
 

info@mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 1	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امهنيب ةقالعلاو ةيناملعلاو ريونتلا
 دصرملاب ةيريونتلا تاساردلا ةدحو

 "انيم" يمالعإلا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا دصرم حلاصل ةظوفحم قوقحلا عيمج

 

 

 

 

 



 

info@mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 2	

 نودبف ،يخيراتلاو يركفلا ثوروملا اذه دقن ربع ،اهفالسأ ثوروم زواجت ىلإ ًامئاد ممألا جاتحت
 ،ةفرعملا ةمكارم يف هماهم ءادأ نع يناسنالا لقعلا فكي ،ثوروملا اذه ةءاضإو ،دقنلا
 ىلإ عفدت تاجاحو ،نوركفمو ركف تاعمتجملا روطت لحارم نم ةلحرم لكلف ،روطتلا ثادحإو
 .شيعن ثيح ملاعلا يف ةيملعلا ةفرعملا ريوطتو ،لقعلا لامعإ

 مهف يف انفالسأ داهتجا ةبتع دنع فقن لازن ال ذإ ،يمالسإلا انثارت يف هتيؤر نكمي رمألا اذه
 طمن اعنم ،ثارتلا دقن مدعو ،فقوتلا اذه .ةيعامتجالاو ةيسايسلا تارهاظلا ريسفتو ةايحلا
 ،)طابنتسالاو بيكرتلاو ليلحتلا( ةيملعلا بيلاسألا دامتعاو ،لقعلا ريرحت نم ةيمالسإلا ةايحلا
 .يضاملا كرش يف عوقولا ىلإ ايدأو

 ًاقالطنا ،امهنيب ةقالعلا يف ثحبيو ،ةيناملعلا ةيمهأو ،ريونتلا ةيمهأ ةيؤر ىلإ بهذي ثحبلا اذه
 .ينيدلا يركفلا ثوروملا دقنو ،عقاولا دقن نم

 ًايمالسإ هددحن فيكو ريونتلا وه ام

 .ديدجتلاو ثيدحتلا باطخ جاتنإو ةيعوتلا ىلع لمعي يركف دهج لك وه ماعلا هموهفمب ريونتلا
 ،ينيدلا يركفلا ثوروملا دقن ىلإ عفدي ،يعامتجا/يركف قسن ىلإ لوحتي موهفم وهف يلاتلابو
 ال ،يملع جهنم قفو ،هتارهاظ مهف ةيغب عقاولا دقن مامأ قيرطلا قشل ،ًاينمز بيرقلا وأ ديعبلا
 يناعملا مجعم يف ءاجو .ةرهاظ ةيأ ةسارد نم جئاتنلا طابنتساو بيكرتلاو ليلحتلا ريغب لبقي
  :لوقنو ،ّرون هردصم ،مسا وه ريونت" نأب عماجلا

 امأ ."ةملظلا ءالج يأ ،حبصلا رافسإ تقو :ةغل ريونتلاو .ًارونتم هلعج يأ :هركف ريونت ىلع لمع
 ناطلس ال" راعش ينبتو ،اياضقلا عيمج يف ناسنإلا لقعل ماعلا مادختسالا" ينعي ريونتلاف ًايركف
 ىطعم لوبق وأ ،ةيبيغ تاريسفت لوبقل يفن وه لقعلل مادختسالا اذه .)1("لقعلا الإ لقعلا ىلع
 ةلالد وه قايسلا اذهب ريونتلاف ،عقاولا فورظ ريغت ةجيتن ،ةيفرعملا هجاتنا طورش تريغت ،يركف
 ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيركفلا تارهاظلا مهف ىلع ناسنإلا ىدل ةيتاذلا ةردقملاب ناميإلا ىلع
 .يداملا يسحلا يبيرجتلا جهنملا مادختسا ىلإ ةوعد وهو ،اهليلحتو

 لكل ةحلاص ىؤرو تاريسفت جتنأ نم مهرابتعاب فلسلا ىدل ةركفلا تابث ةلوقم ىلإ باهذلا نإ
 يف دجت ال ةعزن" يهو ،"ةقلطملا ةيقوفلا" موهفمل تيبثتو ،لقعلا لعفل زواجت وه ،ناكمو نامز
 يركفلا قسنلا لوحتي نأ ينعي اذهو .)2("ايلعلا ةطلسلاب ًاموتحم ًايقوفً الكش الإ اهسفنل اهققحت
 تابث مدخي امب ،يركفلا قسنلا جاتنا ةداعإل لمعت يتلا "ةلودلا/ةطلسلا" ةمدخ ىلإ هتاهاجتا لكب
 .ةيعوضوملا ةرورضلا الو ،لقعلا اهلبقي ال يتلا ،اهتينب

 نيب ةيلدجلا ةيلخادلا تاقالعلاو ةينبلا موهفم يف قيمعلا ثحبلا ةرورض ىلإ عفدت ةيؤرلا هذه
 :لوقي موهفم ىلع دمتعي ،ًايجراخ ًءالط ريونتلا نوكي نأ امأ .اهتكرح تاهاجتا فاشتكال ،اهقاسنأ
 كلذلو ،ةينبلا مهفو ،دقنلا ةطلس دمتعي ال هاجتالا اذهف ،عقاولا رييغت ينعي ةفاقثلا رييغت نإ
 ةينمز ةروريصب قلعتت ةينب ىلإ دنتسا امنإو ،عقاولا رييغت ةقيرط فاشتكا عطتسي مل ريونت وهف
 .ةفلتخمو ةددعتم ىنب تاروطتو ثادحأل

 ىنبلا تايلاعف جراخ نم يفرعملا يركفلا قاقتشالا نإ :لوقلا عيطتسن ،ةيؤرلا هذه دكؤن يكو
 ةجرد ىلإ ةيقيقحلا ةفرعملا ةلصوب يف رييغتو ،تقولل رده وه ،ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا
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 مل يتلا ةينبلا هذه قاسنأ نيب ةقالعلا جراخو ،ةينبلا نيوكت جراخ لمعت ةيؤرلا هذه .ليلضتلا
 هذه ."ريسوتلأ" ريبعت قفو ،ًازيامتم ًالقح هرابتعاب ،يسايسلا لقحلا يف اهرابتخا يأ ،ًايعقاو ربتخت
 :لوقلا ىلإ انعفدت ةيؤرلا

 الإ ًايحو ًارمتسم ىقبي الو ،ةمومحملا تالادجلا هعزانتت يح ديلقتكو ،يباطخ لكشتك مالسإلا نإ 
 اذهو .مالسإلا موهفمل مهلثمت قفو ،ىتش ًاطامنأ نوملسملا اهيف سرامي يتلا ةظحللا يف
 ،ةنيابتمو ةددعتم تاودأب ،)مالسإلا( وه دحاو لقح ىلع نالمعي يفلسلا ركفلاو ريونتلا نأ ،ينعي
 .فلتخم مهفو

 تعدتسا ،صنل دقن وه ،ديعبلا هنمز نم ًاينمز لومحملا ينيدلا باطخلا نم ثوروملا دقن نإ
 ،ةينيدلا ةفرعملل جتنملا فلسلا نمز ىلإ اندع ول يأ ،يناكمزلا هزيح يف هجاتنإ ةرورضلا

 يف مهنمزل ةيرورضلا مهتاجاح نع ًاريبعت ناك ،ينيدلا/يركفلا مهجوتنم نأ فشتكنس
 .هجاتنإ يف تمهاس يتلا ةينبلا راطإ جراخ هلوبق نكمي الو ،عمتجملاو ةسايسلا

 ةيلآ لثمي ليوأتلا نأ كش الف "صنلا" لوح زكرتت ةراضحلا تناك اذإ" :لوقلا نكمي مهفلا اذه نم
 Hermenneutique( قبطملا ليوأتلا مويلا انوعديو ،ةفرعملا جاتنإ يف ةءارقلا تايلآ مهأ نم

Appliqué( يناسنالا ثارتلا ةءارق يف يجولومتسبالا اهجهنم نوناغروأ قيبطت ىلإ طقف سيل 
)subtilitas Applicandi(، يف يدقنلاو يخيراتلا سحلا هماوق يليوأت يعو ليكشت ىلإ امنإو 
 .)3("ثارتلا تاعوضوم لوانت

 نكمتلا ةجرد ىلإ لصي دق ،فلتخم روظنم نم صنلا ةءارقف ،ةقيقحلا كالتما ءاعدا نكمي ال ًاذإ
 ىلإ رظنن كلذلو .هزومر ةيرعتو هرارسأو هتارفش كف ىلع موقت ةيلمع يهو ،صنلا اذه حور نم
 اهثدحت ،ةيتاذ ةكرح نع ربعي ناك عقاولا اذه ،نيعتم عقاو نع ريبعت هنأ ىلع يثارتلا صنلا
 .هل ةلّكشملا هتينب قاسنأ

 ،ةديدج تاقايس قفو ،فلتخم صن جاتنإل ،صنلا ةءارق ةداعإ وه ،ماعلا هموهفمب ريونتلاف كلذلو
 فقت ،ةيلقع ةكرحو ،ةيعامتجا ةكرح ريونتلا" نوكي هيلعو .عقاولا ةكرح يف ةديدج تاجاح يبلت
 ةبرجتلا ىلإ ةدنتسملا ةيملعلا ةفرعملا راشتناب طبتري ريونتلا نأو ،ةيبهذم ةيبصع يأ دض
 .)4("أطخلا حيحصتو أطخلاو

 ًايمالسإ اهقافآ امو ةيناملعلا يه ام

 يف ببسلاو .ابروأ ءاملعو ةيبروألا ةسينكلا نيب عارصلاب هتيادب ةظحل ةيناملعلا موهفم طبترا
 نكي مل لخدتلا اذه ،ةايحلا هجو يف دمصت نأ عطتست مل ،ةيملع تايرظن تنبت ةسينكلا نأ كلذ
 ةيناملعلا موهفم نكلو .تونهكلا لاجر تاداهتجا نم لب ،ةينيد صوصن نم ًاقتشم
)secularism( نع ةرابع" هنأب هفيرعت نكميو ،يسايس يداصتقا يعامتجا روطت ربع رولبت 
 ةيسايسلا تالاجملا يف نيدلا كراشي نأ زوجي ال هنأ ىلإ ريشت يتلا تادقتعملا نم ةعومجم
 ةينيدلا لاكشألا ضفري ،ًايسايس ًايعامتجا ّايفسلف ًاماظن ةيناملعلا رابتعاب .لودلل ةيعامتجالاو
 .)5("نيدلا رصانع نع ةيسايسلا لئاسملا لصف ربع ةفاك

 ينعي ال اذهو ،نافلتخم امهارذج نييركف نيقسن نيب لصف وه ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا نإ
 يركفلا قسنلا نأ دصقن نحنف "ةلودلا ةيناملع" لوقن نيحف ،امهنيب ءادعلا ةقالع ءاعدا ًادبأ
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 ةقالع نإ .ةتباثلا هتالوقمو هتاودأب لدبتمو ريغتم يركف قسن يف لخدتي نأ نكمي ال ينيدلا
 رخآلا يف اهنم فرط لك رثؤي ةيلدج ةقالع يه لب ،ةيجئاشو تسيل ةقالع يه ريغتملا /تباثلا
 ،ةايحلا نع نيدلا لصف ينعي ال )ةلودلا( ةسايسلا نع نيدلا لصفف .ةددحم ةروريص قايس يف
 يف نولخدتي نيح نيدلا لاجرف .ةسايسلاو ةلودلا لمع يف نيدلا لاجر تالخدت لصف وه لب
 سيل يسايس عقوم ىلإ ةيناميإلا هتايلجتو يركفلا مهقسن عقوم اورداغ دق نونوكي ،ةسايسلا
 .مهنأش نم وأ مهصاصتخا نم

 مكحلا تايلآب ةطبترم ةينيد ةيؤر نع قمعب ربعي ًايلمع وهف ،حيحص لخدت هنأب ءاعدالا متي نيحو
 ريربتلا نيبو ،هتفيظوو ينيدلا صنلا نيب قيمع ضقانت وهو ،ينيدلا صنلا جراخ ةيسايسلا
 ،ةلودلا /ةطلسلا عم ةيمسرلا نيدلا لاجر ةئف فقت اذامل مهف نكمي انه نم .هتفيظوو يسايسلا
 ،ءايشألا نيب لصفلا اهيفو دعاوق اهل ةثادحلا" نأ جاتنتسالا اننكمي ًاذإ .اهتيوه نع رظنلا ضغب
 .)6("ةيناملعلا هوعدن ام وهو

 نيدلا ةسسأم لوقن نيح يأ .هل ةننوقو نيدلل ةسسأم اهنأكو "ةنملعلا" ودبت ،ةيؤرلا هذه قفو
 لقن يأ ،ناسنإلا ةايح يف يحورلا نيدلا رود نم اهلمع قتشت ،هل ةسسؤم لعج ينعن نحنف
 .هبرب ناسنإلا ةقالعو ةدابعلاب قلعتت ،ةيدرف ةلاح هرابتعا ىلإ ،ةماع ةغيصب ًالخدت هرابتعا نم نيدلا
 يف ةدارإلا كالتما ةجرد ىلإ بهذيو ،)يسايسلا/يعامتجالا( ماعلا لقحلا يف لقعلا ررحتي انه
 .ينيدلا صنلا جراخ روطتلا تاهاجتا ريرقت

 ميهافم تيبثت لواحت ةلودلا نإ يأ ،تاوذلل يويحلا جاتنإلا يف لخدتت ةلودلا نأ "وكوف" دجو دقل
 جاتنإ لقح نع دارفألا ىدل ةيلقعلا ةردابملا جرخي لخدت وهو ،ًامومع اهنيوكتو اهتعيبطب قلعتت
 تلمعو ،ةردابملا هذه نع لخدتلا اذه تدعبأ دق ةيناملعلا نوكت اذهلو .ةلقتسملا مهتفرعم
 لخدت وه ،ةنملعلا ةلاح يف ىتح ةلودلا لخدت نإ .ةقباسلا تالوقملا رسأ نم لقعلا ريرحت ىلع
 ُّدع اننكمي اذهلو .اهب ةصاخلا لعفلا ةحاسم ققحت مل ةيناملعلا تايلاعف نأ ىلع ،بئاص ريغ
 هتينب ربع عقاولا ةكرحو لعافت جاتن ةيناملع يه تسيلو ،ةيقوفلا ةينبلا ةيناملع اهنأب ةيناملعلا
 .يلدجلا اهقاسنأ لمعو ،ةيعيبطلا

 لخدت نم ةطلسلا/ةلودلا ررحي ملو ،ةطلسلا/ةلودلاب هتقالع نم نيدلا ررحي مل قباسلا قايسلا نإ
 ،ةثيدحلا ةيموقلا ةلودلا روطتب اهتلص يف ةيناملعلا" ُّدع نكمي ةيناثلا ةلاحلا يفف .اهيف نيدلا
 ةلودلا ةسسؤم ىلإ نيدلا نم اهنع جورخلاو ةعامجلل ءامتنالا ميقو ءاربلاو ءالولا تاقالع تلقن
 .)7("نيدلل ةيمومعلا فئاظو ةلودلا هذهل تلقنو ،ةنطاوملا موهفم ربع ،ةيموقلا

 ىلع ،سانلا ةماع يعو يف هتيبثل عاسم يرجت موهفم وهو ،نيدلا دض ةيناملعلا ُّدع نكمي ال ًاذإ
 ةيداعم ايجولويديإ اهنأكو ةيناملعلا راهظإ هتيبثت نم ةياغلا ،ةيركف تسيلو ةيسايس ةدعاق
 جراخ ةثيدحلا ةلودلا ءانب تايلآل روصت امنإو قلطملاب ،ايجولويديإ تسيل يه نيح يف ،نيدلل
 ةيومالسإلا" نم تأت مل ةيناملعلا ةبراحم نأ" ىلإ ةراشإلا نكمي كلذلو .ةقباسلا ةيديلقتلا اهرطأ
 ةيسايسلا تايبدألاب اهلهجو ،ةيبرعلا ةيناملعلا بخنلا ركف داسف نم تتأ لب ،"ةيفلسلا
 اهنمض نمو هتيرحو بعشلا ةهجاوم يف دادبتسالا ةمظنأب ةهوبشملا اهتقالعو ،ةيناملعلا
 .)8("ةينيدلا ةيرحلا
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 ةرورض اهنأ ىلع ةيمالسإلا تاعمتجملا يف مهفت نأ يرورضلا نم راصو ،ةيناملعلا موهفم روطت
 يسايسلا عيرشتلا ةينب يف ةيناملعلا نوكت نأ ةرورضو ،عمتجملا يف ةينيدلا تايرحلا ةبراقم
 عمتجملا يف ةفلتخملا تانوكملا نيب ةيعيرشتلا ةوجفلا دست ىتح ،ةيمالسإلا لودلا يف يمالسإلا
 Aseertive( ةلماشلا ةيناملعلا امه نيسيئر نيهاجتا تذخأ ةيناملعلا نأ دجن اذهلو .دحاولا

secularism(، ةيبلسلا ةيناملعلاو )passive secularism(. ةيناملعلا هيف ُّدعت يذلا تقولا يفف 
 اهعضوو ،اهيلع ةرطيسلا ةركف اهيف امب ،ةينيدلا ةسسؤملا عم يئادع جهن تاذ اهنأب ةلماشلا
 ةينيدلا رئاعشلل جتنم ىلإ ةينيدلا ةسسؤملا لوحتت ةلاحلا هذه يفو .ةسايسلا ةمدخ يف
 لوقتف ةيبلسلا ةيناملعلا امأ .يسايسلا وأ يعامتجالا نأشلا يف سوملم رود يأ نود ،ةيدرفلا
 .اهتهازنو ةينيدلا ةسسؤملا لالقتسا حلاصل ةسايسلاو نيدلا نيب يئزجلا لصفلا ةرورضب

 يذلا يمسرلا مالسإلا نيب ؤطاوتلاب حمسي نم وه يمالسإلا ملاعلا يف يسايسلا دادبتسالا نإ
 .دادبتسالا اذه تايلآ لمع معدل ةيرورضلا تارربملا هريفوت لالخ نم ةلودلا هب مكحتتو همعدي
 يف اهتبرجت ةسرامم اهنع عنمتو ،ةيمالسإلا تاعمتجملا عاضوأ تاديقعت نم ديزت ةسرامملا هذهو
 .اهروطت مدخي امب ةيطارقميدلاو ةيرحلا

 ينيدلا ثارتلا يف هفادهأو ريونتلا

 ةجاحلا هذهو ،هيلإ ةجاحلا عفدت مل ول ،هحلطصمو ريونتلا موهفم مادختسا ةرورضلا نم نكي مل
 يعوضوم در انه ريونتلا .يفلس جهن تاذ ةيومالسإ تاكرح اهل جورت يتلا ركفلا ةيمالظب قلعتت
 يرجي ام لكل ًاردصم بيغلا دمتعي يركف بهذم" اهنأب اهنع لوقن نأ نكمي يتلا ةيمالظلا ىلع
 لعج ىلع لمعي يذلا ،يملعلا لقعلا ىلع دمتعي ام لكل ،هسفن تقولا يف ،ًايدصتم ،عقاولا يف
 )9("ملعلا عم ضراعتملا جوتنملل ًاضيقن ًايملع ًاجوتنم عقاولا يف يرجي ام

 ةدعاق يه ةجاحلا هذهو ،ينيدلا يركفلا ثوروملا ةينوكس دقنل ةيركف ةيلقع ةجاح ريونتلا نإ
 الو ،ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا قاسنأل ةلماشلا ةيؤرلا جاتنإ ةداعإ اهيلع أشنت
 يباطخلا ثوروملا دقن هفده لب ،صاخ قسن هنأ ىلع ،نيدلا دقن ريونتلا فده نوكي نأ يغبني
 انتاعمتجم يف ريونتلا لشف بابسأ مهأ نإ" .فلسلا هَّدعأ يذلا ،)داهتجالاو ريسفتلاو ليوأتلا(
 .)10("ةيدقنلا تايرظنلل يفرعملا فيظوتلا رقف وه ةيبرعلا

 مهو ،"ينيدلا صنلا" مادختسا ةطرو يف نوعقي ،ريونتلا نوّعدي نيذلا نم نيريثك نأ دجن كلذل
 ،ةيملعلا ةقدلا ىلإ دقتفت ةغل مهيدل دجتو .ميركلا نآرقلا صن سيلو ،يباتكلا ثوروملا نودصقي
 ريونتلا نيب ةيئادعل سسؤي نأ يغبني ال ينيدلا ثوروملا دقن نإ .ريونتلا ةيرهوج ىلإ دقتفتو
 ،نيريغتملا ناكملاو نامزلا يطرش يف صنلا ةءارق جاتنإ ةداعإ ىلع لمعي نأ لب ،ينآرقلا صنلاو
 نع ةيمالظلا ةلازإ وهو الأ ،يساسألا هرهوج نع ىلختو ،هسفن ملظ دق ريونتلا نوكي كلذ نودو
 .قباسلا ينيدلا يركفلا ثوروملا دقن لالخ نم ،ينيدلا صنلا

 اسيل لقعلاو ةينالقعلا نإ" :ًالئاق اهيف بتكو ،ةماهلا ةقالعلا هذه يورعلا هللادبع فشتكا دقل
 هيلعو .)11("عقاولا يف ةركفلا دسجت ىدمب قلعتت ةيلمع ةلأسم يه امنإو ،ًافرص ةيرظن ةلأسم
 يداصتقا روطت ةجرد هل ،ميدق ام نمزب ةقلعتملا ةيوضاملا ةركفلا دسجت نأ نكمي فيكف
 ،نيدلا ةجلدأ لاكشأ نم لكش يه ةلاحلا هذه نإ .يلاحلا انعقاول ةرياغم يعامتجاو يسايسو
 ةحلصمل ريهامجلا ليلضت يه كلذ نم ةياغلاو ..هرهوج نم تسيل ،هيلع ةيسايس ةفيظو ضرفو
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 لكب يعمتجملا روطتلا قيعت يتلا ،ةمكاحلا تاقبطلاو ثوروملا نع نيعفادملا نيب ةقالعلا
 .هقاسنأ

 .عقاولا اذهب هل ةقالع ال ًاريونت سيلو ،يلاحلا انعقاو ةينب نم قتشي ًاريونت كلتمن نأ جاتحن ًاذإ
 ،ةيمالظلا ةلازإ اهتياغ ةيركف ةكرح وه ةلاحلا هذه يف ريونتلا نإ ،لوقن نأ نكمي انه نمو
 ةلود ءانب ةرورضب قلعتي ام لك صخت ،ريونتلل ةماع ةيجهنم دامتعا ىلإ جاتحن كلذ قيقحتلو
 قوقحلا ةيامح ربع اهينطاوم ةيرح خيسرت اهتفيظو ،يطارقميد يناملع عباط تاذ ،ةيثادح
 .نوناقلا ةدايسو

 صنلل براقم صن نيوكت ىلع لمع وه لب ،ءاوهلا يف ةقلعم ةيركف ةيضق سيل ريونتلا ًاذإ
 نأب ينعت يتلا ةلوقملا ىلإ دنتسي اذهو ،نابسحلاب روطتلا ةجرد ذخأ يه ةبراقملا هذه ،ينيدلا
 هئانب قفو شقاني يذلا ،ينيدلا صنلا وه صنلا اذه ."صن نودب ليوأت الو ،ليوأت نودب صن ال"
 ةجرد عبتت ،ةديدج ةيفرعم تاودأب هيلإ لخدي وه يلاتلابو ،نوكلا ةعيبطو دوجولا عئاقو يوغللا
 دودح حتف ىلع لمعت تاودألا نإ ذإ ،ةيفنم ةلاح صنلا قالغنا نم لعجي ام اذهو ،يملعلا روطتلا
 .هتبراقمو صنلا اذه

 ةيمالظلا هذهو ،ةايحلاو روطتلاو عقاولل اهتيؤر فيز فشكت اهنأل ،ةبراقملا هذه ديرت ال ةيمالظلا
 ًانرتقم ريكفتلا لعجو ،باهرإلاو فنعلا مادختسا ىلإ يركفلا اهجرح ةرغث دس يف دنتست
 ةيخيراتلا تالالدلاو ميهافملا ةءارقل ةرورض ريونتلا ودبي اذل .لتقلا يه ريفكتلا ةجيتنو ،ريفكتلاب
 رحد ينعي اذهو ،عقاولل ةديدج ةءارق تاودأ قاقتشا ةيلآ ءانبب ًاضيأ ينعم وهو ،راكفألاو ثادحألل
 ينعيو ،مهناكمو مهنامز يف فلسلا اهل سسأ يتلا ،)ىلوألا هتبراقم ةطلسو ،صنلا ةطلس(
 يفرعملا لوانتلا ددعت جراخ روطتي ركف الف ،كلذ ةيعورشمو ،تاءارقلا ددعت ةيناث ةيحان نم
 .هل يدقنلاو

 يطارقميدلا اهطرشو ةيناملعلا

 ةينب نع ةينيدلا ةسسؤملا لصف ةرورضب لوقت اهنكلو ،رهوجك نيدلا دض تسيل ةيناملعلا
 ،يطارقميدلا اهطرش نود ةيحص ةلاح اهَّدع نكمي ال ،ةلاحلا هذهب يهو ،يسايسلا اهرارقو ةلودلا
 اهطرشب ةطبترملا ةيناملعلا نوكت ،نيعملا عمتجملا يف يسايس يركف ددعت كانه مادام يأ
 روطت مدخي امب ،ةيسايسلا ةسرامملا روطتل بسانملا طسولا داجيإل ةيقيقح ةرورض يطارقميدلا
 .هقاسنأ لك يف عمتجملا

 وه ،ةيناملعلا لايح يفلسلا ركفلا تاذ ًاديدحتو ،ةيومالسإلا تاعامجلا هتذختا يذلا لعفلا ّدر نإ
 نأب ،اهتركف ميوعت لالخ نم كلذ يفخت اهنكلو ،ةيطارقميدلا ريغ اهتينبب طبترم لعف ّدر
 بساكم قيقحت لجأ نم ًاداحلإو ًارفك رطخلا اذه تَّدعو ،مالسإلا ىلع ًارطخ لكشت ةيناملعلا

 .اهركف عم مءالتت ،ةيسايس

 ىلإ ةوعدلاو ،نيدلل هئادعب هتمهتا ،ةفينع ةهجاوم ىقال يبرعلا ركفلا يف ةيناملعلا موهفم نإ
 ركفلا اذه َّنأل ،يفلسلا ركفلا باحصأ ىدل ًابعر موهفملا اذه ثدحأ تقو يف ،يقلخلا لالحنالا

 هتفيظو ىلإ صنلا ةداعإ متتسو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ينيدلا هصن ةطلس دقفيس
 تدقف اهنأب سحت يتلا ،يفلسلا مالسإلا تائفل ةيويحلا حلاصملا عم ضقانتي ام وهو ،ةيحورلا
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 ،رخآ نمز ىلإ دنتست ةتيم ةءارق يه ذإ ،ينيدلا صنلل اهتءارق ربع اهترطيسو اهتنميه زئاكر
 .ةلئاه تاروطتو تاربخ هنع انلصفي

 ةيطارقميدلاف ،ةيطارقميدلاب اهطابترا نودب ةيناملعلل ةميق ال نأ ىلإ ةراشإلا يغبني كلذ عمو
 ةريسأ نوكت نأ نود ،يسايسلا اهرود ةسرامم عمتجملا ىوق عيطتست يك ،يساسأ طرش انه
 .يفلسلا ينيدلا صنلا ةءارق

 تاقاط ريجفتل يعادلا يقيقحلا اهاوتحم نم اهل غيرفت وه ايجولويديإ ىلإ ةيناملعلا ليوحت نإ
 ىنبلا روطتل يدصتملاو ،قلغملا ينيدلا ثوروملا قسن جراخ قسن قفو ،ةفلتخملا عمتجملا تائف
 ةجرد مهف يف لقعلا لامعإ تاباوب حتف وه ،يطارقميدلا اهطرشب ةيناملعلا طبر امأ .ةيعامتجالا
 .اهمامأ قافآلا حتف ةيفيكو ،يعامتجالا روطتلا

 نويفأ( هرابتعاب ،نيدلا ةاداعم ةفص "يلاربيللا – يوراسيلا" موهفملا يف ةيناملعلا موهفم ذختا"
 ىلإ ةيناملعلا تلوحت كلذبو .ةيرشبلا روطت لحارم نم ةقباس ةلحرم لثمي هرابتعابو ،)بوعشلا
 ،ةيداملاو ةيحورلا نيتطلسلا نيب لصفلا يف جهنم يه امم رثكأ ،يبهذم دعب تاذ ايجولويديإ
 ىلع لمعو ،اهل ةرورض ال تاعارص جيجأت ىلع دعاس موهفملا اذه .)12("امهنيب ةاداعم نود نم
 ."رصيقل رصيقل امو ،هللا هللا ام" لوقي يذلا ،يساسألا هرهوجب ةيناملعلا موهفم راشتنا ريخأت

 يعو سمي ،يخيرات لوحتب طبترت ةرورض ةيناملعلا نإ :لوقن نأ عيطتسن ،ةلاحلا هذه يف
 لماوعو طورشب طبترت ةرورضلا هذهو .اهميظنت ةيفيكو ،اهانب نيوكتو ،ةيمالسإلا تاعمتجملا
 ةلودلا أشنت اهبجومب يتلا ،ةيخيراتلا طورشلا ريغتو ،اهتاذ ىنبلا لدبتب ةريغتمو ةلدبتم
 نيدلا لصف( راعش ىلإ نويناملعلا لوحتي نأ لوبق نكمي ال كلذل .ةلودلا هذه ةعيبطو ةثيدحلا
 .ديدج ءادرب نويفلس قايسلا اذه يف مهف ،مهب ةصاخ ةيجولويديإ تاياغ لجأ نم ةلودلا نع
 ،ةلودلا نع نيدلا لصف راعش ىلع نوددشي مهو ،اندالب يف نويناملعلا ظحلي نأ" متحي اذهو
  .)13("ةيلالقتسا ةيأ نم همرحتو نيدلا يف مكحتت نأ ةيناملعلا ةلودلا نم نوديري مهنأ

 يعو ىلإ جاتحي ،ةيطارقميدلا موهفمب اهطبرو ،تايجولويديإلا طورش نم ةيناملعلا ريرحت نإ
 ةيناملعلا موقت نأ ىلإ وعدي اذهو ،ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةيركفلاو ةيعامتجالا ىنبلاب قمعأ
 نآ يف ةيدقنلاو ةيخيراتلا ةبراقملا ىلإ ةدئاسلا ةيجولويديإلا ةبراقملا لوانت يف اهجهنم رييغتب
 ةضهانم ةيسايسو ةينيدو ةيفاقثو ةيعامتجا تاينب دوجو" فشتكن انلعجي ريغتلا اذهو .دحاو
 ةيناملعلا طبر ةداعإ ةدعاق ىلع هل انتيؤر ديعن نأ جاتحن ام اذهو ،ةيطارقميدلاو ةيناملعلل
 .)14("يعرشلا عمقلل ةادأ ىلإ ةيناملعلا لوحتت ال نأ ثيحب ،ةيطارقميدلاب

 ةثيدحلا ةلودلل ناطرش ةيناملعلاو ريونتلا

 دحاو رذجب طبترت يه لب ،ةينالكش ةقالع درجم تسيل ةيناملعلاو ريونتلا نيب ةيويحلا ةقالعلا نإ
 ريغو ينيدلا صنلا موهفم ءاضي يكل باوبألا حتفي ام وه يأ ،ةيمالظلا ضيقن وه ريونتلاف .قيمع
 داعبإ نإ .يدقنلا لعفلا اذهل رود مامتإ يه ةلاحلا هذه يف ةيناملعلاو .عقاولا ةكرح قفو ،ينيدلا
 وأ ،يسايسلا ماظنلا حلاصم قيقحتل اهلقح جراخ لقح يف تلغتشا يتلا ةينيدلا ةسسؤملا
 ةيعمتجملا ىنبلا ريوطت يف هتاياغو دقنلا رهق عنمو ،ةيمالظلل عنم وه امنإ ،ةيتاذلا اهحلاصم
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 رفوي يذلا ،يطارقميدلا هطرش ىلإ ًاضيأ جاتحي ةيناملعلاو ريونتلا نيب طابترالا اذه نإ .اهلك
 .دقنلا ةسراممل ةيرحلا ةحاسم

 دنتست ةيطارقميد ةبرجت عقاولا يف دجوت الو ،ةيناملع نودب ةيطارقميد ال ْنأ :لوقلا اننكمي كلذل
 الأو ،ريكفلا ةيرح عنمت الأ ،يطارقميدلا اهطرش يف ةيناملعلا ىلع اذهل ،ةيناملع ةلود ءانب ىلإ
 ةلأسم ىلإ ةيناملعلا لوحت" وه ةيناملعلا ىلإ ءاسأ ام رثكأ نإ .ةيسايس ةيئامغود ةلاح ىلإ لوحتت

 رايتخالا لعجو ،ةلودلاب نيدلا ةقالعل نيتلماكو نيتزهاج نيتغيص نيب ةلباقملاب قلعتت ،ةيلكش
 .)15("ةيربربلا يف طوقسلا وأ ،ةيندملاو ةثادحلاب ذخألل ًارايعم امهنيب

 ام ،ةيطارقميدلاو ريونتلاو ةيناملعلا نيب ةيلدجلا ةقالعلا طرش يف اهزواجت نكمي ةلاحلا هذه
 اهسفن دجت نأ لبق ،اهل ىوصق ةرورضك تابو ،ةيمالسإلا بوعشلا هجاتحت روطت ىلع قافآلا حتفي
 .ةيرشبلا روطت قايس جراخ
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