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  ريرقتلا ميدقت

  "يبرعلا عيبرلا"
  تاهبج ثالث ىلع  حفاكي 

  نسح نيدلا يهب

  

يذلا ماعلا هفصوب وأ "يبرعلا عيبرلا"ىمسي تاب ام ةقالطنا دهش يذلا هنأب  2011ماعل خرؤي دق  ىلإ نييمالسإلاب  دعص، 
ماوع ألا رثكأ دحأ هنأباضيأ هل خرؤي دق نكلو  ."يسايسلا مالسإلا عيبر" ماع رخآ ىنعمب وأ ،ةيبرع لود ةدع يف مكحلا

   .فلتخم زارط نم" ةيومد"اهنكلو ،يميلقإلا ديعصلا ىلع ةيومد 

، يجراخ لاوزغ لا ةجيتن ءادهشلا طوقس يبرعلا ملاعلا داتعا ،رح وأيبنجألا لالتحالا وأ اياحض كوأ  ةيلهأ وأ ةيميلقإ بو
دقفامامت فلتخم قايس يف اوطقس 2011ءادهش  نكلو .يقرعلاو يفئاطلا فنعلا مئارج وأ ،ةيباهرإلا تايلمعلل  اوطقس ، 
مكاحلا طلست ضفرو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيرحلاو ةماركلا يف قحلا لجأ نم عارصلاةدح مادتحال ةرشابم ةجيتن ك  ،
اقفو 1"يناثلا لالقتسالا"زاجنإ لجأ نم حافكلا  وأ ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا لجأ نم حافكلاقايس يف ي أ ،درفلا  ،
لجأ نم حافكلا نم ةيناثلا ةلحرملا هرابتعاب ،ة يطارقميدلا لجأ نم مهحافكفصول  ،اموي ةقرافألا هركتبا يذلا ريبعتلل
اهسفن تفصو ةيطلست مظن يديأ يف هرامث تطقس يذلا ،ينطولا لالقتسالا اللاب اهمواقي نم مصو ليهستل  !"ةينطولا"ـب، 
  .يقيرفألا راعشلا ةيرقبع ىلجتتقايسلا اذه يف . قباسلا لتحملا"/يبنجألا"حلاصم ةمدخ بو ،ةينطو

اهبوعش تداتعا ةقطنم يف ةصاخ ،ءافتحالاب ريدج يخيرات روطت هتاذ دح يف وه ،يبرعلا ملاعلا يف يعونلا روطتلا اذه 
، ةميق دجت الأ ليوط نمزل  ةيلخادلا اهتاناعمل اريبك الاب يقلت الأ تداتعا ، و"يجراخلا ودعلا"عم عارصلا يف الإ حافكل

امهم"نيينطولا"اهما كح يديأ ىلع هيلع ناك امم أوسأ عضو يف  "نطولا"راص ول وىتح ،ةاناعملا هذه ةوسق  لطتست ، 
  .لالتحالا تقو

ةدودحم تاعومجمل ة خسار ةعانقناك هنكلو ،يبرعلا ملاعلا يف امئاد ادوجوم ةماركلاو ةيرحلا ميقب ناميإلا ناك عبطلاب 
ناميإلا اذه نأ دكأت 2010ربمسيد يف ةيسنوتلا ةضافتنالا ةيادب عم نكلو  ،نييقوقحلاو نيركفملاونييسايسلا نم  فوس ، 

 لالخ .ليجستلاب ريدج يخيرات روطت اذه. .يبرعلا ملاعلا يف نينطاوملا نم ةعساو تاعاطق ىدل ةيعامج ةعانق ريصي
ميقب ناميإلا رذجت ىدم ىلع لدي اميف ءادهشلا فالآ - تلاز امو-  ةيبرع لود ةدع يف بوعشلا تمدق 2011ماع   ،

ةرهاظملا هذه يف ،كانهو انه  ادارفأ ،ةماركلاو ةيرحلا لجأ نم حافكلا اياحضناك خيراتلا كلذ لبق  .ةماركلاو ةيرحلا
  .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم هريغ وأ ،ءافتخالا وأ بيذعتلل اياحضك وأ ،كلت وأ ةيجاجتحالا
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نميلاو ايبيلو رصمو سنوت : هسفن تقولا يف لود ةدع تلمش اهنأ ،اضراع اثدح تسيل تاضافتنالا هذه نأ دكؤي ام
ندرألاو ةيدوعسلاو رئازجلاو برغملا لودل ةتوافتم تاجردب تدتما اهتاريثأت نأ نع الضف ،نيرحبلاو ايروسو 

  .نادوسلاو

تابسانم ةدع يف تضفتناو ،يبنجألا لالتحالا دض اهحافك يف ءادهشلا  نم فولألا تائم بوعشلا هذه تمدق نأ قبس
رداصم دحأ  اذه ناك ،ينيطسلفلا بعشلا دض يليئارسإلالالتحالا  مئارج وأ ،قارعلل يكيرمألاوزغلا ىلع جاجتحالل 

 ةيوغلو ىرخأ ةيخيرات تاكرتشم -ىرخأ لماوع بناج ىلإ- لكش ي ذلا ،ةقطنملا هذه بوعش نيب كرتشملا خيراتلا
  .ةيفاقثو

،  كرتشملا يعامجلا ناميإلا رذجت ءدب وه ،نآلا مهألاو ديدجلا كرتشملا نكل ةيبرعلا بوعشلا نيب ةماركلاو ةيرحلا ةميقب
لك  ءافتحالاب ةريدج ةيخيرات ةبسانم هتاذ يف اذه. ميقلا هذه لامعإلجأ نم اهتاذ ةايحلاب ةيحضتلل يعامجلا دادعتسالاو 

 البوعشلا نأ املاط ،ةتقؤم نوكتس ةياهنلا يف ىه ةساكتنا لك عم لب .. ديدج ديهش لك عم.. ديدج راصتنا لك عم.. موي
  .اهنود توملاامإو ،ةير حو ةماركب ةايحلا امإ هنأب اهناميإ دقفت

. يراسيلاو يلاربيللا هجوتلا يوذ بابشلا ةصاخو ،ديدجلا يخيراتلا روطتلا اذه ثودح يف مساحلا رودلا بابشلا بعل
يف مدقتم عقوم يف ةروثلا ىوق  عضويف ايويح ارود يعامتجالا لصاوتلا تاكبشو ةثيدحلا لاصتال اطئاسو تبعل امك 

، ،بملا مامزب اهكاسمإو عارصلا راصح رسك و ،هيجوتلاو ةئبعتلاىلع اهتاردق  زيزعتو يكيتكتلا ديعصلا ىلع ةردا
  .نيوختلاو هيوشتلا تالمح ةهجاومو ،تامولعملا

نيب ةتوافتم جئاتنلا تناك ،ةيبعشلا تاضافتنالا تدهش يتلا لودلا ديعص ىلع ءدب يف حاجنلاو  ،نيرحبلا يف ساكتنالا، 
ماظنلا سو ءرب ةيومد ةحاطإو ،نميلا يف دودحم يئزج حالصإ وأ ،سنوت يف "يناثلا لالقتسالا"وحن ةداج ةيلاقتنا ةلحرم 

،. راوثلا نيب حالسلل ماكتحالا ذبن نع زجعلاعم نكلو ،ايبيل يف  ، ماظنلا سأرب ةحاطإلا يف ةضافتنالا تحجن رصم يف
،  .مكحلا يف ةداضملا ةروثلا رارمتساعم نكلو  ، دلا حافكلا لصاوتايروس يف ملعت ضفر ييومد روتاتكيد ةهجاوم يف يما

  .ابييل نم سردلا

يبرعلا ملاعلا يف تاضافتنالا  ةرارش تقلطأ يتلاةيعامتجالا ىوقلا و ةيسايسلا تاعامجلاتزجع ىرخأ ةيحان نم ن كلو
،  يلاتلابو ،يجيتارتسالا ديعصلا ىلع ةردابملا مامزب كاسمإلا نع يف  ةبسانم عقاوم لالتحا نعوقحاللا روطتلا راسمب
ىلع اهلوصحو ، )سنوت(يئزجلا و، )رصم(لماكلا  شيمهتلانيب اهعضو توافتو  .ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ مكحلا لكايه

تسالاو)نيرحبلا(يعافدلا عجارتلا نيبو ). نميلا( ةيزمر ةعيبط تاذعقاوم  امنيب ). ايبيل(مكحلا عقاوم ىلع لماكلا ءال ي، 
  .توافتلا ةديدش تالامتحا مامأ احوتفم ايروس يف عارصلا لبقتسم لازام
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يف ةضافتنالا عالدنا لبق ةيلحملا ةيسايسلا ىوقلل ةيبسنلا نازوألا  :ةيسيئر لماوع ةثالث لعافت ةلصحم ىه جئاتنلا هذه
، ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ساسألاب (ةيلودلاو ةيميلقإلا ىوقلا فقوم و ةيجيتارتسا ةيؤر كلمت ةدايق رفاوت ىدم ،دلب لك

  ).يبوروألا داحتالاو

ةيبلسلا تاريثأتلا بنجت يف ،ريصق تقو لالخ  نيدلبلا يسيئربةحاطإلا يف رصمو سنوت يف نيتضافتنالا حاجن ىدأ 
يف  ىرخألا تاضافتنالاو تاروثلا نكلو. ريصقلا ىدملا ىلع نيتروثلا ريصم ىلع ةيميلقإلاو ةيلودلا تافلاحتلل ةلمتحملا
  .لماعلا اذهبةمساح ةقيرطب انايحأو ،ةريبك ةجردب اباجيإو اب لس ترثأت ةقطنملا

ةيمهأ ىلع ،يبوروألا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةعومجم نيب  قفاوتلابعل 
كلذ سكعناو ،ةق طنملا يف ةيطارقميدلاب ةبلاطملا تاضافتنالا ءازإ ةكرتشم ةسايس ةرولب يف ايويح ارود ،ناريإ ءاوتحا

ايروسو نيرحبلاو نميلا يف تاضافتنالا ءازإ ةثالثلا فارطألا نيب ةقسنملا وأ ةكرتشملا فقاوملا يف حضاو لكشب 
، ةرولبيف ايدايق ارود يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةعومجم تبعل ). ةفلتخم بابسأل ايبيلو(  ةيبرعلا لودلا ةعماج فقاوم
قوقح سلجمو ،ةماعلا ةيعمجلا ،نمألا سلجم (ةينعملا ةدحتملا  ممألاتائيه را طإ يف وأ ،ةعماجلا راطإ يف ءاوس
  ).2ناسنإلا

يميلقإلا يفئاطلا عارصلا زيزعت يف  ،هجوتلا اذه نم اقالطنا تمهسأيجيلخلا نواعتلا سلجم ةعومجم نأ  ريغ
، )يعيش/ينس( ةقطنملا هذه يف ناسنإلا قوقح لبقتسم ىلع ةرمدم جئاتن هل نوكتس يذلا رمألا دوعيس هنأ نع الضف ، 
  .يبرعلا ملاعلا يف يبوروألا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةناكم ىلع بقاوعلا مخوأب

  
  :ىوقلا نيزاومىلع يضارتفالا ءاضفلا ريثأت دودح 

، ةهجاوم يف ةيؤر تروط وأ تكلتما يتلا فارطألا نأ ىلع ثادحألا  روطت نهرب يبرعلا ملاعلا يف رييغتلا فصاوع
، روحم ةدايقب يجيلخلا نواعتلا سلجمو ،برغملا يف ةيكلملا ةسسؤملاىه ،ةيجيتارتسا  مالسإلا ىوقو  رطقو ةيدوعسلا

ةوقل يعقاولا ريدقتلا مدع نم ةروثلا ىوق تناع لباقملا يف  .رصم يف ةداضملا ةروثلا ىوقو ،ةقطنملا يف يسايسلا
شوشتلا وأ يلودلاو يميلقإلا لماعلا ريثأت نم ليلقتلا وأ ةدايزلابةغلابملا وأ ،ةيتاذلا تاردقلا يف ةغلابملا وأ ،موصخلا   ،

  .ةحداف ةراسخلا تناك ،اهلك لماوعلا هذه ترفاوت امثيح. موصخلاو نولمتحملا ءافلحلا مه نم ديدحت لوح
فصاوع نم تالفإلا يف مساحلا رودلا تبعل ةيسيئر لماوع ةثالث كانه برغملايف    ".يبرعلا عيبرلا"، 

 تالفإ مدعىلع بوؤدلا اهصرحو ،ةيجيتارتسا ةريصب ةيكلملا ةسسؤملا كالتما وه  - ةيمهأ رثكألا وهو–لوألا لماعلا 
دبع ةوعدب رداب نيح ،تاينيعستلا ةياهن يف يناثلا نسحلا كلملا اهلعف . فورظلا بعصأ يف ىتح ةيسايسلا ةردابملا مامز

ايبايغ هيلع موكحملاو ،ىفنملا نم  - كاذنيح دالبلا يف ضراعم بزح مهأو ربكأل يخيراتلا دئاقلا- يفسويلا نمحرلا 
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كاذنيح ةمهملا تالزانتلا ضعب ىلع توطنا "بوانتلاب"تفرع  ،ةديدج ةيسايس ةغيص راطإ يف ةموكحلا لكشيل ،مادعإلاب  ،
ةقثلا ديدجت ىلع اضيأ تدعاس اهنكلو ،دالبلا يف ةيسايسلا ةيددعتلل  ىربكاقافآ تحتف ،ةيكلملا ةسسؤملا بن اج نم

، يلوتل لضفأ ةيسايس ةئيب قلخو  اهتدعاق عيسوتو ،ةمكاحلا ةيسايسلا ةبخنلا ءامد ديدجتو ،ةيكلملا ةسسؤملا يف ةيسايسلا
  .ةيخيراتلا هتردابم نم ةدودحم ةرتفب يناثلا نسحلا ةافو دعب ،مكحلا مامز سداسلا دمحم كلملا

ليكشتو ،رصم مث ،سنوت يف ةضافتنالا عالدنا نم ةدودحم عيباسأ لالخ يفف  ؛هيبأ نم ةكنح لقأ سداسلا دمحم نكي مل
، "رياربف 20"ةكرح   ةءارق عاطتسا دق ناك ،مويلا كلذ يف ةيجاجتحالا اهتارهاظم ميظنتب تأدب يتلا برغملا يف ةيبابشلا

ةداعإ وه  - هيلإ ءوجللا نع عروتي نل- ينمأ عمق لك نم ةيلاعف رثكألا هحالس نأ كردأو ،شوتر نود ةلاسرلا  رهوج
نيعوبسأ وحن دعب يأ – 2011 سرام 9يف يخيراتلا هباطخ يف سداسلا دمحم رداب . ةيسايسلاةردابملا مامز كالتما 

نع ةيكلملا ةسسؤملا هلالخ نم ىلختت ،داج يروتسد حالصإل عورشم حرطب  - رياربف 20تارهاظ معالدنا نم طقف  
ةيناملرب تاباختنال كلملا وعدي مث . ناك ايأ ةيرثكألا بزحل اهليكشتب ةرم لوأل حمسيو ،ةموكحلا حلاصل اهتاطلس ضعب

تاحالصإلا نأ مغر . ةموكحلا ليكشتب ةرم لوأل اهيف زئافلا يمالسإلا بزحلاميعز فيلكت يف ددرتي ملو ،ةركبم 
تامظنملا ةيبلاغو  "رياربف 20"ةكرح تاحومط لك  بلت مل ،ويلوي لوأ يف اهيلع ءاتفتسالا ىرج يتلا ةيروتسدلا

 ، ،  اهنإفىرخأ ةيسايس تايلاعفو ةيقوقحلا معدلا زيزعت ىلع تدعاس اهنكلو ايبسن ةمدقتم ةيروتسد ماكحأ ىلع توطنا
  . "رياربف 20"ةكرح نم يسايسلا طاسبلا ايجيردت تبحسو ،ةيكلملا ةسسؤملل يسايسلا 

تاقالعل ةيعقاولا ةءارقلا نع  "رياربف 20"ةكرح زجع امهلوأ  ؛نيرخآ نيلماع دوجو الول فدهلا اذه قيقحت انكمم نكي مل
ةيسايسلا ةروانملا ىلع نامزلا ربع ةمكارتملا اهتاردقوةيبسنلا اهتيبعشو ةيكلملا ةسسؤملا خوسر ىدمو ،ىوقلا نإ . ، 
الماع ناك ،اهتيعورشم مغر  ةيبلطملاو ةيسايسلا تاراعشلا ىلع طقف زيكرتلاو ،تارابتعالا هذه نأش نم ةكرحلا ليلقت

  .اهشيمهت ليهستىلع ادعاسم 

لضفب –نكمت دق ناك  -رييغتلا فصاوع نمتلفت مل يتلا ةيبرعلا لودلا لكل افالخ –برغملا نأ وه ،يناثلا لماعلا 
ةعساو ةيلمعب مايقلاو  ،ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالل دح عضو نم - اضيأ ةيكلملا ةسسؤملل ةيجيتارتسالا ةريصبلا
تاعاطقو ةيكلملا ةسسؤملا نيب ةحلاصم دقع ىلع دعاس يذلا رمألا  ؛يضاملا يف ناسنإلا قوقح مئارج ةقيقح يصقتل
  .ةيسايسلا اهتيعورشم ديدجت يلاتلابو ،يبرغملا بعشلا نم ةعساو

ةعرس لظ يف ةصاخ ايشماه برغملا يف يجراخلا لماعلا ريثأت ناك ،ةثالثلا ةيسيئرلا ةيلخادلا لماوعلا هذه راطإ يف  ،
، ةوعدلاب مث  هيلع ءاتفتسالل ةركبملا ةوعدلاب مث ،يروتسدلا يسايسلا حالصإلاب ةردابملاب ةيكلملا ةسسؤملل يسايسلا كرحتلا

،  20"ةكرح باعيتسا ءطب عم  عيرسلا كرحتلا كلذ بكاوت. ينوناقلا اهدعومل راظتنا نود ةركبم ةيناملرب تاباختنال
 .اهيلع فقت يتلا ةيسايسلا ةيضرألا ةلخلخ ىلعرشابملا اهريثأت لو ،ةقحالتملا ةيكيمانيدلا تاريغتملل "رياربف

تناك نيرحبلايف  نواعتلا سلجم لود (ةيميلقإلا ىوقلل عقوتملا  يئادعلافقوملل  ةرشابم ةجيتن ةضافتنالاةساك تنا، 
كرح لب ،نلعم يسايس فقومب فتكت مل يتلاو)يجيلخلا  ،نيرحبلا لخاد ىلإ ةيتارامإلاو ةيدوعسلا ةحلسملا تاوقلا ت، 
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هشت ةبقح يف ةصاخاضيأ عقوتملا يلودلا ؤطاوتلا ىلع ةوالع .ةضافتنالل مكحلا ماظن عمق معدل رتوتلا يف ادعاصت د ، 
لافغإو ،نيلماعلا نيذه ةيمهأ كاردإ نع ةضافتنالا ةدايق  زجعنإ  .يوونلا اهعورشم ببسب ،ناريإو يلودلا عمتجملا نيب

ةيجيتارت سا وحنةدايقلا  كلت قالزنا ىلع دعاسدق ،تايطعملا هذه لظ يف ةيعيشلا ةفئاطلل ةيددعلا ةيبلاغلا ريثأت دودح 
اهتروذ تغلب "ةيراحتنا"ةيسايس    .يكلملا ماظنلل ليدبك 3"ةيمالسإلا ةيروهمجلا"راعشل ةيسايسلا فارطألا ضعب ينبتب ، 

يأجراخلا يف ةضافتنالاةدايقل ئجافملا قالزنالا يدؤي دق  ايروسيف  ةحلسملا ةمواقملا جهنم ينبتل "ينطولا سلجملا" ،   ،
 - ، تالدعملاو ،يروسلا ماظنلا  ةيشحولدح عضو نع  زجعلاولخادلا يف ةضراعملا فارطأ ضعب طوغض تحت
يف ةغلابملاردحنملا اذه ىلإ قالزنالا يف مهسي .فلتخمعون نم يراحتنا قيرط ىلإ  - موي لك ءادهشلا ددعل ةديازتملا  ، 
، يميلقإلامعدلا  ريثأت مييقت " يبيللا"زاجنإلا  تاذ قيقحت نكمي هنأ ةمهاو دقتعت ةضراعملا رصانع ضعب نإ لب يلودلاو

 ،   !ينيصلاو يسورلا وتيفلا ليلذت روفايروس يف

زكتري يتلا  ةيقرعلاو ةيفئاطلا تالداعملا ةصاخو ،نهارلا يروسلا ماظنلا ةوقل ةيلخادلا رداصملانم مهولا اذه للقي 
تايلقألا سجاوه بطاخت تاسراممو تاسايسو جما ربو ةيجيتارتسا ةرولب نع نآلا ىتح ةضراعملا تزجع يتلاو، اهيلع
ناوخإلا نم  تايلقألا هذه ءادعأل نوكي دق ،فلتخم يسايس ماظن لظ يف اهلبقتسم ىلع اهنئمطتو ،ةيقرعلاو ةينيدلا
  .رثؤم عقوم هيف نيملسملا

، ةساكتنا لماوع دحأ نأ ،قايسلا اذه يف ةشهدملا تاقرافملا نم  يجيلخلا نواعتلا سلجم  فقوم يأنيرحبلا ةضافتنا
لا معدلا رداصم مهأ دحأ وهاهنم ابوروأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةقرافملا  !ةيروسلا ةضافتنالل يداملاو يسايس، 
  .اهب فرتعم ةدايقب ناتضافتنالا ناتاه تعتمت ،يبرعلا ملاعلا تاضافتنا لك نيب نم نأ ،ةيناثلا

يميلقإلاو يلودلا لماعلا بعل ايبيليف  نكلو ،يفاذقلا ماظن ةميزه يف مساحلا رودلا  - ةيدوعسلاو رطق روحم ةدايقب–، 
ماظن تطقسأو ،ضرألا ىلع ةكرعملا ترادأ يتلا ةحلسملا تاعامجلل ةيجيتارتسا ةيؤر بايغ ضيوعت عطتسي مل كلذ 

 ، نأ مغرب برحلا ءارمأ تاعارص دالبلا هجاوت ثيح ،دعب هناكم لحي رخآ ماظن ريوطت عطتست مل اهنكليفاذقلا  ،
  .مهنيب عمجت - يسايسلا مالسإلا ىه–ةدحاو ةيجولويديأ 

ديحولا حشرملا باختنا لباقم ،مكحلا نع يلختلل حلاص هللا دبع يلع قباسلا سيئرلا رطضا نميلايف   - قباسلا هبئان-، 
 .يبوروألا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةموعدملا ،يجيلخلا نواعتلا سلجم ةردابمب امازتلا ،ةيروهمجلل اسيئر
قفاوت ةموكح ليكشتو  -همكح ءانثأ اهبكترا مئارج يأ نع هتبساحم مدع لباقم- مكحلا نع حلاص يلخت  ةردابملا تضرف
ةلداعم لا طقست مل .ةيزمر ةروصب ةروثلا بابش اهيف لثمي ،ةيلبقلا ىوقلاو ةيديلقتلا ةضراعملا بازحأو حلاص بزح نيب
يتلا ضرألا ىلع ىوقلا تاقالع نع يعقاو ريبعتك تعبن لب ،ءامسلا نم ةديدجلا ماع وحنل ةلصاوتم ةضافتنا يفكت ال ، 
  .ةديدج ةيسايس ةقبط سيسأت وأ ،ةديدج ىوق تاقالع ريوطت يف

                                                           
في إیران، بل یبیح لحكومة البحرین أن تنظر إلیھ باعتباره دعوة للقبول بوجھة نظر إیرانیة، بأن البحرین جزء ال " الجمھوریة اإلسالمیة"ذلك یعني تبني ذات نظام   3

  .یتجزأ من دولة إیران
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يف  يلودلاو يميلقإلا لماعلا ريثأت ىدمو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيديلقتلا ىوقلا خوسر ىدم ةروثلا بابش كاردإ مدع نإ
ةيرصملا ةساكتنالا نع ةحادف لقت ال ةساكتناب ددهي نأ نكمييباهرإلا" ةدعاقلا"ميظنتل ايميلقإ ازكرم  ربتعيدلب  سكعلاو . ، 
ةيميلقإلا تارابتعالاو ةيلحملا ىوقلا نيزاوم  عقاو نم قلطنت ،ةيجيتارتسا ريوطتب ةروثلا بابش ةردابمف ،اضيأ حيحص
ت نأ نكمي)نييثوحلا(لامشلا ىصقأ و بونجلا يف نيينميلل ةعورشملا حلاصملا رابتعالا نيعب ذخأتو ،ةيلودلاو نسح ، 
لاقتنا ةلحرم مامأ قيرطلا ح تفتو ،ةحلسملا ةداضملا ةروثلا يدحت رصاحتو ،ةروثلا بابش ريثأتو عقوم نم ايجيردت
  ."يناثلا لالقتسالا"وحن  ةجردتم
هترداغمو ،يلع نب نيدباعلا نيز قباسلا س يئرلا بوره باقعأ يفف. نآلا ىتح ايبسن لضفألا جذومنلا تمدق سنوت

وه ،كرتشم يسسؤم لكيه ليكشتو ،اعم لمعلا نم يندملا عمتجملاو ةيسايسلا ىوقلا تنكمت 2011رياني  14يف دالبلا   ،
ةيسايسلا ةضراعملا  تعضو ةئيهلا هذه لالخ نم. ةيلاقتنالا ةطلسلا هب تفرتعايذلا ، "ةروثلا فادهأ قيقحتلايلعلا ةئيهلا "

، لحرملةكرتشم ةديج قيرط ةطيرخ يندملا عمتجملاو  ءاشنإب وةيرهوج ةيعيرشت تاليدعتب تاحرتقم تمدقو ،لاقتنالا ة
، دعاس اممروفلا ىلع ةيلاقتنالا ةطلسلا اهتدمتعا ةديدج تاسسؤم نم اريثك لقأ ردقب ،مامألا ىلإ سنوت كرحت ىلع  ، 

شيجلا نأ ىهو  ؛نيرخآلا نيدلبلا يف رفاوتت مل 4ةيساسأ لماوع ةثالث كلذ ىلع دعاس. ايبيلو رصم تهجاو يتلا لكاشملا
تاقلطنملا نإو ،ةلوقعم ةف اسمب لاقتنالا ةيلمع ةبقارمب ايفتكم ،رشابم يسايس رود بعلل حومط هيدل نكي مل يسنوتلا
عم ةنراقملاب ايبسن ةرينتسم تناكةيمالسإلا  "ةضهنلا"ةكرح ةدايق ل ةيركفلا يف نييفلسلاو نيملسملا ناوخإلا  تاعامج، 
نآلا ىتح سنوت بنج امم عمتجملاو يعيرشتلا لاجملا ةملسأب قلعتي اميفاحومط لق أو ،ايبيلو رصم باطقتسالا رطاخم ، 
مهدحو نييسايسلل هكرتي ملو ،يسايسلا لاجملاب اطابتراو ةيكيمانيد رثكأ ناك يندملا عمتجملا نأ امك . داحلا يسايسلا
، . لبقتسملا سنوتل قيرطلا ةطيرخ اوعضيل – ةيمالسإلا "ةضهنلا"ةكر ح لوصحباريثك رثأتي مل يبسنلا رارقتسالا اذه
رودلا بعلت نأ نم كلذب نكمتتل ةيسيسأتلا ةيعمجلاتاباختنا يف ةيرثكألا  ىلع - ةروثلا يف يدايقلا رودلا بعلت مل يتلا  ،
ىلع  -اهتسائرب تلكشت يتلا–ةموكحلل ةيساسألا  تاطلسلاتحنم يتلا ،ةتقؤملا ةيروتسدلا دعاوقلا ةباتك يف م ساحلا

يف ربكألا ريثأتلا  "ةضهنلل"نوكيس ،ةيرثكألا هذه لضفب  .ةيشماه تايحالصب عتمتتيتلا ،ةيروهمجلا ةسائر باسح 
ثأتلا اذه نومضم نكلودالبلل مئادلا روتسدلا ةباتك ةيلمع  ، ، لبقتسم ىلع  ريبك دح ىلإ فقوتيس اضيأ سنوت لبقتسموري

 ،"ةضهنلا"دعاوق ىلع اديازتم اريثأت سرامي يذلا ،يفلسلا رايتلا طوغضو " ةضهنلل"ةرينتسملا ةدايقلا نيب تالعافتلا 
  .ىربكلا ندملا جراخ ةصاخ

  
  !ةيسايسلا ةيزاهتنالاو يجيتارتسالا حوضولا نيب

                                                           
ةديرج سنوت حجنتو رصم لشفت اذامل: نسح نيدلا يهب رظنا  4   .ةيرصملا "قورشلا"، 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=30102011&id=79b5d8de-c822-4f05-86b1-4bafc1c2fa22  

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=30102011&id=79b5d8de-c822-4f05-86b1-4bafc1c2fa22
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ةضافتنالا مزهت مل رصميف  ةساكتنال تضرعت اهنكلودعب،  ةضافتنالا حاجن ناك . نيرحبلا ريصمىلإ اهدوقت دق  ةريبك ، 
تاقالع ةقيقح زواجتي ،اقراخ ازاجنإ طقف اموي  18دعب مكحلا نع يلختلا ىلع كرابم ينسح سيئرلا رابجإ يف ةيبعشلا 

، و ،دوقع 6رادم ىلع خسرت  ،يطلست ماظن نيب ىوقلا ةلاطإ يف ايويح ارود  تبعلةيلكش ةيسايس ةيددعت ىلإ دنتسي
، ناوخإلا ةعامج تناك ةفاسم ىلع .بابشلا طاسوأ يف ةصاخو ،ةدعاصلا ةديدجلا ةضراعملا ىوقل يدصتلا يفو هرمع  ،

ةصيرح  نكلو ،ةضراعملا تاعامج عم ةتقؤملا ةيئزجلا تايقافتالا دقعت - يسايسلا مالسإلل ىوقألا ةمظنملا- نيملسملا 
، هتاذ تقولا يف  نيحت امتقو ،نيرخآلا باسح ىلع هعم تاقفصلا دقع ىلع ةحتفنم لب مكاحلا ماظنلا يدحت مدع ىلع

  .5كلذل ةبسانملا ةصرفلا

 ةينمألا ةزهجألا تعاطتسا ام ناعرس نكلو ،ةوقب ماظنلا زئاكر - رياني 25 "ةروث"وأ - ةضافتنالا تزه اموي  18لالخ 
 ةينمألا ةزهجألا تنهار .ةيلاتلا ةلحرملل طيطختلاو ،ديدجلا ريغتملا باعيتساو ،اهنزاوت ةداعتسا "ةقيمعلا"ةلودلل  ةديتعلا

زئاكرلا زجع اضيأ اهدعاس نكل ، و6نيملسملا ناوخإلا ةعامج يف ةلصأتملا ةيسايسلا ةيزاهتنالا نم ،اديج هكردت ام ىلع
،حتلل عيرسلا باعيتسالانع  –ةروثل ادبأ ططخت نكت مل يتلا- ةضافتنالل ةيسايسلا  اهتلاسب هتثدحأ يذلا يلازلزلا لو

، /ديدجلاماظنلا ىوق  فادهأ نعماهوأ نود ىه امك ةديدجلا ةطيرخلا ةءارقو   ،نيملسملا ناوخإلا ةعامج فادهأ وأميدقلا
  .ةضافتنالا تقلطأ يتلا تايونللةيتاذلا  تاردقلانع وأ 

ىهو ،ةينمألا ةزهجألا عم نواعتلاب )يركسعلا سلجملا( ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا دالبلا مكح ىلوت ال  تاسسؤم، 
، ،"ةروثلل"يمتنت  ريغو ةرشابم ةقيرطب  "ةروثلا"ىوق عمقل اهعسوب ام لك تلعف لب  اهدعب داج حالصإل ضرعتت ملو

ن يملسملا ناوخإلاتاعامج (يسايسلا مالسإلا ىلإ يمتنت بازحأ نم  ةيبلغأ هيلع رطيست، هيتفرغبناملربلا امنيب . ةرشابم
، 2011ماع لالخ ةيمالسإلا لئاصفلا تقفاوت ). ةيفلس بازحأ ةعومجم(يوعدلا مالسإلا ، و)ةيمالسإلا ةعامجلاو داهجلاو
،. هداقن ةهجاوم يف يركسعلا سلجملل رشابملا ريغو رشابملا يسايسلا معدلا ميدقت ىلع ولثمم لكش  ىرخأ ةيحان نم
اصأ نم لقأ ددع مهنيبناملربلا لخاد ةدودحم ةيلقأ يراسيلاو يلاربيللا رايتلا   ".ةروثلا بابش" نم ةدحاولا ديلا عب، 

ةروثلا بابش ناك "ةروثلا"ماع رادم ىلع  ،  ؛ةعونتم عمقلئاسو بن يفدهتسمرصم يف ،  ةيركسعلا تامكاحملل ةلاحإلاب
هدلاوشوطرخلاتاقلطو يطاطملا صاصرلاو ةيحلا ةريخذلاب نيرهاظتملا عمقو  ةدراطملاو ،ةعردملا تابرعلاب  س، 

فدهتست يتلا ةهجوملا ةيمالعإلا تالمحلاو ،ةلوهجم نكامأ ىلإ فاطتخالا لامعأو ،ءاضيب لا ةحلسألا يلماح ةيجطلبلاب
                                                           

ات االنتخابات البرلمانیة مثال ذلك ما اعترف بھ مھدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمین من إبرام صفقة سریة مع األجھزة األمنیة، بخصوص ترتیب  5
  .2009أكتوبر  24، انظر جریدة المصري الیوم في 2005

alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=230596&IssueID=1568-http://www.almasry  
وقد لعب خیرت الشاطر . محمد حبیب نائبھ األول حینذاك. عبد الحمید الغزالي المستشار السیاسي لعاكف، ود. أقر بذلك الحقا عدد من قیادات الجماعة، على رأسھم د

  :نائب األول الحالي للمرشد العام الدور األساسي في إبرام ھذه الصفقة، انظرال
 alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=231189&IssueID=1573-http://www.almasry  

 alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=274986-http://www.almasry  
  

مع الرئیسین السابقین جمال عبد الناصر وأنور السادات، وكیف كانت على استعداد لعقد الصفقات معھما، على حساب من المفید مراجعة سلوك جماعة اإلخوان المسلمین   6
 22المصریة، " الشروق"صراع الدیمقراطیة واالستبداد، جریدة : 1954عماد أبو غازي، مارس  -على سبیل المثال- انظر . مبادئ الدیمقراطیة، والقوى السیاسیة األخرى

  .2012 أبریل
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21042012&id=830c9b3a-f65b-4186-b1ab-3e5961999776  

http://www.almasry
http://www.almasry
http://www.almasry
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21042012&id=830c9b3a-f65b-4186-b1ab-3e5961999776
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ىضوفلاب تتأ ةروثلا نأ ىواعدب ،مهدض نينطاوملا ةئبعت و ،يبنجألل ةلامعلاو ةينطولا ةنايخلاب ماهتالا ربع هيوشتلا
  .ةماعلا تآشنملا ليطعتو ينمألا غارفلاو

ةنادإو  ،يركسعلا سلجملا معد ىلع نينطاوملا ثحب يوعدلاو يسايسلا مالسإلا لئاصف فقوم مستا لباقملا يف
، فدهتست دعت مل يتلا –ناسنإلا قوقح مئارج ىلع تمصلاب ىرخأ ةيحان نمو  هتاسايس دض ةيجاجتحالا تارهاظملا

لثم ،ةينيدلا تايقالخألاو فطاوعلل  ةزفتسمو ةمداص نوكت نأ ضرتفي مئارج نع تمصلا كلذ يف امب - نييمالسإلا
نايحألا ضعب يف لب ، ءاسنلا نم نهيلع ضوبقملاىلع ةيرذع  تارابتخا ةسراممو ،نهتيرعتو عراوشلا يف ءاسنلا لحس
تارهاظملا ضرعت مدع بابسأ دحأ وه نييمالسإلا بناج نم كلسملا اذه ناك امبر  !اياحضلل هجوي نييمالسإلا مول ناك
وحن طوقس ىلإ ىدأ يومد عمقل مهريغ ضرعتامنيب ،عمق يأل ةروثلا دعب ماع نم رثكأ رادم ىلع اه ومظن يتلا  ،100 

  .ديدج ديهش

 ، ،  ةجردبةحيحص ودبت  ةلوقملاهذه  نأ مغروةروثلا نويمالسإلا قرس دقل نوريثك لوقي رصم يف مل  نييمالسإلانأل ام
رياني  25يف بضغلا موي يف  ةكراشملامهضفر اونلعأ  دق اوناك نأ دعب ،مايأ ةدع دعب اهب اوقحتلا لب ،ةروثلاب اوردابي

لفاغتيةقيقحلاكلت رارتجاب ءافتكالا  نإف. ةروثلل نشد يذلا 2011 يف ايويح ارود تبعل ،ةيساسأ قئاقح ثالث  نع ، 
  .نييمالسإلا دوعص

مهيديأ يف ةجضان ةرمث ةروثلا طوقس نكي ملو ،قوفتلا  مهتحنم -مهموصخ اهكلتمي ال–صئاصخ ثالثب  نويمالسإلا زيمت
  :ىه ثالثلا صئاصخلا .ةقيزيفاتيم ةفداصم
ةفطاعلا فيظوت لالخ نم طقف سيلمهعمتجمب ةقيثولا مهتقالع: الوأ نيدلاب نونيدي نيذلا ،مهينطاوم ةيبلغأل  ةينيدلا ، 
عوتلل ةزيكرك دجسملا فيظوتوهسفن اضيأ لب ةيسايسلا تالمحلا نشو ميظنتلاوفيقثتلاو ةي ،   تاسسؤم ءاشنإ لالخ نم، 
،  لضفب .يعامتجالا لفاكتلل ةروطتم ةءافك تاذ تانبل عضو وقاطنلا عساو يعامتجا دينجت ةيلمعب مايقلا نم اونكمت كلذ

 .ةقيمع ةيعامتجا اروذج اهسفنل سرغتنأ نع ةيلاربيل لاو ةيراسيلاىوق لا تزجع لباقملا يف .ةديدج ةيسايس ةقبط

لضفأ مه نيملسملا ناوخإلا نكلو ،هنع اوبتك نم رهشأ مه يبرعلا ملاعلا يف نييراسيلا نأ كش ال  .ميظنتلا حالس: ايناث
،  تمكارت تاربخل نيملسملا ناوخإلا ميظنت دنتسي. هوسرام نم نم ةتوافتم تاجردب دومصلا  نممه تنكمدوقع ةدع ربع
 . ةيومدلاو ةيطلستلا ةورذ نيب اوتوافت ،ماكح عمق ةهجاوم يف ةبالصلا

ةخسار ديلاقت ءانب نيب  ةراهمبجزملا و ،ةيفاكلا ةيلاملا دراوملا ريفوت ىلع نيرداق نوملسملا ناوخإلا ناك كلذ لالخ
ةفورعم ةيسايس ازومر ايجيردت تراص ،ةعونتم تالاجم يف  ةيمزيراكة يدايق تايصخش زاربإ نيبو ،يعامجلا لمعلل

 ىرخألا ةيسايسلاتاميظنتلا تناك لباقملا يف  .اضيأ يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع اهضعبو ،ينطولا قاطنلا ىلع
ةردقلا مدع يلاتلاب و ؛يعامجلا لمعلا ديلاقتل راقتفالاو ،اهتادايقل ةيدرفلا ةعزنلايشفتو ،مذرشتلاو ةشاشهلا نم امئاد يناعت 

 لماع ريفوت ىلع ةردقلا مدعو ،يبرعلا ملاعلا يف ةيلومشلاو ةيطلستلا ةمظنألا فسع مامأ تاميظنتك دومصلا ىلع
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ىتحةيمزيراك زومر لوح عامجإلا ةباشلا ةيسايسلا تاعامجلا تدلو ةيضرألا هذه ىلع  .نمزلا نم ةلوقعمةرتفل  ، 
  .اهلك سيلو ضارمألا هذه ضعب نم صلختلايف تح جن يتلا ،ةديدجلا

نم  يناثلافصنلا لاوط يجهنم عمقل  يبرعلا ملاعلا يف تضرعت دق ةيلاربيللانأ رابتعالا نيعب ذخألا يرورضلا نم 
 ،  دقعلا لالخ يبرعلا ملاعلا يف ديدج نم دلوت تأدباهنكلو ،يبزح ميظنت  يأل ابيرقتترقتفا اهنأ ىتح نيرشعلا نرقلا

  . نيرشعلاو دحاولا دحاولانم لوألا 
تناك "يبرعلا عيبرلا"ىمسي ام  تاضافتنا اهتققح يتلا تاراصتنالانأ مغر  .ةدايقلا ىدل يجيتارتسالا حوضولا: اثلاث  ،

اوناك ،ةروثلا راطقب قحتلا نم رخآ اوناك  نيذلانييمالسإلا نأ الإ ،اهلاعشإب ن وردابملا كلذ يف امب ،فارطألا لكلةأجافم 
،  ام بعوتسا نم لوأ  - ةنلعم ريغ نكلو–ةيعقاو ةيجيتارتسا عضوب  - نيضراعملا فوفص نيب-  رداب نم لوأوثدح

ةديدجلا ةوقلا زكارموىوقلا تاقالعلديدجلا طمنلا عم لماعتلل  ةيلودلاو ةيلحملا،   ،. 

،ا مهميظنت ةدايقو نيملسملا ناوخإلا تاميظنت قرعأ دجوت ثيح رصم يف ر يوطتب نيملسملا ناوخإلا ةعامج تماق يلودل
 تارشع ربع لصاوتملا اهفحز يف اهجمدتو ،ةديدجلا قئاقحلا بعوتستل ،"نيكمتلا"ـب فرعت يتلا ةديتعلا اهتيجيتارتسا

 ،  .اموي ةلودلا ةزهجأ ىلع ةعامجلل ةلماكلا ةرطيسلاقيقحت فدهب ىلعأ ىلإ لفسأ نم عمتجملا ىلع ةرطيسلل ،نينسلا
يسايس نالعإ نود  لقتنت نأ ةريخألل نكمأ ،ةدايقلا هاجتةعامجلا ءاضعأ هب مزتلي يذلا ءايمعلا ةعاطلا حالس لضفبو 

ةروثلا نم دحاو رهش دعبةقئاف ةنورمبو ،ةدراب تاباسحب- قحال وأ قباس نم ردق لقأبو  ،ءادهشلا ءامد فجت نأ لبقو ، 
نود مهدض مكاحلا يركسعلا سلجملا عم تقؤملا فلاحتلا ىلإ ريرحتلا ناديم راوث عم تقؤملا فلاحتلا نم -رئاسخلا  ،
  .ةيقالخأ تارابتعا يأل تافتلا

رهش وحن دعب -ةيروتسدلا تاليدعتلا ىلع ءاتفتسالا  نالعإ نم اءدب رصم يف ةمهملا ةيسايسلا تاطحملا ةعجارمب مقي نم
يتلا  ىربكلا ثالثلا حباذملا مث ،ةروثلا بابش اهمظن ةينويلم تارهاظم ةدعب ارورم -كرابم ينسح سيئرلا يحنت نم

وصو2011ةياهن يف ةطرشلاو شيجلا تاوق اهتبكترا  سرام يف ديدجلا روتسدلا عضول ةيسيسأتلا ةئيهلا ليكشت ىلإ ال ، 
 ،موصخلا ةهبج يف .فيلح وأ مصخك نوملسملا ناوخإلا مهفنصي نم حمالم ىلع فرعتلا ةلوهسب عيطتسي هنإف، 2012

تايصخشلاو ةروثلا بابش كل ذ يف امب ،نييلاربيللاو راسيلا لئاصفو قباسلا مكاحلا بزحلا زومر نويمالسإلا فنص
ءالؤه عم لما عتلا يف ةعونتم ةحلسأوبيلاسأ ةراهمب اومدختسا مهنكلو ، ةيسايسلا ةدعاقلاهذه ىلإ يمتنت يتلا  ةماعلا
هعم تاقفصلا دقع نكمي نيذلانيتقؤملا ءافلحلا ةهبج يف يركسعلا سلجملا اوفنص لباقملا يف. نيعونتملا موصخلا  م، 

وه ،رخآلل افيلح امهنم لك رابتعا ىلع نيفرطلا قفاوت نإ  ."نيكمتلا"ةيجيتارتس ا نم ةيلاتلا ةطحملا ىتح ،انلعو ارس
،  - ةفلتخم لئاسوب–لماعتلا ىلع نيفرطلا قافتال رخآلا هجولا  اقئاع لكش يامهل اكرتشم امصخ اهرابتعاب ةروثلا ىوق عم

  .ةدح ىلع يركسعلاسلجملاو نييمالسإلا نم لكب ةصاخلا حلاصملا مامأ تقؤملا امهفلاحت ةلحرم يف 
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م صولا وأ ،قباسلا ماظنلا عم ةقالعلاب مصولا نيب ،مهموصخعم لماعتلا يف  نويمالسإلا اهمدختسا يتلا ةحلسألاتفلتخا 
اهقلطي يتلا تاماهتالل حيرصلا معدلا  نويمالسإلا مدق كلذ لالخو. ةسينكلا ةاباحمو ،هللا ةعيرش ةاداعمو، ةيناملعلاب
نوعسي مهنأبنييراسيلاو نييلاربيللاو ةروثلا بابش نم هموصخ دض يركسعلا سلجملا  .ةلودلا مدهو ىضوفلل ، 

نيح ،ناسنإلا قوقح تامظنم نم اهبزحو نيملسملا ناوخإلا ةعامجل  يئادعلافقوملا  ريسفت اضيأنكمي قايسلا اذه يف 
ةصاخ 2011ماع نم ةريخألا رو هشلا لالخ اهيلع يراضلا اهموجه ةيئاضقلا تايلآلاب ةحلسملا ةينمألا ةزهجألا تنش  ،

يلاتلابو ،مكحلا يلوتل اهسفن  ئيهت تراص لب ،اهنع ناسنإلا قوقح تامظنم عافد ىلإ جاتحت ةيحضدعت مل ةعامجلا نأ 
  .7تامظنملا هذه دقن عضوم ريصتس

نيللحملا نأ ىتح افلتخم ناك يلودلا عمتجملا ىلإ هجوملاني ملسملا ناوخإلل يسايسلا باطخلا نكلو  ضعب نأ اوظحال، 
  .8ةيبرعلا ةغللاب ايلحم اهنع ردصي امع امامت ةفلتخم ةيزيلجنإلا ةغللاب ةنلعملا فقاوملا

ل حضاو ديدحتوةيجيتارتساريوطت نع  نييراسيلاو نييلاربيللاو ةروثلا بابش تاعامج تزجع لباقملايف  موصخل ، 
سلجملاو نييمالسإلا نم لك فقوم لوح ةيسنامور  ماهوأو شوشتلا ةيحض ليوط تقول اوناكلب  !نييقيقحلا ءافلحلاو
  .اهاوقو ةروثلا هاجت يركسعلا

سلجملا تاهجوت نع  ماهوألانم صلختلا يف " وريبسام"ةحبذم دعب أدب ت ىتح رهشأ 9وحن  ةروثلا ىوقتكلهتسا 
ىلع مهترطيس  دعب كلذو ،يعادتلا يف نييمالسإلا يف ةيسنامورلا اهلامآ أدبتىتح ماع وحنل تجاتحا و .يركسعلا
عورشم حارتق ال، ومهلةطرشلا عمق ريربت يف ، و"ةيجطلبلا"ـب ةروثلا بابش مصو يف هتصنم  مهمادختساو ،ناملربلا

   !قباسلا ماظنلا نيناوق نم ةوسق رثكأ ،عامتجالاو رهاظتلاو عمجتلاةيرح يف قحلا عمقل ديدج نوناق 

 ةيمالعإلا/ةينمألا ةلمحلا هاجت حضاو فقوم ذاختا نع تأطابت امنيح ،هتورذ غلب ةروثلا ىوق طبختو شوشت نأ ريغ
قوقح تامظنم دض  "ةروثلا"ماع نم يناثلا فصنلا رادم ىلع ةداضملا ةروثلا ىوق اهتنش يتلا ،ةيئاضق تايلآب ةحلستملا 

  ! ةروثلا ةدناسم ةمهتب ايئاضقو ايمالعإ اهتمكاحمو ،ناسنإلا

                                                           
دض ةقوبسملا ريغ ةيناودعلا تاحيرصتلا : رظنا. يبرعلا ملاعلا يف ةيمالسإلا بازحألا نم ددعل اكرتشم اهجوتسكعي كلذ نأ ودبي  7

، ، نع ةرداصلا يندملا عمتجملا تامظنم بزحب يدايقلاو ،يندملا عمتجملاو ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا يبرغملا ريزولا  ينابوشلا بيبحلا
، " ءاسملا"ةفيحص ،يمالسإلا " ةيمنتلاو ةلادعلا"   .2012ليربأ  5ةيبرغملا

  ".حملة التجمیل الكاذبة لإلخوان المسلمین في واشنطن"انظر إریك تراجر   8
election-spring-arab-egypt-brotherhood-http://www.tnr.com/article/world/102413/muslim  

ھا من المنظمات غیر الحكومیة، وخاصة منظمات حقوق اإلنسان في مصر، بمناسبة یشار أیضا إلى البیان اإلیجابي الذي أصدرتھ الجماعة باإلنجلیزیة بخصوص موقف
ما صدر من تصریحات  اجتماع سناتور جون ماكین مع خیرت الشاطر، وھو ما ھللت لھ األوساط األمریكیة حینذاك، إلى أن اكتشفت أن البیان لم یصدر بالعربیة، بل

  :ي ذلكانظر ف! وبیانات بالعربیة كان سلبیا للغایة
 http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29091  

  للتضامن مع الناشط السیاسي المعروف عالء عبد الفتاح! انظر أیضا البیان الذي صدر باإلنجلیزیة فقط 
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29692 

http://www.tnr.com/article/world/102413/muslim
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29091
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29692
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، نيمثلا تقولا اذه لالخ باسح ىلع سيل ،ميدقلا ماظنلا  تازكترم ززعي امب اهبيترت ديعأ دق عاضوألا تناك ردهملا
   .نامزلا نم نرق وحن رادم ىلع نييمالسإلل يسايس زاجنإربكأب ةحاطإلا  اضيأ نمضتي دق امب نكلو ،طقف راوثلا

، حالصإلا ويرانيس ىلإ امبر نكلو ،ناك امك قباسلا ماظنلا ىلإ ةدوعلا ةرورضلاب  اذه ينعي ال  يذلاماظنلا لخاد نم
 ، ، 2011رياني  25يف  ةضافتنالا عالدنا نم لوألا عوبسألا دعب هبلوبقلل  لوألا رطضا مثهلجنو قباسلا سيئرلا همواق

  .هب لوبقلاب نييرصملا عانقإل رخأتدق ناك تقولا نكلو 

عانقإ نع ةروث لا ىوق زجع اهنم .ماع نم رثكأ لبق هوضفر امب لوبقلا وحن نييرصملا عفدت دق لماوع ةدع كانه
اهيدل نأب ديازتم كاردإ لباقم ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ةيقالخألاو ةيسايسلا ةيقادصملا يواهتو ، اهتءافكب نينطاوملا

،  ايفخاططخم  ،ديازتو لكك ةلودلا ىلع ةرطيسلل هتيذغت اضيأ يرجي يذلا  عنطصملا ينمألا غارفلا نم نينطاوملا عله
، يزاوتلاب ، ةعنطصملا ةيجراخلا تارماؤملاب حيولتلاب رخآل نيح نم ةيمويلا ةيشيعملا عاضوألا روهدت رارمتسا عم
  .سالفإلا نم ةلودلا برقب حيولتلاو

 ، يف كلذ ىلجتيو ،دالبلا لبقتسم لوح عارصلا ةعيبط ىلع رصم يف  ةديدجلا ىوقلا تاقالع سكعنترخآ ديعص ىلع
روتسد نيب ي رجي ال ،لبقتسملا ةلود عورشم ىلع عارصلاف ،احوضورثكأ ةروصب ةيروتسدلا ةلأس ملالوح  عارصلا

روتسدل عورشم نيبو )1971ماع رداصلا روتسدلا (ميدقلا ماظنلا  نأ دعب ،هيلإ وعدي دحاو فرط كانه سيلف "ةروثلا"،   ،
لب . كرابم يحنت نم دحاو رهش دعب ةيروتسدلا تاليدعتلل كرتشملا امهعورشمب يركسعلاسلجملاو نويمالسإلا هنفد 

روتسد عورشم نيبو ،اهيلإ قيرطلا ىلع وأ 9ةينيد ةلود روتسد عورشم نيب عارصلا يرجي ويرانيس يأ ،الدعم  71، 
ةلأسم  جردتمل رياني  25" ةروث"ةضافتنا نأ ركذلاب ريدج  .فلتخم قايس يف نكلو ،كرابم ماظن لخاد نم حالصإلا
  .اهتاراعش زربأ دحأ" ةيندملا ةلودلا"بلطم ناك لب ،اهبلاطم نمض " ةيمالسإلا ةعيرشلا"

، دعب ماع راسم مييقت ديعتو ،قئاقحلا نم قلطنت ةيجيتارتسا ريوطتب ةروثلا ىوق ردابت مل ام  هنأ ودبي قايسلا اذه يف
ىلإ روطتت دق ةيلاحلا ةساكتنالا نإف ،نيتقؤم وأ ن يمئاد ءافلحو موصخك مهفنصت نميف رظنلا ديعتو ،ةروثلا/ةضافتنالا

  . ةيومد امبرو ةلماك ةميزه

  
                                                           

شریعة اإلسالمیة ھى المصدر من المعروف أن اللیبرالیین والعلمانیین أكدوا في عدة مناسبات عن عدم اعتزامھم تعدیل مادة  الدستور المتعلقة بإسالم الدولة، وأن ال  9
للھیمنة على المسئولیات الرئیسیة في البرلمان،  -ون أي طرف آخرد–لیس ھناك تفسیر آخر، لقرار جماعة اإلخوان المسلمین بالتحالف مع السلفیین  لذا. الرئیسي للتشریع

% 51وحتى بعدما حكم القضاء اإلداري بحل ھذه الھیئة وإعادة تشكیلھا، فإن اإلسالمیین أصروا على أن یحوزوا . ثم للھیمنة على الھیئة التأسیسیة التي ستكتب الدستور
 - ومرشدھا الفعلي–حھ لرئاسة الجمھوریة، أعلن خیرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمین الن ترشمن ناحیة أخرى، وفور إع. على األقل من مقاعدھا

، لمعاونة البرلمان في تحقیق ھذا "الحل والعقد"أن تطبیق الشریعة اإلسالمیة كانت وستظل ھدفھ األول واألخیر، وأنھ سیعمل في حالة نجاحھ على تكوین مجموعة من أھل 
  . 2012أبریل  4في " جریدة المصري الیوم"انظر . الھدف

http://www.almasryalyoum.com/node/751541  
، والذي یعتبر برنامجا مفصال لتحویل 2007 یعتبر ھذا اإلعالن أول تأكید رسمي من جماعة اإلخوان المسلمین، بأنھا لم تتخل عن برنامجھا السیاسي الذي أعلنتھ عام

، صادرة عن مركز القاھرة لدراسات "رواق عربي"انظر بھي الدین حسن، برنامج حزب اإلخوان المسلمین في مصر من منظور حقوق اإلنسان، مجلة . مصر لدولة دینیة
، الذي خلف الشاطر كمرشح عن الجماعة لرئاسة الجمھوریة، الحریة والعدالةجدیر بالذكر أن محمد مرسي رئیس حزب . 2010، 79- 63، ص 55حقوق اإلنسان، العدد 

القرآن ھو دستورنا، والشریعة ھى "ن إبل قال في أول مؤتمر انتخابي لھ . فور إعالن ترشحھنفسھ بعد استبعاد اللجنة المسئولة لترشح الشاطر، قد أكد أیضا على الھدف 
  :انظر". مرشدنا

 role.html-islams-over-battle-escalates-morsi-egypt-m/2012/04/24/world/middleeast/inhttp://www.nytimes.co  

http://www.almasryalyoum.com/node/751541
http://www.nytimes.co


12 
 

  
  :ةيمالسإلا بازحألا سيلو.. ةينيدلا ةلودلا عورشم دض

رثكألا ةلودلا ايبيل نوكت امبر "ةينيد ةلود"عورشم نيب  اضيأ عارصلا يرجي ،يبرعلا ملاعلا يف يميلقإلا ديعصلا ىلع  ،
لودلا نم ىرخأ ةعومجم لظت امنيب . برغملا هدسجي يذلا ،ةلدعملا ةيطلستللعورشم نيبو ،عورشملا اذهل اديسجت 

يطارقميد ماظن وحن صاخلا اهقيرط قش يف  اهدحو سنوت حجنت دق امبر. اداعتباو ابارتقا ،نيعورشملا نيذه نيب حوارتت
يف هلجأ نم حافكلا لاز امف"يناثلا لالقتسالا"عورشم امأ . يقيقح رقتفي لاز امو ،ىلوألا هلحارم  يف يبرعلا ملاعلا ، 
نوبراحي رمألا عقاو يف مه " يناثلا لالقتسالا"تايار يعفار نإف مث نمو  ،ةيتاوم ةيلود ةئيبو ،ملاعملا ةددحم ةيجيتارتسال
دعب  .ةيداعم وأ ةيتاوم ريغ ةيميلقإو ةيلود ةئيبو ،ةينيدلا ةلودلاعورشمو ،ةداضملا ةروثلا ةهجاوم يف : تاهبج ثالث ىلع

  .طقف ةثلاثلاو ىلوألا ،نيتنثا نيتهبج ىلع اروصقم 2011لبق  مهحافكناك نأ 

لود مهأ نم ددع يف صاخ لكشبو يميلقإلا ديعصلا ىلع "يناثلا لالقتسالا"لجأ نم حافكلا قالطنال  2011ماع خرؤي   ،
، فلحلا ةيوهوراس ملا نأ ريغ. ةقطنملا امنيب هنأ ،كلذ لاثم . ىرخأل ةلود نم نافلتخيجراخلاو لخادلا يف موصخلاو ءا
رصم يف نييمالسإلا نإف "يناثلا لالقتسالا"لجأ نم حافكلا يف  كيرشكسنوت يف ةيمالسإلا " ةضهنلا"ةكرح ف نصت  ،
،  اراسم اوذختا  فدهلا اذهل ةروثلا دعب ةيكيتكتلا ةيسايسلا تابيترتلا لك عاضخإوةينيد ةلود قيرط ىلع ريسلاب ،افلتخم
ةعجارم  رجت مل ام ،ةقشم رثكأنوكيس ،رصم يف  "يناثلا لالقتسالا"لج أنم حافكلا راسم نأ ينعي امم  ؛يجيتارتسالا

حافكلا نأ كلذ ىلع بترتي  .دعب هيلع تارشؤم يأ دجوت ال ام وهو. ةيجيتارتسالا هذهل نييمالسإلا ركسعم لخاد ةيرذج
، لودلا ضعب يف " يناثلا لالقتسالا"لجأ نم  دض سيلو ةينيدلاةلودلا عورشم دض احافك ةرورضلاب نمضتيس ةيبرعلا  ،

ةلودلا عورشم نيب ايقيفوت وأ اطسو الح خيراتلا فرعي مل . ةينيد ةلودل اعورشم ىنبتت ال اهنأ املاط ،ةيمالسإلا بازحألا
، ناسنإلا قوقح مارتحا تارابتعاونوناقلاو قحلا ةلود ضاقنأ ىلع الإ أشنت نأ نكمي ال ةريخألاف ةينيدلاو ةيندملا  ،.  

يعورشم دض "يناثلا لالقتسالا"لجأ نم حافكلا ةبقح لالخ  ، " ةينيدلا ةلودلا"و" ةلدعملا ةيطلستلا"،  يبرعلا ملاعلا يف
ةدح ضفخنت نأ عقوتملا نم ، فلبق نم ةدئاس تناك يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا طامنأ يف ارييغت ةلبقملاتاونسلا دهشتس 

ةرهاظ دوعص لباقم  - ةحلسم تاعازن دهشت يتلا لودلا ءانثتساب- ناسنإلا قوقحل ةماسج رثكألا تاكاهتنالا مجحو 
، يدلا ةيرحلاو تايلقألاو ةأرملا قوقح تالاجم يف ةصاخ ،ةينيد بابسأب اهريربت يرجي يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةين
مهتاعامج ةصاخو بابشلا ربانم فادهتسا يرجي نأ عقوتملا نم امك . ينفلاو يبدألا عادبإلاو ركفلاو دقتعملا ةيرحو
  .ةايحلا يف قحلاو ،ةيندبلا مهتمالس ىلع رطاخملادايدزا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح نع ن وعفادملا كلذكو ،ةيسايسلا

يأل ةميدقلا مظنلا ةمواقم طقف سيل هجاوت اهنأ الإ ،ةصاخ ةيولوأ ةينمألا ةزهجألا حالصإ ةمهم لكشت ،قايسلا اذه يف 
، لا هذه نمةقطنملا لود ضعب يف يسايسلا مالسإلا لئاصف ضعبل يزاهتنالا فقوملا اضيأ لب ،داج حالصإ  يتلاو ةلأسم

صلختلاب ءافتكالا و ،حالصإ نود ىه امكنييمالسإلا ةرطيس تح تةزهجألا هذه عضو ىلإ ،حالصإ ةيضق نم اهلزتخت 
  .يسايسلا مالسإلل ةيداعملا اهتادايق زربأ نم
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ةئيبل اضيأو ،ىدملا ةديعبو ةيعقاو ةيجيتارتسال رقتفي لازام " يناثلا لالقتسالا"لجأ نم حافكلا نأ  نم مغرلا ىلعو، اريخأ
 ، ةدايزو ،نينطاوملا نم نييالملا تارشع ىدل فوخلا زجاح طوقس نع  ةمجان ةلئاه عفد ةوق كلمي هنإفةيتاوم ةيلود

 ، ةماركلاو ةاواسملاب ع تمتلا ةيولوأب مهناميإوماعلا نأشلاب مهمامتها ةدايزو ،رييغتلا ىلع مهتاردقو مهسفنأ يف مهتقث
ةعانقلاو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيرحلاو اللا مهدادعتساو ،مهدالب لبق تسم ديدحت يف قحلا باحصأ مهنأ بابشلا ىدل ةقيمعلا، 
 .فدهلا اذه لجأ نم ةيحضتلاو حافكلل دودحم


