
www.mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 

1	

 

 

 

 

 اهتايمسمو اسنرف عم ةمزألا تايفلخ
 ؟ةفلتخملا
	

 ةيجيتارتسالا تاساردلا ةدحو :بتاكلا

 

 ةيجيتارتسا تاسارد :فينصتلا

 

 

 

 ©انيم تاساردو ثاحبأ زكرم حلاصل ةظوفحم ًاينورتكلاو ًايقرو عبطلاو رشنلا قوقح



www.mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 

2	

 نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا مادختسا ذنم مويلا اسنرف يف ةيراجلا ثادحألا لكشت
 يسنرفلا خيراتلا سردم لتقم ىلإ لوألا هباطخ يف "ةيمالسإلا ةيلاصفنالا" ةيمست
 ىلع ةيروتاكيراكلا موسرلا ضرعب همايق دعب يناشيش بلاط دي ىلع "يتاب ليئومص"
 اهتمسر نأو قبس يتلا موسرلا يهو ،جورخلا نيملسملا بالطلا نم بلط نأ دعب هبالط
  .ةيمالسإ تاجاجتحاو ًايملاع ًالدج تراثأ نأو قبس يتلا "ودبيإ يلراش" ةلجم

 لالخ ديعصتلاب يسنرفلا سيئرلا مايق دعب ةصاخ ،اهنم ةديدجلا ةخسنلا مويلا دهشن
 رطسلا ىلع ةطقنو .ةميرج يهف ،ةنادمو ةعشب ةميرج يف لتق يذلا خيراتلا ملعم عييشت
 يمالسإلا ملاعلا يف أدبتل ،عون نم ةيريربت تاملك يأب اهعابتإ نودو اهب ةفص يأ قاحلإ نود
 عئاضبلل ةمظنم ريغ ةعطاقم ةلمح ءدب دح تلصو ةيسنرفلا ةسايسلاو نوركام دض ةلمح
 ةنيدم يف نهاك ىلع صاصرلا قالطإ مث سين يف ةسينكلا ىلع موجه اهبقعأ ،ةيسنرفلا
 ةريزجلا ةانق لالخ نم يمالسإلا ملاعلا بطاخيو يسنرفلا سيئرلا اهدعب دوعيل ،نويل
 هنأو ،هدلب يف ريبعتلا ةيرح نع عفادي لب موسرلا ديؤي ال هنأ هنالعإب ،رومألا ةئدهتً الواحم
 مامأ فاطملا ةياهن يف نوكنل ،نييمالسإلا نيفرطتملا دض لب ةنايدك مالسإلا دض سيل
 طاسب ىلع ةحورطملا ةدقعملا ةلأسملل ّةيحو ةرشابم ةدهاشم انل رفوي ينايع دهشم
 ناتسناغفأ يف يفلسلا داهجلا ءدب ذنمو يتايفوسلا داحتالا رايهنا ذنم ًايملاع ثحبلا
 ،مالسإلا دض ةلمحلا سفن مويلا نشت يتلا ةيبرغلا ةيزكرملا لودلا نم ًاموعدم ناك يذلاو
  .٢٠٠١ ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ عم تززعت يتلا ةيدرسلا يهو

 تادايقلاو ةهج نم ةدبتسملا تاطلسلا لعف دودر ىلإ انهبتناو ةيؤرلا ةرئاد انّعسو اذإو
 ريغو ةيمسرلا ةينيدلا تاسسؤملاو يسايسلا مالسإلا تارايتو ً)الاثم ناغودرأ( ةيومالسإلا
 ،دهشم انيدل رفّوتيس ،نينطاوملا مالسإ يأ ،يبعشلا مالسإلا لعف در اهل ًافاضم ،ةيمسرلا
 ةرهاظلا هذه مهف ىلع اندعاست ةريثك تايطعم انل رفويس ،هليلحتو هتءارق انسحأ نإ
 ةظحللا هذه اهترفو يتلاو انمامأ ةرهاظلا ةلثمألا لالخ نم قيمع لكشب ةدقعملا
 لصاوتلا لئاسو )ةملوع( ددمتو عسوت ىلإ كلذ يف لضفلا دوعي امبرو ،ةيئانثتسالا
 باطخلاب مكحتلا هناكمإب دعي مل يذلا مالعإلا ةملوع عم يزاوت ىلع وأ ةهجاومب يعامتجالا
 تحبصأ نأ دعب هدحو )وكوف ليشيم يسنرفلا فوسليفلا ريباعت مادختسا اندرأ اذإ(
 نم باطخلا راكتحا عنمو رسك امب ،)ًاباجيإو ًابلس( باطخلل القان يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
 تناك ءاوس ،اهعاونأ فالتخا ىلع تاطلسلا )باطخ( لاح ناسل لثمي يذلا مالعإلا لبق
 بسانملا باطخلا مدقي اهنم لك ثيح ،ةيجولويديإ مأ ةيلامسأر مأ ةينيد مأ ةيسايس
  .اهميمعتو ةرهاظلا هذه "ةسارد" يف هحلاصمل
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 ؟ةفلتخملا اهتايمسمو اسنرف عم ةمزألا تايفلخ

 ىلع قلطت يتلا تاحلطصملاو تايمستلاو تافصلا ددعت بابسأ مهفن امبر قبس امم
 ،يمالسإلا فرطتلا ،يملاعلا داهجلا ،ةيمالسإلا ةيلوصألا :عون نم تادرفم دجن ثيح ،ةرهاظلا
 يف ،"ةيمالسإلا ةيلاصفنالا" ريبعت نوركام اهل فاضأ ًاريخأو ،ةمزأ يف مالسإلا ،مالسإلا ةمزأ
 حلاصم نمً الئاه ًالبج اهفلخ يفخت تايمستلا هذه نم ةيمست لك رمألا ةقيقح يف هنأ نيح
 ،ةرهاظلاب ةقلعتملا تاباطخلا لاكشأ لك يف هّنيبت نكمي رمأ وهو ،اهل ّجورت يتلا ةهجلا
 مكحت يتلا ةيلخادلا قئالعلا نع ةحضاو ةيؤر انل تمدقل ًايميداكأ ًايملعً اليلحت تللُح ول يتلا
 ىعسُملا فادهألاو هب ةطبترملا حلاصملاو هب نيمكحتملا نيبو هنيب ةقالعلاو باطخلا اذه
  .هنم اهقيقحتل

 ثيح ديعس دراودإل "مالسإلا ةيطغت" باتكب قلعتي ًاحضاوً الاثم نأشلا اذه يف انل لعلو
 نم ًاءزج كلذب ًافشاك ،مالسإلل ةيبرغلا مالعإلا لئاسو ةيطغت ةيفيك ىلع ءوضلا طلس
 ام وهو ،هعفاودو مالسإلا نع يبرغلا باطخلاب ةمكحتملا ةيجراخلاو ةيلخادلا قئالعلا
 ."ةيلايربمإلاو ةفاقثلا"و "قارشتسالا" هيباتك ةلأسم يف ًاضيأ ءاكذب هلعف

 هذه تانكمم قفو ًاقباس هيلإ ةراشإلا قبس ام لكو ةرهاظلا مهفو ليلحتل ةلواحم يفو
 لوقن نيحو ،ريبعتلا حص نإ ةمزألا هذه ءدبل ىلوألا ةظحللا نم أدبنس ،ةعيرسلا ةساردلا
 ،ةقيمعلا تسيلو ةرهاظلا ةرشابملا بابسألاب اهنم قلعتي ام ينعن نحنف ىلوألا ةظحللا
 نآلا هارن امم لقتنن يأ ،ةرهاظلا روذجو يضاملا/قمعلا ىلإ نآلا/لهسلا نم أدبن نأ يأ
 ةقيمعلا روذجلا ىلإ لقتننل ،ريبعتلا حص نإ ةرشابملا ةيسايسلا هبابسأ مهف نيلواحم
 اهيف قلطأ امدنع لثمتت نآلا ىلوألا ةظحللا نإف ،هيلعو .ناكمإلا ردق ةرهاظلل ةّسسؤملاو
 ًاباطخ ،اهيلع زوحي يتلا ةطلسلا ةوقب ،ًاقلطم "ةيمالسإلا ةيلاصفنالا" حلطصم نوركام
 ؟باطخلا اذه قلطأ ملو ؟هتاياغو هعفاود يه امف ،ةيمالسإلا ةلأسملاب قلعتي ًاديدج

 جامدنالاو ةيوهلاو ةرجهلا لئاسمو ةسايسلا طاطحنا نيب ةيسنرفلا ةمزألا

 ةيباختنا فادهأل ةوطخلا هذهب ماق يسنرفلا سيئرلا نأ ةلأسم لوح امبر نانثا فلتخي ال
 ديحولا سفانملا نأ تايطعملا لوقت ،يسنرفلا يباختنالا عقاولل هقيرفو هتءارق يفف ،ةتحب
 ةينطولا ةهبجلاب لثمتملا يسنرفلا نيميلا وه هيزيلإلا رصق يف ءاقبلل يعاسلا نوركامل
 يظشت لظ يف كلذو ،ىرخألا نيميلا فايطأ ضعبو "نابول نايرام" اهدوقت يتلا ةيسنرفلا
 لثمي يذلا نوركام ىعس يلاتلابو ،اسنرف يف نييديلقتلا نيميلاو راسيلا عايضو
 نيميلا تحت نم طاسبلا بحس ةلواحم ىلإ ةيلامسأرلا ةقبطلا حلاصم )ةبارغللايو(
 يف هل هبسنيو هباطخ ىلع زوحي نأ لواح يأ ،مالسإلاو نيرجاهملل يداعملا يسنرفلا



www.mena-monitor.org      www.mena-studies.org 
 

4	

 ًايعاسو ؛زوحي يتلا ةطلسلا الغتسم ،نيميلا اذه راصنأ تاوصأ بسكل ةصيخر ةلواحم
 لقث زكارم لثمت يتلا ةيسنرفلا قطانملل هترايز لالخ نم رمألا اذهل ةيلمع ةسايس ميدقتل
 اياوزو ةددعتم تاباطخ هقرتختو رجفتمو دقعم بعلم يف هباطخ ًايمار ،نيرجاهملل
 ةلاطبلا دنع يهتنت الو ةيرصنعلاو ةيوهلاو جامدنالاو شمهتلا ةلأسم نم أدبت ،ةددعتم
 ةقبطلا لثمم هرابتعاب ،ينوركاملا باطخلا اهّبيغي يتلا اياضقلا زربأ نم ةدحاو لثمت يتلا
 .ةيسنرفلا ةيلامسأرلا

 تارتسلا كرحتب فرع امب ةينوركاملا ةسايسلا دض ةفثكم تاجاجتحا ًاقباس اندهش دقو
 ىلع ءاوس ،ةمكارتملاو ةيقيقحلا لئاسملل لولح داجيإ نع زجاع نوركام نألو .ءارفصلا

 وأ ،ةلاطبلا بسن ةدايزو ةيلامسأرلا ةنميهو انوروك ءارج حنرتملا يسنرفلا داصتقالا ديعص
 ،اسنرف يف ةميدقو ةدقعم ةلأسم يه يتلاو ،ةيوهلاو جامدنالاو ةرجهلا ةلأسم ديعص ىلع
 ةلاحلا هذه يف ناكو ،هيلع بيوصتلاو ودعلا داجيإك ،ةلهسلا لولحلا ىلإ ءوجللا نوركام رثآ
 .عجارتلل رطضيو ههجوب ةبعللا بلقنت نأ لبق ،مالسإلا

 ،يباختنالا فيظوتلل يعاسلا يسايسلا لماعلاب انه قلعتي رهاظلا ببسلا نإ ،نذإ
 ؟هذهك ةلأسم فلخ ةدقارلا ةقيمعلا بابسألا يه ام نكلو

 طاطحناب امهلوأ قلعتي ،نيقيمع نينثا نيرمأ ىلع اندي عضنس ،قبس ام انلمأت اذإ
 يف "رانلاب بعللا" دح تلصو يتلا ةيلاربيللا ةيبرغلا ةيطارقميدلا نادلب يف ةسايسلا

 جامدنا اهنمو ،ةيوهلاو جامدنالاو ةرجهلا ةلأسم امهيناثو ،ةطلسلا ىلإ لوصولا ليبس
 :نيرمألا نيذه ةسارد ىلع لمعنسو .ةيمالسإلا تاعمتجملا يف نيملسملا

 ةسايسلا طاطحنا

 هيلع قلطأ ام ،ةدم ذنم دهشن اننأ ظحليس ،ةيملاعلا ةيسايسلا ةطيرخلا يف لمأتملا نإ
 يف ةسايسلا تناك نأ دعبف ،ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نادلبلا يف ةسايسلا طاطحنا ةلأسم
 ةريخألا ةرتفلا يف ظحالن ،)لازت ال امبرو( ةرومعملا ءانبأ ةفاكل ًاجذومن لكشت نادلبلا هذه
 امو بمارت ةرهاظ لعلو ،نادلبلا هذه يف يسايسلا ىوتسملا ىلع يهانتم ال طاطحنا
 سيئرلاو يليزاربلا سيئرلا جذامن نم ءاسؤر دوعصو ةيكريمألا ةيسايسلا ةحاسلا هدهشت
 رفوي ،ًانايحأ ةينلع ةيرصنعو ةيهجنع نم ولخي ال يذلا باطخلا ىلإ ةفاضإ ،نوركام يسنرفلا
 ةيطارقميدلا نادلب يف ةسايسلا يف ًايهانتم ال ًاطاطحنا دهشن اننأ ىلإ ريشت ةلثمأ انل
 لاجم ال تاباطخلا برح عاونأ نم رخأ عون اذهو( اهاعن نأ نيتوبل قبس يتلا ةيلاربيللا
 ؟طبضلاب ةمزألا نمكت نيأ نكلو .)نآلا انه هب ضوخلل
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 الإ ،ىرخأ ةرم تسيل ،امهلاثمأ نع وأ امهنع ةرداصلا تاباطخلاو نوركامو بمارت نأ كش ال
 ةقيمعلا ةينبلا يف وأ جذامنلا يف نمكت ةقيمعلا ةلكشملاف ،اهقمع ال ةلكشملا رهاظ
 ضعب يف انلصو ثيح ،ةيسايسلا ةيلمعلا لمجمل ةلثمملا بازحألا /ةيبزحلل ةمكاحلا
 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف امك ريبعتلا حص نإ بازحألا ةيروتاتكد نم عون ىلإ نادلبلا
 نيميلا( يروهمجلاو )ةيكريمألا ريياعملا قفو راسيلا( يطارقميدلا نابزحلا لوانتي ثيح
 نيميلاو راسيلا ًاقباس ناك اسنرف يفو نيظفاحملاو لامعلا ايناطيرب يفو )ظفاحملا
  .نايديلقتلا

 داحتالا رايهنا دعب ةصاخو ،ليوط راسم لوط ىلع هنأ دجنس تاباطخلا هذه نمض
 عيطتسن املقو ،راسيلا نع ًاريثك قرفي نيميلا دعي مل ،يعويشلا رطخلا لاوزو يتايفوسلا
 ىدل ًاللمو ةيسايسلا ةيلمعلا يف ءاصعتسا لكش يذلا رمألا ،بازحألا هذه جمارب زييمت
 .بازحألا هذه فرع يف بخان توص درجم ىلإ لوحت يذلا روهمجلا

 ةيداصتقالا ةمزألا قمعت جاتن يهو ،روهمجلا اذه يعو يف ةقيمع تالوحت ثدحت تأدبف
 اهزيزعت لدب ةضيرعلا ريهامجلل ةيعامتجالا تابستكملا بحسو ةملوعلا ددمتو ةيملاعلا
 يعس امبرو لب ،ًايملاع ددمتلا نع ةيلاربيللا ةيطارقميدلا زجعو يعويشلا رطخلا لاوز دعب
 ،ايملاع ةصاخلا اهبرآمل ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ةلأسم لالغتسال ةمكاحلا جذامنلا هذه
 اذه نع جتنيل ،تايلومشلاو دادبتسالل ًافدارم قرشلاو ةيطارقميدلل ًافدارم برغلا حبصأف
 نأ مغر ذإ ،نوركامو بمارت لثم جذامن تزرفأ يتلا ةبعللا دعاوق ريغتو ةسايسلا للش هلك
 نوركام نأ نيح يف ،يروهمجلا بزحلا لخاد ًاقاقشنا لثمي قمعلا يف هنأ الإ يروهمج بمارت
 دهشم يف ءانثتسا لثمي اذهو ،ةيلامسأرلا ةبخنلل حشرمك راسيلاو نيميلا جراخ نم ءاج
  .ةليوط دوقعل راسيلاو نيميلل ًاموكحم لظ

 ،برغلا يف ةمكاحلا بازحألا هذه لكف ،رصعلا حورب قلعتت ةلأسم ةمث ،رمألا اذه بناج ىلإ
 عم اهتاباطخ فييكت نع تزجع ىتح تهتنا نإ ام يتلا ةدرابلا برحلا ةلحرم ةنبا تناك
 ًاديدج نأ نيح يف يضاملا ةنبا يه يلاتلابو ،ًايملاع مويلا ةضورفملا ةديدجلا تايدحتلا
 ،ةئيبلا اياضق ىلإ لوحت يذلا راسيلاو نيميلا نم ةينيمي رثكألا بازحألاب لثمتي مويلا دلوي
 ،يسايسلا دهشملا يف موي دعب ًاموي اهروضح ديازتي يتلا ءارضخلا بازحألا هلثمت يذلاو
  ؟ةسايسلا يف هدهشن يذلا لئاهلا طاطحنالا اذهل ًاجرخموً اليدب نوكتل

 .ميدقلا ملاعلا ةدناعمل ًارظنل ًاليوط نوكيس ةطلسلا مالستسال اهراسم نأ ودبي نكلو
 مهفنل ينوركاملا باطخلا عضومن نأ نكمي ،ةسايسلا طاطحنا نم قايسلا اذه يف انهو
 ةبراقم نع هزجع لظ يف ودع قلخل ةيعاسلا هعفاود مهفنو هل ةسسؤملا ةقيمعلا روذجلا
 يحصلا نيمأتلاو ةلاطبلاو لمعلاب ةلثمتملا يسنرفلا بعشلل ةيقيقحلا لكاشملا
 هجوأ ًاضيأو ميدقلا يرامعتسالا ثرإلا ىلع ةيطغتلا نع كيهان ،يسنرفلا داصتقالا نيسحتو
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 ،يلامو طسوتملا قرشو ايبيل يف ةيسنرفلا تاسايسلا يف ىلجتت يتلا ةثيدحلا رامعتسالا
 لعج ىلع قفتت يتلا ،نادلبلا كلتل ةيجراخلا ةسايسلا مهف نود اهمهف نكمي ال يتلا
 يهو ،لامشلاو بونجلا لود يف ةيلحملا تايروتاتكدلا عم نواعتلاب اهل ًاودع مالسإلا
 نم رخأ اهجو لثمي امب ،ةيبرغلا تاموكحلا هذه نم معدلا ىقلتت يتلا ةدبتسملا ةمظنألا
 ةرجهلا ةلأسم نم يهتنن نأ دعب ،ًاقحال اهنع ثدحتنس ةطقن يهو ،ةلأسملا هجوأ
 .ًاضيأ ةسايسلا هذه جئاتن نم ةجيتن يه يتلاو ،ةيوهلاو جامدنالاو

 ةيبرغلا تاعمتجملا يف نيملسملا جامدناو ةرجهلا ةلأسم

 ةلأسمل ةقيمعلا بابسألا ىلع ةيطغتلا ؛هباطخ يف نوركام اهدارأ يتلا لئاسملا دحأ
 ،يمالسإلا بعلملا يف ةركلا ًايمار ،جامدنالاو ةيوهلاو ةرجهلا ةلأسمك ةكباشتمو ةدقعم
 ةقلعتملا ىرخألا بابسألا لك ّبيغ ثيح ،لطاب هب داري امنإ ،هبناوج ضعب يف قح مالك وهو
 ةرجهلا ةلأسمف !ًابيرقت ةيروهمجلا مدق ةميدق ةلأسم لح نع ةيسنرفلا ةلودلا ةيلوؤسمب
 ءانبأ دّنج املاط يذلا يسنرفلا يرامعتسالا ثرإلا نم أدبت وأ ةلص تاذ اهقمع يف يه
  .هسفن يسنرفلا داصتقالا تاجاحب ةلص تاذو هفوفص يف لاتقلل تارمعتسملا

 فارطأ ىلع تكرت يتلا تايلاجلا هذه ءانبأل ميلعتلاو جامدنالا تاسايس فعضبو
 نم ةيوهلاب قلعتت ةلكشم دوجو ىلع عيمجلا قافتسا مث انمز يسنرفلا عمتجملا
 ةيمالسإلا ةيلوصألا دوعص ذنم تايلاجلا هذه تزغ يتلا ةيلوصألا تارايتلابو ،ةهج
 لالخ ءاوس ،اهدوعص يف ًازراب ًارود برغلا بعل ىرخأ ةرم يتلا ،يضاملا نرقلا تاينامث
 ةلواحمو اهسفن ةرهاظلا هلالغتسا يف وأ ناتسناغفأ يف يعويشلا رطخلا دض هبرح
 ةيروسو ناتسكاب يف دهشن امك ،اهيلع ءاضقلا نم الدب هحلاصم ةمدخل اههيجوت
 ةقباس بورح تاحاسو يبرعلا عيبرلا هاجت برغلا تاسايس اهل ًافاضم ،اهريغو ايبيلو
 حلاصل ةطلسلا ىلإ نييمالسإلا لوصو نم فوخلا اهمكح يتلا ،)ايفالسغوي ،ناشيشلا(
 .نيتديدجلا ةرجهلاو ءوجللا ةجوم لكش ام ،ىرخأ ةرم تايروتاتكدلا زيزعت

 لالغتسالا رثآ ،ةدقعمو ةميدق ةرهاظ يف قيمعلا ثحبلل نوركام ىعسي نأ نمً الدب انهو 
 يف نيملسملاب قلعتت ةلكشم دوجو مدع كلذ ينعي نأ نود نم ،اهل صيخرلا يسايسلا
 ناونع تحت رخألا فرطلا نم اهنع يضاغتلا نكمي ال ىربك ةلكشم ةمث لب ،تايلاجلا هذه
 نيملسملا جامدنا مدع ةلكشمف ،ضعبلا ددري امك "هتيامح بوجوو مالسإلا فادهتسا"
 نيميقملا لودلا تاسايسب اهنم ءزج يف قلعتت ،ةحضاو ةلأسم ةيبرغلا تاعمتجملا يف
 يذلاو ءالؤه ناهذأ يف لثمملا مالسإلا ةعيبطب رخأ ءزج قلعتيو ،اهتاعمتجم ةعيبطو اهب
 ةلاطبلاو رقفلا ةلغتسم ،ًامزأت تاعمتجملا هذه يف تددمت يتلا ةيمالسإلا ةيلوصألا هتداز
 رمأ اذهو ،اهدارم قيقحتل ةيلوصألا اهلغتست ةيمولظم نيوكتل ،مهل يعامتجالا ذبنلاو
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 هيفييلوأو" "اغروب اوسنارف" تاسارد يقلت يتلاو ،ثاحبألاو تاساردلا نم ريثكلل جاتحي دقعم
 .اهيلع ًاءوض "نوكرأ دمحم"و "اور

 ةثادحلا مامأ نييومالسإلا ءاصعتسا ةلأسمب قلعتت ،انه انيأرب مهألا ةلأسملا نأ الإ
 ثيدحتلا هلاطي مل يمالسإلا ركفلاف ،يمالسإلا ملاعلا يف ةظحللا ىتح ينيدلا حالصإلاو
 ريونت نود يمالسإلا ثارتلا ًادمتعم يقبف ،ًالثم ةيحيسملا يف ىرج امك حالصإلاو
  .يقيقح

 ةيثادح تاعمتجم ىلإ ةأجف نولقتني نيذلا نيملسملا ءالؤه نإف ،لصحي مل اذه نألو
 يف ام نيب حضاو داضت يف مهسفنأ نودجي ،ينيد ال يندم يعامتجا دقع ىلع موقت
 دقانلا ةثادحلا عقاو نيبو ،هوملعت امك يخيراتلا مالسإلاب ةكسمتملا مهلوقع
 يف يهامتلا متي ،سدقملا ةلأسمب مهناهذأب طبترا هوملعت ام نألو ،ككشملاو
 .مهل عمتجملاو ةلودلا ةاداعمب مهناهذأ

 تاعمتجملا ذبنو ةلودلا تاسايس لعفب ةينودلاو شيمهتلاب مهساسحإ اذهل فيضأ اذإو
 ءالؤه نم يأ رعشي ثيحب ،ثدحي رتوت يأ دنع راجفنالل ةلباقلا "ةطلخلا" انيدل لكشتت ،مهل
 امكف ،هيلعو .كلمي ام مهأ نع عافدلا ،هتاسدقمو هيعو ىلع ءانب ،هبجاو نأو فدهتسم هنأ
 نإف ،صيخرلا يوسايسلا مادختسالاو ةيسنرفلا تاسايسلاب قلعتي ةلأسملا نم ًابناج نأ
 ىلع ينيدلا مهثارتو "مهمالسإ" ةءارق مدع نع نيملسملا ةيلوؤسمب قلعتي رخأ ًامسق
 ثحبلا جهانم ثدحأ قيبطت ربع كلذو ،ةثيدحلا ةيملعلا تافشتكملاو ةثادحلا تايرظن ءوض
 حلاصل يرحسلاو سدقملا ماكر هنع ليزت ةيعوضوم ةيخيرات ةءارق هتءارقل ،هيلع يملعلا
 .يلاعتملا هرهوج ىلع ظافحلا

 تايلامسأرلاو تايروتاتكيدلا فلاحت

 ،يلاربيل يطارقميد ماظن لبق نم ًامومع ةيبرغلا ةيطارقميدلا لود وأ ةيبرغلا لودلا مكحُت
 تاورثلا مظاعتو حبرلا ةميق ىلإ يأرلاو ريبعتلا ةيرحو ةثادحلاو ناسنإلا قوقح ميق عمجي
 ةموكحم تحبصأ يتلا نادلبلا كلت ةايح يف سدقم هيزاوي ال داكي ًاسدقم لكشت يتلا
 ،اهريغو ةينورتكلإلا ةراجتلاو فراصملاو حالسلا )لتراك( مضي يذلا لاملا سأر نم ًايلمع
 تحنم يتلا ةيعامتجالا تابستكملا صيلقت امهلوأ ،نيهاجتا يف مويلا لمعت يتلاو
 نورجاهملا اهتيحض لئاوأ نم نوكي يتلاو ،برغلا تاعمتجم يف ةلماعلا تاقبطلاو لامعلل
 ىلإ هلك ملاعلا ليوحت اهيناثو .اهيلإ اوأجل يتلا تاعمتجملا كلت يف ًارقف رثكألا مهرابتعاب

 بيلاسألا وأ )مظنلا عم فلاحتلاو تابوقعلا( ةمعانلا بيلاسألا ربع ءاوس ،اهتاجتنمل قوس
  .)بورحلا( ةنشخلا
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 ربمتبس/لوليأ ثادحأو يتايفوسلا داحتالا رايهنا دعب يملاعلا )لتراكلا( اذه لمعو
 ةيطارقميدلا ميمعت ىلإ ىعسي مل يأ ،ةيطارقميدلل قلغم يدان ىلإ برغلا ليوحت ىلع
 كلت رصح لب ،يقوقحلا اهبناجب ةصاخ ،ضرألا بوعش ةفاك اهب معنتل ًايملاع ةيلاربيللا
 اذهو ،طقف حبرلاب قلعتملا يداصتقالا اهقش ةملوعل ىعسو هتئيب يف تابستكملا
 ىلع ظافحلل قرشلاو بونجلا يف ةمئاقلا تايروتاتكدلا عم فلاحتلا هرودب ىعدتسا
 لامشلا يف ةيعامتجالا تابستكملا صيلقت عم بونجلا يف وه امك مئاقلا عضولا
 ديازتب ،يبرغلا ملاعلا لخاد ةددعتم لكاشم قلخ اذهو ،حبرلا نم ديزم وحن هاجتالاو
 ىلع ةيطغتللو ،)ًالاثم ٢٠٠٨ ةمزأ( ةداح ةيداصتقا تامزأ قلخو لمعلا نع نيلطاعلا ددع
 باطخ داجيإ نم دبال ناك ،اهيلع ةيطغتلا ناكمإلاب دعي مل ةريثك ىرخأ رومأو ،اذهك رمأ
 ةيمالسإلا ةيلوصألا وه باطخلا اذه ناكو ،ةرابلا برحلا دعب ام ةلحرم مكحي ديدج
 مظنلا هل تمضنا يذلا وهو ،مالسإلاب ةظحللا كلت ذنم قصتلا يذلا باهرإلا ىلع برحلاو
 ةفيظو داجيإلو ةديدجلا ةيملاعلا ةموكحلا يف اهل عقوم داجيإل بونجلا يف ةدبتسملا
 يذلا باهرإلا ةبراحم يف ًايرهاظو ،ةيبرغلا حلاصملا ةيامحب ًايلمع لثمتت ،برغلا ىدل اهل
 ةجاحلا دنع هقالطإو هب رامثتسالل اهنوجس يف هتياعرو هتيمنت ىلع مظنلا هذه تلمع
 .هل

 هل ديدج ودع داجيإ يف برغلا ،نيفرطلا حلاصم تقالت تاذلاب ةظحللا هذه دنع انهو
 )ًاضيأ ةريثكلا هاياطخ هل كش ال يذلا( يسايسلا مالسإلا ةنطيش يف ةدبتسملا ةمظنألاو
 مالتسال ام ًاعون مظنملا ديحولا ليدبلا نادلبلا كلت يف لكشي هنأ ةصاخ ،باهرإلاب همسوو
  .ةطلسلا

 )ةدبتسملا ةمظنألا( لوألا ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ءاوس ،ًاعم نافرطلا لمع انهو
 يف برغلا لخديل ،هتبراحم ىلع )برغلا تاموكح( يناثلاو باهرإلا اذه ةياعرو قلخ ربع
 نأ ديري تابو هراد رقع ىلإ باهرإلا لصو نأ دعب ةئطاخلا تاسايسلاو تاضقانتلا نم ةماود
 كابترالا رهظ انهو ،ليحتسم اذهو هنع ًاديعب ىقبي نأ طرش ًاودع هديري وهف ،ًاقح هحفاكي
 ةراتو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا معد نع نوثدحتي ةراتف ،ةيبرغلا تاسايسلا يف حوضوب
 نم ربكأ باهرإلا رطخ نأ ةجحب دادبتسالا ريودت ةداعإ ينعي يذلا رارقتسالا نع نوثدحتي
 .يبرعلا عيبرلا يف انيأر امك ديدج نم ةرئادلا قلغتل ،دادبتسالا رطخ

 لوحتي نأ لبق ىتحو ،ةدبتسملا ةمظنألا نأب قلعتت يهو ،ًادج ةمهم ةطقن ةمث انهو
 اهلمع لالخ نم ،يمالسإلا فرطتلا ةيمنت يف ًازراب ًارود تبعل ،يملاع ودع ىلإ مالسإلا
 ىلع اهسفاني يذلا مالسإلا ةهجاومل مالسإلا نم ةظفاحملا ةخسنلا ةياعرو زيزعت ىلع
 تايروتاتكدلا لكو دسألا ظفاحو تاداسلا هدعب نمو رصانلا دبع هلعف ام اذه ،ةطلسلا
 "بلطلا تحتو ظفاحم مالسإ" ةعانصو ةياعر ىلع تلمع يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 هذه هديرت ام عم ىزاوتي امب هريدختو ريهامجلا يعو ليوحتل ربانملا لك هل تمدقو
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 اهنوجس يف فرطتملا مالسإلا عنصت اهسفن تاطلسلا هذه تناك اميف ،تاطلسلا
  .اهتاسايسو

 تماق نم يه ةيناملع تاطلس اهرابتعاب اهسفن تمدق يتلا تاطلسلا نأ انه تفلملاو
 هيف شيعي يذلا ءاملا ىلإ ًاقحال لوحت يذلا وهو هميمعتو ظفاحملا مالسإلا اذه ةياعرب

 يف "درابيه توكس" نّيبي امك طقف مالسإلا ىلع ًاركح نكي مل رمأ اذهو .فرطتلا كمس
 "ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو دنهلاو رصم /ةيناملعلا لودلاو ةينيدلا ةسايسلا" هباتك
 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو دنهلا يف ًاضيأ هارن لب ،)٢٠١٤ وينوي ،ةفرعملا ملاع ةلسلس(
 .اهسفن

 ،فرطتملاو يداهجلا مالسإلا اذه قلخ يف نيفرطلا حلاصم تقالت فاطملا ةياهن يف انهو
 لدابتل ًارس امهنيب ةحوتفم ةنخاسلا طوطخلاو ينمألا نواعتلا ءاقبإ عم ،هتحلصمل لك
 ةيعرش زيزعتو لوألا حابرأ ةدايز يف فاطملا ةياهن يف بصت يتلاو ،تاقفصلاو تامولعملا
 يف ةلكشم ال نأ ينعي اذه له نكلو .ةطلسلا يف ءاقبلل ةيعاسلا ةدبتسملا ةمظنألا
 .ال ًامتح ؟دادبتسالاو برغلا قتاع ىلع ىقلم ءيش لك نأو ةيمالسإلا ةيلوصألا

 ؟نيملسملا ةمزأ مأ مالسإلا ةمزأ

 قلعتت ةلكشم ،ةنهار لزت مل يمالسإلا ملاعلا يف ىربك ةلكشم ةمث نإف ،قبس ام لك مغر
 ميدق يطسورق ينيد يعو ةنميه جاتن ىلوألا ةجردلاب يه يتلا ،ًالوأ ةيمالسإلا ةيلوصألاب
 ثحابلا ركفملا اهل راشأ ىربك ةلكشم يهو ،رصعلا عاضوأ ةرياسم ىلع ًارداق دعي ملو
 يدقنلا ينيدلا ركفلا ةميزهب قلعتت يهو ً،الوطمو ًاريثك اهنع ثدحتو نوكرأ دمحم
 يعو بساني امب الإ داهتجالا باب قالغإو يلزتعملا رايتلا ةميزه ذنم مالسإلا يف يررحتلا
 ساسألا رذجلا لكشت يتلاو ،مويلا ىتح اهل ًالح دجت مل يتلا ةلكشملا يهو ،تاطلسلا
  .كلذب حمست ةيضرألا نأل ،هبرآم قيقحتل قبس ام لك هل دنتسي يذلا

 ،هتايح ليصافت لك مكحي سدقملا نع ًايعو لمحيو ةينيد ةئيب يف ىبرتي يذلا ملسملاف
 اذه ةعيبط فلتخت دق انهو .هتاسدقم نع عافدلل ًارطضم ،يعولا اذه قفو ،هسفن دجيس
 كلت كيكفت يف نمكي لحلا نإف ،اذهلو .هيعو ةدشو ملسم لك عقوم بسحب عافدلا
 ظافحلل ،توهاللاو نيدلاو مالسإلا نع يمالسإلا يعولا مكحت يتلا "ةموهوملا تاسدقملا"
 نم نورق ةليط هب قلع امع ًاديعب هقلاخو ناسنإلا نيب يناحور ملاعك هتاذ مالسإلا ىلع
  .ءيشب تاسدقملا نم تسيل "تاسدقم"

 اهيطخت نم )مالسإلا سيلو( نوملسملا نكمتي مل يتلا ساسألا ةطقنلا يه هذه
 دقو ،ةددعتم غيصب ًامئاد هسفن ديدجت ديعيس فرطتلا نإف ،ةمئاق تيقب املاطو ،دعب
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 راصنأو ةرصنلاو شعاد ىلإ ةدعاقلاو نابلاط نم ،ةريخألا دوقعلا يف ةريثكلا هخسن انيأر
  .اهريغو ةعيرشلا

 مهفن انلعجي ام وه ،نيدلا لاجر ىدلو ًايتاسسؤمو ًايبعش مكاحلا ينيدلا يعولا اذهو
 ةركتحملا ةينيدلا تاسسؤملاو نيملسملا نع رهظت يتلا ةميرجلل ةتهابلا تانادإلا ببس
 يف نماكلا يعواللا نم ريثكلا رسفت يتلا يهو ،"نكل"و ةرابعب ًامئاد قحلت يتلاو !؟هل
 هلك يمالسإلا خيراتلا جاتحي يذلا ،يسفنلا ليلحتلا حرشم ىلع تعضو ول اهباحصأ ناهذأ
 انتكرعم يه هذهو ،نورق نم هب قلع امم هصيلختل يملعلا ثحبلا تايرظن لكبو هب رورملل
 برغلا مولن ىقبن مأ لعفن لهف ،ةثادحلا يدان ىلإ لاقتنالل دعب اهب ريكفتلا أدبن نل يتلا
 ؟بمارتو نوركامو

  عجارملا

 .بيد وبأ لامك ةمجرت ،ةيبرعلا ثاحبألا ةسسؤم ،قارشتسالا ،ديعس دراودإ :)١(

 .ةيؤر راد ،ينانع دمحم ةمجرت ،مالسإلا ةيطغت ،ديعس دراودإ :)2(

 .بيد وبأ لامك ةمجرت ،بادآلا راد ،ةيلايربمإلاو ةفاقثلا ،ديعس دراودإ :)٣(

 يقاسلا راد ،توملاو داهجلا ،اور هيفيلوأ :)4(

 يقاسلا راد ،مالسإلا ةملوع ،اور هيفيلوأ :)5(

 يقاسلا راد ،يسايسلا مالسإلا ةبرجت ،اور هيفيلوأ :)٦(

 يقاسلا راد ،يسايسلا مالسإلا مهف ،اغروب اوسنارف :)7(

 ةعيلطلا راد ،ينيدلا يعولا ريرحت ،نوكرأ دمحم :)8(

 .ةعيلطلا راد ،ينيدلا لقعلا دقن يف اياضق ،نوكرأ دمحم :)9(

 .يقاسلا راد ،ةيثارتلا نيكاربلاو برعلا ،حلاص مشاه :)١٠(

 .يقاسلا راد ،ةيمالسإلا ةيلوصإلا ةلضعم ،حلاص مشاه :)١١(
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 ةدحتملا تايالولاو دنهلاو رصم /ةيناملعلا لودلاو ةينيدلا ةسايسلا ،درابيه توكس :)١٢(
 .٢٠١٤ وينوي ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،"ةيكريمألا

 


