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 هجولا عارصلا ناك ،رشبلا خيرات نم ًاءزج تناك يتلا فقاثتلاو كاكتحالاو يقالتلا لاكشأ مغر
 ،ملاعلا حرسم ىلع ةرئادلا ثادحألا يف ةفلتخم ًاداعبأ ذخأي اذه انموي ىتح رمتسا يذلا رخآلا
 طشنتو تالالتخالاو تالكشملا هعزانتت ملاع يتفض ىلع فوخلاب هنحشيو يضاملا قلق مكاريل
 لَّيختُم ىلإ ةدنتسم ،اياضقلا حرط يف ًاعساو ًازيح ماهوألاّ لتحتو ،تايوهلاو ،تادقتعملا هيف
 دجي ملسملاف .ديعبلا وأ بيرقلا لبقتسملاب هعباصأ قّلعيو ،خيراتلا يف هروذج ّدمي يعمج
 مهتيشخ دعاصتت برغلا ءانبأو ،"ملاعلا ةملسأ" مالسإلا ةيار تحت ملاعلا ديحوتب هنيد راصتنا
 مامأ انعضي ام ،"ريونتلا ةيوه" يبوروألا ريونتلا اهانب يتلا ةيرحلاو ةثادحلا تابستكم نادقف نم
  !..ام لبقتسمل ةفلتخم تايضرف ىلع ةينبم ،تاعمتجملا ايجولويسوس يف ةخراص ةقرافم

  :ةيلاتلا رواحملا ثحبلا اذه شقاني

 برغلا ةملسأو مالسإلاو برغلا -

 برغلاو نيملسملا نيب مهولا تالاجم -

 مهملاع دودح جراخ نوملسملا :تارجهلا -

  ةملسألا تالامتحاو ابوروأ وملسم -

 ؟ةملسم ابوروأ حبصتس له -

 ؟ىرخأ ةقيرطب دهشملا ةءارق نكمي له -

 مهولا نع ًاديعب ةلمتحملا فواخملا -

  :ةمدقم

 ددعتف ،ءانبلل ًاساسأ داضتلا نكي مل )تايروطاربمإلا( لودلا اهتمسر يتلا يضاملا طئارخ يف
 تافالتخالا ىلع ديدشتلا ذإ ،ًانكمم ناك ةيلوأ لود اهشيعت يتلا تامزألاو تالكشملل لولحلا
 ةلئاع ىوس نكت مل ةيرشبلاف ،هرسأب ملاعلل ةيساسألا ةدحولاب فارتعالا هلباقي ،ةيقرعلا ةيفاقثلا
 ردنكسإلا ىلإ سرفلا شروق نم تلقتنا ةيؤرلا هذه ،اهتياده وأ اهميظنت مكاحلا ىلوتي ،ةريبك
 ةيدنهلا تالالسلاو نيملسملا ءافلخلاو نامورلا ةرطابألاو نييتسنلهلا كولملا ىلإ هنمو ربكألا
 يف ةريغصلا تافاقثلا نم ديدعلا جمد ىلع ةمئاقلا اهتمظنأو تايروطربمألا كلت لخاد ،ةمكاحلا
 تدلو تايروطاربمإلا مظعمف .)نحنو ُمه( كانه نكي مل ،ةريبكلا تافاقثلا نم لقأ ددع
 ةيروطاربمإلا ةفاقث تناك ،اهل ةعضاخلا بوعشلا تافاقث نم ريثكلا تبعوتساو ،ةنيجه تاراضح
 يف ةيسراف ةيسابعلا ةيروطاربمإلا ةفاقثو ،ةينامور يه ام ردقب ةينانوي نوكت داكت ةينامورلا
 )1(.ثلاث ءزج يف ةيبرعو رخآ ءزج يف ةينانويو اهنم ءزج

 ةجيتنف ،ةلهس يفاقثلا باعيتسالا ةيلمع تلعج راهصنالا ةقتوب نأ اذه ينعي نأ نود
 ،ًابلاغ ةمداصو ةملؤم باعيتسالا ةيلمع تناكو ،ىمظعلا ةيبلاغلا ىلع ةبيرغ تلظ "نيجهتلا"
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 ،ةرياغم ةفاقث حلاصل ًامامت ،ةريثألاو ،ةفولأملا ةيلحملا ديلاقتلا نع يلختلا لهسلا نم سيلف
 نكي مل نإ ،ًادوقع رمألا قرغتسا دقف .ةديدج ةفاقث ينبتو مهف ًاضيأ دهُجملاو بعصلا نمو
 ،يواستلاب رعشت ال اهنكلو ،ةريثألا اهتفاقث تقولا رورم عم دقفت ىتح لايجألا كرتت تناكو ،ًانورق
 ،ةميدقلا بخنلاو ،ددجلا نيدفاولا نيب زجاوحلا باعيتسالاو ،فقاثتلا ةيلمع رسكت امً اليلقف
 يف ةبغر وأ ًارسق اهماظتناب قلعتت تناك ةلأسملاف ،)نحنو ُمه( :ـلا بيغتو نيواستم اوحبصيل
 سكعلاو ،ةيلصألا ةفاقثلا بسانتل ةفاقثلا كلت نيجهتو ةبلوق متي ًابلاغو ،ةديدجلا ةفاقثلا
   .كلذك

 نمف ،خيراتلا تالجس يف روصعلا نم هريغ نع هزّيمت يتلا ةصاخلا هتمس رصعّ لكل ناك نإو
 نيب زجاوحلا مادعناو ،ةملوعلاو تالاصتالا ةروث رصعلا اذه اهب فصتي ةديدع تامس نيب
 ،ةيفرعملاو ةيملعلا تاروثلا هل تسسأ يتلا "ناكماّللاو نامزاّللا" تارادم مهلوخدو ،رشبلا
 ،ةيرحلا( لالخ نم ةرصاعملا قيقحتو ،هيضام ىلع ملاعلا نم ءزج ضافتنا ةلّكشُم
  .)نيناوقلا ،ةيويندلا ،ريونتلا ،ةيناملعلا

 ،يحورلا نمألا ،ةديقعلا( لالخ نم رصعلا يف تابثلا قيقحتل هيضام وحن رخآ ءزج صوكنو
 ةلِّكُشم ،عقاولا عم خيراتلا ثادحأ لعافتت امهيلك يفو ،)ةيفاقثلا ةيصوصخلا ،ةينيدلا تباوثلا
 هيف ديازتي ،يلصأ سابتلا طسو ًاعم ناجمدت تايضرفو قئاقح ىلع ةينبملا سجاوهلا نم ةلمج
 شاقنلل "ًايلاعفنا"ً الاجم لثميل ،لبقتسملاو رضاحلا يف تاذلا قيقحتو ،دوجولا ىلع عارصلا
 ةنضاح برغلا لود نوكت ام ًابلاغو ،اهتيفارغجو كاكتحالا تالاجم لخاد هنأشب ءارآلا فالتخاو
 نم اهتاذ جاتنإ تداعأ امدنع ،ةيصوصخلا اهتايلآ نم تارجهلا هذه هتزرفأ امو تارجهلا ةرهاظل
 ،ةفلتخم ةيفاقث تازه نم هل تضرعت امو ،لابقتسالا ضرأ ىلع رونلا تأر يتلا لايجألا لالخ
 ،لوبقلاو ضفرلا نيب حاورتت يتلا ،ةيزمرلاو ةيداملا تالخدتلا نم ةفلتخم طامنأ ةغايصل اهتعفد
 يف قحلاب نيبلاطم ،مهتيجاودزاو مهقزمت اوشيعيل ،ءامتنا اللاو ءامتنالا ،عادبإلاو فنعلا
 ىلع يوطني يذلا ،فالتخالا باطخ ىلع ةينبملا ،ةرياغملا ةنطاوملا يفو فلتخملا ءامتنالا
 رذحلا ىلإ ليملاو فارتعالا ىلإ عوزنلا نيب حجرأتلل لباقملا فرطلا عفدت ،ةفلتخم تايلاكشإ
 )2(.ةطيحلاو

 تارجهلا ءدب ذنم همكارتو يزمرلا عارصلا هضرف يذلا همدع وأ رخآلاب فارتعالا نيب حجرأتلا نكل
 ةديدج ًاداعبأ )ةيومالسإلا( ةيباهرإلا تامجهلاو ،ةديدجلا ةيفلألا ةيادب يف ذخأ ،نيبناجلا يف هرثأو
 يف نمألا باسح اهّتمق ىلع ّعبرتي راص ثيح ،يفاقثلاو يسايسلاو يعامتجالا ربتخملا لخاد
 عم رطخلاب روعشلا ةّدح دعاصتتو !ةيسايسلاو  ةيعمتجملاو ،ةيداصتقالا ..ةفلتخملا هتايوتسم
 لوخدلا لبقو .برغلا هانب ام لكل ًايدوجوو ،ًايميق ًاديدهت ةلِّكشُم برغلا ةملسأ ةركف راشتنا
  :ميهافملا ديدحت بجي برغلا ةملسأ تالامتحاو حيضوتلا تالاجم يف

 برغلا ةملسأو مالسإلاو برغلا -

  ؟برغلا وه ام -

 زيامتلاو حلاصملا ضراعت ىلع ةلومحملا اهتاباسحو ةوقلا عقاومل ةفلتخم ةينبأ خيراتلا لّكش
 ةقيقح اهعم يفتنت ةضراعتم باطقأ ىلإ ملاعلا مسقتو ،لودلا نيب اهدودح مسرت يتلا
 طلتخملا هريبعت ذخأ ام وهو ،ةهجاوملاو لاصتالاو ،ءاقللا صرف ىلع هلكشتو ،يلعفلا خيراتلا
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 ،رخآلاب فارتعالا امهيلك وأ امهدحأ ضفرب امهنيب ضراعتلا ةدايسو )قرشلاو برغلا( موهفم يف
 قرشلا ةقالعل يلدجلا خيراتلا تارتف نم ةرتف لك نأ ول امك امهخيرات نم ةكرتشملا بناوجلاب وأ
  )3( .ةرباع وأ ةردان ودبت ةندهلاو مهافتلاو ةئدهتلا تاظحل نأو ،يعارصلا اهطمن زرفت برغلاب

 يسايسويج موهفمك هدعب ذخأو )قرشو برغ( حلطصم ةيضاملا نورقلا تايبدأ يف داس
 يتلا تاكرتشملا وأ ةيلودلا دودحلاو ،ايفارغجلا طوطخ عم ًابسانتم نكي مل يجيتارتساو
 تناك يبوروألا رامعتسالا ةرتف يفف .ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةيوغللا بوعشلا تامس اهنم نوكتت
 "طسوأ قرش" ىرخأ ءازجأو "ىندأ قرش" نييبوروألا ىلإ ةبسنلاب يه ةيبرعلا ةقطنملا نم ءازجأ
 ىلإ نيصلا نم ةّدتمملا لودلا ةعومجم وهو "ىصقألا قرشلا" مث ،ناتسناغفأو ناريإ هيف امب
 ةليوط نورقل ناك يذلا زكرملاب طيحت ًاطوطخ لثميل حلاصملا هتلكش ميسقتلا اذه .نابايلا
  .ابوروأ وه

 حلطصم َلَّوحت ،ابوروأ لدب اكيرمأ ىلإ اهلاقتناو ،زكرملا ةطقن ريغتو ملاعلا تاريغتم عمو
 لمشيلو ،ةيفاقثو ةيدئاقعو ةيسايس سسأ ىلع بوعشلا نيب زييمت ىلإ برغلاو قرشلا
 ةيبلغألا تاذ ةليلقلا لودلاو ،قرشلا يف اهعقوم نع رظنلا ضغب ،ةيمالسإلا نادلبلا قرشلا
 يف ةلصاف دودح مسر بعصي كلذكو .فينصتلا جراخ تيقب برغلا يف ةعقاولاو ةملسملا
  )4(.كسرهلاو ةنسوبلا لثم ًايفاقث ةعونتملا قطانملا

 نإف ،نيتيكيرمألاو ابوروأو ،ةيضرألا ةركلا لفسأ يف ةدوجوملا ايلارتسوأ لمشي يذلا برغلا امأ 
 ةيسايسلا ةمظنألاو ّرحلا داصتقالا ماظن دمتعت يتلا لودلا وحن هجتي يلاحلا هفيصوت
 عبانم هربعت نايك لكك ددعتم هنأ مغرو .مكحلا يف يناملعلا جهنملا عبتت يتلا ةيطارقميدلا
 ناهذأ يف ًارمتسم يقب يثادحلا هزيامت نكل ،ناكملاو نامزلا يف ةعونتم تالخادتو ،ةفلتخم
 ينيدلا عباطلا نوكيل ،"ينيد ال" يناملع برغ وأ "يحيسم" برغ هنأ ىلع "ملسملا قرشلا" رخآلا
 ًاموي نكي مل برغلا نوك نع رظنلا ضغب ،يخيراتلا دعابتلاو توافتلا لصأ وه بوعشلا هذهل
 -يحيسملا برغلا ،ينيتاللا -يقيرغإلا برغلا :ةفلتخم تالوحت لب ،ًادحومو ًادحاو ًانايك
 .يداصتقالا ينقتلاو يسلطألا برغلاو ،ةيرحبلا تايروطاربمإلاو ممألا – لودلا برغلا ،يعاطقإلا
 ىلع هعباوز لمعت لعافو ،قوفتمك يقرشلا يعولا يف لكشت يذلا برغلا وه كلذكو
  )5(.ةوق هنم لقأ مه نم نيجدت

 لازي الو ،امهنيب ةقالعلا رتوتو ،يضاملا تاهجاوم راطإ يف برغلاو قرشلا اموهفم لّكشت
 ًاروص اجتنيل ،دودح الب ناكلهتسيُو ّشوشم لكشب نامدختسُي  انموي ىتح ناحلطصملا
 ىلإ مسقم "نوتغتنه ليوماص" هاري ام بسح ملاعلاف .رخآلاو تاذلا نع ةسبتلم ةيطمن
 ةراضحلا هرابتعاب برغلا نيب وه سيئرلا زييمتلاف ،ةيبرغ ريغ ةرثكو ،دحاو يبرغ ملاع :نيملاع
  )6(.دجو نإ كرتشملا ليلقلا ىوس مهنيب دجوي ال نيذلا نيرخآلا لكو ،مويلا ىتح ةدئاسلا

 ةيفاقثلا تافالتخالا لاكشأ ىلع ةلومحملا عارصلا تالاجم يف تجردُأ يتلا "نوتغتنه" ةركف
 :اهمهأ تاقرافملا نم ديدعلل تسسأ ،اهريغو ةيموقلاو ةيقبطلاو ةيقرعلاو ةيوغللاو

 يتلا تالوحتلاو عئاقولل لئاهلا عونتلا نأ لهاجت هيف متي عارصلا نم ديدج طمنل سيسأتلا :ًالوأ
 ،تافاقث هيمسن امل ناسيئرلا نارصنعلا امه ،كولسلا طامنأ نع جتانلا عونتلاو ،خيراتلا ربع ترم
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 ،مالسإلا نع ةدحاو ةركف هيدل نكي مل برغلاف ،روطتلاو ريغتلا نع فقوتت ال تافاقثلا هذه نأو
  .هل مارتحالا نونكيو مهل ًاريظن رخآلا يف نوري نم نيبناجلا الك ىلع دجُو ذإ

 نكت مل قرشلاو برغلا نيب ةهجاوملاف ،تالوحتلا نم ديدعلا ابروروأ يف مالسإلا ةروص تدهشو
 مالسإلل ةديدع ًاروص تزرفأ ةبكرمو ةدقعم ةهجاوم تناك امنإ ،"تاراضح مادص" اهخيرات ربع
 عورشم وه ملسم يأ رابتعا وحن ًارخؤم لصتل ،برغلا ءانبأ ناهذأ يف اَّمع فلتخت نيملسملاو
 ."لتاق -يداهج"

 اهتبسانم مدعل نونيدتملا اهضفري ةتباث طامنألً اليختم قرشلا ءانبأ ناهذأ يف تلكشو
 موزهملا مهقرش يف نوعباقلا اهاشخيو .نيدلا ةرصنل ًافيلكت اهرييغت نونمتيو ،مهنيدل
 ةورثلا مالحأ قيقحت ىلإ نوعاسلا اهب ملحيو .يراضحٍ ضام ىلع نيّرسحُتم ،يراضحلا ىنعملاب
 .ةفرعملاو ملعلا لين وأ

 !ثيدح ءانبك لودلل بستني رطشو ،نيدلل بسني رطش نيرطش ىلإ ملاعلا ميسقت :ًايناث
 ةدعاق ىضم اميف لكشتت ملو ،عارصلل ًايلعف ًاساسأ نكي مل ينيدلا فالتخالا نأ مهلهاجتو
 ،دقتعملاب فالتخالا رابتعاب كيهان .ينيدلا ءامتنالا ىلإ ًادانتسا نيميرغ نيماظن نيب فالتخالل
   .ناسنإلا قوقح نم قح نيدلاو

 نيبناجلا الكل ةبسنلاب ،رضاحلاو يضاملا نيب عارصلا هجوأ فالتخا يفنت ال تاقرافملا هذه نكلو
 )لود لباقم نيد( ملاعلا ميسقت ةلأسمف ،تاروصتلا نم ةلمج اهتجتنأ يتلا )مالسإلاو برغلا(
 ال نيملسملا نم ريبك ءزج كانهف ،طقف برغلا سيلو ،مالسإلا اهقلطنم ةيلاكشإ مامأ انعضت
 دالب نمو )ةيمالسإلا ةمألا( نم ًاءزج نآلا ىلإ مهسفنأ نوربتعيو ةديدجلا لودلل ءامتنالاب ّرقُي
  .نيملسملا

 مهنادلبل ةبسنلاب تايلقأ اوراصف )مالسإلا راد( جراخ شيعلل مهعفد خيراتلا روطت نكل
 وفوسوكو كسرهلاو ةنسوبلاو اينابلأو ايكرت نم يبوروألا ءزجلا وأ دنهلا يملسمك
 تايروهمجلا دالبو .مهنادلب يه امنإ تايلقأ مهسفنأ نوُّدعَي ال نيذلا ؛ايبرصو ايتاوركو
 ربتعت يتلا ،اهريغو ،ناجيبرذأو ناتسخزاكو ناتسكجاطو ناتسكابزوأ :ايسآ يف ةيمالسإلا

 ناشيشلاو زاقوقلاو راتتلاك ةفلتخملا تايموقلا كانهو ،ًايرسق ًاّمض تييفوسلا ىلإ اهّمض
  )7(.نيدلاو خيراتلاو نطولاو ةغللاو قرعلا ةهجل ايسور ىلإ ءامتنالاب نورعشي ال نيذلا

 توافتلا نم ًاساسأ ،خيراتلا ىلع ةينبملا تاليختلاو تاروصتلاو راكفألا نيب لعافتلا لكش دقف
 وأ ،نيدك مالسإلا عم برغلا لود نيب ةهجاوملا تالامتحا نم لعجو ،مويلا ملاع يف مئاقلا
 ًامئاق ،ةيركفلاو ةينوناقلا اهتباوث اهل لود عم برغلا ةملسأ يف نيبغارلاو "نينيدتملا" ةهجاوم
   .ناهذألا يف ًاخسرت دادزيو لب

   ؟برغلا ةملسأ ىنعم امو ؟مالسإلا وه امف

 ديدحت وحن هجوتلا متي ال اهمومعب نايدألا لوانتت يتلا ةيركفلا تايبدألا يف :ةديقع مالسإلا
 هديدحت وحن لب ،اهريغ وأ اهب ىحوم ةنايد وأ ةيوامس ةيديحوت ةنايد هفينصت وأ ،نيدلل ىنعملا
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 .ةيروطت ةيؤر قفو اهلوانت متيو ةيفاقثلا اهتيصوصخ اهل رشبلا نم ةعومجمل ةديقع
 تاداقتعالا ددعتو ،اهترثكو ةينيدلا تاسرامملا ددعتل ةجيتن ناك دقتعملاب نيدلا لادبتساف
 عونتب ،ةديقعلا وأ أدبملا يف دحاولا ينيدلا ءادألا عونت نايب ةبوعصو ،اهفالتخاو ةيحورلا
 ةفرعملا لاكشأ لكل ًاعوضوم نيدلا دوجو ىلإ ةفاضإلاب ،ًايلك وأ ًايئزج ،هقنتعت يتلا تاعمتجملا
 .ةيماعلاو اهنم ةيملعلا ةيناسنإلا

 ىنعمب .اهقوف الو ،اهجراخ ال ،ةيعامتجالا عئاقولاب رسفي ينيد داقتعا وأ أدبم لك لعج يذلا رمألا
 ال هب فرعتف يعامتجالا اهعجرم يف ةيعامتجالا ةيببسلا قطنمل عضخت رشبلا تادقتعم نأ
 لكشي نيدلاف ،ةفاقثلا يف ةينيدلا ةفيظولا تاهاجتا ديدحت ربع ةيلعفلا اهداعبأ ذخأتو ،هاوسب
 ليمإ اهنع ّربع يتلا ،عمتجملا يف ةيقالخألا ميقلاو دئاقعلاب يعامجلا يعولا يف ساسألا
 ًاماظن لكشت عمتجملا سفن نم نينطاوملل ةلكشملا فطاوعلاو ةيلكلا دئاقعلا نإ( مياكرود
 ًادج يوق ريثأت هل اذهو )ًاكرتشم وأ ًايعامتجا ًايعو مهضعب هيمسي امبر ،ةصاخلا هتايح هل ًارّدقم
  )8(.يلآلا نماضتلاب زيمتت يتلا ةعانصلا لبق ام تاعمتجم يف سانلا يف

 مل اهنأو ،هراكفأ ةيلومشو فينصتلا لوح ةفلتخم تاداقتنال مياكرود ةيرظن ضرعت مغرو
 نيب ةيعرفلا تافاقثلا يف تافالتخالا ةجلاعم وأ ،ناسنإلل ةيراكتبالا ةردقلل لاجملا يف حسفت
 مالسإلا ةلاح يفو ،ينيدلاو يفاقثلا طبارتلا ديدحتل ًاماع ًاجاور ىقلت تيقب اهنكل ،تاعامجلا
 نيتلأسم حرط نكمي ،ةيفاقثلا اهتيصوصخ اهل رشبلا نم ةعومجمل ةديقع هديدحتو
  :ةدع تاروطتل اتعضخ

 ًاجذومُنأ وأ ،ًادحاوً الك نولكشي ال ةيمالسالا ةديقعلا ىلإ نيمتنملا رشبلا ةعومجم نإ :ىلوألا
 هتاّعونت فلتخمب مالسإلاف ؟برغلا لود لخاد ةيلقأك مهدوجو يف الو ،مهنادلب يف ًايداُحأ
 ةدعل ةدتمم ةليوط تارتف شاعو ،ةيوهلا يف ريبك ددعتو ،يفاقث دادتما هل ّةيممألاو ةّيقرعلا
  )9(.برغلاو مالسإلا نيب يراضحلاو ،يفاقثلا براقتلاو ريثأتلا نم نورق

 هتيصوصخ "نيد" لكلف ،ةفاك دئاقعلا باحصأ اهب زيمتي ةيصوصخلا ةلأسم نإ :ةيناثلاو
 الإ .ةيوامس مأ ةيعضو تناك ءاوس ،ىرخألا تانايدلا عابتأ نم نيرخآلا نع هءانبأ زيمت يتلا هتفاقثو
 هباسكإو نايدألا ةيقب نع هزييمت وحن هجتت ،ءانثتساك هعضوو مالسإلا ةيصوصخ نع ثيدحلا نأ

 رشبلا ةعومجم نمض ًايعيبطو ًانئاك ًارمأ اهرابتعا لدب !اهعم رفانتلا وأ اهيلع يلاعتلا ةفص
  .ًائيس نوكي نأ لمتحيو ًاديج نوكي نأ لمتحيف

 مهسفنأ نوملسملا اهنأش عفري ام ًابلاغ ،مالسإلا ةيصوصخب لوقت يتلا ةمَّلسُملاف
 ،مهتاعمتجم ىلع مهظافح يف ىرخألا تانايدلا ءانبأ ىلع ًاقوفتم لب ،ًاديج ًارمأ اهرابتعابو
 قالغنالا نع ريبعت اهنأ ..نورخآلا هاري ام سكع ىلع !ةوعدلا تاعمتجم تلاز ام اهنأكو
 ىحنم يمالسإلا نيدلا ةيصوصخ ذخأتل !رصعلا ةرياسم ىلع ةردقلا مادعناو ،يركفلا
 لوح ًاباوج دجنال نيتلأسملا الك يفو .ةئيس وأ ةديج اهرابتعاب اهيلإ رظنلا يف ًايعطق
 !؟هلثمي نم وأ مالسإلا وه ام لاؤس

 برغلا ةملسأ
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 فالتخالا( ةيناكمإ يفنت ريياعم ىلع امهدامتعاو مالسإلاو برغلا نيفيصوتلا نم ًاقالطنا
 اهدوقت ،ةثيدح ةلأسمك برغلا ةملسأ ةلأسم حرط نإف ،ةبلوقم تايرظن طسو )شياعتلاو
 ًاماع ًايناسنإً العف اهفصوب ال تاراضحلا زوربو ،خيراتلا ربع امهنم لك رود ىلإ ةسبتلملا ةرظنلا
 يرصح نأش اهنأل لب ؛عيمجلل زاجنإ اهنإو ،بوعشلا نيب ًاموي عطقني مل يذلا كاكتحالا هجتنأ
 ةهجلل طاطحنالاو لشفلا اهلباقي ام ةهجل راهدزالاو ةراضحلاف ،ةنميهلاو ةوقلا نع ريبعتو
  .ةلباقملا

 ةبسنلاب عقاولا تلعج ،امهنم ًالك تلاط يتلا تاريغتمللو خيراتلل ةطيسبلا ةيحطسلا ةءارقلا
 ةينبملا هتمظعو ،يضاملا يف ةوقلا نماكم لوح تاليختلا نم ضئافِل ًاعضاخ فعضألا فرطلل
 ةيبلاغ ةعفاد ،رياغملاو فلتخملا هجو يف اهفوقوو نيدلا لالخ نم ةعامجلا كسامت ىلع
 ربع ةضهنلا ىلإ نينحلا ةداعتسال ،ملاعلا يف مهعقاو فالتخاو مهعونت مغر نيملسملا
  .)ةيمالسإلا ةمألا( ملح قيقحت

 يف "برغلا" لعف امك - ةفاك يلاحلا توافتلل ةدِّلوملا لماوعلل ةساردلاو ريكفتلا لامعإ مدعو
 عابتأ نم ًاقتشم رهدزملا يضاملا راصو ،يلاحلا روطتلا عفاودل ءادعلا تدَّلو -قارشتسالا راطإ
 ةردقلا لداعي راهدزالاف .رمألا مزل اذإ فيسلابو نكمأ نإ ًايملس ،نيدلا رشنل يهلإلا ضيوفتلا
 نيمسق ىلإ ملاعلا ميسقتب يفتكت ال يتلا ؛رافكلاو نيكرشملا دض داهجلاو بورحلا ىلع
 ىلوألا )برحلا راد - مالسإلا راد( نيمسق ىلإ هرطشت لب ،نييبرغلا نيثحابلا ضعب لعف املثم
   .هادع ام لك يه ةيناثلاو ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا هتمكح ام يه

 ةيوهلا ىلع هزيكرتو "يداهجلا" يكرحلا ّهقشب يسايسلا مالسإلا روهظ اهززع ةركفلا هذه
 ءامتنالا ساسأ يه "زيممو صاخ" نأشك ةيمالسإلا ةفاقثلا لعجو ،تاراقلل ةرباعلا ةينيدلا
 لكف ،مالسإلاو ةيحيسملا نينيدلا الك يف ةكرتشم ةيراصتنإ ةيؤر قفو اهجاتنإ ةداعإو ،مالسإلل
 ،ةلاحم ال رصتنت فوس هتيضق نأو حيحصلاو لمتكملا يئاهنلا نيدلا وه هنيد نأب عنتقم امهنم
 ،ةيدبألا منهج ران يف قرحي فوس ناميإلا مهقفاوي ال نم نأ نويحيسملاو نوملسملا فرع دقف
 قلخل ،نونمؤي رافكلا لعجو ،ممألا عيمج يف هللا ةملك رشنب نافلكم امهنأب امهنم لك نمآو
  )10(.مهتقيرط ىلع "ينوكسم" ملاع

 ،ًالوأ فيسلاب نيدلا رشن ةمهم نع اهدي فك ريونتلا رصع ذنم ةيحيسملا هتشاع ام نكل
 خيراتلا يف لكشت امع ديعبلا يناحورلا بناجلاب تظفتحا تاجلاعم ةلمجل اهعضخأ مث
 ةيمالسإلا ةيراصتنالا ةيؤرلاف ،نايدألا ةيقب ىلع راصتنالاب ملحيو ،لمحي مالسإلا يقبو .هربعو
 نيد نوكي نأ بجي وأ ضرتفي - ةريخألا ةلاسرلا – مالسإلا نأ اهمهأ راكفأ ةلمج اهيذغُت
 .ًافيلكت لب مهنم ضعبل ةبسنلاب ةبغر تسيل هذهو ،ءاعمج ةيرشبلا

 فلتخم تسكع ،رشع عساتلا نرقلا ذنم ةقيمع تالوحت نم يمالسإلا ملاعلا هدهش ام نإ
 اهزرفأ يتلا ةيعوضوملا تاريغتلا ةهجاومو مهفل تالواحملا نم ديدعلا تلمحو ،خيراتلا رهاظم
 زيكرتلا ةلأسمف ،رخآلاو تاذلا نم ًامئاد قلطنت تناك ةمدختسملا تالالدلا نكل ،يملاعلا خيراتلا
 نع ةديعبلا قطانملا يف "فالتخالاو ةرياغملا" ىلع زيكرت وه ةيفاقثلا ةيصوصخلاو ةيوهلا ىلع
 ريبكلا دفاوتلا دعب ابوروأ ًاصوصخو برغلا لودل ًايّدحت لكشت اهلعج ام ،ةيمالسإلا ةيفارغجلا
 ،ةيناملعلا ةيوهلا لباقم ةينيدلا ةيوهلاب مهكسمت دايدزاو ،اهيلإ نيملسملا نيرجاهملا نم
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 ةركفك ةملسألا نم برغلا ةيشخ اهيف تدعاصت !ةلمتحم رطاخم مامأ برغلا لود تعضو يتلا
 .نهار ٍعضو ىلإ دنتسي عقاوك يمالسإلا يعمجلا ليخُتملا يف ةسمغنمو خيراتلا ىلإ ةدونسم

  "ابوروأ" برغلاو نيملسملا نيب مهولا تالاجم 

 ةريبك ةيخيرات تاطحم نأ الإ ابوروأو نيملسملا نيب فقاثتلاو كاكتحالاو يقالتلا لاكشأ مغر
 ىلع هنحش متي ٍ،ضامٍ قلقِ ُمكارتل ،ملاعلا حرسم ىلع مويلا ةرئادلا ثادحألا نم ًاءزج تلكش
 ىلع يمالسإلا ركفلا اهدهشي يتلا قيضلاو ةريحلا نم ةعونتملا رهاظملاف .ملاعلا يتفض
 ؛ًامخز رثكأ خيراتلا قايس يف تتأ ثادحأ وحن تافتلالا تلعج ،هريغ ديدحتو هتاذ فيرعت ديعص
 يتلا تالوقملا وأ ،)سلدنألا طوقس( ـك هل ةبسنلاب ًاقيمع ًاراسكنا تلكش يتلا كلت ًاصوصخ
 اومدقي مل مهنأب ،)امور حتف( ـك ًاينيد ًافيلكت اهنوُّدعيو ،نيملسملا ناهذأ اهب ظفتحت
 يف نيتنيدم ربكأ حتفب ّرشب دق لوسرلا نأ ،نيملسملا ناهذأ يف خسرت دقف ،مهنم بولطملا
 ةيناثلاو ،ةيطنزيبلا ةلودلا ةمصاع ىلوألا )ةيمورو ،ةينيطنطسقلا( امهمهأو ميدقلا خيراتلا
   )11(.ةيملاعلا ةيكيلوثاكلاو ةيبرغلا ابوروأ ةمصاع

 يف تجردنا وأ ،اهتعيبط تعونتو ،)ًاحيحص مأ ًافيعض( اهدنس ناك امهم ،نيدلا ةرصن قيقحتل
 ماكحألاب لفاح يزمر ديصر نم هتاموقم دمتسي ليخُتملاف ،زومرلاو حلاصملا ىلع عارص قايس
 ينيد دعو قيقحت وأ ةراضحلا ةداعتسا روص وأ ةيمولظملا روصو ةيطمنلا روصلاو ،ةقبسملا
 )12( :اهزربأو  .ةريبكلا تامزألا تارتف يف هكيرحت نكميو )ةراشب(

 بقع ،يفارغجلا مهطيحم راطإ يف نوملسملا اهب ماق يتلا ةديدعلا تاحوتفلا :سلدنألا ةدقع
 يهف مالسإلل تباثلا ملاعلا لب ،طقف لوألا نيملسملا ملاع لكشت مل ،اهخيسرتو ةوعدلا
 .ةيمالسإلا لودلا فينصت تحت ًامكح تلازام

 ،)1492 -720( نورق ةينامث يلاوح اهيف اوماقأ يتلا )سلدنألا( مهدادتما يف ريغتملا ءزجلا امأ
 ءارث نم ًابرغو ًاقرش هب تفرع امل كلذو ،نيملسملل ةبسنلاب ةقيمع ةمزأ اهتراسخ تلكش
 رصعلا وأ ،ةيمالسإلا ةضهنلا طخ نيبو ،ابوروأو ةينانويلا ةفسلفلا نيب ًارسج اهلعج روطتو
 ةضهنلا رصع مامأ ليبسلا دهم يذلا يفاقثلا/يركفلا ضوهنلاو راهدزالاو ملعلل يبهذلا
   .ثالثلا تانايدلا عابتأ نيب شياعتلاو حماستلل كلذكو ،ثيدحلا ملعلا ءوشنلو يبوروألا

 "يِّدض" ثدحك مهنادجوب نرتقت يهف ،خيراتلاب ةلصفمتم ةدقع "سلدنألا" ةراسخ تلكش
 يذلا لشفلا ءدبل ًارشؤم اهطوقس لكشيل يراركتلا عاقيإلا ىلع ةركاذلا لاغتشا هدّعصي
 يذلا مهمالسإ َّدم نيملسملا ةردق مدع ىلعً اليلدو )13(.ةيمالسإلا ةيروطاربمإلا هب تينُم
 ىلعو )هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ( لثم يبنلا ثيداحأ ىلإ دنتسي
  .مهتاحوتف ىلع نوملسملا اهب غبسأ يتلا ةيلاثملا ةروصلا

 ةبسنلاب وهف ،تاعامجلاو بوعشلا ىدل ةبراضتم رعاشم ريثي ًايخيرات ًاثدح "سلدنألا" لازت امو
 ىلع ديكأت نم حلطصملا اذه هنمضتي ام عم طوقس نيملسملل ةبسنلابو ،دادرتسا نييبوروألل
 يمالسإلا ملاعلا نم  ءزج اهيف تناك نورق ةينامث دعب ،اهلاصئتسا مت يتلا سلدنألا ةيمالسإ
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 تلان نيملسملا نم ًايفختم يقب نمف ،رثأ يأ ةيمالسإلا ةفاقثلا وأ نيدللَ قبي ملو ،هرضاوح زربأو
  )14(.نييحيسملا نيب ةقطرهلاب ةينعم تناك يتلا شيتفتلا مكاحم هنم

 ىرخأ ةرم مالسإلل حبصأ درطلاو ريهطتلا تالمحو ةسّدقملا برحلا نم نورق دعب نكلو
 ـلا ىركذلا ءانثأ مالسإلاب ًايمسر ةلودلا تفرتعا 1992 ماع يفف ،ينابسإلا عمتجملا يف دوجو

  .ةطانرغ )طوقس( دادرتسال 500

 نم هتامّوقم ّدمتسي نيملسملا نادجو يف سمغني يذلا سبتُلملا يناثلا ثدحلا :امور حتف
 امور وأ ةيمورل نيملسملا حتفب ىرشب وهو ،لوسرلل ةبوسنملا تادانسالاب لفاح يزمر ديصر
 .ةيريشبتلا نييمالسإلا تاحومط يف ةصاخ ةناكم تبستكا يتلا ،ةميدقلا ةيكيلوثاكلا ةمصاع
 ،ينوناقلا ناميلس ةفيلخلا دهع يف ثدح امك ،ملاعلا ديحوتل ةديدع تالواحم مهل ناكو
    )15(.م1683 ةنس ةينامثع ةيالو اهلعجو اهحتفو ،"اسمنلا" وزغ ةلواحمو

 ةوقلل رثأك تاحوتفلا بصتنت ،ينيدلاب يراضحلا قوفتلا طبرو خيراتلا تايورم ةداعتسا نمض
 صن دوجوب اهتابثإ ىفتنا ول ىتح ،نيدلا ةوق قيقحتل ةينيدلا ةعامجلا كسامت صخت يتلا
 ةفاك لبسلاب لمعت يسايسلا مالسإلا تاعامج نأ اّلإ ،امور ةيلاطيإلا ةمصاعلا حتفبُ دِعَي ينآرق
 دهع ىلإ دوعتس ةمألا نأو نيدللً ةرصن معدلا نم ديزملا اّوخضيل ةينيد ةسمل ءافضإ ىلع
  .ةموهوملا تاراشبلا كراعمل ًاقيقحت ملاعلا عيمجل ةوعدلا لاصيإ يف اهتوق

 بايغ ىلإ اوراشأو ةبيلصلا بورحلا ثادحأ لئاوألا نوملسملا نوخرؤملا ّقثو :ةيبيلصلا بورحلا
 اوعمجأو ،ةيويند بساكم نع ًاثحب ةازغلا مودق اوُّدع ذإ ،ةبيلصلا ةلمحلا ءارو ينيدلا عفادلا
 دعب ىتح ،ةدحاو لاتق ةهبج ليكشت يف ءارمألا لشف ببسب ناك ةجنرفلا حاجن نأ ىلع
 ةبسنلاب ،اهّيط نكمي ال خيراتلا ثادحأ َّنأ الإ .دحوتلل داج يعس كانه نكي مل مهلوخد
 نمض اهتافلم حتفب ترداب نم يه ابوروأ تناك نإف ،رثألا فالتخا عم ًاعم نيرصتنملاو نيرساخلل
 نم اهتداعتسا نكل ،ةيبوروألا لودلا اهب تماق يتلا هئاطخأو قباسلا خيراتلل ةريبكلا تاعجارملا
 وحنتو ،خيراتلا تافلم يف ةنماك ةيمالسإ ةيمولظمك ثدحلاب ظفتحت تيقب يمالسإلا بناجلا
 .خيراتلا ةعجارم ءانثأ ًايعارص ًاينيد ًادعب بورحلا هذه ءاطعإ هاجتاب

 لوحت ةطقن ،ةيبيلصلا برحلل هيف اعد مالسلل ًاعمجم نابروأ ابابلا ماقأ ثيح 1095 ةياهن نوكتل
 ىلع اهتقو يف ترج يتلا ةئبعتلا تماق ذإ ،ةداضتم ًاروص ناهذألا يف تخّسر اهنوك خيراتلا يف
 -ًاكرتشم ناكلتمي نينيد نيب لب ،نيتيروطاربمإ نيب طقف سيل )سفانتلاو يدحتلا( ساسأ
 ،امهعمجي ًادحاو ًادحتم لثمي ال هنكلو -مالسإلاب دبعُي يذلا ميهاربإ هلإ سفن وه حيسملا هلإف
 ةملك يقلتو ،ةقلطملا ةيباوصلاب نينيدلا الك ءاعدا نم هساسأ ذخأ فرصلا ينيدلا يدحتلاف
 يف طقف نكي مل يمالسإلا رطخلا نأب روعشلا هدجوأ سفانتلاو .ةحيحصلاو ةيئاهنلا برلا
  )16( .مالسإلا ىلإ سانلا ليوحت يف امنإ ةيحيسم ضرأ ىلع ءاليتسالا

 ،لدابتملا مارتحالا ىلع ًامئاق ناك نييحيسملاو نيملسملا راجتلا نيب لاصتالا نأ مغرو
 وزغلا جزم يف تداس يتلا حورلا نكلو ،اهخيسرت ديرُأ يتلا ةروصلل ةداضم ًاروص زرفأو
 خيسرتل نيدلا مادختسابف ،ذئتقو ةيبوروألا فقاوملا تعبط ةينيدلا ةسامحلا عم يركسعلا
 ،اهيلع ةيحور ةطلس كلمت نأ نكمي ،ةدحوم ابوروأ داجيإل ةيوبابلا تعس ،ءالولاو ةيوهلا
 .ملسملا ودعلا دوجو اهتبثي
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 لتقب ةيومدلا اهراثآ تيقب ،ىطسولا روصعلا نم جورخلا عم برغلا يف تلدبت يتلا ةركفلا هذه
 هيجوتو ،ءامدلا ىلع اهيف ءوضلا طّلسُي انموي ىلإو .نيملسملا ناهذأ يف ملسم فلأ نيعبس
 قالخأل مات راكنإ نم اهتمهلأ يتلا ايجولويديإلاو ةسدقملا برحلا هلثمت ام ىلإ ثادحألا كلت
 ةيحيسملل يروطاربمإ عورشم لوأ لثمُي ناك اهحاجن نأو ،ةيحيسملا اهيلع تماق يتلا مالسلا
  )17(.يلودلا يسايسلا دهشملا ىلإ اهقيرط ديعتست دوقع دعب تأدب يتلا ةيبرغلا

 مهملاع دودح جراخ نوملسملا

 وأ درفلا هيف ررقي ،ًاطيسبو ًايدرفً المع ةفلتخم بابسأل خيراتلا ربع تماق يتلا تارجهلا نكت مل
 بوذيل ،لضفأ ةايح صرف نع ًاثحب فلتخم ناكم ىلإ )أشنملا ضرأ( هملاع ةرداغم ةلئاعلا
 وأ رجاهملل يلعفلا كولسلاب ئبني ال ططخلا ليدعتف .ةديدجلا ةلودلا يف جمدنيو ،ةعرسب
 عونتم عمتجم ءانبل ةموكح يأ ططخت نأ نكمي ال كلذكو .هتومو رجاهملا ةايح يف اهرود
 اهلو ،دمألا ةليوط ةيلمع ناطيتسالاو تارجهلاف .تارجهلا لالخ نم ًايفاقثو ًايقرع فلتخمو
 رثؤت يتلا تاريغتملا نم ًّامك ةيعامجلا تارجهلا ةلاح نع مجني ذإ فيضملا عمتجملا يف اهريثأت
 نوكت ام ًابلاغو ،مهتاعومجم ةلبقتسملا مأ نيرجاهملل ةلِسرملا ءاوس ،لكك عمتجملا يف
 ةينيد وأ ةيقرع تايلقأ ليكشت ىلإ يدؤت ام ًاريثكو ،ةلماعلا يديألا فيظوت تاسايس اهبابسأ
  .ةيلودلا تاقالعلاو ةيوهلاو ةماعلا ةيعامتجالا تاقالعلا ىلع ىدملا ةديعب راثآ نم اهعبتي امو

 ةيبلاغلاف ،ةدقعملا تالعافتلا نم ةعومجم ةيلودلا تارجهلا موهفم صخلُي مومعلا يفو
 نوؤشلا ةرادإ بسح )2000 ماع ةئاملا يف 97( وحن نيرجاهم اوسيل ملاعلا ناكس نم ىمظعلا
 ةفاك تاعمتجملا شيع قرط نإف ،كلذ عمو UNDESA 2005 ماع ةدحتملا ممألا يف ةيداصتقالا
  )18(.نيرجاهملا ةايح ىلع ربكألا ريغتلا عقوو ،ةرجهلا ببسب ريغت دق

 جمد قرطو ةرجهلا طامنأو تايلمعو تاددحم ةسارد ىلإ ثاحبألا نم ريثكلا تدمع
 ليلحت يف تايرظنلا نم ريثكلا تماقو ،ةلبقتسملا لودلا تاعمتجم يف نيرجاهملا
 تايرظنلاو ،ةملوعلا تايرظن :لثم اهتاديقعت مهف فدهب تارجهلل ةقفارملا تاريغتلا
 ًامومع تارجهلا بابسأ نايب ىلع ةفاك تايرظنلا تلمعو .اهريغو ،ةرجهلل ةيداصتقالا
  :اهنمو ،ةمكارتملا اهجئاتنو

 تارجهلا لاكشأ عسوأ ُّدعتو ةجتنملا لودلا ىلإ ةصيخرلا ةلماعلا ديلا ةرجه :لئاوألا نورجاهملا
 تاينيتس يف يبوروألا داحتالا لودل يداصتقالا راهدزالا لالخ تناكو .خيراتلا ربع ًّالصأت اهرثكأو
 اهبلغأ رقتسا دقو )..ةفاقثلا ،قرعلا ،ةيسنجلا( ةعونتملا تارجهلا ةيادب لمشتو يضاملا نرقلا
 يف تجمدنا ً،ةبقاعتم ًالايجأ تارجهلا هذه تلكشو .ةريبكلا ةيعانصلا قطانملاو مصاوعلا يف
  )19(.ًامومع يعمتجملا يسّسؤملا ماظنلا يف تطرخناو تاعمتجملا

 هذهف ،ايقيرفأ لامشو ،طسوألا قرشلا ةقطنم يملسم نم ريثكلا لئاوألا نيرجاهملا نيب ناكو
 ،ةيبرغلا ناتسكاب دودح ىلإ يسلطألا طيحملا ىلع برغملا ئطاوش نم ةدتمملا ةقطنملا
 ةيفارغجو ةيخيرات صئاصخ اهعيمج كلتمت ،ناريإو ايكرت لثم ةيبرع ريغو ةيبرعً الود لمشتو
 يتلا ةريبكلا دادعألا ةصاخو ًاديج ةرجهلا تالاح تقثوو .اهدحوت ةكرتشم ةيراضحو ةينيدو
 نيئجاللا ددع ناك 2005 تايئاصحإ بسحو .اسنرفو ادنلوهو ايناملأ ىلإ قطانملا كلت نم تءاج
  )20(.رجاهم نويلم 6 ابروروأ ىلإ مهنم لصو نويلم 15 ىلإ 12 نيب ام )لوألا ليجلا( نم
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 ،ميلعتلا( اهبابسأ ددعتتو .ةيعرشلا ريغو ةيعرشلا تارجهلا لمشتو :ةقرفتملا تارجهلا
 يف بورحلا رثإ تالئاعلا ةرجه وأ ،)..ةيلصألا نادلبلا تامزأ ،يعامتجالا عضولا رييغت ،لمعلا
  .)1975 ةينانبللا ةيلهألا برحلا ،1948 نيطسلف ةبكن( مهنادلب

 نوؤشل ةدحتملا ممألل ايلعلا ةيضوفملا بسحب تاعازنلا قطانم تلمشو :ءوجللا تارجه
 ءاحنأ عيمج يف كلذو مهرايد ةرداغم ىلع صخش نويلم 68 نم رثكأ ربجُأ دقف ،نيئجاللا
 6.3 اهيئجال ددع غلب يتلا ةيروس يه نيئجالل ةسيئرلا نادلبلا تناك ،2017 ماع ةياهن ،ملاعلا
 )21(.لاموصلاو رامنايمو نادوسلا بونج اهيلي ،ئجال نويلم 2.6 ـب ناتسناغفأ اهيلت ،ةمسن نويلم

 نورداغي نيذلا نييناسنإلا وأ نييسايسلا نيئجاللا ةلاح يف ةيدرفلا تارجهلا اهيلإ فاضيو 
 نيناوق :لثم مهدض سرامي ماع فنع وأ "ةيدادبتسا تاطلس" داهطضا ةجيتن مهنادلب
 يف ةايحلا لعجت يتلا لماوعلا نم اهريغو "يسنج وأ ينيد وأ يعمتجم داهطضا ،ةيفسعت
 .ةرجهلا طامنأ نم اهريغ نع تارجهلا هذه لصف ىرج ماع لكشبو ،ةلمتحم ريغ مهنادلب
 ةجيتن ًامومع أشنت ةرجهلا تاكرح نأ يه ،ةيساسأ ةطقن وحن ةرجهلا ةمظنأ ةيرظن تراشأو
 يسايسلا ذوفنلاو رامعتسالاك ،نيرجاهملل ةلبقتسملاو ةلِسرملا لودلا نيب تالص دوجو
  )22(.ةيفاقثلا طباورلا وأ رامثتسالاو ةراجتلاو

 نيملسملا ىلع اهرثأو تارجهلا جئاتن

 أشنملا لودو ،"اهبابسأ" تارجهلا عون بسحب ةلبقتسملا نادلبلا يف جئاتنلا فلتخت
 تائفلا ىلع ةقبطملا –ةينوناقلا مظنلاو فورظلا– تاءارجإلا كلذكو ،لودلا هذه ةيصوصخو
 ًاصوصخ- تاجاتنتسالا نم ةريبك ةلمج تافالتخالا هذه ددحتو .اهريغو نيرجاهملا نم ةفلتخملا
 :رطاخملاو دئاوفلا باسح يف -مدقألاو فثكألا ةلماعلا ديلا تارجه لوح

 ةوق تلكش يتلا ،ةلماعلا يديألل بلطلا ةيبلتو ،داصتقالا ةكرح يف دئاوفلا رصح ىرج :دئاوفلا
 غلب ذإ ،تاينيعستلا يف اهتيلاعف ةحص تدكأتو ،تاينينامثلاو تاينيعبسلا لالخ ةيكيمانيد
 ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ لمشتو OECD مدقتملا داصتقالا لود يف نيدولوملا لامعلا ددع
 اسمنلا يف %15 يلاوح اولكشو 2005و 2000 يماع نيب ام %20 ةبسن ،ةيبونجلا ايروكو نابايلاو
  )23(. ةيبرغلا ابروروأ لود يف %12و ايناملأو

   :ةيمهأ اهرثكأ ىلإ ةراشإلا نكمي رطاخملا نم ٍريبك ٍَّمك طسو :رطاخملا

 يوذ نم لامعلا ضعب ررضتِ غلت مل لمعلا لوح هالعأ اهيلإ راشملا بسنلا هذه :ةلاطبلا :الوأ
 يف مهنادلب ىلع ةمئاللاب نوقلي اوراص نيذلا ،ةفيضملا لودلا نم مهلامعأل ةينّدُتملا تراهملا
 طسو لمعلا نع نيلطاعلا نم ةريبك بسن دوجو وأ .نيدفاولا نم ًاريبك ًاّمك اهلابقتسا
 نم ةنراقم نييعرشلا نيرجاهملل ةبسنلاب رثكأ اهتالدعم نوكتام ًابلاغو ،لكك نيرجاهملا
  .بناجألل ةبسنلاب اهتالدعم

 ديزي ذإ مهيلع ًابلس سكعنت ةبكرم ةمزأ لكشت ملسملا بابشلا ةلاح يف ةلاطبلا ةلكشم
 لثمت ال اهنأ مغر ،ضفرلا وأ زييمتلاب روعشلا مهيدل ولعيو ةفيضملا تاعمتجملا نع مهقالغنا
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 يناملألا "غناتفيتس نامسلتريب" دهعم ةسارد بسح ةلبقتسملا تاعمتجملا هاجت ًاقيقد ًاروصت
 ّلبقت سايقل "؟ًاملسُم كراج نوكي نأ لبقت له" ًالاؤس تحرط يتلا 2017 سطسغأ/بآ 24
  )24(. نيملسملا عم شياعتلا نييبوروألا

 نونطاوملا
 يف

 اسنرف ارسيوس ايناملأ ايناطيرب اسمنلا

 %14 %17 %19 %21 %25 ضفرلا ةبسن

 ربتعت الو ،ناكسلا سمُخ وحن لبق نم ًاضفر نوهجاوي ًامومع نيملسملا نأ ةساردلا همدقت ام
 فرطتلا كلذكو ةيوبعشلا تارايتلا ومن نابسحلاب انذخأ ام اذإ ،ءافكنالا ريسفتل ةيلاع ةبسن
   .هّتِدح ىوتسمل رايعم وأ سايقم دوجو مدعو يومالسإلا

 تامكارت رخآ وأ وحن ىلع نولمحي ،ةملسملا لودلا نم ابوروأ ىلإ نيمداقلا مظعم نأ رخآلا رمألا
 ةرسألا برف ،ةرسألا يف ةدايسلا نادقف وه مهل ةبسنلاب لمعلا نادقف لعجت ةيفاقث ةيخيرات
 ةلئاعلا فارطأ ةيقبل كلذكو ،مهتايحل مزاللا لاملا ميدقت نع ةجوزلاو دالوألا مامأ لوؤسم
 يلاملا معدلا يف ةيبوروألا تاسايسلا اهعم يفكت ال يتلا ةيلصألا مهنادلب ىلإ ةدتمملا
 ةهج نم ةيداصتقاو .ىلوأ ةهج نم تالئاعلا بابرأ ىوتسم ىلع نزاوتلا اذه ءانبل ،"تادعاسملا"
 رقفلا ةجيتن نوكي يذلا يرشبلا نامألاب روعشلا مدع وه تارجهلا نم ريبك ردقل عفادلاف ةيناث
 اذه طبتريو ،لودلا فعضو ةيناسنإلا مهقوقح ىلع نينطاوملا لوصح مادعناو شيمهتلاو
 مدع نم ةنهارلا ةلاحلابو رامعتسالا نم خيراتب يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا فلختلا
 تارجهلا هذهف :لودلا نيب توافتلا رارمتسا هيذغيو ،عمجأ ملاعلا ىلع رطيست يتلا ةاواسملا
 لاقتنالا ىلع ةردقلا نوكلتمي ال ًامومع ءارقفلاف ،هدودح ضفخ وأ رقفلا فيفخت يف مهاست مل
 داصتقا يف اهرثأو ةلسرملا ةيلاملا تاليوحتلل ريبكلا رودلا مغرو ،ةفلتخم ةئيب ىلإ مهتائيب نم
 تاليوحتلا ءارج % 9,5 لداعي ام يكيرمأ رالود رايلم 5,5 ىلع برغملا تلصح ً:الثم لودلا ضعب
  )25(.ةيلاملا

 – يمالسإلا ملاعلا لود ءاقبو لودلا نيب ئفاكتملا ريغ داصتقالا رارمتسا نمّ دحت ال اهنكلو
 ًاثحب نيرجاهملا قفدت رارمتسا يلاتلابو ،ةيوقلا لودلا ىلع ةدمتعمو ةعبات -طفنلا لود ادعام
 يف ةدئاسلا رقفلا ةلاح نع ةروطتملا لودلل ةيلوؤسملا ليمحت رارمتساو ،ةايحلل ىرخأ لبس نع
 خيراتلا سجاه لازي ال نيملسملا نم ريبك فيط هشيعي يذلا لايِخملا يفف ،مهتاعمتجم
 ةينب ّمدق مالسإلا نأب ةصاخلا مهتيؤر اهيذغت ةريبك ةلزنم ذخأي )راسكنالا لباقم قوفتلا(
 مكارت يتلا ،ةيلاربيللاو ةيلامسأرلا لودلا سكعب رقفلا نم ملاعلا ذاقنإل ةكسامتم ةيداصتقا
 سجاه وحن ليملاو نيدلا ىلإ تافتلالا  مهيدل ززعي اذهو ،ةفلختملا نادلبلا باسح ىلع ةورثلا
     .اهئانب هاجت ةيساسأ ةبقع لكشت برغلا لود نأو ً،الوأ مهئارقف ذاقنإل )ةيمالسإلا ةمألا(

 اهفينصت ىرج سانلا نم ةعومجمك ةيقرعلا تايلقألا فرعُت :ةيقرعلا تايلقألا لكشت :ًايناث
 رهاظلا لكشلا يف وأ ةيعامتجالا عاضوألا يف ةقراف تامالع ساسأ ىلع ةفلتخم اهنأ ىلع
 يعامجلا يعولا نم ةجرد اهيدل يتلا تاعومجملا وأ )ةفاقثلا ،لصألا ،قرعلا ،رهظملا فالتخا(
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 خيراتلاو نيدلاو ةغللا يف نوكرتشي مهنأب داقتعالا ىلع زكتري ًاعمتجم فلؤت اهنأب روعشلاو
 نوكيو ،مئادلا ناطيتسالاو ةرجهلا ةيلمعل ةقحال لحارم يف رهظت تايلقألا هذهو .براجتلاو
 اهلزعتو ،اهيف بوغرم ريغ تائف مهنأ ىلع :مهل نيرخآلا فيرعتل ًاعضاخ ًامومع اهفينصت
 تايلقألا فِّرعت كلذكو .بناجألل ةيهاركلا وأ ةيرصنعلاب اهيلإ ريشأ نإو ،ةرطيسملا تاعامجلا
 بابسأل مهسفنأ نولزعيو ،ةكرتشملا مهصئاصخب اهتعومجم ءاضعأ يعو ىلإ ةراشإلاب :اهتاوذ
   .ةيفاقث وأ ةيعامتجا

 ةيفاقث تاسرامم درجم طقف نوكي نيح ةيسايس ةيمهأ يقرعلا فالتخالا لتحي ام ًاردانو
 يف هرثأ هل ةماعلا تاسايسلل ةملسملا تايلقألا عضو عاضخإ نكلو .ةفلتخم تاعومجمل
 تافالخلا ىلإ داصتقالا نم ةفيضملا لودلا لماعت ةقيرط ىلع تايلقألا هذه جاجتحا
 لالخ نم اهحيضوت نكميو .تايلقألا لتكل ينيدلا بصعتلا قارتخا ىلإ ًالوصو ةيسايسلا
    .ابوروأ لود ضعبب ةصاخلا ةلثمألا

 لامعألا لاجرو نيينهملا نم ةديدج ةطسوتم ةقبط ومن ةيسنرفلا ةلودلا تدهش :ًايداصتقا
 تدأ .ةيبرع لوصأ نم ينعيو )beurs( يماع حلطصم تحت تفرعو ،ةيقرعلا تايلقألا نم
 يف بغش لامعأ ىلإ ةيرصنعلا ةقرفتلاو ةطرشلا رهق دضو ةلاطبلا دض بابشلا تاجاجتحا
 راعش تحت ةيرصنعلا ةقرفتلا نم ةثاغتسالل "sos" لثم تاكرح تمظن دقو ،سيرابو نويل
 نم ديدج لكش ىلإ تعدو يسنرفلا عمتجملا يف يقيقح جامدناب تبلاطو "لضفأ اسنرف"
 لولحب نكلو ،يقرعلا لصألا وأ ةيسنجلا نمً الدب ةماقإلا ىلع زكري ،ةكراشملا لالخ نم ةنطاوملا
  .مالسإلاب مامتهالا ديازت عم ةدناسملاو معدلا ةيناملعلا تاكرحلا هذه تدقف تاينيعستلا

 ًاببس ةرجهلا تناك ًالثم ،نيملسملا عضو يف ًاريبك ًارود ةيسايسلا تافالخلا تبعل :ًايسايس
 برعلا فدهتست يتلا فنعلا لامعأ عالدنا ببسب 1973 ماع يف اسنرفو رئازجلا نيب رتوتلل ًاريبك
 تازاوج ديدجت )1981 -1974( ناتسيد راكسيج يسنرفلا سيئرلا عنم ببسبو ،اسنرف بونج يف
  .نييرئازجلا نم فالآلا تائمل لمعلا صيخارتو ةماقإلا

 قفدت نم ّدحلا ايناملأ ةلواحم يف ةهباشم لكاشم نم ايناملأو ايكرت نم لك تناع كلذكو
 داركألا عم ةيسايسلا اهتالكشم ىدحإ تناكو ؛تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف كارتألا نيرجاهملا
 ىلإ ةيدركلا تاعلطتلا عمف )كارتألا نيرجاهملا ثلث( درف ينويلم وحن مهددع براقي نيذلا
 ىلإ .p.k.k ـلا بزح نم نيطشانل ةبسنلاب ايناملأ تلوحت ،تاينينامثلا يف ايكرت نع لالقتسالا
 بزحلا نم نيطشان اهليحرتو بغشلا فقول اهتذختا يتلا تاءارجإلا ببسب ،ةيناث ةهبج
 نييراحتنا لاسرإب "نالجوأ هللا دبع" بزحلا ميعز ددهو .ةيكرتلا نوجسلا يف هلتقّ مت مهضعبو
 ايناملأ رظح مغرو .داركألل اهعمق يف ايكرت بناج ىلإ اهفوقو ىلع ًادر ةيناملأ فادهأ برضل
  )26(.اهل ةبسنلاب فوخ ردصم يقب بزحلا

 مهيلإ رظني ام ًابلاغو ،لودلا نيب ةيسايسلا تالكشملا يف ًافرط نورجاهملا نوكي ام ًابلاغ
 يف نيملسملا ىلع رصتقي ال اذهو ،اهيف نوميقي يتلا لودلا هذهل نيلاوم ريغ مهنأ ىلع
 نيينميلا وأ تيوكلا يف نيينيطسلفلا ةلاحك ةملسملا ةيبرعلا لودلا ىلإ دتمي لب ،ابوروأ
 .ةيدوعسلا يف
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 ،)ةيرصنعلا -زييمتلا( :يزمرلا فنعلا راشتنا ةيمالسإلا تارجهلا جئاتن مهأ دحأ :فنعلا دايدزا
 هنم فوخلاو فنعلا ليوحت ةجردل رخآلا يذغي امهنم لكف ؛)ةيباهرإلا تايلمعلا( يلعفلاو
 َرمثتُسيو ،نيملسملل ةيداعملا رعاشملا نورمثتسي نييسايسلا ضعبل يباختنا لامسأرل
  .ًاكتف رثكأ ءادع نحشل ءادعلا اذه يف نويمالسإ

 ورتم ىلع لبانقلاب تامجه ىلإ رئازجلا نم فنعلا دادتما دعب نييلوصألا نم فواخملا دايدزاف
 ضوقي كلذ نأبو نيرجاهملا مارجإ ببسب ّددُهم عمتجملا نأب ناهذألا يف خسر ،1995 سيراب
 ماع ةبختنُملا نيميلا ةموكح تدهعتو .ةيوق ًاطاقن نيميلا هيف بسكي يتلا ةيسنرفلا ةيوهلا

 ءادترا 2004 يف رداصلا نوناقلا عنم دقو ماظنلاو نوناقلا زيزعتو ،ةرجهلا ةبسن ضفخب 2002
 ىدل طخسلا داز يذلا رمألا ،ةلودلا رئاود يف ةحضاولا ةينيدلا زومرلا نم هريغو يمالسإلا باجحلا
  )27(.ةديدج بغش لامعأ اسنرف تدهش 2005 فيرخ يفف ملسملا بابشلا

 ةردقب اهلولح تطبترا ،ةيساق ةهجاوم وحن كرتشملا دوجولا قطنم نم نانثالا جرخيل
 حجن نأ دعب اهل ًاديدهت رثكأ راص يذلا ينيدلا فرطتلل قفارملا فنعلا لزع ىلع ابوروأ
 يوذ ناكسلا نمو ،نيرجاهملا نم معدلا باطقتسا يف باهرإلا تامظنم نم ديدجلا ليجلا
  .ةرجاهملا ةيفلخلا

 ودبي اهقيقحت نإف ،رخآلا نود فرط ىلع موقي ال نيفرطلا نيب ةهجاوملا لماوع فاقيإ نألو
 هشيعي ام لعجي يك ةفاك تايوتسملا ىلع لصاوتم دهج ىلإ جاتحيو ،نآلا ىتح ًابعص
 نأ نكمي ال رشبلاف .رخآ دلب ىلإ دلب يأ نم رجاهم يأ ةمزأ ىدعتي ال مهنادلب جراخ نوملسملا
 نأ نويعامتجالا رشبلا عيطتسي الو ،مهنادلب يف نونوكي امم رثكأ ملاعلا يف نينطاوم اونوكي
  )28(. مهتالئاع يف نوكلتمي املثم ًايعامج اطاشن اوكلتمي

 نيريثك لعجت ،روطتم ملاع فتك ىلع ةدوجوم ةقرفتم تايلقأك مهعضو لوبق مدعو
 ةلاح "تدنرأ ةنح" هنع ترّبع ام اوشيعيل ،خيراتلا تاروصتو نيدلا اياضقب ًاماحتلا رثكأ مهنم
 ،نوناقلا مامأ نيواستم ريغ مهنأ يف سيل مهقزأم نإ( :يأ "ناسنإلا قوقح يف شيوشتلا"
 يف وضع ةلود 28 يف ملسم نويلم 25 يلاوح كانهف .)مهل نوناق دوجو مدع يف نكلو
 )29(.يبوروألا داحتالا

 اذه ىلإ نيملسملا رظن ةلواحمب لب ،اهدحو جامدنالا قرط ربع اهلح نكمي ال ةلضعملا هذهو
 برغلا لود يف خسرت يذلا فوخلا عم اهلح نكمي ال كلذكو .مهّصخيو مهّلثمي هنأ ىلع نوناقلا
 ىلإ ،ةيبوروألا تاعمتجملل يعامتجالا جيسنلا ديدهت نم دتمي فلتخم يمالسإ ديدهت نم
 رِّيغت ةمداق ةملسأ نم مهلود لبقتسم ىلع ةيشخلا ىلإً الوصو ،ةيباهرإلا تايلمعلاو فنعلا
    .ةسايسلا ىلإ تاعمتجملا نم مهنادلب حمالم

  ةملسألا تالامتحاو ابوروأ وملسم

 ،"برغلا يملسم"و برغلا يف يمالسإلا دوجولا ىلع ءوضلا طيلست يف تمهاس ةريثك لماوع
 تايلقأك يبوروألا يندملا دهشملا ةيفلخ يف رشع عساتلا نرقلا ةياهن ذنم مهروهظف
 ،فالآلاب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب لامعلا مادقتسا كلذكو ،مامتهالا رثي مل ةينثإو ،ةيبهذم
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 لابج نم نييناتسكاب تمدقتسا ايناطيربف ،ناكم نم رثكأ يف ةينيد ايفارغج مهليكشتو
 ايناملأو ،ايقيرفأ لامش يف اهتارمعتسم ىلإ تهجوت اسنرفو ،شدالغنب تاعفترمو ريمشك
  )30(.ةيكرتلا لوضانألا لابج نمً الامع تدروتسا

 مهيلإ ةجاح كانه تناكو ،لمع نع ًاثحب نيملسملا ءالؤه نم ىمظعلا ةيبلاغلا تءاج
 ”difficult, dirty and dangerous“ مسابً ةداع اهيلإ راشي تاعاطق يف نولمعي مهنأل
 اهلكش يتلا تابارطضالا لبق !؟مامتهالا ريثيل نكي مل اذه لك .ةريطخو ةرذقو ةبعص
 رظنُي برغلا أدب نيرشعلا نرقلا تاينينامث ذنم نكلو ،يومالسإلا باهرإلل قفارملا رتوتلا
 ةرظنلا هذه ،"نوملسم" مهنأ ىلع لب ،ةيمالسإ لود نم نورجاهم مهنأ ىلع ال مهيلإ
 ًاصوصخو ،لمتحم ديدهت نم فوخلاو ةيشخلا لب ،طقف زييمتلا ةفص لمحت دعت مل يتلا
 تايلمع نم اهالت امو 2004 ماع راذآ/سرام ديردم تاريجفتو 2011لوليأ/رمتبس ثادحأ بقع
 ةلمج ىلع قيفتسي برغلا تلعج ثادحألا هذه .ابوروأ نادلب نم ريثكلا تلواط ةيباهرإ
  :اهنمو هضرأ ىلع ةدوجوملا تايطعملا نم ةريبك

 نيملسملا دادعأ عافترا

 تلكش ،ةعونتملا مهفئاوطو مهبهاذمو نيملسملا دادعأل ةقيقدلاو ةدكؤملا تايئاصحإلا
 ًاسجاه تايئاصحالاو ماقرألا ىلع ءوضلا طيلست راص ثيح ،هب مامتهالا دعاصتي رطخلل ًارشؤم
 ،دلب نم رثكأ يف ةرئادلا برحلل ةرشابم ةجيتن تناك يتلا ةريخألا ةرتفلا يف تارجهلا ةفاثك دعب
  .ءوجلل ةنمآ نكامأ نع ثحبلاو مهحاورأ ىلع ًاظافح صاخشألا رارفو

 ةّمدقملا ريراقتلاو تاريدقتلا ضعبل ًاقفو ،اهعبتت نكمي يتلا تايئاصحإلاو ماقرألا تلصو دقو
 )31(.يلي امك ،اهنم اومدق يتلا نادلبلاو نيملسملا دادعأ لوح ةريخألا تاونسلا يف

 دادعأ ماعلا ةلودلا
 نيملسملا

 مألا دلبلا

 يبرعلا برغملا لود ىلإ نومتني مهتيبلاغ نويلم 5 2018 اسنرف
 ايقيرفأ لامشو

 نيثلثلا كارتألا ةبسن زواجتت نويلم 5 2016 ايناملأ

 طسوألا قرشلا ،دنهلا نيب مهلوصأ مسقنت فلأ 60 2016 ايناطيرب
 ايقيرفأو

 نادلبلا ضعبو برغملا لامش نم مهتيبلاغ فلأ 900و نويلم 2012 اينابسإ
 .ةيقيرفإلا
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 يبراغم ملسم نويلم فصن مهنم فلأ 700و نويلم 2016 ايلاطيإ

 يبرعلا برغملاو ايكرت نم مهتيبلاغ فلأ 850 2006 ادنلوه

 يبرعلا برغملا نم مهتيبلاغ فلأ 700 2018 اكيجلب

 - فلأ 700 2018 اسمنلا

 - فلأ 600 2014 ديوسلا

 ةيبرعلا لودلا نم مهتيبلاغ فلأ 260 2018 كارمنادلا

 

  ةلمتحُم ةيفارغميد ةلبنق

 ،ناكسلا ددع نم %5 نم برتقت ةبسنب ابوروأ يف ةيلقأ نوملسملا لثمي ،تاساردلا رخآل ًاقفو
 29 يفPew Research Center رشنو ،ةبسنلا كلت اهب عفترت ةيبوروأ لود ةدع كانه نأ الإ
 يبوروألا داحتالا لود يف نيملسملا دادعأ ديازت اهيف لوانت ةسارد 2017 يناثلا نيرشت/ربمفون
 نيريخألا نيماعلا تاريدقت قفو ددعلا لصو ،ملسم نويلم 16 ـب ردقي 2010 ماع ىتح ناك نأ دعب
 ،نيملسملا بسن نع Pewريرقت بسحبو ،ايسور ءانثتساب حوزنلا ببسب ةمسن نويلم 25 ىلإ
 بسنلا بسح كلذو .2016 ماع ىتح ابوروأ ناكس عومجم نم 4,9% نولكشي نيملسملا نأ
 :ةيلاتلا

 2016 ماع %ةبسنلا ةلودلا 2016 ماع % ةبسنلا ةلودلا

 6,1 ارسيوس 8,8 اسنرف

 5,7 جيورنلا 8,1 ديوسلا

 5,7 نانويلا 7,6 اكيجلب
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 4,8 كرامنادلا 7,1 ادنلوه

 4,8 ايلاطيإ 6,9 اسمنلا

 3,2 غروبمسكول 6,3 ةدحتملا ةكلمملا

 2,7 اينابسإ 6,1 ايناملأ

 

 ىلإ نيملسملا نم مهتيبلاغو ًارخؤم ءوجللا يبلاط نييالم لوصو بقع بسنلا هذه تدأ
 دوقعلا ىدم ىلع ابوروأ لواطي فوس يفارغوميد رييغت نم ةيشخلا ةجيتن ةيسايس تابارطضا
 نويلم(2.5)  وحنب ردقي ام لصو ثيح ،تارجهلا ىلع رصتقت دعت مل ومنلا لماوعف .ةيلاتلا
 نويلم (1.3) يلاوح لصحو ،ةساردلا وأ لمعلا لثم ،ءوجللا ريغ ىرخأ بابسأل ،ابوروأ ىلإ ملسم
 تالئاعلا نم نيئجاللا ةيبلاغو ،ابوروأ يف ءاقبلاب مهل حمسي ام ،ءوجللا قح ىلع ملسم
    .بابشلا نم وأ ،نييبوروألا نم رثكأ لافطأ ددع مهيدلو نسلا يف ةريغصلا

 دهشتس دادعألا هذه نإف )باجنإلل ةديؤملا( نيدلا ةعيبطو ،ةيباجنإلا ةردقلا سايق يفو
 نأ عَّقوت ذإ ثاحبألل Pew دهعم ريرقت اهرشن يتلا تاعقوتلا ةرئاد نمض ،ًارمتسم ًاديازت
 لّوحت ةطقن 2050 ماع نوكيل ،2050و 2010 يماع نيب )%73( وحنب ديزيس ملاعلا يف مهددع
 يف يحيسم رايلم  (2.92) ملسم رايلم(2.76)  مهددع غلبيسو نيملسملا دادعأ يف
 ذإ طلتخملا جاوزلا تالاح يفو ،هتاذ لدعملاب ومنلا يف نيتنايدلا اتلك ترمتسا اذإو ،ملاعلا
  )32(.ربكأ نيملسملا ددع نوكي فوسف ،نوملسم ءانبألا

 ةملسألا رهاظم راشتنا

 ًافاضم ًاءزج اهريغو باجحلاو ةينيدلا سرادملاو دجاسملاك ةيمالسإلا ملاعملا زورب لكش دقل
 نم ةيباهرإلا تايلمعلا هتلعشأ يذلا ،نيملسملا رطخب نييبوروألا نم ريبك فيط روعش ىلإ
 ملاعملاب نيكسمتم اومادام !جامدنالا ىلع مهتردقب نوقثي ال مهنأ ىرخأ ةهج نمو ةهج
 ماع يبيرقت لكشب اهدادعأ تغلب دجاسملاً الثم .رثكأ اهتعقر عيسوت ىلإ نوعسيو ةينيدلا

2017.)33(  

 

 دجاسملا ددع ةلودلا " دجاسملا ددع ةلودلا
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 "ابيرقت

 454 اينابسا 2600 ايناملأ

 415 نانويلا 2100 اسنرف

 330 اكيجلب 1000 ايناطيرب

 206 اسمنلا 660 ايلاطيإ

 123 جورنلا 432 ادنلوه

 ينيدلا ميلعتلا سرادم

 مامتهالا نكمي يتلا لئاسملا رثكأ ىدحإ ُّدعت ةيمالسإلا ينيدلا ميلعتلا سرادمل تايئاصحإلا
 يهف ،ةيبوروألا دالبلل يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا عقاولاب قيثو طابترا نم اهل امل اهب
 ،ريونتلا تاجرخم نع ةقثبنملا ةثيدحلا تاعمتجملا ءانبب ،رخآ وأ وحن ىلع ،قّلعتت ةلضعم ّلثمت
  .نيرجاهملل يعامتجالا جامدنالا بايغ ةلكشمبو

 ةوق ملسملا بابشلا نيب فرطتلا راشتنا نم قلقلاو ةرجاهملا ةملسملا تايلاجلا ومن رفو دقو
 هذه جلاعتو .ًابيرقت ةيبرغلا ابوروأ ءاحنأ عيمج يف نيملسملل ةدحوملا ميلعتلا جماربل عفد
 طيحت يتلا ةديرفلا ةيفاقثلاو ةيسايسلا تاقايسلا سكعت تاسايس لالخ نم ًايلاح ةيحانلا
 يتلا ةيمالسإلا جماربلل لاجملا يف نادلبلا ضعب حسفت امنيب .نادلبلا ضعب يف مالسإلاب
 سرادملا يف ىرخألا ينيدلاو يكيلوثاكلاو يحيسملا ميلعتلا جمارب بناج ىلإ ةلودلا اهمظنت
 ةيسايس تاردقب ةصاخلا ةيمالسإلا تاسسؤملا معد كلذ نمً الدب رخآلا مهضعب راتخي ،ةماعلا
  .ةفلتخم ةيلامو

 تالوحت لوح عسوأ تاشاقن حتفي نأ نكمي ةيساسأ ةيضق هنأ ىلع يمالسإلا ميلعتلا ىلإ رظنلا
 ةهجاوملا ةجيتن ةفيضملا ةيناملعلا تاعمتجملاو نيملسملا نم لك اهب رمي يتلا ةيوهلا
  .ةيمالسإلا ةيبرغلا

 

 

 ؟ةملسم ابوروأ حبصتس له
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 حلاصل لمعت تايئاصحإلاو ريراقتلا نأ مهضعب َّدع ذإ ،ابوروأ ةملسأ لوح نوثحابلا فلتخا
 ءانبأ روعشو ،رخفلاب نييومالسإلا روعش نيب ضقانتلا دادزيل !كلذ نورخآ ىفنو !نيملسملا
 تاريغتملا نأ رابتعاب ،مهتاعمتجم لواطت نأ نكمي يتلا تالوحتلا مامأ رطخلاب برغلا
 يراضحلاو يدقعلا نيابتلل ةفاضإ ،ىوقلا نيزاوم رييغت تاودأ مهأ ىدحإ لكشت ةيفارغوميدلا
 نم اهعم ةيناكسلا ةبيكرتلا تاريغت هلمحتس امو ،يمالسإلاو يبرغلا نيملاعلا نيب يميقلا
 حلاصل اميس ال ثلاثلا ملاعلا حلاصل نوكت نأ عقوتي ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس تاريغتم
 )34(.لوألا يعانصلا ملاعلا باسح ىلع يمالسإلا ملاعلا

 ؟ةملسم ابوروأ حبصت نأ نكمي لهو ؟كلذ لك يف ةقيقحلا رادقم ام لاؤسلا ىقبيل
 لواحيو ،يسايسلا مالسإلا هلمحي يذلا ليختُملا يف نكلو !ةملسم حبصتس )معن( باوجلا
 ،ةيوبعشلا تارايتلا رخآلا هفرط نم هدنسيو ،ابوروأ يملسم نيب رخآ وأ وحن ىلع هسيركت
 .برغلا لود تّمع يتلا ايبوف مالسإلا ةلاحو

 اهتيذغت ترج امهم ةقيقح حبصت نل ةموهوم ةبذك يه "ةملسألا" هذه نإف رمألا عقاو يف امأ
 يف يدؤتس ينيد دعول ًاذيفنت اهرابتعاب لايخلا يف ةغلابملاو ،ًاينيد دارفألا نحش ربع
 داحتالا روتسد يف ًاساسأ ُّدعُت يتلا ةيبوروألا ميقلا نيب يكولسو يفاقث عارص ىلإ لبقتسملا
  .ميقلا هذهل ًايِّدحت ُّدعُت يتلا ةيمالسإلا ةفاقثلا نيبو يبوروألا

 ؟ىرخأ ةقيرطب دهشملا ةءارق نكمي له

 ًارايخ ابوروأ تناك نيرجاهملا نم ةريبك ةحيرش دوجو اهنع بيغي الأ بجي دهشملل ةءارق يأ
 وأ ميلعتلاب لضفأ شيع لبس نع مهثحب لالخ نم مهجامدنا دصر نكميو ،اهل ةبسنلاب
 رسأل مهسيسأتو تايبوروأ نم نيملسملا بابشلا جاوزك ةفلتخم تايطعم يفو ،لمعلا
 جذومنلا ىلع مئاق يفاقثو يسايسو يعامتجا يوينب رييغتب نوملحي ،نيفرطلا عم لعافتت
 ديفملا ملعلاو ،جتنملا لمعلل زمر يه نيرجاهملا لايخِم يف برغلا ةروص تناكو ،يبوروألا
 نم ددعل ًاملح ،ةنطاوملاو ةأرملا ةيرحو ماظنلاو ةيندملا ةفاقثلا ءارغإ ناك دقل ،ةورثلاو
  .ةماع مأ ةبخن تناك ءاوس نيرجاهملا

 مهتلاسر مهلمح صوصخب ةفلتخم تاروصت اولمح نم دوجو يغلي ال مهدوجو نأ مغرو
 ملح قيقحتل نمزلا ةرود نوديعي مهنأ نودقتعيو ،رانلاب وأ ملسلاب سانلا ةياده يف ةيملاعلا
 لوح نوينيميلاو نويمالسإلا اهانبتي دق يتلا تاروصتلا بيترتب مهاسي هنكلو ،نيحتافلا
 ةريبكلا ةبسنلا ىلإ رظنُي الأ يغبنيو ،مهريغ نم كءادعأ نَّيبت :ةدعاق ىلع ةملسألا تاروصت
 ةرورضك ةديدجلا تاعمتجملا يف مهجامدإ ىلع لمعلاو ،ءادعأ مهنأ ىلع نيملسملا نم
  .لبقتسملا يف ءادعأ اونوكي نأ عنمت ًاعم نيفرطلل ةيجيتارتسويج

 ًاءزج حبصيس يبوروألا داحتالا( مويلا ملاعلا دوست يتلا ةليختملا ةيلبقتسملا ةملسألا يفن َّنإ
 ًاعبت اهقيبطت يرجيس ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ لامتحال "يعطق" يفن وه ،)ةيمالسإ ةمأ نم
 تاروصت نم اهريغو ،ةيزجلا نوعفدي وأ نيملسم نونوكيس هينطاوم لكو ،ةيددعلا ةيرثكألل
 نوناقلا يه نوكتس مالسإلا يف باقعلل تعضو يتلا دودحلا قيبطت نأو ،ةيحرسم
 ةأجف ظقيتسيس تّاذلملا يف قراغلاو ةيحورلا ميقلا نم يواخلا برغلا نأ وأ ؟ابوروأل يلبقتسملا
  !مالسإلل درف يأ ّلوحت دنع نويمالسإ ةاعد رمألا روصي امك مالسإلا ربع هللا ىلإ هقيرط فرعيو
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 دوجو ةجيتن ،فوخلا رعاشم دعاصتو ةملسألا رهاظم راشتناو يمالسإلا ديازتلل ًايفن سيل هنكلو
 قيقحت نولواحي نييداهج دوجو وأ ،اهيف بيوذتلا نم نيفئاخلاو لودلا هذه ميقل نيضفارلا
 ءادعلا باطخ ّيمنتل ةيوبعشلا تارايتلا هتطقتلا ام وهو ،"دايز نب قراطو عفان نب ةبقع" ملح
 عم ةيسايسلا ةيثراكملل ةداعتسا لثمت يتلا ،نيملسملا ضفرو عارصلا جيجأت ىلع لمعتو
  .مالسإلا ىلإ ةيعويشلا نم اهيبطق دحأ ريغت

 ةرهاظتك ةملسألا دض تارهاظتلا نم ًاددع دهشت تراص ةيبوروألا لودلاف عئاقولا هنيبت ام اذهو
 وأ ،2015 ماع ايناملأ ندسيرد يف )اديغيب( "برغلا ةملسأ دض نوينطو نويبوروأ" ةكرح راصنأ
 ةمجاهمو ،دجاسملا قرح ىلإ تلصو يتلا نيملسملا ىلع تاءادتعالاو ةيئانجلا مئارجلا
 لخدتل ةيهاركلا عفاودو لماوع نم اهريغو ،2019 ماع ةيادب عم ايناطيرب يف ثدح امك سرادملا
 راشتناف ،ًاضعب اهضعب يذغت يتلا "ةيفخلاو ةنلعملا" ةيلخادلا تاعارصلا نم ةماّود ابوروأ
  .ىلوأ ةهج نم كلذك سكعلاو باهرإلا ّطشنُي ةيهاركلا

 يتلا نمألا ةلأسم يف ةيبوروألا لودلا ضعب تلواط تاريغتمل ًايفن سيل ةيناث ةهج نمو
 يتلا رياغملا ينيدلا اهقشب طقف سيل ،قوقحلاو تايرحلا عنم اهدودح دحأ يف نطبتست
 ملعم قنع عطق رثإ اسنرف يف ثدح امك اهمومعب لب ،ًارخؤم عساولا لدجلا تالاجم تلخد
 هرطاخمو لماشلا نمألا نوناق وحن يسنرفلا ّهجوتلاو 2020 ربوتكأ يف "يتاب ليوماص" خيراتلا
    )35(.اهتاذ ةيطارقميدلا ىلع

  مهولا نع ًاديعب ةلمتحملا فواخملا

 سفانتي برح مامأ انعضي )يوبعشلا طاشنلا ،يسايسلا مالسإلا ،تايئاصحالا( ًاقباس مدُق ام نإ
 عقاولا بلق يف تالكشم دوجو ىلع لديو ،نويبوروألاو نورجاهملا نوملسملا اهتحاس ىلع
 ريبك فيط ىدل رخآلل يداعملا باطخلاو ةيوهلا قلق يف ّىلجتتو ،اهيلإ تافتلالا بجي يبوروألا
 ،)%69( ىلإ ًامومع برغلا يف تلصو يتلا نيملسملل ةيبلسلا ةرظنلا يمانتو ،نييبوروألا نم
 نيملسملا ضعب ىدل ةيداهج لويم دوجو ةلاح يفني الو ،2016 ماعل Pewريرقت بسح
 ضعب نع رداص ئيس كولس وأ ،)ةعيرشلا ضرف تالواحمو ،باهرإلا زيزعت( ابوروأ يف نيدوجوملا
 نأ لبقو ،نيرجاهملل يعامتجالا جامدنالا بايغ ةجيتن ،)بغشلا ،تاءادتعالا( نيملسملا نيئجاللا
 ةملسألا هاجتاب سيلو !ناقتحالا ديازت هاجتاب أوسألا ىلإ روطتي دق عضولا نإف اذه لكّ لح يرجي
  .عقاولا ضرأ ىلع ذيفنتلا نع ةديعب ةلأسم هذهف

 يف "مهولا" نع داعتبالا ةدعاق ىلع ،ةيلمع ططخل ًاقفو اذه لك طبض نكمي نكل 
 وأ ،ىرخأب وأ ةقيرطب مالسإلا ىلع ءاضقلا وأ ،ابوروأ نم نيملسملا عيمج درط ةيناكمإ
 يبوروألا مالسإلا لوحتو ،عقاولا رمألا نم ًاقالطناو .ةيملاع ةيمالسإ ةمأ لوح لباقملا "مهولا"
 ريدقت هعم بعصي ،رتوتلا نم ريثكلا اهللختي ،ةيميقو ةيفاقثو ةيسايس ةلأسم ىلإ
 اهساسأ ،لولح عضول ىرخأ "تانكمم" نع ثحبلا يغبني ،برغلل يلبقتسملا دهشملا
  :اهتيلآو جامدنالا ةينب ىلع لمعلا ةداعإ

 ابوروأ يف نيملسم دوجو نأب ريكفتلا بجي ،تايئاصحإلاو ماقرألا ةغل ىلع زيكرتلا لدب :ًالوأ
 تهامت ذإ ةيبوروألا ميقلا ىلإ يمتنت مهنم لايجأ كانهو ،ةديعب ةيخيرات ةبقح ىلإ دوعي
 نوقبطي الو ،تاعمتجملا كلت يف بابشلا نوملسملاف ،نابوذلا َّدح ةيبرغلا تاعمتجملاب
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 ميهافم راكتبا ىلإ نوهجتيو ،يئاقتنالا مادختسالا نولضفي لب ،ةيديلقتلا اهطامنأب ةعيرشلا
 ،دسجلا عم ةقالعلاو ،نفلاو ،ةالصلاو ،مارحلاو لالحلا نيدلا رومأ لوح ةيرصعو ةنورم رثكأ ةديدج
 نمض يمويلا شيعلل مهلّهؤت ةصاخ تاقفاوت ريفوت ىلع نولمعيو ،ىقيسوملاو بحلاو
  .ةثادحلاو نيدلا نيب عمجت تاقايس

 مهل حمست ةيئاقتنا ىلإ ًادانتسا ،ةيمويلا مهتايح يف ةيمالسإ "ةتقؤم ةيوست" اونب دقل
 مهتايصوصخ نعو ،ةينيدلا تاسرامملا نع يلختلا نود ةيرصع ةايح ىلإ جولولاب
 نييبوروألا نأ امك ،مهريغ طاسوأ يف مالسإلا رشن نوديري ال ءالؤهف )36(.نينمؤم نيملسمك
 وه نيملسملا ددع ديازتو ،نيملسملا ريصنت نوغبي نينمؤم نيّيحيسم مهعيمج اوسيل
 .ضفخنم تادايز لدعم تاذ تاعمتجم يف مهدوجو ببسب ةيعيبط ةلاح

 يفاني اذهف ،ئيس هنأ ىلع هيلإ رظنلا وأ ًاملسم دلُو هنوك ملسملا ةبساحم نكمي ال :ًايناث
 نيدتم دحاو نايك مهنأ ىلع ابوروأ يملسم ىلإ رظنلا نكمي الو ،اهلك ةيناسنإلا قوقحلا
 ىوس مالسإلاب مهطبري دعي مل نم كانهف ،فينصتلل ًاببس ةينيدلا ةيوهلا رابتعاو ،دحتُمو
 ال ءالؤهف ،لدابتملا سُّجوتلا ةجيتن عقاولا يفو تايئاصحإلا يف بعص مهؤانثتساو ،طقف مسالا
 نل كلذكو ،نيملسملا نيددشتملا لبق نم رطخلل نوضرعتيس مهنأل اذهب حيرصتلا مهنكمي
 ينعي اذهو ،امهنم لك نع ةيطمنلا روصلل نيفرطلا ةداعتسا بقع ىودج اذ مهحيرصت نوكي
 "برغلا دالب" حلطصم مهدنع عفترا نيذلا نييبوروألا نينطاوملا هاجتاب ،نيهاجتاب لمعلا
 ميق جراخ اوفرجني ال يك نيملسملا نينطاوملاو )37(.تاراضحلا عارص حورب ًايجولويديأ نوحشملا
  .ةراسخو راصتنا تالامتحا وأ عارصلا ماهوأ لباقم !اهديدبتو ،راوحلاو شياعّتلا ةفاقثو ،ةنطاوملا

 تاسرامم هتفلخ يذلا رثألا ىلإ تافتلالا ضرتفت "برغلا ةملسأ " ةروطخب رمأ ةشقانم نإ :ًاثلاث
 ةركف طوقسو ،اهريغ لبق ةيمالسإلا ةيبرعلا لودلا يف شعاد ًاصوصخ ةيداهجلا لئاصفلا
 ،اهدودحو ةعيرشلا قيبطت ديعتو نيملسملا عمجت ةيمالسإ ةفالخ دوجو ىلع داجلا لمعلا
  .ةيريفكت "ةفالخ" يف شيعلا بنجتل ،مهنادلب نم اوّرف ريثكلاف

 ًامئاق ناك ملحلا اذه نأ ةظحالم عم .ًاملح ةيمالسإلا ةفالخلا لعج هاجت نوددرتي اوتاب نورخآو
 يف نيملسملا نيرجاهملا نم ديدعلا هبلطي ام اذهو ،لدعلا بلطو ملظلا نم صالخلا ىلع
 ام زييمتلاو رقفلاو ةلاطبلاك ةديدع تالكشم يناعت ةلزعنم تاهوتيغ ىلإ اولوحت نيذلا ابروروأ
 يهو ،ابوروأ يف نيرطخلا نيددشتملا نم عاونأ دوجول لهؤيو نيدلاب مهقلعت نم ديزي
 تارايتلا وحن ربكألا ةيشخلا لوحتتل ،اهدض ةينوناق تاءارجإ ذاختا نكمملا نمو نوناقلا كهتنت
 ةيجولويديإلا يطشان نم ريرحتلا بزحو يفلسلا رايتلاو نيملسملا ناوخإلاك ةيومالسإلا
 حجرأتلاو خيراتلا ماهوأ نوذغيو ،"نيدلا ةرصنل" ريفكتلاو ةرياغملا راكفأ نوثبي نيذلا ةيمالسإلا
 يف مههاجت داضملا لمعلا نكمي ءالؤهو .عقاولا ىلإ رظنلا مدعو لبقتسملاو يضاملا نيب
 تاهجوتلا ةميزه نإ ..نييبوروألا نيملسملا ىوتسم ىلع اهطاشن ليعفتو "ريونت" زكارم ءانب
 ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ةاداعمب وأ ريفكتلاو ددشتلاو فنعلا لاكشأب ةطبترملا ةيومالسإلا
  .مهسفنأ نيملسملا ةرئاد جراخ نم يتأت نل ةأرملا داهطضاب وأ

 هساكعناو ةيوهلاو ةديقعلا براضت نم ةيبرغلا مهلودو برغلا يملسم نيب ةقالعلا
ً اليفك هرابتعاب نمزلل اهلولح كرت نكمي ال ،عقاولا يف مهتايحو مهدوجو ىلع رشابملا
 هميقو ةيمالسإلا ميلاعتلا اهيرجت يتلا تاليدعتلا راثآ ليلحتب امنإ ،ًافيكت رثكأ لايجأ جاتنإب



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

 22 

 فيكتلا دعاوق داجيإ ىلإ لوصولل ،كلذك سكعلاو ،ةيبرغلاو ةيناملعلا تائيبلا يف
 اهعنمت الو ةيبوروألا نيناوقلا اهرقت يتلا هتاكرتشم ىلع زيكرتلاو ،يناسنإلا ماجسنالاو
 نم اهيلع لمعلاو ،اهقيقحت نكمي ةكرتشم عامتجا دعاوق داجيإل جاتحي اذهو ،ةديقعلا
  .اهتاقحلمو ةديقعلا تانونكم نع ًاديعبو عقاولا لالخ

 ةجيتنلا

 ،فيكتلاو يطاعتلا لئاسو لالتخاو ،دئاقعلاو راكفألا يف براضت نم ةيرشبلا تاقالعلا هبّ رمت ام
 عفترتو ،ضضم ىلع كرتشملا شيعلا مهيلع ضرفي "ءابرغ" ىلإ سانلا ماسقنا ىلع يقبت
 نم خيراتلا ربع ّمت امل ةعضاخلاو ،نامزلا يف ةلسرتسملا تاضقانتلاو فواخملاو زجاوحلا مهنيب
 ةيرشبلا روطت تقفار ىرخأ بابسأل وأ ،لود ،تاقبط ،تايموق ،نايدأ ساسأ ىلع كيكفت
 بلاطُي ال ةيوست ىلإ لصوتلا يعدتسي راص )مهو نحن/رخآلاو انألا( ةدعاق ىلع اهتلكشو
 ةينالقعلاو ةيلوقعملا نع ثحبلل ريكفتلا لامعإب لب ،هتديقع نع يلختلاب ملسملا اهيف
 لب ،طقف ةيبرغلا ميقلل ًايٍّدحت لكشت اهنوك نم ًاقالطنا سيل ،اهسفن ةديقعلا هذه يف
 ًاعم شيعلل لبسلا داجيإف .مهسفنأ نيملسملا ىلع نمزلا ريغَت اهضرفي يتلا ةجاحلا نم
 ،يئاغلا "يعامجلا نواعتلا" ىلع ةمئاقلا ةطيسبلا ةدعاقلا ةداعتسا ضرتفي ملاعلا اذه يف
 لاقتنا يفو ،اهومن يف مهاسو ،"ًاروطت وأ ًاقلخ" ةيرشبلا ءوشن تقفار "ةليسو" نواعتلا اذهف
 اهنزاوت تاعمتجملا تدقَف ةليسوك دقُف ذنمو ،ةراضحلا ةلحرم ىلإ ةيئادبلا ةلحرم نم ناسنإلا
  ؟"ةياغ" ىلإ نواعتلا ليوحت يف نزاوتلا ةداعتسال لولحلا نوكت لهف ،طيسبلا
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