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املشهض العشبي لألبدار و دساظت العياظاث
ٖ٣ض اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث في الضوخت ماجمغا ٖلمُا بٗىىان" :الثىعاث
وؤلانالح والخدى ٫الضًم٣غاَي في الىًَ الٗغبي :مً زال ٫الثىعة الخىوؿُت" ،في الٟترة مً 19 -96
هِؿان /ؤبغٍل  ،1199وجىاو ٫زلُٟاث الثىعة الخىوؿُت وؾُا٢اتها وجدضًاث الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي،
واؾدكغا ٝآٞا٢ه مً زال ٫مجمىٖت مً ألاوعا ١الٗلمُت ومضازالث ٢اصة ؾُاؾُحن وؤمىاء ؤخؼاب
جىوؿُحن ،وٖبر اؾخٗغاى ججاعب مُضاهُت ليكُاء ؾاهمىا في بهجاح زىعحي مهغ وجىوـ٦ ،ما قاع ٥في
اإلااجمغ هسبت مً الباخثحن وألا٧اصًمُحن واإلا٨ٟغًٍ الٗغب اإلاهخمحن بالكإن الخىوس ي.
وٍيكغ اإلاغ٦ؼ الٗغبي ملخها للمضازالث التي ٢ضمذ في هظا اإلااجمغ في نىعة مل ٠مخ٩امل ٌُٛي ٧اٞت
حىاهب الثىعة في جىوـ ،وٍخُغ ١إلاسخل ٠وحهاث الىٓغ بكإن الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت إلهجاح الثىعاث في
الىًَ الٗغبي .
وُٞما ًلي ملخو للمضازالث:
ّ
د .عضمي بشاسة :زوسجا جووغ ومصش شيلخا وعيا دًملشاطيا عشبيا ..وإلاصالح باث ضشوسة خخميت
في اٞخخاح ماجمغ الثىعاث وؤلانالح والخدى ٫الضًم٣غاَي في الىًَ الٗغبي :مً زال ٫الثىعة الخىوؿُت،
٢ا ٫صٖ .ؼمي بكاعة ،اإلاضًغ الٗام للمغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،في مضازلت ٖىىاجها "الٗغبي
والخىوس ي في الثىعة الخىوؿُت" :بن الخالت الخىوؿُت جمثل خالت مسبرًت لٟهم جُىعاث ألاخضار في الىًَ
الٗغبي ،وٞهم ؤؾباب ُ٢ام الثىعاث في الىًَ الٗغبي عٚم نٗىبت الخإعٍش ألخضار مغ ٖلحها و٢ذ ٢هحر،
مىضخا ؤن الخدلُل والٟهم الىسبىي وألا٧اصًمي اإلال٣ى ٖلى ٖاج ٤الخىوؿُحن في هظه اإلاغخلتً ،م ً٨ؤن
ًخمدىع خى ٫يغوعة اؾدُٗاب الخدى ٫ال٨بحر في اإلاىُ٣ت ،خُث ؾاص في بضاًت الثىعة الخىوؿُت ،اٖخ٣اص
مٛلىٍ بإن ما حغي زهىنُت جىوؿُت ولِـ ٖغبُت مغصها هؼٖت جغبِ جىوـ بإوعوبا وبخُىع اإلاجخم٘
اإلاضوي في طل ٪البلض .ل ً٨ما حغي في جىوـ مخهل مىيىُٖا بالىًَ الٗغبي ٖمىما ،وؤن هىا ٥جهاًت
مغخلت في اإلاىُ٣ت ٧اهذ ٢ض جمذ وبضؤها مغخلت حضًضة مً صون اؾدًُاح ٖىانغها ،ولم ً ً٨هىا ٥جيبا
ٖلمي واضر بما ؾُدضر بٗض اوؿضاص ألا ٤ٞالظي محز الىٓم الؿُاؾُت الٗغبُت .
َ
اإلاكتر ٥في الىًَ الٗغبي
وؤ٦ض بكاعة ؤن ما حغي في جىوـ ومهغ وصوٖ ٫غبُت ؤزغيً ،ضٖ ٫لى ال٣اؾم
بيكىب الثىعاث ،ؤما الازخال٨ُٞ ٝمً في الخٟانُل الثاهىٍت؛ ٞدالت جىوـ جىن ٠بإجها جل ٪الضولت
اإلاغ٦ؼٍت اإلامخضة عٚم حٛحراث في جُاب ٤جاعٍسها م٘ الجٛغاُٞا ،والخدضًث الظي زًٗذ له في ٖهضي
بىعُ٢بت وبً ٖلي ،وٞهل ماؾؿاث اإلاجخم٘ ألاهلي ًٖ ماؾؿاث الضولت الخ٩ىمُت ،وويىح ألاق٩ا٫
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وألاصواع ،ؾمذ بالٟهل بحن الضولت وهٓام الخ٨م ،زانت ٖىضما ًخهغ ٝالجِل باٖخباعه ممثال للضولت
ولِـ للىٓام ؤو لؿلُت الٟغص ؤو لألؾغة الخا٦مت ،وهظه حٗض زهىنُت جىوؿُت بامخُاػ وفي مهغ ؤًًا،
خُث هىاٞ ٥هل بحن الضولت والىٓام؛ ما ؾغٕ في بهجاػ ؤلاَاخت بغؤس ي الىٓام في البلضًً.
لظل ٪ع ٌٞبكاعة اؾخيؿار ججغبتي البلضًً في باقي الضو ٫الٗغبُت ،و٢ا" :٫لِـ هىا ٥ججاوـ مجخمعي
ٌؿمذ بخ٨غاع خالتي جىوـ ومهغ ،ألهه لِـ هىاٞ ٥هل ماؾس ي واضر في ٧ل صولت ٖغبُت" .مكحرا بلى ؤن
الاٖخماص ٖلى الٗهبُاث وعوابِ الضم لًمان الىالءاث في الجمهىعٍاث الٗغبُت٧ ،ان ؾببه الاؾدبضاص،
وؤيا ٝبكاعة ؤن نٟت ؤزغي مكتر٦ت بحن ألاهٓمت الٗغبُت ،جخمثل في ُ٢ام ٢اصة ألامً بإصواع ؾُاؾُت،
مىضخا ؤن "ما ٧ان
وهظه مً نٟاث الاهدال ٫الؿُاس ي الظي ٧ان مكتر٧ا بحن ٖضص مً ألاهٓمت الٗغبُتِّ ،
ًجغي في الٓالم بضؤ ًجغي في الٗلً وٍٟازغ به .و٢ض جغا ٤ٞطل ٪م٘ ٞؿاص ٖلجي ؤنبذ ًىن ٠بإهه هجاح".
ولٟذ بلى ؤهه مً الهٟاث اإلاكتر٦ت بحن ألاهٓمت الٗغبُت نٗىص َب٣ت عحا ٫ؤٖما ٫حضص لم ًإجىا مً عخم
الُب٣ت البرحىاػٍت ،بل ٖبر الخ٣غب بلى الخا٦م والاعجباٍ الًٗىي به .واؾترقض بكاعة في طل ٪بٓاهغة
٢ضًمتٞ ،ؿغها ابً زلضون بإجها "جدى ٫اإلاغاءاة بلى حاه والجاه بلى ما". ٫
و٢ا ٫بكاعة :بن اإلاىاًَ الٗغبي في الٗ٣ضًً اإلاايُحن ،وبىحىص ْاهغة الًٟاءاث اإلاٟخىخت ،حك٩ل لضًه
وعي مكترً ٥غ ٌٞالٟؿاص والتزاوج بحن عحا ٫ألاٖما ٫والخ٨م؛ ما وخض الخالت الٗغبُت الغاًٞت لهظه
الىٓم .مىبها بلى ؤن ٖٟىٍت الثىعاث الٗغبُت وقٗبُتها بال ُ٢اصة واضخت ؾببها وكىء ْاهغة جإبُض اإلاٗاعيت
وبيٗاٞها ،ؤي ؤن ال٣ىي اإلاٗاعيت الخ٣لُضًت ،بؿبب مالخ٣تها ألامىُت والخًُِ ٤وٞهلها ًٖ اإلاجخم٘،
ؤنبدذ حؼءا مً الىٓام الخا٦م ؤو م٨مال للك٩ل الٗام للىٓام الؿُاس ي .وهظا ؤزاع ؾاالا ٖمً ؾُ٣ىص
الخُٛحر ؤو مً البضًل للخا٦م الخالي؟ وهظه الخالت ٧اهذ في مٗٓم البلضان الٗغبُت.
والدكابه بحن جىوـ ومهغ في ما بٗض الثىعة ،مً هاخُت الخدى ٫بلى الضًم٣غاَُت جضعٍجُاٌٗ ،ىص بلى ؤن
مكُضا بالثىعجحن وصوعهما في حكُ٨ل وعي صًم٣غاَي ؾُ٣غع مهحر
الثىعاث ال ج٣ىص بلى صًم٣غاَُت حاهؼةِّ ،
صوٖ ٫غبُت ٖضة ،ألن هجاح الضًم٣غاَُت في البلضًً ؾُازغ في ٖضة صوٖ ٫غبُت ؤزغي وفي جىحهاث ؤهٓمت
ٖغبُت ٢اثمت.
وقضص بكاعة ٖلى ؤن الاٖخهام في الؿاخاث ال ًاصي بلى بؾ٣اٍ الىٓام صاثما ،مدظعا مً اؾخيؿار
ججغبتي مهغ وجىوـ بك٩ل ٚحر وإ؛ ما ًاصي بلى ٧ىاعر وزُباث ،ألن هىا ٥ازخالٞاث بحن البلضان
الٗغبُت ،زانت في مؿإلت الخجاوـ ،خُث بن اإلاكغ ١الٗغبي مخىىٕ َاثُٟا وٚحر مخجاوـ ،والاؾخٗماع
٧ان له صوع ٦بحر في ج٩ىًٍ ألا٢لُاث ،بٗ٨ـ اإلاٛغب الٗغبي الظي ًبضو ؤ٦ثر ججاوؿا عٚم وحىص الٗغب
وألاماػَ.ٜ
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و٢ا ٫بكاعة :بن الهضام م٘ الىٓام ًسل ٤قغزا في اإلاجخم٘ بطا ما ٧ان حؼء مً اإلاجخم٘ مغجبُا
مهلخُا ؤو بيُىٍا م٘ الىٓام .وؤ٦ض ؤهه ال بض مً ألازظ بٗحن الاٖخباع الخماًؼاث صازل ٧ل مجخم٘ ٖغبي؛
بهضٞ ٝهم الثىعاث الٗغبُت وٞغم الخُٛحر في ٧ل بلض ٖلى ِّخضة .وؤقاع بلى ؤن الثىعة ال جى٣ل الكٗب -
صاثما  -مً الخالت اإلاجاػٍت بلى اإلااصًت الٟٗلُت ٦دالت مهغ٦ ،ما ؤن الثىعة الكٗبُت ٢ىة ال ًم ً٨عصها ٦ما
خهل في جىوـ ومهغ ،عاًٞا اٖخباع ؤن ما حغي الخ٣ا في لُبُا والُمً وؾىعٍا مً الخسىٍ ٠بيكىب
خغب ؤهلُت ؾُ٩ىن ٧اُٞا إل٢ىإ الكٗىب ب٣بى ٫الب٣اء جدذ ْل الخ٨م الاؾدبضاصي .
وًٖ الخُاعاث اإلاُغوخت عؤي بكاعة ؤن ؤمام ألاهٓمت الٗغبُت زُاعًٍ :بما ؤن جبضؤ في ؤلانالح ،ؤو َ
ججبر
ٖلُه .مكحرا ؤن الخالت الثىعٍت في اإلاكغ ١الٗغبي ال ًم ً٨ؤن ج٣بل في ألاهٓمت الخالُت عٚم ؤجها مهضصة
بالٟخىت الٗكاثغٍت ؤو الُاثُٟت ،واٖخبر ؤن البضًل الخ٣ُ٣ي في اإلاكغ ١الٗغبي هى يغوعة ؤلانالح وخخمُخه.
َ
د .فاسط بشيضاث :الثوسة أخيذ الشعوس اللومي ..وألاهغمت مطالبت بذًملشاطياث خليليت
اٖخبر عثِـ بغهامج الغؤي الٗام في اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث صٞ .اعؽ بغٍؼاث في
اٞخخاخه ٗٞالُاث اإلااجمغ ،ؤن ما ٢ضمخه الثىعة الخىوؿُت ٌٗض جدضًا ٦بحرا ل٨ثحر مً اإلاؿلماث التي جضاولتها
الىسب ألا٧اصًمُت والؿُاؾُت في الٗ٣ىص ال٣لُلت اإلاايُت ،مثل ٖضم ٢ابلُت اإلاجخمٗاث الٗغبُت
للضًم٣غاَُت ،و٢ضعة ألاهٓمت الضاثمت ٖلى الب٣اء ،وخخمُت الاعتهان إلاىاػًٍ ال٣ىي الضولُت في الخدى٫
الضًم٣غاَي ،ويغوعة الاهخ٣ا ٫الخضعٍجي والهاصت واإلاىػون واإلاتزن هدى الضًم٣غاَُت .
٦ما ؤ٦ض بغٍؼاث ؤن اهدكاع ؤزغ الثىعة الخىوؿُت ق٩ل جدضًا آزغ لهىٍت الضولت الُ٣غٍت الٗغبُت ،التي
٢ضمذ هٟؿها ٖلى ؤجها وخضة ؾُاؾُت مؿخ٣لت مىٟهلت ًٖ مدُُها الٗغبي ،خُث ْهغث قٗاعاث "مهغ
ؤوال" و"ال٩ىٍذ ؤوال" و"ألاعصن ؤوال"؛ لى٨دك ٠ؤن حجم الخًامً الٗغبي ٢ىال وٗٞال م٘ الثىعة الخىوؿُت
ًمخض مً ألاَغا ٝاإلايؿُت للىًَ الٗغبي بلى ٢لبه الىابٌ ومغ٦ؼهٞ .ثىعة في مهغ وؤزغي في الُمً ولُبُا
وؾىعٍا ،وجدغ ٥هظه الثىعاث اإلاُالبت باإلنالخاث الجظعٍت في اإلاٛغب والجؼاثغ وألاعصن والبدغًٍ وٖمان
وال٩ىٍذ ،وٍيخ ٌٟالٗغاُ٢ىن واللبىاهُىن ٖلى الُاثُٟت ،مىاصًً بالضولت اإلاضهُت ،وٍُالب الٟلؿُُيُىن
بةجهاء الاه٣ؿام .وٍُغح بغٍؼاث حؿائال :هل ٧ان ل٩ل هظا ؤن ًدضر لىال الثىعة الخىوؿُت؟
و٢ا ٫بغٍؼاث" :هدً في ٖهغ حضًض وَؿخد ٤مىا ٧ل الٗىاًت وؤلازالم والجضًت .هدً وِٗل في مغخلت
جبضو ٞحها اإلاؿاعاث واضخت ؤمام اإلاجخمٗاث والضو ٫الٗغبُت؛ في اإلاجخمٗاث وكهض بخُاء للكٗىع ال٣ىمي
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الٗغبي ،وج٣ضما للخُاب الضًم٣غاَي اإلاضوي .ؤما ٖلى نُٗض ألاهٓمتٞ ،خبضو اإلاؿاعاث ٖلى اججاهحن ازىحن:
صًم٣غاَُت خُ٣ُ٣ت في الجمهىعٍاث ،وملُ٨اث صؾخىعٍت في ألاهٓمت الىعازُت ".
٦ما اٖخبر ص .بغٍؼاث،في مضازلت بٗىىان "هل الضًم٣غاَُت مُلب للغؤي الٗام الٗغبي؟"،ؤن ؤلاحابت
اإلاىيىُٖت ًٖ هظا الؿاا ٫جإحي مً بٖاصة الاٖخباع بلى اؾخُالٖاث الغؤي الٗام التي ٚابذ في ْل ألاهٓمت
الاؾدبضاصًت الٗغبُت ،وُٚبذ ٦ثحرا مً مٗغٞت جىحهاث الجمهىع بػاء ال٣غاعاث الخ٩ىمُت .وبُيذ
الاؾخُالٖاث ؤن الغؤي الٗام الٗغبي لم ً ً٨اؾخثىاء مً ٦ثحر مً الكٗىب ألازغي في حٗغٍٟه للضًم٣غاَُت
واإلاىاَىت ،وهم بظل٧ ٪اهىا في مؿخىي الخٗغٍ ٠هٟؿه اإلاىحىص في الىالًاث اإلاخدضة والُابان٦ .ما ٦كٟذ
الاؾخُالٖاث التي ؤحغٍذ٢ ،بُل وكىب الثىعة الخىوؿُت وامخضاص جإزحرها بلى مهغ وٖضص مً البلضان
الٗغبُت ،ؤن الكغا٦ت في الخ٨م والغٚبت في الغ٢ابت ومداعبت الٟؿاص ٧اهذ مُلبا قٗبُا ٖغبُا مخىامُا م٘
وحىص بٌٗ الخباًىاث في بٌٗ اإلاىاَ ٤التي جؼصاص ٞحها الخىجغاث الُاثُٟت .
د .لطفي طششوهت :مىغومت الحىم الدعلطي والاهدشاف الاظدبذادي
ٌٗغ ٝالىٓام الدؿلُي بُغٍ٣ت ؾلبُت م٣اعهت بالىٓام الضًم٣غاَي والىٓام الكمىلي؛ ٞهى هٓام ال
جخىٞغ ُٞه مٗاًحر الضًم٣غاَُت اإلاخمثلت ؤؾاؾا في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،والخٗضصًت ،وجضاو ٫الؿلُت بُغٍ٣ت
ؾلمُت ًٖ َغٍ ٤اهخساباث جىاٞؿُت خغة وقٟاٞت.
وهى ٦ظل ٪لِـ بالىٓام الكمىلي الظي ٌؿعى ،اؾدىاصا بلى جهىع ؤًضًىلىجي ،بلى الً٣اء ٖلى ٧ل
مٓاهغ الازخال ٝوالخٗضصًت ،وحهض ٝبلى جد ٤ُ٣مجخم٘ ؾُاس ي ؤؾاؾه الىخضة الكاملت ٖلى حمُ٘
اإلاؿخىٍاث الؿُاؾُت ،وال٨ٟغٍت ،والث٣اُٞت ،وختى الٗغُ٢ت ،وٍماعؽ ع٢ابت قاملت ٖلى اإلاجخم٘ ،وٍدخ٨غ
٧ل ماؾؿاث الضولت واإلاجخم٘ اإلاضوي بما ًًمً له الؿُُغة الخامت ٖلى ألاشخام وألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث.
وعؤي َغقىهت ؤن الىٓام الدؿلُي ًخمحز ببٌٗ الخهاثو ،ؤهمها :الخٗضصًت الخؼبُت اإلادضوصة،
والخىاٞـ اإلادضوص ٖلى الؿلُت ،واوٛالًٞ ١اء اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وشخهىت الؿلُت واخخ٩اعها لٟاثضة
ٞغص ؤو ؤ٢لُت .
والٟكل في الخدى ٫مً الاؾدبضاص بلى الضًم٣غاَُت ٌٗىص بلى صعحت الىمى الا٢خهاصي ،وؤهمُت الٗاثضاث
الىُُٟت التي جم ً٨الضولت مً ٢ضعاث ٖالُت ٖلى امخهام ألاػماث الؿُاؾُت والاحخماُٖت ،وهمِ
الخًامً (اإلاُ٩اهُ٩ي) الؿاثض في اإلاجخم٘ ،وَبُٗت الٗال٢اث الؿلُىٍت الؿاثضة في الىؾِ الٗاثلي،
واإلاُٗى الث٣افي (اإلاخإنل في الث٣اٞت الٗغبُت ؤ٦ثر مما هى مخإنل في ؤلاؾالم) ومؿخىي الخٗلُم ،وصعحت
جإؾِـ الؿلُت .
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وحٗخبر جىوـ بالغحىٕ بلى هظه اإلاُُٗاث ،مً يمً الضو ٫الٗغبُت ألا٦ثر جإهُال لخد ٤ُ٣اهخ٣الها
الضًم٣غاَي؛ إلاا ًخىٞغ ٞحها  -خؿب مىُل٣اث الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي  -مً ماقغاث بًجابُت .بال ؤن هُ٩لُت
الدؿلِ في جىوـ  -بدؿب َغقىهت  -ؤزبدذ وؿبُت هظه اإلااقغاث ،ومً وعائها خضوص مٟاهُم الاهخ٣ا٫
الضًم٣غاَي في مجابهت الىا ٘٢الٗغبي ،وؤنبدذ الدؿلُُت في جىوـ (وبٌٗ الضو ٫ألازغي) جمثل اؾخثىاء
يمً الاؾخثىاء الٗغبي ،وٍغح٘ طل ٪بلى الخًاعب بحن حٗضص اإلااقغاث ؤلاًجابُت واؾخ٣غاع الدؿلِ الظي
َىع ٢ضعاث ٞاث٣ت ٖلى اإلاىاوعة وٖلى بٖاصة بهخاج هٟؿه .
ٟٞي ٞترة الخ٨م البىعُ٢بي جم بىاء هُا٧ل الضولت الخضًثت ،وحٗؼٍؼ عوابِ الىخضة الىَىُت ،وجىمُت
الكٗىع باالهخماء اإلاكتر ،٥وجُىٍغ اإلاجخم٘ ٖلى مسخل ٠ألانٗضة الث٣اُٞت ،والاحخماُٖت والا٢خهاصًت،
وجُىٍغ وي٘ اإلاغؤة ال٣اهىوي بةنضاع مجلت ألاخىا ٫الصخهُت .وفي اإلا٣ابل ٞةن جُىٍغ اإلاجخم٘ وجغؾُش
ع٧اثؼ الضولت جغا٣ٞا م٘ شخهىت الخ٨م وٚل ٤اإلاجا ٫الؿُاس ي وج٣لُو ًٞاء اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت
والً٣اء ٖلى الخٗضصًت الخؼبُت وٞغى ع٢ابت ناعمت ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم واإلااؾؿاث اإلاهىُت وحٗبئتها
لخضمت الىٓام ال٣اثم.
وحؿلم بً ٖلي الؿلُت في حى مً الاوؿضاص الؿُاس ي والدكىج الاحخماعي ،وؤٖلً ًٖ الٗضًض مً
ؤلانالخاث التي جم بم٣خًاها جىُ٣ذ الضؾخىع في ٖضة مىاؾباث ؤهمها جىُ٣ذ ؾىت  9664-9656و .1111
وتهض ٝهظه ؤلانالخاث ،بهٟت ٖامت ،بلى جغؾُش مباصت الجمهىعٍت وصولت ال٣اهىن واإلااؾؿاث ،وحٗؼٍؼ
مىٓىمت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وجىؾُ٘ ًٞاء اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وحٗمُ ٤الخٗضصًت الؿُاؾُت ،والخىاٞـ ٖلى
الؿلُت ًٖ َغٍ ٤الاهخساباث .بال ؤن ٞترة خ٨م بً ٖلي احؿمذ بٗضة ؤػماث ومٟاع٢اث  -ما ٖضا جد٤ُ٣
بٌٗ الىجاخاث ٖلى مؿخىي الخىمُت الا٢خهاصًت :ؤػمت مكاع٦ت ؾُاؾُت عٚم الخغم ٖلى بحغاء
الاهخساباث في مىاُٖضها وحٗضص ؤلانالخاث الؿُاؾُت ،وؤػمت جىمُت عٚم بٌٗ الىجاخاث في وؿب الخىمُت
الا٢خهاصًت ،وؤػمت قغُٖت ،وؤػمت خ٨م هدُجت للم٣اعباث ألامىُت في الخٗامل م٘ ملٟاث الخغٍاث الٗامت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان٧ .ل هظه ألاػماث ؤصث بلى اهٟجاع ٧ 91اهىن الثاويً /ىاًغ  ،1199واجهُاع هٓام بً ٖلي
ومً وعاثه مىٓىمت الاؾدبضاص والدؿلِ الخىوؿُت .
د .عائشت الخائب :الخلفياث الاجخماعيت والاكخصادًت للثوسة الخووعيت
بن جدلُل ػواًا الثىعة الخىوؿُت ؾُضوع في ٞلٞ ٪غيُت ؤؾاؾُت جخمثل في الخإُ٦ض ٖلى ؤهمُت ألابٗاص
الاحخماُٖت والا٢خهاصًت في زىعة جىوـ ،ولخ ٪ُ٨ٟجل ٪الٟغيُت ٌؿدىض الخدلُل بلى م٣اعبت
ؾىؾُىجاعٍسُت ،حٗخمض اإلاىهج اإلا٣اعن ال٣اثم ٖلى بٌٗ مىاَ ٤الخ٣اَ٘ والخماؽ بحن خغ٦ت ؾُضي بىػٍض
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الاخخجاحُت التي جُىعث بلى زىعة آلذ بلى ما آلذ بلُه ،وبحن خغ٧اث اخخجاحُت ممازلت قهضتها صوازل
البالص في الؿىىاث اإلاايُت ،مثل ؤخضار مىُ٣ت الخىى اإلاىجمي وؤخضار مضًىت بى٣غصان الخضوصًت ،و٧ان
بًٗها ؤ٦ثر خضة وؤَى ٫هٟؿا مً ؤخضار ؾُضي بىػٍض ،ل٨جها لم جخُىع ،ولم ًخىؾ٘ مضاها الجٛغافي
والاحخماعي.
وٍم ً٨ال٣ى :٫بال٣ضع الظي ؤٞغػث ُٞه ؾُاؾت الا٢خهاص الخىاٞس ي ،واجٟاُ٢اث الخباص ٫الخغ ،جدؿىا
وؿبُا ملخىْا في ألاع٢ام واإلااقغاث الٗامت للىمىٞ ،ةجها َغخذ ٖلى الا٢خهاص الخىوس ي في الى٢ذ هٟؿه
حملت مً الًٛىٍ اإلاتزاًضة ٖلى ؾى ١الٗمل وٖلى الخىاػن بحن الجهاث واإلاىاَ ،٤وجطخمذ مٗه
الًغاثب الاحخماُٖت ،واحؿٗذ ٢ىاٖض الكغاثذ الاحخماُٖت اإلابٗضة ًٖ صواثغ الاؾخٟاصة مً زحراث طل٪
الىمى.
وفي جىاو ٫ويُٗت البُالتٗٞ ،لى الغٚم مً الخهغٍذ الغؾمي بالخدؿً ال٨بحر في مؿخىي ماقغاث
الدكُٛل زال ٫اإلاسُِ الٗاقغ للخىمُت ٞةن مٗضالث البُالت سجلذ خؿب اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت اعجٟاٖا
باعػا في وؿب الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً خملت الكهاصاث الٗلُا الظًً اعجٖ ٟ٘ضصهم زال ٫الٟترة - 1114
 1115لُبل 914.5 ٜؤلٟا ؾىت  ،1115م٣ابل  911.1ؤل ٠ؾىت  ،1114وهى ما ًترحم ًٖ جؼاًض ٦بحر في
ٖضص اإلاخسغححن ؾىىٍا مً الجامٗاث وماؾؿاث الخٗلُم الٗالي .وبضؤ ٖضص الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً طوي
اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت الٗالُت ٌسجل اعجٟاٖا ناعزا مىظ ؾىت  9661خُث سجل وؿبت ٦ 791.6مٗض٫
ؾىىي لُبل 795.1 ٜبحن  1119و .1114وال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن مجمىٕ الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً طوي
اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت اإلادضوصة مثل في ؾىت  9661وؿبت  712مً اإلاجمىٕ الٗام للٗاَلحن ًٖ الٗمل،
واهس ٌٟفي  1114بلى  .ِ٣ٞ 72واعجٖ ٟ٘ضص الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً طوي اإلاؿخىي الخٗلُمي الثاهىي
بالخىاػي م٘ طل ٪مً  711بلى ،711ؤما باليؿبت بلى ٖضص الٗاَلحن ًٖ الٗمل مً ؤصخاب مؿخىي الخٗلُم
الٗالي ٣ٞض جًاٖٟذ ٖكغ مغاث ،خُث اعجٟٗذ خهتهم مً الٗضص الٗام للٗاَلحن ًٖ الٗمل مً  71بلى
 711زال ٫الٟترة .1114 - 9661
وعٚم هظا الىاٞ ٘٢ةن ؤلاخهاثُاث الغؾمُت ؤ٦ضث اعجٟإ مؿخىي اإلاِٗكت لضي اإلاىاًَ الخىوس ي
وجغاح٘ وؿب ال٣ٟغ ،و٧ان الخُاب الغؾمي ًخٟجن في الاؾدثماع الؿُاس ي لخل ٪اإلاُُٗاث للخضلُل ٖلى
مضي هجاح الؿُاؾت الاحخماُٖت بخىوـ في اخخىاء ْاهغة ال٣ٟغ .بن لٗبت ألاع٢ام وٞش الُ٣اؽ اإلاًلل
و٢هت الترجِب الضولي الجُض لخىوـ في بٌٗ اإلاجاالث ،وبن بضث م٣ىٗت في بٌٗ وحىهها ،لم ج٦ ً٨ظل٪
في ؤٚلب ألاخُان ختى لضي هاالء الؿاهغًٍ ٖلى بهخاج جل ٪ألاع٢ام ونىاٖت طل ٪الترجِب.
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وبحماالً ،م ً٨ال٣ى :٫بن ؤؾُىعة "اإلاعجؼة الا٢خهاصًت" ْلذ وهما ووكُضا عؾمُا ما ٞخئذ الؿلُت
الؿُاؾُت في جىوـ جخٛجى به وحؿدثمغه لخلمُ٘ نىعة الىٓام وجإُ٦ض نىاب الخُاعاث الخىمىٍت اإلاخبٗت في
جىوـ في الٗ٣ضًً ألازحرًً .ل ً٨جل ٪ألاؾُىعة ،وبن بضث م٣ىٗت في بضاًت ألامغ وَؿحرة الخمغٍغ ،ؾغٖان
ما ٣ٞضث بغٍ٣ها ٖىضما انُضمذ بىا ٘٢مدلي ومِٗل ًىمي مسخل ٠وصاخٌ لها ،وبضا اإلاىاًَ الخىوس ي
البؿُِ ،الظي ً٣اٖ ٫ىه بهه ال ٌؿدبًُ الٗضاء للؿلُت الؿُاؾُت بطا ما ٧ان آمىا في زبز ًىمه و٢ىث
ُٖاله ،ؤ٦ثر اؾخسٟاٞا بإؾُىاهت "اػصهاع الا٢خهاص الخىوس ي" ،واوكغزذ جل ٪ألاؾُىاهت ؤمام وا ٘٢الٛالء
اإلاتزاًض في ؤؾٗاع اإلاىاص ألاؾاؾُت واإلادغو٢اث والاعجٟإ اإلاكِ في مؿخىي اإلاِٗكت ومهاعٍ ٠الخى٣ل
واؾتهال ٥اإلااء وال٨هغباء والٛاػ ،واوٗ٩اؾه ٖلى مسخل ٠قغاثذ الخغٍُت الاحخماُٖت بمً ٞحهم ؤصخاب
الجغاًاث اإلاؿخ٣غة مً اإلاىخمحن للُب٣ت الىؾُى .
وبُ٣ذ ٢هو الخغمان وال٣ٟغ اإلاض ٘٢ونىع البُالت َىٍلت ألامض و٢هو ٢ىاعب اإلاىث وؤزباع ٚغ١
قباب الهجغة ٚحر اإلاكغوٖت واهدكاع قغ٧اث الؿمؿغة بالىٟىط وبُ٘ ألاخالم لُالبي الٗمل ؤو الهجغة ؤو
الثراء ٚحر اإلاكغوٕ ،قىاهض صامٛت مٗبرة ب٣ىة ًٖ وا ٘٢ا٢خهاصي واحخماعي لم ًُله ؤزغ "اإلاعجؼة
الا٢خهاصًت" مً بُٗض ؤو ٢غٍب ،وبن بضث مىاَ ٤الكما ٫والؿاخل ؤ٢ل جلمُدا بلى طل ٪الىا٣ٞ ٘٢ض ٧اهذ
اإلاىاَ ٤الضازلُت ؤ٦ثر جهغٍدا وبىخا به .
د .املولذي ألاخمش :الطابع املذوي والعمم الشعبي للثوسة
جمحزث الثىعة الخىوؿُت بؿلمُتها وحماهحرًتها .ولل٨ك ًٖ ٠ألاؾـ ألاهثروبىلىحُت الخاعٍسُت
والؿىؾُىلىحُت الغاهىت التي ولضث هظه الٓاهغة اإلاؼصوحت ،ال بض مً البدث في ٨ٞغجحن لخٟؿحر هظه
الٓاهغة :ألاولى ،هي الٗم ٤الخاعٍخي إلاكغوٕ خل الهغإ الؿُاس ي في جىوـ ٖبر ٨ٞغة الٗ٣ض الاحخماعي،
وجد ٤ُ٣الاؾخٗماع الٟغوس ي ؤخض الكغوٍ ألاؾاؾُت لهظا اإلاكغوٕ وهى هؼٕ الؿالح مً ًض الؿ٩ان .ؤما
الثاهُتٞ ،هي الاحؿإ ألا٣ٞي والٗمىصي لدجم ألايغاع الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي زلٟتها
ؾُاؾت الىٓام الؿاب ،٤وبالخدضًض في اإلاىاَ ٤الضازلُت التي اهضلٗذ مجها قغاعة الثىعة؛ مما ؾبب جأ٧ل
قغُٖخه في ؤٚلب ألاوؾاٍ الاحخماُٖت ،ووؾ٘ مً صاثغة الغ ٌٞالكٗبي الؾدبضاص الخ٨م واخخ٩اع اإلاىاعص
واٖخماص "الؼبىهُت" في بصاعة الكإن الٗام ،وهى ما ؤُٖى ُ٢مت ٦بحرة للكٗاعاث الٗامت التي عٗٞها
اإلاخٓاهغون في ٧ل م٩ان ،وهي قٗاعاث ًم ً٨ل٩ل مىاًَ ؤن ًىاصي بها :ال٨غامت والٗضالت والخغٍت
والضًم٣غاَُت والخ ٤في الٗمل .
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ومً الٓىاهغ التي لٟخذ اهدباه اإلا٨ٟغًٍ واإلادللحن الؿُاؾُحن ،ؤن الثىعة الخىوؿُت لم جخسظ ٖالمت ؤو
قاعة عمؼٍت جدُل بلى اهخماء احخماعي ؤو ؤًضًىلىجي مدضصٞ ،لم ًدمل اإلاخٓاهغون الٞخاث حكحرٖ،لى ؾبُل
اإلاثا ،٫بلى ؤن زىعتهم ٖمالُت ؤو ٞالخُت ؤو بغحىاػٍت ؤو صًيُت ؤو حهىٍت ؤو ٖغُ٢ت ؤو ٚحرهاٞ ،كٗاعاتها
ًٟٞايت ًم ً٨ؤن ًىسغٍ ٞحها ؤي مىاًَ ٚحر عاى ًٖ الىي٘ الٗام في البالص ،مهما ٧اهذ ؤنىله
الاحخماُٖت وال٨ٟغٍت :الخ ٤في الٗمل ،والخغٍت ،والضًم٣غاَُت ،والٗض ،٫وال٨غامت٦ .ما ؤن ؤهضاٞها اإلاٗلىت
لم جخًمً ؤي بغهامج صً ٤ُ٢م ً٨ؤن ًدضر ٖ -لى ألا٢ل ؤزىاء مىحت الاخخجاحاث والاٖخهام  -اه٣ؿاماث
صازل اإلادخجحن؛ مما زل ،٤وبك٩ل ً٩اص ً٩ىن اؾخثىاثُا ،لخمت بحن الجمُ٘ ج٨خلذ جدذ عاًت اؾم
"الكٗب" :الكٗب ًغٍض بؾ٣اٍ الخ٩ىمت ،و اعخل ،واعخل dégage..dégageللغثِـ.
مً الىاخُت الؿىؾُىلىحُت حٗجي هظه الٓاهغة زالزت ؤمىع ؤؾاؾُت ٖلى ألا٢ل :ألامغ ألاو ،٫هى ؤن ؤٚلب
الٟئاث الاحخماُٖت ؤنابها الًغع مً الؿُاؾت الٗامت اإلاخبٗت في البالص ،ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي ؤو
ٖلى اإلاؿخىي الث٣افي و٦بذ الخغٍاث ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت ؤو ٖلى اإلاؿخىي الاحخماعي.
ألامغ الثاوي ،هى ؤن الىسبت الؿُاؾُت الخا٦مت جدىلذ – هدُجت ب٣ائها ػمىا َىٍال في بصاعة صوالُب
الؿلُت زاعج ٧ل مغا٢بت ومىاٞؿت  -بلى مجمىٖت يُ٣ت مً ألاٞغاص والٗاثالث والؼباثً٣ٞ ،ضث ٢ضعتها
الخىُٓمُت وألازالُ٢ت ٖلى الخىانل م٘ الٛالبُت الىاؾٗت مً ؤٞغاص اإلاجخم٘.
وألامغ الثالث ،هى ؤن الخجاوـ الاحخماعي الظي صٖمخه ؾُاؾت بىاء الضولت الىَىُت الجضًضة زال٫
ؾخِىُاث ال٣غن اإلااض ي وؾبُٗيُاجه حٗلذ مً الٗغوف والجهاث والخ٣ؿُماث بحن الغٍٟي والخًغي
مٟغصاث ٚحر وُُْٟت في خكض حماهحر اإلاخًغعًٍ مً ؤػمت البالص الؿُاؾُت والاحخماُٖت ٖلى هُا ١واؾ٘.
٧ل هظه الٗىانغ الخ٣ذ لخهى٘ حماهحرًت الثىعة الخىوؿُتٗٞ ،ىضما ؤ٢ضم مدمض البىٖؼٍؼي ٖلى خغ١
هٟؿه في ٢لب مضًىت ؾُضي بىػٍض ٧اهذ ٧ل هظه الٗىانغ جخ٣اَ٘ بك٩ل ٞغٍض مً هىٖه :البُالت
والخهانت واوؿضاص ألا ٤ٞالاحخماعي وٖم ٤ؤلاخؿاؽ باإلخباٍ .و٣ٞض الخؼب الخا٦م ٧ل بغٍ٣ه
ألاًضًىلىجي الخ٣لُضي وؤنبذ الاهخماء بلُه ٌٗجي الجغي وعاء اإلاىٟٗت الخانت ؤو البدث ًٖ الخماًت مً
اإلاخىٟظًً في ؤلاصاعة .والجهاػ ألامجي ؤنبذ ؤصاة لل٣م٘ الؿُاس ي في ًٞاء احخماعي-ز٣افي ٢للذ زهاثهه
الٟالخُت مً ٞغم خًىع الى٣اباث ال٣ىٍت اإلااَغة للٟٗل الجماعي ،واهخٗكذ ُٞه باإلا٣ابل ُ٢م الخًامً
والخٗايض ال٣اثمت ٖلى مخٛحراث ال٣غابت والجحرة .و٣ٞضث ؤلاصاعة اإلادلُت مهضاُ٢تها بؿبب ٞؿاصها وؤنبذ
مىْٟىها ًخجغئون ٖلى بهاهت ٦غامت اإلاىاَىحن في الًٟاء الٗام.
وبطا ما ازتزلىا و٢اج٘ ألاخضار ًم٨ىىا ال٣ى :٫بن الثىعة مغث بإعب٘ مغاخل ٦بري :ألاولى ،جمثلذ في
الاخخجاحاث التي اهضلٗذ في مىاَٟ٢ ٤هت اإلاىجمُت زم في ؤ٢ص ى الجىىب ٖلى الخضوص اللُبُت في الٗام
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 ،1115وهي اخخجاحاث ْهغث زاللها هكاقت ألاصاء الؿُاس ي للىٓام الؿاب .٤اإلاغخلت الثاهُت ،هي جل٪
التي جٟجغث في ؾُضي بىػٍض جهاًت الٗام  1191زم َؾغث ٧الهكُم في مىاَ ٤الىؾِ الٛغبي ال٣غٍبت مجها.
اإلاغخلت الثالثت ،هي صزى ٫مضن ؾاخلُت ٦بري ٖلى زِ الاخخجاحاث ،ومجها نٟا٢ـ وؾىؾت وبجزعث.
واإلاغخلت ألازحرة ،جمثلذ في صزى ٫مىُ٣ت جىوـ ال٨بري في زًم ألاخضار اهُال٢ا مً ؤخُائها ال٣ٟحرة ومً
مغ٦ؼ الُ٣اصة الى٣ابُت الٗامت في وؾِ الٗانمت .
د .علي املحجوبي :الخجاسب الىضاليت مىز الاظخلالٌ
ؤ٦ض الض٦خىع ٖلي اإلاذجىبي ،ألاؾخاط في حامٗت جىوـ ،ؤن الثىعة الخىوؿُت اهُل٣ذ مً زلُٟت جاعٍسُت،
وحٗخبر امخضاصا الهخٟاياث ٖغٞتها البالص مىظ خ٣بت الىًا ٫مً ؤحل الاؾخ٣ال ،٫وهي اؾخمغاعٍت لىًا٫
الىسب الخىوؿُت الظي ٢ام ٖلى الخضازت ومالءمت الكغَٗت ؤلاؾالمُت م٘ م٣خًُاث الٗهغ.
وؤوضر الض٦خىع اإلاذجىبي ،الباخث اإلاخسهو في الخاعٍش ،في مدىع "الثىعة الخىوؿُت زلُٟاث
وؾُا٢اث" ؤن جىوـ ؤو ٫بالص ٖغبُت وبؾالمُت ؤٖلً ٞحها ًٖ صؾخىع (ً )9539ىو ٖلى ٞهل الؿلُاث
لىي٘ خض للخ٨م اإلاُل .٤مكحرا بلى ؤن عواص الخغ٦ت الىَىُت ومىٓغحها في اإلاجا ٫الؿُاس ي جإزغوا بال٨ٟغ
الٛغبي الؿُاس ي وٞالؾٟت ألاهىاع وبىىا خغ٦تهم ٖلى البٗض الضًم٣غاَي.
و٢ا ٫اإلاذجىبي :بن الخغ٦ت الىَىُت الخىوؿُت جبيذ اإلاكغوٕ ؤلانالحي ،وٖملذ ٖلى حبهخحن :ألاولى
مداعبت الاؾخٗماع ،والثاهُت م٣اومت الاؾدبضاص .الٞخا بلى ؤن الجبهت الثاهُت لم جخى ،٠٢خُث ٖاوى
اإلاىايلىن  -بمسخل ٠اهخماءاتهم  -مً السجً والىٟي والٛغبت ختى بٗض الاؾخ٣ال ٫ؾىاء في ٖهض بىعُ٢بت
ؤو الغثِـ اإلاسلىٕ بً ٖلي .ما٦ضا في الى٢ذ هٟؿه ؤن الىًاالث الؿُاؾُت الخ٣ذ الىًاالث الاحخماُٖت
مىظ ال٣غن الـ 96بلى اهخٟايت ً 91ىاًغ .1199
د .مدمذ الحبيب مشظيط :الخجزس الىضالي للمجخمع املذوي
اٖخمض مكغوٕ البىاء الىَجي في مغخلت ما بٗض الاؾخٗماع ٖلى مٟهىم "الضولىت"؛ لظل ٪ؤزًٗذ
مجخمٗاث اإلاٛغب الٗغبي بلى هىٕ مً هُمىت الضولت وؾُُغتها يمً مكغوٕ جدضًثي حهض ٝبلى اؾدبضا٫
بجى اإلاجخم٘ الخ٣لُضًت ببجى جدضًثُت .بال ؤن هظا اإلاكغوٕ لم جىا٦به صًىامُُ٨ت ؾُاؾُت واحخماُٖت ٗٞلُت،
َ
وٚلب ٖلُه الُاب٘ الؼحغي وال٣معي؛ مما ؤزغ في اهسغاٍ ؤوؾ٘ ٞئاث اإلاجخم٘ يمىه ٞخٗاملذ مٗه بما
بالخظع والغٍبت ؤو باإلا٣اومت والغ.ٌٞ
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وٞغى الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل هٟؿه جضعٍجُا بىنٟه ٞاٖال عثِؿا في ٧ل مغاخل م٣اومت
الاؾخٗماع مىظ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ،بط ايُل٘ بضوع حىهغي في جىُٓم ماجمغ الاؾخ٣ال ٫اإلاىٗ٣ض لُلت
 11و  11آب /ؤٚؿُـ  ،9613وحؿُحر ؤٖماله ،وحم٘ هظا اإلااجمغ خؿاؾُاث الخغ٦ت الىَىُت ٧لها .و٢ض
٢ام الاجداص بإٖما ٫وخغ٧اث بيغاب حٗخبر ألاٖى ٠وألا٦ثر صمىٍت؛ بط ٧اهذ حؿتهض ٝفي اإلاغجبت ألاولى
الىٓام الاؾخٗماعي وعمىػه ألا٦ثر جمثُال ،و٢ض ص٢ ٘ٞاصة الاجداص ماجمغ خؼب الضؾخىع الجضًض ،الظي
اوٗ٣ض في نٟا٢ـ ؾىت  9623في بضاًت الاؾخ٣ال ،٫بلى اإلاهاص٢ت ٖلى بغهامج احخماعي ٧ان ًٟخ٣غ بلُه
الخؼب الىَجي ،وهى بغهامج ٌؿخدًغ في زُىَه الٗامت بغهامج اإلااجمغ الغاب٘ للمغ٦ؼٍت الى٣ابُت الظي
ؤيخى بالٟٗل بغهامج خؼب ٧ان ٌؿخٗض لدؿلم م٣الُض البالص.
٦ما ق٩لذ ؤخضار ٧ 13اهىن الثاويً /ىاًغ  9645الضمىٍت هُ٣ت جدى ٫وُُٗ٢ت حكحر بلى جدى ٫خؼب
الخدغٍغ الىَجي (الضؾخىعي) بلى خؼب ٌٗض ع٦حزة ؤؾاؾُت لض٦خاجىعٍت طاث نبٛت بىلِؿُت جتزاًض ًىما بٗض
ىعؽ ًىم ٧ 13اهىن الثاويً /ىاًغ،الهبٛت الض٦خاجىعٍت للىٓام ،ولم
ًىم .و٢ض ٦ك ٠حجم ال٣م٘ الطي م ِّ
ٌؿخُ٘ ال٣م٘ مخٗضص ألاق٩ا ٫الطي مىعؽ ٢بل مظابذ ٧ 13اهىن الثاويً /ىاًغ الىُل مً الىًا ٫الٗمالي،
ومىط جل ٪ألاخضار ؤضخذ الًُ٣ت الى٣ابُت الخىوؿُت جبدث ؾىىٍا في عخاب اإلاىٓمت الٗاإلاُت للكٛل.
و٢ض ؤقغٞذ الخ٩ىمت والاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل ٖلى الُُٗ٣ت مغة زاهُت في آطاع /ماعؽ ،9651
خُث واحهذ الخغ٦ت اإلاُلبُت والتهضًضاث باإليغاب جهلب الخ٩ىمت الطي جمثل في ع ٌٞالخٟاوى
وؤلاً٣اٞاث بالجملت لإلَاعاث الى٣ابُت والُغص الخٗؿٟي للٗما ٫واإلادا٦ماث.
وٖلى الغٚم مً ٧ل الًٛىَاث اإلاؿلُت ٖلى الخغ٦ت الى٣ابُت في هظا الىي٘ قضًض الخ٣لب والخُٗ٣ض،
ب٣ي الاجداص ٦ -ما باألمـ  -مؿ٩ىها بالهاحـ الىَجي وحٛلُب هظا البٗض في م٣اعبخه إلاؿإلت الخىمُت
والً٣اًا الاحخماُٖت ،واؾخُإ م٘ ُٚاب صوع ٞاٖل لألخؼاب ؤن ٌك٩ل مٓلت لالخخجاحاث َىا٫
الؿىىاث اإلاايُت وختى بؾ٣اٍ هٓام بً ٖلي.
د .هوس الذًً جبىون :حعامل الجيش مع الثوسة
بن ؤخض الٗىانغ ألا٦ثر ؤهمُت في الدؿلؿل الخالي لالخخجاحاث في بلضان مسخلٟت مً الٗالم الٗغبي،
التي ؤزظث ق٩ل اهخٟاياث جُىعث في مغخلت الخ٣ت بلى زىعاث في ؤٚلبها ؾلمُت ،هي مجمىٖت الخٟاٖالث
وعصاث ألاٗٞا ٫التي حاءث مً ؤَغا ٝمخٗضصة ،مً بُجها ٢ىاث ألامً الضازلي بمسخلٞ ٠غوٖها
وحكُ٨التها :مً قغَت و٢ىاث قبه ٖؿ٨غٍت وملِكُاث وؤمً عثاس ي ومسابغاث ،وتهض ٝصعاؾتها بلى ٞهم
٢ضعة ألاهٓمت ٖلى الهمىص باؾخسضام صعحاث مخٟاوجت مً الٗى ٠في ٢م٘ هظه الثىعاث ،وحؿلُِ الًىء
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ٖلى صوع ال٣ىاث اإلاؿلخت اإلاخمحز و ألاؾاس ي في الخعجُل بؿ٣ىٍ عئوؽ هظه ألاهٓمت وؤع٧اجها والخٟاٖل
ؤلاًجابي م٘ اإلاكهض الؿُاس ي في مغخلت ما بٗض الثىعة .
وفي هظا اإلاًماع ٞةن الضوع الظي ٢امذ به اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت الخىوؿُت في الىإي بىٟؿها ًٖ الضزى٫
في مىاحهت صمىٍت م٘ الكٗب ٢بل هغوب ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي وبٗضه ًً٘ ٖلى اإلادًُ٢ ٪ت الٗال٢اث
اإلاضهُت  -الٗؿ٨غٍت ومؿاثل ألامً التي ًجب ؤن ًىٓغ لها ٖلى ؤجها حؼء ال ًخجؼؤ مً مؿخ٣بل جىوـ
الؿُاس ي ؛ وطل ٪بهض ٝبيٟاء الُاب٘ الضًم٣غاَي ٖلى ؤصاء الُ٣إ الٗؿ٨غي وألامجي والٗمل ٖلى بػالت
الٛمىى الظي قاب هظه الٗال٢اث في ْل هٓام ؤخاصي اؾدبضاصي ،جضازلذ ُٞه الؿلُاث بازترا١
حجاب الؿغٍت الظي ٦ثحرا ما ا٦خىٖ ٠مل هظه ألاحهؼة.
٦ما ؤن ؤخض مٓاهغ الُُٗ٣ت م٘ اإلااض ي ال ًم ً٨ؤن ًخ٨غؽ بال بىي٘ خض لخهىع زاَئ ؾاص مىظ
ؾىىاث الاؾخ٣ال ٫ألاولى ،واإلاخمثل في ؤن اإلاجا ٫الٗؿ٨غي ًجب ؤن ً٩ىن خ٨غا ٖلى الغثِـ بمىحب
الهالخُاث الىاؾٗت التي ٧ان ًخمخ٘ بها عؤؽ الؿلُت الخىُٟظًت في بَاع الىٓام الغثاؾىي الظي وي٘
ؤؾؿه الخبِب بىعُ٢بت وازتزله في شخهه و٦غؽ مىٓىمخه الاؾدبضاصًت وال٣مُٗت زلُٟخه بً ٖلي .
ومً هظا اإلاىُلٞ ،٤ةن مداولت عؾم صوع الجِل الىَجي الخىوس ي وجدضًضه في الخٗامل ؤلاًجابي م٘ زىعة
الغاب٘ ٖكغ مً ٧اهىن الثاويً /ىاًغ  ۳۱۲۲ال ًم ً٨ؤن جٟهم بال ب٣غاءة مخإهُت لخُىع الٗال٢اث اإلاضهُت-
الٗؿ٨غٍت في بٗضها الىٓغي وفي بَاع الضولت الخىوؿُت الخضًثت مضزال لغنض الىا ٘٢الؿُاس ي الجضًض،
الظي لم جدبلىع مالمده بىيىح بٗض.
وحٗخبر البضاًت اإلاٟهلُت في ٧اهىن الثاويً /ىاًغ ٖ ۲۱4۸ىضما ٞكلذ ٢ىاث ألامً الضازلي مً خغؽ
وقغَت في الخٗامل م٘ خغ٦ت الاخخجاحاث الاحخماُٖت التي ٢اصها الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل ،والتي
ؤ٢دم ٞحها الجِل باؾخضٖاثه للجزو ٫بلى الكاعٕ إلاىاحهت خغ٦ت اإلادخجحنٖ ،لى الغٚم مً ٖضم مٗغٞخه
بةصاعة اإلآاهغاث مما ؤؾٟغ ًٖ ؾ٣ىٍ ٖضص ٦بحر مً ال٣خلى في ما ٖغ ٝبـ"الخمِـ ألاؾىص".
وج٨غع الؿِىاعٍى طاجه في ٧اهىن الثاويً /ىاًغ ٖ۲۱۸1ىضما ؤزبدذ ٢ىاث ألامً الضازلي للمغة الثاهُت ٖلى
الخىالي ٖضم ٟ٦اءتها في الخٗامل م٘ خالت مً الغ ٌٞالاحخماعي لىمِ الخ٨م ال٣اثم الظي لم ٌٗض ٢اصعا
ٖلى خل مكا٧ل البالص ومىا٦بت مخُلباث اإلاجخم٘ .وٖلى الغٚم مما ٖغ" ًٖ ٝال٣ىة الهامخت" مً جدٟٔ
في الخىى في الكإن الؿُاس ي الضازلي ٣ٞض بضؤ الخململ ًخجلى بىيىح في نٟى ٝالغجب الٗالُت مً
الُ٣اصاث الٗؿ٨غٍت خى ٫الاؾدُاء مً جىلي الجِل وُْٟت الكغَت التي هي مً مهام ألاحهؼة ألامىُت،
وطل ٪هدُجت للخ٣هحر الىاضر في ؤصاء البحرو٢غاَُت التي حؿُُغ ٖلى مٟانل وػاعة الضازلُت؛ وبضؤث
بىاصع اوٗضام الث٣ت جدبلىع جضعٍجُا بحن بٌٗ ؤٞغاص اإلااؾؿت الٗؿ٨غٍت ومىْٟي وػاعة الضازلُت وجإزظ
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ق٩ل الكٗىع بٗضم الاعجُاح لُُٟ٨ت بصاعة ألاحهؼة ألامىُت ؤػماث طاث َاب٘ احخماعي ،في خحن ؤن الجِل
ٌٗخ٣ض عٚم بز٣اله باألٖباء الجضًضة واإلاخجضصة ؤهه لم ًجً ؤي ٞىاثض بياُٞت ج٣ضًغا لهظا الضوع الظي ؤؾىض
بلُه م٨غها ،بل ؤنبذ الكٗىع الؿاثض لضي الُ٣اصاث الٗؿ٨غٍت هى الخىحـ مً مداوالث الخىعٍِ
واؾخجزا٢ ٝضعاث الجِل ال٣خالُت في مٗاع ٥حاهبُت هدُجت ؤزُاء ؾُاؾُت ٢اجلت وٞكل ؤمجي طعَ٘ .
و٢ض و ٘٢وكغ الجِل ألو ٫مغة في مدآٞتي ؾُضي بىػٍض وال٣هغًٍ في الخاؾ٘ مً ٧اهىن الثاوي⁄
ًىاًغ 1199بهض ٝخماًت بٌٗ اإلايكأث والبجى الخدخُت مً ماؾؿاث مالُت وٖامت وزانت وبىاًاث جابٗت
للضولت مثل م٣غاث اإلادآٞاث واإلاٗخمضًاث والبلضًاثٚ ،حر ؤن اإلاىهج ال٣معي الظي اجبٗخه ٢ىاث ألامً في
هظه اإلاىاَ ٤ؤصي بلى مىاوقاث بحن الجِل و٢ىاث م٩اٞدت الكٛب زانت في مضًىت الغ٢اب بمدآٞت
ؾُضي بىػٍض ،خُث هضصث وخضاث مً الجِل الىَجي اإلاغابُت في هظه اإلاضًىت بةَال ١الىاع ٖلى ٖىانغ
مً الكغَت ٧اهىا ًُاعصون مىاَىحن ٖؼال بهض ٝالاٖخضاء ٖلحهم ،بٗض ؤن خاو ٫هاالء الاخخماء ب٣ىاث
الجِل .وال ٌٗخ٣ض ؤن هظا الخهغ ٝحاء هدُجت ؤوامغ واضخت مً الُ٣اصة الٗؿ٨غٍت ب٣ضع ما ٌٗخبر جهغٞا
ٞغصًا مغجبُا بخُُ٣م آوي للىي٘ اإلاُضاوي مً ُ٢اصة هظه الىخضاث .وؤمام حؿاعٕ ألاخضار بضؤث مىظ الثاوي
ٖكغ مً ٧اهىن الثاويً ⁄ىاًغ 1199وخضاث مً الجِل الىَجي جإزظ مىاٗ٢ها صازل الٗانمت جىوـ
ويىاخحها .وعٚم ؤن اهدكاع هظه الىخضاث حاء ٦ثُٟا ٞةن هىُٖت ألاؾلخت الخُٟٟت التي ٧اهذ بدىػة هظه
ال٣ىاث ووؾاثل الى٣ل مً مغ٦باث همٟي ،ؤمغٍُ٨ت الهى٘ ،التي ٧اهذ جدذ جهغٞها ،وهي لِؿذ ؤؾلخت
خؿم مُضاوي ،جض ٫بىيىح ٖلى جىحـ الىٓام مً حؿلُم الٗانمت بلى ٢ىاث طاث حؿلُذ زُ٣ل ،خُث
مً اإلام ً٨ؤن حؿاًغ خغ٦ت الاخخجاحاث ،وٍ٩ىن لها الضوع الخاؾم في حُٛحر الىي٘ الؿُاس ي ال٣اثم .
د .عبذاللطيف الحىاش ي :الىوادس الحضبيت ّ
جفوكذ على كادتها في الثوسة
٧اهذ "الثىعة" في جىوـ جٟخ٣غ لُ٣اصة ؾُاؾُت جدغ ٥الىاؽ وجىحههم هدى ؤهضا ٝوَىُت مدضصةٚ ،حر
ؤن طل ٪ال ًمى٘ ال٣ى ٫بن ال٨ثحر مً ال٣ىاٖض وال٩ىاصع اإلاىخمُت لخل ٪ألاخؼاب ،ؤو بًٗها ،ؾاهمذ بخٟاوث
في الثىعة ومسخل ٠مؿاعاتها ،وهي ال٩ىاصع الىاقُت في الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل وفي ٚحره مً مىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي وزانت في ألا٢الُم٦ .ما ًجب الخإُ٦ض ؤن الثىعة حاءث هدُجت جغا٦م هًاالث ؾُاؾُت
وه٣ابُت وخ٣ىُ٢ت اهُل٣ذ بٗض ٖضة زُباث عا٣ٞذ بىاء الضولت الىَىُت ،و ع٦ؼث ٖلى الجىاهب
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،وُٚبذ خ٣ى ١الكٗب الخىوس ي ألاؾاؾُت الؿُاؾُت واإلاضهُت في الى٢ذ الظي
اه٨كٟذ ُٞه ٖىعاتها وحٗم٣ذ ؤػماتها ،م٘ ونى ٫ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي بلى الؿلُت الظي ؤعس ى ؤؾـ
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الضولت ألامىُت ،واهخهج زُاعاث جىمىٍت ٧اهذ جبضو ناثبت في الٓاهغ ل٨جها ؤزمغث ٞؿاصا ومكا٧ل ا٢خهاصًت
واحخماُٖت لم حٗغ ٝالبالص لها مثُال .
ٖغٞذ جىوـ زىعة قٗبُت بضؤث ٖٟىٍت في ؾُضي بىػٍضٚ ،حر ؤن ال٣اٖضة اإلاجالُت والاحخماُٖت للثىعة
احؿٗذٞ ،اهًم بلحها الى٣ابُىن والخ٣ىُ٢ىن وال٩ىاصع الىؾُى و٢ىاٖض ألاخؼاب الؿُاؾُت واجداصاث
الُالب في ال٣غي واإلاضن ونىال بلى ألاخُاء الكٗبُت في الٗانمت .وؾاهمذ ٧ل جل ٪الٟئاث في بهًاج
الثىعة وجُىع ؤق٩الها بلى ؤن خ٣٣ذ ؤخض ؤهضاٞها وهى هغوب عثِـ الجمهىعٍت مً البالص ًىم ٧ 91اهىن
الثاويً /ىاًغ  ،1199وصزى ٫البالص مغخلت ؾُاؾُت حضًضة جسخل٧ ٠لُا ًٖ اإلاغاخل التي ٖغٞتها ؤ٦ثر مً
ؾخت ٖ٣ىص .وٍبضو ؤن الثىعة لم جىجؼ مً مهامها ٚحر ال٣لُل ،وهي في مغاخلها ألاولى وٍٓهغ ؤن الُغٍ٤
ؤمامها ال ًؼاَ ٫ىٍال.
وياٖٟذ ألاػمت الا٢خهاصًت  -التي ٖغٞتها جىوـ مىظ ؤوازغ ؾىت  ،1114واعجباَا باألػمت اإلاالُت
والا٢خهاصًت الٗاإلاُت  -ؤػمت همِ الخىمُت الظي ؤعؾخه خ٩ىماث ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي٦ ،ما ٖم٣ذ
الٟىاع ١بحن مسخل ٠الٟئاث الاحخماُٖت وبحن مسخل ٠مىاَ ٤البالص ،وجمثل مكا٧ل الدكُٛل والبُالت
ؤهم اإلاكا٧ل التي جثحر حمُ٘ م٩ىهاث اإلاجخم٘ الخىوس ي والضولت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،بط ؤنبدذ
بخضي م٣ضماث التهمِل وؤلا٢هاء وحُٗل آلُاث الاهضماج الاحخماعي.
ل٣ض ٧ان لترا٦م اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت التي ٖغٞتها البالص مىظ الاؾخ٣ال،٫
واؾخٟدالها ،مىظ ؤواؾِ زماهُيُاث ال٣غن اإلااض ي ،زانت بٗض اعجباٍ الا٢خهاص الخىوس ي بالغؤؾمالُت
اإلاٗىإلات م٘ ما ؤٞغػه طل ٪مً جدىالث ٖمُ٣ت في اإلاجخم٘ الخىوس ي اإلاىٟخذ بُبُٗخه ٖلى الخ٣ضم الخ٣جي
والُ٣مي للمجخمٗاث ألازغي  -آزاع ٖمُ٣ت في ؤويإ ٧ل الٟئاث الاحخماُٖت ،وزانت الكباب اإلاخٗلم
(جهل وؿبت الخٗلُم بلى ؤ٦ثر مً  )% 62مً زغٍجي الجامٗاث ،في اإلاىاَ ٤الضازلُت زانت ،الظي اوؿضث
ؤمامه ؤبىاب الٗمل ،وْل ٖلى هامل الضوعة الا٢خهاصًت و٢خا َىٍالٌٗ ،اوي التهمِل واإلاغاعة والاٚتراب في
الى٢ذ الظي ٧اهذ ٞئاث مدضوصة جىٗم بجمُ٘ زحراث البالص.
وال ً٨مً جٟغص الاهخٟايت بخىوـ في نٟتها الثىعٍت ،باٖخباع ؤجها ؤَاخذ بغمؼ ال٣هغ والاؾدبضاص الغثِـ
بً ٖلي وخؿب ،بل في مجالها الاحخماعي والىَجي ،ووؾاثل هًالها الٟغٍضةٞ :هي زىعة ٖٟىٍت ٚحر مؿلخت،
وصون ُ٢اصة ؾُاؾُت مىحهت٦ ،ما ج٨مً ٞغاصتها ؤًًا في ؤق٩ا ٫جُىعها مً :اخخجاحاث احخماُٖت يض
ال٣ٟغ والبُالت والتهمِل الاحخماعي والا٢خهاصي ،بلى اهخٟايت قٗبُت ٖمذ ؤٚلب مىاَ ٤البالص
الخىوؿُت ،زم بلى زىعة ؾُاؾُت بكٗاعاث اؾتهضٞذ زُاعاث الىٓام الؿُاس ي ال٣اثم وعمىػه البكغٍت
واإلااصًتٞ .اؾتهضا ٝم٣غاث الخؼب الخا٦م واإلاُالبت بدله جدُل الباخث بلى البدث ًٖ الجظوع الٗمُ٣ت
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لهظه الثىعة؛ بط ال ًم ً٨جٟؿحر ٖىامل الثىعة وؤؾبابها وؤبٗاصها بالٗىامل آلاهُت  ،ِ٣ٞؤي الا٢خهاصًت
والؿُاؾُت والاحخماُٖت ،التي ؤٞغػها خ٨م بً ٖلي َُلت ؤ٦ثر مً ٖ٣ضًً مً الؼمً ،بل بالىٓام الؿُاس ي
الظي ؤ٢امه الغثِـ الخبِب بىعُ٢بت ،ماؾـ الخؼب الخغ الضؾخىعي الجضًض ،هظا الخؼب الظي خ٨م
البالص مىظ الاؾخ٣ال ٫بألُاث ٚحر صًم٣غاَُت وٞغى هماطج جىمىٍت وؾُاؾُت ٧ان مألها الٟكل .ألامغ الظي
ًٟؿغ – بلى خض بُٗض  -اؾخبكاع الخىوؿُحن ببُان الؿاب٘ مً هىٞمبر الظي وٖض الكٗب بالخغٍت
والضًم٣غاَُت وبٗضالت احخماُٖت جخماش ى والخُىع الث٣افي و الاحخماعي للكٗب الخىوس ي وهطجه الؿُاس ي.
ولِـ مً الٛغٍب ؤن ٌٛحر الخ٨م الجضًض اؾم الخؼب الخا٦م و ٌؿمذ بضزى ٫صماء حضًضة بلُه ،ولِـ
مً ٢بُل الهضٞت ؤن هجض ؤٚلب عمىػ اإلاٗاعيت الؿُاؾُت والى٣ابُت الٟاٖلت هي مً حُل الؿبُٗيُاث،
هظا الجُل اإلاىايل في ؾاخاث الٗمل الُالبي والؿُاس ي والجمُٗاحي ،وهى الجُل الظي ٦خب وخلل وؤبضٕ
وٖلم وعبى ألاحُا ٫التي مً بٗضه :ؤبىاء وجالمُظ وَلبت وه٣ابُحن ...وٖلى زلُٟت ٧ل طل ٪ال ًم ً٨ال٣ى :٫بن
زىعة جىوـ هي زىعة الكباب وخؿب ،بل بجها زىعة الكٗب الخىوس ي ٧له ،وهي الثىعة التي قاع٦ذ ٞحها
ؤًًا ألاخؼاب واإلاىٓماث الؿُاؾُت واإلاهىُت ،ؤي اإلاٗاعيت ،و٢ضمذ الخهىعاث واإلاىا ٠٢خىلها ومً
ؤحلها ،وهي التي واحهذ خ٨م بً ٖلي وجهضث لؿُاؾاجه وٞؿاص هٓامه وٖاثلخه ب٩ل ما امخل٨ذ مً
بم٩اهُاث وشجاٖت .لظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫بن ال٨ثحر مً م٩ىهاث الكٗب الخىوس ي وٞئاجه ،التي جًغعث مً
هظا الخ٨م الاؾدبضاصي٢ ،ض ؾاهمذ،بخٟاوث ،في الض ٘ٞهدى الثىعة وجإحُجها٧ ،ل بدؿب بم٩اهُاجه
ووؾاثله.

عضالذًً عبذ املولى :دوس إلاعالم في زوسة الشعب
لم ً ً٨ؤلاٖالم ،وؤلاٖالم الجضًض ٖلى وحه الخدضًض ،مجغص ها٢ل ألخضار الثىعة في جىوـ ،وبهما جدى٫
بُبُٗخه الخٟاٖلُت ،واحؿإ هُا ١اؾخسضامه بحن ٞئاث الكباب زانت ،بلى واخض مً مدغ٧اث الثىعة.
ل٣ض ؾاهم بٟٗالُت ملخىْت في حكُ٨ل وعي حضًض مً زال ٫خغ٦ت الدؿُِـ الؿغَٗت واإلا٨ثٟت ،وعبِ
اليكُاء ببًٗهم البٌٗ وجيؿُ ٤خغ٦تهم اإلاُضاهُت .
صوع ؤلاٖالم الجضًض بىؾاثُه اإلاخٗضصة زل ٤بِئت اجهالُت ،حٛحرث ٞحها ؤهماٍ الخىانل الاحخماعي
والؿُاس ي ،وؤنبذ لإلٖالم ٞحها جإزحر ٚحر مؿبى .١واٖخمضث هظه الىع٢ت ٖلى جدلُل بٌٗ اإلاُُٗاث
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ؤلاخهاثُت خى ٫اؾخسضام الىاقُحن الخىوؿُحن لكب٨ت "ِٞؿبى"٥؛ صٖما ألَغوختها ألاؾاؾُت التي جا٦ض
صوع ؤلاٖالم في زىعة الكٗب في جىوـ.
و٩٦ل خضر جاعٍخي ٦بحر ،ج٣ضم لىا الثىعة الخىوؿُت هٟؿها باٖخباعها ْاهغة مخٗضصة ألابٗاص ومترا٦بت
الىحىه وال ًمٞ ً٨همها بازتزالها في بٗض واخض ؤو الا٦خٟاء ب٣غاءتها مً وحه بُٗىه .وؤًا ٧اهذ ٢ىة ؤلاٖالم
وجإزحره في ٖملُت الخُٛحرٞ ،ال ًم٨ىه بإي خا ٫ؤن ًىىب ًٖ الكٗب ممثال في ٢ىاه الؿُاؾُت والاحخماُٖت
وماؾؿاث مجخمٗه اإلاضوي الىاقُت والٟاٖلت مُضاهُا .بهما هدىاو ٫صوع ؤلاٖالم في الثىعة الخىوؿُت باٖخباعه
وحها باعػا مً وحىههاٌ ،ؿاٖض ٞهمه ٖلى ٞهم ؤبٗاص ؤزغي لهظا الخضر ال٨بحر .
وج٨مً ؤهمُت جىاو ٫البٗض ؤلاٖالمي للثىعة بضعحت ؤولى في بل٣اء الًىء ٖلى الخغ٦ت الاحخماُٖت الجضًضة
التي ؤبضٖذ في اؾخسضام وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًضٞ ،إونلذ نىث قٗبها اإلاىخ ٌٟفي حىىب البالص
وقمالها ،في قغ٢ها وفي ٚغبها ،بلى الٗالم بإؾغه .جل ٪الخغ٦ت التي ٞجغث الثىعة و٢اصتها واحتهضث في
خماًتها يض مداوالث الخٟا ٝالخغ٧اث اإلاًاصة للثىعة .بجها خغ٦ت الكبِبت الثاثغة التي َبٗذ هظه اإلاغخلت
مً جاعٍش جىوـ بُابٗها الخام ،وؤهضث بالصها وؤمتها والٗالم ٧له زىعة لً جى٣ط ي صعوؾها ؾغَٗا.
ولٗل ؤو ٫الضعوؽ اإلاؿخٟاصة مً هظه الثىعة ،ؤجها ؤٖاصث بلى مجا ٫الخضاو ٫مٟهىما ؤؾاؾُا مً
مٟاهُم الخُٛحر الؿُاس ي ،هى مٟهىم الثىعة الظي زلىا ؤهه ازخٟى وبلى ألابض م٘ جهاًت ألاًضًىلىحُاث
وألا٩ٞاع الخُٛحرًت ال٨بري .وبٗض طل ٪وحض هظا اإلاٟهىم َغٍ٣ه بلى الى٣اف الٗام في ٖضص مً اإلااجمغاث
واإلاىخضًاث واإلا٣االثًٞ،ال ًٖ جضاوله الىاؾ٘ ٖلى قاقاث الخلٟؼٍىن وفي ؤوؾاٍ اإلاالًحن مً مؿخسضمي
قب٨ت الاهترهذ.
وبطا ٧ان الخضًث ًٖ الثىعة ٌٛغي  -بُبُٗت الخا - ٫باإلا٣اعهاث الؿغَٗت واؾخضٖاء الخاعٍش بىماطحه
الثىعٍت الؿاب٣تٞ ،ةن ل٩ل زىعة ْغوٞها ول٩ل زىعة ؾُا٢اتها .ومهما بضا مً ٖىانغ الاقترا ٥بحن زىعة
الكٗب في جىوـ وؤي زىعة ؤزغيٞ ،ةن الثىعة الخىوؿُت جٓل طاث "زهىنُت جىوؿُت" .ومً ؤبغػ وحىه
جل ٪الخهىنُتَ ،غٍ٣تها اإلاخمحزة في الخٗاَي م٘ ما ؤجاخخه لها زىعة الاجهاالث مً ج٨ىىلىحُاث ووؾاثِ
بٖالمُت خضًثت.
د .ظمير امللذس ي :العجض الذًملشاطي العشبي وعوامل الخدوٌ إلى الذًملشاطيت
ٖلى يىء هجاح الثىعجحن الخىوؿُت واإلاهغٍت ،ومً اإلاإمى ٫هجاح الثىعاث ال٣اثمت في بٌٗ البلضان
الٗغبُت ألازغي ،حؿاء ٫الض٦خىع اإلا٣ضس ي :هل بةم٩اهىا الخيبا بإن ٖام  1199ؾُ٩ىن الٟانل بحن ٖهضًً
ٖغبُحن؛ ٖهض ؾُاصة ألاوجى٢غاَُت وٖهض الخدى ٫بلى الضًم٣غاَُت؟ وهل ؾِكهض هظا الٗام جغؾُسا ألؾـ
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الضًم٣غاَُت الخُ٣ُ٣ت في ٧ل مً جىوـ ومهغ؟ ً٣ى ٫ص .اإلا٣ضس ي" :ؤعي ؤن مٟهىم الضًم٣غاَُت ٢ض ال
ً٩ىن مً اإلاٟاهُم اإلاخٖ ٤ٟلحها ،ول٨جي ؤٞترى ؤن هظا اإلاٟهىم ٌكمل هٓما ؾُاؾُت ٌٗخبر ُٞه ألاٞغاص
ؤهٟؿهم مخ٩اٞئحن ؾُاؾُا ،وٍد٨مىن بهىعة حماُٖت ،وٍمخل٩ىن حمُ٘ الُا٢اث واإلاىاعص واإلااؾؿاث التي
ًدخاحىن بلحها لخ٨م ؤهٟؿهم ،وبالخالي ٞةن هظه الىٓم حؿخيبِ ُ٢م الخغٍت والٗضالت واإلاؿاواة" .وٍ٣ى:٫
"ال ؤصعي مٗغٞت ؤلاحابت ًٖ الؿاالحن الؿاب٣حن وال ؤوص ؤن ؤجيبإ بهما ،بل ؾإجُغ ١بلى بٌٗ الٗىامل
الغثِؿت التي – في اٖخ٣اصي ٢ -ض حؿاهم في حؿلُِ الًىء ٖلى ٖملُت الخدى ٫بلى الضًم٣غاَُت في الٗالم
الٗغبي :ما هي ؤؾباب حٗثر هظا الخدى ٫ؤو جإزغه ختى ًىمىا الخايغ؟ وما هي الٗىامل اإلاازغة في صٗٞه
مؿخ٣بال؟".
ومً زم ،ؾإج٣ضم بمجمىٖت مً اإلاالخٓاث خى ٫هظه اإلاؿإلت ،ؤ٢ؿمها بلى زالر ٞئاث :ؤولهاً ،خٗل٤
بالبِئت الؿُاؾُت-الا٢خهاصًت للبلضان الٗغبُت ختى ؤوازغ ٖام  .1191وزاهحها ،الٗىامل التي ٖملذ ٖلى
بٖا٢ت الخدى ٫بلى الضًم٣غاَُت الخُ٣ُ٣ت لخُىه .وزالثها ،الٗىانغ اإلاازغة في صٖ ٘ٞملُت الخدى٫
الضًم٣غاَي ٢ضما ،آزظًً بٗحن الاٖخباع الخدىالث الخضًثت في ٧ل مً جىوـ ومهغ .وخحن هىٓغ بلى الٗالم
الٗغبي ختى ؤوازغ  1191هغي ٖلى وحه الٗمىم اوٛال ١اإلااؾؿاث الؿُاؾُت ٖلى الخىاٞـ الؿُاس ي
الخ٣ُ٣يٞ ،ال حٗ٨ـ هظه اإلااؾؿاث جمثُال قٗبُا خغا وصخُدا ،وبن ٧اهذ صعحاث هظا الاوٛال ١جسخل٠
مً بلض بلى آزغ .وٖلى الهُٗض الا٢خهاصي ،جدىلذ الا٢خهاصاث الىَىُت الٗغبُت جضعٍجُا مً ا٢خهاصاث
جغجبِ مٟانلها ألاؾاؾُت بالُ٣إ الٗام بلى ا٢خهاصاث حٗخمض ٖلى الُ٣إ الخام ٖبر مكاعَ٘
الخصخهت والاهٟخاح ٖلى الخاعج.
اإلالٟذ بهظا الخهىم هى ْاهغة الجم٘ بحن ألاوجى٢غاَُت والاهٟخاح الا٢خهاصي صازلُا وزاعحُا؛ بط بهه
بُٛاب اإلااؾؿاث الًامىت للمهلخت الٗامت التي جهىجها الىٓم الضًم٣غاَُت (ولى م٘ زلل ؤو قىاثب في
الخُبُ٣ٞ )٤ض هخج ًٖ هظا الاهٟخاح الا٢خهاصي في الٗضًض مً البلضان الٗغبُت ج٣اَ٘ مهالر بحن َب٣ت
الؿُاؾُحن الخا٦مت (ؤو بًٗها) وعحا ٫ألاٖما ٫ال٨باع (ؤو بًٗهم) جغا ٤ٞمٗه اعجٟإ مؿخىٍاث الٟؿاص.
لىخظ٦غ ؤهه في الٗام  1116نى ٠ماقغ الٟؿاص الظي حٗخمضه  Transparency Internationalمٗٓم
البلضان الٗغبُت في الىه ٠ألاؾٟل لهظا اإلااقغ.
وبطا هٓغها بلى الٗالم الٗغبي ٩٦لٞ ،ةن الىٓغٍت اإلاىؾٗت للخدضًث حعجؼ ًٖ جٟؿحر َبُٗت العجؼ
الٗغبي اإلاخىانلت في مُاصًً الضًم٣غاَُت والخغٍاث ،وهىا بالظاث ج ٠٣الخجغبت الٗغبُت في حٗاعى م٘
ججغبت بلضان ٖضًضة في اإلاىاَ ٤ألازغي مً الٗالم خُث هغي جغابُا بًجابُا بحن الخىمُت الا٢خهاصًت وٖملُت
"الضم٣غَت" .
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َ
بطن ،ما البضاثل الخٟؿحرًت الؾخمغاعٍت العجؼ الضًم٣غاَي ٖلى نُٗض الىًَ الٗغبي ٩٦ل؟ ًم ً٨بعحإ
هظه الٓاهغة بلى ٖاملحن ؤؾاؾُحن :هما الثروة الىُُٟت (هٓغٍت الضولت الغَُٗت التي حٗخمض ٖلى م٣اًًت
الغٞاه الا٢خهاصي بالخغٍاث الؿُاؾُت) وبضعحت ؤهم نغاٖاث اإلاىُ٣ت وبسانت الهغإ الٗغبي
ؤلاؾغاثُلي ،جًا ٝبلُه الخغوب ألاهلُت والخاعحُت ،والتي وٞغث ٧لها طعاج٘ للؿلُت ال٣اثمت بٗضم الؿحر في
ٖملُت الخدى ٫الضًم٣غاَي الخ٣ُ٣ي ،في ُٚاب خل ٖاص ٫للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،وفي زل ٤بِئت ب٢لُمُت
ٚحر مااجُت لإلنالح الؿُاس ي الخ٣ُ٣ي .و٢ض ً٩ىن جإزحر هظه الهغاٖاث في ًىمىا الخايغ ؤ٢ل قإها مما
٧ان ٖلُه ؾاب٣ا ،ول ً٨في مُل ٤ألاخىا ٫ال ًم٨ىىا ؤن هخجاهل الخإزحراث الؿلبُت للهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي
في مؿحرة الضًم٣غاَُت الٗغبُت.
في اإلا٣ابل ،ؤؾؿذ الثىعجان الخىوؿُت واإلاهغٍت إلاغخلت ؾُاؾُت حضًضة في الٗالم الٗغبي ،مغخلت
الخدى ٫مً ألاوجى٢غاَُت بلى الضًم٣غاَُت ،اؾدىاصا بلى ٖىامل ٧امىت وعاء هظا الخدى .٫وما ٖلُىا بال
الاهخٓاع لجري بلى ؤي مضي ؾخازغ هاجان الخجغبخان في جدٟحز الخدى ٫الضًم٣غاَي ٖلى الهُٗض الٗغبي
الٗام .ل ً٨حؿغَ٘ هظه الٗملُت وجىؾٗها في الىًَ الٗغبي ٢ض ً٩ىن ٖملُت مٗ٣ضة؛ ٞل٩ل بلض ٖغبي
زهاثهه وجاعٍسه ،وبالخالي ٞةن قغوٍ هجاح الخدى ٫بلى صًم٣غاَُت خُ٣ُ٣ت ال ق٩لُت ًم ً٨ؤن جسخل٠
مً بلض ٖغبي بلى آزغ.
أ.د .هماٌ عبذ اللطيف :أظئلت إلاصالح والخغيير في العالم العشبي
ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤمغًٍ ازىحن لهما ٖال٢ت مباقغة بإهماٍ الاخخجاج التي اهُل٣ذ مً جىوـ ،وقملذ
زال ٫ألاقهغ الثالزت اإلاايُت ٦ثحرا مً ًٞاءاث اإلاضن وال٣غي في ؤٚلب البلضان الٗغبُتً ،خمثل ؤولهما في
٧ىن الخضر ؤٖاص الاٖخباع اإلااصي والغمؼي للؿُاؾت وللٗمل الؿُاس ي ،وجغجب ًٖ الخغا ٥الؿُاس ي الضاثغ
الُىم في الكاعٕ الٗغبي حض ٫ؾُاس ي في مىيىٕ ؤلانالح.
وهخج ًٖ الجض ٫اإلاظ٧ىع بىاء حملت مً اإلاىا ٠٢والكٗاعاث اإلاُاب٣ت إلا٣خًُاث الخا ٫الٗغبُت٦ .ما
جغجب ًٖ طل ،٪ؤن ِّٗٞل الٛلُان الظي مأل ًٞاءاث اإلاُاصًً الٗامت اججه للضٞإ ًٖ يغوعة بهجاػ
حٗا٢ضاث ؾُاؾُت حضًضة ،جغوم صٖم اإلاكغوٕ ؤلانالحي الضًم٣غاَي اإلا َجمض ،واإلاُٗل في ؤٚلب البلضان
الٗغبُت.
ؤما ألامغ الثاويٞ ،خ٨كٟه َبُٗت اإلاباصعاث التي ؤَل٣ذ في ٢لب خضر جٓاهغ الكباب الٗغبي في الكىاعٕ
في جىوـ ؤوال ،زم في مهغ وباقي البلضان الٗغبُت ،خُث ؤٖاصث هظه اإلاباصعاث  -طاث ٢ىة الهضمت
َ
الهاٖ٣ت ،وصًىامُت الخٓاهغ الهازب في اإلاضن وال٣غي الخىوؿُت  -الاٖخباع لُ٣م جىاعث مً اإلاكهض
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الؿُاس ي الٗغبيٞ .األمغ ًخٗل ٤هىا بُ٣م الصجاٖت والجغؤة ،وجبجي اإلاىا ٠٢التي جخجه بلى ججاوػ ؤق٩ا٫
اإلاساجالث ،التي ؤنبدذ ؾمت مالػمت لهىع الٟٗل الؿُاس ي الٗغبي.
َ
نى٘ ِّٗٞل اإلاباصعة ما ٧ان ٌٗض بلى ٖهض ٢غٍب ٗٞال مؿخدُال ،ل٣ض نى٘ َغٍ ٤الخُٛحر ،و َع َ٘ ٞخالت
الاوؿضاص الؿُاس ي التي ؤنبدذ الػمت في الخُاب الؿُاس ي الٗغبي .ومً ٚغاثب الخضر الٗهُت ٖلى
مىُ ٤الخاعٍش ،ؤن اإلاباصعًٍ مً الٟاٖلحن اإلاى٢ضًً لكغاعجه ألاولى ،لم ً٩ىهىا مً مدترفي الٟٗل الؿُاس ي
الغاصً٩الي٦ ،ما ٖهضهاهم في ب٣اًا الِؿاع وٞلىله ،في ؤٚلب زغاثِ اإلاكهض الؿُاس ي الٗغبي .ل٣ض ٧ان قباب
َ
ـ الؿُاس ي الاخترافي ،بال ؤهه اهُل ٤مً ٢لب اإلاجخم٘ والؿُاؾت؛
الٟٗل الهاو٘ للخضر ً ٘٣زاعج الىِّ ٟ
ومىلضا آلٞا ١حضًضة في الٗمل الؿُاس ي ،هٟترى ؤجها جخم بُغٍ٣تها
لُ٣ضم بهمىصه ٗٞال جاعٍسُا مبضٖا ِّ
الخانت ،بهه مكغوٕ ؤلانالح الؿُاس ي الٗغبي.
مىدذ مباصعة خضر الخغوج بلى الكاعٕ في اإلاضن الخىوؿُت وهىامكها٧ ،ل ؾماث الٟٗل الؿُاس ي
اإلاضوي ،اإلاىؾىم بالجغؤة والصجاٖت ،ومىدذ الٗمل الؿُاس ي اإلاىاهٌ لالؾدبضاص ،ؤ٣ٞا للخدغ ٥الهاصٝ
بلى الض ٘ٞبمكغوٕ ؤلانالح الؿُاس ي ،بلى خضوصه ال٣هىي .وفي ٢لب هظا ألا ٤ٞاإلاىايل ،اهخهب ٞاٖلىن
حضص٣ً ،ىصهم الكباب إلاٗاه٣ت صعوب الخغٍت ،ومؿال٨ها الىٖغة ،وؤبىابها التي ًخُل٘ بلحها الجمُ٘ .خهل
طل ٪صٗٞت واخضة ،صون الخٟاث للمؿىٚاث التي ْلذ ج٨بل ؤلاعاصاث٣ٞ .ض ٧اهذ َالج٘ الثىعة مؿلخت
بٗؼٍمت ؤلاعاصة والٟٗل ال٣اصعًٍ ٖلى جٟخِذ الصخغ ،وو ٠٢حبروث الُُٛان.
ًهٗب ٖلى اإلاالخٔ ؤن ًهضع ؤخ٩اما ؾغَٗت جغؾم مالمذ ما حغي وٍجغي في ٧ل مً جىوـ ومهغ ،وفي
ًٞاء وؾاخاث ٖغبُت ؤزغي وبلى خضوص هظه اللخٓت .وطل ٪عٚم ٧ل ما عا٦م الخضر في حغٍاهه مً
جضاُٖاث ومُُٗاث ،بل وم٩اؾب .وٍبضو لي ؤن ما ً ٘٣في اإلاجخمٗاث الٗغبُت هظه ألاًامٌٗ ،ض ؤوال و٢بل ٧ل
ش يء ،مدهلت ٖىامل مخٗضصة ،بًٗها ٌٗىص بلى ٖ٣ىص مً الؼمً.
ون ٠خضر الخُٛحر في جىوـ بمٟغصاث ٧اهذ جغص في الٛالب في ق٩ل مغاصٞاث ،مً ٢بُل الخمغص،
والاهٟجاع ،والاهخٟاى ،والثىعة ،بلى ٚحرها ،وحٗ٨ـ هظه الدؿمُاث بغؾىمها اإلاسخلٟت وٚحر اإلاخ٩اٞئت ع َ
صوص
ٗٞل مخىىٖت ،وهي ال ج٣ضم في هٓغها جىنُٟا ص٣ُ٢ا إلاا حغي وٍجغي ،في الكاعٕ الخىوس ي زم اإلاهغي .و
بىنٟي مالخٓا مً الخاعج ،وخؿب ما ج٣ضمه وؾاثل ؤلاٖالم اإلاغثُت واإلاؿمىٖت والكبُ٨ت ،ؤٖخبر ؤن ما
حغي وما ًخىانل حغٍاهه بةً٣إ مسخل ٠في الؿاخاث الٗغبُت ألازغي الُىم (الُمً ولُبُا وؾىعٍا)ًًٗ ،ىا
ؤمام مباصعة مىسغَت في ٗٞل جاعٍخي مٗ٣ضًٟ ،ترى ؤهه وؾُلت للخدغع مً حبروث ألاهٓمت الٗغبُت
اإلادؿلُت واإلاؿدبضة.
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ًغؾم الخضر في ججلُاجه ألاولى ،اإلاخمثلت في الخٓاهغ وع ٘ٞالكٗاعاث ،مالمذ همىطج حضًض في الخدى٫
الؿُاس ي في اإلاجخمٗاث الٗغبُت .و٢بل الا٢تراب مً الخضرً ،يبغي ؤن هخجىب بَال ١ألاونا ٝالتي جًٗىا
في ٢لب مغحُٗاث هٓغٍت بُٗجها ،وهخجه نىب الخ٨ٟحر في اإلاىُٗ ٠الظي صقىه الٟٗل اإلاباصع؛ لٗلىا هخمً٨
مً ابخ٩اع ألاؾماء اإلاداًثت لغوح عؾالخه ،وعوح الٟٗل الظي ؤؾـ وٍاؾـ الُىم في الخايغ الٗغبي،
اإلادانغ بالخُباث والهؼاثمٖ ،المت يىثُت ؾُ٩ىن لها ٦ما هخهىع هخاثج مهمت في مؿاع الهغإ الؿُاس ي
في اإلاجخمٗاث الٗغبُت .لى٣ترب ؤ٦ثر مً الخضر وآزاعه ،لٗلىا ههل بلى بصعا ٠ُ٦ ٥وسجذ زُىَه،
ٞىخم ً٨مً حصخُو ما و ٘٢وٍ ٘٣في اإلاجخم٘ الخىوس ي .
جمثلذ قغاؾت الىٓام الخىوس ي ،في ؾُاؾاجه التي ٧اهذ مبيُت ٖلى مداعبت ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫
اإلاٗاعيت ،التي جغوم الخُٛحر ؤو جضا ًٖ ٘ٞؤلانالح و"الضم٣غَت" .و٢ض جغجب ًٖ طل ،٪ؤن ؤنبذ الكاعٕ
الخىوس ي مً صون زُاعاث ؾُاؾُت مخبلىعة صازل ألاخؼاب ،م٣ابل هٓام بىلِس ي ؾاهم ب٨ثحر مً الٗى٠
في جضححن اإلاٗاعيت لهالر هٓام الخؼب الىاخض.
وٍم ً٨الىٓغ بلى ما خهل في جىوـ باٖخباعه زالنت لخٟاٖالث اإلاجخم٘ الخىوس ي م٘ مىٓىمت ؤلانالح
الٗغبُت وال٩ىهُت ،وؤهٓمت ؤلانالح ٦ما جىاجغث في ؤوعوبا الكغُ٢ت وؤمغٍ٩ا الالجُيُت ،زال ٫الثلث ألازحر مً
ال٣غن الؿاب ،٤وٖلى الغٚم مً ٧ل نىع الٗى ٠والخضححن والُغص التي جىانلذ يض اإلاجخم٘ الخىوس ي،
والتي ٧اهذ جماعؽ صون ؤصوى الخٟاث لخدٟٓاث اإلاىخضًاث الؿُاؾُت والخ٣ىُ٢ت الٗغبُت والٗاإلاُت
وجىضًضاتها ،وم٣ابل ٧ل الىىا٢و والُٗىب التي شخهىاها بازتزا ٫وهدً هىضر ؾُىة الىٓام ْ -ل
اإلاجخم٘ الخىوس ي ٢اصعا ٖلى بىاء مىا ٠٢وجهىعاث بنالخُت مدؿمت ب٨ثحر مً اإلاُُٗاث اإلاٗبرة ًٖ
ُُٟ٦اث اؾدُٗاب الىسب إلا٩اؾب ال٨ٟغ الؿُاس ي الضًم٣غاَي .وفي هظا الؿُا ،١هخهىع ؤن بٌٗ هظه
اإلاىا ٠٢والخهىعاث الؿُاؾُت ٧اهذ خايغة بهىعة ؤو بإزغي ،في ؤطهان مجمىٖاث ٦ثحرة مً الكباب
اإلاىخًٟحن وؾِ الٗانمت وفي ٢غاها اإلاهمكت والىاثُت٢ ،غاها التي حٗاوي مثل باقي اإلاضن الٗغبُت اإلاهمكت،
مً الازخالالث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت.
أ.د .ظالم ألابيض :جدوالث الخاسطت العياظيت في جووغ
ًبضو ؤن اإلاكهض الؿُاس ي والخؼبي في جىوـ باث ؤقض حُٗ٣ضا مما ٧ان ٖلُه ؤًام خ٨م بً ٖلي ،مما
ًجٗل ج٨ُ٨ٟه وبٖاصة جغُ٦به ؤمغا نٗبا ؤمام اإلاكخٛلحن بالكإن الؿُاس ي وبالبدىر في ٖلمي الؿُاؾت
والاحخمإ الؿُاس ي .وهظه الهٗىبت مخإجُت مً اإلا٩اؾب التي حاءث بها زىعة الضًم٣غاَُت التي قهضتها
جىوـ لجل م٩ىهاث اإلاجخم٘ الؿُاس ي واإلاضوي ،قإجها في طل ٪قإن قغاثذ اإلاجخم٘ وَب٣اجه و٢ىاه
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الاحخماُٖت ٧اٞت ،بط جد ٤٣خلمها وصون جطخُاث حؿام وزؿاثغ حمت ٦ثحرا ما جيخهي بلحها الثىعاث
والخغ٧اث الاخخجاحُت ال٨بري في الخاعٍش .ومً مٓاهغ ال ٌُٟوالُٗاء الظي ؤٚضٖ ١لى هاقُي اإلاجخم٘
الؿُاس ي الخىوس ي ،هظا الٗضص الهاثل مً اإلاُالب التي ج٣ضم بها ؤصخابها لخإؾِـ ؤخؼاب ؾُاؾُت بلٜ
ٖضصها بٗض قهغ مً ؾ٣ىٍ هغم الىٓام  11خؼبا حضًضا جًا ٝبلى  93خؼبا جيكِ ٢اهىهُا ،وٍهبذ
اإلاجمىٕ بٗملُت خؿابُت بؿُُت  23خؼبا وخغ٦ت ؾُاؾُت حكخٛل مباقغة بالٗمل الؿُاس ي ،هاهًُٖ ٪
الجمُٗاث اإلاكخٛلت في الكإن هٟؿه بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة .
ألاخؼاب اإلاخ٩ىهت في جىوـ بٗض هغوب بً ٖلي حك٩ل صعحت ٖالُت مً الًبابُت في الازخُاعاث الؿُاؾُت
وألاًضًىلىحُت لل٨ثحر مجها ،وبطا ما جم اؾخثىاء الخُاعاث وألاخؼاب اإلاٗغوٞت باهخماءاتها ألاًضًىلىحُت
ال٣ىمُت وؤلاؾالمُت والِؿاعٍت ،التي ٧اهذ حكخٛل في الًٟاء الؿُاس ي مىظ ػمً لِـ بال٣غٍب ًخجاوػ ختى
جاعٍش نٗىص بً ٖلي بلى هغم الؿلُتٞ ،ةن بُ٣ت ألاخؼاب الىاقئت ال جؼا ٫حٗمل مً ؤحل الخٗغٍ ٠بىٟؿها
ؤوال ،وؤٚلبها ال ًؼا ٫جدذ الخإؾِـ؛ بما ٌٗىُه طلُٚ ٪اب الغئٍت الؿُاؾُت ،هاهُ ًٖ ٪بلىعة بغامج في
ق٩ل لىاثذ إلااجمغاث جإؾِؿُت لم حٗ٣ض بٗض .
وهظه اإلاؿإلت ال ج٣خهغ ٖلى ألاخؼاب مبهمت الدؿمُاث اإلاخإزغة في وا ٘٢ألامغ بالًٟاء الؿُاس ي التر٧ي،
بل ٌكمل ألامغ بٌٗ الخغ٧اث اإلاهىٟت ؤًضًىلىحُا .وهظا الاهٟجاع الخؼبي في جىوـ في ْل الثىعة له
مبرعاث ٦ثحرة ،لٗل ؤبغػها الخغمان الؿُاس ي واإلاى٘ مً خ ٤الخجم٘ اإلاٟ٨ى ٫صؾخىعٍا واإلامىىٕ ٢اهىهُا
وٖملُاٞ .ما ًدضر في جىوـ الُىم في اإلاؿخىي الخؼبي ٧ان ًجب ؤن ًٓهغ مىظ ؤ٦ثر مً زمؿحن ؾىت ،ؤي
مىظ الاؾخ٣ال ،٫ل ً٨الظي جم هى اٚخهاب خؼب واخض للؿلُت وللًٟاء الٗام باؾم الكغُٖت الىَىُت
ومى٘ ؾىاه مً طل. ٪
د .هييل بً مدفوظ :جووغ بين خىومت الائخالف وجصشيف ألاعماٌ
الخ٩ىمت الخىوؿُت ٢بل زىعة ٧ 91اهىن الثاويً /ىاًغ ٧ 1199اهذ صؾخىعٍت ْاهغٍا ،وؤ٢غب ما ج٩ىن بلى
خ٩ىمت بصاعة بٗض حُُٗل صوعها الؿُاس ي ٖ٣ب حٗضًل  ،9655وباجذ ق٨الهُت باإلاىاػاة م٘ خ٩ىمت ْل
جماعؽ ؤهم الهالخُاث وحٗغ٢ل ٖمل الخ٩ىمت الٗلىُت.
وخؿب هُ٩ل بً مدٟىّٞ ،ةن هظه الىيُٗت اإلاظ٧ىعة حٗلذ الخ٩ىمت الخىوؿُت ٚحر مؿخٗضة
لالهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ولثىعة قٗبُت ،ألامغ الظي حٗل الخ٩ىمت اإلاا٢خت ألاولى مغجب٨ت ،جبضو ٦إجها ٖضًمت
الخبرة .وؤقاع بلى ؤن هكاقت الُب٣ت الؿُاؾُت الخىوؿُت لم جىٞغ الٓغو ٝاإلاالثمت لدكُ٨ل خ٩ىمت
اثخالُٞت ٦ةَاع لالهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي .مدؿاثال :هل ً٩ىن هظا اهخ٣اال للؿلُت ؤم اهخ٣اال صًم٣غاَُا؟
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وبحن الض٦خىع هُ٩ل بً مدٟىّ ؤن جىوـ ٖغٞذ مىظ ٧91اهىن الثاويً /ىاًغ  1199مغخلخحن :ألاولى
قهضث اهخ٣اال للؿلُت ٖلى ؤؾاؽ الٟهل  23للضؾخىع ،ؾغٖان ما جدى ٫بلى اثخال ٝبٗض ع ٌٞوحىص
عمىػ الىٓام الؿاب ٤في الخ٩ىمت اإلاا٢خت ألاولى ،الٞخا بلى ؤن الً ِٛالكٗبي ص ٘ٞبالخ٩ىمت اإلاا٢خت الثاهُت
ألن جغمؼ لالهخ٣ا ٫ول٨جها ال جامىه ،بدُث لم جغ ١إلا٣خًُاث اإلاغخلت الؿُاؾُت مما ٖغيها للؿ٣ىٍ هي
ألازغي بؿ٣ىٍ الكغُٖت الضؾخىعٍت ؤمام قغُٖت الثىعة التي ٞغيذ الاهخ٣ا ٫مً خ٩ىمت جهغٍ ٠ؤٖما٫
بلى خ٩ىمت اهخ٣ا ٫صًم٣غاَي (خ٩ىمت ٢اثض الؿبس ي) ٖلى ؤؾاؽ عوػهامت بنالح ؾُاس ي وا٢خهاصي
واحخماعي وجد ٤ُ٣ألامً ،وجىا ٤ٞمٗحن ؤٖاص للخ٩ىمت صوعها الؿُاس ي؛ وهخج ٖىه نضوع جىُٓم الؿلُاث
اإلاا٢ذ .وؤ٦ض ؤن الٟترة الاهخ٣الُت لً جيخهي في جىوـ م٘ اهخساباث 11جمىػً /ىلُى  ،1199مخىٗ٢ا ؤن
حؿخمغ ٖ٣ضا ٧امال ٖلى ألا٢ل للىنى ٫بلى اإلاغخلت الٗاصًت.
عذهان املىصش :جذليت العياس ي والاجخماعي في اجداد الشغل
حضلُت الٗال٢ت بحن الىًا ٫الؿُاس ي والاحخماعي في مؿحرة ؤٖغ ١مىٓمت احخماُٖت في جىوـ ،جإزظ
ؤهمُت زانت في الٓغ ٝالغاهً ،بالىٓغ بلى الضوع الظي لٗبخه اإلاىٓمت الى٣ابُت (الاجداص الٗام الخىوس ي
للكٛل) في ؤخضار الثىعة التي بضؤ اهضالٖها في مىاَ ٤جىوـ الضازلُت لخخهاٖض بٗض طل ٪وحؿٟغ ًٖ ٞغاع
الغثِـ الؿاب ٤ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي في ٧ 91اهىن الثاويً /ىاًغ . 1199
ٞبؿبب الخًُِ ٤الؿُاس ي في ٖهضي بىعُ٢بت وبً ٖلي ق٩ل الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل  -بالٟٗل -
ملجإ للمىايلحن الظًً ؤخؿىا بٗم ٤ألاػمت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت للٟئاث اإلا٣هىعة التي قهضث
مضازُلها ج٣لها ؾغَٗا م٣ابل جطخم مضازُل الٟئاث اإلادٓىْت التي اٚخىمذ الخُاعاث اللُبرالُت إلالء
حُىبها وؤلاٞالث مً الًغاثب .وفي م٣ابل الٟغا ٙالظي جغ٦ه ؤٞى ٫الخؼب الضؾخىعي هدُجت زُاعاجه
الا٢خهاصًت ٚحر الكٗبُت في ؤوؾاٍ ؤوؾ٘ الٟئاثٞ ،غى الاجداص هٟؿه باٖخباعه ُ٢با احخماُٖا ٢ىٍا،
وٖمل ٖلى اخخًان اإلاىايلحن ،وجدغع ًىما بٗض ًىم مً مغا٢بت الخؼب والضولت لهُا٧له .
وٖىضما بضؤث ؤخضار الثىعة الخىوؿُت في الخهاٖض ،و٢بل اهدكاعها في ٖمىم البالصٖ ،مضث ألاوؾاٍ
الُ٣اصًت في الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل بلى الخظ٦حر بمًامحن الضعاؾاث التي ؤهجؼتها خى ٫الىي٘
الاحخماعي في الجهاث الضازلُت ،وهي صعاؾاث بُيذ الٗم ٤الخ٣ُ٣ي لألػمت وا٢ترخذ ٖلى الخ٩ىمت في
الى٢ذ هٟؿه خلىال للخس ٠ُٟمجها ؤو ججاوػها .وٖلى الغٚم مً ؤن طل ٪ال ًبخٗض ًٖ الخ٣ُ٣تٞ ،ةن
اإلاك٩ل الخ٣ُ٣ي ً٨مً في ٣ٞضان الاجداص صوعه الًاٖ ِٚلى الؿلُاث الٗمىمُت مً ؤحل جىححهها لخل
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جل ٪اإلاكا٧ل ،زانت زلل الخىاػن في الخىمُت بحن الجهاث والٟئاث الاحخماُٖت .وهظا ٌٗىص بلى ٖملُت
الخضححن التي حٗغى لها الاجداص مً الؿلُت ،وصزىُ٢ ٫اصاجه في مماعؾاث احؿمذ بالٟؿاص وؾىء
اؾخٛال ٫الىٟىط؛ مما ؾهل ٖلى الخ٩ىمت الخد٨م ُٞه زم في ال٣غاع الى٣ابي بٗض طل.٪
ٞاحإث الثىعة الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل مثلما ٞاحإث حمُ٘ ألاَغا ٝألازغي ٖلى الؿاخت ،خ٩ىمت
وؤخؼاباٚ ،حر ؤن ال٩ىاصع الىؾُى للمىٓمت هي التي ؤُٖذ الثىعة حاهبا ٦بحرا مً خٓىّ الىجاح في
بضاًتها وجهاًتها .وَٗىص طل ٪في الخ٣ُ٣ت بلى ؤن جل٣اثُت الثىعة الخىوؿُت وٖضم وحىص ػٖاماث جلخ ٠خىلها
الجماهحر ،والترار الٗغٍ ٤الظي ًخمخ٘ به الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل ،بياٞت بلى جىامي اإلاٗاعيت
للُ٣اصة الى٣ابُت في نٟى ٝال٩ىاصع الى٣ابُت الىؾُى والضهُا؛ ٧ل طل ٪حٗل مً م٣غاث الاجداص ومىايلُه
في ألا٢الُم مدًىت للثىعة ،خُث ٧ان الى٣ابُىن ً٣ىصون الخدغ٧اث وٍخدضزىن لىؾاثل ؤلاٖالم بمُالبها،
ٖلى الغٚم مً مى ٠٢اإلا٨خب الخىُٟظي الؿلبي مً هظه الخدغ٧اث .وؤصي الًٖ ِٛلى الُ٣اصة الى٣ابُت بلى
مىا٣ٞتها م٨غهت ٖلى قً الاجداصاث الجهىٍت بيغاباث ٖامت ال٢ذ هجاخا ٦بحرا ،وللضاللت ٖلى طلٞ ٪ةهه
لم ً ً٨باإلم٩ان خكض ٧ل جل ٪الجماهحر اإلاُالبت بغخُل بً ٖلي في الكاعٕ الغثِـ في الٗانمت ًىم 91
٧اهىن الثاويً /ىاًغ  1199لى لم ً ً٨طل ٪الُىم ًىم بيغاب ٖام في جىوـ.
ٚحر ؤن ألامغ الالٞذ ٧ان جهغ ٝالُ٣اصة الى٣ابُت ٚضاة ًىم ٧ 91اهىن الثاويً /ىاًغ ،وٞغاع بً ٖلي زاعج
البالصٞ .غٚم خالت الخغج التي ٧اهذ ٖلحها جل ٪الُ٣اصة ممثلت بالخهىم في اإلا٨خب الخىُٟظي لم حكٗغ
بإجها مٗىُت باالهخ٣اصاث اإلاىحهت بلحها بٟٗل مىاٟ٢ها الؿاب٣ت مً الؿلُتٞ ،اهُل٣ذ في مجهىص حٗلها في
َ
ؾاب ٤لهٞ .غٚم جم٨حن الاجداص الٗام
م٣ضمت ألاخضار ،وحٗلها حؿدثمغ الثىعة اؾدثماعا ؾُاؾُا ال
الخىوس ي للكٛل مً اإلاكاع٦ت في الخ٩ىمت بٗضة وحىهٞ ،ةن الاجداص ؾغٖان ما ع ٌٞطل ٪و٢ض ؤخؿً
٢غاءة عصوص الٟٗل التي ؤخضثها حكُ٨ل خ٩ىمت مدمض الٛىىش ي ألاولى التي يمذ  91وػٍغا مً الخؼب
الخا٦م ؾاب٣اٖ .غى طل ٪الاجداص بلى هجماث ٖىُٟت مً الخ٩ىمت ،و مً الخؼبحن اإلاٗاعيحن اللظًً ٢بال
اإلاكاع٦ت ٞحها ٖلى ُٖىبها .ؾاهم مى ٠٢الاجداص الغا ٌٞإلاكاع٦ت واؾٗت لٗىانغ مً الىٓام ال٣ضًم في
الىػاعجحن اللخحن ق٩لهما مدمض الٛىىش ي في ٧ 92اهىن الثاويً /ىاًغ وفي  14قباٍٞ /براًغ في بؾ٣اَهما
ٖبر اٖخهامحن حماهحرًحن في ؾاخت الخ٩ىمت بال٣هبت ،وٍخى ٘٢ؤن ًىانل الاجداص لٗب صوع عثِـ في
الؿاخت الؿُاؾُت في اإلاغخلت ال٣اصمت ،خُث جبضو الؿاخت ٞاعٚت مً زهىم ؤ٢ىٍاء ٢ض ًىاػٖىهه هظا
الضوع .
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ظهيل الحبيب :الاهخلاٌ الذًملشاطي في الخفىير العشبي املعاصش
٢ض ً٩ىن مً الُبُعي ؤن جسخٟي ،بلى خض بُٗض ،ال٨ثحر مً زُىٍ الخماًؼ بحن اإلاهخمحن بالكإن الٗام في
لخٓاث الخٟاٖل الٟىعي م٘ ألاخضار ال٨بري مثل زىعحي جىوـ ومهغ اللخحن ؤَاخخا ،في و٢ذ وححز،
بغؤس ي الىٓام ٞحهما .وبطا ٧ان ألامغ ال ًىُبٖ ٤لى جماًؼ اإلاىا ٠٢الؿُاؾُت اإلاباقغة ،وال ٖلى جماًؼ
اإلاغحُٗاث ال٨ٟغٍت وألاًضًىلىحُت ،بلى خض ماٞ ،ةهه ًيسخب ،بك٩ل ٦بحرٖ ،لى جماًؼ مى ٘٢الؿُاس ي ًٖ
مى ٘٢اإلاث ،٠٣وٖلى الخماًؼ بحن الازخهاناث الخ٩ىٍيُت ألانلُت وخ٣ى ٫الاهخمام والاقخٛا ،٫وٖلى
الغواٞض الىٓغٍت واإلاىهجُت ال٨بري التي جخىػٕ بلحها الىسب الٗاإلات واإلاثٟ٣ت واإلا٨ٟغةٚ.حر ؤن زُىٍ الخماًؼ
هظه ؾغٖان ما جخضعج هدى البروػ ،ؤو مً الىاحب ؤن جهحر بلى طل ٪في ج٣ضًغها ،م٘ َىع الاهخ٣ا ٫مً
لخٓت الخٟاٖل الٟىعي بلى لخٓت ال٣غاءة اإلاتروٍت ،مً لخٓت الخمجُض والاهدكاء باإلاىجؼاث والبُىالث بلى
لخٓت الخضبغ والخ٨ٟحر في الخدضًاث واإلاك٨الث واإلاٗى٢اث .
والُىم جخىلض ًٖ مساى الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي في جىوـ ما بٗض بً ٖلي مً ػاوٍت ٢غاءتها في يىء
مٗالجاث الخ٨ٟحر الٗغبي اإلاٗانغ للمؿإلت الضًم٣غاَُت زال ٫الٗ٣ضًً ألازحرًً زانت ،وبطا ٧ان مىُل٣ىا
هظا ناصعا ًٖ ػٖم بسبرة ما في بدث ً٢اًا هظا الخ٨ٟحرٞ ،ةهه ال ٌٗجي جسُٟا وعاء عصاء "ؤ٧اصًمي" مؼٖىم
ؤو "خُاص مىيىعي" ٧اطب في م٣اعبت مؿإلت ؾُاؾُت  -ولِؿذ ؤًضًىلىحُت ٞدؿب  -بامخُاػ.
وهىا ٥زالزت خغا٧اث ٨ٞغٍت وٖملُت قهضتها ؾاخخىا الٗغبُت زال ٫الؿىىاث ألازحرة بهىعة مترابُت
ومخضازلت ومازغة في بًٗها البًٌٗ ،خٗل ٤الخغا ٥ألاو ٫بمداوالث بىاء جدالٟاث حبهىٍت جًم مسخل٠
"٢ىي ألامت" (الخُاعاث ال٨ٟغٍت اإلاٗغوٞت جاعٍسُا :ال٣ىمُت واللُبرالُت وؤلاؾالمُت والِؿاعٍت)٢ ،ىمُا وُ٢غٍا،
وفي هظا ؤلاَاع ًم ً٨ؤن وكحر زانت بلى اإلااجمغ ال٣ىمي ؤلاؾالمي وبلى مكغوٕ ال٨خلت الخاعٍسُت ٖلى
اإلاؿخىي ال٣ىمي الٗام ،وبلى هُئت  95ؤ٦خىبغ للخ٣ى ١والخغٍاث ٖلى اإلاؿخىي الُ٣غي الخىوس ي .ؤما
الخغا ٥الثاويُٞ ،سو الجاهب ال٨ٟغي اإلااؾـ لهظه الُمىخاث الخ٨خلُت مجؿضا زانت في الخىاع
ال٣ىمي الضًجي وؤصبُاث اإلاكغوٕ الجهًىي الٗغبي والىزاث ٤الهاصعة ًٖ هُئت  95ؤ٦خىبغ ،في خحن ؤن
الخغا ٥الثالث حهم اإلاغاحٗاث ال٨ٟغٍت التي ؤ٢ضمذ ٖلحها مسخل ٠ال٣ىي الىاػٖت بلى الخدال ٠في قإن
اإلاؿإلت الضًم٣غاَُت ،وفي م٣ضماتها اإلاغاحٗاث ؤلاؾالمُت .و٢ض جمسًذ ًٖ هظه الخغا٧اث الثالزت حملت
مً ال٣ؿماث وال٣ىاؾم ال٨ٟغٍت والىٓغٍت التي جال ٠مجخمٗت هظه الجزٖت الٗامت ألاولى ،والتي جهب
ٖمىما في ٨ٞغة حىهغٍت مضاعها ؤن الضًم٣غاَُت خل إلاك٩لت الؿلُت الاؾدبضاصًت في الىًَ الٗغبي .
ويمً هظا اإلاىُٗ ٠جخطر اإلاٗالم الٟاع٢ت بحن يغبحن مً الخمثالث إلااهُت الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي في
جىوـ ،وفي الىًَ الٗغبي ٖامت ،و٧ل يغب جيخج ٖىه وججؿضه ،في الى٢ذ هٟؿه ،زُاعاث مسهىنت
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لالهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ،بما باالههغا ٝالخام إلاا ٌٗخ٣ض ؤهه اؾخ٨ما ٫إلاهام الثىعة ،ؤي ال ُ٘٣الخام م٘ عمىػ
الاؾدبضاص وحكغَٗاجه ،وهى اإلا٨ٟغ ُٞه واإلاٟٗل في اإلاكهض الخىوس ي الغاهً ،وبما بجٗل الثىعة بضاًت إلاؿاع
بنالحي جضعجي َىٍل ألامض ً٣ىص بلى حٛحراث مجخمُٗت خُ٣ُ٣ت  -حكمل مسخل ٠البجى الاحخماُٖت
والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والث٣اُٞت ًٟ -تريها وٍدىحها ،في الى٢ذ هٟؿه ،الاهخ٣ا ٫بلى الضًم٣غاَُت ،وهظا
الخُاع ٚحر م٨ٟغ ُٞه ومُٛب جىوؿُا الُىم.

د .امدمذ املاليي :ألاظغ الذظخوسيت للجمهوسيت الخووعيت
خُٓذ اإلاؿإلت الضؾخىعٍت بم٩اهت زانت في ؾُا ١الاهخٟايت التي اهُل٣ذ بخىوـ في الؿاب٘ ٖكغ مً
٧اهىن ألاو /٫صٌؿمبر  ،1191وجىحذ بؿ٣ىٍ عؤؽ الىٓام الؿُاس ي في الغاب٘ ٖكغ مً ٧اهىن الثاوي/
ًىاًغ ٞ .1199مً الجضًغ بالخظ٦حر ؤن ؤولى الً٣اًا التي ٞخدذ باب الى٣اف الضؾخىعي في جىوـ ،هي
مؿإلت الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي الىاحب جغحُده إلالء الٟغا ٙالىاحم ًٖ عخُل الغثِـ ،وما بطا ٧اهذ جد٨مه
م٣خًُاث الٟهل الؿاصؽ والخمؿحن ؤم الؿاب٘ والخمؿحن مً الضؾخىع .والخ٣ُ٣ت ؤن ألامغ ٧ان
واضخا ،خُث لم ج ً٨الًُ٣ت مجغص ملء الٟغا ٙالغثاس ي ٦ما هى واعص في الٟهلحن  23و 24مً الضؾخىع،
بل حٗل٣ذ بةٖاصة جإؾِـ قغُٖت حضًضة ،بمخُلباث صؾخىعٍت و٢اهىهُت وؾُاؾُت مٛاًغة ،وهى ما
الخى َبُٗت الثىعة الخانلت في البالص الخىوؿُت ًىم الغاب٘ ٖكغ مً ٧اهىن الثاويً /ىاًغ
ؤوضخخه ٖلى ِّ
.1199
جا٦ض الخجاعب الضؾخىعٍت ،مً الىاخُت الخاعٍسُت ،ؤن الثىعة ،بدؿبها ُُٗ٢ت م٘ ما ؾب٣ها ،جلغي
الضؾخىع ،وجٟخذ الباب ؤمام وي٘ صؾخىع حضًضٌ ،ؿدبًُ ُ٢مها ،وَٗ٨ـ زُاعاث الىاؽ وجىا٣ٞاتهم خى٫
الكغُٖت الجضًضة التي ًغومىن جإؾِؿها .والخ٣ُ٣ت ًىُب ٤هظا اإلاٗجى ،ب٩ل اإلا٣اًِـٖ ،لى جىوـ ،التي
صقيذ ؤولى خل٣اث ما ًم ً٨حؿمُخه " عبُ٘ الخُٛحر في الٗالم الٗغبي" ،وهي آلان ججهض مً ؤحل بعؾاء
ؤؾـ البىاء الجضًض ٖلى الهٗض الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت والؿُاؾُت واإلااؾؿاجُت .و٦إي ؾحروعة مً هظا
الىىٕ ،جخٗضص ألاؾئلت خى ٫اإلاضي الظي ًم ً٨ؤن جهل بلُه الثىعة في جغؾُم الُُٗ٣ت م٘ الىٓام اإلاجهاع،
وبىاء آزغ حضًض ٖلى ؤه٣ايه .بُض ؤن زمت ٖىامل ؾاهمذ في بهًاج مكغوٕ الخُٛحر في جىوـٖ ،لى الغٚم
مً اؾخضامت وا ٘٢الاوؿضاص الؿُاس ي ؤ٦ثر مً ٖ٣ضًً ،وهى ما ًم ً٨الاعج٩اػ ٖلُه للىٓغ بخٟائ ٫بلى ما
ٌٗخمل في اإلاجخم٘ الخىوس ي مً جُىعاث خثِثت لالهخ٣ا ٫بالبالص بلى بعؾاء مىٓىمت صؾخىعٍت وؾُاؾُت
وماؾؿاجُت حضًضة.
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جسللذ الى٣اقاث الضؾخىعٍت والؿُاؾُت التي ؤٖ٣بذ ؾ٣ىٍ الىٓام في جىوـ آعاءً ،م ً٨بحمالها بحن
مً ًُالب بة٢امت "هٓام بغإلااوي" ،ومً ًضٖى بلى الٗىصة بلى الىٓام الغثاس ي ٦ما ؤعس َي في وزُ٣ت ٢ 9626بل
ؤن جدىله الخٗضًالث الالخ٣ت التي َالذ هو الضؾخىع ،بلى هٓام عثاؾىي ، Presidentialisteال ؾُما مىظ
خ٨م عثِـ الىػعاء ألاؾب ٤اإلاغخىم الهاصي هىٍغة.
ل٨ىه وبىاء ٖلى ما ٌٗخمل صازل اإلاجخم٘ الخىوس ي مً ه٣اقاث ،وٖلى وحه الخدضًض وؾِ الىسبت
الؿُاؾُت والاحخماُٖت وؤلاٖالمُتً ،م ً٨ال٣ى ٫بن هىا ٥بحماٖا خى ٫الُُٗ٣ت م٘ الىٓام ال٣ضًم
والؿعي بلى جإؾِـ هٓام حضًض٢ ،ىامه الخدغع مً مهاصع الخ٩لـ التي خىلذ الىٓام الجمهىعي مً
هٓام عثاس ي ٚحر مخىاػن بلى هٓام عثاؾىي مٛل ،٤هُمً ٖلى ٧ل مٟانل الضولت وَىٖها لخضمت الغثاؾت
ومً ًخدل ٤خىلها٦ ،ما ازترٖ ،١بر حسخحر ماؾؿت الضولت لهالر الخؼب اإلاؿُُغ٧ ،ل مٟانل اإلاجخم٘
وحٗبحراجه.
وحك٩ل ٖملُت "الضؾترة" الجاعٍت آلان في جىوـ مً زال ٫اللجىت الاؾدكاعٍت الخانت باإلنالخاث
الضؾخىعٍت والؿُاؾُت ،والاؾخٗضاص الهخساب اإلاجلـ الىَجي الخإؾِس ي في الغاب٘ والٗكغًٍ مً ًىلُى/
جمىػ  ،1199الظي ؾِخىلى وي٘ صؾخىع حضًض للبالص،وٍهٗب مىهجُا ومٗغُٞا الٟهل بحن ٖملُت
"الضؾترة" والبدث ًٖ الخىا ٤ٞخىلهاٞ .ب٣ضع ما ًىجر الٟغ٢اء الؿُاؾُىن والاحخماُٖىن وخاملى الث٣اٞت
وال٨ٟغ وٖمىم قغاثذ اإلاجخم٘ في بهًاج الخىا ٤ٞوزل ٤ؤعيُت مكتر٦ت خى ٫ؤؾاؾُاجه ،بال٣ضع هٟؿه
جخ٣ضم ٖملُت الضؾترة ،وحؿخُ٣م ٖىانغ هىضؾتها؛ لظل ،٪وٗخبر الخىا ٤ٞقغَا الػما إلهجاح ٖملُت
الضؾترة ،وهظا ما هالخٓه مُغوخا بك٩ل باعػ في الخالت الخىوؿُتٗٞ ،الوة ٖلى بخضار زالر لجان
إلاٗالجت مىيىٖاث ؤلانالح الضؾخىعي والؿُاس ي ،والىٓغ في اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ومغا٢بت ازخالؽ
اإلاا ٫الٗامَ ،الذ مسخلٞ ٠ئاث اإلاجخم٘ الخىوس ي ه٣اقاث خى ٫ألاؾـ التي ًجب ؤن جيبجي ٖلحها
"الضؾترة" اإلاغج٣بت ،وآلالُاث الالػمت واإلاالثمت لخإؾِـ قغُٖت صؾخىعٍت ،ومً زم ؾُاؾُت حضًضة جدىاٚم
م٘ عوح الخُٛحر الخانل في الغاب٘ ٖكغ مً ًىاًغ٧ /اهىن الثاوي . 1199
مدمض الهضاع :ؤي همِ جىمىي بضًل للضولت الضًم٣غاَُت؟
خ٣٣ذ جىوـ مىظ الاؾخ٣ال ٫هخاثج حٗخبر حُضة م٣اعهت ببلضان قما ٫ؤٞغٍُ٣ا عٚم مدضوصًت بم٩اهُاتها
ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي ،وٖلى هظه الىخاثج بيذ صولت بً ٖلي مكغوُٖتها ،زانت ؤن اإلاىٓماث الٗاإلاُت
٧البى ٪الضولي ج٣ضم جىوـ باٖخباعها همىطحا ًدخظي بهٞ .لماطا هخ٩لم الُىم ًٖ همِ جىمىي بضًل؟
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بن الا٢خهاص الخىوس ي ًمغ بىيُٗت نٗبت ،جخمحز باهسٟاى اليكاٍ وبِء وؿ ٤الاؾدثماع خُث بن
اإلاخى ٘٢بلى ٙالىخاثج الخالُت في ؾىت  ،1199بياٞت بلى جغاح٘ وؿبت همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بدضوص نٟغ
في اإلائت .و٧ان الا٢خهاص في ٖهض بً ٖلي ًدؿم بالهكاقت والٟؿاص و العجؼ ًٖ بًجاص خل للبُالت والخىاػن
الجهىي بك٩ل ٖام.
ٞسال ٫الٟترة  1116 - 9654قهضث جىوـ مٗض ٫همى ا٢خهاصي ؾىىي ٢ضعه  2في اإلائت ،وَٗخبر هظا
الىمى ؤٖلى مً اإلاخىؾِ باليؿبت بلى بلضان قما ٫ؤٞغٍُ٣ا ٖلى مضي الٗ٣ىص اإلاايُتٖ ،لى الغٚم مً جغاح٘
اإلاىاعص الُبُُٗت اإلاخاخت ،ومىار جىاٞس ي متزاًض ٖلى اإلاؿخىي الضولي .ل ً٨في الى٢ذ هٟؿهٌٗ ،خبر هظا
الىمى في جىوـ هى ؤصوى مً الىمى الظي سجلخه بٌٗ البلضان مثل ٧ىعٍا وحكُلي ومالحزًا.
وجدؿً الىمى ؾاهم في جدؿً الىاجج الاحخماعي للٟغص الىاخض بيؿبت الثلث زال ٫الدؿُٗيُاثٖ ،لى
يىء هظه الىخاثج جهى ٠جىوـ في مجمىٖت البلضان مخىؾُت الضزل خؿب جهيُ ٠البى ٪الضولي م٘
صزل ٞغصي ً٣ضع بـ  1111صوالع ؤمغٍ٩ي ؾىت  .1115ولىال الٟؿاص ل٩ان لخىوـ ؤن جد ٤٣وؿبت همى ؤٖلى
وجىٞغ اإلاؼٍض مً ٞغم الٗمل وٍ٩ىن جىػَ٘ الثروة بحن ٞئاث اإلاجخم٘ ؤًٞل؛ ٞاإلاؼٍض مً الٟؿاص ٢لو مً
الاؾدثماع ،وهظا ٌٗجي ج٣لو وؿبت الىمى والٗمالت .واهدكغ الٟؿاص ٖبر اإلااؾؿاث وختى في صوالُب
الضولت؛ ما ؤٖا ١زل ٤الثروة ،وحٗل ؤصخاب اإلااؾؿاث ًًٟلىن ٖضم بزاعة ؤي عٚبت في الخٟاّ ٖلى
ماؾؿاث نٛحرة ،وبالخالي ال ٌٗمل الا٢خهاص ب٩امل َا٢اجه ،بط ًخ٩ىن اليؿُج الا٢خهاصي مً  61في اإلائت
مً ماؾؿاث نٛغي ومخىؾُت حؿخسضم عؤؽ ما ٫ؤصوى مً الخ٨ىىلىحُا وال حٗخمض ٖلى الابخ٩اع بضال مً
الخجاعب الضولُت ألازغي.
في الٓغ ٝالخالي ويٗذ الخ٩ىمت اإلاا٢خت بغهامجا ًغمي بلى جإمحن اؾتراجُجُت الضولت واخترام ٧ل
الخٗهضاث ججاه ألاَغا ٝالخىوؿُت وألاحىبُت ،ومً ؤولىٍاتها ألامً والدكُٛل والخىمُت الجهىٍت والاهخٓاعاث
الاحخماُٖت.
ًخه ٠هظا البرهامج بخىػَ٘ الثروة ؤ٦ثر مً زل٣هاٗٞ ،لى اإلاضي ال٣هحر ال حؿخُُ٘ الخ٩ىمت اإلاا٢خت
زلَ ٤مىاًَ الكٛل٦ ،ما ؤن ص ٘ٞالاؾدثماع ًخى ٠٢ؤؾاؾا ٖلى ألامً والاؾخ٣غاع وزل ٤اإلاىار الجُض.
والخىنل بلى همِ حضًض مً الىمى  -ب ٌٛالىٓغ ًٖ مٗض ٫وؿبت الىمى في جىوـ ً -جٗل هىا ٥خاحت
ملخت بلى حُٛحر الىمِ الخالي٣ٞ ،ض ونل هظا الىمِ  -اإلاخب٘ خالُا  -بلى خض ال ًم ً٨مٗه زلٞ ٤غم
الٗمل الالػمت للخض مً بُالت زغٍجي الخٗلُم الٗالي ،الظًً بلٖ ٜضصهم  924ؤلٟا ؾىت  .1191في هظا
اإلاٗجى ٖلى جىوـ اؾخٛال ٫مىاٞظ حضًضة طاث ُ٢مت مًاٞت ٖالُت ًىٞغها ا٢خهاص اإلاٗغٞت ،و حٗخمض ٖلى
مهاعاث عُٗٞت اإلاؿخىي .وٍدب٘ طل ٪ؤن واخضا مً اإلاىايُ٘ الغثِؿت لخُٛحر الضًىامُُ٨ت الخىمىٍت في
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الؿىىاث اإلا٣بلت ً٨مً في حٗؼٍؼ الا٢خهاص ال٣اثم ٖلى اإلاٗغٞت ،اؾدىاصا بلى عؤؽ اإلاا ٫البكغي اإلاىحىص في
البالص مً زال٢ ٫ضعتهم ٖلى الابخ٩اع واإلاباصعة والخدضًث.
د .أخالم الضيف :دوس الشكابت في خماًت الىغام الذًملشاطي
ًمٞ ً٨هم صوع الغ٢ابت في خماًت الىٓام الضًم٣غاَي ببؿاَت ٖلى ؤهه هٓام ًجٗل الكٗب مهضعا
للخ٨م ،وٖلُىا ال٣بى ٫بإن الهض ٝألاؾاس ي لهظا الىٓام هى خماًت خ٣ى ١الكٗب وخغٍخه ختى ؤمام مً
اهخسبىه وؤونلىه بلى الؿلُت .وبهظا اإلاٗجى ؤ٦ضث الض٦خىعة ؤخالم ؤن اإلاىاَىحن في الىٓام الضًم٣غاَي
ًجب ؤن ً٩ىهىا مُمئىحن بلى ؤن الخ٩ىماث الجضًضة لً جُُذ بالُ٣م اإلاكتر٦ت التي ؤونلتها بلى
الضًم٣غاَُت،
وجُغ٢ذ الباخثت بلى اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ال ٌؿخ٣غ الىٓام الضًم٣غاَي مً صوجها :وؤولها ،مبضؤ الٟهل
بحن الؿلُاث ،و٦ظل ٪مبضؤ ؾُاصة ال٣اهىن؛ ألن الىٓام هى الظي ًهضع ال٣ىاهحن اإلاٗبرة ًٖ ؤلاعاصة الٗامت
في بَاع الضؾخىع ،ومً زم ال بض ؤن جدترم الضولت ؾُاصة ال٣اهىن ،ومً هىا ًإحي مهُلر صولت ال٣اهىن
الظي ًُ٣ض وكاٍ الضولت مً زال ٫جدضًض الىؾاثل التي حؿمى ازخهاناث الضولت وؤلاحغاءاث اإلاخبٗت
لظل .٪وقضصث الباخثت ٖلى يغوعة وحىص هٓام ً٢اجي ًغا٢ب اخترام ال٣اهىن واإلاىاَىت.
جماٌ باسوث :الخىميت الدعلطيت :نهاًت همورج
قهضث مغخلت الثماهُيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ صزى ٫ؤ٦ثر مً بلض ٖغبي  -بٟٗل اعجٟإ اإلاضًىهُت
الخاعحُت  -بلى مٗضالث ٚحر مؿبى٢ت في مغخلت ؤلانالح الا٢خهاصي و ٤ٞالهُٛت الىمُُت لبرهامج ؤلانالح
الا٢خهاصي والخ ٠ُ٨الهُ٨لي التي حؿدىض بلى وٞا ١واقىًُ ،وختى ؤواثل الدؿُٗيُاث ٧اهذ الضو ٫الٗغبُت
٧اٞت جُب ٤بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي وبٖاصة الهُ٩لت باجٟا ١م٘ نىضو ١الى٣ض الضولي ؤو صون اجٟا ١مٗه .
وٖلى الغٚم مً مىا٦بت هظه ؤلانالخاث الا٢خهاصًت ألزغي ؾُاؾُت احخاخذ صو ٫اإلاىُ٣تٞ ،ةن
ؾحروعة ؤلانالخاث وهخاثجها ؤبغػث ما ًم ً٨ونٟه بـ" همىطج الخىمُت الدؿلُُت" ،الظي ٢ام ٖلى الخدال٠
بحن ؾلُت الضولت وبحن قغٍدت عحا ٫ألاٖما ٫الجضص في همِ" اخخ٩اع ال٣لت" وج٩ىًٍ "عؤؾمالُت الخباًب
وال٣غاًب" .وجغ٦حز الاؾدثماعاث في ُ٢إ الخضماث في الى٢ذ الظي ج٣لو ُٞه حجم الاؾدثماع الٗام .و٢ض
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ؤصي هظا الىمىطج بلى جد ٤ُ٣مٗضالث حُضة ،بل ومغجٟٗت في بٌٗ البلضان مثل جىوـ ،مً الىمى
الا٢خهاصي ،وحظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت ،و ٚحر طل.٪
ٚحر ؤن زماعه ؾُ٣ذ في "ؾال "٫الُب٣اث ال٣ىٍت ،وفي م٣ضمتها قغاثذ عحا ٫ألاٖما ٫الجضص ،واعجٟٗذ
ازخالالث الٗضالت الخىػَُٗت ،وجمٟهل طل ٪م٘ اعجٟإ مٗض ٫ال٣ٟغ والبُالت ،وبغػث ٞجىاث الخىمُت
اإلاىاَُ٣ت وؤلا٢لُمُت ،خُث وكإ في ٧ل بلض اجب٘ هظا الىمىطج قما ٫مخضعج الكمالُت وحىىب مخضعج
الجىىبُت .وهى ما ٧ان ٌٗجي في هظا اإلاىٓىع ؤن اعجٟإ وجحرة التهمِل ٧ان الىحه آلازغ لؿُاؾاث الىمى
الدؿلُي الخىػَُٗت والاؾدثماعٍت .و٢ض جمثل طل ٪ؤ٦ثر ما جمثل في جىوـ ومهغ وؾىعٍا .
واهضلٗذ قغاعة جهاًت الىمىطج ،وونىله بلى جهاًخه في جىوـ ،زم امخضث بلى مهغ وٖضة بلضان ٖغبُت،
والؾُما ؾىعٍا التي اخخظث زلُت مً الخجغبخحن الخىوؿُت واإلاهغٍت ،ونلذ في ؤوازغ الٗكغٍت بضوعها بلى
مإػ٢ها وجهاًتها .و٢ض َغح طل ٪مً حضًض بٖاصة َغح بق٩الُت الٗال٢ت بحن الخىمُت والضًمى٢غاَُت في مغخلت
جُىع جاعٍسُت حضًضة ٦بري في الٗالم الٗغبي ٌك٩ل الخدى ٫مً الدؿلُُت بلى الضًم٣غاَُت ،والضمج بحن
الخىمُت والخغٍت ٖىىاجها ألاؾاس ي ومًمىجها الجىهغي ،وهي مغخلت ما ػالذ في َىع الخ٩ىن.
د .مدمذ الصفاس :بشوص الىضاٌ الشبابي الجذًذ
زماهُت ٖكغ ًىما اؾخٛغ٢ها الخضر الثىعي في مهغ مىظ اهضالٕ الخٓاهغاث الاخخجاحُت في الخامـ
والٗكغًٍ مً ٧اهىن الثاويً /ىاًغ اإلااض ي ،وختى جسلى عؤؽ الىٓام الخا٦م في مهغ ًٖ الؿلُت في
الخاصي ٖكغ مً قباٍٞ /براًغ .وعٚم ؤن هظًً الخاعٍسحن ًًٗان الضعاما الثىعٍت ،ؤو لخٓت الاهٟجاع
الثىعي ،بحن ٢ىؾحنٞ ،ةن الخضر اإلاهغي لم ً٨خمل بٗض؛ ٞلم جخطر َبُٗخه ؤو جخ٨ك ٠ؤبٗاصه ؤو جٓهغ
جضاُٖاجه اإلادلُت ؤو ال٣ىمُت ؤو ؤلا٢لُمُت ؤو الضولُت ،وال ً٣خهغ طلٖ ٪لى مهغ ٞدؿب ،بل ٌكمل
جىوـ التي اهضلٗذ مجها قغاعة الثىعة ،و٦ظل ٪لُبُا التي جسًبذ بضماء اإلاهاصماث اإلاؿلخت ،و الُمً
والٗغا ١والبدغًٍ وٖمان وؾىعٍا ،وٚحرها مً البلضان التي جإزغث بغٍاح الثىعة.
وإلاٗغٞت الضوع الظي ايُلٗذ به ٞئت الكباب ؤزىاء الخضر الثىعي وفي ؤٖ٣ابه ،ال بض مً جثبُذ
الٗضؾت ٖلى ؤًام الثىعة ،جل ٪الثماهُت ٖكغ ًىما الٟانلت؛ ٧ي جٓهغ بٌٗ ال٣ؿماث الىاضخت للكُغ
اإلاى٣ط ي مً الخضر الثىعي .والغئٍت اإلاض٣٢ت لألخضار ،مً ؤبغػ عمىػ الىٓام٧ ،اهذ حٗ٨ـ مىُ٣ا جأمغٍا
وجدحزا يض جُاع ؾُاس ي بُٗىه ( ِ٣ٞؤلازىان اإلاؿلمىن) ،ل٨جها حؿدبًُ ما ٌؿمُه اإلااعر الهىضي عاهاحُذ
حىها "الخدحز الىسبىي" ،الظي ؾُُغ ٖلى هٓغة اإلااعزحن الهىىص لثىعاث الٟالخحن يض الخ٨م ال٩ىلىهُالي
البرًُاوي .وج٨مً الىسبىٍت هىا في اٖخباع ؤن حٗبئت الٟالخحن وجىُٓمهم للُ٣ام بثىعة مغتهً بىحىص ُ٢اصة
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٧اعػمُت ؤو جىُٓم ؾُاس ي ؤو َب٣ت ٢اثضة ،طل ٪ؤن الهىعة الؿاثضة ًٖ الٟالخحن هي اٞخ٣اعهم ال٩امل ؤو
قبه ال٩امل للىعي والخىُٓم الؿُاؾُحن ،مما ًجزٕ ًٖ الهُئاث الٟالخُت ؤي َاب٘ ؾُاس ي ،بل ًجٗلها
جدغ٧اث ٖٟىٍت ؤو جل٣اثُت .ومً هىا ًمٞ ً٨هم ججاهل هاثب الغثِـ الؿابٖ ٤مغ ؾلُمان مُالب
اإلاخٓاهغًٍٞ ،هم مً وحهت هٓغه ال ًمخل٩ىن ؤي ز٣اٞت ؤو وعي ؾُاس ي ،وال ٌٗضو جدغ٦هم الخل٣اجي ؾىي
اؾخٛال ٫لهم مً ٢ىة مىٓمت جخسظهم ؾخاعا ألهضاٞها (ؤلازىان اإلاؿلمىن) ،وؾُ٩ىن خل اإلاك٩لت هى
الخٗامل م٘ جل ٪ال٣ىة ولِـ الاؾخجابت إلاُالب اإلاخٓاهغًٍ .وٍا٦ض عاهاحُذ حىها ؤن الخدحز الىسبىي
ٌؿخلهم الخبراث الٛغبُت في الخغ٦ت الؿُاؾُت ،وٍٟ٣ؼ ٞى ١زهىنُت الىا ٘٢اإلادلي ،خُث بن اإلاباصعاث
الٟالخُت للثىعة الؿُاؾُت اعجبُذ بُ٣اصاث مدلُت واُٖت ،لم ً ً٨ؤي مجها ًد٨م ؾُُغجه ٖلى الٗىانغ
الثىعٍت ٧اٞت ،بل اجدضث هظه الٗىانغ الُ٣اصًت ٖلى ألاعى ،بهىعة جسخل ًٖ ٠الؿلُت التي ًماعؾها
الخىُٓم ؤو الخؼب الؿُاس ي الخضًث.
وٍإحي مٟهىم "الغٍؼوم" ،الظي اؾخسضمه الُٟلؿى ٝالٟغوس ي حُل صًلىػ ،لِؿاٖض في ال٨كًٖ ٠
زهىنُت الىا ٘٢اإلادلي مً خُث حٗضص اإلاباصعاث الىابٗت مً ؤؾٟل وجدالٟاتها الكبُ٨ت.
وجخمثل الدكُ٨الث "الغٍؼومُت" في اإلاجمىٖاث الكبابُت التي خملذ الثىعة اإلاهغٍت ٖلى ؤ٦خاٞها ،مثل
خغ٦ت  3ؤبغٍل وخغ٦ت ٟ٦اًت وقباب ؤلازىان والخملت الىَىُت لضٖم البراصعي وخغ٦ت الاقتراُ٦حن الثىعٍحن
ومجمىٖاث "الِٟـ بى( "٥مثل مجمىٖت "٧لىا زالض ؾُٗض" ومجمىٖت الغنض) وٚحرها ال٨ثحر.
ومً ؤبغػ ؾماث الدكُ٨الث الغٍؼومُت ،الخىىٕ الكضًض في الك٩ل وؤؾلىب الخغ٦ت ،ولٗل طلًٟ ٪ؿغ
الازخال ٝالهاثل في الخلُٟت ال٨ٟغٍت والخىُٓمُت للمجمىٖاث الكبابُت ،وجدؿم ؤًًا بال٣ضعة الهاثلت ٖلى
الخىانل ٖبر الامخضاص الكب٩ي ،وهى ما ال ًجٗل للك٩ل الغٍؼومي مغ٦ؼا ًم ً٨قل ٞاٖلُخه ؤو ُ٢اصة ًمً٨
اؾدئهاٖ ٫ىانغها .ولٗل طلً ٪خجؿض في ٢ضعة اإلاجمىٖاث الكبابُت ٖلى الخيؿُ ٤والٗمل الخىُٓمي
والخغ٧ي اإلاكتر ،٥مثلما اجطر مً بَال٨ٞ ١غة الجزو ٫بلى الكاعٕ في ًىم ُٖض الكغَت (ً 12ىاًغ) في
مدآٞاث مهغ .
وخُىما يغبذ الخ٩ىٍىاث الغٍؼومُت للكباب بجظوعها في جغبت الىا ٘٢وزبدذ وحىصها ُٞه ٖلى هُئت
مجخمٗاث نٛحرة ،ما لبثذ بدكاب٨ها وجيؿُ ٤جدغ٧اتها ،م٘ الخٟاّ ٖلى الخٗضص والخىىٕ الكضًضًً ،ؤن
جدىلذ بلى مغ َ
ا٦ؼ حضًضة مىاوثت للؿلُت جماعؽ يٛىَا قضًضة ،في َى ٫البالص وٖغيهاٖ ،لى هٓام
الغثِـ الؿاب ٤ومٗاوهُه ،واؾخُاٖذ م٣اومت ٧ل الًٛىٍ التي مىعؾذ ٖلحها ،وؤلاٚغاءاث التي ٢ضمذ
لها لالوسخاب مً مىاٗ٢ها ،وعًٞذ ٧اٞت ؤلاحغاءاث ؤلانالخُت الك٩لُت التي ٢ام بها مباع ٥الخخىاء ٢ىي
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َ
الخىخي ًٖ مىهبه ،بٗض ؤن خانغث م٣اع الؿلُت ال٣ضًمت ٧اٞت
الثىعة التي ؤحبرث الغثِـ الؿابٖ ٤لى ِّ
وقلذ خغ٦تها.
شهاداث وشطاء زوسحي جووغ ومصش عً معيرة الخغيير
٢ضم مجمىٖت مً الىاقُحن الكباب في زىعحي جىوـ ومهغ قهاصاتهم اإلاُضاهُت ًٖ وا ٘٢ججغبتهم في
الثىعة والىؾاثل التي اجبٗىها زال ٫مؿحرة الاخخجاحاث في البلضًً بلى ؤن جم بؾ٣اٍ هٓامي الخ٨م ٞحهما
وطل ٪في حلؿخحن جغؤؾهما مضًغ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث الض٦خىع ٖؼمي بكاعة.
أ -شهاداث وشطاء الثوسة الخووعيت
ألامين البوعضيضي :الثوسة هجحذ ألنها لم جىً هخبويت
٧اهذ هىا ٥بم٩اهُت الهُال ١الثىعة في ؾُضي بىػٍض مً زال ٫الخؼب الخ٣ضمي الضًم٣غاَي ،و٧ان
ؤنض٢ائها مؿخٗضًً ،و٧ان ؾ ٠٣الاهخٟاى لضحهم ٖالُا ،واإلاىُ٣ت في ؾُضي بىػٍض لم ج ً٨نىاُٖت،
والًٛب ٧ان ٖلى مؿخىي ألاعيُت الكٗبُت التي لم ج ً٨مً الٗما.٫
وٍا٦ض ألامحن البىٖؼٍؼي ؤن اليكاٍ ٧ان مىحها يض الخىعٍث والٟؿاص والاؾدبضاص بُٗضا ًٖ الخُاب
الىسبىي ،و٢ا ٫بن الثىعة جإؾؿذ في ؾُضي بىػٍض ٖبر قباب ًضٗٞىن الٗغباث ،و٦ىا هُلب جدهحن هظا
اإلاكهض الضًم٣غاَي ٧ي ً٩ىن ٚؼٍغا وٍىمُا ،وؤيا ٝالبىٖؼٍؼيٖ :لى مضي ٖكغة ؤًام ٦ىا مٗىُحن بٖالمُا،
و٦ىا هغٍض بوكاء لجان وه٣ل اإلاٗغ٦ت بلى الىالًاث ألازغي ،وبٗضها ٢الذ الؿلُت هدً زههىا ؾخت
ملُاعاث للخىمُت وبىاء جل ٪اإلاىُ٣تٖ ،لما بإن الخؼب الخا٦م ٧ان ٢ض صمغ اإلااؾؿاث في هظه اإلاىُ٣ت،
ووؾاثل ؤلاٖالم خاولذ ؤن جىم ٤ألاخضار ألاولى ،وؤقاع اإلاخدضر بلى ؤن الٗملُت ٧اهذ في بضاًتها ٢بلُت
وبمكاع٦ت حهاث ؾُاؾُت ؤزغي.
وائل العيفي :املعشهت واهذ إعالميت
٧اهذ اإلاٗغ٦ت ٖلى الهُٗض ؤلاٖالمي جدضًا ٦بحرا بٗض ؤن خاو ٫بٖالم الؿلُت الخٗخُم٣ٗٞ ،ب اهضالٕ
ألاخضار مباقغة ،وبٗض بهاهت مدمض البىٖؼٍؼي ،وب٢ضامه ٖلى بخغا ١هٟؿه ،ججمٗذ في البضاًت ٧ل مً
ٖاثلخه والى٣ابُحن والىاقُحن وػمالثه مً الباٖت وقباب اإلاضًىت ،و٢ض ٦ىذ خايغا م٘ قباب اإلاضًىت في
الؿاخت التي ؤخغٞ ١حها البىٖؼٍؼي هٟؿه اخخجاحا ٖلى الىالي وعثِـ البلضًت ،وبضؤ الىاؽ ًىضصون
بالؿلُاث اإلادلُت ،و٢ض خاولذ ججزًل اللُ٣اث بالهاج ٠الجىا ٫واؾخسضمذ الِٟؿبى ٥ليكغ ما ًدضر
في مضًىتي ،و٦ىذ ؤقاع ٥في الاخخجاج وَالبىا بةَال ١ؾغاح ػمُلىا اإلاٗخ٣ل خُجها ٖلي البىٖؼٍؼي .وم٘
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جىؾ٘ الاخخجاحاث في ؤخُاء ؤزغي بضؤ ؤنض٢اجي ًغؾلىن لي اللُ٣اث ،و٦ىذ ؤجىلى بعؾالها بلى ٢ىاة الجؼٍغة
بٗض الخيؿُ ٤م٘ ٖلي البىٖؼٍؼي .وجىحه الُٟٗي بؿاا ٫بلى ػٖماء اإلاغخلت الؿُاؾُت الخالُت والظًً مىٗىا
الاٖخهاماث وؾإلهم ًٖ الُغٍ٣ت التي ًٟترى مً زاللها خماًت الثىعة بٗض مى٘ الاٖخهاماث
والخٓاهغاث؟
علي البوعضيضي :الثوسة جخويج هضاٌ دام  13عاما
٦ىذ ؤو ٫مً الخ ِ٣نىع مدمض البىٖؼٍؼي و وػٖتها إلزاعة الخضر بٖالمُا ،و الاهخٟايت في ؾُضي
بىػٍض اهُل٣ذ ٖلى ؤؾاؽ مُلبي الخغٍت وال٨غامت .وؤيا :ٝل٣ض ٧اهذ هدُجت جدغ٧اث وهًاالث مىظ 11
ٖاما٢ ،ضم ٞحها خؼب الجهًت وخؼب الٗما ٫والخؼب الكُىعي وال٨ثحر مً اإلاىايلحن الخطخُاث الجؿام،
وؤ٦ض الىاقِ ٖلي البىٖؼٍؼي ؤن الثىعة في ؾُضي بىػٍض ٧اهذ مىٓمت ،و٢ا :٫ل٣ض وكُذ في الخؼب
َ
الضًم٣غاَي الخ٣ضمي ،و٧ىها هىاة في الجامٗت ٖلى ؤؾاؽ ؤن هٓام ػًٍ الٗابضًً يٗ ٠وهى ٌِٗل آزغ
ؤًامه وؤعصها اؾخُ٣اب ؤ٦ثر ما ًم ً٨مً الكباب للخهىٖ ٫لى جىاػالث ؾُاؾُت مً الىٓام و٢ض اٖخهمىا
لإلٞغاج ًٖ سجحن ؾُاس ي وَالبىا بالٟٗى الدكغَعي عٚم ؤن ؤحهؼة البىلِـ ٞغ٢خىا بال٣ىة .ومً زم
اٖخ٣لىا ٣ٞض ٧ان هٓام بً ٖلي ٌٗخ٣لىا في ً٢اًا خٖ ٤ام مثل ً٢اًا "اؾخُٗام" وٖضم ٢ضعة ٖلى الض٘ٞ
التي جل ٤ٟلىا في اإلا٣اهي واإلاُاٖم ،وجاب٘ ٖلي البىٖؼٍؼي في قهاصجه :ل٣ض جم اٖخ٣ا ٫ؾخت ؤٞغاص مً
الجامٗت ،و٧ان همىا ؤن هجهٌ بالجهت ومُالبها و٦ؿغ خاحؼ الخى ٝو٦ؿغ الخٗخُم ؤلاٖالمي ،و٢ض اهًم
الٟالخىن لالٖخهام في مىُ٣ت الغ٢اب بٗض مهاصعة ؤعايحهم لٗضم ٢ضعتهم ٖلى ؾضاص ال٣غوى.
وجدضر البىٖؼٍؼي ًٖ ًىم الؿاب٘ ٖكغ مً ٧اهىن ألاو /٫صٌؿمبر اإلااض ي ٖىضما ؤ٢ضم مدمض
البىٖؼٍؼي ٖلى بخغا ١هٟؿه ،و٢ا :٫ل٣ض اجهل بي ؤخض ؤ٢اعب البىٖؼٍؼي و٢ا :٫بهه ؤيغم الىاع في هٟؿه
وباصعث م٘ مجمىٖت مً اإلاىايلحن في الخؼب بالخيؿُ ٤م٘ اإلاجخم٘ اإلاضوي والخ٣ىُ٢حن ،و٦ىا مىحىصًً بٗض
هه ٠ؾاٖت في مى ٘٢الخضر ،وخاولىا ٦ؿغ الخٗخُم ؤلاٖالمي وخاحؼ الخى ٝل٨ؿب الخٗاَ ٠مً حمُ٘
ؤهداء الٗالم .وؤياٖ ٝلي البىٖؼٍؼي :ل٣ض ٧اهذ جل ٪البضاًت ،وبضؤث الثىعة بالٗاثلت الهٛحرة والخ٠
خىلها اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وخاولىا جإحُج خالت الًٛب مً زال ٫الخُاباث لض ٘ٞالىاؽ للمكاع٦ت
والاهًمام لالٖخهاماث ،وجم لىا طل ٪ونمضها ً 19ىما ختى جٟجغث اإلاىاحهاث في ٧ل جىوـ وونلذ
الثىعة بلى الٗانمت.
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سشذي خششاوي :ليعذ زوسة "فيعبون"
٧اهذ الثىعة مىٓمت بةج٣ان ،ولِؿذ ٦ما ً٣ا ٫بجها زىعة ٖلى "الِٟؿبى ،"٥ولىال وحىص ؾُاؾُحن
ومىحهحن ومغا٢بحن إلاا هجخذ الثىعة٣ً .ى ٫خغقاويٖ :ىضما اجهلذ بىا وؾاثل ؤلاٖالم ؾإلىها :مً ؤهخم؟
لم ؤ ً٦ؤٖغ ٝمً ؤها! ل٨ىجي ٦ىذ ؤٖغ ٝؤهجي مً الىاؽ الظًً نضوا الالخٟا ٝؤلاٖالمي والخٗخُم ٖلى
الخغ٦ت ،وٍىمُا ٧ان هىا ٥زمؿىن صخاُٞا وزمـ ٖكغة ٢ىاة ًٞاثُت جضزل ؾُضي بى ػٍض .ومً
البضاًت الخٓىا ؤن هىا ٥ؤمغا ًجب الُ٣ام به ،وال٩ل ٧ان ٌؿإ ٫ؤًً صاع البىٖؼٍؼي؟ وؤًً ؤخغ ١هٟؿه؟
و٧ان اإلاىيىٕ باليؿبت بلى البٌٗ ؾُاخت ،ل٨ىىا خاولىا ؤن وؿخٛل ؤلاٖالم ،ووٗمل مٗه في مىاحهت
الخٗخُم ٖلى الثىعة.
ب -شهاداث وشطاء الثوسة املصشيت:
علي الشجاٌ :اهخصشها على ألامً بخىخيياث خشبيت
بن وا ٘٢الثىعة والترجِباث التي ٧اهذ ججغي مً مضًىت ؤلاؾ٨ىضعٍت خُث ٦ىذ ؤوكِ ،حٗل الخضر
الؿُاس ي في هظه اإلاضًىت مؿاهما بك٩ل ٗٞا ٫في جدغٍ ٪الٟٗل الؿُاس ي في ٧ل ؤهداء مهغ .و٢ا ٫الغحا:٫
بن البُل ألامجي الظي ج٣ىم ٖلُه ألاهٓمت الٗغبُت ٧اٞت ٧ان اإلادغ ٥ألاؾاس ي لثىعة الكباب الكٗبُت في
مهغ وجىوـ ٖلى خض ؾىاء.
وؤوضر ؤن الىجحرة التي ؾاعث بها الثىعة ،والؿغٖت التي لم ج ً٨مخىٗ٢ت ،ؾببها مٗغٞت الكباب
واؾدُٗابهم آلُاث الٗهغ ،مكحرا بلى ؤن الهض ٝألاؾاس ي الظي ٧ان ٌؿعى بلُه اإلاخٓاهغون هى حُٛحر همِ
الخُاة بك٩ل ٖام ولِـ حُٛحر الضؾخىع وخضه.
وقغح ٖلي الغحا ٫ؤؾالُب الخ٨خُ ٪التي ٧اهذ حؿحر بها الثىعة مىظ البضاًت ،و٢ا :٫بن الخمىٍه الظي
اجبٗه الكباب ٧ان ًخسظ َغٍ٣ت "الغٍؼومت" التي جخٟغٕ بلى ؤ٦ثر مً حهت ،ولِـ لها مغ٦ؼ زابذ ج٣ترب مىه،
بط بن الكباب ٧اهىا ٖىضما ًضاهمهم ألامً اإلاغ٦ؼي ًخىػٖىن زم ًخجمٗىن مغة ؤزغي في م٩ان آزغ ال ًهل
بلُه ؤٖىان ألامً ،وبطا ونلىا بلُه ًخم الٟٗل هٟؿه وه٨ظا...
وؤقاع بلى صوع الخغ٧اث ألازغي ٢اثال :بن الجمُٗت الىَىُت التي ًغؤؾها الض٦خىع مدمض البراصعي ٧اهذ
خغ٦تها بُُئت لم جلب جُلٗاث الكباب بال ؤن الخغ٦ت الكٗبُت التي هٓمذ لضٖم خملت البراصعي ٧اهذ
ألا٦ثر خغا٧ا وصٖما للثىعة.
وقغح ٖلي الغحا ٫الُغٍ٣ت التي ٧ان ًدبٗها الكباب في الُغ ١الجاهبُت للهغوب مً ألامً اإلاغ٦ؼي ،و٢ا:٫
بن هظا ألاؾلىب الؿلمي ال٣اثم ٖلى الظهىُت اؾخُإ ؤن حهؼم حهاػ الكغَت الظي ًدمل ؾالخا مىحها بلى
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الهضوع .وون ٠صوع ألاخؼاب بإجها خغ٦ت يمحر ولِؿذ خغ٦ت حُٛحر ،خُث بن ألاخؼاب حؿخسضم آلُاث
٢ضًمت للخُٛحر ٖلى ٖ٨ـ الكباب.
هواسة هجم :خطاباث مباسن وساء هجاح الثوسة
ٌٗض الغثِـ مباع ٥وابىه حما ٫ؤهم ؤؾباب جٟجحر الثىعة اإلاهغٍت؛ هدُجت ٗٞلهما في اإلاجخم٘،
وجدُُضهما الجِل ،واٖخماص "الدؿُُذ" الث٣افي ،وٖؼٞ ٫ئاث اإلاجخم٘ ًٖ بًٗها البٌٗ ،بياٞت بلى
اللٗب بمؿإلت الُاثُٟت الضًيُت وجٟجحر ٦ىِؿت ال٣ضٌؿحن ،وؤقاعث هىاعة بلى ؤن الاوٗؼا ٫الظي خضر في
اإلاجخم٘ ص ٘ٞالىاؽ بلى الالخ٣اء م٘ بًٗهم البٌٗ.
و٢الذ هىاعة :بن زُت  ُ٘٢الاجهاالث التي اؾخسضمها الىٓام والٗى ٠في مىاحهت اإلاخٓاهغًٍ ،ق٩لذ
و٢ىصا لثىعة الكباب؛ ألجها اؾخٟؼث ٧ل الىاؽ .ومثلذ الخُب التي ٧ان ًل٣حها الغثِـ اإلاهغي اإلاسلىٕ
بضوعها صاٗٞا للمؼٍض مً الثىعة .وؤياٞذ :الغثِـ مباع٧ ٥ان طا مىهبت جخمثل في م٣ضعجه ٖلى اؾخٟؼاػ
مكاٖغ الىاؽ ٖلى الغٚم مً ؤهه ٖىضما ًخ٩لم ال ً٣هض الاؾخٟؼاػ ول ً٨خضًثه الٗاصي ٧ان والبض ؤن
ًدمل ٧لماث الاؾخٟؼاػ بك٩ل َبُعي.
مدمذ أبو الغيط :اللمع في الصعيذ هفس ي
اٖخمضث الثىعة في الهُٗض ٖلى ال٣م٘ الىٟس ي الغهُب الظي مىعؽ مىظ بضاًت الثماهُيُاث ،ػمً وػٍغ
الضازلُت اللىاء ػ٧ي بضع؛ ما حٗل الخغا ٥الؿُاس ي في الهُٗض ؤمغا ٖؿحرا .وؤ٦ض ؤبى ال ُِٛؤن
الضًم٣غاَُت والضؾخىع لم ًجزال بلى ؤعى الىا ٘٢لخلبُت جُلٗاث الىاؽ .وخظع ؤبى ال ُِٛمً اؾخمغاع
ؾُاؾت حُِٛب ال٣اهىن في الهُٗض ،مٗخبرا ؤن ٖلى زىعة ً 12ىاًغ حُٛحر الىا ٘٢هىا.٥
ّ
أوغ خعً :إلاعالم واملطالب الشعبيت شىال كيادة الثوسة
الجاهب ؤلاٖالمي ال٨بحر والخُحر الظي ٧ان ً٣ىم به وكُاء في الثىعة اإلاهغٍت ٖبر اإلاىا ٘٢الاحخماُٖت
والاهترهذ هجر في ه٣لها بلى الًٟاء الٗالمي مً زال ٫الىؾاثل الخضًثت اإلاخاخت ،و٧اهذ الخملت ؤلاٖالمُت
هاجخت حضا ألجها جمثلذ في هُئت مُالب ولِـ في ق٩ل ؤشخام.
ولٟذ خؿً بلى ؤهمُت الضوع الظي ٢امذ به "قب٨ت عنض" في بصاعة اإلاٗغ٦ت ؤلاٖالمُت لٟطر اهتها٧اث
الىٓام الؿاب ٤زال ٫الثىعة ،وه٣ل نىع ال٣م٘ ،وجىحُه ال٣ىي الكٗبُت الثاثغة ،مكحرا بلى ؤهه عنض حهضا
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قبابُا ٦بحرا قمل ٧ل ؤهداء مهغ ،وْل مخىانال ٖبر قب٨ت الخىانل الاحخماعي "ِٞؿبى "٥ختى آلان مً
ؤحل خماًت م٨دؿباث الثىعة.
هشام ظليمان :لجان الحماًت مىخذًاث ظياظيت
لجان الخماًت الكٗبُت التي ق٩لذ لخماًت ألاخُاء الؿ٨ىُت مً البلُجُت ،مثلذ مىخضًاث باث ًمً٨
اؾخسضامها خالُا إلاىا٢كت مؿخ٣بل مهغ الؿُاس ي ،خُث جباص ٫الىاؽ مً مسخل ٠اإلاكاعب ألا٩ٞاع ًٖ
خ٣ُ٣ت ما ًجغي في مهغ واإلاؿخ٣بل الظي ًغٍضوهه لبلضهم ،و٧ان طل ٪في ؾُا ١الخىخض الكٗبي إلاىاحهت
زُغ مٗغو ٝؤهه زاعجي ،ؤي ؤن التهضًض لم ًٖ ً٨لى نىعة الكٗب يض الكٗب ،بل الكٗب في مىاحهت
الىٓام الظي زُِ لثىعة مًاصة باٞخٗا ٫خالت مً الٟغا ٙألامجي وهى ما ًخإ٦ض في يىء مكهضًً :ألاو،٫
ؤن مٗٓم مىاَ ٤الُب٣ت الىؾُى والبرحىاػٍت في مهغ مداَت بإخؼمت مً اإلاىاَ ٤الٗكىاثُت و٢ض
جىخضث هظه اإلاىاَ ٤م٘ بًٗها في مىاحهت خمالث التروَ٘ التي قجها ٞلى ٫الىٓام الؿاب .٤والثاوي ،ؤن
الىي٘ ألامجي في الكاعٕ اإلاهغي لم ًٖ ً٨لى ؤًٞل ما ًغام ٢بل الثىعة ،وبن ٧ان طل ٪لم ًهل به بلى
٣ٞضان ؤلاخؿاؽ باألمان ال٨لي في الكاعٕ .وبضؤث ٖملُت جىُٓم اللجان الكٗبُت في اإلاىاَ ٤التي ال ًىحض
ٞحها اجها ٫مباقغ بحن ؾ٩اجها ً٦ىاحي ال٣اهغة٩ٞ ،اهذ اإلاؿاحض وؾُلت الخكض وججمُ٘ الىاؽ للخُىٕ في
هظه اللجان ،ختى بٌٗ عحا ٫ألامً الظًً جغ٧ىا مىاٗ٢هم اهًمىا بلى هظه اللجان بٗض بخؿاؾهم بٗضالت
الثىعة ومُالبها.
سؤى أمىاء أخضاب جووعيت خوٌ الخدوٌ الذًملشاطي واظدششافهم للمعخلبل
اوٗ٣ضث حلؿت خىاعٍت زانت جىاولذ عئٍت ٢اصة ؤخؼاب ؾُاؾُت وجىُٓماث ه٣ابُت جىوؿُت وجىٗ٢اتهم
إلاؿخ٣بل الخدى ٫الضًم٣غاَي في بالصهم ،مً زال ٫اؾخٗغاى الٟغم واإلاٗى٢اث .وقاع ٥في هظه الجلؿت
هسبت مً الؿُاؾُحن الخىوؿُحن.
خمادي الجبالي :الثوسة ملً الشعب
٢ا ٫خماصي الجبالي ،ؤمحن ٖام خؼب الجهًت الخىوس ي :بن الجمُ٘ في بالصه ًدكغ ٝالُىم بإهه جىوس ي
وٖغبي بٗض الثىعاث التي ؤجهذ ٖمغا َىٍال مً الض٦خاجىعٍت والاؾدبضاص ،واٖخبر الجبالي زال ٫الُىم الثالث
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مً ؤٖما ٫ماجمغ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،ؤن الثىعاث في الىًَ الٗغبي حاءث قٗبُت
وجدكابه في مُالبها.
وقضص ٖلى ؤن هظه الثىعاث حاءث بٗض هًاالث ٦بحرة ٢اصتها ألاخؼاب الؿُاؾُت والى٣اباث ،وهي بالخالي
زىعة مل ٪الكٗب الخىوس ي ،وال ًم ً٨ألخض ؤن ًخ٩لم باؾمها؛ ألن ٖىىاجها ٧ان ال٨غامت والٗضالت
الاحخماُٖت واإلاؿاواة في الخ٣ى .١وؤيا ٝالجبالي ،الُ٣اصي في خغ٦ت الجهًت ،ؤن جىوـ الُىم حٗغ ٝخغ٦ت
عصة يض الثىعة التي ٢اصها الكٗب ويخى بإٚلى ما لضًه مً ؤحل جد ٤ُ٣ؤهضاٞها ،وؤقاع بلى ؤن هىا٥
الٗضًض مً مىانغي خؼب الخجم٘ اإلاىدل ،وٖضصا مً ؤصخاب الىٟىط اإلاىحهحن مً الخاعج مً ؤحل و٠٢
ػخ ٠الثىعة وجد ٤ُ٣ؤهضاٞها الٗلُا ،مىبها بلى ؤهه ال ًم ً٨بَال ١اؾم الثىعة ٧امال بال بٗض ج٪ُ٨ٟ
مىٓىمت الٟؿاص والاؾدبضاص .و٢ا :٫بن اإلاُلىب الُىم هى البىاء بالخضعج وٖلى مىٓىمت صخُت بإبٗاصها
الاحخماُٖت ،مكحرا بلى ؤن مؿخلؼماث الثىعة الخىوؿُت الاؾخجابت إلاُالب الكٗب ٧لها مً زال ٫جىمُت
ؾُاؾُت واحخماُٖت.
مىصف املشصوقي :الثوسة جدخاج إلى ظىواث لخبلغ أهذافها
٢ا ٫الض٦خىع مىه ٠اإلاغػوقي ،ؤمحن ٖام خؼب اإلااجمغ مً ؤحل الجمهىعٍت  :بن ٧ل زىعة لها زىعة
مًاصة ٦ما ٖلمىا الخاعٍش ،وؤن الثىعة الخىوؿُت عبما جدخاج بلى ؾىىاث ختى جبل ٜؤهضاٞها ،مٗخبرا ؤن خالت
الخىحـ التي جمأل الؿاخت الُىم هي خالت ٚحر صخُت ،وال بض ؤن ًدؿامى ٞحها الجمُ٘ مً ؤحل جد٤ُ٣
مُالب الكٗب.
وؤقاع بلى ؤن هاحـ جد ٤ُ٣ألامً والاؾخ٣غاع والخُاة الا٢خهاصًت ؤمغ ملر في الى٢ذ الغاهً ،وؤن
الىسب وألاخؼاب الؿُاؾُت ال بض لها ؤن جدبجى ؾُاؾت مؿاولت ،ؤؾاؾها الاؾخمإ بلى نىث الكٗب
اإلاُالب بالخ٣ى ١الؿُاؾُت واإلاضهُت والاحخماُٖت .وؤيا ٝاإلاغػوقي ؤن الؿاخت ال جؼا ٫جىاحه ٞلى ٫خؼب
الخجم٘ والبىلِـ الؿُاس ي والاؾخُ٣اب الثىاجي ،مىبها بلى ؤهه ٖلى ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤن جدظع مً هظا
الخُغ ،وال ج ٘٣في لٗبت الىٓام الؿاب ٤الظي ٖؼٖ ٝلى وجغ الاؾخُ٣اب ويغب الخُاعاث ببًٗها البٌٗ.
و٢ا :٫بن ألاَغا ٝالؿُاؾُت ال بض ؤن جخسلى ًٖ نغاٖاتها وجخجم٘ خى ٫اإلاهلخت الىَىُت؛ ألن الكٗب
اؾخُإ ؤن ًىجر الثىعة ل ً٨ال ؤخض ٌؿخُُ٘ الخ٨هً باإل٦غاهاث التي ؾخىاحهها البالص في اإلاغخلت اإلا٣بلت.
واٖخبر ؤن الثىعة في جىوـ جدخاج بلى مؼٍض مً الى٢ذ مً ؤحل بلى ٙؤهضاٞها ال٨بري ،وؤن الُغٍَ ٤ىٍل
ؤمام الجمُ٘ وال٩ل ًجب ؤن ًخدمل مؿاولُخه في هظا ؤلاَاع.
35

املشهض العشبي لألبدار و دساظت العياظاث

الثوساث وإلاصالح والخدوٌ الذًملشاطي في الوطً العشبي

عبيذ البرًيي :صواٌ الاظدبذاد خخمي
اٖخبر ألامحن الٗام اإلاؿاٖض والىاَ ٤الغؾمي باؾم الاجداص الٗام الخىوس ي للكٛل ٖبُض البرً٩ي ؤن
الثىعة الخىوؿُت ؤُٖذ الىمىطج للىًا ٫وع ٌٞالاؾدبضاص وال٣م٘ ،مكحرا بلى ؤن الٗضالت الاحخماُٖت التي
٧اهذ ٖىىان الثىعة ال بض لها مً مىار ؾُاس ي ختى جخىًَ ؤ٦ثر .وؤيا ٝالبرً٩ي ؤن الٗمل الى٣ابي في
جىوـ جدلى صاثما بالىٓغة الى٣ضًت؛ ألهه ٧ان ًغنض ألاؾباب الٗمُ٣ت التي ؤصث بلى اهضالٕ الثىعة ،وزانت
الؿعي هدى الثراء الؿغَ٘ ٖلى خؿاب خ٣ى ١الكٗب وزغواجه ،مًُٟا ؤن ٖىانغ الكبه بحن الىٓامحن
الخىوس ي واإلاهغي جخُاب ٤بلى خض ٦بحر ،وبالخالي ٧ان مً الًغوعي ؤن ج٩ىن الىدُجت واخضة وهي ػوا٫
الاؾدبضاص وبجهاء ػمً الض٦خاجىعٍت.
و٢ا :٫بن ؤؾباب الثىعة جمثلذ ؤؾاؾا في البُالت وُٚاب الُب٣ت الىؾُى ،و٧ان هظا ٖىىان خ٨م
الغثِـ بً ٖلي الظي ٦غؽ ؾُاؾت الخُِٛب ،واللٗب ٖلى خؿاب بيٗا ٝألاخؼاب والى٣اباث ويغب
بًٗها البٌٗ .ولٟذ بلى ؤن الثىعة لم جخسظ بال ٖىىان الخ٣ى ١الؿُاؾُت والاحخماُٖت ،ولم جغٞ ٘ٞحها ؤي
قٗاعاث ؤًضًىلىحُت ؾىاء ٧اهذ بؾالمُت ؤو ٖلماهُت ،وال ًىحض بزباث واخض ًضٖ ٫لى هظا ألامغ ،وال٩ل
٧ان ٖلى وعي بإن الخىمُت الاحخماُٖت والخ٣ى ١الؿُاؾُت ؤمغ ال بض ؤن ًجض َغٍ٣ه بلى الكٗب الخىوس ي
مً صون ؤي جإزحر.
عبذالعضيض املععودي :الخدوٌ الذًملشاطي فترة دكيلت مً جاسيخ جووغ
ؤ٦ض ٖبضالٗؼٍؼ اإلاؿٗىصي ،ممثل خغ٦ت الخجضًض ؤن وا ٘٢الثىعة الخىوؿُت ًملي ٖلى ٧ل ال٣ىي
الؿُاؾُت ؤن حؿخجُب للىا ٘٢الجضًض في جىوـ ،مكضصا ٖلى ؤن الثىعة ٧اهذ بال ُ٢اصة مً ألاخؼاب
الؿاب٣ت اإلاٗاعيت ،وؤجها ٧اهذ خغ٦ت حماهحرًت يض الٓلم وامتهان ال٨غامت ،ل٨ىه اؾخضع ٥بال٣ى ٫بن هظا
الىا ٘٢ال ٌٗجي ؤن ال٣ىي الضًم٣غاَُت لم ً ً٨لها صوع في هظه الخدغ٧اث ألجها قاع٦ذ ٖبر ٢ىاٖضها في ٧امل
جغاب الجمهىعٍت ،ومً زال ٫الى٣اباث ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي قاع٦ذ بٟٗالُت وبيكاٍ في الثىعة.
و٢ا ٫اإلاؿٗىصي :بن خغ٦ت الخجضًض قاع٦ذ في الخ٩ىمت ألاولى بغثاؾت مدمض الٛىىش ي الىػٍغ ألاو٫
الؿاب ٤في ٞترة ص٣ُ٢ت مً جاعٍش جىوـ بٗض اهخهاع الثىعة مباقغة وٞغاع بً ٖليٖ ،لما بإجها ٧اهذ ٞترة
ٞغا ٙؾُاس ي ٖلى مؿخىي الؿلُت الخىُٟظًت وفي وي٘ ؤمجي مسُ .٠واٖخبر ؤن هجاح اإلاغخلت الخالُت ختى
اهخساب مجلـ جإؾِس ي في ً 11ىلُى /جمىػ ً 1199خُلب الٗمل ٖلى جمهُض ألاعيُت إلحغاء اهخساباث
صًم٣غاَُت قٟاٞت بُٛت حكُ٨ل اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت التي ج٨غؽ مباصت الضًم٣غاَُت والخغٍت وحُٗض
الؿُاصة للكٗب وجىجؼ مهام الخدى ٫بلى الضًم٣غاَُت.
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عبذاللطيف عبيذ :الحواس لحعم الخالف بين العلماهيين وإلاظالميين
ؤ٦ض ٖبضاللُُٖ ٠بُض ممثل الخ٨خل الضًم٣غاَي ألحل الٗمل والخغٍاث في زخام ماجمغ الثىعاث
وؤلانالح والخدى ٫الضًم٣غاَي في الىًَ الٗغبي ،يغوعة بحغاء خىاع بحن ؤلاؾالمُحن والٗلماهُحن في جىوـ
لًمان جدى ٫هاصت وؾلُم هدى الضًم٣غاَُت ،بال ُ٘٣م٘ ؾُاؾاث اإلااض ي التي جمحزث بالتهمِل
وؤلا٢هاء.
وؤقاع ٖبُض بلى يغوعة ؤن حؿخ جُب اإلاغخلت اإلا٣بلت ؾُاؾُا بلى َبُٗت اإلاجخم٘ الخىوس ي ،الظي ونٟه
بإهه ٢ىمي ٖغوبي وؾاهم بك٩ل ٦بحر في وكغ الث٣اٞت الٗغبُت في ؤٞغٍُ٣ا ،صاُٖا بلى مىهجُت وؾِ والاخخ٩ام
بلى نىاصً ٤الا٢ترإ في بٖاصة حٗغٍ ٠ق٩ل الجمهىعٍت الخىوؿُت الثاهُت ومًمىجها.
وؤ٦ض ؤن الاهخساباث الخغة والجزحهت ؾخًمً اؾخ٨ما ٫مكغوٕ الثىعة وخماًت م٨دؿباجه ،وؤن اإلاغخلت
الخالُت جخُلب الُٓ٣ت والىعي الخامحن ،مٗبرا ًٖ جٟائله باإلاؿخ٣بل زانت ؤن الثىعة هجخذ في جُىٍ٤
الٟؿاص ل ً٨هىال ٪ال٨ثحر مً الٗمل الحخثار الٟؿاص بك٩ل ٧امل.
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