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 ميدقت
 

 الإ م|ركاذ يف نطولا اذه نم قبي مل نإ ىتح نطولا همسإ ءيش ىلع نويفنملا يكبي يفانملا يف
 أبعم يسنم طئاح وأ ديعلا ءاسح هيف نولوانتي اوناك ميدق نحص وأ ىشطع ةرجش ةئي{ ةروص
Uاهلهأ نع اصصق يكحت ال ءامكب طئاوحو نوحصو راجشأ ىلإ ناطوألا تلوحت لهف .رابغل، 
 .؟مظعلاو محللا ءارو امل Dوق دتمي انيف نطولا لازام مأ

 نيذلاف ،رDدلل مئاد قايتشا يف مهلاح ىلع اولظ سانلا الو انطو َيقب نطولا ال فسألل
 وأ سيدق ةنوقيإ تحت أبخم يئاسن رطعو ّيلح قودنصو ىولح ةعطق هنأ ىلع نطولا نوركذتي

 ،ليللا رخآ تادازم يف ةدرخلU نيرجاتملل ادج اصيخر نطولا اوعU نيذلا مه لاشن وأ ذبهج
Uديعبلا نمزلا بورح يف نيرصتنملا نيدئاعلا ةوشن هبشت ةمراع ةوشن يف سخب نمثب هوع، Uهوع 
 ثحبلا مهزجعي ال يكل دورابلا عم ةيرس ئباخمب اهونزخ تيربك ةبلعو رمخ ةنينق هنمثب اورتشاو
  .ليحرلا تقو يتD نيح ةرارش نع

 يتلا مهشورك الإ مهل نطو ال ،نطولا ةنحمو ،نطولا ةدحوو ،نطولا نع اريثك نوملكتي نيذلا
 اورتشا دق اوناك ءالؤه ،دحأ اهيلإ لصي ال يتلا ةيرسلا مهئباخمو ئلتمت ال يتلا م{ويجو عبشت ال
 هيف اولعشأو فحاتملا لدب رباقملا هيف اونبو هتاءافكو هتاورث نم هوغرفأ يذلا قارعلا امأ ،اليدب انطو
 .ءايحلا اودقف امدنع هل ءالولا اودقف مªأل ،مهيدل ةميق هل دجت الف قئادحلا لدب قئارحلا

  .ممألا نم ¬ريغ براجت نم الو انبراجت نم ال ملعتن نأ ديرن ال لق وأ ملعتن ال اننأ انيف بيرغلا
 حلصنس اولاقو ،ةرد¬ ةيشحوب هعم نم لكو هتيشاحو كلملا اولتقو هعم نمو ميعزلا ءاج دقل

 ءاج مث ،رهنلا يف مهثثجب اوقلأو ةقيرطلا سفنب مهوحبذو مهفالسأ ءاج نأ ثبلي مل مث ..... لاحلا
 رخآ اوقنشو رخآ حافس حافسلا بقعأو حافس ءاج مث ،ةضماغ ةقيرطب مهوحبذو مهفالسأ
 ةين¬الا انبرش اننأل اذه لك ،رخآ ديع يف هفلخ حبذي فوسو ،ديع موي حابص يف نيحافسلا
 .حماستلا حور ملعتن نأ ديرن ال وأ ملعتن مل اننأل اذه لك .نبللا عم يضرملا تاذلا بحو

 ءUرغلاو ةازغلا لك نم نطولا ىلع ءالب دشأ مه اوملعتي نأ نوديري ال وأ نوملعتي ال نيذلا
 ىلإ دوعصلا نم ملعت نطولا يف كيرشو بيرق لثم ينازرU دوعسم اذه ..... كتفلا ةحلسأو
 داركألا لك نع ىفع امدنع ،هتدلج ءانبأ عم احماستم نوكي فيك ،لبجلا نم لوزنلاو لبجلا
 امأ .انطو ينبي الو داقحألا ثرويو رودصلا رغوي فوس مهنم صاصقلا نأ كردأ هنأل ،نييثعبلا
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 قوفو ضرألا تحت ةيرسلا اننوجس انينبو ¬رباقم انحتفو انتحلسأ ¬ّزهجو انقناشم انبصن دقف نحن
  .ضرألا

 ول ىتح ،انضعب بحن نأ بجي حماستن يكلو ،حماستلا ةفاقث ملعتن نأ بجي حلاصتن يكل
 كئلوأ ىتح ،نطولا يف ءاكرش نحنف ،رخآ قرع وأ رخآ نيد وأ ىرخأ ةفئاط نم انضعب ناك
 نأ بجي ،انلافطأ بتك اوقزمو دجاسملا لوخد نم ¬ومرحو ¬ونجسو موي تاذ ¬ودراط نيذلا
 ال مسلا براش نإو رشلU لباقي نأ يغبني ال رشلا نأ مهملعنو انناضحأ يف مهذخ¼و مهل فقن
 يفانملا ىلإ جاتحنال اهدنعو ،انطو ينبن نأ اننكمي اهدنع ىوتسملا اذه ىلإ لصن نيح ،مسلU جلاعي
  .لالطالا ىلع ءاكبلا ىلإ جاتحن الو

 انيف ثعبي نوعلم ءام نم برشن اننأك ىرخأ ةنيط نم اننأ دعس روتكدلا باتك يل ىحوأ دقل
 ريبكلاو ريبكلا فلزتي انيف ريغصلا ،رحبلا كامسأ نم أوسأ اننأكل ىتح نايغطلاو درمتلاو طلستلا
 قلعن ¬رص ،مهعم حماستنو انئانبأ رودص ىلع ةمسوأ قلعن نأ نم الدبو .ريغصلا حبذ بذعتسي
 اذه لك .راªألا يفو تاقرطلا ةعراق ىلع سوؤر الب مهثثجب يمرنو راجشألا ىلع انئانبأ سوؤر
 انك دقل .ةسيسدلاو ةيهاركلاو ةنيغضلا زرخ نم ةزرخ فلأ اهيف ¬دحأ ةحبسمو نونيدتم نحنو
 ءارمح طوطخب ¬رصو ،دحاو رمحأ طخ مادصل ناك دقلو ،ةريثك ميدادصب ¬رص مث دحاو مادصب
  .ةسجسفنبلا قوفو ءارمحلا قوفو

 نم ددحن يكل نييسفن نييئاصخأ ىلع انسفنأ ضرعن نأ مزلتسي ايسفن اللخ انيف نأ فرتعأ
 اهل نوكن نأ ثبلن نلو اهجراخ انمدام ناطلسلاو ةطلسلا نعلن اذاملو انسفنأ يف نهولا أدب نيأ
  .اهلخاد نحنو اديبع

 ،طوقسلا دعب رومألا هيلإ تلآ امل ةذف¬ ةيؤر هنإو ةمهم نينمز ةقيقحل قيثوت باتكلا اذه ةيمهأ
 ةكرح ىلع ةيداملا دهاوشلا نأ نم مغرلا ىلع ،ةقباسلا هبتك نم ةيلومشو ةقد رثكأ يملع ليلحتو
 نإف كلذ عمو ،ةقباسلا هبتك يف انيلع ضرع امم لقأ اªإ الإ ةيفاو تناك ةلودلاو عمتcا ريغت
  .حماستلل ةذف¬ انل حتفتو ةيفاضإ ةميق باتكلا يطعت ةداجلا ةيليلحتلا ةرظنلا

 ثادحألاف ،لصوملا وأ ةرصبلا وأ دادغب عراوشل ةطراخ ىلإ جاتحت ال باتكلا اذه أرقت يكل
 سيل ةفسانلا تاوبعلاو ،تاراحلاو عراوشلاو ةقزألا نيب زيمت ال ةفسانلا ةمزحألاو ناكم لك يف
  .ىراصنلا نم نيملسملاو داركألا نم برعلاو لاجرلا نم ءاسنلا زييمت ىلع ةردقلا اهيدل

 ،مدلا ءاعبرأ ارذع ،دامرلا ءاعبرأ كانه نوكي ال يكلو يناcا توملا سوباك نم صلختن ىتح
 اودكÈو ،حماستلا ىلع انسفنأ يبرن نأ بجي ،عجفملا دحألاو ،ةنيزحلا ةعمجلاو ،ميلألا سيمخلاو
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 كردلا ىلإ توا|و تطحنأ ةمأ نم امو ،أدبملا اذه ىلع الإ تماقتسأو تضª ةمأ نم ام نأ
 .حماستلا نع تلخت نيح الإ لفسألا

 ،حماستلا ةفاقث اوملعتي يكل باتكلا اذه نم اوديفتسي نأ نكمي ناطلسلاو ةطلسلا لهأ
 هيلإ تلآ امم لمأ ةبيخب ئراقلا باصيال يكل باتكلا اذه ةءارقب حصنا ال كلذ ادع اميفو
  .نيدفارلا دالب يف رومألا
 
                                                   
            
  يميعنلا ةدوج رجف .د                                                  
                                      20/12/2010 ندنل                                                  
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 لخدملا
 

 
 

 الدب ءايشأ قدصنـس ،اهدوجو ركننو ةلكـشم هجاون امدنع
 اهر�آ نـم وجنن ال ىرخأ لكاشم بيلاود يف انعضت دق ،اهنم
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  ةلكشملا نمكم
 

 نـــم تءاـــج ،ريـــيغتلاو لالتـــحالا نـــمز يف نييقارـــعلا نـــحن هانـــشع سؤـــب عـــقاو ةـــشقانم ةرـــكف نإ
 يف ٍلاــيجأل ادــيفم نوــكي نأ نــكمي دــياحم لكــشب هDاــنث نيــب شيــتفتلا وأ ،رــضاحلا شبــن نÌ داــقتعإ
 روز دهاــش اــنلايجأ لــثم نوــكتال نأو ،اــفرحنم اكولــس ،اــنلايجأ لــثم كلــست نأ بــجي ال ،لبقتــسملا
 ،ةــصيخرلا ةــيزاهتنالا حورــب يرــجي اــم ىــلع ًةــجرفتم اــهلثم ىــقبت ال نأو ،بــيرختلاو فارــحنالا ىــلع
 يف داــقتعإ نــمو ،فارــحنالا زــيزعتل ةــصقار ¬اــحلأ اهودــشتو ارــصن ةــميزهلا لّوــَُحت يتــلا ةــيئاغلا ةيلوــصولاو
 ىــسع برــع ءارــقل ادــيفم نوــكي دــق ،يــسفنلا حيرــشتلا بولــسÑ عــقاولا اذه ثادحأ يف ضوخلا نأ
 ءارـــق Dاـــقبلو ،ميدـــهتلاو اـــنتاوذ لـــتق يف ةـــصيخر ةكراـــشم تاودأ هـــب اـــنطروت اـــم لـــثمب اوـــطروتي ال نأ
 ا|دــش تداز تاراــيت دــض نوحبــسي نيــينطوو مهتــيعفاد تفعــض نيعباــتمو مهددــع صقاــنت نييقارــع
 ،فارــحنالا لــحو مهبــنجت ةاــجن ةنيفــس مهــسفنÌ اودوــقيو ،م|وــفغ نــم اوحــصي نأ ىــسع ،مهتهجاوــمب
 كــلت ،منهج نم عرف اªأك ،ةلعتشم بهل ةنسلأ ىلع نوجرفتي ،لتلا ىلع نيفقاولا نم رثك مهريغو
 ىــقبت نــم عــم اوــفقيو حفــسلا ىلإ اوــلزني نأ ىسع ،ديزملا بلط ىلع اهبيهل ةموميد سسأتت يتلا رانلا
  .ديدج نم م|راضح ءانب ةداعإو ،ريعسلا ءافطإ يف مهDإو اماهسإ نيفقاولا نم

 يف دادغب ةمصاعلU ميقي مهدحأ اهفصَ◌و ،مهتلثمأ يف نويقارعلا اهريعتسي يتلا هذه منهج نإ
 وأ ،هتنيدم نم ةفلتخم قطانم يف ةددعتم تاريجفت ثداوح دعب ،هلاوحÌ قلعتي لاؤس نع ةباجالا
 درلا يف ةدوهعملا هتقيرطب در امدنع ،2010 ماع ةرارحلا ديدشلا بآ رهش يف ديشرلا ةنيدم
 .ةرخآلا يف منهج موي ىلع ايندلا يف نونرمتي مªأ يمكهتلا

 ،دوــمجلا كــيرحت يف عــفني نــل ،تادقتعملاو تاداقتعالا هيف ترثك عمتجم يف درcا داقتعالا نكل
 ةيــسفنلا ةمدــصلا ثادــحإ ةــياغ نيــمÈ يف اــضيأ عــفني نــلو ،دومــصلا فعــضو روهدــتلا فــقو يف الو
 ىلإ ةدوـــعلل فارـــحنالا فـــص يف نيروـــشحملاو ،هحفـــس ىلإ لوزـــنلل لـــتلا ىـــلع نيفقاوـــلا عفدـــل ةـــيفاكلا
 ماوـــكأ نيـــب ارـــعو ناـــك نإو اـــقيرط هادـــه ىــــلع نورئاـــسلا كلــــسي مل اذإ ابئاـــص نوـــكي نـــلو ،هـــهاجتإ
 هــلئاتف ناريــن أدــ| مل ٍقــيرح ىلإ قارــعلا لــثم ادــلب اــهقوف نــم زــفقلا اـــ|رارم تلــصوأ يتــلا ةرــملا ةــقيقحلا
 وأ ،ةرــملا ةــقيقحلا ماوــكأ طــسو ريــسلا نأ انناميإ عم ،نامزلا نم نرق فصنلا براقي ام ذنم ةلعتشملا
 نـــم سادـــكأ اـــيقطنم دـــجوت اـــهليلحتو اهـــضرعل اـــجª باـــتكلا اـــهنم ذختيـــس يذـــلا ةـــبهتلملا ناريـــنلا
 ناـــمثع كاذـــف .هقبـــس يذـــلا وأ ،هـــيف نـــحن يذـــلا بعـــصلا نمزـــلا اذـــه يف ءاوـــس ،ةـــيباجيالا قئاـــقحلا
 ماـــع فيـــص ةعيـــش راوز ةتـــس ذـــقنأ يذـــلا ينـــسلا ةـــيمظعألا نـــبإ باـــشلا ةـــيوناثلا بـــلاط يدـــيبعلا
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 ناــك ةأرــمأ ذاــقنإ يف لــشفو ،رــسجلا ىــلع لــصح عفادــت نــم ةــلجد رــª يف اوطقس دق اوناك 2005
 هـــلمعب رطـــس ىتـــح .ةـــلجد عاـــق يف ةيوـــس ارقتـــسيل اـــعم اـــمهيلع اـــ|ءابع تـــفتلأ موـــي عباـــسلا اـــهبيترت
 نــمل اــغيلب اــسرد تــطعأ ،ةــمحلم يفئاــطلا بارتــحالا ةورذ يف ةدــيرفلا ةيناــسنالا هتيحــضتو يلوــطبلا
 رحاـــنتلا نـــم فـــيفختلU لـــيجعتلا يف تمهـــسأو ،نيبناـــجلا الـــك نـــم يفئاـــطلا دـــقحلU م{وـــلق ْتـــَئلُم
  .كاذنآ هتورذ يف ناك يذلا

 ناــك يراــحتنإ ىــلع هدــسجب ىــمترأ يذــلا اماع 31 نبإ ينسلا يطرشلا ،دمحم يلع لالب كاذو
 ًءاــــيحإ ىلDد عراوــــش دــــحأ يف ريــــسي ةعيــــشلل بــــكومب 28/12/2010 يف هــــسفن ريــــجفتل اــــهجتم
 ،اــهليعي ناــك يتــلا ةــلمرألا هــمأ يف رــكفي نأ لــبق ينــطو يفطاــع لاــعفنا ةروــف يف ،ءاروــشاع ىركذــل
 ،هــينيع ماــمأ نربــكي تاريغــصلا ثالثــلا هــتانب ةدهاــشمو ،ةــعماجلU قاــحتلالا ىــلع هقيقــش ةدعاسمو
 ماوــكأ طــسو يف نأ اذــه يلوــطبلا هــلمعب دــكأ ىتــح ،نابــسحلا يف ةباــشلا هتجوز لُّمَرَـت عضي نأ لبقو
 نــم ىرــخأ ماوــكأ ،باــتكلا اذه يف اريبك ازيح تذخأو قارعلا ىلع انينس تميغ يتلا ةرملا ةيفئاطلا
 .قارــعلا يف لــصح يذــلا لــصح اــمل ،اركبم اهطيشنت ىلع ةصرفلا تحيتأ ول يتلا ةيباجيالا قئاقحلا
 شيــتفتلا يف بــغارلا ئراــقلل اــعف¬ نوكي فوس باتكلا اذه لثم يف اهضرع نأ ىرأ ال كلذ عمو
 نيــب اــم شيــتفتلل يعاــسلا صــصختملا  ثــحابلل الو ،نالذــخلاو يدرتــلاو ءاقشلاو سؤبلا قئاقح نع
 وـــحن كرـــحتي يذـــلا ينطوـــلا يـــسايسلاو يموـــكحلا لوؤـــسملل الو ،بابـــسألاو عفاودـــلا نـــع روطـــسلا
 الثــم فــظوملا نأ يأ ،ادوــجوم نوــكي نأ ضرتــفي باــجيالا نأل ،حالــصالاو لكاــشملا لحو ريوطتلا

 نـــم عـــمتcا ديفتـــسيس اذاـــم هـــترئاد تاـــيباجيإ ¬رـــكذ اـــم اذإو ،اـــجح¬ Dرادإو اـــهيزن نوـــكي نأ دـــبال
 روصقلاو ءاطخألا صيخشت نوكي هيلع ،نايحألا ضعب يف ةريصبلا يـمعت يتلا ةياعدلا ريغ اهركذ
 زواـــجتل دـــيفملا وـــه ،قارـــعلا خـــيرÙ نـــم ةـــملؤملا مDألا هذـــه يف اـــ|زهجأو ةـــلودلا رـــئاود يــــف لـــصاحلا
 ىـــلع جيرـــعتلا نإ مث ،نودـــيري امدـــنع اـــهيدافتل مهـــضعب عفديـــسو اـــ{ نيـــينعملا هبنيـــس هـــنأل ،هلكاـــشم
 ةــمألا داــجمأ نــم ادــجم هــب ينــغتلا لاــجم يف الإ دــيفي ال يــقارعلا عــمتcا لــثم ضيرم عمتجم يف باجيالا
 صقرلا دـعب انفشتكأ ىتح ،¬ايحأ ةرارملا نايسنب انتمهوأ ناحلÌ اماع نيثالث نم رثكأ ا{ انّينَغَـت يتلا
  .نوطقاس ةرارملا ماوكأ طسو اننأ ،نيريثكلا ءانغلاو

 دوعي اهتيادب عوضوم نأ يف مزجلا نكمي ال ةمئادلا هبش قارعلا قئارح وأ ،ةلعتشملا نارينلا نإ
 هتلود سيسأتل ىلوألا مDألا ذنم تأدب دق تناك رمألا ةقيقح يف اªأل ،نآلا نم نرق فصن ىلإ
 لصيف كلملا 1932 ماع راذآ يف هبتك امب كلذ تابثإل ¬دهشتسا ام اذإ ،1921 ماع ةثيدحلا
 ،كاذنآ همكح مDأ ثدحي ام افصاو ةيرسلا هتاركذم ىدحأ يف )1933 -1885( لوألا
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 يباختنالا عفادتلاو ،يموقلا فالتخإلاو ،يفئاطلا رحانتلا قئارح بيهل شيعي هنأكو اقيقد افصو
  :الئاق بتك امدنع ،نآلا اهشيعن يتلا

 لب ،دعب يقارع بعش قارعلا يف دجوي ال يداقتعأ يف هنإ ،ىسأ نآلم يبلقو لوقأ(
 ال ،ةينيد ليط�أو ديلاقتب ةعبشتم ،ةينطو ةركف يأ نم ةيلاخ ةيلايخ ةيرشب تالتكت دجوت

 يأ ىلع ضافتنالل امئاد نودعتسم ،ىضوفلل نولايم ،ءوسلل نوعامس ،ةعماج مهنيب عمجت
 ،هملعنو ،هبردنو هبذ� ابعش لتكلا هذه نم لكشن نأ هذه ةلاحلاو ديرن نحن ،تناك ةموكح
 مظع اضيأ ملعي نأ بجي ،فورظلا هذه لثم يف بعش نيوكتو ليكشت ةبوعص ملعي نمو
  .)1(.)ليكشتلا اذهو ،نيوكتلا اذه مامتإل اهفرص بجي يتلا دوهجلا

 ملاعم رشؤت ،ةرارملا رثكو مومهلU لقثملا كلملا صيخشت نم اماع نيعبسو نامث دعبو اننكل
 لك انلوح ىتح ،ةقيقحلا لوق ىلع رارصإلاو أطخلا ة{اc يفكي امب بذهتن مل اننأ انكولس
 ،هقدصن اننأ ادقتعم انيلع كحضيو بذكي ¬ريبك ،تاعادبإ انتاوبك لكو ،تاحاجن انتاقافخإ
 َبِذَك نإو ،ريبكلا وهو هفاخن اننأل ،قيدصتلا بوجوب اهماهيإ يف انسفنأ ىلع نحن بذكنو
 منهج ىلإ انب يدوي دوسأ انبذكو .ًاريسع Uاسح هيلع بساحي ابنذ فنصي ال ،ضيبأ هبذكف
  .ريصملا سئبو

 انلهأ ىلعو ،نيوكتلاو سنجلاو قلخلا نع نولأسي امدنع انلافطأ ىلع ،اعيمج بذكلا انبرج
 نم انيلع َبِرُجَو ،¬رعاشم نع مالكلا قايس يف انئابحأ ىلعو ،انتاقالع نع نورسفتسي موي
 دودح يف طقف فقوتي نمزلا نأكو ،هاجتالاو هجوتلا تاذ يفو ةقيرطلا سفنب دادجألاو انئUآ
 مل ،ةايحلا يف اليبس هطسو ريسلا عيمجلا لهستسي ،هقيرط يف مهDإو ¬رسف ،حومسملا بذكلا
 صالخ ةليسو برـحلا يـف هب ¬ذخأ ىتح ،ريسملا نم ففخن وأ ،قيرط بناجب ةطحم يف فقوتن
 يف هجª ىلع ¬رسو ،راحدنا اهيف بذكلا نأ ةيعاولا انتفرعم نم مغرلا ىلع ،عورشم ريغ بسكو
 نم مغرلا ىلع ،لوصولاو بسكلاو بنجتلا تDاغ سفنل Uالطو ةذتاسأ ،يملعلا ثحبلا
 يف ةبلاغ ًةداع حبصأو ،ًةليسو عاشف ،طوقسلل دهمي فيرحت هلاجم يف بذكلا نأ يعاولا انكاردإ
  .ءاقدصألاو ةبحألا نيبو عراشلاو ةرئادلاو ةسردملاو تيبلا

 نم اهيمحي الو ،ةمأ ينبي الو ،اقيرح ئفطي ال ةعسلا هذ{ Uذك نأ ىلإ هيونتلا نكمي اهئوضبو
  .بارطضأا راركت وأ ،رامد

 يذــلا انبيردــت لــمتكي مل وأ ،بردــتن مل نينــسلا كــلت لــك رورــم نــم مغرــلا ىــلع اــننأ اضيأ ودبيو
 ،هلوــصح لــمÈ ،يــطارقميد رــح ملاــع يف شيــعلاو ،هــسؤب ســحأ عقاو نم ضوهنلل اليبس كلملا هدارأ
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 صلختــلU ةــينطولا تايــصخشلاو ةــضراعملا بازــحألا اــ{ تد¬ يتــلا تاوعدــلا هذــه لك عمو اننإ ذإ
 نإو ،اــيطارقميد اكولــس كلــسن مل ،ريــيغتلا دــعب اــمل ةــيطارقميدلا باــحر يف شيــعلاو ،ةــيروتاتكيدلا نــم
 وــــلو نييطارقوــــميد مهكولــــس لــــثم نوــــكن نأ مهلالتــــحا تاونــــس يف نيــــلتحملا نــــم انيبردــــم ضــــعب دارأ

 تــنيب نأ دــعب ةــيطارقميدلل ةــيلعفلا ةــسرامملاو بيردتلا ةحاس يف انلشف دق اننأ لجست ىتح ،ايلكش
 ةليــسو اهريخــستو ،طيقــستو بس ةادأ اهمادختسا هيف تU ادح ا|اوطخ نع نوديعب اننأ عئاقولا
 اــنلز اــمو هانــسبل يذــلا ةــيروتاتكدلا بوــث نــم صلختــلل بردــتن ملو ،نيناوــقلاو طباوــضلل ةــنرم ريــسفت
 ،ةاــيحلا يف اــنتاجوز دابعتــساو ،تــيبلا يف ¬دالوأ عــمقو لمعلا يف انيبستنم داهطضال راª ليل هسبلن
 ¬ويناــملرب انعم هسبلب رمتساو ،داقتنالا يف انموصخ نم ماقتنالاو ،فالتخالا يف اننارقأ ىلع دقحلاو
 دأوــب عبــسلا تاونــسلا يف اوــمُ|أ ىتــح ،يطارقميدــلا كولــسلا يف اــنل ةودــق اوــنوكي نأ ضرتــفي نيذــلا
 ةعاــسب مهبــتاور ةدDز رارــق ىــلع اوتوــص موــيو ،ناــملربلا تاــعامتجإ مهــضعب رــضحي مل موــي ةــيطارقميدلا
 حتـــفل مهـــسفنÌ مـــه اوحمـــسف ،ةدـــيدع ارهـــشأ ةـــماعلا ةـــينازيملا ىـــلع تيوـــصتلا  نورـــظتنيو ،ةدـــحاو
 اــمب اوبردــتي مل اــنلثم مــªأ ¬دــكÈ ىتــح ،اهــسسأو ةــيطارقميدلا تاقايــس ىــلع زواــجتلاو داــقتنالا باوبأ
 قارــعلا ت¬اــملرب ىلإ ¬وداــعأ دــق مــªإو ،صــق¬ اــنل مهليــثمت نإو ،نييطارــقميد اوــنوكي نأل ةيافكلا هيف

 .)جفاوم( ةروهشملا ةرابعلا كاذنآ مهنع عاش امدنع ،يضاملا نرقلا تانيعبرأو تانيثالث يف
 ذــنم وــه اــمك قيوعتلاو رحانتلاو تيوصتلا يف مهكولسو مه امك اوقب مªأل ،العف اوبردتي مل مªإ

 ةطلــس عفاــنلا ريــغ مهبيردــتب اولدبتــسا نإو ،2010 ماــع ءاــج ناــملرب رــخآ ىتــح لصيف لوألا كلملا
  .ةيلاحلا ت¬املربلا يف ةلتكلا سيئر ةطلسب ةيكلملا ت¬املربلا يف خيشلا

 ادــلب اــينبي نــل لكــشلا اذــ{ ةــيطارقميدو ،عوــنلا اذــه نــم ت¬اــملرب نأ ىــلع دــيكأتلا اــننكمي هــيلع
  .بارطضإلا نم ديزملا ثودح نود الوحي نلو ،ةنحم اففخي نلو

 ،بولطم وه امك اهملعتت مل ةنطاوملا اهميلعت لصيف دارأ يتلا ةيرشبلا لتكلا نأ كلذك ودبيو
 نم عونلا اذه نأ وأ ،ةيقارعلا ةينطولا ةداهش اهحنم نع ارصاق ناك هتملعت يذلا ريسيلا نأكو
 ءاردمو ناملرب ءاضعأو نوظفاحم اهيلع لصح يتلا كلت لثم ةروزم تناك ةداهش اهحنم دق ميلعتلا
 نود ةعساو ناحتما ةعاق يف لالتحالا اهسلجأ نأ دعب رابتخا لوأ يف تلشف لتك اªأل ،نوماع
 ،ةميقلا مادعنإو زجعلاو فعضلU اهتيبلاغ رعشت لتك ىلإ تأزجتف ،ًةتلفنم هنم تجرخ ،بيقر
 ىتح ،نامألا مدعب روعشلا اهلخاد يف ريثتساو رجهلا وأ ،لاصفنالا قلق اهلخاد يف رجفت دقو
 نطولا نع ليدبك ةفئاطلاو ةريشعلا يف نUوذلا لكش ذخأ جامدنا ةيلمع يف اهتيبلاغ تعفدنا
 هتاعامج نيب نم تأشن ،العفنم ناك ٌنUوذ .ةئيسلا مألا ةروص مهنم ديدعلا لوقع يف ذخأ يذلا
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 ،داهطضاو ءادعو عارص تاقالع ةرواcا تاعامجلا نيبو اهنيب موقت اهسفن ىلع ةقلغم تاعامج
 .ةئيس ا|روص تناك نإو مألا نضح نع داعتبالا قلق نم للقي مل اصق¬ ناكو

 نع شيتفتلا ىلإ اعفد ،ةدارالاو يعولا ةرطيس نم تالفنالا وحن اهتيبلاغ تعفدنا كلذكو
 ىلإو ،راهنلا حضو بهنلاو ةيدلاو رأثلا ىلإ ،ةيلهاجلا ينس ىلإ انتداعأ ،فيفختو ةيامح لئاسو
 رامثتسأ يف دوهجلا سفن ىلإو ،ريكفتلا نم اهفك كلملا دارأ يتلا ةينيدلا ليطUألا سفن مادختسا
 ينطولا ميلعتلا ئدابم روصق ببسب وأ ،اهنم ملعب تمهسأ ىتح ،كلملا اهنم ىكش يتلا نيدلا
 ءاقبإو ،ةبعتملا ةركاذلا يف الثام نطولا نع يبلسلا نيزخلا ءاقبإ يف ا|ايح لحارم ربع هتقلت يذلا
 نم دعبأو ،ةيموقلا سفن نم ديعبلا سيدقتو ،ةفئاطلا سفن نم راجلا ليضفت ىلإ ةحوتفم لوقعلا
 سومب عيضر لفط حبذو ،داصح لجنمب ٌنسم خيش لتقب مهل حامسلا وأ ،مهتحماسم دح ىلإ اذه
   .ةنس فلأ نم رثكأ ذنم افلتخأ امªإ ليق يلع وأ ،رمع هUأ نأل ،ةقالح

 يف مهــست الو ،ةلكــشم لــحت الو ،اــنطو ينــبت ال دودــحملا ردقلا اذ{ ةينطو نÌ مزجلا نكمي اهنمو
  .بارطضالا رثأ بنجتو رارقتسالا قيقحت

 بيردـــتلا ملاـــعمو بيذـــهتلا طـــطخ نـــم ربـــكأ ،ةلعتـــشملا هـــقئارح ناريـــن وأ ،قارـــعلا ةلكـــشم نإ
  :يف اªإ ،ميلعتلا ئدابمو

  .دعب هلهأ فلآتي مل قارع نيوكتل ْتّفِلو يتلا ةيعامتجالا ةبيكرتلا
 ةيرـــسقلا اـــهيلع رطيـــست يتـــلا ا|اـــسسؤم ليكـــشت ةـــعيبطو اـــهجماربو اـــهتيوهو ةطلـــسلا عئاـــبط يفو

 نوــكي نأ يف ريــكفتلا نــع ادــيعب هــتلعجف ،لوؤــسملا يــعارلا ىدــل تاداــع تخــسرت يتــلا ،ةيحلصملاو
 عطتــسي ملو ،كولــسلا يف ةماقتــسالاو ةكراــشملاو ةــنطاوملا دــعاوق ءاــسرإ يف ةودــقلا مــلعملا كــلذ ،اــموي
 يــلكلا ءاــضفلا ىلإ ،اــعوط هــب فــلغملا يموــقلا وأ ،يفئاــطلا ءزــجلا قوــط نــم هسفن َجِرُخي نأ يف اموي
  .نوكي نأ ضرتفي امك يقارعلا نطولل

 هناــسنإ تــلعج يتــلا ةــيردقلا قوــط يف ءاــقبلاو ،ةــيمألا هــيف ترــشتنا يذــلا عــمتcا عابط يف اªإو
 نــــم عوــــن ىلإ هذــــه هــــتيردق تــــلوح ماــــهوÌ البــــكم ،ةيبعــــش تاــــفارخ ضــــعبو ةــــيبيغ ميهاــــفم ريــــسأ
 ،هـــضفر الو هـــيلع درـــمتلا زوـــجي ال ،ناـــميإلل ناـــحتماك ءاردزالاو سؤـــبلا نوريـــثكلا هـــيف َلـــِبَق ،بـــجاولا
 كلأــسن نــكلو ءاــضقلا در كلأــسن ال مــهللا( فــطللا بــلط وــه هــلوبقب قــلعتي اــمل هــل حومسملا نأكو
            .)2(ثادحألا يف ريثأتلا ىلع هتردق تمدعناو لحفتسا دق ناسنالا اذه زجع نأكو )هيف فطللا

 سناجتلا تامزلتسم ىلإ الو ،ميلعتلا تادرفم ىلإ بجتست مل يتلا ةيعرلا عابط يف كلذك يهو
 ا|أــشن ذــنم اهــسفن تــقبأ نأ دــعب ،ةحماــستم ةــمأ ءاــنبل ةمزاللا نيوكتلا تاجاح ِراجت ملو ،ميظنتلاو
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 ليج نم اهعم لقتنأ ايثارو انيج نوكي نأ نم برتقي يذلا كشلU ةموسوم عابطلا كلت طيحم يف
 اهببــسبو ،بارتــقالا اذـــ{ لـــبقت ال يتــلا ةــثارولا موـــلعل افالـــخ  ،ديدـج رـخآ ىـلإ ماظن نـمو ليج ىلإ
 كلذــك وــه ثــعبلا بزح نأو ،يداهطضالا كشلا ءادب باصم هدحو مادص نأ لبق نم ¬دقتعا
 دــجو دودــح ىلإ ،ةــيقارعلا ةــنطاوملل ةــئزجت هــمكح أدــبي نأ هــعفد يذــلا ءادــلا تاذــب هدــحول باــصم
 ثداوــح نيــبت ذإ هــلحم ريغ يف هداقتعا ناكو ،هلوح نمم ليلقب الإ قثي ال هنأ فاطملا ةياª يف هسفن
 لزــعلا تاــيلمع يف اومهــسأ موــي ءادــلا اذــ{ نوباــصم مه ،ددجلا نييسايسلا ضعب نأ رييغتلا دعب ام
 تــقاف ةالاــغمب ةدــحاو ةــقطنمو ةدــحاو ةــفئاط نــم مــهمقطأ نيوــكتل اوــهجتأو ،تلــصح يتــلا ةــئزجتلاو
 هــنإ وأ َهّنِيبَو َهنّدِع نم اذه( لثم تارابع مهنيب تعاشو ،نامزلا كلذ يف ةدوجوم تناك يتلا كلت
 كــلذ نــم دعبأ اوهجوتو ،مادص مDأ )انقيفر هنإ( ةرابع نع ماعلا اهانعم يف فلتخت ال )انتعامج نم
 لوـــقي ،الثـــم ةنـــسلا نـــم هـــبتكم دارـــفأ لـــك راـــيتخأ بابـــسا نـــع مهنـــم دـــحأ ةـــشقانم دـــنع ذإ ريـــثكب
 ترــشأو ،حيحــص ســكعلاو ةعيــشلا نــم هــلك ينالــفلا نالــف بــتكمف ،اذــكه ¬دــحو نكن مل ةطاسبب

 نــــم اــــبيرق نوــــكي نأ ¬دــــحأل ةــــصرفلا حنــــست امدــــنع ذإ ءادــــلا اذــــ{ نوباــــصم اــــنتيبلاغ نأ كلذــــك
 هــبزح ريــغ نــم دــحأ نــع ةــبيرلاو كــشلU ةــئيلم ،هــل ماــهيإ ةليــسو نوــكي نأل عِرــسي هدــجن ،لوؤــسملا
 يتلاــك ،ةزهاــج هــتاجيرختو لاــحلا ةــعيبطب ُهــمَُ|َو ،مهنــم اــبيرق نوــكي نأ هــصصخت بجوتــسا لوؤــسملاو
 ،ةروــــثلاو بزــــحلا ةاداــــعم لوألا يف تــــناك ةــــم| ،نينمزــــلا نيــــب دــــيحولا قرــــفلاو ،مادــــص مDأ تــــناك
 اذــه مههجوــت يف مªأــكو ،لــحنملا بزــحلاو هــتزهجأو قباــسلا ماــظنلا عــم لــمعلا يناــثلا يف تحبــصأو
 يف لـــغون اـــننأكو ،فالتـــخالا ىـــلع اـــساسأ موـــقي اـــنطو سيـــلو ،مهدـــحو مـــهل اـــملاع اوـــنبي نأ نودـــيري
 هاــجتÑ فــحزلا ةقيرطب طيقستلاو لزعلا ىلإ يعسلا ثيح ،ةطلسلU قلعتت ةنحم هجاون امدنع كشلا
 ةـــيروهمج يف الإ ةدوـــجوم نوـــكت نأ نـــكمي ال يتـــلا ةوفـــصلا هاـــجتÑ ايجيردـــت هـــطيحم قيـــضي ةرـــئاد زـــكرم
 اومهــــسأ نيذــــلا راــــبكلا نولوؤــــسملا كــــئلوأ ىتــــح طيقــــستلاو كــــشلا اذــــه نــــم ملــــسي ملو ،نوــــطالفأ

 ةــقيرطبو ،هــيلع اودرــمت مــهل ضاــم نــع شيــبنتلا بولــسÌ مهؤاــصقأ دــيرأ امدــنع ريــيغتلا يف مهدوــهجب
       .نونظلاو كشلا ريثت ةبلثم سيلو ةيباجيإ مهل لجَسُت

 اكلم مكاح هنم ملسي مل لتقلل اليم ،ةيصخشلا يف تلصÈ يتلا ناودعلا صئاصخ يف اªإو
 نم تانيعبرألا ةياª يف وهو ا{ ًاكوكشم ةتوم ارسيوس يف تام يذلا لوألا لصيف لثم ناك
 لتق يذلا قارعلا كولم رخآ لصيف هنبإو ،هوبشم ةرايس ثداح يف لتق يذلا يزاغ كلملاو ،هرمع
 ناعير يف وهو ادمع هوحبذو ،صالخلا ىوـعدب هـمكح ىلع اورمë نيرماغم ركسع دي ىـلع
 باصق نيكسو ءUرهك دومع ىلع هقيلعتب دادغب ريهامج تعتمت يذلا ،يصولا هعمو بابشلا
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 يذلا ،ديتعلا اشابلا ،ديعسلا يرون هئارزو سيئر اضيأ هعمو ،ةيلسانتلا هءاضعأ عطقي لعفنم
  .تاقرطلاو ةفصرألا نيب هؤالشأ ترثانتو دادغب ريهامج هتلحس

 ركسع يديأ ىلع لتُق يذلا مساق ميركلا دبع لثم تDروهمجلا رصع يف سيئر هنم ملسي ملو
 ةرئاــط ةــثداحب لــتُق يذــلا فراــع دــمحم مالــسلا دــبع هدــعب نــمو ،ذاــقنالا ىوعدــب نيرمآــتم نييبزــحو
 ،نيبيرــقلاو هــلهأ نيــب عاــشي اــمك امومــسم يفوــت يذــلا رــكبلا نــسح دــمحأ مث نــمو ،ةهوبــشم ةــيتمس
 اــملثم هدــجت مل امدــنعو ،هطوقــس موــي ةــلعفنملا ريهامجلا تاذ هنع تشتف يذلا نيسح مادص اريخأو
 يف هــل ىنــغتت تــناك ،هــل لاــثمت نــم ءازــجأ تلحــس 1958 ماــع ديعــسلا يروــنو هــلإلا دــبع تدــجو
 نوناــقلا مــكحب "اقونــشم" الوــتقم تاــم هوقبــس نيذــلا ءاــسؤرلا لــك لــثم وــهف كــلذ عــمو ،تابــسانملا
  .ةيعامج ةدUإو لتق لامعÌ همرج يذلا

 دــبع ءانثتــسÑ اوــلتق مــªأ يحوــت ةــقيرطب وأ ،التــق اوتاــم دــق قارــعلا اذــهل ءاــسؤرو كوــلم مهعيــمج
 لــــِبَقو ،ددرــــت نود1968 ماــــع هــــمكح ىــــلع نيــــيثعبلا بالــــقنإل ملــــستسا يذــــلا فراــــع نمحرــــلا

    .ةعئاشلا ةيقارعلا ةقيرطلا ىلع موتحملا لتقلا هبنج ،شاقن نود قارعلا جراخ ىلإ ريفستلU مهطورش
 ا{اــــصتغأ دارأ ةورــــث وأ ،نوــــفرطتملا هدــــيري ال الــــصأ اوــــثرو ،نويداــــع س¬أ اــــضيأ هــــنم ملــــسي ملو

 هــباكترا قرــطب عــتمتلا ةدــش تدازو ،نينــسلا مكارــتو رــمعلا يف ¬وــمنب هــنونف تــمن ٌلــتق ،نوحلــسملا
 اــهلقأ ناــك ،نيلوؤــسمو طبــض ةزــهجأو نيوجأــم لــبق نــم لاــصوألل اــعيطقتو حورــلا بلــسل ابيذــعت
 ،نويعويـــشلا لوـــقي اـــمك رفاـــظألل اـــعلق ةـــيكلملا ةـــيقارعلا ةـــلودلل ىلوألا سيـــسأتلا مDأ ابيذـــعتو ارارـــكت
 اــــكتهو ،ضماــــحلا ضاوــــحأ يف اــــيمرو ،نيــــيثعبلل لوألا مــــكحلا مDأ نوــــيعلل اــــعقفو اــــهل اــــعلق نوــــكيل
 تالð مجامجلا بقثو رييغتلا دعب اهعيمج نمو ،نينس سمخ دعب يناثلا همكح يف ضارعألل
  .ةينوزلحلا بقثلا

 نــــمو ةددــــعتم تDاــــغو ةددــــعتم لاكــــشأو لئاــــسوب لــــتقلا يف لــــيثمتو ،ةددــــعتم بيلاــــسÌ ٌلــــتق
 ءادــب ةباــصإ ،اــنم لــيلقلا ريغ ضعبلا ةعيبط صيخشت انل قحي ،اهعونتو ا|رثك نم ،ةددعتم رداصم
 ثـــثجب هيوـــشتلاو لـــتقلا رــــثك دــــعب اـــنلاح فـــصوو ."لـــعفلU مهعيـــمج اوـــلتقي مل نإو" يئادـــعلا لـــتقلا
 هــنع ربع ٌفصو وهو ،انلخاد يف ةداعسلU ساسحإلا نادقفو ،انسوفن يف ةيمدألا نايسنب نيلوتقملا
 ةــيقارعلا ةيئاــضفلا عــم زــفلتم ءاــقل يف يــقارعلا ءارزوــلا سلجم سيئر يكلاملا يرون ديسلا هنم بيرق وأ
 ىـــلع برـــحلا لـــحارم نـــم ةـــلحرم يف ةـــموكحلا ةزـــهجأ نÌ هوـــن امدـــنع 3/10/2010 موـــي ءاـــسم
 ال داــسجأ نــع اــعوطقم اسأر نيسمخلا براقي ام اهدحو دادغب عراوش نم عمجت تناك ،باهرالا
 فينــصت يف ةــلود 115 نــم 110 ةــبترملU يتÈ اــنتلود لــعج فــصو كلذــك وــهو ،لــصأ اهل فرعي
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 فينـــصتلا يف ¬دـــعب نـــم تءاـــج وـــغوت نأ ،ةرـــم نـــم رـــثكأ اـــنبر ¬دـــمحف ،بوعـــشلا دعـــسأل يملاـــع
)3(.  

 يفو ،ءانثتــسا اــمنود ماــكحلا عــيمجل نودــشني ءارعــش ،لــعفلاو لوــقلا نيــب يفرــعملا زــشانتلا يف اــªإو
 .نودقتني ةصاخلا مهسلاجم يفو ماكحلا نم يطعي نمل ءالولا مدقت خويشو .نومتشي م|اولخ
 مل ميــظع وــهف ،هــنومظعيو نادــيملا يف مــهل ادــئاق بــصنُي يندــمل ةــيحتلا نودؤــي نوــقومرم نويركــسعو
 دــئاقلا سيئرــلل ةــمدخ مهثوــحب نوــفرحيو َنُوّريــغي نوــثحUو .نوــجتحي مهنــيب اــميفو ،هاوس ةمألا بجنت
 ال مـــهو ًادـــيدج رـــخآو ًاقباـــس ًاـــمكاح نوـــمظعيو نوديـــشي باـــّتكو .نوـــقيطي ال هـــمسا عامـــسل مـــهو
 ســسجتلU نوعربتي مهلثمو .نوحتسي ال مهو سيئرلا دالوأل ةبه م|انب نومدقي نورخآو .نولجخي
  .نوبتكي دهع لك يف نويرس نوربخمو .نولابي الو ةصيخر قرطب مهجاوزأو م|وخأو مهئUأ ىلع

 ،انفادــها ماــمتإل ايعــس ،نيموــكحمو اــماكح هــنم يناــعن يتــلا هطوغــضو نمزــلا زاوــح يف اــضيأ اــªإو
 كــلذ يف ةحــضاو تــناك ،ةاــيحلا عــم قباــستن اــننأكو اهلجعتــسن ،اــªاوأ جــضن لــبق ةــصاخلا انحلاــصمل
 طغــضلU نوأدــبيو ،ةــيرادإ ةيلوؤــسم ضعبــلا ملتــسي موــي ناــمزلا اذــه يف ةــفورعم كلذــك يــهو ناــمزلا
 ،هــيلع قــفتملا اــهمامتإ نــمز لــبق ،مهتــسسؤم عيراــشم ماــمتإل مــهعم نيدــقاعتملاو م|رــمÑ نيــينعملا ىــلع
 اهوددــح يتــلا ةوÙألا ىــلع لوــصحلا اونمــضيل لــب ،عــمتcاو ةلودلا ديفي عورشم ميدقتل سيل َنوحلَي
 يف جهاــــنملا ريــــيغتل ،نييوــــبرتو ةذتاــــسأ عفادــــتي مهلثــــمو ،ةــــينوناقلا طباوــــضلا جراــــخ عورــــشملا لواــــقمل
 ءاــمتنالا لوــبقل مهعمتــجم جــضني نأ لــبق مهتيموــق وأ ،مهتفئاــط مدــخت اــªأ نودــقتعي ةــقيرطب سرادــملا
 يف ترـــج يتـــلا لاـــمعألا كـــلت احوـــضو اـــهرثكأو ،طيقـــستلاو ةـــحازإلا نـــع ادـــيعب يموـــقلاو يفئاـــطلا
 هاـــجتU نيحـــشرمل ثـــيثحلا قباـــستلا ثـــيح ،اهدـــعب اـــمو 2010 راذآ 7 موـــيل ةـــيباينلا تUاـــختنالا

 اوــطلخ ،دــعلا لــبق ةفعاــضم افاعــضأ ةــعقوتملا ماــقرألا عــفرو ،زرــفلا لــبق جئاــتنلا نــم مهتــصح دــيدحت
 ،باــختنالا موــي ةحاــسلا هحاــستكÑ دــيكأتلا ىلإ رخآلا مهضعب هجتأو ،ماهوألاو مهمالحأ نيب اهيف
 نـــع حيرـــصتلا ىلإ ضعبـــلا عراـــسو ،ةـــيباختنالا زـــكارملا يف هـــبودنم اـــªود يتـــلا ماـــقرألا لوـــصو لـــبقو
 دـــنع فـــقوتي مل رـــخآلا ضعبـــلاو ،ةرازوـــلا ةـــسöرل اـــعقوم ددـــحو ،Uاـــطخ ىـــقلأ ىتـــح زجاـــنلا رـــصنلا
 يـــمسرلا نالـــعإلا لـــبق ادـــيعب لورـــه لـــب ،ةـــسöرلا ىـــلع نـــلعملا سفاـــنتلاو ،بـــطخلا ءاـــقلإو حيرـــصتلا
 ،مــهعم فلاــحتلا ةداــعإل ســمألا ءاــفلحو ،مهتقادــص ضاهنتــسال يــضاملا ءاقدــصأ بوــص ،جئاــتنلل

 اولجعتـــسا اذـــكهو ،بـــسكلا ىـــلع لوـــصحلل ريـــغلا ىـــلع ةـــصرفلا تـــيوفتو ،بـــسكلل تالواـــحم يف
 رهشأ ةينامث دعب مªأ اوفشتكاف ،هزاوحو نمزلا طغضب نيعوفدم اªاوأ جضن لبق ةياغلا ىلإ لوصولا
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 Uولــسأ ةيــضرتلاو صــصاحتلا اودواــعف ،قــيرطلا اذــ{ ريــسلا ىــلع نيرداــق ريغ مªأ هذه مهيعاسم نم
   .نييقارعلا نم ريثك حاورأ اوذقنأل اولجعتسي ملو هتقيقح اوكردأ دق اوناك ول

 ،ادــيقعت لــقألا يــضاملU كــسمتلا ىلإ ناــمزلا فلاــس ىلإ ةيروعــشاللا ةــلورهلU قــلعتت ةلكشم اªإ
 جراــخلا نــم فرــطتلا داريتــسا يف ببــسلا تــناك ةدــيقم ةدوــع ،رــضاحلا يف اــههجاون ةلكــشم لــك عــم
 نيــب نزاوــت لماع ¬رسخ ىتح ،اهلازعناو ةيلاربيللاو ةيراسيلا تارايتلا لزع يفو ،لخادلا نم هتراثتساو
 مادختـــسا ¬دواـــعو ،بارطـــضالا تاـــفاح نـــم انـــسفنأ اـــنبرقو رـــضاحلا تاـــعلطتو يـــضاملا تاـــهاجتا
 سيرــكت ¬دواــعو ،ريــيغتلا لوــصح موــي هــنم انــصلخت دــق اــننأ ¬دــقتعا يذــلا يزــمرلاو يفاــقثلا باــهرلا
 ةـــيطمن نـــم صلختـــن مل اـــننأكو ،ةـــيعبتلا زـــيزعتو ءاـــمتنالا ىلإ ةوعدـــلا لالـــخ نـــم ةطلـــسلا يف ةـــيطمنلا
 ةطباــضلا ا|اــسسؤمب راثئتسالاو ةطلسلا ةنصخش اضيأ ¬دواعو ،ةيسايسلا هتاهجوتو قباسلا مكحلا
 ال يذــلا ناــمزلا كاذ مDأ نــم رــخآ دــعب ًاــموي ايكولــس ةدوــعلا يف برتــقن اننأكو ،تاراعشلU راجتالاو
  .ايسايس هيلإ ةدوعلا نكمي

 يف تاــــبغر ،اــــنلخاد يف ةدوــــجوملا ةيمنــــصلا وأ ،قــــلمتلاو ميخــــضتلاو راــــبكإلا يف اــــضيأ قــــلعتتو
 ¬ديش ىتح ،ةيئادع هريمدتو هيلع بالقنالا مث نمو ،ةيدوبع هل دايقنالاو اهيلÈ مكاحلا نأش ءالعإ
 لوألا كــلملا ذــنم ،مهيــلع بالــقنالU اــهانيªأو ،مهلتــقمب يفــشتلا لــبق انئاــسؤرو اــنكولم لــكل لــيثامت
 ةــندمتملا ةدــحولا ةــلودب ملاــحلا ناــسنإلاو زاــجحلا نــم تــقلطنا يتلا ةيبرعلا ةروثلل يناديملا دئاقلا كلذ
 هانطقــسأو ،يومدــلا زوــمت Dريتــسه يف هوــحن اــنلوره الاــثمت هــل اــنمقأو هاــنعيU ،جيــلخلا ىلإ طيــحملا نــم
  .ةيقطنملا ريغ تUاتكلا نم ليسب همكح ةرتف انهوشو ،ماحزلاو ىضوفلا طسو

 داــق ،اذــقنم Dرــقبعو ادحوأ اميعز هانفصو ،ةيكلملا توم دعب سيئر لوأ ميركلا دبع هدـعب نمو
 ،نوناــقلا رــطأ جراــخ يرتــسهلا حبذــلا دــعاوق ىلوأ تــسرأ ،زوــمت نــم رــشع عــبارلا يف ركــسع ةــعومجم
 لواــح ،عــمتcاو ةــلودلا ةدــمعأل مظنــملا ريمدــتلا يف ةوادــبلا تاــبغر توــبكملا لــخاد نــم تــجرخأو
 ،ساـــئتبالاو رـــقفلا نـــم صالـــخلا يف الـــمأ هـــل ¬دـــشنأف ،نيـــحالفلاو لاـــمعلل اريـــصن نوـــكي نأ اـــهيزن
 ميـــظعتلا يف ةـــبغرلا ةدـــش نـــمو ،لاـــعفنالا عـــفاودو ةـــيقدنبلا ةوـــقب اـــهيف مـــكحن يتـــلا ةـــلودلا ىلإ ايعـــسو
 هــل اــنمقأف ،نيملاــعلا بر ةردــقب رــمقلا ىــلع ةحــضاو هتروــص نأ ،ةروــهقملا نيــيالملا ىلإ انــضعب ىــحوأ
 يف هــتقيرط سفنــب ،نويودــحو نوــيموقو نوــيلاربيل نويكارتــشاو نوــيروث ةاــعد هطقــسأ ،لاــثمت نــم رــثكأ
 يف ةداــتعملا انبيلاــسأ سفنــب ¬وــنجم اروتاــتكد هــمييقت ¬دــعأو ،لاــثمت لوأ طاقــسإو ةــيومدلاو بالــقنالا

 .مييقتلا فرح
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 شرــع يــلتعي نأ نم فعضأ هنأ ً ةيادب هباحصأ رقأ يذلا ،نييثعبلا ءاسؤرلا لوأ ركبلا مث نمو
 ىلإ هــنم ةــفئاطلا ىلإو ،Dرــظن اــهتماقإ ىلإ نوعــسي يتــلا ةــيندملا ىلإ هــنم فــيرلا ىلإ برــقأ هــنأو ،قارعلا
 نيرــخآلا نييقارــعلا ضــعب ةــعانقو ةــعانقلا كــلت نــم مغرــلUو ،Dرظن ولو اهديسجت نودوي يتلا ةينطولا
 هاــنكرتو ،ايــسفن هانطقــسأف ،ةــيعونلا ليثامتلا تائمل دهع ةحتاف نوكي نأ هل ¬درأ الاثمت هل انمقأ دقف
 باــغف ،نييثعبلا نمز ةياª عم ايهتنم روصنملا ةنيدم لخدم يف افقاو هدوجول مامتها يأ ةراعإ نود
  .نيبئاغلا نم هريغ لثم ةركاذلا نع

 طــطخ نــم رــثكأو ،ةرورــضلا دــئاقلاو كــلملاو روــطاربمالا ،نيــيثعبلا رــخآ مادص هنم ابيرق وأ هعمو
 رئاــــشع خويــــش هترــــضح يف صــــقرو ،نيــــيالملا هــــل تقفــــص ،لــــيثامتلاو بــــصُنلا قــــيرط نــــع دوــــلخلل
 ءاــبطأو ،روهــشملا هحرــسم ىــلع اوــكبدو سأرــلا ءاــطغ اوــعلخ ،نيفورــعملا ةداــقلا فوفــص نم ركسعو
 نــم ءامــسلا يف هــل لاــثمت قالــطÑ اوبلاــط نوناــنفو ،تادــعمو ةــيودأ نــم م|اــعرتخم ىــلع هــمسا اولجــس
 اوــبتك نويميداــكأ ةذتاــسأو ،ءاــقبلاو هدوــلخل ادــيكÈ راــمعملا يف اوــننفت نوــسدنهمو ،تادــجاملا بــهذ
 نويعانـــصو راـــجتو ،دوـــجولاو هدوـــلخل ازـــيزعت مهلئاـــسر هودـــهأ مهلثـــمو ،هـــنع ةـــيعماجلا لئاـــسرلا تاـــئم
 هـــبورح يف اـــهدالوأ تدـــقف زئاـــجعو ،لـــيثامتلاو تDرادـــجلا فالðو تارالودـــلا نيـــيالمب هـــل اوـــعربت
 رــفوألاو مــهفألاو صــلخألاو ردــجألاو ىوقألا هنأ دقتعا ىتح ،ديزملا ذخ÷ نأ هتلباقمب تنمت ةرساخلا

 ،لوـــقعلا يف منـــصلا ةـــيزمرو نييزاـــهتنالاو نييلوـــصولا نوـــبيرقلاو هـــنم عفدـــبو ،دوـــلخلاو ءاـــقبلا يف اـــظح
 هــيلع تلــُس ىتــح ،طوقــسلا موــي اهتقبــس يتــلا ةــقيرطلا سفنــب تواــ| يتــلا لــيثامتلا ربــكأ هــل اودَّيــش
  .ناطلس ىسقأ ةرضحب صقر وأ ،هحدم دق دحأ ال نأكو ،داتعملاك فويسلاو مالقالا

 رخآ اذه نإ انسفنأ عم انلقو ءادعصلا انسفنت ليثامتلا نيب ربكألاو ىلعألا هلاثمت طوقس دعبو
 دهــشملا  ¬دــعأ ةــينالقعلا ةــيدايحلا ءاوــه انــسفنت نــم ةنــسلا نــع ديزت ال ةليلق ةرتف دعبو اننكل ،ءازعلا
 لاــثمت ناــكم مــساق ميرــكلا دــبع ىلإ لاــثمت ةــماقإل ىعــسي نــم اــنييب نــم عــمجت نأ دــعب ،دــيدج نــم
 ىــحمت مل ،اــنلوقع يف ةــيقU تــلازام مانــصألا ةداــبعو ةــينثولا تادادــتمإلا نأــكو ،دــيدج نــم يرــيرغلا
 ةيــصاخ ميــظعتلا نأــكو ،مالــسإلل ىلوألا تDادــبلا ذــنم نيــبلا اــهميرحت نــم مغرــلU ةدــيعبلا اــنتركاذ نم
 دـــعب ددـــجلا انئاـــسؤرل لـــيثامتلا ةـــماقإ يف اـــنلاعفأ نـــم اـــتقؤم اـــنلجخ موـــي اـــننإ ىتـــح ،انـــصئاصخ نـــم
 ريزوــلاو ،ًةــلود ءارزوــلا سيــئرو ،ةــماخف سيئرــلا ىــلع اــهانقلطأ ةدــيدج باــقلÌ اهانلدبتــسأ ،ريــيغتلا
 ةــجاحلا نودو ،لــبق نــم يقارعلا يبعشلاو يسايسلا سوماقلا يف ةجراد Uاقلأ نوكت نأ نود ،َيلاعم
  .ديدجلا يطارقميدلا ماظنلا يف اهيلإ
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 ،لاــيخلاو عــقاولا نيب يلزألا انعارص يف نوضام اننإ لوقلا اننكمي ة{اشم ىرخأ رومأ نمو اهنمو
 نيقراــغلاو ةــهج نم ءانبلاو لمعلا ىلإ نيعاسلا نيب ،رضاحلاو يضاملا نيب ،ةيزاهتنالاو ةينالقعلا نيب

 نأ نــكمي ال درــفلا ةداــبعو ضقاــنتلاو عارــصلا لاــح يف يــضملاو .ىرــخأ ةــهج نــم قيفــصتلا مــهو يف
  .ماوقألاو فئاوطلا لكل اعمتجم ينبت الو ،انمآ انطو سسؤت

 نـــم هـــينجن نأ لواـــحن يذـــلا نمثـــلاو هـــشيعن يذـــلا مهوـــلا مـــك يف ةلـــص تاذ ةلكـــشملا يأ اـــªإو
 قباــسلا مكاــحلا متــش نــم نأ ا|دــش نــم انلــصو ىتح ،ءانبلا ةداعإل ليوطلا قيرطلا يف نحنو انماهوأ

 دــقتعي مكاــحلا كــلذ نــم دــضلU هتوــص عــفر نــمو .ميــظعتلاو ةداــشإلا قحتــسي الــطب هــسفن ىرــي ارــس
 نأ نـــظي ةيـــسايس ريـــغ بابـــسأل نجـــُس نـــمو ،نيبوـــكنملا نـــم هريـــغ لـــثم ةأـــفاكملا قحتـــسي نـــم هـــنأ
 نأ Uزــح نوــّك نــم روــصتي مهوــلا لاــجم ســفن يفو .نيدهطضملا ةمدقم يف نوكي نأل ةحاتم ةصرفلا
 بزــح هــل ناــك نــمو .ةــيمامألا فوفــصلا يف ةــبخنلا عــم ٍناكم ُزجَح اهبساكمو هيلع اركح ةينطولا
 ماــهوألا قدألا ىنــعملU وأ ،تاروــصتلاو ،نوــنظلا نــم خلا .... نمثــلا ضبــقي نأ يــغبني ريــيغتلا لــبق
 "مهوــلا لاــجم" جراــخلا ىلإ "ةلكــشملا زــكرم" لخادــلا نــم اــثيثح يرــجلا ىلإ نيملاحلا كئلوأ تعفد يتلا
  .نورئاس أطخلا هاجتالU اننأ فشتكن مل ىتح  ،ةملظلا تدازو تتشتلا معو هيتلا لصح اهدنع

 زئاــكر تــضوقت نإو ،هيــسرك زئاــكر يوــقي نأ ةمدقملا يف سولجلا ةصرف هل تحيتأ نم عفد ٌمهو
 ىلإ مدــقتلا طقف همه تUو عقاولا رمألل ملستسي مل ،ةصرفلا هل حتت مل نمو ،هلوح نم ريغلا سولج
 الــفط ،ةعــشبلا ةــميرجلا ملأ نــم نئــي اــحيرج نيــثهاللا طــسو نطوــلا يــقبو ،ناــكملا لاغــشإ ةــيغب ماــمألا

 اــسراح ،ةــينطولا ميــقلل حــضافلا قرــخلا طرــف نــم نئــيو ،لــيكنتلل كهتني اضرعو ،ةمواسملل فطتخي
 مومــسلا بــير| نولهــَسُي دودــح ةنكــسو ،هــتفيظو نوــخي فــظومو ،هتــسارح ىــلع نمتــئا اــم قرــسي
  .دودحلل مهراج كاهتنا نع مهنيعأ نوضمغي نويسايسو ،مهنطو ءانبأ لتقل

 يف مهءاـــقب نأ اوكردـــي ملو ،نيملاـــحلا ريـــغو نيملاـــحلا نييـــسايسلا نـــم دـــيدعلا هـــتعيبط اوـــعي مل ٌمـــهَو
 دــحاولا مهعلتبي ارطخ نوكتس اªأو ،دوشنملا ناكملU ءاقبلا يف م|Dاغ قيقحت نم مهنكمت نل هتلاح
 رــحب يف اــهيلع ةرطيــسلا بعــصي ةــقحالتم ثادــحأ مــضخ يف مــهعم نطوــلا عــلتبي دــقو رــخآلا دــعب
  .جاومألا مطالتملا يسايسلا عارصلا

 يــلتعي نــم لــك لواــحي يتــلا ةيــسايسلا تاءالــمالا وأ ،يــسايسلا رــجَحلU اــضيأ ةلــص تاذ اــªإو
 يفاــقثلاو يعاــمتجالا ¬روــطت تــقوط ةــقيرطب اــينطو ،اــصلخم ادــحوأ اــهقيرط يف ريــسلا قارــعلا شرــع
 يتـــلا ةـــحوارملل ¬اـــطخ يف فـــلختنو لـــب ،لـــلم نود اـــهيف حوارـــن اـــننكامأ يف انتـــسبحو ،يداـــصتقالاو
 ،ءاروـــلا ىلإ اـــهلثم ًارـــشع ¬ذـــختا دـــق انـــسفنأ دـــجن ماـــمألا وـــحن ةدـــحاو ةوـــطخ مدـــقتلا اـــنلواح اـــملك
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 ،ةياـــصولا هذـــه عـــفرُت مل اذإ اروـــهد هـــلثم تبـــسنسو ،نمزـــلا جراـــخ ارـــهد ُتِبـــسَن انـــسبح يف اـــنتلعجو
 انتايح ةرودل حمسيو ،انضعبل مئاقلا شهنلا عيراشم اهعم يهتنتو ،ايجراخو ايلخاد رجحلا يهتنيو
 :قارعلا يف اهنم ءزج وأ ،ةروصلا يه هذه .ديدج نم كرحتلU 1958 ماع ذنم ةلطعملا

 .ةيباجيالا كلت قوفت ةيبلس عابط
 .ميقلا يف تUارطضإو كولسلا جراخم يف تازواجتو ةرادالا يف تاديقعت
 .ةفولأم ريغ لبقتسملا يف لامآو ،ةيعقاو ريغ يضاملا ىلإ تادادترا

 .ةيداع ريغ ماظنلل تاقورخ
 .ةيقطنم ريغ ةمدقملا ىلإ لوصولا يف عفادتو ةسايسلا يف قباست
 .ةيعيبطلا رومألا نم اªأكو ثدحت ةايحلا يحانم لك يف داسف

 اـــ|رثك نـــم تحـــضأ  ،ريـــيغتلا نـــمز يف اهـــشيعن ،ًاـــضعب اهـــضعب عـــم ةـــلخادتم لكاـــشم اـــهعيمج
  .تاهاجتالا لكب انكرُحت اهريثÈ ةدشو

 ىــلع اريــثÈ رــثكألا اهــضعبل ضرــع ةــلواحم باــتكلا ةرــكف تءاــج اهطــسو شيــعلا نــم وأ اــهنم
 ا|أــــشن روذــــج ةــــعباتمو ةــــباتكلU عورــــشلا دــــنع ،دادــــضألا ةــــفاقث نيوــــكت ىــــلعو ،شاــــعملا عــــقاولا
 يناـــسنإلا كولـــسلاو ةرادإلا تالاـــجم يف عـــقت يتـــلا يـــه اريـــثÈ لكاـــشملا رـــثكأ نأ تدـــجو بابـــسألاو
 اــننأكو ،ءاــنبلا ةــيلمعل ةــيلعف لكاــشم جاــتنا يف مهسي اهلاجم يف بارطضالا وأ ،قافخإلا نأو نمألاو
 يف مــهألا يــه ثالــث ةدــمعأ وأ ،ةــثالث رواــحم ا{اــسح نــكمي ىتــح ،رثأــتلاو ريثأــتلل ةــقلغم ةرــئاد يف
  .هتوبك نم ضهنيل قارعلا امهجاتحي نيذللا ءامنالاو ءانبلا يف اهيلع زاكترالا ةيلمع

 يــضاملا نمزــلا ىلإ ةدوــعلU اــمزلم يسفن تدجو زئاكر وأ ،ةدمعأ اهنع ةباتكلا راوشم ةيادب يف
 لــكب انكولــس يف ةرثؤــم اــنلوقع يف ةــلثام هرúآ تــلازام يذــلا نمزــلا كــلذ ،ريــيغتلا لــبق هانــشع يذــلا
 درــس ةــقيرطب ،نينمزــل ةيــسايسلاو ةــيخيراتلا ةــعباتملا هذــه نــم هــناونع باــتكلا ذــخأ ىتــح ،تاــهاجتالا
 ،لــيلحتلا اــهمتح يتــلا تارارــكتلا ضــعب نــم اوــلخت ال يتــلا تازواــجتلاو ءاــطخألاو ثداوــحلا ضعبــل
 .بابسألاو عفاودلا نع شيتفتلا لبس اهتضرفو
  نينمزلا نيب ةنراقملا

 نـــم هـــب طيـــحي اـــمو هـــلاح نراـــقي نأ ةيرـــشبلا تاـــعمتcا موـــمع يف يوـــسلا ناـــسنإلا ةـــعيبط نـــم
 ةــيباجيإ ةــنراقم ،ةبعــصلا فقاوملا ةهجاوم دنع وأ ،رخآلاو نيحلا نيب قباسلا يف هيلع ناك امب لاوحأ
 رربـــت عيـــضاوم وأ ،رـــضاحلا ةـــفك حجرـــت ثادـــحأ نـــع تÙوـــبكملا نيـــب هـــتركاذ يف اـــهلالخ نـــم شتـــفي
 يف الــمأ ،هتانــسح ميخــضت يف ةــغلابملاو هــتارثع ســمط لالــخ نــم هتروــص نيزــت يأ يــضاملا ةيلــضفأ
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 ناــسنإلا ةــعيبط نــمو .تاــبثلاو نزاوــتلا ىــلع ظفاــحتو تDوــنعملا ميدــت ةيــسفن ةــعرج ىــلع لوــصحلا
 شيــعلا يف رمتــسي امدــنع قبــس اــمب فورــظ نــم هــب طيــحي اــم كلذــكو يلاــحلا هعــضو نراــقي نأ اــضيأ
 يف اهلالخ نم شبني ،ةيبلس بلاغلا يف نوكتس هتلاح يف ةنراقم ،ةملؤملا طوغضلا تحت ةليوط ةرتفل
 يــكل ةــيباجيالا تDركذــلاو تاــسرامملاو ،ثادــحألا كــلت هــعئاقو نيــب نــم بلجتــسي ،يــضاملا ةرــكاذ
 رـــضاحلا لـــماعت بيلاـــسأو لـــيقارعو لكاـــشم تـــقولا سفنـــب اـــهتهجاوم يف عـــضيو ،هـــقلق اـــ{ ئدـــهُي
 يف لــمعت ةيــسفن ةــيلآك ريربتلا قيرط يف اليوط ريسلا لواحي نأ نود ،هفواخم ا{ رربيل ةيبلسلا هتانهو
  .نازتإلا ةداعإ مث نمو ،طوغضلا ةدش نم فيفختلا ىلع اهقيرط يف حيحصلا ريسلا ةلاح

 اذــكهو ،ملاــعلا عاــقب لـــك يـــف رتوــتلاو ةدــشلا فورــظ نوــشيعي نيذــلا نم ريثكل لاحلا وه اذكه
 ،رــضاحلا نــم دوــسألا رــيربت ىــلع قــيرطلا مــهقلغو يــضاملا نم ضيبألا بالجتسا يف مهيعاسم يه
 اذــكهو ،باــئتكالا وأ ،سأــيلا قوــطب ةيــسفنلا مهتلاح قيوطت ىلإ نوعفدني يعاسملا هذه يف مªأكو
 يف يــضاملا تDركذــب مهسفنأ َنونُمي اوتU نيذلا ،رييغتلا دعب ام نمز يف نييقارعلا نم ريثك لاح يه
 نيـــــب رفـــــسلاو ،بيلـــــستلا ىلإ ضرـــــعتلا نود ًءاـــــسم ةـــــنماثلا ةعاـــــسلا دـــــعب دادـــــغب عراوـــــشب لاوـــــجتلا
 الـــب ةـــلجد يتفـــض نيـــب لـــقنتلاو فاـــطتخالا وأ ،لـــتقلا ةـــهجاوم نود ةـــصاخلا م|رايـــسب تاـــظفاحملا

 لمعملاو ةرئادلا ىلإ باهذلاو ،ةيموي تاراجفنا تاوصأ الب حوطسلا ىلع مونلاو ،ةيتيركنوك دودس
 نــم ريــثكلا اــهريغو ،ةيركــسع تارطيــس الــب عراوــشلا يف يــشملاو ،ةــيلاعفنا تاهآ الب امهنم ةدوعلاو
 لــصألا يف اــهدوجو ةيلوؤــسم لــيمحتب دــحأ اهعوــضوم يــهني نأ ردني يتلا ت¬راقملا وأ ،تاعلطتلا
   .طوغضلا ةدش نم ففخي يذلا ريربتلا نم عونك قباسلا ماظنلا ىلع

 يف اـــمك ةيبلـــسلا ةـــنراقملا ميـــمعتو طوغـــضلا رارمتـــسا نـــم يناـــعت يتـــلا تاـــعمتcا يف ةلكـــشملا نإ
 تDوـــنعملل طوـــبه نـــم لـــيطعتلا اذـــه هـــيدؤي اـــمو لـــب ،رـــيربتلا ةـــيلآل درـــcا لـــيطعتلا يف سيـــل قارـــعلا
 ةــلودلل داــضملا أــطخلا لــعف باــكترإ ىلإ لــيملاو ةــجرفلا عــضو يف ءاــقبلاو ءادألا ىوتسم يندتو ةماعلا
  .هبنجت ىلإ ليملا مدع وأ ،عمتcاو

 ريــغ دــييأتلا نــم ساــنلا تاــهاجتال يجيردــت لوــحت نــم لــيطعتلا اذــه هببــسي اــميف اــضيأ ةلكــشملاو
 .تاصاهرإ نم هعبتي امو قباسلا مكحلا ىلع دودحملا ريغ محرتلا ىلإ مئاقلا مكحلل طورشملا

 اــمو يرــجي اــمل ةــيلاحلا ةــلودلU نيــينعملا ضــعب لــبق نــم هــبنتلا مدــع اــمهيلك نــم ربــكألا ةلكــشملاو
 .ةايحلا بناوج يف يندتلا رطاخمو ةيسفنلا ةلاحلا هيلإ تلآ

 رــطخلا تارــشؤم نــم مغرــلU دودــسملا قــيرطلا وأ ،ةــعزفملا ةــياهنلا ىلإ لــصي مل رمألاــف كــلذ عــمو
 تادـــيقعت ىلإ ةـــلودلا تاـــسسؤم يـــقUو ةـــموكحلا تـــهبنت اـــم اذإ هـــنع مجنـــت نأ نـــكمي يتـــلا لـــمتحملا
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 ناــسنالا ةيناسنإو ،ءادإلاو ةرادإلا للخ عم لماعتلل اهدهج نمً اضعب تصصخو هبعاصمو عقاولا
 هرعاــشم ىــلع زــفقلا نأ تــكردأ ام اذإو ،ةفيظولاو عراشلاو تيبلا يف هنم برقتلا تلواحو ،يقارعلا
 وأ ،ا|احاــس يف ضعبــلا صــقر نإو ةيلوؤــسملا لــمحت يف اــهعم ةكراــشملا نــع مهدعبيس هعم نيرخآلاو
 ةيلـــضفألا نـــع ادـــيعب هـــعم نـــمو هـــيلإ ةرـــظنلا يف تواـــس وأ ،ْتلدـــَع اـــم اذإو ،اـــ|داق ضعبـــل اوقفـــص
 يتــلا أطخلا ريداقمو ،ةلصاحلا نمألا تاقورخ نأ رابتعالا رظنب تذخأو ،ةيبهذملاو ةيموقلاو ةيبزحلا

 اـــهتلازإ نـــكمي ال مادـــص نـــمزو اهرـــضاح نيـــب ةـــنراقملا ةـــيلمعل ساـــسأك ةـــيقارعلا سفنـــلا يف تـــعمجت
 ىلوأ ةوـــطخ أـــطخلU فارتـــعالا لالـــخ نـــم الإ ،ةـــيعيبطلا ا|Dوتـــسم ىلإ لاـــحلا ةدوـــع هاـــجتU عفدـــلاو
 ةـــياغلا يـــه هذـــهو ،عـــمتcاو ةـــلودلا ةرادإ بيلاـــسأ يف يرذـــج ريـــيغتل ةـــثيثح تاوـــطخ ةرـــشابم اـــهيلت
 ةــيملع ةــيدايحب أــطخلا ملاــعم ضــعب صخــشت يتــلا ةــثالثلا هــتدمعÌ باتكلا اذه رادصإ ءارو ةيسيئرلا

 يفو ناــيحألا ضــعب يف برتــقي بارطضU تمستا يتلا نمألاو ةرادإلاو يقارعلا ناسنإلا بناوج يف
 ةريــثم دــعت ثادــحأو صــصق نــم ريــثك اــهدوجو معدــت ٌةــقيقح .راــيªالا ةــفاح نــم تالاــcا ضــعب
 يتــلا يناــمثلا تاونــسلا يف تــنوك اªأل ،اهئانبأ لبقتسمو دالبلا رضاح يف ةرثؤمو ،بقرتلاو ةعباتملل
 لاز اـــمو .هـــتاحومط نـــم ريـــثكل ادـــقاف .هتيناـــسنإ ارـــساخ هـــيف يـــقارعلا لازاـــم اـــعقاو ،ريـــيغتلا تـــبقعأ
 نــم اسئD .رحانتلاو ةقرفلا موم{ القثم .يرصنعلاو يفئاطلا لزعلا ضارمأ Dاقبب Uاصم هـيف عمتcا
 قــقحي ،هــسفن عــم ناــسنإلا هــيف مءاوــتي اــعمتجم نوــكيل ،هرــضاح ءانب ةداعإ نمو ،هتاذ قيقحت ةيناكمإ
  .تاعمتcا يقU لثم لضفألا شيعلا صرف هل رفويو هتاحومط هل

 صــمخأ نــم رارطــضالا مــكحب ةلغــشنم ،هنوؤــش ةرادÑ قــلعتي اــميف ةــبقاعتملا تاــموكحلا تــلاز اــمو
 ءاــمنإلا ءاــطعإل ،اــيفاك لاــcا هــيف دــجت مل دــح ىلا نــمألا عــم لــماعتلا يف اهــسأر رعــش ىتــح اهيمدــق
 تــقولاو يفاــكلا دــهجلا ،هاــفرلاو ةــفاقثلاو ةــضDرلاو ميــلعتلاو ةــيبرتلاو يوــنعملا ءاــنبلاو راــمعالا ةداــعإو
 نــــسحأ يف مدــــ| يذــــلا نــــم ًاــــضعب دــــيعتو ،لاــــمآلا شعنــــت ،ةطيــــسب تاوــــطخ وــــلو مدــــقتلل مزالــــلا
 ،حيحــصلا حارتــقأو أــطخلا صيخــشت يف اهفعــست يتــلا ةمئالملا ةيثحبلا ةيضرألا هيف دجت ملو .لاوحألا

  .ا|امامتهأ تلق يتلا اهثوحب زكارم نم الو ،ةيملعلا ا|Dوتسم تدرت يتلا ا|اعماج نم ال
 الأ ،نادــقفلا عاوــنأ لــك نــم دــشألاو ىــسقألا تــهجاو ،دوــجولا مدــعو نادــقفلا اذــه مــضخ يفو

 ،ةميلــسلا راــمعإلا طــطخو ،ةحيحــصلا ءاــنبلا ماــهم ذــيفنت ىــلع رداــقلا ناــسنالا دوــجو مدــع وــهو
 نإو .ةـــيميقلا اـــهريياعم سيـــسÈو ،ةـــيطارقميدلا ةـــيامح يف اهعيراـــشم قـــيقحتل ،اـــهتنواعم يف بـــغارلا
 نود نوــلوحي ،اــهيلإ هــنم برــقأ نيدــيرملا نــم اددــع اــهلوَح نميــف دجت ،كانه رخآو انه دحاو تدجو
 :مªأل نوعلا ميدقتل ةيتاوملا ةصرفلا هحنم
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 تاردــقب نوــعتمتيو ،لوؤــسملU ةــطيحملا ةرئادــلا نــع هداــعبÑ ،ةــصاخلا مهتــلا جاــتنإ ةــفاقث نوــكلتمي
 .لوؤسملا نم ةبيرقلا ةحاسلا نع هتحازإ لبس بيترتل ،ةيلاع

  .لوؤسملا ةرضح يف هردق نم طحلاو هنأش ليلقت لئاسم يف ةديرف صئاصخب نومسوي
 اــــفالخ ،ىــــلعألا ىلإ ىــــلعألا نــــم ازــــفق مهدوعــــص ناــــك يداــــيقلا ملــــسلا اوــــقترأ نأ دــــعب مــــªألو

  .ىلعألا ىلإ لفسألا نم أدبي نأ ،ملسلا يقتري نم مزلت يتلا يفيظولا جردتلاو ةربخلا تامزلتسمل
 ةــصاخ فــيظوت ريياــعم ةغايــصو سيــسأتل ،ادــمع هــجوتلا اوداتعا اذه بولقملا مهدوعصب مªألو

 نيدــيؤمو .قيفــصتلاو حدــملا يف مــهل نيدــيرم اونمــضيل ،مهئاوــهأل اــعبت ،م|اــساقم ىــلع ةلــصفم ،مــ{
 ،دــمعلا كاذ عم اوهجوت ىتح .قيفلتلا نم ىتش نونفب ىلعألا ةطلسلا قيوطتب لاغيالا يف م|اوطخل
 .لوؤــسملا بوــص مدــقتلل اليبــس يبزــحلا ءالوــلا عوــضوم ىلإ مادــصو ثــعبلا مDأل مههجوــتب اوداــع وأ
 ¬دع اننأكو ،قارعلا يف طقف هسفن ديعي خيراتلا نأكو .لوؤسملا نمأل نامض ةليسو يفئاطلا ليملاو
 تاذ ،تاءالوــلا يــقU نــم هريــغ مدــقتي ،ىــلعألا مكاــحلا ىلإ ءالوــلا اــهيف ناــك يتــلا مDألا كــلت ىلإ
 ¬اــيحأو يبزــحلا ءالولا يأ هانيقبأ ىتح .ةينهملا ةءافكلاو يملعلا صصختلاو ينطولا ءامتنإلU ةلصلا
 اــهيف نوــكي يتــلا ةــيفيظولا ةــجردلا وــحن وأ ،لوؤــسملا بوــص ةوــطخ مدــقتلل ادــيحو اراــيعم يفئاــطلا
  .لوؤسملا وه يلاوملا

 تاـــسسؤمو ةـــموكحلا نيـــعت يتـــلا تامزلتـــسملا مـــهأل ةراـــسخ دـــعت ،رداـــق ناـــسنال Uاـــيغ ناـــكف
 يف بارطــضإو ٍندــتو أــطخ تالاــc اــحتف ناــكو ،ريــثÈو طبــض ةطلــس اهمادــقأ تــيبثت ىــلع ةــلودلا

 ،ايــسفنو Dداــم ءاــنبلا طــطخ نــم دــيدعلا تلــشفأو راــمعإلا تقاعأو دالبلا تقهرأ ةددعتم بناوج
 يتــلا ءادألاو ةرادإلا لبــسو دالبــلاو هــنمأو ناــسنإك هــتعيبطب قــلعتي اــم تالاــcا كــلت مــهأ نــم ناــك
 اــهتلاحب ةــنراقملا لالــخ نــم ،ْفــلَؤملا اذــه يف اــهلوانت متيــس ،لاــحلا عــقاو يف ترــثأو ترــثÈو تبرطضا
 :ةغيصب ،نامزلا اذه لبق نم ةدوجوم تناك يتلا كلتب نآلا ةدوجوملا

 بارطضإ وأ ،ٍندت لك تDوتسمل يملعلا صيخشتلا
  .هتالاحل يليصفتلا ضرعلا
  .هتاريثاتل يعئاقولا درسلا
 .هعم لماعتلا لبس حارتقإ مث نمو
 ينامث قارعلا اهشاع ةينمز ةلحرم ةقيقح ىلع ءوضلا نم ردق ءاقلإ يف مهسي نأ يف المأ

 .ةايحلا يحانم لك يف ةيواهلا ةفاح نم ابيرق ،بارطضإلاو قرخلاو دشلا نم تاونس
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 ةحوتفم لاتق ةحاس قارعلا   
 
 ىلع نم نامزلا كلذ ويسايس ضفتنا ،يضاملا نرقلا تانينامث يف ناريإ عم برحلا تدتشا امدنع
 .؟قارعلا مل  اولأسو ،برحلا بوشن ىلإ تعفد يتلا بابسألا قوف نم زفقلل ةحيرملا ريغ مهيسارك
 .؟قارعلا مل :هسفن لاوؤسلا نع اوبيجيل نييسايسلا كئلوأ رمÌ اوهجوت ،نوثحUو ةذتاسأ مهلثمو
 تملظ يتلا ةيفارغجلا ىلإ بابسألا كلت ضعبلا َّدر اهيف ،ريحملا لاوؤسلا اذه نع تUاجإ تحرطف
 نورخآ اهدرو .قارعلا م{ يلتبا ناريج ىلإو ،قارعلا اهكلتمي يتلا ةورثلا ىلإ ضعبلا اهدرو .قارعلا

 يتلا كوكشلا تدادزإو دودرلا ترثك اذكهو .قارعلا ةمظع ىلإ يزاهتنالا درلا فورظ يف داتعملاك
 كلذ ىهتنا نأ دعبو .دالبلا مكح يف درفت هلهجو مكاح ةيناودع ىلإ دحإ اهطسو قرطتي مل
 ¬دع ،قارعلا ضرأ ىلع لوقعملا ريغو لوقعملا لصحو ،هينطاوم حارج تنخثاو هنمزو مكحلا
Uاجالا انتدواعو .؟قارعلا مل :لاوؤسلUاغلاو ةنمزألا تفلتخا نإو ا|اذ تDضعبلا اهيف در ،ت 
 ةداعإ بولطملا قرشلاو ،ةدوعوملا ةيطارقميدلا ىلإو ،هضرأ ىلع يبنجألا دوجولا ىلإ بابسألا كلت
  .ديدحت نود ةفورعملا اهليطUأو ليئارسإ ىلإو ،ديدج نم هئانب
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  .ةيمالسالا ناريإ ةرواجم ىلإو ،ةيعيبطلا هتاورثو طفنلا ىلإ ضعبلا اهدرو  
 قارعلا قوفت ةيملاع ىوق ىلإ يداهطضالا كيكشتلا فورظ يف داتعملاك رخآلا ضعبلا اهدرو  
 ةوخألا ةيلارديف ءامعز دحأ تافارتعا ىلا مهدر يف نيدنتسم ،اهعم ئفاكتملا لماعتلا ىلع ةردق
 لودلا نم ديدعو اكيرمأ تادايق ىلع ةرطيسلU اهيلإ راشي يتلا ةيرسلا ةمظنملا )IFB( ةيملاعلا
 ةلحرملا تضتقا ةيناثلا ةيفلألا علطم يف نأ ىلإ راشأ امدنع ،توملا شارف ىلع وهو ،ةيبروألا
 ةلحرم غولب ضرف ،يمالسالا ملاعلل يفئاطلا مسقتلا ىلع مئاقلا يريمدتلا مهعورشم نم ةريخألا
 لضفأ هيف رفوتت يذلا قارعلا ىلع مهرايتخا عقو دقو ،نيملسملا نيب ةيمادلا ةيلهألا برحلا
 ايخيرÙ ةمولظمو Dددع ةيوق ةيعيش ةفئاط كانهف .ينسلا - يعيشلا عارصلل ةمئالملا طورشلا
 ةسرمتمو ةلاعف اهنكل Dددع ةليلق ةينس ةفئاط اهلباقي ،ايفارغج يناريإلا يعيشلا بطقلل ةرواجمو
Uيدوعسلا ينسلا بطقلا نم اصوصخو يبرعلا راوجلا نم ايفئاط ةموعدمو مكحل.  

 يبرعلا قرشملا يقU مث اصوصخ ةيدوعسلاو ناريإل رواcا يفارغجلا قارعلا عقوم ناك اذه نم
Uهوراتخي نأ روكذملا فارتعأ بسحو مهلعج حضاولا يفئاطلا هماسقناو ،ايكرت ىلإ ةفاضإل 
  .يدوعسلا يفلسلا ينسلا _ يناريإلا يعيشلا عارصلل ةحاس لضفاك

 ،نييفئاطلا نيبطقلا ىقتلم طقف سيل قارعلاف ،ةمعادو ةلمكم ىرخأ Uًابسأ كانه نأ افيضم
 ،نييحيسمو ً¬امكرتو ًاداركأو Uًرع :طسوألا قرشلا نادلبل ةيموقلا تاعونتلا ىقتلم اضيأ لب
 ،تانيعستلا ماوعأ ةليط Dرشبو Dداصتقاو ايبرح هقنخو قارعلا فاعضÑ اوماق مªأ ادكؤم .مهريغو
 ماع ةطلسلا ىلا هدوعص ذنم مهمدخ يذلا مهقيدصب هفصو يذلا نيسح مادص رودب اهونم

 مث Dروس عم ةدحولا بيرختو ،اهتسايسل نيئوانملا نييثعبلا ةداقلا مادعÑ همايق لالخ نم 1979
 هراصحو قارعلا برضل ججحلا لك ريفوتو ،تيوكلا حايتجاو ناريإ عم ةيريمدتلا برحلا لوخد
 دعب ىتح دصق نود مهمدخ يذلا نيكسملU هلاح افصاو ،هلالتحإو ةحايتجا مث هلالذإو ةعيوجتو
 هنم اوقلخي نأ نم ةينويزفلتلا هتمكاحم تايحرسم لالخ نم هيأر بسح اوحجن ذإ ،هب مهتحاطإ
  .يفئاطلا عارصلا ةيذغت يف مساح رمأ هنا ،ةعيشلا نيبصعتملا ةيحض حار اينس ايبرع الطب

 نم اولعجي نأ نم عقوتلا قوفت ةروصب اونكمت 2003 ماع ذنم مªأ ىلع ديكأتلا يف رمتسيو
 يعيشلا نيبطقلا نيب مدتحملا يمادلا عارصلل نيملسملا لكل ًاحضاف ًالاثمو ةفوشكم ةحاس قارعلا
 ةروطسأ ىلا ةفاضالU .تاعامجلا يقUو ةئباصلاو نييحيسملا باذعل اضرأ هنم اولعجو .ينسلا
 ازكرمو بارخلا ضرأ قارعلا اولعج نامزلا نم نيدقع ةليط مªأ ادكؤم .كلذ لبق داركالا ة¬اعم
  .اهعمجÌ ةقطنملا رظتني يذلا مالظلل
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 ةحوبحبلاو رارقتسالاو ماظنلا ضرأ دعب اميف هنم اولعجي نأ يف لمألU انه هتافارتعا امتاخ
  .)4( مهحلاصم عم امامت مجسنم يطارقميد طسوأ قرشل ازكرمو

 هتبرجتو ديدجلا قارعلا مكح ةعيبط ىلإ يزاهتنالا درلا فورظ يـف داتعملاك رخآلا ضعبلا اهدرو
  .ةديرفلا

 نم عامطأ راثتسأ يذلا نهولا ىلإ اهدحإ يف ديكأتلا ِرجي مل يتلا دودرلا ترثك اذكهو
 مهتعفدو عيرسلا حبرلU ةبغر مهلخادب نم ةيهش تدازو ،ةحاسلا ىلإ مهتبلجو عمط مهلخادب
Ñنم تابغر عم تبسانتو ،اهطسو ىلإ م|رجو رارقتسالا مدع نم نوناعي نم تقلقأو ،اههاجت 
 ،هطيحم ىلإ مهتلخدأف ،يلودلاو يميلقالا ذوفنلا دم ىلإ ىعسي نمو يلودلا باهرالا ةلتاقم ديري
 ا|ازيهجتو اهتحلسأو ا|زهجأ بيرجتل شويجلا تاربتخمو يركسعلا عينصتلا تاسسؤم توهتساو
 بعشلا ةعيبطو ،تابغرلا كلت يف لخادتلا ببسب ،اهعيراصم ىلع تحتف يتلا ةحاسلا هذه يف
 ثدح امب هل نأ تتبثأ دق ينامثلا نينسلا ثداوح نإو ةصاخ ،لالتحالU مئاقلا ةوقو لتُحملا
 رتوتلا ةرúإ يف بصي هضعب ناك ،ًاريبك ًارود "نولخدتملا" اهعيمج ميلقإلا لودل نإو ،ابيصن ثدحيو
 برقل اعبت ،هثودح عاستإ نم دحلل حاتملا ةلودلا دهج نم ُمِجَُحي رخآلا هضعبو ،بارطضالاو
 .لالتحالا ءادب ةباصملا ةلودلا قارعلا نمو ،اهنع اهداعتباو لالتحالا ةلود اكيرمأ نم حلاصملا
 ،قارعلا يف يرجي ام عم فقاوم اونوّك دق طيحملا اذه لود نم نيلخدتملا نأ ،احوضو رثكأ ىنعمبو
 باسح نود ،حلاصملا كلت نيمأتل ةصاخلا م|اردقو ،ةصاخلا مهحلاصمل اعبت هنDرج نم دضلU وأ
 ،لوهcا ىلإ برقأ ةيجيتارتسالا تUاسحلا قفو ىلع لازام يذلا هلبقتسمو ،قارعلا حلاصمل يلوصأ
 مهنمأ ققحي امب ،ةيقارعلا ةحاسلا ةيطغت ىلع ةيلاع تاردقب ةددعتم ةطشنأ اوسسأ دق اوناكو
 نم اومهساف ،ينطولا قارعلا نمأل مامتهأ يأ ةراعإ نود ،يسايسلا مهذوفن نم ديزيو ،يموقلا

  .ةحوتفم ةحاسلا ءاقبإ يف مهبناج
 جئاتنو ةحوتفملا ةحاسلا هذه ىلع يراجلا عارصلا ةعيبط نإف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه

 عيمج نأ يأ ،ةيسفنلا تايلمعلل بذج ةحاس اهتلعج ،ةيقارعلا اهضرأ ىلع ةموسحملا ريغ برحلا
 لماعتلا اهيف لتحي ،ةفلغم ةقيرطب اعمتجمو ةلود قارعلا عم لماعت دعاوق اوسرأ دق نيلخدتملا
 كلت مدخي امب نييقارعلا يعو يف ريثأتلاو ،ةهج نم م{وعش ةكرح هيجوتل ربكألا زيحلا يسفنلا
 ،ىرخأ ةهج نم رخآلا ضعبلل اهقيقحت نود ةلوليحلا وأ ،تاعانقو راكفأ نيوكت يف تاهجوتلا

 ةردق قوفي ،فارطألا عيمج ىلإ ةبسنلU تDوتسملا ىلعأ ىلع اهلاجم يف طاشنلا تلعج ىتح
 ةحوتفم هببسب ةحاسلا تيقبف ،هعم يدنلا لماعتلا ىلع ةيقارعلا ةلودلاو يقارعلا عمتcا لمحت
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 دم ةرؤب ىلإ رارقتسالل باطقتسا ةقطنم نم ايجيردت اهببسب قارعلا لوحتو ،تالامتحالا لكل
 نأ نهارلا انتقو يف سملن اننأ ىتح ،لولح نود ةبهتلم اهئاقب لاح يف ةقطنملا لاطت دق رتوتلل
 رثأتلا قيرط نع ليلقب هنم دعبأو يميلقالا طيحملا ىلإ هنم مسق لقتنا دق قارعلا يف ىرج امم ًاضعب
 اهل ترهظ ةعيشلاو ةنسلا نيب ةيفئاطلا تافالخلاف ،دادترالا لالخ نم وأ ،فرطتملا يجولويديالا
 ولو ،دامرلا نم ليلقب ةاطغم ةيدوعسلا يف ترمتساو ،نيرحبلاو تيوكلا يف ةهيبش فالتخا رؤب

 "ليلقلا" عونلا اذه لثم ثودح نأ دجن ،لودلا كلت يف نمألا ةيلعافو ةرطيسلا رادقم انبسح
 لقأو ناريإ ىلإ تلقتنا دق ةيراحتنالا لامعألاو تاريجفتلا غيص نإ امك ،ًاريطخو ًاقلقم بسحي
 اهلاقتنا يف دد| تتUو ،نميلاو ةيدوعسلا ىلإ تدتما ةدعاقلا لامعأو ،ندرألاو Dروس ىلإ اهنم

 ةرúإ ردصم اهلعجي ردقلا اذ{ ةحوتفم ةيقارعلا ةحاسلا ءاقب نأ نيبتي اذه نم ،راوجلا لود عيمج
 ناقتحا ردصمو ،تارباخملا ةزهجأ عم رباختلاو ،تاموكحلا نم دضلU فوقولاو درمتلل يلاعفنإ

  .تاعمتcا كلت رارقتسا ددهي يفئاط
 امب ،ت¬اقتحالاو تالاعفنالا كلت نم للقتس اهتئد| نإ ذإ ،حيحص اذه نم سكعلاو

 ةيلمع يف تمحقأ يتلا ةقطنملا لود مومعلو قارعلل رارقتسالا نم لوبقم ردق لوصحب حمسي
 ملاع يف رابكلا نيبعاللا لبق نم Uولطم ودبي ال اذه سكعلا نأ ولو ،هيلإ ةيعاسلا وأ ،لخدتلا
 رثكأل ةحاسلا هذه يـف يراجلا لخدتلا ةعيبط لوانت لواحنس هساسأ ىلع وأ هنم .مويلا
 راسم يف ريثأتلا ىلع ا|ردق تفخ نإو ،ةيراج تلاز ام يتلا ا{ورح يف لخدتلل الاجم فارطألا
    .ليلحتلاو ةعباتملا يف اساسأ اه¬ذخأ يتلا ينامثلا نم نيتريخألا نيتنسلا يف ةلودلا

 ججحب ،رييغتلا لبق اهبناوج ضعب تلكشت يتلا بارطضالا ةحاس وأ ،ةيقارعلا ةحاسلا نإ
 هبكترأ نم نأل ،هلوصح ةلأسم يف ةينلا نسح ضارتفا نكمي ال ،أطخ هنأ اهضعب تبث لخدتلل
 يف Dاونلا نسحو ةفدصلل ضارتفا يأ قوفت ليلحتو قيقدتو دصر لئاسو كلتمي هتلمح داقو
 Uذك اهلعجي يذلا هاجتالU اهرييغتو ةقيقحلا ريوحت نم هنكمت ةلئاه ةوق كلذكو .ةيلودلا ةسايسلا
Uهديري يذلا تقول.  

 نأشلا يف لخدت نم رييغتلا دعب لصحيو لصح ام نإف ،ةروصلا هذ{ عقاولا ناك ام اذإو اذه
 ،نيهجو نم رثكأ امبرو ،نيهجو لمتحت ةلأسم هنأ هيلإ رظني نأ نكمي ةبرطضملا هتحاسو يقارعلا
 حلاصملاو ةسايسلU قلعتت تارابتعال اهلوصح نع فرطلا ضغ متيو لصحت هبناوج ضعب نأو
 ةيماظن تاوق اهل يتلا ايكرت عم لاحلا وه امك ،قارعلاو ةقطنملا ا|Uاسح ىطختت يتلا ةيلودلا
 مهملا حانجلاو يوقلا فيلحلا اªأل اهيلع ملكتي دحأ ال ناتسدرك ةهج نم ةيقارعلا دودحلا لخاد
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 اهعفدي يركسع رخآو ،ةقطنملا يف يرابختسا طاشن اهلو ،ةيقرشلا هتهج نم يسلطألا فلحلل
 لامعلا بزح لتاقت اªأل ،جتحي دحأ الو ةقطنملا يف نيحلسم عباتتو ةيقارعلا دودحلا لخدت نأل
 قلقو فازنتسا ةرؤب هعوضوم يقبت يتلا ةقيرطلا هذ{ هتلتاقم رارمتسا بولطملا يكرتلا يناتسدركلا
 يلتاقم لوصح نع 2008 ماع ةيكرتلا فحصلا يف تبرس رابخأ هتمعد جاتنتسا اذهو ،كارتألل
 يتلا قئúولا هتدكأو ،ةيكيرمأ ةحلسأ ىلع ايكرت عم دودحلا نم يقارعلا بناجلا يف روكذملا بزحلا
 دحأل ًامعاد ًافقوم ترشأ امدنع 2010 يناثلا نيرشت ةياª سكيلكيو عقوم ىلع ترشن
 نإف ،العف ةلصاح تناك نإو ،ةلأسم لخدتلا لعجي اذهو .بزحلا اذهل ناكيرمألا ءارفسلا

 ةيواز نم اضيأ لخدتلا عوضوم يأ هيلإ رظنيو .جاجتحالاو ريثأتلا ثيح نم يبسن اهلوصح
 برحلا حيتافمو ،مهل ةكولمم مالعإلا نم هتاودأ نأل ،ءDوقألا ىلع رصتقت يتلا هلوصحب فيرعتلا
 ةهج زاربإ وأ ،ديدحت ىلع نيرداقلا مهدحو مهلعجي امم ،مهنئازخ يف ارصح ةظوفحم ةيسفنلا
 ءافخإ وأ ،ديعبلا لبقتسملا ىلع ةدوجوملاو ةرضاحلا مهحلاصمل اعبت ةمظنم وأ ،ةلود ،لخدتلا
 متي مل يذلا قارعلا يف يليئارسالا لخدتلا لاجم يف لصاح وه امك ،تارابتعالا سفنل ىرخأ
   .يلعفلا هدوجو مجح يزاوي امب هيلإ قرطتلا

 سكعلا ىلع وهو ،ريثأتلا لبسو تالاصتالاو ةطشنألاو فقاوملا هتتبث ،دوجوم لخدتلا نكل
 ،فورظلاو نمزلا ريغتل اعبت هناولأو هلاكشأ ريغت عم ادوجوم ىقبيس ،نييقارعلا نحن هديرن امم
 دوزي حبصأو هجª نم َّريغ لخدتلا نم عونك الام عفدي لاثملا ليبس ىلع ناك يذلا ضعبلاف
Uىلع زكريل هتهجو نم ريغ ،ةبهتلملا رانلل ادوقو اونوكيل اصاخشأ ُبرَسُي يذلا رخالاو ،حالسل 
 ضعب لقتسو ،ةطباضلا ةينمألاو ةيركسعلا ا|زهجأو ةلودلا تيوق املك رثكأ ريغتيسو ،مالعالا
 نم ابيرق سيل دمأ ىلإ ةيسايسلا هغيصب ىقبيس كلذ عمو ،ةينمألا قورخلU ةلصلا تاذ ههجوأ
 2010 ماعل ةموكحلا ليكشت لحارم يف ةحضاو اهبناوج ضعب تناك يتلا ةجاحلا همتحت ،نآلا
 ىتح كاذ وأ ،راجلا اذه يأر ىلإ خوضرلU نيمزلم هبش مªأ ا{ نوينعملا ةساسلا دجو امدنع
 مªأ اوفشتكأ نأ دعب نيرخآلا اورياس ،نلعلاو رسلا يف هل نيضفارلاو لخدتلا ىلع مهنم نيجتحملا

 ذخأل هل ميرغ هاجتU وأ ،هوحن اولورهف ،فارطألا يقU تاهجوتو ىؤر ىلع هتاريثÈ مامأ نوجرحم
 .ءاوقتسا وأ ،نزاوت ةعرج

 هل ام ريشÈ نكمي ،تاهاجتا ةدعبو ةفلتخم غيصب ،تالخدت بسحت اªإ مومعلا هجو ىلعو
 :لالخ نم ،ةيضاملا ينامثلا تاونسلا يف ،قارعلا نمÌ اهنم ةلص
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 ةسايسلا هجوأ هلمحت امم رثكأ ةفلتخم اهجوأ لمحي يذلا ،يمسرلا ريغو يمسرلا مالعإلا يف دري ام .1
 رحانتو ،ةسايسلا لثم ىظشتو مسقنا يذلا ةيقارعلا ةلاحلU هنم قطانلا ةصاخ ،فالتخا نم
 امهتم هنم ضعب حبصأ دح ىلا قئاقحلا نم اريثك هوشو ،ةفئاطلا فارطأ رحانت نم رثكأ
Uةمزألا ةحاس يف لخدتل.    

 تارابتعا ،لبق نم ¬رشأ امك اهديقت يتلا ،ةيلودلا فقاوملا نع جتن امو ،يسامولبيدلا كرحتلا .2
    .فادهألا ةعيبطو ةردقلاو ةسايسلا
 كلت وأ ،ةهجلا هذه ىلإ يئدبملا زيحتلاو يفطاعلا لاعفنالU موكحملا ،يقارعلا عراشلا لعف دودر .3

  .ةيفئاط وأ ةيموق تارابتعال
 تاحيرصت نم نييسايسلا نعو ،تامولعمو ت¬ايب نم ةيرابختسالا رئاودلا نع حشري ام .4

  .ليوأتلاو رييغتلل ةلباق ةسيسم اهتعيبطب تناك نإو ،تاليلحتو
 ،همدع نم لخدتلا لوصح ىلع ديكأتلا يف اهيلع ءاكتالا لعجت اهريغ ىرخأو ،لماوع هذه

 ،بناج نم ةبعص ةلأسم ،اهتكرحو ةيقارعلا ةحاسلا تالعافت يف هريثÈو لخدتلا اذه ةعس ىلعو
 .رخآلا بناجلا نم اهريغل ليبس الو

 ،اهنع دري ام ضحد وأ ،معدل اليبس هب ذخألا نكمي ايملع اجهنم ليلحتلا ىقبي كلذ عمو
 ،ةرقتسملا ريغ ةحاسلا هذه يف اريثÈو ،احوضو تالخدتلا رثكأ دصر يف عبتُي فوس يذلا وهو
 :مهو ،اهيف ريثأتلا ىلع ردقألاو ،هتحاس ىلإ برقألا ،قارعلا ناريج نم تءاج يتلا كلت ةصاخ

  .ايكرتو تيوكلاو ندرألاو Dروسو ةيدوعسلاو ناريإ
   .باتكلا اذه ةدام نم يتآلا يف ليصفتلا نم لوبقم ردقب نيبم امكو

 
 
 
 
 

 
 



 30 
 

  ناريإ
 

 لالخ نم ،هدعبو رييغتلا لبق ةيقارعلا ةحاسلا ىلإ لوخدلا يف ،ناريإ ةيقرشلا ةراجلا تعراس
 ايسايس ،نيدلبلا نيب نزاوتلا يف قوفتلا نم اديزم اهل ققُحت ،عمتcا اذه يف ريثÈ ذفانم بسك
 نع عافدلل ىوقأ تاماعد اهل رفوتو ،هلوصح نكمملا ررضلا يدافت ىلع اهنيعت ،Dداصتقاو اينيدو
 ريثأتلا فاصم ىلإ ىقري ال ،ادودحم ةيادبلا يف ناك اهلوخدو ،ةلمتحملا ةيكيرمألا Dاونلا ءازإ اهعمتجم
 ىلإ ايقطنم هتيدودحم بابسأ دوعتو ،ةيقارعلا ةينمألا ةحاسلا تاسبالمو ثادحأ يف لعافلا
 ءازإ ،ةيكيرمألا لعفلا دودر نم ،ةرشابم اهدعب امو 2003 ماع برح لالخ يناريإلا سجوتلا
 ىلإ ْتَِربُع دق تناك ةيكيرمأ لئاسر نإو ةصاخ ،قارعلا يف اهل سوملم لغلغت وأ ،لخدت يأ
 نم ،اهل ارقم نارهط نم ذختت تناك ةيقارع ةضراعم ىوقو ،ةيسامولبدلا لئاسولا قيرط نع ناريإ
 ربعي حالس يأ عم لماعتتس اªإو ،قارعلا لخاد ىلإ نيحلسم روبعب حمست ال ،اكيرمأ يأ اªإ

 اهعم تمزتلاو ريذحتلا اذ{ نويناريإلا مزتلأ دقو ،ايناديم هعم لماعتتو Dداعم احالس ِهِّدعب هدودح
 لخاد اهكرت ىلإ ترطضأ ىتح ،ليقثلا رايعلا نم اهضعب ةحلسأ كلتمت تناك يتلا ردب تاوق

 يف ارشابم ايكيرمأ امكح مكُح قارعلا نإ امك .قارعلا لخاد ىلإ اªود نم روبعلاو ،مهدودح
 رسفت دق لكاشم يف اهتلود ماحقإ ناريإ هيف تبنجت ،هدعب امل ماع براقي ام ىلإو رييغتلا ةيادب
 يعت لاتق ىلإ اهرج مث نمو اهدودح نم برقتلل ،ةصرف يكيرمألا بناجلا اهلغتسي ،ةوادع
 ةيسايسلا ةينيدلا بازحألا نإف مث نمو .عساولا هرامد نم ةاجنلا ىلع ةرداق ريغ يه ،اديج
 دجاوتلا عيسوت لهسي ذوفن نم يفكي ام ىلع ةيادبلا يف كلتمت نكت مل ناريإ ىلع ةبوسحملا
 مكحلا ثيح ،ا|اذ ةيقارعلا ةحاسلا ةبارغ كلذ ىلإ فاضي ،ةيقارعلا ةحاسلا يف يناريإلا ذوفنلاو
 يف ناريإ تلعج ،رخآ ضعب دوعصو ضعب مجن لوفأو ،ثادحألا ضعب زوربو طيلخلا يقفاوتلا
 .ةنكمملا فلكلا لقÌ لخدتلل ةبسانملا صرفلا نيحتتو فقوملا بقارت ةفقاو ىلوألا ةنسلا

 ةرطيسلا يف ةدعاقلا طاشن دادتشإ دعبو ،رييغتلا ىلع ماع نم رثكأ ءاضقنا دعب ناريإ نكل
 زوربو ،ةعيشلل هجوملا ريجهتلاو بيرختلاو لتقلا يف اهلامعأ عاستاو ،قارعلا نم ةعساو قطانم ىلع
 ةمزاللا تادعملاو ةبسانملا ةحلسألا ىلإ ةجاحب ،يفئاطلا لتقلا ةمواقمل ةحلسم ةيعيش ىوق
 ىوقلا ضعبو ،ةدعاقلا هجوب فوقولا نم اهنكمت يتلا ،ةيفاكلا لاومألاو ةمئالملا تازيهجتلاو
 لماوع اهعيمج يف ناريإ تدجو ،راوشملا ةيادب يف ةموكحلا تاوق ىلع تقوفت يتلا ةحلسملا ةينسلا
 ةيسايس تادادعتساو ،ةجوتفم تناك باوبأ نم ةيقارعلا ةحاسلا ىلإ حيرصلا لوخدلا اهل دهمت
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 نيينعملا هسارح ضمغي وأ ،فرطلا ضغي يكيرمأ فقومو ،ةدوجوم اضيأ تناك ةينيدو ةيتايشيلمو
Uويع ةحوتفملا باوبألªالاتق ،ةدعاقلل اهلاتق يف ةيموكح ريغ تاهج ةيوقت ديري هنأكو ،م Uةب¬إل 
 ىلع ةيجيتارتسالا مهعيراشم ا|رثك ُلشفُت ،ةكئاش ةكرعم رئاسخ اهيقت نأ ديرت يتلا ا|اوق نع
 نييقارع نييسايس عم ةقالعلا ةمادإ لالخ نم اسوملم يناريإلا لخدتلا أدب انه نم .ليوطلا ىدملا
 .تايشيلملا ضعبل يونعملاو يلاملا معدلا ميدقتو .نيذفنتم نيرخآ بسكو ،نيقباس نيضراعم
 .نمأ Dاضق يف ةيقارعلا تاطلسلل نيبولطم ،نيطروتم ءاويإو .ةصاخ عيماc يعونلا بيردتلاو
 تاعالطإلل تاهجاو حتفو .ناكيرمألا ةلتاقمب نيبغارلا نييقارعلا مامأ حالسلا قاوسأ حتفو
 طغضلل ةيدودحلا لكاشملا ضعب ةرúإو .ناكيرمألاو نييقارعلا ىلع سسجتلل "تارباخملا"
 عم لوخدلل اهرابجإ وأ ،اهيسفانم مامأ ةموكحلا فاعضإل ،بارطضالا ةرúإو ،فيرحتلاو
 لبق نم 18/12/2009 ةليل ترج يتلا ةيقارعلا دودحلا روبع ةثداح لثم ،فالحأ يف اهيديؤم
 ةموكحلا جرحأ الخدت لثمي يذلا ،يطفنلا ةكفلا رئب ىلع ةرطيسلU مهمايقو ،نييناريإ دونج
 ،يباختنا فالتئإ يف لوخدلل "يكلاملا" اهسيئر لمح هاجتU اهيلع اطغض ،هنيح يف رسُفو ،ةيقارعلا
 نم ددعو ناكيرمألا عفدو ،ةيادبلا يف هلوخد مدع ىلع رصأ ،يقارعلا ينطولا فالتئإلا عم
 .ةيقارعلا ةحاسلا ىلع ةيلعاف رثكألا ريثأتلا ةناخ يف ناريإ يأ اهعضوب ،ةيقارعلا رداصملا

 نم اهفارطأ ضعب وأ ،ةيعيش اهتيبلاغ ةبوسحملا ةيقارعلا ةموكحلا عطتست مل ،لامعأ نم اهريغو
 دق ،عساو يناريإ ذوفن نم مهقلقو مهئايتسا نامتك ،تقولا سفن يف اوعيطتسي ملو ،اهلوصح ناركن
 امبرو م{ نيطيحملا برعلا دييÈ هسفن تقولا يف مهدقفيو ،البقتسم مكحلا يف مهدوجو مهدقفي
 .مهل نيمعادلا ناكيرمألا
 نيدلا ةيوقت ىلع دعاسي امب لخدتت ،ىلوألا ةيجيلخلا برحلا تالاعفنÑ ةموكحملا ناريإ نإ    
 ىوقلا نازيم ىقبي نأ يف يعس عم ،اهيف هدوجو ةيوقتو مكحلا ةدس هاجتU هعفدو يقارعلا يسايسلا
 تاظفاحم مومع يف يرابختسالاو يسايسلا ذوفنلا نم ديزملا نمؤيو ،اهحلاص يف قارعلا نيبو اهنيب
 برق فقوملا مزÈ لاح يف رثؤملا كرحتلا هلالخ نم عيطتست بونجلاو طسولا ةصاخ قارعلا

 .اهدودح
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 ةيدوعسلا
 

 ةدهاج لواحت ،هسيسÈ ذنم هعم ا|اقالع رقتست مل يتلا قارعلل ةيبونجلا ةراجلا ةيدوعسلا نإ    
 تقولا يف اهنيتمت ىلع رداقلا جرفتملا فقوم يف اهيقبت ،ةقالعلا نم لوبقم ىوتسم ىلع ةظفاحملا
 يف ،ايطفنو ايسايس اهنع يجيتارتسالا ليدبلا نوكي دق اراج هتيوقت يف مهست نأ نود ،بسانملا
 ىلإ هيف برقألا يه فلاحت ىلع تظفاحو ،نينسلا تارشعل عقوملا اذه ىلع اهيف تظفاح ةقطنم
 فارطأ ضعب عم ،ايلمع تفقو نإ قبس يتلا ةلودلا ةيدوعسلاو .ليئارسإ ءانثتسÑ ،ناكيرمألا
 ةرادإ ةهجاومب ،هليحر دعب اهسفن تدجو ،نيسح مادص نم دضلU اهحافك يف ةيقارعلا ةضراعملا
 ضرعيو ،ةقطنملU يميلقإلا يفئاطلا نزاوتلU اهرظن ةهجو نم لخي دق ،فلتخم عون نم ةيقارع
 ،ةيقارعلا ضرألا يف ةيعيشلا ةيمالسإلا ناريإ لغوت دDدزإ اهكاردإ عم ةصاخ ،رطخلا ىلإ اهعمتجم
 ايلعلا لصافملا ىلإ اهعابتأ دوعصل لاجم نم ةيعيشلا ةيبلغألا ىلإ ،ةيطارقميدلا هتمدق امب اهنقيت عمو
 فقوم يف نييجيلخلا برعلاو اهعضو يذلا رمألا ،رطخلا كلذ نم اهفواخم تززعتف ،يقارعلا رارقلل
 مهسُتف ،ديدجلا يقارعلا ماظنلل نيداعملا فص يف انلع عضوُت نأ ايقطنم ديرت ال :هيفو ،ةريحلا
 دجاوتلا تاذ ،ةيقرشلا اهقطانم ناكس ىلإ ءادعلا طغض تحت هدي دمي دق اهل ودع ةعانصب
 ديزتف ،هعم يبهذملا فطاعتلا ىلإ ناكسلا ءالؤه لثم عفدت نأ ايلمع ديرت الو ،فيثكلا يعيشلا
 سناجتلا نم ديزمب ،ةادانملا تاوصأ هعوبر يف عفترت يتلا ،اهدالب يف يبهذملا سناجت اللا ةحاسم
 تحبصأ تقو يف ،هباضغإ بوغرملا ريغ ،يكيرمألا قيدصلا بضغت نأ ايلعف ديرت الو ،ةاواسملاو
 ،ىرخأ رومأو ناسنإلا قوقحو ةاواسملU قلعتي امل ،رخآلاو نيحلا نيب هداقتنإ ةيئاقتنإ نم هيف يناعت
 دقتعت ،ةيعيش ةيبلاغ نم موكحم قارع عم ا|ادادتمأو اهلصاوت دقفت نأ ،تقولا تاذ يف ديرت الو
 داقتعالا كلذ ،قارعلا مهنطو ىلإ مهئالو نم ىوقألا وه ناريإ ىلإ مهئالو نأ ىرخأ ةيبرع لودو
 ةطلسلا ديلاقم ىلع ةرطيسلاو ةيقارعلا ةلودلا سيسÈ تDادب ىلإ هروذج دتمت يذلا حيحصلا ريغ
 طشني هنأكو ،ةينسلا ةيكرتلا ةيسردملا نم الصأ ةردحنم ةيسايسو ةيركسع تايصخش لبق نم
 امومعو .يبرعلا يحنتلاو يفئاطلا فافطصإلاو بارطضإلا ىلإ ةفاضم عرج ءاطعإل ديدج نم
 Dاظشب ،ريغلا ىلإ دادترالا كلذكو ،رثاتلاو ريثأتلا لماوعل ةجتنملا اهتعيبط ةيدوعسلا كردت ةرتف يه
 .ينيدلا سييستلاو فرطتلا تاهاجتإ  هريغ نم رثكأ فقلتي يذلا ،يلبقلا اهعمتجم بيصت دق

 تمدقتف ،اهقلقأ دق هيف اهسفن ةيدوعسلا تدجو يذلا ،اذه ضقانتلا وأ ةريحلا فقوم نإ
 نع وأ اهنع دعتبتل ،فلخلا ىلإ تاوطخ تعجارتو ،هتحاس نم ةبيرق نوكتل مامألا ىلا تاوطخ
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 تاداقتنإ هيجوتب اهيلوؤسم ضعب رارمتسأ لوح رودي اهتكرح روحم ناكف ،ناكمإلا دهج اهرúآ
 رخاوأ سكيليكيو عقوم يف ترشن قئúو بسح ناريإ ىلإ ةلامعلU مهما|إو نييموكح نيلوؤسمل
 ةنسلا برعلا ةصاخ ،ددجلا نييقارعلا نييسايسلا ضعب عم ةددحم ةقالع نيوكتو ،2010 ماع
 ،ةيقارعلا ةحاسلا يف برع نيلتاقمل يلخادلا يبعشلا يلاملا معدلاو عربتلا عبانم فيشنت ىلإ يعسلاو
 يف اهتيوقت يف مهست الو ،نلعلا يف اهيداعت ال ،سجوت ةقالع ةيقارعلا ةموكحلا عم ةقالعلا ءاقبإو
 يف ،2007 ماع دعب دارأ امدنع ا|رDزل ،ءارزولا سيئر لابقتسا ىلع قفاوت مل اªإ ىتح ،عقاولا

 ةقفاوملا مدع ىلإ ةفاضإلU ،لقألا تاجردلU ةينمألا دوفولاو نييسايسلا نم هريغ تلبقتسا نيح
 ةيموكح اهنيب ةيقارع تاهج عفد عضولا اذهو .سيرU يد¬ دارأ امك يقارعلا نّيدلا بطش ىلع
Ñ|اينيد فرطتملا بابشلا ضيرحتو ،تاعربتلا عمجب اهيف ةذف¬ ةينيد تاهجو ،ةيدوعسلا ما، 
 ةلتاقم يف ةمهاسملا ةجحب ،مهسفنأ ريجفتل نيزهاج نييراحتناك قارعلا بوص مودقلا ىلإ مهعفدو
 نم ىلعألا ةبسنلا نولكشي نييدوعسلا نأ ىلإ ريشت تاءاصحإ ىلع سسÈ ما|إ وهو ،رافكلا
  .)5( قارعلا يف نييراحتنالا

 ،ةيضاملا ينامثلا تاونسلل اهيضارأ ىلع ةدعاقلا لامعأ عاستإ نم يناعت يتلا ةيدوعسلا نإ
 نأ لوقعملا ريغ نم هنأ ،قارعلا نم اهفقاومب قلعتي امل ،اهنم نيبيرقلاو اªوؤش يف نيينعملا ضعب ىري
 يف مهلتقل ،قارعلا ىلإ يراحتنالا ا{ابش ريدصت تايلمع يف لخد ،ةيموكحلا ا|زهجأل نوكي

 روصتي امك ةعساشلا اهضرأ ىلع بغشلاو رتوتلل نيريثم مهئاقب نم الدب ،ةبرطضملا هتحاس
 يف يدوعسلا يمسرلا كرحتلا نإف امومعو ،ةموكحلا نم نيبيرقلا نييقارعلا نييسايسلا نم ضعبلا
 ينمألا نواعتلا ىلإ َقري مل نإو ،نيتريخألا نيتنسلا يف ايباجيإ الوحت دهش دق ،يقارعلا نمألا ةيضق
 ،ةنلعم ةيلخاد تاءارجإ نمضت هنكل ،رزآملا ينيدلا فقوملاو ،دناسلا يمالعإلا معدلاو ،كرتشملا
 فاقيإل ،دودحلا نم ابيرق ةينمأ ةطشنأو ،تاعربتلا عمجو ضيرحتلا يف دجاسملا طاشن قيوطتل
  .قارعلا لخاد ىلإ للستلا تايلمع

 ىلع كرحتت ،ةيقارعلا ةحاسلا يف نيبعاللا برعلا ةيبلاغ لثم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نإ امك
 ةيبلسلU هفصو نكمي ال كرحت وهو ،ناريإ نم هبرقتو هتبورع نع قارعلا داعتبا نم ةيشخلا قفو
 اهعم قفتي ال يتلا ،يبرعلا فصلا نم ةبيرقلا رظنلا ةهجو بسح ،ةيسايسلا ةيحانلا نم ةقلطملا
 .ناريإو ةموكحلا نم بيرقلا فصلا
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 Jروس
 

 اهريثÈ عوضوم ذخأ يتلا ةلودلاو ،ةيبرعلا ةيموقلا تاهاجتالا وذ ،قارعلل يبرغلا راجلا Dروس نإ
 تتU يتلا ،ةيقارعلا ةموكحلا نم ةرشابملا ةينلعلا تاما|الا نم ربكألا زيحلا ،يقارعلا نمألا ىلع
 ةدعاسملا ميدقت نع اهتيلوؤسم ةدكؤم ،2005 ماع دعب ،نلعم لكشب اهيلإ ما|الا عباصأ هجوت
 ةصاخلا تاركسعملا ةماقإو لاومألا لقنو ،ةيقارعلا يضارألا ىلإ نييراحتنالا بيرست لاجم يـف
 ةزع ىتعومجم نم نييثعب ىلإ تاليهستلا ميدقتو ،قارعلا يف مكحلل نيمواقم نيلتاقم بيردتب
 ةضراعملا تايئاضفلا ضعبل ثب بتاكم حتفب حامسلا مث نمو ،دمحألا سنوي دمحمو يرودلا
 تافلم دادعÑ ةيقارعلا ةموكحلا يأ تماق 2009و 2008 ماوعألا يف كلذ دعب نمو .مكحلل
Uولúنم تبلطو ،اهداقتعا بسح تاما|إلا هذه دكؤت يتلا ،ةيوجلاو ةيفارغوتوفلا روصلاو قئ 
 سيئر لايتغا رثإ تلكشت يتلا ةمكحملا رارغ ىلع ،ةيلود تDانج ةمكحم ءاشنإ ةدحتملا ممألا
 ادكؤم ،يروسلا بناجلا اهافن يتلا ،2005 طابش 14 يف يريرحلا قيفر قبسألا ينانبللا ءارزولا

 لبق نم نييروسلل ةهجوملا تاما|الا هذه لك عم هنإ الإ ،ما|الا هيجوتل اهتيافك مدعو اهتيحطس
 ةماعلا تارشؤملا نإف ،ةمدقملا ةيرابختسالا تامولعملاو ةنلعملا ةلدألاو ةيقارعلاو ةيكيرمألا نيتموكحلا
 :نييروسلل نيفقوم كانه نأكو يحوت
 لابقتسا ىلع هبجومب لمعتو ،قارعلا نمأو ةدحو ىلإ ةيروسلا ةموكحلا هيف وعدت :يسامولبد
 ةيركسع تاكرحت هساسأ ىلع يرجتو ،قيسنتلاو رواحتلا ضارغأل ةيقارعلا ةيسايـسلاو ةينمألا دوفولا
 .بيرهتلاو للستلا عنمل عقاوملا ضعب يف ةيبارت دادس ةماقإ ىلع لمعتو ،دودحلا طبضل

 ثعبلا يتعومc ،لقنتو ةماقإ تاليهست ،ةينمألاو ةيرابختسالا ا|زهجأ هيف مدقت :يتارباخم
 ىعرتو ،ةمواقملا معدب نيمهتملا نييقارعلا نييسايسلا نم ديدعلا لبقتستو ،ةددحم دويقب نيتروكذملا
 ماع نم ناسين رهش رخاوأ يف دقع يذلا رمتؤملا اهرخآ ناك ،اهلئاصف ضعبل تارمتؤم دقع

2010. 
 نم ةبيرق ةيليلحت ةرظن ةسايسلاو نمألا Dاضق يف ةيقارعلا ةيروسلا تاقالعلا ىلإ رظنلا نإ

 دشلا هاجتÑ ىقبتل ،نيتلودلا سيسÈ ذنم ةموسرم اهلاح نأكو اهلاجم يف رظانلا دجي ،عقاولا
 ماع نيتلودلا ثعبلا بزح َمكَح موي هنأو ،فالتئالاو دحوتلا نع اديعب ،رتوتلا نم ابيرق بذجلاو

 مويو ،امامت عورشملا ىªأ قارعلا يف بالقنإ ثدح ،ةدحولا عورشم نالعإ نم برتقاو ،1963
 ةياª نم Uرتقأو امهديحوتل طاشنلا ةدواعم 1979 ماع نيدلبلا نامكحي ناذللا بزحلا اعرف ررق
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 يودحولا عورشملا تامأو امهطقسأف ،بزحلا ةدايقو ركبلا ىلع نيسح مادص بلقنا ،راوشملا
 .ةمئاق رتوتلا ةلاح ىقبأو دبألا ىلإ

 ،مادص رمëو يقارعلا ثعبلا قاقشنإ نم تناع يتلا Dروس نأ رظانلا دجي هاجتالا سفنبو
 دنع ،مهنم اهفقاوم تلدب دق تناك ،رييغتلا لبق ةضراعملا ةيقارعلا لئاصفلا ةدناسم ىلإ تعفدناو
 ةيحانلا نم ةقطنملا ةجاحب صاخلا ريسفتلا نع دعتبي ال ديدجلا فقوملا نأكو ،مكحلا ىلإ مهلوصو
 تادايق توآو تلبقتسا اªا ذإ ،هالعأ يف ةنيبملا رتوتلا ةلاح يف نيتلودلا ءاقبإ ىلإ ةيجيتارتسالا
 املثم ،"قارعلا ىلا ةدوعلاو اهيضارأ نم جورخلا ىلع مادص ءاقشأ تمغرأ نإو" ،قباسلا مكحلا
 تمدقو ،ةيقارعلا ةضراعملا فارطأ ةيبلاغ تلبقتسا امدنع ،رييغتلا لبق ام ةلحرم يف تلعف
 ةضراعملاو ةمواقملا فارطأ ضعب ىلإ اهميدقتل راشي يتلا تاليهستلا تاذ يه مهل تاليهست
 يف ةيروسلاو ةيقارعلا نيتموكحلا نيب ايبسن ةقالعلا تنسحت موي اªأو ،مDألا هذه ةيقارعلا ةموكحلل
 مودق نم ةكرتشملا ةيشخلاو ،راصحلا تاءارجإ دض فوقولا عفاودب مادص مكحل ةريخألا ةنسلا
 تارقم اهل يتلا ةضراعملا فارطأل تاليهستلا ميدقت نم نييروسلا فقوم ريغتي مل ،ناكيرمالا
 رفانتلا وأ ،رتوتلا نم ةلاح ءاقبإل ةيلود ةيجيتارتسا دوجوب صاخلا ريسفتلا ززعي امم ،ةيمحمو ةفورعم
  .نيقيقشلا نيدلبلا نيب براقت لوصح ةيناكمإ نود لوحت

 لود يقU لثم سسحتت مل نإو ،ةيفئاطلاو درفتلاو رحانتلاو ديدجلا ماظنلا اهمالعإ دقتنا امك
 ماظنل يسايس معد ميدقت اهبنجت ىلإ ةفاضإلU .قارعلا مكحت ةيعيش ةيبلاغ نم ةيبرعلا ميلقإلا
  .لحرت نأ يغبني يتلا ةيكيرمألا تاوقلا نم هتيامحو ،لالتحالا تحت هدوجو ةجحب ،ديدجلا مكحلا

 ةنراقملU رثؤم هنÌ فصوي نأ نكمي يقارعلا نمألا يف يروسلا فقوملا عوضوم نإف اذه عمو
 ،ةيقارعلا ةموكحلا نم حيرص لكشب ما|الا ىقلت دق هنأو ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا فقاوم عم
 تقبس يتلا رهشألا ةلحرم يف اريثك هتدح تفخ نإو ،مكحلا يف ةكراشملا ةيسايسلا ىوقلا ضعبو
 مهنيب فارطألا عيمج نم اهيلإ هجوتلا ثيح 2010 /21/12 يف ةيقارعلا ةموكحلا ليكشت
 ،ليكشتلا ةيلمع يف ةرثؤملا تاطحملا دحأك ،نيدقتنملا دشأ ناك يذلا ءارزولا سلجم سيئر ديسلا
 ناكيرمألا طيروت يف مهيدل تابغر دوجو نم ولخي ال لاحلا عقاو يف يروسلا فقوملا نإف امومعو
Uاهتموكحل يوقلا فيلحلا يناريإلا بناجلا عم قيسنتل. 
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 ندرألا
 
 ىلع ةيوق ةيبلس ريثÈ تارشؤم ،اهنم دضلU لجسي مل يتلا ةكلمملا ،قارعلا ةلودل يبرغلا راجلا
 ،ةيقارعلا ةموكحلا ىلع نيبوسحملا نييسايسلا ضعبل ةقلغملا تاشاقنلا ةقورأ جراخ ،يقارعلا نمألا
 ةمواقملا ىلع ةبوسحملا تايصخشلا ضعب ةكرح دييقتب ةكلمملا مايق مدع ىلإ اهيف نوريشي يتلاو
 نع ¬ايحأ ا|وكسو ،قارعلا نم ةيبرغلا ةقطنملا ىلإ مهروذج ةدتمملا كئلوأ ةصاخ ،ةيقارعلا
 نوكت نأ ىلإ برقأ تاراشإ يهو ،ةفرطتملا ةينسلا تاعامجلا ضعب زومر دجاوتو ،طاشن

 يسايسلا فقوملا مهفت مدع نم يتÈ ،ما|الا نم رثكأ بتعلا راطإ يف اهريسفت نكمي ،ةيموكح
 فالآ باعيتسÌ ةيبرعلا لودلا ضعب مايق متح يذلاو ،رييغتلا دعب نّوكت يذلا يناسنإلاو
 ناكيرمألا ةبغر نع اديعب نوكي نأ نكمي ال يذلاو قباسلا ماظنلا ىلع نيبوسحملا نييسايسلا
 رخآ ،فاحصلا ديعس دمحم عم لصح املثم .لخادلا يف مهئاقبب لصحت دق ماقتنأ ةثراكل Dدافت
 تارامإلا ىلإ دادغب نم هتلئاعو ةصاخ ةرئاط هتلقأ يذلا قباسلا نمزلا يف يقارع مالعإ ريزو
 اªاريط رشؤي ،نييسيئرلا نيبولطملا ريغ نم هنوك ،هنع جرفأ نأ دعب 2003 زومت يف ةدحتملا ةيبرعلا

 عوضوملا يف ايكيرمأ ارود ،ةلماكلا ةيكيرمألا ةرطيسلا تحتو ،ةديقم ةيقارعلا ءاوجألا تناك ةرتف يف
  .)6( عوضوملا اذه نع جرخي ال ،ايتارامإ الوبقو

 نـــمألا حلاـــص يف بـــصت يتـــلا باـــجيإلا طاـــقن ضـــعب ةـــكلمملا ىلإ لجـــست نأ نـــكمي اذـــه عـــمو
 يلودــــلا يندرألا زــــكرملا ةــــماقإ يف يــــقارعلاو يــــكيرمألا بــــناجلا عــــم اــــªواعت تاــــيلمع لــــثم ،يــــقارعلا
ملا ةقطنم يف ةطرشلا بيردتل

ُ
 .ةيوطرــشو ةيركسع ةيبيردت تارود اهحتفو .نامع قرش مك 50 رّقو

 ةــنواعملل يبــط دهج لاسرإو ،رامعإلا ةداعإو رامثتسالل لمعلا شروو تارمتؤملا نم ديدعلا ةماقإو
 يف ةيــــسايسو ةيرامثتــــساو ةــــيراجت ىرــــخأو ةــــيموكح فارــــطأ نيــــب تاءاــــقل دــــقع كلذــــك .دانــــسإلاو
 مدــع مث .ةــيتاوملا ريــغ ةــينمألا فورــظلا ببــسب دادغب يف اهدقع بعصلا نم ناك امدنع ،اهتمصاع
 لــمعلل نيــسح مادــص ةــلئاع اــهنمو ،قباــسلا ماــظنلا ىــلع ةبوــسحملا ةيــسايسلا تايــصخشلل اــهحامس
 نارــيإ نــم دــتمملا يعيــشلا لالــهلU يــمس اــم نــم اهتيــشخ نإ اــمك .اهيــضارأ نم يمالعإلاو يسايسلا
 ،قارــعلا يف نــمألا خيــسرتل ةــمعادلا اــهفقاوم يف رثؤــي مل ،قارــعلا ربــع يناــنبللا بوــنجلا مث Dروــس ىلإ

 ،قارــعلا دودــح نمــض اــ|اريثÈ رــصحب مزــجلا نــكمي ال ينــمألا بارطــضألا ةــلاح نأ ادــيج كردــت اªأل
 يتــــلا ثداوــــحلا ضــــعب لوــــصح دــــعب عــــستي نأ نــــكمي ،اهتحاــــس ىلإ هــــنم دادــــترإلا نأ ادــــيج يــــعتو
  .ينطولا اهنمأ تفدهتسا
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 برقلا راظنم سفنب ،قارعلU ا|اقالع ةعيبطو ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا فقاوم ىلإ رظنلا نإ
 نم رظانلا جتنتسي ،ةيقارعلا ةيروسلا تاقالعلا ىلإ هنم رظنلا مت يذلا ،يلودلا يسايسلا عقاولا نم
 ةقالع هاجتÑ ،ايجيتارتسأ ىرخألا يه تددحت دق ام|اقالعو ندرألاو قارعلا فقاوم نأكو بيرق
 يوضوفلا يروثلا جهنلا مايق نم مغرلا ىلع ذإ .يجولويديإلا دعابتلاو يداصتقإلا لفاكتلا اهماوق

 ليبس ىلع ًةليغ ةكلاملا ةلئاعلا حبذو ندرألا ىلإ برقألا يمشاهلا يكلملا مكحلا هئاªإو ،قارعلا يف
 تاهجوتلا يذ قارعلا نم ابيرق ،ةحيرصلا ةيبرغلا تافلاحتلا وذ نيسح كلملا يقب ،لاثملا
 يف هعم فوقولا دواعو ،ناريإ عم ىلوألا ةيجيلخلا هبرح يف هعم فقو ىتح ،ةفرطتملا ةيلاكيدارلا

 داصتقإل امعاد قارعلا فقو لباقملا يفو .تيوكلا لالتحإ دعب يلودلا فالتئالا عم ةيناثلا هبرح
 مكحل ةكلمملا داقتنإ نم مغرلا ىلعو ،رييغتلا تقبس يتلا راصحلا ةلحرم يف هنأو ،عضاوتملا ندرألا

 ماظنلا عم اهطباور ىلع تظفاح دقف ،ةيقارعلا ةضراعملا فارطأ نم ددعل اهتنواعمو ،مادص
 اذكهو .ةريثك نايحأ يف يناcاو صيخرلا طفنلU اهديوزتل هتاهجوت ىلع ماظنلا ظفاحو .مكاحلا
 ،يعيشلا عسوتلا عوضوم نييندرألا سسحت نم مغرلا ىلع ذإ ،رييغتلا دعب ام ةلحرمل لاحلا رمتسا
 ،ديدجلا مكحلل مهدودح نم نيبيرقلا رابنألا ناكس ةمواقمو فقاومو قلقل مهمهفتو
 لوبقم لكشبو تظفاح اهنكل ،رييغتلا نم ىلوألا تاونس سمخلا يف هتاهجوت ىلع م|اضارتعاو
 ةيندرألا ةرافسلا تضرعت ذإ ،كلذل انمث اهنمأ نم تعفد نإو ،ةديج معدو مهافت تاقالع ىلع
 نم مهتيبلاغ اصخش رشع ةعبرأ هتيحض حار 2003 بآ 7 يف ةخخفم ةرايسب ريجفت ىلإ
 يف ريجفت ىرجو ،نييندرألا تانحاشلا قاوس نم ةثالث لتق 2005 يناثلا نوناك يفو ،نييقارعلا
  .نامع ةيندرألا ةمصاعلا قدانف ضعب

 قيقحت يف تحجن مث نمو .قارعلا نم دروتسملا طفنلل ةيليضفت راعسأ ىلع تلصح كلذكو
 ةيجيتارتسالا تاقالعلU لَخي مل ىوتسمب ،اهعمتجم لخاد راكفألاو فقاوملا داضت نيب لوبقم نزاوت
 يف يرجي امل داقتنا ةحسف ،يمسرلا ريغ يندرألا مالعإلا تطعأ ذإ ،قارعلا عم اهئاقب ضورفملا
 تمدق يذلا تقولا يف قارعلا يف نييراحتنا تومب تالافتحاو حتاوف ةماقإ نم تنوهو ،قارعلا
  .لاجم نم رثكأ يف ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ داجلا معدلا هيف

 ضورفملا ،قارعلا عم ةيداصتقالا ةيلفاكتلا ةقالعلا ةعيبطب صاخلا ريسفتلا ززعي حاجن وهو
        .لاوحألا نم لاح يأ يف ةمئاق اهئاقب
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 تيوكلا
 

 نم ررحتي مل ،ةوقب فلاحتلاو برحلا يف كراشملا يبرعلا فرطلاو ،يبونجلا راجلا تيوكلا نإ    
 دحأك ،لخدتلا ىلإ تاراشإ ةيأ هتلود بنجتت يذلا وهو ،وزغلاو ةيناثلا ةيجيلخلا برحلا دقع
 ا|اقالع ةيساسحو ،راوجلا لود يقU عم ةنراقملU اهمجح رغصل ،ةيقارعلا ةحاسلا يف نيبعاللا
Uبرقتلا نع ةديعب ءاقبلا يف ا|دارإ قفو ىلع ريست ال ،اذه اهراجب ةطيحملا فورظلا نكل ،قارعل 
 نوكت نأ ىلع كلذك تلاز امو ،ا|ربجأ ةطيحملا فورظلاو عئاقولا نم ديدعلا نأ ذإ ،هتحاس نم
 ةقناخ دودح ءابعأ اهفاتكأ ىلع لمحت تيقب اذكهو تلمح اªأل ،ةكئاشلا ا|رئاد يف ةدوجوم
 اههجاوي ةمزأ لك عم ،قنخلا ةلاح نم صلختلا يأ ،اهتعقر عيسوت ةدهاج لواحت ،رتوتلل ةريثمو
 ا|الواحمو اهدوجو ركذتي قارعلا ىقبيسو ،لاوحألا عيمج يف ةدوجوم نوكتس مث نم يهو ،قارعلا
  .هذه

 هويسايس لواحي ،برطضم قارع ةرواجم يف ،شهلا يركسعلاو يسايسويجلا اهعضو نإ امك
 ديجلا يداصتقالا اهعضوو .لخادلا يف اªوهجاوي ةيداصتقاو ةيسايس ةمزأ لك عم ،ا{وص هجوتلا
  .زواجتلU تاءارغإ مدقي ،ايسايس قلق ،ايلمع ريقف ،Dرظن ينغ قارع ةرواجم يف ،روفوملا يشيعملاو

 نم هيف تيقبأو ،اهيضريو هيضري لح نود اهميسرت ّيقبأ يتلا ،قارعلا عم اهدودح ةيضقو
 ناكس عم ةنراقملU ،اªاكس ددع ةلقو .بارطضالاو رتوتلا ةرúإل ،اهنم ذافنلا لهسي يتلا تارغثلا

 مل يتلا هتلود عم  يجيتارتسالا اªزاوت يف دوجوملا للخلا لماوع ىلإ فاضت لماوع ،قارعلا اهراج
 ىرغأ املاط للخ وهو ،1921 ماع ا|أشن ذنم ،رارقتسالل حيحصلا ىنعملU ارارقتسا دهشت
 ةفورعملا ةسايسلا رطأ جراخ ،ايتارباخم وأ ،Dركسع تيوكلا يأ اهعم لماعتلل هلالغتسÑ نييقارعلا
 لك يف ةبرطضم قارعلا عم ا|اقالع نوكت نأ ىلإ تيوكلU عفد ٌعضو كلذك وهو ،ةمزأ لك عم
  .ةيروهمجلاو ةيكلملا ةنمزألا

 اهعفدو .ايلود بولطملا تقولا يف اهبعل لهسي ،ةيلودلا ةسايسلا يف ةقرو اهتلاح نوكت نأو
 عضو وهو .قارعلا عم اهاوق نيزاوم يف لصاحلا للخلا ضيوعتل ريغلا عم تافلاحت يف لخدت نأل
 قلقأ امم نايحألا ضعب يف ةيقارعلا ضرألا ىلإ روبعو ريسجت راودأ بعلت نأ يف اضيأ اهعجش
 نود يهتني نأ بعصي ،ناودعلا نم ءيش مهتيبلاغ لخاد يف رúأو ،نايحألا مظعم يف نييقارعلا

  .نهارلا تقولا يف رسيتم ريغ هنأ نيفرطلا لعف دودر نم ودبي دهج
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 نع درو امو ،1990 ماع اهضرأل مادص لالتحا ةبرجت نإف ،ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه
 لوقع يف تنوك ،1936 ماع يزاغ كلملاو ،1961 ماع كلذل مساق ميركلا دبع ةلواحم
 :نييقارعلا نم دضلU ةيبلس رعاشم ،نييتيوكلا

 .ةرمتسملا هبش نانئمطالا مدعو ةبيرلاو ءادعلا ماهوأ يف عوقولا مهيلع تلهس
 .ةدودحملا ريغ ءانتغإلاو ةيدئاعلا ماهوأ نييقارعلا نيب تنوكو
 مهافتلاو براقتلا دوجو ىلع هيف دعاست ال يذلا تقولا يف نيفرطلا الكل ةيبلس رعاشم اªإ

  .نيبناجلا الكل ةعرشم لخدتلا باوبأ تحتف ،نييبرع نيراج نيب بولطملا
 ىلإ اهعفد ،همكح ماظنو هليحر راظتنإو مادص نم تيوكلا باصأ يذلا ررضلا نإ امك

 عوضوم يف نويقارعلا فلتخأ نإو ،يلودلا بابلا نم هتحاس لوخد يأ ،ليحرلا اذه يف ةمهاسملا
 بسح يذلا تقولU ذإ ،رييغتلا بولسأو برحلا نم مهفقاومل اعبت ايبلس وأ ،ايباجيإ هفينصت
 ،ةيعيبط ةلأسم اهيضارأ نم موجهلU عورشلاو دشحتلU فلاحتلا تاوقل تيوكلا حامس ،ضعبلا
 تاوق عم نيمجرتمك نولماعلا اهونطاوم م|أو ،ةيلودلا نيناوقلا قرخب اهم|أ رخآلا ضعبلا نإف
 لامعأ باكترإو ،نمألU ةلخملا تUارطضالا ضعب ةرúإ ىلع عيجشتلاو زواجتلU لالتحالا

  .بيرختو ،قرح
 ،ليواقأو تاعاشإ لكش اهبلاغ يف تذخأ ،ليوهتلاو ةغلابملا نم ردق اهيف تاما|إ اهنكل

 اهضعبو ايسايس اهضعب نوكي دق عفاودل ،رييغتلا تبقعأ يتلا ىلوألا تاونسلا يف اريثك ترشتنا
 لعفلU بكترُأ دق اهنم ضعب نوكي دقو ،نييتيوكلا عم لدابتم ناودع رعاشمل اسيفنت رخآلا
  .ناودعلاو دقحلا رعاشمل يمكلا مكارتلا عفاودبو ،ةيصخش ةفصب

 نييسايسلا نم ليلق مسق عم تاقالعلا ضعب ىلع تظفاح دق لاحلا عقاو يف تيوكلا نإ
 اهل بعل قاروÌ تظفتحاو ،اهدودح نم ةبيرقلا ةرصبلا يف ىرخأ تنوكو ،مادص مكحل نيضراعملا
 الامجإو ،ملاعلا لود يقابل لصح امك اهعوضوم هنت مل يتلا تاضيوعتلاو نويدلا لثم ،قارعلا عم
 يشاحتو ،ةياقولا صرف اهل رفوي يذلا لخدتلا نم دودحم ردق ىلع تظفاح اªإ لوقلا نكمي
 تDرجم ىلع عالطإلا ةيناكمإ اهل رفوت ةفاسمب ةحاسلا نم ا{رقيو ،ةهج نم ةيبناجلا رارضألا
 رييغتلا دعب قارعلا عم ةماعلا اهتسايسب عطتست مل اªإ اضيأ لوقلا نكميو ،ةينú ةهج نم رومألا
 قلعتي ام اهرخآ ناك ،نييقارعلا نيب ةيئادعلا ماهوأ يهنتو ،اهينطاوم نيب ةبيرلا ذفانم قلغت نأ
 تكلتما نإو ةقيرطب ،2010 ماع اهسالفإ يف تببست يتلا ةيقارعلا ةيوجلا طوطخلا ىلع اهاوعدب
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 الكل ةحوتفم لخدتلا باوبأ تقبأو ،اهحلاص ريغ يف اطاقن تلجس دقف ،ةينوناق اقوقح اهيف
  .ديعب دمأ ىلإو نيبناجلا

 ةصاخ ةقالع جاتنإل اهتلواحم يف ترمتسا تيوكلا نأ ،اذه اهعوضوم يف لوقلا ةصالخو
 ىلإ هتدوع يف مهست ال نأ ىلع ،ةلحرملا هذه يف قارعلا عم ةقلعتملا اهلكاشم لك لح ىلع اهنيعت
 اهعمتجم ىلع سكعنت دق لكاشم يف اطبختم هيقبت ال نأو ،اهقيقحت نود لوحي نأ نكمي قوفت
               .ايفارغجو ايعامتجإ هدودح ىلإ برقألا
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 ايكرت
 

 لخدتلا نع اديعب ءاقبلا ،ةيوقلا ةيسلطألا هتلود تلواح نإو ،ملسملا يناملعلا ،يلامشلا راجلا
 تاوطخ وطخي يذلا يكرتلا عراشلا ىلإ ةباجتسا نلعلا ىوتسم ىلع ةيقارعلا ةحاسلا يف رشابملا
 .قارعلا يف اهلوصح تاهاجتأو برحلا نم دضلU فقو وأ ،اهساسأ ىلع ضراع ،ةلدتعم ةيمالسإ

 يبرعلا قرشلا هاجتÑ ىطخلا ثحت يتلا ناغدروأ بيط بجر ةموكح ةفسلف عم ايشامت كلذك
 دوجولا ثيح اهل لضفأ هدقتعت ًارايخ ،يبروألا برغلا بوص ريسلU ؤكلتلا نع اليدب ،يمالسإلا
   .دوعوملا برغلا يف فوفصلا رخآ ءاقبلا نم ،قرشلا كلذ يف اذوفن ىوقأو ةلزنم ىلعأ

 رشابملا لخدتلا اولدبتسأ دقف ،ةقدب كارتألا اهبَسَح ىرخأ رومأو ،ةيجيتارتسألا هذه قفو ىلع
 :اهنيب ةددعتم ةطشنأ ىلع زيكرتلا لالخ نم رشابم ريغ رخð ،ةيقارعلا ةحاسلا يف
 انمأ رثكألا ،قارعلا ناتسدرك يف لوألا اهراوشم تأدب ةيتف قوس يف :يداصتقإلا رامثتسالا
 اهل حمسي ،Dراجتو ايلام اعفن اهرظن ةهجو نم نمؤيس رامثتسا وهو ،اهدودح نم Uرقو احاتفناو
Uلئاسو كالتم Èايجيتارتسا يموقلا اهنمأل ةهملا ةقطنملا هذه يف ىوقأ ةيلبقتسم ريث.   
 Dاونلا ةددعتم ةيرابختسالا دوهجلU صغت يتلا ةحاسلا مومع يف :يرابختسإلا دجاوتلا
 ريثأتلا يذ يناتسدركلاو يلكوكركلا اهمسق يف ةصاخ ،لعاف زاهج ةئم نع ديزي امل ،تاهاجتالاو
 لكشي ال يذلا تقولا يف ،نطبم ٌدجاوت وهو .يموقلا اهنمأو ةيجيتارتسالا اهفادهأ ىلع رشابملا

  .ةيقارعلا ضرألا ىلع بسانملا تقولا يف بولطملا ريثأتلU حمسي ،ةيكرتلا ةلودل اجرح
 ترمتساو رييغتلا لبق اهمعدت تناك ،ةينامكرت بازحأل :يداملاو يونعملاو يسايسلا معدلا
 يف ةصاخ ،ةينس ةيبرع ةيسايس تايصخشو بازحأ نايحألا ضعب يف اهعمو ،هدعب امل اهمعدب
     .رييغتلا تبقعأ يتلا ينامثلا نم نيتريخألا نيتنسلا

 هتهجاومب رييغتلا نم ةنس دعب اهسفن تدجو نلعملا وأ ،رشابملا لخدتلا نع ةعنمتملا ايكرت نكل
 يدركلا ميلقإلا نم مداقلا ،يناتسدركلا لامعلا بزحل يركسعلا طاشنلا داز نأ دعب ،ةموتحملا هبش
 Dوج ةموعدم ةاشم ىرخأو ةعردم تاوق كيرحت ىلع اهربجأ ،يموقلا اهنمÌ لخي امبو ،يقارعلا
 فصقو .ةيبونجلا اهدودح نم ةبيرقلا ةيقارعلا نكامألا ضعب يف الصأ ةدوجوملا ا|اوق زيزعتل
 ا|اوق ضعب تقبأ مث نمو .ايتارباخمو Dركسع هعابتأ ةقحالمو ةيدودحلا لابجلا يف هدعاوق
 ىتم لخدتلاو طغضلا شماه عيسوتل ةزفحتم )ينرمU ةقطنم يف( ةيقارعلا ضرألا لخاد ةيركسعلا
 اهتمربأ دق تناك تاقافتا ىلع اسيسÈ ،دودحلل رركتملا زايتجالا قحب اهسفنل تظفتحاو ،ديرت
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 ءانثأ يف تددُج دق اªأ ةيموكحلا ريغ رداصملا ضعب رشؤت ،قباسلا نمزلا يف ةيقارعلا ةموكحلا عم
 .2010 لوليأ ةياª ةرقنأ ىلإ ىوتسملا عيفر ينمأ دفو عم يقارعلا عافدلا ريزو ا{ ماق يتلا ةرDزلا

 نامكرتلا عوضوم تقبأ ،ةرشابملا ةيسايسلاو ةنلعملا ريغ ةيرابختسالا ا|اكرحت لك يف اªإ امك
 كوكرك لهأ نم ديدعلا نأ ىتح ،ةيرابختسالا اهتطشنأو ا|اءاقل تالواط عيمج ىلع كوكركو
 ،داركألاو نامكرتلاو برعلا نيب اهتيعبتو ،اهيف يقرعلا دجاوتلا مجحو ،اهلوصأ ىلع فلتخملا
 نم ابيحرت ىقلي ٌطاشن .ةددعتم تاهجاوب ةيطفنلا ةنيدملا هذه يف طاشنلا اذه دوجو نودكؤي
 نيتنسلا ةليط ايكرت نإ امك .داركألا نم ضفرو نيبيرقلا برعلا نم ريثك ةكرابمو ،نامكرتلا مومع
 ليكشت ةلحرم يف يأ ،هلالخ ترج يتلا تUاختنالا دعب امو ،2010 ماع ةصاخ ،نيتريخألا
 ،ةعيشلا ضعبو ةنسلا برعلا نييقارعلا نييسايسلا نم ديدعلا تلبقتسا دق تناك ،ةموكحلا
 برقتلا لالخ نم داركألا ءاوتحا ىلإ تعسو ،مهل اهدييأتب تحوأو ،نييمالسالا نم مهبلغأ

 نم رثكأو ،م|اظفاحم يف ةيرامثتسا عيراشم ةماقإو ،ليبرأ يف اهل ةيلصنق حتفو ،مهنكامأ بوص
 ينازرابلا دوعسم ديسلا تلبقتسا ،قارعلا داركأ عم لماعتلا يف ةيديلقتلا ا|داع ريغ ىلعو كلذ
 يف ةيسامولبدلا لوصألا قفو ىلع يقارعلا ملعلا اهيف عفري مل ةيمسر تاءاقل يف ،ميلقإلا سيئر
  .ةيديلقتلا تاءاقللا

 ةلودلا هذه نإف ،راتسلا فلخ هءاقبإ ةساسلا لواح نإو يكرتلا لخدتلا نأ نيبتي اذه نم
 هيف لخدت هنإو .ةيقارعلا ةحاسلا يف م{اسح بوسحملا نيبعاللا نيب نم لاحلا عقاو يف ةيوقلا
 بعلت يذلا ،يوبعتلا ىوتسملا ىلع هنم ةيلعاف رثكأ يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع كرحتلاو لمعلا
 ةيلعاف ريغتت نأ لمتحملا نم لخدت هنكل ،حضوأ لكشب ةروكذملا ىرخألا لودلاو تاهجلا هيف
 هتاديد| تدازو ،اهتلود عم هتاقالع يف يناتسدركلا لامعلا بزح عضو دقعت ام اذإ ،هتاجرد
 لكش ريغتيس اهدنع .نامكرتلا لبقتسم ددهي امب كوكرك يف عضولا مزÈو ،ساسحلا يموقلا اهنمأل
 رثكأو ،ةيقارعلا ةحاسلا تDرجم ىلع ريثأتلا يف ةدش رثكأ نوكيل ،كرحتلا ةعيبطو لخدتلا
 نإو ،ةقطنملا يف اهذوفن ةدDزل ىعست ،ةردتقم ةلود ايكرت نأ انفرع ام اذإ ،قباسلا نم احوضو
 .ناريإ لثم اهدحول ةلود هب درفنت نأ لبقت ال ،عافتنالل ةيرغمو بيرجتلل ،ةمئالم ةحاس قارعلا
 ذوفنلا ددمتب" هتفصو امع ارخؤم تفشك يتلا ةيكيرمألا زميÙ كرويوين ةفيحص هتدكأ ام اذهو
 يف يكرتلا لقثلا يمانت سكعي كلذ نإ تلاقو ،هبونج ىصقأ ىلإ هلامش نم "قارعلا يف يكرتلا
  :ةدكؤم .كشلا نيعب ايكرت ىلإ رظني يذلا يبرعلا ملاعلا
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 مسر يف اريبك احاجن ققحت اªأ تبثي ،ناريإو اكيرمأ اهيف سفانتت ةقطنم يف ايكرت مجن دوعص نإ
 ربكأ قارعلا يلامش يف يكرتلا ذوفنلا نإو .يبرغلا ملاعلا عم اهفلاحت نع ةلقتسم ةيجراخ ةسايس
  .دالبلا ءاحنأ يقU يف يناريإلا ذوفنلا نم عسوأ قاطن ىلعو

 فالآ ترسخو قارعلا لالتحاو وزغب ةدحتملا تDالولا هيف تماق يذلا تقولا يفو هنأ ةنيبم
 ربع ذوفنلا زيزعت وهو ،ةمعانلا ةوقلا ىمسي امئاد úرإ نوكي دق امب ىظحت ايكرت نإف اهدونج نم
   .لامعألا عاطقو ميلعتلاو ةفاقثلا

 يف ةرصبلا ىلإ لامشلا يف وخاز نم دتمي روحم ربع ءاج ديدجلا يكرتلا ريثأتلا نأ ىلإ ةريشم
 - ايناملع افلاحت ايكرت تمعد ،لاثملا ليبس ىلع دادغب يفف .دادغب ةمصاعلU ارورم بونجلا
 يرون يقارعلا ءارزولا سيئر طخس رúأ دق كلذ ناك نإو ،هئانب يف تدعاس - يوالع دDإ ةمئاق
 مهئارظنل افالخ نيماع ةدمل مهلمع يف نوثكمي قارعلا يف كارتألا نييسامولبدلا نإ امك .يكلاملا
 ربكأ ةصرف كارتألا حنمي يذلا رمألا ،طقف دحاو ماعل مهبصانم نولغشي نيذلا نييكيرمألا
 ءانب يف ةرقنأ تأدب ناتسدروك ميلقإ يفو ،مهريغو ةعيشلا نم نيلمتحم ريغ ءاكرش عم لصاوتلل
  .اهدالبل ديد| ردصم ةليوط ةرتفل اهدعت تناك ميلقإلا ةموكح عم ةقالع

 يبلت نأ هيف لواحت يذلا تقولا يف ،Uوروأل يقارعلا طفنلا ةباوب اهسفن ْتّبصن ايكرت نإ تلاقو
 ،رالود نويلب 11 ةميقب طفن بيب¬أ طخ ءانبب ادوقع تعقو دقو .ةقاطلا نم ةيمانتملا ا|اجايتحا
 نم نيتصح ةيكرتلا تاكرشلا كلمتو .Uوروأ ىلإ يقارعلا زاغلا ريرمتو ةيسورلا يضارألا زواجتل
  .تارالودلا نييالبب ردقت ،زاغلا عيراشم دوقعو ةيطفنلا دوقعلا

 قرشلا قاوسأ مامتها باطقتساو يلاحلا يملاعلا يكرتلا هجوتلا نإ اهلوق ةفيحصلا تمتخو
 هذه يف ةديحولا ةمساحلا ةوقلا يه ةيكيرمألا ةوقلا نأ ىلإ ريشت يتلا ميهافملا بلقي طسوألا
 )7(.ةقطنملا
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 لخادتلا ةعس
 

 ناريج عيمج نأ كشلا لبقيال امب للدت ،حلاصملا كباشتو قبس اميف ةدراولا تارشؤملا نإ
 هلبق امبرو ،رييغتلل ىلوألا مDألا ذنم ،هتحاس يف لخدتلل دادتما مهل ،برعلا ريغو برعلا قارعلا
 نع مهراكفأ كلذكو مهDاونو ةكراشم فارطأك مهفادهأ هتحاس طيحم يف تطلتخا ةقيرطب ،ليلقب
 اورثأف ،ةرخآلاو ايندلU قلعتي اميف مهداهتجإو ،لاحلا عم لماعتلل م|اهجوتو ،لبقتسملاو رضاحلا

 لالحلا حبصأ ىتح ،طيحملا اذه يف شيعي نم نيب لماعتلا بيلاسأو لعفلا دودرو ةباجتسالا يف
 لصألا يف مهو ¬ايحأ ذيفنتلا يف مهبيلاسأ تعطاقتو ،ًاحابمو ًالوبقم مارحلا ىحضأو ًامارحو ًاركنم
 نم عيمجل عساو لوخدل لاcا اوحسفو ،ءادعأ نوفنصم مهو ىرخأ ¬ايحأ تقتلاو ،ءافلح
 .لوخدلا بغري

 فرطل نيزاحنم مهسفنأ اودجو ،الثم مهتقادص يف نورمتسملا ،قارعلاو اكيرمأ ءاقدصأف
 مهنمأ يف رثؤيس ةحاسلا يف رخآلا فرطلا دارفنأ نÌ مهنم اداقتعأ ،فارطألا نم هريغ نود يقارع
 .بارطضألاو ينمألا قرخلا ثودح يف مهلوخدب اومهسأو ،نيمعاد اهولخدف يموقلا

 مهدودح بوص برتقت يتلا يهو ،مهلاح ىلع ةفيخ اهئادع نم اوسجوت نوفورعملا اهؤادعأو
 اههجوت نع مجني يذلا ررضلا ليلقتو اهطيروت يف مهنم ةبغر ،لوخدلل مهتقاط لج اودشحف
 .بارطضإلاو ةينمألا تاقورخلا ثودح يف ساسألا مهلوخد ناكف ،مهوحن

 ةحاتم ةصرفلا اودجو ،همكح ماظن يف لصاحلا ريغتلU نييينعملا ريغو ،قارعلا نع نوديعبلاو
  :بساكملا ضعب قيقحتل

 مهعضو نم ُنِسَُحي ،لاومأ ليسغو عئاضب بير|و ننقم رامثتساو ةحوتفم ةراجت :داصتقالا يف
 .يداصتقالاو يلاملا

 ذوفنلا باحصأ نم برقتلا ىلإ قارعلا ةحاسل عيرسلا لوخدلا حمسي نأ يف لمأ :ةسايسلا يف
 نم مهريغل برقتلا وأ ،قارعلا ةكعك نم نيديفتسملا نيفلاحتملا نمض نونوكيف ،طاقنلا ليجستو
    .نيرمعتسم وأ ،ارافك مهتلتاقم بولطملا ذوفنلا باحصأ ءادعأ

 ،نييناملع مأ اوناك نييمالسإ ،ءالمعلا دينجتل ليبسو ءادعألاو موصخلا ةيفصتل لاجم :نمألا يف
 نم الو نيرودغملاو نيلعافلا ةيوه الو ،ةيفصتلا رداصم اهثداوحو اهثادحأ فرعت ال ةحاس يف
 .كاذ نم ذخ÷ وأ ،اذهل عفدي
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 تداز ،لصألا يف ةدقوملا رانلا ىلع تيزلا بص لثم مهلوخد ناكو نيحماط اعيمج اهولخدف
 .بارطضإلا تججأو ينمألا قرخلا نم

 لمشيل ،لوهcا هبش ينمألا قرخلا شماه عستأو ،لوخدلاو لخدتلا ةحاس تعسوت اذكهو
 يف اهنكل ،اهريغ نم اقرخ لقأ بونجلا تاظفاحم تبسُح نإو ،قارعلا مومع 2006 ماع دعب
 تيقوت راتخي ،رخآلاو نيحلا نيب ةقرفتم عقت يتلا ينمألا قرخلا لامعأ ضعب تدهش لاحلا عقاو
 لعف ثادحإل ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا نم ردق ربكأ قيقحتل اديج لعفلا ناكمو ،اهلعف
 نمزلا اذهل ىلوألا عبرألا تاونسلا يف نيبت هساسأ ىلع وأ ،ريثملا عقاولا اذه نمو .بارطضإلا
 :ديدجلا

  .ايجراخو ايلخاد اهفارطأ ةكباشتم ،ينمأ قرخو لاتق ةحاس تU قارعلا نإ
 .ةفيعض تناك ايقارع اهعم لماعتلل ةيعفاد نم حاتم ام نإ
 اعافد هتيادب يف ناك ،اهل لباقملا مصخلاو ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجألا نيب لاتقلا بولسأ نإ

 .لاتقلا يف ةأدابملا ىلإو ،ةيحضتلU ةبغرلا ىلإ رقتفي
 تبقعأ يتلا ىلوألا عبرألا ماوعألا ةليط لاتقلا ةحاس يف ةمواقملاو ،نويباهرإلا هكلمي ام نإو

 هكلتمت ام قوفي ناك ،بيرقتلا هجو ىلع ،تDونعمو تادعمو ةحلسأو تازيهجت نم ،رييغتلا
 .بارطضإلا ةحاس يف مهلتاقت يتلا ةيموكحلا ةزهجألا

 نأو ،اهدعب امو 2007 ماع فصتنم ةصاخ ،ٍماد لاتق هنأ تاونس عبرأ دعب ،اضيأ نيبتو
 .ةلودلا حلاصل حزحزتت تأدب ةحاسلا يف ةحلسملا فارطألا ىلع قوفتلا ةلداعم

 ،باهرإلا ىوقو نيضراعملا نيحلسملا دي نم ،تعزتنُأ دق لاتقلا ئدابم دحأ ةأدابملا نإو
 ةمدص نم ةلوبقملا ةقافتسإلاو ،ايبسن حيلستلاو زيهجتلا عيراشم ضعب لامتكإ لماوع لضفب
 ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا نم داضملا فقوملا أطخب روعشلا يمانتو ،يفئاطلا ناقتحالاو لزعلا
 ريغ تاظفاحملا يقU ىلإ هدادتماو ،رابنألا يف تاوحصلا عورشم حاجنو ،ةنسلا برعلا نم
 يقارعلا يرابختسالا لمعلا نسحتو ،ةدعاقلا ىلع ةمواقملا لئاصف ضعب بالقنإ مث نمو .ةرقتسملا
 .يلخادلا بارطضالا فقاوم عم لماعتلل ةلوبقملا ةيسايسلا ةربخلا ةموكحلا باستكإو ،ايعون
 .قارعلا مومع يف ةيكيرمألا تاوقلا ديدع ةدDز كلذكو

  نييقارعلا مومع لغش دق ،هنم يميلقإلا ةصاخ ةيقارعلا ةحاسلا يف يجراخلا لخدتلا نإ
 ترشن 6/12/2010 نينثالا موي رداصلا اهددع يفو ذإ ،نييسايسلا نيلوؤسملاو نييداعلا

 يف ةيجراخلا ةرازو رقم ىلإ دادغب يف ةيكيرمالا ةرافسلا اهتلسرأ تايقرب زميÙ كرويوين ةفيحص
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 تلقنو ،يلخادلا نأشلا يف ةرواcا لودلا لخدت نم نييقارعلا ةداقلا قلق ترهظأ نطنشاو
 ريزول لاق ينابلاطلا لالج ديسلا يقارعلا سيئرلا نأ سكيلكيو عقوم اهرشن ةقيثو نع ةفيحصلا
 لود يقUو ةيدوعسلاف ،لبسلا فلتخمب نولخدتي ناريجلا نأ ستيغ تربور يكيرمالا عافدلا
 سيئر ديسلا فصوو .لئاسولا عيمجب Dروسو يسايسلا ذوفنلاو لاملU ناريإو لاملU جيلخلا
 برعلاو كوكرك يف نامكرتلا ىلع ريثأتلا مهتلواحم ةلصاوم عم بذهملU يكرتلا لخدتلا ةيروهمجلا
  .لصوملا يف ةنسلا

 سيئرلل يكلاملا يرون ديسلا ءارزولا سلجم سيئر لوق قئúولا ىدحإ تلقن قايسلا سفن يفو
 ةعيرذ يطعيو ةيفئاطلا تارتوتلا ديزي ةنسلا برعلل نييدوعسلا دشح نإ امUوأ كارU يكيرمالا

 قباسلا ريفسلا اهلسرأ ىرخأ ةيقرب ىلإ ةفيحصلا تراشأو .يقارعلا نأشلا يف لخدتتل ناريال
 حوارتي ةيقارعلا بازحالا ضعبل يناريالا يونسلا معدلا نإ اهيف لاق 2009 ماع له رفوتسيرك
 .)8(رالود نويلم 200و 100 نيب

 ريغو نويقارعلا هريثÈ تDدمو هبيلاسأو هتالاح نع لءاستو ،برعلا لغش دق لخدت هنإ
 اهل ضرعتت ةمزأ لك عم ارضاح ناك ،ريثك هدوجو ديأو ،ليلق ريغ هلوصح ضفرو ،نييقارعلا
 ليكشت لوبق ىلع عارصلا اهقرغتسا يتلا ةينامثلا رهشألا يف هل احوضو رثكأ ناكو ،دالبلا
 يذلا عارصلا اذه  ،2010 ماع "ينطولا فلاحتلا " ربكألا ةيناملربلا ةلتكلا لبق نم ةموكحلا

 ةيجراخلا اهرداصم ةحضاو طيقستلاو دييأتلا تامصب تناك ،ازيمم ايمالعإ ادهج هتكرعم يف دشح
 اطيطختو اميظنت ةينمألا قورخلا رثكأ هترتف يف ثدح دق ناكو .عيمجلل ةمولعم تتU تاهج نم
 ةيلام ةفلكب هلاجم يف ةياعدلا تبترو .اهمايق يف يجراخ دهج دوجو ءانثتسا نكمي ال ،اريثÈو
 نم رييغتلا لبق اوناك دارفألو ،فالآلU دراوم اهل نأ فرعي مل بازحأل تارالودلا نييالم تغلب
 ةحاسلا يف نيدوجوملا نيبعاللا لك نم جراخلا نم لاملا ناكف ،نيحداكلا وأ ،نييداعلا نيفظوملا
 ال لخادلا ىلإ جراخلا نم ادادتماو سوسحم لخدتل احوضو َّدُع دقو ،ًالالح ًاقزر نوموعدملا هدع
 شقانت يتلا ةهجلا حلاصل نوكي امدنع هلوصح نم ءايح الو ،ًاسوملمو ًايقيقح هنوك هيف سبل
 ،يميلقالا طيحملا بوص نيزئافلا نييسايسلا مومعل فثكملا هجوتلا ،هذه هتقيقح دكأ ،عوضوملا
 فرطلل اهليكشتب زوفلا داعبإل هنم ايعسو ،ةموكحلا ليكشت ةلأسم يف بغار ةنواعمل ابلط يلودلاو
 ثودح عنمو ،ةموكحلا هليكشتب قلعتي اميف يجراخلا فرطلU ءاوقتسالا ءادجتسأو ،رخآلا
 تارDز رارقلا يف ةرثؤملا ىرخألا لودلاو راوجلا لود تدهش ذإ ،رخآلا فرطلا نم اهليكشت
 نم تناكو ،تUاختنالا يف ةوقب ةزئافلا ةيسايسلا لتكلا نم ةلتك يأ اهنع رخأتت مل ،تاعجارمو
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 ةطيرخ مسر يف هنم ةدئاف ال نأ تفشتسا دق ناريإ ءانثتسÑ لودلا كلت نأكو تدب نأ ا|رثك
 نأ كردت تأدب اªأ وأ ،تUاختنالا لبق ىمظعلا لودلا نم ةموسرم نوكت دق ،ديدج قارع
 مهلخدت نم هنونجي يذلا نم رثكأ انمث مهفلكي طيروت مªأشب لخدتلا يف نييقارعلا فلخ ريسلا
 تارDزلا ةرتف لالخ مالعإلا يف ةروشنملا مهييسايس تUاجإ نأو ،نوديري امك ةطيرخلا مسرل
 ،عيمجلا لمشت ةينطو ةكراشم ةموكح يف ةبغرلا هاجتÑ ةدحوم اهعيمج نوكت داكت تاعجارملاو
 دقل لوقي ،ناريإ ءانثتسU مهعيمج لاح ناسل نأكو ،عيمجلا نم ةدحاو ةفاسم ىلع فوقولاو
 رثكأ مكنم برقتلا رطخ ¬وبنجو ،مكتفرعمب اهولحو اودوع ،مكتلكشم ةلكشملا نإو مكئيجم انللم
    .بولطمو نكمم وه امم

 مهاس ،اروتسم رخآلا هضعبو ،ايئرم هضعب ناك ٍلخدتل ةحضاو ةروصلا تناك اذكه
 هدمبو ،ةحاسلا يف الثام هئاقبإ يف نيزئافلا ريغو تUاختنالU مهنم نوزئافلا نويسايسلا
 ،هDاحض لوأ نونوكيس هتدعاسمب ةموكحلا اولكش نإو مªأ اوعي نأ نود ،رارمتسالا تامزلتسمب
 قوقح هل نوكتس امنإو ،مهلبق نم اهليكشتل معدلا ميدقت دودح دنع فقوتي نل لخدت هنأل
 نوكيس ذيفنتلا يف اورخÈ وأ ،اوعنمت نإو مهقيرط نع اهضعب نيمÈ لواحي ،قارعلا يف ةفاضم
  .بارطضالا ثادحأ ةمادإ وه قارعلاو مهتبقاعمل هحالس
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      ةيقارعلا ةحاسلا يف ضيرحتلا
 

 تذفن يتلا وأ ،ديدجلا نرقلا ةيادب عم قارعلا يف اهاحر تراد يتلا ةيلودلا برحلا نإ
 ةدحتملا تDالولا ةدايقب ءافلحلا نيب 2003/ 20/3 موي هضرأ ىلع ةيركسعلا اهتحفص
 رظنلا دنع Uرح تناك ،ىرخأ ةهج نم نيسح مادص ةرطيس تحت قارعلاو ،ةهج نم ةيكيرمألا
 :Uرح ودبت يكيرمألا راظنملا نم اهيلإ

 ةدارإلا ضرف ىلع اهدحو ةرداقلا ةليسولا تناك اªأل ،اهعوقو نم دبال امتح ةعقاو اªأكو
  .عارصلا ةرادإ يف اهتيؤرب مازتلإلا ىلع ايصع هتدعو ايطلست Dدرف هتفنص ،يقارع ماظن ىلع

 يف ببستو ،اهل لكاشملا ةرúإ يف أدب نأ دعب ،هرييغتل ديحولا ليبسلا اهسفن تأيه دق اªأكو
 عارصلا ةرادإو ليلحت يف ةيجيتارتسالا اهحلاصم مدخي امبو ،يه هتعيبط ددحت يذلا رارقتسالا مدع
  .ةقطنملاو ملاعلا ىوتسم ىلع

 مومع يف ةسايسلا فادهأ قيقحتل ،ةبسانملا ةصرفلا ةيكيرمألا اهتيواز نم برحلا يأ يهو
 تناك عقاولا يف رئاسخلا وأ ،فيلاكتلاو ،ةيرشبلا فيلاكتلا لقÌو ةبرطضم فنصت يتلا ةقطنملا
 مهنيب برحلا ةيادب ذنم ايكيرمأ 4428 ءابنألا تالاكو يف درو امك اهركذ ناك اذإ اميف ةليلق

 179 دودحب ايناطيرب ىلإ ةبسنلUو ،2010 ماعلا يف مهلتقمب ناكيرمالا فرتعأ Dدنج 58
 ،Dدنج D 13راغلبو ،Dدنج 18 ايناركواو ،Dدنج 21 ادنلوبو ،Dدنج 33 ايلاطياو ،Dدنج
 يف ةوقلا مادختسا رئاسخلا ليلقتل تدمتعا دق اكيرمأ يأ اªإو ةصاخ .)D)9دنج 11 اينابساو
 لعفلU اهتققحو ،نينطاوملا مومع نيب لوهذلاو نييقارعلا نييركسعلا نيب ةيسفنلا ةمدصلا نيوكت
 لالخ نم ،ايسفن ةيسايسلا ةدارإلا ضرفل "برحلل ةيساسأ ةياغك" اعيرس اديهمت اهعم تققحو
 يذلا ةليقثلا ةيكيرمألا ةبUدلا رظنم ناكف ،اهلوصح ديكأتل مالعإلا لئاسو نم ريثكلا فيظوت
 تايئاضفلا مومع هتذخأو ،ةفورعملا ءابنألا تالاكو نم ريثك هتلوادت دق ،دادغب عراوش يف ريست
 ديدح ةلتك هتيب راوج يف كرحتت اهدجو يذلا يقارعلا دهاشملا تبهرأ ةقيرطب ةيبرعلU ةقطانلا
  .لبق نم اهفل÷ مل ،ةلئاه

 يتلا وبمار مالفÌ ىوس يقارعلا اهري مل ،ةيقدنب هديب لمحي يذلا يكيرمألا يدنجلا لاح ناكو
 .تادعملا نم تامارغوليك رشعلا ىلع ديزي ام هرهظ ىلعو ،يكيرمألا ةعاجشو ةوق نم ربكُت
  .نييقارعلا نيجرفتملا نم ريثكلا قلقأ دق ،كرحتلا بولسأو رظنملا اذهو
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 ةقيرطلا هذ{ يكيرمألا فرطلا نم ةلئاهلا ةيركـسعلا ةوقلا مادختسا نإف مومعلا هجو ىلعو
 اهضرفب بيحرتلاو لب ،ةدارإلا ضرفب لوبقلل ؤيهتلا نم َعّرسو ،لوهذ ةلاح نوّ◌ك ةيضارعتسالا
 .رييغتلا ةيادب

 دق ةيوبعتلا اهفادهأ نأكو ودبت Uرح تناك يناديملا راظنملا نم اهيلإ رظنلا دنع ٌبرح يهو
 ،ايسفن بعتم يقارع عمتجم يف تعقو ،قارعلا دودح ىدعتت ةيجيتارتسا فادهأ قيقحتل تددحت
 بولطملا فادهألا قيقحت ىلع هرارقتسا ةلقو هسناجت فعض دعاسي ،ايعامتجا سناجتلا ليلق
 اهتحاس Uرح كلذك تناكو ،رئاسخلا نم نكمي ام لقÌ ةيفارغجلا هدودح جراخو لخاد اهقيقحت
 تددعت اذه نم .فادهألا كلت قيقحت يف اهتقيرطو ،اهعوقو عم هعيمج قفتي ال ،طيحم راوج يف
 عئاقو رصتقت ال Uرح اهتلعجو لماعتلاو ةرادإلا بيلاسأ تددعت اهددعتبو ،اهنم فقاوملا
 ،فادهألا ةديعب Uرح ا|Dاغ نيمأتل هدحو يفكي ال يذلا يركسعلا دهجلا ىلع اهيف نيرصتنملا
 دهج ،هلاتق ناديم عم تماقأ وأ ،يسفن دهجب "برحلا ىلع ةمئاقلا ةيكيرمألا ةهجلا" هتمعدف
 هيف تكرحت ،ةيديلقتلا برحلا ناديم عم هتلخاد وأ ،هتنمض يسفن لاتق ناديم وأ ،يسفن لاتق
 ررضلا للقتو بسكلا ديزت ،راكفا ليكشتو ىرخأ رييغتو تاعانق نيوكت دصقب تاهاجتالا لكب
 لئاسو روطتو ،ةيلاحلا ةيمالعإلا ةروثلا اهلاجم يف كرحتلل ترمثتساو ،ذاوحتسالاو كرحتلا رربتو
 يف اعيمج اهنيب نم ربكألا ريثأتلا كلتمت يتلا هتاودأ ىدحأ تايئاضفلاو تنرتنإلاو )10(لاصتالا
 ةانقلا دعت ،ماع لكشب مالعإلا لئاسو نأ  انملع ام اذإ ،صوصخلا هجو ىلع رضاحلا تقولا
  .عيبطتلاو ةئشنتلا ةيلمع لالخ تاهاجتالا ميلعتل مهألا

 فنعلا لاكشأ ةاكاحم ىلإ ةريثك نايحأ يف نوهجتي ةيرشبلا تاعمتcا لك يف سانلا نإو
 كرتشملا مساقلا لكشت تتU يتلا ،ةماعلا بطاختلا لئاسو لالخ نم اªودهاشي يتلا ،ةفلتخملا
  .تويبلا لك يف مظعألا

 ذبنلا وأ ،لبقتلا تاهاجتاو ،ةيلاعفنالا رعاشملا نيوكت يف ةريبك تاريثÈ ةيمالعإلا داوملل نإو
 كرحت يتلا ،ةيسايسلا تاكرحلاو نDدألاو ماوقألاو فئاوطلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا مكحت يتلا
    .صوصخلا هجو ىلع ةيمالسإلاو ةيبرعلا انتقطنم يف كولسلا

 عيمج اهعم تلماعت ٌبرح اªإ دجن يميلقإلا راظنملا نم اهيلإ رظنلا دنع برح كلذك يهو
 ريوحت يف هسفن دهجلUو ،ءافلحلا ا{ لماعت يتلا اهسفن ةشوشملا ةقيرطلU ،ةقطنملا يف لودلا
 ،ةتحبلا مهحلاصم ةمدخ عيمجلا اهلاجم يف عضو مث نمو ،يقارعلا يعولا يف ريثأتلا ناعمإو ،هاجتإلا
  .ا{وعش لبقتسمو ةقطنملل ةيعامجلا حلاصملU قلعتي رابتعا لك قوف
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 يقارعلا عمتجملل ئجافملا حاتفنالا نم هيلع نومئاقلا دافأ ،لماعتلا لاكشأ نم لكش وهو
 يذلا تنرتنالا نمو ،تارملا فالآ اهودهاشم عفترا يتلا ةيبرعلU ةقطانلا ةريثكلا تايئاضفلا مامأ
 فحصلا ةعباتمل ايبسن لوبقملا ةيرحلا شماه نمو ،ئجافم لكشب تويبلاو يهاقملا لخد
 .عيرسو عساو لكشب اضيأ يه ترشتنأ يتلا ،تالcاو

 فارطألا عيمج نم ةمدختسملا ةحلسألا مهأ دحأ حبصأ دق يسفنلا هجوتلا نأ نيبتي اذه نم
 اهنيب بابسأل ،Dركسع ةكرعملل ىلوألا ةحفصلا ءاهتنا دعب ةصاخ ،ةيقارعلا بارطضالا ةحاس يف
Uهالعأ يف درو ام ىلإ ةفاضإل:  
 .ةيرابتعالا ةيلوؤسملا لمحت مدع .1

 نويسايسلا اـهيف لمحتي ال ،ةرـشابم ريغ ةقيرطب همادختسا يرج يذلا ،يسفنلا حالسلا نإ
 ةيطارقميدلاو ةيرحلا ميمعت يف ةبغرلا مضخ يف ةيئانجلا ةيلوؤسملا نوينهملا الو ،ةيرابتعالا ةيلوؤسملا
  .داهطضالاو فلختلU ةموسوملا ملاعلا قطانم نيب نم دعت يتلا ةقطنملا هذه يف ايملاع اهل جورُي يتلا

  .قارعلا يف فقوملا تاروطت .2
 يف عDذملاو ةزفلتلا تاطحم مادختسال  يبعشلا يعسلاو ،دودحلا حتفل يمسرلا هجوتلا نإ

 قوقرلاو تاعوبطملا ىلع ةباقرلاو شيوشتلاو ميرحتلا رصع ءاªإل يموكحلا خوضرلاو ،ةرثكب هئاضف
 مامأ باوبألا لك ،باوبألا حتف ىلإ تدهم تاهجوت اهلك ،لاصتالا لئاسو ةيقبو ةيئامنيسلا
 نم اهريغ نع زاتمت ةحلسألا هذه نأو ةصاخ ،ركذي جرح وأ ،ةمواقم ةيأ نود ةيسفنلا ةحلسألا
  :نوك ةيديلقتلا ةحلسألا

  .فقاوملاو فورظلل اعبت رارمتسU نولتت ةريغتمو ةددعتم ا|اءارجإ
 .ةرشابم ريغ امومع ا|اهاجتاو ةمهبم اهرداصمو ةنلعم تسيل فادهأ ىلإ هجوتت
 ةمواقم نود ،ريثأتلا ةوق باستكإ ىلع اهدعاست ام ةددعتملا صئاصخلاو ةنورملا نم اهيف

 .)11(ةقطنملا يف نيرواcا ةعنامم وأ ،نيفدهتسملا
  .ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا روهدت .3

 عفد ىوتسمب ،بازحألاو لتكلا نيب كلذكو ،ماوقألاو فئاوطلا نيب يظشت ةلاح تجتنأ يتلا
  :ىلع لوصحلا لجأ نم جراخلا ىلإ رظنلا دم ىلإ ،نييقارعلا نم اريثك
 بسكلا نأ ،ايلمع مهل نيبت نأ دعب ،نيديؤملا بسكو رارمتسالا ىلع ةظفاحملل :يلاملا معدلا
 مأ تناك ةيفاقث ،ىرخألا بسكلا لئاسو نم اريثÈو ةعس رثكألا وه ،لاملا قيرط نع يتأتملا
  .ةيدئاقع
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 يسايسلا لمعلا نأ ،كردأ يذلا روهمجلا يف ريثÈو عفد ةوق ىلع لوصحلل :يسايسلا معدلا
 ةسايسلا ةداق كردأو ،جراخلا ةوق ىلإ ةجاحب هيف نيلماعلا ةربخ نإو ،جراخلا عم دتمم ديدجلا
 نع اديعب ،ريثأتلاو ةدايقلا يف رارمتسالا ىلع مهدحو نيرداق ريغ مªأ ،جراخلا نم نومداقلا
   .جراخلا عم ةقباسلا م|ادادتما
 اهيف نيدوجوملا ءاقرفلا كردأ نأ دعب ،ةحاسلا يف نيرخآلا ىلع طغضلا نيمأتل :يناديملا ءاوقتسإلا
 هلاح وه امك ،دئاقعلاو ئدابملاو راكفألاو جماربلا يف Dديلقت اعارص نكي مل ،اهلخاد عارصلا نأ

 عقاوملا يف ءاقبلا مسح يف ،ةوقلل مظنملا مادختسالا ىلإ هجتم هنأو ،ةيبرغلا تايطارقميدلا لك يف
 ،ةديدج ىرـخأ  داصم اونوكو ،ةقباسلا م|الاصتإ رداصمب لاصتالا اودواعف ،ءاقبلا ةعقر عيسوتو
Èلك عم صاخلا حلاصلل اهلخدتب حولُي ،ةيرابختسالاو ةـيقرعلاو ةـيفئاطلا تاءامتنالا ىـلع تسس 
Èةحاسلا يف مز.         

 هجو ىلع نيبيرقلا برعلا نم نيرخآلا تعجش ،رييغتلا اªوك يتلا ةيبلسلا فورظلا نإ
 رطخلا عنم يف مهل تاروصت ىلإ ةباجتسا ،قارعلا بوص هجوتلا ةيلمع مهل تلهس وأ ،صوصخلا
 اردق نمؤي دلبلا اذه يف ذوفن سيسأتل وأ ،قارعلا يف الثام هئاقبإ لالخ نم مªادلب طيحم نع
 ةدعاسملاو نوعلا دي دمب نييقارعلا ضعب بلاطم ةيبلت لالخ نم ذفنتي امهالكو ،عفانملا نم ربكأ
  .نمثلا ةعوفدم

 ا|ادرفم نم ريثك يف ،ةيسفنلا ةحلسألا قيبطت تاقايس نإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه
 يف ةدوجوم ريغ ةصتخم رئاود ىلإ جاتحت ال ،م|ابغرو م|اجاحو نييقارعلا لويم عم لماعتلل ةهجوملا
 قيرط نعو ،ةيداعلا ةيمالعإلا قرطلU اهنيمÈ نكميو لب ،نوملسملاو برعلا اهكلتمي ال وأ ،لصألا
 ام قوفي ،لاملاو ةربخلاو صصختلا نم ردق ىلعأ برعلا اهلاجم يف فظوي يتلا تارباخملا رئاود
 ىرخأ ةيح¬ نم يهو ،لاوحألا لك يف يملعلا ثحبلاو ةعانصلاو ةعارزلاو ةيبرتلا يف هنوفظوي
 هاجتالU لوصولل حالسك اهمامأ قيرطلا دهم امم .ديزملا يقلتل ىشاطَعلا نييقارعلا نيقلتملا يوهتست
 نم نييقارعلل ةهجوملا ةيسفنلا تايلمعلا تءارجإ نأ ذإ ،نيددحملا ناكملاو نامزلا يف بولطملا
 يفو اهثودح لبق ،اهدض فوقولU مهتيبلاغ ةعانق ىلع ريثأتلل ةيفاك ريغ تناك برحلل نيضهانملا
 تسسÈ يتلا ،ةيكيرمألا ةيسفنلا تايلمعلا ةيلعاف ببسب ،ةرشابم اهئاهتنا دعبو اهثودح ءانثأ
 ،دوقع ةثالث نم رثكأل نويقارعلا ا|أطو تحت شاع يتلا "ة¬اعملا" طوغضلا عفر ىوعد ىـلع
 تاوطخل حيحصلا ريغ قيبطتلا نم ةرتف دعبو مهنكل ،نسحأ ةايح يف لمألا ءاطعÑ كلذو
 لبقتل مهلوقع تحتف ،مئانغلا مـساقتب لاغيإلاو ةصصاحملاو داسفلا لامعأ ءارشتساو ،ةيطارقميدلا
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 ،ةيقارعلا ضرألا ىلع يكيرمألا دجاوتلل كلذكو ،برحلا عوقول ةضهانملا ةيسفنلا برحلا تاهجوت
 ذيفنت لاجم يف ةحلسملا ةيفئاطلا ىوقلا ضعب تاهجوت ززعيو باهرإلا لعف يذغي اداز تتU ىتح
 تDاغل ،رييغتلاو برحلا تبقعأ يتلا لوألا عبرألا تاونسلا يف ةصاخ ،ةيبيرختلاو ةيلاتقلا اهلامعأ
  .نهارلا تقولا يف اهداعبأ كاردإ بعصي

 ناك يذلا مالعإلا دهج ىلع فقوتي مل ةنلعملا ريغ ا|ايلمعو ةيسفنلا ضارغألل كرحتلا نإ
 تالاصتالاو تارمتؤملاو بطخلاو تاقالعلا ةرمثتسم اهبناج نم تكرحت دق ةسايسلا نأ ذإ ،ازيمم
 ىدل تاعانق نيوكت ىلإ اهبناوج ضعب يف تفده يتلا ،ةيسفنلا تDاغلا نيمأتل تاركذملاو
 :اهماوق نييقارعلاو ا{وعش

 .ةقطنملا ىلع ارطخ تناك تلصح يتلا برحلا نإ
 .ةيطفنلا قارعلا تاريخ بª لوح روحمتت ،ةنلعملا ريغ اهعفاودو ةيعرش ريغ اªإ
 .ىلوألا ةيركسعلا اهتحفص ءاهتنا دعب ،برحلل نيضهانملا نم ريثك دو تبسكف
 .اهفص ىلإ نيدياحملا ضعب تبلجو
 .اهثودحل نيرصانملا تاهاجتا نم تففخو
 نمو ،ايموكح ةهجوملا مالعإلا ةزهجأ تدعاس ةسايسلا يف ةيسفن تايطعم اهعيمج هذهو

 لودلا عيمج تمدق اهعمو ،عقاولا ضرأ ىلع اهديسجتو اهزيزعت ىلع ،ةيموكح ريغ تاهج
 ىلإ هسفن تقولا يف تأجلو ،روكذملا ضرغلا سفنل ةريفو الاومأ هنع ةديعبلاو قارعلا نم ةبيرقلا
 ةلأسمب اهنم بلاغلا قلعتي فادهأ ذيفنتل ةممتملا تارقفلا ضعب ذيفنتل يرسلا جهنمملا لمعلا

 .بارطضإ ةلاح نيوكتو قلخ
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 ةحاسلا يف نوضرحملا
 

 احلصُم ،تاعامجلاو دارفألاو لودلا نم اهلخدي نأ ديري نمل ،تعرش ٌباوبأو تحتف ٌةحاس
 جرخي نأ ديري نملو .سووهم ةركف لماح وأ اذفنم وأ اسوساج وأ Uرخم  وأ امقتنم وأ ايعاد وأ
 عطق يف هماهم لمكأ يباهرإ لمعل اذفنم وأ ائجال وأ ارجهم وأ التاق وأ اقراس وأ ايفتكم اهنم
 .سوؤرلا

 نويكيرمأ اهلصو ،نوريثك كلذك اهايند رداغو نوريثك اهلخدو نوريثك اهءاج ٌةحاس
 برعلا ضعب دجوو ،نينسلا تارشع لبق تدعأ ةسوردم ططخ قفو ىلع نويبرغو نويليئارسإو
 ،رانلا باقع يدافتو ،ةنجلU زوفلا عفاودب اهيلإ لوصولا يف نيربجم مهسفنأ نيفرطتملا نيملسملاو
 يف نونوكيس ةرشابم مهلتقم دعبو مªأ ىلع موقي ،نييراحتنالاو نيلتاقملا دينجت يف م{ولسأ راصف
 لاوؤس ىلع زكترت عانتمالاو ددرتلا تالاح يف مهدينجت بولطملا عم م|اراوح تحضأو ،ةنجلا
 نم يهتشت ام كلوحو ،)ص( دمحم يبنلا عم ءاشعلا وأ ،ءادغلا ماعط لوانت يف بغرت الأ :هدافم
 يف طروت نمو اولصوأو اولعفناو اوئجافت نيذلاو اولصوو اوططخ نيذلا ،امهالك دجوو .نيعلا روحلا
  :ىلإ ةجاحب مªأ ،لوصولا

 .لوصولا دعب ام لعفب مايقلا ىلع ثحت مهل راكفأ
 .كولسلا عاونأ نم هذيفنت داري ام ذيفنت ىلع لمحت ءارآ
 كولسلا ةغايص هاجتU عفدلا ساسأ عيجشتلاو ءاحيإلا ناكو ،فقوملا ديس ضيرحتلا ناكف

 رتوت ةحاس نع حضوأ ةروص هليصافت يف ضوخلا مدقي ،ضيرحتلا ىلع نيمئاقلا نم بولطملا
  .رايªالا ةفاح نم رييغتلا تبقعأ نامث تاونس يف قارعلا تبرق بارطضاو

 رم ىلع ةقطنملا يف ليثم اهل دهشي مل ،úادحأ تدهش يتلا ةينمألا هتحاسو قارعلا ةئيب نعو
  .روصعلا

 اªأشب بعصي ٌفاصوأ .ىرخأ ةرم دالجلاو ،ةرم ةيحضلU فوصوملا قارعلا ناسنإ نعو
  .رارقلا

 يذلا َّريح نأ دعب يرجي ام كاردإو ىرج ام مهف يف دعاسي دق هنإف كاذو اذه نم مهألاو
  .نيبيرقلا ريغو نيبيرقلا ،رشبلا ءانبأ نم مهريغو نييقارعلا لك ىرج

 ةرادإو ليلحت يف ةلعاف ةادأ ناكو ،تطشن يتلا ةيسفنلا تايلمعلا فادهأ مهأ ،ضيرحتلا ناك
 يحاون نم ةيلودلاو ةيميلقالا تائيبلا يقU نع ايلمع اهلصف نكمي ال يتلا ،ةئيبلا هذه يف عارصلا
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 تابغرلاو لاعفألا نيوكتل اليبس همدختسا نم لوأ نإو ،ةطشنألا يقU لثم وهو ،رثأتلاو ريثأتلا
 هتيصخشل ةزيمم  ةروص زيزعت لالخ نم ،ناكيرمألا مه مادص ةحازإو ،برحلا لبق تاهاجتالاو
 ةداعإو ةيطارقميدلا يف قارعلا حلاصم لبق ،ءاقبلا يـف اهحلاصم عضت يتلا ،ةرابجلا ،ةبلصتملا ،ةتنعتملا
 لوبقلا ةعس نم تداز ،ناك نمث يÌ هتحازإل ىرخأ لوبق لماوع اذه مهحاجنب اوفاضأف ،ءانبلا
 مل اذه اهمادختسا يف يهو ،رخآ بناج نم Dركسع ةحازإلا لعف ضفر نم تللقو ،بناج نم
 مداصتلا لبق اثيثح اهدوهج تعسو لب ،مكحلا يف هئاقب عوضومو مادص فادهتسU فتكت
 نم نييقارعلا دنع فوخلا ليلقت اهنيب ةيوبعت فادهأ ةدع نيمأتل ،ةكرعملا ةحاس يف يلعفلا
 عانقإ ىلإ هجوتلاو .نييقارعللو يكيرمألا ماعلا يأرلل برحلا عوقو ريربتو .ةيركسعلا ا|ايلمع
 :اهلخدت نÌ ةفاك ملاعلا لود نم نييفحصلا

 .قارعلل اوزغ سيل    
  .ذاقنالا ىلإ جاتحي يذلا هبعش دض ¬اودع الو    
  .ةيطارقميدلا ىلإ دالبلا لقن يف مهستس ،ةيعرش ريرحت برح يه امنإو    

 ،برحلا تاءارجإل ،نييلحم ناكسك مهدييÈ ىلع نييقارعلا نم لوصحلا اضيأ اهفادهأ نيبو
 .ةيطارقميدلل امعد ،مهضرأ ىلع يكيرمألا دجاوتلا رارمتسال مهلوبق مث نمو

 ثادحأ ىلإ  ةدوعلا بلطتي هتاهجوت مهفل يعسلاو ،ايكيرمأ ضيرحتلا نع ثيدحلا نإ
 ءاجرا فلتخم يف مالعإلا لئاسو ىلع ريثأتلل ريبكلا دهجلا ثيح ،ربمتبس نم رشع يداحلا
 ةجتنم اªودقتعي يتلا رؤبلا ضعب عم لماعتلا يف اهتيؤرل يعامج معد ىلع لوصحلا هاجتU ،ةرومعملا
 تلسرأ يتلا روصلا ءاقتنإ لالخ نم ،صوصخلا هجو ىلع طسوألا قرشلا ةقطنم يف باهرإلل
 نمؤت يتلا تاكرشلل يساسألا رتويبموكلا ىلع ةبقارم ةمظنأ بيكرتو ،ملاعلا لوح فحصلا ىلإ

 اهدعب امو اهلوصح لاح برحلا تاءارجإ زيزعت ىلإ تدهم يتلا دوهجلا كلت ،تنرتنإلا تامدخ
 نم دضلU برحلا لبق ضيرحتلا مادختسال اديج اوؤي| دق ناكيرمألا نأ يأ ،تاءارجإ نم

 ،رييغتلا لوصح دعبو اهئانثأ يف هومدختسا دقو ،اهجراخو ةقطنملا لود ضعبو نيسح مادص
 ،رييغتلل اهدييÈ نامضل ،ايعامتجأو ايسايس ةذفانلا ةيقارعلا ىوقلا ضعب عم ةقالعلا قيثوتل ةليسو
 ىوقلا ضعب ىلع طغضلل هتمسر يذلا يطارقميدلا ءانبلا تاوطخلو ةيسايسلا ةيلمعلا مومعلو
 يتلا ،ةيلمعلا هذهل ةحلسملا اهتضراعم مجح صيلقتل ،رييغتلاو لالتحالاو برحلل ةضفارلا ةيقارعلا
 نم مسق بيرقتل كلذكو ،هشيعيس هافر عقاو ىلإ هشيعي ريرم عقاو نم قارعلا لقنتس اªأ اوضرتفا
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 ديفم نيرخآ داعبإو ، ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحتل ذوفنلا ةرئاد نم مهبيرقت عفانلا نييسايسلا
  .اهقيقحت نيح ىلإ اهجراخ مهؤاقب

 يكيرمالا مكحلا ءاهتنا ىتح لاونملا اذه ىلع ضيرحتلل ةيسفنلا ا|ايلمع يف ترمتسأ اذكهو
 ةحاسلا يف ةلعافلا بازحألا اهنيح يف يمس ام وأ ،نيراتخملا نييقارعلا نم مسق ملستو رشابملا

 يمالسالا سلcاو يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلا يهو مكحلا يف ةكراشملا يأ ،ةطلسلا نم ًاءزج
 ينطولا قافولا ةكرحو ةوعدلا بزحو يناتسدركلا ينطولا داحتالاو يقارعلا ينطولا رمتؤملاو ىلعألا
 طاشن يأ اهضعبل نكي مل يتلا ةلقتسملا تايصخشلا ضعب ىلإ ةفاضإلU ،يمالسإلا بزحلاو
  .نيسح مادص نم دضلU قباس

 ،ةحلسملا ىوقلاو ةدعاقلا دارفأ بوص هجوتتل ،ضيرحتلا يف اهفادهأ تريغ هدعب نمو
 ىوقلاو مهعفد ىلإ اهنم ايعس ،نييقيقحلا قارعلا ءادعأو لاتقلا ةحاس يف نييديلقتلا اهئادعأ
 .مالستسالا ىلإ ةحلسملا

 برحلا مايق دعب ،ىرخأ فادهأو اهسفن فادهألا ذيفنتل ةيسفنلا اهيعاسم يف ترمتسا دقو
 ريبعتلا ةيرحو ةملوعلا يف اهئدابم عم قفتي ال قيرط يف ريسلا ىلإ ترطضأ نإو ،كابتشالا لوصحو
 ةحاس ىلإ ةفاحصلا لوصو ةيناكمإ ىلع ةيئارجإلا دويقلا ضعب ضرف ىلإ يرسقلا ءوجللا ثيح
  .فادهألا ضعب قيقحت يف لوصولا نم ةدئافال نأ ىرت امدنع تايلمعلا

 ريثت يتلا تامولعملا ىلإ لوصولا يف مالعإلا لئاسوو ،نييفحصلا ةردق نم هيلع رطيسملا دحلاو
 نم مسق قيقحتل امهم نوكيس تاردقلا هذه نم دحلا نأ تروصت اذإ ،فوخلاو كشلا
 .فادهألا

 قيقحت نمؤي طوبضم لكشب ةاقتنملا تامولعملU ،ةيمالعإلاو ةيفحصلا ةحاسلا قارغإ كلذك
  .فادهأ نم هقيقحت ديرت ام

 نيرداقلا ةمدقم يف اªأ "اكيرمأ" تلجس دقف يجيتارتسالا روظنملا نمو هجوتلا اذه قفو ىلع
 Uولطم ،اهضعب نوكي دق ،فادهأ غولبل ةيقارعلا عارصلا ةحاس يف ضيرحتلا نف مادختسا ىلع
 امل ناكيرمألا ةلكشم نأ ىلإ ريشأتلا نكمي يوبعتلا روظنملا نمو ،نينسلا تارشع دعب هلوصح
 ايلمع لوذبملا مهدهج ناك ،ناتسناغفأ يف مهتلكشم يه امك قارعلا يف ضيرحتلU قلعتي
 حاتملا دهجلا باسح ىلع بلاغلا يف متي ،داعبالاو بيرقتلU ةلصلا تاذ فادهألا ضعب قيقحتل

 ،يشيعملا هافرلاو ةماعلا تامدخلاو نمألا تالاجم يف ،نييلحملا ناكسلا هجاوت يتلا لكاشملا لحل
 جاتناو نيحلسم نيلتاقم ةئبعتل ،يسفنلا مهدهج يف نويباهرإلا اهلغتسا ةرغث تنوكت ىتح
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 ةرظنلاو ،م|اوقب ةقثلا مدع ءارشتسإ لوح تروحمت ،اعاستاو اريثÈ دشأ ةرغث تحتف ،نييراحتنإ
 عيراشم تناك نإ ىتح ،مهدوجوب قلعتم ام لك نع داعتبإلا كلذك ،لالتحإ تاوق اهيلإ
  .ءانبلا ةداعإو حالصإلل

 ةيركسعلاو ةيسايسلا تاحاسلا ةعس ،ةعساو اهيف ضيرحتلا ةادأو برحلل ةيسفنلا ةحاسلا نإ
 برحلا يف ارشابم افرط اونوكي نأ نم م|دعبأ ةقيرطب ،اضيأ نويليئارسالا اهلخد ،ةيداصتقالاو
 ءاهتنأ دعب رثكأ مهتبرقو ،نيديؤم اهتحاس مهلوخد بولطملا برعلا ةرúإ ةيشخ ،ةيركسعلا
 لكش ىلع الوخد ناكف ،ةيناثلا اهتحفص يف لوخدلا ىلإ باوبألا حتفو ،برحلل ىلوألا ةحفصلا

 لامعأ نم ،مهماهم تددعت ،ةيبروأ تازاوجب دارفأو ةيتارباخم تاهجو ثوحب زكارمو تاكرش
 يرابختسالا لمعلاو ضيرحتلا ناكو ،ماسقنالاو ةقرفلا زيزعتو ةيفئاطلا تارعنلا ةرúإ ىتح ةيفصتلا
 تاحيرصتب ىلدأو ،نييليئارسإ نيلوؤسم ةدع هلوانت عوضوم اذهو ،فادهألا ذيفنت ىلإ مهتليسو
 نإ" لاق يذلا قباسلا عافدلا ريزو زافوم لوؤاش مهنيب ،نييليئارسالا ءارزولا نم ددع هلوح
 ةرضاحم يف ءاج يذلا قبسألا نمألا ريزو مث نمو "ةحيرم ةيجيتارتسإ ةئيبب عتمتت تحبصأ ليئارسإ
 امم رثكأو لب ،ةحاسلا هذه ىلع فادهألا نم ريثكلا انققح اننأ ركني نأ دحأ عسوب سيل " هل

 بجي قارعلا نأ وه يجيتارتسالا ¬رايخو يئاهنلا انليلحت نإ .صوصخلا اذه يف ¬ددعأو انططخ
 ام قاف قارعلا يف ققحت ام نإ .ةيميلقالا ةئيبلا نع اديعب ايلخاد الوزعمو امسقنمو ًاءزجم ىقبي نأ

  .)12("هليختي يجيتارتسالا انلقع ناك
 لبق مهلوخد ناكو ،لوخدلا ديعاومب نيمزتلم ريغو نيرخأتم م|داعك ،برعلا لخد مهدعب نمو

 لوهذلا ةلاح اوزواجت نأ دعبو مªإ ذإ ، ،عساو لكشب اهدعب مث نمو ،اهئانثأ يفو ليلقب برحلا
 ةيسيئرلا مهفادهأ قيقحتل Uولسأ ضيرحتلا ىلإ اعيرس اوهجوت ،ةيقارعلا تاعافدلا رايªإ ةعرس نم
 لمحتل الصأ ةأيهملا ريغ م|اعمتجم ةئي| عم ،ناكمالا دهج هلوصح عقوتملا ررضلا نم دحلا يف
 غولبل ةحاتملا م|اودأ تناكو ،اهيدافت نكمي ال يتلا كلت نم ضعب وأ ،بورحلل ةيناجلا رúآلا
    :يه فادهألا كلت

 ةسايسلا .1
 Dداصتقاو ايسامولبد ةيقارعلا ةحاسلا نع داعتبالا تاهاجتا ىلع ،امومع تدمتعا يتلا

 ريغ براجت يف طبختلاو هاجتالا نادقفو ةريحلا ةلاـح يف اªاـسنإو ةـيقارعلا ةلودلا كرتو ،ايعامتجاو
 :لوصح ىلع اهعيمج تدعاس ،ةنزاوتم ريغ تاقالعو ةريرم ةيلخاد تاعارصو ،ةجض¬
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 توكس نيملسملاو برعلا ءانبأ نم نوفرطتملا رسف امدنع .ينمألا قرخلا ثادحإل هجوت
 ،قارعلا ىلإ مهكرحتل ةنطبم تاقفاوم اªإ ىلع ،ةمزألا ةهجاومب اديحو قارعلا مهكرتو ،تاموكحلا
  .ةيفلسلا مهفادهأ لك ققحت يتلا هضرأ ىلع لاتقلا لامعأ يف ةكراشملا ةيغب

 ،ةحاسلا ىلإ ذافنلل ةحناس ةصرفلا تدجو نأ دعب اعيرس ناريإ هتألم .يسايس ينمأ غارف
  .تالاcا ةفاك يف اذف¬ ارصنع اهيف دجاوتلاو

 جيردتلU لوحت ،برعلاو نييقارعلا نيب لدابتملا بتعلا ةغيصب الوأ أدب .بارطضالا ميدي ناودع
 يف يقارعلاو يبرعلا ينمألا ماظنلU تلخأو ضيرحتلا رئÙو نم تداز ،ما|او ناودع رعاشم ىلإ
   .هسفن تقولا

 مالعإلا .2
 ،هتادرفمو ضيرحتلل اعساو امادختسا ةمدختسملا ةادألا ،ةددعتملا هلاكشأ لكب مالعإلا ناك

 ،اراشتنإ عسوألا هلاجم تايئاضفلا تناكو ،نييقارعلاو برعلا ىلع ريثأتلا يف احالس ىضمألاو
 لك ،ضيرحتلا تايلمعب ةددحم فورظ يفو لمعلا لحارم نم ةلحرم يف رشابملا كارتشالا ثيح
 ردصت يتلا ةفاحصلا امأ ،اهيلع نيمئاقلا ريكفت جª عم ةمجسنم اهارت يتلا بابلا نم ةدحاو
 لخادلا يف ارصح ردصت يتلا  كلتو ،ليلقلا ريغ قارعلا لصي وأ ،اهنم عبطي نإو قارعلا جراخ
 ،يقارعلا ئراقلا تتش ا|رثك نأل ،تايئاضفلا بيصن نم ريثكب لقأ ناك ريثأتلا نم اهبيصن نإف
 ريغو ،ةيسايسلا ةيلمعلU ةكراشملا ةيسايسلا لتكلاو ،بازحألا ىلإ ةحضاولا ا|اءامتنإ نإو
 ةيلمعب ينعملا بزحلا نوعبتي ،نييعون ءارق ىلإ مَهلوَح وأ ،نييداعلا اهِئارُق دادعأ نم للق ،ةكراشملا
 .رادصإلا

 ةيئاضفلا تاونقلا يدهاشم نم ريثكب لقأ ،رييغتلا دعب قارعلا يف فحصلا ءارق نإف امومعو
 للملاو ،رييغتلا دعب امل حوتفملا حامسلاو ،ةقباسلا عنملا تاءارجإ ببسب ،ةرثكب اهتعباتمل اوهجوت يتلا
 ،ةلعاف ضيرحت ةادأو ةلضفم ةعباتم ةليسو تايئاضفلا تحبصأ اذبو ،ةفاحصلU حورطم امم
 .ةرعتسملا بارطضإلا ةحاس يف ا{ لومعملا ةيسفنلا تايلاعفلا رثكأ نم ضيرحتلا حبصأو
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 لوألا لصفلا
  يقارعلا ناسنإلا

 
 

 
 اونوكف ،يقارعلا ناسنالا عم مهلماعت يف قباسلا نمزلا لهأ أطخأ دقل

 اوززعف قحاللا نمزلا باحصأ أطخأو ،ةيبلس ميقو صئاصخ مهئطخب
 هرودو مءالتت ال صئاصخ تناكف ،ديدجلا هيلإ اوفاضأو ،دتمملا أطخلا
 .ءانبلا ةداـعإو نمألا دـعاوق ءأسرإ يـف ضورفملا
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 يقارعلا ناسنإلل ينطولا لاVا يف تاقورخ
 
 وأ ابلس نمألل ةيساسألا زئاكرلا ىدحإ ،شيعي نمز يأ يفو ،ناك امنيأ ناسنإلا دوجو ُبسُحي
 نمو ةرÙ بلسلا نم دعتبت وأ ،برتقت يتلا هتاهاجتاو هفقاومو ةيسفنلا هتلاحل اعبت باجيالا يف
 ناسنالاو نطولا ءانبل يساسألا لماعلا "بتتسملا نمألا" رارقتسالا بسحيو .ىرخأ ةرÙ باجيالا
 ًةعتم ،ةفلتخملا هتالاح شيعي نمو ،كلذ عنصي نم وه ناسنالا نأل ،هافرلاو مدقتلا قيقحتو
 ةحضاو يلاحلا قارعلا يف تحبصأ هذهو .ريصملل اسئU ًءاهتناو امايهو اقلق وأ ،ًاضرو ًءاخرو
 قدألا ىنعملU وأ ،نييقارعلا ضعب عضو نأ دعب ،اهلوح فالتخا الو اهيف سبل ال ةقيقح ،نايعلا
 مهئاقشأ ةاداعمو مهعمتجم ىلع درمتلاو ،م|اوذل ءادعلا ةرئاد يف هسفن مهنم ليلق ريغ عضو
 اوجرحأف رارقتسالا مدع لوصح اومعدو ،ةطباضلا ا|زهجأ اولتاق يتلا ،مهتلود عم مصاختلاو
 ةهجاومل ةماعلا ةدناسملا ةرئاد يف هسفن مهنم ليلقلا عضوو ،دالبلاو مهلبقتسم اوددهو نطولا
 رخآلا مسقلا عضوو ،حورجم نطو نع اعافد ،فوفصلا قشل نيمداقلا ةلتاقم يف عربتلاو ،مصخلا
 اوقحتلاف ،ا|اريخ نم طقف شيعلل مهنم ايعسو ،اهمايق ىلع اضافح ،ةلودلا ةناخ يف هسفن مهنم
 .نطولا ميد| ىلع اومزع نيذلا ،اهئادعأ لاتقل ةطباضلا ا|زهجأو اهتطرشو اهشيج فوفص يف
 يف نئاك وه املثم ،هعمتجم رايªإ نود ُلوَحت رارقتسأ ةزيكر نوكي يكلو ،يقارعلا ناسنإلا نإ
 لثم نوكي نأ هب ضرتفي ،اهعم لعافتم هئانب تايلمع يف لعاف يأ ،ةرقتسملا ةيرشبلا تاعمتcا
 :ةرضحتملا تاعمتcا كلت نم هريغ
   .لبقتسملاو هدلب رضاح ىلع صيرح ،هسيساحأو هرعاشمب ينطو
 .ةيراجلا ديلاقتلاو ،ةدئاسلا ميقلU مزتلم
  .ةذفانلا نيناوقلU ديقتي ،هكولس يف طبضنم
 .بوصو دح لك نم هب طيحت يتلا قورخلا هاجت ،ايسفن نيصح
  ."ةلودلا" يعامتجإلا ينمألا طبضلا ةطلس عم ،ايعامتجإ نواعتم مث نمو
 هعم لماعتت نأ دبال ،نطولا رارقتسا ءانبو ناسنالا نيب لعافتلا ةيلمع متت يكلو ،لباقملا يفو
 تايطعم قفو ىلع ،Dدو الماعت "لماشلا اهموهفمب ةلودلا ةزهجأ" ةطباضلا ةينطولا ةطلسلا
 .نطاومك هتيرح ىلع زواجتلU اهل حمسي ال يذلا ،نوناقلا
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 .ناسنإك ةيروتسدلا هقوقح نم قحك ةيرحلا كلت دييقتب ا|زهجأل حمسي الو
 نوكيو ،رايªالا تافاح نع اديعب عمتcا عفدي ،رارقتسالا ةيلمع روحم وه نوكي ثيحب

  .ةايحلا ةموميدل ةمزاللا ةيلمعلا هذه حاجن ساسأ طباوضلU مزتلملا هكولس
 ودبت ال اهنكل ،ةرضحتملا تاعمتcا مومع يف ةلوبقمو ةيعيبط تناك نإو ،ريياعم هذه نكل

 نم ارضحت هب دصقن ال ،رضحتلا نع هداعتبا نم يناعي يذلا ،ديدجلا يقارعلا عمتcا يف كلذك
 فيرلا باسح ىلع ةنيدملل اعاستإ الو ،،ةنيدملا ىلإ فيرلا نم الاقتنأ رشؤي يذلا عونلا كلذ
 تاجاحلا ةيبلت يف ةمدختسملا ةينفلا بيلاسألاو ةيناسنإلا فراعملا ةعومجم مدقتب امنإو ،ا{ طيحملا
 ودبت الو .)1( ةريخألا ةثالثلا دوقعلا لالخ اسوملم افلخت قارعلا يف اهعيمج تدهش يتلا ،ةيندملا
 ،طقف مئاقلا يسايسلا ماظنلا فعض ببسب سيل ،ةبيرق ةبرطضملا هتحاس يف اهقيقحت تالامتحإ
 عدصتو يميقلا ماظنلا رايªاو اهببسب امنإو ،بسحف ةطباضلا ةينمألا ةيركسعلا ةزهجألا نهوب الو
 ،ةيبلسلا صئاصخلا ضعب ةيضاملا ةعبرألا دوقعلا يف ةيقارعلا ةيصخشلا باستكأ مث نمو ،ةينطولا
 ،رايªالا نم عمتcا ةيامحو رارقتسالا ةلاح نيوكتل ةبولطملا عفدلا ةوقو ،اهدوجو مجسني ال يتلا
  .نوكي نأ ضرتفي امكو ،بولطم وه امك يطارقميدلا ءانبلا دعاوق ءاسرإو

 ةديعب ةنمآ ةايحل مزاللا رارقتسالا جاتنإ ىلع ةماعلا ةردقلا تفعضأ بلس صئاصخ اªإ
 ةزيكر يقارعلا ناسنالا اهيف نوكي نأل ةمزاللا ةيمنتلا ةيلمعب ضوهنلا ىلعو ،رايªالا ملاعم نع
 ةهج اهيف هعضو ةيلوؤسم لمحتت ال ،بلسلا نم هيف برتقأ فقوم يف هتعضوو ،ةايحلا هذه
  :اهنيب ةدع تاهج لب ،ةدحاو
 ةداعإ دوهج ةدايقو لالتحالا ةيلمع ةرادإ اهقتاع ىلع تذخأو ،تلتحأ يتلا ةلودلا اكيرمأ    
 ريغ قرطو تاهجاوب اولخد نيذلا كئلوأو ،ايمسر قارعلا اولخد نيذلا اهؤافلح اهدعب نمو ،ءانبلا
  .ةيموقلا حلاصملاو اهضعب قفاوتي ال فادهأو تادنجÌو ،ةرشابم

 ،ةيسفنلاو ةيدسجلا ةيفصتلا لئاسو معدب اومهسأ نيذلا نويميلقالا قارعلا ءادعأ اهنيبو
 ىلع ةرداق ،ةايح ةزيكر نوكي نأل ةحاتملا ةيرشبلا هتردقو ،هدوجو نم دضلU باهرالا تاهاجتإو
 ادوقو هءانبأ اومدختساو ،سناجتلا فيعضلا هبعش ميسقت هاجتU اوعفدو ،ةبولطملا يه ةلاح نيوكت
  .ةرعتسملا هبرح ر¬ ىلع رفاولا مهتيز اوبكسو ،مهفادهأ قيقحتل اصيخر

 تبلغ يتلا برحلا هذه ،نييقارعلا نم يفارغوميدلا رييغتلا برح يف كراشو داق نم اضيأ اهنيبو
 ،نوناقلا فالخ فحجم لاقتعإو ،نوناقلا جراخ ريج|و لتق :ينامثلا نمزلا اذه ينس ىلع ا|امس
  .نوناقلل اقرخ ةتامإلاو توملا ةفاقث ةعاشإو لالذإو باصتغإو بيذعتو
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 بيرقتو ،ةيقارعلا ةينطولا رادج قرخ يف اعيمج اومهسأ ،ىرخأ فارطأ مهريغو افرط اوناكف
 ردجت انهو .نينسلا هذه لك تزيم يتلا يسفنلاو يميقلاو يعمتcا رايªالا ةفاح نم دالبلا
 ا{ عتمتي يتلا ةناصرلا رادقم ةيسفنلا ةيحانلا نم ينعي ،يزاجم ريبعت ينطولا رادجلا نأ ىلإ ةراشالا
 يف همارتحإو هتميق نم ليلقتلا وأ ،هنطول ررضلا ثادحإ يف هتكراشم نود لوحي امب ،نطاوملا
 هتيامحو هئانب يف ةكراشملا هاجتU ا{ عتمتي يتلا ةيعفادلا رادقم ىرخأ ةهج نمو .ةهج نم سوفنلا
  :هذهو ،هب زازتعالا نكمي ازمر هئاقبإو

 لخدتب 2003 ماع نم ابيرق ينمتلا دح ىلإ 1980 ماعلا ذنم اريثك ا|Dوتسم تندت ةناصر
 .رودصلا ىلع مثجت يتلا طوغضلاو لامحألا مك عفرل تناك ةليسو ةيÌ يبنجألا

 اهضعب ،نالذخلا تارابع عويش دح ىلإ تDوتسملا ىندأ نم ابيرق اهريداقم تفعض ةيعفاد
Uةناكرغو ةنيفس ،ّيلع تقب يه لباقو َ◌َّيلعش ينآ( لثم ةجرادلا ةيقارعلا ةجهلل، Ùاهليلدو ةهي 
 ىتح بائتكالاو سأيلا تDوتسم ىلعأو ةيعفادلا تDوتسم ىندأ رشؤي يذلا ريثكلا اهريغو )هللا
ª2010 ماع ةيا.           

 ىلإ اهبناوج نم ديدع يف عجرت ،ةبستكم لئاسم رايªالاو عدصتلاو بلسلا بناوج لك نإ
 ىلإ لاقتنالا مكحب تدتمأ ىتح ،أطخلاو بلسلا نم ًاريثك دجوأو ،مكاحلا هيف أطخأ قباس نمز
 تنوكتف ،ًاديدج ًأطخ اوفاضأو ،دتمملا أطخلا اوززعف اضيأ مه هباحصأ أطخأ يذلا ،ديدجلا نمزلا

 ،ةدوجوم تناك ىرخأ تززعتو ديدج اهضعب ،يقارعلا ناسنإلا دنع ريياعمو ميقو صئاصخ
 ،رارقتسالا مدع ةلاح لوصح دكؤت يتلا ةيؤرلا ميعدت ضارغألو اننكل ،ءاوسلا نع ةثلú تفرحنأو
 طقف زيكرتلا لواحنس ،يقارعلا ناسنإلU قلعتي ام اهنيبو ،ةماعلا ةايحلا بناوج يف بارطضالا وأ
 ددصب نحن يذلا عوضوملU لصتت يتلا وأ ،ةيؤرلا هذه دكؤت يتلا ةيبلسلا صئاصخلا كلت ىلع
  :لثم ،بابلا اذه يف هتشقانم

 نطولU طابترالا ةشاشه
  ةينطولا ةكراشملا فعض
 ينطولا ءايحلا ةلق
  .ةينطولا ةيوهلا يظشت
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 نطول� طابترالا ةشاشه
 

Uةمئادلا ةقالعلا نم هانعم ذخ÷ "يسفن" يونعم دعب نم ةينطولا موهفم هب زيمتي ام مغرل 
 ،ءالولU اـهل نادي ةلود ىلإ ءامتنالا تاقايسب ايعوضوم هتنراقم نكمي موهفم هنإف ،صاخشألا نيب
 نطولU كسمتلا لوح رودي موهفم مث نم وهو ،نطولا وحن يناسنإلا بجاولا نع ريبعتلUو
 اهعيمج لثمت يتلا هلجأ نم ةيحضتلل دادعتسالاو ههاجت رخفلاو هل صالخالاو هيلإ قلطملا ءامتنالاو
  .)2( هب طابترالا ةوق

 اهريياعمب امازتلإو ةلودلا نم Uرق ضرتفملا اهدوجو نمؤُي ،ٌرعاشم ةيسفنلا ةيحانلا نم وهو
 نم ريغلا عم ةكراشملل ايعسو ،اهعمتجم عم اماجسناو اهنع عافدلا يف ةبغر مث نمو ،ةيطبضلا
  .ا{ طابترالل ةيتاذ ةوق اهعيمج لثمت ثيح ،اهرارقتسأ ةمادإل ءانبألا

 هذه يف اينادجو ةخسار ريغ ،"ةجارجر" ةحجرأتم ،قارعلا يف اªأ عئاقولا تتبثأ ٌرعاشم
 مجانلا طابترإلا نأ ثادحألا تتبثأو ،اهل ةقباسلا ةينمزلا لحارملا َربِع ام دح ىلإو ،ةينمزلا ةلحرملا
 كلذك تتبثأو .ةريخألا دوقعلا يف ظوحلم لكشب لتخأو لصألا يف افيعض أدب ،ةلودلU اهنع
 كولس اهيف دوسألا نوللا لثمي ةيعفنلا ةيزاهتنالU ةسومغم ،ناولألا ةددعتم ةمتعم وأ ةمولثم اªأ
 ،راسيلا ىصقأ يف ينطولا رييغتلا ىلإ ايعس حالسلا لمح ىلإ نيميلا ىصقأ ةنايخلا نيب بلقتلا
 يركسعلا كلسلا لخد يذلا رايطلا دئارلا )ف( ديسلا اهل بسانملا لثملا وه وأ اهيلإ لثم برقأ
 يجيرخ نم فنصلا اذه ىلع عوطتلا تاوعدل ةباجتسأ يضاملا نرقلا تانينامث يف شيجلا ناريطل
 ليذلا ةحورم تبرض امدنع 1995 ماع هكرت تاونس ةدعل رايط لمعلاو ،ةيوناثلا ةساردلا
 رايطلاو هتباصأ يف ببست يذلا ثداحلا يف هريصقتو طوبهلا دنع جردملا ةيضرأ )MI 8( هترايطل
  .ناريطلل ةيحصلا امهتيحالص تªأ حورجب دعاسملا

 رايطلا كلذل ةحومطلا سفنلا لخاد بساكملا قيقحتو ىلعألا ىلإ دوعصلا يف لمألا هتني مل
 ادعاقتم شيجلا نم هجورخ دعب ةراجتلا يف لمعلل ةحناس ةصرفلا تءاج ىتح ،بابشلU ضبانلا

 ةيموكحلا تاهجلا ضعب عم ةصاخ تالماعت يف ةيادب حبرلا نم ريفولا هقيقحتو ،ةيحص بابسال
 تققحت يتلا بساكملا ةيبلاغ هتدقفأ يتلا ةيعرش اللا تاهاتم ىلإ ¬ايحأ بعشتتو دتمت قرطبو
 ةقيقد ةءارق بيرقلا لبقتسملا هيف أرق يذلا ماعلا كلذ ،2002 ماع نم ابيرق نويدلا هيلع تديزو
 ررقف ،ةيمتحلل برقأ تتU رييغتو برح تالامتحإو ايسايسو Dداصتقأ فقوملا روهدت هيف ردقو
 ةبسانم ديص ةيناكمإو لبقتسملل روصت هسفن يفو جراخلا ىلإ هتلئاعو اهجوتم قارعلا كرتي نأ
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 نم برهتلاو ةراجتلا لامعأ نم هيدل ىقبت ام رخآ ناك اغلبم عفدف ،رركتت ال دق ةحاتملا صرفلل
 قئúوب كوكرك ربع ناتسدرك يف كوهد ىلإ دادغب يف نيطسلف عراش نم مهلقن برهم ىلإ نويدلا
 ىدحإ رقم هلوصول يناثلا مويلا يف دصق ،ايكرت ىلإ كانه نمو ،ةيدرك ةيندم لاوحأ تاقاطبو
 نم هجارخإو يروتاتكدلا ماظنلا نم هباصأ يذلا ررضلا بU نم اهلخد ،ةرقنأ يف ةضراعملا ىوقلا
 يوايميكلا حيلستلا عيراشمو تامولعملا Dاقب نمو ،ةراجتلا يف هتبراحمو ناريطلاو شيجلا
 ءافلحلا عم هلماعت يف ضراعملا دهجلا م| يتلا ةماعلا ةدايقلا ءاطخأو تاوقلا عيزوتو يجولويابلاو
 رمتساو ،ماظنلا نم دضلU مهفقاوم ديحوتو نييقارعلا ةرúإ ىلإ يعاسلا همالعإ يرغتو ناكيرمألا
 نمض داع ،ماظنلا طوقسو برحلا موي ىلإ ،رهشأ ةينامثل ماظنلا دض الضانم لاحلا اذه ىلع
 نيضراعملا نيينطولا نييقارعلا يقU لثم هتلزنم اعضاو ارصتنم ضراعملا ليصفلا كلذ تاميظنت

 .نينسلا تارشعل اقدص
 ذنم ديشرلل ةقلأتم ةمصاع اهوكرت نيذلا ءالمزلا ضعب قفتأ دادغب ىلإ هلوصول يناثلا مويلا يف

 ةرايس ريجÈ ىلع ،رونتلا زبخو بارتلا ةحئارو اهتقزأو اهعراوش ركذت ىلإ اوقاتشاو دوقع ةدع
 قاذم يحمت ال كمس ةلكأ يف ساؤن يبأ دنع يهتنت ةلوج يف دادغب عراوش ا{ اوبوجي رتسوك
  .ةبرغلا تUاذعو يفنلا ينس اهمعط

 دعصو ،ةلوجلا تأدبو ،نونكسي هيف يذلا نوتاريشلا قدنف برق رهظلا دعب ةرايسلا م|ءاج
 1979 ماع دادغب كرت دق ناك يسايس عم عفادَت  ،الجعتسم دعاقتملا رايطلا انبحاص اهيلإ
 مك ءالمزلل تبثي نأ ديري هنأكو ،قئاسلا بنج يمامألا يسركلا ىلع ةمدقملا يف سولجلل هقبسو
 .ديcا ينطولا هلاضنو ديعبلا يضاملا تDركذ نم ددبت ام ةداعإ يف بغارو قاتشم وه

 هاجتU ،رصنلا ةحاس مث نمو نودعسلا لاثمت وه هيلع ترم ملعم لوأ هاجتU ةرايسلا تكرحت
 لك رييغت نم دادغب باصأ امل ملألا عنصتو ،ةفأفألاو قيلعتلU وه أدب اهكرحت عمو ،ةمألا ةقيدح
 لكÌ عتمتسا اهدعب نمو ،تلدبت يتلا اعملاعم ضعب ركذتي ال وأ اهفرعي ال هنأكو ،نينسلا هذه
 ،ةبذعلا ههايم راسحنÑ ساؤن يبإ بناج نم تعسوت يتلا ةلجد فافض ىلع طوبشلا كمسلا
 لمكيل داعو ،يرسلا لمعلا مDأو نيسح مادص هتضراعمو ةبرغلا يف هت¬اعم حرشب رثكأ عتمتو
 ةكرحلا رقم ىلا مداقلا مويلا يف باهذلل أيهتيو ،نوتاريشلا قدنف يف لاضنلا مDأ تDاكحو ةرهسلا

 لوسعم ناسلب ،ماعلا اهنيمأ نم مÌD هلوصو دعب برتقاو ،احابص هلصو يذلا ،روصنملا يف
 طابضلا ضعب ةصاخ دادغب يف ةكرحلا طخ نم مهتبرق فراعم ةرثكو ،لوبقم كرحت هعرسو
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 دق رضاح ىلإ ضيغب دوسأ ٍضام نم ينطولا روبعلل ارسج هلوح اونوكيل اوفتلا نيذلا نيرايطلاو
  .ابيهم ضيبأ نوكي

 اªوؤش مظن ،ًاليل الو اراª اهرقم حربي مل ،ةمدقملا يف اينطو ةكرحلا فوفص يف مهم راص
 ءامسأ حيشرت ةكرحلا نم اهيف بلطي يندملا مكاحلا نم ةلاسر أرق ،ةيديربلا ا|السارمو ةيرادالا
 هحيشرتب ماعلا اهنيمأ عنقأ اهدنع ،تاكرحلا يقU لثم اهل ةصح ،يسامولبدلا كلسلا يف لمعلل
 حشرتو .لاضنلا مDأ هرهظ يف بيذعتلا اهكرت يتلا ةباصإلا ةجلاعم نم ُهنكمت جراخلا يف لمع ةصرف
Uادب يف ادحاو ارهش تقرغتسا يتلا ةيسامولبدلا ةرودلا يف قحتلا مث لعفلDةداعإ ت Èةرازو ليه 
 رزي ملو ةكرحلا نع لأسي مل اهموي نمو ،ةيقرش ةلود يف قارعلل الصنق اهئاهتنا دعب نيعتو ،ةيجراخلا
 نم ليمز هلأس امدنعو .ةرازولا نم يمسر ءاعدتسU اهيف رضح ةدحاو ةرم الإ قارعلا رزي ملو اهرقم
 نع هفوزع ببس نع ،اهيف ةيدايتعالا هتازاجإ يضقي نأ داتعا ةيبروأ ةلود يف هاقتلا ةكرحلا سفن
 ةنيلخ :زاجيÑ باجأ قارعلا ىلع نالعز هنإ لهو ،اهعضو نع لاوؤسلاو ،اهنم ابيرق ءاقبلا
 تلغتسُأ ةروتبم وأ ةشوشم ةينطو نع هتباجإ يف اربعم .!نسحأ قارعلا نعو اهنع نيديعب
                               .ةياغلا ىلإ لوصولل ةليسو اهرعاشم

 لالخ نم هتقيقح تابثإ نكمي ،Dولتكو اعساو نوكي نأ داكي سوملم لالتخإو فعض هنإ
 دوقعلا ربع ،ةدوجوم تناك اهتموكحو ةيقارعلا ةلودلا نم ةأزتجم فقاوم ىلإ هعوضومب ةدوعلا
 ،نمزلا لحارمل اعبت صقنيو ديزي وأ ،فعضيو ىوقي ادوجو ناك نإو ،اهدوجول ةيضاملا ةعستلا
 ةلودلا سيسÈ ةيادب عم ،ةيلعفلا هتيادب تناك .ايجراخو ايلخاد ةينآلا تاريغتملا ضعب ريثÈو
 فيعضلا طابترالاو .ةبقاعتملا ا|اموكح عم داضتلا هتعيبط ايعيش افقوم ،1921 ماع ةيقارعلا
Ìةيسايسلا ا|اطلس ةضراعمو .ةيركسعلاو ةينمألا ا|زهج. 

 مامتهإلا ةراعإ مدعو ،ةلودلU ةطبترملا ةطلسلا ردق نم ليلقت ةرظن نيوكت ،هتجيتن تناكو
 ،ةعيشلا بِسَحي نأ ىلإ تضفأ ،ةلودلا نوريدي نيذلا اهيلوؤسمو ةموكحلا ةداق ىلإ ضورفملا
 نأ صوصخلا هجو ىلع ةلودلا ةأشنل ىلوألا ينسلا يف مهفقاوم رمغ ماع هبش داقتعإ ءوضب
   .مهينعت ال كاذنآ ةلكشملا تاموكحلا

  .مهمهي ال اهرمأ نأكو ةيبلس ،ةينمألا ا|زهجأ عمو اهعم ةقالعلاو
  .م|اكلتمم دعت ملاªأ داقتعÑ دراو ا|اكلتمم ىلع زواجتلاو
  .مهنيب نم تـسيل اªأ روصتب ،مارح اهنمأ يف لمعلاو اهشيج يف عوطتلاو
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 ةلأسم اليلق تريغ ،تاموكحو مظن تلدبتو لاحلا روطتو لايجأ تربكو لايجأ تدِلو ىتح
 ،تانيسمخلا رخاوأ يكلملا مكحلا ةياª عم ةصاخ ،تادقتعملاو رعاشملا ضعب نمو طابترالا
 نم ايعيش افقوم ةجيتنلا تحبصأف ،"مساق ميركلا دبع" مكح لوألا يروهمجلا مكحلا ةيادبو
 ضعب هللختت ،اذكه هؤاقب ماد فارطألا يقU فقاوم نم ام دح ىلإ برتقي ،ةموكحلاو ةلودلا
 لالتحالاو ةريخألا برحلا لولح ىتح ،طابترالا كف ىلإ قري مل ،مادصو ثعبلا مكح نUإ تانهلا
 Dوق ايعيش اطابترإ نوكيل ،طابترالا لكش لدبتو لاحلا هيف تسكعنا رييغت ىلا ىضفأ يذلا
Uةيناكس ةيبلغأك ةمدقملا يف مهدوجو ةيطارقميدلا تمتح ذإ ،ديدجلا مكحلاو ةديدجلا ةلودل، 
 اهنم دضلU ناودع رعاشمب ¬ورقم ،ةلودلا هذ{ افيعض اينس اطابترا لباقملا يف نوكيو
 يعيشلا لماعتلا تاهجوت سفنو ،لوألا يعيشلا فقوملا يف داضتلا ريداقم سفنب ،ا|اموكحو
 لوأ ماظنلاو ةموكحلا ةينطو ىلإ أطخلا ةيعيشلا ةرظنلا تاذبو ،ةلودلا ةماقإ تايطعم عم أطخلا
 ضعبو ،مهبجاو يف ريصقتلا نع ةعيشلا نيفظوملا ضعب لأسُي امدنعو هنأ ظحالي ىتح ،ةرم
 امو يضاملا نرقلا تانيسمخ يف ،مهقتاع ىلع ةاقلملا ماهملا يف صالخإلا مدع نع ةعيشلا ةطرشلا
 نأ ينعي اذهو ،انتموكح تسيل يه ةموكحلا نإ ةطاسبب نوبيجي ،يكلملا مكحلا مDأ اهلبق
 امدنعو ،ةينطولاو ةيعرشلا ةيحانلا نم اهيف ريض ال ةدراو ةلأسم اهتنايخو اهتمدخ يف ريصقتلا
 رييغتلا دعب امل ىلوألا نيتنسلا يف ةنسلا ةطرشلا ضعبو ،ةنسلا نيفظوملا ضعب ىلع لاؤسلا داعي
 سفنبو ،دوقع ةدع لبق ةجراد تناك يتلا ةباجإلا سفن نوبيجي اوناك ام ةداع ،ليلقب اهدعبو
 يف ريصقتلا ىقبأ نينمز نيب ةباجإ يف قباطت وهو ،نامزلا كاذ لهأ ا{ نوبيجي اوناك يتلا ةلوهسلا

 ةرظن تناكف .ةينطولاو ةيعرشلا نيتيحانلا نم اهيف ريض ال ةدراو ةلأسم ةلودلاو نطولا ةمدخ
  :ىلإ داضملا فقوملا ةيادب يف ةنسلا برعلا ءانبأ نم ريثكلا تعفد ةديدج ةيلاعفنا ةينس

 .ةيسايسلا ةيلمعلU ةكراشملا نع دوصقملا عانتمالا
 .ةينمألا ةلودلا رئاود يف لمعلا بنجتو شيجلا ىلإ ةدوعلا ضفر
  .ةيتحتلا ىنبلا ميمرت ةداعإو رييغتلا تاوطخ نم دضلU فوقولا
 يف داضتلا باحصأ نأ وه ،نيفقوملا ينمز نيب قرفلا ىرحألU وأ ،نيفقوملا نيب قرفلا نكل

 دعب ام ىلوألا نيتنسلا دودح يف ،م|راسخ ةماسجو مهفقوم أطخ اوفشتكا ،ينسلا فقوملا
 اورسخ ،اماع نيثالثلا نع ديزي امل داضملا مهفقوم ءاقب ماد يذلا ةعيشلا نم سكعلا ىلع ،رييغتلا
 فلختلا ىلع بسحي ال ،ٌفاشتكا وهو ،فارطألا يقU عم لوألا فصلا ىلإ ةدوعلا صرف هيف
 ملاعم ريغتو ،ةيعمتcاو ةيئيبلا فورظلا فالتخإ ىلإ امنإو ،ةنايخلاو ةينطولا ىلإ عجري الو ،ةفرعملاو
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 يف ةحشلا ثيح ،ىرخألا ةرملا يف هتعرسو ،ةرم فاشتكالا ةعرس تأطبأ يتلا ،رضحتلاو جضنلا
 ةزهجأ راشتنإ ةلقو .نآلا ا|رفوو لوألا نمزلا يف ،لاصتالا فعضو اهلقن لئاسو ةلقو ةفرعملا
 لماوع ريثÈ اهيلإ فاضي .نامزلا اذه يف اهريثÈ ةدشو اهراشتنا ةعسو ،لوألا يف هتاودأو مالعالا
 .نآلا يه امك سمألا يف ا|Dوتسم نكت مل يتلا ،روطتلU قلعتي اميف يعامتجالا كارحلا

 نينمز يف ةموكحلاو ةلودلا نم قارعلا يف نيتيسيئرلا نيتيبرعلا نيتفئاطلل يبلسلا فقوملا نإ
 ماوقألا ىلإ هدوجو دتما ،ةلودلU يقارعلا نطاوملل ينطولا طابترإلا يف ةشاشه نوك ،نيفلتخم
 مه اونوّكي مل نيذلا ،نامكرتلاو داركألا ىلإ يأ ،ةيقارعلا ةبيكرتلا لكشت يتلا ةيبرعلا ريغ ىرخألا
 ،ةينعملا ا|زهجÌ ةيوق ءالو ةقالع الو ةموكحلاو ةلودلا نم ةيباجيإ ينطو طابترا فقاوم اضيأ
 ةهج نم ا|اسسؤمو ةيزكرملا ةلودلا نم مهعم ىصحت ال يتلا يرسقلا لماعتلا ءاطخأ ببسب
 عم يراجلا عارصلا ةرادإ يف اهفيظوتو ،ايسايس مهلكاشمل عساولا يميلقإلاو يلودلا لالغتسالاو
  .ىرخأ ةهج نم ةيقارعلا ةلودلا

 ،لدابتم ٍطابترإ فعض ةلاح نأ ىلإ ريشأتلا نكمي ،هذه ةماعلا ا|روص لالخ نمو اهدنع
 نم يقارعلا عمتcا ت¬وكم يقUو ،بناج نم ةيزكرملا ةموكحلاو ةلودلا نيب ةدوجوم تناك
 تغلبو .ايسفن طابترالا كف وأ ،طابترالا كف نم ابيرق ءافجلا ىلإ ¬ايحأ تلصو ،لباقملا بناجلا
 نم ءيش لازام ،ٌةلاح يهو .ايناديم حالسلا مادختسا وأ ،لدابتملا ءادعلا دح ىرخأ ¬ايحأ
 ليبس ةنوكم ،ةيعامتجالا ت¬وكملا ضعبل ةيعمجلا ةركاذلا حطس ىلع ايفاط ةيلاعفنالا اهرعاشم
 ،ينود كولسو .ةرمتسم هبش نوكت نأ نم برتقت يقارعلا نطولU طابترالا لماوعل فاعضإ
 ،اينآ ةلاحلا يضتقت امدنع ،هتالاح عم لماعتلل ةدهطضملا ت¬وكملا ءانبأ نم ليلق دنع يزاهتنإ
 يف يقارعلا تارباخملا زاهج يف اولمع نيذلا داركألا طابضلا نم ليلق ءوجل ىوتسم ىلإو
 لثم ،برعلا ىلع اوبسحي نأ يف بلطلاو ،ةيبرعلا مهلوصأ ءاعدإ ىلإ ،الثم اهدعب امو تانينامثلا
 نأ ،ةساسح ىرخأ نكامأو زاهجلا اذه يف اولمع نيذلا ةعيشلا نم نيرخآ ءاعدإو )أ ،خ(
 ضعب يف ةنسلا ضعب ىعدأ ذإ ،رييغتلا دعب ةينú ترركت ةلأسملاو .)ك ،س( لثم ينس مهبهذم
 ،يزاهتنا فعض فقوم ةيليلحتلا ةيحانلا نم َدُع نإو اذهو ،ةيعيش مهلوصأ نأ ةمهملا لصافملا
    .ةينطولا ةلودلU طابترالل ايبهذم افعض رشؤي ىرخأ ةيواز نم هنكل

 مهطابترا تفعضأ ،يقارعلا عمتcا ت¬وكم مومعل داعتبالاو بارتقالا نم فقاوملا كلت نإ
 ةينمألا هتلود تاسسؤم نيبو ةهج نم يقارعلا نيب ةيلدابت ةيبلس ةقالع تغاصو ،نطولU اعيمج
 عفدت امدنع هنأ ظحالي ىتح ،هل اهتقمو اهل هتقم اهماوق ،ىرخأ ةهج نم ةيرادالاو ةيسايسلاو
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 ذبنب سحي ،الثم اهيبستنم دحأ نوكي نأ Dدرك مأ ناك ايبرع ايقارع انطاوم دصقلا وأ ،ةفدصلا
 مهلالذإو مهبيذعت يف ةبغرلاو مهيلع ةوسقلا ىلإ ليمب هلخاد نم سحيو ،اهجراخ نم هـل نيرخآلا

 ىلعألا مكاحلا هديس اذه يناودعلا هكولسب دلقي هنأكو .مهنم دصق نود هنوبكتري أطخ طسبأل
 هبضغ ماج بصو ،نيروهقملا ىلع هتوق ضارعتسأو ءافعضلا ىلع هءالعتسإ يف هنأكو ،طلستملا
 ةيلخادلا هسيساحأ ةبراحمب موقي ،هنم ىلعألا ةوسق قوفت يتلا هتوسقو ،نييداعلا سانلا ىلع
Uةيسفنلا هرعاشمو فعضل Uو ،ةينودلUهركذي ثيح ،مهيلع ءاضقلا ةلواحمب متهجاوم نم بورهل 
       .مهلثم افيعض ناكو ،مهنم ادحاو ناك هنأ هنم ابيرق مهدوجو

 ةفاضإلU اهدوجو ديؤي ،نطولU طابترالا ةشاشهو فعض نع ربعت ،ةلاح ماع لكشب هذهو
 لبق نييقارعلا نم ديدعلا فقاوم ،ةروكذملا ةيعامتجالا ت¬وكملا رعاشمو ،ةفوصوملا تالاحلا ىلا
 ريكفتلا نود اªوناعي اوناك يتلا شيعلا طوغضو مادص مكح نم صلختلا ىلإ ةيعاسلا ،رييغتلا
Uةيواز يف ةروصحملا ،رييغتلا دعب مهفقاومو ةلودلل يركسعلا لالتحإلا ةلأسمب الو عوفدملا نمثل 
 ةمواسملا ةفاقث عويشو ،ةلودلل ضورفملا ءانبلا باسح ىلع بهنلاو زواجتلاو ليصحتلاو بسكلا
 ،ايعامتجإ ةرفنم ةقيرطب ،رارقلا عنصو ةيلوؤسملا تDوتسم ىلعأ يف ماعلا حلاصلا باسح ىلع
 ىلع تيوصتلا يف هبيلاسأو ،عيرشتلا يف 2010 - 2006 ماع ناملرب ةقيرط ،اهفصول لاثم ريخ
 ةجيتن الو ةديقعلا ببسب سيل ،هفقاوم يف بلصتي ضعبلا نأ اهلالخ دجن يتلا ،ةمهملا نيناوقلا

 ،هموق ءانبأ عفني ال نوناقلا اذه نوكل امنإو ،ماعلا حلاصلل حرتقملا نوناقلا عورشم ةفلاخم هكاردإل
 تاذ ئناوملU الثم قلعتي هنأل وأ ،هتلتكل ةميرغ ىرخأ ةلتك نم مِّدُق هنأل وأ هتنيدم وأ هتعامج وأ
 نيدلا حالص لهأ ةدئافل ةعارزلU قلعتي وأ ،رابنألا لهأل هعفن نم رثكأ ةرصبلا لهأل ماعلا عفنلا
 داري رخآ نوناق ريرمتب امنإو ليبرأو ةرامعلا لهÌ هل ةقالع ال بلصتلا نوكي دقو ،كوهد نم رثكأ
 ريرمت ىلع ةمواسملل لوألا يف بلصتف ،ميقت ةريشعلا اهيف ةقطنم ىلع ةروصقم ةدئافل هريرمت
 نم رثكألو اهل ةجيتن ناملربلا أجل ىتح ،ةينطولا ةقالعلU لخم ةمواسم كولس اهببسب نوّكتف ،يناثلا
 ةيموق وأ ةلتك وأ ،ةقطنم اهنم دحاو لك عفني يتلا نيناوقلا ةمزح ساسأ ىلع تيوصتلا ىلإ ةرم
 ،ينطولا بارخلا نم اعون هدع نكمي عقاو طسو ةمواسملا كولس َّززعت ىتح ،اذكهو ابهذم وأ
 ديعبلا ىدملا ىلع اهل عفن ال ىرخأ رادصإ ىلإ ارارم دهمو نيناوق عيراشم ارارم ىغلأ يذلا
 .ماعلا نمألاو رامثتسالاو رامعالا ةيلمع بلص يف اهرادصإ بصي نيناوق  ارارم لجأو ،بيرقلاو

 ا{ طابترالا ىرع تفعضأ يتلا ،ةلودلاو ناملربلا نم دضلا رعاشم ةرúإ يف هبناج نم مهسأو
       .الصأ طابترالا يف ةدوجوملا ةشاشهلا تززعو
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 طابترالا فاعضإو نويسايسلا
 هبناج نم مهضعب مهسأ ،نطولU ةقالعلا ىرع قيثوتب مهمايق ضورفملا ددجلا نييسايسلا نإ

 ةيلمعلا يف نيكراشملا ضعب ىقبأ نأ دعب ،نطولU ةقالعلا نم ىقبت ام قيزمت يف دصق نود
 ،ةمئاق مهصاخشأ ضعبلو مهلتكل يجراخلا يلاملا معدلاو يجراخلا لخدتلا تالاجم ،ةيسايسلا
 هذه م|اهجوت ببسب تارارارقلا ضعب اوقبأو ،مهدلب ىلع تاطوغضلا ضعب ضرفب اوبحرو
 مث نمو ،Dدام نيمتنملا ءالؤه نيب نم دحأ نكمتي مل اهدنع ،جراخلا نم ردصت رماوÌ ةنوهرم
 فصلا يف فوقولا نم هنكمت ةقثب ةينطولا ىلإ وعدي وأ ،ةينطولا يعّدي نأ جراخلا ىلإ ايسايس
 .اهقيقحت ىلإ يعاسلا روهمجلا نم لوألا

 لبق يذلا روهمجلا ىلع بحسنا نأ دعب ،يسايسلا دنع فقوتي ال بناجلا اذه يف رمألا نإ
 نيب شيتفتلا نم نيعئابلا كئلوأ نكمتي مل هببسبو ،جراخلا نم عوفدم نمث ءاقل هتوص عيب ،هضعب
 ةيلمع يف مهل ادئاق ،عومجلا مامأ فوقولا ىلع رداقلا ،أفكألاو نسحألاو بسنألا نع نيحشرملا
  :ىلإ  دوقت نأ نكمي اصرف قارعلا رسخ ىتح ،طابترالا ةيوقت

 رب ىلإ م{ لاقتنالاو ،اينطو ءانبلا ةداعإ ةيلمع يف هدلب ءانبأ ةدايق ىلع رداقلا :زمرلا ةعانص
 نيب نم هروهظل جوحألا وه قارعلا هيف ناك تقو يف ةيسايس ةسسؤم وأ ،ناك اصخش ،نامألا

  .اقباس هب ترم يتلا ةنمزألا لك
 ةيفئاطلا ةلزعلا هجوب فوقولا ىلع ةرداق ،ةيقارع ةينطو نيوكتو :نطولU طابترالا فيلوت ةداعإ
  .اهضرعو دالبلا لوط يف ترشتسا يتلا ةيموقلاو

 تمهسأ ،نطولU يقارعلا نطاوملا طابترإ يف ةشاشه ،العف كانه نأ لوقلا نكمي اذه لك نم
 لماعتلا بولساو ،ةرادإلا بناوح يف ىرخأ ةيبلس لماوع نم اهريغ عم ،ةيلاحلا ا|Dوتسم
 ىلإ قارعلا تبرقو ،ةايحلا بناوج يف بارطضالاو بيرختلا شماه عاستا يف ةماعلا تاقالعلاو
 .البقتسم اهدمأ لوطي دق تاونسل ةيواهلا ةفاح
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  ةينطولا ةكراشملا فعض
 

 تلوحو ،ةينطولا ماهملU ةكراشملا فعض ىلإ لماوع نم اهريغ عم تدأ طابترا ةشاشه اªإ
 وأ ،تªأو كالهتسالل شطعتمو كلهتسم ىـلإ هتاقبط عيمجب ةريخألا دوقعلا يف يقارعلا بعشلا
 ززعتو ،ةلودلاو نطاوملا نيب ةيسفنلا ةوجفلا تدازف ،رامعالاو ءانبلل ةلماشلا ةيمنتلا ططخ تلطع
 ةعباتملاو ،مهلكاشمل ضورفملا سسحتلا نع ةطلسلا داعتبا هماوق ،ةيبلاغلا نيب عباطلا يبلس روعش
 ىلعو .اهدوهج يف ينطو زمرك ةلودلا مهتكراشم مك يف رثأ ىوتسمبو ةايحلا يف م|اعلطتل ةمزاللا
  .Dزمر انطو اهيلإ ءامتنالا يف مهل اهتكراشم مهكاردإ رادقم

 تانينامث ةياª ةحضاو تأدب يتلا شيعلا تDوتسم يف عيرس ٍندت ةريخألا دوقعلا يف ثدحو
 قوذلاو ينفلا لمعلا يف كلذكو ةماعلا ةحصلاو ميلعتلا تDوتسمب عيرس روهدتو ،يضاملا نرقلا
 هاجتU ريسلاو يسفنلا غارفلU ساسحإ نيوكت ىلإ ىدأ ،ةيضDرلاو ةيفاقثلا ةطشنالا يفو ماعلا
  :هتلكشم ،عايضلا

 فرصلU همامتهإ ردقب امامتها هلوي مل ،ساسحإلاو يندتلا اذه هنمز يف أدب يذلا مادص نأ
 مل ،رييغتلا دعب امل ةبقاعتملا تاموكحلا نإ امك .روصقلا ةماقإو بورحلا نشو حيلستلا عيراشم ىلع
 ،تاونس ينامث ةدم ىتح مامتهإلل ضئاف نم روسيملا اهلامو اهدهجو اهتقوو اهتفرعم يف دجت
 ةكراشملا ىلإ بابشلا نم ةصاخ هءانبأ عفاودو صقانت دق يعمتcا كسامتلا نأ ةجيتنلا تناكو
 نيئوانملاو نيدرمتملاو ءادعألا عافدنا داز لباقملا يفو ،تندت دق حاتملا ةلودلا دهج عم ةينطولا
 ةايحلا تفرح ةيئادع فنع لامعأ ةغيصب ،عقاولا اذه لالغتسال ةطلسلا تفعض موي نيعماطلاو
Uالا ةفاح هاجتªتاردخم ،بير|" ةيعرشلا ريغ ةراجتلا هجوأ تطشنو داسفلا ملاعم ترثكو .راي، 
 حبرلا لاهستسا متو ،لوقعملا ريغ عشجلاو شحافلا ءارثإلا تDوتسم تمانتو "لاومأ ليسغ
  .ذوفنلا يوذو ةلودلا يف نيلوؤسملا ضعب نم هلوصح ريربتو ،هرداصم تناك Dأ عيرسلا

 نم ،عضولا اذه لالغتسا يف ةفرطتملا ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب ،لباقملا يف تطشن كلذك
 توملا ىلإ م{ عفدلاو رمعلا لبتقم يف بابشلل ةيناحورلا دينجتلا دوهجو ةيلمأتلا تاراعشلا لالخ
 وأ ،بيرق نم ةلودلا فص يف نوكي نم وأ ،مهنم دضلU فقي نم ريفكتو ،داهجلا ماكحأ تحت
  .ديعب
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 هتايح رارقتساو ،نطاوملل ضورفملا هافرلا باسح ىلع ةلودلا ةينازيم فازنتسا مث نمو
 يتلا تاكرحتلا كلت ةحفاكمو دصر ىلإ تلوحت يتلا ا|ردق لك دشحو ،ةيشاعملاو ةيعامتجالا
 .رشابملا اهنمأ سمت

 كلت تمهسأ ،طوغضلا تاذل تضرعت يتلا ةيمانلاو ةيبرعلا لودلا نم ديدع لثم قارعلا يف
 ىلإ ةلبقتملاو ،اهتعيبطب ةرقتسملا ىطسولا ةقبطلا ءافتخإ يف ةلصاحلا تاروطتلاو ،ةروكذملا جئاتنلا
 اهئافتخاو ،فيرحتلاو للحتلا تاهجوتل اهريغ نم رثكأ ةضفارلاو ،رييغتلاو رضحتلاو لوحتلا ملاعم
 ىلإ اهتليسوو ،ليصحتلاو بسكلا اهتفاقث ةيليفط ةقبط ،اهنع اليدب مدق اذه عيرسلا يديجارتلا

 روتفلا َّلَح ،ةرمتسم هبش ةلاح يدرتلا حبصأ نأ دعبو اهدنع .ميرحتلاو ريفكتلاو ضفرلا امهقيقحت
 .ةثادحلا لحم يضاملU ثبشتلا ىرجو .حماستلا لحم رهقلا ززعتو .مدقتلا يف ةبغرلا لحم

 ،ميقلاو ةراضحلاو ةفاقثلاو شيعلا تDوتسم يف يندتلا نم ديزم ىلإ ايتاذ دالبلا تبحسناف
 عيراشملا يهو ،رارقتسالا يف اهعيراشمو دالبلا موم{ ةينطولا ةكراشملU ةبغرلا يف عدصتلاو
 هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت اهلاجم يفو ،ةينطولا ةكراشملا عوضوم ةساردل لثمألا لاcا دعت يتلا "ةينمألا"
 رفوت يتلا يهو ،عيراشم اذكه لثم ةرادإ يف ةلماكلا ةيلوؤسملا ،داتعملا يف ةموكحلا لمحتت نإو
 ةدونسم ،ذيفنتلا نسحب ةينعم ةصتخملا ةيركسعلاو ةينمألا ا|زهجأ نإو ،ذيفنتلل حاجنلا تامزلتسم
 هب ضرتفي اثلú انكر يداعلا نطاوملا ىلإ ةجاحلا ىقبت ،بولطملا حاجنلا قيقحتل ةموكحلا دهجب
 تاليهستلل اميدقتو ،زواجتلل اضفرو نيناوقلU امازتلإ ،عيراشملا كلت ىلإ هبناج نم نوعلا ميدقت
 رفاضتت اذكهو .حاجنلا زيزعتل ةيرابتعالا هتايلوؤسمو ينطولا هسحب عوفدم هانكسو هلمع طيحم نم
 رارقتسالا نيمÈ اهماوق ةياغل لثمألا قيقحتلا هاجتU "نطاوملاو ا|زهجأو ةموكحلا" ةثالثلا دوهج
  .رايªالا تالامتحإ ةماعلا ةايحلا بينجتو

 بارطضالا اهدوسي قطانم اهريغو ناتسناغفأ وأ ،قارعلU قلعتت ال داعبألا ةيثالث ةدعاق كلت
 نوينعملا سملتي ،ةلودلاو نمألا ريياعم اهيف تراªا يتلا لاموصلا يف ىتح الو ،يعمتcاو ينمألا

 الاعف ماجسنالاو نواعتلاو ،قيسنتلا نوكي امدنع ا|اقيبطت يف حاجنلا ملاعم ا|اوطخل نوبقارملاو ا{
 قيسنتلا بيغي امدنع ديعب نم هتحئار اومشي وأ ،لشفلا ىنعم نوكرديو ،ةثالثلا فارطألا نيب
 كلذ نم ةثالثلا "داعبألا" فارطألا دحأ جرخي امدنع يأ ،ماجسنالا لتخيو نواعتلا يهتنيو
  .بابسألا نم ببس يأل ثولاثلا

 رفاسلا ديدهتلاو ،ةيضاملا ينامثلا تاونسلل ةبرطضملا ةيناسنإلا ةايحلا ىلإ ةدوعلUو اذه
 نأ لوقلا نكمي ،دابعلا لامآ اهيلع قلعت يتلا ةموكحلل ةيلاتتملا ةينمألا ططخلاو دالبلا لبقتسمل
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 قيرطب ريسلاو قفتت ال جراخلا يف ىوق نم مداقلا ديدهتلا ةيدج العف تكردأ دق فرطك ةموكحلا
 ىلإ ديهمتلاو ةريشعلاو ةلئاعلا مكح ىلإ ةدوعلا ىلإ ىعست لخادلا يف ىرخأو ،ةيطارقميدلا
 ملاعم طسبو نمألا قيقحتل احيحص اهبناج نم هارت يذلا هاجتالU تكرحتو ،ةيروتاتكيدلا
  .ريثأتلا لعف ثادحإل ايفاك نكي مل كرحت هنكل ،ءانبلل ةبسانم فورظ ةئي|و رارقتسالا

 ،اهطابضناو اهطبض تDوتسمب قلعتي اميف ايبسن تروطت نú فرطك ةينعملا ةزهجألا نإو
 رماوأل لوبقم ذيفنتب ةليفك ريوطتلا نم ريثكلا ىلإ جاتحي يذلا اهلاح ىلع يهو ،اهتيزهاج رادقمو
 .نوناقلا قيبطتو ةرطيسلاو نمألا طسب يف ،ةموكحلا

 هتلاح نأ دقتعن ،عيراشملا هذه ذيفنت ةلداعم يف نطاوملا يأ ثلاثلا فرطلU قلعتي اميف اننكل
 ةصاخلا ططخلا ليصافتل نيذفنملا دوهج نأل ،ا|زهجأو ةموكحلا عم لعافتلا نع ةرصاق تلازام
 يف ةيئانلا ةيرقلا نم ةبرقم ىلع وأ ،ءاضقلاو ةنيدملا عراوش يف ا|احفصو ،عيراشملا هذه لثم
  :ام اذإ ةصوقنم وأ ،ةبعص نوكتس ،لاثملا ليبس ىلع فيرلا
 .تادودعم قئاقد لبق ةلودلا ةزهجأ عم ةهجاوم نم رف صخش ىلع ةلئاع ترتست  .1
 هدعي نيمك نع تامولعم نييباهرإ ةعومجم ىلإ ةحاسلا يف نيدوجوملا نينطاوملا دحأ ىطعأ  .2

  .مهدوجو رس ىشفأو ،نمأ لاجر
 نمألا لاجر قيوطت دعب مهئباخم نم جورخلا ىلع نيرداق ريغ نييباهرإل اماعط ةديس تمدق  .3

 .مهنكامأل
 اعقوم ةبيرقلا رادلا نم نوذختي نييباهرإ ىلإ ةريخذلا لقنب كلت وأ ،ةلئاعلا هذه نم ةيبص ماق  .4

 .ايلاتق
 .ةلودلا نم دضلU حالس يلماحل ،ناضتحالاو ءاويإلا يف ةدعاسملا ميدقتب خيش ىتفأ  .5
 نم نوذختي ،نييباهرإل قازرألاو ةدتعألا ضعبل ةبسانم لقن ةليسو هتباد فيرلا يف حالف مدق  .6

  .مهل تارقم ةيئ¬ قطانم
 ربع رورملاو مهلقنت هلوبق ريظن ،نييباهرإلا عم فاطتخالا مناغم ميسقتو ةوÙإلا ةريشع خيش لِبَق .7

 .ىرخألا قطانملا يف ريغلا لتقو ،هتقطنم
 فطاعتو ،نيدرمتم طاشن ىلع ةرايس قئاس متكتو ،نيهوبشمل رورم ةقيثو صتخم فظوم َرّوز  .8

 ةلودلا نم دضلU حلسملا لمعلا ىلع ضرحي امب يفحص بتكو ،نيفرحنم تاهجوت عم رخآ
 .نيطروتم فصنأو



 73 
 

 ةفزاcا ىلع حورلل يدرفلا نادقفلا اولضف وأ ،اولبقف اوتمصو مهحاورأ ىلع عمجلا يشخ  .9
Ñحاورألا نم ىقبت ام ذاقن. 
 ام ةيبلتل كرحتلا نود يهلإلا نوعلا نورظتني ،اهئادعأو ةلودلا نيب دايحلا ىلع مومعلا فقو  .10
  .دابعتسالاو ملظلا نم دضلU افوقو هلإلا هديريو ،عرشلا هضرفي

 يف مهضعب ،نينطاوملا لك سيل ،نينطاوم نم ¬ايحأ تلصح ،ةريثك اهريغ ىرخأو ةلثمأ هذه
  :جاتنتسالا نكمي اهنم تاونس ينامثلا يف ةينمز ةلحرم لالخ ،ةيقارع قطانم

 .ابعص ناك اهلالخ رمألا نإ
 .اليحتسم همدع نم حاجنلU نهكتلا
 ربخملا موهفمب اهل ةقالع ال ةكراشم يهو ،ةيبلس ¬ايحأو ةدوجوم ريغ تناك ةينطولا ةكراشملا

 رييغتلا لبق ةرشتنم تناك يتلا ريراقتلا ةباتك وأ ،ديدجلا نمزلا يف هدوجو ىرشتسا يذلا يرسلا
 أطخلا نع غيلبتلاو ،ةصتخملا ةزهجألا عم هنواعت يف ايباجيإ نطاوملا نوكي نأ يف يه لب ،هدعبو
 لك يف دوجوم وه امك ،نييباهرالل نوعلا ميدقت نع داعتبالاو ،ةلودلا نمأ سمي هنأ دقتعي يذلا
 يف اهمخز لقي ةراسخو ،دالبلا كلذكو ربكألا رساخلا وه نطاوملا دعي ٌةلاح .ةنمآلا تاعمتcا

  :لاح
 ةينطولا ةكراشملا بناج ىلإ لاقتنالاو ،دايحلا ىلع ءاقبلا يف هفقاومل يقارعلا نطاوملا ليدعت

 هرابتعU ،ءانبلا عيراشمو نمألا عوضوم عم لماعتلا يف "طقف حيحصلا" ةموكحلا دهج عم ةداجلا
  .ءانبلا ةداعإو رارقتسالا نيوكت ةيلمع يف ثلاثلا فرطلا

 ةكراشملا باعيتسا ىلع ةرداق ا|زهجأ نوكت ثيحب ،ةيسفنلاو ةينمألا ا|رادإل ةموكحلا ليدعت
 عيمجلا نم ةكراشملا كلتل ةلباق ةيسايسلا اهفارطأ نوكتو ،رارمتسU اهلوصح زيزعتو ،ةينطولا
  .ركذت تاءانثتسا نودو
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 ينطولا ءايحلا فعض
 

 نيب رودي اطغل نÌ 2007 ماع زومت يف ريزولا غلبيل ةرازولا يف يناثلا لجرلا رضحي امدنع
 دريو قارعلا جراخ فئاظو يف هبراقأو هيخأ دالوأو هدالوأ نم ةتس نييعتب همايق نع ةرازولا يبستنم
 ريزو ردصي امدنعو .ريسفت ىلإ ةجاحب ادر درلا نوكيف ،)يدحو ينآ سب شيل( ةطاسبب ريزولا
 ،هبراقÌ قلعتي اميف رمألU وه مزتلي ملو ،جراخلU مهلامعأ يف نيفظوملا ءاقب ددم ديدحتب هرماوأ
 نم جورخلل هجتتو اهل ءارزو ةيناملرب ةلتك حشرت امدنعو .ًاريثك هدنع فقوتلا ىلإ ةجاحب ءارجإ وهف
 ،اهبلاطمل لاثتمالا مهدحأ ضفريو ةلاقتسالا ميدقت مهنم بلطتو ةموكحلل ةيرازولا ةليكشتلا
 يف نزو اهل لتك ءاسؤرب لصتيو هتلتك ءارو نم يناملرب كرحتي امدنعو .حيضوت ىلإ ةجاحب رمألاف
 رخآ يناملرب كرتيو ،ضوافتلا ةروانم يف هتلتك فعضي الئام اطخ اهعم نوّكيو ةموكحلا ليكشت

 ةرشابم دقعي يفحص رمتؤمب ةارازولا يحشرم رايتخا يف ا{ولسا ادقتنم اهعفد ةوقب زاف يتلا هتلتك
 هحيشرت مدع ببسب ءاج اذه لعفنملا هكرحت نأ نيبتيو ،ناملربلا ةقث ةديدجلا ةموكحلا حنم دعب

 يتلا كولسلا عاونا نم اهريغو .حيضوت نم رثكأ ىلإ ةجاحب لاحلا نوكيس ،يرازو بصنم يأل
 نع اديعب سيل ،ينطولا ءايحلا يف افعض لثمت ةناخ يف اهعضو نكمي ،ةسايسلا يف فولأملا زواجتت
 كولسلا ةمزح سفن يف اهعيمج طبترت يتلا ةينطولا ةكراشملا ةلقو ،ينطولا طابترالا يف ةشاشهلا
 نع عانتمالا مدع ةيحالطصالا ةيحانلا نم ينعي ،ءايحلا فعض يأ كولسلا اذه نإ .اينطو لخملا
 نود ةلوليحلا يف ةيرابتعالا هتميق بيعلا دقف نأ دعب يقارعلا عمتcا يف عاش ٌكولس .باعي ام لعف

 يذلا نمزلا كلذ ،رييغتلاو لالتحالا قبس نمز ذنم حيحصلا ريغ وأ ،أطخلا كولسلا لوصح
 ةجرادلا ةيميقلا تاريدقتلا فرح يف تمهسأ ،ةديدش ةيسايسو ةيسفن ًاطوغضو تامزأ دهش
 ىتح ،ةحلملا ةينآلا ا|اجاحو شيعلا فورظو مءالتت ةديدج تاهاجتU اهرييغتو ،يقارعلا ناسنإلل
 :تحبصأ

 ةيداملا ةرسيلا .1
 لبَق ،ريدقتلاو طابترالاو لماعتلاو برقتلل اهاجتا ،لاثملا ليبس ىلع تحبصأ ةيداملا ةرسيلا نإ

 ىطعت يتلا ةملكلا تناكو ،مازتلالا ىلإ ةجاحلا تالاح يف هب ُمَسقُي ارايعم ناك يذلا فرشلا
Uراجت نإ ىتح ،سانلا نيب لماعتلا يف ا{ امامت مزتلي ،اهاطعأ نم ةبقر ىلع افيس هيلإ دانتسال 
 غلابملا ميدقت نود طقف ةملكلا هذ{ ًاضعب مهضعب ةراجت نونمؤيو نورتشيو نوعيبي نامزلا قباس
 مزتلي ال رجÙ عم لماعتلا نم نوعنتميو ،مهل افرش لماعتلا نم عونلا اذه نودعيو ،تالوصولاو
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 يف ىرخأ داومو اركس ىرتشا موي ،يدادغبلا يلع فورعملا يقارعلا رجاتلا ةصق يه امك ،هتملكب
 ،ً¬وبرع لاملا نم امدقم مهل عفدي نأ نود نيعئابلل اهاطعأ ةملكب 1941 ماع ةينيومتلا ةمزألا
 هءاطعإ دعب يأ ءارشلا ىلع هقافتا دعب ةرشابم قوسلا ىلا تلزنأ دق ةموكحلا نأ فداصت
 ىرتشا يذلا رعسلا نع اريثك لقت ةموعدم راعسÌ نيحطلاو ركسلا اهنيب ةيساسأ داوم ،ةملكلا
 راجتلا ضعب هنم بلط امدنعو ،تايمكلا عيمج مالتساو غلابملا لك ديدستب هفرط نم ردابف ،هب
 دقل :الئاق ا{ مهنم دحأ ةكراشم ضفر ،ةريبكلا ةراسخلا عيزوتل يعسلاو عفدلا فاقيإو ثيرتلا
  .يتملك تيطعأ

 رابجلا دبع ديسلا ةصق تناك نامزلا اذه يف هنم سكعلا ىلعو ،نامزلا قياس يف كلذ ناك
 هبتكم يف هتدجو ،يضاملا نرقلا تانيعست يف ءاذغلا لباقم طفنلا جم¬رب نم ىرثأ يذلا رجاتلا
 نم رابجلا دبع اهارتشا تDراطبو تاراطإ ةقفص نع نالداجتي رخآ رجÙ عم يئارماسلا قوسب
 مصخب قلعتت ةلأسم يف نيكمهنم ¬اك ،اهئارش نم مDأ دعب اهعUو 2004 ماع فيرخ هليمز
 فلأ ةئام ةغلابلاو ةرشابم عيبلا دعب اهديدست ىلع قفتملا ةريخألا ةعفدلا غلبم نم رابجلا دبع هبلط
 اهنم حبري مل هنأ دمحم لوسرلاو <U مسقو رابجلا دبع ديسلا دكأ امهلدج راسم يفو ،رالود
 ضيوعتك رالود فالآ ةرشع دودحب يأ غلبملا نم %10 مصخ هليمز نم بلطو ،ادحاو ارالود
 تاراطالا رعس نÌ هليمز هججاح امدنعو ،ةقفصلا عم لماعتلا يف هلذب يذلا دهجلا نع
 يف هلداجي نأ نم لجخو فراعملا دحأ ىلإ اهعU هنأ همسق ررك ،قوسلا يف طبهي مل تDراطبلاو
 رالود يفلأ مصخ ىلع لصح ىتح حاحلالاو يجرتلا يف رمتسأو ،اهلك ةقفصلل هعفد يذلا رعسلا
 يف اسلاج ناك هل ليمز هلأس عئابلا جرخ املو .< دمحلا :ثيدحلا ماتخ يف الئاق ا{ ىفتكا
 ،ليساوتلا هذهو ظيلغلا مسقلا اذه بلطتت ال ةلاسملاف حاحلالا اذه اذامل ريمس وبأ :الئاق بتكملا
 :الئاق رابجلا دبع درف رالود فالآ ةرشع ةقفصلا يف تحبر كنأ فرعأ ¬أو

 ةرت َسنَت الو ،ةرشعلا نم الدب ًافلأ رشع انثإ حبرلا نوكي نأ عناملا ام مث ةراطش ةراجتلا يخأ
    .نايلم "عئابلا رجاتلا دصقي" ¬وخأ

 فظوملاو رجاتلا لمش الدبت ،هتانيعستو يضاملا نرقلا تانينامث ذنم لاحلا تلدبت دقل
 برقتلا حبصأ ا{ زازتعالاو فرشلا ةملك نع الدب ذإ ،يماعلا صخشلاو يعماجلاو يركسعلاو
 اذه رداصم تناك نإو هقيقحتب راختفالا نكمي يذلا لمألا وه لاملا كلتمي نم عم لماعتلاو
 ىلع ا|انبل سيرعك الام كلمي نم ليضفت ىلع لئاوعلا نم ريثك تجردو ،مارح اهساسأ لاملا
 ،هلاومأ لوصأ يف ادسافو هفرشب اهوبشم لوألا ناك نإو ،لاملا نم ليلقب ايلع ةداهش كلمي رخآ
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 هوبشملا ةيعفاد نم للقي ملو ،تنبلا الو ةلئاعلا لجُخي مل رمأ وهو ،ءافرشلا نم فنصم يناثلاو
 ةددعتملا ةايحلا تالاجم يف تاهجوتلا هذه لثم راركتبو .نوكت ةلئاع يأ نم ةجوز ىلع لوصحلل

 ضعب حبصأ ىتح ،ينطولا ءايحلا ىلع تممعت هتلقو ،ماعلا ءايحلا لقو فرشلا ةميق تفعض
 نودو ةرشابم اهيلع عيقوتلا لبق دوقعلا نم يتأتملا حبرلا يف ةصحب نوبلاطي نيينعملا نيلوؤسملا
 ةارتشم داوم ءاقل هديدست ضرتفي كص ةميق نم ددحم غلبمب ماع ريدم بلاطيو ،ءايحتسا
 ةيبنجأ ةلود ىلإ م|اقالعو مهئالمز نع تامولعم بزح ءاضعأ برسيو ،سجوت نود ةيريدملل
    .ةينطولا رعاشملل باسح نود
 ةهازنلا .2

 ال ارمأو نيهيزنلا نيمزتلملا ىلع افافختسا ،سانلا ا{ ردنتي ةلأسم تحبصأ كلذك ةهازنلا
 لفاحملا يف َلجسَتف ،ةيعامتجالا تاقالعلا يف ابيع لكشي الو ةيرابتعالا تامييقتلا يف هب دتعي
 نأ ةيقارعلا طاسوألا يف لجستو .ةهازنلا اهيف قرُخت يتلا ةيملاعلا تاعمتcا نم قارعلا نأ ةيلودلا
 ةيامحل ةينوناقلا تابيقعتلا فاقيإ يف م|ايحالص اومدختسا دق ينامثلا تاونسلا لالخ ءارزو
 ةلوليحلل نوناقلا ىلع زواجتو داسف Dاضقب نومهتم ،م|ارازو يف نيماع ءاردمو ،تارازو ءالكو
 ةيبلت نع ارارم تعنتما ةموكحلا نأ اضيأ لجستو .مهتمكاحم يف ةهازنلا تاءارجإ قيبطت نود
 نيتنسلا لالخ باوجتسالا ناك نإو ،مهتهازنب كوكشم ءارزو باوجتسا يف ناملربلا بلاطم
 ةباقرلU لصتي اميف هتالاح نم ديدعل ةقالع ال اسيسم همظعم يف ةموكحلا رمع نم نيتريخألا
 كلذك لجستو ،طيقستلاو نعطلل اليبس ةهازنلا عوضوم تذخأ ناملربلا ناجل ضعب نإو ،ميوقتلاو
 نع هلصافم ضعبب مكحتت يتلا يهو ،ناملربلا نم ىوقأ ةريخألا اهينس يف تحبصأ ةموكحلا نأ

 ىلع ناملربلا سيلاوك فلخ ةقلغملا فرغلU داتعملا يف متت يتلا تامهافتلاو لتكلا ءاسؤر قيرط
 عوضوم يف لصاحلا للخلا اذه عمو .ناملربلا وه يلعفلا مكاحلا نأ يأ يناملرب مكحلا نأ نم مغرلا
 ةماقتسالا ىلع ةغوارملاو ،ةملؤملا ةقيقحلا ىلع "طفصملا" قمنملا بذكلا مادختسا عاش ةهازنلا
 ءاردمل م| تقفُلو ،لطابلا ما|إلاو ةحيحصلا ريغ ةياشولاو ةميمنلا ترشتناو ،ةءورملا ىلع ةنايخلاو
 ىلع لوصحلل ةروزم تاداهش تمدختساو ،قيفلتلU مئاقلا اهل عبتي يتلا ةيموقلا ريغ نم نيماع
 نيثالث نم رثكأ تماد تاجيزل قالط تالاح تلصحو ،ناملربلا ةيوضع  ىلعو ةمهم بصانم
 وأ ،تمصلا معو .نيبناجلا الك يف اهثودح رركتو ،نيجوزلا نيب بهذملا فالتخال ةنس
 وأ ،ةريبك ةبترب طباض دوجو نيقيلا ملع ملعت ،ةيركسعو ةينمأ رئاود نأ ىتح لصحي امع يضاغتلا
 .انكاس كرحت نأ نود ،)ص( ةيسايسلا ةلتكلل وأ )س( ةراجلل لمعي ةيلاع ةيفيظو ةجردب لوؤسم
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 ةكراشملاو ،ينطولا ءامتنالا تDوتسم يف ريغت لوصح رشؤت ،تلجُس تالاحو ثداوح اªإ
 نيزوعملاو ءارقفلا ،عمتcا ءانبأ نم ديدعو ،نييسايسلا كولس يف نطولل صالخإلاو ةينطولا
 اينمأو ايسايس أطخلا كولسلا فك ىلع ةرداق ةميق ءايحلا نم ةلصحملU تللق ،نيفرتملا ءاينغألاو
 قافنلاو نطولا ىلع لايتحالاو ،ةينطولا ةنايخلا لولحب ايقطنم تحمس اهتلقو ،ايعامتجاو
 ضعبلا يدامت نم تديزو ،ءايحلا تDوتسم تللق ةديدج ةيبلس ميقل ةديدج ريياعم ،يسايسلا

 فوقولا لجأ نم اهل اثح نادلبلا نيب لقنتلاو ةيبنجأ تارباخم عم ةينايخ تاقالع نيوكت يف
Uةوسقلا  نم ايكشت ميلقإلا مامأ يكابتلاو ،هدلب ةموكح نم دضل Ñقيفلتو ،ةفئاطلا هاجت 
 اولخدأف ،هتفئاط ريغ ةفئاط نم هنطو ءانبأ هب لتقي يذلا لاملا ىلع لوصحلا دصقب تامولعم
 نهكتلا نكمي ال ،ينطولا ءايحلU ةلخم ةبعص تالداعم يف يقارعلا عمتcا اذه هيزنلا ريغ مهلمعب
 يف ةعبتملا ةيديلقتلا قرطلU اهرúآ نم وأ ،اهنم صلختلا بعصي امك ،ةيلبقتسملا ا|العافت جئاتنب
 .نهارلا انتقو

 يميقلا ماظنلاو كولسلا نم ملظملا هجولا كلذ اهيف ةسايسلا لهأو ةيطارقميدلا لاجر ثرو دقل
 نم ةيتأتملا ةمدصلا لوه ببسب مالظلا هجوأ نم ريثكلا اهيلع اودازو ،رايªالا نم ابيرق ئرهتملا
 فيك هثادحأو 2003 ماع قارعلا يف تلصح يتلا هتقيرطل طيسب ضارعتسإ نيبي ذإ ،رييغتلا
 ةدش ببسب ،نيلمأتم ،نيزفحتم ،نيهودشم قباسلا ماظنلا ىلع نيبوسحملا ريغ نويقارعلا فقو
 ،نيرئاح ،نيبوعرم هئاقبل نيرصانملاو هيلع نيبوسحملا فقو فيكو ،سوفنلا يف نماكلا زوعلاو سأيلا
 .ماقتنالا نم افوخ ةلزعلا ىلإ نيهجتم ،م|اوذ ىلع نيئفكنم

 ميق نم ىقبت ام ىلع ءاضقلل ةديدج ًالبس تنوك ،ةقوبسم ريغ ةيلاعفنا ةمدص تناك دقل
 فرعي ال ،اصل ماعلا لاملا ىلع ازواجتم هرمأ مزح نمل لاcا تحتف ذإ ،ينطولا ءايحلاو بيعلا
 ءDرثأ نم هريغب قاحللاو ءارثلا ملاع ىلإ لاقتنالا ةصرف رييغتلا فقوم يف دجو ،بيعلا ىنعم
 ةنس نيثالثلاو سمخلا ةليط لقعلاو ةلاصألا ءDرثأ هتحاس نع باغ قارع يف ،هاجلاو ةسايسلا
 دونج ىلإ هتيب حتف ،بيعلا ىنعم يعي ال ةحناسلا صرفلل ادايص وأ ،رييغتلا تقبس يتلا ةيضاملا
 اديدج ابسك هلالخ نم سسؤتل رييغتلل ةديؤملا بازحألا ىلإو ،افويض هلالخ نم اورميل لالتحالا
 حورلا سفنبو ،1968 ماع نييثعبلل هسفن تيبلا ا{ حتف يتلا ا|اذ ةقيرطلU ،اديؤم اروهمجو
 نيذلا ،م{زح فوفص ىلإ نييزاهتنالا فالآ مض ىلع مهدعاسو اهيف مهرياس يتلا ةيلوصولا
 .نيدبآلا دبأ ىلإ هتومب امبرو هليحرب اومهسأ
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 ءايحلا ةميق يف لصاحلا للخلا نم تداز ةمدص اهنيوكت ىلإ ةفاضإلU ،رييغتلا ةقيرط نإ
 ،ترج ةوطخ لك نم بسكملا باسح هاجتU اطاشن نيجرفتملا لوقع يف تدجوأ اªإف ،ينطولا
 ريغ بسكلل يسوه يعس ىلإ بلاغلا يف تاوطخلا باسحو اهجئاتن تلوحت ،تلصح ةثداح وأ
 ارضاح هبيصي دق يذلا ررضللو نطولا لبقتسمل طيسب باسح نود ،نيريثك دنع يعرشلا
 لعفلل يبلسلا رثألU ريكفتلا لبق نيرخآ دنع ةطلسلل داضم لعف ىلإ اضيأ تلوحتو .البقتسمو
 تارباخملاو ةدعاقلا نم ودعلا ناضحÌ ءامترإلا ىلإ كلذكو .لايجألا لبقتسم ىلعو نطولا ىلع
  .نومضملا ريغ لبقتسملاو ةنايخلاو ةلامعلU ريكفتلا نود رخألا ضعبلا دنع ةيبنجألا

  بسكلا ةدDزل اسوه سانلا نيب تلكش ةفصنم ريغ تUاسح وأ ،تاطاشن كلت تناك
 يف ةصاخ رخآ ًامسق تعفدو ،ةيعرش ريغ وأ ،تناك ةيعرش ةقيرط يÌو فرظ يأ تحت
 ،ةداضملا لامعألا ضعبب مايقلا ىلإ ديدجلا نمزلا يف رييغتلا تبقعأ يتلا ىلوألا عبرألا تاونسلا
 مªاوخأ بوص مهتحلسأ ريساوم اوبوصو ةيكيرمألا عوردلل يراجلا فادهتسالا اهيف اوكرت
 نم تناك نإو ،ةأشنم Dاقبو ةقاط ةطحمو طفن بوبنأ نيفدهتسم ،ةيقارعلا تائشنملاو نييقارعلا
  .مهدعب نم لايجألا يقUو مههافر رداصم نيب

 لالتخالا ةلكشم زواجت دعب الإ فقوتت نل فوس ةيسفنلا ةيحانلا نم ةيمتح تUاسح اªإ
Uةلصلا تاذ لكاشملا لحو ينطولا ءايحل Uاهنم قلعتي ام ءاوس ،نمآ نطو يف شيعل Uلئاسمل 
 زواجتلاو ةقرسلا لثم ةيداعلا لامعألا كلت وأ يراcاو هايملاو ءUرهكلا لثم ةيصعتسملا هبش
  .ةUاحملاو

 يتلا يه رضاحلا ءاطخأ نأل ،يضاملا ءاطخأ تلفغأ ةيفرعم ت¬راقمو تUاسح كلذك اªإو
 كلت تيقبو ،روعشاللا يف تتبُك اªأل يضاملا ة¬اعم تزواجت ةيلاعفنإو ،ةايحلا تDرجم ىلع رثؤت
 زواجتلاو ةمواقملا لاعفأ نم جتنتو كولسلا يف رثؤت ،حطسلا ىلع ةيفاط رضاحلU اهنم قلعتت يتلا
  .ليلقلا ريغ باهرالاو

 ةرúإو كولسلا نم بلسلا جاتنا ىلع ا|ردق تفخ ت¬راقمو تUاسح اªإف اذه لك عمو
 بيرختلا نأ ذإ ،ةيلقعلا كاردالا تايلمع يف لصح دق ريغتل ،نيتريخألا نيتنسلا يف بارطضالا
 ليبس ىلع ةقحال ىرخأو ةقباس ةموكح نيب ةنراقم قفو ىلع ا|اطحمو ةقاطلا طوطخل يدمعلا
 ةقرسلا نإو ،نييقارعلا ءانع نم دّيزو ،قارعلا نم ناكيرمألا جرخي نل بيرخت هنأ نيبت ،لاثملا
 ىضم ٍمكُح ماظن نيب ةنراقم ىلع سيسأتلU ،ماعلا عاطقلاو ةلودلا رئاودو تاسسؤمل ةمظنملا
 يدمعلا فطخلا نإو ،خيراتلا يف هرود ىهتنا ًامكاح ديعت الو مكح ةمزأ يهنت ال ،مِدَق رخآو
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 لوصحلاو يلاحلا مكحلا نم ماقتنالاو ينمألا عضولا كUرإل لايتغالا تايلمعو تاديسلاو تانبلل
 نصحت الو ديدج نم هئانب يف مهست الو هدهع قباس ىلإ قارعلا ديعت ال ،ةيلاملا بساكملا ىلع
 نأ الإ ،اقباس درو امك ا|ردق تفخ نإو يتلا تالاحلا نم اهريغو ،نوناقلا مكح نم ادحأ
 ءايحلا يف للخلا قمعي فوس ،ليصحتلاو ضيوعتلا يف ةبغرلاو هركلاو دقحلا عفاودب اهارارمتسا
  .ءانبلا ةداعإو ةئدهتلا ةيلمع ءاطبإ يف نامهست نيتللا ،ينطولا ءايحلا شدخيو ماعلا

 ىدأو ،ينطولا ءايحلا ةلق رشأ ،ةيعامتجا حئارش نيب اسوملمو احضاو كولسلا اذه ناك
 ىنعم كاردإ يف ملاعملا حضاو اسبل ،قارعلا يف كانه نأل ،ءايحلا ةلق نم ديزملا ىلإ هلوصح رارمتسا
 ناكم ىلإ ءامتنإ رعاشم ةينطولا نأ يروعشلا ىوتسملا ىلع يعت ةلقلا ثيح ،ةيقارعلا ةينطولا
 رعاشملا كلت ،ةينطولU فرعي ام امهنيب لعافتلا جتني ،شيعلل يعامتجا ماظن ىلإو "ضرألا"
 قثوأ طابتراو ،مازتلالاو عافدلا يف ةبغرلاو زازتعالاو رخفلاو ةقثلا نم رادقم نع ربعت يتلا ةيباجيالا
Uطابترالاو ةنطاوملا ززعي امب ا|دش دادزت ةيباجيإلا رعاشملا نأ نوفرعي نيذلا مه ةلقو ،روذجل 
Uيعوطلا مازتلالاو قوقحلا يف ةاواسملا لثم لعافتلا ةلداعم يف تاريغتملا ضعب دوجول اعبت ،نطول 
Uز ةلاح يف ةضفارلا ةيبلسلا ىوتسم ىلإ لقت دقو ،تابجاولDلثم تاريغتملا ضعب دوجو ةد 
 شيعلا ؤفاكت يف صرفلا بايغو ،ماوقألاو فئاوطلا نيب ةقرفتلاو تاعامجلاو دارفألا نيب زييمتلا

 ىلعأ ىلع نهارلا انتقو يف هضعب لصحيو ،يضاملا نرقلا تانينامث دعب ام قارع يف لصح امك
   .تDوتسملا

 ضرألا ىلإ ءامتنالا ةلداعم يفرط لعافت ةجيتنب لخي امبو ينطولا ءايحلا تDوتسم تندت دقل
 ءامتنالا" ةلداعملا نم لوألا قشلا عوضومب ةلصلا تاذ رعاشملا ¬راق ول ذإ ،يعامتجالا ماظنلاو
 ىرخألاو 1968 لبق ام ىلإ دوعت يتلا كلت ىلوألا ،نيتينمز نيتلحرم نيب "ةيقارعلا ضرألا ىلإ
 ءامتنالا نع حاصفالU قلعتي اميف ةطيسب ةبرجت انيرجأ ولو ،نهارلا انتقو ىلإو اهدعب تءاج يتلا
 ىلوألا ةينمزلا ةلحرملا يف جراخلا ىلا رفاسي ناك يذلا يقارعلا نأ دجن ،ةيفارغجلا ةعقبلا هذه ىلا
  .؟تنأ نيأ نم الثم لأسُي امدنعو

 هيلع سبتلت وأ ،لئاسلا مهوتي امدنعو ،قارعلا نم هنأ رخفلا نم ردقبو بيجي ام ناعرس
 مزحب بيجيف كاذنآ يقارعلا دوعي ،ةيبنجألا ةغللU ظفللا براقتل ناريإ وأ ،قارعلا نيب ةباجالا
 تانيعست دعبام ةصاخو تاونس ةدعب ماعلا كاذل ةقحاللا ةلحرملا يف امأ .قارعلا نم هنإ رخفو
 اذه لثم هجوي ال نأ يف تاينمت اهعمو ةئيطب ةباجالا تناك ،اذه انموي ىتحو يضاملا نرقلا
 ديدعلا هجتي هنم دعبأو ،سامح نودو أطبأ درلا نوكي قارعلاو ناريإ نيب سبللا ةلاح يفو ،لاؤسلا
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 لجخ وأ ،ءايح نود ةنيعم نكامأ يف نولمعي امدنع مهتيقارع ءافخإ ىلإ جراخلا يف نييقارعلا نم
 يقارعلا دقف رخآ بناج نمو بناج نم اذه .نييقارع اوناك نإو مهنم نيبيرقلاو مهسفنأ نم
 مظنلا ىلا فيكتلا ىلإ هقيرط يف لواحو ،هشاع يذلا يعامتجالا ماظنلا ىلا ءامتنالU هزازتعا
 يقارعلا تU ةريخألا نيرشعلا تاونسلا يفو ،يضاملا ىلا هتادادتماو هروذج زواجتي نأ ىرخألا
 امل ثرتكم ريغو هتعيبط ىلع زواجتمو هيلع مق¬ ،عمتcا اذه طيحم نمض شيعلا يف رمتسملا

 نيرئاثلا نمو ،هريياعمب ديقتلا يف بغار ريغو هل نيدقتنملا دشأ نم كلذك تUو .هلاحل ثدحي
 ءاج اهنمو ،طخلا لوط ىلع ةيبلس "ماظنلاو ضرألا" نيبناجلا نيب لعافتلا جئاتن تءاجف .هيلع
 ،ةماعلا ةحلصملا ىلع ةيصخشلا ةحلصملا ليضفت مت اهببسبو ،ةيقارعلا ةينطولا تDوتسمب يندتلا
 ريدملا كلذ اهلاثم ،ءايح الب ضعبلا ا{ رختفي ةيضرم ةنس يبنجألا نم برقتلاو ،ءايحتسا نود
 رقم ىلع ددرتي ناك يذلا ،يموقلا رايتلا ىلع ةيسايسلا هتاهاجتا ةبوسحملا )م.ع( ديسلا ماعلا
 وأ ،شاقن ثدحي املكو هددرتبو ،دادغبب كومريلا ةقطنم يف 2004 ماع يقارعلا ينطولا فالتئالا
Èديؤت ةيكيرمألا ةلتاقملا ةيولألا ةداق دحأ نم ةعقوم ةيوه هبيج نم جرخي ،رقملل ةديدج ةعامج يت 
 ةمئاقلا تادرفم ددعتت اذكهو .قارعلا ررح نم هنأكو زازتعU اهنع ملكتي .ناكيرمألا عم هنواعت
 ريزو مهتي ذإ ،ينطولا ءايحلا نادقف دح ىلا تلصو ىتح ،ةينطولا يف يندتلا ةلاح رشؤت يتلا
Uنع ناملربلا وضع بيغَيو .هب÷ الو نوناقلا ىلع زواجتلا مرجب رخآ كسُميو .ليقتسي الو داسفل 
  .ءايح نود ةيسامولبدلا تازاوجلاو مناغملا نيناوق ضرع تالاح يف الإ هتاعامتجإ روضح

 عفد ،ةينطولا يف ايندت رشؤت انه اهركذ ثحبلا لاجم عسي ال اهريغ ىرخأو ،تانهلا هذه لك
 عم" يلاحلا نمزلا يف ايبسن ةليلقلا ةينطولا تDوتسم نكت مل يملعلا ىنعملU وأ ،أطخلا باكترا ىلإ
 هباكترإ نم "ءايحلا" لجخلاو أطخلا كولس لوصح نود ةلوليحلا ىلع ةرداق "تاءانثتسالا ضعب

 .نلعلا ىوتسم ىلعو رسلا يف
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 ةينطولا ةيوهلا يظشت
 

 سيسÈ ىلإ دوعي ،مدقأ خراتب لمشألا يقارعلا عمتcا مومع ىلإ عسوأ ةيوازب ىلعألا نم ةرظن
 خيراتلاو ةيفارغجلا ةدحو نم مغرلا ىلعو هنأ ،ةيضارتفالا ةرظنلا هذه نيبت ،ةثيدحلا ةيقارعلا ةلودلا
 قارعلا لظ يف ةيوه ةدحو نيوكتل بلاغلا نيدلا ةدحو عم اهيلع ءاكتالا نوسسؤملا لواح يتلا
 فعضلا ةدش مهعيمج هيف ىكتشا دق مهنمز يف هنإ ىتح ،هذه مهتياغ اوققحي مل مªإ الإ ،دحوملا
 يأ اهعوضوم ذخأنس يتلا .)3(.ةينيدلاو ةيركفلا ةدحولا صقنو رثعبتلا رثكو ةقرفلا عاستإو
  :ددعتم هنأل ةينطولا ةدحولا هصقنت ايظشتم يقبو ناك قارع يف رثعبتلا وأ ،يظشتلل ارايعم ةيوهلا
 نييحيسملا نم ةملـسم ريغ ىرخأ تايلقأ كانهف ،ةملـسُم ةيبلغأ دوجو نم مغرلا ىلع ذإ :ًاـينيد
 ةيقارعلا ةيوهلا وأ ،يقارعلا عمتcا لكشت يتلا يهو اعيمج تعنمت ،ةيدوهي Dاقبو ةيديزالاو ةئباصلاو
 وه امك اذه ضورفملا حرطلا نم الدبو ،يدقنلا يفرعملا لوادتلا ىوتسم ىلع اهتيهام حرط نم
 هجوألا ددعتل ةريثملا اهتيهام نع" ةفرعملا تعضُو ،ةرضحتملا ةسناجتملا ةبكرملا تاعمتcا يف جراد
 ،ةقلغم تاعامجو ماوقأو للمو فئاوط ىلإ اعيمج تلوحتف ةيعرشلا تامرحملا راطإ يف "فالتخالاو
 ،ةيروطسأ تانيوكتو ةيطمن اروصو اراكفأ نيوكتلا ةيلدابت قفو ىلع ىرخألا نع اهنم لك تنوّك
 .ريزغلا يضرعلا ينيدلا درسلا تاموقم ربع تغيص ،رخآلا ردق نم للقت ،ةينود ،ةيئادع
 .ريفولا يدصقلا يهقفلا فيقثتلاو

 ،ةعونتملا ةطلسلا ىلع لوصحلا يعاسمو ةددعتملا ةيسايسلا تاماسقنالا طسو تيوقو
Ìميقو تارابتعا نم طحلاو هيوشتلاو طيقستلا اهنيب بيلاسأ نم حاتم امب وأ ،ةحاتم بيلاس 
 اهلحم تلحو تاعامجلا هذه نيب ةلدابتملا ةفرعملا تلق ةجيتنلUو .ىرخألا تاعامجلا ديلاقتو
 ءانبأ نم يداع صخش نم نهارلا انتقو يف راسفتسالا مت ام اذإ ىتح ،ةهوشملا ةصقانلا ةفرعملا
 يأ لئُس ام اذإ حيحص سكعلاو ،نادلكلا وأ ،ةئباصلا وأ ،ةعيشلا نع لاثملا ليبس ىلع ةنسلا
 مستت نأ نكميو ،ةطيسب بلاغلا يف ةباجإلا نأ دجيس رضاحلا تقولا تاذ يف ةنسلا نع مهنم
  .اهتتفتو ةيقارعلا ةيوهلا يظشت نع ارشؤم يطعي ،هيوشتلاو ليلضتلاو ةيئادعلا نم ردقب
 .... ةينمرأو ةيـسرافو ةينامكرتو ةيدرك تاينثإ كانه ،قارعلا يف برعلا ةبلغ نم مغرلا ىلع :ًاينثإ
 اهعمتجم ت¬وكم وأ ،اهطيلخل تاقفاوت ةغيصب 1921 ماع ديدجلا قارعلا اهنم َلكشَت ،خلا
 ةيعونلا ةيسايسلا هتاعلطتو ةددحملا ةيفاقثلا هتايطعمو صاخلا هخيرÙ اهنم دحاو لكل يذلا ،روكذملا
 عم تلعافت تايصوصخ هذهو ،ةيموقلا هتايصخشو ماظعلا هلاطبأ اضيأ هلو ،ةيروطسالا هتركاذو
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 نأ هنم ىكنألاو ،ةدحاولا ةيوهلا عمتجم ءاعو يف مهراهصنإ نود تلاحف ،فلخت نم دوجوم ام
 يف هل عاسمو ،وه هصخت ةطلسلا يف هل فادهأ اهنم دحاو لك عضَو وأ ،تعضَو ت¬وكملا هذه
 نمض نيرخآلا عم هعمج ةلواحمل لوألا مويلا ذنم اهأدب ،ةحاتملا لئاسولا لكب ةطلسلا ىلإ لوصولا
 :هنÌ فصوي يوطلس عارص لكش مهDإو ¬وكم ،ةدحاولا ةيوهلا عورشم

 ئيجملل دهمي ،هريغب وأ ،بالقنÑ مكحلل هئيجم لبقو ،قارعلا يف مكاح لك .عباطلا يطيقست
 سسؤيو هقبس نم مولب ئيcا دعب لوألا هموي أدبيو ،حيحص ريغ اهضعب قيفلتو هيوشت يعاسمب
 .ئيcا يف هقبس نمل رثأ نم يقبي ال يكل ديدج نم ةيادب ديدجلا هلمع ىلإ

 فاطملا ةياª يف هنإف ،ةيكارتشالاو ةيددعتلاو ةيطارقميدلU مكاحلا ىد¬ امهم .هاجتالا يدرفت
 يف عفنت ال ،هتيوه رثعبتو هتيصوصخو قارعلا عقاو نÌ ىد¬ ضعبلا نأ ىتح ،ةطلسلU درفني
  .ةطلسلU درفتلا ىوس اهعم لماعتلا

 ىلع عراصتلا اهنيب بابسألو ،قارعلل ا|رادإو اهلالتحا موي ايناطيرب ترطضإ .ةهجولا يمئاد
 ةعيشلا برعلا هلبقي لصألا يمشاه ،زاجحلا نم اكلم نيسحلا نب لصيف بيصنت ،ةطلسلا

 تارابتعألا سفنل داركألا هضفري الو ،ةينسلا هتيبهذمل ةنسلا برعلا هب بحريو ،ةيمشاهلا هلوصأل
 "ةطلسلا ىلع عارصلا" هبابسأ هنت مل ةيكلملا اهتلذب يتلا دوهجلاو هدوجو نإف كلذ عمو ،ةينيدلا
 ميركلا دبع" ىلوألا ةيروهمجلا ىلإ ةبسنلU لاحلا كلذكو ،ا|ومب ىرخأ بابسأ عم تمهسأ يتلا
 ىرخألا هبابسأ هنت مل اهنكل ،اهنم ةيفئاطلا ةصاخ هلوصأ ضعب زواجت تلواح نإو يتلا "مساق
 ،ةطلسلا ىلإ مادصو ثعبلا بزح لصوأ عراصت لاحلا رمتسا ىتح ،اضيأ ا|ومب تمهسأ يتلا
 بناوج ضعبب ةصاخلا تاريثملا فك يف امهل ترفوت يتلا ةقئافلا تاردقلا نم مغرلا ىلعو ناذللا
 أطخلا ةرادإلا بيلاسأو درفتلU ةالاغملا عم تمهسأ يتلا هبابسأ ايهنُي ملو احجني مل امهنكل ،عارصلا

 دعب تءاج يتلا ةيسايسلا ا{ازحأو ةيلاحلا ةيطارقميدلا تافاح دنع هتني نل فوسو ،اعم ام|وم يف
 دحاو نطو يف مªأ نييقارعلا مومع اهيف سحي ةيقارع ةينطو نيوكتب حاجنلا لاح يف الإ ، رييغتلا
 .تابجاولاو قوقحلا سفنب نوعتمتي
 دعب ،يظشتلا روذب اهلخاد يف تلمح ةفيلوت كاذنآ ثيدحلا قارعلا ةيوهل سيسأتلا ةفيلوت نإ    
 نم ةداقلا طابضلاو راجتلا رابكو "تاوغألا" ةيدركلاو ةيبرعلا رئاشعلا خويش ،اهنيوكتل ريتخأ نأ
 .ةيقارع ةيو{ ةيقارع ةلود نيوكت اولواح نيذلا ،ينامثعلا دهعلا

  .اهفوفصل نيرداغملا نيب نم طسولا ضعبو بونجلا برع ناك
 .اهنم دوقفم ت¬وكملا ضعبل ماعلا ليثمتلا ناكو
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 امامت ةلثمم اهدع نكمي ال ةيسايس ةطلس لكش اهتفيلوت يف ةيسايسلا ةبخنلا تنوك نأ دعب    
 ام ثادحأو اهلوصح تبثأ يتلا ،1958 ماع ةكرح ىتح كلذك تيقب  ،ةدحاو ةيقارع ةيوهل
 ،ةيزكرملا ةموكحلU الثمم ،يدركلا يبرعلا لاتتقإلا ثيح ،ةينثإلا عوضوم يف اخرش كانه نأ اهدعب
 يهتنت نأ نود 2003 ماع ىلإ هؤاقب ماد يذلا ةيدركلا ةيسايسلا بازحألU الثمم يدركلاو
      .اذه انموي ىتح هعفاود
 ةينس ىرخأ لباقم ةيبرع ةيعيـش ةيبلغأ مضي قارعلا بعشل بلاغلا يمالسإلا نيدلا نإ :ًاـيفئاط
 لاحلا كلذكو ،مهنيب نم ةعيش ةيلقأ لباقم نامكرتلاو داركألا نيب ةينس ةيبلغأ كانهو ،ةيبرع
Uاهعيمج تصقانت ،فئاوط ةدع نم اضيأ مه نونوكتي نيذلا نييحيسملا ىلإ ةبسنل Ñيف دارطض 
 ،ةددحم تارتفل مهافتلا نم ردقب ًاضعب اهضعب عم تشاع نإو فئاوط يهو .ةريخألا تاونسلا
 ريغ ًاراكفأ اهنم ةدحاولا لخاد يف تقبأ ،ةيوقلا ةيزكرملا ةطلسلا ةلظمب اقوطم ناك شيع هنإ الإ

 .ىرخألا يه ةينالقع ريغ ةيئاصقإ ةيؤرو .ىرخألا نع ةحيحص
 لكشب اهرشؤت ،تارم ةدع ةيفئاط تDوه مادص ،ًاضعب اهضعب عم تمدطصأ اهببسب

 عراصتلا ةدشو ،هتضراعم نود مكحلU ةكراشملل تUاختنالU نيزئافلل ةيعامجلا ةبغرلا حضاو
 تلغتسُأ اهببسبو .ةيذيفنتلا ةطلسلا كلتمي يذلا ءارزولا سلجم سيئر ةصاخ ايلعلا بصانملا ىلع
 تفرتعأ يتلا ناريإ عم ىلوألا جيلخلا برح يلج لكشب اهرشؤت ةرم نم رثكأ ةب¬إلU لاتق تاودأ
 هتينب يف رئاسخ ىلإ قارعلا ْتّضرعف ،ةيبرعلا ةمألا نع ةباين لتاقت تناك اªأ ،ا|داق يتلا ةطلسلا
  .ةيبرعلا لودلا اهضوعت مل يراضحلا همدقتو ةيتحتلا

 تDوهلا عراصت تداعأ رييغتلا دعب تلصح يتلا فورظلاو لاتتقالاو ريجفتلا ثداوح نإ
 يعسلاو ،ةحاسلا يف درفتلاو رخآلا ءاصقÑ ،ةصاخلا ةيؤرلا  بناوج يف ربكأ ةدشب ةيفئاطلا
 ةيناحور ةفص لدابتملا باطخلا ءاـطعإل داجلا لـمعلاو ةيضارتفالا عونتلا تاهاجتإ ءاªإل ثيثحلا
 يف اهيلع ضارتعالا تايلمع نم ءاصقإلا يف ةكراشملا ةيسايسلا تاعامجلا ةيامح ىلع ةرداق
 يذلا ينامثعلا دهعلا قارع ىلإ ،ةقباس ةلحرم ىلإ دوعت تاعارصلا هذه نأ املع .ةسدقملا ةنميهلا

 هجتا امدنع ،ةيقارعلا ضرألا لخاد نيينامثعلا كارتألاو نييوفصلا سرفلا نيب ةريرملا اهلوصأ دهش
 نيتيسيئرلا نيتفئاطلا نم ةفئاط ىلع لباقملا فرطلا عم هلاتق يف دامتعالU مهنم دحاو لك
 حار ،ةليوط ةينمز تارتفل ةنحاط تاوادع يف ةيمظعألاو ةيمظاكلا تلخد ىتح "ةينسلاو ةيعيشلا"

 ،نآلا نم ةبيرق تاونسل ةركاذلا يف رمتسا ءادع وهو ،نيتفئاطلا ءانبأ نم ديدعلا اهتيحض
 هيلع تسسأو ،بارطضالا ةدعاق عيسوتل اساسأ هتراثتسا ةحلسملا ىوقلا ضعبو ةدعاقلا تلواح
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 لاتتقالاو ناقتحالا هاجتÑ عفدلل قارعلا ءاحنأ يقUو نيتنيدملا يف ةيريمدتلا ا|ايلمع ضعب يف
 ناكيرمألا اهنع هونو ،مهحارج تنخُثأ نأ دعب نويقارعلا اهكردأ ةراثتسا .نيتفئاطلا نيب يفئاطلا
 2010 ماع ترشن يتلا هتاركذم يف نبالا شوب يكيرمألا سيئرلا اهركذو ،مهكراعم دادتشا دعب
 نم ةهجوم ةلاسر انتاوق تضرتعا 2004 يناثلا نوناك يفو ،برحلا مDأ كلحأ تناك (الئاق
 يتلا هتطخ طسب مث اªوهجاوي يتلا طوغضلا فصي مهيلإ بتك .ةدعاقلا ءامعز رابك ىلإ يواقرزلا

 وه كلذ نأل ،ةكرعملا ىلإ ةعيشلا رجن نأ انيلع" :هتلاسر يف بتك .ءاقبلاو ةلصاوملا نم مهنكمتس
 اديدج افده يواقرزلا ددح كلذب "رافكلا نيبو اننيب برحلا دمأ ةلاطإل ديحولا ليبسلا
      .)ةيفئاط برح لاعشإ ىلع لمعلا ـ قارعلا يف نييداهجلل

 يف اهل ناكم نع رمتسملا اهثحب ،ةينثالاو ةيموقلاو ةيفئاطلا تDوهلا تهجتا هيف عارص هنإ
 نيبتف ،ةيعرفلا اهتيوه ىلع اهيف ْتّرصأ ةقيرطب ،يطارقميدلا قارعلل ديدجلا يسايسلا ءانبلا عورشم
 ةقيقحب ،يقارعلا عقاولا ةريسأ تلازام ،ءانبلا ةداعإل ةيعامجلا ةكراشملا يف اهدهج نم مغرلU اªأ
 يذلا يظشتلا ةلاح عيسوت يف اهبناج نم يه تمهسأ ىتح ،ةسناجتملا ريغ ةيعامتجالا هتبيكرت
 نوشيعي نييقارعلا نأكو ،رييغتلا تبقعأ يتلا ينامثلا نم ىلوألا ثالثلا تاونسلا يف ههيبشت نكمي
 اورقأ نيذلا ددجلا نويسايسلا جرد ،قفألا ةقيضلا ةقرفتملا تDوهلا نم ،ةلزعنم هبش تاحاو يف
 .ةيوهلا ةمزÌ هتلاح فصو ىلع عامتجالا ءاملع جردو يقارعلا ءاسفيسفلU هفصو ىلع هدوجوب
 باصأ يذلا يظشتلا يف اهعفاود ليلقت نم ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع نومئاقلا عطتسي مل ٌةمزأ
 ةيزمر نيوكت نم ةمزألا هذهل جتنملا عمتcا عطتسي ملو ،2010 ماع ةياª ىتح يسايسلا ماظنلا

 بازحألاو دوهجلا ديحوت ىلع ةرداق ةيعامتجا مأ ،ةسايس ةيصخش مأ ناك Uزح ةيسايس
 دعاوق ءاسرإو ماوقألاو فئاوطلا عم ةقالعلاو ةورثلU قلعتي اميف ةيصعلا هلكاشم لحل ،ةيظشتملا
 رفوت مدعل ،بيرقلا روظنملا يف ةيزمرلا هذه جاتنإ هنكمي الو ،روكذملا ماعلا ةياª ىتح ةيطارقميدلا

  .دعب اهجاتنإ فورظ
 ةيامحلا ميدقت يف ةلودلا ةيعرـشب فارتعالا هلالخ تU افينع ةيادبلا يف ةيوهلا عارص ناك دقل

 ،ادودحم ةيوهلا جاتناو ديحوتلل لوذبملا دهجلاو Dوق DاونلU كشلاو مزأتلا تUو ،ادراو ريغ ةلادعلاو
 تاءامتناو ٍتDوه نع يضاملا تÙوبكم يف شيتفتلا ةعرس ةدDز يف ببستف امودعم ىتح وأ
 تمخض ،ةيسايسلا ةيعامتجالا تافآلا نم ةفآ عارصلا نم عونلا اذه تلعج ،)ةيديلقت( ةيلوأ
  .ةينطولا ةيوهلا باسح ىلع ةيعرفلا ةيوهلا



 85 
 

 عفد يأ ،يظشتلا ةرئاد عاستإ نم داز امم ،رخآلا ميزقت تاهاجتإ نيعراصتملا لخاد يف ترúأو
 .رحانتلاو يظشتلا تاريثم ىلإ اعيرس ةباجتسالا ىلإ سناجتلا فيعض يقارعلا عمتcا

 عمتcا ديحوت ىلع ةرداق ةيقارع ةيسفن ةيوه نيوكتل ةمزاللا ةفاقثلا ءارثإ ةيلمع تقاعأو
  .رئاسخلا لقD Ìرصع اªايك ءانب ديعت ةمأ راطإ يف يقارعلا

 ةيسايسلا ةئبعتلاو دشحلل ةبسانم ةادأو ،يتDوهلا فنعلا يشفتل ةمئالم ةيضرأ تنوكو
 يف ةيعرفلا ا|Dوه ،ةحاسلا يف ةنميهملا ةيسايسلا فارطألا ةيبلاغ اهراطإ يف تحرط يتلا ،ةينيدلا
 وأ ،اهنم ملع ىلع ةلب نيطلا تدازف ،ليوأتلاو ةعجارملا وأ ،سملا ىلإ لباقلا ريغ سدقملا راطإ
         .نايحألا بلغأ يف هنود

 لاز امو رييغتلا دعب Dرصع ةيقارعلا ةلودلا ءانب ةداعإ ةيلمع قاعأ يذلا يتDوهلا يظشتلا نإ
 تايلاكشإ نيب نم ةبوهلا تناك امدنع ،1921 ماعلا ذنم ةرم نم رثكأ اهرحن دق ناك ،اهقيعي
 روهمجلاو ةيسايسلا بخنلا بلغأ ىدل ،ينطولا ءامتنالاو يسايسلا باطخلا ىوتسم ىلع اهئانب
 ةلواحم يف 1958 ماع اهتبرجت دأو ىلإ دهم امم ،كاذنآ بخنلا كلت ةطلسو راكفU موكحملا
 ريغ ةيقارعلا ةيوهلل رخآ عون نم يظشت ىلإ نيينعملا تبحس ،ةديدج ةيقارع ةيوه نيوكتل
 يتلا ،1963 ماع ةبرجتلا هذهل رخآ دأو ىلإ تدأ ،ةحضاولا ريغ ةيبرعلا ةيموقلا ةيوهللو ةلمتكملا
 ةيلحمو ةيموق ةيوهل تاهاجتا ةدع ىوقلا هيف بذاجتت عون نم ةيوه عارص يف قارعلا تلخدأ
 نيب نم ةأزتجم تDوه ليكشت ىلإ تدأف ،ةينطولا ةلودلا ققحي ليدبل لماك هبش بايغ يف ،ةينيدو
 تتابف ،ةينمزلا ةلحرملا كلت روهمجو ةيسايسلاو ةيعمتcا بخنلا نم ريثكل ةروكذملا ةيعرفلا تDوهلا
 نDدألاو فئاوطلU اهل ةقالع ال ،ةيموق ةيو{ ةيرصانلاو ةيممأ ةيو{ ةيعويشلاو ةيبرع ةيو{ ةيثعبلا
 ةلودلا ةيوه تحبصأ ىتح ،ةيعرف ةيوه نم رثكأ ةيعرف ةيوه لك لخاد يف حبصأ يأ ،ةيقارعلا
 ،ةيبرعلا ةمألاو يبرعلا نطولا لوح روحمتت راودأو فئاظوو ميهافم اهمساقتت ،ةيظشتم ةيقارعلا
 لاحلا اذكهو ،ةيقارعلا ةمألاو يقارعلا نطولل اهيف ةصح لقأو ،ةيمالسإلا ةمألاو يمالسإلا نطولاو
 ،ةيثعبلا ةيقارعلا ةلودلا ةيوه هيف تطقس ،2003 ماع اهل دأو رخآ لوصح ىلإ تدهم ىتح
 ريبكلا مسقلا وأ ،نييقارعلا تلصوأ يتلا ةيوهلا ةلمتكم ريغ ةيطارقميدلا قارعلا ةلود اهدعب تءاجو
 لوقي امك مهراكفأ نأكو ،ةدرفتملا ةيوهلا مهوب ،رييغتلا دعب ام ىلوألا تاونسلا اوشيعي نأل ،مهنم
 ةايحل ةاكاحم م|ايح لجو ،نيرخآ صاخشأ ءارآ يه دلياو راكسوأ ريهشلا يدنلريالا يئاورلا
 ةجرد ىلإو رثأتن راكسوأل مالكلاو اننأل ،نيرخآلا فطاوع نم تاسابتقأ مهفطاوعو ،نيرخآ
  .)4( ةدحاو ةيوه يف مهعم كرتشن اننأ ىرن نيذلا سانلU ةشهدم
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 قيقحتل ،ايتاسسؤم تلمع دق تناك رييغتلل ةداضملا ىوقلاو ةدعاقلا ميظنت نأ دقتعن مل نإو
 ،ةيقارعلا ةحاسلا يف اهراوشم ةيادب يف هتمدختسا يذلا ينيدلا ناقتحالا لعف نكل ،دلياو ةلوقم
 اللا يف بسرتملا ،ةدرفتملا ةيوهلU ةلصلا يذ ةيقارعلا ةركاذلا نوزخم نم ريثكلا ليوحت نم نكمت
 ىدل ةيئادع ةيلاعفنإ تانحش ىلإ "ايبرع وأ Dدرك ،ايعيش وأ اينس" ىلوألا ةأشنلا ذنم روعش
 فرطلا يف ةعامجلا نم دضلU ةيشحولا ةحلسألا ىوقأ دحأك تَفّ◌ظُو ،نييقارعلا نم ضعبلا
 نم اهنع جتن امو ،عونلا اذه نم ةيفئاطلا تاعازنلا نأو ةصاخ ،تاونسلا هذه ةليط رخآلا
 تداز يتلا ،ةدرفتملا ةيوهلا مهو تاصاهرإ نم رارمتسالا يف اهتقاط تدمتسأ ،ةيئادع لامعأ
 عبرأ ةليط نييقارعلا ضعب نيب ايلع تDوتسمب تشفت يتلا ةيهاركلا نمو ،قارعلا يف ا|Dوتسم
 اهدقتعأ ةيدرف ةيوه ىلع اهتيلعاف ةوق تسسÈ يتلاو ،ينامثلا تاونسلا نيب نم ةرمتسم تاونس
 ةيوهلا هذه دارفأل ةموعزم ةدايس ىلعو ،ىرخأ فئاوط دارفأ نم مهريغ نع مهزيمت اªأ ضعبلا
 :جتنتسن اذه نم .ىرخأ فئاوط ءانبأ نم مهريغ ىلع
 ةيوهلا هذه ءاطعإ يف ةروكذملا تاونسلا ةليط يأ ،ًةيادب تحجن دق قارعلا يف ةداضملا ىوقلا نإ .1

 تDوهلل اسوملم الهاجتو ،ريغلا ءاغلإل امئالم الكش ،نييقارعلا نم ديدعلا نيب ،ةدرفتملا
  .ىرخألا

 لكشب جتنأف ،ىرخأ لماوع عم لخادت ةداضملا ىوقلل تقؤملا يسفنلاو يركسعلا حاجنلا نإ .2
 تمهسأ ،ةيرود تاعارص لوقحو ،ةيماله تابيكرت تاذ ةيقارع تDوه ةعومجم اضيأ تقؤم
 تDوهلا نم ديزملا ثاعبنإو ،ةينيدلا تايلوصألا ءامنإو ،ينالقعلا يلاربيللا ينطولا عورشملا دأو يف
 ةيوهك ،ةفئاطلا نيد ىلإ لاثتمالاو ،ةسايسلU نيدلا جامدإو ةيعرفلا تاعامحلا نيب ةيدرفلا
        .ةينطولا قارعلا ةيوه نع ةليدب
 ،ةينمز ةرتفل "ةقناح" ةهراك ،ةيئادع ةيعرفلا ةيفئاطلا ةيوهلا نوكت نأ يف ببست حاجنلا كاذ نإ .3

 ناك يذلا ،يقارعلا ينادجولا فطاعتلاو كرتشملا شيعلا تايطعم لك ىلع اههرك يف تقوفت
 ةجلدأملا اهتليسو لتقلا ناكو ،دالبلا مومع يف ةلوبقم نوكت نأ نم برتقت تاجردب ادئاس
 تاونسلل رارقتسالا مدعو ،بارطضالا ةماود دالبلا لخدأ يذلا ،ةملؤملا اهتناخ نم جورخلل
 .ينامثلا
 دعب ،ايجيردت فخت هتدش تأدب ،ةدرفتملا ةيوهلا زيزعت يف ةداضملا ىوقلل ققحت يذلا حاجنلا نإ .4

 لعفب هتراثتسإ نكمي ،ةركاذلا يف اقلاع يقبو ،دعب هتني مل ةيوهلا يف درفتلا نكل ،2008 ماع
 .ةراثتسالل ةمئالم فورظ ترفوت ام اذإ ،ضيرحتلا
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 نوثحابلا لمأتيو ،نوينطولا نويسايسلا دوي امك يهتني نل فوس ،رمتسملا ةيوهلا عارص نإ .5
 ةرطيسلا يف اهططخ نع ىلختتو يضاملا ءاطخأ نم ةعراصتملا تاهجلا ضعتت مل اذإ ،نوفصنملا
 دهجب ةيقارع ةينطو ةيوه نيوكت ةداعإ ىلإ عراست مل اذإو ،يفئاطلاو ينثألا قدنختلاو ميزقتلاو
 .حيحص يملعو ينطو
 يهتنت نل فوس ،ىرخأ ىلإ اهلاكشأ تريغت نإو ،رارقتسالا مدعو رتوتلا عفاودو بابسأ نإ .6

 طلستلاو مذرشتلا يف هثراوك جاتنا يف اديس ىقبيس قارعلا نإو ،ةيوهلا هذه جتنُت مل اذإ
 .ةيوهلا ليكشتل ينطولا عورشملا لمتكي مل اذإ ،سائتبالاو

 يتلا ،ةيسفنلا ةميقلا كلت نع ةرابع ةيوهلا يأ اªإ ىلإ ةراشإلا ردجت ةيوهلا عضوم ةمتاخ يفو
 اهكردي ةيراضحو ةيعامتجإ قئاقح لكشب اهتغايصل ،لصاوتم يناسنإ دهج ىلإ رارمتسU جاتحت
 يوبرت يميق دهج وهو ،)5( ةلودلا راطإ نمض اهنع نوعفاديو ددرت نود اªولبقيف عيمجلا
 ىلعو لب ،ةددعتملا ةيسايسلا هلحارم لالخ قارعلا يـف فاك لكشب ارفوتم نـكي مل ،يميلعت
 هتوقو ةلودلا ةدحول انماض ،شيجلا مادختسا ىلإ ةرم نم رثكأ يف هنم الدب هجوتلا مت سكعلا

 ةينثالا تاعامجلل يرسق جمد تالواحم ،مادختسالا اذه َبَحاص ،ةيوهلا ةدحو ضرفل اليبس
 يهو ،تاعومcا هذهل ةيفاقثلاو ةيموقلا صئاصخلل اضيأ يرسق بيوذتو ةيفئاطلاو ةيموقلاو
 عمتcا لخاد ةيعرفلا تDوهلا ددعتو ،ةيقارعلا ةلودلل ةيزكرملا ةيوهلا نيب ًاضراعت تنوك تاهجوت
 نإ ىتح .يظشتلا نم ةيوهلاو عدصتلا نم ةلودلا يمحت ال اªأ تتبثأو ،ددعتلاو عونتلU لفاحلا
 2003 ماع دعب ترج يتلا تاعارصلا ةيبلاغ نأ ذإ ،يأرلا اذه معدي رييغتلا دعب لصح يذلا
 دعب ،ةيقارعلا ةلودلل ةيسفنلا ةيوهلا ليكشت بعاصم ىلإ اهدرم ،2010 ماع ةياª ىتح ِهتنت ملو
 .اهحلاصمو اهقطنمو اهتيؤر قفو ىلع اهليكشت ةفئاطو ةيموقو ةهج لك تلواح نأ
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 ةلوفطلا ىلإ ةيناسنإلا ةعيبطلا يف اهروذج دتمت يتلا ةيلخادلا اهاوقو سفنَلا وه نادجولا نإ
 عم بنج ىلإ ًابنج نادجولا ةوق اهعمو ايندلا ىلإ ديدجلا مداقلا اهوطخي يتلا ىلوألا ةوطخلا ثيح
Uيتلا ىرخُألا تابغرلاو لويملاو زئارغلا يق Èذخ Uهاوق تمنو ربكو ىطخ امّلك دادتشالاو لماكتل 
  .ةيعيبطلا

 امدنع ةيصاخلU روعشلا وهو ،ةفرعملاو كاردإلا ثيح نم ملألا وأ ،ةذللU يلوأ ساسحإ وهو
 نأش وهو ،سفنلا اههجاوت Dاضق ىلع مكحلا ذاختال ةنراقملا وأ ،ةنزاوملا بلطتت فقاوم يف نوكت
 سانلا ا{ ىلحتي ةماع ةفص نوكي كلذبو ،هيلع اورطف ام ىلع سانلا رئارس هعم بواجتت يناسنإ

  .)6(ةجردلا سفن ىلع تسيل مهرثÈ تDوتسم تناك نإو ءاوس دح ىلع اعيمج
 ،رخآلا هاجتÑ هكرحيو هبنؤي ريمض ناسنالا ىدل نوكي نأ وه ةيبعشلا ةيحانلا نم نادجولاو

 نامرحلا ةلظم تحت شيعلا هريغل ضفري نأو ،قحلا لوقيو يحتسي نأو ،رخآلا عم فقي نأو
  .قحب ¬اسنإ نوكي نأ يأ ،داهطضالاو رهقلاو

 وه حبصأ نادجولا بحاصف ،هل ةيسفنلاو ةيفسلفلا يناعملا نع دعتبي ال عئاش ىنعم وهو
 هتئيب عم يباجيالا هلصاوت دقفي نم ىلإ برقأ وه نادجولا ميدعو ،قالخألا بحاص هسفن
 ةيناسنالا هتنونيك يف بارطضالU رعشي نم ىلإ كلذك برقأو ،اهيف شيعي يتلا ةيناسنالا
 داعتبالا ةعسو ءاطخألا رزو نوفراعلا هلمح نأ دعب هيف كوكشم رمأ يقارعلا دنع وهو .ةيقالخألا
 ةينادجولا ةيحانلا نم اينعم هدالب رمأ بارطضإ ةلأسم يف لادجلا اومسح نأ دعبو باوصلا نع
 هريغ بالجتسأ يف مهسأ هنأل ،لوصألاو ميقلاو دعاوقلل افالخ اهلاجم يف يرجيو ىرج امبو ا{
 وأ ،اهيلإ ايعاد وأ ،اهيف العاف افرط ىضوفلا ةعاشإ يف كراشو ،هعقاو مسر يف ارثؤم نوكيل
 هبشأ ةلخاد يف نادجولا نأكو ،تضم يتلا نينسلا هذه ةليط اهنع اتكاس وأ ،اهلوصحل اعجشم
Uكاردإ ةردق نوكلتمي نيذلا رشبلا ينب نم هريغ نع بناجلا اذه يف فلتخم هنإ وأ ،كولشمل 
 نحشو ،ةئطاخلاو ةحيحصلا رومألا نيب زييمتلاو ،ةنسحلاو ةديمحلا رومألا صيخشتل ةينادجو
Uماعلا عفنلاو حصلا اهيلع بلغي يتلا تالمأتلاو تامولعمل. 

 ةردقلا مدعو ،داوسلU ةليوط ةينمز ةرتفلو هنادجو نحُش نأ دعب فلتخم ةطقنلا هذه يف هنإ
  :حبصأ ىتح ،زييمتلا ىلع

 .نطولاو تيبلاو سفنلا ىلع ةظفاحملU قلعتي اميف ةدعاسملا نع ةبعصلا نينسلا هذه يف ازجاع
 .أطخلاو حيحصلا نيب زييمتلا يف لصفلا لوقلا هل دعي مل
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 ريياعملU ديقتلاو ةليبنلا ميقلا ماكحأل نيرخآلاو هسفن عاضخإ ىلع ةرداق ةيتاذلا هرماوأ دعت مل
  .ةحيحصلا

 امك بنذلU روعشلا ىلإ ةباجتسالا هاجتÑ ءانبألا اوعفدي نأ ىلع نيرداق هيف ءUآلا دعي مل
  .نيرخآلا مهسنج ءانبأ رعشي

 ،مارحلاو لالحلا يف نيدلا نيناوقب ديقتلU ةعباتلا عومجلا مازلإ ىلع ارداق هيف نيدلا لجر دعي مل
 ةوعد ىلإ اولثتمي مل لاثملا ليبس ىلع نيينيدتم نييناملرب ¬دهاش ىتح ،باسحلا موي نم مهفيوختو
 يف م|اطلس ةسراممو ناملربلا ةيوضع يف ءاقبلU مازتلالا يف 2005 ماع ايلع ةينيد عجارمل ةحيرص
 ًاريثك 2010 ماع ¬دهاشو ،ةيرازولا بصانملا هاجتÑ ةلورهلا اهنع الدب اولضفو ،حالصالاو ميوقتلا
 ةموكحلا ليكشت عوضوم مسحل ءالبركو فجنلا يف نيد عجارمو ةعمج ءابطخ اهقلطأ ةادانملا نم
 نم ريثك كلذكو ،نوديري يتلا ةقيرطلا ىلإ بيجتسي باختنالU نيزئافلا نم دحأ الو ،اعيرس
 يف اوناك نإو ،بيجتسيو رثأتي نيحشرملا نم دحأ الو ةيطسولاو لزانتلا ىلع نيينعملل ثحلا
 ةوقب تUاختنالا يف اوزافو ،ةرثؤملا ةيسايسلا ةينيدلا تاهجوتلا تاذ مئاوقلا نم اوءاج دق مهتيبلاغ
  .ةيتايحلا مªوؤشو ةيعرشلا مهDاضق يف ةينيدلا عجارملا كلت نودلقي لصألا يف مهو ،ةينيدلا عفدلا

 ىلع ريثأتلا يف ديري امك ًارداق ىلعألا اهلوؤسم الو ،يغبني امك ًةرداق هيف ةلودلا دعت ملو
 امل  اعئاط امظتنم العافتم املعتم ،حيحصلا قيرطلا يف ارئاس نوكيل ،ىندألا تDوتسملU ناسنالا
 مومعلا اهيف عمسَي ال ديدجلا نمزلا يف فقاوملا نم ًاديدع انسملت ىتح ،ينطولا ريمضلا هيلمي

 هذه لالخ يف هنإ ىتح ،ريمضلا توص الو هريغ عمسُي ال ىلعألا نأكو ،ىلعألا لوؤسملا توص
 نم دحلل اهيف نولوؤسمو ةموكحلا ا{ تءاج تادشانم انسملت ةعباتملل تعضخ يتلا نينسلا
 قرخو زواجتلا لامعأ نكل ،اهريغو ةنطاوملا ميقب ديقتلاو ،ةهازنلا ريياعمب مازتلالاو ،أطخلا لعف
   .نوعمسي ال ةريفغ ًادادعأ نأ يحوي امبو ،ةليلق تسيل بسنب ةلثام تلازام ةنامألا ةنايخو نمألا

 دجاسملا ىلإ نيثهاللا نم ريثك اهيف لخد مامألا ىلإ ةلورهو ينادجو فعض ةلاح اªإ
 امنإو ،نادجولا زيزعتب الو ريمضلا ةيوقتب قلعتي ال رمأل نيدلا سوقط يف اولاغو تاينيسحلاو
 نم لحلا اهيف نومهلتسي اوناك ٌةلورهو ٌعفد .ريمضلا زخوو نادجولا تاقاقحتسأ نم بورهلل

 Dؤر عمو عقاولا عم ضقانت يف ،يلخادلا مªادجو نم هوقتسي نأ نم الدب ينيوكتلا مهجراخ
 ققحيل ا{ هسفن ذخ÷ نأ يغبني يتلا دعاوقلا ةيهامل لؤاست نع هتباجإ يف وسور فوسليفلا
 ،ةمئادلا يتقيرط عابتا يف ةرباثملا يلع بجي ( لاق موي ،ضرألا يف هل هللا هدارأ يذلا ريصملا
 دقو يبلق قامعأ يف اهدجأ امنإو ،ايلع ةيفسلف ئدابم نم ادبأ دعاوقلا هذه يقتسأ الأ اهماوقو
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 ام لك نإ :لعاف ¬أ ام نأش يف يسفن ريشتسأ نأ الإ يل سيلو .ىلبت ال فورحب ةعيبطلا اهتشقن
 ،ريمضلا ىوتف يهل ىوتف ريخ نإو ،ئيس وهف ئيس هنÌ رعشأ ام لكو ،ديج وهف ديج هنÌ رعشأ
 ىلع بترتي ام لوأ نإ لجأ .هريمض مواسي امدنع الإ ةمكاحملا ةعارب ناسنالا عنطصي الو
  .هتاذ وه هيعاريو هب ىنعي نأ ناسنالا

 نيرخآلا باسح ىلع انتحلصم غولبل ىعسن امدنع ينطابلا انتوص انل لاق ام رثكأ ام نكلو
Ìاعنص ءيسن انن.  

  .انبولق توص ىلا ءاغصإلا انلمهأ انساوح لوق انعمس اذإ اننإ
  .دسجلا توص ءاوهألاو حورلا توص ريمضلا نأ قحلاو ،رم÷ لفغملاو عيطي لعافلا نئاكلا
 نإ ؟نذإ عمتسن امهيا ىلإف ،نايحألا رثكأ يف ناتغللا نÙاه ضراعتت نأ برغتسمب سيلو

  .ادبأ انشغي ال ريمضلا نإ ديب ،هعفدو هما|إ يف قحلا لك انلو ،بلاغلا يف انلضي لقعلا
 ةزيرغلاك حورلا ىلإ ةبسنلU ريمضلا .هدشريو ناسنالا يدهي يذلا يقيقحلا ليلدلا وه هنإ

 .)7( )ادبأ لضي نأ شخي ملو "ةعيبطلا" عاطأ هعبتأ نمو ،دسجلل
 ،وسور موهفمب ريمضلا وه سيل ىرخأ تارشعب اهلبق امو نينس ينامثلا يف نادجولا ناك دقل

 نأ لبق ىرخأ نود ةهج ىلإ ازاحنم اهل ةباجتسالU راص ىتح ،ةيزيرغلا ساوحلل ةباجتسأ هنإ
 ناكو ،حيحصلا فقوملا يف مهعم فقي نأ لبق ريغلا نع ةقبسم هماكحأو ،بيرق نم اهفرعي

 نامÌ شيعلاو ةنطاوملا تابجاو هبذاجتت ارئاح ،قيقد لكشب اهتميق يعي نأ لبق ةلودلا اهراك
 هيلع تدبف ،ناضقانتم ناهاجتإ امهنيب عارصلا لح عطتسي مل ىتح ،ناعمÑ اهريمدت يف ةبغرلاو
  .قالخألا ريياعم يف كشلاو ةريحلاو فارحنالا تامالع

 Uاذع جتني ال انه هنإ ،نادلبلا يقU يف هدوجو نع فلتخي قارعلا يف يقالخأ ٌكش
 ال ةداعلا ةوق هصئاصخ ضعب تبستكأ ىتح اريثك ناك هراركت نأل "ريمضلا بينÈ"نادجولل
 ىلعو ،ءDربألا حاورأ هقاهزإ يف ريمضلا بينأتب الو ،ءاطخألا هباكترا يف بنذلU اهبحاص رعشُت
 هباحصأ ضعبل حÙأ ارذح ¬ادجو حبصأ Uذعم ¬ادجو نوكي نأ نم الدبو ،اذه نم سكعلا
 ،اهلوصحل ني{آ ريغ وأ ،نوعقوتي يتلا ةجيتنلU مهنم يعو نود ،نيبنذملا فوفص ىلإ قالزنالا
 ادلقم ¬ادجو حبصأو ،لاوحألا تاسبالمو لامعأ نم يرجي امل ءايمع ةرياسمو يلآ قالزنإ هنأكو
 ىتح ،ةزيرغلا تابغرل احباكو تاذلل اهيزن اـمَكَح نوكي نأ ىـلع رداق ريغ افلـختم ارئاح الاـضو
 ا|رثك نم مúآو بيرختو رش لامعأ ةريحلاو فلختلاو ةلالضلا هذه ببسب هباحصأ ضعب فرتقا
 ،برطضملا نادجولU هفصو نم بارتقالا مت ،ا|اجرخم ىلع ةيعاولا ةيدارإلا ةرطيسلا يف هقافخإو
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 لفاغتلا ىلإو ،ريمضلل يلخادلا توصلا ىلإ ءاغصإلا نود ساوحلا ىلإ ةباجتسالا يف عراسي يذلا
 ىتح ،نهارلا عقاولا تايطعمو ةيسحلا ةبرجتلا طورش عم يقالخالا لمعلا فييكت ةرورض نع
 اعوضخ عضخ ٍكولسب ءافتكالا هباحصأ ىضتراو ،نهارلا عقاولا يف يقالخالا لعافلا ىدرت
  .ناطوألا دييشتو ممألا ءانب لوصأو ةراضحلا ريياعمب ذاشلا عقاولا اذه تايطعمل ىمعأ

 ةلصلا يذ هموهفم ىلع سيسأتلا لواحنس ،اكئاش ايفسلف اعوضوم نادجولا عوضوم نإ
Uهلاجم يف لصاحلا قرخلا مك حاضيإلو ،ريمضل Uنيناونعب هلوانتنس يقارعلا ناسنالا ىلإ ةبسنل 
  .ةينادجولا ةبناcاو ينادجولا بذاجتلا امه نييسيئر
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 *ينادجولا بذاجتلا

 
 نع اهيلع رابغ ال دهاوش ،اينمز بيرقلا كلذكو ايبسن ديعبلا يضاملا ىلإ ةدوعلا انل مدقت

 ةايحلا فقاوم يف ينادجولا ضقانتلا وأ ،بذاجتلا نم ٍردق دوجو دكؤت ،يقارعلا عمتcا يف تالاح
 ،اهضغبو ـ ةطلسلا قلمتو .ناودعلا ـ ناعذإلاو .درمتلا ـ عايصنالا يف لثمتت ،ةماعلا ةيناسنالا
 عم اهقلمتو ةطلسلا ىلإ عايصنالU اهنم قلعتي ام ةصاخ ،اهعوضوم يفو .ةريثك ة{اشم تالاحو
 فيرلا نم ةيتآلا انلايجأ تلازام .)8(كلذ ىلإ ةصرفلا حونس لاح يف اهيلع درمتلU ةبغرلا دوجو
 نيب دوهعملا هناصح ايطتمم ،فيرلا طسو ةيرق ىلإ ةنيدملا زكرم نم مداقلا يطرشلا كلذ ،ركذتت
 نولثتمي ،موقلا رابك ناك فيك ،نامزلا رباغ Dاقب نم ركذتتو ،يكلملا مكحلا مDأ رخآلاو نيحلا

 اوناك فيكو .هناصح فلعل نوتفاهتيو هنوقلمتيو هل نوددوتي فيكو ،هتاريذحتو هتاغيلبتو هرماوأل
 .دودل ودع هنأكو ةرشابم هليحر دعب ةدشب هنودقتني

 صغت نييثعبلا تويب تناك فيك ،ىرخأ اهعمو لايجألا كلت ركذتت خيراتلا كلذ دعبو
Uىرخأ لايجأ اهعم ركذتتو ،ءالولا ميدقتو برقتلا دصقب 1968 ماع دعب ،نيديرملاو راوزل 
 اجحم ،هلوصح دعب جراخلا نم نيدئاعلا نيضراعملا تويب تناك فيك ،رييغتلا مDأ تشاع
 ءUرقألا نم نيضراعملا كئلوأ نع ريراقتلا ةباتكب اوفرُع نيذلا كئلوأ مهنمضبو ،نيديعبلاو نيبيرقلل
 اªإ ىلع مزجلا نكمي اهددصبو ،ءالولا ديكÈو بونذلا حسمو برقتلا ةياغ سفنل اوءاج ،نيبرقملا
 ةبغرلا نع ربعت يتلا ةغيصلا سفنب ترركت ،تالاح نع ةيلقع روصو ثادحأ نع تDركذ
Uىلإ خوضرلا ةيصاخ اهيف كرتشملا مساقلا ناك ،ةنيابتم مكح ةمظنأو ةفلتخم ةنمزأ يف ،عايصنال 
 خوضرلا اذه نأ بيرقلا خيراتلا صصقو ةرفوتملا تايطعملا قفو ىلعو اضيأ مزجلا نكميو ،ةطلسلا
 ضقانت ةيلمع يف ،تقملا دح اهضغب وه هل اضيقن هلخاد يف لمح ،اهقلمتو ةطلسلا ىلإ دايقنالاو
 úًادحأ تشاع يتلا ةقباسلا لايجألا ةركاذ يف ا|ارشؤم رثكتو ،تالاعفنالا اهيف لخادتت ينادجو
 نمل ،هذه ضقانتلا ةلأسم نايبت يف احوضو اهرثكأ ،نآلا نم ابيرق اهشيعت يتلا ةثيدحلاو ،ةميدق
 هلامشو قارعلا بونج ةيبعشلا ةضافتنالا ءانثأ يف ترج يتلا كلت ،اماع نيثالثلا مهرامعأ تزواجت

                                         
  ام بذبذتلا ثيح ،يسفنلا بارطضالاو عارصلا تالاح ضعب يف ًاحيرص ًالكش ،ينادجولا بذاجتلا ذختي * 
 نيقهارملا تUاجتسا انل مدقت ةيعيبطلا تالاحلا يفو ،هسفن تقولا يف ثدحي بذاجت يف هركلاو بحلا نيب 
 .ىرخأ رومأو داعتبالاو برقتلا نيبو  روفنلاو ةبغرلا نيب ضقانت يف ،ينادجولا بذاجتلل احضاو ًاجذومن ةيفطاعلا
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 موي حابص تجرخ امدنع ،ةيناثلا ةيجيلخلا برحلا يف لئاهلا راسكنإلا دعب ،ةيدركلا تاظفاحملا يف
 يصعلاو ةحلسألا نيرهاش ،بونجلا ندم ةيبلاغو ةرصبلا ييقارع نم ةريفغ دادعأ ،2/3/1991
 اوناكو ،اªوضغبي يتلا ةطلسلل زمرك ،ةطرشلا زكارم يبستنمو مكاحلا ثعبلا بزح تارقم دض
 .اهل نيعاصنم وأ اªوقلمتي

 راركت لالخ نم اهسسحت مت يتلا ،اهتبيه فعض رداوب ىلوأ عم اهنم مهرعاشم تلدبت دقل
 ةحاس نم م{احسنا دعب ،ةرصبلا عراوش نوبوجي نييركسع نم انلع مادص متشو داقتنا تالاح
 :ةيناثلا جيلخلا برح
 عم مهدودح ىلع وأ ،تيوكلا يف مهعضاوم نم مادقألا ىلع ايشم ،بعتلا ةدش نم :نيكهنم
  .بونجلا ندم يقUو م|رصب ىتح ةيدوعسلا

 ترثعبتو ،نيعرسم اهورداغ يتلا ةيعافدلا مهعضاوم يف مهقازرأ سادكأ اوكرت نأ دعب :نيعئاج
 تحشو ،مهلوح نم معاطملا تقلغأو ةيرادإلا نوؤشلا يف نيلماعلا مهوبستنم قرفتو ،م|ارقم
  .باحسنالا قرط ىلع ةفايضلا
 اهجئاتن نمو اهفارطأ نم فرط مªأ اوسحي ملو ،اهيف اولتاقي مل برح ةراسخ نم :نيروسكم
 ناسنإلل يسفنلا نزاوتلU تلخأو ةموكحلا رهظ تمصق ٌةراسخ .اهوعقوتي مل يتلا ةيريمدتلا
 ىلع دوهشلا نيب نم تنك .يجيردتلا مدهلا ةلحرم باتعأ ىلع يقارعلا شيجلا تعضوو ،يقارعلا

 ءابطأ ةعومجم عم ةرصبلU بيصخلا وبأ يف مدقتملا يسفنلا زكرملا يف اتقؤم تلمع موي اهلوصح
 دعب ءافلحلا عم هتكرعم يف يقارعلا شيجلل يونعملا عضولا ةعباتمل نيصصختم نييسفن

 طوغضلا نع حيورتلل ةرصبلا عراوش يف يشمنل بهذن نأ يل ليمز عم ُتّدتعأو ،17/1/1991
 ىدرتت تأدب يتلا ةيونعملا ةلاحلا مييقت يف ¬ديفي ام صحفتنو يرجي ام نياعنلو ،اهسحن يتلا
 افصق اموي نيعبرأ هرارمتساو ءافلحلل رمدملا يوجلا فصقلا تDادب عم ريطخو عيرس لكشب
 ىلإ ايلعلا ةدايقلا عفدو ،امامت اهتيلكيه رمد ةيمامألا تاعافدلل Dوبعتو يقارعلا قمعلل ايجيتارتسإ
 تحبصأ يتلا ةرصبلا هاجتÑ ،1991-1-25/26 ةليل يثراكلا باحسنالا رمأ رادصإ

  .نيمودصملا ىرايحلا دونجلا نم ةباغ ،Dدرف نيبحسنملا رثك نم اهعراوش
 ارصع ،برعلا طش شينروك عراش يف يشمن ليمزلا سفن عم تنك رمألا كلذ نم نيموي دعب

 انمامأ تظحالو ،ىده ريغ ىلع نيشاملا يقU لثم حبصنل ةيداع ةيركسع ةلصمقب انبتر يطغنو
 زواج طايتحالا دونج نم يدنج هنأ ةماعلا هتئيه نم ودبي ،ةبتر لمحي ال Dركسع يشملا يف
 هسفن عم ملكتي ،ةمودعم هبش ةرطيسلاو زيكرتلا اهيف ةقيرطب اديحو يشمي ،اماع نيثالثلا هرمع
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 هنم تبرقتف ،يهابتنا بلج ىتح ،ةسايسلا يف هل ميرغ عم داح شاقن يف هنأكو ،لاع توصب
 هبناجب ¬رس .ةيرزم يه مك هوحن اهوطخن ةوطخ لك يف فشتكن يتلا هتلاح نع ردصي ام عمسأل
 ةدوجوم تناك ليثامتلا تائم نم لاثمت بوص هجتأف ،مامتهأ يأ ¬ريسل رعي ملو ،هبتني نأ نود
 يف اهتبابسب ةدودمم ىنميلا مهديو ،ناريإ عم برحلU اودهشتسا نييركسعل طشلا ةفض ىلع
 برحلل يسيئرلا ببسلا يه ناريإ نأ ىلع ديكأتلا اهنم ديرأ ،ةيناريإلا دودحلا بوص ،ٍةراشإ
  .نيدبآلا دبأ ىلإ امئاق لاثمتلا يقب ام يقابلاو دودحلا فلخ نم مداقلا ودعلا اªإو ،داهشتسالاو

 عم مالكلا يف اكمهنم لازامو مدقم ةبترب رايطل ناك يذلا لاثمتلا كلذ نم برتقا دقل
 ،هنم اهلك(:امامت هتظفح ىتح لقصيو همالك يف ديعي ،رخآلاو نيحلا نيب هيدي اتلك يف تاراشإ
 فوشأو لاعت ،سيلبÑ شراحتتو يجت الإ ،هناكمب نيدعاك وم ،ةدوسلا ةبيصملا يا{ ةنيلعش ةنحإ
 .) ةنم ةهلك ،ةنيب راصشإ

 رركملا همالكل لجسملا طيرشلا نإ وأ ئجافم لكشب مالكلا نع فقوت ،لاثمتلا لصو امل
 نأ ديري ،ماحرتساو فطع ةرظن هيلإ رظنو لاثمتلا هديب سمل ،بعتملا هلقع يف ام رمأل فقوت دق
 دقتعأ دق برطضملا يسفنلا هعضول اعبت نوكي امبرو ،ةايحلا ديق ىلع اصخش ملكي املثم هملكي
 اهدعب ،ةايحلا ءارو ام نوشيعي تاومأ ةملاكم ىلع ةردقلا كلتمي هنأ ليخت وأ ،ةايحلا ديق ىلع هنأ
  :لاق
 ديدش ءاكب ةبون يف لخد اهدعبو )ايندلا ياه نم حÙرن ديرن مه ةنحإ هللاو ،حÙرم تنأ ديكأ(
 ىتح  ،هبرقب انيشم ىلإ اهلبق نم هبتني مل املثم هبنج ¬دوجو ىلإ اهيف هبتني مل قئاقد ترمتسا
  :هتجهل سفنب هل تلقو تلخدت

 .يوارصب وم تنأ مزال ،بعتلا اذه ىلع كدعاسي هللا اه
 دوعمي(  :الئاق فئاخ ةرظن رظنو ،ءاكبلاو يعولا نادقف ةبون نم احص وأ ،يلإ تفتلا اهدنع

D يوارصب، D ءاكبلا يف رمتسا مث )ةنم ةهلك ةرت ،انلاح فوشتم يقارع. 
 قحتسي ائيش قبي ملو رطخلا ىهتناو تلصو دقل شينروكلا ةفاح ىلع انه سلجا هل تلقف

 لوأ ذخأ امدنع ،ةراكيس يليمز هاطعأ ،ايعيبط اسفنت سفنتو سلج نأ دعبو ،موللاو بتعلا
 مل )يوسشأ فرعأ امو ن¬زحو نابعتو ناعوج ¬أ( :لاقف ،ءاكبلا ةبون هيدل تهتنا اهنم سفن
 دعب تيوكلا يف رحبلا ىلع ةطقن رخآ نم يشملا تأدب امدنع ،سمأ لوأ ذنم نيع يل ضمغت
 دحاو لك( ةقعاصلاك انسوؤر ىلع تلزن ةرابعب باحسنالU ارمأ ةيرسلا رمآ انل ردصأ نأ
 ،دودحلا هاجتÌ ءارحصلا يف ¬رس يئاقدصأ برقأ نم ةثالث عم يقيرط تدجوف ،)هقيرط فوشي
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 لاجعتسا ىلع هانفد ،هيلع ¬رس يذلا قيرطلا ىلع ةرثعبم تناك ةيدوقنع ةلبنق Dاقبب دامع لتق
 تناك ةيتمس ةرئاط نم تاعاس دعب دبع لتقو ،هربق ىلع ةزيمم ةمالع عضوب ركفن مل ىتح
 نم نكمتن مل ىتح ،ةرفح يف هانعضوف قيرطلا سفن ىلع ةبحسنم ةيركسع تايلآ فدهتست
 فيطل مهثلúو ،دودحلا روبعب طقف ركفن نيلجعتسمو نيبوعرم اننأل ،بارتلا نم ليلقب ولو اهمدر
 اهدايطصا لبق دودحلا طخ ربعتل اهتعرس ىلعÌ ريست تناك ةيقارع ةبUد سمأ ةليل هتسهد يذلا
 يتلا اهتفرس هتمسقف ،نيملاعلا بر ةردقب الإ اهنم ةيقارع ةيلآ تلفت مل يتلا ءافلحلا تارئاط نم
 وحن ىطخلا ثحل انضعب عجشن انكو ريسي يبناجب ناك دقل .نيمسق ىلإ يلفسلا هفصن ىلع ترم
  .راتمأ دعب ىلع يهو اهغولب دنع صالخلا ¬دقتعا يتلا دودحلا

 يولعلا هفصن تدهاش نأ دعب ييعو دقفأ نأ تدكو ،ينعزفأ دق موحرملا رظنم ناك دقل
 ،دودحلا نم بيرق ينأ تركذت اهدنع ،بارتلU هؤاشحأو هؤامد تطلتخا دقو ناوث ةدعل كرحتي
 ةميش بحاص يقارع يندجي نأ لمأ ىلع يدلب لخاد تومأ نأ يل نسحأو ،ةلاحم ال تيم ينأو
 هفصن فقوت نأ دعب هناكم يف فيطل يقيدصو يخأ تكرتف ،ةرامعلا يف يلهأ ىلإ يتثج لصويو
 ةدع اªأك دودحلا ىلإ تقبت يتلا راتمألا تضكرو ،هينيع تضمغأ نأ دعبو ،ةكرحلا نع
 ةطقنلا ىلإ يلوصو دعبو ،تاونس رشع اªأك ضكرلا يف اهتقرغتسا يتلا رشعلا قئاقدلاو تارتموليك
 نآلا ركذتأو ،رتموليك 60 ةرصبلا اهيلع بتك يتلا ةمالعلا ىوس ركذتأ ال ناوفص يف ةيدودحلا
   .لاثمتلا اذه بنج انه فقاو ينإ

 ال ينإ اكردتسم ،ًادوقن كلمأ ال ينكل ،عئاج ينأل ،ماعط لوانتأ مل ينأ دقتعأ لوقلا ررك
 ،ريسملا يف فوخلا ينكلمتي ،يلهأ ىلإ لصأ فيكو لمعأ اذام فرعأ ال ،نآلا لكألا يهتشأ
 ضرأ يف ميهأ ينومتكرتو يتبوبيغ نم ينوظقوت مل ول تيرD ،توملU ةديدشلا ةبغرلاو نزحلU رعشأ
 .ةرامعلا ةنيدم ىلإ بهذأ نيأ نم ينولد وأ لمعأ اذام متنأ ينوملعأ ،هللا

 ،ةرامعلا ىلإ لوصولا عيطتست كنأ ىرتسو ،فئاخلا هنبإ ىلإ بألا ةغلب اهتلق اليلق حرتسا
 بوصنملا رسجلا ىلع نم برعلا طش نم ةيناثلا ةهجلا ،ةمونتلا ىلإ روبعلا وه هلعفت ءيش لوأو
 ،تاظفاحملا يقU ىلإ دونجلا مهنمضبو سانلا لقنت لمح تارايس ىرخألا هتهج نم ابيرق كانهو
 عفدتو اهنم لكÈ نأ عيطتست رين¬د ةرشع هذهو ،ةرامعلا ىلإ بهذي نم دجتس كنأ دكؤملا نمو
 هنكمت ةيندبلاو ةيسفنلا هتلاح نأ نم قثاو ريغ ينإو هل اهتلق ،كلهأ ىلإ لوصولا ىتح اهنم ةرجألا
 نأ ىسع حورأ ينولخ ،يتعامج لك ذخأ توملاو ةحار يأ( :الئاق در هنكل ،ريسملا ةلصاوم نم
 هنأ ركذت بهذيو انكرتي نأ لبقو )ايندلا ياه نم ينصلخيو مهلثم ينذخ÷و قيرطلا يف يلإ يت÷
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 اهاطخ يتلا هتوطخ نم داعف ،هتمذب انيد يفوي فيكو انئامسأ نع ىتح لأسي ملو رين¬د ةرشع ذخأ
 ىقب هنأ هللا دمحأ يذلا يركسعلا سدسملا اذه ريغ هDإ مكيطعأ يش يدنع ام ينأ ةرت( :لاقو
 هللاو ،هب كتدحو كبلاطت ًادغو ،ةيركسع ةمذ اذه كسدسم ىلع ظفاح هل تلقف )يDو
            .كسفن ىلع كلU ريد ،كDو

 تطقسأ ةيسفن ةمدص تنوك ،ةريبك ةدشو ةيلاع ةعرسب صصقلا هذه لثم تلصح دقل
 كلذك بونجلا مومعل اهادص رشتنا ،ةدشلاو هعرسلا سفنب مكحلاو مكاحلل ةيضارتفالا ةبيهلا
 درمت كولس ىلإ مهلاعفنا لوحت ام ناعرسو اضغب نولعفنملا ،نودقتنملا رـثك اهدنع .ةعرسلا سفنب
 لتقلاو بهنلا هيلع ابلاغ اهضعب ناك بيلاسأو قرطب ،ةلودلا ريمدتو هريمدتل هاجتاو مكاحلا ىلع
 ملؤملا قلمتلا ديق نم صلخت دق ليلق ريغ نأ ىوس يسفنلا راطإلا يف رسفت ال ،ميدهتلاو قرحلاو
 ىطختو ،هنم برقتلا ىلع ا|ردق فعض هكاردإ دعب ،هلخاد يف اهل يرسقلا دايقنالاو ةطلسلل

 ىلإ هليبس يفو ،هوركم قلقو ديد| لماعك اهتحازإو ،اهريمدتل الوأ عفدناف ،اهنم فوخلا زجاح
 قارع ةلود وأ ،ثعب ةموكح ،اهملاعم نم ٍملعَم يأ ا|ارقم هاجتU ليوطلا هقيرط يف قبي مل ،كلذ
 .بيرق نم اهمكاح ثعبلا ناك

 تفقوتف ،اليكنتو اشطب ةرطيسلا ىلع ا|ردق ةطلسلا تدواع ىتح ،اذكه لاحلا رمتسأ دقل
 ريغ ىلع ةحاسلا ضعبلا رداغف ،هب عورشلا ةعرس تبراق ةعرسبو ،درمتلا لامعأ لك اهدنع
 دشأ ةجردب ،نييثعبلا اهزومر ىلإو ،ةمكاح ةطلسل اقلمت عوجرلا دواع ارطضم ّيقب نمو ،ىده
 ةيصاخ كلتمي مل نمو ،نيريثكلا سوفنو هسفن يف ينادجولا ضقانتلا دوجو نع اربعم ،قباسلا نم
 نمو ،ةنيدم مأ تناك ةيرق هتماقإ ناكم نم ىفتخا ،نيضفتنملا نم اهل عايصنالاو ةطلسلل قلمتلا

 ابلط ةيدوعسلا ىلإو ،فلاحتلا تاوق هاجتU Uره هكرت ،قارعلا كرتل ةبسانملا ةصرفلا هل تحنس
 ربع اهعون نم ىسقألا دعت ةيلمع يف ديرشتلاو مادعالا ىلإ ضرعت هناكم يف يقب نمو ةيامحلل
Ùةيثعبلا ةموكحلا خير.     

 يف نوناقلا ىلع نيجراخلا دنع ةوسقلا كولسو ةضافتنالا ثادحأو يطرشلا ةلاح نم
 نم هب نوموقي ام نأ نيبتي ،نيسبلتم مهيلع ضبقلا ىقلي موي ةطلسلا مهقلمتو ،مهمئارجل مهذيفنت

 نم اهنع ريبعتلا نكمي ،اعم نآ يف نيضيقنلا لمح اهماوق ةلاح ،نيسكاعتملا نيهاجتالU كولس
 نمز دنع الو ،نيعم مكح ماظن لكش ىلع اهثودح فقوتي مل قلمتلا ـ ضغبلU ،ةيسفنلا ةيحانلا

 رحانتلا ةرتف نUإ ضعبلا كولس يف رييغتلا دعب ترركتو قباسلا نمزلا يف ةدوجوم تناك ،ددحم
 ىلإ زمري لباقم ىلع رانلا قالطإ دح حالسلا مادختسال الثم عيرسلا هجوتلا ثيح لاتتقالاو
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 هرصاحت مويو ،دادش نيب رتنع اهقلطم نأكو ،باتعلا ىتح ¬ايحأ قحتست ال رومإل ةطلسلا
 امك ،ةماعن نم نبجأ السوتم اليلذ نايجألا نم ريثك يف بلقنيل اعيرس هحالس يمري ،ةطلسلا
 .نامزلا فلاس يف برعلا ناسل لوقي
 نكسلا يف هل ًاراج راج لتقي نأ ىلإ رمألا لصو ،ةيصخشلا يف صئاصخ ببسبو اهببسبو   
 ىلع ةبوسحم ةعامج نم هنأل نيكسلU ربكألا هاخأ خأ ُحبذَيو ،ةلودلا يف فظوم هنأل ،ميدق نم
 ننفت ٍلتق لامعأ اهريغو .ةلودلا سفن يف ةفيظو ابلاط مدقتيل لتقلا نم ةرتف دعب عجريو ،ةلودلا

 ىرخألا ةيرشبلا تاعمتcا يف هليثم لق ،رازئمشالا ريثي ضغبب نوعربتمو نوفرتحم نولتاق اهذيفنت يف
Uمسوت اقيرفأ لهاجم يف لئابق ءانثتس Uام اذإ ةقيرطب اهذيفنت يف اورمتساو ،ايعامتجا لهجل 
 بيرختلا تاقايس يف العفو ،ةماعلا تاشاقنلا يف الوق ةدوجوملا ريمدتلا يف ةبغرلا عم اهانعضو
 وطسلاو لايتحالاو بصنلا تايلمع عويش عم ،ماعلا لاملاو ا|زهجأو ةلودلا تادوجومل دمعتملا
 اذه عضولا انل حمسي ،ريراقتلل ةيديكلا ةباتكلا رثكو ةميمنلاو ءارتفالاو ديدهتلاو باصتغالاو
Uمسق ا{ زيمتي ةلاح نوكت نأ تكشوأ يئادعلا ضغبلا ةلاح نإ ،لوقل 
 ىلع درمتلا ءارشتسا يف رثألا اهل ناك ،ةيقارعلا ةيصخشلا يف ةسوملم ةيصاخ وأ ،نييقارعلا نم
 ذيفنتل ،رالود ةئاملا نع لقت ةيدقن غلابمب لتق يدهعتم اوحبصأ ،بابشلا نم ريثكلا نأل ،ةلودلا
 .¬ايحأ لتقلا

 ءاسؤر ةيبلاغو ،قازتراو بسك ةليسو لتقلا ناهتما ىلإ تهجوت تUاصعلا نم ًاددع نإو
 لتقلا ذيفنتو ،ىرخألا رئاشعلا يف مهل نيلباقملا عم مهافت ةليسو لتقلا مادختسU نوتفي رئاشعلا

  .ةلودلا ةطلس ريمدت ىلإ اعيمج نوعسي مªاكو ،ةايحلا فقاوم عم مهلماعت يف رأثلU ذخألل ةقيرط
 يذلا ىوتسملا ىلإ ،يقارعلا كولسلا يف رركتو ،رشتنا دق درمتلاو ،فنعلا ىلإ ءوجللا نإو

 ةنادالا اهيف ىرن يتلا تاذلا ىلإ اهنم ةدترملا كلت هعنقملا :هرهاظم لكب ٌفنع ،ةيصاخ هدع نكمي
 تاكنلل اقالطإو ،ةماعلا تاكلتملل ابيرختو افلص نيرخآلا ىلإ ةهجوملاو ،سفنلل ةحضاولا
 .نيناوقلا قرخل حناجلا كولسلا كلذ ةيزمرلاو .ليلضتلاو عادخلاو ةعمسلU عينشتلاو

 بضغلا تاروف يف ةطاسبب هظحالن نمزملا مكارتملU هبشأ قارعلا يف ناودع يأ فنع رهاظم
 تالضعلاو حالسلل فينعلا مادختسالاو ¬ايحأ بابسلاو مئاتشلا نم ليسب اعيرس ىلجتت يتلا
        .ايقطنم اهمادختسا يعدتست ال بابسأ يف ىرخأ ¬ايحأ

 يشامتلا ةلواحمو ةلودلا نم بارتقالا ىلإ ةدوعلا ةيناكمإ اهدوجو طقسي نل رهاظم اهنكل
 عم نأ رخآ ىنعمبو .ريثأتلا ىلع ا|ردقو ا|وقب نوبضاغلا كئلوأ رعشي امدنع ،اهجª يف ريسلاو
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 فلزتلا اهضيقن نأ ،يقارعلا عمتcا يف ريغلا عم لماعتلا لاجم يف دجن ،ةعئاشلا ةيئادعلا ةيصاخ
 يف ةعئاش ايقطنم كلذ قحتست ال فقاوم يف هحدمو هدو بسك ةلواحمو هقلمتو ىلعألا لوؤسملل
 رومألا نم لوؤسملاو مكاحلا رابكإ وأ ،نأشلا ءالعإو ةماعلا تاقالعلا يف ةنهادملاو ،مهلخاد
 داهشتسالا نكمي ،ةرثكب ةدوجوم هتارشؤمو هلئالد ،مهريغل ماعلا كولسلا يفو مهسوفن يف ةدراولا

 2004 سيام رهش يف ةيقارع ةموكح لوأ قاثبنا قفار يذلا كولسلا كلذ اهنيب ،ةلوهسب ا{
 يف ةسامحلا ريثÈ تحتو داع ذإ ،تايئاضفلا ربع كاذنآ ةموكحلا مدق يذلا لفحلا فيرع لبق نم
 نيسمخلا تاونسلا يف ةعبتم تناك يتلا ةقيرطلا سفنب ددجلا نيلوؤسملا رابكإو ةنهادملا ىلإ ميدقتلا
 مادص مDأ ثدحي ناك ام ىلإ قري مل نإو وهو .رربملا ريغ ءالعإلاو صيخرلا حدملا ميدقتل ،ةيضاملا
 ،ةدوجوم لوؤسملا تاذل يدمعلا ميخضتلا لالخ نم قلمتلا ةيصاخ نأ رشؤي هنكل ،هقبس امو
 هذهو .ماعلا كولسلا يف ةيصاخ تلاز ام عيفرلا هماقمل قلمتلا نم عونك ىلعألا ةنهادمب ذذلتلا نإو
 ىلعأ يف هعضو نولواحي ةقيرطب ديدجلا حدم ىلإ اوهجوت ءارعش ةدوع عم تعضو ول تارشؤم
  .نيدقار حفسلا لفسأ مه نوقبيو ،ممقلا

 يف ًاسراف ،مداقلا نوكيل ءامسألا اهيف تريغت تارابعب ودشلا ىلإ لافطأ قّوَس يعاسمو
  .نوثهلي هل عابتأ يقابلاو ىلعألا

 ىلإ مهمدقت ،ةديدجلا ةسöرلا رئاودب طابترا ةغيص نيوكتل رئاشع خويشل ةثيثح تاهجوتو
 اهلفسأ مهو ةصنملا ىـلع فقي لوؤـسمل ،قلطملا مهءالو اهيف نودكؤي ةيبرع ةكبدب ،ىربكلا ةعاقلا
  .نوجزهي

 ءادعألا ىلع ارصن اªولعجي ،ةيداع تابسانمل كيربتلاو يناهتلا تايقرب لاسرإ يعاسم عم
  .نوصلخملا هدونج مهو مظعألا ةدايقب

 ركبلا عم لصح يذلا لثم ىلعألا ةبترملا يف هعضتو مكاحلا ربكُت كولس عاونأ اهريغو 
 نوسحي مهلعجتو نيرخآلا تقولا سفن يف رغصُتو ،مالسلا دبعو ميركلا دبع مهلبقو ،مادصو
 دوجو اهعيمج رشؤت ،ماكحلا لك عم نييقارعلا نم ليلقلا ريغ ضعبلا لعف املثم ىندألا ساسحإ
 حضاولا ناك ةديدع دهاشم يف حوضوب ه¬دهاش ،دهعلا ثيدح نكي مل ادوجو ،ةيصاخلا هذه
  :نادجولا يف اضقانت اهنم

 ميظعت ةقيرطب 1958 ماع لبق فاتكألا ىلع هترايسو الومحم يناثلا لصيف كلملا لابقتسا
  .ناودعلاو ضغبلا رعاشمب ةمعفم ةقيرطب هتموكح دارفأ لحسو هتلئاعو هلتق تقبس ،لالجإو
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 ةقيرطب ،تابسانملا لك يف همسÑ ينغتلاو باقلألا فالآ هحنمو مساق ميركلا دبع دبعل ودشلا
 بولسÑ ةلجد يف هتثج يمرو ةيروص ةمكاحمب هلتقو ،هيلع بالقنالا نم ِهمحت مل هماقمل ارابكإ
  .ناودعلاو ضغبلU ءيلم

 قيفصتلاو ةن¬رلا هبطخ نييالملا روضحو ،زافلتلاو فحصلا يف فراع دمحم مالسلا دبع حدم
 يف ضيغبلا يفشتلا نم عونك ،بيرم ةرئاط ثداحب الوتقم هتوم ىلع فس÷ مل Dودحو اذقنم هل
  .نامزلا كلذ

 هترضحب فقو ،ةيعامجلا ةدايقلل الاثمو ادئاق Uأ 1968 ماع دعب ،ركبلا نسح دمحأ ةادانم
 ،مس ةعرجب هتتامإو هلزع ةيلمع يف مهضعب وأ ،اوكرتشا نيذلا نييبزحلا لك هل قفصو نييالملا
   .نيبرقملا قافرلا برقأ نم ةضيغب يفشت رعاشمب ةبوجصم

 دح ضغبلاو عايصنالا دح قلمتلا نيب ينادجولا ضقانتلا اذه نع ريبعتلل لاثم رخآ ناكو
 ،نويداعلا سانلاو نويبزحلا همظع يذلا نيسح مادص وه ريخألا نوكي ال دقو ،ناودعلاو تقملا
 هل ميقُي نأ مهضعب لواحو ،تاجرد ةدع هنع اديعب لفسألا يف مه اوقبيل ىلعألا يف هوعضوو
 هينادي ال اقلطم امكاح ،هيلأتلا دح هرابكإ مث نمو ،ءاضفلا ىلإ هقلطي ،تاعربتملا بهذ نم الاثمت
 دعب هب اوكسمي مل مويو ،همكح ءاهتنال اوللهو ،قلمتلا نم عونك ءافلخلاو ماكحلا عيمج نم دحأ
 مهنم اومقتنيل هناوعأو هئUرقأ نع اوشتفو ،ةيذحألU هروص اوبرض ،9/4/2010 يف طوقسلا
 لبس نم اليبس لثمت يتلا ثاثتجالاو ةرداصملل اªوعرشي يتلا نيناوقلا يف ىتح ماقتنألا اوعباتيو
  .يئادعلا ضغبلا

 فقاوملا يف سيل هسملتن ،ةبلاغلا ةيقارعلا سفنلا يف ينادجولا بذاجتلا وأ ضقانتلل ةلثمأ كلت
 ،ناودعلا نم ٌردق هيف افقوم ضعبلا اهيف هجاوي يتلا ةيداعلا كلت يف امنإو ،ءاسؤرلا نع ةلجسملا
 صخش ىلإ اعيرس لوحتيف ،ناودعلا براسم هلوح نم دست امدنع وأ ،ايصخش هدض هجوملا
 لاجر اهيف قوفتي يتلا ةهجاوملا فقاوم يف ظحاليو ،قلمتلا تاجرد ىلعأ لثمي كولسب ،رخآ
 ليلق ريغ امسق نأ ،يئادعلا ضغبلا تالاح ىسقÌ مهكولس موسوم تUاصع دارفأ ىلع نمألا
 يوق نمأ لجر نم ارصاحم وأ ،اسوبحم اهيف مهدحأ نوكي يتلا تاظحللا يفو ،دارفألا ءالؤه نم
 نع ىناوتي ال ،ةضيغبلا هتسارشب اسووهم ناك يذلا صخشلا كلذ نم اعيرس لوحتي ،عاجشو
 ،ديدش قلمتب ديدجلا فقوملل نعذي رخآ صخش ىلإ ،ميدق ةقالح سومب عيضر لـفط حبذ
 هديب نم بطاخي هنأكو ،ةفأرلاو فطعلاو ةمحرلا هيف يدجتسي ،ادح هـيلع رطيـسي نـم لسوتي
 .ةايحلاو توملا
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 ،ةيعامتجالا تاقبطلا مومع يف تDوتسملا نيب ،ةعئاش نوكت نأ يف برتقت قلمت ةلاح اªإ
 يف يت÷ كولس ،ناعذإلا ىوتسم لصت يتلا اهدودح نأ يسفنلا ليلحتلا ءاملع ضعب ىري
 ةطلس ىلإ طرفملا هناعذإ نع ،ددحملا فقوملا يف ينعملا ا{ موقي يتلا طاقسالا ةيلآ نم بلاغلا
 .يقارعلا عمتcا اهنيب ،ةيمالسالاو ةيبرعلا تاعمتcا يف ةيدادبتساو ةيوق دعت يتلا )9( بألا
 ميمعت يف ةصح اهل ،لقألا ةيليصحتلاو ةيفاقثلا تDوتسملا نيب رثكأ رشتنت ةلاح اªإ امومع
 عفد ،سوفنلا لخاد يف دئازلا يناعذإلا قلمتلا مك نأل ،رارقتسالا مدع ةلاح رشنو ىضوفلا
 املك ،طاقسإ ةيلآك لثامملا فقوملا يف مهعضو يأ ،نيرخآلا ىلع هضرف ةلواحم ىلإ ضعبلا

 دتما اعساو اهراشتنا حبصأ اذكهو ،دضلU كولسلا ريثي هتاذ دحب اذهو ،كلذ ىلإ ةصرفلا تحنس
 كرحتلاو ،شيمهتلا ىلإ ليملاو ةحازإلا ىلإ يعسلاو ءاصقإلا يف ةبغرلا ثيح ،ةسايسلا ةحاس ىلإ
 تاعمتcا يف نييسايسلا نيب هنع نييقارعلا نييسايسلا نيب اهلوصح قاف تDوتسمب ليكنتلل
 .ةرضحتملا

 ماظن يف ،نيعم ردقب ةماعلا ةيصخشلا يف تدجو ام اذإ ،ةيصاخ ينادجولا ضقانتلا نإ
 تالاcا لك يف بارطضالا باوبأ ءاقبإ يف ببستتس ،ةنهاو ةطباض ةزهجأو ،فيعض يسايس
 ليدعت دعب الإ لصحي نل فوس اهقلغو ،لوصحلل ةلباق ةينمألا قورخلا ثادحأو ،ةحوتفم
 تاهاجتإ ةدع يف ةرابج دوهج ىلإ جاتحت ةلهس تسيل ةلأسم هذهو ،سوفنلا يف ضغبلا ريداقم
 :قيقحتل

 .يميقلا ماظنلا ميمرت
 .ةيوبرتلا جهانملا ةغايص ةداعإ
 ىلإ ةجاحلا نود هقوقح نوصتو ،ناسنإلا نأش نم يلعت يتلا ةيعضولا نيناوقلا ضعب عيرشت

 .ريمدتلا يف ةبغرلاو ،قلمتلا
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  ةينادجولا ةبناVا
 

 دادغب عراوش يف تايئUرهكو ثúأ ،تادعمو ةزهجأ نولمحي ،ءاسنلا نم ضعبو لاجر رظنم
 يف نيشتنم ،روسكم يسرك Dاقب تناك نإو مهقيرط يف عقي ام نوبهني ،قارعلا ندم ضعبو
 نم رثكأو لب ،لالتحأ لوط دعب سدقلا نولخدي مªأكو هيف نيرصتنم ،دوعوملا مويلا مهراظتنا
  .روسيملا بهنلا قيرط يف ريكفتلا نع تباغ دق اهتيسدق نأل ،سدقلا

 ذنم ا{ ةهيبش رظانم Dاقبو ،دادغب تطقس موي لوقعلا يف ةيقU هروص تلازام ديرف ٌرظنم
 تارشعب اهلبقو ،دادغب طاقسإ نم اهلهأ برتقا يتلا ةضافتنالا مDأ ،يضاملا نرقلا تانيعست
 ال ةقرس ثادحأو ،دادغب لهأ نم ةايحلا ديق ىلع يقب نم اهنع يكحي يتلا دوهرفلا مDأ نينسلا

 لمؤملا مويلا كلذ يف ثدح ريثكلا اهريغو ،بوساح ةشاش ىلع ضيبألا حالسلU كارعو ىصحت
 .ةديرف ةايح يف لمأو ةديدج قاتعنا ةلحرم نويقارعلا هيف أدبي نأ

 موي رهظ نودعسلا عراش فيصر ىلع ارئاح فقو ،ليصأ يدادغب هنع ربع ٌرظنم
 بوص نيرئاسلا ريباوطو ،بيرختلاو قرحلاو زواجتلاو بهنلا لسلسم دهاشي ،9/4/2003
 ،بيرقلا هتيب ىلإ ادئاع هراكفأ تاتش ململو ،هبضغ تالاعفنإ تبك نأ دعب ،ائيجمو احاور اهنكامأ
  .)ْمارَحلا ْلكَأ نِم هَّنيِب ريِصي ْحارشإ يِليَوَأ( ةيقارعلا ةجهللU الئاق

 تايلمعو تازواجتلا لاح انل فصي نأ نكمي هراكذتساو ،هلحم يف ناك ٌعقوت وأ ٌفصو
 خيشلا كلذ ارئاح هب فقو يذلا خيراتلا كلذ نم ،بارطضالا خوخف يف عوقولا عفاودو لالخإلا
 نوكي دقو ،نيمد¬ امبرو نيرئاح ،قارعلا لهأ لك هب فقي يذلا اذه انموي ىتحو ،يدادغبلا
 بارطضالا طيحم نمض هلاجم يف لصح ام عضو وأ ،هعضو نكمي ,نيرظتنم رخآ مويل مهضعب
 ال ،لوقعم ريغ لكشب قارعلا يف رشتنا ،أوسألا وحن لوحت نع ربعي نادجو ةبناجم وأ ،ينادجولا

 ،يسايسلا داسفلا لوانتب يفتكنس هنم الدبو ،هبابسأو هعاونأ لك ضرعل لصفلا اذه يف لاجم
   .ينادجولا للخلا نم عونلا اذه نع احضاو اروصت انل مدقي هنأل ةبناحملا عاونأ نم عونك
 نادجولل بناVا داسفلا ةيهام

 يضرع جتانك ،يقارعلا عمتcا يف اثيدح هلوادت تU يذلا يسايسلا داسفلا حلطصم نإ
 ¬ايحأو ،صاخلا يبزحلا عباطلا هيلع بلغ ،ةيسايسلا ةيلمعلا نمض ةطلسلا ىلع لصاحلا عراصتلل
 كاردإ ىلع ةردقلا هلاجم يف تباغو ،ينطولا حلاصلا باسح ىلع "يبنجألا" ريغلا حلاصل يذيفنتلا
 ضعب هتلقن .ةينطولا ةحلصملا ىلع ةيبلسلا هجئاتن رúآل ينمضلا لوبقلاو ،دسافلا لمعلا ةبقاع
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 هقيرط يف ريسلا ىلع ةسرامملا وأ ،هقيبطت تاوطخ ىلوأ تأدبو ،جراخلا نم اهعم بازحألا
Uمهتجحو ،)10(هضورع لبقتو داسفلا ةسراممل ةضرع اهلهأ نوكي ام ةداع يتلا ،ةريقفلا ءايحأل 
 لوأ ىلإ دوعت هب عورشلا تايلوأو ،لمعلا نع نيلطاعلا ةلافكو ةياعرلا ىلإ دنتست كلذ يف
 ا|Dوتسم تروطت ،ءايحألا كلت يف نيبخانلا ىلع ةطيسب Dاده اهيف تعزو ةيعيرشت تUاختنأ

 هتفلك تحبصأ نأ دعب ،جراخلا نم ناك ليومتب ،م|اوصأ ءارش ططخ ميظنت ىوتسم ىلإ اقحال
 ناك ليومت .اهل عربتلا عيطتست ال هدعاوقو اهلمحت ةكرحلا وأ ،بزحلا عيطتسي ال ةيلاع ةياعدلاو
 نادجو داسفب هتلاح تفصوف .)11( بوكنملا نطولا باسح ىلع ناك نإو Uوغرمو الوبقم
 ةيحانلا نم اªأ الإ ،ايملع اهراشتنا ةعسو اهلوصأ نم ققحتلا رجي مل هروذج ،صاخ يسايس
 هدعب ترشتنا نإو 2003 ماع لالتحالا تبقعأ يتلا ةينمزلا ةلحرملا دنع فقت ال ،ةيلمعلا
 ماع لصح يذلا بالقنالا دعب تءاج يتلا لحارملا ىلإ ايلعف عجرتو لب ،قوبسم ريغ لكشب

 ،ٍرقتسم ريغ ايعامتجإ انمأو افلتخم ايسايس اعقاو جتنأ يذلا يكيتاماردلا ريغتلا ثيح ،1958
  :هيف هجتإ

 ،مساق ميركلا دبع عم رئادلا مهعارص يف نوعلل ابلط رصانلا دبع لامج ىلا برعلا نويموقلا
 ضعب ىلإ داركألاو ،هيلع بالقنالا ةيغب ديدجلا همكح ضهانت ةيبرعو ةيبرغ لود ىلإ نويثعبلاو
 مالسلا دبعو ،هيلع ةروثلاو ةيموقلا مهقوقحب ةبلاطملا يف مهتكرح طيشنتل ةيبرغلاو ةيميلقالا لودلا

 ىلع بالقنالل نييموقلا عم مث نمو ،هيلع رمآتلا فد{ نييثعبلا عم قافتالل فراع دمحم
  .ماعلا سفن يف نييثعبلا

 دمحم نمحرلا دبع ىلع دووادلا ميهاربإو فيانلا قازرلا دبع عم رمآتلل نويثعبلا هيف هجتاو
 مكحلا نم نيعوبسأ نم لقأ دعب امهتحازإو امهيلع رمآتلاو ،1968 ماع بالقنÑ مايقلل ،فراع
 وحن ىلع ةايحلا ملاعم نم ريثكلا تدسفأ ،ةدبتسم ةقلطم مكح ةيروتاتكيد يف اودرفنيل ديدجلا
  .")12( عطاق

 لصاوتلاو لاصتالا مهنم مسق ىقبأ نيذلا ديدجلا نمزلا يف ددجلا نويسايسلا اضيأ هيف هجتاو
 ةيبزح حلاصم قيقحتل ،Uولطمو الثام ةسايسلا تامزلتسمو ةلودلا رطأ جراخ ناكيرمألا عم
 لماعتلا لوصأ جراخ ةيبرع ريغو ةيبرع لود عم ةيتارباخم ةصاخ ةقالع نوك وأ ،رخآ مسق ىقبأو
 ال ،ةيميلقأ لود نم ريثأتلا ةرئاد يف روشحم هنأ ثلú مسق دجوو ،ةيتاذ حلاصم نيمأتل يسامولبدلا

 هفادهأ قيقحت مامأ بعاصملا ليلذتو هحلاصم نيمأتل ةيمتح ةقيقح اهعم لماعتلا ىوس هيدل لاجم
 م|انيوكتل اعبت لودلا ىلع اوعزوت دق ،بازحأو لتكو نييسايس نأ مزجلا نكمأ ىتح ،ةيصخشلا
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 ددعتم يسايس داسف ةلاح نينوكم ،لمعلا غيص اوهوشو قاروألا اوطلخف ،ةيبهذملاو ةيموقلا
   .ايلمع هتجلاعم بعصي ،يطارقميدلا سفانتلا ةلظم تحت نادجولل بناجم ،هجوألا

 ةلودلا ةرادÑ رييغتلا دعب ام قارع يف هبناوج ضعب تطبترا ،موهفم يسايسلا داسفلا نإ
 دضلU فافطصالا وأ ،هئاطخأ نع رظنلا ضغب همعدو مكحلا عم ضعبلا فقو ثيح ،مكحلاو
 ببسب تنوكتف ،هضراعي نميف روصقلا هجوأ ىلع جيرعتلا نود هتضراعمو رخآلا ضعبلا نم هنم
 بازحألاو لتكلا فقاوم اهساسأ ىلع تمسقنأ ،راكفأو تاروصت ،فافطصالاو فوقولا اذه
 ىلإ مكحلا نم ةبيرقلا ةعومcا نم ةيتآلا ةرظنلا تحبصأف ،هنم بارتقالاو مكحلا يف دوجولل اعبت
 داسف ،تامظنملاو لودلU ءاوقتسالا بلطو جراخلU تالاصتا نم مهل نوضراعملا هب موقي ام
 هتاسسؤم لامعأ ىلإ مكحلا اذهل نوضراعملا كئلوأ رظني لباقملUو ،نادجولل بارطضا يأ ةمذلل
   .نادجولا ةبناجم يف لصألا اªأ ىلع باختنالاو ،مكحلا ىلع ةظفاحملا يعاسمو ةطباضلا

 ،قارعلا ثادحأو عوضوم يف تَمِحقُأ وأ اهسفن ْتمَحقَأ يتلا لودلا نأ ،اهيلإ فاضي
 اهمعدو ،كانه وأ انه رمتسملا اهكرحت لالخ نم ،ةبرطضملا هتحاس يف اهدجاوت يوقت تذخأ
 ،ةصاخلا حلاصملا قيقحت نم عونك ،كاذ وأ بناجلا اذه ىلع اهطغضو ،كاذ وأ فرطلا اذهل
 ديكألا داسفلا عوضوم بلص تلثمو ،ةيسايسلاو ةيناسنالا ميقلاو تارابتعالا تزواجت ةقيرطبو
 نوّكف ،كلذل ةمئالم يقارع عمتجم ةبيكرت عم العافتم لخادتو بعشتو رشتنا ،ريمضلاو ةمذلل
 نويسايسلا هتيهام ىلع قفتي مل يسايس داسف وأ ،ينادجو لالتخإ نم ابناج لعافتلا يأ
 هروـغ ربسي مل كلذك ،ةيبزحلا فقاوملاو ةيسايسلا ىؤرلU ةموكحم هيلإ ةرظنلا اوقبأف ،نويناملربلاو
 ريغ هفيرعت ديدحت اوقبأف ،يسايسلا يملعلا ثحبلا راطخأو فورظلا ببسب نويقارعلا نويميداكألا
 قبسم ضارتفا ىلع سسأتي نأ دبال ،هتعيبطو قفتي يئارجإ فيرعت يأ نأل لمتكي نلو ،لمتكم
 :نيتمهم نيتلأسم نع ةجض¬ ةركف دوجول

  .ةدسافلا ريغ ةيسايسلا ئدابملا امهالوأ
 ،حيحصلا ىوتسم ديدحتل ةدحوم ةغيص قتشي نأ ا{ ءرملل نكمي يتلا ةيفيكلا امهتينúو

  .)13(نودسافلا نويسايسلا هنع فرحني يذلا
 مجسني نأ نكمي يذلا ،روكذملا ضارتفالا بايغ لاح يف يئارجإلا فيرعتلا نإف اذه عمو

 عقاولا ىلإ هلاجم يف برقألا وأ ،باتكلا اذه يف يقارعلا يسايسلا داسفلا عوضومل ضرعلا اذهو
  :وه
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 لخي ،ةصاخ ةيتاذو ةيبزح حلاصم قيقحتل ةمظنم ةعامج مأ ،ناك ادرف يسايسلا كولس
 .ماعلا ماظنلاو ةيسايسلا ةيلمعلU اهلوصح

 نكمي ،هتالاحل يملعلا فيصوتلاو ،يسايسلا داسفلU صاخلا فيرعتلا ديدحت ةلأسم نع اديعب
 ةلحرملا هذه لالخ لصحت تلاز امو تلصح يتلا كولسلا هجوأو لامعألا نم ديدعلا عضو
 :اهنيب ،يسايسلا داسفلا ةناخ يف ثيدحلا قارعلا خيرÙ نم ةينمزلا
 ةلوليحلU ةلودلا يف فارطأ مايق يإ ،)14( داسفلل يسايسلا ناضتحإلا ةلحرم ىلإ لوصولا .1

 ةعس نم مغرلا ىلع ذإ .ءاضقلا ىلإ ايعامتجاو ايسايس اهيلع نيبوسحم نيدساف ميدقت نود
 ةرودل طقف دحاو يقارع ريزول نلعم ما|إ ةلاح تلصح ،قارعلا يف داسفلا مجح نع رشنلا
 ليقو ،ايصخش هب قلعتت ال داسف Dاضقب ،ةراجتلا ريزو وهو 2010 -2006 مكحلا
  .يسايسلا داسفلU هدوحو قدص لاح يف فّرعُي يسايس رحانت ىلع ينبم ما|الا نأ اهددصب

 مهل ةيتاذ بساكم قيقحتل ،ةطلسلل نييموكحلاو نييسايسلا نيلوؤسملا مادختسإ ةءاسإ .2
 ريخستو ةيباختنالا ةياعدلا ضارغأل بصنملا لالغتسا كلذك ،)15(م{ازحال وأ ،ايصخش
 .ضرغلا سفنل اهمالعإو اهرئاود تارقمو ،ا|الجعو ةلودلا تادعم
 ةيلمعلا ىلعو ،اهجئاتنو تUاختنالا غيص ىلع ريثأتلل ،ةيعرش ريغ قرطب ةيبنجأ لاومأ مالتسإ .3

 ةيباختنالا اهضارغأل ،لاومألا كلتب تايصخشو بازحأو ىوق ةناعتسإ يأ ،ةيسايسلا
 لاملا يطعي نم نأ ساسأ ىلع اهلاشفإ وأ ،ةيسايسلا ةيلمعلا لكش رييغتل يعسلاو ،ةصاخلا
 .)16( رارقلا ذخ÷
 رثكأ يف "ةيسايسلا ةسسؤملا" ةلودلل يسايسلا قسنلا لمع مظنت يتلا ماكحألاو دعاوقلا ةفلاخم .4

 لتكلا تفلتخأ موي ذإ ،ايفيك اهنم بارتقالا وأ ،روتسدلا داوم نع داعتبالاو ،لاجم نم
 ربكألا ةيباينلا ةلتكلا فيلكتب ةصاخلا يقارعلا روتسدلا نم 76 ةداملا اهريسفت يف ةيساييسلا
 اªأ تدكأ يتلا ةيداحتالا ةمكحملا ىلإ تعجرو ،2010 ماع تUاختنا يف ةرازولا ليكشتب
 تزاح يتلا ةيقارعلا ةلتكلا ترصأ ،ءاضعألا نم ربكأ ددعب ناملربلا لخدت يتلا ةلتكلا ينعت
 ،ينوناق ريغو زاحنم ريسفتلا اذه نأ ىلع  "Ùوص 91" تUاختنالا يف تاوصألا ىلعأ ىلع
 تلصح يتلا نوناقلا ةلود فالئتإ ةلتك تبحر نيح يف ،ةدحتملا ممألا ىلإ ماكتحالU تحولو
 دودحب عمجي اديدج افلاحت ينطولا فالتئالإ عم اهليكشت دعب "Ùوص 89" ىلع
 مكحب كلذ اهنكمي يتلا ةدحتملا ممألا نم ءاج نإو يلودلا لخدتلا تبجشو ،"Ùوص166"
        .عباسلا دنبلا تحت قارعلا دوجو
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      ،تايلوؤسملاو قوقحلا كلت تابجاو ،ةماعلا تايلوؤسملا ىلع نينمتؤملا نييسايسلا كاهتنإ .5
 .اªوقحتسي ال تائفاكمو معد ىلع لوصحلا فد{
 ةداعإ نيناوقو ،ءانبلا يف ةموكحلا عيراشمل ضراعملا فصلا يف ناملربلا يف ةيسايس لتك فوقو .6

   .رامعإلا
 ،مكحلا يف ةكراشملا ةلعافلا بازحألا تاهجوت عم مءالتت تUاختنأ نيناوق ليصفتل يعسلا .7

 حيتي يذلا 2009 ةنسل هتاليدعتو 2005 ةنسل 16 مقرلا تUاختنالا نوناق يف درو امك
 اهتصح ديزي يذلا رمألا ،ةرغاشلا دعاقملاو ةيضيوعتلا نم ةدافتسالا ةيناكمإ ةزئافلا بازحألل

 تاوصأ تبهذ مث نمو زوفلا ليبس يف دهاجت يتلا ةريغصلا بازحألا باسح ىلع زوفلا يف
 .ا{اختنا اوضراع يتلا بازحألا ىلإ اهيديؤم
 ددع ةقالع نأ كش ىندأ نودو رظانلا دجي ،لوصحلا ةيواز نم لامعألا كلت ىلإ رطنلا نإ

 يهو ،ماعلا مالعإلا يف اهنع ملكتلا شخي ملو ،ةنلعم يبنجألU ةيسايسلا لتكلاو بازحألا نم
 ،اهتيح¬ برقتلا نم دحأ نكمتي نأ نود ،ةيرابختسالاو ةينمألا ا|زهجأو ةلودلل ةفورعم كلذك
 لتاقت ةحلسم ىرخأو ةيباهرإ تاعامجب ءاقتلالا نإو .تبú يسايس لمع جª تحبصأ اªأكو
 عيطتست ال ةموكحلا نأ ىتح ،هثودح اعئاش لب ادراو ارمأ حبصأ ،ةموكحلا عم قيسنت نود ةلودلا
 نأكو ،مالعالا ةزهجأ ىلإ هعوضوم لوح تابيرستلا ضعب ميدقت ىوس ،هب فرعت موي ءيش لمع
   .ةرباع ةلأسم هتلاح

 ،ةيركسعلاو ةينمألا رئاودلا قرخل ةيسايسلا بازحألاو لتكلا يعس ىلإ ةبسنلU لاحلا كلذك
 ،ةينمألا ةزهجألا عيمج يف نودمتعم  صاخشأ اهعيمجل ،حبصأ ىتح دراو رمأ ةيبزحلا اهضارغأل
 ىلإ تاكرحلاو بازحألا ضعب تعس كلذ نم رثكأو ،ةصصاحملا مكح تحت مهدوجوب فرتعم
 يف لمعت ،جمدلا نوناقب ةنعرشم ةينمألا ةزهجألاو ةحلسملا تاوقلا يف ةيبزح ةيميظنت Dالخ ةماقإ
  .نكي مل ائيش نأكو روتسدلل افالخ ةسايسلا

 ةلامتسالاو هيوشتلا دصقب راوج لودو ةيبنجأ تاهج ىلإ تمدُق دق ةكربفم تامولعم نإو
  .يسايسلا ميمستلاو

 ،ةريبكو ةريغص لك يفو لحت ةلكشمو لصحت ةمزأ لك يف يميلقالا طيحملا بوص هجوتلا نإو
 اعبتو ةجزمألا بسح ،ةنلعملا هبش هتالخدت نعو حوضفملا هدوجو نع دوصقملا يضاغتلا مث نمو
   .نييقارعلا ريغل اهعير َصصُخ ٍفْقَو ةحاو قارعلا نأكو ،يبهذملا ءامتنالاو ةدئافلا ىلإ
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 نادجولل بناVا يسايسلا داسفلا ذفانم
  يعـسلا لوـح سسأتت اهبلغأ ،تDاغل ثدـحيو َثدح قارعلا يف يسايسلا داسفلا نإ

 اـهفرح وأ ،ةيسايسلا ةيلمعلا لاشفإو اهيلإ لوصولا عنم وأ ،ةطلسلا ىلإ لوصولل ثيثحلا
Uيه رييغتلا تبقعأ يتلا ةلحرملا يف هذفانم ةيبلاغو ،ةيطارقميدلا ىنعم نع دعتبت يتلا تاهاجتال:   
 رئاود يف نيلوؤسملا ضعبو نيبخانلا تاوصأ ءارش كلذ يف امب .عورشملا ريغ يلاملا قافنإلا .1

 يف ،نيبخ¬ ىلع رشابم لكشب لاومأ لعفلU تعزو ذإ ،ةيباختنالا اهزكارمو تUاختنالا
 ماع تاظفاحملا سلاجم تUاختنا يف كلذكو ،2005 ماع ترج يتلا ةيناملربلا تUاختنالا

 مَسَق ءادأ بخانلا نم بلطلا ،¬ايحأ اهبَحاص ،2010 ماعل ةيناملربلا تUاختنالاو ،2009
 يف عاش يذلا مسقلا ناكو .ددحملا غلبملا هتحنم يتلا ةهجلا ىلا هتوصب ءالدإلا نامضل ،نيميلا
 .))كريغ بختنأ ام سابعلل يتافاتجإ ياه ((وه ةيبونجلا قطانملا يف ةروكذملا تUاختنالا ءانثأ

  لمع صرف داجيإ كلذك ةينيعلا داوملا وأ ،ةيذغألاو Dادهلا لثم نيبخانلا ىلا زفاوحلا ضعب حنم .2
  .ةتقؤم دوقعب ةصاخ ،لجألا ةريصق
 ةلودلا اهفنصت ،صاخشأو تاعامجو لود نم الاومأ ةيسايس لتكو بازحأو نيحشرم لوبق .3

 قلخ يدهاجم لثم ةيقارع ريغ تامظنمو راوجلا لود ضعب اهنم ،ةيسايسلا ةيلمعلل ةيداعم
  .نيفورعم لامعأ لاجر نمو ،قارعلا يف ةدوجوملا ةيناريالا
 نأ رييغتلل ىلوألا مDألا ذنمو قارعلا يف فرُع ذإ ،نمث ءاقل صاخشأل تاميركتلاو تانييعتلا عيب .4

 ناكم نم نولقنيو ةطرشلا وأ ،شيجلا يف ًاصاخشأ َنونيّعُـي نيذفنتم ًاصاخشأو ةيسايس تاهج
 تارالودلا فالآ نايحألا ضعب يف تزواجت ،ةنيعم غلابم ءاـقل ةيدايق بصانم نوحنميو رـخآل
 نييميداكأ نم مهريغو نيريثك نييسايس نيب عساو لكشب الوادتم تU ىتح لاثملا ليبس ىلع
 نييالم ةـسمخ براقي ام عـفد  دـق "ةيدايس" ةنيعم ةرازول اريزو نأ ،نييداع س¬و نييركسعو
 نيب الوادتم عوضوملا لاز امو ،ةصصاحملا بسح ةرازولا هذهل هحيشرتب ةينعملا ةـهجلا ىـلا رالود
 فحص ترشن كلذك .اينوناق ا{ ذخألا نكمي ةلدأ ميدقت نود ،عمتcاو ةسايسلا ةقورأ
 قافتإ نم مDأ دعبو 2010 ماع يناثلا نيرشت رهش يف ةيدادغبلاو ةيقرشلا اهنيب تايئاضفو
 حيشرتلل ةريعست كانه نأ ينطولا فلاحتلا حشرم  ةموكحلا ليكشي نأ ىلع ةيسايسلا لتكلا
 ةرازولل تارالودلا نم نييالم ةدع ىلإ لصت ىرخأ لتك لخاد تاكرح نم تارازولا ضعب ىلإ
 لتك تطرتشا امك .هب قيقحتلا تبلاطو ةيسايسلا لتكلا عيمج هتبذك ٌرشن هنكل ،ةدحاولا
 ،يئاª لكشب مهحيشرت لوبق لبق ايلع بصانم يف اهل نيحـشرم ىـلع ةلعاف ةيسايس بازحأو
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 عقاو يف هذهو ،اذه مهحيشرت ءاـقل نييعت تاليهستو ادوقع حيشرتلا ةهج يأ اهوحنمي نأ
 عطاق ليلد وأ ،دنس نود نيرخآلا سانلاو نييسايسلا نيب ىرخألا يه لوادتت تامولعم لاحلا
 ماعلا يعالطإو ،يصخشلا يريدقتب ناك نإو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم هدنفي وأ ،اهلوصح تبثي
 ةريخألا رهشألا ىتح 2003 ماع ناسين ذنم ةرمتسملا اهثادحأو ةلحرملا تDرجم ضعب ىلع
 ذإ .العف تلصح دق هل ة{اشم ىرخأ عاونأو كولسلا نم عون اذكه لثم نأ 2010 ماع نم
 ةلتكلا يف لوألا صخشلا نأ ،هعم ةصاخ ةسلجب 2008 ماع ةموكحلا يف فورعم ريزو ىكش
 نأ ادكؤم ،ادوقع هتلتك حنم ةرورضب ،يعيبط ريغ لكشب هيلع حلي ةرازولا ىلإ هحشر يذلا
 .اهعيمج تذفُن دق ةنسلا كلتل ةيرامثتسالا ةطخلا بسح ةرازولا دوقع نأ يف يه ةلكشملا
 سيئر بئ¬ بصنم ىلإ هحيشرتل رالود ينويلم ابلاط هب لصتأ ةلتك سيئر نأ قيدص يل لقنو
 اهئارزو ةلاقتسا تنلعأو 1/8/2007 يف ةموكحلا نم قفاوتلا ةلتك تبحسنأ نأ دعب ءارزولا
 عم باتع ةسلج يفو .يعبوزلا مالس روتكدلا كاذنأ ءارزولا سيئر بئ¬ ىلإ ةفاضإلU ةسمخلا
 ماع ةموكحلا يف ءارزو هحيشرت ءاقل ،ةمخض ةيدقن غلابم ملتسا يذلا لتكلا ءاسؤر دحأ

 اهريدت ةيريخ تاسسؤمل تمدق امنإو ،هل تسيل غلابملا كلت نأ ةطاسببو باجأ ،2006
   .هتلتك
 يف نيدوجوم نييسايس نم ةيرسلU ةفنصم ةينمأو ةيركسع تامولعم ىلإ لوصولل طيطختلا .5

 عم لماعتلU نيينعم ريغ لصألا يف مه ،ةيسايسلا ةيلمعلU ةكراشم ةيسايس بازحأو ةلودلا
   .تامولعملا نم عون اذكه
 ةزهجألاو ةيتحتلا ةينبلاو لاومألا ةصاخ ،ماعلا عاطقلا يأ ،ةلودلا دراوم مادختسا ةءاسإ .6

 ةلتكلا وأ ،بزحلا نم نيذفنتم نيلوؤسم مامأ ةحاتم نوكت ام ةداع يتلا تالجعلاو تادعملاو
 مايق رييغتلا دعب ىلوألا ثالثلا تاونسلا يف ةصاخ نييقارعلا نيب عاش ذإ ،م{زحو مهحلاصل
 ىلع نيبوسحم نيلواقمو تاكرش ىلإ دوقعو تالواقم ةلاحإل لخدتلU تارازو ءالكو وأ ،ءارزو
 دقعلا عيقوت دعب ةرشابم ذخؤت وأ ،حUرألا نم ةصح ىلع مهعم قافتالUو ةلتكلا وأ ،بزحلا
 .ةكرحلاو بزحلا حلاصل تالومع لكش ىلع

 اهثحل ةيبرعلا لودلا ةصاخ ،جراخلا ىلإ لتك وأ بازحأ ءاسؤر نيفنصملا نييسايسلا ضعب ءوجل .7
 مه ،ةيفئاط سسأ ىلع اªوغوصي ججحب ،اهتقاعإو ةيسايسلا ةيلمعلا نم دضلU فوقولا ىلع
 .اهجيجأتب لصألا يف نومهتم
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 اهلوصو ةيناكمإ نم ةدافتسالا فد{ ايلام ةيسايس بازحأ معد يف افرط صاخلا عاطقلا لوخد .8
 يلام معد نم هومدق ام ةداعتسا نم هيف نيينعملا نكمت ،ةمهم ةيرازو بصانم ىلإو ،ناملربلا ىلا

  .اقحال
 ىلع تيوصتلا نـع عانتمالا ىـلإ مهعفد دصقب ناملربلا يف ءاضعأ ىلإ ًالاومأ ةيسايس لتك ميدقت .9

 .مهحلاص ريغ يف اªوضرتفي نيناوق عيراشم
 بزحلا لاومأ عاديإ يأ ،بزحلا لاومأو نييسايسلا ضعبل ةصاخلا لاومألا نيب لخادتلاو طلخلا.10

Uنوكتل ،قارعلا جراخو لخاد مهلئاوعو مهئامس Uفرصتلا تحت وأ ،ةصاخ ًالاومأ ةجيتنل 
 .هتلئاعو يسايسلل يصخشلا
   راشتنالا ىوتسم

 مدع نكل ،قارعلا يف يسايسلا داسفلا راشتنا ةعس سايقل اصيصخ ممصم سايقم دجوي ال
 ساسألا اذه ىلعو ،ثادحألاو فقاوملا ءوضب ريدقتلا ةيناكمإ يغلي ال ننقم سايقم دوجو
 ةعس ريشÈ يف دعاسي نأ نكمي ،ديدش يباهرإ ديد| ثدح نم ةيسايسلا فقاوملا ليلحت لوانتنس
 وه ثدحلا اذهو ،ةيسيئرلا هتارقف دحأك اهيلإ ةراشإلل يلاحلا ضرعلا ىعسي يتلا راشتنالا
  :يمادلا ءاعبرألا موي تاريجفت
 هيف تثدح ،يمادلا ءاعبرألU يمس يذلا 19/8/2009 فداصملا ءاعبرألا موي :ثدحلا ةعيبط
 صخش ةئام نم رثكأ داهشتسا يف تببست ،دادغب نم ةقرفتم قطانمب ةنمازتم تاراجفنا ةسمخ
 ينابملا يف ةريبك رارضأ ثادحإ يف اضيأ تببستو ،ىحرجلا نم مهلاثمأ ةرشعو نييندملا نم مهتيبلاغ
  :ناراجفنإ ،اريثÈ اهدشأ نم ناك ،ةبيرقلا
 اهدوقي لمح ةرايسل ،ةرازولل ةيذاحملا ةرطيسلا ةطقن يف ديدحتلUو ةيجراخلا ةرازو برق :لوألا
 ةرطيس طاقن ةدع تقرتخا دق تناك ،ةرجفتم ةدام نم نينط دودحب تردق ةلومحب ،يراحتنا
 مغرلا ىلع فدهتسملا ناكملا ىلا لصتل ،ةينمأ تاءارجÑ ةموكحم عراوش ةدع يف ترمو ،ةيركسع
         .راجفنالا هيف ثدح يذلا تقولا يف لمحلا تارايس رورم عنم تاميلعت نم
 ةلمحم لقن ةرايسل ،ةيلاملا ةرازو لباقم "مساقلا دمحم" عيرسلا قيرطلل يعرفلا عراشلا ىلع :يناثلا
 تاميلعت تزواجتو عراوش ةدع تكلس اضيأ يهو ،يراحتنا اهدوقي ،نينطلا براقت ةرجفتم ةدامب
   .ريجفتلا هيف ثدح يذلا تقولا يف لمحلا تابكرم ريسب ةصاخلا عنملا
  :نييسيئر نيفقوم ىلإ ،ثدحلا نم مهلتكو نويسايسلا مسقنا :ثدحلا نم ةيسايسلا فقاوملا
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 مه ةدعاقلا عم نينواعتم نييثعب نأ هماوق ،اهل نيديؤملاو ةموكحلل يمسرلا فقوملا لثمي :لوألا
 لامتكإ لبق يأ ،تيقوتلا ثيح نم اعيرس هنع نالعإلا ءاج دقو .ريجفتلا نع نيلوؤسملا
 يف نيلوؤسم نكل ،عفاودلاو تاهجلا لوح ةحيحص جئاتن رِّولبَتَ لبقو ،ةيمسرلا تاقيقحتلا
 نم ةعباتملا عيضاوملا نيب نم دعي يذلا عوضوملا نع ةقبسم تامولعم دوجوب كلذ اورسف ةموكحلا
       .ةيقارعلا تارابختسالاو نمألا لبق
 ةلمتحملا جئاتنلا قبتسا ،اعيرس ءاج رخآلا وه هنإ ،هيف ريثملاو ةموكحلا يأر يف ككشي :يناثلا
 اذكه لثم يف فقاوملا ديدحت يف اهيلع سيسأتلاو جئاتنلا ضرعب ةبلاطملا أدبم زواجتو قيقحتلل
 لماعتلا يف فقوملا ةدحو أدبم قرخب كلذك حمست الو ،لاجعتسالU حمست ال ةيثراك ثادحأ
 قارعلا يف لصحت يتلا تاريجفتلا عوضوم مومع يف ككشي فقوم مومعلا هجوب وهو .ديدهتلا عم
  .اهرئاسخل نلعت يتلا جئاتنلاو اهلوصح نع ةلوؤسملا رداصملاو
 لتكلاو بازحألا لبق نم ءاوس ،ثدحلا نع تنوكت يتلا فقاوملا ةعيبط نإ :فقاوملا ضرع
 اذهل ا|رادإو ةموكحلا نم دضلU فنصت يتلا كلت مأ ،ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا ةيسايسلا
 ،رارقتسالاو نمألل اديدش اديد|و ةميسج ةراسخ فورظ يف ةينمألا ةيلمعلا مومعلو ثدحلا

 قفو ىلع ةدوجوم نوكت نأ ضرتفي يتلا فقوملا ةدحو أدبم عم امامت ةمجسنم ريغ تناك
 ةعيرس ٍتاحيرصت يف اهنع هونملا فقاوملا ةيبلاغ تناكو ،ثراوك اذكه لثم يف ةينطولا تارابتعالا
 ةديعب بناوج لوح روحمتت اهجراخو ةيسايسلا ةيلمعلا لخاد نم نييسايس ناسل ىلع ،ةيوقو
    :يه ،أدبملا اذه نع
 يتلا تاريجفتلا ءارو ةعلاضلا تاهجلا ةفرعم يف اهرود ةيقيقحتلا ناجللا ذخÈ نأ ةرورض .1

 تايفصتلل ¬اكم تحبصأ ةيقارعلا ةحاسلا نأ ىلع "فقوملا اذه باحصأ" نيدكؤم ،تلصح
 ةيمارجإلا تايشيلملاو تUاصعلا لمع مدخي ةرواcا لودلا عم يمالـعإلا ديعصتلا نإو ةيميلقالا

 ةلاحلا هذه يفو ،نيدلبلا ةحلصم مدخيال Dروسو قارعلا نيب رتوتلا نإو ،يقارعلا بعشلا دض
 عم مجسنم ريغ ،ةيسايسلا ةيلمعلا يف نيكراشم اوناك نإو حيرصتلا اذه باحصأ فقوم دعي
 هنم اودارأ فقوم هنإو ةصاخ ،ةيسايسلا ةيلمعلل يذيفنتلا بناجلU ةينعملا ةموكحلا فقوم
 تUاصعلا مدخي هنأل ،ةرواجم لود عم ديعصتلل ةرورض دوجو مدع نع روصت ءاطعإ
 فورظ يف اهفاعضإل ىعست يتلا فقاوملا نمض ةموكحلا هتعضو فقوم وهو ،تايشيلملاو
   .اهرظن ةهجو نم فاعضإلا لبقت ال ةريطخ تاديد| بعشلاو اهيف هجاوت
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 عم ةقالعلا يف ديدج ال نأ ،يفقوملا هاجتالا اذه باحصأ ىري ذإ ،ةمزألا ليودت مدع بجي .2
 ىلإ ةيبرعلا ةعماجلل مهلبق نم ةحيرص ةوعد عم ،ةيباختنا ضارغأل وه ىرج ام نإو ،Dروس
 ريهطت ةيلمع ءارجÑ اوبلاط دق يأرلا اذه باحصأ يأ مªإو اذه ،قارعلاو Dروس نيب لخدتلا
 ىلع داجلا لمعلا ةرورض عم ،ةيثعبلا رصانعلا نم اهيقرتخم فشكو ،ةينمألا ةزهجألل ةلعافو ةيوق
 مث ،الوأ يجراخلا للستلا نم دودحلا ةيامحو ،ةينمألا ةزهجألا لخاد دوجوملا قرخلا فاقيإ
 نإو فقوملا اذه باحصأ نإ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو ،راوجلا لود ةبساحم ىلإ لاقتنالا
 فوقولا ةءابع نم اوجرخي نأ اوعيطتسي مل مªإ الإ ،ةدعاقلاو نييثعبلل ةموكحلا ما|او اومجسنا
Uريغو ةبعصلا فورظلا هذه يف ريهطتلا ةركف حرط امو ،يركف جهنك ةموكحلا سيئر نم دضل 
 قح قايس يف اهطاقسإل ديهمتلاو ةموكحلا فاعضإل يعسلا راطإ يف الإ رسفُي ال ،ةيقطنملا
  .لطU هب داري
 عيرسلا ما|الU فنصت يتلا فقاوملا نم فقوم اذهو ،تلصح يتلا تاريجفتلا ءارو ناريإ .3

 عقو يذلا يباهرإلا لمعلا نأ نيدكؤم ناريإ ىلإ اعيرس مهما|إ عباصأ هباحصأ هجو ذإ ،رشابملا
 ةحلسم وأ ،ةيسايس ةعومجم يأ عيطتست ال ذإ ،ةحلسملا تاعومcا تاردق نم ريثكب ربكأ
 دوجوب ،ناملربلا يف هتفاضتسا لالخ عافدلا ريزول تاراشÑ مهيأر نيمعاد ،هب موقت نأ
 اهدهشت يتلا فنعلا لامعأ يف ناريإ عولضل اديكÈ اهركذ يف نوري ،راوجلا لودل تالخدت
 نيرداق ريغ مهرابتعU تاريجفتلU ثعبلا بزح نم ءاضعأ عولض دعبتسي فقوم وهو ،دالبلا
 نع ضرع ام نإو ،ةلود ةزهجأ ىوتسم ىلإ ىقرت تاردق ىلإ ةجاحب لامعأ اذكه ذيفنت ىلع
 ديعصتلا ةيلمعل ةحيرصو ةحضاو تاداقتنا عم ،ةكربفلا ىلا برقأو حيحص ريغ ناك عوضوملا
 نم وهو ،ةريبك ةجردب ايلاعفنإ ناك ريجفتلا ةيضق يف دادغب فقوم نأ نيدقتعم ،Dروس عم
 لبقتسم ددهي امنإو ،بسحف نيدلبلا نيب ةديدج ةيسامولبد ةعيطقب رذني ال ،مهرظن ةهجو
 يتلا ناريإ نأ فقوملا اذه باحصأ دكؤي هاجتألا سفنبو .)17( ةيبرعلا ـ ةيقارعلا تاقالعلا
 ،ةيتحتلا هتينب ميطحتو قارعلا قيزمت لجأل اراودأ يدؤت تلازامو تدأ دق ،ثداحلا ءارو فقت
 يف اهلك بارخلا ءارو فقت يتلا يهو ،يكريمألا ناودعلا تلهسو ةيادبلا ذنم تنواعت دق اªإو
 ىلع رارقتسإلا نود لوؤحلا ىلإ الوصو ،تاريجفتلU ارورم ةيسايسلا ةيلمعلا نم ًاءدب ،قارعلا
 نم ةديفتسملا ةهجلا يهو ،دالبلا اهيف شيعت يتلا ةملظلاو فلختلU ًاءاهتناو ،ةيقارعلا ضرألا
  .)18( ،اهذيفنت ىلع ةرداقلاو ،تاريجفتلا
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 نم ليلقتلا هنم داري يذلا هحرط يف حضاو ،ةموكحلا رظن ةهجول داضملا فقوملا اذه نإ       
 ةدش فورظ يف اهنم دضلU فوقولا كلذك ،ناريإ عم اهل يسفن طبار داجيإو ،ةموكحلا نأش
 مومع يف ةداع لصحي امك ،ةمزألا ءاهتنأ ىتح بيلاسأ اذكه لثم ىلإ ءوجللا مدع يضتقت
 ىلع عالطالا لبق ةمهتم ةهج ةئربت امأ ،ةديدش اراطخأ هجاوت يتلا ةيرشبلا تاعمتcا
 اهنم دضلU ةيلاعفنإ ةرúإ نيوكت هب داري كيكشت وهف ،ةيرابختسالا تامولعملا ىلعو قيقحتلا
  .ةموكحلا يأ

 ةهجاوملا يف اهعضت يتلا ناريإ ىلا ما|الا هيجوت يف تسيل ،اذهك فقوم يف ةلكشملا نإ        
 نأ هدافم صوصخلا هجو ىلع يبرعلا يقلتملا ىلإ عابطنإ ءاطعإ اهDاونب امنإو ،طخلا لوط ىلع
 ضغبو اذه .ةيقارعلا ةلودلا لخاد ةلود اهدوجو ىوتسم ىلإ يقارعلا نأشلا يف لخدتت ناريإ
 ةبسنلU لعفلU ادوجوم تU يذلا لخدتلا رادقم وأ ،همدع نم ما|الا ةحص نع رظنلا

 نم دضلU ءاقبلل يبرعلا راوجلا عفد هنم داري اهاجتإ رسفي هنإف ،راوجلا لود عيمجو ناريإل
 يف تناك تUاختنا يف ةينú ا{اختنا نود ةلوليحلا وأ ،اهطاقسال حاتملا هدهج دشحو ةموكحلا

 .باوبألا ىلع اهنيح
 نأو ،اهتلعتفا يتلا يه ةموكحلا نأ نوري فقوملا اذه باحصأو ،ةلعتفم اهتمرب ةلكشملا نإ .4

 هتمرب عوضوملا نإو ،ةيسامولبدو ةينهم سسأ ىلع موقت ال ةيروس ىلإ ةهجوملا تاما|الا
 ةينمألا ةزهجألل اهجوم نوكي نأ ضورفملا موللا نود نيرخآلا ىلع موللا ءاقلإل سّيسُم
 اهنمف ،لودلا نم اطيرش تم|أ دق ةموكحلا ةزهجأ نأ يأرلا اذه باحصأ دكؤيو ،ةيقارعلا
 ،ةيدوعسلا تم|أا ةيموكحو ةيناملرب تاهجو ،Dروس تم|ا ىرخأ تاهجو ناريإ م|أ نم
 باحصأ يأ نيدكؤم ،عولضلU ةيقارع ةينمأ تاهج م|أ نم كانهو ،ةدعاقلا تم|ا ىرخأو
 ،تثدح يتلا ةقيرطلU اهتجلاعم متت الأ بجي ناك ،Dروس عم ةلعتفملا ةمزألا نأ ،يأرلا اذه
 اهثيدح نم نيبرغتسم .يمادلا ءاعبرألا تاريجفتل حيحصلا مقرلا ءاطعإ مدعب ةموكحلا نيمهتم
 تاهجلل نكي مل ،تلصح يتلا مئارجلا نم ديدعلا نإو ةصاخ ،ةيئانجو ةيلود مكاحم نع
 قارعلا قحب ةريبك مئارج نوبكتري لخادلا يف نيمرجم كانه نإو ،اهيف رود يأ ةيجراخلا
  .)19( ريجفتلU نيمئاقلا مكاحت يتلا مكاحملا اوريدي نأ بجي نيذلا مه نييقارعلاو

 ئربي يذلا تقولUو هنأ ذإ ،ةموكحلل رشابملا ما|الا فقاوم نمض عقي فقوملا اذه نإ        
 ،ةصاخ ضارغأل ةيباهرإ لاعفأ باكترÌ ةموكحلا لكشت ًافارطأ وأ ،ةموكحلا مهتي ،مصخلا
   .مصخلا عم احضاو افوقو هفينصت نكمي ما|إ وهو
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 يف يمسرلا فقوملا قيسنتو ةيسامولبدلاو راوحلا قيرط نع ةيروس عم لكاشملا لح ىلإ ةوعدلا .5
 اذه باحصأ دكؤي ذإ .ىرخألا لودلاو قارعلا نيب ثدحت يتلا تامزألاو Dاضقلا عم لماعتلا
 ،نييقارعلا نيلوؤسملا عيمج نيب كرتشم فقومب ةيسايسلا تافلملا ةقحالم ةرورض ىلع فقوملا
 .)20(رارقلا ذاختأ يف درفتلU ةموكحلا نيمهتم
 باون اهل يتلا ،ةيسايسلا ةيملعلا يف ةكراشملا تاكرحلاو بازحألا ضعبل فقاوم تناك كلت

 فقاوم كانهو .يسايسلا داسفلا ةناخ يف اهتيبلاغ عضوت ،ةيقارعلا ةموكحلا يف ءارزو اهضعبلو
 اهريكفت جª ىلع ليلدتلا ليبس ىلع انه اهركذن ،ةيسايسلا ةيلمعلا جراخ نم تاهجل ىرخأ
 دق ،ينطولا نمألل ديدشلا ديدهتلا فرظ يف ذختملا يسايسلا فقوملا نأ ةقيقح معدي يذلا
 ،يسايسلا داسفلا ىلع بسحي ٍعضو يف ةيسايسلا ةيلمعلا جراخو لخاد نم تاهج هيف تقتلا
 ةيلمعلاو ةموكحلا نم دضلU حلسملا دهجلا نم ًاءزج دوقت يتلا نيملسملا ءاملع ةئيه لثم
 ىلعألا يمالسالا سلcا اهسأر ىلعو ةيسايسلا بازحألا ،ماعلا اهنيمأ م|أ ثيح .ةيسايسلا
 ،تامجهلل ةيمالسالا قارعلا ةلود ينبتب اككشم ،ءاعبرألا تاريجفت نع ةيلوؤسملU هتامظنمو
 يأ ةينمألا ثادحألا نيب طابترا دوجو ادكؤم ،اهذيفنتل كارتشالا يف نييثعبل ةموكحلا ما|Ñو
 ضعبلا ماغرإو ،اضعب مهضعب طاقسإ اهنم داري( الئاق تUاختنالاو تلصح يتلا تاريجفتلا
 نيأ نم فرعي هنÌ ةموكحلا سيئر م|أ امك ،)كاذ وأ طخلا اذه قفو ىلع ريسي نأ ىلع رخآلا
 ٍفارطأل تاما|ا هلج ،ةئيهلل فقوم اذهو .)21( تلعف يتلا تاهجلا نمو نوذفنملا ىتأ
 دصقب اهئارزو سلجم سيئر وأ ،ةموكحلاو ىلعألا يمالسالا سلcا لثم ،ءادعلا ةئيهلا اهبصانت
  .ناريإ نم نيمداقلا اهيبكترم عم قبسم ؤطاوت دوجوب ءاحيإلا

 Dانث يف نأ دجن ،اهنع نلعملا حيرصتلا ءوضبو ،ةروكذملا فقاوملا ليلحت ىلا انهجوت ام اذإو اذه
 ،ةزاحنم ،ةضقانتم اهمظعم يف تناك اهل ةفلاخم وأ ،ةموكحلا فقاومل ةمعاد تءاج يتلا اهضعب
 هديكÈ نكمي يسايس داسف عفاودو ةتيبم Dاونو ةصاخ تDاغل ،نادجولل ةيفاجم يأ ،ةيقطنم ريغ
     :يتآلا لالخ نم
 ملامنيب ،اعيرس ا|دبأ يتلا اهفقاوم يف ناريإ تم|ا ةينسلا ةيسايسلا تاكرحلاو بازحألا عيمج .1

 ربعت فقاوم اهعيمج نوكت اذبو ،ديعب وأ بيرق نم ناريإ يأ اهيلإ ةيعيشلا بازحألا قرطتت
 يف ةيئاهنلا ةلصحملا يف بصت ،ايسايس ةجلدؤم ةينيد عفاودب ةعوفدم يأ ةيبهذم تاهاجتإ نع
  .نيبناجلا دنع ةصاخ تDاغل يبلسلا ريثأتلا ةرئاد
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 ،ةضراعملاو ةموكحلا بازحأ قفتت ام ةداع دالبلا دد| يتلا راطخألاو تامزألاو ثراوكلا يف .2
 ليهست دصقب ةموكحلا نم هتجلاعم لبس نع رظنلا ضغب ثدحلا نم اهفقوم ديحوت ىلع
 ةيسايسلا ةيلمعلU ةكراشم تناك نإو يهف ،قارعلا بازحأ الإ ،ةراسخلا بسن ليلقتو لماعتلا
 اهطاقسإ ةلواحمو بعشلا نع ةموكحلا لزع ىلإ اهفقاوم لالخ نم تعس اهنكل ،ةموكحلUو
    .جرح تقو يف

 دنع فقوتي ال ،ايسايسو اينمأ ةفزاcاو ةكلهم عارص ةحاس يف مصخلا بناج ىلإ فوقولا نإ .3
 ،تUاختنالا يف تاوصألا ىلعأ بسك تالواحمو ،مكحلU نيكراشملا ةمدقم يف ءاقبلا يعاسم
 راودألا ذيفنتو طيقستلاو هيوشتلا اهماوق ةيسفن برح يف راودأ ذيفنت ىلإ كلذ نم دعبأو لب
  .عوفدم نمث اهل نوكي نأ دبال ،ةيجراخلا

 دكؤي ،اهل ةيداعملاو ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةمهاسملا ةيقارعلا بازحألا فقاومل روكذملا ليلحتلا نإ
 ةريبك دعت ةعسب هراشتنا دكؤيو ،تDوتسملا ىلعأ ىلع يسايس داسف دوجو كشلا لبقي ال امب
UاسحلUىوتسم ىلإو ،ةلاحلل ةيفصولا ت Uيف ةيطارقميدلا لبقتسمو مكحلا ماظن لكش ددهي ت 
 .قارعلا

  راشتنالا لماوع
 لوحتلا فورظ يف لصحيو ،ةريقفلا تاعمتcا يف ةداع نادجولل بناcا داسفلا رشتني

 فورظ يفو ةئجافم وأ ،ةعيرس ةقيرطب همامتإ لاح يف ةصاخ رخآ ىلإ ماظن لكش نم رييغتلاو
 ءادأ فعضيو ،ةيموكحلا ةيطارقوريبلا ةرهاظ اهلالخ يشفتتو ،ةيسايسلا ةودقلا اهيف ُبيغَت
 يف هراشتنا لماوعو ،قارعلا يف هدوجو نإف كلذ عمو ،ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاطلسلا
 لماوع ةدع ىلإ ايلمع دوعت ،رخآ ىلا ماظن لكش نم اهيف مكحلا ريغت يتلا دالبلا هذه مومع
   :اهمهأ ،ةرشابم ةيفيظو لماوع عم ،ةرشابم ريغ ةيعامتجإ ةيسفن
  .ةيعامتجإلاو ةيسفنلا لماوعلا

 هميقو هتاداعب عمتجمللو ،هنم نيبيرقلا يف ريثÈ هراكفأ ةعيبطو هتاردقو هصئاصخب ناسنإلل
Èصئاصخلا ضعب نم ربكألا هئزج يف مج¬ يقارعلا يسايسلا داسفلا ةلاح يف ريثأتلاو ،اضيأ ريث 
  :لثم يعامجلاو يدرفلا كولسلا يف تززعت يتلا عوضوملا عم لماعتلU ةلصلا تاذ ةيبلسلا ةيسفنلا
 ،ايلعلا ةقبطلا نم نييقارعلا نيب نأ ىرن ذإ .هنع عافدلاو بئاصلا فقوملU مازتلالا فعض .1

 ىلعأ ىلا اهضعب يف اولصوو ،كاذو بزحلا اذه نيب اولقنت وأ ،اوبلقت نيذلا ليلقلا ريغ نييداعلاو
 يرصانلا بزحلا نم يموقلا لثم ،دحاولا هاجتالا نمض سيل انه مهلاقتناو ،ةيدايقلا تاجردلا
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 ىلع قافولا ىلإ ةيبرعلا ةيكارتشالا ةكرحلا نم يلاربيللا وأ ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ىلإ
 ةعس عم اذهو ،نايحألا ضعب يف سكعلU وأ ،نيدتلا ىلا يناملعلا نم امنإو ،لاثملا ليبس
 بئاصلا فقوملا كاردإ نأ ىلإ ةراشإ يطعي بازحألاو لتكلا نيب نييداعلا نييقارعلل لقنتلا

 ينعملا يعي ال دق راودأ لوبقل لاcا حتفت عونلا اذه نم ةلاحو ،فعضأ هب مازتلالاو فيعض
  .يسايسلا داسفلا لوصحل دهمت ،اهيف أطخلا مجح

 اهريغو ءاذيالاو ،ةميمنلاو حيرجتلاو دقنلا لثم صئاصخ نإ .ةيناودعلا فيرصت لبس لالتخإ .2
 ،طقف دوجولU تسيل يقارعلا عمتcا يف اهتلكشم ،ةيرشبلا سفنلا يف ناودعلا ىلع ةبوسحملا

 لخاد نم اهجارخإ يإ ،اهفيرصت بيلاسÌ امنإو ،ةيرشبلا تاعمتcا لك يف العف ةدوجوم اªأل
  :نييوتسمب ،لباقملا هاجتU جارخإلا ضرغل اهيف ريسلا نويقارعلا َّدوَعَـت قرطب ريغلا ىلا ينعملا

 متشلاو بسلا بلاغلا يف اهنيب ،لاكشأ ىلع هتيح¬ جارخالا نوكيو ،حاتملا فعضألا .لوألا   
 .خلا... يدسجلا وأ ،يسفنلا ءاذيإلاو داقتنالاو

 ريغ ةيزمر ،ةيوتلم بيلاسÌ نوكي ام ةداع ههاجتÑ جارخإلا نوكيو ،نكمملا ريغ يوقلا .يناثلا    
 يقارعلا بونجلا لهأ اهلوادتي ةيبعش ةملك ةجسحلاو( ةجسحلاو ،ةعاشإلاو قيفلتلا اهنيب ةرشابم
 نأ وأ ،هرهاظ نع فلتخي هنطU يذلا مالكلا كلذ ا{ دصقيو ةيبعشلا مهراعشأو مهمالك يف
 .)ةيروتلا نم ةبيرق يهو ،خلا... هل رهاظلا ىنعملا نع فلتخي هيف دصقلا

 لباقملا يسايسلا نم دضلU لمعلل لوبق ةدعاق ترفو وأ ،تحمس ةيصاخلا هذه نإ         
 ريغلا عم لماعتلا لوبق كلذكو ،ردقلا نم طحلاو طيقستلا قرطب ةلباقملا ةلتكلاو بزحلاو
  .يسايسلا داسفلا نم مك ىلع سسأتت قرطب دلبلا نبإ يسايسلا دض يجراخلا
 ةبعصلا شيعلا لبسو بورحلا ة¬اعم نم ضعبلا هب بيصأ يذلا يركفلا هجوتلا بارطضإ .3

 وأ ،بزحلا وأ ،ةموكحلا نم هديري اّمع دحأ نم راسفتسالا دنع هيف ظحالي ،ةليوط ةرتفل
 نارودلاو فللا يف صوغي نأ ىلإ ¬ايحأ ههاجتإ ،لاثملا ليبس ىلع هعم قفتي ال يذلا يسايسلا
 نإو ،هديري نأ ضورفملا وأ ،هديري ام نع ةديعب ةليصحب جرخيو ،ةيظفللا تاغايصلا يف هوتيو
 دعب لاؤسلا َتدعأ ول ذإ ،اعئاش سيل ارمأ ا{ كسمتلا نإف ةقيقد ريغ ةقيرطب اهددح
 ةقيرط سفنب ةفلتخم ةباجإلا نأ دجت ،ةبرجتلا ليبس ىلع روكذملا صخشلا سفن ىلإ تاعاس
 نوديجي ال مهنم امسق نإف نوديري ام ديدحت نم برقتلا ضعبلا عاطتسأ نإو ،يركفلا هيتلا
 يركفلا لمعلا لحارم لك يف افالتخإو اضقانت نوّكي امم ،اهيلإ لوصولل ةكلاسلا قرطلا مسر
 .داسفلا عاونأ نم هريغو ،يسايسلا داسفلا لوصحب حمسي ،يوضعلاو
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 نــبألا عــم يــسايسلاو يوــبألا لــماعتلا أــطخ نــم تءاــج ةيــصاخ .ةرــشابملا ةــهجاوملا نــم برــهتلا .4
 ىلإ Dداــع اــصخش وأ ،ناك ايسايس ينعملا عفدت ،ةهجاوملا ىلع ةردقلا مدع وأ ،ٌبر| .نطاوملاو
 داــمتعÑ ءاوــس ،لــباقملا عــم لــماعتلا يف ةــياغلا ىلا لوصولا لجأ نم ةنلعم ريغ ةيوتلم قرط عابتإ
 الــكو ،ةــهجاوملا ءبع وأ ،ةأطو نم ففخت فقاومو ججح عادتبU وأ ،ةهجاوملل طيسوك ريغلا
 دــضلU ¬اودــع ريــثي ،ةيــسفنلا ةــيحانلا نــم طبــحم بورــه نــع ريبعت عادتبالاو طيسولا يأ نيتلاحلا
 اذـــه ،عـــيرقتو داـــقتنأ ىلإ روـــطتي نأ نـــكمي ،بـــتع لكـــش ىـــلع رـــهظي ،هـــتهجاوم بوـــلطملا نـــم
Uتافاــضإلا نــم ريــثكلا لــمحتت اــم ةداــع ةــعدتبملا ةيــسفنلا لئاــسولا وأ ،قرــطلا نأ ىلإ ةفاــضإل 
  .داسفلا لوصحب حمسي امم ،اهدييقتل يقالخأ مازتلا دوجو مدعل ،ةيقطنملا ريغ
 يدــح قــيرفت ،مارــح نــم هــلباقي اــمو لالــح وــه اــم نيب قيرفتلا نإ ."ريمضلا" ايلعلا ¬ألا فعض .5

 ةـــعبرألا دوـــقعلا لالـــخ ةـــيقارعلا ةـــئيبلا يف افيعـــض نوـــكي داـــكي ةيمالـــسالا ةعيرـــشلا يف وـــه اـــمك
 نيدـــتلا تاـــهاجتا نـــم مغرـــلا ىـــلع ةـــئيبلا هذـــه يف ضعبـــلا ىدـــل امودـــعم نوـــكي داـــكيو ،ةريـــخألا

  .اهنم نيريخألا نيدقعلا لالخ هرئاعش يف ةالاغملاو اهلالخ
 عوــجلا ىلا ضرعتلا ةرثكو ،ناسنالا دادعإو ةيبرتلا يف أطخلا ةجيتن ترمتساو تنوكت ةيصاخ        

 ،يلخادــلا بــيقرلا ةطلــس تــهتنا هفعــضبو ،يعاــمجلاو يدرــفلا ريمــضلا فعــضأ ىوتــسمب ،زوــعلاو
 ،اـــقحال هـــل ثدحيـــس اـــمِلو ،ارـــضاح نطوـــلا يف ثدـــحي اـــمل ثارتـــكالا مدـــع نـــم ةـــلاح تـــنوكتو
  وأ ،عفدـــت ماـــع فعـــض ةـــلاح يأ ،ثادـــحألا عـــم لـــعافتلاو ،موـــمهلا يف ةكراـــشملU ةـــبغرلا مدـــعو
 اــهبناجب تعــضو اــم اذإو ،ةــياغلا ىلا لوصولل ةقيرط يÌو ءيش يأ لمعل يسايسلا لقعلا عنقت
 هــجوت ،ريــغلا عــم يراــجلا عراــصتلا فــقوم يف اــمهنيب لــعافتلا ةــجيتن نوكتــس ،ةدوــجوملا ةيسجرنلا
     .يسايسلا داسفلل ةدمعأ دعت لاعفأ اهريغو ،ءارتفالاو طيقستلاو ةحازالل

 ةيفيظولا لماوعلا
 بناجم دساف كولس عاونأ تنوك يتلا ةيدايقلاو ةيسايسلاو ةيرادالا لماوعلا كلت ا{ دصقي

 :اهنم ،ةبعشتمو ةريثك يهو ،نادجولل
 فصنو دوقع ةثالث لوط ىلع دالبلل ةحيحصلا ريغ هترادإ يف ثعبلا بزح نوك دقل :ةيسايسلا

 نييالملا هكرتف ،نمآ نضحك هعوبر يف شيعلا ىلإو ،بسانم نطوك قارعلل داضملا ءاحيالا نم امك
 تناك يتلا ةروصلا تشوشت وأ ،تقاض ىتح ديدهتلاو زوعلا نم لاح يف رجهملا لود ىلإ
 ضعب داع ،رييغتلا دعب ةينú ةدوعلا ىلا ةصرفلا تحيتأ امدنعو ،ةيعمجلا م|ركاذ يف هل ةدوجوم
 نأ ،دئاعلا يسايسلا ريغ دجوف ،ةشوشملا روصلا كلتب نيموكحم ،نييسايسلا ريغو نييسايسلا
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 يف تUارطضإ دجو سكعلا ىلعو ،ةيروتاتكدلا ةلازإ دعب هليخت وأ ،هل دارأ امك ريغتي مل عضولا
 قلعتت ديدج عون نم شيعلل بعاصمو ،قباسلا يف ادوجوم ناك ام ا|اديد| قوفت نمألا
Uةدش عدصتلا دازف ،نيبيرقلا ىتح مهعابط تلدبت يتلا ،سانلا عم لعافتلاو مهافتلاو طالتخال 
 ىلا ءامتنالا رعاشم باسح ىلع ،عيرسلا ليصحتلل قباست ىلا ءانبلا يف ةبغر نم هاجتالا لوحتو
 .ةعس داسفلا باوبأ تدازف ،نطولا

 دجو دقف ،نينسلا تارشعل هلوصح لجأ نم لض¬و رييغتلU ىد¬ يذلا يسايسلا امأ
 لبق رامعإلاو ءانبلاو رييغتلا لاجم يف هراكفأ معدل هفوفص نيب دهاج يذلا روهمجلا نأ هتدوعب
 سفن يف هريغلو هل قفصي نآلا هنإ ،هتركاذ يف موسرملا هتاذ روهمجلا سيل وه ،تاونس ةدع
 هريغ عم سلجيو ،اديؤم هعم سلجي مث ،ليللا يف همذيو راهنلا يف هتدئام ىلع لك÷و ،تقولا
 حلاصملا ركذتي الو ،ةبيرقلا ةيعفنلا حلاصملا فلخ يرجي ،يأرلا يف تبú ريغ ٌروهمج .ارصانم
 مودصملا يسايسلا اذه عراسف ،كاذ بختنيو اذهل فتهي نأ دادعتسالا هيدل ،ةديعبلا ةينطولا

 روهمجلا نم ةنطبم ةيشخ ،نطولا باسح ىلع بزحلا ةيوقت هاجتÑ ريسلا ىلإ دوهعملا هروهمجب
 عم هجوتو ،روهمجلا مه بزحلا يبستنمو ،نطولا وه بزحلا نأكو ،هلاعفأ دودرل نانئمطإلا مدعو
 ٍروهمج ةكرت دراوملا هذه نأكو ،ةلودلا دراوم ىلع ىرخألا ةيسايسلا تائفلا عم سفانتلا ىلإ هبزح
 فئاظولا نم يقب ام عمتcاو ةلودلا ةرادÑ نيلوخملا رابكلا عم مستقأو ،هئافش نم سوؤيم ٍضيرم
 اديعب هقدنخت ىلع ظفاحيو ،يبزحلا هروهمج طابترإ ا{ يوقي اصصح ةيموكحلا تDانبلاو دراوملاو
 ةردقملا مهو يف نييسايسلا نم ريثك هريغ عم عقوف ،امامت هب ةقثلا دقف يذلا ماعلا روهمجلا نع
 ،عورشملا ريغ بسكلاو زواجتلU اذه هكولس فصو يذلا روهمجلا نع دعتبأو ،ةوفصلاو ةبخنلاو
 .صاخ عون نم يسايس داسف دعاوق ءاسرإو
 هيلع رطيسملU فصوي ٍردقب ،ديعب نمز ذنم دوجوم يقارعلا عمتcا يف داسفلا نإ :ةيداصتقالا
 ،ايثحبو ابمالعإ هيلإ قرطتلا متي مل هنإ وأ ،ةيزكرملا طبضلا ةطلس نم ةيوقلا ةرطيسلا مكحب ،ايبسن

 ددهي دق زيكرتلا نأل ،ايجراخ هيلع زكري ملو ،ايموي هسرامت يتلا ةطلسلا كلت شطب نم ًةيشخ
 زوعلا ةلاحب هنارتقأ دعب ةقباسلا نينسلا تارشع ىلإ دتمي ةقيقحلا يف هدوجوو ،ةينيبلا حلاصملا ضعب
 نم اهمظعم يف ةبيرق ،ىنغلا ةطرفم ةينغ ةقبط دوعصو ،نييقارعلا نينطاوملا مومع نيب تنوكت يتلا
 تدعاس ،ضقانت ةلاح .ةيعرلا ءانبأ نم هنم نيبيرقلاو ةكرتشملا حلاصملا يف هعم نيطبترملاو مكاحلا
 نم تدازو ،ةينه شيع ةمقل لجأ نم ميقلاو نوناقلا ىلع زواجتلا لاعفأ باكترإ ىلع
 نييسايسلا ضعب اهلخد يتلا ،داسفلا بU ةحتف نم تعسو ةقيرطب ،نطولا ىلع جاجتحالا
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 Dادهلا قيرط نع Dدام عئاجلاو ايسايس رقتسملا ريغ روهمجلا دو بسك اهنيب تDاغل ،ددجلا
 ةيسايسلا ةكراشملا اولعجو يسايسلا داسفلا بسن ةدDز يف اوببستف ،يضارألا عيزوتو فيظوتلاو
 .ريياعملا لكب ةبعص ةءانبلا
 ةعانق ىلإ لصن ،عمتcا يف ةمعادلاو ةطباضلا تاسسؤملا ىلإ ةطيسب ةرظن انيقلا ول :ةيتاسسؤملا
 الو ،يندم عمتجم تامظنم رييغتلا لبق دجوت ال ذإ ،عونلا اذه نم تاسسؤم دوجو مدع اهدافم
 ةرشابم رييغتلا دعب تلكشت لباقملUو ،لعاف دياحم مالعإ دجوي ال كلذك ،يندم عمتجم ةفاقث
 ةعباتلا ةيمويلا فحصلا تائم تردصو ،ةيسايسلا بازحالل ةعباتلا وأ ،ةـيمالهلا تامظنملا فالآ

 ةيقارعلا تايئاضفلاو ،ةيلحملا تاعاذإلا ترشع تأشنو ،ةيسايسلا لتكلاو بازحألل اهبلغأ يف
 تتشتو ا|رثك نم تحبصأو ،ةيبنجأ لود نم ةموعدم تايصخشو ةيسايس تاهجل ةعباتلا
 ريغ داسف ةلاح ىلإ هطيحم يف نيدوجوملا نم ريثكلا بحس ٍهيت يف ٍةمهاسم عم وأ ،دضلU اهفادهأ
  .ةدوهعم

 لثم ةفيعض امأ ذيفنتلاو طبضلاو ةباقرلا تاسسؤم نإف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه
 نييسايسلا ضعب عفد امم ،ةمدخلا سلجم لثم ةدوجوم ريغ وأ ،تارازولاو رئاودلا ضعبو ناملربلا
 يف ةالاغملاو عيراشم نم ةدافتسالاو عيراشم ريبعت يف عضولا اذه لالغتسÑ نيموكحلا نيلوؤسملاو
 .نييبزحلاو براقألا نييعت
 اذهو ،يلاحلا تقولا تاساقمب ةليوط دعت ةينمز ةرتفل رارقتسالاو نمألU قارعلا عتمتي مل :ةـيفرظلا
 نومضم ريغ رضاح نم فوخو ،م|اقبط ةفاكلو نييقارعلا ةيبلاغل رمتسملا قلقلU روعش ينعي
 اذه فيفختل ت¬امض نع شيتفتلا هاجتU ا{احصأ تعفد ،ةطلتخم ٌرعاشم .لوهجم لبقتسمو
 ديدعلا هجوت امهدوجوبو ،نامضلا امه ةيوطلسلا ةهاجولاو يداملا بسكلا ناكف ،قلقلاو فوخلا
 تامظنملا تعفد داسف ةلاح نينوكم ،ةحاتم قرط ةيÌ بسك ذفانم نع شيتفتلل نييقارعلا نم
 ةلود دسفأ يناثب رامينام عم قارعلا فينصت ىلا 2008 ماعل اهريرقت يف ةيفافشلU ةينعملا ةيلودلا

  .)22( لاموصلا دعب ملاعلا يف
 يه امك رارقتسالا مدع فورظ نإف يفيظولا بناجلا نم امأ ،يميظنتلا بناجلا نم اذه

 .ةبساحملاو ةعباتملا يف اهراودÌ ةيباقرلا ةزهجألا اهببسب موقت نأ بعصي ،قارعلا ةلاح
 مهريراقت يف حوبلا نوشخي ،لاثملا ليبس ىلع نيماعلا نيشتفملا رئاودو ةهازنلا يفظوم ضعبف

 .تايشيلم كلتمت ةلتكوأ ،لعاف بزح يبستنمل داسف تالاح نع
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 ىلا نايحألا نم ريثك يف نوعسي ،رئاودلا كلت يف نيدوجوملا بازحألاو لتكلا يبستنم ضعبو
 .زايحنU اهتيطغت

 نييسايس اهفارطأ نوكي تالاح ةعباتم نع نوعنمتي تارابختسالاو نمألا نم طابضو
  .هلوصح عاستإو داسفلا لوصحب حمس امم .ةمكاح بازحأو ،نيذف¬
 نيناوق تيغلُأو ،2003 ماع دعب ةريصق تسيل ةينمز ةرتف قارعلا يف عيرشتلا فقوت دقل :ةـيباقرلا

 نكمتت مل ،ينوناق غارف ةرتف تناكف ،ةيئاقتنالا ساسأ ىلع ىرخأ تذفنو ،ةينمزلا ةرتفلا كلت يف
 يفو ،نيناوقلا قفو ىلع داسفلU ةلصلا تاذ تاما|الا ةغايص نم ،ةينعملا ةلودلا ةزهجأ اهلالخ
 ةينعملا ةرازولا وأ ،ةددحملا ةهجلا لبق نم ذيفنتلا نوكيس ام صخش ىلإ اههيجوتو اهتغايص لاح
 ةهجلا ةوق يأ ،مهتملل يسايسلا زكرملاو ،هيبستنم دحأل هجوملا ما|الل ريزولا تاريدقتب ¬وهرم
 موقي ريثÈ ةردق اهكالتمإو ةموكحلا يف ةيلعافو ةوقب ةكراشم اªوك ةلاح يفف ،ا{ طبترملا ةيسايسلا
  .ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ مهتملا ميلستب حامسلا نود لوحيو ،ةيضقلا ظفحب نايحألا ضعب يف ريزولا

 نيمهتملا دـحأ نأ ذإ لاـثملا ليبس ىـلع عافدلا ةرازو يف ةرم نم رثكأ تثدح ةلاح اªإ
 لوجتي مDأ ةدع يقبو ،ضبقلا ءاقلأ رمأ هقحب ردص ،2005 ماع داسف Dاضقب نيفورعملا
Uءاقلإل ةهازنلا نم حاحلالا دعبو ،راشتسم بصنم ىلإ ماعلا نيمألا بئ¬ نم لقنو لب ،ةرازول 
 اهيف ميقي ناك يتلا ةلودلا ىلإ ادئاع Uروأ ىلإ مث ناتسدرك ىلإ دادغب نم هجوت ،هيلع ضبقلا
 .رييغتلا لبق اهتيسنجب اسنجتمو

 لغشي ناك ،ةيوقلا ةلعافلا بازحألا دحأ ىلا بستني ةيضقلا سفنب رخآ مهتمل لاحلا كلذك
 لاحلا ةعيبطب كولس اذكه لثمو ،اهيف هرود ىلإ دحأ قرطتي ملو هرمأ كرت ةرازولا يف امهم ابصنم
 ةصاخلا ةيامحلاو صاخلا بسكلا يف عسوتلل يبزحلاو يتايشيلملا ركفلا ىوقو ،داسفلا ىلع عجش
  .نيدسفملل

 اهتيدج 2010 ماع رخاوأ ىتح ةهازنلا ةيضوفمل دهشي هنأ ىلإ ةراشالا ردجت نأشلا اذه يفو
 ىوتسم ىلا لصت مل اهنيناوق نإ الإ داسفلU ةصاخلا Dاضقلا فالآل اهتعباتمو ،داسفلا ةبراحم يف
 ال كلذك ،نهارلا انتقو ىتح قارعلا يف اينوناق ْفّرَعُـي مل هنأل ،ةلءاسملU يسايسلا داسفلا لومش
 ةرúإ ضعبلا لواح ةهج يهو ،نييسايسلا نيدسفملا عم لماعتلل ةحضاو تايلآ ةهازنلا كلتمت
 ضعب ىلع زيكرتلا هتلواحمو ،اكيرمأ ىلا قباسلا اهريدم ءوجل دعب ةصاخ ،اهلوح تاهبشلا ضعب
  ."يسايسلا داسفلا نم اعون هدوجو لاح يف فنصي يذلا" زايحنالا
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 ةيدج تاوطخ راس نإو ،يلاحلا يقارعلا ءاضقلا زاهج نأ ىلا ةراشالا نكمي هاجتالا سفنبو
 نأ هنكمت يتلا ةجردلا ىلإ لصي مل هنإ الإ ،ةيذيفنتلا ةطلسلا نع لالقتسالا عوضوم يف مامألا ىلإ
 ةباقرلا فعض لماعل ىرخأ تاريثÈ فيضي امم ،ةقلطملا هبش ةهازنلاو ةماتلا ةيدايحلU عتمتي
 .يسايسلا داسفلا راشتناو نيوكت ىلع ةينوناقلا

  نادجولل بناVا داسفلا تاريث¦
 عاونأ يقU لوصح ىلإ دهمي هنأل ،ةروطخ داسفلا عاونأ رثكأ نم يسايسلا داسفلا نإ

 ةقثلا لثم ميقلا ضعب عدصُيو ،ةيطارقميدلا تاوطخ قيعيو ،ةيمنتلا ططخ لشفُيو ،داسفلا
  هـنإ يأ ،يسايسلا رارقلا عنص ةيلمع يف يباينلا ليثمتلا هوشي تUاختنألا يف وهو ،حماستلاو
 فازنتسإو ا|اءارجإ لامهإ ىلإ يدؤي هنأل ،اهتيعرشل ٍضيوقتو ةيتاسسؤملا ةردقلل ٍمده ُلَوّعم
 لاملا ذفانم تحتفو ،ةيمسرلا بصانملا ضعبب ةرجاتملا تمت الثم رييغتلا دعب هببسبف ،اهرداصم
 ةيناملربلا تUاختنالا لبق تراشأ دق ةيثحبو ةيرابختسأ ليلاحتو ةيسايس ريراقت نأ ىتح يسايسلا
 ىوتسمب ،قارعلا ىلع قفدتيس  "يمالسالاو يبرعلا " يبنجألا يسايسلا لاملا نأ ىلإ 2010 ماعل
 عيمجلا اهجئاتن تأجاف يتلاو ،ةيضاملا ةينانبللا تUاختنالا يف اهفرص مت يتلا كلت نم ريثكب رثكأ
 ةينيد تاهج تعفدو نييموكحلا نيلوئسملا تقلقأ ريراقت يهو ،نانبل يف ةالاوملا تادايق مهيف نمب
 يطارقميدلا مكحلا ماظن لكشو ةعيبطل رييغت لوصح تالامتحإ نم ريذحتلا ىلإ ةيعيش ةيسايسو
 ةيسايسلا لتكلاو بازحألا نم ديدعلا تحبصأ  اذ{و .ةيرثكألا يأرب ذخألا ىلع سسأتي يذلا
 رومألا بسحت نأ ىلا تهجتأو ،اقباس روكذم امك يبنجألا يسايسلا لاملU طابترالا يف ةطروتم
 ةفاضإلU تدتمأ داسف ةلاح يف تببستو ،ينطولا سايقملU ال ،نييتاذلا ةراسخلاو حبرلا سايقمب
 ،ةيسايسلا ةيلمعلاو رامعالاو ءانبلا مومع يف ىرخأ بناوج ىلإ تUاختنالU قلعتي ام ىلإ
 ناملربلا لمحتي نأ متحت ةيروتسد تايلآ قفو ىلع متي نأ ضرتفي يذلا ةموكحلا لمع تقاعأف
 ناملربلا نكل ،Dروتسد ةددحملا تايحالصلل اعبت اهلمع مظنت يتلا نيناوقلا عيرشت ةيلوؤسم ،الثم
 ،باختنالل ديهمتلا ةرتف لالخ تنوّكت ،ةيناملرب لتك نم همظعم يف ًالكشم بناجلا اذ{ ينعملا
 اهل عبÙو لب ،اهيأرب نوهرم ناملربلا يف وضعلا توصو ةلتكلا وأ ،بزحلا ىلا يمتني اهيف وضعلاو
 اهتيمست نكمي ةيلآ ناملربلا يف حورطم ام ىلع تيوصتلا ةيلآ تحبصأو ،نايحألا مظعم يف
Uيأ ،ناكم لك يف جراد وه امك ،يدرفلا يوضعلا سيلو ،ناملربلا ةبق جراخ يولتكلا تيوصتل 
 تتU نيناوقلا عيراشم ةيبلاغ نأ ىتح ،ا|وصو ةلتكلا يأر جراخ وضعلا توصل ةميق ال نأ
 توصلا نإ يأ ،اهنم ةريبكلا ةصاخ ،لتكلا ءاسؤر فرغو تارقم يف يرجت اهددصب تاشقانملا
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 ةيفئاط تارابتعا اهمكحت لتكلا هذه ضعب نأ فورعملا نمو ،ناملربلا ةبق جراخ هليصحت متي
 دنع ةلتكلا لبق نم تارابتعالا هذه لك بسحت هيلع ،ةيتاذ تامواسمو ةيباختناو ةيموقو
 وه بعشلا نوكي نأ يف تببستو ةموكحلا لمع تقاعأ وأ ،تلطع ةيلآ هذهو ،تيوصتلا
  :اهمهأ وأ ،اهنيب ةريثك اهتلثمأ .اهلاجم يف ربكألا رساخلا
 لمعلا ىلا ةموكحلا رطضا امم ،رهشأ ةدع ،2009 ماع ةينازيم ىلع ناملربلا تيوصت قرغتسأ .1

ðدقف ا{ رشاُبملا ةيرامثتسالا عيراشملا امأ ،ةيليغشتلا اهرومأ ةيشمتل فلس ىلع لوصحلا ةيل 
  .هليجÈ مت دق ا{ رشاُبملا ريغو تلطعت

 سنميس يتكرشل ةيلام تاقاقحتسا ديدستل معد تادنس ىلع ناملربلا ةقفاوم ةموكحلا تبلط .2
 تاراوح يفو ،ءUرهكلا صخت دوقعل رالود نويلم ةئامتسو نيرايلم غلبمبو ،كرتكلا لارنجو
 سيئر اهنم ديفتسي ،عيراشم اذكه لثم نإ مهنم مسق دافأ ناملربلا ءاضعأ ضعب عم ةيبناج
 .اهعيرشت اومعدي مل هيلع ،ةيباختنالا هصرف ةيوقتو هتيبعش ةدDزل ءارزولا سلجم
 ماعلا ءاهتنإ ىتح اهيلع تيوصتلا رجي ملو 2008 بآ يف ناملربلا ىلا ةيليمكتلا ةينازيملا تمدُق .3

 .روكذملا
 ناملربلل مدقت نأ ىلا ةموكحلا تعفد ،يلحمو يلود باهرإ ىوق عم لاتق فورظ يف دالبلا ترم .4

 عيرشت متي ملو ،اينوناق ةموكحلا لمع ةرتف تهتنأو ،باهرالا ةحفاكم زاهج نوناق عورشم
 اذه طابترأ وه قيدصتلا مدع بابسأ نيب نم نأ ،نييناملربلا ضعب نلعأ هددصبو ،نوناقلا
 .Dوق هلعجي امم ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ،ءارزولا سلجم سيئرب زاهجلا
 ضعب روعشل ،هترود ءاهتنا ىتح اهرارقإ متي مل ،ناملربلا ىلا مدقم نوناق ةئام نم رثكأ كانه .5

   .ةموكحلا ةيبعش ةدDز ىلا يدؤي اهرارقإ نأ ةيناملربلا لتكلا
 ءارزو نم ليلقل ،ادج ةرخأتم باوجتسا ةيلمعب مايقلاو ،يباقرلا باونلا سلجم قح سييست .6

 .ىرخأ نود ةهج ىلع نوبسحي نممو ،ةموكحلا
 ةموكحلا فعضأ ىوتسمب داسفلل عساو راشتنإ نع منت اهريغ ىرخأو ةروكذملا ةلثمألا نإ

 دوهج لذب ىلإ ةجاحب هلعجو ،يمالسإلاو يبرعلا هطيحم يف هتروص هوشو قارعلا لاح فعضأو
 اهعمو صصاحتلا ساسأ ىلع ةنوكملا ةموكحلا نم ،قباسلا اهلاح ىلإ ةروصلا كلت ةداعإل ةريبك
  .ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا ةيسايسلا لتكلا

 ةظفاحملل ايفاك وأ ،امئالم نكي مل نهارلا تقولا يف لوذبملا دهجلا اذه نأ انه ظحالملا نكل
 ¬ايحأ ةقيقحلل اهوشمو ¬ايحأ ارثعبم امنإو ،جراخلا عم ةضورفملا ةقالعلا نم ىندألا دحلا ىلع
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 ىلا هجتت ةينسلا لتكلا ضعب لعج امم ،2004 ماعلا ذنم يسايسلا داسفلا ببسب ،ىرخأ
 ريغ ¬ايحأ روص لقنو يكشتلل امنإو ،ةيقارعلا ةلودلا فقوم معدل سيل ،ينسلا يبرعلا طيحملا

 ىلا برعلا ةدوع نود تلاحو ،ةروصلا هيوشت ةدDز يف تببستف ،قارعلا يف يرجي امع ةيقيقح
  .2010 ماع ةياª ىلإ نامÌ يبرعلا هطيحم ىلا هتداعإو ،هتنحم نم فيفختلل ةيفاك ةدوع قارعلا

 مامأ فوقولU ةلودلا ةردق زيزعتل سيل ،ناريإ ىلإ هجتت ةيعيشلا لتكلا ضعب لعج لباقملUو
 ذوفنلا نم دضلU فوقولا يف ناريإ تاردق نم ةدافتسالل امنإو ،ريغلU هتاقالع نيسحتو باهرالا
  .اهدعب امو 2005 ماع هراطخأ ترعشتسا يذلا ينسلا

 ،ةيلخادلا ةيقارعلا عارصلا ةحاس ىلإ رثكأ نييناريإلاو برعلا بحسب نيهجوتلا الك امهساف
 ،ءاوس دح ىلع يمالسإلاو يبرعلا هطيحم يف كرحتلا ىلع هتاردق اوفعضأو قارعلا ةروص اومطحو
 .ءاوس دح ىلع نييناريالاو برعلا كئلوأ تاهجوتل ةلهس ذيفنت تاودأ ىلإ مهضعب لوحتو

 بازحأو لتكل ةصاخ ةقالع ىلع ،هتيبلاغ يف سسÈ يذلا يقارعلا يسايسلا داسفلا نإ
 ةيوقت يف ببست ،اهنيناوقو ةلودلا راطإ نع اديعب ةيجراخ ىوقو لود عم ،ةيسايس تايصخشو
 يف اهذوفن تدمو ،تDامح ةزهجأو ةينمأ تاكرش تأشنأو تايشيلم تلكش يتلا ،لتكلا ضعب
 لجرو يركسعلاو فظوملاو نطاوملا ىلع ريثاتلا يف ا|ردق نم تدازو ،ا|اسسؤمو ةلودلا رئاود
 :هيف تنوك يذلا ىوتسملا ىلا ةلودلا يف نمألا
 يتلا ةردقلا كلت ىلع سيسأتلU ،نينطاوملا مومعلو ةحاسلا يف اهعم نيدوجوملا اهريغل ابيهرت .1

  .اهكلتمت
 بولطملا هاجتالU ريثأتلا يف ىرخألا ةيدايتعالا لئاسولا لشفت امدنع سنجلاو لاملا ميدقتب ةياوغ .2

  .هيف ريثأتلا لوصح
 رارقلا يف ريثأتلا اهنكمي ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ةموظنم جراخ تاهج كانه تحبصأ ،ةلصحملUو

 افنآ تركذ بابسأل 2008 ماع دعب ا|دح تفخ نإو يهو ،يذيفنتلا ينمألاو يرادالا
Uرض هيجوت يف حاجنلا ىلإ ةفاضإلUببسبو ،هنإ الإ ىوقلا زكارمو تايشيلملا ضعب ىلإ ةيوق ت 
 لكشبو تمهسأ اªإ لوقلا نكمي ،نينس عبرأ نع تداز ةرتفل رمتسا يذلا قباسلا اهدوجو
 ضعب يف ا|اريثÙو ،ةيقU تلاز ام اهرúآ نإو هدمأ تلاطأو بارطضالا بناوج ضعب يف رشابم
 ،ٍقU نييقارعلا نينطاوملا دنع اهنم قلقلاو ،ةلعافو ةدوجوم نوكت نأ نكمي ،طسولا رارقلا لصافم
 حلاص ريغ يف ءادألا يف مهقرطو يأرلا يف م|اهاجتإ ضعب ¬ايحأ تلكش يذلا دحلا ىلإ
         .رارقتسالا
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 صرف تعاض ،داسفلا عويشو ءادألا ىوتسم يندتو ىضوفلا عضو يفو هنأ نيبتي اذه نم
 ةلاح نم نييقارعلا ذاقنإل ىرـخأ ترخÈو ،رقتسملا يندملا عمتcا ىـلا لاقتنالاو ومنلل ةديدع
 كلت صانتقأ نود تلاح يتلا بابسألا نع يملعلا ثحبلا ضارغأل انشتف ولو ،فلختلاو عوجلا
 تاعامجلا نيب بارتحالاو ،يلخادلا حالسلا لمحو يجراخلا باهرالU قلعتت اªأ دجن ،صرفلا
 ةيبلاغ اهلمحتت اهنع ةيلوؤسملا نأ دجنو ،ةمهملا ةيتايحلا بناوجلا ضعب يف ريصقتلاو ،ةرادإلا ءوسو
 ًاعمتجم جتنت نأ اهعيمج عطتست مل يتلا ،ةلودلا ةسöرو ةموكحلا اهعمو ناملربلا يف ةلعافلا لتكلا
 ملو ،رقتسملا ريغ قارعلا عضو مئالت نيناوق دعاوق ءاسرإ ةيلمع يف قفاوتت ملو ،ًاديدج ًايقارع ًايندم
 ةرداق تاسسؤم نيوكتل ايعامج لمعلا الو ،لضفألا عمتcا ىلا لاقتنالا ةيلمع معد نم نكمتت
 ةبترملU اهيلت ىلوألا ةبترملا يف عضوت بابسأ تناكف ،نسحألا ىلا لاقتنالا ةيلمع ةدايق ىلع
 ىطعأ يذلا يسايسلا هنيب ةددعتملا هلاكشU داسفلا لئاسم ،ةيمهألا ثيح نم اهيراجت امبرو ةيناثلا
 ةيبلاغ صصخت نأل ةلودلا عفدو ،ومنلا ليطعتل رفوأ اصرف ةرادإلا ءوسو بارتحالاو باهرإلا
 زيلاهد يف اهضعب رذبتو ،ةينمألا ةزهجألاو شيجلا ءانب ةداعإو ،حيلستلاو نمألا ىلا اهتينازيم
 زومت يف زفلتم ءاقلب ةيلاملا ريزو يديبزلا ربج رقU ديسلا ركذ اهددصبو ،ةفورعملا ريغ داسفلا

 ،ةيضاملا ةعبسلا ماوعألل هتاينازيم يف ،رالود رايلم 300 نم رثكأ فرص قارعلا نأ 2010
 ًاددع رúأ امم ،تامدخلاو رامعالاو ءانبلا عوضوم يف مدقت يأ اهنم سملي مل ةمخض غلابم هذهو
   .ماهفتسالا تامالع نم

 عايضو ةقاعالا لاجم يف ديدحتلا هجو ىلع هنم يسايسلاو داسفلا ريثÈ نأ مزجلا نكمي مث نمو
         .نايحألا ضعب يف تاجرد هقوفي نكي مل نإ ،هروص لكب باهرالا نع لقي ال ،صرفلا

 امو لصح يذلا وه رطخألا ريثأتلا َّىقب اهددعت عمو ،داسفلل ةيبلسلا رúآلا تددعت دقل
 هعم ةصاخ تاقالع نيوكتو يبنجالU لاصتالا نأ ذإ ،يقارعلا ينطولا نمألا لاجم يف لصحي لاز
 ذيفنت وه هلاجم يف نمث طسبأو هنمث هل ،العف دوجوملا يسايسلا هدانسإو يداملا همعد لوبقو
 سيلو نيدلب نيب نوكت ،ةكرتشم نوكت امدنعو حلاصملا نأ املع ،قارعلا باسح ىلع هحلاصم
 ال ةيدايتعا قرطب نمؤتو ،ةيبنجأ ةموكحو امهادحإ نيب وأ ،نيتيسايس نيتلتك وأ ،نيبزح نيب

 ىشخت اهتعيبطب لودلاو ،ةيديلقتلا فارعألل افالخ ايلخاد اهيلإ نوعدي نييبزح ءالكو ىلإ جاتحت
 Uورح امبرو ،تامزأ ريثت دق يتلا نيناوقلا اهتفلاخمب ةماتلا اهتفرعمل ءالكو اذكه ىلإ رشابملا ءوجللا

 هذه حلاصل ايمسر نيدنجم اعابتأ كانه نأ ينعي اهتلاح ىلإ ءوجللا نإ امك ،اهثودح ةلاح يف
 هذهو ،ءاشت ىتم ا|امامتهأو اهحلاصم ةيبلتل مههجوت وأ ،مهرمÈ نأ عيطتست ةهجلا وأ ،ةلودلا
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 رييغتلا دعب ام قارعلا نإ مث ،ءانثتسأ نود ملاعلا لود عيمج يف ةلوبقم ريغ ينطولا نمألا يف ةرغث
 ،ةماعلا ةيلودلا تاقالعلا يف حتفنملا ناكيرمألا بولسأو اهببسب لاتقو عارص تاماود يف لخدُأ
 اهضعب لتاقتو ،ًاضعب اهضعب دناست ،ةيبنجألا تارباخملا ىوقأ هتحاس وأ ،قارعلا ىلإ تلخد
 لئاسوب دينجتلا دهج اهسفن ىلع ترفو تارباخملا هذهو ،ذوفنلا ةيوقتو حلاصملا تUاسحل ًاضعب
 يه اªأل ،اهعم نواعتلل اقبسم نيئيهم اهل ًاعابتأ تدجو قارعلا تلخد امدنعو ذإ ،ةيديلقت ريغ
 بازحألاو لتكلا هذه نيب شيتفتلا يف ةقلطم ةيرح تدجوو لصألا يف اهئيجم لبق مهتلوم نم
 يف اهرماوأ نوذفني نيلتاقمو ةددحم ةينف ماهم نوذفني نييصاصتخا ءالمع دينجتل نييداعلا سانلاو
  .نوديري يتلا ةحاسلا

 ريغت دق ،شاقن نود ةقنشملا لبح ىلا ملكتملا مدقي ،طقف هعم ملكتلا ناك يذلا يبنجألا نإ
 "يبنجألا" حبصأ ىتح ،هعم لماعتلل يقطنملا ريغ يحلصملا لهاستلا اذه دعب امامت سكعلا ىلإ
 نيب نم هDإو مالكلا ضفري وأ ،هعم ملكتي نم راتخي يذلا وهو ،ةحاسلا يف اديس هساسأ ىلع
 ءاجر ةغيصب فلغم رمأ وأ ،¬ايحأ رمأ ةغيصب هديري ام يقارعلا نم بلطي يذلا وهو ،نييقارعلا
 يف هلقÌ وأ ،رجأ الب ىتح هب لاصتالاو هعم لصاوتلا يف اعربتم يقارعلا حبصأو ،ىرخأ ¬ايحأ
 ةيراجلا تالاصتالا يفف ،رابتعا نود ثدحي اهضعب لزامو اهضعب ثدح رومأ .نايحألا بلاغ
 نم ةعومجم ىقتلا ،الثم 2010 ماع ةيناملربلا تUاختنالل ةيسايس تافلاحتو لتك نيوكتل
 بحاصو ناملربلا وضع ىدبأ شاقنلا ءانثأ يفو ،هنم ةوعدبو ناملربلا ءاضعأ دحÌ نييلاربللا
 نيتيباختنا نيتلتك ربكأل لمتحملا نيومتلا نع ديزي امب ةلمحلا ليومتل دادعتسالا ،لتكتلا عورشم
 نع رخآ لأسف ،دودحم ريغ هنأ يناملربلا در ،لمتحملا غلبملا نع مهدحأ لأسف ،كاذنآ نيتلماع
 ،فالتئالا نيوكت ىلع لوبقلا لبق دودحملا ريغ لاومألا نم لئاهلا مكلا اذه ردصم ةفرعم ةرورض
  .فالتئالا ىلع عيقوتلا دعب مكملعنس اعيرس درف ،ةيباختنالا ةمئاقلا وأ

 اهلثم تارشع لاحلا ةعيبطب كانهو ،طورشم ريغ ةلتكلا هذه لبق نم تاعربتلل لوبق هنإ
 نأ اضيأ نيدعتسمو ،تناك ةهج ةيأ نمو لوبقلل نيدعتسم اهلثم نورخآ كانهو تاعربتلا تلبق
 باسح نود نيبولطملا ناكملاو نامزلا يف حلاصمو تامولعم نم هديرت ام عربتلا ةهجل اومدقي
  .ةليلق ريغ ةعسب نادجولل ةبناجم دوجو رشؤي امم .ريمض نم قلق وأ ،ةيبعش وأ ،ةينوناق ةلءاسمل

 يف يجراخلا لاملا ىلع دامتعالا ىلإ Uًازحأو ًالتك عفد يذلا يسايسلا نادجولا ةبناجم نإ
 ،يريهامجلا عسوتلاو تاقالعلا نيتمتل الاجم ةديقعلاو ركفلا ىلع سيسأتلا نود ،اهلاح ةيوقت
 نيوكتو .ناملربلا يسرك ىلإ ءافكأ ريغ صاخشأ ميدقت يف ببست ،ةمئالملا تادايقلا ةئشنتو
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 ةرثؤمو ةمهم ةيموكح بصانم عيزوتو .ضورفم وه امك ةموكحلا ىلع ةباقرلا يف مزاح ريغ ناملرب
 ةلصحمب وأ ،هببسبو .ةيطارقميدلا ىلا حيحصلا لاقتنالا عيراشم ؤكلتو .نيبسانملا ريغ ىلع
 ،ديعبلا ىدملا ىلع هل روهمجلا دييÈ لقيسو بزحلا فعضيس جهنلا سفن ىلع رارمتسالا
 تارابتعا تحتو مهست دق ءاطخأ بكترتو تارغث حتفتسو ،بسنألاو أفكألا تادايقلا بيغتسو
 رسخيس اهدنع ،ةفئاطلا امبرو ةلتكلا وأ ،بزحلا ةيروتاتكيد هاجتU عفدلا ىلإ نمألاو ةرورضلا
 ىدملا يف كلذك نوكي نل فوسو ،احاتم ناك تقو يف ةيطارقميدلا ىلع لوصحلا ةصرف قارعلا
 .بيرقلا

  نادجولل بناVا داسفلا ةروص
 ،هالعأ لصفلا اذه يف ةنيبملا يسايسلا داـسفلا عوضومب ةلصلا تاذ تايطعملا ضعب ضرع نإ

 حلاصم تاقالع ىلع هبناوج بلغأ يف سسأتي يذلا هانعم نم هتروص ديدحت ىلإ ايلمع عفدت
 نإ وأ ،نييسايسلاو ةسايسلا دودح دنع فقوتي مل ،ةيدمع تاقاعإو ذوفن مادختسإ ةءاسإو
 لقي ال ،ىرخأ تالاجم ىلإ هدادتمأ ىلإ دهم ،نييقارعلا نييسايسلا نيب ،ةعسلا هذ{ هلوصح
Èا يف ارطخ اهريثcنم ةسايسلا لاجم هعقوي ام ىلع يقارعلا عمت Èظحالي ذإ ،مالعإلا لثم ريث 
 ،لودلا تاذ نم غلابم ىرخألا يه ملتست ةيلحم تاعاذإو تالجمو فحصو ةيئاضف تاونق دوجو
 رييغتو يركفلا ريوحتلاو ةرúإلا تDاغ ققحتل ،لودلا كلت نم ةلومملا بازحألا نم وأ
 ىتح ،ةيجراخلا تاهجلا سفن نم ةموسرملا ةيسايسلا فادهألا تاذ يف بصت ،تاهاجتالا
 عقو نم يقارعلا عراشلا ىلع اعقو دشأ يبلسلا اهريثÈ ،يبنجألا ديب ةريطخ ةليسو مالعإلا ىحضأ
 .نيدسافلا نييسايسلا

 يف ريست يتلا ةيثحبلا زكارملا تارشع هلاجم يف تدجو يذلا يملعلا ثحبلا لثم كلذكو
 عمتcا تامظنمل لاحلا كلذكو ،ةيسايس ضارغأل úًوحب جتنتل جراخلا نم ليومتلا قيرط سفن
  .اهريغو ،جراخلا نم ليومتو تاودأو لئاسوب اهضعي ريسي يتلا يندملا

 بناوح ىلإ دتمت هتالاحو ،داسفلل ىرخأ عاونأ عم لخادتم قارعلا يف يسايسلا داسفلا نإ
 ليبس ىلع ايجراخ اليومت لبقيو ،ةينطولا تارابتعالا زواجتي يذلا يبزحلاف ،ةسايسلا ريغ ىرخأ
 داسفلا نم عون هتطلس فعض فورظ يف نوناقلل لاثتمالا مدعو نوناقلل افلاخم نوكيس ،لاثملا
 ىلا هعفدت ،ذوفنلاو تاوصألاو نيديؤملا ءارش هتبغرو يسايسلا ديب لاملا ةرفو نإ امك ،يرادالا
 اهمالتساو ةقيرطلا هذ{ لاومألا فرصو نييداع س¬و نيفظومو نيرخآ نييسايسل اشرلا ميدقت
 يف يسايسلا داسفلا نأ ىلع ديكأتلا ىلإ عفدي ،تالاcا يقU يف اذكهو .يلاملا داسفلا نم عون



 126 
 

 ىلإ نهارلا تقولا يف َمّدَق دق هنإو .ةينادجولا ريياعملل ٍقرخ لاعفأ ةلمجل لماش موهفم قارعلا
 ةيزاكترالا ا|اردقو بسانتت ةيريهامج دعاوق اهل سيل ،ًاصاخشأو بازحأ ضعب ةيسايسلا ةهجاولا
 دانتسالا ىلإ اهعفد امم ،ةيباختنالا اهجماربو بسانتت ةزيمم ةينطو ةيؤر اهل سيلو ،"ةيلاملاو ةيرادالا"

 يلاعفنإ روهمج ةلاح زيزعت يف تمهسأ اذه اهلمعبو ،يلاملا عفدلا ةوق ىلع روهمجلا كيرحت يف
 ،دالبلا هجاوت دق يتلا ةبعصلا فقاوملا يف هيلإ نوكرلا نكمي ال "Dركف رقتسم ريغ" جازملا بلقتم
 ،ةبئاصلا هتاهجوت معدل مكاحلا يسايسلا ىلع طغضلل ينطولا هعافدنإ مخز نم ةدافتسالا الو
  .أطخلا هكولس ميوقتو

 ىلع نيرداق ريغ اولازام نييسايسلا نأ نيبت يسايسلا داسفلU ةلصلا تاذ عئاقولا ريس نإ
 ةالغلا ىلإ هنم مسق ىلإ هتاهجوتو هلاومأ برست تالامتحإ ينعي امم ،هتاهجوتو هذفانمب مكحتلا
 نم نيفرطتملا بعوتست ًاراكفأ وأ ،ت¬ايك اوسسؤيل ،داركألا ىتحو ةنسلاو ةعيشلا نم نيفرطتملاو
 لودلا وأ ،ةيسايسلا ت¬ايكلا ضعب ديب ةلهس تاودأ اوحبصي دق مث نمو ،ت¬وكملا عيمج
 عيضاوملا      دشأ نم هعوضوم حبصيو .ءانبلا ةداعإ يف بغارلا ينطولا رايتلا نم دضلU فوقولل

 ةبسانم مدع يأ ،هعم لماعتلل لوذبملا دهجلا ىلع الوصح اهلقأو ،قارعلا لاح ىلع ةروطخ
 بلطتي ةيسايسلا ةهازنلا ميظنت نأ رابتعالا رظنب ¬ذخأ ام اذإ ،ةدوجوملا ةروطخلل لوذبملا دهجلا
 مومع يف أطخلا ىلا ضرعتلا ةرثكل ،ةماعلا ةيقارعلا ةئيبلا يف ةدوجوم ريغ يهو ،ةقدلا نم اردق
 نيب اذف¬ نوكي داكي يذلا ربصلا ضعب بلطتيو .بازحألاو لتكلا نيبو ،تاسسؤملاو رئاودلا
 كولسلا يف ةودقلا ىلإ ةفاضإلU .رتوتلاو دشلا تحت مهمومعل شيعلا ةرتف لوط ببسب ،نييقارعلا
 ةيحضتلا هاجتU هعفدو يقارعلا ناسنالا ةرúإل ةيفاك ريغو ،ةليلق عمتcا يف ا|Dوتسم دعت يتلا
  .مازتلالاو راثيإلاو

 ةيقارعلا ةيسايسلا ةيعامتجالا ةئيبلا ربع رورملا انمزلي يسايسلا داسفلا ةروص مسرل يعسلا نإ
ملU فصوت يتلا ةئيبلا هذه ،كولسلا نم عاونلا اذه اهيف لصحي يتلا

ُ
 داسفلل ةنضاحلا وأ ،ةدِعاس

 ةباقرلا بايغ نمضيو .هدوجو ىلع اهزيلاهد دعاست ةئيب تحبصأ ىتح ليصافت نم درو امل اعبت
 دعاسيو.هلوصح زاحنملا اهمالعإ رربيو .هتاسسؤم اهييناملرب روَد بارطضا نمؤيو .هراشتنا اهيف
 يف ةودقلاو ةينطولاو ةيحضتلا ةفاقث بايغ مهسيو .هلاحفتسا يندملا عمتجملل ا|امظنم فلخت
  .هرارمتسا

 ىلع هتروطخب نيطروتملا مومع كاردإ فعض ةيواز نم هيلإ رظنلا ىلإ رخآ بناج نم مزليو
 ةبناجم عقاو حبصأ ىتح ،ىرخأ ةهج نم م{ازحأو يسايسلا مهلبقتسم ىلعو ،ةهج نم قارعلا
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 يف ةموكحلا كرحت ديّقيَو ،بيرقلا ىدملا ىلع هعم لماعتلا ةيلمع يف بعاصملا نم ديزيس ينادجو
 ةكراشملا ةيواز نم كلذكو .ديعبلاو بيرقلا نييدملا ىلع ءانبلا ةداعإو ،حالصالا تالاجم
 ىتح اهوقبأو مكحلا ةرادإو ةسايسلا مسر يف اهدوجو زواجت نويسايسلا عطتسي مل يتلا ةصصاحتملا

ªال ،ةقلق ةيعامتجا ةئيب يف ،داسفلا نم عونلا اذه ءارشتسال ادعاسم الماع 2010 ماع ةيا 
 نم تفرح فادهأو ،قئاقحلاو ةمزألا ةعيبط لهجت ،ةدساف اهضعب بازحأو ،قفاوتلا ةفاقث كلتمت
 .ةموكحلاو ةلودلل ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاسسؤملا لمعب لالخإلا ىلإ رامعإلاو حالصإلا

 ناسنالا عم دوجوم لاح عقاو يسايسلا داسفلا نأ عوضوملا اذ{ قلعتي اميف لوقلا ةصالخ
 تامظنمو بازحألاو لودلا لواحت يتلا يبلسلا كولسلا عاونأ نم ديدع لثم ،هدوجو رمتسيسو
 هنم قلعتي ام ةصاخ ةيرشبلا تاعمتcا لك يف عئاش وهو .هيلع ةرطيسلا نDدألاو يندملا عمتcا
 لالخ ثدح ذإ ،ايسآ قرش يف ةلكشم دعي ىوتسمب ،ادوجوم لاز ام يذلا تاوصألا ءارشب
 نيبخانلا عيمج نم  %7  يقلت لاثملا ليبس ىلع نيبلفلا يف 2002 ماع ةيلحملا تUاختنالا
 بUرأ نم %30 نأ ركُذ دناليÙ يفو ،ةوشرلا لاكشأ نم ًالكش دالبلا ءاحنأ عيمج يف نيغلابلا
 يتلا ةماعلا تUاختنالا لالخ مهل لاومأ ميدقت مت دق ،ةيئاصقتسا ةسارد مهتلمش نيذلا رسألا

 تامظنم مامتهأ ريثت تحبصأ ،يسايسلا ليومتلا ةيضق نإو .)23( 1996  ماع ترج
 ينلع نايب يف ةمظنملا هذه تدرفأ ،2000 ماع  ربوتكأ ،لوألا نيرشت يف ذإ ،ةيملاعلا ةيفافشلا

 رتيب دكأ كلذك ،ةيطارقميدلل ديازتم ديدهتك ،اهيف كوكشملا يسايسلا ليومتلا تاسراممل ابناج
 يتلا داسفلا حئاضف نم ةيلاحلا ةجوملا نأ   "TI" داسفلا ةحفاكمل ةيلودلا ةمظنملا نم نجيإ
 يعناص ىلإ لوصولا ةيناكمإ ءارشل امنإو ،يصخشلا ءارثإلل تسيل يه Uوروأ ءاحنأ عيمج اهدهشت
 لودلا ةمظنم نأ ىتح .)24( ةبعللا هذه يف يسيئر فدهك ،ةيسايسلا بازحألاو ةسايسلا
 مامتها ءاليÑ دهعتي ،ايطارقميد اقاثيم تدمتعا تافارحنا اذكه لثم زواجتلو OAS)( ةيكيرمألا

 فافشو نزاوتم ماظن ءاشنإو ،ةيباختنالا تالمحلا فيلاكت عافترU ةلصلا تاذ لكاشملل صاخ
 ،ةدحتملا تDالولاو يبروألا داحتالU تعفد للخلا رادقم ةدDز نإ امك .)25(اهليومت لجأ نم
 ،2002 ماع سرام راذآ يفف ،يسايسلا ليومتلا صخت تاعيرشت داجيإ هاجتU امهطاشن ةدDزل
 اªأ ىوعدب ،دحاو ليج يف يسايسلا ليومتلا ميظنت ىلع ةدحتملا تDالولا يف نوعرشملا قفاو
 لكشب ةضرع ضيبألا تيبلاو سرجنوكلا تلعج يتلا ذوفنلاو لاملا ةكبش ةدقع لح يف دعاستس
 ادنك يف ىدملا ةديعب ةيلام تاحالصإ نس مت ةقباسلا ةينمزلا ةرتفلا يفو ،داسفلا روهظل ريبك
 ،ةدحتملا ةكلمملاو نUايلاو ايناملأو اسنرفو امنبو كيسكملاو الاميتاوجو اكيراتسوكو ايبمولوكو
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 ىلإ ءيسيو ،رطخلل ضرعُي نأ نكمي لاملل مظنملا ريغ مادختسالا نأ ،ةقيقح ىلإ نيدنتسم
 دق ةطقن ىلإ لماشلاو يماظنلا ريغ تاوصألا ءارش دوقي كلذكو ،ةيطارقميدلل ةيساسألا دئاقعلا
 مادام ،ةلودلا دراوم مادختسا ةءاسإو ،ةينوناقلا ريغ تامهاسملا ىلع ىتح اهيف نوبخانلا قفاوي
  .)26(نييسايسلل دسافلا لمعلا نم ةيصخشلا ةدافتسالل ،احوتفم مهمامأ يقب بابلا

 ةحلصملا هكرحت يبلس كولس ماع لكشب يسايسلا داسفلا نأ نيبتي مامتهالا اذه نم
 ةيرشبلا تاعمتcا عيمج يف ةتوافتم بسنب ةدوجوم ،ةيملاع نوكت داكت ةرهاظ ىحضأ ،ةيصخشلا
 ربكألا بيصنلا ىلع ذوحتست ،اهنم ةدودحملا دراوملا تاذ ةريخألا تناك نإو ،ةريقفلاو اهنم ةينغلا
 رارقتسالاو داصتقالاو ةيمنتلا ىلع هرطاخمب يعولا ديازت عمو اذه ىلعو ،داسفلا عاونأ لك نم
 ىرخألا يه هتحفاكمو هتبراحم تحبصأ ،اهرارقتساو لودلا نمأل رشابملا هديد|و ،يعامتجالا
 داسفلا ةحفاكمل ةيلود ةيقافتأ ةغايص ىلإ تعس يتلا ةدحتملا ممألا ةمظنم اهتنبت ،ةيملاع ةيضق
  .داسفلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتU تيمس 2006 ماع

 تدعاس ،نادجولل ةبناجم ةفآ هدوجو دعي يذلا يقارعلا عمتcا يف يسايسلا داسفلا نإ
 ةنيزخل ادج افِلكُم حبصأ ىتح ،هراشتنا ىلع يطارقميدلا ماظنلا ىلإ ةبعصلا لاقتنالا فورظ
 ىلا ةجاحب نوكي ساسألا اذه ىلع وهو ،رامعإلاو ءانبلا ةداعإ تاوطخل ادج اقيعمو ،ةلودلا

 انتقو ىتح روسيم ريغ دهج وهو ،هلبقتسمو قارعلا رضاح ىلع هتاريثÈ نم دحلل رابج دهج
 ،داسفلا عوضوم ةعباتم اهماهم مهأ نيب نم ةهازنلل ةئيه تلكُش يذلا تقولا يف ذإ .نهارلا
 تلكَشو ،ةهازنلU اينفو ةينعملا ةرازولD Uرادإ نوطبتري نوماع نوشتفم تارازولا ميظنت يف دجوو
 تردصأو ،نيدسفم مكاحملا ىلإ تلاحأو تبقاعو تاودن تدقعو ،ةعباتم ناجل ةموكحلا
 داسفلا عوضوم نم برتقي مل ادهج دعي كلذ عم هنكل ،داسفلا ةرهاظ نم دحلل تاميلعت
 ضعب نأل ،ءانبلا ةيلمع مامتإو رارقتسالا قيعت ةفآ ىرخألا هعاونأ يقUو يقب يذلا يسايسلا

 يتلا نادجولا تاراسم حيحصت ةداعإ بلطتي هعم حيحصلا لماعتلاو ،نادجولU قلعتت هبناوج
   .ريبك لكشب تبرطضا
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  ثلاثلا لصفلا
 ةمعادلا ميهافملا لاجم يف تاقورخ

   يقارعلا يناسنإلا دوجولل
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 ،"برحلا" لالتحالا دعب دالبلا هذه يف ىرج ام مييقت وأ ،ديدحتو فقاوملا نع ثدحتلا دنع

 ىلإ ةراشالا نم دبال ،ةرم نم رثكأ رايªالا ةفاح نم اهلالخ برتقا امدعب ينامثلا تاونسلا لالخ
 تناك ةيبهذم ةثلúو ،هلوصح ىلإ تعفد ةيداصتقأ ىرخأو ،ىرج اميف تمهسأ ةيسايس لماوع
 ةروكذملا لماوعلا نم اهريغ عم تلعافت ةيسفن لماوع مث نمو ،هعاستاو هدوجو يف ساسألا
 اهريثÈ ةدشو اهلخادت قمعل لصفلا اذه يف اهيلع زكرنس يتلا يه ةريخألاو ،هتلاح تجتنأف
 شقاننس اهلاجم يفو .رايªالا نم العف برتقت بارطضا ةلاح نيوكت هاجتU اهلالغتسا ةعسو
 تكرح ،ةميدق ىرخÌ تلخأو ةديدج ميهافم تنوك يتلا هتاريدقت يأ ررضلU ساسحإلا عوضوم
 ةلاح نيوكت يف تمهسأو قارعلا نم اهفقاوم تنوكو اهنم ةبيرقلاو ةحاسلا يف ةدوجوملا فارطألا
 س¬و نويموكح نولوؤسمو نويسايس نويقارعلا اهكردي نأ نم دبال يتلاو ،رارقتسالا مدع
 ام راركت عنم وأ ،رايªالا ثودح مهبنجي امبو ،اهعم لماعتلا يف مهدحو نيينعملا نم ،نويداع
 ريكفتلا جª يف هتDوتسم رثؤت يلقع ريدقت ،ررضلU ساسحإلا نأل .هتافاح نم ابيرق لصح
 اهثادحأ عئاقو رشؤت يتلا ةحاسلا يف كولسلا ةعيبط ددحت مث نمو دضلU وأ ،عم هاجتإلا عبطتو
 .تاونسلا هذه لالخ

 دق ،هبرح يف نيكراشملاو يميلقإلا طيحملا اذه نم نيبيرقلاو هب نيطيحملا لكو قارعلا لهأ نأ
 ،رييغتلاو اهدعب لصح امل تاريدقتو ،برحلا نم لصحي دق ررضل تاريدقت مهبناج نم اوعضو
 ةيقطنم اهنم مسق تاريدقت مومعلا هجوب تناكف ،لبقتسملا يف اهنع مجنيس امل ىرخأ اوعضوو
 ،مزاللا نم رثكأ هيف غلابم رخآلا مسقلاو ،ليلقب يقيقح وه ام نم لقأ ىرخأو ،عقاولا نم ةبيرق
 فلتخت ةروصب ،ةيقارعلا ةلاحلا ديقعتل ةيسيئرلا بابسألا نيب نم تناكو تتوافت تDوتسمب
 روذج" تءاج دق لالتحالاو برحلا تقبس يتلا ةلحرملا يف يهو ،ىرخأ ىلإ ةلحرم نم اهروذج
  :نم "ريدقتلا
 تكرت تDوتسمب ا|ايصخش عم ضعبلا لماعت يتلا ةيقارعلا ةضراعملا ىوق نع ةقبسم تامييقت .1

 .ريدقتلاو باسحلا ةيلمع يف اهيلإ نوكرلا نكمي ال ،ةيلاعفنا تافوختو ةيبلس ارúآ
 ،ةقطنملا ماكح دنع افوخ ترúأ يتلا ةقطنملا بيترت ةداعإ نع م|اروصتو ناكيرمألا تاهجوت .2

 اطيسبت نوكي نأل رطخلل يقيقحلا مييقتلU لخأ ىوتسمب ،بوعشلا دنع نانئمطإلا مدعو
  .هديري ال نمل ةديدش ةالاغمو ،بيترتلا ةداعإ ديري نمل اديدش
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 يذلا قارعلا ةلاح لثم ةكئاش تالاح عم لماعتلل ةيسايسلا ةيحانلا نم ةقطنملا ةيلهآ مدع .3
 دقفأ ،ةدشلا نم ةجردلا تاذب سانلا مومع ىلإ لقتنأ ،ماكحلا نيب ةيلاع ةجردب اقلق نوّك
  .ريدقتلل ةمزاللا ةمكحلا ضعبلا
 نع ةديعب فارطأ نيب اهقيقحت ىلع مهافتلل تاكرتشم دوجو مدعو حلاصملل ةيتاذلا تاريدقتلا .4

 لك اهاري ،ةصاخ كلاسمب نوركفي ءاقرفلا لعج ،اهلخاد يف وأ ،اهنم ةبيرق ىرخأو ةحاسلا
 تناكف ،ىرخألا فارطألا كلاسم عم عطاقتت تناك نإو هحلاصم قيقحتل ةحيحص اªأ قيرف
   .ريدقتلا ةمكح ىلع ترثأ اراكفأ

 تقبس يتلا ةلحرملU قلعتت ،ررضلا تاريدقتل ةيسفن نيوكت لماوع وأ ،روذج تناك كلت
 لماعت بيلاسأو تاديقعتو ثادحأ تDرجمب اهنع ةجتانلا راكفألا ضعب تقتلا ،رييغتلاو برحلا
 ةليلقلا ةينمزلا ةرتفلا يأ ،"ةساسحلا" ىلوألا ةرتفلا ةصاخ ،رييغتلا دعب ام ةلحرمل ،ةحيحص ريغ
 يقارع سلجم اهيف هكراش يذلا يكيرمأ يندم مكاح هدعب نمو يكيرمأ يركسع اهيف مكح يتلا
  .مكحلل

 يف هتالعافتو يضاملا تاصاهرإ عم ةيوس اتمهسأ ناتللا ،ناتجرحلا ناتينمزلا ناتلحرملا نÙاه
 ةراسخلاو نيميلا ىصقأ يف قلطملا حبرلا نيب اليوط دتمت ةنيابتم فارطألا عيمج دنع تاريدقت داجيإ
 .راسيلا ىصقأ يف ةلماكلا

 كلذك وهو ،ةعيشلا مومع نييقارعلا ضعب دنع حبرلU ساسحإ يقارعلا بناجلا دنع ناكو
 هبش ةراسخلU ساسحإ امهل لباقملا بناجلا يف هلباقي ،"داركألا دنع قلطملا حبرلU ساسحإ
 ."ةنسلا برعلا مومع" رخآلا ضعبلا دنع ةقلطملا

 ةعيشلا برعلا نيب تنوك ،ةديدش ةيلاعفنإ عفد ةوقب ً¬وحشم ًاساسحإ هلمجم يف ناكو
 قطانملا يف ،ةثلú ةيعرف ةعامح داركألاو ،ىرخأ ةيعرف ةعامجك ةنسلا برعلا وأ ،ةيعرف ةعامجك
 مت ام ىلع اظافح ةلزعلا يأ يسفنلا عقوقتلل تاهاجتإ ،ةحضاو ةيبلغأ اهيف مهنم لك لكشي يتلا

 .ةراسخلا ضيوعتل ايعس ىوقلل اعيمجتو ،حبر نم هقيقحت
 ةفئاطلU صاخلا توبكملا ةرúإ يـف تمهسأ يتلا لماوعلا لوأ تاهاجتالا هذه تناكو

 .نويموكحلا نولوؤسملا الو نويداعلا صاخشألا اهنم صلختلا عطتسي مل ،ةـيموقلاو ةيمولظملاو
 هئاقتلإ دنع ،2007 ماع ةيدوعسلا ىلإ يقارع يمسر دفو ةرDز يف راد ام اهيلع بيرق لاثم
Uنيسحلا باصم نع دفولا سيئر ملكت ثيدحلا قايس يف ذإ ،ةيجراخلا ريزو لصيف ريمأل، 
 لقي ال دفولا يف رخآ وضع هسفن عوضوملا لوح ثيدحلا يف هرزآو ،قارعلا يف ةعيشلا ةيمولظمو
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 ةرDزلU ءاقل يف ،ةقيرطلا سفنب عوضوملا رركت دقو ،ةيقارعلا ةلودلU يدايقلا ىوتسملا يف هنع
 .ةيدوعسلا تارابختسالا سيئر زيزعلا دبع نب نرقم ريمألا عم اهسفن

 يف مهضعب ركذتسي امدنع داركألا ىلع هميمعت نكمي لاثملا اذه يف ةعيشلا ىلع قبطني ام نإ
 دحأ هب ساسحالا تU ىتح ،قباسلا نمزلا يف هل اوضرعت يذلا داهطضالا كلذ تابسانملا لك
  .يلاحلا نمزلا يف ةيسايسلا ةيلمعلا يف مهعم نيكراشملU ةقثلا مدع لماوع

 ةيادبلا يف تءاج ةبيرقلا ةركاذلا ىلإ ا|داعإ يأ داهطضالا رعاشمل ةحضاو ةرúإ اªإ
 يف ةمراع ةبغر ا|دوعب نيراثتسملا ا{احصأ نم ديدع دجوف ،يفئاطلا تقملا لاعفنÑ  ةبوحصم
 فورعم وه امكو ذإ ،يناودعلا فرطتلا ىرسأ مهتعقوأ ،ايفارغج ةفئاطلا عم ةلزعلا قيرطب ريسلا
 دتشاو ،م|وادع تدتشا املك ،مهتفئاط عم مهتلزع يف سانلا ةبغر تدتشأ املكو هنأ ،ايسفن
 .)27(ةايحلا يف مهميقو مهسوقطو مهميهافمو مهراكفألو ىرخألا فئاوطلا ءانبأل مهضفر

 ىلع ةرداـقلا ةيلاعفنالا هتانحش تمادو ،رييغتلا ةمدص نم ةقافإلا دعب كلذ لصح دقل
 ريغ دادعأ نيب هميمعتو ،رييغتلا دعب ىلوألا عبرألا تاونسلل يوسلا ريغ بارطضالا كولس كيرحت
 ،كولسلاو ريكفتلا يف اجª اهزيزعتل ةيفاك تناك ريثÈ تDوتسمب ،فئاوطلا كلت ءانبأ نم ةليلق
 طابترا ةلاح ةيقارعلا عيماcا كلت نيب تلكش ،اعقاو تحبصأ املاح يأ اهارجم تذخأ امدنعو
 درجم ةيفارغجلا اهتقطنمو ةفئاطلا يأ ،اهيف دوعت ال "ايجولوتيم" ةفئاطلU ةصاخ ةيروطسأ ةيسفن

 :ةعامجلا هذه اهنمو اهيف لتاقت برح ةحاس
  .انكمم كلذ ناك املك رثكأ هعيسوتل وأ ،اهحبر شماه نع عافدلل :ةحبارلا ةيعيشلا
 .ناكمإلا دهج ضيوعتلل ايعس وأ ،ءاقبلا ىلع اظافح :ةرساخلا ةينسلا

 دنع تناك ،ةصاخلا ةيفئاطلا هفادهأ قيقحت وحن امهنم لكل قالطنا ةدعاق تحبصأو لب
 ،ةراسخلا ضيوعتل ا|اريدقتو مءالتي اهل عضو نيوكت هاجتU ةحضاو "ةينسلا" ةرساخلا ةعامجلا
  .يميقلاو يفاقثلا اهثرإو مجسني

 اهعم كرتشتل ،ةدعاقلا بوص ةيلحملا ةيفئاطلا ا|اميظنت ضعب تهجوت اهتقالطنا قايس يفو
 طيحم يف ةفئاطلا وأ ،مالسإلا نع عافدلل DدDر اينيد ارود اهسفنل يطعت وأ ،اهل نوّكت نأ يف
 اذه يف برقألا يه ايلحم اهقيوست ةدعاقلا تلواح يتلا ةيمالسالا قارعلا ةلود تناكف ،اهدجاوت
  .لاcا

 ،ةيفئاطلا ةقطنملا ىلإ ءامتنالل رظنلU ناعمإلا أدبو ةيفئاطلا ةيوهلا ةيمهÌ ساسحإلا أدب اهدنع
 تاعامجلا نم ةعامج لك عفد لاعفنا ةوقبو ،فوخلU روعشلاو ةراسخلU ساسحإلا ضيوعتل الاجم
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 لماعتلل اليبس ،يفئاطلا باطقتسالاو فنعلا ىلإ هاجتالاو ةمواسملا ضفرو لباقملا ضفرل ةروكذملا
  .2007 ماع ةياª ا|دح ْتّفخ ةينمز ةرتفل بارطضالا ةحاس يف

 ،ةيقارعلا ةحاسلا يف ةحلسملا ةيفئاطلا ىوقلا ضعبو ،ةدعاقلا نأ ىلع مزجلا نكمي ةلاح اªإ
 ماعلا ةياª ىتح ،لاعفنالاو ريكفتلا يف اجª اهيزيزعت يف تحجنو ،اهدوجو يف تمهسأ دق
 لزعلا ةمادإل ةمزاللا تاريثملا نم للق ىوتسمب ،اهطاشنل اسوملم اراسحنا دهش يذلا ،روكذملا
 بيلاسألا ىودج مدعب تاعانق نيوكت يف ىرخأ ةيسفن ريثÈ لماوعل لاcا حسفو ،ناقتحالاو
 حلسملا فصلا قش ىلإ يكيرمألا يسفنلا دهجلل ةصرفلا ىطعأو ،ةراسخلا ضيوعتل ةعبتملا
 ةبراحم يف ةموكحلاو هبناج ىلإ ةحاسلا يف نييقارعلا نيلعافلا نيب نم ضعبلا بسكو ،ضراعملا
  ."ةدعاقلا" ريكفتلا جª يف نيفرطتملا

 ةيناكمإ نم س÷ ملاعم ترهظو ةنكمأ ةدع يف هرادج مد| وأ ،ةلزعلا زجاح رسُك اهثودحبو
 ىلإ تدهم ،ةدئاس تناك يتلا ريغ ةيسايس ةيسفن ةلاح تنوكف .ةيفئاطلا فادهألا قيقحت
 سفن ىلع ريسلU رارمتسالا ةلاح يف لصحيس امو لصح امب ريكفتلا ةداعإو سافنألا طاقتلإ
 ىلإ كلذكو ،ناقتحإلاو فنعلا مخز ةمادإ لاجم يف ةصاخ ،حلسملا دهجلا فاعضإ ىلإو ،قيرطلا
 مك عم ةنراقملU ،اليلق ايلقع افارتعإ ناك نإو وهو ،لازعنإلا مهو يف عوقولU ينمضلا فارتعإلا
 ضعب تتU تاعانقو ميهافم ةأشن يف مهسأ هنكل ،لباقملا فرطلا نع ةحيحصلا ريغ راكفألا
 فرطلا ءاغلÑ لصحتملا حبرلا شماه عيسوت ىلإ لاجم ال اهماوق 2008 ةيادب عم ةحضاو اهملاعم
 نم مكحي نأ نكمي ال قارعلا نإو ،بارتحالU فادهألا قيقحت نم لباقملا يف لاجم الو ،رخآلا

 .ةدحاو ةعامج
 ىلع وأ ،ايبسن رتوتلا ةدش نم تللق نييقارعلا نيب اهقيرط تذخأ موي تاعانقو ميهافم

 ضعبو ةدعاقلا تدارأ امك ،"ةيلهألا برحلا" رايªالا ىوتسم ىلإ هدودح زواجتب حمست مل لقألا
 ًادوجوم اهنم مسق َّيقب ذإ ،امامت اهئاغلإ نم نكمتت مل كلذ عم اهنكل .نوكت نأ ةحلسملا ىوقلا
 عارصلا ةرادإ يف ا|ءافكو ،ةيقارعلا تاموكحلا دوهجل اعبت صقنت وأ ،ديزت ريداقمب كلذك ىقبيسو
 يقارعلا عمتcا ةردق ىلإو ،ةبسانملا ةيلودلاو ةيتاوملا ةيميلقالا فورظلا ىلا اعبتو ،اهضرأ ىلع رئادلا
 ةرفوتم ريغ اعيمج هذهو ،ةدئاسلا كلت نع ةليدب ميهافمو راكفأو تاعانق جاتنإ ىلع ديدجلا
Uىلع يفاكلا ردقل Èنآلا ىتح عفانلا ءاغلإلا ةلأسم نيم. 
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 يف مهسأو رايªالا ةفاح نم هتبرق يتلا بارطضالا ةلاح نيوكت يف مهسأ مهولا نم عون اªإ
 اهيف هجوي كش ةرظن ضعبلا هيلإ رظَن نإو ،قارعلا خيرÙ نم ةليوطلا ةرتفلا هذه لك هرارمتسا
 :ىلإ ما|الا

 .ةقالخلا ىضوفلا نع ليق امو ،ناكيرمألا
 .ةحلسملا تاعامجلا دانسإو معد يف رشابملا مهرود نع روُص امو ،نيملسملاو برعلا
 .بيرقلا يضاملا ةداعإ يف ا|الواحم نع فرع امو ،ةضراعملا ةيسايسلا ت¬ايكلا
  .مكحلا ىلإ لوصولا يف ا|اعارص نع عيشأ امو ،ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةكراشملا ت¬ايكلا
 ىدعتت ال ا|اريثÈ نإ الإ ،اهدوجو ةقيقح يف كشلا بعص نإو راكفأ وأ ،ةرظن يهو

 اهل ناك ام يتلا ةراثتسالا لوصحل ةدعاسم لماوع وأ ،ةرشابم ريغ ريثÈ لماوع اªوكب ،فصولا
 ريغ ةحاسلا يـف نيذفنملا نيبعاللا مªوك نييقارعلا يأ ،ةبصخلا ضرألا الول لصألا يف ثدحت نأ
 ىلإ نيدعتسملا ،اهقيرط يف دحوم هاجتU ريسلا ىلع نيمجسنملا ريغو ،بعللا ةقيرط ىلع نيقفاوتملا
 نوفقثملا رثكي ةقيقح .اهطيحم يف نأشلا باحصأ مªأ نم مغرلا ىلع ،مهريغ نع ةباينلU بعللا
  :ىلإ نوريشيو ،لازعنالا زجاوح تعدصت وأ ،اهيف ترسحنا يتلا مDألا هذه يف اهنع ثيدحلا

 وأ ،برح ةادأك العف مدختسا نأ قبسو ةب¬إلU التاقم همادختسا لهسي يقارعلا بعشلا نأ
 .ناريإ عم لاتقلا يف نيجيلخلا برعلا نم اهيف حمر سأر

 ،مهدودح جراخ نم موصخ نيب ةديدع تاعارصو بورح اهيلع تماق نإ قبس مهضرأ نأو
 عم )ضر( ىلع مامإلا بورح اهلبقو ،يومألا ديزيو )ع( نيسحلا مامإلا نيب ءالبرك ةعقاو لثم
 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف زيلجنإلاو نيينامثعلا تاوقو ،نيينامثعلاو سرفلا بورح كلذكو ،ةيواعم

 يف ةب¬إلU نيلتاقم وأ ،مهضرأ ىلع ريغلا بورح نم نيررضتم ،خيراتلا ربع مهلاح وه اذكهو
 .مهتحاس يف ماقت بورح يف ريغلا ةهجاومب نيفدهتسم وأ ،مهنيب أدبت بورح

 يقطانملا عقوقتلا ىلإ ثيثحلا مههجوت لالخ نم نييلعفلا نيررضتملاو نيديفتسملا مªوكو
 ،يبنجألا دوجولا نع مجانلا رطخلل ةحيحصلا ريغ م|اريدقتو اقباس درو امك ،يفئاطلا لازعنالاو
  .مكحلاو ةطلسلا عم لماعتلا يف ةيبلسلا مهتعيبطو ،هعم لماعتلا يف مهرودو

 ،قباـــسلا يف تدـــجو لالتـــخالا ىوتـــسم نـــم تـــبرتقا ةـــيميق ىـــضوفو عدـــصت هبحاـــص مـــهو هـــنإ
 ىــلع ةزهاــج ٌمــُ| تــعزو امدــنع ،ناــسنالا عــم أــطخلا لــماعتلا بيلاــسÌ رضاحلا اهئاقب ىلع دعاسو
 ةيليــصحتلا تDوتــسملU صاخــشأ مدــقتو ،اــهوبكتري مل مئارــج باكترÑ نيهيزنلا نييقارعلا نم ريثكلا
 ةــــقيقحلا ىــــلع بذــــكلا َلــــِضُف  امدــــنعو ،اهوقحتــــسي مل مــــهو اــــيلعلا تاجردــــلا فاــــصم ىلإ ايندــــلا
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 ىــلع اــهنم ســكعلا جاــتحت لوــحت ةــلحرم يف اــهريغو ،ةءورــملا ىــلع ةــنايخلاو ةماقتــسالا ىــلع تاءارــملاو
  :اهدنع ،ديدحتلا هجو

 .ةميق عمتcا يف لدعلا عدصت
  ،.ةميق سانلا نيب ةنامألا تباغ
 عــمتcا ءاــنبأ نــم ةــماعلا كولــس يف صالــخإلاو ةــهازنلاو ةكراـــشملاو لــفاكتلاو ريدــقتلاو دوــلا ريــغت

 ةــعومجم ةــميمنلاو قاــفنلاو بذــكلاو لاــيتحالاو بــصنلاو ةــنايخلا اــهلحم تّلحو .ةطباض ميق ةعومجم
ملا ميقلا نم ىرخأ

ُ
  .ةلِخ

 ىلإ ىــقرت عئاــقو ،اهّدــع ةــيناكمإ ىلإ اهراــشتنإ ةعــسو اــهريثÈو ا|دــش تلصو تDوتسمب اهريغو
 لــك عــم اولماــعتي نأ ىلإ نييقارــعلا بــلغأ عــفد ةروــصلا هذ{ اهدوجوو ،ةديدج ةيبلس اميق نوكت نأ
 اومهــــسأف ،ةــــيعيبطلا ريــــغ بيلاــــسألاو ةروكذــــملا عئاــــقولU ةيــــسايسلاو ةــــيعامتجالا م|اــــيح تادرــــفم
 لوــط ىــلع اــهقارتخا رúآ تدــتماو ميهاــفملا هــيف تــلتخا وأ ،تــقرُخ عــقاو زــيزعتب رــشابم ريغ لكشب
 .اهضرعو دالبلا
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 ررضلا مهو
 

 ءانبأ ضعب لعج ،ةراسخلل مهولا دح هب ىلاغملا كاردإلاو ،ةلزعلل ةمراعلا رعاشملا كلت
 فقوتي مل ساسحإ هنكل ،هنومهوتي ¬ايحأو ،هءانثأ يفو رييغتلا لبق ررضلا نوسحي ةيقارعلا تاعامجلا
 درو امك ،ةراسخ رخآلا ضعبلا اهدقتعاو ،احبر ضعبلا اهروصت يتلا ةيفئاطلا ةلزعلا دودح دنع
 ىرخأ تاريغتمو لماوع تلخد نأ دعب ،ام|اريثÈو امهدودح دنع فقوتت مل ةلاحلا نأل ،اقباس
 هب ةصاخلا تاروصتلا نم تريغو ،هلوصح شماه نم ْتعسو ،ةديدج ررض ذفانم تفاضأ
 برحلا عئاقو تاريغت عم هتاريدقتو هعئاقو تريغت هب ساسحإلا نأل ،نيحبارلا ىتح زواجتيل
 :اهلحارمو

 ملو ،هدوجو برحلا لبق مهنم ريثك سسحتي مل وأ ،اوسسحتي مل نيذلا نييقارعلا ىلإ ةبسنلابف
 لالخ مهلوقع يف تنوكت يتلا كلت ،ا|دش قوفت م{رحو ناكيرمألا ئيجم نم هل تاريدقت اوجتني
 لصاح ررض يأ ،الوهجم اريصمو املؤم اقلقو الذم افشقتو اريرم اراصح برحلا تقبس يتلا ةرتفلا
Uإف ،لعفلªو مUاهئاهتنا دعب اوأدب جيردتل Ñنع مجانلا ررضلل تاريدقت مث نمو ماهوأ جاتن 
 ،ناكيرمألا نمو ديدج نم اهءانب بولطملا ةيقارعلا ةلودلا نم مهفقاوم يف اريثك ترثأ ،اهلوصح
 نم ا{رق رادقمو ،يقارعلا عمتcا حئارش فالتخU ةفلتخم تاريدقت يهو ،ءانبلل م|دايق ضرتفملا
 مكح نم تررضت يتلا ةحيرشلا تاريدقت مومعلا هجو ىلع تناكو ،اهنع اهداعتباو تاموكحلا

 ،هل ةمعادلاو هيلع ةبوسحملا ةيعامتجالا حئارشلا وأ ،تاعامجلا تاريدقت نع فلتخت الثم مادص
 دعاسيس ،نيلقتسملا هبش داركألا تاريدقت نعو ،نيعاولا نيفقثملا لوقع يف ةدوجوملا كلت نعو
 ،بارطضالا لعف جاتنا ىلع هتاريدقتو ررضلا عقوت تاريثÈ كاردإ ىلع ليصفتلا نم ردقب اهضرع
 متيس ،ةيعامتجإلا حئارشلا يأ ساسألا اذه ىلعو ،رايªالا ىلإ دالبلا عفدي نأ هل ديرأ يذلا
  :يت÷ امكو ضرعلا

 مادص مكح نم نوررضتملا .1
 شقانت ملو ،ررضلا نع ةيبلس اراكفأ نوّكت مل نييقارعلا ةيبلاغ لكشت يتلا ةحيرشلا هذه نإ

 داضملا يركفلا نيوكتلا ببسب ،اهئانثأ يف ىتح الو برحلا عوقو لبق هتالامتحإل ةيلاع تاعقوت
 ةدتمملاو ةريبكلا ةحيرشلا يهو تهجوت اهببسبو ،ةملؤملا هطوغض نم صلختلا تالمÈو ماظنلل

 ريكفتلا ىلإ ةنسلا برعلا ضعبو نامكرتلاو داركألا مومعو ةعيشلا برعلا ةيبلاغ نيب اليوط
Uةناعتسالا قيرط نع ولو ،مادص نم صلختلا ا{ نكمي يتلا ةيفيكل Ìلثم ةيجراخ ىرخأ فارط 
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 م|ركاذ نم تحازأ ةقيرطب ،رييغتلا يف ةيسفنلا اهحلاصم عم مهحلاصم تقتلا نيذلا ،ناكيرمألا
 ميدقتو ةدعاسملا تالمأتب Dرذج اهتلدبتساو ،ناكيرمأللو برحلل ةداضم راكفأ ةيأ ةبيرقلا ةينآلا
 تاعقوتلا نع لقت ،ررضلل تDوتسم ةيادبلا يف تمهوت اذل .لضفألا لبقتسملا نيوكت يف نوعلا
  .عفنلل ةلمتحملا

 ،رييغتلا بقعأ موي لك عم لدبتلU تأدب دق ،ةيلؤافتلا ا|اريدقتو ةحيرشلا هذه رمأ نكل
 موي لك عمو ،يئادعلا يسفنلا لزعلا تالاعفنال ةباجتسا ةعامجلا بوص هيف هجتت تناك
 غولب مدع تالامتحا نم اهلخاد يف كش ةلاح تنوكتف ،طابحإلاو أطخلا عقاوب هيف مدطصت
 :لثم ةدش لماوعلا ضعب ا|داز ،لضفألا ةايحلا يف اهتياغ

 لضفألا ةايحلا يف م|اينمتو عمتcا حئارش يقUو اهتلاحل امامتها ةديدجلا ةرادإلا ءاليإ مدع
 .يلخادلا لاتقلU اهلاغشنال

 ضعب يفو ،ةرطيسلا ضرف نم نكمتت مل يتلا ةدعاولا ةيكيرمألا ةرادالا يف لمألا ةبيخ
 ةماسجل ،ةميدقلا تادايقلا هتكرت يذلا يسفنلا غارفلا لغشت نأ عطتست مل يتلا ةديدجلا تادايقلا
   .ةمئالملا لولحلا ميدقتو لماعتلا ىلع ا|اردق قوفت يتلا لكاشملا

 ةحيرشلا هذهل ةبيرقلا ةركاذلا نم ىحمت وأ ،هوشتت لضفألا لبقتسملا روص تأدب اهدنع
 ةديدج تاعقوتو تلصح ديد| دهاشم نع ةديدج روص ،اضيأ جيردتلU اهلحم لحتل ،ايجيردت
 يتلا ةمتعلا نم برتقت ،ةديدجلا اهتلاح يف روصلا اهدعب أدبتل ،لوصحلا ةلمتحم ررض ملاعم نع
  .بارطضالا ةرúإ لهست ةفلتخم لاكشÌو ىرخأ دعب ةوطخ ،نورخآلا اهمسر
 مادص ةموكح نم نوبيرقلا .2

 نوطبتري نيذلا نم وأ ،ءUرقألا نم ءاوس مادص ةموكح نم ا{احصأ برتقي يتلا ةحيرشلا اªإ
 بزحو مادص ىلإ موسحملا مهئالوب نورعشي نيذلا وأ ،رشابم ريغ لكشب وأ ،ةرشابم اهريس ةلجعب
 ،ىرخألا حئارشلا يقU عم ةنراقملU ةدودحم دعت ةيعامتجإ ةحيرش يهو ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا
 يف اهريثÈ لعج ،يسايسلاو يونعملاو يداملا ريثأتلاو نكمتلا لئاسو نم ريثكلا كلتمت اªإ الإ

 ةجردبو جراخلا يف اذف¬ اهكرحت لعجو ،لخادلا ىوتسم ىلع اليلق سيل رتوتلا رارمتساو لوصح
 ،رتوتلل ةريثملا اهتطشنأ معد ىلع ةنهارملل ،برعلا ضعب ماهيإ لاجم يف ةصاخ ،اضيأ ةليلق تسيل
  .دوقفم دجم ةداعإل ديحولا ليبسلا هنأ دقتعت يذلا

 نم برتقت ،مهمودق نم جتانلا ررضلل ا|اريدقتو ناكيرمألل ةداضملا اهراكفأ تناك ةحيرش اªإ
 تاقالعلا ةماقإو فيقثتلاو شاقنلا ىلع دمتعت ةيسفنلا ا|اكرحتو ،مكاحلا بزحلاو ةطلسلا راكفأ
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 ناكيرمألا مودقو برحلا نش نم لمتحملا ررضلا عقاو زيزعت لوح اهمظعم يف روحمتت يتلا ،ةماعلا
 ثدحأ يتلا ،ةلهذملا ةعرسلU رييغتلا يأ ،هلوصح ىتح هذه ا|اريدقت يف ترمتسا دقو ،رييغتلاو
 تفعاضو فوخلا ةبسن تدازو اهلخاد يف ةدوجوملا ةيشخلا تززع ،ةيسفنلا اهتلاح يف ةمدص
 نم ليلق ريغ اهيف ةمتعم ميهافم تغاصف ،اسوملم اعقاو تU يذلا ررضلU ةصاخلا تاريدقتلا
 مهليمحتو مهلزع هاجتU ،ةلودلا ةرادإ بيلاسأ ضعب ةمتع ا|داز ،دالبلا لبقتسمو رييغتلا نع مهولا
 ةعفنملاو ةنميهلاو ةطلسلا نادقف نم مهنقيتو ،هورزآ دق اوناك قباس ماظنل ةحدافلا ءاطخألا بونذ
  .هنم

 ةيقارعلا ةحيرشلا هذه لوقع يف ريكفتلا نم اريبك ازيح تذخأ يتلا ررضلا عوقو نم ةيشخلا نإ
 يف َلّوح ،رخآ بناج نم مهريكفت جª يف هتDوتسم تدعاصت يذلا فوخلاو ،بناج نم
 ريصملا نم قلقو بقرتو سجوت ىلإ ةيسفنلا ةيشخلا كلت رييغتلا تبقعأ يتلا ةليلقلا رهشألا
 تالاح نم رثكأ وأ ،دحاو نيب نم اونوكي نأ ىلإ اهدارفأ ضعب تعفد "ةيسفن ةمدص" ،لوهcا

  :اهلمجم يف
 نييركسعلاو نمألا دارفأو ،ةيقارعلا ةموكحلا يبستنمو ،ءافلحلا دونج نم دضلU حالس لماح

     .اهيف
 .لاتقلا ةحاس يف هلمحي نم تDونعمل معادو ،حالسلا لمح ىلع ضرُحم
  .هلاكشأ ةفاكب حالسلا مادختسال ديؤمو دناسمو نضاح
 لود ىلإ ،جراخلا ىلإ هجوت ،لثاملا ررضلا طوغض لمحت ىلع ردقي ملو كلذ عطتسي مل نمو

 نم رثكأ وأ ،ادحاو ضعبلا نوكيل ،رصمو نميلا ىلإ لقألاو ،Dروسو ندرألا ةصاخ ةبيرقلا راوجلا
 :اهبلغأ يف تالاح

  .ةيونعملا وأ ،ةيداملا يحاونلا نم بارطضالا ريثي نمل رشابم ريغ معاد
 .ديدجلا ماظنلل ةضراعملا ةسايسلU كراشم
  .قارعلا لخاد هطاشن دواعيل همعدو ثعبلا ميظنت ةداعإ دوهج يف لعاف
  .ضيرحتلا ضارغأل ةيمالعإلا تالمحلا يف مهاسم
 ،لتلا ىلع ءاقبلا لواح لخادلا يف ةحيرشلا هذه نم يقب نمم ضعب وأ ،مهنم نوقابلاو

 ةصرفلا حنست نأ ىسع ،تاعبتلا لمحتي نأ هسفن ىلع ىلآو ،رادقألا هنع رفستس ام راظتناو
 كلت يف ةكراشملا نع نوريثك هريغ عم فزعف ،رشابملا ررضلل ضرعتلا نود دضلU فوقولل
 هنأ الإ ،برطضالا نم ديزمل اهجئاتن تدهم يتلاو ،2005 ماع ترج يتلا ةيناملربلا تUاختنالا
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 ليلقت" ،قطنملا نم بارتقالاو فيكتلا ةيلمع يف ةحيرشلا هذه ءانبأ ةيبلاغ حجن ماع لكشبو
 نمو ،باهرالا ةحفاكمل ،تاوحصلا عورشم ىلإ مامضنالاو ةقباسلا مهفئاظو ىـلإ ةدوعلU "مهولا

 نكامأ مهل سسؤتس ،ةوقلا هذ{ ةكراشملا نأ داقتعU ،2010 تUاختنا يف ةعساولا ةكراشملا مث
 اهددصبو ،تاونس ينامث لبق اهودقف يتلا كلت ةراسخب روعشلا نع مهضوعت ،ةيقارعلا ةلودلا يف
 اهنكسي يتلا قطانملا كلت  ،اهيف ةكراشم قطانملا رثكأ نأ تUاختنالا هذه يف نيبت ةكراشملا يأ
 رابنألاو ىلDدو نيدلا حالص لثم ،ةنمآلا ريغب فرعت يتلاو ةحيرشلا هذه ىلع نيفنصملا ةيبلاغ
 ىلع رييغتلا ةيلمعل نيديؤملا ريغ نم ضعب لوصح ،ةكراشملU عسولا اذه نع جتن دقو ،لصوملاو
 مهيبخ¬و ءالؤه لثم تاعانق نأ ىلع للدي امم ،ديدجلا ناملربلا يف ءاضعأ اونوكيل مهتلهأ تاوصأ
 ىلإ ،رييغتلا نع مجانلا ررضلا عم لماعتلل ةليسو حالسلا مادختساو معدل يعسلا نم تلوحت دق
  .لصاحلا ررضلا مجح نم ليلقتلاو ديدجلا مكحلا يف ةمهاسملل اليبس ةيطارقميدلا ةكراشملا
 نوفقثملا .3

 يف لمحت ملو مادص ةءابع تحت امامت ِوضضْنَـت مل يتلا ،ةلقتسملا هبش ةكردملا ،ةيعاولا ةحيرشلا
 ،ةليلق تالاح يف الإ ،ناكيرمألاو برغلا نم دضلU اقبسم ةجلدؤم وأ ،ةفرطتم اراكفأ هتاذ تقولا
 يبلسلا ريدقتلاو ،ئوانملا فقوملا ةغايصل يلآلا هبش قايسنالا يف ريثÈ اهل بسحي مل نإو يهو
 ،ةديدجلا ةبرجتلا لاشفإل ،ىرخألا حئارشلا ضعب فقاوم ا{ تمستأ يذلا ،عقوتملا ررضلل
 ،بارطضإلا ةحاس يف مساح ريثÈ اهل نكي مل نإو ،ةدوقفملا ةناكملا اهضوعي امهم ابعال ا|داعإو
 عقاو عم يقطنملا لماعتلاو رييغتلا جªو ةلوبقم دودحب ةقفتم بلاغلا يف تناك اهءارآ نإ الإ

 ميهافملاو تاروصتلاو راكفألا تناك اذبو ،قارعلا حلاصل هتايطعم نم ةدافتسالا نكمي ،هلوصح
 نم برتقت اهتيبلاغ نأل ،حضاو لكشب ةمتعلاو مهولا بسن اهيف لقت ،ررضلا نع اهتنوك يتلا
  .ايقطنم عقاولا

 اهمامأ ةصرفلا دجت مل ،حئارشلا يقU عم ةنراقملU ةيلقألا ىلع بسحت يتلا ةحيرشلا هذه نأ الإ
 امك ،ةيعمجلا ةركاذلا يف ةموسرملا روصلاو ماهوألل حيحصتو ةيعوت رصنعك اهرود ذخأتل ةحاتم
 مªأ رييغتلا ةيادب عم اهدارفأ نم ديدعلا رعش نأ دعب ،ةثيدحلا قارعلا ةنمزأ لك يف اهلاح وه
 .ةيفئاطلا ةلزعلا قاسنأ يف مهريغ عم نوروشحم

 نيينهملا نـم مªارقأ لـثم نوشمهم مªأ اورعـش ،نيروشحملا ريغ نـم مهضعب نإو
  .نييصاصتخالاو
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 لمعلا بوص هجتي ليوط فص يف فوقولا ىلع نيرداق ريغ مªأ رخآلا مهضعب كردأو
 ،جراخلا نم نيمداقلا نييبزحلا عفادت رثك نم ،ءانبلا ةداعإل ةمزاللا تامدخلا ميدقتو فيظوتلاو
 نم اوناك ،ةضراعملا بازحأ ىلإ نييمتنملا ةيبلاغ نأ املع ،لخادلا نم نييزاهتنالا نيبزحتملاو
 داكي ،ةيدركلا ءانثتسU بازحألا كلت ةيبلاغل يرسلا لمعلا ناكو ،جراخلا يف نيميقملا نييقارعلا
 ،ةيبرعلا ةيلامشلاو ةيبرغلا هقطانم ضعب يف مودعم هبشو قارعلا مومع يف لاعف ريغو اليلق نوكي
 نم مه ،لصافملا عيمج يف ةيموكح بصانم تملتسا يتلا رداوكلا ةيبلاغ نوكي نأ ىلإ عفد امم
 ةيفاك صرف مهمظعمل حاتت نأ نود ضراعملا لمعلا ةيلوؤسم اولمحت يذلا نييسايسلا كئلوأ

 امخضت ،بازحألا كلت ةيلكيه تدهش دقو ،ةيقيبطتلا ةيسايسلاو ةيفيظولا تاراهملا باستكال
 رداوكلا" ،يجولويديالاو يركفلا اهجهنل نيصلخم نيينطو نييقارع نم سناجتم ريغ اريبك
 ىلع لوصحلل ةليسو بارحلU اوعفادت نيذلا "دعاوقلا"،نييلوصولا نييزاهتنالا نم اريثكو "ةيدايقلا

      .نوفقثملا اهيف مهيراجي نأ عطتسي مل ةقيرطب رييغتلا مئانغ نم ةصح
 نم ةبيرق تناك نأ دعب ةيلاع اهتلعجو ررضلل ا|اريدقت ،ايسفن ةحيرشلا هذه تداعأ اهببسب

 ضعبلا كرتو دايحلا ىلع اهبلغأ وأ ،اهنم ضعبلا فقو ىوتسملا يلاعلا ريدقتلا اذهل ةجيتنو ،عقاولا
 مهريغ لثم اوعسو ،ءانبلا ةداعإ يف ةكراشملا مالحأو ،دالبلاو ليوطلا يمهولا فصلا كلذ رخآلا
 نأ نكمملا نم ناك ،ًادهج نطولا مهرسخف قارعلا ريغ مهل ناطوأو م|اوذ داجيإ ىلإ نييقارعلا نم
 ةرجهلا هيت يف مهسفنأ مه اورسخو ،بارطضالا رثأ لالقإو رارقتسالا نيمÈ يف ارمثم نوكي
 .داعتبالاو
 ةيدركلا ةحيرشلا .4

 يف ردقلا نم ليلقتلا يعاسم نمو ،ةرمتسملا هبش بورحلا نم اريثك تررضت يتلا ةحيرشلا اªإ
ملا فادهتسالاو ةرحلا ةنطاوملا

ُ
 تناك ،ةقباسلا ةمظنألا مومع نم يفاقثلاو يموقلا اهدوجول ْمظن

 زيزعتل يجراخلا دانسالاو معدلا ىـلع لوصحلل مئاد يعس تاذ ،ةصاخلا اهفورظو بابسألا هذهل
 ةيأ ا|ركاذ يف ئبعت وأ ،قبت مل مث نم يهو ،زكرملا تاموكح عم يراجلا عارصلا ةرادإ يف ا|ردق
 نأ نكمي يذلا ررضلا ةشقانم نم برتقت ملو ،ناكيرمألاو برغلا نم دضلU ةيبلس ماهوأ تDوتحم
 برحلا يف مهعم فلاحتلا ىلإ تهجوت ،كلذ نم سكعلا ىلع لب ،رييغتلاو برحلا نم لصحي
 ةدئافلا ىلع اهفقاوم لك تنبو ،ماظنلل ةضراعم ةحلسم ىوقك )28( ايلعف ا{ تكرتشاو
 ،ءانبلا ةداعإو مكحلا يف ةكراشملاو رييغتلا ةلداعم يف Dوق افرط ،دوجولا تابثإ لاجم يف ىوصقلا
 وأ ،ةيموقلا قوقحلا حرط دنع هيلإ ماكتحالا نكمي انماض افرط يكيرمألا دوجولا ىلع تسسأو
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 يتلا قوقحلا كلت ،ديدجلا يطارقميدلا مكحلا تDادب يف ،اهيلع لوصحلا يف عناوم ةهجاوم دنع
 قوفي يذلا فرطلا يكيرمألا يأ وهو ،زكرملا عم بعصلا اهلماعت يف نينسلا رم ىلع ا{ تد¬
 رييغتلا ةيلمعل ةيراجلا تادادعتسالا يف اهعم ةكراشملا ةيقارعلا ةيسايسلا فارطألا يـقU ،هـب قوثولا
 ،يدركلا يروثلا ريكفتلا جهنب ةلص تاذ ىرخأ لئاسمو لماوع هذهو ،ديدج نم ءانبلا ةداعإو
 ةمتعلاو مهولا نم امامت ةيلاخ ةيدركلا ةركاذلا يف رييغتلاو برحلل ةيلبقتسملا تاعقوتلا تلعج
  .نيرخآلا دنع يه امك ررضلا روصو

 ددع نم %20 ـ 15( يبتارتلا لسلستلا يف ةيبرعلا ةحيرشلا دعب يتÈ يتلا ةحيرشلا هذه نكل
 تفضُو ةيلامو ةيمالعإو ةسايسو ةيركسع تاردق تكلتمأ اªأ الإ ،)29( )قارعلا ناكس
 اهنم ةموعدملا ىتح ،ىرخألا ةيقارعلا عيماcا لك تاردق قوفت ةجردب ،نيسح مادص ةضراعمل
 رييغتلا دعب ام ةيقارعلا ةيسايسلا ةحاسلا بيترتو مسرل تدشُح تايناكمإ تكلتماو .ايكيرمأ
 ءانبلا ةداعإو مسرلا يف اهعم ةكراشملا فارطألا عيمج اضيأ قوفت Dدامو ايمالعإو Dركسع
  .بيترتلاو

 ىلإ اهلؤافت دم عطتست مل ةحاتملا صرفلاو تايناكمإلا يف قوفتلا اذه نم مغرلU اªإ الإ
 تاربخلا ببسب ،ررضلل ةمتعملا ريغ ميهافملاو روصلU قلعتي اميف هجراخو قارعلا لخاد نيرخآلا
 يف تنوك يتلا ،نييقارعلا مومعو ةيزكرملا ةلودلا عم هلماعت يف يدركلا روهمجلل ةقباسلا ةيبلسلا
  :صوصخلا هجو ىلع ةديدجلا هلايجأ لخاد

  .لالقتسالل ليم
  .زكرملاو برعلا نم ةرفن
  .ناتسدرك راوسأ نمض "ةيموقلا ةلزعلا" ةيدركلا ةيصوصخلا ىلع عقوقتلا يف ةبغر
 دعاوق نيوكت نود لوحتل ايلاعفنا تطلتخا ،زوفلا رامثتسU تابغرو ةلزع لويمو ةرفن يهو

 ام اذإ ،لابجلا لسالسب مكحملا مهروس جراخ ،نامكرتلاو برعلا نم ريغلا عم ةيبعش لعافت
 حئارش ضعب نيب يموقلا فرطتلا نم عون ةأشن ىلإ اهضعب دوعي ىرخأ لماوع اهيلإ تفيضأ
 نع اهضعب ربعي تاراعش عفر ىلإ انلع هجوت يذلا ،1991 ماع دعب يتفلا يدركلا روهمجلا
 ةقيقح .زكرملا ةطلس نع اديعب ،ميلقإلا لبقتسمل ةيلقع روص مسر هاجتU عفدلاو يموق فرطت
 ميلقإل ةيباختنالا زكارملا مومع يف تعضو ةيمسر ريغ ،لالقتسالا نع ءاتفتسا قيدانص ا|دكأ

 يف ةيلاقتنالا ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ باختنU ةصاخلا قيدانصلا بناجب ناتسدرك
 لالقتسالا عم داركألا نيتفتسملا نم %96 نأ اهنع ةلصحتملا جئاتنلا تنيب ،30/1/2005
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 يف زكرملا عم لماعتلاو مكحلل Uًولسأ ةيلارديفلا ىلع لوصحلا مدع لاح يف ريصملا ريرقتو
  .)30(دادغب

 نم اهريغ عم ةنراقملU اهتلق نم مغرلا ىلع ةفرطتملا تاهجوتلا كلت نأ نيبتي اذه نم
  :لوقلا لهسلا نم نوكيس ةينالقعلا تاهجوتلا

  .ةسكاعم تاعابطنا تطعأ دق اªأ
  .ةيبرعلاو ةيقارعلا ةحاسلا يف نيرخآلا نيب اقلق ترúأ
 ،باهرإلا تاهج نم اهلالغتسا لهس بارطضالا ةحاس يف ديقعت لماوع ةفاضإ يف تمهسأ

 ديدجلا يقارعلا عيرشتلا تايبدأ يف تيمس يتلا وأ ،اهيلع فلتخملا ةطلتخملا قطانملا تدهش ذإ
Uارطضاو ارتوت ،الثم اهيلع عزانتملا قطانملU برعلا نم ،تاما|الل الدابتو Ìءارو داركألا ن 
 ةدعاقلا نÌ داركألا نمو ،كوكركو لصوملا كلذكو ةقطنملا ا|دهش يتلا ريجهتلاو حبذلا تايلمع
 ،ةيبيرختلا لامعألا كلت ءارو فقت يتلا يه ةينيفوشلU ةمهتم ةيبرع ةييسايس لتكو نييثعبلا Dاقبو
 دعبتسي ال ةقيرطب باهرإلا جتنتل لعافتت ةلأسم ،هدعب امل رمتساو رييغتلا ذنم لاحلا أدب اذكهو
 فوفص نيب لصاحلا يموقلا فرطتلاو ،نيبناجلا فالتخا ىرخأ تاهجو ةدعاقلا لالغتسا اهيف
 .بارطضالاو رتوتلا ةرúإ يف اهفادهأ قيقحت ىلإ اليبس امهنم ذافنلاو ،امهيسايس ضعب
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  مهولا تادادتما
 

 مهريغو ،برعلا ةيبلاغو نييقارعلا ىلإ ةبسنلU ررضلل "تاريثم" عبانم ةدع برحلا تنوك دقل
 Dاونلا يف ضقانتلا ةلأسم ىلع :لوألا اهمسق سسÈ ،هنم ةبيرقلاو قارعلU ةطيحملا ةقطنملا ءانبأ نم
 نم مسقو برعلاو ،بناج نم نييقارعلا نيب لوبقلاو ضفرلا رعاشم يف كلذكو ،فادهألاو
 يروتاتكيدلا ماظنلا طاقسإو ربرحتلل افادهأ اهل تنلعأ برح اªإ ذإ ،رخآ بناج نم نيملسملا
 ،ةهج نم جراخلاو لخادلا يف نييقارعلا ةيبلاغل اهنيح يف ةبوغرم تناك ،هافرلاو ةيطارقميدلا ةماقإو
 يلبقتسملا فارشتسالا ناكو ،ىرخأ ةهج نم جراخلا يف نيملسملاو برعلا نم مهريغل ةضوفرمو
 ،اهنيح يف امامتهأ نويقارعلا اهرعُي مل لئاسوب ،ةقطنملا بيترت ةداعإ ىلإ دتمي ،اهتيجيتارتسال
 نم يشخ يذلا تقولا يف اªوسحي يتلا شيعلا سيباوك نم صلختلا يف ةديدشلا م|ابغر ببسب
 .راوجلاو ةقطنملا ءانبأ ةيبلاغ ةلمتحملا اهرارضأ
 ةينآلا اهجئاتن نأ ذإ ،ةرطيسلاو طبضلا ضرف ىلع رداقلا ليدبلا بايغ ىلع :يناثلا اهمسق ميقأو
 نكمتلا الو ،اقبسم مئالملا ليدبلا ةئي| نود ،لتحملا ةقيرطب مكاحلا ماظنلا ةلازإ يف تلثمت ،ةيناديملا
 موي هقيرط يف نورئاسلا نويقارعلا هلوصح دارأ امم سكعلا ىلع ،رييغتلا ةيلمع مامتإ لاح هريفوت نم
 ةتقؤم ةموكح ةماقإ ةركف لالتحالاو برحلا لوصح نم ةرتف لبق ةضراعملا فوفص يف مهو اوحرط
 ىلع ذخÈ ،برحلا ةيادب عم لخادلا ىلإ لاقتنالا ىلع ةرداق نوكت ،ا{ فارتعالا يرجي ىفنملا يف
 ،دحأ اهنع حصفي مل تارابتعال هنيح يف يكيرمألا بناجلا هضفر عورشم .دالبلا ةرادإ اهقتاع
 يتلا لالتحالا تاوق نم دييÈ ىلع رخآلا وه لصحي ملو ،ماظنلا طوقس روف ةينú هحرط ديعأو
 رهش يف ةتقؤم ةيقارع ةموكح ىلإ ةرادالا ميلستل دهم ،ايندم رخآ مث نمو ايكيرمأ امكاح ْتبّصن
  .2004 سيام

 م|الاصتأ اوفثكيو م|Uاسح اوديعي نأ يف ،نيررضتملل ةصرف ىطعأ يقارعلا ليدبلا بايغ نإ
 نينيدتملا برعلا ىلإ ةصرفلا تاذ ىطعأو ،ديدجلا مكحلا نم دضلU فوقولل مهسفنأ اوئيهيو
 بيترت اوديعيو اسفن اوذخ÷ نأ يف ،نيسح مادص عم لاتقلل نيعوطتم اوءاج نيذلا نيفرطتملا
   .ررضلا نم ديزمل Dدافت ديدجلا مكحلا نم دضلU لاتقلا اودواعيو مهعاضوأ
  ا|رادإ بولـسأو برحلا يأ اهعقو نأ ذإ ،ررضلا ريدقت يف نيابت ىلع :ثلاثلا اهمسق ينبو
 قيقدلا يسفنلا ىنعملU وأ ،ةنيابتم تناك رييغتلاو اهعوضوم لوح رعاشم نوك ،لالتحالا ةقيرطب
 ،يفاصلا حبرلا عقوت وأ ،ررضلا دوجو مدعب ٌمهو :نيميلا يف ىصقألا هفرط ليوط طخ ىلع ةدتمم
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 طوغضلا عيمجل ةماتلا ةحازإلا ةفيظو ىدأ فرطلا اذه يـف نيدوجوملا بناج يف  اهلوصح نأل
 "ضفارلا وأ ،ديؤملا" مهكولس ليكشتب داتعملا يف اهدوجو مهسأ ،رودصلا ىلع ةمثاج تناك يتلا
 ."ةدئافلا وأ ررضلل" م|اريدقتو "دضلU وأ ،عم" مهرعاشمو

 اذه باحصأ بناج يف اهلوصح نأل ،ررضلا ةماسجب ٌمهو :راسيلا يف ىصقألا هفرط
 عايضو ةطلسلا نادقفب قلعتت رخآ عون نم ةيسفن طوغض تحت مهشيع يف ببستيس ،فرطلا
 مهو يأ ةثراكلا عوقوب ساسحإ نيوكتل يفكت طوغض هذهو ،نمثلا عفدب ديدهتلاو حلاصملا
 .حدافلا ررضلا

 رصتقت ال ريدقتلا فقاوم نأل ،راسيلاو نيميلا نيب دتمملا طخلا ىلع عزوتت ىرخألا هفارطأو
 ةدوجوملا فارطألا نم ايبسن برتقت ،امهنيب ةدوجوم فقاوم كانهف ،نيروكذملا نيفقوملا مكلت ىلع
 ىلع ةياهنلا يف فقاوملا عزوتتل امهنيب وأ ،راسيلا يف ةدوجوملا كلت نم برتقت ىرخأو ،نيميلا يف
     .مييقتلاو ريدقتلا يف نييقطنم ¬وكي مل نيذللا ،نيفرطتملا نيفقوملا نم ًادعب وأ Uرق ،طخلا لوط

 طلتخت نأ يف تببست ،ررضلل لصاحلا ريدقتلا عوضومب ةلصلا تاذ ،ةروكذملا تاريثملا نإ
 نيهاجتالا يف ةفرطتملا كلت ةصاخ ،فارطألا عيمج ىلإ ةبسنلU ،هتDوتسمل حيحصلا مييقتلا ريياعم
 ةحضاو هجئاتن تناك ،فالتخالاو ةقرفلا نم اديزم امهنيب لصاحلا عراصتلا ببستو ،نيسكاعتملا

 نم دحأ  امهببسب قبي مل يتلاو ةيقارعلا ةيسايسلا ةحاسلا ا|دهش يتلا ثادحألا كلت يف
 ليلقلا الإ ،رييغتلا ةيلمع ءانثأ يف ينطولا رمتؤملا سيئر لاثملا ليبس ىلع ترزآ يتلا تايصخشلا

 ديزي ام وأ نانثا الإ قافولا ةكرح سيئرل قبي ملو ،ديلا عباصأ ددع نع مهددع ديزي ال ادج
 اهتطشنا تناك ،ةحاسلا نم ةضراعم بازحأ تفتخأو ،اضيأ نيرزآملا يمادقلا نم ليلقب امهيلع
 نع ضعبلا قشناو ،يقارعلا ينطولا فالتئالا لثم ،ةلوقعم هدعب ا|اميظنتو ةلوبقم رييغتلا لبق
 ماع دعب ةوعدلا بزح ىلإ ةبسنلU ،حالصإلا رايت لثم ىرخأ Uًازحأ نينوكم ةقيرع بازحأ

 تنوكتو ،2009 دعب يناتسدركلا ينطولا داحتالا ىلإ ةبسنلU "ناروك" رييغتلا ةكرحو 2005
 بيرخت لامعأ تبكتراو ةموكحلا تلتاق ىرخأو ناكيرمألا تلتاق ةيعيش ةحلسم تاميظنت
  .ينامثلا تاونسلا لالخ ىصحت ال باهرإو

 ةرطيسلا اهيف فورظ طسو ،ةيقارعلا ةيعامتجالا ةئيبلا يف لصح يذلا تاهاجتالا ضقانت نإ
 ،ةقرفلا نم ديزملا هاجتU عفد يقارعلا روهمجلا نيب ايلاعفنا افالتخا نوك ¬ايحأ ةدوقفم وأ ،ةفيعض
 ،ةنسلا نيفرطتملاو ةعيشلا نيفرطتملا نم ،راسيلا ىصقأو نيميلا ىصقأ يف ةعقاولا فارطألا زواجت
 ىلإو ،مهسفنأ ةنسلاو مهسفنأ ةعيشلا نيب يأ ،امهنيب ةدوجوملا تاعامجلا كلت ىلإ دتميل
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 امك .بارطضالاو رتوتلا ثودح صرف نم َديّزف ،رييغتلا ةقيرطو بولسأ ىلع نيقفتملا نيفلاحتملا
 ،رارقتسالاو نمألا ىلع ابلس ترثأ يتلا ررضلل ةحيحصلا ريغ تاريدقتلا وأ ،ررضلا مهو نإ

 ،نييسايسلاو بازحألا ىلإ لصتل نييداعلا نييقارعلا اهلوصح تاريثÈو اهدودح اضيأ يه تزواجت
 دوجو اهدادتماو اهلوصح لهس ،قارعلU طيحملا ميلقإلا ىلإو يبرعلا بناجلا ىلإ قارعلا نم تدتماو
 جªو ةيصخشلا صئاصخ ضعبو ديلاقتلاو تاداعلا لثم ،قارعلا نيبو مهنيب تاكرتشملا ضعب
 ىلا مكاحلا ةرظن اهيف هباشتت ةقطنم يف مهعم قارعلا عوقو كلذكو ،يميقلاو ينيدلا ريكفتلا
 ميدق ذنم مهDإو ةيبهذمو ةيموق تاكرتشم دوجوو ،ناسنإلا عم يطلستلا يقوفلا لماعتلاو موكحملا
 ام انلوانت ول ،ةبسنلا ةيلاع مهنيب اميف رثأتلاو ريثأتلا تالامتحا تلعج تادادتما تناكف .نامزلا
 ماظنلا ةماقإ فده ¬ذخأو ،برحلل اهنع نلعأ يتلا فادهألا بناوج ضعبب اهنم قلعتي
 ديدعلا اهتقفار دق ،فدهلا اذه قيقحت يعاسم نأ دجن ،هريثÈ تادادتما نم ةيشخلاو يطارقميدلا
 نوكيس يطارقميدلا قارعلا نأ يف اكيرمأ ىلإ ةديؤملا ةيبرغلاو ةيكيرمألا تالاقملاو تاحيرصتلا نم
 قباسلا يكيرمألا سيئرلا نإ ىتح ،اهيف نيرخآلا هاجتÑ يطارقميدلا عاعشإلل الاجمو ،ةقطنملا ةلبق

 ملاسمو رح قارع دوجوف ( لاق امدنع 2010 ماع رداصلا هباتك يف اهدكأ دق شوب ويلبد جروج
 ةقطنم بلق يف هتيميق هل افيلح نوكي نأ نكمملا نمو ،ةيجيتارتسالا انحلاصم ميمص يف يت÷
 هراوج لود يف نييسايسلا نيحلصملل لمأ رانمو ،ةقطنملا يف رارقتسالل اردصمو طسوألا قرشلا
 Dروكو نUايلاو ايناملا يف اهئانب يلع ¬دعاس يتلا تايطارقميدلا نأش هنأشو .ةبطاق ملاعلا ءاحنأ يفو
 تاحيرصت اضيأ اهتقفارو .)ةمداق لايجأل انمأ رثكأ انلعجي فوس رحلا قارعلا نإف ةيبونجلا
 هددصب ايمالعإ جتنملا نم ريثك حبصأ ىتح ،اذكه قارعلا نوكي نأ يف تلمÈ ةيقارع تUاتكو
 قارعلا نإو ،برحلل يسيئرلا فدهلا وه قارعلا يف ةيطارقميدلا ةماقإ نأ روصت ةغايص يف بصي

 نأ نم ةيشخ يأ ،ريثأتلا تالامتحال ةحضاو تاراشإ تنوكت اهدنع ،هطيحم نع افلتخم نوكيس
 دعب امل قارعلا ليكشت ةداعإ يف دوعولا قيقحت تالامتحاو ،ةيكيرمأ قالطنا ةدعاق قارعلا ذختي
 مهلود يف ا|اقيبطتب ةبلاطملا ىلإ م{وعش عفدي دق امم ،"يبسن لكشب ولو" ايطارقميد رييغتلا
 ميلقإلا لود مومع ىلإ ررضلل ةيبلسلا تاريدقتلا دادتما يف تمهسأ ةيشخ يهو .م|اعمتجمو
 .يقارعلا

 ةبسنلU اهلوصح ةيلمع مهف ديرأ ام اذإ ،ةقطنملا يف نم عيمج تلمش دق ررضلا تاريدقت نإ
 نم اهيلإ رظنلا نم دبال ،قارعلا هاجت م|Uاجتسا ىلع اهريثÈ تDدمو كاذ وأ ،فرطلا اذه ىلإ

 يقارعلا ثدحلا نم ققحتي نأ نكمي يذلا وه مك اهنم وأ ،اهساسأ ىلع ساقي يتلا حلاصملا ةناخ
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 ثادحألاو ،هببسب ةلمتحملا رئاسخلاو هنم ةيتأتملا حبرلا ريداقم يه مكو ،هددصب نحن يذلا
 نم دعبلاو برقلا يأ ،فادهتسالا ةرئاد نم برقلا ةناخ نم كلذكو .هب ةلصلا تاذ تاريغتملاو
 مهولا ناك ،ةمزألل ازكرم  هنع داعتبالا مت املك هنأ ذإ ،قارعلا وه يذلاو ايفارغج فادهتسالا زكرم
 نم بارتقألا مت املك هنم سكعلا ىلعو ،ةيعقاولاو طيسبتلU ًامستم ،ررضلا ريدقتب صاخلا

 ةحضاو تناك ٌةقيقح تاريدقتلا يأ اªإ .مؤاشتلاو ةغلابملا دودح ريدقتلا سمال ،ةيلودلا هدودح
Uىتح عيمجلا ىلإ ةبسنل Ñتقبس يتلا ةرتفلا يفف ،نيتفلتخم نيتينمز نيترتف يف فورظلا فالتخ 
 نع ًاراكفأ تنوكو ةيبلاغلا لاعفنإ ترúأ اهعوقو نم ةيساسح تنوكت الثم ،ليلقب برحلا عوقو
 ،ةيلقع روص تغاص ىتح ،قارعلا اهزكرم نم ةرياطتملا اهDاظشب ةباصإلاو ررضلا لوصح ةيمتح
 دوجولا نم يمالسإلا يبرعلا فقوملU قلعتت يتلا كلت ةماتع اهرثكأ ناك ررضلا يأ ،هنع ةمتعم
 ةقطنملا يف تاعمتجمو ًالود مهفادهتسا لالخ نم هببستي نأ نكمي يذلا ررضلا رادقمو ،يكيرمألا
 هيعس لبق ىتح ،هنم دضلU اراكفأ مهتيبلاغ وأ ،لصألا يف نولمحي مªأل ،قارعلا نم اقالطنأ
 مهموصخ بناج ىلإ هرمتسملا هبش هزايحنإ فقاوم ببسب ،قارعلا يف برحلا ضوخ ىلإ هجوتلا
 تناك ،اذه نم .زايحنالا كلذ ريربت هتالابم مدع ىتح وأ ،هلشفو نييلئارسإلا ةصاخ ،نييديلقتلا
 عباط تاذ تاريدقت ،لامجإلا يف برحلا ءدب لبقو ،ةقطنملا هذه باحصأل ررضلا تاريدقت

 .ايلمع ررضلا لوصح سملت لبق يأ ،تاعقوتلا ساسأ ىلع تينب ،يبلس
 تنوك يتلا ةيلقعلا روصلاو راكفألا نإف ،رييغتلا لوصح تبقعأ يتلا ةقحاللا ةرتفلا امأ

 دق ،برحلا لبق امل ةينمزلا ةلحرملا يف ،ررضلا نع"¬ايحأ اهيف غلابم" ةيبلس تاعقوتو ميهافم
 يتلا ءاطخألا رثكل ةجيتن رييغتلاو اهلوصح دعب ،نيملسملاو برعلا نيقلتملا لوقع يف اعيرس تززعت
 ريدقتلاو ةيطارقميدلا ةماقإ نم اهلبق تنوكت يتلا ةيشخلا نإو .اهراركت ةدشو ناكيرمألا اهبكترا
 ةيمالسإلا ةمواقملا ءارشتساو ،اعيرس اهقيقحت يف لشفلا ببست ،اهقيبطت نع مجانلا ررضلل يلاعلا
 ةيبناجلا تاريثأتلا دادتما نم قلق ىلإ ،ةيشخلا هذه لوحت ىلإ اهقيبطت نود ةلوليحلل ةفرطتملا
 ةيلمعب هدوجو لخأ دق ًاقلق ناكف .ةيميلقإلا ةقطنملا يف تاعمتcا لخاد ىلإ لشفلل ةيبلسلا
 لود يف اهريغ ىرخأو ةيموكح تاهج نم اريبك الالغتسا لغتساو ،عقوتملا ررضلل يقطنملا ريدقتلا
 نيفرطتملا ةئبعت قيقحتل ايفاك ناك ىوتسم ىلإ نيقلتملا لوقع يف هميخضت هاجتÑ ،ميلقإلا
 نيحلسملا معدل ةمزاللا لاومألا عمجو ،قارعلا ىلإ مودقلل مهعيجشتو نييلاعفنإلا نييمالسإلا
 ،رييغتلا حلاص يف سيل يبرع ماع يأر نيوكت كلذك .لاتقلا يف رارمتسالا تامزلتسمب مهدمو
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 افرط قارعلل يميلقإلا طيحملا يف نيملسملاو برعلا ضعب حبصأ اهدنع .هلخاد يف يرجي امم دضلUو
  :اهمهأ يحاون ةدع نم بارطضالاو رتوتلا ةرúإ يف نيمهاسمو ،هضرأ ىلع يراجلا عارصلا يف
 ةحلسملا ىوقلا ىلإ ةرواcا لودلا ربع اهلاسرإو ،تاعربتلاو تابهلا قيرط نع لاومألا عمج :ةيداملا
  .قارعلا يف باهرإلا ىوقو
 .ةيقارعلا ةحاسلا ىلإ مهلاصيإ لبق دارفألا ضعبل ةصاخ بيردت تاركسعم ةماقإ :ةيبيردتلا
  .ةيقارعلا ةحاسلا يف فارطأ ىلإ اهبيرستو "تارابختسالا" تامولعملا عمج :ةيرابختسألا
  .ةحاسلا يف لمعلا لعف ميدت يتلا تاجايتحإلا ضعب نيمÈ :ةيرادإلا
 ةحاسلا نمو ءاليتسالاو ءارشلا قيرط نع ا|اذ ةيقارعلا ةحاسلا نم ةحلسأ عمج :ةيحيلستلا
  .بيرهتلاو فرطلا ضغ قيرط نع ةيلودلا
 .ةبسانملا لئاسولU جراخلا نم نيعوطتمب بارطضالا ةحاس دم :ةيرشبلا
  .رشابملا ريغ يونعملا معدلاو ضيرحتلا ثيح :ةيسفنلا

 نم اهنيب رمتسملا عارصلا تارابتعال تيوكلا تينثتسا ام اذإ ،ىرن اذه دادتمالا لاجم يفو
 اهئانبأ ةركاذ يف بسرت امو ،رخآ بناج نم قارعلا يف ةقباسلا مكحلا مظن ضعب نيبو بناج
 نانئمطإلا مدعو هتسايسب ةقثلا مدعو مادص ماظن نم رمتسملا ررضلا لوصح سملت نم ةبيرقلا

 لماعتلل اهفقاوم يف ررضلل ةلصاحلا تاريدقتلا ىلع سيسأتلا مدع ىلإ اهعفد ،ديدج مداق يأل
 لكب قارعلا عم لتخملا نزاوتلا يف اهتفك نيسحت ىلا دنتست ىرخÌ اهلادبتساو ،ديدجلا قارعلا عم
 ام ا{اوبأ تحتفو مادص ةيروتاتكيد تدقتنا يتلا ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا كلذكو .ةحاتملا لبسلا
 ترعش نإو يهف ،قارعلا ءانب ةداعÑ صاخلا يلودلا دهجلل ةلعاف ةدعاق نوكتل رييغتلا دعب
Uلباق ريغ اررض هبسحت مل اهنكل ،اهداصتقال معادلا ،قباسلا ماظنلا بايغ نم يداملا ررضل 
 عقاولا نم بيرقلا عقوتلا نكي ملو لمتحملا ررضلل هيف اغلابم اعقوت عقوتت مل مث نمو ،ضيوعتلل
 هنم ةبيرق ءاقبلا هاجتU ترمتسأ يتلا اهتسايس مسرل الماع ،قارعلا نم همودق لمتحملا ررضلل
 نيتيبرعلا نيتلودلا كلت ءانثتسÑو اذه .ناكمإلا دهج ايسايس هلكاشم نع ةديعب ،Dداصتقا
 ،قارعلU طيحت يتلا ةقطنملا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاموكحلا نم ىقبت نم ةيبلاغ نأ دجن ،نيتراجلا
 ررضلا عقوت يأ امهببسبو .ايلعف هلوصح تالامتحا نم تقلقو ةيلاع بسنب ررضلا تعقوت دق
 ضعب عم اهعيمج نأ نم مغرلا ىلع انلعو ارس رييغتلا ةيلمع نم دضلU تفقو هلوصح نم قلقلاو
 ىوقلاو باهرإلا حلاص يف نكت مل نإو ،ٌةفقو اªإ .مادص ليحرب تبغر ةطيسبلا تاءانثتسالا
 الماع ،ةديدع ةيسايس ىوقو ةيقارعلا ةموكحلا لبق نم تبسُح اªإ الإ ،رشابم لكشب ةحلسملا



 148 
 

 هتحاسب لاتقلا يف ةكراشملاو قارعلا ىلإ مودقلU لودلا كلت ءانبأ نم نيبغارلا عيجشت لماوع نم
 ايلاع سسحتت ةقطنملا يف انبوعش نأ رابتعالU اهلاجم يف انعضو ام اذإ تاريدقت اªإو .ةكئاشلا
 ،تاءاميالاو تاساسحإلا كلتل اعبت ا|اهاجتإ نم ريغتو ا|اءاميإ اعيرس كردتو ا|اموكح فقاوم
 غلابملا ريدقتلا تادادتمإ نأ دجن ،تاهاجتالا ةددعتم تاراشإ اهفقلتت نأ دعب ،ايلاعفنإ اهنع َربَعُـتل
 يف اهنع تربعو اهتفقلت يتلا بوعشلا ىلإ تلصو نأ دعب ،تاموكحلا دنع فقوتت مل ،هيف
 ةيقئúو مالفأو تارشنلا لك يف ةروحم غاصت رابخأو ايموي بتكت تالاقم لكشب ينامثلا تاونسلا
 داوم اهريغو ،قفلت تاما|أو هجوت تاداقتناو ىقلت بطخو عمجت تاعربتو روصت تاءاقلو ثبت
 ام نأ هاجتU برعلا يقUو ةنُسلا نييقارعلا نيقلتملا نم رسفت تناك ،ررضلU ساسحإلا سكعت

 ىلع مكحلU ايعيش ادرفت كانه نإو ،مهتفئاطل ةيعامجلا ةدUالا ىوتسم ىلإ ررضلا قوفي يرجي
 .اهبناج نونم÷ ال يتلا ةيعيشلا ناريإ عم ءاقتلإ كانهو ،اهيلإ نومتني يتلا مهتفئاط باسح
 تمهسأ يتلا ةيسفنلا ةرúإلا داوم نمض تلغتسأ ،ليلقلا ريغ مهولا نم اهيف تاريسفت تناكف

 ةداـعإ يف ،ًةيادب اوحجن ةرúإلا هذه يف نيمهاسملا نأ نيبتي اهنم ،ةيفئاطلا ةنتفلاو لزعلا جاتنإ يف
 يفو ،مكحلا ةيقحأو فالتخالا نعو ةفئاطلا نع ةيقارعلا ةيعمجلا ةركاذلU نوزخملا يفاـقثلا ثوروملا
 مكح ةعيبطو ةيطارقميدلا نع قارعلا نم نيبيرقلاو برعلا نم نيرخآلا دنع ةهوشم راـكفأ نيوكت
 ايعس ةيقارعلا تاموكحلا مامأ ليقارعلا عضول لمعلU مهنم ديدعلا تعفد ،ةيعيشلا ةيبلغألا

 ةلعافلا ةمهاسملل ا|داعإ امبرو ،ةكراشملل ةميدقلا تاربخلا مامأ لاcا حسفل ديهمتلاو ،اهلاشفإل
 مداقت عم جيردتلU لقت هتDوتسم تأدب حاجنلا اذه نكل .ةينú ةيرادإلاو ةيسايسلا ةيلمعلا ةدايقب
 فصتنم ينمألا لاتقلا ةحاس يف ةأدابملا ةيقارعلا ةينمألاو ةيركسعلا تاوقلا ةداعتسا عمو ،نمزلا
 يفاضإ نمز ىلإ قارعلا جاتحي اهققحت نيح ىلإو ،دعب مساح لكشب ققحتت مل نإو ،2007 ماع
 ملاعلا هاري ناك امك ،اقارع قارعلا ديعي ،ةايح رارقتسأ نيوكتل يفاضإ دهجو حيحصلا ءانبلا ةداعإل
 .نامز مDأ هباحصأ هاريو

 نم مك دوجو تكردأ ،هنع ةديعبلاو قارعلا نم ةبيرقلا فارطألا عيمج نإ :لوقلا ةصالخ
 او{÷ مل نيذلا ،مهتيبلاغ وأ نييبروألا ىتح ،قارعلا يف رييغتلا بولسأو برحلا نع جتانلا ررضلا

 اديعب ىقبي ال نأ مهضعب ررقو لمتحملا عفنلا قوفي امب هدوجو اقحال اوكردأ ،ةيادبلا يف هلوصحل
 ،ايكيرمأ درفتلا ةسايس زيزعت يف مهسيف ،اهيف مه نمل اهكرتي ال نأ وأ ،ةيقارعلا ةحاسلا نع
 ،ةيلبقتسملاو ةينآلا حلاصملU قلعتت تUاسحل مªإو .ررضلا ريداقم نم ديزيف ايميلقأ لخادتلاو
 نم هتحاس ىلإ برقألا مهو ،هترئاد جراخ اونوكي نأ نودوي ال ،ذوفنلا بيترت ةداعإ تالامتحUو
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 سيسÈو ةئدهتلا تالواحمو ،نوعلا ميدقتو ةدعاسملا بU نم مهلخدت ناكف ،ناكيرمألا مهئافلح
 نم نيسسحتملاو نيررضتملا رثكأ مªأ اوكردأف ،برعلا امأ .بيرقلا لبقتسملا يف عفنت ،مدق ئطاوم
 ةحاس نع نيديعب ريغ مªأ اودجو نأ دعب ،ةيسفنلاو ةيركسعلا اهجئاتنو ،برحلا هذه ثادحأ
 .رطخلا تالامتحإ يغلي ال اهنع داعتبالاو لمتحم رطخ اهنم برقتلا نوكي نأ نكمي ةدقعم لاتق
 ةيبلاغلا تلضفو ،ةيباجيالا ةكراشملا مهنم ليلقلا لضفو ،دايحلا ىلع فوقولا مهضعب لضفف
 ةليلق عوفدملا نمثلU ةفزاcا اهيف ةيسفن بيلاسأو لئاسوب رشابملا ريغ يبلسلا لماعتلا ىمظعلا
  .ايبسن

 ةيلاع تDوتسم تردق ،اقباس درو امك يهف ،قارعلا طيحم يف يبرعلا ريغ فرطلا ناريإ امأ
 ريغ ةحاسلا هذه يف يلبقتسمو ينآ ذوفن نامضل لمعلا هاجتU هساسأ ىلع تكرحتو ،ررضلل
 تالامتحا نم للقت ،اهدودح جراخ عافد طوطخ ءاشنإو ريثأتلا ىلع ةردق اهل نمؤي ،ةرقتسملا
  .ناكمإلا دهج ررضلا

 نكمي ناك ةمهم قاروأ ةراسخب ررضلا لوصح اقحال تكردأ يتلا ايكرت لقأ ةجردب اهدعب نمو
 ،ايجيتارتسا هيلإ برقتلا بولطملا يبرعلا طيحملا نم ا{رقت يتلا ثادحألU ريثأتلا يف اهديفت نأ
 تلواح امدنعو ،يموقلا اهنمأل ةلمتحم تاقورخ نم ررضل تاهجوت يأ تقولا تاذ يف اهبنجتو
 ا{رقب حيولتلا ىلإ هجوتلا تدواعف امامت هتنت مل ةصرفلا نأ اهل نيبت ةحاسلا ىلإ رشابملا لوخدلا
  .تاقالعلا نيتمتبو اهريثÈو

 اضهU انمث اومدق ،ارخأتم برحلا نم مداقلا ررضلا اوكردأ نيذلا نييقارعلا ىلإ ةبسنلUو
 :قبسملا مهبسحت مدعو اذه رخأتملا مهكاردإل

 .ةيطارقميدلاو ءانبلا ةيلمعل Dدمع افيوستو اينمأ Uارطضإ
 .ةيسايسلا ةيلمعلا يف اللخ
 مهنكل ،نيلتاقمو نيضراعمو نيرصانمو نيديؤم ،ماوقألاو بازحألاو عيشلا نيب هببسب اوعزوت

 عوضومب قلعتي امل ةحاسلا يف نيرخآلا نيبعاللا نم مهريغ نع نوفلتخي نأشلا باحصأ مهو
 زواجتل يعسلاو ،هرúآ ليلقت ىلع لمعلا ىوس هدوجو كاردإ دعب مهل لاجم ال ذإ ،ررضلا

       .ضيرملا مهدلب دسج يف ةدشب هرúآ تضمأ نأ دعب ،هلوصح
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    نينمز نيب ميهافملا عارص
 

 ةيقارعلا بارطضالا ةحاس يف ةلعافلا فارطألا ا|دجوأ يتلا ةيسفنلا فادهألا تددعت دقل
 لاصيإ يف ةيساسألا ةياغلا نيمأتل ،اهئاول تحت ةيوضنملا ةحلسملا ىوقلا ضعبو ةدعاقلا ةصاخ
 يسفنلا اهليبسو ،ايفلس ايمالسإ نوكي نأ هديرت قارع ىلإ هلكش رييغتب حمسي رايªإ ىلإ قارعلا
 مدعو رتوتلا ةلاح يف نييقارعلا نم نكمم ددع ربكأ رشحل يركف طاشنو كرحت تالواحم ،كلذ ىلإ
 يف لاتقلا تاودأ نم ةادأ اونوكي نأ هاجتÑ هلالخ نم مهعفد لهسي يذلا ،لاحلا نع اضرلا
 تناك امك كلذ يف اهدوهج رمثت ملو ،ةمساح حاجن بسن ىلع لصحت مل نإو يهو ،ةحاسلا
 نم ،تاونس ةدع ترمتسأ ةينمز ةرتفل بارطضاو رتوت ةرúإ يف ماهسالا نم تنكمت اªا الإ ،ديرت

  :امه نييسيئر نيفده ىلع زيكرتلا لالخ
   بارطضالا ةلاح يف ةكراشملا هاجتÑ عفدلا .1

 عم هسفن دجوف ،قباسلا نمزلا يف هنع ضري مل شيع نم Uراه مامألا ىلإ يقارعلا ضكر دقل
 نأكو ،برهلا تاهاجتا سفنب ةلورهلا يف ربكأ ةعرس بلطتت لاح ةهجاومب ،ديدجلا دهعلا ةيادب
 دودح ال همامأ نم لتقلا لامعأف ،رفم الو اهنم ةاجن ال نينمزلا يف هيلع تبتك سؤب ةلاح برهلا
 لدابتم هبناجب ريجهتلاو ةددحم ةفئاط وأ ،ةحيرش وأ ،رمعب ديقتي ال هفلخ نم فاطتخإلاو ،اهل
 اهعمو ةنيعم دودح دنع ا|اهاجتإ فقوتت ال ،هنم ةبيرق شيمهتلاو عيوجتلا مث نمو ،عيمجلل
 هل لح ال نأ يقارعلا رعش ىتح نمألا لتخأو ،ءانثتسا امنود تامدخلا لك ،تامدخلا تباغ
  :برهلا ىلإ يضفت تاهاجتأ ةدع نم دحاوب ةلورهلا رارمتسا ىوس

 اهجراخ ىلإ دالبلاو ةحاسلا هذه اكرÙ وأ ،ابناج ايحنتم اهرثإ ىلع ضعبلا ىوزنا ،ةيباحسنإ
  .ديدج نم اهيلإ ةدوعلا لمأتي

 نمل اعجشم وأ ،ةوقب اهيف العاف بارطضالا ةحاس وحن ضعبلا اهعفد مخزب هجتأ ،ةيئادع
   .ناعمÑ اهلامعأل اديؤم وأ ،سامحب اهيف كراشي

Èوأ ،اعفادم ءانبلل روسيملا دهجلا يف ةكراشملا بوص رخآلا ضعبلا اهلالخ نم هجوت ،ةيلم 
  .ءانبلا لامعأ يف امهاسم وأ ،التاقم

 نأ يأ ،لخادلا ىلإ جراخلا نم ةلوره لباقملU اهتهجاو جراخلا ىلإ لخادلا نم ةلوره تناكف
 تاعامجو لود نم لباقملا فرطلا يف نيرخآلا تعجش لخادلا يف تلصح يتلا ىضوفلا ةلاح
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 مهعفاود فينصتو ،نيمعاد وأ ،فرطلا نيضاغ وأ ،نيديؤم هتحاس نم برقتلا ىلع تاهجو
  :ىلإ

 .مهعمتجم ىلإ ىضوفلا هذه لاقتنا يدافت
  .بساكملا قيقحتل ىضوفلا لالغتسا وأ
  .م{ يفشتلاو ناكيرمألا نم ماقتنالا وأ
  .هذيفنت داري وأ يرجي لمع فرح وأ
 ىلإ ةالصلا يف ءاعدلاو فاتكالا ىلع تبرلا نم دتمت ةفلتخم لبسو تاهاجتU م{رقت ناكو

  .ةقباس نيوانع يف اهليصافت تركذ ،دانسالاو رشابملا معدلا
 تاططخم نمض اعقاو وأ ،ادوصقم اهعيمج نكي مل نإو ةطشنأ وأ ،ةيجراخ برقت هجوأ اªإ

 عضو ةناخ يف بصنا ،اهثودحو تثدح اهنكل ،ننقم يموكح دهج وأ ،ةيموكح ةيتاسسؤم
 افرط نوكي نأل هعفدي نأ نكمي يذلا ،رمتسملا رطخلU روعشلا طغض تحت يقارعلا ناسنإلا
  .بارطضالا ةرúإ يف اكراشم
 بارطضالا ةرúإ ضارغأل ناقتحإلا لعف ثادحإ .2

 ىلإ صوصخلا هجو ىلع ةدعاقلا ميظنتو ةيقارعلا بارطضالا ةحاس يف نيحلسملا مومع أجل
 تايلآلا ضعب ىلع اينبم اينيد الماعت ،يفئاطلا ناقتحالا لعف ثادحإ عوضوم عم لماعتلا
 يجيردت لسلستبو الوأ لمعلا ثيح ،بنذلاو ةئيطخلاو هيوشتلا لثم ةيبلسلا ةيعامتجالا ةيسفنلا
 فارطÌ تايبلسلا لك قصل ىلع ،بارطضالا ةلاح نيوكتو ىلوألا تاصاصرلا قالطنإ لبق
 ةيزمرلا ةروصلا ىلإ ةيديلقتلا ةيناسنإلا مهروص ليوحتل ىعسم يف نييقارع مأ اوناك ناكيرمأ ،مكحلا
 ةبغرلا ىلإ ةفاضإلU سسأتي ريكفت جª نيوكتل ،"هيوشت" نييقارعلا نيقلتملا لوقع يف ناطيشلل
 اونوك هيوشتلا اذ{و ،ريخلا لمع نم اعون هتاذ دح يف لتقلا لعج ىلع لتقلا ريربت يف ةلوهسلاو
 ةرتفل ،بنذلU روعشلا نم اقحال ةميرجلاو فنعلا يبكترم ضعب اهيف ررحت ،ًةيسفن افورظ وأ ،اعضو
    .بارطضالا ةحاس ىلإ نيموهوملا نم ديدعلا لاخدإل ةيفاك تناك ةينمز

 ىلع اهريثÈ رادقمو يقارعلا عمتcا يف يفئاطلا داهطضالا وأ ،ناقتحالا نيوكت ةيلمع نإ
 تطبترا ،ةيلمعلا هذه نأ ىلإ هيونتلا ىلإ انبحسي ،رايªالا ةلاح ثادحإل يفاكلا كولسلا ليكشت
 ىلإ صكنت وأ ،اهيف تالاعفنالا ىغطت يتلا ةيلاعفنالا ةينهذلا صئاصخلU ىلوألا قلعتت ،نيتلأسمب
 فقاوملا عم لماعتلا يف دئاسلا بولسالا نوكت داكت قارعلا يف يه يتلا ،ةينالقعاللا ىوتسم
 الطعم هتيصخش Dانث يف رمتسملا يلاعفنالا رتوتلا نم ةلاح يف شيعي انه ناسنالا نأل ،ةريثملا
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 اهنيب ةينالقعال بيلاسأ ىلإ هجتيف ،اينالقع رومألا ىلا رظنلاو يعوضوملا مكحلا ىلع ةردقلا
    .ةميدق ليواوم ةرúإو داهطضالا

 ليلحتلا باحصأ ضعب هفصي ام وأ ،ريربتلا ىلع ةيلقعلا ناسنإلا ةردقب ةيناثلا لصتتو
 ،)31( "داهطضالU روعشلا" DوناربلU هتالاح نم ديدشلاو يلقعلا فييزتلا نم عونب يسفنلا
 يتلا ،ةيقارعلا ةلاحلا روظنم نم هعوضوم ىلإ رظنلا انلواح ام اذإ حيحص ريسفت وأ ،فصو اذهو
Uبارطضالاو رتوتلا ثادحإو ينمألا قرخلا لعف ليكشت يف اساسأ يفئاطلا ناقتحإلا اهيف ت، 
 لك يف ةيفئاطلا ىؤرلاو ميهافملا ماحقإ ىلإ عفد ،ةدشلا نم ىوتسمبو 2004 ماع دعب
 دق نييقارعلا نم مسق نأكو يحوي امم ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يحانم لك يفو ،تاشاقنلا
 لوقي امكو ،ءايكذألU مهنم نحنو انسفنأ دعن وأ ،نودعي ذإ ،يفئاطلا داهطضالU العف اوبيصأ
 عيمج عم حيحص لكشب ،ءاكذلا اذه قفو ىلع لماعتنو "نبللU نيحتفم" يقارعلا يبعشلا لثملا
 تاجرد عفترت ،"ةيفئاطلا" ةعيشلاو ةنسلا عوضوم ىلإ لصن امدنعو اننكل ،ةايحلاو شيعلا تادرفم
 كلذ يف ةنوزخم رعاشم ةيفئاطلا نأكو ،هساسأ ىلع كلسنو هيف حرصنو هب رعشن امل يلقعلا ريربتلا
 نم ىلوألا ةينمزلا ةرتفلا يف انثدحت دق اننأ ول ىتح ،انلوقع نم داهطضالU باصملا ،لزعنملا ءزجلا
 لبقتسملاو لمعلU قلعتت رومأ يف ديج ىتح وأ ،يداع ليصحت ىوتسمب نييقارع عم نينس ينامثلا
 هذه لثم يف مهلوقع نم ةدافتسالا ىلع ةلوبقم تاردق نع نوفشكي مهدجن ،ةماعلا تاقالعلاو
 وأ ،ينس مامأ ةعيشلU قلعتي عوضوم نم مهعم برقتن امدنع اننكلو ،اهريغو ةيركفلا تالاcا
 هتفيظو ،قلغم يميهافم يركف ماظن ،ريثمو ئجافم لكشبو هجاون ،يعيش دوجوب ةنسلا نع
 دوعي يتلا ،هماكحأ يفو هراكفأو هئارآ يف أطخلا وهو يفئاطلا وه لباقملا بناجلا نأ ىلع ديكأتلا
  .ماع 1400 نم رثكأ لبق ام ىلإ اميدق اهخيرÙ دتمي تافالتخا لوح اهيف شاقنلا

 هجتأ ،هعم ضقانتلا مدعو لقعلا عم ريسلل قلغملا يميهافملا يركفلا ماظنلا اذه ةلواحم يفو
 :ىلإ Dدرك مأ ،ايبرع ايعيش مأ ،ناك اينس لباقملا

  .ايهقفو ايخيرÙ ةحضاوو ةتبثم ا|ايطعم ضعب تناك نإو ،عئاقولا نم مسق راكنإ
  .اهراسم ةقيقح نع ىرخأ فرح
 ةيقطنم ،شاقنلا هلوح يراجلا عوضوملا لوح اهمدق يتلا تاريسفتلا نأ ىلع ديكأتلا

  .ةيفئاط عوضوملا سفن لوح لباقملا ا{ ءاج يتلا تاريسفتلاو
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 ادر تءاج ،ةيعيبط ةلأسم ةقطنملا نم ةينسلا ةلئاعلا ريج| نأ ددرت ريغ نم يعيشلا نالعإ
 نم اهلتق نإ وأ ،ةيوهلا ىلع ةيعيش ةلئاع لتق نأش نم ينسلا ليلقتو ،ةيعيش اهلثم ريج| ىلع
 .ةينس لئاوع ةعومc ترج يتلا ةدUإلا نع امامت فلتخم ،هرظن ةهجو

 دق ،هتاذ ءيشلا لوقي لباقملا فرطلا نأ هتربخأو ةياهنلا ىتح هعم شاقنلU َترِس ام اذإو
 نم تارشعلا ميدقت لواحي مث نمو هتقيقحو عوضوملا عفاود هكاردإ ةلقل ،مكهتلا ىلإ أجلي
 نع ةديعب اضيأ اªإو ةقناح تسيل اªإو ،ةئدابلا تسيل هتفئاط نأ ىلإ ريشت يتلا تاريسفتلا
 .ءامسلا نع ضرألا دعب ةيرصنعلا

 يف وهو ةفئاطلا ءانبأ نم ضعبلا ءاطخأ لوح اشاقن هعم تيرجأو ،ةفئاطلا سفن نم تنك اذإو      
 ساسألا يه هبناج نم اهاري يتلا ةفئاطلا حلاصم نع اداعتبا ةدرلU كمهتي دق ،يلاعفنالا فقوملا

 .سايقلاو ةنراقملا يف
 نعو ،ايسفن بعتم يرشب لقعل ةعساو ةيريربت ةردق نع ربعت يتلا ،ججحلا نم ديدع اهريغو

 ريغلا عاطتسا ةلاح ةيسفنلا ةيحانلا نم رشؤتو ،ريكفتلا نم ازيح ذخأ ةفئاطلل يداهطضإ ءالو
 .قارعلا حلاص ريغ يف اهلالغتسا جراخلا يف مه نم اميسالو

 تنكمتف ،دالبلا حلاص ريغ يف ترج لخادلا يف ثادحأ عم لالغتسالا يف هدوهج تلعافتف
 ةبيرقلا ةركاذلا ىلإ ا|داعأ وأ ،ةفئاطلU ةلصلا تاذ راكفألا لك ةراثتسا نم "لعافتلا" هجئاتن
 اهفصو وأ ،اهنع ريبعتلا نكمي ،ةيئادع ةيلاعفنإ تانحشب ةلمحم ،ديدج نم حطسلا ىلع ةيفاط
Uهتالاعفنإ سيفنتل ام لعفب مايقلا ىلإ عفدي يذلا ناقتحال. 
 
  ةيفئاطلا ميهافملا يف ةينالقعاللاو ةينالقعلا

 ةلواحمو ،ةينالقعلا ريغ لئاسملا ريربتل ةيبلس ةيلاعفنإ تاريثمب ةئيلملا لوقعلا مادختسا نإ
 عاونأ ضعب عم تعضُو ام اذإ ،"نوفرطتملا" ةعيشلاو ةنسلا نيب ترج يتلا تاشاقنلا يف اهغيوست
 نيب ةدوجوم لازت ال يتلا ةفاسملا يه مك نيبي ،ناقتحالا لاعفنإ فيرصتل فينعلا كولسلا جراخمو
 يف ةدوجوملا ريربتلا ةعس يه مكو .ةينالقعاللا يأ يقارعلا يبعشلا لقعلا يف اهضيقنو ،ةينالقعلا
 .لوقعلا تاذ

 مومعو ا|اسسؤمو ةلودلا يبستنم ،عيمجلا نم هب مايقلا ضورفملا دهجلا ةماخض اضيأ نيبيو
 ةيوسلا ريغ ميهافملا ضعب رييغت يأ ،اهصيلقت وأ ،ناقتحالا ةمزأ زايتجإ ىنستيل هئانبأو عمتcا
 .ةريطخلا ةيسفنلا ةلاحلا هذه تارثؤم جراخ يقارعلا ناسنإلا جارخإ نامضل ،تعاش يتلا
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 يف نوشيعي نيذلا سانلا نيب ةدوجوم ةقيقح ينالقعلا ريغ يفئاطلا ناقتحإلا ةلأسم نإ
 وأ ،يعيطقلا ناويحلا كولس نم ازاجم برتقي اكولس نوكلسيو ،ةرقتسم ريغ ةفلختم تاعمتجم
 لك نوكتو ،عيطقلل ىلعألا دئاقلا ةعباتمب هعفاودو هتاهجوت لك ددحتت يذلاو عيطقلا يف رئاسلا
 قاصتلالا هاجتU هتالواحم لك رمتستو ،عيطقلا دارفأ يقU عم ةديجلا طباورلا ةماقÑ ةطبترم هيعاسم
Ìيف مهيلإ نوكرلاو ،دوجولا ءانفب ديدهتلا رعاشم نم صلختلل ،اريكفتو العفو المع ،عيطقلا دارف 
  .لوقعلا نم هوحم مت دق يقطنملا ريكفتلا نأكو ،لطابلاو قحلا تيبثتو أطخلاو حيحصلا ديدحت

 لثم ¬اويح سيلو ،اركفم انئاك لصألا يف قلُخ هنإ ،كلذك سيل لاحلا عقاو يف ناسنإلا نإ
Uعيطتسي هنإف ركفي هنألو ،عيطقلا قايس يف ريسلا تداتعا يتلا ت¬اويحلا يق:  

 .هتاذ كرديو ،شيعلا ربخي نأ
 هعم نيدوجوملا ةفئاطلاو ةعامجلا ءانبأ نم هريغ نع لقتسم لقعب ةايحلا يف رمتسيو ايحي نأ

 .ناكملا سفن يف
 .نايحألا نم ريثك يف مهنع اديعب ريكفتلا جئاتن ا|ددح الامعأ يدؤي نأ
 يف يميهافم ماسقنإ ثودح ىلإ ةضرتفملا عيطقلا ةرئاد يف يسفنلا هدوجو ببستيس اذل

 نيرداقلا رشبلا نم دحاوك ةيناسنإلا هتعيبط نيبو ،عيطقلا نم درفك ةيناويحلا هتعيبط نيب هلخاد
 ناقتحالا طيحم يف اوناك نيذلا نم ديدعلا نيب ًالصاح ه¬دهاش ماسقنإ وهو ،ريكفتلا ىلع
  :ناضقانتم امªأك نيهاجتÑ عافدنالا ثيح ،ددشتملا يفئاطلا
 ال ،يفئاطلا لزعلاو ناقتحالا تاهجوت نمض ءاقبلا يأ ،عيطقلا نم برقتلU هجوتلا :لوألا
  .اينالقع
  .اينالقع ،ىرخألا ةفئاطلا يف رخآلا عم لماعتلا يف عيطقلا نع اديعب لقعلU هجوتلا :يناثلا

 يف نكاسلا ةينار وبأ ديسلا ةيصخش هلثمت ينالقع ريغ ينادجو يركف عارص فقاوم يف عافدنإ
 ةلديصلا ةيلك يف نهربكأ تانب عبرأو هتجوز نم ةنوكم ةلئاع عم اماع نيرشع ذنم ةعماجلا يح
 نانسألا ةبيبط هتجوزو يلع روتكدلا هتيب ىلإ يذاحملا هراجو ،ةطسوتملا ةساردلا يف ىرغصلاو
  .نايعماجلا نابلاطلا امهانبإو

 ملكتي ال ،ةيقارعلا ةريجلا تاسايقب اديج اراج اعم اهوضق يتلا نينسلا ةليط ةينار وبأ ناك دقل
 مويو ،ةروثلا ةدايقو بزحلا حدمب اهنم قلعتي ام الإ ةسايسلا رومÌ ضوخي الو ،ةفئاطلاو نيدلا نع
 ىلع هنمت÷و يلع روتكدلا يصوي ،ناريإ عم برحلا ينس يف يبعشلا شيجلا عطاوق ىلإ بهذي
 طوقسلا دعب هنكل .ةعماجلا ىلإ هقيرط يف نهسرادم ىلإ هتانب لاصيإ ريبكلا هنبإ وجريو ،هتلئاع
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 راكذتسا تالواحمو ،هتلئاعو روتكدلا ىلإ قوبسم ريغ ددوت هتيادب ،رخآ اصخش حبصأو ريغت
 مDأو بزحلا تDرشنو ينوتيزلا ةلدبلا قرح ىلع ديكÈو ،راصحلا مDأو لافطألا بعلو ةريجلا
 (اهلقأ تارابعب فولأملا ريغ هقلق نم للقيو ةدشلا ففخيو رمألا هيلع نوهي روتكدلا ناكو ،نامز
 يأ ءاذيÑ ببستت ملو ،هيف Dدايق تسل كنإ مث ،ديحولا يثعبلا تسل كنأل لU ريدت ال ةينار وبأ
 .)بهذ يذلا نم قارعللو كلو انل نسحأ مداقلا نوكي نأ ىسع رظتنن انعدو ،ةقطنملU دحأ
 هدعب ظحول .2005 ماع ىلإ ةريجلا ةقالع يف يجيردت فعض تارشؤم عم لاحلا رمتسا اذكهو
 مهتيب نم بيرقلا ةمجنلا عماج ىلإ مهل هتقفارمو ،عراشلا يف نييفلس نييمالسإل ةينار وبأ ةرياسم
 ةلئاعلا نم يأ ىلع مالسلا ءاقلإ الو روتكدلا تيب ىلع رورملا مدع مث ،تارم سمخ ةالصلل
 كئلوأ عم دهوشو يفئاطلا ناقتحالا مدتحأ امدنعو .هجول اهجو عراشلا يف هيقتلي امدنع
 ىلإ اورداغو مهتيب ربكألا هنباو يلع روتكدلا كرت عراشلاو ةقطنملا يف مهتحلسU نولوجتي نييفلسلا
 نيحلسم ةعومجم نالقنت نÙرايس تءاج هترداغم ىلع مDأ دعبو ،ناريجلا ةفرعم نود نامع
 ةروتكدلا تكردأف ،تيبلل يسيئرلا بابلا مامأ اتفقوت ،ةثك ءادوس ةيحلب مهنم دحاو الإ ،نيمثلم
 حطس ىلع نم اعيرس برهلا اهنم ابيرق دوجوملا يناثلا اهنبإ نم تبلطو ،ةدوصقملا اهتلئاع نأ
  .روصنملا يح يف دجلا تيب ىلإ اروف ةقطنملا كرتو يفلخلا عراشلا ىلإ تيبلا

 مهدحأ باجأ ،بابلا يف نم :ةلئاق فقوملا كردت ال اªأكو كابشلا ةحتف نم مهيلع تدر
  .مهم لغشب روتكدلا نيجاتحم ةعرسب يحتفأ

 اورشتناو اولخدف مهل تحتف ،اهنبا بوره نم تدكÈ امدنعو ،بابلا مكل حتفأ فوس ةقيقد
 مهلوؤسم ودبي يذلا باشلا اهلأس ةلاصلا يف ةينú اوعمجت نأ دعبو ،اعيمج اهوشتف ،فرغلا يف
 قبتي ملو ،مهيبأ عم .دالوألا نياو ،ندرألا يف هنإ :هتباجأف ،يلع روتكدلا نيأ :ةيدوعس ةجهلب

  .م{ قحلأو يعضو بترال ياوس
  .يهانلا رمآلا ةغيصب اهلاق ،لاحلا يف انعم يتÈ نأ كيلع
 ةينار وبأ تحمل مهعم اهلوخد دنعو ،عماجلا ىلإ مهDإو تبكرف اهل رايخ ال نأ تكردأ اهدنع

 ةظتكم تناك عماجلا يف ةفرغ لخاد ىلإ تعفد ،ةيبناجلا فرغلا دحأ يف نيرخآ ةعامج عم سلاج
  .رمعلا لبتقم يف تUاش نهنيب ةوسنلا نم ديدعب

 جوزلا نع اهلأسيل يدوعسلا صخشلا سفن اهيلع لسرأ رهظلا ةالص دعبو يناثلا مويلا يف
 ،ا|زوحب يذلا لاقنلا نوفلتلا نم دكأتلا ديري اذإ اميف هتريخو ،اهمالك تدكأ نأ دعبو ،دالوألاو
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 يف هدالوأو روتكدلا نإو حيحص اهمالك نأ عنتقأ ،كلذ ققحت نأ دعبو ،لاصتالا اهنم بلط
  :اهيلع يعرشلا مهمكح صخل ،ةعيرشلا مكحو مالسإلا نع ةليوط ةرضاحم دعبو اهدنع ،ندرألا

 ،ةأرمإ كنأل كانكرتو ،ضفاورلا نم كتلئاعو كنأل ةعاس 24 لالخ ةقطنملا يكرتت نأ بجي
  .يمالسالا داهجلل اعربت رالود فلأ نيثالث يعفدت نأ كيلع كل انكرت ءاقلو

 ةجارد بكري صخش ىلإ اهوددح يتلا ةقيرطلU غلبملا تملسو ،اهفراعمب ةروتكدلا تلصتا
 يح يف اهتيب تكرتف اهنع جارفالا مت كلذ دعب نمو ،روصنملا يف ةعاسلا معطم مامأ ةيراخب
 ،نامع يف هعم اميقيل بألU اقحتلاو يناثلا اهنبا تبحطصاو اهلامعأ نم ىقبت ام تªأو ةعماجلا
 ءاهتناو ناقتحالا ةدش توفخ دعب 2009 ماع ةفطاخ ةرDز يف قارعلا ىلإ تداع امدنعو
 ةقيدص ترازو ،ناردجلا ىوس هنم قبي مل يذلا اهتيب ىلإ تبهذ ،دادغب يف لتقلاو ريجهتلا لامعأ
 نم وهو ،ببسلا وه ةينار Uأ نأ ةقيدصلا ا|ربخأف ،ىرج يذلا نع ةلئاس ،يناثلا عراشلا يف اهل
 تدكأو ،عراشلا يف نيقابلا ضفاورلا رخآ مه يلع روتكدلا تيب نÌ اهنيح يف عماجلا مامإ ربخأ
 بألا لتقم دعب اورِجُه نيذلا دمحم جاحلا تيب مه عراشلا سفن يف ةلئاع عم اهلمع دق هنإ اهل
  .ةقطنملا سالعب يمس ىتح ،هنباو

 نأكو اهيلع ملسيل اهفقوتساو ،ةينار وبأ اهفداص اهجورخ قيرط يفو عراشلا نم تجرخ دقل
 .مكتيب نوحلصتو هللا نوعب نوعجرت ىتم ،ةمالسلا ىلع < ادمح ةروتكد اه :الئاق ،نكي مل ائيش
  .ًادوجوم لازت ام تنأو عجرن نأ نكمي ال :ءازهتساو مكهتب هيلع تدر

 لثم عجرنو ،ايعيبط عجريس ءيش لك هللا ءاش نإ ،تلازو ةدش ،ديعب نيحورت ال ةروتكد ال
   .نامز مDأ

    .ةينú نامع ىلإ ةدئاع ترداغو هتكرتو ،عجرأ نأ نكمي الو ،كلذ دقتعأ ال
 ريياعملا ىلإ ةدوعلاو ،ينالقع ريغ لكشب عيطقلا ةرياسمل نيهاجتإ نيب ضقانت روكذملا كولس نإ

 داهطضÑ نيباصملاو ءافعضلا ضعب هاده ىلع راس ،اينالقع عيطقلا نع اديعب ةيعامتجالا
 ىلع ةرداق ،ةيسفن ةيلآك ريربتلا ىلإ ءالؤه لثم أجل ةيونعملا هتاريثÈ نم صلختللو ،ناقتحالا
 نم نكمي ام لقÌ شيعلا اوعيطتسيل ،ةيناسنإلاو ةيناويحلا ،نيتعيبطلا نيب وأ ،نيهاجتالا نيب قيفوتلا
 يتلا ،ينامثلا نم ىلوألا  سمخلا تاونسلا يف ةصاخ ،هاجتالا سفنب اورمتسيلو ،بنذلU روعشلا
 نع ةحيحصلا هتDوتحمب لقعلا نيب ماسقنأ وأ ،ريكفتلا يف ضومغلا نم عونب مهتلاح تفلغ
 زيحتلاو يفئاطلا درفتلU باـصملا ءزجلا كلذ نيبو ،عيمجلا هعوبر يف شيعي نأ نكمي يقارع عمتجم
 ةبيكرتلا يف رخآلا فرطلل ةهجوملا ةيئادعلا كولسلا عاونأ نـم ديدعلا جتنأ يذلا يبهذملا
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 لاثملا يف ةينار يبأ ةباجتسال ةقباطم اهعيمج تUاجتسالا نوكت ال دق ضقانت يف ،ةيعامتجالا
 ضعب يف هجتي مهدحأ كولس يف اينادجو اضقانت دجن نيذلا ،بابشلا رامعأ يف ةصاخ روكذملا

 هبناج يف لواحيو ،ىرخألا ةفئاطلا نم هقيرط يف ادوجوم نوكي نأ فدصي نم لتق ىلإ هبناوج
 نإو هذهو ،ةفئاطلا كلت نم عراشلا يف هطيحم يف نوشيعي نم ضعبل ةلماكلا ةيامحلا ميدقت رخآلا

 ميلس باشلا ةثداح اهنيب ،نايحألا ضعب يف تثدح اهنكل ،هيمعت نكمي اراركت لثمت ال تناك
 لتقب ةدعاقلا دارفأ عم هكارتشاو هفرطت رثك خيلصلU هتقطنم يف هنع فرع يذلا اماع نيرشعلا نبا
 ةيلمع يأ يف كارتشالا اضفار ،مهنم ةبيرقلا ةيمظعألا ةقطنم يف ةيعيشلا لئاوعلا نم ددع ريج|و
 ةكراشم ريمألا هنم بلط امدنع 24/2/2006 موي ءاج ىتح ،هتلحم يف نكسي نمل ةليثم
 .ةقطنملا كرت ىلإ لاثتمالا هبحاص ضفر يعيش تيب قرح ةيلمع يف ةعومجم

 رصأف ،هتلوفط ءاقدصأ نيب نم ناك ءانبألا دحأو ،هنكسي يذلا عراشلا سفن يف تيبلا نإ
 ةليط هيلع نومالي ائيش اهنم ردبي مل يتلا ةلئاعلا هذه كرتي نأ ريمألا اجرو ،ةكراشملا ضفر ىلع
 هتلجع فاقيإ   نم صانم الو ذختأ دق رارقلا نأ رعش امدنعو ،عفني مل هءاجر نكل ،مهدوجو
 ىلإ بهذو ملم 9 سدسمو هتيقدنب لمح ،هتيب ىلإ ادئاع عماجلا نم للست ،ةعرسب رودت يتلا
 أدبو ،ةقيدحلا جايس ىلع نم زفق ،دحأ اهحتفي مل امدنعو حاحلÑ بابلا قرط .دوصقملا تيبلا
 تقو ال ،ةعرسب بابلا اوحتفأ ديمح وبأ يمع :Dدانم ةقيدحلل هجاوملا خبطملا كابش ىلع قرطلا
  .مكوجي حار ةعامجلا نأل ،انيدل

 نأ نم ابصلاو ةلوفطلا قيدص ميلس نم افئاخ هجولا رفصم ديمح جرخو بابلا تحتُف اهدنع
 ةرداغم ةرورضب ةلئاعلاو دلاولا رابخإ ةعرس هنم بلط ،دوربب ةيحتلا الدابت نأ دعبو ،هب ردغي
  .هيف مكقرح اوررق عماجلا ةعامج نأل  ،الاح تيبلا

 رظتني مل ىتح ،يرج ام بقري ةراتسلا فلخ فقاولا وهو ،ثيدحلا يف راد ام بألا مهف دقل
 ،مهمدخي مل ظحلا نكل ،مهيلع يتلا سبالملU تيبلا نم اوجرخي نÌ هرماوأ ردصأف ،مودصملا نبالا
 بU نم رادلا لهأ جرخي نأ لبق ةمهملU نيفلكملا ةيمالسإلا ةلودلا دارفأ نم ةسمخ لصو دقف
 ةيفختم تسلج يتلاو ،ليسغلا رشنل ةقيدحلا يف اهدوجو فداصت يتلا ةيمس ءانثتسU ،مهتيب

 .ةينملا مودق تمهف نأ دعب ةديعبلا ةقيدحلا ةيواز يف سايلا ةرجش فلخ
 نيرخآلاو بألا نم ابلطو ،نيمداقلا احمل نأ دعب تيبلا لخاد ىلإ ةيوس ناقيدصلا لخد دقل

 نم للقي ائيش العفي نأ يف المأ حطسلا ىلإ ةيوس ادعص مث ،كيبابشلا نع نيديعب اوقبي نأ
  .ةكيشو تتU ةاسأم
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 يف اجاجز ِّقبت مل ،جايسلا جراخ تسرتمت ةيلآ قدانب ةسمخ نم رانلا قالطÑ ةياكحلا تأدب
 ترمتسأو ،سدسملا ملتسإ يذلا هقيدصو ميلس اهيلع در ،بابلا يف ميلس حول الو ،كيبابشلا
 مهثلú عاطتسأو ،نيمجاهملا نم نانثإ اهيف لتُق ،قئاقد ةرشع نم رثكأل ناريجلا اهيلع جرفتي ةكرعم
 ىلع لتق ،ىلعألا نم مداق مهيلع يمرلا نأ هل نيبت نأ دعب ،تيبلا حطس ىلع ةيودي ةلبنق يمر
 رادلا ىلإ ةثالثلا لخد هدعب نمو يمرلا أدهو ،ايفقوم نامهافتملا ،ايفئاط نافلتخملا ناقيدصلا هرثإ
 ةثالثلا تانبلاو مألاو بألا عمج ىلع اومدقأو ،نيمجاهملا صاصرب ةيسيئرلا ا{U تحتف نأ دعب
 ثثج اولزنأو حطسلا ىلإ اودعص مث ،رانلا مهيلع اوقلطأو خبطملا يف بابشلا نم نينثإو
 تيبلا شفعو Dاحضلا داسجأ يف اودقوأ مث ،طفن ةحيفص عيمجلا ىلع اوبكسو ،نيقيدصلا
 اهوروصت ةكرعم يف نيرصتنم م|اوصأ ىلعÌ نوربكيو ،ةفاثكب تارايعلا نوقلطي اوجرخو ،رانلا
  .ناميالاو رفكلا نيب ةيريصم

 ائيش يعت ال ،ماعلا عراشلU ضكرت ةلوهذم ةديحولا ةيجانلا ةنبإلا ةيمس تجرخ م{اهذ دعب
 ىلإ اهتلقن ةطرش ةيرود اهتفقوتساو ،عيرسلا قيرطلا قوف نم رمي يذلا رسجلا تربع ىتح
 نم هجرخأ يذلا ميلس باشلا كولس يف ضقانتلاو اهتلئاع ةصق يكحت ةدهاش ىقبتل ىفشتسملا
                 .عيطقلا ةرياسم

 ،يفئاطلا داهطضالا كولس ريسفتل تدمتعا يتلا تاليوأتلاو عيطقلا ةلأسم انكرت ام اذإو اذه
 ضعب برتقأ يذلا فنعلا كولس مهفل اديفم اهيلإ قرطتلا ناك نإو ،ةيسفنلا هجوألا ضعب نم
 انلواحو ،ناويحلا دنع ينالقعلا ريغ يزيرغلا كولسلا نم ،2006 - 2005 يماع يف هيبكترم
 يميهافملا عارصلا ساسأ ىلع ةينبم ،اضيأ يه ةيسفن ىرخأ تايطعم نمض يرجي ام ضعب مهف
 نيسكاعتم نيهاجتU اعارص ،داهطضالا كلذب نوباصملا هنم يناعي ام ةداع يذلا ،يلخادلا
 ىلإ دادتمإلا ىلإ لخادلا يف ةجاحلا نيبو ،لبقتسملا لامآ ىلإ علطتلا يف ةبغرلا نيب داضت اهضعب
 كلت نم ا|ارشؤم ةظحالم نكمي ،يضاملا حلاصل ىلوألا ينسلا يف هتفك تناك .يضاملا تادييقت
 يف اساسأ ديعبلا يضاملا ىلإ ا{احصأ ديعت يتلا ،هدعبو رييغتلا لبق قارعلا تلخد يتلا راكفألا
 ¬ايحأ نيلخادلا نم تاعامج هتمسأو ،ايهقف هذه هتدوع ْتفِّيُكو ،بيرقلا رضاحلا عم لماعتلا
Uحلاصلا فلسلا جهنب مازتلالا ىلإ وعدت يتلا ةيفلسل، Ñهرابتع ªنكل ،حيحصلا مالسالا ج 
 ثيثحلا يعسلا ثيح ،مالسالا ميلاعت نع اديدش افارحنإ هفارحنÑ ابيرغ ناك قارعلا يف اهلوخد
 عم ىشامتت يتلا رومألا يف طقف ،ىلوألا ةيمالسالا ةفالخلا مDأل نمزلU ةدوعلا ىلإ اهيديرمل
 ايبرغ هودع يذلا سبللا عاونأ ضعب ،اهيلع اورطيس يتلا نكامألا ضعب يف اوعنم ىتح ،م|ابغر
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 يف ةدوجوم نكت مل يتلا ىحللاو رعشلل ةيديلقتلا ةقالحلا اوّمرحو ،يمالسإلا عمتcا ىلع اليخد
 ،فيصلا مDأ يف تابطرملاو جلثلا عيببب اوحمسي ملو ،ةيوسنلا ةنيزلا رهاظم اوªأو ،مالسالا ةيادب

 اومدختسا اهنم رثكأو ،كاذنآ اهدوجو مدع ببسب اهمادختسأ اوفل÷ مل لئاوألا نيملسملا نأل
 ةهوشم ةدوع تناكف ،باقعلا ذيفنتو لاتقلا يف ةجرادلا ةادألا ناك هنأل ،باقرلا عطق يف فيسلا
  .ةيمالسإ اهرداصم نوكت نأ يف كشيو ،مالسإلU ُرُضَت

 امهدحأ ةفك حيجرتل ،هب نيينعملا جراخ نم ىرخأ ةيسفن لماوع لخدتت امدنع ،عارص هنإ
 بيرقلا رضاحلا ىلإ رظنلا نود ديعبلا يضاملا عئاقوو راكفÌ ثبـشت امأ جتانلا اهدنع نوكيس
 ءادب ةروكذملا عبرألا تاونسلا لالخ قارعلا يف تلصح يتلا ةلاحلا لثم يف ةباصإلا يأ ،هتابلطتمو
 لمÈو رضاحلا تايطعم مامت غولبل ،لقعلا مادختسا كلذ نم سكعلا وأ ،يفئاطلا داهطضالا
 .ماوقألاو فئاوطلا يقU نم مهريغ ىلع نيحتفنملا نيرضحتملا مومع لاح لثم يف لبقتسملا

 نإو ،ايفئاط رضاحلاو يضاملا نيب احضاو ناك يذلا عارصلا اذه مضخ يفو قارعلا يف اننكل
 لم÷ امك امامت هئاهتنÑ مزجلا نكمي ال ،2007 ماع فصتنم دعب ايجيردت هتدح ْتَفَخ
 ،هتمزأ زواجتو داهطضالا ءاد نم ءافشلا وأ ،ءاهتنالا نإل ،نيينطولا ةساسلا ضعبو نورضحتملا
  :نم طقف يت÷

 .رضاحلا تايطعمل ماتلا حيجرتلا
 .لبقتسملا قافآل لوبقملا لمأتلا نمو
 ،يمايه قلق ةلاح يف ىقبنس ،يضاملا زاوحب باصملا انعمتجم يف اذـه ققحتي نأ ىلإو

 انيت÷ ام ،¬دالوأ لبقتسملو انل عف¬ وه ام ةقيقحل انم ديدعلا تاريدقت وأ ،انتاريدقت ىلع بلغيسو
 عقاولا نع انماكحأ نم ريثكلا ىقبتسو ،مكحلU ةبغرلا يف يف اهل ةلباقملا وأ ،ةمكاحلا ةعامجلا نم
 ةجاحلا اهددحت ،طوغضلاو ثادحألا عم لماعتلا لبسو ،يرجي امل فيكتلا ىلا ةجاحلاو ،شاعملا
 .اهنع لازعنإلا نم ةيشخلاو "ةفئاطلا" ةعامجلU لاصتالا ىلإ

 لالخ نم ةفئاطلل رشابملا ريثأتلا نع اديعب ،لضفأ ةايحب لمألا يغلن نأ نكمي ال اذه عمو
 نيرداقلا نمو ،ةيفئاطلا ءادب نيباصملا ريغ نم ةيبهذملا تاعامجلا كلت دارفأ ضعبل مظنملا دهجلا
 مه نونوكيس نيذلاو ،ةقيقحلا لوق قيرط يف نيرئاسلا ،مهتفئاط نع لازعنالا طوغض لمحت ىلع
 تاعمتcا لك يف اهريس لثم قارعلا يف رومألا تراس ام اذإ ،ءانبلا ةداعإو ةسايسلا يف ةودقلا
 .نيح دعب ولو هلوصح نم رفم ال ايعامتجإ اجضنو ادرطضم امدقتو ادعاصتم اومن ةيرشبلا
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 ىقبيسو ،تابطملا هللختت اكئاش ىقبيس قيرطلاو ،ادوجوم ىقبيس لمألا نإ لوقلا ةصالخو
 يف اوناك نإو ،نودوجوم اضيأ مه يلبقتسملا لمأتلا ةاعدو ،نيدوجوم يضاملا ىلإ ةدوعلا ةاعد
 اورهاظت يذلا نييقارعلا باتكلاو ءUدألل لصح امك ،رايتلا دض نوحبسي ةلق نهارلا انتقو
 ةظفاحم سلc تردص تارارق ىلع اجاجتحأ 3/12/2010 موي يبنتملا عراش يف اومصتعاو
 نإو نيذلا ةليللا يداونلا ضعبو مهيد¬ قلغب كلذو ،ةماعلا تDرحلا دييقت هاجتÑ عفدت دادغب
 يذلا هرارق نع روكذملا سلcا ينث اوعيطتسي مل مهنكل ،م|اجاجتحإل الوقعم ايمالعإ امعد اوقلت
     .عوضوملا اذه عم لماعتلا يف لحنملا ةروثلا ةدايق سلc قباس رارق ىلإ هب عجر
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 عبارلا  لصفلا
 يلاعفنالا لاVا يف تاقورخ

 يقارعلا ناسنإلل
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 ليصحت يوذو نيفقثم نم ةريحم ةلئسأ ةيضاملا ينامثلا تاونسلا نم ةريخألا ةنسلا يف تريثأ
 مأ ،اهثودح نع الوؤسم ركفلا ناك اذإ اميفو ،قارعلU ترضأ يتلا مكحلا ءاطخأ لوح ،لاع
 بترملا هركف يلماح ضعب فرحنأ امدنع ثعبلا بزح ىلإ م|اشاقنب نودوعيو ،ناسنالا اهلماح
 ةرتفلا كلت نونراقيو ،نآلا ىتح هترداغم لهألا نكمتي مل ٍلحو يف قارعلا اوقرغأو ،نامز مDأ اديج
 وهو ركفلا جتني نم وه ناسنإلا نأ ةقيقحب اونمآف ،لاحلا عقاو يف ثدحيو ثدح امب قرغلا كاذو
 يلماح ضعب كولس ىلإ نورظني امدنع مهعيمج مءاشتيو ،قيبطتلا ةيلوؤسم لمحتيو هقبطي نم
 اهتيبلاغ تعرش تاكرحو Uازحأ  مهحلاصل ةطلسلا ريخست ىلع مهمحازت يف ثعبلا دعب ام راكفأ
Uلئاسو مادختس Èريث Uاهل ةقالع ال رومأ ىلع سيسأتل Uاهدوجو شماه عيسوتل ّرينلا ركفل 
 يباجيإلا ،نيسكاعتملا نيهجولا اذ مادختسألا اذ{ ددج ركف ولماح عرب دقو ةرطيسلا دصقب
 دئاعلاو مهل لضفألا لبقتسملU اهطيحم يف نيدياحملاو اهنم نيبيرقلا تدعو هيفو ،اهحلاصل ابيغرت
 ةينمض تاقافتا ،تاظفاحملا سلاجم يفو مكحلا يف ةكراشملا اهتيبلاغ تقفتأ ىتح ،مهحلاصل رفوألا
 بولطملا روهمجلل ةيعفن بسك ةليسو ،مهنم تايكزت ىلع الثم نييعتلا راصتقÑ ،ةبوتكم ريغ
 يبلسلاو .نولوهجم دونج هب صاخلا ميظنتلا نمض ةكراشملا ىلإ دايحلا نم هليوحتو هطابترأ ةيوقت
 وأ ،ءاصقإلل ةينمض تامهافت ،بيغرتلا يف تاقافتالا كلت ىلع تداز هيفو اهحلاصل ابيهرت
 .فادهألا ضعب ىلإ اهلوصو نود ةلوليحلا وأ ،اªأش نم لالقالا لواحي نمل ءاصقالÑ ديدهتلا
 ةلتك سيئر نأ نم ،ايمسر ةقثوم ريغ ةثداح ليصافت نييسايسلا ضعب لقانتي اذه ىلع اديكÈو
 ،جمدلا مئاوق نمض هتلتك نم نيحشرم لوبقب يرازو رمأ رادصإ ضفر ،ٍريزول لسرأ ،ةيسايس
 لقرعت تأدب كنإ :الئاق ،ةرازولا يف هصخت داسف تافلم هل جرخأ ريزولا ديسلا رضح امدنعو
 نأ دجتس انه نم كجورخ نم موي دعبو كنإف كلذك تيقب ام اذإو ،كترازو يف انيحشرم جمد
 ىلإ داع نأ دعب ريزولا نإ ليقو ،ةهازنلا ةيضوفم ىلإ ملستس ةلدألاو تافلملا هذه نم اخسن
 وه لاقي ام لك سيل مويلا قارع يف نأ املع ،ءانثتسا نود اعيمج مهجمدب Dرازو ارمأ ردصأ هبتكم

  .لاحم ال حيحص
 اهعم تمدختساو ينامثلا تاونسلا ةليط ،بازحألاو لتكلا اهتسرام نيهجوب بيلاسأ اªإ

 تمدختسأ ،ثوحب زكارمو افحصو تايئاضف اهعيمج تأشنأ نأ دعب ،ةياعدلا يف اهلئاسو
 ةرúإ يف ىرخأ لماوع عم تمهسأف عمتcاو ناسنإلا ةفدهتسم فارطألا عيمج نم عساو لكشب
 رتوتلا ةلاح نيوكتل اهدوجو دهم يتلا فيوختلاو ةيبصعتلاو ةيئادعلاو ةيهاركلا لثم تالاعفنإ
   .رايªالا ةفاح نم ابيرق بارطضالاو
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 ةيهاركلا
 

 بلط اعجارم ُرªَ◌ي ،ديدجلا ماظنلا يف اهل ذوفن ال ،ةيسنم ةيدلب ةرئاد يف طيسب فظوم
 نم قئاقد دعب اركبم ءاج هنأل ،ةراطع لحم حتف ةصخر ىلع لوصحلل هتلماعم زاجنÑ عارسالا
 ءايض ئفطي مل ،ةرايس قئاس خبوي ةلحملا لخدم يف ةمئاقلا ةرطيسلا يف يطرشو .ماودلا ءدب

 لواقم ةلماعم لقرعت ،ةرازولا يف ةفظومو .ةيرود ةسارح ةبون يف وهو هجعزأف اوهس يلاعلا هترايس
 موسقملا عفدي مل هنأل ،ةسردم ءانبل ىرخأ تاءاطع عم هب سفانتي ءاطعب ءاج ىلوألا ةجردلا نم
 يف لاقنلا هفتاه ميلست يسن ،فرصملل اميدق اليمع خبوي فرصم سراحو .ةيعرلا يقU لثم
 ىلإ لصوملا نم ءاج باشو .ةيعرش ريغ ةقيرطب رارقتسالا ددهو نمألU لخأف ،تامالعتسالا
ملا هترابضإ لمحي دادغب

ُ
 ينعملا فظوملا نم هترابضإ هل داعت ،ةطرشلا ةيلك ىلإ ميدقتلل ،ناعمÑ ةّدع

Uلوبقلل ةصصخملا دعاقملا نأل ،قيرطلا ةروطخو رفسلا بعت نم بحاشلا ههجوب ايمر ،مالتسال 
 ةلودلا يف هنم نيبيرقلاو ريزولا ا{ رمأ يتلا تاءانثتسالا قيرط نع اهعيمج تذفنتسا دق
  .ةيطارقميدلا

 ىوتسملا يف تسيل ماع هجوب يقارعلا ةمارك نأ ةريثك ىرخأ رومأ عم رشؤت ةريثك ىرخأ ةلثمأو
 نوكت نأ بجي ةميق اهدوجوب ينعملا يقارعلا تامامتها نمض عقت ال اªإو ،ايناسنإ بولطملا
 ةناهإ لكشت بيلاسألا كلت لثم نأ ا|Uاسح يف عضت ال ا|اسسؤم عيمجب ةلودلا نإو .ةدوجوم

 دضلU دلوتت يتلا *هركلا تالاعفنإ يه مك ،رخآ بناج نم رشؤتو .ةيناسنإلا ةماركلل الالذإو
  .ايموي ناهملا عمجلا اذه نيب اهتموكحو اهزومرو ا|اسسؤمو ةلودلا نم

 ىلع حيفصلا نم ميقأ ريقف يح ةرDزل يعماج ذاتسأ وأ ،ثحابل ةصرفلا تحيتأ ولو اذه
 ةلئاع نأ دجيس ،ةلودلا هذه يف ةريقف لئاوع اهيلع تزواجت ةيموكح ةيانب وأ ،ةلودلل ةكولمم ضرأ

 نم ديكأ صاقتنإ اهيف نكسلا نأ كرديسو ،راتمأ ةعست نع اهتحاسم لقت ةفرغ يف ميقت ةلماك
 عم ميقت اهلثم ىرخأو ،ةماركلل ناهتما ،نيلوؤسملا نم اهل مامتهالا ةراعإ مدعو ،ةيناسنالا ةماركلا
 مادختسأ ةلأسم مهلوقع يف تهتنا ،ىرخأ لئاوع عم اªومساقتي ةقش مامح يف ةرشعلا اهلافطأ

                                         
 وأ ،صخش عم فطاعت مدع وأ ،ةيناودعو روفن مث نمو ديدش زازئمشا اهبحاصي ةيباحسنا رعاشم ،ةيهاركلا * 

 وأ ،صخش وحن يبلس روعش اهماوق يتلا ،تالاعفنالا عاونأ دحأ يهو .ةنيعم ةرهاظ وأ ،ام يش وأ ،ةعامج
   .حيرص يئادع كولسبو ةيروعش ةيلقع ةربخ وأ ،ةركفبو ةيجولويسف ةراثتسU Uوحصم نوكي عوضوم وأ ،ةعامج
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 ةلوفطلا ىلع زواجتلا نأ ة{اشملا تDانبلاو ة{اشملا ءايحألا يف دجيسو ،ةفاظنلا ضارغأل مامحلا
 لك عم دجيسو ،دوجوم كلذك ةماقتسالاو ةوبألاو ةمومألا ىلعو دوجوم ةثونألا ىلعو ،دوجوم
 كلذك ةياشولاو بهنلاو ةقرسلاو بكترت ةيصعملاو بكترت ةليذرلا نم الاكشأ دوجوملا اذه
 ةماركلل ةناهإ اهلاح ىلع اهكرتو ةنكمألا هذه لثمب ةماقإلا نأ روفلا ىلع جتنتسيسو ،بكترت
  .ةيناسنإلا

 يلوؤسم نإو ،ةدوجوم ريغ اهروص لكب ةيناسنإلا ةماركلا نأ هذه هتاجاتنتسا عم دكأتيسو
 رثكأ وه ةقيرطلا هذ{و ىوتسملا اذ{ شيعلا نأ نابسحلا يف نوعضي ال ا|اسسؤم عيمجو ،ةلودلا
 لثم يف نينكاسلا ءالؤه دقح وه مك روفلا ىلع كرديسو ،ةيناسنإلا ةماركلل طاطحنالا تاجرد
 يداع تيب يف مهنم ابيرق شيعي نم ىلع مهيدل دلوتت يتلا هركلا رعاشم يه مكو ،نكامأ اذكه
 وحن ايموي مهيدل دلوتت يتلا تقملا رعاشم يه مكو ،م|ايح ريغ ىرخأ ةايح هيفو ةيحص قفارم هيف
  .مهفصنت ال يتلا ةلودلاو ،مهلكاشم يف مªوشقاني ال نيذلا ةلودلا يفظوم

 ةوسنلا كئلوأ سلاجو ،عامتجالا ملع يف ثحU وأ ،سفن ملاع أرجت ول ،لاونملا سفن ىلعو
 نع نوشتفي مهو مهمالك ىلإ عمتساو ،ةمامقلا ماوكأ طسو مهلمع نكامأ يف لافطألاو بابشلاو
 ،بوقثم نوفافلا نم ٌردِق وأ ،روسكم بشخ حول وأ ،ةكورتم سبالم ةعطق وأ ،ةيقU زبخ ةرسك
 ددع ليلقتب ةموكحلاو ةيسايسلا لتكلا ةبلاطم نع فقوت امل ،دوجوم ساحنلا نم كلس وأ
 ضئافلا ليوحتو ،21/12/2010 يف تمت ةليكشت رخآ يف اريزو نيعبرألاو نينثألا اهئارزو
Uرلل ةيعامتجالا عفانملاو تافورصملöتقملا للقي ءارقفلل ٍذاقنإ قودنص ىلإ تاس Uسوفنل، 
 ليلقتو م|اصصخم نع لزانتلU ثالثلا تاسöرلاو ناملربلا ءاضعأو نييموكحلا نيلوؤسملا ةبلاطمو
 مهذاقنإ نأل ،ءالؤه لثم ذاقنإ يف المأ قودنصلا كلذ ىلإ لاملا نم ديزملا ةفاضإل مهبتاور بسن

 يذلا فنعلا نم مهذقنيسو ،ةلUزلا يف شيتفتلا اهدلوي يتلا ةيهاركلا تاعبت نيلوؤسملا بنجيس
 هنيب ليح وأ طبحُأ وأ مرُح ام اذإ ناسنالا نأل .عمتcا زومر يقUو مهنم دضلU ةيهاركلا هببست
 مأ ةطلس مأ ةفئأط مأ Uزح مأ ةعامج مأ ناك ادرف رخآلا نأ رعشو ،ةعورشملا هتاجاح قيقحت نيبو
 ببسلا نع لوؤسمك ههركي نأ ىلإ رطضإ ،نامرحلا كلذ نع لوؤسملا وه ،خلإ ..... ةموكح
)32(.     

 لالذإلاو ةناهإلاو باذعلاو فيحلا رعاشم نم يه ُجَتنُتو ،فنعلا جتنت اهتعيبطب ةيهاركلا نإ
 يف اهتلكشم ،ناك عمتجم يأ يف يرشبلا نئاكلا اهشيعي يتلا ةماركلا ةلق نمو ةيناسنإلا تاذلل
 وأ لصوملا ىلإ عوجرلU الو ،ةلUزلا ماوكأ يف شيتفتلا ةيلمع نم ةدوعلU يهتنت ال يتلا ا|الاعفنإ
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 فقوملا يف نوكتي يذلا هركلا نأل ،ةروكذملا ةلثمألا يف يلاعلا ةرايسلا ءوض ءافطÑ الو ،ةرصبلا
 مدع ةجيتن ،هركلل ريثملا فقوملا نم هراكلا صخشلا باحسنا ببسب هتالاعفنا تبكت هل ريثملا
 يأ هلوصح دعب ريثي بنجت وأ ،باحسنا وهو ةرúإلا ردصم اهيف قوفتي يتلا ةهجاوملا ىلع هتردق
 ريمدت يف ةبغر يأ ¬اودع جتنت ،دشأ ةجردبو ديدج نم ةناهإلا رعاشم ،ابئاخ فقوملا كرت دعب
 هركلا نع مجانلا ناودعلا دوجو نإ هيف ام رطخألاو ،هوركملا ئشلا وأ ،ةعامجلا وأ ،صخشلا
 لهسي ،ةقلق ةيسفن ةلاح نوّكيس ،هركي يذلا سفن نم جورخلا ىلإ ابسانم Uرسم دجي ال امدنعو
 رتوتلا ريثت لامعأ ذيفنتل نيبسانملا دينجت ىلإ نيعاسلا نييباهرإلاو نيحلسملا نم اهلالغتـسا
  .بارطضالاو

 Ùوبكم اهضعب نوكي دق ىرخأ تالعفنا طشنُيل يناسنإلا لقعلا يف دتمي ةيهاركلU روعشلا نإ
 لكش ىلع ،"تقولا سفن يف مهيلع بضغلاو ،الثم ةطرشلا نم فوخلا" ،بضغلاو فوخلا لثم

 ناودعلا نإ امك .اعم نآ يف عمتcا يذؤيو ،اريثك ةيسفنلا ةحصلا يذؤي ريرم يلاعفنإ عارص
 يذلا ردصملا نم دضلUو لاحلا يف فينع كولس ةغيصب جرخي ال دق يفقوملا هركلا نع مجانلا
 دعب احلاصت وأ ،ارجاشتو "هركلا ةرúإ ردصمو هراكلا" نافرطلا لباقت اذإ اميف ،هترúإ يف ببست

 نكل ،لاوزلا نم يفقوملا هركلا برتقيو ةيلاعفنالا تانحشلا برستت ىتح ،مالكلا يف لادج
 هالعأ يف نيبم امك ،هراكلا ىلإ ةبسنلU فقوملا نم باحسنالا وه ،قارعلا يف ابلاغ يرجي يذلا
 هتزهجأو ةيموكحلاو ةيسايسلا هزومرو عمتcا بوص هركلل ةيلاعفنإلا تانحشلا تلوحت هباحسنUو
 لوؤسملU ناقلعتت نيتمهم نيتلأسم انل رسفي لكشلا اذ{ هلوصحو ،شيجلاو ةطرشلا نم ةطباضلا
  :نهارلا انتقو يف يقارعلا ينمألاو يموكحلاو يسايسلا
 نم لصاح وه امك ،العف هبلطتي يذلا عقاولا نم رثكأ وأ ،فولأملا جراخ حراجلا داقتنالا .اهالوأ
 ضعب لمحت نم مغرلا ىلع ،ةزهجألاو نيينمألاو نيلوؤسملاو نييسايسلا مومع مهداقتنU نييقارعلا
 رخآلا مهضعب ءادأ نسحو مهضعب ةماقتساو ءانبلا ةداعإ ةيلمع يف اماسج تامهم نييسايسلا
 فافختسألا دودح ىلإ ¬ايحأ لصي يذلا ،داقتنالا اذه لك ايقطنم بجوتست ال يتلا ،اضيأ
    .ما|الاو قيفلتلاو
úصخشلا سحي ،اهجيورت بولطم ةلماعم ةعباتمل ماع ريدم ىلع رورملا دنع ذإ ،ةبيهلا ةلق .امهين 
 ،قباسلا يف ادوجوم ناك يذلا ماعلا ريدملا ريغ ريدملا اذه نأكو ،ةليلق تسيل نايحإ يفو عباتملا
 ضارغأل ةموكحلا يف ريزو ىلإ ةصاخ ةرDزب بهذي نأ ام صخشل ةصرفلا تحيتأ ام اذإو
 اذه سحي ،ةقباس ةمظنأ يف نيقباس ءارزو عجار نأ هل قبسو ،ناك ببس يأل وأ ،ةلماcا
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 ءارزول ةدوجوم تناك يتلا كلت لثم تسيل يه هتبيه نأ ،يلاحلا ريزولا ةرضح يف صخشلا
 نيبتو ،ريبك لكشب تندت دق ،نهارلا تقولا يف بصنملا ةبيه نأ نيبت سيساحأ هذهو ،نيقباس
 دعب اورزوتسأ نيذلا ءارزولا مومع ةءافك مدع ىلإ عجار اهيندت نوكي نأ لوقعملا ريغ نم هنأ
 بصنملا اذه بسانت ةبهرو ةبيه ريزولا بصنمل ناك يذلا مادص نمز يف نأل ،قلطملU رييغتلا
 تDامحلا يف Dدنج ناك عافدلل ريزوب ئيجو ،ضوفم بئ¬ هلصأ ناك ةيلخادلل ريزوب ئيج ،الثم
 نأ حجري امم ،الصأ يموكح ىفشتسم يف ركاذت عطاق ناك رخآ ريزو رزوتساو ،ًةيادب ةصاخلا
 حئارشلو ةيلاع تDوتسمب تلصح يتلا ةيناسنإلا ةماركلا يندتو زييمتلاو ،باذعلاو لذلا ىوتسم
 نييسايسلا نييلوؤسملا هاجتÑ هبراسم تناك ،اهرك تنوك يقارعلا عمتcا ءانبأ نم ةعساو
 نم لالقإلاو مهما|او مهداقتنا رـثك ىلإ عفد ،ايلعلا بصانملا يوذو ءارزولا مهنيب نييموكحلاو
 نأل .اªولغشي يتلا بصانملا ةبيهو مهتبيه نم لالقإلU رشابم ريغ لكشب ببست يذلا مªأش
 دلوت يتلا فنعلا ةرود يذغت ،ةيناسنإلا ةماركلا يف للخ ةناهإلاو ،ةناهإ  باذعلاو زييمتلاو لذلا
 يتلا تاعمتcا ىلإ رشابم لكشب اهل نوضرعتي نيذلا نم دتمتل ،نايحألا بلغأ يف ةيهاركلا
                           .ا|الاعفنإ شيعت

 شيعلا فورظ نم ءاج ،قارعلا يف ءطبب رسحنت هتدش تأدب يذلا ةيهاركلا لاعفنإ نإ
 ةنلقعلا بايغ اهمهأ ،باتكلا اذه لوصف يف اهيلإ قرطتلا ىرج ىرخأ بابسأ نمو سئابلا

 يف فوقولا ىلإ مهيعسو ،ةيتاعلا ةيهاركلا ةجوم نيد ءاملعو نييسايسلا ضعب بوكرو ،ايكولس
 ،ةيهارك ءاهقف اوحبصأ ىتح ،مهعيراشم يف ةليسو اهيلإ رظنلاو ،هركلا عيماc ىلوألا فوفصلا
 ديزملا مهبصب ةبهتلملا رانلا ةلعش اهيف اوداز ،خيراتلا تافالتخإ ىلإ ةدوعلا اولواحو ججحلا اومدق
 عمتcا نم ةمهم لصافم ىلع ةيفارخلا مهراكفÌ ينامثلا نينسلا ةيبلاغل اورطيـس ىتح ،تيزلا نم
 ديزمب اوبلاطو يقارعلا اهئامتنإو ينطولا اهئالوب اوككش ،ةنمآ تناك هنم حئارش اوفدهتساو ،يقارعلا
 اذه يف شيعلل ديدش سؤب ةلاح نيوكت يف تمهسأ لماوع اهعيمج هذه ،ثاثتجالاو ةحازالا نم
 دالبلا تعفد ،أطخ تالاعفناو أطخ كولس عاونأ جاتنإ ىلإ ىرخأ رومأ عم اهلوصح ىدأ ،دوجولا
  .بارطضالاو رتوتلا ةلاح ىلإ

 رارقتسأ ىلع ابلس ترثأ تاهاجتÑو تاريثÈ وأ ،لكاشم قارعلا يف تلصح يتلا ةيهاركلل نإ
 ةدئاسلا فورظلا نأل ،يقارعلا عمتcا يف ةعساو حئارش نيب تممعتو ترشتسا اªإ ىتح ةايحلا

 لمهيو ةياعرلا نم للقي هتعيبطب فعضلاو ةفيعض ةطلسلاف ،ا|الاعفنا نع ريبعتلا ىلع تدعاس
 جتنت ىرخألا يه ةطرفملا ةطلسلا ةوق نإ نم مغرلا ىلع ،ءارقفلا ةصاخ سانلا نم ديدعلا
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 ىلع ةرطيسم ةموكحلا ةزهجأو ،العاف نوناقلا يقبي نإو شطبلا دح ةوقلU طارفإلا نأل ،ةيهاركلا
 ءارقفلا ريغو ءارقفلا نم داهطضالاو رهقلU نيرعاشلا سانلا نإف ،هب ةمكحتمو يرجي ام
  .اهنم فوخلا عفاودب اهتطلس ىلإو اهيلإ مههرك تبك ىلإ نوهجتيسو ،اªوهركيس

 نكمتت مل يتلا ةفيعضلU اهمييقت نكمي ةينمزلا ةرتفلا هذه لالخ قارعلا يف ةلودلا ةطلس نإ
 نوكي نأ نم فعضألU نوناقلا مييقت نكميو ،ةيهاركلا رعاشمل فكلا تايلمع ثادحإ نم
 ةبيكرتلا يف فارطألا مومعل ةنهاولU ميّقت يتلا ةيسفنلا ةلاحلU قلعتي امل كلذكو ،اهحبك يف الماع
 ىلع ضيرحتلا تاعامج نأ وه كلذ نم رطخألاو ،اهلوصح لبقت ىلع تدعاس يتلا ةيعامتجالا
 يف تداز دق فلختلا تDوتسم نإو ،ةمئاق قارعلا يف م|اططخم تلازامو ،نيلعاف اولازام اهدوجو
 نع لصح دق اداعتبإ كانه نإو ،اينالقع يرجي امب ريكفتلاو يعولا لق ا|دDزبو ،ةريخألا تاونسلا
 ةرطيسلا يف ايبسن لقعلا رود لطعت يأ ،تاعامجلاو سانلا نيب يرجي ام عم لماعتلا يـف ةيعقاولا
 اهماوق )33( نيوختلاو ريفكتلاو ضغبلا ىلع ةينبم ةفاقث اهل تنوكت هلطعتبو ،اهلاعفنإ ىلع
 ،رفاكلا ،رمآتملا ،بصاغلا وه مهل لباقملا نإو .بوصألاو قحألا مªأ اهلاجم يف ضعبلا داقتعا
 رربت ماوقأو فئاوط ىلإ اموسقم ةفاقثلا هذـه ببسب عمتcا تابف .باقعلا قحتسي يذلا هراكلا

 تاعامجلا هذه نأ لوقلا نكمأ ىتح ،هنع اهداعتبأو رخآلل اهلخاد يف دوجوملا هركلا اهعيمج
 نم كلتمت امب ىرخألا نع ةدحاولا فلتخت تناك ،ديدجلا نمزلا نـم تاونس عبرأ ةليطو ةمسقنملا

 ،ماجسنالاو شياعتلاو ةفأرلاو حماـستلاو داوتلاو ةـبحملا ريياعمل ليدبك ،ةيهاركلا ةفاقثل ريبك نيزخ
  .ةكارشلاو

 عمتcا لعج مهعيماجم وأ ،نييقارعلا نيب ةليلق تسيل تاجردبو ةلدابتملا ةيهاركلا دوجو نإ
 ةردقلا مدع ةيصاخ نوبستكي ،ءاتفالاو طبضلاو ةدايقلا تDوتسم يف هدارفأ ضعب وأ ،يقارعلا
 راذتعالا مدع مث نمو ديدج نم هباكترإ عوضومب ريكفتلا ةداعإو ،ينلعلا أطخلU فارتعالا ىلع
 ةطلسلا وأ ،مكاحلا هببسي يذلا فيحلU فارتعالا مدع نأ ةقيقحب مهنم ملع نود ،هلوصح نع
 ثودح موي نوّكت يذلا هركلا لاعفنإ نم امسق يِقبيَس ،ةموكحم ةيعامتجإ ةحيرش ىلع هل ةعباتلا
 ا{احصأ دجي ىتم اهرك هزومر وأ ،هنم دضلU اهكيرحت ىلع ارداق ،سوفنلا يف Ùوبكم ،فيحلا
 ـ 1968( قارعلا مهمكح ىلعو نييثعبلا ىلع اهدوجو قبطني ٌةقيقح .كلذ ىلإ ةحناس ةصرفلا

 ميدقت مدع ىلع مهرارصإو ،قارعلا ترمد يتلا مهئاطخأ ةرثكب انلع مهفارتعا مدع نأ ذإ )2003
 ةدوجوملا هركلا تالاعفنإ ىقبأ ،ءاطخألا كلت نع يقارعلا بعشلل هميدقت ضورفملا راذتعالا

 نم مغرلا ىلع سوفنلا نم اهتلازإ دحأ عطتسي مل ،نييقارعلا نم ةعساو ةررضتم حئارش نيب مهدض
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 ثاثتجالا تايلمعب لاغيإلا نود ةلوليحلا دحأ عطتسي ملو ،مهمكح لاوز ىلع تاونس ينامث رورم
 يف مهفقاوم ببسب اوناكف ،اذه انموي ىتح مهقحالت تلاز امو مهتقحال يتلا ةلادعلاو ةلءاسملاو
 .نيرساخلا نيب  نم راذتعالا مدع

 لجأ نم ةفلتخملا تاعاشالا نيوكت ىلإ ىدأ ىوتسمب ،ةيهاركلا تدتشأ ديدجلا نمزلا يف
 نيب ةعيطقلا رشنو ةقرفلا زيزعت كلذك ،ةيهاركلا هجوأ نم هجو يه يتلا ةنتفلا جيجÈو ةرúإ
 هذه يف ةلوادتملا تاعئاشلا ةيبلاغ تناكو ،اهل رخآ هجوك نDدألاو تايموقلاو بهاذملاو فئاوطلا
 ىلإ معألا يف ةهجوم ،يدو ريغ يئادع عباطب ةفلغم ،ثيدحلا قارعلا خيرÙ نم ةجرحلا ةرتفلا
 يف ريبك رود تنرتنالل ناك دقو اهDاحضو ةيهاركلا دونج مه نيذلا ءاطسبلاو جذسلا صاخشألا
  .هجيورتو تاعاشالا نم عونلا اذه رشن

 ةحاس يف نييقارعلا نم ديزملا لوخد ىلع تدعاس دق ةيهاركلا ةدش نأ لوقلا ةصالخو
 ،ةلودلا بوص هجوم حالس يلماح ينامثلا تاونسلا ةيبلاغ اهيف ءاقبلاو ،ةكئاشلا ا{ارطضا
 هبش ةروصب مهتليخم ضيرحت يف "ةيهاركلا" تببست نأ دعب ،ةلودلا تاهجوت نم دضلU نيلماع
 .ةلودلا ءانب ةداعإو رييغتلا ملاعم لك نم دضلU فوقولاو حالسلا لمحل ةرمتسم
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 ةيئادعلا
 

 يف ةيلحم ةنجل وضع فورعملا يعويشلا نبا ةأشنلا يراسيلا باشلا ماصع عفدي يذلا ام
 يف ةلتقلا ُنَعمأ هلعجي يذلامو ،؟ديدجلا نمزلا يف ةدعاقلا ميظنت يف التاق اوضع نوكي نأ ةبوقعب
 رهش يسامأ دحأ نوركذتي نيذلا نUرهش لهأ َّريح ام اذه .؟تاونس ةدعل ىلDد ةظفاحم مومع
 ،دادغب نم اماقرأ لمحت نولاص ربوس Ùويوت تارايس سمخ تءاج امدنع 1984 ماع زومت
 هتلئاعو ماصع وبأ هثرو يذلا ةميدقلا اهتقزأ نم قيض قاقز يف روصحملا تيبلا كاذو ةقطنملا تقوُط
 ةعاس فصن نم لقأ دعب هنم جورخلاو تيبلا ماحتقا دهشم اديج نوركذتيو ،راجنلا هيبأ نم
 مªأكو ،نوفراطتيو نوهقهقي مهو ،ةمدقملا يف ريسي ناك مهدحأ سبالم يطغت ءامدلا رúآو
 نع ةديعبلا ريغ قارعلا دودح ىلع رودت تناك يتلا برحلا كراعم دحأ يف امساح اراصتنا اوققح
 ناك امدنع ،ةمهملا زاجنÑ فلكملا مهرمآ هنأكو مهدحأ توص يلج لكشب نوركذتيو ،نUرهش
 اهدنع )نئاخلا اذهل ةحتاف يوسي دحأ وكام( ةيدادغبلا ةجهللUو يشملا يف رمتسم وهو لوقي
 ةماقإل يعسلاو ريغلا لجأ نم ةيحضتلا ىلع ىبرت يذلا نUرهش نبا يعويشلا كاذ نأ اونقيت
  .ةايحلا قراف دق ديعسلا بعشلاو رحلا نطولا

 مDأ دحأ رصع ركبلا نبالا ماصع اهيلع باجأ نامزلا كلذ نم م|ركاذ يف تقب ةلئسأ
 ام هيف يضقي ناك يذلا يعويشلا بزحلا رقم ىلإ اديحو رضح امدنع 2004 ماع ناريزح رهش
 هعئاقو درس نورركي ضام نع ثيداحألا سفن نولوانتي ،م|اقوأ لج نUرهش يعويش نم ىقبت
 يتلا فاطتخالاو ردغلاو لتقلا ثادحأ ىوس هيف ديدج ال ابيتر رضاحلا حبصأ نأ دعب ،ايموي
 يبزح لمع الو ،لوؤسملا وه ةدعاقلا ميظنت نأ نم رابخألا اهلوح لوادتتو ىلDد يف رشتنت تأدب
 يف مكحتت ةدعاقلا تأدب نأ دعب ،نيعماسلا ىلع هعئاقو درستو تقولا هيف ىضقي نأ نكمي
  .لاحرتلاو لقنتلا نولقُي سانلا أدبو ،ةظفاحملا يف ةمهملا نكامألاو قرطلا لخادم ضعب

 يطغي ناك ياش Dاقب نم ةبطر ةميدق ةلواط ىلع هتيقدنب عضو نأ دعب ماصع فقو دقل
 رقملا يف نمل نئمطم هلعل وأ ،ةيقدنب ىلإ ةجاحلا نود هدسجب عيمجلا ىدحتي هنأكو ،جزللا اهحطس
       :الئاق ماظنلا Dاحض نم ةيحض وأ ،اديهش هنوركذتي ،دلاولا قافر ،نييعويش مªوك

 ىلإ تممضنأ دق ينإ نوفرعتو ،ماصع وبأ ديهشلا قيفرلا موحرملا نب ¬أ اديج ينوفرعت متنأ
 نبإ ينأ فيك نوبرغتست ديكأو ،نيديدع ىلتق ثثجب تلثمو ،تفطخو تلتقو ةدعاقلا فوفص
 رEأ ىتح كلذك تحبصأ ينأ ةطاسبب مكبيجأسو ،ةدعاقلا نم حبصأ فورعملا يعويشلا كلذ
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 ىلع هرابجإ نويثعبلا لواح موي ،نوديؤت يتلا مكتموكح الو متنأ هب اوذخÈ مل يذلا يبأل
 صمخÌ هولتقو ،لافطألا نحن انمامأو همامأ يمأ اوبصتغا ىتح ،ءDربكب ضفرو مكيلع فارتعالا
 ىتح اذكه تحبصأ ينإ .نوفت| اهل يتلا ةيرحلل فتهي وهو ،م{ارحب هلاصوأ اوعطقو مهقدانب
 نأ دوأ ،الئاق فجتري وهو هثيدح امتاخ ،باصتغالا ملأو ةرسح نم تتام يتلا يمأل ُمقتنأ
 كراش نمو يدلاو لتق يف مهاس نم مه ايثعب رشع ةينامث ةظحللا هذه ىتح تلتق ينأ مكملعأ

 ينم نوعمستسو نيلوتقملا مدو هنم ِوترأ مل ،لتقلU ةبغرلاو دقحلU رعشأ تلزامو ،يمأ باصتغإ يف
       .خيراتلا كلذ دعب ءيش هنع عمسي مل ثيح رداغو .ديزملا

 يف ،ةبصخلا ةينمزلا تارتفلا نم تناك 2004 ماع دعب ةصاخ رييغتلا تبقعأ يتلا ةرتفلا نإ
 ا|اريثم عستت تأدب يتلا بارطضالا ةحاس يف فنعلا كولس ليكشت مث نمو ناودعلا ةرúإ لاجم
 يعيشلا فرطلا دقتعي ،يفئاط تقمو ناقتحا لاكشأ ذخأتل ماقتنالاو رأثلا دودح جراخ
 براسم ىلع رطيس دق هنأ ةنسلا نم دضلU لاتق لامعأ يف لوخدلل ،هتيناودع ةراثتسأ بولطملا
 ىلع اودكأ دق هييسايس ضعبو ةينيدلا هعجارم نإو ،ةيماقتنالا هلعف دودر يف ىنÈ يأ ،ناودعلا

 ةعيشو ةنس نييقارعلل بوصنملا خفلا مهضعب كاردإ دعب ماقتنالا ءارو هقايسنإ مدعو ،هينÈ ةرورض
  .لاتتقالا مث نمو يفئاطلا لزعلا فده قيقحتل

 تايلمع عويشو ،نييركسعلا نيمامإلا دقرم ريجفت دعب ترسُك دق ةرطيسلا هذه نإ الإ
 ىلع ةعيشلا ءانبأ لايتغا رثكو ةينسلا اهتيبلاغب ةفورعملا نكامألا ضعب نم ةعيشلل يرسقلا ريجهتلا
 لايتغا رداصم نم ،اضيأ ةيوهلا ىلع ةنسلا ءانبأ لايتغا هيف متي يذلا تقولا سفن يف ،ةيوهلا
 بناوج ضعب ناك نإو ،ةرطيسلا ىرع تالفنا يف ببست امم .بلغألا ىلع ةدحاو اهلوصأ لتقو
 لاجر نم ضعبلا ىدل اضر كانه نأ ،ةيدايق لصافم نم تبرست دق تاراشإ نإف Dوفع ا|الفنا
 ابصنم لغشي ناك نيدتم يعيش قيدص نم اهفقلت مت تاراشإ ضعب يهو اهثودح نع ةسايسلا
 ماقتنالا لوح اشاقن هيف راد ،2007 طابش يف هعم يل ةيداع ةرDز ءاقل يف ةيقارعلا ةلودلU اعيفر
 ةبغرلا نع ربعي ،تفاخ توصبو لاق ،هنمأو قارعلا رارقتسا يف اهرثأو ،ةيفئاطلا لعفلا دودرو
  .دادغب يف ٌّيعيش يقب امل ،هذه ةيماقتنالا لعفلا دودر الولو هنأ ،Dرس لاقي ام لعجب

 نم نورخآ ا{ ريكفتلا لدابتيو لب ،لوؤسملا اذه ىلع ارصتقم اهدوجو ودبي ال ةعانق اªإ
 لاتق ةفايق نودتري ،ةحلسم تايشيلم لوزن عم يهو ،اينس مهفادهتسإ نم نيقلقلا نيلوؤسملا

 ،2006و 2005 يماع مزÈ لك عم ،ةينسلا ةيبلاغلا تاذ دادغب قطانم ضعب ىلإ ءادوس
 لئاوع ريج|و ،ةينس تايصخش لايتغا ماهم ذيفنت يف ةينمألاو ةيركسعلا تارايسلا مادختساو
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 لوبق ىوتسمل ىقري دق يضاغت دوجو رشؤت ،صوصخلا هجو ىلع ةينمزلا ةرتفلا كلت يف ةينس
 هجو ىلع ةينمألا ةلودلا لصافم يف نيلوؤسملا نم ليلقلا ولو ضعبلا دنع ايسفن اهثودح
 تاهجلا ا{ تماق يتلا ضيرحتلا تاهجوتل ةيبلسلا ةباجتسالU هتيمست نكمي ام وأ ،صوصخلا
 لاح عقاو اذهو ،بارطضالا ةدش نم دازو اهل دودح ال فنع ةماود قارعلا لخدأ امم ،ةيداعملا
 ردصلا ىدتقم ديسلا قارعلا بونجو طسو يف راشتنالا عساو ،يردصلا رايتلا دئاق هلوصح ديأ

 راشأ امدنع 10/4/2010 موي ءاسم ةيئاضفلا ةريزجلا ةانق يف ودج نب ناسغ عم هل ةلباقم يف
 .رايتلا نع نوقشنم مه ا{ ماق نم نإو تثدح دق لامعألا كلت لثم نإ ىلإ

 لئاوعل داضم ريج|و ةنسلا ضعبل لباقم لايتغا يأ ،ةداضم ةيئادع لاعفÌ ماقتنالا أدب دقل
 داضملا لاعفنإلا نم عونك تردص دقف كلذك تناك نإو يهو ،ايعيش ةبوسحم قطانم نم ةينس
 رثكأ ةقيرطب فنعلا ىلع درلU لثمتت يتلا هبصن ةياغ ىلإ ةباجتسالا تمت بوصنم خف راطإ يف
 .افنع

 تلعف كلذكو ،ينسلا عباطلا تاذ اهنكس نكامأ نم ةيعيش لئاوع ةدعاقلا تَرّجَه دقل
 تثدحأف ،ةيعيشلا ةيبلاغلا تاذ اهنكس نكامأ نم ةينس لئاوع ريج| ةرشابم ريغ تاودÌو
ملا" ناسنإلا اهعالتقU ةيسفن ةمدص

ُ
 تارشعل اهيف شيعلا داتعا يتلا هضرأ طيحم نم "رجه

 زيحلا ةروص هيف ترثدنا ديدج ناكمب نوكي نأ يف هتربجأو اهفلأ ةايح ملاعم نم هنامرحو .نينسلا
 اذه هدرجو ،ةركاذلا يف بيرقلا يضاملا اهعم رثدناو ،نينسلا نم دوقع ةدعل دتمملا يخيراتلا
 نيبيرقلاو نيرجهملا نم ليلق ريغ بيصأ ىتح ،ديدجلا ناكملا ىلإ ءامتنالU سح لك نم رúدنإلا
 روعشلا يه ناودعلا اهعيمج تجتنأ ثالث حاون نم يدوجولا قلقلU مهتبيصم عم نيلعافتملا
Uاقاصتلإ رثكألا نكامألا نم خالسنالا ةرارم نم فيحل Ìديعبلا يضاملا ىلإ ةدتمملا مهلوص. 
 طيحملا نم ذبنلاو داعبإلاو يفنلU روعشلا طغض تحت شيعلا نم يئادعلا قنحلU روعشلا كلذكو
 لك لثم  عافدنإلا لالخ نم ةهوشملا ةيدرفلا ةيوهلا رصانع عيمجت ةداعإل يعسلا مث نمو .ديدجلا
  .ةيئادع تاودأو لئاسوبو كلذ قيقحتل ،ةوقب نييقيقحلا نيرجهملاو نييفنملا

 تاونس ةدعل هفاقيإ بعصلا نم ناكو ةيقارعلا ةيعمجلا ةلاحلا يف قلطنا دق ناودعلا نإ
 يف ناودعلا نإ رخآ ىنعمب وأ ،رارمتسالا ىلع ةردقلا اهسفن  يه تّدلو هتيرارمتسا نأل ،ةرمتسم
 ةلاح هتاذ وه حبصأ نأ دعب ،ىرخأ لماوع ىلع هئاقب رارمتسإ دمتعي اريغتم حبصي مل هتقالطنإ
 نم ناودعلا جاتنإ ىلع ارداق هاقبأ افنع اهدلو جئاتن ىلإ اهنم عفدنأ "لقتسم ريغتم"
  .)34(ديدج
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 ،اعيرس ناودعلا براسم تروطت ذإ ،2007 ماع ىلإ ةدتمملا ةرتفلا لاوط اذه لصح دقل
 زعو 2003 ماع يمشاهلا ةليقع مكحلا سلجم يوضع لثم ،ةمهم تايصخش لايتغإ ىلإ ةهجتم
 يف نييركسعلا نيمامالل ىرج يذلا لثم ةرثؤم تاريجفت ىلإو ،نيرخآو 2004 ماع ميلس نيدلا

 ةرازوب تاثعبلا ةرئاد يف ترج يتلا كلت لثم ،عساو يعامج فاطتخإ ىلإو 2005 ماع ءارماس
 يف ةيقارعلا ةيبملوالا ةنجللا يف اهلبقو  2006 يناثلا نيرشت طساوأ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

  .نيرخآ ءاضعأو ةيجحلا دمحأ ديسلا ةنجللا سيئر اهتيحض حار يتلا ماعلا سفن زومت 15
 تثدح اهتيبلاغ نأل لباقملا فرطلا يف ةبيرلاو ناودعلا ترúأ ةربدم تافاطتخاو تالايتغا

 ةمدختسم ةيموكح تارايسو ةطرشلا سابلب عيماجم ماحتقا ىلع سسأتت ة{اشتم تاهويرانيسب
 بيردتلا نسح دكؤت ،ذيفنت ةقدو ةعرسبو لمعلا تاعاس لالخ ةطرشلا تادحوو رئاود يف
 فاطتخأو ةينمأو ةيموكحو ةيعيش تايصخش لايتغا يه ة{اشتم تDاغلو ،قبسملا ؤيهتلاو
 عراوشلا ةفصرأ ىلع وأ ،ةقرفتم ةلUز نكامأ يف مهنم نيرودغملا ثثج ىقلت ،ةنسلا نم نيفظوم
 ديزت تارتفل مهيدل نيفوطخملا نوقبي ال ناودعلا رعاشمب نيعوفدملا نيفطاخلا نأل ةماعلا قرطلاو
 .ةيسايس تارابتعال فاطتخالا ناك نإ ىتح عيباسأ ةدع ةرد¬ تالاح يفو ،مDأ ةدع نع
 عساو فاطتخاو مخض ريجفت لك عم نأ ذإ ،العف ناودعلا ترúأ تDوتسمب ترركت دق تناكو
 ،ركذت مل يتلا ىرخألاو تركذ يتلا لثم اهسوفنو اهداسجأ يف ةباصملا ةحيرشلا نيب لصح
 تاعامجو دارفأ ضعبلا هجتأو هل اليبس فنعلا قاطن عستأو ،يئادعلا لاعفنإلا ةدش تعفترإ
 ،ايفئاط مهعم هباشتت وأ ،لثامتت تاعامجب ةيطبارتلا م|اقالع طيحم يف نمآ ذالم نع ثحبلل

 يف اهريثÈو ا|دش نم تفعاض ،ةرثؤم ةينادجو بيلاسÌ مهصصق اوكحو مهمومه اهل اوكش
 نيدوجوملا طيحملا يف نيرخآلا ىلإ مهنم اªاودع رعاشم لاقتنا ىلع تدعاسو ،ةعماسلا سوفنلا
 قيبطتو نمألا ضرفب نيينعملا مهنيب نيريثك س¬أ ىلإ رعاشملا هذه تبرستو تعستا ىتح ،هيف مه
   .رارقتسالا ملاعمب تلخأف نييبزحلا ضعب ىلإو ،نوناقلا
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 ةيبصعتلا
 

 يف فلخت ذإ ،اجتنم اعمتجم ،يقارعلا عمتcا فنصي نأ نكمي ال ،ةريخألا تاونسلا يف
 ىلع ةسايسلا يفو .اريثك هجاتنإ لق ةفاقثلا يفو ،ةطيحملاو ةيبرعلا لودلا عيمج نع يملعلا ليصحتلا
 اهلوخد نم نكمتي مل هنكل ،لالتحالا ةلظم تحت ةيطارقميدلا باوبأ هل حتف ملاعلا نأ نم مغرلا
 تامدخلا يفو .ةيبرغلا ةيطارقميدلا خاسنتسا عطتسي ملو ،هتعيبط مئالت يتلا ةيطارقميدلا جتني لكشب
 لاحلا كلذكو ،قارعلا ةجاح فصن يفكت ةيئUرهك ةردق جاتنأ نم نكمتي مل تاونس ينامث دعبو
 ضعبل سوململا دوجولا لالخ نم قرخ دق يلاعفنإلا هلاجم نأل ،نمألاو ةعارزلاو ةعانصلا يف
 لمعلا ىلع ةيتاذلا هتاردق رمدو عمتcا رصاوأ ككف يذلا بصعتلا اهنيب ،ةيبلسلا تاهجوتلا
 اهيلع دمتعي يتلا ،ةكرتشملا تاقاطلاو تاقالعلل مضق ةلآ نوّك بصعتلا يأ هنأكو ،قيرفلا حورب
 قوف مªأ نودقتعي نوبصعتم مهنيب صاخشأ ا|دايق ملس ىقترأ وأ ،ا|دايق يف عضوو جاتنالا
 هنكل .قيرفلا حور سوفنلا يف اولتق وأ ،قيرفلا اوتتف وأ ،اوقشف كاذ نودعبيو اذه نوبرقي ،عيمجلا
 نكمي يذلا يسفنلا بارطضإلا ىوتسم ىلإ لصي مل نإو ةيلاعفنإلا ةفآلا هذه قارعلا يف بصعت
 تايفصتلاو ،رتسلوأ يف تناتستوربلاو كيلوثاكلا عارص يف لصح امك نييالملا ةايحب يدوي نأ
 يذلا نكل ،يدنوروب يف وتوهلاو يستوتلا يسآمو ،نادوسلا برغو وفوسوكو ةنسوبلا يف ةيقرعلا

 دالبلا فرجي نأ داك ابصعت هدع نكمي ةعيشلاو ةنسلا ضعب نيب ،يمانلا عمتcا اذه يف لصح
 ماعلا ىتح 2004 ماع تبقعأ يتلا ةينمزلا ةرتفلا يف ةصاخ ،رايªالاو ةيلهألا برحلا تاهاتم ىلإ

  ،دالبلا ميسقتل اديد|و اريمدتو قارعلا ىلع ارطخو ابصعت تاونسلا رثكأ نم تدع يتلا 2007
 يف امن يذلا يموكحلا دهجلاو نيتيسيئرلا نيتفئاطلا ءانبأ نيب تثدح يتلا ةيبسنلا ةوحصلا الول

   .باهرالا ةحفاكمو ةرطيسلاو طبضلا لاجم
 ةلهؤملا يه ةيبهذملا مهلوصأ نأ نودقتعي تاعامجو ادارفأ نويقارع اهيف تU يتلا ةرتفلا كلت

 ةهجلا نم يت÷ يذلاو ،هزنألا وه مهنم يت÷ يذلا مكاحلاو ،رانلا يف نوقابلاو ةنجلا لوخد اهدحو
 .رانلا يف ايمر هريصمف ملعألا ناك نإو اقبسم هب كوكشم ىرخألا

 نم هرربي ام دوجو نود هنع م|امييقتو مهراكفأ اونبو لباقملل اهوشم اكاردإ اوكردأ اذكهو
 دنع أطخ كولس نع هشقانت نأ لبقي ال يدركلا هيف ،ةملكلا ىنعم لكب ابصعت ناكف ،قطنملا

 ةبسنلU لاحلا كلذكو ،بوصألا وه هرظن ةهجو نم دركلا نع ردصي ام لك نأل ،ةيدرك ةعامج
 اهثدحت نوناقلا يفاجت لامعأ ضعب نع ملكتي نأ يعيشلا ريغ نم لبقي ال يذلا ،يعيشلا يبرعلل
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 لاحلا كلذكو ،نوئطخي ال مهو ىمسألا مه ةعيشلا نأ هرابتعإ يف عضي هنأل ،ةيعيش فارطأ
Uكولس لوانتت نأ ،ةيفئاطلا هتعامج ريغ ةعامج نم تنأو كنم لبقيال يذلا ،ينسلا ىلإ ةبسنل 
 تقولا يف ،ةيفئاط تارابتعال رتوتلا ةرتف يف ةدعاقلا دارفأ ضعبل مªاضتحأ يف ةيبرغلا قطانملا لهأ
  .مهدحول ةنسلا لهأ عم اذه اهعوضوم لوانت متي امدنع ةقطنملا كلت لهأ ْمُتشَي يذلا

 ةينطولا ةيعمجلا تUاختنأ يف ترج يتلا كلت لثم ةيبصعت فقاوم جتنأ يبصعت ريكفت هنإ
 لبقت ال يتلا ةديحولا ةقيقحلا اªأكو ،ةدشب ا|ركف نيديؤم ةعيشلا اهيف كراش ثيح 2004 ماعل
 ةقلطملا ةقيقحلا اªاكو ،ةدشب ا|ركف نيضفار "ةنسلا مومع" ةنسلا اهيف ةكراشملا ضفرو ،لادجلا
 ،ةيسايسلا ةيلمعلا مومع يف رثأ ،يبصعت كلذك ضفرو يبصعت لوبق نوكتف ،عازنلا لبقتال يتلا
 عم ،اقحال ةكراشملا يف مهئارغإو ةينسلا فارطألا ضعب ىلع طغضلا يف ناكيرمألا دوهج الول
  .ءاطخألا ضعب حيحصتب مهل دوعو

 جراخلا طوغضو بصعتلا طوغض ببسب لجع ىلع زجنأ يذلا روتسدلا ةباتك ةلاح لثمو
Ñلولحلا حرط نم نييسايسلا تقاعأ يتلا تارغثلا نم ديدعلا هيف تيقبأ ىتح ،اهنم صلختلا هاجت 
 راكفأ ا{ذاجتت ةقلعم اهلاح رمتسا يتلا كوكرك ةيضق لثم .ةكئاشلا لكاشملا ضعبل ةمئالملا
 رظن ةهجو نم كوكرك تحبصأ ىتح رخآلا ضعبلا نم ةضوفرم راكفأو ،ضعبلا نم ةانبتم
 دنع كلذك يهو ةيدركلا اهلوصأ ريغ يف شاقنلا نكمي ال ،ةيدرك لاثملا ليبس ىلع داركألا
 لثم نولبقي ال ،ةيبرع برعلا دنع مث نمو ،ةينامكرتلا اهلوصU كشلا لبقُي ال ،ةينامكرت نامكرتلا
 .ةيبرعلا اهلوصÑ سملا مهريغ

 نود نيرخآللا نع قلطم يباجيإ وأ ،قلطم يبلس ريكفت تاهاجتإ نع ربعي يذلا بصعتلا نإ
 نإ وأ ،يفئاطلا لزعلل افدارم رهظ ،ةقلطملا ةقيقحلا مامز كالتمU روعش نعو ،ةيفاك لئالد دوجو
 ىلإ ،انعمتc يفلسلا يسفنلا ثوروملا نم لوقعلا يف نماكلا بصعتلا راثتسا دق يفئاطلا لزعلا
 فوخلاو رخآلU كشلا سجاه انم ديدعلا يف نوكو،Dروعش ال ¬ريكفتب مكحتي تU يذلا دحلا
 اهيف محقي نأ دبال يتلا ،ةسايسلا يف محقأ يذلا )15( "كشلا DونارU يأ ،رخآلا ردغ نم
 ينسلا ريزولا اهحرطي يتلا ةركفلا تحضأ ىتح ،Dوناربلا نم عونلا اذ{ باصملا اªاسنإ ربع
 بزحلا وأ ،يعيشلا ريزولا اهنم دضلU فقي ،نينس ينامثلا نم ىلوألا عبرألا تاونسلا يف ةصاخ
 رمتسأ دقو ،يعيشلا ريزولا هحرطي امل حيحص سكعلاو ،اهليصافت ىلإ عوجرلا لبق ىتح يعيشلا
 ليكشت هدوجو قاعأ ىتح 2010 ماع ةياª ىلإ ةقثلا نادقفو كشلا Dاقب وأ ،لاحلا اذه
 ،ةيروتسدلا ددملا ءاضقنإو 7/3/2010 يف تUاختنالا ءاهتنا دعب رهشأ ةعست ةدمل ةموكحلا
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 يسامولبد بولسÑ يرجي ام هبشي نأ "ليه تربور" دادغب يف يكيرمألا ريفسلU عفد ام وهو
 ةرافسلا يف هل يفحص رمتؤم يف نييقارعلا نييسايسلا هئاقدصأل ةحيصن لكش ىلع كوبحم
 نأو ،وموسلا ةبلح يف ةسفانملا يه امك اوسفانتي ال نأ يف( 2010 زومت ةيادب دادغبب ةيكيرمألا

 دق اªأ ودبي ةحيصن ،)ةبلحلا جراخ مهل لباقملا فرطلا نوفذقي ،وموسلا يبعال لثم نونوكي ال
 مهنم يأ عطتسي مل ةقيرطب نيزئافلا عيمج اهيف كرتشا ةموكح ليكشتب فاطملا ةياª يف ترمثأ
   .ةيسايسلا ةبلحلا جراخ هبحاص عفد

 وهو  ،ايبهذم اينيد ابصعت هبلاغ يف ناك ،ةقث مدعو كش نم هنع جتن امو ،بصعتلا نإ
ملا ىلع سسأتي هنأل ،بصعتلا عاونأ أوسأ

ُ
 قحلا ىلع وأ ،ةيهلإلا تاذلا ةيعورشم ىلعو سدق

 كشلا ةعس ةدDزلو ضيرحتلل اربنم تاينيسحلاو دجاسملا ضعب تمدختسا اهببسبو ،يهلإلا
Uدصقب نينيدتملا ريغو نينيدتملا نم ريثك اهيلإ أجل ،تاونس ةدعل رخآلا فرطل Èةيوهلا ديك 
 ةرتفلا تاذل تالجعو تارايس خيخفت شروو حالس نزاخم كلذك تمدختساو ،دوجولا تابثإو
  .ةوقلا مادختسا قيرط نع Dدام كشلا تانحش غيرفتل ،اضيأ ةينمزلا

 ةيرشبلا رئاسخلا ثيح نم افلكم ،ةيقارعلا ةحاسلا يف هلوصح ّدع ايبهذم اينيد ابصعت ناكف
 اذإ ،ةيناسنالا تاعمتcا يقU يف ةينيدلا تابصعتلا نم هريغل ا{اشمو ،ثيدحلا نمزلا يف ةيداملاو
 نأ يه ،لاومألاو حاورألU ةحداف رئاسخ اهتفلك يتلا ةيرشبلا لكاشم دحأ نأ رابتعالU ¬ذخأ ام
 ،ةحيحصلا ا|اعيرشتو ،ديحولا اهنيد ليبس يف داهجلا ىلإ اثيثح تعس ،ةيديحوتلا ت¬Dدلا لك
 دوهيلل ةيعمجلا سفنلا يف ةقيمع احارجو ،ءامدو رزاجم اهءارو تفلخ بصعت بورح يف
 .ءاوس دح ىلع نيملسملاو نيحيسملاو

 سفن نم ىتح عابتألاو عمتcا ىلع ةليلق تسيل ةيبلس ةيسفن ارúآ تكرت ةلضعم بصعتلا نإ
 ماق "ينيدلا بصعتلاو عارصلا" هلاجم يف بكترا يذلا أطخلا نم ًاريبك ًاءزج نأل ،ةينيدلا ةفئاطلا
 يف احضاو ناك ام اذهو ةينيد ريغ وأ ،ةصاخ ضارغأل ةينيدلا ميلاعتلا مادختسأ ءوس ساسأ ىلع
 راكفأو ةيداحأ ةينيد تاريسفت اهيف تضرف يتلاو ،قارعلا يف ةدعاقلا اهيلع ترطيس يتلا قطانملا

 اهضعبو ،ةلاسرلا رصع نم ىلوألا تاونسلا يف لصح دق اهضعب ناك عئاقوو ثادحأل ،ةيفلس
 مث نمو اهئارمأ دييÈ نع قطانملا كلت يف سانلا فك ىتح ،هتيلوقعم مدعل هلوصحب كوكشم رخآلا
 ةيداملا رئاسخلا نم هيف اورسخ ،بعص لاتق ناديم يف ةوقب مهوبراح ًءادعأ ،مهيلع بالقنالا
 .ةيلبقتسم ةينمز تDدمل اهرúآ نم صلختلا بعصيو نهارلا تقولا يف اهئاصحإ بعصي ةيرشبلاو
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  قارعلا يف بصعتلا بابسأ
 نعو ناقتحالاو بصعتلا اذه بابسأ نع ،نوملسملاو برعلا مهلثمو اريثك نويقارعلا لأس دقل

 نأ تداك ةيلهأ برح ىلإ طسولا ثالثلا تاونسلا يف قارعلا تبرق يتلا ةقثلا مدعو كشلا عفاود
 يف كلذك الو ،بيرقلا ىدملا يف ال ضوعت نأ نكمي ال رئاسخ هتدبكو ،قارعلا نم ىقبت ام قرحت
 ريصقتلU مهموصخ ما|إ لوح روحمتت نييسايسلا دنع ةفلتخم تUاجإلا تءاجو ،ديعبلا دمألا
 اهDانث يف لمحت وأ ،ا|اذ دح يف يه تUاجإ اهريغو ،ةيتارباخم راودأ ذيفنتو يبنجألU طابترالاو
 اªوك نع مهنم نييكولسلا نييناسفنلا تUاجإ تعجرأ امنيب .ريصبت ةلقو بصعتو كش ملاعم
 تيقبو أشنلا تاعامج نم رخآلا اهضعبو ءUآلا قيرط نع اهضعب بستكأ أطخ كولس عاونأ

 ماوقألاو فئاوطلا ضعب دنع ةوشن هببسب تلصحو رييغتلا ءاج مويو ،ريكفتلا يف ةخسار كلذك
 راكفألا كلت راثتسأ ،اهتلاح عم لماعتلل درفتلا هاجتÑ عارصلا لوحت ،رخآلا ضعبلا دنع طابحإو
 يأ هنأ اهيف داقتعالا مت يذلا ةحاسلا يف لاتقلا كولسل ةكرحملا عفاودلا نوكتل أطخلا ةيبصعتلا
 ليبسلا ،كولسلا اذه يف رخآلا فرطلا دجو لباقملUو ،ضيوعتلل ديحولا ليبسلا وه لاتقلا
 ةقثلا مدعو كشلاو بصعتلا لامعأ ثودح راركتبو ،ةققحتملا بساكملا ىلع ةظفاحملل ديحولا
 ،تاونس ةدعل "اهريغو يديكلا ما|الاو ردغلاو ريجهتلاو زييمتلاو داهطضالاو ديرشتلاو لتقلا"
 ةينيدلا هتقتوب يف اورهص وأ ،فرطتملا حماستلا مدع عباطب نييقارعلا نم ديدع كولس عبُط
 يناثلا فصنلا يف ا|دح تفخ نإو ةلبقم ىرخأل دتمت دقو تاونس ةدع تدتمأ ةرتفل ،ةيبهذملا
 تقولا يف هتراثتسا نكمي ،لاعفنإ دجوي ال يلخادلا بارتحإلا لاجم يف نأل ،2010 ماع نم
 ةروص نم كانه سيلو ،ةينيدلا رعاشملا حرج نم يتآلا بصعتلا لاعفنإ لثم ميزأتلل بولطملا
 وأ ،رفكلا تاما|Ñ ةهوشملا ةروصلا  يهاضت ،هنم دضلU هركلا لاعفنإ ةرúإ نكمي ودعلل
  .داحلالا

 ،مهلخاود يف يتاذلا كشلاو ،مهسوفن يف نماكلا رشلا نوطقسي نيبصعتملا كئلوأ نألو
  .ةباينلU كانه هنومواقيو ،مهل لباقملا فرطلا يف نيرخآلا ىلع مهكولس يف درمتلاو

 ،بستكملا هركلا لعافتي نأ يف تببست رييغتلا دعب تداس يتلا ةبرطضملا فورظلا نألو
Uيتلا ،ةحاسلا يف موصخلا دضو تايلقألا نم فعضألا دضو لباقملا فرطلا دض ةيزيرغلا ةيداسل 
 .رشلا لصأ ةبصعتملا هرظن ةهجو نم اªوك ،اهريمدتو اهلالغتساو اهتناهإو اهريقحت بجي

 وأ ،رارقلا باحصأ نم هلوصحل ازيزعت دجو امدنع بصعتلا رشتنأو ،ًءوس رمألا دادزإ اذكهو
   .ريدقت لقأ ىلع هثودح نع Ùوكس ىتح
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 ةناخ يف هعضي يسفنلا ليلحتلل ريسفت كانهو بصعتلل ايكولس ايسفن اريسفت اذه ناك
 رييغتلا دعب ةنسلا برعلا دنع أدب ،ةيوهلا نادقفب ديد| دوجو ةجيتن لصح :يعامجلا صوكنلا
 ةهجو نم سانلا نأ ذإ .ةعيشلا برعلل ةيوهلا ديكÈ نود ةلوليحلU الباقم اديد| غاصف ،ةرشابم
 ىلع ءادتعأ وأ ،ديد| دوجوب اورعش ام اذإ ًاصوصخ ،بصعتب نوبيجتسي هذه ةيليلحتلا رظنلا
 يف لصح ام اذهو ،اهتميق نم ليلقتلا وأ ،ةينيدلا م|اهاجتا وأ ،م|اءالو وأ ،ةيساسألا مهميق
 ةركاذلا يف ةخسارلا ةيبصعتلا تUاجتسالا نم اطامنأ هلوصح راثتسأ ثيح ،قارعلا يف رمألا ةيادب
 عمتcا يف اهل تاودأ نع تشتف يتلا ةدعاقلا نم لغتسأ ،ةيقحألاو قرعلاو ةفئاطلا نع ةديعبلا
 دودربو "يعيشلا" لباقملا فرطلا دنع بصعتلا ززعت ءاذيإ لاعفأ ىلإ هتمجرت دعبو ينسلا يبرعلا
  .عارصلا رهاظم دحأ نيفرطلا نيب حبصأ ىتح دشأ لعف

 ةعيشلا نع تجردأ دق عيضاوم نأ انل نيبت 2008 ماع تقبس يتلا ةرتفلا ىلإ ةدوعلا نإ
 مهل بنذ الو ،ا{ مهل ةلص ال رومأل مهنم ديدع لتُقو ،ا{ مهل ةقالع ال داركألاو ةنسلاو
Ñرطخلل اديسجت فئاوطلا كلت نم خويشلاو لافطألا ىحضأو ءاسنلا تحبصأ ىتح ،ا{اكتر 
 ال تاعزن Dاحض ىلإ ةيسفنلا ةيحانلا نم مه اولوحت نيذلا ،نوبصعتملا دقتعي امك ،اهنم مداقلا
 يف اودجو نأ دعب ،بنذلU روعشلا نـع م|دعبأ تاريربت ىلإ م|اريسفت تلوحتو ،ماقتنالل محرت
 نم مغرلا ىلع ،هب مايقلا نم دبال اسدقم ايعرش ابجاوو ايهلإ افيلكت ،الثم اهوبكترأ يتلا لامعألا
  :ريمضلا نادقفو مارحلا تاجرد ىلعأ بصعتملا ريغو دياحملا طيحملل ودبت اªإ

 قوفت ةقيرطب 2006 ماع ءاتش دادغبب ةرودلا ةقطنم يف ةيحيسملا يداف وبأ ةلئاع تلتُق دقل
 ىلع فرعتلا بعصي لزنملا ةقيدح يف ايمرم بألا سأر دجو ذإ ،يبصعتلا حبذلل يناسنالا روصتلا
 ال موتحم ريصمل  مالستسأ فقوم يف هيلع توه فويس نم هيف ةرئاغلا حورجلا رثك نم هحمالم
 يذلا فيسلا سفنب اهنطب تحتُف يتلا ةجوزلا بنج اددمم هدسج دجوو ،ةوق الو هيف هل لوح
 غلابلا يداف مهنم بيرقو ،روهش ةتسب يلدعلا بطلا هردق يذلا اهنينج جرخأو جوزلا ةبقر عطَق
 جورخ لبق اهيف اوحبس مد ةكرب يف مهعيمجو ىلفسلاو ايلعلا هفارطأ ٌةعطقم ،نينس رشع رمعلا نم
 ةيلخ ىلع ضبقلا ءاقلإ مت 2007 ماع يفو .نوملسملا هدبعي يذلا برلا سفن ىلإ مهحاورأ
 هلهأ َّرجُه تيب يف ميقت ،نييقارعلا ريغ برعلا نم نانثإ مهنيب صاخشأ ةعبرأ نم تالايتغأ
 قيقحتلا دنعو ،ةروكذملا ةقطنملU كيناكيملا يح يف ةيلخلا هذهل اركو َدعُأو ،لبق نم نويحيسملا
 طاقن ةمجاهمو ةطرش لايتغأو ٍوطس لامعÌ اوفرتعأو ،ىرخأ لئاوعو ةلئاعلا لتقب اوفرتعأ مهعم
 بلطو ،Dاحضلا روص مهيلع ضرع دق هنأ نيققحملا دحأ ىور ىور هقايس يفو .ةيركسع ةرطيس
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 اولئس امدنعو ،امامت مهنم بولطملا اودأ دقو ،ةميرجلا حرسم يف اهليثمت ةداعإو ةيلمعلا حرش مهنم
 نÌ مهججاح املو ،ةيمالسالا مهتلود يف نييحيسملل ناكم ال نأ اعيمج اوباجأ لتقلا عفاود نع
 ثيدحلا خيراتلا ةيادب ىتح نييسابعلاو نييومألU ارورم ةيدشارلا ةفالخلا ذنم ةيمالسالا ةلودلا

 ةلودلا كلت يف نيحيسملا نكل ،معن :مهدر ءاج .اهيضارأ ىلع نييحيسملا نم اريثك تمض
 نينمؤملا هللا ىفكو مالسالا نولخدي وأ ،مهل ةيامحلا نمؤت يتلا ةفالخلل ةيزجلا نوعفدي ةيمالسإلا

 ملو ةيزجلا عفد مهنم انبلطو ،اوضفرف مالسالا لوخدو ةيحيسملا كرت مهيلع انضرع دقو ،لاتقلا رش
 نم نوكلمي ال مªأل اهعفد مدع ىلع اورصأ مهنكل ،مهلتقم لبق مDأ ةثالث مهانلهمأف ،اوعفدي
 يذلا اهمكح انقبط نحنو ،ةعيرشلل فلاخم ضفر اذهو ،مهيأر بسح اهعفدل يفكي ام لاملا
  .هقيبطت عرشلا دارأ ام مªايصعل ،مهلتقب يلاولا هردصأ

 ناكف ،ةعشبلا ةقيرطلا هذ{ لتقلاو Dاحضلا ثثجب ليثمتلا نع اريسفت ققحملا مهنم بلط دقل
 ال يتلا ةلودلا هذه نم اولحريل نييحيسملا يقU اهنم ربتعي ةربع نوكي نأ هل ديرأ ءارجإ هنإ :درلا
 .ةيعرشلا ةيحانلا نم هيلع بساحن ال ءارجإ وهو ،اهيف ناكم نيملسملا ريغل نوكي نأ نكمي
 مهلوقع ةلوسغم س¬أ عم ثيدحلU رارمتسالا نم ةدئافال نأ انقيتم هأدب ام ققحملا ىªأ اهدنع
Ìنامزلا اذه ريغ نم ةيبصعت راكف.                

 ،هيشفت ةعرس ىلع تدعاس بابسأ كانه تناكو ،اعساو قارعلا يف بصعتلا رشنأ دقل
 نم ،يأرلا يف بلصتلا لاكشأ نم لكشك هلاقتنأ اهمهأ ،ةريصق تسيل ةرتف هرارمتساو
 تعستاو هتدش تدازف ،لصألا يف هب باصملا عراشلا ىلإ بازحألاو لتكلا يأ ،تاعامجلا
 قيدص عم يعامتجإ وأ ،يسايس عوضوم نع شاقن يف ضوخلا دنع احضاو تU ىتح ،هتعقر
 :حضاو لكشب ظحالي ،لاثملا ليبس ىلع برقم

 .كصاصتخأ نمض نم عوضوملا اذه ناك نإو عوضوملا يف يتفي هنإ
 .ا{ ملسم ةقيقح هنأكو ،هب ىتفأ ام ىلع رصي
 .ءادعلا هبصانت كنأ وأ أطخ ىلع تنأف الإو ،ا{ ذخألا كيلع
 .دادترالا وأ ،ةقدنزلاو رفكلا نم برتقت تنأف ايسايس وأ ،اينيد عوضوملا ناك ام اذإو
 ،يوبرتلاو يفاقثلا ليصحتلا ىوتسم يندتو لهجلا نم بلغألا يف ءاج لاح عقاو حبصأ ىتح

 تانحشلل غيرفت براسم ىلإ ةداعلا يف اهدوجوب ناسنإلا جاتحي يتلا ،ةيسفنلا طوغضلا ةدشو
 كلذكو ،ةيهاركلاو دقحلا اهنيب ةدع تالاجم يف ةحضاو هرارضأ تناكو ،اهنع ةجتانلا ةيلاعفنالا
 .بارطضالا لامعأ ةدDز مث نمو ،يعامتجالا فنعلاو طيقستلا
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 ال هرúآو ،ةسايسلا يف كلذك نوكي نأ نكمي ،نيدلا يف نوكي يذلا بصعتلا عوضوم نإ
 نرقلا يف ةيرشبلا اهركذتت يتلا ةلثمألا نم ريثكلا كانهو ،ينيدلا بصعتلا اهكرتي يتلا كلت نع لقت
 ةزعلU اهضعب قلعتي ةيسايس بابسأل ترشتنا ،بصعتلا نم تاجوم لوصح نيبت يتلاو نيرشعلا
 هيف دجوأ يذلا ىوتسملUو ،ةيرشبلا لجأ نم حافكلا وأ ،يموقلا ثاعبنالاو ررحتلU وأ ،ةينطولا
 دوجو ىلإ دوعت توملاو ةايحلا ىلع ةرابج ريثÈ تاودأ روكذملا نرقلا يف بصعتلا نم عونلا اذه
 ناودعلا رعاشمب نيعوفدم اوناك نييسايس ةداق ديب ،تارابختسالاو نمألا ةزهجأو شويجلا
 ببسب اوبلس نيذلا ،نيسح  مادصو رلتهو نيلاتس لثم يجولويديالا بصعتلاو دادبتسالاو
 ةزهجألا دوهجو ،ةثادحلا لئاسو لك اهل مهبلس يف اومدختسأو ،اهلمكÌ بوعش ةدارإ مهبصعت
 ،ماظنلا يف ةنميهم طبض تاودÌ اموعدم ،ايبصعت Dوطلس ايسايس افنع نينوكم ،م|زوحب يتلا
 وأ ،نيدنتسم ،روهمجلاو ةطلسلا وأ ،موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا قايس يف ةيعرش تادادتماو
 يأ ةيعامجلاو ناسنالا يأ ةيدرفلا ةبصعتملا ةيناسنإلا سفنلا يف تادادتمإلا كلت نم نيديفتسم
 ،شيعلا رداصمو ميلعتلاو لمعلا مظن لالخ نم بصعتلا نم اطامنأ اوززع مªأ ىتح ،عمتcا
 يف فرطتلا ىلع سسأتت ةصاخ ةفاقث ةغايص يف اومهسأو ،روهمجلا نيب ةبصعتم ةطلس اونوكو
 م{وعشب اورضأ ةلصحملUو ،ةيعافد تايلآ قفو ىلع كولسلا كلذ رربت مث نمو ،دقتعملاو يأرلا
 .تامزألا ةرúإو بورحلا بولسU اهعم اولماعت يتلا ملاعلا بوعشو
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 فوـخلا
 

 ضرغل ،ةيناسنالا ةعيبطلا يف دوجوم ةنيعم دودحب فوخلا نأل ،ةيدايتعأ ةلأسم فاخت نأ
 ام فقوم يف نيعم ردقب هدوجو نألو ،ةبسانم ةباجتسÑ مئاقلا ديدهتلا وأ ،رطخلا عم لماعتلا
 نأ يدايتعالا ريغ نكل ،فقوملا كلذ يف فوخلا ردصم عم لماعتلل ةمئالم "ةقاط" ةردق نوّكي
 حضو يفو اليل هتقو لج فوخلا ةماود يف ىقبي نأو ،ةفاخإ ردصم هءايشأو هسفن ناسنإلا نوكي
 ةايحلا يف ناسنإلا رودو ،ةيناسنالا بناوجلا اهلوصح زواجتي ةلاح فوخلا نوكيس اهدنع ،راهنلا
 تارشؤم يه امكو قارعلا يف اهنكل ،ةيرشبلا تاعمتcا ضعب يف تدجو نإو يهو ،ةينوكلا
  :ببسب ،ةيلوقعملا دودح تقاف دق اهدوجو
  نكامألا عيمج يف فوخلU ساسحإلا .1

 ،ءاشي ىتم اهيلإ لوصولا ىلع رداقو ،اهنم ابيرقو نكامألا لك يف دجاوتم ديدهتلا ردصم نإ
 نيب فس¬ مازحب هسفن ريجفت نم ،ةنجلا ىلإ باهذلا لجعتسا افرطتم ايمالسإ عماجلا عنمي ال ذإ
 .ةنجلا يف المأ رجفلا ةالص ءادأل اورضح نيلصم

 عنم نم يعرف عراش يف ةدحاو الإ هذفانم لك تقلغأ يذلا يحلا يف ةرطيسلا ةطقن مهست ملو
 نمث عفُد ،روصنملا يح يف ميقي رايط لايتغال يقيرفالا يبرعلا لامشلا نم مدق صخش روبع
 .ةرواجم ةلود تارباخم نم هلايتغأ

 وأ ،يفئاطلا ناقتحالا ةوفغ نم احص نأ دعب شيتفت ةطقن يف فقاو باش نكمتي ملو
 لوانت يأ" ةلسبكلا نمدأ يطرش وأ ،تاعاس رشع نم رثكأ بجاولا يف هدوجو رركت يدنج
  .نييباهرإ برست نود ةلوليحلا نم ،"ةسولهملا بوبحلا

 لخاد تيفخأ دق لايتغأو بيرخت ماهم ذيفنتل ةحلسأ روبع نود ةفشاكلا ةزهجألا نكمتت ملو
 .دوقولا لقنل جيرهص

 يماع يدادغبلا ناك ىوتسم ىلإ ةحوتفمو ةحابم نكامألا عيمج تحبصأ ىتح ،ملو ..... ملو
 زجعي يلدعلا بطلا نأ عمسيو ،ايموي هتنيدم يف لصحت تاراجفنا ةدع عمسي 2006و 2005

 اهنع عطقنت يتلا هتاجالث يف نييمرملا نيلوتقملا رثك نم ةيوهلا ديدحتو حيرشتلا يف هماهمب مايقلا نع
 طشن يذلا 2007 ماع ءاج ىتح ،¬ايحأ نيرودغملا ثثجب ةئيلملا هترئاد تارمم يفو ارارم ءUرهكلا
 ىوق تبلقنإو ،ةأدابملا نم اردق ةموكحلا تداعتساو ،ترابختسالاو نمألا لمع امنو ركسعلا هيف
 نع 2010 ماع ريجفتلا نوكيل ،باهرالاو لتقلا لامعأ تلقف ،ةدعاقلا ىلع ةحلسملا ةمواقملا
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 ةينمأ قورخ قايس يف ،ايعون تايصخشلا لايتغأو ةفسانلا ةمزحألا طبرو تارايسلا خيخفت قيرط
 ¬رظنو دادغب نم انجرخ ام اذإ كلذ عمو ،عيباسأ وأ ،مDأ ةدع ىرخألا نع ةدحاولا دعتبت دق
 ىلع اموي رمي مل ،2010 ماع ةياª ىتح هنأ ىلإ ديكأتلا نكمي ،قارعلا ىوتسم ىلع عوضوملا ىلإ
 يهتنت مل ةجابتسأ اªإ ىلع ريشأتلا لعجي امم .ينمأ قرخ يأ حلسم لمع لوصح نود دالبلا
 امك رسيتم ريغ رضاحلا انتقو يف دعي وه دهجب الإ ،لجاعلا بيرقلا يف يهتنت نل فوسو  ،دعب
 .نوكي نأ يغبني

  تقولا لاوط فوخلا فقوم يف ءاقبلا .2
 ليل ةلتقلا عنمي ال ذإ ،هتياª ىتح راهنلا ةيادب نم تقو لك يف دوجوم ديدهتلا ردصم نإ

 همالظ ىلإ نوأجلي دق كلذ نم سكعلا ىلعو ،لتق ةميرج باكترإ نم ةملظلا كلاح قارعلا
 زومت رهش يف ةعطاسلا هسمشو قارعلا راª نويباهرإلا عنمي الو .مهلامعأ ضعب ذيفنتل ارتس سمادلا
 ىلإ يباهرإلا أجلي دق كلذ نم سكعلا ىلعو ،رحلا هكªأ روهمج طسو ةخخفم ةرايس ريجفت نم
 مهدنع تقولا نأل ،ةالصلا تاتيقوتو رطملاو دربلا هعنمي الو .اسؤب سؤبلا ديزيل ءاوجأ اذكه لثم
 تلعج ةقيرطب ،ليللا نم ءوض رخآ ىتح راهنلا ةيادب ذنم همامز كسمي نم مهو ،حوتفمو رسيتم
 ىتح .ليللا نم ءوض رخآ ىتح راهنلا ةيادب نم كلذك ،تقولا لاوط ادوجوم مهلامعأ نم فوخلا
 تارطيسلا لامعU نيفلكملا نم امسق نأ نأشلا يوذ نم نيبيرقلاو رومألا يف نيفراعلا ضعب لاق
 هاجتالU اعيرس رورملU ،ةمغلم ا{ كوكشملا ةرايسلل حامسلU نوموقي ،شيجلاو ةطرشلا لاجر نم
 .ةينمألا ةرطيسلا طيحم يف اهريجفتل "افوخ" Dدافت هدصقت يذلا
 ةفاخإو فوخ ردصم مه عيمجلا .3

 ٍلتاقل ارالود نيسمخ عفد ،اينوناق مهيبأ ثرإ مساقت ىلع هيخأ عم فلتخأ يذلا خألا نإ
 ريداقم دزت مل يذلا ثرألا ىلع ذاوحتسالا خألل َلّهسَو ،ةمهملا  ذيفنتب دِعسَ ،لتقلU سووهم
 اهدوجو راركتب تممعت خألا اهردصم فوخ ةلاح هتلعفب دجوأف ،رالود يفلأ نع هيف ةصحلا
  .ةرم نم رثكأ

 تيب ىلع اوطس نيذلا نمض نم نأ ملع موي ،اماع نيرشعلا تزواجت ةبرغ نم دئاع نألو
 نم رتافد ةرشع ةيدفلا عفد وأ ،لتقلU هودده نيذلا نيب نمو ،هاركذب ازازتعإ هيف ميقي يذلا هدلاو
 حلطصم يقارعلا قوسلا لهأ ةغلب ،ةدشلا ¬ايحأو رتفدلا نأ ذإ رالود فلأ ةئم يأ تارالودلا
 طاشسأ ىتح ،ريبكلا دجلا تيب يف هلهأ عم نكاسلا همع نبإ وه ،رالود فالآ ةرشع ينعي جراد
 ةبارقلا نعو ،ةعجافلا لوه نع هسفن ملكي ،اروسكم هتبرغ ىلإ داعو ،ةيدفلا هعفد دعب ابضغ
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 يتلا ا|اليثمو ةثداحلا هذه نع مالكلا رثك نمو ،رودهملا مدلا ةطبارو ةلئاعلا تومو ةنايخلاو
 قيوزت نم اهنتمل فيضأ ام رثكو ،بيرغلا ريغ رخآلاو ،بيرقلاو ةلحملا نبإو قيدص نم ترركت

  .بيرق برقأ نم افوخ ممعت ،مالك
 ةفدصلU فشتكأ ،الجعتسم هعU يذلا هتيب نمث فوطخملا هنبإ صيلخت ةيدف عفد اراج نألو

 مدق يذلا يأ اهسالع وهو ،اهدارفأ دحأ هراج نإو ،هتلحم يف طشنت فطخ ةباصع نأ
 ىلإ رجاهو ،ةقطنملاو ةلحملا كرتو ةايحلا نم سئي اهدنع ،فوطخملا هنبإ عوضوم يف ،اهل تامولعم
 ترشتنأ يتلا ،تDاكحلاو صصقلل اعوضوم تU هنزح ةدش نمو ،هتنيدم نع ةديعب ةنيدم
 يلج لكشب هلثمت ،عيمجلا نم افوخ فوخلا حبصأ ىتح ،راجلا نم فوخلا هماوق ارثأ تكرتو
 رضح يذلا 2006 ماع  ةيركسعلا ةيلكلا رمآ نسح دمحم دامع نكرلا ديمعلا ةثداح حضاو
 بالطلا لوبق يف لخدتي ةيلكلا يف مدقم ةبترب طباض تافرصت نم هفوخ ايكاش عافدلا ةرازو ىلإ
 اليصف هليكشت دعب ةيلكلا يبستنم نم طابض ةدع لتق نع هتيلوؤسم يف كشيو ،ديقلا نيقرتو
 هل نكس داجيإو ةيلكلا جراخ طباضلا اذه لقن ايجار ،ةيمسر تاقفاوم نود هترمÑ تارابختسالل

 يقبو ،ديمعلا فوخو ىوكشب ذخألا نود رمألا ىهتنإو ،هلتق نم افوخ ءارضخلا ةقطنملا يف
 اهنع دافأ يتلا ةهبشلا تاذ دكؤت ريراقت ةدع ةيركسعلا تارابختسالا هنع تعفر يذلا طباضلا
 ةرورضب يحوي شما{ ةرازولا يف ىلعألا نم ةشمهم ريراقتلا هذه ضعب عجرتل ،دامع ديمعلا
  .قيقدتلا

 ديمعلا رورم ةطرش لاجر فقوأ ،قلقلا رعاشم ءادبإو ةعجارملا ىلع نيرهش نم لقأ دعب
 ،هسفنب اهقوسي ناك يتلا هترايس قاروأ قيقدت ةجحب روصنملا يحب هتيب ىلإ هقيرط  يف وهو دامع
 دعب ،ةيرودلا رمآ طباضلا ىلع عوضوملا ضرعل ءاقللا ةحاس هاجتÑ ريسلا يف اهبقعت هنم تبلطو
 ىلإ ةجاحب مªأ نيدكؤم ،اهنم لوزنلU ةرايسلU هعم ادوجوم ناك دئار ةبترب طباض نم تبلط نأ
 ،ةيمسر ةرايسب ةطرش ةزرفم مهرظتنت تناك ةروكذملا ةحاسلا يفو ،اهتيدئاع يف كشل اهكلام
 تقرتخأ دقو ،هلUز موك ىلع ايمرمو الوتقم دجو نيموي دعبو ،ةلوهجم ةهج ىلإ روفلا ىلع هتداتقا

  .ةقالطإ نيسمخ نم رثكأ هدسج
 دعبو ،طابضلا سوفن يف ريصملا سفن نم افوخ تعرز ةعشب ةقيرطب دامع ديمعلا لتُق دقل

 همنست نم رهش دعب كلذك وه رضح ،اضيأ ديمع ةبترب رخآ طباض ةيلكلا ةدايق ملتسا هلتقم
 روكذملا مدقملا ةرمÑ نولمعي نييركسع مايق نم ايكاش ،شيجلا ناكرأ ةسöر ىلإ ةيلوؤسملا
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Uرض هيلع ءادتعالU، هنم ابلاط ناكرألا سيئرل اهنع فشك ،رهظلا يف ةفز¬ احورج هل ببس 
 .مدقملا اذه نم صلختلل لخدتلا

 ابلاط ،هنم ابيرق دوجوملا راشتسملا قيرط نع ناكيرمألU لصتأ ناكرألا سيئر نأ هثيدحل اعبت
 رقملا ىلع ةيتمس تارئاط نم لازنإ يناثلا مويلا يف ثدح لعفلUو ،عيرس ءارجإ يف لخدتلا مهنم
 هيلإ اموملا ساسحإ دعبو ،ةيكيرمأ تاوقب اهلخادم عيمجو ةيلكلا قيوطت دعب مدقملا هلغشي يذلا
 دهوش هنكل ،اهيف ايفختم ةيحصلا قفارملا لخدو ةيركسعلا هتبتر عزن ،ةئجافملا ةيلمعلU مدقملا يأ
 درف ،جورخلا هنم ابلاط بابلا هيلع قرط ،ةيلمعلU ةمهاسملا ةيقارعلا ةصاخلا تاوقلا يف يدنج نم
 يدنجلا نإ الإ ،ناكيرمألا ةضبق نع اديعب هكرت ءاقل هبلطي لاملا نم غلبم يأ هحنم اضراع هيلع
 تارابختسالا ىلإ روفلا ىلع هوملس مهرودب مهو ،مهل هملسو ضبقلا هيلع ىقلأو ضرعلا ضفر
 نيلوؤسم نم طوغضل ةرازولU نيلوؤسمو هؤاضعأ ضرعت ،ايقيقحت اسلجم هيلع تلكش يتلا ةيقارعلا

 لخدتلا م|الواحم يف اولصو ىتح ،قوبسم ريغ لكشبو هحارس قالطإل ناملرب ءاضعأو نييموكح
 ذخ÷ نأ ةرورض ىلع رصأ يذلا ءارزولا سلجم سيئر ىلإ قيقحتلا نم نيبيرقلا ضعب دافأ امك
  .يعيبط لكشب هارجم ءاضقلا

 .هنم رمÌ تثدح لتق لامعأ نع فارتعالا ىلإ ةيلكلا يف هتعامج عراس قيقحتلا لالخ
 .ةروزم ةيسارد تاداهشب ةبلطلا نم تائم لوبق نعو
 .ةيلكلا بجاشم نم تازيهجتو ةحلسأ نادقفو
 عيمج يفو سوفنلا يف ةدوجوم ةفاخإلاو فوخلا وه مك اهثودح رشؤي ،ةريثك لامعأ اهريغو

 نم طسولا تادايقلا لصافم يف نيلوؤسملاو نيينعملا ضعب عيطتسي ال ىوتسم ىلإ تDوتسملا
 هداز ،ٌفوخ هنإ .بارطضالل ةريثمو ةفلاخم اªأ مهلامعأ دكؤت صاخشأ نم دضلU تاءارجإ ذاختا

  :اريثÈو ةدش
 .بصنملا Dازم نادقف نم نييسايسلا فوخ
 مهئافلح نم وأ ،نولمعي اهيف يتلا ةيسايسلا ةسسؤملا لخاد مهل مهقافر نالذخ نم مهفوخو

 .قيرطلا سفن يف مهDإو نيرئاسلا
 .ةموكحلاو بصنملا مهكرت دنع اولتقُي نأ نم مهفوخو
 قشعو مكحلاو بصنملا يف ءاقبلU كسمتلا ثيح سوكعملU اهل اوباجتسأ فواخم ةلمج

 يقUو مهعم نيفلاحتملاو مهل نيلباقملا نيرخآلا لج فئاخلا مهكولسب اوفاخأ ىتح ،يساركلا
 .رارقتسالا مدعو رتوتلا ةمادإ يف ريبكلا لضفلا اهل ناك فوخ ةرود اونوكو ،نينطاوملا
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 فاوِخلا عارص
 كلت هبشي ال يضرم فوخ وه وأ ،فوخلا نم اعقو دشأ فاوخ قارعلا يف لصحي ام نإ

 اهبنجتيف ،هتايحل ةددهملاو ةريطخلا عاضوألا ناسنإلا اهيف كردي يتلا ،فوخلل ةجرادلا عاونألا
 نم عاونأ هبحاصت ،ريطخو ملؤم ةايحلا فقاوم يف مهريغ نمو سانلا نم فاوِخ هنإ ،كالهلل Dدافت
 شيعلا ىلإ ةجاحلاو ،سانلا بنجتب ةبغرلا نيب ةجعزم عارص فقاوم يف مهنم ريثك عضو ،مومهلا
 ىلإ جورخ لك عم Uاذع اوناع فقاوم اذكه لثم يف اوعضو نيذلا نم امسق نإ ىتح ،سانلا عم
 هنإ  ،توملا ىلإ اقوس قاسي مهنم دحاولا نأكو ،ءUرقألاو فراعملا نيب ةبسانم روضح وأ ،سانلا

 ،ىرايح مهنم امسق لعجو ،اضعب مهضعب نيب ةلدابتم تناك يتلا مهتقث ضعبلا دقفأ فاوِخ
 امسق لعجو ،مهشيع ىلع نيرخآلا نودسحي ،مهلاح ىلع نينئمطم ريغ ،م|اوذ ىلع نيوطنم
 ةلودلا دنع وأ ،ريغلا دنع مهل قوقح نع نولزانتي ،ديدشلا فوخلU نورعشي نيذلا ةصاخ رخآ
 مهلخاد يف نأل ،نوكت نأ بجي امك سفنلا نع عافدلا ىلع ةردقلا مهدقفأو ،نيلوؤسملا ضعبو
 نهولا دازو ملظلا معو لالغتسالا رثكو ىسألا دازف ،ةهجاوملU ةبغرلا قوفت بنجتلل الويم
 .قوقح تعاضو

 دعاصملا الو ةقلغملا نكامألا الو تاعفترملا نم فوخلا نع ملكتي دحأ دعي مل قارعلا يف
 يف اهركذل الاجم ىلوألل قبت مل ،رخآ عون نم ىرخأ فواخم اهبنجب تعاش نأ دعب ،ت¬اويحلاو
 قارعلا رضاح مئالي امبو اهعاونأ تريغت دق فواخملا نأكو ،ءابطألا تادايع يفو ةماعلا تاراوحلا
 لعف نم فوخ ،ةعئاشلا ةيديلقتلا فواخملا ىلا ةفاضإلU كانه حبصأ ىتح ،فيخملا هشيع عقاوو
 ىلع فوخلا مث نمو ،لايتغإلا نمو ةدحولا نمو توملا نم رخآو فنعلا نم فوخو باهرإلا
 فوخ ىلإ فيخملا ،فوخلا ملاع يف اديعب ةمئاقلا تدتمأ اذكهو ،بابشلاو دافحألاو ءانبألا
 لوصح ببسب ضارقنالا ىتح وأ ،ككفتلا نم اهسفن ىلع ةيقرعلاو ةيفئاطلا تاعامجلا
 اهيف تزفح فوخ ةرود يف ءاقبلا دتمأو ،ةينودلU روعشلاو زييمتلاو لالذالاو ةناهإلاو داهطضالا
 تايلآ نم عونك ،نيرخآلا ةفاخإل الويم ،تاعامجلا هذه لخاد ةدوجوملا "فوخلا" هرعاشم
 ىرخألا نم فوخلا خف يف ةعامجلا تعقوف ،سوفنلا يف هدوجو ةدش نم ليلقتلل يسفنلا عافدلا

 نيب هتدش جوأ لصو يذلا داركألاو نامكرتلاو ،داركألاو برعلاو ةعيشلاو ةنسلا نيب ثدح امك
 اديد| اهرثكأو ،ةينالقعلا لالتخإ نم Uرق فاوخلا عاونأ رثكأ ناكف ،2007 – 2005 يـماع
 ةيفئاطلا تاعامجلا نيب لدابتملا فوخلا يف نإو ةصاخ ،ةيقارعلا ةايحلا رارقتسأو فيكتلا ريياعمل
 ،نييقارعلا ىدل فوخلا زيزعت يف راسلا ريغ خيراتلا هبعلي يذلا رودلا ةيمهأل ليثمت ،ةيقارعلا ةيقرعلاو
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 اهلخاد يف ،لبقتسملل ةيعقوت فوخ ةرظن نوّكي ،ملظلاو ةملؤملا يضاملا تDركذ ضعب نأ ذإ
 امهلخدتو نيفرط نيب دوجوملا عارصلا ةداعلا يف ُدعَصُت يتلا بضغلاو ةبيرلا تالعفنا نم ريثكلا

 ةلودلا اهيلإ تعس يتلا ةحلاصملا نأ لوقلا حصي اذل ،ةفاخإلاو فوخلل ةغرفم ةقلح يف ةيوس
 نأ نكمي ال ةقحاللا تاونسلل ءاقرفلا نيب اهيزيزعت بولطملا ةقثلاو ،ةقباسلا تاونسلا ةليط
 تللُق وأ تليزإو ،نامألل ةعراصتملا فارطألل ةيساسألا تاجاحلا تعبشأ اذإ الإ ،اققحتي
 .ليوط دمأ ذنم مهلوقع يف ةرذجتملا فواخملا

 نل فوس هنع فيحلا عفرو ،ةموضهملا هقوقح ةداعإ يف دحاو فرط ةلكشم لح نإ امك
 لجأ نم هلخاد يف فوخلا  ريثي ،الثام لباقملا فرطلا دنع فوخلا يقبيس هنأل ،ةلكشملا لحي
    .ءاقبلاو ةيوهلا ىلع ةظفاحملا

 لوهcا نم فوخلU مولعملا نم فوخلا لخادت ،يقارعلا فاوخلا يف وأ ،فوخلا قارع يف نإ
 نيب ةعئاش نوكت نأ نم اهراشتنا ةعس تبرتقا ،ضماغ فاوخو بقرت ةلاح ¬وكم "قلقلا"
 رثكÌ هلبق اهملاعم تأدب نإو ،رييغتلا تبقعأ يتلا ةمرصنملا تاونسلا ةليط نييقارعلا نم ديدعلا
 م|دازو سانلا نم ديدعل ملألاو قيضلا نم اعاونأ تببسو رعاشملU تدبتسأ ،اماع رشع ةثالث نم
 .ةبيخو Uارطضإو Uائتكإو ¬زح

 ىلع ريثكلا نمدأ ىتح ،نانئمطالا مدعو ررضلا عقوتو ،يكشتلا يف ةغلابملا اهتعيبط ٌرعاشم
 ىلع رداق ريغ ملاع ىلإ هكرتي نأ نم فاخي املاع هسفنل مهنم دحاولا نوك نأ دعب ،فوخلا
 مهضعب نمدأو ،تاذلا عم ةلزعلل ٌملاع .هنادقف ىلع افوخ هنم جرخي نأ دوي ال وأ ،هتهجاوم
Ìدهملا لوانت ىلع بابشلا رامعöٌملاع هنم جورخلا م|الواحم يف ةسولهلا صارقأو تاردخملاو ت 
  .قارعلا لبقتسم ىلعو مهلاح ىلع ةفاخإو افوخ رثكأ رخآ املاع اولخدف ،فيخم

 نم يناديملا بناجلا ىلإ انلقتنأو ،ريصملا لوهجم فوخلا لاحو ،ريظنتلا رمأ انكرت ولو اذه
 ةلاح نيوكتو فوخلا بناوج ضعب زيزعت يف ارود اهل نأ دجن ،ا|اذ رييغتلا ثادحأ ىلإ ،عوضوملا
 لاتق بولسÌ جراخلا نم ةضورفملا ديدجلا يطارقميدلا ماظنلا ىلإ رييغتلا تاءارجإ  نأ ذإ ،فاوخلا

 تناكو ،عيمجلا نيب فواخم ترúأو ةيقارعلا ةينطولا حور نم ىقبت امب اهتلصحم تلخأ ،يمدص
 سوفن يف فوخلا رúأ ادح ةوسقلا نم ةحلسملا ىوقلا ضعبو نويباهرإلا اهبكترا يتلا لاعفألا
 تلعافت ،فوخلل نيردصم وأ ،فوخ اتهج نمألا ىوقو نييركسعلا نم نيلتاقملاو سانلا
  :تجتنأف اعم اهجئاتن
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 يحنتلاو ،فوخلا نم اردق هيف ةجرح تناك ةينمز ةرتفل نمألا لاجرو نييركسعلا نيب اكولس
 سكعت ،مهنم فوخلل ةلصحمك ¬ايحأ م|Uاحمو ،نيحلسملا ةلتاقم يف ةينهملا ةيلوؤسملا نع ابناج
 دادغب قيرط ىلع 2005 ناسين يف َلِتُق يذلا يرسايلا لماك يماحملا نفد ةلأسم ةيقيقحلا هتروص
 كانه ناك ،ةيفيطللا انلوصو دنعو ،فجنلا ىلإ اهانقفار ةزانج هل ْتدعُأو ،ةلحلا ةيفيطللا
 ةرايس اوفقوأ دق اوناك ،مهنم انبرقت ءانثأ يف ةفدصلUو ،تارايسلا نوفقوي قيرطلا ىلع نوحلسم

 ةوقب ةيقارع ةيركسع ةيرود كانه تناك مهنم نيرتموليك دعبو ،فقوت نود مهروبع انل َلّهس ،لمح
 اهرمآل فقوملا انحرشو ،ةرايسلا يف اعم انك قيرف ةبترب طابضلا دحأو ¬أ اهانفقوأ ،ةاشم ليصف
 ،مهل بهاذ هنإ لاقف ،نيحلسملا دجاوت ناكمل ةبولطملا تايثادحإلا هانيطعأو ،لوأ مزالم ةبترب
 ¬دهاشف ،عوضوملا ةعباتمل رتم 500 ةفاسم ىلع انفقوت ،مههاجتU وه راسو هانكرت نأ دعبو
 ¬رظتنأو ،ةقطنملا يف ادوجوم ناك معطم دنع فقوتتل ،قيرطلا نيمي ىلإ ريدتست ةيرودلا تارايس
 تدروأ ءاسملا يفو ،مهنكامأ يف مه اوقبو ،انقيرط انلمكأف ،ىودج نود قئاقد سمخ نم رثكأ
 يذلا ناكملاو تيقوتلا سفن يف تبكترا دق اهيف نمب تارايس ةدعل قرح ةرزجم نأ ءابنألا تالاكو
 نمÌ ةينعم ةيرود رمآل لعف در ناكف .روكذملا ةيرودلا رمآ هيف لخدتي نأ ضورفملا نم ناك
 نم فوخلا راطإ يف الإ همهف نكمي ال ،سانلا حاورأ ةيامحو هنيمÈ يف هيلع ٌلّوعم ،ماعلا قيرطلا

 كولس وهف لاوحألا عيمج يفو .مهعم قيسنتلا امبرو ،مهل ةUاحم نكي مل اذإ ،نيحلسملا كئلوأ ة{اجم
 تسسÈ ةيلاتقلا ةيعفادلل بايغو "فوخ" بنجتلا يف ةقبسم تابغر حضاو لكشبو رشؤي
 نم لاتق نع نوحنتي مهريغو هتيرود يبستنمو طباضلا اذه تلعج فوخلا ىلع اهبناوج مظعم
               .ةينمزلا ةرتفلا كلت يف فوخلا بسن هيف تدازو رعاشملا هيف تدلبت نطو لجأ

 ةقطنملا ىلإ مداقلا بيرغلا نم ديدش فوخلا هيف ،نييندملا ناكسلا نيب اكولس كلذك تجتنأو
 نم ٌفوخ ،لتقلل هقيرط يف فقي نم ةدUإ ىلع امزاعو ،ةحلسألا نم رسيتم امب احلسم ،ةيرقلاو
 رعاشمل Dدافت ،لتقلا يف ةبغارلا ةحلسملا ىوقلا عم اينآ يأ ايفقوم افطاعت نوك يذلا عونلا
 م|انبب مهجيوزتو مهنيب ةلتقلا لوبق يف سانلا نيب فوخلا اذه مهسأف ،لتقلU اهمايق نم فوخلا
 .نيتنسلا تزواجت ةينمز ةرتفل م|ازواجت نع توكسلاو ،مهل يرابختسألاو يرادإلا معدلا ميدقتو
 مأ ،اوـناك نييندم مهل ةبسنلU ،نيديدشلا قلقلاو فوخلا نع اذه مجانلا مهكولس مهسأ اذبو
 يف ةرشابملاو ،سانلا مومع نيب بارطضإلا لعف قيقحت ىلع ةرشابملا ريغ ةنواعملا يف نيركسع
 .بولطملا ينمألا قرخلا قيقحت
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 يف ،ةفاخإو افوخ يفئاطلا لزعلا ىلع تميقأ يتلا ،فنعلا ىلإ هجوتلاو ةيهاركلا ةلاح نإ
 ثادحإ يف تحجن دق تناك ،ديدحتلا هجو ىلع نيروكذملا نيماعلا يف يقارعلا عازنلا ةحاس
 ىتح جيردتلU ةدش ا|دازو ،رييغتلا نم ةليلق ةرتف دعب ،نويباهرالاو ةحلسملا ىوقلا ضعب اهروذب
 جاتحي ،يفازنتسإ عباط تاذ ،عازنلا تالاح لك هبشت ةلاح يهو ،2007 ماع فصنم ةيادب
 :ىلإ فوخلا ةلاح نيوكتل ةلعاف اهئاقب

 .رارمتسألل ا|اودأو اهدوقو نوكيل ،بابشلا نم روهمج
 .ءاقبلا رصنع اهل نِمؤُي يأ ،اهدوجو ةموميدل امعادو انضاح نوكيل ،بعشلا نم روهمج
 ةلواحم ىلع لمعلل ،ةروكذملا اªاوفنع ةرتف يف ىوقلا كلت تهجوت ،بولطملا ردقلU امهنيمأتلو

 سحب ةكراشملل مهعفد لالخ نم "ةرتوتملا قطانملا" ةنسلا ءانبأ نيب ينماضت فتاكت ةلاح ليكشت
 ةموكحلا نم فوخلا ةلاح زيزعت مث نمو ،ةيادبلا يف ةمواقملا لامعأ ضعب هتدلو يذلا ةرúإلا
 ،رييغتلا نم ةليلق ةرتف دعب العف ترشتسأ يتلاو ،مهسوفن يف لباقملا يدركلاو يعيشلا فرطلاو
 نماضتلا ةلاح نيوكتل تاريثملا ىوقأ نم دعي ،عازنلا تالاح يف اعيرس رشتني يذلا فوخلا نأل
 هديدشو فوخلا اذه نأ لوقلا ةلصحمو .تاعمتcا كلت يف ةراسخلاو ررضلU نيرعاشلا سانلا نيب
  :يف مهاس دق فاوِخلا
 .ينامثلا تاونسلا ةرتفل ءاقبلا رصنعب حلسملا لمعلا دم
 ضعبو 2006 و 2005 نيماعلل رتوت ةلاح نيوكتل ايناديم لعافلا يسفنلا ريثأتلا رصنع ريفوت
  .2007 ماع نم

 ذختت مل اذإ ،ةروكذملا تاهاجتالا سفنب لبقتسملل دم رصنع ىقبيس مومعلا هجوب وهو
 ،ةيفاقثلاو ةيميلعتلاو ةطباضلا ا|اسسؤمو ةلودلا نم ةعئاشلا هتلاح عم لماعتلل ةيدج تءارجإ
                 .فيقثتلاو ةيعوتلU ةصاخلا يندملا عمتcا تاسسؤم امهعمو
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 ةـــبيخلا
 

 مهريذحت ذفني مل هنأل ،اهجوز نويفلس نويباهرأ لتَق رمعلا نم نيسمخلا تزواج ةأرما ،َّةيضر
 طيسب راجيإ لدبب نيديحو اهيف نونكسي يتلا خركلا يف ةكاوشلا ةقطنم نم يرسق ليحرب
 ناك .نيعم الو مهل ةفلخ ال ،اماع نيثالث ذنم بولطملا غلبملU قلعتي امل مهDإو هبحاص لهاستي

 دق ،ةيلآ ةيقدنب ةصاصر اهلخادب ةفوفلم هبU ةبتع ىلع تكرُت قرو ةصاصق ىلع Uوتكم اريذحت
 بلطو ىوكشلا نم هدنع لمأ الو ،اهجراخ شيعلاو ةقطنملا كرتب هل ةيناكمإ ال نأل هلمهأ
 ،ةقطنملا نمض هتجوزو هنم شيعي يذلا هلمع كرتيو ،اهدصقي نأ نكمي ةهج دجوت الو ،ةيامحلا

 ىلإ رمألا ىقبأو ،شيو| درجم نوكي دق ريذحتلا اذه نأ ةعانقل ملستسا وأ ،هسفن عم عنتقأ ىتح
 ودبي ةعانق .هللا ىلع اهعد ،اهل لوقب مالستسالل هتجوز نم عيجشتو ،نيملاعلا بر ةمسقو ردقلا
 دعب يأ 16/3/2006 موي سمش بيغم عم نيكسب هنعط تّمتح ،اهدوجو نع ليدب ال نأكو

 افيح عراش يف بيبط ةدايع نم تيبلا ىلإ هقيرط يف دئاع وهو ريذحتلا كلذ نم ةعاس 48
   .نينسلا هذه لاوط اشارف اهيف لمعي

 دعب رودغملا اهجوز ةثج مالتسال كومريلا ىفشتسم ىلإ يناثلا مويلا يف ةيضر ةديسلا ترضح
 اهنفدل فرشألا فجنلا ىلإ اهلقن يف المأ ،ىفشتسملا ةجالث يف اهدوجو نع ةطرشلا اهتغلبأ نأ
  .قارعلا بونج ةرامعلا ةنيدم يف نينكاسلا اهلهأ ةداعو ا|داع يه امك كانه

 ةدجن بلط ةلاحتساو ،دادغب مومع يف مهل براقأ دوجو مدعل ،ةبيصملا هذه يف اهدحو اªإ
 رطاخملU فوفحم ةينس قطانم يف ثثجلا مالتسال كاذنآ ةعيشلا لاجرلا روضح نأل ةقطنملا لهأ
 قطانم يف ةنسلا ىلإ ةبسنلU لاحلا وه امك ،ايفئاط مهدايطصال صبرتت تايشيلمو نييباهرإ نم
  .رداصملا سفن نمو رطاخملا نم ردقلا سفنب اهيف مهروضح فوفحملا ةيعيشلا

 يف عراشلا ىلإ تبهذو ،¬اجم ىفشتسملا نم اهل ملس توبÙ يف اهتكرتو ،ةثجلا تملتسا دقل
 ىوثملا ىلإ جوزلا نامثجو اهلقنت ،ةيسيئرلا ا{U نم ابيرق ةفقاولا كلت نم ةرجأ ةرايس بلط
 اهعم لصو ىتح رعسلا يف هلصافت تيقب ،رانيد فلأ نيسمخو ةئام قئاسلا اهنم بلطف ،ريخألا
 لبقي نأ ةلسوتم هل تلاقف ،رانيد فلأ ةئام ىلإ يرزملا اهرظنمو دودخلا مطلو اهئاكب عم افطاعتم
 اهدعب ،ثلúو نú عم ةلواحملا تررك ةباجتسا دجت مل امدنعو ،اهاوس كلمت ال افلأ نيثالث اهنم
 ةلاح يف يهو اهقيرط يف افقاو ناك ادحاو تلأس ،ثثجلا ميلستب نيينعملا ىلإ تداعو تسئي

  :اهل ىثري نزح
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 ؟مهل لهأ ال نم نفدت ةموكحلا له
 نا دعبو هتنجو ىلع تنحناو ،هونفداو بياغ وبأ اوذخ هل تلاقف ،باجيالU فظوملا اهيلع در

 ىلإ تداع مث .)كDو هللا ،فلأ نيثالثلا ياه ريغ يدنع ام هللاو( بياغ وبأ ينحماس تلاق هتلبق
 ةنيدم ىلإ ايك ةرايس تبكرو ،مومهلا نم البج اهسأر قوف لمحت ةلحلا يوالع يف تارايسلا بآرم
Uربق ةيلوهجمو ةقطنملاو جوزلا قارف نم ةبيخلا رعاشمب ةلقثم ،نيرجهملا نم اهريغ عم نكستل لب 
    .بيبحلا

 هنم يدادغبلاو يقارعلا عراشلا يف تداس ىرخأ تابيخ اهلثمو ،ةملكلا ىنعم لكب ةبيخ اªإ 
 لعفو ةككشملا تاعاشالاو ةداضملا ةياعدلا لبقتل ةبسانم ءاوجأ تأيه ،صوصخلا هجو ىلع
 زيزعت دصقب ،عارصلا ةحاس يف اهل ةئوانملا يأ ةموكحلل ةلباقملا فارطألا اهتلغتسا وأ ،ضيرحتلا
 لكشلU ةلودلا ءانب ةداعإ ةيلمعو ،رييغتلا نم دضلU فوقولا يف مهتيقادصم نع تاروصت
 قيقحت نم لصاحلا لشفلا ىلعو ،سيساحألاو رعاشملا سمالت ثادحأ اهيلع سيسأتلU ،ديدجلا
 يف دمحم رابج ديسلا اهفصو نم نسحأ ةبيخ ،شاعملا عقاولا عم لماعتلا بيلاسأو فادهألا
 ،نامع ىلإ ةرجإ ةرايسب ةيوس قيرطلا يف نحنو 2005 راذآ نم عبارلا موي اهدرس أدب يتلا هتصق
 عيمج هعمسيل لاع توصب ملكتي نأ الواحم أدبو اقيمع سفنت يدامرلا ةقطنم ¬زواجت نأ دعب ذإ
 برحلU اهأدب ةليوط ةصق يهو ،ةعاسلا يف مك نينامثو ةئم اهتعرس تزواجت يتلا ةرايسلا يف نم
 ىلإ تضرعت موي اهدارفأ نيب نم ناك يتلا هتدعاقو يبعشلا شيجلا تDاكحو ةيناريإلا ةيقارعلا
 ةيبلاغ ثثج قوف نم نيراملا نيمجاهملا مهويل تيملا رود هيف َلثَم بيشلا ةقطنم يف يناريإ موجه
 تام هل قيدص زعأ مدب هسأر رعشو هتلدب خطل نأ دعب ،موجهلا كلذ يف اولتق نيذلا هتدعاق دارفأ

 دح هسافنأ هب َسبَح يذلا مويلا كلذ ذنم هنأ ادكؤم  ،جاوزلا نم ارهش لمكي نأ لبق هبنجب
 أدب مويو هنإ ىتح ،بورحلا هحارج تنخثأ يذلا قارعلا ريغ قارعب ركفي تU ،قانتخالا
 ريضحتلا رابخأ عمسي هتقو لج اهيف يضقي ةفرغ يف هسفن عضو 2003 ماع برحل ريضحتلا
 ،عامسلاو ةعباتملا نمث عفديو هرس مهنم دحأ يشفي نأ نم افوخ ةثالثلا هتانبو هتجوز نع اديعب

 لاوط ةسولهلا ءادب باصم هنأكو ،متشلاو بسلا ىوتسمل ةدراولا رابخألا ىلع قيلعتلا دوعت هنأل
  .تقولا

 عراشلا ىلإ ُتجرخو رييغتلا لصحو برحلا تءاج ،لصاو مث اليلق مالكلا نع فقوت دقل
 ةبUد ةحاطإ ترضح نأ دعب ًءاسم تيبلا ىلإ تدعو ،ديدجلا ماظنلاو همعدب Dدانمو افتاه
 قلقب ا|داعك ينرظتنت تناك يتلا يتلئاعل رخفب تدكأو ،سودرفلا ةحاس يف مادص لاثمت ةيكيرمأ
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 نم فوخ الو ،بورح الو يبعشلا شيجلل دعاوق الب عمتجم يف نامÌ نوشيعت نآلا مكنأ ،ديدش
 ةبتع ىلع ينأ اهيف تروصت ةسامح يف يتوص ىلعÌ افتاه ،مادص يئادفو نمألا لاجرو بزحلا
 شيعي يتلا ةيطارقميدلا اªإ :ميقتسملا طارسلا ربع اهيلإ نيراملا روهمج يف بطخأ سودرفلا باوبأ
 نود اقيمع ُتمن اهدعب نمو ،هللا ءاش نإ نحن اهشيعنسو ،اهعوبر يف ميعنلا ةايح برغلا لهأ

 يذلا موؤشملا مويلا كلذ نم سيباوكلاو ةجعزملا مالحألU ةئيلملا يتايح يف ةرم لوأل سيباوك
 يف :الئاق ثيدحلا ءانثأ يف ةراكيسلا همف قرافت مل يذلا رابج لمكيو .قيدص مد هيف يتايح ذقنأ
 يترئاد ىلإ بهذأل رصنلU ايشتنم يسفن تزهج ماظنلاو مادص بايغ بقعأ يذلا يناثلا مويلا
 ةبUدو ا|ايلوأ نوقرحي نيرخآو اهثúأ نوبهني اصاخشأ تدهاش اهتلصو امدنعو ،يئالمز ئنهأو
 مل ،يلخاد يف ملأ ةزخوب ترعش اهدنع ،هيف لخدتت الو دهشملا بقارت اهنع اراتمأ دعبت ةيكيرمأ
 ةيطارقميدب لمألا يندقفت ملو ،راصتنالا ةوشنب ارومغم تلزام ينأل ةبيخلU روعشلا دح ىلإ ينلصوت
 رربأ تنك تيبلا ىلإ تعجر امدنعو ،قيدص مدب ارفعم اهتشع ةايح نم لضفأ دغبو برغلا
 اذكه تيقبو ،ءاطخألا ضعب هيف لصحت لاقتنا نع جت¬ هنإ نم ،مويلا كلذ هتدهاش ام ىتجوزل
 مويلا يف يأ مDأ ةثالث لبق تدع ىتح لاحم ال مداق جرفلا نأ يلوح نمو يسفن ربصُأو رربأو ملÈأ
 ،اªاكم نم ةعولخم ةيجراخلا بابلا تدجوف ،ةيلازغلا يف يتيب ىلإ "راذآ" رهش اذه نم لوألا
 ءامدلU ةجرضم يتجوز سولجلا ةفرغ ضرأ ىلع يتهجاومب تناكف ،اعرسم افئاخ تلخد اهدنع
  .قيتع فيسب امبرو سأفب اهتمجمج تمش| دقو

 ةمدصلا ةدش نم ّيلع َّيمغأ دقل :اهدعب ثيدحلا دواعو ،ةديدش ءاكب ةبونب رابج بيصأ
 تانبلا ةفرغ هاجتU تضكر اهنم توحص نأ دعبو ،قيدصلا مدب ينركذي يذلا مدلا رظنمو
 ،نهسوؤر نع نهداسجأ تلصف دقو نهمون ةرسأ يف Dارع ةثالثلا نهداسجأ تدجوف اروعذم
 ىلإ ةرفك ةضفار مكؤازج اذه ،اهيلع بوتكم ءامدلا اهتيضرأ يطغت يتلا ةفرغلا طسو ةكورتم ةقروو
  .ريصملا سئبو منهج

 لثم حوني ،الورهم ،اخراص جرخ موي فقوملا اذه يف هشاع يذلا لاعفنالا كلذ رابج ركذتي
 نم بعت ىتح ،بيجتسي مهنم دحأ الو رخآلا ىلإ هجتيو بابلا اذه قرطي ناريجلا هاجتU ىلاكثلا

 ،ةيرماعلا يف نكاسلا هقيقش ركذت ىتح ،اشوشم اهودشم هتيب ىلإ داعف ،رثعتلا رثكو نارودلا رثك
 ا{ اوهجوتو ،خألا ةرايس يف ةعبرألا ثثجلا اعضوف ،ايفتاه هب لاصتالا دعب اعرسم رضح يذلا
 ،مويلا سفنب دادغب ىلإ داع امدنعو ،داتعملا يف ىتوملا لقنل ةمزال تيباوت نود اهنفدل فجنلا ىلا
 ثلاثلا مويلا ىتح ،ءازع ميقي نأ نود قيقشلا تيب يف ةيلاتلا ةليللاو هتليل تيبيل هيف امو هتيب كرت
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 ماتخ يف ادكؤم ،نامع ىلإ اهجوتم اهيف نحن يتلا ةرايسلا لقتسيل روصنملا ىلإ هيف هجوت يذلا
 ال هنأ ،ليبيرط يف دودحلا ةطقن نم ابيرق ةعبرألا باكرلا يقU نم ةلئسأ ةدع اهتللخت يتلا هتصق
 هيف قارع ىلإ ةينú دوعي نأ نكمي ال هنإو ،دغلا يف ثدحيس ام فرعي الو ،بهاذ وه نيأ فرعي
   .ناكم لك يف اشوقنم هاري هتجوزو هتانب رظنم

 رعاشم تنوك يتلا فقاوملاو صصقلا فالآ اهلثمو ،رييغتلا رظتنا ناسنإو ةلئاع ةاسأم اªإ
 ضيرحتلاو دينجتلاو بسكلا تايلمع يف اديج لغتسا لشفل رشؤم يهو ،سوفنلا يف ةبيخ
Uديدجلا ماظنلا نمو لباقملا فرطلا نم دضل.   

 نم دضلU تلغتسا دق ىرخألا يه يكيرمألا بناجلا دنع لشف عيضاومو صصق كانهو
 ،يفئاطلا لزعلا لوصح نود ةلوليحلاو ،يقارع ينطو نمأ سيسأتب قلعتي اميف لشفلا هنيب ،رييغتلا
 تايئاضفلا نم ديدعلا دوهج نم اريبك ازيح تذخأ ىتح ،لاتتقالا مايق عنم يف لشفلا كلذكو
 نييقارعلا نيب ةبيخ رعاشم تدجوأ تاءاحيإو تاراركتب بناجلا اذه ىلع زكرت تتU يتلا ،ةيبرعلا
 عمتcا نيب كلذكو ،حالسلا ةوقب يبنجألا دي ىلع هلوصح يف اوعنامي ملو ،رييغتلا اورظتنا نيذلا
 نيلغتسملا لوأ ةدعاقلا تناكو .نيلتاقملU ةبرطضملا ةحاسلل يسيئرلا لومملا يمالسإلاو يبرعلا
 نيوكت يف اهرامث يتؤت قافخالاو لشفلا ةلاح تذخأ نأ دعب ،يقارعلا عمتcا يف ريثأتلU مهاوقأو
 دقارملا ريجفت لثم ةجيتنلا تاذ ىلإ تضفأ ناديملا يف لامعÌ هنيوكت ةززعم ،ةبيخلU روعشلا
 يف تاريجفتو ةراتخم تالاحل  ةيدسج ةيفصت لامعأ ذيفنتو ،تاينيسحلاو عماوجلاو ةينيدلا
 لتقو ،ةينيدلا دقارملا ىلإ ةيدؤملا ةيجراخلا قرطلا ىلع م|ارايسب لئاوع قرحو ،ةينيدلا تابسانملا
 قيرط ىلع ةدUإلاو هلامعأ تأدب ،ايفئاط التق ةماعلا قرطلا يف نيراملا صاخشألا نم ريثكلا
 ،اديج هل ططخمو بترم لكشب فجنلاو ءالبركو لبU تاظفاحم ىلإ يدؤملا ةيفيطللا ةيدومحملا
 ةنتفلا لاعشإل يفاكلا ردقلU يفئاطلا لزعلا ققحي يذلا يئادعلا لاعفنإلا ةرúإ يه ةيساسأ ةياغلو
 :الثم لجس ذإ ،ايفئاط اهلاعشإ بولطملا

 نم عيمج عم ،فجنلا ةربقم يف نفدلل مهقيرط يف اوناك ،ىتوم داسجأ نع سوؤر عطق عئاقو
 عايبلا ةنيدم نم يلع دبع نيسح يلع جاحلا ةزانج عم لصح امك ،ةيزئانجلا بكاوملا يف مهعم
 نم ىقبت ام ىلإ دوعيل ،ةزانجلU نيكراشملاو ةلئاعلا دارفأ يقابل ةدUإ نم املاس هئانبأ دحأ كرُت يذلا
 لباقملا لاعفنالا ةرúإ يف المأ ىسألاو ضغبلاو تقملا لاعفنال ةريثملا ةصقلا يكحي هتقطنمو هلهأ
Uةنسلا نم دضل. 
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 تبصتغا يتلا )ج( ةلفطلا عم لصح املثم ةلوفطلا نس يف تايتفو ءاسنل باصتغا تالاح
 ىلإ ةدوعلU باشلا اهمع نبإل حمسو ،باصتغالا ةيلمع مامتإ دعب اعيمج اولتق نيذلا اهيوذ مامأ
 وه هرمع نم نيعبسلا يف خيش باصتغأ كلذكو .ةروكذملا ةياغلا سفنل ،ةياورلا درسيل هلهأ
 نبإلاو هقرح كلذ دعب نمو ،ةصاخلا م|رايسب هرفس قيرط يف هناقفاري نيذلا هيدلو مامأ )م(جاحلا
  .ةبعرملا اهليصافتب ةياكحلا صق دعب رأثلU ،ابلاط دوعيل يناثلا حارس قالطإو ،ربكألا

 ةبيخلا ريثت ةقيرطب تناك ةدUإلا لئاسوو لبس رايتخا نأ اهعئاقو ليلحت نيبي تالاح اهريغو
 ةنتفلا ةرúإل ضيرحتلا ةيلمع يف ساسألا تناك يتلا ،رأثلا ذخÌ ةبغرلاو قنحلاو بضغلا مث نمو
  .ةيفئاطلا

 يف ةعيشلا نيب ةبيخلا رعاشم تززع دق تناك ثادحألا نم ريثك اهريغو عئاقولا هذه نإ
 ةعسب بارطضالا ةحاس ىلإ مهضعب بحس يف تمهسأو ،ماعلا اهنمأو ةطباضلا ا|اطلسو ةلودلا

 ،سوردم لكشب ةدعاقلا لبق نم ةاقتنم اªإ ودبي لامعأو عئاقو يهو .ةعقوتم ريغو ةريبك تناك
 يف اولشف دق ناكيرمألا نأ يف نييقارعلا ةيبلاغل خسارلا هبش داقتعإلا كلذ اريثÙ اهعوقو داز
 نم دعبأ مهضعب نم داقتعاو ،ةينمألا م|ايلوؤسم نمض كلذ ناك امدنع ،ايناديم اهعم لماعتلا
 ّريَسُت م|اوق نأ ما|الا اذه ىلع مهتجحو ،دمعتملا ريصقتلU مهل هجوملا ما|الا ىوتسم ىلإ ،كلذ
 تصنتو دصرو راعشتسا لئاسو نوكلمي مªإو ةءوفكو ةبردم ،ةماعلا قرطلا ىلع ةحلسم تDرود
 ةدناس ةيعفدمو نيزهجم دونجو ةددعتم تايلآو ةريثك تارئاط مهيدلو ،ةقيقد تارابختساو ةمدقتم
 دارفأ ا{ موقي فنع لامعأ ضعب عنم ىلع نيرداق ريغ اونوكي نأ لوقعملا ريغ نم هيلع ،ةرثؤمو
 ةيفارغجلا اهتعيبطو ةطيسب ةيناكسلا اهتفاثك قطانم يف تUاصع برح لكش ىلع نوحلسم
 دودر نأ ىرن ناعمإ ةرظن اهيلإ ¬رظن ام اذإ ةجح يهو ،ةيصع تسيل يأ ،ةكلاس ةيعارز ةيلهس
 ،نايحألا ضعب يف ةئيطب تناك ،ايلمع نمألU لالخإلا ثداوح ىلع ءافلحلا يقUو م|اوق لعف
 يف كشلا ةلأسم انطقسأ ام اذإ ئطب وهو ،ثدحلا ةدش وأ ،بكترملا لعفلا لوهو بسانتت ال
 ةمالس نيمأتل مهليمو ،كابتشالل مهنيناوق ةعيبط ىلإ م|داق ضعب ءارآ بسحو دوعي هنإف ،هلوصح
 فرطلل حمس هنإف ،هلوصأ ريسفت يف نيقداص ةداقلا كئلوأ ناك نإ ىتح عقاو هنكل ،مهيلتاقم
 يف ةبيخلا رعاشم نم داز ،ءادألا يف لشف وأ ،ريصقتلا دمعتب ما|إ ةليسو همادختسا يف مهل لباقملا
 .سوفنلا

 ةصاخ ،ةيرشبلا بورحلا يف ةيعيبط ةلأسم اهقيقحت نود ةلوليحلاو فادهألا قيقحت ةلأسم نإ
 وحن ةيرحب فارطألا عيمج اهيف تكرحت يتلا ،ةيقارعلا ضرألا ىلع ةيراجلا برحلا هبشت يتلا كلت
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 اªإ الإ .ةيتاذلا مهفادهأ قيقحت نم نيرخآلا عنمل يعسلاو ،ةيجيتارتسالاو ةيوبعتلا اهفادهأ قيقحت
 ططخم امك فادهألا قيقحت نإف ،اهلاجم يف دوهجلا لذب نم مغرلا ىلعو بورحلا لك لثم برح
 عيمج لبق نم دوهجلا نم ريثك اهيف تلذب نإو ،ةكئاش عارص ةحاس اªإو ،نومضم ريغ اهل
 ،اهيف لمعلا فورظ نإف ،رشابملا ريغ معدلاو ضيرحتلا يفو ،رشابملا لاتقلا يف نيمهاسملا اهفارطأ
 ةيبلاغ ذيفنت يف حاجنلا مدع رشؤت 2010 ماع ىتح ،اهطيحم يف ةلصاحلا ةينمألا تاقورخلا رثكو
 :ام اذإ يذلا يكيرمألا فرطلا ءانثتسU ،اهيف نيلعافلا ةيبلاغل ،فادهألا

 ةيطارقميدلا ةماقإ يف ةيوبعتلا هفادهأ ضعب قيقحت يف يرهاظلا ؤكلتلا كلذ هعوضوم يف ¬زواجت
 يف اهيلع قفتملا ةغيصلU ةبراضلا هتاوق باحسنا دعوم لولح ىتح اهقيقحت لامتكإ مدعو ،قارعلل
 طغضلا قرطب اهلامكإ يف العاف افرط نوكي نأ نم هنكمت نأ نكمي ال يتلا ةينمألا ةدهاعملا
 .لاوحألا نم لاح يÌ ةيديلقتلا

 عم ةنراقملU 2010 ماع ةيقارعلا ةحاسلا يف رشابملا هريثÈ فعض يمانت نع فرطلا انضضغو
 يذلا يرهاظلا فعضلا كلذ ،ضرألا ىلع ةمخض تاوق هل تناك امدنع هتقبس يتلا ماوعألا

 ضعب اهيف رضح ،رهشأ ةعست ترخÈ يتلا ةيقارعلا ةموكحلا ليكشت دوهج يف اسوملم ناك
 عفرأ  م{ لصتاو ،تارم ةدع ةيسايسلا لتكلا ةلباقمل سيئرلا بئ¬ نديU مهنيب ،نييلوؤسملا
 لتكلا ضعب ءاسؤرو ءارزولا سلجم سيئرو ةلودلا سيئرب ايصخش امUوأ سيئرلا مهنيب م|داق
 برتقي ،نييقارعلا عيمج يضري اليثمت اªوديري يتلا ةليكشتلا ضرفب انلع اوحلفي نأ نود ،ةيسايسلا
 مهتساس ضعب َّقلَع ةنسلا نم رهش رخآ يف اهليكشت دعب نأ ىتح ،ناريإ نع دعتبيو مهنم
Uىشالتيس قارعلا يف يكيرمالا ذوفنلا نإ لوقل ªلجاعلا بيرقلا يف ايئا.  

 مل يتلاو دعاو يندم رضحتو يوق داصتقاو هافرو نمأ ةحاو قارعلا لعج يف مهدوعو ¬زواجتو
 ،فورظلا نم فرظ يأ تحت ،قارعلا مهكرت نم تاونس ةدع دعب ققحتت نل فوسو ،ققحتت

 لك يجيردتلا مضقلا قيرط نع لكأ ةريخألا تاونسلا يف فراجلا ينيدلا ةيلحملا تارادالا رايت نأل
 اهنيب ت¬اجرهملا ضعب يف عنُم دق يرولكولفلا صقرلاو ىقيسوملا نأ ىتح ،رضحتلاو هيفرتلا لئاسو
 اورجاه نيديجلا نيبرطملاو تصقانت دق ةيعامتجالا يداونلاو ،فورعملا يونسلا لبU ناجرهم
 ةيبعشلا يهاقملا ترشتنا اهنم الدبو ،ا|اعاق تقلغُأ دق تDدتنملاو ا{اوبأ تركس دق حباسملاو
  .ةايحلا ءاقشو زوعلا مومه نع مهيهلتو اهيف نيسلاجلا ردخت يتلا

 الاثم قارعلا ءانب ةداعإ يف م|دعاسمو نييقارعلا دو بسكب قلعتي ام تUاسحلا نم انطقسأو
 رمثت نلو نآلا ىتح رمثت مل يتلا ،ديدجلا طسوألا قرشلا يف نيرخآلا ءانب ةداعإ ،هلوصح دهمي
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 نم اذخأم يبنجألل مراعلا هركلا ذخأ نأ دعب ،بيرقلا لبقتسملا يف لاوحألا نم لاح ةيأ ىلع
 تءاج يتلا ،نيملسملاو برعلا نيب ةقطنملا يف ا|روص نيسحتب ةلص هل ام هعم انطقسأو ،سوفنلا
 الماعت ةقطنملا لهأ عم لماعتلل  هديرت امم سكعلا ىلع اريثك تءاس يأ ،يهتشت ام ريغ ىلع
 يف اهبيلاسأ سفنب ترمتسأ املاط نسحتت نلو ،باهرإلا ةرúإل م|اهجوتو مهتيناودع اهبنجي
 .نيملسملاو برعلا نم اهلهأو ةقطنملا عم لماعتلا

 يقارعلا برحلا ناديم يف ةحلسملا م|اوقل يلاتقلا قافخإلا هجوأ ضعب هتنوك ام اتقؤم انيسانتو
 ضعب لخاد يف قلقلا رعاشم نمو يكيرمألا يعمجلا لقعلا يف برحلا هذهل ةداضم تاءاحيإ نم
 ،اهيف نولمعي يتلا ةحاسلا يف نييقارعلا نم مهفوختو نييركسعلا نم اهيبستنم مومعو اهييسايس
 ةوقلا مادختسا ىوتسم ىلإ ىرخأ ¬ايحأ ةوسقلاو ¬ايحأ لماعتلا يف سجوت نم هتجتنأ امو
 فقوملا قحتسي ال نييقارع نم دضلU نييكيرمأ نييركسع لبق نم يزخملا ليكنتلاو ةطرفملا
 ةماركلا ىلع زواجت نم بيرغ وبأ نجس يف لصح ام اهنيب ،اهمادختسا ينمألا وأ يلاتقلا
 دونج اهلهأ عم اهقرحأو اهبصتغأ يتلا ريبع ةباشلا ةثداحو ،نينوجسملاو نيفوقوملل ةييناسنالا
 ةيكيرمألا ةيامحلا ةكرش لبق نم نييندم لتق ةثداحو ،2006 ناريزح يف ةيدومحملU نييكيرمأ
 يف سكيلكيو عقوم اهرشن ةريثك ىرخأ ثداوحو ،دادغبب روسنلا ةحاس يف رتوكالب

 يف Dرهاظ اقافخأ ودبي ام ببسب ،سوفنلا يف ةبيخلا رúأ دق اهلوصح ناك ،23/10/2010
  .ةيوبعتلا فادهألا قيقحت

 مجسني ال ةيقارعلا ةحاسلا يف ةيوبعتلا فادهألا قيقحت يف يكيرمألا قافخالا ىلإ رظنلا نإ
 يسسؤملا لمعلا سسأو مءاوتي الو ،ىمظعلا ةوقلا هذه اهكلتمت يتلا تاردقلاو عقاولا تايطعمو
 ةريثم ا|دارأ برح ةحاس قارعلا دنع فقوتي الو ،ىربكلا ةلودلا هذه هدمتعت يذلا ىدملا ديعب
 نم اردق هنوك رشأتي امل ءانثتسالا دمعتو فرطلا ضغو زواجتلا نم دب ال هيلع ،......ةهجلا هذه
 ضعب يف كلذ متحت يتلا ةيجيتارتسالا ةيوازلا نم هعوضوم ىلإ رظنلاو ،نايحألا ضعب يف قافخإلا
 يتلاو ،البقتسم ةموسرملا فادهألا قيقحت ىلإ اليبس قافخإلا اذه ىلع سيسأتلا يأ ،نايحألا
Uيتلا يسنوتلا بعشلا ةضافتنإ يف لصح امك ةيبرعلا ةقطنملا مومع يف رهظت ا|ارشؤم ضعب تت 
 يتلا يرصملا بعشلا ةضافتناو ،2011 يناثلا نوناك 14 يف يلع نب نيدلا نيز سيئرلا تطقسأ
 رئازجلاو نيرحبلاو نميلاو ايبيل يف لصحي امو ،2011 طابش 11 يف كرابم سيئرلا مكح تªأ
 يف ثدح ام ىلع ا{ ةبلاطملا تاهجوت تسسÈ ةيطارقميد ىلإ رييغتلU ةبلاطملل هجوت نم نامعو
 ينامثل ةيلاتتملا هثادحأو قارعلا يف لصح يذلا ريغتلا نم اهعفد ةوق ةيادب تناك وأ ،قارعلا
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 بابش دي ىلع رييغتلU الإ هسيفنت ىلإ لاجم ال مراع يريهامج يبرع بضغ ةلاح تنوك تاونس
 هفارطأ لج طبترت يلود مالعإ نم ايسفن نومَعدُيو ،ةيكيرمأ لصاوتو لاصتأ لئاسو نودمتعي
Uرييغتلا ىوعدب قارعلا يف تبراح يتلا ةلودلا اكيرمأو برغل.   

 يف تركذ يتلا كولسلا عاونأ ضعب ىلإ ةدوعلا ىلإ انعفدي قافخالU قلعتي امل ءانثتسالا اذه نإ
 اهنم قلعتي ام ءاوس ،ةبراحملا ةيكيرمألا تاوقلا نم اريصقت وأ اقافخإ ْتّدُعو باتكلا اذه نتم
 ىلع درلا مدع وأ ،م{ هبتشم حارس قالطإ وأ ،نيملسملاو برعلا نيفرطتملا مامأ دودحلا حتفب
 ةرتف لالخ داسف تالاحو نييقارع نيلوؤسم ءاطخأ نع يضاغتلا وأ ،نارينلا رداصم ضعب

 ،ةريثك لاعفأو تالاح اهريغو ،نيرخآ داعبإو نييسايسلا نم ضعبلا بيرقتو ،ةرشابملا مهمكح
 تايطعم قفو ىلع اريسفت ،ةيركسعلا ةكرعملا ةحاسو ،ةرماؤملا ةفسلف نع اديعب اهريسفت نكمي
 نم اقافخإ هبناوج ضعب يف نيبتي يذلا كولسلا كاذ نأ تالامتحإ نمض يت÷ ةيسفنلا برحلا
 بولطملا يلحملا كولسلا نيوكتل اعفاد هبناوج ضعب يف وه ةيبرعلا ىتح وأ ةيقارعلا رظنلا ةهجو
 ةيوبعتلا فقاوملا ضعب عم لماعتلل اوعس مªأ قدأ ىنعمب وأ ،يلبقتسملا ىدملا ىلع هميمعت
 ةلاحلل داضم "لعف" يلحم كولس جاتنإ دصقب اقافخإ اهجئاتن تبسح يتلا ايسايس وأ Dركسع
 ةظفاحم يف لصح ام ريسفتلا اذه حيجرتل لاثم ريخو ،اهيلع ءاضقلا وأ اهزواجت نوبغري يتلا
 دجاوتب اوحمس مªأكو نايعلل رهاظلا دهشملا ثيح ،2007 ماع ىلإو لالتحالا ةيادب رابنألا
 ضعب نم اوبحسنأو ،ادصق دودحلا اوحتفو ،ادمع ةظفاحملا هذه مومع يف نيحلسملا نييباهرالا
 اهلمحت نكمي ال ةلذم ةقيرطب ةقطنملا هذه ءانبأل ةدعاقلا مكح ةجيتنلا تناكو ،ةيروت اهكراعم
 ببسب نوكتف ،اهلوبق نكمي ال ةيناسنالا ةماركلU ةناهتساو ،اهقيدصت نكمي ال ةيفلس راكفÌو
 مث نمو هرك ىلإ روطت ،اهردصم نييفلسلاو ةدعاقللو اهل داضملا ءاحيإلا نم اردق اهراركت رثك
 معدب ةنخاسلا قطانملا يقU ىلإ هميمعت مت ،اهتلتاقمل يفكي اهنم دضلU ايلحم العف دجوأ بضغ
 ىرخأ قطانم يف اهعيراشمو ا|اردق يف ابلس رثاو قارعلا يف ةدعاقلا رهظ مصق يرابختساو يدام
  .ايجيتارتسا بولطم وه امك ،ملاعلا نم

 بناوج ضعب انل رسفُتس ،تقولا رورمب ةحضاو اهداعبأ نوكتس ةيسفن ةيجيتارتسا اªإ
 ،مهدجاوت نUإ يقارعلا عمتcا هب رم يذلا يرادالا يدرتلاو ،ينمألا قرخلاو يسايسلا طبختلا
 يلحرملا رهاظتلا يف دجو يذلاو ،هببسب نوكت يذلا يريهامجلا بضغلا داعبأ كلذك رسفتسو
 ،مدنلل اهدعبو 4/3 موي ةماركلل ىرخأو 25/2/2011 موي بضغ ةعمجب سيفنتلل اليبس
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 ىوتسملا ىلع بولطملا فدهلا قيقحتل بولطملا لعفلا نوكتي ىتح لاحلا رمتسي اذكهو
  .يجيتارتسالا

 ىلإ ،ةيعارلا اكيرمأ نم دتمأ دق ننقملا هبش يرهاظلا وأ يروصلا يوبعتلا قافخإلا اذه نإ
 ةيلعافت ةقالع نيوكت يف ةلثمتملا فادهألا نأ ذإ ،ةددعتملا ا|زهجأو ةبقاعتملا ةيقارعلا تاموكحلا
 رييغتلا عم فوقولU يقارعلا روهمجلا عانقإو .ةحجرأتم تيقب ةيسايسلا ةيلمعلا فارطأ عم
 .اتقؤم ولو تعدصت دق تUاختنالاو ةيسايسلا ةيلمعلU هتعانقو .ةرصاق تيقب ةيسايسلا ةيلمعلاو
 لمع نم ضار ريغ روهمجلا يقب اهببسبو .ةصق¬ تيقب رارقتسالا طسبو نمألا ضرف تاءارجإو
 اهطيحم راطإ جراخ  هعانقإ عطتست مل اªإ ىتح ،ديغرلا نمآلا شيعلا يف هفادهأ نيمÈ يف ةموكحلا
 نم لاح يÌ ايسفن هعانقإ بعصي يذلا روهمجلا وهو ،مكحلا يف اهرظن ةهجو ةيقحÌ يفئاطلا
 نم مكحلا يف اهعم نيكراشملا ةيبلاغو ا|اهج ضعب نيب قلق لوصح يف ببست امم ،لاوحالا
 ئيجمو زوف تالامتحا نم سجوتلا كلذكو ،2010 راذآ تUاختنأ يف ةراسخلا تالامتحإ
 ضعبل ثاثتجالا تارارق رادصإ يف عراستلا ىلإ اهعفد امم ،ثعبلا بزح ىلإ نيلاوم صاخشأ
 هبش اهتطشنأ تناك يتلا ،ةلادعلاو ةلءاسملا ةئيه قيرط نع ،تUاختنالل نييسايسلا نيحشرملا

 نUإ تارارقلا هذه ءاغلإ ىلإ حيملتلU تدواع دقو ،تUاختنالا ةرتف لولح ىتح ةدمجم
 حلاص ةداسلا ىلإ ةبسنلU العف تيغلأ دقو ، 10/11/2010 يف ةموكحلا ليكشت تاضوافم
 يف باونلا سلc ةسلجب ةيقارعلا ةمئاقلا يف ءاضعأ يلوبركلا لامجو يناعلا رفاظو كلطملا

 اهلمجم يف هذهو ،ةينطو ةكراشم ةموكح جاتنا ىلع قافتالا ططخ نمض 18/12/2010
 ،نييسيئرلا ةيسايسلا ةيلمعلا فارطأ نيب ىتح لمأ ةبيخ تنوك ،ؤكلت تاطحم رشؤت كولس ملاعم
 قيرط نع هكيكفت ىلإ ةموكحلا عراست مل اذإ جيردتلU دعاصتي دق Dريهامج ابضغ تجتنأ
   .داسفلا ةبراحمو ،تامدخلا ميدقتو ماظنلل يلعفلا حالصالا

 ةادأ نوكت نأ ىلع ةرداق ،ةينهم ةينمأو ةيركسع ةزهجأ ليكشت يف اهفادهأ ىلإ ةبسنلU امأ
 مل لاحلا عقاو يف ةزهجأ اهنكل ،لاcا اذه يف ةسوملم تاوطخ تققح نإو يهو ،ةلعاف طبض
 لخدتلا تاهجوت نم للقي امب يجراخلا عدرلا ققحت نأل ،اهلهؤت يتلا ةلماكلا ةيزهاجلا بستكت
 لماعتلل ةيفاكلا ةينهملا ةيلباقلا روطي امب يلخادلا عدرلا الو ،ةيلخادلا قارعلا نوؤش يف يميلقإلا
  .نيدوجوملا اهزومر ىلع درمتلU ةبغرلا دح ةطلسلل داتعملا هفوخ نم ررحت يقارع ناسنإ عم

 بتاكم ةقورأ نيب اªاكم يف حوارت تيقب ةينطولا ةحلاصملل ةعساولا اهعيراشم نإ امك
 .ةموكحلا بازحأ نم نيبيرق ضرغلا اذهل اونيع نوفظومو ،ةموكحلا Dارس يف ضرغلا اذهل تميقأ
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 ةياª ىتح ةداح ةمزأ تيقب يتلا ،ءاملاو يراcاو ءUرهكلا ةصاخ تامدخلاو ءانبلU قلعتي اميفو
 .2010 ماع

 ةموكحلا تفرتعا يتلا هالعأ يف ةنيبملا يموكحلا فرطلا يف قافخإلا بناوج ضعب ةقيقح نإ
 اªإف ،نييموكحلا نيفظوملاو نييلوؤسملا نيب ةبيخلا رعاشم ةرúإ يف اهببست ىلإ ةفاضإلUو ،اهلوصحب
 تحبصأ ىتح ،مهلبق نم هتمدخ بولطملا روهمجلا نيبو اهئارزو ضعب نيب ازجاح تنوك دق
 ةيناملربلا تUاختنالا يف يلج لكشب احضاو اهضعب ناك ،ام دح ىلإ ةيبلس مههاجتإ هدودر ضعب
 لوصحلا يف مهتيبلاغ لشف ،اهتقبس يتلاو ةموكحلا هذه نم اريزو رشع ةتس اهيف حشر يتلا ةريخألا
 قوقح ةريزو تلصحو ،توص 413 ىلع الثم عافدلا ريزو لصح ذإ ناملربلا يف دعقم ىلع
 435 ىلع ةقباسلا ةأرملا ةريزوو ،توص 400 ىلع ةيبرتلا ريزوو ،توص 131 ىلع ناسنالا

 ام ىلع ةيلخادلا ريزو لصحي ملو ،Ùوص 949 ىلع قباسلا يموقلا نمألا راشتسمو ،Ùوص
 ضعبو لقنلا ريزو لصح ريثكب امهنم لقأو ،ةيباختنا ةلتك سيئر وهو تاوصأ نم يفكي
  :نأل لصح دق اقافخإ لثمي هتاذ دحب اذهو ،نيبيرقلا نيراشتسملا

 ةيسايسلا يضاملا ضارمأ زواجت ىلإ َّعست مل 2003 ماع دعب تسسÈ يتلا تاموكحلا عيمج
 يف مهو ،نيبيرقلا نييبزحلا نيب نم اوناك ،الثم اهيف ةطلس ىلعÌ وأ ،اهئاسؤرب نيطيحملاف ،ةيسفنلاو
 ةمهملا تارارقلا ذاختإ لئاسم يف هتناعإو ىلعألا دانسإل مهلهؤت يتلا ةفرعملا نوكلتمي ال بلاغلا
 تاجردلا فاصم ىلإ ثلاثلاو يناثلا فصلا نم اصاخشأ تمدق يتلا ةسايسلا فورظو .ةبعصلاو
 نم ديدعلا دلقتف ،ةهازنلاو ةءافكلل مامتهإ يأ ةراعإ نود ،رارقلا رادصإو ةرادإلا يف ايلعلا
 ،ةبسانملا ةداهشلا ىلع لصحي مل قارعلل اريفس نوكي نأك ،ءافكأ ريغ صاخشأ ةمهملا بصانملا
 ،ةيوناثلا ىلع لصحي مل وهو ةيعماج ةداهش روزم ناملرب وضعو ،ةرجأ ةرايس قئاس ينمأ لوؤسمو
  .ةيرادالا ريغو ةيرادالا ةيدايقلا لصافملا يف فالآ مهلثمو

 ناك ىلوألا تاونس عبرألا يف ةصاخ ،ةصصاحتملا يأ مكحلا يف ةكراشملا بازحألا هجوت نألو
 لعج امم ،اهحلاصل بصنملا نم ةدافتسألا لجأ نم ةحاتم ةوق لكب يعسلا ىلع اروصقم اهجوت
 ضفرلا ةدش نألو .ماعلا عفنلا باسح ىلع صاخ بسك ةحاس نوكت ةسسؤملا وأ ،ةرازولا
 قيوست يف اهتيبلاغ لشفو ،ةيعيشلا ةيبلاغلا تاذ ةموكحلل ،ينسلا يبرعلا طيحملا ىدل دوجوملا
 .ةينمألا اهططخ بناوج ضعب لقرعو ،اهرارقتسا عيراشم نم ريثكلا قاعأ ،طيحملا اذه يف اهسفن
 ءالتعأو ،ةموكحلل ايلعلا لصافملا يف ضعبلا ىدل ةيسايسلا ةربخلا يف اصقن كانه نأل كلذكو
 تءاج ةموكح لك نألو .رارقلا ذاختأل ايلعلا ةطلسلا نم ةبيرقلا فوفصلا نيزاهتنالا نم ةقبط
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 هاجتÑ مهل ةديحولا ةصرفلا يه ،اهمره ىلعأ يف مهدوجو نأ اهرابك ضعب سحأ رييغتلا دعب
 فيظوتلل مهدهج اودشحي نأ يف ببست امم ،مكحلا يف ةـيبزحلا مهلوصأو ،ةيصخشلا مªاكرأ تيبثت

 نمو ،لوصألا جراخ ماهملا ضعبب فيلكتلاو ،ريياعملا جراخ بصانملا نيب لقنلاو ،طباوضلا جراخ
  .اهقيقحت روهمجلا حمطي يتلا فادهألا قيقحتل هدشح ضورفملا مهدهج لق مث

 طقسن نأ نكمي ال نيذلا ناكيرمألU هلوصح قلعتي ال ماهملا قيقحت يف لشفلا نإف اذه عمو
 حاجنلا ةيناكمإ ،اهقيقحت يف قافخإلا وأ ،مهفادهأ قيقحت مدع نع ثدحتلا دنع تUاسحلا نم
 لمتحملا اهقيقحت نإو ،نآلا نم بيرقلا ريغ لبقتسملا يف ةنلعم ريغ ىرخأ فادهأو ،اهقيقحت يأ
 ىضوفلا" رثعتلاو ،طبختلU ءيلم قيرط يف ريسلا ىضتقأ دق نوكي نأ نكمي ،روظنملا ريغ يأ
 ضعب ىري امك ،يلبقتسملا حاجنلل قيرطلا وه ،يلاحلا قافخإلا نوكي نأ نكمي اهدنع "ةقالخلا
  .نيعباتملا

 ملاعم ضعب دالبلل ا|رادإ تالحس يف قثوت يتلا ةيقارعلا تاموكحلU كلذك قلعتي الو
 :لثم عارصلا ةحاس يف نيدوجوملا ءاقرفلا عيمجب امنإو ،لشفلا
 ،اªاوفنع ةمق يف ،اهاعرت يتلا ةيمالسإلا ةلودلاو ةيركسعلا ا|اعامجو ،اهميظنت ناك يتلا :ةدعاقلا
 قيبطتلا يف ةالاغملاو ،ينيدلا دادبتسالاو درفتلا ةرئاد يف ا|اذ يه تلخد نأ دعب هنيعب لشفلا وه
 ةلود عورشمو ،رتوتلا ةرúإل ةيداهج ةمظنم تلكآتف ،يئاوشعلا لتقلا يف فافسالاو ،يفئاطلا
 نيبتي اهنم .2007 ماعلا ذنم ةرثكب اهدبكتت تأدب يتلا رئاسخلا عم جيردتلU يفئاطلا تيتفتلل
 رئاسخ قارعلا ديبكتل يعسلاو ،يفئاطلا ناقتحالاو فنعلا ةرúإ يف ةيوبعتلا اهفادهأ اينثتسأ ام اذإ

 اهفادهأ مومع يف تقفخأ اªإ ،ايلحرم  داصتقالاو عيراشملا بيرختو ،ماعلا لاملاو حاورألا يف ةريبك
 اهفادهأ قيقحت يف تقفخأو ،مئاقلا ماظنلا رييغتو امÙ افاقيإ ةيسايسلا ةيلمعلا فاقيإ يف ةيوبعتلا
 سوفن يف لمأ ةبيخ نيوكت يف ببست اقافخإ ،ةيفلسلا ةيمالسالا ةلودلا ةماقإ يف ةيجيتارتسالا
 ،نييقارعلا مومعو ا|اسسؤمو ةيقارعلا ةلودلا دض مهيدل ناودعلا رعاشم تفعاض ،اهعابتأو ا|داق
 ةرتفل مهونضتحأ نيذلاو مهعم اولمع نيذلا كئلوأ ىتح ،هذه مهتيناودع براسم نم ملسي مل ذإ
 .2007 لبق ام ىلوألا لاتقلا
 ةدعاقلا انلزع ام اذإو ،مئاقلا عضولا نم دضلU حالسلا تمدختسا يتلا ىوقلا كلت :ةمواقملا
 يـف اهفادهأ نإف ،فينصتلا اذه نمض ةيقارعلا فارطألا يقU انيقبأو ،ةمواقملU اهفينصت نع
 ىلإ ةبسنلU دحاو بزح نم ةموكحم ةلود ،رييغتلا لبق هيلع ناك ام ىلإ قارعلا لاح ةداعإ
 رطيسي وأ ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل يركسعلا حانجلا اهعم قسنيو اهريدي يتلا تاعامجلا
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 نم هريرحت وأ ،ةيفئاط ةينيد لوصأ تاذ ىرخأ تاعامج ىلإ ةبسنلU ةدحاو ةهج نم اهيلع
 هذه تلشف دق ،ةثلú تاعامج ىلإ ةبسنلU ريرحتلا دعبام ىلإ فادهألا يقU كرتو ناكيرمألا
 يقارعلا عراشلا دو بسكب ةصاخلا اهفادهأ قيقحت يف كلذك تلشفو ،اهقيقحت يف ةمواقملا
 رورمب تلكë ةقيض دودح يف الإ ،Dرشبو Dدام اهل همعد نيمÈ مث نمو ،اهعيراشم يف هدييÈو
 رارق ذاختإ ىلإ مهمزلت هريبك ةيرشب رئاسخ ناكيرمألا ديبكتب ةصاخلا اهفادهأ امأ .مDألا
 ةلوليحلاو ،ةموكحلا طاقسإ يف اهفادهأو ،لالتحالل ةموسرملا فادهألا مهمامتإ لبق باحسنالا
 يقارعلا عراشلا نأل ،اضيأ ققحتت مل ينمألاو يروتسدلا غارفلا ىلإ دالبلا رجت ،ىرخأ ليكشت نود
 ةحداف رئاسخ اودبكتي مل ناكيرمألاو ،مواقي مل ةمواقملا يف اهعم كارتشالU هيلع تلّوع يتلا

 عراشلاو ،طقست مل ةيقارعلا ةموكحلاو ،مانتيف يف نرق فصن لبق م{رح يف لصح امك مهجرحت
 ،ةموكحلا نم ةبيرقلا ةفاسملا ىلع يبونجلا همسق ظفاح ةمواقملا هتدارأ امم سكعلا ىلع يقارعلا
 ،ةموكحلا نم ةيمسرلا ةفاسملا تاذ ىلع ظفاح يدركلا همسقو ،ناكيرمألا نع ايبسن دعتبأ نإو
 نيبو اهنيب ادياحم تU ،ةموكحلل ضراعملا ينسلا همسقو ،ناكيرمالا عم ةيفلاحتلا ةقالعلا ىلعو
 ،جيردتلU دادغب يف "ةموكحلا" اهزكرم نم بارتقالا يف تعرش لصألا يف ةدياحملا ةيبلاغلاو ةمواقملا

 ترسخ اريخأو ،ا|اوطخ يف ارثؤمو ،2010 ماع ةيسايسلا ةيلمعلا نم امهم ًاءزج تتU ىتح
 ةيقارع اهدارأ يتلا لاتقلا ةحاس يف ةدعاقلا ةهجاومب امأ هسفن دجو يذلا لتاقملا اهروهمج ةمواقملا
 ضعب ىلع رئاشعلا ْتّضقنأ نأ دعب يبعش ءاطغ نود افوشكم وأ ،ةيفلس ةيمالسإ ا|دارأو
 دحأ دافأ ىوتسم ىلإ قارعلا جراخ نم ةمداقلا ةيلاملا هتاليومت تفشنو ،ناديملا يف هدعاوق
 يف ينمألا عضولا  لوح 2007 ماع ةيادب هعم شاقن يف ،رابنألا ةظفاحم نم نيفورعملا نييسايسلا
 ةحاس دوعتل رصقت وأ ،لوطت دق عيباسأ ةدعل أد| اªأ ،ةظفاحملا ندم يقUو ،يدامرلا ةنيدم
 يف حلسملا طاشنلا ةداعإ نأ باجأ ،كلذ بابسأ نع لؤس امدنعو ،ديدج نم ةلعاف باهرإ
 نم ةيلمع لك ذيفنت نأل ،جراخلا نم يلاملا ليومتلا لوصو ىلع دمتعي ،ةظفاحملا مومعو ةنيدملا
 اهميدقتب ءافولاو غلابملا لوصو ىتح ذيفنتلا ليجÈ متي هيلع ،ددحم غلبم ءاقل متي تايلمعلا
 نكمي اذه نم .هيلع قفتم ام مالتسأ دنع طقف ذيفنتلا اوداتعأ نيذلاو ،ناديملا يف نيذفنملل
 كUرÑ اهنم قلعتي ام الإ اهفادهأ ةيبلاغ قيقحت يـف تلشف دـق ةحلسملا ةمواقملا نأ ىلع ديكأتلا
 نإو ،قارعلU اريثك ترضأ يتلا ءانبلا ةداعإ تايلمع ةقاعإو ةددـحم ةينمز ةرتفل ينمألا عضولا
 بوص تَهِجو ،اهيبستنم نيب ناودع رعاشمو "طابحإ" لمأ ةبيخ دوجو يف ببست اهلشف
 تاميظنت اونوكو ةيلاتقلا م|اهاجتإ اهدارفأ نم ديدعلا اهرثإ ىلع ريّغف ،ا|اذ بوصو ةدعاقلا
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 ةحلسملا ةمواقملل UUً ترهتشا يتلا ،رابنألا ةظفاحم نم تأدب ،ناكيرمألاو ةموكحلل ةدناسم
 بابسأ ةدع ىلإ دوعي اهل ةبسنلU لشف هنإ .نيدلا حالصو لصوملا يف هتنت ملو ،2007 ماع ىتح
 نع اليدب ةيسفنلا اهتئبعت يف اساسأ ةيفئاط ةينيد جمارب اهلئاصف ةيبلاغ حرط ،اهمهأ نم ناك
 فورعملا ثعبلا بزحل يركسعلا حانجلا اهنمضبو روهمجلا عم اهلماعتو ،ةينطولا رعاشملا
 عم يقتلتو ،داهجلا ميهافم ىلع اهتكرح سسؤت يتلا ،ىوقلا هذه نم ادحاو تU يذلا هتيناملعب
 ةيركسع تUرض اهيقلت ببسبو .يفئاطلا يسايسلا نيدلا ةناخ يف ىرخألا ةحلسملا ىوقلا
 يف اهيلع نوقوفتي نيذلا ناكيرمألا يأ ،اهل لباقملا فرطلا نم لاتقلا ةحاس يف ةيوق ةيرابختسا

 ،ةيبرعلا لودلا ضعب ىلع ةطغاضلا مهيعاسم حاجن مث نمو ،تارملا تارشعب لاتقلا ةحاس
 دهجلا نسحتو ،دانسالاو معدلا ميدقت تداتعا يتلا يلاملا معدلا رداصم فيشنتو ميجحتل
 تايلمعلا ةيلعاف ىلإ ةفاضإلU .سوملم لكشب Dرابختساو اينف يموكحلا ينمألاو يركسعلا
 ،ىوقلا هذه مومع نيب يهقف فالخ لماوع داجيإ نع ترمثأ يتلاو ،اهوحن ةهجوملا ةيسفنلا
 نيوكتل نييقارعلل ةماعلا ةيسفنلا ةلاحلا ةمءالم مدعو ،نييسيئرلا اهيمعاد دحأ تناك يتلا ةدعاقلاو
 كولسلا يف ةودقلاو ماعلا حلاصلا بيلغتو راثيالا تاجرد ىلعأ ةداعلا يف بلطتت يتلا ةمواقملا لعف
 نيوكتل يفكي ال امودعم وأ ،افيعض اهضعب دوجو دعي يذلا ،سانلا ىلا ةرظنلا يف يواستلاو
 نأ وه اهنم مهألاو .تايحضتلاو ربصلاو ةلواطملا نم اريثك بلطتت لاتق ةحاس يف ةمواقملا ةيعفاد
 هنم الدبو ،دحاو ةمواقم عورشم دوجو نيبتي مل 2010 ماع ىتح لالتحالا ةيادب ذنم قارعلا يف
 فادهأ رهظت ملو ،قيرطلا اذه تجª يتلا لئاصفلا ددعت ىلع ةددعتم ةمواقم عيراشم تدجو
 دعتبت فادهألا نم ديدع ترهظ لب ،عراشلا ىوتسم ىلع ا{ دادتعالا نكمي ةمواقملل ةدحوم
 اهلئاصف عيمج نكمتت ملو ،نايحألا ضعب يف ةمهبم غيصب اهنم برتقتو ¬ايحأ ةمواقملا ىنعم نع
 ،اهرارمتسU ديحولا ليفكلاو اهلعفل ديحولا معادلا عراشلا هعم فطاعتي مواقم ركف جاتنأ نم
 هاجتÑ ايجيردت اهبحس يذلا يبهذملا ينيدلا داهجلا لوح رودت ةقرفتم اراكفأ هنم الدب تجتنأو
 نم رسيتم ام مهددع قوفي لاتقلا ةحاس يف ءادعأ اهل تقلخف ،يبهذملا فرطتلاو ةدعاقلا
 ىلوألا فوفصلا يف سولجلU اهل حمسي ةحاسلا يف اروضح اهل لجست نأ نود تهتناف ،نيديؤم
 .هلبقتسمو قارعلا رضاح مسرب ةينعملا
 ىوقأ اهرابتعÑ ناريإ ىلع زيكرتلا نم دبال يميلقإلا لخدتلا نع ملكتلا دنع :يميلقإلا طيحملا
 Dوبعت احاجن تققح نإو يهو ،ريثاتلا ىلع ةردق مهرثكأو ،ةيقارعلا ةحاسلا يف نيلعافلا نيلخدتملا

 يف اهفادهأ نكل ،2010 ماع ىتح Dركسع ا{وص هجوتلا يف اهعيراشمل اكيرمأ مامتإ مدع يف
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 تراس نأ دعب ،ديرت امك احاجن اهيف ققحت مل ،ةيكيرمألا ةيسفنلا تايلمعلا نم اهعمتجم ةيامح
 ةبيرق ىرخأ رؤبل باوبأ حتفو ،اهلخاد يف رتوت رؤب نيوكت هاجتÑ امدق ةيكيرمألا ةيسفنلا لئاسولا
 ثادحÌ رثأتلا نود ةلوليحلا يف اهفادهأو .البقتسم لكاشملا نم ديدعلا اهل ببست نأ نكمي ،اهنم
 نم ملسي مل يموقلا اهنمأ نإ يأ ،نوكي نأ تططخ امك اضيأ احاجن هيف ققحت مل يقارعلا راجلا
 ضعب نم يناعت ،ةيوقلا ةلودلا هذه تأدب ذإ ،ةيقارعلا ةحاسلا نم ةمداقلا باهرإلا تادادترا
 تاراركتب ولو قارعلا يف يرجي امل لثامم اهضعب باهرإ لامعأو تاريجفت ةغيصب تادادترإلا هذه
 ناتسدرك يفو زاوحألا يف طشنت مكحلل ةداضملا ىوقلا ضعب تأدبو ،2010 ماع ىتح لقأ
 تاهاجتإ تطشنو ،نييحالصالاو نيددشتملا نيب لصح ماظنلا يف اخرش نإ امك ،ةيناريإلا
 يف عاستإلل لباق ،ةنيدتملا ةيزكرملا مهتموكحو ةيناريإلا ماوقألا ضعب نيب يموق لزعو فالتخا
 يف اهتفك يوقي ،يقارعلا لخادلا يف اذوفن تققح نإو اªإ امك .نآلا نم ديعبلU سيل لبقتسملا
 ماع ةيقارعلا ةموكحلا ليكشت تاعارصو دوهج تنيب ذوفن هنكل ،ةقطنملاو قارعلا عم نزاوتلا

 نإ ىتح ،هيلع ةبوسحم تناك يتلا بازحألاو لتكلا نم مسق ىلع امامت ذف¬ ريغ هنأ 2010
 يف اهطوغضل اوملستسي ملو ،اهتعومجم جراخ نم حشرم ليضفت يف اهئارآ اوضراع  مهنم امسق
Èةعانقلا ريفوت هلالخ نم عيطتست العاف وأ ،امئاد اذوفن هباسح نكمي ال مث نم وهو ،هديي 
 هرارقتسإ نيمÈ نكمي ال يذلا ،مهدلب يف هرارمتسا دييأتل ةعيشلا مهنيبو ،نييقارعلا نيب ةيفاكلا
 برعلا ءادع ليلقت نم تقولا تاذ يف عطتست ملو ،ايسايس ةيموقلاو ةيبهذملا فايطألا يقU لزعب
 ،هنأش يف ا|الخدتب حيولتلاو ،قارعلا ثادحأل ةجيتن اريثك ديازت يذلا ،اهدودح جراخ ا|اعلطتل
 اولخد ىتح ،ماودلا ىلع رتوتلل ةريثملا ةحاسلا هذه يف يوقلا رثؤملا اهئاقب نم مهتيشخ ببسب

  .نطابلU ولو اهدض ةفلؤملا تافلاحتلا عيمج
 مهعفد  ،قارعلا يف ةيجيتارتسالاو ةيوبعتلا مهعيراشمب قلعتي اميف نييناريإلل يبسنلا قافخإلا نإ

 فوقولU ملاعلا ىطخ نم لباقملU فعاض اريس ،مامألا وحن اعيرس ةلورهلاو ،ددشتلا نم ديزملا ىلإ
 ،مهيلع قييضتلل ةعيرذ مدختست دق يتلا ةيوونلا ةقاطلا ىلع لوصحلا يف مهعيراشم دضو ،مهدض
 نم تالاح لوصحل دهمت نأ نكمي لزعو راصح تاماود يف لوخدلا ىلإ مهعمتجم عفدو
 .بارطضالا
 مكاح نم ررحتلاو يداصتقالا هافرلاو نامألU ملح يذلا ،يقارعلا عمتcا امأ :يقارعلا عمتcا
 دعب دجو دقف ،مالحألا نم اهريغو ،ةاواسملا دمتعي ةلادع هيف اشيع همالحأ يف لمÈو ،روتاتكيد
 ،اهدوجو مزاللا ةيرصعلا ةايحلا يف ةيساسألا تامدخلا نأو ،اهيقحت نع ديعب هنأ تاونس ينامث
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 معط ال لوؤسملاو مكاحلا داقتنا يف ا{ عتمت يتلا ةيرحلا نأ دجوو .حاتملا نكمملU اهقيقحت بعصي
 هتمهتلا دق شيعلا ىوتسم يف نسحتلا نإو ،تاديدهتلا رثك نم ةديدشلا ة¬اعملا هذه طسو اهل
 صلختلا معط نإو ،ةيساسألا ةايحلا رومأو تامدخلا ىلع تافورصملا رثكو ،مخضتلا تDوتسم
 يسايسلا عضولا جتنأ نأ دعب ريغت وأ ،ىهتنا دق ،ةيثعبلا ةيطلستلاو شطبلاو ةيروتاتكدلا نم
 يناسنإ داهطضإ تاهاجتإو ،ةليدب يبزح طلست تاهجوت ،هنم وه يذلا يقارعلا روهمجلاو ديدجلا

 ةعتم نم هتمرح ،قباسلا يف اهنم مرُح يتلا جراخلا ىلإ رفسلا ةعتم نأ اضيأ دجوو ،ةديدج
 نم ديدع هتلماعو ،ةريشأتلا هحنم نم لودلا ةيبلاغ تعنتما نأ دعب ،ةيقارعلا هتينطوب زازتعالا
 هيف أفكنأ ادح ،ةبيخلU هرعاشم ةدش نم دازو قافخإلا هقهرأ اذهل ،ذوبنم يباهرإ هنأكو لودلا
 ىلع هتيناودع ةجرد نم دازو ،ةيبلس هافرلا نيمÈو ءانبلاو نمألا يف هتكراشم تيقبف ،هسفن ىلع
  .ريمدتلاو ةحازإلا يف ابغار راصف ،هموق ءانبأ نم نيرخآلا ىلعو ،ازواجتم ادقتنم راصف ،هسفن

 فادهألا قيقحت يف قافخإلا ببسب تنوكت يتلا ةبيخلا رعاشم نإ وه لاحلا بيرغ نم نإ
 ةلماش اهتحاسو برحلا هذه يف نوكت داكت اªإف ،افلتخم ا{ ساسحإلاو انيابتم اهلوصح ناك نإو
 يف رثألا اهل ناك سوفنلا لخاد يف ةيئادعلا نم ائيش اهلوصح نوك ىتح ،ةكراشملا فارطألا ةيبلاغل
 نم رظنلا دنع ،ةتقؤم ةيلاعفنإ رعاشم ةبيخلا نإف كلذ عمو .رارقتسالا مدعو رتوتلا ةلاح رارمتسا
 فارطألا ةيبلاغل "قافخإلا" فادهألا قيقحت مدع عوضوم ىلإ ةمئاقلا فورظلا داعبأ نمو اهتيواز
 تارشؤم تأدب اهنم اضعب نإو ةصاخ ،اهقيقحت ةلاحتسا ينعي ال ،ةيقارعلا ةحاسلا يف ةكراشملا

 مث ،ةمئالملا فورظلا ترفوت ام اذإ ،نسحألا ىلإ روطتي نأ نكمي ،طيسب لكشب ةدوجوم هقيقحت
 ةيمتحو ةعيبطلا مكحب امتح متت فوس اهنم ابيرق وأ ةيعيبطلا ةلاحلا ىلا ةدوعلاو نسحتلا نإ
 اهنيب لماوع ةدع ىلع هنع اديعب وأ ،نآلا نم ابيرق هلوصح تاتيقوت دمتعت مامتإ هنكل ،كارحلا
 .نآلا ىتح ققحتت مل يتلا نييقارعلا مومعل ةلعافلا ةيباجيإلا ةكراشملا
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  سماخلا لصفلا
  يعامتجالا لاVا يف تاقورخ

 يقارعلا ناسنإلل
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 ةهج نـم  بارطضالا لوصحب تمهسأ يتلا لماوعلا ضعبل ،هالعأ يف روكذملا ضرعلا نإ
 ،يعامتجإلا لاcا يف لصاحلا قرخلا ىدم نع اروصت انل مدقي ،ىرخأ ةهج هلوصح رارمتساو
ملَأ يتلا تافآلا ةعسو

ّ
 هذه ببسب ،اعم نآ يف ًةرثأتمو ًةرثؤم هعمتجمو يقارعلا ناسنإلU ْت

 تافآ وأ قورخ يهو ،طوغضلا ةدشو ةيعيبطلا ريغو ةبعصلا شيعلا فورظو تUارطضالا
 سوفنلا يف ةقلاع يأ ،ةدوجوم تلاز ام اهرúآ Dاقب نأ نيبتي ،اهتيبلاغ راركت لق نإو ةيعامتجإ
  :كولسلا عاونأ ضعب جاتنإ ىلع ةرداق تلازامو تناك ةجردب يعوضوملا ريغ ريكفتلا جªو ةبعتملا

 .بارطضالاو رتوتلل ةريثملا
 .رارقتسالا طسبو ءانبلا ةداعإ ططخو ةيسايسلا ةيلمعلا ةريسم عم ةقفاوتملا ريغ
   .تاعامجلا نيب ةقرفلا تاهاجتإ ضعب زيزعت يف ةمهاسملا
 قارعلا اهيف عقي يتلا ةقطنملا مومع نأ ذإ ،ةدوجوم ىرخألا يه تلازام ا|رúإ Dاون نإ نيبتيو

 نينسلا هذه لك يف لصح يذلا عقاولU رارقإلاو .ا|رادإل اليبس رتوتلا ةيلآ ِغلت مل وأ ،دعب أد| مل
 .ريثأتلل اليبس رتوتلا لعف جاتنأ نود لوحت ةجردب نمأتي مل

 ىلإ نيعاسلا ةدعاقلا ميظنت Dاقب نأ ذإ ،نيدوجوم اولازام ةرúإلا يدهعتم نأ اضيأ نيبتيو
 مهل Dالخو ،بيرختلاو ينمألا قرخلا لعف ثادحإ ىلع نيرداق اولازام بارطضالاو رتوتلا ةرúإ
 الك نم نوفرطتملاو ،كلذ ىلإ ةصرفلا تحنس املك ضوهنلل ةمئالملا صرفلا نيحتت ةمئانلU هبشأ
 ههاركإو هريمدتو رخآلU ىذألا قاحلإ ىلإ مهلخاد يف ليملا ِفتخي وأ ،ِهتني مل نيسيئرلا نيبهذملا
 مه ةلهجلاو ،ذافنلل باهرالا ىلع ةصرفلا تيوفتو حماستلل اصرف رفوي لكشب مهسوفن يف هلالذاو
 Dركسع اومزهو اريثك اوررضت نإو دضلU نوحلسملاو ،عمتcا مومع يف نيدوجوم اولازام اضيأ
 عدصتت مل نماثلا ماعلا ىتح ا{اوبأ ةحوتفملا لاتقلا ةحاس يف ةيسفنلا مهتلاح نإف ،سوملم لكشب
Uءافتخالا ةلاح نيوكتل يفاكلا ردقل. 

 رúآ لوصح يف تببست ،بارطضالا ةرúإ يف تمهسأ يتلا لماوعلا نإ لوقلا نكمي اذه نم
 بارطضالا يذغت تذخأ ،تافآ اهضعب دع نكمي ،ةيسفنلاو ةيعامتجالا ةيحانلا يـف ةيبناج
 مهأ نمو ،ديدج نم هثودح يذغت نأ نكميو ،ايعامتجاو اينمأ ةيواهلا ةفاح نم دالبلا تبرقو
 :يه بارطضالا ةلاح ثودحب اهدوجو طبترا يتلا تافآلا هذه

 مءالتي يذلا ليصفتلا نم ردقب اهتشقانمو اهضرع متيس يتلا ةيعفنلاو ةدرلاو ملساتلاو ةلزعلا
  .عمتcا اذه يف اهراشتنا ةعسو
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 ةلزعلا
 

 نيوانعلا يف اهليصافت ركذ مت يتلاو ،رييغتلا دعب تلصح يتلا ةرقتسملا ريغ فورظلا نإ
 ءانبأ نم ليلقلاو ،هنودو طسولا ةيفاقثلا تDوتسملU نييقارعلا نم ديدعلا تعفد ،ةقباسلا
 نأل ايموق وأ ،ايفئاط اولزعنا مهعافدنإ ةدش نم وأ مهعافدنUو اوعفدني نأ ىلإ ةيعاولا تاقبطلا

 ىلإ لوصولل كلاسلا قيرطلاو ،سانلا نم ةماعلا ةعانق بسح نامألU روعشلاو ةيامحلا ليبس
 ةيموقلاو ةيفئاطلا تاهجوتلا ربع طقف رمي ناك ،ةرتفلا كلتل نييسايسلا روصتل اعبت مكحلا
 يفو ترج يتلا تUاختنالا ةيبلاغل ةلصاحلا تافلاحتلا يف ،اسوملمو احضاو حبصأ ىتح ،ةزاحنملا
  :نأ ،تيوصتلا يف كلذكو ا{ ةصاخلا تاقالعلاو اهل تدعأ يتلا ةيسفنلا ةئبعتلا

 .ايعيش هنوك ىلإ دنتسي هل يعيشلا باختناو حشرملا مسالا بوص باهذلا
 .ٌّينس هنأل ينسلا ىلإ ةبسنلU لاحلا كلذكو
 .ٌّيدرك هنأل يدركلاو
 ،ىرخألا ةعامجلا يف رخآلا نع ةلزع يف شيعي ةيعرفلا ةعامجلا هذه يف دحاولا نأكو ةقيرطب

 اسيركتو ةلزعلا رعاشمل ازيزعت ،ملاعملا حضاولا يفئاطلا فافطصالا ساسأ ىلع اهجئاتن تءاجف
 ةيطبارتلا ةقالعلا فعض ىلإ اهلوصأ ضعب دوعت ًةلزع هماوق عقاو نع ربع يذلا ةصصاحملا موهفمل
 عم لماعتلل يسايسلا يعمجلا لعفلا ىلع اهتعيبط تسكعنا يتلا ةيعامتجالا ةبيكرتلا ءانبأ نيب
 عم م|اقالع يف ةساسلاو لتكلا نم ديدعل يحلصملا يتاذلا ليضفتلا ثيح ،ةدئاسلا فورظلا
 روعشلU لخأو ،كسامتلا فعضأو ًاءوس رمألا داز امم ،نوشيعي يذلا عمتcا عمو ،اضعب مهضعب
 نواعتلاو هريياعمو هتيوضعب كسمتلاو هل ءالولاو "قارعلا" ربكألا عمتcا ىلإ ءامتنالل يعمجلا
  .)35( البقتسمو ارضاح فادهألا كلت نع عافدلا مث ،ةكرتشملا هفادهأ قيقحتل

 للخلا اذهل رايعمك يقارعلا عمتcا ةبيكرت لكشت يتلا تاعامجلا فادهأ ¬ذخأ ولو اذه
 ،هناكس ةيبلاغ لكشت ةيعرف ةعامجك قارعلا يف برعلا نأ دجن ينامثلا تاونسلا ةيبلاغل لصاحلا
 رعشي كلذ نم سكعلا ىلع لب ،ةيعرف ةعامجك داركألا فادهأ عم ةقفاوتملا ريغ اهفادهأ اهل
 اهعضو اهل ةعامجك ،مهدوجو تاموقمل يجيردت تيتفت يبرع قارع يف مهليثمت نأ داركألا ضعب
 ضقانتت وأ ،برعلا دنع ةدوجوملا كلت نع فلتخت داركألا دنع افادهأ دجوأ روعش وهو ،صاخلا
 .نايحألا ضعب يف اهعم
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 نأ ىري مهتيبلاغ نأ وأ نوري نيذلا نامكرتلا ىلع هميمعت نكمي داركألا ىلع قبطني امو
 يتلا ةيلارديفلا ةلودلا فادهأ نم مهل برقألا وه ،لاثملا ليبس ىلع ايكرت عم ءاقتلالا فده
 مهتيصوصخب ظافتحالا ىلع اهقيقحت مهدعاسي ال يتلاو ،برعلا نم مسقو داركألا اهديري
 .ةيموقلا

 ىلع ابلس هساكعنإ ىلإ ةفاضإلU ،اهقيقحتل ةصاخلا ةيؤرلاو فادهألU ضقانتلا اذه نإ
 كلت نيب نواعتلا رادقمب لخأ ،هتيوضعب كسمتلا تاهاجتا ىلعو قارعلا ىلإ ءامتنالU روعشلا
 يذلا ردقلU الإ رخآلا نع لازعنالا ىلإ مهنم ًالك عفدو ،ةكرتشملا فادهألا قيقحتل تاعامجلا

 نيديعبلا نيب نم وأ ،ناك ابيرق ريغلا باوبأ قرط مامأ لاcا حتفيو ةيتاذلا حلاصملا ضعب ققحي
  .ةصاخلا فادهألا قيقحت ةيلمع يف هديب ذخالل

 نيملــسملا نأ دــجن رــخآ الاــثم نيدــلا ¬ذــخأ وــل ذإ ،ةــيموقلا دودــح تزواجت انه ةلزعلا ةلأسم نإ
 اــنلوانتو ،ةــليلق بسنب ةعامج ةئباصلاو نييديزألا مهيليو ةعامج نييحيسملا مهدعب نمو ةيعرف ةعامج
 نأ :لاــثملا ليبــس ىــلع ىرــن اــهبناوج ضــعب يف لــصاحلا عطاــقتلاو تاــعامجلا كــلت فادهأ هلاجم يف
 ريـــغ اـــهقيبطت نـــم ســـسحتي افادـــهأ ةريـــخألا تاونـــسلا لالـــخ ةليكـــشتلا هذـــه يف نيملـــسملا ضعبـــل
 نـــم دـــيزمو ةـــلزعلا نـــم دـــيزم ىلإ فعـــضلU نيرعاـــشلا عـــفد اـــمم ،اـــضيأ حيحـــص ســـكعلاو ،نيملـــسملا
  .ةلخم بيلاسÌ ريثأتلا ةوقو ةيامحلا ىلع لوصحلا ضارغأل ةيجراخلا باوبألا قرط يعاسم

 داقتنالا رثك ببسب اليوط رمتسي نل فوس يبنجألU ةلصلا اذ يلازعنالا هجوتلا اذه نكل
 لوصح رشؤي امم ةريخألا ةنسلا يف ةصاخ نييسايسلا نم هلاطبأل لصاحلا مذلاو هل ضرعتي يذلا
 تيوصتلا يف ريثأتلا لماوع نيب نم نوكيل ربكي نأ نكمي يقارعلا ريكفتلا جª يف طيسب ريغت
 تناك يتلا هتارشؤم نم اضعب وأ ،هتارشؤم البقتسم ةلزعلا نم جورخلا هاجتU عفدلاو رايتخالاو
  :لثم ةريخألا تUاختنالا يف ةحضاو
 نايحألا مظعم يف ناك نإو ،ايعيشو اينس اهمئاوق ميعطت ىلإ ةيباختنالا لتكلا ةيبلاغ تعس .1

 ،الثم ىربكلا ةيعيشلا مئاوقلا تبهذ ذإ ،يماهيإلا عيقرتلا ضارغأل ىرج ،ايلكش اميعطت
Uةينس مئاوق تلعف اذكهو ،اهتمئاق ةشرف اهيف ْتعّقر ،ةلقتسم ةينس تايصخش ةلامتس 
 مل ذإ تUاختنالا جئاتن هتتبث ،عيقرت وهو اهمئاوق ءامسأ نيب ةلقتسم ةيعيش تايصخش تجردأ

 مهلهؤت تاوصأ ىلع ةفورعملا ةيعيشلا مئاوقلا يف ةصاخ ،م{ عقرملا نيحشرملا ءالؤه لثم لصحي
Uتددرت يتلا مهئامسأو بسانتي امبو ،زوفل Uدق بابسأل ،ةيموكحلاو ةيناملربلا ةيسايسلا ةحاسل 
 Dاقبل وأ ،Dزاهتنا هاجتالا رييغتو مهلوصأ كرتب مهل اما|إ وأ ،روهمجلا نم ابتع اهضعب نوكي
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 اهماوق ،مامألا ىلإ ةوطخ دعي هثودح نإ الإ ،ايسايس اعيقرت ناك نإو كلذ عمو ،يفئاط لزع
 كرحتي يفئاطلا لزعلا بUو ،قباسلا نم رثكأ احوتفم تU نطولا بU نÌ نييسايسلا عانتقا
Uدهمت نأ نكمي ةوطخ يهو ،نينسلا تارشع لوبقم ردقب هقلغ قرغتسي دق يجيردت قلغ هاجت 
 ةطلسلاو يفئاطلا لزعلا ةفآ نم صلختلا عقي ،ليوط دتمم قيرط ىلع ىرخأ تاوطخ ىلإ
 .هتياª يف ةفئاطلل ةيسفنلا

 ْتفلُغو ،ةيفئاطلا عوضوم نم ةرملا هذه برتقت مل ةيباختنالا لتكلاو مئاوقلل ةنلعملا جماربلا نإ .2
 نكت مل نإو  هذهو ،ةيفئاطلا باسح ىلع ةينطولا ميدقتل ةلواحم يف ،ةينطو تارابعب اهعيمج
 اهنكل ،ةيديلقتلا ةيفئاطلا ا|اهجوتب ةفورعملا مئاوقلا ضعبل ةصلاخ ةيقارع ةينطو حور نم ةعب¬
 نيينطولا تاوصأ بسك يف ديفي ،ةيقارعلا ةنطاوملا ىلع قرَطلا نأ ةقيقحل نييسايسلا كاردإ لثمت
 يف امتح اهريثÈو اهدوجو دادزيس ،مامألا ىلإ ةوطخ يهو ،نييفئاطلا باسح ىلع ديازتت يتلا
 .نآلا نم اديعب ناك نإو لبقتسملا
 ءوضب ،ةنس نيحشرم اوبختنا ةعيشلا نم ليلقو ،ةيعيش تايصخش اوبختنا ةنسلا نم امسق نإ .3

 سانلاو نيفقثملاو نيلقتسملا طسو يرجت تناك يتلا تاشاقنلاو مهمئاوقل وأ ،مهل ةنلعملا جماربلا
 ،تايبلسلاو تايباجيالا باسح ىلإ لوحتت تناك ،نوبختنيس نمو تUاختنالا لوح نييداعلا
 نأ نكمي جضنلل تاهجوت ةيادب دوجو ينعي امم ،نايحألا ضعب يف تاءافكلا ىلع زكرتتو
 .نآلا نم بيرقلا سيل لبقتسملا يف ةفئاطلا دودح زواجتت
 ،يفئاطلا لزعلا راسحنإ هاجتU ادودحم ولو ايباجيإ الوحت رشؤتل تءاج تUاختنالا جئاتن نإ امك .4

 اهسأري تاوصألا ىلعÌ زوفتل ناملربلا يف ادعقم 91 ىلع تلصح يتلا ىلوألا ةمئاقلا نأ ذإ
 ولو ،ةنس نوحشرم اهيف زاف ةيعيش مئاوق كانهو اينس نيعبسلا براقي ام اهيفو ،يناملع يعيش
 .ادج نوليلق مªإ

 ةلثام تيقبو روهمجلا نيب هتدح تفخ ،تUاختنالا هذه يف ةعيشلاو ةنسلا نيب عفادتلا نإ
 اوناك ،ةقباسلا تUاختنألا يف تيوصتلل مهتيبلاغ هجوت نيذلا ةعيشلا نأ ذإ ،رابكلا ةداقلا نيب
 يف لصح امك مهقوفت تابثإ م|Uاسح يف اوعضي ملو ،ةريخألا تUاختنالا يف اعافدنا لقأ
 تUاختنالا يف مهعافدنا اريثك قوفي ةرملا هذه ةنسلل عافدنا لجس امنيب ،ةقباسلا تUاختنالا
 يف فادهألا قيقحت نم اطابحإ ،يسايسلا بناجلا يف رسفُي نإو عافدناو ؤطابت اذهو ،ةقباسلا
 اهنكل ،ينسلا بناجلا يف رئاسخلا ضيوعتو فادهأ قيقحتل ةمهاسملا يف ةبغرو ،يعيشلا بناجلا
 ملو ،ا|دش تفخ دق ،يفئاطلا ناقتحالاو لزعلا عفاود نأ رشؤت نأ نكمي ،ةيسفنلا ةيحانلا نمو
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 هاجتU هكيرحتو ،يقارعلا روهمجلا ثح ةيلمع يف لماوعلا ىوقأ قباسلا يف تناك امك دعت
 ،يفئاطلا لزعلU صاخلا كولسلا فك نم لوبقم ردق وأ ،سوملم مدقت وهو ايفئاط تيوصتلا
 مهجورخب ،هرامثتسا ىلع نورداق نويسايس ةداق رفوت ام اذإ ،نمألا طسب هاجتU هرامثتسا نكمي
 .نآلا اننمز سيل نمز يف ولو ةفئاطلا ةءابع نم نيرخآلل ةودقك

 تالاعفنإلا نم ريثكلا نأل ،فكلا رثإ ىلإ نانئمطإلا نكمي ال قارعلا لثم عمتجم يفو اننكل
 لبق ام قطانم بوص فكلا ىلإ اهقيرط يف يهو تلوحت ،يفئاطلا ناقتحالاو لزعلل ةبحاصملا
 الو "لمتكم ريغ فك" روعشاللا ىلإ اهليوحتب نآلا ىتح حجنت مل لوقعلا نإ يأ ،روعشلا
 ةركاذلا نم مسقلا اذه يف تالاعفنالا هذه لثم دجاوت نأ املع ،امامت اهوحم وأ ،اهءاغلإ اهنكمي
 لبقتسملا يف اهيلإ عوجرلا نكمي ،ةسايسلا يف ةقروو رياطتلل الباق ادامر اهءاقب ينعي ،ةيعمجلا
 ناقتحالاو لزعلا ةدش توفخ نأ رابتعالا رظنب ¬ذخا ام اذإ ،ةجاحلا ءاضتقإ دنع اهراهشإو
  .عوضوملا عم لماعتلل ةلودلا ا|دعأ ةيوبرت جمارب نم تÈ مل ،يفئاطلا

 ،عوضوملا تايبلس زواجتل ،ةيسايسلا تافالتئالاو لتكلا اهتسسأ ةيفاقث جمارب نم مجنت ملو
 روطتلاو كارحلل ةيمتح ةجيتنك تءاج امنإو ،يندملا عمتcا تاسسؤمل يبعش دهج نم الو
 يتلا ءايعإلاو بعتلا ةلاحل ةيبناج ةجيتنكو ،ا{اعيتساو ةقيقحلا كاردإ يف مهسأ يذلا يعامتجالا
  :نم اضيأ تءاجو نييقارعلا تباصأ

 .لالغتسالاو رييستلا ةوفغ نم اهلهأ قافأ يتلا تاوحصلا فقاوم
  .قارعلا نم دضلU ةريثملا ةيجراخلا تاهجوتلا ميجحتل نييبروألاو ناكيرمألا طوغض
 دوهجلاو ،يندملا عمتcا تاسسؤم ضعب اهيرجت يتلا رضحتلاو ةيعوتلU ةصاخلا جماربلا ضعب

  .ةلقتسملا ةينطولا ةيمالعإلاو ةيفاقثلا
 كلت ةصاخ ،رجهملا يف ماقت يتلا ةيقارعلا ةينفلا لامعألل ةيبناجلا تاريثأتلا نم كلذكو

 نم هيفستلاو ةهاكفلا بولسU عوضوملا عم لماعتلا اهولثممو اهوجتنم لواح يذلا ةيحرسملا
   .ءاقبلا يف رارمتسالاو شيعلا عفاودب Dروس يف اهتيبلاغ ميقأ حراسم

 ىلإ ةيمؤاشت ةرظنو ،بآتكإو قلق دوجوب اهضارعأ لثمتت ،يسفن بارطضا ةطرفملا ةلزعلا نإ
 مامتهالا وأ ،مهنم برقتلا بنجت عم ،اهدارفأو ةلباقملا ةعامجلل ةيهارك رعاشم اهبحاصت ،عقاولا

 ،اهل نيدهاشم مهتيبلاغ نوكي مهلوح نم ةيراجلا ثادحألU قلعتي اميفو ،مهراظنأ تفلو م{
 ىلإ نوليمي مªإ يأ ،مهنيب نم نوزربي نيذلا ةداقلا ءانثتسU ،اهعنص يف وأ ،اهيف نيكراشم سيلو
 ضارعأ هذهو ،نيرخآلUو سفنلU ةقثلل نيدقاف نونوكيو ةايحلا لكاشم يف لوخدلا نع ماجحإلا
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 تاعاس يه مك رشؤت ،بنجتلاو ةلزعلا ةيواز نم ةيسفنلا اهتقيقح ىلإ رظنلا انلواح ول ،بارطضإ
 يتلا تاولخلا ددع وه مكو ،ةيلاتتملا تامزألا عم هلماعت يف ،يقارعلا ناسنإلا اهيلإ أجل يتلا ةلزعلا

 ضعبلا تبسكأ اهثودح راركتو لاحلا ةعيبطب ا|رثكو ،اهنم بورهلل هسفن عم المÈ اهيلإ ىعس
 عفد يتلا ثداوحلاو عراشلا رطاخمو ،شيعلا بعاصم اهبنجب انعضو ام اذإ ،ةطرفملا ةلزعلا ىلإ الويم
 نم ردق دوجو رشؤت اªإف ،ةعامجلا عم جورخلا نم ليلقتلاو ،ةعامجلا نع داعتبالا ىلإ اهلوصح
 ريغ تDوتسمب ةدوجوم اªإف ،ةيضرملا ةلاحلا غلبت مل نإو يهو ،ةيضرملا ا|افاح نم بيرق ةلزعلا
  .ةبراقملا بوعشلا يقU اهدوجو قوفي ،ةيدايتعإ

 ةقثلا نادقفو ءاوطنالا نأ دجنف ،ةيريرسلا ةيسفنلا ةيحانلا نم اهعوضوم ىلإ ¬رظن ام اذإو
Uةيدرفلا ةلزعلل ضارعأك ،مهرمآتب كشلاو م{ نظلا ءوسو ريغلا نم فوختلاو نيرخآلاو سفنل، 
Uضعب لوصح رشؤي اهعويشو ،نييسايسلا نم ضعبو نييداعلا نييقارعلا نيب ةعئاش اضارعأ تت 
                .ىرخألا تاعمتcا يف لصحي نأ نكمي يذلا ،يعيبطلا قوفي ىوتسم ىلعو ةلزعلا رعاشم

 يناعت يتلا تاعمتcا نأ ةقيقح نمو ،ةيعامتجالا ةيحانلا نم اهعوضوم ىلإ ¬رظن ام اذإو
 يأ هلماوع عم مجسني ال يذلا درفلا عفدت قرعلا وأ ،ةفئاطلا وأ ،نيدلا ىلإ بصعت تاعزن
 اهنم ،الوبقو ةحار رثكأ الح ةلزعلا يف دجي ىتح ،ةيعامجلا ةكراشملا نع داعتبالا ىلإ بصعتلا
 نع نولزعنم مه ،ةليلق ريغ ةيعامتجا ةحيرش نولكشي نيذلاو قارعلا يف نيبصعتملا ريغ نأ نيبتي
          .نيبصعتملا نم مهريغ

 ةيعامتجالا هتاقالعو هطباورب اقباس فورعملا قارعلا يف نأ دكؤت ةيسفنو ةيعامتجا قئاقح اªإ
 يلاعلا ليصحتلا يوذو نيفقثملا نيب ةصاخ ةلزعلا نم اردق ،ةدحاولا ةعامجلا نمض ةديجلا ةينيبلا
 فقوم يف ءاقبلاو لتلا ىلع فوقولا ىلإ مهنم ديدعلا تعفد ،نيبصعتملا ريغ نييداعلا سانلاو
 ةداعإ يف كراشت نأ اهل ناك يتلا مهلوقع ترسخو ،دوهج نم مهيدل ام مهدالب ترسخف ،ةجرفلا
     .لعاف لكشب ءانبلا
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 ملسأتلا
 

 ىلإ تايفشتسملا ضعبو يلدعلا بطلا نم ىتوملا لقن تارايس ةنتفلا يماع لالخ تمسقنا
 طخلا ىلع لئاسلا هلديل اينس ناك نإ اهادحإ ديري نم لئسُي ىتح ،ةيعيش ىرخأو ةينس طوطخ
 طخلا ىلع هلدي ايعيش ناك اذإ اميفو ،ةينسلا ءازعلاو نفدلا قطانم ىلإ ارصح ةنسلا لقني يذلا
 دكأتلا متي اذه قوفو ،ةفورعملا مهنفدو مهنكس قطانم ىلإ ةعيشلا ىلع هلقن رصتقي يذلا رخآلا
 قطانمب رمي اينس سكعلا وأ ،ةينس قطانم نم هرورم فدصي ايعيش ناك ام اذإ ةرايسلا بلاط نم
 اهيلإ فنصت يتلا ةقطنملا هب ربعت ةدحاو لك نيترايس نيب ةفصانم هذه ةلاحلاو لقنلا نوكيل ةيعيش
 فد{ اهعيمج تءاج يتلا نDدألا ىنعم نع دعتبي هنكل ،ايلكش ناك نإو ٌماسقنإ .ايفئاط
 اهعيمج تمدختساو ،ايلاعفنا هطبضو رارقتسالاو ةنأمطلا هاجتD Uوس يناسنالا كولسلا ليكشت
 كلذك اهعيمج تلغتساو ،رانلا هادؤم باقعو ةنجلا هماوق باوث ليكشتلاو هيجوتلا يف ضرغلا اذهل
 ةيبناج ةجيتنو اضرع ءاج لالغتسالا نأ وأ ،ةصاخلا مهضارغأل رشبلا ضعب وأ ،ناسنإلا نم
 لخاد عارص عاونأ تلكشتو تاعامج تنوكتو بهاذم تأشنف ،ةصاخلا م|اداهتجأو مهراكفأل
 يف صاخ عون نم ناسنإ ،نايحألا ضعب يف اهلالخ نم َذفَن ،دحاولا بهذملاو دحاولا نيدلا
 وأ ،ةغلابملا ىلإ هعفد "قلق" لوهجم ءيش نم ديدش فوخ وأ ،باقعلا نم ديدش فوخ هلخاد
 َذفَنو ،دوهعملا هحماست نع نيدلا فرح يف ¬ايحأ بغري ال ثيح نم مهسأف قيبطتلا يف فرطتلا
 يف لاغيإلU ةوعدلا ىلإ هتعفد نيرخآلل وأ ،هتاذل ءادع ةحسف هلخاد يف عونلا سفن نم رخآ
 لوصولل هتوقو هدهج لك رامثتسا ىلإ تقولا تاذ يف هتعفدو ،حالصإلل ةوقلاو رسقلا مادختسا
 حالصإلا يف ةيئادعلا هراكفأ قيبطت يف همدخي ،ةيويندلا ةيسايسلا وأ ،ةينيدلا ةطلسلا يف زكرم ىلإ
  .مادختسالا يف فرطتلا نم عونلا اذهل اساسأ دجوأف  ،ميوقتلاو

 اهلاوحأ يـف سؤبلا دادزي .نDدألا عيمج يفو تاقوألاو ةنمزألا لك يفو لاحلا وه اذكهو
 ،نييزاهتنالا نم ريثك مهعمو ءDوسألا ريغ نوذفانلا رثكي موي ،لاوهألاو رطاـخملا فعاضتتو
 يف تازواجتلاو ءاطخألU ءيلملا ايندلا ملاع ىلإ هنم نوذفني وأ ،نيدلل يوسلا رادجلا اعم نوربعي
 دادعتسالا مهيدل نينيدتملا نم ليج وأ نيدتلا نم عون نوكتي اهدنع ،"تامزألا" تاقوألا كلت
 ال عقاو اذهو ،ةرخآلل حيحصلا نيدلا موهفم نع اديعب ايندلا يف م|ابغر عبشُي لعف يÌ مايقلل
 يف نوناعي صاخشأ الثم هلخدي نأ ثدحي ،يسفنلا صاصتخالا لاجم يف هنإ ،نيدلا ىلع رصتقي
 ناكف ،مهلكاشم لحل ديحولا ليبسلا ،هيلإ مهلوخد يف نودقتعي ةيسفن لكاشم نم لصألا
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 نأ ةيبرعلا تاعمتcا ضعب يف م|أ يذلا صاصتخالا ىلعو ةيسفنلا مهلاح ىلع رطخألا مهلوخد
 نم اهيلإ نيذفانلا ضعب هجتي يتلا ،نDدألا عوضوم يف اضيأ لاحلا وه اذكهو ،نيناجم ةلش هلهأ
 دح ،ةينيدلا سوقطلا قيبطتو نيدلا ىلإ ةوعدلا يف ةالاغملاو نيدتلا يف فرطتلا ىلإ ءDوسألا ريغ
 يف لصح ام اذهو .قيبطتلا رماوأ ىلإ لثتمي ال نم لتقب رمألا ىوتسمل ةوقلU اهقيبطت ىلإ ليملا
 نم ةليلو موي نيب اوبلقنا نيذلا بابشلا ضعب يمالـسإلا نيدتلا ىلإ هجوت ذإ ،رييغتلا دعب قارعلا

 هقتاع ىلع مهنم مسق ذخأ ىتح ،ددشتملا نيدتلا اهضيقن ىلإ ،فرطتملا ةليذرلاو ةيصعملا لاح
 بونذلا باكترU قلعتت لئاسم يف يهلإلا صاصقلا ذيفنت رخآلا مسقلاو داشرالاو حصنلا ميدقت
 وأ ،ةيئاوشعلا مهدوهج لالخ نم باسحلا موي لبق التق اهيبكترم نومكحيو ،Uونذ اªومّيقي يتلا

 اوبكتراف ،ذافنلا يف ساسألا سفن ىلع تهجتاو تلكشتو تمن ةيمالسإ ةينيد تاميظنت نمض
 ،نيملسأتملU مهتيمست قحف ،نيد يأ اهلبقي ال يتلا بونذلا نم اريثك ةفرطتملا مهبيلاسأ ببسب
 تناك امدنع اªإ ةلئاق )م ،ك( ةيرصنتسملا ةعماجلا تابلاط ىدحإ مهتكش .ةملسألU م|رهاظو
 يتلا ايكلا ةرايس تفقوأ ،2004 ناسين مDأ دحأ دادغبب ةرودلا ةقطنم يف اهتيب ىلإ ةدئاع
 اهريدي ،ءUرهكلا ةطحم نم ابيرق ْتّبصُن ةيمسر ريغ ودبت ةرطيس نيتديسو ةوسن ةعبس عم اهلقتست
 مل رمع نع مني قرفتمو فيفخ اهرعش ةيحلب باش انم مدقت اهفوقوبو ،نوحتلم مهعيمج نويندم
 بابلا حتف ،ةبيرقلا قطانملا وأ ،ةقطنملا سفن نم هنأكو ةيدادغبلا هتجهلب ،ةرشع ةنماثلا زواجتي
 يمسج يف ترس دق ةيئUرهك ةقعص نأكو ترعش اهدنع َّينيعب هانيع تقتلاف ،ةرايسلل ةيبناجلا
  :نيرخآلا نود يل همالك اهجوم لاقف ،ابعر فجترأ ينتلعجو

 فقوت ،ةعينشلا كتلعف ءازج يذخأتل ةرايسلا نم يلزنأ ايه ،ةبجحم ينوكت مل اذامل ِتنأ
 ،نينس نم ءادلا اذ{ ةباصم يننأك ئتÈأ تذخأ ،قطنلا نم نكمتأ مل ،يترجنح دنع مالكلا
 يتلاح ترúأ ىتح ،توملاو ةايحلا ررقي نم هتروصت رمأ بحاص نم اوفع نالسوتت يعومدو
 ىلإ ييعسو يتÈÈ تمهف اªأ ودبي ،يبناجب تناك ضيبأ باجحب ةينيسمخ ةأرما هذه ةيواسأملا
 يردتو ةيحيسم اهفوش ينبإ( ،ةطيسبلا اهتجهلب ينع ةباين تباجأف ،ةيحيسم ينأ لوقلا
 هذه رخس دق عوسي نأ وأ لحلا تدجو ينأكو يسأرب تأموأف )باجح وكام مهنيدب نييحيسملا
 .)ةينارصن اه( :لاقف ،ةنحملا هذه نم ينصلخيل ةملسملا ةأرملا

  :لمكأ مث ،فقوت نود رمهنت تلازام يعومدو ةينú يسأر تززهف
  .ةيزجلا نيعفدت له يلاعت مث ،ةيمالسالا ةلودلا يف نيشيعت ِتنأ كلذك ِتنك نإو
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 ضباق عم لدابتملا مالكلا يف ةصرف ،قطنلا نع يناسل تفقوأ يتلا ةجرشحلا تدَجَو دقل
 نكمي فرعأ ام ينإ مث ةيحيسم ينآ هللاو يخأ ،ةئيطبو ةقرفتم تاملكب قطنأ تأدبو اذه حاورألا
 .ةرجافD يلزنإ :الئاق درف ،ةيزجلا اوعفد ديكأ ،ةيزجلا اوعفد يلهأ

 ،ةحابسلا نسحي ال هنإ فرعي ذقنمب كسمتي قيرغك يبناجب يتلا ةأرملاو يسركلU تثبشت دقل
  .ديدجلا اهريمأ امبرو ةقطنملا مكحي نم هنأ روصتي يذلا باشلا اذه دنع كلذك سيل رمألا نكل

 ةرايسلا تكرحتف ،تنأ كرحت قئاسلل لاقو ،ةرايسلا نم ينبحسو يسأر رعش نم يندش
 كسمي بئذ لثم يرعش نم ّيب كسمو ،جرفلا ىلع اولصح ا{اكرو اهقئاس نأل وأ اªأل ةعرسم
 نم ةبيرق تناك بكار ةعبس ةرايس ىلإ ينذخأ .ديري يذلا ناكملا ىلإ ةمواقم نود هعم يرجت ةاش
 ىلإ قاسي ءيربل الحس بحسلا لوحتف ،يشملا عيطتسأ دعأ مل ىتح ياوق تراخ دقو ،قيرطلا
  .يرهظ ىمدأ نيكسب ازغنو اعفد اهيلإ ينلخدأ ىتح ،مادعالا ةصنم

 عفدلا يف هطاشن دازف ،يصيمق قزمت ىتح ةرايسلا بU ةفاح ىلع ةدشب هتمواق ينإ ركذتأ
 قزمتو ةمواقملا طرف نم تلعتشا يتلا هتزيرغ ءافطإ ىوس هل مهال ¬اويح حبصأ ىتح زخولاو
 ةمحرلا ةقلط رظتنأ ،يفلخلا يسركلا ىلع ةثجلU هبشأ تعقوف امامت تيهتنأ ينإ ترعش ،صيمقلا
 يذلا يرمع لاوط اهتبرج نأ يل قبسي مل تاجنشتو ،ينكلمت باصتغا فوخ نم اهتينمت يتلا
  .اماع نيرشعلا ىلإ مDأ لبق لصو

 وهو سرتفملا ناويحلا اذه توص ىلع اهادحإ نم تقفأ ىتح ملحأ ينأكو تاظحل ّيلع ترم
  :الئاق هنولطنب علخ يف لجعتسم

 اهدنع ،ةرخآلا منهج اولخدت نأ لبق ايندلا يف مكءازج اولانت نأ دبال ةرفك نويحيسم متنأ
Èمهي هنأ تدك Uاقع يلتق لبق يباصتغU نبألاو بألا تركذف ،ةيحيسم يدلومل وه هعضو 
  نأ وه مارحلا :نولطنبلا علخ لمكأ نأ دعب درلا ينءاجف ،مارح اذه هل تلقو سدقلا حورلاو
 فنعب ةرايسلا بU مهدحأ قرط ةيلخادلا هسبالم علخ ممتي نأ لبقو ،ايندلا هذ{ ةرفكD اوشيعت
  :الئاق لاجعتساو

 طق لثم ةعولخملا هسبالم الماح ةرايسلا نم زفق اهدنع ،ةيكيرمأ ةيرود تءاج ريمس كل
 ينكل ،ينذقني نم يد¬أ نأو يناكم يف سلجأ نأ تلواح ،ةلوهذم ¬أ تيقبو ،بالكلا هقحالت
 يف تحرو ،تدشنأ دق يمسج تالضعو ،تدلبت دق يرعاشم تناك ،ءيش لعف ىلع وقأ مل
 ىفشتسم يف نآلا تنأ ينأمطأ ،يضقيتسا ينيداني دحأ توص ىلع الإ اهنم قفتسأ مل ةبوبيغ
 ىفشتسم العف اªإو ،يقارع بيبطل العف هنأ توصلا نم تدكÈو َّينيع تحتف اهدنع ،كومريلا
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 ةيرودلا نأ تدكÈو ،هيلع دقرأ ريرس بناج ىلإ ريرسو ءاضيبلا تDردصلاو ةكرحلا ثيح
 اªاكم يف ةفقاو ةلتقلا اهكرت يتلا ةرايسلا اهشيتفت دنع ينتذقنأ دق ةفدصلU ترم يتلا ةيكيرمألا

  .نيروعسم م{وره ءانثأ يف
 دق تناك قشمدب اموت بU يف ةلئاعلا اهّتنَكَس ةقش يف مالكلا نع ةباشلا هذه تفقوت انه

 وه اذه له :ةلئاق ءوجللا ناكم ىلإ راظتنالا ةطحم يف يهو ،ةرشابم ةثداحلا دعب اهيلإ تلحترأ
 نيرضاحلا دحأ لخدتي نأ لبقو اهدعب .ائيش اهنع مهفأ مل يتلا ةيزجلا ةصق ام مث يمالسالا نيدلا
 دقل :ةلئاق هفيضت نأ تدارأ ارمأ ْتركذَت ،مالسالا يف ةيزجلا حرشيل نيملسملا ةلئاعلا ءاقدصأ نم
 عوبسالا براقي امل شارفلا يف دوقرلاو ةليللا سفنب انتيب ىلإ ةدوعلا دعبو ينأ وه ،مهم ءيش ينتاف
 كلذ مهعيمجل ُتفصو ناريجلاو براقألا نم انترDز دنعو ،تيبلا بU ىلإ جورخلا نم فوخلاو
 ةيعمجلا رود يف هلهأ نكسي ،طقاسلا ريمس اذه الئاق انناريج نبا هفرعف ةيهانتم ةقدبو ناويحلا
 ،رودلا هتقرسو ،ةقطنملا تانبب هشرحت رثك نم ،طقاسلا يأ ةيمستلا هذ{ ةقطنملا بابش هومسيو
     .)ضرالا ةتعياز( ام رثك نم ةيقارعلا ةجهللUو زاجيÑ يأ

 يتلا ةيوامسلا نDدألا نأ دجن ةتحبلا ةيسفنلا ةيحانلا نم ملسأتلا عوضوم ىلإ رظنلا دنع
 هئاªإ ىلإ اهنم ايعس ،باقعلا ءوسب يوسلا ريغ كولسلا ترذحو ،لادتعالاو حماستلU تد¬
 يذلا اªاسنإ نأ ايقطنم تدجو ،اذه انموي ىتح ىلوألا ةأشنلا ذنم لاحلا اذه ىلع ترمتساو
 ةيسفنلا ةبيكرتلا يف نأل ،قلطملU نجدتي مل ءاوسلا دودح نمض هكولس نيجدت نDدألا تدارأ
 مهو ،نيدلا لئاسوب هحالصإ وأ ،هنيجدت نكمي ال ،ءاوسلا نع ايضَرَم اداعتبأ وأ ،اذوذش هضعبل
 نإف كلذ نم مغرلUو ،نDدألا عيمج يفو تاعمتcا لك يف Uراقتم اهدوجو نوكي داكي بسِن
 لالخ نم ةيلاعفنالا اهلكاشم لحل ،نيدلا ىلإ تذفن اذإ الإ ،ةدودحم داتعملا يف اهدوجو راطخأ
 يذلا قارعلا يف هنم ءزج وأ ،لصح ام اذهو ،ماوعلا نيب رشتنت ةرهاظ تنوكو ةعساولا هتاقيبطت
 ال ،بصعتلا ا{احصأ كولس ةعيبط يف يكاحت "ملسأتلا" روكذملا عونلا نم ةرهاظ هيف تنوكت
 ،ةايحلا عم لماعتلل اساسأ ةعيرشلU ناميإلا الو ،قلاخلاو ناسنإلا نيب ةيباجيالا ةقالعلا هب دصقن
 تU ذإ ،ةيوسلا ريغ ،ةفرطتملا تاهجوتلا قيقحتل اليبس ،نيدلا ةرئاد ىلإ يوسلا ريغ ذافنلا امنإو
 نوهجتي ،يهقف ساسأ نودو ،نييقارعلا نم ليلق ريغ نأ ،رييغتلا تبقعأ يتلا تاونسلا يف احضاو
 ةعيبط يذ ينيد ريسفت ءاطعإ ىلإ ةيفقوملا م|الماعت يفو ةيسايسلا مهئارآ يفو ةيتايحلا مهفقاوم يف
 لك يف قح ىلع مªأ نودقتعي اذه مهملسÈ ببسبو ،لاقي لوقو ردصي لعف لكل ةفرطتم
 هسكعبو ،مهجª ىلع ريسلاو م|ادقتعمب ناميإلل نيرخآلا عفد ىلإ كلذ نم دعبأ نوبهذيو رومألا
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 نم ةعس اهيف ةرخآ لبق ،اهيف وفع ال ايند يف ريصملا ءوسب مªودعوتيو ةدرلا وأ ،رفكلU مªومهتي
 .نارفغلاو وفعلا

 ال ،ريكفت جª ساسألا اذه ىلع ملسأتلا وأ ،قلطملا يركفلا داقتعإلا فلخ سرتمتلا نإ
 تناع يتلا ،ةيبرعلا انتاعمتجم ىلع كلذك الو يمالسإلا نيدلا ىلع الو قارعلا ىلع هدوجو رصتقي
 داكت بسنبو ،ةيرشبلا تاعمتcا لك يف دوجوم وه لب ،دوجولا اذه ببسب اهريغ نم رثكأ
 كلت دعب هراشتنا ةعس يف ديحولا قرافلاو ،دوجولا اذهل ةيادبلا طوطخ دنع ةبراقتم نوكت
 اذه نيب ،نيديعبلاو اهنم نيبيرقلا نيرخألا ىلعو ا|اذ ةفرطتملا سفنلا ىلع هريثÈو ،طوطخلا
 ،نينسلا تارشع ذنم هتزواجت يتلا كلتو ،طرفملا هئادب ةباصملا انتاعمتجم نيب وأ ،كاذو عمتcا
 ٌلماوع .حاتفنالاو رضحتلا ىوتسمو ةرادإلا بيلاسأو ةيندملا نيناوقلاو مظنلا ةعيبط ىلإ دوعي
 هبسن سيبح Uارطضا فرطتلا ¬دنع تقبأو ،مهدنع لادتعالا نم ترثكأف اهنيب اميف تلعافت
 ،¬دنع افيعض اهدوجو ناك لماوع اªإ يأ ،ءانثتسالا نم ليلق عم ةيادبلا طخ دنع ،ةيبيرقتلا
 برتقت ةيصاخ هتلعجو ،ةيادبلا طخ نع اديعب ،هراشتنU تحمس يتلا لعافتلا جئاتن فعضأ ردقب
 اهببسبو ،نوردخملا اهDاحض عمتcا ءانبأ نم ديدعلا اهدوجو سدقيو ،ةماع نوكت نأ نم
 .نولأسي الو نوذفني ،نوشقاني الو نوعيطي دونج ةملسأتم تايصخش فلخ نوريثكلا قاسنا
 ةملسألا ةرهاظ تنوكتف ،نيلدتعملا عومج مهمامأ تبحسنا ،ريثأتلا ىلع ةردقو نأش مهل حبصأو
     .ريثأتلاو للخلا بسن تدازو

 اهشيجو ةيثعبلا ةيبزحلU ةنورقملا ينوتيزلا ةلدب نييقارعلا ضعب هلاجم يف عزن يذلا ملسأتلا نإ
 وأ ،ةجهل نم اوريغو ،ةريصقلا ءاضيبلا ليوارسلا وأ ،نيدتلU ةعوفشملا سباحملا اوسبلو يبعشلا
 لهأ ا{ ملكتي يتلا ةجهللا كلت لثم نمألا لاجرو نيلوؤسملا مامأ ا{ نوملكتي اوناك تارابع
 نوعطقي ،شيتفتلاو ةرطيسلا طاقن يف ا{ نوقطني ،بونجلا لهأ ةجهل نم ابيرق ىرخأ ىلإ تيركت
 بألا نع اليدب ،نوحصني نايحألا نم ليلقو نورذحيو نورهنيو نوعنمي ،ائيحمو احاور عراوشلا
 نوضرفيو ،ريصقتلU مهتملا يسايسلا نع اليدب روهمجلا نودوقيو ،نيدلا رومأ يف لهجلU مهتملا
 هيف يذلا ناكملا يف نودكؤي ،نولوخم كلذب مªأل ارسق ذاتسألاو ةعماجلا بلاط ىلع مهيأر
 م|ادقتعم نوممعيو ،نيدلا رومأ يعارت ال يتلا ةلودلا نع ةليدب ةيهلإ ةطلس مªأ ،نودجاوتي
 ىلإ ماكتحالا نوعيطتسي ال نمزلا طلستب نوباصم مªأكو ،حالسلا ةوقو بيهرتلU مهراكفأو
 رطخألاو .نآلا دحلو اهنيوكت ذنم ةيرشبلا هيلع تراس يذلا روطتلاو يعامتجالا كارحلا قطنم
 ةعبÙ تادحو يف اهوضق ةرتف مهتمدخ رتافد نم اوحسم مهنم اريثك نأ كاذو اذه لك نم
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 م|اءامتنإ نم اعيرس اوريغو ،نامزلا اذه تايشيلم يف اولجسيل ،نامزلا كاذ يف مادص ييئادفل
 يف اقسفو اوهل م|ايح ةقيرط اولدبو ،نامزلا اذه بازحأ  ىلإ اعيرس اوبستنيل ،نامزلا كاذ بزحل
 تايشيلملو نيلوهجم ةداقل ءايفوأ ادونج اوناكف ،نامزلا اذه ليل لاوط دبعت ىلإ نامزلا كاذ
 مهتسرامم يف اولحو ،يطارقميدلا اهئانب ةمواقمل اليبس لتقلا يف اهرماوأ اوذفن ،ةلودلا دض ةملسأتم
 مل ايعرش ايضاق مهنيب نم اوبّصَن ،لالحالا اذه يف اوعنتقيلو .¬وناق لوخملا يضاقلا لحم باقعلل
 لقعلا يف اªأل ،ةءاربلل هماكحأ يف دوجو ال ،اقنخ لتقيو ادلج مكحي ،ةطسوتملا ةساردلا لمكي
    .يداهطضالا فرطتلا ءادب ةباصإلا ببسب ،ةدوجوم ريغ الصأ

 هذه يف هبحاص نأل ،ءاوساللا وه لب ،ءاوساللا طخ نم برتقي ،هذه انتلاح يف ملسأتلا نإ
 اهعيزوتب اهنم صلختلا لواحي يتلا ،ةيطلستلا راكفألا طغض تحت شيع ةلاح يف نوكي ةلاحلا
 نم ديزيف ،رمتسملا قلقلا ىلا هعفدت ةجردب ،تددجت دق اªأ دجي ليلق دعب هنكل ،نيرخآلا ىلع
 ،اريسفت هرسفيو ،حيحص وه هدقتعي يذلا حيحصلا لعف ىلع مهماغرإو ،ريغلا نوؤش يف هلخدت
  .فينحلا يمالسالا نيدلا بلص يف ديحولا ريسفتلا هنأ دقتعي

 ُهقوطو هتعيبط عمتcا كردأ ام اذإ وأ Dدرف يقب ام اذإ ،ةلكشم اقح لكشي ال ملسأتلا نإ
Uتامظنم لكش ىلع تاعامج يف نوفرطتملا عمتجي امدنع كلذك نوكيس هنكل ،فيقثتلاو ةيعوتل 
 مهفوخ فيرصتل لئاسو نع يروعشاللا يسفنلا شيتفتلا طغض تحت ةينيد وأ ،تناك ةيسايس
 يف مهل نيلباقملا فرطتل  اريثمو نيفرطتملا نم مهلاثمأل Uذاج اعمتجم اهدنع نونوّكيف ،لوهcا قلقو
 يف ¬دهاش ذإ ،ينيطسلفلاو يقارعلا عقاولا نم ةبيرق ةلثمأ اذه يف انلو .نيدلا يف وأ ،ةسايسلا
 نم ديدعلا ،ا|رئاد ىلإ تبذتجأ دق ةنسلا نيملسأتملا ىلع ةبوسحملا ةدعاقلا نأ فيك قارعلا
 ةّيضَرَم ةقيرطب ،ريجهتلاو فطخلاو لتقلا لامعأ نم ريثكلا تذفنو ،قارعلا يف نيملسأتملا ةنسلا

 تاعامجب مهضعب لتكت نيذللا ،لباقملا يعيشلا بناجلا يف نيملسأتملا ةرúإل ةيفاك تناك
 دق ةدعاقلا لامعأ مظعم نأ رابتعالU ذخألا عم ،ةقيرطلا سفنب لباقملا بناجلا عم تلماعت

 فرطلا يف ةصاخلا عيماcا ا{ تماق يتلا لامعألا تءاج لباقملا يفو ،روظنملا اذه نم تءاج
 راطإ يف رودي ،ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةيحانلا نم ريسفتلا حبصي هنم ،هاجتالا اذه سفنب لباقملا
Èريثأتلا بناوج ضعب يف هقوفي دق ،رخآ جتني ٍملس.  

 يأرلا يف "ملسأتلا" فرطتلU ةيواسمحلا ا|رادإ تفرع يتلا ةينيطسلفلا ةزغ يف ¬دهاشو
 ىتح كلذك رمتسأو ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا يحانم ضعب عم لماعتلا بولسأو داقتعالاو
 يتلا قحلا فويسو هللا راصنأ دنج ميظنت ناكف ،ةملسأ رثكأ لب نيملسأتم اضيأ مه نيرخآ رúأ
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 عاطقلا يف ىرج يذلا ملسأتلا نأ نيبي بU نم الإ ايسفن رسفت ال ةقيرطب ،سامح لتاقتل ترهظ
 ،ملسأتلا دعي ساسألا اذه ىلعو .هاجتالا يف فلتخاو ةدشلا يف هنع داز ،ارخآ املسÈ رúآ دق
 ىضوفلا نم ديزتس الإو ،ةيقرشلا انتاعمتجم يف اهثاثتجإ نم دبال ةيعامتجإ ةفآو يوس ريغ افرطت
 .ةلدتعملا هميق ىلع سسأتيو ،عمتcا نيب نم يت÷ امدنع العاف نوكيس úاثتجإ ،رارقتسالا مدعو
 
 يسايسلا ملسأتلا

 ةسايسلا لامعأ تجزتما ملسأتلا ةلاح يف وأ ،يسايسلU ينيدلا ملسأتلا جزتما قارعلا يف
Uاذه نوّكف ،نيدلا قيرط نع ةسايسلل ةيويندلا فادهألا قيقحتل ةثيثح ةلواحم يف ،نيدل 
 هباحصأ ضعب لصحو ،عيرشتلا ةفص هعورشم بستكا ايسايس "ايبهذم" ايمالسإ ابصعت جازتمالا
 لثم يراضح صوكن ةرتفب رمي عمتجم يف نوكت امدنع تافص ،ليجبتلاو ةمظعلا صئاصخ ىلع
 ،اهلجأ نم يحضي نمو لب ،اهقيرط يف ريسي نم دوجو لهسلا نم نوكيس ،قارعلا ا{ رمي يذلا
 يفو ،نمثلا صيخرو لهس بارطضالا ةحاس ىلإ مهعفد ناكو ،نوريثك لاحلا عقاو يف اوناكف

 يقارعلا عمتcا نأ ىلإ ةراشإلا نكمي ،رييغتلا تبقعأ يتلا ىلوألا عبرألا تاونسلا يف ةصاخ اهتلاح
 ةيسفنلا ةايحلا دودح نوفرطتملا نوملسأتملا زواجت نأ دعب ملسأتلا نDذ{ هضعب بيصأ دق
 تUاجتسا ىلإ ةيداعلا نم ةبيرقلاو ةيداعلا فورظلا يف م|Uاجتسإ تلوحت نأ دعبو .ةيعيبطلا
 دنع ةيصخشلا ملاعم تريغت نأ دعبو .ينالقع ريغ سامح ىلإ مهسامح لوحتو .ةيبصعت ةيلاعفنإ
 نوكت نأ تداك ةروصبو ،عزعزتت ال ةخسار تاعانق م|اوذ ىلع ترطيس ثيحب ،مهنم ديدعلا

 فرظ وأ ،ٍمكح يأ تحت هدوجو نع لزانتلا مدعو ،قلطملا قحلU ءاعدالا هاجتÑ ،ةرمتسم هبش
 وأ ،ةيدرك ،ةينس وأ ،ةيعيش اهلمكÌ ةلئاع لتقم فصو بعصلا نم حبصأ ىتح فورظلا نم
 بصعتلا نDذهل ةديحو ةجيتن اهلتق ءاج ،ىرخأ ةفئاط نم اªأ ىوس ،هتبكترا بنذل سيل ةيبرع
 ."ملسأتلا" ينيدلا

 ا|داق هجتأ يتلا ةيسايسلا بازحألا ضعب ىلإ دتما دق يسايسلا ملسأتلا يأ ،عوضوملا اذه نإ
 لمعلا ةحاس يف مهتيريهامجبو ،ليثمتلا ةيقحÌ مهنم اداقتعا يقارعلا روهمجلا عم لماعتلا ىلإ
 ا{ حمسي يتلا لئاسولا ىتش مادختسا ىلإ اذه مههجوت يف اوعسو ،ليثمتلا ىلع مئاقلا يسايسلا
 ةيبلاغ ْتمّرَح يتلا ةينيدلا زومرلا اهنيب ،ةددعتم لاحلا ةعيبطب يهو ،كلذ قيقحتل نوناقلا
 نم ريغلا رعاشم ةرúإ يف اهتيساسح طرفل اهمادختسا ةيطارقميدلا لودلا يف ةعرشملا ريتاسدلا
 اهئاطخأو ةسايسلا ليح نم ةينيدلا زومرلا ةيامحل ةعيفرلا ةيميقلا ريياعمللو طقف ماوقألاو فئاوطلا
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 ماع ةياª ترج يتلا تUاختنألا يف ةريثك ةلثمأ ثيدحلا يطارقميدلا قارعلا يف انلو ،ةرركتملا
 ةينيدلا عجرملا ضعبب ةيهقفلا اهتقالعب ءاحيإلل ةديدع ةينيد بازحأ اهيف تقباست يتلاو 2005

 اهجئاتن ليلحت انل زاج ول عاسم هذهو ،ةايحلا رومأو عيرشتلا يف مهجª ىلع ريسلاو مهل اهديلقتبو
 زمرلا ىلع امهنم مهألاو بخانلا روهمجلا ىلعو ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع باجيإلاو بلسلا راطإ يف
 ليبس ىلع )أ( ينيدلا زمرلا مادختسا يف بازحألا دحأ زوف نأ ةطاسببو دجن ،ايصخش ينيدلا
 ثلاثلا ىلإ اذكهو )ب( زمرلا مادختسأل هجوتلا ىلإ ةفئاطلا سفن نم رخآلا بزحلا  عفد لاثملا
 ربكألا رساخلا ناك ،يداهتجا ينيد عارص ناديم ىلإ اهتمرب ةيسايسلا ةيلمعلا ترَجنا ىتح عبارلاو
ملا ةيسايسلا ا{ازحأ تأَزَج يتلا ةفئاطلا ىرحألU وأ ،نيدلا هيف

ُ
 مهتعزو وأ ،ةينيدلا اهزومرل ةلغتس

 ،كاذ دعبيو مكحلا ةدس ىلإ بزحلا اذه مدقي يمقر مك ىلع مئاق عارص ناديم يف اهنيب اصصح
 ةلثام اهئاقبإ ىلإ ريغلا ىعسي يتلا تتشتلاو ةقرفلا ززعي ،ملسأتلا نم اعون ةلاحلا هذه يف ةئزجتلاو
 هققح يذلا زوفلا نإ امك ."دست قرف" فورعملا يسايسلا أدبملا قفو ىلع ،يقارعلا عمتcا يف
 لبقتي ملو ةيطارقميدلا مهفتي مل عمتجم يف )أ( ينيدلا زمرلU اراثئتسإ نيدتلا ساسأ ىلع )س( بزحلا
 زمرلU راثئتسالاو نيدتلل ىرخألا بازحألا ةظيفح رúأ ،ةراسخلاو حبرلا يف ةيديلقتلا اهجئاتن
 ينيدلا زمرلا دض مث نمو ،لوألا بزحلا هاجتU ةيناودعلا مهرعاشم جارخإ يف ببستو )ج( و )ب(
 بزحلا نيب امتح لصحت يتلا يطرشلا نارتقالا ةيلمع مكحب ،زوفلل اساسأ هلبق نم مدختسملا
 زومرلا رسختسو ،ا|دحو ةفئاطلاو اهتيويح ةيسايسلا ةيلمعلا ترسخ اهدنع ،ينيدلا زمرلاو
 تUاختنأ دعب الثم ظحول ذإ ،ءاقبلا يف اهتعفر مث نمو هيجوتلاو ءاتفألا يف ةيحورلا اهتطلس ةينيدلا
 يتلا ةيعيشلا بازحألل ةبسنلU ةصاخ ينيدلا بناجلا ىلع اهيف سيسأتلا مت يتلا 2005 ماع
 مويو عجارملا ىلعأ اهنم مسق محقأ ىتح ،ةيباختنالا اهتياعدل ادامع عجارملا ضعب نم تذختأ
 لكاشم لحو عيرشتلاو مكحلا عم لماعتلا يف اهحصن ىلإ لثتمت مل ،تUاختنالا يف تزاف
   .ناسنإلا

 اعبت ،باوصلاو أطخلا ىلإ عستي داهتجإ ةساسلا يف نإف ،رخآ بناج نمو بناج نم اذه
  هيف بستكي ملو دعب ةيسايسلا ةيلمعلا هيف جضنت مل قارع يف أطخلاو ،فورظلاو فقاوملل
 نم رثكأل باوصلا قوفي ردقب ادوجوم نوكيس ،نهارلا تقولا ىتح ةيفاكلا ةربخلا نويسايسلا
 اساسأ َمدخُتسا يذلا ينيدلا زمرلا ىلع أطخلا ةباجتسا ْمَمعُتَس هتلاح يفو ،ةلبقم ةيباختنأ ةرتف
 هتالوج لك ينيدلا زمرلا رسخيسو ،مكحلا ىلا لوصولا يف ةلوج بزحلا بسكيس اهدنع ،زوفلل

 امك .ميوقتلاو حالصإلا يف ةيحورلا هتردق نم اضعب نيدلا رسخيسو ،عيمجلل Dويح ازمر ءاقبلا يف
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 داقتنالاو ،ةيباختنالا هجمارب ةئطختو ،رخآلا ططخ داقتنإ ىلإ بزح لك ىعسي تUاختنالا يف نأ
 نأ ضرتفي يتلا هتلزنم نم انمث عفديس يذلا ينيدلا زمرلا ىلإ بزحلا نم ايسفن فحزيس انه
   .لصألا يف اهلاجم نع ديعب وه "ةيسايس" ةيويند لامعÌ داقتنالا اهلاطيال

 ةسايسلا يف ةينيدلا زومرلا مادختسا نإ لوقلا نكمي ةريثك ىرخأ رومأو كلذ ىلع اسيسÈو
 مدقي الو ،يمالسالا نيدلا يف اهقيرط يف ريسلا رثؤي ،ةيسايسلا ةملسألا نم عون وه ،باختنالاو
 .مامألا ىلإ وطخت اهلعجي ام ةسايسلل
  باهرإلا ةملسأ

 ىلع سيسأتلاو ،"يسايسلا نيدتلا" ةسايسلا ضارغأل يمالسإلا نيدلا تامادختسا نإ
 ىلعأ ىلإ لصيل ،ةريخألا ةثالثلا دوقعلا يف عستا دق ةصاخ ضارغأل ،هيف نيملسأتملا فقاوم
 ىتح ،يمالسإلا ملاعلا نم ةعساو ةحاسم ىلع ممعتيل ،يلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف هتDوتسم
Uقشمد يف ثدح يذلا ريجفتلا ت ªالزعنم سيل ،لاثملا ليبس ىلع 2008 لوليا رهش ةيا 
 رئاود يف اوططخ دق هوذفنم ناك نإو ،قارعلا يف ثدَحت ام ةداع يتلا تاريجفتلا ىنعم نع
  .قارعلا ريغ عمتجم يف مظتنت طيطخت

 نع اهلآم يف فلتخت ،ةرقتسملا ةينمألا Dروس فورظ يف هذيفنت نم ةيجيتارتسالا ةياغلا نكت ملو
 لبسلا تفلتخأ نإو ،ةبرطضملا ةينمألا قارعلا فورظ يف احيسف الاجم اهل تدجو يتلا تDاغلا
  .Dوبعت فادهألاو

 يف نانبلب سلبارط تاريجفت عم ةبراقتم تءاج يتلا ريجفتلا اذهل ةيلعفلا تاتيقوتلا نكت ملو
 ةردق يفو ،يسايسلاو ينمألا امهعضو يف نادلبلا فلتخا نإو ،ةفدصلU تثدح دق 2008 بآ
  .ةرطيسلاو طبضلا ىلع ةيركسعلاو ةينمألا ام|زهجا

 افلتخم ناتسكU يف نابلاط اهتقيقش دنعو ،ناتسناغفأ يف نابلاط دنع باهرإلا هقف نكي ملو
 قارعلا يف يدهملا شيج نع نيقشنملاو ،نيحتافلا شيجو ةنسلا راصنأو داهجلاو ديحوتلا دنع هنع
 يف ةينمأ تاغارف نيوكتل ،ةمدص ةليسوك مهعيمج نم "ةعزنلا ينيد باهرالل اهقف " هدامتعا دعب

 اهتعقر عيسوتو اهلالخ نم للستلل ةيفاك نوكت ،ةيمالسإلا نادلبلل يعامتجالا رارقتسالا رادج
  .يمالسإلا عمتجملل ةلماش نوكت نأ اهل ديرأ بيلاسÌ ،"باهرالا" فاوختسالاو علهلا رشنل

 كلت نع ةفلتخم يقيرفألا يبرعلا لامشلاو رئازجلا يف ةيباهرإلا Dالخلا ميظنت ةقيرط نكت ملو
 لودو Uروأ يف ةنماكلا كلت نع الو ،ناشيشلاو ريمشك يفو نادوسلاو لاموصلا يف ةدوجوملا
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 لوصولل دينجتلا ةقيرطو بسكلا لبسب اهنم ةدحاولا تدهتجا نإو ،قارعلا ضرأ ىلعو ناقلبلا
ملا لعفلا ىلع يفضت يتلا مهتقيرطب ةاغتبملا ةياغلا ىلإ

ُ
  .ايمالسإ نيدلا ةفص بِهر

 ثبشتملا ،رسكنملا ،طبحملا ،لطاعلا ملسملا بابشلا بالجتسال ةعبتملا ءاوغإلا ةقيرط نكت ملو
ðقراشم نيب ةفلتخم ،توملا ةحاس ىلإ ايندلا يف لصاحلا لشفلا لحل اديحو اذفنم ةرخآلا لام 
 ملو .ةيمالسإ هتغبص تيقب عمتجم يف ئشانملا تنيابتو لاكشألا تددعت نإو ،م{راغمو برعلا
 ةيحانلا نم ةفلتخم ةيباهرإلا ةيمالسإلا تاميظنتلل يبتارتلا ملسلا ىلعأ يف ةعوضوملا زومرلا نكت
 ريفكتلا ىلا ليملاو ،ريربتلا رثكو ليختلا ةعسو ةطرفملا ةيداسلاو ءاوطنالاو ةلزعلا ثيح ةيسفنلا
 .ايمالسإ اهطيحم تقبأ يتلا م|أشنو مهرادحنا تائيب تددعت نإو ماقتنالا يف ةبغرلاو

 ،تDاغلا ديحوتو تيقوتلا براقتو هباشتلا اذه نع رودت ةريثك ةلئسأو بجعت تامالع
 عم دوقت ،ليبسلا رباعو عبتتملاو ئراقلا هجاوت ،جئاتنلا ةيعونو تادايقلا ةيزمرو نيومتلا ةرازغو
 ،ةديعبلا هفادهÌو ،طيحملا اذه يف باهرإلا نأ ىلع ديكأتلا ىلإ لاcا سفن يف ىرخأ تايطعم
 تاحفص نم ةحفصك عباطلا يمالسإ هلعج يأ باهرإلا لعف ةملسأل ننقم يلود ٍبولسأ
 ،ةيسورلا دودحلا ىتح قرشلا ىلإ ةهجتم ايقيرفÌ ارورم طيحملا نم دتمت برح ةحاس يف لاتقلا

 هيلع رطيسم بولسأ هنإو .ةيمالسإلا لودلا ةيبلاغو ةيبرعلا لودلا عيمج لمشت ةعساو ةحاس
 بيلاسألا عم ةنراقملU ،نيرضحتملا ريغ اªاكسو ةقطنملا هذه عم عارصلا ةرادإل فلكم ريغو
 ملسأتملا بابشلا نإ امك .امامت اهنع ءانغتسالا متي مل نإو ،ةيديلقتلا ةيركسعلاو ةيداصتقالا
 مهداقتعا دعب هذه لاتقلا ةحفصل ةيلعفلا تاودألا مه اوتU هلاجم يف نيمورحملا ىضرملاو ،فرطتملا
 ةلودلا ةماقإ يف مهفادهأ قيقحتل اعساو مهمامأ بابلا حتفيس هقيرط يف ريسلا نأ ،مهاولا
 كلذك ديكأتلاو .عارصلا ةمادإو دم عبانم دحأ اهرامغ يف ضوخلا دعي يتلا ،ةيفلسلا ةيمالسإلا
 ،ةفآ لاحلا عقاو يف حبصأ ،ةيمالسإ ةينيد ةغبصب غوبصملا باهرإلا جتنأ يذلا ،ملسأتلا نأ ىلع
 ىلع عجشو اعدو ىتفأ نمو .روبعلا تايلمع لهسو َلّوم نم ةيثراكلا ا|اعبت نم ملسي نل فوس
 برح ةليسو هنإو ،نادوسلاو رئازجلاو قارعلاو ناتسناغفأ زواجتيس رياطتملا هذاذر نأل .لوصحلا
 م|راضح نم دضلU يملاعلا دهجلا دشحو ،نيملسملاو برعلل داضملا يأرلا ةرúإ يف ةلاعف ةيسفن
                                         .لاوزلا ىلإ اهئانبأ ءاطخأ رثك ببسب ةحشرملا
 ةملسألا لظ يف بيهرتلا

 يف اديدش اعافدنإ ةنيدملاو ةكم تدهش ،ىلوإلا هينس يف وأ ،مالسإلا ردص ةيادب يف
 لك مادختسD Uوامس اضيوفت كاذنآ نيملسملا ضعب اهرسف ،ديدجلا نيدلا لوخد ىلإ ةوعدلا
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 ءانبأو نيملسملا نيب لكاشم ريسفتلا اذه رúأ ىتح ،هلوخد ىلع ريغلا رابجإل ةحاتملا لئاسولا
 ةلأسم دكؤت ةينآرق تDآ تلزن ىرخأ رومأو اهببسبو ،نكامأ ةدع يف ىرخألا ةيوامسلا نDدألا
 :اهنيب نيدلا نوؤش يف يربجلا هاركإلا نع اديعب يعوطلا رايتخألا
 ةيآلا( )نينمؤُم اونوكي ىتح َسانلا ُهركت َتنأفأ ًاعيَمج مُهلُك ِضرألا يف ْنَم َنَمآل َكُّبر َءاش ْوَلو(

   )سنوي ةروس 99
ملاو ِةمكحلU َكِّبَر ِليبس ىلإ ُعْدأ (

َ
 ْنَمب ُمَلعأ َوُه َكّبر َّنإ ُنَسحأ َيه يتلU مُْهلِداجو ةَنَسَحلا ِةَظعْو

ملU ُمَلعأ َوُهو ِهليبَس نع َّلَض
ُ
 نم دحلل انيقي تءاج تDآ اªإ )لحنلا ةروس 125 ةيآلا( )نيدَته

 نينسلا هذه لك دعبو .ةيسكعلا هجئاتن لئاوألا نوملسملا كردأ يذلا "ملسأتلا" ينيدلا فرطتلا
 ،ةيمالسإلا بهاذملا مومعل نييفلسلا ةاعدلا ضعب دوعي نهارلا اننمزو ةيمالسإلا ةوعدلا ةيادب نيب
 خيسرتل رسق ةادأو ،ميوقتلاو داشرإلل اليبس هاركإلا ىلإو ميرحتلاو لتقلا ىلا ةوعدلا يف ةالاغملا ىلإ

 رورملاف ،بارغتسالاو كشلا ريثت ةرفنم ةقيرطبو ،ءاوس دح ىلع ةسايسلاو ةرادإلا يف نيدلا مكح
 يف ريباعتو ،لتقلا ىلع ضيرحتلU ةئيلم ابطخو ،لتقلا اهماوق اظافلأ انعمسي الثم مهدجاسم ىلع
 يه مك انل فشكي ارس اهتقورأ نيب شيتفتلاو .لتقلا ىلا يضفي يذلا بضغلا اهادؤم ءاقلإلا
 ذيفنتل نيدنcا دادعأ يه مكو ،لتقلا تايلمع معدو ليومتل دجاسملا هذه يف عمُجت يتلا لاومألا
 اومهوتف ،ايندلا ءابعأ ةهجاومب اولشف وأ ،م|اوذ قيقحت يف اولشف نيذلا بابشلا نيب تايلمع اذكه
  .لتقلل ًءازج ةرخآلا معنب

 بنذلاو ميرحتلا لوح ةراتخم ةينآرق تDآ كش ىندأ نود انيري م|ايبدأ ىلع عالطإلا نإ امك
 درك اهلوزنل تءاج يتلا بابسألا اهنم تأزتجأ نأ دعب اهراركت يرجي ،لتقلاو باذعلاو
 ىلع ضحت هيف كوكشم وأ ،قفلم اهضعب ثيداحأو ،اهنيح يف تلصح يتلا تاءادتعالل
  .ةتامالاو قيرفتلاو ماقتنالا

 ثحبلا نكامأو سرادملا قوفي امب اهدادعأ تداز يتلا دجاسملا ضعب يف يرجي امع اديعبو
 تابلطتم باعيتسأو مالظلا رصع نم جورخلل الصأ يمالسإلا ملاعلا اهجاتحي يتلا ءافشتسالاو
 تامظنم اودجوأ ،رخآلا ملاعلا عم عارصلا ملاعم ةهجاوم يف دومصلل كلذكو ،ةيلاحلا ةراضحلا
 كولسو ريكفت جª اورشنو ،لتقلا ىلإ ةوعدلا يف ةيرسقلا اهبيلاسأو اهفادهأ يف فلتختال تايعمجو
 نم عونك لتقلا لعف باكترإ ىلإ عفدلاو يركفلا باهرإلا ىلع سسأ مهيديرمو مهعابتأ نيب
 .باقعلا
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 ًةنُس ،اهقالطإ كنم بلطي امنإو ،لاثملا ليبس ىلع هتيحل قالطÑ مهنم دحاولا يفتكي ال ذإ
 اهملاعم ءافخÑ مهنم ةبقنملا يفتكت الو ،اهقالطÑ مزتلت مل نإ ةرخآلا باذع نم ُصّلخت ال ًةيوبن
 ال يذلا باقنلا يف اهوذح نيذحي نأل ،ةوسنلا نم اهفداصي نم ىلع طغضلU اهسفن دهجتو
  .ةرخآلا لبق ايندلا يف هئادترأ نود ةنجلا يف ةيروح ةأرملا لوحتت

 يف ةعمجلا بطخب قلعتت ،ةلأسم تحبصأ نأ دعب اديقعت ةلكشملا دادزتو لاحلا رمتسي اذكهو
 Dاحضلا ديصو ةغمدألا لسغو ضيرحتلا ثيح اهنم ةبيرقلا ىرخألاو ةيفلسلا دجاسملا
 ةهجاوملا يف ضعبلا هيلع ئكتي ،Dزمر ايسايس اعباط ذخأ يذلا باقنلاو بجحتلUو ،نيموهوملا
 مهدحأ مكحي يتلا ةينيدلا تاراوحلUو ،ةيويندلا تاقاقحتسالاو ةيناسنإلا تاجاحلا عم لماعتلاو
 تاقالعلا لوح ةلضاف ةديس عم اهتيرجأ ةيملع ةشقانمل ،رانلا لوخدو مجرلU اهئانثأ يف كيلع
 كلت اهميقت يتلا ةينيدلا ةيساردلا تاقلحلا دنع ةمئاقلا يهتنت الو ،ةأرملاو لجرلا نيب ةيسنجلا
 ربقلا يف يرجت يتلا تUاذعلا عاونأ لك مهتغمدأ يف رشحت يتلا نيقهارملاو لافطألا ضعبل دجاسملا
 انتقو يف نوكتل .دعب اوجضني مل مهو ايندلاو نيدلا نم فوخلاو عزفلا دح ،باسحلاو رشحملا مويو
 ضارغأل نوفرطتملا نونيدتملا كئلوأو دجاسملا هذهل مظنملا مادختسالU قلعتت ةبكرم ةلكشم نهارلا
 نيملسملا ضعبو نويفلسلا هيف ىري فنع ةناخ ىلإ نيملسملا رّجي يذلا يركفلا بيهرتلا
  .رفكلاو ةلالضلU اªوتعني يتلا ماوقألا يقU ةبراحمل مهتبعج يف الاعف احالس ،نيملسأتملا

 ىلإ مهبحس مث نمو ،هيتلا ةلاح يف بابشلا عضول اليبس جهنلا اذ{ داجلا كسمتلU قلعتتو
 ءانب يف ةيرابتعالا م|ايلوؤسم نعو ،ةيعامتجالاو ةيملعلا مهماهم نع مهدعبي يذلا ،فنعلا لاجم
  .مهتمأ

 ءالؤه عقو نأ دعب ةريطخ ةلكشم ةياهنلا نم ابيرق وأ ،رمألا ةياª يف تحبصأ دقل
 تاراضحلا نيب يراجلا عارصلا خف يف مهريغ اوعقوأو ،م|اعدو مهعابتأو م|امظنمو نوملسأتملا
Uميدهتلا ديري نم ديب يركف ميد| تاودأ ،رخآلا ضعبلا ملع نود وأ ،مهضعب ملعب هيف اوت. 
 .اوبتكي نأ يف اماسج ًءابعأ نوصصختملاو نوفقثملا اهعوقو َّلمح نأ دعبو

 .اوقاسني ال نأ يف بابشلاو
 .مزحب اوفقي نأ يف نويسايسلاو
 .اوحضفي نأ يف نويمالعإلاو
 .اوملستسي ال نأ يف ءUآلاو
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 نإو ،اودمصي وأ ،اولمحتي نأ ىلع يلاحلا نمزلا يف نيرداق ريغ مهتيبلاغ نأ نم مغرلا ىلع
 هبناوج ىلع تابطملا تلاز امو ،اليوط لاز ام نوديري يتلا ةيطارقميدلا ىلإ هنوكلسي يذلا قيرطلا
 ضعب ماسجلا ءابعألا هذه لمحت يف اولبقي نأ الإ مهل لمأ الو هاوس مهيدل قيرط الو ،ةليلق تسيل
  .عايضلا ىلإ يضفملا راظتنألا نم ريخ ،ةعقوتملا رئاسخلا نم

 يف كلت وأ ،ةلتكلا هذه ىلإ ةيمتنملا ةينيدلا تاعامجلل عساولا لخدتلا ببست نأ دعبو
 اهلامعأ ضعب لوحت نم ةيشخلا يف ،بألل ةيبعشلاو ةلودلل ةيمسرلا ةطلسلا نم الدب ةايحلا نوؤش
 ىلع هريثÈ دتميس هلوصح ةلاح يف ذإ ،نيفرطتملا نيملسأتملا نيب يرهق كولس ىلإ لخدتلل

 لشفي وأ ،لقرعيو ةلودلل ضورفملا ءانبلا ةداعإ قيعي امبو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا بناوج
 ¬ذخأ ام اذإ ةليلق تسيل بسنب ثودحلا نكمم رمأ اذهو ،ةيطارقميدلا دعاوق ءاسرإ يف اهعيراشم
 فنعلا تايطعمب اهيف ءادألاو لمعلا نرتقأ فورظ يف ترم ةيلاحلا ةيقارعلا ةلودلا نأ رابتعالا رظنب
 يتركف ىلع اهيف هاجتالاو هجوتلا سسÈو ةيفئاطلا وأ ،ةيسايسلا تاعامجلا هتجتنأ يذلا يبصعتلا
 راوحلا الو ،فالتخالاو ددعتلا نالبقت ال نÙركف امهو ،اهعيزوت يف ةوقلاو راودألا فيصوت يف عونلا
 ناذختتو ،ةينيدلاو ةيسايسلا اهزومرلو اهل ابصعت ناجتنت يذلا ردقلU ،ةطلسلل يملسلا لاقتنالاو
 نيبصعتم نونوكيس نيذلا ةاعدلاو عابتالاو نيديؤملا لالخ نم ريغلا وحن هجارخإل اليبس فنعلا
 هتلاح يفو ،ةلودلل باهرإ نوّكتيس اهدنع ،اهاضر يف اعمطو اهرورشل Dدافتو اهجهنل ايشامت
 ىلإ هيف فارطألا ليمت ،داح وحن ىلعو يفئاطو عطاق لكشب أزجم عمتجم ىلإ عمتcا لوحتيس
  .)36(لصحي يذلا فالخلا لح ىلإ اديحو اليبس فنعلا

 قارعلا يهتني امبرو ،ةيطارقميدلا عورشم يهتنيس ةقباسلا ماوعألا يف لصح امم رثكأ هلوحتبو
 .ناك امك اقارع
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 ةدرلا
 

ملاو دوقع ةدعل روهقملا ناسنإلا نإ
ُ

 هذه لثم هجاوي نا نكمي ،اهنع ديزت ىرخأل دبعتس
 هديلاقتو هتاداع ضعب يف عقوقتلUو نامزلا يضام ىلإ بحسنيو هتاذ ىلع ءافكنالU تاطلسلا
  .هريصم لبقتو هترخð ثبشتلا ىلإ هايند نم باحسنالUو ،اهيلع ردقي ال يتلا ةهجاوملا نم الدب

 يأ ينعملU فلت يتلا قلقلا رعاشم حيزي دوجولا ىلا نزاوتلا نم ءيش لاخدال ٌيعس هنإ
 سؤب نم صلخم وأ ،قاطي ال قلق نم ذقنم نع هتاعامج نيبو هيف ثحبي ضام ىلإ هعجرت ،ْقِلَقلا

  .)37(هلمحت نكمي ال
 اهفارطأ ضعب تدمتعا يتلا ةسايسلا نع اليلحت مهفن يعسلا اذهو ةباجتسالا هذه نم

 دالبلا لبقتسمو مكحلاو يضاملU ةلصلا تاذ اهمومه كلذك مهفنو ،رضاحلا عم لماعتلل يضاملا
 ةمهملا ترازولا ىدحأ يف ةرازو ليكو ةجردب امدقتم ايمسر اعقوم منست صخش نم هبرغتسن الو
 ،قثاولا دهتcا فراعلا ةغيصب صاخشأ ةدع هرضح يداع ءاقل يف هضرع ،2008 ماع
 دوجو هدرم ،قارعلا يف نيملسملل يرجيو ىرج ام نأ هرظن ةهجو نم ةصالخلا وأ ،هتصالخ
 ،هيف نيدوجوملا نيب نم وه يذلا )ضر(نيسحلا ركسعم امهدحأ دالبلا هذه يف نيركسعم
 لطابلا يف نيلغوم قحلا لهأ نولتاقي نورخآلا هيف يذلا ديزي ركسعم رخآلاو ،قحلا نع نوعفادي

  .ديزي ناك امك
 ،نمزلا نم ةرتفل برغلا يف هشيع لبق اروهقم ناك صخش نم اذه عمست امدنع وأ ،اذه نم

 يف ببست ،هتيلدج يف لصح دق اروصقو ريكفتلا ةيجهنم باصأ دق Uارطضا كانه نأ نقيتت
 ،دحاو يقطنم قايسب هيف وه يذلا فقوملا يف ةبلاسلاو ةبجوملا هجوألا عمج نع حضاولا هزجع
 انه هنإ .ام ةلأسمل بويعلاو تازيمملا نيب فيلوتلا ىلع ةيدقنلا هتردق لالتخا يف اضيأ ببستو
 وه قارعلا يف لصح ام نأ لصألا يف كردي مل هنأل رومألل هليلحت يف قمعتلا نع زجع هنأكو
 ةيعطقلا هماكحأ قالطإ يف هنأكو ،تامامتهالاو عفاودلاو تاقالعلاو حلاصملا عارص ىلإ دادتما
 ةقيقحلا يفخي اعانق هريكفت جª يف تلكش يتلا ةيحطسلا تDوتسملU ىفتكا نمك ،هذه ةيئاهنلاو
 س¬ ضعب نيب ريكفتلا عون ىلع مكحلل لاcا ِقبت مل ،ةهيبش كولس ملاعمو ءارآ هنمو .)38(
 هيف ناك فينو ¬رق رشع ةثالث ىلإ ،مDألا فلاس ىلإ ةشوشملا ةدرلU مهفصو ىوس نامزلا اذه
 نم ريثكدنع ةدوجوم دادترالا وأ ،ةدرلا نأ امامت عنتقت اهدنع ،تاركسعم ىلإ نيمسقنم نوملسملا
  .تDوتسملا ةفاكو حئارشلا لكلو نييقارعلا
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 يف ريثأتلا يف هيدل ةيناكمإ الو ،برطضملا هطيحمب رييغتلا ىلع هل ةردق ال روهقم ناسنإ ٌةدر
 ىلع ةرطيسلا يف دجي مل ،زجاعلا ىلإ برقأو لولشملU هبشأ ناسنإ .ثادحأ نم هلوح يرجي ام
 ءايلوألاو ةمئالا نم هزومر ىلإ يضاملا ىلإ ةدوعلا ىوس بارطضالاو رتوتلا تاريثمب ءىلملا هرضاح
 صلختلا يف هتناعإ ىلع ةردقلا مهيدل نأ ادقتعم ،مهنم نوعلا بلطي م|اماقمو ،نيحلاصلا ريسو
        .ريرملا عقاولا اذه نم

 رهقلا تحت شيعلا تDادب عم اركبم تأدب ،قارعلا لهأ دنع ةدوع لصألا يف يه ٌةدر
 رثكو اهبعاصمل لولح ميدقت رمألا يلوأ عيطتسي مل موي ،تامزألاو بورحلا رطخو ،دابعتسالاو
 نأش ءالعإ يف ةودقلا وه اموي ناك ثارت ىلإ ًةدوع نكت مل اªأل ،ةصق¬ ةهوشم تناك ،ة¬اعملا
 ٍفارعأو ٍديلاقت ريياعم ىلإ الو ،نارفغلاو لفاكتلاو ةمحرلا ىلع ثحت تناك ميق ىلإ الو ،ناسنالا

 ىلإ صوكن يملعلا ىنعملU هنإ ،ناسحإلا ميدقتو حلاصلا عمتcا ءانب ىلإ عفدت اموي تناك
 ىنعمو محرألا مهفو ،ملسألا كاردإ نع هتردق يف ارصاق ناسنإلا ناك موي ،ةيراضحلا ةلوفطلا
 ىرخألا تاطاشنلا لك ولعي ،ةيتاذلا ةيساسألا هتاجاح عابشإل امومحم هيعس ناك مويو ،نمحرلا
  .ناسنالا ىلع ةزيرغلا ةرطيسو ةيلهاجلا كولس نم Dراضح هبرقت ةقيرطب ةدودحملا ريغ

 عارص نع مني يذلا ،فلختلU ةطبترم هعابتأ ضعبو يدرولا يلع اهاري امك ،ةيعامتجإ ٌةلاح
 اهيف ترصتنأ ،ةراضحلا جتنت يتلا و ةموكحملا ةنيدملا نيبو ،ةطلسلا جتنتو مكحت يتلا ةيدابلا نيب
 يف ًءوس رمألا اهدازو ،ةيئادبلا اهبيلاسأل ًادادتما فلختلا داسو ةينú ةطلسلا كلتمت يتلا ةيدابلا
 ىلع تذخأو ،ةيندملا ريياعمو ةوادبلا ديلاقت نيب اموي تعمج يتلا ةيفرطلا هندم تهتنا موي قارعلا
 ةيندملا رضحت عم مجسنملا ريغ ،ةوادبلا كولسل ةيعامتجالا ةيقنتلا وأ ،ةرتلفلا رود اموي اهقتاع
)39(.  

 امدنع ،ةيناسنإلا ةايحلا يف ةيدرفلا ةدرلا تالاح لك لثم ثدحت ،ةيسفن ٌةلاح لصألا يف يهو
 هكولس يف عجريف ،هعم حيحصلا لماعتلاو هلمحت ىلع هل ةقاطال اطغاض افقوم ناسنإلا هجاوي
 يسفنلا ليلحتلا ىري ،ا{اشم الاعفنإ تدهش يتلا ةلوفطلا لحارم ىدحأ ىلإ هتلاح عم لماعتلل

 ال امدنع ،لاثملا ليبس ىلع يكبيف ،ايلوفط اكولس ينعملا هيف كلسي ايضرم اصوكن هتالاح يف
 اذكهو .هقيقحت يف بغري ءيش لمع نم عنم ام اذإ ابضاغ لعفنيو ،هديري ءيش ىلع لصحي
 ىلإ مهنم يلوفطلا كوسلل برقأ ايسفن نوصكانلا هيف نوكي يعامج دهشم يف ةيدرفلا ةلاحلا رركتت
 اذه ىلع اهريسفت ،ةايحلاو شيعلا تادرفم عم مهلماعتو مهفرصت يف نيدشارلا مكحي يذلا قطنملا
 ةردق ال افقاوم نوهجاوي امدنع ،ةيرشبلا تاعمتcا يف سانلا نأ ىلع سسؤي ،يعامجلا ىوتسملا
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 لماعتلل يراضحلا يضاملا ىلإ "لمحتلا ىلع ةردق لقألا " مهضعب صكني ايعامج اهلمحت ىلع مهل
 ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا نيتيحانلا نم ،ديدجلا قارعلا لاح انل رسفي ام اذهو ،ةيلاحلا فقاوملا عم
 ىلع طغضي نم انم جرخي ةدش وأ ،ةمزأ هجاون املكو اننأ ،ةقيقحلا هذه ءوضبو ىرن انتب ىتح
 دادجألا هسبل يذلا بابلجلا ىلإ ةدوعلل مهوعديو ،ةريصقلا ليوارسلا اوسبلي ال نأ يف بابشلا
 لالخإلU هل اما|إ ،لتقلا ىلإ ضرعتي دق هكرت نع مهدحأ عنتمأ ام اذإو ،نينسلا تائم لبق
 نكي مل ةلاح عم لماعتلل ايسفن اصوكن ،لاثملا ليبس ىلع بابلجلا حبصأ اهدنع ،نيدلا ريياعمب
 .ةمزألا لحل يمالسإلا هقفلا مامأ اقئاع لاورسلا اهيف

 هنأ دقتعي نم انفوفص نيب نم جرخي ،ةملؤملا طوغضلا دتشتو ةلاحلا قيضت امدنع هاجتالا سفنبو
 رمأيف ،تاعماجلاو اهسرادمو ةلودلا رئاود يف عايضلاو سيندتلا نم عمتجملل يقيقحلا يماحلا
 تاعارصلا فقوتت باجحلا ىلع نأكو نهنم تاملسملا ريغ ىتح ،تانبلا مومعل باجحلا سبلب
 يف حاحلإلا حبصي اهدنع ،رمألل ةباجتسالا ضفرت نم لتقُت دقو ،ةينيدلا ت¬اقتحالاو ةيفئاطلا
 هيف نكي مل يذلا يضاملا ىلإ ايسفن اصوكن ،الثم ةيرحلاو ةبغرلا باسح ىلع باجحلا سبل
 .ةرومعملا يف يمالسإلا نيدلل عيرسلا رشنلا مامأ اقئاع باجحلا

 لاجم ال ةريثك ىرخأ ةلثمأو نيقباسلا نيلاثملا يف يضاملا ىلإ نيدترملا نيفرطتملا ىلع قبطني امو
 عئاقو جاتنإ نم عمتcا نكمتي مل يتلا ةسايسلا ىلعو نييسايسلا ىلع هميمعت نكمي ،اهركذ ىلإ
 نم الدبو ،ليصألا يطارقميدلا ءانبلا ةداعإو ،لالتحالاو رييغتلا ةمزأ عم لماعتلا ىلع ةرداق اهل
 حرط ىلإ نييسايسلا نم ضعب هجوت ،ةينآلا ةلاحلا هذه عم لماعتلل ةيقطنملا لولحلU ريكفتلا
 ،يظشتلاو ةقرفلا كولس ضعبلا َكلسَو ،دحاولا دلبلا مسقتو دحاولا عمتcا نيب قرفت عيراشم
 تداعاف ،ا|Dاغ ددعتو ا|رثكل ةكرتشم فادهأ يف اهعمج بعصي تاعامجو Uازحأ اوسسأف
 ترثك يتلا اهريغو ،ةيسابعلا ةلودلا رخاوأو سلدنألا يف ةرباغلا برعلا مDأ ىلإ ًايظشتو ًةقرف قارعلا
 ةلود اهلوفأ ىلإ فاطملا ةياª يف تدأ ةقيرطب راكفألا ترثانتو تاعامجلا تددعتو عيشلا اهيف
  .اªامز يف ةميظع تناك ةيمالسإ

 فقاوم عم ينيدلا وأ ،يعرشلا لماعتلا يف ةيوس ريغ ةلاح قارعلا يف يضاملا ىلإ صوكنلا نإ
 ،حماستلاو ةئدهتلا ىلإ ةجاحب ا|دش نم فيفختلا ناك ،تاونس ينامث لالخ ةطغاض ةايح
 حالسلا ةوقب ،هريياعم قيبطت ىلع رارصإلاو يضاملا ىلإ ةدوعلا نأل ،ة¬اعملا ليلقتو حاتفنالاو
 ةلحرم ىلإ صوكنلل بابشلا نم امسق تعفد ،ةفاضم اطوغضو ًءابعأ َنوّك همادختسU ديدهتلاو
 نيدلا رماوأ نم سكعلا اوكلسو ةلودلاو نيدلا ةطلس ىلع درمتلا اهيف اوبغر ،ةيلوفط ةيرمع
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 هجاو اهدنع ،هدرمت ضرفل ةليسو ةيقدنبلا كسم مهنم ارخآ امسقو ،ةحيحصلا ةيعرشلا هيهاونو
 اريثÈ اهدشأ وأ اهنيب لكاشم ةدع مهسفنأ مه نوفرطتملا هجاوو ىصحت الو دعت ال لكاشم عمتcا
 ريغ يف بابشلا ىلع مهراكفأو مهميهافم ضرفل ةيقدنبلا اومدختسأ نيذلا نأ يه مهلاح ىلع
 هتيقدنبب دجوأ ،اهريغو ىحللا قالطإو لاورسلاو باجحلا ضرفل اهومدختسأ نيذلا وأ ،اªاوأ
 نوريثكلا اهيف دقتعا ٍفورظ يف هرماوأ نم صلختلا ضرغل ىرخأ فارطأ نم تلُِمح ىرخأ ةيقدنب
 مهنم نوبيرقلا عفد امبرو م|ايح نوعفدي اضيأ مه اوتابف ،ذيفنتلل ةديحولا ةليسولا يه ةيقدنبلا نأ
   .حالصإلا يف ةبغرلاو روطتتلا تابلطتمو مجسنت ال يتلا ةيفلسلا مهراكفأل انمث

 هجو ىلع ةنسلاو ةعيشلا ةالغ نيبو ،ءاقرفلا نم ديدعلا نيب ينالقعلا ريغ صوكنلا اذه نإ
 الو ،ةفدصلU ثدحي ال هنأ ،هقيرط يف يضملا ىلع رارصالاو هجª ىلع ريسلا نيبي صوصخلا
 الو ،نودترملا نوفرطتملا اهكردي ال ةديعب ةياغ ىلإ لوصولل ةليسو هنإ ،غارف يف ثدحي نأ نكمي
 مهعمتجم نأ نينسلا تارشع دعب نوفشتكيس نيذلاو مهلاعفأ نع نوتكاسلا وأ ،مهفلخ نورئاسلا

 ةلتاقمو مهنيد ريمدت تاودأ نيب نم نيفرطتمك اوناك مالسإلا دض ةيملاع برح نوتأ يف روشحم
 .ةكئاشلا اهتحاس يف ودعلا نع ةب¬الU مªاوخأ

 ةيبرعلا تاعمتcا مومع رمألا عقاو يف تلمش ،قارعلا يف اهنع ملكتن يتلا يضاملا ىلإ ةدرلا نإ
 يتلا تاعارصلا ا{ابسأ مهأ نم وأ ،اهببس ،يضاملا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف تأدب ،ةيمالسإلاو
 ةرساخ اهعيمج تناك يتلا ا{ورحو ،ةقطنملا لهأ ءامعز نم ةرصاقلا ا|رادإو ةقطنملا يف تأشن
 مهريغ نع ةباينلU العف نولتاقي مªإ وأ ،اهيف اومحقأ مªأكو اهمDأ اوشاع نيذلا سحأو ،ةفلكمو
 .ا|اعد نم

 مك نم ديزتو ناسنإلا ديقت يتلا ةقطنملا مومعل مكحلا ةمظنأ لكش اضيأ ا{ابسأ نمو
 بيلاسألا كلذكو ،تاذلا قيقحت يعاسم يف هتيعفاد حبكتو ،هلخاد يف ةتوبكملا تالاعفنالا
 نود لوحت يتلا ةيميلعتلا اهمظنو ،رضاحلا باسح ىلع يضاملا دجمت يتلا ةفلختملا ةيوبرتلا
  .رضاحلا لهأ ةاراجمو عقاولU ضوهنلا

 اهريغو ،مهلهج يف مهئاقبإ هعارص يف فدهيو مهعم عراصتي يذلا ملاعلU قلعتت ىرخأو
 ،ىرخألا قطانملا لهأ نم ريغلU اوقحلي نأ نم طابحالاو سأيلا نوتأ ىلإ ةقطنملا لهÌ تعفد
 ،ةدودحم لحلاو لماعتلا يف م|اردق نوكلو ،فرتملا يناسنإلا مهشيع نم ابيرق ولو اوشيعي نأ نمو
 اودجوف ،رضاحلا تاقافخإ مهضوعت داجمأ نع هيف اوشتف ،يضاملا ىلإ اوصكن وأ ،اوداع مªإف
 تلصوأ يتلا ينيدلا مازتلالاو ةلوجرلا اودجوو رزيللاو ةرئاطلU اوركفي نأ نود ،فيسلاو ليخلا
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 ريداقمو لقعلا تUاسح اوبسحي نأ نود ،سلدنألا موختو نيصلا راوسأ ىلإ يضاملا يف مهدادجأ
 يف تمهسأو ،خيرملا نم ابيرقو رمقلا ىلإ رضحتملا ناسنإلا تلصوأ يتلا يناسنالا يميقلا مازتلالا
 .جيلخلا ىلإ طيحملا نم مهنمأ قرخو مهضرأل ليئارسإ حاستكإ

 تعفد ،Dروعش ال ¬Dرج يمالسإلاو يبرعلا لقعلا يف ترج اهلثم ىرخأو ت¬راقم اذكه
 ،رضاحلا تامزلتسم نع درجم لكشب يضاملا لوصأ ضعبب ثبشتلا ىلإ هباحصأ نم ريثكلا
  .رضاحلا تاجاحو مجسنت ال يتلا هكولس طامنأ ضعب تداعأو

 ميمصت يف ةالاغملا انسملتو ،ةينيدلا رئاعشلاو سوقطلا ةسرامم يف فرطتلا ¬دهاش اهببسبو
 كولسلا بسن نم ليلقتلا يف سبللا اذه ةيناكمإ ايلمع سملن ملو ،ةيمالسإلا سبالملا جاتنإو
 هجولاو رعشلا روهظ نم ةرسع دشأ Uاسح نيدلا هيلع بساحي يذلا ذاشلا فرصتلاو ،أطخلا
 نأ دعب هتارورض نم ةرورضو ،رضاحلا ملاعم نم املعم ءاسنلا نيب اهدوجو تU يتلا ،نيديلاو
  .نايحألا ةيبلاغ يف لجرلا لثم اهيف ةلماع ةايحلا كرتعم ةأرملا تلخد

 ،ةيمالسالاو ةيبرعلا تاعمتcا يقU نم اريثÙ دشأ قارعلا يف تناك ةدرلا وأ ،ةدوعلا هذه نكل
 لبق ايلعف تلصح ،انفلسأ امك ةدر يهو ،بورحلا ةعسو عمتcا ةرادإ يف لشفلا ددعت ببسب
 اهمهأ ،ةددعتم يحانم تذخأ ىتح ،هدعب اميف ةدح دشأ تدواعو ،رييغتلا تقبس يتلا تاونسلا
 تالاجم يف ةقباس نيوانع يف اهليصافت ضعب انلوانت يتلا ةيعامتجالا ةيميقلا كلذكو ةينيدلا
 ىلع ريسلا ديدجلا نمزلا يف ةبقاعتملا تاموكحلا ةيبلاغ تعس يتلا ،ذوفنلا دمو تاقالعلاو لماعتلا
 ،نامزلا قباس يف مخضملا اهرود ةمادإ وأ ،ةريشعلا رودل جمربملا ميخضتلا ثيح ،اهاده
 ةايحلا تادرفم عم كلذكو ،تامزألا عم لماعتلا يف "مخضملا" ديدجلا اهرود ىلع سيسأتلاو
 ،اهرود فعض يتلا ةريشعلا نأ يأ ،دادغب يف زكرملاو ةموكحلا ةطلسو ةبيه باسح ىلع ةيمويلا
 ،قارعلا يف يكلملا ماظنلا تحازأ يتلا 1958 زومت ةكرح دعب ،ةريبك ةجردب اهعقاو لدبت وأ
 صاخلا نوناقلا ارادصإو ،بناجلا اذه يف يعامتجالا رضحتلاو ضوهنلا بوص اهجوت تلجسو
Uيف لصفلاو تبلا ةوق يندملا نوناقلا ءاطعإو ،ضرألل ةيدرفلا ةيكلملا ديدحتو يعارزلا حالصال 
 ىتح ،ةيمامألا دعاقملا يف دجاوتلا نع خيشلا لزعو ،ةبكترملا تDانجلاو تافلاخملاو Dاضقلا
 ةريشعلا ةطلس تهتنأو هتطلس تشالتو ،ءانبألا لكاشم لحو ،ةرطيسلا ىلع هتردق تصلقت
 باقلألا ىغلأ موي ،ركبلا نسح دمحأ اهيلع زهجأ وأ ،اهلمكأ ،مامتلا نم برتقي ىوتسمب
 هتعيبط كردت ال úارت ةخيشملا ةركف نم لعجو ،رفسلا تازاوجو تالجسلا نم ةيلبقلاو ةيرئاشعلا
 الوبجم ناك هنأكو ودبي يذلا نيسح مادص ئيجم ىتح ،تانيعبسلا ةرتف شيعت تناك يتلا لايجألا



 228 
 

Uةريشعلا ميظنت داعأف ،لدجلل ةريثملا ةيفيرلا هتأشن ىلإ دوعت ةيسفن تارابتعأل ،ةيرئاشعلا لوصأل 
 طسب يف هدعاستل "ج،ب،أ" خويشلل تاجرد دجوأو ،رئاشعلU ةصاخ ةيموكح رئاود لكشو
 ةيمسر ةرئادل هطابترÑو ،ماظنلل هئالوب هجتي ٍخيش ةطلس تحت يوضنملا روهمجلا ىلع هتطلس
 حرسم ىلع صقرلا ،خويشلا ةيبلاغ دواع رييغتلا لوصحو مادص مكح ءاهتنأ دعبو ،ةيموكح
      .لبق نم نيسح مادص حرسم ىلع هيف اوصقر يذلا عاقيإلا سفنب ةموكحلا

 دارأ يذلا مادص يعاسم نع اريثك فلتخي ال نهارلا انتقو يف ةريشعلا ةدوعو ةداعإل يعس هنإ
 ىنعمبو ،نمألا ىوقو ةطرشلاو شيجلل ةدناس وأ ،ةيفاضإ ينمأ طبض ةادأ ةريشعلا يأ اهمادختسا
 يقارعلا نطاوملا دترأ ،ةيامحلا ىلع ا|ردق تفعضو ،هتلود تفعض امدنعو هنأ يعامتجإ يملع
  .)40(ءاذيالU ةددهملا هتاذل ،ةيامحلا نيمÈ نع اهلالخ نم شتفي ،ةريشعلا ىلإ

 ةلودلU لح يذلا عقاولا وه اذكهو ،مادص لعف املثم رييغتلا دعب ام تاموكح تلعف اذكه
 ةرطيسلا بناوج يف اªأكو ،ىلوألا اهينس يف تحبصأ ىتح ،مادص ةلودب لح املثم افيعض
 هجوت ةيامحلا نيمÈ يف اذه اهفعض ببسبو ،ةريخألا ةينامثلا هينس يف مادص ةلود نم فعضأ
 قرافبو مادص مDأ ههجوت نم ربكأ ةجردب ،اهتيامحل ابلط ةريشعلا وحن ،اهيف يقارعلا يأ اªاسنإ
 يف هيلإ رظني ناك املثم ادبع هل رظنُي مل ،ديدجلا عضولا يف خيشلا نأ وه ،نينمزلا نيب طيسب
 ،ناطلسلا ةرضح يف دبعلا زواجتت ال ،اخيش هسفن ىلإ ةيلخادلا هترظن تيقب نإو ،مادص قباسلا
 لكشب اهلثُمت ،ةريشعلا دارفأ لوقع يف ةلثام زواجتلاو ذوحتسالاو صرفلا لالغتسأ ةركف تيقبو
 ماع دعب قارعلا ىلإ ترضح يتلا ةينUايلا ةيركسعلا ةوقلا عم تلصح ةثداح نايعلل حضاو

 ةدعاق ةوامسلا ةنيدم تراتخأ يتلاو ،ءانبلا ةداعإ يف ةمهاسملل يلود عورشم نمض 2003
 ةرازو نم ةكولمملا قباسلا يقارعلا شيجلل ةميدقلا تانكثلا ىدحإ يف تركسع ثيح ،اهلمعل
 عفدو ،ةقطنملا لهأ باعل اهل لاس ،ةيلاع بتاورب نييقارع نيفظومو نيمجرتم تراتخاو ،ةيلاملا
 لدب ميدقت نيينUايلا نم تبلطو ،مهضرأ اهيلع نوميقي يتلا ركسعملا ضرأ ءاعدإ )دDزلا( ةريشع
 ادج ةيلاع تاراجيإ لدب نوينUايلا مدقف ،ت¬واهلU ةدعاقلا تفصق هذه ةبلاطملا عمو ،اهل راجيإ
 يف اهل ةصح دوجو ءاعدإ ىلإ هجوتلU ،باعللا ناليس ةيرظن قفو ىلع ىرخأ ذاخفأو رئاشع عفد
 .اعيمج نيعدملا ت¬واه نم قلطت يتلا ربانقلا ددع داز اهرثإ ىلعو ،ابهذ ردت يتلا ضرألا هذه
 اهلهأ ةدعاسمو اهئانب يف ةكراشملل اوءاج يتلا ضرألا مهكرتو نيينUايلا باحسنأ نم لجع امم
 اوكرت مªإ ىتح ،ةيزكرملا ةموكحلا عم ا|امزلتسم اوقسني مل باحسنإ ةقيرطب ،اهحالصإ ةيلمع يف
 اهتميق ديزت تادعمو ةزهجأو بوساح 1500 براقي ام اهيف نوركسعي اوناك يتلا ةدعاقلا يف
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 ،ةاعدلا ريغو ضرألا ةيكلمب ةاعدلا رئاشعلا ءانبأ اهيلع َلتاقَت ،رالود نويلم نيسمخ نع ةيلامجالا
 ءاوللا رمآ لخدو ،ةلتاقتملا رئاشعلا نيب ةدعاقلا يف الصأ نودوجوملا نوفظوملاو نومجرتملا مسقناو
 تبªُ اريخأو ،ةمينغلا لجأ نم لاتقلU هتكراشم يف ةريشع هدحو لثمي افرط ةقطنملا يف دوجوملا
 ناكو .ءاربغلاو سحاد مDأ ىلإ اهلاتق بيلاسأ انب دترت وزغ ةقيرطب اهفرغ تايضرأ ىتح ةدعاقلا
 نأ دعبو نيينUايلا نأ نييقارعلاو نيينUايلا نيب ريكفتلا قراوف يف ةبارغلا وأ ،اهعوضوم يف بيرغلا
 لصألا يف اوءاج مهو ت¬واهلU مهفصق بابسأ نع يمسر بلطب اولأس مالسب مهتلود اولصو
 فصقلا نأ ةركف بعوتسي نأ مهنم دحأ عيطتسي نأ نود ،ءانبلا ةداعإ يف ةدعاسملا ضارغأل
 نامز مDأ ةيدابلا يف امدختسم ناك ،"بª" بساكم ىلع لوصحلا يف ةوقلا ضارعتسال ليبس
   .مDألا هذه ىتح لوقعلا يف ةيقU هبساور تلاز امو

 هوملسو ،ةينمأ ضارغأل ناكيرمألا هأدب ادهج ةريشعلا ىلإ نامزلا اذه تاموكح تهجوت دقل
 قيقحت يف ايناديم احج¬ ،لاحلا عقاو يف ادهج ناكو ،اقحال 2007 ماع يف ةيقارعلا ةموكحلا ىلإ
 افادهأ عضو يذلا باهرإلل يدصتلا لمشأ ىنعمبو ،ةريشعلل عباتلا ناسنإلل ةصاخلا ةيامحلا ةياغ
 يف ريثكب هنم لقأو قارعلا نم ةيبرغلا ةقطنملا ،رابنألا يف تأدب دق تناكو .ناسنالا اهنيب ريمدتلل
 اهخويش نم ديدعلا فلزتو ،اهددعتو قطانملا هذه يف خياشملا ةرثكل ،ةيبونجلاو ىطسولا قطانملا
 عاطقو تUاصعلا دارفأو ةباهنلاو نيحلسملا نأ ىلإ ةفاضإلU ،اهمراكم ىلع مهتفا|و ،ةطلسلا ىلإ
 ىلع ،رئاشعلا هذه ءانبأ نيب نم اوناك ،قطانملا هذه يف ةلودلا نم دضلU ةحلسملا ىوقلاو قرطلا
 لهأ نم يت÷ ،ةلودلا نم دضلU ةحلسملا ىوقلل بلغألا دهجلا ثيح ،ةريزجلا ثلثم نم سكعلا
 ناكسل ةيعامتجالاو ،ةيرئاشعلا ةعيبطلاو مجسنت ال يتلا ،ةيفلسلا ةينيدلا تاهجوتلا يوذ جراخلا
 ةينعملا تاموكحلا هاده ىلع تراس يذلا كولسلا وه عوضوملا اذه يف مهي امو ،قطانملا هذه
  :ىلع زكرت يذلاو ،دادترالا لوصح يف مهسأ يذلاو

 .مهعبارم ةرDزو رئاشعلا ءاسؤر لابقتسإ
  .ديدجلا شيجلا ىلإ قباسلا شيجلا نم مهل ًاطابض تداعأ
  .تابهلاو Dادهلا مهتحنم
  .ةيمسرلا ةلودلا تاسسؤم يف ةيفيظو تاجردب Uًابش مهل تنيع
 ىوق نوكتل ،ةدحاولا ةقطنملا يف ةدحاولا ةريشعلا ءانبأ نيب نم ةوحصلل تاوق مهنم تلكش

 .باهرإلاو ةحلسملا ىوقلا ةبراحم يف ةدناس



 230 
 

 رود يف كلذكو ،نييوعدملاو ةلودلا تالاجر رابكب ةصاخ قدانف يف مهنم ًامسق تفيّض
 . ةلودلا باسح ىلع ةحوتفملا ةفايضلU ةصاخ ةيموكح

 لتكلاو بازحألاو تاموكحلا هتدمتعا يذلا ةريشعلا هاجتU عفدلا نإف ،ةدرلا هذه لك عمو
 ةطلس ضرفو نمألا ضارغأل ثحلا يف هعفن لاز ام ،ةيبونجلاو ىطسولا ةقطنملا يف ةيسايسلا
 يتلا ،ةيبرعلا ةيلامشلاو ةيبرغلا قطانملا يف هنم لقأ ،ةيباختنالا ضارغألل مادختسالاو نوناقلا

 قطانملا لك يف ةريشعلا يأ تلجسو ،ةئدهتلا يفو نمألا لئاسم يف اريثÈ ةريشعلا اهيف تلجس
 ىلع خيشلا ةرطيس ةبوعصو ،ايسايس اهخويش ىلع ةرطيسلا ةبوعصل ،تUاختنالا لاجم يف ادرمت
  .ايعفن هتريشع دارفأ

 هساسأ ىلع ىقبتسو ،امئاق ىقبيس ،ةريشعلا عوضوم يف ةدرلا نأ ىلع للدت تارشؤم اªإ
 لباقملا يفو ،ايسايس ةذفانلا بازحألاو تاموكحلا نم رامثتسا عورشم بيرقلا روظنملا يف ةريشعلا

ملا اهرود ىقبيس
ُ

 فخت نأ نكمي ،ةمداقلا ةليلقلا تاونسلل قارعلا يف مدقتلل ،قيوعت لماع رمثتس
 :لوصح ةلاح يف جيردتلU هتدح

 .عيمجلا هعوبر يف طلتخي يحايس حاتفناو عيمجلا شيع ريغي يداصتقا جارفنإ
 .ةريشعلل ةيوبألا ةطلسلU ةيديلقتلا م|اطابترا نع ءانبألا دعبي ،حيحص يفاقث لدابت
 يف خيشلل ةيضارتفالا ةبيهلا ىلع ،اهتبيه ضرفب حمسي ىوتسمب اينمأ ةلودلا ةرطيس زيزعت

 .اهميدقت يف ةريشعلا ةردق ىلع ةيامحلا ميدقت ىلع ا|ردق نم ىوقيو ،ةقطنملا
 ةطلسلا سفانت ةطلس ةيأ ،هتموكح تادادتماو ةموكحلا سيئر لوبق نود لوحي ،يسايس جضن

 ةزهجأل ينمألا معادلا رود ةيدأتل سمألU هتطلس تفَّظَو ،ةريشع خيش نم تناك نإو ،ةيمسرلا
   .اهدرفمب هنيمÈ ىلع ةرداقلا ريغ ةلودلا
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  ةــيعفنلا
 

 ةيصخشلا يف عفنلا رادقم رشؤت ،هدعبو رييغتلا لبق تلصح ةديرف تDاكحو ةديدع صصق
 نمزلا يف تاونس عبرأل طساو ظفاحم بصنم لغش يذلا )ديجم .م( ديسلا ةصق اهنيب ةيقارعلا
 دونجو ديدجلا مكحلا ماظن نع اديعب اهيف اميقم ،يلاحلا نمزلا يف ندرألا بوص هجوتو ،قباسلا
 .لوقيو ةصاخلا هتاسلج يف رركي امك مهلكش قيطي ال يذلا لالتحالا

 نــم بــيرقلا عماــجلا نــم هــتدوع دــعب هــجوت 2005 ماــع طابــش رهــش نــم ةــعمج موــي رــصع يف
 هبيـــسنب لاـــصتالا ىلإ ،ةـــعماجلا يف اـــبلاط لازاـــم هـــل دـــلو رـــخآو هـــتجوز عـــم نكـــسلل اهرجأتـــسأ ةقـــش
 دادــغب هــترداغم دــعب هــل لوألا ناــك الاــصتإ ،ةديدجلا ةلودلا يف اماع اريدم لمعي يذلا دعسأ ديسلا
  :الئاق ةلعفنم ةيبصعب ابتاعم ،ماعلا براقي ام ذنم

 بــتار نــم كــتلئاع مــعطتو ،رفاكلا يبنجألا هيف مدخت بصنمب نييعتلا لبقت نأ كل فيك دعسأ
  .دوهيلا هردصم

 نـــع الئاـــس فـــقوملا بعوتـــسا ،ثيدـــحلا يف هتيـــسامولبدو هـــقلخ ةـــثامدب فورـــعملا دعـــسأ نـــكل
  :لوقلU هثيدح امتاخ ،ةيحصلا هلاوحأو هتلئاع

 قارــعلا يف شيــعلا تاــبلطتمو ةــصاخلا هــتارايخو هــفورظو هرــظن ةــهجو اــنم لــكل دــمحم وــبأ يــخأ
 ةقباـــسلا يتـــجردو يـــصاصتخا نمـــض الإ لـــمعلل يل لاـــجم ال لاـــحلU فرـــعأ تـــنأو ،لـــمعلU اـــنمزلت
  .ماع ريدم

  دــمحم وــبأ ديــسلا دواــع ،تالاــصتالا عــطقو داــحلا بــتعلاو لاــصتالا كاذ نــم رهــشأ ةتــس دــعب
 :الئاق مالسلا نسحو ةدوملا ريباعتب ةرملا هذه هثيدح öًدU ،ةينú هلاصتا

 دــعب يدــعاقتلا يبــتار ليدــعت لــجأ نــم كــفراعم ىدــل يل طــسوتت نأ وــجرأ دروــلا ريــمس وبأ يخأ
 شيــعلاو ةمالــسلل تاــينمÌ اثيدــح ايهنم ،اميظع ازاجنإ دعي يذلا بتاورلا ليدعتب نيدعاقتملا لومش
  .ديغرلا

 غلاــبم دعــسأ ديــسلا ملتــساو ،لــعفلU هــمتأو ،بوــلطم اــم ماــمتإل هاوــق لــكب ريــمس وــبأ ىعــس دــقل
 :اهيلع بتك ةقروب ةعوفشم قيدص ديب روكذملا هبيسن ىلإ اهلاسرÑ ماقو ،ةيلاملا تاقورفلا

 ،دوــهيلا نــم اهاــضاقتأ يتــلا سوــلفلا ردــصم ســفن وــه سوــلفلا هذــه ردــصم نإ دــمحم وبأ يخأ
   .ةبرغلا يف ¬وع كل نوكت نأ ىسع
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 يذـــلا عـــفنلل اـــعبت مهراـــكفأ نوـــينعملا اـــهيف ريـــغي يتـــلا ةـــيتاذلا ةـــيعفنلا نـــم اـــبناج لـــثمت ةـــصق اـــªإ
 ةــبترب دــعاقتم طباــض ىلإ دوــعت ،نومــضملا ثــيح نــم اهل ةبراقم ىرخأ ةصق اهلمكُت ،هيلع نولصحي
 عــم 2005 ماــع ًءاتــش فــقي نأ داــتعا ،ةروــنملا ةــنيدملا عماــج برــق طابــضلا ةــيناحلم نكــسي ،ءاوــل
 تــيب ىلإ ىنــميلا هدــيب ريــشيل ،مــهعم ةالــص لــك دــعب عماجلا بU يف يحلا ةنكس نم فراعملا ضعب

 دــيدجلا شيــجلا يف ةــمدخلا ىلإ داــع هــنأل ،ناــكيرمألل ةــلامعلU هDإ اــمهتم ًادــيمع ةــبترب رــخآ طباــض
 هــعفدي بــتار نــم قزــتري هــنأل ،مارــحلU هــتجوزل هترــشعو هــتايحو هتــشيع افــصاو ،دــيمع ةقباــسلا هــتبترب
  .لالتحالا

 ضيرــحت اــهنم دــيري هــنأكو ،ةديدــش بــضغ تالاــعفنU ةبوحــصم هتاريــشÈو هــتاءاميإ تــناك دــقل
  .ريدقت لقأ ىلع هتيب نم هريج| وأ ،طباضلا اذه لتق ىلع نيعماسلا

 ةرادالا ةــيريدم يف روكذــملا دــيمعلا ىــقتلأ ،ضيرــحتلاو هذــه ماــ|الا ةــيلمع نــم رهــشأ ةــثالث دــعب
 ،هــباجأف هــلمع ناــكم نــع هلأــس ،هاــجتإ لــك نــم نيتلبق هلبق نأ دعبو ءاوللا ديسلU ،اهيف لمعي يتلا
 لالـــح نـــبا تـــلباق ينإ < دـــمحلا ،لوـــقلU ةرـــشابم درـــف ،ةرادإلا ةـــيريدم يف مـــسق سيـــئر لـــمعي هـــنأ
Uبسانملا تقول. 

 لــمعلل اــبلط مدــق دق هنأ هباجأف ،هدارم نع لأس ءاوللا ديسلا هتلحم نبU ديمعلا بحر نأ دعب
 ،نــكمم تــقو برــقÌ ةــفيظولا ىــلع لــصحي ىتــح هــيكزي نــم ىلإ جاــتحي هــنإو ،ةرازوــلا يف ةــيندم ةــفيظوب

 عراــشلاو ةــلحملا ســفن يف نكاــسلا تــنأو ينيكزــيل ةــفرعم كــنم برــقأ دــجأ مل ينإ ةراــبعب هــمالك اــمتاخ
  .اماع نيرشع لبق ةيوس ةلحملا يف انتويب ¬ديش نأ ذنم اديج ينفرعتو هنكسأ يذلا

 ريدــم ثــحو ةــلماعملا بــلطب لسرأو هتفرغ ىلإ ءاوللا بحطصاو ،ديمعلا باجأ يديس رضاح
 اــهتجرد لــقت يتــلا ةــفيظولا ينــعملا ملتــسا ءاــقللا نــم عوبــسأ دــعب الــعفو ،ةعرــسب اــهلامكإ ىلع ةبعشلا
 ةــملكب قــطني ملو ،عماــجلا يف ةالــصلا رــضحي مل اــهيلع هلوــصح ذــنمو ،ةيركــسعلا هتبتر تDوتسم نع
  .ىرخألا تارازولاو ةرازولU نيلماعلا نم يأ ىلع مارح

 اــهربتعيو ،ةيرــسق فورــظ يف ةــجاح ضعبــلا اــهربتعي دــق اــهنم هــجوأ وأ ،ةــيعفنلا نــم روــص كــلت
 ربـــع ةبعـــصلا قارـــعلا فورـــظ ةـــجيتن تززـــعت ةيناـــسنإلا سفنـــلا يف ةيبلـــس صئاـــصخ رـــخآلا ضعبـــلا
 اذكهو ،ةعبار تدلوو ةثلú تهتناو ىرخأ تلدبتو صئاصخلا ضعب اهيف تريغت ،نينسلا تارشع
 ةــحازاو براــضتو ناــمرحو ةــجاح فورــظ يف نززــعت ،ةدوــجوم ةيصاخ ةيعفنلا ىلإ ةبسنلU لاحلا وه
 راــثيإلا اــهنيب بابــسألا سفنــلو فورــظلا تاذ يف ةــيباجيإ صئاــصخ رúدــنا باــقعأ ىــلع ،ناــقتحاو
   .اهريغو ةيحضتلاو ةكراشملاو
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 بورــح تــضاخ يتــلا بوعــشلا يــقU نــع جئاــتنلا يف فــلتخم ،قارــعلU قــلعتي اــمو ىرــج اــم نإ
 لــمحتلا يفو ىوــقأ ةدارالا يف ¬اــيحأ اــهنم تــجرخ لاــتق براــجت ترــسخو راــصح تالــيو تــناعو
 بيذــشت يف اــظح رــفوأ اــمبرو ،نــسحأ ةــيباجيالا ةيعامتجالاو ةيسفنلا صئاصخلا باستكا يفو ردقأ
 لــــك نأ  مزــــجلا ةبوعــــص قارــــعلا يف اــــنه اــــنمآ نإو .بلــــسلا ىــــلع بــــسحت تــــناك يتــــلا صئاــــصخلا
 مــحر نــم ْتدــِلو وأ ،تءاــج دــق نآلا ةــيرحب اــهنع ملكتــنو ،نآلا اهــسملتن يتــلا ةيبلــسلا صئاــصخلا
 اªأ دكؤملا نم يتلا ةيعفنلا اهنيب ،بورحلا لوصح لبق ادوجوم ناك عقاولا يف اهضعب نأل ،بورحلا

 يف ريـــيغتلاو بورـــحلا نوـــتأ قارـــعلا لخدـــي نأ لـــبق ،يـــضاملا نرـــقلا تانيعبـــس لـــبق ،ةدوـــجوم تـــناك
 ىـــلع مـــساق ميرـــكلا دـــبع دـــعب قارـــعلا اوـــمكح نيذـــلا نييركـــسعلا نأ ذإ ،دـــيلاقتلاو تاداـــعلاو ميـــقلا

 اديــصر الو اــتيب كــلمي نأ نود الوــتقم تاــم يذــلا ةــكرحلا دــئاق وــه ىتــحو ،نييعفن اوناك لاثملا ليبس
 ةــكرحلا يف هــقافرو ،تاذــلا قــيقحت يف ايــسفن اــعفن بــقللا اذــه يف دــجو ادــحوأ اــميعز ناــك ،كــنبلا يف
 تاريــخ نــم بــسكلل اــيلامو ،قارــعلا مــكح يف ايــسايس عــفنلا ىــلع اولتاــقت هدــعب نــم اوــمكح نيذلا
 مـــكحلU ثبـــشتلا يف اـــساسأ هـــمDأ يف ةـــيعفنلا تـــناك مـــكح ىلإ ثـــعبلا بزـــح ئـــيجم ىتـــح ،قارـــعلا
 نيناوــق ِهنــَس يف ،ةعفنملاو مكحلا نيب ةيطبارت ةقالع دعاوق ىسرأ يذلا نيسح مادص مث نمو ،لاملاو
 ناــك ىتــح ،نييموــكحلاو نييبزــحلا ةداــقلل ةيفاــضإ بــتاورو توــيبو ضارأ عــطقو بــصنملل يلام ميركت
 .لدــجلل ريــثملا هــمكح نــم ريــخألا موــيلا ىلإ يــقارعلا عــمتcا يف اــيلعلا ةــقبطلا اولكــش دــق نوــعفتنملا
 كولــسلا يف ةدوــجوم تــناك يتــلا ةــيعفنلا نأ نيــبت ريــيغتلا دــعب اــم تاــهاجتإو تارــشؤم نإــف اذــه عمو
 يف اــهعم اولماــعتو ،ةلوهــسب نييقارــعلا موــمع اــهدوجو كردأ ةــفآ نوــكتل ،هــلالخ تمخــضت دــق ماــعلا
 ةرثؤــم نوــكتلو ،"دفتــساو دــفأ " روهــشم لوــق ةــيفيظولا طاــسوألا يف عاــش ىتــح ،ءاــيح نود نــلعلا
 نم ىوتسمب نوكتل لوقعلا يف تربك اªإ يأ ،ةايحلا ريس ىلعو يعامتجالاو يسايسلا عقاولا ىلع
 داــق امدــنع  وأ ،ةيــسايسلا ىلإ اــهلاقتنا دــعب ريخأــتلاو ريمدــتلا لــماوع دــحأ هــيف تحبــصأ ادــح ريثأتلا
 :نورثاكتي اولاز امو نيريثك اوحضأو نييعفنلا ةمدقم يف اوحبصأو ،اهعئاقو نييسايسلا ضعب
 مهلاــضنب نوــيقارعلا مهل اوفرتعا ،ةبرغ ة¬اعمو ةايح ةوسقو راظتنا لوط دعب نيلورهم اوءاج :مهضعب
 اورـــشأ مث نـــمو ،ريـــمعتلاو ءاـــنبلا ةداـــعإل هـــجوتلاو ،نارـــفغلاو حماـــستلاو ريـــيغتلU نيداـــنم اولـــصو موـــي
 بزــحلا لــيومت مهنــم مــسق رداــصو ،ةــمدقملا يف مــهعم فوــقولا يف مــهقح مهيــلع اورــكنأ موــي ،مهلــشف
 ،نييــسايسلا رــئاودو ،نيموــكحلا نيلوؤــسملا بــتاكم اونكــسو ،ءيــcا دــعب هــفاتكأ ىــلع اوــبكر يذــلا
 نــس مهــضعب غــلبي مل ،مــهل ٍدالوأل ةــقومرم فئاــظوو م|اــجوزل دــعاقت نــعو مــهل ناــكم نــع نوــشتفي
 دـــهعلا عيراـــشم نـــم اوـــنتغأ نيذـــلا مهئاقـــشأ عـــم هـــحUرأ نومساـــقتي ةـــلواقم عورـــشم نـــعو نيرـــشعلا



 234 
 

 ةيــصاخل سوــملم دوــجو ،اذــه مهكولــس لجــسف ،نينــسلا لاوــط ءاذــغلا لــباقم طفنــلا ةراــجتو ،قباسلا
  .نييقارعلا لوقع يف تربك عافتنالا
 ينس تناع ،ةمورحم ،ةعئاج ،ةدهطضم تناك يتلا فوفصلا نيب نم اوجرخ :رخآلا مهضعبو
 مªولثمي نأ نكمي ،نيمورحملل ةودق مهجورخب اضيأ نويقارعلا مهل فرتعا ،طوغضلا ةدشو طحقلا

 اورشأو جورخلا اذه مهيف نوربكيو م|داعك نوقفصي ،ضعبلا مهلوح فتلأو ،ءانبلا ىلا قيرطلا يف
 ةلتكلا هذه عم 2005 ماع باختنالل اوحشرو ،كاذ ىلإ بزحلا اذه نم اولقنت موي ،مهلشف
 ،كاذو حيشرتلا اذه نيبو ،ةيمالسإلا ةينيدلا ىرخألا عم 2010 ماع حيشرتلا اوداعأو ةيناملعلا
 سج مهمه ،بزحلاو ةلتكلا يف ىلعألا نم اوبرقتو جورخلا موي مهوقفار نيذلا مهئالمزل اوركنت
 مهلاثمأ اورشأو نويقارعلا مهرشأ دقل ،مادقألا عقو نع شيتفتلاو عفنلا ناكم باسحو ضبنلا
 بوص ةصخاش مªويع تيقب ،طوقسلا اذه عمو باختنالU مهضعب اوطقسأف ،لاذتبالا كولسو
 ،مهئاقبب اولجسف ،نيتسلاو ةسماخلا هرمع زواج مهضعبو مهل ناكم نع نوشتفي اوقبو ،لوؤسملا
 ةيصاخ نÌ عابطنالا ،نييسايسلا فوفص يف نسلا رابك نم مهريغو اوطعأو نييعفنلا نيب نم مªأ
 يقارعلا لثملا لدب هعضو نكمي ،الوق مهنع قحتساو ،ديدجلا نمزلا يف اريثك تمخضت دق ةيعفنلا
 .ةعفنملا .... ىلع هنيعو يقارعلا يسايسلا تومي :هماوق ،ةلبزملاو كيدلا نع اجراد ناك يذلا

 لمــشتل تدــتما نأ دــعب اــيلعلاو ةطــسوتملا ةيــسايسلا ةــقبطلا نيــب اــهدوجو رــصحني مل ةــعفنملا نإ
 ءارزوــلا ســلجم ردــصأ موــي ذإ ،اــهلاجم يف ىــلعألاو ليــصحتلاو ةــفاقثلا يف اــهنم لــقألا تDوتسملا عيمج
 ،نييـــــسايسلا نيلوـــــصفملا عـــــم لـــــماعتي يذـــــلا ،لاـــــثملا ليبـــــس ىـــــلع 2005 ةنـــــسل 24 مـــــقر رارـــــقلا
 عــيفرتلا ضارــغأل اــهنم مهلــصف ةدــم باــستحاو ةــمدخلا ىلإ م|داــعÑ قباــسلا ماــظنلا نــم نيررــضتملا
 نيــينعملا لــبق نــم تمدــق يتلا تابلطلا تملتسا ،تارازولا ةفاك يف ناجل هذيفنتل تلكش ،دعاقتلاو
 ريــغو نولوصفملا هلبقتسأ ارارق ناكف ،ايلوصأ ا{ مهلومشل ةيرازولا رماوألا رادصا مث نمو ،اهتساردل
 راثتــسا دــق ،صاــخلا عــفنلاو ضيوعتلا تارارق نم هريغ لثم هلثم ناكو ،ةيباجيا لعف دودرب نيلوصفملا
 ،ةــينوناقلاو ةيرابتعالا هتميق هيوشتو هيلع لياحتلل مهتقاط اودشح نيذلا نيريثكلا سوفن يف ةيعفنلا
 تاــهجوت الو ،ءاطــسبلا نيفظوــملا ضــعب تالواــحم تــسيل هذــه ةراثتــسالا عوــضوم يف تــفلملا ناــكو
 وأ ،ًانكمم هنودقتعي ام ىلع لوصحلا يف المأ هاجتا لك يف نولورهي نيذلا ءارقفلاو نييمألا نم مسق

 ةــصاخلا تاجردــلاو يلاــعلا ليــصحتلا يوذ يعاــسم اــمنإو ،تاقوألاو ةنمزألا لك يف صانتقألا لهس
 تاـــقوألاو ةـــنمزألا لـــك يف ،رارـــقلا باحـــصأل م|امدـــخ نوـــضرعي نيذـــلا ةـــيلاعلا ةيركـــسعلا بـــترلاو
 ةداــعلاكو ،ضوــعت ال لالغتــسا صرــفو ةــعفترم تاصصخمو ةيلاع بتاور رامثلا ينجل مهفلخ نيثهال
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 ىلع موللا وأ ،اهيف بتعلا نكمي ال ةقيرطب ،لصفلا تيبثت يف ريوزتلاو عوضوملا يف بصنملا لغتسُأ
 قرــخو زواــجتلا يف ررــضلل ةيندتملا مهكاردإ تDوتسمل اعبت رامثتسالل م|الواحم يف ،نييمألاو ءارقفلا
 ،ةــيلاحلا ةــيفيظولا م|اريــثÈو مهتفص لالغتسال ىوتسملا يعيفر ضعبلا تالواحم ىلع امنإو ،نيناوقلا
 ضــعب ىــلع طغــضلا وأ ،اــهعانقإو نييــسايسلU ةــصتخملا ناــجللا ىــلع ريثأــتلل ةيــصخشلا م|اــقالعو
 ءوــس ببــسب ناــك الــصأ ةــمدخلا نــم مهلــصف نأ نــم مغرــلا ىــلع روكذــملا رارــقلU مهلومــشل اهئاــضعأ
 ،تاــفلاخم ببــسب الــصأ تــناك دعاقتلا ىلع مهتلاحإ نأ وأ ،ةيئانج لامعأ باكترال وأ ،كولسلا
 ،نييركــــسعو نييندــــم ،اــــيموي مهدــــع دادزــــيو رــــضاحلا تــــقولا يف رــــثك مــــهو ،كالــــملا ىــــلع ةدDز وأ
 وأ ،لـــجخ نود م|اوـــصأ ىـــلعÌ نوـــنلعيو نييـــسايسلU مهـــسفنأ َنوـــُفّرعي وأ ،مهبناـــج نـــم نورـــسفي

 )ص(نكرــلا ءاوــللا لــثم ،ءازهتــسألاو ةيرخــسلا ريــثت ةــقيرطب ررــضلا نوحرــشيو ،نوررــضتم مــªأ ءاــيح
 نــم تدــتمأ ةيــسايس ةــكرح هــب اــنلمع يذــلا يــقارعلا ينطوــلا فالتــئالل اميدتــسم اــعجارم ناــك يذــلا
 اقيدــص ناــك نيبرــقملا ءاقدــصألا نــم طباــض عم ماودلا ىلع رضحي ،رييغتلا دعب ام ىلإ ةضراعملا مDأ
 شيــجلا ليكــشت ةداــعإ دــعبو ،دــيدجلا ماــظنلل هــتامدخ ميدــقت ضرــعي ةــعجارم لــك يف ناــكو ،اضيأ هل
 ةـــصاخ ةرود يف اـــكيرمأ ىلإ ثـــعُبو الـــعف داـــع دـــقو ،م|دوـــع نـــكمملا طابـــضلا دـــحأك هحيـــشرت مت
Ñقيرف ةبتر ىلإ عفرو ،عافدلا ةرازو يف ايلع بصانم ةدع لغش مث نمو ،ليهأتلا ةداع. 

 ةــــقطنملU اليــــل هــــيف ميــــقي هــــترئادل تــــيب يف روكذــــملا قيدــــصلاو ¬أ اــــعم اــــنك يلاــــيللا ىدــــحأ يفو
 نوناــقب هلومــشل ةــلماعم مدــق هــنإ لاــق ثيدحلا ىرجم يفو ارئاز روكذملا قيرفلا ديسلا ¬ءاج ،ءارضخلا
 لاــق ،ةرازوــلا يف ةــصتخملا ةــنجللا اــ{ عــنقُي يتــلا تارربــملا نــع هتلأــس امدــنعو ،نييــسايسلا نيلوــصفملا
 ينوــك ،ريــيغتلا لــبق ةــيروهمجلا ةــسöر يف نيبراــحملا ةرــئاد ىلإ قباــسلا ماــظنلا لــبِق نــم تــلحأ دــق ينإ

 عــضي يتــلا هدــي كرــحي ناــك اــنعم هــثيدح ءاــنثا يفو ،اــنتقطنم يف ةينيــسح كــلتمت اــنتلئاع نإو ،ايعيــش
 هءاقدــصأ نــم فورــعم وــه اــمكو هــنإ اــملع "يعيــشلا نيدــتلا ىلإ زــمرت يتــلا كــلت نــم" نيــسبحم اــهيف
 يف هـــل بـــصنم رـــخآ نإو ،ادـــبأ ةرDزـــلل ةيعيـــشلا ةـــينيدلا دـــقارملا ىلإ بهذـــي ملو طـــق لـــصي مل هـــليجو
 يف ثــعبلا بزــح عورــف نــم عرــف رــس نيــمأل يركــسعلا راــشتسملا وــه قباــسلا نمزــلل ةريــخألا مDألا
 .دادغب

 هــل قباــس خــيرÙ نــم مغرــلا ىــلع روكذملا رارقلU هلومشب ةبلاطملا نا نيبتي قيرفلا ديسلا ةصق نم
 اــيلعلا ةــيناديملا ةــيدايقلا بــصانملا لاغشأو طاونألا ةرثكو ،قباسلا ماظنلا نUإ ةمدخلا نسحب فورعم
 اــــيلع بــــصانم ،دــــيدجلا دــــهعلا يف قــــحال خــــيرÙو كاذــــنآ بزــــحلا ةريــــسم عــــم لــــماكلا ماجــــسنألاو
 نــمز لاــمهألاو مادــص مــكح نUإ ملألاو عوــجلا اوشاع نودعاقتم نويركسع اهيلع لصحي مل تايقرتو
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 هحلاــــصم ءوــــضب كرــــحت ينــــعملا نأ دــــكؤي اــــمم ،نوررــــضتم نويــــسايس اــــهيلع لــــصحي ملو ،ةــــيطارقميدلا
  .ةحاتملا عفنلا صرفل هتاريدقتو ةيصخشلا

 وه رصأ يذلا )ح(ديسلا وه ،رييغتلا دعب ماع ريدم بصنم لغش يندمل ةليثم ةلاح كانهو
 ¬وجسم ناك هتلاخ نب نأل ،روكذملا نييسايسلا نيلوصفملا رارقب هلومش ةيمتح ىلع ،رخآلا

 ريدملا نم ىلعأ بصنم ىلإ ةيقرتلل ةصرف ىلع لصحي مل هببسبو ،قباسلا ماظنلا لبق نم ايسايس
 يتلا ةيبزحلا ةقرفلا ةدايقل عامتا يف بوكنملا هتلاخ نبا نم أربت دق هنأ ايسانتم ،مادص نمز ماعلا

 ىلإ ةيعفن تاوطخ هنامدقيس امªإ دقتعي نيسبحم رخآلا وه سبل دقو ،كاذنآ اهيلإ ابستنم ناك
  .مامألا

 قرــخو ةــلودلا لافغتــسال يعــسو ،نوقذــلا ىــلع كحــضو لافغتــسا ةــلواحم ىدــعتي ال كولــس هــنإ
 ديسجتو ،لاضنلا ىنعمل راقتحاو نييسايسلا مومعب ةناهتساو اهريياعمو ةسايسلا ميقل مدهو ،نوناقلا
 ىلإ اــــنلقتناو نييركــــسعلاو نييندــــملا نيفظوــــملا راــــبكو ءارــــقفلا اــــهلاجم يف اــــنكرت اــــم اذإ ،ةــــيعفنلا ىنــــعمل
 ناــملربلل ةريــخألا مDألا يف ذإ ،اــقح ةــفآ حبــصأ اــهدوجو ناو ،ةدوــجوم ةــيعفنلا نأ دجنــس نييناــملربلا
 هـــل تاحيرـــصت يف باوـــنلا ســـلجم سيـــئر ديـــسلا مـــسح 2010 ةـــيادب ىتـــح ةدـــتمملا هـــترودب يـــقارعلا
 دوــجو مدــع ادكؤم ،تUاختنالا ليجÈو ناملربلا ةرتف ديدمت تالامتحإ لوح الدج تارمتؤملا رصقب
 عــم حطــسلا ىــلع تفط ،هئاضعأ ضعب ىدل تاهجوت دوجو ترشأ دق تاحيرصت تناكف ،كلذ
 يــهو ،ثيدــحلا قارــعلا خــيرÙو يــصخشلا مــهخيرÙ يف ةريــخألا نوــكت دــق يتــلا مهتــيالو ءاــهتنا برــق
 ناــملربلا ءاــضعأ يأ ،ضعبــلا كــئلوأ عطتــسي مل ،ةركاذــلا ىــلع نــم ترــهظ لاــحلا عــقاو يف تاــهجوت
 .ةيعفنلا تابغرلU تألتمأ يتلا مهلوقع Dالخ يف اªامتك نم ديدمتلU نيبلاطملا

 ةفاضإلU نيبي ،ةينمزلا ةرتفلا هذه يف ،ةيقطنم ريغ بلاطملا هذه لثم روهظ نأ ،اضيأ ترشأو
 ديدجتلا قيرط يف ةينú زوفلU مهسفنأ نم نيقثاو ريغ ا{ نيملاحلا نإ ،ةيعفنلا يف عساولا ردقلا ىلإ
 م{ازحÌ اضيأ نيقثاو ريغ مهو ،ا{ اوعتمت يتلا عفانملا نم اريثك نورسخي دق هيف يذلا ،ةينú ةرودل
 ةقلطملا هتقث عضوو ،نآلا نم تاونس عبرأ لبق مهل قفص يذلا روهمجلU الو ،ةيسايسلا مهلتكو
 يتاذلا يبلطملا كولسلا ببسب ةريخألا مهمDأ يف اهبحسو ،ريمعتلاو ءانبلا ةداعإ ويناملرب مهيف
 ترثÈو .حفطلا دح ةيصخشلا بلاطملا ةلس اهيف تألتما يتلا عبرألا تاونسلا لالخ "يعفنلا"
 تDامحو ا|Dوتسم تفعاضت تاصصخمو اهدودح تداز مهل بتاورب ،ةيقارعلا ةلودلا ةنيزخ اهيف
 ةدع بعاصملاو تاململا يف مهل بايغ ببسب ابلس مهجاتنإ رثÈ لباقملUو .اهدادعأ تمخضت
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 نم ريثكلا ،هذه مهبلاطم رثكو اذه مهكولسب اوعضو ىتح ،ةيلوؤسملا نم لصنتلا دح تارم
  :نمم مهريغ رايتخال ىرخأ تUاختنأ ىلإ نوقوتي نيذلا نييقارعلا لوقع يف بلسلا تارشؤم

  .هبزحو هسفن ليثمت ال مهليثمتل حلصي
 .ةيعفن ةيصخش Dاضقو بساكم نع ال ،ميلسلا نمآلا شيعلا يف مهفادهأ نع عفادي
  .ةيتاذلا بلاطملا ىلع زكري رخآ نع ال يداصتقالا مهعضو ُنسُحي ٍعيرشتل ىعسي
 يف بيعلا ىنعم نوهقفي ال هلوصحب نيملاحلا ىتح وأ ،ديدمتلU نيبلاطملا نأ اهنم مهألاو

 دودر اوبسحي مل ،هذه ةيقطنملا ريغ مهبلاطمب مªأل ،يبعشلا ديلقتلا يف ةيشخلا الو يسايسلا فرعلا
 اولجخي ملو باختنالل ةمداقلا ةرودلا يف مهريغ باختنال نيزفحتملا نييقارعلا نم نيرخآلا لعف
 عيطتسي نم رايتخال نوعسي نيذلا نييقارعلا نيب نم نيرخآلا ة¬اعم مهرابتعU اوعضي ملو ،اهنم
 نيذلا ،نييقارعلا نينطاوملا نم مومعلا رعاشمل امامتها اوريعي ملو ،ة¬اعملا هذه نم مهصلخي نأ

 ريغ يعامتجالا عشجلاو يسفنلا عوجلا دح ةيعفنلا مهبلاطم رثكو ءالؤه لثم ءادÌ اومدص
  .دودحملا

 يف ةلودلا لاجرو نييناملربلاو نييسايسلا نم ةصاخ حئارش ىلع اهركذ قبطني ،ةلثمأ كلت
 ءانب ىلع اهريثÈ رادقمو ةيعفنلا ةفآ ءارشتسا رادقم رشؤت ،ةيبعش ىرخأ كانهو ،ايلعلا زكارملا
  :الثم اهنيب ،اهئارشتسا عم حيحصلا ريغ لماعتلا رادقمو ةيقارعلا ةلودلاو عمتcا

  ةلودلا كالمأ ىلع زواجتلا .1
 لبق نم لحلا ىلع ةيصع ةرهاظ تحضأ ىتح ،رييغتلا دعب تعستا ةلاح زواجتلا نإ

 حابصلا ةديرج هترشن ةظفاحملا نم ديكÈ بسح اهدحو دادغب يف تناك ،ةلودلا تاسسؤم
 زواجتم فلأ 600 اهلغشي ةيئاوشع ةقطنم 42 دوجو هيف تنيب 27/12/2010 خيراتب
 عورشم لك نم ةئملU 23 كيلمتل حرتقم نع تفشك اميف ،ةينوناقلا ةعباتملا ىلإ رقتفت اهمظعم
 يضارألا ىلع تازواجتلا ةلازإل ةلمح ذيفنت ددصب اªأ تدكأو ،نيزواجتملل يرامثتسا نكس
  .هايملاو ةيعارزلا

 ارؤب تتU نأ دعب قطانملا هذه ةلازإ ةيناكمإ سردت ةظفاحملا يف ةمزألا ةيلخ نأ ىلا تراشأو
 صيصخت وأ ،ةيدام غلابمب اهينكاس ضيوعت عوضوم ثحبت ةيلخلا نأ ةفيضم ،داسفلاو باهرالل

 نا ىلإ تتفلو .ةيرامثتسالا عيراشملا وأ ،ميلاقألا ةيمنت ةينازيم نم ءاوس مهل ةينكس تاعمجم
 يترئاد دادعتسا مدع ببسب ةغلU ةبوعص هجاوي قطانملا هذه يف نيزواجتملل يضارألا كيلمت
  .كلذب مايقلل يراقعلا ليجستلاو تاراقعلا
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 تاكرــشلا عــم قاــفتالا يوــنت ةــظفاحملا نÌ ظفاــحملل ينــفلا بــئانلا داــفأ لاــcا اذــه ســفن يف
 نيزواـــجتملاو ءارـــقفلل يناكـــسإ عورـــشم لـــك نـــم ةـــئملU 23 هتبـــسن اـــم صيـــصخت ىـــلع ةيرامثتـــسالا
 ،حئارــشلا هذــه نيــب اــهعيزوتل ةددــحم تاءارــجا قــفو ىــلع ةــلودلل اــهكيلمت دــعب ،تايئاوــشعلا ةنكــسو
 ببــسب هاــيملا يف ةحــش لــبقملا فيــصلا مــسوم دهــشي نأ ظفاــحملا بــئ¬ عــقوت رياــغم ديعــص ىــلع
 ةـــــلازإو هاـــــيملا لامعتـــــسا نيـــــنقتو ديـــــشرتلل ةـــــطخ داـــــجيإ ةرورـــــض ىلا اـــــهبنم ،راـــــطمالا هاـــــيم ساـــــبحنإ
 كامسأ ةيبرت ةريحب يفلأ نم رثكأ كانه نأ ىلإ لاcا اذه يف ادكؤم ،هايملا تاكبش ىلع تازواجتلا
 تازواــــجتلا هذــــه ةــــلازإ ددــــصب ةــــظفاحملا نأ اــــنلعم ،هاــــيملا نــــم ةريــــبك تاــــيمك كلهتــــست ةزواــــجتم
 ةــــيئاملا دراوــــملا ةــــيريدمو ةــــيرادإلا تادــــحولا عــــم قيــــسنتلU ةــــمظتنم تالــــمح لالــــخ نــــم تاريــــحبلاو
 يــضارالا راــجيإ دوــقع ىــلع ةريــبك تاــفلاخم دوــجو نــع ظفاــحملا بــئ¬ فــشك اــمك .ةــينمألا تاهجلاو
 يــضارالا لــيوحتب نوــموقي نيــحالفلا نأ اــنيبم ،نيــحالفلا عــم ةــعارزلا ةرازو اــهتمربإ يتــلا ةــيعارزلا
 نود نــم اــهيلع عيراــشم ةــماقإو رامثتــسالا قــيرط نــع اــهنم ةداــفإلا وأ ،اــهعيبو ةينكــس ىلا ةــيعارزلا
 ةرازو لـــبق نـــم ريـــبك ؤـــكلت دوـــجوب رـــقأو .ةـــمزاللا تاـــقفاوملا لاـــصحتسا وأ ،ةـــينوناق تاءارـــجا ةـــيأ
 تالاــجم يف يــضارألا هذــه لامعتــسا مدــعب نيــحالفلا مزــلت دوــقعلا نأ اميــسالو ،نأــشلا اذــ{ ةــعارزلا
 50 ىــلع ةلغتــسملا ةحاــسملا دــيزت ال نا ىــلع صنــت ةددــحم ةــيمسر تاــقفاوم بــجومب إلا ةــيعارز ريــغ
 تازواــجتلا عــيمج درــجب اــهلبق نــم موقتــس ةــظفاحملل ةــعباتلا ةــعارزلل اــيلعلا ةــنجللا نأ ادــكؤم ،اــمنود
 .)41( نيفلاخملا دض ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا نع الضف ،اهتلازال

 اوــشيعي نأ نييقارــعلا قــح نــم نأ ،اــيقطنم لوــقلا نــكمي Dرادإو اــينوناق لــخملا لاــcا اذــه يف نإ
 مهاـــعرت نأ ةـــلودلا بـــجاو نـــمو ،لوـــبقم ىوتـــسمب نكـــسلا ىلإ مهتجاـــح اوـــنّمؤي نأو لوـــقعم ميـــعنب
 نــم سيــل ،نيفرــط نيــب ةــيلدابت ةــعفنم ةــقالع يفو لوــبقملا قوــفي مازــلÑ ،كــلذ قــيقحت يف مهدعاــستو
 سيــلو ،تــناك ةــعيرذ يأ تــحت ماــعلا لاــملاو اــهكالمأو ةــلودلا ىــلع اوزواــجتي نأ اــهيف نينطاوــملا قــح
   .ماعلا لاملا ىلع ةظفاحملا نع لزانتلا يف قح اهيعرشمو ةلودلا يلوؤسمل

 نــكمي ال ،مهتــلودو نينطاوــملا نيــب تاــبجاولاو قوــقحلا يف ةــماع ئداــبم اــªإ اــضيأ لوــقلا نــكميو
 مªاــملرب ةرود ةــياª يف نوــيقارع نويناــملرب لواــح ،ءارــقفلا نيــب نــم اوناــك نإو ،ناــنثإ اــهيلع فلتخي نأ

 طبــضلاو ةرادإلا يف ةحيحــصلا تاــهاجتإلا نــع فــلتخم فــقوم ليجــست ،2010 يناــثلا نوناــك يف
 ةدواعمو ،هيلع اوزواجت ام ةلودلا كالمأ ىلع نيزواجتملا كيلمت نوناق ةدوسم مهحرطب ،يعامتجالا
 مزلأو ةدوجوملا تازواجتلا ىلع ىقبأ نوناق رادصإ 2011 لوألا نوناك يف ةديدجلا ةرودلا ويناملرب
 رــطخ نــم هلكــشت اــمل كلذــل ةلمح ميظنت ىلإ ةظفاحملا سلجمو تهجتأ نأ دعب ،اهتلازإ مدعب ةموكحلا
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 زــيزعت ةــلواحم ،ةيــسفنلا رــظنلا ةــهجو نــم اذــه رداــصلا مªوناــقو مهحرتــقمب نيلجــسم .عيراــشملا ىــلع
 ،ةيـــصخشلا اـــهتبيكرت يف يـــعفنلا زواـــجتلا ةيـــصاخ ءاـــقبإ يأ ،ةزواـــجتملا سفنـــلا يف أـــطخلا كولـــسلا
 ةطلــسل تــقؤملا باــيغلا فورــظ يف ،ةــيور نود ادــمع هــتبكترأ أــطخل ةيخــس ةأــفاكم اــهحنمب كــلذو
 ىلإ ةــصرفلا تحنــس اــملك ،زواــجتلا لــعف باــكترإل ةدعتــسم ،ةــصبرتم اــهيقبي يذــلا رمألا ،نوناقلا
 ينــمتلا باوــبأ حتــف كلذــك ،تــقولا تاذ يف ىرــخأ تازواــجتل اــحوتفم ةــيعفنلا بU ءاــقبإو ،كــلذ
 يف ةــصرفلا حنــست امدــنع ،بــهنلاو زواــجتلل نيزواــجتملا ريــغ نــم نيرــخآلل يــسفنلا رــيربتلاو ،يــعفنلا
 .لبقتسملا

 لعفلل يبلسلا زيزعتلا ىلإ ةفاضإلU هتنعرش يدؤتس ،يعامتجإ بارطضإ يعفنلا زواجتلا نإ
 كلذ ،نييقارعلا نينطاوملل "توبكملا" ةركاذلا ت¬وزخم نم ،بهنلا كولس ةراثتسإ ىلإ ،أطخلا
 رتوت تابسانم يف تارالودلا تارايلم قارعلا فلكو ،ةيتحتلا ىنبلا نم ًاريثك رمد يذلا كولسلا
 اهميق عومجم يف تناك ،رييغتلا دعب امل تدتماو ،ةثيدحلا ةيقارعلا ةلودلا سيسÈ عم تأدب ،ةديدع
 عفدو جاتحم لكل ةيداملا ةجاحلا دسو ريقف لكل مئالم نكس ءانبل ةيفاك ،"رمدت مل ول" ةيلاملا
 .مامألا ىلإ يقرلاو مدقتلا يف تاوطخ قارعلا

 ىوست وأ ،يهتنت نل يتلا لكاشملا نم ريثك مامأ ةيقارعلا ةرادإلا تاسسؤم عضو ىلإ يدؤتسو
 ضرأ ىلع ةلودلا رئاود ضعب ةعزانمب اهضعب قلعتي ،نينسلا نم ةلبقم تارشعل ةيبناجلا اهرúآ
 ةيمدخ عيراشم زاجنإ نود لوحيسو ،ةماع ةقيدح ءاشنإ وأ ،لمعم ءانبل لصألا يف ةممصم
 ضارأ لوحتتسو ،اهل ةصصخملا ضرألا يف كلمتلا قح ىلع زواجتم لوصح ببسب ةلودلل
 ماقتسو ،ندملا رظانم هوشتسو ،ةسناجتم ريغ ةينكس رؤب ىلإ ةماع قئادحو ،ةينكس ىلإ ةيعارز
 مل يتلا هحارج نم نوُنِئي نويقارعلا لاز ام نامز يف نوناقلا ىلع زواجتلاو ةميرجلا جتنت ةريقف ءايحأ
  .ينامثلا تاونسلا ةياª ىتح  مئتلت

 بارطضاو رتوت يأ عم رجفنت نأ نكمي ،ةتوقوم ةيعامتجإ ةلبنق ىتح وأ ةفآ ةيعفنلا يقبتسو
  ،زيزعتلا مكحب ةقباسلا ا|اريثÈ فاعضأ اهيظشتو اهراجفنا ريثÈ نوكيس اهدنع ،يلبقتسم
 ترج نإو الثام يعفنلا زواجتلا تاريثم مهأ نيب نم ناك نإو ايندتم شيعلا ىوتسم ىقبيسو
 ضرأ ىلع زواجتلU يعفنل حامسلا درجمب يهتني نأ نكمي ال ،طيسب عفنب هفيفخت تالواحم
 .يراقعلا ليجستلل ةيمسرلا رئاودلا يف هل اكلم اهليجستو ةيموكح
 ايلعلا بصانملا ىلع سفانتلا .2
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 يرجي ،قارعلا ىوتسم ىلعو تاظفاحملا سلاجم ىوتسم ىلع يرجت يتلا تUاختنالا يف
 ،ايلعلا بصانملا ىلع نوزئافلا رصيو ،ةيباختنالا ةمئاقلا يف لوألا زكرملا ىلع طقف سفانتلا

 طقف مه ،بصانملا هذه باحصأ نأل ،ءارزو سلجم سيئر وأ ،يدلب سلجم سيئر وأ ،اظفاحم
 يف ظحولو .ا{استكاو ةعفنملا ميدقت نوعيطتسي نم طقف مªإو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا نوكلتمي نيذلا
 ريغتو ةظفاحملا سلجم لدبت لاح يفو هنأ ديدحتلا هجو ىلع ىلوألا هينس يفو ديدجلا نمزلا
 ضعب يف نيينفلاو نيينهملا ىلإ الوزن ايلعلا بصانملا يف نيفظوملا ليدبت ةيلمع يرست ،ةموكحلا
 ةظفاحم سلجم سيئر نم رثكأ م|ُأ ىتح ،ةيقطنملا ريغ ةيبزحلا ةسفانملا نم عون قفو ىلع نايحألا
 نيرخآلا ىقبأو ،ةمدقملا يف هتلئاعو هبزحو هموق ءانبأ مدق هنأ ،ةموكح سيئرو ظفاحم نم رثكأو
 نيدنتسم ريغ اوناك اذإ اميف مهبصانم نم ضعبلا لزع ىلإ ءوجللا متي ام ةداعو ،ا|رئاد جراخ
 نيعبÙ نيرخآ ىلإ اهدانسÑ نوموقيو ،نويقارعلا لوقي امك يوق رهظ ىلإ يأ ذوفن اهل بازحأ ىلع
 رشؤت ،يدايقلا هبصنمل ىلعألا لوؤسملا ةرداغم ةداعلا يف قبست ىمح يف مهعم نينواعتم وأ ،مهل
  .سوفنلا يف ةيعفنلا رادقم
 ةعفنملا قفو ىلع بصانملا لغشل رايتخالا .3

 سسألا نع اديعب ،روهمجلا يف يعفن ريثÈ ةدعاق نيوكت يف ةبغرلا ساسأ ىلع رايتخا
 اريثك فلتخت ال روهمجلا ىلع ةرطيسلU ةبغر يهو ،ةيواستم ًاصرف عيمجلل رفوت يتلا ةيطارقميدلا
 تناك ريمدت ةرتف ةيزكرملا اهتيطارقميد ةلظم تحت قارعلا شاع يتلا ،دئاقلا بزحلا ةفسلف نع
 ،ايبزح الوبق تارودلاو تايلكلا يف لوبقلاو فئاظولل يبزحلا حيشرتلU قلعتي اميف ةصاخ ،ةليوط
 ةينفلا ¬ايحأو ةيرادإلا فئاظولل نيمدقتملا ديوزتب ديدجلا نمزلا يف هرمأ ةلعافلا بازحألا تروح
 تاجردلا نأ رابتعU فيظوتلل اطرش اهدامتعU ةيرادإلا تاهجلا مازلإو ةصاخ تاقفاومب ،ةحاتملا
  .ةصصاحملا ريياعم قفو ىلع بازحألا كلت ىلع ةروصقم ةروسيملا

 كلت ،هلبقتسمو قارعلا رضاح ىلع اهرطخأ نم ،ا|اهجوت تددعتو اهراشتنا عستا ةعفنم اªإ
 ةراسخو ،نيريثكلل ةحضاو رارضأ يف تببستف ،ذوفنلا دم ىلع تماق يتلا ةيسايسلا ةعفنملا

 مهعانتقاو عيمجلا اضر ىلع يعامتجالا اهبناج يف سسأتت يتلا ةيسايسلا ةيلمعلل ةميسج
 رمآتلا نع ةيعاوط مهداعتباو ،عيمجلل افصنم ايضاق ةموكحلا ةطلس مهلوبقو ةيحضتلل مهدادعتساو
 .ةوقلا مادختسU عارصلاو فافتلالاو
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 دمو عسوتلا يعاسم نأل ،ةموكحلا ططخ ناردج يف خورشو تاعدصت ىلإ اضيأ تضفأو
 طيحملا ىلإ ا|اعامج دادتماو ،تارازوو رئاود ىلع ا{احصأ ةرطيسب تحمس عونلا اذه نم ذوفنلا
 .تاسسؤملا ضعبو يرابختسالاو ينمألا

 ايلعلا حلاصملا باسح ىلع ةفئاطلاو بزحلاو ةلتكلاو ةعامجلل ةصاخلا ةحلصملا طقف تققحو
 امل ةداضم تاودأو لئاسو نع شيتفتلا هاجتU لباقملا فرطلا يف ضعبلا عافدنا ىلإ تدأو ،قارعلل
 هيف ترسحناو ،لقعلا هيف باغ تقو يف اهنم رسيتملا وه حالسلا ناك ،ذوفنلا باحصأ هب موقي
  .ةمكحلا

 ،ةيوتلملا كلت ءانثتسU تقِلغُأ دق اهمامأ نم لبسلا نأ تدجو ،ىرخأ فارطأ ترúأ امك
 ةينمأ تاقورخو .ةايحلا رارقتسU ترضأ تUارطضا ثودح يف تببستو اهضعب ىلإ تأجل اهدنع
 تاكرحت نع فرطلا ،ةينمأ ةزهجأو ةيركسع تادحو يف بتارملاو طابضلا ضعب ضغ يف لثمتت
  .ذوفنلا زيزعتو ريثأتلا ضارغأل نوحلسم ا{ ماق
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   ةيبرعلا رداصملا
   ،طسوألا قرشلا يف هلكاشمو رضحتلا طامنأ نع يميلقإ ثحب عورشم ،بطقلا قاحسا .1

   .1977 تيوكلا ،طسوألا قرشلا يف ،ةيعامتجالا مولعلا ريوطت ةمظنم ،تيوكلا ةعماج
  .4/7/2005 يف 1248 ددعلا ،ندمتملا راوحلا ،يجافخلا دعسأ .2
  .قباس ردصم )1988( ينسحلا قازرلا دبع  .3
 ةيبروألا ةيبرعلا ةسسؤملاو يلاهألا راد ،ناسنإلا قوقح يف ةيدقن ثاحبأ )2005( عانم مثيه .5

  .ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللاو رشنلل
 لداع .7 .148 ص ،1999 ،قشمد ةعماج تاروشنم ،ةيقالخألا ةفسلفلا ،اوعلا لداع .6

  .قشمد ةعماج ،نادجولا )1961( اوعلا
  .ةرصاعملا ةيبرعلا ةيصخشلا يف ينادجولا ضقانتلا )ت .ب(ديوس يطعملا دبع .8
 فيزوج .10 .ةرهاقلا ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ،ينادجولا ضقانتلا يف )1978( رميخم حالص .9

Ùوردوو ةعبطم ،ةمصاعلا نطنشاو ،ةينيتاللا اكيرمأ يف داسفلا ةحفاكم ،شتإ فلار و نيشل 
  .رتنس نوسليو
 ةعلطم /جربماك :ايلاطيإ بونج يف رقفلاو ةطلسلاو ةيبوسحملا )1982( تيدوج ،باشت .11

  .جربماك ةعماج
  .100 دلcا نبآ 3 ددعلا داصتقالل ةيلصفلا ةلcا ،ومنلاو داسفلا )1995(ولوU ،وراوم .12
 ،13 دلcا 4 ددعلا ،ةيطارقميدلا ةلجم ،ةماع ةرظن :يسايسلا ليومتلا ،لكيام ،يكسنشد .13

2002.  
 .وتولب ةعبطم ندنل ،داسفلاو يسايسلا لاملا )2004( نيسام ،يكلاو .14
 13 ،ـه 1430 بجر 20 نينثالا ،814 ،ددعلا ،ةوعدلا ةديرج ،يريهزلا رصانلا نيسح .15

 .2009 زومت
  .31/8/2009 ،تآ ،زويناكأ .16
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 .2009 ،ربوتكأ 4 دحألا ، 13057 ددعلا ،سبقلا ةديرج .17
 .2009 ،لوليا 1 ، ةيسايسلا عاو .18
23. Uو تيـــشليجنوف ،كـــسUيف ماـــعلا عاـــطقلا يف داـــسفلا )2000( سيرـــش ،ريـــك Ùزـــكرم ،دـــنالي 
  .نروكليخلالاش ةعماج ،كوكنU ،يسايسلا داصتقالا
 دــــيد| يــــه ،ةيــــسايسلا بازــــحألا بــــناج ىلإ يواــــشرلا )2002( ةــــيلودلا ةيفافــــشلا ةــــمظنم .24
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 ..2/2/2004 .تاسدرك ةيدركلا ةيئاضفلا .30
 .برعلا باتكلا داحتإ :يمشاهلا دومحم ةمجرت ،ءاغصالا نف )2004( مورف كيرإ .31
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