
 مــيحرلا نــمحرلا هللا مــسب
 ةــفئاط عــم نواــعتي ,اــيلعلا دــيلا ةــئيهل عباــت يــثحب زــكرم وــه تاــساردلل اــيلعلا دــيلا زــكرم
 نـــم اـــهنيكمتو ,ةـــئيهلل تاـــمولعملا رداـــصم عـــيونت ىلإ فدـــهيو ,ءاربـــخلاو نيثحاـــبلا نـــم
 ,ةيجيتارتـــسالاو ةيـــسايسويجلا تالوـــحتلاو رهاوـــظلا هـــيجوتو ,رارـــقلا عنـــص ةـــيلمع
 .ةــيملاعلا ةــيداصتقالاو ةــيعامتجالاو ةــيسايسلا اــياضقلا ىلع ريثأتلاو
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 ..ةــــــــــلاـح مــــــــــــيـيـقـت..

 ةـــينطو ىلإ ةـــيملاع تادـــنجأ نم :ةـــيداهجلا تاـــعامجلل يـــسكعلا روـــطتلا
 ةـــيداهجلا تاـــكرحلا يف تاـــبُّثلا رـــيفن ةـــيرظن لـــبقتسم مـــييقت

 

 
 اــهخيراتو اــهتفاقث اــهل ةزــيمتم ةــمأب نامــيإلا يــهو ,ةــيموقلا تــبعل

 تايجيتارتــساو فادــهأ ليكــشت يف ًامــهم اًرود ,ةــصاخلا اــهتيوهو
 زــكرت تاــكرحلا نــم دــيدعلا ةــيموقلا تــلعج ذإ ;ةــيداهجلا تاــكرحلا

 ىلـع زـيكرتلا نـم ًالدـب ,ةـينطو دودـح يف داـهجلا ىلـع لوألا ماقملا يف
 .ةيملاع فادهأ
 فــيكو ةــيداهجلا تاــكرحلا روــطت يف رــظنلا مامتــهالل ريــثملا نــم

 ةـيؤر نـكمي .ةريـخألا تاونـسلا يف رـثكأ ةـيموق تاـكرح ىلإ تلوحت
 ةيــسيئرلا بابــسألا دــحأو ,تاــعامجلا نــم دــيدعلا يف لوــحتلا اذــه
 اــهيلع ناــكف ;ةــقطنملا يف ريــغتملا يسايــسلا دهــشملا وــه لوــحتلا اذــهل
 .ءاقبلا لجأ نم اهتاكيتكت رييغتو فيكتلا

 ةـيملاع ةـيداهج ةـعومجم لـصألا يف ناـبلاط تـناك ,لاـثملا ليبـس ىلع
 عـمو ,يمالـسإلا ملاـعلا ءاـحنأ عـيمج يف ةيمالـسإ ةـفالخ ةماقإ فدهب
 نــم ةدــيازتم ةيركــسع اًطوغــض ةــعومجملا تــهجاو امدــنع ,كــلذ
 دــيزملا ىلإ اــهزيكرت لــيوحت يف تأدــب ,اــهئافلحو ةدــحتملا تاــيالولا
ـفقوم تـنبتو ةـيلحملا اياـضقلا نم  ةـكرح زـكرت ,موـيلا .ةـيموق رـثكأ اً
 ىلــع ةرطيــسلا لــجأ نــم لاــتقلا ىلــع يساــسأ لكــشب ناــبلاط
  .ةيملاعلا ةيداهجلا اهتاحومط نع ريبك دح ىلإ تلختو ناتسناغفأ

 ةـيداهجلا تاـكرحلا رثأـت ىلـع رـخآ لاـثم وـه ,ماـشلا رـيرحت ةئيه رثأت
 مدــعو اــهرظن رـــصق ىلإ ةــياهنلا يف ىدأ اــمم ,ةــيتامغاربلاو ةــيموقلاب
 .ربكأ تاحومط قيقحت ىلع اهتردق
 دــشحل ةليــسوك ةــيموقلا ةــيداهجلا تاــكرحلا تمدختــسا اــم اًــبلاغ
 نــم لاــضن اــهنأ ىلــع مهتيــضق ريطأــت لالــخ نــم ;دــينجتلاو معدــلا
 .ينطولا ررحتلا لجأ
ــضيأ هــل ناــك ةــيموقلا وــحن لوــحتلا اذــه نإ  دــقل ;جئاــتنلا ضــعب اً

 ةـيلودلا ىوـقلاو ةـينطولا تاـموكحلا ىلـع ةبوعـص رـثكأ رمألا لعج
 تــحت ةدــحوم دــعت مل اــهنأل ;لاــعف لكــشب تاــعامجلا هذــه ةــبراحمل
 لوــحتلا اذــه ىدأ ,كــلذ ىلإ ةفاــضإلاب .ةدــحاو ةــيملاع ةــيجولويديأ
ــضيأ  ,قطاــنملا نــم دــيدعلا يف رارقتــسالا مدــعو فــنعلا ةداــيز ىلإ اً

 يضارألا ىلــع ةرطيــسلا لــجأ نــم تاــعامجلا هذــه لــتاقت ثــيح
 .دراوملاو
ــضيأ ترــثأ ,ةءاــفكلاو ةــيلمعلل ةــيولوألا ءاــطعإ جــهن ,ةــيتامغاربلا  اً

 ةــئيهو ينالوــجلا ةــلاح يــفف ;ةــيداهجلا تاــكرحلا تاـــفرصت ىلــع
 ريـــيغتو فـــيكتلل دادعتـــسالا ىلإ ةـــيتامغاربلا تدأ ,ماـــشلا رـــيرحت

 دـق نوـكي دـق اذـه نأ نيـح يف ,حاـجنلاو ءاـقبلا لـجأ نـم تاعانقلا
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ــضيأ ريــشي هــنأ الإ ,فــيكتلا ىلــع ةــعومجملا دعاــس  ىلإ راــقتفالا ىلإ اً

 لــجأ نــم ئداــبملا نــع لزاــنتلل دادعتــسالاو يجولويدــيألا مازــتلالا
 هــيدحتو يلودــلا ماــظنلا ةــهجاوم ةــلواحم نــم ًالدــب ,يلــمعلا قــيبطتلا
 ىلــع ةــلاعف نوــكت دــق تاــكيتكتلا هذــه نأ نيــح يف ,رشاــبم لكــشب
 ريــبك ريــيغت ثادــحإ ىلــع ةردــقلا ىلإ رــقتفت اــهنأ الإ ,ريــصقلا ىدــملا

 لــمع ,اًرخؤــمو .فاــطملا ةــياهن يف لــشفلاب اــهيلع موــكحمو مــئادو
 ةــلزعلا يفالتــل لئاــصفلا فــلتخم عــم تاــقالعلا قــيثوت ىلــع ينالوــجلا
 ةــموكحلاو يروــسلا ماــظنلا نيــب لــمتحملا قاــفتالا دــعب ,ةيركــسعلا
 ,بــلدإ يف ماــشلا رــيرحت ةــئيه ىلــع ءاــضقلا لمــشي دــق يذــلا ةــيكرتلا

 تاموــصخو تاــفلاحت ىلإ تدأ ايروــس يف ةدــقعملا فورــظلا هذــه
 .دغلا قيدص سمألا ودع حبصي نأ لامتحا عم ,رارمتساب ةريغتم
 ىلإ ةــيداهجلا تاــكرحلا ىلــع ةــيتامغاربلاو ةــيموقلا ريثأــت ىدأ دــقل
 ;ىدــملا ةــليوط ةــيؤرلا مادــعناو ةرشاــبملا فادــهألا ىلــع قيــض زــيكرت
 هذـــه ترقتـــسا ,ةريـــبك تاـــحومط قـــيقحتل يعـــسلا نـــم ًالدـــب
 ةــجيتنو ,ةــيلمع رــثكأو رغــصأ فادــهأ ىلــع اًــبلاغ تاــعومجملا
 نــم اوــنكمتي ملو يلودــلا ماــظنلل فاــطملا ةــياهن يف اوملــستسا ,كلذــل
 هــل ةــيداهجلا لامــعألل دودــحملا قاــطنلا اذــه نإ .ريــبك ريــيغت ثادــحإ
 هـنأ ىلـع يـنعي يذـلا ,داـهجلا ;هـسفن داـهجلا موـهفم ىلـع ريـبك ريثأت

 ىلإ ىدأ قيـــضلا زيــــكرتلاف ,ضرألا ىلـــع ةــــعيرشلا ةـــماقإل عارص
 .داهجلل هوشم مهف
 تاــكرحلل نــكمي فــيك نيــقيلا هــجو ىلــع لوــقن نأ بعــصلا نــم
 ىلــع رـــصتقت نأ نــم ًالدــب يملاــع روــظنم ىلإ دوــعت نأ ةــيداهجلا
 هذــهل نــكمي يــتلا ةــلمتحملا تايجيتارتــسالا ضــعب كاــنه ;ةــيموقلا
 فادــهألا نــم اــهزيكرت لــيوحت لــجأ نــم اــهعابتا تاــعومجملا
 .ةيملاعلا فادهألا ىلإ ةينطولا
ــضيأ نــكمملا نــم ــبناج ةــيموقلا نوــكت نأ اً ــيمتح اً  تاــكرحلل اً
 اياــضقل ةباجتــسا تاــعومجملا هذــه نــم دــيدعلا أــشن دــقف ;ةــيداهجلا

 نــم اًــيعيبط اًءزــج ةــيموقلا نوــكت دــقو ,ةددــحم ةــيميلقإ وأ ةــينطو
 ىلإ ةــيموقلا نــم اــهزيكرت لــيوحت لــجأ نــمف ,مهفادــهأو مهتيوــه
 اــهعفاود ميــيقت ةداــعإ ىلإ تاــعومجملا هذــه جاــتحت دــق ,ةــملوعلا

 ىلــع كــلذ دــمتعي نأ حجرــملا نــم ;يساــسأ لكــشب اــهتايولوأو

 نوــكت دــقو ,ةــيداهج ةــكرح لــكل ةددــحملا فادــهألاو فورــظلا
 ةــيموقلا نــم حاــجنب اــهزيكرت لــيوحت ىلــع ةرداــق تاــعومجملا ضــعب
 .اهقاطن يف ةيدودحم رثكأ رخآلا ضعبلا نوكي دق امنيب ,ةملوعلا ىلإ
 ,ةــيموقلاب رثأــتت ال ةــنيعم ةــيداهج تاــكرح دــيدحت بعــصلا نــم

 تايجيتارتــساو فادــهأ ليكــشت يف ًامــهم اًرود ةــيموقلا تــبعل ثــيح
 ةــلثمألا ضــعب كاــنه ,كــلذ عــمو ,ملاــعلا يف تاــعامجلا نــم دــيدعلا

 ةــملوع رــثكأ روــظنم يــنبت ىلإ تعــس يــتلا ةــيداهجلا تاــكرحلا ىلــع
 ,ةدــعاقلا ميــظنت كــلذ ىلــع ةــلثمألا نــم ;ةــينطولا دودــحلا زواــجتو
 ةيمالــسإ ةــلود ةــماقإ فدــهب تاــينينامثلا رــخاوأ يف ســسأت يذــلا

 اًـيموق ناـك يذـلا ,ةيمالـسإلا ةـلودلا ميـظنت وـه رـخآ لاـثمو ,ةيملاع
 نـع ىلـخت هـنكلو ,ماـشلاو قارـعلا يف هـسفن دـيقي ناك امنيح ,هتيادب يف
 .اًقحال دويقلا هذه
ــصاخ اًروــظنم ,تاــبثلا ريــفن ةــيرظن لــثمت  يف هرودو داــهجلا موــهفمل اً
 نأ بــجي ةــيداهجلا تاــكرحلا نأ ةــيرظنلا هذــه حرتــقت ذإ ;عــمتجملا
 ةــثادحلا ضفرــت نأو ةــيملاعلا ةــيداهجلا فادــهألل ةــيولوألا يــطعت

 .مئادو ريبك رييغت ثادحإ لجأ نم يلودلا ماظنلاو
 هذـه عـم ةـلمتحملا اياـضقلا نـم لـيلق ددـع كاـنه ,يعقاو روظنم نم
 نـع ةـيداهجلا تاـكرحلا لازـعنا لامتـحا وـه فواـخملا دـحأ ;ةيرظنلا
 ,يلودــلا ماــظنلاو ةــثادحلا ضــفر ىلإ تعــس اذإ عــسوألا عــمتجملا
 هذـه دـحت دـق ,ثيدـحلا ملاـعلا نـم بـناوجلا هذـه ضـفر لالخ نمف
 ,مـهعم ةكراـشملاو نيرـخآلا عـم لـصاوتلا ىلـع اهتردـق نم تاكرحلا

 .اهريثأتو اهتيلاعف قوعي دق امم
 راــبتعالا يف تاــبُّثلا ريــفن ةــيرظن ذــخأت ال دــق ,كــلذ ىلإ ةفاــضإلاب
 فادــهألاو عفاودــلاو داــهجلل هــجوألا ةددــعتملاو ةدــقعملا ةــعيبطلا
 تاـــعامجلا ضـــعب نأ نيـــح يـــفف ;ةـــيداهجلا تاـــكرحلل ةـــعونتملا
 نوـكي دـق ,ةـيملاعلا ةـيداهجلا فادـهألل ةـيولوألا يـطعت دـق ةيداهجلا
 ةددــحم فادــهأ وأ ينطوــلا ررــحتلا ىلــع اًزــيكرت رــثكأ رــخآلا ضعبــلا
 دـق ,داـهجلل قيـض دـحاو فـيرعت ىلـع زـيكرتلا لالـخ نمف ,ىرخأ
 تاــكرحلا هذــه دــيقعتو عوــنت نــع تاــبُّثلا ريــفن ةــيرظن ىضاــغتت

 هــنأ نيــح يــفف ;اــهلاعفأ لكــشت يــتلا ةددــحملا فادــهألاو فورــظلاو
 ,اهفادــهأو اــهئدابم يف ةــتباث نوــكت نأ ةــيداهجلا تاــكرحلل مــهملا نــم
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ــضيأ مــهملا نــمف  عــمتجملا ىلــع تاءارــجإلا هذــه ريثأــت يف رــظنلا اً
 .ةدوصقم ريغ بقاوع ثودح لامتحاو عسوألا
 ىلــع اهدــيكأتب ,تالاكــشإلا هذــه تاــبُّثلا ريــفن ةــيرظن تكرادــت

 نأ ىلإ تراــشأو ,يــعامجلا داــهجلا ىلــع يدرــفلا داــهجلا ىودــج
 اوناــك وــل ىــتح ,قرــف ثادــحإو داــهجلا ىلــع ةردــقلا مهيدــل دارــفألا

 .دحاو تقو يف يملاع داهج ذيفنت ىلع دارفأك نيرداق ريغ
 يــتلا لكاــشملاو دوــيقلل ًالمتــحم ًالــح تاــبُّثلا ريــفن ةــيرظن مدــقت
 لالــخ نــم ,اًــيموق اًزــيكرت تــنبت يــتلا ةــيداهجلا تاــكرحلا اــههجاوت
 نــكمي ,يــعامجلا داــهجلا ىلــع يدرــفلا داــهجلا ىودــج ىلــع دــيكأتلا
 ىلــع ظاــفحلل داــهجلل ةليــسو هــنأ ىلــع روــظنملا اذــه ىلإ رــظنلا

 .هتقيقح
ــضيأ تاــبُّثلا ريــفن ةــيرظنل نوــكي نأ نــكمي  نــمف ,ةيبلــس جئاــتن اً
 يدــقنلا ريــكفتلا يف صــقن ىلإ يدؤــي نأ نــكمي ,يكولــس روــظنم
 رـثكأ رـمألا لـعجي نأ نـكمي اذـهو ,ةـليدبلا جهاـنملا يف رظنلا ضفرو

 .لكاشملل لولح داجيإ وأ ءانب راوح يف طارخنالل ةبوعص
 وأ اهتــشقانم متــت مل تاــبُّثلا ريــفن ةــيرظن نأ ةــظحالم مــهملا نــم
 هذـهل ةـلمتحم ةـليدب ةـبراقم مدـقت اـهنكل ,عـساو قاـطن ىلـع اهتسارد
 اــهنأ ىلــع ,ةــيرظنلا هذــه ىلإ رــظنلا نــكمي .اــهيف رــظنلل تاــعامجلا
 درـفلا تادـقتعم ةـيمهأ ىلـع دـكؤت اـهنإ ثـيح نـم ةـينادرفلاب ةطبترم
 ثيدــحلا ناــسنإلل ةبــسانم ةــيرظنلا تــناك اذإ اــمو ,هــلاعفأو هــميقو
 .ةيدرفلا فورظلاو ددحملا قايسلا ىلع دمتعتس
 نالكــشي يلودــلا ماــظنلاو ةــثادحلا نإــف ,روــظنملا اذــه بــسحبو
 ىـتح اـهيلع بـلغتلا بـجيو داـهجلل ةـيقيقحلا فادـهألا مامأ تابقع
 اــهنأ ىلــع ةــيموقلا ىلإ رــظنُي ثــيح ;ةــلاعف ةــيداهجلا تاــكرحلا نوــكت
 ىلــع ةــيداهجلا تاــكرحلا ةردــق قــيعت ماــسقنالل ةريــثمو ةقيــض ةوــق

 اــهزيكرتب ,ةــثادحلا ىلإ رــظنُيو ,ةــيملاعلا ةــيداهجلا فادــهألا قــيقحت
 ,داــهجلا ئداــبم عــم ةــقفاوتم ريــغ اــهنأ ىلــع ,ةــيداملاو ةــيدرفلا ىلــع
 ىلـع ظاـفحلاو ةـلودلا ةدايـس ىلـع هدـيكأتب ,يلودـلا ماـظنلا ىلإ رظنُيو
 .ةيداهجلا تاكرحلا فادهأل يداعم هنأ ىلع ,نهارلا عضولا
 يــطعت نأ بــجي ةــيداهجلا تاــعامجلا نأ ىلإ تاــبُّثلا ريــفن ةــيرظن ريــشت
 ىلـع زـيكرتلا لـبق ةـثادحلا فاـقيإو يلودـلا ماـظنلا طاقـسإل ةيولوألا

	"يلاـقتنالا داـهجلا" مـساب روـظنملا اذـه فرـعُي ;ةيمالـسإ ةـلود ةماقإ
 هذــه ىلــع زــيكرتلا ىلإ وعدــي هــنأل ,"ةــيدامرلا ةــقطنملا داــهج" وأ
ـقفو .ةـنيعم ةـلود ةـماقإ ةلأـسم ةـجلاعم لـبق عسوألا فادهألا  هذـهل اً
 اــهدوهجل ةــيولوألا ءاــطعإ ةــيداهجلا تاــعامجلا ىلــع بــجي ,ةــيرظنلا
 زــيكرتلا نــم ًالدــب ,ةــثادحلا ريثأــت ةــمواقمو يلودــلا ماــظنلا يدــحتل
 .ةددحم عقاوم يف ةيمالسإ ةلود ةماقإ ىلع طقف
ـضيأ تاـبُّثلا ريفن ةيرظن صنت  فادـهألا هذـه ةـجلاعم بـجي هـنأ ىلـع اً
 اــهنأ ىلــع اــهيلإ رــظنُي ثــيح ,ةددــحم ةــلود يأ ءاــشنإ لــبق عــسوألا
 .يئاهنلا فدهلا اذهل ةمساح ةمدقم

 فادــــهأ ليكــــشت يف ًامــــهم اًرود ةــــيموقلا تــــبعل ,ماــــتخلا يف
 تاــعامجلا نــم دــيدعلا تــنبت ذإ ,ةــيداهجلا تاــكرحلا تايجيتارتــساو
 يسايـسلا دهـشملاب اًعوفدـم ,ةريـخألا تاونـسلا يف ةـيموق رـثكأ اًزيكرت
 ريثأــت ىدأ ,كــلذ ىلإ ةفاــضإلاب ,ءاــقبلاو فــيكتلا يف ةــبغرلاو ريــغتملا
 فادــهألا ىلــع قيــض زــيكرت ىلإ ةــيداهجلا تاــكرحلا ىلــع ةــيتامغاربلا
 .ىدملا ةليوط ةيؤرلا مادعناو ةيروفلا
 

 .ىــــــــــــــهـتنا


