
 ةدرابلا برحلا دعب ةيعقاولل ةتباثلا ةوقلا
  
 
 نم ناك دقو .ةيعقاولا نم رثكأ يلمعلاو يرظنلا دقنلل ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف ةيرظن ضرعتت مل امبر
 ةيمتحلا ةمتاخلا وه ةدرابلا برحلل ةيملسلا ةيئاجفلا ةياهنلاب ؤبنتلاو ريسفت يف ةيرظنلا لشف نوكي نأ ضرتفملا
 نييعقاولا ضعب نإف كلذ نم سكعلا ىلع لب ،ةيرظنلا هذه يهتنت نأ رظتنملا نم سيل هنأ ريغ .ةيرظنلا هذهل
 تاقالعلا لاجم ىلع ةنميهلا يف ماع فلأ نم رثكأ ىدم ىلع ًامئاد تناك املثم رمتست فوس مهتيرظن نأ نودقتعي
  .ةسايسلا تايرجمو ةيلودلا
 ةميدع ضعبلا اهربتعا يتلاو  اذه اننامز ثادحأ مهأ نم ثدحب ؤبنتلا يف ًامامت تلشف دق ةيرظنل نكمي نذإ فيكف
 نأ اهل نكمي فيك ،مئادلا ضارتعالل ةاعدم ةيلمعلا وأ ةيرظنلا ةيحانلا نم اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ىنعملاو ىودجلا
  ؟ ءاقبلا يف رمتست
 رارمتساو ءاقب بابسأ ىلع روثعلا اولواح نيذلا مه ليلقف ،كلذ عمو .ةيعقاولا نع عافدلاو رشابملا موجهلا رثك دقل
 ةباجإلا دجي نأ لواحي هنأ امك ،لمهم وهف ًايهيدب ودبي ناك نإو يذلا ،لاؤسلا اذه لوانتي لاقملا اذه نإ .ةيرظنلا
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  ةيعقاولاو ملعلا
 ةيرظنلا هذه تلعج يتلا ةيسيئرلا بابسألا نم ًادحاو ةيلودلا ةسايسلل يملعلا مهفلاب ةيعقاولا ةيرظن مازتلا ربتعي
 مغرلا ىلع هنإف ،قحللو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم ةدحتملا تايالولا يف لقألا ىلع ةيلودلا تاقالعلا ىلع رطيست
 داقتعالا يف مهعيمج كراشي مل امك ،ةسايسلل يملعلا ليلحتلاب نيمزتلملا مهدحو اونوكي مل نييعقاولا نأ نم
 ةنملع نع اوعفاد نيذلا مه نييسيئرلا ةيعقاولا يسدنهم نأ الإ )ةيقطنملا ةيباجيإلا وأ( ةيملعلا ةيجولويديألاب
 اذه ،ةقيقد ريغو ةشوشم اهنوكل ىرخألا ةيركفلا سرادملا دقن يف ةلاعفلا ةحلسألا دحأ وه اذه ناك دقو ،ةسايسلا
  .ةيلاثملا يف اهقارغإ بناج ىلإ
 مهتايرظن نوكب نيرخآلا عانقإ نويعقاولا عاطتسا دقف ،ةيملع ةيرظن يه ةيعقاولا نأب ءاعدالا قيرط نعو
  .ةيعوضومو ةيملاع اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ميقلا نم ةررحتم اهنأو ،ناكمو نامز يأ يف قيبطتلل ةلباق ةيعقاولا
 ةيعقاولا دعاس يذلا ديحولا لماعلا نكي مل ةيملاعلا ةسايسلل يملعلا ليلحتلا يف داقتعالا اذه نأ نم مغرلا ىلعو
 ىلع ةيعقاولا دعاس دق هيف كشال امم هنأ الإ ،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف رخآ ىلإ رصع نم ءاقبلاو ةنميهلا ىلع
  .ًاساسأ اهقحتستل نكت مل يتلا ةيملعلا ةناكملا هذه أوبتت نأو ،ةيعقاولاب أطخ ىمستت نأ
 ةنميه تحبصأ ،ةريخألا ةنوآلا يف هنأ امك .اهيلإ علطتت تناك ةيملع لامعأ جاتنإ يف تلشف دق ملعك ةيعقاولا نأ الإ
 ىلع اضيأ نكلو يجهنملا ىوتسملا ىلع طقف سيل لؤاست لحم )ةسايسلل يملعلا ليلحتلا وأ( ةيبيرجتلا ةيعضولا
 فيرعتل ثلاثلا لدجلابdipaL hpesoJ  ديبال فسوي هامس ام لالخ نم كلذو ،يفرعملاو يفسلفلا نييوتسملا
  . ثلاثلا لدجلا اذه لالخ نم دبأللو ةدحاو ةرم ةيعضولا نم ةقثلا عزن متي نأ رظتنملا نم سيل هنأ ريغ ،ملعلا
 ًادبأ لصت نل ةيلودلا تاقالعلا يف ةريبكلا تاشقانملا هذه نإف ،لبقتسملل يداشرتسإ ليلد ةباثمب يضاملا ناك اذإف
 ةيرظنلا اهنأ يعدتو اهيدقان سرختف ،ملعك ةطولغملا اهتيمست نم ةدافتسالا يف ةيعقاولا رمتست فوسو ،لح ىلإ
 ةيملعلا ةفصلا ىودج لوح نولءاستي نيذلا ءالؤه ددع دادزا املك نكلو ةيعوضوملا ةيملعلا ميقلا نم ةررحتملا
  .ًالصأ اهقحتست ال يتلا اهتوطس ءطبب ةيعقاولا تدقف املك ،ةيعقاولل
 تايرظنلا عيمجل ةيملعلا ريغ ةفصلا راهظإ نكمملا نم ناك اذإ ؟ ةيملع تايرظن ةغايص يف نويعقاولا حجن له
 نادعي نيذللا ztlaW htenneK زتلاوو uahtnegroM snaH واثنغروم ةشقانم يفكي هنإف ،ةيسيئرلا ةيعقاولا
  .ةسايسلل يملعلا ليلحتلاب نينمؤملا دشأ نم امهنأ امك ،ةديدجلا ةيعقاولاو ةيكيسالكلا ةيعقاولل نيسسؤملا نييوبألا
 ناسنإلا ةعيبط لوح ثدحتلا يف غلاب امك ،داقتعالاو ةقيقحلا نيب زييمتلا نكمملا نم هنأ ةقثب واثنغروم نلعأ دقو
 ةجردلاب ًانطف واثنغروم دجن ،ةيعقاولا ىلإ ثيدحلا لصي امدنع هنأ الإ .ةيملاعلا ةيعوضوملا نيناوقلا ىلع ةينبملا
 ماع خينويم نالعإ نأ لعفلاب دقتعي صخش لك نأب داقتعالا عمو .ةددحم تارابع ةيأ ردصي ال ثيحب ةيفاكلا



 ةيهيدب ةقيقحك هتاذ دح يف ودبي ام هنأ نم واثنغروم رذح دقف ،تقولا كلذ يف ةديج ةركف ربتعي ناك 8391
 نكمي ال ءيش ىتح وأ ،لبقتسملا روظنمب ىوس هديدحت نكمي الو ًامامت لوهجم ءيش الإ وه ام يضاملا روظنمب
  .ينيقي ريغ ساسحإ هنأ الإ روظنم يأ نم هديدحت
 رومألا تاديقعت نأ وه ًادبأ هوسني الأو ةيلودلا ةسايسلا ةبلط هملعتي نأ بجي سرد لوأ نإف واثنغروم ركذ امكو
  .ًاليــحتسم ًائيش ةديكألا تاؤبنتلاو ةطيسبلا لولحلا ىلإ لصوتلا نم لعجت ةيلودلا
 ةدعل ةيبسنلا ةوقلل ةيقطنملا تاباسحلا نأب ًاضيأ واثنغروم ملس دقف ةوقلا نزاوت ةيرظن ىلإ رظنلاب قلعتي اميفو
 عاجرتساب الإ اهتحص نم ققحتلا نكمي ال تانيمخت ةلسلس يه ةوقلا نازيمل ةايحلا نايرش ربتعت يتلاو لود
 ةسايسلا لوح اهيف غلابم تاءاعدا رادصإ نم واثنغروم نكمت دقف يديرجتلاو يرظنلا نييوتسملا ىلعو .يضاملا
 نأ معزي هنإف ، عقاولا نع ثيدحلا يتأي امدنع ،كلذ عمو .ةمئادلا ةيعوضوملا نيناوقلاو ةقيقحلا نع ًاثدحتم
 نمزلا نأو ،ةديج تاؤبنت رخآلا وه هتانيمخت نم لك رابتعا صخش يأل نكمي هنأ ةجردل ةدقعم ةيلودلا تاقالعلا
  .ال مأ لمعلل ةحلاص تناك ام اذإو ،ءايشألا ةقيقح انميلعتب ليفكلا وه طقف
 نيناوقلا يف ةسايسلا نع ثيدحلاب متها اذاملو ،اذه واثنغروم لمع ةيملع ىدم نع لءاستن نأ الإ انعسي الو
 .اهضحد وأ اهنم ققحتلا نكمي يتلا نيناوقلا رارغ ىلع تايطعمب اندمي نأ عيطتسي ال ناك اذإ ،ةيعوضوملا
 ةهيبشلا كلت اهب دصقي مل هنإف ةيعوضوملا نيناوقلا نع ثدحتي ناك امدنع هنأب ةلئاقلا ةقيقحلاب انلبق ام اذإ ىتحو
 ةقيقح ءوض يف كلذو ،ةيحطس تاميمعت يه ةيموقلا ةحلصملاو ةوقلا لوح هراكفأ عيمج نأ لب ةيعيبطلا مولعلاب
 ىلإ لصوتلا ةلاحتسا ةجردل ديقعتلا يف ةياغ ةيلودلا تاقالعلا نأ يه اهيلإ دنتسي يتلا ججحلا مهأ نم ةدحاو نأ

  .ةطيسب تارابع
 لمع نأ ودبيو ،ةيملاعلا تاسايسلل يكيسالك بارتقاب يهتنت ةيباجيإ ةيوق تارابعب أدبي واثنغروم نأ ودبي نيح يف
tS نيتسجوأ تناس نم لكل ًادقن زتلاو هجو ىلوألا هلامعأ يفو .تقولا لاوط ايملع هنوكب مستي  زتلاو
 enitsuguA روبينو  rhubeiNىلع ةينبملا تاليلحتلا ضحد وأ تابثإ نكمي ال هنأ ىلإ ًاريشم واثنغرومو 
 مدع وأ اهتابثإ نكمي ةديدجلا ةيعقاولاب ةامسملاو ةيلودلا تاقالعلا نع هتيرظن نأ زتلاو دقتعيو .ةيرشبلا ةعيبطلا
 يف حجن دق زتلاو نأ ودبي ال ،كلذ عمو .نييكيسالكلا نييعقاولا لامعأ نم ةيملعو ةوق رثكأ اهرابتعاب اهتابثإ
 ميهافم ةحارص مدختسي هنأ ثيح ،ةوقلا رهظمب لقألا ىلع مستي زتلاو ليلحت نأ حيحصو .هسفنل هططخ ام قيقحت
 نع ديعب دح ىلإ فلتخت ال ىوقلا نزاوت نع هتيرظن نأ الإ ،هتيرظن نم تاضارتفالا ضعب رقي امك داصتقالا نم
 لمتحي يذلا ديحولا ضارتفالا امأ .نيخرؤملاو ةـسايسلا ءاملع نم ددع هلبق اهديأ يتلا ىوقلا نزاوت تايرظن
 كلذ نم ًارارقتسا رثكألا وه ةيبطقلا يئانث ملاعلا نأب ةلئاقلا زتلاو ةرابع وهف ،بيذكتلا رطخ وه ريبكلا رطخلا
 لئاقلا ضارتفالا لثم بيذكتلل ةلباق ريغ ىرخألا تارابعلاو تاضارتفالا عيمج نأ ساسألاف .باطقألا ددعتملا
 زتلاو عاطتسا دقل ؟نزاوتملا كولسلا اذه ققحتي مل ول اذام نكلو ،نزاوتم كولس يف كرتشت فوس لودلا نأب
  اذـه نإف يكولسلا نزاوتلا اذه ققحت ام اذإف ،ماظنلا يف نزاوتلا ىلإ ديدش هاجتاب طقف أبنت هنأب لوقي نأ ًامئاد
 ايكولس انزاوت نمضيل نكي مل هنأب لوقي نأ ًامئاد هناكمإب نإف ققحتي مل اذإ امأ ،هتيرظن دييأت ىلع لمعي فوس
  .ةئاملا يف ةئام ةبسنب
 مل ةوقلا نازيم نع زتلاو ةيرظن نإف ،راصتخاب ؟ ةئاملاب 08 وأ ، 07 وه له ؟ يوقلا هاجتالا اذه وه ام نكلو
 ثيح ةيملعلاو ةيركفلا ةيحانلا نم نيمأ وه زتلاو نأ ودبي اميفو ،نييكيسالكلا نييعقاولا نم ربكأ ةجردب ةيملع دعت

 باطقألا ددعتملا كلذ نم ارارقتسا رثكألا وه ةيبطقلا يئانث ملاعلا نأ ةعاجشب ًانلعم رونلا ىلإ جرخت هتيرظن لعج
 نم هترابع نأ دجن ةبقاث ةرظنب نكلو .ةيديلقتلا ةمكحلا نم فولأملا دض ريسلاو بيذكتلل هسفن ضرع كلذبو
 نيب ىوقلا فلاحت سيل هموهفم يف نيبطقلا نإ .رارقتسالا نع هتركفل ىزغم هل ىنعم يأ اهحنمو اهبيذكت بعصلا
 لماوعو ةيميلقإلاو ةيركسعلاو ةيداصتقالا لماوعلل الثم رابتعالا يف ذخألا دعبو .ةدحاولا ةمألا ةوق لب ،ممألا
 ملاعلا نأ نلعأ دقو ، ملاعلا يف ىوقلا ربكأ امه يتيفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نأ زتلاو جتنتسا دقف ،ىرخأ
  .باطقألا ددعتملا كلذ نم ًارارقتسا رثكأ وه و ةيبطقلا يئانث
 يذلا ةيبطقلا يئانثلا ملاعلا انيدل ناك خيراتلا يف ةرم مك ءرملا بجعتي دقف ةيبطقلا يئانثلا ملاعلل زتلاو فصو نمو
 نكلو .ةيلك بورح ىلإ امهب لاحلا ىهتنا ناتللا جاطرقو امور ، اترابسو انيثأ لثم نابطق انيدل ناك دقل ؟ هحضوأ
 .ةيبطقلا يئانث ملاعل زتلاو فصو عم نابسانتت ال نيتللا نيتلاحلا نيتاه رابتعالا يف اوعضي مل هيعفادمو زتلاو
 ةقيقح ديكأتلاب كلذ نإ .3281 ىتح 5181 نم تداس يتلا ابوروأ لثم ملاسم باطقألا ددعتم ملاع انيدل ناكو
 باـعصلا ىلع بلغتلا ةيناكمإ لوح ةلوهسب لادجلا نوعيطتسي زتلاو يعفادم نإف ،زتلاو ةيرظن ىلع ةريطخ
 هفصو يذلا نيبطقلا وذ ملاعلا انيدل نوكي نأ لمتحملا نم سيل هنأ املاطو .ةريبك ةيصخش ةدايق لالخ نم ةيئانبلا



  .رطخلا نم ملست ال هتيرظن نإف كلذ ناك اذإف ،اينمز ةليوط ةدمل زتلاو
 اولداجي نأ ًامئاد نوعيطتسي زتلاو يديؤم نإف ،هتيرظن يف ةدوجوملا ةيبيرجتلا وأ ةيرظنلا تاضقانتلا تناك ايأو
 اذكهو .ءيش لك ددحي ال يحاضيإلا ءانبلا نأب وأ ،ةيبطقلا ةيئانثلل زتلاو فيصوت عم قيفوتلا يف اوقفخأ ءاوس
  .ةيعقاولاب ًادبأ ةحاطإلا نكمي ال اذامل مهفن نأ عيطتسن
  ال ةناكم اولتحي نأ نويعقاولا عاطتسا دقلو .ءيش لكل ةزهاج تاريسفت ًافلس تدعأ اهنإف ،ثدح امهمو
 لثامتت امنيبو .ةيملعلاب مستي اذه مهلمع نأ اونلعأ نأب كلذو ،ىرخألا ةيركفلا سرادملا ةهجاوم يف اهنوقحتسي
 نإف ،بيذكتلل ةلباق ريغ اهنأ بناج ىلإ ةيرايعمو ةضماغ اهنوك يف ىرخألا تايرظنلا عم نييعقاولا تايرظن
 نم ةلاه مهتاليلحت ىلع يفضأ عقاولاو -ةيرظنلاو - ةيعوضوملا نيناوقلا لثم تاحلطصملا ضعبل مهمادختسا
 راكفأ مادختسال ءاملعلا ضفر درجمب هنإف ،قحب yelhcA treboR يلشأ راشأ امكو .يعوضوملا عقاولاو ملعلا
 ملعلل ةيعرشلا ةيفلخلا فلخ ترثعت دق مهاطخ نأب ساسحإلل مهعفد متي ام ناعرس هنإف ،نييسايسلا نييعقاولا
 ال مهتاحيص نأب ساسحإلل مهعفد متي امك .تاياهنلا وأ قالخألا وأ ميقلا وأ ةيصخشلا تايلامجلا ايند يف اوطقسيل
 ةيعقاولاو ةيعضولا ةفسلفلل لمتحملا لبقتسملا نأ ثيح ءاثرلاب ريدج فقوملا اذه نألو .ةيملعلا ةزيكرلا كلمت
 ةلاحلا نأو امأ .ةيملع ةيرظنك ةيعقاولا ىودج نع نولءاستي نيذلا ءالؤه نم ديزملاو ديزملا كانه نأ يف لثمتي
  .ةددحم ريغو ةضماغ اهنأب ىرخألا ةيركفلا سرادملا داقتنا ةيعقاولا ناكمإ يف حبصي نلف ،اذكه
  
  اهداقنو ةيعقاولا

 حالسلا وه )ةيقطنملا ةيعضولا ةفسلفلا وأ( ةيملاعلا ةسايسلل يملع ليلحت ينبتب ءاعدالا نأ نم مغرلا ىلع
 ثيح ،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف ةيعقاولل ةتباثلا ةوقلا ريسفتل يفكي ال هدحو اذه نإف ،اهيدقان تاكسإل لمتحملا
 يف ذخؤت نأ بجي يتلا ىرـخألا لماوعلا دحأ ةخسارو ةتباث تايرظنب نايتإلا يف ةيعقاولا يدقان قافخإ ربتعي
 ةيفيظولاو ،ةيفيظولا لاثمأ نم ةيعقاولا ةهجاوم يف تايدحت رخآل تقو نم تايرظنلا ضعب تلكش دقلف .رابتعالا
 تايرظنلاو ،ةثادحلا دعب امو ،مظنلاو ، ةديدجلا ةيلاربيللا ةيتاسسؤملاو ، ةديدجلا ةيلاربيللاو ،ةيلاربيللاو ،ةديدجلا
 اليلد دعي داضملا يركفلا هجوتلا تاذ سرادملا نم ةنيابتملا ءامسألا هذه لثم دوجو لعلو .خلإ..ةيئانبلاو ةيدقنلا

 نأ عبطلاب ينعي ال اذه نأ الإ ،ةيعقاولا دض ةدحوم ةهبج نيوكت يف ةيعقاولا يدقان لشف ىلع رشابم ريغ
 لاجم ىلع ةنميهلا اهناكمإب دعي مل ةيعقاولا نأب ةلئاقلا ةقيقحلاف :ًاثبع ةيعقاولا ىدحتت ىرخألا ةيركفلا سرادملا
 لاجم يف ةماه تامهاسم اومدق ةيعقاولا يدقان نأ يف كش الو .اهيدقان حاجن نع ًائيش انل يكحت ةيلودلا تاقالعلا
 نأ بجي مهنأ الإ .انثيدح عضاومل مهئارثإ بناج ىلإ ةلمهم تاعوضوم ىلإ انهابتنا نيهجوم ةيلودلا تاقالعلا
  .ةيعقاولل لالحإ ةيلمعب مايقلا اوعيطتسي ىتح نويعقاولا اهيلإ راشأ يتلا تالكشملا نم ديدعلل ًالولح اودجي
 دقلف .ةدح ىلع مهنم لك عم لماعتن نأ نذإ لدعلا نمف ةفلتخم تاهاجتا نم ةيعقاولا يدقان نم ديدعلا كانه نأل و
 ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا اهرخآ تناك ،ةيملاعلا تاسايسلل ةيلاربيل رظن ةهجو نم تايدحتلا مهأ نم ةدحاو تتأ
 ةراثإ رثكأ ةيلودلا تاقالعلا ةيرظن يف عوضوم دجوي ال هنإف ،سيرب ديفادو ريلوش لادنور راشأ امكو .ةديدجلا
 رمثتست اذاملو ،تاسسؤملا نأش اذه ناك ام اذإ  -ةيملاعلا تاسسؤملا رود ةقيقح نم رثكأ قباسلا دقعلا ربع لدجلل
 نيب لدجلا نأ قحلاو .ةيملاعلا تاسايسلا يف رارقلا يعناص تارايخ يف رثؤت اهنأ فيك ًاريخأو ،اهيف لودلا
 ناكمب ةبوعصلا نم هنأ الإ ،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف ةيمان ةعانص حبصأ ةديدجلا ةيلاربيللاو ةديدجلا ةيعقاولا
  -:ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا نأشب remiehsraeM nhoJ رمياشريم نوج اهيلإ لصوت يتلا ةصالخلا سفن يشاحت
 ،ةليوط ةبقح لثمتل دقعلا نع ديزي امل ةيلودلا تاقالعلا تاشقانم زكرم يف ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا تلظ دقل
 ضعب رهظي نأ نكمملا نم ناك دقف ،ةيلاربيللا ةيتاسسؤملل يقيربمأ معد كانه ناك ام اذإف .ةيميداكألا ريياعملاب
 نأــش نم للق ثحبلا اذه مظعم نأ الإ ةيرظنلا ىلع يبيرجت ثحب ءارجإ مت هنإف قحلاو .نآلا حطسلا ىلع اهنم
 ىلإ ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا لوحتت نأ نآلا شهدملا نم سيل اذهلو .ةيعقاولا ديأ هنأ نيح يف ،ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا
  .كلذب فارتعالا مت ام اذإ حضتت فوس رومألا نأ الإ ةيعقاولا

 ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا نأ نم رمياشريم هيلإ راشأ ام يكزن امدنع ءيشلا ضعب ًاحوضو رثكأ رمألا نوكي فوس
 ةيعقاولا نيب ام نخاسلا لدجلا نم مغرلا ىلع هنأ ًامامت يعن نأ انيلعف .رخآ ىمسم تحت ةيعقاولا الإ يه ام
 ام ةكرعملا نأ امك ، ءيش ال لجأ نم ةبخاص ةجض نوكي نأ ودعي ال رمألا نأ الإ ،ةديدجلا ةيلاربيللاو ةديدجلا
oJيان فيزوجو enahoeK treboR نيهويك تربور جرخ امدنعف .ةفئاز برح الإ يه  eyN hpes ةركفب 
 ًايأ ةيعقاولا ليدعت درجمب اماق امهنإف ،ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا تقبس يتلا ةركفلا يهو ،بكرملا لدابتملا دامتعالا
 نيلثمم دوجو احرتقا دقف ةيلودلا تاقالعلل يسيئرلا لثمملا يه ةلودلا رابتعا نم ًالدبف .كلذ يف مهتاءاعدا تناك



 نيبyhcrareih  جردت بايغ ةركفب ايتأ دقف ةلودلل ىمسأ فدهك نمألا ذاختا نم ًالدبو ،نييموكح ريغ
 ىلع كلذ دمتعيو ةمئالم رغ نوكت دق اهنأب املس دقف ةيركسعلا داعبألا ةيمهأ ريرقت نم ًالدب ًاريخأو ،تاعوضوملا
 نوكي نأ ودعي ال رمألا نإف ،يانو نيهويك نم لك لمع ةميقو ةقيقح تناك ايأو .ءافلحلا ضعب عم ةددحم اياضق
 ىلع ءيشلا سفن قبطنيو .ةيعقاولا لحم لحي نأ نكمي ديدج ركفل لمع راطإ هنوك نم رثكأ ةيعقاولل اليدعت
 يف الإ دجوت ال ةنميهملا ةوقلا راسحنا دعب ىتح ملاعلا رارقتسا ىلع ءاقبإلا ةيناكمإ ةركف نأ امك ،ماظنلا تايرظن

  .ماظنلاو رارقتسالا نيب اهتامامتها ةمستقم ،ةيسايسلا ةيعقاولا دودح
 تايرظنلاو ةثادحلا دعب ام نع اذامف ،ةيعقاولل عنقملا ليدبلا ميدقت يف ةثيدحلا ةيلاربيللا ةيتاسسؤملا تلشف ام اذإو
 مت فيك ةفرعم ىلع بترتي اذهف ،ًاعيمج تاكرحلا هذه نيب ام طبري يذلا ءيشلا وه ام امأ .ةيوينبلاو ةيدقنلا
   -:نييساسأ نيءاعدإ لمتحي يذلا رمألا ،ًايعامتجا ةيملاعلا تاسايسلا بيكرت
 عم ضراعتي ءاعدا( ةيدام اهنم رثكأ ةيعامتجا تاينب يه ةيلودلا تاسايسلل ةيساسألا تاينبلا نأ وه :لوألا
   ،)ةيداملا ةفسلفلا
 هيف كشال امم و .طقف مهكولس لكشت اهنوك نم رثكأ اهعابتأ تامامتهاو تايوه لكشت تاينبلا هذه نأ وه :يناثلاو
   .ةيملاعلا تاسايسلا نع انموهفم ترثأ اهنأ بناج ىلإ ةيعقاولا نع اهساسأ نم فلتخت ةيدقنلا تايرظنلا نأ
 ةلكشمو ،ةيرظنلل ةيحالطصالا ةغللا ةلكشم امهو الأ نيتماه نيتلكشم ىلع بلغتت نأ بجي تايرظنلا هذه نأ الإ
 مهنأب رعشنس ،رمياشريم نوجو sivreJ سيفريج تربور ـل ةثيدح تالاقم انأرق ام اذإف .ةيقيربمألا تايوتحملا

 تناك دقلف ،ًامئاد لاحلا وه سيل اذه نأ الإ .نويساسألا نويوينبلا هلوقي نأ ديري يذلا ام نومهفي لقألا ىلع
 نع نولوحتي ريثكلا تلعج يتلاو ،اهتالكشم مهأ نم ةدحاو ةيدقنلا تايرظنلا ةغل يف ةيحلطصملا تاديقعتلا
  .اهتايبدأ
 زتلاو امهو نييعقاولا عملأو زربأ نم نانثا نود ،ةديدجلا ةيعقاولا نع يلشأ دراشتير دقن ةءارق دعب
 ثحب ةهاتم يف لخد هنأ - هلوق بسح - زتلاو دقتعا دقف .دقنلا اذه مهف يف امهتالكشم nipliG treboR نيبليجو
 نأ عيطتسي ال امدنع لمعلا ءارث وأ ةيقادصمو ومس ىدم وه مهملا سيل ،اهنم جرخي فيكو وه نيأ فرعي دعي مل
 هراكفأ كاردإ نم قحب نونكمتي ال امدنع وأ لمعلا اذه ةغل مهف نوعيطتسي ال نيذلا سانلا نم ريثكلا كرحي
 تاذ نذإ نوكت نلف ،اهنم ةصلختسملا ةقيقحلا طيسبت وه تايرظنلاب نايتإلا نم فدهلا ناك ام اذإف .ةيساسألا

 تايرظنلا نم نيابتملا مكلا اذه دجاوت ام اذإ اضيأو ،يعقاولا ملاعلا لثم ةدقعم ةيرظنلا تناك ام اذإ ىودج
 نأ -يملعلا هعمتجم ىلإ ةراشإ - ةرم تاذ كنالب سكام ركذ دقل .ةثادحلا دعب ام يف ةداع لاحلا وه امك نييرظنلاو
 نأ وه اهراصتنال ىوقألا ببسلا نكلو ،مهل قيرطلا ةرانإو اهموصخ عانقإب رصتنت ال ةديدجلا ةيملعلا ةقيقحلا

 تايرظنلا عابتأ عيطتسي .ديدجلا اذه عم فلآتلا عيطتسي ديدج ليج دلوي اذكهو ،ةياهنلا يف نوتومي اهموصخ
 مهناكمإب وأ .ةيدقنلا تايرظنلا ديدجلا ليجلا لبقتي نأ نيلمآ ،نييعقاولا عيمج تومي ىتح اورظتني نأ نذإ ةيدقنلا
 ةكسامتم ًاراكفأ ةياهنلا يف نيمدقم اهيلإ ةجاح ال يتلا تاحلطصملا نم اوللقيل ،مهتايرظن طيسبت ةلواحم
  .ةمغانتمو
 مل ةيدقنلا تايرظنلا نإف ،ةياهنلا يفو .ةلوبقم تارربم ةدع ًامئاد كانه ،راكفألاو ةغللا يف تاديقعتلاب صتخي اميف
 ام اذإو .ًامامت اهيلع اوفرعتي نأ لبق مهتقو نوذخأي فوس اهذيمالت نإف كلذلو ،ريبك تقول ةحاسلا يف رهظت
 نم طقف بتاكلا يناعي نلف ديدجلا جذومنلل ةيرظنلا تايوتحملا مهف يف ةيدقنلا تايرظنلا يدقان قافخإ رمتسا
 تسيل اهنأ الإ ،مهفلا ىلع ًاقح ةريسع ةيدقنلا تايرظنلا نأ نيح يف و .ئراقلا ًاضيأ اهيناعي فوس نكلو ،ةلكشملا
 هريربت نكمي ال يذلا ديحولا ءيشلا نأ الإ .اهباعيتسال دوهجم لذبل دادعتسالا مهيدل نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب ةليحتسم
 ،ةيوينبلا ةكرحلا ءانثتسا ناكمإبو .ةيملاعلا تاسايسلل لقتسم ريسفت ميدقت يف اهقافخإ وه ةيدقنلا تايرظنلل ةبسنلاب
 مهميدقت نم ةيعقاولا ةيرظنلا نم هفذح مت ام ىلإ ةراشإلا يف ةعارب رثكأ اوناك ةيدقنلا تايرظنلا باحصأ نإف
 ءيش ةيعضو ةيرظن ميدقت نأ عبطلاب ةثادحلا دعب ام ورظنم ىريو .قوبسم ريغ ىوتحم تاذ مهب ةصاخ تايرظن

 تسيل ةيؤرلا نأ الإ ةرسآ بذج ةوق يطعي هاجتالا اذه لثم .ىودجلا ميدع ءيش هنأ لب ،هئارو نم لئاط ال
 ىوقألا لامتحالاف ، هاجتا يأ ىلإ اندوقت نأ ضفرت اهنأ ثيح ةثادحلا دعب ام تايرظن اندوقت نيأ ىلإف ،ةحضاو
  .دودسم قيرط ىلإ ىوس اندوقت ال ةيركف ةعدب اهنوك ىلإ يهتنت فوس اهنأ
 .ىمحلا لثم ةيلودلا تاقالعلا لاجم ةيدقنلا تايرظنلاو ةثادحلا دعب ام تايرظن تحستكا ،ديعبلاب سيل دمأ ذنم
 امكو .ةيلاثملا لماوعلاو ،ةيوهلاو ،ريياعملا نع عيمجلا ثدحتي ثيح ةيئانبلا ةكرحلا رود ءاج هنأ ودبي ،نآلاو
 ةفاضإلاب .ةيدوجو اهنكلو ةيفرعم تسيل ةدئاسلا تايرظنلا عم ةيئانبلا ةكرحلا كراعم نإف ،لكيش يرفيج ركذ
 نم تايرظنلا باحصأ نيب - ةعساو تلازام يتلاو ةلصافلا ةوهلا لصو ىلع لمعت نأ لمتحملا نم نإف ،اذهل



 ًايوق ًايدحت لثمت نأ ةيئانبلا ةكرحلا ناكمإب ناك اذإ ام لوح ًاحوتفم لؤاستلا لظيو ةثادحلا دعب ام يرظنم
 اهراثأ يتلا ةلئسألا نم ديدعلا هيجوتل ةجاح يف اننأ الإ ،ةثادحلا دعب ام لثم ىشالتتس تناك ام اذإ وأ ،ةيعقاولل
  .مهريغ نيرخآو ةيعقاولا باحصأ
 يفف .هيلإ رظنلا هجوت نأ ةيئانبلا ةكرحلا دوت يتلا تاعوضوملا نم ًادحاو ةيرايعملا رصانعلا نع لاؤسلا دعي

 ةحضاو ودبت ملاعلا ليوحت يف ةيرايعملا ةيئانبلا ةبغر نإف ةيرايعملا اهتايوتحم يفخت نأ دجب ةيعقاولا لواحت نيح
  .ًامامت
 نم رلتهو نيلاتس لثم ءامعز عنمن فيكف ، ةطلسلا يف فوشتابروج لثم ءامعز انيدل نوكي نأ لمأن اننأ نيح يفف
 جاتحي ال ؟ راشتنالا نم ةيملاعلا ةسايسلل ةدسافلا ميهافملا كلتو ريياعملاو ئدابملا عنمن فيكو ؟ ةمقلا ىلإ دوعصلا
 ،ةعئاشلا تاسرامملاو لدابتملا مهافتلاو ريياعملا نم لكب مهمامتها ىلإ ةراشإلل طقف ةيئانبلا ةكرحلا باحصأ
 ةيجراخلا ةسايسلا كولس وه ام ،ًاريخأو .اهراسم رييغت نكمي فيكو ،تلكشت فيك ةفرعمب ًاضيأ نومتهي مهنكلو
  ؟ ةنيعم فورظل ةجيتن هعقوتن نأ نكمي ال يذلا
 ةمكحلا نم سيل هنأ الإ ،ملاعلا ةسايسل انمهف قمعت اهنأ امك ةميقلا طاقنلا نم ريثكلا زربت ةيئانبلا نأ هيف كشال امم
 ةقفدتم ةيملع تايرظن ميدقت نم نويئانبلا نكمتي نأ لضفألاف .ةيعقاولا عم ةيعضو ةكرعم يف لوخدلا لواحن نأ

 ميدقت نييئانبلا ناكمإب نوكي فوس هنأ يه انه ةحاتملا ةصرفلاو ،اهميدقتب نويعقاولا رهاظتي يتلا كلت رارغ ىلع
 رثكأ تاروصت عم ًايلعف نولماعتي مهنأب لئاقلا عقاولل ًادانتسا نيرخآلا تايرظن نم ًاقوفت رثكأ ةيملع تايرظن

 يف مهسفنأ نيمحقم ةيقيربما تايوتحم تاذ تايرظن ميدقت نم ًادبأ نويئانبلا نكمتي ال نأ وهف أوسألا امأ .ةبوعص
   .ةيرظنلا دعب ام تالداجم
 .ةيعقاولا عم ةيفرعم ةكرعم يف رصتنت نأ ةيئانبلا ةيرظنلل نكمي ناك ام اذإ حضاولا نم سيل هنا لوقلا زجوم
 تاقالعلا لاجم يف تايرظنلا ىوقأ نم ةدحاوك ءاقبلا يف رمتست فوس ةيعقاولا نإف ،كلذك رمألا ناك ام اذإو
  .ةيلودلا
  
  ةيعقاولل ةيرهوجلا ةوقلا
 ،ةمارصب ةيعضولا ةفسلفلا رايعم قيبطت مت ام اذإ ًاريبك ًاطابحإ لكشي نأ نكمي ةيعقاولا جذومن نأ نيح يف
 ام اذإ ،مارتحالا نم ديزملا بستكتل ةيعقاولا تناك امبر .ةريصبلا ذفانو ةوقلا ديدش ربتعي هنأ الإ ،ةيسايس ةفسلفك
 نم ةعومجمو ةيفسلف ةعزن اهنأ ىلع ةيسايسلا ةيعقاولا ىلإ رظنلا بجي هنأب نيبليج ىأر تلبق دق تناك
 ءاملع يمحت نأ اهنأش نم ةيملع ةيرظن - ةقيض ةيؤر يأ يف امك - اهنوك نم رثكأ ملاعلا نع تاضارتفالا
 نييعقاولا مظعم ىلختي نل ،عبطلاب .يهتنت ال يتلا ةيجهنملاو ةيعفنلاو ةيدوجولا تالداجملا نم ةيلودلا تاقالعلا
 نودب ىتح هنأ الإ .بذاكلا ملعلا ءاعداب مهئامتحا نع ًادبأ اولختي مل امك ،ةنكمملا مهتحلسأ رثكأ نم دحاو نع ًادبأ
 ةبغرلا نع واثنغروم ثدحتي امدنعف .ةوقلا يف ةياغ ةيؤر لثمت تلازال ةيعقاولاف ،نكمملا يعضولا حالسلا
 كلذب امهف ،ةيلودلا تاقالعلا يف نيقيلا مدعو فوخلا عم زتلاو لماعتي امدنعو ،ةنميهلاو ةوقلا يف ةيناسنإلا
 ذخأت نأ نودب لمتكت نأ ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف ةيرظن يأل ىنستي الو ،ةيناسنإلا عفاودلا مهأ ىلع ديلا ناعضي
 نيسرادلا لوقعو بولقلا ىلع ذاوحتسالا نم نيرظنملا نم ديدعلا نكمتي نلو .لماوعلا كلت لثم اهرابتعا يف
 تنكمت ةيعقاولا نإف هيف كشال اممو ،راصتخابو .ملاعلا تاسايسل مهتاريسفتب واثنغرومو زتلاو لثم نيسرامملاو
  .ةليوط ةدمل ةيلودلا تاقالعلا ريس ىلع ةرطيسلا نم
 ةيعقاو نم رثكأ دقنلل تضرعت ةدحاو ةيرظن كانه دجوت الأ لمتحملا نم ،ةيلودلا تاقالعلل رصاعملا خيراتلا يفو
 يف ةروثب ماق دق زتلاو نإف كش البو .ريثكلا قحتسي زتلاو نأ املاط ظحلا ءوس نم ربتعي اذهو .ةديدجلا زتلاو
 لكشلا كلذب ًاريغم ةلودلاو ناسنإلا نم ًالدب يوضوفلا ءانبلا ىلع زكر امدنع ةيلودلا تاقالعلا لوح انراكفأ
 لوصولا لهسلا نم سيل هنأ ،ةصالخلاو .يرقبعلا زتلاو ىلع قلطي نأ دبال طقف ببسلا اذهلو .ريكفتلل يلخادلا
 نيذلا ءالؤهل ةبسنلابو .بورحلا عنمت نأ نكمي يتلا ةيلودلا ةدايسلا بايغ وه ةقيقح برحلا رسفي ام نأ ىلإ
 مهدحأ رهظأ نأ دعب ًاهفاتو ًاحضاو ودبي ءيش لك نأ اوكردي نأ دبال ىزغم هل سيل زتلاو هدجو ام نأ نودقتعي

 .برحلا بابسأ نع نيلوئسملا نييعاطقإلا ةمظنأ ضعب ًانايحأو رلتهو نويلبان امئاد ناك زتلاو لبقو .ةلهس ةقيرط
 اذه نم .يملاع ءانب كانه زتلاو دعبو .برحلا يف اببست ناذللا ةلودلاو ناسنإلا امئاد ناك زتلاو لبق رخآ ىنعمبو
 ببس ريسفت سيفريج تربور عاطتساو ،ةيلودلا تاقالعلل ةريثك هجوأ ريسفت نويعقاولا عاطتسا طيسبلا هيبشتلا
  .نواعتلا يف لشفت فادهألا هذه قيقحت يف ةيواستم حلاصم اهلو ةنيعم فادهأ ىلع قفتت نأ نكمي يتلا لودلا نأ
 يف ئيسلا فقوملا نأ ،ةقيقحلا يف .نواعتت نأ لودلا ىلع بعصلا نم لعجت ةقثلا نادقفو كشلاو ىضوفلا نإ



  : ةيلاتلا بابسألا ىلإ عجري ةيلودلا تاقالعلا
 لبقتسملا يف اهيأر ريغت نأ نكمي اهنإف ،نآلا مئاقلا ماظنلا ىوق ةباثمب يه ىرخأ الود نأ انربتعا ول ىتحو : ًالوأ
  .تاقافتالا ذيفنتل ةوقلا مدختست نأ عيطتست مئاقلا ماظنلا ىوق نإف .اهدوعو فلختو
 تاعارصلا نم لعجي ام كلذو اهدودح جراخ يضارألاو دراوملا ىلع ةرطيسلل لودلا ىعست اهسفن ةيامحل :ًايناث

  .اهيلع لوصحلا نمضت ةيلود ةنميه كانه تناك اذإ ثدحت نل ةلكشملا هذه نإ .امتحم ائيش
 ةثدحم ىرخألا لودلا نمأ رطخلل ضرعت ام ةداع اهنمأ ةدايزل ةلودلا يعاسم نإف ةيلودلا ةسايسلا يف : ًاثلاث
 ال لودلا نإف ، ةيموجهلاو ةيعافدلا ةحلسألاو عفاودلا نيب زييمتلا بعصلا نم هنأ املاطو .ةينمألا ةلضعملا
  .اهسفن حيلست ريغ عيطتست
  
  ةيعقاولاو ةيعامتجالا ميقلا
 ةفاقثلاب ًامامت نيعبشتملا نييكيرمألا نيفقثملا نم ةلوبقم اهنأ وه ةيعقاولا يف هابتنالل ةريثملا رهاظملا دحأ نإ
 يذلا نييكيسالكلا نييعقاولا أدبم نأو رعاشم يأ نم ولخت ةيملاعلا ةسايسلل ةيعقاولا ةرظن نأ ىقبيو .ةيلاربيللا
 فيك .ةيكيرمألا ميقلا عم قفتي ال أدبم هنأ دكؤملا نم ،ماع رمأ يه نيرخآلا ىلع ةرطيسلا يف ةبغرلا نأب يداني
 ةيعقاو قلخ يف نمكي ريسفتلا نإ ؟ ةدحتملا تايالولا يف ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف ةيعقاولا ةنميه ريسفت عيطتسن

  .ةيموقلا حلاصملا مدخت يتلاو ةيكيسالكلا ةيعقاولل تالكشم ببست يتلا هجوألا نم صلختت يتلا زتلاول ةديدج
 هلالخ نم زتلاو موقي ،باطقألا ددعتملا ملاعلا نم ًارارقتسا رثكأ نوكي نيبطقلا اذ ملاعلا نأب لئاقلا ءاعدالا نإ
 فصي وهف ،لداجي امبر زتلاو نأ نم مغرلا ىلعو .ةصاخ ةدحتملا تايالولاو ةماع ىربكلا ىوقلا حلاصم ةمدخب
  .ًارارقتسا رثكألا نيبطقلا يذ ملاعلا ةركفب لودلا نم ريثكلا متهت الو .ةيلودلا تاقالعلا اهب لمعت يتلا ةقيرطلا طقف
 لبق نم بيحرتلا زيح لخدي ماظنلاو رارقتسالاب ةيعقاولا مامتها نأ بناجألا نيبقارملا مظعمل ًادج حضاولا نمو
 نأ دحأ عيطتسي ال امنيب .ةدحتملا تايالولا ةلاح نع انه ثيدحلاو ،مئاقلا عضولا ىلع ظافحلا يف نوبغري نيذلا
 اوأشن يتلا ةئيبلاب نيرثأتم نيكردم ريغ وأ نوكردم مهنأ كش كانه سيل هنإف ،نييكيرمألا ءاملعلا ةردق يف كشي
 دض ىواكش نم كانه ناك امهم هنإف ،راصتخابو .ةيعويشلاو ةروثلاب اومتها اذإ ىداع ريغ ًائيش نوكيو ،اهيف
 ةنميه يدحت متي نلو رارقتسالاو ماظنلاب مهمامتها يف ةيعقاولا عم نوكرتشي نييكيرمألا مظعم نإف ،ةيعقاولا
  .ةدحتملا تايالولل ةيموقلا حلاصملا مدخت اهنأ املاط ريبك لكشب ةيعقاولا
  
  ةــــصالـــخلا
  
 يف هقيبطت نكمي يقطنم جاتنتساو يهيدب قطنم نم قثبنت اهنأ ضرتفملا نم تايرظنلا نإف ،ةيرظنلا ةيحانلا نم
 ةيعقاولا ءاقب له ءرملا لءاستيو .لضفأ ةيرظن قيرط نع اهطاقسإ نكمي هنأ ضرتفملا نمو ،ناكمو نامز لك
 نأل وأ لضفأ تايرظن ىلإ لوصولا نم تنكمت دق ىرخألا ةيركفلا سرادملا نأل ،ًاثيدح لؤاست عضوم نوكي

 ريثأتلا دقفت راكفألاو تايرظنلا نإف ،ةياهنلا يف .ةيعقاولا رظنلا تاهجو عم مءالتي ال ةدرابلا برحلا دعب ام ملاع
 حورو تامامتهالاو ميقلاب راثئتسالا يف اهلشف ببسب نكلو ةيلاع ةيملع تايرظنب يهتنت اهنأل ةرورضلاب سيل
 ضرعتي ةيعقاولا ةيرظنلا دوجو نأ ىلإ ريشت لماوعلا مظعم نأ ودبي ،نهارلا عضولا وه اذه نأ املاطو .رصعلا
 نأل ًاضيأ نكلو ،ةدرابلا برحلا دعب ام ملاع دوست يتلا مالسلا حورب راثئتسالا يف اهلشف ببسب طقف سيل رطخلل
 نإف ،كلذ عمو .ةرمتسم ةروصب لؤاست لحم نوكي ةدحتملا تايالولل يجولويديألا اهرودو يملعلا اهعضو
 دعب ام نإف ةدرابلا برحلا ةياهنب ؤبنتلا يف ةيعقاولا تلشف ولو ىتح ،كلذ لك دعبو .ًاديعب يوزنت نل ةيعقاولا
 يتلا تايرظنلا عارتخال جايتحا يف اولازام ةــيعقاولا داقن نإ .بورحلاو تاعارصلا نم ولخي نل ةدرابلا برحلا
  .تاعارصلاو بورحلا رسفت
 
 


