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 )لمع ةقرو(

 مجحب ةحداف ةيرشب رئاسخب تدوأ ةيناسنإ ةثراك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ملاعلا دهشي مل
 تببست ،نارهط يف ةطلسلا اهمُّلست ذنم يتلا ،ةيناريإلا ةروثلا ءيجمب تطبترا يتلا ثراوكلا
 ،يناريإ نييالم ةسمخ ةبارق بورهب كيهان ،ًالوأ ناريإ لخاد ةريهشلا تامادعإلا نم ةريبك ةجومب
 نييناريإلا بوره لازي الو )1(2013 ماع ىتح زوين وروي اهترشن ةيئاصحإ قفو ،ةرشابم ةروثلا بقع
 ةيئاهبلا ةفئاطللو ةنسلا نيملسملل ينيدلا داهطضالا اهزربأ نم ،ةديدع بابسأل ًارمتسم
 .تايلقألا نم اهريغو

 يتلا ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا نم ًاءدب ،بورحلا نم لسلسم يف ةيبرعلا ةقطنملا ناريإ تلخدأ مث 
 دعب ،قارعلا يف ةيلهألا برحلا ىلإً الوصو ،نيدرشملاو نيبوكنملا نييالمو ،ةيحض نويلم تفلخ
 ةحلسم تايشيليم لكش ىلع لمعت يتلا لئاصفلا تارشع ليكشتو ةيناريإلا ثبعلا ةسايس
 بسحب ليتق فلأ 650 ةبارق تفلخ يتلا برحلا يهو ،يناريإلا يروثلا سرحلاب ةرشابم طبترت
 ةمظنملا تدصر امك ،نيدوقفملا نم ًافلأ 60 ىلإ ةفاضإ ،ةحصلا ةرازول ةيمسر ريغ تايئاصحإ
 قفاوتب برحلا هذه تثدحو  .2010-2006 يماع نيب ام )2(يقارع نويلم 1,6 حوزن ةرجهلل ةيملاعلا
 نم مهرارف دعب ناريإ ىلع ًافويض هتداق ناك يذلا ،ةدعاقلا ميظنتو ناريإ نيب حلاصملل
 هجو ىلع ليتق نويلم امهيف ماقرألا زواجتت يتلا نميلاو ةيروس يف برحلا ىلإ ًالوصو ،ناتسناغفأ
 لازت الو ،يجراخو يلخاد حوزن نيب ،يروس نويلم 11 يلاوح مهنيب نم ،نييالملا حوزنو ،بيرقتلا
 نادلبلا ةيقبو نميلاو ةيروس يف سيل ،ةرمتسم ةيناريإلا ةروثلا نع تجتن يتلا ثراوكلا هذه
 ،ايريجين ىلإ ةيدنهلا ةراقلا نمف ،ملاعلا نم ةديدع نكامأ ىلإ اهتزواجت لب ،بسحف ةيبرعلا
 ،ةديدجلا ةينيدلا سرادملا رشن ىلع لمعلاو ،اهريغو ابوروأ يف ةيناريإلا تالايتغالا جماربب كيهان
 يفضت سرادم وحن ،تادابعلاو سوقطلا لثم ةينيدلا بناوجلا اهرودو اهتفيظوب زواجتت يتلا
 صوصن ربع وأ )3(ةينيدلا تاسلجلا لالخ نم ءاوس ،مظتنم لكشب حلسملا لمعلا ىلع ةيعرشلا
 ينعي ام ،ةيبروأ لود يف اهضعب فقوأ يتلا سرادملا يهو .سرادملا هذه داور فرصت تحت عضوت
 اهتفيظو ،ةرمدمو ةريطخ ةفاقث يهف ،تلح ثيح بيرختلا ىلع ةرداق ،ةريطخ ةفاقث مامأ اننأ
 .لوقعلا يف ثبعلا

 :انأطخأ نيأ

 لولحلا عضو وه بولطملا نأل ،بسحف يناريإلا دهشملا فيصوت ةداعإ نآلا بولطملا سيل
 ةروص فيصوت يف أطخلا نكل ..ثراوك نم ناريإ هتثدحأ ام ةيبرعلا ةقطنملا زواجتت يك ،ةبسانملا
 تتاب ،نآلا نكلو ،ةيلودلا ةحاسلا يف اهتقيقح فشك يف ًابلس رثأ ،يلودلا عمتجملا مامأ ناريإ
 يتلا لودلا نم ديدعلا ىدل ةيلاحلا اهتافرصت نم قلقلا ةلاح طسو ،ًامامت ةحضاو ةيناريإلا ةروصلا
 رظن يف ودبت تناكو !..اهنيوكتو ةيناريإلا ةسايسلا ةعيبط ،ًارخأتم نإو ،نوكردي عيمجلا تلعج
 يأ نأش هنأش ،اهتاكسإل وأ ريهامجلا باطقتسال ىعسي ،قرخأ يوبعش باطخ درجم نييسايسلا



 

info@mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 3	

 يف اهنأل ،ةمدقتملا لودلا هنع تكست رمأ وهو ،ثلاثلا ملاعلا لود نم ةلود يف يوبعش باطخ
 نم ثعبنملا يوبعشلا باطخلل ثرتكت الو ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ردصي ام اهمهي ةياهنلا
 .كانه وأ انه ةيصخشلا هذه

 ناك ،اهيف ةقراغ اهسفن تدجو يتلا ةيركسعلا ةلاحلا مث ،ةيروس يف ةيملسلا ةروثلا قالطنا عم
 يلاتلابو ،ناريإ ةروصل ًائطاخ ةقطنملا يف ةيبرعلا ةيفاقثلا بخنلاو ،ةيروسلا ةضراعملا فيصوت
 تاوطخ نع ثدحتن امدنع نحنف ،ةحيحص ريغ جئاتن ىلإ رومألاب لصي ،ئطاخلا فيصوتلا اذه ناك
 تاراعشلل ةيمهأ يطعن امدنع وأ ةينيدلا سرادملا لالخ نم عييشتلا رشن وحن ناريإ اهب موقت
 يفئاط عارص روص نم ةروص برغلا هجو يف ضرعن اننأكو ودبت ةروصلا نإف ،يفئاطلا عباطلا تاذ
 جرخت نأ وه ،طبضلاب ناريإ هديرت امف ،ةيعقاولا ةروصلا كردن نأ نود ،ةيمالسإلا بهاذملا نيب
 ناريإ ةياغو ،ةعيشلاو ةنسلا نيب يفئاطلا عارصلا دح لصي فالتخا دوجو دكؤت ،ةيبرع تاوصأ
 نأو ،يعيشلا عورشملل ةيماح اهنأ ةعيرذب ،ةقطنملا يف اهتالخدت ريربت ديرت اهنأ ،كلذ نم
 تقلطأ ذإ ،ًاديج هلالغتسا يف ناريإ تحجن يذلا فيصوتلا وهو ،طقف يعافد وه اهفده
 ،ةقطنملا يف ةدوجوملا تايلقألا ىلع ظافحلل يتأي اهدوجو نأ ةنلعم ،جهنملا اذهب اهتحيص
 ةلودلا دوجو ءانثأ ةيخيراتلا براجتلا نم تدافتسا دق ناريإ نوكت يناريإلا فيصوتلا اذهبو
 نوؤشلا ةياعرل اهعيقوت ىلع ىمظعلا لودلا سفانتت تناك يتلا تاقافتالاو ةينامثعلا
  . )4( قرشلا يف ةيسنكلا

 امنإ ،ةيفئاط تاياغل ءاج هنأ يناريإلا لخدتلل ةيبرعلا بخنلا ضعبو ةيروسلا ةضراعملا فيصوت
 ةئطاخ ةطقن تناك هذهو ،مالعإلا لئاسو يف بابلا اذه لدجلا تاباوب حتف ةباثمب كلذ ناك
 حتف ام وه ،هللا بزحو ناريإل يبهذملا باطخلا ىلع زيكرتلا نأل ،ةيروسلا ةضراعملا اهتبكترا
 يكل يمانتلا هل ديري دسألا ناك رايت وهو ،ايروس يف يداهجلا رايتلا ومنل هيعارصم ىلع بابلا
 .فرطتلا ةحفاكم ةياغب تءاج اهنأ نم بعشلا ىلع هبرح رربي

 ررحتلاب ةبلاطملا ةرئاد نم ةيروسلا ةروثلا لقنت تناك يبهذملا فالتخالا ةركف )لوادت( ةلأسمف
 ةقرو ززعي ناك اذهو ،ةنماك تاعارصو يبهذم فالتخا دوجوب رارقإلا ةرئاد ىلإ ،دبتسم ماظن نم
 يدوجو عباط تاذ برحب موقي هنأ ةعيرذب ،هللا بزحو ناريإب هتناعتسا ةركف ززعيو دسألا ماظن
 تارايتلا دعب اميف باطخلا اذه ةروص تززع دقو ،لبق نم تناك امك اهباصن ىلإ رومألا ةداعإل
 اهمادختسا نمً الدب ،اهترطيس قطانم يف ةيعرشلا مكاحملا ةسراممب تأدب يتلا ،ةيداهجلا
 ًاهجو مسرت ةيروس يف ةفرطتملا ىوقلا تناك اذهبو ،ةينطولا وأ ةيروثلا مكاحملا حلطصم
 ماظنلا تاليهست نم ةديفتسم ،ضرألا ىلع ددمتلا رارمتسا ناريإل حيتي ناك امب ،عقاولل ًافلتخم
 تناك ،ددمتت ناريإ تناك امنيبف .ًاديقعت دادزي يروسلا دهشملا عم يلودلا لماعتلا لعج ام ،اهل
 ةيفئاط ًابرح ضوخي دلب درجم مالعإلا يف ةيروس ةروص تتابو ،دهشملا لماك يطغت ةيبابضلا
 نأ مهملا ىقبي ،دودسملا قيرطلا اذه ىلإ انلصو امدعبو ،ًاقيقد نكي مل كلذ ناك اذإو ،زايتماب
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 اهباصن ىلإ رومألا ةداعإو ةقطنملا يف يناريإلا دوجولا نم صالخلل قرط نع ثحبلا لواحن
  .قباسلاك

 ؟ةقطنملا نم ناريإ جرخن فيك وه ،مهألا لاؤسلا ىقبيو

 :ةينيدلا ةيعجرملا ةلأسم :ًالوأ

 ةلئسألا يلاوتو ،ةيناريإلا ةروثلا روهظو يسايسلا مالسإلا روهظو يتييفوسلا داحتالا رايهنا ةبقح
 اهب جرخ يتلا )ليبطتلا( ةركفو ،ةيعويشلا ةياهن دعب ام ملاعلا لكش لوح طسوألا قرشلا يف
 هلالخ نمو ،ًاقباس تحرط يتلا ،يمالسإلا ليدبلا ةركف حرط اوداعأ نيذلا يسايسلا مالسإلا ةاعد
 مالسإلا ةوعد ىنعمب ،ةمئاقلا ةلودلا ماظن مده ةداعإو ،ةيبرعلا ايفارغجلا ليكشت ةداعإ اوضرتفا
 انهو .ًايبرع مئاقلا يسايسلا ماظنلا نعً اليدب نوكت ةديدج ةينيد ةيعجرم مايق ىلإ يسايسلا
 رارقتسالا ناك يبرعلا بناجلا يفف ،ةقطنملا مومع ىلع زربألا رطخلا تاذلاب ةركفلا هذهل ناك
 ،ةطلسلا لقن لئاسم يف ةيلاكشإ ةمث نكت ملو ،ًاحضاوو ًادوجوم ةيثارولا مظنلا يف يسايسلا
 تناكو ،ةطلسلا لاقتنا ءانثأ ًايدوجو ًارطخ هجاوت ال يثارولا اهماظنب ةيبرعلا ةلودلا تناك يلاتلاب
 .ةطلسلا ةصنم ىلع ةمحازم حيتي ال امب ،ثيروتلا ىلع مئاقلا يسايسلا ماظنلا يه ةيعجرملا

 لقن ىلع لمعت ةيعجرم كانه نكت مل ًايركسع ةموكحملا ةيبرعلا تايروهمجلا يف امنيب
 ةديس تناك ،ضعب ىلع مهضعب ركسعلا تارماؤم وأ تابالقنالاف ،سلس لكشب ةطلسلا
 ريغ ًايلخاد ًاعقاو شيعت نميلاو قارعلاو ةيروس لثم تايروهمجلا كلت لعج ام اذهو ،فقوملا
 .)ةينيدلا ةيعجرملا( ةركف لالخ نم ناريإ اهيلإ تللست يتلا نكامألا يهو ،رقتسم

 نمف ،رطخلاب رعشت ةيرشب ةعومجم يأ نإ يهو ،يئاقلت لكشب يرجت ةيعيبط ةلاح كانه
 ةقثلا ةيرشبلا تاعومجملا دقفت امدنعو ،هب يمتحت يكل ةوقلل ردصم نع ثحبت نأ ًادج يعيبطلا
 ءدبلا ذنم انوعد ،فيصوتلا اذهبو ،جراخلاب ءاوقتسالل أجلت نأ يعيبطلا نمف ،لخادلاب نامألاو
 ال هنأ ،هينعأ امو ،يراضحو يقطنم لكشب ريكفتلاو ،انلوقع نم نيوختلا ةركف جارخإ ىلع لمعن
 لب ،نيوختلا قطنمب يناريإلا نضحلاب اهسفن تدجو يتلا فئاوطلا عم لماعتن نأ انل نكمي
 ةروثلا دعب ةدئاس تناك يتلا ةيعوضوملا فورظلا نأ يهو ،فلتخم لكشب ةروصلا ةيؤر انيلع
 ًاصوصخ ،ةيبرعلا ةقطنملا مومعل لب ،اهنيعب ةفئاطل سيل ،قلقلاب يحوت اهلك تناك ،ةيناريإلا
 قارعلا مث ،ناريإ عم ةحوتفم برح يف قارعلاف ،ةبعص ًافورظ شيعت تناك ةيبرع ةلود نم رثكأ نأو
 يف برحلاو ،دمألا ةليوط ةيلخادلا ةينانبللا برحلاو ،رئازجلا يف ةيلهألا برحلا مث ،تيوكلاو
 يبرعلا طيحملا يف قلقلا لماع ثعبت تناك مايألا كلت لك ،ويراسيلوبلا عم ةيبرغملا ءارحصلا
 .يعامتجالاو يسايسلا

 نييمالسإلا قباست مث ،ةنضاح ةوقك ناريإ روهظو ،قلقلا ةلاحو ،يبرعلا عقاولل فيصوتلا اذه
 ةعباتلا ايشيلملا ليكشت عم ،كرتشم تيقوت يف ًامامت ءاج اذه لك ،يناريإلا نضحلا ىلإ ةنسلا
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 نع ًاديعب اهل ًاصاخ ًابزح نوكي نأ هلالخ نم ناريإ تدارأ يذلا هللا بزح ديدحتلابو ،نانبل يف ناريإل
 ىلا ةفاضإلاب ،هتيفصتو هئافتخا لبق ردصلا مامإلل ءالولا نكت تناك يتلا ةيعيشلا لمأ ةكرح
 قارعلا لخاد ةيركسع ةطشنأ اهل ناكو ناريإب تطبتراو قارعلا يف ًارس تلمع يتلا ايشيلملا
 .)5(نميلا يف يثوحلا ايشيلم ىلإ ًالوصو ،ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا لبق

 :ةينيدلا ةيعجرملا يهتنت فيك

 :نيتيساسأ نيتذفان لالخ نم أدبي ينيدلا هاوتحم نم يناريإلا عورشملا غارفإ

 ىلإ ةجاحب نحن ديدحتلابو ،عارصلا يف ةيبهذملا ةركفلا طاقسإ لالخ نم نوكتو :ىلوألا
 كيهان ،اهدوجو رربي نم وهو اهلغتسي نم وه ماظنلا نأل ،ةيروس يفً الوأ ةركفلا هذه طاقسإ
 ًاكولس سرامتو ،ةيبهذملا تاراعش عفرت يتلا ةفرطتملا تامظنملا لمجم وهو ،رخآلا كيرشلاب
 لزع لالخ نم ،ةنكمم ةلأسم هذهو ،ماظنلا حلاصمو ةيناريإلا حلاصملا عم ًامامت قفاوتي ضرألا ىلع
 ةداعإ ىلع لمعي ةيروسلا ةضراعملل دحوم يمالعإ باطخ ميدقت ةداعإو ،ضرألا ىلع ةركفلا هذه
 .بسحف يسايس ساسأ ىلع زكتريل ةيروس يف يناديملا باطخلا ليكشت

 تايعجرم ليكشت ةداعإو ،ةيناريإلا ةينيدلا ةيعجرملا ةركف طاقسإ ساسأ ىلع موقت :ةيناثلا
 ،هئافتخا يف يناريإ رود ىلإ عباصألا ريشت يذلا ،ردصلا ىسوم لحارلا مامإلا ةلكاش ىلع ةيبرع
 فصو نيح ةيناريإلا سراف ةلاكول اهينيئوخ يوسوم دمحم يناريإلا نيدلا لجر هب حرص ام قفو
 ثدحت 2018 رياربف/طابش يفو )6(لاكشألا نم لكش يأب ةيناريإلا ةروثلل ًاديؤم نكي مل هنأب ردصلا
 ناك هنأل لتقُي نأ بجي ناك ردصلا نإ :هلوقب سراف ةلاكول ةلثامم ةلباقم يف يسرافلا نيدلا لالج
 .)7(ةروثلا نع ًاديعبو هاشلا نم ًابيرق

 :تاظحالم

 بورحلا مهب تكتف نيذلا اياحضلا مجح ناهذألا ىلإ ردابتي ،ةينيد تايعجرم نع ثدحتن امدنع
 .ًاقباس ابوروأ يف وأ ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف ءاوس ،ةينيدلا

 ،صوصنلل ةينيدلا تاريسفتلا ىلإ باهذلا طبضلاب ينعت ةينيد تايعجرم ىلإ باهذلا ةلأسمف
 تاريسفت يهو ،حلاصملا عم ةسايسلا عم ةينيدلا تاديقعتلا اهيف لخادتت تاريسفتلا هذهو
 .ةيسايسلا حلاصملاو فورظلا بسحب رخآ ىلإ رصع نم لدبتت تاليوأتو

 يهنت يتلا ةيسايسلا ةيوستلا ةركفل ًاضفار ينيمخلا ناك ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ةلحرم يفف
 .برحلا ءاهنإو ةيسايسلا ةيوستلا ىلإ بهذ ةظهابلا برحلا ةروتاف دايدزا عم هنكلو ،برحلا

 دنع هدجت ذإ ،ةيمالسإلا لئاصفلا ىدل )يعرشلا( ةرهاظ كانه ،مويلا ينسلا راطإلا يف دهاشن
 لتقلاو فازنتسالا دعب مث ،برحلا ىلإ باهذلابً الوأ يتفي ةسفانملا لئاصفلا عم فالتخا لوأ
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 بهذي مل اذامل هسفن لأسي ال هنكلو ،حلصلا ىلإ باهذلا اهماوق ةديدج ىوتف ىلإ دوعي اياحضلاو
 .كلذ لبق ةيسايسلا لولحلل

 يف كلذ لبق ترركتو ،ضرألا ىلع يروسلا دهشملا يف تارملا تائم ترركت ةروصلا هذه
 قشمد يف كانهف ،ةهباشم ةروص لمحت ماظنلا دنع رخآلا بناجلا يفً الثم يهو ،ناتسناغفأ
 ةفرعم مهيدلو ةيعرش دهاعم يف نوسردي مهتيبلاغ ،ةيفوصلا قرطلا عابتا نم فالآلا تارشع
 تناك ةروثلا نأ عم ،ةيادبلا ذنم دسألا ماظن فلخ فوقولا اوضترا مهنأ ريغ ،نيدلا يف ةعساو
 ،تمصلا مازتلاو مكاحلا ىلع جورخلا مدعب ًارارق اوذخأو صوصنلا يف اوشبن كانهو ،ةيملس
 ىوتف ىلإ اوؤجل ،مهتمص رربي ام مهمامأ نكي ملو ،رزاجملا فالآ باكترا ىلع ماظنلا مدقأ امدنعو
 نع مهنيعأ اوضمغأ ةلداعملا هذهبو .يريفكتلا يفلسلا رايتلا براحي ماظنلا نأ اهماوق ةديدج
 .عارصلا اياحض اوبهذ نيذلا نييندملا نييالم

 يه ةيسايسلا حلاصملاف ،فيصوتلا اذه نع ًاديعب سيل ةيروس يف فئاوطلا ةيقب يف دهشملا
 نكمي هذهبو ،ةسايسلا لكشي نم وه نيدلا نأ ًاحيحص سيلو ينيدلا دهشملا لكشت يتلا
 .ضرألا ىلع ًايناديم ثبعلا ليبس يف ،اهلالغتسا نكمي نيدلا ةبعل نأ كردن نأ

 :ةيسايسلا ةيعجرملا ناريإ

 ليدبلا اونوكي نأ نوركفي نويناريإلا ناك ةيتييفوسلا ةبقحلا ةياهن عمو ،يسايسلا بناجلا يف
 اهلالخ نم ذإ ،ًامهمً الخدم اكيرمأل مهئادع ةركف تناكو ،طسوألا قرشلا ىلع نميهي يذلا
 ،ةيناريإلا ةسايسلا نيبو هنيب ًاريبك ًاهباشت دجو يذلا ،يبرعلا يسايسلا مالسإلا ناريإ تطقتلا
 فصلا يف نيملسملا ناوخإلا فوقو ًابيرغ سيل كلذل ،ةكرتشم حلاصم قفاوت ةمث ناك يلاتلابو
 فارطألا هذه نأل ،ناريإ يف ًائفاد ًانضح ةدعاقلا دجت نأ دعب اميف ًابيرغ سيلو ،كاذنآ يناريإلا
 .ةكرتشم تامدخو حلاصم اهعمجت

 ةقطنملا ىلإ هلالخ نم لخدت يسايس عورشم ىلإ ةجاحب اهنأ كردت ناريإ تناك طبضلاب انهو
 يف يسايسلا مالسإلا روهظ عم ًاصوصخ ،ةحجان ةقرو ةينيطسلفلا ةيضقلا تناكو ،ةيبرعلا
 عم ةيبرعلا فطاعتلا ةجوم عم ًاصوصخ ،ةجوملا هذه بوكرل ناريإل ًادبعم قيرطلا تاب ،نيطسلف
 الو ،زايتماب ًايبرع ناك نيينيطسلفلل يقيقحلا معدلا نأ نم مغرلا ىلعو ،ةينيطسلفلا ةضافتنالا
 ةحلصملا نيبو ةينيطسلفلا لئاصفلا حلاصم نيب لصفلا يف تحجن ناريإ نكل ،كلذك لازي
 ةيمالسإلا لئاصفلا ليوحتب تماق امدنع كلذ ناكو ،نيينيطسلفلا مومعل ةينطولا
 ،ةيقارعلا ايشيلملاو يثوحلا ةلكاش ىلعو هللا بزح ةلكاش ىلع ايشيلم ىلإ ةينيطسلفلا
 عساولا روهظلاو ،نميلا يف يثوحلاو ةزغ يف سامحو نانبل يف هللا بزح بالقنا عمو
 يف ةيبرع ةيموق بازحأو ةينيطسلف ةيراسي لئاصف ةكراشم مث ،ةيقارعلا تايشيلملل
 معد ىلع ءالؤه لك عامتجاو ،اهريغو ةينسو ةيحيسم ةينانبل ىوق روهظو ،ناريإ ديجمت
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 انهو ،ءالؤه لكل ةيسايس ةيعجرم ناريإ تحبصأ انه ،ةيناريإلا ةركفلا معد ىلعو دسألا ماظن
 .ةيروسلا ةمزألا ةدح تدازو ،ةسايسلاب نيدلا طلتخاو ،قاروألا تطلتخا

 نييموقلا نم أدبي يسايس رايت كانه امنإو يبهذم عباط تاذ لئاصف درجم دعت مل ًاذإ ةصقلا
 يف يأ ،رخآلا فرطلا يف امنيب ،كلذ ريغو فئاوطو ةينس تارايت امهنيب امو نييراسيلاب يهتنيو
 ةلباق ريغ ةيداهجلا تامظنملاو ،ةرصنلا ةهبج ةقرو لازت ال تناك ،ةيروسلا ةضراعملا دهشم
 كانه ينيدلا باطخلا لازي الو ،يروسلا بعشلا حلاصم مدخي امب اهتينب يف لوحت يأ ثادحإل
 .اهريغو شعادو نابلاط باطخ نع فلتخي ال ،ةيريتسه ةغبص لمحي

 :ةيناريإلا ةيسايسلا ةيعجرملا طقست فيك

 ،ةينيطسلفلا ةيضقلا وهو ،ريغ ال دحاو ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيسايسلا ةيناريإلا ةيعجرملا حاتفم
 ًاناونع ناك يذلا ،ينيطسلفلا فلملا نيبو ةيروس يف يناريإلا لخدتلا نيب لصفلا اننكمي الو
 ةطقن تاب يذلا يملاعلا سدقلا موي ينيمخلا نالعإ ذنم ةقطنملا ىلإ يناريإلا للستلل ًامهم
 كلذل ،يبرعلا نادجولا يف هتالالدو سدقلا مسا كلذب ًالغتسم ،ةيبرعلا ةيسايسلا ىوقلل عّمجت
 ،ةيادبلا ذنم يناريإلا سدقلا موي تاريسم يف نييمالسإلا بناج ىلإ نييموقلاو راسيلا ىوق تفقو
 يف ىوقلا هذهل ةيناريإلا ةيسايسلا ةيعجرملا ةركف لكشتت تناك طبضلاب ناكملا كلذ يفو
 .ةيبرعلا ةحاسلا

 نيطسلفو نانبل ىلإ قارعلا نم اهأشنأ يتلا ايشيلملل ًادودحمو ًازكرم يناريإلا معدلا ناك
 نانبل يف ةحلسملا ىوقلا هذه ةوق ترهظ ًايلمع انهو ،طقف يركسعلا معدلاب لثمتيو ،نميلاو
 ظافحلا لباقم ناريإ ةءابعب ءامتحالل أجلت ةيموقو ةيراسي ًابازحأ لعج ام وهو ،اهريغو نميلاو ةزغو
 تسرامو )شبح جروج( اهداق يتلا نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا لثم ًامامت ،اهدوجو ىلع
 دسألا ماظنو ناريإل ديؤملا لوألا فصلا يف مويلا تتاب اهتادايق ىتعأ ىلع لالذإلا سامح رصانع
 .طقف ءاقبلل يناريإلا اضرلا بسك ةيغب

 عاطق فلم ًامامت وهو ،تلخد ثيح أدبي ةقطنملا يف ةيسايسلا ةيناريإلا ةيعجرملا طاقسإ
 وه امف ،ةزغ هاجت ةحارص رثكأ يمالعإ باطخب ةينعم ةيبرعلا لودلا َّنأ ينعي اذهو ،ةزغ
 امك ،ةيبرعلا لودلا نم ناك ةزغ يف رامعإلا ةداعإو يداملاو يثاغإلا معدلا نأ ،عيمجلل مولعم
 معدلا ناك امنيب ،ةزغ يف ةديدع ةيومنت عيراشم ةيمالسإلاو ةيبروألا لودلا نم ديدعلا تماقأ
 ىلإ ىتح بهذي ملو ،يمالسإلا داهجلاو سامح يف يركسعلا عاطقلا ىلإ بهذي يناريإلا
 .ةيضاملا تاونسلا لاوط ةوقلا تاذب هتاذ يسايسلا حانجلا

 يتلا ةيسايسلا ةركفلا رايهنا ينعيو ،ةمواقملا روحم ةركف طاقسإ ينعي ةزغ نم ناريإ جارخإ
 ثادحإ ينعيو ،ناريإ هجو يف نانبل لخاد تالوحت ثادحإ ًايلمع ينعيو ،هللا بزح اهيلع زكتري
 اذهو ،هتفئاط لخاد نم ىتح هللا بزحل ةمعادلا ةيسايسلا ىوقلا عجارت ىلإ يدؤت تالوحت
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 ،سامح ينثتست ةينيطسلف ةيبرع ةيسايس ةيلمع وحن هجوتلا ةيساسألا ةجردلاب بلطتي
 ،مالسلل ةيبرعلا ةردابملا نم نيديفتسم ،ةيبرعلا ةقطنملا يف يسايس عورشم وحن هجوتتو
 .ةمواقملا روحم ةركف طاقسإل ًامهم ًالخدم نوكت نأ نكمملا نم يتلا

 ةينيطسلفلا ةحلصملل ةباجتسالا ضرف ىلع لمعت ةيبرع ةيسايس ةوطخ مايق بولطملا
 كلذل ةباجتسالا متت مل امو ،كلذ عم لماعتلل ةيبرعلا تايلآلا داجيإ لالخ نم ،ةزغ يف ةيبرعلاو
 رارمتسا نأل ،ًالوأ ةينيطسلفلا ةيمالسإلا لئاصفلل يسايسلا لمعلا ةيعورشم طاقسإ بولطملاف
 ةلاحلاب ثبعت ناريإ ءاقب ينعي ةيسايسلا ةيعورشملا ةينيطسلفلا ةيمالسإلا لئاصفلا هذه حنم
  .يبرعلا عراشلا وحن اهنم اهلاقتنا رارمتساو ،ًالصأ ةدقعملا ةينيطسلفلا

 :ابوروأل يناريإلا وزغلا

 رود ىلإ يفاقثلا اهرود زواجتت يتلا ،ابوروأ يف ةيناريإلا ةيفاقثلا زكارملا لالخ نم ةيناريإلا ةطشنألا
 ًاءزج تحبصأو برغلا يف تدلو يتلا ةيناريإلا لايجألا يف ريثأتلا ىلع لمعلا وهو ،ًامامت فلتخم
 هذه لعج ىلإ ناريإ ىعست ثيحب ،ناريإ وحن ًايفاقث اهباطقتسا ةلواحمو ،يفاقثلا هنوكم نم
 لك لح ىلع اهمزعب ةيسنرفلا ةيلخادلا هتقلطأ ام اهنم ،ةيناريإلا يلالملا ةفاقث ىنبتت لايجألا
 ىلإ ةراشإ يف ،ةيسنرفلا ةسائرلا تاهجوتل ًاقفو ،فنعلا دِّجمتو ةيهاركلل وعدت يتلا تايعمجلا
 .)8(.ةهوبشم ةطشنأ نم ةيناريإلا تايعمجلا هب موقت ام

 ةركفلا ميوعت ىلع لمعت يهف ،اهجراخ وأ ةيبرعلا ةقطنملا لخاد تناك ءاوس ناريإ نإ ،كلذل
 طابترالا نوكي امدنع يلاتلابو ،ءامتنالا قوفو ةيموقلا قوف ريست اهلعجت يكل ةيبهذملاو ةينيدلا
 عادتبا لالخ نم يرشبلا رصنعلاب بعالتلا ًادج لهسلا نم حبصي يموقلا ءامتنالا قوف ينيدلا
 .ايفارغجلا ءاطغ نم جرخي هلعجت ةينيد تاغوسم

 ةدوعلابو ،نييروسلا نييندملا نييالم فادهتسا ذنم تأدب ًايلمع يه ابوروأ ىلع ةيناريإلا برحلا
 24 اننويع انضمغأ اذإ( :لاق امدنع ينامحر اضرلا دبع يناريإلا ةيلخادلا ريزول قباس حيرصت ىلإ

 ىلإ ةينمض ةراشإ اهنكل ناغفألا نيئجاللا دصقي ناكو )9()ابوروأ ىلإ ئجال نويلم بهذيس ةعاس
 ناريإ تحتف ،هلالخ نم ،يذلا ديدجلا يناريإلا ريرحلا قيرط وه يلاتلاب ،ًاضيأ نييروسلا نيئجاللا
 يلاتلاب ،ابوروأ ىلع طغضلا دصقب ابوروأ وحن ةيويسآلا ةراقلا قرشو طسو نم نيئجاللا باوبأ
 ليبس يف اهنم دب ال ةيبرع تاوطخ كانهو ،ةيناريإلا ةسايسلا نم ةلماش ةيبوروأ ةاناعم كانه
 .ةقطنملا ىلع يثراكلا ددمتلا اذه ءاهنإ

 :ةصالخ

 يتلا ةيلحملا ايشيلملا ةعانصو ،ىضوفلا رشن يه ملاعلاو ةقطنملا يف ةيناريإلا ةسايسلا ةصالخ
 نويناريإلاف ،نوناقلا ةلود مايقل ةيناكمإ يأ مده لالخ نمً الوأ ةيعمتجملا ةينبلا بيرخت ىلع لمعت
 وأ ةيحص تاسسؤم ءانبب نوركفي الو ،ةيفرعملا ةفاقثلا وأ ملعلا رشنل ةسردم ءانبب نوركفي ال
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 قطنم ىلع ايشيلملا ةغل ميمعتو هرشنو ،حالسلا وحن نوهجوتي امنإو ،ًاقلطم ةيتحت ةينب
 متهت ةدحاو ةسسؤم دهاشن مل ،نيطسلفو نانبلو ايروسو نميلا ىلإ قارعلا نمف ،نوناقلا
 .ًاتاتب يفرعملا وأ يناسنإلا بناجلاب

 ىدملا ىلع ةيبروألا لودلا هب موقت نأ نكمي ام اذهو ،ةمهمو ةيرهوج ةطقن يه ةيلودلا تابوقعلا
 يف ناريإ ءالكو نأل ،ةدقعم ةلأسم يه يبرعلا عراشلا نم ناريإ جارخإ ةلأسم نكلو ،روظنملا
 حلاصم اوعاري نل مهف يلاتلابو ةيناريإلا ةسايسلل قلطملاب نيعبات اونوكيل اوسسأت ةقطنملا

 .مهبوعش

 ايشيلملا ىتحو نييثوحلاو هللا بزح نع يناريإلا معدلا فقوت نأ ةمهملاو ةيرهوجلا ةطقنلا
 يقيرفإلا نرقلا عم تاقلا ةراجت سرامي يثوحلاف ،تامظنملا هذه ةياهن ينعي ال اذهف ةيقارعلا
 هيدلو دوقع ذنم شيشحلاب رجاتي وهف هللا بزح امأو ،تارالودلا نييالم هيلع ردت ةراجت يهو
 نم بيرهتلاو ةراجتلا طوطخ نم ةبيرق يهف ةيقارعلا ايشيلملا امأو ،ةيلودلا تايفاملاب هتاطابترا
 نأ نكمي ثيح ،راطإلا اذه جراخ ةزغ ىقبت امنيب ،اهيلع تابوقعلا رطخ نم ليلقتلل ناريإ ىلإو
 فلملا بحسب يهتنيس ام وهو ،اهيلع عقاولا رمألا ضرف ديعي يبرع فقوم كانه نوكي
 .ةحلسملا ايشيلملا ىوس ةزغ يف كلمت ال يتلا ناريإ دي نم ةزغ عاطقل يسايسلا

 يتلا بورحلا نكل ،كسرهلاو ةنسوبلاو ادناور يف برحلا كلذكو ،ةيروكلا برحلا تهتنا دقل
 نم لاقتنالاو ددمتلل ةلباق يهو ،ةدقتم اهترارش لازت ال ةيناريإلا ةروثلا اهيف تببست وأ اهتجتنأ
 ىلتق ددع ةريثك فاعضأب قوفي ناريإ اهيف تببست يتلا بورحلا اياحض ددعف ،رخآ ىلإ ناكم
 ناريإ هيف ىعست يذلا تقولا يف ،ةيناثلا ةينوكلا برحلا يف نابايلا ىلع تيقلأ يتلا ةيرذلا لبانقلا
 قطانم يف بولطملاف ،ةيسايسلا انتاباسح ةداعإ انيلع بجوتي ،ىرخأ ةيلامش ايروك نوكت يك
 ةيعرشلا مكاحملا لاكشأ لكب لمعلا فاقيإو )يعرشلا( حلطصم مادختسا نع فقوتلا ةضراعملا
 مادختسا نع ًايلك فقوتلاو ،ناكسلا قوقح نامضل ةلماك ةينطو ةيلآ ءانب وحن هجوتلاو
 موقي نم ميرجتو مالعإلا لئاسو يف يبهذملا وأ يفئاطلا عباطلا تاذ تايمستلاو تاحلطصملا
 بولطملا امأو .نييروسلا مومعل ةيفئاطلا تاحلطصملا نع ديعب ينطو باطخ مادختساو ،كلذب
 ءاقبإو ،اهبهاذم فالتخا ىلع ةينيدلا سرادملا لماك ىدل ةيسايسلا ةطشنألا رظح وهف ًايبرع
 تاذ ةيبزح ةينب ليكشتب حمسي ال امب ،طقف ةيصخشلا لاوحألا لاجم يف ةينيدلا ةيعجرملا ةركف
 ميرجتو ةينطولا نيناوقلاو روتسدلا ةدعاق ىلع يسايسلا مالسإلا بازحأ جاتنإ ةداعإو ،ينيد عباط
 .كلذ فالخ وه ام

 طسوأ قرش ءانب ةداعإ نأو ،يدوجو رطخ وه ةيبرعلا ةمألا ىلع يناريإلا رطخلا نأ كردن نأ مهم
 ةيعجرملا ةداعتسا يناثلاو ،ناريإل ةينيدلا تايعجرملا ةركف طاقسإ لوألا ،نيرمأ بلطتي ديدج
 ةياعرب ةيليئارسإ ةيبرع ةيسايس ةيلمع وحن ًاروف هجوتلاو ،ًايبرع ةينيطسلفلا ةيضقلل ةيسايسلا
 .جراخلل اهريدصت ةركف ةياهنو ةيناريإلا ةروثلا عورشم ةياهن ينعي طقف اذهو ،ةيلود
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  عجارم

 .2013 وينوي /ناريزح 9 ،زوين وروي .1
 2011ربمسيد/لوألا نوناك 15 يبرع يس يب يب .2
 .اسنرف يف ةيناريإ تايعمج قالغا لوح ريرقت 2019 سرام /راذآ 20 24 سنارف .3
 لودلا عم ةيرصيقلا ايسور ىلا ةفاضإ ةديدع ةيبروأ لود اهتعقو تاقافتالا نم ةعومجم .4
 .قرشلا يف ةيسنكلا حلاصملا ةياعرل ةينامثعلا

 .يثوحلا نيدلا ردب دمحم 1992 ماع تسسأت يتلا .5
 .2019 رياني /لوألا نوناك 23 ةيبرع يس يب يب .6
 .2018 رياربف/طابش 7 ةرحلا ةانق /ينيمخلا مامإلا راشتسم وه .7
 .تن ةيبرعلا 2019 سرام/راذآ 20 .8
 .2018 ويلوي/زومت 3 ةايحلا ةديرج .9

 

 

 


