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  *عمرو عبد الرمحن
  

  
  

نكمي ةرتف لالخ " ةيلاقتنالا ةلحرملا يف يطارقميدلا لوحتلا رمتؤم"عئاقو ترج 
رهش نم يناثلا فصنلا لالخف . ةيرصملا ةروثلا راسم يف ةيسيئر لوحت ةطقن اهرابتعا

نم عساو عاطق نيبو يركسعلا سلجملا نيب ةوهلا تعستا  - رمتؤملا داقعنا دعوم- ويلوي 
ءادعلا وأ مادصلا ةرئاد ىلإ فالخلا ةرئاد نم رمألا جرخ ىتح ،ةروثلا ركسعم ىوق 

ىلع ترصأ يتلا ةيمالسإلا ىوقلا نيب رخآ قاقش ا  هسفن قرولا يف رهظ. حيرصلا  بيرقت
ةباتك ىلع ةيناملربلا تاباختنالا ءارجإ ميدقتب يضاقلاو ،سرام  ١٩ءاتفتسا جئاتنب مازتلالا 

ئدابم لوح قفاوتلا ةركف حرط ةيراسيلاو ةيلاربيللا ىوق لا نم عاطق ةهجاوم يف روتسدلا
. تاباختنالل باهذلا لبق هتغايصب ةلوخملا ةيسيسأتلا ةيعمجلا ليكشتل ةيلآو روتسدلل ةمكاح

ةغل تلطأو ،اهعجارت    نَظ  ي ناك يتلا ةيعمقلا تاءارجإلا نم ريثكلا تداع نيقاقشلا نيبامو
ىفو . كرابم ىحنتل ةيلاتلا مايألا يف تفتخا دقتناك نأ دعب ىرخأ ةرم اهسأرب نيوختلا 

ىقلأ ًاريطخ ىحنم اهرودب تذختاو ،يفئاطلا فنعلا تامزأ تمقافت بارطضالا اذه مضخ 
. ٢٠١١ربوتكأ  ٩موي وريبسام ثادحأ يف انيأر امك اهتمرب لاقتنالا ةيلمع ىلع هلالظب 

                                                 
 .ايناطيرب يف سكسأ ةعماجب ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكدلا ثحابو ،باتكلا ررحم  *
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ةطيرخلا مهف هعم رذعتي يذلا دحلا ىلإ ةيبزحلا تافافطصالا  يف مئادلا ريغتلا كلذ ىلإ فضأ
ةيباختنالا ةكرعملا ءدب نم مايأ لبق   حولت تناك تالوحتلا هذه رذُن . فاك حوضوب ةيسايسلا

ةيروتسدلا تاليدعتلا ىلع ءاتفتسالا ةبسانمب هسفن ىلع ةروثلا ركسعم ماسقنا ذنم قفألا يف 
يمالسإلا تارايتلاب ةركبملا ةلحرملا هذه يف ا  ةرادإب دارفنالل ،ة موعدم ،شيجلا ىعسو

ةيركسعلا ةسسؤملا لوحت نود ةلوليحلل ةيعاسلا تاحورطألا لك ضفرو ةيلاقتنالا ةلحرملا 
  .لاقتنالا ةيلمعل اًنماض اهنوك نم ًالدب ةيلاقتنالا ةلحرملا تاعارص يف فرطل

ضعب عم ليلحتلاب نيكراشملا نيب ةرئادلا تاشاقنلاو رمتؤملل ةمدقملا قاروألا تكبتشا 
ةعبرأ ةرولب ىلإ ةينغلا تاشقانملا هذه تضفأ . رخآلا ضعبلا تفرشتسا امك تاروطتلا هذه

هديقعت يف فلتخملا دهشملا اذه تايعادتو داعبأ مهفو ريسفت ىلع اندعاست دق ةيسيئر ةلئسأ 
ةروثلا رمع نم ىلوألا ا  وذ لوألا لاؤسلا . موي رشع ةينامثلا دهشم حوضوو ةطاسب نع

ةلواحم يأ ،رياني  ٢٥ةظحل ىلإ تضفأ يتلا تامدقملا يف ثحبلا ب قلعتيو ،يخيرات عباط
ةكرح اهتذختا يتلا تاراسملاو اهلكشت ةيفيكو هرييغتب عيمجلا ىداني يذلا ماظنلا ةينب ليلحت 

ةينب تاساكعنا ريسفتو مهفب قلعتي يناثلا لاؤسلا . ةفلتخملا اهراوطأ يف ةيريهامجلا ةمواقملا
ةرابعب . كرابمب ةحاطإلا ةادغ ماعلا دهشملا ىلع ةيريهامجلا ةكرحلا ةعيبطو كلت ماظنلا

تاهاجتالا يه ام ،نيلعافلا فلتخمل ةبلقتملا فقاوملاو تافالخلا ليصافت نع ا   ديعبو ،ىرخأ
ةروصلا حمالم يه ام وأ ،دهشملل ةققدملا ةءارقلا اهنع فشكت يتلا ةعراصتملا ةماعلا 

تاهاجتالا هذه راثآب قلعتي ثلاثلا لاؤسلا . رظنلا ةداعإو قيقدت عم مسترت يتلا ىرخألا
عبارلا لاؤسلاو . مداقلا ماظنلا ةينب ىلع مث نمو ،ةيلاقتنالا ةلحرملا تاءارجإ ىلع ةماعلا

يتلا ةنكمملا تاهويرانيسلا لضفأ زيفحت يف ةيطارقميدلا ىوقلا تايجيتارتساب قلعتي ريخألاو 
ةلادعلاو ةماركلاو ةيطارقميدلا يف ة يسيئرلا ةروثلا تاراعش قيقحتل ةنضاح ةئيب ئيهت
ا . ةيعامتجالا دامتعا ،ىعجر رثأب ةعبرألا ةلئسألا هذه نع ةباجإلا ةمدقملا هذه يف لواحنس

، يف لوحتلا براجتل ةلاحإلابو  رمتؤملا لامعأ لالخ تراد يتلا تاشقانملاو قاروألا ىلع
ا   .ديفم كلذ ناك املك ىرخأ تاقايس

  
  :ةمواقملاتاراسمو ماظنلا ةينب 

لدجلا ىلع ةطرفم ةسالسب ةرسآلا ةرابعلا هذه تنميه "...ماظنلا طاقسإ ديري بعشلا"
لاؤسلا لكشيو . ريرحتلا ناديمب رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةليل يف اهقالطإ درجمب ماعلا
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لأسنو ،ًاليلق ءارولل دعنل نكلو . يلاحلا باطقتسالا روحم" ماظنلا"كلذ طاقسإ ةيفيك لوح 
  ؟ "ماظنلا.."ةضماغلا ةملكلا هذهب ىنعن اذام: وهو ًةيهيدب رثكأ ًالاؤس

مكحت يتلا فارعألاو ميقلاو ةيسسؤملا تابيترتلاو ةينوناقلا دعاوقلا ةلمج ماظنلاب ىنعن 
ىلإ ةرسألا نم ةفلتخملا ةيعامتجالا تاسسؤملاو تانيوكتلاب اهتاقالع لكشو ةلودلا لمع ةيلآ 

اذهب . ةيسايسلاو ةيعامتجالا ىوقلا نيب ةيزمرلاو ةيداملا دراوملا عيزوت ةيفيكو ،قوسلا
ةعيبطك طقف ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا بناوجلا ىلع " ماظنلا"حلطصم لولدم رصتقي ال ىنعملا 

، ىلإ حلطصملا ريشي ال امك . يباختنالا ماظنلا لكشو يناملرب مأ يسائر وه لهو مكحلا ماظن
، تاسسؤملا نم ا  ةطلسلا سأر ىلع اهنيعب تاعامج وأ بخُن  عساو اًفيط لمشيل دتمي لب

  ".ماظنلا"ةملكب ةيرصملا بخنلا هينعت ام تحت ةداع جردنت ال يتلا تايكيمانيدلاو 
ةرورض نع عيمجلا ثدحتي يذلا نذإ يرصملا ماظنلا ةعيبطب قلعتي يلاتلا لاؤسلا 

 ١٩٥٢ويلوي ةروث  ذنم مكاحلا ماظنلا سسأت. اهلكشت ةيفيكو هتينبل ةزيمملا حمالملاو هرييغت
" ثيدحتلا"قطنم هيلع قلطي نأ نكمي ام وه ،لوألا قطنملا . نيضقانتم نيقطنم ىقالت ربع

،  ام وهو ؛"ةمألا ءانب"وأ  تاسسؤم ربع اهذوفن دمل مئادلا ةثيدحلا ةلودلا ىعس ىلإ ريشي
ةقالع يف مهطبر يأ نينطاومل مهليوحتو ،ناكسلا لمجم ىلع ةحصلاو ميلعتلاو شيجلاك 

زكارملا نع رظنلا ضغب نوناقلل مهعوضخ يف عيمجلا اهيف ىواستي ةلودلا عم ةدرج م
قاحللا وهو اًفلس ددحم ةيلمعلا هذه فده . ةثيدحلا ةلودلا لبق ام دوهع ذنم ةثراوتملا
لعف ىضتقيو . نامزلا اذه ريياعمب ةيلامسأرلا زكارملا يف ةدئاسلا ةشيعملا قرطو تايوتسمب
تادقتعملاو ميقلا نم اهبحاصي امو ةيعامتجالا ةينبألا نم ديدعلل ًالصت م اًكيكفت قطنملا اذه

حمسي يذلا وحنلا ىلع اهئانب ةداعإو نورقل نييرصملا ةايح ىلع تنميه يتلا ةرقتسملا 
طابضنالا نم ةيلاع ةجرد كلذك قطنملا اذه ىضتقي . كاذ قاحللا فده ةمدخل اهفيظوتب

ةلودلا عورشم راطإ يف تاسسؤملا نم فيطلا اذه فيظوتب حمسي امب نيمئادلا ةبقارملاو 
دمحم "دهع ذنم ةيرصملا ةلودلا تاسايس نم ريبك بناج ىلع قطنملا اذه نميه . يثيدحتلا
ريثأتلا اذه ةلثمأ نمض نم . ةيفاقثلاو ةيسايسلا بخنلا نم ربتعم عاطق باطخ ىلعو" ىلع
كاذ يف ةدئاسلا ةيديلقتلا جاتنإل ا طامنأ ريمدتو ،قوسلا داصتقا يف درطملا عسوتلا ركذ نكمي

فصنلا لالخ يرابجإلا دينجتلا تاسايس ،فيرلا يف ةدتمملا ةلئاعلا لوح ةروحمتملاو تقولا 
غيرفت  دعب كلت ةيلئاعلا جاتنإلا طامنأ ىلع ةيبلسلا اهراثآو رشع عساتلا نرقلا نم لوألا 

ماظنلا ديحوتو ،هتم ظنأ ديحوتو ميلعتلا يف عسوتلاو ،هناكس نم ريبك عاطق نم فيرلا
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جورخ ،ةلودلاب مهقاحلإ مث ا   مومع نيدلا لاجرو ءاملعلا تاطلس صيلقتو يئاضقلاو ينوناقلا
عجارتت ثيح ةرسألل صاخلا زيحلا يف فرطك ةلودلا لوخدو ماعلا لاجملا ىلإ ةأرملا 

  .لافطألاو ءاسنلا ىلع ةقلطملا ةيوبألا تاطلسلا
يتايوهلا قطنملاب هيمسن نأ نكمي ام لكشت ،هر اثآل لعف دركو ،قطنملا اذه لباقم يف

رامعتسالا فحزب اًطبترم اًثدحتسم ا   مسج هفصوب ةثيدحلا ةلودلا عورشمل رظنلا ىلع مئاقلا
يذلا يميقلا قسنلل مسجلا اذه عاضخإ يغبني مَث نمو ،يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا ىلع يبرغلا 

ا يه قطنملا اذه ةهجو . سكعلا سيلو رامعتسالاب اهقاحلإ لبق تاعمتجملا هذه يف دئاس ناك
ةضرتفم ةيوه د   سجي عمتجم ءانبل ىعست ام ردقب يطارقميدلا برغلاب قاحللا فدهت ال ةثادح
ايلع ةيعجرم اهمكحت ةطبضنمو ةمغانتم ةيوضع ةدحو ةئيه يف ةيمويلا سانلا ةايح ربع 

اريم ليكشت يف ريبك بيصن ا. ةيموق وأ ةينيد  ةيرصملا ةثادحلا ث ضيأ قطنملا اذهل ناك
رمتسا لاثملا ليبس ىلع . نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع عساتلا نرقلا لالخ

ترمتساو ،ةلودلل ا   يمسر اًنيدو ةمألا ةيوهل ددحمك ةيرصملا ريتاسدلا يف ا  رضاح مالسإلا
قطنملا اذه بعل كلذك ،نيناوقلا ةزكرمو ديحوت دعب ىتح ةرضاح عيرشتلل ردصمك ةعيرشلا 

ةيموكحلا سرادملا ةرادإ تايلآو ةيميلعتلا جهانملا ىوتحم ةغايص يف اد  يسيئر ا  كرتشي . رو
مهليم ىفو ،ةيسيئر  ةيولوأ ينطولالالقتسالا امهرابتعا يف امهضقانت ىلع نيليملا الك 

  .سانلا ةايح يف ةعساو ةيلخدت تامهمب ةلودلل دهعي يذلا يوبألا
ىقالت  ١٩١٩ةروث دعب تسسأت يتلا ةشهلا ةيلاربيلل ا ةيطارقميدلل ةدتمملا ةمزألا تحاتأ

ىلوألا ةرملل دحاو يجولويديأ بّكر  نرقلا تاينيثالث ةياهن عمف . م يف نيقطنملا نيذه
ةلثمم ةديلولا ةيعانصلا ةيزاوجربلاو يضارألا كالم رابك ةقبط نأ ا   حضاو حبصأ ،يضاملا

ءانبل ا ا ةقبطلا ىهو- ةيلقألا بازحأ نم هريغو دفولا بزح يف   يخيرات ا  عورشم تلمح يتل
ةئف ،نم تدافتساو ،ىلع ةقبطلا هذه تدمتعا . ةمكحتسم ةمزأ يف تلخد دق - ةيرصملا ةمألا

ةيدام ايازم لباقم يف ةيفاقثلاو ةيسايسلا اهتنميه معد يف اًثيدح ا   ميلعت نيملعتملا ةيدنفألا
ةيداصتقالا تامزألا نم ةمزح طغض نأ الإ . ةيدنفألا ءالؤهل تققحت ةيعامتجا ةناكمو

جمد ىلع ةردقلا يضارألا كالم رابك نادقفو فلاحتلا اذه ققشت ىلإ ىدأ دق ةيعامتجالاو 
ةقبط زجعت نأ يعيبطلا نم ناك نيملعتملا نادقف عمو . يثيدحتلا مهعورشم يف نيملعتملا
ناكس نم  مهريغو ةئشانلا ةلماعلا ةقبطلاو نيحالفلا روهمجل ةرشابم ذافنلا نع كالملا رابك
شيمهتلاب روعشلا ةأطو تحت نويرصملا نوملعتملا حنج . اهسفن ةسالسلاب رضحلا
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ريبعتلاو ،ةيوهلا قطنم ىنبت ىلإ اهتقو مئاقلا يعامتجالاو يداصتقالا ماظنلا نع بارتغالاو 
هذه تعونت . ةيرذجلا ةيسايسلا تاكرحلاو تايجولويديألا نم عساو فيط لكش يف هنع

ةيطارقميدلل اهضفر يف تدحوت اهنكلو ةيمالسإلاو ةيعويشلاو ةيشافلا نيب تايجولويديألا 
ةايح نع ةفاقثو ميلعتو نوناق نم ةثيدحلا ةلودلا تاجتنم بارتغال عذاللا اهدقنو ،ةيلاربيللا 

ةعزنلاب راكفألا هذه حقلتتل شيجلا لخاد مدق ئطوم اهسفنل تارايتلا هذه تدجو ". ةمألا"
، ؤم لخاد ةخسارلا ةيثيدحتلا ناكسلا عومجم يف غلابلا اهتقث مادعناب ةفورعملاو ةلودلا تاسس
عمتجم ءانبل يعسلا كلذب تجمدف . ةميق وذ يخيرات لعف يأ زاجنإ ىلع مهتردق يف ككشتلاو
 ًابكرم يه ةجيتنلا تناك! اهسفن هتيوه ىلع نمتؤملا ريغ بعشلا يف ةقثلا مادعناب يتايوه
،  ؛ثارتلا ءايحإل ىعسي ًاردان ًايركف هسفن تقولا يف هتهجو يطارقميدلا برغلا نم ذختيو

يأ نم دحلل ىعسي هنكلو ،ةيئاقلت ةيوضع ةدحو دحتملا بعشلا تايناكمإو تاردق نم دجميو 
كلت هتيوه نع ا- ماظن ءانب يف بعشلا اذه لبق نم ماهسإ    - ربعم يتأي نأ ضرتفملا نم

ىلع ليهأتلا ةداعإو حالصإلل ا  ةيثيدحتلا ةلودلا تاسسؤم دي  عوضوم نوكيس هسفن بعشلاف
نم ةيلاع ةجرد ىلع تناك هذه ةيوهلا ةديقع . ةيوهلا ةديقعب ةريخألا تبرشت نأ دعب نكلو

ةيعامتجا نيب ام اهعونت ىلع ةضفارلا تارايتلا هذهل ءادصأ اهبيكرت يف تسكعو ضومغلا 
  .ةظحللا هذه ىتح اهضومغ ىلع تيقبو ،ةيبورعو ةيمالسإو

بّكر  ١٩٥٢ويلوي بالقنا ءاج   ملا اذه دسجي ماظن ءانبل يعسلا ةيادب لكشيل
ديدجلا ماظنلا اذه زيمت . ميق ةموظنمو لمع تايلآو تاسسؤم لكش يف ديدجلا يجولويديألا
ىنعن . ةينمألا ةلودلا ،ةينوبزلا ،ةيتاروبروكلا: مويلا ىتح ةرمتسم حمالم ثالثب

لا نع ريبعتلل ا  باحصأ جمد ىلع مئاق ةيعامتجالا حلاصم ماظن ،ةيجامدإلا وأ ،ةيتاروبروكلاب
ةغايص ىلوتت ) ةفئاط وأ ةفرح وأ ةنهم لكل دحاو لكيه(عباطلا ةيمره لكايه يف ةحلصملا 

اذه ءاج . ةلودلا ةزهجأ دحأل رشابملا فارشإلا تحت اهنع ريبعتلاو ،اهئاضعأ حلاصم
ىلع ءاضقلل ليملا يأ مئادلا يسايسلا غيرفتلا ىلع ديدجلا ماظنلا صرح عم اًقفاوتم بيترتلا  ،

مدقت لطعت دق ةيركف تارايت وأ ةيدام حلاصم نع ريبعتلل ىعست ،ةلقتسم ةيندم ةيلاعف يأ 
ىنعي ام ردقب ةرورضلاب ةينمألا ةهجاوملا ىنعي ال غيرفتلا اذه . عمتجملا ليهأت ةداعإ عورشم
يف تايلاعفل ا هذه راودأ ددحت اًفلس ةممصم ةفوفصم لخاد تايلاعفلا هذه نيكستل يعسلا
ءاغلإب ءدبلاب هسفن نع هجوتلا اذه ر . اهضقانت مدع نمضتو ،كلت بعشلا ءانب ةيلمع بع

بزحلا ماظن ىلع تاعيونتب ةيبزحلا ةيددعتلا لادبتساو ١٩٥٣ماع ةيسايسلا بازحألا   ،
جامدإب ليملا اذه خسرت مث . ١٩٦٢ماع يبرعلا يكارتشالا داحتالا سيسأتب تهتنا دحاولا 
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ماع ةلماعلا ىوقلا ةرازو فارشإل عضاخ دحاو مسج يف اهعيمج ةدعاصلا ةيلامعلا  تاباقنلا
ةهج فارشإ تحت اهعضوو ،دحاو داحتا  يف ةيلهألا تايعمجلا جمد كلذ عبت. ١٩٥٧

تاباقنلا عم لاحلا كلذكو ١٩٦٤ماعلا يف ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو يف ةلثمم ةيموكح   ،
روصت نكمملا نم نكي مل . ةيبدألاو ةينفلا تاعامجلاو لب ةيعارزلا تاينواعتلاو ةينهملا
ةيداملا دراوملا عيزوت امأ . ةلودلا فارشإ نع لزعمب ىرجت نأ ةدحاو ةيعوط ةيندم ةيلاعف
ةينوبزلاو . ةينوبزلا ةيلآلاب هتيمست نكمي ام ربع ىرجي ناكف لكايهلا هذه لخاد ةيزمرلاو

روهمجو ،اهب ةيوق ةقالع ىلع وأ ،ةلودلا ةزهجأ يف ةذفنتم هوجو نيب ةرشابم ةقالع ىنعت 
لكايهلا هذه ربع ةلودلا دراوم وأ تامدخ عيزوت نأشب بلاطملا باحصأ نيعفتنملا نم 

ريفوتب ةقالعلا هذه يف لوألا فرطلا مزتلي . ماعلا روهمجلل ًالوصو ةفلتخملا ةيتاروبروكلا
  . يناثلا فرطلا لبق نم باختنالا ةداعإ وأ دييأتلا لباقم يف تامدخلا هذه

تامواسملا لحم لحي ماعلا روهمجلاو نيذفنتملا ءالؤه نيب ةرشابملا ةقالعلل ليملا اذه 
نايعأو كالملا يطسوتم ةقبط ربع فيرلا ىف ا   ساسأ لّكشتو ،ةدقعملا ةيباقنلاو ةيبزحلا

الإ ام هلعف العفي نأ امهل ناك ام ةينوبزلاو ةيجامدإلاةيلآلا . ةلودلا ييرادإو نييديلقتلا فيرلا
ةلاح جاتنإ ىلإ ةلكاشلا هذه ىلع ماظنلا سيسأت ىضفأ دقف . ةينمألا ةلودلا ةياعر تحت

ديق بعشلا عضو نع جتنت ام ردقب ددحم يروتسد وأ ينوناق صنب طبترت ال ةممعم ئراوط 
  . ةيوبألا ةياعرلا

ةي نوناقلاو ةيروتسدلا صوصنلا عيمجل مظانلا قطنملا يه ئراوطلا ةلاح نإ لوقلا نكمي
لكشب اهسفن ئراوطلا ةلاح نالعإ يف كلذ ىلجتي . ةيسيسأتلا ةرتفلا كلت لالخ تغيص يتلا
باسح ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعساولا تايحالصلا ىفو  ١٩٥٦ماعلا نم  اءدب مئاد هبش

ىلع ةيروهمجلا ةسائرل ةعساولا تاطلسلا ىفو بعشلا لبق نم ةبختنملا ةيعيرشتلا سلاجملا 
نيتسلا ىدم ىلع ترقُأ يتلا ةيروتسدلا تاليدعتلا وأ ريتاسدلا عي مج يف صوصخلا هجو

ةيضاملا ا  لكشيل مخضت هنكلو ينوناقلا حطسلا ىلع كلت ءانثتسالا ةلاح لعف رصتقي ملو . ماع
لكايهلا هذه تعضو يتلا ةينمألا ةزهجألل مئادلا بعشتلاب هسفن نع ربع ا   مئاد ا  ينمأ ا  سجاه

،  - ًالعفو ًالوق-  ةينمألا ةزهجألا حبصتل اهفارشإ تحت اهسفن ةيتاروبروكلا ةلودلا لخاد ةلود
لمعت حلاصم عيمجت تاونقل تاسسؤملا يقاب تلوحت امنيب ةيقيقحلا ةلودلا حبصتل لقنل وأ 
امنود ءانثتسالا ةلاحل مزالملا فرعلا قطنمل عضختو ،ةزهجألا هذهل رشابملا فارشإلا تحت 
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لعفي مئاد يسايس غيرفت : حوضوب ماظنلا رهوج ىلجتي انهو...نوناق وأ ةسايس نم طسوت
  .نوناقلا مكحل دمعتم بييغتو ،تاهاجتالا عيمج يف هلعف

ةيبالقنالا مكحلا ةمظنأك ةملكلل داتعملا ىنعملاب ا   يركسع ا  ماظن نذإ ويلوي ةروث سسؤت مل
ةيسايس ةع ومجم طاشنل ةجيتن ويلوي بالقنا ءاج ،ىلوأ ةيواز نمف. ًالثم ةينيتاللا اكريمأ يف

لبق نم ًالخدت نكي ملو ،ةيعامتجالا ةسدنهلاو يرذجلا رييغتلل عورشم اهيدل شيجلا لخاد 
راسيلا وأ نيميلا نم مداق ديدهت ءردل وأ ام ريذجت ىلع ةرطيسلل ةيركسعلا ةسسؤملا ةدايق 

 نم نكي مل يلاتلابو. اهل ٍلاوم فرطل ةطلسلا ميلست مث يعيبطلا اهماظنل رومألا ةداعتساو
ة  دجلا نم ردقلا اذه ىلع يسايس عورشم ذيفنتل ةسسؤمك شيجلا ىدصتي نأ يعيبطلا

رثكأ ىرخأ ةيواز نمو . ةلقتسملا ةيسايسلا ةرادإلا لاكشأ نم ًالكش رمألا بلطت ذإ ،ديقعتلاو
بالقنالا ةبرجت راركت نم فوخلاو رارحألا طابضلا نيب ةقيقدلا تانزاوتلا تدأ ،ةيلمع 

ةيسايسلا ةرادإلا هذه نع ا لبقتسملا يف اهسفن    .ديعب شيجلا ءاقبإ ىلع صرحلا ىلإ
ةبيكرتلا هذه لخاد ا  - ةسسؤمك - شيجلا لتحا ،كلذ نم مغرلا ىلع نكلو  زيمتم ا  عقوم

تاديدهتو داعبأ فيرعتل ا   نم " يموقلا نمألا"ردصمو ،ماظنلا ةديقع ىلع نيمألا هنوك مكحب
ةضرتفملا ةيوضعلا ةدحولا يف ققشت يأ يلاتلاب  حبصيف. ماظنلل ةيوبألا ةديقعلا رظن ةهجو

ديدهتل ًامئاد ًاردصم ةيجراخلا ةسايسلا تارايخ عم يريهامج كابتشا يأ ةلواحم وأ بعشلل 
انهو . ةملكلل رشابملا ىنعملاب ةيجيتارتسإ وأ ةينمأ ةلكشمل يلاتلاب لوحتيو ،يموقلا نمألا

مث يبونلاو يطبقلا فلملاك تافلم ةرادإب " ةيدايسلا ةزهجألا"دارفنال يخيراتلا رذجلا نمكي 
ةرادإ ةقيرط ىلع دارفنالا كلذ تايعادت لكب ،لوطت ةمئاقلاو ةقحال ةلحرم يف يوانيسلا 

معد  يف يسيئرماهسإ بحاص كلذب شيجلا حبصيل اهتايولوأ ديدحتو ةيجراخلا ةسايسلا 
ةيركسعلا ةيطارقوريب لا يف ةيدايق رصانع تلكش ،ىرخأ ةهج نمو. ماظنلل يسيلوبلا عباطلا

يسايسلا دينجتلل بضني ال ا   تائيهلا ءاسؤرو نيظفاحملاك ةرادإلا تادايقل هميدقت يأ - ردصم
ةقثلا نأش نم ىلعأ يذلا ينمألا هسجاهو ،ماظنلل ةقلغملا ةعيبطلا ءوض يف  - ًالثم ةيعانصلا
عيقوتو رب وتكأ برح باقعأ يف ظوحلم لكشب عسوتيس يذلا ليملا وهو ،رخآ رايعم يأ ىلع
هتدايق تحبصأو ماظنلا ةدمعأ مهأ دحأ  - ةسسؤمك–شيجلا لّكش ىنعملا اذهب . مالسلا ةدهاعم

مكحلا ةبخن فارطأ نم ا  اندعاسيس مكحلا ةيلمعب شيجلا ةقالعل مكاحلا طمنلا اذهو . مئاد اًفرط
  .٢٠١١رياربف  ١١يف يناثلا هبالقنا دعب ةيلاحلا شيجلا فقاوم نم ريثكلا مهف يف 
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ماظن فرع دقف . هتاهجوت يف ريغت يأ دهشي مل ماظنلا نأ حمالملا هذه رارمتسا ىنعي ال
ةريغتم ةيلود ةئيب عم هيطاعتو ةفلتخم حلاصم عم هلعافت ةجيتن ةدع ا  يفف . راوطأ ويلوي

كالملا رابك ةنميهل يداملا ساسألا ميطحتل ةلودلا عيوطت مت ماظنلا اذه ةايح نم لوألا روطلا 
يف عسوتلا مث ،يعارزلا حالصإلاو يسايسلا لزعلا نيناوق قيرط نع ةيسايسلا ةايحلا ىلع 

زكارملاب قحلت تاذلا ىلع ةدمتعمو ةعيرس ةيمنت فدهب ،ةيداصتقالا ةايحلا يف ةلودلا رود 
ىنبت يجولويديأ طيلخب هسفن نع ليملا اذه ر . ةمدقتملا ةيلامسأرلا  " ةيبرعلا ةيكارتشالا"بعو

ا ةجيتن ةديدج ىطسو ةقبط ليكشت وأ ىطسولا ةقبطلل درطم ومن ىلإ ىدأ ليملا اذه . راعش
ةيطارقوريبلا نم ايلعلا حئارشلا رود مظاعتل ةفاضإلاب اذه ،ندمتلاو ميلعتلا يف عسوتلا 

مظاعت كلذك . ةيجاتنإلا ةلودلا ةطشنأب ةطبترملا ةطسوتملاو ةريغصلا ةيزاوجربلا تاعاطقو
تاباقنلاو ةيلامعلا تاداحتالا ةيطارقوريبو فيرلا نايع أو نييعارزلا كالملا يطسوتم رود
دقف مكحلا ةبخن امأ . ماظنلل ينوبزلا عباطلا زورب ةجيتن ةيمويلا ةرادإلا ةيلمع يف ةينهملا

ةينمألا ةيطارقوريبلا تادايق نم ةقيض ةقلح لوح لوألا ماقملا يف ةروحمتم تلظ 
  .ةرشابم ماظنلا سأرعم ةيمسر ريغو ةيصخش تاقالع اهطبرت ،ةيركسعلاو 

ماظنلا تامزأ لاحفتساو،تاذلا ىلع دمتعملا ةيمنتلا طمن دودح روهظ عم نكلو 
لدابتلا تايلمع ميظنت يف قوسلل عسوأ رودب  حامسلا أدبتاينيتسلا ةياهن عم ةيداصتقالا 

لئاسول ةماعلا ةيكلملا ةعيبطب يرهوج لالخإ امنود يملاعلا قوسلا ىلع حاتفنالاو عيزوتلاو 
ةيزاوجربلاو ةزيمتملا ةيطارقوريبلا نم ةعساو تاعاطق لوحتل ليملا كلذ ىدأ . جاتنإلا
أدب لباقملا يف . ةيراجتلاو ةيمدخلا ةطشنألا يف ساسألاب لمعت ةريبك ةيزاوجربل اهب ةطبترملا

ءايحتسا ىلع ةيعارزلا تاقالعلا ريرحت يف ءدبلا ةجيتن روهدتلا يف نيحالفلا راغص عضو 
تبعل يتلا ةيلامعلا ةيطارقوريبلا شيمهتو ،اهسفن ىلع مكحلا ةبخن قالغنا عم يزاوتلاب كلذو 

ةيرصانلا ةرتفلا لالخ لقألا ىلع ةئبعتلا ةيلمع يف ام ا  نم ففختلل يعسلاب كلذ نرتقا . رود
 - يكارتشالا داحتالاك- ةيوبعتلا هلكايه كيكفت قيرط نع ماظنلل ىتاروبروكلا حململا ءابعأ 

يأ نم ةنصحم مكحلا ةبخن ظفحي ام ردقب سييستلاب حمسي ال ةيددعتلا نم ردقب حامسلاو 
نأ يأ . اهتيدودحم ىلع ةيعامتجالا تامازتلالا ءابعأ نم ةففختمو ،اهجراخ نم مداق ريثأت

ماع نم    ىلع ةبخنلا قالغنا هاجتا يف ةوطخ ناك  ١٩٧٦ءدب ةديقملا ةيبزحلا ةيددعتلل لوحتلا
ىوتسملا ىلعو . ىرخأ ةرم عمتجملل سييستلا ةدوع هاجتا يف ةوطخ هنوك نم رثكأ اهسفن

يني مي باطخ ىلإ ةيبرعلا ةيكارتشالا نم مولعم وه امك يئاعدلاباطخلا لوحت يجولويديألا 
اذه حمالم . طفنلا تايداصتقا ىلع ديازتملا دامتعالا مئالت ةينيد ةعزنب معطم ،ظفاحم
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 - "ملعملا بعشلا رود"نع ةيظفللا ةغالبلا نم صلختلا يف تلجت باطخلا  ءاطغ تناك يتلاو
هتفاقثو هتاداع مكحب بعشلل ةحيرصلا ةنادإلا ىلإ لاقتنالاو  - ةيجامدإلا ةلودلا تاسايسل
نم طحلا نم كلذ عبتتسي امو ةيلامسأرلا زكارملاب قاحللا نع زجعلل ًايسيئر  ًاردصم هفصوب
ةيلمع ريصم يف مكحتلاب لهؤملا  ريغ بعشلا اذهل حمست يتلا ةيلآلا ؛اهسفن ةيطارقميدلا نأش
ام لضفأ هفصوب ؛ةيوطلسلا عقاو عم لماعتلاو ةحيرصلا ةيقبطلا ديجمتب كلذ نرتقا . ثيدحتلا
اصملا بعشلا هقحتسي  عباط اهتلزع ىلع ىفضتو ،رثكأف رثكأ ةبخنلا نصحتت مث نمو ،ير

مكحل لهؤم ريغ بعش دوجو عم رومألا عئابط نم ،ةلزعلا هذه يأ ،اهفصوب ا   يجولويديأ
  .رارقلا عنص ةيلمع يف ةكراشملا ىتح وأ هسفن

 لاجملا لمشتل يداصتقالا ريرحتلا راثآ تدتما تاينيعستلا ةيادب عم ةثلاث ةلحرم ىفو
. ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم عم قافتالاب ةصخصخلا تاسايسل لوحتلا عم هسفن ةلودلل يجاتنإلا

كيكفت عم ا   صوصخ ،ةيرضحلا ةلماعلا ةقبطلل شيمهتلا نم ديزملا ىلإ لوحتلا اذه ىضفأ
ةقبطلا نم ةديدجلا حئارشلا باعيتسا ىلع ةردقلا مدع كلذكو ،ا   بيرقت يعانصلا ماعلا عاطقلا

 راسملا اذهىهتنا . نيحالفلا راغص عاضوأ رايهناو ،ىطسولا ليكشت ىلإ ا عيمج فرعن امك
 لمشتل  يعامتجالا دسجلا يف ايدومع اهروذجب تبرض عباطلا ةيكراجيلوأ ةمكاح ةلتك

امب ، تاعاطقلا عيمج يف ةيندملاو ةينمألا/ةيركسعلا ةيطارقوريبلا نم ةزيمتمو ايلع تاعاطق
ةيعانصلا ةيلامسأرلا نم حئارش و ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم يفةلماعلا ةيطارقوريبلا اهيف 

  .عباطلا ةيوايفام ءالو طورش اهعمجت ،ةطسوتم ةيراجت ةيزاوجربو ٍضارأ كالمو ةيمدخلاو 
" ديدج يلاربيل روط"ىلإ كاذ ينيميلا باطخلا ىهتنا دقف يجولويديألا ىوتسملا ىلعو 

قطنم عم تاينينامثلاو تاينيعبسلا دوقعل ةزيمملا ةرفاسلا  ةيقبطلاو يوبألاطلستلا جمدي 
أشن مث نمو . هتايلآ لمعل ةيعيبط ةجيتن نينطاوملا ةيبلاغ لاوحأ روهدت يف ىري يذلا قوسلا
ةرطيسل ل ديحولا قيرطلا هفصوب عمقلا ريربت ىلعهرهوج  يف موقي جف يجولويديأ بكرم
  !طقفو رهقلل ماخ ةدام اهرابتعاو ،مكحلل ىتح حلصت ال يتلا داسجألا نم ضئاف ىلع

عم امهلحارم طحأل اهل بحاصملا باطخلاو يسايسلا غيرفتلا ةيلمع لصت كلذب 
ةيلمع عم مكارتلاو مكحلل ىكراجيلوألا عباطلا قفارت دقف . كرابم مكحل ةريخألا تاونسلا

ىفكي . اهداعبأ عيمجىلع فوقولل ةلقتسم ةسارد بلطتت هسفن عمتجملا  ىنبل ةرمتسمكيكفت 
 وأ عمجتلا ميرجت طقف ىنعي ال ماعلا لاجملا نم ةسايسلا عزن نأ ىلإ ةراشإلا ماقملا اذه يف
هذه نأش نم طحلا ىنعي ام نمض نم ىنعي هنكلو ،ميظنتلا  يف قحلا ةرداصم وأ رهاظتلا
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 ميقلا  اهب ةناهتسالاو ،اهتاذ دح يف" تاطلسلا ردصم بعشلا"ةركف نم طحلاو لب ،ا عيمج
 يلاعتلا كلذكىنعت لب . ةلودلا زاهجل مارتحاو نوناق مكحو ةيندم ةفاقث نم اهليعافم لكبو
وأ  ةلودلا ةزهجأب يليفطلا قلعتلا ليضفتو ،"ةميق ةلق"هفصوب  يجاجتحا لعف لك ىلع يوبألا
نع زجعلاو  ،ريغلا ىف ةقثلا مادعناو فلزتلاو للذتلا ميق نم كلذ عبتتسي امو ،ذوفنلا عقاوم
ةرفانتم ةرهمج ىلإ  يرصملا بعشلاةيبلاغب رمألا  يهتنيل ،مئادلا هناجهتساو يعامجلا لمعلا
رييغت  يأ نم ىضرم فوخو ةلودلاب يوبأقلعت الإ اهعمجي ال  ،ملاعملا ةددحم ريغ ءاوهألا
ىلع ا . هاجتا يأ يف  دمتعم ةسئابلا ةلاحلا هذه مساب يمسرلا ثدحتملا وه كرابم حبصأو
،  امب مئادلا ملاعلا زازتبا فنعو فرطت نم اهنهاوع ىلع ةرهمجلا هذه كرت هرجي نأ نكمي

لئاسوب باطخلا اذه نع اوربع ،ةقطنملا يف نيرخآ ةداقل ا   مهلمو ا  دئار ناك كلذ يف وهو
  .ةحارص رثكأ

نم ةعونتم ًالاكشأ دلوت نأ نود متت نأ ماظنلا اهب رم يتلا تالوحتلا هذهل نكي مل 
عفد امم ،ريبك دح ىلإ صلقتت ماظنلا نم نيعفتنملا ةدعاق  تناك ديدج روط لك عمف. ةمواقملا

ا  يميظنت هسفن نع ر  بع اهضعب ،ةيعامتجالا ةمواقملا لاكشأ نم فيط هاجتاب ىمظعلا ةيبلغألاب
ىرجم عم ةياهنلا يف مظتنا نأ ىلإ ةيدايتعا لقأ ًالاكشأ ذختا رخآلا ضعبلاو ،حوضوب 

لالخ قوسلا داصتقال يئزجلا لوحتلاف . رياني ةروث ىلإ ىضفأ يذلا ماعلا جاجتحالا
دفاور نم تنتغا ةعساو ةيلامعو ةيبالط جاجتحا ةكرح عم قفارت يضاملا نرقلا تاينيعبس 
شاعنإل تعس يتلا ةيمالسإلا تاكرحلا دوعص اهبقعأ امك ،ةفلتخملا يموقلاو يراسيلا ركفلا 

 ، ساسحإلا ىلع ا ريهامجلا دجمت يتلا ةيلصألا ةيوبعشلا هتغيص يف ةيوهلا باطخ  دامتعا
ساسحإ ههجوأ دحأ يف هبشي يذلا ساسحإلا وهو نيملعتملا فوفص نيب شيمهتلاب دعاصتملا 
ةيطارقميدلا نم ةريخألا ةلحرملا لالخ حئارشلا هذه فالسأ ىلع رطيس يذلا ماعلا بارتغالا 

يدقع ل الخ ةيرصملا ةضراعملا ىلع ةنميهلا يف مولعم وه امك نيدفارلا رمتسا. ةيلاربيللا
ةفلتخملا اهتاعيونتب ةيمالسإلا ةكرحلا نزو يف ظوحلم ديازت عم تاينيعستلاو تاينينامثلا 

عمو يضاملا نرقلا تاينيعست نم ةريخألا ةرتفلا لالخو . يلاربيللا رايتلل دودحم روهظو
. ةديدجلا ةيلاربيللا ماظنلا تالوحت عم يزاوتلاب ةديدج ةيجاجتحا ةكرح تدلو ةيفلألا ةيادب
تمض ،وتاقبطلا نم ديدعلا تللخت ،ةيدومع ةلتك لكشتل ةيريهامجلا ةكرحلا هذه تروطت
 يف ةكرحلا هذه عاطق ةيادبلا شامكنا عم تشم  يتلا ايسنجيلتنإلا نم اعساو ا ةمكاحلا ةلتكلاه 

 ،ةيجولويديأتامدخ يأ نع لماكلا اهئانغتساو اهسفن ىلع  ىلع  نوينطو نوفقثما موي اهمدق
 يمالسإلا وأ يرصانلا وأ يلاربيللا زارطلا ا مسق لمشتل تدتما مث ،لدتعملا بابشلا نم ا ريبك
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حئارشلا فوفص  لخاد سفنلا يف ةقثو حماستب ملاعلا ىلع ةحتفنملا وأ ةيمدقتلا لويملا ىوذ
،  نم عساو عاطق فالخب اذه ،ةيرصملا ىطسولا ةقبطلا نم ةفلتخملا ةيرضحلا ةلماعلا ةقبطلا

 اهعاضوأ تروهدت  يتلا،ةيمدخلا ةلودلا قفارم وأ يعانصلا ماعلا عاطقلا يف اصوصخ
ةلحرم  يف ةلتكلا هذهب قحل مث. ةديدج ةيلاربيل ةدنجأ جاهتنا عم عراستم لكشب ةيشيعملا
داسفلا عقاو عم شياعتلا  نع ةزجاعلا ةريبكلا ةيرصملا ةيزاوجربلا زومر نم ديدعلا ةرخأتم
نيميلا ىصقأ نم ةيسايسلا تارايتلل  رباع لكشب ةلتكلا هذه تروطت كلذك .نييجهنملا بهنلاو

 رورم ،راسيلا ىصقأل هذه لخاد باطقتسالا نم هب ناهتس  يال اردق ريثتل ،نييمالسإلاب ا
تارايتلا  ا اباطخ رولبت نأ نود   .اًكسامتم يجولويديأ

صلختلا وه ةضافضفلا ةيجاجتحالا ةكرحلا هذه تايلاعفل عماجلا ضيرعلا ناونعلا ناك 
 ةلودلا لكايه كيكفت نم تذختا يتلاو هبزحو كرابمب ةطبترملا ةيكراجيلوألا ةوطس نم

 حور ةيأل دمع تملا بيرختلاو ةرفاسلا ةيقبطلاو مظنملا عمقلاب هتنصح اجهنم اهداصتقاو
ةيندم ديدهت لكش امم  ،  نم. ةمواقملا ةلتكلا هذهل ةلكشملا تائفلاو حئارشلا لبقتسمل ايقيقح ا
ماعلا جازملا نع ،رهاظلا اهعاستا مغرب ،ةيجاجتحالا ةكرحلا هذه ربعت  مل ،ىرخأ ةيحان
لقألا  ىلع ،اهربع تلكشت يتلا ةيسايسلا تارايتلا وأ تائفلاو حئارشلا هذه فوفص يف دئاسلا
يأ ؛ةضافتنالا حورلةضقانم لويم ىلع ىوتحت اهسفن حئارشلا هذهف . روطسلا هذه ةباتك ىتح

ءازإب اننأ  يسأر تعستا ةكرح   .ايقفأ اهعسوت نم عرسأ ةريتوب ا
 ،تغابمو عراستم لكشب ةيجاجتحالا ةكرحلا هذه تروطت دقف ،راسملا ديعص ىلع امأ

زكارملا ضعب و  يرهاقلا زكرملا نم تقلطنا يتلا ةيريهامجلا ةضافتنالا ىلإ ىهتنا
ةيسنوتلا  تاربخلا سكع ىلع. ةينيدملا شماوهلا وأ فارطألا نم أدبت ملو ،ىربكلا ةيرضحلا
سسؤتو مكاحلا ماظنلا رفاظأ ملقت نأ ةيريهامجلا ةكرحلا تعاطتسا  ثيح ةيروسلاو ةيبيللاو
لكايه رصم  يف ةيريهامجلا ةكرحلا تزواجت ،ةمصاعلا ىلع فحزت نأ لبق ةديدجلا اهتطلسل

لماك للش ةلاح ىفو نزاوتلا ةدقاف اهايإ ةكرات ةرهاقلا  يف اهسأر برضتلةيلحملا ةطلسلا 
  . ةيلبقتسملا اهتطلسل ةيلحم تازكترمل سسؤتنأ نود 

 ، ماظنلل  ةينمألا عارذلا ،ةزجعملا هبشي اميفةضافتنالا هذه ترمد ،لاثملا ليبس ىلع
لوئسم تكرت اهنكللماك لكشب يسايسلا هميظنت تلشو ،مايأ ةعبرأ يف مكاحلا مكحلا  ي، 
 يف مهسفنأ مكاحلا بزحلاي لوئسمو لب ةيموكحلا ةيطارقوريبلا تادايقو ىلحملا
تلازا ماهنإف ،كرابمب ةرفاظلا ةحاطإلا ىلع ةكرحلا ةردق مغرب ،ىرخأ ةرابعب  .مهعقاوم
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ةردق اهيزاوت ال زكرملا  يف ةئبعتلا ىلع اهتردق نأ يأ ؛ريبعتلا زاج نإ رهظلا ةفوشكم
نأ امك . لمع عقاوم وأ ةيرضح ةيناكس تاعمجت نم فارطألا يف ةئبعتلا ىلع ةلثامم

روهظب ل  هذهل عيرسلاروطتلا   جع امم ،ةفلتخملا اهتانوكم نيب سناجتلاب حمسي مل ةكرحلا
  .كرابم ليحر روففقاوملا  يف ةحضاو تازيامت

 ىلإ لوصوللةضافتنالا تداق  يتلا ةدعاصلا ةيخيراتلا ةلتكلا لضانت ال ،قايسلا اذه يف
 يف ةبوعص رثكألا فطعنملاب ىرحألاب رمت لب ،ميدقلا ماظنلا بويج فيظنت ىلإ وأ ةطلسلا
ةداعإ ةلواحمو  ،ةمكاحلا ةيكراجيلوألا ةوطسل يجولويديألا سيسأتلا ىدحت وهو ،اهلاضن
قطنمل اًقفو  ةعونتمو ةزيمتم ةيفاقثو ةيسايس ةدحوك ىرخأ ةرم يرصملا بعشلا عارتخا
 .ويلوي ماظنل مكاحلا قطنملا نع ًةيلك فلتخي ديدج

  
  :تاضقانت ةثالث

دقف . انيرظان مامأ ىلجتي يذلا دقعملا دهشملا تابنج ةءاضإل ةيرورض ةيفلخلا هذه
ماظنلا ةيفصت نع زجاعلا اهراسمو ،رفانتملا اهبيكرتب ةيجاجتحالا ةكرحلا هذه تضفأ 

نيب موقي لوألا ضقانتلا . ةيسيئر تاضقانت ةثالث هيلع نميهت دهشم ىلإ اهسفن نع ةلاصألاب
ةداعإو ،مئاقلا عضولا ىلع  ظافحلل يعسلانيب ضقانتلا وأ ،ةروثل ا قطنمو بالقنالا قطنم

ىلكلا رييغتلا قطنمو ،ةهج نم ١٩٥٢ويلوي ذنم ةبسرتملا ةيوينبلا هحمالمب ماظنلا جاتنإ   ،
حجن ،ركذلا قبس امكف . هتاهجوت وأ هصوخش طقف سيلو ماظنلا اذه لمعل ةسسؤملا دعاوقلل
عدص ثادحإ يف ةيبابشلاو ةيعامتجالا تاكرحلاو ة يسايسلا تامظنملا نم عساولا فلاحتلا

تاسسؤم نيب اًكسامت رثكألا ةسسؤملا وهو ،شيجلا لخدت ىعدتسا ماظنلا ةينب يف ريطخ 
نأ ةيلمعلا هذهل نكي مل نكلو . هسفن ماظنلا اذه ذاقنإ فدهب ،ماظنلا ةديقع ىلع نيمألاو ةلودلا
عم ةروثلا ةيعرشل شيجلا ىنبت ىلإ ىهتن ا ام وهو ،يروثلا دملا ءاوتحال يعسلا امنود متت
ىنبت نيبامف ،مث نمو . ماظنلا سأر رييغت نم دعبأ وهام ىلإ اهءادصأ دادتما نم دحلل يعسلا

عيمج اهلوح تمظتنا يتلا دعاوقلاو تاسسؤملل ةلماك ةيفصت نم  هيعدتست امبةروثلا ةيعرش 
ا ا  يف مكحتلل يعسلا نيبو ،ةيضامل ماع نيتسلا لالخ رصم يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ىنِبلا

عاستالا يف تذخأ مث ،ةمدقملا يف هنع انثدحت يذلا قاقشلا رداوب ترهظ ،ةيلمعلا هذه عاقيإ 
   .ءادتبا ةطلسلا دعاقمل شيجلاب اوتأ نيذلا نييساسألا نيلعافلا لاقتعا دح ىلإ
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ةلافك دو دح يف رييغتلا رصحل ليم نيب هسفن ةروثلا ركسعم لخاد موقي يناثلا ضقانتلا
ةروثلا ليعافم دمل ليملا نيبو ،ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نم ردق وأ ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا 
ىنِبلاو ةيعامتجالا تاقالعلا لمشتل مكاحلا ينوناقلاو يروتسدلا راطإلا نم دعبأ تالاجم ىلإ 

ةباجإلا ة لواحم روف ضقانتلا اذه رهظي. مئاقلا ماظنلا تاسسؤم لوح تلكشت يتلاةيفاقثلا 
تابارضإلا ةجوم عاستا مهف نكمي ةيفلخلا هذه ىلع ؟ماظنلا رييغتب ىنعن اذام لاؤس نع 
تاهجوتلا لمجم حرطل ةلواحم يف يروثلا دملا نم ةديفتسم ةيعامتجالا تاجاجتحالاو 
ثحبلا طاسب ىلع كرابم مكح نم ريخألا دقعلا ىلع تنميه يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا 

قطنم نم ٍلكل ا . مييقتلا ةداعإو  يدحت حرطت ام ردقب ًاحضاو ًاليدب تاكرحتلا هذه حرطت ال
  . ةاواسملا مدق ىلع ةيلاربيللا ةيطارقميدلا قطنمو بالقنالا

ربع تلكشت يتلا ئدابملاو ميقلا نم فيط ىدحتل ليملا مهف نكمي هسفن قايسلا ىفو 
قلعتي امو اهدايحو ةلودلا ةيندم أدبم اهسأر ىلعو ةثيدحلا ةيرصملا ةلودلل ليوطلا ثاريملا 

اذه ىرجي . لمجملاب ةيصخشلا تايرحلاو ريبعتلا تايرحو ةينيدلا تايلقألل قوقح نم امهب
" ةيبعشلا ةدارإلا"مارتحاو ،ةيطارقميدلاب اهتابلاطمو اهتاراعشب ًالسوتو ةروثلا مساب يدحتلا 

و ةروثلا تايلاعف نم بلقلا يف تناك يتلا هوجولا ضعب لب  يف تايحضتلا تمدق ق نم
  .اهنيدايم

ريذجتل يعاسلا ركسعملا لخاد كرابم ليحر ذنم رمتخي يذلا ثلاثلا ضقانتلل اذه انلقني 
هيلع قلطن نأ نكمي مهف نيب ام هسفن ةيطارقميدلا موهفم لوح مئاقلا ضقانتلا وهو ةروثلا 

،/يتايوه رصتخي  هحرش قباسلاو ماظنلل سسؤملا يتايوهلا ليملاب هبشلا قيمع ،يوبعش
 ، ةيخيرات ال ةتباث ةيوهل ةلاحإلاب ةريخألا كلت فيرعت دعب ةيبلغألا مكح ةركف يف ةيطارقميدلا
نم هعبتتسي امو ،ةيطارقميدلل يعارصلا عباطلا نأش نم ىلعي يرذج يطارقميد قطنم نيبو 

تجملا لخاد ةلكشتملا تايوهلا وأ عامجإلا لاكشأ فلتخم ىدحتل ا  عم حوتفم بابلا ىلع ءاقبإلا
دارفألاو ةشمهملا تاعامجلاو تايلقألا قوقح ظفحت ةينوناقو ةيروتسد تابيترت لالخ نم 

لقأ ةجردبو ةيروتسدلا ةلأسملا لوح عارصلا لكشي ". ةيبلغألا نايغط"ةهجاوم يف نيدرجملا 
  .ضقانتلا اذه تايلجت مهأ دحأ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةلافك لوح

نيب موقت الو ،قطانم وأ ،تاهاجتا نيب موقت ةثالثلا تاضقا نتلا هذه نأ ىلع انه ددشن
تاهاجتالا كلت عطاقتت ،عقاولا يف . اًفلس عقاوملا ةفورعمو ةددحم ةيجولويديأو ةيسايس ىوق

ركسعملاف ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا ىوقلا نم ا   عساو اًفيط قرتختو ،اهضعب عم ةثالثلا
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يلاربيللا ىتح وأ ،ةظفاحملا ةيطارقميدلا طمن ىل إ ةيعاس ىوق نيب ام مسقني ًالثم يمالسإلا
ريغ يوبعش /يتايوه جذومن حلاصل ليملا اذه زواجتل ةيعاس ىوق نيبو ،نايحألا ضعب يف
ىلإ رفاس لكشب زاحني ًالثم اهضعبف ؛ةيرصملا ةيزاوجربلا عم لاحلا كلذكو . حمالملا ددحم
نم ديدعلا طرخني امنيب ةيوطلس ر ثكأ هاجتاب يركسعلا سلجملا عفدل ىعسيو ،بالقنالا قطنم

قيرط نع ءاوس ظفاحم يطارقميد وأ يلاربيل يطارقميد جذومن سيسأت ةلواحم يف اههوجو 
سيسأت يف ةرشابملا ةكراشملا قيرط نع ىتح وأ ةمئاق مالعإ لئاسوو فحصل ليومتلا 

  . ةديدج ةيسايس تاعمجت وأ بازحأ
ةطسوتملاو ةريبكلا - اهحئا رش قرتخت ةيزاوجربلا مسج لخاد تازيامتلا هذهو

تازايحنالا دجنف ،ءاوس  - ةيمدخلاو ةيلاملاو ةيعانصلا- اهتاعاطقو  - ةريغصلاو   دح ىلع
ا ىوقلا ضعب نم ا . عيمج عقاوملا هذه ربع ةعزوم  معد بالقنالا قطنم دجي لباقملا يف

تاليدعتلا ى لع ءاتفتسالا لالخ انيأر امك ،اهتحلصمل هفيظوت يف ًالمأ ةيوبعشلا وأ ةظفاحملا
ريثكلا يف ةيرذجلا ةيطارقميدلا قطنم لخادتي كلذكو . عبطلاب حيحص سكعلاو ،ةيروتسدلا

هذه ىلع رخآلا وه ليلد سرام  ١٩ءاتفتساو ،ةيلاربيللا ةيطارقميدلا قطنم عم نايحألا نم 
 ، ىوق ىلع ديدج روتسدب نيبلاطملاو تاليدعتلل نيضراعملا ةهبج تلمتشا ثيح ةيناكمإلا

يوبعشلا قطنملا عم يلاربيللا يطارقميدلا قطنملا لخادتي دق امك . نيركسعملا الكل يمتنت
تاراشإلا نم ةعومجم اهنع ردصت يتلاو نيملسملا ناوخإلا ةعامج يف لاحلا وه امك 

ا   .بيرقت تاهاجتالا فلتخم يف رشؤت ةضقانتملا
يف ةذخآ اهنإ لب ،ة ظحللا هذه ىتح مسحلا نع نوكت ام دعبأ ةثالثلا تاضقانتلا هذه ودبت

. اهعباطب ةيجولويديألاو ةيسايسلا هتطيرخو ديدجلا ماظنلا تاسسؤم عبطتس يلاتلابو مقافتلا
نم يأو رصم نيب ةنراقملا دنع نابسحلا  يف اهذخأ يغبني كلذك ةثالثلا تاضقانتلا هذهو
اهتاكاح م يف ًالمأ لوحتلا تاربخ نم ديدعلل ةلاحإلا ىرجت ام ًةداع ذإ ،ىرخألا براجتلا
  .ةثالثلا تاضقانتلا هذه يف لثمتت يتلاو ةيرصملا ةلاحلا تايصوصخ رابتعالا يف ذخألا نود

  
  :ةيلاقتنالا ةلحرملا تاءارجإو ةثالثلا تاضقانتلا

ةلحرملا تاءارجإ ىلع ةثالثلا تاضقانتلا هذه تاساكعنا ضرع ءزجلا اذه يف لواحنس 
يعيرشتو يروتسد راطإ يف رياني  ٢٥ةيعرش دسجت نأ ضرتفملا نم ناك يتلاو ةيلاقتنالا 
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اهتلوانتو ،دهشملا داعبأ عيمج رخآب وأ لكشب مسرت ةيسيئر بناوج ةتس ىلع زكرنس . ديدج
  .رمتؤملا يف نيكراشملا تالخادمو قاروأ

تاباطقتسالا ةيحض مولعم وه امك ةيروتسدلا ةلأسملا تعقو : ةيروتسدلا ةلأسملا
اهثرو يتلا عاضوألا يف يرذج رييغت يأ ىدافتل شيجلا ليم ىدأ دقف . اهركذ قباسلا ثالثلا

تاقاقحتسا نم كلذ هرجي ام لكب ةروثلا ةيعرش ليثمت يف طروتلا ىشاحتو ،كرابم ماظن نع 
ام ىلإ روتسدلا ةباتك ةيلمع ليحرتو٧١روتسد ىلع ةدودحم تاليدعت  ىنبت ىلإ دعب  ، 
يئانثتسالا عضولا زواجت لمأ ىلع ةيمالسإلا تارايتلا نم ًالوبق ليملا اذه دجوو . تاباختنالا

هذه هارت ام ىلع فافتلا نم هعبتتسي دق امو ،ةطلسلا يف يركسعلا سلجملا ءاقب يف لثمتملا 
ا ديدجلا روتسدلا ةغايص يف ا بستكم اًقح ىوقلا  هذهل ناك ام . يزكرم ًارود اهبعل يف لثمتي

قباسلا ثالثلا تاضقانتلا رابتعالا يف ذخألا نود لدجلا اذه لك ىلع زوحت نأ ةلأسملا 
فرعلا نع جرخي مل روتسدلا ليدعت ةنجل هب تتأ ام نأب رارقإلا ىضتقي فاصنإلاف . اهركذ
يف يطارقميد لوحت ةبرجت ةرشع ىدحإ  نيب نمف. ةيطارقميدلل لاقتنالا لحارم يف دئاسلا

تاليدعتلا ترج ،لودلا هذه يف وكسومل ةيلاوملا ةمظنألا طوقس دعب ةيقرشلا ابوروأ 
ةبختنملا تاناملربلا تناكو ،ةيناملربلا تاباختنالا دعب ةديدجلا ريتاسدلا ةباتك وأ ةيروتسدلا 

اكريمأ يف لوحتلا براجت عيمج يف لاحل ا كلذك. ةيسيسأتلا تايعمجلا ماقم موقت نم يه
  .ةيرصملا انتلاح عم هبشلا هجوأ ضعب لمحت ةريخألا ةبرجتلاو ،ايسينودنإ ىفو ةينيتاللا

ةسسؤملل يغاطلا روضحلا اذه لثم تالاحلا هذه نم يأ دهشت مل لباقملا يف نكلو 
ابوروأ شويجف ،ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإب اهدارفنا صوصخب قلق نم هريثي ام لكب ةيركسعلا 
تاضوافت يأ يف اًفرط اهلعجت يتلا ةزيمتملا ةناكملاو رودلا اذه لثم اهل نكي مل ةيقرشلا 

ةريخألاو ،ةمكاحلا ةيعويشلا بازحألا رودب تنروق ام اذإ ،ةيلاقتن الا ةلحرملا صوصخب
. طسوت نودو رشابم لكشب ةطلسلا لقن تاءارجإ لوح ضوافتلا ةيلمع ترادأ نم يه تناك

طورش لوح ركسعلا عم ا   ضوافت هرهوج يف ناك رمألاف ،ةينيتاللا اكيرمأ ةلاح يف امأ
كلذك ااختنالا رايخ ناك مث نمو ؛ةطلسلا نم مهجورخ  ، . يقطنم ةركبملا تاب ىرخأ ةهج نمو

ةضراعمف ؛رييغتلا ىوق ركسعم يف داحلا باطقتسالا اذه لثم براجتلا كلت نم يأ فرعت مل 
نأ نيح يف لوحتلا نم ةلوقعم ةرتف دعب الإ زيامتت ملو ،ا   بيرقت ةدحوم تدلو ةيقرشلا ابوروأ

راسيلا ىوق تمض ،ةينطو تاهبج سيسأت يف ءاكذب تحجن ةينيتاللا اكيرمأ ةضراعم 
تاسسؤملا عم ضوافتلا ىلع رداق دحاو ركسعم يف نييحيسملا نييطارقميدلاو يلاكيدارلا 
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ا . ةيركسعلا رضاح ةنطاوملا أدبمو ةلودلا ةيندمك تايهيدب لوح فالخلا نكي مل نيتلاحلا ىفو
رشابم لكشب ةي سيسأت ةيعمج باختنا رايخ نأ ىلع ديدشتلا يغبني ،قايسلا اذه يف. ةوقلا هذهب

ذإ ،ةلضعملا نم ا " ًالوأ روتسدلا"راصنأ هانبت يذلاو روتسدلا ةغايصل   جرخم لكشيل نكي مل
وأ ناملربلل تناك ءاوس ةيباختنا ةيلمع يأ ىلع هلالظب ىقليس ا   مئاق باطقتسالا رمتسا املاط

  .ةيسيسأتلا ةيعمجلل
ىوتحمل ةددحملا ةماعلا ئدابملا نم ةدودحم ةعومجم ىلع قفاوتلا رايخ رهظ انه نم 

 ، لاثملا ليبس ىلع ةيركسعلا ةسسؤملا عضوك ةيفالخ اياضق ىلع لمتشت ال ،روتسدلا
لاجملا تابلقتل ةسيرف روتسدلا هيف حبصي عضو ىفالتل ةيسيسأتلا ةيعمجلا رايتخا تايلآلو 

 ىوقلا رصت امك ،ةيبعشلا ةدارإلا ىلع بالقنالا فدهتسي رايخلا اذه نكي ملو ،يسايسلا
دمحم "روتكدلا لثم ةماعلا ئدابملا ةركف رمتؤملا يف نيكراشملا نم ديدعلا ىنبت . ةيمالسإلا
نم ا ". ركش رافغلا دبع"ذاتسألاو " تاحرف رون  عطاق ا  ضفر حرطلا اذه هجاو نكلو
نأ ماقملا اذه يف ددشن نأ يغبنيو . نيملسملا ناوخإلا ةعامج لثمم" ةكرب وبأ دمحأ"روتكدلا
، إلا ةعامج ضفر ةقرافمللايو ،هسفن وه شيجلا ةنميه نم اًفوخت قفاوتلا اذهل نيملسملا ناوخ

تاعاطق ىدل ةعورشملا تافوختلا دلوت ذإ ةيسايسلا ةيلمعلا يف شيجلا لخدتل بابلا حتفي ام 
ٍماحك ،شيجلا ىلع ا   يفاضإ ا  بلط ةطلسلاب ناوخإلا ةعامج دارفنا نم عمتجملا نم ةعساو

  .ريدقت لقأ ىلع" رارقتسالل"وأ ةلودلا ةيندمل 
  

  :ةيركسعلا- ةيندملا تاقالعلا لبقتسم
هذه ههاجتاب رشؤت يذلا رودلا اذه بعل يف بغار وأ رداق ةسسؤمك شيجلا له نكلو 

 - يلاحلا هبالقنا تمكح يتلا تاددحملا رابتعالا يف اًذخأ- شيجلا نأ ودبي ال ؟تاطغاضتلا
هطيني روتسدلا يف صاخ عضو ىلع صنلا يف ا   هباش ام وأ ةلودلا ةيندم ةيامح ةمهمب بغار

ةديقعل ردصمك - اهركذ قباسلا اهسفن  فئاظولا بعللةعيرسلا ةدوعلا وه ماعلا ليملاف . كلذ
يسايسلا لدجلا زكرم نع ا  - يسايسلا دينجتلل ةدعاقو يموقلا نمألا  ديعب هعقوم نيصحتو

لبق نم فارشإلل هعوضخ مدعو هتنزاوم ةيلالقتساب قلعتت ،تاءارجإلاو تانامضلا نم ددعب 
حرطلا اذه معدي . هتدارإ امنود ةيركسع تارايخ يف هطيروت مدع نامضو ،ةيندم ةهج يأ

تاسسؤم قح يف ءاوس يركسعلا سلجملا اهجهتنا يتلا ةيعمقلا تاءارجإلا طمن ليلحت 
ىلع ةيركسعلا ةطرشلل ةيعمقلا تاسرامملا فالخب ءاطشنو دارفأ نييمالعإ وأ ةيمالعإ 
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موخت ىلإ لوصولا نم ةروثلا حاير عنم اهلمجم يف تاءارجإلا هذه تفدهتسا . ضرألا
وأ شيجلا ءادأ داقتنا ةيفلخ ىلع تءاج تاءارجإلا هذه عيمجف . ةيركسعلا ةسسؤملا قطانم
دصر نكمي ال نكلو . هزومر ضعب ىلع مكهتلاو هتناهإ ىتح وأ ةسسؤمك ةيلخادلا هعاضوأ
ةنميهلل يعسلا وأ ،ًالثم ةيمالسإلا ىوقلا ىلع قييضت لل شيجلا ىعس هاجتاب رشؤت تاءارجإ
تاءارجإ يه راصتخاب . لمجملاب يسايسلا لاجملا ىلع قييضتلا وأ ،اهنيعب تاسسؤم ىلع

يسايسلا لاجملا تابلقت نع ا   ديعب مداقلا ماظنلا يف زيمم عقوم زجح فدهتست ةيقابتسا
  .ماظنلا اذه ىلع ةنميهلل فدهت تاءارجإ اهنوك نم رثكأ ةعقوتملا

ام يف لثمتي لوألا لماعلا . عابطنالا اذه دكأتل نيرخآ نيلماع رابتعالا يف انذخأ اذإف
ماقملا يف ةيكيتيلوبويجلا تارابتعالا ىلع اهزيكرتو ،شيجلا ةديقع ةيمومع نع هانركذ 

هيعس الإ مهللا لاثملا ليبس ىلع يكرتلا شيجلاك ةددحم ةديقع لثمتي ال شيجلاف . لوألا
بايغ فالخب اذه ،لبقتسملا يف ةيميلقإ بورح بنجتو ،ًالثم رارقتسالاك ؛ةضماغ  فادهأل

نوكت نأ ةيركسعلا ةسسؤملا ىلع ا   حاحلإ لكشي ال امب حضاو وه امك هتادايق نع سييستلا
ىلع ءوضلا طيلستب وأ اهلخادب سييستلا باب حتف نم هعبتتسي دق امو ،باطقتسالا زكرم يف 

ةيؤر مسي يذلا بايترالا رصنع يف لثمتي يناثلا لماعلا ". ةلقتسملا"ةيسسؤملا اهعاضوأ 
ةيوطلس نم هترج  امو ويلوي ةروث ةبرجت رابتعالا يف اًذخأ شيجلل ةعراصتملا ىوقلا عيمج

نيملسملا ناوخإلا ةعامجك ؛مويلا ةرضاحلا ةيسايسلا ىوقلا نم ددع اهنمث عفد ةخسار 
  .دفولا بزحو

مهضعبو ،ةيبرحلا نوجسلا يف ىضقي نأ داك ةعامجل ل ةيلاحلا تادايقلا ضعب نإ لب
ىوقلل ةبسنلاب ركذي ءيشلاب ءيشلاو . رثكأ ال نينس عضب ذنم ةيركسع مكاحم مامأ مكوح

ام دجت ال اهنأ الإ ،ةيناملربلا ةيبلغألا دادبتسا ىشخت تناك نإو ىهو "ةيندملاب"ةامسملا   ،
يأ بايغ عم ا   لعجي يذلا رمألا ،يجولويديأ ليضفت صوصخ ،شيجلا اياون يف ةقثلل اهعفدي

يناتسكابلا زارطلا ىلع ًالخدت نوكي نأ اهيف امب ،تالامتحالا لك ىلع ا   حوتفم شيجلا لخدت
. لكك عمتجملاو يسايسلا لاجملا يف ةيمالسإلا ىوقلا ذوفن نم معدي لخدت يأ ،يكرتلا سيلو
عجشت ال ةبرجتلاو ،ثد حتسملا رمألاب سيل ةيرصملا ةسايسلا يف شيجلا روضح ،راصتخاب

اهراركت ىلع ا  ىلع ةيرصملا ةسايسلا يف رود بعلل شيجلاب جزلل يعسلاف مث نمو . دحأ
ىوقلا عم ةعساو ةهجاوم يف شيجلا عضو ةباثمب وه يدابلا يخيراتلا راسملا فالخ 

ةشقانم يف اهركذ قباسلا تاظفحتلا تحرط . دحأ ىلع عفنلاب دوعت نل ةيسيئرلا ةيسايسلا
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ةباثمب نوكي يموقلا نمألل سلجم سيسأت ىلإ تعد " داوجلا دبع لامج"روتكدلل  ةحورطأ
سلجملا اذه لباقملا يف نمضيو ،هفالخو ةنزاوم نم شيجلا لغاوش ةشقانمل نمآ  راطإ
  .ةلودلا ةيندم ةيامح

  
  :ةلودلا ةيندمو ةينيدلا ةيددعتلا لبقتسم

نم ديدعلل ضرعتي يذلا ةينيدلا ةيددعتلا عقاوو ةلودلا ةيندم ةيامح نذإ نكمي فيك 
ىوتسملا ىلع ةقيمع تالوحت ثودح ةيناكمإب ةنوهرم لاؤسلا اذه ةباجإ ودبت ؟رطاخملا 
تارايتلا هنم بلقلا ىفو ،ةيرصملا ةيسايسلا تارايتلا نم عساو فيطل يكرحلاو يركفلا 

ركفلا نيب يرورض كابتشا ضف ىلع زكتري يركفلا لوح تلا اذه. عبطلاب ةيمالسإلا
نم ا   ددع ىذغيو ،ةيرصملا ةثادحلا دفاور نم ا  يسيئر ا  دفار لكشي يذلا يمالسإلا يحالصإلا
ريخألاو ،ةلودلا زاهج نيبو ،نيملسملا ناوخإلا ةعامج اهسأر ىلع بازحألاو تاعامجلا 

ةيسيئرلا هتادأ اهفصوب ،رايتلا ا ذه سجاه ىلإ تاينيعبسلا نم يناثلا فصنلا ذنم لوحت
عم ةلودلا زاهجب قلعتلا اذه يف يمالسإلا رايتلا كرتشي . كاذ يحالصإلا هعورشم زاجنإل

يتلاو ينطولا ررحتلا ةلحرم مضخ يف تأشن يتلا ةيركفلاو ةيسايسلا تارايتلا نم هريغ 
لكك يرصملا ةايح لا طمنو لب ،ةيرصملا ةيوهلا ءانب ةداعإل ةلئاه ةيناكمإ ةلودلا يف تأر
لوغت يف يخيراتلا رذجلا نمكي انهو . ةيمالسإلا عم ةيسكراملا تارايتلا كلذ يف ىواستي

تلثمت ةيسكع جئاتن نم كلذ هرج امو نينطاوملل ةصاخلا ةايحلا ىلع اهتائتفاو ةلودلا ةطلس 
ناك عيمجلا ىدل يدادبتسا ىوه ةدايسو ،هسفن ةنطاوملا عورشم نع نطاوملل بارتغا يف 

  . حضون نأ انلواح امك هانثرو يذلا باطقتسالا خانم نع ًالوئسم
لخاد لمعلا ىنعمب ،كابتشالا اذه ضف ىلع بغار وأ رداق يمالسإلا رايتلا نأ ودبي ال 
ظافحلا عم ةلودلا زاهج ةرادإ ىتح وأ تاسايسلا يف ريثأتلاو هعورشمل ةوعدلاو ماعلا لاجملا 

تايرح ىلع تائتفالاو دادبتسالا عنمل ؛زاه جلا اذهل يرورضلا دايحلا نم ردق ىلع
اهريخست بجيو ةعيط ودبت ةادأ درجم تلازام يمالسإلا رايتلا فر . نينطاوملا  ع يف ةلودلا

هعباطب ةلودلا هذه لمع بناوج فلتخم عبطيو ،روتسدلا يف نصحتي يتايوه عورشم حلاصل 
  .اهتيويحو ةينطولا ةعامجلا ةدحوب ةصاخلا كلذ بقاوعل رظنلا نود
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نيملسملا ناوخإلا باطخل ةسسؤملا راكفألا " ىنسح مزاح"روتكدلا ةقرو تشقان 
نأ لواحو ،ةعامجلا سسؤم انبلا نسح ذاتسألا تاباتك يف ىلجتت امك ةيوهلا لوح روحمتملا 
نآلا ىتح ةعامجلا ىلع اًنميهم لازي ال يذلاو ،باطخلا اذه يف ةيرارمتسالا رصانع زربي 

ةعيرشلل يعادبإ مهف ريوطت ةرورض نع " انبلا لامج"ذاتس ألا كلذك ثدحت. ىري امك
هفصوب سيلو ةيرصملا ةيوهلا تانوكم دحأ هنوك نم هتيعورشم دمتسي ،عيرشتلل ردصمك 
ماع أدبم لوح روحمتت هروصت يف ةعيرشلاف ،ينوناق قوف ًارايعم وأ نوناقلا ىلع ا   ديق

ةعيرشلا جاردإ حبصي مهفلا اذهبو . هدحو هللا ةدايسلا ظفحو ،بعشلل ةطلسلا در وه هرهوج
ةديقعلا مساب اهل ا  كبتشا . حبك سيل و اهليعفت قافآل ًاحتفو ةيرحلا هذهل ًاليصأت روتسدلا يف

قايسلا زاربإل ةلواحم يف انبلا لامج ذاتسألا ةحورطأ عم كلذك " دهاجم رينم"روتكدلا 
يتلاو ،ةداملا هذه نأ  فيكو ،عيرشتلل يسيئر ردصمك ةعيرشلا ةركف ثدحتسا يذلا يسايسلا

نيد وه مالسإلا نأب رقأ ام ا   مئاد يذلا يرصملا يروتسدلا ثاريملا نع اًفلتخم اًئيش مدقت مل
تارايتلا مث ،لوألا ماقملا يف ةيوطلسلا ةلودلا ةمدخل ا   مئاد اهفيظوت ىرج ،يمسرلا ةلودلا

ةيرح وأ عادبإلا ةيرح دض يئاقتنا لكشب اهفيظوت قيرط نع ةقحال ةلحرم يف ةيمالسإلا 
  .دقتعملا

لوحتلا اذه طورش ىلع هتلخادم يف " يبيضهلا ميهاربإ"ذاتسألا زكر لباقملا يف 
اًتباث ا   رهوج ىرت يتلا ةيديلقتلا رظنلا ةهجو ذبنل اعدو ،ةيمالسإلا تارايتلا لخاد ىجترملا

تالوحت نع رظنلا ضغب ا   فرظلا مئاد هجاتنإ داعي ةيمالسإلا تارايتلاو ناوخإلا ركفل
ىعست ةيديلقت ريغ ةيمالسإ تارايت روهظ رداوبل هابتنالا تفل يبيضهلا لواح . يخيراتلا

ةثوروملا ةيوهلا ةيعار ةلودلا ةركف ةيزكرم نع داعتبالاب ،يمالسإلا عورشملا ءانب ةداعإل 
هذه عم ةلصلا روسج دم يه ىرخألا تارايتلا ةمهم نأو ،ينطولا ررحتلا ةبقح نم 

اذه . ديدجلا يسايسلا لاجملا يف اهجمد لجأ نم اهيلع حاتفنالاو ،ةغزابلا تايساسحلا
ال هنأ الإ ،طسوتملاو روظنملا ىدملا ىلع رمثي نأ روصتملا ريغ نم ناك نإو لصاوتلا 
ةيندمل شيجلا ةيامح ويرانيس يف دادسنا هنأ ودبي ام عم ةصاخ ةيلاحلا ةظحللا يف هنع ىنغ 

ةكرحلل ماعلا مسجلا لخاد دومحملا بارطضالا نم ا ثي نأ نكمملا نم هنأ امك ،ةلودلا  ردق ري
  .ةيوطلسلا  اهلويم نم حبكي امب ةيمالسإلا
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  :ميدقلا ماظنلا تاسسؤمو لكايه ةيفصت
يتلا كلتك ةقيمع ةيروث تالوحت مضخ  يف ماظن يأب ةطبترملا ىوقلا زكارم ةيفصت

لزعلا نيناوقو ةيلاقتنالا ةلادعلا : نيتيسيئر نيتيلآ ىلع دامتعالاب ىرجي رصم اهب رمت
يف ىرجي امك ،قباسلا ماظنلا زومر ةمكاحم لكش تذخأ ءاوس ةيلاقتنالا ةلادعلا . يسايسلا

يفتكت يتلاو " ةحلاصملاو ةقيقحلا ناجل"لكش وأ ،لوحتلا براجت بلغأ يف ىرج امكو رصم 
نع ماعلا وفعلا رادصإ عم اهيف نيطروتملا نع فشكلاو ،ميدقلا ماظنلا تاكاهتنا يف قيقحتلاب 
اكيرمأ براجت عيمجو ايقيرفإ بونجك براجتلا نم ديدعلا يف لاحلا وهو ،نيطروتملا ءالؤه 

رؤبلا ر يهطت ىلع رصتقي ال ةيلمعلا هذه فده. نيتنجرألا وهو دحاو ءانثتساب ةينيتاللا
يزمرلا سيسأتلا ةباثمب دعت اهنكلو ،طقفو اياحضلا رابتعا درو ،ديدجلا ماظنلل ةئوانملا 

لزعلا تاءارجإ فدهتست ،كلذ عم يزاوتلاب . ميدقلا ماظنلا ةنادإ ربع ةديدجلا ةيعرشلل
  . جيردتلاب وأ ًةيلك ةميدقلا ةبخنلا لحم ةروثلا ةبخن لالحإ يسايسلا

لوحتلا ةبرجت تعقو ا . لؤافتلا ىلع اًثعاب ةيرصملا ةلاحلا يف دهشملا ودبي ال  ضيأ انه
قطنم لُخادتف . اهنع ثيدحلا قبس يتلا ةثالثلا تاضقانتلا تايصوصخ ةيحض ةيرصملا

ةمكاحم - دودحلا قيضأ يف ةيلاقتنالا ةلادعلا تاءارجإ رصحل ىدأ ةروثلا قطنم عم بالقنالا 
ريغ نم ذإ  - نيرهاظتملا لتق يف ةطروتملا ةطرشلا تادايق ضعبو هتلئاعو سيئرلا

ماظنلا اذه تاسسؤمل ةبرض هيجوت ماظنلا ىلع ظافحلل تلخدت بالقنا ةطلس مايق روصتملا 
 ، زاهجلا اذه دقع طارفنا نم ةبرضلا هذه هرجت دق ام لكب ةطرشلا زاهج اهسأر ىلعو ،هتاذ

  . اهسفن بالقنالا ةطلسل هتئوانم لامتحاو
أ ،ثدح ام وه ا  اهسفن ةزيمتملا ةناكملا لالتحال ةطرشلا ةداعإ ةلواحم ي مامت سكعلا

لثم دهشنس اننأ ودبيالو . ةيديلقتلا اهلمع تايلآ سفنل اًقفوو ماظنلا تاسسؤم طسو اهتلتحايتلا
ا لثم قالطإ ىلع ةرداقلا يه ةديدجلا ةبختنملا ةيندملا ةطلسلا اهدحو . بيرق تاءارجإلا هذه

تاريثأت نم ةيلاخ دلوتس ىدم يأ ىلإو ،اهبيكرت ىلع ه رودب فقوتي كلذو ،تاءارجإلا هذه
  .عبطلاب دعبتسم لامتحا وهو ةميدقلا بخنلا

ضعب ليحي ام ةداع يتلا تالاحلا نم ريثكلا ةيرصملا ةلاحلا هبشت ال ،قايسلا اذه يف 
ةلاحف . ةمزاللا ةربخلا رفاوت ىلع فقوتت ةلأسملا نأ ول امك ،اهيلإ ةيقوقحلا ةكرحلا هوجو
ال ةيلاقتنالا ةلادعلا لاجم يف ةعدبم براجت تدهش يتلا لاثملا ليبس ىلع ةينيتاللا اك يرمأ
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ىلعو ،هسفن ةيركسعلا تابالقنالا قطنم ةهجاوم يف اهيف أدب لوحتلا نأ ذإ اهيلإ ةلاحإلا نكمي 
  .ليوأتلا لمتحي ال لكشب شيجلا باسح

تاءارجإ يأ دهشت مل يتلاو ايسينودنإ يه اهيلإ ةلاحإلا قحتست يتلا ةبرجتلا نوكت دق 
امك فثكم لكشب شيجلا ةباقر تحت لوحتلا ثدح ذإ ،بيرقتلا هجو ىلع ةيلاقتنالا ةلادعلل 

يأ دهشن ملو ،وتراهوس ةمكاحم دوهج لك تلشف ا . رصم يف ثدح  ضيأ ةلاحلا هذه يفف
طرو ت ىنعي ناك يضاملا تافلم نم يأ حتف نأ ذإ ،لباقملا يف ةحلاصملاو ةقيقحلل تاءارجإ
بناجلا ىلع . لوحتلل مهتياعر لظ يف هروصت نكمملا نم نكي مل ام وهو ؛تالارنجلا

يتلا ةيكراجيلوألا لحم لحت نأل ةدعتسم ةبخن ميدقت نع ةروثلا ىوق زجع ناك ،رخآلا 
ىلحملا مكحلا لكايهو ةفلتخملا ةلودلا ةزهجأ ربع تقدنختو ،ميدقلا ماظنلا محر نم تلكشت 

ل تاءارجإ يأ بايغ يف ا    . يسايسلا لزعلمساح ًالماع
ةقبط درجم تسيل ةيكراجيلوألا هذه نأ ذإ ؛ةيرصملا ةيصوصخلا ىلجتت ا   ضيأ انهو
نمو ةفلتخم ةيسايس بازحأ وأ بزح ربع ةملكلل رشابملا ىنعملاب مكحلا ةمهم تلوت ةيسايس 

يف يضارألا كالم رابكو دفولا عم ثدح امك - مهبصانم مكحب مهنم صلختل لهسي مث 
ا صب اننكلو - ١٩٥٢ ماظن هفصوب ؛هسفن جاتنإ ةداعإ يف ماظنلا اهيلع دمتعي ةيخيرات ةلتك دد

، . نيممعملا رهقلاو بهنلل ريبعتلا زاج نإ ماظنلل ةيعامتجالا ةدعاقلا يه ةيكراجيلوألا هذه
هادم يف زواجتي وحن ىلع لماكلاب ماظنلا ناكرأل زه ةباثمب وه اهل ةبرض هيجوتف مث نمو 

  . هسفن كرابم طاقسإ
دق يتلا ةيداصتقالا راثآلاف ،يقبط فلاحت نع ثدحتن اننإ ثيحو ،هتاذ قايسلا ى فو

لزعلا تاءارجإب هبشلا ةبيرق اهلعجت قمعلا نم ةجرد ىلع نوكت دق لزعلا تاءارجإب طبترت 
يف ،يعارزلا حالصإلا نيناوق عم ،ا   مساح   ءارجإ تناكو ،ويلوي ةروث تبحاص يتلا يسايسلا

لزعلا تاءارجإ نأ كلذ نم مهألا . ةيعارزلا يضارألا كالم رابك ةقبط ةطلسب فصعلا
ةمالع اهرارقإ لثمي ام ةداعو ةيلاقتنالا ةلادعلا تاءارجإ نم بعصأ ا   مئاد تناك يسايسلا
هعم حبصي يذلا دحلا ىلإ بخنلا هذه ةوطس لكآتو ،ديدجلا ماظنلا مئاعد خوسر ىلع 

نكلو ،اًنكمم ا  ابوروأ يفف ". عقاولا رمألاب رارقإ"ةباثمب ه رمأ طقف سيل اهلزع وأ اهتمكاحم
تلصوو ،تاونس سمخ براقيام رورم دعب يسايسلا لزعلل ةيدج نيناوق رارقإ مت ةيقرشلا 

يف ةمكاحلا ةيعويشلا بازحألا تادايق نإ لب . اينامور ةلاح يف نامزلا نم دقع وحنل ةدملا
تبقعأ يتلا ةيباينلا سلا جملا يف ليثمتلاو حشرتلا ىلع اهروضح رصتقي مل لودلا هذه
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ًالثم ادنلوب يف لاحلا وه امك ىرخأ ةرم ةطلسلل ةدوعلا يف اهضعب حجن نكلو ،تاضافتنالا 
فقوتي نذإ رمألا . ةيطارقميدلا هاجتاب اًقيمع ًالاضن تدهش يتلا لودلا ةمدقم يف تناك يتلاو
قطنمو ةروثلا قط نم لخادت ةجيتن ؛نآلا ىتح ةقلعم تلازام يتلا ةيعرشلا ةلأسم مسح ىلع

نأ ذإ ؛ةيعرشلا ةلأسم اهتاذ دحب ةلبقملا تاباختنالا مسحت نأ روصتملا ريغ نمو ،بالقنالا 
ا   .يلمع ةديدجلا ةطلسلا مادقأ تابث ىلع فقوتي رمألا

  
  :ديدجلا ماظنلا ءانب تاءارجإ

فقوملا اذه رثأ ،ميدقلا ماظنلا ةيفصت تاءارجإ ىلع بلسلاب مسحلا بايغ رثأ امك 
. ديدجلا ماظنلا دعاوق ىسرُت نأ ضرتفملا نم ناك يتلا تاءارجإلا ىلع كلذك بلسلاب قلعملا

زكارملا جاتنإ ةداعإ لاجم نيب ام لصفلا يف لثمتي رصم يف ةيطارقميدلا ىلإ لوحتلا رهوج 
،  - يعامتجالاو يفاقثلا اهانعمب ةنميهلا ةيلمع يأ- ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  ةلودلا زاهج نيبو

نم خسرتيو ،ةنميهملا ةيعامتجالا تافلاحتلا هربع رولبتت ،يسايس لاجم ةأشنب حمسي ام وهو 
ىلإ ممعملا داسفلا ليوحتب هيلإ ةراشإلا قباسلا لخادتلا حمس نأ دعب نوناقلا مكح عقاو هلالخ 

فافتلاو بالقنالا قطنم ةدايسو مسحلا بايغ . اهتاذ ةنميهلا هذه جاتنإ ةداعإ ةدعاق
نيذه هاجتاب عفدي نأ هنأش نم ءارجإ يأ ةلمرفب حمس يركسعلا سلجملا  لوح ةيكراجيلوألا

ضف هاجتاب مالعإلا ةزهجأ ةلكيه ةداعإب حمسي ًالثم ينوناق ءارجإ يأ ذاختا متي ملف ؛نيحململا 
  .ةينمألا ةزهجألا عم ةيوضعلا ةقالعلا هذه

يكلم صخت تاءارجإلا نم ا" ىنغلا دبع نيسح"حرط ،قايسلا اذه يف    طمنو ة ددع
طمن ثيح نم ،ًالوق ال ًالعف بعشلل ةكولمم تاسسؤم ىلإ لوحتت ثيحب تاسسؤملا هذه ةرادإ 

ةلكيه ةداعإو حالصإ ديعص ىلع يدج ءارجإ يأ ذاختا متي مل كلذك . ماعلا اههجوتو اهترادإ
روتكدلا حرط . يمالعإلا لاجملا يف ىغتبملا اذهل ًالثامم ًالصف ققحي امب ةطرشلا زاهج
ماظن ضرفو ةطرشلا ةلكيه ةداعإ ديعص ىلع لاجملا اذه يف ةمهم ا " ظوفحمدمحم "  راكفأ
ىلع قباسلا جاتنتسالا قبطني . اهئادأ ىلع ةيتاذلاو ةيعيرشتلاو ةيعمتجملا ةباقرلل ديدج
نيناوق نأ " راصن رباج"روتكدلا ظحالي ،لاثملا ليبس ىلع . ةيسايسلا ةايحلل ةمظنملا نيناوقلا
لثمتي . رييغت امنود وه امك مئاقلا ىوقلا نزاوت ىلع ءاقبإلل ًاليم سكعتل تءاج تاباختنالا

كبرملا ميسقتلاو ،يدرفلا عارتقالل دعاقملا ثلث ىلع ءاقبإلا ىلع رارصإلا يف يعسلا اذه 
بازحألا نوناق عم لاحلا كلذك . جف لكشب ةيديلقتلا تابيكرتلا ىباحي يذلا ةيباختنالا رئاودلل
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نع عنملاو حنملا ىلع مئاقلا ميدقلا ماظنلا قطنم سفنب ا هظ يذلاو ةيسايسلا  عبشم رونلل ر
ىلع ءاقبإلاو ةيداملا طورشلا نع كيهان ،عيقوت فالآ ةسمخلا طرشك ةفحجم طورش قيرط 

  .اهساسأ ىلع بازحألا سيسأت زوجي ال يتلا تاروظحملا نم ةمئاق
  
  :ةيباقنلاو ةيسايسلا ةيددعتلا لبقتسم

ةروثلا ىوق نع ريبعتلل تأشن يتلا ةيسايسلاو ةيباقنلا تامظنملا  ودبت قايسلا اذه يف
ةيباقنلا ةكرحلاف . اهومن نود لوحت ةخسار قئاوع هجاوت امك ،ةشاشهلا نم ريبك ردق ىلع

ةيكراجيلوأ ةهجاوم ىفو ،دراوملا يف حداف رقف لظ يف اهقيرط سسحتت تلازام ةلقتسملا 
عم لماعتلل يعمقلا رايخلا هاجتا يف اهتاعا طق ضعب عفدي ،يركسعلا سلجملا لوح ةفتلم

لامعلا داحتإ يف اهنم رخآ عاطق قدنختي امنيب ،ةفلتخملا ةيجاجتحالاو ةيبارضإلا ةطشنألا 
  . قباسلا ماظنلا نم ثوروملاو هسفن

يف امهسأ ةدعاصلا ةيلامعلا  ةكرحلل يميظنتلاروصقلل ةفاضإلاب ةسرشلا ةمواقملا هذه 
ريفوت نم اهعبتتسي امو ةيددعتلاب حمستو ،ةيباقنلا ةيرحلا أدبم رقت ،ةديدج تاعيرشت ةلقرع 

هذه فص يف ودبي لبقتسملا نإف ،كبترملا لاحلا عقاو نم مغرلا ىلع نكلو . دراوملل
، " ناميلس رماس"روتكدلا حرط امك ،ةكرحلا  اذه كلمي ال ذإ ةيباقنلا ةيددعتلا نع هتقرو يف

قباسلا ماظنلا ةكرت ىلع درمتلل ا   دعاصتم ًاليم رهظت ةلماع ةقبطل همدقي ام يمسرلا داحتالا
ةكرحلا ىلع قبطني ام . ميظنتلا قح ةرداصم لباقم يف ةدودحم ةيعامتجا ةوشر ىلع ةمئاقلا
دراو يف اه نأ ودبي ال يتلا ةيجاجتحالا تاكرحلا نم ددع ىلع كلذك قبطني ةلقتسملا ةيباقنلا

ا   . عيرس راسحنالا
تاكرحلا هذه اهضرفت نأ نكمي يتلا ةيدجلا ةيوستلا لكشب قلعتي انه حلملا لاؤسلا 

ضعب ءاوتحاب حمس يذلاو - ةلودلل ةيعيرلا دراوملا لكآت لظ يف اهتامظنمو ةيعامتجالا 
نأ نكمي لهو ،ىرخأ ةرم عمقلا رايخل ءوجللا ةبوعص و  - يضاملا دقعلا لاوط بلاطملا

ةبوعص ةجيتن ،اهسفن نع ةلاصألاب لبقتسملا يف مكحلا ةلداعم يف اًفرط لكايهلا هذه نوكت 
  .ةبيطلا تاينمألا زيح زواجتي ال ضارتفالا اذه نأ مأ ركذلا قبس امك اهئاوتحا

ةيبزحلا ةيددعتلا ديعص ىلع ا  ةدعاصلا بازحألا هجاوت الف . ديقعت لقأ ودبي رمألا
ىرسي "ثحابلا حضوأ امك اهنكلو ،ًالثم ةيعمتجملا ةضراعملاب وأ ليومتلاب قلعتت تايدحت 
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، " يوابزعلا اهتانوكم راهصناو يسسؤملا اهئانب جضنب قلعتت رخآ عون نم تايدحت هجاوت
ربانمك نآلا ىتح ودبت بازحألا هذه ةيبلاغ . يسايسلا اهباطخو يركفلا اهطخ حوضوو

ةخسار دعاوق تاذ ا  الب عمتجملا يف ةغزاب تايساسح نع ربعت  يهف. بازحأ اهنم رثكأ ةيركف
هذهل يئاقلت دييأت لكش يف اهسفن تايساسحلا هذه مجرتت نأ كلذ ىنعي ال نكلو ،كش 

ةيسايسلا ةطيرخلا عم ةيبزحلا ةطيرخلا قباطتت نأ لبق ليوط تقو رمي دق . بازحألا
  . نآلا اهحمالم لكشتت يتلاو عمتجملا يف ةيركفلاو

لكشتت اهلباقم ىفو ،عبطلاب ةيمالسإلا ةلتكلا يه نآلا ىتح اًكسا مت رثكألا ةلتكلا ودبت
. تايلقألا قوقحو ةيصخشلاو ةماعلا تايرحلاو ةيندملا ةلودلا ةركف لوح ةيلاربيل تايساسح

ومن عم يزاوتلاب ومنت ،ةيراسي تايساسح عم اهرودب ةيلاربيللا تايساسحلا هذه جمدنت دق 
بطقلا ةهجاوم يف ا شتل عمتجملا يف ةيجاجتحالا ةكرحلا  يررحتو ا  يعامتجا ا  يطارقميد ا  بطق لك
مقافت لظ يف يلاربيل نيمي وأ ينيد ريغ نيميل أيهم لاجملا نأ ودبي  الو. ظفاحملا يمالسإلا

ةركفل ةربتعم ةحاسم دارفإ داج يلاربيل رايت يأ ىلع ضرفي يذلا يعامتجالا باطقتسالا 
  .هجمارب يف ةيعامتجالا ةلادعلا

  
  :ةيطارقميدلا ىوقلا تايجيتارتساو ماعلا دهشملل ةدوع

تاضقانتلا هذه لعف نع ضخمتملا دهشملا صيخلت يماتخلا ءزجلا اذه يف لواحنس 
وه تالعافتلا هذه ةليصح نإ لوقلا نكمي . اهنع انثدحت يتلا ةفلتخملا تايوتسملا ىلع ةثالثلا
هذه نم ٍيأ مسح نم ةعراصتملا فارطألا نم فرط يأ نكمتي ال : حضاو فعض نزاوت
ةداعإ نع زجعي بالقنالا قطنمف . ةلماك هتدنجأ ضرف نع عيمجلا زجعيو ،ةثالثلا تاضقانتلا

بزحلا يف ًةلثمم يسايسلا هعارذ نادقف ةجيتن ؛ةفورعملا هحمالمب ميدقلا ماظنلا ليغشت 
 داح ا  يسايس اًغارف جتنأ يذلا رمألا ،هيلع م  لوحي ،ا يقلا ةلودلا نمأ ثحابم زاهجو ،ينطولا

  .ماظنلا ليغشت ةداعإ يف سلجملا ةبغر نود
نم ددع عم ةلصلا روسج دم لالخ نم غارفلا اذه ءلمل يركسعلا سلجملا ىعسي  

لوح قفاوت ءانبو  ،عبطلاب يمالسإلا رايتلا اهنم بلقلا ىفو ،ةظفاحملا ةيسايسلا تارايتلا 
هيضتقي امب ،هسفن يعسلا اذه ن أ يف ىلجتت ةقرافملا نكلو. اهجهتني يتلا تاءارجإلا نم ددع

مل ولو ىتح عقاو رمأل اهلوحيو ةيددعتلل سسؤي ،نيتدقعم ضوافتو ةمواسم يتيلمع نم 
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تاضوافملا امو . ماعلا يأرلا تايساسحل ةيلعفلا ةطيرخلا عم قباطتتو ،ةيددعتلا هذه جضنت
يتلاو ةيروتسدلا  ئدابملا ةقيثو لوح وأ تاباختنالا نوناق ةباتك لالخ اهاندهش يتلا ةدقعملا

ىرجي فرطك ؛ةديدجلا ةيسايسلا بازحألاب فارتعالا ىلإ اهيف يركسعلا سلجملا رطضا 
ليملا اذه ىلع ا  ليحتسملا نم ودبي مث نمو . يوق ًاليلد الإ ةاواسملا مدق ىلع هعم ضوافتلا

يأ ةبصان مو ،يسايسلا غيرفتلا ىلع ةمئاقلا ةقباسلا اهتديقع سفنب ةينمألا ةزهجألا ءانب ةداعإ
  .لمجملاب يعامجلا لمعلا بيرختل ليملاو ،ءادعلا ةيندم حور

لظ يف ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلا لاجم يف ةروثلا ليعافم رصح نكمي ال ،لباقملا يف 
نيب ةيوضعلا ةقالعلا طمن رارمتسا ددهي يذلاو ةيعامتجالا تالاضنلل قوبسملا ريغ دعاصتلا 

ىدان وأ ،ةيسايسلا هعارذل ماظنلا داقتفا عم ا لودلا ةزهجأو ةمكاحلا ةلتكلا هذه  صوصخ ة
تالاضنلا ددهت امنيب ،لباقملا يف نكلو . ركذلا قبس امك ،ةيكراجيلوألا هذه حلاصم

ةردقلا كلتمت ال يهف ،ةمئاقلا ةمكاحلا ةلتكلا ةنميهل يداملا ساسألا ةدعاصتملا ةيعامتجالا 
مث نمو . ةيسايسو ةيباقن تاميظنت لكش يف نيعتملاو لقتسملا يسايسلا ريبعتلا ىلع

دقف ،لقتسملا يسايسلا ريبعتلا يف نآلا ىتح حجنت مل نإو ،ةدعاصلا ةيعامتجالا تاكرحلاف 
ةديعب ةفوشكم ةحاس يف ةحوتفم ةكرعم ىلإ ةمكاحلا ةلتكلا هذه رج يف لقألا ىلع تحجن 

ءاوتحالاو  عمقلا سيلو ،طسولا لولحلاو ةمواسملا اهماوق ةكرعم ينمألا ءاطغلا نع
  .ةيلحملا بساكملاب

ةيطارقميدلاو ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ىوقلا نيب ىوقلا نازيم ليم نم مغرلا ىلع كلذك 
نم سيلف ،ةريخألا كلت حلاصل ىرخأ ةهج نم ةيمالسإلا ىوقلا نيبو ،ةهج نم ةيرذجلا 

حمس ي يذلا وحنلا ىلع ةيمالسإلا ىوقلا حلاصل زجان لكشب ةكرعملا هذه مسح دراولا
رصمل دقعملا ىكيتيلوبويجلا عضولا الف . ًةدرفنم دالبلا ةدايق وأ روتسدلا ةغايصب اهدارفناب

ىعسي يذلا شهلا رارقتسالاب لالخإ يأل ةنلعملا شيجلا ةيساسح الو ،ويرانيسلا اذه لمتحي 
ةيطارقميدلاو ةيلاربيللا ىوقلا فوفص يف ةعساولا ةئبعتلا نع كيهان . هذبحت هيلع ظافحلل
  .تفلم لكشب راسملا اذه بيلاود يف يصعلا عضو ىلع ةرداق تلازام يتلاو ةيرذجلا

رشؤي نآلا ىتح بلاغلا ليملا نكلو ،كاذ فعضلا نزاوتل ةلمتحملا تالآملا ددعتت 
ةعراصتملا فارطألا هذهل ةفلك لقألا رايخلا اهفصوب ؛ةظفاحمو ةشه ةيطارقميد ءانب هاجتاب 

ةيطارقميدلا ملحو ويلوي ماظن نيب ام ةفاسملا يف ةطقن اه تحلصمل عارصلا مسح نع ةزجاعلاو
هذه نيب ةقدلا ةغلاب تانزاوت ىلع ةديلولا اهتاسسؤم زكترت ذإ ةشه ةيطارقميد يه . ةلماكلا
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نم عساو فيط نيب تتفملا ديدجلا ناملربلا عضو ًالثم ليختنل (ةعراصتملا فارطألا 
هيلإ لصت نأ نكمي يذلا ىدملا نم تانزاوت لا هذه دحت ذإ ؛ةظفاحم ةيطارقميد ىهو). ىوقلا

يأ ىلإ نكلو ةيباقنلا ةيددعتلا رارقإ نكمي لاثملا ليبس ىلع (يطارقميدلا لوحتلا ليعافم 
ةدقعم تامواسم لظ يف لوحتلا اذه نم ةيرصملا ةأرملا ديفتستس ىدم يأ ىلإو ؟ىدم 

نمو ،فعضألا فا رطألا عفدتس ،ناملربلا يف اهادع امو ةظفاحملا ىوقلا نيب ةلمتحم
  ).؟ظهابلا هنمث عبطلاب ةأرملا مهنمض

وه لوألا لامتحالا . نييوطلس نيلامتحا نيب لضفألا ويرانيسلا هفصوب رايخلا اذه يتأي
ةرادإل ةينمألا ةزهجألا ةدوع يأ ،ريبعتلا زاج نإ " يسور"راسم ربع ةيوطلسلا جاتنإ ةداعإ 

نم ريثكلا ةسايسلا ىوقلا دقفت ةدتمم ةمزأل عضولا روطت اذإ ةميدقلا اهتديقع سفنب رومألا 
ةيلمع فانئتسال يخيرات فرظ رفاوتي مث نمو ؛ةيضاملا ةرتفلا لالخ اهتنب يتلا اهتيعرش 

  ".ةيزاهتنا وأ ةلوئسم ريغ ىوق"ةهجاوم يف ىرجيس يذلاو ىرخأ ةرم يسايسلا غيرفتلا 
ناك مكحلا ةدس ىلإ  نيتوب دوعص نأ ىلع ديدشتلا ديفملا نم نوكي دق ،قايسلا اذه يف

وهو . يتيفوسلا داحتالا رايهنا دعب نامزلا نم دقعل عراستملا ةلودلا طاطحنال ةجيتن
نم ةلودلا دسج ىلع ظافحلل ا   يقطنم ا  رايخ هفصوب ؛دادبتسالا ةدوع ن  يز يذلا طاطحنالا

نامل ربلا ءادأ ىلع رمألا فقوتيو ،ويرانيسلا اذه نع نآلا ىتح نوديعب اننأ ودبي. ككفتلا
ةيوينبلا تامزألا عم داجلا يطاعتلا نم انكمتيس ىدم يأ ىلإو عبطلاب نيمداقلا ةموكحلاو 

  . عمتجملاب اهتقالعو ةلودلا تاسسؤم ءادأ مست يتلا
ىلإ ا   دانتسا ؛ةيسايسلا ةيلمعلا ىلع شيجلا ةياصو رارقإ يف لثمتي يناثلا لامتحالا

امك ،شيجلا اهيعاري يمالسإلا رايتلل ةيبسن ةنميه لظ ىفو ،نييسايسلا ءاقرفلا عيمج ىضارت 
نكمي ال دودح نم اهسفنل هطتخت امو ةيركسعلا ةسسؤملا ذوفنو حلاصم رايتلا اذه ىعاري 

وهو ١٩٨٠نيرفيإ ناعنك بالقنا باقعأ يف ةيكرتلا ةلاحلا جذومنلا اذه هبشي . اهزواجت  ،
راسملا اذهو . ةرصاعملا ةيناتسكابلا ةلاحلا وأ تاينيعستلا دقع ةيادب ىتح رمتسا يذلا عضولا

شيجلا ةبغر ىلع ليلد موقي ال امك ،انفلسأ امك ةيمالسإلا ىوقلا عم قفاوتلا ةبوعص هضرتعي 
  .كحملا ىلع اهتيعرشو ةيركسعلا ةسسؤملا كسامت عضي يذلا رودلا اذه بعل يف

ذ يأ ،ةظفاحملاو ةشهلا ةيطارقميدلا ويرانيس ودبي ،ةبيطلا تاينمألا نع ا  كا ديعب
نم معدلاب ردجألاو لضفألا وه حرشلا يقباس نييوطلسلا نيلامتحالا نيب طسولا ويرانيسلا 
لعفلا ةحاسم ىلع ءاقبإلا نم هب حمسي ام رابتعالا يف اًذخأ ةفلتخملا ةيطارقميدلا ىوقلا 
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قباوسلا رابتعالا يف اًذخأو ،قايسلا اذه يف . ةلماك ةيطارقميد هاجتاب ةحوتفم يسايسلا
ءاقرفلا تايجيتارتساب نوهرم جذومنلا اذه حيجرت نأ ا يخيراتلا  يلج ودبي ،اهركذ قباسلا ة

ا تالزانت يأ ميدقت نأ ا . يلاح نيعراصتملا  رخأتم كردي أدب ،ةيندملا ىوقلا ركسعمب ىمسي امف
شيجلا ةديقع ةيبابض ةجيتن ؛بقاوعلا ةميخو ةلأسم وه ةلودلا ةيندمل هتيامح فدهب شيجلل 

عضولا اذه هحتفي دق ام ةجيتن كلذكو ،ىوقلا هذهل ةنأمط ردصم يأ لكشت ال يتلاو اهسفن  
نم لك ديدهتل ا   يفاضإ ًالماع لكشت دق ةحلسملا تاوقلا فوفص يف سييست تايناكمإ نم

ا ويرانيسلا اذه حيجرتل ربكألا ءبعلا امأ . عم ةيركسعلا ةسسؤملا كسامتو ةديلولا ةيطارقميدلا
رايتلا اذه . ةنهارلا ةظحللا يف ةيبلغألا رايت اهفصوب ةيمالسإلا ىوقلا قتاع ىلع عبطلاب عقيف
عم لماعتلاو ةيبلغألاب ءاوقتسالا يف لثمتي لوألا ءاوغإلا . نيءاوغإ ةهجاوم هيلع متحتي

شيعلا ثاريمل بيرخت لماعل لوحتتو ،مهتايرحو سانلا ىلع طلستت دادبتسا ةادأك ةلودلا 
  . ينطولا لماكتللةنضاح نوكت نأ نم ًالدب كرتشملا 

 ، رايتلا اذه هوجوو تادايق نم ديدعلا لاعفأو تاحيرصت هيلإ رشؤت يذلاو ،ليملا اذه
هفلخي دق ام ةهجاومل ةينمألا ةزهجألا وأ ركسعلا يف ًالثمم دادبتسالا ةدوعل يفلخلا بابلا وه 

ليملا يف لث متيف يناثلا ءاوغإلا امأ. رارقتسالل مادعناو تارتوت نم ةيمالسإلا ةكرحلا ءادأ
ا  بنجتو ةيتقو بساكم يف ًالمأ ،لكك ةيطارقميدلا ةيلمعلا باسح ىلع شيجلا عم قفاوتلل

  . تايلوئسمو تاقاقحتسا نم هرجت امو مكحلا" ةطرول"
اهراركتل يعاد الو ليملا اذه رطاخم ةقباسلا تارقفلا يف اند  ةردق يف نمكي لمألا . دع

ماقملا يف عمتجملل هجوتي يحالصإ رايتك ،يلص ألا هعورشم ءايحإ ةداعإ ىلع رايتلا اذه
يف ةقث نم كلذ همّتح   ي امو ،هليهأت ةداعإ وأ هتيبرتل يعسلا نم ًالدب هليثمتل ا  يعاس ،لوألا
وأ نيد لاجر نم ةياصو امنود هئالكو ربع هسفنب مكحلا ةسرامم ىلع هتردقو روهمجلا 

مدعل "ةيعادلا حئاصنلل يمالسإلا ر ايتلا عمتسيل ناوألا نآ ،ىرخأ ةرابعب. ةيركسع ةسسؤم
  .عيمجلل اهيدسي ةيضاملا روهشلا ىضق نأ دعب" بعشلا ةدارإ ىلع ةياصولا ضرف

ًادوقعم لمألا ىقبي ،نيثحابلا حئاصن وأ اياون اهددحت ال ةيسايسلا ىوقلا تارايخ نألو 
زكرم ل يكشت يف لقتسملا اهباطخو اهلعف قيرط نع ةديدجلا ةيعامتجالا ةكرحلا ةردق ىلع

اذه ضرفيو ،هسفن فعضلا نزاوت نم خسري ،ةيرصملا ةسايسلا يف ديدج بطق وأ ةوق 
ةنوهرم رصم يف ةيطارقميدلا ةايح ،ىرخأ ةرابعب . ةعراصتملا ةيسايسلا ىوقلا ىلع قفاوتلا

تاباختنالا تاليصفت لوح لدجلا دودح جراخ اهليعافم عفد ىلع ةردقلاب يأ اهتيرذجب 
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لب يموكحلا ناويدلاو ةعماجلاو عنصملا ىلإ روتسدلا ةباتك تايلاكش إو ،ناملربلا ةطيرخو
  .ةيرسألا تاقالعلا طيحمو

ةيباقنو ةيبابشو ةيسايس تاكرح نم مويلا ةحاسلا ىلع ةلعافلا ىوقلا دجت نأ لمأن 
 ، ةيلاقتنالا ةلحرملا تاديقعت مهفل ا  عفان ًاليلد لمعلا اذه يف ،ماعلا ئراقلا ىتح وأ ،ةعونتم

نم هيف لذب ام ىلع لمعلا اذه نأب رقنو . ةزجان ةيطارقميد هاجتاب اهنم جورخلا ةيفيكو
وأ  لبق نم دوهجم   فاك ريغ ماهسإ وه ةرهاقلا زكرمب لمعلا قيرفو رمتؤملا يف نيكراشملا
يسايسلا داصتقالاك ؛قمعملا ثحبلل جاتحت لاقتنالا ةيلمع بناوج نم ديدعلا لازت الف . عماج
كابتشالا نأب دقتعن اننكلو . اهتايجيتارتساو ةعراصتملا ةيعامتجالا ىوقلا ةطيرخ وأ لوحتلل
نأ نكمي ال ،ةيعامج ةيلوئسم وه ةمهلملا ةيرصملا ةروثلا اهريثت يتلا ة يركفلا تايدحتلا عم
باطقتسالا ةدح ءوده درجمبو ةلبقملا ةرتفلا نأ انناهرو . دحاو يثحب لمع اهل ىدصتي

لماع لكشي امب ةيقوقحلاو ةيثحبلا  تاسسؤملا رئاسلةزيمتم تاماهسإ دهشتس مئاقلا يسايسلا 
 .مئاقلا يسايسلاو يركفلا لدجلل ءارثإ
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  لوألا لصفلا
  املسألة الدستورية
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  .. يناير ٢٥بعد ثورة  املسألة الدستورية فى املرحلة االنتقالية
  باك متعمد ؟رإ يهل ه    

  *حممد نور فرحات. د    
 

  
  
  
  

نييرصملا نادجو ىف ارضاح روتسدلا مه ناك رياني  ٢٥ةروثل ىلوألا مايألا ىف 
مالحأ لك تضهجأ ىتلا ةيروتسدلا تاليدعتلا ىركذ مهرطاخب تفاط املك ةرارمب هنوركذتي 

روتسدلا نأ احضاو تابو .  ٢٠٠٧و ٢٠٠٥ىماع روتسدلا ىلع تلخدأ ىتلاو ةيطارقوميدلا 
ىف ةيسايسلا هحماطمو هئاوهأ قيقحت لجأ نم هتعامجو قباسلا سيئرلا اهيطتمي ةيطم ناك 

  . ةلءاسملا وأ ةباقرلل ةيلباق لك نمو هتاطلس ىلع ديق لك نم اررحتم ،هلجنل مكحلا ثيروت
 تاليدعتلا نع  دجم ريغ راوح ىف ةيرصملا ةيطارقوميدلا ىوقلا تاردق تكلهتسا ذئتقو

ىضمت ثيروتلا لجأ نم روتسدلا ليدعت ةلفاق تناكو . هدحو راوحلا لجأ نم ةيروتسدلا
ىرجو . ضارتعالاو حايصلا مهل ىنست امفيك نوضرتعيو نوحيصي ةساسلاو نوفقثملاو

سلجمل هباطخ ىف قباسلا سيئرلا ددح امك  ،امامت ٢٠٠٧ةنس روتسدلا تاليدعت رارقإ 

                                                 
 .قيزاقزلا ةعماجب نوناقلا ذاتسأ *
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هبلطي امل عايصنالا ىف امئاد هدهع ىلع ىعيرشتلا سلجملا ناكو ،ليدعتلا بلطب بعشلا 
  .سيئرلا

امدنع قب اسلا سيئرلا ةطساوب ىرخأ ةرم هتاليدعتو روتسدلا رمأ ءاعدتسا ىرج مث
ةئدهتلا ىلع مهلمحل راوثلا عم عارصلا ةرادإ تاودأ نم ةادأك  ؛رياني ٢٥ةروث تعلدنا 

ةمكاحلا داوملا ضعب اقحال امهل تفيضأو  ،٧٧و ٧٦نيتداملا ليدعت ىف المأ  ،فارصنالاو
اوروثي مل نييرصملا نأ هماظن ناكرأو قباسلا سيئرلا مهفي ملو . ىدادبتسالا ىنوناقلا ماظنلل

كلذل ةيعبتلاب ىتأيو هلمكأب ماظنلا طاقس إلجأ نم لب  ،روتسدلا داوم ضعب ليدعت لجأنم 
  .هنم داوم ةدع وأ ةدام ليدعت درجم سيلو ماظنلا روتسد طاقسإ

 ٢٠١١رياربف  ١١ىف مكحلا نع ىلختلا ىلع قباسلا سيئرلا لمح ىف ةروثلا حاجنب 
نع ىلختف ،روتسدلل هكاهتنا رارمتسا هنالعإب مكحلا نع هيلخت نرقي نأ الإ سيئرلا  ىبأ

سيئرلا ةلاقتسا ميدقت تبجوأ ىتلا روتسدلا نم  ٨٣ةداملا ىف ررقم وه ام فالخ ىلع مكحلا 
سلجملا ىهو  ،روتسدلا ىف اهل ركذ ال ةهج ىلإ رصم مكح دنسأو ،بعشلا سلجم ىلإ

سيئر وه  ١٩٧١روتسدل اقفو اتقؤم ةسائرلا ىلوتي نم نأ نيح ىف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا 
  .ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر هيلي مث بعشلا سلجم

رارق رخآ ىف هكاهتناب سيئرلا رداب نأ دعب  ١٩٧١روتسد عضو وه ام : لاؤس راثو
ال روتسدلا صوصن ضعب سيئرلا ةفلاخم ن إلوقلا حصي دق ؟روتسدلا طقس له ؟هردصي 

لوبق نكلو . هكاهتنا مغر ايقاب نوكي دق روتسدلاف ،كلذ ىلع قفاون دقو روتسدلا طوقس ىنعت
الإ هل سيل روتسدلا ىضتقم ريغ ىلع مكحلا ءابعأب مايقلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا 

دنتسي ةيعرش ىأ ىلإف ١٩٧١روتسد ىلإ هتيعرش ىف دنتسي ال سلجملا نأ وهو دحاو ىنعم   ،
انمامأ سيل ؟مكحلا نوئش ةرادإب قلعتت تارارق نم هردصي اميفو رصم مكح ىف سلجملا 

 ،تاطلسلا ردصم وه بعشلا نأ رابتعاب ؛اهتاذ ةروثلا ةيعرش ىوس سلجملا ةيعرش ريربتل
وهو ليدعتلا ىلع ءاتفتسالا ةيضق ىف اهمكح ىف ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا هيلإ تبهذ ام اذهو 

 ١٩٧١روتسد نأ وهو  ،هل مزالم رخآ صالختسا صالختسالا اذه لمكيو. باوص بهذم
ىروتسد قزأم ىف انلخدلو ىلعألا سلجملا نع ةيعرشلا تطقسل هئاقبب انلق ول ذإ طقس دق 

  .هنم جرخم ال ىسايسو
ةروثلا دعب  ىروتسدلا ىحنملا ريربتل اقحال رهظ ىذلا هقفلا عم قفتن ال انه نحنو 

ةطلسلا دانسإ داوم ضعب طقف طقست لب هل مكأب روتسدلا طقست ال ةروثلا نأ ىلإ بهذي ىذلاو
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ةجحلا ىلإ دقتفي ىأرلا اذهف . ةروثلا مايقل ةقحاللا ةطلسلا نم رارقب الإ طقسي ال روتسدلا نأو
اهب لماعت ىتلا ةيئاقتنالاو ةئزجتلا ريربت ىلإ ىعسيو ةبطاق ىروتسدلا نوناقلا تاباتك ىف 

  . ١٩٧١روتسد عم ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا 
مكحلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىلوت  روف ١٩٧١روتسد طوقسب لوقلا ىدؤم و

سلجملا لطع دقف  ،لحم ريغ ىلع عقو هنأل ؛مدعنم رارق وه روتسدلا اذه ليطعتب هرارق نأ
روتسدلا ليطعتب هرارق نيبو مكحلا نو ئش سلجملا ىلوت نيب ام ةرتفلا ىفو. اطقاس اروتسد

وهف نذإ ؟ ١٩٧١روتسد ةيعرش ىلإ دنتسي ناك له ؟سلجملا دنتسي ناك ةيعرش ىأ ىلإ 
هل دوجو ال روتسد مامأ نحنف نذإ ؟ةروثلا ةيعرش ىلإ دنتسي ناك مأ . ىعرش ريغ سلجم
جرخي ملو  ،روتسدلا طقست ةروثلا نأ ىلع ىروتسدلا نوناقلا ءاهقف عمجأ دقو. ةروثلا لعفب
  .مهنم دحأ لوقلا كلذ نع

هعوقول انلق امك مدعنم رارق وه روتسدلا ليطعتب ةحلسملا تاو قلل ىلعألا سلجملا رارقف
ىمسي ام صوصخلا هجو ىلع ىروتسدلا هقفلاو امومع هقفلا فرعي الو  .لحم ريغ ىلع
تقؤملا ليطعتلا امأ ،غلتلف الإو ذفنتل عضوت ريتاسدلاو نيناوقلاف  ؛روتسدلا وأ نوناقلا ليطعتب
هقفلا تافلؤم ىف الو نوناقلا ةيرظن بتك ىف ال ر كذ ىلع هل رثعن ملف روتسدلل وأ نوناقلل
نيبتن ملو هملعن ال فدهل نامزلا اذه ءاهقف اهيلإ أجل ةيرصم ةعدب ىه امنإو  ،ىروتسدلا
ءاغل إلا نع نوناقلا لوصأ نع امهباتك ىف تيتس وبأ تمشحو ىروهنسلا ثدحتي. هيمارم
ةبطاق نوناقلا ءاهقف نم دحأ ثدح تي وأ اثدحتي ملو ،هل ىنمضلا ءاغلإلا وأ نوناقلل حيرصلا
ةطلس ةطساوب روتسدلا ءاغلإ نع ىلوتم ديمحلا دبع ثدحتيو . نوناقلل تقؤملا ليطعتلا نع
  . ةتقؤم ةفصب روتسدلا ليطعت نع دحأ ثدحتي وأ ثدحتي ملو ،ةروثلا لعفب وأ هعضو

دق ق باسلا سيئرلا ناك ىتلا ريغ ىرخأ ةنجل ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا لكش مث
 .اهليدعت ضرع دق قباسلا سيئرلا ناك ىتلا اهتاذب ىه ،روتسدلا داوم ضعب ليدعتل اهلكش
هقطنم . روتسدلا ليدعت ىف عورشلا ىف ىنوناقلاو ىسايسلا هقطنم قباسلا سيئرلل ناك
هقطنمو . ىروتسدلا ليدعتلاو ةروثلا دامخإ نيب ةضياقملاب هتروانم ىف لثمتي ىسايسلا
امأ . دعب طقسي مل اذفان  ١٩٧١روتسد هيف ناك ىذلا تقولا ىف اموهفمو ا مئاق ناك ىنوناقلا
 ،اهدحو ةروثلا ةيعرشب مكحلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىلوتو سيئرلا طوقس دعب
ليطعتل ال ىنوناق وأ ىسايس قطنم ةمث نكي ملف  ،روتسدلا هيلع صني ام فالخ ىلعو
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ىلع رومألا ذخؤت  نأىلوألا ناك لب  ،لطعملا روتسدلا ليدعتل ةنجل ليكشتل الو ،روتسدلا
  . ديدج روتسد عضول ةنجل لكشت نأو، ١٩٧١روتسد طوقس نلعي نأب اهتماقتسا

خويش نم ةقومرم ةبكوك مضت ىهو  ؛روتسدلا ليدعت ةنجل ىدصتت نأ لومأملا نم ناك
نأ نوناقلاو ءاضقلا لاجر ملعيو . ةيئدبملا ةيلوصألا ةلأسملا هذهل نوناقلا ءاهقفو ءاضقلا
قلعتي هنوكل  ،عوضوملا ىف ثحبلا ةءادب قبسي ىعونلاو ىئالولا صاصتخالا ىف ثحبلا

ثحبلا اذه تزواجت ةنجللا نكلو ،هيلع ةمدقم ىه ام ةيعورشمبو ماعلا ماظنلا موهفمب 
 ،ةيروهمجلا سيئر باختناب ةقلعتملا داوملا ضعب تلدعف اهتمهم ىف تقلطناو ىلوصألا
ىف ةنجللا هيلإ تهتنا ام عم انفالخ مغرو . ديدج روتسد عضوو هرييغتو روتسدلا ليدعتبو
ىف رودت نكت مل جئاتن نع ترفسأ دق ةنجللا دوهج نأ كش الف  ،كلت وأ ةداملا هذه ليصفت
دويق نم سيئرلا باختنا صوصن ريرحت نع ترفسأو  ،تضم عيباسأ ذنم نييرصملا دلخ
  .ًاعيمج نويرصملا هملعي فدهل ةعوضوم تناك ةليقث

ًاصن تاليدعتلا نمضتت نأ سجوتلل مث ةبيرلل مث لمأتلل اريثم ارمأ ناك دقف كلذ عمو 
بعش لل نيسلجم لوأ ىف نيبختنملا ءاضعألا ىلع بجوي ،رركم ١٨٩مقر لمح ًاثدحتسم 

اقفو رظنلل تفاللا ناكو ،ديدج روتسد عضول وضع ةئام نم ةنجل اولكشي نأ ىروشلاو 
لبق الوأ ىرجت نأ بجي ىروشلاو بعشلا ىسلجم تاباختنا نأ  ٧٦ةداملا تاليدعت ىضتقمل 

بولطم  ،ةليلق روهش دعب نابختنيس ىروشلاو بعشلل نيسلجم نأ اذه ىنعم. سيئرلا باختنا
.  ديدج روتسد عضول ةكرتشم ةنجل وأ امهجراخ نم وأ امهلخاد نمةنجل الكشي نأ امهنم 

ةنجل ليكشت ىف ريياعم وأ طباوض ىأب ىروشلاو بعشلا ىسلجم رركم ١٨٩ةداملا ديقت ملو 
لعج دقل . اهفئاوطو اهحئارشو ةمألا تارايت لكل ةلثمم ةنجللا هذه نوكت نأك روتسدلا عضو
نذإ ورغ الف ،ديدجلا روتسدلا عضو ةنجل ليك شت ىف ةقلطم نيسلجملا ةطلس حرتقملا صنلا

ناوخإلا امهو ،ايميظنت ةزهاجلا ىوقلا نم نابختن   يس نيسلجم نأ سانلا نيب داقتعا عاش نأ
قالطإ قيرط نع ةلبقم دوقعل دالبلا لبقتسم ىف نامكحتيس ،ىنطولا بزحلاو نوملسملا 

  . روتسدلا عضو ةنجل ليكشت ىف امهيديأ
ىوقلا نأ نييرصملا نم ةعساو تاعاطق ىدل اخوسر هدا زو نظلا اذه دكأ اممو

نمو ىنطولا بزحلاو نوملسملا ناوخإلا ىه تاليدعتلا اهلوبق تنلعأ ىتلا ةديحولا ةيسايسلا 
تاليدعتلا نع عافدلا ىف ةيناوخإلا ةيئاعدلا ةكرعملا تذخأو ،ةينيدلا تارايتلا نم امهعياش 

لاعفناو سامحب نوجوري ناوخإلا ولثمم ذخأ  ذإ ،اعم ةبيرللو ةشهدلل اريثم ايسامح ىحنم
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وأ ىسايس فالخ ةلأسم تسيلو  ،دوجو ةلأسم ةلأسملا تناك ول امك ،تاليدعتلا هذهل نيدئاز
ةمث سيلف ،اهب هعورف وأ نيدلا تباوثل نأش ال تحب ىنف عباط تاذ صوصن ىلع ىنوناق 

ىلع ةاضقلا فارش إ وأ ،هتيالو ددم وأ سيئرلا بصنمل حشرتلا طورش حجري ىعرش ليلد
روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا نأ ةبذاك ىواعدل جيورتلا متو .  كاذ نود وحنلا اذه ىلع هباختنا

مهبجاول نوركنتي ةقفاوملا مدعب نيتوصملا نأو ،تاليدعتلا ىلع ةقفاوملا مدع نم رطخ ىف 
ام ايفئاط ا عباط لب ،اهنع ًابيرغ اينيد اعباط تاليدعتلا ىلع ءاتفتسالا بسكأ امم ،ىعرشلا
  . نوكي نأ بجي ناك

فالخلا دنع تحرُط دق ناميإلا مدعو ناميإلا ةلأسم تناك اذإ : ضعبلا لءاستو
ةينيدلا تارايتلا ولثمم لصي امدنع نذإ رمألا نوكي فيكف ،ةينف تاليدعت ىلع ىنوناقلا 

ةزهاج ريفكتلا ىواعد نوكت نلأ ؟ىركفلا وأ ىسايسلا فالخلل وعدت رومأ ضرعتو  ،مكحلل
  . اهعفر قبس ىتلا ةيندملا ةلودلا ىواعد لك مغر ىأرلا ىف نيضراعملا هجو ىف رهشت ىكل

 ، ةحساك ةيبلغأب اهيلع ةقفاوملا حلاص ىف ةجيتنلا تءاجو ،ءاتفتسالل تاليدعتلا تحرُطو
تارايتلا ىلثمم نم ال اولاق نمب فافختسالاو ةتامشلا نونلعي ىم السإلا رايتلا باّتُك جرخو
حبصأ دق دلبلا نأل  ،نطولا جراخ ةرجهلل مهتاريشأت زجحب خويشلا ضعب مهبلاطو ،ىرخألا
ناك لهف )قيدانصلا ةوزغ( ريبعت ءاتفتسالا ىلع ضعبلا قلطأو  ،هدحو ىمالسإلا رايتلا دلب  ،

ملا مدعب تاليدعتلا ىلع نوت  تاليدعتلا هذه نأ نم مهسجوت ىف نذإ قح ىلع ةقفاو وصملا
  ؟ةلودلا ةيندم ددهي روتسد عضوب ارذن اهتايط ىف ىفخت 

نم نوفئاخ مهنأب ءاهقفلاو نيخرؤملا رابك نم ءالجألا انخويش مهمهتا دقف كلذ مغرو 
مهتاباتك ىف هوددر نأ قبس ام ةيطارقميدلا نم فوخلا نم نورذحملا لهاجتو ،ةيطارقميدلا 
نم ةيساسأ ةينب بلطتت لب ىباختنا قودنص درجم تسيل ةيطارقميدلا نأ نم ةقباسلا 

ماع راطإ ىف ةرثؤملا ىندملا عمتجملا تامظنمو ة لاعفلا تاباقنلاو ةرداقلا ةيسايسلا بازحألا
اهلمتحي ال صوصنب عقاولا ىلع ازفق تسيل قحب ةيطارقميدلا ،ميظنتلاو ريبعتلا ةيرح نم 

فايطأ نيب ءاضغبلاو ءانحشلل ةعاشإ تسيلو ،ةيسايسلا صرفلل ازاهت نا تسيلو ،عقاولا
  . هلك كلذ دض ىه لب ةيسايسلاو ةينوناقلا تافالخلل انييدت تسيلو ،ةمألا

ةديؤملا ىوقلا اهيف تضرعتسا ىتلا تاليدعتلا ىلع ءاتفتسالل ةلعتفم ةكرعم رابغ ىهتنا 
، لا راهظإ درجم الإ فده ام ريغل اهتالضع تاليدعتلل فالتخا فلأ لمتحت ةيضق لوح ةوق
ةكرعم . مئانغ وأ جئاتن الب ةكرعم اهنأ نع رمألا ضخمتو مئانغلاو رامثلا ىنج تقو ءاجو
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لوط ىدأ ىرخأو ،ةيعرشلا ىدحت نم ايخيرات اهتوق تبستكا تارايت : نيفرط نيب تراد
  .اهلازهو اهفعض ىلإ ةيعرشلا رطأل اهلاثتما

ريغو ةلدعملا هصوصنب ذافنلا ىلإ روتسدلا داعي نأ رو تسدلا تاليدعت رارقإ ىدؤم ناك
ظفلل ىوغللاو ىنوناقلا قطنملا ىضتقم وه اذه ،تقؤملا ليطعتلا رسأ كف   ي نأو ،ةلدعملا

دعب الدتعم حبصيل هحالصإو ءىشلا ميوقت وه اهمجاعم ىف ةغل ليدعتلا . فاقيإلا وأ ليطعتلا
حالصإ الو ،مئاق وه امل الإ ليدعت الو  ).لدع ةدام ،حاحصلا راتخم عجار(اجوعم ناك نأ 

ءاقب عم اهب اهريغ لادبإو نوناقلا صوصن ضعبل ىئزج ءاغلإ وه انوناق ليدعتلاو ،مودعمل 
تاحيرصتلا تجرخ ذإ ،ليدعتلل رخآ ىنعمب انئجوف اننكلو ،اهلاح ىلع نوناقلا صوصن ىقاب 

امنإو  ،لمعلل دوعي نل لطعملا روتسدلا نأب هيعرشمو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نم
ةرتفلا مكحت ىتلا ىرخألا صوصنلا ضعب اهيلإ افاضم طقف ةلدعملا صوصنلا دوعتس 
ريغ ةفاضملا صوصنلاو اهيلع ىتفتسملاو ةلدعملا صوصنلا هذه لك لكشتل ةيلاقتنالا 
نم ةلاح رصم تداسو ،ديدج روتسد عضو ىتح ذفني ًايروتسد ًانالعإ ،اهيلع ىتفتسملا 

ثدحي ملو نذإ روتسدلا ليطعت ناك اذامل : لاؤسلا راثي نأ ىهيدبو ،ةغلابلا ةيعامجلا ةشهدلا
ضعب ليدعتب ءاهقفلا نم ةنجل تفلُك اذاملو ؟ادبأ ةايحلل هديعن نل انمد ام ةيادبلا ذنم هل ءاغلإ 

ناك اذاملو ؟لماكتم ىروتسد نالعإ ةغايصب ةنجللا هذه فلكُت ملو  ،روتسدلا صوصن
ىف عضوتس ىرخأ صوصن ىلع بعشلا ءاتفتسا مدع عم صوصنلا ض عب ىلع ءاتفتسالا
نع ةباجإلا ؟ةيسايس تارايخو ىؤر مسح ىلع بلاغلا ىف ىوطنت دقو  ،ىروتسدلا نالعإلا
ةلئسألا ليبق نم تناك  اذإ الإ نوناقلا ةعانص نف تايبدأ ىف اهيلع رثعن نل ةلئسألا هذه
جهنم ىلع ةبترتملا ةيسايسلا جئاتنلاو تاقايسل ا ىف تاباجإلا هذه دجن دق اننكلو ،ةيراكنتسالا

دقفيسف هصوصن ضعب ليدعت دعب ذافنلل  ١٩٧١روتسد داع ول ذإ ،ةيروتسدلا ةلأسملا ةرادإ 
حنمي ال ةلدعملا هصوصن ىف ىتح روتسدلا نأل ،هتيعرش ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا 

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ىلإ ةتقؤملا ةسائرلا رمأ دوعيس لب ،ةيعرش ىأ ىركسعلا سلجملا 
م (بصنملا ولخ خيرات نم اموي نيتس لبق سيئرلا تاباختنا ىرجي نأ هيلع ىذلا ايلعلا 

٨٤( ، ًايسايس اهلمحت نكمي ال ةجيتن هذهو قزأملا اذه كرادت نكمملا نم ناك ملعلا درجملو (، 
ىتح ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملل تايحالص ىطعي تاليدعتلل فاضي تقؤم صنب 

  ).ديدجلا سيئرلا باختنا
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ةشهدلا مهيرتعتس ىروتسدلا رصم خيرات نم ةرتفلا هذهل ًاقحال نيخرؤملا نأ ىنيقي 
 ٢٥ىف مهتروث بقع روتسدلا ةلأسم عم ،نيينوناقو ةساس ،نييرصملا لماعت نم بجعلاو 

  .٢٠١١رياني 
نم ةل اح نإ مهلوقب ىعامتجالا سفنلا ءاملع ىدل هتريح ةلاض مهضعب دجي امبرو 

نم ةجرحلا ةرتفلا هذه ىف ىرصملا عمتجملا تباصأ دق ىعامتجالا كابترالاو مثعلتلا 
نيقباسلا ةساسلاو نيعرش  ملا ةين نس     .ح نوقحاللا نوخرؤملا ضرتفا نإ اذه ،نامزلا
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  ؟ هل املبادئ فوق الدستورية هى احلل
  * عبد الغفار شكر    

 
  
  
  
  

ةيـساسألا اهفادـهأ قـيقحت ىلع اهتردق فعضت     ،ىربك تايدحت رياني ٢٥ةروث هجاوت 
ماـظن ةـماقإو ،هزوـمرو هتاـسايسو هتاـسسؤمب ىوطلسلا ماظنلا اياقب ةيفصت اهتمدقم يفو      

هذـه ةـهجاوم يف    ةروثلا يوق ةدحو يعدتسي ام وهو ،ًالعف بعشلل ةدايسلا ققحي يطارقميد
ماـظنلا سأر علخ لبق ءاوس   ،ةروثلل ىلوألا عيباسألا يف ًامئاق  ناك يذلا وحنلا يلع تايدحتلا

 ،عوـنتلا ةديدش تائف نم نوكتت اهنأ ىوقلا هذه ةدحو ةيمهأ نم فعاضي اممو ،ليلقب هدعب وأ 
ةـعونتم ةيـسايس ىوـقو ًاـبازحأ اهفوفص يف مضت ىهو كرتشم ىركف ساسأ اهطبري      ال
لوـح ًارخؤـم فالخلا دعاصت   دقو . خلإ... ةيبابش تافالتئاو ةيجاجتحاتاكرحو  تاهاجتالا

عـضو مأ بعـشلا سلجم تاباختنا ءارجإ ةيلاقتنالا ةلحرملا ماهم يف ةيولوألا هل نوكت امهيأ   
قوـف ئداـبملا ةلأسم تحرط يتلاو لح نع ثحبت يتلا ةلكشملا نمكت انهو ؟ديدجلا روتسدلا   

هذه رهوج  ام :وه انه لؤاستلاب ريدجلا لاؤسلا لعلو. لحلا اذه ساسأ نوكت اهلعل ةيروتسدلا
لاؤـسلا   نع ةباجإلا انناكمإب حبصي لؤاستلا اذه نع بيجن امدنعو  ؟تأشن فيكو  ؟ةلكشملا
  ؟لحلا ىه ةيروتسدلا قوف ئدابملا له: وهو ىلاتلا

                                                 
 .يكارتشالا يبعشلا فلاحتلا بزح مساب ثدحتملاو، ةيقيرفألاو ةيبرعلا ثوحبلا زكرم سيئر بئان  *
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سـلجملا دالبـلا ةرادإ ىلوت ىحنتلا ىلع قباسلا سيئرلا ةروثلا ريهامج تربجأ امدنع   
دـعب ةيعيرشتلا تاطلسلا مث   ،ةيروهمجلا سيئر تاطلس هيلإ تلقتناو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا

   ، روهـش ةتـس اهتدم ةيلاقتنا ةلحرمل يروتسد نالعإ ردصو ،ىروشلاو بعشلا يسلجم لح
نادـلب يـف ةهباـشملا تالاـحلا نم ريثك يف لاحلا وه امكو ىقطنملاو ضرتفملا نم ناكو     

ًادـيدج ًاروتـسد عـضت ة    يسيسأت ةيعمج ليكشت وأ باختناب ةيلاقتنالا ةلحرملا أدبت نأ ،ىرخأ
بعـشلا سلجمو ةيروهمجلا سيئر باختن  اب هداوم قيبطت متي اهدعبو هيلع ءاتفتسالا متي دالبلل
ىرجأـف ًارخآ ًاراسم ذخت  اةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نكلو .  ةيلحملا ةيبعشلا سلاجملاو
 ،ةدـحاو ةدام ءا غلإو داوم ةينامث ليدعت ىرج ثيح ١٩٧١روتسد نم داوم ةعست ىلع ءاتفتس ا

ىـلع ىتفتـسي نأ ىلإ ةيلاقتن   الا ةرتفلا لاوط لدعملا ١٩٧١روتسدب لمعلا ةدوع اذه ىنعيو 
 ١٩٧١روتـسد طاقسإب ىرخأ ةرم ماق ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نكلو ،ديدجلا روتسدلا  

  : ةيلاقتنالا ةلحرملل  ةفلتخم قيرط ةطيرخ عضو ديدج ىروتسد نالعإ رادصإو
  .٢٠١١ربمتبس يف ىروشلاو بعشلا سلجم باختناب ءدبلا  •
 . رهشأةتس لالخ اهلمعب موقت نيسلجملا ةطساوب روتسدلا دادعإ ةنجل ليكشت  •
يروتـسدلا نالعإلا لظ يف ىرجي له ديدحت نود ةيروهمجلا سيئر باختنا   •

 . ديدجلا روتسدلا لظ يف مأ
نينطاوـملا نم  % ٧٧هديأف  ،ةعستلا داوملا ىلع ءاتفتسالالوح أدب دق فالخلا ناك اذإو 

تاـباختن  اىرـجت له ىه ىرخأ ةلأسم لوح دعاصت فالخلا   دعاصت دقف ،%٢٣هضراعو 
ةـجرد ىـلإ فالـخلا دعاصتو  ؟ديدجلا روتسدلا عضو ةيلمع ىرجت مأ ًالوأ بعشلا سلجم    

ةروـثلا فادـهأ قيقحت نع اهلغشت ةيبناج كراعم يف اهتقاط ديدبتو ةروثلا ىوق ماسقن   اب ددهت
لـح داـجيإ نم دبال ناكو ،نيتهبجلا نيب يرصملا عمتجملا يف باطقتسالا ديازت ،ةيسا   سألا
ةـيناكمإ ةلأـسم تحرط ثيح    ،ةيروثلا ىوقلا ةدحو ديعتسيو فالخلا اذه فقوي ةلكشملا هذهل
ةذتاـسأ ضـعب اهفـصو يتلا روتسدلل ةمكاحلا ةيساسألا ئدابملا ىلع فارطألا نيب قافت    الا
اذـه لـحي لهف  ؟ليدعتلل ةلباق ريغ اهنأ ىنعمب    ؛ةيروتسد قوف داوم اهنأب ىروتسدلا نوناقلا

  ؟ةلكشملا هجوتلا 
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لـب ةيروتـسدلا لوصألاب ةقلعتم ةلأسم طقف نكي مل فالخلل ىسيئرلا ببسلا نأ ةقيقحلا   
ًارـكبم ًاـتقو رـبتعي     ٢٠١١ربمتبس يف بعشلا سلجم تاباختن اءارجإ نأ ىلع ًاساسأ دوعي 

ىـلإ ةديدش ةجاح يف ًاعيمج اهنأل   ؛ةديدجلا وأ ةميدقلا ءاوس ةيسايسلا بازحألا مظعمل ةبسنلاب
 ،عـمتجملا يـلع اهراكفأو اهجمارب حرطو   ،دويق نود ىريهامجلا كرحتلل ةيفاك ةينمز ةرتف
لاـصت  الا نـم اـهعنمت دويق نم قباسلا ماظنلا لظ يف ىناعت تناك ثيح هيلا اهتادا  يق ميدقتو
،   الا لـجأ نم مهيلع طغضلاو  ،اهئاضعأل نمألا ةزهجأ ةقحالمو ،ريهامجلاب اـهنع فارـصن

ةـيلام تايناكمإو طبضنم ميظنت مهيدلف   تاباختنالاهذهل نيدعتسم نوملسملا ناوخإلا ناك امنيب 
 ةبـسنب زوفلا نم مهتنكم يتلا ةيباختن  الا مهتربخ نع ًالضف تاوم يفاقثو ىركف خانمو ةريبك

دـعاقم نم ةريبك ةبسنب نيملسملا ناوخإلا زوفو  ، ٢٠٠٥ةنس  بعشلا سلجم دعاقم نم% ٢٠
ةـنجل ليكـشت يـف نورثؤي فوس مهنأ ىنعي     ،ةيبلغأ نكت مل ولو ىتح مداقلا بعشلا سلجم
يـتلا ةيـسايسلا مهتـيؤر عم قفاوتي امب روتسدلا اذه ةغايص ىلاتلابو     ،ديدجلا روتسدلا دادعإ
ةذتاـسأ مـظعمو ىرـخألا     ةيـسايسلا ىوقلا تحرط انه نم . اهلوح نوريثكلا مهعم فلتخي
دـعب ام ىلإ تاباختن  الا ليجأتو ،ديدجلا روتسدلا عضوب ًالوأ ءدبلا ةرورض ىروتسدلا نوناقلا
ىمالـسإلا راـيتلا ىـلإ ةيمتنملا ىوقلا لكو نوملسملا ناوخإلا رصي امنيب    .  هيلع ءاتفتسالا

دـييأتب روتـسدل   ا داوم ضعب ىلع ءاتفتسالا يف اهنع ربع يتلا بعشلا ةدارإ مارتحاةرورضب 
ةدارإ لوـح فاـفتل   ا يه تاباختنالا ليجأتب ةبلاطملا نأ نوريو ،ةريبك ةبسنب تاليدعتلا هذه
  . بعشلا

اهفادـهأ قـيقحت ىلع ةروثلا ةردق فعضي    -انفلسأ امك -فالخلا اذه نأ نوريثكلا ىأر
ةـيوق  ًاـججح كلتمي نيفرطلا نم ًالك نأ ةصاخ   ؛اهل ةياهن ال ةرظانم يف تاقاطلا كلهتسيو
نـلف اـمهنيب شاقنلا دتم   يامهمو . اهفادهأو ةروثلل صالخإلا نم قلطني امهالكو ،هفقوم دناست
حور بـيلغت ىـلإ تاوعدلا تددعت ةلكشملا هذه ةهجاوم يفو    ،بولغم وأ بلاغ كانه نوكي

نأ رـظنلل تفاللا نمو ،ةروثلا ىوق ةدحول ديدج ىسايسو ىركف ساسأ ءانبو ىنطولا قفاوتلا  
مأ الوأ  روتـسدلا لوـح مدـتحملا لادـجلا يـف ةكراـشم فارطأ نم تءاج ت      اوعدلا هذه
ملاـعم ىـلع عـيمجلا نيـب قفاوت ىلإ لصوتلا ةرورض ىرت اهنكلو ،ةيناملربلا تاباختن     الا

قايـسلا اذـه يـف تحرطو ،ةديدجلا رصم ءانبل ةيساسألا تاموقملاو لبقتسملا ىلإ قيرطلا    
ريياـعم نمـضتتو   ). ةيروتـسدلا قوف (روتسدلل ةيساسألا ئدابملا ددحت ةقيثو ةغايص ةركف 

ةـيركفلا تاهاجت  الا لكل نزاوتم ليثمت ىلع موقت ثيحب روتسدلا دادعإ ةنجل ليكشت طباوضو
اـهيف ءاـج اـمب ةقيثولا هذه ىلع ةعقوملا فارطألا مزتلت نأو    . بعشلا تائف لكو ةيسايسلاو
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يـتلا ةلكـشملا لح نكمي لعفلاب    هنإف اذهبو.  مداقلا بعشلا سلجم يف اهرودل اهتسرامم ءانثأ
ناوـخإلا ةرطيس وأ دارفنإ نم ىشخت يتلا فارطألا نئمطي فوس قافتالا اذه نأل ،اههجاوت  
فوـس روتـسدلا اذـه نأ ًاضيأ مهنئمطيو ،روتسدلا دادعإ ةنجل ليكشت ةيلمع ىلع نيملسملا    

ةـنطاوملا ىـل   ع موـقت ةـيندم ةـيطارقميد ةلود مايق لفكت يتلا ةيساسألا ئدابملا ىلع موقي   
  . نوللا وأ سنجلا وأ نيدلا ببسب زييمت نود نييرصملا نيب ةاواسملاو

روتـسدلل ةيساسألا ئدابملا لوح قافت  الا لالخ نم ةلكشملا لحل ةريبك ةيناكمإ كانه معن
ناوـخإلا ةعامج نأ ةصاخ ،روتسدلا دادعإ ةنجل ليكشتل طباوضو ريياعمو  ) ةيروتسدلا قوف(
ترداـب يـتلا يـه اهنأ ةعامجلا تادايق دكؤتو ،هجوتلا اذه ىلع اهت    قفاوم تنلعأ نيملسملا
سـلجم لامعأ يف اهب مازتل  الاو ةبولطملا ةقيثولا عيقوتل ةدعتسم اهنأو هجوتلا اذه ىلإ ةوعدلاب
  . لبقملا بعشلا

تردـص دـق هـنأ     ،هجوتلا اذه لالخ نم ةلكشملا لح ةيناكمإ يف لمألا فعاضي اممو
يـف رـصم ةروـصو ةيروتـسدلا قوف ئدابملا عوضوم لوح ر     ودت ،قئاثو تس نآلا ىتح

تاغايـصلا وأ ليصافتلا ضعب يف تافالخ عم ماع لكشب قئاثولا هذه قفتتو بيرقلا لبقتسملا  
  . روتسدلل ةيساسألا ئدابملا هذه لوح

  . ديدجلا روتسدلا ئدابمل ىنطولا سلجملا ةقيثو •
 . رصم لبقتسم نأشب رهزألا ةقيثو •
 . يرصملا ناسنإلا قوقح نالعإ ىعداربلا دمحم روتكدلا ةقيثو •
 . رصم لبقتسمل ىطارقميدلا فلاحتلا بازحأ ةقيثو •
ةـضهنل ةينطولا لمعلا ةعومجمل مداقلا ىرصملا روتسدلا ئدابم نالعإ ةقيثو   •

 . ةينوناقلا ةيروتسدلا رصم
 ناـسنإلا قوـقح تاـمظنم ةـيدرب    (روتـسدلا يـف ةيساسألا ماكحألا ةقيثو    •

 .)ةيرصملا
 . يرصملا روتسدلل ةيبعشلا ةنجللا هتدعأ ىذلا ةروثلا روتسد عورشم •

ةـقلعتملا ةيـساسألا ئداـبملا نأ ىلع قفتت ًاعيمج قئاثولا هذه ن    إًالامجإ لوقلا نكميو 
رـيغ ةيساسألا تايرحلاو قوقحلاو ىطارقميدلا ىروهمجلا اهماظنو اهتيوهو ةلودلا تاموقمب  
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قئاـثولا هذـه يف ئدابملا هذه درت   . لودلا نم ديدعلا ريتاسد يف عبتم رمأ وهو ليدعتلل ةلباق
  : لثم رهوجلا يف يقتلت اهنكل ليصافتلا يف فلتخت تاغايصب ًاعيمج

ىروـهمج اـهماظنو نينطاوـملا لـك ةلود ىه ةيندم ةيطارقميد ةلود ةماقإ      •
  . ةلماشلا اهتدحول ىعسي ةيبرعلا ةمألا نم ءزج ىرصملا بعشلاو

 . تاطلسلا ردصم هرابتعابهدحو بعشلل ةدايسلا  •
 . نوموكحملاو ماكحلا هل عضخي نوناقلا ةدايسو تاسسؤملا ةلود •
روتـسدلا نامـضو ةـيددعتلا ىـلع موقت يتلا يرصملا بعشلا ةيوه زيزعت      •

ءاوـس ،ةيلقأ يأ ةليسو يأب عمقت ن  أةيبلغ أيأل حامسلا مدعو ةيددعتلا راهدزا 
.  ةيفـسلف و أةيبد أو أةينف ةسردم و أةيقرع و أةيبهذم و أةينيد و أةيركف تناك 

ةـينيدلا ةـيهاركلا ىلع ضيرحتلا لاكشأ ةفاك عيرشتلاو روتسدلا رظحي امك   
 . ةيرصنعلاو

•    ، ةيبعـشلا ةـباقرلاو ةكراشملا ىلع موقي ةيطارقميدلا نم طمن زيزعتو ريوطت
رفوـي   ،يلحملا مكحلل ماظن ىلا الوصو ،سرادملا يف ذيمالتلا سلاجم نم اءدب
 . ةيتاذلا ةرادإلا نم الاعف اطمن

نود نينطاوـملا عيمج نيب ةلماكلا ةاواسملا ىلع موقتو ةلودلا ساسأ ةنطاوملا   •
ءاـمتن  الا وأ ىـقبطلا عـضولا وأ نوـللا وأ سنجلا وأ نيدلا ببسب زييمت ىأ   

 . يسايسلا
ةيمالـسإلا ةعيرشلا ئدابمو ،ةيمسرلا اهتغل ةيبرعلا ةغللاو ،ةلودلا نيد مالسإلا   •

يـتلا ةيروتسدلا تانامضلاب أدبملا اذه نيصحت عم عيرشتلل يسيئرلا ردصملا  
  : لفكت
ردـصمك ةـصاخلا مهعئارـش ئداـبمل دانتـسالا يف نيملسملا ريغ قح       )أ(
  . مهل ةيصخشلا لاوحألا تاعيرشتل
فـلتخملا رـيغ   ةـيلكلا ئدابملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدا  بم نأ ديكأت )ب(
  . ةلالدلا ةيعطق ،توبثلا ةيعطق اهيلع



(50) 
  

غابـسإ نود هقفلا نم ءاقتنالا هل حيبتو ،هريغل سيلو عرشملل باطخ اهن  إ )ج(
يـتلا ةلسرملا حلاصملا قيقحتل داهتجالا يف هقحو ،ءاهقفلا لاوقأ ىلع ةيسدقلا  

ةيروتـسدلا ةـمكحملا ةباقر نم يده ىلع عير   شتلا فادهأ راطإ يف اهاخوتي
  . يعيرشتلا فارحنالا ةبقارمو عرشملا دصاقم ىلع اهريغ نود ايلعلا
  . تاعامجلا وأ دارفألا نود ةلودلا تاطلسل يه عمتجملا يف ةيالولا نإ )د(

 . ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ةيرحو ةديقعلا ةيرح •
 . يئانثتسا ءاضق ىأ الب ةيئاضقلا ةطلسلا ةدحوو ءاضقلا لالقتسا •
ماـظنلاو يلخادـلا نمألا ةيامح ىلوتت    -ةيركسع ريغ–ةيندم ةيماظن ةئيه ةطرشلا  •

ةيـصخش اهالوتيو ،ةبختنملا ةيباينلا تائيهلا ةباقرل ةيلخادلا ةرازو عضختو ،ماعلا  
 .ةيسايس

ءاـضقلا مامأ نييندملا ةمكاحم عنمو   ،ىعيبطلا هيضاق مامأ لوثملا يف نطاوملا قح •
 . يركسعلا

لالـخ نم ةطلسلا لوادتو ،ةيطارقميدلا ةيملسلا ةسفانملاو ةيسايسلا ةيددعتلا مارتحا   •
 . ةهيزنو ةرح تاباحتنإ

قـحو   ،قبسم صيخرت نود تاباقنلاو تايعمجلاو ةيسايسلا بازحألا نيوكت ةيرح •
 . طوغض وأ دويق نود اهنم باحسنالاو ،اهيلإ مامضنالا يف ىرصم لك

ةـيرحو يملـسلا رهاـظتلاو عمجتلا يف قحلاو     بارضإلا يف قحلا يرصم لكل •
 . نيرخآلاب رضيال امب تامولعملا لوادت

نـع عافدلا ىلوتت يتلا ىهو ،ةينطولا ةدايسلا ةيماحو بعشلا عرد ةحلسملا تاوقلا   •
عـضو ةحلـسملا تاوقلا ىلوتتو ،ةيجراخلا راطخألا دض نطولا ةمالسو لالقتس   ا
 . فدهلا اذه قيقحت لفكت يتلا مظنلا ةعجارمو ريوطتو

 ). ةصاخلا –ةينواعتلا –ةماعلا(ثالثلا اهروصب ةيكلملا قوقح ةيامح  •
روتـسدلا نمـضيو ،نينطاوـملل ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةلافك      •

 . ةيعامتجالا ةلادعلل ةيروتسدلا ةيامحلا قيقحتو ،ةينطولا ةورثلل لداعلا عيزوتلا
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ىرـصملا رامثتـس   الا قاـفآ حتـفو   ،ةلماشلاةيمنتلا ىلع ينطولا داصتقالا موقي  •
عـيزوت ةـلادعو ،تاراكتحالا ةحفاكمو ةرحلا ةسفانملا ةيامحو ،يبنجألاو ىبرعلاو   
ىندألا دحلا نامضو ،لمعلا قح نيمأتو ةلاطبلا ىلع ءاضقلا ةلافكو ،يموقلا جتانلا 
دـحو ىـندأ دح ىلع موقي روجألل لداع لكيهو ،رقفلا ةبراحمو ةميركلا ةشيعملل   

 . نيبسانتم ىصقأ
ةـلاطبلا دض نيمأتلا كلذ يف امب   ،يعامتجالا نيمأتلل لداعو ىرصع ميظنت عضو •

  ،كلذ نامض يف اهرودب ةلودلا مايق ةلافكو نينطاوملا لكل لماشلا ىحصلا نيمأتلاو
 . نينطاوملل ًاناجم هريفوتو ميلعتلا ريوطت نع ةلودلا ةيلوئسم ديكأتو

لـكل لـمعلا ريفوتل نكمم دهج ىصقأ لذبب ةلودل   ا مزتلتو ،لوفكم لمعلا يف قحلا •
ةـماركب ةـقئال ةشيعم هترسألو هل لفكي رجأبو ،زييمت نود ةلداع طورشب ىرصم   

 . ةلاطبلا نم هتيامح ىلع لمعلابو ،ناسنإلا
وأ نطاوـم ىأ ىلع ضبقلا زوجي الو ،لقنتلاو ةماقإلا ةيرح يف قحلا يرصم لكل   •

نأ ىـلإ ًاـئيرب ربتعي ةميرجب مهتم لكو ،ًاف   سعت وأ نوناقلا نم دنس نودب هزاجتحإ
 عـيمج  اـهيف هـل نمؤـت    ،ىـعيبطلا هيضاق مامأ ةينلع ةمكاحمب  ًانوناق هتنادإ تبثت
الو ،يرـصم لكل قح ةيناسنإلا ةماركلاو  .  هسفن نع عافدلل ةيرورضلا تانامضلا
 . ةماركلاب ةطاحلا ةلماعملا وأ بيذعتلل صخش ىأ ضيرعت لاح يأب زوجي

لكـشبو ،يطارقميدـلا ماظنلاو روتسدلا ةيامح ماهم ىلوتي يروتسد سل   جم لكشتي •
مكاـحملا ءاـسؤر نـم سلجملا اذه نوكتي    . روتسدلا يف هيساسألا ئدابملا صاخ

ةـمزلم سـلجملا تارارـق نوـكتو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئر ةسائرب ايلعلا     
 .تاطلسلا عيمجل

تاـسسؤمو ناسنإلا قوقح   تامظنملو ةيسايسلا بازحأللو ناملربلا ءاضعأل قحي •
سـلجملا ىـلإ مدقتلا ،ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةينطولا تاسسؤمللو يندملا عمتجملا   

 .هماهمب لصتت ىواكش ةيأ وأ ةيروتسد عوفدب ةرشابم يروتسدلا
يـق ةدراوـلا تانامـضلاو قوقحلاب عتمتلا     -الاجرو ًاءاسن- نييرصملا لكل قحي •

يـف قوقحلاو تانامضلاو   ،روتسدلل ةيساسألا ئدابملا نم صاقتنالا مدعو ،روتسدلا
 . قوقحلاو تانامضلا هذه ةسراممل ةمظنملاو روتسدلل ةلمكملا تاعيرستلا
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نينطاوملاـب اـهتقالعو اهتيوهو ةلودلا ةعيبط ددحت يتلا ةيساسألا ئدابملا مهأ يه هذه   
مـسقت يـتلا    ةـنهارلا ةلكشملا زواجت اهيلع قافتالاب نكمي يتلا نينطاوملل ةيساسألا قوقحلاو 

رييهاـمجلا عـم اهتايناكمإ لك ةئبعت نع اهيهلت    ،ةيبناج كراعم يف اهتاقاط ددبتو ةروثلا ىوق
نوـكي نأ ىـلع نآلا ذـنم قافت    الا كلذ نع ةيمهأ لقي الو ،ةروثلل ةيساسألا فادهألا قيقحتل

تاـئ  ف لـكو ةيـساسألا ةيسايسلا تاهجوتلاو تارايتلا لكل ًالثمم روتسدلا دادعإ ةنجل ليكشت  
ةـعامج ةـصاخو    ،فارطألا عيمج اهيلع عقوي ةقيثو يف قافتالااذه قيثوت متي نأو ،بعشلا 

نأ نـم اـهفواخم دـيدبتو     ،ىرخألا ىوقلا ةنأمطل ةلادعلاو ةيرحلا بزحو نيملسملا ناوخإلا
يـف ريثأـتلل ةريبك ةيناكمإ نيملسملا ناوخإلا حنم ىلإ ًالوأ ةيناملربلا    تاباختنالاءارجإ ىدؤي 

حور عـم بـسانتت    ،ةـيطارقميد ةلود ةماقإ نع داعتب الا رطاخم نم هلمحت امب ،ةيلمعلا هذه
  . ملاعلا لود نم ريثك يف بوعشلا اهتققح يتلا ةمدقتملا ةناكملاو رصعلا
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يناثلالصفلا   
  املدنية العسكريةمستقبل العالقات 
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  الثورة بعد الدستور يف اجليشموقع 
  *اجلواد عبد مجال. د

  
  
  
  
  
  

ةسايسلا يف ىربك تاروطت ثالثل بابلا رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروث تحتف 
  . ةيرصملا

  :يطارقميد ماظن ءانبل ةعساو قافآ -١

ةيقيقح ةصرف اماع نيتس يف ةرم لوأل تحاتأو ،ًايوطلس اماظن ةروثلا تحازأ دقف 
ةيضاملا ةتسلا روهشلا تدهش دقف . يطارقميد روطت ىلع حتفنم يددعت يسايس ماظن ةماقإل

صيلخت نكميو ،يطارقميدلا لوحتلا طورش مهأ نم اضعب ترفو يتلا تاروطتلا نم اددع 
  : ةيلاتلا طاقنلا يف تاروطتلا هذه

ىلع فقت تناك يتلا ةقيضلا ةعومجملا طقف سيل طوقسب يسايسلا ماظنلا طوقس  •
بعشلا يسلجم لثم ةيسيئرلا ماظنلا تاسسؤم لحب اضيأ امنإو ،ماظنلا سأر 

طوقس ىدأ دقل . روتسدلا طاقسإو ،ةيلحملا سلاجملاو ينطولا بزحلاو ىروشلاو

                                                 
 .ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلل مارهألازكرم  ريدم  *
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اديدج ايسايس اماظن لث مت ،ةليدب تاسسؤم ءانبل بابلا حتف ىلإ تاسسؤملا هذه
 . قباسلا ماظنلا نم ةيطارقميد رثكأ نوكي نأ عقوتي

ةكرح ليبكت ىلع ةردقلا نم هتمرح ،ةيساق ةبرضل يسيلوبلا عمقلا زاهج ضرعت  •
 . ةيسايسلاو ةيعامتجالا ىوقلا

ةكراشملا ىلع بلطلاو ةسايسلا ةعباتمب مامتهالاو يسايسلا يعولا ىوتسم عفر  •
عزن نم ةليوط تاونس دعب يرصملا عمتجملا سييست ةداعإ تمت دقف ،ةيسايسلا 

ىلع ديازتملا بلطلاف ؛ةليوط دوقعل يوطلسلا مكحلا ساسأ تناك يتلا ةسايسلا 
لكايه راطإ يف الإ هل ةباجتسالا نكمملا نم نوكي نل ةيسايسلا ةكراشملا 

  .ةيطارقميدلا دعاوقلا نم ساسأ ىلع ةددعتم ةيسايس تاسسؤمو
لمعلاو ميظنتلل اهل بابلا حتفنا يتلا ةيرصملا ةيسايسلا ىوقلا هجاوي يذل ا مهألا يدحتلا

ةيسايسلا ىوقلا نيب ةقثلا ةوجفو ،تتفتلا نم ةيلاعلا ةجردلا يه ةيلاحلا ةلحرملا يف ريثأتلاو 
ديازتملا مامتهالا مغر ،ةيسايسلا بازحألاو نينطاوملا نيب ةقثلا ةوجف رارمتساو ،ةفلتخملا 

يتلاو ،ةروثلا عنص يف تمهسأ يتلا ةيروثلا ىوقلا ضعب ىلع اذه قب طنيو ،ةسايسلاب
 ، ةفلتخم بابسأل ةيسايسلا بازحألل ككشتب رظنت و ،بازحألا جراخ لمعلا لضفت تلازام
قوف ةناكمب اهسفنل ظافتحالا لواحت ،يعامتجا جاجتحا تاكرح لكش يف لمعلا ةلضفم 

نم نهارلا يميظنتلا اهلكش هحيتي ام ىل إو ةروثلا ريجفت يف اهرود ىلإ ةدنتسم ،بازحألا
  .ةردابم ةعرسو ةكرح ةيرح

ةلحرمل ةيرصملا ةيسايسلا ىوقلا لصت نأ لبق تقولا نم ةرتف رمت فوس هنأ حجرألاو 
اندهع ةثادح وه كلذ عجرمو ،تامزألا نم لاخ رقتسم لكشب مكحلا ةسراممل ةيزهاجلا 

أرطيس يذلا ريبكلا نسحتلا مغر اندالب يف  ةدوجوملا ةيسايسلا ةقبطلا ةيعونو ،ةيطارقميدلاب
نم نيرشعلاو سماخلا ةروث ذنم اهقورع يف قفدتلا يف تذخأ يتلا ةديدجلا ءامدلا دعب اهيلع 

سلجم تاباختنا يف ايلج انل رهظيس هنأ نظأ ام وهو ،ةيرصملا ةيسايسلا ةحاسلاف . رياني
نيب يسايسلا تتفتلا نم ةيلاع ةجرد ب ماستالل ليمتس ،اهيلت يتلا تاباختنالاو ةمداقلا بعشلا

مستتس امك ،ةروثلا محر نم دلو ديدج رخآلا اهضعبو ميدق اهضعب ،ةددعتم ةيسايس ىوق 
بزح دقع طارفنا دعبو ،ةيبزحلا تانيوكتلا ةثادح ببسب ةلقتسملا رصانعلا ةيمهأو لقثب اضيأ 

نم اهبيصن ىلع لوصحلل تعس ،ةيلحم حلاصم تاعامج هتلظم تحت عمجي ناك يذلا ةلودلا 
تاذ ةيعامتجالا تاكرحلا نإف ،هسفن تقولا يف . مكاحلا بزحلاب طابترالا ربع ةلودلا دراوم
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ةوقك اهرودب مايقلا لصاوتس ةروثلا لبق ام ةلحرم يف ترهظ يتلا يجاجتحالا عباطلا 
 مدع نم ةريبك ةجرد كلذب ةببسم ،اهقيمعتو ةروثلا ةلصاوم هاجتا يف عفدت ،يلاكيدار جاجتحا
  . رارقتسالا

  
  :ةسايسلا يف شيجلا رود ةدايز -٢

يطارقميدلا روطتلا ةبتعل لصت نأ اهل انكمم نكي مل رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروثف 
ماظنلا نيب مدتحملا عارصلا مسح يف شيجلا هبعل يذلا رودلا الول نآلا اهدنع فقن يتلا 

تزاحنا امدنع ةمالس رثكألا فقوملا  ذاختا شيجلا ةدايق تراتخا دقف ،ةيروثلا ىوقلاو قباسلا
ماظنلل زاحني نأ شيجلل ناك دقف . ىرخأ تاراسم رايتخا هناكمإب ناك امنيب ،ةيروثلا ىوقلل

املثم ،نيفرطلا نيب دايحلا راتخي نأ وأ ،ايروس يف نآلا يرجي ام هبشت ةلاح رصم يف اقلاخ 
امساح ناك يذلا رارقلا وهو ،ةي ناريإلا ةروثلا نم ةريخألا لحارملا يف يناريإلا شيجلا لعف
 .كانه ةيمالسإلا ةيروهمجلا ماظن سيسأت ليهست يف

يضاملا نرقلا يف تاينيسمخلا علطم ذنم ةسايسلاب يرصملا شيجلا ةقالع ترم دقل 
تنوكت ةيلات ةلحرم يفو . تقولا ضعبل درفنم لكشب دالبلا شيجلا مكح دقف. لحارم ةدعب
هذه نأ ريغ ،نييسايس ةداق ىلإ اولوحت نيذلا نييرك سعلاو ةيحان نم شيجلا نيب ةكارش

سيئرلا نيب عارصلا نأ ىتح ،نيب داح عارصو سفانت ىلإ تلوحت ام ناعرس ةكارشلا 
ةميزهلا نكت مل امبرو ١٩٦٧وينوي برح ىتح دالبلا يف يسيئرلا عارصلا لَثم ريشملاو   ،

  . عارصلا اذه الول اثدحيل ايروس عم ةدحولا لشف اهلبق نمو
ةدايقلل تحاتأ يتلا وينوي ةميزه دعب ةسايسلاو شيجلا نيب ةقالعلل ةثلاثلا ةلحرملا تأد ب

،  - ةيندملا تاقالعلا ةغايص ةداعإل ةصرفلا ةيسايسلا ةسايسلا نم شيجلا بحسناف ،ةيركسعلا
عوضخلا شيجلا اهيف لبق ةديدج ةغيص ترقتساف ،نطولا نع عافدلا ةمهم ءادأل غرفتو 

، . ةيندملا ةدايقلل ةيروهمجلا سيئرل ةصاخ ،ةيسايسلا ةدايقلل ةيركسعلا ةيفلخلا تلهس دقو
شيجلا عجارت ايجيردتو . ةغيصلا هذه ىلإ لاقتنالا وينوي برح ذنم ةيضقنملا تاونسلا لاوط

لظ هنإف ،ةسايسلا يف حيرصلاو رشابملا لخدتلا بنجت امنيبف ،يسايسلا دهشملا ةيفلخ ىلإ 
ةسايسلا ةحاس يف ينطولا نمألل تاديدهت نم ثدحي دق ا م دض طوحتلل قفألا دنع افقاو
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ام وهو ،هبلطتو هجاتحت امدنع اهتدايقل عضخي يتلا ةيعرشلا تاطلسلل معدلا امدقمو ،ةيلخادلا 
يلهألا ملسلا تدده نتف نم دالبلا شيجلا ذقنأ امدنع١٩٨٦و ١٩٧٧يماع يف ثدح   ،.  

اهعيمج ةيروثلاو ةظفاحملا ،ةديدجل او ةميدقلا ةضراعملا ىوق تناك امنيب ماظنلا طوقس
ةلحرملا يف مكحلا تايلوئسمل شيجلا يلوت نم لعج ،اهسفنب مكحلا ىلوتت نأ نم فعضأ 
ىعست ةيروث ىوق حومط لثمت الو  ،شيجلا اهل عسي مل ةيمتح ةجيتن ماظنلا طوقس تلت يتلا 

رايهنال ليدبلا د يحولا جرخملا مكحلا ةيلوئسم شيجلا يلوت ناكو ،امامت ديدج ماظن سيسأتل
عراصت نع ةجتانلا ىضوفلا نم ةلحرم يف دالبلا لوخدو ،عمتجملا يف ةطلسلا لاكشأ عيمج 

  . مكحلا ىلع ةرطيسلا ىلع ةيسايسلا ىوقلا
هرود حبصأ يذلاو ،قباسلا ماظنلا رايهنا دعب ةرورض ةطلسلا هيلوت حبصأ يذلا شيجلا 

دحأ ةيحان نم وهف ،ةجودزم ةعيبط هل شيجلا اذه ،ديدجلا ماظنلا سيسأت يف ايساسأ 
يسايسلا ماظنلا نم ءزج اضيأ هنأ امك ،ةيرصملا ةلودلل ةيسيئرلا ةدمعألا - تاسسؤملا

 ، نيريخألا نينرقلا لاوط رصم مكح يسايس ماظن يأ نم أزجتي ال اءزج ناك امك ،قباسلا
ةوقل مهأل ا ديسجتلا هرابتعاب شيجلاف. ثيدح شيج اهل ةثيدح ةلود رصم يف تسسأت ذنم يأ

وأ ةيجراخلا رطاخملا دض عمتجملا نمأو اهنمأ نامض ىلع اهتردقو ةحلسملا ةلودلا 
ةوقلا مادختسا دعاوق نإف ىرخأ ةيحان نمو . ةلود يأ ،ةلودلل يساسأ موقم وه ،ةيلخادلا

اقفو ددحتت يسايسلا ماظنلا تانوكم رئاسو ةحلسملا تاوقلا نيب ةقالعلاو ةيعرشلا ةحلسملا 
  . يسايسلا ماظنلا ةعيبطل

يتلا ىوقلا نيب اناكم هسفنل زجح هنإف رصم يف ةروثلا حاجنإ يف شيجلا ةمهاسمب 
مهأك هتعيبط نم اقالطنا اذهب موقي وهو ،دالبلا يف يسايسلا لبقتسملا عنص يف مهاست 
ىتح ؛قحال وأ قباس يسايس ماظن يأل ةيسيئرلا تانوكملا دحأكو ،ةيرصملا ةلودلا تاسسؤم 

اذ ماظنلاو ةلودلا نيب زييمتلا اهيف دوعي ال ةغيص ىلع يرصملا يسايسلا ما ظنلا رقتسي
امك ،ةسسؤملا حلاصم نم اقالطنا ديدجلا ماظنلا ةغايص يف مهسي شيجلا نأ امك . ىزغم

نيب ةدئاسلا ىؤرلاو ،ةسسؤملا ةفاقث نم اقالطنا كلذكو ،اهئاضعأ نم ةيبلاغلا اهكردي 
نمألل هتادايق نيب دئاسلا فيرعتلا كلذكو ،امهنيب ةقالعل او عمتجملاو ةلودلا نأشب اهفوفص
ةباين ةروثلا فادهأ قيقحت ىلوتت ةيريخ ةسسؤم سيل شيجلاف . ةينطولا ةحلصملاو يموقلا

 ، ةصاخلا اهتاروصت اهل ةسسؤم هنكلو ،ةرملاب يعقاو ريغ روصت اذهف ،ةيروثلا ىوقلا نع
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اهنإف ،يطارقميد روطتل بابلا رياني  ٢٥ ةروث تحتف امنيب هنإ لوقلا نكمي هنإف يلاتلابو
  . ةسايسلا يف شيجلا رود ةدايزل اضيأ بابلا تحتف

  
  :ةيمالسإلا تارايتلا دوعص -٣

ةيوطلسلا تاسايسلا نم تررضت يتلا ىوقلا رثكأ نيب نم تناك ةيمالسإلا تارايتلا 
ىوقلل قوبسم ريغ دوعصب اناذيإ ةيعمقلا هتلآ رايهناو ماظنلا طوقس ناكو ،قباسلا ماظنلل 

دوعص ضرفيو . اهدض قباسلا ماظنلا هسرام طبض وأ ةرطيس يأ نم ةررحتم ةيمالسإلا
يف ملاعلا لاجملاو نيدلاو ةسايسلاو نيدلا نيب ةقالعلا لاؤس يف  ثحبلا ةداعإ ةيمالسإلا ىوقلا

ةحلاص ةقباس لحارم يف هل اهميدقت مت يتلا تاباجإلا دعت مل يذلا لاؤسلا وهو ،رصم 
يف يرجي ةلحرملا هذه يف ةسايسلاو نيدلا ةقالع يف ثحبلا نأ ةظحالم مهملا نمو ،لمعلل 

يف ،زربألا نكي مل نإ ،ازراب اناكم ةيمالسإل ا ىوقلا اهيف لتحت ،ةديدج ىوق نيزاوم لظ
عمقلا زاهجو ةيوطلسلا ةلودلا تاسسؤم بايغ لظ يف يرجي امك ،يرصملا يسايسلا دهشملا 

  . ةيمالسإلا ىوقلا ءاوتحا يف ةقباس لحارم يف مهسأ يذلا
ةيجولويديألا ةعيبطلا ببسب ؛رصم يف نيريثكلا فواخم ةيمالسإلا ىوقلا دوعص ريثيو 

نم فواخملا هذه يتأتو . رصم يف ةلودلاو عمتجملا ةروص لوح اهتاروصتو ىوقلا هذهل
ىلإ رصم لوحت نم فوختت ،ةيسايسو ةيعامتجا تائف بناج نم يتأت امك ،طابقألا بناج 
نم ىلعو ،نيملسملا ريغ نم اهينطاوم ةيعضو ىلع كلذ ريثأت نمو ،ةينيدلا ةلودلا نم عون 

ةأرملا ةيعضو ىلع كلذكو ،عمتجملاو ةلودلا لوح هتار وصت يمالسإلا رايتلا نوكراشي ال
  . عمتجملا يف اهقوقحو

 ، ةروثلا دعب ام ةلحرم يف رصم يف يسايسلا عضولل ةيساسألا تامسلا ضعب يه هذه
ماعلا فصنو ماعلا لالخ هرارقإو هتباتك رظتنملا نم يذلا روتسدلا ىلع نوكي فوس يتلاو 

،  ال روتسدلاف. اهعم لماعتلا نيمداقلا طقف دوشنملا عمتجملا ةروص نع ريبعتلل هتباتك متت
نأ يعيبطلاو موهفملا نمو . عمتجملا زيمت يتلا ةددحملا صئاصخلا نع ريبعتلل اضيأ نكلو

ةيئاهنلا ةلصحملا امأ ،اهبلاطمو اهتاحومطل ىصقألا دحلاب ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا كسمتت 
  :ةيساسأ تاضقانت ةثالث نيب ةيوستلا نوكتسف ةفلتخملا تارابتعالاو ةضراعتملا بلاطملل
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  ديدجلاو ميدقلا •
  يندملاو ينيدلا •
  يركسعلاو يندملا  •

ةيضقلا هذه دنع هنأ ةصاخ ،ةقرولا هذه عوضوم يه يركسعلاو يندملا نيب ةيوستلا 
ةليلق روهش دعبف . ةيرصملا ةلاحلا يف ةنماكلا ىرخألا تايوستلا –تاعارصلا بلغأ عطاقتت 

ضارتفاب  –عراشلا نم ةحلسملا تاوقلا بحسنتس اهئاهتنا عمو ،ةيلاقتنالا ةرتفلا يهتنت 
نيمأتو نطولا نع عافدلا يف ةيساسألا هتمهم ىلإ شيجلا دوعيسو  –ةطرشلا ةيزهاج 

ىلإ شيجلا ةدوعو ةبختنم ةيندم ةموكحل ة طلسلا ميلست ةظحل يف ريكفتلا. ايلعلا هحلاصم
امامت يسايسلا لاجملا كرتل دعتسم يرصملا شيجلا لهف : ةلئسألا نم ريثكلا ريثي هتانكث

لهو ؟ةدرفنم مكحلا تايلوئسمب مايقلل ةزهاجو ةدعتسم ةيندملا ةيسايسلا ىوقلا لهو ؟نييندملل 
، بو ،ءاشنإلا تحت لازام يذلا يطارقميدلا يسايسلا انماظن اهيلإ دنتسي ةيطارقميد ديلاقت ال

  ؟روذجلا ةقيمع ةيدادبتسالا عزاونلاو فرطتلا حامج حبك هنكمي ةرقتسم ةيطارقميد ةفاقث الو 
امنيب ،عمتجملاب امهلوأ قلعتي ،ةلئسألا هذه نع ةباجإلا ةعيبط ناددحي نايسيئر نالماع 

  .ةيركسعلا ةسسؤملاب رخآلا قلعتي
نيب ةقثلا فعضو يسايسلا ماسقنالا ةلاح  :شيجلا رود ىلع يعامتجالا بلطلا •

 ، ةنامض دوجو ىلع ايسايسو ايعمتجم ابلط ناقلخي نييسايسلا نيلعافلاو عمتجملا تانوكم
نم نيفوختملا طابقألا ىلع اذه يرسي ،نييسايسلاو نييعامتجالا ءاقرفلا نيب نزاوتلا ققحت 

ةيمالسإ تارايت هيف لتحت ،ي سايس ماظن لظ يف ةيناثلا ةجردلا نم نينطاوم ىلإ مهلوحت
ال نيذلا نيملسملا نم ةعساو تائف ىلع يرسي امك ،ةيسايسلا تالعافتلا يف زكرملا عقوم 
نم ةعساو ةيعامتجا تائف ىلع اضيأ يرسيو ،مهفادهأو مهتاروصت نييمالسإلا نوكراشي 

ةيسايسل ا ىوقلا ةردق يف قثت ال يسايس رارقتسال ةنامض نع ثحبت يتلا ةتماصلا ةيبلغألا
شيجلا نإف ،دالبلا يف ةفلتخملا ىوقلا نمو . ةرحلا اهتالعافت لالخ نم هقيقحت ىلع ةدعاصلا
  . تائفلا هذه لك بناج نم ةبولطملا ةنامضلا ريفوت ىلع ةرداقلا ةديحولا ةوقلا ودبي

ةيندملا ةيسايسلا ىوقلل نهارلا لاحلاف : ةيندملا ةيسايسلا ىوقلا يف شيجلا كوكش •
رثكألا يموقلا نمألاو عافدلا اياضق عم لماعتلا ىلع اهتردق يف ةقثلا ثبل  ريغ ةدعاصلا   فاك
يف هثودح حجرملا يسايسلا رارقتسالا مدع نإف اضيأ . ةحلسملا تاوقلل ةبسنلاب ةيمهأ
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ىلإ برستلا نم اذه رارقتسالا مدع راثآ عنمت ةصاخ تابيترت بلطتي ةلبقملا ةلحرملا 
  .  هتيلاعفو هرارقتسا نمضي ايروتسد اعضو شيجلا ءاطعإ رربي يذلا رمألا ،شيجلا

يفو ،ًانكمم ارمأ ةسايسلا نم شيجلل لماكلا باحسنالا نم نالعجي ال نالماعلا ناذه 
دعي مل ًايروتسد ةمظنملا ريغ دعب نع نماضلاو بقارملا ةلاحل شيجلا ةدوع نإف هسفن تقولا 

ًايروتسد هيلع ًاصوصنم نكي مل ةغيص لا هذهل اقفو ةحلسملا تاوقلا رودف ،اضيأ انكمم ارمأ
تاداهتجا اهتغايص يف مهسأو ،ايجيردت تروطت ةغيص يه امنإو ،لكش يأب ًاينوناق وأ 
 ، نييسايسلا نيلوئسملاو نييركسعلا ةداقلا نم ريثكل تاذلا نع تاروصتو ةيصخش عئابطو

لماك ل كشب اموكحم نوكيل ىعسن ديدج يطارقميد ماظن يف هب لوبقلا نكمي ال ام وهو
نل هنأو ةصاخ ،ايروتسد هنع توكسملا تاحاسم هيف يفتخت ،روتسدلاو نوناقلا صوصنب 
هنع توكسملا ةحاسم يف شيجلل يسايسلا رودلا ةيمهأب رمأ ىلع ءاقبإلا نكمملا نم نوكي 

  . تايرحلاو يسايسلا حاتفنالا لظ يف
ننقت ةيروتسد ةغيص نع ثحبلا وه لاجملا اذه يف رصم هجاوي يذلا يدحتلاو  ،

شيجلا نوئش عضتو ،يطارقميدلا روطتلا صرف ىلع ةرداصم نود شيجلل صاخلا عضولا 
شيجلا ضيرعت نود ةبختنملا ةيعرشلا ةيندملا تاطلسلا ةيالو قاطن نمض يموقلا نمألاو 

  . اهتاديازمو ةسايسلا تابلقت رطاخمل يموقلا نمألاو
نييركسعلا نيب نم لقألا ى لع هئاضعأ ثلث يتأي يذلا يموقلل نمألل ىلعألا سلجملا

ةيدايقلا بصانملا نولثمي نيذلا نييركسعلا بناج ىلإف ،ةيضقلا هذهل هحرتقأ يذلا لحلا وه 
بصانم باحصأ ايروتسد هيلع صوصنملا سلجملا اذه يف سلجي ،شيجلا يف ةيسيئرلا 
ةنجل سيئرو بعشلا سلجم سيئرو ءارزولا سيئرو ةيروهمجلا سيئر لثم ةعيفر ةيسايس 

ثيحب ،تابساحملل يزكرملا زاهجلا سيئرو ةيلاملاو ةيلخادلا ءارزوو ،سلجملا يف عاف دلا
ىلع ظافحلل اهططخو ،ةحلسملا تاوقلا تاينازيم ىلع قيدصتلا ةطلس سلجملا اذهل نوكي 

يركسعلاو يندملا نيب ةقالعلا ةيلاكشإل الح لثمي نأ هل نكمي اذه لثم سلجم . يموقلا نمألا
نوئش ةشقانمب ةلوخملا ةسسؤملا رودب موقي نأ هل نكميو ،ئشانلا يط ارقميدلا انماظن يف

نأ نود نكل ،بخاصلا مالعإلاو ةيناملربلا ةايحلا نع اديعب شيجلاو عافدلاو يموقلا نمألا 
  . بعشلا بناج نم نيبختنملا نييندملا نييسايسلا رودو ةطلس نع اديعب نوكي

عمتجملا يف تائف ةنأمطل ةيلاثم ةغيص نوكي نأ نكمي يموقلا نمألل ىلعألا سلجملا 
لهؤم يرصملا شيجلاو ،ةيطارقميدلا تايلآلا ربع ىرخأ تائف لوغت نم تافوخت اهيدل 
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شيج هنكل ًايجولويديأ ًاشيج سيل يرصملا شيجلاف . ةغيصلا هذه راطإ يف رودلا اذهب مايقلل
 ، ةينطولا اهتانوكمب ةيرصملا ةفاقثلا يف ةليصألا رصانعلا لثمتت ةينطو ةفاقثو ةديقع وذ

نم هتادايقو هرصانع يتأت ،يقبط ريغو بزحتم ريغ شيج وهو ،ةيمالسإلاو ةيبورعلاو 
يف شيجلل لاعفلا ليثمتلاف . زييمت نود اهرضحو رصم فير يف يرصملا يفاقثلا نازخلا
ةسايسلا اياضق نأشب اهلئاسر لقن ةي ركسعلا ةسسؤملل حيتي يموقلا نمألل ىلعألا سلجملا

وهو ،ةيبالقنا ريغو ةيملسو ةمظنم ةقيرطب ةبختنملا ةيعرشلا ةطلسلا يلثممل ةيلخادلا 
ىلع يوطني لكشب لعافتت تلازام ةيسايس ةحاس يف رارقتسالل ةنامض رفوي يذلا بيترتلا 

  .نيقيلا مدع نم ريثكلا
 

  
   



(63) 
  

  
  بيقعت

  *عمرو عبد الرمحن  
 
 
 
 

ةـيندملا تاـقالعلا طمن نع ًالماكتم ًاروصت هتقرو ىف داوجلا دبع لامج روتكدلا   حرط 
ةـيامح ىـف ةيركـسعلا ةسسؤملا هبعلت زراب رود لوح روحمتي ،ديدجلا ماظنلا ىف ةيركسعلا    
ءاوـهأو ىسايسلا لاجملا تابلقت ةهجاوم ىف اهب عتمتت ةيبسن ةيلالقتسا لباقم ىف ةلودلا ةيندم  

نوـكتي   ،ىموـقلا نمألل ًاسلجم ئشني ىسسؤم بيترت ةقالعلا هذه نع ربع ي. ةعراصتملا هاوق
نـم ةحاـسم ىف ةحلسملا تاوقلا نوئش ةشقانم ىلوتيو ،ةيندمو ةيركسع ةطلتخم ةليكشت نم   
ظـفحي اـمب ةيـسايسلا تالعافتلا عاقيإ طبض ىف ًارود بعليو ،اهتايساسحب قيلت ةيصوصخلا    

  . ةلودلل ىندملا عباطلا
دعاـصت ىـف لـثمتت ةحيحص تامدقم ىلإ لامج روتكدلا ليلحت دانتسا    نم مغرلا ىلع 

بـناج ىـلإ ةيمالـسإلا ىوـقلا تاـهجوت نم فوختلا ةجيتن شيجلا ىلع ىسايسلا بلطلا      
ال ىـتلاو ،ةـيجراخلا ةـسايسلا اياضق صوصخب ةيندملا ىوقلا نم ددعل ةيرذجلا تاهجوتلا    

اـهل لصوتي ىتلا جئاتنلا نأ الإ   -عبطلاب ىركسعلا سلجملا رظن ةهجو نم -ةقثلا ىلع ثعبت
هذـهل ةيبلـسلا راـثآلا دـييحت وأ تاـفوختلا هذهل ةيفاشلا ةباجتسالا ىف مهست ال دق ليلحتلا      

كـسامت ىـلع تايعادـت لـمحي دق حرتقملا لحلا نإ لوقلا نكمي ،سكعلا ىلع     . تاهجوتلا
، اـهتروطخ ىف زواجتت    اهتمرب ىطارقميدلا لاقتنالا ةيلمعو ةلودلا ةيندمو ةيركسعلا ةسسؤملا

ةـثالث تاـظفحت ىـلع اذه ىمكح ىف دنتسأ    . بلاثمو تايدحت نم نهارلا عضولا هحرطي ام
  . ةيسيئر

                                                 
 .ايناطيرب يف سكسأ ةعماجب ةيسايسلا مولعلا يف هاروتكدلا ثحابو ،باتكلا ررحم  *
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 ، ال ةـيلخادلا شيـجلا عاـضوأ ىلع ىسايسلا لاجملا تابلقت تاساكعنا نم ةيشخلا    ًالوأ
هذـه  . مـّكحمو فرـطك بلقتملا ىسايسلا لاجملا اذه بلق ىف شيجلا عضوب اهتجلاعم نكمي  

سييـستلا باـب حتـفل قرطلا رصقأ ىه ،ةيخيراتلا براجتلا نم ديدعلا تبثت امك ،ةيعضول    ا
. اهتهازن امبرو اهكسامتو اهتدحو ددهي امب حلاصم ةرؤبل اهليوحتو ،ةيركسعلا ةسسؤملا لخاد

ىوـقلا دجت دق ذإ ،ةيندملا ىوقلل نمآلا ذالملا وه ةرورضلاب شيجلا حبصي نل ةلاحلا هذه ىف  
ةلكـشتملا حلاـصملا تاكبش ربعو شيجلا لخاد اهرودب مدق ئطوم اهسفنل ةينيدل   او ةيوطلسلا
شيـجلل ناـك نيتلاحلا اتلك ىفف ؛نهذلل برقألا امه ايسنودنإو ناتسكاب اجذومن   . هتطشنأ لوح
ةدـيدع ًالاكشأ روضحلا اذه ذختا  . ةثيدحلا ةلودلا ةأشن ذنم ىسايسلا لاجملا ىف زيمتم روضح

ريدـت كلذـك   . ةيـسايسلا ةيلمعلا ىف اهنيعب فارطأ معد وأ ،ةرشابملا تابالقنالا اهنمض نم 
لـعجت ىـتلا ةيعيزوتلاو ةيجاتنإلا ةطشنألا نم ةعساو ةكبش نيتلاحلا ىف ةيركسعلا ةسسؤملا   

طابـضنا ىـلع بلـسلاب تـسكعنا ةلاحلا هذه     . نادلبلا كلت تايداصتقا ىف ةيسيئر ةوق اهنم
هذـه تـحتف ناتـسكاب ىـفف     . نيدلبلا ىف ةيطارقميدلا راسم ىلعو تاسسؤملا هذه ةيفافشو

بالـقنال ىـضفأ ام وهو ؛ةحلسملا تاوقلا لخاد دوجولاب ةيمالسإلا تارايتلل بابلا ةيعضولا   
نـم عـساو فـيط عـم ةدـتمم تامهافت مث ،قحلا ءايض لارنجلا ةماعزب حيرص ىمالسإ      

ىـف شيـجلا سامغ   نا رفسأ كلذكو. فرشم زيورب بالقنإ دعب ًاصوصخ ةيمالسإلا تاميظنتلا
ليكـشتو ،روـحم نم رثكأ ىلع ةيركسعلا ةسسؤملل عساو قارتخإ نع ةيداصتقالا ةطشنألا   
تارباـخملا طروـت ىـلإ رـمألا لصو ىتح ،تالارنجلا اهيلع عزانتي ،ةفلتخم ذوفن قطانم     
دـح ىـلع ةـيكيرمألا تارباخملاو نابلاطو ةدعاقلا ةكبش عم نواعتلاب ناتسكاب ىف ةيركسعلا    

ةـفاح ىلع دلبلا عضوب كلت ةلزعنملا ذوفنلا رذحب نايحألا نم ريثكلا ىف رمألا ىهت  ناو. ءاوس
ةـيوق لئالد موقت ىتلاو   ٢٠٠٨ىابموم تاراجفنا باقعأ ىف لاحلا ناك امك ،ةيميلقإلا برحلا 

  .  اهل طيطختلا ىف ةيناتسكابلا تارباخملا طروت ىلع
وتراهوـس مكحل ةريخألا تاونس  لا ىف لوحت ىذلاو ،ىسينودنإلا شيجلا عم لاحلا كلذك

ماـع عورـملا ىفئاـطلا فنعلا ىف تطروت ،ةسفانتم ًاطالخأو ًار     م ز مضي حلاصم عمجت ىلإ
ىـف لاـحلا وـه اـمكو     . ةطلسلا نع وتراهوس ليحر تامدقم نمض نم ناك ىذلاو ١٩٩٨

 عـم ايسنودنإ ىف ةيركسعلا ةسسؤملا فوفص ىلإ اهقيرط ةيمالسإلا تارايتلا تفرع ،ناتسكاب 
لـماكتلا ددـه ىذـلا وـحنلا ىلع اهتادايق ةديقع ةغايص ىف ًارود تبعلو ،تاينينامثلا ةياهن     

عـم الإ طابـضنالا ىـف ىسينودنإلا شيجلل ةيسسؤملا عاضوألا أدبت مل    . ىدج لكشب ىنطولا
ىلاـحلا سيئرلاو  . ةسائرلاو ناملربلا فارشإل ةيركسعلا هتدايقو هتينازيم عاضخإ ىف عورشلا
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نـع عضوم نم رثكأ ىف ر  عم ضوخي ىذلا  بعو ،ةيركسع ةيفلخ نم مداق كلت حالصإلا ةكر
،  . لبقتـسملا ىـف ةـسسؤملا كسامت ىلع ظافحلا لجأ نم تاحالصإلا هذه ةيمتح    ىلاـتلابو

نأ دـعب كـلت ةيركـسعلا ةسسؤملا ةيلالقتسا جذامن نع عجارتلا ىلإ ريشت ةقباسلا تاربخلاف    
نـم ريثكلا ىف نوكت ام ردقب رارقتسالل ةنامض ىأ  لكشت ال اهنأو ،اهقلازمو اهدودح تفشكت 

  .ىضوفلل ًادهمم ًاقيرط نايحألا
 ، شيـجلا ةدـيقع ىلع فقوتي ال ىندملا   /ىنيدلا ماسقنالا ىبناج دحأل شيجلا زايحناًايناث

روتكدـلا ضرـتفا اـمك ،طقفو شيجلا ىلع ىعمتجملا بلطلا ىدم وأ ،ايلعلا هتدايق تاعانقو    
اهـسأر ىلعو رايخلا اذه مسح ىف ًايسيئر ًارود بعلت ىرخأ لماوع  كانه . داوجلا دبع لامج

لكـشي ىـتلاو ةـمئاقلا     ةيعامتجالاتاقالعلل هديدهت ىدمو رئادلا ىعامتجالا عارصلا ةعيبط 
لاـمتحا داعبتـسا عـم     -اـهتعيبطب ةـظفاحم ةسسؤمك شيجلاف  . اهتانوكم نم ًانوكم شيجلا
تاـقالعلا ىـلع ظاـفحلل لخدـتت      -شيجلا لخاد ةسيسم تاعومجم اهدوقت ىتلا تابالقنالا

ردـصمل ًاـعبت لاوـحألا بسح ةيمالسإ ىلإ ةيندم نم اهباطخ ةربن ريغتت دق مث نمو ،ةمئاقلا    
تاوـقلل رود ىلع صنلا لاجم ىف زربألا جذومنلل ةدوعلا نكمي ةطقنلا هذه حيضوتل  . ديدهتلا
نمـض نـم ،عئاـشلا سـك     ع ىلعف. ىكرتلا جذومنلا وهو ةلودلا ةيناملع ةيامح ىف ةحلسملا

ةرـم ىمالـسإلا راـيتلا دض ةحلسملا تاوقلا تلخدت ،ىكرتلا شيجلا اهب ماق تابالقنا ةعبرأ    
ناـك ،ءانثتـسالا اذـه فالـخب     . ناكبرأ نيدلا مجن ةموكحب ةحاطإلل ١٩٩٧ ماع طقف ةدحاو

ىو ـقلاو راـسيلا لـبق نم ةداعلا ىف مداقلا ريذجتلا ةهجاوم ىف رارقتسالا ظفحل ةداع لخدتلا   
ىـف ةيمالـسإلا ةـعرجلل ًافيثكت لقألا ىلع نيتلاح ىف ىعدتسا ام وهو ،ةيدركلا ةيلاصفنالا    
ءودـهلا ةداعتـسال ةيمالـسإلا ىوـقلا ىـلع ًاحيرص ًادامتعاو لب بالقنالل رربملا باطخلا      

وـهو ،ليملا اذه ىلع حضاو ليلد   ١٩٨٠ماع نيرفيإ ناعنك بالقنا . عراشلا ىلع ةرطيسلاو
عـضوب شيـجلا عـتمتف ىلاـتلابو ؛تاينينامثلا دقع لاوط ىمالسإلا رايتلا د     وعصل دهم ىذلا

ةرورـضلاب بصتس هتالخدت نأ قالطإلا ىلع ىنعي ال ةلودلا ةيندم ةيامح ىوعد تحت زيمتم  
ًاليـلد مدـقت ةيضاملا ةليلقلا روهشلا ىف اهسفن ةيرصملا ةلاحلا نإ لب ،فدهلا اذه حلاص ىف   

دـحلا ىلإ ةلودلا ةيندمب ًاحيرص ًامازتلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا س  لجملا مزتلي امنيبف. ًايفاضإ
سـلجملا نأ الإ  "ىموـق نمأ "ةيضقك مازتلالا اذه عم لماعتلل نانع ىماس قيرفلاب ادح ىذلا   ،

ةـلحرملا ةرادإ نـع هروصت ريرمتل    ،ةيمالسإلا تارايتلا ىلع ةيضاملا روهشلا ىف دمتعا دق
ىوـقلا ركـسعم نم ًاساسأ ةمداقلاو    ،كاذ هترادإ طمنل ةعساولاةضراعملا ةهجاوملو ةيلاقتنالا 

اذـه  ). ىفئاـطلا فـنعلا ثادحأ ءاوتحال ىفلسلا رايتلا زومرب هتناعتسا فالخب اذه  (ةيندملا 
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عـم ةوـقب ةدوـعلل حـشرم هنأ الإ ،ةظحللا هذه ىف عجارتلا ىلإ هليبس ىف ناك نإو براقتلا     
  . ةحيرم ةيبلغأ ىلع ةيمالسإلا ىوقلا لوصح دعب اميس ال مداقلا ناملربلا

ىروحملا رودلا اذه بعلل اهحشرت ال ةيرصملا ةيركسعلا ةسسؤملا ةديقع نأ ودبي : ًاثلاث
 ١٩٥٢وـيلوي ذنم ىسايسلا لاجملاب شيجلا ةقالعل ىخيراتلا راسملاف ؛ةلودلا ةيندم ةيامح ىف  

ردـصمو ،ىـسايسلا دينج   تلل ةدعاقل لوحتلاو ،دهشملا ةيفلخل باحسنالا ىلإ شيجلاب عفدي ناك
ىـلع ىـه ىرصملا شيجلا ةديقعف ىنعملا اذهب   . هديدهت لاكشأو ىموقلا نمألا داعبأ فيرعتل
اـهلثمتت ىـتلاو    -ةظفاحملا ةيوبألا حورلل برقأ ًامئاد اهلعجت ةيبابضلاو ةيمومعلا نم ةجرد
تاراـيت  لا نـع حـضاولا زياـمتلا هجو   . ةيطارقميدلا حورلا ىلإ اهنم -ةيمالسإلا تارايتلا

تاراـيتلا حوـمج نـم دـحت ىـتلاو عبطلاب ةدقعملا ةيميلقإلا شيجلا تاباسح وه ةيمالسإلا      
ةـسسؤملا نيـب براـقتلا ةيناكمإ نود ًالئاح فقت ال دق تاباسحلا هذه تناك نإو ،ةيمالسإلا    

لاـجملا ةحاـسل شيـجلا ءاعدتسا نوكي دقف مث نمو    . لبقتسملا ىف تارايتلا هذهو ةيركسعلا
،   . ةلودلا ةيندمل ًانامض هنوك نم رثكأ تارايتلا هذهل ىفاضإ معد ةباثمب ىسايسلا ىرـخأ ةرـم

ةـفلتخملا ةيسايسلا وأ ةيفئاطلا تامزألا لالخ ىركسعلا سلجملا تادايق باطخ ليلحت رهظي  
ًايوطلـس ًاعوزن زرفي دق ىذلاو ظفاحملا ىوبألا ليملا اذه خوسر نع ةيضاملا روهشلا لالخ  

  . ةيلاحلا هتروص ىف ةيمالسإلا تاكرحلا باطخ عم حقالت ام اذإ ًاديدج
ةـلودلا ةيندمو ىطارقميدلا روطتلا ىلعو ةسسؤمك شيجلا ىلع صرحلا نأ  ةصالخلا  ،

لـكب   ١٩٥٢ويلوي ماظن ةيفصت ىأ  ،رياني ةروث هتحتف ىذلا ىخيراتلا راسملا لامكتسا ىضتقي
ىـف ةيركـسعلا ةـسسؤملا ذوفن ةيفصت ىلع لمعلا ىضتقي ام وهو    . هدئاقعو هميقو هتانوكم

ةـيندملا تاـسسؤملا ةطلـسل لـماكلا اهعاـضخإل ًاديهمت ،ىجولويديألاو ىسايسلا نيلاجملا      
سور دـلا مـهأ دـحأ نـكلو ،تاقلزنمو رطاخم نم راسملا اذه هنمضتي ام كردن    . ةبختنملا

ةـمث دـجوي ال هـنأ ةـظحللا هذه ىتح ةيرصملا انتربخ نمو ةقباسلا تاربخلا نم ةدافتسملا     
ددـصب نـحن   . ةلودلا ةيندم ىلع ظافحلل" ةنومضم"تامزيناكيم وأ ةيطارقميدلل " نمآ"قيرط 

رطاـخم نأ  . ةرطاخملا نم ةتوافتم بسن ىلع ىوطنت اهلك تارايخ   ةـيطارقميدلا  "ىلإ ودبيو
         .ةيركسعلا ةسسؤملا ةنميهل ةعضاخلا" ةنمآلا ةيطارقميدلا"رطاخم نم لقأ " ةلماكلا
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  ثلاثلا لصفلا
  مستقبل التعددية الدينية ومدنية الدولة
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   السياسي اخلطاب حتليل
  الثورة بعد املسلمني اإلخوان جلماعة

  *حسني أمحد حازم. د
  
  
  
  
  

 ةعامج باطخل ةيليلحتو ةيدصر ةيؤر ميدقت فدهتست ةقرولا نأ نم مغرلا ىلع
 ىلإ ةدوعلا نإف ،٢٠١١ رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروث دعب يسايسلا نيملسملا ناوخإلا
 ةنراقم اندرأ ام اذإ ًايرورض ودبي امنإ ةعامجلا هيلع تماق يذلا يسايسلا قطنملا تايادب
 ناوخإلا ةعامج باطخ يف ام ريغت ثدح دق ناك نإ ةفرعمل" لبق ام"ـلاب" دعب ام"ـلا

،  ثيدحلا ةياوغ نم تلفت نأ ةقرولا اهضرعتست يتلا ةيساسألا طاقنلل اندرأ ام اذإو نيملسملا
 دصرلا قطنم دسفي نأ هنأش نم ام لك وأ تازيحتلا وأ تاعابطنالا ىلع مئاقلا لسرملا
 تمكح ةيساسأ ئدابم ةسمخ دصرب نأشلا اذه يف ةقرولا يفتكتو ؛يعوضوملا ليلحتلاو
، تايادب   :مات قفاوت يف ًاضعب معدي اهضعب ةعامجلا

 اهقطنمو ةيميظنتلا اهتيئانبو ةعامجلا باطخ يف يشافلا جذومنلا ماهلتسا .١
،  ناك ايلاطيإ يف يشافلا بزحلا نأ ةركف باعيتسا نأشلا اذه يف انيلعو يكرحلا

 نادلب نم اهريغ يفو رصم يف تماق يتلا تاكرحلا نم ريثكل ماهلإ ردصم
، ، تاعمتجملا نم ريثك يفو لب قرشلا  جذومنلاب باجعإلا نكي ملو ةيبوروألا

                                                 
  .ةرهاقلا ةعماج – ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلكب ذاتسأ  *
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 ًارمأ نيرشعلا نرقلا نم يناثلا عبرلا تايادب عم ةركبملا ةرتفلا كلت يف يشافلا
  ًانجهتسم

 ةيشافلا ةكرحلا هيلع تماق ام رارغ ىلع ةفالخلا ةلود دجم ءايحإ ىلع لمعلا .٢
  ةينامورلا ةيروطاربمإلا دجم ءايحإ يف ةبغر نم

 نع ربعملا ديحولا يميظنتلا راطإلا يه ةعامجلا رابتعاو سدقملا عم يهامتلا .٣
،   لطابلا نع دعبلاو قحلا نم بارتقالا اهب ساقي يتلا ةيعجرملاو مالسإلا

 تحت يوضنت نأ بجي يتلا مألا ةطبارلا يه ةعامجلا رابتعاو ةيبزحلا ضفر .٤
  دالبلا ريخل ىعست يتلا ةيعرفلا تاميظنتلا لك اهئاول

، يددعتلا جذومنلا ضفر .٥  هدسجت يذلا – يمالسإلا جذومنلا رابتعاو يطارقميدلا
، ةيسايسلا ةمظنألا لئاضفل ًاعماج – ةفالخلا ةلود ىَنغتس مث نمو اهلك نع هب ي 
  ليدب جذومن يأ

 دوقع ةينامث ىدم ىلع ةعامجلا لمعو دوجو قطنم تعنص يتلا ةسمخلا ئدابملا هذه
، دعب يناوخإلا باطخلا ةغل مكحت تلازام  ةيوغللا تاغايصلا يف ريغت ضعب عم ةروثلا
 قطنمو اهفادهأ نم تروط دق اهنأكو ًايرهاظ ةعامجلا اهعم ودبت يتلا ةيكرحلا تاودألاو
 باطخ بناوج ضعب دصرن اذه يفو ؛يسايسلا عقاولا عم يكرحلا اهلعافت بيلاسأو اهدوجو
، دعبو لبق ةعامجلا  نم حاتم وه ام ردقب ةلثمملا حمالملا نم ددع يف اهصخلنو ةروثلا
 ةعامج باطخل يدقنلا لوانتلا اذه نأ ىلع ديكأتلا يرورضلا نم هنأ ديب ؛ثيدحلا ةحاسم
، تادقتعم أطخ وأ ةحص ىلع يميقلا مكحلا فدهتسي ال اهسيسأت ذنم ناوخإلا  اذهف ةعامجلا
، ثيدح هل  اهيفخت تراص يتلا دقتعملا اذه قئاقح نع" يعوضوملا" بيقنتلا هفده امنإو رخآ

، تارورض ، ىضوفو ةسايسلا ، يسايسلا دهشملا تاهوشتو خيراتلا  اذه دعب نكمي ىتح ماعلا
دِج نإ - ةعامجلا ركف عم فالخلا رهوج ةشقانم براضي يتلا" تاعابطنالا" نع ًاديعب - و 
، اياونلا ةصروب يف اهباحصأ  ةعامجلا باطخ ةنراقم ىلع صرحلا ناك مث نمو تاعقوتلاو
، ركفل ةسسؤملا ئدابملا باطخب ٢٠١١ رياني ةروث دعب  اهدشرم هغاص امك ةعامجلا

،  هتقيقح يف سيل باطخلا يف روطت وأ رييغت هنأكو حطسلا ىلع ودبي ام نأ تابثإل سسؤملا
، باطخلا سفنل ريودت ةداعإ الإ  ركفل ةمكاحلا ئدابملا ةيرارمتسا ىلع ديكأت ةداعإو ميدقلا
  :حمالملا هذه نم طقف عبس يلي اميفو ؛اهخيرات دادتما ىلع ةعامجلا لمعو
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  : ةحراصم اللا) ١
 ةوعد نأو ،"ةحراصملا" يه هلئاسر يف ةعامجلا سسؤم تاملك ىلوأ تناك نيح ىلع

، الو سبل اهبوشي ال ناوخإلا ، نم أوضأ" هريبعت دح ىلع اهنأو ضومغ  نم حضوأو سمشلا
، قلف  نم رشع يداحلا دعب ةصاخ– ةعامجلا باطخ نإف ،"راهنلا ةرغ نم نيبأو حبصلا
، نم ريسيلاب سيل ردق هبوشي راص دق  –٢٠١١ رياربف  برقأ ةيبابضلا ىلإ وهو ضومغلا
 ىنعملاب– انروتسد نآرقلا نوكي نأب ىدانت يتلا ةعامجلاف ؛حيرصلا سمشلا ءوض نم
، دعب ةيريهامجلا اهتاعامتجا يف راعشلا اذه عفرت تلازامو  –ةملكلل يسايسلا  يه ةروثلا
 روتسدلا نع ًاعافد تاعامجلا نم اهريغ عم ةسرش ةموصخ يف لخدت يتلا ةعامجلا اهسفن
 فقوملا اذه سيلو ؛ةيرصملا ةمألل ةرحلا ةدارإلا نع ردصي نأ هيف ضرتفملا" يندملا"

،  ماظن" نأ يف نيملسملا ناوخإلا داقتعا هلئاسر يف دكأ نأ ةعامجلا سسؤمل قبس دقف ديدجب
 ال" ناوخإلا نأو ،"مالسإلا ىلإ هلك ملاعلا يف ةمئاقلا مكحلا مظن برقأ وه يروتسدلا مكحلا
، اذه كرادتي هنكل ؛"رخآ ًاماظن هب نولدعي  راعش عم ضقانتي هنأ هئاكذب ملعي يذلا لوقلا
، ئدابملا اهبلاق يف غاصت يتلا صوصنلا ىلع ظفحتيف ،"انروتسد نآرقلا"  ىلعو ةيروتسدلا
 عضوي دق ميوقلا ميلسلا أدبملا نإ" لوقيف ،"صوصنلا هذه ًايلمع اهب رسفت يتلا قيبطتلا ةقيرط"
، يف أدبملا ةمالسب ثبعلل ًالاجم عديف ضماغ مهبم صن يف  حضاولا رهاظلا صنلا نإو هتاذ
، اهيحوتو ىوهلا اهيلمي ةقيرطب ذفنيو قبطي دق ميوقلا ميلسلا أدبملل  اذه بهذيف تاوهشلا
 روتسدلا صوصن نم" نإ لوقلا ىلإ هلك اذه نم صلخي مث ،"ةدئاف نم ىجري ام لكب قيبطتلا
 ًاعساو ًالاجم عدي ًامهبم ًاضماغ نوملسملا ناوخإلا هاري ام -  ٢٣ روتسد دصقي – يرصملا
، تاياغلا هيلمت يذلا ريسفتلاو ليوأتلل  ديدحت ىلإو حوضو ىلإ ةجاح يف يهف ءاوهألاو
، اهب قبطي يتلا ذيفنتلا ةقيرط" نأب لوقلا ىلإ بهذي مث ،"نايبو  ىلإ اهب لصوتيو روتسدلا
، يف يروتسدلا مكحلا تارمث ينج  اهنم ةمألا تنجو اهلشف براجتلا تتبثأ ةقيرط رصم
، ال رارضألا  يفيو دوصقملا ققحي) ليدعت( ىلإ و) ريوحت( ىلإ ةديدش ةجاح يف يهف عفانملا
 ىقب ؟اهققحي نأ" هليدعت"و" هريوحت" دعب روتسدلا نم داري يتلا ةياغلا يه ام نكلو ؛"ةياغلاب
 ام ىتح ٢٠١١ ةروث لبق ام ذنم ةحراصماللا نم ةضماغ ةراتس سيبح ًامود لاؤسلا اذه
، دعب ، ةعامجلل سسؤملا دشرملا نمز ذنمو لب ،١٩٥٢ ةروث لبق ام ذنمو لب ةروثلا  هسفن
 صوصنلا ضومغ نم هارت تناك ام ةلازإ ليبس يف ةعامجلا هتلذب دهجل ةراشإ نم سيلو
 نم ةيناثلا ةداملا صن لثم ةيبابضلاو ضومغلا يف ةقرغم صوصن ةفاضإ ىوس ةيروتسدلا
  !يروتسدلا نالعإلا يف اهتريظنو ١٩٧١ روتسد
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  : ةءارباللا) ٢
، انبلا ذاتسألا اهب ردص يتلا ئدابملا ةيناث يه" ةءاربلا" تناك -  ناوخإلا ةوعدف هلئاسر

، ةئيرب ةوعد" –هريبعت دح ىلع  عماطملا تزواج ىتح اهتهازن يف تماست دق ةهيزن
، ، عفانملا ترقتحاو ةيصخشلا  نولأسي مه الف ،"ضارغألاو ءاوهألا اهءارو تفلخو ةيداملا

، مهب نوديزتسي الو ًائيش سانلا – ةعامجلا باطخ نكل ؛لوألا دشرملا ريبعت دح ىلع ةهاجو
 ضارغألاو ءاوهألا نم ريبك ردق دوجو رهظأ امنإ - رياربف نم رشع يداحلا دعب ةصاخ

، ، ةيلفايكيملا ىلإ نايحألا ضعب يف لصت ةيتامجارب رهظأ امك ةيسايسلا  ام عم ةحيرصلا
 ال ةعامجلاف ؛ةيماعزو ةيناملربو ةيروتسدو ةيمالعإ ةهاجو قيقحت ىلإ ىعس نم اذهب طبتري
، يفتكت ، يف ةوقلا زكرم اهنأب ءاحيإلل تاعامجلا نم اهريغ قباست يه لب ةوعدلاب  عمتجملا
 اولعفل بعشلا سلجم دعاقم لك ىلع لوصحلا اودارأ ول مهنأب اهتداق ضعب حرص دقل ىتح
، ال مهنكل  ةهبش يفني يذلا ىندألا دحلا هنأكو ًالعف هيلع نولصحي ام راهظإل كلذو نوديري
 ةعامجلا تادايقو ءاضعأ تاباتكو تاحيرصتل عباتم لك نأ ديب! ةيسايسلا ةمينغلا ىلإ يعسلا
، يسايسلا منغملا ىري  عم قستي نأ يسايسلا منغملا وحن يعسلا اذه لثمل نكمي الو ًارضاح
، عماطملا تزواج" يتلا ةهازنلاو ةءاربلا ةركف ، عفانملا ترقتحاو ةيصخشلا  تفلخو ةيداملا
 نم موي ىأ يف تربع اهنأ ةعامجلا نع فرعي مل هنأو ةصاخ ،"ضارغألاو ءاوهألا اهءارو
 مهءارو ايندلا اوكرت نيذلا داهزلا ةفسلف نع مايألا   . مهنع هللا اضرب ءافتكا

  
  : نملا باطخ) ٣

 نمت ال ناوخإلا ةعامج نأو ،"هللا ةنملاو لضفلا" نأ ىري ةعامجلل سسؤملا دشرملا ناك
، نم سانلل همدقت امب دحأ ىلع  امنإف ؛ًالضف هنومدقي اميف مهسفنأل نوري ال ناوخإلا نأو ريخ
، مهاده نأ ناوخإلا ىلع نمي يذلا وه هللا  ريبعتلاب انبلا ذاتسألا داهشتسا دح ىلع ناميإلل
 ىلع نملا نع فكي مل رياربف نم رشع يداحلا دعب يناوخإلا باطخلا نأ ديب ؛ينآرقلا
، تمدق يتلا يه ةعامجلا نأب نييرصملا  ةعقوم موي راصتنالا ةبحاص يه اهنأو تايحضتلا
، ناديم يف لبإلا  بابش هب ماق ام اهرربي ال تاغلابم نم لوقلا اذه يف ام ىلع ريرحتلا
، مهيلع هركني ملو ،مهل دوهشم رود نم لعفلاب ناوخإلا  راكتحا ةجردل سيل نكلو دحأ
 مغر" ةعامجلا نأ ةرابعب ةليذم ةعامجلا ةغبصب ةروثلا غبص يف قحلا راكتحاو ،ةيحضتلا
 تالقتعملا ىلإ ناوخإلا لوخد ىتحو! تايحضت نم تمدق امب نييرصملا ىلع نمت ال" كلذ
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، هقايس يف هتءارق نم دبال  نيبو يرصملا يسايسلا ماظنلا نيب قافتالا ناك دقف حيحصلا
، ، ١٩٥٢ ةروث لبق ةعامجلا ، كرابم مكح لبقو اهدعبو  يف ةعامجلا دي قلطت نأ هدعبو

، ىلإ يعسلا ىوتسم ىلع ال ةوعدلا ىوتسم ىلع عمتجملا  عم مادصلا ثدحي ملو مكحلا
 لك نم ةدافتسالا دعب قافتالا اذه نع ءاشتنالا تاظحل يف فرحنت تناك امدنع الإ ةعامجلا
 ذإ ةيناوخإلا ةيجيتارتسإلا هذه نيبي ام هسفن سسؤملا دشرملا تاملك يف نوكي دقو ؛هايازم
 اودجو اذإ داشرإلاو ظعولا ةبترب نويمالسإلا نوحلصملا عنقي نأ اموهفم نوكي دق: " لوقي
 ذيفنتلا لهأ نم ، ثيداحألو هتايآل ًالاصيإو هماكحأل ًاذيفنتو هللا رماوأل ءاغصإ  لاحلا امأو هيبن
 يف يمالسإلا عيرشتلا: ىرن امك  يف يلعفلا عيرشتلاو داو ، داو  نيحلصملا دوعق نإف رخآ
 ةوق صالختساو ضوهنلا الإ اهرفكي ال ةيمالسإ ةميرج مكحلاب ةبلاطملا نع نييمالسإلا
 اذه يف اهلوقن نأ دبال ةملكو[...]  فينحلا مالسإلا ماكحأب نونيدي ال نيذلا يديأ نم ذيفنتلا
[...]  اهورصاع يتلا تاموكحلا نم ةموكح يف اوري مل نيملسملا ناوخإلا نأ يه: فقوملا
 هنإو[...]  ةيمالسإلا ةركفلا ةرصانمل حيحصلا دادعتسالا ىدبي نم وأ ءبعلا اذهب ضهني نم
 نم دهع يأ يف اوناك نيملسملا ناوخإلا نأ سانلا ضعب نظ نم أطخلا يف قمعأ سيل
، نم ةموكحل ةيطم مهتوعد دوهع ، ريغ ةياغل نيذفنم وأ تاموكحلا  ىلع نيلماع وأ مهتياغ
، ريغ جاهنم   ". ناوخإلا ريغ نمو ناوخإلا نم هملعي نكي مل نم كلذ ملعيلف مهجاهنم

  
  : ةيعجرملا راكتحاو يئالعتسالا باطخلا) ٤

 ةحضاو ةحيرص ةرابعب ىرخألا ةيسايسلا ىوقلا نم ةعامجلا فقوم انبلا ذاتسألا ددح
، اذه يف تغط يتلا" تاعامجلا نم اهريغ نم ةعامجلا فقوم نإ لوقت  تقرفف رصعلا

، ، تلبلبو بولقلا ، ًابحرمف اهقفاو امف: انتوعد نازيمب اهنزن نأ راكفألا   نحنف اهفلاخ امو هب
 ، ءارب ، ةماع انتوعد نأب نونمؤم نحن و هنم  الإ ةوعد ةيأ نم ًاحلاص ًاءزج رداغت ال ةطيحم

، ضفارلا ةعامجلا سسؤم فقوم عم قستي فقوم وهو ؛"هيلإ تراشأ و هب تملأ  ةيددعتلل
 نيح -  عيدب روتكدلا -  ةعامجلا دشرم هنع ربع يذلا يلاحلا ةعامجلا فقوم عم قستي امك

 ىوقلا لكل اهدي دمت ةعامجلا" نإ هلوقب ةروثلا دعب رصم يف ةيسايسلا ىوقلا لك مدص
 ىلع فزعي ةعامجلا باطخو ءاتفتسالا ةنتف ذنمف"! اهئانبأ ىلإ اهدي مألا دمت امك ةيسايسلا
، قشت يتلا" ىرخألا" ةيسايسلا ىوقلا ةمغن  ةتباثلا ةيعجرملا وه ةعامجلا فقوم نأكو فصلا
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، اهتملكب دحوت يتلا  اهفقاوم يف ئطخت دقو بيصت دق ةيسايس تاعامج ةهجاوم يف ةمألا
  !ةعامجلا فقوم عم اهفالتخا وأ اهقافتا رادقمب

  
  : ةعبرألا فانصألا باطخ) ٥

 ةوعدب نمؤم امإ: ةعبرأ دحأ سانلا ىري لوألا اهدشرمو ةعامجلا سسؤم ناك
، ، مضنم وهف ناوخإلا  وأ ؛"نيعادلا توص هتوصب ولعيو نيدهاجملا ددع هب رثكي" ةعامجلل

، هجو دعب نبتسي مل ددرتم  يعفن وأ ؛"لبق نم لسرلا عابتأ نم نيددرتملا نأش" هنأشف قحلا
، وأ ًاناطلس وأ ًاهاج بلطي  وأ ،"هدابع نم ءاشي نم اهثروي هللا ضرألا" نأ لهجي وهف ةعفنم
 عم لظيو ،هكوكش يف ردسي و ،هرورغ يف جلي نأ الإ ىبأي" ةعامجلا ىلع لماحتم وه
، دعب اذه يناوخإلا ةعبرألا فانصألا باطخ يف ركذي ئش ريغتي مل"! هماهوأ  انيأر دقف ةروثلا
، هفانصأب" فلتخملا" عم يناوخإلا باطخلا لماعتي فيك  ال" نمؤملا" فنص نأ فيكو ةثالثلا
 طبترا دق ةيعفنلا رقتحي يذلا" دهزلا" نأ فيكو ،"ددرتملا" فنص نم جوزتي نأ ىتح هل زوجي
، ضرأ ىقبت ضرألا نأ ةركفب ًامئاد  هثروي نأ هللا ءاشي نمل صلاخ ثاريم اهنأو هللا

،  ذنم يناوخإلا باطخلا ىري يتلا ةعامجلا ةوعدب" نمؤملا" -  ةرورضلاب – وهو ضرألا
 .دابعلاو دالبلا لاح هدحو هب حلصي يذلا قحلا دعولا اهنأ نآلا ىتحو سسؤملا دشرملا دهع

   
  : ةغوارملا باطخ) ٦

، باطخ يف ريبك ريغت ثدحي مل  نم رشع يداحلا دعب ام ىتحو اهسيسأت ذنم ةعامجلا
، يف ةغوارملا ىوتسم ىلع ،٢٠١١ رياربف  فيظوتلا ةحاسم ةدايز يف الإ مهللا ةغايصلا
 لثم اهنأشب ةغوارملا ةعامجلا سسؤم ىبأي ناك تاحلطصم ةفاضإب تاحلطصملل غوارملا
، ةيطارقميدلا  يفف ؛ريغتي مل ًامئاق لظ ةغوارملا باطخل سسؤملا أدبملا نكل بازحألاو
، ةاعد عم" ةعامجلا نأ - ًارصح ال ًالاثم– انبلا ذاتسألا دكؤي هلئاسر  مهتالغ عم لب ةينطولا
 ام نإ لوقلا ىلإ بهذيو لب ،"دابعلا و دالبلا ىلع ريخلاب دوعت يتلا ةحلاصلا اهيناعم لك يف
 هنكل ؛"مالسإلا ميلاعت نم ءزج اهنأ نع جرخت مل" ةينطولا ىلإ ةوعدلا نم بازحألا هب ىدانت
 ًالولدم حلطصملا حنميف هتوعدل ددج راصنأ بذج يف ةينطولا رعاشملا هفيظوت دعب دوعي
 فالخلا هجو امأ: "ةينطولا بازحألا نع ًاصن لوقيف سانلا هيلع قفاوت يذلا هلولدمل ًارياغم
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 دودحلاو ةيضرألا موختلاب اهنوربتعي مهو ةديقعلاب ةينطولا دودح ربتعن اننأ وهف مهنيبو اننيب
،  هتمرح هل اندنع نطو) هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال( لوقي ملسم اهيف ةعقب لكف ةيفارغجلا

، ليبس يف داهجلاو هل صالخإلاو هبحو هتسادق و  راطقألا هذه يف نيملسملا لكو هريخ
 ةياغ نأ ىلع دكؤي مث ،"مهساسحإب سحنو مهروعشب رعشنو مهل متهن انناوخإو انلهأ ةيفارغجلا
، رونب رشبلا ةياده" يه ةعامجلا دنع ةينطولا  عوبر لك يف ًاقافخ هملع عفرو مالسإلا
 قيرط يف ىلوأ ةوطخ درجم وه" نطولا" ريرحت نأ نع ةحارص ثدحتي وه لب ،"ضرألا
 الو همكحت ال نيد اهتقيقح يف يه نذإ ةعامجلا دنع ةينطولاف ؛"يمالسإلا نطولا" ةيار عفر
 ةروثلا دعب ًامئاق لازي ال هارن غوارملا باطخلا اذه سفن! نامزلاو ناكملا تايطعم هدحت
، ةلودلا نأشب ، نأشبو ةيندملا  ةقيثو يف تراص يتلا ةيموقلا ةلودلا نأشبو ةيطارقميدلا
  .هبابسأ مهفل ركذي دهجل ءرملا جاتحي ال ام وهو" ةينطو" ةلود رهزألا
  
  : ةلاكولاب ةياصولا باطخ) ٧

 ةيبعشلا ةدارإلا مارتحا ةرورض ىلع رياني ٢٥ ةروث دعب ناوخإلا ةعامج باطخ دكؤي
، بعشلا ىلع ةياصولا ضرف مدعو  نالعإ يأ ضفر يف فقوملا اذه ىلجت دقو يرصملا
، روتسدلا ةغايصل ةمكاح ئدابم عضي يروتسد  قوف ئدابملا ةركف ضفرو يرصملا
 بعشلا قح نع ًاعفادم ًافقوم هرهاظ يف ودبي اذه ةعامجلا فقومو ؛ساسألا نم ةيروتسدلا
، ريغ ةرحلا ةدارإلاب دالبلا روتسد ةغايص يف  ةداملا عم تلماعت دق ةعامجلا نأ الول ةديقملا
 ىوتسم ىلع ىتح هتشقانم زوجت ال ،يروتسد قوف ًاءدبم اهرابتعاب ٧١ روتسد نم ةيناثلا
، شاقنلا  نم ًاعون –ةيمالسإلاب ةامسملا تارايتلا يقابو– ةعامجلا ضرف ىنعي امم ماعلا
، يسايسلا لبقتسملا ىلع ةيتونهكلا ةياصولا ، بعشلل ةرحلا ةدارإلا ىلعو دالبلل  يرصملا
 بارتقالا زوجي ال ةيهلإ ةدارإ نع ريبعت يه ةيناثلا ةداملا نأ ةعامجلا باطخ ضارتفاب كلذو

،  يف ًايلج اذه رهظ دقو ؛ةيهلإلا ةيعيرشتلا صوصنلا ةنداس يه ةعامجلا نأ ضارتفابو اهنم
 يف ًاوضع هرايتخا دعب - ناوخإلا ةعامجب زرابلا يدايقلا– حلاص يحبص ذاتسألا حيرصت
، ليدعت ةنجل  نم ةيناثلا ةداملا ةيامح ىلع صرحلل هنأب ةنجللا يف هدوجو ررب ثيح روتسدلا
 رود! هيوشت وأ فيرحت وأ فذح اهسسمي نأ نم ةيقالخألا عمتجملا تباوث ةيقبو روتسدلا
، ىتحو اهتأشن ذنم اهسفنل هيعدت ةعامجلا تلظ اذه سراحلا  انبلا ذاتسألا ىري ناك ثيح نآلا
 ،"نيملسملا ناوخإلا سوفن يف ظقي ىوق لعتشم بهتلم ناميإ" وه امهلوأ: ناناميإ ناميإلا نأ
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، ناميإ هرظن يف وه يذلا" ةفاقثلاو لمعلاو ركفلا لاجر" ناميإ مث  دحاولا نوكيف نيقفانملا
 عم ًادباعو نيدحلملا عم ًادحلم راهنلا تاعاس نم نيترواجتم نيتنثا نيتعاس يف" مهنم
 اهتياصو ضرفل ةعامجلا هتدمتعا يذلا يقطنملا لخدملا يه هذه" نيَناميإلا" ةيؤر"! نيدباعلا
، ةلودلا ىلع  يتلا ناوخإلل سماخلا رمتؤملا تايصوت هنع تربع دق تناك ام وهو ةيرصملا
 ةعامجلا ءاضعأ نم ةيروتسد ةنجل" ليكشتب ماعلا داشرإلا بتكم عرسي نأ ةرورض تأر
 دعاوقلا نيبو اهنيب ةنزاوملاو) ٢٣ روتسد( يرصملا روتسدلا صوصن ةساردل نيصتخملا
، مكحلا ماظن يف ةيساسألا  ال امم اهريغ لحم ةيمالسإلا مظنلا لالحإ ىلع لمعلاو يمالسإلا
، قفتي  هعورف لك يف يعضولا نوناقلا نيب ةنزاوملل ةينوناق ةنجل" ليكشت ىلع ًالضف اهعم
، فالخلا يحاون نايبو يمالسإلا نوناقلا نيبو  ىتح نوناقلا ليدعتب ةموكحلا ةبلاطمو امهنيب
 يذلا ةيروتسدلاو ةينوناقلا اياضقلا ىلع ديكأتلا اذه انل رسفي ام وهو ،"مالسإلا ماكحأ عم قفتي
، رقتست نأ لبق رصم هيف تطروت  ةروثلاب طونملا يخيراتلا لوحتلا ثدحي نأ لبقو اهتروث
  .هثادحإ

، ةعامج باطخ حمالم لك يه ةعبسلا حمالملا هذه تسيل  هنأ نايبل ةيفاك اهنكل ناوخإلا
، ةعامج ءادأو ركف ةغايص يف ثدح دق هنإ لوقلا نكمي ركذي رييغت ال  ركف وهف ناوخإلا
 ةعامجلا تلازامو ؛اهعم لماعتي يتلا ةئيبلا فورظ تريغت نإو ،هقطنم لدبتي ال ءادأو تباث
 فارتعالاو رييغتلا ثادحإبو ةعجارملاب بلاطت – اهلخاد نم ىتح – تاوصأ يأ ضفرت
، يف ةعامجلا ةكراشم دهشم باش ام اذه رسفي امبرو ؛روطتلا تارورضب  ىلع ةروثلا
، لخاد ةظفاحملا تادايقلا ىوتسم  ةسكاعملاو اهعالدنا لبق ةروثلل ةضفارلا ةعامجلا
، دعب اهلامكتسال ، ةسامحب ةروثلا يف كراش يذلا ناوخإلا بابشب ةنراقم اهحاجن  ةدوهشم
، ةيسايسلا تارايتلا نم هنارقأ عم لعافتو  خويش نيب ةيحالصإلا ىوقلاب نيموعدم ىرخألا
 ةعامجلل سسؤملا دشرملا هبتك امل اندع ام اذإ قمعأ لكشب دهشملا اذه مهفن دقو ؛ةعامجلا
، ةروثلا نعو –هريدقت دح ىلع– حلصت ملو تدسفأ يتلا ١٩ ةروث نع  لوقي بتك ذإ ًامومع
، الإ اهءارو سيلف ةريحلا هذه تماد اذإو...  ةريح مويلا انعمتجم دوست: "هلئاسر يف  ةروثلا
، ةياغ ال يتلا ءاجوهلا ةروثلاو ، الو ماظن الو طباض الو اهل  كالهلا الإ بقعت ال دودح
، ةراسخلاو رامدلاو  هلهأب ىراجتت يذلاو محري ال يذلا رصعلا اذه يف ةصاخبو ةغلابلا
، نوملسملا ناوخإلا ركفي الف ةروثلا امأو"... "هبحاصب بلكلا ىراجتي امك ءاوهألا  الو اهيف
، نودمتعي ، اهعفنب نونمؤي الو اهيلع  نأب رصم يف ةموكح لك نوحراصي اوناك نإو اهجئاتنو
 هذهل عيرس جالعو لجاع حالصإ يف رمألا ولوأ ركفي ملو لاونملا اذه ىلع تماد اذإ لاحلا
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، ، نم الو نيملسملا ناوخإلا لمع نم تسيل ةروث ىلإ امتح كلذ ىدؤيسف لكاشملا  مهتوعد
، تايضتقمو فورظلا طغض نم نكلو  دشرملا لازامف ؛"حالصإلا قفارم لامهإو لاوحألا
، ةعامجلا راكفأ مكحي - ىرن امك-  لوألا  يقاب نم ةعامجلا فقوم رسفت هتاملكف اهباطخو
، تارايتلا  ئطخيو ؛ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاو ةموكحلا نم اهفقوم رسفت امك ةيسايسلا
، مكحي دعي مل لجرلا نأ روصتي نم " نيملسملا ناوخإلا" باطخ مهف ديري نم ىلعو ةعامجلا
 هيفف ،١٩٥٢ ويلوي ةروث لبق سسؤملا اهدشرم باطخ ىلإ دوعي نأ ٢٠١١ رياني ةروث دعب
 .مهفلا حيتافم لك
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  بيقعت
  *إبراهيم اهلضيبي

 
 
 
 
 
ناوخإلا باطخ اهيف لوانتي و ،ينسح مزاح روتكدلا اهدعأ يتلا ةيثحبلا ةقرولا تأرق

باطخلل صئاصخ نم اهمدقم هاري امل دصر اهيف ناك نإو  –ةقرولا نأ روصتأ  .ةروثلا دعب
أرقت ثيحب ،يسايسلا ليلحتلا يف مهست رصانع ضعب ةفاضإل ةجاح يف اهنإف  - يناوخإلا

ةثالث بيقعتلا اذه مدقيو ،طيحملا هعقاو عم اقاستا رثكأ لكشب يناوخإلا باطخلا تاريغتم 
اهبقعت ،يناوخإلا باطخلا روطت ريسفت يف ةمهاسملا اهنأش نم نأ بقعملا ىري  ،رصانع

  .ليلحتلاب ىلوألا ةقرولا اهتلوانت يتلا دهاشملا ضعبل –اهئوض يف  –ىرخأ ةءارق 
  
 ناوخإلل ةيركفلاو ةيميظنتلا ةينبلا: الوأ

  :يه ةسيئر ةيركف سرادم عبرأ نم ناوخإلا ةعامج لكشتت
 .ةثادحلاو ةلاصألا نيب عمجلا لواحت ةسردم يهو انبلا ذاتسألا ةسردم •
طابضنالاو ةلاصألا اهتيضق ةسردم يهو ،ةيبهذملا ةيثارتلا  رهزألا ةسردم •

نيب نزاوت لب ،ادحاو ايمالسإ الح مدقت الو ،مولعلا مكارت ىلع موقت ،يملعلا 
وأ عمتجملا نع لزعنم يمالسإ رايت دوجو عنمي اعونت جتنتف ءامتنالا رئاود 

 .هل ٍزاوم
                                                 

  .نيملسملا ناوخإلا ةعامجب قباس وضعو ،يسايس ثحابو طشان  *
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• ، هلوحت ينيدلا صنلل ةيسايس ةءارق ىلع ساسألاب موقت ة سردم يهو ةيبطقلا
تافالخلا ليجأتو ،ميظنتلا ةيولوأ اهجئاتن مهأ نمو ،ةيسايس ةيجولويديأل 
ةيبطقلا نأ ىلع ،فنعلاو ريفكتلا كلذكو ،ةيوهلا ءامتنا حلاصل ةيركفلا 

جهتنت ال  - ةيركفو ةيخيرات بابسأل –اهنأ ىنعمب ،حالسلا ةعوزنم ةيناوخإلا 
 .ًادحأ رفكت الو ًافنع

• ، عم لماعتلا ىلع ةرداقلا ريغ ةيمالسإلا ةيداملا لثمت ةسردم يهو  ةيفلسلا
مدقتو ،ايهقف اددعت لبقت ال يهف يلاتلابو ،ةداملل ةزواجتملا وأ ةدرجملا ميهافملا 

رايتلا تلغش يتلا ةيوهلا ةيضقو )سفنألا حالصإ(ىلع ) رهاظلا يدهلا(  ،
ددشتلل برقأ رايت لا اذه فقاوم تلعج برغلا عم لخادتلا ةدايز عم يمالسإلا
 .بلصتلاو

هل اهنم لك ،ةفلتخم ةيميظنت راودأ بعلب ناوخإلا ةعامج تماق ةيضاملا دوقعلا لالخو 
 ، يسايسلا بزحلا يهو ،ضقانتلا دحل انايحأ اهنيب ةقالعلا لصت يتلا هتابلطتمو هصئاصخ

لكشتو عمتجملا ةيفلخ يف  دجوتيتلا ةيعامتجالا ةكرحلا ،يسايسلا طغضلا ةعامجو 
ئدابم الإ ناوخإلا عمجي ام كانه نكي مل ،يميظنتلاو يركفلا عونتلا اذه لظ يفو . هتيعجرم
 :يهو ،ةيعقاولا هتاقاقحتسا ىلعو ،اهنم دحاو لك ريسفت ىلع نوفلتخي ،ةسمخ

 .ةايحلل الماش اماظن مالسإلاب لوبقلا •
 .ةيسايسلا ةيددعتلاب لوبقلا •
 .ةيطارقميدلاب لوبقلا •
 .ةيلخادلا ةسايسلا يف يسايسلا نيكمتللةادأك فنعلا ضفر  •
 .ينطولا ررحتلاو ةمواقملا تاكرح معد •

ناوخإلا عمجي ام ةمث نكي مل هن إلوقلا نكمي ئدابملا هذهل ةديدشلا ةيمومعلا عمو 
 –ةددهم اهوأر يتلا ةيوهلا ىلع ظافحلا يعادب –مهعفد يذلا عمقلا الإ مهميظنت ىلع ظفاحيو 

  .ميظنتلا فلخ سرتمتلل
 

   :ميظنتلا ةظفاحم -ايناث
 ، ئداهلا يجيردتلا حالصإلا هجهنم يف دمتعي ،فيرعتلاب ظفاحم يناوخإلا ميظنتلا

رصم تمصع تناك نإو –ةظفاحملا هذهو ،ةليوط ةنمزأ ربع مكارتملا ءانبلا ىلع نهاريو 
،  - ةيضاملا دوقعلا لالخ ةريثك ءامد نم ةروثلا تابلطتم عم ةرورضلاب ضقانتت اهنإف



(81) 
  

رمأ وهو ،جردتم الو ظفاحم ريغ ايلاكيدار اكولس يضتقت  - فيرعتلاب–ةروثلا تاظحلف 
ناوخإلا ةردق طبترت . مهفقاوم ىلع لازت الو ترثأ ،ةريبك ةيميظنت ةكبرب ناوخإلا باصأ

مكحب  –يناوخإلا ميظنتلا نأ ىنعمب ،مهل ىرخألا ىوقلا ةدناسمب يلاكيدار راسم كولس ىلع 
ةيسايسلا ىوقلا تحجن املكف ،ملاعملا ددحم ريغ راسم يف ريس لا ىلع رداق ريغ –هتظفاحم 

راسملا ناك املكو ،هيف يضملا ىلع ناوخإلا ةردق تداز هحيضوتو راسملا ميسرت يف 
  .لقأ هيف ريسلا ىلع) ةظفاحملا ىوقلا عيمجو(ناوخإلا ةردقم تناك ايبابض 

 
 :ماعلا لاجملا يف قاقشنالا -اثلاث

ا مهتيناثو ةيمالسإ امهالوأ ،نيترئاد ىلإ ًامسقنم ةروثلا لبقرصم يف ماعلا لاجملا ناك 
لضفأ افيصوت دجأ ال يننأل  - هيلع يظفحت عم–فيصوتلا اذه مدختسا امنإو (ةيمالسإ ريغ 

نكامأ وه يذلا هملاع يف شيعي امهنم ةرئاد لك لهأ ناكو )هنم لب هريثأت رئاودو ه دوجو، 
يف ةدودحم تاهجو صوخش يف ةروصحم نيترئا دلا نيب لاصتالا تاونق تناكو ،هتايئاضفو
 .يسايسلاو يعامتجالا/ينيدلا نيلاجملا

 ًةأجف ذإ ،ايباجيإ امهماحتلا لوأ ناكو ،نيترئادلا نيب زجاوحلا ترسكف ةروثلا تءاج
أدب ةمهملا هذه تزجنأ امل مث ،ادحوتف امهدنع ىلوألا ةيولوألا كرابم نم صلختلا راص 

نم مغرلابو ،ةيروتسدلا تاليدعتلا نم فقوملا هلوح فلتخا ام م ناكو ،فالتخالا يف سانلا
عضول تاليدعتلا هتمسر يذلا راسملاب لبقي نم نيب (ايئارجإ هلص أيف ناك فالخلا نأ 

) كلذ ضفري نم نيبو ،نييندملل ةطلسلا لقنلو هعضول اهضرعي يتلا ةيلآلاو ،ديدج روتسد
نم هريغو يمالسإلا رايتلا نيب اعارص را ص ذإ ،ةيوهلاب قلعتي اعباط ذختا ام ناعرس هنإف

راصف ،هملاع يف لك شيعي نأ انكمم داع ام  –ةروثلا دعب  –هنأل فالخلا قمعتو ،تارايتلا 
  .ءاقبلاب - قيرف لك رظن يف –قلعتيو  ًاداج فالخلا

ناوخإلا فقاوم نم ريثكلا ريسفت يف ةمهاسملا ينظ يف اهنكمي ةثالثلا رصانعلا هذه 
  :ةروثلا دعب

يذلا ةيركفلا اهتاضقانت ءوض يف اهمهف نكمي ةعامجلا اهتدهش يتلا تاقاقشنالا ف .١
ءاهتناو ،ةيوهلا ةمزأ زواجت مت ام اذإ دحاو يميظنت بلاق يف ءاقبلا اهعم ليحتسي 

،  ،رهقلا ءاهتنا هعمو ،ماعلا لاجملا يف ماسقنالا زواجتلا اذهل ةرورضلاب يدؤي
تدهش دق سرام  ١٩ىلإ رياربف  ١١ن م ةرتفلا نوكت نأ ابيرغ نكي مل كلذلو
 .ةيلاتلا رهشألا يف ةعامجلا اهتدهش يتلا تاماسقنالا لكل ىلوألا روذبلا
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٢.  ، تاباختنالا يف ناوخإلا يحشرم ددع ةدايز رسفي ماعلا لاجملا يف ماسقنالا ةدوع
دعاقم نم % ٣٠ىلع سفانتس ةعامجلا نأ رياربف  ١١موي حيرصتلا جرخ ذإ 

نع عافدلا ةبوعصب ةعامجلا دعاوق ترعش ماسقنالا دا ع امل مث ،ناملربلا
ىلع تطغضف ،يلعفلا اهدوجو ةدايز تأرف ،تافلاحت لالخ نم ايناملرب اهعورشم 

  .%٥٠- ٤٥ىلإ لصتل ةبسنلا ةدايز ىوس اهمامأ نكي مل يتلا ةدايقلا 
ماسق نالاب ذإ ،مئاقلا يفلسلا يناوخإلا براقتلا اضيأ رسفي ماعلا لاجملا يف ماسقنالاو .٣

 .ةيسايسلا فقاوملا ال ةيوهلا وه ةيسايسلا تافلاحتلا يف مكاحلا رصنعلا ريصي
ناوخإلاف ،ديدجلا روتسدلا ةغايص لوح فالخلا يركفلا عونتلاو ماسقنالا رسفي  .٤

لحم امنإو ،روتسدلل ةكسامتم ةيؤر مهيدل تسيل عونتلا ةديدش ةعامج مهرابتعاب 
نم ةيناثلا ةداملا  يف ةلثمتملا ةيوهلا ىلع ظافحلاب قلعتي ةعامجلا يف عامجإلا

اهنأ اهدافم تاراشإ تلسرأ ىرخألا ىوقلا ضعب نإف ماسقنالا ببسبو ،روتسدلا 
قلقلا نم ةلاح لكش ام وهو ،ةيناثلا ةداملا فذح وأ رييغت وأ ليدعت يف بغرت 

اصرح رثكأ مهلعج  - ةيمالسإلا لئاصفلا نم مهريغو –ناوخإلا دنع ةيوهلا ىلع 
يف كلذك ماسقنالا مه سأو .دالبلل ديدجلا روتسدلا عضو ةيلمع يف دوجولا ىلع

ال هنأ رخآلا فرطلا تاديكأت هعم دجت مل وحن ىلع ،موصخلا نيب ةقثلا مجح ليلقت 
 .ةيناثلا ةداملا يفرييغت ىأ ثادحإ يوني 

راطإ يف همهف نكمي اهريغو ةيلخادلا ةزهجأ لحب تابلاطملا نم ناوخإلا فقوم  .٥
ةيلحرملا ىلع اهدنع رييغتلا ويرانيس موقي ذإ ،ناوخإلا ميظنتل ةظفاحملا ةينبلا 

قيرط نع ةزهجألا ) لح(يف بغرت ال يهف يلاتلابو ،يحيردتلا حالصإلاو 
قيرط نع ةزهجألا هذه ) حالصإ(نوكي نأ يف بغرت امنإو ،عراشلا نم طغضلا 

 .ًايطارقميد ةيعرشب عتمتت يتلاو ةبختنملا ةطلسلا
الاجم نكت مل يتلاو  –ينيدلا ماعلا لاجملا ةرئاد نم ايعامتجا نا وخإلا جورخ .٦

ابنج صارتت راكفأ امنإو  ًايركف ًاعفادت اهيف نكي مل ذإ ،ةملكلل ينقتلا ىنعملاب اماع
يعامتجالا لمعلا ىلع مهسرمت ةلقو  - ةيعرشلل ليكشتو دقنو ميوقت الب بنج ىلإ

، اهب ىلدأ يتلا تاحيرصتلاك  ءاطخألا نم ديدعلا يف مهعقوأ حوتفم ءاضف يف
نم قلقلاب مهرعشأ ماعلا لاجملا يف ماسقنالا اذه دوجوو ،حلاص يحبص ذاتسألا 
اوفتكا امنإو ،حيرصلا راذتعالا ةليضف ةسرامم نم مهنكمي مل وحن ىلع صبرتلا 

 .هب حيرصت ريغ نم راذتعالا هنم مهفي امب
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اوموقي نأل ةصرفلا ناوخإل ا ةداق ضعبل يطعي ماعلا لاجملا يف ماسقنالا رارمتسا .٧
ةيوهلا نع عافدلا ةناخ ىلإ ميظنتلا دارفأ ةداعإب  - يعو نودبوأ يعوب  –

، (يعو الب اذهب موقي مهضعبو ،دوجولاو  اهشاع يتلا ةليوطلا عمقلا تاونس ببسب
، ًايعاو كلذب موقي مهضعبو) فلتخم خانم عم ًاباجيإ يطاعتلا اهعم بعصي يتلاو

روهظ عنمي امب ةيميظنتلا ةدحولا ببس ةداعتسا يه ةجيتنلا نإف عفادلا ناك ايأو 
 .ةفلتخملا ةيسايسلا تايلجتلاو تاعونتلا

يتلا ليلحتلا رصانع راطإ يف اهتءارق نسح تاهريغو رهاوظلا هذه ن أروصتأ ، ًاريخأ
ةيلهألا لماك  ًاينطو ًاكيرش مهرابتعاب ناوخإلا عم لماعتلا نأ روصتأو .اهيلإ ةراشإلا تقبس

 ، ةيسايسلا تاعونتلا روهظ مهيلع ضرفي نأو ،يسايسلا لمعلا لخاد ىلإ مهعفدي نأ هنأش نم
، . ًاليلد نييمالسإلا ةسائرلا يحشرم نيب ثدحي اميف انلو لادتعالا ةرطسم ىلع أدب مهفينصتف
يف  ةيلهألا صقان اكيرش ربتعا مث نمو ،الادتعا لقأ ليعامسإ وبأ مزاح ذاتسألا ربتعاو

كولسل هرطضي مل وحن ىلع ةيوهلاب ةقلعتم هيلإ ةهجوملا ةلئسألا لك تناكف ،يسايسلا لمعلا 
اربتعا دقف ) حوتفلا وبأو اوعلا ناروتكدلا(ن ارخآلا ناحشرملا امأو. ددحم يسايس راسم

امهيلإ ةهجوملا ةلئسألا تناكف ،ةلماك يسايسلا لمعلا يف امهتيلهأ تناك يلاتلابو ،نيلدتعم 
اوعلا روتكدلا نأ رهظ ذإ ،ايمالسإ اعونت اذه جتنأ . بسحف ةيوهلا ال يسايسلا فقوملاب قلعتت

ايراسي ارايت لثمي حوتفلا وبأ نأ نيح يف ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا هفقاوم يف اينيمي ارايت لثمي 
ةيمالسإلا ةيعجرملا نم امهقالطنا عمًايميق  ،.  
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  موقع الشريعة اإلسالمية 
   اجلديديف الدستور 

  *مجال البنا
  
  
  
  
  لخدم

يـه ةيمالـسإلا ةعيرـشلا ئداـبم نأ ىلع صنت روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا تناك ا       مل
ىـلإ دوـعن نأ دـيدج روتـسد عـضو دار        ي امدنع يعيبطلا نمف ،عيرشتلا يسيئرلا ردصملا

،  نم مالـسإلا عقوم ددحي نأ نكمي ام اهيف له ىرنل » ةيمالـسإلا ةعيرشلا ئدابم« روتـسدلا
  .ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمل ًاقبط روتسدلا هيلع نوكي نأ يغبني ام وأ

صاـخلا انمهف نم يتأت تارابتعالا ضعب ةظحالم عم ةقرولا هذه يف هلواحنس ام اذه  
ةنـ ،نآرقلا وه قحلا مالسإلا نأو ،مالسإلل  ةـمئألا لاوـقأ نأل    ،سلا نم نآرقلا عم قفتا امو

اـهمهف راـبتعاب امنإو    ،مالسإلا اهرابتعاب ذخؤت نأ زوجي ال ءاهقفوأ نيثدحم وأ نيرسفم نم 
رـيغ نوكي نأ نكمي امك   ،ًاميلس مهفلا انه نوكي نأ نكميو ةصاخلا اهفورظ لظ يف مالسإلل

نـبال  » ةيعرـشلا ةـسايسل  ا«الو ،يدرواـملل  » ةيناطلسلا ماكحألا«ىلإ دوعن نل اذهلو ،كلذ 
عـم قفتا امو نآرقلا وه اندامع نوكيس امنإو ،مكحلاو م  السإلا نع نيثحابلا دامع امهو ،ةيميت

ةنـ    .س نم نآرقلا

                                                 
  .يمالسإلا ركفملا  *
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كـلت يـف لعفلاب ثدح ام وه ا     يفاضإ ا  ردصم دجن نأ نكمي عوضوملا اذه يف اننأ ىلع
رـمع مكحو  ) ةنس 2,5(ركب وبأ مكحو ) تاونس ١٠(ةنيدملل لوسرلا مكح نم ةيبهذلا ةرتفلا 

نعط امدنعو)تاونس ١٠(باطخلا نب  بـسحت نأ نكمي يتلا ةدشارلا ةفالخلا تنعط رمع   ، 
ىـتح ترمتـسا ةدـشارلا ةفالخلا نأ نع عئاشلا يأرلا نع فلتخن انه نحنو ،مالسإلا ىلع   

  .كلذ تارربم حرـشل لاجملا عـستي الو ،بلاط يبأ نب يلع لـتقم
  

  مالسإلا يف مكحلا تارشؤم
  : مكحلاو مالسإلا

هـبتكو هلـسرو ىلاـعت هللا ىلع مهفيرعتب سانلا    ةياده فدهتست .. ةياده ةوعد مالسإلا
نـع ايندلا ةايحلا يف رشبلا ةمكاحم روصق كردتست ةمكاحمو توملا دعب ثعبب ناميإلا ىلعو  

ةـظعوملاو ةـمكحلا مدختسي وهو    ،دارفألا ىلإ هتوعدب مدقتي مالسإلاو ،ةلماشلا ةلادعلا كاردإ
  .هتياغ كردأدق نوكي مالسإلا نإف ،ام درف نمؤي امدنعو  ،ةنسحلا

ةعيبط نع ا   ةـسرامم وه يذلا  » مكحلا«ريبك ًافالتخا فلتخت ةياغلا هذهو ،ةعيبطلا هذهف
ًاـنيح زـكارملاو بـصانملاب ءارغإلاو ًانيح رهقلا يه ةليسولا نوكتو     ،مظنلا فدهتست ةيلمع

نـع ثدـحت هنأ نيح يف يسايسلا ىنعملاب   » ةلود«ةملك ركذي مل نآرقلا نأ ظحلي دقو ،رخآ 
ا» ةمألا«   .عضوم نيسمخ ةبارق يف

نإـف ،مـكحلا نمـضتت ال لصألا يهو هتديقع تناك نإو مالسإلا نأ يفني ال اذه نكلو    
اهـضعب يتأـي ،مـكحلا نـع ةديدع تاراشإ نمضتت مالسإلا نم يناثلا مسقلا يهو ةعيرشلا     

كـلذ   يتأـي ام ةداعو ،ميرحتلاو داعبتسالاب رخآلا ضعبلا يتأي امك ،بدنلا وأ بوجولا ىنعمب 
ال اـ      ضيأ هـنإف ،ةـلود ةماقإ فدهي مل نإو مالسإلا نأ حضتي انه نمو ،ةضيرع طوطخ يف

ا ديشر ا    .مكح مكحلا نوكي يكل ةلودلا ىلإ تاراشإ نم ولخي
نأل  ةـمهم ةـقرفتلا هذـهو    ،ةديقعلا نم سيلو ةعيرشلا نم تءاج تاراشإلا هذه نكلو

يـهو   ،تـلزن اهلجأ نم يتلا ةياغلا ققح ت اهنع صوصنلا نأ نم دكأتلل رظنلل ةلباق ةعيرشلا
 اـهلعج يأ ،اهليدـعت بـجي     ذئدنعف اهزواج رصعلا روطت نأ رهظ اذإف ،ةحلصملا وأ لدعلا

مالسإلا ةايح نم ا    .دج ركبم تقو يف باطخلا نب رمع هفشتكا ام اذهو ،لدعلا ققحت



(87) 
  

رو ـهمجو حـشرملا نيـب ةـعيبب متي نأ بجي هنأ مكحلا نع ةينآرقلا تايآلا نمضتتو    
   ، عـيبلا نـم ةظفللا تءاجو ،ام لمع ءادأ ىلع نيفرط نيب دقع وأ قافتا يه ةعيبلاو ،بعشلا
رـخآلا يدـي ىلع امهدحأ برضي نأب يراشلاو عئابلا نيب قافتالا دنع يضقي فرعلا ناكو   

  .قافتالل ًاليلكت
هـتدارإب مكاـحلا لقتسي نأ زوجي الو ىروشلاب مكحلا راد     ي نأ ىلع تايآلا صنت كلذك

  .اهربع ىروشلا سرامتل ةيلآ داجيإ بلطتي ام وهو ،ةصاخلا
  

  : ةيمالسإلا ةلودلل ةماعلا ئدابملا
نـبا رـمعو رـكب وبأ    (نيخيشلا ةفالخ يف ثدح امو ،ميركلا نآرقلا تاراشإ نم مهفن 

  :نوكت مالسإلا مهلتست يتلا ةلودلا نأ) باطخلا
  .ميركلا نآرقلا وه نوناقلاو ،نوناقلا ةدايس ةلود يه ةيمالسإلا ةلودلا نإ - ١
  :ينعي اذهو

ةـلود وأ ،دــحاولا بزحلا ةلود وأ ،روتاتكيدلا درـفلا ةلود ةلودلا نوكت    الأ  ) أ(
  .ةيركسعلا ةمغطلا وأ ،ةقبطلا

  .هتيالو نع ىأنمب وأ نوناقلا قوف دحأ نوكي الأ  ) ب(
نوناقلا ةيامح نم دحاو يأ مرح  ) ت(    .ي ال نأ
  .ءاوس همامأعيمجلاف ،نوناقلا مامأ ةقرفت كانه نوكي الأ   ) ث(
نوناقلل ًافلاخم ردصي فرصت وأ ءارجإ يأب دتع  ) ج(    .ي الأ
ةـيموق وأ ةيرـسأ وأ ةينهم ىرخألا ءالولا روص لك نوناقلل ءالولا ب     ) ح( ج ي نأ

  .خلإ.. ةيباقن وأ
ةقرفت نود ا  ) خ(    .عيمج سانلا هل عضخي دحاو نوناق ىوس كانه نوكي الأ
،     ةمألا نوكت نأ يفني ال نآرقلا وه نوناقلا نوك نإ  - ٢ تاطلـسلا ردـصم يـه هـيف

نوـكت تاطلـسلا نأ ةيطارقميدلا ريتاسدلا يف يديلقتلا صنلا اذهل ديحولا طباضلاو   
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نـكلو   ،يهلإلا هيجوتلا هرابتعاب نآرقلل يه ةدايسلاف ،نآرقلل ضيرعلا راطإلا لخاد
ةـمألل يه ،خلإ  .. ءاشنإلاو ليوأتلاو ةفاضإلاو ةسرامملاو قيبطتلاو ،مهفلا» ةطلس«
أـطخلا نمو ،ةدايسلاو ةطلسلا نيب قرف ،دعب كانهو ،ضرألا يف هللا اهفل  ختسا يتلا
نامـض نآرـقلا ةدايسب دارأ ىلاعت هللا نأل ،ةماه ةتفللا هذهو    .امهنيب طلخلا شحافلا

نيلغتـسملاو ماكحلاو ةاغطلا ةطلس ضرف نم ملسملا درفلاو ةيمالسإلا ةمألا ررحت  
ةدايـسو ،كلذ ىلإ امو بعشلا ةدايس ن  مضتت دق يتلا تاراعشلاو تاءاعدالا فلتخمب

نأ ىـلع صنـلا نودبو ،نوناقلاب مزتلملا درفلا ةدايس ىلإ يدؤت ةقيقحلا يف نوناقلا   
ا   روتاـتكيد حبصيو ،مكاحلا ىلإ ةطلسلا لوحتت نأ نكمي تاطلسلا ردصم يه ةمألا

  .نآرقلاب مكحلا ىعدا نإو ىتح
بهاذـملا ةمئأو نوثدحملاو نورسفملا   هادبأ امب مازتلالا ينعي ال نآرقلاب مازتلالا نإ - ٣

ءوـض يفو   ،فسعت وأ عيوطت نود ةينآرقلا صوصنلل نيمألا قيبطتلا ينعي هنكلو ،ءارآ نم
  .نآرقلا ءوض يف ثيدحلا ريسفت نمضتي امك ،اهل هسفن نآرقلا ريسفت

  
  :تاوصألاب مكحلاو نوناقلاب مكحلا نيب

يـسايسلا بـتاكلا اعدو ينيسمخل   ا هديعب يرصملا يلهألا كنبلا لفتحا م١٩٥٥ةنس يف 
قـيرط  «هباتكل هرشن دعب يبوروألا ملاعلا يف ةريبك ةرهش قزر دق ناك يذلا » كياه. أ. ف«
مـكحل يـسايسلا لاـثملا    «عوـضوم راـتخاف ،ةبسانملا هذه يف ةرضاحم ءاقلإل   » ةيدوبعلا
  .»نوناقلا

لـكل لاـثملا وـه ناـك نوناقلا مكح نإ     : لاقف ،ةيطارقميدلا نيبو هنيب ةنراقم ىرجأو
،   isnomiaايمونسأ هيلع قلطي انيثأ يف ناكو نيركفملاو ةفسالفلا  كـلذ دعب تيسنأ ةملك يهو

رـشع سداـسلا نرـقلا سيماوـق يـف ترهظ امدنعو      »ةيطارقميدلا«ةملك مامأ ترقهقتو   ،
  .»نوناقلا ةدايس«وأ » نوناقلا ةموكح«وأ » نوناقلا مامأ ةاواسملا«ىلإ تمجرت 

،   «كياه لاقو  اـهل فدارـمك سيلو ةيطارقميدلل حيرص داضمك ةملكلا نوطالفأ مدختسا
اـ   رقفلا دعت امك  عافد ةـيطارقميدلا عاونأل هتشقانم لالخ وطسرأل ةسايسلا يف تءاج يتلا تا

مـكحي نأ لضفألا نم  «هلوق هيلع لدي يذلا رمألا ،ةيطارقميدلا نع سيلو ،نوناقلا مكح نع 
اـيلعلا بـصانملا نودـلقتي نيذلا صاخشألا نيعي نأ    «، و»نونطاوملا مكحي نأ نع نوناقلا
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كلذكو»نوناقلل ٍمدخو ةامحك ثـيحو ،نوناقلا سيلو بعشلا اهيف مكحي  «ىتلا ةموكحلا هتنادإ  ، 
هرـظن يـف دـعت ال ةـموكحلا هذه لثمو     »نوناقلاب سيلو تاوصألا ةيبلغأب ءيش لك ددحي  ،
نأل ،ةرـح ةلود كانه سيلف ،نيناوقلا دي ىف ةموكحلا نوكت ال ثيح  «هنأل ةرح  ؛ةلود ةموكح
ىوـقلا زـيكرت نأ ىلإ بهذ هنإ لب   »ىرخألا ءايشألا لك نم ىمسأ نوكي نأ بجي نوناقلا  ،

ىـفو ،ةـماع نوـكت ال اهتارارق ىدم نأل ةيطارقميد ىمسي نأ نكمي ال بعشلا تاوصأ ىف    
،  «لاق » ةغالبلا«باتك  طقنـلا لك اهسفن ةميلسلا نيناوقلا ددحت نأ ةيمهأ رومألا مظعأ نمل هنإ

  . )١(»ةاضقلل نكمي ام لقأ الإ عدت الو
ىـه يـتلا تاوصألاب مكحلا ةركف لضفت نوناقلاب مكحلا ةركف نأ   حضتي مالكلا اذه نم 

لاـثملا اذـه قيبطت يف لشفت ابوروأ لعج ىذلا نأو ةيطارقميدلل يلمعلاو يقيقحلا نومضملا   
نوناـقلا سيلو ،ا    يضاق نوكي يذلا نوناقلا ،يعوضوملا نوناقلا ىلإ لوصولا نع اهزجع وه

ا ةئفلا حلاصمل ا  يناـمورلا نوناـقلا هحـضوي ام وهو ،تعضو ىتل    يماحم نوكي ىذلا يتاذلا
ةـيزاوجروبلا حلاصم مسج يذلا نويلبان نوناقو ،امور ىلإ يدؤت قرطلا لك لعجي ناك ىذلا  

                                                 
)١(  ، ةطقنلا هذه نع كياه اهب دهشتسا يتلا تارقفلا صن انه لقنن نأ انرثأ اننإف ،ةركفلا هذه ةدجل ةبسنلاب
  :يذ يه اهو

… We find isonomia used by Plato in quite deliberate contrast to democracy rather 
than in vindication of it. in the light of this development the famous passages in 
Aristotle's politics in which he discusses the different kinds of democracy appear in 
effect as a defense of the ideal of isonomia. It is well-known how he stresses there 
that, it is more proper that the law should govern than any of the citizens», that the 
persons holding supreme power», should be appointed only as guardians and servants 
of the law, and particularly how he condemns the kind of government under which, 
the people govern and not the law, and where, everything is determined by a majority 
vote and not by law». Such a government, according to him cannot be regarded as 
that of a free state, for when the government is not in the laws, and then there is no 
free state, for law ought to be supreme over all things». He even contended that any 
such establishment which centered all power in votes or people could not «properly 
speaking be called a democracy, for their decrees cannot be general in their extent». 
Together with the equally famous passage in his Rhetoric's in which he argues that «it 
is of great moment that well drawn laws should themselves define all the points they 
can, and leave as few as may be for the decision of the judges» , 
THE POLICAL IDEAL OF THE RULE OF LAW by F. A.  HAYEK. 
The National Bank of Egypt, Fiftieth Anniversary (1955) Commemoration Lectures, 
Cairo, P. 7. 
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زـجعلا اذهو ،ميرحتلاو ليلحتلا ةيعجرم بزحلا ةدايق لعج يذلا يتيفوسلا نوناقلاو ،ةدعاصلا  
ىـتلا تانامـضلاو هانمدق يذلا مهفلاب    دوشنملا نوناقلا مدقي نآرقلا نأل مالسإلل ةبسنلاب فتنم
  .اهاندروأ

  
  :»ةلودلا ةيندم«ةيامحل ةيمالسإ تانامض 

ةوـعد مالسإلا رابتعاب هتديقع الو مالسإلا رود يف لخدي امم سيل ةلود ةماقإ تناك امل  
ةـفالخ دـهع نمو نآرقلا نم تذخأ اذإ نكمي تاهيجوت نم ةعيرشلا هب تءاج ام نإف ،ةياده   

-نيخيشلا  اـم وه نكلو   -»يمالسإلا مكحلا«فدهتست ال اهنأل ةلودلا ةيندمل تانامض دع ي نأ
تلـصوت اـم زواجت ةروصب ةلودلا ةيندم ققحي امم ريثكلا نمضت اذهلو ،ديشرلا مكحلا ميقي   

  :كلذ نم .ةثادح لودلا رثكأ هيلإ
هلوـصو ةادغ لوسرلا اهعضو يتلا ةنيدملا ةقيثو ىضتقمب   »ةنطاوملا«ةلود اهنأ  )١(

نيرجاهملاو )ةنيدملل نويلصألا ناكسلا مهو(راصنألا نأ تررقو ،ةنيدملا  ةـكم ناكس مهو  (، 
دوهيلاو )ةنيدملا ىلإ اوأجتلا نيذلا نوملسملا ،   ) راـصنألا عـم اوفلاحت نيذلا  (،  ةدـحاو ةـمأ
هذـه نـم تلعج ةقيثولا هذهف ،خلإ   .. ةنيدملا نع نوعفادي مهو ،مهنيد دوهيللو مهنيد نيملسملل

،   »ةدحاو ةمأ«ةثالثلا تائفلا  يدوـهيلا كلذـكو ،ةمألا هذه يف ا  وضع حبصي رجاهملا نأ يأ  ،
  .ةنطاوملا الإ ىنعم نم اذهل سيلو

داـقتعالا ةيرح ةيآ ةئام نم رثكأ يف نآرقلا ررق دقل  : داقتعالاو ركفلا ةيرح ريرقت )٢(
»ن م ُّق  حْلا ْلُق و  رُفْك  يْلَف   ءاَش  نمو ن مْؤ  يْلَف   ءاَش  ن مَف   مُك بِني«، »ر  دلا ي ف  ها    «، »رْكِإ ال ءاـَش   وَل و

  ني ن مْؤـ  م اوُنوُك  ي ىَّت ح  ساَّنلا   هِرْكُت َتْنَأَفَأ ا  عي مج م هُّلُك ِض  رَألا ي ف نم ن مآل  كبمـل اـمك   »ر  ،
ىـتح الو ،ا   لس لوسرلل ميركلا نآرقلا لعجي  رطيـسم الو ،ًانميهم وه سيلف نينمؤملا ىلع ةط
ةـيرحل مالـسإلا لبقت ىلع لدأ الو ،هللا نع غلبمو   .. ريذنو.. ريشب هنأ ،نينمؤملا نع ًاليكو
اـمنإو ،ةيويند ةبوقعب اهنرق   نم داقتعالا  ي نأ نود ا  راركتو ا  رارم ةدرلا ركذ ميركلا نآرقلا نأ
الإ سيـل هنأل ،هب ذخؤي الف ريسفت وأ خسن نم ءاهقفلا هيعدي ام امأ   .ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ لكو

   ، يوطلـس يدادبتـسا مكح تحتو ةنيعم ةفاقثو فورظ لظ يف نآرقلل ءالؤه مهف نع ا  ريبعت
دـقو هب ذخؤي الف  » هولتقاف هنيد لدب نم«سابع نبا ىلوم وهو ةمركع هاور يذلا ثيدحلا امأ 
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ضقاـني ثيدـح يتأـي نأ ليحتسملا نأ امك ،هحيحص يف ل    خدي ملف انلبق ملسم مامإلا هدعبتسا
 .نآرقلا

لـكب ناـميإلا   (نآرقلا اهدكأ يتلا دعاوقلا لب ،تاهيجوتلا نم : نايدألا ةيددعت أدبم )٣(
نيدـلا وـه مالسإلاف ،مهنيب قيرفتلا مدعو لب ،نآرقلا هركذي مل امو مسالاب اوركذ ام   ) لسرلا
ةروـس نإ ،مهنـيب ةـقرفتلا مدـعو لـسرلا لك      ب ناميإلا نينمؤملا ىلع بجوي يذلا ديحولا
تدأو تررق دق "نورفاكلا" ررقت اهنأل نايدألا يف ةيددعتلا ي:  

  .مهنيد نع اولختي نل) رافكلا(نيملسملا ريغ نأ   ) أ(
  .رافكلا ةنايد يف اولخدي نل نيملسملا نأ  ) ب(
ِني«ددعتلا اذهب فارتعالا الإ قبي مل   ) ت( د  يِل و  مُكُني د    .»مُكَل

    «نم ددعتلل ىعدأ صن يأو  مـُك  هَلِإ  و اـَن  هَلِإ و  مُك  يـَلِإ َلِزْنُأ  و اَن  يَلِإ َلِزْنُأ ي  ذَّلاِب اَّن  مآ اوُلوُق و
 نو ملسم  هَل  ن حَن و د حا ٤٦ :توبكنعلا(» و.(  

ىلدأ يتلا ةبطخلا صن ركذي نأ ديجملا اهيضامب ةمألا رضاح طبرت ةنسح ةتفل نوكت دق 
نإو ،ينونيعأـف تنسحأ نإف ،مكريخب تسلو مكيلع تيلو  «اهب ءاجو  هباختنا ةادغ ركب وبأ اهب

يـل ةـعاط الـف هلوسرو هللا تيصع نإف هلوسرو هللا تعطأ ام ينوعيطأ ،ينوموقف تأسأ    
بعـشلا بجاوو ءاسأ اذإ مكاحلا ةضراعم يف بعشلا قح رولبي هراصتخا ىلع هنأل  » مكيلع
هـل تسيلف    هب لخأ اذإف ،هسفن ءاقلت نم سيلو روتسد وأ نوناقب مكحي هنأو ،نسحأ اذإ ةعاطلا

دـقو ،لاـمجإ لـضفأ ةيطارقميدلا رصانع تلمجأ ةسمخلا اهروطسب ةبطخلا هذه نإ ،ةعاط    
  .موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلا ركذ دنع روتسدلا يف اهداريإ نكمي
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  بيقعت

   *حممد منري جماهد. د
 
 
 
 
 

ةلودلاو نيدلا نيب ةقالعلا ىرحألاب وأ ،ديدجلا روتسدلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا عقوم دعي 
ةقيقدلا ةلحرملا هذه يف ةمألا لبقتسمل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ بستكت يتلا تاعوضوملا نم 

  ركفم ىدصتي نأ يعيبطلا نم ناكو ،اهخيرات نم ،  ريبك ةيضقلا هذهل انبلا لامج ذاتسألا ةماقب
مهيدصت نع ةيندملا ةلودلل نيزاحنملا نم  ٍريثكعجارت نم ةيفاضإ ةيمهأ بستكي رمأ وهو 

ئدابمو ،ةلودلا نيد مالسإلا "نأ ىلع صنت يتلاو  ،يغلملا ١٩٧١روتسد نم ةيناثلا ةداملل 
ةيامحل اهدودح طبض ةلواحم عم ،اهل مهلوبقو " عيرشتلل يسيئرلا ردصملا ةيمالسإلا ةعيرشلا
  .نيملسملا ريغ

نييرصانلا عم هعارص قايس يف روت سدلا يف ةداملا هذه تاداسلا سيئرلا لخدأ
 ٢٨يف ةئجافملا رصانلا دبع لامج سيئرلا ةافو دعب ةطلسلا هيلوت باقعأ يف نييراسيلاو 

  :نيفده ققحيل، ١٩٧٠ربمتبس 
هسفن ةيمستب أدب ثيح ،رصانلا دبع لامج لحارلا سيئرلا مكح ىلع ةديازملا  - ١

هماظن ىلع قلطأو "نمؤملا سيئرلا" لخدأ مث نمو "ناميإلاوملعلا ةلود "،   ،
 ".عيرشتلل يسيئر ردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم"نأ ىلع صنلا 

مادختسا نكمي هنأ اروصتم ،ةيفئاط نتف قالطإو نيملسملا ريغب شرحتلا  - ٢
ةنتف لوأ نأ ظحاليو ، ماظنلا ةطلس زيزعتل اهيف مكحتلاو ةينيدلا تارتوتلا

                                                 
   ".ينيدلا زييمتلا دض نويرصم"ةعومجم قسنم   *
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،رارقإ دعب  ١٩٧٢ماع ةكناخلا يف تناك ةيفئاط   اهسفن ةسايسلا يهو روتسدلا
تارربم دحأك " ةيفئاطلا نتفلا"مدختسا يذلا كرابم سيئرلا اهعبتا يتلا 

لاسرإل تمدختسا امك ،همكح ةرتف لاوط ئراوطلا نوناقب لمعلا رارمتسا 
دهطضي  ًاينيد ًاماظن نوكيس ليدبلاف ؛ماظنلا اذه لحر اذإ هنأ برغلل ةلاسر
 . اهب كتفيو تايلقألا

يه ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم "حبصتل ةداملا هذه ليدعتب تاداسلا سيئرل ا ماق مث
نم  ٢٢موي هارجأ يذلا ،روتسدلا ليدعت ىلع ءاتفتسالا لالخ نم " عيرشتلل يسيئرلا ردصملا

ةداملل هليدعت ريرمتل ١٩٨٠ةنس ويام  ةسائر ةدم ديقت تناك يتلا روتسدلا نم  ٧٧، 
ةيبلغألا زازتبا دحاو ءاتفتسا يف نيليدعتلا عضوب تاداسلا دارأو ،نيترتفب ةيروهمجلا 

،  ؛معنب تيوصتلا ىلع اهرابجإو ،ةملسملا رمألا نكلو "ةيروهمجلا ةسائر تارتف قالطإل
يف ةيناثلا ةداملل لدعملا صنلا فيظوت يف عقاولا يف بغري ناك هنأ وه ةروطخ رثكألا 

  , ضرغلا اذهل لدعملا صنلا اذه ةمجرت يف العف أدب دق ناكو  , نييسايسلا هموصخب ليكنتلا
عيرشتل ةدوسمو ،يراسيلا  رايتلا دض همادختسال ،ةدرلا نوناق مساب عيرشتل ةغايص عضوف
ريبادتلا ذاختا ررقملا نم ناكو   , يمالسإلا رايتلا دض همادختسال ةبارحلا نوناق مساب رخآ
   .١ "تاداسلا لايتغا الول تاعيرشتلا هذه رارقإل

مل روتسدلا يف اهنيمضتو ،هللا ىوقت ريغ ىلع تسسأ ةريرش ةدام يه نذإ ةداملا هذه 
نأ ابيرغ ارمأ ناك اذهل ،نيدلاب اهل ةقالع ال ةيويند ضارغأل لب ،هللا هجو ءاغتبا نكي 

عضو دار "لوقيو ةداملا هذه هتسرأ يذلا أدبملا نم ريبكلا انبتاك قلطني   ي امدنع يعيبطلا نم
ددحي نأ نكمي ام اهيف له ىرنل » ةيمالـسإلا ةعيرشلا ئدابم«ىلإ دوعن نأ ديدج روتسد 

ةعيرشلا ئدابمل ًاقبط روتسدلا هيلع نوكي نأ يغبني ام وأ ،روتسدلا نم مالـسإلا عقوم 
صنلا اذه يف ةنلعم ءارآ هل ناك هنأ ةصاخ"ةيمالسإلا  ،.  

يف ن يدلا ساسأ ىلع زييمتلاو روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا"ناونعب ةيشاقن ةقلح يفف 
/ ذاتسألالاق  ٢٠٠٧سرام  ١٧يف " ينيدلا زييمتلا دض نويرصم"ةعومجم اهتمظن " رصم

                                                 
، / د ١  ١٧، "رصم يف نيدلا ساسأ ىلع زييمتلاو روتسدلا نم ةيناثلا ةداملا"ةيشاقنلا ةقلحلا ديعس ديسلا دمحم

طبارلا ىلع اهل ةيفاو ةيطغت ىلع عالطالا نكميو٢٠٠٧سرام   ،:  
http://www.cyuegypt.com/cyu/archive_more.asp?SubjectID=275  

http://www.cyuegypt.com/cyu/archive_more.asp?SubjectID=275
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ريتاسد يف »ةيمسرلا اهتغل ةيبرعلا ةغللاو ةلودلا نيد مالسإلا«ةدامل ةبسنلاب "انبلا لامج   ،
  :اهنأل كلذو اهدوجول سمحتم ريغ انأف ،نآلا ىتح ١٩٢٣روتسد نم رصم 

،الغتسال يدؤت نأ نكمي: ًالوأ   ةدسفم ةطلسلا نأل ،هداسفإ وأ نيدلا ل
  ،»ةياده ةلاسر«الصأ وه يذلا ،نيدلل ًائيش مدقت نل : ًايناثو
ام اهلمحت نأ مالسإلا مهف يف ةددشتملا وأ ةسووهملا تائفلا ضعبل نكمملا نم : ًاثلاثو

  .اهبصعت اهل ءاشي
يلعلو»ةلودلا نيد مالسإلا«ةداملا هذه يف ًادهاز تنك اذإف فاضأو   ،  ، اهداعبتسا لضفأ

هنأل  ؛»عيرشتلل يسيئرلا ردصملا ةعيرشلا ئدابم«نأ ىلع صنلا ضفرأ يلوأ باب نمف 
 ،يناميإلا شياعتلا يه رصم بعشل لئادبلا لضفأو ،يهتنت ال تاهاتم يف انعقوي نأ نكمي
  ".ميهافملا حيحصتل اليوط احافك بلطتي اذه نكلو

ينأ ءارقلا متكأ ال "مويلا يرصملا ةدير ج يف ترشن تالاقم يف لوقلا هل قبس دق ناكو
يئاصقتسا نأل ،مالسإلا ةلودلا نيد نأ يلع صنت يتلا ةداملل سمحتم ريغ  - تلزامو- تنك 

ثولت نأ نم  - صانم الو- دبال ةسايسلا نأ يل دكأ » ةيمالسإلا«ةلودلا روطتل يخيراتلا 
ثكأ لكشب فيضي مث)٢٨/٢/٢٠٠٧مويلا يرصملا " (هلغتست وأ ،نيدلا اذإف " :احوضو ر، 

يلوأ باب نمف ،اهداعبتسا لضفأ يلعلو »ةلودلا نيد مالسإلا«ةداملا هذه يف ًادهاز تنك   ،
يف انعقوي نأ نكمي هنأل »عيرشتلل يسيئرلا ردصملا ةعيرشلا ئدابم«نأ صنلا ضفرأ   ،

  ).٧/٣/٢٠٠٧مويلا يرصملا " (يهتنت ال تاهاتم
قحلا مالسإلا نأ نم ،مالسإلل صاخلا هم هفنم عبني هلوقي ام نأ حيضوتب انبتاك أدبي 

ةياده ةوعد مالسإلا نأو ،ةنـ  نمضتت ال هتديقعو  ،سلا نم نآرقلا عم قفتا امو نآرقلا وه
نمو ،مكحلا نع ةديدع تاراشإ نمضتت مالسإلا نم يناثلا مسقلا يهو ةعيرشلا نكلو ،مكحلا 

ال ا ىلإ فدهي مل نإو مالسإلا نإف مث  يكل ةلودلا ىلإ تاراشإ نم ولخي  ضيأ هنإف ،ةلود ةماقإ
اهنع صوصنلا نأ نم دكأتلل رظنلل ةلباق ةعيرشلا نأ ةظحالم عم ،ا   ديشر ا  مكح مكحلا نوكي

رصعلا روطت نأ رهظ اذإف ،ةحلصملا وأ لدعلا يهو  ،تلزن اهلجأ نم يتلا ةياغلا ققحت
   .اهليدعت بجي ذئدنعف اهزواج

نيخيشلا ةفالخ يف ثدح امو ،ميركلا نآرقلا تاراشإ نم انبلا لامج ذاتسألا جتنتسي 
  :نوكت مالسإلا مهلتست يتلا ةلودلا نأ) باطخلانب  رمعو ركب وبأ(
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  ميركلا نآرقلا وه نوناقلاو ،نوناقلا ةدايس ةلود - ١
تاطلسلا ردصم يه هيف ةمألا نوكت نأ يفني ال نآرقلا وه نوناقلا نوك نإ  - ٢

  )خلإ.. ءاشنإلاو ليوأتلاو ةفاضإلاو ةسرامملاو قيبطتلاو ،مهفلا(
بهاذملا ةمئأو نوثدحملاو نورسفملا هادبأ امب مازتلالا ينعي ال نآرقلاب مازتلالا نإ  - ٣

 ،فسعت وأ عيوطت نود ةينآرقلا صوصنلل نيمألا قيبطتلا ينعي هنكلو ،ءارآ نم
  .نآرقلا ءوض يف ثيدحلا ريسفت نمضتي امك ،اهل هسفن نآرقلا ريسفت ءوض يفو

ةلودلا ةيندمل تانامض دعهب تءاج ام نإ   ال اهنأل  ؛ي نأ نكمي تاهيجوت نم ةعيرشلا
ققحي امم ريثكلا نمضت اذهلو ،ديشرلا مكحلا ميقي ام وه نكلو  ،»يمالسإلا مكحلا«فدهتست 

  :كلذ نم. ةثادح لودلا رثكأ هيلإ تلصوت ام زواجت ةروصب ةلودلا ةيندم
 هلوصو ةادغ لوسرلا اهعضو يتلا ةنيدملا ةقيثو ىضتقمب» ةنطاوملا«ةلود اهنأ  - ١

  .ةنيدملا ىلإ
  .داقتعالاو ركفلا ةيرح رقت ةلود اهنأ - ٢
  .نايدألا ةيددعت أدبم رقت ةلود اهنأ - ٣
نيديؤملا نيملسملا رشعم انبولق ىلع ةنينأمطلا لخديو  ،انرودص جلثي امم عبطلابو

ال هيلإ فد هن ام نأل نئمطن نأو ،مدقتملا مهفلا اذه لثم ىرن نأ ةثيدحلا ةيندملا ةلودلل
يف بتاكلا لاق امك  –عبني مهفلا اذه نأ يه ةلكشملا نكلو ،مالسإلل ميلسلا مهفلا عم ضقانتي 

عم قفتا امو  ،نآرقلا وه قحلا مالسإلا نأ نم ،مالسإلل صاخلا همهفنم  - هتقرو ةيادب 
، ةنـ   يبأ نب يلع مامإلا لاق امك هنأل ،عامجإ عضوم نوكي ال دق مهف وهو سلا نم نآرقلا

ةنسلأ هب قطنت نكلو قطني ال بوتكم نآرقلا "انرق رشع ةعبرأ ذنم ههجو هللا مرك بلاط 
نيذلا مه ةيصخشو ةيعامتجاو ةيوئفو ةيقبط حلاصم مهل نيذلا لاجرلا نأ يأ "لاجرلا  ،
  .حلاصملا هذه ىلع ةسادقلا نم عون غابسإل ؛نآرقلا نوقطنتسي

نأ ىلع صنلا داعبتسا نم انبلا لام ج ذاتسألل قباسلا فقوملا ىلإ ليمن اننإف اذهل
روتسدلا نم "عيرشتلل يسيئرلا ردصملا ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمو ،ةلودلا نيد مالسإلا"  ،
ام اهلمحت نأ مالسإلا مهف يف ةددشتملا وأ ةسووهملا تائفلا ضعبل نكمملا نم هنأل  ؛مداقلا

ةاعد لوقي امك اذه ينعي الو ،يهتنت ال تاهاتم يف انعقوت نأ نكمي اهنألو ،اهبصعت اهل ءاشي 
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ةيعجرم داعبتسا وأ  ، ةيرصملا ةلودلا ةيوه نم مالسإلا ءاصقإ ديرن اننأ ةينيدلا ةلودلا
ةيراضحلاو ةيفاقثلا تانوكملا يه ةثيدح ةلود يأ يف عيرشتلا رداصم نأل  اهنيناوقل ةعيرشلا  ،
صن ءاوس رصمك ةلود يف روصتملا ريغ نمو ،ينيدلا نوكملا عبطلاب اهمهأ نمو  ،اهبعشل

عم ضراعتي عيرشت يأ ردصي نأ صني مل مأ مالسإلا وه ةلودلا نيد نأ ىلع اهروتسد 
يأ قفاوت ىدم ددحت ايلع ةئيه وأ ماع دشرم ىلإ ةجاحلا ن ود كلذو ،نينطاوملا ةيبلغأ ناميإ
  .ناريإ يف امك مالسإلا عم عيرشت
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  تواجه التي التحديات
  والعرقية واملذهبية الدينية التعددية قضية

  *موسى زاخر كمال
 

  
  
  
  

ةلودلا لبق ام ىلإ دتمت ،رصم يف ةنمزملا تايلاكشإلا نم ةدحاو ةينيدلا ةيددعتلا ةيلاكشإ 
فئاوطلا قسن عم تدلوت ذإ ] ١٨٤٨- ١٨٠٥[ىلع دمحم ةيالو عم تسسأت يتلا ةثيدحلا 

فقوم بسحب ةبلقتم مهريغو نيملسملا نيب ةقالعلا تناكو ،ةفلتخملا مكحلا مظن هتفرع يذلا 
ناك  ،ةديدع تارتوت ةقالعلا هذه تدهش نيخرؤملا دصر بسحبو ،نيملسملا ريغ نم مكاحلا
  .اهيف يسيئر ارود نيدلا فالتخال

رشع عساتلا نينرقلا يف يرصملا عمتجملا هدهش يذلا روطتلا نم مغرلا ىلعو 
، الا ةجيتن ؛ةيندملا ةثيدحلا ةلودلا سيسأت يف نيرشعلاو ىتش قرط ربع برغلا عم كاكتح
ةميق ىلإ اهلوحيو  ،ةينيدلا ةيددعتلا ةيلاكشإ كيكفتل ةبسانم ةغيص دجي نأ عطتسي مل هنإف
ءارو فقت ةيندملا ةلودلا ةريسم اهتدهش يتلا تاساكتنالا تناكو ،ةيندملا ة لودلل ةفاضم
مل تاضمو دصرن نأ عيطتسن انك نإو  ،ةيعوضومب ةينيدلا ةيددعتلا عم يطاعتلا يف قافخإلا
دازو ٧٣ربوتكأ برحو  ١٩ةروث اهسأر ىلعو  ،ينطولا جامدنالا اهيف ىلجت ًاليوط ثبلت  ،
ربمتبس  ١١ثادحأ يف هتورذ غلب ينيد داشتحاو باطقتسا نم مل اعلا هدهش ام ًاديقعت رمألا

                                                 
   .يطبقلا يناملعلا رايتلا قسنم  *
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يذلا اهبيصن رصمل ناكو ،ملاعلا عوبر ىلإ ينيدلا فافطصالا اهنم قلطنا يتلا ٢٠٠١  ،
، )١٩٨١ -  ١٩٧٠(ةسائرلا هيلوت عم تاداسلا سيئرلا هل سسأو قبس ًايتاوم ًاخانم دجو 

لحم ) ةيمالسإلا(ةينيدلا ةيجولويديأل ا لالحإب ،ةيرصانلا ةبقحلا ثوروم ةهجاومل هيعسو
اذه يف تأر ،ةيلود ىرخأو ةيميلقإ ىوق نم ًامعد دجوو ،يراسيلاو يرصانلا حرطلا 
ناكو ،ديدج نم ةفالخلا ةلود ثعب ملح تمعدو ،ةيلودلاو ةيقطانملا اهحلاصمل ةمدخ هجوتلا 

 .نطولا ددهي مغل ىلإ ةينيدلا ةيددعتلا لوحتو ،يفئاطلا ناقتحالا ةريتو دعاصت كلذ ةجيتن نم
لقالق نم هيلع بترتي امو ناقتحالاو  ،رتوتلا حبصأ ذإ دعب اميف ًاريثك رمألا فلتخي ملو

عراشلا ىلع ةرطيسلا يف ) ٢٠١١ -  ١٩٨١(كرابم مكح تاودأ نم ةدحاو تامداصمو 
ةيضرألا نم ًاقالطنا نييرصملا نيب ةوجفلا قيمعتو  ،بهتلملا ينيدلا بصعلا ىلع طغضلاب
  . يمويلا نييرصملا زبخ رتوتلاو يفئاطلا ناقتحالا حبصأف ،ةينيدلا

ينطولا جامدنالا دهشم اهتايلجت ىدحإ تناك رياني  ٢٥يف بعشلا ةروث تعلدنا امدنعو 
جامدنالا تاضمو ىلإ ةظحللا هذه ةفاضإ نكميو ،ةينيدلا ةصاخبو تاينثإلا لكل زواجتملا 

، ةيطسولا ةيرصملا ةعيبطلا ةدوع يف لمألا يوفعلاو يئاقلتلا دهشملا اذه ززع دقو  ةيخيراتلا
،بءاهتناو اهتعيبط ىلإ ةيددعتلل ةلباقلاو  ىلع  تيتفتلل نطولا ملست تداك ةملؤمو ةدتمم ةلحرم

ىلإ ديدج نم انب دوعتو جامدنالا اذه ددهت  ،رذنب ًالمحم ءاج ضرألا ىلع ثادحألا روطت نأ
ةحشرم رتوت ةرؤب ةيبهذملاو ةينيدلا ةي ددعتلا تتابو ،عارصلا امبرو ةمداصملا عبرم

رابتعا قيعي ًايدحت اهلمجم يف لثمت يتلا رهاوظلا ضعب دصرن نأ اننكميو ،راجفنالل 
  .ةضهنلاو ةيمنتلا ةريسم يف اذه ةمجرتو نطولا ةوق ىلإ ةفاضم ةميق ةيددعتلا

ىواهتي نأ  ليبق قباسلا ماظنلا ىعس دحأ اهيلإ تفتلي مل يتلا ىلوألا ةردابلا تناك امبر
ناوخإلا ةعامج قحب رداصلا رظحلا عفر ررقف  ؛هتيبعش يف مهوتي معاد نع ثحبلل

طوقس ىلإ تدأ يتلاو ةطغاضلا ثادحألا تقحالت ذإ هرارق نم دفتسي مل هنكلو ،نيملسملا 
ةيددعتلل ةضفارلا ةيلاكيدارلا ىوقلا نيب عارصلا يف ةمزأ ليتف عرز نأ دعب ،ماظنلا سأر 

يتلا ىوقلا نيبو ،اهرظن ةهج و نم يمالسإلا راظنملا تحت اهعضو ريغب ةيبهذملاو ةينيدلا
ملو  .ةينيد وأ ةيبهذم دويق ريغب ةيددعتلا كلت ىلع ينبنت ةيندم ةلود مايق يف صالخلاى رت
ىتح دتما  ،ناوخإلا ةعامجل ايودم ًاقالطنا ةيسايسلا ةحاسلا تدهش لب ةروثلا دعب رمألا ريغتي
يسايس بزح سيسأت هرخ آنكي ملو  ،مالعإلا يف ةمدقتم عقاوم لالتحاو ةروثلا ىلع زفقلا

  .)ةلادعلاو ةيرحلا(مهلثمي 
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قرحو مده يف تلثمت يتلاو ،ةزيجلا ةظفاحم حيفطأ زكرم " لوص"ةيرق ثادحأ تءاج 
جامدنالا تاضمو دعب )٢٠١١سرام  ٤(ةتغابملاو ةركبملا ةمدصلا ةباثمب ةيرقلا ةسينك   ،

يذلا رمألا ،رياني  ٢٥ةر وث نابإ تاظفاحملا نيدايموـ ريرحتلا ناديم اهدهش يتلا ينطولا
ال ،يرصملا عراشلا يف اهكلمتو ةمزألا رذجت نع فشكيو  ،ةيعوضومب هتءارق بجي

ـ  ١٩٧٢(ةريخألا ةعبرألا دوقعلا ربع اهاندهش ةهباشم ثادحأ ةلسلس يف ًامقر اهرابتعاب 
ةوق ضارعتساو بناج نم ةديدجلا ةيركسعلا ةرادإلل ةوق رابتخا لوأ تناك دقف )٢٠١١  ،

ردصت ذإ ،اهتاسبالمو ةمزألا ةرادإ ةيفيك وه انه قلقملاو ،رخ آبناج نم ةيفلسلا تاراي تلل
توفص روتكدلا خيشلاو ناسح دمحم خيشلا ةيفلسلا تادايقلا زومر نم نانثا دهشملا 

عقوم نع راصحلا كفب مهعانقإل  ؛نيملسملا ةيرقلا بابشو لهأ عم ضوافتلا ايلوتو ،يزاجح
ناسح خيشلا نم يريهامج باطخ هيجوت مث ،ةيرقلل ةدوعلاب نييحي سملل حامسلاو ،ةسينكلا

تاوقلل ىلعألا سلجملا نم ةيركسع تادايق روضح يف مهتيضرتل ةرئاثلا دوشحلل فصاع 
ءانب ةداعإب يركسعلا سلجملا دهعتو ةمزألا ءاوتحا يف حاجنلا نم مغرلا ىلعو ،ةحلسملا 

ىلع فرعلل ًاسيركت ناك ثدح ام نأ  الإ - يسايق تقو يف لعفلاب مت ام وهو- ةسينكلا 
ةيفلخ ىلع نيتسينك قارحإ رركتيل ) ٢٠١١ويام  ٧(ةبابمإ ثادحأ تءاجو ،نوناقلا باسح 

هتلالد هل ةحلسملا تاهجاوملل ًاديعصت دهش نإو ،ًاضيأ يفلس رايت ه ءارو فقي يفئاط ناقتحا
دحأ لثمت يفئاطلا ناقتحال ا ةيضق نأ فشتكنو ،ًاددجم ةمزألا ةرادإ ويرانيس رركتيو ،ةقلقملا
 .ةينيدلا ةيددعتلا هجاوت يتلا تايدحتلا مهأ

ةيددعتلل ةيقيقحلا تايدحتلا نم ةدحاو ةديدجلا ةيسايسلا ةيفلسلا ةيمالسإلا تارايتلا لثمت 
ءاصقإ ىلع رصي ًايداحأ ًاحرط  - اهزومر تاحيرصتو اهتانايب بسحب- ىنبتت ذإ ،ةينيدلا 

يف نيملسملا ريغ دينجت مدعو ةمذلا لهأو ةيزجلا ضرف اي اضق حرط مهضعب ديعيو ،رخآلا
 ، نجسلا نم هجورخ بقع تايئاضفلا ربع هتاحيرصت يف رمزلا دوبع مهزربأ ناكو ،شيجلا
ةيناملعلاو ةيلاربيللا تارايتلا نأ ىلإ ةيروهمجلا ةسائرل لمتحملا نييفلسلا حشرم بهذ لب 

مهنكل "ناونعب  ٢٠١١وينوي  ١٦ةيفل سلا ةوعدلا رمتؤم لالخ ءاج امك" هللا نوبراحي"
رتاوتت امه يلك نيبو ،ةيردنكسإلا قرشب لايربغب ةيمالسإلا ةفالخلا دجسمب "هللا نوبراحي
 ،مهتينطو يف رفاس كيكشت يف نطولا دض برغلا ةالاومب طابقألاو ةسينكلا مهتت تاوعد
 ،ةحلسألل نزاخم ىلإ تلوحت اهنأب اهماهتا دعب ةقيقدلا ةباقرلا تحت ةسينكلا عضوب نوبلاطيو
 هتاذ تقولا يف وهو يسايسلا مالسإلل نومتني نمم نيينوناقلا ءاهقفلا دحأ ناسل ىلع ءاج امك
 .ةسائرلل لمتحم حشرم
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ىلإ رياني  ٢٥ةروث فاطتخا يسايسلا مالسإلا تارايت تالواحم دهشن ديعب ريغو 
يركسعلا سلجملل لئاسر لسرت نأ اهلالخ نم لواحت  ،ةديدع تاروانم ربع ينيدلا عبرملا

ليكشت ةداعإ بابسأ دحأ اذه ناك امبرو ،هكيرحت ىلع مهتردقو عراشلا ىلع مهترطيسب لوقت 
 تدنسأذإ  ،نييمالسإلا ةيؤر لمحي هنيعب هجوت اهيلع بلغيل ةيروتسدلا تاليدعتلا عضو ةنجل
حلاص يحبص يناوخإلا يماحملا اهتيوضع يف مضو  ،ىرشبلا قراط راشتسملل اهتسائر

ذاتسأ انبلا فطاع روتكدلاو ،نيملسملا ناوخإلا ةعامج نع قباسلا بعشلا سلجم وضع 
امو تاليدعتلا ةكرعم ىلع اذه سكعنا دقو ،ةرهاقلا ةعماجب ماعلا نوناقلا مسق سيئرو 

ضارتعالاو ةقفاوملا ةلا حإ متو ،ءاتفتسالل تحرط امدنع ةينيدلا ةغبصلاب اهغبص نم اهمزال
ةينيدلا ةيددعتلا نأ دكؤي يذلا رمألا ،مالسإلا ىلع  ًاضارتعا وأةقفاوم اهرابتعا ىلإ اهيلع 

الإ اهلبقت الو يسايسلا عراشلا يف ىوق روضح اهل تارايت دنع اهب بحرم ريغ ةيبهذملاو 
فرتعم تانايد نوقن تعي نمل ةمذلا لهأ عبرم ىلإ اهب يهتنت يتلا ةيمالسإلا ةيؤرلا راطإ يف

ءاصقإلا دتماو لب  .ًالاثم نييئاهبلا ،مهؤاصقإو مهتبراحم بجوتي" رافك"وأ ،مالسإلا يف اهب 
ضفر يف رطخأ ىوتسم ىلإ لقتنن انهو  .ًالاثم نيينآرقلاو ةعيشلا ،ةنسلا لهأ ريغ ىلإ
هيف معزي يذ لا هسفن تقولا يف ،ةيندملا ةلودلا ناكرأ ضوقي امب ةيبهذملاو ةينيدلا ةيددعتلا
  .ةيندملا ةلودلا عم مهنأ يسايسلا مالسإلا زومر

عفرب ةطبترملاو ةينآلا ةيسايسلا تاسبالملا ءوض يف يسايسلا يفلسلا دملا مهفتن دقو 
هلوح رودت يتلاو ،ةلودلا نمأ زاهج رايهناو طوقس دعب مهتكرحل ةديقملا ةينمألا دويقلا 

ةعاشإ يف هتاططخمل  ةذفنملا عارذلا تناك اهنأ فيكو ،تارايتلا هذهب هتقالع نع تاياكح
اهسأر ىلعو ،قيقحت لحم رومأ ىهو  ،ةيفئاط ةيفلخ ىلع عراشلا يف لقالقلا نم ةلاح

ًاديدج دجي ال تارايتلا كلت تايبدأ عباتي نمو ،ةيردنكسإلاب نيسيدقلا ةسينك ثداح تاريجفت 
ليكشتب تارايتلا كلتل حام سلا وه تفاللا .حرطلا ةينلع وه ديدجلا ناك امبر ،مهحرط يف

ةديدجلا ةيروتسدلا دعاوقلل ةفلاخملاب ،ًانومضمو ًالكش ةينيدلا اهتيوه ىفخت ال ةيسايس بازحأ 
تاليدعتلا ىلع سسأت يذلاو  ٢٠١١سرام  ٣٠يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا اهنمضت يتلا 

  .  ٢٠١١سرام  ١٩يف ماع ءاتفتسا يف ترقأ يتلا ةيروتسدلا 
ءاشنإو تايعمجلا نيوكت قح نينطاوملل ": يروتسدلا نالعإلا نم ٤ةدا ملا صن بسحبف

تايعمج ءاشنإ رظحيو  .نوناقلا يف نيبملا هجولا ىلع كلذو بازحألاو تاداحتالاو تاباقنلا
يأ ةرشابم زوجي الو . يركسع عباط اذ وأ ايرس وأ عمتجملا ماظنل ايداعم اهطاشن نوكي
وأ سنجلا ببسب ةقرفتلا ىلع ءانب وأ ينيد ساسأ ىل ع ةيسايس بازحأ مايق وأ يسايس طاشن
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يف ًاضيأ ] ٢٠١١ ةنسل ١٢مقر نوناقب موسرم [بازحألا نوناق يف دكأت ام وهو  ".لصألا
مايق مدع :  يلي ام يسايس بزح يأ رارمتسا وأ سيسأتل طرتشي: ًاثلاث ةرقف ةعبارلا هتدام
يلع هئاضعأو هتادايق رايتخا ي ف وأ هطاشن ةرشابم يف وأ هجمارب وأ هئدابم يف بزحلا

وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا ببسب وأ يفارغج وأ يوئف وأ يفئاط وأ يقبط وأ ينيد ساسأ 
  . ةديقعلا

 ،بزح نم رثكأ نالعإو سيسأت لوبق مت دقف ةعطاقلا صوصنلا هذه نم مغرلا ىلعف
ةلود مايقب رقي هنأ هنالعإ ه ريرمتل ىفكي الو ،ًايمالسإ ًاينيد ًاهجوت ىنبتي هنأ ةبراوم ريغب نلعي

نيملسملا ناوخإلا ةعامج لثمت ةثالث بازحأ انيدل نآلا ىتحو ،ةيمالسإ ةيعجرمب ةيندم 
بزحو ةلادعلاو ةيرحلابزح : ىهو نييفوصلاو نييفلسلاو ناكو  ةليضفلابزحو  رونلا،   ،
  .طسولا بزح مهقبس دق

روتسدلا عضو دعاقم نم تارايتلا كلت بارتقا وه انه يقيقحلا يدحتلا نوكي امبر 
ًاصرف رفوألا  - نيملسملا ناوخإلل ةلادعلاو ةيرحلا بزح ةصاخ- اهنأ رابتعاب  ؛ديدجلا

ةيروتاتكيدلا ةمظنألا لظ يف هل ترذجت تايضرأ نم قلطنملاو ةيميظنتلا هتاربخ بسحب 
رعاشملل ةغدغد رثكألاو ،يخيراتلا فرظلا ىضتقم بسحب هعم ةمصاختملاو ةفلاحتملا 
ةينيدلا ةيددعتلل ًامصاخم اذهل ًاقفو يتأيس يذلاو ديدجلا روتسدلا عضو هب طونملاو ،ةيوبعشلا 

دوقو  وه ددعتلاو عونتلا نأ رابتعاب  ؛ةقاط ىلإ اهليوحتل ًاعنامو اهل ًاديقم لقألا ىلع وأ
  .ةيمنتلاو روطتلا

يف لثمتت  ،عمتجملا لخاد تسركت ةيبهذملاو ةينيدلا ةيددعتلا هباجت ىرخأ تايدحت ةمث
تايلآ اهسيركتو اهخضب ماق ،نرقلا عابرأ ةثالث نم رثكأ ربع تلكشت يتلاو  ،ةدئاسلا ةفاقثلا

تايدحتلا كلت رطخأ ىهو ؛ةفاقثلاو مالعإلاو ميلعتلا : ىهو نييعمجلا نادجولاولقعلا ليكشت 
تالعافتلا ىفو ةيسايسلا فقاوملا ىفو ينيبلا  ىمويلا كولسلا يف مجرتت ةياهنلا يف اهنأل

اهنأ ينظو ،كلذ ىلع ليلد ريخ ةيفئاطلا تاناقتحالا تاجوم لعلو ،عراشلا يف ةيعمتجملا 
ةيملعو ةيلمع تاروصت عضتو  ،عقاولا أرقتو روذجلا عبتت ةصصختم تاسارد ىلإ جاتحت
زكرم اهزربأ لعل  ،اذه يف ةصصختم تاسارد اهيدل ةيثحب زكارم كانهو ،اهتريسم طبضل
ًالضف  ،ميلعتلا ةرازوب ةيوبرتلا ثوحبلا زكرمو ، مارهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا
 .ةديدعلا ةيقوقحلا زكارملا ىلع

ةيندملا ةلودلا سيسأت معد يف اهرامثتساو ةينيدلا ةيددعتلا ةيامح ةيفيك سرادت ن انك اذإو
ىلإ تحبلا ريظنتلا ةرئاد نم جورخلا بولطملا نوكيف  ؛ةحيحصلا تايطعملا بسحب ةيقيقحلا
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تافلاحتلا رطيست  ثيح ،ةشاعملا ةظحللا ءوض يف قاش رمأ وهو ،يسايسلا لعفلا ةرئاد 
ًافلس دعملا عراشلا ةلزاغم ىلإ اهنم ريثكلا يف هجتت ىهو  ،ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا ىلع
يذختم نم  ًاضعب لاط امبرو ،نيريثك دنع يفاقثلا عجارتلا هيذغيو ،ةيداحألاو ءاصقإلا لبقتل
 .اهفايطأ عيمجب ةيددعتلا هجاوي ًافاضم ًايدحت لثمي ام وهو ،رارقلا
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  عبارلالصفلا 
  تصفية النظام القديم 

  قواعد نظام بديلوإرساء 



(106) 
  

    



(107) 
  

  
  

  كيف ميكن إعادة هيكلة اإلعالم اململوك للدولة؟ 
  *حسني عبد الغني

 

  
  
  
  

وأ ةدبتسملا ةمظنألا ةرطيسل عضاخلا مالعإلا ليوحت نإف دحأ ىلع ةيفاخ دعت مل بابسأل 
ىلإ ةمظنألا هذهب ًايوفع ةطبترملا ةيلامسأرلا حلاصملا تاعامج ةرطيسل عضاخلا مالعإلا 
 ، ًايلود اهيلع فراعتملا ةيمالعإلا فرشلا قيثاومو ةينهملا دعاوقلا قفو لقتسمو رح مالعإ

تقولا تاذ يف ربتعت اهنأ امك ،يطارقميدلا لاقتنالا قيقحتل ةيساسألا لئا سولا ىدحإ يه
  . لاقتنالا اذه ثودح ىلع ةديكألا تامالعلاو تارشؤملا ىدحإ

ةلئاهلا اهتايحضتب رياني  ٢٥ةروث لثم ةميظع ةروث دعبو ،ةيرصملا ةلاحلا يفو 
هذه حبصت ،رصم ب ابش ةرهز نم فالآ ةرشع ىلع نوديزي نيذلا نيدوقفملاو نيباصملاو
 –ينوناقلا –يروتسدلا –يطارقميدلا لوحتلا تايلمع نع ةيمهأ لقت ال داكتو ،ةيمتح ةلأسملا
هيحانجب يرصملا مالعإلا نأ ةظحالم عم ةصاخ ،يداصتقالا  –يعامتجالا –يباختنالا

 ًايسيئر ًارصنع ناك –ماعلا راسملا نم ريغت مل ةليلق تاءانثتساب–صاخلاو ةلودلل كولمملا 
هتشاشه مغر ةلماك دوقع ةثالثل دسافلا دبتسملا كرابم ماظن ىلع ظافحلاو  ،رمع ةلاطإ يف
راصتخابو . ةليقثلا نيثالثلا تاونسلا لالخ هل ةيعرش يأ دوجو مدعو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا

ءافضإو ،بعشلا يعو فييزتو ،ماعلا يأرلا ليلضت ةيلمع يف ًايزكرم ًارود مالعإلا بعل دقف 
، ك ةيعرش ةمألا ةدارإ فييزتو ،تاباختنالا ريوزتو ،ماعلا لاملا بهنو ،داسفلا ةيامحو ،ةبذا

                                                 
   .ةرهاقلاب ةريزجلا ةانقل قباسلا ريدملاو ،يمالعإلا  *



(108) 
  

نيكمتلا ةلواحمل ةفاضإلاب ،ةلودلا نمأو ةيلخادلا لبق نم مهتمارك ةناهإو ،نينطاوملا بيذعتو 
ينهملا هطاطحنا ةمق غلب رود وهو ،اهبعشو اهخيراتو رصمل نيهملا ثيروتلا عورشمل 

لعج يذلاو ،رياني ةروثل مالعإلا اذه ةيطغت يف ) ةيلصألا ناسنإلا قوقح هرادهإل(يناسنإلاو 
راوثلا لتق ىلع نيضرحملاو نيكراشملا فاصم يف قحب هعضت قئاقحلا يصقت ةنجل 

  . ءادهشلا حاورأ قاهزإو
تاجردب (للضملاو هجوملا يرصملا مالعإلا ةعيبط رييغت حاحلإو ةيمهأ تداز دقو 

نود لوحت ىرخأ تابقع نم ةيساسأ ةبقع ىلإ ةروثلا دعب لوح ت هنأ حاضتا عم) ةفلتخم
نآ يف ةنكمملاو ةبولطملا ةعرسلابو بولطملا يرذجلا لكشلاب يطارقميدلا لوحتلا ثودح 

سيل ،يرهوج مدقت يأ نع ًاديعب هلمجم يف لظ ةلودلل عباتلا ةصاخ ،مالعإلا اذه نإ . دحاو
ًاضيأ نكلو ،نمألا مادقأ تحت لمعلا ىلع دوعتل او ،ةيتاذلا ةباقرلا مكارت نم دوقع ببسب طقف

اذه ىلع اهتضبق ماكحإب ةيلاقتنالا ةلحرملا يف ةمئاقلا ةطلسلا نم حيرص ثبشت  هنأودبي امك 
حضاولا كابترالا رسفي امبر رمأ وهو ،نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا ىلع ديدحتلابو ،عاطقلا 

طقف سيل ،سفانتلا عاونأ نم عون هنأ ودبي ا مكو ،ىنبملا تادايق ضعبل ةقحالتملا تارييغتلاو
نكلو ،ةيلاصتالا هتلاسر ىلع يلاتلابو ،هتادايق ىلع ريثأتلل يركسعلا سلجملا ءاضعأ نيب 

  . ىرخأ ةيحان نم فرش ماصع ةموكحو ةيحان نم سلجملا نيب سفانتلا اضيأ
يهو ،ةل ودلل كولمملا مالعإلا ةلكيه تارايتخا يف ًايسيئر ىحنم ةقرولا هذه وحنتو

كلذ يف امب ،ًايلك ًاديدج    ءانب ،ديدج نم يرصملا يمالعإلا ماظنلا ءانب ةداعإ ىلع زيكرتلا
ةسرامملل مكاحلا ينوناقلا /يروتسدلا راطإلا ،مهألا وه اذهو ،كلذ يف امبو ،صاخلا مالعإلا
  . دلبلا اذه يف ةيمالعإلا

  
  : يرصملا يمالعإلا ماظنلا ءانب ةداعإ تاراسم -ًالوأ

يرهوجو يطارقميد يرذج رييغتب قلعتي وهو ،يعيرشتلا راسملا وه  :لوألا راسملا
يئرملا مالعإلاب ةطبترملاو ،ًامومع ريبعتلاو ةفاحصلا ةي رحب ةطبترملا نيناوقلا لمجمل

زيكرتلا عم (نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا نوناق رييغت لثم ،صوصخلا هجو ىلع عومسملاو 
ينمأو يسايس ديقك داحتالا نم ةحونمملا ثبلا ةيلمعل راكتحالا ةلاح ءاغلإ ىلع حضاولا 

ت لثم)دئابلا دهعلا يف مادختسا أوسأ مدختسا ةرحلا قطانملاو ،تالاصتالا نيناوق رييغ ، 
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ةعاذإلا داحتاو ،تالاصتالل يموقلا قفرملاو نمألا ةزهجأل ةذفانلا راودألاو ،ةيمالعإلا 
  . خلإ... نويزفيلتلاو

هليوحت ساسأ ىلع يموكحلا وأ يموقلا يمالعإلا ماظنلا ءانب ةداعإ وه  :يناثلا راسملا
عجارت ىذلا و ،ةبطاق مالعإلا عاونأ أوسأ(ةلودلل ةقلطم ةيعبت عباتلا هجوملا مالعإلا ماظن نم 

 Publicةماعلا ةمدخلا مالعإ ماظن ىلإ) قباسلا يتييفوسلا داحتالا طوقس دعب هلك ملاعلا يف
service TV & Radio ةيطارقميدلا ةيبوروألا لودلا نم ديدعلا يف قبطملا ماظنلا وهو  ،

ايلارتسأو BBCايناطيرب (  ،ABCملأو ،ادنك نم نصحم يمالعإ ماظن وهو )خلإ.. اينا،   ،
نع ،حلاصملا تاعامج طوغضو ،تانالعإلاو ةيكالهتسالا /ةيراجتلا تارابتعالل عوضخلا

اهنمؤت يتلاو نونطاوملا اهعفدي يتلا تاكارتشالا قيرط نع ةيلاملا هرداصم نيمأت قيرط 
يف يموكحلا ي سايسلا لخدتلا نمكلذك نصحم وه و .ةماعلا ةمدخلا ثب زاهجل ةلودلا

نيوكتب ،ةمئاقلا ةموكحلا وأ مكاحلا بزحلا عون ناك ًايأ ،ةيجماربلاو ةيريرحتلا هتاسايس 
رواحتي يذلا ةرادإلا سلجم وأ ءانمألا سلجم نيب ماتلا لصفلا ىلع موقي ،يميظنت  –يرادإ 

ًامامت ةلق تسملا جماربلاو ريرحتلا تارادإو ةماعلا ةرادإلا نيبو ،ةمئاقلا ةيسايسلا ةطلسلا عم
ةنزاوملا نع ًاريرقت مدقت يهو ةيمالعإلا تايطغتلا ىلع اهقافنإ ةقيرط يفو ،اهتارارق لك يف 

، عًاريرقت مدقت ال نكلو ،ةيسايسلا ةطلسلل سيلو ،ةرادإلاو ءانمألا سلجمل  ةصتخملا اهترادإ ن
ةموكح لا مزتلت ،يفحص قاثيمب يريرحتلا اهلالقتسا نمضي امك. ةيريرحتلا اهتارارق وأ

نم ةروص يأب لخدتلا مدعب ) مزلم يناملرب عيرشت ةروص يف نوكي ًانايحأو(هاضتقمب 
ةيرح نع عافدلاب ةرادإلا وأ ءانمألا سلجم مزتلي امك ،ةماعلا ثبلا ةئيه لمع يف روصلا 
تارارقلا ذاختا يف ةيمالعإلا ةيلمعلا رصانع لكو جماربلاو ريرحتلا سيئرو ماعلا ريدملا 

ةيعوضوملا نم اهيلع فراعتملا ةينهملا دعاوقلاب ةمزتلم تمادام ،ةيطغتلا عو نو ةيريرحتلا
نوينهملا اهعضي يتلا ةينهملا ةيمالعإلا فرشلا قيثاومب ةمزتلم تمادامو  ،ةقدلاو نزاوتلاو

ةيفحصلاو ةيمالعإلا تاسسؤملا لك يف اهيلع قفتملا فرشلا قيثاوم وأ ،مهسفنأب ةئيهلا يف 
، الا مدع لثم ةيلودلا نايدألاو دئاقعلا ىلع ءادتعالا مدعو ،ةصاخلا ةايحلا ةمرح ىلع ءادتع
  . خلإ... ةماعلا بادآلاو ءايحلا شدخ مدعو

 يمالعإلا ماظنلا ءانب ةداعإ ةمهم لمشي ،ةيراجلا نوئشلاو رابخألل رابتعالا ةداعإ
وأ ةعاسلا نوئشو رابخألا ةعانص ىلإ رابتعالا ةداعإو ،هتلكيه ةداعإو ،ةلودلل كولمملا 

يعولل حطسملا هفاتلا هيفرتلا ىلع   News and Current Affairs Industryةيراجلانوئشلا 
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يف رابخألا رصحو ،تاعونملاو تاقباسملا جماربب بابشلا قارغإ رربمل ،يرصملا يعمجلا 
رابخألل رابتعالا در نودبو . يسايسلا ليلضتلاو خملا ليسغ ةيلمعو ،يلودلا يلوئسم رابخأ

لكل رح ربنم ريفوتو ،يرصملا بعشلل تاموعملل رح قفدت نيمأت و ةيراجلا نوئشلاو 
ةضراعملاو ةموكحلا مهو ،ةماعلا ةايحلا فارطألو ةيفاقثلاو ةيسايسلا رظنلا تاهجو 

لظيس ،ةلودلل كولمملا عومسملاو يئرملا مالعإلا  يف ةيقادصملا نادقف نإف ،يندملا عمتجملاو
يه ،ةيرابخإلا ةعيبطلا تاذ ،ةيرصملا ريغ مالعإلا لئاسو لظتل ،ريهامجلا ىدل ًارمتسم 
لظتس يلاتلابو ،ةماعلا مهلاوحأو مهنطو نوئشب نييرصملا رابخإ ةلأسم يف يقيقحلا رثؤملا 

  .يرصملا ماعلا يأرلا تاهجوت ىلع ريثأتلا يف يسيئرلا بعاللا
  

 ةلودلل كولمملا عومسملاويئرملا مالعإلا ةلكيه ةداعإل ةيلمعلا طوطخلا ضعب -ايناث
  : نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتا يف الثمم

  . ١٩٨٩، ٧٩، ٧١اهلك هخسنب يلاحلا نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتا نوناق ءاغلإ  .١
وأ  ءانمأ سلاجم رارغ ىلع نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتال ءانمأ سلجم ليكشت .٢

ةيطارقميدلا مظنلا يف ةمئاقلا ،عومسملاو يئرملا مالعإلل ةينطولا سلاجملا 
لمشيو تاردقلا لماكت ىلع ظفاحي اعونت مضتو ،ةلقتسم تايصخش نم 

متيو . خلإ..داصتقاو نوناق لاجرو ةماع تايصخشو ،نيقتسم نيينهم
نم يطارقميد يمالعإ راطإ لالخ نم وأ ،بختنم ناملرب ربع مهرايتخا 

هنأ ساسأ ىلع لاجملا اذه لمعيو . يندملا عمتجملل ةيمتنملا ةينهملا رطألا
نيب  Buffer Zoneلصاف طخكو  Policy Plannerططخم ةسايس عناص 

ةزهجأ لكو ناملربلاو ةموكحلا نيبو ،داحتالا يف ةلثمملا ةماعلا ثبلا ةئيه 
 .ىرخأ ةيحان نم ةطلسلا

لاحلا وه امك ،ةماع ةمدخ يتانق ناحبص تةلودلل نيتيسيئر نيتانقب ءافتكالا  .٣
 . ةيطارقميدلا لودلا نم ديدعلا يف

،  CNNو BBCرارغ ىلع ةيقيقح ةيلود رابخأ ةانق قالطإ  .٤ اهريغو ةريزجلاو
تايطغتلاو رشابملا ثبلا يف  ةلودلا مالعإ تاناكمإو ةيلالقتسا يف دعاسي امب
 . ةيلودلا تاطحملا هذه ىدل لمع ديلاقتو تايناكمإ نم رفاوتم وه امب ،ةفيثكلا
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ديزت ال ثيحب ،ماعلا باتتكالل ) ةانق ٢٠نم رثكأ (ىرخألا تاونقلا حرط  .٥
ةزيم مهحنم عم ،ةئاملاب ةسمخ  ىلع هعم نيلماعلاو هترسأو مهاسم يأ ةصح
 . اهئارش ىلع اولبقي يكل نالعإلل ةبذاجلا يضرألا ثبلا

عبسلا هراودأ نم ءزجب ءافتكالا وأ وريبسام يف لئاهلا ىنبملا عيب يف ريكفتلا  .٦
لئاسول هريجأت نكمي Television Mallىلإ يقابلا ليوحتو نيرشعلاو   ،

ةينبلا رصانع لك دوجو عم ةصاخ ،لئاه لخد ردصمك ،ىرخألا مالعإلا 
ريفوتل ةذفان ريجأتلا وأ عيبلا لثميسو . ويدارلاو نويزفلتلا ةعانصل ةيتحتلا

 –لثميس امك ،رابخألاو ةماعلا ةمدخلا يتانق ريوطتل ءاوس ،ةمخض ةورث 
فلأ  ٤٣(ةلهرتمو ةفيثك ةلامعب مستي يذلا ىنبملا ةلاحإ يف  –مهألا وه اذهو 

نيلماعلل ةيلاح زفاوح قلخ ةيلمعل ةفلكت يأ ةلودلا لمحت مدعل ةصرف ) فظوم
راطإ يف اهعيب قبس يتلا تاونقلل لاقتن الا وأ ركبم شاعم ىلع لوصحلل

ةلامعلا صيلقت ىلإ يمتنت ،يبعشلا لوبقلاب مستت ةلداعو ةمظنم ةيجيردت ةطخ 
 –ةقرافملا يه هذهو–يتلاو ،نويزف لتلاو ةعاذإلا داحتا ىنبم يف ةلهرتملا

جاتنإلا رصانعو نييمالعإلا سيلو ،نييلاملاو نييرادإلا ىلإ اهبلغأ يمتني 
،  –ئش مهأ وهو  –اذه لمشيو ،يعاذإلاو  ينويزفلتلا يرادإلا لكيهلا ءاغلإ

ةلقتسم ةرادإب ءافتكالاو ،تارادإلاو تاعاطقلا نم توبكنع ةكبش هبشي يذلا 
 . ثالثلا تاونقلا نم ةانق لكل ةعساو

،ىلع ةلكيهلا ةداعإل موهفملا اذه قبطنيو  .٧ ةدئار تناك يتلا  ةيرصملا ةعاذإلا
 قيرط نع كلذو. يضاملا يف ةيرصملا ةمعانلا ةوقلا نم اءزجو ،ةقطنملل

يتلا ةريهشلا تاعاذإلاب طقف ظافتحالاو ،دحاو سيئرب ةدحاو ةكبشب ءافتكالا 
ةمدخلا ثب ةئيه موهفم ايفرح اهيلع قبطني (ةيموقو ةيلحم تامدخ مدقت 

لثم )ةماعلا ةعاذإو "برعلا توص"، و"ماعلا جمانربلا"،  ، "ميركلا نآرقلا"، 
ةبذاجلا تاونقلا يقاب حرطو "مإ.فإ رصم رابخأ"، و"يفاقثلا جمانربلا"و  ،

" ةضايرلاو بابشلا"و" يناغألا"و" طسوألا قرشلا"ةعاذإ لثم اهريغو بابشلل 
 . اهيلإ راشملا نويزفلتلا تاونق لثم ،ماعلا باتتكالل

ةعاذإلا داحتا ةئيهل ماع ريدمب ءافتكالاو داحتالل ةفلتخملا تاعاطقلا ءاغلإ  .٨
، ويزفلتلاو ةعاذإلا ريدمو ةينويزفلتلا ىرخألا تاونقلل نيريدم ةثالث عم ،ن
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ةيروصانيدلا ةيلمع لالبق ،يضاملا يف ةئيهلا هيلع تناك امل ةدوع وهو 
ةرتف ةليط مالعإلا لخاد هتمحو داسفلا تقلخ يتلاو ،تاينيعبسلا ذنم ةفيزملا 

 . قباسلا ماظنلا
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ةيعمقلا ةلودلل ًافصو هرابتعاب نيفقثملا طاسوأ يف ًاريثك ةيسيلوبلا ةلودلا حلطصم ددرتي 
ةلودلاو . ةلودلل ةيسايسلا ةرادإلا لاجم يف تاسرامملا نم ةعومجمل ًايملع ًافيصوت هنم رثكأ
  :ةيتآلا رهاظملا اهيف دجوتيتلا ةلودلا يه ، ةينمألا ةلودلا وأ، ةيسيلوبلا

 ،عمتجملا يف اهتاطلسل ةلودلا ةزهجأ ةسرامم نيبو نوناقلا نيب ةقالعلا اهيف سبتلت •
وه هديرت ام وأ ةلودلا هلعفت ام لعجي يذلا رمألا  ،ةلصافلا دودحلا بيغت ثيح
ةي قوفلا تاميلعتلاب ةيسيلوبلا ةلودلا يف نوناقلا ذيفنت طبتري يلاتلابو. نوناقلا ةباثمب
 .ةدرجملا ةيتاذلا نوناقلا ةوقب طبتري الو هذيفنتب حمست ال وأ حمست يتلا

مقافتت يكل ةيسايس مأ ةيعامتجا مأ ةيداصتقا تناكأ ءاوس تالكشملا مظعم كرتت  •
اهل يدصتلاو لخدتلل نمألا زاهج ءاعدتسا متيف  ،ةينمأ تالكشم ىلإ لوحتت ىتح
ًالولح ًامئاد نوكت اهنأ امك  ،عمقلا بيلاسأ وحن عبطلاب ليمت ةينمأ لولحب اهتهجاومو
عنمت ال اهنكلو  ،تالكشملا هذه ىلع ةبترتملا درمتلا رهاظم ىفخت دق اهنأل ،ةيلحرم
 .ىرخأ ةرم راجفنالا ثدحي ىتح بضغلا دعاصت نم

                                                 
   .ءافرش نكل طابض فالتئا وضعو قباس ةطرش طباض  *
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فالتخاب تاسسؤملا  عيمجيف ةم هملا ةيموكحلا بصانملل حشرتلا طبرب موقت •
 .كلذ ىلع نيناوقلا يف صنلا متي مل ول ىتحةينمألا تاهجلا ةقفاومب اهتطشنأ 

اهعاونأ فالتخا ىلع ةيموكحلا بصانملا نم ةريبك ةبسن صيصختب موقت  •
 .نمألا لاجرل اهتاصصختو

 .ةينمألا تاسسؤملا نم ددع ىلإ ةينمألا ريغ ةيعمتجملا ةطشنألا نم ريثكلا دنست •
ةيسسؤملا ةينبل ا كلتمت ةيسيلوبلا ةلودلا نأ حضوي ؛رهاظم نم هضرع قبس ام نإ •

مكاح وأ ام درف دوجو ىلع فقوتم ريغ اهرارمتسا لعجت يتلا ةيسايسلا ديلاقتلاو 
تاسسؤملا نم روباط نم ه ئاقب بابسأ دمتسي ًايسايس ًاماظن لثمت يه امنإو ،نيعم

ةلماكتم ةمزح لالخ نم الإ اهيلع ءاضقلا نكمي ال يتلا تاسرامملا نم ةعومجمو 
دسي امب  ،تاسرامملا هذه ميرجتو تاسسؤملا هذه كيكفتبحمست يتلا تانامضلا نم 

يف تانامضلا هذه لثمتتو . ةيسيلوبلا ةلودلا جاتنإ ةداعإل تالواحم ةيأ مامأ قيرطلا
 :يتآلا

   :)يفيظولا للخلا ةهجاومل(ةيفيظو تانامض  -ًالوأ
ةمثف  ؛عمتجملا يف نمألا زاهج رودل قيقدلا يفيظولا فيصوتلاب تانامضلا هذه قلعتتو

ًاديعب ةزهجألا هذهب ديحي ةيسيلوبلا ةلودلا يف ةينمألا ةزهجألا ةينب يف لصأتم يفيظو للخ 
رود نأ رمألا عقاوو  .عمتجملا يف اهب موقت نأ اهل يغبني ناك يتلا اهفادهأ نعو اهلئاسو نع
  :نيلماكتم نيقش ىلإ مسقني عمتجم يأ يف نمألا زاهج

ةسارحلاو نيمأتلا لامعأ لالخ نم اهعوقو لبق مئارجلا عنم ىلإ فدهي  :يئاقو رود
نكامأو ءايحألاو ندملا عوبر يف ةرشتنملا ةظحالملا تاريماكو ةينمألا تايرودلاو 

ىلع جورخلا تاحاسم قييضت ىلإ ىدؤت ةرهاظو ةعدار ةينمأ ةوق لثمي امب  ،تاعمجتلا
  .نوناقلا

ةلدألاو تالالدتسالا عمج لالخ نم اهعوقو دعب مئارجلا طبض ىلإ فدهي  :يئانج رود
  .مئارجلا باكتراب نينادملا وأ مهيف هبتشملا فاقيإو دوهشلا لاؤسو

ةينب يف براضلا يفيظولا للخلا امهيرتعي يئانجلاو يئاقولا نيرودلا الك نإف  ،عبطلابو
هابتشالا ةرئادل هيف غلابملا عيسوتلا لالخ نم يئاقولا رودلا هيوشت متي ثيح  ؛ةيسيلوبلا ةلودلا
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ةجيتنب يتأي يذلا رمألا  ،نمألا ةزهجأ ىدل يئاقولا نمألا سجاه مخضت ىلإ ريشت ةروصب
نأ نم ًالدب  ،نينطاوملا عيورتل ةاعدم عراشلا يف ةطرشلا تاوق دوجو نم لعجت ةيسكع
يئاقولا نمألا سجاه ءارو قايسنالا يف يدامتلا متيو  .نمألاب مهساسحإل ًازفاح كلذ نوكي
سسجتلل رربم ىلإ لوحتي ثيحب  ،)ماظنلا نمأ(يسايسلا نمألاب قلعت ي اميف ىصقألا هادم يلإ
 .خلإ... ةيبالطلاو ةيلامعلاو ةيباقنلا تاعمجتلاو ةضراعملا زومرو ةيسايسلا بازحألا ىلع

زواجتيف ؛ةماعلا ةباينلا ةطلسل نمألا زاهج باصتغا لالخ نم يئانجلا رودلا هيوشت متي امك 
نم مهقاطنتسال مهيف هبتشملا عم قيقحتلا ةطلس ةسرامم ىلإ دتميل تالالدتسالا عمج يف هرود 

  .فارتعالا ىلع مهرابجإو ،ًايدسجو ًايسفن مهيلع طغضلا لالخ
رمأ وه ًايئانجو ًايئاقو عمتجملا يف نمألا رودل قيقدلا يفيظولا فيصوتلا نأ كشالو 

دودحلا عضو نإف ان ه نمو .يسايسلا ماظنلا ىدل ةيسايسلا ةدارإلاب ةيرهوج ةروصب قلعتي
اهرودل اهتسرامم ءانثأ  اهزواجت نمألا ةزهجأل يغبني ال يتلا ءارمحلا طوطخلا و ةلصافلا
تاطلسلا تايحالص ىلع روجلا نم ةزهجألا هذه عنمل ةعدارلا ةينوناقلا تاءازجلا  نسو
  : ةيتآلا ئدابملا وأ تانامضلا ليعفتو خيسرت بلطتي رمأ وه ىرخألا

نيب لصفلا أدبمل خسارلا يروتسدلا نامضلا لالخ نم  :ةماعلا ةباقرلا ةنامض .١
لامعأل مئادلا بقارملا عقوم لتحت ةبختنملا ةيعيرشتلا ةطلسلا لعجي امب تاطلسلا 
سرامت ةلقتسملا ةيئاضقلا ةطلسلا لعجي امبو ؛ينمألا اهزاهجب ةيذيفنتلا ةطلسلا 

 . ءانثتسا نودب ةلودلا تاطلس رئاسةهجاوم يف لجو نود اهتايحالص  عيمج
ةيقوقحلا يندملا عمتجملا تامظنم رود نينقت لالخ نم  :ةيعمتجملا ةباقرلا ةنامض .٢

ةيعون ليعفت ىلإ ىدؤي امب نمألا ةزهجأ ىلع ةيبعشلا ةيعمتجملا ةباقرلا ةسرامم يف 
ةيعيرشتلا ةطلسلا نم لك اهسرامت يتلا ةباقرلا عم سفانتت ةباقرلا نم ةلقتسم 

 . ةيئاضقلا ةطلسلاو
حمسي امب نمألا لاجرل ميظنتلا قحب حامسلا لالخ نم  :ةيتاذلا ةباقرلا ةنامض .٣

يعولا ةيمنت يف  مهسي يذلا رمألا ،مهتابجاو ميظنتو مهقوقح نع عافدلل ةباقن ءاشنإب
ميعدت ىلع دعاست ةيتاذلا ةباقرلل ريياعم عضو ةيمهأب نمألا زاهجب نيلماعلا لك ىدل 

كلذوعمتجملا هاجت ةيقالخألا ةيلوئسملاب ساسحإلا مهل ةلوفكملا قوقحلا نأ رابتعاب  ، 
نم ةعومجمب ًاقيثو ًاطابترا هتاذ تقولا يف طبترت نوناقلاو روتسدلا بجومب 
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نمأ سيلو عمتجملا نمأ قيقحت ىلإ فدهت يتلا ةينوناقلاو ةيروتسد لا تايلوئسملا
  .ماظنلا

يئاقولا نيرودلل ةددحملاو ةحضاولا ةيئازجلا ةينوناقلا ةغايصلا نأ حضوي اذهو 
ققحت يتلا تانامضلا نم ددع عم قفارتت نأ يغبني ؛عمتجملا يف نمألا ةزهجأل يئانجلاو 

يأ عدرل يفيظولا راطإلا ثلثملا اذه لثمي ثيح ب ةيتاذلاو ةيعمتجملاو ةماعلا ةباقرلا
  .ةيسيلوبلا ةلودلا جاتنإ ةداعإل ةلمتحم تاسرامم

    
  :ةيلكيه تانامض  -ًايناث

ةيسسؤملا لكايهلا نم ريغي امب نمألا زاهج ةلكيه ةداعإ ىلإ ةيلكيهلا تانامضلا ريشت 
 ،ةينمألا تاسسؤملاضعبل ةيسيلوبلا ةلودلا ىدل ةساملا ةجاحلا سكعت يتلاو هب ةمئاقلا 

يف لثمتت ةيلكيهلا تانامضلا نإف انه نمو  ؛هرارمتسا نامضل ماظنلا دي يف ةادأ اهرابتعاب
  :يتآلا

 ،ةيسيلوبلا ةلودلا قلطنم نمف :نمألا زاهجل يميظنتلا لكيهلا يف مخضتلا ةجلاعم .١
ًانيع عضي نأب نمألا زاهجل حمسي امب ةينمأ ريغ ءابعأب ةيلخادلا ةرازو فيلكت متي 

ىلإ ىدؤيو  ،ةينمأ ةغبصب عمتجملا غبصي يذلا رمألا ،ةلودلا قفارم لك يف هل
ءافعإ نم دبال يلاتلابو . ةيساسألا ةيعمتجملا ةينمألا ماهملا ىلع بلسلاب ريثأتلا

ًابلس ةرثؤملاو ينمألا اهلمع ميمصب ةلصتملا ريغ ءابعألا عيمج نم ةيلخادلا ةرازو 
ةرازو صاصتخا لقن  ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع بجيف. ةيساسألا اهماهم ىلع

ىلإ ةيندملا لاوحألا ةحلصم لقنو ،فاقوألا ةرازو ىلإ جحلا ةعرق ميظنتب ةيلخادلا 
،  ىوقلا ةرازو ىلإ لمعلا حيراصت جارختسا لقنو ،ةيرادإلا ةيمنتلا ةرازو ةلماعلا

فارشإلا لقنو ،ةيجراخلا ةرازو ىلإ ةيسنجلاو ةرجهلاو تازاوجلا ةحلصم لقنو 
زاجتحالا نكامأ ىلع يبطلا فارشإلا لقنو ،لدعلا ةرازو ىلإ نوجسلا ىلع 

يتلا ةينمألا ريغ ماهملا نم ددع ءاغلإ يغبني ؛ًاضيأ  .ةحصلا ةرازو ىلإ نوجسلاو
مغر ةيلخادلا ةرازو ناينب بلص يف جردنت  يتلا ةماعلا تارادإلا نم ددع اهالوتت

نم ماهملا كلتب صاخلا نمألا تاكرش وأ تاهجلل ةعبات ةينمأ تارادإ مايق ةيناكمإ 
تالصاوملاو لقنلا ةطرشل ةماعلا ةرادإلا : لثم كلذو. نيبردملا نمألا دارفأ لالخ
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. خلإ.. راثآلاو ةحايسلا ةطرشل ةماعلا ةرادإلا - ءابرهكلا ةطرشل ةماعلا ةرادإلا  - 
نمألا زاهجل ةيساسألا ةمهملا نم رصتخي ًايلامو ًايرشب ًائبع لثمت تاهجلا كلت لكف 

ةينمأ ةغبصب عمتجملا غبصي امم  ،ةلودلا قفارم لك يف ةينمأ عارذ دوجوب حمستو
 . ةيسيلوب

زاهج ةدوع مدع نامض لجأ نمف  :ينطولا نمألا زاهجل يزكرملا ناينبلا كيكفت .٢
- زاهجلا اذه تاصاصتخا لقن يغبني  ،ديدج ىمسم يأ تحت َايلمع ةلودلا نمأ
ةقحلم ) ماسقأ درجم(ماـسقأ ىلإ  - باهرإلا ةحفاكمو ةيسايسلا مئارجلاب ةقلعتملا
ىلإ فرصني ال زاهجلل ءاغلإلا نإف  ،يلاتلابو. ةظفاحم لكب ةيلحملا ةطرشلا ةزهجأب
هناينبب قلعتي امنإو  ،باهرإلا وأ ةيسايسلا ةميرجلاب قلعتملا ينمألا هطاشن لاجم

يف ءارتجالاو ءاوقتسالا ىلإ هب ىدؤت ؛ةلقتسم هبش ةفص هحنمي يذلا يزكرملا 
اذهل يزكرملا ناينبلا كيكفت نإف اذهلو  ؛نينطاوملاو ةلودلا تاطلس رئاسةهجاوم 
يف هصاصتخا عيزوتو  - ةيسيلوبلا ةلودلل ةنيصحلا ناكرألا دحأ هرابتعاب  –زاهجلا 

هصاصتخا جمدو ةيلحملا ةطرشلا ةزهجأ ىلع ةيسايسلا ةمي رجلا ةحفاكم لاجم
مئارجلا ةهجاومل ماع صاصتخا  يذ يزكرم زاهج ماسقأ يقاب نمض مسق درجمك

ةوطخ لثميس كلذ لك ةيلحملا ةطرشلا ةزهجأ تاردق قوفت يتلا ةيئانجلاو ةيسايسلا 
 . ةينمألا ةطشنألا ةموظنم نمض يعيبطلا همجح يف زاهجلا اذه عضول ةمهم

ةطرشلا ةيلك يف ةساردلا ماظنل يرذجلا ليدعتلا ةرورض  :اهدهاعمو ةطرشلا تايلك .٣
حمسيو  ،ماظنلا دي يف تاودأ اونوكي ىكل نمألا لاجر دادعإ عنمي امب ؛اهدهاعمو
 ،ةحوتفمو ةيندمو ةددعتم تايلك ءاشنإو ةطرشلل ةدحاو ةيلك ىلع راصتقالا مدعب
ةغبصلا هنم لصأتسيو  ،ةطرشلا زاهجل ةيندملا ةعيبطلا سركي يذلا رمألا
  :يتآلاك تالخدتلا نم ددع لالخ نم كلذ ءارجإ نكميو. ةيركسعلا
نوناقل ةبلطلا اهبجومب عضخي يتلا ةطرشلا ةيميداكأ نوناق نم  ١٤ةداملا ءاغلإ  •

 .ةيركسعلا ماكحألا
ندملا يف وأ مهلزانمب اهبالط ميقيف ةطرشلا تايلكب ةيلخادلا ةماقإلا ماظن ءاغلإ  •

 . ىرخألا تايلكلا بالط يقاب عم ةيعماجلا
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ءافتكالا مدعو  ،ةيميلقإلا قطانملا ىوتسم ىلع ةطرشلا تايلك نم ددع ءاشنإ •
ميلقإ نم توافتت يتلا ةينمألا تاجايتحالا ىبلي امب ةمصاعلا يف ةدحاو ةيلكب 

 .رخآل
لمعلل مهليهأت متيو ،قوقحلا تايلك يجيرخ ىلع ةطرشلا تايلكب قاحتلالا رصق  •

 . صصختلا لاجمو قفتت ةيسارد ةدم لالخ يطرشلا
ىلإ ةفاضإلابف  :ةيلخادلا ةرازو ىلإ ةحلسملا تاوقلا نم نيدنجملا بدن ماظن ءاغلإ .١

ومن يف مهست ىرخأ  ًابابسأ كانه نإف ؛ةطرشلا زاهج ةركسع يف ةطرشلا ةيلك رود
  : نم لك يف لثمتت ةيركسعلا ةفصلا كلت
ةمدخلا ءادأل ةيلخادلا ةرازو ىلإ ةحلسملا تاوقلا نم نيدنجملا بدن ماظن  •

ةيركسعلا ةمدخلا نوناق نم ) ب(ةرقف  ٢مقر ةداملا صن بجومب ؛ةيركسعلا 
 .ةينطولاو

نم ةيلخادلا ةرازو ربتعي يذلا ؛م ١٩٨١ةنسل  ٣١مقر عافدلا ريزو رارق  •
  .اهب ةيركسعلا ةمدخلا ءادأ زوجي يتلا يركسعلا عباطلا تاذ تائيهلا

ةرازوب يرابجإلا مهدينجت ةرتف ءادأل ةحلسملا تاوقلاب نيدنجملا قاحلإ نإف ؛فسأللو 
يروتسدلا نالعإلاو ) قباسلا(روتسدلل ةفلاخملاب ةطرشلا زاهج ةركسع ىلإ ىدؤي ؛ةيلخادلا 

اهيلع موقت يتلا ناكرألا دحأ ىه يتلا ةيركسعلا ةفصلا كلت ىلع ءاضقللو  ،مث نمو. يلاحلا
نييعتلا ىلع ةيلخادلا ةرازوب قاحتلالا راصتقاو ماظنلا اذه ءاغلإ يغب ني هنإف ،ةيسيلوبلا ةلودلا
اولبق نيذلا نييطرشلا دارفألا ىلع ةيلخادلا ةرازوب يناثلا فصلا رصتقي ثيحب  ،طقف
  . نمألا ةنهم يف طارخنالا صاخلا مهرايتخاب

ةرا زول نيدنجملا بدن ماظن ءاغلإ عبتتسي: نمألا تاوقو يزكرملا نمألا عاطق ءاغلإ .٢
نكرلا امهرابتعاب نمألا تاوقو يزكرملا نمألا يعاطق ءاغلإ ةرورض ؛ةيلخادلا 
ةقحلم بغشلا ةحفاكمل تاعومجمب امهلادبتساو ةيسيلوبلا ةلودلا ةينب يف حلسملا 
مايقلل نيصصختملا ةطرشلا دارفأ نم اهب نوقحلملا نوكي ةيلحملا ةطرشلا ةزهجأب 

ةيامح يه تاوقلا هذهل ةيساسألا ةمهم لا نوكتو. نيدنجملا سيلو ماهملا هذهب
نوناقلا يف صنلا متي نأ ىلع ؛اهراصح وأ اهعنم سيلو تارهاظتلاو تاعمجتلا 
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رانلا قالطإ ةلاح يف الإ ةيريهامج تاعمجت يأ دض حالسلا مادختسا ميرجت ىلع 
 .نيرهاظتملا نم
  

  :ةيرادإ تانامض -ًاثلاث
نم ةيسيلوبلا ةلودلا تجتنأ يتلا ةرادإلا بيلاسأ ةهجاوم ىلإ ةيرادإلا تانامضلا ريشت 

بيلاسألا هذه لثمتتو  ،نوناقلا ةدايس ةلود جاتنإ ىلإ ىدؤت ةضقانم بيلاسأب اهلادبتسا لالخ
  :يتآلا يف

ةئيه جراخ نم " يسايس ريزو" ةيلخادلا ةرازو ىلوتي ثيحب  :ةيسايسلا ةرادإل .١
ديقي ،يسايسو يعمتجم روظنمب  ،ةينمألا اياضقلا عم لماعتلا متي يكل ،ةطرشلا

ةرازولا ضرفت نأ نم ًالدب ةينمألا هتايولوأو عمتجملا ةدنجأب ةيلخادلا ةرازو 
ىنمأ رداك ىلع دامتعالا بولسأ داعبتسا نأل كلذو  ؛عمتجملا ىلع ةينمألا اهتايولوأ

جرخت ينمألا لمعلا ةرادإل ةضيرع ةيسايس ةيؤر رفوي فوس ةيلخادلا ةرازو ةدايقل 
اهزايحنا نم رثكأ ةينمألا ةسسؤملل ةزيحتملا ةقيضلا ةينهملا ةيؤرلا زيح ن م هب
ًالدب عمتجملا ةمدخل ةادأ ةيلخادلا ةرازو نوكت نأ أدبمل خسري يذلا رمألا . عمتجملل
 . ماظنلا دي يف ةادأ نوكت نأ نم

ة ديدشلا ةيزكرملا ةرادإلا نم نمألا زاهجب لوحتلا ةرورض :ةيلحملا ةينمألا ةرادإلا .٢
ظفاحمل عباتلا صاخلا اهتطرش زاهج ةظفاحم لكل نوكي ثيحب  ،ةيلحملا ةرادإلا ىلإ
ماظن ينبت كلذ بكاوي نأ ىلع  ًاينفو ًايرادإ ةيلخادلا ةرازول عباتلاو ًايذيفنت ميلقإلا

جمانربلا رصانع دحأ " ةينمألا تامدخلا ىوتسمب عافترالا"حبصيل نيظفاحملا باختنا 
زاهج هيجوت يف م هسيفوس ىذلا رمألا  ؛ظفاحملا بصنمل نيحشرملل يباختنالا
نع ًامامت هب دعتبيو  ،ةيزكرملا ةطلسلا ةمدخ سيلو نينطاوملا ةمدخل نمألا
 .ةيسيلوبلا ةلودلا الإ جتنت ال ةديمح ريغ ةقالع لظ يف ةيذيفنتلا ةطلسلاب قاصتلالا

ةرادإ يف ةيل وئسملا بناج بايغ نأ براجتلا تبثت :ةيئاضقلا ةطلسلا سيئر باختنا .٣
ىلع ةبترتملا ةجيتنلاف  ؛ةطلسلا كلت ةيلالقتسا ىدم نم لاني رمأ وه ةيئاضقلا ةطلسلا

عالطضا مدع ىلع ةبترتملا ةجيتنلا هباشت ءاضقلا لامعأ يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت 
تاسراممل بابلا حتفت ةيلوئسم الب ةطلسف  ،بعشلا هاجت ةيروتسدلا هتيلوئسمب ءاضقلا
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تناك اذإف يلاتلابو  ؛ةيذيفنتلا ةطلسلا طوغض اهنم ذفنت نأ نكمي يتلا لامهإلاو داسفلا
دمتست ةيئاضقلا ةطلسلا نأ ىنعي امب  ،بعشلا مساب: ةرابع اهردصتت ءاضقلا ماكحأ
ةيئاضقلا ةطلسلا سيئر باختنا نإف ؛همساب يضقت يهف مث نمو  ،بعشلا نم اهتيالو

نع  - هتقث لان يذلا- بعشلا مامأ ًالوئسم سيئرلا اذه حبصي يكل ًامزال حبصي 
يكل ةيسيلوبلا ةلودلا ىلع قيرطلا عطقي يذلا رمألا  ؛ءاضقلا قفرم ةهازنو ةءافك
 . لقتسملا ريغ ءاضقلا: ىهو اهتاودأ مهأ دحأ جاتنإ ديعت

  
  :ةيعيرشت تانامض -ًاعبار

ةينوناقلا تاغايصلا لاصئتسال ةيعيرشت تاليدعت ءارجإ ةرورض ىلإ ريشت ىهو 
بولطملا ةيسسؤملا تارييغتلا يبلتو ؛ةيسيلوبلا ةلودلا تاسراممل قيرطلا حتفت يتلا ةطاطملا 

هذه لثمتتو . ماظنلا نمأ نع ًاضوع نينطاوملا نمأل زاحنتل نمألا ةزهجأ يلع اهلاخدإ
  :يتآلا يف تانامضلا

نم ةموكحلاب ةرضملا حنجلاو تايانجلا "ـب ةقلعتملا تابوقعلا نوناق ماكحأ ليدعت  .١
، هسفن نومضملابةطبترملا تابوقعلا نوناقب ىرخألا داوملا  عيمجو" لخادلا ةهج

تاحلطصمو ةطاطم تاغايص ىلع يوتحت ةيعيرشتلا صوصنلا كلت نأل كلذو 
نم خانم قلخب حمسي ؛عساو يباقع راطإ سيركت ىلإ ىدؤت  ،ةمهبم ةيميرجت
يف ءاوقتسالا ) ةلودلا نمأ وأ(ةموكحلا نمأ نع ةلوئسملا ةزهجألل حيتي  ،عيورتلا
 .ةلودلا تاطلس رئاسو نينطاوملا ةهجاوم

 ،ناسنإلا قوقحو نوناقلا ةدايس مارتحا تابلطتم يبلي ةطرشلل ديدج نوناق نس .٢
يف هرودو نمألا زاهج ىلع اهلاخدإ بولطملا ةيلكي هلا تالوحتلا عم مءالتيو
 . عمتجملا

تاونس ةدعل دتمت ةرتف دعب الإ نمألا لاجرل ةيسايسلاو ةيموكحلا بصانملا دلقت رظح  .٣
 . مهدعاقت نم

امب ؛ةيلصأ ىوعد ةيروتسدلا ىوعدلا حبصت نأب حمست ةيعيرشت تاليدعت ءارجإ  .٤
 ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ةرشابمنيناوقلا ةيروتسد مدعب عفدلا ةيناكمإ ينعي 

قوقحلاو ئدابملا كاهتنا روص  عيمجل رشابملا يدصتلا ىلع ةردقلا حيتي يذلا رمألا
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ةداعإ ىلإ دوقت يتلا تاسرامملا ةهباجم ىلإ ىدؤي مث نمو ؛ ةيروتسدلا تايرحلاو
  .ةيسيلوبلا ةلودلا جاتنإ

يذلا راطإلا ؛ةيعيرشتلاو ةيرادإلاو  ةيلكيهلاو ةيفيظولا تانامضلا نم ةمزحلا كلت لثمت
رمألا . اهتاسراممو اهتاسسؤمب ةيسيلوبلا ةلودلا جاتنإ ةداعإل تالواحم يأ ةرصاحمب حمسي

ةدايس ةلود ؛تاطلسلا نيب لصفلا ةلود ؛ةماعلا هتايرحو ناسنإلا قوقح ةلودل سسؤي يذلا 
  .نوناقلا
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  هل تساعد تشريعات الفرتة االنتقالية 
  على تعزيز قوى الثورة أم حتجيمها؟ 
  *جابر جاد نصار. د

  
  
  
  
  

نيناوق ةدع تردص  ٢٠١١رياربف  ١١نم ءادتباو  ٢٠١١رياني  ٢٥ةروث باقعأ يف 
هذهو . اهتياغ قيقحت يلإ لوصولا فدهب ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإو ةيسايسلا ةايحلاب لصتت 

  : يه نيناوقلا
ةنسل  ٤٠مقر نوناقلا ماكحأ ضعب ليدعتب  ٢٠١١ةنسل  ١٢مقر نوناقب موسرم  •

 .ةيسايسلا بازحألاب صاخلا ١٩٧٧
  .ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نوناق ليدعتب ٢٠١١ةنسل  ٤٦مقر نوناقب موسرم  •
 .٢٠١١ةنسل  ٣٤مقر تاماصتعالاو تارهاظملا ميرجتل موسرم رودص  •
 .٢٠١١ةنسل مقر ىروشلاو بشعلا سلجم نوناقب موسرم رودص  •

ةيرصملا ةمألا لمأ قيقحت  ىلع اهتردق ىدم ةفرعمو نيناوقب ميسارملا هذه مييقتلو     
يلإ ريشن نأ دبال هنع فلتخيو هلبق امع كفني ديدج يسايس ماظنو ةيطارقميد ةلود ةماقإ يف 

يروتسدلا ريهظلا  .تاوطخلا هذهب ةيلاقتنالا ةلحرملا بيترت يلإ يدأ يذلا يروتسدلا ريهظلا
                                                 

   .ايلعلاةيرادإلاو ضقنلاب ىماحملاو  ،ةرهاقلا ةعماجب نوناقلا ذاتسأ  *



(124) 
  

يف ردص يذلاو  ٢٠١١سرام  ٣٠خيراتب رداصلا يروتسدلا نالع إلا وه نيناوقلا هذهل
ربتعي ال هنأ ظحالملا نمو  .٢٠١١سرام  ١٩يف ىرجأ يذلا يبعشلا ءاتفتسالا باقعأ 

ضعبل ءاقتنا وه امنإو  ،ةيروتسدلا مولعلا يف فورعملا يحالطصالا ينعملاب ًايروتسد ًانالعإ
راشملا ءاتفتسالا ةيعرش فلاخ ك لذ ىلع ًالضف وهو ١٩٧١،ربمتبس ١١روتسد صوصن 

فلتخم راطإ عضوو  ،١٩٧١روتسد قالطإ ةرورض ينعت يتلاو هجئاتن بتري مل ذإ  ؛هيلإ
روتسدلا نم  ٨٣ةداملل ًاقفو ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ربع ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإل 

 ،اهيلع يتفتسملا داوملا ضعب يف ريغ دق نالعإلا اذه نأ ىلع ًالضف، ةروثلا لعفب طقاسلا
ىتح وأ ال مأ ًايسايس اهلوبق ىدم نع رظنلا فرصب كلذو  ،اهسفن ضرفت تناك ةجيتن كلتو
لادبتساو  ،ًالماش ًارييغت ديري رئاث بعش مالحأ نيب ًاحضاو ًاضقانت قلخ ام وهو ؛اهعقوت
مئاقلا  ماظنلا حالصإب ءافتكالا درجم ىرت ةمكاح ةدايق ةيعقاو نيبو ميدق ماظنب ديدج ماظن
  .هتايبلس ضعب ةجلاعمو

  : تاظحالملا ضعب اهيلع انلو ةيلاقتنالا ةلحرملا نيناوق تردص ةلداعملا هذه ىلع ءانبو
نيناوق ىلع تاليدعت درجم رمألا ةقيقح يف يهف  ،ةملكلا ينعمب نيناوق تسيل اهنأ :ًالوأ

 ،ةنس نيثالثو سمخ نم رثكأ رادم ىلع يسايسلا قفألا قالغنا يلإ ةقيقحلا يف تدأ ةمئاق
يف ةل اعفلا ةيسايسلا تارايتلا شيمهتو ،تاباختنالا ريوزتو دادبتسالاو رهقلا نم ًاثارت تدلوو

نيعم ردقب مئاقلا ماظنلا حالصإ يغتبت  –تاليدعت درجمكيأ –كلذك يهو يرصملا عمتجملا 
  .ةروثلا لعفب موقي نأ بجي ناك ديدج ماظن ةماقإ يلإ كلذ زواجتت الو ددحمو

دادبتسالا ناينب ىلع اهتلخدأ يتلا تاليدعتلاو تارييغتلا مغر نيناوقلا هذه نإ : ًايناث
ىقبتست  لازتالاهنإف نرق فصن  ىلع ديزت ةدمل اهماظن ىلع نار يذلاو رصم يف يسايسلا
يف صيخرتلا ةركفب ذخأتو  ،اهطاشن ةسراممو بازحألا نيوكت ةيرح ىلع ةظيلغ ًادويق
ةسرامم نوناقل ةبسنلاب كلذكو  ،سيسأتلا تاءارجإ يف ةيلاملا ةفلكلا ىلع ًالضف اهئاشنإ
 ىلع ًالضف .هيف ناجللا ضعب ليكشت ريغت نإو ريغتي مل نوناقلا لكيه نإف ةيسايسلا قوقحلا

يف لثمي رهمجتلاو ماصتعالا ىلع تابوقعلا ظيلغتو ميرجتب ردص يذلا نوناقب موسرملا نأ 
هاجتا نأ كلذ  ؛ةيرصملا ةلاحلا اهيف شيعت يتلا ةمزألا قمع هعوضوم يفو هرودص تيقوت

رمألا ةقيقح يف لثمي ناك موسرملا اذه رادصإ ىلإ ةروث ةموكح تيمس يتلا ةموكحلا ريكفت 
ام لكو  ،قباسلا ماظنلا برد ىلع ةرئاس اهنأب  - ةروثلا لعفب-  ةمكاحلا ةطلسلا نم ًانالعإ
  .دعب طقسي مل ماظنل يروكيد حالصإ درجم وه هيلإ ىعسن نأ نكمي
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يأر اهيف ذخؤي ملو اهلوح  ةيدج تاراوح وأ تاشاقن يأ متي مل نيناوقلا هذه نإ: ًاثلاث
ءارجإ نود ردص ةيسايسلا قوقحلا ةسرامم نوناق كلذكو  ،بازحألا نوناق ليدعتف .بعشلا
ال اهلعجيو  ،ةروثلا رصم يف ةطلسلا ةسرامم ةمزأ سركي ام وهو ،امهلوح تاراوح يأ
   .اهلبق ًادئاس ناك يذلا طمنلا نع ًاريثك فلتخت

ىلع نار يذلا دادبتسالا ضارمأ  عيمجل اهلومش مدعو تاليدعتلا ضومغ نإ: ًاعبار
يلإ فدهت  - قبس امل ًاقفو –ةيلاقتنالا ةلحرملا تاءارجإ نأ دكؤي يرصملا يسايسلا ماظنلا 

يف راث يذلا بعشلا يريو طقسي مل هنأ ةطلسلا ةسرامم ىلع نومئاقلا ىري  ،ماظن حالصإ
  .ةلكشملا يه كلت ،طقس هنأ رياني ٢٥

رايتخا ةيفيك يه تراث يتلا رصم ةلكشم له لءاستن اهدودحو ةلخادملا هذه ةياهن يف 
  ؟موقي نأ بجي رخ آماظنو طقس ماظن يف لصحتت اهنأ مأ  ..ىروشو بعش يسلجم
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  سماخلالصفلا   
  مستقبل التعددية السياسية والنقابية
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   العمالية النقابية التعددية مستقبل
  *سامر سليمان. د

  
  
  
  
  
 

  
يسايسلا ماظنلا ةعيبط يه مويلا ةيرصملا ةيلامعلا ةيباقنلا ةطيرخلا مهف يف ةيادبلا ةطقن 

ىلع رارحألا طابضلا يلوتسا  ١٩٥٢ماع يف . ةيضاملا دوقعلا يف هروطتو دالبلا يف يذلا
نيسسؤمو  ١٩٢٢ماع لالقتسالا ذنم رصم يف داس يذلا يلاربيللا هبش ماظنلا نيهنم ةطلسلا 

ةئبعتلا ىلإ فدهي بزح ءاشنإو ةيبزحلا ةيددعتلا ءاهنإ رارحألا طابضلا ررق . ًايوطلس ًاماظن
ةيلامعلا ةيباقنلا تاميظنتلل ينوناقلا راطإلا ىشامتي نأ يعيبطلا نم ناك . ةيسايسلا ةرطيسلاو
يف اهديحوتو ةدوجوملا ةيلامعلا تاباقنلا لك عيمجت متف . دئاسلا يوطلسلا ماظنلا ةعيبط عم
يتاروبروكلا ماظنلا أشن اذكه . مكحلا ماظن ةرطيس تحت نوكي لامعلا تاباقنل دحاو داحتا

corporatist ئشنت نأ وه يتاروبروكلا ماظنلاب دوصقملا . ةيلامعلا ةحاسلا يف يرصملا
هبش وأ ةيرابجإ اهيف ةيوضعلا نوكت ،ةيعامتجا ةعامج لك ليثمتل ةديحو ةباقن ةلودلا 

يفاصلا جذومنلا . ىرخأ تاباقن سيسأت ةعومجم يأ قح نم نوكي الو ،ةيرابجإ
تامظنم سيسأتب كانه ةلودلا تماق . ةيعويشلاو ةيشافلا لودلا يف هقيبطت مت ةيتاروبروكلل

                                                 
  .يعامتجالا يطارقميدلا يرصملا بزحلل ةيسيسأتلا ةنجللا وضعو يسايسلا داصتقالا ذاتسأ  *
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ةرطيسلا نم  ًاعفترم ًاردق اهل كلذ حاتأ دقو. ةرشابملا اهترطيس تحت ةيدحاو ةيزكرم ةيباقن
يف دوسي يتاروبروكلا عونلا اذه لباقم يف . ةيعامتجالا تائفلاو ةينهملا تاعامجلا ىلع

قحلا ةيعامتجا ةعامج لكل نوكي هاضتقمب يذلا  pluralistيددعتلا ماظنلا ةيطارقميدلا دالبلا 
  . ةلودلا ةرطيسل عضخت ال تاباقن يهو ،يعوط لكشب ةديدع تاباقن ءاشنإ يف

خي راتف ،عمقلا نم ةدودحم ةجردب تاينيسمخلا يف يرصملا يتاروبروكلا ماظنلا سسأت
 ؛رخآلا ضعبلل دوقع ةدعو اهضعبل تاونس ةدع ىطختي نكي مل رصم يف حلاصملا تامظنم

 نإ لب ،اهيلع ةلودلا ةرطيس لبق ةريبك تازاجنإوأ خيرات اهل سيل تاباقنلا ضعبف كلذل 
ةعامجلا ءاضعأ نم ةيلقأ الإ مضت نكت مل ةلودلا ةرطيس تحت تعقو يتلا تاباقنلا ضعب 

الب رصم يف ترمتساو ةيتاروبروكلا تماق كلذل . تاباقنلا كلت اهلثمت يتلا ةيعامتجالا
تاكرشلا ىلع ةلودلا ةرطيسب رصم يف ةيتاروبروكلا تمعدت دقو . ةسرش ةمواقم
مامأ ضوافملا فرطلاو لمعلا ةبحاص تناك انه ةلودلاف . ةثيدحلاو ةريبكلا ةيداصتقالا
قوقحلا ضعب حنم عم يتاروبروكلا م اظنلا قفارتو. اهيلع رطيست يتلا ةيعامتجالا تاعامجلا
  . لمعلا تاعاسل ىصقأ دحو يحصلا نيمأتلا لثم لامعلل ةيداصتقالا

ةيعامتجالا تائفلا لك ىلع ًاضيأ اهضرف مت ةيتاروبروكلا نأ ركذلاب ريدجلا نم 
فرغلا داحتاو تاعانصلا داحتا لثم ،ًالثم لامعألا تاداحتاف . ةيلامعلا طقف سيلو ىرخألا

فصن  وحننييعتل ةلودلاب يدؤي ناك يذلا دحلا ىلإ ةلودلا ةرطيسل امهعاضخإ مت ةيراجتلا 
  .  اهسيئر امك تاداحتالا تارادإ سلاجم ءاضعأ

ةيوطلسلا نأ امبو . ةيسايسلا ةيوطلسلل مزالم ماظن لصألا يف يه ةيتاروبروكلا
لاكشأ  ضعب لاخدإ وحن لام ماظنلا نأ امبو ،تاينيتسلا ةياهن ذنم ةمزأ يف تلخد ةيرصملا
ةيددع تلا نم لاكشأ ضعب فرعت ةيباقنلا ةحاسلا تأدب كلذل ،تاينيعبسلا يف ةدودحملا ةيددعتلا
ةيددعتلا هذهب ىظحت يتلا ةيعامتجالا تائفلا  ىلوأ نوكت نأ يعيبطلا نم ناكو. ةدودحملا
اذكه . مكحلا ماظنل برقو ةيميظنتو ةيلام ةوق نم اهل امل لامعألا لاجر ةقبط يه ةدودحملا

لاجر ةيعمج لثم تاينينامثلا وتاينيعبسلا ذنم روهظلا يف لامعأ لاجر تايعمج تأدب 
هذه لمعت و ،ةيكيرمألا ةراجتلا ةفرغ لثم ةكرتشملا ةيراجتلا فرغلاو نييرصملا لامعألا

فرغلا داحتاو تاعانصلا داحتا لثم ةيتاروبروكلا تامظنملا عم يزاوتلاب تامظنملا 
  . ةيراجتلا
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داحتالا ةمزأ قمع نم مغرلاب ةرطيسم ةيتاروبروكلا تلظ ةيلامعلا ةحاسلا ىلع 
يلجتت ةمزألا هذه حمالم . لامعلا ليثمت ىلع رداق ريغ رثكأف رثكأ تاب يذلا لامعلل يمسرلا
  : يتآلا يف

 ،ماعلا عاطقلا تاكرش لامع ةيوضع تناك يمسرلا داحتالل ةيساسألا ةيوضعلا نإ .١
صاخلا عاطقلا حلاصل جيردتلاب داصتقالا يف هنزو ضفخنا ماعلا عاطقلا نأ امبو 

لامعلا نم ةيلقأ الإ مويلا  مضي ال يمسرلا داحتالا حبصأ كلذل ،تاينيعبسلا ذنم
امتنا يتأي)لماع نويلم ٣،٥ وحن(نييرصملا  يعوط ريغ لكشب داحتالل مه ؤ، 

داحتالل نومتني ال صاخلا عاطقلا لامع مظعم . تاكرشلا لخاد مهيفظوت درجمب
 .يمسرلا

يمسرلا داحتالا ىلإ نورظني لامعلاف . ةدودحم لامعلا ليثمت ىلع داحتالا ةردق نإ .٢
نكلو ،يعوط لكشب ةباقنلا تاكارتشا نوعفدي ال مهف  ،ةلودلا نم ًاءزج هرابتعاب
ام ةداع يمسرلا داحتالا تادايقو . بئارضلا مصخُت امك تاكارتشالا مهنم مصخُت
. ةموكحلا يف ةيذيفنت بصانم يلوتي مهضعبو ،مكاحلا بزحلا يف ءاضعأ نونوكي

تامزألا ءانثأ ىلجتت ةلودلا نم ءزجك ماعلا داحتالل لامعلا نم ةرظنلا هذه 
ًافده نايحألا ضعب يف نونوكي ةيمسرلا ةيباقنلا ناجللا ءاضعأف  ؛تابارضإلاو
ةيبلغألا يفو . تاماصتعالاو تابارضإلا تالاح يف لامعلا تاءادتعالو لب طخسل
 .ةيباقنلا تادايقلا جراخ نم بارضإلا تادايق نوكت تابارضإلا نم ةقحاسلا

هداسف ىلإ ةفاضإلاب يمسرلا لامعلا تاباقن داحتال ةفيعضلا ةيليثمتلا ةردقلا مامأ 
نييسايسلاو نييباقنلا ءاطشنلا ضعب حرط ،هيلع ةلودلا نمأ ةرطيسو مكاحلا ماظنلاب هطابتراو 

 ةمهملا رؤبلا دحأ وه ةيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا زكرم ناكو. ةلقتسم تاباقن نيوكت ةركف
دعب الإ عقاولا يف دسجتت ملو  ،ريشبتلا لاجم يف تلظ ةركفلا هذه نكل. ةركفلا هذه حرطل

لامك ةدايقب ةلقتسملا مهتباقن سيسأت مهنالعإو  ٢٠٠٩ماع ةيراقعلا بئارضلا يفظوم بارضإ 
سيسأت ةاعد مهتا يذلا يمسرلا داحتالا نم ةفين ع ةمواقمب ةوطخلا هذه تلبوق دقو. ةطيع وبأ
ىلع ف. ًاشه ةديلولا ةباقنلا هذهل ينوناقلا عضولا ناك دقو. لامعلا تيتفتب ةلقتسملا تاباقنلا

حمست يتلا ةيلامعلا قوقحلل ةيلودلا تادهاعملا ىلع تعقو دق تناك رصم نأ نم مغرلاب 
 ، ةرازو تلظو . ةلقتسم تاباقن ءاشنإ ةلأسم مظني مل ينوناقلا راطإلا نإفةيباقنلا ةيددعتلاب

ةلقتسملا ةباقنلا نيب قشارتلا رمتسا دقو . ةيباقنلا ةيددعتلل اهتضراعم ىلع ةلماعلا ىوقلا
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ةدمل ىرخأ ةيحان نم ةلماعلا ىوقلا ةرازوو لامعلا داحتاو ،ةيحان نم ةيراقعلا بئارضلل 
  .  ٢٠١١يف كرا بم ماظن تطقسأو ةيرصملا ةروثلا تماق ىتح ةنس نم رثكأ

ماظنلا طقس دقف . ةلقتسملا تاباقنلا ةركفل ًاريبك ًامخز يطعتل ةيرصملا ةروثلا تءاج
عارذلا (ناك يذلا ةلودلا نمأ زاهج هعم طقسو ،ةيباقنلا تايرحلا ديقي ناك يذلا يوطلسلا 

 تدأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب )تاباقنلا ىلع رطيسي مكاحلا ماظنلا ناك هلالخ نم يذلا ةينمألا
يف  –يداهلا دبع ةشئاع–ةلماعلا ىوقل ا ةريزولو يمسرلا داحتالا تادايقل ةيوقلا ةكراشملا

يمسرلا داحتالا حضف يف ًايساسأ ًالماع موي رخ آىتح كرابم ينسح ماظن نع عافدلا 
نم تاعومجم ميظنت صوصخب لامعلا داحتا سيئر قحب تاماهتا تددرت دقو . هتادايقو

يف ىدأ يذلا رمألا . مهضعب ةباصإو لتقو ةروثلا ءانثأ نيرهاظتملاىلع ءادتعالل ةيجطلبلا 
  . ةلادعلل هميدقتو يمسرلا داحتالا سيئر سبح ىلإ ةياهنلا

مهو ةلقتسملا ةيلامعلا تاباقنلا عورشم ءادعأ مهأ حيزت يكل ةيرصملا ةروثلا تءاج 
 ،لامعلل يمسرلا داحتالا تادايق نع ًامامت ةيعرشلا عزنت يكلو ةينمألا هتزهجأو مكحلا ماظن
ةروثلا دعب . ةيباقنلا ةيددعتلل ةضراعملا يداهلا دبع ةشئاع ةلماعلا ىوقلا ةرازو نم حيزتو

هل يلامع ريبخو ةرهاقلا ةعماجب نوناق ذاتسأ وهو ،يعربلا دمحأ روتكدلا ةرازولا هذه يلوت 
ةديدج ةلقتسم تاباق ن ليكشت مامأ بابلا حتفنا اذهبو. ةيباقنلا ةيددعتلل ةديؤم ةقباس فقاوم

ةباقنو ،باشخألاو ءانبلا لامع ةباقنو ،ماعلا لقنلا ةئيهب نيلماعلا ةباقن لثم تاباقن ترهظف 
 ، يرصملا داحتالا سيسأت تاباقنلا كلت روهظ عم قفارتو . خلإتاعيبملا بئارضب نيلماعلا

ةلقتسملا تاباقنلا نم ريثكلل ًاعماج   داحتالا اذه مض ي. ءاعو نوكي يكل ةلقتسملا تاباقنلل
 ٥٠ وحنداحتالا اذه ةيوضع غلبت نييلامعلا طاشنلا دحأ ريدقت يفو ةديدج ةباقن  ١٥يلاوح 

   )١(.لماع فلأ
هيلوت روف ديدجلا ريزولا عرش دقل . ًايلاقتنا ةيلامعلا تاباقنلل ينوناقلا عضولا لظي

ةديدج تاباقن ليكشت يف لامعلل قحلا يطعي ةيباقنلا تايرحلل ديدج نوناق دادعإ يف ةرازولا 
نم سيل كلذل . روطسلا هذه ةباتك ىتح دعب نوناقلا اذه ردصي مل. يمسرلا داحتالا نع ًاديعب
عورشم ناك اذإ هنأ حضوي مالعإلا يف هلوادت متي ام نكل . ةيئاهنلا هتغيص نآلا فورعملا
ليكشت ديقي ه نإف ،تاعاطقلاو تآشنملا ىوتسم ىلع ةلقتسملا تاباقنلا ليكشت حابأ دق نوناقلا

                                                 
 . نحاطملا لامعل ةلقتسملا ةباقنلاب يدايق وضع. داشر يجان ١
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نأ بجي لامعلل ماع داحتا أشني يكلف . ينطولا ىوتسملا ىلع ةماعلا ةيلامعلا تاداحتالا
ةفاضإلاب . لماع فلأ ٢٠٠نع اهيف لامعلا دادعأ لقت ال ،ةباقن  ٢٠ةيوضع ىلع لصحي 

يف داحتالا ءاضعأ ءامسأ رشني نأب يلامع ماع داحتا سيسأت ديري نم نوناقلا مزل   ي كلذ ىلإ
تادايق بناج نم ةفينع تاداقتنال ضرعت طرشلا اذه نكل . راشتنالا يتعساو نيتديرج
. دراوملا ةدودحملا ةيلامعلا تاباقنلا هيلع ردقت ال ًايزيجعت ًاطرش هرابتعاب ةلقتسملا تاباقنلا
دحأ . ةلقتسملا تاباقنلاو ةلماعلا ىوقلا ةرازو نيب ضوافت لحم طرشلا اذه لاز امو
تاداحتالا نع ةباين نالعإلا نمث عفدب ةلماعلا ىوقلا ةرازو موقت ن أب يضقي تاحرتقملا
  . ةديدجلا ةيباقنلا

ةيددعتلا هذه . ةلقتسم تاباقن سيسأت يف لامعلا قح رارقإل ًاريخأ رصم تلصو اذكه
لامعلا يطعتو  ،لامعلا ةمدخ ىلع تاباقنلا نيب ًاسفانت قلخت نأ ضرتفملا نم ةيباقنلا
ةرابعب . مهتاحومط يبلت ال ةمئاقلا تاباقنلا نأ اوأترا ام اذإ ةديدج تاباقن سيسأتل ةصرفلا

تاليكشت ةدع نيب ةعزوم رصم يف ةيباقنلا ةحاسلا نوكت نأ دكؤملا هبش نم حبصأ ،ىرخأ 
 رايتخاو هترادإ سلجم لحب رارق ًارخؤم ردص ىذلاو - يمسرلا داحتالا صخي اميف. ةيباقن
لخاد  نايأر كانه  - ةمداقلا ةيباقنلا تاباختنالا ىتح هترادإل ةيلامعلا تادايقلا نم ةنجل
يلاتلابو  ،داحتالا اذه حالصإ ةلاحتساب لوقي لوألا يأرلا. لامعلا تادايقو ءاطشن طاسوأ
. ةديلولا ةلقتسملا تاباقنلا دي يف لامعلا ليثمت حبصي مث نمو ،هكالمأ ةرداصمو هلح بجوتي
يذلا  ١٩٧٦ةنسل  ٣٥مقر نوناقلاف  ،هلخاد نم ماعلا داحتالا حالصإ ةلاحتسا نوحرطي ءالؤه
حمسي ةيباقنلا تاباختنالا ةلأسمل مكاحلاو  ١٩٩٥ةنسل  ١٢مقرب تاليدعتلا  ضعب هل تيرجأ
رصانعلا هذه . ةيمهو ةينهم ناجل ةيوضع يف شاعملا نس تزواجت رداوكو رصانع ءاقبب
ماعلا داحتالا نأ ضعبلا ىري رخألا بناجلا ىلعو . ماعلا داحتالا تادايق تلكش يتلا يه

بجي الو  ،ًاعيمج لامعلا كلم وه ةيلامعلا هتعماجب) يلامعلا كنبلا(هكنبو هتارقمو هلوصأب 
ليدعت قيرط نع هلخاد نم داحتالا حالصإل ةيناكمإ كانه نأ ءالؤه ىريو . هب ةيحضتلا

لامعك لمعلا نع اوفك نم حشرت مدع نامض لجأ نم ةيباقنلا تاباختنالل مكاحلا نوناقلا 
  . لامعلا لك مامأ ًاروف حشرتلا باب حتفي يكلو

رثؤيس  هنأل ؛لامعلا ًاساسأ صخي لامعلا تاباقنل ماعلا داحتالا لبقتسمب صاخلا رارقلا
روتسد ةباتك دهشت يتلاو ًادج  ةمهملا ةلبقملا ةلحرملا يف ةيليثمتلاو ةيميظنتلا مهتاردق ىلع
يتلاو ميدقلا ماظنلاب ةصاخلا تاسايسلاو تاعيرشتلا يف رظنلا ةداعإ دهشت امك ،ةلودلل  ديدج
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لبقتسملا يف لامعلل يطعي دق ةلقتسملا تاباقنلا ىلع طقف ناهرلا . لامعلا ىلع اهعيمج رثؤتس
مضت ال مويلا ةلقتسملا تاباقنلا نكل . ةفلتخم سسأ ىلع ةيوقو ةديدج تاباقن ديعبلاو طسوتملا

لامعلا لثمي نل هنأ ينعي اذهف مويلا يمسرلا داحتالا ل  ،لامعلا نم فالآلا تارشعالإ   ح اذإف
ةقبطلا ءانبأ مظعمل ةيليثمت ةردق اهل نوكت يكل تاونس اهمامأ نوكي دق ةئشان تاباقن الإ مويلا 

هح الصإ عم لعفلاب مئاقلا داحتالا ىلع ظافحلا ملسألا نم نوكي دق يلاتلابو. ةيرصملا ةلماعلا
ةحازإ لجأ نم هيف حشرتلاب ءاطشنلا نم ديدعلا مايق لالخ نمو  ،هنيناوق ليدعت لالخ نم
  . ةميدقلا هوجولا
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   مستقبل األحزاب السياسية اجلديدة
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مل يضاملا نرقلا علطم يف ثيدحلا اهانعمب ةيسايسلا بازحألا رصم تفرع نأ ذنم 

يلجتيو   . ةديجملا رياني ٢٥ةروث دعب نآلا رصم هدهشت يذلا يبزحلا كارحلا اذه لثم ثدحي 
ظوحلم مامتهاو   ، ةيسايس بازحأ سيسأت ةبرجت ضوخ ىلع ريبك لابقإ يف كارحلا اذه
كلذلو .  يطسولا ةقبطلا يف اصوصخ ةدع ةيعامتجا حئارشو تائف طاسوأ يف يبزحلا لمعلاب
لابقإ ىلإ ةيسايسلا بازحألا رود راسحنا ي دم ترهظأ ةروث دوقت نأ لمأتلل اريثم ودبي
تدهش يتلا دالبلا يف ةرركتم ةرهاظ هذه نأ ريغ . ةديدج بازحأ سيسأت يلع عساو
 ،ةيبعش طوغض وأ تاضافتنا وأ تاروث ةجيتن ريخألا نرقلا عبر يف ةيطارقميد تالوحت
هذه نم ليلق ريغ يفف . ةينيتاللا اكيرمأ يفو ابوروأ طسوو قرش يف ةدبتسم ًامظن تطقسأ

ةيددعتلا نم ةمورحم تلظ اهبوعش نأ اصوصخ يبزحلا لمعلا يف ديدش شاعتنا ثدح دالبلا 
ربتعي ددع دوجو نم مغرلاب اضيأ نييرصملا لاح يه هذه تناكو ،ةدع دوقعل ةيسايسلا 

                                                 
  .ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلل مارهألا زكرمب ثحابلا  *
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مل هنأ يف كش الو . )١(ةفلتخملا عمتجملا تائف نع ةلوزعم بازحأ اهنكلو ،بازحألا نم ًاريبك
ركتحي نميهم بزح كانه ناك ثيح  ؛دئابلا ماظنلا لظ يف ةيقيقح ةيبزح ةيددعت كانه نكت
ومنلاب اهل حمسي ال يتلا ةريغصلا بازحألا نم ةعومجم هراوج يلإو  ،ةمئاد ةفصب ةطلسلا
ةيبزحلا ةايحلا لبقتسم وه ام : انه حورطملا لاؤسلاو. مكحلا يلع هسفانت يتلا ةجردلا ىلإ
ةيبزحلا ةيددعتل لايقيقح  ًاروطت رصم دهشت نأ نكمي لهو ؟يطارقميدلا لوحتلا ةلحرم يف
  ؟ةطلسلل يملسلا لوادتلاو يطارقميدلا سفانتلاب ةديدجلا بازحألا عيمجل حمسي

نوناق نم ةئشانلا كلت ةصاخ بازحألا ةأشن هجاوت يتلا قئاوعلا ضعب نم مغرلا ىلع 
يف بعشلا تاعلطتل ام دح ىلإ ا بلم ءاج هنأ الإ ،ًارخؤم ردص يذلا ةيسايسلا بازحألا ي

ةلاح نم اهلقنو ،لمعلا ىلإ ةيبزحلاو ةيسايسلا ةايحلا ةداعإ ةباثمبو ،لضفأ يسايس لبقتسم 
مهأ نمو . ىرخأ ةرم لمعلا ىلإ ةقباس دوقعل اهنم يناعت تناك يتلا ديمجتلاو تاوملا

   )٢(:٢٠١١سرام ٢٨يف ردص يذلا نوناقلا اهنمضت يتلا تاطارتشالا 
ةسرامم يف هبيلاسأ وأ هتاسايس وأ هجمارب وأ هفادهأ وأ بزحلا ئدابم ضراعت مدع  .١

وأ يرصملا يموقلا نمألا ةيامح تايضتقم وأ روتسدلل ةيساسألا ئدابملا عم هطاشن 
 . يطارقميدلا ماظنلاو يعامتجالا مالسلاو ةينطولا ةدحولا ىلع ظافحلا

هتادايق رايتخا يف وأ هطاشن ةرشا بم يف وأ هجمارب وأ هئدابم يف بزحلا مايق مدع .٢
ببسب وأ يفارغج وأ يوئف وأ يفئاط وأ يقبط وأ ينيد ساسأ ىلع هئاضعأو 

 . ةديقعلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا
هبش وأ ةيركسعلا تاليكشتلا نم عون يأ ةماقإ ىلع بزحلا لئاسو ءاوطنا مدع  .٣

 . ةيركسعلا
 . هليومت رداصمو لئاسوو هتاميظنتو هبيلاسأو هفادهأو بزحلا ئدابم ةينالع .٤
هئاضعأ نم وضع فالآ ةسمخ عيقوتب ابوحصم ةباتك بزحلا سيسأتب راطخإلا مدقي  .٥

اهسأري يتلا ةيسايسلا بازحألا ةنجل ىلإ لقألا ىلع تاظفاحم رشع نم نيسسؤملا 
مكاحمب نيسيئرو ضقنلا ةمكحم سيئرل نيبئان ةيوضعو ضقنلا ةمكحم سيئر 

                                                 
،. د - ١   .٢٠١١ليربأ  ١٨مارهألا ،ةديدجلا ةيسايسلا ةطيرخلاو   .. ةروثلا بازحأ ديجملا دبع ديحو
٢ -  ،  .٢٠١١سرام  ٢٩ةيعمتجملا ةكراشملاب ضوهنلل ةيرصملا ةيعمجلا
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امهراتخي ةلودلا سلجم سيئرل نيبئانو ىلعألا ءاضقلا سلجم مهراتخي فانئتسالا 
هطاشن سراميو  ،ةصاخلا ةيرابتعالا ةيصخشلاب بزحلا عتمتيو. صاخلا سلجملا

نوئش ةنجل راطخإ ىلع اموي نيثالث رورمل يلاتلا مويلا نم ارابتعا يسايسلا 
 . اهضارتعا نود بازحألا

وأ ةيبنجأ ةهج نم وأ يبنجأ ن م ةعفنم وأ ةزيم وأ عربت يأ لوبق بزحلل زوجي الو .٦
 . ةيرصملا ةيسنجلاب اعتمتم ناك ولو يرابتعا صخش نم وأ ةيلود

تاعربت نم هاقلت امب تابساحملل يزكرملا زاهجلا رطخي نأب بزحلا مزتلي  .٧
  . ماع لك ةياهن يف نيعربتملاب ةصاخلا تانايبلابو

طورش ةدعل اقفو را طخإلاب بازحألا سيسأت مامأ احوتفم بابلا حبصأ ،طورشلا هذهبو
، .  تاديقعتلا نم ريثكلا لمحت ال ةطيسب بازحألا نوئش ةنجل راطخإ الإ نيسسؤملا يلع امو
  . نوناقلا ماكحأل اقبط بازحألا سيسأت تاراطخإ ةساردو صحفب موقت ةيئاضق ةنجل يهو

هذه طيسبت نم فوختلا نكل ةقوبسم ريغ تاليهست مدق ديدجلا نوناقلا نأ ضعبلا يريو 
ةمئاقلا ) ٢٤(ـلا بازحألا بناج يلإ ديدج بزح ةئام وحن روهظ ىلإ يدؤتس تاليهستلا
ةجيتن ةديدجلا بازحألا طقاستت نأ فوختلاو . ةسفانملا عيطتست الو ةفيعض بازحأ اهمظعمو
ليومت ةيضقو . اهريغو ةيرسأ بازحأ ءاشنإل ءوجللاو ةربخلا دوجو مدعو ليومتلا تالكشم

أشنيس يبيرضلا مهئاعو نم اهمصخ نود نييرصم نم تاعربتلاو تاكارتشالا نم بازحألا 
لوبقل بازحألا رطضتس انهو ،بازحألل ةلودلا معد ءاغلإ عم ةصاخ يليومت زجع اهنع 

ضرعت ةينوناق ريغ تافرصت فرصتت وأ راهنت وأ " ةزيبرتلا"تحت نم جراخلا نم لاومأ 
    )١(.رطخلل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا

  
  :ةديدجلا بازحألا ةطيرخ -الوأ

رورمب هنأ الإ ،يبزحلا راجفنالاب ىمسي ام ةيسايسلا ةحاسلا  تدهش نوناقلا رودص دعب
 ، ةضيرع ةدعاق ليكشت ىلع ةردق رثكأ حبصتل ةديدجلا بازحألا كلت رولبتت فوس تقولا

                                                 
سرام  ٢٢مارهألا ،ةحرتقملا تاليدعتلا جورخ دعب بازــحألا ناــفوط ،يتاونقلا دومحم   : قيقحت - ١

٢٠١١.  
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مئاق يطارقميد ماظنل ةاون يه ةديدجلا بازحألا نأ امك . عمتجملا عم لصاوتلا ىلع ةرداقو
تأدب رياني  ٢٥ةروث دعب  هنإلوقلا نكمي ،ةماعو ) ١(.اهنيوكتو بازحألا ليكشت ةيرح ىلع
يف  دوجولل ىعست يتلا ةديدجلا بازحألا نم ديدعلا رهظو ريغتت رصم يف ةيبزحلا ةطيرخلا
يمسر ريغ لكشب ة دوجوم تناك بازحأو ىوق روهظ بناجب يرصملا يسايسلا عراشلا
نلعملا ةديدجلا بازحألا ددع لصو دقو  )٢(.اهنمو اهيلع بازحألا نوئش ةنجل ةقفاوم مدعل

ةسراممو يمسرلا ليجستلا ىلإ ىعست  ًايسايس ًابزح ٩٠نم رثكأ  وحننآلا ىتح اهسيسأت نع 
،  )٣(.يسايسلا طاشنلا رونلا اهنع نالعإلا مت يتلا بازحألا عيمج رت مل لوقلا ةيمهألا نمو
 ٥٠٠٠(تاليكوتلا عيمجتو جماربلا دادعإ روط يف  اهنم ريبك ددع لازامو ،نآلا ىتح
ةباتك ىتح اهنع نالعإلا مت يتلا بازحألا فينصت اننكميو . اهب ةصاخلا حئاوللاو) ليكوت
  : يلي امك ،اهل ساسألا هجوتلا بسح ةيساسأ تاعومجم ةدع ىلإ روطسلا هذه
  : ةينيدلاةيعجرم لاتاذ بازحألا ) ١

  .ةيحيسم ةيعجرم تاذو ةيمالسإ ةيعجرم تاذبازحأ ىلإ اهرودب مسقنت يهو 
١.  ، دهشملا ردصت رياني  ٢٥ةروث حاجن دعب ةيمالسإلا ةيعجرملا تاذ بازحألا

 –ممقلا نم جرخ دراملا نأكو  –ةيمالسإلا تاعامجلاو تاكرحلا نم ريبك ددع يسايسلا 
قفو ي سايسلاو يبزحلا لمعلا سرامت ةيسايس بازحأ ءاشنأ اهتين نع نالعإلاب تماق يتلا
بزح سيسأتب نيملسملا ناوخإلا ةعامج تماق ،لاثملا ليبس ىلعف  .ةيمالسإ ةيعجرمو ةيؤر
قالطإلا ىلع اهربكأو ةينيدلا ةيعجرملا تاذ ةديدجلا بازحألا زربأ وه"ةلادعلاو ةيرحلا"  ، .

ةقثبنم ةيدج بازحأ سيسأتل ةيراج ىرخأ تالواحم ةمثف دحلا اذه دنع رمألا فقوتي ملو 
حالصإلا ،ةدايرلا ،ةضهنلا (بازحأ لثم ةعامج ىلع ةقشنملا تادايقلا لبق نم اهنع 

قرطلا خياشم نم اًخيش  ١٨نلعأ دقف ،ةيفوصلا قرطلا امأ ). يرصملا رايتلا ،ةيمنتلاو

                                                 
، دعتلا عنصت ةروثلا.. ديدجلا بازحألا نوناق  ،يوالس ىوضر -  ١  ٢٩نبال نوأ ناوخإ ،ةيسايسلا ةيد

 .٢٠١١سرام 

  : رظنا ،ليصافتلا نم ديزمل ،ةديرج ،رصم يف ةديدجلا بازحألا“ يمانوست” - ٢
http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23 

  :رظنأ ةديدجلا بازحألا ةطيرخ لوح ليصافتلا نم ديزمل - ٣
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-
after-the-january-25/129874-2011-03-30-11-38-30.html 

http://www.raya.com/site/topics/arti...4&parent_id=23
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-
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امأ  ) ١(".يعامتجالا حماستلا"مسا تحت ةرم لوأل يسايس بزح سيسأت نع ،ةيفوصلا 
نآلا ىتح تلصو يتلاو بازحألا نم ديدعلا ةأشن نع تنلعأ دقف ةفلتخملا ةيفلسلا تارايتلا 

، (يه ،بازحأ  ١٠ىلإ  ءانبلا رصم ،ةليضفلا ،يطارقميدلا رونلا ،يبرعلا ديحوتلا ،ةضهنلا
). ةلاصألا ،ةضهنلاو حالصإلا ،ةرحلا رصم ،ةيمنتلاو ءانبلا ،ةيرحلا لجأ نم داحتالا
مساب اوفرع ويلوي  ٢٣ةروث لبق ف .ليوط نمز ذنم ةدوجوم ةرهاظ نييفلسلا نأ لوقلا اننكميو
ةلكشم كانه نكت ملو . نييدوعسلا نييفلسلاب ةقالع امئاد مهل تناكو ،ةنسلا راصنأ ةعامج

 ،دجاسم مهاطعأف ،سانلا فيوختل مهمدختسي ةلودلا نمأ زاهج أدب ىتحمهتكرح نأشب 
فوصتلا ةبراحم ىلع ديدجلا يفلسلا بابشلا رايت زكرو . ةينويزفلت تاطحم نوقلطي مهكرتو

ناملربلا لوخد دض اوناكو ،رفك اذإ الإ مكاحلا ةعاط بوجو أدبم ءاقب عم ،ةحرضألاو 
تمن ةيفلسلا ةرهاظلاو . هللا ةدارإ ريغ ىلع موقي هيف عيرشتلا نأل ابارخ وأ أطخ هنوربتعيو
نإ لوقت بتك مهل مه و. عمتجملا نم ةملعتمو ةينغ حئارش اهيلإ تمضناو ،ةبيجع ةقيرطب
ةسرامم اودارأ اذإ بتكلا هذه ةعجارم ىلإ ةجاحب مهو ًامارح طقف سيلو ،رفك ةيطارقميدلا  ،
بيردت ىلإ نوجاتحيو ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ددج نومداق مهف لاوحألا عيمج يفو . ةيسايسلا
بازحأ سيسأتب ةيمالس إلا ةعامجلا تماق اهبناج نمو) ٢(.الهس نوكي نل اذهو ليهأتو
ةلث ىلإ فاضيو )يمالسإلا ةضهنلا ،رييغتلاو حالصإلل   يمالسإلا ،ةيرحلا لجأ نم داحتالا(  ،

 ٢٥ةروث دعب يئاضق مكح يلع لصح يذلا طسولا بزح ةينيدلا ةيعجرملا تاذ بازحألا 
 .رياني

، بازحأ  .٢ ،  ٥ىلإ اهددع لصو ةيحيسم ةيعجرم اهل ، : (مهوبازحأ ةيرصملا ةمألا
 ، بازحأ اهلكو )ديدجلا رهنلا ،ةروثلا بابش ،يرصملا داحتالارصم ءانبأو اه وسسؤمرصي ،

  . ةيندم بازحأاهنأ 
،  ،ةيلاربيللا ةيعجرملا ىلع اهجمانرب يف دكؤت يتلا بازحألا يهو ةيلاربيللا بازحألا

 ، راوث ،انرصم  –ةيمنتلاو حالصإلا: "بازحأ لثمقوسلا ريرحتو ةيدرفلا تايرحلاب نمؤتو
 ، ديدجلا لبقتسملا ،ةيرحلا رصم ،نييرصملا رارحألا ،يطارقميدلا لبقتسملا ،ريرحتلا

  . خلإ..يلاربيللا يرصملاو

                                                 
، .ةيبرعلا - ١  .  ٢٠١١- ٢-١٧تن

٢ -  ،  .٢٠١١- ٧-٧ةايحلا ةديرج ،ناذآو نويع ،نزاخلا داهج
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، بزحلاو "ىكارتشالا يبعشلا فلاحتلا"بزح لثم  ةيراسيلا بازحألا ، "يعويشلا"، 
ةباذج ريغ تلاز ام راسيلا ىوقل ةيعيمجتلا ةغيصلا نأ تفاللاو ". يرصملا يكارتشالا"و

يف تلاز ام ،ىرخأ ةيراسي ًابازحأ نأو ةصاخ ،حضاو جمانرب حرط لبق ىوقلا ضعبل 
  . لماكلاب يروث رخآو ،لماكلاب يحالصإ راسي نيب تفلتخا ،سيسأتلا روط

مضت يتلا بازحألا كلت يهوةيراسيلاو ةيلاربيللا نيب عمجت ةطلتخم بازحأ تاعيونت  ، 
ال هنأب اهعيمج نمؤيو ،قوسلا داصتقاب نيدانملا نييلاربيللاو يحالص إلا راسيلا نم ًاطيلخ وأ

طلتخم بازحأ يه ،رخآ ىنعمب . ةيعامتجإ ةلادع نودةيمنتلا أدبتو داصتقالا موقي نأ نكمي 
ءانب صخي اميف ةيكارتشاو ،يداصتقالاو يسايسلا نأشلا صخي اميف ةيلاربيل يهف ،ةيوهلا 

نيب ةيقبطلا تاوجفلا ليلقتو  ،رقفلا ةحفاكمو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو يعامتجالا لفاكتلا
بزحلا (بازحألا هذه ةلثمأ نمو ،ةلودلا رود ةيمهأ ىلع دكؤت اهنأ امك . دحاولا نطولا ءانبأ

راوث ،يرصملا قحلا ،يرصملا ريرحتلاو ،يعامتجالا مالسلا ،يعامتجالا يطارقميدلا 
  )١().ريرحتلا

طاقنلا مهأ نيب نم هنأ دكؤي يذلاو ،يطارقميدلا لامعلا بزح لثم ) ∗(،ةيلامع بازحأ
يداصتقالاو يعامتجالا عباطلل ىوقلا نم ديدعلا لافغإ يه بزحلا سيسأت يف تمهسأ يتلا 
وأ داسفب اهتصخصخ ترج يتلا تاكرشلا ةداعإب لامعلا عومج بزحلا بلاطيو ،ةروثلل 

ىلعألاو ىندألا نيدحلا قيبطت وأ ،يع امتجالاو يحصلا لاجملا يف ةلودلل ربكأ رودب
لامعلا (وهف ةيلامعلا بازحألا يناث امأ  )٢(.ًايوئف ًابزح هسفن ربتعي ال بزحلا نأ امك ،روجألل
   )٣(.ةيرصملا ةلماعلا ةقبطلا ءانبأ عيمج هتيوضع يف مضي) يرصملا

  

                                                 
، .ةيبرعلا - ١     ٢٠١١- ٢- ١٧تن
لصفنم فينصت يف اهعضو ثحابلا لضف نكلو ةطلت خملا وأ ةيراسيلا بازحألا نمض اهفينصت نكمي ناك *
  .بازحأ ةعبرأ ىلإ لصو اهددع نأل
٢ - ، نم ديزمل . ٢٠١١سرام  ٣١هليف هشتيود ،كرابم دعب ام رصم يف ةديدج ةيبزح ةطيرخ ،شيورد يناه
  :طبارلا رظنا ليصافتلا

http://www.alesbuyia.com/inp/view.asp?ID=25574  
، .ةيبرعلا - ٣   .٢٠١١- ٢- ١٧تن

http://www.alesbuyia.com/inp/view.asp?ID=25574
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  :ةديدجلا بازحألا لبقتسم اهيلع فقوتي يتلا لماوعلا -ايناث
يدم ددحت يتلا يهو  ،عمتجم يأ يف ةيبزحلا ةيددعتلا يف رثؤت ةيساسألماوع كانه 

يف ةيبزحلا ةايحلا لبقتسم فقوتي  ،رياغم ىنعمبو. همدع نم ةيددعتلا هذه جضن ةيناكمإ
  :يلي ام اهنم لماوعلاو رطألا نم ةعومجم ىلع رصم

قحو ةيبزحلا ةيددعتلاب روتسدلا فرتعي نأ نيعتي  :ينوناقلاو يروتسدلا راطإلا .١
ةيرح يف نينطاوملا قح اضيأ ررقيو ،طرش وأ دويق يأ نود اهطاشن ةسرامم يف بازحألا 
ةيعمتجملا طورشلا رفوي امك ،مهبازحأل مامضنالا يلإ نيرخآلا ةوعدو ميظنتلاو يأرلا 

ىرخألا نيناوقلا رداصت الأ طرتشي امك . دويقلا نم ررحتم يريهامج يسايس لمع ةسراممل
تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألا نيناوق ةصاخو اهتسرامم قح طقف م ظنت نأو قوقحلا هذه
 . تايعمجلاو

ةطلسلا ةعيبط ةيبزحلا ةايحلا يف اضيأ ةرثؤملا لماوعلا نم : ةمئاقلا ةطلسلا ةعيبط .٢
ةطلس اهنأ مأ ةيطارقميد لئاسو لالخ نم مكحلا تلوت ةيطارقميد ةطلس يه لهو  ،ةمئاقلا
 .٢٠١١لبق رصم يف لاحلا تناك امك ةيدادبتسا

دعاست فوسف ةينواعت ةقالعلا هذه تناك اذإف  :ةمئاقلا بازحألا نيب ةقالعلا ةعيبط .٣
بازحألا نيب سفانتو رحانت ثدح اذإ حيحص سكعلاو ،ةديدجلا ةيبزحلا ةبرجتلا جضن ىلع 

دقو . ريهامجلا ىلإ ههيجوت ضرتفملاتقولا نم اهنيب تاعارصلا لانت فوسف ةديدجلا 
نييرصملا نيبو ةلادعلاو ةيرحلا يبزح نيب ةلدابتملا تاماهتالا هذه  رداوب ترهظ
 ) ١(.رارحألا

لماوعلا ةرئاد يف اضيأ لخديو  :ةديدجلا بازحألل ةيساسألا تاموقملا رفاوت ىدم .٤
يتلاو  ،بزح يأل ةيساسألا تاموقملا رفاوت يدم ًاباجيإو ًابلس ةيبزحلا ةيددعتلا يف ةرثؤملا
ةكبشو يسايسلا رداكلاو يسايسلا جمانربلا لثم  ،ًايقيقح ًابزح هرابتعا اهنودب نكمي ال
ةيعامتجا يوق نع لعفلاب ربعي هنأ دكؤي امب  ،يفارغجلا راشتنالاو ةيريهامجلا تاقالعلا
كلتمي ال ةديدجلا بازحألا بلغأف ،ةيميظنتلا ةينبلا قبس ام ىلإ فاضيو . عمتجملا يف ةددحم
مدقت نأ عيطتست الو ،تاظفاحملا يف ليثمت اهل دجوي  الف ،ةحضاو ةيسسؤم ةيميظنت ةينب

                                                 
 .٢٠١١ويلوي  ٦مويلا يرصملا  - ١
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نم ةيبزحلا تارقملاو ةيلاملا تاردقلا اضيأ ربتعتو . رئاودلا بلغأ يف اهنع نيحشرم
 . ةديدج بزح يأل ةبولطملا ةيساسألا تاموقملا

لماوعلا مهأ نم يهو : )يلخادلا عارصلا ةرادإ ةيلآ(يبزحلا مازتلالاو كسامتلا  .٥
هنأ ةيرصملا بازحألل ةيسيئرلا حمالملا دحأف . ةديدجلا بازحألا لبقتسم اهيلع فقوتي يتلا

ةديدج بازحأ مايقب ةطيرخلا كلتل تافاضإ دجت ماودلا ىلع امنإو ،ةرقتسم ةطيرخ اهل سيل 
بلغأ تفرع ،ابيرقتو . ةيلصألا مهبازحأ ىلع اوقشنا تادايقو ءاضعأ بلغألا يف لمشت
دفولا بازحأك ايبسن ةريبكلا بازحألا اهيف امب قاقشنالا ةرهاظ ةيرصملا بازحألا  ،

بزحو ،ةيعامتجالا ةلادعلا بزحو ،ةاتفلا رصم بزحك ةريغصلا بازحألاو ،يرصانلاو 
ةهبجلا بزحو دغلا بزحك  ؛ةديدجلا بازحألا اضيأو ،خلا.. رصم بزحو ،رضخلا
لثم  ةيبزح تاعارصو ماسقنا رداوب ةديدجلا بازحألا ضعب تدهش دقو. ةيطارقميدلا
ءاقبإلل  ؛ةفلتخم تاظفاحم يف هتادايق ضعب ةلاقتسا ةلادعلاو ةيرحلا بزح دهش امك )١(طسولا
سيلو ةعامجلل ةيلضفألا نأ ىلع للدي امم  )٢(.ةعامجلاب ةيرادإلا ةدايقلا يف مهتناكم ىلع
رايتلا بزح سيسأت نع مهنالعإ دعب ،ةيبابشلا تادايقلا نم  ٥لصف مت امك . بزحلا
ةيرحلا بزح فالخب بزح يأل مامضنالا مدع ب صاخلاةعامجلا رارقل ةفلاخم لاب يرصملا
: اهنم ،تارشؤملا نم ددعب بازحألا لخاد ساقت ةيطارقميدلا نأ ركذلاب ريدجلاو )٣(.ةلادعلاو
 .اهلخاد عارصلا ةرادإو ،ةيبزحلا ةبخنلا نارودو ،رارقلا عنص ةيلمعو ،يميظنتلا ءانبلا

يف زيامتلاو ريهامجلا عم لصاوتلا ىلع ةميدقلاو  ةديدجلا بازحألا ةردق ىدم .٦
ةهبجلاو دغلاو يرصانلاو عمجتلاو دفولا لثم  ،ةيسيئرلا ةضراعملا بازحأف :جماربلا
نم ريهامجلا عم لصاوتلا نم ةمورحمو ةرصاحم اهنأب امئاد عرذتت تناك  ،ةيطارقميدلا
اهذوفنو ةدودحم اهت يوضع تناكف ،ةيبزحلا تارمتؤملا ةماقإ وأ مالعإلا لئاسو لالخ
الو يريهامج لمع يأل امامت  ًامئالم خانملا حبصأ  ،ةروثلا دعبو ،نآلا امأ. افيعض يسايسلا

 . ريهامجلا عم لصاوتلانم اهعنمت بازحألا عيمج مامأ ةجح يأ دجوت 

                                                 
 .٢٠١١ -٧- ٧مويلا يرصملا  - ١

 . ٢٠١١ويلوي  ٦عباسلا مويلا  - ٢

 .٢٠١١ويلوي ٦قورشلا ةديرج  - ٣
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ةبولطملا ةيلاملا فيلاكتلا تلازام  :ةلودلا نم بولطملا معدلاو ةيلاملا فيلاكتلا .٧
 ،ةديدجلا بازحألا قلح يف ةكوش لثمت تاليكوتلا لمعل ةمزاللا وأ بازحألا نع نالعإلل
ةنجل سعاقتت اذامل : انه لؤاستلاو. رونلا ىلإ اهضعب روهظ مامأ ديحولا قئاعلا نوكتس امبرو
يلاملا معدلا نأ دقتع أو ؟ةديدجلا بازحألل ريسيتلاو ةنورملا ءادبإ نع بازحألا نوئش
ءافتكالاو ،ةينوناقلا ةصخرلا ىلع لوصحلا تاءارجإ ليهس ت دنع فقوتي بازحألل بولطملا

لباقم هينج فالآ  ٥فلكتيس يذلا ةيمسرلا ةفيحصلا يف نيسسؤملا ءاضعألا ءامسأ رشنب 
نم تناك يتلا ةيموكحلا تانوعملا امأ ،ةيموي ةفيحص يأ يف رشنلا فيلاكت هينج نويلم عبر 

كانهو . ىوطت نأ دبال ةحفصو يهتني نأ بجي رمأ اذهف ،بازحألا ضعب ءالو ءارش لجأ
بازحألل ) ةموكحلا نع لصفنت نأ دعب(ةلودلا اهيطعت نأ نكمي ةريثك ىرخأ تاليهست 

بئارضلا يف ءاوس ،نيبخانلا تاوصأ نم % ٢ىلع لصحتس يتلا كلت لقنلو ،ةيقيقحلا 
اهريغو  ،ناملربلا يف ليثمت هيدل بزح لكل يسيئر رقم ءاطعإ وأ راقملا ىلع ةضورفملا
  )١(.يلاملا معدلا راطإ يف لخدت ال يتلا ءايشألا نم

  
  :ةديلولا بازحألا ىلع ةماع تاظحالم -اثلاث

امك ،نيفقثملاو نيطشانلا نم صاخشأ ءامسأب اهطابترا ىنعمب  :سيسأتلا ةيوبخن .١
لجر ىلإ لوصولا عطتست ملو  ،اهترادإو اهلمع يف ةيوبخن - لقألا ىلع اهبلغأ–تلازام اهنأ 

راوث نم امإ اهوسسؤم   ،" ناديملا بازحأ"ظفل اهيلع قلطن نأ عيطتسن اذل . يداعلا عراشلا
بناج ىلإو   ، ةيضاملا تاونسلا ةليط ةيسايسلا ةكراشملا نع اوفزع نيذلا نم وأ  ، ريرحتلا
 ) ٢(.يسايسلا لمعلاو ةيبزحلا ةبرجتلا ضوخ يلع ةروثلا مهتعجش نيرخآ ءالؤهو ءالؤه

ةسمخ وأ  ةعبرأ نم تلعج بازحألا عيمج نأ ظحالملا نمف: تاراعش بازحأ .٢
ىلع لدي امم  ؛"ةيمنتلاو ةيرحلاو لدعلاو ةيطارقميدلا: "لثم اهل تايمسم ةيسايس تاحلطصم

وأ نومضملاب مامتهالا نود اهل تايمسم رياني  ٢٥ةروث تاراعش نم تلعج بازحألا نأ 
 .جماربلاب

                                                 
، . د - ١  .٢٠١١ويلوي  ٦مويلا يرصملا ،بازحألا معد ،ىكبوشلا ورمع

 .٢٠١١ويام  ٤مارهألا ،ةميدقلا يوقلاو   .. ناديملا بازحأ  ،باجنس ميهاربإ - ٢
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لعجي  بازحألا نمريثك ءامسأ براقت :ءامسألاو جماربلا يف ريبكلاهباشتلا  .٣
ًالثم ءامسألا هذه نموًايئاوشع ًاعباط اهتطراخ يلع يفضيو ،ابعص اهنيب زييمتلا  ، : ، ةروثلا
اضيأ فرصنا هباشتلا اذه نأ امك . ةلاصألا  ،ةضهنلا ،ةثيدحلا ،ريرحتلا ،ةلادعلا ،ةيرحلا
ساباهب ةصاخلا جماربلا ىلإ . اهنم ليلق يف ةحضاولا يجولويديألا فالتخالا تالاح ءانثت، 

ىلع قفتت اهعيمجف ،اهنيب زييمتلا بعصي ةديدجلا بازحألا تاراعشو فادهأو جمارب ليلحتبو 
 ، ةيعرف تاسايس وأ ةيئزج ليصافت يف نوكي فالتخالاو ،ةكرتشملا مساوقلا نم ةعومجم

يطارقميدلا ،رارحألا نييرصملا ،لدعلا ةلادعلاو ةيرحلا: (لثم بازحألا ضعب ادع اميفف  ،
ىنعم يف حوضولا اهيدل دجوي ال بازحألا يقاب نإف ،ةحضاو جمارب كلمت يتلا ) يعامتجالا

اهانبتت فوس يتلا وأ اهل ةيليصفتلا تاسايسلا وأ راعشلاو جمانربلا نيب زيمت الو ،جمانربلا 
فلاحتلا بزح لثم يسكراملا رك فلا نم ةبيرقلا ةيراسيلا بازحألا نأ دجنو. لبقتسملا يف

بازحأ عم كلذكو ،رارحألا نييرصملاو لدعلا لثم ةيلاربيللا بازحألا عم يقتلت يبعشلا 
: اهمهأ ،دحاو سسأ يف ،ةيمالسإلا تاهجوتلا تاذ بازحألاو ةلادعلاو ةيرحلاو  طسولا

ةيددعتلاو ،ةيعامتجالا ةلادعلا ىلإ ةوعدلاو ،ماكحألاو ميقلل ردصمك يمالسإلا نيدلا مارتحا 
 .ناسنإلا قوقحو ،يداصتقالا حالصإلاو ،ةيطارقميدلاو

بازحألا عيمج لواحت  :بازحألا عيمج لبق نم ةروثلا بساكم مانتغا يف عرستلا .٤
عيمج اهيف كراش يتلا ةروثلا بوكرل ة صرفلا مانتغا - ءاوس دح ىلع ةميدقلاو ةديدجلا–
يتلا ةميدقلا بازحألا امأ  ،ةديدجلا بازحألل ةبسنلاب موهفمو رربم اذهو ،نييرصملا فايطأ

يفف . اهقح نم سيلو ،رربم ريغ اذهف رياني ٢٥تارهاظت يف ةكراشملا ةيادبلا ذنم تضفر 
بازحأ رخآلا بناجلا يلع فقت ،لكشت لا ديقناديملا بازحأ حمالم لازت ال يذلا تقولا 

ةيداملا اهتاناكمإ كلذ يف ةلغتسم  ،ةروثلا جئاتن صانتقال يعست ةفينع تاعامجو ةميدق
يضقو ،لحلاب ينطولا بزحلا ةايح يهنأ دق لداعلا يرصملا ءاضقلا ناك اذإو . ةيميظنتلاو

ةروظحمو ةضراعم  - ةميدقلا تاعامجلاو بازحألا رئاسنإف ،نجسلاب هئامعز لبقتسم يلع 
ماظن ىلع ةيعرشلا ءافضإ يف يزخملا اهرود مغرب ،ةايحلا ديق يلع تلازام  - ةالاوم و
قلح يف ةكوش ،ةيميظنتلا اهتاردقو ةيداملا اهتاناكمإب ،لظتس اضيأ يهو . قباسلا مكحلا
عفدتو ،ةميدقلا هوجولا يلع يضقت  ،ةيلخاد تاروث دهشت مل ام ،يرصملا يسايسلا روطتلا
 ) ١(.ةيمامألا فوفصلا ىلإ اهبابشب

                                                 
١ -  ،   .٢٠١١ليربأ  ١٩قئاقح ،عفان ميهاربإ
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،  :بازحألا نيب جامدنالاو فلاحتلا رايخ بايغ .٥ اهليصافت نم ودبي امك ،ةروصلا
 ،اهتوق ديزتو اهدادعأ لقتف ،اهنيب اميف تافالتئا ىلإ جاتحت ةديدجلا بازحألا نأ ىلع دكؤت
ةيعامتجالا ةكرحلاو  ،يسايسلا بزحلا نيب نوقرفي ال بازحألا هذه نم ريثكلا وسسؤمف
ةردق اهرفوأو يسايسلا بزحلا موهفم نم  ًابارتقا اهرثكأ نوكي امبر كلذلو. يفاقثلا ربنملاو

تاملك رامثتسا ىلإ عست مل ابازحأ ةديدجلا ةيبزحلا ةطيرخلا يلع اناكم اهل زجحت نأ يلع 
بازحألا نيب ادج ةريبك فلاحتلا ةصرف ن إلوقلاب ريدجلاو . ريرحتلاو ةروثلاك ةمهلم
 ةيسايس ىوق ةدع تعمتجا ثيح ةيفلسلا بازحألا نيب جامدنالا نكمملا نمف ،ًاينيد ههباشتملا

تاططخملا دض "و " ىضوفلا دض اعم"ناونع تحت  ةدحوم ةهبج ليكشتل ةيمالسإ 
معد ربع ريبكلا طسوألا قرشلا عورشم قورع يف ءامدلا خض ةداعإب ةصاخلاو  ،"ةيكيرمألا
نادلب ىلع ةبرجتلا ميمعتل اديهمت رصم يف ةلبلبو ةينمأ تابا رطضا قلخل تالواحم
 . اهقرفي امم رثكأ بازحألا هذه عمجي ام نإف ،رخآ ىنعمبو. )١(ةقطنملا

ةماقإ  قيرط ىف ًاقئاعةرثكلا هذه نوك تدق  :ةينيدلا ةيعجرملا تاذ بازحألا ةرثك .٦
 .عمتجملا يف ةفلتخملا فايطألا نيب ًايفئاط ًاماسقنا ببستامبر وأ ةميلسو ةيقيقح ةيبزح ةايح 

وأ ،ةيحيسم ةينيد بازحأو ةيمالسإ ةينيد بازحأ ىلإ عمتجملا مسقني نأ نم ضعبلا فوختيف 
، . نيدلا مساب ةيبنجأ لود ىلإ ةينيدلا بازحألا ءالو نوكي نأ لظ يف هن إلوقلا ةيمهألا نمو

،  ٢٥ةروث  نع اه ؤاصقإ وأ عمتجملا تائف نم ةئف يلع رجح كانه نوكي الأ بجيرياني
نم تدلو يتلا ةضهنلا دعب ةبرجتلا ضوخل عيمجلا يعس لظ يف ةيسايسلا ةايحلا كرتعم 

فواخملا نم مغرلاب اذه ،اهفادهأ لوأ ةيطارقميدلاو ةيرحلا نم تلعج يتلاو   ، ةروثلا محر
 ناوخإلا ميظنت ةءابع نم بزح نم رثكأ جورخ نم جراخلاو لخادلا يف ضعبلا اهريثي يتلا
يلع ءاتفتسالا لالخ ةيفلسلا تاعامجلاو ناوخإلا اهنش يتلا فيوختلا تالمح وأ  ،نيملسملا
ةعيرشلا مكح يلع يضقي نأ هنأش نم تاليدعتلا ضفر نأب مهديدهتو  ،ةيروتسدلا تاليدعتلا
بازحألا نيوكت ىلإ ةوعدلا ةكرح غلبت نأ وه لوألا يلعفلا كحملا نإ . دالبلا يف ةيمالسإلا
ضرأ يلع ةيئرم تايكولس ةروص يف بزح لكل ةيرظنلا جماربلا ليعفت أدبيو  ،اهناروف جوأ

ةكرح عم اهماجسنا يدمو جماربلا هذه ةيقادصم يلع مكحلا نكمي طقف اهدنعو ،عقاولا 
 .عمتجملا فايطأ نيب ميقعلا لدجلاو طغللا نم ريثكلا ةراثإ سيلو هفادهأو عمتجملا

                                                 
 .٢٠١١-٧-٧ - روتسدلا - ١
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يذلا دلبلاف  :ةديدجلا بازحألا ةأشن يفلامعألا لاجر وأ يسايسلا لاملا رود  .٧
رود نيب زييمتلا مدعل  ًاظهاب ًانمث عفدو ،ةطلسلاو لاملا نيب ةمثآلا ةقالعلا ةوسق هيلع تدتشا

يف لامعألا لجر رودو ،تاكرشلاو سنزيبلا ملاعو داصتقالا ناديم يف لامعألا لجر 
نم ريبك ددع مويلا هيف زرابت ي يذلا هسفن دلبلاو ه ،ةموكحلا يف وأ بزحلا يف وأ ناملربلا

يذلا هسفن دلبلا وهو ،نلعلا يف وأ رسلا يف ةيسايسلا بازحألا سيسأت ىلع لامعألا لاجر 
ةيلاملا تاردقلا مهيدل ،لاملا ملاع يف نيقومرم صاخشأ لوح مويلا بازحألا هيف قلحتت 

فوخلاو ،ف يلاكتلا ةظهاب ةيسايسلا تارمتؤملا دقع وأ ،فحصلا يف مهبازحأ نع نالعإلل
بازحأ نوكت نأو ،ةديدجلا بازحألا ليكشت ةريسم يف ربكألا رودلا لاملل نوكي نأ انه 
ىلإ هسفن ضرملا دوعيف ،اريثأت لقألاو ،ارقف رثكألا يه ةيقيقحلا ةيسايسلا تارايتلاو راكفألا 
وه تاوصألا ءارش عيطتسي نمو ،مكحي كلمي نم حبصيف ،ديدج نم رصم يف ةسايسلا دسج 

دودحل ةيقيقح ةينوناق طباوض الب لاملا رئاود يف ةديدجلا بازحألا رودتو ،اريثأت ر ثكألا
رارقلا ةعانص ىلع لاملا اذه ريثأت مدعل ةل اعف تانامض البو ،ةسايسلا يف لاملا مادختسا
  )١(.ةموكحلا يف وأ ناملربلا يف اقحال يسايسلا

 ، حض تي اهراسمو ةديدجلا ةيسايسلا بازحألا عقاول قباسلا ضرعلا نم هنأةصالخلاو
بذج يلع ًاعيمج اهتردق مدعو ،اهل يسايسلا روضحلا مدع يف لثمتت  ،ةيقيقح ةمزأ دوجو
  . هيف شيعن يذلا يروثلا خانملا نم مغرلا ىلع تاظحللا هذه ىتح نينطاوملا مامتها

كلذب ينعأ الو ،بازحألا جماربب مامتهالا يف لثمتت ةحلم ةرورض كانه ًاريخأو  ،
،  بازحألا ةيرصملا بازحألا ةريسمل ةلماش ةعجارم كانه نوكت نأ بجي نكلو ،طقف ةديدجلا
اهماحتلاو اهتيبعش يدمو ةيسايسلا ةايحلا يف ريثأتلاب نكلو مكلاب  تسيل ةربعلا نأل
  .نينطاوملاب

  
    

                                                 
ايلعلا ديلا ةبحاص نوكت نأب تاورثلل حمسن الأ بجي .. ةديدجلا بازحألا ليومت طباوض ،حالص دلاخ  -  ١

 ،   .٢٠١١ويام  ٤عباسلا مويلا ،ةطلسلاو لاملا جاوز ةثراك رركتت ال ىتح
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  بيقعت
  حتديات التحول الدميقراطي

  ومستقبل األحزاب السياسية اجلديدة
  *وائل نوارة

  

  

  

  

  

ًاماع  ٦٠ وحندعب ديدجلا اهداليم يف ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلا دهشت نأ يعيبطلا نم 
ِلا لثم ،ةيسايسلا بازحألا نم ةريبك ةعومجم جورخو ًاريبك ًاناروف بازحألا ءاغلإ نم  ِردق
 ،ةفلتخم تاهاجتا يف تايوتحملا رثانتتو ،هؤاطغ علقني ىتح هلخادب طغضلا دادزيو يلغي يذلا
تدلو دقف . ةديدج تانيوكت يف عمجتتل ،ةرثانتملا ءازجألا كلت دشتل ةيبذاجلا ىوق دوعت مث

ةظهاب فيلاكتو ةدقعم ًاطورش عضو دق ديدجلا نوناقلا نأ نم مغرلا ىلع بازحألا تارشع 
 ١٠نم سسؤم  ٥٠٠٠ىلع لوصحلاب ةديدجلا بازحألا مازلإ اهنم ،ديدج بزح ءاشنإل 

رشنب بزحلا مزتليو ،يراقعلا رهشلا يف ليكوت لمعب مهنم لك مو قي ،لقألا ىلع تاظفاحم
  ! راشتنالا يتعساو نيتديرج يف نيسسؤملا ءامسأ لك

تماق فيك انيأر اننأل ،ةيدج وأ ةيوق بازحأ جورخ ةرورضلاب ينعت ال دويقلا هذهو 
ه ينج ٣٠٠و ًاهينج ٥٠نيب حوارت رجأ لباقم تاليكوتلا ةرسامس مادختساب بازحألا ضعب 

نم لامعأ لاجرب ةلصتم اهنيعب ةقبط ىلع بازحألا ةماقإ رصق امب ،دحاولا ليكوتلل 
                                                 

  .ةيطارقميدلا ةهبجلابزحل يذيفنتلا بتكملا وضع   *
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مغر اهسفن سيسأت ةداعإب ةميدقلا بازحألا نوناقلا مزلي ملو . تارايلملا وأ نييالملا باحصأ
بازحألا نوئش ةنجلو ميدقلا ماظنلل اهتسلاومو  ،ةيسايسلا ةايحلا داسفإ يف اهمظعم طروت
ىلع " ردغلا"نوناق قيبطت يدؤي نأ عقوتملا ريغ نمو . ةلودلا نمأ ثحابمو داسفلا تادايقو
ءارش يف اوطروتو  ،ةيسايسلا ةايحلا اودسفأ نم ىلع ةيقيقح دويق عضول ةيقوقحلا هبويع

مالعإلاو ةيبعشلا تاسسؤملا ىلع ءبعلا اذه ىقبيو ،دوقعل تاباختنالا ريوزتو تاوصألا 
فلخ ةيسايسلا ةيلمعلا حيتافمب كاسمإلل ةدوعلل داسفلا زومر تالواحم حضفب ،مهسفنأ راوثلاو 

  . ةديدج ةيبزح تاتفالو ةراعتسم ءامسأو تاهجاو
 ، ةرشابم يف وأ هجمارب وأ هئدابم يف بزحلا مايق مدع "نع نوناقلا ثدحت لباقملا ىف

وأ يوئف وأ يفئاط وأ يقبط وأ ينيد ساسأ ىلع هئاضعأو هتادايق رايتخا يف وأ هطاشن 
ةعومجم سيسأت انيأر كلذ عمو  ."ةديقعلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا ببسب وأ يفارغج
نم فدهلا ناك نإ ًالؤاست حرطي امب ،ةيحيسملا اضيأ لاقيو  ،ةيفلسلا بازحألا نم ةريبك
نأ مغر ،بزحلا ليومت رداصم ةينالع نع ًاضيأ نوناقلا ثدحتو . ًالعف هقيبطت وه نوناقلا
ةيروطاربمإ ريدت يتلا ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجل حانج وه ًالثم ة لادعلاو ةيرحلا بزح

حاصفإ وأ اهيلع ةباقر ي أدوجو نود ةنلعم ريغو ةيمسر ريغ ةروصب ةمخض ةيداصتقا 
ةيصخش وأ يبنجأ نم ةعفنم يأ يقلت زاوج مدع ىلع اضيأ نوناقلا صنو . اهلامعأ جئاتنل
نوناقلل اقبط اهل حومسم ريغ ناسنإلا قوق ح تايعمج نأ ًالثم ينعي امب ،ةيرصم ةيرابتعا
وهو هسفن ميدقلا ينوناقلا طمنلا ريستو ،ةيلمع ريغ رومأ اهلكو ،بازحألا رداوك بيردتب  ،
ةبغرل اقبطو  ،ةجاحلا دنع ةيئاقتنا ةروصب الإ نوناقلا قيبطتب حمست ال ةروصب قييضتلا
  .ةمكاحلا ةطلسلا

خضل نولورهي لامعألا لاجر اندجوف ،ةدي دجلا بازحألا ليومت قرط نوناقلا ددحي ملو
يتلا تارايلملا ةيامحل امبرو يسايسلا ريثأتلا باستكا فدهب  ؛اهنيعب بازحأ يف نييالملا

نم بازحألا ليومتل تايلآ ةلودلا عضت نأ ىلوألا نم ناكو ،داسفلا ماظن لظ تحت اهوعمج 
، لاثملا ليبس ىلعو  ىرخألا لودلا لثم ةددحم ريياعمل اقبط ،كلذل صصخم ماع قودنص

ددعو ،هئاضعأ ددعل اقبط ايناملأ يف بزح لكل ةموكحلا همدقت يتلا ليومتلا مجح ددحتي 
يلارديفلا ناملربلاو ةيالولا ناملربو ةيلحملا سلاجملا يف اهيلع لصحي يتلا دعاقملا 

يف هزواجتي نأ دحاو صخش يأل نكمي ال ددحم فقس كانه هسفن تقولا  يفو ).جاتسدنوبلا(
نم ةريغص ةعومجم مايق نم ةريخألا رهشألا يف هانيأر ام امأ  .ماعلا يف بزح يأ ليومت
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ةسسؤم بزحلا نأ ةركف قرخيف ،ةمئاق وأ ةديدج بازحأ يف نييالملا تائم خضب صاخشألا 
 ، مهنيعب لامعأ لاجر حلاصل لمعت يكالم تاسسؤم ىلإ بازحألا لوحيو ،ةماع ةيسايس

ةيبابضو ،ةيباهولا ةوعدلا بازحأ ىلع جيلخلا ءارمأو ل ود نم نييالملا قفدت ىلع الضف
كلتو ةيريخلا لامعألا ىلع قافنإلا فدهب  ،ةينيدلا تاعامجلل درت يتلا تاعربتلا نيب دودحلا
  .تاعامجلا كلت نع ةقثبنملا بازحألا ليومتل ةصصخملا

ة ايحلا لبقتسم ىلع اباجيإ وأ ابلس رثؤتس يتلا ىرخألا لماوعلا نم ديدع كانهو
ماظنلا ةعيبط ىف لثمتي لماوعلا هذه لوأ  .لماوعلا نم ةعومجم يف اهزجون ةيسايسلا
ةيوقت ىلع كلذ دعاس ،ةيبسنلا ةمئاقلا بولسأل يباختنالا ماظنلا لام املكف  ،يباختنالا

فاعضإ ىلإ ةبسن يأب يدرفلا ماظنلا دوجو يدؤي امنيب ،ةيسايسلا تاسسؤملاو بازحألا 
دارفأ دي ىلع ةمئاقلا ةيسايسلا ةايحلا داسف يف رارمتسالاو ،يسسؤملا يبزحلا لمعلا ةركف 

تاعاطق وأ ةمألا ةمدخ ىلإ فدهت ةيسايس ةيؤر قلطنم نم  سيل يسايسلا لاجملا نولخدي
ىلع لوصحلاو ،ةقيض ةيلبق وأ ةيلئاع وأ ةيصخش حلاصم قيقحتل لب ،حشرملا اهلثمي 

رمدي وأ  ،فعضي امب ،ةموكحلا يلثمم نم تاءانثتسالاو تاريشأتلاو تاراكتحالاو يضارألا
وأ ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع ة باقرلا يف ضرتفملا مهرود ةسرامم ىلع بعشلا باون ةردق
ماظنلل ليملا نأ امك  .ةموكحلا ةدارإ فلاخت دق تاعيرشت عضول ةطلسلا كلت مامأ فوقولا
 –ينطو"ميدقلا يسايسلا ماظنلا جات نإ ةداعإ ىلإ يدؤي ،ريغص ةبسنب ولو نوناقلا يف يدرفلا
  .ةفلتخم تايمسم تحت ولو ىرخأب وأ ةروصب" ناوخإ

، ظنلا ةعيبطل ةفاضإلاب لبقتسم ىلع ةيلاقتنالا ةرتفلل قيرطلا ةطيرخ رثؤتس ىباختنالا ما
 ، ةيناملربلا تاباختنالل دادعتسالل ةحاتملا ةرتفلا ترصق املكف ،ةديدع قرطب ةديدجلا بازحألا
نيحشرملا نيب نم رايتخالل رطضتس اهنأل ،ةهوشم ةروصب لبقتسملا بازحأ تءاج 

ةروثلا نع ربعت  ،ةديدج ةيسايس ةبخن زارفإ عيطتست نأ نود ،ةينآ ةيزوهجب نيدوجوملا
ادهجو اتقو كلهتستس بازحألا مايقل ةبعصلا طورشلا نإف ،كلذ  ىلع ًالضف. اهتاحومطو

اهتاردقو اهتاسسؤم ءانب يف ةديدجلا بازحألا اهب ديفتست نأ ىلوألا نم ناك ،ةمخض دراومو 
ميدقتب قيرطلا ةطيرخ يف دوجوملا هوشتلا نأ امك . ةيتسيجوللاو ةيميظنتلاو ةيسايسلا

يسايسلا بعلملا لكش ددحي نأ هيف ضرتفي يذلا روتسدلا عضو ىلع ةيناملربلا تاباختنالا 
نأل ،ةددعتم عضاوم يف مداقلا روتسدلا هيوشت يف ببستي فوس ،ةسفانم يأ يف عورشلا لبق 

الضف ،ه عضتس يتلا ةنجللا راتختس يتلا ةئيهلاو دوجوملا ماظنلا لكش ىلع يتأيس روتسدلا
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تاباختنالا مأ ًالوأ روتسدلا ةيضق لوح ةميقع تاشقانم يف عاض يذلا ريبكلا تقولا  ىلع
يتلا خاخفلا كردأ دق مكاحلا يركسعلا سلجملا نأ عيمجلل حضتا امدنع ةصاخو ،ًالوأ 
ةجيتنل فلاخم يروتسد نالعإ رادصإل رطضاف ،ةيروتسدلا تاليدعتلا ةنجل اهيلإ هتجردتسا 

دعاوقو ةيروتسدلا ئدابملا ةقيثو رادصإ يف همزع نع ىرخأ ةرم نلعأ مث سرام ءاتفتسا  ،
  .قيرطلا ةطيرخ يف دوجوملا هوشتلا حيحصتل ةلواحم يف روتسدلا ةنجل رايتخا

خف يف ضعبلا عقو ،باطقتسالا تافلاحت ىلإ بازحألا نم ريثك تلوره امنيبو 
ضعب ىلع بزحلا لوصح  نمضي فوس كاذ وأ فلاحتلا اذه يف مهدوجو نأب ،نانئمطالا

كلت كردت نأ مهملا نمو "تيكاتك فدحتب شم ةيادحلا"يبعشلا لثملا نيسانتم ،دعاقملا   ،
يأ حاجن حاتفم نأو ًارفص ةياهنلا يف يواسي رفص+ رفص نأ ،ةديدجلا ةصاخو بازحألا   ،

ءانبل نوكت نأ بجي ىلوألا ةيولوألا نأو ،هتانوكم ءانب ىلع الوأ لمعلا يف وه فلاحت 
  .ةفيعض بازحأ نيب تافلاحتب لاغشنالا لبق اهسفن بازحألا

هوشم موهفم ريدصتب ،ةيفاضإ ةراض راثآب ةيناملربلا تاباختنالا ةماقإ يف لجعتلا يتأيو 
نأ وهو ،عراشلل هردصت نأ ىوقلا ضعب لواحت ام كلذ ىلع دعاسيو ،ةيطارقميدلا ةيلمعلل 

نم ةلماكتم ةموظنم يه ةيطارقميدلا نأ ني سانتم ،ةهيزن تاباختنا الإ يه ام ةيطارقميدلا
تاءارجإلاو تانامضلاو تاسسؤملا لمع يف دسجتت تايكولسلاو قوقحلاو ميهافملاو ميقلا 

اهنأو اهمكحت يتلا  ،ةيعامج ةروصب ةيعمتجملا تارارقلا ذاختا نم بعشلا نكمت ةيلمع، 
لح ىلع  دعاسي بولسأو ،حلاصملا تاعومجمو فئاوطلا فلتخم نيب نزاوتلا ققحت

ريغص ءزج درجم يه اهتيمهأ ىلع تاباختنالا نأو ،ةيملس ةروصب عمتجملا يف تاعازنلا 
يسايسلا عقاولا نع ربعت ةجيتنب تاباختنالا يتأت نأ لجأ نم نكلو  .ةيطارقميدلا ةيلمعلا نم

يعيبطلا تقولا ذخأتو ةموظنملا ءازجأ لمتكت نأ دبال ،رارقتسالا ىلإ يدؤتو يعمتجملاو 
تناك يتلا لئادبلا نم رايتخالل بخانلا رطضي سالإو ،اهنيب نم بخانلا راتخي لئادب  زارفإل

دوشنملا ماظنلا نع ربعت ةديدج ةيسايس ةبخن زارفإ يف ةيطارقميدلا لشفتف ،لبق نم ةدوجوم 
ىلإ ةيلاقتنالا ةيركسعلا ةطلسلا عم تافلاحت يف ىوقلا ضعب ةلوره ىدأ امك . ةروثلا دعب امل
سيلو يروتسد قوف ًاعضو ةمكاحلا ةطلسلا حنم ثيح ،اهتاذ ةيلاقتنالا ةيلمع لا يف هوشت
 ةلورهملا ىوقلا نأ كحضملا نم ناكو ،يطارقميدلا لوحتلا ةيلمعل رسيملا وأ يعارلا عضو
ةبلاطملا يف ةيلاقتنالا ةطلسلا كلت تأدب امدنع ةضفار دعب اميف تخرص يتلا يه  اهسفن
يسايسلا مالسإلا تاعامج تافلاحت ةجيتن اهتبستكا يتلا ة يروتسدلا قوف اهتاطلس ةسراممب
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لب ،ميقلا وأ ئدابملل ًاقفو لمعت ال يهف ،تاعامجلا كلتل ةيزاهتنالا ةعيبطلا حضوي امم ،اهعم 
نع قلقم رشؤم وهو ،اهحلاص يف كلذ ناك املاط ةيطارقميدلا ميقلا  ىلع جورخلاب بحرت
ميق ىلع بلقنت نأ نكمم اهنأل ،ةطلسلا ىلإ ت اعامجلا هذه تلصو اذإ ،يلبقتسملا اهكولس
 .مكحلا دعاقم ىلإ اهب تتأ يتلا ةيلمعلا

بعشلا نع ل اصفنالا يف أدب دق ةيروثلا ىوقلا ضعب كولس نأ ًاضيأ قلقملا نم
امدنع تحجن ةروثلا نأ ضعبلا ىسانتو ،ةروثلا يف ةكيرشلا ةيسايسلا ىوقلاو عراشلاو 

ةدع ميمصت نأو ،اهدييأتل لزن ،بعشلا نم عساو عاط ق بضغ نع ةقدب ربعت نأ تعاطتسا
تدقف اذإ رخؤي الو مدقي ال بلاطملا ضعب ىلع مهرارصإو نيسمحتملا نييروثلا نم تائم 
نيفرطتملا نم ةريغص ةعومجم نع ربعت تأدبو ،يبعشلا دييأتلا وأ يسايسلا قفاوتلا ةروثلا 

ةيلمعلا يف ةكراشملا نع عفرتت ةيروثلا ىوقلا ضعب دجن نأ ًاضيأ نزحملا نمو . ايركف
ةروثلا حاجن نأ مغر ،بازحألا لثم ةيسايس تاسسؤم ءانب يف طارخنالا ضفرتو  ،ةيسايسلا

مداقلا ناملربلا يتأي ثيحب ةيسايسلا تاسسؤملا يف راوثلا  دوجولغلغتي نأ يعدتسي 
  .ةروثلا نع نيربعم ةموكحلاو

، دصإ ،عرشملا اهيف رظني نأ بجي يتلا ءايشألا نمو يسايسلا غرفتلا مظني نوناق را
 –حلاصملا وأ تاكرشلا يف مهلمع نم رجألا عوفدم تقو عاطقتساب نييسايسلل حمسي ثيحب 

ةروص يف اذه نم ديفتسي يذلا لمعلا بحاص ةقفن ىلع ،يبزحلا يسايسلا لمعلل هوصصخيل 
نأ يعدتس ي ةهازنلاب نوعتمتي نييسايس ديلوت نأ ملعن نأ دبالو ،يبيرضلا هئاعو نم مصخ
يف سامغنالل نورطضي الف ،فيرشلا قزرلا ىلع ن ويسايسلا ءالؤه اهنم لصحي تايلآ مظنن
نمو . ةيسايسلا تاقالعلاو ةطلسلا لالغتسا ةءاسإو تاءانثتسالاو تاريشأتلا ةضياقمو داسفلا

ىلع اروصقم ناك هنكل ،لبق نم يسايسلا غرفتلا نم اعون تفرع رصم نأ ركذلاب ريدجلا 
ديفيل اذه عسون نأ نآلا بجوف ،لحنملا ينطولا بزحلا هدعب نمو يكارتشالا داحت الا ءاضعأ
  .ةيسايسلا تاسسؤملا عيمج

 ، امعادو ًافشاك ارود بعلي نأ ىلع مالعإلا ةردقب ًاضيأ طبترم ةيسايسلا ةايحلا حاجن نإ
تاشقانملاو تارظانملا ءارجإو ،اهطاشن ةعباتم وأ ،بازحألا جمارب ىلع ءوضلا ءاقلإب ءاوس 
 ، بخانلا مهت يتلا تاعوضوملاو نيناوقلا ىتش نم اهفقاومو ةفلتخملا بازحألا تاسايس لوح

ءاهقفو نيينقتلاو نييسايسلا طقف مهت يتلا ةيلدجلا تاعوضوملا نع ثدحتلا يف ط ارفإلا نود
ةيتايحلا هرومأ نيب قيثولا طابترالا ةقيقح يداعلا بخانلا ملعي ىتح ،عيرشتلاو ةسايسلا 
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يعولا ومنيو ةكراشملا دادزتف ،ةيسايسلا هتارايتخا نيبو ،ةيرسألاو ةيصخشلا هحلاصمو 
  .يسايسلا لعافتلاو

ةيفئاطلا تاسرامملاو باطقتسالا تافلاحت يف ةديدجلا بازحألا سامغنا نأ كش الو 
 ١٩ءاتفتسا نييدت يف انيأر امك ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلا ىلع ةيبلس ةروصب رثؤي نأ نكمي 

نوكت دق يذلا قيرطلا كلذ نع دعتبت نأ بازحألا ىلع ةريبك ةيلوئسم عقت انه نمو ،سرام 
لوانتلا نم تاظحل دعب رهظت ةرمثلا ةرارم نكلةيادبلا يف ةيرغم هتارمث نأ ًاديج مهفتن . ، 

ةددهم ،ىروشلاو بعشلا سلجم يف دعاقملا نم لوقعم ددع ىلع لصحت نل يتلا بازحألا 
ىدملا ىلع بساكملا نيب نزاوت ىلإ لوصولل مئادلا يعسلا بجي نكل ،ءانفلاو راثدنالاب 

  .لوطألا ىدملا ىلع ربكأ بساكمل يدؤت يتلا ئدابملا ىلع ظافحلاو ،ريصقلا
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 .يزاجح يطعملا دبع دمحأ :ريخب تسيل ةفاقثلا - ٢٦
 .ةدايز ناوضر :ةطلسلا دض فقثملا - ٢٧
 .حاتفلا دبع ليبن: ةملوعلاو ةيطارقميدلاو مالسإلا - ٢٨
 .جرف ليبن: ةيرصملا ةضهنلا داور ركف يف ةيطارقميدلا - ٢٩
  .قئاف دمحم: ميدقت .يدهملا قداصلا: روفراد يف فاصنإلاو مالسلاو لدعلا دعاوق ءاسرإ وحن - ٣٠

  : دشر نبا تاسارك: ًاعبار
  .نسح نيدلا يهب: ريرحت -ديعس ديسلا دمحم : ميدقت. ناسنإلا قوقح روظنم نم ةفاحصلا ةيرح -١
يـسكراملاو يمالـسإلا راـيتلا     -ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا راطإ يف يسايسلا ركفلا ديدجت -٢

  ).ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب(نسح دمحم ما صع: ريرحت -دمحأ ديس دمحم: ميدقت. يموقلاو
دـبع لامج  : ريرحت -ديعس معنملا دبع: ميدقت. ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا -ةيسايسلا ةيوستلا -٣

  ).ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب. (داوجلا
  .نورخآو ضوع ميهاربإ. د: رئازجلا يف ناسنإلا قوقح ةمزأ -٤
  .نسح دمحم نيدلا ماصع: ريرحتو ميدقت. نطاوملا ةماركو نطولا ةمرح نيب -" حشكلا"ةمزأ  -٥
ماصع : ميدقتو دادعإ. ينيطسلفلا بعشلل ريصملا ريرقت قح نع اعافد: ىصقألا ةضافتنا تايموي -٦

 .نسح دمحم نيدلا
  :ناسنإلا قوقح ميلعت: ًاسماخ

تحت -نوسرادلا اهدعأ يتلا ثوحبلا مضي فلم (؟ ناسنإلا قوقح يف تاعماجلا بالط ركفي فيك -١
قوـقح لاـجم يـف ثـحبلا ىـلع ميلعتلل       ١٩٩٤ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا  يف –زكرملا فارشإ
  ).ناسنإلا

مضي فلم ( ناسنإلا قوقح لاجم يف يفرعملا ثحبلا ىلع نيثحابلا بابشل لوألا رمتؤملا قاروأ -٢
ميلعتلل  ١٩٩٥ةيناثلا ةيبيردتلا ةرودلا يف  -زكرملا فارشإ تحت - نوسرادلا اهدعأ يتلا ثوحبلا
  ).ناسنإلا قوقح لاجم يف ثحبلا ىلع

  .)ةيناث ةعبط( ديعس ديسلا دمحم: ناسنإلا قوقح ةموظنم مهفل ةمدقم -٣
  .يناديملا نيمأ دمحم: ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإلاو ةيلودلا ناجللا -٤
  .نابعش نيسحلا دبع: ناسنإلا قوقحو يناسنإلا يلودلا نوناقلا ىلإ لخدم -لصألا وه ناسنإلا -٥
نيدلا ماصعو ،فيفعلا رقابلا : ناسنإلا قوقح رشنو ميلعت اياضق لوح -ةفرعملا ىلع ناهرلا -٦

  .نسح دمحم
  .دوعاق ءالع: ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا - بستكملاو ليصألا -٧
ديسلا دمحمو ،نسح نيدلا يهب ميدقت : ناسنإلا قوقحل ةيساسألا قيثاوملا -ًادغ سيلو نآلا انقوقح - ٨

 .)ةثلاثةعبط ( ديعس
 .يداهلا دبع لامآ. د: يملاعلا رييغتلا ىلإيلحملا لمعلا نم  -ءاسنلا قوقح -٩
 .يزوف حماس: ةنطاوملا - ١٠
 .سنوي فيرش. د: ءاضقلا لالقتسا - ١١
 .نارهز ديرف: ةديدجلا ةيعامتجالا تاكرحلا - ١٢
 .رباص دولخ: ةعماجلا لالقتسا - ١٣
 .حالص دلاخ: ةفاحصلا ةيرح - ١٤
 .يلدع ةدجام. د: دسجلا ةمالس يف قحلا - ١٥
 .نمحرلا دبع ورمع:رصم يف تاباختنالا - ١٦
 .نامثع يكز دمحأ: ءاسنلا قوقح - ١٧



 .ىفطصم يرسي. د: ةيموكحلا ريغ تامظنملا - ١٨
ماصع : دادعإ: ناسنإلا قوقحل ةيدهاعتلا تائيهلاو.. رصم -لظلا ريراقتو ةيموكحلا ريراقتلا - ١٩

 .نسح دمحم نيدلا
، بيبحلا : ةيبرعلا لودلا تاظفحتو يلودلا فارتعالا نيب: ءاسنلل ناسنإلا قوقح - ٢٠ ينودمحلا

 .شاقنلا ةديرف: ميدقت ،ريقش ةظيفح
 .ليدنق دومحم: دادعإ: ناسنإلا قوقح ةيامحو ةدحتملا ممألا - ٢١
 يبيسك هيزن.د ،يناديملا نيمأ دمحم.د:ميدقتو ةمجرت :ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبوروألا تايقافتالا - ٢٢
 .جرف ليبن :ريونتلاو ةفرعملا نع ثحبلا ةريسم - ٢٣
  .سنوي دمحم: نطاوملاو ناسنإلا قوقح داليم ةصق -ةيرحلا خيرات زجوم - ٢٤

  :ناسنإلا قوقحل ةيعماج تاحورطا: ًاسداس
دمحم .د ميدقت ،يزوف دمحم ماشه.د: رصمو اكيرمأ نيب ةنراقم ةسارد -نيناوقلا ةيروتسد ةباقر -١

  ).ةيناث ةعبط. (يريخ ينغرم
  .يلدع اديوه.د: رصم يف يندملا عمتجملل ةيفاقثلا تاموقملا -يسايسلا حماستلا -٢
 .رافغلا دبع ىفطصم. د: يميلقإلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح تانامض -٣
ةعجارم ،كروي فروك نوف : ةردهم ةيطارقميد ةقاط -تاينيعستلا يف ةيطارقميدلاو نويفحصلا -٤

 .ديعس ديسلا دمحم. د ميدقت ،ميعنلا يدجم ةمجرتلا ريرحتو
مالسلا دبع : نويلغ ناهرب دنع يسايسلا ركفلا يف ةسارد - حيرلا بهم يف ةيبرعلا ةلودلا -٥

 .دعسم نيفين. د ميدقت ،ليوط
: ميدـقت ،مساق ىفطصم : ةيرصملا ةسردملا يف ةيندملا ةيبرتلا عقاو -ةنطاوملاو ميلعتلا -٦

 .دعس فسوي دمحأ. د
ميدقت ،نامثع دلاخ : يرهزألاو ماعلا ميلعتلا اياطخو يفئاطلا ناقتحالا -تاذلا لوبقل رصم قيرط -٧

،. د  .هتلق انحوي. د ابنألا اوعلا ميلس دمحم
 .يوالس ءافو. د: ليوأتلاو باطخلا يف ةسارد -ةيركفلاو ةيدألا تامكاحملا هقف -٨
  .بايد دياق. د: بعصلا نمزلا لؤاست -ةملوعلاو ةنطاوملا -٩
  : ةيئاسن تاردابم: اعباس

  ).ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب(مالسلا دبع ماهس / يداهلا دبع لامآ: ثانإلا ناتخ نم ءابطألا فقوم -١
ةـيبرعلاب  (يداـهلا دـبع لاـمآ    : ثاـنإلا ناـتخ ىلع ءاضقلل ةيرصم ةيرق حافك   -عجارت ال -٢

  ).ةيزيلجنإلاو
  ).٤٨نيطسلف (هدبع نانج : ةلئاعلا فرش ةميرج -٣
  .شاقنلا ةديرف: ةيلوصألا دقن يف -ءاسنلا قئادح -٤

  :ناسنإلا قوقح تاسارد: انماث
  .يناملسملا دمحأ: رييغتلا دودح -ايبيل يف ناسنإلا قوقح -١
  .يماهت دمحأ: ةيبرعلا-ةيبرعلا تاعارصلل ةيناسنإلا ةفُلكتلا -٢
نينسح ،ثيغم رونأ : طيسولا يبرعلا ركفلا يف تاسارد -يبرعلا ركفلا يف ةيناسنإلا ةعزنلا -٣

  .دمحأ فطاع: ريرحت ،ةبلط ىنم ،كوربم يلع ،كشك
يملح ،بلط ن سح ،ميحرلا دبع دماح ،ديبع قحسا ،دياز دمحأ ،ديز وبأ دمحأ: نييرصملا ةمكح -٤

  .ديعس ديسلا دمحم: ريرحتو ميدقت ،سابع فوؤر ،مساق هدبع مساق ،ةميلت معنملا دبع ،ملاس
  .ركب باهولا دبع :ةرصاعملا رصم يف نمألا لاوحأ -٥
  .ليلخ هللا دبع :ةيبرعلا ةفاحصلا تاعيرشت ةعوسوم -٦
  .حاتفلا دبعليبن : ميدقت ،دوعاق ءالع: اجذومن يرهزألا ميلعتلا - نيدلا مولع حالصإ وحن -٧
  .ديعس ديسلا دمحم. د: ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا - لامعألا لاجر -٨
  .كوربم يلع. د: دئاقعلا ملع يف يخيراتلا باطخلا -ةسايسلاو ةمامإلا نع -٩
 .كوربم يلع. د: لارنجلاو اشابلا نيب ةثادحلا - ١٠
 .ديعس ديسلا دمحم. د: ميدقت ،ةريسن يناه: رصم يف ناسنإلا قوقح دئار.. يمزع دومحم - ١١
 .ركباب ميهاربإ بوجحم: ميدقت ،موتلالامج  :ناسنإلا قوقح نازيم يف ينادوسلا عيرشتلا - ١٢
  .ناميلس دمحم: ةمجرت ،فيفعلا رقابلا: نادوسلا يف ةيلهألا برحلاو ةيوهلا :روفراد ءارو ام - ١٣



  :بادآلاو نونفلا يف ناسنإلا قوقح: اعسات
  .فوعوبأ نمحرلا دبع : يبرعلا يئاورلا باطخلا يف عمقلا -١
  . ملاس يملح: ناسنإلا قوقحو رصاعملا يبرعلا رعشلا -حماستلا تخأ ةثادحلا -٢
 بيجن نيدلا زع: )ناسنإلا قوقحو يليكشتلا نفلا(ءادهشو نونانف  -٣
 .نيمأ ارون: ناسنإلا قوقحو رصاعملا يرصملا حرسملا  -قحلاب ةبلاطملا نف -٤
  .نورخآو ساحنلا مشاه: سانلا قوقحو امنيسلا -٥
  .يسرم دمحأ. د: ميدقت ،ليعامسإ ديس :ناسنإلا قوقحو رولكلوفلا -ةيبعشلا ةفاقثلا يف رخآلا -٦
  .يماس رحس: شيورد دومحم رعش يف ةينيدلا رداصملا عونت -ءامس نم رثكأ -٧
  .بلط نسح. د: نفلاو نيدلا نيب لثامتلاو فالتخالا-ليمجلاو سدقملا -٨
، : قارعلا ةيرح لجأ نم دئاصق -يبارومح نازحأ -٩   .لوزغ يروبج لايرف. د: ميدقتملاس يملح دادعإ
 .ديسلا رسلا: ةينادوسلا اماردلا لوح تاباتك -لمتكت مل رئاود - ١٠
 .يزاجح يطعملا دبع دمحأ: ميدقت ،لودأ جاجح: نويرصنع داقنو نويبون ءابدأ - ١١
  .نسح نيساي ازور: تايسايسلا تالقتعملا ةركاذ نم -فيتاغين - ١٢

  :ةيرود ريغ تاعوبطم: ارشاع
  ]اددع ٩٣اهنم ردص [      . ةيرهشةرشن ":  ةيساوس"  - ١
  ]اددع ٥٩اهنم ردص [       .ةيثحب ةيرود: يبرع قاور - ٢
  ]اددع ١١اهنم ردص [  . MERIPةلجم عم نواعتلاب ةيرود ريغ ةلجم : ةرياغم ىؤر - ٣
 Reproductive Health Mattersةلجم عم نواعتلاب ةيرود ريغ ةلجم : ةيباجنإلا ةحصلا اياضق - ٤

  ]دادعأ ٣اهنم ردص [            
  :ةيكرح اياضق: رشعيداح 
ةيبرعلاب ( .نسح نيدلا يهب: ريرحتو ميدقت: جراخلا ملظو.. لخادلا عمق نيب برعلا  -١

  )ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو
  .ميعنلا يدجم: دادعإ: فعضتسملا نيكمت -٢
لوألا يلودلا رمتؤملا نع رداص : ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلل ءاضيبلا رادلا نالعإ -٣

  .١٩٩٩ليربأ  ٢٥ – ٢٣ءاضيبلا رادلا ،ناسن إلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلل
ةفاقث رشنو ميلعت اياضق رمتؤم نع رداص : ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعتل ةرهاقلا نالعإ -٤

  .٢٠٠٠ربوتكأ  ١٦ -١٣ةرهاقلا ،نيرشعلاو يداحلا نرقلل لامعأ لودج : ناسنإلا قوقح
قوقح ةكرحل ثلاثلا يلودلا رمتؤملا نع رداص : نيينيطسلفلا نيئجاللا قوقحل طابرلا نالعإ -٥

  .٢٠٠١رياربف  ١٢ -١٠طابرلا ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا 
ممألاب ناسنإلا قوقح ةنجل ىلإ ةمدقم : ينيطسلفلا بعشلا قوقح لوح ةركذم: نيلايكمب ليكلا -٦

  ).ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب(ةدحتملا 
  .هط فالس: ةمجرت ،ديسلا دمحم: دادعإ: نويرصنعو نوحافس نحن -ةيليئارسإ تافارتعا -٧
  .)ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب: (ةيرصنعلا ةضهانمل ةرهاقلا نالعإ -٨
، : برغملاو رصمب ةنراقم عم -برغملا يف يطارقميدلا لوحتلا اياضق -٩ بوينب يقوش دمحأ

 ، يندملا دمحم ،يقيدصلا دمحم ،ركش رافغلا دبع ،ينانب زيزعلا دبع ،ورمع نب نمحرلا دبع
،   .ديعس ديسلا دمحم. د: ميدقت يناروحلا يناه

 ).ةيزيلجنإلا ةغللاب( ربمتبس ١١دعب ناسنإلا قوقحو باهرإلا  - ١٠
ماصع ريرحتو ميدقت : ةيوستلا تاراسم لظ يف نيينيطسلفلا نيئجاللا قوقح -ةدوعلا رسج - ١١

  .نسح دمحم نيدلا
  .ىفطصم يرسي: ةدحتملا ممألا تارمتؤم يف ةيلهألا تامظنملا رود -دي ىلع دي - ١٢
: ةيرصنعلا دض يملاعلا رمتؤملل يريضحتلا ةرهاقلا رمتؤم لامعأ - راصحلا تحتةيرصنع  - ١٣

 .ران وبأ حالص ريرحتو ميدقت
  .)ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب( يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلل توريب نالعإ - ١٤
 ).ةيسنرفلاوةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب ( نادوسلا يف ةيروتسدلا تابيترتلا لبقتسم: الابمك نالعإ - ١٥
  ).ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب. (ينيدلا باطخلا ديدجتل ةيلمعلا لبسلا لوح سيراب نالعإ - ١٦



 ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب( ةيبرعلا لودلا يف يسايسلا حالصإلل ةردابم وحن: يناثلا لالقتسالا - ١٧
  .)ةيسنرفلاو

 ).ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب(يبرعلا ملاعلا يف حالصإلا تايلآو تايولوأ  - ١٨
 ."لبقتسملا لجأ نم ىدتنملا"ىلإ يزاوملا يندملا عمتجملا رمتؤم نايب : طابرلا نالعإ - ١٩

 .)ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب(
 ١٧( نيحشرملا تالمح ةيطغت يفمالعإلا لئاسو ءادأ مييقت : ةيسائرلا تاباختنالاو مالعإلا - ٢٠

  ).ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب() ربمتبس ٤ -سطسغأ
تالمح ةيطغت يف مالعإلا لئاسو ءادأ مييقت : رصم يف ةيناملربلا تاباختنالاو مالعإلا - ٢١

 ). ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب() ربمسيد ٣ -ربوتكأ ٢٧(نيحشرملا 
 ).ةيناث ةعبط( .يلوزجلا لامك: ضراعلاو يئدبملا طالتخا: ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو نادوسلا - ٢٢
لامك ميدقتو ضرع : ةيلودلا قيقحتلا ةنجل ريرقتل زجوم ضرع - روفراد يف ةقيقحلا - ٢٣

 .يلوزجلا
 .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا لوح قئاثو ةعومجم :تاباختنالا ةهازنو مالعإلا ةيرح - ٢٤
 .ةيلودلاو ةيلحملا تاسرامملا لوح ليلد ؟ةماعلا تاباختنالا ةيطغت يف مالعإلل رود يأ - ٢٥

 .ةليسع يحبص ،الويام انافويج: دادعإ
تالمح ةيطغت يف مالعإلا لئاسو ءادأ مييقت : رصم يف ةيناملربلا تاباختنالاو مالعإلا  - ٢٦

 ). ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب() ٢٠١٠ ربمسيد ١٥ -ربوتكأ ٢٧(نيحشرملا 
 .نمحرلا دبع ورمع: ريرحت .ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ رصم يف يطارقميدلا لوحتلا تايدحت - ٢٧

  :ةكرتشم تارادصإ: رشع يناث
  :ةيموكحلا ريغ تامظنملل ةيموقلا ةنجللا عم نواعتلاب) أ

  . مالسلادبع ماهس . د: قئاقحو ماهوأ -)ناتخلا(ثانإلل يسنجلا هيوشتلا  -١  
  .يداهلا دبع لامآ: ثانإلا ناتخ -٢  
  )نطاوم(ةيطارقميدلا ةساردل ةينيطسلفلا ةسسؤملا عم نواعتلاب ) ب
،.د: ريرحت. يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا رثعت تايلاكشإ - يمزع .د ديعس ديسلا دمحم

  ).نيطسلف(ةراشب
  ناسنإلا قوقحل ة يرصملا ةمظنملاو ةيطارقميدلا ةيمنت ةعامج عم نواعتلاب) ج
  .ةصاخلا تاسسؤملاو تايعمجلا نأشب نوناق عورشم: يندملا عمتجملا ريرحت لجأ نم -
  وكسنويلا عم نواعتلاب) د
  ).ةيديهمت ةخسن( يوناثلاو يساسألا ميلعتلل ناسنإلا قوقح ميلعت ليلد -
  ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلا عم نواعتلاب) ـه
  ينياتس نيلوراكو ،يرامش سيمخ. ةيطسوتملا -ةيبوروألا ةكارشلا يف ناسنإلا قوقح ليلد -
  ةلادعلا/ ايقيرفأ ةمظنم عم نواعتلاب ) و
سناوي ريرحت : نادوسلا يف ملسلاو ةيمنتلاو ةيطارقميدلا ثولاث عم دعوم-مالسلا لحي امدنع -
  .لافود سكيلأ ،نيواجأ

  ةلقتسم ناسنإ قوقح ةمظنم ١٥عم نواعتلاب ) ي
  (UPR) )ةيزيلجنإلا ةغللاب( قافنلاو ةغوارملاو ملظلا نم خيرات: رصم يفناسنإلا قوقح   -

*    *    *  


