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،ةيضاملا ةليلقلا رهشألا يف أدب يذلا يحالصإلا كارحلا عم لماعتي هنأكو ودبي باتكلاو دغلا ةديرج نع القن
.ةريخألا ةرتفلا يف ردص نإو ،ريثكب كلذ لبق بتك هنأ ةقيقحلاو
ي
ُ
بع
ِ
ّ
ر
ُ
دهشت تاعمتجملاو لودلا نأ اهدافم ةيمنتلاو حالصإلل ةيؤر نع "،دغلا" ةفيحص نم معدب ارخؤم رداصلا ،باتكلا
،ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيسايسو ةيداصتقا تالوحت ديكأتلاب كلذ عبتيو ،دراوملاو ةينقتلا يف ىربك تالوحت
ءاقترالا اهب نكمي يتلا ةيفرعملاو ةيرادإلاو ةينفلا تامدخلاو تاربخلاو فراعملاو لامعألاو نهملا ةيمنت ىلع موقت
.اهجاتحت يتلا تاعمتجملاو لودلل اهريدصتو ينطولا داصتقالا ىوتسمب
كولسلاو تايرحلاو نواعتلاو قالخألاو كولسلا ىلع ةمئاق ةديدج ةينطو ةفاقث ئشنت اهنإف هسفن تقولا يفو
ققحت ديلاقتو ةفاقث روطيو ،تاعورشملاو لامعألاو تامدخلا قوسي ادروم اضيأ اهرابتعاب ندمتملا يعامتجالا
فلؤملا ىريو .سفانتلاو عادبإلاو لادتعالاو اضرلاو رارقتسالاو نمألاو لدعلا
نأ
َ
ّ
ةلهؤملا تاءافكلا رامثتسالو ،ةيعيرلاو ةيداملا دراوملا صقن ضيوعتل قيرطلا اذه ىلإ جاتحت ندرألا لثم ةلود
بلطلا بلجلو ،ملاعلا ىلإ اهريدصتلو ،ةمدقتملا ةربخلا ىلع ةمئاقلا تاعورشملا روطي يذلا هاجتالا يف ةبردملاو
ةمظنأ روطتو ةحاتملا ةيكبشلا نأ ةصاخبو ،جراخلا ىلإ ةرجه نود نم اهتاجرخم ريدصتل ةيرشبلا دراوملا هذه ىلع
ةباثمب يه ةيراشتساو ةينهمو ةيداصتقا تادامتعاو تالخادتل ةصرفلا رفوت لقنلاو ةيتامولعملاو لاصتالا
.ةيمهألاو دودرملا يلاع رامثتسا
اهنكلو ،ةيديلقتلا ةيسايسلا بازحألا ىلع ةمئاق دعت ملف ،ةيسايسلا ةضراعملا ىلإ اضيأ تالوحتلا تدتماو
لاصتالا لئاسو روطت نم ةديفتسم اهسفن ميظنت ديعت يتلاو ىطسولا ةقبطلا ةصاخبو تاعمتجملا ىلع موقت

،اهمظنت بازحأو تاسسؤمل ةريبك ةجاح نود نم ريثأتلا عقاوم ىلإ ذافنلاو لعافتلا صرفو مالعإلاو ةيتامولعملاو
،داسفو لهرتو ةلزع نم ،ةيفاقثلاو ةيسايسلا بخنلا بويع اهيلإ تبرست ةيديلقتلا بازحألا نأ ةصاخبو
تاموكحلاو .ماعلا يأرلاو تاعمتجملا ةقث عضوم دعت ملو ،عايضلاو "سنزبلا" نم ةنزحم ةلاح ىلإ لوحت اهضعبو
،اهتائفو اهرامعأو اهتاعلطتو اهتالكشمو اهتماقإو اهلمع ةنكمأو اهنهم بسح سانلا نم ةدقعم تاكبش ةهجاوم يف مويلا
،ةيبرعلا ةدحولاو مالسلاو ةيوستلاو ريرحتلا اياضق ىلع ةيسايس تامواسمو تاهجاوم يف دعت مل اضيأ يهو
ىوتسمو يعامتجالا نامضلاو يحصلا نيمأتلاو بئارضلا ساسأ ىلع تاعمجت هجاوت اهنكلو ،قارعلا ىلع ناودعلاو
.صرفلا ىلع لداعلا سفانتلاو ةيعامتجالا ةلادعلاو سرادملا طاسقأو ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا
تالواحم عم ةهجاوم يف اضيأ يهو ،ةيسايسلا تادايقلا سيلو سانلا عنقي فقومو ةيؤر ميدقتل ةجاحب ةموكحلاو
مالعإلا لئاسوو ليميإلاو ليابوملاو تنرتنإلا لثم مالعإلاو عمتجملا يف اهيلع ةرطيسلا بعصي ةريغص
حاتأ دقف ،ةليلق فيلاكتب رثاكتت يتلا نويزفلتلاو ةعاذإلا تاطحمو لصاوتلا تاكبشو ةدتمملاو ةيمانتملا
نم هفيظوت ىلع ةردق رثكأ تاعمتجملا لعلو ،تاموكحلا ديب وه امك تاعمتجملا ديب ةلعاف ةادأ هلعج اشماه مالعإلا
لئاسو ىلع ةرطيس نم ىقبت امو ،اهركتحت الو مالعإلا لئاسو ىلع امامت رطيست تاموكحلا دعت ملو .تاموكحلا
نويزفلتلاو ةعاذإلا تاطحمو فحصلا نوكت ىتح ليوط تقو رمي نلف ،عئاضلا تقولا يف بعل ةباثمب وه مالعإلا
.قوسلا ماظنل عضخت ةعلس ىلإ ةيمالعإلا ةلاسرلا لوحتتسو ،ةيراجتلا لاصتالا تاكرش لثم تنرتنإلا عقاومو
تاعمتجملاو داصتقالل يرقفلا دومعلا لكشت يتلا ىطسولا ةقبطلا يهو ةررضتملا تائفلا عيطتستو
ىطسولا تاقبطلا لكشتل ناح دق تقولا نأ ودبيو ،حالصإلا لجأل امهم ائيش لعفت نأ رارقتسالاو ةفاقثلاو
يف اهسفن ميظنت ديعتو ،اهتاعلطتو اهتايولوأو تاعمتجملا تاجايتحا نع ربعت ةيعامتجاو ةيسايس تاعمجت
مدقت تانوعمو ةيريخلا تاسسؤملا تابهو تاموكحلا تاقدص ىلإ جاتحت ال تاعمتجملاف .ىرخألا تافلاحتلا ةهجاوم
.اهتارايخو اهتارارق يف ةكراشملاو اهتوص عامسإ ىلإ -يلودلا كنبلا فقوم اضيأ اذهو– جاتحت اهنكلو ءارقفلا ىلإ
لئاسوو ةيعوأو فادهأ وحن حالصإلاو ةيمنتلاو ةيعامتجالا ةلادعلا وحن تاعمتجملا لاضن امتح لوحت تالوحتلا هذهو
يف اهفده ةلحرم لكلف ،ةدوجوم دعت مل تايطعم ريسأ حالصإلا باطخ ىقبي نأ لاحب زوجي الو ،لمعلل ةديدج
نإف ةيميلعتلا تامدخلاو ةيحصلاو ةيعامتجالا ةياعرلا نع ىلختتو اهرود نم ريغت تاموكحلا تناك اذإو ،لاضنلا
،ةلئسأ أشنت اذكهو ،اهتاجايتحاو اهتايولوأو اهحلاصم لوح عمجتلا ساسأ ىلع لكشتت اهتايولوأو تاعمتجملا فده
امدق عفدت نأ ةحلملا ةيرورضلا تاحالصإلل نكمي فيكو ؟ةماعلا تاسسؤملا حالصإل ةمئاقلا سسألا ام :ليبق نم
نود نم هب نمؤت امو اهتاسسؤم عم ةفاقث ءايحإ نكمي فيكو ؟ةوقب حالصإلا مواقت حلاصم اهمكحت ةيسايس ةيلمع
يذلا باتكلا يف ةبيارغ ىري ؟ةيجوغاميدلاو ةينالودلا ءايحإ
دق
َ
ّ
،ضعب ىلإ اهضعب يدؤي يتلا فادهألاو لامعألا نم ةطبارتم ةلسلس ىلع موقي حالصإلا نأ ،يكركلا دلاخ.د هل م
مث ،نينطاوملا عم اهل يعامتجالا دقعلاو ةلودلل ةئشنملا ةياورلاو نينطاوملل ةعماجلا ةيوهلاو ةركفلاب أدبت
،عمتجملاو ةلودلا يف نيدلل مئالمو حيحص رود ىلع موقت ةماعلا ةسايسلل ةيحالصإلا ئدابملا نم ةعومجم حرتقي
ةيطرقميدلاو ،اهعيزوتو ةماعلا دراوملا ةرادإو ةبيرضلا حالصإو ،تاعمتجملا رصعل ةحيحصلا ةباجتسالاو
.كلهتسملا ىلإ نطاوملا نم ةلوقم وأ ،يعامتجالا دقعلا ىلع ةصخصخلا تايعادتو ،ةملوعلا لظ يف ةيعامتجالا
ةيساسألا دراوملا ريوطتو حالصإ ىلإ ةديدجلا تابلطتملاو تالوحتلا لظ يف اهفادهأو ةيمنتلا تاسايس هجتتو
نهملاو لمعلا داصتقاو ،ميلعتلاو ،اهلوح ةمئاقلا ةيناكسلا تاعمجتلاو تاعانصلاو )ةعارزلاو ةقاطلاو ءاملا(
،صاخلا عاطقلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو ،يملاعلا داصتقالا يف ةكراشملاو يداصتقالا مدقتلل الخدم اهرابتعاب
ةبولطملا ةيطارقميدلا نأ ىريو .ءارقفلاو ءاينغألا نيبو تاقبطلا نيب ةيمانتملا ةوجفلا يدحتل يدصتلاو
ميلعتلاو ةرادإلا يف يلحملا مكحلا ةمظنأو تايدلبلا ةرود ةدايزب ىطسولا تاقبطلاو تاعمتجملا نيكمت ىلع موقت
نم ةمدقتم ةلاح ىلإ حالصإلاو ةيمنتلا جمارب لوؤت نأ ضرتفيو .ءاسنلا نيكمتو ،بخنلا ريودتو ،تامدخلاو
ةيمنتلا ةرود دوعت اذكهو ،اهيمنتو ةمئاقلا دراوملا ىلع ظفاحتو ميدتو ،ةديدج الامعأو دراوم ئشنت ندمتلاو ةفاقثلا
ةيسايسو ةيومنتو ةيداصتقا تاموظنم ئشنت ةديدج لامعأو دراوم أشنتف ،ينوزلح يرئاد وحن ىلع حالصإلاو
.فقوتي ال مئاد وحن ىلع لكشتت تاقلحلاو ةرئادلا لظتو ، ..ةديدج ةفاقثو تاعمتجم مث ،ةديدج

