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اهب ىذتُحي تاباختنا  
Elections to be Followed

ةمجرت

ةداحش بيسح .ب

يكنسله ةعماج

 ن8ب ت8ير8ب( رض8خ ن8ب لاز8غ ن8ب د8ها8ع ن8هاك8لا ا8هاور ،ة8يربع8لا8ب ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 اهلق88ن يذ88لا ) -١٩٤٤( ة88قد88ص ي88ضار مي88ماين88ب ىل88ع ةي88برع88لا88ب )م88ظا88ن ،م88ِّنر88م ،١٩٨٨ -١٩٢١ ،ساحن88ف
 ن8888يددع8888لا ،ةر8888ماس8888لا راب8888خأ - .ب .أ ة8888ير8888ماس8888لا ة8888يرود8888لا ي8888ف  ا8888هر8888شنو اهحّق8888ن ،ة8888يربع8888لا ى8888لإ هرود8888ب

 .٥٩- ٥٧ .ص ،٢٠١٧ طابش ١٥ ،١٢٣١-١٢٣٠

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م رُدص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي8ف نو8كرت8شم كان8هو ،ير8ما8س ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق ،نو8لو8حو سل8با8ن ي8ف ير8ما8س تي8ب ّل8ك ىل8ع ا8ًناّج8م
 ًةّيح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
  ،)ينس8ح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،ن8ْيرّر8حملا نيقيقش8لا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 نو88نا88ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب88ش ٢٢ ،يرفص88لا ة88قد88ص نوس88تر( ي88حابص88لا ة88قد88ص ي88ضار مو88حر88ملا يل88888ْجن
.)١٩٩٠ يناثلا

ميظع يعون نزو”

 .كبي8ُجأ نذإ ين8عد ؟لأس8ت اًلاؤ8س م8ك ،هآ ؟ان8ه هلع8فأ ا8م فرع8ت الأ ،اذا8مل ؟ان8ه هلع8فأ اّم8ع ين8لأس8ت اذا8مل
 ن8م نّكمتن8ل ان8ترض8حأ ةف8ئاط8لا ءان8بأ ن8م تار8شع عض8ب .ت8يوصت8لا ي8ف يب8جاو8ب مو8قأل ان8ه ر8ضا8ح ا8نأ
 هوبل8ج يذ8لا ي8سرك8لا ىل8ع َح8يرت8سأل ،ةرايس8لا ن8م جُر8َخأ ين8عد ،طق8ف ةظ8حل .تا8باخت8نالا ي8ف عارت8قالا
 اذ8ه ؟لوق8ت اذا8م ؟س8نرأ هي8شو8م ن8مألا ر8يزو ؟فطع8ملا ءاد8ترا بج8يأ ؟لوق8ت اذا8م ؟كان8ه ةبل8جلا ا8م .ي8ل

 ه88لابقت88سا ن88م ّد88ب ال .ةراّيس88لا ن88م ة88مامِع88لا ي88ل ِبل88جي نأ )حيلصت88م( ح88جا88ن ين88بال ل88ُق .اًّق88ح ريب88ك فر88ش
 ان8ه ى8لإ ي8تأ8يو ،هسف8ن د8هجُيس نا8ك اذإ ا8م ي8ف يرد8ي ن8مو ،تا8باخت8نا مو8ي موي8لا ،حيح8ص .مارت8حا ّلك8ب
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  ّي8888ح ى8888لإ ءيج8888ي ،ة8888لود8888لا ي8888ف ّماه8888ملا م8888هأ ىد8888حإ لَغش8888ي ن8888مل هبتن8888ن اّلأ نكم8ُ888ي ال نك8888لو .َر8888خآ مو8888ي ي8888ف
 نزو ّنأ لعف88لا88ب تبث8ُ8ي اذ88ه .ب88خا88ن يت88ئا88م ن88م ُّل88قأ هي88ف نُطق88ي ثي88ح ،نو88لو88ح ي88ف ريغص88لا ني88ير88ماس88لا
.اهدادعت نم ريثكب ُربكأ انتفئاط

 .اد8بأ ك8لذ ن8م بجع8تأ ال ي8ّنإ ،ين8قّد8ص .ا8يدد8ع ةدا8فإلا ان8ناك8مإ8ب اّم8م ريثك8ب َرث8كأ ان8نورّدق8ُي جراخ8لا ي8ف
 ن888م َرب888كأ اًري888ثأ888تو ا8ً88نزو اني888لإ اوَز888ع اًم888ئاد .انسف888نأل نح888ن ا888نر888يدق888ت ن888م رث888كأ جراخ888لا ن888م ا888نورّد888ق اًم888ئاد
 هي8888شو8888م ناك8888سإلا ر8888يزو ب8888ئا8888ن يري8888هام8888جلا ز8888كر8888ملا ي8888ف م8888كراز ما8ّ888يأ ةعض8888ب لب8888ق ه8ّ888نأ تعم8888س .ع8888قاو8888لا
 كاحست8ي ديس8لا ة8موكح8لا سي8ئر ان8ه ى8لإ لصي8س ن8مألا ر8يزو دع8ب ه8ّنأ8ب لوق8ت راب8خأ كان8هو ،ڤاست8ك
 ال اذا8888م .ر8888سيلإ ن8888ب و8888هاي8888لإ ت8888سينكلا وض8888ع ،ت8888سينكلا ي8888ف ن8888مألاو ةي8888جراخ8888لا ةج8888ل سي8888ئرو ،ريم8888ش
 ن88م ت88سينك ءاض88عأ لا88سرإ مه88ناك88مإ88ب نا88ك ،ة88حارص88ب اهلقن88ل نك88لو ؟ةي88نا88ث مه88باخت88نا ل88جأ ن88م نولعف88ي
.ةهاجوو اًمارتحا رثكألا انه ىلإ يتأي انتاوذ نحن فرعن امم رثكأ اننوفرعي مهّنأل نكلو ،ىندأ ةبترم

برعلا ءاهجولاو سلبان ويرماس

 كل88ت ت88نا88ك ،ىر88ُخأ تا88باخت88نا ة88كرع88م ن88ع ك88ل يك88حأ نأ يّدو88ب .اد88يد88ج اًر88مأ سي88ل اذ88ه ،ع88قاو88لا ي88ف نك88ل
 ة88يدلب88ل تا88باخت88نا تر88ج اهت88نوآ .١٩٤٥ وأ ١٩٤٤ ما88ع ك88لذ نا88ك ،ًائط88خُم ن888ُكأ م88ل نإ .ةن88س نيع88برأ لب88ق
 ق88فَو اهني88ب ا88م ي88ف ت88سفان88ت سل88با88ن ل88ئام88ح :نيتي88سا88سأ ني88تّو88ق ني88ب ةس88فان88ملا تر88ج .اهت88سا88ئر88لو سل88با88ن
 :ل88888ئام88888حلا َءا88888سؤر تلم88888شو نييسل88888جملا م88888سا88888ب ى88888لوألا ةلتك88888لا تيّم888888888ُس .نيتلتك88888لا ني88888تا88888ه ى88888لإ ءامت88888نالا
 ،يواتبنع8لا :ل8ئام8حلا ءا8سؤر نا8ك ني8ضراع8ملا8ب ةامس8ملا ةي8ناث8لا ةلتك8لا ي8فو ؛ناعن8كو يرص8ملا ،ةعكش8لا
.يلبنحو شيعي ناقوط

 ىر8خألا ل8ئام8حلا ءان8بأ زازفت8سا ىل8ع ت8بأد ن8يد8ّيؤ8ملا ن8م ةي8ئا8ضو8ض ة8عوم8جم ة8لوُم8888َح سي8ئر ّلك8ل ت8نا8ك
 اذ888ه ّل888ك ني888ب ةلص888لا ا888م ،لأس888ت دي888كأت888لا888ب ك8ّ88نإ .ءا888مد888لا كف888س ى888لإ ك888لذ ىّدأ و888ل ّىت888ح لل888ك وأ لل888م نود
 تا8قال8ع .مهطيح8م ن8ع سل8با8ن ي8ف ني8ير8ماس8لا َلص8ف كنكم8ُي ال .ب8ير نود ،ح8ضاو ر8مألا ؟ني8ير8ماس8لاو
 ي8888مام8888عأو ني8888ير8888ماس8888لا َراتخ8888م نا8888ك يذ8888لا ي8888بأ لث8888م ،سل8888با8888ن بر8888ع ع8888م ي8888برا8888قأ ن8888م ريثك8888لا تط8888بر
 يّل88حملا سل88جملا ي88ف فر88ش دعق88م نا88ك )حيلصت88م( قي88فو88ت يّم88ع ،رب88كألا ن88هاكل88ل .مه88ئان88بأو ني88مرتح88ملا
 .ةريثك نوؤش يف هيأر مُرتحاو

 دّم8حم دم8حأ ّجاح8لا[ ةعكش8لا دم8حأ خيش8لا .سل8با8ن ي8ف ل8ئام8حلا ءا8سؤر ضعب8ل ا8ًفر8ش نين8يد8م ّان8ك ام8ك
 يز8مر نمث8ب ان8ل عا8ب ]١٩٥٢-١٩٥٠ ني8ماع8لا ني8ب سل8با8ن ة8يدل8ب سي8ئر ،١٩٥٢-١٨٨٠ ،ةعكش8لا نس8ح
 دب8888ع ناميل8888س[ نا8888قو8888ط ناميل8888س ديس8888لاو ،د8888يد8888جلا ير8888ماس8888لا ّيح8888لا اهيل8888ع ّدي88888888ُش ،ةريب8888ك ضرأ َةعط8888ق
 اًريب8ك اًق8يد8ص نا8ك  ] ١٩٥٠-١٩٢٥ نيتنس8لا ني8ب سل8با8ن ة8يدل8ب سي8ئر ،١٩٥٨-١٨٩٣ ،نا8قو8ط قاّزر8لا
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 ءادت888عالا بغش888لا وريث888م اهي888ف لوا888ح يت888لا ةبعص888لا تا888قوألا ي888ف مه888تد888عاس888مل ا8888ًمود ّب888ه ،ني888ير888ماسل888ل
 ءان8بأ ،ر8كذأ ا8م ىل8ع .سل8با8ن ل8ئام8ح ءا8سؤر عيم8ج ع8م ةدي8طو ة8قاد8ص ة8قال8ع ىل8ع ّان8ك ،لام8جإلا8ب .انيل8ع
 .اهتعاجن تتبثأ ةوطخلا هذهو ةيدلبلا ءاسؤر عم ةقالعلا هذه اوعر نيذلا مه ةنهكلا ةرسأ

شيعي ال ايادهلا هراك

 اوثحب88ي م88ل ،سل88با88ن ل88ئام88ح ءا88سؤر .طق88ف ةا88نألا لو88طو ربص88لا88ب ّل88حَت ،اه88تاذ88ب ةّصق88لا ى88لإ ل888888888ِصأ ا88نأ ا88ه
 وح888888َّشر88م بل88ط .)ساحن88ف ن88ب عشي88بأ( رض88خ ن88ب ي88جا88ن ،يّم88ع رب88كألا ن88هاك88لا ،بجعل88ل ا88ي الو ،ي88بأ ن88ع
 ساّمش88لا ةفي88ظو لغ88ش يذ88لا ،بوقع88ي ن88ب )هد88سح( نسح88لا ي88بأ ن88هاك88لاَ ةد88عاس88م ءي88ش َرث88كأ ة88يدلب88لا
 ر8ئاس8ك تن8ك .نسح8لا ا8بأ  ن8هاك8لا اّوب8حأ ةف8ئاط8لا ءان8بأ ّل8ك .ةريغص8لا ة8ير8ماس8لا ةف8ئاط8لا ىد8ل يز8كر8ملا
 ءا8888سؤر .مي8888هار8888بإ ن8888هاك8888لا يّم8888ع ةا8888فو باق8888عأ ي8888ف اّمي8888س ال ،هذي8888مال8888ت ني8888ب ن8888م ،ةف8888ئاط8888لا ءان8888بأ مظع8888م
 ة88لاح888َم ال زوفي88س نسح88لا و88بأ هد88يؤ88ي يذ88لا صخش88لا ّنأ88ب ني8ّ8نا88ظ ني88ير88ماس88لا ما88مإ88ك هو88فر88ع ل88ئام88حلا
 .ةيدلبلا ةسائرَب

 لي888ك ي888ف نوح88888888َّشر888ملا ق888باس888ت .“ةن888يد888ملا ءاز888عأ” نو888ير888ماس888لا حب888صأ امّل888ك  ،تا888باخت888نالا مو888ي ا888ند امّل888ك
 تا88باخت88نالا لب88ق .ةف88ئاط88لا88ب مهل88ئام88حو مهط8ُ8ِبر88ت يت88لا ةنيت88ملا ة88قادص88لا راه88ظإو ،ةف88ئاط88لا ءان88بأل ح88يد88ملا
 ن8سر8ب كُِسم8ي يسل8با8ن ي8برع8ب ل8خد8ملا ي8ف ءى8جو8فو ،هتي8ب ن8م ي8جا8ن ،رب8كألا ن8هاك8لا يّم8ع  لز8ن ني8موي8ب
 لاق8ف رب8كألا ن8هاك8لا برغت8سا .ر8خاف8لا يسل8بان8لا نو8باص8لا عطِق8ب ني8سّدك8م  ني8قودنص8ب لّم8حم رام8ح
 سي888ل نو888باص888لا ،ال .ءات888شلا ن888م لوص888ف ةّدع888ل انيفك888ي ا888م ان888يد888ل ،نو888باصل888ل ة888جاح888ب انس888ل ،ال :راّم888حلل
 ل88888ّجبملا انمي88عز ن88م نسح88لا ي88بأ ن88هاكل88ل ة88يد88ه نا88قودنُص88لا ناذ88ه ،ّي88برع88لا لا88ق !ك88ل ٌة88يد88ه ه8ّ8نإ ،عيبل88ل
 ىل88ع ن88م ني88قودنُص88لا لز88نأو ل88888ُجر88لا لا88ق ،تا88باخت88نالا مو88ي هاسن88ي الأ هن88م بُلط88ي يذ88لا ،ةعكش88لا دم88حأ
 ي8ف هللا لا8طأ ،ة8يود8ب ن8هاك8لا ة8جوز ه8ترظت8نا ةم8ثو ،نسح8لا ي8بأ تي8ب ل8خاد ى8لإ امهلم8ح ،رام8حلا ر8هظ
.هيف امهظفحل مئالملا ناكملا ىلع هتّلد يتلا ،اهرمع

 ة8يد8هلا ت8نا8ك ةّر8ملا هذ8ه .نسح8لا ي8بأ ن8هاك8لا َتي8ب لص8ي د8يد8ج فيض8ب اذإ ،نيت8عا8س ىو8س ِضم8ت م8ل
 يواتبنع88لا ق88يا88ف رظتن88ملا ة88يدلب88لا سي88ئر ،مرتح88ملا ة88لوم88888َحلا سي88ئر ن88م نيم88خض )زو88م يدوقن88ع( ني88لوُقث888ُع
 ر888ّكذ88ي يذ88لا ،]١٩٦٠-١٩٥٦ نيتنس88لا ني88ب سل88با88ن ة88يدل88ب سي88ئر ،١٩٦٠-١٨٩٦ يواتبنع88لا د88ير88ف ق88ئا88ف[
 زرأ يسي8ك ثع8ب نا8قو8ط ناميل8س .تا8باخت8نالا مو8ي ي8ف هاسن8ي الأ8ب ،ز8يزع8لا هق8يد8ص نسح8لا ا8بأ ن8هاك8لا
 ،ة888مرتح888ملا ةف888ئاط888لا ما888مإل ،مغ888ك ٣٠ يأ لا888طرأُ ةر888شع اهن888م د888حاو ّل888ك ي888ف رّكس888لا ن888م ساي888كأ ةع888برأو
 .ةيريصملا ةظحللا يف ناميلس هَقيدص ىسني الأ ىلع

 يذ88لاو سل88با88ن ي88ف ريبك88لا د88جسملا ىن88ب ،يسل88بان88لا دم88حأ جاح88لا داف88حأ ن88م[ يسل88بان88لا رم88ن  ّجاح88لا
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 ّل888ك ةن888س ن888با ني888فور888خ ل888سرأ ]م888نود ف888لأ ،نيط888سلف ي888ف لاق888تر888ب ةراي888ب رب888كأ كلم888ي نا888ك ،هم888سا لم888حي
 ة888سا888ئر ى888لإ لص888ي م888ل[ يداه888لا دب888ع ىفطص888م .ي888ناسن888ت ال نأ ىل888ع ،ةق888يرع888لا ةف888ئاط888لا ن888هاك888ل امهن888م
 م8سا ر88ّكذت8ي  نأ ىل8ع ،يقش8مد8لا شامق8لا ن8م نيّتف8ل نسح8لا ي8بأ ما8مإلا ن8هاك8لا ةدايس8ل ثع8ب ]ة8يدلب8لا
.عارتقالا قودنص مامأ هفوقو دنع ،سّمحتملا نييرماسلا ّديؤم

ءاهجولا نم دحاو ُّيأ ملُظي مل

 يل8888888ِسر8888ُم َّل888ك د888جو ،يّل888حملا سل888جملا ي888ف عارت888قالا قودن888ص َناك888م نسح888لا ي888بأ ن888هاك888لا لو888صو دن888ع
 ه888ل ىنح888نا نيح88888888َّشر888ملا ن888م د888حاو ّل888ك .ة888حاس888لا ي888ف مهني888ب نوعّم888جتم م888هود888يؤ888مو ل888خد888ملا َدن888ع ا888ياد888هلا
 .هتوصب يلُديس نمل اًّديج فرعي هّنأب ،نسحلا يبأ نهاكلا ىلإ اًريشُم ةفيفخ ةءانحنا

 اط888خ م888ث ،هاو888ط ،اًّدي888ج هقل888غأ ،فورظ888ملا ي888ف ع888ضوو ،ذ888خأ ا888م ذ888خأ  ،ةرات888888ِسلا ءارو ى888لإ ن888هاك888لا ل888خد
 قودن888ص ي888ف فورظ888ملا ن888هاك888لا ّسد .نيح88888888َّشر888ملا و888بودن888م هرظت888نا ثي888ح قودنص888لا ى888لإ ةدي888ئو ًىط88888ُخب
 ة88باّوب88لا دن88ع .سل88جملا راد ردا88غو ةنجل88لا ءاض88عأ ىل88ع مال88سلا حر88ط .هاّيح888ُم ولع88ت ة88ماست88بالاو عارت88قالا
 .سلبان ناّكس ّلك كلذب ملعيل ،ّديأو عرتقا نمل اوفرعي نأ اوبلط ،نيدُهملا ّلك هرظتنا

 ؛مكن8م د8حاو ّيأ ل8مأ بييخ8ت ي8ف ب8غرأ م8ل :ال8ئا8ق ة8قر8ُشملا هت8ماست8با نسح8لا و8بأ ن8هاك8لا م8هوح8ن مست8با
 ا8888ًعِّدو88م هد88ي ع88فرو !مكَّل88ك مكتبخت88نا ،مكعيم88جل ُّتو88ص ،كان88ه ةدو88جو88م ت88نا88ك يت88لا قاروألا ّل88ك تل88خدأ
!مكرطاخب :هلوقب مهاّيإ

 اورد8ي م8ل نك8لو ا8م ًائي8ش او8لوق8ي نأ اودارأ ،ءاضف8لا ي8ف ةه8ئا8ت مه8تارظ8نو عيم8جلا هيل8ع ّدر ،ة8مال8سلا ع8م
“!اذام


