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ةیهان وبأ  نمیأ  .د 

تاـباختنا يــضفت  نأ  ىلع  نـهارُي  لازي  ــال  نـم  نيينيطــسلفلا  نـحن  اــنينارهظ  نـيب  كــلانه  نأ  ٍةريــصب  يذ  لــكل  حــضاولا  نـم 
، ستناغ ينب  ةـماعزب  ضيبأ ،" قرزأ   " تالارنجلا بزح  زوفو  وهاـينتن ، نيماـينب  ةـماعزب  دوكيللا  بزح  ةراـسخ  ىلإ  تسينكلا 

اهبازحأ لــكف  ةــيعيبطلا ، لودــلا  اــمك  لــكاش  اــمو  طــسوو  راــسيو  نــيمي  ىلإ  ةــنوكملا  ةيــسايسلا  اــهاوق  ميــسقت  نــكمي  ــالف 
نيب حوارتـت  يهف  اهفيـصوت  نم  دـب  كـلانه  نكي  مـل  اذإو  ةينويهـص ، بازحأ  يه  ةيليئارـسإلا  اهتافيـصوت  نـع  رظنلا  فرـصبو 

مهعفدــي مهحلاــص  يف  سيل  لبقتــسملا  نأــب  هينطوتـــسم  روعـــشو  ًاــفرطتو ، ةــينيمي  رثــكأ  ىرخأو  ةــفرطتم  ةــينيمي  بازحأ 
نم ول  ىتح  ًافرطت  لقألا  ىوقلل  تيوصتلا  مدـعو  ينويهـصلا  يـسايسلا  فيطلا  يف  ًافرطت  رثكألا  ةـينيميلا  ىوقلل  تيوصتلل 

ةيظفل ةيحان 

بلجيـس هنأـب  نيينيطـسلفلا  ضعب  هيلع  نهار  يذـلا  وهو  نيبار  قحـسإ  قبـسألا  يليئارـسإلا  ءارزوـلا  سيئر  كـلذ  ىلع  لاـثم 
نكي مل  ماـع 1996  ينويهـص  فرطتم  لـبق  نم  هلاـيتغا  متي  مـل  وـل  ماـع 1967  ناريزح  نم  سماـخلا  دودـح  يف  ةـلود  مـهل 

بناجلا نم  ولـسوأ  سدـنهم  زيريب  نوعمـش  عم  هنكلو  وهاـينتن ، نيماـينب  يلاـحلا  يليئارـسإلا  ءارزولا  سيئر  نع  ًاـفرطت  لـقي 
ةينيطـسلفلا ةـلودلا  نأب  نيموهوملا  ماهيإو  ليلـضتلاو ، عادـخلا  يف  وهاينتن  نم  ءاهدو  ةـكنحو  ءاكذ  رثكأ  اـناك  يليئارـسإلا 

دعوم برتقا  املك  ناك  نيبار  قحسإ  نأركذنف  ةيداصتقالا ، ةيوهلاب  لبقيو  لالتحالاب  ينيطسلفلا  بعشلا  ملسُي  يكل  ةمداق 
اهنمــض نـمو  ةـيهاو  جـجحب  عرذـتي  ناـك  ولــسوأ ، قاـفتا  بجوـمب  هذـيفنت  لـالتحالا  ىلع  بجوـتي  نـيعم  قاقحتــسا  قيبـطت 

ضواـفتلا قـيرفل  لوـقي  يكل  تارربـم ، نود  نـم  ةريثـك  ًاـنايحأو  يمالــسإلا ، داـهجلاو  ساــمح  اــتكرح  اهنــشت  تناــك  تاــمجه 
ىلع راـس  ثـيح  لـالتحالا ، هحلــصم  يف  بـصت  تناـك  اـهنأ  ةـقيقحلاو  ةـسدقم  ريغ  هـيلإ  ةبــسنلاب  دـيعاوملا  نأـب  ينيطــسلفلا 

بماـك تاـضوافم  ةينويهــصلا  هتاءــالب  لــشفأ  يذــلا  كاراــب  دوـهيإ  قبــسألا  يليئارــسإلا  ءارزوـلا  سيئر  ضواــفتلا  يف  هـجهن 
ةـضافتنالا بوشن  ىلإ  ىـصقألا  دجـسملل  هسيندـتو  نوراش  لييرأ  ةرايز  تّدأ  اميف  تافرع ، رـساي  لحارلا  سيئرلا  عم  دـيفيد 

ةفورعملا ةصقلا  ةيقبو  تافرع  رساي  سيئرلا  لايتغاو  ةيناثلا 

قرزأ  " بزح وأ  دوـكيللا "  " بزح نم  ءاوـس  ةيليئارـسإلا  تاـباختنالا  هتزرفأ  اـمم  جرفلا  رظتني  نـم  نإـف  مدـقت  اـم  ءوـض  ىلع 
يداصتقالا مالـسلا  امأ  اهفقـس ، يه  نرقلا  ةقفـصو  ٍةدـحاو  ٍةـلمعل  ناهجو  وهاـينتنو  ستناـغف  هراـظتنا ، لوطي  فوس  ضيبأ "

مالــسلاو ةيــسايس  ةــيوست  ــالف  نوـيعلا ، يف  داــمرلا  رذــل  وـهف  يعيبــطتلا  نـيرحبلا  يف  رينــشوك  رمتؤـم  ناــك  هتاــيلجت  رخآو 



ىوق لكف  اهروذج ، نم  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ةيفـصت  لجأ  نم  ماهوألل  عيب  امنإو  لالتحالا  ةداق  نابـسح  يف  سيل  دوشنملا 
ينويهـصلا عورـشملاب  يـضملا  وهو  دـحوم  دـحاو  فدـه  لوح  عطاـقتت  ليئارـسإ )  ) يف ينويهـصلا  يـسايسلا  فيطلا  ناولأو 

، هنطو نع  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نم  ىقبت  ام  ديرـشتو  ةـلتحملا  ةينيطـسلفلا  ضرألا  دـيوهتب  لثمتي  يذـلاو  هتاياغ ، ىلعأ  ىلإ 
لكيهلا ءاـنبو  ىــصقألا  مدـهو  سدـقلا  دــيوهتو  ناـطيتسالاب  ةفــضلا  فيتـكتو  ةزغ  ىلع  راـصح  دــيدشت  كـلذ ، اـهل  ىنــست  نإ 
فلتخت اـمبر  تناـك  نإو  تباوث ، ةينويهـصلا  بازحـألا  اـهربتعت  يتـلا  فادـهألا  نم  كـلذ  ريغو  هضاـقنأ ، ىلع  موعزملا  ثلاـثلا 

فادهألا كلت  ىلإ  لوصولا  لبُس  لوح 

يذلا قزأملا  نم  تاضوافملا  جارخإ  ىلإ  ستناغ  لارنجلا  ةدايقب  ضيبأ " قرزأ   " بزح زوف  يدؤي  نأب  نهاريو  نهار  نم  لكل 
يئاـهنلا لـحلا  اـياضق  جارخإـب  بـمارت  دــلانود  يكريمـألا  سيئرلا  عـم  نواـعتلاب  هماـيقو  وهاــينتن  تـنعت  ببــسب  هـيلإ  تلــصو 

نم ٍةيمـــسر  ٍةروــصب  نيئجــاللاو ، دودـــحلاو  هاــيملاو  راوغــألاو  سدـــقلاو  تانطوتـــسملا  لــثم  ولـــسوأ  ةـــيقافتا  يف  ةـــتبثملا 
نم ضوافتلا  نم  ٍةـيلعف  ٍةروصب  وهاينتن  ةـموكح  اـهرخآو  ةـبقاعتملا  ةيليئارـسإلا  تاـموكحلا  اـهتجرخأ  نأ  دـعب  تاـضوافملا 

شيعي نيطـسلف ال  يف  ينويهـصلا  عورـشملا  نأب  ةمـشاغلا ، ةوقلاب  ضرألا  ىلع  عئاقولا  ضرفو  دـيوهتلاو  ناـطيتسالا  لـالخ 
ىلإ تدأ  يتـلا  ينيطــسلفلاو  يبرعلا  فعــضلاو  ناوـهلاو  ةــميزهلا  لاـح  نأ  اودــقتعا  لـالتحالا  ماـكحف  هتـالاح ، لــضفأ  موـيلا 

ةمواقملا تاكرح  دعاس  دادتشا  ءاجف  ةقطنملا ، ءامـس  يف  ةريخألا  ةملكلا  يه  ةبرع  يداوو  ولـسوأو  ديفيد  بماك  تاقافتا 
ةميزهو ناريإ  ةداــيقب  روــحم  يف  اــهرولبتو  قارعلاو ، نــميلا  يف  ةدـــيدج  ةـــمواقم  تاـــكرح  روــهظو  نيطـــسلفو  ناـــنبل  يف 
ةيدوـجو ةـمزأ  ماـمأ  نيطـسلف  يف  ينويهـصلا  عورـشملا  عـضيل  اـيروس ، ريمدـتل  يبرعلا  يعجرلا  - يكريمأ - ويهــصلا عورــشملا 

رصاحملا ةزغ  عاطق  عم  ىتح  ةريغصلاو  ةريبكلا  بورحلا  ضوخ  ىلع  هتاناكما  نم  ًاريثك  تّلش  ةيقيقح 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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