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ت ���طق ��� ا�ط��
ت ا������ �

 ��ل، ���� ���ر �� ا��������ر�د ا��$ ا�#�داء �
�� ���، و

&دة(�
ت . ، � ���طق ��ظ�م ا���
ل ا�����ل)أي �ل ا�ط��
ت �
 'دا ا��
��د ا����ل ا�� ��� ا����

 ��
ل #وى ط���� د���راط�� ���طق �
ر���
 ا��را��
، و��
و�وا ا��و#ف ��
�' 
أي �/��م �ز�

 إ�1 ا�ط��� ا��
��0 ��ظ�م وا�د
ت � ����3 #وة ������
�� ��3� . أ�رى ��


ت �

ل ا��������
�� ھذه أن ��8ب ��0
 �و�6�� ا��ؤ��ر ا4ول ��0$ ا��ظر إ�1 ا�� =را�� وا�
 .ا����8
�� ا���ر�ف �
���ر


م ��رر وط�� و��
ء 
م ��
 ھ� �و، إذ ���< ��
�رة �ن �م ا�����س �� ا�4ر /د�� و� 
إن �� ا�4ر ��
ھل �0ط
�< ا�دا&م �0��رورة . د���راط�، أ�
 ا���را��� ��ؤ��0 إ�1 �وم ا���ر


م ا���رر ا
م ا���رر ا�وط�� وا�د���راط�� ��� 

'�ا�6ور�� �
��0دان ا��� ���زج ����� . 
إ�
��� ا���دا��0 �
��0دان 
���ظر�� ا�6ورة '10 �را�ل، أي �0ك ا��ظرة ا����
����� إ�1 ا���
�ل ا�


 ا�د���راط��
��� و�م ���ز ��د 6ور���
ھل �دروس 6ورات ). ا��ر�واز��(ا��� د�0ت ا�رأ�� 
إ�
���

. ا��رن ا���ر�ن �
��0دان ا��'B ��'د��
 ا���
C�ر�� وھذا �ن ا��دة �ظر �� إرث ا�

 .ا��
ر���� ا�������0 ا��8ر���، ����3 �ر/� ��
و�� ���/�ل

 إ���ت 

 : را�< -1

Une longue impactience 

�� �دا��
ل �����د 
��
ر �� ]
�� ا��/�� ا���و'�� ا�6ور�� و#
د�� 130ص ] �ن �ؤ
  ���Stock -. 2004ورات 


��س را�< أطوار ��
ر�� ھذه ا���ظ�� ا�6ور� -2�
ت �� �
�ب �
ن �ول �
����
� � 

 )1981-1968(ا���� ا��	�
	� ا���ر�� 
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ت ا�د���راط�� ا�زا&��، دون ��
ت و�ؤ�
���C إن ھ� ط��ت ��  إ�1 ���8ر ا��و#ف �ن ا����
Cا�� 
�
C�� م
ل ا�����0ا��راث ��د'�ن ��0
ر���� � ��رة � . 


ت �� ظل �

ز�ون دا�ل �زب ا��$ ا�د���راط� �� ا��و#ف ا�6وري �ن ا����ھذا و#د ��د ا��
0�ون �
ز��، و#د ����، أي �و#ف ا���
ر��، ��دا ���و�م ا���
��ا��/
&ص ا�راھ�� �0وC< ا�

��$ ا�������0، ��
 ��ل أ� ف �م � ل ���طف ��و�ل ��ظ�� �
� 
س ا�1 �ر�� �
ر 23ظ
ھر�
 ����� �ط
��� ��  ]2[إ/ 
�� ��، ��ن ھل ���6 ذ�ك �ر�� �ر�د أن ��ون �
ر���� �ن ��
ر

���؟ 
��
ت ا�0�ظ� ا��
�� 


م �ن ا��$، وا����د �ن �
زي ا����
�� ا�����ل �دى أ#إن رد ا���ل ا���0م '10 ا��0وك ا���
0�ر�� ا��
ر���� ا�������0� ���
��و�د ا��وم �� ا��زب ا���را�� ا��و�د  #�ل ��و�
ت أ�رى 

 ��
ل ا��
ر�����م، ھو ا��
C� ء أدوات

ل ا���0�8 و��C� ��C�� 6 ، أي رد ا���ل ا����د�

�� ��دو �ذر�
 ���� '��م����
ت ا���ل، و��س ا�روب إ�1 �و#ف ا�
�06
 ���6ل . ��ل إ��� 
�
��


�رة ا��وم ا��ر�وازي ا��و#ف ا���0م �ن ��طرة �&� ��رو#راط�� '10 ���� 

ت ا���
ل و�رھ�
�
� م ��
ت، و� ا��

 'ن ��
�� /راع ط���، � ھ�ر ا���'

ت د��

ل ا�6ور��ن دا�ل ا���C� ��

  .���0رو#راط�� ��
ء �وا#< �� ا��زة


ت ����ر 'ن ار��
ك ا�د�و�و�� ���د و'� �
إن ��ررات �و#ف ا��$ ا�د���راط� �ن ا����

 أ�� ��ط0ق �ن �وا�
 �ذر��، وھو �ذ�ك ���د'� ا���
ل ���وا��
د��ن وا���
ب ا�6وري، � 


'دة ��  �' I���� �ن أ�ط
&� ھو وا�د �ن أھم وأ/دق ا4د�� "ا��/
��إن �و#ف ا��زب ا�
��
را . '10 �د�� ا��زب و����ذه �� ا�وا#< وا��
�� إزاء ط���� وا���
ھ�ر ا��
دإن ا�'�راف �


&ل �
��ط3، وا����ف 'ن '�00، و���0ل ا�ظرف ا�ذي أدى إ�1 ار��
��، وا���ث �
ھ��
م �� و
إ/ ح ا��ط3 إ��
 ھو ' �� ا��زب ا��دي، إ��
 ھو ����ذه �وا��
��، إ��
 ھو �ر��� و���0م ا�ط��� 

  ]�رض ا���و'�� ا�ط�و�� - ����ن." [و�ن 6م ا���
ھ�ر

  ��طق د��راط
 	رف 


 � �د �ن إ�
رة إ�1�

ت،  ���
��ص �ط�ر ���ري ��
ول �زب ا��$ ا�د���راط� �����3 ا����
�د�ث ��0 ��ري 'ن . ��ص ��0 �� ا���م ا���/ص ��0وCوع �� و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول�
�

 ���

 �/�� #وة د���راط�� �ذر��، � �/�� ��ظ�� '�
ت أو ��
ط���

ر�� �� ا������
�وة ا�د���راط�� ا��ذر�� ����ر 'ن ��� ا�ط��
ت و#د �
ء �� ا�� /� أن �0ك ا�. ا��را���
 . ا������
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ت، ��
ت وا��ؤ�

ل ا����������م �و#ف ا��$ ا�د���راط� �ن ا� ��
�
�ل أ' 
��6 ��ظر�
��
 ا�و�ط ا��
ر��

&دة ����
�� ا�/��
���، ��� ا��وCو��، ا��-���6ل �� ا��Cوع �8Cط ا�


ق ��0وس، . �� ا����ظ�ا����0��
رات ا��
ر�� 'ن أي ���

����0 ا�6ور�� ا��و�
ء، وا��زا�دة ��
���ر�� �دا �� #�م �ن ا�������ن إ�1 إرث ا��ر�� ا��
ر���� ا�������0� ��
�. 


��8رب، �رى � ��
ر =�ر ا�/ �
&دة �� ا����دة 
� ���
�� ��

�� �زءا �ن 6��و��6ل ھذه ا�

ت �� �ل أ��
ل ا��

د�� ��0ظ
م، و�رى �و�� �
ص �� ا���
ر�� �� ا������ل ا��ر'� �

���
��
ء �ر'�� '10 �Cم ا��ط0ق وإ��
و�� ��
���، و��
ر�� �� ��و�� ا��� . 

  C�� 
وإن ���� �زب ا��$ ا�د���راط� Bرث ا��ر�� ا��
ر���� ا�������0 أ�ر ����0 ھد�
'

ت ��
ز'� أ���� ا����
ء إ�1 ذ�ك اBرث��زا�دات �
����0 ا�6ور�� �ن #�ل �� . $و�و #رر ا��

�ر����، ��

م �
ت �'��رت �ل ا���
/ر، ا��� ����د أن ا��
ر���� ھ� ��
&م ا���

ل ا��������ا


ھ��� ��
 '6رت أ��را '10 أم ا4د�� '10 /  .أ�


، ��10 '�� و د'
 إ��&
1 ا���
ر��، و�م ����6 'ن ��
 ���ن ����ن أن �و#ف ا���
ط�� �م ��د /

 �ن أ�/
ر ا���
ر��Cأ� ���
  .ذ�ك أن ا���


ق ا��د ا�6وري ا��
��� و��ذر ا���
ب ا�ذي ط�< �� د ا��ر�� ا��
ر���� ا�������0 �� ��إن 

�� ���رة ���
رات ���زة �ذروة ا���رورة �� I�� �C

ت ا��رن ا������ا��/ف ا�6
�� �ن 


�ل '
�ت ���
ا��ر�� �ن ��ص ���ر �� ��ر ا���
�ل �< ظروف �را�< ا��ر�� ا�6ور��، و�

ل إ�1 ا���را����� ا�6ور�� �� ظرف =�ر 6وريCب ط &< ا���. ا���
ھ�ر��، و�/
'ب �

 $وھذه ا�/�و�� ھ� �/در ا���6ر �ن أ�ط
ء ا��ر��، وھ� � �زال ���رض ا�6ور��ن دا�ل ا��
 . و�
ر��

، و�
 �� #��� أ��ر �دا، ھو أن )��رء 6ور�
 '�د ا�د�ع ا�6ورة�ن أن ��ون ا( �
 ھو أ/�ب ���6ر"
 
�� 

 و6ور��� 

�را و���و�
 و��
ھ�ر��� �
C� د�� >Cا�و I��� � 
��ون ا��رء 6ور�
 '�د�

ت =�ر ���ر�ض و�
���ظ�م، وذ�ك �� �ؤ��
وأن ���ط�< ا�ذود 'ن �/
�I ا�6ورة، �
�د'
وة و�


ل  6ور��، و��1 ر���� �� ء، ���ظروف =�ر 6ور��، و��ن ��
ھ�ر #
/رة 'ن أن ��م �� ا�

لC6وري �� ا�� $ ] �رض ا���و'�� ا�ط�و�� -����ن ." . [ Cرورة ��

 ���
 إ�1 ��ر�� ا��ر�� ا��
ر���� ا�������0، ��إن ا������ ا�����0 ا��� ��ول ا��$ أ�� ��ظر �
�� و" 
��0�ر�� ا��
ر���� ا�������0 '10 ���< ��د و�طو�ر وإ=�
ء ا�ر/�د ا���ري وا�� ��
Cا��

] و6
&ق ا��ؤ��ر ا�ول 13ص [ا����و�
ت �د�� ���0روع ا���رري ا�د���راط� وا���را�� 
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�؟ 
� ا����� ا����اع د��� �ا��  ا�����؟ و�ا ا��

  

ت ���ظ�م ا��ظ
م ����د�
 ط�ف �ن ا���
ط�� د'وة �
ءت و#د ،2016 أ��و�ر 07 �وم �ر��
��� ا���

��
�� 

را، �����
ش �د�را �راه ��رر ھ�
ك .���ررا�� �ل و����
� ��4 �����
� 
 �ن ا��و#ف ��ور ھو ��

 �� ا���
ر���

ر�� أو ��
ط�� ت؛ا������.  

 

ع رعذ����/د ھ�
 �و#���
 ا4ر��C ��س '10 ا���
ھ�ر �
�ب إ�1 ا�و#وف و�د'و ا������، ا���
ط�� �
  .ا���
ط�� أر��C وھ�

 ا��0ب و�� ��
ھ�را� و'� وھو ذا��، ��
�ل إذن ا�4ر ���0ق ا���
ھ�ر ��
ط< ��0
ذا. ا��
��0 ا�ط��� ��


ت�
 ا���
ھ�ر؟ �< ا���
ط�� أر��C ��س '10 �0و#وف ��ررا ذ�ك ��د وھل �ر����؟ا� ا���ب �ذه ا����


/� ا���
ط�� ھذه إ�1 ا�دا'�� ا4�زاب إدا'
ءات و��ن" ا���و��" ا���
ھ�ر ��
ط�� ��ن ا�� #� ھ� و�� 


ر���
؟ ا��ذر�� ا����  
  

  ا����ھ�ر ����� د��ل ا���ط��
  


ت ا���ب ��
ھ�ر ��
ط�����ت �

ط 'ن د��  �
��8رب � ����� ،��
�����0 #�ول �ؤ�ر �
���س �ل  
 ا���م، آ��� ��س �� � ���رار � ���داد ا���
ط�� ا���
ھ�ر طرف �ن ��
ض '10 ��و�ض ا�وا#<، �
�4ر

  .ا���
ر�� ا���
ھ�ر ��و�ض �3ن

ر����وم �� ا���
ھ�ر  '�ل �ل ��س�� ،���
�� 1��
 '�ل ��ون ���
���� '10 �ؤ6ر أن ��ب 
�� ا�

��
  ا��
&م ا�وC< ���ل ا���
ھ�ر �ن ا���
ط�� ا����� �0ك�
 دا�ت  ا��8رب، �� ��دث � وھذا �0دو��، ا��
��
  .�� ����0 وإن ر�Cت ��ض �ز&�

����دأ 
�� ھذه دا�ت �
و ،�
�� ��ن و��ن �
�Nف ��ط ��س ا��
رع ا���
ھ�ر ���ل ��ن ا������� ا�

��� ا���
ھ�ر� �0�
�� �Oن ����0، ��ل ا��
&م ا�وC< لو��� و�
��
 ا��
&�� ا���
��� ھ� ا��8رب �� 
�� 

�� ا��ردي، وا���م ا����
���ول ا���
ق��ن ا4�زاب ����
 ��ري  ا�6
�و�� وا�/را'
ت ا��و#�� ا���
ھ�
ت  
  .ا��رد ��م ود��و�� وا����
'�� ا�#�/
د�� ا���
رات ا��وھر��؛ ا�4ور

�0�8، ���� ا���
ط��ن ���� إن� ����� وزن � �����، �
�� ،
 �Oن ��
Cل، � ا���
ط�� ا����� و�
دا�ت �
���
 ا��� ھ� ا��/و�� ا����� ا������ ا�وزن �د���
  . ��0ظ
م �

��� �0�0ق ��ررا ���ل � ا����
��� ا���
ط�� ���� أن ھذا ���� ���

 ��0ظ
م، � ��ررات ��ن �ن ��رر ���

 �ل���
 �0�0ق ��6رة�� ،�� �� 
  .���C و��
ط �Pز#� ���8ل �ذر�� ��
ر�C �وا�� � دام �

  
 ا���ط��؟ ��و�ف ��رر ا����ھ�ر ا����ع ھل

 

 1��
ري��
 �ن ا���
ھ�ر إ��
ظ إ�1 دا&�
 ا���� ��و�
��
 و�ن ا����0� ر&���� #وة ��ط� ����ر ا��� 
�����

���، ��0ط�� ��
ت ا�����0 ا���
ھ�ر ��
ط�� ����د و��د ا��
��� � "
��� ا���
ر�� �ن �و'
�� ،"ا�
  .ا���
ھ�ر �0وك �� وا����0 ا����0ف ��0
�ب إ' ء
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�� ��و�ن و'� ا���
ھ�ر ��� 

ھ�ر ��را���، ��در ����
ا���دأ ھو أ�� ��در �
 ��ون ا�/ ت �
�� �ن #�ل 

&ل ا�د'
وة وا���ر�ض ا����
ل و����
م ا�6ور��ن اأھ���، و��در �
 ��ون ���د�� �

 . ا��ظ
م


ل �ن أ�ل ا�دCء #وة ا��
�� �� $��، و � �رى ا��
��
ت ا���ل ا��
���راط�� '���0 ����6ر إ��

ت إ� ��د ��
ء �0ك ا��وة�

ل ا��������
ت، �ل ����ر أن � #درة ��

 ا����ھذا �
 �0ص . ��


ت �� و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول�
����
��در �
 ���دم �� ��
ء ھذه ا��وة : " إ��� ا���م ا��
ص �
���ون #
در�ن '10 ا���
�ل �< ا�د���راط�� ا��ذر�� �����ر 'ن  
� ا�ط��
ت ا������، ��در ���


 �� ا����
ق �ن ا����داد وا��ر���� ��
ت �
���ل ا�ذي ��دم �/0�

 ] . 57ص " [ا������ 
ھ�

&ل ذ�ك ا���
ء�10 ��
ء ا��وة ا�د���راط�� ��رك إ�دى و=!  

  ��� ا&ذا$� وا���#ز�ون

Bراط� و�ود ا�ا�د�� $�6
ر ����ر ا����' م ا����� ا��/ري ��د ا��ظ
م وا�ر���� أ�د �وا�< ا

ت ا�د���راط�� �ــ���وض ا�/راع Cد ا��ظ
م وا�ر���� وا���ر�ف '10 /��د وا�< "ا��ؤ


ت �و�� '
م . '10 �د #و��" �
��ر�
�$ ا�د���راط� ا��ذري�

دة �ن ا�������و����ر إ��
��� ا�
 .اB' م ا����� ا��/ري ��دودة �دا 4ن ا��ظ
م ����م ��

���
�
ع . ��0 أن ھذا ��رد ا���
س أ'ذار ���ز�ز �و#ف �� ��ددات أ�رى ھ� ا���#�
�

&ل�
ت �ن ��ط�C �0ف ا�و�

ل ا��������ذا ا���رر �م �د�< أ�دا �ر�� 6ور�� إ�1 . �و�وب ا�


ت�

ت ��
 أو��ت �ن إ���
�ر�� ا�����0 د��  و#د أ'طت ا. ا����
ع 'ن ا��
دة �ن ا�����

&ل �
ل و�����ر�� �روم إ�/
ل ��رھ
 أن ���ق، أ'طت ا��6
ل 'ن ا >�
 �و�' 
���0و

&ل اB' م �
ل و����ا��/
ل �< #
'دة 'ر��C �دا، و���0م ا���4ن ��1، دون ا��ظ
ر �ر/� ا

 .ا����� ا��/ري ا��� ��د ا�دو��

��
ل �ن أ�ل ��ر�ر اB' م ا�Cا�� 

&دة، �واء ����ن ط��� �� ا��/ري �ن ��طرة ا�ط��
ت ا�


��ل إ����
ل ا�ط��ف ا���
ح ��� . �
���ل ا��د�م B' م ا�دو��، أو ��د إد�
ل ا�ر����
 ����ن ا��

ع ����

ت ���� ��

&ل أ�رى �6ل ا�����
ل و����
ره ��ررا ��دم ا����زاب، ��ن ا'��
ر اR�


��� ا��را��� 4�' ��
����رون ا���م ا4'ظم �ن 'ن إ/دار /� 
ن ا�دو�� وا��وا��ن �

�� ا����و���  .ا�/

  دا,+ �*�ر �(�) �وي 
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��

ء ا���ن ا�����و#د ��ون ��د�م �ر���ن �دا��ون 'ن . �
��را�ز ا�/�
'�� ا���رى وأ

ر�� �ذر�� ���ددةد���راط�� ����0، و'ن ا���را� . ���، �وCوع ��
ون ��ن #وى �


ؤل�أ��س �0ف ��
��8 �رط ا��درة ��� إ�1 ا�ظ�ر ���
'د : إن �داھ� ھذا ا�4ر �د�< إ�1 ا��
���د '10 وھم ����ق �ط�0
ت ا���
ھ�ر ا������ � ،
�د ذا�� 
��6رة، أي ا'��
ر ھذه ھد�


ل ا�����
ت ا�د���راط�� ا�زا&��، � ا��
ت �0د'
وة وا���ر�ض؟ ��ؤ�
��� 


 إ�1 ا4ذھ
ن 
ت، ���د ���
��� � �0������6 ا���6ر �ن أ��06 ا���ظ�
ت ا��
ر���� ا�/�8رة ا��

�� أول ��
ر�� ��0/�� ا���و'�� ا�6ور�� �-
�
 - �رع ا����� ا�را��� ��ر� .��رة ��و&

��� أ�ر #�0�0 ��د �3

ت ا�ر&�

م �
ر�ت ھذه ا���ظ�� �� ا���' 
�و�
ذا �
�ت . �1969
م ���رر ا��دام . ��� 24و �
ن ��و�ط أ'�
رھم . 'Cو، � =�ر 1000#واھ
؟ C�� ظ��و#د �


ت�

&ل ا�' م، و� ��1 ��ر�� ��
�ون ا�����
ت �
��� و��ر�� �< و�
و�< ذ�ك �
ر�ت . إ��

ت �
����
�� ا���و'�� ا�6ور�� '10 6م واظ�ت ا��/). 1(ا��/�� ���
ر أن ا����8ر �ن ����ق �

�� ���ظور 6وري وإن ���3
ل ���و'��
ت ا���ل ا����
�� وا��ؤ�

ل إ������و��6ل ھذا . ا
 �0'

 ���ظ�� 6ور�� �&
 ). 2(ط��
 إ�دى '�
/ر ��


، ��/د 
ت ا��ر�واز��، ��1 ا��ز�ف ����
ل ا��ؤ����
ر�� ا��
ر����ن ا�� ��
و إن �
�ت =

ل إ�دى ��ل ��
ء �زب 6وري ار��
ء و'� ا���
ھ�����
ل 6وري، أي اC� �� 
ر وا��راط


ت �

ل � �������
 ��ل ا���� 
#وي، �C< ا��$ ا�د���راط� ����3 و�ود �زب #وي �رط

ت�� . وا��ؤ

 ��
����ول  2002�����ر  72-�71ر�دة ا��$ ا�د���راط� 'دد  –��� ��
ل ���زات ا�وC< ا�
�ن ���� :"ا�/��ب'Cو ا����0 ا�وط��� 
��
س ا'��
رات �إن #�ول ا��$ ا���
ر�� '10 أ

��� و�ط ا���
ھ�ر وا�د'وة إ�1 
��أ�رى، ���و�ل ا��
ھ
ت ا�رأي �ن أ�ل ��ب ��
��� ا�
�� و��رو'� ا���را�� و'دم ا���و�ل '10 ا��/ول '10 ��
&$ إ��
��� �ن ��ون 
���ر�
��� ا�

ي �� �وا�د #وي �� ���0ف ا���
طق و��و�ر '10 ذا أھ��� ���رة �� =�
ب �زب ��
ھ�ري #و
 ."�و����ك وإ' م #
در�ن '10 ا����&� ا���
ھ�ر��


ت ا���ل �

ل إ������
، ���دا 'ن ا�
ذا ا���طق ��ظل �ل ��
'� 6ور�� �
�&� �راوح ���
��، و�ظل ز�رة ��س إ�
�ل، ور��
 ��ط� ��ر�� �زب ا�ط���0 ا�د���راط�. ا����C� ل #د� � 
�0
 'ن ذ�ك� �
 . ا���را�� �6
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ل ا�طر�ق ا���
ر �ن �و'
 ھذا ����ر�ل( ا4�
ء ا4��B >C10 ا�و' 
 ا����0ل ���رر) '��0 ھو �

ط و'دم ا���0وس �0وا#< ا���0وس�� /��د '10 ���ء ���� �0زم أن �ر�د � �ن ��طق وھو ا���
ذج، إ

�0ل أن ا��
ر��� '10 ��ب � ا�ذي ا�و#ت �� ��ون، أن ��ب �
 ھو" ا���0وس ا�وا#<" �����ر ا���ل،� 
، وأن ���1 إ�1 ���8ره ������
ت ا���0وس ا�وا#< ھذا ���8ر إ�1 ���1 أن �ل ��ط، ��0وس ���ل و���ر

����/.  

�0وك إ�1 د'وة إ� ��
�����0 ��
ھ�ر د'وة ؛����� إ�1 �زابا4 ھذه ا���
ھ�ر ���ت �/ ا���
ط�� إ�1 


 د'وة ��د ا��/و�ت، 'ن ا����
ع�� ا���ول دا&رة �� ��0�
ء �
�� أراد �واء ا�وا#<، �
�4ر وا���ول ا�
  .ر�Cوه أم ذ�ك ا���
ط�� د'
ة


ر ا�6وري،  إن إد'
ء ا�و#وف� '10دو�
  ھذا اB=راء ����0و'10 ��س ا4ر��C �< ا���
ھ�ر �8ر ��0

ة �و#
&< إ� وز�
 ���م أ� '10 أو ،�� ا��
/� أ�د�و�و���� �ظر و�� �ن ا���
ھ�ر ا��ظر إ�1�� ا�
��'
 �ر�دون ا�ذ�ن" ،ا���
ھ�ر �ن ا4'ظم ا���م ��ن. و��
ر�� ���3
ره ��3رى أو �/ورة ا��ر��ط� ا����

د ��ر �ن ��ر�رھم
��، ا�Cط��م 'ن ��ر��
 ��ء �ل ��ل أو ��ء �ل ��ل ا�رأ�
 /را'

م�
�
�
 وأ��
رھم، وا����
�� ��وطد اBدراك، 'دم �ن ��Pر أو ��در '�ود��� و���

ل ھ���� ���
 [" ."ا�رأ�
  ).8ـ7، و��0م را�ش، دار ا�ط���0 ��روت، ص "ا�و'� ا�ط���؟

�� ا�ھ��
م ��د
���
��� وا���
ر�� �
��
ظ د�&ل ا�����
�ظ�، ا���ود ن� �
ر�S ��د ا���
ھ�ر ا� وا��
م �دا�� �� ؛ا���
ر�� ھذه ل&
و�إ�دى  ا��/و�ت��ون وCو� ��
�� �/I0 '�ن ا��
د�ون ���ث ا�

ت �� ��دو�� و#د" ���0�6م"Cر
���، ا��ر'�� ا��� /Bث ��و�� ذ�ك و��د وا� أ�6ر أ�زاب 'ن ا��

  ..6ور�� وأ�6ر �ذر��

�� ھذه إن�
��8رب �و�ودة =�ر ا�� ،
��
�
 �و�د ��ن ��'  ��  �0# >Cرا�ر 20وإن ���0ل ا�و�� :

�� ��ول
��
ل ��
��د �ل وا���
ء ا��و���� ا���< �ن ���ود ��و��
 ا�وا#< �
�4ر و#�ول Cا�� ��
�� ا�
�0 ���ب ��0ط أ�زاب  ا��رد، ��م �ظ
م ��
ر�C وا��دام�
�� �0ط��� ا��
����د '�ود �ن ا�����ل ا�

��ت و��رو#راط�
���را��� 
��
ر ا�6وري 'ن ��
ء �زب ���ر �
 ا���
��� و'�ز ا���
'ن  
'10 ��ظ�

��
/�.  


 ���ط< ا��ظ�ر �� /�وف ا���
ھ�ر ��
�� 
�ن ا�6
�� ا���دادا ��ط، �ل ���0��م �رث ا��8رب 'ن ���� ا�
 ،�0�
��، أ ا���وا�ط��� ا��
��
 ا���
رات =Cب '�و�� ����دة ��ل أ�ق ��
C� ن �م ���دى� 
� 8��و ا


 �< ا�����0، �ذ�ك ����تطرف #وى ��ن ا�6
�� دون ھذه  ��را��� �� ��
و���
 ��د ا�� >Cن ����س و�
"أن ��
ف �ن ا�� ل ا���
ھ�ر �ن 86رات �
�
ء ر�ز�� ��د�م ��ض ا���
ز�ت �" ا��و#�� 
إ/ ���

  .، و#د ���ت �� ذ�ك"�د�دة"
، �ل ا���س و'�م أو ا�� �م �و'� ط��� ���دما��/و�ت إ�1 ��و � ���ر ��
�� ا���
ع ا���
ھ�ر 'ن 


�
���رة =�ر ���ط��، �و ا��وم  ��رورة� 'ن �/ور ���
ول و'� ا���
ھ�ر و���ر ا��و#ف ا4ول. ���
1 ���
وز  و'�. أ�6ر �ن أ�س و��8دو أ�6ر �ن ا��وم��ا���
ھ�ر ��طور �� ا���
ھ�ن، #د ���و ���زات 

  .��ن، و#د ���ط إ�1 درك ا�����0 وا���نا��
دة ا�6ور
��، ��0ف د��ل -�� ظل ھذه ا���ط�
ت - ا��/و�ت 'ن ا����
ع
����،�ل  'ن ا���
ھ�ر ��ل د��ل 
�� 

��� ا���
ر�� �ن �و'
" �و�� '10 د��  و��س
��  ".ا�

را '10 ��ب ا��� ،"ا���و�� ا���
ط��"�ـ ا��/و�ت 'ن ا����
ع ھذا و/ف ھذا �ن ��8ر و���� 
���� 

،

ت �� ��/د ا�6وري ا��
ر��� ا��
�وس �� �
���و�� و�و���
��� ا�Cرات ا��
 ا�6ور�� وا����

�تCرا��� وا��CBا��� ا 
Cھ�ر ��و

ر��ن و'10 و�0�
&�، '�وي ���ل ا����
 ا��د�ل ا���� 


 و�و��  . و��ظ��

 '10 ��ب] '�  ا���ل 'ن ا����
ع ا'��ر�
 إذا ھذا[ '�وي" '�ل" �ل و��س و'�و��، '�و�� ھ�
ك

ر��ن�  .و����� د'�� ا��
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  ا����ھ�ر؟ �زاج $ن ��ذا

  

ري  إن�
ر، ا���
ھ�ر �زاج ��3ذ �0زما����'�

�ر� أن ���� � ھذا و��ن ���� أن �ل ا��زاج، ھذا �� 

$����
ت ��ظ
ت �د،ا� ��ظ
ت �� أ�6ر � &�
 ا���
ھ�ر �زاج و��ون ا�/��I، ا�����ك ��� و�C
 ا����
��� ��Cب � ����
 ا���
ھ�ر و��
درات ا������ ا��ر��� �/�I آ�ذاك ا�6ور��، وا����رات��
� ���0
ر�� 
��، وا���0ف ا��زر ��ظ
ت �� أ�
 و�0�زب،
��
ك ا��  .�ؤ�رة إ�1 ط���0 �ن ���ولا ��
طرة �


ر ��� ��< �
دح �ط
 وھذا���ط ��ن �
��8ربا���
ط<  ا��� � ا�وا#<" '10" ا�ذا���" #راء�� �0�0،�

و�/ف ا���
ع ا���
ھ�ر 'ن ا��/و�ت �و#�
 أدر��� ا���
ھ�ر '�ر  ؛"ا���0وس��� 

  ا�طو��0 و��
ر��


 � ����ر
ت ��0�

 ا�����

 رھ�.  

ر� ���6ل ا���
ھ�ر إن��

��� ا�طر��� أ�
 �طر����ن؛ ��Bا �
راتوا���/ ا�زا&م دروس ا��� ص � 


ل ا�/راع �ن ���� ��ر��0 إ'داداCد'� وھذا وا�6ورة، وا�����دودا � 
��� و��
��د ا���ظ�م �ن د��
�� 
���
�� ��
Cزب، و�ود وھو '�� =�1 � �رط إ�1 إ�  .ا��8رب �� ��و�را ��س �
 وھو ا�


�� وھ�ر وا�����0، ا���ول �� وا���وط ا����
ء �و ا�����0 ا�طر��� وأ�
��
لوا� ا�C� م، ���ل
 وھو '

� >�� 
��
��ب ا��8رب، �� ��
� ���

ط��ن ا����0� � 
 ا����رط�ن ��ب أو ا��Cر��ن ��ب ار��
ع �واز�

ت، ���
�� ا���
ط �� ار��
عو�  ا���
��
ر أ�زاب ��و �
��و�� ���0
ھ�ر ا���� ،ا�� /Bا 
�� �� 

��ن ��د ا�6وري 6م ا��دا��.  

ت وا�����0 ا�وا��� وا���
ط�� ��8رب،ا �� ��دث � ھذا �ل�

 إ� ���ت � ��� �� ا�6�� ���دان آ�ر و�
�� أ��
ل �ل
��
 ا��� 
�� ��
��
�� أ�رى أ��
ل إ�1 و��وء ا�6ور��، ا��� إ�1 ا���وص �6ل ا�ذات �

�'
  .وا��و�� وا�د�ن وا�����0 ا���
�� 
��، �0ا���
ط< ����< 'ن اBد�ء �/و��، ��4 � �رى �ر#�

ن ا4�زاب ا�����دة و���دة 'ن ھ�و��  
�


ن /وت �ذا أو ذاك ����� ذات /د#�� . .أو #
ط<ا��و���، و
��
�� و�ود #وة �و��ن ھذا � ���� أ�� �� 
 

 أ'�ن ا���
ھ�ر ط�0
"�ن ��و�� ��ن ��0�6��� ا��ر��
��� أو ا��0د��" ��  .�� ا��ؤ


ت ا�����ر ا��
رق �� ��ب ا��/و�ت �� ا�
�������

�ل  2015���  45%[ ر����%37  ���2007[ 

ت ا��0د���

�ل  2015���  53,67%[ وا������%51  ����ر � ����< 'ن ، إ�1 أن ا���
ھ]2009

' 
�� وط��� ���دمن و'� �ا��/و�ت ا�ط #

ت ا��0د��  ، �
��/و�ت ا�10'4�
 �ط3 10د��ل '�� ا����

ا���
ھ�ر � ����" ��
ر� 
�

ت رھ�
�د��ل ���ر ھذا إ�1 ��ص ا����س �� /�وف ا���
ھ�ر  ،"ر ا����


�ل ا�����0 وا���
د 'ن أ/ل ا����ل ���
� �0��ض اھ��
م �� 

�� ا�����ا����داد وا��ظ
م ا(أ���، )�رأ

ن ��ل ���رك '10 و�ؤ�ر '10 أن��Bا 
  .ا�/��د ا�وط�� =
&ب 'ن إدرا�


ھ�ر ���ر إ�1 ذ�ك ا��زء �ن ا���
ھ�ر ا�ذي � زال �إن ا����� ا��/و�� �0����Cن و����وا�ط�  �3ل �

ت"���ن ) ا#��
ع �
�$ 'ن �داع(، و�زء �ن ا��/و��ن ���1 'ن ا#��
ع "ا��ؤ�إ�1 ا���ث 'ن �ن �


ز��،����ر '10 �ن �/وت ��
ء ھذا ا�دا�<، ��0�6����O �� ا��ر��
ن، و��1 '�د ا�
دا وأ#ل ا��� ه أ#ل �

را ���� ����
 �دل أ ا���
��� أن ھذه ا4/وات���ر  ووا#< ا��8رب�
ر و��دھ
 [ن ���� ��
�ف ا���� $&
��

ر�  ].��درا��� ا��

�� ا��0وك إن
��
�� ���ن � ا����� ا���
ط��؛ ���0
ھ�ر وا���0وس ا��� ا�وا#< �ن �ل أر#
م، �ن ��ط ا

ط< ا��4رة ھذه�� 

ت" �3ن" ��س" �4��
 ��0ب �" ا������� ا��ؤ� 
�� أو �8ل أو '�و��� �د�� �� 
���� ����ر�
ء، �
ء،( �� ،��
� ا���
ط�� ا���
ھ�ر ��
Cل �ل ،)ا�S.. طرق /C� 
 ھذه أ�ل �ن ���ط


�ت ھ�
ك �
�ط�< ا��ط
�ب؟C� ،�#ھ�ر أ=���0 ��ن ���ر
 وا���داء ا����وي ا���ل �د'� ��0ت #د ا���

��و� ا�دو���، ا���ظ�
ت��

ت أن" أن 10' ��رھن �م �
�ت ا������ 
�

 رھ
ل أن '10 �ل ،"�Cس ا���� 


�

، رھ
�� ا�ظرف �� ��  .ط��
 ا�
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ب ا��درة '10�= ���
ت ��

، أي  �دا�< ا��$ ا�د���راط� 'ن �و#ف ��
ط�� ا����ا���
ر�� ��

 ( أن ر�< '��
ت ����� 
ت �
���، و�/��I ا�� �ت �
��� أ�
ر إ���
�Cف ��ظ��� وإ��

��0
�� ا�وط��� ��0$ �وم � ���
ل ) �2006و��وز  �17
��I��0 ا��/ر�I ا�/�������C إ�1 ا

ت 4=راض ا��
ر����ن ا���رو����
ت وا��ؤ�
 �زال #
&��، و�< ا'��
ر �0ك ا����
ت �. ا����


�� ا��ط
ف إ�1 ��ود ا��$ ا�د���راط� إ�1 ���0 ا���$ ا�4رى ا�واھ��، ���0ص �� �
 . ا���
ط��


ر C���
ت 6م ا�ر�وع إ�1 ��$ و�وب ا���
ط�� '�ر ا�

ل ا��������إ�� ا����0م �و�وب ا

 ا��
. ا���ز 'ن ا���
ر����
ل . وي �� ءو��ود ھذه ا���� ��وة �� أد��
ت ا��$ ر=م ط�


ء T �ن ا���$ ا��
ط&� ��4 ��وزھم ا��درة '10 � 
�� Uط
�دا�< ا��
ر���ون 'ن �و#ف �
�ول ا��
ر���� إ�1 ��ء آ�ر��
ر�� ا��و#ف ا�/
&ب؟ ھذه طر��� �� . 

1 �
��راض �0وغ ذ�ك ا��Cف در�� �0��ُ ��
 �و�� ا��د��ت ا��$، ھو ��إن أول ا�وا��
ت، 

ل ��، � ��ر�س ا�د�
ع 'ن ا��Cزب و ط &< ا����� ا���0م، و�6��ف ��
�0C ا�
��و#ف ا�


�م ا��
ر���� ذا�
� ���  .ا��ط3 وا�د�
ع '�� ���ر أ��
ر =�ر �
ر�


ل /&��
ت Cرورة ا'

ر ا��ذري ا��
ر���، أي �ل ا�ذ�ن ��ر�م ا#���6م ھل �X0 ��  ا��
 8��
ء '10 �ظ
م ا�C�وا� ،��
����وى �Cف ���ده 'ن ا���
ر�� ا����داد ا�� ،��
��ل ا�رأ


ر ا��ذري �  �ن �ز�� ا��$ و ���� إ��
 �درج �� �و/�ف ا��
���
� ICت؟ �و
�
�� ا����

 ����ل دا�ل ھذا ا��4ر، أي �/�ر ا��وى ا��
�� ا��� � �����ا�ط���0 �< أ��
 � �دري ��دا 

���
�ت �دا�< �دا��0 'ن �/ور ���ن ��0
ر��. 

��� ���

ل، �واء ��Cت ا��

ر ا��ذري، ��3وذة ����
س و�ودھ
 ا���� ���ظ���د أن #وى ا��

ن، �
د ا��8ر�� �8�0ل وا��و��درا��� ا�د���راط�� �8�0ل، أوا������ ا��8ر��� ���وق ا���ا��
�� ��/د ��و�ر 
��
ت و�واھ
 �ن �رص ا���ل ا��

ل ا��������� ���
و=�رھ
، أ�6ر �ن �


ل �ذري و�د�ل ��رري ��و��ط &< C� 1إ� ��
��

م أو�< �ن ا���
ھ�ر ��
ل وأ#Cل .ا��� �

ر ا��ذري �و �$ دا�ل ا���ظ�
ت �أ�6ر �ن ذ�ك، ���I ا�ظرف ا��وCو'� ��زز #وى ا��

�رة ھذه �0ظ�ر �
دات �دل ���0� �� ���ا���
��� �ط ا�د�
ع 'ن �/
�I ا��C �0�8د ا��ط ا�


'د �� ا�4���

 �ن ا���
�0Cن ا��
'د��ن �ن . زة���
 #د ��رج #����� 
��
ر�� 
�

 أن ����

ت��
ت وا��ؤ�

ل 6وري � �������
ل �ن أ�ل اCن #وى ا���C مم ا���ري و��رط�� . 


ر �
ت =�ر ��وا�رة �دى ا���
����
� ���
ت ا���ظ���� وا��
د�� ���
ر�� وا�
��Bت ا�
و��1 إن �

ل �ل �رص ا���ل، ا��ظر �� ��
ن  ا��ذري، و�ب '10����
'� 6ور�� �ر�/� '10 ا��

 ��
طق �
��8 ا4ھ��� و�ق ا���طق ا��
ر���� ،���

ت ا��ر���

 �� ا�������
ر�� ��دودة، ���
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#6اش 
+4 �3ء ��ا01 /.ب ا�,+	�� وا��*( : ا�	'ار ا�&%ري وا�#�"ا!ات

 *ا�6'> ا�;	8*، ا���869ا�7

  2006) د����ر(�
�ون ا4ول  12ا�6 6
ء 

  14: ة 'دد- ا���
Cل

   ر��ق ا�را��


م ���0 �ن ] ة -�ن ا���
Cل 13ا��دد [��د أن ��
ول ا���م ا4ول �ن ھذا ا���
ل ����ررات إ
 
�واء ا�ط
�< ا�ر��� Bط
رھ ،
�' ���

ت ا����
ت وا��ؤ�

ل ا��������
ر ا��ذري 'ن ا�ا��

ح د��� ا���
ط�� ��ظر ا��
ر���� ا�6ور��، C��0، وإ��
ف ا���
ھ�ر ا�����
�رة ا�ا��
م، أو �

��

ز��، ���رض ا���م ا�6
ل ا�6وري ا���
#ض ��0وك ا�������
 ���1 �ن دوا�<  و��Cون ا���
�زب ا�ط���0  >� 
�
�# 

ت، وھ� ��$ ���رد ��

ط�� �زب ا��$ ا�د���راط� � �����


ت �
�� ���ظ�م ا����
��
ت،ا�S(ا����/ر ا��د��� '10 ط���� اBط
ر ا��
  )د��ور، #
�ون ا���

�
����
ت ا��
ت وا��ؤ�

ل ا��������6ور�
، ��رز  ��6 �وع 6
ن، ذا��، �ن ��ررات ر�ض ا

ع . ���
 ����ف ا��د�ل ا��$ ا�د���راط� �ن ��وش�#Bول ا
��0ف �ن ��ررات � 
1 �
�ب ��O�


 ���رض /�� �و#ف ا���
ر�� ���دم ����  �دوى ا���
ر��، ��دم و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول 

 ���ذرھ
 ا����0�
�� . أ

���
 ا��

ر ا��ذري، و6�
&ل اB' م أول ھذا ا��وع �ن ا���$ �Cف ا���
���ن '10 و�واذ ا�
����
ء �� و�6�� . ا��/ري-ا�� 
� �
ا�وC< ا�راھن "��/وص ا���� ا4و�1 ��ط� �6

��
�� " و��/�

 �� ا��8رب ھو 'دم #درة ا��وى ا�د���راط�� :" �56�� �����
��ن ا�4طر �


ھ�ر ا��������
� 

 و��Cف ار��
ط��C� ت
�

دة �ن ا��������
Y0'� . ا��� ���
��� ا4��
�

ھ�ر ا������ ��و��ر �روط ��
ء #وة د���راط�� �ذر�� ���
��ب ا���� إ�1 إ��
زھ
 ھ� ا�ر��
ط �


�� 'ن ا��ط
�ب ا�د���راط�����

درة '10 ا�د�
ع �# .". 



&ل اB' م ��ول ا�و�6�� ذا��
ت �و�ودة ��ن :"و'ن ��� و�

دة �ن ا�������
ت ا��
��=
�0 ��دو�
دة �دا ���ل ���م ا��ظ
م �� اB' م ا����� ا��/ري و4ن ا��0ط� ا������� =�ر #



�� ا�د��ور ا�د���راط� ود��رط� ا�دو��. ��0داول د��ور��� 
��
" �ذ�ك �C< '10 رأس أو�و�
  ]56.ص[

  ��رر *�ف ا�وى
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دان �.. ا����ع ��ض, �0 
  ا�#رد �(م ,

  

، ��دت إن ا���
ھ�ر ھذه أن وھو ��0و���، أ�6ر وا#< ھ�
ك
 ��د 6�� ا�وا�� ��ض أو�� �� ��د�

���
��
، ا�����0 �� و��س ��ط، ا��رد ���م ا��ؤ
ء�ت ���0
 ذا�C� ��#زاب �/دا� وا��ر��
ن ا4

ت��
�� ا��زر ��ظ
ت �� - ا���
ھ�ر أ'�ن �و�ت ��0
 وا��ؤCوا���0ف ا�� ،��
������� ��س �ذا ا� 

���
���و -� ������ ا4�زاب �ز��� �
 وھو ا�����0، ا��ؤ
��
 ا���� 

رھ��'

 ا�����0 ���� ���
 و�وق 
  .ا�ط��
ت


��� ا���و��� �
�وا�� ذ�ك، ا�����0 �ر�د � ط����
� 
� 

ء ا����� ا�C8ب �ر �ن ������ وا�
،�'

، ���دان ا��4ران ھذان دام �
 و��ن ا�����' 

ر دام و��
ن���C ا��
��0 وا�ط��� ا��، 
�O� ن���� 

��ن �ن �رة �ل�
 و��و�د ����� ���
0 ا�����0� �0و �رة ا���
ھ�ر ��دع ���ل ا�د���راط�، 
و�
  .ا�4رى

  

 ��وك ا�����ع���$  

  
�ظ� ����ك ����ن ��م �� ���
�� 
� 

ة وا�د ��د �ن ا�ط #��0� ،���
�� �0د" �روط �ن ا�ط #
 أو ا�


را ذ�ك ���د'� �ل ،"وا�دC���4�رى أو ا���
ط�� �ل. ا��
��� ��0رط ا
 'ن ا�وا�< ا����
ع �

ت �� ��
ر��ا��
�� ا���ل و��ق ا�د��وري ا��رط و��ر�C ��ط، �
��8رب �
ص ا����
�� آ�ره إ�1 ا�


�ط�< ا��واب ا���
ط��؟ ��ررات �ن� 
 �، ھو" ا���0وس ا��
��� �0وا#< ا���0وس ا����0ل" �ن ا�ط #

ع����

ة ا����0د�� ا��4
ل 'ن و��ن ا��/و�ت، 'ن ��ط ��س ���0� ���
���0و�
 Iأ/� ا� 
���
'.  


ن ا��
س �ن ��6ر ��د ��د"��Bا ��
���
�� و��
ط<... �
��
 و'دم �
�=�راب ���رون �ن ا�Cا�ر 
�' 

 ا�6�� و'دم
 ا�د���راط�� �
ر�S أ#ط
ر؛ �� ��1 ا��/و��ن �ن ��I ا���/
ر وإن. طو�ل ��
 ا�ذي ا��
����
ت �� ا����دة ا�����0 �� ا���
ل �زب �

ن 2001 ��
م �
��ا� ا����� 
%59  ��
ر�� '10 ���� 

ن، �ن ا����
ب �ن �� ھم ��ن��
ت�ا�� �� ا���
ر�� �ن ��
ط ���ر أ#ل ھذا و�
ن ا��
 1997 ا��
م 

ت �� ا���
ر�� �ن ��ط� 16 و�ـ�

ت أ�وا �ن ���� و�
�ت… 1992 ا����
 ا����دة ا�و��
ت �� ا����

ت ���
�� ا���

ت �� �
ر�وا �ن ���� و�
�ت… 51%  'ن �ز�د � 2000 ا��
م �� ا�ر&�
 �� ا����


ت �� ا��وم ��
ر�ون � �ن 'دد و�ز�د ،55%  1992 ا��
م�
 90 '10 ا�4ر���� ا����


��� ا�/
���، ا���طرة".[��0و��� - 125 ص ،2007 ،336 ا��دد ا���ر��، '
�م ا�د���راط��، و�وت ا�رأ
126.[  


 � ل �ن ���0
ھ�ر وا��0�
&� ا���وي �
��و#ف ا���/
ق إن
ت ��
ط���
 ��س ا���
ط�� �ن ���ل � ���

 ��ط����� 
��
0�ظ� /� ���
��
 �ل �����، ����� 
���
' 
��
 �ن ا���
ط�� ���ول و�ذ�ك ،ا��0دان ��ل /

6
�ت �و#ف" إ�1 ����ك."  
  

�م د��ل ا���ط�� ھل�#�  ا��ظ�م؟ أز�� 
  
�� �ظ
م ر�وخ إن
��
��� ��وة ��ط ��م � � ��ري ا������ ا��ر'�� �ن ����� �در�� �ل ا������، �ر


�راب ��ء أي ��ل ���ن: "�
��0ون #
ل ���
 ود��ور��، #
�و��� �ر'�� إ�1 �ر����
 ا��0وس إ� �

�� ��ظ
م ا���ب #�ول وأ ا������، وا��ر'��". '�0
�� ،
� ����  

 #�و�إ���
 و#
'دة و���ط
 إ��

'��ا��� �����0
 #�و� أو ��
رCوه، ر��C وإن ��1 ورا��� وا� 

ر�C ھ�
ك ��س دام ��� ����� 


'د�� ا��ظ
م ��د وإن ��1 وا��� و��
ھ�ر��# ��'
  .ا����ط� ا����
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ر��ن ا���
ط�� د'
ة �د'��
ت ا�وا��� ا���
ط�� �3ن ا���
�ر ا�ذي �ظ
ما� أز�� ��
#م �
��8رب � ���� 
�� ا���ل �� ���� و�رض ا���
ط�� �و#ف ��� �ق و#ت �� ا���
ر��، رھ
ن
��  .ا��8ر�� ا�

ر ��وات ��ذ ا���ز��؟ ا���روع أز�� ���
#م ��/د �
ذا�
ت ���
ط�� ا�دا'� وا���
 ��ل ��0ن ا����

�ط� �ل �� ���I وا��ظ
م ا���ز��، ا���روع� ���

ن��  ا����C رار�����0��0 ا� و�� ا�د���راط� �
��� #وى إد�
ج
��0�ل، ھذا إ�1 �د�دة ���ن �ن �ذ�ك �����
 ا���  .ا���داده 'ن ا���و�� آ��� �
��� �ط�&�
ً  ��دو ھذا  أن إ� -��
وزھ
 إ�1 دا&�
 و���1 ا��ظ
م ��0ق ا��� -ا���
ط�� ��ب ار��
ع ر=م��
� 


ت �
دا�ت ���إ�

 ا�4ر، ��ن أ�
ً  �ؤدي، ا����
ك �،وا��ر'� ا���
�س ����ق '�ر وظ���� �ر��ون �

ت وھ�
ك ا���
ر��، �Cف ����� �ر'��م �� ا�����ك ��ري و� ��وزون�� و��و�� �ر��
ن[ �ؤ

 ��وم] ����0 و��
�س  .وا����
'�� ا�#�/
د�� ا��ظ
م ��طط
تو��رر  ا���و��� �وظ���

  
  :���وس ��0ل

  
��و�� إ'داد ؛ة ا�6ور�� اB#����0ا���رور �ن ���ز ��را�ر �ن ا���ر�ن �راك #�ل ا�����0، ��روع �
ن 


 أن إ� وا������، ا��دا�� �زب أظ
�ر ����0م ا�����0 أ#
��� ا�ذي ،"وا���
/رة ا4/
��" ا��ظ
م �زب ��ورھ

ل" وا������ ا��دا��" إ�1 ا��0وء ا��ظ
م '10 �رض اB#���0 ا�6وري ا��راك�" وا���
/رة ا4/
��" وإر


ل وھو ا���
ر�C، /إ�1 =ر�� ا��ظ
ر����0�ل" ���N ا��ن أط0�� ا�ذي" ا�د���راط� ا��� ��ذ ا�6
�� ا�

ت������
وز �ن ا�����0 و����ت ا���ر�ن، ا��رن �� ��/
 ،ھذه ا���N '10 ا'��
دا اB#����0 ا�6ور�� ا��

ت ��ر�ر �ن و����ت�
 'دد ر�< وا������ ا��دا�� �زب ا��ط
ع ��ث وا��و��، ا���
'�� ا���
�س ا���


ر�� ا4/وات�� ���
�/ل � 
�زب ا��ط
ع ����
 ،2011 ��ر���
ت �� '�0 "��
" وا���
/رة ا4/

ت ��
ر�� أ/وا�� ز�
دة�
���
� 2009 ،��'

�� ا�����
0�ل �ن أ�رى ��0�� اB'داد و�� � د���راط� �
  ".ا���ز�� ا���روع أز��" ���
#م ا���راره ���

�6
ء ا�د���راط� ا��8ر��، دا��0
 و�
ر��
، ���س دول ا���ط�� ����ت ا�����0 �ن ��و�ق /ورة ا���

دة، ��دم ا��8رب /ورة �ظ
م د���راط� Cون وأ�ظ�� ا�6ورة ا���� �Bدم ا
ا��ط
ع ����ر ��ث ��/

� ���ن �� ا���و��Bج ا
��؟إذا �
ن ھذا ھو ��ل ا�.. ��
دي ذ�ك �Oد�
  ��روع ا���ز�� ���ف ���ون ��
  

  ا������ ا����داد ؤ���ت� ط��م ���7ب
  


ت � ل �ن ا��ظ
م ���ن�

�ت ا��� ا������ �ن ���رة �زء إد�
ج �ن ا��4رة وا��و�� ا�����0 ا����� 
�� ا��راك #
'دة
�� ا���و��� وا��� و��د�د د��وره ��ر�ر �ن ا��ظ
م ���ن ���د ،2011 ��� ط��0 ا�


��� ا�د��
��� و�را�<Cا�� 
�0�
دة ورةا�6 وا��/
ر �Cا�� ،
�و�ت إ���0#� I�
 إ�1 ا���
ب �ن �زء �ط

ت��
، إ�1 أو ا��ؤ
ت" ط
#م" و����ب ��د�د �ذ�ك ا��ظ
م ا��ط
ع و#د وھ��� ا�����0، ا����داد �ؤ


ت ا��ر���ن أن ��ث�
ت ���وع�ن  %78.8 ���� �06وا ا��دد وا��ر��
ت ا��ر���
��� � ��'
 ا���

ت ���وع �ن 64.3%و�
ت ا��ر���

ت ���وى '10 ا�����0 ا���
&$ وأ�رزت ا��و��، � ����
 ا����

،��'

 28 أ�ف 15 و�ود ا�������� 
�'

دل �
 أي �د�دا، ���� 

�� ا��دد �/ف ��ر����B������0ن، ا� 

���ل �
�ب إ�1 ،%30 �وا�� ��� 35 'ن أ'�
رھم ��ل ا�ذ�ن ا���ر���ن ���� �80ت ��� ��� ���رة �

10' ��م ���ق �م ا�ذ�ن ا��دد ا���ر���ن 'دد وى�� Iق 4ي ا��ر�
����
�ق، �� ا���
�� ا� وا��� ا�

ن ���وق ا�وط�� ا���0س ��ر�ر. [72% �80ت��Bول ا�
ت �
  ].وا��و�� ا���
'�� 2015 ا���

  
�9#�ف �*��  ا��زو�ر 
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ت، و�روط ا���
ط��، و��
��0
ر�� �� ا����� ���Cون ا���ل ��د �
��د ا��/ور ا��
ر�

ر �
ول �
��دد ا����ل �
#� ��ررات �و#ف ا������
ت ا�د���راط�� ا��ر�واز�� ��ا�6وري �� �ؤ


ت�
  .ا��ذري ا�دا'� ا�1 ��
ط�� ا����

  ھوا�ش


ن ا���د'
&�ون ���0 �ن ا���ل ا���/
ر'� . ���
ھ
 ا���د'
&�� otzovismeا��زو��� (*) �

 ��د �د��ن ا�دو�
 ا�6
�ث ��� ،  1909دا�ل ا���
ر ا�����0 '
م ��� �1908  ��
�و�� /دد �



ب ��رة ا��د'
ء . ا���راك ����ب(ھم ا/��واب ا��زب �ن ��0س ا�دو�
 ���رر ا�� ) 
 

، و�ل �ن �د�ل /
ر �/�و��� �����
ر#� �� ا�ر����، و� ��
ن �ي 6وري = ����ؤ


�� 'ن ا�6ورة��

�وا ��وزون آ�ذاك �طوة  ultimatistesا��ذار�ون . (**) و��10 �� ��� �
م� �/

ز�� و��0وا ���0 ����
ا��رق ��ن ا���د'
&�� وا��ذار�� ط��ف . ���رة ، ا��وا ����ن �

��د'� �وا��
 �ل �و�� ا��م ا�ذارا ����Cوا ��رارات ا����0 " ا��ذار�� . �� ا��وھر � �
م��� "ا��ر�ز�� و'�د ا�ر�ض ��م 
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ذھ
ن � ��Cراط�� ا��ر�واز�� =�ر وا�ت ا�د��
��ان وا��
ت ا�6ور��ن ا�ذ�ن �و�دون ��ؤ


ر����
 ��ول ����ن. �����0و'�  -ان /I ا��ول -�ن و�� �ظر ا��0وك ا��
ر��: " و'�


ز��ن 'ن ا���را���ن ا�د���راط��ن ا�6ور��ن، ا��ر��
��� ا���را��� ا�د���راط��، �
 ��/ل ا���

ل ا�ذي ����ن ان ��و�C ھؤ�ء Cد ��ل ط���� �� �ل ����< �ر�وازي Cھو ا�� ) 
��و�� رو


، ا�1 )�و�� �
ص �� ���� ا�ر������
، ��ل ا��واب وا��6���ن ا��ر�واز��ن ا����ط�ن �م =

 ھو ھدف ��د ذا���� ،��
�
 ھو ا���
ط ا��وھري و ا��� ��
��ب ان . ا'��
ر ا���
ط ا��ر��

�� I�
/�� ��C

 �وظ��� �0��� ���
�� �ل �ود�
 �و�� �
ص ا�1 اCط ع ا����و'� ا��ر��

 'ن '

 '��، �ل د��زب، و'دم ا��زا��

 ا�دا&م ����ل ا��ر�� ا���
���، وا�1 ار��
ط


ت �ؤ��را�� وھ�&
�� ا���
د�� 
 ��و���ن و�� �ظر ا���Cون ا�دا��0 ." " �/ورا�� و�ط���

ط ����� ���
�و'��
 ا��ر��
��� ا��ر��
���، ��ب ا� ���1 ا�دا ان '�ل ا����و'� ا��ر��
��� ا��رى -ا���را���
���0
 �ذر�
 'ن ھدف ���< ا��زاب ا���� 
. ا�د���راط�� �روم ھد�

�0ط�، و� ا�1 �

و�
ت و��
�رات �< �ن ����ون ���زب ا��رو���
ري � ���1 ا�1 ا�رام ��
�
���ق ا/ ح ر���'

دة �60ورة-ديء �0د��
�ور�� ا�#طC1 ا��� ھو أن . ا��ر�واز�� ا����� 
�


&ل ا�و'� ا�ط��� وا���ر ا���را�� ا���0 وا��زم ا�6وري وا���ظ�م �� �ل ��طور �دى ��ل ا�و
���

�ت ا���
ھ�ر ا�����"  

ا���
ر�� : و�
6م ��ب ا��ذ��ر �دف �
�X ا�ھ��� راھ�
 ��و�ب '10 ���و'��
 �� ا�د(...) " 
��

ت �ول ا���ر�< ا����

ر �ن ا���ر�� .. ���و�� �� ���< ا����Cدة �� ھذا ا��
���
 ا�و'�0

ا��ر��
��� ا����8 � ��را���ن ا�د���راط��ن �
ور�
 ا�8ر��� ، �< ا��ذر �و�� �
ص �ن ا���را�
ت 

ز��
 و� 'ن �ط
�ب ا. ا�����ر�
�$ ا�د�1 ��ز��
، �ل ��د و��ب ا� ��دم أي ��
زل 'ن ��
را�

و�ذا ��د� ت '10 ��
ر�< ا���و�� وا��زاب ( و��دم ��
ر�< #وا��ن ا��را��� د���راط�� 
، ��/د أن ��ف ���0
ھ�ر �
�ل ��
ق و�ل ا�
ذ�ب ا���را��� ا�/ ���، وا#��
دھ
 ا�1 )ا��رى

���ل� ��
��
ل �ط��0 وC� ل. �وض
��0� �����

ل ھو �Cول  ھذا ا��/�ا�و���0 ا�و��دة �0
�ب ������ و��و�ل 

ت"'10 ���
�� ا�1 ��
ط ار��
ز " ا�/ �ا����� وا���
��� ��0ظ
م ا�


&رة ��و ��رر ا��رو���
ر�
 ا���0�0�ر�� ا���
��� ا��"  

م �0دو�
، ان (...) " �
����وا��را ��ب '10 ا���را���ن ا�د���راط��ن ا�6ور��ن، �� طر��� ا
��0
ھ�ر ��ل  ����زوا� 
�
ز��ن �وا#< أن ا����و'� �� ا�دو�
 وا��زب �0ز�
ن �3ن ��ر'ن ا���

��� ا��ر�واز��، وان ��س '�0م ا�#�/
ر '10 
���� ا�ط
�< ا�ط��� ��ل ا��زاب ا�

&ل ا����ا�و

دة �60ورCع ا�ط���� ا��

 ان �ز�0وا #�Cم ا�
�ر�ن، �ل '�0�
��� ا���و�� وا�ر����ن ا�ة �

�ن �ط
ب و��روع ��رر �ول ." ���0را���ن و�رددات ا�د���راط�� ا�� ��� ا��ر�واز�� ا�/�8رة


م ا�� ��� �� ��
ل ا���
ط �� ا�دو��0 �
��ر����  �1909و��و  25 -26. ��
- ا�'�
ل ا��

  469ص  – 15ا��زء 
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ت '10 ا�دا���0 وزارة #��C ����ف 2002 ��ذ ا��ظ
م وا/ل�

�را ا��زو�ر �را�< 
��و�
�� ا������ 
�ن 'د �� �� ا����ول�
د �ز'
�� ا���0را��� ���0
ر�C إد�
�� ��د ذ�ك �� أ��I و#د ا�6
��، ا�� ا��


�� ا���و��، '10 ا���
وب آ��� �� ا���را����
 ا���
�ر ا��د�ل ���د'� �د�� ��
ر�C أي ا��دام و�

ت، ��زو�ر�
��� ا��ر��I دوا&ر ��د�د 'دا �
 ا������
  .وا������ ��0دا�� �

I��
 ذ�ك �ر�ض �
ن ا�ذي وھو - ا��ظ
م ��
�
ت ����0 ��را#�� - �
��� � ��� ��را#�� ذ�ك و��د ،2002 

ت دو����
�0 ���ر �ط�&ن ��4 إ� ا��طوة �ذه ��م �م وھو ،2007 �����0��0 �
 وھو ا�د���راط�، ��� 
 أ�واء و�� وا����� ا���
��� �روح وا��م �0س ���ل ��وما� '10 �ر ا��/و�ت: "ا��را#ب ا�دو�� ا�و�د

ت ���< �ول أو�� ��ر�ر ���وق، ا�وط�� ا���0س �و#<". [��دة�
2007 ���� ا���ر���� ا����.[  

  
�� إن
�� �� ��زب  

��، ا��
&م ا��ظ
م �4د�و�و��� ر��C ��دى ��
س � ��� ھذه وظ��� ��م و� و�ؤ

� ا�4د�و�و����
 و��ن 
ت،وا��ؤCد�ر أ��دى  ���
�

؟ ا���وط ا�دور أداء �� ���  

ت �
�ت إن ا��ؤال��س �
 و��د�د ا�وا�� و���0< ا����داد و�ر'�� ��ر�س '10 ���ل" �
��8رب ا����


ت ���I ھل: "ھو ا��ؤال ��ن". ا�طوا#م؟�
 �  ��م، ا��واب دام و�
". �؟ أم ذ�ك �� �
��8رب ا����

ري ا���روع أز��" ا���رار 'ن ا��د�ث و��ب ،"ا���ز�� ا���روع أز�� ��
#م" 'ن �0�د�ث ���1� ا��

  .ا��
ر���� أز��� �< 
�رة��C" وا���د��

 ا��ر'�� و����� ا��ظ
م وا�� ��د�د ا���رار ��ر#ل � ا���و��، ھذا ا���رار ���< � ا���
ط�� دا�ت �

�� �دوى �  ذ�ك�ل  ���< � ��ا���
ط دا�ت �
 ..أز��� أ'�
ء ����ل ��وا/�0
�� ،

ك ����  ٌ��
� 

 ��دي وا�دةٌ 
، ��م إذا ھ� ا���
ط�ُ�، ��
ت �8
ءإ '��

طإ وأ ا������،

 ��م إذا ��� أز�� '�
�� 
��
 �ؤدي � ا���
ط�� دا�ت �
 ،"ا������ ا�ط��
ت ��
�� أز��� أ'�
ء ����ل" �ن و����� ا���م �ظ
م �ز '

ر '10 ��ب ذ�ك، إ�1�
ت �� ا���
ر�� ��و ا���
ه ��8ر أن �
��8رب ا�6وري ا���
  .ا����
  

  ا������ ا���ط�� �دل ا�0ور�� ا���7ر(�
  

'

ب ا���
ھ
ت ا�6ور��، 'ن ا����� 10' 

ت '
دة ���ر ���ل ��وه �دا، ودو��
ر إذا �
�ت ا����
O� ،دة��0
ھ�ر ا��Cط� ������
 �ن �� أ�رى ���س ا�
ر ����، �0و �
رك ا��
��د��
��� ا��طور ا�


ت، �����ت ا4ز�� ا������ ���ري /�و��، �دل أن ���ري ��
ر�< ا��ظ
م�
  . ا�6وري �
��8رب �� ا����

ر ا�����
ظ �/ورة ا�����
ت �� ا��8رب �و�� �
�در�� ا4و�1 � �
�ك ���
ط�� ا�������
ذر �ذ�ك �


ر وا�ط��� ا��
��0 ا���  .ا�را�ض ا�د�ول �� ���� ا��ظ
م�
�0C ا���� >C�� م �ل
��ن ذ�ك � ��دع ا��ظ


 وأ�زا��
�رم �ن إدراك وC< ��ظ�� . ،���C� ل �ن ا�'�راف��� � �����
ر ا�6وري ا��إن ا��

1 ���
وزه��  .و�

ن ��و�
ن #د �����
ن �� ھ�
 ا���
ط��، ��و#ف ا���
ر�� �و#ف ��
رض � ��ن��
/ 
 وف،�0ظر ���


رض  ��
رض ������ 

ز��، ��
ر�� ا������

ط�� ا����ط� ا���
ط��ا���
ر�� ا�6ور�� ����
� ،���0� ا�

ت، ��ا�6ور��  ا���
ر�� �طرح ا�����0 ا���
ط�� �ن و�د��

ل ��و�، أ�6ر ����1 أو ا�������� ا


ت��
ل ا��ر�واز��، ا�د���راط�� �ؤ����
ظ ا��ر��
ن ���ر ا��B ل إ�1 �با��
Cا�� �Cر��  .و�

ل ا��ر��
ن ���ر �0/راع وا���ر�ض ا�6وري"�طرح ا'�راض '10 �����و�� (، ��
ده أن ا��ر��
ن "ا

�� ا��8ر�� � �و�ران إ��
��� ذ�ك) ��ض =ر�� ����ل
��
ق ا���  .��ن ا4ول � ���رط ا�6
��. وا�

ل ��
���إ �ؤال 'ن ��0واب ا��راط� ��ب � �
 '�راض أ' ها� ��رط����� �0/راع ����ر ا��ر��
ن ا


ق �6ل ،وا���ر�ض���Cرھ
 ا��روط �ذه ا��ؤطرة، وا��وا��ن ا�د��ور و���وى ا��
م ا���
ن إذا �� 
 وا��/ول '10 ا�دا�ل �ن ا��ظ
م ����8ر 'Cوي ��ر��� ���ل ا���
م ا��ر��
ن ا���
ر�� �� �8زى


ت،�
� و��س إ/ ����وا�ب ا��
ر��� �0ط��� ا��
��0 ھو أن ���زع ھذه ا�4زة ا�"�0/راع، �ـ ���را ��
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�4زة ا��د�دة �0�0ط� ا��رو���
ر��
� 

 و�د�رھ
��� و��ط��
ف إ�1 ذ�ك، أن ھ�&� . �ن ا�ط��
ت ا�C�
 ��

ت ا��ر��
��� ا��ر�واز�� ����
 �� ا��ؤ�0 ���� �دا �3ن ��ون ��
ا4ر�
ن ا�6ور�� �0ط��� ا��


 ا0ون '�0�  ].ا��زب ا���و'� وا��ر��
���، ا��ؤ��ر ا�6
�� �����R ا���و'��". [��د��ري�
 ،�0�
��� ���رة 'ن ا�ط��� ا��
��ذه ا��وCو'� ' #� ��
�رة �و'� ا���
ھ�ر و' #�� ���
ء #وة �


ل ا��ر��
ن����
ر ا�6وري �ن ا�
�د'وة ��0�
ط�� ���رر أن ا��ظ
م ����< ا��� 
���
د . ��س /
Cط�
"������م، ھو ا�ذي " نا��واب ا����
ء ��� ا��ر��
ن ا�����0
ھ�ر أو ���م �ن ا��ر�I أو طردھم �ن �ؤ�

��� و��
وة أ� #��، إن 
��
ر ا�6وري �� أ'�ن ا���
ھ�ر، أ�6ر �ن إد'
ء 'ذر�� ��ر�< �ن �/دا#�� ا��
�� � ���ن أن" ا���0وس"ذ�ك ���رھن ���0
ھ�ر �ـ�
 دا�ت �ر�ض ���ر 'ن  أن �0ك ا��ؤ� 
��
/�

"
م ا�������ن" �وا������و�Cطدھم و��  .، أ�6ر �ن ��
ط�� ھذه ا��ؤ

ري ا�6وري ��دد ا���
'د �� ا��ر��
ن، �و � ��وي ا�د�ول �� ���� ا��/و�ت '10 #رارات ��م ا��� �

را ���
ط�� ������ل ��� � ، إن �و��� #�0�0 �دا �ن ا��واب ا�6ور��ندا�ل �ر��
ن ��زوع ا��0ط�

 ا���
ھ�ر،�0
 و��S روح ا��/�
ن �� '�و��� 
��1 أ�6رھ.  


ل ���ر إن����
ر�S أ���6 #د�� ا��8رب #/د ا���63ر �� ا���
ھ�ر  ا��ر��
ن ا�  ���
و�
 (أ�زاب =�ر '�
�رة�0� :(�Cر

د�� ا����
  ا��Cزابو��ن أ�� �را�� ا������0 ا��� وا������، ا��دا�� �6ل ا�ر���� ا4


ت ھذه �� �6ق زا�ت � ا���
ھ�ر �ن �را&I إ�1 �0و/ول��  .ا��ؤ

تا���
ر�� ��  ��
ه ا��
ر��� ا���ط0ق إن�

 واIC؛ ا����� 
�� 'ن '
�ز�ن د��

��ر��
ن اBط� 


 ��0س ا����� ا����6ل ��3زة وا���دا����

ل إ� أ�����": وا���ر�ض �0/راع ���را" ا��ر��
ن ھذا ا

ت �� ا���راك"�

ل و�� ا��ر��
��� ا����Cن ���ر '10 �ن ا��
�زب ��� �د � أ�ر ا��ر��� 
 ا��رو���
ر�

 ا��ر��
ن �ل 'ن '
�ز�ن د��
 و�
 ا���
ل �ن ا����3رة ا��&
ت �ر��� 4=راض �
��Cط وذ�ك ا�6ور��

&ر ا��ر�وازي�
ت أ�واع و��
، ا���ل �ن � �د �
�ت، أ�
 ا�ر����، ا��ؤ ھ�
ك �زال � ��4 �ط�
�C دا�0


ر�� �رض" ����ن،". [ا��
&�� ا4ر�
ف ��&� �� و��0دوا ا���س �د'م ��ن '�
ل� �� ا�ط�و�� ا��
  "].ا���و'��


 ا���
ط�� )ا���
ر�� ا�6ور�� ط��
(Oن ا��
'دة ھ� ا���
ر�� �ذ�ك ����� ،)
�6
ء، ) ا����ط� ط����ھ� ا�
�6
ءو�ر�< ذ�ك، إ�1 أن ا�0�ظ
ت ا��� �6ور ���
 ا���ب �
درة، و���ل ا�� .  


ر أ�
م ا�ر&��� ا��
&ق�
ل ا��8ر�� ا������ ���0�� �وCو'�� 'وا&ق ���ت �0/راع، ���را ا��ر��
ن �
�� ا��ظ
م �ط����
��1 �ذه ا����
���، وا��وا��ن ا����� ��&
# 

، ا����داد دام ��&
 ذا�� ا�ر&��� ا��
&ق #


 و��ن ا���
ھ�ري، ا�8را�� و��ص ���� ��Cف ا�4ر و���0ق ا4و�1، �
�در��Cوخ أ�� �وا#ف �ر

��� ��رات 'ن �ورو�6 �
ط&��
 'رف 
ر ���
ت ��
ه ��ط ��س ��/و��� ا�6وري ا���
��1 �ل ا���� 


لCت دا�ل ا��
�
  .ا���
���ر ھذه، ا��/ور ��
ط ��
��� �دون��
ت آ��� �

 و�� ا���ب ��
ھ�ر �داع �� ا���� ا�ط��� /�0

�0�

ب �ن ��
�� ا��� ا��8ر���، ا���= 
�� ���رھ
��  .ا�6وري ا���را�� ا�����ل ا�

ر ا�
ل ا��C� ت ھ� �وھر�
ت ���

ل �� ��ب ا����3د '10 أن ا���
ر�� �� ا����C6وري، �ل ا���

 ا���
ھ�ر '10 أ6رھ
 �ظر و�� و�ن ا�6ور��، ا��رو���
ر�
 #وة"�ـ�
�ن ا���ل وا���ن، ا��
رع و�� أ


 ا��ر��
��� �ط
ق �
رج ���ب ��ر�� �� ���6ر أ��ر ا���ر��، �� و#�
د�". �ر��
��� ��ر�� �� ��

  ].����ن[
  أز�زار

  

    
  

 

67 

ط��
 '10 ��رار ���0 ��
ط�� أو '10 ) �ن ا�ل ا���
ط��( �م ��م ��Cون ھذه ا����0 "و��Cف 

ت�
�م �����ده �داءات ھ�وم ��
 أن ھذا ا���Cون . د'وة ا���
ھ�ر إ�1 'دم ا���
ر�� �� ا����

. 6وري ��
�ر ���
ھل ا�طرق ا���0و�� وا���ر�
ت ا����ر�� �ن طرف ا4و�و#راط�� ا���/ر��

ل Cد ا4وھ
م ا�د��ور�� �� #0ب، �ل ا���ر�ض �ن أ�ل ا���
ط��، Cن ا��
�� وة '10 ذ�ك، �

���

ل، �����، #وة ا���
ط�� ا����. � ا�1 �Cن ذ�ك ا��
  21ط�� ص Cد ا���
." و�

  &

ل #Cل ا��
و�
 : " ��ص ����ن ا��و#ف ��
ء '10 ��ر�� ا��زب ا�����0 ا����8 ����0ف ا��

�ت، �  �د ��م � ً

ت ا�ر����، أ���
&ر أ�واع ا��ؤ�د��م '
�ز�ن 'ن �ل ا��ر��
ن ا��ر�وازي و


��Cط ��4 � �زال ھ�
ك '�
ل ��ن �د'م ا���س و��0� ،
دوا �� ��&� أن ���0وا �� دا�0

رو��، �رض ا���و'�� ا�ط�و��. " ا4ر�
ف ا��
&��، وإ� ��د �/��ون ��رد �ذار�ن�  ا��

  أي �*�ون �و�ود ا�0ور��ن دا9ل �ؤ���ت ا�د��راط�� ا��ر�واز�� ؟

�� ا�راھن، ا��
 ���0ون ذ�ك ��دم �م =
�� ا���
ر��
���م �ن د'
ة ا���
ط��، �� ا�ظرف ا�# .
 ���م ��د�ون � 
�
����
ت �وھم ا��
ز��ن ا�ذي د�0وا ا��ؤ�� ا���
ط�� �0وك ا���/ 10'

 

ع ا���
ھ�ر و��1 ���8رھCن او���م �ن ��ط� ). ا���را����� ا�/ ���(�0د��رط� و����
�زاب 
� �

�س ا���
'�� �ظ�ر �
 ��0ت ا�زاب ا��ظ
م " ا����0 ا�د���راط��"�6���
ا��� �
ر�ت �

]�Cر �و��ا��دد '�0 � $
ب ا���
ط�� ا����22
 ا  Sر�
، و��6 �ن ���ر ا�1 ] �1997و��و  ��5

ر ا��
ر��� ا�ذي را�< �و#ف �
 �ن ا����ظ�� ا���ل ا�د���راط� ا�����، �/و/
 وا�

ت ا�د���راط�� ا��ر�واز�� ��
د ا���را�� أي ا'��
ر �ؤ�ا���
ط�� ا�دا&��، �����1 �ط ا��

  .و���0 ���8�0ر

�� ����ن #
& ھؤ�ء Cدون 'ن ا��و#ف ا�6وري ا�ذي او��� " : ،
��
 ان ��Cن ������ �


و�
ت، �و#�
 /�8را �
�دو��
 ا��د�
 'ن ذ�ك. �وا�ط� �� . � ��&
ھذه ا���
'د ا��ر��
��� ا��

 ، ��
��
'د�
 �� �طو�ر و'� ا���
ھ�ر ور�< ���واھ
 ا����ط�< ان �� 

 ا� ���دار �� ���#

 ر�ل ا��
رع، � �ن ا�ل ����قو��ظ���� 

 � �ن ا�ل ر�
ھ�� ��" ا��ظ
م" و����ق" �د&�"�


ل ���ر�ر ا���ل ��0
 �ن �ل ا��8 ل و�ل )"ا��ر�وازي(ا�زدھ
ر ا����0" و Cل �ن ا�ل ا��� ،

د
 ا���
'د �
�دو�
 و�
�ل ا����0 ا����
���.اCط�� ��0ق. �ن ا�ل ھذا ��ط و�ذ�ك ا���دار �

���0، �����0 ا���ر ��زب ا���
ل �ل آ�
�� '10 ا���
ھ�ر ، ��ن ��س '10 ��
ھ�ر �ط��� �
�0C
��ف ��ظر �ل �ن ا��زاب ." ��Cوع، ا�� ����د '10 ا���
ھ�ر ا�وا'�� ، ا��ط
���،وا���


ت ا�1 ا�دو�
؟ �
�ن ا�'�
ل ا��
��0  11ا��زء  439-438ا��ر�واز�� و�زب ا���
ل ا�1 ا����
  .1966 ط���
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�ر، و����ر ا���
م، ���
 ��ص �&
ت ا���
ل �0ك، ���ل �ر��� و��ظ�م ا��را�� د���راط - أ -�� �
�� ا���0 � و�زو��� و ا��ذار�� 
���� و�I0 ��0�م ا���(**) ���
، وا�د��� ا������� ��0ر��


دة Cا�6ورة ا�� ������� � ��را��� ا�د���راط�� �� ��
� 
ا���را��� ا�د���راط�� ودور ���ر ا�دو�
  .ھذه

اط�� وا���ل ا��ر��
�� �و�� '
م ، ��ب ���
 ��ص ا����و'� ا��ر��
��� ا���را��� ا�د���ر - ب -
 

'دة ا��6ر ��و'���
� 
ا#
�� او6ق ا�/ ت ��ن ا����و'� ا��ر��
��� وا���
ل ا�ط����0ن، و�دھ

 �ن �
�ب ا��زب ��
�8C� �0ط ور#
�� ��ظ��، �Cم ، �Cن ا�ور ا�رى ، ���0ل '
Cوا�

�ت ا�راف ا��زب، � 
�0�' 
�Cوو Rم ا��

 ا�&

ر �ل ا�ط/��
� ،�� ���

 ھو ھ�&� ���
���را �ن �
�ب � 
�ط��ق ا�� ��� #رارات �و��را�س ا��زب ا���ر �ذا ا�/دد، �ن ا���
ھ

ط ا���
��� ازاء ��
ط ا����و'� ا��ر��
��� ا���را��� ا�د���راط�� وا���
ر�� ا���ظ�� ��0ك �ا�و


ط ا���
��� �� ا���
ط ا��ر��
�� � ��را��� ا��د���راط�� #
دران '10 ��و�م ����� �����ك ا�و
���
  .���و'��
 ا��ر��


د �0�زب،  - ج -C� 10 طرق' ���

 ��ص ��
ح �ز��
 ا������ ا�ذي ��ر ا����و'� ا��ر�����

ل ���� � �ر�م و�IC ا�ط
�< ا��Cر C� ب �وض�� ،���

 �ذ�ك 'ن ا�ط���0 ا���و��ز�

�ز��
 �����0ك ا��ط�ق �ن ا���
ح ا�������.  

ا�'�
ل  15ا��زء  474ص " �رو���
ري" �ن ��رر �و��را�س ھ�&� ا���ر�ر ا��و��� ��ر�دة "
�0 �
��ر���� دار ا���دم �
  1975ط��� - �و��و -ا��

  �� ���; ا���ط�� ؟


ر ا��8ر�� ا���
ط< ����� ا��� 
�ل ��رد ا���
ع ���0 'ن ا���
ر�� �� " ��
ط��"��س �

ت�
  :��ول ����ن. ���م ا���
ش دون �ذ��ر ��Cون ا���
ط�� �دى ا��
ر����ن�ذا �ن ��. ا����

��4
ل ط��
، ����� ر�ض " 
إن ا���
ط�� ھ� ر�ض ا�'�راف �
��ظ
م ا��د�م، ��س �
4#وال �ل �
 
���ب، �ل �� �ر�� ���0
ھ�ر ا������ ��رق ���� ���10 �� �داءات و��
رات ا���ظ�
ت و


 ذات و�ود ���0، ا�S#وا��ن ا��0ط� ا��د��� 
ت �د�دة =�ر �ر'�� ������د��� إذن . و��0ق �ؤ
>�
 ��س Cد أ��
ل : ' #� ا���
ط�� �ز�م 6وري وا���
ل ا6�4ر C�0 ا����ا���
ط�� ھ� و
�� ����� �ل Cد و�ودھ
 ذا�����دون ز�م 6وري وا�< و�دون ھ��
ن ��
ھ�ري ���
وز �ل . �ؤ

 13ا��زء  20-����19ن Cد ا���
ط�� ص ." ��
ح ��0�
ط�� ا��ر'�� ا��د���، � ��
ل 4ي
�0 �
��ر����  76ط��� �
  �و��و.دار ا���دم–�ن ا�'�
ل ا��
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 ا��,+�ات ا��9ا�	� وا����	� /6	�6 ا�#�"ا!ات وا�,�8= ا�4 ?<6	= 

2016�����ر،  29 

 


ت  ���< ا����و�
ت، �ر�زة �� �د ا�����0، �� �وا�ق �
م ا��0ط
ت ا���10' ،��0 �����< ا��


ت ا���و���را��� �
��
د ا�ور��، ا���ك ا��
��� و/�دوق ا���د(ا��� ���0 ا��) …ا�دو�� و ا��

ت �وم �
ھو �� اNن ذا�� ” ��0س �واب“���و�ن   2016أ��و�ر  7���ري �رة ا�رى ا���

�دة، و#�
ع ���و�� ا����داد ا��
&م �
��8رب ��ذ  إ�راك �ن �و#< ھ
��� �دا 4�زاب
�ر�واز�� �
  .ا����0 ا���� ل

�0
م  إن �وھر� ��
�ن ا�6�
 ا��0ط� 1962د��ور ا��Cا�����0 ��د  ھو ا�ذي � �زال ���ذ، وا

  �����، وذ�ك ��د�� �/
�I ا4#��0 ��ص وا�د، ���دا 'ن اي ارادة&
�0�
��� ا�����0 و��ا�رأ


ر��ن ا��دد، �ن �ر�
ت ا����� ��ب��������P  ا��8رب، و��وك ا����� ����زف �وارده  ا�
����  .ا�د�ون ا��


 'ن ���< �ط
�ب ا���
ر�C  ا��ظ
مCر�� ،��
 ”ا�/ ���“�ر�ض أي ��
زل ��س �0ط
�0' 
Cر
��و�� ا�وا��ا��
ر����، � �� 
�
����� م ا��
م ��د ا��
 ا�
و�
 ��ذ ) �� ��� 
�

 ���
ن ا��و��
ل '�د ا�ر����  .(”وز�را أو�“ا

 ، �� �Cم��2011را�ر �� ا��
م  20ا�8Cط ا�����، ا���
رس ��ظ
ھرات �ر��  ��د �رض

ا��و�� ا�6ور�� ا��� ھزت ا���ط��، ��
ز�ت ط���� وو'ودا #د ���8رق �ط���  
���ا��
#ص 

�ب �< ��م ا�8Cط، ��ث �م. '�ودا �ن ا�ز�ن
��را�ر �ن  ����20ن �ر��  ��م ا���
ز�ت ���
����� ا���و و�0وغ ا��وة ا����� وا��و'�� ��داث ���8ر. 

وا����0م  ا���زا�د، وا��ط
�� ا�����ر��، وا��د��ر ا�����ر ��
 ���1 �ن �د�
ت ا�/�� ا���ر
�ق �8
����  ���ل ا���ن، وا������ل ا��ظ0م ا�
م � ��ن ا���و���ن، و��
ظم
�ا���
ب، وا��ر ا�

،�0�

ء، وا���8 ل ا���رط �0ط��� ا����ل ھذا �ن �زداد إ� �وءا �� ظل اي ��و�� وا��  ا��

ت ا��
ر�� �د�دة ����$ 'ن �ز���
ھذا �ن ����ق ا��ط�0
ت ا������ ���0زم ��س . ا����

����� ��Pر ���را��� ا���ر
����� ا��
ر�� ���ر ا����داد وا�ظ0م، و���8ر ا��ظ
م ا�
'ن إرادة  
��
ل ��
ھ�ري ��وض. ا�=���0 ا��
��0 وا��
دC�� ق إ���
  وھذا �ن ���
�C ره � ��ن
�=

�� وا�#�/
دي
��ط
#� ا���
ح �دى ا���
ھ�ر ا��
د�� ھذه  و�ن ��3ذ. ا����
'� ا��
&م-ا��ظ
م ا�
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�
 ا����ل وا�����ل  ��
�ر ا��ر���  إ� '�د و�ود ط���0 وا'�� ا�و��
�C ن���0
د� ���
��ا�
�� ا�ذي
��
ون ��� ا��ظ
م و��
ر��C ا����درة �ن ا��ر�� ا�وط��� ا��ر�واز�� ا���.  

�زب ا���
ل  ا��/��� ا���رى ا��� �0ت ���
ل ا��8رب و'
�� ��را&� ھ� ��ل �ل �ود ��
ء إن
�/��� ھ� . �� أ�رى �6وري، ��ت Cر�
ت ا���< �ن �� وا���6رات ا�ذا��� �نا���را�� ا


 '10 ا��ر  �� اNن ذا�� ��ب و����� ���0ف ا���
ھ�ر ا�������� ا�ذي ظل ��/ر رد ��0
��ا�

  ا�ط��� �� ���رات '�و�� �C80ب �� ��
��
 اداة )…،1990-1981-1965(ا�ق ، و���0


 ا�������، ى8Cط =�ر وا'�� ��د #و��
/�� 

و�
ت � /�0 ��� �� ،
��
�� 
��� �ر�واز��، �

��ل  Cم و ا

 ��راوح ��ن ا�ر�ض وراء اوھ��
�� 

ت وا����
ع ا����0  ا����8ر و���0�
����
�

  .ا��طوا&� 'ن ا��/و�ت

���ل � � 

ل، ��
ء د���راط�Cء ادوات ا��
�و ����ق ا��ط�0
ت ا������ =�ر ���،
��
و��<  �
�زب ����ل �� ���

 ا�ر�< و'�
 وا��د #�
ت  ھذا ا��زب ����د. ������
ل �
رج ا��ؤCا��

�0ك��
 � ر��
ء �
�و'� ا���
�� وا�����، ��
 ��زان  ���  ر&�Cل ا��� ��ر
Cت ا��
�ل �����

ل����
 ا�
ت ا�������، و�ل ا���وا ا��وى ��ن ا�ط��
ت، و����
 ا����ري ��0ؤ�
ت ا��� �ن �

�� ان �و#ظ �&
ت �0و
����� ا����ل وا�����ل ا�C ھ�ر ا���ب
 .أ�رى �ن ��

ا���
�0Cن  ة، ا�ذي �0م ا��وم #�0 #�0�0 �ن- ��ظور ا���
ر ا���
�� ا�6وري، ��
ر ا���
Cل ھذا

ت، ا�وا6��ن ان ا������ل ���
ح�

 'ظ� وا���
C ت، ��
���ن و��
ب و��� �0�
ت ا�ط��� ا��


ن 8Cط� 
�
 ��ط���
  ا�/�
ب ا���را��� ��ذ '�ود، و�ا��طورات اB#����0 ا�����0 ا��� �د�
 .�� ا���وات ا���س ا��4رة



ت ا��
ر�� �  �و#���
��1  �ن ا����� 

رس ” ��
ط��“���ق و ��� 
��  �� 
/�وف  �
ر���

ر ا��8ر�� و� �< ��ررا�� �ذ�ك، 4ن �روط ��
ط�� �
  �� ��6��0ور ا��� ،��&
���ل  =�ر #


ل ����
ت ���C< �ر/� ا�

، ر�ض ا����
 �ر�ض ا���
ر�� ا���و#�  ���ري 6وري ���

 #وى �
#/� ا��ز'�
 �/�ب ا��ر��  �Rوھ
م ا��� ��وم �� �� �����ؤو��� �� 
ا�د���راط�� و�

ا���
Cل ة #وة ��ظ���� �����  ��س ���
ر. أ'ط
ب ��رو#راط�� وھزا&م �
ر��6 ا���
��� ا��8ر��� �ن

ت ا��ظ
م �را�� '�
��� وا��را��� �����0،  �ن�

ل ا�������
ر���� و�  و� �و�د ��
رات ا�

�� د'��
 ا���دي ، ��ن ھذا ا�وا#<��� ��ا���0وس �ن ��ون ��ررا  �زب '�
�� و�و ا/ 

�رة �وا#ف �
ط&� �ن ��� ��
Cا�����0 و ���

 ا����
��. 

>�/�� ��4�زاب ا��ر�

 �� ��ء، ����
�
  ا��ظ
م ��و�� وا�� �د�دة �ن ���0ف 'ن ��و��
�� /�دوق ا���د
��
د  �����، ر=م ا��ظ
ھر �
��� ف، '10 �وا/�0 �ط��ق �ا�دو�� وا��

  .ا�ور��
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ان ���� 'دم  10��18-11-97 ���ل ا��6
ل �
ء �� � غ ا���
�� ا�وط��� ��زب ا�ط���0 

ع ا���
ھ�ر ��
 ��ري ا'��
ر ا. ا���
ر�� �� ا��/و�ت �
��د �د�د �/�� �و#ف ا���
ط�����


��C >Cن - �2006و��وز  9-���
ن ا���
�� ا�وط��� ��0$ . 'ن ا��/و�ت �ؤ�را '10 و'�
�� ا�ط���� "ا'��
رات �و#ف ا���
ط�� �ون 
��
ت ا��ظ
م �ز�� ا���ا���
ھ�ر وا'�� ان �ؤ


 و���ل '
رم�&

 ، �ذ�ك ا���
ھ�ر ��
ط< �0�
 و����  ."ا���
د�� �


م "ا��� ��
ل ا��دي ا��و�� وذاك ��س �
 ذھب 
ت ا���ر����،ا��/��0، ا��
ق وا���
ا����
 &
�� �دى ا��واطن �� =
�ب :" #
��'دم ا��و�� ا�1 /�
د�ق ا�#�راع �و#ف ا��ذ 'ن و'� 


ن��
ت . " ا���
 ��0م ا��زو�ر وز�ف ا�و'ود، أي ان ا��ؤإن ا���
ھ�ر ����< 'ن ا���
ر�� ��

&�� 

ت  �ن ���ق ���
رك �و �و�رت ا��زاھ� و����ظر �ن ا��ؤ��� 

 دا�ت زا&��، أي ا��


، ا�� ��ور �ن ا��ذب � و'� ��دود ا�د���راط�� ا��ر�واز���

 �ط�0  .ا��ز�� ان ���ق �


ت، �
�د ��0�
ن ��  ��ن ا���
ل، و'�وم ا���
ھ�ر ا��
د��، ��ورا �ن ا����
ان ا��زو�ر وا��
� ���0�
ز��و��
ط�� 
 ��0د �
��8رب �م ��د �وى ��
ر�� �ر��
��� ا����� � ،
.  

ان �و#ف ا���
ھ�ر ا���
ط�� ���0ف، �� � �/وت و� �ط
�ب �
ي �د�ل، و� ��/دى ��0زو�ر 

ل C��

�ت �
درة �6ل ��دي �ط
ش، و�وز���� ذات �رة( ��ا�� �و#ف ���0 #وا�� ). �
 'دا 

���
��  .ا� ��
�ة ا�


و��س و
�روا �و#ف ا���
ھ�ر، وا� ا/��وا �� ذ�ل ا���
ھ�ر �دل #�
د��. ا�ب ا�6ور��ن ان �

ن ����ن�
ءت '10 �� 
��0
ھ�ر ��� ���
��
م ا��ر��� ا�ان :" " وا�ب ا�6ور��ن ان �Cط�0وا ��


�� ا�ذھ��� �
ت ا���
ل، ��زز ا��
�'�ل ��0س ا�دو�
 ا�6
�ث ا�ذي ���ر /را�� �ن 
��ن �0ك ا��&
ت ا���
���، ا��� �
زا�ت '
�زة ، ] م–أي ا�دا'�� ا�1 ا���
ط�� ) [ (*ا�و�زو���


 ا���را��� ا�د���راط�� ، 'ن �م أن ��
ط ا�دو�
 ا�6
�ث ھذا ذا�� ��ط� 
��ظر ���ص �ر����
�� ���6ل ا�ط��
ت ا�����08 ھذه �����وا �
ل 6وري ��ؤ����ا���را���ن ا�د���راط��ن ا��
��� ا

&�� 

دة �60ورة ��/د ��0Cوى ا���و�و#راط�� و��ل ا� � �����
ن ا�و�� ا���
ت وا��� �ن ا�

ل ا�6وريCرورة ا��C� م �ن ." " ���ر�
&دة ��ن ھذا ا���
�� ا�ذھ��� ا��زو��� ا��
 أن ا���


 ا����و'� ا��ر��
��� ا���را��� ا���
ل ���ت ��زا �ن ا��ط
ء �
��8 ا��دا�� ا��� ار����

 ا�و�1
ط�� ��� �� 
���  .ا�د���راط��، � 


�� ا�ذھ��� ا�و�زو��� ���
رض �< ا��ر��� ا���را��� �ان ا����ل ا�����0 ، اذ ��ر �
ن ھذه ا�
�0� 
  :وا�6ور�� �0ط��� ا��
��0 ، �رى ا�� � =�1 '�
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-  ���
�  .ا��د ا��د�د �م ���ل #ط��� و�و �ز&�� �< 
-  � ��
�دة وا'��
د ��ط�< ا���
  .د���راط� ر�ض ا�8
ء ا�0وا&I ا����
��� ا��
  .���ق ا��وارق ا�ط���� وا���
ر وا���<  -
  .���ق ا������ � ��ر�
��� وا��واطؤ �< ا�/�و���  -

 

 �و�
ء، '
دة �
���، ظ
ھرھ
 �ذري ���Cا ���
 ��د �� اد��
ت ا��$، و��
�ت 'د�دة، ��

ت�

 �ر�ض أي ��
ر�� �� ا����0: ����د '�0���� ان ا���
ر�� �ز��� �� ��
�ل ��ز�� �ر'

ل �
ن �
ر���و ا��0دان ا���ر�
���. دوا&ر ا������ )
��
��
ا���
ر�ون ) ��وذج ������ت �

�ذات، و � ��
��
 ��IC �0ك ا��
��
ت �ز�ون �را&م ا��ر�واز��، أم ا�م ا����0وا �ؤ�
����
�

��� ��0�8�0 ؟
��
ت ���0 ��0ر��� ا��
  ا����

'�� ��و#ف ا���
ط��، ���0ل و6
&ق ا��$ و��
��� ا��د��ت /
&�� ا�1 �
�ب ھذه ا���$ ا�دا

 �د'م �و#ف ا���
ط��� I�
/� 
�' 1�8���ُ 
  :��ول ��2002راس . ��ن �ر'
ن �


ل ا���ب" C� طو�ر�� ���

ت #
&م '10 ��د�ر �دى �د�� ا�����0 ا�����

 ." ا��و#ف �ن ا������

ت ��

ت ا���//� � ����
 57ا�1  55ص –و6
&ق �ؤ��ر ا��$ ا�ول أن ا�/��00�� ،


 ���ق، ��
ت وا�ظروف ودرا�
د ا��و#ف '10 ���0ل ا�� ����
 و�وب ا�� ،��&
��ط0�
ت /

ت � ���دد �ط���� ا��ظ
م او �

��، او " د���راط���"و�ون ا��و#ف �ن ا������ود��وره و�ؤ


ت ����رض ��0زو�ر�
  .��ون ا����


ت �ز�� و ���C ا�1 ا=���0 ���ل ا���و�� و��
رس ھذا '�ن ا��
/واب، ��واء �
�ت ا����

 �� ا�د���راط�� ا��ر�واز��، او ��رCت ��0ز��ف �� ظل �ظ
م ا��0ط
ت ا����
رف '�0

ت �8
�� ا�د'
وة وا���ر�ض، � �وھم ا��
ن ����ق �
����

�ر، ��
رك ا�6ور�ون ��ا���دادي 


�I ا���
ھ�/� 

ت ا�د���راط�� ا��ر�واز����ء ���  ر �وا�ط� �ؤ


م ا���
ر�� او �و�0/ت و6
&ق ا��ؤ��ر ا�1 أن ا��و#ف ���دد �
��واب '10 �ؤال �دى ا
  .ا���
ط�� �� �طو�ر ا�/راع ا�ط��1 و�و'�� ا���
ھ�ر

 
�
���� ا���
ھ�ر ا������، وا
�< ذ�ك �م ��ن ا��و#ف ا����ذ �� آ�ر ا��ط
ف '10 ����م در�� ��
��، �ل '10 
��
 ا�� ���وC< ا�ط��� ا��
��0 ��ظ��
 وو'�
،ھذه ا�ط��� ا��� �
زا�ت �م ���ق ا

  .�دى �و�ر �د اد�� ���8
ل ��0م ���4 ا�د���راط�� ا��ر�واز�� �
��8رب

  �و�ف ا����ھ�ر ا�����+ د��ل 	واب ا���ط��؟


ت �� ا�ظرف ا�راھن ��ز��

ر�ون د'
ة ��
ط�� ا�����زا ��و#�م �� ا���
ع ا���
ھ�ر �رى ا��

ت ��
د ا��ؤ��/ل �ن �زو�ر و� 'ب ط��0 '�ود، و� 
". ا�������"'ن ا��/و�ت ��د �ل �
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'د/����ب و�زر ���ر �ن ا��ر�
ت، وا���
 ا���راط 
 ا��وم '10 �
 ���1 �ن ��وق و��

ل،ا��
م �Cراط��، و��ظ�م #وى ا���دو�� ود���
�ت ا��/دي �0�وم �روح وC� �  
��
��


��
��   .و����
، و


�ت ط���� ��
رة �م ��ن د��
���  ا���8رC� ون و��د���ا� ��ر��
  ��را�ر 20ا��
�ل وا����ق 

� 
�
�# 
ا���� ل ا��
/�0 ��روط �����ق  ان �
��ن ا���/
ر ا��
�ز ��0ك ا���ر��. ���ط

���� وا���ظ��� �0ط��� ا��
��0 وھ� �
��ا��� '10 '
�ق �ل ا���
�0Cن ا���را���ن ا���
���ن  ا�

 .��0د�

2016�����ر  29ة -��
ر ا���
Cل 
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� ا�Bاد/� اA@+�	� ا���اع د��� ���  ا��

   2009) د����ر( ا4ول �
�ون 11 ا�����

  24: 'دد ة-ا���
Cل

    ا�را�� ر��ق: ��0م  


 أن ��دو  ��
ر �ن #�
ج �دره #د ا��ذري ا��
ف ����وى ا�������
ت 'ن ا����� ا��
 ا����

ن �در����
ؤل ��
. ا��و#ف ھذا ����� 'ن ا��Cت ا����� ا�ر�ض �� ا��ظر 'ن ��و
�
 �ر�ط� � ���
��
�
ل، أدوات �Cت �ن ا��
�
�� ���
��� ا�4رى، ا���ظ�م وأ��
ل '�

�ت و���Cر��، ا��

 ا�� و��Cو�

،��
��
ق ا��
ر ��ظم ���
د أي[ ا��دي ا��ذري ا������

ء ���
ت، �  ا4��� ا�/��
��� ا��0ل و �

ذ#��
 ا�����، ا����
ع �و#ف وراء] =�ر � وا���
&م �ظ�ا�0 ا��طرف �� ا������� ��/ 
� ����� 


/ل أ�ر إ�1 ا�د'وة و�وا/  ،"ا���
ط��"�  ا��/و�ت؟ ر�ض ��د �
ذا: �ؤال '10 �واب �  ا�وا#< �� 


ت ا���
ر�� 'ن ا��0�
&� ا����� ا����
ع�
����
� � I��� 
 � و �ذررة ا���
ط�� ا���
ھ�ر �ون ���ل أ��

ل أدواتC� ������
 ���ر. 
زل �ن ��0م #رف 'ن �و#�� ���
��ط و'ن '�ودا، دا�ت ا��� 10' >Cو 

�'

��. �0و=� ���ل و �
��د�ل و'� 'ن � ا��ردي، 'ن ��ف � ا����
ھ�ون ا���0را���ن أن ��دو � 


 ��ض �ن أ�Cل ��و '10 ��وھرھ����

 إذ راد��
ديا��� ����ور، ا��
�� '�د و/� 
��
� و�ؤ�س 


دئ �
�C8ب ا���0را���،" �دا&ل" �����  . ا�


ق �� ��ري ��
 ��0/و�ت، ا����� ا�ر�ض���� ا�
���و وراء إ�1 ا��طوة �ن �وع ا��8ر��، ا�� 

��3ن ���
�ة� ��
�� �رى �3دوار ا�وا�� '10 ��ري ��8و�� '���0 �� ا���
ر�� 'ن ا��
س ����<. ا�


���ن �/�رھم و��ر�ون م،ا��ظ
 طرف �ن إ�را�
�رح ���� �0ف ا�4ور �ز�
م ا����0ن ��0� 

ت�

ت ا������
�ط�، إن و ��
�ة، � �وھره �� ھو ا��و#ف ھذا. ا���و��� وا��ؤ�
ل إزاء Cا�� 

��
��
م �و�� ا�'.  

  ا����� ا��/ور ��ب

�� #وة =�
ب 'ن �
�$ ا����
��� ����0 ا�را�ض ا����� ا��و#ف #/ور إن
�� ا����0ت #د ��ون 6ور�� �

رات �� ا������ ا���
ھ�ر أذھ
ن �� ��0ور �����، د���راط� ��ر ���ر ا����داد ���0
ت �ل�� ���
�� 

،���
 ر&��� ا���0س �ط0ب ���د����
م �
 ��ل. ا��3# �� 
� 1��
د ھو" ا�د���راط�� ا��وى" �� و'� إ�
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&دة و����� ���0ف ��� ا�ط��� ا�
�� �����
ل، '�ر ��ف Cم '10 ا��و'� ا��
د��ن و#در�
���
��  .، أي ��
ر�� ا��ر��
��� ا�6ور��.ا��زاب ا�

- ا�ط���0 ��را���� ا��ر�
ء ��و#ف ا���
ط��، و ��
 �� �ن زاد ��ريان �
 ���� ا��� �زب 
��، �ن ��ون =�ر ا�دى ا�ر�ن
��
ت : ��
ل �/و�� '10 ��
'د ��ؤ� �� ،�
ر�� ����� 
ا�


د ا���را��، او �وا/�0 ا���
ط�� ا�����0 ا��� ��0ت �  "ا�د���راط��"�، ا�1 �
 ا��1 ا��� ا��
��

ب ا�����  .ا���وا/ل �ك ا�دى ا

  ا��=> $�; 9ط; ا�ط����



 ��و#ف �زب ا�ط���0، و����دا '10 ا���ررات ذا���
. �ظل �و#ف �زب ا��$ ا�د���راط� �ط

ت �رارا، وظل �و#�� �

ت وا�� �ؤال ا���
ر�� �� ا�����������ذ ظوره �� اوا�ط ا��


ط&� وا�رى /
&��، ��ن �< ا�ر�ض وا�د'وة ا�1 ا���
ط��، �< ��ض ا��ذ�ذب ��ن ا��د��ت �
�م ا��ر دو�
 ����1 ا���
ط���
ت ����06 �� . �
���1 ا���� ا�ر&��� �ر�ض ا���
ر�� �� ا����



ت ا��ر��
��� "ا����$ �راس ا��$ ا�د���راط� . ا�ط���� ا� د���راط�� ��0ظ
م ا�ذي ��ظ��
ا����
��$ �ن #��ل ا�0وا&I �ز���، وا��راد ا���
ء �روط ا���
ر�� ��
ء '10 " �و#��
- �����2002ر 


ت ��رم �ر�� ا�����ر وا���
ر�C، وا��زو�ر، �

ت، و#وا��ن ا����
ا�دا���0 �
��راف '10 ا����

ت ا�د���راط�� �����ق ... وا���رار ��س ا�د��ور��
ل �ؤ����
 �روط �
��� �ن ��طق اإ�

 ��

، و��س ��راز ان ����ق ا��ر�
�$ ا���� $�

ت �ر���ا����� ���0زم ا���دال �0ك ا��ؤ
ا��� �����$ ا�� ��1 وان ��0ت ��و��  �2002ن �راس  11وھذا ��0 �� ا���ط� . �
�رى


��

 ا��
��� �ط��ق �ر�  .������ 'ن ا�=���0 ��0س �


ت�
�د #
د�� ���ب �� ��
ل . ھذا ا���طق �زم ا��$ ا�د���راط� ��ذ اول �
 وا�� �ؤال ا����
�

��� ؟ ���
ت ا�#
����
 ] �1997و��و  ��5
ر�S  22'�0 ���ر ا��$ ا��دد [�وان ��
ذا ا#
ط< ا���

 �0�:  

0�ل ا�د���راط�" اھم�
ط�� و'دم �ز��� ا��0�� ا��د�دة �ن ا�����

/ر ا����ت ��':"  
-  

ت ��ري �� اط
ر #وا��ن �ددھ
 د��ور �ر�وض ��  و��Cو��
 . ا���

ت ا������0وھر ط���� ا�دو  -�

 �� ا����  .�� �م ���8ر ��د، و����رر �0وك ا�ز�
-  ���0�  .ا�0وا&I ا����
��� =�ر 

�� ا�زا�
 �/ط���  -�  .ا���
وزات �
ر�� ����0ف ا���
طق وا�' م �
�� ا�' م ا����� ا��/ري �0رأي ا��ر  -
  .'دم ا�

 ا�زاب ا��  -  ��0 �م ���0ف 'ن ��
�س ا��زاب ا�دار��ا=���0 ا���
�س ا���
'�� ا��� �
�ت �

ا�ذي ا�س �و#ف 'دم ا���
ر�� '10  �2006و��وز  9وھذا ��س �
 ا�ده ��
ن ا���
�� ا�وط��� 
���
  :ا�'��
رات ا��
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 ��ظل ھذا ا���ر ط��0 '�ود، �ط�و'� ) ا�ذي ����ب ا��� �زب ا�ط���0( ا������ك ا��
ر�

ت �در�� ان ��ر�ر #�
د�� ا�1 �ؤ��ر �
��� ا���
ل و'�وم ا��
د��ن، �ر�ض ا����
��Cف ��


 �م " ا�ط���0  ا��زب ا��
�س ��زم '10 ��و �ط0ق ان �زب� ��
0�ل ا�����ن ��
رك �� أي �

ت د��ور�� د���راط�� � /
� ��������� وا��
�و��� ��ط ق د���راط�� 
����ق ا��روط ا���


ت �رة�
  ].2002ا�ر�ل  20ا�طر�ق ... " [ وا���


ت�

ت ا�����0 ��روط� ����8ر #
�ون ا�����
����
ذ ���ر ا. و#د ��ل �زب ا�ط���0 ��
ر��� �

ت ��وا��ن ��/� "ا�1 ان  �2006و��وز  ��9
ن ا���0س ا�وط�� �� �
���
ا��زب �ن ���ل �

�0
 �د���راط�� ��8و���، ھل ���� ان �زب ا�ط���0 ��10 'ن "ا=���0 �ن ا��
���ن و��د 

ت ��
ت؟ ان ا���رار ��طق ا��راط �ؤ�
�روط� ا��
ر���� ������ ��رط ���8ر #
�ون ا����

 ���0�
�� ا��ر�� �
 دام �رض ھذا ا����8ر �����دا �
��ظر �� ،���0
، ���ل ��
ر��� =�ر �ر���
  .اذن #رر ا��زب ��د&�
 ان ��
رك، ���� '��0
 �ن ��
رك. ا���
ھ�ر��


ت �� �
����

ر��� ���� 
��
� 
������0ص ا��روط ا��� ا�ف �زب ا�ط���0 ا'��
ر 'دم �

C ن #وا��ن�� �� ا����0
ت ا����
���، و#�
م ��و�� ا&� ��� او ھ�&� �را��� ا�د��ور و� ���


2002�����ر  1ا���0س ا�وط�� .[ وط��� �����0 � �راف '�0.[  

 I���0 �ن ا��زو�ر، و����
ت ��إن �روط �زب ا�ط���0 ���و�� ��ظر �ن ��و�1 ��  #�
م �ؤ
��و�� و�ق ا 

ت ا������ ���6ق '������ ا�د���راط�� ا��ر��
���، ��/ورا ��  ا=���0 �� ا��ؤ


 ����د د'
ة ا�طر�ق �� 
�0�� 

ع ا���
ھ�ر ا��
د��، و��1 ���8رھCن او����� ذ�ك طر�ق �

 دام �زب ا�ط���0 =�ر ����ن �ن ان ا�طر�ق ا�1 ����ق �ط�0
ت ا���ب . ا��ر��
�� ا�1 ا����8ر�


���، ���ل ا��زو�ر وا��وا��ن ا� د���
ت ���راط��، �
�� ����ر أي ��
ر�� �� '�ر ا��ؤ

ت ��
 �� ��و�� ا���م ا��ط0ق ، ا�S" ا�د���راط��"�ؤ�
�
، وا  .ا�����0 ��رد �ز��� �


 ا�� ���طرة ا��ر�واز�� ��ن ھذا ا��روط � �د�ل �� ��طق �ن ����ر ا�د���راط�� ا��ر��
��� ذا�
�� وزارة دا���0 ا�����0 ا��8ر�����1 �� ا'رق ا�د���راط�
ت ��ث � �زو�ر �$ �
�ذي ��
ر .


ت �8ر#� �� ا�ر����، ��
 �� �ؤ��
�< '�ر �
رك ا���را��ون ا�6ور�ون �� ا��
�� ا��رن ا��
�ب ���� ا����6ل � 
�����ث ا��زو�ر �ر�م ��وا��ن ��دد � 
��و�ذ�ك ��ل ا�� ��� �� رو


 و�
رك ا�6ور�ون �� ا��رن ا���ر�ن �
ر�
ء . ا����
ء ا�ط���
ت ��و��
ا����ور �� ا���

ت ��
ت ا��ؤ�
�دة، و��
ر�ون ا��وم �� �ل ��
ن �� ا����

ت ���ا��زو�ر ا�1 �ؤ

ل دون ���وى ا���دال �0ك C10 ا��' ��ا��ر�واز��، ھذا ��0 �
 دا�ت #درة ا�ط��
ت ا��
د


ت �د���راط�� ������، د���راط�� ا���
�س ا���
��� وا������ =
�� ا�6��ور��ن �ن ا���
ر�� ا��ؤ

ء ��� 
�
����
ت ا�د���راط�� ا��ر�واز��، ا��زورة و=�ر ا��زورة، ھ� �
�ذات =
�� ا���� �ؤ

 

15 


ت و�رف ا�����0، �< ا��وا�ق '�ر ا�د���راط�� إ�1 ا��در��� ا���ر �3وھ
م '�ود ط��0 ا���
ھ�ر#
 �0ك ط

��� ا���
ھ�رCا�� 
�  .و��


ل" �ط �X0 #د وCراط� ا���وا�ق ا�د����

ه" ا�����0 �< � ھ� �
 /ور��، ��و�� �� ا����د ا��&�س ���
�� �� �و#< ا�م �وى
��
د ا��
��� ا���ك ��ذا ا���0و�� وا���
&$. ا�ور�� وا��� >Cوھ و 
� �Cر�� 


ع ���رة ا���
ھ�ر����
م ��و '10 �درك ا���
ھ�ر إن. ا��/و�ت 'ن ��� 

 و �ر�ض، �Cب ر�/�� 

�
�
، ا���رو�C ا�وا�� '10 أ
ت ا�����0ن ا����ذ�ن '10 أي '�0�
�� و��1 ��0�ر ا������ ا�Bرا��� �0

ة أ�وان�
�،ا�وا� ��و�� �ن أ�راد '10 ا�ر�ض ھذا ��/ب و#د. ا��� 1��
 و�0' ،
 '10 و��س �0

 و��ف �
��Cط �ر�د �
ذا �درك � ا���
ھ�ر وھذه. ا���ر�
�� و��دھ
 ا�ظل ��و�� ا�������، ا���و��
�80���
، �ن ذ�ك '10 أدل ��6 وھل.  �ط0ب أي �ر�< � ا��/و�ت، ��
�ب إ�1 ا�ذھ
ب �ر�ض إذ أ�
��
�� .
 ا��ر�وض ��Cون �� ا�وCوح �ذ�ك ��ظ�م أي �ن ا��ز�ء ا���
ھ�ر �ط
��� ���ن � ط��


 ان وا����رض �ذررة، ا���
ھ�ر �0ك. وا��ط0وب�

 ا��وة و���< ا��ط
�ب ��C< ا��� ھ� ��ظ�������.  

م؟ ط���� و�
 ا���
ل؟ �دى ��ظ�
ت أي�
��  

م �وى ا��8رب ���
ل ��ظ�
ت ��
�

 و. ���
�1 �
�X '10 ���ث �
 أن ��د ا4 و و#راط��،ا���ر ��ر�

ن �� ��طتC�
ن. ا��ظ
م أ�
�

ن ا�������� ا��ط طول '10 ��
ر��
ن] ش.م.إ و ش.د.ك[ ا�ر&�
��� 
 ا�د��ور ذ�ك ��
دئ ��د�� أي ا�د��ور �� ا�وارد �
����1 ا���
ل �3ط�ر ھو ا����0 ودورھ�
 ا��ظ
م،


 ��د. ا����دادي��Cط ا�دو�� ��د أداة أ�C� ��
�
ة �. ا���
ل ��د ��
ح داةأ � ا���
���، ا��� ��0�� �� 

ل '�ل �را�$ � ا���
���، ا���ظ�
تC��0، و��� � ��
�  .�و/�0 �  ا4و/
ل، ��ز#� ��ظ�
ت. /


ل ���
زCا�� ��

ت أ�ود إ�دى ��وات '�ر ��ذ ا����د ��د �
ر���، /�� 
��وط 
��� 
 �م و�و'�
��ل ��ث �دا، ��Cف ���وى �� ا��
ص �
��ط
ع اCBرا�
ت �ظل ��� /��د ��10. ��د ��� ��ض 

 ا��
��ن ��و�ط �/ف أي �Cرب، أ�ف 17 ���دى � 2008- 2007 ا��
��ن �� ��و�ط
 ا��Cر��ن 'دد
 ��ر�دة ���ور– وا���
'�� ا��رد�� ا��8ل �زا'
ت �طور �دول: ا����8ل وزارة[ 2000- 1999

2009 �
�و 1 ���را��ون .[
 ��3ر: ا�د�
ع �طوط آ�ر '10 ا��
ص 
ع�
��ط اCBرا�
ت �ظل و�و'�

ن ا�4ور،�C ق و ا���ل، �رص�
�ت ا��وم ا���ط�� وا�/ورة. ا���
�� ا�C�0� م ھو
 ا6ر '10 ا�'�/

ت ا���
�� ا���ل # ع ����ت ��د ا���و��� �
�وظ��� أ�
. اB= ق'
��� ��ط
� وا��0د�
ت �
����0م أ

،���م ا��&وي ا��زوع و��ك وا�/��

ل ا���ط�� وا�/ورة ��
��،ا� �C�0� ت ھ�

'� 24 إCرا�� 48 او 
�'
�
ت ���دد ا�دو�� ھ�وم �و�� ا��ط
�ب و���ورة ��زأة �I ا���
  .وا��


 إ��
ح �ن ا�دو�� ���ن �� ا��ط�ر ا���
�� ا��Cف ��10 #د و�I، ھ�و�
�ب �طم ا�ذي ا��

ر���� ��� 
�را �رض و�� 
�'
 إ��
�� رد '��0 ��ون ان ���ن �
 أد�1 �  ا���ر�
��� ن� ��و��� ���وق، =�ر ا���


ت، ��رو#راط�� �� ��وم �
. ا��
��0 ا�ط��� �ن�

 � ا������ � 'ب �ن �8�0ل، ا�د���راط�� �
��و��درا��� 
 ا�8Cط =�ر ھدف �  ��دودة �ر�� إ�1 ���و��0 ا�'��
ر ا�� ح ھذا ���د إ��
 ا��
م اCBراب �� ح

�وب،�  .ا��ط
�ب �ن 'دد �����ق ��دود =�ر ���و �ط�ق و���0 ا'��
ره �دل ا�Bذار، و�و��� ا��
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ل ظل و�
ر���C� ���0 ا�ط��

، أو�1 �ن ��� 80 ��د �
��8رب، ا����
C� 

 #ط ���س �م �ط��0��
 ط
،

 �ن وأي 6ور��
�

 ا�ط��� �ز �م ���� ا��طور �Cف و. �ر��
��ل �
 ھذا ا��
��0 �0ط��� ا��� 


�ك ا�1 �رھ�
 'ن =ر��� ���
/� ���
�
 ا��
/� ا4�.  

��وق =�ر �را�< وC< �� ا��
��0 ا�ط��� �و�د� 
���
��� ،���

ز '�� ��$ ا����ب '10 ا�
 �ورو�6 ��

ت 'ن�
�� ��0ف وC< و�� ا��� ل، أ�
م ��
��
و�ت �
ر��� ��6ر 'ن �
�$ �د�د �
ء ���� 
�ز� 

��
����� ا����� �ن '�ود و'ن ص،ا��
 ا�
��10 '�
��� =�ر ��وى ا�' 
��  .ا���ظم #


 ا�وC< ھذا �زال � و�
ر �ن ا��4ر ا���م �د�ل ��وع ��ر�
ت دا�ل ا��ذري ا���
 ا�� إذ ا���
���، ا���

/ب ا�ظ�ر =
��� ��رو#راط� ���ل '�ل إ�1 أ#رب���

ز �� �
 ���  و��س ا���
��، ا����
�� ��/دى 

B���
 ا���رو#راط�� / 
ل ��ط ا��ظ
م �< ا�ط��� و��
و�C� ��
 ا���N ا���0�8 �/
�I 'ن �ذود ��

ر��ن و�ود أن ا��د�دة �
���ر�� ��ث ا��ط
ف، آ�ر �� و. وا��
ر�����
ت ا���
د�� ا��وا#< ���ض ��
���
� 

�وى 

 ر�زي ����6ل ا���رو#راط�� ����داد ��و��Cر
  .ا����ر�Cن ���


لو��� ا��8رب '�
ل دور �
ذا ھذه، ا�
��
� ���
��
د�� أ�زاب �� ����8ل ��م #�م ا��وم؟ ا��� I�
/�� 

 ���دم ا4'ظم وا���م ا��
ر����، 'ن �
ھ�ك ا���N ا��
��0 ا�ط�����
��
ؤل ����. �
�ل �ن �م:  ا��' 


ة �
�ل ���ل ���� ���ط �ؤال ؟2009 ��8رب �و�د 6وري ا��را��� و�
#�. ا��8ر��� و���
ر�
ا��ر �3
  ا��
د��ن؟


ل ��ظ�
ت ا���و#�� ا�����
ت ا'��
ر �/�بC� ،���� ت أي
م و��ود ا��
د��ن ��ظم ��ظ��
�
�� .

ل �ل '10 وھ��
. أ�دا ذ�ك �دع �م �ن و�� ��
ر�ر، إ/دار و�را�ز �را/د إ�1 ا#رب إ��
ل أ� 


ت'
م �6
ل، أ�X0 و��ل. 8Cط ��� 

ن ���وق ا��8ر��� ا������ �و#ف ھو �/دا#��، أ�6رھ��Bا 
�� 
 د#��� 45 ��د ا����ر �ض إ�1 ا���
ھ�ر د'ت ��ث ،2007 �����ر 23 �وم �/�رو ا����� ا���د �د�ق

ج، �ن���
رت ا��
ء �ن ا���
ھ�ر ��0� 
�
�ت إن.�0��< و��/دى اB#�0م '
�ل ��
و�C �ط0ب ��C� 


 د�
'��، ا��
د��ن  .وا��ط
�ب ا���ظ�م أو�� وأر#
ھ
 �ظ�م،ا�� 'د�م ا=�0


ت �ن ا��4ر ا���د �ده �
 إن�
 ، �و'ر�� ط
ط
، � ل، ا�ت[  ا����0 ا���
طق ���ض ا��
د��ن ��

��ن � ��0ظر و��ت ���ز...] ا����C�� ،���

 ظ0ت '�ود ��د ا��6ق �وض ��4 �ل �ط �0ك � �

 أو���، ا���
'�� �ط
�ب �دود #ط ���ط �م ��. =�ر � ،ا��ظ
م ���روت ��
و�� أي �ن �0وا ا���
طق

 '10 ' وة
ھ�ر�� �ر�� ��ل � زم ا4وھ
م �ن Cرب '10 ا�طوا&�� ،�&�

 و'دم � إ�1 ��د اھ�دا&

 أدوات '10 ا�دال ا�6وري ا��
ر��� ا����1 ��/د(  ذا�� ��ظ�م أ��
ل ا���
ح، �Cم �� ا���
ھ�ر �/��

 ا�دا&�� ا���ظ�
ت و��س وا������، ا���
��� ا���
�س و ا����و�
ت، ���0ف 1'0 اCBراب ��
ن �6ل

ت�
���

دات ��
ر ��ظم �دىً◌  �ط3 را&$ ھو ��
 ا�4رى ا����� وا���
ت). ا��8ر�� ا��ذري ا���/
� 


ل �ر��Cوة ���0 ھذه ا����� ا���� �� ��
�
 �80ت، ا��� �
'�ران ا�ت ا���� �
�# �#
 ر#1أ ا���
طق، ��
  .�0��< وا��/دي ا��ظ
ھرات �وا�ط� ا��ط
��� �� ا����0، ا���� ل ��ذ ���وى،
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 10' ��&
��� ا��
��
 ا�
�ن ا��وا#ف ھذا ���دم ا�����0 �� �د��ر '���0��� ��
��
ق ا���ھذا و���م ا�

ت ��
ر ا���0را�� �� ا��ؤ�����1 ��ب ���
رھ
 "[ ا�������"��و�� ا����داد �ن �� وا�راك ا��

�0ط� ا�����0 �ن �� ]ا���م�
6
ر ا��0ك �&��، و��و�� ا�وا�� �Cن ا��ط
ق ا��Cق ا�ذي ����� ا

ت . ا�رى�
��ھذا ����
 �وا/ل ا�����0، �� ��
ون و�6ق �< ا���ر�
���، ا��ط��ق ا��ر�� �0


ة ا��واد ا�'ظم �ن ا��8
ر������� ا�ذا��� ���م. ا���و���را��� ا���و�C ��روط '�ل و
 و�ن ا��
�� ا���
��� و�ذا 
��
� ����Cس ا������0 �� �وا#�� ا�
��
�� ا���
م ����

ر ا��ذري ��وC< ا��
��ر ا�1 �
��� ���ض ��و�
��، ا��� ���

ل �ن �راو�� ا���
ن، ��ا���
ھ�ر�� �و�� '
م، و�� 


، و#د . ا��راض��C ر
�
ت ��ز�د ھذا ا���

/ل �/دد ا�����
رب ا��وا#ف ا�C� و��0 ان
��� ب 

��� �< #وى ���را���، أي ��
ر ا���ر �� ��ش ���
ر ا�د���راط�"�دق ا���  ".���< ا��


 ��6ر �
ت دون ��
ش '��0 ����

ل ����3 ا������ $
رب �و#�� �ز�� ا�ط���0 وا��C� ان
�������ن ���
��
�ق، و�و'�� ا�� #
ت ا�وا��� ��ن #و��ن ��ن �ؤا� ���را �ول �دوى ا�����ق ا�


  .ا�1 ا����C ا���
��� �ن �و#< ����ره � ھ�
 6ور�


ر، وازاء �
�0C ا���� �#

 ازاء ���0 ����ق ا���و��ن ا��ذر��ن وا�ب '�0�/� >Cان و
���6ره �ن ا�
ل � 
�ؤو��� ���
#ض �< ا' ن ا�����ق، و���

ل، �
���ور �Cب ا��واق ا�1 ا��
ا���


ر و���دم ا��وى ا�ر���� ا�����0 �و�� �
ص، 6م ا�� �� �/دد �� ��
خ '
م �ط�وع ��را�< ا��

 ا�����ك�
C# ن� ��C# . د ا��/دا#�� �د'وات

#ل ا�Cرار ا��
��� 'ن ھ�ذا �0وك ھو ا���

��

ر او ��
ون ��و��
 ان ����ق ا��$ وا�ط���0 �م ��رھن 'ن �
&دة �
 �� . �و��د ا�����ھذا � 


ل، �
/� ا���Cت ا��

ن، �ل ��6را �
 ا��0ب ا�1 ��
ء ��ظ��
ت ا���
��� و����� ��وق ا���


�س '10 ا���
/ب��.  

 ���
ت ا��� ��ط�< ا��

 ا��راق ا��$ وا�ط���0 ��3ن ا�����
&ل ا��� �طر�ھذه او�1 ا��

�� �ن ا��Cف�
 ��� �د�ل ا���
ھ�ر ا��
د�� ا���
�ر '10 ��
��� ا��
د�� ا�1 �د ���د، ط
��. ا�

��
6 

ل ا��
د��ن و��
ء  ا�C� ��
&ل ����6ل �� ����م ا��وا#ف ا����ذة �ن زاو�� �/0��0ك ا��

لCادوات ھذا ا��.  


 ���وأ ��): �زب ا�ط����=���9ط �د�د �د ��  


ت ��
�ق 4ي ��
ر�� �� ا��ؤ�" ا�������"��س ��8ر �و#ف �زب ا�ط���0 �����0 'ن ر��C ا�
6
، ��د ��ق ان �
رك �� ا��
م =
��1996  S&ل �� ا�0وا���
ت ا����� 6م د'
 ا�1 ا���
����
�


ت�
��ن ھذا ا��درج �� �را��� �و#ف ا���
ط�� �م �را��� ��
ش �ول . ا����
��� �� ا�ر ا���
 ��
�
 ��س �0�زب ا' م[ �وھر ا����
�0م ��م �را��� ا��و#ف ]. �� �دود �
 ���ن ا��0م �� ط


 ��ف �
ء . ���ز '10 ��و '�وا&� ا�1 ا��و#ف ا��د�دا���
رس ط��0 '�ود ��در �
 �م ا� ��
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ر ا�ط �� �Cط0< ���
 ��ض ��و�
ت ا���

 � ���ن ). ��وذج �
���� �را�ش وا�
د�ر( ����
��ؤول ا� 

�ت =�ر ���و#� �رزت �� ء ��ذ ا����ؤ ��C� رى ��د دورة�ا� ��
ج �
د����� ا

���ت، ط
ط
، ا�ت �
'�ران(  1999

 #د ��ون �ن اوھ
م ...). ا�ت � ل، ا��زر، ا�����0ل، ����

���ن ا�زا&�� �
/ل �� #�� ا��0ط� ار�طم �
���< و و'ود ا���دى ا���
ھ�ر ���ل ا���دل ا�

���� وا/رارھم '10 �وا/�0 

ر�� ا���ر"��"  

 

ر ا��ذري � ��8ر �ن ھذه ا�/ورة ���ل #درا�� ا���وا��C '10 ا���ل، و��
�� ا���و��0 ان 

ل �وا/�0 #��� ا�#دم �
 ا'�
د �ن ا��
ل �د�ل �
���ظ�
ت �ده �0ك ا��درات �ن �دن �� ���

��� دا�
��
ة ا���
ت ا���
��� �و�� �
ص وا������ '�و�
، وازاء �طورات ا���ل �ؤ

" ا�د���راط��"  .ا�����0 و�
ر�

 ���
Cت ا��
#
��0
'ل ا���
ء �< ا�ط� 

دة �ظر �ؤھ0'
� ���

ر ا��ذري ا��
ر���� �ط�ان #وى ا��

 �ن ��
ء �د �واء، ���� 10' ���
��
 '10 ا�/�د ا���
��� وا��
ا��
���، ا'
دة �ظر �� �����


ل ا���
�� وا�����، وط���0Cادوات ا��
��� ا��� � =�1 '�
��
 ا�.  


ر �
 ا��� ���د'� �را��� ��رج ا���
C�دى �0ك ا��
ت ��ظر�
 ا�
و��6ل ا��و#ف �ن ا����

د �
ل ا���و#< ا��د�د ا����/ر '10 ا' ن ��ا��ظ
م، �< ا����
ع 'ن " د���راط��"ا��ذري �ن 

��
��
 �ر#1 �و'� ا��
د��ن ا��� 

ل �����او�1 ��ط�0
ت �/��I �و#ف و� �ك ان . أي ا

ت ��
ت وا��ؤ�
�
ر ا��ذري ���6ل �� ا�راج ��
ش ����3 ا�����ن ا���و�ش " ا�د���راط��"ا��


&� '10 ا�س �
ر���� 6ور������رض �� . وا���0�0 ا���ر�� ا�ذي =ر#ت ��� '�ودا، وار 
ھذا �

ش ا���
'� دون���
� ،��
=�ره ���ل ا��� ء ا��و#ف  ���
 ��0، دون اد'
ء ا��واب ا���/ل ا��

  .ا�6وري

  ا����ر ا��ذري وا������9ت


د ا���را�� �
ت ط��0 '�ود، #رر �زب ا�ط���0، ا����رع ا/  'ن ا���
��د ��
ط�� ا����

ت ا�����0�

ت ا�������، ان ��
رك �� ا������و�ن �
�ب . ���ب � ف �ول ا���
ر�� �
��ؤ

، ا�ذي ���ل ا���رارا ���م �ن ا��ر�� ا��
ر���� ا�������0 ا�ر #رر �زب ا��$ ا�د���راط�

ت ����دا ��ظم ا�دوا'� �
ا��8ر���، و ا�ذي ��
ون ���وات �< �زب ا�ط���0، ��
ط�� ا����


 ھذا ا���ر0����
 ا��
  .ا��� ط

1��
�X ا���ظ�، و� >Cا�ط ��، �ظل �� و 

ر ا��ذري، ذات ا�����
 ا�رى �ن ا���

 ان ���� 
���
، ��ردھ
 �ن أي #درة '10 �0ورة �و#ف، �
ھ�ك 'ن ��
رC�� S���.  
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ت ��] ا�و�دا�� �ر�ق[ ا���زن �< ���0
ون ا�����د�ن '10 ا�وا�< ا��/و�ت دل و#د�
 ا���� �0د�� ا���

 � ا��ر�� �دود '10���
�ن ��ص �< Cول � /�. ا���داد وا��دام ا���ر�� #وة �و�د � إ�� ا�
�� 

��� ا��ر��� ���� � Cط ع وزن ذات 6ور��
��
ت �Cم �� ���0
ل، ا��
��ن ���
ع �C8 ل، أو�� ا�

�� ا���
ط �رص �� ��
��
د أ��
ل Cد ا���6ف ا���، ا�Cط
��
ت �� ت �� ��1 و ا��
 ا�
. ا����


#� و ،]ا�� ��ن /8
ر[ وا��رو��...]  و�ر���ن، /8
ر ��
ر[ ا��Cر�� ا�/�8رة ا��ر�واز�� ��
ھ�ر� 

����، ا��4ط� و����� ا��
ط�0ن، أ��
ه[ ط���
 ا����/�0ن ا��
د��ن
 ���ل وا��� ،...]ا���
'دة �ن ## 

لCراط�� ا�ل �ن ا���ا�د�� 
�O� ����� وا� ��
�ة ا��
م ا��ل �� راز
�� ا�ر���� ��وى ��  ���ل او ا�
  .ا�د����

  ... ��دُ  و


ت �ن ا������ 
ھ�را��� ��ور ��س�

ت ا������
� ا�زا&�� وا��ؤC� دC ور���
 ھو �
 ��در ا��
&�� ا�د��

ل ھ�ذا ���دم �
ف، =�ر ��ن �وات، �وCو'� �رطC� .ر�� �د�ل �0زم إذ� ���
�� و��
رات ��ط
�ب 

لC� و�� ا����� ا�ر�ض �و���
 ��ري ا��د�ل وھذا. ��دا�� وا'�� #وة إ�1 و��
�
� �� أCو�ذا ت،ا�� 

&ل، ����0ف و��ر��C د'
وي ���ل�
 ا�و
ل و������
ت ا�

ت، ا������
ن أ�
 وا��ؤ� 
  .ز��


ل ��ود �ز�
 ا�6ور�ون ��ون �ن ھذا) ����0 ������ ا�را�ض( ا���
�� =�ر ا���
ھ�ر �و#ف �����C� 
��رون �ل وا���را��� ا�د���راط�� ا�ل �ن ا���
ھ�ر�� �� 

 �و#ف. ذ�0�
ط�� ��س ا��ذري را���� 



ل �
ر�S �� ا���روف ����
ھCا�� ،��

ط�� ا������
�� ا���
ب دون ا��ؤول إ�1 ا���� ھ� �� �ؤ

ل �< �ر�واز��Cآ�� �د�ل �4ل ا�� ،

ت ����دل '
رم 6وري �د #�
م أي ���. 6ور�� ��3رى ر���� �ؤ


تا��ؤ أن ���رر ا��/و�ت 'ن ا���
ع ��رد ا��8ر���" ا���
ط��"�� � I��� ر�� أي وان ���8را
�� �� 

�� �0ك�
دة ا��� ا���ررات �ل. إ� ��س ��0ظ
م ���دة ا�' 
� $�
�� 

ل را�Cو ����� ا����
�� ا���
ط ا

 إ/ ��، ��طق ��ت�
ت ���0 ���8ر ����ق إ��
ن ����ل ��طق �ذر�
، �دا ��
����

ت ���. وا��ؤ


�� ��رى�
وب ا�����0 ��و�$ وإ��
ن ا�د���راط�� وا��وا��ن ا��زاھ� وا�ر� ���0
ر�� ���رطون أ/��� 
��و�� �����
ن � ا���طق وھذا. �� ��� 
 ��طق إذن ا��. ا��ر�واز�� �0د���راط�� ا��
ر��� ��0�د ط��

��
ر �و#ف �/��I ��6ل �ذا. �ر�وازي إ/ �
ل �ن ا����م ا��ذري ا������
ت ا�
��ل �ن ���  ا���� 
�� �د�ل��
��0
ھ�ر ���ر ��
ل، � ��
ب ا��
د��
 أ� ���

 أھوال، �ن �� �د�ل ��
ء طر�ق '10 و�د�


�ت �� ا��د�ل ھو أھ��� ا4'ظم ��ن. وا��را�� د���راط�Cر��، ا��
 أ�ل �ن وا������، ا���
��� ا��


 ��ظ�����
 و�و
، و�����
ل �����ل '��0 ف��و# ا�ذي ا��وى ��زان ���8ر ا�/��د ھذا ��10 و����6�' 
  .و�
د��� ا��8رب

  ا�را�� ر��ق
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 �'ا�E �9F ?�9	= ا��6اش /�ل ا�#�"ا!ات 
+4 �3ء آراء ا��*( ا���869ا�7

 2009) أ��و�ر(��ر�ن ا4ول  31ا���ت 

  23: ة 'دد- ا���
Cل

   ���د أ�ور


 ا�/دارة
ت، ���ل ا���
ش �و��
اNراء �ول  ���ن ��
رك و��
ط<، ���دد. �< ا#�راب ا����
 ����� 

��� ا�و��دة ����Bا 

ت، ��6 �ن ����رھ��
ت وا��ؤ�
" ا���
� د���راط�
"دور ا����

0�ل ��وده ا�����0 �
ت ا�#�/
د�� وا����
'��، و�ن �راھ
 ��رد �0�� �ن �� /_� ���
��
 ��
�
����م و�ز��� �
� 

�� إ�1 ��
ط���و�د'و �
) وھو ����م /��I ��د&�
(���و�� ا���رادھ��.  


 �دل '10 ��
ء ����3 ا�د���راط�� ��O� ،ت
�

ت �ول ����3 ا�����
��ط0ب –إن د�ت �دة ا���
�� و��وي
��ور�واز�� –��0�
 و=�ر ���ق، ��ن �طر#� #�
دة #وى =�ر د���راط��  -أ


س�4

، و��دان 'دم #درة -���

 ور�ض ا�����0 ا��/�
ع ��ط� ���

ر '10  �0�ر�� ا��ط�ا��

ت ��
ل �ؤ����
 اا��� ء ا�طر�ق ا����ل ���
دة ا���ر�� �ن ا�ل ا�د���راط�� و�ن ���

��
��  .ا�د���راط�� ا��ز��� #/د ر�< و'� ا��
د��ن ا�


ھ�� �� ا���
ش ا�ذي ا������ �ر�دة ا���
Cل�
ت �ن -ھذه ا�ور#� ��
ة #/د إ�راج ��
ش ا����

ر ا��8ر��، وا��� ء ا��و#ف ا��
ر��� �ن ھذه ا�����3، أي أ��< �
 ا��
ط� ��ا���و�ش ا�ذي ا

�0�

ل ا�ط��� ا��C� ل ��طو�ر��  .ا�


 �� ا��ر�� ا���
�
ر إ'
دة ا���
ف ر��
 أ/�I ��رار ا�4ط
ء ��  أ���م '10 ا��� ،���
��
�ب، �ل �رھ�ت ا���ر�� ا��
ر���� �
 ا��ظر�� ���
ت ا��� �م ��رھن ا��
ر���ون '10 /�ا��د�


�
C� ا�����0 ��طو�ر 
0�ر�� ا���
��� 'C 10رور��.  


ت ا�د���راط�� ا��ور�واز�� ا�����0 ���
ل �ؤ����
ت ���ل �
ص، وا�
ن و�د�ل ����3 ا����
  .طرف ا��
ر����ن ���ل '
م، �� ھذا ا��
ب

��ر�د ا���
0Cون �
���ر�� ا��
ر����، و�� ھذا ا��
ب � 

 ��Cون �و#ف ا���
ط��؟ '
دة ��

 �� ��رة ".. �
�ذات ���ر�� ا�� ��� 
ت �� ��رة �
 و�
ر�وا ���

ط�وا ا����#  6� ��� ��
�
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ا�	'ار ا�&%ري وا�#�"ا!ات #6اش 
+4 �3ء ��ا01 /.ب ا�,+	�� وا��*( 

  ا���869ا�7 ا�;	8ة

  2006) أ��و�ر(��ر�ن ا4ول 

  13: ة 'دد- ا���
Cل

   ر��ق ا�را��


ع طور �ن��
��� ا�ر���� ا���� ا�����0 �
��
ة ا�����ط�< ا�ُ  
ا��ر���
ت ا�دور�� ا��� دأ�ت '�0
��� 
0�ل ا�د���راط�"ا�����0 ��ذ 6 �6ن ��� �< ا�ط ق ����ن ا��ر��ب ��د�ل ا�د��ور، ". ا��

 �C� و��د�د  ��10د ،��
�ن ا�6�
 ا�» ا���
ب« ��وات '10 ا�/��8 ا����داد�� ا��� ��0
'10 أي ��
ر�C ����0، و���1  ��0س ا��واب، ��د �رض #
�ون ا��زاب ا�ذي ��دد ا���
ق


ر ��� �C���0�0 ازاء ��ب 'ر� ���
�����ل ا��زاب ا����و�� ��رد دو�ب �� ا��N ا�

د ���
ظ��ن  .واCط


ھر�ن ���ن ا������د�ن ��� ا� ����� 

رت ر�
ح ا�وC< ا����
'� ا����ري ���ھذا ط��
 اذا 
�� ا����
'�� وا. '10 دوا��
��د اNن، ا�1 ��
ح ھؤ�ء �� �د��ر و���ر ���زات ا�� ،���
���

 ������دات ا�وC< ا'��
دا '10 #�م �ن ا���
ر�C ا��
ر���� �و�1، �� ا��ط
ح =�ر ���وق، �

�رة �ن #�
دات ا���ظ�
ت ا���
��� ا���
���، ��ظ
ھرة �
�ر�ض �ا�����ذ �� ��و�� ا�وا��، و'10 �

�����
ل C� ن أي' ����������د . و�� 
ا�����0 �ن د'م #�م �ن ا��ر�� ا�����0 ا���د�$ ��

ت، و�ن ��
ء #�م ا�ر���دود =�ر ���0 ��واز�
ت ا��ظ
م،  - ذي ا���داد ا���
ھ�ري-�
��ؤ ��

 �
ن"آ�رھ
 ا�رد '10 ���0 (وذ�ك ����� Cر�
ت ��وا�رة ��� �ن ���ا�د'
و�� " ا��دل وا�

�ت وا��داھ�
ت��'�
� (
���� ���وي ��دد ا�ھداف ا���� �دى ا��ر ��و�
ت و���ل ا��دام �ط 

  .ھذا ا���م ا����0ت �ن �Cط ا��ظ
م

 ���
��� ا�8Cط '10 ا�ط��
ت ا������ ��و�� ا�8 ء ا�زاCون #د ر��وا در�� ا��
�وان �
ن ا�
 ��
�� و����د ا��ور، �
ن ا��&
ت ا��
د���ذ ا��
م ا��
�C، �� ظل ا���راء ا��ط
�� وا�


ر�
 �� �و��و  ا��ر��C #د/ 
��ق ان ا'طت '�� ��وذ� 

ب ا���ظ�م، ����= �� ،
��ش ��ط
��1990ود����ر  1984و��
�ر  1981
��
 ان #وا'د . ، أي ا��/�
ن 'د�م ا��ق ا���


 ا���ل �ب، ��

'د ا���د�
ت '10 �
 ���1 �ن ��/� ��
�� 

ت ا���
��� �ن ����ل ا�1 ��
ا���
�د ذا��� . ����� و�ن � 
دد " ا/ ح ا����0م" ��ؤ�� �� 

ج ا���
ب ر=م ����ا��0 �����ر ا


ت ودور ا���ر�ب ا�ذي �
�ت ��

ل ھذه �ن � �� ���ل ا��راغ ا���ظ��� �
�6ر�� ا��Cا�� �#
ط
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�� '10 و#ف ���6رھ
 ��ن
�� ��&

ر، �
�ب �ن /��� ا��
�� وا�� 'ب اB/ ح أوھ
م �< ��ط< 
���داد�
� ��
Cن ا����
ر �ن ا4'ظم ا���م �دى ا��
ط&� ا������
ت �< أ�رى �� و ��، �ن ��0
د� ا��

�واء ا��ذري �� �&
��� ا��
��
ت 
ت��رو#راط� �و�� ا���0 ا��

ء ا����� ��
�� او ا�4زة، �را�
ر�� 

ل �ر�� �� ا� د���راط��Cت[  ا����� ا��
������ ���

ل �ن ا����م �و#�� أو ،]�6  ا�8 ء ������ ا


ت�
  .ا����


�� ا�6ور��ن �
ھل '10 ��<�
م ھذه وا� �� وا��د�ل ا�طو�ل، ا���س ذات ا���ر��C و ا�د'
وي ا���ل �

�تCا�ل �ن ا��و��� ا�� 
���
ت، �ل '10 ا���ل و�دة �����ق �و
 ا�����
�' 

 و و��������� 


�ت �0ك و��/�ب) و� ��ذ وط ب ��ط0ون(Cب ا���
  .ا���ذ�ر و ا��و��د '10 ا��
درة �
��ط

  ا�را�� ر��ق

************  


ت '10 ا���ط 'ن ����ر ��ل ا��80
ة ا4/وات:[*]�
�ث �ظ� و#د. �
��8رب ا����
� ��
�� ا�4ر ان" ا

�ر�ن ا�د�
ج �وء �ن ا���
��� ا���رى ا��دن ���ز ���وي �ل 'ر�C ���ل ���0ق � وا���
ر ا��رو��ن ا��

 ا�� ���ن �
 وھو ا��روي ا��
�م و�< ا���4 �< ا���80 ��0/و�ت '��� ار��
ط ��6 وان.  ا�/��I دور
�� ��0ظ
م ��
رض �و#ف 'ن ����ر
��
 �و��س ��ر�
�� ا�ظر." ا��
ت" ، =
ر�
 ��ذ ا��8ر��� ا����


ء، ا�دار ا��د�دة ا���
ح �ط��� –" اNن ا�1 1960C354 ص ، 2009 ا���.  
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�� �ورد دون ان �����$ . �د���راط�و6
&ق ا��ؤ��ر ا�وط�� ا4ول ��0$ ا" أ�رى�Bن ھذه ا��

ت�

 ا��رار ا���0م ��/وص ا���
�ل �< ا������.  

 ،
".. �ر=م ا���$ ا��� �وردھ
 ا��$ ا�د���راط� �ول 'دم ا'��
ر ا���
ط�� #رارا ��د&�
 و#
ط�

ت ���ل '
م" 'د��
"��س ��
 �و#�
 'دا&�
 و�
ھذا ا���ر�ر � ��د  إ� أن". �ن ا���
ر�� �� ا����


دة �ن ��
رب ا��ر�� �������را '�� �� ا�وا#< إ� '10 ��ل ��
ط�� �0و ا�4رى، دون ا�
 $
 ا��د ����ا���
��� وا��
ر����ن ا�6ور��ن، �
��/وص ��م ��ر�� ا�� ��� ا��� ا

  .ا�د���راط�


ر آ�ذاك �
طب ����ن ط�و��� ا��� 
��ذا �و #�00م �ن ��ل "��ن �� ��
، وأ�6ر�م �ن درا�� Iا��د�
��د� �ن . ھ�ذا ��ب ان ��
طب د'
ة ا���
ط�� �� ھذا ا��/ر". ����ك ا�� ��� و�ن ا���رف ��

 �� ��Cر �< و
���3 �ذا ا����� ��
#� ا��
ر���، ھ  #
�وا �درا��
رة ��
ر ��زوع �ن ���ا
�#
��.  


ق ��رك . 1907و 1906و �1905�د 'رف ا�� ��� ��
ر ا���
ط�� 6 ث �رات ��و�� ھذا ا�

ط�� ا�� ��� ��0ر��
ن " ����ن ���0م ��� 
���
 و/��
� 
��� (إن ا���ر�� ا�رو��� ���ت ��
 �ط���

1905 ( 
1906��� (وآ�ر �
ط&"( �� 
أ�دت أ=���0 ا��زب ا�����0 ا���
ط��، ����
  1907، أ�
�0
 '10 ا���
ر�� �� ا�دو�
، و�
ن �� ���
���ن ا�����0 ا�و��د ا�ذي /وت إ�1 �
�ب وا�ق ا���

 
� 

ت، دون أن ���� ذ�ك ان ����ن �
ن ���ظر �ن ا�دو��

�I ا���
ر�� �� ا����/� ���
ا���
���

 ا���
ن ���ظره ���.  


�� : ا��ؤال ا��طروح ��د ھذه ا��
رة ا��
ر�����
ر ا���
ط�� �� �� �� 1905أ�ن ���ن /
 �� 
" Cد ا���
ط��"و��ب ��
ل  1907/وت ����ن Cد ا�� ��� �� ، و��
ذا 1906و�ط3ھ


ق��
ن Cرر ا���
ر �� ذ�ك ا�����.  

ا��واب ط��
 � ���ن �� '��ر�� ����ن أو '/�� ا�� ���، �ل �� ا�ظروف ا��وCو'�� ا��� 
 �0�

�� ا�ذا��� �0ط��� ا���
ر ا�C���
ر ا���
ط�� �< ا�� 

ت، ���وى(ر�< ���
 ا��زب، ا���


�ت ا���
ھ�ر�� ا����و��Cا�و'� وا��.(  

  &

 ان �روط ��
ح :"��دد ����ن ��ب ��
ح ��
ط�� دو�
 �و���8ن #��
� 
��6ل ��  ���1905

 �ظ�را ". ا�د�
ع 6وري وا�< �دا و'
م، #وي و�ر�<��
� 
ل �رى د'
ة ا���
ط�� �� وC< �0د��


�� �ن ذ�ك ا����لC� ع

ل ا���
�� وا����� �
��8رب ��3�ط ا�. � #ط�
. ��د�Cوى ا����
ه ����

 ھ�
  –���< أ��
 �� وC< �زر، و �م ���ط< ا��
د�ون ��د0�/��� >�
ب � ������1  -����0 أ


ھ�ك 'ن � ،��'

ت ���
رك د���  ".ا�د�
ع 6وري وا�< �دا و'
م، #وي و�ر�<" رد ا�
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��، و ا�ذي�
��8ب 'ن ذھن د'
ة ا���
ط�� �� �0د�
، ھو  ا�و�� ا�4ر ا����ز ���
ط�� ا�� ��� ا��

ط�����
�� �����، �ل " ��� ����ن إ�1 ذ�ك ��و��. ا���/ود ��
� دا�ل �ؤC� ط��
�م ��ن ا���


������ و���ل أو�< Cد ��
�ت ا�دو�
 ا�����0 ا4و�1 "��د "...Cد ظور �0ك ا��ؤ�) 
دو�
ا�� ��� ��
ر ا���
ط�� �/رف ا���ب و#د أط0ق ". ط��
 �/رف ا���ب 'ن ا�6ورة) �و���8ن


ل �دل ا�طر�ق ا����رجC�0� ر�
�و ا�طر�ق ا���� �وھ� ��� وا�� . ا�6
&ر 'ن ا�ط�م و�و��

ت ��
ل ا��
ر����ن ��0ؤ����
 �ن ا�� ��� ���دأ اCط�� ر�

 ����ن �ن ا'��ر �0ك ا����

  .ا�����0�6


ل Cد ا�Cل ا��

 '10 �دول ا'���
��� �� ا��8رب، �� ��رة �زر إن ا��طروح 
�����داد ا�
 ���
�� دا�ل ا��ر�� ا��� /Bت و�808ل ا���ر ا
�

�� وھ���� #وى =�ر '�
��� '10 ا���C�

د ا���0را�� ���ظ�
ت ا���
ل ط��0 '�ود، و=�
ب �زب ا���
ل ا���را��، إ�1 �
�ب ��Bا �����

�� �ر�د�
� Cد ظور �ؤC� و'��؛ ��سCورة  ا��وا�ل ا��و

��8رب ���� 
����ا�����0 �
 

ت ا��� ��C< ��0زو�ر ط��
، و���

ل ا���������ر�ف ��رى ا��د ا�6وري، وإ��
 ا��

ل ���ر ا��ر��
ن؛ � ���0ل ����
��0
ل �� ���
��
ت ا�����0 ط��
، #/د ا��ر��� ا���ا��ؤ


ت ���0
ل�  .ا���ر��� ا��Cوي وا��/ول '10 إ/ 


ط� �� ا���
ء �روط ا��د ا�6وري ا�وا�< وا��
م 1906
ط�� دو�
 أ�ن ���ن �ط3 ���؟ إ�� ��ل �

 ����ن �/و�ت =
���� ا�� ��� ��رار ا���
ط�� . وا��وي �داوھ� ��س ا���ررات ا��� ر�ض �

1907 
، 6م أن ا�دو�
 �م ��ن ��رد و'د أو ط�م �/رف ا���ب 'ن طر�ق ا�6ورة �ل أ�را وا#�
  .ظرف �زر 6وري و�د ر���ر=م أ�ف ا���ب، �� 

  ؟���1905ذا $�رض ا��?7#� ا�دو�� ا<و�; 

 
�� ظروف ا��د ا�6وري ا�وا�< وا��وي، �
ھد ا�� ��� �� ��
ط��م �0دو�
، '10 إ��
د �د�ل �
��
�� ����0�6 �� : " �� ا��واب '10 ا��ؤال ا���ھل ا��0ط� ا��د��� ھ� �ن ���وم �د'وة أول �ؤ

��C< ا 
�� ،
��؟ أم أن ا���ب ھو ا�ذي ����س ..�6ورة '10 ا�طر�ق ا����0 ا�د��وري ���رةرو

�ت، ا��0ط� ا��د��� ��وم ��
�ر�  ..".أو �ز'زع، �� أ�وء ا�

 
؛ إ�
 طر�ق ا�6ورة ا���
�ر، أو ا�طر�ق �1905
ن ا���
ر إذن ��ن د'
 ا�� ��� ���
ط�� دو�
��
ر��ا����رج ا�ذي ���ر�� ا���/ر�� �� ��ل دو�
 ا�.  

 ��0�6�� ���
 أول �ؤ
ت ا�����0�6 ا��� '
رCوا ����م ��ن ا�� ��� ھم ا�ذ�ن �0�وا ا��ؤ

ر��(���
�� ا�6وري ) اC� مC� �� /ر، �ل ا���ب��ا� 

ت ا�����0�6 "د'
 إ����'وض ا��ؤ
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د�
ر أ�
. ا���را�� ا�����و��، ا���
رك =�ر ا���0را�� ا���
� 

�ف �د'1 ��
ر �� ��د ا�د���راط�، ا��
10 ��
&�� د�ت' >�

��� ط�� �ط إ��
ن 'ن '�زه ���ل ا����
�� ا�
�����إ �دود �� ��1 �د�ل  / .

�� 'دم أ�
ن و#د��� ��0ص در�� �� ��0/و�ت �8�0ل ا�د���راط�� ��0و��درا��� ا�����ذي ا����ب �د'وة ا�


'دة# ��
�م ا��� ا���

�ف #وى ����
 ا���طرة ا��
&� 46 ��و�
�� ��دت وھ�ذا. '�0��
 ا4/وات، �ن �

�

م ر=م ،2003 ��
م #��Cزب ا��  .ا�ط���0 


ر <�را� ��وازاة -4�� ���ن �زب ���دم ا��واء، '10 ا���و�� و=�ر ا���و�� ا���0را��، ا��Bا 

 � ،"وا������ ا��دا��" ا�����0ن،���
���، /وت أ�ف 140 �ـ �
ز ��ث �
��دن Cق[ إ�� ا��دا�� �زب 

ت �� ا4و�1 ا�ر��� وا������'
 ب�ز '10 ���د�
 ���دا 734 '10 و�/ل ا� &��، ا�#�راع ذات ا���

 ا�� ر=م ھذا]���دا، 648 ب وا���
/رة ا4/
�� و�زب ���دا 655 �ـ ا�6
��� ا��ر��� ا��ل ا�ذي ا���� ل

ر�C �وا#ف ��0ور ���  �� ��
��
د ��د �ن و�����دا د���، أ� #� ��د '10 ���/را ا��ظ
م، �� ا��

��و�� �� دوره ����� ا�'��
ر ا���را�� ��� �ررت ا��� ا�وا�
��
'دة ا���
د�� ا��
��� ا���ك �� 
  .ا��ر��C ا�����<


د �و#< ا�� ل إ�1 وا������ ا��دا�� �زب ���ر�
 ا���را�� ا����
� 
 ، ا��0ك � �� ��
ر�C ھو ��

 � ، ا�ذھ��� ا���0�8 �ن #�م �� و ا��د���� ا�/�8رة ا��ر�واز�� �� ��ظ���� ��
'دة �زب���. ا��در��ن 



 '��0 دل �Cدم� أ�� ���

ت �� ا�و�ط �ذا ���
  .ا��6
&�� اBدار�� ا��0
ن �� ا�4راء ���06 ا���

� ���ن" �ن ا���ط ھذا ��دمBم، �وز" ا
��� د'
�� وا������ ا��دا�� ��زب ��0ظ
� ا����داد، د'
&م �ن أ
 22" [اNن �وطنا" �ر�دة �< ��
��0 �� ����ران ا��B '�د ا'��ر. ذ�ك 'ن ����را ا�X0 ر&��� � م و��ل


ء �ن ھ�� وا������ ا��دا�� �زب" أن] 2009 �����ر�� وا��و'ب ا���د�� �
��را��
ت #
م ��4 �0دو�� ا�

ظ �� ا����ر و�دوره �
��8رب ا����0 ا��ظ
م �3ھ��� وا#��< ا�وط��� ا���ظو�� ط������ د��
 ا�� م '10 ا�
  ."ا��8رب ا���رار و ا��8
ر�� و�دة و'10 �0دو��

 �وع ر=م ا�ر����، ا�����0 وزن ��
��] ا#ل �و��رة ر��
[  ا���رار '10 �ؤ�ر وا������ ا��دا�� �زب �دم�
 ھ���0 إ'
دة" ��� '10 ا��ظ
م وھ�وم ،2003 �
�و 16 ����رات ��د ا��ظ
م ���0 'ن �
�$ ا����
ش �ن

  ."ا�د��� ا���ل


'� ا4و�1، �
��وة. ا�����0 ا��ر�� ��دم 
�ل� ���س � وا������ ا��دا�� �زب ��دم أن '10 ' وة ھذا�� 

ن، ا��دل��B���0&� ����د �م وا� I�
/� 
��� ��0روط ا�را�ض �و#�
��
 ��ري ا��� ا��
�و��� و ا��� 


ت،�
��، �د�ل ��
رات دون د��� �ر�وي ���ل ا��وى �را��� �وا/�0 ا����
�� ��&

ت ����� #���� 
�ر���
  .ا���
��� و�



 أ�ر ا�����0 ا��ر�� ھ���� ا���رار ��س ط������ ،
��
و و6� $�

ر #/ور 'ن ���د �د ا�1 ��. ذا�� ا��

دة ا��طور �رص ان ا���
���، ا��ر�� /�ود و�ذا ا��8رب، �دھ
 ا��� ا������ ا���ر�
ت د�ت و#د��� وا


ر ���و�� ا���
درة�
&�� ا��رص. ��ا���ط �0دان �3=0ب ا���
ح �ن ���6ر أ�Cل ��و '�0� 10# ،
 �وCو'�
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د ��د�
ف أن ��ب ��، �
/� /وت أ�ف 337 ا������ �0�وات ا���را�� ا��C� 
 /وت أ�ف 160 إ��
�/ل �
ن 

د �� ا�د�
�� #�ل ا�د���راط� ا���را�� ا��زب '�0� ا��زب ھذا أن أي. ا���را�� ا��


 /وت ��0ون �/ف زھ
ء '��0
 ��د ��� �
���د���ن�

م #���

رة و��در. 2003 ��Bق أ�� ا�1 ا�� �� 

ت�
���� 2002 �ر��
ن ا��� 15 �&
��

ت �� و�د�رج ا4/وات، �ن ��
9 ���� ا�1 2007 �ر��
ن ا��� 

�&
��
�.  


 ھذا ا��
ر���� ا���
ر�C أ�زاب �را�< ھذا و���م. /وت أ�ف 160 وا���را��� ا���دم �زب ��د ��
  .ا���رى ا��دن �� �
ص �و�� ��وا/�0


د �وا/ل ھ�ذا�
ت أوا�ط ��ذ ا��رج ان ��د ا����
�� ا�وزن ��د ا���را�� ا������ د��ور #�ول ا�1 ا��

ذ ھذا ��6ل. �دده �
�ت ا���" ا�����0 ا������" �ن ا��ظ
م إ��
ذ �
دوار وا�Cط ع ا����داد،��Bل �� ا��� 
�� �ن ا��ظ
م ��
وف ��6ر �
ن �
 ��ر�ر �� ا���و��� ا���ؤو���
��
 ، ا��
��� ا���ك ���
�/��د � 
�'

 أ�را&� ا��8 ل و�رط ا����0م ���0< ����ق[  ���0ما� �����3 ا������ ��� 
#
6�� 

 وإ�8
ء ،]وط��� 

 ا���
'�� �د�
ت و�/�/� ،]1999 �
رس 30 �ر�وم[ ا���و��� ا�/�� �د�
ت ��
��� �ن ���1
 '10 ا���زة ا��8ل ��
�ون ا��د�دة ا�/��8 ��ر�ر و ا��0د�
ت، و�د�
ت وا��ر�
ء ا��
ء ��وز�< 'د�دة

�ب�
�0 و �
ر���� ��
ت وا���
��B Iر�� ��ن �م ط��
. ا�S ا����8ل، ھ�
�� و�رض ا���
ل �

د�ون��0 #�
ع =�ر ا�������� �����ذ ا��ظ
م ا
��
ر�� � �� 
1 �
 '�ر ا���ر�
��� =�ر ���� ا��را�� �


د �<�
د ��ن. ا�دو�� ا���د و/�دوق ا��
��� ا���ك و ، ا4ور�� ا�����و�� د�ل �را��ا�� ا�� � ا�وا�
�م

ق و�� '��0
، �� ���ر �
ر���
 ر/�دا ���8  ا����8ر، ��� �0�� ��ذ ا���� ل �زب �< #
دھ
 ا��� ا�

��ن و ا�د��ور ���د�ل 1990 ��وات �ط0<�
د أ�
ذ�ب أ6
رت و#د". ا�د���راط�� ا����0" �روط �� ا��
��ن إ�1 ا����س ا���ب �وق ا���را���� �'
Cن ��ن ،أو
�ر' 

ل �
�ت ��Nد و�دأ ا�واھ��، ا
� ا��

د ا����داد �د�� �� أدواره �6
ر ��/د ا���را��
�� ���� � ھذا ��ن. وا�Cط
د �� ا���را��، ا��

1���ط. أ�وأ وC< إ�1 ا��در �و �

ر، ا�1 ا��ط
ف �� '10 ا����
'�� ا�����3 ���� ا�1 وا��ودة ا��
�� �� و��
��� ا����ود /��� إ��� ���د #د ا����
د، ��رة ور�< طر����،
� �Cر
 ��د. ا��ظ
م �ن ا����و�� ا���


ظ �ن '�ود ��د ، 1985 ا�1 1977 �ن ا���و�� د�ل ان ذا�� ا���� ل ��زب ��ق��
�� '10 ا�� �ن �
 �ن ا�واردة ���0ا� ا���و�م �را�$ �ط��ق �� ا��
د&� ا���و�� �0ك �
�ت و#د. ا�د��ور ر�ض �در�� ا��ظ
م


ت وا�1 ا������ ا4=���0 وC< �دھور إ�1 أدت وا��� ا�دو��، ا���د /�دوقC

.  1984 و 1981 ا����� 
�� =ط
ء ا���و�� �0ك �
�ت
��
رت أ���ت ا��� ا����داد ��
 ، 1981- 1979 إCرا�
ت و#��ت �
ز�

دة �ن ا���و��، =
در ان ��د ا���� ل، �زب ���ن ذ�ك و�<. ا��را&م �ن ذ�ك و=�ر��� �و#�� ا

،�Cر
���
� 

د �< ���
و�� ا��وا�ل و�ن. ذا�� ا���
ه ��" ا���
���" أدا�� و��ر�
 ا���را��، ا��

'دة���ق ا���� ��Cش �ر

د ا����
ل �� ا���
ر�C، �� ا���را�� ا��� ��ف �ن '�ز ھو ذ�ك، #رر 


ره '10��� �8ر '10 �
�
 ا��� ا����و�� ���
ر�� ��د �ر�� �
ر. ا�وا����
 =�ر" ا�د���راط�" �
��و�� ا���
رك�

، ا���ل ��ظ��[ ���
�
، ا��و�د ا���را�� ا��زب ��
�
د 'ن ا������ ا����� ت و � ا��


 '�زا أ�
ن] ا���را���

�ف ا���
ن، �راو�� �ن ��وات '�ر ��د ا�� و��دو �د�ل، إ��
ن 'ن �� وا��
�زب �< ا��
وي $
 ���راط�ا�د ا����� ���
ر ���<" زورا ��و ����
 ���� �دأ #د ،"ا�د���راط� ا���  ...
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ت ��د�

ت ����0�6 �ن ا��وع ا�6وري ا��
�ص، أي �و����و�� �ن ا��وع ا���0را�� ا��و���� ��ؤ
Sل، ا�
  .����ن" ا���


ق ��
 'ن ا�� ف ��C

ت ا�����0�6 '�د�
؟ إذا �8��
ت وا��ؤ�

ذا ��
رض ��
ط�و�
 ا������

��، أي ا��دام ا���
ر ��ن ا�طر�ق ا���
�ر وا�طر�ق ا����رج، 4ن  1905�
 ا���Cق و
��'ن 


ط�ون � ��د�ون �د����

��8رب، �� 

ت ھذا ا��4ر ھو أ�ر وا#< '�د��
  =�ر �/ور ا����
���

��� �/ورة �6�
ت ا�����0�6 ا���
��� وا��ؤ�
�� ��ط0ب د��ور : ا��
رCون ا�د��ور ا���

 

ت �زورة � ����م ���
���

 ا�دا���0 �
ت ا��زورة ا��� ����م ���
د���راط�، وا����
��و�� ��ؤو�� و���6�� �ن  ا�دا���0، و��و�� � ���6ق �ن ا4=���0 و=�ر ��ؤو�� أ�
م ا��ر��
ن�

���داد ا���ز��، ��م �0د��ور "وردت ھذه ا��ط
�ب �� ا����ور ا����ون (ا4=���0  � �

Cل �ن ا�ل إ#
�� �ظ
م د���راط� �ر��ز إ�1 د��ور "؛ )17/09/2006ا�د���راط� ��

�� وإ�1 �و��
�
ت �رة و�ز�� '10 أ�
ر ��
خ د���راط� �0ورة و��Cو�
 و�/د��
 و'10 ا���

 ا���ز��� ��

ف ا����� ا���ز��� و'زل ا���Cراط� '�ر إ�ع (د��
Cب، إ�
'دم ا�B ت �ن ا���


ء ���� '10 أ�س ا���� ��� وا���
ءة C# ز
ا�4زة ا��ر�� ا����4 ��0را#�� ا�د���راط��، �
  52و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول ��0$ ا�د���راط� ص...." وا��زاھ�


�/و/
 ��ن �رى �� ذ�ك طر�ق ��0طور ا����0 إ�
 (�ط
�ب ��رو'�  -��� ���ل � �دال - إ�
�و ا�د���راط�� أو ��1 ا���را���� .( >��
 �وھ
�ش ) �و��< � =�ر( �ط
�ب �ن ��3


ت. ا�د���راط�� ا�����0 �
��8رب�

 � ���ل ��ر ا�زاو�� �� ا��و#ف ا��
ر��� �ن ا�������.  

�

ل ا��������
ت ا�وا#��� ��0�ر�ض Cد �را&م ا��ظ
م ��د� �ن ا��
ت ا�وا#��� وا��ؤ

ت ا�د���راط�� ����، ور�< و'� ا��
د��ن و/د�م ��دود �ؤ
��ا�#�/
دي وا����
'� وا�

ت �
���
� ���

��ط� 
Cر�� و��و�
ا��ور�واز�� ����� ا���
ط�ون �O' ن ��رم ���0 �ن ا���

��رة و�ز�.  

�
 ا��$ ا�د���راط� �� و6
&ق �ؤ��ره ا4ول ھو ا���� ا�4رى ا��� �طر'دم #درة ا��وى "

ھ�ر ا���������
� 

 و�Cف ار��
ط��C� ت
�

دة �ن ا��������� "، �ـ"ا�د���راط�� '10 ا�

م ا��در��� �

ت إ�1 ا�د���
ت وا��ؤ�
ظل ھذا ا�وC< �ؤدي ��
ر�� ا�د���راط��ن �� ا����
��� ، و�"�� ا����
ت ا���ز���
�ا��� ��ب ا���� إ�1 إ��
زھ
 ھ� ا�ر��
ط "طرح ���� أ

 10' ��
���

ھ�ر ا������ ��و��ر �روط ��
ء #وة د���راط�� �ذر�� #
درة '10 ا�د�
ع ����
�
  ".ا��ط
�ب ا�د���راط��


ت ا�د���راط�� ا��ور�واز�� ��رو'
، و��ق ��0
ر����ن ��إذا �
ن ا���وف �ن ا��د�
ج �� �ؤ

��أن و�دو�Oن �
 . ا �� �  �� �Cوع �واب ا��زب ��را#�� ھذا ا��4ر و�����0
�� و�و��
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��0
ر�� �� " ا��وى ا�د���راط��"�طر�� ا��$ �ن ��ل ار��
ط � ���
� ���
�
ھ�ر ���� أ���
�

ن/����، ��ن �C< ا��ر�� أ�
م ا�� ��
ت ���

دة أن �ن � ���ط�< . ا����� 
� �0C���
�


ل �ن ا4�وال ����ق  ا���
ر���
ت و��و�ن ���0 �ر��
��� �ن ���ط�< �3ي �
ا�ر��
ط "�� ا����

ھ�ر ا���������
وا�و�� ا�Nر ��0���0 ھو أ�� � ���ن ����ق ھذا ا�ر��
ط دون ��ر�� ��ف ". �


ت ا�د���راط�� ا��ور�واز��������ل �ؤ�- 

ن ��0� 
���ق ھذا ا�ر��
ط - ������.  


ر ا���
ط�� ��
را �� =�ر ���0 و�ؤدي إ�1 ا��زال ��
رج ظرو�� I�/� ،ف ا��د ا�6وري

 'ن ��
ھ�ر ا���0�8'
و�� ا���
�ل "وھذا �
 ا'�رف �� ا��$ �� ��س ا��/در . ا�ط���0 وا��ط

��Cوا ���
�� ���

ت �دون ��63ر �دي و�دون ���
، دون ان �����$ �ن ذ�ك "�ظل ��
ط�� ا����
،I���ؤال  ا��و#ف ا�/ 10' 

ت " ��و��

'د �وض =�
ر ا�������إ�
 '�ر ا���
ر�� (�ل 

 

 أو ��
ط��
ت ا�د���راط�� ا��ذر��؟ ) ؟(��'C 10رب ا��ز�� ا���
ھ�ر�� و��و�� ا��و�
 ��وا���ب �� ا'��
ر ا�ط
�< ا��و#� " إ��
 � ����د ذ�ك"�ن ا�و6
&ق  ���56ب ا��$ �� ا�/�

 �0��0� ��
��
�06 ���
ر�� وا���

ت ���ون ���
ا����
���، �3ن ��
ر�� ا��
ر����ن �� ا����
  .ا4�زاب ا�4رى

"،��

ل ا���
ھ�ر �
رج ا��ر��
ن...إن ا���ل ا��ر��C� م
�0
 4ھداف و�� >C�� ب ان�� ، ."
وردت ھذه ا�/��8 �� ��ررات ا��ؤ��ر ا�6
�� �����R ا���و'��، وھ� =�ر واردة �� ��ررات 


ر����ن =�ر �
ر���� ا��8ربا���� �
 �و�6م إن . ؤ��ر ا4ول ��0$ ا�د���راط�، ��3

ت �

(��Cون �وض ا��
ر����ن ا����
 أو ��
ط����س ��ط ����0
 ) إ�
 '�ر ا���
ر�� ��


�
�� 
C#

ر�� �� ا����0 � ��ون '�ر و'د . ��ظ�ره '�د ا4�زاب ا�4رى، �ل �����
�

ل ا��� ا���
ھ�ر �����ق �Nم وا

ل Cد ا4وھC��
��ء �
 '�د ا�و/ول إ�1 ا��ر��
ن، �ل �


ت��
 ا���
ھ�ر '10 ھذه ا��ؤ�0�� . �� Iا��ر�� ��
�ا���
��د "و� ��زج ا��
ر����ن �� 

�0�' 

&دة �ل ���ون Cدھ�
ت : ا����
��� ا��
ز�� ا������ �Cر��� IC�� ����� � 
أي أ�


ط ا��رو���
ر��وا�د���راط�� ا��ور��
 ����ون إ�1 ا4و#

 ر��
، "واز��، �ل �ر�I #در إ��
م �
C� �0ن'
�و#� ا�ر�ف وا��د���، ��و��و�ون �
����&� ا����
��� أ�
م أ�واب ا���
�ل و��ن �


ل ا���
ھ�ر �
رج ا��ر��
نC� رورةC� 
�C
� ��
  .ا����

راط� �
��8رب ��
ط�� ����0 � ' #� �� أ�
 'ن ��ل ا���
ط��، �Oن �
 ��وم �� ا��$ ا�د���

 ا�� ���،
م �# 

ط�� �����

ط�� ا����ط�، أي ��س ���رد ا���
ع 'ن .. ���0ق ا�4ر"����
�


'� ا��ظ
م ا��د�م �ل ھ�وم Cد ھذا ا��ظ
م�أن ... و��ب �ذ��ر ا��راء. ا���
ر�� �� �
ا����ط� ��
ر�Cن #/دا ا���
ط�� ا�د���راط��ن ��د6وا /را�� 'ن ا���
ط��  -ا���را���ن

��0�
�C ا������
  .����ن" ا�����0 ورا�ط�ن '�دا ا���
ط�� ا����ط� �

  ��� ط���� ا��ظ�م؟
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 ا���
��ن =�ر ��م �� ���6ل ا�#�راع /�
د�ق ��ط�
ت أ��ر -1
 أن إذ. �����م ا��8
ر�� �ن ���را #� 
 �ن ��0ون 20 �ن � ��ن 7 ا��رة ھذه 'ددھم و�X0 ا����
���، ا��وا&م �� ا�����ل ��دم ا���
ر�� 'ن

�8�
 ا4/وات ���� �80ت ���
 ا�#�راع، 'ن �
��وا&م ����0 أ�رى � ��ن 6 ا����ت ����
. ا��/و�ت �ن �
11 �
ر��نا�� �Cن ا��80
ة �&
��

 ا��� ا���
ر�� ���� ��زل �
 ھذا[*].  � ا�دا���0 وز�ر �
'�زاز أ'�0

)52 �&
��

&� 30 إ�1)  ���
�.  


ت ط���� ان �ك � و�

'د ��ث ا�����0، ا��������ق أوھ
م ��ظ�م '10 ا��
�ب �ن ا�����ب #رب �� 
��� =�ر وا��را�
ت ا�ز�و��� ���
ت أ��ر ���
��� و���8ل ا����ن،
�� ار��
ع ���ر ا4/وات، و�راء ا�

���
 ا���
ر�� ��

ت #��
���
��ن ا�دا���0 وزارة �ود '10 ' وة ھذا. 2007 �ر��
ن �� ا����� �0ك ��


 �دار�
ظم ان �ك و�. '
��ن #�ل �ز���� ���
ت ا�را��Cن ا��
د��ن ��
 ا��وف �را�< 'ن ����ر � ���

�وظ�0 وھذا ا�دو��، ��روت �ن 
Cع �� ا�
�
ج ���
ل ا�����ر ا�������رات ا����� ا���
� 

ت�

ت وا�'�/  .ا���< #وات �< وا��وا�


��3ن ���
�ة ' �� ھذا ا��/و�ت 'ن ا����
ع ��م� ،��
�� �ن '�ود: ����ن ا���
ع 'ن �
��� ا�

زل��� #وة �
ب= و ��، �ن �R=���0 ا����
'� ا�وC< �ردي �وا/ل و ا����
��� ا��
�� �و�� 


�ط�ن�
زل �0ك '10 ا�
رج ا��دا&ل �� و���ر ا����� ا�ر�ض �و�د #وة أي ا�وC<، وذ�ك ا��� 

ت��  .ا��ؤ


ت ���زت -2�
��0 ��
ر�� �3ول 2009 �و��و ا�����زب �� ��
 ا��د�د، ا��/ر /��< وا���
/رة، ا4/

�ق ا�دا���0 وز�ر �زب�
'دي أ#رب ا��د �� ا��/�و'� ا��/ر أ�زاب اھ�راء د���. إ��� ا��0ك �' 
�ن���� ا����0 �� ا��د�ل �وا/�0 و��/د ا�6
��، ا�
��" ا��د�د ا��د"��د�و أ#دم �م، �
/� �3دوات ا�


دة ا��د�د" ا��0ك �زب" �0ق '10'O� �0م ھ�����ر�� �ن #� ��
��
���3وف و. �رط دون ا��وا��ن ا�� 
: ا4/وات �ن 'دد و���3ر ا�����0 ا���
�س ��
'د �3=���0 �روزه، �ن و��زة ��رة ��د ا��زب، ھذا �
ز

��� د��� �ن و�
. أ�ف 150 و ��0ون
���/ل ا��� ا4/وات أن ��ث ا�4ر، �ذا �د�دة  
�زب" '�0 

 � ا�4رى، ا��/ر أ�زاب �ن إ��� ا���0ت إ��
 ا��د�د" ا��0ك��� ��و�
ت ��دت إذ ا������، ا��ر�� 


 /وت ��0ون و�دھ
 ا��ر�� ا��طب�
�# 

م '��0 �/0ت ��' 2003.  

0�� �ن ��ظرھم ��س ��4 ا��د�د" ا��0ك �زب" ���� ا�ذي ا���راق ھذا ا���0را���ن أذ�1 ����ذ/� 

���، ا���0را��� ا���
ر�C '�رت و#د. ا��ز��� ا������ �� طر�
 ��ون أن) ا�����0 ا��0ط�(ا�����0� � ا�


���
د �
 'ن �،ا���را� ا����
C� زب" �ن�
�س �و =را�� � ا4و�1، أ�
�� ��ذ ا��د�د" ا��0ك �� �� 
��
����� ا�د���راط�� ا���رار �ؤ�د ��ط1 و ��، �ن ا�����0 �د�� � ��0ق وا�4ر. أ�رى �� �ن ا�

Cن ا�����0ن ���0را���ن أ��Cر
��و�� ا���� � ا�6
�� &دا��
 �و#ف ا��0ق ھذا 'ن ����ر ا�X0 و��ل. ا�وا�

�زب أن ا����$ ا�ذي ا��و�د ا���را�� �0�زب ��

رب ��رار وا���
/رة ا4/��� �C
 أن ����را ا��

ة[ ا��د�م =�ر ��س ا��د�د ا��د أن ا��
س إدراك �� ���6ل �طر ا��ر��  ؟؟ 'دد ا��د�دة ا�


ر �را�< �وا/ل -3�  ا�وط��� ا��ر�� �
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  ا�8�1اع �Jاد�= Aر1ام ا�'	اH	� ا�����: 2009 ��#	� ا#�"ا!ات

   2009) أ��و�ر( ا4ول ��ر�ن 12 ا���6ن 

  24: 'دد ة-ا���
Cل

  ا�را�� ر��ق: ��0م 


ت 6
�� 2009 �و��و 12 �وم �رت   �
��0 ���0
�س ا���� ا��0ك 'د ��] #رو�� ��
�سو �0د�
ت[  ا��

دس ���د�
 ��طوي ا��� ا�د��ت �
. ا���� ا��وى �طور '10 �0�� أCواء واي ا��دث؟ '�0
�� ا�

  ا���
ر��؟


ت ��ر�
ت أن ر�ب ��
4�زاب ا��ط�
'��ن، ا�� �ظ�ن ��ظر ا��ظ
م /ورة ��زز ا����
م ��د �م ��� 

��زو�ر ا�دو��� >�
 ��ط �ل ا��ط
ق، وا�� ����
د" ���
 �" ا����0 ا���� ا4/وات �راء ظ
ھرة ازاء 


 ا����
ظ������د�د ا�دو�� ��د�ل ��د �م. �� $&

ت ���
 ا��زو�ر �ن ا��$ ا�ط
�< ذ�ك �
��8رب ا����

�ر وا��د�ل�
م ��د دوا'�� ا���
ء ���ل ا�#�راع �وم ا��Cا��� ا��Cر

 ا��
ر���� �
�Cا� 
�� إ��0� 1
�� 
د�� ا�ذي وا���ول ا��ظ
م،� ،

�ت إذ ا��طو�<، �ن '�ود ��د أ�زا�� 
��ر�� �0و/و���ن �ر��� ،��
�� ا�

�� ا�م �
ت. ا��/ر أ�زاب �ن #
د�� '�
/ر �ر�I أ/��ت �ل �
� إ��
ء �� ��6  ا�دو�� ��د�ل ا4
� ���ن ��زب ا����
�� ا���مBدود ��] وا������ ا��دا��[ ا�����0ن ا��زب �ر�د ا��ظ
م. �� ا��ر�و�� ا� 

� ���نBة �� ھذا ا
�����، ا�
��.  ا�����0 ا���ر�
��� وا��وى ا�����6ر�ن ��
وف ��6ر � �دود �� ��ن ا�

����0 ا����م ��وا/ل و�ذا� ���

ج �ظ
ظ� ا#ل ���ل ا������B ا��ر=و�� ا��ر�ط�.  

�زاب ا�د'
&�� �0ا��� �رتR� ر��
�� ��واء �ط�و'� ا���
�� ا��وى �0ك ط���� إ�1 �
��ظر �ر��ب 
���
��
،. ا�0�� 1�� 

�ف"  �د'1 ��
ر ���زب ا���را��، ا�د���راط� ا�ط���0 �زب" [ا�د���راط� ا�� 

دي، ا�وط�� ا��ؤ��ر��� ��وھر �
���د ���رض �م ،]ا��و�د ا���را�� ا��زب ا��
�����ت، ا��� ا� 

ز��O� ا���ك �ن ���

ت �ن أ��
ھ� و ا���� و��
�دة ا���ش ��ظف ا��8
ر�� =
���� '10 ا���ر�
���، �ؤ


 أي ���دم و�م. ��وا/ل ا���
'� �رد
ل و��
رات ���ظور ��C� ن� 

 ��و�ر ��3�
�C 0ك� ��
�� و ا�


ت ��و�ق وا/0ت �ل �. ��0�رر ا�����0 ا���ل '10 د��
��ن �ول ا�ر�
�� ا��ط�
ع �Cوا�8د ا4و 


#� أ�
ذ�ب 'ن ����زھ
 ���ذر ��80 ا���رق� >&
 أ/ل 'ن ا��/ر ����� ������، أ�زاب �ن ا�����0 /�
�� ا����داد ا�� ء،
���� ا���ف ھذا ��رار �X0 و#د. � ��ر�
��� وا������ ا�
��1 � ���0 ���وى ا��0� 


ن ��د و�م ھذا. ا���ورو ا������ =�ر ا������ ا���
ھ�ر �ن���
&ل ا����� ا����
ع ��ذ ا���/ر��
ن، ا� ا�

ت �� ا��/و�ت 'ن�
 أو�< إ#�
ل إ�1 ا��ر��C ا��
د�� ا��
'دة �د'و �
 ،%)80 �ن أ�6ر( ا��ر��
ن ا���
  .2009 �و��و 12 �وم ا��/و�ت '10

  ا����� ا�ر�ض ار#
م
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 ،
��إن �و#ف ا���
ر�� "ر=م ان ا��$ �م ����د ھذه ا���� �� و6
&ق �ؤ��ره �ل أ#ر ��دم /

س، �ط���� ا��ظ
م ا��
&م و�4

ت � ���دد، ��

��" ��راط���د�"�� ا�������Oن ". ود��وره و�ؤ


 ���ل �ن ھذه ا���رة 
ت ��رط ���
ر��� ���
�ط
��� ا��$ �د��ور د���راط� و��
��� ا����

ت �
���ث ا��ظ
م " �م ��ر�رھ
 �ـ ��2007رد ��ر�ر أد�� و�ذ��� � ���، �
دا�ت ��
ط�� ا���
و#
�ون ا4�زاب و� د���راط�� " �د��ور ��ر'ن ا����داد ا���ز�� وا���م ا��ردي ا��ط0ق

��

ت. (ا���ط�< ا�����

ن ا���
�� ا�وط��� �ول ��
ط�� ا������.(  


�� �� ا��8رب �
ر ا��8ر�� � ��� ���ر ا��را&د �� " =�ر د���راط�"إن #
�ون ا�/���ن ا��

�ون �3��س ا�����
ت وھ0م �را�� �����
ؤ�س ط��
 �... إط
ر ھذا ا��
�ون، ��س ا���ء �


 د���راط�� و#
درة '10 إ'ط
ء ا�����
ت و�/در ا�/�ف � �'��
د�
 �3ن ا��وا��ن ا��ؤطرة �

ل ��ر���م ور�< و'�م����
رھ
 و#/د ا��'

ت ���0
ل، و��ن ��
ت . إ/ �

 ��زة ا������


ل����
 �ن ا���6��� 1��.  


ت، #د �

ت إن ��رر � د���راط�� ا��ظ
م و� ��
��� ا�����

 ��دم ا���راك �� ا����������ل 

ع ا���8 ل Cء '10 أو
C�ن �راد ا�
�و �
�ت ا�8
�� �ن ا���راك ���8ر �ظ
م ا���م، أي �و �


&دة، �وا�ط� ا��ر��
ن�� ���ن ا��ذرع Cد : "وھو �
 أ#ره ا��ؤ��ر ا�6
�� �����R ا���و'��. ا�
�
�/�� ا��ور�واز�� ��0ؤ� ��

ا���
ط ا��ر��
 ا��زب ا���و'� �0��
م ���ل . �� ذا��  �د�ل إ��

�0
 'ن ...". �ظ
��، �ل ��د�م ا��N ا���و��� وا��ر��
ن �ن ا�دا�ل� ��&
� �د أن ھذه ا���رة =
  .أ�/
ر ا���
ط��

�ط����� 
  ا<��س ا���(و�و�

�� �� ا��ط�
ع ا����� ا�ذي �و�ده ��
ر�� ا
�
 ��د �داء ا���
ط�� أ� 
��
4�زاب ا�4رى �� =

ت��
&ر ا��ؤ�أي أن 'دم ر=�� د'
ة ا���
ط�� �� ا���
ر�� ھو #رف /�� �ن . ا��ر��
ن و


ز��
��8رب، وھ� ��
ر�� ا��� ���
�ب د'
ة ا���
ط�� �م ���0ف . ط���� ا���
ر�� ا��ر����
�� . "اBدار�� ��
ر�� أ�زاب ا����0 �� ا��ر��
ن و����ر ا���
�س ا��0د�� 'ن �ظ�ره '�د ا4�زاب


 و�ط ا���
ھ�ر �ؤدي ��
ر�� ا�د���راط��ن �� ���ظل =�
ب #وة د���راط�� �ذر�� ���درة �
م ا��در��� �� ا����
ت ا���ز����

ت إ�1 ا�د���
ت وا��ؤ�
و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول ��0$ ". ا����

  56ا�د���راط� ص


دة� 

ت �������ذ ��1 ���1 ا�����ك ا�6وري '10 . ��ن ا��ظروا �'

س ا�ط��أ��م �ذا . أ
0ك � � ��
��
 �� ا��
������، �Oن ا�����د�ون ا��
ر���� �ردود ��ل �����، وإن �
�ت /�

��
��ب ����ن . ��ل '10 ا��رء �أن �ظر 6ور��� 'ن طر�ق ا���
&م و�دھ
 ا��و�� "��ن ا�

ز�� ا��ر��
���، أو ��ط 'ن طر�ق ��� ا���راك ��
ت إ�1 ا����
ل �ر�ض د'
ة "ا��ر��� ،
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��، ���رد أن د'
�� أ�زاب ا����0 � �
�� ا��ا���
ط�� إ/دار ا��را&د �� إط
ر #
�ون ا�/

�� ا��ظ
م�/ 1��4�زاب اBدار�� أو  ���

�� ا���  .���0ف 'ن ���0د ا���ول ا�ذي ��وم �� ا�/


س وC< أي�
 ا�������0 أ���� �� �6�
����8 أن ���ذ ا���و'�� "����ك  ��د �ددت ا����4 ا�6

ف ���ن أن ا�����ك ). #رارات ا��ؤ��ر ا�6
��" (ا�درا�� ا��ظر�� ��/ر�
 ���ط� ا�ط قCوأ

 >Cوى "ا�6وري ��ب ان �و�ا� >���� 
�

ب د#�ق و�وCو'� ������رودة دم و��وم '10 

، و���< ا�دول �� ا��(ا�ط���� �� ا�دو�� ا������ و�ذا�ك '10 ) �
ل ا��
���وا�دول ا����ط� �

إن ھذا ����� '�د د'
ة ا���
ط�� �
��8رب، و����ون ���ر�ر أن . �را'
ة ��ر�� ا��ر�� ا�6ور��
"����
ت ��و�رة ��ن ��دودة �دا، 4ن ا��ظ
م ����م �� اB' م ا��

دة �ن ا������� -إ��
��� ا�


 ا��/ري، و4ن ا��0ط� ا������� =�ر #
��0 ��0داول د��ور���

 �C< '10 رأس أو�و���O� ذ�ك� ،

. و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول ا��$ ا�د���راط�" ����3 ا�د��ور ا�د���راط� و����3 د��رط� ا�دو��


س ا��
دي �0ـ�  :د���راط��"ا4

���3 ا�د��ور ا�د���راط� و����3 د��رط� ا�دو��"... � 
��

ذا ���رض ". �C< '10 رأس أو�و��
  '10 رأس ا4و�و�
ت �
 �رى؟ ھذه ا�����3 ا��وCو'�

��� ". ����8 أن ���ذ ا���و'�� ا�درا�� ا��ظر�� ��/ر�
 ���ط� ا�ط ق"
�ھذه ا��/��� ا4

 ��8رھ
 �ن ��
��م ا��
ر���� ا�6ور���
��إن ا�د���راط�� ���ت ��دأ ��ردا . �����R ا�6
��6 �م �


ءCا�� �� 

 ا��
دي ��د '���0
 ا��
ر���� ان ��ل أ��
ل . و��0��
�ا���م ا����
#�� �� ا��
ر�S أ
�� ا���ل ا�#�/
دي �����0< و�� /راع ووC< ا�ط��
ت ا����
'�� ا����6ق �ن ھذا ا���ل 

  .ا�#�/
دي

�دث 'ن ھذا ا��
�ب�� ����� ��ون أ�6ت . "��دع أ�د ����0 ا��
ر�
��
�د���راط�� ��ظ
م �
ر�
ف ا��ر�واز�� ا�/�8رة، =�ر ا����
�زة �ن و�� وأ��ل وأ��ن ��0
 ا��0ت ��
ھ�ر ا��دن وا4

��'

ة ا������
 أو�< �� ا��
  ".ا��ظر ا�ط����، ��


�ت �د'و�� �ط��� "... � 

 '10 و�� أ�Cل ��0��و���I ا�د���راط�� ا��ور�واز�� �� أداء �

ة ا�#�/
د�� أ��
�ت أھ��� ھذه ا�ط��� �� ا�� 

ن �ور�واز�� /�8رة وا���، و��0� 
��ر، و��0


�� أد�1��
�رات ا�ط���� �
��وى ا����."  

 

��� #0ص ���6ر �ن أھ��� ھذه ا�ط��� وأ��دھ
 �و#�����ن ���وى ا��/��< ا�ذي أ�د��6 ا�رأ

ج؛ ��B�0 �� ا���� ا�ذي �
�ت �
�
 ا��ور�واز�� ا�/�8رة "... ا4إن #��� ا�6روات ا��� �/�


 ا��دد�� �� أر�
ح ا��4 #د ��طت ��ر'�  ".أ��ر ���6ر �ن أھ���
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 ��
����وط ا�����0 �
�� ب –�وض ��
ھ�ري (ا�وC< ا�… ( �� ���
��0�ت ا���
ر�� ا��

 1985ا�1  1977ا�م ��
رك �زب ا���� ل �� ا���و�� �ن . ا���و�� ��
ر�� � ر��� ��

���؟ �ذا �
ن  1�1990 ا�Cراب ا��
م �� د����ر 6م �
رك �� ا�د'وة ا
��و�
 � ه �ن ���0 

 �ظل �ن �روط ��
ء ا��طب ا�د���راط��

 �ن ا���
ر�C ا��ر�واز�� و��
و��Cوا 
. �و#�

��د � �ر�م و�و�� �0د���راط��ن ا��ز���ن : و��س ھذا ا��و#ف =�ر ا��و#ف ا������0 ا��د�م 

ل ��) ا���0را���ن(����م ��د�� أھداف �ر��� و��ظ�م ا�د���راط��نوا�

و�. 


ت ا��ر�واز�� ��ان �
دة ��
ء ا��وة ا�د���راط�� ھ� ا���
ھ�ر ا��� ��/دى ��
 أو��ت �0

 ا���
ھ�ر ا��� ا�����ت 'ن ا���
ر�� �� 
&دة، ا�# ���
��ا���/
'دة وا��� ��وزھ
 أداة 


ت �واء �ر�ض ا�����ل �� ا�0وا&I ا��
وھ� ��
ھ�ر ��وق . ���
��� او ���
ط�� ا�#�راعا����

 ر=م إ#دام ا��0ك '10 ��ض �ن ا��/و�ت �ن �
'�راف ا�دو�� ��� ���
 �21/ف ا��&� ا��

��� 18ا�1 . 

 

 ان ���� #واھ
 وا��� '�0��
�
�� ا�1 ا����رة ا��
ر���� ا�6ور�� ا������� �ھذه ا���
ھ�ر �
Sر�
 .���ون �� ا��و'د �< ا��

  �2003و,��ر  11، ����ن �	ط#; ا�ر��ط
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ح��
� ��
 . �طرو
ل �ن ا�ل ا��ط
�ب ا�د���راط��، و��Cء �� ا��
و���6ل ا�د �روط ھذا ا���
��� وا��ظ
م ا�د���راط�
��
 ھ�
 أي ا��ر�
ت ا������ 
�. 


ت د���راط�� �ن ��ط �ر��
ظ ا���
ل و��راء ا��رى #د ���ذ ��ل �وق ا�1 �ؤ����
( �وازي �
��������، و���ل ) �ر��
ن 
��و� ���ن ا�ر��
ء إ�1 �0ط� '�
��� إ� ��
ء '10 ��ر��م ا�

��� �طوة '10 ھذا ا�طر�ق�� .�ط0ب ا������ ا��3


 ا����داد �
�C ل� ،��

ل ا��
د��ن �C� ود�زب ا���0�8 ا��ط0وب ان ��و��0 ان '10 
���

ت ا��ور�واز�� وا��Bر��
����1 ��ن . وا�� 
��0
 �� » ا��وى ا�د���راط��«ھل ��6ل ��


ل �ن ا�ل ا�د���راط��؟Cا�� 


د ا���را�� وظ �� �
ر،و��� ��
ر ا��$ ا�د���راط�، ھ� ا���ا��وى ا�د���راط�� �� #
�وس ا��
 

دا إ�1 �و����
C  �ن ا�ل ا�د���راط�� ا�� 
��0� 
�زب ا���� ل، و��ري ا'��
رھ 1��و

 .�واز�� ا�/�8رة ذات ا��/0�� �� د��رط� ا�دو����6ل ا��ر


ر �
د ا���را�� ا��ر�واز�� ا�/�8رة أو ��1 ا���و�ط�؟ ھذا ا'��
د أور�6 ا���ل ��6ل ا���

د ا���را�� #وة �
 �دى ��
ر ا��$ ا�د���راط�، و�ن �����
�� ا'��
ر ا����ا��ذري و�
 �زال را

�وى ��ض ا��زم 
، #وة �ؤھ�0 ���0
ر�� �� #طب ��
Cل �ن ا�ل د���راط�� � ���/
 .ا�د���راط��


د ا���را�� �زب �ر�وازي � ����د #و�� �ن ا��ر�واز�� ا�/�8رة �ا�� ��ن و (ا��
، و#
'د�� �� ا��در��ن وا��
ھم �ن �
'� #وة ا���ل ا�ذھ��� ���ت �ر�واز�� )/8
را��
���ن

ا��ر�واز��، ��1 وان �
ن �Cم ��ض ر�
ل #و�� ���ت �ن #وة . /�8رة �ل ا�راء ��د'م

��ن وا��
����ن و�
در ا�زة ا�دو��(ا�'�
ل، �ل ھ� #وة ا��6���ن �ا�ذ�ن � ���0ون ط��� ) ا��

م� ��
��
�� � ا��� ل ��

 #وة ��و#ف '10 ��63ر ا��6���ن ا��ر�واز��ن . �����0 ا#�/
د�
 و�ا�

�� ط��
ت أ�رى �
 دا�ت ھذه �ن دون أ�د� �/
� 

د ا���را�� �و�
 . �و�و����م ��
Cل ا��


ر ���� ا�/ر�I ا�1 ا��
ق ���، و��
 و#< �� �3زق �

ول ا/ �� و��د�ده ��Cد ا��ظ
م �ل 
 .#د�
 ���ول ا�د��ور و#د ��زز ط
��� ا����دادي


ر ا�����0 �0�0ط� و� ���
زات و�رص ا�=�����
س و�ود ��
ر�C �ر�واز�� ھو ا�
ء ان ا


م ��
 اي ا#�Cور� . 
��# 
��
�
 ��� ھذا ��ظل ��6 ��
ر�C �ر�واز��، وان ا��
ر ��
وط


��
��
 ا�ر �وا/ل ��د ��
ر ( ا4'ظم ا�/ط�
ف ا� ��روط إ�1 �
�ب ا�����0 �
ن #�ا��
و#د ��ود ). و��1 ا���ر ھ�
م ا�ن 'م ا��0ك» ا�/����«ا���را�� ا��و�د و��
'� �ر�دة 



�د���راط�� ان �/ل ��دل �و'� �� ا���� ���
ر�C ا��ر�واز�� إ�1 ا���� ا�1 #�
دة ا��ط
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ءت "�
ج، #د أ��Bد�� �� ا�ن ا�ذي �
�� ا��ر��
��� ا���
��
 �� ا�� ��

��ور�واز�� ا�/�8رة، ��
��&

 ��رد 6ر6رة �
 إ�1 ا��ر��
��� '�د�
 ��0ت ���&

دات ��3وذة �ن ��
ب ..". (����ھذه ا�

  ).��ون �رو����" ا���و'�� واBرھ
ب"


C� دان ھذه�و�� ��� ��ھذه ا�ط� ���6�� �����
ف '10 ذ�ك أن ��دان ا���� ��� ا�#�/
د�� �

ت �

 ا�#�/
دي، ��ول ھؤ�ء ا��6���ن إ�1 �دام ��0ور�واز�� و�8دو ا��طا��4رة ��و#�
��، إزاء ا���وق ا�#�/
دي ��0ور�واز�� 
����� إ��م ��رد ���ر 'ن '�زھم ا���
ا�د���راط�� �

�� ��0رو���
ر�
و
��  .ا���وق ا�


�� ا�د���راط�� ا��ور�واز�� �
ر���
 �� �دا�� ا��رن ا���ر�ن���
 . ھذه ھ� ����� ا�' 1�
���

 'و��� رأس ا��
ل إ�1 �دودھ
 ا��/وى؛ " ا���
ط�ون، �/و/
 وأن ھذه ا���
ھ
ت #د د���

��

 ا�ط��
ت وا��&
ت ا������، ��
 �� ذ�ك ا�ط��
ت ا�و�ط1 ��'
Cن �دھور �ر�< 4و� "..
إن ا�ط��
ت ا�و�ط1 ا��� #د ���ل ھذا ا���روع ��
�� �ن ��رورة �ن ا�����ر وا���0رة " ؛ 30ص


ر ا�ط��� �
��0وء إ�1 ا��0ول ا�وھ����
رع �طر ا��د/� 
. 31ص..." ���ل ا��واد ا4'ظم ��
  .و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول ��0$ ا�د���راط�


 ا��وCو'��  إن ا��$ ا�د���راط����ق ��� ����ر ھو ���� �روط� ��
�C< '10 رأس أو�و�
������.  

��ن ا�4طر �� ا�4ر وھو �
 أ�
رت إ��� و6
&ق ا��ؤ��ر ا4ول ��0$ ا�د���راط�، ھو أن ھذه 

ر ا�ط��� �
��0وء '10 ا��0ول ا�وھ���"ا�ط��� �وا�� �
 ���� ان ا�ط��
ت ..". �طر ا��د��

�� ��طر ا��وى ا�ر����  ا�و�ط1 �م ��د
��ب، �ل أ/��ت ا��زود ا4�
'دة �0د���راط�� �#

�� ا��/
رھ
 �ل ���ب �  ".د���راط�"ا��� �دد �� 


ذا ���رض ����ق . و��ن ����رض �د� و�ود ھذه ا��روط، و���
#ش ا�����3 �ن و�� أ�رى�

 ا��ور�وازي��راط� ود��رط� ا�دو��، إن ا�د��ور ا�د�. ا�د���راط�� �
��8رب ���C�� 1و�


 '10 ا�ر�وع�

ھ�ر�
 . ���� إ��
ر ا�����0 ا������� ��ط0ق �0ط�� 
��
C� وھذا ���رض �دا
، ��ون �� ���وى ��س إ��
ل ��طط
ت ا���< )و��س إ'
دة ��ز�� ا����0 ا�د���راط�� �
��8رب(


ل أ�
م ا���
ورات C�0� �����
 ا�����0 إزاء ��ط، �ل #
درا '10 ا��� ء ا�طر�ق ا�ا��� ���وم �
>Cھ�ذا و.  


ت ا�د���راط�� ��
��ر ا�د���راط��، وا���ود أ�
م /�م ا��ؤ�إن ��د�س ا�د���راط�� وا�د

ل ا���ب �ن أ�ل ا�د���راط�� وا��ر�� C� ل/� 
����ا��ور�واز�� #د ��ون �� دور ��ؤوم، 


زم�
ل ا����وف وا�Cوى ا����
 أرادوا  1905ا�دور ��  ��
 ��ب ا���
��� ھذا. إ�1 �����
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ل ا��� C�0ن �ذ�ك 'ن ��ظورات ا���
ا�� ع ط�م ا�و'د ا���/ري �د'وة ا�دو�
 إ�1 ا����
د، ��8

 ا���/ر�� 'ن ا�طر�ق ��
 ا���ب آ�ذاك، ���0Cن ا�طرق ا���0و�� وا����ر�� ا��� ا#�ر�ا���

  .ا�6وري ا���
�ر ا�ذي �ر�C ا���ب


�� ا���
��ن ھل ���� ا��
�� 
��
���ا����C "�ـ. ط��
 �. �د���راط�� ا��ور�واز�� �
ر���
، ا
 �����
��� �0ط��� و���

، #د و�1 'ده �ذ�ك ��� �����
ھ� �
��Cط �� ان � ����ر �
 و�1 'ده �


 �� ر�< و'� ا���
ل وا���ب، و#وة ". ���0
ھ�ر، ����ن��
�
رات ا�د���راط�� ��0ب دورا أ���
�
���3 ا��ر�
ت ا�د���راط�� ا����دا� >C� 
�
'

"د و�ظ��
، ��ن دون ا�و#وف "'10 رأس أو�و�


  .'�د ھذا ا��د ط��

$ ا�د���راط�، �
�ذي ���8 أ=
�� ا�4راح �� ا���
&ز، وأ=
�� ا��زن �� ا4'راس��
و . ��

�د��ور ا�د���راط�، ا��ظ
م ا�د���راط�، ��
ء ( ���ل �
�د���راط�� � ���
ا�����< ا�د���راط� ا��ط

�0�
 '10 ا����وى ا�ذي ..)�دف �رCو�ر� ،
��ل ��� �ظر�
 و�
ر�����'10 ا����وى ا�ذي �
 
��

ت '10 ����ق ��ء �/��
ت (� زا�ت �8ذي ��� أوھ
م ا���ب �� #درة ھذه ا��ؤ�
ا����


 ا��زورة
ت ا�����0�6 ��1 �� ط�����  ).إ�1 ا��ؤ

  ا��دراك


ت �

 �ذ�ك، ��
ش ا������

ول د'
ة ا���
ط�� إ��� 

ل ا�د���راط�� ا�����0، � �م ������وا

ت��
ت أو ا��ؤ�
��0
ر�� �� ا��ر��� ���
�� ��دم �ل إ��
��. ا��0دان ا������0 ��ث ا����داد ا�

��د طرح ھذا ا���
ش '10 ا����وى ا��
��� ��ذ �دا�� ا��رن ا���ر�ن، وو�د ����ره ا��ظري 
�
��
�����وا���
 ا��0�وأ'
د ا��وم ا���و���را�� ا�ذي . � �� ��ررات ا����4 ا�6
��6 #�ل �ر


 ا�دول ا��و��� �

 –أط0��� ا��ور�واز�� ا��
���� ھذا ا���
ش �ن �د�د، ��ر��ن  -��
�� أ�ز�

ت �وق دو���� ��
 �� �د �ؤ�Cرار، وو�0ط� ا��ظ�� ا���ك ا��
���، /�دوق ا���د ا�دو��، ��(

����
، و��و�ل ا�دول ا��و��� إ�1 ��رد أ�زة ����ذ�� �0�رارات ا����ذة '10 ..)ا���
رة ا��

ت ا��ذ�ورة��  .ا����وى ا��
��� �ن طرف ا��ؤ
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ت، وا�����ل �

ت، و��د�د دوا&ر ا�����

ت �وا�ط� #
�ون ا�����
��ري ا����م ���
&$ ا����
�� ا�0وا&I ا����
���، و��1 ��رض 'دم ��د�م �ر���ن �� ��
طق ����� ��
 �رى �< �زب 

�� 'ب وزارة ا�دا���0 �� ر�م ا�دوا&ر ا����
��� �� ��Cن ا������، . دا�� وا������ ا�ر���ا��
���
و��م ا'��
د . �واء �
��/رف �� ا��دود ا��ر�و�� ��ل دا&رة ا���
��� أو �� ��م ا��&� ا��


ت و��د�ل ا��/ر ��
�رة ����
�ب ا�8� ���
دي ا���� أو ا�#�راع ا4& �
��ن ا�#�راح �
I&ء ا�0وا
� .رؤ


ت، �ر�زة �

و�ت أ�زاب ا���
ر�C ا��ر�واز�� �رارا ��ل ����ف ھذا ا����م ���
&$ ا�����
���ل 'ن ا��/ر، ��ن ھذا ا��4ر �م ���
زل �ل � ��

ز ا�داري ����� ا��� 
� 10' 
ھ�و�


�ت ��
ر�� ا4�زاب ���� ،����
�
ت"طور أ�
�رد ��
ر�� �� �" ��
ن �را#�� �زاھ� ا����

�ر . ��و�� ا��زو�ر�
 �< أ�زاب ا��/ر ��ل ا��د�ل ا�06
و��در ا��ط
ح أ�زاب ا���
ر�C و��


ت ���دو ھذه ا�6ر �زاھ��
�4زة ا�دا���0 �� ��د�د ��
&$ ا����. 

[...] 

 أ�ن ا�طب ا�د��راط
؟ -5


 ا���
ب، ��وء ا�6ر 
ع أو�< ا���
ھ�ر ا������، و�� ��د��Cدد إن أو' X0� ث��
�6ر �

ھ�ر�
 10ا��8
ر�� ا�ذ�ن ����ون ��ت �د ا���ر أ�6ر �ن �� 
��
. � ��ن ���� و����� ا��ط
�� ط

���
��
ت ا����
'�� وا�
ت وا��ر��
ن . وا��وم ا��ر�وازي ��/
'د '10 ا����
�0�ت ا�����

ت ا�����0 ��رد د��ور و���0< �0و��
�ف وا���
�س ا��0د�� و=�رھ
 �ن �ؤ�ا�� �ل ����د ��

��طر '10 ا��0د ���
دة ا�����0�. 


��� وط��� �� ظل ��
�  ���روع ����� رأ�
د ا���را�� �
 ا�����
ر ا���0را��، ��
ن ا���

ب ���0م �ن ذ�ك ا����ل، و�
ن، 4� I��� ����

�ت �واز�ن ا��وى ا��� 
�� ���
����0 �ر��



 �ن ا�ط��� ا����
ر����، ��ر #��Cر
 .��0 و���ن '10 ا���


 �ـ�'
�
د ا���را�� �
ر ا���ظو�� ا��ر#�� وا/�I ا���ا�د�
ج �� » ا�Cل«��دد ا��0م �< ا�

ت ا���ك ا��
��� و/�دوق ا���د ا�دو�� و�دا��
 'ن ا����داد ��د �
��
���، ���ذا ���ا��و��� ا�رأ

�Cر

ت '�م ا���������� ���د ا��
��
 ا�ط���� أن أ�دت ا����0 ا� .ا���0را��� ا��
�$ 'ن ط����


ت ا���ر�
��� ا���ر�� �0�0د و����ق ا�د���راط�� �د�ل ا���
ھ�ر ا������ �
��
ط ����0زم إ�

ه ا���
ر�C ا���0را������ 
إن �د�ل ا���
ھ�ر ا������ ا�وا'� ذاك =�ر . ا�وا'� وھو �
�ذات �


�� ��
 ھو #�
دة ���0
ل و��
#� ا��
د��ن، ���ن �� =�
ب �زب ��0�8�0، �ذا �
ن ���، �&
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�0
&� �ن ا��زاب ا��ر�واز���
ء ا���رو'��  ا���
'�� أدوار ا�راك �Cوا���و�� وإ �Cر
ا���
 .'10 ا����داد و�ز��ف اBرادة ا������


، �ل � ���
أ�
 ا4�زاب ����ل �
 �ر��� ا��/ر �ن ادوار و� ��C< ����ل ا���و�� 4=���0 �ر��
 ��C��� 
�ب ��� 
�ھواء ا��0ك �� ��/�ب �ر�ق ��و�� ��وم �وظ
&ف ����� � ل �دة �

���
��0 ���ر ا�. �/�
ت ا��'
و�ق ��س اوا��
ت ا����داد ��ث أن ��ررات ) ا��0د�
ت(��
 ���
�
ت ا4/

ت وا�4 ك ا���
'��، ا��را�ق (ا���0س ا���
'� �� ا���/�
ا��
��� وا���

و#د . =�ر #
��0 �����0ذ إ� ��د �/
د#� وزارة ا�دا���0...) وا����زات ا���و��� ا�����0، ا���
ون
�� ��C د6ت�
ت ا�/��8 ا��د�دة �ن #
�ون ا��0د�
ت ���و�� ھذا ا��وھر أ��
رى �ول إ��

��0
رة � ����

ء ����� �Cو'� ���طق ا���ظ�� ا����Bدادي، و���ا���
ق ا��
م �ول ��
رة (ا�

ت . �� ��ل ا��وا��ن ا�����0 ��دم �/
�I ا��ر�
ت ���ددة ا������) ا��د�
ت
 �< ا��و���
���


ت، (ت ���0
�س / ��� ��و�ض �د��ر ا��را�ق ا���و��� ا�وط���، أ'ط��
ا��
ء، ا��ر�
ء، ا���

ن، ا�ذ�ن ���Cررون �ن ...)ا���ل ا���و��،��
ب ا���
ل ا10' ����4 ��
 �0رأ�، أي ��


ء �< �ر�� ��و��ز دي زو Cن ا�دار ا���
��د � 

ر ورداءة ا��د�
ت '10 ا��واء ��06��ا4
 >� ��/

ن ا����
ن �طوان �< �ر�� أ�
�دسو��
ل وCأ�رى، ���ن . �ر�� ر� �و�ن �

 ��
�داث و/�O� ت ا���و���
�0دو�� أن �0�� '10 '
�ق ا���
�س ا���
'�� أ'�
ء ��ض ا��د�
��، وا����و/�
ت وا��را�ز ا�/��� و�را�ز ا�� ج، و�را�$ 
�
ت ا����0م ا4��ا��دارس و�ؤ

و�
�ط�< �ن ��وب ... رة وا���و�ط�، و�ر��م ا��6Pر ا��
ر����ا�����ر، وا����زات ا��
&�� ا�/�8

ن�� .ا�


 ) ��6ل ا��0ك �� ا��� أو اB#�0م(إن �Cوع #رارات ا���
�س ��0ط� ا�وا�� أو ا��
�ل و�و�
 ،��0�
��4ط� ا�#�/
د�� ا��� 
أداة ����0 ��د�� ا��/
�I ا���ر�
���، وار��
ط #�م �ن �دا��0


 أ�ور ���ل0� �0� .�ن ھذه ا���
�س ا���
'�� أداة ا���داد �

 ���8� ��
' وة '10 ھذه ا�وظ��� �وا/ل ا��0د�
ت أداء ��� ��و�ن ��ب ����0 �ن ا4�زاب �

د�
 و ��را�� ‘ �ن ا��ب و�ل ا�وان ا��� 
�ت ر��� ا�����0 و��وي �Cو'� 
���� 
�

���
 .ا��Bر�

��� ا�������9 و��د�د ا�9ر� -3� ط� ا�������ا�

 $&

ت �ن �0ط�، ��د�ل ا�����0 ��0��م ������زاب ا���
ر�� �� ا��ؤR� 1��� 
ر=م ��
ھ� �
 
Cب أ=را��� 

ت، �وز'� ا���
'د '10 أ�زا��
�وز�< ا���
'د ھو �وز�< ��رص : ا����


ع ��و�رة ��ث ان ��I ��0س �0دي او ���دCم �3و��ب ��
 ا�� طر��� ��0��
 ا�=��
ء �

�ت '�
��� أو �����C� ط '� ��0مCدف ا
��ر��
ن ��زب �� ا��داد ��
ھ�ري #د ��ون ��. 
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�� ا�+O ا�<0�8 /�ل ا�01�9 �� ا�#�"ا!ات إ�4 ا�HM9'ات ا���L8از�� =	E8ا� P� 6اش#  

   2009) أ��و�ر(��ر�ن ا4ول  12ا���6ن 

  24: ة 'دد- ا���
Cل


ق �وI�C وا�د�
ع 'ن �و#ف ��ا�ذي '�ر '�� �زب ا��$ ا�د���راط� � ل » ا���
ط��«�� 

ت �
�وارا ) 2009، �و��و 131'دد (، أ�رت �ر�دة ا��$ ا�د���راط� �2009و��و  12ا���


ت #��C ھ
�� إ��
 ���«:�< ا�ر��ق '�د T ا��ر�ف ا��
�ب ا�وط�� �0�زب �
ء ����
�ر ا����
�دى آ��
ت ا�د���راط��O� . ن� 

 ا�ط #
�� ������� ��م ا��
ذ �و#ف ���� 
�� �����
وھ� �

 

 أو ا���
ر�� ��
�د ���
ط��� �&

 �و#ف ��� 
ا����0�0 ا���0وس �0وا#< ا���0وس و��س ��

�ت ا�ظروف� 
�
ت إذا �
�ت �رة و�ز�� و���ن ا. ��
����
���ب �ن ��
ر�� إراد�� و���ن �



ط���� ��
��م ���ون �ن ا��ط3 ا��

 إذا �
�ت . ����06 �ن �رض ا���
را�م و�و�
 أ���

 وا��IC ا�وا�< �0ر���� ����ون �� �0ط��
ت ا��
د�� وا���ذر و�ط
��و���0 ��طو�ر ا�و'� ا�



 �ن ا���ث ��
ط��Cأ� ».  

  �ر�واز�� و�ن ا������9ت,
 ا��و�ف ا���م �ن ا��ؤ���ت ا�

�دى آ��
ت ا�د���راط��O� ��
�ب ا�ر��ق، #��C ھ�
ت إذن، �
����
و���ن أن ��ون �رة . �
م�
و�� . و�ز�� و���ن ا���ب �ن ��
ر�� إراد�� و���ن ����06 �ن �رض ا���
را�م و�و�


 ا��$ ا�د���راط��� أن ��
ط�
�����ون �ن ا��ط3 ا� ��
�  .ھذه ا�


م إن ا��
ق د�
'� 'ن ����ك ا���
ط�� ���ول إ�1 ���ر��ق '�د T و��� ا��$ ا�د���راط� و�� 

ت ا��ر�واز����
ت إ�1 ا��ؤ�

ت . ��0ر��
��� و � ����
��ط�< أن ��م ��ف ���ن أن ��ون ا����

 
�"�
ة . أي =�ر �زورة" �رة و�ز���
��� ا����وھو '10 أي ا�4ر �� �ل ا��0دان ا�رأ

ت . ��راط��د��
و أ�ر " ����ر 'ن إراد��"أو " ���ن ا���ب �ن ��
ر�� إراد��"أ�
 أن ا�����


وز، /را��، #در��
 '10 ا��م���.  


ت ا������� 'ن إرادة ا���ب«إن ھذه ا���رة ا��
&�0 ب��
ت وا��ؤ�
��د أو ����ر ا������ «
&�� �� /�وف ا��$ ا�د���راط�؛ را" �رة و�ز��"وا���/ود �
�ط�< ��ن ��ون ھذه ا��4رة 

 ���0$ ا�د���راط� �
 ��0 �69�د �
ء �� ا�/�� ��

ت «: �ن و6
&ق ا��ؤ��ر ا�6�
إن ا����
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 ا���ب 'ن ا���
ره وإراد��، ��د أن ��ظ1 ��
 آ��� �ن ا���روض أن ���ر �وا�ط���/�

ل ا�د���راط�Cر ا��

 أ�6ر و. »�
�ھ��
م �� إط
 ��ب ا�ر��ق وا���رة ذا����� ���

 و���Cو

 ��
ق ��د��� ���ررات  12'ز�ز '�
وي، �� ا�/���" ا���
ط��"�ن ��س 'دد ا��ر�دة، �� 
�0�

ر �Cروب '10 ا���
ر�C ا������� ��0ظ
م «: �/�)
' وة )... ا��$ ا�د���راط� ��وذ�


د�� إ�1 إ�راغ وا�� ا�
�� �ن '10 ���0 �ن ا�Bراءات ا�ظ
ھرة وا����� ا���
ل ا��ؤC�

 ا������ ا����6ل �� ����د اBرادة ا������  .«��Cو�

 >C� إذ T ر��ق '�د�
��رط ���0
ر�� �� " ��
ر�� ا���ب Bراد��"و��1 ��ون ��/��ن �

ت ��Cف ���
 ��د�
�� �� ا��8رب «:ا����
��
ل أن ا��ظ
م ا��و�ل #وة ��
ر�� » ��08ق«وا�

�� �/�I رھ��� ��
��8رب . »���� �ؤ� ��
��
ه أن ط���� ا��ظ
م ا���� 
ھ� » ا���08��«وھو �


ت ا������� و������ن ا���ب �ن ��
ر�� إراد�� و����ن ����06 �ن "ا��� ��ول ��ن ھذه ا��ؤ
م�
  ."�رض ا���
را�م و�و�

��
 �6 ، ا��� �م ��
ت �ر��
ق 4ي �
ن '10 ھذا ا���و، �ر�
ق ا��$ ا�د���راط� ����دون أن ا���
 ��
 ا��ر��
ن ا��ر����� 
�' ���

ت ا������� ا����
، وا��ؤ��د Bرادة "أن ��ك �� �زاھ���

��
 ا���ب ا��ر��� 'ن ا���
ره وإراد��"أو " ا���ب ا��ر�إن ". �ن ا���روض أن ���ر �وا�ط�

ت ھذا ا��ول، ا�����د �ن ����
ت ��ب ا���ر ا��ر�وازي ا�را&�� �دا، ���1 إ�دى �&
أ���

أ�د ا�4زة "وا��ر��
ن ھو . ا�دو�� أداة �0��طرة وا�Bراه ا�ط���: ا��
ر���� ا6�4ر �����
��� �`�� ا���و��� ا��ر�واز��
�
ل " ا4�
ھ�ك 'ن أن " ����را 'ن إرادة ا���ب"و��س �3ي �


��� �0�0د�
ت �� �زء �ن ا��N ا���و���. ��ون ����دا ���
  .وا�4ر ذا�� �

�0ط� و��روت رأس ا��
لا� 
�0� ��C

 . �د���راط�� ا��ر�واز�� د���راط�� ����0 ����و�ذ�ك �

ت ا��ر�واز�� ا������� �� �ل � د ". د���
�ور�� �ور�واز��"ا��
ر���ون 'ن �ق ��وا��ؤ

 وھو �داع �� ���1 ا����� �در�� ا�� ��0ل إ�1. ا�د��
 أداة ��0ذب وا���
ق وا�0/و/�� وا��داع
��0C

ت ���
  .و6
&ق ا��$ ا�د���راط� و��

��I أن ا�د���راط�� ا��ر�واز�� أي ا���ور�� ا�د���راط�� ھ� أ�Cل �ن ا����داد وا���م /
و/��I وCروري أن �ر�< �� و�� ھذا ا����داد �ل ا��ط
�ب ا�د���راط�� �ن ��0س . ا��ردي

�� و�ر�
ت��3� .�
ت ��ن إن ���ول ا��رء إ�1 زارع أوھ
م ��ول ا�ط���� ا�ط���� ��0ؤ
، �ذ�ك أ�ر � ��0ق ��
ر��� و���I ا��
ب ��ر'
 "إذا �
�ت �رة و�ز��"ا��ر�واز�� ا������� 

��� �ن �ل �وع /Bت ا
  .أ�
م ��0ور ا��ز'

 
�� T أن �/وغ � م ا�ر��ق '�د 
����� ���وھ�ذا إذا أرد�
 أن �ظل '10 أر��C ا��
ر�

ت إذ«:��0�
����
�

ط���� ��
�����ون �ن ا��ط3 ا� ��< وC< ���0 . »ا �
�ت �رة و�ز�
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ھذا ا��وم ا���و���را�� ا�ذي ��وم '10 ����ل ا�ط��� ا��
��0 وا��را&I ا������ أ'�
ء ����ف 

��� ا��
���� و��I ا���
ل ��0ر�
ت ���ددة��
�� ا����� �
��0د �< ��ط�0
ت ا�رأ�� ا��ظ
م ا�رأ

ب 6روا��، �
ل �وا��� ا���رو#راط�
ت ا���
��� ��0ر�ز�
ت ا�6 ث �� ���ش و .د.ش و ك.م.إ(ا���
ل ) م.ش.ع.إ����رار ا��8ل و�
��ن #�0ت ا��/�/�، و#
�ون ا��8ل ا��د�د ا�ذي ��/ف �

�رة �� ���ر�I ا���0�8 و��80 ��دأ ا��د ا4د��R� 1ور و���I ا��
ب '10 �/را'�� ��ر�
ت ا��

ف ا�ط��� ا��C� أدوات ��د ا��ر�واز�� 
�د ا��
��0، و #�0ت ����د �ق اCBراب ا�S، و�0

�0�
 .ا��


دي �� 

دس و���� �ر'�� ���I �ؤ#��
ع ا��د�د ا�ذي �ظ� �� �ظ
م ���د ا���Bو��زز ھذا ا
��� ���و��، �< أ�داث 
��اBرھ
��� ا��� ا��08ت '10 ا�طر���  2003أ�
ر /�
�و 16أز�� 


م ) أ�0ول/�����ر ��11د (�4ر���� ا�����د�د ا���
ق '10 ا��ر�
ت ا��
�� و��ر�ر �طش ا�دو�� وإ
��ث /در �
 ��رف ��
�ون اBرھ
ب ،���0� .ا�طوق '10 ا�ر���� ا�

 >� 
��
�
ع '10 ا�����0 أي ���B�0 ���ز�ز ا��
ت و�

ق ا��
م أن ��ظ�م ا��������رز ھذا ا�

ت ����0�6 � ���س ا4�زاب ا��ر�واز�� ��
 و��و�� ا���دادھ
 '�ر إ#
�� �ؤ��
� �Cر
ا���


ء ��رو'�� '10 ا��رارات ا���رو�C �ن ا��Bر�
��� وا��� �CB ھ� أداة 
اBرادة ا������ ��در �

 .��دم �/
�I ا��ر�
ت ���ددة ا������ وا����و'
ت ا��ر�واز�� ا�����0 ا��ر��ط� �

 أوا���ت ا����داد -  2

���
�0ط
ت ��
� 
�� ا�����0 وا��رادھ��� ا��8ر�� '10 ��دأ ��و ا��ؤ
��3�س ا��ظ
م ا�� .

ت���S ��8ره و��طل ���ل ا��ر��
ن و�
#� ا��ؤ

�ون �# ��
6�� ��
. ��رارات ا��0ك و����0

 3�0� 
� 
��

ر�ن و��
ر ر�
ل ا�'�
ل، و=���
'دة ���ط� �ن ا����0ط� ا�����0 ��د ا��0ك ���
�

 ا���رى ��
C�ا� ���
��)Sر، ا��/�/�، إ�
�6���داث ) ا����0م، ا�/�راء، #
�ون ا��رة، ا�
�

و' وة '10 #�
دة ا���ش، ��0ت ا�����0 �ن . ��
ن و��
�س '�0
 ���ل ��ت ا�را�� ا���
�ر

 �ـ����
 ا��
ص، ھذه ا�وزارات ا��� در�ت �
دة«��ض ا�وزارات ��
ل �د�0��» وزارات ا�

0��و�� وا��دل�
�دا� ��
 .���0 وا��
ر��� وا�د�ن وا�4
�� ا��

��
�� ا��0ط
ت ��� 
��

'دة ��راء �ر����ن ��و أ��ر : أ�
 ا�د��ور، ��د و��C ا��0ك ���

ء ا���و��، �رأس ��0س C'أ �#
ا��ؤ���ن وا���6ل ا4����R� 1، ���ن ا�وز�ر ا4ول و�

ا��ر��
ن و �ق ا�����ن �� ا�وظ
&ف ا��د��� وا����ر��،  ا�وزراء و��3ر �����ذ ا��
�ون، �� �ق �ل

ةC�ء و���ن ا�
C�0� 10'4رأس ا���0س ا� ،
� �/ل ... �و#< ا���
ھدات و�/
دق '�0


 ��ن �دي ا��0ك0� �
ت �6ل ا���و�� وا��ر��
ن وا���
�س . �0�0ط
ت ���و�/ص ��ؤ
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 ����
&ل ��ط ا��
(ا4�زاب ا��ر�واز�� ا�����رة ���0
ر�C ط��0 '�ود وا��و�� �و���ر ا

ت �
د�� وإ' ��� ���رة�
 ).ا���
ر�C ا��ر'�� وإ��


��د�
ت  -4� ���

ھ�ر ا��رى، ر=م �روز ��د�
ت �وض �� ا��ط��� ��
��ا���رار ا���0ف ا�
���
����0م و/�� و�
ء و�ر�
ء ور�ط ����� ا�طرق، وھ� ا��ط
��� ا��� ��1 ا��ظ
م، : ا4



 ���ل ���� .ت ا������و��I ا�1 �د ���د، �� ا��وا&


�ن ���0 C� ر/ت '10 ا��روز��ت �واز�ن ا��وى ا�ط���� ھذه ���ز�ز ��
�� ا�����0 ا��� ��
 >� 
���
��8رب و��0/
�I ا��Bر�
��� �� ��ط�� ��وب ا���ر ا���و�ط، و�� ��
�����رار ا� �


ر�و ا��زا&ري���
�� ا��د ا�ر��� ا����0 وا��وف �ن �طر ا���. 


6ر أ���� 
ا��� � ��0ف �0ط� ا��0ك » ا�د���راط��«�
ل ��و�� ا���م ا��ط0ق وا���
درات و����

ت ا��
��� ا��Bر�
��� �� �د��ر ����0 ا�د�ون، و ��ط�� ���� ا��ؤ
��
، ����C �وا/0ُ� &��
 ��
�
 �ن آ6
ر �د�رة �����0 ا�#�/
د�� و�0�' $���� 

د ا�ورو�� و��ا���
دل ا��ر �< ا��

��'

 . ��را&I ����� وا���، ��ز�َز #درات ا�دو�� ا������ ا����� ��ھ�ذا #
�ت ا��O� ���0زا
�ن ا�6
�� و �� ����د ا���م ا���ظم �ن �
 �� ���طف و�
ة ا��
����1 ���و�� ا���
وب ��د ا���

���
�ل �ط��ق ��طط
ت ا��Bر��وأ#د�ت '10 �را��� #وا��ن . ا�ط��� ا��
��0 و������، و�� �
�ط�م ا��ر��� �/

 ا�6ر، واط0�ت ا���
ن ��ر�
ت ا���< ا�����C� ه

ت ا��
�� �� ا��

�� ا����
'��،�� ا��
��ن ا�و��ن �ن 
�
ت ��د أن �دت ا��
�����و�� ا���
وب"ا�" 
'
، ا�د�

 �ن �
�ب ا���
ل وا��
ط�0ن ا���
ب و��راء ا��رى���� ،
 .�ط��0


ع أ�زا��O� وم ا�ر����
د ا���را��، ا��� �ظ� ھذا ا��ب ا���
ر�C ا��ر�واز�� ���
دة ا��

�ت ����ر ا��Cوع ا��
م ����0�0 ���ل ��
ء �در��� �0د���راط��، �0و�� ��زا'� ا����داد ا�د���، �

�0���
��� �����0 'ن ا� م ا������ ا���� .ودا'�� إ�1 ��ز�ز ��
�� ا��0د �� ا��و��� ا�رأ


 ا��Bر�
��� وھذا �
 ��I ا���
ل ���0�0
ت ا�����0 ا��� ��ث '�0� /Bوا/�0 �ط��ق ا�� �

ل ����0ز�
ت ا�رأ� >� 
وا��� �دف إ�1 إزا�� ا�����ن 'ن �ل ا��4ط� ا�#�/
د�� و� ء��

��ل وا��0< ا�����4، و��ل ����0 ا��ط
ع ا��
م ا�1 �ا��Bر�
��، و��I ا��
ب '10 �/را'�� �0ر

��6
ر ا��ر�
ت ���ددة ا�������ن �روط ا��
، و��� وا����و'
ت ا�����0 ا���رى ا��ر��ط� �
زة و�
��C ��ظ
م ����زي ���
 ��ص ��
��ف �� ���
��ا����4 ��0ق ��
طق /�
'�� و

ج ا���
�رة، و��ض ��
��ف ا��د ا��
��0 و����م �رو�� ا��8ل، و�وا/�0 ��ض ا���زا��
ت ��Bا


 ا����
'�� وإ�8
ء ��
��� ا���'
Cوإ� 
�0م وا�/�� و�
#� ا��د�
ت ا���و��� و�/�/�
Sإ� ،��
�� .���طق ا�ر�I ا�رأ
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ط� ��ظ =�ر د#�ق�����ق '10 أن . �رة ��ن �زدو���ن ��4 �� T ب ا�ظن أن ا�ر��ق '�د�
و=
���

ت � ���دد �ن �ون «ف. طرح ا�4ر �ذا ا���ل � ���
�و#ف ا���
ر�� �� ا����


ت ���ون �زورة إ�1 ھ�
�0$  69ا�/��� (» ذا ا��د او ذاكا����� ��
�ن و6
&ق ا��ؤ��ر ا�6

ت ). ا�د���راط��

 #د ��
ط�ون ا���Cم أ�
ت �
��8 ا��زو�ر ����

�6ور�ون #د ��
ر�ون �� ا����
و� م ا�ر�
ق أ' ه �ؤ�د أن �دى ر�
ق ا��$، . وھذا ا�4ر ا��4ر � �ذ�ره ا��$ أ�دا. ��< �زاھ�


ر ا�د'وة��
ت  �0ف �
��ن ��ون ا���� ���

ط��، ا���6ر �ن ا4وھ
م ا��ر����0�"��رة و�ز� ."

ت ���طق ا����دام � أ#ل و� أ�6ر�

ل . ا�6ور�ون ���
�0ون �< ا����C�0� ط�C�
� 
ا���دا�

م �طر�ق ا�6ورة��و��0 أن '10 �ن �ر�د . Cد ا4وھ
م ا��ر��
��� �� /�وف ا���
ل، أي ��


ر�� أوھ���/
  .م ا���
ھ�ر أن ���0ص أو� �ن أوھ
�� ا��


�� إ�1 ا�� ھ� ا��ر��
��� " ا��ر�� وا��زاھ�"إن �رط CB
��0
ر�� �� $
 ر�
ق ا���C� ا���

&ب/ ��
 � ���ل و� ���ن أن ���ل #
'دة �����ك �
ر�  .ا��� �8ذ�

  (�ف �طرح ا�ر,�ق $�د B ا�����A؟

��< ا��رط ا4ول، و���ر إ�1 ا��رط ا�6
�� ا�ذي ���C ا�ر��ق '�د T �����ر إذن ��
 �و أ��
 �م �

 «: �� ��س ا��وار
ت[��
 أ��
�� �0ط��
ت ] أي ا����
��إذا �
�ت و���0 ��طو�ر ا�و'� ا�



 �ن ا���ث ��
ط��Cون أ����
 وا��IC ا�وا�< �0ر���� �و��Cف . »ا��
د�� وا���ذر و�ط

�
 ��د �
ر���:»�� 

ت و�����
ت وا��وا�د �� ا��ؤ�

ل ا���������و���0 " ا�����0�6"ص ا


 و�� 
ھ�ر ا������، �Oن ا�ر��
ط ا������ ��م '�ر ا��وا�د ا��و�� ا���
�ر �����
� ر��
ط �

 ��م � ل ���0 ا���
��� و� ھو �ر��ط �
��وا�د �� ��
��

، و��س '�  ����
C� ن
����


ت، �ل ھو '�ل د��ؤوب ��ط0ب ا�/�ر وا���
�� �� �د�� �/
�I ا��
د��ن، وأھم ��ء ا��ؤ

�� ا��
د�ون ��س ر�ط ' #
ت ز�و��� أو ��د�م ��ض ا��د�
ت ا����ط� �م ��Cل ا��وا�د ���

 ��ر ا�و'� ا�ط��� و�طم وا���ل �ن ا�ل أن ��3ذوا �/�رھم �
�
ت، �ل ھو أ���� ا��ؤ


ء ��ظ��م . ن ا���8 ل وا����داد وا��ر��3د�م �وا�ط� ��
ء أدوات ��ر�رھم ��� ���� 
وھو �
م ا�ذا��� �
م ا���N وا����دة و�ذا �
#� ��ظ����
�� ا�����ل ا��
در '10 ا�د�
ع 'ن �/
��ا�

�0���
ت �3دوات �IC�0، �ن ��راء . ا����
ل ا��ؤ����
��� ا��O� وأ��را �ن ا�وھم ا�ظن

ط�
ت �� ا��
�م إ�1 ��رد =رف ����ل، ا��ر�واز�� أ�د'وا #وا��ن و��
�ر �و�ت �ل ا��ر��


&دة�
&ل اB' م ا���و��� وا��
/� �� �د ا��ظ
م وا���06 ا�ط���� ا��  .«و�ن أھم و


ت ا��ر�واز����
ت وا��ؤ�
��4 . ھ�
 ���0س ا�ر��ق '�د T أ�س ا�����ك ا��
ر��� �ن ا����

 �ـ �0
د��ن"ر�ط� ��
��
�� 'ن ا��ؤال ا��
��=�". ا�و'� ا��B
� $: ر ا�� �ر�ط ��
ر�� ا��

 
�� �0ط��
ت ا��
د�� وا���ذر و�ط
��
ت و���0 ��طو�ر ا�و'� ا��
ھل ا���
ر�� �� ا����
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�ر��
ط ا������ ��م �� ����
ن «:و�� ��رض �وا�� ��ده ��ول. وا��IC ا�وا�< �0ر����؟� �

لCون ھو...ا���
�� ا��
د���� وأھـم ��ء �
��
ء ��ظ��م ا���».  

��

ت ھ� : و�����$ ھ�ذا ا�� ���ب 'ن �ؤال، =�ر ا�ذي طر��، ھو ا���
ھل ا���
ر�� �� ا����

 وا��IC ا�وا�< �0ر����؟ �� �0ط��
ت ا��
د�� وا���ذر و�ط
��ا�و���0 ا4ھم ��طو�ر ا�و'� ا�


 � أ�دا��
�� ���م '10 ھذا ا��ؤال ھو إن . و'ن ھذا ا��ؤال ���ب ا�ر��ق �  و��Cف �ن ��Bا

ت ا��ر�واز�� ا������� ��إن ا�ر��ق وھو ���دل �ذه . �60ورة" أداة"�� ا�وا#< إ' ن ��0ؤ


 �ن #��ل أن ا�ر��
ط ا������ ��م 
&ق � �دال ����ا�طر��� إ��
 ���� �وCوع ا�� ف ���رار 
0� I0/� � ل���
ل وان ا��ر��
ن =ر�� �Cن ا��

&ل اB' م �� �د �� ������IC ا�وا�< وان و

��
��
�� ا��
د�ون ھو ��ظ��م ا���
&دة وأن أھم ��ء ��  .ا���06 ا�ط���� ا�

T ا�ر��ق '�د $
ت إذا �
�ت و���0 ��طو�ر «:ھ
�م إ�1 أ�ن ��ود ���

رك �� ا������� $ا��

 وا��IC ا�وا�< �0ر�� �0ط��
ت ا��
د�� وا���ذر و�ط
���ت �ذ�ك و� . ����ا�و'� ا��� 
���


 أن ��ون�ب �ل �� �ل ا4و#
ت وا�ظروف. ������ب �ل . ��س اNن و�و��س �� ا��8رب و

ل. �� �ل � د رأس ا��
لCن ا��

ت، �� . �
�ر��
ط ا������ ��م، دا&�
 وأ�دا، �� �����
وا��ر��


 �3د�
����� I0/� � ل���. وات �IC�0 ا�وا�< �0ر����ا��
�م ا��<، ���ت إ� ��رد =رف �

&دة�
&ل اB' م ھ�، '10 �ر ا��/ور، �� �د ا���06 ا�ط���� ا��وا�� /� ھ� . »��
 أن و

���

ت و�د'و ���< «:ا���
�ب �ل و�ل ا�����
��� و�
ت ا��

ط< � ا������� $
ر���� "ا���

ت" ا��
�م�

ت �ن دا&رة ���ول ھ�ذا ا��و#ف ا���. »ا��
/�" ھم"���
ط�� ا����
�0 �ن ا����

��$ ا�ر��ق �دا��
. ا�����ك إ�1 دا&رة ا��وا#ف ا���د&����
ت . أ�ت ��و��� �
 � ا#/د«: �
����
�
�دد ا�ط #
 �ن ا����0ل ا���0وس �0وا#< �� 

�د ��و#��� �&

 �و#ف ��� 
#��C ھ
�� ��س ��

  .«ا���0وس

 و#�ل �ل ��ء طرح ا4�&�0 ا������� و�
���ل ا����0ل ا���0وس �0وا#< ا���0وس ����C أو�
 

&ق ا��
�� ا��� � ' #� ���
 ���رار ا�
ل ���� � ��Cووا ��د#� ��
ا�/��I و/�
=� إ�

: ���ظر اNن إ�1 ا��ؤال ا�ذي طر�� ا�ر��ق ��ردا 'ن ا���ل ا�ذي ��3ذه �� �وا��. �
��وCوع

ت و���0 ��طو�ر ا�و�

 ھل ا���
ر�� �� ا������ �0ط��
ت ا��
د�� وا���ذر و�ط
��'� ا�

  وا��IC ا�وا�< �0ر����؟


ن ������ب 'ن �ؤال ا�ر��ق " �واب"و�< �ل ا���ود ا�Cروري �� ��ا�ر��ق، �
ن أي �
ر�
 � ��0� 
�ؤال ���Cن �� ا�وا#< 6 �6 أ�&�0 . دا&�
 وأ�دا وطوال �ل �
ر�S ا��رن ا���ر�ن و��
�

0� 
�' ��
�Bھو����8 ا 

ت وآ�رھ�

ر�� �� ا�������
� $
 ���م ��� ���ل ا��ھل ا���
ر�� : 

ت و��IC�0� �0 ا�وا�< �0ر����؟ 'ن ھذا ا��ؤال � ���ن أن ���ب إ� �  �
وا���ب . �� ا����


" ا�وا�<"ھو ��ظ �
�
ت ا������� و��IC�0� �0 ا�وا�< . ا�ذي أ#��� ا�ر��ق إ#���و �
�ت ا��ؤ
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 ����ن ا�6
�� ��د ��ن دام  –ا��
ر����ث أ��ده ا� 
����، ور�<  17ا�������0 �ن ���
ه ��ر�

ر����Bا ��
#B��0  ا���ن ��S ا���ظ�م ا�

ن " 'ن '�د ا�� م ���Bدا "ا��دل وا
 أ�دث ����،


ن، ��Bوق ا��
ري ����
ز�C ��8م ���� ا��دا���ن 'ن ھذه ا��80، و�دد ا���0س ا��R� 
��0�
��
��
د ا�
ت ا�/ور��(و��1 �ط� /��� �را&م ا�Cط��
����I ) ا���ط
ف وا�=��
ل وا��


 أو أ�رھ�
�Cدث ا��
ت �
���، وأCم«م ��و��

ل » د�وان ا��ظ������0�� �ظ�0
ت �طط ا

ت ا���
'�� و��ر���� .ا��0ط�، و 'دة �ؤ

��ود ز�ف ھذه . ھذا ��0 �
 �د'وه أ�واق ا�����0 و ا��Bر�
��� #دوم 'د �د�د �� ا��8رب
���

ب ا�����
Yز�ت ا�
 :ا���


  ���0 أ�زاب ا���
ر�C ا��ر�واز��، ���
دة -1��

د ا���را�� �0�وات ا������، 'ن �ط�ا��

��� ��/وص ا�د��ور، وھ� �ط
�ب �م ��س �وھر ا��0ط� و�����د ��0
 �ط0ب ا������ �ا�

�0
 ان ��
ر�� �0ك ا���
ر�C أ��6ت ان ��
ر' ،������� " ����0 د��ور�� د���راط��" ا��3��

و�� ��زاع ا��ظ
م ��س إ����� ا���
ر�C ا��ر�واز�� ���ل ا�/�
ع و#د �0. �داع ���0ب و� X


دى �و��ر ا�4وي ا��
&د ا���
�� ��ظ
م � 
��0
ت » �0ك ��ود و� ���م«ا��ظ
م او�� ��� �� 
��
 .ا�د���راط�� ا��ر�واز��

�0ط
ت �� ا�د��ور �ر�ض ���0 �
و#د ا/طد�ت �ل ا���داءات ا���
ر�C ا��ر�واز�� ا����0�� �
��ن ا��� ��� 

ط<، ��# ���� ��� 'Bا �
د ��واق ا�����0 '10 ا�وا�C� وم�
�� ا��ذ�ور، و�

��
��� إ�1 ��ر�د ا��0ك �ن �0ط�
� �Cر
 .ا���

1 ��
ت �0ط� �ن ا�����0 �ن ��
�� ا��زاع ���
 ا����6ل �� اوادرا�
 �ن �0ك ا���
ر�C ��3ز#

 �ن �د�ل ��
ھ�ري �م ��ق =�ر ا��
 ھ� ��
م دون 8Cط ����، و�و��C�
�Cوع ا��
م �


د ا���را�� �0�
��0ن �د��ور ا���م ا��ط0ق ��د ان #
ط�� ط��0 '�ود�ھذا �< ا��0م �3ن . ا��

و��� ا��0ط
ت '10 ��و  1996د��ور ���ث ��ص '10 �ر��
ن �ن =ر���ن �� ����
�أ�وأ �ن 

��م �� أ�6ر��
� ���0�0� I���. 

�دود ا�د�
ع ' -2 �� ��

ل ا���Cء ا��
ن ا���ز، وھو ���� د�
ع ��Cف ���ل دور ��

ون �� ��
��� 

 وا��زا�0�

 'ن ���&� #وى ا�ط��� ���
����ا���رو#راط�
ت ا���
��� ا��
�I وا

 ��
د ا��
م �8�0
��ن �
��8رب(ط��� ����و��1 ���ل ) ا��و��درا��� ا�د���راط�� �8�0ل وا��

د ا��(�واطؤ ��
�ر �< ا��دو ا�ط��� � )8ر�� �8�0لا��

3-  

�ظ�ن '10 �وا����� ا�'ظم و��دان ا���� �� /Bط ا

ر ا��ذري وا���ط����ك ا��

م ا����د�� �ن ا���0�8 ���ر �� ذ�ل ��ذر�� ��0و/�0 وا��را&ط '10 ا��واء، ��
 ��ل ا#4
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�� ا�د�ون ا��
ر��� �� �ط0< '10 =رار �
#� �0دان ا��
�م ا�6
�ث، و#< ا#�/
د ا��8رب �� ��
 ��C

ت ا��
��� ا��Bر�
��� ا����
'� �و/�
ت ا��ؤCو�رى إ� �C
ا���د ا�6
�ن �ن ا��رن ا��

 �
� 
 .��وا/SC �0 �د�� ا�د�ن، و���ض ا����
ت ا����
'�� و����ف ا�#�/
د �����
 ���را��

ا����
'� ��ن أ#��0 �ر�واز�� �ر��ط�  '10 ھذا ا���و ����ت ا4ز�� ا�#�/
د�� وا��د ا���
طب

ل ا��Bر�
�� وا�ط��� ا��
��0 إ�1 �
�ب �&
ت 'ر��C �ن ا��ر�واز���ن ا�/�8رة ��
�رأ�


 �ن � ل ��
�� . وا���و�ط��Cن و���
 وط
��ت ��و#د '�رت ا���
ھ�ر ا������ 'ن ��ط

ت ��C

ت ط ب ا��
��� وا����
���
�ت ا���
ل ا���
��� واC� ز���
ب أ�� 
رھ bد/� ���


�ر81�ز�ران /�و��و(ا���ر�� ،/ ��
�90
�ون ا4ول /، د����ر�84
�ون ا�6.( 


د ا���را�� �0�وات �
�ت ا���
ر�C ا��ر�واز�� ���
دة �زب ا��� ��
��و'10 ا����وى ا�

 ا���
ر�� �� آ��م �ن ا��ر�� ا���
��� و#�و�# 10' 
�� ا��ظ
م ا������ /�
م أ�
ن ���ل ھ����


'د '��0، ا�1 �
�ب � 

 �دأت ا���ظ�
ت ا�ر���� ا�����0 طورا �و'�
 �ن ��وھ�� ،���
��ا�

ت ا��
وي�����
ر ا��
�م، ��
#م أز�� ���
�6 �
���<-ا���
خ ا��
م �
���ط�� و�

���� وا��6�� .ا�


ت، �
ن �Cف ا�رد ا����� و��ط��� �
���< #د ��را '10 ا��Bر�
���، ��ذ �دا�� ����'�د ا��
�/��د ا��وم ��رض �را�$ �/��I ھ���0 �د�دة ���ر �� ��س ا��
ه �د�� ا��ر�
ت ���ددة 
 ���

 ��/I �� ا���ك ا��� >� 
ا������ وا����و'
ت ا��ور�واز�� ا�����0 ا���رى ا��ر��ط� �


ر�� ا���ر«و/�دوق ا���د ا�دو�� �ن و/�
ت �
ع ا��ؤس» �Cوأ أو�
 أ�
�C دة&
��. 

��� �3�0#0م �< ���0ز�
ت 
��
ز�ت ��06ت ���ض ا��ر���
ت ا��� I�� 1طرت ا�����0 إ�Cو#د ا

���، و �درء ا���
ر ���� ����ل ���ل ا��داد ��
ق ا��و��� ا�رأ�� �� �0���
ت ا�� /Bا
��

ر أ�ظ�� ا���داد�� 'د�دة و����

ق ا��
��� ا��ط�وع ��� ا���
وت ا����
'�، و��ت 8Cط ا�


�د���راط�� ا�ذي ��< ا���
ر�C ا��ر�واز�� '10 ا���
س ��د� ت ��ر�� �0د��ور � � ���
ا��ط

ن ا���
ل ھ
دئ �0�0ط� �C وأ��را �ن ا�ل ،��
�واذ ا��0ك '10 ا��0ط
ت ���
ل #�د أ���0 �ن ا��


ءت /���، إ�1 ا�����ن ا�6
�� . �ن ا��0ك، ا�ذي �
ري ��"ھ�ذا أ�دث ا�����وق ا���0س ا�

ن��Bو" ا�

ن، واط0ق �راح ���� ���رة �ن ا������0ن 1990أ�
ر /�� ���Bوق ا��، ووزارة 

���ن 
��و'��ر��ن  �2��و�� ا�ر���� وآ�ر�ن ����� �� ا��ر��، ��م ا�رة او���ر ) 1994(ا�

ر�و �م ا��
�و��� و/�راو��ن �ن �ؤ�دي ��� �و�����
ء �دة ا�� ���ن ا��ط�وا ��د إ�


ل ا�4
ز���8 61996م ��  1992ا�رھم، واد�ل ��د� ت '10 ا�د��ور �� و����
� I��، و
و��د . 1998آذار /�� ا���0ز�ون، وأ�رك أ�زاب ا���
ر�C ا��ر�واز�� �� ا���و�� �� �
رس

�� ا�����0 ��د أر��� '�ود �ن ا����داد ��ن ا�6
��، و�دف ��ب �ر'�� �د�دة ��0ؤ�و�
ة ا�

�ر، #
م �
دس ������ إدر�س ا��/ري وز�ر ا�دا���0 ا��وروث �< ا��رش ا��وا�ذي  –���د ا�

و��I ��ودة ا�راھ
م �ر�
�� ا��
&د ا��
ر��� ���ظ�� إ�1 ا�4
م  – �1979زم ��/�� ��د 
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ت �0ر���� 4�
��ط� ار��
ز 6
�و�� �Cن "� " أداة �60ورة"/��ت ا���
ر�� �� ا����
�0�

 ا��راث ا��
ر��� ��0ؤ��رات ا4ر��� ا4و�����R� 1 ا�6
��6" ا��را����� 6ور�� ��/� 
�� .


 �ن �
�
ت ���ت أداة �IC�0 ا�وا�< �0ر���� وذ�ك ��س أ�

ت وا��ر���
��راء "ا�وا#< أن ا����

 ا�1 =رف ����لا��ر�
طر �و���
 ����د ا�ر��ق، و��ن �ن ھذه " واز�� أ�د'وا #وا��ن و���


ت ھ� ا���ل ا�د���راط� ا��وا�� وا�����م �< ��Cون �0ط� رأس ا��
ل ا�#�/
د�� ��ا��ؤ
��'

�� ��ل . وا������

ت �� ) و��س ��ط �ل ��
 �رى ا�ر��ق(و���
ت ا��
�م ھ� �ؤ�
�ر��

أ�دي ا�ر���� ���
�
 و��

ت �
ر���
 أدوات . � و���06 ��/�
�IC�0 ا�وا�< "�م ��ن ا��ر��


&دة أي ) أي أداة ��0�دم ا��
ر���" (�0ر�����
 ا�ط��� ا�إ� �� ا���رة ا��
ر���� ا��� �
�ت ��

 ��ذ أز�د �ن #رن �ن ا�ز�ن . ا��ر�واز�� 6ور�� �� �وا�� ر���� اB#ط
ع�&
وھو أ�ر �م ��د #


ت «:و��د �ل �0ك ا���ب ا��
ر���� ��د �ن ��ول. '10 ا4#ل�
إذا �
�ت ا���
ر�� �� ا����


 أن ��م. »و��IC�0� �0 ا�وا�< �0ر���� ��ن ا���ث ��
ط����
ذا �����ر ر�
ق ا��$ . �ود ��

"

دي وا���ر�ن؟" �روط�� إ�. �ن ���ف ا��
ر�S ا��ر�وازي ���د�د ����ك '�د �دا�� ا��رن ا�

 طرح ا�����3 '10 ھذا ا���و��  .��ن ا���ث 


ت ھو أن �
�ن �� أ�رى، إذا �
ن ا�ر�
ق �� ا��$ ����دون �
���ل أن �رط ا���
ر�� �� ا����
 �0��
�06 ھل �ر�دة ا��$ و��IC�0� " �0 ا�وا�< �0ر����"��ون و���

ءل ��
 أن �������ن 

؟ "�IC�0 ا�وا�< �0ر����"ذا�� و���0 " د���راط�ا��$ ا�"؟ وھل �زب "�IC�0 ا�وا�< �0ر����"

�رة و#ف ا��ر�دة و�ل ا��زب�� >������ك أن ر�
ق ا��$ . إن طرح ا�4ر �ذا ا���ل �

 I0ذف ھذا ا��/ط�������ون ا�� �ن اC�4ل ">�
 إ� أن . ا���ؤوم" ا�وا��
 �ن ����و� �

 إ�1 ا���0ص Cأ� ���
���

 �ر�ب �ذ�ك، وان �د'وھم ����ان "�ن أ��
ر أ�رى 'د�دة � 

��د �_رادة ا������ �� �� �
ت إذا �
�ت �رة و�ز��

...ا����  ."و� ����8 ��
ط��

  (�ف ��طرح ا�����A ��ر(���؟

 

/را و��و�# ��3��0� T ذف ا� زم، �ظل طرح ا�ر��ق '�د�
ن ا�Cروري وا����< �ل ا��
��
�� �0ط��
ت ا��
د�� ا���ذر إذا �
�ت ا���
ر�� �� ا���«:�80
��
ت و���0 ��طو�ر ا�و'� ا��
�



 و�IC ا�ر���� ����ون �ن ا���ث ��
ط��
 ���0 . »و�ط�Cو' 
��ل ا��
رئ #د ��ظ أ��

ت"�

ت"�ـ" ا�����
  .وھو '10 �ل �
 ��/ده ا�ر��ق '�د T" ا���
ر�� �� ا����


ت، ���ت و� ����

ت، ��
 ھ� ا����
����
� ��
��ن أن ��ون أ�دا و���0 ��طو�ر ا�و'� ا�

ت ا������� ھ� '10 ا���س و'10 ا�دوام و���0 �� �د ا�ط��
ت . ��0
د��ن��
ت وا��ؤ�
ا����


ط ا��
د��ن��� 6وري �� أو
��
��Cط �ط�س ��0ور و'� � ���

ع . ا���#B ط�C�
� �0��
 وإ�

ل ا���
ھ�ري ا���
�ر C�0� رورةC ن أ���
�م "�ـا��
د�
C# 0ون �طرح�������06و ا��4 

ر '10 ����ذ ر=�
ت ا��4 و�
 '��0م إ� أن ��ددوا ��م ���
 و����0ون ��و�� وا�د�
ع '�0



 

32 

و��6 �ن ا��&
ت ا����3رة ا�و'� �ن ا���
ل و�ن ��
ھ�ر ا���ب ". ��وات 6او  5ا�6�� �ل 

. ا��Cطد �ن �/دق ھذا ا�� م و���ش '10 ھذا ا�وھم�ر�� ھذا ا�وھم ھو �
��Cط ا���ب و�

��را����� �
��0 ���8�0ر ا�6وري، Cرورة 
� I0�ا�ذي ��رض '10 �زب ا�ط��� ا��
��0، ا��
ذه � 
�
�
ت ا�ر���� ����ر �0د'
�� وا���ر�ض ا�6ور��ن ا��و��ن أ��ا���دام ھذه ا��ؤ

���

 ا��8
وة ا��ر��
�ت ��رد أ��0# � �
س ���دادھ
 �Oذا �. ا��را&I ا���
��� وا������ ا��� ����
�ن ا���
ل و��
ھ�ر ا��ر�واز�� ا�/�8رة �
��دن وا��رى ��ق �� ا��ر��
��� و�م ���ل 'ن أوھ
م 

ل �ن '10 ���ر ا��ر��
ن أ�ر ��د ��� ��زب ا��رو���
ر�
 ا�6ور�� وذ�ك Cن ا��O� ،���
ا��ر��

�ن ا���راو�� �رض  ���7ن، ا��/ل �(�
��Cط 4=راض �ر��� ا��&
ت ا����3رة �ن ط���� ھو 

ت ا�ر���� ��س ��ر'
 أو ). ا���و'�� ا�ط�و�����ز�� إ�1 ھذه ا��ؤ �0�وا���و'� ا�ذي �ر


را ��
 ���� ���06 أ�زاب ا�ط��
ت ا�4رى ���
 أو ���
وھد�� ��س ر�ط ' #
ت ز�و��� (�ر��
�ل ) �ق '�د T �� ا���ط< أ' ه�< ا��
د��ن أو ��د�م ��ض ا��د�
ت ا����ط� �م ��
 �I�0 ا�ر�


 6ور�
 �ر�  إ�1 ����ر ا��دو"Cر�� ."���. ھ�ذا '�رت ا����4 ا�6
��6 أ�
م ����ن و�رو�
وھ�ذا ����8 أن ��ون ا�����ب ا���و'�، وھ�ذا ����8 �0�زب أن ��/رف إزاء ���َ���� ���ون 

  .�د�را ����6ل ط���� و�0��� ��زب 6وري


  و�ظل ھذا ا����دام،��

��ر��
��� ا�6ور��، Cرور�
 و���دا و� =�1 '�� ط� 
��1 �
ر���ا��

ر'� �C< '10 �دول ��م ��ض ��
ھ�ر ا���
ل وا���
ھ�ر ا��Cطدة، �� ا�د�
'� 6ور�� ��


ت ا�ر���� و��س �ل ا�����< ا��د�م��و�� ظل وC< ا��د�
'� . ا4'�
ل ��ط�م ھذه ا��ؤ

ل ا���
�ر ��1 ا���
/ر ا����3رة ا�و'� �ن ��
ھ�ر ا���
ل ا�6ور�� ھ
�� ا��� ��ذب إ�1 Cا��

ذا ��ط ��ون ���
ر ا���
ط�� ���1 وCرورة ��
 ھ� � >Cد�ن، �� ظل ور�ض «وا��Cط
��4
ل ط��
، ر�ض � ���10 ��ط �� �داءات 
ا�'�راف �
��ظ
م ا��د�م، ��س �
4#وال �ل �


 #وا��ن ا��ظ
م ا��د�م و��
رات ا���ظ�
ت، �ل �� �ر�� ا���
ھ�ر ا�������� ا��� ��رق ��

 ذات و�ود ���0
ت �د�دة =�ر �ر'�� �����  .(����ن، Cد ا���
ط��(»و��0ق �ؤ

و�� =�
ب ھذا ا��د ا�6وري �/�ر ر�< ��
ر ا���
ط�� ��رد Cرب �ن ا�/��
��� ا�/رف، أو 

ء ا���ز 'ن إ��
ز ا���� ا�/��� و�
��8 ا�/�و�� ا�����B 
�����06 �� ا���دام ���ر 


ل C� Sر�

ط� ����را 'ن ا��ل �دروس ��
ت ا������� �
�طر��� ا���و'��، أو ����ا��ؤ
�C�� ن �ل ذ�ك أو� 
َ����� و���ر ��
ر ا���
ط�� و�رك : وا������ وا�دة. ا��رو���
ر�
، أو �ر���


ز ا���
ق ا��4�زاب و� ��  .ر�وازي�ر��� �ن ��
ھ�ر ا���
ل وا��Cطد�ن �ر�

�6
&��، وا�1 =
�� #دو�� وإ'دادا �ذا ��و��
 أن ا��د ا�6وري � ��و�ر إ� �� ��ظ
ت �
ر���� ا
 ���

ت ا��ر���
ا��دوم، ا'��رت ا��ر�� ا���
��� ا�6ور�� ��
'دة '
�� Cرورة ا���
ر�� �� ا����


ت وا��0د�
ت�

ت �
��0د و� وھذا ا�4ر ��س �ر��ط
 � . وا��0د�� و�
���ل �� ا��ر���
�ط���� ا����
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� !�اء ا�Q,6 ا���869ا�7�Hاد و���Hات ا�	ا�#�"ا!ات وا� 
  2007) �و���ر(��ر�ن ا�6
��  1ا����س 

 17: ة 'دد- ا���
Cل


ن �/ط�1���   


��ر ا�د��
�ور�
ت ا����0ط� '10 ��وب ا���ط�� ا��ر���، ��دو ا��8رب ��ط� �ور �� د�

ءات ��وا��� �
��ظ
م ��ذ ر�< #رن �� ظل ��دد�� �ز���، وا���
ر ا�ر��� ����
ت وا��
����
�
 �Cر

���� �0دان ا���ط��، وا���= �� 
�� >�
�� أو�ا�د��� ���� ��6ل �
��ر��
ن، و �ر�� ا�/


��� �ر�ك �0دو�� �� �د��ر ا��زا'
ت ا����
'��، و#�م �ن ��
رك �� ا���و��، وا��ر�� ا���

ت ا�ر����، وا��6��ون ��
ن ��د�$ �
��ؤ��Bوق ا���ؤ�دون » ا���د��ون«�ر�� ا�د�
ع 'ن 

����0�0، و�
 ��رز ��ن ا����� وا�4رى �ن ز�X #د � ��ون �وى �
 � زم �ل د���راط�� �
�&� �ن 
 ھ�وات

 ،>Cب � �ك ان ھذا ا�و�
و�
�4ص ��� �
 ���0ق ��ر�� ا�����ر وا���ظ�م، �وروث 'ن ��
ا���رة ا��� �0ت ا���� ل ا����0 ��
�رة، ��
 أ��رت �واز�ن ا��وى ا��ظ
م ا����0 '10 ا���
زل 

��م�
�� �� ا���د ا��4ر �دل '10 . �0�ر�� ا�وط��� ��
�ل ا���راد �
����ن �طورات ا�وC< ا�


�< ا���واء، �< ا�ز�ق ���Cق ��زا�د �0�ر��
دس وا��ت و#�< أذ�1 �ن �� ت ا���د�ن ا�


ن ا�����0 و�ط ��
6ر أ��
ل ��و�� ا�ط
�< ا��ردي �0��م، وھ� C�ا���
ر�C ا��
ر���� إ�1 أ

ت ا��4رة�

 ا����
ت ا��� أ�د�������� د���راط�� ا�����0 ا��8ر���؟ و�
 دور . ا� 
��

��
�
؟ و�
 �و#ف ا�6ور��ن 'C 10وء ذ�ك ��0؟ا���
ر�C ا��ر�واز��  

(...) 

 ���ق ا������9ت -1


ت �

ق '
م �ط�وع ���
#م ا�� ل �واز�ن ا��وى �/
�I ا�ط��� [...] �
ء ��ظ�م ا������ ��

&دة ���
دة ا�����0�
 ��ر ا��0د إ�1 أھوال . ا��ور�واز�� ا��� ���

��Bر�� 
�
ھذه ا��� ا��د ار�


ت ا���
��� م ا��
م ���0
ر�C ا���
���ط��، ���ل ا�� 
�و���را��� ا��ط��� ��ر��� #ل �ظ�رھ

ت �� ا��
ه �
��
 �0ك ا��
�C ن �ن��
��� �0ف ا��
د�' ���
��ا��
ر���� وا���رار =�
ب اداة 

�0ط� ا���0�8 ��
 .ا�ظ�ر �
�د���راط�� وا#
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��8رب  -2� �'

ن ا�����Cذا ا�/دد '10 �ر��� ا����ورات �
دي .  57ص  –ا�ظر �
��
  .ا��6��ف ا���


د ا��8ر�� �8�0ل ا��
ر����ن ، ا���
Cل -3�2006) �
�و(ة 'دد أ�
ر - و�
ة ا�د #
دة ا��  

�ن  -4�
د ا��" ا��زوي ��ط��� . 84إ�1  76ص ). �
��ر����" (8ر�� �8�0ل ا��0م وا������ا��
  1993ا���
ح ا��د�دة 

5-  ��
�� ا��
���< إ - ��رر �ول ا�
  1995ا�ر�ل - ش.م.ا��ؤ��ر ا��


'�ل ا��0وي  -6���زب ا� ��
��'دد  –�ر�دة ا�وطن اNن [���د �و��
�� 'Cو ا�د�وان ا�
260  Sر�
2007�����ر  ��29[  


ت :�طوط ��راء" ��
ل ���وان–$ ط� � �ر� -7�

دي �����
دات �ر�I ا��و���ر  �14
 . 1997د����ر  �16ر�دة ���را��ون  -"ا���ر����1997
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ل . �ط���� ا���� ا�6ور�� ا���
�رة ا��0�
ة '10 '
�ق �رو���
ر�
 و�Cطدي ا��0دC� �/ � ھذه

ت ��
ت إ�1 ا��ؤ�

 ��/ل �
��و#ف ا��ظري وا����0 �ن ا������� ����
ا��رو���
ر�
 ا�6ور�� ا��


ا�ط��� ا��
��0 ا��
در '10 ����ذھ
 ��ون  و�� ظل =�
ب �زب. ا��ر�واز�� و'�ل ا�6ور��ن دا�0
ا���ر�ف �
��و#ف ا��
ر��� و�ر�� وا��و#ف 'ن ر�< ��
رات � ���1 : ��� ا�6ور��ن د'
و��


رج ظروف ا�ز�م ا�6وري � 
  .، أو �وھم إ��
��� �ط��ق ����ك ا��ر��
��� ا�6ور��)أي ا���
ط��(�

�	?9  


ل اC�� �'ر
�
ھل ھ�
ك ا�د�
'� 6ور�� ���
ط�� ��رض �����
وإذا . ��رو���
ر�
؟ إذا �
ن ��م �

ن � � �د�ل 'ن ا���
ر�� ���ظور 6وري إ'دادا � �د�
'� ا��
د��� . ��
�ھ�ذا ��طرح ا��


��
ت 'ن � /� ا���ر�� ا��
ر���� . �
ر��
��0
ر�� �� ا����� T أ��د طرح ا�ر��ق '�د 
و�


ل ا��رو���
ر�C�� . ت�
 �ن #��ل �
�ط�< ��&�� 

ل ا��رو���
ر�C� Sر�
ا��
ر���� #رءا�
 و� �

م �< "/��I ا���
ري"#

 �� ا��$ �م ���ق �م أن '�روا /را�� 'ن 'دم ا���#
، =�ر أن ر�

 وإن �
�وا �� �ر��ن ھذه ا�� /� ا��
ر����، ا��ظر�� وا�����0، وھو �
 ���� إ�م � �ر�Cو�


�وا ا���
'ل �<�
����ن ��
ت-ا���
ش ا�ذي ����� �ر�دة ا���
Cل �

�� ا�����م . ة �ول ����

�ل �وا/0ون ا�د'وة ���
ط�� �0و أ�رى �� ظل =�
ب �د 6وري���

ط�
ت ���ت �ذ�ك أ�6ر . ���


ت . �ن 'دم ��
ر�� أو ��
ط�� ����0 ��س إ��
$ ا�د���راط� �/دد ا������
� 
�#
إن ��$ ر�

 �� ا��. '��ب�#
$ و�ن � ل �وار ا�ر��ق '�د T و���ل ��Cون ا��دد �ن ا��ر�دة آ�ف �ر�

 ��
80� ���

�� و��و�� وأ�رى �' �0&�
ت، �طر�ون أ�
ا�ذ�ر، و�دف ��د�د �و#ف �ن ا����

�� إ�C 1رورة 4�&�0 ��/0وا �� ا��
� 

ت � ' #� ��
إن ا�ر�
ق �� ". ا���
ط��"و��د�ون إ�

���ا��$ ��دون ��ن �
�� 10' �0&�. دد ا��واب أو� وھو ا���
ط�� و��رع ��د ذ�ك �� ��/�ل أ
��ر�ل، ����
 ا��ق، �� �رد �ل �� 
� ��إ�م ��/ر�ون ��ن � �ر�د أو � ���ط�< أن ��وم ��


�
��، #ط�
 �دا�ر ا��ك، ���0  ��0و  .ا�ذرا&< ا��� #د ��< ��ت �د�� و���� ذ�ك �� ا��

 ' ء ���ن
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 ا����اع ا����� و��01 ا�	'ار ا�&%ري:  H2007��9�8  7ا#�"ا!ات 

  2008) ��را�ر(��
ط  26ا�6 6
ء 

 18: ة 'دد- ا���
Cل

   ر��ق ا�را��


ت  �
��80  2007�����ر  �7رى ا'��
ر ��
&$ ا���� 

ر ا��ذري ���ز�زا� ، وا��$ ��ظم ا��

ر ا���0را�� =�ر ا���و�� �ول د��� �
ؤ�ت ��رى �دى ا������ ر�ض ا���
ر��، و طر�ت ��


 �. ا�/د�� و آ�
ق ا������ل�

ت #��
��� ��0و#ف ��
ذا ��6ل �0ك ا����
��
، و�
 ا�د��� ا��
��
�
  ا����� ا�را�ض؟

��0
ھ�ر � ���
��
ت �� ا�د���راط�
ت ا��ر�واز�� /ورة ��وھ� 'ن ا���
'ر ا��
��ط� ا����

 �ؤ�رات 'ن �طور ��زان ا��وىCدم أ��� 
" ا�د���راط�"�� ظل ا����داد . ا��Cطدة ���

��� ا��
&م �
��8رب �م ��ن ��
&$ �0ك ا����
��
�م ا�/
�< ��ر�ط� �
ت ���س �وى إرادة ا��


م ��
ھ�ر ا���ب �0
&� �ن ا��ر�واز��ن و� �� ا4را�C ا���
ر، وإ��
زاة �� 
��
= ��
����ؤ


 �و�ود د���راط��، وإ'ط
ء �6��� ا��ر�واز�� ��
�����0 ��0ب " ا���
ر�Cن" ا������0 
  .ا��ر��
��� دون �ر��
ن

��7
 $ن ا��	و�تد��� ا�����ع ا�  


ت �

ح ���� ر�ض ا����0 �واء ��6
�� ھ�ر ��
�ب ا�#�راع، أو  �7د�د ا���Cر ھو ا������

ت 'ر��C . ا4/وات ا��80
ة&� 1��
 �د�دة، ���ود �ن ا��زو�ر أ#��ت �د ذا�� ����ت ا����

�� �د�م �ن ا��
د��ن �����6 
��0�ل ا�د���راط�"��ن � �ر��� ���� ��30ذ  ا���وا/ل" ا�� .
 ���P� زاب�4

م ا����م ���� م ا���
ر�C ا��ر�واز�� ا��
م ��ذ '�ر ��وات، وإ��ا��د�د ان ا

��8
 'ن ا��د�ل ا��$ �� ��
&$ ا�#�راع��
�ون ا4�زاب، ��  ا���م �# 

�� ا����0 'ن . �و�=

��ب[ ا��زو�ر ا����وف �
�� �ن أ� 

 و��
ھو ] أ�
م ا��/ري �لء /�
د�ق ا�#�راع، ا��ط


ء �ز�د �ن ا��/دا#�� '10 �Cراط�"إ�ل ا�د��
أ�
ح ھذا ا����0 �روزا ". ا��د ا��د�د"و" ا����
��م ا���ط ا������ 
�0�  
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��ذ ا�4زة وا�4راد و��د ا���ل ا����
��، ��ز�ت �ذ�رة �ن ا���
دة �ط0ب ��
ر�ر 'ن �دى ��

ت�

ر �� ا�����
�دة �ر��� ا���  .#رار �

�زب ا��$ ا�د���راط�،  
أ��س دا�ل ا���
��، و�
��0د ��0،'�
ل �ؤ�دون ا���
ط�� ا��� د'
 إ��
�0
؟ ��م �و�دون، و#د د�ت ا���
&$ ان ا���
ل #
ط�وا �
، و��'

دة، وط��
، #ط���
وھو ��6ل �

��

ذا إذن �. ��6�� ���

 أداة ا����
���� �را'� ا���
دة ا���
��� ا��� ل ا���
��، و���م 'ن ا

د��ن�
ر ا��ذري . ��زب �����؟ � =را�� �� ا�4ر،��0ك ��
��د ا���و�� ا�8را�� �� �و#ف ا��


ت و��دھ
، �  أد�1 إ�
رة إ�1 ا�4ر �دى #�
دة ا��$ ا�د���راط� و� �� �
ا�ذي ��ت #�ل ا����
�/���
��� ل ا�رأي، و �ر�� ��د . 
� ���Cق ا������ 
؟ �� �
ذا ��دم "ا���0ف"ھل ��6 �


�� و �� ،��

ل ا���Cء أدوات ا��
�� ��C# ا���ظ��� ��
�و#ف ا���وت 'ن Cرب ا��� ل ا���
�ز�
؟  

  �� ا���ل؟


 ��8ر /
�I ا���
ل��
��
د ا��8. ا��ر ��
���ن '�
����ن �
��8رب ����� ن �ر�� �8�0ل ا�ذي ا��

ره ����  ھو ��رد أ��و�� ��د �ر���ن ر�
ل أ'�
ل، و ��'

ر��ن ��� ���ل ��ض ا��


ري، . ��رو#راط��ن ���ر�ز�ن ���طو�� إ�1 ا��ر��
ن�
ن ا���دد ا��C��وا��و��درا��� ا��� �ز'م ا
���� ���رو#راط�� �زداد ا
�� ���1 ا�����ب إ�1 ا�6ورة ا���را���، ��رد وا� 
� ��



ت أ�/
ر . ��0ر�واز�� ودو��'
�� �0ط��� ا��
��0"ا� �/دم ھذا ا#��
��ھ�
 ��رز " ! ا����ر ا�
 ،

ر ا��ذري، � �� إ' �
ت ا��وا����1 ا��� 

�� دا�ل �Cون ا��
�دى ا����
ء و إ��
ن ا���


 ا��$ وا�ط���0 ��وات طوال �  �
&د
ت �
��� �ر��
���
� ��

ء أدوات وا�/�X ا���� ��C�� ة
�رر ا���
ل�.  

 1����� �ر�واز��، و
����، ��رد أداة ��د #وى 
��
 ا�� ���
ل ا��8رب ط��� �
#دة ��'

�0و�� ��� ���

 ا�����ل ا��
ز ذ�ك ا���� ل دون ا�د�
ع ا��و��، و�� أدق . أدوا����



ت ود���راط���
د���راط�� �� ز�
ن، �  �داس ��دأ ا���� ل وا�. ا���
/�ل، 'ن ا��� ل ا���

&ل ��80 ا�د���راط�� ا�دا���0 ، و�ل ��ل �ن ا���� ل ��ر إ�1 �ز�د �ن �ا���� ل إ� �و


د ا�����
ت . ا����داد ا���رو#راط���'

'� ا�د���راط�� ��O� ا� ���

ت ا����
� ���ن إ��
ذ ا���

ء ا��
��،'10 ���< ا����و�
ت، و#
���0 'زل ا���� �Oر
���ؤو��ن ا���
���ن، و��ظ�م ا���دد ا��

Sوق ا4#��0،ا���
ت ا��ظر �� ��
رات، وا��رام 
 ��ر�� ا���
���ن ا�������ن، . �ق ��ظ�م و�إ�
��3���
  .��ر�� ��دأ ���ر �دار ا�/�ت ا����ط �

��2003
�ر  2002'�ر ���0ون، أ�راء ا��ز'� ا���را��� ا���
��� ا4�داث ا��8ر��� د����ر -1 
  www .kifah-nakabi.org، �و�د ا��ص ��و#< 
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���
��ر��
ن ���  ��ر�ق ا��زب. ا��/و�ت '10 �ر�� ��
'10 ھذا ا���و ُطـ�ق . و�
ن ��06و ا���
�ت '��0 ك" ا�ر��
ط ��ر�� ا���رر ا�وط��"��دأ �
ع .د.ا�ذي �3Cوى إ��ش وا�ذي � ���� 


ر�C �ر�واز����� 
��
���م �ن ا���
ل # .�
�، إ�1 و�
ن ا��زب �3�0، ��/د �ر��S ����� ا���
�0�
��06 �
��ر��
ن �� ا�د�
ع 'ن �/
�I ا�ط��� ا����� ��

م ا���
ل �دور �
 ا��
�ت . إ�# 
��

 �0���� ���
�� ��
�
�� ا��زب �دور ���ر �� �ر ا��
'دة ا���
��� وراء ا��زب، 4ن ا��دام /�/

�

�� ا��زب ��وم ���  .��ل /


 ���0وم، � �
 ���رو#راط�� إو#د �
�ت أ�زة ا��رار ا���
��� ���ذ �0ك ا�ش ا��� .م.�وا#ف و���0

ري 'ن �
ت و��ررات ا��ؤ��رات �
�� م ا���
ر�< ��دي "و" ا�د���راط�� ا��ز���"��R ا���

�� �ن أ'داء ا���
ل" ا����8ر ا�د���راط�
�  .و���ر �� ا���
ء ا���
�� ��د�� 

 $&
�ت �� ��

ط ا���
���، و ��6ل �رادة و� �ك ان ر�ط ا���
�� ��ر�� ا��زب أ��
4و� ���
ا���

�' 

ھ�ر�� . ا���
��� �� ��رة �
 ��وذ��� ��

دي �� و#ت �
�ت ا����
�ل ا�' 
أذ �رأس �0د��


�  ����7000م ��8ل '.  


ت ا����داد ���� ا�ذي أ/
ب ا��زب ��د طول ا�د�
�� ��ؤ
���S ا����
و���63ر ا��و��درا��� �

تا���رت . ا����<�
����
� ���
�رة ا4/وات ا���
��وھذا �ن . ا�و/و��� �در�� ظور 


دي #�ل �
 �ر�I ا��ذ�� ا�Bوة ا��و��درا��ون، و�� ��ظ� . ��وات 10ا�4ور ا��� ���
م ��و���C� بC= ":ل، و

���ن ��&
ت " �
ن ا�ر�
ق ا���
��ون، ا������ون �د�6
 ��دو�� '��
و��د ان ���وا . �� ��را��
 ا��ز��� و��
ءا��
 وا'د�ن �د'م ��6ف���و�ون " 'د�دة �ن ا4/وات

��ن�
م ���0�
1 �م ا�4ر إ�1 ا��/راف ���< �د�  )7." (�ن ا��ظ
ر ا����
�� ا��� �م �3ت ا��

 ���

ل ������
� ���
��
دي، �
د ا���را�� ، ��د ظور ا��ؤ��ر ا�وط�� ا�����وا/ل ا��
ا�ر��
ط ��وى ا�د���راط�� "���
ر " ا�ر��
ط ��ر�� ا���رر ا�وط��" ر ش، ����8.د.ا��د�دة، ف


ر ا�4وي �� ����� ��رط� ��ز��، إ�1 در�� =�ر ". وا��دا�6�� 
أ�
 ا��و��درا��� ���8ر#
��و#��.  


ت �

���0س ا�وط�� �وم ��2007< ا#�راب ا���� ���را�ر، دا'��  27، �ددت ا���
دة ا�و�
��

 و����
ت '�
��� ا�4زة ا����
'
دف ا���راط ا����0 "� ا�����0 وا�وط��� إ�1 ��ظ�م ا����


ت [�� ھذه ا���ر�� �
=�ت  20ُود'� ا���0س ا�وط�� � ���
د �وم ]". 2007ا���

�ف .2007�� ���0 ���
/رة �ر��
و��د �و��ن �ز�ت �ذ�رة ا����ب ا�����ذي ��3ر ��ط� �


ر ا���0را�� =�ر ا���و��
دي، ا���را�� ا��و�د، ا�ط���0[�ا���أ/��ت ]. ا��ؤ��ر ا�وط�� ا��
ا��
'دة ا���
��� �ط
��� �����ل ��
ن د'
�� ا���
��� �� �ل ��
ن، وأ�رى �ر/د ا��رو#
ت، و�د 

  .ا���
دة ���
ر�ر 'ن ��ر ا����0 وا�#�راع
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ة ��، ودور "و/ول ا���را���ن إ�1 ا���م"��
 ھ� " ��و�� ��
وب"��د�م ��و�� ا�وا�� ا��
�
��� و�
��
د ا���را�� �� ا���
ر�C ا��
 'وا�ل ا���� ا���
���، و /�ود �0ك �د�د، �0
�


عCن ا4و�����ن �0ك ا���و�� �م ��ن �وى أداة ���ر�ر �
 �م ��رأ '��0 . أ�د6ت �ط�0
ت إ�1 �

د ا4ور���
��� �ن �دا��ر �� ة �ن ا���ك ا��
��� وا����و//� �ل �
 : ا��رق ا���و��� ا�

�رك،إ�8
ء ��
��� �د�
ت ا�/��، �د��ر ا��� ��

 وط��
، ����م ھ�#
6�� ��� 
���0م ا���و�� ��
��

ل ا����ر ا����0 وا���ر���ور=م �
 أ��I �ن ����س . ا��8ل، ا���راء ا��ط
��، ا���
زات �0رأ


�� ���ف �
 ا#�رف، ور=م '���0 ��ن ا�6
�� ��رك ا�/�
ف " �0��ط '10 'د ا�/�Bا
���
���ر ط
#م �ن #د�" وا��/� 

ت ا��� �رى �'

ء �
��ط< �< �ظ��_� ،��
ر ا��
ر��
ء ا��

�6
ت ان B ���
ا�����ل وا���ذ�ب، ور=م أ��
ل ا��ر#�< ا����
'� ا����و'�، �
�ت '�ر ��وات �


ءت �ط
��� ا��
س �
��/و�ت، �ط
��� �80ت �د ��/�ص �ط
ب ���0 . � ��ء ��8ر �وھر���

  .�ذ�ك،���ط�م �رص ا�����ر 'ن ��طم

 �

ت ��6 '�

ن ا���م '10 �وھر ا��و#ف ا����� ا�را�ض �����ظ0ت  -1: �����ر 7ن ���

د ا���را��، ����رة ���0
ر�C )���را���(#وى �
#/� ا��ز'� ا�د���راط�� �
 ا����� � ،


 #درات إ' ��� ���رة، و�وا#< ��
��� وا��� أ�
��ا��ر'�� ط��0 '�ود، ���طت ھ���� 

ت، و���ظ�
ت��
ل �
��ؤCأ��ن أن ��ون =�ر . ا�� 

�ل ا��د�ت #وة د���راط�� ����0،����
و�

��
���م ��0ق . �زب ا���
ل، وذ�ك ���ل ا��6
ث ا�����R� ���0 ا��
ر����، و#/ور ھذه ا�

ل Cن ا��� 

 ا�د���راط�� و������� �/�ل ��و�
��ا���
ھ�ر ا������ �ن �راء ھذا أي �ر��� 

�/

 ا��
 �ن ا�ل أھدا�� . ��
��
ل Cد ا����داد ا�C� د��
د��ور ��م �ط0ق، (�م ���3 ��
��� �����...)و���8ب �0�ر�
ت، و�زو�ر
����1 �� 'ز . ، و�م ���0ور أي �ط
�ب �"
�م " �/��دھ

ا��ذ�رات إ�1 [��3 ا���
ر�C ا��ر�واز�� ا����&� ا������، �ل �ر/ت '10 ا���ل ا��و#� 

 ��دة، وا�8Cط �
CBرا�
ت ]ا��/ر
 . ا���
��� ا�����م ���1 ا���
رب ا��� �د�0ت ��


 Cد ا��زو�ر ���دي �ط
ش[ ا���
ھ�ر �ن �0�
ء �� 

 ا4�زاب ] أ�رزھ���0ت '�
  ".ا�د���راط��"


ت �����ر  -2�

���، إذ �و�د  �2007رت ا���Cھ�ر ا��

ق �را�< '
م ��ر�� ا����� ��
�ر ���وق ��ذ '�ود، درك �دأت ا��د�رج إ��� ��ذ ا��
ق ا��ر�� ا���
��� ا���
��� �� درك =


&رة �� �0ك ا���
ر�C ا���0را��� �< أر�
ب ا���ل ودو��م �� =�ت �
ت ا��
�دا 1996ا����� ،
�
#� ��و�
ت ا��ر�� ا���
ھ�ر�� أز�� . �د�ول �0ك ا���
ر�C ا�1 ��و�� ا�وا�� ��
�� 
��

�ر�
ت ا���
ب ا��� ��
����� ��6ل ��
) ا�ط ب وا���ط�0ن( �0م ��#
�� 
و� ���1�6 . ا�د أو�
،وا��� �1990ن ھذه ا�0و�� ا��
��� =�ر /�وات ا���
ح ا����� �
��رى ا����
��� ��ذ ��م ��وات 

 

 ��زأة و�� طور ا��دا&� �ط��0��� ،
�

�ت �
د�� ط
ط
 وا���� أ'10 ���و�C� 06ت�

  .و��ظ���
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�ل ا��
ر��� ��
���(ھ�ذا �
��
��، )ا���
ر ا���
ھ�ر إ�1 �ر��� Cت =�ر ا��
�

ق ا������، و

ت �

ء � =�ر �2007د�ن '10 أن ا�ر�ض ا����� �������
ء ��د�� . ا���#د ��ون ھذا ا�

 �C�� د# 
�� �ذري، ��
����0 ���0
وب �< �ط �

 ھو ����ر 'ن #�� ،��
�� ا��
����طور 
��
 ا�����د ���� ���0���� ا�'��
ر ���رز ��
در و��د ا�1 
��م ا�ذي دأب '10 إ��
د �ل ا��وى ا�


ر �م ��د ا���
ھ�ر ا������ ��ر�1 ��&
 �ن . '10 #�
دة ا��0د/��

 � " ا����0 ا�د���راط��" ����

ذا ��د ا����
ع 'ن ا��/و�ت؟. ����رف أي �د�ل��  

 ���� 

�ط� �دى ا 2007�����ر  7أن ��
�� ذھ��� ��ن �ن �
ھ�ر ������، �دل '10 ����

ت '

 أن ا��ر�� ا�ر���� ا�د���� ا������دة �ن ��وء #ط���
ري �د�ل، � �� ��
���روط '�ل 


ت ��( ����� ���رة وا��� إ�1 ا�د�ن، �وز'� ��ن �و�ة ��0ظ
م ����� ���
ر�C زا&�� �
��ؤ
�زب ا��دا�� وا������(�
��
�ت ، و '�ل د'
وي �����ف 'ن أي �د�ل Cأو �� ا�� �

 ��'
��ن(ا����
� Sر�� ا����.(  

  أ9ط�ء ا����ر ا��ذري

 

 و� ��طوي '10 أي رھ
ن، �4
ت و��
ره أن � أھ��� ��

ر ا��ذري ا�����وا�� ��ظم ا��

ت �  ا��0ط���
ذا ���ن : �و#ف أو�زه أ�د �وادره �/��8. ��ري ��ت ا����داد و����$ �ؤ�


ت ان �ر�I ا��
د�ون �
�����ر؟ �
��ط< �  7'
�� وا���
0Cون �
/� �ن ا���
ر�� �� ا���
'�0 ���ر، ا��$ ا�د���راط� . [ا���
ر�� � ���ن إ� ان ���� �ز��� ا����
رات ا���رو�C. ��ء
  ]7ص  119ا��دد 

�

ت ��

 4ھ��� ا�����
��� ��
ت ا������� ���0
ھ�ر ا��
د����� �م ��ن أ�دا �
 #د ����� ا��ؤ�
 ���
�� ���طق ا'��
د ذ�ك ��
1 �� �����
ت ا�د���راط�� ا��ر�واز�� ا�����0، و����60ور��ن 


ت ��طق إ/ ��، ر=م ظ
ھره ا�6وري�

ت �وى . ���
ط�� ا������
ت وا��ؤ�
� أھ��� � ���

 �� ا�د'
وة وا���ر�ض و��ظ�م #وى ا�ط��� ا��
��0 وا�
ل ا�6ور��ن �����
د��ن��در إ��
ن ا�.  


ل ا���
ل و '�وم ا��
د��ن، و�
��ظر C� ��
ت ا������، �ن زاو�� �/0�
�ذا �Oن رھ
ن ا����

ر ا��ذري ��� �ن ��
�� ا��ر�� ا�ر���� ا�د����، ھو ان ����ن ا��
��إ�1 �
 ���ز ا�وC< ا�
�� '10 �ط
ق أو�<، '�ل ��دأ ا��/دي 
��أ��را �ن ا���
ك �ن �����0، و�وض =�
ر '�ل 

�� ���0روع ا�ر��� ا�د���، و���دم �
��د�ل ا�د���راط� وا���را��
��  .ا�

�دة ����ر ا���
ط�� �� وC< =�ر 6وري 
� ���
�� ��

ر ا��ذري أ�� � �زال أ��ر 6����د دل ا��
�0
ت �ر��� ��زت ا�ط ب ا��
'د��ن، ا#رب إ�1 ا�ر�ض ا��وCوي �� 
�و#�
 �ذر�
، إ�


ت ��� إ�1 ا���

ر ا��ذري ��63ر . و#ف ا��
ر��� ا�6وري� ����ل ���ن اد'
ء ان ��و#ف ا���
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&د ا� &�� ، �ل '�ر 'ن ر=��� �� ان ��ود ����0 ا����
��� ��3وان ا�د ا4�زاب ا���و���# " .
)4.(  

'

ن ��63ر ا����B م
8
ء ا���Bوى ا��
ء و#د �X0 ا����داد ا���رو#راط� ���B�3د ا�� ،���
دة ا���

د ا��8ر�� �8�0ل، �ردده ��ول. ا�80وي ا���
�ق��د'و ا��ؤ��ر ا�ط��� :"�ذا آ�ر �ؤ��ر '�ده ا��


�ن وا�و'� �Cرورة �وض ��ر�� ا�د���راط�� '10 �ل Cدة وا���ا��
��0 ا��8ر��� إ�1 ا�و

ت ور�< ��دي ا����8ر ا�د���راط�  )5." (ا�وا�


ت ا��4رة؟ أول �
 ��6ر ا����
ه ا�/�ت �
ذا �
 ُ�رى ��

ن ا��ط��ق ا����0 �ذا ا��و��� �� ا����

'�ل ا��0وي �'ط
ء .. ا�ذي �ف ا�4ر���زب إ >� 
#

د '�دت ا�����ن ��0م ان #�
دة ھذا ا��

0�زب �
�دار ا���� ��

��ط
ع ا����� ��
�ل د'م ا���� ���

ء؟ �ز��� �4
ل ا��
�ري ا���ؤو�� ا���C

ء، ��ن ��
ذا ) 6(��د إد'1 ��رب ھذا ا���ر إ�1 اB' م C/ر '10 ا�دار ا�����ان ا�4ر �

 ��
د  �Groupe 4رت ���&� '�
ل �ر�� ا��را�
د ا��وي � ��، ا���Cو�ن ��ت �واء ا��
�� ا��8ر�� �8�0ل �
�ر�
ط، �� ا����0 ا����
��� ��ر�I #ر�ب �ن ا���0
رد�ر ��0ود ا����� ا����


'�ل ا��0وي؟ وإن ��� ھذا ا�4ر ا��ط�ر '10 #وا'د ا���
�� �� ا��دن وا��0دات ���زب إ�
��0 �
�ر�
ط؟�
ط ��را&م . ا��/��، ��0
ذا /��ت ا���
دة ا���ھذا /�ت ���� �/�ت �ط�ق أ


�م ��ل 'وام �� ��ر�� ��� ��
�م �رع ا���

 �رى �� 
أ�رى 'د�دة �ر���� ��ق ا���
ل، أ#ر�
  .�ن ��
�� �و/و�� 2007/�ف 


د ا��8ر�� �8�0ل، ��
 �رى ����د إ��
ري ���
��� �0د�� �
 �� ا����
�
�� أ�رى �م ��رك �و��6 
4�د أر�
ب ا���ل �� �و���ر  ���
، وأدى ا�4ر إ�1 �2007ر��د �� ا����0 ا����
��� ا��ر��


م إ�1 ��ظ�م ��
�� آ�ر�Cوا� ��'
�� ��
�����0م T ].  �2007و���ر  ��2 ا4�داث ا��8ر�.[ا
 >� 

ر��، � �ل ا���رة �3وا/رھ�
 'ن ا��
ذا ��0ت �
#� ا���
دات ا�����0، ا����دة ا=�0�

  .ا��0ط�

  ا�(و�#درا��� ا�د��راط�� ��E7ل


ل إ��� ���
Cوة ا���ف ا��
د ا���را��، ����6را ��
م ��زا�دة �ن .م.���ن ا���ش ، �ن �ذب أ#
�� ا�Bراء إ�1
��
 . ��63ره ا�
د ا���را��، ������

ء �C'دة ا��و��درا��� ��رد أ'
�م ��ن #

�ت ��63ره� 
��
��
 ��/�ر . �
�ت ��
���و�� '
م ��/رف ا��
�ل ا��و��درا�� =�ر ا������ 

�ل ��ر��
 ����ون إ�����

�وا �� ��
 و�
�ت #�
دة ا��و��درا���. �ذ�ك ا��زب، ���م ان ��ؤو�� ا���


، دون ذ�ره ��ت #�
ع 
�دة �ز��
د�� �د'و ا���
ل إ�1 ��
 " ، ���رر ا�� "ا��ر�� ا���د���"ا���

 �ن ا�ل '�ش �ر�م�
C� �� 

ء " ��U �د'�����
ء �� �داء ��
ط�� ا� 
�1980
�و  ��23 .


د ا���را��، �
�د'�وة إ�1 دأ�ت #�
دة ا��و��درا��� '10 �و��� ا��
'دة ا���
��� و�� ا��
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د ا�
د ا��
م . ���را�� ��
�� ا��و��درا���ا���و�� ف ��ل �زب ا���� ل ا�ذي أ��3 ا��

��

دي ��
ت،�
ن ا����
ق ا������
�ط
�< ا���د�� ذي ا��80 : �8�0
��ن �� �ط0< ا�� "


 '10 إ"ا���را����
�# ����
��ط
ع .م.، وا�د���راط�� ا�دا���0 ا��� 
���ش، و��ز ا��C ت � 

د ا��8ر�� ا��
م، �
 �ن إزا�� ا��و��ر�ك � ح اCBراب ا��
م، �د ا��و��درا��� �ز�م ���


ط ، و��ك ا��د�د����
� ،���
�
ت '�
��� أ'
���ون ور#� ... �8�0ل �ن #ط ���
و��
ء #وة ��
 ���

ت ا��زب ا�����
�� �� ���
�
د ا��8ر�� �8�0ل. أ�  ا��

0�ل ا�د���راط�"�< ا�ط ق �
د ، أ" ا������، و�دت #�
دة ا����6
ء ا��ؤ��
�� ا��
ء ي ا�

 �Cطرة ���
ذ �و#ف�
ر�� �ورو�6 'ن . ا��8ر�� �8�0ل ���
�ظت �0ك ا���
دة 'ن ��8 ��

 ك =�ر �0ز�� ���ء��
�ت ��8 � � 
��� ، ��

 '�ر ���0ون. ���� ��وء ا���:" " و#د #
ل '�

���و��
ت  إن ا��6ر �ول ا�ر���� وا���م ا��ط0ق� 

ر ا����< و=�ر ذ�ك ���� دا&�����وا�

�دون ان ��دد ا��د�ول ا����0 �ذا " ا���
ل �ر�Cون ا����0" وا���
رات ا��
ر=� ا�8
��C �ن �وع 

 [...] ا�ر�ض ا��ز'وم �
�/4 
��I ط��� ��ان ھذه ا�طر��� �� ���ب ا��وا#ف ا�د#��� ا���0و



�ذة '��  ."�ؤ�د ا��داث �رة ا�رى /�� و�� �ظر�
:" ر�م ا��
د���
ن ��رروا ��80 ا4


�� ���6ل ا���
ل �� �و�
ن ا���ك ا����0 ا�ذي � ��دي ��� ا���ل ا�ط�
�� ا��
ذ�� ��
 طر�ت �

ت ا���
��� ���رة ��
'د.  �1977ر��
ن �
�ن ا��زوي . ��د �ص ا�د��ور ا�����ب �ظرت، 


ت �ظر 3ش آ�ذاك،.م.'Cو #�
دة إا4و�1 �ر�ض أي ��
ر��، و�
�ت �
ذ�� 4ن �ل . و�

ء �� �ر��
ن C'وا أ�
 أ/�
�دت و�� ا��ظر ا�6
��� ا���
ر�� 1984ا��دا���ن '��، و


�� ا�وط��� �وى '�د ا�رزاق ا�ذي ��رأس ا� &��، و�
ن ا��و#ف ا�6
�ث �R� �06ن � ����ون���
0�ل ا�د���راط���م ا����0 ا���ظ���� أدان د���راط��  /در. �< ا���راط ا��
�ل �� ا��

ن ���

 Iو�� ،�
د ا��8ر�� �8�0ل 6ا�وا��  .".�ن �ر��� ا��


دة �ن �رص ا���
'د ا��ر��
���، و�8ذ�� ا��
'دة ا���
��� : ��رز ھذا �وھر �و#ف ا���رو#راط���Bا

د ا��8ر�� �8�0ل . ���ل �
ذ���ر�< ��دي ا����8ر �ن ا�ل " و��دم و�6�� ا�4
�� ا�وط��� � �

/ورة �����0 'ن ا��ط
ب ا������ل إزاء ا���
ل ] �1992و��و  30"[ا�د���راط� �� ا��8رب

ت ا�زا&����
��� '10 �را�� ا��ؤ�� ���Cو ��'
��� �0�/ر، وا���
����ب ����� �.  


�ق ��ن ا��زوي ��و����� �ن ا�دا�ل ا���
دي ا�C� 
�و�ت ��ؤو��� ا�4
�� ا�وط:"وھذا �� ���
�ن �ن ذ�ك و���0 �زرع ا����
'�� ... و���0 �0��ز ��و ا��ر��
ن�و��ب ان ���رف ا�� �م ��ن أ

��وب �ن ا�/د�ق ا�ذي ��
 �ر��� إ�1 در�� ��

د ا��8ر�� �8�0ل، ��
ز�� دا�ل ا��وا���

��� �م ��ن �وى ��رك �ذه ا��ز'�، ��د أر�
 ا�
�ن ��/دا#�� ��ظ���
 و��
د&Cاد ا�ر�ز ا�

 

رة ا��ر�I ا��� '
دة �
 ��وم ����
ن �و#< ����� ا� ،��C�دود �� ھذه ا��ا�ذھ
ب إ�1 أ#/1 ا�
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 ��0C

��ظر ا�1 �و#ف ��� 
�����؟ �/�ب ھذا �دا � 
���0وك ا���
ل، وا��
د��ن، ا� 10' 
�
 ���

ت ا����

ت ا�د���راط�� [ دا�ل ا�����
ت ا�1 �ؤ�

ت ا���
��� وا�����
ا�ظر ��
ل ا���

  ].ا�زا&��


�م ��ن �
ت أ�Cل ��
 ��ل 0�#�
و ��ري وراء . و#ف ا��$ ا�د���راط� ��د ��
&$ ا�����

ري د���راط� �< #وى ���را��� �3زو���
د . �راب #طب ���ول ا�� 1�� 
�
و�8ذي أوھ

 23ا�/
درة 'ن ا���
�� ا�وط��� �وم " �داء �ن ا�ل ا�د���راط��"���10 ھذا �� و�6�� . ا���را��

د ا���را�� و��� �� =�ر ا���و��� #وى د���راط�� و��دم . 2007�����ر �� ����ر ا���

 ،������
 و�د'وھ
 إ�1 ا���
ش، �دل إ�راز دورھ
 �� 'ر#�0 �طور �ر�� د���راط�� ��را ��ز����

ل �ن أ�ل ا�د���راط��Cدم ا���ر�� ��63ر ا���0را���ن �رط �
�  .وا����3د '10 أن �


�ل '0��
��1 و��ط�ق ھذا �� 

ر ا�د���راط�"1 ��
�د�� ������ ص دروس " ���< ا���

ل ا���ب C� ھ�� �� �طو�ر
�
ت ا��4رة ��0�
). 2007أ��و�ر  ��21
ن ا���
�� ا�وط��� (ا����

���ظم ذ�ك ا����< ���را��ون � إ��را����� �م =�ر وھم ا��وا�ق �< ا����داد، � �رق �وھري 

د ا������1م و��ن ا������دو أن �و#ف ا��$ ا�د���راط� ���وم . �را��، وا��
#� ا�م �  �

 ����� 

 أ�زاب �ر�واز�� ���را��� ����0، "ا��وى ا�د���راط��"����� ا���زال '�، وا������ أ�

 �� ا��6���ن ا��ر�واز��ن �
�
 ا����
'�� أ
��ن (��
د�� �0د���راط��، �و�د #
'د��
����ن و��

8
ر ا�� ��ن، وا���
ر [أ�
 ا��&
ت ا��ر��C �ن ا��ر�واز�� ا�/�8رة ). أ�رىو�ن �رة /

ت ا��
ر�� ��0�ت ...] ا�/8
ر، وا��ر���ن�
�����را " ا��وى ا�د���راط��"�
��8 ا��Cرر �ن ا�


 �3ي و���' 
��
��.  

��ا���د ا���"إن ��د ا���0را���ن ا�ذي ���1 ا��$ أن ���رھم و�ؤدي إ�1 'ز��� �� 
ھو �رط " 
�����
ل د���راط� C� ھ�ر ا������، أي #وى
  .�ذب ا���

" 

 و�رددھ
 و�ظرا�
، و��و��إن ����ر ا�د���راط��، ا�وا'� ��دود ا���0را���، وا��ر �ن ��
����ن، " ا����و��، � ���ن ان ����ل، و� أن �و�د دون ��د ���� � ��0ن و�و�� ���0را���

  .296ص  18 ا4'�
ل ا��
��0 �زء

، ��ل �� ��
ء "��و�� ا���
وب"��وات �ن  10ا����< ا�ذي �راھن '��0 ا��$ �3زوم، ���د 

د ا���را��، �
 ��� ا�1 ا����
درة '10 ا���63ر، و��د�< ھز���� ا����
��� ا��دو�� ## �Cر
��


 اذ")��ل د���راط�" '�0
 أن �ذا ا��4ر ا��دادا ��� ���06 ��
ر (���ا �0ك ����ك �زب ، � 
، أي ا'��
د ��8 �
#دة ��ذب '10 "ا���
ر�C"#دم �� ��و�� ا�وا�� وأ�رى �� : ا���� ل

�� ا���ر�
��� وا�����0
��
�دة �0�  .ا���
ھ�ر و�وا#ف '���0 �
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���ن ذوي ا���روع ا��ر�وازي ��ن �ر�Cون  /Bد ا�
ر ا���را�� ا��و�د �زب و�ا��
�� ، و"��و�� ا���
وب"/��8 
��
ت د��ور�� ط���� �و�< إ��
ن ا���63ر '10 � /O� �0ون��

���
��� و� إ'
دة �ظر �� ا�� #� �< ا���ر�
�  .ا�دو�� دون �س ��0ط
ت ا��0ك ا4


د �أ��6ت �� ��
&�� ا����
��� ا����
��� �� ا���د ا��4ر '�زه 'ن �لء ا��راغ ا�ذي ���0 ا��
�Cر
���
��د أز. ا���را�� ���
د ا���را�� ُ���< '10 �وا/�0 ا���
ر�� و���� 4ن ا��

د �ن �د و�ذب ��د � 
��و��، و��س ��
�����ر =�ر /راع دا��0 '10 ا��0ط� �7 . ���� �
 ���
���� ا�
��

ت و���
د�� ��و#�� �� ا��ؤ���
�� ا���
ر ا���0را�� ا��0� ��

ر ا�����ا��


ر �زب ا��
#دا  1977��� ل ا�ذي د�ل ا���و�� �ن '�و�
، و���� ا��ذ��ر ��� 
و=
درھ

د �
ون �< ا����� ���
�� �0���� �دى ا���
ھ�ر ا������، ���� ���ن �
��ا���6ر �ن ر/�ده ا�


دة ��
��� 1995إ�1  1989ا���را�� �ن ���
�� . �ن ا��س ا��رور ���
رب ��و��� �
���، ��د ����ث ����را 'ن �دا�� �وض ��� /Bن، ا���، أي �در�� أو�1 �ن ا�و'� �دى ا��
د


ع �0زوم ا����8ر ا��
�ل وا����ق، و� ��ري ا����
ل ��# � 

�ق دو�� >Cإ�1 إ/ ح ا�و ����
�
���
C� رورة��  .�ن ا4ول إ�1 ا�6
�� إ� '�ر 


 '10 ا�#���
ر ا���0را��، �ظل �وھر وظ��� أ�/
ر ا����8ر ا������ �ؤ�
ن �طور ا��� 

ع أ��
��
��
�� أي ���8ر �
 دا�ت ا���
ھ�ر ا������ 'د��� ا�و'� ا����
�.  

 ������داد، و��ف 4�
��0
ل وا��
د��ن ���ل ���ر �� ���
��إ��
ء ھذا ا�و'� �
��ر��� ا�

د ��Bر�� ا
�وآ��
��،وا������د�ن ���، و/��0 �وا#< ا��ؤس وا��ر ا�ذي ��
�ده ا4=���0، و�

C� ا�ذي ��
��ط0< �� ا���0را��ون، �0ك ��� ا���
�0Cن ا�6ور��ن و ���واھ
 ا���ظ��� ��
ء ا�

ل �� �زب ��
د � ���داد Cل #وى ھذا ا��Cو��< أ� ،���

ل ��
ھ�ري ��C� أدوات

���
��
ت"����د ���ر�� ا�وC< ا����
'� ���ل =�ر ���وق،4ن . و�0رأ� /Bا���0را��� " ا

ت ا���ر���6ر �ن =�ر �����0، وا�� 
����د ا���< �� 

، و��
 �8Cط ������
��� ا��� ���0�

��ن ا�وC< ا������ ��ط
�ب ا��ر�
ت�
ل �ن ا�ل �ط
�ب �Cو��، ���دا�ل ا��
��د�< ھذا . ��

�ت C� ��' و أ'طت��ط
ط
 وا���� /ورة  2005ا�وC< ��وى �د�دة و���� ا�1 ا���
ح '10 �

�ن �روط ا���دم �� ��
ء �زب �/8رة �دا، #وى ���دد أدوات ا��
ل ا���
�� وا�����، و�C�
 .ا����8ر ا��
�ل وا����ق
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�RSا�.ا �	869ا7��ات ا�'HM� 4وا�#�"ا!ات إ� �	ا��6ا!ات ا��9ا� 

  2008) ��را�ر(��
ط  26ا�6 6
ء 

  18: ة 'دد- ا���
Cل

��ود �د�د�   


ل ا�C� راط�� �دون�د�� � ���

ل، ھذا �
 ���C أھ��� #/وى '10 �0وك ا���ظ�
ت ا�����

ت�

 ا������ ،���
��
ت ؟ . ����0ف ا�0�ظ
ت ا��

ت ا���
��� � ل ا�����
���ف ��/رف ا���

Sر�
��1 إ�1 إ��
ء ا�Cوء '��0 ���
 ��0 ��ودة إ�1 ا��� 

؟ ذ�ك �  .و�
 د��� �وا#�


د�
ن ا��ظ
م ��ذ �ط0< ��وات  ار��ت ا���
دة ا��
ر���� � �C�، أي 1960ا�8ر�� �8�0ل �� أ
0�ر�� ا�وط���� ��
را�< ��
/�ل ا���رورة �� . [ � ل ��رة /راع ا�����0 �< ا���
ح ا�راد��
، و�ذ�ك و�ت �0ك )] 1(ش .م.�ص '�ر ���0ون ا�ذي '
�ش ا�����0 �ن �و#< ا���
Cل دا�ل إ

م : ��دة ����0�0ا���
دة ا���ظ�� ا���
��� ا�و�� ا����
��س ا���
ل '10 ��و �ط
�ق ��/� >��
��واه ا���دا&�، و ���ل ���ك . ا��
ر����� �� ��

ل ا���Cر ا��/��� إ�1 
��أ�Cت �0ك ا�

�م وا�د إ�1 ان ا���1�� ��

د ا������ث �را�< �
��در�$ ا��8
ل ا��.  

��Cر�� ا����و��، ا����� ��و� د���راط�� #و�� إ�1 �
�ب �وا/0ت ا��وا�� ��ن ا��ظ
م و ا�

ر ا���
ح ا��ذري ��و ��
ح ا4#��0 ا���I0 . ، دون أي ��
ر�� '�
���]�و'��د[��
ح ���را�� ��


ل ���3 ھذا ا���
ح /&��
� 1
 ا��� ا���0را��ون إ�1 �0ورة إ��را����� ]1973[ا�ذي ا������ ،

ل ا�د���راط�"Cت �م ��" ا��
��
 ا���م ا��ط0ق أي �0ط�، �0ك أي وھم اB/ ح ��ؤرك �


د ا���را�� �� ��1975
�ت ا�ط #� ا�����
  .، ا�ط #� ���ون �� و#< ���ر '10 ا��ر�� ا���


ن �0م ا���
'�، أط0ق ا��ظ
م �د ��رو#راط�� و�C� 
���
ق ا��8
�� ����C ا�/�راء، و�� ��
'

ن ا�����Cد ا��8ر�� �8�0ل �� �زء �ن أ�وال ا�
��� ا�/��� ). 2(� ا��
��
�ت ا���


، �در�� ��0ت �
&ب ا��4ن ��

ء �/��B 0/�دوق �ر/� ا���رو#راط�� ا�ذھ���� �����وا�
  ).3(ا��
م، ا��ر�وم ���د '�د ا�رزاق، �ن ا��ر أ6ر�
ء ا��8رب

'زز ھذا ����� ا��رو#راط�� ا���
��� �0�/ر، و زاد ا���ظ�� ا���
��� ����دا، وھو ا�����د 

ل ا���فا�ذ����  .ي ُ�رض ط��0 ��وات �
'دام ا�د���راط�� ا�دا���0 �در�� ا

�ط ھ����م '10 #�م �� ،���
�� ا���
دة ا���
��� �0ك ا���0را���ن �ر/� ����ت ا��ر�� ا���
��وھ�ت 

ل ا���
��، أ�س . �ن ا���
لCوإط ق ا�� ،���
�م ا�د�
ع 'ن ا�د���راط�� �� ا���
�� ا���
��


