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ٚ ٢ضجل جنُقحػ جنفكش٘ٔ ،جنكذٚع جنطكهٛه ٙعٍ "ٔٚ٢س جنفق( "ّٛكفكشز دُٛٚس-عٛحعٛس ٚختطـ ذٓتح ،قحنٛتح،
يزْد جنؾٛعس ،دٌٔ ذحق ٙجنًزجْد ج٠ع٣يٛس) قحسجٔ ،قحمشج ذقٕز ،ف ٙكػٛتش يتٍ يٕجقتل جنفكتشٔ ،عتٕجنى جنػقحفتس
ٔيهفحش جنغٛحعتس جنعشذٛتس ٔج٠عت٣يٛس ،قٛتع جنكنتٕس جنوتحمٔ ٙجنًٓت ًٍٛنهذٔنتسٔ ،جنُاتحو جنغٛحعت ٙجٚ٠شجَت- ٙ
جنقحتى عهٗ فكشز ٔٚ٢س جنفق ّٛرجضٓح  -ف ٙكػٛش يٍ جنًهفحش جنغٛحعٛس ٔجٞيُٛس جنغحخُس رجش جنقهس ذًُوقطُح جنعشذٛس
يٍ جنخهٛؽ ئنٗ جنًكٛو.
ٔعُكحٔل ،فْ ٙزج جنركع ،ضغوٛس ؾحَد فكش٘ ٔعٛحعت ٙعًهت ٙيتٍ ضورٛقتحش فكتشز ٔٚ٢تس جنفقٛتّ ،ذعتذيح
ٔقفُح ،قه ،٣ٛعُذ ؾزٔسْح جنطحسٚخٛسٔ ،جيطذجدجضٓح جنعًهٛس جن٣ققس ف ٙجنؿغشجفٛح ج٠ع٣يٛس.
ٔعتتُذسط كٛتتّ ّ
وٌ ٔٚ٢تتس جنفقٛتتّ كحَتتص ؽتتك" ٣عٛحعتتٛح-دُٛٚتتح" نهككتتى ٔجنغتتهوس فتت ٙئٚتتشجٌ ،ؤ ًَوتتح يتتٍ
جنغهوس جٜيشٚس جنًشضكضز عهٗ سؤٖٔ ،ضقٕسجشٔ ،جعطقحدجش دُٛٚس ئيحيٛس ضحسٚخٛس يٕسٔغس يٍ جنتٕٔ ٢جنٕٚ٢تس
ٔجنٕن ،ٙذحضص نٓح –َطٛؿس نزنك -خقٕفٛس دُٛٚس جعطقحدٚس يزْرٛتس خحفتس ذحنًتزْد جنؾتٛع ،ٙعًتم دعحضٓتح عهتٗ
ذُح ضق ّٕسجضٓى جنفكشٚس ٔجنك٣يٛس نٓح عهٗ وقحدٚعٔ ،سٔجٚحشٔ ،يُحْؽ عًمٔ ،ضعحنٛى وْم ذٛص جنشعٕل (ؿ).
َٔعطقذ ّ
وٌ ْزج جنطأهٛش جنك٣ئ ٙجنعقذ٘ جنرحكش نفكشز ٔٚ٢س جنفقٛتّ ،ؽت ّكم ،فت ٙجنتٕع ٙجنؾتٛع ٙجٚ٠شجَت،ٙ
جنقحعذز جٔٞنٗ نهطأهٛش جنقحََٕٔ ٙجنغٛحع ٙجنذعطٕس٘ جن٣قق نهفكشز رجضٓحٔ ،جنز٘ ؾح عهتٗ ٚتذ ةٚتس ل جنخًُٛت،ٙ
عُذيح ٔمل ؾًهس يٕجففحش ٔيعحٛٚش رجضٛس خحفس ٔيٕمٕعٛس عحيس نطٕنّ ٙجنٕٚ٢تس جنفقٓٛتس ٔجنغٛحعتٛس ،يش ّكتضج
عهٗ ففحش عٛحعٛسٔ ،عًَٛ٣سٔ ،يٛذجَٛس نهٕن ٙجنفق ،ّٛجنز٘ ذحش ٚكٕص –جعطُحدج نهٕٚ٢س -عهٗ عتذد يتٍ جنًٕجقتل
ٔجنًُحفتتد ج٠دجسٚتتسٔ ،جنٕ تتحتّ جنشعتتًٛس جنغٛحعتتٛس ٔجنذُٛٚتتس جنًًٓتتس ٔجنكٕٚٛتتس نهغحٚتتس ،ضنتتعّ فتت ٙيٕقتتل جٜيتتش
ٔجنُحْ ٙجٔ ٞل ف ٙجنؿًٕٓسٚتس جٚ٠شجَٛتسأ و٘ ضؿعتم يُتّ عقتد جنذٔنتسٔ ،قٕضٓتح جنًكشكتس جنشتٛغتس جٔٞنتٗٔ .قتذ
يشّش ضهتك جنفكتشز فت ٙيخحمتحش عٛحعتٛس ٔيؿطًعٛتس دجخهٛتس ئٚشجَٛتس عغتٛشزٔ ،ؽت ّكهص َقوتس جفطتشج ذت ٍٛجنغتهوس
جنذُٛٚسٔ ،كػٛش يٍ عهًح ٔيفكش٘ جنؾٛعس.
ٔ ٢ضضجل جنُقحؽحش جنغٛحعٛسٔ ،جنفكشٚسٔ ،جنًعشفٛس ،يطفحعهس ،قحنٛح ،قٕل ضهك جنفكشز فت ٙيخطهتّ ٔعتحتم
ج٠ع٣ؤ ،ياحْش جنكٛتحز جنغٛحعتٛس جٚ٠شجَٛتس جنذجخهٛتس ٔجنخحسؾٛتس ،ذتَٓ ٍٛؿت ٍٛفكتشٔ ٍٛٚعٛحعت ٍٛٛيطقتحسع،ٍٛ
وعطوٛل وٌ وففًٓح ذحنـ "يطوشف ،"ٍٛوقذًْح ٚشٚتذ ئعتحدز ضػرٛتص ٔضشعتٛي ٔٚ٢تس جنفقٛتّ فكتشز عقحتذٚتس فت ٙجنٕجقتل
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جنعًه ٙجنقحتى ،عهتٗ يتح فٛتّ يتٍ عتهرٛحش ٔئقرحهتحش ؽتعرٛس عحسيتسٔ ،يتٍ دٌٔ جنغتًحـ ٞقتذ ذطٕؾٛتّ و ّ
٘ َقتذ ،ؤ
ضوٕٚش ،ؤ ذكع ،ؤ يغح نسٔ ،جٜخش ٚشٚذ َغّ ْزِ جنُاشٚس جنفكشٚس ٔجنفقٓٛتس جنذُٛٚتس يتٍ ؾتزٔسْح عهتٗ خهفٛتس
عذجتّ نهذ.ٍٚ
ٔئرج كحَص َاشٚس ٔٚ٢س جنفقٛتّ قتذ ؽت ّكهص ،فتٔ ٙقطٓتح ،جنُاشٚتس جنُحمتؿس جْٞتى (عهتٗ جنًغتطٕٖ جنعًهت)ٙ
٠عحدز ذُح قذسجش جنًؿطًل جٚ٠شجَٔ ،ٙجنقٛغس جٞكػش ضٕجفقتح ٔجَغتؿحيح نطًحعتك جنٕهُٛتس جٚ٠شجَٛتس-جنذُٛٚتسّ ،
فتاٌ
رنك ٚ ٢عف ٙوفكحذٓح ٔجنًُاش ٍٚنٓح يٍ جنٕقٕف جنُقذ٘ ويحو ج٠ؽكحنٛحش جنًػتحسز قٕنٓتحٔ ،يكحٔنتس جنركتع فٓٛتح
يٍ ؾذٚذٔ ،ج٠ؾحذس جنؿحدز عُٓح ...قٛع ئَٓح ،عهٗ جنتشمى يتٍ ضورٛقٓتح عهتٗ يتذٖ وكػتش يتٍ غ٣غتس عقتٕد صيُٛتس،
عهوس عٛحعٛس خحفس ذحنًزْد جنؾٛع ٙف ٙئٚشجٌ.
ٔقذ ذُُٛح ذكػُح عهٗ جنًكحٔس جٜضٛس:
ٔٚ٢س جنفق ّٛف ٙجنؿزٔس جنفكشّٚس جنطحسٚخّٛس.
ٔٚ٢س جنفق ّٛف ٙجنطحسٚي جٚ٠شجَ ٙجنكذٚع.
ٔٚ٢س جنفقٔ ّٛج٢عطرذجد جنذ.ُٙٚ
ئٚشجٌ ٔجنًغطقرم جنغٛحع.ٙ

2

ٚ ٢ضجل جنُقحػ جنفكش٘ ٔجنكذٚع جنطكهٛه ٙعٍ "ٔٚ٢تس جنفقٛتّ" ،كفكتشز دُٛٚتس-عٛحعتٛس جختطـ ذٓتح يتزْد
جنؾٛعس ،دٌٔ ذحق ٙجنًزجْد ج٠ع٣يٛس ،قحسج ٔقحمشج ذق ّٕز ف ٙكػٛش يتٍ يٕجقتل جنفكتشٔ ،عتٕجنى جنػقحفتسٔ ،يهفتحش
جنغٛحعس جنعشذٛس ٔج٠ع٣يٛس ،قٛع جنكنٕس جنوتحمٔ ٙجنًٓت ًٍٛنهذٔنتس ٔجنُاتحو جنغٛحعت ٙجٚ٠شجَت– ٙجنقتحتى عهتٗ
فكشز ٔٚ٢س جنفق ّٛرجضٓح -ف ٙكػٛش يٍ جنًهفحش جنغٛحعٛس ٔجٞيُٛس جنغحخُس رجش جنقهس ذًُوقطُح جنعشذٛس يتٍ جنخهتٛؽ
ئنٗ جنًكٛو.
عُكحٔل ،فتْ ٙتزِ جنذسجعتس ،ضغتهٛو جننتٕ جنُقتذ٘ عهتٗ ْتزِ جنُاشٚتس جنغٛحعتٛس "جنذُٛٚتس-جنعقذٚتس" ،يتٍ
خ٣ل جنٕقٕف عهٗ ؾزٔسْح جنطحسٚخٛسٔ ،جيطتذجدجضٓح جنعًهٛتس جن٣ققتس فت ٙجنؿغشجفٛتح ج٠عت٣يٛسٔ ،يكحٔنتس ج٠ؾحذتس
عهتتٗ هرٛعتتس ج٠ؽتتكح٢ش جنفكشٚتتس ٔجنغٛحعتتٛس ،جنطتت ٙجعتتطف ّضضٓح فتتٔ ٙؾتتذجٌ جٞيتتسٔ ،وغحسضٓتتح فتت ٙرُْٛتتس جنرتتحقػٍٛ
ٔجنًفكش٢ ،ٍٚعًٛح يح جضّقم يُٓح ذرُٛس جنغهوس( )1جنغٛحعٛسَٕٔ ،عٛس جنذٔنس –كاحْشز ضحسٚخٛتس -فت ٙعًتق جنفكتش
جنغٛحع ٙج٠ع٣ئ ،ٙهرٛعتس جؽتطغح٢ضٓحٔ ،يٕجفتفحش جنًؿطًتل (جنخحفتس) ،جنتز٘ ضعًتم فٛتّ ضهتك جنفكتشز كشجفعتس
نهذٔنس ٔجنًؿطًلٔ ،جنٕقٕف عُذ وْى ج٢عطشجمحش ،جنط ٙعؿّهص عهٓٛح يٍ قرم جنُخد جنذُٛٚس ٔجنغٛحعٛس ،جنؾتٛعٛس
يُٓحٔ ،جنغُٛس عهٗ قذ عٕج .

٢ذذ يٍ جنطُٕ - ّٚذحدب ر٘ ذذ  -ئنٗ ّ
وٌ فكشز ٔٚ٢س جنفق( )2(ّٛكؾكم "عٛحع-ٙد "ُٙٚنهككى ٔجنغهوس ،ؤ
كًُو يٍ جنغهوس جٜيشٚس جنًشضكضز عهٗ سؤٖٔ ،ضقٕسجشٔ ،جعطقحدجش دُٛٚتس ئيحيٛتس ضحسٚخٛتس يٕسٔغتس) صشك لّ ،
ف ٙجنًؿحل ج٠ع٣ي ٙجنؾٛع ٙجنًعحفش ،خجلز "ّالٗض٘كز" (يتٍ جنتٕٔ ٢جنٕٚ٢تس ٔجنتٕنٙي ٔنت ٙويتش جنًغتهً،)ٍٛ
ّخجلز "هششذٗز" (يٍ جنشؽذٔ ،ج٠سؽحدٔ ،يشؽذ ي يشؽذ جنًغهً ،)ٍٛلِج خصْص٘ز دٌٗ٘ز ثعضمجدٗز هزُذ٘ز..
ٔئٌ ضكٍ يفشدجش جنغهوسٔ ،جنغهوحٌٔ ،جنذٔنس ،ضعرٛشجش ضأخز يكحَٓتح فت ٙفتٛحمحش جنفكتش جنغٛحعت ٙجنؾتٛع ،ٙئ٢

(ًٛٚ )1ض جنرحقػٌٕ ذ ٍٛغ٣غس وؽكحل نهغهوس ؤ (جٜيشٚتس) ،ذًتح ْت ٙقحنتس ةيشٚتس نهعُتّ ٔجنقتٕز ...فُٓتحل جنغتهوسٔ ،ضعُت :ٙجنكت ّ
ق فت ٙئفتذجس جٞيتشٔ ،جنغتهوحٌ:
ٔٚعُ ٙجنًُٓٛس ٔجنُفٕر كأيش ٔجقلُْٔ ،حل جنغٛوشزٔ :ضعُ ٙج٠خنحع جنًفشٔك ذحنقٕزٔ ،ضغخٛش جٞمعّ ٞمشجك جٞقٕٖ( .سجؾلَ :حفتَ ّٛقتحس ،يُوتق
جنغهوس :يذخم ئنٗ فهغفس جٞيش ،دجس ويٕجؼ ،ذٛشٔش /نرُحٌ ،هرعس ؤنٗ نعحو 1995و ،جَاش جنقفكط.)12-7 :ٍٛ
( )2ضأض ٙجنٕٚ٢س ،ذًفٕٓيٓح جنهغٕ٘ ،ذًعُٗ جنغهوُسٔ ،جنغٛوشزٔ ،جنُقشز ضكذٚذج ْ ٙجنًشجد فٚ٢ٔ ٙس جنفق ،ّٛكًح ّ
وٌ جنٕٚ٢تس جنغٛحعتٛس ْت ٙجنًتشجد ققتشٚح فتٙ
َاشٚس ٔٚ٢س جنفقٔ .ّٛضطه ّخـ جنُاشٚتس فت ٙوَتّ ٚكت ّ
ق نهفقٛتّ جنؿتحيل نهؾتشجتو وٌ ٚرحؽتش عتهوس ج٠يتحو جنغحتتد ذقتفطّ َحترتح نتّٔ ،ضقتّ جنُاشٚتس ٔ تحتّ دُٛٚتس،
ٔعٛحعٛسٔ ،جؾطًحعٛس (ضورٛق جنؾشٚعسٔ ،جنعذلٔ ،خذيس جنُحط) ًٚحسعٓح جنفقّٛأ ذًح ٚعُّ ٙ
وٌ ٔ ٛفطّ ؽًٕنٛس ٔمٛش يقٛذز ئ ٢ذحنقحٌَٕ ج٠نٓ.ٙ
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ّ
وٌ جعطخذجو جنغهوس ذٕففٓح ئيشز ٔقحكًٛتس ،ضكطتٕ٘ يعُتٗ جنذٔنتسٔ ،ضطؿحٔصْتح فت ٙةٌ .جنذٔنتس محٚتس يتٍ محٚتحش
جنغهوس ،ئ ٢وَٓح  ٢ضُكقش ذٓح(.)3
ئٌ جٞفم ،ؤ جنؿزس جنطتحسٚخ ٙنٓتزِ جنفكتشز( ،)4نتٛظ متحتشج فت ٙجنعًتق جنضيُت ٙؤ فت ٙجنًؿتحل جنطتحسٚخٙ
جنذ ُٙٚجنؾٛع ْٙٔ ،ٙنٛغص رجش يُؾأ يزْر ٙؽٛع ٙؤن ٙذكصأ ذم كحَص نٓح يق ّذيحضٓحٔ ،ئسْحفحضٓحٔ ،ذٕجدسْتح
جٔٞنٗ نذٖ جنًزجْد ج٠ع٣يٛس (جنغتُٛس) جٞختشٖ ،قٛتع ٣ٚقتّ ّ
وٌ جنفقٛتّ جنؾتٛع" ٙجنًكقّتق جنكشكت )5("ٙجقطترظ
يإؽشجضٓح جٞعحعٛس يتٍ جنفقٛتّ جنغتُ ٙجنًتحٔسد٘( )6جنتز٘ عترق نتّ وٌ جذطتذعٓح ،قرتم َكتٕ  1000عتحو ،غت ّى جَوهتق
ذعل عهًح ٔفقٓح جنؾٛعس ٚ٠ؿحد "ذٛثس" ٔيٕجهٍ فقٓٛس ٔك٣يٛس ضُحعد عًهٛس صسع ٔجعطُرحش ْزِ جنفكشز نتذٖ
وضرحع جنًعطقذ جنؾٛع( ٙيزْد وْم جنرٛص)( .)7نكٍ ٢ققحٔ ،ذعذيح ض ّى ضأفٛهٓح ف ٙجنفقّ ٔجنفكش جنؾٛع ،ٙذحضص ٔٚ٢تس
جنفق ّٛيٍ يخطقحش جنفقتّ ج٠عت٣ي ٙجنؾتٛع ،ٙذًُٛتح كتحٌ جنغتُس ٚتشٌٔ ّ
وٌ "جنؾتٕسٖ" ْت ٙجنطت ٙضعوت ٙجنؾتشعٛس
نهكحكىأ و٘ وَّٓح ذحضص ْ ٙجٞفم عُذْىٔ ،نٛغص ٔٚ٢تس جنفقٓتح  .فتاٌ كتحٌ جنكتحكى فقٓٛتح ،فٓتزج ويتش ؾٛتذٔ ،ئٌ نتى
ٚكٍ ،فعه ّٛوٌ ٚغطشؽتذ ٔٚغتطٓذ٘ ذحنفقٓتح ٚٔ ،شؾتل ئنتٓٛى فت ٙجٞقكتحو جنؾتشعٛس ذكغتد يُوتٕ جنفقتّ جنغٛحعتٙ
جنغُ.ٙ

( )3سجؾل :فٛحك ،عهَ ،ٙاشٚحش جنغهوس ف ٙجنفكش جنغٛحع ٙجنؾٛع ٙجنًعحفش ،ؿ  ،12يشكض جنكنحسز نطًُٛس جنفكش ج٠عت٣ي ،ٙذٛتشٔش /نرُتحٌ ،هرعتس غحَٛتس
نعحو 2010و.
(ّ )4
ئٌ ضشكٛض جنكذٚعُْ ،ح ،عٍ ٔٚ٢س جنفقٚ ٢ ّٛعُت ٙوَّٓتح جنُاشٚتس جنغٛحعتٛس جنٕقٛتذز ،جنطت ٙوَطؿٓتح جنعقتم ج٠عت٣ي ٙجنؾتٛع ،ٙفُٓتحل يغتحًْحش يعشفٛتس ؽتٛعٛس
وفٛهس غحذطس ٔيعشٔفس عذٚذز ف ٙفهد جنفكتش جنغٛحعت ٙج٠عت٣ي ،ٙجؽتطغهص ذحنًغتحتم ٔجنقنتحٚح جنكرتشٖ جنًطقتهس ذكقتم جنغتهوس ٔجنككتى ،كح٠يحيتسٔ ،جنخ٣فتس،
ٔجنرٛعسٔ ،جنؾٕسٖٔ ،مٛشْح.
( )5فقٛتتّ ٔيكقّتتق ؽتتٛع ّ ٙعتتحػ فتت ٙجنقتتشٌ جنطحعتتل جنٓؿتتش٘ٔ ،ضهقّتتٗ عهٕيتتّ ج٠عتت٣يٛس عهتتٗ جنًتتزْد جنؾتتٛع ٙفتت ٙقتتشٖ ٔذهتتذجش ؾرتتم عحيتتم ،يػتتم كتتشل َتتٕـ،
ٔؾضٔ ،ٍٚعُٛحضح ،غ ّى ْحؾش ئنٗ يقش نذسجعس جنًزجْد ج٢سذعس ،فأخز ُْحل عٍ عهًحتٓحٔ ،ققم عهٗ ج٠ؾحصجش يٍ ؽٕٛخٓح ذحنشٔجٚس ،كًح عحفش ئنتٗ ديؾتق،
ٔدسط جنًزْد جنؾحفع ٙفٓٛحٔ .ذعذْح ًّ ٚى ٔؾّٓ ئنٗ جنُؿّٔ ،قنش عهتٗ كرتحس عهًحتٓتح ،كتزنك رْتد ئنتٗ ذغتذجد ٔجنكهتسٔ ،ؾتحنظ عتذدج يتٍ جنعهًتح  .نتّ عتذد
كرٛش يتٍ جنطقتحَٔ ،ّٛجنًإنفتحش جنفقٓٛتس ٔجنك٣يٛتس ضضٚتذ عهتٗ غ٣غت ٍٛكطحذتح( .سجؾتلَ :رٓتح ،د .خنتش .ئه٣نتس عهتٗ عتٛشز جنًكقتق جنكشكتٔ ،ٙدعتٕز ئنتٗ قفتّ
قٕصضّ .يؿهس سعحنس جنُؿّ ،جنعذدجٌ ،8ٔ 7 :نعحو 2007ٔ 2006و).
جَاش ،وٚنح ،ضشؾًتس جنًكقتق جنكشكت ٙفت ٙكطتحخ (وعٛتحٌ جنؾتٛعس) نهغتٛذ يكغتٍ جٞيت ٍٛجنعتحيه ،ٙجنًؿهتذ جنػتحيٍ ،يُؾتٕسجش دجس جنطعتحسف ،نرُتحٌ/ذٛشٔش نعتحو
1992و ،ففكس 208
( ْٕ )6وذٕ جنكغٍ ،عه ٙذٍ يكًذ ذٍ قرٛد جنرقش٘ جنًحٔسد٘ ،عتحػ يتح ذت ٍٛعتحي 1058 - 974( ٙو)ٔ ..كتحٌ ُٚعت ّذ وكرتش قنتحز جنذٔنتس جنعرحعتٛس فت ٙؤجختش
وٚحيٓحٔ ..قذ فُّّ جنًحٔسد٘ جنكػٛش يٍ جنطقحَ ّٛجنُحفعس ْٕٔ ،جنفق ّٛجنكحفّٔ ...يٍ وكرش فقٓح جنؾحفعٛسٔ ...جنز٘ ونّّ فت ٙفقتّ جنؾتحفعٛس يٕعتٕعطّ جننتخًس
ف ٙوكػش يٍ عؾش ٍٚؾض ج.
َؾأ جنًحٔسد٘ يعحفشج خهٛفط ٍٛيٍ وهٕل جنخهفح ذقح ف ٙجنككى :جنخهٛفس جنعرحع ٙجنقحدس ذحهللٔ ،يتٍ ذعتذِ جذُتّ جنقتحتى ذتأيش ل ،جنتز٘ ٔفتم جننتعّ ذتّ يرهغتّ
قطٗ ئَّّ قذ خود ف ٙعٓذِ نهخهٛفس جنفحهً ٙعهٗ يُحذش ذغذجد.
كحٌ نهًحٔسد٘ ع٣قحش يٓ ًّس يل سؾحل جنذٔنس جنعرحعٛس ،كًح كحٌ عفٛشج نهعرحعٔٔ ،ٍٛٛعٛوٓى نذٖ ذُت ٙذٕٚتّ ٔجنغت٣ؾقسٚٔ .تش ّؾف جنترعل وَّتّ -ذغترد ع٣قحضتّ
جنُٕعٛس جنخحفس ضهك -صجدش ٔكػشش كطحذطّ قٕل يح ٚغ ًّٗ جنفقّ جنغٛحعٔ .ٙيتٍ وذتشص كطرتّ فتْ ٙتزج جنًؿتحل ،كطحذتّ قتٕل( :ودخ جنتذَٛح ٔجنتذٔ )،ٍٚكطحذتّ جٜختش
جٞؽٓش( :جٞقكحو جنغهوحَٛس).
( )7نى ضكٍ ٔٚ٢س جنفق ّٛجنفكشز جنٕقٛذز ،جنط ٙضأغش ،يٍ خ٣نٓح ،جنؾٛعس ذحنغُسأ ذم ُٔ ِؾ َذ كػٌ ٛش يٍ جنوشٔقحش جنط ٙؾح ذٓح جنًفكشٌٔ جنغُّس ،كحنرٛعسٔ ،وْتم جنكتم
ٔجنعقذٔ ،ئيحسز جنطغهدٔ ،مٛشْح ،وغشش ضأغٛشج يرحؽشج ف ٙفٛحمس كػٛش يٍ جٜسج ٔجنُاشٚحش جنغٛحعٛس جنؾٛعٛس..
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ٚإ ّكذ جنًكقّق جنكشك ٙق ّ
ق جنفق ّٛذحنغتهوسٔ ،ؽتشعُس يًحسعتطٓح يتٍ خت٣ل يٕقتّ فقٓت ّٔ ٙجمتف ٔيكت ّذد،
ضؿهٗ َاشٚح ذأهشٔقس جنُٛحذس جنعحيس نهفقٔ ،ّٛعًهٛح يٍ خ٣ل ضؿشُذس يل جنذٔنس جنقفٕٚس نتى ُٚكطتد نٓتح وٌ ضكطًتم.
ٔيح ق ّذيّ ْزج جنًكقّق ،ف ٙفذد جنٕٚ٢س جنفقٓٛسٚ ٢ ،عذٔ –عهٗ جنشمى يٍ مُحِ ٔغشجِ جنفقٓ -ٙوكػش يٍ يإؽتشجش
ٔضُٕٚعحش عحيس عهٗ َاشٚس جنذٔنسٔ ،نكٍ يل رنك كهًّّٚ ،كٍ ع ّذ يح رْد ئن ّٛفكشٚح ٔفقٓٛح (ٔيٍ وًْٓتح ،يٕقفتّ
جنفكش٘ ضؿحِ عهوس جنفقٛتّ جنقتحتى عهتٗ يرتذو جنُٛحذتس جنعحيتس فت ٙقتحل جنغٛرتس)( )8نكاتس ضأعٛغتٛس ،ؤ يًٓتس ضأعٛغتٛس
(عهٗ يح رْد ئن ّٛعه ٙفٛحك ف ٙكطحذَّ( :اشٚتحش جنغتهوس فت ٙجنفكتش جنغٛحعت ٙجنؾتٛع ٙجنًعحفتش)( ))9وفغتكص
جنًؿحل ويحو جنفقَ( ّٛاشٚح عهٗ جٞقم)أ نٛطرٕو ٢ققح يٕجقل عٛحعٛس ،ؤ ٚأخز ودٔجسج عٛحعٛس عًهٛس.
ذورٛعس جنكحل ،نى ٚكٍ نٓزج جنًٕقّ جنفقٓ ٙوّٚس ئيكحَٛس نهطو ّٕس ئنٗ َاشٚس يطكحيهس ٔيك ّذدز ّئ ٢يل جنًكقق
وقًتتذ جنُشجقتت ،)10(ٙفتت ٙجنقتتشٌ جنػحنتتع عؾتتش جنٓؿتتش٘ ،يتتل ذكتتع قتتٕل جنُٛحذتتس جنعحيتتس نهفقٛتتّ فتت ٙكطحذتتّ (عْثةككذ
ثألٗجم)( ...)11قٛع كحٌ و ّٔل فق ّٛذكع ذحنطفقٛم ف ٙؾزٔس ٔضفحفٛم يغأنس ٔٚ٢تس جنفقٛتّ ،ذعتذيح َقهٓتح يتٍ كَٕٓتح
يؿشّد يٕقّ فقٓ ،ٙئنٗ قٛع فُل يُٓح َاشٚس عٛحعٛس-فقٓٛس يطكحيهس.
ْزجٚٔ ،قغتى كػٛتش يتٍ جنرتحقػ ،ٍٛفت ٙجنفكتش جنغٛحعت ٙج٠عت٣ي ،ٙيشجقتم ضوتٕس جنفكتش جنغٛحعت ٙنهًتزْد
جنؾٛع ،ٙئنٗ خًظ يشجقم ضحسٚخٛس ٔفٕ ٢ئنٗ يشقهس جنككى ٔجنذٔنسٔ ،جعط٣و جنغهوس ذُتح عهتٗ َاشٚتس ٔٚ٢تس
جنفق ّٛف ٙئٚشجٌ...
ْٔزِ جنًشجقم ْ( :ٙيشقهس ضذٔ ٍٚجنفكش جنؾٛع ٙج٠يحئ ،ٙضكٕ" ٍٚجنٕٓٚس جنًزْرٛتس جنؾتٛعٛس"  -يشقهتس
ضأفٛم ج٠هحس جنُاش٘ نهفكش ج٠يتحي - ٙعقتش جنقتفٕٚس ٔجنطُاٛتش نهٕٚ٢تس جنغٛحعتٛس جنعحيتس  -عقتش جنقحؾحسٚتس

(ًٚ )8كٍُْ ،ح ،يشجؾعس (سعحتم جنًكقق جنكشك ،)ٙقٛع ٕٚسد ،ف ٙئقذجْح ،يٕؾرحش ٔٚ٢س جنفق ّٛجنعًهٛس (جنغٛحعٛس /جنقنحتٛس) ف ٙقٕنتّ" :جضّفتق وفتكحذُح عهتٗ
ّ
وٌ جنفق ّٛجنعذل ج٠يحي ٙجنؿحيل نؾشجتو جنفطٕٖ ،جنًعرّش عُّ ذحنًؿطٓذ ف ٙجٞقكحو جنؾشعٛسَ ،حتد يتٍ قرتم وتًتس جنٓتذٖ -فتهٕجش ل ٔعت٣يّ عهتٓٛى -فت ٙقتحل
ّ
"فاٌ جنفق ّٛجنًأيٌٕ جنؿحيل نؾشجتو جنفطٕٖ يُقٕخ يٍ قرم ج٠يحؤ ،نٓزج ضًن ٙوقكحيتّٔ ،ضؿتد
جنغٛرس ،ف ٙؾًٛل يح نهُٛحذس ف ّٛيٍ يذخمٔ .. ."...ف ٙقٕنّ:
يغحعذضّ عهٗ ئقحيس جنكذٔد ٔجنقنح ذ ٍٛجنُحط....جني"( .سجؾتل" :جنشعتحتم" ،ضكقٛتق :جنؾتٛي يكًتذ جنكغتٌٕ ،جنًؿهتذ  ،1ؿ  ،142يُؾتٕسجش يكطرتس ةٚتس ل
جنعاًٗ جنًشعؾ ٙجنُؿفت ،ٙهرعتس ؤنتٗ ،ئٚتشجٌ/قى نعتحو 1988ؤ ..سجؾتل وٚنتح" :ؾتحيل جنًقحفتذ فت ٙؽتشـ جنقٕجعتذ" ،جنًؿهتذ ،2:ؿ  ،375ضكقٛتق َٔؾتش:
يإعغس وْم جنرٛص(ع) ٠قٛح جنطشجظ ،هرعس ؤنٗ ،ئٚشجٌ/قى نعحو 1987و).
( (9وَاش :فٛحك ،د .عهَ" ٙاشٚحش جنغهوس فت ٙجنفكتش جنغٛحعت ٙجنؾتٛع ٙجنًعحفتش" ،ؿ  ،459يشكتض جنكنتحسز نطًُٛتس جنفكتش ج٠عت٣ي( ،ٙعهغتهس جنذسجعتحش
جنكنحسٚس) ،جنورعس جنػحَٛس ،نرُحٌ/ذٛشٔش نعحو 2010و.
( )10يكقق ٔفق ّٛؽٛع ٙعحػ ف ٙجنقشٌ جنػحنتع عؾتش نهٓؿتشز ..نتّ كػٛتش يتٍ جنطقتحَ ّٛجنفقٓٛتس ٔجنغٛحعتٛس فًٛتح ٚختـ ٔٚ٢تس جنفقٛتّ ،يتٍ وًْٓتح كطحذتّٚ٢ٔ" :تس
جنفق :ّٛيٍ عٕجتذ جٚٞحو يٍ قٕجعذ جنفقٓح جٞع٣و" .ضٕف ٙف ٙجنعحو 1185وْ1245-ــ.
( )11هرل ف ٙدجس جنطعحسف نهًورٕعحش ،نرُحٌ/ذٛشٔش ،هرعس ؤنٗ نعحو 1990و.
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ٔجنطُاٛتتش نهًؾتتشٔهس ٔجنًؾتتشٔعس-عقتتش جنؿًٕٓسٚتتس ج٠عتت٣يٛس ٔجنطُاٛتتش نٕٚ٢تتس جنفقٛتتّ جنًوهقتتسٔ ،ضطن ت ًٍّ:
جنًشقهس جنقًٛسٔ ،جنُؿفٛسٔ ،جنرحسٚغٛسٔ ،جنوٓشجَٛس)(.)12
ٔضطكذد ثلوذجدا ثلعجهز لٌظشٗز ٔٚ٢س جنفق ّٛف ٙجنُقحه جٜضٛس:
وّ -خذر ثألهش ثلذٌٖٗ ّثلغ٘جعُٖٚٔ :شجد ذّ جنؿًل ذ ٍٛيح ْٕ د( ُٙٚقذعٔ ،)ٙيح ْٕ دَ( ٕ٘ٛعٛحعت،)ٙ
٘ فقم ذًُٓٛح ،قٛع ّ
ٔسفل و ّ
ئٌ جنشذو ذ ٍٛجٞيش ٍٚيٍ ؽشٔه ضكقّق ٔٚ٢س جنفق.ّٛ
خ -شككوْل٘ز ثالعك م :قٛتتع ضعطًتتذ ٔٚ٢تتس جنفقٛتتّ عهتتٗ يرتتذو "جنؾتتًٕنٛس" جنقحتتتم ّ
ئٌ ج٠عتت٣و ٚكطتتٕ٘ عهتتٗ
جنكهٕل جن٣صيس ٔجنًوهٕذس نهكحؾحش جنرؾشٚس جنطؾشٚعٛس ٔجنطُفٛزٚس ،يٍ خ٣ل يرحدتّ جنعحيسٔ ،وقكحيتّ جنطفقتٛهٛس،
ٔعًهٛس ج٢عطُرحه جنفقٓ.ٙ
ش -ثلضشثدط ثلذثخلٖ د٘ي أجضثء ثالعك م (ثالعك م لك ل ّثخكذ)ُٚٔ :تشجد ذتّ ّ
وٌ ٔٚ٢تس جنفقٛتّ ضقطنتٔ ٙؾتٕد
ضشجذو دجخهٔ ٙغٛق ذ ٍٛؾًٛل كهٛحش ٔقضتٛحش جنعقٛذز ٔجنؾشٚعس ف ٙج٠ع٣و عهٗ جنًغطٕٖ جنعًهٔ ٙجنطفحعه.ٙ
ظ -أُككذثا ثالع ك مّ ،همجصككذ ثلشككشٗعزٚ :قتتٕو ْتتزج جنًرتتذو عهتتٗ ّ
وٌ ج٠عتت٣و َتتضل يتتٍ جنغتتًح ئنتتٗ وْتتم
جٞسكأ نطأي ٍٛوْذجف يكذدز ٔٔجمكس ،يُٓح ئقحيس جنقغو ٔجنعذل ف ٙجٞسكٔ ،جٞيش ذحنًعشٔفٔ ،جنُٓ ٙعتٍ
جنًُكشٔ ،ئققح جنكقٔ ،ئصْح جنرحهمٔ ،جنًقحذهس يل جنفغحد ٔجناهى ذأؽكحنّ جنًخطهفس.
ؼ -هذذأ ثالجضِجد :قٛع ّ
ئٌ يؾشٔعٛس ج٢ؾطٓحد يٍ وْ ّى يرحدب ٔٚ٢تس جنفقٛتّ ،جنطت ٙضُ َعتذ  -فت ٙقت ّذ رجضٓتح -
َاشٚس جؾطٓحدٚس ضعطًذ عهٗ جؾطٓحد يعٔ ،ٍٛضُوهق يٍ يرحدب ٔجعطرحسجش يكذدز.
ٔذتتحنعٕدز ئنتتٗ جنطقعٛتتذ جنك٣يتت ٙنفكتتشز ٔٚ٢تتس جنفقٛتتّ ،ضُوهتتق ْتتزِ جنفكتتشز فتت ٙؾتتزسْح "جنفكتتش٘ جنعقتتذ٘-
جنطحسٚخ "ٙجنؾٛعٔ ،ٙكًح ْ ٙجنُاشز جنطقهٛذٚس جنغحتذز نذٖ يعطُقٓٛح ،يٍ عقٛذز ج٠يحيتس جنًعقتٕيس نتذٖ جنؾتٛعسأ
و٘ ْ ٙجَرػح ذذ ٙٓٚعٍ يفٕٓو َٔاشٚس ج٠يحيتس جنؾتٛعٛس( ،)13قٛتع ضغتش٘ عقٛتذز جنوحعتس ٔجنتْٕٞ ٢تم جنرٛتص

( )12يقوفٕ٘ ،يكًذَ ،اشٚحش جنككى ٔجنذٔنس ،دسجعس يقحسَس ذ ٍٛجنفقتّ ج٠عت٣ئ ٙجنقتحٌَٕ جنذعتطٕس٘ جنٕمتع ،ٙيشكتض جنكنتحسز نطًُٛتس جنفكتش ج٠عت٣ي،ٙ
ذٛشٔش /نرُحٌ نعحو 2010و ،ؿ ؿ 201-187
(ٚ )13عطرش جنؾٛي َعٛى قحعى (َحتد وي ٍٛعحو قضخ ل جنهرُحَّ )ٙ
وٌ ٔٚ٢س جنفق ّٛمشٔسٚس نكفّ ٔضورٛق ج٠ع٣وٚ ٢ٔ ،تط ّى ْتزج ئ ٢يتٍ خت٣ل قٛتحدز جنتٕن ٙجنفقٛتّ،
ٔسعحٚطّّ .
ٔوٌ ٔٚ٢س جنفق ّٛضًػّم ج٢عطًشجسٚس نٕٚ٢س جنُرٔ ،ٙجٞتًسٔ .ف ٙف٣قٛحش جنٕن ٙجنفقُٚ ّٛقم قحعتى عتٍ كطتحخ (جنككٕيتس ج٠عت٣يٛس) ٜٚتس ل جنخًُٛتٙ
قٕنّ" :فطْٕى وٌ ف٣قٛحش جنُر ٙف ٙجنككى كحَص وكػش يٍ ف٣قٛحش ويٛتش جنًتإئُ ،ٍٛفت٣قٛحش ويٛتش جنًتإيُ ٍٛوكػتش يتٍ فت٣قٛحش جنفقٛتّ ،ضتْٕى ختحهة
ٔذحهمَ ،عى .ئٌ فنحتم جنشعٕل وكػش يٍ فنتحتم ؾًٛتل جنرؾتش ،نكتٍ كػتشز جنفنتحتم جنًعُٕٚتس  ٢ضضٚتذ فت ٙفت٣قٛحش جنككتى ،فحنقت٣قٛحش َفغتٓح جنطت ٙكحَتص
نهشعتٕل (ؿ)ٔ ،نٟتًتس ،فتت ٙضعرثتس جنؿٛتتٕػٔ ،ضعٛت ٍٛجنتتٕ٢زٔ ،جعتط٣و جننتتشجتدٔ ،فتشفٓح فت ٙيقتتحنف جنًغتهً ،ٍٛقتتذ وعوحْتح ل نهككٕيتتس جنًفطشمتس ْتتزِ
جٚٞحو ...محٚس جٞيش نى ٚع ٍّٛؽخقح ذحنخقٕؿٔ ،ئًَح وعوحِ نعُٕجٌ جنعحنى جنعحدل"ٔ ..ف ٙضفغٛشِ نهُـٚ ،قٕل جنؾٛي َعٛىٔ( :يٍ جنٕجمف قؿتى جنقت٣قٛحش
جنًُٕهس ذحنٕن ٙجنفق ،ّ ٛفٓتٕ ويت ٍٛعهتٗ ضورٛتق جٞقكتحو ج٢عت٣يٛسٔ ،جنغتٓش عهتٗ جنُاتحو ج٠عت٣ئ ،ٙجضختحر جنقتشجسجش جنغٛحعتٛس جنكرتشٖ جنطت ٙضتشضرو ذًقتحنف
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(جنُرتت ٙيكًتتذٔ ،ج٠يتتحو عهتتٔ ،ٙفحهًتتسٔ ،ج٠يحيتتحٌ جنكغتتٍ ٔجنكغتتٔ ،ٍٛذقٛتتس جٞتًتتس يتتٍ وذُتتحتٓى) فتت ٙجيطتتذجدجضٓى
جنطحسٚخٛس ،ذعذ ج٠يحو عه ٙجذٍ وذ ٙهحند ،يٍ ج٠يتحو جنكغتٍ قطتٗ ج٠يتحو جنػتحَ ٙعؾتش ،ج٠يتحو جنًٓتذ٘ جنًُطاتش
جنغحتد ،جنز٘ ضعطرش فكشز ٔٚ٢س جنفق ّٛوَّ ْٕ جنكحكىٔ ،جنقحتى ذأيش لٔ ،نٕ يٍ ٔسج قؿد.
ٔفتتْ ٙتتزج جنغتتٛح ٚ ،تتشٖ ُْتتش٘ كٕسذتتحٌ ،فتت ٙكطحذتتّ (ثالع ك م ثالٗشثًككٖ)(ّ ،)14
وٌ ُْتتحل جَفقتتح ٢يتتح ذتتٍٛ
جنخ٣فس جنطحسٚخٛس ٔجنٕٚ٢س ،ؤ ج٠يحيس جنؾٛعٛس ...ذًعُٗ وٌ عهٛح ذتٍ وذت ٙهحنتد ،عهتٗ يغتطٕٖ جنٕجقتل جنطتحسٚخٙ
جنفعهٚ ٢ ،ٙطعذٖ كَّٕ جنخهٛفس جنشجذل ذعذ جنُرٔ ،ٙنكُّّ ،ف ٙجنعحنى جنًٕجص٘ نهطؾٛلْ ،تٕ ج٠يتحو جٔٞل ،فعهت ،ٙفتٙ
عحنى جٞفكحس جنًػحنٛس جنذُٛٚس ،قًس جنٓشو جًٚ٠حَ ،ٙصعٛى عحنى جٔٞنٛح أ و٘ نٛظ كَّٕ خهٛفس قٕنّ ْزج ٠يحؤ ،نكٍ
جنعكظ نكَّٕ ئيحيح ٔؾد وٌ ٚكٌٕ خهٛفسٔ ...ضرعح نهفكش جنؾٛعّ ،ٙ
فاٌ جٞتًس نى ٚقركٕج وتًس َٓٞى يٍ ةل جنرٛتصأ
ذم ْى وفركٕج يٍ ةل جنرٛصأ َٓٞى وتًس ...فحنغ٣نس جنًقوفحز ٔجنًُطقحز ئنٓٛح  ْٙٔ-جٞكػش َقح ٔعًٕج -وفركص
كتتزنكأ  ٌٞيتتُٓى جٞتًتتس ..فح٠يحيتتس يكتتذدز يتتٍ قرتتم ل قرتتم خهتتق جنخهتتقأ ذتتم ذغتتررٓح كتتحٌ جنخهتتق ،نتتزج ضت ّى ضكذٚتذ
يٕجصُْ ،حل ضحسٚي دجخهت،ٙ
ٔؾٕدْى جنطحسٚخ ٙف ٙةل جنرٛصٔٔ ،ؾد جضرحعٓى جنذٔ ُٙٚجنغٛحع ،ٙفذجتًح ُْحل عحنى
ٍ
خحسؼ عٍ ئهحس جنًكغٕط جنطحسٚخ ٙجنعٚ ٢ ،ُٙٛذسكتّ ئ ٢وفتكحذّ ٔيطرعتْٕى ،ضهتك جنطرعٛتس جنطت ٙضؾت ّكهص ،فًٛتح
ذعذ ،ف ٙجنفقٓح وفكحخ جنٕفحٚس ٔجنٕٚ٢س جنؿذٚذز ف ٙجنًزْد جنؾٛعْٔ .ٙإ ٢عٛكٌَٕٕ٢ ،ققحٔ ،كَٕٔ ٣جخ
ج٠يحو جنغحتد ،جنًٓذ٘ جنًُطاشْ ...ى جنككحو ذحنعذل ،جنُحهقٌٕ ذحنقغوٚ ،عٛؾٌٕ ف ٙصخى قذجعس جٞتًتس وَفغتٓى...
ٔجنٕن ٙجنفق- ّٛجنًشؽذ ْٕ -يٍ ٚغٕط ويش جٞيتس دُٛٚتح ٔعٛحعتٛحْٔ ،تٕ يتٍ ٕٚؾّتّ جنًؿطًتل َكتٕ يقحفتذِ جنعهٛتح،
ٔٚؾشف عهٗ ضُفٛزْح ...و٘ ْٕ ئيحو دٔ ،ُٙٚقحكى عٛحعٔ ،ٙقؿس ٔقٛذز ن١ع٣و  ٢ضشقٗ ئنٗ يغطٕجْح وّٚس قؿس،
ْٕٔ ُٚكطؾُّٚ ٢ٔ ،خطحسٚ ْٕٔ ،أيشُٚ ٢ٔ ،إيش(.)15
ٔئنٗ ْزج وؽتحس وقتذ كرتحس يشجؾتل جنفكتش ٔجنفقتّ ج٠عت٣ي ٙجنؾتٛع ،ٙجنغتٛذ يكًتذ ذتحقش جنقتذس فت ٙكطحذتّ
(خ فز ثالًغجى ّشكِجدر ثألًذ٘كجء) ،يعطرتشج ّ
وٌ جنُرتٔ ٙج٠يتحو يعُّٛتحٌ يتٍ ل ضعُٛٛتح ؽخقتٛح .و ّيتح جنًشؾتل ،فٓتٕ
يع ٍٛضعُٛٛح َٕعٛحٔ ...يٍ ُْح ،كحَص جنًشؾعٛس ،كخو ،قشجسج ئنٓٛحٔ ،جنًشؾعٛس كطؿغتٛذ ،فٓت ٙفتشد يعت ٍّٛقتشجسج
يٍ جٞيسٔ ،جسضرحه جنفشد ذتحنُر ٙجسضرحهتح دُٛٚتحٔ ،جنشؾتٕع ئنٛتّ فت ٙوختز وقكتحو ل ضعتحنٗ عتٍ هشٚقتّ ٚؿعتم يُتّ

جٞيتتسْٔ ،تتٕ جنتتز٘ ًٚهتتك فتت٣قٛس قتتشجس جنكتتشخٔ ،جنغتتهىٚٔ ...طقتتشف ذتتحٞيٕجل جنؾتتشعٛس ،يتتٍ صكتتحزٔ ،خًتتظٔ ،مٛشْتتح)( .سجؾتتل :قحعتتىَ ،عتتٛى" .قتتضخ
ل ..جنًُٓؽ ،جنطؿشذس ،جنًغطقرم" ،...دجس جنٓحد٘ ،نرُحٌ /ذٛشٔش ،هرعس عحدعس نعحو 1996و ،ؿ .)48
( )14سجؾل :كٕسذحٌُْ ،تش٘ ،عتٍ ج٠عت٣و فت ٙئٚتشجٌ ...يؾتحْذ سٔقٛتس ٔفهغتفٛس ،ضشؾًتس َتٕجف جنًٕعتٕ٘ ،دجس جنُٓتحس نهُؾتش ،عتذد جنقتفكحش  548فتفكس،
نرُحٌ /ذٛشٔش ،عحو 2000و ،ؿ 285
(ْ )15زج يح وؽحسش ئن ّٛجنكهًس جنًأغٕسز عٍ "ج٠يحو جنكغٍ جنعغكش٘" (ج٠يحو جنكحد٘ عؾش عُتذ جنؾتٛعس)" :يتٍ كتحٌ يتٍ جنفقٓتح فتحتُح نُفغتّ ،قحفاتح نذُٚتّ،
يخحنفح نٕٓجِ ،يوٛعح ٞيش يٕ ،ِ٢فههعٕجو وٌ ٚقهذِٔ"( .جَاش :جنعحيه ،ٙجنكشٔ ..عحتم جنؾٛعس ،جنؿض  ،27ضكقٛق يإعغس ةل جنرٛص ٠قٛح جنطتشجظ ،قتى /ئٚتشجٌ،
جنعحو 1994و ،ؿ 131
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يغتتهًح ذتتحنُرٔ ،ٙجسضرحهتتّ ذح٠يتتحو عهتتٗ ْتتزج جنُكتتٕ ٚؿعتتم يُتتّ يإيُتتح ذح٠يتتحؤ ،جسضرحهتتّ ذتتحنًشؾل ،عهتتٗ جنُكتتٕ
جنًزكٕسٚ ،ؿعم يُّ يقهذج نهًشؾل(.)16
ٔكتتحٌ ج٠يتتحو جنخًُٛتت )17(ٙيف ّؿتتش جنػتتٕسز جٚ٠شجَٛتتسٔ ،فقٓٓٛتتحٔ ،يشؽتتذْح جٔٞلٔ ،متتل ؾًهتتس يٕجفتتفحش
ٔيعتتحٛٚش رجضٛتتس خحفتتس ٔيٕمتتٕعٛس عحيتتس نطتتٕن ٙجنٕٚ٢تتس جنفقٓٛتتس ٔجنغٛحعتتٛس( ،)18يشكتتضج عهتتٗ فتتفحش عٛحعتتٛس،
ٔعًَٛ٣سٔ ،يٛذجَٛسٚ ...قٕل ةٚس جنخً ،ُٙٛفت ٙكطحذتّ (يُٓؿٛتس جنػتٕسز ج٠عت٣يٛس)ٚ ٢" :كفت ٙج٢ؾطٓتحد جنًقتوهف
عه ّٛف ٙجنكٕصجشأ ذم قطٗ ٔنٕ ٔؾذ ئَغحٌ ْٕ جٞعهى ف ٙجنعهٕو جنًعشٔفس ف ٙجنكتٕصجش ،نكُتّ مٛتش قتحدس عهتٗ
ضؾتتخٛـ يقتتهكس جنًؿطًتتل ،فتتاٌ يػتتم ْتتزج جَ٠غتتحٌ ٚكتتٌٕ مٛتتش يؿطٓتتذًٚ ٢ٔ ..كُتتّ جنطق ت ّذ٘ ٢عتتط٣و صيتتحو
جنًؿطًل"( ...)19ذًح ٚعُّ ٙ
وٌ ج٠يحو جنخًٚ ُٙٛطؿحٔص ُْتح جنقتٕسز جنطقهٛذٚتس جنًعشٔفتس ضحسٚخٛتحٔ ،جنًعٓتٕدز عًهٛتح
عتتٍ يشؾتتل جنطقهٛتتذ ،ؤ عتتٍ عتتحنى جنتتذٔ ،ٍٚجنطتت ٙضطك ت ّذد فتت ٙعًهٛتتس ج٠فطتتح جنتتذ ُٙٚفكغتتد ،يتتل ذعتتل جٞعًتتحل
ج٢ؾطًحعٛس جنرغٛوس.
ْٔزِ جنُاشز جنك٣عٛكٛس نشؾتم جنتذ ٍٚجقطشَتص ضحسٚخٛتحٔ ،فت ٙجٞعتى جٞمهتد ،يتل قنتٕس يقطقتش عهتٗ
جنطف ّٕ جنفقٓ ،ٙف ٙقّ ٍٛ
وٌ جنخً ُٙٛوسجد نهفق ّٛوٌ ضكٌٕ نتّ عتذز وذعتحد وختشٖ ضتط٣صو يتل فقحْطتّْٔ ،تزج يتح يػّهتّ
ََٔ ًْ َزؾّ  -ئرج فف جنطعرٛش  -ج٠يحو جنخً ُٙٛرجضّ ،قٛع وقرم عهٗ جنفهغفسٔ ،جنعشفحٌٔ ،عهى جٞختْ ، ٣تزج فنت٣
عٍ عٛشز نى ضُفقم ٕٚيح عتٍ جْ٢طًحيتحش جنغٛحعتٛس ،فقحسذٓتح ذتأدٔجش ؾٓحدٚتسٔٔ ،عت ٙعٛحعت ٙيهت رى ذتحنطو ّٕسجش
ٔجنٕقحتل ،يح َ ُٚعذ جعطػُح ٔخشٔؾح عٍ جنًأنٕف ف ٙذُٛس َقْٕ صَ ٔٚس جضّغًص ذحنطقهٛذ ٔجنتطكفّ(ٔ .)20فتْ ٙتزج ج٢ضؿتحِ،
ٚإ ّكذ ةٚس ل جنخًُٛت ٙمتشٔسز وٌ ٚكتٌٕ جنًؿطٓتذ يهًتح ذًغتحتم عقتشِ ،يكٛوتح ذٓتح .فهتى ٚعتذ ذًغطغتح نهؾترحخ

( )16سجؾل :جنقذس ،يكًذ ذحقش ،ج٠ع٣و ٚقٕد جنكٛحز ،دجس جنطعحسف نهًورٕعحش ،نرُحٌ/ذٛشٔش نعحو 1990و ،ؿ 124
(ٚ )17عذ ةٚس ل جنخً ُٙٛوْ ّى يشؾل ضقهٛذ دٔ ُٙٚعٛحع ٙؽٛع ٙسذو جنُاشٚس ذحنطورٛقٔ ،ضًكٍ ٔٞل يشز ،يُز صيٍ هٕٚم ،يٍ ئقحيس قكى عٛحع ٙدُٚت ٙؽتٛع،ٙ
ذعذيح كحٌ جنؾٛعس ف ٙيٕقتل جنًعحسمتس جنطحسٚخٛتس نًذسعتس جنخ٣فتسٔ ...نتذ جنخًُٛت ٙفت ٙيذُٚتس خًت ٍٛجٚ٠شجَٛتس ،فت ٙجنعتحو 1902و ،ضطهًتز عهتٗ وٚتذ٘ كػٛتش يتٍ
جنعهًح ٔ ،جنفقٓح ٔ ،جنًؾحٚي جنًطًكُٔ ٍٛجنًعشٔف ٍٛف ٙصيحَّ ،كحنؾٛي جنرشٔؾشد٘ٔ ،جنؾٛي جنكهرحٚكحَٔ ،ٙجٜسجك .ٙجؽطٓش٢ ،ققح ،ذطركّتشِ ٔجؾطٓتحدِ فت ٙجنفقتّ
ُتشف عُتّ صْتذِ ٔضٕجمتعّ ...قتحد عتذز جَطفحمتحش ٔضكشكتحش غٕسٚتس جَطٓتص ذطفؿٛتش جنػتٕسز
ٔجٞفتٕلٔ ،جؽتطغحنّ ذحنفهغتفسٔ ،جنعشفتحٌٔ ،جنكت٣ؤ ،جٞختٔ ، ٣ع ِ
ج٠ع٣يٛس جٚ٠شجَٛس ف ٙؽرحه 1979ؤ ...قرم َؿحقّ ف ٙجنػٕسز ،كحٌ َُفِ َ ٙئنٗ جنعشج  ،فأنّ كطحخ (جنككٕيس ج٠ع٣يٛس) ْٕٔ ،عرتحسز عتٍ عهغتهس يكحمتشجش
ٔذكٕظ "دُٛٚس-عٛحعٛس" ونقحْح ف ٙجنُؿّ جٞؽشف ،ؤمف ف ّٛسؤ ،ّٚذَ ٍّٛاشضّ جنُٓحتٛس قٕل فكشز ٔٚ٢س جنفق...ّٛ
ونتتّ ج٠يتتحو جنخًُٛتت ٙعؾتتشجش جنكطتتدٔ ،جنطقتتحَ ّٛجنفقٓٛتتسٔ ،جنفهغتتفٛسٔ ،جٞخ٣قٛتتسٔ ،جنعشفحَٛتتس( .سجؾتتل كطتتحخَ" :اتتشز فتت ٙجنكٛتتحز جنعهًٛتتس ٔجنغٛحعتتٛس ن١يتتحو
جنخً ...ُٙٛيٍ جنٕ٢دز ئنٗ جنعشٔؼ" .نهكحضد :قًٛذ جَٞقحس٘ ،يإعغس ضُاٛى َٔؾش ضشجظ ج٠يحو جنخً -ُٙٛجنؾإٌٔ جنذٔنٛس ،ئٚشجٌ /هٓشجٌ ،هرعتس ؤنتٗ نعتحو
1995و).
ضٕف ٙةٚس ل جنخً ُٙٛف ٙذذجٚس قضٚشجٌ يٍ جنعحو 1989و ،يخهفح ٔسج ِ "دٔنس-غٕسز" نى ضطكٕل ذعذ ئنٗ "دٔنس-يإعغس" يكطًهس جٞسكحٌ ،يإعغٛح ٔيذَٛح.
( )18جنٕٚ٢س جنغٛحعٛس جنًوشٔقس ُْح  -ذكغد ج٠يحو جنخً ْٙ - ُٙٛويش جعطرحس٘ ؾعهّ جنؾشع ،كًح ٚعطرش جنؾشع ٔجقذج يُح قًّٛح عهٗ جنقغحس ،فحنقّٛى ذأعتشز ٢
ضخطهّ يًٓطّ عٍ جنقٛى عهٗ جنقغحس ئ ٢يٍ َحقٛس جنكًٛس.
( )19سجؾل :كطتحخ ج٠يتحو جنخًُٛت ،ٙيقذيتس ج٢ؾطٓتحد ٔجنطقهٛتذ ،يُؾتٕسجش ٔضكقٛتق يإعغتس ضُاتٛى َٔؾتش ةغتحس ج٠يتحو جنخًُٛت ٢ ،ٙيكتحٌ َؾتش ،هرعتس ؤنتٗ نعتحو
1997و ،ؿ 185
( )20سجؾلَ :اشٚحش جنغهوس ف ٙجنفكش جنغٛحع ٙجنؾٛع ٙجنًعحفش ،و.ط ،ؿ 173
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ٔجنُحط ،عًٕيحّ ،
وٌ ٚقٕل يشؾعٓى ٔيؿطٓذْى ،ئَُ ٢ ٙوذذ٘ سوٚح ف ٙجنغٛحعس ،فحنطعشّف ئنٗ وعهٕخ جنطعحيتم فتٙ
يٕجؾٓس ج٢ٞعٛد ٔجنذعحتظ جنغحتذز ف ٙجنػقحفس جنعحنًٛسٔ ،عًتق جنشؤٚتس ج٢قطقتحدٚسٔ ،كٛفٛتس جنطعحيتم يتل جنُاتحو
ج٢قطقحد٘ جنعحنًٔ ،ٙجنطعًق ف ٙجنغٛحعسٔ ،قطٗ يعشفس جنغٛحعٔ ٍٛٛجنغحعسٔ ،جنًعحد٢ش جنكحكًتسٔ ،ضفّٓتى َقتحه
جنقتٕز ٔجننتتعّّ ..
ئٌ كت ّم ْتتزج يتتٍ خقتتحتـ جنًؿطٓتتذ جنؿتحيل نهؾتتشجتو ،نطٕؾٛتتّ جنًؿطًتتل ج٠عتت٣ي ٙجنكرٛتتشأ ذتتم
جنًؿطًل جنعحنً ٙذأعشِ .فامتحفس ئنتٗ ج٠خت٣ؿٔ ،جنطقتٕٖٔ ،جنضْتذ ،جنتز٘ ْتٕ يتٍ ؽتأٌ جنًؿطٓتذ ،فتاٌ عهٛتّ وٌ
ٚكٌٕ يذٚشج ٔيذذشج ققٛقٛح(.)21
ٔنٓزج ،كحَص جنؾشٔه جنًطٕؾد ضٕجفشْح ف ٙجنٕن ٙجنفق:)22(ْٙ ّٛ
 .1جنفقحْس عهٗ يغطٕٖ ج٢ؾطٓحد ،نهطً ّكٍ يٍ جعطُرحه جٞقكحو جنؾشعٛس يٍ ياحَٓح جٞعحعٛس.
 .2جنقذسز جنفكشٚس ٔجنغٛحعٛس ٔجنعًهٛس نكغٍ ج٠دجسز.
 .3يٕجكرس يطوهرحش جنًؿطًل ٔيطغٛشجضّ.
 .4جنقفحش جنزجضٛس يٍ جنعذجنسٔ ،جنٕسعٔ ،جنق٣ـٔ ،ج٢عطقحيسٔ ،جنطقتٕٖ جنطت ٙضؿعتم جنتشجدع جنتذجخه،ٙ
ف ٙجنع٣قس يل ل ضعحنٗ ،وعحعح ف ٙجنًكحفاس عهٗ جنكذٔد جنؾشعٛس.

ٚقٕو جنذعطٕس جٚ٠شجَ - ٙجنز٘ قحص يٕجفقس محنرٛس جنؾعد جٚ٠شجَ ٙفت ٙجعتطفطح ؽتعر ٙذعتذ َؿتحـ جنػتٕسز
يعتحٌ دُٛٚتس ضحسٚخٛتسٔ ،وذعتحد
جٚ٠شجَٛس ف ٙجنعحو 1979و  -عهٗ يرذو "ٔٚ٢س جنفق "ّٛكفكشز يشكضٚتس ؽتًٕنٛس رجش
ٍ
عٛحعٛس قحكًٛس "عهوٕٚس"ٚ ،ؿًتل فٓٛتح فقٛتّ جنذٔنتس ٔيشؽتذْح جنعتحو جٞعهتٗ (ؤ يتح ٚغت ًّٗ ٔنت ٙويتش جنًغتهً)ٍٛ
ٔٚكٕص عذز يٕجقل ٔيُحفد ئدجسٚتس ٔٔ ،تحتّ سعتًٛس عٛحعتٛس ٔدُٛٚتس يًٓتس ٔقٕٚٛتس نهغحٚتس ،ضنتعّ فت ٙيٕقتل
جٜيش ٔجنُحْ ٙجٔٞل ف ٙجنؿًٕٓسٚس جٚ٠شجَٛسأ و٘ ضؿعم يُّ عقد جنذٔنسٔ ،قٕضٓح جنًكشكس جنشتٛغس جٔٞنٗ.
ٔقذ ي ّش ْ
ش ضهك جنفكشز ذًخحمحش عٛحعٛس ٔيؿطًعٛس دجخهٛس ئٚشجَٛس عغٛشز ،ضشجٔقتص ذت ٍٛجنطأٛٚتذ جنًوهتق
نٓحٔ ،ج٢عطشجك جنفكش٘ ٔجنغٛحع ٙعهٓٛحٔ ،يٍ غى جنشفل ؽرّ جنكه ٙنٓح ف ٙةخش جنًوحف ،ذحنُاش ئنتٗ يال٢ضٓتح
( )21سجؾل كطحخ :ج٠يحو جنخً ..ُٙٛيقذيس ج٢ؾطٓحد ٔجنطقهٛذ .يقذس عحذق.
(ٚ )22كذد وَقتحس ْتزِ جنُاشٚتس ؽتشٔه جنتٕن ٙجنفقٛتّ ضكتص عُتٕجًَْ ،ٍٛتح :ؽتشٔه جْٞهٛتس (جنعقتم جنتٕجف-ٙج٠عت٣و ٔجًٚ٠تحٌ-جنعذجنتس-جنتزكٕسز-هٓتحسز جنًٕنتذ)،
ٔؽشٔه جنكفحٚس ٔجنق٣قٛس (جنقتٕز جنعنتٕٚس ٔجنعهًٛتس-جٞيحَتس) ٢ٔ ...ذتذ ،نًتٍ ٚطقتذٖ نًغتإٔنٛس جنٕٚ٢تس ،يتٍ وٌ ٚكتٕص ضهتك جنؾتشٔه ٔجنًٕجفتفحش جنُفغتٛس
ٔجنعنٕٚس ،ذحعطرحسِ َحترح ن١يحو جنًعقٕؤ ،قتحي ٣نهتٕج جنقٛتحدز جنذُٛٚتس ٔجنغٛحعتٛس عهتٗ فتعٛذ قنتحٚح جنككتى ٔجنًإعغتحش ٔجنذٔنتس( .سجؾتلَ :اشٚتحش جنككتى
ٔجنذٔنس ،دسجعس يقحسَس ذ ٍٛجنفقّ ج٠ع٣ئ ٙجنقحٌَٕ جنذعطٕس٘ جنٕمع ،ٙيقذس عحذق ،ؿ .)178
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جٞيُٛس ٔجنغهوٕٚس جنط ٙجَطٓص ئنٓٛحٔ ،ضك ّٕنٓح ئنٗ يح ٚؾرّ "جنككى جنفتشد٘ جنًوهتق" ،ضكتص عتطحس دُٚتٔ ،ٙموتح
َعقَذ٘ ؽذٚذ جنكػحفس جنطحسٚخٛتس ضوٓشٚتح ٔسعتٕنٛح ٌٞ ...محنرٛتس جنؾتعد جٚ٠شجَت ،ٙجنتز٘ وعوتٗ فتٕضّ ،فت ٙذذجٚتس
جنػٕسز ،يإٚذج نهٕٚ٢س جنفقٓٛس ٔجنغٛحعٛس ن١يحو جنخًُٛتْٔ( ٙتٕ سيتض جنػتٕسزٔ ،يفؿشْتحٔ ،صعًٓٛتح جٔٞقتذ) ذتحش
قهقتتحٔ ،سذًتتح يكروتتح ٔٚحتغتتح يتتٍ عتتهٕكٛحش سيتتٕص ٔيإعغتتحش ضهتتك جنٕٚ٢تتسٔ ،يتتٍ ضورٛقحضٓتتح ٔضتتذجعٛحضٓح جنًكهفتتس
ٔجنرحْاس جنػًٍ عهٗ يعٛؾطّ ٔقٛحضّٔ ،يغطقرم وؾٛحنّ ،ذكغد يح دنص جٞقذجظ جنغٛحعٛس ٔج٢ؾطًحعٛتس جنًفقتهٛس
جنط ٙعحؽطٓح ئٚشجٌ ،خ٣ل وكػش يٍ غ٣غس عقٕد ينص يٍ عًش يٍ غٕسضٓح (جنذُٛٚس).
ٔقذ ضًآشش قحنس جنًعحسمس نٕٚ٢س جنفق ّٛجٚ٠شجَٛس فًَ ٙو ٍٛن٣عطشجك جنغٛحعت ،ٙأّلِوكج ثعضكشث
ًخذْٕ دٌٖٗ ّفّشٕ جَطٓؿطّ جنُخرتس جنًػقفتس جنغٛحعتٛس ٔجنعهًٛتس جٚ٠شجَٛتس ،فت ٙذكٕغٓتحٔ ،يقح٢ضٓتح جنُحقتذز ؾتزسٚح
نفكشز ٔٚ٢س جنفقٔ ،ّٛقذ ٓش ْزج جنطٕؾّّ يُز وٚحو قكى جنشتٛظ جٞعرق يكًذ خحضً ،ٙجنز٘ قحٔل وٌ ٚكٌٕ ؾغشج
نهطغٛٛتتش جنغتتهً ٙذتت ٍٛؾٛهتت ،ٍٛؾٛتتم جنػتتٕسزٔ ،ؾٛتتم جنذٔنتتسّ ...ثجًِ٘وككج ثعضككشث

شككعذٖ عككجم ٓتتش يتتٍ ختت٣ل

جنًاحْشجش جنعحسيس ،جنط ٙجؾطحقص ئٚشجٌ ف ٙجنعحو  ،2009ف ٙسدز فعم ؽعرٛس عهرٛس عهٗ ئعحدز جَطخحخ جنشتٛظ
جنغحذق وقًتذ٘ َؿتحد ستٛغتح ٚ٠تشجٌ نٕٚ٢تس غحَٛتس جيطت ّذش ئنتٗ جنعتحو ٔ ،2013جضٓتحو قكٕيتس ٔٚ٢تس جنفقٛتّٔ ،قطٓتح،
ذطضٔٚش ضهك جَ٢طخحذحشٔ ،قٛحو يإعغحضٓح جٞيُٛس ذحعطقحل سيٕص جنًعحسمسٔٔ ،معٓى فت ٙج٠قحيتس جنؿرشٚتس قطتٗ
جنٕٛو ...كًح ًٚكٍ جنقٕل ّ
ئٌ قحنس ج٢عطشجك جنؾعرٛس ضؿهّص ف ٙجنُغد جنًطذَٛس ؾذج نًؾحسكس جنؾعد جٚ٠شجَ ٙفتٙ
كػٛش يٍ جنًفحفم ٔجنفعحنٛحش جنغٛحعٛس جٞخشٖ ،كًح ف ٙجَ٢طخحذحش جنًكهٛس ٔجنُٛحذٛس...
ْتتزج ٢ٔ ،ضتتضجل جنُقحؽتتحش جنغٛحعتتٛسٔ ،جنفكشٚتتسٔ ،جنًعشفٛتتس ،ضتتذٔس ،قحنٛتتح ،قتتٕل ضهتتك جنفكتتشز فتت ٙيخطهتتّ
ٔعحتم ج٠ع٣ؤ ،ياحْش جنكٛحز جنغٛحعٛس جٚ٠شجَٛس جنذجخهٛس ٔجنخحسؾٛس ،ذتَٓ ٍٛؿت ٍٛفكتشٔ ٍٛٚعٛحعت ٍٛٛوعتطوٛل
وٌ وففًٓح ذحنـ "يطوشف ،"ٍٛأخذُوج ٗشٗذ إعجدر صثذ٘ش ّصشع٘خ ّالٗز ثلفمَ٘ لفّشر عمجةذٗز فٖ ثلْثلك ثلعولكٖ
ثلمجةن علٔ هج فَ٘ هي علذ٘جسّ ،علٔ هج عذذضَ هي إخذجطجس شعذ٘ز عجسهزٔ ،يٍ دٌٔ جنغًحـ ٞقذ ذطٕؾ ّٛو ّ
٘
َقذ ،ؤ ضوٕٚش ،ؤ ذكع ،ؤ يغح نسٔ ،ضك ّٕنٓح ئنٗ يح ٚؾرّ "جنغهوٕٚس جنروشكٛس" جنًغتطرذزّ ،ثٙخكش ٗشٗكذ ًغك
ُزٍ ثلٌظشٗز ثلفّشٗز ّثلفمِ٘ز ثلذٌٗ٘ز هي جزّسُج عهٗ خهفٛس عذجتّ نهذ ،ٍٚؤ سذًح ؾٓهّٔ ،عذو فًّٓ نّٔ ،يتٍ
دٌٔ وٌ ٚأختتز ذعتت ٍٛج٢عطرتتحس هرٛعتتس جناتتشٔف جنطحسٚخٛتتسٔ ،جنًُحختتحش جنًعقتتذز جنغتتحتذزٔ ،جنًطرُٛتتحش جنغٛحعتتٛس
ٔج٢قطقحدٚس ٔج٢ؾطًحعٛسٔ ،جٜيحل جنؾعرٛس جنٕجععس ٔجنعًهٛس ،جنطت ٙقحيتص عهٓٛتح (ٔوفنتص ئنٓٛتح) ضهتك جنُاشٚتس،
ذعذ ين َّ ٙكٕ خًغس ٔغ٣غ ٍٛعحيح عهٗ جنعًم جنًغتطًش ٔجنًطٕجفتم نطورٛقٓتح فت ٙدجختم ئٚتشجٌ ...ذقوتل جنُاتش
عٍ فٕجذٛس ْزِ جنفكشز ٔضورٛقحضٓح وو عذو فٕجذٛطٓح.
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ٔنعت ّم يتٍ جنًفٛتتذ وٌ َؾتٛشُْ ،تح ،ئنتتٗ ّ
وٌ ْتزِ جنُاشٚتس قتتذ ؽت ّكهصٔ ،قطٓتح ،ئَؿتتحصج فكشٚتح ٔعٛحعتٛح نهػتتٕسز
ج٠ع٣يٛس ف ٙئٚشجٌٔ ،عهٗ سوعٓح ةٚس ل جنخً ،ُٙٛيٍ خ٣ل يغحًْطٓح جنفحعهس ف ٙئعحدز ضٕؾٔ ّٛمرو ٔضضخٛى
يغحس جنقتذسجش جنؾتعرٛس جٚ٠شجَٛتسٔ ،ئختشجؼ يؿًتم جنوحقتحش جنكحيُتس فت ٙجنًؿطًتل جٚ٠شجَت ٙئنتٗ عتحقحش جنعًتم،
ٔجنفعم جنًؿطًع.ٙ
ٔيٍ جنًعشٔف نهؿًٛل ّ
وٌ جنػٕسز جٚ٠شجَٛس قحيص  -كًتح ٚتضعى يُاشْٔتح ٔوضرحعٓتح  -عهتٗ وعتحط جنتذعٕز
ئنٗ جنطضجو ج٠ع٣و كشعحنس ئنٓٛس يعُٕٚس صدو د٘ي ط٘جصِج فّشثً ع٘جع٘ج ً ّثجضوجع٘ج ً لكجدسثً  -يتٍ خت٣ل ئيكحَٛحضتّ،
ٔهحقحضّ جنزجضٛس ٔجنًٕمتٕعٛس ذكغتد جنًتذعٗ  -علكٔ إٗصكجا ثلذشكشٗز إلكٔ شكجطب ّدكش ثألهكجى علكٔ ثلوغكضْٓ
ثلشّخٖ ّثلوجدٕ ،يٍ خ٣ل ئعوح جنكٛحز جَ٠غحَٛس ذعذْح جنشٔقٔ ٙجنًعُٕ٘ جنٓتحدف ئنتٗ ئٚقتحل جَ٠غتحٌ ئنتٗ
كًحنّ جنًًكٍ نّ.
ئٌ ضشكٛض يفحْٛى ٔوفكحس جنػٕس ز ج٠ع٣يٛس فت ٙئٚتشجٌ عهتٗ جًْٛٞتس جنكٕٚٛتس جنكحيُتس فت ٙقتذسجش ج٠عت٣و
ٔئيكحَٛحضّ جنٓحتهس  -ذًح نٓح يٍ دٔس يٓى ٔق ٕ٘ٛف ٙفٛحمس ٔذُح جنًؿطًل ج٠ع٣ي - ٙنى ُٚوهق (كًح ٚإكذ كرحس
يػقفٔ ٙسيٕص جنػٕسز ٔجنٕٚ٢س جنفقٓٛس جٚ٠شجَٛس) يٍ يؿشّد ج ّدعح ّ
وٌ ج٠ع٣و وفنم يٍ ؾًٛل جنكهٕل جنًوشٔقس
عهٗ جنغحقس قحنٛحٔ ،ئًَح ضع ّذجِ ئنٗ جنًٛذجٌ جنعًه ٙيٍ خ٣ل جعطهٓحو (ضهك جنػٕسز) نشٔـ جنقتشةٌ ،جنتز٘ جعطرتش ّ
وٌ
جَ٠غحٌ ْٕ جنًكتٕس جٞعحعت ٙفت ٙو ّ
٘ يؾتشٔع َٓنتٕ٘أ َٞتّ ٚخطتضٌ ،دجخهتّ ،قتذسجش مٛتش يكتذٔدزٔ ،هحقتحش
ْحتهس مٛش يُإسز (ذحنًعُ ٙجنشٔقٔ ٙجنًحد٘ نهكهًس) ًٚكٍ وٌ ضفغف جنًؿحل ويحئّ ،ضطتٛف نتّ جنًغتحًْس جنفعحنتس
ف ٙضغٛٛش جنٕجقلٔ ،جنعشٔؼ ذّ (ذحَ٠غحٌ) ف ٙعهى جنطكحيم جنشٔقٔ ٙجنًحد٘.
ٔهحنًح ّ
وٌ جَ٠غحٌ قذ ذحش  -ف ٙعشف فكش جنػٕسز جٚ٠شجَٛس  ْٕ -جنقحعتذز جٞعحعتٛسٔ ،جنًفقتم جنكشكتٙ
ٔجنكٛتتٕ٘ جنختتحؿ ذُٓتتٕك جنًؿطًتتلٔ ،ذُتتح ويتتس يقطتتذسزٔ ،قٕٚتتسٔ ،قتتحدسز٢ ،ذ ت ّذ ،ئرج ،يتتٍ ٔؾتتٕد فكتتش ٔيعشفتتس
جؾطٓحدٚس ؾذٚذز ضشعي يفحْٛى ٔيعحٛٚش جنفكش جنُٓنٕ٘ٔ ،ضعًم عهٗ ضكفٛض ٔئغحسز كفح جش ٔقذسجش ٔيٕجْد ْزج
جَ٠غتتحٌٔ ،دفعٓتتح ذحضؿتتحِ جنًؾتتحسكس ج٠سجدٚتتس جنكػٛفتتس ٔجنًُطؿتتس فتتَٓ ٙنتتس جٞيتتس ،فتت ٙعتتٛح ضكًهٓتتح يغتتإٔنٛحضٓح
جنطحسٚخٛس كحيهسُْٔ ...ح ،ذحنزجش ،ضكًٍ ج٠محفس جنُٕعٛس ٔجنعًهٛس جنًٓ ًّس ،جنط ٙقذيطٓح جنػٕسز ج٠ع٣يٛس ف ٙئٚشجٌ
نهفكش ج٠ع٣ي ٙجنًعحفتش ...ئَٓتح َاشٚتس "ٔٚ٢تس جنفقٛتّ" جنغٛحعتٛس ،جنطت ٙعترق نفقٓتح ؽتٛعس عتحذق( ٍٛكًتح عتهّ
جنقٕل) وٌ َاّشٔج نٓحٔ ،قحنٕج ذٓح ،ذعتذ م ٛرتس ج٠يتحو جنًٓتذ٘ جنًُطاتش (ج٠يتحو جنػتحَ ٙعؾتش جنغحتتد عُتذ جنؾتٛعس)،
ٔنكٍ جنػٕسز ج٠ع٣يٛس ،ذقٛحدز ةٚس ل جنخً ،ُٙٛجعطكًهص هشقٓحٔ ،ع ًّقص ؾزٔسْح فٔ ٙؾذجٌ جنؾعد جٚ٠شجَ،ٙ
ٔٔمّكص يعحنًٓحٔ ،جعطوحعص وٌ ضكٕنٓتح يتٍ ئهحسْتح جنفكتش٘ جنُاتش٘ ئنتٗ قّٛتض جنطورٛتقٔ ،جنطؿشذتس جنٕجقعٛتس
ٔج٢نطضجو جنعًه.ٙ
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عهٗ جنتشمى يتٍ جنُقتذٔ ،جٞعتثهسٔ ،ج٠ؽتكحنٛحشٔ ،جنؿتذل جنُقتذ٘ جنٕجعتل ،جنتز٘ وُغِٛتش قتٕل َاشٚتس ٔٚ٢تس
جنفقٔ ،ّٛقٕل يخطهّ جنؿٕجَد ٔجنعُحفش جنًكَٕس نٓحٔ ،جنًطفشعس عُٓحٔ ،جنط ٙضشكضش قٕل ؾزسْح جنغتهوٕ٘،
ٔدفعٓح ذحضؿحِ ج٢عطرذجد جنذٔ ،ُٙٚضك ّٕنٓح ودجز عهوٕٚس ذٕنٛغتٛس ذٛتذ جنفقٓتح ٔ ،يؿهتظ جنخرتشج جنؾتٛع ،ٙنهُٛتم يتٍ
جنكشٚحش جنخحفس ٔجنعحيس (ْٕٔ ،ذورٛعس جنكحلَ ،قذ فكٛف ئنٗ ق ّذ كرٛش) ،فقذ ضً ّكُص  -كًح ٚإ ّكذ وضرحعٓتح  -يتٍ
جنٕفٕل ئنٗ يخطهّ جنقٕجعتذ ٔجنفثتحش جنؿًحْٛشٚتسٔ ،جنطٛتحسجش جنؾتعرٛس جنكرٛتشز دجختم ئٚتشجٌ ٔخحسؾٓتح ،ذعتذ وٌ
٢يغص وق٣يٓىًْٕٔ ،يٓىٔ ،ضُحمًص يل يؾحعش جنكػٛتشٔ ،ٍٚدمتذمص كػٛتشج يتٍ عتٕجهفٓىٔ ،سمرتحضٓى جنذُٛٚتس
جنقحدقس ،ف ٙضكقٛق جنخ٣ؿ جنفشد٘ ٔجنؿًع ،ٙجٞيش جنز٘ وّْهٓح نطكٌٕ مًحَس َ -اشٚتس عهتٗ جٞقتم  -نطكشٚتش
ئٚشجٌ يٍ قحنس جنقٕٛد ٔجنغكٌٕٔ ،ئٚقح ٓح يٍ كرٕضٓح ٔمفهطٓح جنكنحسٚس ،جنطت ٙعتٛوشش عهٓٛتح فطتشز هٕٚهتس يتٍ
جنضئٍ ،دفعٓح ٠عحدز ئَطحؼ قٕٚٛس ٔقشكٛتس ضحسٚخٛتس يتح فت ٙجنقتشٌ جنعؾتش ،ٍٚذحضؿتحِ ضشكٛتض جنعًتم َكتٕ يٕجقتل
جنفعم جنكنحس٘ٔ .ف ٙجنًقحذم ،كحٌ ضكشّس ئٚشجٌ يٍ "جنؾحُْؾحْٛس"ٔ ،ضكًهٓتح نًغتإٔنٛحضٓح جنطحسٚخٛتس جَ٠غتحَٛس
مًحَس نطعضٚض دٔس جنٕٚ٢س جنكشك ٙف ٙجنٕجقل جنغٛحعٔ ٙج٢ؾطًحع ٙجنعحو ف ٙئٚشجٌٔ ،قطٗ فت ٙخحسؾٓتح ،قٛتع
جَطؾش ٔضٕعّل جنطرؾٛش جنًزْر ٙجنؾٛع ٙئنٗ جَٞكح جنعشذٛس ٔج٠ع٣يٛس كحفس ،خحنوتح ذت ٍٛجنطؾتّٛل جنتذٔ ُٙٚجنطؾتّٛل
جنغٛحع ،ٙف ٙيكحٔنتس ٠عوتح دٔس ٔٔ ٛفتس عٛحعتٛس ؽتًٕنٛس نهٕٚ٢تس جنذُٛٚتس ،جنًغوّتحز ذكت رى ْحتتم يتٍ جنخوحذٛتس،
ٔجنؾعحسجضٛس جنقًٛٛس جنذُٛٚس.
ئرج ،ث لوز هعجدلز هضْثصًز ٗوٌٌّج لشثءثصِج ٌُج  ْٙٔ -جنط ٙجَوهقص عُحفشْح ٔيكَٕحضٓح جنذجخهٛس ذق ّٕز فٙ
جنٕجقتل جنغٛحعتٔ ٙج٢ؾطًتتحع ٙج٠عت٣ي ٙجنًعحفتش  -دكك٘ي صّك لْس ثألهكز ثالٗشثً٘ككز ّصدم٘مِكج لٌِ كضِج ثالعك ه٘ز
ثلوغضعجدر هي دشثثي ثالعضلدجق ّثلضذع٘كز ّثالًعكضثا عكي ثلودك٘ط ثالعك هٖن ّدك٘ي ّالٗكز ثلفم٘كَ فِ٘كج .فحنٕٚ٢تس
ٔجٞيس ضشضروحٌ جنٕجقذز يل جٞخشٖ ،جسضرحه جنشٔـ ذحنؿغذ ٢ٔ ،جَفكحل ذًُٓٛح  -كًتح ٚتذع ٙسيتٕص ٔقتحدز ٔٚ٢تس
جنفق - ّٛيح دجيص جنكحكًٛس ج٠نٓٛس  ٢ضعُٔ ٙؾٕد جنغهوحٌ جنؿحتش ،ؤ جنًهك جنعنتٕك ،ؤ جنػٕٛقشجهٛتسٔ ،جدعتح
جنكق جْٞه ٙجنًقذطٔ ،يح دجو ضكشّل جٞيس  -قحتًح ذحنعُٕجٌ جٔٞن - ٙعهٗ جنٕع ٙذحنتزجش جنكنتحسٚس ج٠عت٣يٛس،
ٔسفل جنطرعٛس ٔج٢عط٣خ نٝخشٔ ،جنطًحْ ٙف ٙدجخهّ.
ذورٛعس جنكحلْ ،زج جنك٣و جنخوحذ ٙذق ،ٙف ٙيؿًهّ ،خوحذح َاشٚتحٔ ،نتى ٚطكت ّٕل ئنتٗ ٔجقتل قت ّ ٙفت ٙقٛتحز
جٞيتتس جٚ٠شجَٛتتس ٢ققتتح ،ئ ٢فتت ٙذذجٚتتس جَتتذ٢ع جنػتتٕسز جٚ٠شجَٛتتس ،قٛتتع كحَتتص َاشٚتتس ٔٚ٢تتس جنفقٛتتّ َٕعتتح يتتٍ جنفعتتم
"جنطػتتٕٚش٘"ٔ ،جَ٠ؿتتحص جنفكتتش٘ ٔجنغٛحعتتٚ ٙكغتتد ٚ٠تتشجٌٔ ،ذحنتتزجش ٜٚتتس ل جنخًُٛتتٙأ ألًِككج  -كفكتتشز فقٓٛتتس
ضحسٚخٛس يإدنؿس ضًص ئعحدز ئَطحؾٓح ٔضؿذٚذْح عهٗ ٚذ جنًشؾل جنخً - ُٙٛوعِوش ،فٖ ثلذذثٗزّ ،دصكْسر فعجلكز،
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فككٖ إخككشثق طجلككجس ثلككزثس ثالٗشثً٘ككز (عهتتٗ جختتط٣ف جَطًح جضٓتتحٔ ،يؾتتحسذٓحٔ ،يتتزجْرٓح) إلككٔ ثلْجككْد ثلخككجسجٖ
ثلعولٖٔ ،وعحدش جنعًم ذٓح يٍ ؾذٚذ ،يٍ خ٣ل ضُاٛى سؤٚسٔ ،خوحخ يعشف ٙعٛحعتٔ ٙجؾطًتحع ٙجعتطوحع ،فتٙ
َٓحٚس جنقشٌ جنعؾش ،ٍٚئقحيس دٔنس عقحتذٚس دُٛٚس يإهشز ذًزْد هحنًتح كتحٌ فت ٙيٕقتل جنًعحسمتس نًتزْد جٞيتس،
ٔهًٕقس ضطكشّل ف ٙجنٕجقل جنغٛحع ٙج٠قهٔ ًٙٛجنذٔن ٙنٛكٌٕ نٓتح دٔس وعحعتٔ ،ٙيتٕهة قتذو فحعهتس ضطُحعتد يتل
قؿًٓح جنؿغشجفٔ ،ٙجنذٔ ،ُٙٚجنكْٔ ...ٕ٘ٛزج يح وعٓى ،وٚنح ،ف ٙإعجدر إخ٘جء ثألهك لكذٓ لّجعكجس ّثعكعز هكي
ثلوغلو٘ي ٢ٔ -عًٛح جٚ٠شجَ ،ٍٛٛي ًٍّ وفحذٓى جنٛأط ٔج٠قرحهٔ ،جعطقتذٔج ّ
وٌ ج٠عت٣و ْتٕ دٚتٍ جنًحمت ٙجنرعٛتذ -
دأى ثالع م ُْ دٗي ثلدجضش ّثلوغضمذ ٔ ,نٛظ يؿشّد د ٍٚهقٕع( ٙؽعحتش٘) ؾح نُٛاى جنعرحدجش فكغتد٢ٔ ،
ع٣قس نّ ذحنؾإٌٔ ج٢ؾطًحعٛس ٔج٢قطقحدٚس.
ّإرث لجًش ًظشٗز ّالٗز ثلفمَ٘ لذ ش لّلش ،فٖ ّلضِج ،ثلٌظشٗز ثلٌجضجز ثألُنٔ ،جٞكػش سفحَس ٔيعٛحسٚس
(عهٗ جنًغطٕ٘ جنعًه )ٙالعكجدر دٌكجء لكذسثس ثلوجضوك ثالٗشثًكٖن ّثلصك٘ثز ثأللثكش صْثفمكج ً ّثًغكججهج ً (يتل يُوتق
ٔمشٔسجش جٞقذجظ ٔجنٕقحتل ٔجنطحسٚي جنذ ُٙٚفت ٙئٚتشجٌ) ،قٛتع ضً ّكُتص يتٍ ئٚؿتحد يٕجقتل قٕٚتس نٓتح فت ٙجنٕجقتل
جنغٛحع ٙجنعشذٔ ٙج٠ع٣ي ٙجنًعحفش ،ف ٙهرٛعس ضكذٚذْح جنكحعى ٞفٕل ٔيشضكضجش جنُاحو جنغٛحع ٙجنؾتشعٙ
ف ٙعقش مٛرس ج٠يحو جنػحَ ٙعؾش ...ئرج كحَص ْزِ جنُاشٚس كزنكّ ،
فاٌ رنك ٚ ٢عفت ٙوفتكحذٓح ٔجنًُاتش ٍٚنٓتح -
ف ٙدجخم ئٚتشجٌ ٔخحسؾٓتح  -يتٍ جنٕقتٕف جنتٕجعٔ ٙجنُقتذ٘ جنوٕٚتم ويتحو ؾًهتس جنطغتحؤ٢ش ٔج٠ؽتكحنٛحش جنًػتحسز
قٕنٓحٔ ،يكحٔنس جنركع ٔجنطكقٛق فٓٛح يٍ ؾذٚذٔ ،ج٠ؾحذس جنؿتحدز ٔجنًغتإٔنس عُٓتح ...خ٘ك إىل صّكْسثس ثلعصكش
ّثلد٘كجر صمض كٖ ثلذدك عكي دكذثة لرفّكجس ثلعم٘وكز م٘كش ثلوٌضجكزّ ،إدكذثأ أفّكجس ّأدّثس جذٗكذر صدظكٔ دمذككْا
عجهكز ثلٌكجط ،لذك أى صدظكٔ دمذككْا ًخذكز ثألهكزط ألىل ثلّشٗكك إلكٔ ثلعمك ّثلضّذ٘كك ٗوك لش دجلملكخ أّالً ّأخ٘ككشثً..
٢عتتًٛح وٌ ْتتزِ جنُاشٚتتس ضرقتتٗ يؿتتشد فكتتشز دُٛٚتتس ضحسٚخٛتتس يتتٍ ؾًهتتس وفكتتحس ٔسؤٖ دُٛٚتتس ٔعٛحعتتٛس يوشٔقتتس
ٔيطذجٔنسًٚ ٢ٔ ،كٍ جعطرحسْح عقٛذز دُٛٚس يق ّذعس كًح ٚعطقتذ وفتكحذٓحأ ذتم ْت ٙسؤٚتس ؤ فكتشز ُٛتس َغترٛس قحذهتس
نهوتتشـٔ ،جنُقتتحػٔ ،جنكتتٕجس ذؾتتأَٓح ذتت ٍٛجنًفكتتشٔ ٍٚجنعهًتتح ٢ ،عتتًٛح ّ
وٌ ُْتتحل كػٛتتشج يتتٍ جنعهًتتح ٔ ،جنُختتد،
ٔجنًشجؾل جنذ ٍُٛٛٚجنكرحس ،دجخم ٔخحسؼ ئٚشجٌ ،عرق وٌ سفنْٕحٔ ،جيطُعٕج عٍ ضأٛٚتذْحٔٔ ،ؾّٓتٕج ئنٓٛتح عتٕٛف
جنُقذ ج٠ع٣ي ٙجنعهً ،ٙيٍ ويػحل جنع٣يس جنشجقم يكًذ يٓذ٘ ؽًظ جنذٔ ،)23(ٍٚجنًشؾتل جنع٣يتس جنشجقتم جنغتٛذ

( )23كحٌ نهؾٛي ؽًظ جنذ ٍٚسؤٚطّ جنًطكحيهس نقنٛس جنغهوس ٔجنككتىٔ ،جنطت ٙضخطهتّ عتٍ سؤٚتس و٘ فقٛتّ ئعت٣ي ٙؽتٛع ٙؤ عتُ ٙةختش ،فعُتذ ؽتًظ جنتذ ٍٚكحَتص
جٞفحنس نهكشٚسٔ ،نٛظ نهغهوس ،فحنغهوس يكذٔدزٔ ،جنؾشعٛس نهغٛحدز جنؾعرٛس٢ٔ ،ذذ يٍ ٔؾٕد فقم نهغتهوحش ،كًتح وَتّ يّٛتض ذت ٍٛجنًؿطًتل ٔجنككٕيتسَٔ ،اتش
ئنٗ َاحو جن٣يشكضٚس ج٠دجسٚس جنًٕععسٔ ،دعح ئنٗ جنطعذدٚسٔ ،ةيٍ ذأْهٛس جنًشوز نطٕن ٙجنغتهوس جنعهٛتح فت ٙجنًؿطًتل ج٠عت٣ئَ .ٙقتذِ نٕٚ٢تس جنفقٛتّ كتحٌ ٔجمتكح
نهغحٚتسٔ ،يرحؽتشج ،يتٍ ختت٣ل سفنتّ –ٔفقتح نُاشٚطتّ جنغٛحعتتٛسٚ٢ٔ ،تس جٞيتس عهتٗ َفغتتٓح -ئعوتح و ّ
٘ دٔس عتهوٕ٘ عٛحعت ٙنهفقٛتتّ ،جنتز٘ ٚؿتد وٌ ٚكتتٌٕ دٔسِ
يكقٕسج ف ٙجنطؾشٚل ،مًٍ يؿحل وقكحو جنؾشٚعس ٔيؿح٢ضٓح( .ن٣عطضجدزًٚ ،كٍ جنعٕدز ئنتٗ ذعتل كطتد جنشجقتم ج٠يتحو ؽتًظ جنتذَ( :ٍٚاتحو جنككتى ٔج٠دجسز
فتت ٙج٠عتت٣و) ،جنًإعغتتس جنذٔنٛتتس نهذسجعتتحش ٔجنُؾتتش ،نرُتتحٌ /ذٛتتشٔش ،هرعتتس عتتحذعس نعتتحو 2000و(ٔ ،جٞيتتس ٔجنذٔنتتس ٔجنكشكتتس ج٠عتت٣يٛس) ،يُؾتتٕسجش جنغتتذٚش،
جنًؿهظ ج٠ع٣ي ٙجنؾٛع ٙجٞعهٗ ،نرُحٌ /ذٛشٔش ،هرعس ؤنٗ نعحو 1994و).
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يكًتتذ قغتت ٍٛفنتتم ل(ٔ ،)24جنًشؾتتل جنغتتٛذ عهتت ٙجنغٛغتتطحَٔ ٙمٛتتشْىْٔ ..تتإ ٢ؾًٛعتتح سفنتتٕج صؼ جنتتذ ٍٚفتٙ
يغطُقعحش جنغٛحعسٔ ،كحَٕج ٚإيٌُٕ ذُاشٚس ٔٚ٢س جٞيس عهٗ َفغٓح(ٔ ،)25نٛظ ذٕٚ٢س جنفق ّٛعهٗ جٞيس( ،)26قٛع
ئَّ ،فْ ٙزِ جنكحنس ،ضقترف جنٕٚ٢تس جنذُٛٚتس نهًشؾتل َٕعتح يتٍ ج٢عتطرذجد جنفكتش٘ ٔجنغٛحعت ٙجنًتإد٘ ،قطًتح ،ئنتٗ
يًحسعتتس يخطهتتّ هتتش ٔٔعتتحتم جننتتغؤ ،جنقغتتشٔ ،جناهتتى ج٢ؾطًتتحعٔ ،ٙج٢قطقتتحد٘ٔ ،جنغٛحعتت ،ٙضكتتص صعتتى
قًحٚس جنكقٛقس ٔجنعقٛذز جنًقذعس"ٔ ،جنكفح عهٗ ذٛنس ج٠ع٣و".

( )24كحٌ جنع٣يس جنشجقم جنغٛذ يكًذ قغ ٍٛفنم ل يٍ وؽ ّذ عهًح جنذ ٍٚجنكرحس جنُحقذ ٍٚنفكشز َٔاشٚس ٔٚ٢س جنفقٔ ،ّٛقذ ؾتح ِ َطٛؿتس نًٕقفتّ جنُقتذ٘ جنقتحسو
ش وقتتذ مٛتتشِ يتتٍ َقحدْتتح ٔجنشجفنتت ٍٛنٓتتح ..قطتتٗ ئٌ كػٛتتشج يتتٍ ؾًٓتتٕس جنفقٓتتح جنؾتتٛعس جنًعطقتتذ ٍٚذٓتتح قتتحهعِٕ،
يُٓتتح ،يتتٍ جنقتتعٕذحش ٔجننتتغٕهحش يتتح نتتى ٚتتأ ِ
ٔخحفًِٕٔ ،وفطٕج ذن٣نّٔ ،كطرٕج يإنفحش كحيهس م ّذِ ضٕفتًّ ذأذؾتل جنقتفحش ٔوقتزعٓح ...و٘ وَتّ ضعتشك نكًت٣ش ؽتعٕج ذؾتعس ٔ حنًتس ةنًطتّ ونًتح ؽتذٚذج،
فعحنؿٓح ذقًص ٔودخ فكش٘ ٔسعحن ٙؾى ،عحسمح فكغد سو ّٚجنعهًٔ ٙجنعق َٙ٣جنقشٚف ،ذت ٣ختٕفٔ ٢ٔ ،ؾتم ..دجعٛتح ؤنثتك جنًغشمتٔ ٍٛجنًنتهه ٍٛئنتٗ
ٔعتت ٙجنفكتتشزٔ ،ج٢ذطعتتحد عتتٍ جنؾخقتتُسٔ ...سذًتتح كتتحٌ هشقتتّ نًشؾعٛطتتّ جنًإعغتتٛس جنشؽتتٛذز ْتتٕ جنتتذجفل ٔجنعهتتس جٞكرتش (فًٛتتح جعطرتتشِٔ سدج عهتتٗ ٔٚ٢تتس جنفقٛتتّ
جنخحيُث( ٙيشؽذ ٔقحتذ جنذٔنتس جٚ٠شجَٛتس جنكتحنٔ )ٙسج يتٕقفٓى جنختحهة ٔجناتحنى يُتّٔ ،نكتٍ كحَتص وفكتحسِ جنعقَٛ٣تس ٔجنطُٕٚشٚتس ذخقتٕؿ جَ٢فطتحـٔ ،جنطؿتذد،
ٔجنكذجغس ْٙ ،جنق ّؾس جنط ٙقغًص ٓش جنرعٛش ،كًح ُٚقحل ف ٙقًهطٓى مذِ.
نقذ كحٌ جنغٛذ فنم ل يٍ وْ ّى فقٓح ٔيشجؾل جنذ ،ٍٚجنز ٍٚذشعٕجٔ ،ضعًقٕج فٔ ٙع ٙجنًغأنس جنغٛحعٛس جنذُٛٚس جنعًهٛسٔ ،كحَص نّ ضؿحسخ ٔجععس ٔيطأفتهس فتٙ
ْزج جنًؿحل ،ذتذ ج يتٍ قتضخ جنتذعٕز جنعشجقت ،ٙجنتز٘ ضأعتظ فت ٙخًغتُٛٛحش جنقتشٌ جنًحمت ،ٙئنتٗ ضؿشذتس سعحٚطتّ ٔجقطنتحَّ نتٕ٢دز َٔؾتٕ يؾتشٔع جنًقحٔيتس
ج٠ع٣يٛس ف ٙنرُحٌ (ضأعٛظ قضخ ل ف ٙجنعتحو ٔ ،1982دعًتّ جن٣يكتذٔد فكتشج ٔعًتٔ ...)٣قتذ كطتد جنشجقتم عتذدج يتٍ جنكطتد جنُقذٚتس نهكشكتحش ج٠عت٣يٛس،
ٔ٢عًٛح جنكشكس ج٠ع٣يٛس جنؾٛعٛس ،جنط ٙخحك مًحسْح يُز َؾأضٓح جٔٞنٗٔ ،سعحْح ٔعحٚؾٓحٔ ،عح ٍٚفٓٛح كػٛشج يٍ وفكحس ٔياتحْش جنخهتم جنغٛحعتٔ ٙجنعًهتٙ
جنرحتٍ ف ٙيٕجقل جنعًم ٔجنطؿشذس ،يؾٛشج ،ذٕعَٔ ٙنتٕؼ ٔعقَٛ٣تس يعشفٛتس يعٛحسٚتس ٔسفتُٛس ،ئنتٗ يتح ضعحَٛتّ ضهتك جنكشكتحش يتٍ ويتشجك ٔضؾتْٕحش ذُٕٚٛتس
عًٛقس غقحفس ٔضحسٚخح٢ٔ ،عًٛح يشك جنكغذٔ ،جنُشؾغٛسٔ ،ج٢عتطرذجدٔ ،جنطكتٕل ئنتٗ قحنتس وفتٕنٛس يزْرٛتس يغهقتس ٔيطكت ّٕسز عهتٗ رجضٓتح ٔقُحعحضٓتح ،ذًتح ؾعهٓتح
ضرطعذ عٍ قٛى جنشعحنس ٔجنذعٕز جنقًٛٛس ٔجٞخ٣قٛسٔ ...و ّيح عهٗ فعٛذ جنكشكس ج٠ع٣يٛس ف ٙئٚتشجٌ ،جنطتٔ ٙفتهص صعحيحضٓتح ئنتٗ عت ّذز جنككتى ،ذُتح عهتٗ َاشٚتس
ٔٚ٢س جنفق ،ّٛفقذ كحٌ جنغٛذ (سقًّ ل) ٚطك ّذظ دٔيح عٍ مشٔسز ٔوًْٛس جَ٢فطحـٔ ،جنطؿتذدٔ ،جنعقَٛ٣تسٔ ،جنشؽتذ جنغٛحعتٔ ،ٙج٢عطتشجف ذتحٜخش كقتٛى سعتحنٛس
ئَغتتحَٛس ٢ذت ّذ ٚ٠تتشجٌ يتتٍ ئعتتحدز جنطٕجفتتم يعٓتتحٔ ،ضأكٛتتذْحٔ ،ج٢عطشؽتتحد ذٓتتح يؿتتذدج ،نكتت ٢ ٙضطك تّٕل ئٚتتشجٌ ئنتتٗ دٔنتتس ؽتتًٕنٛس دٚكطحضٕسٚتتس ،يػتتم دٔل ؽتتًٕنٛس
جعطرذجدٚس عهًحَٛس وخشٖ ،ف ٙد٢نس عهٗ َقذِ جنؾذٚذ نطكٕل ٔٚ٢س جنفق ّٛئنٗ يح ٚؾرّ جنغتهوٕٚس جنغٛحعتٛسٔ ،نكتٍ ذطًآتشجش دُٛٚتس يزْرٛتس ذكطتسٔ ...كتحٌ فنتم
ل ٚعطقذ وٌ "ٔٚ٢س جنفق ّٛيؿشد َاشٚس عهًٛس جخطهّ فٓٛح ٔقٕنٓح جنفقٓح ٔ ،نع ّم ومهتد عهًتح جنًغتهً ٍٛجنؾتٛعس ٚ ٢قٕنتٌٕ ذٓتح ،فتٚ ٣تشٌٔ نهفقٛتّ ٔٚ٢تس عحيتس
عهٗ يغطٕٖ يح ٚقشخ يٍ ج٠يحيس ٔجنخ٣فسٔ .قذ كحٌ وعطحرَح –ذكغتد فنتم ل -جنغتٛذ وذتٕ جنقحعتى جنختٕتُٚ ٙكتش ؽتشعٛس جنٕٚ٢تس جنعحيتس نهفقٛتَّٔ ،كتٍ َٕجفقتّ
عهٗ رنكَ ٢ٔ ،شٖ َّ
وٌ نهفقٚ٢ٔ ّٛس عحيس عهٗ جنًغهً ،ٍٛئ ٢ئرج ضٕقَّتّ قفتّ جنُاتحو جنعتحو نهًغتهً ٍٛعهتٗ ٔٚ٢طتّٔ .يتل رنتك ٢ ،ذت َّذ نهفقٛتّ يتٍ وٌ ٚغطؾتٛش وْتم
عهتى ٔيتٍ دٌٔ خرتشز"( .سجؾتل كطتحخ" :نُتذٔز ..عهغتهس َتذٔجش جنكتٕجس
جنخرشز ف ٙك ِّم ؽإٌٔ جنغهوسٔ ،ك ِّم ؽإٌٔ جنكٛحزأ ٚ ٢ َّّٞؿتٕص نتّ وٌ ٚككتى يتٍ دٌٔ ٍ
جٞعرٕعٛس ف ٙديؾق" ،جنؿض جنشجذل ،دجس جنًت٣ل نهورحعتس ٔجنُؾتش ،نرُتحٌ/ذٛشٔش ،هرعتس ؤنتٗ نعتحو 1998و ،ؿ ٔ .478سجؾتل ،وٚنتح ،يٕقتل جنغتٛذ يكًتذ
قغتت ٍٛفنتتم ل عهتتٗ ؽتتركس جنطٕجفتتم ج٢ؾطًتتحع /ٙجنفتتٛظ ذتتٕل :ذُٛتتحشٔ ،)Bayynat.com( .كطتتحخ :ج٢ؾطٓتتحد ٔجنكٛتتحز ،قتتٕجس عهتتٗ جنتتٕس  .نهغتتٛذ :يكًتتذ
جنكغ ،ُٙٛدجس جنغذٚش نهذسجعحش ج٠ع٣يٛس ،نرُحٌ/ذٛشٔش ،هرعس ؤنٗ نعحو1996و .ؿ ٔ .50كطحذّ :جنكشكس ج٠عت٣يٛسًْ ..تٕو ٔقنتحٚح ،دجس جنًت٣ل نهورحعتس
ٔجنُؾش ،نرُحٌ/ذٛشٔش ،هرعس ؤنٗ نعحو 1990و.
( ْٙٔ )25جنُاشٚس جنغٛحعٛس نكػٛتش يتٍ عهًتح ٔيشجؾتل جنفكتش ج٠عت٣ي ٙجنؾتٛع ،ٙي ًّتٍ ٕٚفتفٌٕ ذح٢عطتذجل جنفكتش٘ ٔجنغٛحعتٓ .ٙتشش يعحنًٓتح جٔٞنتٗ نتذٖ
جنًكقق ج نؾٛع ٙجنفق" ّٛجنُحت "ُٙٛفحقد كطحخ "ضُر ّٛجٞيتس ٔضُضٚتّ جنًهتس"( .سجؾتل :يكًتذ قغت ٍٛجنُتحتٔ ،ُٙٛضأعتٛظ جنفقتّ جنغٛحعت ،ٙيشكتض جنكنتحسز نطًُٛتس
جنفكش ج ٍ٠ع٣ي ،ٙعهغهس وع٣و جنفكش ٔج٠ف٣ـ ف ٙجنعحنى ج ٍ٠ع٣ي ،ٙنرُحٌ /ذٛشٔش نعحو 2012و)ٔ .نعم وذشص يتٍ قتحل ذٓتح يتٍ جنعهًتح جنًكتذغ– ٍٛكًتح ركشَتح
وع ِ٣ف ٙجنًطٍ -جنع٣يس جنشجقم جنؾٛي يكًذ يٓذ٘ ؽًظ جنذ ،ٍٚقٛع ئَّ ف ٙيقحذم ٔٚ٢س جنفق ّٛجنعحيس ٔجنًوهقس ن١يحو جنخً ،ُٙٛجنط ٙؽ ّكهص جٞعتحط جنفقٓتٙ
جنغٛحع ٙنهؿًٕٓسٚس ج٠ع٣يٛس جٚ٠شجَٛس ،ه ّٕس ج٠يحو ؽًظ جنذَ ٍٚاشٚتس "ٔٚ٢تس جٞيتس عهتٗ َفغتٓح" ،جنطت ٙضقطنت ،ٙفت ٙقتحل عتذو قنتٕس ج٠يتحو جنًعقتٕو
ٔ ٕٓسِ ،عهٗ َكٕ ضغطوٛل جٞيس ج٢ضقحل ذّ ف ٙو ّ
٘ ؽكم يٍ جٞؽكحل ،قٛع ًٚحسط قٛحدز فعهٛس يرحؽشز ،ذأٌ ٚؾشع نك ّم ؽعد يتٍ جٞيتس ج٠عت٣يٛس وٌ ٚقتٛى
نُفغّ َاحيّ ج٠ع٣ي ٙجنخحؿ فَ ٙوح ٔقذز جٞيسٚٔ ...ؾٛش جنًشقٕو ؽًظ جنذ ٍٚئنٗ وٌ جنذٔنس ،جنط ٙضقٕو عهٗ وعتحط يؾتشٔعٛس ٔٚ٢تس جٞيتس عهتٗ َفغتٓح
ضعطًذ جنؾٕسٖ ف ٙجنًغأنس جنغٛحعتٛس ٔجنطُاًٛٛتس جنًطعهقتس ذتحنًؿطًل جنغٛحعتْٔ ،ٙت ٙدٔنتس صيُٛتسٚ ٢ ،ؿتٕص نهفقٓتح وٌ ٚطٕنتٕج جنغتهوس فٓٛتح ،ؤ وٌ ٚكتٌٕ ؾًٛتل
ئٌ ْتزِ جنذٔنتس ٚؿتد وٌ ضتذجس ذككًتس عحنٛتسٔ ،وٌ ٚطتٕنٗ قٛحدضٓتح سؾتحل عٛحعتٛس يخطقتٌٕأ ّ
ؾغًٓح ٔ٢عًٛح يفحفهٓح ٔقٛحدضٓح يكَّٕس يٍ سؾحل جنذٍٚأ ذتم ّ
ٌٞ
سؾحل جنذ ٍٚمٛش يطخقق ٍٛف ٙققٕل يًحسعس جنككى ف ٙجنذٔنسٔ ،جنكحل ْزِ ضقرف جنذٔنس يٍ يُحهق جنفشج جنطؾشٚع ٙجنًكحنس نٟيتس (جَاتشْٛ :تػى يتضجقى،
يكًذ يٓذ٘ ؽًظ جنذٚ٢ٔٔ ٍٚس جٞيس عهٗ َفغٓح ،فكٛفس جنكٛحز جنهُذَٛس ،ففكس ضشجظ ،جنعذد  ،17683ضحسٚي2011/9/3 :و).
(ًٚ )26كٍ جنقٕلُْ ،ح ،ئٌ جنغٛذ فنم ل ضًحٚض عٍ وفكحخ َاشٚس ٔٚ٢س جٞيس عهٗ َفغٓحأ ئر ئَّ ،يل َقذِ نهٕٚ٢س جنفقٓٛس جنعحيس ،عٛحعتٛح ٔدُٛٚتح ،ئ ٢وَتّ ةيتٍ
ذٕؾٕد ٔٚ٢س ؾضتٛس نهفق ّٛقطٗ ف ٙجنًؿحل جنغٛحع ٙجنعًهٔ ،ٙو ّكذ وٌ ٔٚ٢س جنفقٚ ّٛؿد وٌ ضُوهق ف ٙجنذجتشز ،جنطًٚ ٙهك فٓٛح جنفق ّٛجنغهوس ٢ ،وٌ ضؾتًم جنتر٣د
ج٠ع٣يٛس كحفس ،ؤ و ّ
٘ ذه ٍذ يخطهو ًٚ ٢هك ف ّٛجنفق ّٛجنغٛوشز ج٢قطقحدٚس ٔج٢ؾطًحعٛسٔ .دٔس جنٕن ٙجنفق ،ّٛعُذِٚ ،أض ٙف ٙدجتشز قفّ جنُاحو ،ئمتحفس ئنتٗ كَٕتّ
دٔسج سقحذٛح نًشجقرس ودج جنُاحو جنغٛحعٔ ،ٙنٛظ نتّ دٔس ضؾتشٚع ٙؤ ضُفٛتز٘ ذؾتكم يوهتق( .سجؾتل كطتحخ :جنفكتش جنغٛحعت ٙعُتذ جنغتٛذ يكًتذ قغت ٍٛفنتم ل،
نهرحقع َضجس يكًذ ؾٕدز جنًٛحن ،ٙيشكض جذٍ ئدسٚظ جنكه ٙنهطًُٛس جنػقحفٛس ٔجنفقٓٛس ،هرعس ؤنٗ نعحو 2011و).

14

ْٔزج جنُٕع يٍ ج٢عطرذجد جنذ ُٙٚوؽ ّذ متشسج ٔٔهتأز ٔخوتٕسز يتٍ و٘ جعتطرذجد ةختشَّٞ ،تّ جعتطرذجد ٚغهتّ
َفغّ ذغطحس جنذٔ ٍٚجنُقٕؿ جنذُٛٚس جنًقذعس ،جنطٚ ٙإيٍ ذٓح جنُحطٔ ،ضهٓد يؾحعشْىُْٔ ،ح ضكًٍ جنخوٕسز فٙ
وٌ ٚطكٕل جنذ ٍٚئنٗ يؿشّد قُحع ،ؤ موح نًًحسعس ؽطّٗ ونتٕجٌ جنكتزخٔ ،جنُفتح ٔ ،جنقغتشٔ ،ج٠كتشجِٔ ،يتٍ دٌٔ
ٔؾٕد و ّ
٘ سجدع يٍ وخ ، ٣ؤ قٛى ،ؤ قحٌَٕ.
ئٌ ئٚكحل ويش جنغٛحعس ئنٗ جنغٛحع ٍٛٛجنخرشج ٔج٢خطقحفٔ ،ٍٛٛنٛظ ئنٗ سؾح٢ش جنذ ،ٍٚكتحٌ ًٚكتٍ وٌ
ٚرعذ عٍ جنذ ٍٚخوش جنغقٕه ف ٙيغطُقعحش جنغٛحعس ٔجنهعد جنغٛحع ،ٙذكت ّم يتح فٓٛتح يتٍ جَكشجفتحشٔ ،ضكشٚفتحش،
ٔكتتزخ َٔفتتح ْٔ ...تتزج ويتتش يًكتتٍأ  ٌٞجنؾتتشٚعس ؤكهتتص ويتتش جٞيتتس ئنتتٗ جٞيتتس َفغتتٓح ،فتت ٙت ّم جنغٛرتتس جنكرتتشٖ،
ٔوفركص ٔٚ٢س جٞيس نٛغص يهكح ٞقذ ٢ ،نفق ،ّٛؤ مٛش فق ،ّٛؤ نًؿًٕعتس فقٓتح  ،فحٞيتس ٔ -عهتٗ جنعكتظ يتٍ
ٔٚ٢س جنفقٔ ْٙ - ّٛنٛس َفغٓح ،ْٙٔ ،فَ ٙوح جنكهٛحش جنؾشعٛس ف ٙفقّ جنًؿطًل ٔجنذٔنس ،ضطٕنٗ ويش َفغٓح ٔفقتح
نًرذو جنؾٕسٖ ،جنز٘ ًٚكٍ ذشيؿطّ فَ ٙاحو عٛحع ٙضع ّذد٘ ي٣تى ذكغد شٔف ك ّم يؿطًل يٍ جنًؿطًعحش.
يٍ ُْح ،ضقطن ٙهشخلضٌج ثلشثٌُز ،جنطَ ٙؾٓذ فٓٛح يطغّٛشجش ٔضك ّٕ٢ش عٛحعٛسٔ ،جؾطًحعٛسٔ ،جقطقتحدٚس،
ٔئع٣يٛس كرٛشز رجش ضعحذٛش ٔخقٕفٛحش دقٛقس ٔيطُٕعس ،دٌكجء عول٘كز ثلٌمكذ دّشٗمكز خ كجسٗز صضغك للجو٘ك ن
ّفٖ ثلْلش ًفغَ ُْ (إٔ ثلٌمذ) ددججز إلٔ صْع٘ز ّصششك٘ذ فّكشٕ ّعكلْلٖ هكٌظن فكٖ صّكْٗي هوجسعكز ًمذٗكز
فجعلككز ّلككجدسر علككٔ ثالعككضججدز للضدككذٗجس ثلد ككجسٗز ثلدذٗثككز ،يتتٍ وؾتتم ضكغتتٔ ٍٛمتتل يؿطًعحضُتتح جنعشذٛتتس
ٔج٠ع٣يٛس جنًطخهّفس ٔجنًأصٔيس ذ ٍٛجٞيى ٔجنكنحسجش جٞخشٖٔ ،رنك يٍ خت٣ل جنركتع عتٍ وعتظ ٔخقتحتـ
ؾذٚذز ضو ّٕس يٍ يؾشٔعٓح جَ٠غحَ ٙج٠ع٣ئ ،ٙيٍ ٔعٓٛح جنزجضٞ ٙذُٛطٓح جنذجخهٛس ف ٙع٣قطٓح يل َفغتٓحٔ ،يتل
جٜختتش ،ٍٚفتت ٙج٢ضؿتتحِ جنتتٕجقع ٙجنكنتتحس٘ ،جنتتز٘ ٚكفتتّ جنتتزجش ٔجنًؿطًتتل .فحَ٠غتتحٌ ْتتٕ وعتتحط ذُتتح جنتتذٔل
ٔجنكنحسجش ْٕٔ ،ؾْٕش ٔؾٕدْحٔ ،ذقحتٓح جنطحسٚخ ،ٙكًح وَّ ٚؾ ّكم سجفعس ضوٕسْحٔ ،جصدْحسْح.
ٔئرج كحٌ جنفشد قشج ٔجعٛح يطو ّٕسج يطً ّكُح يٍ ققٕقّ جنًذَٛس ،فاَّّ  ٢ؽ ّ
ك عٛغٓى ف ٙضوٕٚش يؿطًعّ َكٕ
جٞقغٍٔ ،جٞفنمٔ ،جٞسقٗ ف ٙك ّم جنًٕجقلٔ ،و ّيح ئرج كحٌ ْزج "جنفتشد  -جنًتٕجهٍ" يكروتحٚٔ ،حتغتحٔ ،ياهٕيتح،
ٔمٛش قحدس عهٗ ضهرٛس جقطٛحقحضّ جنرغٛوس ،ؤ عحؾض عٍ جنطعرٛش عٍ قشٚطّٔ ،يؾك٣ضّٔ ،ةسجتّ ،ذقٕسز هرٛعٛتس
ضنًُٓح نّ جنذعحضٛش جنًذَٛس جنكذٚػس ،فاَّ ،عُذت ٍز ،عٛطكٕل ئنٗ عقرس كأدج ٔ ،قؿش عػشز ققٛقٛس (ٔنٍ َقٕل كطهتس
َحس) ف ٙهشٚق ضوٕس َٕٔٓك يؿطًعّ ٔويطّ ،كًح ْٕ قحفم قحنٛح فت ٙيعاتى يؿطًعحضُتح جنعشذٛتس ٔج٠عت٣يٛس،
جنطتت ٙوفتترف وفشجدْتتح  -نٟعتتّ  -يؿ تشّد كطتتم فتتًح يُفعهتتس مٛتتش قتتحدسز عهتتٗ قؾتتذ هحقحضٓتتح جنٓحتهتتس فتت ٙجنٕجقتتل
جنًؿطًعتت ٙجنعًهتت ،ٙفتت ٙت ّم عتتٛوشز عقحتتتذ ًْٔٛتتسٔ ،وَاًتتس فكشٚتتس عطٛقتتس مٛتتش قتتحدسز عهتتٗ جعتتطػًحس ٔؾتتٕدِ،
ٔهحقحضّ ،ف ٙهشٚق جنرُح ٔجنخٛش ٔجنعوح ٔجنًغطقرم جنضجْش.
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عُذيح َػٛش وعثهس َقذٚس قٕل هرٛعس ٔيحْٛس فكشز "ٔٚ٢تس جنفقٛتّ"ٔ ،ةنٛتحش ضورٛقٓتح جنغتهوٕٚس فت ٙئٚتشجٌ،
فاَُح َشٚذ ٚ٠شجٌ وٌ ضغطفٛق يٍ مفٕضٓحٔ ،كرٕضٓح ،جنط ٙهحل ويذْح ،فجلٌجط هللْث ثلثكْسثس ّثلْعكْد ّثلووجطلكز
ّثلضغْٗ ُّ ،ن ٗشٗذّى خلْالً ّثلع٘ز ًّججعز ّهثوشر ألصهجصِن ثالجضوجع٘ز ّثاللضصجدٗز ثلد٘جص٘كز (ثلوضفجلوكز
فٖ ظ ل ثلفش ثلضٌوْٕ ّثلغ٘جعٖ ثلّذ٘ش ثلزٕ ُهٌ٘ش دَ ثعضشثص٘ج٘جس ثلعو ّثلذشثهج ثلوّذمز فكٖ صلكا ثلكذّا)
ألْاٗ :شٗذ ثلٌجط خلْالً جذٗز ّخم٘م٘ز لوشّ صِن ،دع٘ذثً عي لثز ثالٗذْٗلْج٘جس ثلعم٘وز ،دٌٗ٘ز أم م٘ش دٌٗ٘ز،
ّدع٘ذثً ،أٗ جً ،عي أجْثء ثالخضمجى ّثالعضمّجح ّثلضثْٗش ّثلض عكخ ثلغ٘جعكٖ ،ثلكزٕ ِٗكذلد ّجكْد أهكز دألولِكج
٢عتًٛح يتتل ضضجٚتتذ جنًتتإجيشجش ٔجنطتتذخ٣ش يتتٍ ُْتتح ُْٔتحلٔ ،يتتل جنشمرتتس "جنٕٓٚحضٛتتس" (ٔنتتٛظ جنُٕٔٚتتس) جٚ٠شجَٛتتس
جنؿحيكس ف ٙيًحسعس دٔس َٔفتٕر ئقهًٛتٔ ٙجعتل ًٚطتذ عهتٗ كحيتم يُوقتس جنركتش جنًطٕعتؤ ،جنخهتٛؽ جنعشذت ،ٙكًتح
فشـ كرحس جنًغإٔن ٍٛجنغٛحعٔ ٍٛٛجنعغكش ٍٛٚجٚ٠شجَ ٍٛٛيإخشجَ.
ّ
ئٌ جنًوهتتٕخُْ ،تتح ،يتتٍ قتتحدز جنؿًٕٓسٚتتس ج٠عتت٣يٛس ْتتٕ جنختتشٔؼ يتتٍ عقهٛتتس ج٢عتتطكٕجر ٔجنًُٓٛتتس عهتتٗ
يغطٕٖ جنخحسؼٔ ،يٍ ٔجقل جنفطُس جنذجخهٛسٔ ،يٍ غى جنطٕجفم يل جٞؾٛحل جٚ٠شجَٛس جنوحنعسٔ ،يكحٔنس فٓتى هرٛعتس
ضفكٛشْح ٔ َاشضٓح ئنٗ جٞيٕسٔ ،جنٕقٕف عُتذ يوحنٛرٓتح ْٕٔجؾغتٓح ٔوعتثهطٓح جنٓحتهتس جنًوشٔقتس ويحيٓتح .ئٌ ؾٛتم
جنػٕسز ٚخطهّ كهٛح عٍ ؾٛم ٔوؾٛحل يح ذعتذ جنػتٕسزٔ ،جعتطعًحل ٔعتحتم جننتغو ٔجنقغتش ُٚ ٢فتل ،دجتًتح ،يتل ؾٛتم
جنؾرحخ جنوحيف ٔجنًطًشد ٔجنشجمد ف ٙجنطغٛٛشٔ ،جنرحقع عٍ جنعًتم ٔجنًغتطقرم ...كًتح َوتحنرٓى دئعكجدر ثالشكضثجا
علٔ صصْٗخ ًّمذ ثألفّجس ّثلٌظشٗجس ثلغ٘جع٘ز ّ"ثلفّشٗز-ثلذٌٗ٘ز" ثلغجةذر عٌذُنّ ،ثلضٖ عكذك أى خكزس هكي
عذم ثلْلْا أهجم أعتلضِج ثلولدز لجدر لذجس هي ثلج٘ ثلوؤعظ للثْسر ،يٍ ويػحل ج٠يحو جنخًَ ُٙٛفغّٔ ،جنؾٛي
يوٓش٘ٔ ،جنذكطٕس ذٓؾط( ٙجنهز ٍٚجعطؾٓذج ،ف ٙذذجٚس جنػٕسزٔ ،كحَح ٚكزسجٌ ،دٔيح ،يٍ ضهوت ٙعهًتح ٔسؾتح٢ش
جنذٔ ٍٚسج جنعًحيتس ٔجنؿرتس ٔجنتُـ) ...ذح٠متحفس ئنتٗ ختحضًٔ ،ٙكشٔذتٔ ،ٙسفغتُؿحَٔ ،ٙيٛتش قغت ٍٛيٕعتٕ٘،
ٔمٛشْى يٍ يػقفَٔ ٙخد ئٚشجٌ ،كعرذ جنكشٚى عتشٔػٔ ،يكًتذ يؿطٓتذ ؽرغتطش٘ٔ ...كػٛتش يتٍ عهًتح ٔيشجؾتل
جنكٕصز جنعهًٛس ف ٙئٚشجٌٔ ،ف ٙخحسؼ ئٚشجٌ.
َعىَ .كٍ َعطشف ّ
ذأٌ جنػٕسز ج٠ع٣يٛس عرق وٌ ق ّذو كػٌ ٛش يتٍ يفكشٓٚتح ٔسيٕصْتح ئمتحفحش فكشٚتس يًٓتس
َٕٔعٛس نهفكش ج٠ع٣ي ٙجنًعحفش (عٛحعس ٔفهغفسٔ ،عشفحَحٔ ،ك٣يح يعشفٛح) ...ذشص ؾحَرٓح جنغٛحع ٙجنعًه ٙفتٙ
جنٕجقل جنًعحفش ،عرش ضأكٛذ ج٢عطق٣ل ٔجنغتٛحدزٔ ،ذُتح جنتزجش ،يتٍ خت٣ل ئعتحدز ضآٛتش ٔئذتشجص ٔضفعٛتم ٔضػًٛتش
قنٕس جنذ ٍٚجنًُفطف ٔجنكنحس٘ جَ٠غحَ ٙف ٙعحقس جنكٛحز ،كًح ضفطشك فكشز ٔٚ٢تس جنفقٛتّ فت ٙذعتل ؾٕجَرٓتح
جنُاشٚس ،قٛع ٢قاُح ك ّٛجَوهقص جنؿًٕع جنؾعرٛس جٚ٠شجَٛس جنٓحدسز نطقّ يل ذعنٓح ،ف ٙعحو 1979و ،يعهُس
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نهعحنى وؾًل ّ
وٌ قشٚحش جنؾعٕخ فٕ ك ّم جعطرحسٔ ،وٌ جنطكشس ٔج٢عطق٣ل قحعذز جنُٕٓك ٔجنرُتح  ...نكُُتح َعطقتذ،
ف ٙجنًقحذمّ ،
وٌ صلا ثالضجفز ثلٌْع٘ز ثلوِوز صدضجق علكٔ ثلكذّثم  -يتل ضغٛتش جٚٞتحو ٔجناتشٔفٔ ،ضكتٕل جٞدٔجس
ٔجنًٕجقل (جخط٣ف جٞصيُتس ٔجٞيكُتس)  -إلكٔ سىٓ صث٘٘شٗكز ّإلكٔ إصك ج ّصجذٗكذ ّصّكْٗش هضْثصك ٗدفك لِكج
ثألص ّٗ ،جذلد لِج ثالطجس ،دوج ٗضٌجعخ ه ثلوغضجذ ثلوضث٘ش.
يٍ ُْحٚ ،أض ٙضأكٛذَح جنذجتى فْ ٙزج جنًؿحل ،علٔ أىل إٔ هغعٔ للخشّق هي ثألصهكجس ثلعو٘مكز جنًغتطذًٚس
ٔجنًقًٛس ،يُز ويذ جنط ٙضعتحَ ٙيُٓتح ئٚتشجٌٔ ،ذتحق ٙيؿطًعحضُتح جنعشذٛتس ٔج٠عت٣يٛس عًٕيتح (جنطتَ ٙعطقتذ ذنتشٔسز
جَختتشجه يفكتتش٘ ٔيػقفتت ٙئٚتتشجٌ وكػتتش فتت ٙئذتتذج جنتتشو٘ جنُقتتذ٘ قٕنٓتتح) ،ذًتتح فٓٛتتح وصيتتس عتتذو ٔؾتتٕد قحعتتذز َقذٚتتس
ٔجع ٔجعتتتل ,وقتتتٕل :و٘ يغتتتعٗ نهختتتشٔؼ يتتتٍ جنًؾتتتك٣ش،
يٕمتتتٕعٛس ْحدفتتتس كرٛتتتشز ضكاتتتٗ ذطأٛٚتتتذ ؾًتتتحْٛش٘ ٍ
ٔجٞصيتتحشٔ ،جنطكتتذٚحش جنقحتًتتس ٔجنًغتتطًشز ،ال دككذ هككي أى ٗذككذأ دئص ك ج ّثلعٌككج ثلوع٘شككّٖ ،لذلككَ ًظشصٌككج إلككٔ
ثلغ٘جعز فٖ خذ رثصِجأ و٘ وٌ َعًم عهٗ ضوٕٚش ودجتُح ٔيًحسعطُح جنغٛحعٛس جنؿًحعٛس ،يٍ خت٣ل ضتٕفٛش جٞؾتٕج
جنًُحعتترس ٠عوتتح فتتشؿ جنًرتتحدسز ٔجنًغتتحعذز جنًؾتتطشكس نؿًٛتتل جنُتتحط فتت ٙجنًؾتتشٔع جنُٓنتتٕ٘ جنكرٛتتش ٠عتتحدز
ج٢عطًحد عهٗ قذسجش ئَغحَُح ،جنز٘ ٚؾكم سكٍَ ٔقحعذزَ ْٔذفٛسَ جنُٕٓك ٔجنرُح .
ٔجنُقٕؿ جنذُٛٚس ٔجنكنحسٚس ضضخش  -كًح َعهى ؾًٛعتح  -ذحٞفكتحس ٔجنوشٔقتحش جنُاشٚتس جنًٓ ًّتس ،جنطتٙ
ضكلّ ٔ ،ضذعٕٔ ،ضإكذ ّ
وٌ جَ٠غحٌ ْٕ محٚس جنٕؾٕد ْٕٔ ،خهٛفس ل ف ٙجٞسكٔ ،يٍ غَ َّى  ٢ذذ يٍ جَ٠قحش ئنٗ
يوحنٛد ٔةسج ًْٕٔو ٔهًٕقحش ٔضوهعحش ْزج جَ٠غحٌٔ ،جنعًم جنذجتى عهٗ ئعوحتتّ ققٕقتّ جَ٠غتحَٛس جنورٛعٛتس
كحيهس ،نكٚ ٙطً ّكٍ يٍ ضًػم دٔسِ جنشذحَ ٙج٢عطخ٣ف ٙجنكقٛق ٙعهٗ جٞسكٚٔ ،ؿطشـ يعؿضز جنُٕٓك ٔج٠غًحس
جنكنحس٘ ،قٛع ئَّ ال ٗوّي ّال ٗعم أص ً أى ٗذعْ هللا  -كًح ؾح ف ٙكم جٞدٚتحٌ يُتز فؿتش جنطتحسٚي ٔجنخهٛقتس
قطٗ ج - ٌٜثالًغجى لّْ٘ى خل٘فزً لَ هي دّى ّجْد ّعجة ّأدّثس ّأفّجس صلذٖ طوْخجصكَّ ،صغكضثوش طجلجصكَ،
ّصٌوٖ هْثُذكَ دجلصكْسر ثألجوك ّ ،ثأللثكش لكذسر علكٔ ثلفعك ّثالًضكجق ،دعكذ أى صدكش

أجوك هكج ف٘كَ هكي لك٘ن

ّهشجعش ّأخجع٘ظ خ لز ّهذذعز.
 ..يتتٍ ُْتتح ٔ -جَو٣قتتح يًتتح ضقتتذو ٚ -رتتذٔ نضجيتتح عهتتٗ جنقٛتتحدز فتت ٙئٚتتشجٌ ثلم٘ككجم دوشثجعككجس ًمذٗككز صككجسهز
ّشككجهلز لكك٘ظ للوغككجلا ثلعول٘ككزّ ،ثلووجسعككجسّ ،ثلغككذ  ،ثلضككٖ عككلّضِج ثلثككْسر ّأدٌجىُككج فدغككخ ،د ك  ،أٗ كجً،
لرفّككجس ّثلشككعجسثس ثلثْسٗككز رثصِككج ،دعككذ هككشّس ًدككْ ث ثككز عمككْد علككٔ ثًككذالأ ثلثككْسرأ  ٌٞجنًشجؾعتتس ٔجنُقتتذ
عُقشجٌ وعحعٛحٌ نهًُٕٔ ،جنطوٕسٔ ،ج٢يطذجدٔ ،ضكقق جٜيحل ٔجنغحٚحش جنُرٛهسٔ ،ئّ ٢
فاٌ جقطًتحل ضضجٚتذ جننتغٕه
جنؾعرٛس جنذجخهٛس قرم جنخحسؾٛس (ٔيٍ غَ َّى صٚحدز يعحَحز جنًؿطًل ٔجنُحط ُْحل) كرٛش َغرٛحْٔ ،زج عتٛإد٘ ،ذحنُطٛؿتس
ٔذحننتتشٔسز ،ئنتتٗ ضكتتٕل ؽتتعحسجش جنػتتٕسز ٔجنؿًٕٓسٚتتس ج٠عتت٣يٛس ئنتتٗ عتتد ققٛقتتٚ ٙقتتلّ ينتتحؾل جنؾتتعد
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جٚ٠شجَتت ،ٙجنتتز٘ ٚعتتحَ ٙجٞي تشّ ٍٚفتت ٙضتتأي ٍٛيطوهرتتحش عٛؾتتّ ...قٛتتع ئٌ ئٚتتشجٌ (دٔنتتس َٔاحيتتح ٔقكًتتح ئعتت٣يٛح
ؾًٕٓسٚح) ذذل وٌ ضٕ ّّ ك ّم هحقحضٓح ف ٙذُح جنتذجخمٔ ،يٕجؾٓتس يؾتحسٚل جنتذٔل جنخحسؾٛتس  -يتٍ يٕقتل جنقتٕز ٢
جننعّ  -ضنوش ئنتٗ جنتذخٕل فت ٙيٕجؾٓتحش مٛتش يكغتٕذس جنُطتحتؽ يتل ؽتعرٓح ،جنتز٘ ٔقتّ يتل جنػتٕسزٔ ،دجفتل
عُٓتتحَٔ ،حمتتم هتتٕ ٣ٚفتت ٙعتترٛم جنكفتتح عهٓٛتتحٔ ،ضؿذٚتتذْح ،قرتتم وٌ ٚعطشٓٚتتح جنٛرتتحطٔ ،ضعهْٕتتح ياتتحْش ٔع٣تتتى
جنؾٛخٕخس.
ئٌ قٕز جنػٕسز  -ذغلّ جنُاش عٍ ؽعحسجضٓح ٔمحٚحضٓح ْ -ت ٙفت ٙيقتذجس يتح ًٚطهكتّ سؾح٢ضٓتحٔ ،قحدضٓتح يتٍ
فعحنٛس عقهٛس ضؿذٚذٚسٔ ،جعطعذجد َفغ ٙنطقرم جنطغٛٛش ٔجنطك ّٛيل يغطؿذجش جنٕجقلٔ ،ضوتٕسجش جنكٛتحزٔ ،جنٕؾتٕد،
ٔنضٔيٛحش جنعٛؼ جنضيحَٔ ٙجنًكحَ ٙف ٙجنكٛحزٔ ...يٍ غَ َّى ج٢عطؿحذس نكحؾحش ٔضوهعحش جنُتحط ٔجنًؿطًتل جنؿذٚتذز
جنًطُٕعتس ٔجنكػٛتشزُْٔ ...تح ذحنتزجش ضكطغتتد جنػتٕسجش قٕضٓتح ٔد٢٢ضٓتح جنكقٛقٛتتس عهتٗ يغتطٕٖ جنعًتم ٔج٠فتت٣ـ،
ٔئَؿتتحص جْٞتتذجفٔ ،ضكقٛتتق جنوًٕقتتحشٔ ،جَ٢فطتتحـ عهتتٗ جنكٛتتحز ٔجنٕجقتتل ٔجنُتتحط ...و٘ يتتٍ ختت٣ل ضكٕنٓتتح (و٘
جنػتٕسجش) ئنتٗ دٔل عقتتشٚس قذٚػتسَٔ ،اتتى نهككتى جنًإعغتحضٔ ٙج٠دجس٘ جنًتتذَ ٙجنًطقتحنف يتتل جنُتحط ٔجنعقتتش
ٔجٜخشْٔ ...زج ْٕ جنًوهتد جٔٞل ٔجٞخٛتش نؿًتحْٛش ٔوؾٛتحل يتح ذعتذ جنػتٕسز جٚ٠شجَٛتسْٔ ،تٕ ،وٚنتح ،ج٢يطكتحٌ
جنكقٛقتت ،ٙجنتتز٘ َأيتتم وٌ ٚتتُؿف فٛتتّ قتتحدز جنػتتٕسز ٔجنذٔنتتس فتت ٙئٚتتشجٌ (يتتٍ ئفتت٣قٔ ،ٍٛٛيكتتحفا ،ٍٛئعتت٣ي،ٍٛٛ
ٔعهًحَٔ ،ٍٛٛمٛشْى)ٔ ...رنتك يتٍ وؾتم و ٢ضقتل ٔضغتقو جنذٔنتس ضكتص ذتشجغٍ ئعتحدز ئَطتحؼ جنغتهوٕٚس جنػٕٛقشجهٛتس
ٔجنذٚكطحضٕسٚس جنذُٛٚس جنًغطً ّذز ؽشعٛطٓح يٍ ل ٢ ،يٍ جٞيس ٔجنؾعد.
ٔنكٍ  -نٟعّ  -نتى ٚكتذظ ْتزجأ ذتم جضنتف٢ ،ققتح ،ينت ّ ٙسؾتح٢ش جنذٔنتس جٚ٠شجَٛتس فت ٙضكتشٚظ قكتى
سؾحل جنذٔ ،ٍٚئذعتحد جنعقتٕل جنًذَٛتس عُتّٔ ،ذتذوش  -ذحعتى جنطؾتٛل  -ضطكتشط ضًٕمتعحش سؾتح٢ش جنتذٔ ٍٚجنفقٓتح
كؿٓحص كُٕٓض( ٙئكهٛشٔع ،)ٙككحنس يإعغٛس نًقطنٛحضٓح ٔيطوهّرحضٓح ،جضغعصٔ ،ضؿزسشٔ ،جيط ّذش ،قطتٗ عتحٔش
ذ ٍٛجنٕٚ٢س جنفقٓٛس ٔذ ٍٛيًٓحش جنُرٕز ٔج٠يحيس.
ّثلْثضح أى ثالٗشثً٘٘ي ّٗجلذْى دجلدذ هي ًفْر ّعلّجس ّالٗز ثلفمَ٘ رثصِجط إٔ هكي صك خ٘جس ثلكْلٖ
ثلفمَّ٘ ،صعضٗض علّز ثلشعخ ،هي خ ا ثلعو علٔ دٌجء ًظكجم خّكن هكذًٖ عصكشٕ ٗغكضمٖ هكي ثالعك م سّخكَ
ّفعجل٘ضَّ ،هي ثلد٘جر لْر خ ْسٍ ّثهضذثدٍ ّصأث٘شٍٔ ،يٍ دٌٔ قتذٔظ وٚتس فتطٍ ،ؤ يؾتك٣ش ،ؤ جمتوشجذحش
دجخهٛس ٚشجٍْ عهٓٛح جنكػٛتشٌٔ يتٍ ُْتح ُْٔتحل  ،قتذ ضفنت ٙئنتٗ َطتحتؽ عتهرٛس  ٢ضكًتذ عقرحْتح عهتٗ فتعٛذ ئٚتشجٌ
ٔجنًُوقس ككمٔ ،جنط ٢ ٙضكطحؼ ئنٗ يضٚذ يٍ جنقشجعحش ٔجنرشجك ٍٛجنغٛحعٛس ٔجنوحتفٛس جنًؾطعهس وعغح يُز ق.ٍٛ
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َٔكٍ َشٚذ نٓتزج جنرهتذ كت ّم جنخٛتش نٛؾت ّكم ،دٔيتحَ ،قتٛشج قٕٚتح نقنتحٚحَح جنعشذٛتس جنًكقتس ٔجنعحدنتسٔ ،دعًتح
نكقٕقُحٔ ،عًقح ئع٣يٛح جعطشجضٛؿٛح نُح ف ٙيٕجؾٓس جنطكذٚحش ٔجٞصيحش جنًػحسز ،ؤ جنطًٚ ٙكٍ وٌ ضػحس ُْح ُْٔحل
ف ٙمٛش يكحٌ يٍ عحنًُح جنعشذ ٙجنكرٛش.
ٔوخٛشجَ ،إكذ َٔ -كشّس ضأكٛذَح ّ -
وٌ َاتى جنككتى جنكقٛقٛتس جنقتحنكس نهكٛتحز ًٚ ٢كتٍ وٌ ضكطغتد فعحنٛطٓتح -
ذذٔسْح  -ئ ٢يٍ خ٣ل يح ضًطهكّ يٍ قذسجش رجضٛس ٔيٕمٕعٛس ضإْهٓح ٔضؿعهٓح قحذهس ٔيغطعذز عًهٛس ٔ -يٍ دٌٔ
خغحتش ضزكش  -نَ٣غؿحو يل جنٕجقلٔ ،جنطك ّٛيل جنًوحنتد جنًطؿتذدزٔ ،جنطكتذٚحش جنًطغتحسعس جنٓحتهتس ،جنطتٚ ٙكفتم
ذٓح جنٕؾٕد ،دٌٔ جفطقحد جنخقحتـ جنكحكًس نٓزِ جنُاى ٔوْذجفٓح ٔضوهعحضٓح جنكرٛشز.
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