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 ةلحرملا تايدحتو باهرإلا

 تحبصأ ةفآل يميهافم ديدحت ،ةريطخ ةرهاظك باهرإلا عوضوم لوانت يف رمألا يضتقي

 بسح (terrorism) باهرإلا نأل ؛لكك ملاعلاو لودلاو تاعمتجملا لبقتسمو نمأ ددهت

 ةنس نم ًءادتباو موهفملا اذه ناك اذإو .صئارفلا داعرإو بعرلا ةراثإ ينعي فيراعتلا بلغأ

 قسن ضرف لالخ نم بعرلا ةسايس (terrorisme) ةيسنرفلا مجاعملا يف ينعي 1794

 .(terrorifier) ةبهرلا نم برطضي ناسنإلا لعج وأ ،(terrorizer) اهماظن وأ ةبهرلا

 هرارقتساو ناسنإلا ةايحل ةددهملاو ةساملا تاسرامملا لكل ةيلومش رثكأ فيرعتلا اذه ّدعي

 اًبيهرت ّدعي هنايك ةعزعز ةلواحم نأ امك ،هئامتناو هتديقعو هسنج نع رظنلا ضغب ،هتنينأمطو

 لودلا فرط نم ءاوس تاسرامملا نم ديدعلل ةلءاسملا بجوي ام وهو ،يأرلا اذه بسح

 نم مث نمو ؟داضملا فنعلاو فنعلا ةلداعم راطإ يف كلذك سكعلاو ،دارفألا هاجت

 بيهرتلاو فنعلاب لهو ؟ءايربألاو نييندملا ىلع تاسرامملا هذه تايعادت نع لوؤسملا

  ؟فرطتلا ةيجولويديأ ىلإ نيبستنملا ةدعاق عيسوت نكمي

 يسفن ررض ثادحإ ىلع دكؤت باهرإلا ةرهاظل ةيفيرعتلا تالواحملا هذه تناك اذإف

 لك زواجت مويلا هشيعنو هظحالن ام نإف ،اًددحمو سوملم لكشب اًيدام سيلو يونعمو

 سوململا يداملا فنعلا ىلع ليحي لوادتملا ىنعملاب باهرإلاف ،ةيميهافملا تاديدحتلا

 ىلع ةيداملا تاءادتعالا فانصأ نم اهريغو ،داسجألاب ليثمتلاو مادعإلاو لتقلاو ديرشتلاو

 لظ يف اهكيكفت بعصي ،ةيسايس ةموظنمو تالداعم يف ءايربأك دارفألاو ناسنإلا

 اًعبط ةكباشتملا اهبابسأ مهف يف ريبك دهج لذب يضتقت ،ةديدج ةيسايسويسوس تالوحت

 .ةديدجلا ةيملاعلا تاريغتملا لظ يف

 ئدابمو ميق ىلع رارمتسالاو رارقتسالا تيبثت لجأ نم ةدهاج لواحت لودلا تناك اذإف

 لامعتسا جذامنلا ضعب يف هقفار ،مكحلل اهتسرامم ةيعرش نيطوتو ةيسايسو ةيفسلف

 فرط نم ةريبك تاداقتناب هجوو )ةيراتيلاتوت( ةيلومش ةمظنأ لظ يف ةصاخ ةوقلاو فنعلا

 برح مايق يف مهسأ لب ،مهريغو ناملألا نيثحابلا نمو )تدنرأ انح( نيركفملاو نيثحابلا

 ،لودلا نيب تاقالعلا يف ساسأ ددحمك حلاصملاو تايجولويديألل اًعارص تسكع ،ةيملاع

  .عارصلا قطنم رارمتساو ةرطيسلاو ةبلغلا قطنم ىلع سسأت ديدج يلود ماظن مايقو
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 ةدحو ةبسن عافتراو رتوتلا رؤب عيسوت يف تمهسأ لوحتلا اذهل ةزرابلا تامسلا ثيح

 ةيسايسلا لكاشملا بلغأ ىلع بلغتلا يلودلا ماظنلا هعم عطتسي مل امم ةيلودلا تامزألا

 هذه لظ يف .رثكأ ةيحلصم تاباطقتساو ةديدج تارتوت دلو امم ،ةدح رثكألا تامزألا لحو

 ،يلودلا لاجملا حستكي ةيسايسلا هتايلجت لكب فرطتلا أدب ةيلودلا ةيسايسلا عاضوألا

 يف لودلا ديدع تسم ةيباهرإ لامعأ ىلإ روطتيل فنع هنع جتن فرطتلا ةدح تدادزا املكو

 .اهنمأو اهرارقتسا

 ةيندملا ةلودلا قطنمل داضم فنع وهو ،يسايسلا فنعلل ديدج هجو ددصب مويلا اننإ

 ناسنإلا ةمرح كاهتنا ىلع موقي باهرإ ىلإ لوحت يذلاو ،تاسسؤملا قطنملو ةثيدحلا

 ةلودلا ءوشن ساسأو قطنمل هتيلك يف فلاخم وهو .نامأب شيعلا يف درفلا ةيرحب سملاو

 موقت يتلا ةعيبطلا ةلاح نم لاقتنالا ةركف ىلع تدكأ ةيدقعلا تايرظنلا نأ اًملع ،ةطلسلاو

 ،نيرخآلا ةيكلمو ةيرح ىلع ءادتعالاو ،داضملا فنعلاو فنعلا ؛ناسنإلا يف رشلا ةيرطف ىلع

 طسبأ نامضو رارقتسالاو دقاعتلا ةلاح ىلإ ،)زبوه( عيمجلا دض عيمجلا برح بوشنو

 هلاخن ام وهو .)وسور كول( ةماعلا ةدارإلا ديسجتو ةلودلا ةلاح يف ةيساسألا قوقحلا

 ةلاح عسوتتل اهيف مكحتم ريغ لودلا ديدع تسم يتلا ىضوفلا ةلاح حبصت نأ مويلا

 .راونألا ةفسالف قطنمو روظنم نم ةعيبطلا

 دحوت نأ لودلا ىلع بجوتسي امم ،يلودلا مظتنملا مامأ ربكأ تايدحت ضرفي ام وهو

 تاءاقللا فيثكتو رطيسملا فنعلاو باهرإلا ةرهاظ عسوت نم دحلا لجأ نم اهدوهج

 راسم ميوقتو ،ملسلاو نمألا لاجم يف تايقافتالا ءانبو ةيلودلاو ةيميلقإلا تارمتؤملاو

 هدعبو 1926 ليسكورب يف عوضوملا اذه لوح ينوناق رمتؤم لوأ دنم ةقباسلا تادهاعملا

 ةلمعتسملا لئاسولاو لاعفألا ديدحتو باهرإلا نع ةرم لوأل ثدحت يذلا 1930 ةنس

  .اًباهرإ

 قفأ يف ،تاردابملا لك ميوقتل يلودلا شاقنلا نم ةديدج ةحفص حتف ىلإ وعدت ةلحرملا نإ

 ةسرامملا ةفرطتملا رهاوظلا لك عسوت مدع لالخ نم يجيتارتسإلا نواعتلا زيزعت

 .يلودلاو يلخادلا ىوتسملا ىلع باهرإلاو فنعلا ىلإ ةلايملاو ةعجشملاو
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 تحبصأ ةيباهرإلا تايلمعلا نوك ،ربكألا رطخلا نأ ىلع ديكأتلا نكمي يلاحلا انعقاو يفف

 انتايح يف ًةفولأم حبصتلو ،يداع رمأ اهنأكو ةينيتور اًرابخأو مالعإلا لئاسو يف اًزراب اًناونع

 ،ماعلا يأرلا نم لاعفألا دودرو راكنتسالا تاحيص نم يفكي ام ريثت دعت مل ثيحب ،ةيمويلا

 لاجم نم رثكأ يف ةيباهرإلا تابرضلاو فرطتلا راشتناو باهرإلا ةعقر عسوت يف مهسي امم

 .يميلقإ

 فنعلا ةيجولويديأ روطت تايوتسم ديدحتل ؛لودلا نيب يقيقح راوح حتف ىلإ ةحلم ةجاحلا نإ

 اًمهف تناك ءاوس ،تاببسملا ميوقتو لاصئتسا نكمي ىتح اهثعاوب رداصم دصرو ،باهرإلاو

 زيامت اهتدح نم ديزي دق ،ةقيض ةيرصنع ةيفئاط عفاود وأ نيدتلل ةسرامم وأ نيدلل اًفرطتم

 يعامتجالا ءاصقإلاو شيمهتلاب ساسحإلا عفاود وأ .سدقملا ىلإ تاءامتنالا

 رصانع باطقتسا ةيلمع لهسي امم ،ةلزعلا ةدح نم ديزتو ةيهاركلا دلوت دق يتلا...لهجلاو

 وهو .باهرإلاو فنعلا ةيعورشمب اهعانقإ ربع ،فرطتلا نم ديزمل اهعفدو اهنحشل ةلهؤم

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا لك لمعت مل ام لودلا لك يف هتدعاق عستت دق ام

 لايجألا يف مالسلاو حماستلاو ةنطاوملا ميق سرغ ىلع فثكم لكشب مالعإلا لئاسوو

 .ةلبقملاو ةيلاحلا

 روطتو ،نادلبلا نيب ةرجهلا ةرهاظل ةدوهعم ريغ ةيكرحو ةيمانيد مامأ نحنو ةصاخ

 اًرباع باهرإلا هعم حبصأ امم ،ةملوعلا ةموظنم راطإ يف دارفألا نيب لصاوتلا ايجولونكت

 قفوو يّدجلا طارخنالل ءانثتسا نود نمو لودلا لك ةئبعت ضرفيس وهو ،ةيفارغجلا دودحلل

 ةفاقث عيسوتو ءانب ةيجيتارتسإ دامتعاو هراشتنا ةحاسم قييضتل ةطوبضم تايولوأ

 .مالسلاو شياعتلاو حماستلا


