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  .ةيلودلا تاقالعلا ةيرظن يف نمألا موهفم
  ."اروماماي يكوياكات"
 .غاقز لداع :ةمجرت

  
    ةمدقـم
  ةدراـبلا برحلا لالخف ،ديدج يملاع ماظن داليم ىلإ ،ظوحلم لكشبو ،ةدرابلا برحلا ةياهن تدأ
  ةـيلودلا تاقالعلا راسم يف اترثأو ،يتييفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا ،نايمظعلا ناتوقلا تزرب
 ،يوون ديدهت يأ نم اهميلاقأ ةيامح امهيلكل يجيتارتسالا فدهلا ناك دقو .اماع نيعبرأ نع ديزأل
  .ةيجيتارتسإلاو ةينمألا امهتاروصت يف تارييغت لاخدإ ىلع امهتربجأ ةدرابلا برحلا ةياهن نأ الإ
  
   ةـيطارقميدلل راـص  تنا ةـباثمب تـناك ،" اـمايوكوف سيسنارف" ـل ةبسنلاب ،ةدرابلا برحلا ةياهن
  ةـجيتنك ةيئاهنلا هتلحرم لخد خيراتلا نأ ىنعمب .خيراتلا ةياهن نع ربعت كلذب يهو ،ةيلامسأرلاو
  اـملاطو .ىرخألا ةيعويشلا لودلاو يتييفوسلا داحتالا طوقسو اهئافلحو ةدحتملا تايالولا راصتنال
 و . خيراـتلا ةيادبب هيبش عضو عم لماعتي نأ ملاعلا ىلع ناك هنإف ،كحملا ىلع يملاعلا نمألا نأ
 لوح ةيرظنلا مهتاروصت يف رظنلا اوديعي نأ ةيلودلا تاقالعلا يثحاب ىلع بجوتت دقف ،راصتخاب
 ةضهن" ةلحرمب )ةدرابلا برحلا ةياهن ( ةلحرملا هذه مسو ىلإ "تلوو نفيتس" ـب ىدح ام .نمألا
  لالـخ نمو .ةيلودلا تاقالعلا لقح يف روطت نم هلثمت ام ىلإ هنم ةراشإ يف ،"ةينمألا تاساردلا
 عم لماعتلا اهنكمي ةيدقنلا ةبراقملا نأ ىلإ صولخلا نكمي ،نمألا موهفم لوح تريثأ يتلا تاشاقنلا
  .ةيلودلا تاقالعلا يف ديدهت يأ
  
  ضارعتـسا لوألا ماقملا يف متيس نكلو ،نمألل يدقنلا روصتلا رواحم ضعب ضرع متي فوس و
    ةـيرظنو يعاـمجلا نـمألا روصتب عبتيل ،يفرعملا لقحلا اذه ىلع نميه يذلا يعقاولا روصتلا
  .يلاحلا تقولا يف يدقنلا نمألا تايضتقم ديدحت متيس اريخأو ،يطارقميدلا مالسلا
  
  ةيلودلا تاقالعلا يف ةيعقاولا
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 ةقيرطلا يه ةيعقاولا .ةيلودلا تاقالعلا يف نمألل هترظن صحفو يعقاولا روصتلا ضارعتسا متيس
 ةميدقلا نانويلا ىلإ عوجرلا انيلع نيعتيو .ةوق تاقالعك ةيلودلا تاقالعلا ىلإ رظنلا اهقفو متي يتلا
   يـتلا ةوـقلا تاقالعلو ةيعقاولل "سديديسوت "سسأ ذإ .ةيرظنلا هذه روذج عبتت اندرأ اذإ نيصلاو
 ب رـحلا"ـب تفرع يتلاو ،اطربسإ و انيثأ نيب اهاحر تراد يتلا برحلل هخيرأت ربع اهيلع موقت
     يـتلا ةوـقلا عوـن ىـلع دمتعي ةلادعلا ريياعم ءاسرإ" :نأ ددصلا اذه يف لاق دقو ،"ةيزينوليبلا
  ىوـس هيلع سيلف فيعضلا امأ ،هلعف نم هتوق هنكمت ام لعفي يوقلا نإف ،عقاولا يفو ،اهدنست
 نمز يف شاع يذلا ينيصلا يجيتارتسالا ،"وست ناس" ىدسأ هرودبو ."هضفر عيطتسي ال ام لبقت
 ،برحلا نمز لالخ هحلاصم زيزعتل ةوقلا لامعتساو ،هئاقب ةنايص ةيفيكو مكاحلل حصنلا ،"يت وم"
  يلاـطيإلا فوسليفلا بتك ،ةضهنلا رصع ايلاطيإ يف ،نورقب اهدعبو .خيراتلا يف ةرم لوأل اذهو
  يذـلا ريمألل  هتاراشتسا  ضرعم يف اذهو اهدوجول لودلا ةنايصو ةوقلا لوح "يليفايكيم الوكين"
 يليفايكيم حصن "ريمألا" هباتك يفو ،وست ناس نمز ةميدقلا نيصلا عضول الثامم اعضو شيعي ناك
 مسول ةيليفايكيملا حلطصم لمعتسن مويلا نحنو ،رابتعا لك قوف ةينمألا ةلاحلاو ةوقلا لعجب مكاحلا
   فوـسليفلا دـجوأ ،0071   ماـع يـفو .رومألا يف مكحتلا  فدهب طرفم لكشب ةوقلا تامادختسا
   بورـحلا نأ رـهظأو " ناـتايفيللا"و " ةرـطفلا ةلاح" روصت "زبوه ساموت" يزيلجنإلا يسايسلا
 ءاهنإو ماظنلا رارقإ" ـل هجاتحن ام "ناتايفيللا" ينعيو .هبنجت نكمي ال ءيش لودلا نيب تاعازنلاو
 ،"  ةـلودلا ةطلـس" وأ " ىـلعأ مكاح" رودلا اذه بعلي نأ نكميو ،"ةرطفلا ةلاحل ةزيمملا ىضوفلا
   مهـضعب لـكلا هيف لتاقي اعضو شيعي امنإ ،"ةرطفلا ةلاح" شيعي يذلا ناسنإلا نأ زبوه يئتريو
  .اضعب
  
   ىـلع قـبطنت درفلا لوح ةروصلا هذهو ،ةيلودلا تاقالعلل يعقاولا روصتلا يف ترثأ ةيؤرلا هذه
 يذلا يملاعلا ماظنلا نإف اذهب و .ةيقوفلا ةوقلا وأ "ناتايفيللا" ـل دوجو ال هنأل ،لودلا نيب تاقالعلا
 قفو ةوقلا لجأ نم لودلا هيف عراصتت ايوضوف حبصي نأ نكمي ةيقوف ةطلس نود ةلودلا هيف لعافتت
 ،ةيلودلا تاقالعلا يف نيلعافك ،لودلا نإف ،زبوه بسحبو ،نذإ ."ضعبلا مهضعب دض لكلا" قطنم
  لودـلا ريغ نم نيلعافلا نم لعجي ام اذه و .ةوقلا لجأ نم اهنيب اميف مئاد عارص ةلاح يف اودبت
     نـم نيلعاـف رـبتعت ال اـهريغو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،يبروألا داحتالاو ،ةدحتملا ممألاك
 نإ .)ةلودلا لوح روحمتم يأ( زكرمتلا–يتالود ضارتفالاب ةلاحلا هذه يمسنو .يعقاولا روظنملا
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    نـمألل فدارـم كـلذو ،ىرخألا لودلا نم اهسفن ةيامح يف لثمتي ةيعضولا هذه يف ةلودلا رود
 ام اذه و .اهئادعأ نم ةنيعم ةلود حلاصم ةيامحب ةليفكلا ةوقلا كالتما لوح روحمتي يذلا ،"يموقلا"
   ةـهجو نـم ،ةيلودلا تاعازنلا نأ ذإ .ةيلودلا تاقالعلا يف ةوقلا لوح اعارص ةيعقاولا نم لعج
   اهـسفن ةـيامحل ةوقلا لجأ نم عارصلا لودلا لواحت امدنعف ،يرشبلا خيراتلا تقفار ،هذه رظنلا
 لوح ةينالقع تارارق ىلإ كلذ يف ةجاحب يهف ،اهيدل ةوقلا تايوتسم ةدايزب ةددحملا اهحلاصمو
  ةـي لودلا تاـقالعلا يف لعافك لودلاف ،اهحلاصم زيزعتل مئادلا اهيعس وه كلذ نم فدهلاو ،نمألا
  :طاقن سمخ يف كلذ لك راصتخا نكميو ،ةينالقع نوكت نأ بجي
  
  
  
  
  
  
  
  
 نمألا" موهفم نولدبتسي ثيح نمألل نييلاربيللا روصت وه و [ يطارقميدلا مالسلاو يعامجلا نمألا
 ةيلود تامظنم ءاشنإ ربع "يعامجلا نمألا" روظنم وأ موهفمب-نمألل يعقاولا روصتلا - "يموقلا
  ]هقيقحت نامضب ةليفك
  
   نـمألا رـبتعي هاجتالا اذه .ةيعقاولل افلاخم اينمأ اروصت كلتمت يتلا تاروظنملا نم يه ةيلاربيللا
 يف لثمتي اليدب اروصت نوكلتمي نييلاربيللا نكل .يعقاولا روظنملا قيبطتل اجاتن تافلاحتلاو يموقلا
  نيلعاـفلا بلغأ مضي عسوم فلاحت ليكشت" يف لثمتي ،"نيتسدلوق" ـل اقفو ،وهو يعامجلا نمألا
     يناـملألا فوـسليفلا عـضو دـقو ."رخآ لعاف يأ ةهجاوم دصقب يلودلا ماظنلا يف نييساسألا
  لود مـضت ةيلارديف ءاشنإ حرتقا امدنع ،نمزلا نم نينرق لبق روصتلا اذه سسأ "طناك ليوناميإ"
 نأ ينعي اذهو .ىرخأ ةلود ىلع يدتعت ةلود ةيأ ةبقاعمل ءاضعألا لودلا ةيبلاغ لتكتت ثيح ،ملاعلا
   ىعـست ةـلود ةيأ دض ضعبلا اهضعب عم نواعتتس يعامجلا نمألا ةموظنم يف ءاضعألا لودلا

  .زبوه و ،سيديديسوث ،وست ناس :لثم نيركفمل ةميدقلا تاباتكلا نم ةيعقاولا ىؤرلا تيقتسا -1
  .ةيقوف ةوقل دوجو ال هنأل ةيلودلا تاقالعلا يف ةوقلا لجأ نم عارص ةيعقاولا -2
  .قالطإلا ىلع نيلعافلا مهأ ،يعقاولا روظنملا نم ،لودلا ربتعت  -3
  .ةوقلا باستكال اهيعس راطإلا اذه نمض لخديو ةينطولا اهحلاصم ةيامحل )يموقلا( نمألل لودلا جاتحت -4
  .اهفادهأ قيقحتل اهيعس عم ةمزالتملا فيلاكتلا صيلقتو دئاوفلا ميظعتل نوعسي نوينالقع لعاوف لودلا -5
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  يـف " نوـسليو وردوو"  يكيرمألا سيئرلا اهيلإ دنتسا يتلا ةركفلا يهو .ةقيض حلاصم قيقحتل
 ممألا ةبصع ءاشنإ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن دعب ررق يذلا وه و .مالسلا هدوسي ملاعل هروصت
 8191  يفناـج يف حرص دقو .برحلا اياحضل ةعورملا روصلا لظ يف ملاعلا يف مالسلا زيزعتل
 امب ،برحلا دعب امل رقتسم يملاع ماظن ىلإ دوقتس ةزيكر 41 ىلع ةبصعلا هذه موقت نأ ةرورضب
  ىـلإ ةفاضإو ،ىوقلا نزاوت ماظنل ةيحض تناك يتلا ةريغصلا نادلبلل لالقتسالا قح نامض اهيف
  .ىوقلا نزاوت ماظنل ليدبك نمألا رارقإ ىلع رهست ةيلود ةمظنم ءاشنإ
 . ةـيناثلا ةيملاعلا برحلا عالدنا ىلإ نابايلاو ايناملأ نم لك يف ةيشافلا تدأ دقف ،ظحلا ءوسلو نكل
    يموـقلا نـمألل لاـجملا اكرات هسفن ضرف نم يعامجلا نمألا ماظن نكمتي مل نيحلا كلذ ذنمو
 هذه يف تلمع نادلبلا نم ديدعلا نأ ىلع .ةدرابلا برحلا ةرتف لالخ ملاعلا تزيم يتلا تافلاحتلاو
  فدـهب سيل اذهو ،يموقلا نمألا روظنم ةهجاوم يف يعامجلا نمألل تامظنم ءاشنإ ىلع ةرتفلا
  ةـمظنمو ةيبرعلا ةعماجلا اهنيب نمو ،اضيأ يفاقثلاو يداصتقالا لب بسحف يركسعلا اهنمأ زيزعت
   رود بـعلل لوألا ماـقملا يف تأشنأ اهتاذ دح يف ةدحتملا ممألا نإ لب .اهريغو ةيقيرفإلا ةدحولا
 .نمألا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا ةنميه نم مغرلا ىلع كلذو يعامج نمأ ةمظنم
  :فئاظو ةعبرأ ايرظن يدؤي يعامجلا نمألا نإف قبس اممو
    يـتلا لاـعفألاب طـقف رمألا قلعتي الو -ةنميهلا ضرفل ةلواحم ةيأ وأ ناودع يأ ىلع درلا  -1
  .اهنيعب انادلب فدهتست

  .يدتعملا دصل ءاضعألا نم يفكي ام سيلو ءاضعألا لودلا لك كارشإ متي  -2
  .اهدحو اهصخت ةبسانم تاءارجإ هارت ام ديدحت ةدرفنم لودلل كرتي الو – يركسع در ميظنت  -3
  
  ال يطناـكلا روصتلا اذه نأ الإ ،يعامجلا نمألا ديسجت هجو يف تابقعلا نم ريثكلا دوجو مغرو
  ةـيرظن" عم اهتدح تدعاصت يتلاو ،ةلأسملا هذه لوح تاشاقنلا نم ديدعلا تراث دقو ،امئاق لازي
 "  دـيدجلا ىطـسولا روصعلا ماظن" نع الضف ،"ةيددعتلا ةينمألا ةعومجملا"و "يطارقميدلا مالسلا
 تاروصتلا هذه نأ الإ تايمستلا تفلتخا امهمو نكل .ةدرابلا برحلا دعب ام تاسايس هتزربأ يذلا
  .ضعبلا اهضعب دض برحلا ىلإ أجلت ال ةيطارقميدلا نادلبلا نأ يهو ةدحاو ةطقن يف كرتشت
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    نـمألل ةـميدقلا ةغيـصلا ينبت نع اديعب ايجيردت ةمألا–ةلودلا تقاسنا ةدرابلا برحلا ةياهن عم
 ازهجم نوكي نأ موهفملا اذه ىلع نيعتي حبصأ هنأل ،نمألل ىرخأ غيص داجيإ ىلإ ةيعاس يموقلا
  هذـه .اهريغو يئيبلا ثولتلا ةمزأو ،ةقاطلا ةمزأو ،ءاذغلا ةمزأو ،ةيميلقإلا تامزألا عم لماعتلل
  .ةيناسنإلا ةايحلل ادج ةساسح ربتعت ةعبرألا تامزألا
  
  نمألل يدقنلا روصتلا
  
 ةداعإ ىلإ ةجاحلا تراثأ ةثيدحلا تالوحتلاو نمألل يلاربيللاو يعقاولا نيروصتلا نيب شاقنلا مادتحا
   .يدقنلا نمألا راطإ يف نمألا موهفم يف رظنلا
   نـم تروـفكنارف ةسردم ورظنم اهسسأ عضو يتلا ةيدقنلا ةيرظنلا يف هروذج دجي موهفملا اذه
  اهـسفن ةيدقنلا تابراقملا مدقتو ."سامرباه نقروي"و "ونرودأ رودويت"و ،"رياهكروه سكام" لاثمأ
 ) يريوـنتلا(      يـبرغلا رـكفلا يـف رهاوـظلا ضارعتـسا ةمزأ ضرعب امامتها رثكأ اهنأ ىلع
 تاياورلاو ،يأرلاو ةفرعملا ملسو ،فالتخالاو ،تاياهنلاو ،سسألاب ةقلعتملا اياضقلا صوصخلابو
  شاـقنلا هذخأ يذلا راسملا حيضوتب ةليفكلا ةيليلحتلا تاودألا اهيدل نأ يعدت امك ،اهريغو ىربكلا
  .يدقنلا نمألا لالخ نم يئاهنلا هلكش ذخأيل نمألا موهفم لوح
  
 بحرأ يننأ وه يدقنلا شاقنلا اذه عم لماعتلا يف يتقيرط" :نإ "ثوب نيك" لوقي ددصلا اذه يفو
 لوصولل ،ةدرابلا برحلل ةيجيتارتسالا تاساردلل ةموؤشملا ريياعملا ةهجاوم نم اننكمت ةبراقم ةيأب
 كرت لباقم( "قاتعنالا"ـب امازتلا كانه نأ املاط ،نمألا موهفم يف رظنلا ةداعإ ىلإ رمألا ةياهن يف
   نإـف اذـكهو ."قاتعنالا" ينعي نمألا نأ ىري ثوب نإف ،هاجتالا اذه يفو .)يه امك ةوقلا نيزاوم
     ،ثوـب نيـك بـسح ،ينعي يذلاو ،قاتعنالل فدارم ديدجلا دهعلا نمأ لوح يروحملا روصتلا
  نيـب نمو ،اهتارايخ ديسجت هاجتا يف امدق يضملل اهاعسم قيعت يتلا دويقلا نم بوعشلا ريرحت"
   ."ريثك اهريغو ميلعتلا صقنو داهطضالاو ،رقفلاو ،برحلا :دويقلا هذه

    نيـعب ذـخؤت مـل يتلا تاديدهتلا نم يأ عم لماعتي نأ هنكمي يدقنلا نمألا نإف       ةجيتنلابو
    ةـيعقاولا صخألاـبو ،مئاـقلا ينمألا شاقنلا نأل كلذو ،رقفلاو ةيعيبطلا ثراوكلا لثم ،رابتعالا
  .لودلا نيب عازنلا ادع رخآ ديدهت يأ عم لماعتلا نم اهنكمي ال ،زكرمتلا–يتالودلا اهركفو
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  ةصالخ
  نـمألا نأ ضارتفا ىلع موقي يذلاو ،ةيعقاولاب طبترا نمألا روصت نإف ،قبس ام ىلع ءانبو ،نذإ
  برـحلا دعب نكل .لودلا نيب تاعازنلا بوشن نود لوحي كلذ نأبو ،ةمألا–ةلودلا ةطساوب ققحتي
 و .رقفلاو ةيعيبطلا ثراوكلاك نمألا موهفمل ةبسنلاب ةديدع تايلاكشإ ةديدجلا اياضقلا تراثأ ،ةدرابلا
  اـهلح مث ،اهل لولح ديدحتلو ،انتالكشم رداصم رارقإل يدقنلا نمألا روصت ىلإ ةجاحب نآلا نحن
  .انتيهافر زيزعت فدهب

  


