
إغائ ٞٚةاٙاًٗ ٝضتقو ،ٞرغٍ ٗج٘ ً٘قع إهلرتُٗ ٛا ع اهغبل ٞاهعِلب٘ت.ٞٚ
ٙتذًز "" ًّ "(ً٨ا٨صتةااَ ا ا٢ى هوغ ٞا٨س را ١هتغ٘ ٕٙص٘ر ٝعٌااي ا ُقااذ"،
ٗا قٚق ٞفع٩و علط ذهم متاًاو ،فقا مت إغااق اهثِا ١عوًِ ٟظٌ" ٞاخلا٘ذ اهباٚض"
اه مت إُغآ٦ا ًِذ ئ٩ث صِ٘ات ًّ قبى اهغزب هترقٚق أٓاافإٙ ٗ ،اتٍ اهتااقٚق
يف ا٪صااباب اهلاًِااٗ ٞرا ١قٔ٘رٓاااٙ .بقاا ٟقوااق "ً٨اا(" ًااّ اُتقااا "اخلاا٘ذ اهبااٚض"
"املضاكني" أًزوا باهك اهغزاب.ٞ
ٙااّعً٨" ٛاا(" أُاإ ٗئااق تقزٙاازٖ ًااّ ًغااف ٟذواا( ا اااًع ٛاهااذٙ ٜقااع يف ًِااايق
حتٌٔٚااا اهاٗهاا ٞاهضاا٘ر ٞٙيف ذواا( .ملاااذا ٙتطاازق إب "ااراٙا اهااتفحالات ا رٓابٚااٞ
ٗاهقااِ اه ا تٌُْااً ٫غااف ٟذواا( ا اااًعٛ؟ ملاااذا ٙااذكز اهااافا املاااُ ٛاهضاا٘رٜ
ا قٚق ٛاهذ ٜأصع أعاا وا كبال ًّ ٝا زذٗ ٟاهضراٙا؟.
يف خامتً ٞاا قاايٙ ،ااع٘ "فازاُلوني ً٨ا(" أ ٜعاة هشٙاار" ٝاخلا٘ذ اهباٚض"
بزفقتاإ ،فٔااى كاااْ جااا او؟ ٙت٘اجااا صاا٘ ٠عااا "ااٚ٣ى ًااّ اهتاارفٚني ٗاملاازاقبني
اهغزبٚني يف ًِايق صٚطز ٝا رٓابٚني يف ذو( هضِ٘ات ًٍِٔٗ ،جٌٚط ف٘هٗ ٛصتٚفّ
ص٘تو٘ ٗقا قاَ اعػ بقتؤٌا.
متاد "فزاُلوني" إب تقا ٍٙبعض ا ٪ه ٞعوٗ ٟج٘ ٖ يف عزق ذو( ًاع اهِتازٝ
ًٗع ًتط٘ع" ٛاخل٘ذ اهبٚض"ٗ ،إ ٨صٚلْ٘ اهتضا٦ي ًورااو عٌاا إذا أجاز ٠ةا ئاتإ
ًع ًتط٘ع" ٛاخل٘ذ اهبٚض" فع٩و يف غاس ٜعِتاب اا تزكٚا.
اجلدل يستنر:

يف اه٘قاااف اهاااذ ٜكاُاااف فٚااإ اهاٗهااا ٞاهضااا٘رٗ ٞٙذوفآ٦اااا ٙعٌواااْ٘ عوااا ٟصااارق
ا رٓابٚني ٗيز ٍٓ ًّ ذو( ،باتف "اخلا٘ذ اهباٚض" أ اٝو ٓاًا ٞهو ٗباغاُااا اهغزبٚا،ٞ
فت٘ر" ٝاخل٘ذ اهبٚض" حتاز اُ٨تبااٖ عاّ يبٚعا ٞاهعِا اهطاا٢ف"ٗ ٛاع ا ا"اِٞ
اهغااعب ٞٚهوِتاازٗ ٝصاا٘آا ًااّ اجملٌ٘عااات املضااورٙٗ .ٞااتٍ ذهاام باااهت٘اسً ٜااع اتٔاًااات
ًفا ٓااا قٚاااَ اهاٗهاا ٞاهضاا٘رٗ ٞٙذوفأ٢ااا باصااتٔاا املاااُٚني ،ه ٚا تظٔااز اهتاا٘رٝ
ٗك ْ صلاْ عزق ذو( ٍٓ ًّ املاُٚني ًٗاّ "اخلا٘ذ اهباٚض" ذتازاو ،اا ٙباّٚض
صفر ٞا رٓابٚني املضورني فٔٚا.
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ٙعا ا ا ٙعّ "اخل٘ذ اهبٚض" ،بى بات٘ا ٍٓ املترااثٗ ،تشاٙاات اهقتا
ا اٙااا ٝاه ا عاأآا أفاازا "اخلاا٘ذ اهبااٚض" أٗ كاااُ٘ا صُ اِّاعٔا ًٗتااارٓاٗ .قااا
أعااارت صاا ٛإْ إْ(ً )1ااز ٝإب "اازب ًزكااش ًضاااعا ٝهاااا "اخلاا٘ذ اهبااٚض"ٗ ،أعااارت
ًااز ٝئاُٚاا ٞإب أْ أفاازا "اخلاا٘ذ اهبااٚض" تااتٍ ًطااار تٍٔٗ .متااا ٓ ٠ااٗ ١٨٧تقٌتاا٘ا ٗر
اهترفٚني عِاًا ا ّع٘ا كغٔ٘ عٚاْ تاًال قافواً ٞضااعاات إُضااُ ٞٚيف  00إٙوا٘ي
باه اًٚى اهض٘ر ٞٙاملتفحز ٝيف "أٗرَ اهل ."٠
ِٓان أصباب تاع٘ هوغم ،فٌث٩و يف ذاه ٞقافو ٞا ٩ي ا٪
اه مت اصتٔاافٔا يف أٗرَ اهل :٠

از اهعزبا ٛاهضا٘رٜ

اااا إُٔااا اهبوااا ٝذاتٔااا اه ا مت فٔٚااا تتاا٘ٙز فااٚوٍ اهاااا باا ٛباا ٛصاا" ٛإُقاااذ أيفاااي
ص٘ر "ٞٙاهذ ٜئبتف ف كتٕ.
اا تقع اهبوا ٌّ" ٝصٚطز ٝجمٌ٘عُ٘ ٞر اها ّٙاهشُل ٛا رٓابٚا ٞاهغأال ٝاها
افتةزت بتت٘ٙز ًقطع فٚا ٘ٙهقطع رأظ فت ٟفوضطٚذ.
اا ًّ غال املِطق ٛأْ تضازب اهطاا٢زات اهضا٘ر ٞٙأٗ اهزٗصا ٞٚقافوا ٞتتباع هوأ٩ي
ا ٪ز اهعزب ٛاهض٘ر ،ٜفقاا كااْ با ًلااْ إٙقاا اهقافوا ٞيف ا٪را"اٛ
اه٘اقع ٞحتف صٚطز ٝاهاٗه ٞاهض٘ر ْ٪ ،ٞٙاهاٗها ٞاهضا٘ر ٞٙتعٌاى بتِضاٚق تااَ
ًع ا ٩ي ا ٪ز اهعزب ٛاهض٘ر ًّٗ ٜاملضترٚى أْ تضتٔا قافو ٞتتبع هٕ.
اا املضتفٚا ًّ ٓذا اهعِ ٓ٘ اهتراه اً٪زٙلاًٗ ٛاّ ٙااعٌْ٘ ًغازٗ تغاٚال
ُظاااااَ ا لااااٍ يف صاااا٘ر ،ٞٙفقااااا أبعااااا ٓااااذا ا حااااَ٘ اُ٪ظااااار عااااّ قتااااى
اً٪اااازٙلٚني هضاااابعني جِااااا ٜصاااا٘ر ٜيف  07إٙواااا٘يٗ ،جاااّٚػ املشٙااااا ًااااّ
ا٨تٔاًات "ا ص٘رٗ ٞٙرٗصٚا.
اا ياهباف ذلً٘تاا صا٘رٗ ٞٙرٗصاٚا باذجزا ١حتقٚاق ًضاتقى ذا٘ي ٓاذا ا حاَ٘،
هلّ ذهم ماث ،رمبا  ْ٪ا رٓابٚني اهذٙ ّٙضٚطزْٗ عوا ٟاملِطقاٞ
ٙضٌر٘ا بذهم.
()1
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ًٗع اهاعا ٞٙاهرتٗجي ٞٚاهلبال ٝهاا "اخل٘ذ اهبٚض" ،مت ٗ"اع ٓاذٖ املِظٌا ٞاها
تبوك ًّ اهعٌز ئ٩ث صِ٘ات يف اه٘اجٔ ،ٞيف اه٘قاف اهاذٙ ٜاتٍ فٚإ ،ه٫صا  ،آاى
كبال هؤ٩ي ا ٪ز اهعزب ٛاهضا٘ر ٜا ٚاا  ٜاهاذٙ ٜعٌاى ذقٚقا ٞعوا ٟأرض اه٘اقاع
ًِذ صتني صِ ْٗ ًّ ٞأ ٜاعرتا غزب ٛبعٌوٕ.
ٓى "اخلا٘ذ اهباٚض" أبطااي أَ خاعا ٞصٚاصاً٘ ٞٚجٔاٞ؟ هقاا ذااْ ٗقاف اهترقٚاق
ٗكغ ا ا٪كاذٙاا( ٗاهت٩عاا( عوااً ٟااا ٠صااِ٘ات كااٙ ٨ ٛفوتاا٘ا ًْٗااّ ٗرآ١ااٍ ًااّ
اهعقاب ٗاهعق٘ب ٞكٌا جز ٠يف ذاا٨ت صاابقً ٞاّ ا٪كاذٙا( ٗا ٨عاا١ات ًثاى "ُاال"ٝ
ٗ"ذا"ااِات اهل٘ٙااف"ٗ ،أصااور ٞاهاااًار اهغاااًى اهعزاقٚاا ،ٞذ ٚا كاُااف اهتلوفااٞ
بآظ ٞيف ا٪رٗاف ٗاملا ٙات.
جي( اهترقٚاق يف أًاز "اخلا٘ذ اهباٚض" ه٘قا
ا زب يف ص٘ر.ٞٙ
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ذاذلقةةرنذالدةةةةد ذ

ا جرييذوكذلكذوةكُّذالل سذالةذيذوقةيفذةوةلذالكةث ذمةنذالكتةةبذالعةربذمةةذ

ث ذا داثذواعال ذاززورةذالةرايوجيذومةذث ذاززورةذالعرثوجيذ و ذوصةوِّبذ

العدودذممةذكتبذمنذا ةداثذذيةر وةجذوقعةنيذيفذيلةكذاةر لةجذالتةر وةجيذ

سوا ًذيفذامةكنهةذاوذشخوصهةيذوكذلكذمد ةيهةذوراراةوتهة

*

نازذ ؾًسطٝين.
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نُا ٜسًِّط ايط ٤ٛعً ٢سريٚ ٠جْساؽ ايهثطري َثٔ باخثاٚ ٤عًُثاٚ ٤ؾكٗثاٖ ٤ث ٙ
ايدكع ١اهلاَ َٔ ١ازبػراؾٝا ايسٛرٚ" ،١ٜاييت غٓح ايهطري َٔ ايهسار عٔ صباؾا٠
اسبكٝكثث ١ايعًُٝثث ١ايسارمٝثثَ ١ثثٔ ث ٍ ع ثهمِٖ غثثا٤ام َثثٔ ؾطثثار ٠زثثد٘ ازباٜثثر٠
بٕ اسبكٝك ١ايسارم ١ٝزؿثر
ايعرخٚ ،١ٝجٕ نٓا ْعسا خعرٚخسٓا ٚخشد٘ ازباٜر ،٠جال َّ
عًٓٝثثا اداثثهاق ١ٝايعًُٝثثٚ ١ايهقثث ١ا ايدؿثثظ ايسثثارم ٞادعثثرا" (ص ،)3:نُثثا
ٜسؿثثهع ايهسثثار عثثٔ ا ظبثثاماص ايعًُٝثث ١يثثدعر عًُثثا ٤ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثث ،١ايثثيت
نإ هلا ايسدل عً ٢ايهطري َٔ ا رتاعاص َٓسٛخ ١ألَِ غرخٚ ١ٝزرق ١ٝمبه ٠زرخٛ
عً ٢عشراص ايعكٛا َٔ ايأَ" ،نا رتاع ا ْسإ اآليٚ ،ٞقًِ اسبثٚ ،،ايرٚاؾث
اسبػرٚ ١ٜغريٖاٚ ،اييت ذبهع عٓٗا – َ األسـ – ايػرر قدٌ ايعرر"(.ص،)4:
 ٖٚا ايهازذ "ٜطٝـ يًُهسد ١ايعرخٝث ١زعرٜؿثام غهٜثهام غػراؾٝثام ٚزارمٝثام ٚباخٝثام
عٔ َٓطك ١سٛر ١ٜطٛاٖا ايٓسٝإ"( .ص.)5 :
نثثثثإ يًػاٜثثثثر ٠ايؿرازٝثثثث ١ا ٚار ٖثثثثاّا ا ايسثثثثارٜس ايعرخثثثث ٞايكثثثثهٚ ِٜايٛسثثثثٝط
ٚاسبهٜظ ،بسِٗ ا خٓا ٤اسبطار ٠ا ْساْ ٍ َٔ ١ٝاسبٛاضر اييت ْشثةص عًث٢
ضؿاف ايؿراص ٚاشباخٛر قدٌ عشر ٠تالف عاَّٚ" ،هَ( ١ٜٓثار ٟايععُٝث )١ايراقثه٠
عًثث ٢ايطثثؿ ١ايػرخٝثث ١يٓٗثثر ايؿثثراص (قرٜد ثام َثثٔ َهٜٓثث ١ايدٛنُثثاٍ)َ ،امايثثش قدً ث١م
يًدثثثاؾطا ٚادثثثار ا ٚاألضثثثرٜا يهراسثثث ١ايشثثثعٛر ايكهاثثثٚ ١زطٛرٖثثثا ايسٝاسثثثٞ
ٚايطكاا ٚاالقساااٚ ٟاالغسُاع( ."ٞص.)5 :
ٚعًثث ٢خعثثه نًٝثثَٛرتاص عثثهَٗٓ ٠ثثا "زشثثُس َهٜٓثث( ١زرقثثا ايعشَّثثار )٠عا ثثُ١
ممًه ( ١اْا) ذبهَّع ايعامل عٔ طرٜل اسبرٜر ،اي ٜ ٟرخطٗا خايعامل ايكثهَ ِٜثٔ
اياا جىل جٜد جىل بٚرٚخا"( .ص.)5 :
ٚزسثثٛاىل ايشثثٛاٖه ايسارمٝثث ١ا ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثث " ١ثثعٛاما َثثٔ قرقؿثثا ٤جىل
ايرؾدثث ١جىل خثثرؽ قرقٝسثثا( ٤ايداثثر ،)٠جىل َهٜٓثث ١ايرقثث ١ايكهاثث ،١ؾكًعثث ١غعثث،،
ؾطاراص َامايش زسؿهع عٔ بؾٛاٍ ايدشر َٓ ١ٜخه ٤ايسارٜس ٚؾس ٢اآلٕ"(.ص.)5:
ٚمل زكـ ازباٜر ٠ايؿراز ١ٝعًٓ ٢اع ١ؾطار ٠ايعار ايكه ،ِٜخٌ زثارنش
ا خٓا ٤اسبطار ٠ايعرخ ١ٝا س َ ١ٝا ايعاٛر ايٛسطَ ٢ااٜام ٚؾهرٜام َثٔ ث ٍ
صبسُعازٗا ٚبؾرااٖا َٚثهْٗا ٚقراٖثا ٚدبُعازٗثا ايسثهاْ ١ٝايكاطٓث ١عًث ٢ضثؿاف
ْٗر ٟايؿراص ٚاشباخٛرٚ ،ا خااٜسٗا ايشاَٚ ١ٝازباٜر.٠
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ٚقهََّش ازباٜر ٠ايؿراز ١ٝادؿهِّرٚ ٜٔاألاخاٚ ٤ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤ا عً ّٛايهٜٔ
ٚايهْٝا ،اي  ٜٔبسُٗٛا ا ٓاع ١ايدٓا ٤ايطكاا ايعرخ ٞا سث ََٚ" ٞثاماٍ ايعثامل
جىل َٜٓٛا ٖ ا  ٌٜٗٓايهطري مما قهََّ َٔ ٙٛجْساغِٗ ادااٚ ٟادعٓ( ."ٟٛص.)6 :
ٜهطِّـ ايهسار ايط ٤ٛعًَٓ ٢طكسا ا ازباٜثر ٠ايؿرازٝث( ١ايسثٛرَٚ ،)١ٜثا
قثثهََّاَ ٙثثٔ جسثثٗاّ ؾطثثار ٟا ايعاثثر ٜٔاألَثثٚ ٟٛايعداسثث ٞا صبثثاالص ايؿهثثر
ٚا خثثثهاع ٚايعًثثث ّٛا ْسثثثاْٜ"ٚ ،١ٝعثثثرِّف ايهسثثثار ايكثثثار ٨ايهثثثر ِٜخايش اثثثٝاص
ايعًُٚ ١ٝاألاخٚ ١ٝايسٝاسٚ ١ٝايعسهر ١ٜاييت ظٗرص ا ازباٜر ٠ايؿرازٝث ١ايسثٛر١ٜ
ا زًثثثو ادرؾًثثث ١ايآَٝثثث ١اهلاَثثث( ."١ص .)6 :نُثثثا ٜكثثثهِّّ عرضث ثام زارمٝث ثام ألخثثثرم
األؾثهاع ايثثيت َثثرَّص خٗثا ٖث  ٙادٓطكثثٚ ،١ايثثيت ؾثهضش ا ايسثثارٜس ايعرخثث ٞايٛسثثٝط
جضاؾ ١جىل زٛضٝح ايًدس اي ٚ ٟق ؾ ٘ٝايكارَ" ٨ا خثا بؾثهاع ازباٜثر ٠ايعرخٝث،١
ٚبؾثثهاع ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثثٚ ،١ا َثثٛاطٔ عثث ٝايعهٜثثه َثثٔ ايش اثثٝاص ايعًُٝثث١
ٚاألاخ ١ٝا زًو ادٓطكسا"( .ص.)6 :
ا ايدار األ َٔ ٍٚايهسار ادعٓ ٕٛخاسِ اده ١ٜٓايسارم( ١ٝقرقٝسٝاٚ )٤اي ٟ
اسثث عه عًثث ٢زسثثع ١ؾاثث ،ٍٛغثثا٤ص ا َا٥ثثٚ ١سثثد ثثؿؿاص ٜكثثهِّّ ايداؾثثظ ؾٗٝثثا
اراساص قُِّٝث ١زٓاٚيثش ايكدا٥ثٌ ايعرخٝث ١ا ٖث  ٙازباٜثرَٚ ،٠ثٔ بٚا٥ثٌ ٖث  ٙايكدا٥ثٌ
(قد ١ًٝزٓٛخ)ٜٚ ،ك ٍٛخعر ادار ا "خةَّْٗا مسٝش عً ٢اسِ غهِّٖا األ( ٍٚزٓٛخ) خثٔ
ٚبٕ قدًٝث ١زٓثٛخ ٖثاغرص َثٔ ايث ُٔٝخعثه
َايو خٔ ؾِٗ خٔ ز ِٝخٔ ٚخر ٠خٔ قطثاعَّ ،١
سثه َثةرر جىل زٗاَث ١بٚالم ،ضثِ زَّٛمعثش ا عثهَٓ ٠ثاطلَٗٓ ،ثا َثا ٖثذ جىل
رار ِّ
َشارف ايشاّ"( .ص.)9 :
ب دؿش اسبري ٠عا ًَُٛ ١نِٗ َٔٚ ،بزٗرِٖ :ايٓعُإ خٔ عُرٚ ،ٚعُرٚ
خثٔ ايٓعُثثإٚ ،اسبثٛار خثثٔ ايٓعُثثإ"ٚ ،زث نر اداثثاار ايسارمٝث ١بٕ ايث ْ ٟاَّثدِٗ
ًَٛن ما عًث ٢ايعثرر ٖثِ ايرَٚثإ يٝهْٛثٛا ؾًؿثا ٤هلثِ ا ايثهؾاع عثٔ غٓثٛر خث ا
ايشثثاّ"( .صٚ .)88 :نثثإ هلثثاالٚ ٤ادًثثٛى قاثثٛرا ؾ ُثث ١غثثهص َكاثثهام يًشثثعرا٤
ٚمعُثثا ٤ايكدا٥ثثٌ ايعرخٝثثٚ ،١خعثثه اسثثس ٤ ٝادًثثو ايؿارسثث( ٞامازثثريخاخو) َاسثثس
ا َ،اطٛر ١ٜايساساْ ١ٝعً ٢ازباٜر ٠ايؿرازٚ ١ٝايعثرام ،رؾًثش زٓثٛخ َث عثها َثٔ
ايكدا ٌ٥ايعرخ ١ٝجىل خاا ١ٜايشاّ ألَّْٗا رؾطش اشبطٛع يًهٚي ١ايساساْ.١ٝ
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ٚسااص قد( ١ًٝشبثِ) ٖٚث ٞؾثرع َثٔ زٓثٛخ َٓثاطل ٚاسثع ١ا ايعثرام ٚازباٜثر٠
ايؿراز( ."١ٝص.)6:
ٚخعثثثه قدا٥ثثثٌ زٓثثثٛخ ٚشبثثثِ قثثثهََّش َثثثٔ ازباٜثثثر ٠ايعرخٝثثث ١جىل خث ث ا ايراؾثثثهٜٔ
ٚازباٜثثر ٠ايؿرازٝثث ١ض ث ع قدا٥ثثٌ عرخٝثثٖ ١ثثَ( :ٞطثثرٚ ،رخٝعثثٚ ،١خهثثر خثثٔ ٚا٥ثثٌ)،
ٚسهٓش َا خا ايٓٗر( ٜٔايؿراص ٚاغًٚ )١غرخٗا ٚزرقٗاٚ ،بطًل عً ٢نٌِّ بر ٍ
اسِ ايكد ١ًٝاييت سهٓٗا ٙ ٖٚ ،ايهٜار" :اٜار َطرٚ ،اٜثار رخٝعثٚ ،١اٜثار خهثر".
(ص.)81 :
ٚزسثثاىل  ٚثث ٍٛايكدا٥ثثٌ ايعرخٝثث ١جىل ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثث ١قدثثٌ ايؿثثسح ا س ث َٞ
ٚخعه َٔٚ ،ٙزًو ايكدا ٌ٥قدًٝث ١زػًثذ ٚقدا٥ثٌ قثٝس ٚنث ر ٚعثاَر ٚسثًٚ ،ِٝباَّ٣
اياؾاّ ايكدً ٞجىل ْشٛر ؾرٚر  ٚراعاص اَ ١ٜٛخا زًو ايكدا َٔ ٌ٥بغٌ ايهأل
ٚاداٚ ٤األراض ٞاشباد( .١ص.)83- 81 :
ٚزعهع قد( ١ًٝزػًذ) َٔ ن ٣،ايكدا ٌ٥ايعرخٝثَٚ ،١ثٔ بٖثِِّ خطث ٕٛقدا٥ثٌ رخٝعث١
ايهدريٚ ،٠زسؿرع جىل ؾثرعا( :غثِٓ ٚاألٚ ،)،ٚا غثِٓ ايدٝثش ٚايشثرف ٚايعثها،
ٚجىل غِٓ زٓسسذ خط ٕٛنطري.٠
خثثهب ب ٍٚظٗثثٛر يسػًثثذ ا زثثد٘ ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثث ١خعثثه اسبثثرر ايطاؾٓثث ١ايثثيت
اضسٗا َ خعر ايكدا ٌ٥ايعرخ ١ٝا زد٘ ازباٜثر ٠ايعرخٝثٚ ،١بزثٗر زًثو اسبثرٚر
ؾثثرر ايدسثث ،ٛايشثثٗري ٚ ،٠اضثثش قدًٝثث ١زػًثثذ ؾرٚخثام طًٜٛثثَ ١ث بَثثرا ٤نٓثثه،٠
ٚبَرا ٤اسبريٚ" ،٠الزااٍ نسذ ايسارٜس ايعرخ ٞازباًٖ ٞزث نر ؾااضث ١قسثٌ زثاعر
ٚؾار ،زػًذ عُر ٚخٔ نًط ّٛبَري اسبري ٠عُر خٔ ٖٓه ؾا عُثه عُثر ٚخثٔ ٖٓثه
عً ٢ج الي٘ ا زس ري بّ اخٔ نًط ّٛشبهَ ١بَث٘"( .ص"ٚ .)83 :خكٝثش قدا٥ثٌ زػًثذ
متهع األَسا ايعرخٚ ١ٝا س َ ١ٝخايرغاٍ ٚايؿرسإ ٚايشعراٚ ،٤زشارى ا ٓاع١
ايسثثارٜس ايعرخثثٚ ٞا س ث َ ْٚ ،ٞث نر َثثِٓٗ قدًٝثث ١خثثين لثثهإ اي ث  ٜٔؾهُثثٛا
جَارز ٞادٚ ٌ ٛؾًذ ٚ ،رؽ َِٓٗ ايكا٥ه ايهدري سٝـ ايهٚيثٚ ،١زثاعر ايعرٚخث١
بخ ٛؾرا ،اسبُهاْ( ."ٞص.)84 :
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نُا ٜكهِّّ ايهسار اراس١م ق١ُِّٝم دٝا ٙازباٜر ٠ايؿرازَ ١ٝدسه٥ام خثث:
ْٗ- 8ر اشباخٛر اي ٜٓ ٟد َٔ َٓطك ١رب ،ايعا ا مشاٍ ازباٜر ٠ايشرق١ٝ
ايشاَ ١ٝايسٛرٜٚ ،١ٜشلع ٖطد ١خاا ١ٜازباٜر ٍ ٠صبرا ٙجىل ازبٓٛر ايشثرق،ٞ
ؾسٓؿهر خعر بطراؾ٘ اعبهارام زهٜهام ا خعر األَانٜٔٚ ،رتاٚح عر ٚااَ ٜ٘ا
خا (َ )51- 31رتامٚ ،نإ ٜػِّٝر صبرا ٍ ٙزهرار ؾٝطاْاز٘ َٔ َهإ جىل
ت ثثر َٚ" ،ث سثثريَ ٙثثٔ ايشثثُاٍ جىل ازبٓثثٛر ٜٓسشثثر عًثث ٢غٓدازثث٘ اشبثثري ٚايعطثثا٤
ٚازبُاٍ ،ؾٝارع غاخاص َٔ األزػار عًث ٢طبسًثـ بْٛاعٗثا ادطُثرٜٚ ،٠ؿثر عًث٢
بر ازباٜر ٠خساطام ب طر َٔ َرٚؽ ايكُح ٚاشبطثار ،ضثِ ًٜسكثَ ٞث راؾثهْٗ ٙثر
غػػثثثؼ خثثثايكرر َثثثٔ َهٜٓثثث ١اسبسثثثهٜٚ ،١سثثثاخ سثثثري ٙزثثثرم اٜثثثر ايثثثاٚرٚ ،عٓثثثه
قرقٝسٝا( ٤ايداثر ٠ؾايٝثام) ٜسعثاْل اشبثاخٛر َث ْٗثر ايؿثراص ،يٝشثهٌِّ َعث٘ ٚؾثه م٠
اْهَاغٝث١م ،مل زسثثسط تالف ايسثثٓا بٕ زؿاثثًٗاَٚ ،ثثٔ ث ٍ ٖث ا ايسثثري ايطٝثثذ
ٜه ٕٛقه قط ا غرٜاْ٘ ا ازباٜر ٠ايؿراز )441( ١ٝنِ"( .ص.)87 :
عً ٢غٛاْذ ٖ ا ايٓٗر اشبِّٝر ٍ ٚ ،تالف ايسثٓا ثش ؾطثاراص عهٜثه،٠
خثثااص ٚيهَّٓٗثثثا قثثثهََّش يأْسثثثاْ ١ٝبزثثثهاالم َثثثٔ اسبطثثثاراص ادسكهَثثث ١ا ايعًثثثّٛ
ٚادعرؾٚ ١اآلاار ٚايؿَٓ ،ٕٛازااٍ تضارٖا زش ع ْٛرام ا نٌِّ بعبثا ٤ادعُثٛرٚ ،٠عًث٢
غٛاْذ ٖ ا ايٓٗر "عُُِّرص خًهإا ٚقرٚ ٣دبُعاصا سهٓ ٌ١ٝتزٛرٚ ٌ١ٜخاخًٝثٚ ٌ١ؾارسثٌ١ٝ
ٚرَٚاْٝثٚ ٌ١عرخٝث ٌ١قدثثٌ ا سث ّ ٚخعثثهَٗٓٚ ،ٙثثا َثثهٕا عرخٝث ٌ١بظبدثثش عًُثثاٚ َ٤زثثعراَ٤
ٚنساخام بغٓٛا اسبطار ٠ايعرخ ١ٝبٚالم َٔٚ ،ضثَِّ اسبطثار ٠ايعادٝث ١ضاْٝثام ،خحْساغثازِٗ
ايؿهرٚ ١َّٜايعًُٚ ١َّٝاألاخ ْٚ ،١َّٝنر َٓٗا قرقٝسٝاَٚ ٤انسا ٚاجملهٍ ٚعرخثاص
ٚسٓػارٚ ،غريٖا َٔ خًهإ ازباٜر ٠ايؿراز( ."١ٝص.)88- 87 :
بسس اآلراَ ٕٛٝخعه بٕ اؾسًُّٛا اشباخٛر ايعهٜثه َثٔ ايثه ٜٚص ٚادثهٕٚ ،زػَّٓث٢
ايعهٜه َٔ ايشعرا ٤خٓٗر اشباخٛر  ْٚنر َِٓٗ (ب ش ايٛيٝه خٔ طرٜـ اييت بيكثش
بمجٌ قاا٥ه ايرضا ٤خعه َكسٌ ب ٗٝاٚ ،األ طٌٚ ،ايرخ ٝخٔ بخ ٞاسبؿٝـ ايٛٗٝاٟ
َٔ خين قرٜعٚ ،١اخٔ األعراخ.)ٞ

898

تاريخ وأعالم احلضارة الفراتية يف العهدين :األموي والعباسي

ْٗ - 1ثثر ايؿثثراصْٗ :ثثر اشبثثري ٚايعطثثا ٤ايث ٖٚ ٟدثث٘ اإ عثثاَّ ٚغثثٌ جىل ايدااٜثث١
ايسثثٛر/١ٜايعراق ١ٝيٝعطٗٝثثا اسبٝثثا( ٠صٚ .)11 :عًثث ٢ضثثؿيت ٖ ث ا ايٓٗثثر ايشثثرق١ٝ
ص ععُٝث ٌ ١سثااص ضثِ خثااصٚ ،بزثٝه ؾٛقٗثا َثه إ ٚؾاث ٛإ
ٚايػرخ ١ٝظٗرص ؾطارا ا
ٚق عا عهٜه( .ٌ٠ص.)11 :
ٜٓد ْٗر ايؿراص َٔ ٖطثد ١برَٝٓٝثٚ ١غدثاٍ طثٛر ،ٚعًث ٢ارزؿثاع (- 3111
 ّ ) 4111عٔ سطح ايدؿرٜٚ ،دًثؼ طٛيث٘ َثٔ َٓدعث٘ جىل َاثدِّ٘ ا اشبًثٝؼ ايعرخثٞ
( )1311نثثِ ا ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثث ١ايسثثٛرٚ ،١ٜزدًثثؼ َسثثاؾ ١ؾٛضثث٘ ( )444بيثثـ
نثثَِٗٓ %86 ،ثثا ا سثثٛرٜا ،ب ٟؾثثٛاي ٞسثثدع ١تالف نًٝثثَ ٛثثرت َرخ ث ٜٚ" .ساثثـ
ايٓٗر خسػٝري صبرا ٙخا ؾرت ٠مَٓٚ ١ٝب رٚ ،٣خعه نثٌِّ ؾٝطثإ دٝاٖث٘ ايثيت زؿثٝر
سٜٓٛام ا ؾاٌ ايرخ ٝخعه ٚخإ ايطًٛؽ"( .ص.)18 :
ٚقثه بزثثاا ايهثثطري َثٔ ايعًُثثاٚ ٤األاخثثاٚ ٤اسبهُثا ٤خعطاٜثثا اشبثثري ٚاي،نثث١
اييت ٜكهَِّٗا اإ عا ٚغٌ يسهإ ٚاا ٟايؿراص َٔ ٍ ٖث ا ايٓٗثر( .ص.)18 :
ٚزسَُّ ٢ضؿس٘ ايشرق ١ٝخازباٜرٚ ،٠ضؿس٘ ايػرخ ١ٝخايشاَ ،١ٝبََّثا ايثٛاا ٟايعثرٜر
ب ٚاسب ٛؾٝسَُّ( ٢اياَّٚر) ٖٞٚ ،نًُ ١قها ١غهامٚ ،راص ا ايًػثاص اآلنااَّٜث١
ٚايداخًٚ ،١َّٝا ايٓاٛص ايْٛٝاْٚ ١ٝايرَٚاْٚ ١ٝغريٖاٚ ،زعين االيسٛا ٤ب ٚا عٛغثاؽ.
(ص.)18 :
 ْٗ- 3ثر ايدًثثٝسٜٓ :د ث َثثٔ بر ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثثَ ١ثثٔ عثثه ٠عٝثث ٕٛا مشثثاٍ
ازباٜثثرٚ" ،٠بٖ ثِع زًثثو ايعٝثث ٕٛعثثا عثثر ،ٚايكرٜدثثَ ١ثثٔ َهٜٓثث ١زثثٌ بخثثٝر ايساخعثث١
حملاؾع ١ايرقٜٚ ،١سػ٘ جىل ازبٓٛر ايػرخ ٞيًػاٜر ،٠ؾٝسك ٞايعهٜه َثٔ األراضثٞ
ٚايدسازا ايػَّٓا ٤قدٌ بٕ ًٜسك ٞخٓٗر ايؿراص خايكرر َٔ َه ١ٜٓايرق ١خعه بٕ ٜهٕٛ
قه قط َٔ َٓدع٘ جىل َادِّ٘ َا ٜكارر ( )815نِٜٚ ،عسْٗ ،ر ايدًٝس َٔ رٚاؾثه
ايؿراص اهلاَ( ."١ص.)11 :
ْٗ - 4ثثر اٚرٜثثْٔٗ :ثثر اْشثثطر َثثٔ ْٗثثر اشبثثاخٛرٚ ،غثثر ٣عًثث ٢بر ازباٜثثر٠
ايؿراز ١ٝعشراص ايهًَٛٝرتاص قدٌ بٕ ٜاذَّ ا ايطثؿ ١ايشثرقَ ١ٝثٔ ْٗثر ايؿثراص
َكاخٌ َه ١ٜٓايدٛنُاٍ ؾايٝام ،زسٛض عً ٢غاْد ٘ٝايسػُعاص ايسهاْٚ ،١ٝبن،
غثـ ايٓٗثر َٓث قثرٕ ْٚاثـٚ ،مايثش ادهٜٓث١
َه ١ٜٓمسٝش خاسثِ ايٓٗثر (اٚرٜثٔ)َّ ،
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ٚايدسثثازا ٚايكثثر ٣ايثثيت عازثثش عثثه ٠قثثرٚ" ،ٕٚشبراخثث٘ َطثٌا زثثعا َثثاٜااٍ ٜثثرااٙ
زثثٛٝخ ادٓطكثث ١خثثث( رار اٚرٜثثٔ)ٜ ،طثثرر خثث٘ َثثٔ مايثثش ْعُثث٘ٚ ،ب ثثدح ا عثثامل
ايٓسٝإ"( .ص.)13 :
ٜٚرنِّثثثا ايؿاثثثٌ ايطايثثثظ عًثثث ٢بزثثثٗر َثثثهٕ ازباٜثثثر ٠ايؿرازٝثثثٚ ،١بزثثثٗرٖا
(قرقٝسٝا ٖٞٚ ،)٤خًه ٌ٠قها ٌ١ناْش عاَر م ٠خايسهإ قدٌ ايػا ٚايْٛٝاْ ٞخكٝثاا٠
ا سهٓهر ،نرٖا ٜاقٛص اسبُ ٟٛا َعػثِ ايدًثهإ ٚ ،نرٖثا اخثٔ زثهاا ا
نساخ٘ األع م اشبطري ٠عٔ بَرا ٤ايشاّ (ٖ ٞقا ١نٛر ٠اشبثاخٛر)ٚ ،قثاٍ عٓٗثا
ايثثهنسٛر َاثثطؿ ٢مٜثثاا ٠عًثثٖ ٢ثثاَ نسثثار ايسثثًٛى (قرقٝسثثٝاٖ ٤ثث ٞؾاثثٔ
اياخَّثثاٚ ،)٤ذبثثهَّع عٓٗثثا ايداؾثثظ عدثثه ايكثثاار عَّٝثثا "جَّْٗثثا َهٜٓثث ١قرقٝسثثٝاَ ٤هٜٓثٌ١
قها ٌ١زعٛا جىل تالف ايسٓاٚ ،نإ امسٗا (ْاخاناع)ٚ ،مسٝش خعه يثو خاسثِ
(زٛخرا) ب ٟاده ١ٜٓايٛاقع ١عًْٗ ٢ر اشباخٛرٚ ،مسٝش َر ٠ب ر ٣خاسثِ (ًَٝثها) بٚ
(بًَٝها)ٚ ،بطًل عًٗٝا ادًو اآلزٛر( ٟسرغ )ٕٛا ايكرٕ ايساس قدٌ اد ٝا امسام
تزثثٛرٜام (سثثرن )ٞخعثثه بٕ ب ثثدؿش ضثثُٔ ادًُهثث ١اآلزثثٛر ٚ ،١ٜنثثرص نسثثذ
بٕ ادًو اآلزٛرْ( ٟا ر خاٍ) اْثسكِ َٓٗثا َٚثٔ ايعهٜثه َثٔ خًثهإ ازباٜثر٠
ايسارٜس َّ
ايؿراز ١ٝخعه بٕ رؾطٛا اؾ ضرٜد ١اشبراؽ يث٘ٚ ،متثراٚا عًٝث٘ٚ ،برسثٌ قثٛاص جىل
قرقٝسٝا ٤قاَش حبرم اٚرٖا ٚقسٌ سهاْٗا( .ص.)16- 15 :
اغساؾٗا ادًو ايؿارس( ٞاارا األ ،)ٍٚضِ اغساؾٗا ا سهٓهر ادكهٍ ْٞٚ
َسريز٘ حملارخث ١ايؿثرٚ ،،ب ثدؿش زاخعث م ١يًهٚيث ١ايْٛٝاْٝثٚ ،١بطًثل عًٗٝثا ايْٛٝثإ
اسثثِ (نرييسثث )ٕٛٝب( ٚناسثثرتٚ ،)ٕٚزعثثين خايْٛٝاْٝثث( ١ايكًعثثٚ ،)١خعثثه االؾثثس ٍ
ايرَٚاْ ٞبطًل ايرَٚإ اسِ (سريسٚ ،)ّٛٝزعين (ايكار ايث  ٟتسث ٟٛعًث ٢ؾًدث١
اشبٝثثثٌ)ٖٚ ،ثثثَ ٛشثثثسلا َثثثٔ االسثثثِ اآلزثثثٛر( ٟسثثثرن(ٚ )ٞنرينثثثس)ٚ ،زعثثثين
خايْٛٝاْ( ١ٝؾًد ١اشب.)ٌٝ
ٚؾَّٛهلا ا َ،اطٛر ايرَٚاْ ٞجىل ؾأٍ عسهر ٍٟدٛاغٗ ١اسبهٚا ايؿارس،١ٝ
 ٚنر ايعٝا خةَّْٗا ناْش ا ايعٗه ايدٝاْطَ ٞرنثاما ألسثكؿَ ١ٝسثٝؿٚ ،١ٝقثه
خًؼ عها سهاْٗا ا ايعٗثه ايرَٚثاْ ٞسثسا بيؿثامٚ ،ا سثٓ )ّ 363( ١زٓثامٍ عٓٗثا
ا َ،اطٛر ايرَٚاْ( ٞغٛؾٝإ) جىل ايهٚي ١ايؿارس.١ٝ
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قثثثاٍ ٜثثثاقٛص اسبُثثث( :ٟٛقٝثثثٌ :مسٝثثثش خكرقٝسثثثٝاْ ٤سثثثد ١جىل قرقٝسثثثٝا ٤خثثثٔ
جٕ خطًُٝثث ،ٛنرٖثثا ا نساخثث٘ ايسثثارمٖٚ ،ٞثثَ ٞثثٔ
طُٗثثٛرص ادًثثوٚ ،قثثاٍَّ :
ا قً ِٝايراخ )( .ص.)16 :
ٚنثثإ عثثها سثثهاْٗا ا ايعٗثثه ايرَٚثثاًْٝ ٞطثام َثثٔ األعثثرام ٚايكَٝٛثثاص،
ؾكه سهٓسٗا قدا ٌ٥عرخٝث ٌَ ١ثٔ شبث ٍِ ٚزٓثٍ ٛخ ٚزػًثذ ٚسثهإ ت ثرَ ٕٚثٔ تزثٛرٜا
ٚخاخًٝا.
ٚذبثثهَّضش نسثثذ ايسثثارٜس ايعرخٝثث ١ايكهاثث ،١ث ٍ سثثراٖا ب دثثار ايعثثرر قدثثٌ
ا س ّ عٔ بؾهاع ٖاَ ١غرص ا ازباٜر ٠ايعرخٚ ١ٝخايكرر َٔ قرقٝسٝاَٗٓٚ ،٤ا
َكسثثٌ ًَثثو ايعثثرر َثثٔ ايعُثثايٝل عُثثر ٚخثثٔ ايعثثرار خثثٔ ؾسثثإ ايعًُٝكثث ٞؾٗٝثثا.
 ٚنثثرص بَّٕ ؾٗٝثثا متيثثش خٝعثث( ١اياخَّثثا )٤ادًهثث ١ايعرخٝثث ١ايشثثٗريًَ ٠هث١م عًثث ٢عثثرر
ازباٜر ٠ايؿراز( .١ٝص.)17- 16 :
ناْش قرقٝسٝا ٤قدٌ ا س ّ زاخع١م يًًُٛى ايعرر َثٔ ْسثٌ َايثو خثٔ ؾٗثِ،
ٚزكٝك٘ عُر ٚخٔ ؾٗثِ ،ضثِ يًًُثو ايعرخث ٞادشثٗٛر غ اث ١خثٔ َايثو خثٔ ؾٗث ِٝخثٔ
األخثثثر ٚ ،نثثثإ سثثثهإ قرقٝسثثثٝا ٤ؾثثثا ظٗثثثٛر ا سثث ّ ًٝطثثام َثثثٔ األقثثثٛاّ
ٚاألعرام ٚايشعٛر ٚاألاٜثإٚ ،خعثه ايؿثسح ا سث َ ٞزااٜثه عثها ايعثرر ايكثااَا
جيٗٝثثا َثثٔ ازباٜثثر ٠ايعرخٝثثٚ ،١سثثهٓٛا ؾٗٝثثا ٚؾٛهلثثا ،نُثثا ْثثاٍ ؾٗٝثثا عثثها َثثٔ
اياؿاخٚ ١ايساخعا األغ يَٚ ،٤ثِٓٗ غرٜثر خثٔ عدثه اإ ايدػًثٚ ،ٞعُثه ٟخثٔ ؾثا
ايطاٚ ،ٞ٥ؾٓعً ١ايهازذ رض ٞاإ عِٓٗ مجٝعام.
ٚناْش غايد ١ٝسهإ قرقٝسٝا َٔ ٤ادسٝؿٝا قدٌ ايؿسح ا س َٚ ،ٞخعثه
ايؿسح اعسٓل ايه ٜٔا س َ ٞنطريا َٔ عرر قرقٝسٝاٚ ،٤خكٝش قرْٚثام َثٔ ايثأَ
َهٜٓث ث١م َسٓٛعث ث١ا األاٜثثثإ ،زٛاغثثثهص ؾٗٝثثثا ايثثثهٜاْاص ايسثثثُا ١ٜٚايثثثط ع :ا سث ث ُّ
ٚادسٝؿٚ ١ٝايٛٗٝا.١ٜ
ٚؾ ٍٛقرقٝسٝا ٤عرؾش خًهإا ٚقرٚ ٣دبُعاصا سهاْ ٌ١ٝعرف َٓٗا:
- 8اسباا ٖٞٚ :قر ١ٜعًثْٗ ٢ثر اشبثاخٛر ،ناْثش اص ؾطثار ٠ا ايعٗثه
ايعداسثث ،ٞظٗثثر َٓٗثثا بؾثثه عًُثثا ٤اياثثٛؾٜٚ ،١ٝثثهع ٢ايشثثٝس بخثث ٛخهثثر ايكعكثثاع،
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ٚنإ ا َسػهٖا جَاّ  ٚطٝثذ ٜثهع ٢بخثا ايٛيٝثه ٖازثِ خثٔ زثعدإ خثٔ ضبُثه
اسباثثٝين( .صٚ .)19- 18 :عًثثْٗ ٢ثثر اشبثثاخٛر ُٚغثثهص قرٜثث ١رمجثثإٚ ،سثثهري
ايعدثثاٚ ،،ايشعثثًٗٚ ١ٝزك ث خ ثا َانسثثا ٚقرقٝسثثٝاٚ ،٤اياثثٛر ٖٚثث ٞخًثثه ٠قهاثث١
الزثثااٍ قا ُ٥ث١م جىل َٜٓٛثثا ٖ ث اٚ ،ؾٗٝثثا ناْثثش ٚقع ث ٌ١يً ثثٛارؽٚ .ؾثث ٍٛقرقٝسثثٝا،٤
ٚغهص ايسَّررٚ ،ادطٝـ َٛض َه ١ٜٓاياخثا ٤خٓثش عُثر ٚخثٔ ظثرر خثٔ ؾسثإ خثٔ
ب  ١ٜٓايسُٝهع خٔ غرٜر ايعًُك ،ٞقازً ١هجيٚ .١اٜر ايرَثإ ٖٚثَ ٞهٜٓث ٌ١نثدريٌ٠
اصُ بسٛام يًدااَٚ ،١ٜانسا َٔ ٖٞٚ ،ادهٕ اهلاَ ١اييت زسدث قرقٝسثٝاَٚ ،٤ثٔ
بِِّٖ َهٕ قد ١ًٝزػًذ ا ازباٜر ٠ايؿرازٚ .١ٝعرخثإ ٖٚثَ ٞهٜٓث ٌ١عرخٝث ٌ١قهاث ٌ١عًث٢
ْٗر اشباخٛر ،زك اي ّٛٝا َٛق قر( ١ٜعػاغثٜٓٚ ،)١سثذ جيٗٝثا سثامل خثٔ َٓاثٛر
خٔ عده اسبُٝه بخ ٛايػامن ادكر ٨ايؿك.٘ٝ
ٚعًْٗ ٢ر ايؿراص ظٗرص باٜرٚ ٠دبُعاصا سهاْ ٌ١ٝعرف َٓٗا:
 - 8اٜر ايكا ِ٥األقاٜٚ :٢ك عً ٢ايشاط ٧ايػرخ ٞيٓٗر ايؿراص عًث ٢طرٜثل
ايرق – ١خػهاا.
 - 1اٜر آٜارٜٚ :ك َا خثا اد ٛثٌ ٚايؿثراص ،نثر ٙايشثاعر اخثٔ َكدثٌ ا
قاٝه.٠
- 3اٜر اير اؾ :١ا ر اؾٖ ١شاّ اييت زك غرر ْٗر ايؿراصٖٚ ،شثاّ اخثٔ
عده ادًو خَٓ ٢هٜٓس٘ عٓه.ٙ
- 4اٜثر َرَثاغٛصٖٚ :ثث ٛاٜثر مجٝثثٌ قثاٍ عٓثث٘ ٜثاقٛص اسبُثث ٟٛخثةَّٕ َٛضثثع٘
ْاٖ ،١ذبٝط خ٘ ايدسثازا ٚادثاارعٜ ،سثهٓ٘ ايرٖدثإٚ ،ايعُثار ٠ؾٛيث٘
قً.١ًٝ
- 5اٜثثر ؾٓعًثثٜ :١كث عًثث ٢ازباْثثذ ايشثثرقَ ٞثثٔ ضثثؿْٗ ١ثثر ايؿثثراص ،بسثثؿٌ
َه ١ٜٓايرؾد ١األٚىلَ ،ا خا ايهاي( ١ٝايسٛرٚ )١ٜايدٗٓث( ١قرٜدثام َثٔ َهٜٓث١
ادٝاا.)ٜٔ
- 6اٜر ايٓعِ :نرٜ ٙاقٛص اسبُ ٟٛخةَّْ٘ قرٜذ َٔ رؾدَ ١ايو.
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ٚغدٌ ايدشرٜٚ :ٟك غرر ايؿراص جىل ايداا ١ٜايشاَٚ ،١ٝؾَ ٘ٝعاإ نثطري،٠
ٚرٌَ ٓ َٓ٘ اياغثاؽ ا ؾًثذٚ ،سثهٓس٘ قدًٝث( ١ايؿثهٚنس) جؾثه٣
عشا٥ر زػًذٚ ،جىل ٖ  ٙايكدٜٓ ١ًٝسُ ٞايشاعر ايهدري األ طٌ.
ٚخًه ٠اارٚ :٠زك عً ٢اشباخٛر خايكرر َٔ قرقٝسٝا.٤
ٚزرنِّا ايهراس ١عً ٢اراسَ ١هٜٓسا زارمٝسا ُٖا:
(قرقٝسٝاٚ ٤ايرؾد )١نإ هلُا زارٜسا ؾاؾ اٌ خاألؾهاع ٚايسطٛراص.
 - 7قرقٝسٝا :٤قً ١ًٝاداثاار ايثيت زسؿثهع عثٔ زثارٜس قرقٝسثٝا ٤قدثٌ ايؿثسح
ا س َ ،ٞيهَّٓٗا اماٖرص ا ايعٗه :ٜٔايرَٚاْٚ ٞايدٝاْطث ٞايًث  ٜٔؾٛمالٖثا جىل
َه ١ٜٓعسثهر ١ٜضثُٔ ادثهٕ ٚايكث ع ايثيت خٓاٖثا ايرَٚثإ دٛاغٗث ١ايكث ع ٚادثهٕ
اييت خٓاٖا ايؿر ،عً ٢ؾثهٚاٖا ايشثرق ١ٝا َٛاغٗث ١ايرَٚثإْٚ ،سٝػث ١اماٖارٖثا
اياراعٚ ٞايسػار ٟزهاضر ايسهإ ؾٗٝا.
ٚخعثثه ايؿثثسح ا س ث َ ٞبطًثثل ايعثثرر عًٗٝثثا اسثثِ (قرقٝسثثٝا )٤زعرٜد ث ما ي سثثِ
ايرَٚاْ( ٞنرنٝسٝا ٚ ،)٤نر اخٔ نطري ا نساخث٘ ايدهاٜثٚ ١ايٓٗاٜث ١بَّٕ ايؿثسح
األ ٍٚيكرقٝسٝا ٤نإ سٓ )86( ١يًٗػر ٠ادٛاؾل يسٓ.)ّ 637( ١
ٚنثثإ هلث ا ايٓاثثر ايسثثر ٜبضثثر ٙا ْؿسثث ١ٝازبثث ٝا سث َ ٞنُثثا نثثر
ٜثاقٛص اسبُثث ٟٛا نساخثث٘ َعػثثِ ايدًثثهإٚٚ ،را ا نسثثذ ايسثثارٜس بَّٕ ؾسؿثام ت ثثر
هل  ٙاده ١ٜٓؾهع خعه بٕ ْكر بًٖثٗا االزؿثام ايث َ َّ ٟث اياٖثرٚ ،ٟنثإ يثو
خةَر َٔ عُر خٔ اشبطثار جىل سثعه اخثٔ بخثٚ ٞقثاص ايث  ٟبرسثٌ عَّٝثا خثٔ غثِٓ
قا٥هام زب ٝنإ ؾ ٘ٝبخَٛ ٛس ٢األزثعر ،ٟؾؿثسح قرقٝسثٝاَ ٤ثر٠م ضاْٝث١مٚ ،نثإ
يثثثو ا ايسثثثٓ ١ايساسثثثع ١عشثثثر ٠يًثثثٗػر ،٠ا ؾثثثا نثثثر اخثثثٔ األضثثثري ا نساخثثث٘
ايهاٌَ ا ايسارٜس بَّٕ عَّٝا خٔ غِٓ ؾسح قرقٝسٝا ٤ا سٓ ١سد عشر ٠يًٗػر.٠
زٛيي ٢عُر خٔ سعه ٚال ١ٜقرقٝسٝا ٤خعه ؾسؿٗا ،ضِ ع َّٔٝبَري ادآَا عُر خٔ
ضثِ جيٗٝثا لثر ٚقٓسثر ٜٔيسهثٕٛ
اشبطار عَّٝا خٔ غِٓ بَثريما عًٗٝثا خعثه بٕ َّ
ٚال١ٜم ٚاؾه٠م َا خا ايعرام ٚايشاّ ٚ ،نر اخٔ األضري بَّٕ َٔ خا ٚال ٠قرقٝسثٝا ٤ا
عٗه عُر خٔ اشبطار (ر) ،عُر خٔ َايو ب ٚعُر خٔ عكدث ١خثٔ ْٛؾثٌ سثٖٓ/8 ١ثث،
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ٚا عٗه عطُثإ خثٔ عؿثإ (ر) عثا اياثؿاخ ٞغرٜثر خثٔ بخث ٞعدثه اإ بَثريام عًث٢
قرقٝسٝا.٤
ٚزٛاىل عًٚ ٢الٜسٗا ن اٌ َثٔ :غرٜثر خثٔ عدثه اإ ايدػًث ٞايث  ٟزثٛيي ٢جَارزٗثا
ٚخكثث ٞا َٓاثثد٘ ؾسثث ٢ايسثثٓٛاص األٚىل َثثٔ ايعٗثثه األَثث ،ٟٛضثثِ ادػثثري ٠خثثٔ زثثعد،١
ٚمؾري خٔ ؾارع ايه خٚ ،ٞا عٗه ٙخًػش بٚؽ اماٖارٖا ايسٝاسٚ ٞقهَش قدًٝس٘
ن ر  ٖٞٚجؾه ٣بن ،قد ا٥ثٌ قثٝس جيٗٝثاٚ .ؾشثٌ عدثه اإ خثٔ مٜثاا ا اقسؿثاّ
قرقٝسثثثٝا ٤خعثثثه بؾثثثهاع ايسثثثٛاخاٚ ،قثثثه زثثهيٌ مؾثثثر خثثثٔ اسبثثثارع ايه خثثث ٞا
سثهما نثدريما بَثاّ اَسثهاا ايسثًط ١األَٜٛث ١جىل
قرقٝسٝاٚ ٤بْاار َٔ ٙقدا ٌ٥قثٝس َّ
ايعرام خعه اسس ّ َرٚإ خٔ اسبهِ اشب ؾ َٔٚ ،١خعه ٙاخٓ٘ عده ادًو.
ر
 ٍ ٚعٗه عده ادًو خثٔ َثرٚإ غثرص عًث ٢بر ازباٜثر ٠ايؿرازٝث ١ؾثر ٚا
ااَ ١ٌ ٝخا قدا٥ثٌ قثٝس ٚنث ر ٚسثًَٚ ِٝثٔ َعٗثا َثٔ ايكدا٥ثٌ ايُٝٓٝثٚ ١خثا قدًٝث١
زػًذ اييت ناْش زكطٔ َا خا اشباخٛر ٚايؿراصٚ ،زعٛا بسدار زًثو اسبثرٚر جىل
بسدار اقسااا١ٜ؛ ٜٚطاف جيٗٝا بسدار سٝاسث ١ٝؾكثه ناْثش زػًثذ َثٔ ايكدًٝثسا
ايعرخٝسا ايهدريزا َٓؿام٠م جىل جؾثه ٣ايكثٛزا ادساثارعسا األَثٜٛا ٚايثاخريٜا
عً ٢اشب ؾ ١ؾٝظ اعبامص زػًذ جىل األَثٜٛا َٓث عٗثه َعاٜٚثٚ ،١اعبثامص قثٝس
جىل ايثثاخريٜاٚ .قثثه غثثرص عًثث ٢جضرٖثثا َعثثارى عهٜثثهَ :٠عرنثث ١اسبثثرٜٚ ، ٜثثّٛ
َانسا ّٜٛٚ ،ايطرضار األ ّٜٛٚ ،ٍٚايطرضار ايطاْ ّٜٛٚ ،ٞايؿه ّٜٛٚ ،ٜٔايسهري،
 ّٜٛٚادعارى ّٜٛٚ ،ايشرغد ّٜٛٚ ،١ٝايدًٝس ّٜٛٚ ،اسبشاى ّٜٛٚ ،ايهؿٜٚ ،ٌٝثّٛ
ايدشر ،زرنش تضارام ندري ٠عً ٢ازباٜر.٠
ازثسه
َّ
زٛاىل عًث ٢جَثار ٠قرقٝسثٝا ٤عثها َثٔ بَثرا ٤خثين بَٝث ،١ا ث ١خعثه بٕ
اياراع خا األَٜٛا عً ٢ايسًطٚ ،١نإ ٜاٜه خٔ ٖدري ٠ت ر بَرا ٤ايعٗه األَٟٛ
يكرقٝسٝاٚ ،٤خعه ظباح ايطٛر ٠ايعداس ١ٝقسٌ بخ ٛايعدثا ،ايسثؿاح اشبًٝؿث ١ايعداسثٞ
ٜاٜه اخٔ عُر خٔ ٖدري ٠خعه سكٛط ايهٚي ١األَ ١ٜٛعاّ (ٖ 833ث).
مل زعه قرقٝسٝا ٤عا ُ ١ازباٜر ٠ايؿراز ١ٝنُثا ناْثش ا ايعٗثه األَث،ٟٛ
خعثثه بٕ ناْثثش ضػثثر ايشثثاّ ادطثثٌَّ عًثث ٢ايعثثرامٚ ،اسبا ثَٔ ادٓ ٝث يثثد ا ازباٜثثر،٠
ٚخهبص ايرؾد ١ذبٌع ضبًيٗا نعا َُٚ ١رنا اٖسُاّ ايسًط.١
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ٚبعطش اشب ؾ ١ايعداسث ١ٝايرؾدث ١االٖسُثاّ اشبثاص ،ألَّْٗثا ربص ؾٗٝثا َؿسثاح
ايشاّ َٔ بر ايعرامَٗٓ ،ا زؿسح نٌع خٛاخثاص ايدااٜث ١ايشثاَٚ ،١ٝادثهٕ ايسثٛر١ٜ
اهلاَ ١نهَشل ٚلر ٚلا َٔٚ ،ٙضَِّ ايساؾٌ ايسٛر( .ٟص.)75 :
زثثٗهص قرقٝسثثٝا ٤ا عثثاّ (ٖ 319ثثث) ثثراع ما خثثا َرانثثا ايكثث ٣ٛا ايهٚيثث١
ايعداسٚ ،١ٝا ايسًط ١األٜٛخ ١ٝضَِّ ث ح ايثه ٜٔاألٜثٛخ ٞقرقٝسثٝا ٤جىل بَ نث٘
ا عثثاّ (ٖ 578ثثث)ٚ ،خكٝثثش قرقٝسثثٝا ٤خٝثثه األٜثثٛخٝاٚ ،ا عثثاّ (ٖ 614ثثث) َثثاص
ؾانُٗا ادًو ْٛر ضبُٛا مْه ٞخٔ ضبُٛا خٔ مْه ٞخثٔ قطثذ ايثه ٜٔضبُثه،
ٚب ٖا َٓ٘ ادًو األزرف.
زثثثٛاىل عًثثث ٢قرقٝسثثثٝا ٤عثثثهًَ ٠ثثثٛى ؾسثثث ٢اسثثثسٛيش ايكثثثٛاص ايسرتٜث ث ١عًٗٝثثثا،
َٓٚؿٖٛثثا جىل ادًثثو اياثثاا رنثثٔ ايثثه ٜٔجمساعٝثثٌ خثثٔ خثثهر ايثثه ٜٔيايثثا ثثاؾذ
اد ،ٌ ٛضِ ا ًٗا ايسرتٚ ،بزدعش هلِٚ ،بزدعش يااؾذ َثارا ٜٔايثسرت ٟيًُؿاؾعث١
عًَ ٢عاخر ايؿراص ٚاشبثاخٛر( .صٚ .)79 :ناْثش ْٗاٜث ١قرقٝسثٝا ٤عًثٜ ٢ثه قثٛاص
زُٛٝريٓثثو اي ث  ٟاغسثثاح ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثث ١عثثاّ (َ )8411ثث ٝا ٟؾ رَّخٗثثاٚ ،قسثثٌ
سهاْٗاٚ ،اََّرٖا( .ص.)79 :
ٚناْش قرقٝسٝاٚ ٤ايرؾدَٚ ١ثانس راخثام ؾثا اؾسثٌَّ ايعطُثاْ ٕٛٝازباٜثر٠
ايؿراز ١ٝعاّ (ٚ ،)8586ا ايٓاـ ايطاْ َٔ ٞايكرٕ ايساس عشر اد ٝا ٟقهَش
صبُٛعثثثاصا سثثثهاْ ٌ١ٝغهٜثثثه ٌ٠سثثثهٓش بطثث ٍ قرقٝسثثثٝاٚ ٤بطًكثثثش عًٗٝثثثا اسثثثِ
(ايدار ٖٞٚ ،)٠ايْ ّٛٝاؾ ١ٌ ٝزسد ضباؾع ١اٜر اياٚر( .ص.)79 :
ٚٚراص رٚاٜاصا ٚبؾااٜظ ؾ ٍٛاٚر قرقٝسٝا ٤ا ع َاص ت ر اياَإ َٓٗا َا
بٚراز٘ َااار ا ٌ١ٜٝٓجس َ ٌ١ٝنايهَار ٚاعبسثار ايؿثراص عثٔ نٓثا َثٔ ايث ٖذ،
َٓٚاخ ايٓؿط ٚايسٓامع عًٗٝاٚ ،ظٗٛر نٓا قرقٝسٝاٚ ،٤قسٌ تالف ايٓا.،
 َٔٚبع ّ قرقٝسٝا ٤اياؿاخ ٞغرٜر خثٔ عدثه اإ ايدػًث ٞبَثري قرقٝسثٝا،٤
ٚاياؿاخ ٞؾٓعً ١ايهازثذٚ ،مسث ٞخايهازثذ ألَّْث٘ نثإ ٜهسثذ يًرسث ٍٛثً٢
اإ عًٝثث٘ ٚسثثًِٚ .مؾثثر خثثٔ اسبثثارع ايه خثث ٞبَثثري قرقٝسثثٝاٚ ٤زثثاعرٖاٚ ،معثثِٝ
قد ١ًٝقٝس ٚقا٥هٖاٚ ،را ٟٚاسبهٜظ ضبُه خٔ َاعذ اخٔ هق ١ايكرقٝسثٝا،ٞ٥
ٚعٓ٘ ر ٣ٚاسبهٜظ نطري( .ٕٚص.)97 :
898

قراءة د .ياسني فاعور

َٚثٔ عًُثثا ٤ايٗٝثٛا ا قرقٝسثثٝا ٤بخثٜٛ ٛسثثـ ٜعكثٛر جسثثؿام ايكرقسثاَْ ٞثثٔ
بؾدار ايٛٗٝا.
 َٔٚايشعرا :٤ايشثاعر ايكطثاَٚ ٞامسث٘ (عُٝثه خثٔ مشث ِٝايثسػًا) ٚايشثاعر
األ طٌ بخَ ٛايو غٝاع خٔ غٛع خٔ اياًش ادًكذ خاأل طثٌ زثاعر زػًثذ ٚايعثرر
َٚثثثٔ ندثثثار زثثثعرا ٤ايعثثثرر ا ايعاثثثر األَثثثٚ ،ٟٛايشث ثاعر عُثثثرإ خثثثٔ ؾطثثثإ
ايسهٚس.ٞ
ٚبخ ٛاسباّ ا ٔ٥ايثه ٜٔادانسثٝينٚ ،بخث ٛعدثه ايثرلٔ سثًُإ خثٔ ؾثٛرإ
ادانسٝين ايدٛراْٚ ،ٞايشُس ضبُثه خثٔ عدثا ،ادانسثٝينٚ ،ايكاضثَٛ ٞسث٢
خثثٔ لثثٛا خثثٔ بلثثه بخثث ٛعُثثرإ قاضثثَ ٞانسثثا ٚبؾثثه ايعًُثثا ٤اجملسٗثثه ٜٔا
اد ٖذ ايشاؾع.ٞ
- 2ايرؾد :١زسَُّٝا ايرؾدٚ ١قًعسٗا ايكرٜدْٗ َٔ ١ر ايؿراص مبٛقعٗا ازبػراا
االسرتازٝػ ٞاهلاّ ا ازباٜر ٠ايؿراز ،١ٝزدعه قًعسٗا عٔ َه ١ٜٓادٝاا ٜٔايثيت زشثري
َععِ ايهراساص األضر ١ٜبَّْٗثا زرقثه عًث ٢تضثار َهٜٓث ١ايرؾدث ١ايكهاث ١برخعث ١نًٝثٛ
َثثرتاص زكرٜد ثام( .صٚ ،)817 :زدعثثه َهٜٓثث ١ايرؾدثثٚ ١قًعسٗثثا ع ثٔ َهٜٓثث ١اٜثثر ايثثاٚر
برخعا نَ ًٛٝرتٚ ،قًع ١ايرؾدث ١قرٜدثَ ١ثٔ ايطرٜثل ايثهٚي ،ٞايث ٜ ٟاثٌ زرنٝثا
ٚبٚرٚخا خايعرام ٚخًهإ اشبًٝؼ اي  ٟارع ا سٛرَ َٔ ١ٜهٜٓث ١ؾًثذَ ،ثرٚرام مبثهٕ
ايرقٚ ١اٜر اياٚر ٚادٝااٜٚ ،ٜٔه ٌ جىل زرنٝا َٔ َه ١ٜٓايدٛنُاٍ( .ص.)817 :
ٜعهعٖا ايهطري َٔ ادار ا ٚازبػثراؾٝا ٚايرؾَّايث ١جؾثه ٣ايدٛاخثاص ايشثرق١ٝ
اهلاَثث ،١نُثثا ناْثثش زعثهع عًثثَ ٢ثثه٦َ ٣ثثاص ايسثثٓا جؾثثه ٣بٖثثِِّ ضبطثثاص ايسػثثار
ٚادساؾر ٜٔعً ٢طرٜل اسبرٜر ايسارم ٞاي  ٟنثإ اسثهع َثٔ اياثا جىل اشبًثٝؼ
جىل بٚرٚخا ٚخايعهس( .ص.)817 :
َٓؿٗا ادٛق ايسػثارٚ ٟايعسثهرٚ ٟاالسثرتازٝػ ٞاٚرام زارمٝثام ٖاَثام ث ٍ
ايكر ٕٚايٛسطٚٚ ،٢ؾير هلا غٓ ٢اقساااٜام ٚمراعٝثام ٚدبارٜثامٚٚ ،قعثش عًث ٢برضثٗا
صبُٛع َٔ ١األؾهاع ايسارم( .١ٝص.)818 :
899

تاريخ وأعالم احلضارة الفراتية يف العهدين :األموي والعباسي

ٚؾاؾعش ايرؾد ١عًَ ٢هاْسٗا االسثرتازٝػٚ ١ٝايسٝاسث ١ٝا َٓطكث ١ايؿثراص
األٚسط ٚازباٜر ٠ايسٛرٚ ،١ٜعً ٢اماٖار ؾطارٚ ٟضكاا يعه ٠قرَ ٕٚثٔ ايثأَ،
جىل بٕ ؾًيش َه ١ٜٓاد ٌ ٛضبًٗا( .ص.)818 :
ٚناْش ايرؾدَ ١سه َٔ ١ْٛخطٔ َثٔ خطث ٕٛقدًٝث ١زػًثذٖٚ ،ثَ ٞهٜٓث ٌ ١اص
رياص ٚؾريَٚ ،٠سٛسط ١خا األْدار ٚؾًذ ٚزهرٜش ٚادٚ ٌ ٛسٓػار ٚازباٜر،٠
ٚخٗٓٝا ٚخا قار اير اؾَ ١سري ٠برخع ١بٜاّ( .ص.)831 :
ٖٓٚاى ا س ؾثاص خثا ايدثاؾطا عثٔ قثهَٗا ايسثارمٚ ،ٞاسثسٓه َثٔ قثاٍ عثٔ
قهَٗا ايسارم ٞخةَّْٗا َٛغٛا ٠قدٌ َايو خٔ طٛمٚٚ ،را امسٗا ا ايسثٛراٚ ،٠سثؿر
ايسه ٜٔٛنر امسٗا خاسِ (رؾدٛص) ٚ ،نر خعطِٗ بَّٕ ايرؾد ١ناْش َٛغٛا٠
قدٌ اآلراَٝاٚ ،اآلراَٝث ٕٛاسثسٛيٛا عًٗٝثا ا َٓساثـ األيثـ ايطثاْ ٞقدثٌ ادث ٝا،
ٚزثثهيًٛا ؾٗٝثثثا ممًهثثث ١ا ثثث ١خٗثثثِ( .صٚ .)838 :قثثثه ْشثثثةص َثثثهٜٓسإ خاسثثثِ
ايرؾدثث ،١األٚىل :ادهٜٓثث ١ايكهاثث ١ايثثيت ٖثث ٞايٝثث ّٛذبثثش (ؾثث ٞايعًثث )٠ٛا َهٜٓثث١
ادٝااٚ ،ٜٔايطاَْ :١ٝه ١ٜٓب رْ ٣شةص بسؿٌ ايكًعث ١خعثه زعث عر َهٜٓث ١ايرؾدث ١جىل
نثثطري َثثٔ ايثثهَارٚ ،ايكًعثثٖ ١ثث ٞايشثثاٖه ايٛؾٝثثه ايدثثاق ٞدهٜٓثث ١ايرؾدثث ١األٚىل
ٚايطآْٖٚ ،١ٝاى ا ثس ف ٚغثهٍ ؾثَ ٍٛثٔ بسسثٗاٖ ،ثٌ ٖثَ ٛايثو خثٔ طثٛم  ،بّ
بسه ايه ٜٔزرين ، ٙٛبّ زرين ٙٛخٔ ْا ر ايهٚ ، ٜٔايكًعثٖ ١ث ٞقًعث ١جسث َ١ٝ
مبثثثا ٜعٗثثثر ؾٗٝثثثا َثثثٔ ؾثثثٔ ٖٓهسثثثَ ٞعُثثثار ٟجسث ث ََٚ ،ٞثثثا ؾٗٝثثثا َثثثٔ َٓشثثثثص
عسثثهرٖٚ ،١ٜثثَ ٞدٓ ٝث ٌ١عًثثٖ ٢طثثدَ ١رزؿعثثَٓٚ ١عايثث ،١زرزؿ ث عثثٔ سثثطح ايدؿثثر
(َ )131ثثرتام ،تثثٝط خٗثثا ٚاا عُٝثثلٜ ،اثثٌ عرضثث٘ جىل َثثا ٜكثثارر عشثثرَ ٜٔثثرتام،
ٚزشرف عً ٢عكه َٔ ٠ايطثرم ايسػارٜثٚ ١ايعسثهر ١ٜاهلاَث ١ايثيت زثااِّ ٟجىل ؾًثذ
ٚخػثثهاا ٚزثثهَر ٚاد ٛثثٌ( .صٚ .)835 :بظٗثثرص ايهراسثثاص بَّْٗثثا خٓٝثثش عًثث ٢برخعثث١
َراؾثثٌٚ ،ضباط ث١م خسثثٛر ثثارغ ٍٞزثثِّٝه خاسبػثثارٚ ٠ايكرَٝثثهَ ،اي ثـا َثثٔ سثث١
بض ع بطٛهلا ايطً ازبٓٛخ ٞادطثٌع عًث ٢ايدااٜث ١ايسثٛرٜٚ ،١ٜدًثؼ طٛيث٘ (،)ّ 85
ٚزسةيـ ايكًع ١ا ايها ٌ َٔ ض ض ١طٛاخل سؿً ،١ٝاألَ ٍٚايـا َثٔ قاعثاص ٚغثرف
َٚسثثسٛاعاصٚ ،ايطثثاْ ٞب ثثػر َثثٔ األٚ ،ٍٚايطايثثظ ثثاي ١نثثدري ،٠يعًيٗثثا ناْثثش
َسسٛاع ما رٝ٥سامَٚ ،ه ٌ ايكًع ١ايٛؾٝثه َثٔ ازبٗث ١ايػرخٝثَ ١ثٔ ايسثٛر اشبثارغ.ٞ
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ٜ ٟك :ٍٛجَّٕ ايدٓا ٤قهِٜا ٜعٛا
ٚزعهاص اآلرا ٤ا َٔ بسس ادهٚ ١ٜٓايكًعٖٓٚ ،١اى رب ا
ظ
جٕ ايث  ٟبزثااٖا َايثو خثٔ طثٛمٚ ،ضايث ا
جىل اآلراَٝا ب ٚاألَٜٛاٚ ،ت ثر ٜكثَّ :ٍٛ
جٕ ايثث  ٟخٓاٖثثا
جٕ ايثث  ٟخٓاٖثثا ٖثث ٛبسثثه ايثثه ٜٔزثثرينٚ ،ٙٛراخثث ا ٜكثثَّ :ٍٛ
ٜكثثَّ :ٍٛ
زرين ٙٛخٔ ْا ر ايهٚ ،ٜٔادااار ايسارم ١ٝزك :ٍٛجَّٕ بَ ٍٚثٔ عَُّرٖثا َايثو خثٔ
طٛم ايسػًا ٖٛٚ ،قا٥ها َٔ قٛاا ايرزٝه  ٖٛٚب َٔ ٍٚعَُّرٖا.
 ٜٚنر بخ ٛايؿها ٤بَّٕ ٖٓاى ض عَ َٓشثصَ :ه ١ٜٓايرؾد ١ايكها ١ايثيت خٓاٖثا
َايو خٔ طٛمَٚ ،ه ١ٌ ٜٓب ر ٣خٓاٖثا بسثه ايثه ٜٔزثرين ٙٛبسثؿٌ ايكرٜثٚ ،١ايكًعث١
ٖ ٞايطايطٚ ١خٓاٖا زثرين ٙٛخثٔ ْا ثر ايثه( .ٜٔصٚ ،)837- 836 :بعثاا خٓاٖ٤ثا
َايو خٔ طٛم ايسػًا ا ؾ ١ايرزٝه ،ب ٚادةَ ،ٕٛؾاسسعااص بُٖٝسٗا ا عٗثه
ايعداسٝا ٚايؿاطُٝا ٚاألٜٛخٝا.
َٚه ١ٜٓايرؾد ١ايكها ٖٞ ١اده ١ٜٓايطاْ ١ٝيًرؾد ١اييت خٓٝش خعثه ثرار رؾدث١
َايثثو خثثٔ طثثٛم ايثثيت ٖثث ٞايٝثث ّٛذبثثش َهٜٓثث ١ادٝثثاا ٜٔاسبايٝثث ١ا َٓطكثث ١ايعًثث،٠ٛ
ٚناْش ْشةزٗا ا ايعٗه األٜٛخٜٚ ،ٞده ٚبَّٕ َسثانٔ ٖث  ٙادهٜٓث ١ازبهٜثه ٠خٓٝثش
عً ٢زهٌ ٖ ٍ تٝط خايكًعث( ١صٜٚ .)839 :دثه ٚبَّٕ َهٜٓث ١ايرؾدث ١ايطاْٝث ١قثه
خٓٝش ا ْٗا ١ٜايكرٕ ايسااٚ ،خها ١ٜايكرٕ ايساخ اهلػرٜا( .ص.)839 :
ٚناْثثثش َهٜٓثثث ١ايرؾدثثث ١عًثثثَ ٢ثثثه ٣قثثثر ٕٚعثثثه ٠ؾاضثثثر ٠ايؿثثثراص األٚسثثثط
ٚازباٜر ٠ايسٛر ١ٜخعه اْسٗا ٤ايهٚر ايسٝاسثٚ ٞاالقساثاا ٟيًؿاضثرزا ايؿثرازٝسا
ايساخكسا ايرقٚ ١قرقٝسٝا( .٤ص.)841 :
ٚٚييث ٢اشبًٝؿث ١ايعداسث ٞادعساثِ َايثو خثٔ طثٛم جَثار ٠ايرؾدث .١بعطثَ ٢ايثو
ايرؾدَ ١رناام َرَٛقام ا َٓطكسٗثا ازبػراؾٝثٚ ،١غثهص ايرؾدث ١ا عٗثهَ ٙكاثه
ايشثثثعراٚ ٤ايؿكٗثثثاٚ ٤األاخثثثا ،٤ؾكاثثثهٖا بخثثث ٛمتثثثاّ ٚايثثثدؿرتٚ ٟايعسثثثاخٚ ٞاعدثثثٌ
اشبااعٚ ،ٞاخٔ بخ ٞايشٝرٚ ،خهر خثٔ ايٓطثاح ٚغريٖثِ َثٔ ندثار زثعرا ٤ؾثرت٠
االماٖار ايعداس( .ٞص.)848 :
ص اَٜٛث ٌ ١خثا عشثا٥ر زػًثذ عًث ٢األراضثٞ
ؾهضش ا سثٖٓ 143( ١ثث) ثراعا ا
اياراعٝثثٚ ١ايرعثثٚ ٞايسثثًطٚ ١ايٓؿثث ٛا عٗثثه ادسٛنثثٌ اي ث  ٟؾثثا ٍٚا ث ح خثثا
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خطثث ٕٛزػًثثذ ،يهثثَّٔ اياثثراع عثثاا َثثٔ غهٜثثه ،ؾسثثه ٌ ايؿثثسح خثثٔ اقثثإ َثثٔ بغثثٌ
ادااسب ١خا ايكداٚ ،ٌ٥ظبح ا يو.
ٚزشري ادااار ايسارم ١ٝخةَّٕ ؾام ؾهع خثا بلثه خثٔ َايثو ٚايث ٞايرؾدث١
ٚايعا ُ ١خػهاا ا عٗه ادعسُه ،ؾةرسٌ اشبًٝؿ ١غٝش ما خكٝاا ٠ايرتن ٞضبُه خٔ
بخ ٞايساؽ ادعرٚف خث(األؾشا)ٚ ،نًيؿ٘ خحاار ٠األْدار ٚطرٜل ايؿراص ٚايرؾدث ١ا
مجاا ٣األ َٔ ٍٚعاّ (ٖ169ث).
ٚخعه اْساار األؾشا عً ٢اخٔ َايو قاا غٝش٘ جىل قرقٝسٝاٚ ٤سٝطر عًٗٝثا.
(ص.)857 :
ٚخعه يو سٝطر ايكراَط ١عً ٢ايرؾدٚ ١ايرخر ٚايرقٚ ١رب ،ايعاٚ ،خكٝثش
َٓطك ١ايؿراص ٚازباٜر ٠ايشاَ ١ٝذبش سٝطر ٠ايكراَط ١طٛاٍ عاّ (ٖ 386ثثث -
 )ّ 919جىل بٕ برسٌ اشبًٝؿ ١ادكسهر خاإ (ٖ 311- 191ث) قٛاص خكٝااَ ٠ثاْس
اسباغذ قا٥ه ازب ٛٝايعداسٚٚ ١ٝايَ ٞار ٚايشاّ جىل ضبارخسِٗ ٚج ثراغِٗ َثٔ
ازباٜر ٠ايؿراز( .١ٝص.)868- 861 :
ٚب ثثدؿش ايرؾدثث ١ا عٗثثه اشبًٝؿثث ١ايعداسثث ٞايرضثثٖ 319- 311( ٞثثث)،
( َٔ )ّ941- 943جقطاع بَثري األَثراٚٚ ٤ايث ٞخػثهاا ضبُثه خثٔ را٥ثل ايث ٚ ٟييث٢
ساؾر خٔ اسبسا سٖٓ 331( ١ث) )ّ 941- 948( ،عً ٢ايرؾدٚ ،١خعه اخٔ را٥ثل
اسثثسٛىل َسثثاؾر عًثث ٢ثثراؽ ايرؾدثثَٚ ١ثثا ؾٛهلثثا( .صٚ .)868 :خعثثه يثثو ؾثثهع
عاثثٝإ مجثثإ ا ايرؾدثثٚ ،١بعكدثث٘ ثثراع خثثا بخٓثثاْ ٤ا ثثر ايهٚيثث ١عًثث ٢ايرؾدثث،١
ٚخعه يو عاا ايكراَطَ ١ر ٠ضاْ ١ٝجىل ايرؾد.١
سٝطر ادُايٝو األزراى عً ٢خ ا ايشاّ ٚخػثهااٚ ،بعًثٔ زثس ْؿسث٘ سثًطاْام
عً ٢ايرؾدٚ ،١اْسكٌ جىل غاٜر ٠اخٔ عُرَٗٓٚ ،ا جىل ادٚ ٌ ٛخػثهاا( .ص.)877 :
ٚزٛاىل عً ٢ايرؾد ١عها َٔ األزراى بزاخه( ١طػهسا) ٚبٚالا.ٙ
ضثِ ْثٛر ايثه ٜٔايرؾدث ١ألَ نث٘ خعثه ٚؾثا ٠ب ٝث٘ األنث،
ٚا ايعٗه األٜٛخَّ ٞ
سٝـ ايه ٜٔغثام ٟثاؾذ اد ٛثٌٚ ،خعثه بٕ ب ثدؿش خػثهاا ٚاشب ؾث ١ايعداسث١ٝ
َٓ ث َٓساثثـ ايكثثرٕ اشبثثاَس اهلػثثر ٟبسثثري ٠خٝثثه ادُايٝثثو األزثثراىٚ ،ب ثثدؿش
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َرزدث ١ايعثرر ايسٝاسثٚ ١ٝايعسثهرٚ ١ٜادايٝث ١ا ايهرغث ١ايطاْٝث ١ا سثًِ ايعٓا ثر
ايعرقٝثث ١ايثثيت زسهثثَٗٓ َّٕٛثثا ايهٚيثث ١ايعداسثثٚ ،١ٝاشبًٝؿثث ١ال ؾثث ٍٛيثث٘ ٚال قثث( .٠ٛص:
.)891
ح ايهٚ ،ٜٔغها سًطاْام ،سع ٢جىل زٛؾٝه خ ا
ٚخعه بٕ تيش اشب ؾ ١جىل
ايشثثاّ ٚازباٜثثرٚ ٠اد ٛثثٌ َٚاثثر َثثٔ بغثثٌ َٛاغٗثث ١االؾثثس ٍ اياثثًٝاٚ ،زطٗثثري
ايد ا َِٓٗ َّ ٚ ،زٛؾٝه يو ا ؿر َثٔ عثاّ (ٖ 579ثث) ،ؾاٜثرإ (،)ّ 8888
 ٖٚا ايسٛؾٝه ٖٝة ي٘ ايسؿرؽ حملارخ ١اياًٝدٝا( .ص.)895 :
ٚخعثثثه بٕ اسثثثسٛىل ٖٛالنثثث ٛعًثثث ٢خػثثثهاا ٚاسثثثسداؾٗا ،ا ثثثٌ ايرؾدثثث ١ا ت ار
(ٚ ،)ّ 8161اسثثثسداؾٗاٚ ،ؾعثثثٌ َثثثا ؾعثثثٌ ا خػثثثهااٚ ،سثثثار خكٛازثثث٘ جىل َاثثثر،
ٚب دؿش ايرؾد ١ا عٗثه ايسثًط ١ادًُٛنٝث ١ايطاْٝث( ١ازبرنسثْٝ )١ٝاخث ١ثػري٠
زسد ْٝاخ ١اَشل ايهدري ٠اييت ناْش زسد ايسًطإ ادًُٛن ٞا ايكاٖر.٠
يعثثذ زُٛٝريٓثثو اٚرام قاسثثٝام ا خ ث ا ايشثثاّٚ ،غثثهر خةٖثثٌ ؾًثثذ ٚاَشثثل خعثثه
االسثثس ٤ ٝعًٗٝثثاٚ ،اسثثسداح اَشثثل ض ضثث ١بٜثثاّ ،ثثرم اٚرٖثثا َٚداْٗٝثثا ٚبسثثٛاقٗا
ٚلاَازٗا َٚهارسٗا  ٚاْازٗاٚ ،زرنٗا بط الم خاي( .١ٝص.)115 :
نُثثا اََّثثر ايرؾدثث ١زثثهَريما نثثاَ مٖٚ ،ثثهّ ايهثثطري َثثٔ بسثثٛاقٗا ٚبسثثٛار
قًعسٗاٚ ،بزًـ َاارعٗا ٚخسازٗٓٝاَٚ ،ازش َ٦اص َٔ ايسثٓاٚ ،مل زعثه هلثا اسبٝثا٠
َثثٔ عثثاّ ( َٝ )8411اٜثث ١ؾسثث ٢ايٓاثثـ ايطثثاَْ ٞثثٔ عثثاّ ( َٝ )8811اٜثث ١ؾٝثثظ
خٓٝش عًث ٢بْكثا َهٜٓث ١ايرؾدث ١األٚىل ايثيت خٓاٖثا َايثو خثٔ طثٛم َهٜٓث ١غهٜثه٠
ٜطًل عًٗٝا (ادٝاا )ٜٔزسد ضباؾع ١اٜر اياٚر ا سٛرٜا اي( .ّٛٝص.)116 :
اماٖرص َه ١ٜٓايرؾد ١سس ١قرَ ٕٚثٔ ايثأَ خثه٤ما َثٔ ايكثرٕ ايطايثظ اهلػثرٟ
جىل ايكرٕ ايساس اهلػرٚ ،ٟازسٗرص خبريازٗا ٚمراعسٗا  ٚثٓاعسٗاٚ ،عُثرف عثهاا
َٔ ادهٕ ٚايكر ٣قرر ايرؾد ،١نُا عرف عهاا َٔ األع ّ ؾٗٝا ْ ،نر َِٓٗ:
 - 7ثثاعه خثثٔ اسبسثثٔ ايثثرؾاٖٚ ،ثث ٛعثثامل ٚطبثثرتع ٚطدٝثثذ بٖثثِ عًُثثا٤
ايعرر ا ايكرٕ اشباَس اهلػر / ٟايكرٕ اسباا ٟعشر ادث ٝا ،ٟنثإ ثاعهام
عادام ا عه ٠صباالصَٗٓ ،ا ايطذ ٚايؿًو ٚايآاعاص ادٝهاْٝهٝثٚ ١اهلٓهسث،١ٝ
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نُثثا نثثإ زثثاعرام ،بيثثـ نساخثثام ا ايؿًثثو عثثاّ ( )ّ 8163بمسثثاَ( ٙكايثث ١ا
ايسشثثٜٛل ايسعًُٝثث ٞا عًثثِ اهل٦ٝثثٚ ،)١نسثثار ضثثإ ا ايطثثذ خعٓثثٛإ (ا ايسشثثٜٛل
ايطثثا) بظبثثا عثثاّ (ٖ 464ثثثث  )ّ 8171 /بٖثثها ٙألَثثري اد ٛثثٌٚ ،ظٗثثرص زرمجثث١
ايهسثثار خايًػثث ١األداْٝثث ١ا ايكثثرٕ ايعشثثر ٜٔا خثث .ٕٛعثثا ا ايرؾدثثٚ ١اْسك ثٌ جىل
اَشثثلٚ ،سثثهٔ ا مقثثام ايعػثثِ قثثرر خثثار غثثري ٕٚزثثرق ٞازبثثاَ األَثثٚ ،ٟٛاا
د رتعاز٘ ْ ،نر َٓٗا:
 - 8قًِ اسبث( ،االسثسَ )ًٛٝثاٚاما خثاسبٜٚ ،هث ٕٛخث يو سثدل األٚرٚخثٝا ا
ا رتاع قًِ اسب ،مب٦اص ايسٓا( .ص.)185 :
 - 1تي ١يرؾ األؾػار ايطك ١ًٝبطًل عًٗٝا (ادٝػثإ)ٜٚ ،ث نر اخثٔ عسثانر
خةْ٘ ٜعسَ ،ثٔ بٚا٥ثٌ َثٔ ا ثرتع راؾعث ١يًؿػثار ٠ايطكًٝث ١ا ايعثامل( .ص:
.)185
 - 3ا رتاع متطاٍ َٔ اسبهٜه عً٢
.)185

ٛر ٠رغثٌ غعًث٘ ٜكث ّٛخثٓؿس ايٓثار( .ص:

 - 4ثثٓ صبسثثِ ؾًهثث ٞؾطثثا ٞ٥يًسثثُاٚٚ ،٤ض ث ؾٝثث٘ ظب َٛثام ٚبؾ ن ثام،
بٖها ٙألَري اد.ٌ ٛ
 َٔٚتضار ٙايعًُ ١ٝادٛغٛا ٠اي ّٛٝا َساؾـ ايعامل:
َ كايثث ١ايسشثثٜٛل ايسعًُٝثث ٞا عًثثِ اهل٦ٝثثٚ ،١طدث ٖ ث ا ايهسثثار ْٚشثثر َ ث
ذبًٝثثثٌ يثثث٘ ا خثثث ٕٛعثثثاّ (ٚ ،)8968ايٓسثثثس اشبطٝثثث ١هلث ث ا ايهسثثثار َٛغثثثٛا ٠ا
األَانٔ ايساي:١ٝ
 ؾًذ – ادهسد ١ادار ١ْٝٚخرقِ (.)571 ؾًذ – ْس َ ١اٛر ٠مبعٗه ايرتاع خرقِ (.)8351 خثثريٚص – َهسدثث ١ا .سثثاَ ٞؾثثهاا خثثرقِ (َ )38ثثٔ ايكثثرٕ اسبثثاا ٟعشثثراد ٝا.ٟ
 خريٚص – ادهسد ١ايشرق ١ٝخرقِ (.)488114
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ٜٛ - 2سثثـ ايثثرؾا ادًكثثذ رضثث ٞايثثه ٜٔبخثث ٛاسبػثثاؽ :ايشثثٝس اسبهثثِٝ
ٚا َاّ ٚايعامل ٚطدٝثذ ايعٝث ٕٛادعثرٚف خايهؿثاٍ ٜٛسثـ خثٔ ؾٝثهر ٠خثٔ اسبسثٔ
ايرؾاٚ ،يه عاّ (ٖ 534ث )ّ 8831/ا غاٜر ٠اخٔ عُر ايٛاقعث ١عًثْٗ ٢ثر اغًث١
ايااٜٚثث ١ايشثثُاي ١ٝايشثثرق ١ٝيًكطثثر ايعرخثث ٞايسثثٛر ،ٟقثثهّ جيٗٝثثا َثثٔ خًثثه ٠ايرؾدثث،١
ٚنإ ٜعٌُ ا ٓاع ١ايهؿثٌٚ ،ممارسث ١طثذ ايعٝثٚٚ ،ٕٛرع ٖث ا َثٔ ٚايثه،ٙ
زًكي ٢عً َ٘ٛا ايرؾد ،١ضِ رؾثٌ جىل خػثهاا ٚار ،ؾٗٝثا ،ضثِ غاارٖثا خرؾكثٚ ١ايثهٙ
جىل ايكثثاٖر ٠السثثسهُاٍ عًَٛثث٘ٚ ،ؾٗٝثثا ب َّ عًَٛثث٘ٚ ،خثثرم ْدٛغثث٘ ا طثثذ ايعٝثث.ٕٛ
ٚاسثسكر ؾٗٝثا ٚ ،ثاؾذ ا اَشثل ايطدٝثذ ايشثٗري
َّ
(صٚ .) 186 :عاا جىل اَشثل
َ ٖذ ايه ٜٔخثٔ ايٓكثا ٚالمَث٘ٚ ،زعًيثِ َٓث٘ٚ ،غثها َثٔ ندثار بطدثا ٤ايعٝث ٕٛا
اَشل.
 - 3ا َاّ زرف ايه ٜٔخٔ ٜٛسـ خٔ ؾٝهر ٠خثٔ اسبسثٔ ايثرؾا :ع يَث١
عارٚ ،ٙيه ا اَشثل عثاّ (ٖ 583ثثث ادٛاؾثل  ،)ّ 8887نثإ طدٝدثام َشثٗٛرام،
زعًيِ ايطذَّ َٔ ٚايهٚ ،ٙسار عً ٢طثاٚ ،ٙاٖثسَِّ ٚخثرع ا اياثٓاع ١ايطدٝثٚ ،١بيثـ
ايعهٜه َٔ ايهسذ ايطدٚ ،١ٝاَسٗٔ َٗٓ ١ايطذٚ ،قرب عً ّٛايهٚ ٜٔايؿك٘ٚ ،نإ
زاعرام ٚباٜدام ،زثٛا ا اَشثل ا ( )88ضبثرّ عثاّ (ٖ 667ثث)َٚ ،ثٔ تضثار ٙض ضث١
نسذ ا ايطذ( .ص.)111 :
 - 4مجثثاٍ ايثثه ٜٔعطُثثإ خثثٔ ٜٛسثثـ خثثٔ ؾٝثثهر ايثثرؾا :زثثكٝل ايطدٝثثذ
ٚايعامل زثرف ايثه ،ٜٔاالخثٔ ايطثاْ ٞيًشثٝس رضث ٞايثهٜٛ ٜٔسثـ ايثرؾاٚ ،يثه ا
اَشثثلْٚ ،شثثة ؾٗٝثثاٚ ،نثثإ نة ٝثث٘ ا ايسُٝعثثا ا عًثث ّٛايطثثذ ،عثثهَّ ٙخثثٔ بخثثٞ
ب ٝدع٘ ا نساخ٘ (ع ٕٛٝاألْدا ٤ا طدكاص األطداَ )٤ثٔ بنث ،ايؿطث ٚ ،٤سثاا٠
ايعًُا ،٤بٚؾه مَاْ٘ٚ ،ؾرٜه بٚاْ٘ ،ازسػٌ نةخٚ ٘ٝب ٝث٘ ا َٗٓث ١ايطثذٚ ،زعًيثِ
َٔ بخٖ ٘ٝث  ٙادٗٓثٚ ،١بزكٓٗثا ازكاْثام ال َطٝثٌ يث٘( .صٚ .)116 :نُثا نثإ طدٝدثام
نثثإ زثثاغرامٚ ،خعثثه بٕ اؾسثثٌَّ ايػثثاا ٠ايثثسرت خث ا ايشثثاّ عثثاّ (ٖ 657ثثث) ،غثثاار جىل
ايكاٖر ٠ؾٝظ عا ؾٗٝا خك ١ٝعُرٚ ،ٙزٛا عاّ (ٖ 658ث)( .ص.)116 :
 - 5عده ايعاٜثا ايثرؾاٖٚ :ث ٛايعثامل ايؿًهث ٞايرٜاضث ٞعدثه ايعاٜثا خثٔ
ضبُثثه ايثثرؾا ايدػثثهاا ،ٟمل زعثثرف سثثٓٚ ١الازثث٘ ،يهَّٓثث٘ زثثٛا عثثاّ (ٖ 111ثثثث /
( .)ّ 8786ص.)116 :
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 - 6ايااٖه اياٛا رُغٝد :١نرٜ ٙاقٛص اسبُ ٟٛا َعػُ٘.
 - 7ايكاض ٞاسبسٔ خٔ ْار :بخ ٛعده اإ اسبسٔ خٔ ْار خٔ ضبُثه خثٔ
اسبسثثا خثثٔ ايكاسثثِ خثثٔ ثثثٝس زثثٝس اد ٛثثٌ ا مَاْثث٘ٚ ،يثثه عثثثاّ ( )446ا
اد ٛثثٌٚ ،ار ،ؾٗٝثثا اسبثثهٜظ ،ضثثِ اْسكثثٌ جىل خػثثهاا ٚالمّ ؾٗٝثثا ايعثثامل ٚايؿكٝثث٘
ا س َ ٞايهدري بخا ؾاَه ايػااي ،ٞضِ رؾٌ جىل ايرؾدٚ ١خعهٖا رؾٌ جىل ادٌ ٛ
ٚقط ٢عبد٘ ؾٗٝا ا رخ ٝاأل ٍٚعاّ (ٖ 551ث)( .ص.)117 :
 - 8ايراٖذ ؾٓعً ١ايطا :ٞ٥ايٓاسو ٚايراٖذ ٚايشاعر ؾٓعً ١خٔ بخ ٞغؿر
خٔ ايٓعُإ اخٔ ؾ ١ٝخٔ زد٘ خٔ اسبارع خٔ اسبثٜٛرع خثٔ رخٝعثٖٚ ١ث ٛاخثٔ جٜثا ،خثٔ
قدٝا ١خٔ بخ ٞغؿر بؾه ًَٛى اسبريٚ ،٠نإ بؾه زعرا ٘٥بخ ٛمٜه ايطا.ٞ٥
 - 9بخ ٛاسبسٔ عً ٞخٔ ضبُه خٔ س َ ١ايرٚؾاْ ٞادكر ٟايرؾا :قار٨
زٗري يًكرتٕ ايهر ،ِٜنإ َٛ ٛؾام جبثٛا ٠ايكثراٚ ٠٤ادعرؾث ١خٛغٖٗٛثا ،اسثسكرَّ
ب ريام ا َارٚ ،ازسٗر خؿكٗ٘ ٚعًُ٘ٚ ،بظبا ؾٗٝا نساخ٘ ايشٗري (َعػِ ايسؿر)
ٚزٛا ٚاؾٔ ا َار.
 - 71عده ايٖٛار خٔ عً ٞخٔ ْار خٔ بله خٔ اسبسٔ خٔ ٖار ٕٚخٔ َايو
خٔ طٛم :ؾؿٝه َاسس َه ١ٜٓايرؾدَ ١ايو خٔ طٛمٚ ،بؾه عًُا ٤ايؿك٘ ادثايهٞ
ادعثثرٚؾا ا ادػثثرر ايعرخثثٚ ،ٞزثثاعر يثث٘ ايعهٜثثه َثثٔ ايكاثثا٥ه ايشثثعر ١ٜار ،ا
خػهاا ايعً ّٛايهٚ ،١ٜٝٓي ٞايكطا ،٤ضِ رؾثٌ جىل َاثر ا ايعٗثه ايؿثاطُ ،ٞرؾَّثذ
خ٘ ادػارخٚ ،١زٛا ا َار ي٘ نسار (ايسًكا).
 - 77سامل خٔ َٓاثٛر خثٔ عدثه اسبُٝثه بخث ٛايػٓثاَ :ِ٥ثٔ ايؿكٗثاٚ ٤ايعًُثا٤
ادسثثة رٚ ،ٜٔيثثه ا غرخثثارٖٚ ،ثث ٞخًثثه ٠عًثثْٗ ٢ثثر اشبثثاخٛرٚ ،ار ،ايؿكثث٘ٚ ،زعًيثثِ
ايكرتٕ ا ايرؾدٚ ،١غاارٖا جىل خػهاا عاّ (ٖ 515ثث)ٚ ،ؾٗٝثا ب ث عًثِ اسبثهٜظ
َثثٔ ايؿكٝثث٘ بخثث ٞايؿثثسح ضبُثثه خثثٔ عدثثه اإ ايدثثاق ٞايٓدطثثٚ ،ٞزثثٛا ا خػثثهاا عثثاّ
(ٖ 614ث).
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 - 72ايااٖه لياا خٔ َسًِ ايهخا ،ايرؾا :نر ٙاخثٔ األضثري ا نساخث٘
(ايهاَثثٌ ا ايسثثارٜس)ٚ ،قثثاٍ عٓثث٘ :ماٖثثه َشثثٗٛر ٚ ،ثثاؾذ نراَثثاص ،مسثث
اسبهٜظ ٚارس٘ ،ي٘ ز َٚ ٝبزداع ،زٛا عاّ (.)515
 - 73عً ٞخٔ سعه ايهازثذ ايثرؾا :نثرٜ ٙثاقٛص اسبُث ٟٛا َعػُث٘،
ٚقاٍ :جَّْ٘ نإ نازدام َٚار ام عا ا خػهاا.
 - 74خشر خٔ عده اإ ايهازذ :نر ٙاخٔ بخث ٞب ثٝدع٘ ا نساخث٘ عٝثٕٛ
األْدا ٤ا طدكاص األطدا ،٤نإ ٜع ٝا ايرؾدٚ ،١ناْش يث٘ ث ص َث عًُثا٤
ٚبطدا ٤خػهاا.
 - 75بخ ٛعً ٞاسبسٔ خٔ قٝس ايرؾا :نرٜ ٙاقٛص اسبُ ٟٛخةَّْ٘ َٔ رٚا٠
اسبهٜظ.
 - 76بخ ٛعده اإ ضبُه خٔ عً ٞخٔ ضبُه خٔ اسبسٔ ايرؾا :بؾه عًُا٤
ٚؾكٗثثا ٤اد ث ٖذ ايشثثاؾعٚ ٞنثثإ ٜطًثثل عًٝثث٘ اخثثٔ (ادسكٓٓثث ،)١عثثا ا ايرؾدثث،١
ٚنإ ي٘ صبًس ؾٗٝا َٚاص ؾٗٝا ا ايطُاْا َٔ ايعُر.
 - 77بخ ٛايطٓا ٤ضبُٛا خٔ عً ٞايرؾا :اخٔ ايؿك ٘ٝضبُه خٔ عً ٞخٔ ضبُه
خٔ اسبسٔ ايرؾا ،ارٚ ،زعًِ عًٜ ٢ه بخٚ ٘ٝعًُا ٤ايرؾدٚ ،١ب دح ؾكٗٝام ٚعادام
ندريام ،زٛييْٝ ٢اخ ١ايكطا ٤ا اد ،ٌ ٛضِ عاا جىل ايرؾد.١
 - 78ايشثثاعر تٝثث ٢خثثٔ ايٓكثثا ايثثرؾا :عثثا ا ايرؾدثث ١ا عٗثثه ٚايثثٞ
ايرؾدٜٛ ١سـ خٔ ا د ح اسبًا ايث ٚ ٟال ٙجٜاٖثا بسثه ايثه ٜٔزثرين ٙٛعثِ ث ح
ايه ٜٔاألٜٛخ.ٞ
 - 79ايشاعر نًط ّٛايعساخ :ٞبخ ٛعُر نًط ّٛخٔ عُر ٚخٔ َايو خٔ عسثار
خٔ سعه خٔ اسبارع ايسػًا َٔ ،ندار زعرا ٤زػًذ ٍ ايؿرت ٠ايعداس ،١ٝعثا
ا ايداا ١ٜايشاَ ١ٝايكرٜد َٔ ١ادٓطكث ١ايؿرازٝث ،١نثإ ٜثرتاا عًث ٢اخثٔ عُِّث٘ بَثري
ايرؾدَ ١ايو خٔ طٛم.
 - 21ثثاا خثثٔ َثثراا ،ايه خثث :ٞبَثثري قدًٝثث ١ن ث ر ا َطً ث ايكثثرٕ
اشبثثاَس عشثثر اهلػثثر ،ٟعثثا َ ث قدًٝسثث٘ ا ازباٜثثر ٠ايؿرازٝثثٚ ،١ناْثثش ٖ ث ٙ
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ايكدًٝثثث ١قثثثه قثثثهَش َثثثٔ ازباٜثثثر ٠ايعرخٝثثثٖٚ ،١ثثثَ ٛثثثٔ ايش اثثثٝاص ايسٝاسثثث١ٝ
ٚايعسهر ١ٜاهلاَ ١اييت سٝطرص عً ٢ايرؾدٚ .١خعه بٕ زهيٌ اٚي ١ايرؾد ١ايكٜٛث١
عسهرٜام َٚايٝام زطً اا خٔ َراا ،جىل ضِِّ ؾًذ جىل اٚيس٘ ازبهٜهٚ ٠سٝطر
عًٗٝا عاّ (ٖ 486ثثث ٚ ،)ّ 8115 /اربث ٖا عا ثُ ١يث٘ٚ ،بسثس َث بٚالا ٙؾٗٝثا
ايهٚي ١ادرااسٚ ،١ٝمل زكـ طُٛؾاز٘ عٓه ؾًذ ،خٌ عٌُ عً ٢ايسٝطر ٠عً ٢خ ا
ايشاّ ٚ ،اْساعٗا َٔ ايؿثاطُٝاٚ ،سثاِٖ ا ج ثراغِٗ َثٔ خث ا ايشثاّٚ ،قسثٌ ا
األقؿٛاْ ١ا األرإ عٓهَا ايسك ٢ايؿاطُٝا ا (ٖ 489ثث .)ّ 8119 /
 - 27بخ ٛجسؿام ايعشار :ٟعامل غًٝثٌ َثٔ َٓطكث ١ايعشثار ٠ايثيت زدعثه عثٔ
ايرؾد ١عشر ٜٔنَ ًٛٝرتام ،امس٘ جخراٖ ِٝخٔ خهثسٜٚ ،طًثل عًٝث٘ اخثٔ خهث،ٛ
ايعشار ،ٟمل زعرف سٓٚ ١الاز٘ ،زٛا عاّ (ٖ 394ثثث ٖٚ ،)ّ 8113 /ث ٛعثامل ا
ايطذ ايٓداز ،ٞار ،ايطذ ا ايدُٝارسسإ ا خػهاا عثاّ (ٖ 371ثث) ،زثرغِ عثه٠
نسذ بغٓدٚ َٔ ١ٝجىل ايًػ ١ايعرخ ،١ٝنُا نسذ عه ٠نسذ ا ايطذ.
قثثهََّش ايهراسثث ١مجايٝثث ١اسبطثثار ٠ا ازباٜثثر ٠ايعرخٝثث ١ايؿرازٝثثَ ١ثثٔ ث ٍ
زٓٛعٗا ايهٜين ٚايكٚ ،َٞٛا خعهٖا ا ْساْ ،ٞخعٝهام عٔ ايسؿػر ايهٜين ٚايكثَٞٛ
(صٚ ،)191 :ظيـ َٔ هلا ايداؾثظ ايسٛضٝثل ايسثارمٚ ٞادعًَٛثازٚ ٞايشثعر،ٟ
ٚاعسُه ايسهقٝل ا األؾهاعٚ ،السَُّٝا َا ٜسعًل خازبساّ َٓٗا ،نُا اعسُثه اقيث١
ادعًَٛثثاص ا زاثثٜٛر ادعثثارىٚ ،زاثثٜٛر ايٛاقث ٚ ،عدثثظ ايكثثااٚ ٠ادسثثثَرٚ ،ٜٔبٚرا
عثثهاام َثثٔ ايكاثثا٥ه ايشثثعرٚ ١ٜضثثا٥ل يألؾثثهاع خًثثؼ عثثهاٖا جؾثثه ٣عشثثر ٠قاثثٝه٠
َّٛرص بؾهاضام ٚتراٖ ٤اَ.١
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األرقم الزعيب

 3791ة  3716لرتكي ة ك ك ن ة

مخسةةع ر ةةم ر م ةك مةةا ورةة" ة ر

ك فيع للقض ء رلى السةلنةع الثما نيةع عالرةعل رلا نيةع ال علةع عشةن

راة رة

اإلسعم ديا ال علع ة  3796ععضع ال ست ر الذي يُث عاوة اك عفمية اك مةا
بةةد دسةة د الةة عم اإلسةةعميع الةةذي ي ةةد ةةماوع مةةا دعل م اربةةع ال
رلا نيع ال علع..
مخسةةع ر ةةم ر م ةك ك ن ة

ك فيةةع إلنخ ة ء زمةةا شةةي اإلسةةعم عا

ةي

ع بثيخ" ما ال راعيش عا ت يةدك عالقمار الق ن ل ا

ني الس يسةمي بة ك

مةةا القةة ن ل ا ةة ني اإلسةةعمي 3794م)ك ععضةةع

ةةا مكةةي رلةةى يةة

ك نسمفت ار نقمة لألذال ب للغع الرتكيةع بة م الثمبيةع  ..)3719عالتأسةي
لقَس"ٍ يمدِّدُه النعب كل ا ح:
رلى خن

()2

ر الثظي" نسةد

دربة ...بة ك مةا ةمداد ال

ةع

لسةةةةة ات شةةةةخ ت ع دة ثةةةة يعت ل سةةةةةت ر الةةةةاعدك ع سةةةةيا دسةةةةةت ر
3715/9/3م الذي ضاا ماوع ما دئ

ر الستع ممل:

( )1ايعاّ ايرٚ ٟقّعج ف ٘ٝتسنٝا َعاٖد" ٠يٛشإ".
( )2مت إيغاء قَطَِ أتاتٛزى َٔ ضه" ١َٛأزدٚغإ" عاّ .ّ4102
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اجلُٗٛزٜةةَ ١كا ةةٌ ا ،فةة١م ايكَٝٛةةٚ ١ادْك ٝةة ١دفاع ةاع عةةٔ ايعًُاْٝةةَ ١كا ةةٌ
ايد١ٜٝٓم يغ ١زدٜدَ ٠كا ٌ ايًغ ١ايعدُاْ.١ٝ
اجلةةٝؼ ضةةاَ ٞايٓاةةاّ ايعًُةةاْٞم ٚدضةةثٛز ٙخةةا أز عةة ١اْك ةةاحم خ خةةَٗٓ ١ةةا
ْازطةةٚ ١ايسا عةة ١أز ة ح ا ض ة َ " ٞةةِ ايةةد ٜٔأز هةةإ عًةة ٢ادضةةثكاي"١م ٚاْثٗةة٢
ادعثكاٍ ايطٝاض )1(ٞم اْك ةاح ْازطة ١ةج عٓةٛإ دفاعة عا عةٔ ايعًُاْٝة ..١ضةٓٛاح

متةةس  ٚدٜةةداع عةةاّ  ّ9009ايعةةاّ ايةةر ٟاضةةثًِ ضةةصة ايعدايةةٚ ١ايثُٓٝةة ١ا هةةِ
تسنٝا ٖٛٚ ..ايعاّ ذات٘ ايةر ٟأعًةٔ فٝة٘ "أزدٚغةإ" إخ بة٘ اةادو اجلُٗٛزٜة ١اية
ٚضعٗا "أتاتٛزى"م ٚد ٜصاٍ إىل ايٜ ّٛٝصٚز ق "أتاتٛزى" َؤضظ اجلُٗٛزٜة ١نةٌ
عةةاّم ٚيهٓةة٘ اضةةثادّ ايةةدٖاء ايثعةةا عةةٔ ٖةةرا ا خة مم ضٝةةذ عةةد ايعًُاْٝةة١
يًسُٗٛزٚ ١ٜيٝظ يألفساد ٖٛٚ ..ريو ٜطثفٝد َٔ فهس ٠اجلُٗٛزٚ ١ٜادْثاا اح اي
ه ع ١يًٛبة ٍٛإىل ا هةِم َٚةٔ زاْةي تخةس ٜػةثغٌ عًة٢
أندح عًٗٝا ايعًُاْٝة ١ضة ّ
األفةةساد يآةةاء زٝةةٌ أقةةٌ إخ ب ةاع يًعًُاْٝةةٚ ..١ايسابةةد يًُػةةٗد جيةةد َةةٔ د ٕٚعٓةةاء
اْطٝاة ايكسازاح اي تؤد ٟإىل تكٜٛض أزنإ ايعًُاْٝةَ ١ةٔ د ٕٚا عة ٕ ايحةسٜ
أ ٚايثاين هلا..
خةةايٛر أتةةاتٛزى" :بةةٛز ٠أتةةاتٛزىم ايٓػةةٝد ايةة ٛينم خوةةاة أتةةاتٛزى يألزٝةةاٍ
خ نإ عد إٔ أدخًج تعةد ٜح عًة ٢اية اَش ايثعًُٝٝة١م َدةٌ
ايكادَ .."١أبا
ضرف دزع "تازٜخ خٛز ٠أتاتٛزى" َٔ قائُة ١ايةدزٚع ا زاازٜة١م ٚزعًة٘ ضةُٔ قائُة١
ايدزٚع ادخثٝاز ١ٜإىل زاْي ايدزٚع ايد ١ٜٝٓادخثٝاز ١ٜأٜضاعمٚإدزاص ايًغ ١ايعدُاْ١ٝ

ايكدمي ١عاّ ( )ّ9032ضةُٔ ايثعةد ٜح حبسة ١ا فةاع عًة ٢ايثةازٜخ ٚأاةاد األَة١
إىل زاْي ايًغ ١ايرتن ١ٝاي اعثُدٖا "أتاتٛزى".
ٚشٜاد ٠عدد ا دازع ايد ١ٜٝٓني عاَ 9032" ٞةة ٓ "9035طةا %51 ١م ٖٚةٞ
َةةدازع تةةدزع اي ْةةاَش ايثعًُٝةة ٞايعةةاّ إىل زاْةةي عًةة ّٛايكةةستٕ ٚا ةةدٜذم ٖٚةةرٙ
ا دازع َكا ً ١يًُدازع ايػسع ١ٝعٓدْا..
( )1أبدز ايسئٝظ ايرتن" ٞعاد اهلل غ"ٍٛ
ضايث٘ ايحط١ٝم ٚتٛ
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 ٚة ضةةصة ايعدايةةٚ ١ايثُٓٝةة١

زف ة ضاةةس ا سةةاة

ايةةدٚائس ا هَٝٛةة١

ٚاجلاَعاح عاّ ""ّ9031م ٚتوةٛز األَةس عةاّ  ّ9035إىل ضاةس  909أغٓٝةَ ١ةٔ
اياذ ألضااة أخ قٚ ١ٝق" ١َٝٛنسد."١ٜ
ٚاألِٖ َٔ ٖةرا

اضة٘

تكًة ِٝأعةافس اجلةٝؼ ايرتنة ٞضةاَ ٞايعًُاْٝة ١عةد

إخفام اْك ة عاّ ّ9034م ٚايكضاء عً ٢ايحف األٍٚ

اجلٝؼم "ٚاعثكاٍ 347

عطةةةهس ٜعا ستاةةة ١زٓةةةساٍ"  5(ٚتدف ستاةةة ١عكٝةةةدٚ ..إقايةةة 334 ١حمافاة ةاع 9213 ٚ
قاضٝاع)م  ٚريو ضٝوس عً ٢اجلٝؼ ٚايكضاء عد إٔ أيغ ٢ايكضاء ايعطةهس ٟةج
غعاز تٛضٝد ايكضاءم ضث ٢بٛز "أتةاتٛزى" مل تعةد َٛزةٛد ٠ا ةدازع ٚايةٛشازاح..
ٚد عً ٢غهٌ متاخ ٌٝايطاضاح َٚداخٌ ا دٕ ٚاأل ٓٝة ١ا هَٝٛة ..١ضثةَ ٢وةاز
"أتاتٛزى" "اضوٓا "ٍٛئ ٜطًِ ا هإ ٚد ايثطُ َٔ ١ٝايثغة ٝم ضٝةذ َةٔ ا ثٛقة
خسٚزةة٘ تةةدزجيٝاع ع ةٔ ا،دَةة ١اعثاةةازاع َةةٔ ّ9036 30 97م ٜٛ ٚةةٌ أزضةة٘ إىل
ضدٜك ١تعد خايذ أن ضدٜك ١ايعاملم ُأ ًل عًٗٝا اضِ "ضدٜك ١ايػةعي"م حبٝةذ
د  ًّٜٛضه" ١َٛأزدٚغإ أض ٌد عً ٢تغ ٝادضِ.
ا ،ب :١أزدٚغإ عً ٢خوَا أتاتٛزى..

اضةةةثواأ "أتةةةاتٛزى" إٔ ٜاٗةةةس ْفطةةة٘ َؤَٓة ةاع فاةةةسص سفكةةة ١ززةةةاٍ ايةةةدٚ ٜٔشاز
ا طازدم ٚأيك ٢ا،وا اح ٖٓا ٖٓٚاى اي تؤند إّٔ" :ايعًُاْ ١ٝد تعين اي ّدٜين"م
ٚيهٓ٘ اغثغٌ دٖاءم ٚتدزص ايكضةاء عًة ٢ا ؤضطةاح ايدٜٝٓةٚ ١دٚزٖةا ا فثةاء
ٚعً ٢ا دازع ايدٚ ١ٜٝٓايثهاٜا ٚغ ٖا َٔ ايسَٛش ايداية ١عًة ٢األضةًُ ١تسنٝةام
َدةةٌ تغةة ٝايعوًةة ١األضةةاٛع ١ٝيًةةا دم َٓٚة ا سةةاة ٚاضةةثاداٍ ايكةةاْ ٕٛايطٜٛطةةسٟ
ايكاْ ٕٛا ض َ ٞا عُ ٘ ٍٛايا دم ٚض ٍَّٛعض ا طازد إىل َثاضفم ٚضدّ َٔ
ٚغٝةةس ايًغةة ١ايدٜٝٓةةَ ١ةةٔ ايعس ٝةة ١إىل ايرتنٝةة١م ْٚكةةٌ
تٛض ة ٓةةاء َطةةازد زدٜةةد٠م َّ
ايعابُ َٔ ١اضوٓا ٍٛإىل أْكس..٠
ايسابةةد ايٝةةّٛ

سنةة" ١أزدٚغةةإ" جيةةد أْةة٘ ٜعٝةةد األَةةٛز إىل ضاهلةةا قاةةٌ عةةاّ

 ّ3791اضثعداداع يكد ّٚعاّ  ّ9091ايعاّ اير ٟتٓثَٗ ٘ ٞفاعٝةٌ اتفاقٝة" ١يةٛشإ"..
إْ٘ ٜعٝد تسنٝي ا فهوم ٚتكد َ ِٜا ٖ ٛدٜةين عًةَ ٢ةا ٖة ٛضٝاضةٞم ٚايثة خ ٞةني
ا ظ ايدٜين ٚايك ..َٞٛعهظ خوا "أتاتٛزى".
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َٔ ٖٓا حيا ٍٚأزدٚغإ إٔ ٜثُةدد ضةٛزٚ ١ٜايعةسام ٚقوةس ٚايطةٛدإم ٚأخة اع
ايهٜٛجٚ .جيٗد ايطس ٚايعًٔ اايفة ١ايدضةثٛز ايةر ٟحية ِّسّ اضةثغ ٍ ا ػةاعس
ايد ١ٜٝٓألغسا ضٝاض.١ٝ
ط إمجةاأ ايػةعي
َٔ ا ٓاضي ايثأنٝةد ٖٓةا إٔ إزةساءاح "أزدٚغةإ" يٝطةج حمة َّ
ايرتن ٖٞ ٌ ٞحمطُّ ضاط ٚاْثكاد َٔ أضصاة عسٜكٚ ٍ١نا ٠م َدٌ:
ضصة ايػعي اجلُٗٛز" ٟا صة ايهُاي."ٞ
ضصة ا سن ١ايك١َٝٛم " ٖٛٚق َٞٛتسن ٞمي ٌٝحن ٛايهُاي.١ٝ
ضصة اجملثُ ايدميكسا " ٞق َٞٛنسد"ٟ
ٖٓٚاى َا ٜكازة ْ 376ائااع هلر ٙاألضصاة ا عازض ١يطٝاض" ١أزدٚغإ".
إذاع َٔ ا اهس زداع ا دٜذ عٔ غسٚة ايهُاي ١ٝأَٛ ٚتِٗا..
إٕ ايٓةةصاأ عًةة ٢تسنٝةةا َةةٔ داخةةٌ تسنٝةةا َٚةةٔ خاززٗةةا

زأٜٓةةا ضةةٝثٓاَ َ ٢ة

اقةةرتاة عةةاّ ّ9091م ٚقةةد تػةةٗد ايطةةٓٛاح اُ،ةةظ ايكادَةة ١ةةسانني  ٚةةدٜاحٍ

زطاَاع أَاّ تسنٝا ..عد عاّ  9091ضٝه ٕٛيرتنٝا ا ل ايثٓكٝي عٔ ايارتٍٚ
ٚايغاش ٚاْثٗاء فرت ٠عَدِّ َضٝل اياٛضفٛز "ايسا ط ني اياطةس األضةٛد ٚحبةس َسَةس ٠إىل
اياطس األ ٝض ا ثٛضط ممساع دٚيٝاع".
ٚإَهاْٝةة ١ضفةةس قٓةةا ٠تةةس ط ةني اياطةةس ٜٔاألضةةٛد َٚسَةةسٚ ٠فةةس زضةة ّٛعًةة٢
ايطفٔ ايعا س ..٠عد إٔ نةإ ا ضةٝل ٜعةد ممةساع دٚيٝةاع د حيةل يرتنٝةا فةس زضةّٛ
عً ..٘ٝأ ٚضفس ايكٓا.٠
َةةٔ ٖٓةةا ْفٗةةِ حماٚيةة" ١أزدٚغةةإ" ايثكةةازة َةة ايةةس ّٚع ٚايهٝةةإ ا ضةةسائًٞٝ
ٚايثصيف يًغسة حماٚي ١عاجل ١أخس احنطاز ايثدخٌ ايرتن ٞضٛزٚ ١ٜخطازت٘م
ٚقد تطرت عٔ َكثٌ ايحطف ٞايطعٛد" ٟمجاٍ خاغكس "ٞيًضغط عً ٢ايطعٛد."١ٜ
ٚإّٕ ضٝاض ١تدْ ٞضعس بسف ايً  ٠ايرتنٚ ١ٝاْثكاٍ "أزدٚغإ" َٔ غةعاز بةفس
(َػانٌ) إىل بفس (ع قاح) د ْعثكد أْٗا ضثٓس .
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