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 المقدمة:

اتشببببا ايئلا رئي  خلا ياةاا لاا  لاا ئ ا لا ام   ط  تُنسببببى رئي ة اسببببة ائبريطة ائ الساناة ائسببببا  ة طا ال  

ء هنا. ئاس هناك ي" ا اا ئاس هناك شبببببب ة نائل ةلغانا  هي تا   فيق ةأسببببببلا ائا اس امطااكي امسبببببب   

ساا رئي اي  أء شببيء اأ   نائل تااطى. ائ بببافة شببيء  اأ أينا.".  ة ا،نا ئ ا كان  ُططبب  ئي كان  ثاتشببا ّا 

صف كل ليم  ائعللل طأ ائسااسااأ امطااكااأ ل رفلين ّائاًا  لذه ائ ل ة الي أك ل. فلذا ائا اس ائجللل لي

ة  ببهنبب. ا  بباةق ّ ي أينابب. في  ااطبب. ائنااسبببببببي ط  ياتبب. ائ  طببببببب  ببةا  ط لي  ل  ح يا  كببايدا  طببُ  "ابباهببلا  أط 

  اا اللا  هن لرين ة اسًا ئل يا ائعظ ي ائيّالا في ائعائم"ا الي ّل تع اا  اةاك أ  اطا.    اي  اة""

. ئرأا   غض ائنظا اأ طلى ائل ة   اا اً اتشببببا ئالغان صبببببابًا ت هذا  ائس   صببببباق   اا ا ك ا كان  صببببف 

ا رط أن 2ائب ا ي ائذء للع . ائا اسا أء ة اسا أطااكي في ر اةا شبببببال ن اطط اا يةلة امطااكاة ائشببببباسبببببعة

ا لشبببي  هن  ةاء أك ة ائ ياصبببفا  طياف ة ن بببف ائشبببعى امطااكي يء ائغائ اة ائ اطببباء الي ان  ا . ة اسببباً 

 .طيضياااً ائذاتاة ائ  لهيةا طا ةاءها 

ك كل هذه اطن ال ا   أ    هذه "ائ ا ةا اا " هي  اي  ت بطا  انافة الي طا ل ل  في ائلايل امطااكيا تبا 

لرين طأ ائ  ائغة في شيء ائ ي   في ةأس ائلام ائسااسيا  تلف  ائيطلا  ائ  بلا رئي أشلاق أخطة ال ط

ائ ي تن شا في نبي  800بائل ئةا   ياالها ائعرسالة ائ أنلا تاةل اة  ة  ا ّ ي  اي لة. هذا الي ة م كين هذه

 ُتسبببباسا الي كل ائ  اا   ائ سيب ائ بالة  اطسبببب ااتاجاة في ائعائما    ااانا لا ائعسببببرالة  نبي    ئة 140

لة الي ائراا امةضبببببببابة طج  عبةا ط 800 نا  ائعسبببببببرا كل ائ ياخ تزا  ائ يا  طلاباة   طة  ائ ي تياخء ن بببببببف 

  رنيئيااة ائعائ اة ام ئي  ال طناخ .ائ-ائعسرالة

 ال أن هذه ائ يا ائ اةااة ائُ سبببببب سااا  ات  ت ف أةال طأ  اأ في ائلايل.  هذا طااعل خلغناي  الجنسببببببري 

لنببلف  رئي ر الق تبببذلاه ائ ساا ائشبببببببلاا  ببهن ائيطلببا  ائ  بببلا تسببببببباا   سي   اببلا الي يسي اطتبببا  

 ق اسراء ياةاي ل ف الي أةضاة  ايلاة هشة  ط  ل لة.ا ائذء كان هي ا،يا ا ال3ائسيفا ي

اة  ئ   عل انلااة اطتبا  ائسبببببببيفا ي  نلالة ائباد ائعائ اة ائ اة ا رئي   ئة ةأسببببببب ائ ائيطلا  ائ  بلا تبي 

لا ُاشبببببببا ائياّل في ائ ية في ائ  ة طالياخء ثا ا  اةا ل لع فا غاةشببببببب اا  ائ ج   .  90أ ئا في ائ ية طأ 

ة ائ ائاة في ائ  اةف  ائ يا نين اط طااكاين ائعا لين ئم لعل ئلم في ائياا  أء ت ثال سااسيا فا ا ائ ل 

تالل  كل طا   ائشببببباكا  ُتسببببباسا سببببباساا شببببب . تاطة الي ائرينغاس  ائبريطة  ا  اةا   ا االما  تفعل طا

                                                           
لحزب كل دورة انتخابية يفوز ا يقول جورج فريدمان: ليس هناك أي رئيس أميركي قادر على تغيير التوجهات االقتصادية واالجتماعية للواليات المتحدة. ففي 2

سية التي حقائق األسابيل كلينتون، مثاًل، لم يستطع أن يغّير الـ المعارض واحيانًا ُينتخب رؤساء عظام، لكن القواعد والمبادىء األساسية تبقى على حالها. ف

 لقامئة مكينة للغاية ومتجذرة في القوى الكبرى المسيطرة:، وال أي رئيس آخر من الحزبين سيتمّكن من ذلك. فاالنماط ا1980منذ العام  كانت موجودة

Goerge Friedman: The next 100 years. Anchor books. New york 2009. P.127. 

 القرن الحادييقول بريجنسكي: "ثمة بالفعل تشابهات عديدة تثير القلق بين االتحاد السوفييتي في السنوات التي سبقت سقوطه، وبين أميركا في أوائل  3

 والعشرين:

Zbigniew Brzeezinski: Strategic Vision, Basic books, NewYork, 2012, introduction. 



 

 بحثية: وراق أ 

 2018شباط –سعد محيو  /ترامب ليس صاعقة في سماء صافية والعشرين على خطى أواخر عهد روما القديمة؟واشنطن القرن الحادي 

 

4 

 

نفط  ائغاخا  تلف   فيق كل هذاا ُتلطأ ائشببباكا   ائ السبببسبببا  ائ ائاة ائع الاة الي اسببب  لام ائ .4لفالها

أطااكا  ائعائم رئي ّافة ها لة رلريئيااة ها لة ا ا ائ لطاا ائ نلجي ئ ياخنا  ائ ايةا ّاث أن ائيطلا  ائ  بلا 

ا ائ ناخ. 25طسال ئة اأ  ث  تغا   في ائ ية طأ ّاط  ائ لي 

ا   طسبباةا  كببل هببذا  ببائس   طأ   ن أن ننسبببببببي ائ ببلهية ائسبببببببال  في ائ ني ائ ب اببة امطااكاببة طأ  اابب

ئ   رئي   طسبب شببفاا   طلاةس ّريطاةا  طأ   ن ر فا  ائ طبب م ائلا ل في طعلط  ائالطسببا اا ائ ي تبي 

كل هذه ائ عساا ا أ  ائعللل طنلا الي امالا كان   اضببببة ئلعاان  يصبببفلا  أخطة ااتاة في ائيطلا  ائ  بلا

ثا انفالتًا طأ ا ائ. طأ  اأ كل امنظ ة ائاأسببب ائاة ازءًا طأ ائ ناة امسببباسببباة ئلنظام ائاأسببب ائي امطااكي امك

ائلا اائاة. ئرنلا في ائع ي  اميااا  لأ  تهيذ شببراًل ريا طغالا ت اطاا  سبب ى ائ غااا  ائع ا ة ائ ي  اأ  الي 

 مطة امطااكاةا ك ا سببناى  عل الالا  ائ ي كان ا -  اعة ائاأسبب ائاة امطااكاة نفسببلا في االا لا ط  ائل ئة

 ّ ال لا  لء ت ا  ائع ا   ائس  ة ائيسسي ائ اض  ائذلأ هم ائسلنة ائا اس ئل يطاة امطااكاة  الي ائنظام.

 ّاأ نطبببب  هذه ائب ا ة  عاأ اطا  اةا ال ن ببببل سببببالعًا رئي طب ببببلة طذهلة  ث ة تشببببا . في ائ يالا   اأ 

 ائس  ا  .5ا  ائثاني طث ف  ط ياخن  ّذة  نائل تااطى   اةاك أ  اطاا الي ة م أن ام   ااهل  أةاأ  ط لية

كان أ  اطا  ائلل  اا اين أكثا طااًل ئ ااااا ط بببائق ائس  ا  ائع ائاة  ائيسبببسيا في طجاط  ائااالة ائ بببباة 

 أ  اطا كاا ا   عض أ ا. ائب الة اطا  اااةا ئرأ كل هذا   ي في ائياا  ّ اًا الي  ةقا  شببببببعاة أ  اطا "نعم 

ا شببببببايًا في ائع  ا ط في ائشببببببرل  ط في ائ طبببببب ينا من ائعللل طأ ّريطا   نسبببببب سا  ائ غااا"ا ئم لغا 

ائيطلا   ات  ش . طفلسةا  ائبريطة ائفللاائاة اس نفذ  ائرثاا طأ رطراناتلا طن اي ائ ايتا  ائ ائاة ائع الاة 

ان ا  عل ان اط     ّا ا ائعااق  أفغانس ان امطااكا ان ائفاشل 2008طأ امنلااة يال  امخطة اطا  ا لة ائعام 

 تاللاين   طة. 3  2طال اا ح  اأ 

طثل هذا ائ شا . في ائ ب ال   اأ تااطى  أ  اطا لعني ائرثاا الي طس يى ائ ناة  ائ اةلخ. ئرأ طا لل نا هي 

أن. لشببببببي  هن ائيطلا  ائ  بلا طتعاني في ائياا  طأ ط ااى ياةااة ك اى تالخم  ضببببببعلا ائلايلي  الي  ااة 

ُتلل     يلض خااط لا ائعائ اة ا  ل طأ طشبببببباكل  ايلاة ك اى هي ائ ي تالخم تيالاتلا  ا خ ايا أ  ايى   ئاة 

ائ اةااة.  هذا طالجعللا في ائياا  شبببببببلللا ائشببببببب .  اطط اا يةلة ائا طاناة في أ ايا ألاطلاا ّاث كان   ة 

ا لرين تااطىا  أ  اطاا "ائ اا اا" ام ة ااأ في تلطااها طجا  ائ شة ائ ي ا    ظلا ائ عاا.  في هذا ا  اة

                                                           
من كل  1% من كل األطفال األميركيين( يعيشون بأقل من مستويات الفقر التي تحددها الحكومة الفديرالية، و 21مليون طفل ) 15هناك في أميركا اآلن  4

بين السنة األولى والتسع سنوات يعيشون حتى بأقل من هذا المستوى. نصف سكان الواليات المتحدة فقراء أو قرب معدالت الفقر، أطفال ما  10

 وعدد السجناء فيها يفوق أعداد السجناء لدى أي أمة أخرى في التاريخ )وهذا في بلد يصف نفسه والماليين يشربون من أنظمة مياه ملوثة أو حتى ساّمة،

 "وطن الحرية والشجعان"(. بأنه

في المئة، وإن كل بطريقته الشخصية.  3فكالهما، على سبيل المثال، ينتقد عدم مساهمة أعضاء حلف شمال األطلسي في تغطية نفقات الحلف بنسبة  5

م أوباما هو الذي دفع إلى تأسيس في أوروبا. وعلى رغ ط وال في مواصلة دفع أكالف األمنوكالهما ال يريد التورط في حروب أخرى في الشرق األوس

قد  ؤوليات فيهاالشراكة عبر الباسيفيك والثاني ألغاها ويريد إعادة التفاوض في شأنها، إال أن األول كان في الواقع يضع شروطًا لتحديد األهداف والمس

ا إدارة أوباممب االنسحاب منها، فهي لم تكن بالنسبة إلى يريد تراهدة باريس لتغّير المناخ، والتي تكون أقسى من شروط ترامب المقبلة. أما مسألة معا

 زاٍه، ألن بنود هذه المعاهدة غير ملزمة ولم تكن الرأسمالية األميركية مستعدة بأي حال لوضعها موضع التنفيذ. أكثر من بوق إعالمي
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تجسبالًا ،يا ام ا اا ائا طان ائذلأ  صبفيا  هنلم ضبعفاء أ  طجاناأ الي  ااة ناا ن  ك ا ليصبف تااطى ا،ن ا 

 ئرنلم كانيا في ائياا  ّ الة ئطعف  تآكل ة طا طأ  ايللا.

ل أن  لأ  ت اج طأ  يق ائبل   ائاأسبب ائاة امطااكاة طتزا  ايلة ئلغالة. ئرنلا   عني طا ئم تعل "أطااكاة"ا  ع

امطااكاةا  ئم تعل طل  ة ط  افاهاة ائشبببببعى امطااكي  ط  يفاا فام ائع ل ئ..  هذا لن لنا رئي طا أشبببببانا 

 مطة امطااكاة.ا -رئا. أااله اأ تغاا   اعة ائاأس ائاة امطااكاة في االا لا ط  ائل ئة

 

 انقالبات رأسمالية

في انلط  تنااض ئم لسبب   ئ. طثال طنذ اطا  ببا  ائاأسبب ائي امطااكي  ائعائ ي في  ناة ائ غاااا   تسبب ى

سبباا ا في يطببم سببااق سببعالا رئي امطم اأ ائ -أة عة اا ن  اأ تيالاأ ك االأ رثناأ  ام  ا  لء تناخ  ائل  

ج ياا   ايل هذه اطنلطاج في ائ ااكاى ا الا اة  ائعائ اة اطا  ببا لة ائجلللاا  ائثانيا صببعي  ا ااا   ط

 .ائل   تسائى ئنفسلا  ساا ا أك اا  أّاانًا  اطس  ال ا  ايل ائل   ائ ا  ة ةاهنًا نفسلا

أء في ائيا  ائذء ل بب ق فا. ائعائم أكثا انلطااًا في سببيق اا  ببا ء ا الق  اّلا ل جزأ  ل فر ع في ائلبظة 

اُلسل  الا. امن  صبببف ائ ببباا   اأ نفسبببلاا   سبببااة ت سف امنفاسا رئي  ّلا  سبببااسببباة أصبببغا. هذا ط

ةا   اأ اطنلطاج  ائ فرعا  أيااًا  في ائياا    اأ ائعيئ ة ائاأس ائاة   اأ ائل ئة  .امطة - ائعائ اة  ائَ َ ِلا 

امطةا ائ ي كان ُلرا  ئلا ائ للق الي طلى ائع بببية ائبللثة   بببف لا أةاي أنيا  ائبرم  - ائ فاةاة هنا أن ائل ئة

ا ئ يا نالا أايى رّسببباس  امطأا  اطن  اءا  ّ ي  ائليلة ائشببب  ببباة أكثا طأ أء ائسبببااسبببيا   ائ ي "تيفِّ

كاة    ل ش لا Karl Deutsch  ان  اء ريا"ا  ف  تع اا  َ ل  أة اد ائعيئ ة  هن  هاغلا  ا  ُتيصبببببببم ا،ن طأ ِا

  في  ال  اطنلطاج ائ شاء ائعائ ي. "اَ ِلاة"  تشر ل ا  ة

أنلة  طاةشببا  ّل ا ط ببسلق ائَ َ لاة  هن. لعني تااا   انسببباد امفاا  رئي طج  عا  أصببغا طاثاي هيةسبب ان  

ة سبببااسببباةا  ل  ائ شبببا . في ائللأا  ائث افةا  ز ط  ائاا سة ائسبببااسببباة  ط  بل   ائل ئة ائ ي ت طببب أ أط  ت  ا 

اةا أ   هء تجاةد طشببببببب اكة أياى. هذا ائ  يا  لعي  رئي ائ يف  اطضبببببببسااد ا  ل غذى طأ طشببببببببااا  ا ثن

 ."ائ شا ." ط  ا،يالأ في هيلة ائعاق أ  ائسا فة أ  ائج ااة ائ ي لن  ي رئالا

ا في ّااة رئي 1648فباأ كان  ائاأسببببببب ائاة في أ ة  ا في أ ياةها ام ئي  عل  ا خ نظام  سببببببب فائاا ائعام 

ا قا  كذئع تلطاا ائ ني اطاساااة ائ يطاة  رئي  ةاة طأ ائبالة ائش  اة  ةف  ائ اي  اأ سعي ائفا  رئي ائ

لا كان  ائل ئةائ ي تعاال  ا خ ائسببببب  ّ لي أّل   امطة هي ائجياد امنا  الي هذه ائبااة. ف-يق ائ يطي ائ ي

طران ائسا فاة  ائا ا ط اطاساااة طشبببااا اطن  اء رئي   أ  اّل لسببب نل رئي سبببيق اا  بببا ء  اّلا  خ     

 .يلة  ان  اء اام ل جا خ اطن  اءا  ائفاااةفيا  ائسران ائ   النة  بس اط
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طأ ةّم هذه ائبااة ائاأسببببببب ائاةا ُ ئل   تااا  طفاهام ائ يا نةا  ائلل  اا اة  ائبالا ا  امطأ ائ يطيا 

سةا  ائاسائة ائبطاةلة ائ اصةا  صيًط ط  ائ اّلة ائرانزلة رئي   ئة ائافاه   ائ  اا ائ ش اكا  ائبل   ائ  ل 

 ي صبببببلا  رئي ّل  عال ائفيا  ائسبببببراناة ائ   النة في  يت ة اا  اااة  اّلا  ط  اسبببببرةا تافلها  ائااالة ائ

 .طشااا   ناة  ايطاة طش ي ة

في طعظم ائل   ام ة  اةا  كذئع طّ ًا في ائعائم ائثائثا نشببببببه   ني ائل ئة أ ًطا ثم ااء   عله طشببببببااا 

ائل ئة " Josef Pilsudski ئ فرا ائ يئنلء ايخف  الي سبببببببرياطن  اء رئي أطة  ايطاة ط ازا.  الي ّل اي  ا

 صعي   1989ا،نا   عل نلالة ائباد ائ اة ا ائعام ". هي ائ ي ت ل  امطة  ئاس امطة هي ائ ي ت ل  ائل ئة

شاكة ط عل ا ائجنساا  طسال ئة اأ ّ ة ض  ة  ط زاللا  اس  ااة في اطن اج  ائ جاةا ائعائ ااأا  ات   500

ى ائالق. ف ل تغاا     اعة اطن اج اطا  ا ءا  تاااع  ائسل  ائ ناااة ئ ائق امطة في طل -اكل ائل ئةكل ها

جاة  ائرل ا   ائاأسببببب ائاة ائ ائاة  ائ لطاتاة  ائ ن ياا  ائجلللا في ائسبببببيقا ائ ي تسببببب نل رئي ائ عافة  اطتِّ

   ائسل  ائ ا لة.  امفراة  ائ ية  ائعيا ف  ئاس ف ط

مطة  الةاتلاا اأ يل  طا  ا  ُلسل  الا.  صبببببببف "ائعجز ائلل  اا ي"ا ّاث ا - تآكل سببببببباا ا ائل ئةأسبببببببفا 

ائ يا نين لياصبببببببلين تب ال ائل ئة ائ سبببببببال ئاا ا في ّاأ أنلا  ات  ااازا اأ ائ اام  لا  سببببببب ى ف لانلا 

الة اطا  اااة  الي أةض ائسببببببباساا الي ر اةا اطا  بببببببا   اف  ا ها رئي ائ ياة  ئ جسبببببببال   ئة ائافاه   ائب 

شببببلم اا  ببببا  اائ ي اللل ط ّل   ئ.ا ل بثين  ائياا .  هذا طالجعل ائ يا ناأ في ائل   ائغا اة ائذلأ ُلل  

اأ أشببببرا  طهئيفة طأ ائب الةا  لشببببعا ن  علاء شببببللل ئل لااالأ  ائالاياأ ائذلأ لن  ين رئي ث افا  أياى 

 . ي تلفعلم هم رئي ائ ل  ل لف ين الي أةاضالم ئألس اد نفسلا ائ

 

 احتضار السياسة والديمقراطية

اكاة  ائغا اةا  طعلا طفليم امطة امطة امطا - اي  ببببببباة  ائرثاا طأ أسبببببببس  ط يطا   طياا  ايا ائل ئة

ام للةا ت ل ان ا،ن في طلى ائالق  ائلل  اا اة؛ ائ ر سببب ا  اطا  اااة الي طلى ااناأ ئ بببائق ائ نافسبببة؛ 

 .اطا  ااي  ائ يطي؛ ائبالا   ّ يق اطنسان؛ ائ  لبة ائ يطاة  الساة ائبل  ا  ائ يا نة.. أئخائ  اسع 

هنا ائ طبببباافا  ائسببببل اة ت ل  أكثا سببببسياًا   ا طل اس في طجا  طفليم ائسببببااسببببة ائ ي طت هثا ف طا ك ا 

 .ي ة  ا "تب طا"  س  لااا  ا لةا  ل ه - ائ زاةااأ  ائ نااااأ ائ  لاللاأا  لذه اطن ال ا  ائ رني

ئ ل يسبببا  ائلل  اا اة  ائسبببااسبببة ائسببب اق ط  ائ رنيئيااا  اما  بببا ا  ئم لعل أطاطلا ا،ن سبببيى طبا ئة 

سبببااسبببة.  هذا ةأء  -اا  بببا ء ائجللل ئلعائما ا ا طبا ئة تسيلا طاُلسببب ي  "ائ رني  -ائ هالم ط  ائسبببال ائ رني

ئ س شاة ائ ام ئلا اس ائااّل طا ااانا ائذء كان لع  ا أن ائ سا  اف  الا. ائفالسيف ائفانسي ااك اتائيا ا
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ئسبببيقا   اأ "سبببان ث  طأ ائ نااض  اأ ائ رنيئيااا  را  بببا  ا ائا اسبببي في اائم ائ ان ائبا ء  ائعشبببالأا

  ائسااسة  ائلل يااا اة".

 لناطاراة  سسيا   ا طل اس طأ  ائبا  أن. ل ل   اضبًا ا،ن في أطااكا  ائعائما أن ائ رنيئيااا  ائعيئ ة أكثا 

ططببببببباافا  هذا ائ سيةا ك ا لاى ائراتى امطااكي  نجاطاأ  اة اا  .ائلل يااا اةا من ث ة ايى ها لة تلا ل ا

س رين ا ا ة  فامالاا  ائ ائاة ائ يلة ائ ي تسعي رئي امفا ا ائراطلة طأ را  ا  ائسيقا س سعي   طًا 

اء ئلسبباساا ائ اطة الي ائ ياة   ائسببلسا ا  هي تع  ا ائ ااةا  ائلل يااا اة ائج اااة ئأل ل اا  ائف ااا "أا 

طتساق" الي ّالة ّاك لا  أة اّلا.  ط  يسبباةا ائ ائ انا ا  كذا ائسببلسة ائ طببا اةا ئلرثاا طأ سببلساتلا ئ ببائق 

أايى  رثاا طأ ائن ى ائلل يااا اةا  سبب  اخ  ائ رنيئيااا -ائ  بباةف  ائشبباكا  ائر اىا سبب  بب ق ن ى ائسببيق

الء  ائجللل في لل ائشببببببباكا  ط عل ا    ة الللا طأ "ائ ل  ائ رنيئياااأ"ا  سببببببباسببببببب ط اماالم ائ  ل

. أفراة ائناس  أي االم نبي اام طعا لة ئلسببااسببةا  ئل  ا ىء ائلل يااا اة ائُ شبب  ة  ائجنسبباا  ائ ي سبب يا 

 طأ هذه ائسااسة. 

 هرذاا س ذ ء ائسااسة  تنلثاا  س بل طرانلا طارانازطا  ائسيق  ائفسا ا  سُ لا أ  لر اتيةلة ائسيقا 

 ال أن هذا ئاس كل شببببببيء  ائنسبببببب ة رئي ائ  ا ا الي  .خنلا طالسببببببسببببببا  سببببببااسبببببباة ايلةطأ   ن أن تيا

ك ى سببا ين  ائ  ببيصبباة.  ائلل  اا اة. هناك ألطببًا ائ بايلا ائ  عل ة  ائبالا  ائشبب  بباة  ّ يق ائ يا نة

اا  ائ ي اانرانز"  "ائلل  اا اا  ائغا اة ت سببا ائبالا  ائشبب  بباة ائ ي  فع  شببعي لا ث نلا ن لًا طأ  طا ل

 ".ت سلى امطا اا نًا  يللة ئ ب ا لا

ئلل  اا اةا ترين ت لالًا  ئ ايا هذا ا ن الد ائ  اف؟ ائللف كل. تهسببببببباس  لر اتيةلا  يفاة في ائل   ا

ئ هسبببباس طا هي أهم  رثاا  نظام اائ ي سببببلسيء ل َبرم   طببببا ا ائ شبببباا   عاف لم  طأ   ن طعاف لما طأ 

 .ائ لل رئي ائلبل

 

 الكابوسالحلم و

هذه ائ عساا  ائ  نااطبببببببة ّي   ال ائ رنيئيااا   االها لجعللاا ريًاا سبببببببافًا ي  ّللأ. فلي ل رأ أن ترين 

نع ة ك اى ك ا ل رأ أن تن لى ائي  اطة ك اى. رنلا ائبلم  ائرا يس  ال تعالشبببببببا تب  سببببببب ف  اّل. ئ أ 

  ة ائ اةلخ" فاانساس فيكيليطا نفس. لجاىس رين ائال ائعلاا في هذه ائثنا اة ائ لب اة؟ ئنل  صاّى "نلال

ال أحد يعرف أي إحتماالت تكنولوجية ســـتنبثق من التعديل الذاتي للجنس البشـــري. لكن الحركة البيئية على " 

ضع مماثل في ما يتعلق  ضع وإحترام وحدة الطبيعة. نحن في حاجة اآلن الى توا ضرورة التوا حق حين تعّلمنا 

بعد  لم نفعل، ســـــنكون قد أفســـــحنا في المجال واســـــعًا أمام ما الحياة. وما بالطبيعة البشـــــرية وطبيعة

 ".)ترانس هيومان( لتشويه البشرية ومسخها بجرافاتهم الجينية االنسانيين
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ئرأ فيكيلاطا نسببي أن لطبباف أن هذا ائ سببخ  ياك ائ شببيل.ا سبباال ء أكثا طأ يئع رئي نشببيد ّا د ر ا ا 

لا هذه ائ اا ئاس ُ ز  ل  زاا طأ ائفطببببباء امةضبببببي ائلايلي ائذلأ ل نين  اا طأ ائفطببببباء ائ اةاي اّنةا لشبببببن 

 - نشبباب   أد ا،ن  لراتيةلة ائسببيق ائعائ ي ائ رني اا  ببا لةا  ائ ي سبب  يج اال ًا  للر اتيةلة ائسببيق ائ رني

 .ال اة

نشببا ائفالسببيف  ائعائم ائ اةخ  اتاانل ةسببل ك ا ًا   1931في  اف ط را ئلغالة طأ أ ا ل ائ ان ائعشببالأ  ائعام 

 عنيان "ائنظاا ائعل اة"ا كان في ائياا    ثا ة ن يءا طذهلة اأ ائ ب بببال  ائ ي سبببان لي رئالا ا بببا ائعلم 

 : ائ رنيئيااا ائذء ت ي ه ائاأس ائاة الي ائ عاللأ اطا  ااي  ائ ا ي

ي ستكون فيه طبقات اجتماعية ُمقّسمة حول نوع العمل، فلنا وإذا صّح ماتوقعناه عن أن المجتمع العلم .. "

كذلك أن نفترض أنه ســـــيكون هناك وتائف تقوم بها الكائنات البشـــــرية التي تنتمي إلى أرفع "طبقة" من 

الذكاء )أي الرأسمالية(. كما من المرجح أن يكون هناك أنواع خاصة من العمل تقوم في معظمها على الزنوج، 

ســــتنســــال" )في المختبرات( عمال يدويين للصــــبر والعضــــالت ال للعقل. أما الحّكام والخبراء فيما ســــيتم "ا

ذ على أســـا   فســـُينســـلون أســـاســـًا لمواهبهم العقلية. ولو فرضـــنا أن كال النموذجين من اإلنســـال قد ُنف 

ف أقرب إلى أن العلم، فإن الهوة ســـتتســـع اتســـاعًا متزايدًا بين األنموذجين، بحيث تجعلهما في نهاية المطا

 ".يكونا نوعين أو جنسين مختلفين

ائا اس امطااكي امسببببب    ا ل  ألزنلا ة كان أ   خاام سبببببااسبببببي أئ ق اأ ال . ائشبببببللل طأ صبببببعي  طا رط 

أسبببببب اه" ائن  ة ائعل اة ائ رنيئيااةا ائ ي ال ُتباة ائ رنيئيااا طأ ألة ااي  اا اة أ  رنسبببببباناةا ف ال ء  ائ ائي 

 . لة ائجلللا  ائ ي تبلث انلا  اتاانل ةسلرئي ائللر اتية

ا  بببببا لة ئأ تبلث  ائ هكال في ر اة "صبببببلام ّطببببباةا "  ل في  ايل ائبطببببباةا ا - طثل هذه ائ سيةا  ائ رني

امطااكاة  ائغا اة نفسببببببلا في ائلةاة ام ئيا  ائ ي ان سبببببب   ا،ن  ائفعل طج  عاتلا ط  صببببببعي  ائعيئ ة 

ّاك ة تعلا ها أال  رثاا طأ  اة رئي    ة  طأ في ائ ية  20نبي  يلط لافي ائ يةا لع ل في  1ائنايئا اائ

في ائ ية ائ اااأ ل ذف  لم رئي أشبببلاق ائ سائةا أ  ائ سائة  80ائسبببران  طعظ لم  شبببرل طالا  ا فا ا ائبببببببببب

عببةا أ  ل بيئين رئي طجا  ط لياببا  تعاش الي ائ سبببببببببائي ائ ببافلببة  ائ لببذا  ائعببا اا ائسببببببب افببة  .ائ  ن 

(tititaiment)  

ائراتى  ن طّ ًا ائس  ة طا عل ا نسببببببباناة؟في ائ ا ة"ا ائذلأ ال لشبببببببرلي 1ئرأا طأ هالطء "امال طأ ائبببببببببببببب

  ا ّل     اعة  طرينا  هذه ائس  ة كائ ائيRothkopf David امطااكي  لفال ة ثريد

هي ن  ة ت لية  يال  ائع ي  ائ لالة ائ اضببباة ئ بيخ الي أضببب م سبببلسة طأ كل ائفيا  امياى طج  عة الي 

أن لالثا ا  شرل طن ظم الي ّايا   "ائس  ة ائفا  ة"ه كيكى امةضا ّاث لس سا  أفاا ها ائذء لشرلين هذ

طلااة نسبب ة  5ا2 هذه ائ لة طأ ائ شببا أ ني طج  عة طاتاأ طأ .لب ببي طأ ائ للان طلااةا  ائناس في ال  ط



 

 بحثية: وراق أ 

 2018شباط –سعد محيو  /ترامب ليس صاعقة في سماء صافية والعشرين على خطى أواخر عهد روما القديمة؟واشنطن القرن الحادي 

 

9 

 

ل ف ط أكثا سببيء تيخل  ئلثا ا في ائعائما  ل ألطببًا أيسا سببيء تيخل  ئلسببلسة ائعائ اة.  في ائعائم.  هذا طل ث 

ش رئي ّل  عال   ة ائبريطا  في ففي كل  ليما ل  ذ أفاا  هذه ائس  ة اااةا  ت س طلااةا  ائ شبببببببا  تل ِّ

الي ة م أن ث ة يالفا  ا ا ة  اأ اناصبببببببا هذه ائس  ة ائُ  جا خا ئل يطاا ا رط أنلم لع لين في   .ائعائم

فراا اطن  اء رئي   أ شب را  طشب اكة ئ لطة ط بائبلم ائ اصبةا  هم لع  ا ن أنفسبلم اائ ااأ  لافطبين 

ائ  ا ائا اس ئلذه ائشبببب را  هي  للا  افيس ائج لاة في سببببيلسببببااا ائ ي أ ل  طنلا . 6طا أ  ايطاة طبل ا

صببببببب ي ال هان انغ ين تع اا "رنسبببببببان  افيس" ئللطئة الي "ائ يا أ ائعائ ي ائجللل ائذء لز ةء ائبل   

 .7" ام  ان  ائ يطاا 

 

ق الدول  المجتمعات - تمزُّ

ق امنسبببجة اطا  اااة ائ ي ّاك لا  اسببب نل  رئالا ائل ئة مطة الي طلى ا -نعي  ا،ن رئي ائ سبببهئة امهم  ت ز 

ث فلفاانساس فيكيلاطاا . اا ن ق ائر اا"  بل  اأ تلهية ائظا ف ا ا  اااة في طعظم ي طالئف. امياا"ائ  ز 

ك ا لل  الي يئع اةتفا  طعلط  ائجال ةا  ائعائم ائ ببببنااي طنذ أ اسببببط ائسبببب اناا  رئي أ ا ل ائ سببببعاناا ا

 نسببببى ائسالق  ائيط ا   اا ائشبببباااة  ان فاض طعلط  ائ  ببببي ةا  تلهية ث ة ائ يا ناأ  ائ السببببسببببا  

ك ائعللل طأ هذا ائني  طأ ائ الشبببببباا  اطا  اااة  شببببببرل  ةاطاتاري  في  ا   اطا  اااة.   األ.ا ّاأ ل با 

ا لذا لشببي  هن ّلثًا الاًل  ك ااًا ل اخ رئي ائياي   لب اج رئي تفسبباا ك اا ألطبباً ط زاطأ في ائعللل طأ ائ للانا ف

ف.  هن. "يزلأ ائ ج    طأ ائ ام ائ شببب اكة ائ ي  ا الي اسببب نزاف "ائاأسببب ا  اطا  ااي" ائذء لعا  من. لالشببب 

ل أساسًا في طسهئة ائث ة  ".ت جس 

ق اطا  اايا فاعي   األ. رئي ا  لاة اطن  ا  طأ ائ ج    ائ بببنااي رئي ائ ج    طا عل أطا أسببب اد هذا ائ  ز 

ت  لف  شبببيء اأ رطم ائ  زاا   ائ بببنااي أ  رئي ا بببا اا  بببا  ائ عليطا .  ت عًا ئذئعا رطم هذا ائ  زق ط

                                                           
في العام   the twilight of soverinity في كتابه Citibank لـــــــالمدير التنفيذي السابق  walter wriston في هذه النقطة األخيرة، كتب وولتر ريستون 6

وا بعد : "أولئك الذي يفيدون من اقتصــاد المعلومات أكثر من غيرهم، يشــعرون بانتماء لزمالئهم العالميين أكبر من مواطني بالدهم الذين لم ينضــم1991

ية( "والء النخب الجديدة )األميرك :The revolt of the    Elites كتاب آخر بعنوان إرى ركب العولمة". وكتب أيضــًا كريســتوفر الد بعد ريســتون بســنيتن في

 ير مواطنيهمالعاملة في الســوق عالمية أكثر منها قومية أو وطنية أو إقليمية. إنها تشــعر بالقربى من زمالئهم في بروكســل أو هون  كون  أكثر من جماه

 ."القتصاد العالمياألميركيين الذين لم يندمجوا بعد في شبكة ا

د بروز نوع جديد من التوتر، أو بكلمات أدق، توتر إ ويعّلق روثكوب على كل هذه المعطيات بقوله بتعابير مجلجلة: 7 ضــافي. ".. واآلن، فإن نخب دافو  ُتجســ 

لرئيس لتحديد الحوكمة العالمية، وبلورت حقيقة ألمة بوصـــفها القاعدة اا -ســـنة، هي فكرة الدولة 400إذ يبدو أن هذه النخب أشـــعلت توترًا مع فكرة عمرها 

دة.. عولمة الجديجديدة لم يتقّلص فيها نفوذ األمم وحسب بل أيضًا يتم تجاوزها والقفز فوقها بضغط من الحاجات العالمية التي تنتجها مراكز السلطة المت

 ."التي باتت أقوى من كل الملوك واألباطرة وأقطاب المال في كل العصور السابقة
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ائسببا  ة يال    لاا ائثيةا  ائ رنيئيااة  ائ ببناااة ائسببا  ةا  ائ ي ان ل  كللا في يات ة ائ ساف  باا ا  ناء 

    ائ ام  ائ فاهام  ائ السسا  كافة.الي طس يلا الللا

ل فز  ّسببببنا. طسببببهئة اطن  ا  صبببببابةا  كذا امطا في اّ  ا  ائيصببببي  طجل ًا رئي يياتام  ناء الللا. ئرأ طا

ًا أطام ائ  زل  امهم  امك ا ائذء ت يم  . ائن  ة  فيا. فيكيلاطا  شببببببرل طثاا ئالسبببببب غااد هي الم تياف. طلا 

ةاق أن هذه ائثغاا في تبلال فيكيلاطا ام .مطة في كل ائ للان ت ال اً ا - بببببببا لة ائاأسببببببب ائاة ئلل ئةاا  -ائ رني

ق هذه.  هذا أطا اتطق في نلالة ائر ادا ّاأ نسف  نا عة اأ ة   . في رن اي "نلالة ائ اةلخ" طأ طشرلة ائ  ز 

تآكل اام ائ ج  عا  ائغ ق كل ط يطت. في طعظم ط ين طالئف. ّي  كياةث  اةا ئاالكل أن طالشببببببباا  ائ  ز  ا 

"ت ا ه  في طن  ببببف ائ سببببعاناا ".  هذا طا ف  طللا تبالا ا لرينيطاسبببب " رئي ائ سببببام    ااةا " ريا طا 

كان  هذه ائ الشاا  تنبساا فل ايا كل هذه ائطجاج ائذء يل . فيكيلاطا ّيئلا في طيا  ائ فبا  ائسا  ة 

 ."ائايا ة ائ ي تشي لا   طًا نلالا  سعالافي ائر اد؟ امطا هنا أش .   لع ائ  ص 

لا  ائلل  اا اة ائلا اائاة ائ ي س سي  ائعائم   امةاق ألطًا أن ث ة فيكيلاطا  اطن  اة ائنلا ي ئلاأس ائاة ُطجس 

لا في  كبببببببب اًا ط  اااءت. ائ اصة ئلفرا ائلاغلي ّي  ائ سل   ائا ح ائ  جس  "ّ  اة تاةل اة نلا اة"ا ااء  ت ش 

ةلخا امطا ائذء اعل. لنسبببي أن ل سببباء   هل ائعيئ ة ائاأسببب ائاةا في انلفاالا ائااهأ ئ بسام كل ائعيا   ائ ا

لا سبب بافى الي ائنظام  ائسببالم اطا  ااااأا  الي ائلل  اا اة ائلا اائاة   ّ في  ا. اطا  ببا  ائعائ ي ائ ي

ُ فاض  لراتيةلة امطةا أم س -ة شاااة ئلل ئةائ ي ت لية   ائ لةلج   عل نطاط   ط اضا  تاةل اة اسااا كه ن

جاةء الالاا  تنسبببببف  ذئع طفاهام ائ يا نة  ائ ر سببببب ا  اطا  اااة  ائبالا   اطن  اءا  ت -ائسبببببيق ائ رني

 ائ يطاة؟

اًا ّاأ االأ أن ط سل ا  ائباد  ئاس اطا  اةا  ائفلسبببببببفاة  ياصبببببببة  الي أء ّا ا ئم لرأ  ي  كانالء ُطغائ

ل  ائل ئة ائ ا سببببببباة ائ يتائا اةلة  هي ائ ي أ    رئي يل  ائل ئةاطا  اةا   ا،نا هذا  .مطةا -ائلاغلاة ائ ي أئ 

لن لى الي ط ببببببلةه ائغا ي.  هذا ئاس تغاااًا طفاايًا أ   اا ط يا . فائاأسبببببب ائاة طنذ ئلل ئة ائي ناة ائ لطاا 

ائل ئة امطة ال  ئلاا  هي ئم ت ل في ا اهاا  نشببببببهتلا ام ئي ئم ترأ طايطاة  ط   ناةا  كان  تع  ا   طاً 

طأ يال  ائسببب اح ئلا طالا ًا  بااطة تياخن تلةلجي  اأ ائلل  اا اة  ائلا اائاة  ائاأسببب ائاةا رط  سببب ى ضبببغيب 

 .ائثيةا   ائباكا  اطش ااكاة الالا

ئسااساة  ئلسيقا  ألطًا مطة ئ ائق ائسلسة اطا  ا لة   ا،ن اا -هذا ائ سية أسفا اأ  عثاا سلسة ائل ئة

ئ ببائق ط  لف أ ا. ائعالاا   ائا ا ط اطا  ببا لة ائل ئاة  ا الا اة ياةج سبباا ا ائل ئةا طا أ ى رئي ت يلض 

الةا هذه اميااا الي ائيسا ة  اأ  امطةا  نسف -أازاء  اسعة طأ ائع ل اطا  ااي  اأ ائ يا ناأ  ائل ئة

 .طيا نالا   اأ اطا  ا  ائعائ ي
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 عن الدولة انفصال األّمة

ائسببااسبباة  -في ظل هذه ائ عساا ا  لأ ائ يا نين في ائغاد ل بثين اأ أن اب أياى طأ ائراانا  اطا  اااة

ذه ائراانا  هامطة.  عض  -ائ ي ال تطبب أ ئلم ّ الة طا طأ  يا ل ايئ ة طنفل ة طأ ا ائلاا ياةج ر اة ائل ئة

هذا ائسااقا ئاس  ائبل   ائسااساة هي  ّلها ائ ي سُاعا  ةس لاا  صغاا   عطلا ا،يا ك ااا ئرأ ط  طثل

  ائ اةلخ  كافاة ط اة  ..  ل ألطًا ائبل   اطا  اااة ائُ  ط نة ئفلسفة طعانة طأ

 هذا ال لال ء في نلالة ائ ساف رئي فع اةت اب ائل ئة  امطة في ائعللل طأ ائ للانا ا ا ائعي ا رئي تعالف 

 طءا   امطة   ا خ -أصبببغا ا  أك اا ئ ا لعنا. تع اا "امطة". ائ لا ل هنا ت ل  الللا اأ ائل ئةاللما  طاا أياى 

ط عل ا ئل يا أ الي ةأسببلا ائيطء ئل ج  عا  ائ ببغااا ائ بلاةا ياصببة في ائ لن ائر اىا الي أسببس ااااة 

ف ل رأ ر اةا ائعالاا   اأ هذه أ   لناة أ   ا فاة أ  ئغيلة.  هذا ائ شببظي ال ل ل  ططبباافا  يسااا  ري كا

ائ ج  عا  ائ غااا ائ ي ت يخ   فالا ائيطءا ا  ال تطا  فالا ّ يق امالاا ا ياصة ط   ااد سلسة اائ اة 

 .اا ةا الي فاضلا؟

مطة ائ ي سبببب ب  ئلا في ائسببببا   أن ترين " يت ة ا -في ائيطلا  ائ  بلاا الي سبببب ال ائ ثا ا ايا ائل ئة

ا   اعة ان بببببلاة" تبي    ائ لااالأ رئالا رئي طيا ناأ  سبببببااة فا  ةا ت آكل ا،ن  سبببببااة فا  ة ا،ن  فعل تغا 

اطا  با  امطااكيا كذئع   هثاا اطن ال ا  ائلل غاافاة ائ  سباةاة ئغاا صبائق ائ اض.  هذا طاللف  ائعللل طأ 

  ئغيلة في ائلايلا  طالءا    ئاة اسااا  ائ ج    امطااكي رئي ائ بث اأ طالءا  ّ الة ااااة أ   ا فاة أ

 .في ائ اةج

ففي كائافيةنااا ياطس أك ا اا  بببا  في ائعائما ت لا ى ائبل    اأ هذه ائيطلة ائر اى   اأ ائ رسببباع  ف أ 

 .  ط  طسائ  1970كل ي سة كائافيةنااأ هناك ّائاًا رثنان طأ أصل طرساري  فا ا كان  ائنس ة ائُعشا ائعام 

لين ثلث سببران ائيطلة  ائ ان ائبا ء  في ائ ية طأ سببران ئيس انجالاس.  40 ائعشببالأ  ا  ائالتاناين لشببر 

اام طأ  صي  كالس يفا كيئيط س رئي أطااكاا ت سااط  سااة ائبل    اأ ائيطلا  ائ  بلا  500 هرذاا  عل 

 ا اة ضل ائ رسارااأا  ت ااا   أطااكا ائالتاناةا الي ة م كل صايا    نائل تااطى اطّ جاااة يال  ّ ل . اطن 

 .ساكسيناة -سسيا ائث افة امنرلي

هذه ائ عساا  اطا  ا لة  ائلل  اا اة تل ي أضياء الي أس اد ت اال ائعنف في ائيطلا ا  ات ايه الي 

نبي ط زالل ائسا   ائعن ببباء في طجاط  ائعاق  ائلين  ائسا فة. فائنسببباج اطا  ااي امطااكي كان لجل ئب  . 

اة  عة الي أ ئيلة ائي ن ئل ئة ائرانزلة ائباطاة اا  اااا  ائ شبببببببج  ائا اس في ائن ي اطا  بببببببا ء  في   ة ا

 ائ يطاببة امطااكا اأ.  ا،نا  ط  ان  ببا  اطا  بببببببببا  امطااكي طأ ائ اّلببة ائفية لببة رئي طاّلببة ائعيئ ببة 

طااكاة ائر اى طأ اثااتلا ا سببنشببلل الي امةاق ائنايئا اائاة  تآكل   ة ائل ئة  الا في ريااج ائ ايتا  ائ ائاة ام

امطةا سبببياء في  -انلفا  أالا  ها لة طأ ائ يا ناأ امطااكااأ رئي ائ بث اأ طاليا  رطنة ياةج أسبببياة ائل ئة



 

 بحثية: وراق أ 

 2018شباط –سعد محيو  /ترامب ليس صاعقة في سماء صافية والعشرين على خطى أواخر عهد روما القديمة؟واشنطن القرن الحادي 

 

12 

 

طج  عا  طبلاةا أ  ا ااا  ااااة  رثناة   لناةا أ  ّ ي في ّاكا  انف بببببائاة  طجل ا ك ا في ائ ان ائ اسببببب  

 .ائيطلا  اشا  في  عض

 

 

 

 اإلسالم والغرب

ط  ائطببببب  ة الي ائ بببببعال ا سبببببالطي  ه - ث ة ن سة ثاناة طت ل أه اة ت عل  هذه  ائعائم ائعا ي ذه ائ بي 

ي ائ سببببببباح ائ اةل ي ال -ائعائ يا ال تفسبببببببق في ائ جا   اسبببببببعًا أطام هذا ائعائم ئ عا  ا   ةه ائبطببببببباةء

 انلااة ائل ئة ائعث اناة . ئ ايا؟ائعائ يا  عل  ااد أكثا طأ اان كاطل  ط  

م ئي طنذ اطسببببببالطاة ا -ئسبببببب ى ل عل   ائ ياناأ ائ اةل اة ائ ي أئ عنا رئالاا  ائ ي ت ي  أن ائنلطببببببة ائعا اة

ائ ان ائسا   طاال ءا ك ا ائنلطة ام ة  اة ائ ي ش     ال لا في ائع ية ائبللثة ا ا ّاكة ا ّااء  ا صالح 

عل اة  ائ بببببناااةا ال ااط ا في أا اد تلهية طاكان ل رأ أن ُلشبببببر ل "ا،يا" ائ نافس ائللني ثم ائنلطبببببة ائ

 ائ طبببببببال  ئل ا. فام ئي  ائنلطبببببببة ائعا اة ا سبببببببالطاة  ااط   عل أن اسببببببب نزف  ائباد ائسيللة كاًل طأ 

نفيي الي ائشبببباق اطط اا يةلة ائفاةسبببباة  ا ط اا يةلة ائا طاناة ائل اأ كان ا ت  اسبببب ان في ائ ان ائسببببا   ائ

  أ اافًا ئلل ئة ائعا اة ا سالطاة.ام سط  ائ نا   ائ جا ةا ائ ي س   ق  عل ف اا  اازا اياال  

ئ ل كان هناك طاُلش . "ائفااغ ائسااسي" في ائ نس ة.  ط اشاا  عل ااام   ئة ا سالما أالز ائعاد  طا ة 

 فعيا  بل   رط اا يةلة ائا طان  عالًا اأ  للانلم  اأ   اّلا الي   الا رط اا يةلة ائفاس  اا اطسالطاةا ثم

ائ جا  ائبايء ئل ئ لم ائف اة.  هرذاا ت ل  ببيا طأ ائ  بب اأ ائ   اصبب اأ  ائ  نافسبباأ ائلذلأ كاناا طنفا لأ 

تل اا ئعاالة نليض ائ سبببببببل اأ  رالاضببببببب. في ائ لل. ئ ل  أ طج  عاأا طاشبببببببباأ تاةل اًاا ئي   اا الي اي 

لطة ا سالطاة طأ "ا،يا" ائُ نافس  ائُ طال   ائُ عاالا فانسل   ّاا  لا ة  ايل طجا  ّايء ت ل    ائن

 .فساق

 ّلث امطا نفسبببببب. في ائنلطببببببة ام ة  اة ائبللثة. ف ل تزاطن  انسالا لا ام ئي في ائ اناأ ائثاني اشببببببا 

ئيط سبب يب   ئة امنلئس ا سببالطاة  ائثائث اشببا ط   لالة ائ ااا  ائ ساا ائذء ااف . ائبطبباةا ا سببالطاة.  

في رسبببببب اناا  تلهية طياخلأ ائ يى طّ ًا  اأ ائغاد ائ سببببببابي  ائشبببببباق ا سببببببالطيا  ئيط ان  ا  ائعليم 

رّ اب نلطببببب لا  انسالا لا ا سبببببالطاة رئي أ ة  اا ئران هناك طنافس ياةاي  اائ ي يساا م ة  ا اا ة الي 

  في طللها.
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 الة أئف سبببنة ائ نافس ائا اس ئل يا اطسبببالطاة    شببب . را ا  طأ  اّثا.  طفرال.ا  ائغاد ا،نا   ائذء كان

عائ اة.  هذا لبلث الي ة م أن  ااط . ائ بلاة أ  الي امال تااا  في طلى ايا  اتسببببببببا  خ ئة ان ّا ل ا في 

كل طنا   ائعائم ائعل ي   نس اًا  ائ ا ي ا لجا يا نجب  في اي ااق  -ائبطاةا ائغا اةا  ش الا ائ رنيئياي

ض رئي ا لة   ال اسبببب ثناءا امطا ائذء يل  ائ فاةاة ائر اى ائااهنة  ائغاد لنبلة  هي في ية ا صببببعي ها  ل عا 

 .تاااعا   هي في ية ةا ان  اةه  لاا ائباد ائ اة ا

   نائل تااطىا  نزا.  الل.  نااسببببا .ا ئاس صبببباا ة في سبببب اء صببببافاة أ  ظاهاا شبببب  بببباة اا ااا  ل هي 

انعراس  تجسببببال ط اشببببالأ ئلذا اطنبلاةن  مخطا  ائ اّلة اطن  ائاة ائعاصببببفة ائااهنة في ائيطلا  ائ  بلا 

 . ائغادا طالجعل.  ك ا أسلفنا  أش .  ناا ن   ااي ام ا اا ائا طان في أ ايا الل انبلاة ة طا ائ لل ة




