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 .يناجرسلا دلاخ





 ةمدقم

 .مالعإلا :تايرحلا رتم وم رت و ,ةعاسلا عوضوم نع ووطس هذه

 مايألا هذه رصم هدهشت يذلا مالعإلا نع ثيدحلا نأ .كشال

 تاسرامملا تلوحت ذإ ؛يح ريمضو ينطو سح هل نم لك لاب لغشي
 دئاسلا وه أطخلا حبصأ ىتح مكارتي يموي ٍلعف ىلإ ةئطاخلا ةيمالعإلا
 .ةينويزفيلتلا ةفاحصلا لاجم يف ةصاخ .فولأملا

 ىلع ًالبقم هلعجي ام طوغضلا نم هيلعو ,ىربك ةمزأ يف مالعإ
 .لعفلاب اهشيعي هنأ وأ ةثراك

 تامزأو عستت تاوجف ىلإ دوقي تلفنم يمالعإ ءادأ موي لك عم

 .ءايتسالا ىلإ وعدي نسالتو رجفنت

 لئاسو رود مظاعت «رياني 25 ةروثل ةيلاتلا تاونسلا يف هنأ دهاشلا

 ًسبعال تابو .وينوي 30 ةروث يف هتورذ غلب ىتح .رصم يف مالعإلا
 هئادأ ىلع ذخآملا ليس مغر ءرصم يف ةيسايسلا ةلداعملا يف ايسيئر
 يمالعإلا لمعلا ئدابم نايحألا نم ريثك يف تفلاخ يتلا هتاسراممو

 .اهقيئاومو ةنهملا تايقالخأو

 ين- فحصلاو تايئاضفلا ضعب هحرطت الل تاداقتنالا يللاعت عم

 نم -ةينويزفيلتلا ءاسملا تاوزغو ةيفحصلا حابصلا تاءاقل

 ,نيقلتُملل مهولا قيوست ضرغب ةقفلُمو ةقلتخُمو ةبذاك تاعوضوم
 نيبالملا اهيف شيعي يتلا يسايسلا يعولا صقنو ةيمألا ةلاحل الالغتسا

 هسا



 ىلإ برقأو ءايثراك عضولا ادب ..يرصملا بعشلا .دارفأ نم

 ةئطاخلا ماكحألا نم فئاذق ضعبلا اهنم قلطي يتلا "ةبطصملا"
 .ءادألا ةيعوضومو ةمولعملا ةقد ىلإ رقتفت يتلا ءارآلاو ةبيعملا ظافلألاو

 !ديزم مهيدلو ..ءاطخألا نم لبج ىلع نآلا فقن

 ,هئاطخأو هعقاوب هسفن هجاوي نأ هيلع متحم يرصملا مالعإلا نإ

 ةصاخ ,نينطاوملاو عمتجما تالكشم ضرعتسي نأ هسفنل ىضترا املثم

 .لاذعبالاو ةراثإلاو حيرجتلا نم ولخي ال يوضوف دهشم دوجو عم
 لمعلا ةرادإ يف حضاو طمن دوجو مدع فسوملا دهشملا اذه يذغي

 .رفاس لكشب ةئهملاو ةرادإلا نيب لخادتلاو ,يمالعإلا

 ضعبلا لّوحتو ,راجيإلل عفادمو ةقزترم اهيلإ للست موي تنهّما ةنهملا
 ىدل ىربكلا تاكرشلاو لامعألاو لالا باحصأل نيبودنم ىلإ

 .ةيفحصلا مقاسسؤم

 ىلع -اهنم يئرملا ةصاخو- مالعإلا لئاسو ميظنت مويلا بولطملا
 طبضي تاونقلا كالم نيب فرش قاثيمو ,لمعلل ةماع دعاوق عضي وحن

 .هتيعوضومو ىوتخلا ةقد نمضيو ,نييمالعإلا ءاذأ

 طبضل ةيسسؤم تانايك دوجو ةرورض ىلع ددشن انك اذإو

 ةانق لك ىلع نيمئاقلا نأ اضيأ ىرن اننإف ءرصم يف يمالعإلا لمعلا
 يف اومهاس مهنأل ؛مقاشاش ىلع تازواجت نم ثدحي امع نولوؤسم

 ىلع ءالخدلاو ءالهجلا ضعب نم مالعإلا يف فيز ةرطابأ ةعانص
 تاديازملا ةغل يف اوطروتيو ةماعزلا خف يف ءالؤه طقسيل «ةنهملا

 .ينهملا لمعلا قيئاوم بايغ نيلغتسم «تازواجتلاو
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 مالعإلا ةيرج مساب ةبكترملا تاطقسلا مجح دحأ ىلع فاخ ريغ

 يذلا لهرتلاو «ةينهملا نع داعتبالا ىلإ ةفاضإلاب ؛يأرلا نع ريبعتلاو

 طسو ءصوصخلا هجو ىلع ةيرصملا تايئاضفلا لصافم يف رخني
 يتلا تائيهلاو سلاجماو ريياعملل -دصرتلاو رارصإلا قبس عم- بايغ

 .لاعفو مزاح بولسأب ةنهملا هذه مظنتو بساحتو بقارت

 ىلع ةينهملا تاظحالملا دصرل ةلواحم باتكلا اذه ناك ءانه نم

 كلذ ىلإ اندجو املك عومسملاو لب يئرملاو عوبطملا ؛يمالعإلا ءادألا

 قفو هليدعتو راسملا بيوصتو ياذلا دقنلا ةلحر أدبن يك ءاليبس

 .اهيلع فراعتملا ةيلودلا اهقيثاومو ةنهملا تايقالخأل ةمكاحلا ريياعملا

 يف اههجاون يتلا ةنهارلا ةمزألا نأ وه اذه يف يساسألا انعفاد

 ةنهملا لهأ ءافتكا نع مجنت ام ردقب ءلولحلا بايغ يف نمكت ال رصم

 .اهراكنإو اهلهاجت ضعبلا لّضفُي نيح يف ,ةمزألا رهاظم ىلع ةجرفلاب
 لقعلا ىشفتو «,ةيطارقميدلا ةسرامملا هنع تباغ يذلا انعمتجم يفو

 «تاذلا دقن وأ أطخلاب فارتعالا ضفري يذلا يئالعتسالاو رباكملا

 ليبقلا كلذ نم ةسرامم يأ تراص ىتح ,دقنلاب قيضت رودصلا تتاب

 ةعجارملل ةداع ضرعتت ال ةطلس لظ يف .فولألا ىلع ًسجورخ
 نم عقوتت يلاتلاب يهو ءهيلثمم وأ ماعلا يأرلا بناج نم ةلءاسملاو

 .ليلهتلاو قيفصتلاب نرتقملا لاثتمالا ىلع مهرود رصتقي نأ نيرخآلا

 اهيلع رطخأ مه ,قح هجو نودب ةطلسلا نوتلامب نيذلا ءالؤهو
 ةجفلا ةياعدلا كلف يف مالعإلا نارود نإ ذإ ؛لامهإلاو باهرإلا نم

 «لخادلا نم هسسأ ضوقيو ءماظنلا ددهتي يذلا ربكألا رطخلا وه
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 . .يعو ةلقو لهج نع وأ ةين ءوسو ملعب
 ضعب ىلإ عمتجما حطس نم لقتناو مخضتو رطخلا ربك دقو امأ

 فقو.نإ .يرورض نم رثكأ ةيثراكلا هتايعادت ىلإ هيبنتلا راص ,هقامعأ
 ءاهعم لهاست الو اهيف طيرفت ال ةمهم ماغلا لاجملل مالعإلا ميمست
 .لبقتسملا ةيضق رسخغن فوس اننإف الإو

 ؟مالعإلا اياطخ نمت عفديس يذلا نم :وه جرحلا لاؤسلا

 يف اوببست نيذلا كئلوأ سيل :ةعطاق ةباجإلا يأت نآلا ىتح
 طوقسلا اذه يف همظعم يف ببستي مل يذلا ءلكك عمتجما لب .رايغأالا

 .ديعب الو بيرق نم

 ىلإ انم تاذلا عادخ ىلإ ًاليم رثكأ انرص ,نامزلا اذه مالعإ يف
 ثدحتي حبصأ انمالعإ نإف مث نم .تامولعملا درسو قئاقحلا ةهجاوم
 انتوق ديعتسنو ضهنن ثيح ؛ ءلعفلاب لصاح وه امع سيلو هانمتن امع
 «فحصلا نيوانعو رابخألا تارشنو "وش كوتل'' جمارب يف انتناكمو
 .عقاولا ضرأ ىلع دعن مل اننكل

 دوأو ,ةضيفتسم ةمدقع عوضولم ا اذه يف ئراقلا لغشأ نأ ديرأ الا
 ىوتحم نأ فرعأ يننكل ءاسعيرس باتكلا عوضوم نيبو هنيب يلخأ نأ
 يركفلا مهنيقي ريرس ىلع نيمئانلا لك بجعي نل باتكلا اذه
 ةصاخ حلاصم وأ ةقيض بساكم نع نوعفادي نمم ,يجولويديألاو
 هنأ نونظيو ,ةيلاخلا هتروص ىلع يمالعإلا دهشملا رارمتساب طبترت
 .ناك امم لضفأ ناكمإلا يف سيل
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 نم ريثكلا انيلع رجت ؛تيقوتلا اذه يف ةصاخ .,ةهجاوملا نأ ملعن

 ىفخي ال دصقملاو يلج حضاو فدهلا نكل ,تاماقالاو تاداقتنالا

 يف ةينهملا هتايح لاوط شاع روطسلا هذه بتاك نأ ةصاخ ,دحأ ىلع

 .مكحتلا فرغو تاهويدوتسالاو ريرحتلا تالاصو رابخألا فرغ

 يف نيلماعلا ضعب بضغت امبر باتكلا اذه روطس نأ كردنو

 متحت تايولوأ «مالعإلاو نطولا ةحلصمو ينهملا ريمضلا نكل «ةنهملا
 .ةلكشملا كلت ماحتقا

 وحن ىلوأ ةوطخ يه باتكلا اذه يف ةدراولا تاحرتقملاو ءارآلا نإ

 اهتجلاعم لبسو عقت يتلا تازواجتلا ةعيبطل لماشلا مهفلاو حيحصتلا

 حلاصم مساب ثيدح وأ زيحت وأ جنشت يأ نع اًديعب «ميلس لكشب

 .يمالعإلا لاجملا يف لمعلا تافآ نم اهلكو ,ةقيض ةصاخ

 ءريوطتلاو ديدجتلاب حارتقالاو .دقنلاو دصرلا يف داهتجالا امو
 ةقدلاو ةيعوضوملاب مازتلالا ىلع صيرح ثحاب تاظحالم جاتن ىوس

 ةيريرحت عقاوم يف اهسرامو ةنهملا سرد يفحص تاروصتو ؛ةينهملاو

 .اهجراخو رصم لخاد ةيمالعإلا تاسسؤملا ربكأ نم ددع يف ةقومرم

 مسرب حضاولا انمامتها روطسلا نيب اضيأ ئراقلا ظحاليس

 تايقالخأ ديدحتو فصو ىلإ انيعسو ينهملا كولسلا ليلد حمالم

 ةهارتلل ةيلاعلا ريياعملاب ءافولا ىلع نيلماعلا عيمج ةدعاسمو «ةنهملا

 دعاوق نع ةحضاو ةركف ءاطعإ عم ,مهنم ةبولطملا ةينهملاو ةيصخشلا

 .مهلمع لالخ اهعابتا بجي يتلا كولسلا

 نيلمآ ,ءارقلا يديأ نيب اهعضن انؤارآو انتداهشو انروطس يه هذه
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 .انعفني ام ملعتن نأو انملعت امب عفتنن نأ

 .ةعتملاو ةدئافلا نيب عمجت ةءارق مكل وجرأ

 تباث رساي

 ةرهاقلا

 2015 رياربف 3
 عسصقتات ريهمد عي.عاطهط ءء© عمدقت |. مل
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 !ةينهم بيذاكأ

 مستت يتلا ةصاخلا ةيمالعإلا اهتسردمر بصم ىدل نوكي نأ ىنمتأ"

 ىتح .ًاعيمج اهبحن يتلا ةليصألا ميقلاو قدصلاو ةيعوضوم اب

 انكرحت ليضفب .ملاعلا يف ىعوأل وه يرصم ا بعشلا نإ لاقي

 ..مالعإلا ..مالعإلا ارارم لوقأ كلذلو .مالعإلا انتمدقم يثو ًاعيمج
 '"هذاعإلا

 ةيلمع دهاش هنأ مغر دسافلا ماعطلا مهتلي نم وه جذاسلا هدحو

 .خبطملا يف ريضحتلا

 ةدمعأو يأرلا تاحفص يف ٌباَتُكو فحص ريرحت ءاسؤر كانه

 تاقوأ يفو «ةقلطملا ةقيقحلا نوكلتمي مهنأكو نوفرصتي فحصلا

 ةهجو نم نيرخآلل افورسفيو ثادحألا ىلع نوقلعي مهدجت .اهنيعب

 .يأر ةداق ىلإ نيع ةضمغ يف اولوحتيل ,مهرظن

 ةحاسملا ىلع مقروطسأ نونبي ةيفحصلا ةدمعألا باَتُك ضعب

 وأ نوثدحتي .ءارقلا نيبو مهنيب تافاسملا برقت يتلا ةريصقلا ةيلوطلا

 ؛ةعاسلا اياضق يف مهولدب نولديو ةفلتخم تاعوضوم لوح نورئثرشي

 ةباوب" عقوم ,ةهوكحلاو ةسائرلا يف ةيبابش سلاجم ليكشت :"يسيسلا“ ,لصب دمحم 7

 .2014 ربمتبس 8 «يورتكلإلا "قورشلا
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 تالاقم لدابت متي امدنع ةصاخ . رغم رمألا .نوديرم هل. حبصيو
 ةزهجأ مادختساب تنرتنإلا ةكبش ربع فالآلاو تائملاب ءالؤه
 .ةيكذلا فتاوهملاو رتويبمكلا

 تح «نيريثك ةينمأو ملح يفحصلا دومعلا حبصأ ببسلا اذهل امبر
 ةحاسملا ةركف مهيوهتست .ةفاحصلا ةنهم لاح يأب نومتني ال نحن
 ,الؤه رظن ةهجو نم ,يفحصلا دومعلا .يفحصلا ةنهم ةسرامث ىلع لاحلا ةغيبطب افولضفيو .مهئارآو مهمالك ربحب اهفودوسي يتلا ءاضيبلا
 ةجاح امنود ايلعلا قباوطلا ىلإ مهب دعصي يذلا يئابرهكلا دعصملا وه
 .ةوطخ ةوطخ ةفاحصلا ةفيظو ملس دوعص ىلإ

 ىلع ,نيرخآ عم مقاليلحتو مهئارآ ةكراشمب ءافتكالا ءالؤه لّضفُي .اهنيعب تاعوضوم يف قيقحتلاو بعاتملا نع ثحبلا نم الدبو
 ورتكلإلا عقوملا اذه ىلع رز ةطغض لالخ نم وأ دئارجلا تاحفص
 .كاذ وأ

 تالاقملل ةصصخملا ةحاسملا ةدايز اوررق (ىرخألا مالعإلا لئاسو كلذكو) ةيرصملا فحصلا رادصإ نع نيلوؤسملا نأ ودبيو
 هتف رعمب حومسملا مجح مادام ذإ ؛(ةينويزفيلتلا تارواخماو) تاقيلعتلاو
 .2هفرعن اننأ نظن ام ىلع قيلعتلا ىلع زيكرتلا نم سأب الف ؛نمزلا رورم عم لءاضتي

 حبب ب سس سس لل سس
 ,2014 ريرتتأ 9 .ةرهاقلا وبلا يريم“ ةديرح .ةيرصما فختفلا ءارقل جئاصب نيمأ لالح .د 2
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 نأ دب ال ,ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ,ةيرصملا فحصلا. ئراق نإ
 ةنراقملاب تالاقم نم هرشدت ام لئاملا مكلا اذه نم ةدشب برغتسي

 ءالدإلاو مالكلا ةوهش اهنكل ,ةيكريمألا وأ ةيبوروألا فحصلاب

 برتقي حيرص لكشب اهنيعب تاهجو فارطأ نع عافدلاو ٍيأرلاب
 .ةجاجفلا نم انايحأ

 لاقملا وأ دومعلاب رخآب وأ لكشب ةطبترم يفحصلا ةرهش تتاب

 يف ءفكلا يفحصلا ءادألا وأ ةينهملا تادارفنالاب سيلو ,يفحصلا

 ريياعم ال ..قئاقح الو «تاليلحتلاو ءارآلا يف حبسن .ريرحتلا ةلاص

 ,ةغايصلا ديج نوكي امبر "كنح قط" نايحألا مظعم يف لب «ةينهم

 فسدل ةهجوم خيراوصو «ةرثرثلا هبشت تاياكح .لئاط الب هنكل

 تسيل- ةديدج تانوقيأو ..اهنيعب راكفأو تايصخشو فادهأ

 .3موي لك لكشتت -ةيقيقح ةرورضلاب

 ةفاحصلا نونف ىقرأ نم دعي يفحصلا دومعلا نإف ؛فاصنإلل

 دومعو نيدلا ءامي دمحأ "تايموي" لثم ءرون نم ةدمعأ كانه تناكو

 نآلا .دحاو هاجتا ىلإ ريشتو ءيضت "بابلا بقث نم" يريهز لماك

 ةيصان ىلع فقت ليل ةاتف فرصت نوفرصتي ةدمعألا باتك ضعب

 .رتشم نع اسحب هاتا لك يف تاراشإلا لسرت «عراش
 اًراقتحا حبصأ مث ءاًراكتحا يفحصلا دومعلا ناك ,ىضم نمز يف

 لبق «(عفان ميهاربإ هلتحا يذلا :نيدلا ءامب دمحأ تايموي دومع لاثم)

 .2013 رممسيد 29 ءةرهاقلا :”قورشلا" ةديرج «دومعلا ملخ ءسمش ايلاد 3
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 ام رضاحلا ةلثمأ ىلع سقو ..يفحصلا دومعلل اًراضتحا دهشن نأ

 .ءاشت

 - "وش كوتلا" ج جمارب امك مات يفحصلا دومعلا حبصأ

 ماظنلا يضراعم نم لينلاو تاماقالا ليكو لسرملا ثيدحلل "ةصرف"

 ربعُت الو رصعلا ةغل ىلإ يمحنت ال ةقي ب ,مُي ةعونتم تاماقا قاصلإو
 .رضحتلا نع لاح يأب

 رصم يف يمالعإلا ثبلاو ماعلا شاقنلا ىلع ةيغاطلا صئاصخلا نم

 تاطحمو ةينويزفيلتلا تاوبقلاو ةفاحصلا هيلع للدت امك- مويلا

 خارصلاو «قئاقحلاو تامولعملا بييغت -ةصاخلاو ةماعلا ةعاذإلا

 نود رخآلا يأرلا لوبقو ةيعوضوملا ميقب فافختسالاو «تاديازملاو

 يمالعإلا كارعلا نم ةيلاتتم تاجوم عم ,ريهشت وأ هيوشت وأ نيوخت
 تاكاهتنا لثم ةيرهوج رومأل مات لهاجتو ءاهتيم*أ عنطصت اياضق لوح
 .ةيعامجلا مادعإلا ماكحأو ةمكارتملا تايرحلاو قوقحلا

 راكفألاو قاطت ال دودح ىلإ عفتري يمالعإلا خارصلا ذخأ
 .لمعحت ال دودح ىلإ عجارتت ةديدجلا

 نيثحابلا تاوصأ نم رثكأب نيديارملاو ن نيضرحملا تاوصأ انعمس

 لك يف امبرو) عوضوملا يف ةزهاج تاباجإ 8 نولوألاف .نيققحملاو
 نونأتيو نوبيجي امم رثكأ نولأسي نيريخألا نأ نيح يف .(رخآ عوضوم
 تامولعملا مهيدل رفاوتت ىتح ,تامييقتلاو ماكحألا رادصإ يف
 .ةعنقملاو ةحيحصلا

 تالضعلاب لسوتت تذخأ تاقيلعتلاو ءارآلا نإ لقف تئش نإ
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 .تامولعملاب ال نهكتلاو نيمختلابو ؛لقعلاب سيلو

 فييزت تايلمع يف يأر باّتُكو نويمالعإو نويفحص طروت اذكه
 نم شاتعي ةرركتم "ةيمالعإ ةجوه" تاظحل لاعتفاو 2سانلا يعو

 جاتنإ اوديعي يكل يأر وأ ثدح وأ ربخ ىلع امإ اهيلع نوشاتعي

 ريخلا نيب ةيهاولا لصاوفلا اوعنطصيو ةلزتخملا " دض"و "عم" تايئانث

 ةعلتقم ثادحألاو ةقيقد ريغ رابخألا نوكب مامتها ريثك نود رشلاو

 .اهباحصأب ضيرعتلا ضارغأل ةأرتجم ءارآلاو اقاقايس نم

 الإ دعي مل ءيأرلا بناوج فشكي نأ ضرتفُي يذلا راوحلاو

 .ليلد ريغب يأرلل ةرداصمو يوختو اًفافسإو تايرتنعو ًحخارص

 تايناولهبلا لضفب لوحت انيلس ناوخ نوكي نأ ضرتفُي امو

 لوقلا نم شحافلا فئاذقب ةءولمم ةيمالك كراعم ىلإ ةينويزفيلتلا

 «باسنألاو ضارعألا يف ينلعلا حدقلاو فذقلاو باقلألاب ذبانتلاو

 .افورعم وأ فرش رفوت ال يتلا تاءاذبلا نع ًالضف

 تبك وأ «ريبعتلا ةيرح ىلع قيبضتلا ًالوبقم الو اًسولطم سيل
 امدنع نكلو ,مالعإلا لئاسو مامأ تايرحلا فقس ضفخ وأ «ةفاحصلا

 مالعإلاو رابخألا يف ةينهملا دودحلا نع مالعإلاو ريبعتلا ةيرح جرخت

 رابتعالا ةداعإل ةفقو نم دب الف .هيفرتلاو ليلحتلاو ءاصقتسالاو
 .ةلوؤسملا ةيرحلل

 نيهيو سانلا يف خرصي قعاز يفحص اهدنع سيل ةمدقتملا لودلا

 سانلا تامرح كهتني عيذم وأ ,نطولا نع عافدلا ىوعدب نيلوؤسملا

 لهاج يفحص بتاك وأ ؛نطولا بحي ةعيرذب مهضارعأ حيبتسيو
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 بحي هنأ ةجحب يفحصلا هدومع يف باقع نود ًمئاد بذكي

 .نطولا

 نأ ؛مهتنهادمو نيلوؤسملا عيملت يف مالعإلا فيظوت نم أوسألا
 ذإ ؛لطابلاب مهيمر ىلإ دمعيو ماظنلا يضراعم فيظوتلا فدهتسي
 . دشأ اسفانت دجن اننإف ءاّوت اهيلإ انرشأ يتلا دهاوشلا ةازاومب

 ايفا مهلايتغا ىلإ يدؤي امب نيفلاخملل ماقالا ليك ىلع مالعإلا

 نيطرخنم وأ ,سماخلا روباطلا ىلإ ءامتنالاب نيمهتم نيب مهف .ايبدأو

 .4ةلامعلاو ةنايخلا يف نيعلاضو

 بذجت مث رثكأ رفنت ةثراك ىوس سيل يمالعإلا تاللفنالا اذه

 تاديازم سرامت يتلا تاغلابملا ىلإ ليملاو «ةينهملا بايغ لظ يف ةصاخ

 تارورض نأ ىوعدب ناسنإلا قوقح حيبتستو ةطلسلا فقاوم ىلع

 .كلذ ضرفت ةظحللا

 ام ةيعونو ةيمكل اًرظنو ءانرمغي نويزفيلتلا نأ يه انه ةيضقلا
 ناهتسي ال اعاطق نإف ,ةليسولا هذه ةوق نع ًالضف هنم هل ضرعتن

 مهاردق زواجعي مكلا اذه نأل ؛هريثأت تحت نوعقي روهمجلا نم هب
 اذه يفو .يبالقع رارق ذاختاو حضاولا ريكفتلا ىلع مهقردقو ةيدقنلا

 مالعإلا لئاسو لوح 7000 61ءاذم ٍناتيغ دوت باتك ركذتن ددصلا

 الب مالعإ لئاسو" :مامتهالل اًريغم يعرف ًناونع نمضتي يذلاو

 ةراعتسالا .5"انتايح تاوصألاو روصلا ليس حستكي فيك :دودح

 .2014 ليربإ 28 .ةرهاقلا ”قورشلا" ةديرح :نيرخآلا ءاجهو نيلاوملا حيدم نع ؛يديوه يمهف 4

 17000 ©أ(غاأم, 85/علأه انماط[ علت طوي طع ؟هعمعمأ هأ امم3همعك قمل 5هانرم0 5

 0 عمم طعامك 006 انالعكر العيب المعاعت ا/لاعغئممماأأوص 8ههاككر, 2001, مص. 109-10.
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 رف نع ةرابع مالعإلا لئاسو نأب يحوت ناونعلا اذه اهنمضتي يتلا

 نم رمف نع ثدحتن انك اذإ انلاب امف .هعم عيمجلا لمحي فراج
 ةروص ةيفطاعلاو بعالتلا قيرط نع انل مدقت يتلاو ةللضملا راكفألا

 الو ةيعوضوملا وأ ةقدلا ىلإ رقتفت ةفرحم تامولعم وأ عقاولل ةهوشم

 فئاز يعو قلخ يف مهاستو ةيعامتجالا ةيلوؤسملا حورب ىلحتت
 !ثادحألاو ءايشألاب

 ,مالعإلا لئاسو نم ةدحاو ةفاحصلا تراص ,نمزلا تاروطت عم

 .اًريثأتو اًراشتنا اهاوقأ تسيلو

 طئاسول ققحت يذلا لهذملا مدقتلا لظ يف ,ةديدج تايدحت تزرب

 ؛ةينورتكلإلا عقاوملاو «تايئاضفلا) يعامتجالا لصاوتلاو مالعإلا
 لوقن .(حلإ ..رتيوُتَو كوبسيف لثم يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ةصاخو
 فحص نم «ةيديلقتلا لئاسولا دنع هيف غلابم قلقلا نأ ىرن نحنو اذه

 نل وهف «ةليدبلا 'ةينقتلا نايغطو «لبقتسملا تالدبت نم .نويزفيلتو
 نم رثكأ نإ .هيف كراشت اهفأ املاط اناعم اهديزيس هنأ مزجأ لب ءاهلتقي

 ةيئاضف تارجم ىلإ اهلقنو ءاهمعدو «ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو مدخ

 رجنخلا هنأ نظن انك يذلا .هسفن ثيدحلا يلصاوتلا مالعإلا وه ,دعبأ

 .مومسملا

 .ةميدقلا هتاودأب كسمتسا ضعبلا نكل رييغتلا ثدح

 ىلإ ةعوبطملا ةفاحصلا نم يفحصلا دومعلا ةركفب لقتنا ضعبلا

 0 .ةيئرملا ةفاحصلا

 نييسايسو نييفحصب ةمختم نويزفيلتلا تاشاش تحبصأ اذكه
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 نوري نم ,ةينمأ تاسسؤم بانذأو نييضايرو نينانفو ةاعدو ءاطشنو

 ثدحلا نوعنصي نيذلا ,نيحجانلا ةحاس جاهولا هقيربب نويزفيلتلا يف
 .اضيأ ةروصلاب «ةليختملا ناعماو فطاوعلا نوغوصيو .ةروصلاب

 ةيبذاج رثكألا وهف ءىلوأو مهأ نويزفيلتلا نأ ءالؤه ىأر
 ةايحلا نع بئاغ هنأك هيف رهظي ال نمو ,روهمجلل اباطقتساو
 هرابحأو قرولا نم ةعوبطملا ةفاحصلا موجن لقتنا اذكه .6ةماعلا

 ىلإ اومضناو ءاهئاوضأو نويزفيلتلا تاريماكو تاشاشلا ىلإ هعباطمو

 اوناكو ةينويزفيلت ريغ وأ ةفلتخم ةينويزفيلت ملاوع نم نيمداق نيرخآ
 رتعمو رماع فيرشو ةدوف يرسي :ةكراشملل نيزهاجو نيرضاح
 لامك ةماسأو ىفطصم ةزعو يرصحلا ناميإو نيمأ رماتو شادرمدلا

 .مهريغو ركب وبأ دلاخو لسع ىنبلو رينم ةماسأو
 ءاضفلا تداسو :غارفلا ءلمل مالعإلا مدقت ةسايسلا بايغ يف

 براقي ام ىلإ ةيمالعإلا ةئبعتلا تعفدنا ثيح .,هتاخرص ماعلا

 ىلع ةماعلا ةقثلا تبرست ةمومحملا ةيمالعإلا ءاوجألا هذه يف .ايريتسحلا
 .ةينمأو ةيسايس ةساكتنا مامأ اننأ يحوي داك وحن

 قئاقحلا فشكت نئمطتو دشرت ةسايس الب .ءاوجألا هذه لثم يف

 ىلإ مالعإلا لئاسو يف مالكلا نم ٌريثك تلفأ ؛ةماعلا تاقفاوتلا عنصتو

 ةلقتسم راكفأب نوظفتحي نمم وأ يأرلا يف نيفلاخملاب ينلعلا ضيرعتلا
 .اهتاسراممو ةطلسلا ةيؤر عم ةقفتم ةرورضلاب تسيل

 .11 ص :2009 ؛توريب ؛يقاسلا راد ءرصم دض رصم ؛يرربلا لالد 6
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 0 حبصأو «يسايسلا بزحلا ناكم نويزفيلتلا لتحا اذكه

 ةياعدلا لاكشأ دحأ ىلإ لعاف لعفب لوحتو ,ةسايسلاو نطاوملا نيب

 تاسسؤمو تاهجو دارفأ حلاصم مدخي امل ماعلا يأرلا ةئبعتو ةيسايسلا

 .اعم نينثالا وأ ,لامعألا لاجر وأ ماظنلاب ةلص تاذ

 يسفنلا وجلا ءاعدتساو يفطاعلا دشحلا ىلع ةينبم ةيوبعش ةئبعت

 لمعلا دعاوقب اهل ةقالع ال ةجف ةيئاعد ةقيرطب ء.تضم ةيخيرات لحارمل

 تراص ةلحرم يف اننأ دكؤي امب ءايلود اهيلع فراعتملا يمالعإلا
 عم مهو ةكارشلا راظتناو ءافبع اهيف ةسايسلا رحب رييست ةلواحم 0

 ,مهشيمقو اهيضراعم نم لينلل مالعإلاو نمألا ىلع دمتعت ةطلس
 .جهنمملا يونعملا لايتغالا تالمحو نيوختلاو هيوشتلاب مقدراطمو

 اهجيجض عفتراو مالعإلا ىلع مالظلا رويط بارسأ تنميه
 قح راكتحال ءافوج تاءاعدا عم هيوشتلاو نيوختلا مومسل رشانلا

 .ةيرصملا ةينطولا مساب ثيدحلا

 تاونق راقم نآلا لتحت «,ةيفحصلا ةدمعألا باتك دوشح 00

 تلوتسا يتلا هوجولا .رصم يف يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم يف نويزفيلتلا

 تقولا ضئاف يف ةانقلا مركب ىهابتت ,قرولا ىلع تاحاسم ىلع

 ,ةعطاق ماكحأو ءارآب ةيضفلا ةشاشلاو ريثألا المت يك ءاهل حونمملا

 هل هنأب مملع «تامولعملا نم ريسي رزن عم هادم ذحخأي ناسللا ثيح

 !ةفرعملا اب لماعن يتلا ةفخلا كت ةفسؤم يه مك

 نوكلتمب ال ةينويزفيلت جمارب ومدقم عم ةدمعأ باَتْك أطاوت اذكه
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 ءيشل اًبلط امإ ,نيرخآب ضيرعتلا الإ نوديجي الو راكفألا نم ريثكلا
 دوقللاو مكحلا رئاود يف ّدحأ تفعلي نأ يف ًالمأ وأ ماعلا مامتهالا نم
 ةعئارلا تامدخلا" ىلإ ةلودلا ةزهجأو تاسسؤم نم يأ يف وأ لاملاو

 .سيبعشو ايونعم نيضراعملا لايتغال اهومدقي نأ نكمي يتلا

 0 قىتح «ةداوه الب تاذلا يف خفنلا ةسايس ءالؤه سرامب

 ثدحي نأ لبق اذه تلق" ةقيرطب ثادحألا ىلع نوقلعُيو ءانايحأ

 مهفقاوم نع ةيسجرنب نوثدحتيو ؛« "ةرتف لبق هنم ترذح ام اذه" وأ

 نوأبعم "مفومتشي" نيذلا نأ ةركف ىلإ اوصلخُيل ؛مهنخيراتو مهئارآو
 ةطلسلا باحصأ ىلع نوغبسي امك مات ؛"نوحجان" مهفأل مهدض
 ىلع عرقا نولاهنيو ءميخفتلا تافص يسايسلاو يلاملا ذوفنلاو

 .ةطلسلا هذه موصخ

 نمع راق ع يمدقُمو ةبتكلا ءالؤه ضعب ثدحتي

 ةيمكه ةقيرطب «ةليبنلا ةينطولا تايصخشلا نم .يأرلا يف مهفوفلاخي
 تاناهإلا ليسو حيرجتلا ةيعفدم نوقلطيو «ةلذتبم ةيفارظتسا ةيقوس

 نييسايسلا ءاطشنلا نع نوثدحتي امدنعف .نيفلاخملا دض تاءاذبلاو

 نييقوقحلا نيلضانملا نومسيو ,"ءاتشنلا" اهفوقطني وأ اهفوبتكي

 هبلق نم صالخإو ةينطوب ثدحتي نم نوفصيو ,"نييكوكحلا'
 نسآ عقنتسُم يأ نم ٌدحأ يردي ال ظافلأ .."حيناحنلا"ب

 .اهورشنو اهوجرختسا

 اهمدق يتلا ءضارعألا يف ضوخلا تالصو يف ءالؤه طروت
 دونج اهارع يتلا .ةاتفلا نم اءدب .مهعم فلتخي نم لك دض نوعيذم
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 ةيلخادلا اهسبالم حرشيل ةشاكع قيفوت جرخ امدنع 22011 ماع

 زوباطلاو ةلامعلاو نيوختلاب تاماقالا ةمئاقب اًرورمو 2ليصفتلاب

 نيفلاخملا دض يويزفيلتلا هجمانرب يف ىسوم دمحأ "اهصري" يتلا سماخلا
 فاصوأ نم ولخت ال يتلا يسودركلا دومحم تالاقمب ءاهتناو ,ماظنلل

 فصو يف ,ةميدقلا مزجلا ,ضيحارملا نارئف «ةقزترملا .بالكلا لثم

 قحسو «ةيشافلل ةرركتم تاوعد عم .رياني راوثو "نيملسملا ناوخإلا"
 .خل ..نيضراعملا

 ةئف نمض جردنت يتلا- تاءاسإلاو مئاتشلا هذه نأ بيرغلا
 لحم صخشلا نم الدب مصخلا ىلع زكرت يتلا ةيبلسلا ةياعدلا

 يمدختسم نم ريثك تاقيلعت يف ززقُم لكشب ترشتنا -7ديبأتلا
 ووذو نوملعتم مهنأ ضرتفي دارفأ نم يعامتجالا لصاوتلا تاكبش
 يداني نم لك ىلع مكهتب اهوقلطي مهنأ برغألاو ,ةمرتحم زكارم
 دالبلا يف لاخلا .يه امك- هساسأ مكاحلا ماظنلا عم ديدج دقعب

 قيقحتو ناسنإلا قوقح مارتحاو نوناقلا ةدايس -ةمرتخملا ةمدقتملا

 .8ةيعامتجالا ةلادعلاو ةاواسملاو ةيقيقحلا ةيطارقمبدلا

 ضعب اهكلمب يتلا ةصاخلا تايئاضفلا ىلع ءالؤه رهظي

 ليك ىلع نوتفاهتيو ,بعشلا هطقسأ يذلا كرابم رصع تاريدرايلم
 يف ةغلابلاو هنمأ ىلع فوخلاو نطولا ٌبُح ءاعداو سيئرلل حيدملا

 للامم قوابع اعممر 5-30ععممملد مملزءأب مماتععمل م4دعمتوتمو زم ءطع عاوطعتعع, ؟لعم المرا 7

 مةمعوع 1989, م. 208.

 ,"مويلا يرصملا“ ةديرج مالعإ نم هسعتأ ام ..مالكلا نوخسميو ئدابلا نوهفسي ,برح يلازغلا قراط .د 8

 .2014 ليربإ 14 ؛ةرهاقلا
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 نأ نكمي ال" «ةيليثت ةقيرطب ةينمألا ةزهجألاو شيجلل ءالولا راهظإ
 فارعألاو ةليبنلا ةيقالخألا ميقلا لك نع زواجتلل اًرربم نوكت
 مالعإلا لئاسو مهأ ىدحإ يف اذه نوكي نأو «ةميلسلا ةيناسنإلا
 .9"نويزفيلتلا يهو اًراشتنا اهرثكأو

 يذلا يمالعإلا فصقلا يف نيطروتملا ةيوه نأ وه رظنلل تفاللا
 نيوختو ةطلسلا فقاوم ريربت ىلإ دمعيو «سانلا يعو فييزت ىلإ يمري
 قباطتت داكت ؛ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيطارقميدلا بلاطمب طبترا نم لك

 نع جورخللو 2011 رياني ةروث هيوشتل اورربو اوجّور نيذلا ةيوه عم
 مالقألاو ءامسألا تاذ يه .تايرحلاو قوقحلا تاكاهتنالو ةيطارقميدلا
 ةعاسلا براقع ةداعإ نم ىلوألا ةلحرملا زاجنإل تفظو يتلا هوجولاو
 ذاقنإ طبرو نيوختلاو هيوشتلا ةلحرم - يعولا فييزتو ءارولا ىلإ
 (ةيركسعلا ةسسؤملا) ةرداقلا ةديحولا ةسسؤملاب اًتامزأ نم رصم

 ةيناثلا ةلحرملا زاجنإل اهفيظوت مت ,(قباسلا عافدلا ريزو) ذقنملا لطبلابو
 نطولا لازتخاو ةيرحلاب نمألاو زبخلا ةضياقم - يعولا فييزت نم
 قحلا نع داعتبالل ىدملا ليوط ريربتلاو دحاو صخش يف هاياضقو
 "باهرإلا ىلع برحلا تايضتقم" يّتتفال تحت ةيرحلاو لدعلاو
 .10"ةلحرملا تارورض"و

 ةمزأ دعب اًدئاس ناك يذلا دحاولا يأرلاو مالعإلا داع اذكه

 حدمل امإ دحاو قيرط يف مالعإلا يف نولماعلا فطصا .1954 سرام

 .هئادعأ ىلع موجهلا وأ ماظنلا

 12 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ؛سيئرلا ةدايس كرصعب قيلي ال طحنُم مالعإ ,برح يئلازغلا قراط .د 9
 .2014 ريمتبس

 .2014 ليربإ 27 .ةرهاقلا ؛"قورشلا" ةديرج ؛يعولا فييزت نم ةديدج ةلحرم ,يرازم“ ورمع .د 0
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 - رصم تلازام «رياني 25 ةروث ىلع تاونس عبرأ دعب هنأ دهاشلا

 ١ رهتنت ملف .ريبعتلا ةيرح ىلع دويقلاو يوطلسلا مالعإلا عاطق حفاكت

 ' «صاخلا مالعإلاو ةلودلا مالعإ حالصإل صرفلا ةروثلا دعب ام ةمظنأ

 ةلعافلا تاهجلا ةطساوب اهشيمهو ةدقتنملا تاوصألاب شرحتلا ىرجو

 .اهل ةعباتلا ريغو ةلودلل ةعباتلا

 نم دحلل تاوطخ ةروثلا دعب ةبقاعتملا ةيرصملا ةمظنألا تذختا

 يف لمألا .ةيرصملا ةيمالعإلا ةيطغتلا ةياور يف مكحتلاو ريبعتلا ةيرح

 ةلودلل عباتلا يمالعإلا زاهجلا همطح ةيفارتحا رثفكأ يمالعإ عاطق

 يف دوجوملا ماظنلا ءضارغألاو تاينلا لك لجأ نم نب وعد يذلا

 ذوفنل ةعضاخلا ةصاخلا ةيمالعإلا ذفانلاو ,ناك ام ابيأ ةطلسلا

 «كرابم ماظن عم تاقالع مهمظعم طبرت نيذلا ءايرثألا امباحصأ

 ..ةيومالسإلا ريغو ةيومالسإلا ةيمالعإلا ذفانملا نيب داحلا باطقسالاو

 اذه رفوو ءرياني 5 ةروث يف يسيئر رود يعامتجالا مالعإلل ناك .

 ةيمالعإلا تانايكلا ايدحتم ,ةيدقنلا ىؤرلا نع ريبعتلل تاونق 1

 .ةموكحلا دض ريهامجلا امظنمو ؛ةخسارلا

 اًرمأ خسارلا مالعإلا ذفانم يف ةدقانلا تاوصألل ناكم داجيإ حبصأ

 ةياور ةوقب يرصملا مالعإلا نم ريبك ءزج ديأ دقف .ةبوعصلا ديدش

 ردنكسإ لداع نإ ىتح :2013 ويلوي 3 تارارق ذنم مئاقلا ماظنلا

 لئاسو مظعم" نإ لوقي ةيكريمألا نواتجروج ةعماج يف مالعإلا ذاتسأ

 نعو اًتدارإب ..شيجلا عم ريبك دح ىلإ اهتمغن طبضت ةيرصملا مالعإلا

 كنأ ول امك نوكت كنإف «نيملسملا ناوخإلا عم تنك اذإ .اهنم ةعانق
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 ماعلا لاجما نع نزاوتلاو ةينالقعلاو ةيعوضوملا بايغ نأ فسوؤملا
 لحك ىنمألا لحلا يجورم روضح درجمب اطبترم سيل رصم يف
 ةيئالثب نيبلاطملا تاوصأ يلاعتبو فنعلاو باهرإلا ةهجاوم ين ديحو
 ةدايسو لدعلا تايضتقم لهاجت راصنأو مرفلا/ةيفصتلا/ةدابإلا
 ,نيينمألا ةرطيسب ةرشابم ةيببس ةقالع اذه بايغلل لب ,نوناقلا
 مهليكنتو مالعإلا لئاسو ربع ماعلا لاجمل ىلع ةقلطملا هبش مهعابتأو
 .يعامجلا باقعلا ايريتسه ىلإ قالزنالا يضفارب رمتسملا

 جماربلاو فحصلا نم ةضراعملا تاوصألا بيغت داكت
 اذإو .نييمالسإلل ةعباتلا ذفانملا ةموكحلا تقلغأ امك ,ةينويزفيلتلا
 هلاق امب ركذ اننإف ,ةيروتاتكدلا هذه سرامت مالعإلا لئاسو تناك
 زوجي ال" هنأ نم قبسألا ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ؛رملا ضوع راشتسملا
 نإ .12"نوناقلاب اًرزعم ناك ولو سمص هريغ ىلع ضرفي نأ دحأل
 اغإو ؛ةيوابوط ةوعد تسيل ,ريبعتلل ةقلطملا ةيرحلاو لب «ريبعتلا ةيرح
 هدكؤتو ,ةحجانلا ةيروتسدلا براجعلا ضعب هدكْؤت شيعم عقاو يه
 ةكبشو رشابملا ويزفيلتلا ثبلا تزرفأ يتلا ةيجولونكتلا تاقيبطتلا
 ليهست ىلإ ىدأ يذلا رمألا ,يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا

 عمم اتتلار “م عوربمعب عم انعطعممال ةاع لأ نوت ايلطمواو عزو عم ممامع ملمع ع التانعممب تهدم ااهك 1
 عمعموع م 0هيم مج عرمابو ان عكا (ه, ]هندهاتويكر” ىلا زههعععم مد عما عقب 0 وطعم 7, 3

 انعمن/ ديس عيال زدعع عيد مم / دنع ععإ2013/10/7/10 عوج تسمم وطعم مررس فلس لس

 "عيرشت“ ةلجم «ةقلطملا ةيرححاو ةقبسملا دويقلا نيب ريبعتلا ةيرح :ةنسلألا عطقو مالقألا رسك :ظوفحم دمحم .د 2
 .46 ص 2012 ليربإ ةرهاقلا ,نوناقلل كرابم ماشه زكرم لوألا ددعلا ,ةيرودلا ريغ
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 .ىلإ نودمعي نيذلا ةمهم بيعصتو ؛ريبعتلا ةيرح ةلافكب نيبلاطملا ةمهم
 .اقرصاحمو اهتبك

 تناك يتلا ءارآلل اًرينم لثمت يعامتجالا مالعإلا ذفانم تلازام

 ةبطقتسم ةيعامتجالا ةيمالعإلا ربانملا نأ عمو .اهالول ةشمهم حبصتس

 ىلإ نوطشانلا اهيف ىعسي ةليلق ربانم نم اًدحاو رفوت يهف ,كلذك

 قوقح تاكاهتنا قثوتو مهئارآ نع ربعت نأ نكمي طسو ضرأ قلخ
 .13ناسنإلا

 ماظنلا معدل ىرخأ ربانمو مالعإلا يف ةداتعمل ةعيرلا تحبصأ

 ماظن معدل اهمادختسا مت يتلا اهسفن ةعيرذلا يه ينمألا عباطلا يذ

 ىلإ جاتحت رصم" نأ يهو ءطقس ىتح كرابم ينسح قبسألا سيئرلا

 نيعوبسأ لبق تعدا اهسفن ةدحتملا تايالولا نأ مغر "رارقتسالا

 : يراليه ءاهتيجراخ ةريزو ناسل ىلع ,كرابم ماظيب ةحاطإلا نم طقف

 ."ةرقتسم رصم" نإ :نوتنيلك

 عم يركفلا دادبتسالاب ةيادبلا نوكت نأ نم ريد تاهيف تلاعت

 رمألا انب يهتنيل «نيفقثملا الإ سمي الو ,يملس هنأ ىلع هريوصت
 وه دادبتسالاف .ةماعلاو ةصاخلا معي يذلا فينعلا يسايسلا دادبتسالاب

 فوخلا ةدقع هب دّبتسملا يف يبري دقو .هعاونأ فالتخا ىلع دادبتسالا

 هيدل يبر دقو .دادبتسالا ةمواقمل ةيفاكلا ةعاجشلا ةيدل نكت مل نإ

 علوم صعمع (هع فيمعوتع ةممطم ةطلساادب عوربمانو ة0عءلقتد ذم لع ةقنلوع ها ههيماسعومب 3

 اهععمهقعتممما 6ءقععر زتارب 16, 4.

 8كم فعم عي عمل وس عمم 2014/07/16/ءييبم حم علا مسنم تقوم عمدا دانه مراط يقم
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 باطخ ىلإ يمالعإلا يسايسلا باطخلا لوحتي نأ قافنلا ةداع

 .14بلقلاب دقتعي ال ام ناسللاب لوقي .بذاك

 ببسب نإ «مالعإلل يلاملاو ينهملا لالقتسالا راهني مويلا رصم يف
 ' ةيامحلا لباقم يف ناطلسلا ةمدخو مكحلا دييأت ةيئانث يف طروتلا
 'لاومألا سوؤر تاكبش يف طروتلا ببسب وأ ةيونعملاو ةيداملا دئاوعلاو
 .ضعبل ةلومملاو ةياعدلاو رخلاو مالعإلا لئاسول ةكلاملا ةصاخلا
 نيب يوضعلا لحخادتلا نأب املع «ةيسايسلا تاعومجملاو بازحألا
 دعاصت يف ةورثلا / ةصاخلا لاومألا سوؤر نيبو ةطلسلا وأ مكُحلا

 «بيدارسلا يف هتكبش ترمتسا كرابم طوقس دعب هنأ لصاحلاو

 نم اوجرخ ءالؤهو ..طابضو نوفظومو لامعأ لاجر مهنيب
 يتلا تاليجستلا ةراجعل ًققوسو نويزفيلت تاونق اوماقأو بيدارسلا

 .ةلودلا نمأ زاهج ىنبم ماحتقا ةظحل ىلإ رياني ؟ه ذنم تمت

 .نم كرابم جرخي يكل ال «ةللضملا اهاياور رشدت تاكبشلا هذه

 اوخسريو ..ينلعلا روهظلا ىلإ هجورخ ربع اودوعيل نكلو ؛نجسلا
 ال .رياني 25 موي تعقو يتلا "ةرماؤملا" نع ةسئابلا ةميقسلا مقاياور
 تاليدعتلا ثدحتت نأ -لاثملا ليبس ىلع- ايلقع ميقتسي

 رياني 75 ةروث ةيعجرم نع اهيلع ءاتفتسالا مت يتلا ةيروتسدلا
 ةروث اهفصوب رياني 55 ةروث نع بختنملا 0 سيئر ثدحتيو
 عيقوت ةلمح دوقيل ىسوم دمحأ جماربلا مدقم انيلع جرخي مث .بعشلا

 .2014 سرام 6 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ءركفلا ةيرح نع اًعافد ءيفنح نسح .د 4
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 مكحلا ماظن بلقل رياني 75 يف اوجرخ نيذلا ةنوخلا. مادعإب ةبلاطملل

 .ةلودلا ضيوقتو

 تاونق تقلطأ ءرياني ةروثل ةيلاتلا تاونسلا يف هنإ لوقي عقاولا

 دعاوق الو «قمع الب لكايه درجم اهرهوج يف يه رصم يف ةصاخ
 تاونق تسيلو ؛جراخلا نم سائلل ودبي غراف لكش درج .ةخسار
 يف ةلودلل كولمملا نويزفيلتلا امأ .ايمالعإ ةملكلل موهفملا ىنعملاب

 (ةليوط نينس رادم ىلع هفاعضإ لظ يف «ريثأتلا دودحم ادب دقف .رصم

 «يقيقحلا يمالعإلا لمعلا ىلع ةرداقلا هرصانعو هرداوك نم هغيرفتو

 ريراقت اهنع ثدحتت يتلا ماعلا لاملا رادهإو داسفلا تاهبش نع الضف

 جماربلا يمدقُمو نيعيذملا ةرهاظ راشتنال ءاوجألا كلت تدهم

 نوظعيو ماعلا يأرلا نوهجوي ءءاطشن ىلإ اولوحت نيذلا ةينويزفيلتلا
 مه اوراص ىتح .ةماعلا اياضقلا فلتخم يف مهئارآب موي لك نيدهاشملا

 مهو نوبيجلا مهو نولئاسلا مهو فويضلا مهو جماربلا ومدقم

 : .توبقعملا مهو نوعيذملا

 ةباطخلاو شييجتلاو ةئبعتلا حالسو مالكلا بلاوق ءالؤه لهستسا

 «ةنيصرلا ريراقتلاو ,ةعونتملا ةيرابخإلا تايطغتلا اولمهأو ,ةجنشتملا

 ةعنصلا" نونف لكو «ةئداحلا ةيعوضوملا تاراوحلاو «ةيقئاثولا مالفألاو

 ."ةينهملا

 ىلإ اوؤاسأ مهنإف ءمهتاردق ةيدودحمو مهفراعم عضاوت ببسبو
 باصأ ءابو ىلإ ةرهاظلا هذه تلوحت .رصم ىلإ اوؤاسأ ام ردقب ةئهملا
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 . جلاعملاو ننقملا "حدرلا" باطخ راص .مهنم ةقحاسلا ةيبلغألا
 ةيبلغألا بناج نم مدختست ةغل "وش كوتلا" جمارب يف اينويزفيلت
 وأ ةيسايس اًرومر اوناك ءاوس «نيفلاخملا عيمج ةهجاوم يف ةقحاسلا

 .ةيفاقث

 ةيبزحلا بخنلا ةيمهأ رايهفال تارربملا ميدقت الإ ءالؤه نم ناك ام
 فيظوت ربع ةسائرلل قباسلا عافدلا ريزو حشرتل جيورتلاب ةيسايسلاو
 "صالخلاو ذاقنإلاو ةرورضلا سيئر"و "ةرورضلا حشرم" تالوقم
 نييركسع حشرت نيب ةيهاو تانراقم ةغايصبو ,"ةلحرملا تايضتقم"و
 ةطلسلا لوادت امب رقتسا لود يف ةيذيفنتلا بصانمللو ةسائرلل نيقباس

 رصم يف مهحشرت نيبو ةيطارقميدلا ةيروتسدلا دعاوقلا تخخسرو
 .كلذ نع ةديعبلا

 ةرورض نيب ديشرلاو بالقعلا زييمتلا طاقسإ ىلإ ءالؤه دمع
 ةيركسعلا اقاسسؤم كسامت ىلع ظافحلاو ةينطولا ةلودلا نع عافدلا

 هجاوت يهو ةطلسلا وأ مكحلا نوؤش يف طروتلا اهريضي يتلا ةينمألاو
 فيظوت نيبو ,ةرجفتملا ةيميلقإلا عاضوألاو فنعلاو باهرإلا راطخأ
 ريربتل اههجاوت يتلا جراخلاو لخادلا راطخأو ةلودلا ىلع فوخلا

 تايرحلاو قوقحلا تاكاهتنال ةيعرش عانطصاو ةيرحلاب نمألا ةضياقم

 رهاظتلا نوناقك - رهوجلا ةيعمق ةينوناق تاليدعتو نيناوق ريرمتلو
 .15يطايتحالا سبحلل ىصقألا ينمزلا دحلا ءاغلإو

 .2014 ربمعبس 4 «ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج ؟هتماقتسا ىلع طنخلا نورجت ال اذامل ءيوازمخ ورمع .د 5
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 يمدقم زربأ نم ّددع اهتمدقم يف- ةيمالعإ ةموظنم اندجو اننإ لب

 هيوشتلاو نيوختلا ماغنأ ىلع فزعلا سرامت -ةينويزفيلتلا جماربلا

 نطولل ءادعأك ةيطارقميدلا نع ةعفادملا تاعومجملاو تاوصألل فئازلا

 يغتبت تاعومجملو تاوصألا هذه نأ نيح يف «عمتجمللو ةلودللو

 ددعتلاو حماستلا عمتجيو ةلداعلا ةلودللو مدقتملا نطولل راصتنالا

 .اهريغب سيلو تايرحلاو قوقحلاو ةيطارقميدلاب يلهألا ملسلاو

 نمكت يرصملا مالعإلا ىدل ةلكشملا نأ دجنسف ةرئادلا انعسو اذإ

 يف ناك ءاوس .فلاخملاو رياغملا رخآلا ةحابتسا ةركف خوسر يف

 يف نيفلاخملا عم ةحابتسالا كلت دهشن اننأ كلذ .جراخلا وأ لخادلا

 ةدعاقلاو .جراخلا يف نيفلاخملا عم اهدهشت امك امامت لخادلا

 رمألا نوكي نيحو ."فلاخمل ةمارك ال" هنأ يه فقوملا كلذل ةمكاحلا

 روص فلتخمل هيعارصم ىلع احوتفم حبصي بابلا نإف كلذك

 .16ةحابتسالاو زواجتلاو حيرجتلا

 تامظنم ىلع صاخلاو ماعلا مالعإلل يعامجلا موجهلا تالمح نإ

 تكست رصم يف ةيسايسلا بازحألاو ةيلهألا تايعمجلاو يندملا عمتجملا

 درفلا مكُح نم عمتجملا ةيامح امي طونملا يه تانايكلا هذه نوك نع

 حلاصمو تاليضفت نع ريبعتلاو «هتايرحو نطاوملا قوقح نوصو

 كلمت ال اهنأل ؛اقوص بيغملاو ةفيعضلاو ةشمهملا ةيبعشلا تاعاطقلا

 رهقلا ىشخت اهنأل وأ كلذ نم اهنكمي ام ةيلاملاو ةيداصتقالا دراوملا نم

 .عمقلاو

 .2014 ويلوي 28 «ةرهاقلا ؛"قورشلا" ةديرج ءانيف ام أوسأ نع نوربعي «يديوه يمهف 6
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 :لوقي ذإ ؛ددصلا اذه يف ةمهم ةطقن ريوش يرفيج حضويو

 بصتغا دق نويزفيلتلا نأ نميهملا مالعإلا رصع يف يهيدبلا نم"

 ىلع ةطلسلا قفدتت .ةيسايسلا بازحألل يديلقتلا رودلا ريبك دح ىلإ
 ءارش مهنكمي نيذلا وأ) ريثألا تاجوم ىلع نورطيسي نيذلا كئلوأ

 .17"(اهيلع ةحاسم

 تائيمب يمالعإلا ضيرعتلا ايريتسه انيأر ؛,بوصنملا كريسلا يف
 (لسدصمم هنوطعع اكلهععاط) كاسنإلا قوقح دصرمك ةيملاع ةيقوقح

 ةيبلس ريراقت دعب (ممددعدوب !هغعممهغأهمههل) ةيلودلا وفعلا ةمظنمو

 لثم ةيبرغ فحصبو رصم يف تايرحلاو قوقحلا عاضوأ نأشب
 اهتيحاتتفا دعب (حلعس ال01 11065) ةيكريمألا "زميات كرويوين"

 تامامتالا ليكو «ةيعمتجملاو ةيسايسلا عاضوأللو مكُحلا اياضقل ةدقانلا
 ىرخألا ةيبرغلا تاموكحلاو ةيكريمألا ةرادإلا ذوفنل عوضخلاب ةفئازلا

 لاومأللو نيملسملا ناوخإلا ةعامجل يلودلا ميظنتلل ةلامعلابو لب

 تكست «نيقومرم نييفحصو نييلود نيماحم ىلع قدغت يتلا «ةلئاطلا

 ةرادإلا ءازإ ةمات ةيلالقتساب عتمتت فحصلاو تائيهلا هذه نوك نع

 وأ اًهايحاتتفا وأ اهريراقت دعت الو تاموكحلا نم اهريغو ةيكريمألا

 .18نيمهوتم نيلومم حلاصمو ءاوهأل اقفو اهتالاقم

 رعامعرب كعطعبع 1ع 5هنمل 8زعئع 5هعاعون 1ءامبأدلوم ةمل ءطع مدعم مم اطيانمل, ملعب الوعاب 7

 عمن ال/دلاو عاوطع للتو قمرعبدي 1999, م. 29.

 .2014 ربوتكأ 11 ,ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج «ةديدجلا ةيوطلسلا بخص ,يوازمخ ورمع .د 8
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 بوعشلا ضعب جنت ملو ءلود ءاسؤرو ءامعز لمشيل رمألا دتما
 اذكه .(ةبراغملاو نيينيطسلفلاو نييرئازجلا عم كلذ ثدحر كلذ نم

 ريفسلا هجو يف فتاحلا "ناديملا يف" جمانرب ةمدقم ؛يودب اينار تقلغأ

 امل هماشاو ,.دودسلا ةرادإ لوح ةداشم دعب ,ةرهاقلا يف يبويثإلا

 "نوأ حابص" جمانرب يف طايخلا يبامأ تمقاو ,"مهفلا مدع"ب

 معدل ةحايسلل جيورتلا راعش تحت ةراعدلا ةسراممب يبرغملا بعشلا

 لودلا يف ةمدقتم بتارم لتحت يتلا لودلا نم انإ ةلئاق ءاهداصتقا

 نويزفيلتلاب ةعيذملا ديمحلادبع تمكح تلاقو ءزديإلا ضرع ةباصملا

 ."!انلام انحإو" ةزغ ىلع يليئارسإلا ناودعلا ىلع اقيلعت يرصملا

 يرصملا شيجلا ,"نيعارفلا" ةانقب ةعيذملا ءيريدردلا ةايح تبلاطو

 يلاهأ "نيعارفلا" ةانق عيذم ةشاكع قيفوت مجاهو «ةزغ عاطق برضب

 اوناك لاجر امي ولو ءلجر امي دجوي ال" :ًالئاق ءءاذحلا مهل عفرو ؛ةزغ
 .19ةقئال ريغ ظافلأب مهفصوو ."سامح ىلع ةروث اولمع

 يف ةيناثلاو مالعإلا يف امهادحإ «نيتلكشم يعدتسي دهشملا اذه

 يمالعإلا ح اتفنالاب يمس ام نأب فرتعن نأ بجي اننأ كلذ ,ةسايسلا

 هترئاد نم اًريثك عسو ةفلتخملا هنيدايم يف صاخلا عاطقلا لوخدو

 طباوض ةبيغ يف ءامي ةقالع ال نكت مل افارطأ ةنهملا ىلإ بذجو
 ىلإ ىدأ كلذ نإف ءامب نيلماعلاو امياذآو ةنهملا يمحت تاسسؤمو

 طورش تحبصأ ثيحب .ريياعملا بييغتو ديلاقتلا لكآتو دقعلا طارفنا

 ةلوؤسملا ةهجلا سيلو لاملا سأر بحاص اهددحي مالعإلاب قاحتلالا

 24 ؛يورتكلإلا "عباسلا مويلا" عقوم ,ةلودلل ةيسامولبد تامزأ نوعنصي نويمالعإ ..ويديفلاب ,نمحرلادبع دمحأ 9

 .2014 ويلوع
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 وأ اتاك حبصي نأ دحأ يأ عسوب حبصأ مث نمو .ةنهملا نع

 راصو .اًسيسايس ًاللحم وأ جمارب مدقم وأ اعيذم وأ ايفحص

 ملو .تقولا سفن يف اهيدؤيو فئاظولا كلت لك نيب عمجي نأ هرودقمب
 طورشلا امأ .تانالعإلل ابودنم اضيأ حبصي نأ ابرغتسم دعي

 يذلا ؛لاملا سأر بحاصل ةكورتم يهف صخشلا يف اهرفوت بجاولا
 ةليصح وأ يسايس بسك نم هئارو نم هققحي ام ىلع هانيع لظت
 اجردم دعي مل يفاقثلا ىوتسملا دنب نأ كلذ ىلع بترتو .ةينالعإ

 .20ةنهملاب قاحتلالا طورش نمض

 ريثأتلا ةروطخ تكردأ ذنم اهنأل .رطخأو ربكأ اهرود ةسايسلا
 تراصو .ةوقب هتحاس يف ةرضاح نوكت نأ تررق اهنإف .يمالعإلا

 نم مالعإلابو «ةيحان نم ةبراضلا ةينمألا اًقزهجأب اهكراعم ضوخت

 نأ الإ .ىرخأ وأ ةجردب اهلك ايندلا دالب يف لصاح كلذ .ةيناث ةيحان

 نأ كلذ ةيطارقميدلا ريغ تاعمتجتا يف زيثكب ربكأ اًرود بعلت ةسايسلا

 ةيجوتلاو .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب مالعإلا هيجوت ىلوتت ةطلسلا

 هرداصم هل نأ امك ةنهملا يف نومرضخملا اًديج اهفرعي ةدع بيلاسأ هل

 نوديؤي نمم انسلو .ةيسايسلا حبرلا زكارم ددعتل سعبت ددعتت يتلا
 سرامت نيفلاخملل مالعإلا اههجوي يتلا بابسلاو مئاتشلا نأ ءاعدالا
 ملام رمتست نأ اهل ناك ام "ةيرحلا" كلت نأل ؛ريبعتلا ةيرح باب نم
 مت فيك انعبات دقو .اهاضرل ًالحمو ةطلسلا ىوهل اقفاوم كلذ نكي
 بعش تناهأ نيح اهدح دنع ,طايخلا ينامأ جماربلا ةمدقم فاقيإ

 .2014 ربوتكأ 2 ؛ةرهاقلا ؛"قورشلا“ ةديرج ,مالعإلل لصت مل ةلامر ,يدبوه يمهف 0
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 نأل نكلو «ريبعتلا يف ةقايللا دودح تزراجت امنأل سيل .برغملا
 ةئبعتلا ةطراخ يف ةحابتسملاو ةفلاخملا لودلا نم سيل برغملا

 .ةيمالعإلا

 اهيلع بّساحُي الأ يغبني مالعإلا تازواجت نإف كلذ نم ببسبو

 .2امئاد اهءارو نمكت ةسايسلا نأل ؛هدحو مالعإلا

 ؟هجوتلا اذهل نيضراعملا فقوم نع اذام ,نكلو

 ةيبلاغ ىلع لامعألا لاجر ةرطيسو مالعإلا لئاسو راكتحا لظ يف
 ةيلقعب راد ةلودلل ةكولمم مالعإ لئاسو دوجو عم ,لئأسولا كلت

 ,ةفيعض ودبت ةفلاخم رظن تاهجو ىلإ عامتسالا صرف نإف ؛ةيطارقورتب
 .رصم يف ةنهارلا ءاوجألا لظ يف ةصاخخ

 مهف ىلع اندعاست نأ اهنكمي لاصتالا يف ةيرظن اضيأ كانه

 ةماعلا اهتعضو دقو ءعمتجملا يف ةدئاس راكفألا ضعب حبصت فيك
 نإ اهيف لوقت ةمهم ةلاقم يف تبتك يتلا ؛ناموين ثيبازيلإ ةيناملألا

 يأر نولثمي مهنأ -ال وأ حيحص لكشب- نودقتعي نيذلا صاخشألا
 نونمؤي نيذلا كئلوأ نأ نيح يف ءمهئارآ ءادبإ ىلإ ليم مهيدل «ةيبلاغلا

 نأل كلذو .ءودحلا ىلع ظافحلل ليم مهيدل ةيلقألا يأر نولثمب مهنأب

 ام نوقنتعي نيذلا كئلوأو «نيلوزعم اونوكي نأ يف نوبغري ال سانلا
 نأب مهسفنأ نوعنقي نايحألا نم ريثك يف ةيلقألا يأر هنأ نودقتعي
 .22ىطاخ مهيأر

 .هسفن ردصملا 1

 عانذؤهطععط هلمعاأ عامل ةنصفممو, 16 كمتعهأ هأ كزاعمععن قه [طعممب ها 6بطأذع 0ماداممر" الع ل ءعوعربب 2

 لوبعدمإ هأ قصصنمأ ءقعتممر الأ. 24, اذدنع 2, 174 م44
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 ,يرصملا مالعإلا ءادأ عبات نم لك هظحلي ريثك نم ليلق اذه

 .صخأ هجوب هنم يويزفيلتلاو

 انه يرجي ام ةقيقحب سانلا "رابخإو مالعإ" ةليسو وه مالعإلا نإ
 ثادحألا ودبت ىتح ةمتعلا ددبي نأ ةيساسألا هتفيظوو ,كانه وأ

 مهلعجي امب عمتجملا يف عيمجلل ةمولعمو ةحضاوو ةقيقد فقاوملاو
 مهحلاصم ةعباتمو مفوؤش ةرادإ يف ءالصأ ءاكرشو «نيلعافو نيرضاح
 رادقمو ءالؤه ةءافك ىدمو مهماكح تافرصتو كولس ةبقارمو

 .هبعشو نطولا حلاصمب مهمارتلاو مهدشر

 مالعإلل يسيسلا حاتفلادبع سيئرلا نم ةرّركتملا ةوعدلا لظ يف
 نع دعتبي نأو ,سانلا بولق يف لمألا عرزيو .لؤافتلا عنصي نأ
 :ةنيع نم ةلئسأ تزرب ,مؤاشتلاو طابحإلا

 ىلع تازاجنإي مأ «مالعإلا يف يدرو مالكب لؤافتلا عنصن له

 نم لؤافتلا ةعانص له ؟مهسفنأ نوبذكيو سانلا انقدصي له ؟ضرألا

 ؟ماكحلا صاصتخا نم يه مأ ؛مالعإلا ةفيظو

 نأ الإ «لبقتسملا ىلإ قحتست يذلا اهقيرط نع نطولا/رصم ثحبت
 لاطي -اًديدحت مالعإلا لئاسو ربع- يونعملا لايتغالا نأ لصاحلا
 رذحيو تارثعلا ىلإ هبني وأ «قيرطلا سملتي نأ لواح نم لك فسألل
 مالعإلا ديري .قرفث الو عمجت ءاوس ةملك نع ثحبي وأ ؛تابقعلا نم
 يمسرلا لوبقلا متخب ةموتخملا "ةراسلا رابخألا لماح" نوكي نأ هجوملا

 .رخآ ءيش يأ لبق

 هرود وه اذه .طقف قئاقحلا لقني .طقف يمالعإ هرود مالعإلا نإ
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 ..ديشرلا مكُحلا نع ًاليدب سيلو ؛ةسايسلا نع ًاليدب سيل .عضاوتمل
 دقنلا :وه دحاو نأش يف الإ ,هتقاط نم رثكأ هليمحت ةمكحلا نم سيلو

 ءاطخأ ىلع ةيطغتلاو ريربتلا سيلو ,ةموكحلا لامعأ ىلع ةباقرلاو

 .23ةموكحلا

 امنإ .عمتجما نم ءزج يه مالعإلا لئاسو نأ ركذتن نأ انيلع بجي

 تاسسؤم نمض دجوت يتلا ةفلتخملا تاسسؤملا نم ديدعلا نم ةدحاو

 عامتجالا ءاملع همدختسا حلطصم انه "تاسسؤملا"و - عمتجملا

 اًرود بعلت يتلا ايبسن دمألا ةليوط تامظنملاو تانايكلا ماقم موقيل

 ليكشت يف دعاست كلذ يف يهو .عمتجما ىلع ظافحلا يف امهم

 قيرط نع ءاوس «ةصاخلاو ةماعلا اياضقلا نم ريثك هاجت ادفقاومو انتيوه

 اهمادختساو روهمجلا ةغمدأ يف داوملاو راكفألا سرغ وأ صوصنلا لقن

 لبح ةيرظن هيلع قلطي ام اذهو «ةنيعم تاباجتسا ىلع لوصخحلل
 .241طع عومهموتدنع كطمرل عاطعمصب ةباجتسالا

 يعيبطلا فالتخالاو عونتلا لقنل ةليسو لضفأو مهأ وه مالعإلاو
 ,حلاصملا يف ىتح وأ ءارآلاو راكفألاو دئاقعلا يف ءاوس ,سانلا نيب

 قاقشلل بابسأ نم ضقانتلاو لب فالتخالاو نيابتلا اذه ليوحتو
 تانسيب يطولا دهنملا ةارتإو رواخعلاو لعافتلل عوضوم ىلإ رحانتلاو
 امب اطابتراو ةيويحلا ةفيظولا هذه ىلع اسيسأتو .عونتلاو ددعتلا

 هذه لكل ةحوتفم ةبحر تاحاس نوكت نأ دب ال مالعإلا لئاسو نإف

 .2014 ربوتكأ 23 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج .!...عقاولا نع لاصفنالا ٌرطخخ ,يراوها رونأ 3

 ملاع" ةلسلس ؛عيصإ وبأ ليلخ حلاص :ةمجرت ,ةيدقن رظن ةهجو :عمتجملاو مالعإلا لئاسو ءرغريب اسآ رثرآ 4
 .23 ص 22012 سرام :386 ددعلا ,تيوكلا ءبادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا ,رسلجملا :"ةفرعملا
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 سفانتتو لعافتت يكل «ةفلتخملا حلاصملاو ءارآلاو .دئاقعلاو راكفألا .

 .دويق نود نمو ةيرحلا اهتعقر ىلع

 ًعضاوت رثكأ ةديدج ةرظن بلطتت يقيقح مالعإل ةوطخ لوأ
 ةهج نم هتايلوؤسمو مالعإلا دودحو ,ةهج نم عيرشعلا ةوق دودحل
 لالخ نم «نيمألا رابخإلا ةفيظو ىلع ديدشتلل تقولا ناح .ىرخأ

 يف مالعإلا رود َيأي كلذ دعبو «ةيرابخإلا ةداملا يف ةدرجم تامولعملا

 نم هنيكمت مث ؛ليلحتلا داوم لالخ نم رابخألا مهف نم نطاوملا نيكمت
 .25ةعونتم ءارآل ةصرفلا ةحاتإ لالخ نم هفقوم ديدحت

 يكل يرورضو مكاح طرش ره مداع لا لئاسو درامز وع
 ةلتك اعيمج تناك ول امأ .”"امالعإ" العف حبصتو اهتفيظو يدؤت

 ,رركتم يأرو دحاو توصب اهلك ثدحتت يكل تممُّص ةجيدم ءامض

 ةياعدو 'نالعإ قاوبأ درجم ريصتو مالعإلاب اه ةقالع لك دقفت اهإَف

 ًالجآ نإ يتذؤت لاح لك يفو ,ةدساف نوكت ام ابلاغ ةعاضبل جّورت

 .ةيمتح ةكلقو ريصملا ءوس ىلإ ًالجاع وأ

 ربع ,هب لكشتت روهمتج اهل ةفلاتلا ةعاضبلا هذه نإف لاخلا ةعيبطب

 لاز ام يذلا برحلا هبشت ةاون ءاقاوخأو كيماريسلا تاونق باطخ

 ديعب نولفتحيو ,يليشت روتاتكد ؛هيشونيب وتسغوأ لثم احافس معدي
 هنكل .هنم صلختي وأ روهمجلا اذه لتقي نل رييغتلا وأ ةروثلاف .هداليم
 .مهتفآ طوقس دعب يعيبطلا مفاكم يف مهلعجي

 30 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا' ةديرج :؟ْنَم ىلع كحضي ْنَم ..ةيمالعإلا تاعيرشتلا ةنجل .يواحمقلا تزع 5

 .2014 ريمسيد
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 ماعلا يأرلا تاهاجتا ليكشت يف: ربثأتلا غلاب اًرود مالعإلا بعلي

 نيب ةقالعلا ةعيبطل سكاع هنأ امك ,ةفلتخملا ةيعمتجملا اياضقلا هاجت

 .ىرخأ ةيحان نم «ريهامجلاو ةبخنلا نيبو «ةيحان نم «عمتجملاو ةلودلا

 هذهل مالعإلا لئاسو ءادأ ىلع ريثأتلا اهنأش نم ةفلتخم لماوع نأ ريغ

 رود مالعإلا اهيف سرامب يتلا ةئيبلاب لصتت لماوع اهنم :فئاظولا

 ىلع نيمئاقلاب ىنعت ةثلاثو .هل مكاحلا يعيرشتلا راطإلاب لصتت ىرخأو
 .هيف نيلماعلاو مالعإلا

 مالعإلا لئاسو يف ياطيرب رظنُم وهو ءزمايلو دنومبر مدختسي

 اهبجومب يتلا ةيلمعلا فصول !لءوعمدهمصرب ةنميطلا حلطصم ؛لاصتالاو

 :لوقي وهو ,ريهامجلا يعو ةمكاحلا ةقبطلا لكشت

 حضاولاو ىلعألا ىوتسملا اطقف تسيل ةنميحملا نإ

 كلت طقف. تسيل .اهمكحت لاكشأ نأ امك ,"ةيجولويديألا"ل

 نم ةلماك ةعومجم يه امثإ ,"نيقلتلا" وأ "بعالتلا" نم بورضلا

 انتامادختسا ءانساوح :انتشيعم لماك ىلع ,تاعقوتلاو تاسرامملا

 -ةفلؤملاو ةيسيسأتلا- ميقلاو ناعملل يح ماظن امنإ .انملاعو ,ةقاطلل

 لكشب اهزيزعتو اهديكأت متي ,تاسراممك اهرابتخا متي امنيب يتلا

 .26لدابتم

 نأ نكمي يتلا «ةنميحلا ةادأ رود نع اًديعب سيل انه مالعإلاو

 .عمتجا يف ةمكاحلا ةقبطلا رود خيسرت ىلع لمعتف فرحنت

 ةقرسممل ان/تلاأةمكب ةلمصتدمت همم 16 عوعنمعب طلعي الوماعت 0ع الوان عروتوب 2ءعووب 1977, م. 6
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 ىلع فقوتي اهرودل مالعإلا لئاسو ءادأ نأ نوثحاب ىري انه نم

 ماظنلا اهل هددحي امل اًمقفو عمتجملا يف لئاسولا كلت كلت ةفيظوو لكش
 مظنملا نوناقلا امل اهحنمب يتلا تايرحلا مجحو ,ةلودلل يسايسلا

 بناج ىلإ ءاهيكلام لباقم يف امي عتمتت يتلا ةيلالقتسالا ىدمو ءاهلمعل
 رود زربي امك .عمتجما يف ةلصأتملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا لماوعلا ةعيبط

 مهيلحت ىدم سكعني ذإ ءاضيأ راطإلا اذه يف مالعإلا يف نيلماعلا
 موقي يذلا رودلل عمتجما لبقت ىدم ىلع ةيقادصملاو ةينهملاو ةيدايحلاب
 0 .27ماعلا يأرلا ليكشتو هيجوت يف مالعإلا هب

 لقت .ال اهنكل ةرشابم نوكت ال امبر ةثلاث ةفيظوو ٌرود مالعإلل
 اًريثأت رثكألا ةليسولا وهف «نيتقباسلا نيتفيظولا نع ةروطخو ةيمثأ
 ةيقرتو عفرو مهلوقع بيذقو مهفيقثتو سانلا ريونت يف ةيبعشو
 باطبخ ءارشتساو ريوزتلاو ةلاهجلاو ةهافتلا ةدايس نإف اذه ,مهيعو

 ىلع ةبوسحملا قاوبألاو لئاسولا هثبت ام يف بصنلاو شحفلاو قافنلا
 ىلإ اهبلقي -رياني ةروثل ةيلاتلا تاونسلا يف ثدحي امك- مالعإلا

 حاورألاو ماهفألاو لوقعلل عّورم بيرختو كتفو مادعإ ةحلسأ
 .28كلذك قالخألاو

 بيغت ءيدر ماع شاقنو «سئاب يمالعإو يفحص دهشم مامأ نحن
 مدعناو ةباتكلا ةبيه هيف تلزهو .ةداشرلاو قئاقحلاو تامولعملا هنع

 .ءاوس دح ىلع عوبطملاو عومسملاو يئرملا لوانتلا قمع

 ةيسايسلا تاساردلا زكرم :"يرصملا فلمل“ ةيرود ءرصم يف صاخلا مالعإلا ةلاح مييقت ءمركه اينار 7
 .5 ص ,2014 ريمسيد ,4 ددعلا ,ةرهاقلا ؛مارهألاب ةيجيتارتسالاو

 .2014 سطسغأ 11 ؛ةرهاقلا ,"ريرحتلا" ةديرج ,1؟"مالعإ" هبإ ينعي .يمهف لامج8
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 . ءادألا نأل ؛ينهملا ءادألا يف روهدتلا ىلع اًروصقم رمألا سيل

 لوحت نأ ذنم هنأ كلذ روهدتلا نم ةدع تايوتسم دهش يسايسلا

 يف اوطرخنا ءءاطشن ىلإ ةينويزفيلتو ةيعاذإ جمارب ومدقمو نويفحص
 ماظنلا تاسايس نع عافدلاو ةجوملا بوكر يف اوسفانتو باطقتسالا

 يف ةطلاغملاو راكفألا يف طوبملا نيب ةيمويلا مهتاعفارم تحوارتو .مئاقلا

 هبشأ يرصملا مالعإلا ءادأ حبصأ ثيحب .ريبعتلا يف ةءاذبلاو تامولعملا

 جراخلا يف دلبلا ةروص هيوشت يف تمهسأ يتلا حئاضفلا نم ةلسلسب

 ش .اهتعمم تخطلو

 يذلا يفحصلا لمعو ,ميعزلا رود نيب جماربلا هذه ومدقم طلخي

 نكل «ةيتوبث ةلدأو «ةيقادصمو ةيفرحب همهف ام ليصوت يف أدبي مث مهفي
 حبصيل «ةنهملا قح يف ةمبرجلا زواجت ةيسايسلا جماربلا يف يرجي ام

 «ةقيدص بوعش ةيهارك ىلع ضيرحتلاب ,نطولا حلاصم ىلع ًسبرح
 لوقعلا بيرختب «عمتجملا دض ةميرج مالعإلا حبصأ .ةينيد فئاوط وأ

 .اهداسفإو

 بايغو يسايسلا غارفلا اهنم ,ةدع لماوع زربت ةرهاظلا ليلحت يف
 ةوق ىلإ :نويزفّتلتلا لوح يذلا رمألا ,عمتجملا ريدت يتلا تاسسؤملا

 تحبصأ يذلا ةجرُفلا نمز تامس نم كلتو .عمتجملا يف ةلئاه ريثأت

 ًصوصخ .كاردإلا ليكشت يف اسمهم اًرود بعلت هلظ يف ةروصلا

 وهو .نوجرخملا اهيف ننفتي يتلا ةيبذاجلاو رامبالا رصانع رفوت لظ يف
 تيب لك نولخدي اوتاب نيذلا نويزفيلتلا موجنل ةصاخ ةناكم رفح ام

 .راغصلاو رابكلا كولسو كاردإ يف نورثؤيو
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 يمدقم لوح .غارفلا ءاوجأ يف ثدح نيح ةوقلاب رارتغالا اذه

 ذنم ماعلا يأرلا ريونتب نوفتكي اودوعي ملف «نييسايس ةداق ىلإ جماربلا

 .ماعلا يأرلا ةعانصو هيجوت مهرودقمب نأ اوكردأ

 مهتنهلا تمت ال اًراودأو فئاظو مهسفنأل نيعيذملا ضعب عدتبا

 يف ةدوجوم اهروذجو «2ةوعدلا ةفيظو فئاظولا هذه نم .ةلصب

 .دحاولا يأرلا ماظنل ًاليوط عضخ يذلا ءيرصملا مالعإلا

 حبرلاو جاورلا حبصأو ةحاسلا ىلإ صاخلا عاطقلا لخخد نيحو

 اهطباوض تدقفو ءةراجت ىلإ ةنهملا تلوحت هتايولوأ سأر ىلع
 ىلع باوبألا تحتفناف .نمث يأب جاورلا يف ةبغرلا مامأ اهطورشو
 يف قوفتيو ةجوملا بوكر ديجيو مالكلا نسحُي نم لكل اهعيراصم
 .ديدنتلاو ليلهتلا

 لوخد دعب بحاص هل سيل رصم يف يويزفيلتلا مالعإلا نألو
 تابذاجتل ابف تراصو تضرقنا ةنهملا نإف ؛صاخلا لاملا سأر
 راوحلا ىوتسم روهدت عم كلذ نمازت ذإو .حلاصملا باحصأو ةاوهملا
 سيل ةدمتعمو ةلوبقم ةغل "حدرلا" راص دقف .هبادآو هتغل عجارتو

 ىلعو فحصلا تاحفص ىلع نكلو ,نويزفيلتلا تاشاش ربع طقف

 .اضيأ ريثألا تاجوم

 تاجوم ربع "ددجلا نيعيذملا" ضعب ىلإ عمتسي نم نإف ءايعاذإ
 نوديجي تاباشو انابش نونوكي ام ةداع مهنأ ظحاليس «ريثألا
 مستيو .ثدحألا لايجألا نيب ةجئارلا تاريبعتلاو تاحلطصملا

 .لاذتبالاو ةيحطسلا نم ريبك ردقب مهضعب
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 ةقيقحلاو ةبقاثلا ةيؤرلا نوكلتمي اوتاب مهنأ ءالؤه ضعب روصتي
 .افوهقفي ال رومأ يف ةقثب مهئارآب نولدي مهدجتف ,ةقلطملا

 نم ددع يف ةيراوحلا مهجمارب ربع ,ددجلا نوعيذملا ءالؤه ثدحتي
 نم هولوانت ام وأ ءمهتايح ليصافت نع ,ةصاخلا ةيعاذإلا تاونقلا

 مهئاقدصأ ءامسأ نوركذي امك «,ةساردلا مايأ مهتايركذ وأ ءماعط

 عم "تاهيفإلا"و تاكنلا نولدابتي وأ ,ءاوحلا ىلع مهتالئاع دارفأو

 .ءامتنالاو ةينطولا يف اسورد اننوطعي اًريخأو ..ضعبلا مهضعب
 اًددح يتلا ءاطخألا عيمج ءالؤه بكتري ,.ديدش ,راصتخاب

 اهيف عوقولا نم نيسرادلا ترذحو ,عمجأ ملاعلا يف مالعإلا_تايميداكأ

 ,مهفئاظوب نوظفتحي هتاذ تقولا يف مهنكل ,نيعيذمك لمعلا دنع
 مهئادأ" ىلع مهروهمج نم ئاهتلا نوقلتيو ءلطخلا يف نونعمبو .

 .29تانالعإلا مهجمارب ىلع لاهنتو :"عئارلا

 مادختسا ىلإ هاجتالاو ةغللا يدت كلت مالعإلا لئاسو يف اندهش

 ةجف ظافلأ  مادختسا عم ةصاخ ,ةباتكلاو ثيدحلا يف ةيماعلا

 ىلع ينالعإلا عباطلاو يراجتلا عفادلا ةرطيس انظحال امك .ةجوجممو

 جماربلا ضعب لوحتو ,فافسإلا ةحاسم نم داز يذلا رمألا ,مالعإلا

 .تاماٌقالا لدابتو نسالتلل ةحاس ىلإ

 ةياوه تايئاضفلا يعيذم نم ريثكلا نم تنكمت نيح اذه ثدح

 ضعب تتاب ىتح ,مالكلا تاقلح ةرادإو مالك ىلإ عامتسالاو مالكلا

 .2014 ريمفون 16 «ةرهاقلا "مويلا يرصملا“ ةديرج ,ددجلا نوعيذملاو ..نحن ,زيزعلادبع رساي 9
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 كشوأ نيح ةصاخبو «نيدهاشملا ةيرخسل ضرعتت ةيئاضفلا تاوبقلا

 مالك ىلإ اوؤجلو لقاعلا مالكلا نورخم لك كالهتسا ىلع نوملكتملا
 اوننفت تاعيذمو نوعيذم «لاحلا ةعيبطب ءالؤه نيب ناك .رخآ عون نم

 ءارآ ءادبإو ةحيحص ريغ تامولعم حرطو قالخلا ريغ راكتبالا يف

 .قمعتو دادعإ نودب تاعوضوم ةشقانمو ةنزاوتم ريغ تاداهتجاو

 اًدوهج نأ متاوذب نهراهبناو مهراهبنا ةرمغ يف نلهاجتو اولهاجت
 يف اهئاسنو اهاجرو اهتساسو رصم ميدقت ةداعإل رخآ ناكم يف لذبُت

 .ديدجح رودل اًدادعتسا لقعأو ىهزأ ةروص

 .كلتمت نأ امهم دعي مل ءيرصملا ينويزفيلتلا مالعإلا ةحاس يف
 تايطغت عنصت نأ ايرورض سيلو ءابسانم ايهم ايعو

 ضعبل ىوس يئرملا مالعإلا اذه ىلع نومئاقلا جاتحي ال .ةيقيقح
 اميف ءاًديج ةبترملا تاملاكملا ضعبو «ةيانعب اهرايتخا متي يتلا روصلا

 ردصيسو «(ةبعصلا تارارقلا ذختيس .هلك يقابلاب عيذملا مجنلا لفكتي

 .يأرلا يف نيفلاخملا نوخيو ءدعوتيو ددهيسو «ةعطاقلا ماكحألا

 سلجيسو ("رصم ايحت" فتهيسو ءرصم نع اهفادم خرصيسو

 .30هتعاجشو هتينطوب ابجعم اهودشم ,هعباتيل تيبلا يف روهمجلا

 ةيعوضوملا ىلع ءاضقلا تلمش يمالعإلا ءادألا يف قافخإلا رهاظم
 يف عوتتلا معرت ةيروكيد رهاظم ءاقب عم ,عجوم دح ىلإ ةيددعتلاو

 بايغ .دحوألا يأرلا ىلع ةدودحم تاعيونت الإ مدقت ال اهنأ نيح
 "توصلا" ضفخ ديرت يهف ,"تاوتفلا" لثم تاونقلا لعج ةيعوضوملا

 .ةوقلاب دحاولا يأرلا ضرفل "طوسلا" ءالعإو

 2014 ريمفون 30 ؛ةرهاقلا "مويلا يرصملا" ةديرج ,نورساخلاو نوحبارلا :ربمفون 28 .زيزعلادبع رساي 0
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 امإ ءبذكلا رشتناف «ينهم طاشن . ىلإ سانلا يعو فييزت لّوحت
 نع لقنلا لاهستساو قئاقحلا يف قيقدتلا مدعو لهجلاو ةلفغلا ةجيتن

 موصخلل سانلا ةيهارك ميخضت يف ةبغر وأ ءردصم يأو دحأ يأ
 ءالؤه ناك ولو .ًالود وأ تاعامج وأ اًدارفأ اوناكأ ءاوس نيضراعملاو

 قيعزلاو خارصلا نم ًالدب ةنقتم ةينهمو ةيعوضومب قئاقحلا اومدق
 ىلع اريثأت رثكأو عقوأو لضفأ كلذ ناكل ,تاءاعدإلاو بيذاكألاو

 يف تببست ةقباس ةمظنأ اياطخ كرديو ةقيقحلا ديري يذلا ماعلا يأرلا :

 0 .اهل رصح ال تامزأو ثراوك

 ةيودعلا ةعباز ماصتعا يف ناكل داهج ةبوذكأ نوريفك ىسني َنل

 لثم مات ..ةرورض وأ عاد اه نكي مل ىرخأ بيذاكأ وأ اهريغو

 ىسني نلف ءرصم لايح اهتسايسو ةدحتملا تايالولا صخت بيذاكأ
 سيئرلا قيقش نأشب ةميدقلا تاءاعدإلا كلت لك اًضيأ ٌدحأ

 يتلا تاءاعدإلا وأ ناوخإلل يلودلا ميظنتلاو امابوأ كاراب يكريمألا 1

 اقباس ةيكريمألا ةيجراخلا ةريزو ىلإ ةجذاسو ةفئاز تاحيرصت بسدت

 .نوتنيلك يراليه

 راصتخاو ءافكنإلا ةسايس "موجنلا" ءالؤه دي ىلع مالعإلا سرام

 يتلا ةيملاعلاو ةيميلقإلا اياضقلل حضاو لهاجت عم ,رصم يف هلك ملاعلا

 ثيدح .يلودلا منجا ني ًءزج يه يلا ءرصم ىلع اهالظب يقلث

 وأ "هتيسنج" نم ًفقلطنم ودبي يئرملاو عومسملاو بوتكملا ءالؤه

 ."هتنهم" نم قلطنم وه ام رثكأ "ةيسايسلا هتازيمت"
 ىلإ هلوأ نم رمألا نوكي نأ الإ ؛ةسايسلا نع ًاليدب سيل مالعإلا
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 عنقي يسايس قفأ الب يباطخلا ءاشنإلاو ةماعلا ةئبعتلا يف ةارابم ةرخآ

 صقتني رخآ ءبع يعيبط وه امث رثكأب ةيمالعإلا ةئبعتلاو .هرثأ دتميو
 .زاجنإلا ىلع اقردقو ةطلسلا ءادأ يف ةماعلا ةقثلا نم

 فوس -هنم ينرملا ةصاخ- يرصملا مالعإلا همدقي امل عباتملا

 ؛لاعفنالا اهيلع بلغي اهثب متي يتلا ثيداحألاو تاراوحلا نأ ظحالي

 تاطقل ضرع ىرج لاح يفو .ريكفتلاو يورتلاب حمسي ال يذلا
 ءافدهتسم نوكي انه روهمجلا نإف ءاهيف غلابم ةقيرطب رركعت ءاهنيعب
 نأ نود تاطقللا كلت نوعباتي ءالؤه نأ ّدحأ ركفي نأ نود نم
 .اقيض ىتح وأ ةرسح وأ افسأ -اهراركت ةرثك عم- اوربتخي

 اههيجوتو ريهامجلا رعاشم ىلع ةيمالعإلا ةرطيسلا ةيلمع قلعت
 دمتعي لَجَوُم .يفرعم قش ةمث .ثدحلا جارخإ ةيفيكب -ديعب دح ىلإ-
 باطخلا ىلع دمتعي عيرس يلكش قشو :ليصافتلا كبح ىلع
 قشلا ليمتسي :تامالعلا :نم ءاهريغو: :خماللا :تاريبعتو توضلاو

 ينبنت ال .ةبولطملا ةيظحللا رعاشملا هنقلُيو يقلتملا تادعو ريخألا

 اهعفدت لب ,ربكفت وأ قطنم ىلع لاوحألا بلغأ يف ةّمَحَقْلا رعاشملا
 ةصرُق كرت ال يتلا كلت «ةريثملا يمالعإلا بعالتلا ةيلمع امفد
 .اهاياحضل لقعلا لامعإ

 مالعإلا ناكمإب راص ,راكفألاو يعولا ليكشت ةيلمع بناج ىلإ
 ةهجوُمو ةرّصاَحُم تتاب دقو ءسيساحألاو تالاعفنالا ةجيرب ةداعإ

 نم ىصحُي ال ددعو ,نيرواخماو نيدعملاو جماربلا تارشع لالخ نم

 لخاد هقلخي ام نيبو .ثدحلا نيب طبارلا ادغ .تاءاحيإلاو تاراشإلا
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 .يقطنم ريغ وهف َدِجُو اذإو ءاسمودعم رعاشم نم .سوفنلا

 كانه .فنعلاو لعقلا دهاشمب ةقلعتملا رعاشملا ىلع رمألا رصتقي ال

 اهلباقت مالعإلا لئاسو نكل «قلقلا نم سئيش اهتعيبطب يعدتست عئاقو
 نكل ؛نزحلا وأ قيضلا اضيأ اهتعيبطب ريثت ثادحأ كانهو حايترالاب

 «بضغلا قحتست ةعيدخ .رورسلاو ةسامحلاب اهيقالت مالعإلا لئاسو

 كاذو اذه نيب .ةدالبلا ىلإ برقأ ةكبترم رعاشم طسو رمت اهنكل

 .31روهمجلا ىلع رومألا طلتخت

 ةدمعألا باَتُك نم مهحباش نمو جماربلا ومدقم راتخا ,لباقملا يف

 عقاولاب اهتحراصم نم الدب ,ةمئاقلا ةطلسلل ريربتلا قيرط ةيفحصلا

 تناك ول ىتح ال ةيقيقحلا ةروصلا ميدقتو ةددعتملا عئاقولاب اهتفشاكمو .

 .32ةيساقو ةعجوم

 نيقيلا كلمي قالطإلا ىلع دحأ ال هنأ اهدافم ةقيقح ءالؤه يسن

 لاوط عيمجلا نوبساحي نيذلا موجنلا رود اوبعلو ,باوصلا ركتحي وأ

 ةنهملا فرش قيثاومل لم بايغ لظ يف ءدحأ مهبساحي نأ نود تقولا
 .هيف نيلماعلا ءادأ ىلع فارشإلاو مالعإلا ميظنت سلاجمو

 نييمالعإلاو نييسايسلا ةبيتك ىدل ةدئازلا "ةينطولا" ةعرج ثذخأ
 هذه .دالبلا ىلع ةأطولا ةغلاب ةيبناج راثآب ددق ةطلسلل ةدشب نيلاوملا

 نييسايسلاو نييمالعإلا ةقوج ءاضعأ ضعب تعفد ةدئازلا ةعرجلا

 .2014 ربوعكأ 25 ,ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج :ةيمالعإ رعاشم ,زيزعلادبع ةمسب 1

 ,؟مايأ 7" ةلجم يش لك طقسي نأ لبق ةريخأ ةملك" :اهوحو اهمامأو تاشاشلا ىلع ءالؤه لكل «باويأ رساي 2

 .34 -33 ص 2014 سطسغأ 5 ,ةرهاقلا

- 47 



 قوقح نع ثيدح يأ فقوب ةحيرصلا ةبلاطملا ىلإ ةطلسلل نيلاوملا

 ."رطخ يف ةيرصملا ةلودلا" نأل ؛نوناقلاو روتسدلا مارتحاو ناسنإلا
 ناك ول ىتح ,باهرإلا دض ةكرعملا توص ىلع ولعي توص ال هنأو

 . .بولسألا يف فلتخم هنكل ,ةكرعملا يف انل ًافيلح ااتوص

 .هران يف نوخفني لب ,باهرإلا نوبراحي ال ءالؤه

 ةافو ىلإ يدؤت نأ نكمب ءاود يأ نم ةدئازلا ةعرجلا تناك الو
 دودح زواجتت يتلا "ةينط ةينطولا" ةعرج نإف .هءافش سيلو ضيرملا

 ضرم ىلإ هروطت وأ ضرملا لاحفتسا ىلإ يدؤت نأ نكمي لادتعالا
 ىلإ اًينطو ةضوفرملاو ةلوزعملا ةيباهرإلا تاميظنتلا لوحتتف رطخأ
 .33يبسن يبعش ريهظ تاذ ,تاعامج

 عيذملا وا هعيذملا لمحت نأ ىلع ٌفرُع ىرج ,ةريخألا تاونسلا يف
 يأت ءءاشن ام اهيف لعفت وأ لعفي ءااصاخ اكلم تقولا نم ةحاسم
 تضّرع اذإ الإ اهعجاري وأ اهبساحي دحأ ال ,ءءاشت ام لوقت ءءاشت نم

 وأ عيذملا عاطتسا املط ءادعس مه .ىذألل ةانقلا باحصأ حلاصم

 تاونس فورظ يف ايعيبطو ايقطنم ناك .تانالعإلا بلج ةعيذملا

 دعتساو مالكلا ةيرقبع هل ترفوت صخش يأ نأ ةروثلا بوشن دعب ام
 اياضق يف تاعاس كلهتسي نأ رابخألاو تاعئاشلاب هدمب زاهجب هجماربل
 مجح .ادج اًرخأتم نإو ,نآلا فرعن .رصم يف يلخادلا عضولاب قلعتت
 نيعيذملا ضعب راهبنا ةجيتن يرصملا عمتجما ةدحو باصأ يذلا ررضلا
 داصتقالا يف امك ةسايسلا يف يوعدلا باطخلا بولسأب تاعيذملاو

 .2014 ربوتكأ 30 ,ةرهاقلا ."قورشلا“" ةديرج «باهرإلا دض برخلا رسخت ال ىتح .يربربلا فرشأ 3
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 لب .ةبسانم ريغو ةرضحتم ريغ ىرخأ بيلاسأبو .قالخألاو
 .34 يعامتجالا نمألا ىلع ظافحلا تايضتقم عم اًسنايحأ ةضراعتمو

 ةمالع ناسللا جاجوعا نإ هلوق يسلدنألا مزح نبا ىلإ بسند
 ؟ناسللا تالفناب ءاذإ ءانلاب ام .لاحلا جاجوعا ىلع

 .جماربلا 0 ددع يف ريهشتلاو فذقلاو بسلاو ةءاذبلا راشتنا نإ
 فرشلا قيئاومو نوناقلا قفو ةلءاسم وأ ةبساحم نود ؛ةينويزفيلتلا
 نيفلاخملا ةحابتسال تاودأ ىلإ هتاينقتو مالعإلا ربانم لوحتو ,يمالعإلا

 عورملا- طوبا تايلجت نم دعي ءايونعم مهلايتغاو يأرلا يف
 هتايوتسم ىدأ غلبي طوبه وهو .رصم يف راوحلا ىوتسم يف -انايحأ
 ًاصوصخ ,"ءادعأ" وأ "موصخ" ىلإ نولوحتي نيذلا نيضراعملا عم
 تاعمتجما يف اهيلع فراعتملا هديلاقتو راوحلا ةفاقث ةبيغ يف

 .35ةيطارقميدلا

 نود نم .فذق وأ .بس ىلع ةيمالعإلا ةسرامملا يوطنت امدنع
 «فنعلا ىلع ضيرحتلا ىلإ قلزتت امدنع وأ ,ةغماد ةلدأ يأ كالتما
 نإف ؛نايدألاو دئاقعلا يف نعطلا وأ نينطاوملا نيب زييمتلاو ,ةيهاركلاو
 مل .تاسرامملا هذه فاقيإل لخدتت ةيطارقمبدو ةيرح رثكألا تاعمتجا
 ةلود يأ دجوت ال نكل ,ديكأت لكب مالعإلا ةيرح عمق ناكمإلاب دعي
 مالعإلا لئاسو ربع مئارجلا باكترا متي نأب حمست ملاعلا يف ةديشر
 .36ةبساحم وأ ةعجارم نود نم

 .2014 ويلوي 24 :ةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج هب اه ةقاط ال ام ةيرصملا ةيسامولبدلا اولمحت ال .رطم ليمج 4

 .2014 ليربإ 2 ,ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ءاوبحتناو اوبختنا ؛يديوه يمهف 5

 .2014 ريمفرن 2 .ةرهاقلا «"”مويلا يرسملا“ ةديرح ”مالعإ ةيرح" سيل فدعلا ىلع ضيرحتلا ءزيزعلادبع رساي 6
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 ربع ةيضيرحتو ةيوطلس راكفأب ةلودلا ىلع نوريشي نيذلا ءالؤهو
 اننأ نيح يف ,ةديشر ريغ تاراسم ىلإ انب نوجزي «مالعإلا لئاسو
 ةيلعافو ةهازن رثكأو اعيمج انيلع ةفلك لقأ ةرضاح لئادب كلت

 .ةلودللو عمتجمللو نطوللو نطاوملل

 ثادحأو اياضق نأشب ماغلا يأرلاو مالعإلا لعف دودر مدقُت

 عمتجم لماعت بولسأل احضاوو اييقيقح اجذومن ةفلتخم ةيرصم

 يف ةجاذسلاو تاضقانتلاو بخصلاو لاعفنالا ؛هتامزأ عم حطسم

 هنأكو ؛مئاتشلاو بوطلاب دحأ يأ فذق لاهستساو ءيش يأ قيدصت

 .أطخلا اذه حلاعن نأ انينعي امث رثكأ أطخأ يذلا متشن نأ اندعسي حبصأ

 وه ةيمهو كراعم نم ةينويزفيلتلا تاونقلا هريدت ال ةدكؤملا ةجيتنلا

 ةلودلل يوناقلا ءانبلا ديعص ىلع ةحلملا ةيساسألا ةلئسألا بجح

 ءانبلا متي ةيعارز ضارأ :دبألا ىلإ عيضت تاورث ذاقنإ ديعص ىلعو

 الب تامزأو ميلعتو ةحصو «ةحابتسم راثآو «ةيفارخ ةعرسب اهيلع
 .لح

 !لحلا يه ةحابتسالا

 ,يسايسلا ماظنلل سيل ؛ةرطيس ةادأ "ايديمل" تدب ام ناعرس

 ,كالهتسالا ةنايد تانوراب مه .ةطلسلاو ةورثلل ةقلغملا ةرئادلل نكلو

 وأ ةغلابملا اولعجيو ,ماعلا يأرلا اوريثي وأ اوضرحي نأ اوعاطتسا املكو

 ىلع ةرطيسلا تناك ؛فقاوملاو تاقالعلا ناونع زواجتلا وأ ةهارشلا

 .37ةنومضم مكحلا

 .2014 ويلوي 16 «ةرهاقلا ؛"ريرحتلا" ةديرج ءناضمر يف ثدحي :حاتفلادبع لئاو 7
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 هيوشتلا ايريتسهو ةيمالعإلا ةيشافلا دادتما يف ءاَذِإ ,ةأجافم ال

 تاموكحو ًالود لاطتل ديشر يقالخأ وأ ئاسنإ راطإ لك نم ةتلفنملا
 ماعلا يمالعإلا باطخلا لوحتي نأ يف اَذِإ ,ةأجافم ال .ةيبنجأو ةيبرع

 "رارشألا" صئاصخ قاصلإو "ءادعألا" ةعانصل ةلآ ىلإ صاخلاو

 مهوتي وأ روصتي يبنجأ وأ برع فرط لكل ضوفرمو مومذم بولسأب
 .38ماري ام ىلع تتيبل ماظنلاب هتقالع نأ

 اهاطبأ ركنتي ةيئاضف بطاصم ىلع ةلهذم تحبصأ رصم ةروص

 طباضو يجطلبلاو ميعزلاو ميكحلا راودأ نوسرامبو عيذملا .رودل
 ةركاذ ىلع ناهرلاو «2ةليل لك يف هسفن رزكي مالكلا .ةطرشلا
 .39دهاشملا ىدل افوروصتي يتلا كمسلا

 ىلإ كعفدت ةيئاضفلا مهجماربو ةينمألا ةزهجألا قاوبأ فحص
 يف وأ دهاعمو تاعماج يف اوبردت نم ىلع قافشإلا امبرو طخسلا

 ةقيقحلا رشنو اهقيثوتو ةمولعملا نع ثحبلا ىلع ةينهم تاطخم
 يف عابتتسالا" ةقالع راطإ يف اولوحت مث ؛ةهاربلاو ةيعوضوملاب مارتلالاو

 ءاسؤر ةجردب ةينمأ ريراقتل نيجورم ىلإ امإ « "دئاؤعلاو ةيامحلا لباقم

 ءاوهملا ىلعو ةباتك هذه ريراقتلا تادرفمل نيددرم وأ فحص ريرحت

 نيذفنم وأ "نييجيتارتسا ءاربخ"و "رابك نيركفم* ةجردب ةرشابم
 تاسسوؤملا وأ لاملاو ذوفنلاو مكحلا رئاود تاميلعتل نيرشابم

 ًيبعشو ايونعم نيرخآ 0 كاذو اذه نيوختل ةزهجألاو
 40"نيمرضخم نييمالعإو نييفحص" ةجردب

 .2014 ويلوي 19 ؛ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ؛يشاف مالعإ بسح برعلا فانصأ ,يوازمح ورمع د 8

 .2014 رياربف 25 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,رامق ونيزاك تسيل رصم ؛يواحمقلا تزع 9

 .2014 رابغ 19 ,ةرهاقلا ”قورشلا" ةديرح .ةريطخخ تاهوشت «يوازم+ ورمع .د 0
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 اوفرصتي نأ جماربلا يمدقم نم ٌددع رثآ «ةئيضملا ةشاشلا ىلع

 ةطحم ىلإ نيبستنمك سيلو ينطولا نمألا زاهج يف نيربخمك
 'ةنهم ضارقنال ةلثمأو جذاغ نومدقي اوذخأ مث نمو «ةينويزفيلت
 يويزفيلتلا ثبلا عوضخ ةركف امي اوديأ .يويزفيلتلا يفحصلا
 ةحاسلا يف اهدهاوش تددعت ةرهاظ يهو .ةينمأ ةزهجأ تاهيجوتل
 ,عمتجما يف ىوقلا نيزاوم يف لصاحلا ريغتلا اهاذغ ,ةيرصملا ةيمالعإلا

 داع ام ثيحب .هلهأو نمألا مهسأ تعفتراو نطاوملا ةميق تعجارت نيح

 يأ ىلإ نكلو جمانربلا مدقم لمعي ةينويزفيلت ةطحم يأ يف لاؤسلا
 !41يمتني ينمأ زاهج

 لمعلل مهدحأ ةفيحصلا لسرت نأ ًفولأم ناك ,ىضم نمز يف
 اذمي اذإف ,ةيلخادلا ةرازو نككتلو ؛تارازولا ىدحإ ىدل اهل ًنبودنم
 هحنّتو ,ةفيحصلا يف ةيلخادلا هاعرت بودنم ىلإ لوحتي يفحصلا

 ٠ ابوروأ يف اًرهتؤمو ةرات ةرمعو جح ةلحرو كانه ةيصوتو انه ةيرفس
 نكي مل نيربخملا نيبودنملا ىذأ نأ ..مهملا ,ىرخأ ةرات مرتحم رفس لدبب
 ,ركذُي يفحص اًدجم مهنم يأ ققحي ال ءالؤه ناكو ,مهءالمز لاطي
 هلو ءامسلا سمالي يذلا ةنهملا فقس .فقسلا تحت امئاد لظيو
 نعو فحصلا يف تارازولل نيبودنم لمعلا نع اونغتسا نم الإ هفرعي
 .ةيرحلا لجأ نم اولغتشاو ؛ةطلسلاو بصنملا ةثول

 جحلاو رفسلا لباقملا زواجتو ءادألا روطتو ءايندلا تريغت
 مامأ لءاضت يذلا- ةعوبطملا ةفاحصلا ناديم ىلإ لخدو ,تارمتؤملاو

 .2014 لبربإ 16 ؛ةرهاقلا ,"قورشلا' ةديرج ؛ةرماؤم ,يدبوه يمهف 1
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 ,ءادشأ نوسفانم -(مالعإلا) عئاشلا همسا حبصأو .نويزفيلتلا ةوطس

 ةزهجأ عم تاقالعلا ةرادإو ؛تارايلملا ةرادإ لجأ نم مالعإلا نوفظوي

 مالعإ نم ديدج ليج رهظو ءاّماذ ةلودلا دودح جراخو «,ةلودلا

 ,نيبودنم ؛مه امك نورخآ لظو ءءادألا اورّوط نأ دعب نيربخملا
 مهاباسح ددجلا نوربخملا بسحي نيح يف ,ةفيظولاب نوموقي ةبالغ

 باحصأل ريغص كيرش ىلإ مهضعب لوحتو «نييالملاب ةيكببلا
 .42تارايلملا

 يف اًديدج سيل عمتجملا تاعاطق فلتخمل ةينمألا ةسسؤملا قارتخا

 ىلإ ةطلسلا زايحنا تدهش يتلا ةريخألا تاوئسلا يف نكلو ءرصم

 عسوتلا امهوأ ,نامهم ناروطت ثدح «ةيسايسلا نود ةينمألا لولحلا

 رود ىلع انمدقتم دعي مل يذلا «ةينمألا ةسسؤملا رود يف ريبكلا
 .ًمضيأ نوناقلا رود ىلع امدقتم راص انإو ءبسحف ةسايسلا

 ىلإ هيلع ةيعرشلا ءافضإو "ةيجنمألا" رودب رهجلا .يف لثمت يناثلا روطتلا
 "ةينطولا" ريياعم نم ةينمألا ةسسوؤملا ىلإ باستنالا لعج يذلا دحلا

 .43اهقايلجتو

 ةزهجألا ةحلصمل لمعي يذلا يفحصلا ناك «ةيمالعإلا ةحاسلا يف
 حبصي هنإف فرظ يأ تحت هرمأ فشتكي نيحو .هتمهم يفخي ةينمألا

 يف اًيثك فلتخا رمألا نكل ءروفنلاو ناجهتسالاو راقتحالل ًالحم
 تحبصأو ,"يجنمألا" يفحصلا حلطصم عاش ىتح ,ةريخألا ةرتفلا
 .ريرحتلا ءاسؤر ىوتسم ىلع ىتح ايداع اًرمأ هيلإ ةراشإلا

 .2014 ريمفون 6 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج «نيربخملا مالعإو ..نيوختلا ايريتسه :ءيكذ ىدفا رون 42

 .2014 ربوتكأ 1 ,ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ,نيصاصبلا روصع ىهزأ .يديوه يمهف 3
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 .وهلت تذخأ يتلا تايئاضفلا جمارب ىلإ ءالؤه ضعب للست
 «تاعئاش ىلإ نيدسسم اهليلحت ىلإ اهومدقم قباست ذإ ؛ثادحألاب

 يهو «ةينهملا دعاوق طسبأ نم ولخت ءارآب تاكلذفو تارثرثو ليواقأو
 كلت وه بارغتسالا ريثي ام رثكأ لعلو .كاردإلا ةساحو تامولعملا
 كوتلا يعيذم مظعم اهيلا أجل يتلا ة ةرئرتلاوت ةطسفسلاب ةنيللا :تامدقلا

 يتلا ةنيعللا ىودعلا اهنكل «ةرملاب ابولطم سيل رود وهو ءوش
 ةنهملا فرش :قيثاومو لمعلا لوصأو ةينهملا برضتو عبمجلا تباصأ
 .لتقم يف

 ةيركفلا اياضقلا نم اًريثك ءالؤه امي جلاعي يتلا ةقيرطلا ريشت
 اسملُم ءرملا نوكي نأ مهي ال هنأ ىلإ ًيمالعإ انلغشت يتلا ةيسايسلاو
 عوضوملا ديدج ىلع علطا دق دق نوكي نأ مهي الو ,لوقي ام رهوجب
 يأ عبتي نأ مهي الو ,تاعجارم نم هلاط امو هيف هولدب يلدي يذلا

 تاحورطلا نمضتت نأ مهي الو راكفأ نم حرطي ام ضرع يف جهنم
 نأ نود هنأو ءاهضيقنو ةركفلا ةباتك وأ «ةيهافش اهضرع متي يتلا
 نأب ًاجافن اننأ مهألا .سامحلا سفنب َغَف امهقيوستب موقي يردي
 اهل ماوق ال يتلا ةمئالا راكفألا هذه ىقلتت ةيفاقثلاو ةيركفلا ةحاسلا
 اهباسكإل تاجللاعملا هذه نيخست نم سأب الو «مامتهالاب ةلصؤملا ربغو
 تالاجس ةكبش هتيمست نكمب ام مامأ انسفنأ دجن ةأجفو .هابتنالا
 يتلا تالاجسلا هذه يف انطروتل انلوح اهطويخ جسدت يتلا ,ةولهفلا

 لئاط ال لاغشناو جيجض امهنكلو ؛سانلا لغشتو ؛جيجضلا ريثت دق
 يدج لهجو ,ةسيسم ثيداحأ رارتجا لظ يف ءامهنم ةدئاف الو
 .44اهقئاقحو تاعوضوملاب يفرعمو

 .2014 ربوتكأ 1 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج .ةولهفلا تالاجس ءسفرم ريم“ .د 44
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 لظ .يف ءايريتسملا تالاح نم ةلاح ىلإ نيربخملا مالعإ انب لصو
 يسايسلا لايتغالاو ةينطولا يف نعطلاو «نيوختلا ةجوم راش
 مامأ ةداع يهتنت يتلا تاماهتالا قيفلتو حئاضفلا رشنو .موصخللا

 نيرخآلا ريس ىلع تاتقي عمتجم يف اهلوعفم لعفت نأ دعب ءاضقلا

 يف تدترا يتلا رابخألا تارشن لمشيل ايريتسهلا هذه ريثأت دتما

 جمانرب نم لصاف اهفأكو ءاعئام بوث نويزفيلتلا تاونق نم ريثك
 تاللباقملا يف ةصاخ «,يأرلاو ةمولعملا نيب طلخلا لظ يف ,تاعونم

 دعاوق طسبأ يف ةحدافلا ءاطخألا نع كيهان ,؛فتاحملا ىلع وأ ةرشابملا

 ةيرعلا ةغللا

 هجوملا مالعإلا يف ريهشتلاو هيوشتلاو نيوختلا تالمح تبيصأ
 قوقحو ةيطارقمبدلا نع ةعفادملا تاوصألا تمها اهإ ىتح ..راعسلاب

 تاكرحو تاعومجم "ةعيلط" اهأب رصم يف تايرحلاو . ناسنإلا

 نمر يعراخا يوما نع الا راطحت 10 ةقوشماو ”ةيزاهتلا'
 .ةيصخش عفانمو دئاوع ىلع لوصحلا ةيغب ةطلسلا وأ مكحلا ةمواسم

 ةيبعشلا ةدارإلا ىلع ءالعتسالا سرامت اهنأب اهماقاب كلذ ىلع اودازو

 ةينطولا ةلودلا كسامت ةيمتح لهاجتتو «نينطاوملا تاليضفت ىلع وأ

 طوقسب اًرثك ثرتكت ال امنأو ءيلهألا ملسلا تايضتقمو اقاسسؤمو

 مئارج ءارج نم نييندملا نمو ةحلسملا تاوقلاو ةطرشلا نم اياحض

 .45ةيلاتتملا فنعلا لامعأو باهرإلا

 .2014 ويام 24 «ةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج ,ئداه راوح تازكترم ..تمصلا مايأ ءيوازمح ورمع .د 5
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 ىلع رتستلل «ةينهم ريغ بيذاكأو تاءارتفا اهلمجم يف هذهو
 درفلا مكُح ىلإ قالزنالاو ,ةيمالعإلا اهقاوبأو ةينمألا ةلودلا تاسرامت

 .داسفلا مكارتو نوناقلا ةدايس عجارتو

 لقعلا رود رسحنيو «قطنملا يورتي ؛ءاوهلا ىلع ءالؤه روضح يف
 وأ افومضم ةحص ىدمب أبعت ال ,ةيواخ ةحيحش ةداع يهف يلاعملا امأ

 ..بدألا ضعبلا ءاسأف ,باسحلا باغ ذإ ؛اهفاصوأ ةقد

 ةزوجحم ةيفحص ةحاسم درجم ؛يزيزع اي ةعطاسلا ةشاشلا اهنكل

 هل ادعم اًرود يدؤيو ؤطاوتلا نم ةفوشكم ةبعل سرامب ءام هجول
 هعباتي نيح يف ..تاروثأملا نم عون همالك نم لعجيو الم

 .همامأ رخآ اًسئيش ىري دوعي الف ,راهبناب دهاشملا
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 لوقعلاب نويعالتملا

 نأو .ءاوهلا عيبت دبألا ىلإ ىقبت نل اهنأ ةطلسلا تكردأ“

 قيوست ىلع نيرداقر يغرصصقلا ةفيدح يف مهبرت نيذلا نييمالعإلا
 نمو ,ًاييرق ةدوجوم نوكتس اهنأ ودبي الو ةدوجوم ريغ تازاجنإ

 ىسوم دمحأ مالعإ ىلع يقارع ىنمو ديعس ماهر مالعإر صتنا انه

 ربجت يذلا يعرشلا نويفألا وه لوألا نأل .ةشاكع قيفوتو

 امأ ءاهلع ةينوناق ةيلوؤسم نود هيطاعت ىلع اهعش ةطلسلا
 .ةسولبلا بوبحو ءانجلاب طولخم ا شيشحجلا نم عون و بف يناثلا

 اهبباحصأ ةغمدأ ىلع ”ةزرغلا" اومطحي مث ةرتفل سانلا هاطاعتيس

 486" ةقيقحلا مهتفرعم درجمب

 ءالإلا ةيجيتارتسا مالعإلا لئاسو ربع لوقعلاب نوبعالتملا سرام
 اياضقلاو رابخألا نم لصاوتم لباوب ساّنلا قارغإ ربع ,ةهافتلاب
 يهو ءاًمردنو تامولعملا حش لباقم يف ,ةيمهولا كراعملاو ةهفاتلا

 امك .ةيساسألا ةفرعملا ىلإ لوصولا نم ةماعلا عنمل ةيرورض ةيجيتارتسا

 رشنل «ةفارخلاو ءابغلاو لهجلا يف روهمجلا قارغإ ىلإ ءالؤه دمعي
 .رومألا ىلع مكُحلاو ريكفتلا ةيئاوشع

 هجاويو ,ةيداصتقا طوغض هرصاحت يذلا عمتجملا نأ فال ناك

 «ميلعتلا ريوطتو ,ةماعلا تايرحلاو قوقحلا اياضقو «ةيمنتلا تايدحت

 .2014 ريمسيد 15 ؛يورتكلإلا 'ةيبرعلا رصم" عقوم :مالعإلا يف ماهيرو . .ملعلا يف يطاعلادبع ءبرع وبأ رمات 6
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 هددقو .ديشرلا مكُحلا ئدابمو «ةيددعتلاو عونتلا ميعدتو .ةحصلاو
 ,تايدحتو تاديدهتب بناج لك نم هدودح جومتو ,ةيباهرإ رطاخم

 ىلإ اهرودب لقتنت ؛ةبخاص تالجاسم هيف مالعإلا حطس ىلع وفطت
 تسيل ةيساسألا رصم كراعم حبصتو ؛برطضملا يورتكلإلا ءاضفلا
 تاهيجوتو ربقلا باذع لوح لدجلا نكلو «ةيطارقميدلاو ةيمدتلا
 خيحص" هدروأ امو ,سئانكلا يف تاديسلا ةمشح نأشب يوشيب ابنألا

 ."يراخبلا

 ةلاجفلا يف ماع يبعش مامح ىلع ةطرشلا موجه نكي مل «لثملاب
 "يعامجلا سنجلاو ذوذشلل اًركو" هنوك ىوعدب هداور ىلع ضبقلاو
 تاسبالملل ةجيتن ريبك مامتهاب يظح دق ناك نإو ,اًديرف اًتدح
 تاذلاب ثدحلا اذه راثأ .2014 ربمسيد يف تعقو يتلا ةمثادملا

 ةغايص يف مالعإلل رفاسلا طروتلا ببسب نيديدش اًراكنتساو ةجض
 يفحصلا نيب لصافلا طخلا ءافتخاو ,ربخلا ةغايص طقف سيلو ثدحلا
 نويفحصلا ضفتنا .ةطرشلا دشرم نيبو ةقيقحلا نع ثحابلا

 ًالصأ يه يتلا مهتنهم ناهتمال قح نع اوبضغو مالعإلا يف نولماعلاو
 وه ثحابملاو ثحابلا نيب لصافلا طخلا ءافتخاب رخافتلا ناكف ةنحم يف
 جمانرب ةمدقم يقارع ىنم تلانو «ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشقلا
 موجه ا نم ربكألا بيصنلا "سائلاو ةرهاقلا" ةانق ىلع "يبختسملا"
 ف ًففرط تحبصاو مامحلا "ةورغ"' تداق اهنأ مكحب :47 قحتسملا
 ةءاربب 2015 رياني 12 يف مكحلا دعب موجهلا ةدح ةدازو ؛ةيضقلا

 .2014 ريمسيد 14 ,ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج ؟بادآلا ةطرشل جاتحي نم دعس مير 7
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 هروجفلا ةسرامم“ يتم نم "رحبلا مامح" ةيضق يف نيمهتملا عيمج |
 ."ءايحلاب لخم حضاف لعف ةسرامم"و

 نأ يعرشلا بطلا ريراقت تفشك نأ دعب ؛لجخلاب ةعيذملا رعشت مل
 مهكاهتنا مت ةثالث ءانشتساب ,ةيلثم تاقالع ةماقإ مهل قبسي مل نيمهتملا

 ةلئاع 56 قح يف هتبكترا ام ىلع مدنلا نم ًالدبو .زاجتحالا ءانثأ امبر 0

 اولاق" :اهجمانرب يف تحاصو يبشخلا اهفيس تعفر نيدهاشملا نييالمو
 فيسب .ةيناسنإلا مالاب رجاتت ةبذاك اولاق «ةينهم ريغ اولاق ,ةيجنمأ

 مهل لوقنو .اهدض ةجهنمملا ريهشتلا تالمح هجاوت يقارع يم قطنملا
 دجن مل لب دحأ نم اًراذتعا ىقلتت نل حجرألا ىلع ."راذتعالل اودعتسا

 سيرعتو ,زادسإلا ةركف لها ل اجرح ,م ترّهش نم ةءارب دعب

 .48انقحو مهقح يف هتفرتقا امع اياحضلا

 نع كثرت يتلا جماربلا كانه ءتيرافعلاو نجلا جمارب بناجب

 مالعإلا رسخيل ,ةيلثلاو ةصاخلا تاقالعلاو ةيسنجلا تاطشنملا

 ةبذاك تاماعز مامأ هتاردقو هدعاوق نم ريثكلا موي لك يرصملا

 ةميقلا يهو يمالعإلا طاشنلا ئدابم مهأل مات بايغو ةليزه تاربخو

 . . ةيلوؤسملاو

 ةئطاخلا ةمولعملا ثيح ,ةئطاخ تامولعم طقف مالعإلا يطعي ال

 طف ددحي كلذك هنكل ,ةحيحص ىرخأ تامولعمب اهحيحصت نكم

 ,كاذ وأ رمألا اذه يف همادختسا بجي يذلاو .هب حومسملا ريكفتلا

 .2015 رياني 14 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج :"خيراتلا يف شرحت عشبأ"و يقارع ىنه ؛يركسلا ماسح 8
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 .طقف ةتطاخ تامولعم تسيلو ءاَذِإ ريكفت طمنب عفدلا وه فدهلا
 يأ ,49"لوقعلاب بعالتلا" :لازتخاب رلليش تربره هيلع قلطي ام
 اهيمسي امك .مهألا رهقلا ةادأ يهو .فئاز يعو نيوكت ,ةطاسبب
 ,ريهامجلاب بعالتلا نأ ,ديدش ءاكذب ظحالي يذلاو ."يريرف ولواب"
 دادعألا يأ .ءبعشلا روهظ عم نمارتلاب الإ ثدحي ال .مهليلضتو
 ..ةيعامتجا ةدارإك ءرشبلا نم -عبطلاب ام ةجردب- ةسناجتملا ة ريبكلا
 نود ؛يفكي رشابملا عمقلاف ,كلذك لبق امأ ,ةيخيراتلا ةيلمعلا راسم يف
 ءافارتحا رثكأ ةقيرطب هترادإ وأ ؛يمالعإ باطخ ديدشت ىلإ ةجاح
 ْ .رشبلا لوقع ىلع ريئاتلا يف ةيلعافو

 تناك «لطبلا وه ةطلسلل ديؤملا مالعإلا ناك 2013 وينوي 30 دعب
 لخادو يهاقملا ىلع ةيلاع ةدهاشم بسب ىظحت "وش كوتلا" جمارب
 لكو «ةرركم دييأتلا تارابع لك تحبصأ تقولا عم .لزانملا
 ربصلا ىلع ثحلا تارابع لكو ,ةلمث باهرإلا ىلع برحلا تارابع

 .ةيلايخ نسحأ نطوبو لضفأ ةايحب دوعولا لكو «ةزفتسم
 نمألا ةزهجأ اهتمّلس يتلا ةيصخشلا تاليجستلا ةعفد تهتنا

 ةراثإلا تهتناو ,ءءاطشنلا هيوشعل ةينويزفيلتلا جماربلا يمدقم نم ددعل
 لاوط دحاو رايتل نيلثمت ةفاضتسا لظ يف جماربلا نم تارجاشملاو
 مهبتاور يف بيقنتلاو نيعيذملا ءادأ نم لملمتلا ةلاح تأدبو .تقولا

 لاصتالا لئاموو نالعإلاو ةسايسلا يف رابكلا ىمذدلا وكرحم بذجي فيك :لوقعلاب نوبعالتملا ؛راليش تربره 49
 ةفاقثلل ينطولا سلجملا ه6 ددعلا ,ةفرعملا ملاع ةلسلس .ناوضر مالسلادبع :ةمجرت ,؟ماعلا يأرلا طويخ يريهامجلا
 .1986 ربوتكأ ,تيوكلا ,بادآلاو نونفلاو
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 ابوروأ لاطبأ يرود تايرابم ليضفتو .مقدهاشم يف دهزلاو ةيونسلا

 : ."بارغلا لجر ةبه" تاقلحو

 مالعإلا ِهَب موقي رخآ رود نع يرورضلا نم ناك اذل ؛قلقم ٌعضو
 ' اذإ" ةيرظن ىلإ يئاعدلا صنلا نع لوحتلا ىرج اذكه .ماظنلا ةمدخل

 ش . ."عوضوملا ريغ كرظن ةهجوب رخآلا عنقت نأ عطتست م
 2014 ماعلا ةياف لولحب ةي اربقلا ةيئاضفلا تاوبقلا ءادأل عباتمل

 ةعرج فيفختو عوضوملا رييغتب اهيلإ ءاج دق هيجوتلا نأ لعفلاب كردي

 جمارب تحبصأف ءتضم رهشأ ةدع لبق عضولاب ةنراقم ةسايسلا

 تاعاسو اهددع يف قوفت ةيسنجلا تاراشتسالاو تافارخلاو خئاضفلا

 رييغت أدب اهسفن "وش كوتلا" جمارب ىتح ."وش كوتلا" جمارب اهنب
 | ىرت نأ داتعملا نم حبصيل اهفويضو اًماعوضوم ةيعون ىلع أرطي د

 عبرألا تاونسلا يف ةسايسلا فالخب ءيش يف ثدحتي ل اعيذم

 ةيئانغ ةقرف فيضتسي وأ يجوزلا للملا ةمزأ هفويض عم شقاني ةقباسلا

 .50لحار رعاش ةافو ىركذ يبحُي وأ

 تهجاو "وش كوتلا" تاونقو جمارب ضعب نأ عقاولا نم فرع

 ديعت نأ نم ًالدبو ءاهيلع لابقإلاو اهتيمهأ عجارت يف ايقيقح اًقزأم

 نأ ديرت امب اذإ ءاقاهجوت نع ًالضف اهئادأو اهلمع ةقيرط يف رظنلا

 عم نةراثإلاو حضفلا تاعوضومو ,لجدلاو ةذوعشلا ملاع ىلإ انذخأت

 تايولوألل حضاو فييزت يف «تاللكشملا مأ اهنأ ىلع اهريوصت

 .ماعلا يأرلا ىدل تامامتهالاو

 .قباس ردصم («برع وبأ رمات 0
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 نجلا نع ديعس ماهير ةقلح اهتققح ةدهاشم فلأ 460و نييالم 3
 يف لشفي مالعإل ةيلانم ةفصو يه ,مايأ 4 يف "بويتوي" عقوم ىلع
 مايأل سانلا لغشنيس ؛تقولا ةعاضإ يف ننفتيف فادهألا زارحإ
 نع ضعبلا عفاديو ءاهيف نيدلا يأر نع ضعبلا ثدحتيس ؛ةيضقلاب
 سانلا لغش ةلواحم ضعبلا ركنتسيو ةيضق يأ ضرع يف مالعإلا قح
 امدنعو :ةقلحلا عوضومو ةعيذملا نم ضعبلا رخسيو «ةيشماه اياضقب
 ةزهاج رخآ جمانرب نم ةقلح كانه نوكتس ةقلخلا لوح لدجلا يهتني
 .لدجلا نم ةديدج تاماود 8 راثإل

 ةدمعألا باَّدُك نم ريبك مسق ناسل ىلع ددرت ام ىلإ اندغ اذإ
 لالخ ءةطلسلل نيعباتلا نينجدملا جماربلا يمدقم وأ ةيفحصلا
 ىلإ انلقتنا دق انسفنأ دجنس «رياني 25 ةروث تلت وَلا عبرألا تاونسلا
 ةيواسأملا بقاوعلا نع ىضاغتت يتلا .ةماسلا تالايخلا نم زاوم ملاع
 تاقيلعتلا هذه لك تناك كلذ مغرو .انقرغي داكي يذلا نافوطلل
 نيح يف ,فيلألا مالعإلا يف ةينالقعو ةيقطنم اهنأ ىلع ثبت وأ لقنُ
 يأرلا يف مهنوفلاخي نمث صاقتنالا ,عارذلاو عابلاب ,ءالؤه لواح

 .ةيعوضومو انازتا رثكأ ةيؤر نومدقي نم شيمقو
 نشت يتلا ةيئاعدلا بورحلا ةوق نع ًيساق سرد اذه ناك

 يعوضوم شاقنو ئداه راوحب نوبلاطي نم لك ىلع ةسرش ابورح
 ىلإ ةفاقثلا نمو .ةسايسلا ىلإ مالعإلا نم ةفلتخملا اياضقلا لوح
 .ميلعتلا ىلإ ةحصلا نمو ,ةضايرلا

 يتلا ةيئاعدلاو ةيركفلاو ةيمالعإلا ةلآلا نأ يه ةيساسألا ةلضعملا
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 سيئرلا مأ يواطنط نيسح ريشملا ناكأ ءاوس) ماظنلا سأر جاتنإ ىلوعت

 يه ءهعيزوتو هقيوستو (يسيسلا حاتفلادبع سيئرلا مأ يسرم دمحم

 بسب .هلوح نم سانلا ريفنتو هتبيه عزن ىلوتت يتلا ةلآلا سفن
 .اًهازواجتو ةئطاخلا اهفقاوم

 .مالعإلل عيرذ لشف يف نوريثك بسر «ةغللا رابتخا يف ىتح

 يرصملا ماعلا باطخلاو مالعإلا يف ةسبتلملا تادرفملا ىلع ةلثمألا 0.

 ناعما نم نىدأ دح ىلع سانلا قفتي نأ نود لوحي اهسابتلاو «يهتنت ال

 .ماعلا شاقنلل اههيوشت ىلع ةوالع ,مهنيب مهافتلل اساسأ نوكي

 ةملك ةرركتم دجت :؛لاصتالا طئاسو يف ."نيمهتملا" ةملك ًالاثم ذخ

 سيل .كانه وأ انه مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا "نيمهتملا" ىلإ ةراشإلا '

 اوسيل "نومهتملا" ءالؤه ؛تالاحلا نم ةقحاسلا ةيبلغألا يف هنأ سيفاخ

 مهعم قيقحتلا دعب الإ نيمهتم نوحبصي ال مهب هبتشم مه لب نيمهتم

 ءالؤه ىلإ بسنُي ام ةعاشب .مهنم دحاو لك ىلإ ماهتالا رارق هيجوتو

 ةغللا مارتحا .مهيلع "نيمهتمل" حلطصم قالطإل اًرربم تسيل دارفألا

 هاجت ىقلتي نمو بتكي نم روعش ناك ايأو كلذ متحي نوناقلاو
 .ممي هبتشملا دارفألا

 تاعامج اًردغ مهتلتق نيذلا اهاياحضل ةلودلا "رأث" ىلإ تاراشإلا

 تادرفملا .مادختسا ىلع فسؤم رخآ لاثم يه حلسملا فنعلا

 يه لب ءايئادب اسميظنت تسيل يهف ءرأثب ذخأت ال ةلودلا .ةسبتلملا

 ةلودلا .ةثادحلا ميق رشنو ةيئادبلا ىلع بلغتلل دهتجت ةسسؤم

 ميقُت ءاهيلثمم ةايح ىلع يدتعت يتلا حلسملا فنعلا تاعامجل اهيدصتب
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 .ماعلا ماظنلا ىلع نيج راخلا لك دض ةوقلا مادختسا يف اهقح سرامتو ءاهتطلس ضرفتو نوناقلا

 نأ لاصتالا طئاسو نمو ةلودلا نم عقوتي يتلا ميهافملا يه هذه
 ةفاقثلاو لب :ةثيدحلا ةيسايسلا ةفاقثلا رشدت اهب يهو .سانلا يف اهثبت
 نم تاعومج ةفلختملا ميهافملا سفن قنتعت ةلودلا نأ رابتعا .اًهاذ ةلودلا ةيعرش ززعتو ,ماعلا شاقنلاب يقترتو 'اهيناعم طسبأ يف ةثيدحلا
 .اهيلثمم ىلع نيدتعملل اهيدصتب اهل مات ًايعرش انقح سرامت رمألا ةقيقح يف يه امنيب ءاهتيعرش نم ضوقيو تاعومجملا هذه ىوتسم سفن ىلإ ةلودلاب لري دارفألا

 طئاسو تجرد امو ,نويموكحلا نولوؤسملا جرد ام وه رخآ لاثم
 سيل .هاهتنم فنعلا اذه غلب نإو ىتح «نيمرجتاب قيلي يذلا فدعلاب مهتمواقم ةيعورشمو ,ةوسقلا لاكشأ ىصقأب مهعم لماعتلاو توعنلا عاونأ أوسأب اهسرامب نم تعن رربم ؛ةعرج ةرجملا هذه لثم نأب ءاحيإ نم "يعرشلا ريغ" حلطصم يف امب مغرلا ىلع ؛"نييعرشلا ريغ نيرجاهملا" ىلإو ؛"ةيعرشلا ريغ ةرجملا' ىلإ ةراشإلا نم هيلع لاصتالا
 ءاقاببسمو ةرجهملا لاكشأ نم لكشلا اذه نع ثيدحلا لاجم اذه
 ةلود لوأ اهفإ لب ."مهالئاع دارفأو نيرجاهلا لامعلا لك ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا" يف فرط رصم نأ ىلإ ةراشإلا يفكت امبر نكلو
 ةرجملا" حلطصم اهقالطإ يف ةحيرص ةيقافتالا هذهو ,اهيلع تقدص
 ىلع اندنع لاصتالا طئاسوو نولوؤسملا جرد ام ىلع "ةمظنملا ريغ
 نم لكشلا اذه نأ ىلع اهديكأت يفو ."ةيعرشلا ريغ ةرجهلا" هتيمست
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 .51ةعيرج سيل ةرجه لا لاكشأ

 ملو ءاينهم اًريمض يعاري مالعإلا دعي مل :ةريخألا تاونسلا يف

 مالعإ مامأ انسفنأ اندجو .نطو ىلع صرحي الو ءاروهمج مرتحي دعي
 دويق هنع نيدايلا تعفر نأ ذنم ءاهفرعن ال فارطأل هءالو عيسي

 حاتفلادبع سيئرلا ىوكش ىتحو .ربجتو ىغطف كرابم ينسح سيئرلا
 .ةريخألا تاونسلا لاوط مهريغ فرعن مل نيذلا هموجنل هنم يسيسلا
 جماربلا يمدقُمو تايمالعإلاو نييمالعإلا نم فيفللا" اذه

 قرشلا ءابنأ ةلاكو ,ةيعهرلا ءابنألا ةلاكو ريبعتب "تايئاضفلاب

 .سيئرلا اهنم ىكتشا يتلا ةمبرجلا بكتري نم طبضلاب وه ,.طسوألا:

 كانه نأ مغر «نيعيذملا بابش نم اضيأ اوناك ,مالعإلا ين نيلماعلا

 اوظحي مل نييفحصلاو مالعإلا يف نيلماعلاو ريرحتلا ءاسؤر نم اًريثك
 نكميف نيروهشملا ىلع ولو ءرييغتلا ىلع ةردقلا مهيدل نكل ,ةرهشب .:
 ,طقف ةينالعإلا تالمحلا يف محي نيعتسي نأ يسيسلل '

 2014 سطسغأ يف يسيسلا ءاقلل اوبهذي مل "فيفللا" ءاضعأ

 راوجب سولجلا ىلع اوقباست لب «ةليلذلا ةنهملا لبقتسم نأشب رواشعلل
 تلعج يتلا «ةنانرلا بطخلا ءاقلإو .هعم روصلا طاقتلاو ,سيئرلا

 ىلع ظفاحي" نأ ,يلع ميحرلادبع وهو ,مهدحأ نم بلطي سيئرلا
 .هتوص ضفخعي نأب "هتحص

 مهيلعو هيلع نإو "طبضنم" سيل مالعإلا نإ مهل لاق يسيسلا

 نيوكتو ةيركفلا ةئبعتلا ثيح نم ةلبقملا ةلحرملا يف اًريبك اًرود"
 .52"نطولاب زارضإ نود فالتخالاب حومسمو .يركفلا ريهظلا

 .2014 ريمتبس 28 ؛ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج ماعلا باطخلا تادرفم ءضوع ميهاربإ .ذ 1
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 .نطولاب رارضإلا روصع ىهزأ شيعن لعفلاب اننكل
 لاجم يف نيلماعلا ىلإ يسيسلا حاتفلادبع سيئرلا ةحيصن ترصتقا

 ءانثأ ةءاسإلا مدعب مارتلالا صخت ةدحاو ةيعرف ةلأسم ىلع مالعإلا

 نأ يف هلمأ نع برعأو ,نيرخآلا نم ةينجتملا تالمحلا ىلع ّدرلا

 ىتح اهيف لثملا هب برضُي يتلا ةجردلا ىلإ مازتلالا اذمي انُمالعإ لصي
 .مالعإلا يف ةدرفنم ةسردم انيدل نإ مّلاعلل لوقن نأ انرودقم يف ريصي

 نم نوكي نأ ىلع .ظفحتلا وأ «ميلستلا نع رظنلا ضغبو

 ءاوش .؛تالمحلا هذه لثم ىلع درلا للوعي نأ مالعإلا تايلوؤسم

 يرصملا مالعإلا نأب رارقإلا يغبني ناك هنإف ,تالفنالاب وأ مارتلالاب

 امك ,لومأملا ىوتسملا نيبو اننيب لصفت خسارف نأو ةيقيقح ةمزأب رمي

 نإ لب ءام اموي اقوفتم ناك انمالعإ نأ معزي نأ دحأل نكمي ال هنأ
 هتلاسرب موقي مالعإ رصمل نوكي نأ اًهاراعش مهأ نمو تماق ةروثلا

 اهتايفلخو رابخألا ةفرعم يف نيدطاوملا قح ةيبلت اهتايولوأ سأر ىلع يتلا
 اهريس تالامتحاو رومألا يرجت فيك ريسفتو اه نوكرخملا مه نّمو
 اذه لك مالعإلا جلاعُي نأو خلا ..اهيلع بترتي فوس ام تاحيجرتو

 .ةيئرملاو ةعومسملاو ةعوبطملا لئاسولا نونف راطإ يف

 ةعاذإو فحص نم .ةلودلل كولمملا يرصملا مالعإلا امأو

 ,جئاتنلاو بابسألا اهيف لخادتتو ةدقعمو ةميدق هتمزأ نإف ,نويزفيلتو

 اياضقلا تشالت امدنع ءاملظم اقفن كرابم رصع عم لخد دقو

 ماعلا طاشنلا ةرادص ةصاخلا حلاصملا تلتحاو ةيموقلاو ةينطولا

 .2014 سطسغأ 13 ؛ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ,ةعبار ناحتما يف مالعإلا ءىسوم دمحم 2
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 يأ نع لزعمبو ةيفافش الب عّضوُت نطولل ةماعلا تاسايسلا تتاب
 موقي نأ مالعإلا تابجاو نم حبصأو ا

 ىلع عضو نيح يف ءاًمرزاؤمو فادهألا هذه قيقحت ىلع ميدختلاب
 نم وأ ,بهاوملا فاصنأ نم ٌداحآ ةيمالعإلا تاسسوؤملا سأر

 يذلا رارقلا بحاص ءاضرإ ىوس مهينعي ال نمم ,نوفرعي امب نيبعالتملا
 مه نمب مهرودب ءالؤه ىتأو ,ةلئاشلا اهعفانمو اهايازمب مهبصانم مهحفن
 مهرودب مهيلع اومعنأو ؛مهدايق مهيلع لهسيل ةءافك مهنم لقأ
 اهيف طلتخا ةيقاس ريودعب اهرب موقت يتلا ةيذيفنتلا بصانملاب
 ال يتلا ةياعدلاب ,روهمجلا ىوس هينعي الأ ضرتفملا نم يذلا ,مالعإلا.
 تاءافكلا باحصأ نم لاجملا فيرجت ىرجو .مكاحلا ىوس اهمهي
 مهنم دحأل دعي ملو ,دهشملا ةيفلخ ىلإ اعفد مهب عفد نيذلا ,ةيقيقحلا
 يف نمز وأ رشنلل ةحاسم مهنم دحأل حَتُي ل لب ؛لمعلا رييست يف ذوفن
 ةيناكمإ يأ دّدبُت طورشبو سفنألا قشب الإ نويزفيلتلاو ةعاذإلا

 درجم وه وينوي 30 دعب ثدح ام نأ ةقيقحلاو .ةيرحب يأرلا نع ريبعتلل :
 فلخلا ىلإ ّدشت يتلا ةدعاقلا امأو ,لمعلا ءاسؤر ضعب يف فيفط دينفتا

 ًنايحأ لّبكُي دح ىلإ اهتايحالصب معبت لازت الو اقوق ىلع لازت امف
 .53ددجلا نيلوؤسملا

 رظْلا ؟ةشهدلل ريثم تابثب رمتسملا ميدقلا أطخلل ةروص ديرت له
 نأ دجتس ,كرابم رصع عم نراقو ,نويزفيلتلا ىلع رابخألا ةرشن ىلإ
 ال يتلا ةيمسرلا لوكوتوربلا ةمئاق قفو وه امك لازي ال لمعلا غولاتك

 3 ,ةرهاقلا ,"ريرحتلا" ةديرج ,ةعمسلا نْسُحو ةهازلاو ةءافكلا همزلي حجانلا مالعإلا نكلو ,باوتلادبع دمحأ 3

 .2014 ريمتبس
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 ول ىتح «سيئرلا رابخأ ًالوأ يأتف ءسيئرلا ةناكم ٌدحأ ردصتي نأ لبقت
 ةظوفحملا تارابعلا ىوس ليصافت نمضتت ال ةينيتور تالباقم تناك

 تاقالعلا معدو ةقطنملا يف عاضوألا تاروطت ةشقانم نع ابيغ

 .خ..نيبعشلاو نيدلبلا نيب ةيئانثلا

 رابخأ نيأو ؟ايبيل تابارطضاو نييثوحاو شعاد رابخأ ليصافت نيأ

 لوخدلا يف تحجي يتلا ةيدنحلا ءاضفلا ةبكرم رابخأ نيأ لب ؟ايناركوأ

 يأت اهلك هذه ؟دونحلا اهلعف فيكو ؟ةلواحم لوأ نم خيرملا رادم يف

 .راودلا رابخألا طيرش ىلع ةدحاو ةلمج يف اهضرعب يفتكُي وأ ةرصتخم
 يف هفذح ىرج كرابم ةيضق يف مكحلل عقوتملا ريغ ليجأتلا ربخ نإ لب
 تاونقلا ىلإ ءوجللا ىلع ةضيرعلا ريهامجلا ربجأ امب ءءاسملا تارشن
 .هتاعبتو هبابسأو ربخلا ليصافت ةفرعمل ةيبنجألاو ةصاخلا

 ةعنتقم مالعإلا لئاسو مظعم يف مكحتت لازت ال يتلا ةيلقعلا هذه

 اهنأ امك ءاهدي تحت رّخَّسم وه ام لكب يمسرلا طخلا نع عافدلا ةمهمب

 نيلوؤسملا عضو ىلإ يدؤي دق هنأ ىرت ام لهاجتب حدفأ أطخ فرتقت
 ىظحت يتلا ةمهملا تاعوضوملا عم ىتح كلذ نولعفي مهو .جرح يف

 راد يذلا ططخملا نع فرطلا ضغ كلذ نمو .ماعلا يأرلا مامتهاب

 نم نيملسملا ناوخإلا ةعامج ةمذ ءالخإ نكمي ال يذلا ءيزكرم لكشب

 ضّررتفملا نم ةيموي تاعئاشو بيذاكأ ةنيكام ريدي يذلاو .هيف طروتلا

 فددهتسملاو تاطلاغم نم هيوتحت ام نايبتبءامامتها مالعإلا اهيلوي نأ

 يأرلا مت اياضق اهنأل اهنإو «مكحلا نع عافدلا باب نم سيل ءاهنم

 فدحلا ساسألا يف وه يذلاو ةفرعملا يف ليصألا قحلا بحاص ماعلا

 .مالعإلل لوألا
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 هذه لكب فارتعالا يف بيعي ام كلانه سيل هنأ ضورفملاو

 طرش لوأ اذه نإ لب «ةينالع اهراركتو اهركذ ينو ةفسؤملا قئاقحلا

 سعتلا عقاولا قوف زفقلا وهف يقيقحلا أطخلا امأو .حالصإلا يف ءدبلل

 الإ لامكلا غولبل اهصقني ال ةيمالعإ تاسسؤم انيدل نأ ضارتفاو

 .شوترلا ضعب
 ةماعلا ةيعمجلا ةرود دهش اًريبك ايمالعإ اًدفو نأ هابتنالل تفاللا

 دفولا اذه مضو ءيسيسلا حاتفلادبع سيئرلا اهيف كراش يتلا 69 مقر

 مك فرعن ال) نوزراب نويمالعإو ريرحت ءاسؤر مهنيب اصخش 5
 .(قدانفلا يف ةماقإلاو رفسلا تاقفن عفد نم الو مهتلحر تفلكت

 هتاكرحت دصرو سيئرلا هلاق ام ليجست يف ءالؤه ةمهم ترصحنا
 مامأ رصم هجو رّيغ يسيسلا نأ هل ليلحت يف مهدحأ انغلبأو .هتاءاقلو

 رصم نإ رخآ لاقو .(اهاقلأ يتلا ةملكلا لالخ) ةقيقد 17 يف ملاعلا

 .اهدعب رصم نع تفلتخا ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا يف ةكراشملا لبق

 ضعب نإف سيئرلا اهدقع يتلا تاءاقللا دعب هنأ ثلاث هبتك امث انملعو

 ربع نم مهنم نإو ءرصم يف ىرج ام نومهفي اوأدب مهنإ اولاق ءامعزلا
 نأب لوقلا ىلإ مهدحأ بهذو .قباسلا يف مهفلا ءاسأ هنأل هراذتعا نع

 ةرود" اهنأب فصوت نأ قحتست ةماعلا ةيعمجلل ةرودلا هذه

 .حل!..."يسيبسلا

 اذهو ةغلابملاب مستت ةيؤر مدق انه مالعإلا نأ يف صخلتت ةلكشملا

 ةفيحص هترشن كلذل ىدص دجت دقو ءاهرود ميمص نم سبيل

 اهيف ركذو ,"نتوين" عبقوت لمحت يتلا ةيوازلا يف "مويلا يرصملا"
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 نم ثدحلا ةيرصملا ةيلحملا تايئاضفلا تلوح رداق ةردقب" هنأ اهبتاك

 ءانق وأ قوسد وأ اطنط يف يبعش دلوم ىلإ وش كوتلا جمارب لالخ

 وأ يقوسدلا ميهاربإ وأ يودبلا ديسلا يديس دلوم رارغ ىلع
 يديس دلوم مامأ ةغلابم الب انحبصأ (ىتح) .يئادقلا ميحرلادبع

 .54"يسيسلا حاتفلادبع

 ذخأو «ةبرجتلا هذه يف يرصملا مالعإلا ءادأ ةدشب بتاكلا دقتنا

 بييغتو قمعلا نع دعبلاو ؛ليلهتلاو ةلماجماو حيطستلا ىلإ هءوجل هيلع

 :لوقي هنأ ىتح ءامي رمي يتلا ةمزألل اًديسجت كلذ ربتعاو ,ليلحتلا
 سفنب اهعم لماعتلا متي نآلا ةدحتملا ممألا ةرود يف مهألا ةكراشملا"

 وهآ .اوفوش) .ماعلا لاوط هاندتعا يذلا ةحشرشلاو حدرلا ءادأ

 .نيفياشإ .(ههأ يسيسلا عم دعقي بلاط يللا وه .اكيرمأ عاتب امابوأ

 تلت هل لوقي ردقي دح الو .ههأ هتماقإ رقم يف دعاق رصم سيئر وهآ

 ام نيختلا .ملاعلا ةداق مامأ ةملك يقلياه سيئرلا) .(ماك ةتالتلا

 .(هعنع شردقي

 هنكل ,ةموهفملا هبابسأ هلو اًدوصقم يمالعإلا ناجرهملا اذه ادب

 هل انينمت ام وهو ."ةسائرلا يف ةسايسلا" ميدقلا راعشلل اسسيركت ءاج

 .55ةروثلا دعب فلتخي نأ

 - نيفرطلا الك ىدل ةسبتلم ةيؤر كانه نإ .رمألا ةقيقح يف

 .اهفادهأو اهطباوضو مالعإلا لئاسو رود نأشب -مالعإلاو سيئرلا

 .2014 ريمتبس 26 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا' ةديرج ءيسيسلا سيئرلا ةرايز ؛نئوين 4

 .2014 ريمتبس 28 :ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج ,ةسائرلا يف ةسايسلا ,يديوه يمهف 5
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 ءااسموي رشع ةسمخب اسسيئر هباختنا لبق يأ ,2014 ويام 7١ يف
 :ةيئاضفلا تاونقلا نم ددع عم راوح يف ,يسيسلا حاتفلادبع لاق

 ,مالعإلا نم هتبلط ام ققحتي امدعب ىرخأ ةرم نييمالعإلاب يقتلأس"

 ةيضق ىلإ اهليوحت نود عمتجملا تالكشم ةجلاعم مكيلع بجيف
 ىلع زيكرتلا يف ةيقيقح ةلكشم هيدل مالعإلا" نأ فاضأو ."ةيسايس

 يف يللا اندالوأ' لثم ىرخأ اياضق ةدع لهاجتو يسايسلا قفألا

 ةيعامتجالا تالكشملا عيمج ليوحت ءارو مالعإلا" :عباتو ؛"عراوشلا

 «ةلبقملا ةرتفلا يف نييمالعإلل ةيموق ةمهم كانهف .ةيسايس اياضق ىلإ

 لقأ دعب ,سطسغأ ه يف ."باهرإلا ةبراحم يف شيجلا ةدعاسم يهو

 رصانلادبع لامج" نإ يسيسلا لاق ءاسيئر هباختنا ىلع نيرهش نم

 ."هعم مالعإلاو ثدحتي ناك هنأل ًفظوظحم ناك

 ريرحت ءاسؤر عم ءاقل يف يسيسلا رذح 4 سطسغأ 7377 يف
 ةلخلخ لجأ نم اهنالغتساو تامزألا رامنتسا" ةروطخ نم فحصلا
 مكرود" هلوقب نييفحصلا سيئرلا بطاخ هسفن ءاقللا يف ."ةلودلا

 ةهجاوم يف نييرصملا فافطصا ىلع اوظفاحت نأ مكيلعو ريطخ
 ةئبعتلاو ةياعدلا ةيلمع يف مالعإلا رود سيئرلا لزتخا ."تايدحتلا

 ."يموقلا داشرإلل ةرازو" نع سيئرلا ثحبي .ةيسايسلا
 نأ مالعإلا فده .دوعي الأ لمأتو ىلو نمزلا اذه نأ ىيسلا ربخلا

 يف امب ءارآلاو راكفألا لك حرطي نأو عمتجملا لخاد عونلا سكعي
 اهاري دق نيح يف رارقتسالا لخلخت اهفأ سيئرلا روصعي يتلا ءارآلا كلذ
 .56تالايخلا سيلو قئاقحلا ىلع موقي اًرارقتسا دّشْنَت ضعبلا

 .2014 سطسغأ 29 ؛ةرهاقلا :"مويلا يرصملا“ ةديرج ,مالعإلاو سيئرلا «يعربلا داجن 6
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 لوح شاقنلل ةرقتسم تاحاس ةعانص ينعي مالعإلا يف ندمتلا نإ .
 قوقحو عمتجما لاوحأو اًهاسسؤمو ةلودلا ةيعضوو ةسايسلا اياضق

 فقاوملاو ءارآلا ةيددعت عيجشتو هتشيعم فورظو هتايرحو نطاوملا
 ةطلسلا يضراعمو ةيركفلا ةيلقألا تاناخ يف نيفقاولا نيكمتو
 سانلا ىلإ مقاداهتجاو مقاوصأ لاصيإ نم برسلا جراخ نيدرغملاو
 يغبني هنإف اذل ؛ةيملسلاو ةيطارقمبدلا ةعيبطلاب هذه تمستا املاط

 ريغ ةصاخلا وأ ةماعلا ةيكلملا طن نم مالعإلا لئاسو ريرحت ىلع لمعلا
 ةطلسلا تاعارص يف نييمالعإلا طروي يذلاو ةفافشلا ريغو ةبقارملا

 باحصأ وأ اتاسسؤمو ةلودلا دي فك ىلع ةفقوتمو .حلاصملاو
 ةيفيك ىلعو ايمالعإ لوادتملا ىلع ريثأتلا نع ةصاخلا تايكلملا
 لاجمب نيلماعلا ةفاكلو نييمالعإلل ةينهملا ةءافكلا ريوطت ىلعو ؛هلوادت
 .يسسؤملا ريوطتلا ىلإ اضيأ جاتحي

 لئاسو نإف ءرصم يف ةلعاف ةيندم ةيسايس بازحأ دجوت ال هنألو
 ,بازحألا هبعلت نأ ضرتفُي ناك يذلا رودلا بعلت تراص مالعإلا

 .عراشلا ىلع رطيسي راص مالعإلا ىلع رطيسي نم نإف يلاتلابو
 ذم اهاحر رودت ةسرش ةكرعم كانه نإف عقاولا اذهل ةجيتن

 .رصم يف مالعإلا ىلع ةرطيسلل نيريثك نيب تاونس
 لامعأ لجر يأل يساسألا فدهملا نإ لاقُي ناك 2000 ماع لبق

 فشتكا مث ,نيرثؤملا نييفحصلا دحأ ءارش وأ ةقادص نامض وه ريبك
 رثكأو ةفلكت لقأ ٌرمأ اهلماكب ةفيحص كالتما نأ لامعألا لاجر
 ةيامح نمضي هنأل ؛يجيتارتسا حالس كالتما هبشي هنأ مهألاو ءاًرسي
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 .رارقلا ةعانص يف ريثأتلاو اهميظعتو ةورثلا
 دقتعي امك اقلطم اًرش نكت مل ءرصم يف ةصاخلا ةفاحصلا

 داق يذلا يسايسلا يعولا مكارت ام ,ةفاحصلا هذه الول .اهموصخ

 ةروث تناك ام امبر ةفاحصلا نم عونلا اذه الولو ءرياني 25 ةروث ىلإ

 ىلع ةيموقلا وأ ةيموكحلا اقريظن تربجأ ةفاحصلا هذه .وينوي 0

 .نودهاشملاو ءارقلا اهنع دعتباو تسلكت نأ دعب روطتلا

 ةروطخ تزرب ,صاخلا مالعإلل ةددحم تايباجيإ طسو هنأ ةلكشملا ..

 هراثآ ضعب سملن انأدبو ةيجيتارتسالا ةعانصلا هذه يف راكتحا دوجو

 هنأ ماعلا يأرلا ماهيإ لواحي مالعإلا اذه نأ اًحضيأ انفشتكا مث .نآلا

 اسيئر يسيسلا حاتفلادبع باختناب سانلا عنقأ يذلا اوه

 .57ةيروهمجلل

 يف يسايس وه امو يمالعإ وه ام نيب قرافلا فرعن دعن مل نآلا

 .مالعإلا لئاسو ءادأ

 لظ يف ةصاخ ,همجح نم ربكأ اًرود مالعإلا بعل ,؛تاونسل
 ءادألا ىلع هحلاصمو لاملا سأر ةنميهو ةيسايسلا بازحألا فعض

 مالعإلا لئاسو ضعب تدقف امدعب تفلتخا رومألا نأ ريغ .يمالعإلا

 مزاح .د اقباس ءارزولا سيئر نإ ىتح ءاهتيقادصم نم اءزج

 نم ريثكلا ماع لكشب مالعإلا دقفو تبلقنا رومألا" نإ لاق يوالببلا
 رعاشمب بعللا ىلع ةريبك ةجردب رداق ريغ حبصأو ,سانلا فطاعت

 .2014 سطسغأ 24 ,ةرهاقلا ؛"قورشلا' ةديرج «قرط قرتفم يف يرصملا مالعإلا ,نيسح نيدلا دامع 7

 تاز



 امدعب ءايصخش انأ ..ةدمعتم تاغلابمب وأ ,ةميلس ةينب ءاوس «سانلا
 سامحلا اذه تدقف «ةيئاضفلا تاوقلا ةدهاشم ىلع اصيرح تنك

 .58"جيردلاب

 رودلل اهنم ًاكاردإ «مالعإلاب ةطلسلا مامتها ظحول ؛كلذ عم
 هيف ريثأتلا ىتحو ماعلا يأرلا ليكشت يف لئاسولا هذه هبعلت يتلا رثؤملا
 ةطلسلا تلوأ اذل ؛يفاقثلاو يعامتجالا رييغتلا ثادحإو ههيجوتو
 يف قاف ءاصاخ امامتها لاجملا اذه ين نيلماعلا نيبو اهنيب ةقالعلا
 ةطلسلا ىدل نأ ودبيو .لامعألا لاجرب اهتاقالع تابسانملا نم ريثك
 ىلع ةنميهلاو ةرطيسلل اههادأ وه مالعإلا نأب ةتباث ةديقع رصم يف
 "ةيعوت" اهقح نم نأ ربتعت ةطلسلا .يعامتجالاو يسايسلا نييوتسملا

 اهفقاوم ريربتو اهل مهدييأت ةيمهأب مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا
 نش ىلإ رشابم ريغ لكشب ولو مهعفدت نايحألا ضعب يفو ءاهئاسايسو
 نم رهظمب مهراهظإو ؛جراخلاو لخادلا يف اهموصخ دض تالت
 .اهرارقتساو دالبلا نمأ نوددهي

 ءاطخألا مغر ,ةحلم ةيولوأ سيلف .هميظنتو مالعإلا حالصإ امأ

 .موي لك عقت يتلا
 ام ءادأ يف دهتجت نأو ءاهلمع يف زكرُت نأ ,ةطلسلاب ىلوأ ناك امبر

 ضيورتب -مزاللا نم رثكأ- اهسفن لغشت الأو ,تابجاو نم اهيلع
 هقوقحو هتايرح ةسرامم نم مالعإلا نيكمت وه بولطملا نإ .مالعإلا

 اًرارق ناك ةوقلاب ةعبار ضف (2م2) :"قورشلا" عم لماشلا هراوح لصاوي يوالببلا ,نيسح نيدلا دامع 8
 .2014 ريمتبس 4 :ةرهاقلا ؛"قورشلا" ةديرج :حيرتسم يريمضو ..ميريصم
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 حور عم .قستت يتلاو ءروتسدلا اهبجوأو اهلففك يتلا هتايلوؤسمو.
 .59ريبعتلا ةيرُخ نم عسوأ قافآ ىلإ نييرصملا ةجاح عمو ,رصعلا

 نأ اوكردي نأ -عمتجمو ةطلسو مالعإ نم- اًضيأ عيمجلا ىلع

 عيورتو ماعلا لاجلا ميمستل دهمي ام ةيظفللا تاتالفنالا ايريتسه يف

 .دلبلا اذه يف ةميق يأ ةرداصمو يأرلا باحصأ

 ربانم قوف نم ةماعلا تايقالخألا نم ئيدألا دحلاب مارتلالا .نإ

 لمتحم راوح الف «لبقتسملا لوح يدج راوح يأ تابلطتم نم مالعإلا

 .ام ضعب ناك اذإ هردق ناك يأ دحأل مارتحا الو ممسم خانم يف

 .تويبلا هنم لجنت لاقي

 سلاجم سيسأتل قيرطلا يف نحنو عيمجلا لغشي يذلا لاؤسلا .
 سلاجملا هذه جرخت فيك :وه روتسدلا اهيلع صن يتلا ةثالثلا مالعإلا

 ذاختا ةيفيك يه امو ؟اهءاضعأ نيعي نم ؟اهلكشي نم ؟رونلا ىلإ

 ىلع ةلعاف سلاجملا هذه نوكتس له :مهألا وه اذهو «مث ؟رارقلا

 !؟ضرألا

 ةبوتكملا داوملاو دونبلا نأ ظحالن نأ انيلع ,كلذ لك شقانن نحنو

 .عقاولا ضرأ ىلع اهدنسي ام ال نوكي نأ ٌدب ال نيناوقلا يف

 ًالعف ةلودلل كولمب ٌمالعإ انيدل نوكي فيك :لاثملا ليبس ىلع
 ,هتاريثأت مهألاو موي لك هتاحاسم ددمتت يذلا صاخلا مالعإلا نزاوي

 !؟قالغإلاو سالفإلاب ةددهم ةيموقلا فحصلا ةيبلاغ نأ لظ يف

 .2014 ربوتكأ 25 ,ةرهاقلا 2"مويلا يرصملا" ةديرج ء!دلو اي ةراَّمُزلا تاه مالغ اي ةلبطلا تاه «يراوه لا رونأ 9
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 ةيلاملا هتاسأم نم جرخي. نأ يموقلا نويزفيلتلل نكمي فيك مث
 سسأ ىلعو ةسفانملا عيطتست ةيمالعإ تاونق ىلإ لوحتيل ةيرادإلاو

 مالعإلا اذه حبصي فيك :مهألا لاؤسلا وه اذهو مث ؟ةيداصتقا

 ىقلتي هنأ نيح يف نييرصملا لك نع ربعي, نأ ىنعمب .ًالعف "ايموق"
 !؟ةموكحلا نم هلاومأ مظعم

 نم هريرحتو ؛ةميلس سسأ قفو مالعإلا ميظنتل ناوألا نآ دق هلعل
 حلاصملا تاعامج "تاطيبرت"و لامعألا لاجر ةوطسو نالعإلا ةوطس
 هتانوكمب انمالعإ ىلإ نزاوتلا ديعن نأَو :ةيفحصلا ةعامجلا لخاد

 راقولا ديعنو «ةيهيفرتلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيملعلا
 يمالعإلا رادحنالا رثؤي نأ لبق ,يمالعإلا انباطخ ةغل ىلإ ةنازرلاو
 ايميلقإ اهاذ رصم ةناكم ىلع لب ,يرصملا مالعإلا ةناكم ىلع
 .ايلودو

 قوقحلا نع ثدحتت ةقارب داوم نيب اًرئاح كسفن دجت كنأ دهاشلا
 اًمكاردإو ةقيمع ةيناسنإ ةيؤر مدقتو ,روتسدلا صوصن يف تايرحلاو
 تاسراممم :ةقيقحلا .طئاحب مطترت كب اذإ مث ,تايولوألاو اياضقلل اًديج
 .كمدصت نكت نإ كتغابت تارارقو ةيروتسدلا" صوصنلا "هذهل ةفلاخم

 سدنهملا ,ءارزولا سلجم سيئر هردصأ يذلا رارقلا ًالثم اذه نم
 ةغايصل -ءاضعأ ةيناق نم- ةنجل ليكشتب يضقيو .بلحم ميهاربإ
 ؛نييلاح نيريزو اهتيوضع يف مضت «ةيمالعإلاو ةيفحصلا تاعيرشتلا
 لاجم يف نيلماعلاو نييفحصلا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ءقباس اشلاثو
 ةزهجألا ماهمل ًروصت" رارقلا هامس ام عضو ةنجللا ةمهم تناك .مالعإلا

-76- 



 اهفادهأو روتسدلا نم ١1و ١١1١و 5١١ داوملا يف اهيلع صوصنملا

 ىلعألا سلجملا" :يه داوملا هذه اهيلع صنت يتلا "ةزهجألا"و ."اهميظنتو

 يئرملاو عومسملا مالعإلا نوؤش ميظنتب صتخي يذلا ,"مالعإلا ميظنتل
 "ةفاحصلل ةينطولا ةئيحلا"و ءامشريغو ةيمقرلاو ةعوبطملا ةفاحصلا ميظنتو

 ةئيهلا" اًريخأو ,ةلودلل ةكولمملا ةيفحصلا تاسسؤملا ةرادإب صتخت يتلا

 ةيعاذإلاو ةيئرملا ةيمالعإلا تاسسوؤملا ةرادإب صتخت يتلا "مالعإلل ةينطولا

 .ةلودلل ةكولمملا ةيمقرلاو

 ."روتسدلا صوصنل فلاخمو ئجافم رارق"

 هذه ليكشت ىلع ضارتعالل ةيفحصلا ةعامجلا هب تعفد ام وه اذه

 يفو ؛لدعلا ريزو رباص ظوفحم راشتسملا اهتسائر يف تمض يتلا ؛ةنجللا

 نوؤشو «ةيلاقتنالا ةلادعلا ريزو ,يدينملا ميهاربإ راشتسملا اهتيوضع

 . ةعومجم ةرادإ سلجم سيئر «نيمألا دمحم سدنهملاو ,باونلا سلجم
 ' ةعماج مالعإلا ةيلكب ذاتسألا ,ملاعلا توفص روتكدلاو «لبقتسملا

 سيئر ؛ريمألا ماصعو ,قبسألا مالعإلا ريزو ؛لكيه ةماسأو «ةرهاقلا
 «قبسألا نييفحصلا بيقن .دمحأ دمحم مركمو ,نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا

 .يفحصلا بتاكلا ءرصتنم حالصو

 ةفاحصلل ىلعألا سلجملاو اًهإ نييفحصلا ةباقن تلاق ءاهل نايب يف

 ام نأ تفاضأو ,روتّسدلل فلاخملا رارقلا اذه رودص ةدشب نابرغتسي

 رارقلا اذه عفاود نأشب ةبيرلاو كشلا نم ديزملا ريثيو رمألا مقافي

 ةيطارقوميد رثكأ رخآ راسم دوجو ةقيقح الهاجتم ردص هنأ ,هفادهأو

 تاعورشم عضول ,يمالعإلاو يفحصلا عقاولا نع ريبعتلا يف سعونتو
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 راسملا اذهو :مالعإلاو ةفاحصلا صخي ام يف روتسدلل ةلمكملا نيناوقلا
 ,ةروكذملا ةنجللا ليكشت نم عيباسأ ةدع لبق لعفلاب هلمع أدب يذلا
 ةباقن نم نيلثمم مضيو ؛ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا لك نم قفاوتب يظح
 يلثممو نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتاو ةفاحصلل ىلعألا سلجماو نييفحصلا
 .ةينوناق تاربخو نييميداكأ نع ًالضف :ةصاخلا ةيئرملا مالعإلا لئاسو
 0 .ةقومرم ةيمالعإو

 ىلعألا .سلجملل ًدايصأ ًمصاصتخا دعي ناجللا هذه لثم ليكشت نأل ؛هرارق لثم نع لودعلاب ءارزولا سيئر نييفحصلا ةباقن تبلاطو
 . ىلع لوقلاو .عيرس عجارتلا ىلإ بلح عفد ام وهو :60قحلا اذه يف ةهج امهعزانت ال ثيحب ,روتسدلا صوصنل اقفو «ةباقتلاو ,ةفاحصلل
 . ةفصب ىَقبتَس ةنجللا نإ ءارزولا سلجم مساب قرشا :ةانمل
 .اهديمجت ايلمع ينعي امث ؛ةيراشتسا

 نس س. هبيكشت رارقف «ةبيجع ةبيرغ ةروكذملا ةنجللا نأ دهاشلا
 ةباقن ةكراشم بجوت يتلا روتسدلا نم 7 ةداملل فلاخم -أدبملا
 ةداملل فلاخم هنأ امك ,ةنهملا صخت يتلا نيناوقلا تاعورشم يف نييفحصلا
 سلجملا يأر ذخأ ةرورض ىلع صنت يتلا ةفاحصلا ميظنت نوناق نم0
 .ةنهملاب ةقلعتملا رومألا يف ةفاحصلل ىلعألا

 نإ ذإ ؛ةيموكحلا ةغبصلا هيلع بلغ بلحم ةنج ليكشت نإ لوقلا نكمي
 يف بصي ؛قباس ثلاث ريزو ىلإ ةفاضإ ءاهتيوضع يف نييلاح نيريزو دوج

 ”ربرحتلا" ةديرج ."ةيمالعالا تاعيرشتلا" ةغايصل بلحم ةنخل ببسب يفحص "نايلغ" :نيناسح ديعس دقسا 0
 .2014 ربوتكأ 17 .ةرهاقلا
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 صصخت لاجم يف نييساسأ ءاضعأ اوسيل مهنأ مغر ءروصتلا اذه زيزعت هاجتا

 .مالعإلا

 هذه ليكشعب ءارزولا سيئر رارق ىلع ةيعوضوم تاضارتعا تزرب
 ليكشت يف ةيضقلا رصح رارقلا نأ ةصاخ ءاهل ةطونملا ماهملاو ةنجللا

 ةيضقلا لهاجتو .طقف مالعإلا نوؤشو ماهم مظنت يتلا ةثالثلا سلاجملا
 اهيلع ديكأتلا ىرج يتلاو ءاهلمكأب ةيفحصلا ةعامجلا مق يتلا ةيسيئرلا

 روتسدلل ةلمكملا تاعيرشتلا عضو يهو «ةيديهمتلا تاعامتجالا عيمج يف

 ءاغلإ هعم يعدتسي امبو «ةلبقملا تاونسلا لالخ ةفاحصلا ةيرح نمضي امب

 قح ميظنتو ,فحصلا ةرداصم تابوقعو ءرشندلل ةبلاسلا تابوقعلا
 ٠٠ .اهليدعت بولطملا داوملا نم اهريغو ءراطخإلاب فحصلا رادصإ

 ةيفحصلا ةعامجلل ديجلا ليثمتلا بايغ ةلأسم تاضارتعالا تلش

 ةيحصلا تاودألا سددهم «نيمألا دمحم ًالثم تمض يتلا ةنجللا هذه يف

 ةعاذإلا .داحتا سيئر «ريمألا ماصعو «' 'يس يب يس" تاوبق كلامو

 مالعإلا ريزو ءلكيه ةماسأو ,جرخم لصألا يف وهو ,نويزفيلتلاو
 يف مالعإلاو نويزفيلتلل ىرج ام يبادلاو يصاقلا فرعي يذلا ؛قبسألا

 لالخ «ةيرصملا مالعإلا لئاسو هتبعل يذلا رودلاب ديشي يذلاو ؛هدهع

 ريغ يعو ةلاح قلخ يف حجن مالعإلا" نأ اًدكؤم ,ةيضاملا ةرتفلا

 .61"يرصملا عراشلا يدل ةقوبسم

 يف ةربخ كلتما ةنجللا ءاضعأ نم دحأ ال هنأ كلذ نم برغألا.:

 .ةيمالعإلاو ةيفحصلا تاعيرشتلا

 ةباوب" عقوم ءيرصملا عراشلاب ةقوبسم ريغ يعو ةلاح قلخ يف حجن مالعإلا :لكيه ةماسأ ءناوشر رون 1
 .2014 ريمفون 9 ءيورتكلإلا "قورشلا

 هس 79



 ةنجللا ليكشت نأ يف ءاذإ «رارقلا اذه اهراثأ يتلا ةلكشملا نمكت ال
 نع ًالضف ؛نييفحصلا ةباقنو ةفاحصلل ىلعألا سلجملل نيلثمم نم الخ دق
 يف نيلماعلا نيينهمللو "سيسأتلا تحت" نييمالعإلا ةباقنل نيلثمث نم هولخ
 مضت ةدحل لعفلاب كانه نأ لهاجت هنأ يف وأ .صاخلا عاطقلاب مالعإلا لاجم

 قلعتت نيناوق تاعورشمب تاحارتقا دادعإ ةمهمب مايقلل فارطألا هذه

 لب ءروتسدلا ردص ذنم اهليكشتل تارواشملا ترج ءاهريغو رومألا هذمب
 ةينامثلا ةنجل رارقلا فلك يتلا ةمهملا نأ يف اساسأ- ةلكشملا نمكت
 ةثالثلا .ةزهجألا هذه ليكشتب قلعتي ام ىلع ترصتقا ءامي مايقلاب

 ,نويمالعإلا_ نويفحصلا اهزواجت ةيطارقوريب ةركف يهو ءاّتاصاصتخاو
 موقت نأ مهلثمت يلا ةنجللا ىلع نيعتي يتلا ماهملا لوح مهاشقانم لالخ

 نيناوق تاعورشمب تاحارتقا عضو يه ةمهملا هذه نأ ىلإ اوهتناو ءاحب

 يف امب .اهعيمج مالعإلاو ةفاحصلا ةيرحب قلعتت يتلا روتسدلا داومل ةلمكم
 .ةثالثلا ةزهجألا هذمب ةلصلا تاذ داوملا - عبطلاب- كلذ

 ,روتسدلا داوم نم راتخا هنأ ,ءارزولا سيئر رارق يف رظنلا تفلي ام
 داوم ثالث لهاجتو ,طقف داوم ثالث :مالعإلاو ةفاحصلا ةيرحب ةقلعتملا

 ةيرحلابو ؛لكشلاب سيلو رهوجلاب قلعتت ؛هنم - لقألا ىلع - ىرخأ
 ةيرح نمضت يتلا 7؟و الاو 3٠ داوملا يه ,ةيطارقوريبلاب تسيلو

 "اًديدج يمالعإ اسماظن" هتيمست نكمي ال سسؤتو ,مالعإلاو ةفاحصلا
 روتسدلا صنل اقبط -سلاجملا وأ ةزهجألا هذه ماهم نيب نم نأ عم
 ىلع ظافحلاو روتسدلاب ةررقملا مالعإلاو ةفاحصلا ةيرح نامض -هسفن

 .اهعونتو اهدايحو اهلالقتسا
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 نم ةموكحلا رارق اهجرخأ يتلا ,ثالغلا ةيروتسدلا داوملاو

 فحصلا رادصإ قح لفكت يتلا داوملا يه «ةينامثلا ةنجل تاصاصتخا

 فحصلا رادصإ ةيرح ىلع صنتو «نييعيبطلا صاخشألل مالعإلا ةزهجأو

 يف ةيرحلل ةبلاس تابوقع ضرف - هجو يأب- رظحتو ,راطخإلا درجمب
 وأ مالعإلاو ةفاحصلا ىلع ةباقر ضرف - هجو يأب- رظحتو ,رشنلا مئارج
 لئاسوو فحصلا لالقتسا نمضتو ءاهقالغإ وأ اهفقو وأ اقرداصم
 تاهاجتالاو ءارآلا لك نع اًريبعت" نوكتل ةلودلل ةكولمملا مالعإلا

 .62"ةيعامتجالا حلاصملاو ةيركفلاو ةيسايسلا

 «يرصملا مالعإلا ةموظنم لجأ نم قفاوتلا يه ةيساسألا ةينضقلا نإ
 دأوت نأ لبق ,ساسألا نم فدهملا اذه فسدتل تءاج بلحم ةنحج نكل

 .اهيلع "ةيراشتسالا" ةفصلا غابسإ دعب اهدهم يف ةنجللا

 ةعامجلا كرحت وه ,بلحم رارق نم ةديحولا ةدئاقللا تناك امبر

 اًوضع ؟4 نم ,ةيفحصلا تاعيرشتلا دادعإ ةنخل ليكشتو ,ةيفحصلا

 ةفاحصلا ميظنت نيناوق عضول «ةينويزفيلتلاو ةيفحصلا تادايقلا نم

 ؛نييفحصلا نم ١١ ةنجللا تمض 2١1١54. روتسدل اقفو مالعإلاو

 ةباقن بتكم ةئيهو ةفاحصلل ىلعألا سلجملا بتكم ةئيه نولثمي
 ةعاذإلا داحتاو صاخلا مالعإلا نولثمب نيرخآ ١١و .,نييفحصلا

 .63سيسأتلا تحت نييمالعإلا ةباقنو نويزفيلتلاو

 ربوتكأ 17 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا' ةديرج ,نييمالعإلاو "بلحم" ةموكح نيب ةلكشملا رهوج ءىسيع حالص 2

014 

 ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ,مالعإلا ميظنت نيناوق دادعإل مويلا اهلمع أدبت "ةيفحصلا تاعيرشتلا“ ,يلاغ انيم 3

 .2014 ربوتكأ 22 ,ةرهاقلا
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 اًدحأ رست ال نيتروث دعب رصم يف ةفاحصلا ةيرح لاح نأ ديكألا

 مث 5.17 ماع يف 155 زكرملا يف رصم يف ةفاحصلا ةيرح تناك دقف
 )1١69( هتاذ زكرملاب تظفتحاو ١.1 ماع يف ١55 زكرملا يف تحبصأ

 رهش يف ردصي يذلا ,"دودح الب نولسارم "ريرقتل اقفو 7.15 يف
 .ماع لك نم رياربف

 تدهش ,يسرم دمحم قبسألا سيئرلا باختناو رياني 25 ةروث دعب
 بئانلل ةمدقملا تاغالبلا ددع زواجتب ءاهتيرح ىلع اقييضت ةفاحصلا
 ماحتقاو «فيض وبأ ينيسحلا يفحصلا لتق بناجب ؛غالب ٠ . وحن ماعلا

 ًالضف ؛نويفحص مهأ ةمهتب دارفأ ىلع يدعتلاو عقاوم قرحو فحص
 وامل مالعإلا ىلع ةرطيسلل يعسلاب ةعامجلا اهتهجاو تامامتا نع

 يسرم لزع دعبو. ةيموقلا فحصلا ريرحت ءاسؤر تانبيعت ربع ةلودلل
 سيئرلا باختنا مث ,ةتقؤم ةفصب مكُحلا روصنم يلدع سيئرلا يلوتو
 ,جماربلا ضعب فاقيإو تايئاضفلا ضعب قالغإ مت ءيسيسلا حاتفلادبع
 فحص تضرعتو ,فسوي مساب همدقي ناك يذلا" جمانربلا "جمانرب لثم

 تعفر قيرفلا راوح اهرشنل ؛"مويلا يرصملا "ةفيحص اهنمو ,ةرداصملل
 مث ,"بلعتلا"ب ريهشلا ,ةماعلا تارباخملا زاهج لوأ ليكو ؛ليربج

 ةلودلا نمأ ةباينل اهيررحم دحأو .ديسلا يلع ؛ةديرجلا ريرحت سيئر ليحأ
 نأ هلالخ نم معزت اهدض غالب ةيلخادلا ةرازو ميدقت دعب ايلعلا

 ماع ةسائرلا تاباختنا تافلاخم ةيضق يف قيقحتلا قاروأ تقرس ةديرجلا

 اهنيب نم ؛تاماقا ةديرجلاب يفحصلاو ريرحتلا سيئرل تهجوو «غ.
 نم قاروأ ةقرسو «ةبذاك تانايب ءاعداو ,ماعلا ملسلا ريدكت"
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 .64"ةمكحملا

 .ةيلام وأ ةينمأ نوكت دق مالعإلا تايرح ىلع قييضتلا طوغض

 رصم يف ةفاحصلا ةيرح تضرعت 22014 ربوتكأ 5 يفف

 راصنأ لكو ةيفحصلا ةعامجلا بضغ تراثأ «ةريطخ ةساكتنال

 ,"مويلا يرصملا" ةديرج دض غالبب ةيلخادلا ةرازو مدقت دعب ,ةيرحلا

 تافلاخم ةيضق يف قيقحتلا قاروأ "تقرس" ةديرجلا نإ هيف تلاق

 ىلع ًميرص اًناودع لثمت ةسرامم يف ,1.17 ماع ةسائرلا تاباختنا
 رداصم ةيامح يفحصلل لفكي يذلا نوناقلاو تامولعملا لوادت يف قحلا

 لجأ نم نيتروث دعب «هاوفألا ميمكت روصعل ةدوع لكشتو .هتامولعم
 .ةيرحلا

 غالب يف ,ةعاس ١5 نم رثكأ نيليمزلا عم تاقيقحتلا ترمتسا

 ام نأشب «ةينوناقلا نوؤشلل ةيلخادلا ريزو لوأ دعاسم نم مدقم

 تافلاخم ةيضق يف قيقحتلا قئاثو رشن اهمازتعا نع ةفيحصلا هتنلعأ

 بئانلا نم رارق ردصي نأ لبق كلذو 27.17 ماع ةسائرلا تاباختنا

 .نوناقلل امارتحا ةديرجلا هب تمزتلا ؛ةيضقلا يف رشنلا رظحب ماعلا

 يلع ليبس ءالخإ ايلعلا ةلودلا نمأ ةباين رارقب قيقحتلا ىهتنا

 يفحصلا .فسوي دمحأو ,"مويلا يرصملا" ريرحت سيئر ءديسلا
 نأ دعب ,غالبلا يف قيقحتلا ةمذ ىلع ءهينج ...١ ةلافكب ؛ةديرجلاب
 تانايب ءاعداو ,ماعلا ملسلا ريدكت" اهنيب نم تاماقا امل تهجو
 ."ةمكحملا نم قاروأ ةقرسو ,ةبذاك

 ؛"مويلا يرصملا“ ةديرج :ةفرعملا يف عمتجملا تخل كاهتنا :يقوقحو ..ةفاحصلا ةيرح يف عجارتت رصم ءراجنلا رمس 4
 .2014 ربوتكأ 17 «ةرهاقلا
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 يف تئجوف" :"مويلا يرصملا" ريرحت سيئر ءديسلا يلع لاقو
 ةهج تسيل اهنأ عم ,غالبلا مدق نم يه ةيلخادلا ةرازو نأب قيقحتلا

 نود «ىلوألا ةحفصلا يف ةراشإ درجم ىلع تدمتعاو ,صاصتخا
 دمحأ يليمزلو ىل تهجو ةباينلا نأ رثكأ ينلهذأ امو ,رمألا نم ققحتلا

 . رداعخاب 0 ماهتا يهو ءاهعون نم ىلوألا يه ةمق فسوي
 ."ةقالع يأ امب انطبرت ال تاهج نم تامولعم

 ع خيراتلا يف ةريطخ ةقباس ةمهتلا هذه نأ حضوأو
 طاقسإو «تافولعللا ىلع لوصحلا نم نييفحصلا عنم اهنم فدهلاو

 رشن" ةمق نأ نع ًالضف ,مقتامولعم رداصم ةيامح يف يوناقلا مهقح

 : 'موبلا يرصملا" نأل ,ثدحت مل "ملسلا ريدكت افأش نم ةبذاك رابخأ

 رارقل امارتحا ءرشنلا رظحب تمزتلاو ؛ساسألا نم نيش رشدت
 ةعامج ناوخإلا ةعامج نأ تبثت ةيضقلا" :لءاستو .ماعلا بئانلا

 ءارجإلا تذختا يه اهف ,كلذ يف رخآ يأر ةلودلل ناك اذإو ,ةروزم

 .65"!؟انعم قيقحتلا اذاملف ,رشنلا عنمب يوناقلا

 قح نم .رشنلا مدعب ةددحم رماوأ دوجو مدع لظ يف هنأ ةقيقحلاو

 قئاثولا ىلع لوصحلاو ثحبلا اهبجاو نمو مالعإلا لئاسو
 .رخآ يأر - ودبي ام ىلع- نمألا ةضبقل نأ ريغ ,تامولعملاو

 جاتنإلا ةنيدم نإ 2014 سطسغأ يف ةشاكع قيفوت لاق امدنع

 اهقيرط يفو ,فتاحلا طوطخ "نيعارفلا" ةانق نع تعطق يمالعإلا

 سكع .بذكي نكي مل «يئابرهكلا رايتلا مث ءاوهلا تافيكم فقول
 .2014 ربوتكأ 17 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ءنيتروث دعب ةفاحصلا ةيرخل ةساكتنا 5
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 ةانق لعفلاب .هتانق ةشاش نم تقلطنا ال رصح ال ةريثك عئاقو

 «جاتنإلا ةئيدمل ةلئاط غلابمب ةنيدم ةيرصملا تاونقلا مظعمو "نيعارفلا"

 ةينويدملاب ةنيدملا بلاطت ال ّمل :دحأ همامأ فقوتي مل يذلا لاؤسلا نكل

 ةسايسلا هذه له ؟ايسايس ةانقلا بحاص ىلع بضغلا دعب الإ

 نيب ةقرفتلل ىرخأ ةرم دوعنو تاءاشتسا اهل نوكيس له ؟رمتستس

 مظعم تاباسح جراخ ةنيدملا لظتس له ؟يسايس ساسأ ىلع تاوبقلا

 .مأ يماردلا جاتنإلا نع فقوتت له ؟بناجأَو اسرع رابكلا نيجتنملا

 ؟لشاف اهمظعم تالسلسم يف ةكراشملا نم ًالدب ةوقب هل دوعت
 جاتنإلا ةنيدم ةكرش يف نيمهاسملا لاومأ رادهإ ةمزأ نمكت انه

 ةصروبلا ةردصتم لظت نأ اهيلع نيمئاقلا ديب ناك يتلا يمالعإلا

 مدخي يئاقثو ينفو يمالعإ زكرم ىلإ علطتن انك امك تلوحت ول ةيرصملا
 .66اهلك طسوألا قرشلا ةقطنم

 لغشتن نأ يغبني :ةريثك ليصافتو لدج يف لوخدلا نع اًديعب

 ش .ةينهملاو ليومتلا امه ,فلملا اذه يف نيتيساسأ نيتيضقب

 اًروحمو 22013 ويلوي 3 نايب ناكرأ دحأ ناك مالعإلا ميظنت

 بساكملا نم ةعومجمب ءاج يذلا :,2014 روتسد رواحم نم امهم
 يه يمالعإلا لمعلل ةمظنم تائيه ثالث ليكشت اهمهأ ةيمالعإلا

 ةينطولا ةئيحلا"و "ةفاحصلل ةينطولا ةئيهلا"و "مالعإلل ىلعألا سلجملا"

 ةباقر يأ ضرف هجو يأب رظحو «(211.212.213 داوملا) ”مالعإلل

 .(71 ةداملا) اهقالغإ وأ اهفقو وأ اقرداصم وأ فخصلا ىلع

 .2014 سطسغأ 26 ةرهاقلا ”ريرحتلا" ةديرج ,يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم لامحأ فيفخت ,نمحرلادبع دمحم 6
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 نوناق اهتمدقم يف تاعيرشت ةمزح وه بولطملا نأ بيرغلا
 داوم ضعبو ةفاحصلا نوناق ليدعت ىلإ ةفاضإ «ةثالثلا سلاجملا سيسأتل

 دوهجلا مظعم نأ ظحالملا نكلو ءرشنلاب ةطبترملا تابوقعلا نوناق

 ىلعألا سلجملا نوناق وه .طقف دحاو نوناق ىلع طقف زكترت تذخأ
 تاوبقلا كالم هب ىنعُي نأ ضرتفملا نم نوناقلا اذهو ؛مالعإلا ميظنل

 عقاوم وأ فحص سيسأت نووتني نيذلاو فحصلاو ةينويزفيلتلا
 ةئيهلا يتوناق نوطشانلا هيف لهاجتي يذلا تقولا يف ,ةينورتكلإ

 ردصمو ةايحب ناطبترم امهو مالعإلل ةينطولا ةئيهاو ةفاحصلل ةينطولا

 ةنيدمو ةموكحلا نويزفيلت يف نيلماعلا نم فالآلا تارشع قزر
 ًالضف ,نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتال ةعبات تاكرشو يمالعإلا جاتنإلا
 ةلودلل ةكولمملا فحصلا يف نيلماعلا لامعلا نييرادإلاو نييفحصلا نع

 .67"ةيموقلا فحصلا" ةداع اهيلع قلطي يتلاو

 سلجملا ءاشنإب صتخي نوناق رادصاب ءافتكالل ىنعم ال هنأ ديكألا
 هذه يف عاضوألا لظت نأ الإ هربيغ نود مالعإلا ميظنل ىلعألا
 ؛نآلا هيلع يه ام ىلع ةلودلا اهكلمت يتلا ةيمالعإلا ةيروطاربمإلا
 ةعاذإلا داحتا لظيو رييغت نود وريبسام ىنبم يف عاضوألا لظتف
 لظتو .هسفن هليكشتبو ءاهسفن هتاصاصتخاب امئاق نويزفيلتلاو
 ام ققحتي الو ..يه امك ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا يف عاضوألا

 تاليدعتلا نم ا/؟ ةداملا يف صن نيح يروتسدلا عرشملا هدصق

 تاسسؤملا لالقتسا نامضب ةلودلا مزتلت" نأ ىلع ةيروتسدلا

 .2014 سطسغأ 23 ,ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا“ ةديرج ؟مالعإلا ةلكيه ديعي نم «يباجرسلا دلاخخ 7
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 نع اهريبعتو اهدايح لفكي امب ءال ةكولمملا مالعإلا لئاسوو ةيفحصلا

 ةيعامتجالا حلاصملاو ةيركفلاو ةيسايسلا تاهاجتالاو ءارآلا لك

 ."ماعلا يأرلا ةبطاخم يف صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا نمضيو

 يممسرلا ديعصلا ىلع رمألاب نيينعملا ىلع ةحورطملا ةمهملا تسيل

 ,مالعإلاو ةفاحصلا ةيرح مهممت نمث «ةئهملاب نيلغتشملا ديعص ىلعو
 يه «نييرصملل روتسدلا اهلفكي يتلا ةماعلا تايرحلا ىدحإ اهرابتعاب .

 ميظنتل ىلعألا سلجملا" ءاشنإل ةدام 5. وأ ه. يف نوناق دادعإ

 سلجلا اذه لمشت نيناوقب تاعورشم ةئالث دادعإ يه الو "مالعإلا

 نكلو ,"يموكحلا' 'مالعإلاو ”ةيموقلا" ةفاحصلل نيتينطولا نيتئيهلاو
 ةفاحصلاب ةصاخلا روتسدلا داومل ةلمكملا تاعيرشعلا نم ةلس دادعإ

 بلطتت امنأ 66ضعبلا ىري ,ةلهس تسيل ةمهم يهو ..مالعإلاو

 نيناوقل ءاشنإو ؛ةمئاق نيناوق يف تاليدعت لمشت اهفأل ؛اًررصو اسمقو
 راوع يأ امبو ردصت ال ىتح ءاهنيب اميف قسانتلا نامضو ,ةديدج
 .هنالطبب مكُحلا نع رفسي يروتسد

 نم ددع نسو تارارقلا نم ةعومجم رادصإل ةجاح كانه نإ

 .رصم يف يمالعإلا ماظنلا لكش لمتكي ىتح تاعيرشتلا
 ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا ءاغلإل نوناق رادصإ بولطملا نإف «ةيادب

 رشنلا مئارج يف ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا لك يغلي ءرشنلا مئارج يف
 لمشي ثيحب «؛تابوقعلا نوناق اهتمدقم يفو «ةمئاقلا نيناوقلا لك نم

 اهضعب ةغايص ةداعإو ,روتسدلا عم ضقانتت يتلا داوملا ضعب ءاغلإ

 .2014 سطسغأ 24 ؛ةرهاقلا "مويلا يرصملا" ةديرج ؛؟مالعإلا ريرحت نيناوق قلسُن ال تح :ىسيع حالص 8
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 لحم لحت يتلا ةيلاملا ةمارغلل ىصقألا دحلاو ئبدألا دحلا ديدحتو ,رخآلا

 ءاغلإ ةبوقع كلذك نوناقلا اذه يغلي نأ ىلع ..داوملا ةيقب يف سبحلا

 .مالعإلا ةرهجأ ثب فقو وأ

 ,3..؟ ماع هل ةدوسم تعضو نأ قبس نوناقلا اذه عورشمو

 سيئرلا ءّرملا ضوع راشتسملا اهسأرتو «نييفحصلا ةباقن اهتلكش ةنجل
 لبق ةريخأ ةعجارمل الإ جاتحي ال وهو ,ةيروتسدلا ةمكحملل قبسألا

 .ةدامتعا

 طبضل اًرود سلاجملا هذه ينبت ةرورض ىلع ماقملا اذه يف ددشن

 حبمت تايلآ ربع ءاهيلإ لصو يتلا ةجفلا ةروصلا هذمي مالعإلا لالغتسا

 يف قيقحتلل ةيلآ كلمت اضيأ اهنكل ,ديق يأ نود ةبولطملا ةيرحلا

 ةمخض ةيلام تامارغ يف لثمتت يتلا ةبوقعلا رارقإو ةمدقملا ىواكشلا

 ال ذإ ؛ليلد يأ ىلإ دنتست ال ةلسرم تاماقال جيورتلا تبث ام اذإ

 سانلا يعو لكشي نأ ديري نم لكل ةحوتفم ةحاسلا كرت نأ نكمي

 يف عوقولا لاح يف باسح الو عدار يأ الب ةصاخلا هحلاصمل ًاقبط
 .69بذكلاو ليلضتلاو هيوشتلا

 1995 ةنسل 15 مقر نوناقلا لحم لحي نوناق رادصإ نيعتي امك

 ةفاحصلا ةيرح ميظنت نوناق" مسا لمحي «ةفاحصلا ميظنت نأشب

 يئرملا مالعإلا ةزهجأو فحصلل يوناقلا فيرعتلا نمضتي ,"مالعإلاو

 قحو راطخإلاب فحصلا رادصإ قح مظنيو ءيورتكلإلاو عومسملاو
 نييمالعالاو نييفحصلا قوقح نمضيو .صيخرتلاب تايئاضفلا ءاشنإ

 .2015 رياني 25 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ؛مهوقّدصت ال ؛لامك ةميرك 9



 ,ةمكاحملل :مهميدقت لاح يف .مهقوقح كلذ يف امب ,مهتابجاو ددحيو.

 ةزهجأ وأ ًسفحص كلتمب نميف اهرفاوت بجاولا طورشلا ددحيو

 نع امهدحأ .نيلصف مضيو «ةينورتكلإ وأ ةعومسم وأ ةيئرم مالعإ
 رايتخا ةقيرطو اهرادإ لكش ددحي ,ةلودلل ةكولمملا ةيموقلا فحصلا

 مالعإلا ةزهجأ نع رخآلاو ءاهريرحت ءاسؤرو اترادإ سلاجم ءاسؤر
 مضت ًالوصف مث ..ةلودلا اهكلمت يتلا ةينورتكلإلاو ةعومسملاو ةيئرملا

 مالعإلا ميظنتل ىلعألا سلجملا تاصاصتخاو ليكشتب قلعتت يتلا داوملا

 .مالعإلل ةينطولا ةئيهلاو ةفاحصلل ةينطولا ةئيهلا تاصاصتخا ليكشتو

 ةثالث ىلإ ةجاح كانهف ,نييساسألا نينوناقلا نيذه ىلإ ةفاضإلاب

 :كلذب ينعنو ,يرصملا يمالعإلا ماظنلا لمتكي ىتح ,ىرخأ نيناوق
 نم 54 ةداملل اقبط تامولعملا ىلع لوصحلا ةيرح ميظنت نوناق

 ,ةنهملاب لاغتشالا مظنت نييمالعإلل ةباقن ءاشنإب نوناق ؛روتسدلا
 ,هفلاخي نم ةبساحم ةباقنلا ىلوتت ,يمالعإ فرش قاثيم رادصإ لفكتو

 ليدعتب نوناق ؛ءارزولا سلجم هاقلتو لعفلاب هدادعإ مت عورشم وهو
 ذنم ةنهملا اقدهش يتلا تادجتسملا عم مءاوتي ,نييفحصلا ةباقن نوناق

 .70ةنس 20 لبق هرودص

 نع ثحبلا ميدقت ينعت مالعإلا ةيعوضوم نأ ىلع انقفاوت اذإ

 ةيلوؤسملا عقاوم ةهجاومل داهتجالاو اهبجح ىلع اهضرعو ةمولعملا
 يرود باسح فشكب ةيركفلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 مالعإلا ىلإ ةيعوضوملا ةداعتسا حبصت «تاقافخإللو تازجنملل

 .قباس ردصم :نييمالعإلاو "بلحم" ةموكح نيب ةلكشملا رهوج «ىسيع حالص 0
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 رمُخلا اهطوطخو "ةطلسلا تاهيجوت“ ةمواقمب .ةطبترم يرصملا
 ةيبعشلاو (مالعإلا لئاسو) ةيسسؤملاو (نييمالعإلا) ةيتاذلا ةباقرلابو
 ءاوهألا ىلع (ةصصختم ةماع تاهجو ءاضقلاو ناملربلا ربع)
 ةمولعملا ىلع اهراصتنا نود لوؤحلابو حلاصملا اهبترت يتلا تازايحنالاو

 اقارادإو مالعإلا لئاسو كالُم لبق نم) يعوطلا عانتمالابو ,ةقيقحلاو
 نيوخت يفو دحاولا توصلل جيورتلا يف طروتلا نع (اهب نيلماعلاو
 لاح ةلاعفلا ةباقرلا عقوتبو مقاوصأ ىلع تمصلا ضرف وأ نيضراعملا

 .ةفلاخملا

 ةسايسلا ىلإ ةيعوضوملاو ةيلعافلاو ندمتلا ديعن نل ,ةليدب ةرابعب

 رييغتلل ىدملا ةليوطو ةلماش تايلمع ىلع حاتفنالاب الإ مالعإلاو
 سيلو «2تاودألاو راكفألاو بخنلا ديدجتلو يسسؤملاو يعمتجما

 مالعإلا لئاسو كالّمو ةطلسلا حلاصم ةهجاوم يف ريسيلا رمألاب كلذ
 ةيامحلا ريظن عابتتسالا ةيئانثل امود ةنيكتسملاو ةيديلقتلا بخنلاو
 .71دئاوعلاو

 ةفشاكملا ىلإ ةحلم ةجاح يف عيمجلا تابو ,قرط قرتفم ىلإ انلصو
 هذه ىلع رارمتسالا انكم دعي مل هنأل ؛سفنلا ةعجارمو ةحراصملاو
 هيتلا ءارحص ىلإ الإ يضفي ال يذلا بولسألا كلذو ةريتولا

 .ثبعلاو ىضوفلاو
 ,عمتجلا اياضقل يمالعإلا لوانتلا بولسأو ركفلا رييغت تقو ناح

 تاشاش ىلع مهتثروو ةيفحصلا ةدمعألا باتك رسخي ال ىتح

 نوثدحتي ,ةروصلا جراخ مهسفنأ نودجي نيح ءيش لك نويزفيلعلا

 .نمزلا اهزواجت وأ سانلا اهمهفي دعي مل ةغلب

 سرام 4 ؛ةرهاقلا ."قورشلا“ ةديرج ,مالعإلاو ةسايسلا ىلإ ندمتلا نه ءيش ةداعتسا ءيوازمخ ورمع .د 1

14 
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 ضيرملا ةلودلا لجر ..وريبسام

 ناكو ل ىتح حيرلا نع ثحبلاو لومم ا يه ةداس اي ةلكشم ا"

 ..ميحجلا ىإ هلبقتسمو نطولا بهذيلو .سلبلاو ةهافتلاب

 ال مالعإ لحجم لحيل ةيتف ةلود مالعإ ةروتاف عفدي نم ةلكشم

 ” "!ةيبغ ةلود ىإ الإ يدؤي
 زاهج ادع ,ةلودلا تاسسؤم مظعم امهيف تريغت ناتروث

 ةسايسلا يف سيل .هلاح ىلع يقب «2ةلودلل كولمملا نويزفيلتلا

 عيمج لشف يف اضيأو .هريثأت عجارتو «هئادأ ةيطغغ يف لب «ةيمالعإلا

 مالعإ ىلإ لوصولاو ءادألا ريوطتل ءاربخلا اهحرتقا يتلا لولحلا
 .كرابم ةلحرم ءاطخأ رركي ال ,فداه

 بايغو لهرتلاو ءطبلاب ةلودلل كولمملا نويزفيلتلا ءادأ مستا

 هذه رداصم تناك ايأ ىوقألا هيف مزهي عرسألا ملاع يف ,ةءافكلا

 .ةوقلا

 يكينيلكإلا توملا براحي اضيرم يويزفيلتلا زاهجلا اذه ىقبي
 لظ ين .هينج رايلم ؟؟ ىلإ هتينويدم تلصو نأ دعب ةافولا نالعإ لبق

 ريوطت ىلإ فد ريياعم الو ,رمألا مكحت ةدحاو ةسايس دوجو مدع

 قوفتل ةصرفلا هعجارتب نويزفيلتلا ىطعأ .حابرألا ققحي يقيقح

 22 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج «ةيبغ ةلودل ةيمالعإ ةدنجأ اهفإ :دحاو لوق ءبرح يلازغلا قراط .د 2

 .2014 ريمسيد
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 نم وريبسام ذاقنإل ةثاغتسا تاءادن طسو «.ةصاخلا تايئاضفلا

 .يرادإلاو يفيظولا هلهرتو ةروهدتملا هعاضوأ

 ةنيدمو ةرساخ ةدحاو ةسسؤم يف نولمعي ًفلأ 42 نم رثكأ
 ةلودلل يماتخلا باسحلا يف "وريبسام" نإ لب ,تاهينجلا تارايلمب

 نيب ةراسخ ربكأ تققح يتلا ةسسؤملا ناك (2014-2013)

 اهيدل نأ نيح يف ؛هينج تارايلم 4 نم رثكأ رادقمب ةلودلا تاسسؤم

 .هينج رايلم 1.4 ىلإ لصت ريغلا ىدل ةقحتسم انويد

 ةمدخ نم نويزفيلتلا اذه همدقي ال شاهدنالا بابسأ دحأ مقرلا

 اذه هيف لمعي ةفلتخملا هتاعاطقو ةددعتملا هتاونقب نويزفيلتلاف ,ةئيس

 مهاس لب ,ةيمالعإ ةرفط قيقحت نع كلذ رمثي نأ نود ءمخضلا ددعلا

 ليلضت ةمق نع الضف ءداسفلا راشتناو ةمدخلا ىوتسم فعض يف

 .تاونس ىدم ىلع ايمالعإ نييرصملا

 220 ىلإ لصت ةيرهش بتاور نوضاقتي "نيفظوملا" نم شيج
 يعفاد لاومأ نمو ,ةلودلا ةينازيم نم لماكلاب مويلا عفدت هينج نويلم
 نأ كلذ نمو ,جرح الو ثدحف ةخراصلا تاضقانتلا امأ .بئارضلا
 ,ةددحم ةيفارغج قطانم ةمدخل ةهجوملا ةيميلقإلا تاونقلا عضوت

 ىلع ءديعصلا بونجو طسوو لامش قطانمو سيوسلا ةانق ةقطنمك
 نيح يف ءايونس تارالودلا نييالم ةلودلا فلكُتو يعانطصالا رمقلا
 .طقف ةيفارغجلا اهميلاقأ ةيطغت يه تاونقلا هذه ءاشنإ ةفسلف نأ

 ةيمالعإلا ةسسؤملا هذه يف فئاظو كانه نأ اقح فسؤملا

 لكايه كانهو .ىرخأ تارازو يف ىمسم وأ ساسأ اه سيل ةريبكلا
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 نم ًالماع. ةبارقلا تناكاو ءاهيلإ ةجاح يف انسل وريبسام يف ةيرادإ

 هدعب نمو فيرشلا توفصل نأ امك .ىنبملا يف ةلامعلا مخضت نمض

 سلجم ءاضعأ نم برقتلل «ةلامعلا ةدايز يف ايسيئر اًرود يقفلا سنأ

 يف لمعلا نأ رابتعال كلذو ,ينطولا بزحلا ةروص نيسحتو .بعشلا
 دوقعل .هيف نيلماعلا نم رثكل ةيعامتجالا ةهاجولا نم عون مالعإلا
 ناكو ءوريبسام يف لمعلل سانلا نم ديدش لابقإ كانه ناك ,ةليوط

 لحر كلذ دعبو «ةيميلقإلاو ةصصختملا تاونقلا ىلع رثكأ لابقإلا
 .ىنبملا يف ةيسيئرلا تاونقلا ىلإ نوريثك

 نإ ىتح .ةيلئاعلا ةبارقلا رود مخضت ىلع جماربلا "تارتيت" دهشت

 ,ةيرادإ بصانم يف ّيفخ وه نم مهنمو ىنبملا مكحت تالئاع كانه

 .ةيجيارب لامعأ يف نلعم وه ام مهنمو

 .كلاهتملا ىنبمللا يف لوادتمو دئاس فرع اياطعلاو تابهلا

 ايرهش نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا هددسي ام ةميق هينج فلأ ”0

 لباقم لمع ىلع لصحي نأ نود وريبسام يف نولمعي اًراشتسم ١عل
 ال يرهش بتار ىلع لصحي مهنم راشتسم لك ناك .غلابملا هذه

 داحتالا سيئر ريمألا ماصع نكل ,هينج فالآ ١.لا زواجتي

 ىلإ مهتيقرت مكحب مهبتاور ةدايز ررق مالعإلا ةرازو ىلع فرشملاو
 فلأ ٠4" ىلإ ةدايزلا دعب راشتسملا بتار لصو ثيح ءراشتسم ةفيظو

 وأ دحاو موي ريغ ىنبملا ىلإ نوتأي ال نيراشتسملا ءالؤه نأ فيرطلا
 نس يف نولازيال مهنأل مهنع ءانغتسالا نكمب الو ,رهشلا يف نيموي
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 سيئر «نمحرلادبع يلع مضت وريبسام. يراشتسم ةمئاق .ةمدخلا

 تاونقلا عاطق سيئر .ءنسح حاتفلادبعو «قباسلا نويزفيلتلا

 عاطق يف راشتسم ,يواكم يدمح دمحأ ةديرفو ,قباسلا ةصصختملا

 .73يمينغ يركف يبلادبعو ةيداصتقالاو ةيلاملا نوؤشلا

 يف "فقسلا" اوققحي يك نيلماعلل ةيمهو لمع تاعاس كانه نإ لب

 يف ةكراشم ريغ ءامسأ عضو ىلع لمعي ضعبلا نأ يأ ,يداملا لخدلا

 امك «,ةريغتملا بتاورلا نم يلاملا مهفقس اوققحي يك هئالمز نم لمعلا

 اي ريخلا حابص" لثم ,تاونس م. ةدمل روكيدلا يف ةتباث جمارب كانه نأ

 نع ةيدام غلابم ىلع نولصحي تاروكيدلا يف نولماعلاو .,"رصم

 .تباث روكيد

 فالآ ١١ زواجتي نمألا عاطق يف مخضت دوجو كلذ ىلإ فاضي
 نم ؛ىرخأ فئاظوو نمألا يف نيلماعلا نم ديدعلا نأ امك ء.صخش

 فئاظو ىلع نولصحيو 2شيجلاو ةطرشلا لاجر نم نيدعاقتملا
 مهنييعت نأ الإ .ىنبملا يف مهل ةجاح الو «ةريبك تابترمو بصانمو
 ةطاسولاو ةيصخشلا تاقالعلا ةجيتن ءاج بصانملا كلتب مهفيلكتو

 .ىنبملا يف مهيراقأ عم

 «ةلامعلا سدكتو ريصقتلاو لامهإلا لظ يف ةيلاملا دراوملا برسعت

 يف تانالعإلا ةرادإ نإ .تانالعإلا بذج يف وريبسام لشف نع ًالضف

 تالاكو عم ,ثيبخ طيسوك لمعت نأ تداتعا يرصملا نويزفيلتلا

 ريمتبس 30 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا' ةديرج ,نويزفيلتلاب اًراشتسم ١؛ل ةيرهش بتاور هينج فلأ 3
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 ديفي الو تايئاضفلا ديفي طيسو ,ىرخأ تايئاضفل تانالعإلا

 باحصأ فلاحت وه نويزفيلتلا يف اءوس رمألا داز امو ,نويزفيلتلا
 «يرصملا نويزفيلتلا ةحلصم دض تايئاضفلا عم ةينالعإلا تاللاكولا

 راعسأ يف ةيرعس ةنورم دوجو عم «ءهنم تانالعإلا بحس متيل

 ددح يذلا نويزفيلتلا سكع ,ةصاخلا تايئاضفلا يف تانالعإلا

 .تايئاضفلا نم ىلعأ يهو اهيلع تبثو اًراعسأ

 بوره ىلإ ىدأ ةرهاقلا توص ةلاكو ىلإ تانالعإلا دانسإ نإ

 ريغ مدقُي يذلا جتنملا نأ امك .اهتالماعت يف ةديج ريغ اهنأل ؛نلعملا

 برهي يلاتلابو ءزيمتلا ىلع نيرداق ريغ ىنبملا يف نيلماعلاو ءديج
 ,ءيش يأ قيوست ىلع ةرداق ريغ ىنبملا يف قيوستلا ةرادإ ودبت .نلعملا

 نكل ,ةدع مساوم يف يلحملا مدقلا ةرك يرود تايرابم مهيدل ناكو

 ريغ نوكت داكت امنإ ىتح ةياغلل ةفيعض تناك تانالعإلا ةجيتن

 .74ةدوجوم

 نع ربعُي ال ءبسنب لك ؛تائيهو دارفأل كولمم ءلقتسم ءرُخ
 «قئاقحلا لقن يف يعقاوو ,فالخلا ضرأ ىلع دياحم ءىرخأ نود ةفئاط

 عفدي ءامي هسفن روطي ةريثك تاهينج نعو ءاهيسريل ةميق نع ثحبي
 قبس ام ..ايلودو ايلحم سفاني نأ لواحيو .هيجوتلا ةمق هسفن نع

 امالعإ كلمي نأ ىنمتي ءيرصم لك مانمو ةظقي محتقي ؛ملح درج
 ,ملحلا يبليو ةروصلا ققحي نأ نويزفيلتلا ىبأي ءايقيقح ايرصم
 لشفلاب تءاب اهنأ نلعتل هتبتع ىلع ريوطتلا تالواحم لك فقت

 .ةرادجبو

 .2014 ربمتمس 4 ,ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج ,؟نلعملا برهي اذامل 4
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 ال يتلا هتامزأل لولحلا نم اًددع اوحرط نويزفيلتلل نومتنملا

 فظوم فلأ 33 مهنيب- فظوم فلأ 42 نم رثكأب أدبت يتلاو «يهتنت

 ,هتلكيه يف ةلودلا ةبغرو "تانالعإلا بوره"ب يهتنتو -يرادإ
 لولحلا هذه لك ىودجب قلعتت ةديدج تامزأ نوهجاوي محي اذإف

 .اهوحرتقا نم ةيقادصمو ةحورطملا

 تحت نويزفيلتلا تعضو يتلا ؛ةلودلا ىلع ةيلوؤسملا نم ءزج عقي

 ؛هسفن ديدجتو ريوطتلا ىلع ةردقلا دقفي هلعج ام ,هقالطنا ذنم اًمءابع

 يف ريثأتللو هديرت امع ريبعتلا يف اًهاودأ مهأ نم هتلعج ةلودلا نأل

 .ديرت امفيك يرصملا عمتجم ا

 ريزو نإ لب .."مكاحلا ةشاش" نآلا ىلإو هحاتتفا ذنم لظ وريبسام

 :ةلوقم هنع ترشتنا ,فيرشلا توفص .ةنس 22 نم رثكأل مالعإلا

 ريقوتلا نم ءيشب اهفوددري تاونقلا ءاسؤر ناكو :"يتشاش يد"

 ."ريزولا ةشاش يد" :هيف غلابملا

 كولمملا نويزفيلتلا نيب ةلدابتم ةدافتسا ةقالع تعمج .دوقعلو

 نويزفيلتلا ,رخآلاب رثأتسا امهنم لك .مكاحلا ينطولا برحلاو ةلودلل
 ,هتارتؤمو هتاعامتجا اًيرصح لقني ,يمالعإلا برحلا قوب ناك

 ةلآلا دجي هنأب ديفتسي اضيأ برحلاو .هتادايق تاراوحب هجمارب درفنتو

 اهالخ نم دكؤيو :تيب لك ىلإ اهالخ نم لصي يتلا ةيمالعإلا
 .هتهازنو هتيفافش ىلع رشابم ريغ لكشبو اضيأ

 هيلع بجاولا نم سيل ءابعأ وريبسام ةلودلا تلمح ءاهرودب
 ةعباتلا تاكرشلاو "تاس ليان"و يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم اهنم ,اهلمحت
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 رجاعلاو ايداصتقا كهنملا وريبسام لهاك لقثأ ام اذه ناكو .هل

 .ايرادإ

 فيرشلا توفص مالعإلا يريزو تلاط يتلا تاداقتنالا مغر

 ةعاذإلا داحتا سيئر ,خيشلا ةماسأ سدنهملا نإف .يقفلا سنأو

 بقع داحتالا سيئر ,فيرشلا يماس .د نأ ىري ءاقباس نويزفيلتلاو

 عراستملا رايفالا نع دحوألاو لوألا لوؤسملا وه ءرياني 25 ةروث
 ةدهاشم ةبسن كانه تناك ةروثلا دعب هنأل" ؛وريبسام ىنبم هيناعي يذلا

 يللا جماربلا ءاغلإب .ىجافم رارق ذخأو ,ةحجان جماربو تانالعإو

 تيبلا"ل اليدب ناك يذلا "هدراهنلا رصم" لثم سولف بيجتب تناك

 7٠ه لباقم ماعلا يف هينج نويلم ١5 دئاع ردي هدحو ناكو "كتيب

 «ةزيمتملا ةلامعلا حرس فيرشلا يماس نكل ,هيلع قافنإلل انويلم

 نيمأ رماتو دعس دومحمو ناضمر يريخ ءالؤه نمو «نيعيذملا رابكو
 ةاون اوحبصأو ,ةصاخلا تايئاضفلا ىلإ اوبهذ مهلكو ,يديدحلا سيملو

 تالاكولا رداوك مهعم لحر مهليحربو .ةحجان ةصاخ تاطحم

 لكشب لمعت تناك يتلاو ءيالعإلا ةرهاقلا توص نم ةينالعإلا
 ملو اذه لك لعف ءهينج نويلم 45. .25.٠١ يف اًدئاع ردتو يراجت

 تحارو تانالعإلا نم داحتالا ةصح تبحس يلاتلابو ءليدب هيدل نكي

 .75"هسفنب داحتالا ربق رفح هنأك ىقبي" ةديدجلا تاوبقلل

 نيسبال" يقابلاو لماع فالآ ه هيفكي "وريبسام" (5-؟) :"مويلا يرصملا"ل راوح يف خيشلا ةماسأ .هط دمحم 5

 .2014 ريمسيد 30 ؛ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج ."اكيزم
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 . ةنيدم عيبب تاحرتقم تريثأ ,وريبسامل ةثرلا ةلاحلا هذه لظ يف

 ةفاضإ :ةلودلا تاكرش نم ةلقتسم ةكرش نوكتل يمالعإلا جاتنإلا

 برقي ام افلك نيذللا 5و ١ يعانصلا رمقلا ةيكلم ميظنت ةداعإ ىلإ

 يتكرش ةيكلم لقن ًمضيأ يرورضلا نمو .76رالود نويلم ."٠ . نم
 لمحتت ةلقتسمو ةرح تاكرش ىلإ جاتنإلا عاطقو ةرهاقلا توص

 اذه نم صلختلا متي يلاتلابو ءاهسفنل قوستو ةراسخلاو بسكملا
 يف مهسي اضئاف نويزفيلتلل ققحي امبيةلامعلاو تاقفنلا يف ءبعلا
 .هيلع ةمكارتملا تاينويدملا ديدست

 ,ةديدج ةيعيرشت ةئيب داجيإب تاحرتقم تزرب «ةريخألا ةرتفلا يف
 نأو ,نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتال ةينطولا ةئيلا ليكشت متي نأ اهنيب

 يضارألا عيب لالخ نم هيلع لصحن نأ لهسلا نم ؛ليومت كانه نوكي
 نم يهف ءرصم تاظفاحم عيمج يف اهجاتحي الو نويزفيلتلا اهكلتمي يتلا
 ريوطتلا اذه متي نأ مهملا .تاهينجلا تارايلم هل ققحت نأ نكمملا

 .77ىنبملا تاعاطق لكل ةلجاع ةحارج راطإ يف لماشلا حالصإلاو

 ىلإ رظني دوقعل لظو ؛ةرادإلا ءوس اًريثك نويزفيلتلا ىاع دقل
 اذه دسج ىلع ةرشح ةغدل ىدعتت ال اهأ ىلع ةلشافلا هترادإ بقاوع

 نإف اذل ؛يقيقح دحتُم يأ قحس ىلع هتردق ضرعتسي يذلا ليفلا

 بهذيو :,.ىنبملا ف نيلماعلا ةلكيه ةداعإ يه حاجنلا تاوطخ ىلوأ

 ١٠و فالآ 7 نيب حاورتي ددع ىلإ ةجاح يف اننأب لوقلا ىلإ ضعبلا

  7١6ريمتبس 4 ,ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج ,"ءاوفا" ىلع تعاض تاينويدم هينج رايله 2014.

  7ريمتبس 4 ؛ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج ,ةسفاخملا يف لمألا ىلع يضقت ةصاخلا تايئاضفلا 2014.
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 لوقي نيح يف ,78لماك لكشب ىنبملا ةرادإل طقف صخش فالآ

 وريبسام يف ةيقيقح ةروصب نيلماعلا ددع نإ خيشلا ةماسأ سددهملا

 مهإ اولثميبو ءاكيزم نيسبال يقابلا ,فالا ه - ه« ييلاوح"

 .79"اولغتشيب

 ةسائر ىلوتي لوؤسم يأل ةبسنلاب ربكألا سجاحلا روجألا دعت
 كانهو .نويزفيلتلا ةينازيم نم .08٠ نم برقي ام مهتلت امنإ ذإ ؛ىنبملا

 ٠٠ه ةروث دعب ةصاخ نيلماعلل وريبسام يف ةيداملا لوخدلا يف مظاعت

 ىمسي اميف ةريبك ةجردب قافنإ كانهو 2«تادايقلا ديدحتلابو ءرياني

 ةدوجوم نيلماعلل ةيمشو لمع تاعاس كانه نأ امك ,(ةيمولا ناجللا)

 تاداريإلا هيف لءاضتت يذلا تقولا ين اذه أي ,ءطقف قرولا ىلع

 امدنعو «قيوستلا يف ةرادإ هيدل سيل نويزفيلتلا نأ اهنم ,بابسأ ةدعل
 نويزفيلتلا نأ امك ؛هنم تانالعإلا قوس تلكأ تايئاضفلا ترهظ

 ىلع اهنم لصحي ال تارازولاو ةيموكحلا حلاصملا ضعبل تامدخ مدقي

 .يدام دئاع نودب ةفلكت كانه يلاتلابو ,يدام لباقم

 سيئرلا ثدحت ,مالعإلا ين نيلماعلاو نييفحصلا بابش عم هئاقل يف

 ءافص فلك هنأ ىلإ اًريشم ,"وريبسام" نع يسيسلا حاتفلادبع

 - ريمألا ماصعو -نويزفيلتلا يف رابخألا عاطق سيئر- يزاجح
 فلملا اذه عم لماعتلل روصت عضو -نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا سيئر

 .2014 ريمببم 4 .ةرهافلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ."نييعتلا"ب ىلوأ نوبرقألا ..نويزفيلتلا يف لمعلا ريياعم 8

 نيسبال" يقابلاو لماع فالآ هن هيفكي ”وريبسام" )1-١( :"مويلا يرصملا"ل راوح يف خيشلا ةماسأ .هلط دمحم 9

 .قباس ردصم ."اكيزم



 .لبق هنكلو ءاسمات روهدت "وريبسام" نأ ملعأ :لاقو ,روهش 3 لالخ

 لمعلا هناكمايو ةريبك تايناكمإ هيدلو «لوبقم رودب موقي ناك كلذ

 ىلإ لصتل تداز يتلا هبتاور نع ًالضف صخش 2000 وأ 1000ب
 بتاور يف ةماعلا ةدايزلا نم اءزج تناك يتلاو هينج نويلم 0
 رايلم 70 تناك نأ دعب هينج تارايلم 207 ىلإ تلصو يتلا ةلودلا

 .80رياني 25 لبق هينج

 حاتفلادبع سيئرلا اهدمتعا يتلا 2014-2015 ةنزاومل اقبطو

 انويلم 25 غلبم دامتعا مت دقف ,ةيمسرلا ةديرجلا اقرشنو ,يسيسلا

 طبر متو ءروجألا تادايز ةهجاومل ءتاهينج م.8و افلأ ,74هو
 نويلم ؟9ا/و هينج تارايلم ٠ وحن وريبسال يماتخلا باسحلا

 .81هينج

 :يف ةداع زكرتت وريبسام حالصإل نيصتخملاو ءاربخلا تاحرتقم

 اهيلع صن يتلا نويزفيلتلاو ةعاذإلل ةيموقلا ةئيهلا ليكشت يف عارسإلا
 تاكرش ىلإ ةرساخلا تاعاطقلا ضعب ليوحتو ١235؟ ةداملا يف روتسدلا

 توص ةكرش لثم ةراسخلاو بسكملا لمحتت ٠ ,ىنبملا نع ةلقتسم

  عرلع ةكرشو "ت تاس ليان"و جاتنإلا عاطقو جاتنإلا ةنيدمو ةرهاقلا

 يقاب حرط - ءاوبغر اذإ نيلماعلا مساب مهسأ حرطو ,تايئاضفلل

 .ةصروبلا يف مهسألا

 .2014 ربمسيد 3 ؛ةرهاقلا "نطولا" ةديرج 2!!نيممسايلاب ياش شتبرشامو ..يسيسلا تلباق ,يفيرطغلا ءالع 0

 رياربف 20 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج «مايأ لالخ 'وريبسام' ةلكيه شقانت ةموكحلا «لماك روصنم 1
. 5 
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 دعاقتلا باب حتفو ءاهبيترتو اهفينصتو فئاظولا ديدحت قيرط نع
 روجألا ةسايس طبضو ؛ةمخضتملا جاتنإلا لكايه راصتخاو ءركبملا
 راكفألا ديدجتو ,نيلماعلا بيردتو يلعفلا لمعلل ًقفو رفاوحلاو

 ساسأ ىلع نيلماعلا نيب سفانتلا نوكي نأو جماربلا يف ءامدلاو

 ةيمدخ ةسسؤم ىلإ داحتالا ليوحت متي نأو ,ةيمدقألا سيلو ةءافكلا

 [)/ تاجوم ضعب ضرعو ,ةيداصتقا ةسس ؤم هنوك نم الدب ةماع

 ءنيلمع نيب عمجلاو ةيجاودزالا عنمت لمع طباوض عضو عم .راجيإلل
 ١ .82تايئاضفلا يف وأ ةلودلل كولمملا نويزفيلتلا يف لمعلا امإف

 عضوو تانالعإلا دعاوق ريوطتب قلعتت لولح كلذ ىلإ فاضي

 ةعباتلا جاتنإلا تاكرش رود ليعفتو ءامبذج يف ةنورملاب عتمتت ةسايس

 ةلماكتم ةيمالعإ ةسايس عضوو «لاسرإلا زكارم ةنايصو ءوريبسال

 .لوحتلا ةلحرم يف رصم عم بسانتت

 داجيإ عم ,تاونس عضب ىنبملا يف تانييعتلا فقو ضعبلا حرعقيو

 .ركبملا شاعملا ماظن قفو جورخلا ىلع نيرخآ عيجشتل ةركتبم تايلآ

 يف مخضتلا ةلاح راصتخاب يدانت يتلا كلت يهف تابلاطملا زربأ امأ

 ,ةيميلقإلاو ةصصختملا تاونقلا يف ةصاخ ةيرادإلاو ةيجماربلا لكايملا

 ةانق 7 ىلإ جايتحا يف انسل اننأ رابتعا ىلع ,تاوبقلا جمدو

 يقيقحلا ريوطتلا ىلع قافنإلا نم نكمتن ىتح ءوريبسام يف ةينويزفيلت
 .لكشلا رييغت انومضمو الكش

 ريمتبس 4 «ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج «مالعإلل ةينطولا ةئيهلا ليكشتو تاونقلا جمد :جالعلا ةتشور 2

4 
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 .قزأملا نم جورخلل ىرخأ تاحرتقم تجرخ ,وريبسام بلق نم

 حرتقمب .نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا سيئر ء«ريمألا ماصع مدقت دقف

 عنم لجأ نم ءيسيسلا حاتفلادبع سيئرلا ىلإ وريبسام ىنبم ريوطتل
 .نويزفيلتلا ةلكيه ةمزأ ءافإو ,ةلودلا ةزهجأ ضعب لخدت

 ةحاسلا ىلإ :ويزفيلتلا ةدوعل لولح ةينامث ريمألا ماصع حرتقا

 اهلوأ .هسفن ىلع دامتعالا ققحي نأ عيطتسيو ,ىرخأ ةرم ةيسفانتلا

 ميلم ١ نم ًالدب ,ءابرهكلا مادختسا يف تاووليكلا ىلع نيشرق ةدايز
 ةدهاشم ةمدخ ريظن يرصملا نويزفيلتلا اهيلع لصحي ناك يتلا

 لقألا ءافعإ متي نأو ءشورق ٠ ةدايزلا نوكت نأ اهيناثو ؛نويزفيلتلا

 يمدختسم لك ىلع ةبيرض عضو متيو ءرهشلا يف تاووليك 0. نم
 هينج نويلم 27.ب اهنم داحتالا ديفتسيل ءرصم يف ةرايسلا ويدار

 نوكي نأ تاحارتقالا نمض نم نإف .ريمألا ماصع بسحو .ايونس

 تاعاذإلا لك ليغشتب موقيو لغتسي نم وه يرصملا نويزفيلتلا
 ءرصم ويدارو ,ستهو ,مغن ةعاذإو ,.4.4. ةعاذإ ةصاخ ,ةيرصملا

 نم الدب ايونس هينج نويلم ؟..ب الخد ردي اذه نأل ؛اجيمو

 .صاخلا عاطقلل تاطخملا كلت راجيإ ةميق ,نويلم ٠

 ةبسن يف ةدايز كانه نوككت نأ تاحارتقالا تنمضت امك

 نأ دعب ءانويلم 7 نم ًالدب هينج نويلم .١6 ىلإ لصتل تانالعإلا

 يف ةدايز كانه نوكت نأو «داحتالا يف تانالعإلا ةحئال ليدعت متي

 .١٠١ نوكيل انويلم 50 نم يماردلاو يجماربلا يبرعلا قيوستلا

 ةزهجأ ريجأت يف داحتالا عسوتيو ءايونس هينج نويلم
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 هينج نويلم ه. ةرهجألا راجيإ لخد نوكيسو «تايئاضفلك 6

 يف عسوتلا كلذكو ءايرهش رالود فالآ 4 نم ًالدب يونس

 هذه لكب ةلودلا تذخأ اذإ هنأ ىلإ ريمألا راشأو .يماردلا جاتنإلا

 بتاور ءطقف ايونس هينج نويلم 110 ىلع اهنم لصحنسف لولحلا
 ةفيرعت ىلع شورق  ةدايز حارتقاب ةلودلا تذخأ اذإو «نيلماعلل

 :لاقو .طقف يونس هينج نويلم ؟؟5 ىلع اهنم لصحنس ءابرهكلا
 نوكتس يلاتلابو ,يمقرلا ددرتلا ىلإ ةيضرألا تاونقلا لقنل ىعسن اننإ"

 ةلحرملا لالخ تاسلج كانه نوكتسو «ةريثك ةضئاف تاددرت انيدل

 لالغتسال ةيلالاو طيطختلاو عافدلاو تالاصتالا ترازو عم ةلبقملا

 .83"تاددرعلا كلت

 نإ ذإ ؛يلمع الو فاك ريغ ودبي «ريمألا ماصع همدق ام نأ ريغ

 قبسألا ءارزولا سيئر هضفر نأ قبس ميدق بلطم ءابرهكلا ةبيرض
 .دراوملا ةدايزل تاءارجإ درحجم لب د سيل اذهو «فيظن دمحأ
 حبصيف لاتيجيد ىلإ ةيميلقإلا تاونقلا تاددرت لوحت امدنع وه لكيم لا

 نوكيس اهتقو ءاهضعب < "* نكمي , نم ًالدب ةيميلقإ ةانق ؟14 اندنع

 دجوت ال ثيح ,؛تادجتسملا هجاوت نأ بجي ايناث ءلمع صرف كدنع

 لكشب قيوست ةرادإ اهيدل سيلو ةيرشبلا دراوملل ةرادإ وريبسام يف
 لكيه لخاد ةيرادإلا زكارملا يف بيهر راركت دجوي اهنإو ,يملع
 ةرازو ليكو اهسأري ةلئامتم ةيزكرم ةرادإ هيدل عاطق لك ,داحتالا

 .عاطقلا سيئر عبتي وهو

 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ؛"ةلكيملا ةمزأ“ ءافإل "يسيسلا"ل تاحارتقا + مدقي "وريبسام" .هط دمحم 3

 .2014 ريمتبس 8
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 نسحب «:ةلودلا بيج جراخ نم «ةيلاملا ةمزألل لولح داجيإ مهملا نم .

 ةينبلاو فيشرألاو تاددرتلاو يضارألا يهو .داحتالا لوصأ ةرادإ

 ةعبارلا لومحملا ةكرش نع هعم تثدحتو ةيرشبلا رداوكلاو ةيساسألا

 ةمزأ لحت ةيداملا اهتميق نوكت نأ نكمملا نمو «تاددرت ذخأتس يتلا

 اتكرش اقذخأ نأ قبس يتلا تاددرتلا فالخب ءاهلك وريبسام نويد

 .ليلق لباقم ىلع الإ داحتالا لصحي لو ,نييرخأ لومحت
 ,خيشلا ةماسأ سدنهملا وهو «لاجملا اذه يف ريبخ ةيؤر ىلإ دوعن

 ةركتبم ةقيرطب ىنبملا يف نيلماعلا عيزوت ةداعإ يغبني هنإ لوقي يذلا

 ىلإ [اصخش 4118 ] نمألا عاطق ةيعبت لقن كلذ نمو ,ةيقطنمو
 ةداعإ يغبني امك .اهتمهم تآشنملا ةسارح نأل ؛ةيلخادلا ةرازو

 نيب طبضلاب قرفلا ام فرعي ال اًدحأ نإ ذإ ,ةلخادتملا قاروألا بيترت

 ددصب مهنأ اودجو املك اوناك :؛تاونسل .داحتالا ةنامأو داحتالا ةسائر

 هذه نوعضي مهنإف امقوم ال نودجي ال وريبسام يف ةريبك ةدايق
 ١140 امي ةنامألا .ماعلا نيمألا وأ عاطق سيئر بصنم يف ةيصخشلا

 ةسدنهلا 477 يداصتقالا عاطقلا 2479 امي داحتالا ةسائرو ءاّدرف

 يف لمعت يتلا ةعومجملا نأ وه لحلا .درف ةئمسمحو افلأ ١7 ةيعاذإلا

 5الىلاو تاهويدوتسالا ةرادإل ةكرش ةاون حبصت تاهويدتسالا

 مهو «لاسرإلل يقابلاو ءريغلل ريجأتلل جاتنوملاو ةيجراخلا ةعاذإلاو
 ىرخألا ةثالثلا عيباسألاو رهشلا يف عوبسأ لدعمب نولمعي اًسيعمر

 يوق لباك عورشم ميقتو لاتيجيد ىلإ لوحتلا متي امدنع .ةزاجإ
 مهلثم جاتحت ةربخ مهيدل نيذلا ءالؤهو ةيساسألا ةيئبلا هذه مادختساب

 ةانق م6. هيف يضرأ لباك عورشم لمع نكمي اذكه .تارم ٠
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 ققحتل ايرهش تاهينج ٠١ عفدي كرتشملاو ةيلودو ةصاخ تاوبقو

 .ةنسلا يف هينج نويلم :. حبر يناص

 ١1.0 هتينازيمو 291١19 هيف نيلماعلا ددع نإف رابخألا عاطق امأ

 هبتاكم قلغأ اذكه .لماكلاب تابترملا اهمهتلت رهشلا يف هينج نويلم

 هوعيذمو هولسارمو «ةيردنكسإ يف ىتح الو نولسارم هيدل سيلو

 عاطق لمع ةرورض ىلإ ريوطتلا تاحرتقم بهذت .اوبرست نوديجلا

 حصي الف «تاظفاحمنلا يف بتاكم ةماقإو ةيميلقإ رابخأ ىلع رابخألا

 وأ ةصاخ تاونق قبستف ةروصنملا يف نمألا ةيريدم راجفنا عقي نأ ًالثم

 .84ثدحلا ناكم ىلإ وريبسام ةيبرع

 ليكشت مت اذإ الإ ءًالقتسم يرصملا نويزفيلتلا نوكي نل هنأ تباثلا

 نع ربعيل ءروتسدلا اهيلع صن يتلا نويزفيلتلاو ةعاذإلل ةماعلا ةئيهلا

 نويزفيلتلا مكحي يذلا ١7 مقر نوناق نأ مغر ,بعشلا فئاوط لك

 .اعبات سيلو ًالقتسم نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا نوكي تح ئشنأ

 اذه هحنع نأو «نوناقلا ىلع هسيسأت متي نأ بجي ةلودلا مالعإ نإ

 ىلع هدعاستو ,تاموكحلا فسعت نم هيمحت ةيلالقتسا نوناقلا

 جرخي نأ بجيو ؛عادبإلا ىلع ةردقلا هيلع نيمئاقلا يطعتو ءريوطتلا

 نأ نكمي الف ,هتيرح ديقت يتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ةركف نم نويزفيلتلا

 ريبعتلا يف ةيقيقح ةصرف ىلع لصحي مل هنأل ةموكحلا مالعإ مولن

 ةيطارقوريبو نيتورو نيناوقب لبكم ريغ يقيقح لكشب «ةيرحلاو

 نيسبال" يقابلاو لماع فالآ ه هيفكي "وريبسام" )١-5( :"مويلا يرصملا"“ل راوح يف خيشلا ةماسأ ؛هط دمحم 4

 .قباس ردصم :"اكيزم
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 تاودأ نم ةادأ ناك مالعإلا اهنمو ةلودلا تاسسؤم لكو «ةميقع

 نم راتخي ءانمألا سلجم ناكو ,مهركف نع ريبعتلا يف قباسلا ماظنلا

 نأ وأ .يطارقميدلا ينطولا بزحلا ركف يف نيبرقملاو مهنع ّيضرملا
 .85ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه لثم نويزفيلتلا نوكي

 كانه تناك اذإ الإ هنويد لمحتي نل نويزفيلتلا نأ انريدقت يفو
 ضهبني فوسف دويقلا نم ةرادإلا تررحت اذإ .ةيلامو ةيرادإ ةيلالقتسا

 مسحتو هترثع نم هليقُت ابر :ةديدجو ةفلتخم اًراكفأ ردصيو نويزفيلتلا
 .ماقسألا لكب ضيرملا ىنبملا اذه ريصم

 .انعقوم كا ردإ وه حالصإلا يف ةيوازلا رجح

 .ريبك لكشب مالعإلا هعم ريغتو ماعلا ريغت دقل

 ضي كانه ناكو «مالعإلل ةداير كانه تناك ,ءىضم نمز يف

 نكل «لاصتالا لئاسو ةيدودحمو تاونقلا ةلق لظ يف مالعإلل راكتحا
 ةيكذلا فتاوحلا ةلمح نم نييالملاو ."نييمالعإ" سانلا لك راص مويلا
 يف ًاضيأ نورثؤيو «قيلعتلاو رابخألاو لقنلا ربع «ةنهملا نوسرامب
 اًركح الو ,نييفحصلا نم ةلقلاب اصاخ مالعإلا دعي مل .مهعمتجم
 .مالعإلا كالُم ىلع

 يسكع بسانت يف «مهتيرح ةدايز عم سانلا ةاناعم تداز دقو
 مهلقانت ةدايز ةجيتن مهيلع ةيلوؤسملاو ءبعلا داز دقف .يعيبط

 ,نوجسلا تعسوو .مكاحملا تسسأو «نيناوقلا تلدُع ,تامولعملا

 .2014 ريمتبس 4 :ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج .*ةلودلا ةءابع نه جورخلا"ب أدبي ةشاشلا لالقتسا 85
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 زايحنا وأ ,ةللضم تامولعم وأ ,ةئطاخ تاقيلعت قالطإ ةهجاومل

 نويفحصلا ناك ؛تلدبت راودألا ىتح .ريغت ءيش لك .لجعتم

 يضاملا يف يمسن انكو .رداصملا تراص سانلا ةماع مويلاو ءردصملا

 حبصأ دقف مويلا امأ ,يقلتملا :نويزفيلتلا دهاشي وأ ةديرجلا أرقي نم

 «فيضيو ءروصيو «ءلسريو ؛عبطيو ,خسنيو ءراتخي :مالعإلل ًمكيرش

 طقف قرافلا ؛مالعإلا يف ءاكرش انلك مويلا .ررحيو ءنوليو ,صقنيو

 ش .86واهو فرتحم نيب وأ ؛نواعتمو غ رفتم نيب

 ىلع ظافحلا ىلع ىضم نمز يف ةلودلل كولمملا مالعإلا دعاس دقل

 اذه عقو امدنعو ؛يسايسلا فالخلا تاظحل ىصقأ يف يبرعلا هروهمتج

 تاماعزلل ةيصخشلا تاءاسإلاو ليوهتلاو ةغلابلا خف يف مالعإلا

 نم رصم ويدار ىلإ ابذجنم لظ هاجتالا اذه نم رفن نمف ةيبرعلا
 هطل "ةليمجلا انتغل" لثم ,ةعئارلا ةيهيفرتلاو ةيفاقثلا جماربلا لجأ

 حرسملا عئاور"و يعيرشلا رامعل "مغنلا رحب يف صاوغ"و نيسح
 يتلا ةيعاذإلا اماردلا نع الضف ,يباثلا جمانربلا اهمدق يتلا :"يملاعلا

 مالعإلا ناكف .ةعئار تالسلسم يف رصم ءابدأ جاتنإ عورأ تمدق

 رصانعلا عيمجب ةينغ ةيهش ةبجو مدقي يذلا خبطملك يرصملا
 .87 ةيئانغلا

 ناك ام نيب نراقي يذلا ؛ةلودلل كولمملا يرصملا مالعإلل عباتملاو

 لبقتسم ىلع قلقب رعشيو ةديدش ةصغب باصي نأ ّدب ال ءراص امو

 . .ريغلا ىدل اهتناكمو رصم ةروصو مالعإلا اذه هلكشي يذلا نطاوملا

 .2014 ريمفون 25 ؛ندنل ,"طسوألا قرشلا" ةديرج ؛نويمالعإ انلك ءدشارلا نمحرلادبع 6

 .2014 ربوتكأ 16 ؛ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج ةداسلا اهيأ اوهبتنا «يلذاشلا معنملادبع دمحم 7
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 "نوسألا قو 9 1" زغل

 هيمسي امك يليللا حبقلا .. عساولا ءابضفلا يف هلك حبقلا سلجي“
 ىرخأ ةرم تاطحم ا كرحمب كسمت .يليللا مهلا وه وأ ضعبلا

 كردت كنأكو ىرخأ ىلإ ةطحم نم ًاعيوس لقتنتف ةركلا ديعتو

 ىتح وأ ملعلا وأ ةفرعملل كبح يفشي ام دجت نل كنأ ًاقبسم
 .ال يتلا هوجولا سفن .مه ىوس كانه ءيْش ال ..ةنيزرلا ةيلستلا
 يتلا هوجولا سفن يه ..ةيسيرابلا قيحاسم ا نم ريثك الإ اهنيزت
 ضيرحتلا باطخ نم اريثكو ةيمهاركلا باطخ نم ضعب رركت
 88”ةعنصلا ةماخفب بلعم ا بذكلاو ةجفلا ةلماجم او ليبطتلاو

 .2014 ماع يف ءيش لك ثدح

 ناك يذلا يلع ميحرلا دبعل "دوسألا قودنصلا" جمانرب يغلأ
 نع ةشاكع قيفوت نلعأ امك ."سانلاو ةرهاقلا" ةشاش ىلع همدقي
 "يف ب نوأ" ةائق نم طايخلا يامأ تدعبتساو ,"نيعارفلا" هتانق قالغإ

 ةانق تنغتساو ءاابعشو ادلب برغملا قحب قة ءيسملا اهقيلعت بقع

 كتهو شرحت ثداوح ىلع جفلا اهقيلعت دعب يسدمبي اهم نع "ريرحتلا"
 اسيئر يسيسلا حاتفلادبع بيصنت موي يف ريرحتلا ناديم يف ضرع
 .رصمل

 .2014 ريمسيد 9 «ةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج «يبرعلا ءاضفلا جيجض ءرطم ةلوخ 8
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 057 مساب ةحاسلا ىلع نم اوفتخا نيذلا جماربلا يمدقم زربأ

 ما" ةانق ىلع ضرعي ناك يذلا ,"جمانربلا" رخاسلا هجمانرب فقوت دعب

 فقوت ببس فسوي عجرأ ثيح ,2014 وينوي يف ؛"رصم يس يب

 .جمانربلا قيرف اهل ضرعتي يتلا ”طوغضلا" ىلإ هجانرب
 جمانرب ةمدقم «نمحرلادبع انيد تلحر "يس يب يس" ةائق نعو

 ,"ءودمي" هجمانربو ,بيدأ نيدلا دامع اهدعب نمو ,"ءاسم ةعباسلا"

 «"ليللا فصتنم ةموكح" جمانرب مدقم «يليسعلا دمحأ عيذملا كلذكو

 ."مايأ 3" جمانرب ةبحاص ءرونأ يجنإ ةعيذملاو

 مدقم «حاتفلادبع هللاب زتعم كرت ,ربوتكأو ربمتبس يرهش لالخو

 ةمدقم «ناحرس ةلاه ةيمالعإلاو ءروحملا ةانق ,"راصتخاب" جمانرب

 90" جمانرب ءرينم ةماسأ ةرداغم ىلإ ةفاضإلاب ,"ناوألا نآ" جمانرب

 .ةانقلل همامضنا نم طقف رهشأ 6 دعب "ةقيقد

 (22014 سطسغأ رهش لالخ ,"سانلاو ةرهاقلا" ةانق تلخت امك

 يلع ميحرلادبعو ("ةبنكلا برزح" جمانرب ةمدقم ةرامع ةلئان نع

 ."دوسألا قودنصلا" جمانرب مدقم

 ىلع راتسلا لدسأ ,ربمتبس 25 يف اًديدحتو "يف ين نوأ" ةانق يفو

 رخآ تناك ثيح ,ةدوف يرسي همدقي ناك يذلا "مالك رخآ" جمانرب

 تقو ناحو ..نطولاو ريمضلا ةيعجرم انمهأ نأ هللا دمحن" هتاملك

 .89"ةحارلا

 ةباوب" عقوم «تايئاضفلا تاشاش نع اًيمالعإ 12ل "ريبكلا جورخلا' ماع .."2014" ءطسابلادبع دمحم دمحأ 9

 .2014 ربمسيد 28 ؛نيورتكلإلا "نطولا
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 .هحمالم ضعب نم ريغُي رخآ لوق ينو ..ريغتي يمالعإلا دهشملا
 ةقلح ضرعت ديعس ماهير ةينويزفيلتلا جماربلا ةمدقم تناك امنيب

 ركو هنأب امهتم اًركو محتقت يقارع ىنم اهتليمزو «نجلا نع
 فسوي مساب ناك ,عامجلا عاضوأ نع ثدحتت بطق ةبهو ,نييلثملل

 امنيبو مهزانم اومزلي نأ ىلع اوربجأ دق يوارمح ورمعو دجام مرو
 جمانرب يف قسفلا ةعاشإ ةمق نم انيد ئربت نيدباع حنج ةمكحم تناك
 مسر مهتب راوسألا فلخ نوعبقي بابشلا تارشع ناك ,"ةصقارلا"

 .ةيجاجتحا ةفقو يف ةكراشملاو روتسدلل ةداضم ةياعد رشن يتيفارغ

 يمالعإلا دهشملا يف ام رييغت ثودحب تحوأ ةقحالتم تارييغت
 له :زربألا هناونع لظ رييغتلا ةبقر يف قلعملا لاؤسلا نكل .يرصملا
 اذه رمتسيس مأ .يرصملا مالعإلل ةديدج ةيادب ىلإ كلذ يدؤيس
 ؟كبترملا دهشملا

 -ًقحال هتانقو ةشاشلا ىلإ داع يذلا- ةشاكع قيفوت ناك

 بظاو دقف ,"2011 ةروثل ةداضملا ةياعدلا"ب فرعي ام يجورم
 تاملاكم ثَب ىلع ,"دوسألا قودنصلا" جمانرب بحاص .يلع

 هفشك ىوعدب ةروثلا كلت يف نيكراشملا ءاطشنلا نم ددعل ةيصخش
 دح ىلع .رباخت اياضق يف تاملاكملا هذه باحصأ طرؤوتو ةرماؤل
 .هريبعت

 بيج لامعألا لجر نأ "دوسألا قودنصلا" مدقم عقوتي 0

 صخي اميفو .يمالعإلا هموجه يدصتلل ةوقلا هذه لخدتيس سريواس
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 ريتاوف دادسب بلاطت امنيح ةلودلا نإف مولعم وه امكف "ةشاكع" ةائق .

 ,ةانقلا هذه ةرصاحم لجأ نم نوكي كلذ نإف «ةرخأتم ةيلام تامازتلاو

 .اهنم صلختلل وأ اهيلع طغضلاب

 هذه نأ ريغ ,ءىضوفلاب مستي رصم يف يمالعإلا دهشملا نأ ديكألا

 ,يحئاضفلا مالعإلا نأ ىلع اًرشؤم يطعت ابر تالوحتلا وأ تارييغتلا

 .هتعزه تايطعم لمحي ,صاخشألاب ريهشتلا دّمعتي يذلا

 ىلإ نيريشم «مؤاشتلا ىلإ برقأ اسجوت ضعبلا يدبُي ؛لباقملا يف
 لثم ًالادتعاو ًالقعت رثكأ تاوصأ تفتخا ؛ىرخألا ةفضلا ىلع هنأ

 2 (حيف ف نوأ ةانق) "مالك رخآ" هجمانرب فقوت يذلا ةدوف يرسي

 ."ستيه ويدار" ةعاذإ ىلع ماعلا فرشملا ءيدوعس ةدياع تضرعتو

 ةفورعملا ةيضقلا يف ةءاربلا ماكحأ ىلع اهقيلعت ببسب فاقيإلل
 ىلإ اقداعإل ةسائرلا ةسسؤم لخدت لبق ,"نرقلا ةيضق"ب ًيمالعإ

 .اهلمع

 تاونقلا يف نومضملا نإ" نمؤن انلعجت ءاوجأ طسو اذه ثدح

 دقف .ةئراط تاداعو ةديدج ميق رثإ كلذو .ًاليلق الإ "هات" ةصاخلا

 تراصو «نيدهاشملاو نالعإلل ةبلاج ةشاشلا ىلع حئاضفلا تراص

 ةغللا تراصو «,نيدهاشملاو نالعإلل ةبلاج ءاوهلا ىلع تاقانخلا

 تراصو «نيدهاشملاو نالعإلل ةبلاج نيوختلاو تاماقتالاو ةيقوسلا

 .90"نيدهاشملاو نالعإلل ةبلاج رخأتملا راذتعالاو لود ةميتش

 .2014 ربمسيد 20 ؛ةرهاقلا ,"”مويلا يرصملا" ةديرج هدعبو لصافلا لبق ءيزوف ديفم 0
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 يمالعإلا دهشملا لبقتسم ىلع فوخ ال هنأ ىري نم كانه
 تاوبقلا كالم" نإ لوقلاب عفديو ,هسفنب هسفن حلصُي هنأل ؛يرصملا
 هذه نأ ,ةياهنلا يف ءاوفشتكا ةيحئاضفلا جماربلا هذه مدقت تناك يتلا
 ةطلسلا قاوبأ' تدأ اذكه ..مهحلاصمب رضت ةيمالعإلا تاجتنملا
 .91"اهدوجول ةجاح كانه دعت لو ءاهتمهم "ةمكاحلا

 دقف ءاعقوتم اًرمأ ادب "نيعارفلا" ةانق قالغإ نإف ءلباقملا يف
 ,ةيفاك تاداريإ اهقيقحت مدعل ةرمتسم ةيلام تامزأ باعت ةانقلا تناك

 ثودح نع يلع ميحرلادبع جمانرب فاقيإ ةعقاو فشكت نيح يف
 .فلملا اذه عم ةلودلا لماعت ةدنجأ يف ريغت

 ًالوبقم دعي مل سمألاب سبولطم ناك ام نأ وه ضعبلا ىدل ناهرلا
 جمانربب ةصاخلا "سانلاو ةرهاقلا" ةانق تبحر قباسلا يفف .مويلا

 تارشعو «هثب ءارج ةينوناقلا ةيلوؤسملا تلمحتو ,يلع ميحرلادبع
 ةانقلا تدجو .فاطملا ةياف يف .همدقي ام ةينهم مدع نأشب تاداقتنالا

 ةصاخ) اهحلاصم عم ضراعت لثمي "دوسألا قودنصلا" رارمتسا نأ
 بيجن يوقلا لامعألا لجر عم ةهجاوم يف يلع لخد نأ دعب
 .هنع يلختلا متف ,كلذك ماظنلا لاصمو .(سريواس

 هوجو دحأ ىلع ةلوجلا هذه يف لاملا ةطلس تزاف ,رخآ ىنعع

 .(يحئاضفلا) مالعإلا

 6 ؛يورتكلإلا "9ان/“ عقوم «؟رصم يف يحئاضفلا مالعإلا فقوتيس له -طايحلاو ةشاكع دعب ؛لئار دمج 1
 .2014 ريمتبسا
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 .اذدجم ةطلسلا اهنإ

 ,ضعبلا هلضفي يذلا "ةيفحصلا ةعامجلا" ريبعت مادختسا زاج نإ

 طمنلا لوغت دعبو ءبسحف ةطلسلا ةوق هجاوت تناك ةعامجلا هذهف

 امداخ ةعامجلا نم دسافلا وضعلا حبصأ .دالبلا يف هوشملا يلامسأرلا

 ,ةقيقحللو .لامعألا لجرو ةطلسلا :امهعم هحاصم ىعري نيديسل
 الو .فاتملاب ةمينغلا نم ىضرت ,ةعانق فارطألا رثكأ يه ةطلسلاف

 .اهبايغ يف مداخلا لعفي امع لأست

 ىوتسم يف ةطلسلا رصحن نأ نكمي ال هنإ لوقن حيضوتلا نم ديزمل
 تايوتسم لك يف ةدوجوم يهف :ةلودلا زاهج وأ ةيسايسلا ةطلسلا

 ,ةعومجم لكف «ةيمالعإلاو ةيركفلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا

 اذإو .يوطلس قطنمل ةعضاخ امهيف تاقالعلا نوكت .لكيه لكو
 ىلإ فدق اهأل ةيوطلسلا ةسرامملا مكارتل اًركرم ةلودلا تلم

 تالاجملا نع كلذ عم يفنت ال يهف ءاهل يعامتجالا لكلا عاضخإ

 .92ةيوطلسلا اهتاقالع ىرخألا

 مالعإلا اهيمسنس ىرخأ ةطلسو لاملا ةطلس نيب لازن مامأ انك انه

 .مورهمو رئاف كانه مئاد .يحئاضفلا

 "ءاسم ةرشاعلا" جمانرب نع لاسرإلا عطقنا نيح ,ةمزألا ترركت
 لئاو همدقم فشك دعب 22014 ربوتكأ 19 يف "ميرد" ةانق ىلع

 يف اهتلفط تبيمنأ يتلا ةديسلاب قلعتت ةديدج ةلدأ نع يشاربإلا

 0.1988 ءاضيبلا رادلا .نويغ .ةيطارقميدلاو ةيسكراملا -ةطلسلا -نيدلا :ايجولويديألا دقن يف .يراوزلا اضر 2

 5 .25 ص
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 ءابطأ طروت اهيف تبثأو ,ةريحبلاب راودلا رفك ىفشتسم مامأ عراشلا
 ةعقاو نع هثيدح نع الضف ,ىفشتسملا لخاد ةدالولا نم اهعنم يف
 ةباوب هيلع تطقس ذيملت ةافوو «تادبلل ةيوناث ةسردم يف شرحت قلعتت
 .حورطم سرادم ىدحإ يف ةيديدح

 نم هعنم مت هنأب كلذ ىلع ًالدتسم .ةينف تسيلو ةيسايس بابسأل ناك هجمانرب نع ىجافملا ثبلا فقو نإ يشاربإلا لئاو لاقو
 .ةقلحلا لامكتسا

 ةيبرتلا يريزو نأ ةقلحلا لبق هغالبإ مث هنأ يشاربإلا فاضأو
 تومب قلعتت تافلم حتف نم ةدشب نابضاغ ناكسإلاو ميلعتلاو
 ءامومع رصم يف سرادملا عاضوأبو سرادملا يف ذيمالتلا
 عنصم يف ثدح املثم ,تآشنملاو عناصملا ضعب يف تارايفالابو
 تافلاخم لوانتل يعاد ال هنأو ءامومع نيعاطقلا يف داسفلابو .روبعلا
 داسفلا فشك ةرورض تدكأو كلذ تضفرف «نيترازولاب قلعتت
 ."ةينهملا دعاوقلابو تادنتسملاب احلستم تمد ام نيئطاوملا ةيامحو

 قالغإو تاونقلا ىلع طوغضلا ةسرامل ناكسإلا ريزوو ميلعتلاو
 تاقبطلل زايحنالاو سرادملا ءانبب رثكأ امتهي نأ امهيلع .جماربلا
 .يبابلاو عناصملا تارايشا عنمو ناكسإلاوأ ميلعتلا يف ءاوس ةحداكلا

 نم لضفأ ءارزولا ضعب دنع جمانرب قالغإ نأ تفشتكا دقل
 .93"عنصم وأ ةسردم ءاشنإ

 تالخدن :يشاربإلا .."ءاسم ةرشاعلا' نع لسرإلا عطق ءارو لطع :”ميرد“ .هللادبع سانيإو نيدلا لام متاح 3

 .2014 ريرتكأ 20 .يورتكلإلا ”قورشلا ةباوب“ عقوم .ةمص يأ انل سيل :ءارزولاو . .ةيسايس
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 ىلع ءءارزولا سلجم مساب ثدحتملا شيواق ماسح ريفسلا بقعو
 ةائق عم ةينوفيلت ةلخادم ربع "ءاسم ةرشاعلا" نع ثبلا عطق ةعقاو

 تاسايسب ةلص يأ اهل تسيل ةموكحلا نإ" :اهيف لاق "يف َي نوأ"

 صخي رمألا نإو ,نيعيذملا ديدحت وأ ةمدقملا جماربلا ىوتحمو ,تاونقلا

 نع يشاربإلا هلاق ام ىلع قيلعتلا شيواق ضفرو ."ةانقلا ةسايس

 نأ ىلع اًددشم «ميلعتلاو ةيبرتلاو ناكسإلا يريزوب ةقلعتم تافلم

 بادآو تايقالخأب مازتلالاو ,مالعإلا ةيرح ىلع ةصيرح ةموكحلا

 .ةنهملا

 ,ميرد تاونق ةرادإ سلجم سيئر «نيدلا زع ةماسأ دكأ ؛هتهج نم

 يف لطع ببسب ءاج "ءاسم ةرشاعلا" جمانرب نع لاسرإلا عاطقنا نأ

 «يلاتلا مويلا حابص نم ةرشع الإ ةدحاولا ىتح رمتسا "رفريسلا"

 يف ةيجراخ تالخدت وأ ةيسايس بابسأ يأ كانه نوكت نأ اهفان

 .94ةانقلاب يسيئرلا "وش كوتلا" جمانرب نع لاسرإلا عطق

 عطق لوح ةيرابخأالا عقاوملا ىلع ددرت ام نإ :نيدلا زع لاقو

 ءارزولا سلجمب رابك نيلوؤسم نم لخدت دعب جمانربلا نع لاسرإلا

 وأ نأشلا اذهب لوؤسم يأ نم تالاصتا يأ قلتي مل هنإو «ءارتفا ضحم
 .ةانقلا ةشاش ىلع رمتسم "ءاسم ةرشاعلا" نأ اًدكؤم ,هريغ

 ربوتكأ 20 ؛ةرهاقلا ,"ريرحتلا" ةديرج ,"ءاسم ةرشاعلا" ىلع ءاوهلا "يرد" ةانق عطق بابسأ فشكت "ريرحتلا"“ 4

4 
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 سلجم سيئر .بلحم ميهاربإ سدنهملا عامتجا نم مغرلا ىلعو
 ةرم ةشاشلا ىلإ ةدوعلاب هتبلاطمو ؛يشاربإلا لئاو عم ىارزولا
 همدقم ةدوع دهشي مل "ءاسم ةرشاعلا" جمانرب نإف ,95ىرخأ
 نم ةلجسم تاقلح ثب ةداعإ يف "2 مرد" ةيئاضف رمتسعل ,يشاربإلا

 .مايأ ةعضبل جمانربلا

 ,ةموكحلاو "ميرد" فقوم يشاربإلا دقتنا ءيفحص راوح يلو
 ةانقلا بيجتست نل وينوي 30 ةروث دعب هنأ ليختأ تنك" :ًالئاق

 ,ريزو يأ نم ربكأ روهمجلا دنع اهتيقادصمب ميردف ءريزو طوغضل
 ماتا عيطتسأ ال يلاتلابو ؛نطاوملل ريخألاو لوألا انءالو نأ ةصاخ
 يتمدص نكلو «لبق نم نمثلا تعفد اهنأل ؛اًريثك كلذ لعفت امنأ ميرد

 .96"وينوي 30 ةروث دعب نيبثا وأ ريزو نم فقوملا اذه بأي نأ
 نيب حلص ةسلج مظن .بلحم ميهاربإ ءارزولا سيئر نأ ريغ

 يرد تاونق كلام .تجمب دمحأ لامعألا لجر نيبو يشاربإلا
 عطق ةيفلخ ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو ءرصنلا وبأ دومحم روتكدلاو
 حراصتو فقوملا ءاهفإ مت هنإ جمانربلا مدقم لوقيل «هجانرب نع ثبلا

 22 .يورتكلإلا "قورشلا ةباوب“ عقوم .هجئانرب ةدوع رظتنأو هدقتفأ يإ يشاربإلل تلق :"بلحم" .يركبلا ميرك 5

 .2014 ربوتكأ

 الإ ميردل دوعأ نلو . .ةموكحلا هذه ءامتنالا نوقحتسي ال ءارزو كانه نأ ينيقي :"يشاربإلا“ هللادبع سانيإ 6

 .2014 ربوعكأ 23 .يورتكلإلا "قورشلا ةباوب* عقوم .تاناسضب
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 هب دصقي مل ثدح ام نأ ىلإ اًريشم ههبلق يف ام جرخأو ,فرط لك

 .97ريزولا صخشل ةءاسإلا

 دحب ةحيضف يه يتلا ؛لاسرإلا عطق ةلأسم نع ٌمالك اندنع سيلو

 يتلا ءيويزفيلتلا ثبلا ىلع ةباقرلا هتغلب يذلا ىدملا نع تفشك اَهاذ

 مل افإ ىتح ,:98دهاشملا مرتحت ام رثكأب ةطلسلا ةيساسح يعارت تتاب

 ةلماجم ةائقلا ةعمس نم لينلا وأ جمانربلا مدقم ةناهإ يف ددرتت دعت

 الو ,ةحضاو لاسرإلا عطق ةلالد نإ .اًتاظفحتل ةباجتساو ةموكحلل

 .اهتايبلس ىلع ءوضلا طيلست يف اًدهج لذبي نأل ءرملا جاتحي
 ىلع "ءاسم ةرشاعلا" جمانرب ىلع ثبلا عطق ةعقاو نم مايأ دعب

 ةقلح م.يدقت نم دعس دومحن عنم "راهنلا" ةانق تررق "مرد" ةانق

 ."راهنلا رخآ" جمانرب نم تبسلا

 «حالص دلاخ جمانرب ثبو ةقلحلا ءاغلإب دعس غلبت مل ةانقلا ةرادإ

 ةنيدمب ويدوتسالا رقم ىلإ هلوصو ةظحل أجافي دعس لعج يذلا رمألا
 299 حالص دلاخ فويضو لمع قيرف دوجوب «يمالعإلا جاتنإلا

 علطت عفنيه شم" ةباجإلا تناك ثدحي امع ةائقلا ةرادإ لأس امدنعو

 .100كلذل تارربم يأب هرابخإ نود ,"هدراهنلا

 انفقومو ..هاوفألا ميمكتل ةين ال :"نييمالعإلا"ل بلحم ,يفيصلا دمحمو هط دمحمو لماك دمحمو لماك روصنم 7

 .2014 ربوتكأ 23 ,ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج .رالود رايله ١١ب يلود ميكحت اياضق يف فيعض

 .2014 ربوتكأ 22 ,ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج ,ءانبلا دقتلا ةبوُّبس ,يديوه يمهف 8

 يرصملا ةباوب" عقوم ,"جاتنإلا ةنيدم" هلوصو دعب "راهنلا" ةشاش ىلع روهظلا نم دعس دومحم عنم ,ديعس متاح 9

 .2014 ربوتكأ 26 ,يورتكلإلا "مويلا

 26 ؛يورتكلإلا "قورشلا ةباوب" عقوم ؛"راهنلا رخآ" ميدقت نم دعس دومحم عنم سيلاوك رشدن «قوراف دنحأ 0

 .2014 ربوتكا
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 نايبلاب روهظلا نم دعس عنم نيب ةقالعلا لوح ريثك مالك ريثأ
 تنلعأ يذلاو ؛تاعاسب ةقلحلا ءاغلإ لبق ,راهنلا ةانق هتردصأ يذلا

 وأ دالبلا دض ةيبنجألا تاماقالاو "تاعئاشلا يجورم" روهظ عنم هيف

 كاردإلا ىلع ءانبو "راهنلا" نويزفيلت ةكبش نإ" :نايبلا عباتو «شيجلا
 ةيلوؤسملا ىلع ءانبو .يرصملا يموقلا نمألا ددهي يذلا رطخلل
 ططخم ةهجاوم يف ايخيرات اًرود مالعإلا ىلع ضرفت يتلا ةينطولا
 اذهب حمست نل ةكبشلل ةيريرحتلا ةسايسلا نأ دكؤت ءرصم طاقسإ

 تاوقلا قح يف وأ «ءانيس يف اندونج قح يف تازواجتلا نم عونلا
 آل يأرلا ةيرح نأ ةكبشلا كردتو ,مومعلا هجو ىلع ةيرصملا ةحلسملا

 نمو يرصملا شيجلا تايونعم نم ةيرخسلا اًدبأ رربت نأ نكمب
 شيجلا اذه ىلع ةريبك ًالامآ قلعي يذلا رصم بعش تايونعم

 ."باهرإلا ىلع برحلا يف راصتنالل

 دومحمل دكأ ,"راهنلا" تاونق سيئر ,خيشلا ةماسأ سدنهملا نأ ريغ

 .قالطإلا ىلع نايبلا اذهب دوصقملا سيل هنأ دعس

 ميدقت يف "رمتسم" دعس دومحم نإ "راهنلا" تلاق درو ذخأ دعبو
 روهظلا نع هفاقيإ نع ءابنأ نم ددرت ام نإو ةانقلا ةشاش ربع هجئانرب

 ."حيحص ريغ" اهتشاش ىلع

 دعس دومحم نأ "راهنلا" دكؤت" :ةانقلا تلاق ءاهنع رداص نايب يفو

 مود هاندتعا امك هرود اييدؤم اهتشاش ىلع روهظلا يف (رمتسم)

 ةيجاونو ليلمافلا نيرو تنصلا هيعراو نطولا ةريسم معد يف
 ةلودلاو عمتجماو نطاوملل امعدو هلاكشأ لكب لامهإلاو داسفلا
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 .101"نطولا اذه ةعفر لجأ نم اهناكرأ لكب

 قلطني نأ بجي رصم يف ةيمالعإلا ةحاسلا ىلع يرجي ام مهف نإ

 ةعيبط سكعي وهف .ًالقتسم سيل «مالعإلا نأ اهدافم ,ةمهم ةقيقح نم

 رصم لغم دلب يف لقتسم مالعإ نع ثيدحلا .يسايسلا ماظنلا دودحو

 .ةغلابلا لاكشأ نم الكش ربتعي

 رح مالعإل سسؤت مالعإلاب ةصاخلا روتسدلا داوم تناك اذإو

 ةمدخل هفيظوت يف امغار ودبي يسايسلا ماظنلا نإف .لقتسمو

 ةددحم اًراودأ بلطتت رصم يف لّوحتلا ةلحرم نأ ةصاخ .هحلاصم

 روهشلا تدهش اذه .ماظنلل ةداضملا ةياعدلا لاكشأ ةهجاوم ىوعدب

 بناج نم تالخدت يسيسلا حاتفلادبع سيئرلا دهع نم ىلوألا
 هنيب عمج ءاقل نم رثكأ ميظنت مت ثيح .يمالعإلا دهشملا يف سيئرلا
 لصت ةقلح مهرابتعاب مههاطقتسا ىلع اصرح انيأر .نييمالعإلا نيبو
 نإ لب .ةماعزلا ةلاه ىلع ظافحلا لجأ نمو ماعلا يأرلاب سيئرلا

 ءرصم يف ماظنلا دض اهايإ اًربتعم ةددحم ةانق نع ثدحت يسيسلا

 .حضاو هيجوت اذهو ..هنيعب يورتكلإ عقوم نم رذحو

 ؟مالعإلل ديدج روصت ةغايصل ةلواحم كانه له

 لظ يف نكل ,ةلواحم كانه ديكأتلاب .باجيإلاب ةيقطنملا ةباجإلا
 زاجنإ متي مل ءمالعإ ةرازو وأ نامرب دوجو مدعو ماعلا كابترالا

 «يورتكلإلا "قورشلا ةباوب" عقوم ءدعس دومحم يمالعإلا نم يئاهنلا اهفقوم حضوت 'راهنلا“ ءيمهف ءاسيم 1

 .2014 ربوتكأ 8
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 عالطتسا فشك ىرخأ ةيحان نم .راطإلا اذه يف ركذُت تاوطخ
 نم 9/076 نأ ةيئاغإلا تاساردلل "نودلخ نبا" زكرم هارجأ يأرلل
 ةيدايحلل هراقتفال :مالعإلا لئاسو ءادأ نع نيضار ريغ نييرصملا

 سطسغأ ىتح 2013 سطسغأ نم ةرتفلا لالخ كلذو «عونتلاو
4. 

 وهف .يمالعإلا ءادألا ةعجارمب ةبلاطملا ىلإ انعفدي ماعلا هاجتالا اذه
 نإف ىرخأ ةيحان نمو ءامي ساسملا زوجي ال ةسدقم ةرقب سيل ةيحان نم

 يف طقسي ال ىتح .ةمهملا رومألا نم هتلاسرو هدودحو مالعإلا رود
 ىلإ لوحتي ال ىتحو ,ةحاسلا ىلع فارطألا نم فرط يأل ةيعبتلا خف
 .هتيقادصم هدقفي امب ,ةياعدلا ةلآ نم ءزج

 يف مالعإلا رود نأب رقن نأ ةعجارملا يف تاوطنخلا ىلوأ نوكت امبرو
 ريونتلاو ةيعوتلا ىلع اعجشم الو اًدعاسم نكي مل ةقباس دوهع

 هبيصن لمحتي ةياهنلا يف هنإ لب ,يعوضوم لكشب قئاقحلا ليصوتو
 ةجيتن روصتن نأ نكمي ال اننأل ؛مهم سرد اذه .يسايسلا قافخإلا نم
 ىلإ تدأ يتلا ةقيرطلا سفنب فرصتن اننأ املاط يمالعإلا ءادألل ةفلتخم
 .102ةقباسلا تاقافخإلا

 سعارص ههجوأ دحأ يف دعي ةيمالعإلا ةحاسلا ىلع ثدحي ام لعل
 لثمتت ىوقو ةينمأ ةرهجأو ةيسايس تالتكت نيب ماعلا يأرلا ةدايق ىلع

 .لامعألاو لاملا لاجر يف اسماسأ

 .2014 ريوتكأ 5 ,ةرهاقلا ."مويلا يرصملا“ ةديرج .!مالعإلاو مالحألا نع ,ديعس معنملادبع د 2
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 ,ةيئاوشعلاب مستيو ايوضوف ةظحللا ىتح ودبي يمالعإلا دهشملا
 وه يحئاضفلا ءادألا ةبحاص وأ ةئيسلا هوجولا نم صلختلا ةيلمعو
 رصم تشاع اذكه .هنيبت بعصي يذلا ,موتكملا عارصلا اذهل ةجيتن

 دحأ ال نأب ةلاسرلا عباط ذختت اهنكل ؛مالعإلا ريهطتل ةيئاوشع ةيلمع

 .سيئرلا ةيامحب عتمتي

 دق ؛اًحضاو مالعإلا لبقتسم ودبي ال :تايطعملا هذه لظ يف

 ءلضفألا ويرانيسلا وهو «مالعإلل ىلعأ سلجم سيسأتل رومألا هجتت
 وهو «ةطلسلا بناج نم ةرشابم ةرطيس كانه نوكت نأ دراولا نمو

 .لمتحت ويرانيس أوسأ

 ةيمالعإلا ةلاحلا" نإف ,فورعم يفحص بتاك فيصوت بسح

 ىلع ةنهارملا ىلإ اًرطضم ودبي اميف سيئرلا نكل ,"ةنابرخ"و ءةدساف
 فورظ الو «نيرخآب حمسي تقولا الف «نييمالعإلا نم عونلا اذه

 .هحومط ىوتسم يف امالعإ ديري سيئرلا ناك اذإو .حمست دلبلا
 .هنوكلمي نيذلا لامعألا لاجرب مالعإلا ريهطت ةكرعم أدبي نأ هيلعف

 عم مهأ هلالخ نم سانلا نومهويو ,ةيصخشلا مهضارغأل هنوهجويو

 .103"كلذ نع نونوكي ام دعبأ مهو ..ةلودلا عمو سيئرلا

 ةلاح نم صلختلا ىلع لمعي نأ ةلحرملا هذه يف مالعإلا ةمهم نإ

 تاروثلا دهع دعب تدلوت يتلاو يرصملا عمتجملا يف ةيراجلا ةنوخسلا

 ربمسيد 27 .ةرهاقلا ,"نطولا" ةديرج .كل اودجس ولو نهارت ال :مالعإلاو سيئرلا ءيسودركلا دومحم 3
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 ريكفتلا نوكي نأ وأ ريكفتلا نع رجعي اًدشر نيريثكلا تدقفأ يتلاو
 جاتحي مالعإلا نإف ,ةطاسببو .اعفدنمو اًرئاحو ابرطضم اًرجاع هيف

 "ةينهملا" ةلاحلا ىلإ "ةئبعتلا"و "ضيرحتلا" ةلاح نم جورخلا ىلإ ةدشب
 ةدابع ةلاح نم صلختلا جاتحي امك .ةفرعملاو تامولعملا ىلع موقت يتلا

 اهداريإو رومألا نزوو «مييقتلاو ةبساحملا ةحاس ىلإ جولولا ىلإ درفلا
 رهوجلا نإف ,كاذ وأ اذه عوضوملا ناك ءاوسو .حيحصلا ناكملا يف

 امهإف ءامهنيب طباورلا مغرف ,مالعإلاو ةسايسلا نيب ام ةفاسملا قلخ

 .هنازيمو هتحاس امهنم لكل ,نالصفنم نالاجب

 يف ةلودلا ىلع ظافحلا يف امهم اًرود مالعإلل نأ انريدقت ينو
 0 اهسسأ ضيوقت نولواحي نم عم ىربكلا ةكرعملا ةهجاوم
 لب ءرصم ىلع رصتقت ال انه ةكرعملا .نوناقلا ىلع جورخلاو فنعلاو
 نأ شهدملا نمو .هيف شيعن يذلا ميلقإلا دادتماب ةدتمم ةكرعم اهإ

 هيف دتما يذلا تقولا يف يلح اًمالعإ راص يرصملا مالعإلا

 ناتسكاب ىتحو ًببرغ برغملا نم ةدتمم ةحاس لمشي يكل ديدهتلا

 ةددعتم ءامسأ تاذ تاميظنتل الماشو «ميلاقأو الود اًرباع ءاقرش

 نم ةيربربلاو دارفألل حبذلا لالخ نم اهسفن نع نلعت اهلكو
 ةبعصلا مايألا نكلو ؛ليقث انه ءبعلا .لودلاو تاعمتجماو تاعامجلا

 نيدلاب ةفرعملاو يعولل ةدعاق رصم نكت مل امو ,ةليقث اهماهم نوكت
 .لبقتسملا ةلصوب نع ثيدحلل لاجم ال هنإف حيحصلا

 ىلإ جرخ دقف ,تاسسؤملا ءانب ةداعإ ةلحرمب رمت اهلك رصم نإ

 حاتفلادبعب تءاج ةيسائر تاباختنا تيرجأ امك (2014 روتسد رونلا
 مالعإلا نإف انه .ةيعيرشتلا تاباختنالا كلذ يلتو اسيئر يسيسلا

 ةلودلا تاسسؤم لك هلعفت ام لعفي نأ ىلوألا :ناتمهم هقتاع ىلع
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 ةقيقحلا يف ةميق الف ؛نيناوق ىلإ روتسدلا داوم ليوحتيهو ,ىرخألا
 ةطلسلا لالخ نم قبطت نيناوق ىلإ اهليوحت نود ةيرحلا يطعت داوم
 سلجم لثم روتسدلا يف تدرو يتلا تاسسؤملا نأ امك ؛ةيئاضقلا

 ؛يموقلا مالعإلا ةمظنمو ؛ةيموقلا ةفاحصلا ةمظنمو ,يموقلا مالعإلا

 ةباقنو مالعإلاو ةفاحصلا هدوقت نينقتو راطإ ىلإ جاتحي اهنم لك
 ىلع "ةيموقلا ةفاحصلا" عضول ناوألا نآ امر هنأ ةيناثلاو .نييفحصلا

 م.دتسملا فيرتلاو سالفإلا نم الدب ومنلاو راهدزالل حيحصلا قيرطلا

 لمحتتو اهكلمت ال ةماع تاسسؤم ىلإ اهوحتب ةلودلا ةينازيمل
 اهكلمتي يكل يرصملا بعشلل حرطت امنإو «ةموكحلا اهتيلوؤسم
 وأ درفل راكتحا امنود اهمهسأ يرتشي امدنع اهتاهاجتا ددحيو اهبقاريو

 .ةعامج

 يف يطارقميدلا روطتلا نم ءزج مالعإلا نأ دحأ ىلع اًيفاخ سيل
 لاكشأو ةينويزفيلتلا تاطحملاو ةفاحصلا حجنت ام ردقبو «دالبلا

 نإف ؛يركفلا باهرإلاو يظفللا فنعلا بنجت يف ننورتكلإلا ريبعتلا
 نإف انه .ةيقطنملا اهتجيتن ىلإ لصت فوس رصم يف ةيطارقميدلا ةريسم

 نم ةيسايسلا تاسسؤملاو ,يلحملا مكحلاو .يلهألا عمتجملا ةعباتم

 يعولا ينبت اهلك ؛ةيئاضقلا ةطلسلا ىلإ ةيروهمجلا ةسائر ىلإ ناملربلا

 يطارقميد عمتجم يف اهنع ىنغ ال يتلا ميقلا قلختو ؛ةكراشملا يمنتو
 .104جاتنإلاو لمعلاب لاعف

 يمالعإلا ءادألا "ةهاتم" نم جورخلل «ةيادبلا طيخ وه اذه

 .كبترملا

 .2014 ربوتكأ 12 .ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج ؛!ىرخأ ةرم مالحألاو مالعإلا ,ديعم معنملادبع .د 4
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 "مالعإلا" ةياهن

 لك ىضوفلا ايند يفف .مالعإلا يف ءيش يأ لعفت نأ كنكمي"
 قالخأو أ نيد وأ ديلقتو أ ةقايل نم عزاو الف .حابتسم حابم ءيش
 ."كيسركب قصتلاو ةراثإلا دهاش" ةنلعم ا ةلاسرلاف .اهريغ وأ
 ماسقنالاو ةليذرلار شننو مهولا عيبن نييحئاضف /ذكه انارت يكل
 للحتلاو ةياعدلاو بذكلاو سيلدتلاو عادخلاو ىضوفلاو
 105”ةذوعشلاو لجدلاو

 درجم تناك نأ دعب ,مالعإلا ةرازو ءاغلإب اًريخ سانلا رشبتسا

 طخلا" رود دوقعل تبعلو 2يسايسلا ماظنلا ريربتل يموكح زاهج
 ."ةلودلل ةياعدلل يمامألا

 ةعاذإلا لالقتسا هاجتاب ةوطخ رارقلا اذه يف نوريثك ىأر

 نيركفملاو باتكلا نم ةلقتسم ةئيه ةرادإ تحت امهعضوو نويزفيلتلاو
 لودلاب ةوسأ «,ةيبعشلا ةفاقثلا ءانبل نينانفلاو نيعدبملاو ءابدألاو

 ىلع ةعزوم وأ امي نيلماعلل ةفاحصلا نوكتو ,ةمدقتملا ةيطارقمدلا

 ملعتي ىتح اهنيب اميف رواحتت .دالبلا يف ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلا
 ال يذلا سكاعملا هاجتالا يف طقف سيل .رخآلا يأرلاو يأرلا سانلا
 ءليدبلا وأ لباقملا وأ رخآلا هاجتالا يف لب .رخآلا هاجتالا نيبو هنيب ءاقل

 .2014 ربمسيد 15 ؛ةرهاقلا ,"نطولا“ ةديرج ,هعراش لثم مالعإ ءيفيرطغلا ءالع 5
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 لمعلا ةدحو ساسأ يه يتلا ةينطولا ةفاقثلا ةدحو ىلع ًاصرح
 .106ءاصقإ نود يفالتئالا مكحلاو ينطولا

 مالعإلا ةرازول ليدبلا ىمسملا ناك اذكه ؛يموقلا داشرإلا ةرازو

 دهع يف لاخلا تلدبت نأ ىلإ نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ يف ةيرصملا
 1982 ةنسل 43 مقر يروهمتج رارقب تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا

 مالعإلل ةلودلا ةرازو ىمسم تحت ةلقتسم ةرازو مالعإلل حبصأف

 .اماع 62 رادم ىلع رمتسا لقتسم نايكك

 ىلع ريبك ٌدامتعا كانه ناك كرابمو تاداسلاو رصان دوهع يف

 ماظنلل يسايسلا عورشملا بكاوت ةيمالعإ ةسايس عضول «ةرازولا هذه

 هذه .صاخلا مالعإلا هيجوتو ةبقارم يف اهرود ىلإ ةفاضإلاب هل دشحتو

 ,ةيمالعإ ةلويسو ىضوفل ىدأ ام «رياني 25 ةروث عم تهتنا ةفيظولا
 عم لماعتلا يف ةلودلل ةحضاو ةيجيتارتسا وأ فادهأ بايغ لظ يف

 ددع لوصو عم ةيمالعإلا ىضوفلاو ةلويسلا ةلاح دادزتو .مالعإلا

 عقاومو «ةيمسر ةينويزفيلت تاونقو تايئاضف نم مالعإلا لئاسو
 يذلا اهروهمج اهل لقألا ىلع اهنم .١ ,تانملا ىلإ ةيرابخإ ةينورتكلإ

 .لق وأ روهمجلا اذه داز .هيف رثؤت

 ناوضر يحتف نم اًءدب ,ةيرازولا ةبيقحلا كلت تلوت ةيصخش 3
 نينثالا ءاسم ىتح نيدلا فرش ةيرد ةروتكدلاب ءاهتناو 1952 ماع يف

 مالعإلا ةرازو بصنم ءاغلإ رارق ردص ثيح ,2014 وينوي 16 قفاوملا

 .2014 سطسغأ 21 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,؟ةضراعملا فحص نيأ ,يفنح نسح .د 6
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 هب ماق يذلا يرازولا ليدعتلا عم يزاوتلاب نطو سلجم ليكشتو
 .بلحم ميهاربإ ءارزولا سلجم سيئر

 نامضب ةلودلا مزتلت" نأ ىلع صنت 2014 روتسد نم 72 ةداملا
 لفكي امب ءاه ةكولمملا مالعإلا لئاسوو ةيفحصلا تاسسؤملا لالقتسا
 ةيركفلاو ةيسايسلا تاهاجتالاو ءارآلا لك نع اهريبعتو ءاهدايح

 ةبطاخم يف صرفلا ؤفاكتو ةاواسملا نمضيو «ةيعامتجالا حلاصملاو
 ةكولمملا ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاسو رادت نأو .ماعلا يأرلا
 ةرادإل عضختو مالعإلا ميظنتل ةينطولا ةئيلا ةطساوب ةيرصملا ةلودلل

 ."ةلقتسمو ةدياحن

 يف مالعإ ءارزو تداق «نيملسملا ناوخإلاو ينطولا برزحلا ةنعل
 .نوجسلاو اياضقلا ةرئاد

 ىلوت يذلا ءفيرشلا توفص قبسألا مالعإلا ريزو ءالؤه نمو
 .2004 ماع ىتحو 1982 ماع نم هبصنم ماهم

 نآلا ىلإو اهموي نم .هترادإل ريتخا نأ موي مالعإلا ىلع ًالابو ناك
 طباض اهاضق يتلا هتاونس نأ ركني دحأ الف ,فقوملا ديس هيجوتلاو

 ةرادإ يف هتسايس تمسرو نيرخآلا عم هتقالع تددح تارباخملا يف
 درفلا مالعإ ىلإ -أشن اذكه- ةلودلا مالعإ نم لّوحت ثيحب «مالعإلا
 .فيرشلا توفص دي ىلع -ًبلاغ مكاحلا-

 لصح .1933 ريمسيد ١9 يف دولوملا «فيرشلا توفص دمحم

 تارباخملا يف اطباض لمعو «ةيركسع مولع سويرولاكب ىلع
 فارحنا ةيضق يف مكوح نأ ىلإ ؛نيرشعلا نرقلا تاينيتس يف ةيرصملا
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 ىوقأ هتمزأ نم جورخلا عاطتسا هنكل ,رصن حالص دهع يف تارباخملا
 .هيلع ناك امث

 ةنيدم ءاشنإ يف هتمهاسم ىوس يمالعإلا هخيرات يف هل بسحُي ال
 يعانصلا رمقلا قالطإو «ةينويزفيلتلا تاونقلا نم ددعو جاتنإلا

 يضرم ا ناكف «ريياعمو طباوض اهل عضي مل هنكل ,"تاسليان" يرصملا
 مهنييعت متي .مكاحلا برحلا وأ ةلودلاب ةلص اذ ناك نم لك وأ مهنع

 .ةيزجم بتاور ىلع اولصحيل تاهجلا كلت يف
 ,ئباثلا بيجلا يف فحصلاو بيج يف نويزفيلتلا توفص عضو

 ناك اذل ؛"سيئرلا ةحلصم" ربكألا فدهملا قيقحت يف امهمدختساو
 بزحلا يف نيسسؤملا ءاضعألا دحأ فيرشلا نوكي نأ ايقطنم
 .ماظنلا توص تاونسل لظيو 2191/ا/ ماع يطارقميدلا يبطولا

 ماعلا نيمألا ناك .مكاحلا بزحلا يف بصانم ةدع فيرشلا لغش

 ىروشلا سلجم ًقباس اسيئرو 23.1١ ىلإ ٠.05 نم بزحلل
 اًريزو تاونسل هلمع ىروشلا يف هبصنم قبس .ةروثلا تماق نيح
 نع مهليحربو «هنارقأ نم دنس هل ناك هبصانم لك يفو «مالعإلل
 نأ يمتحلا نم حبصأ "هقافرو لامج" ةديدجلا ىوقلا روهظ دعب ماظنلا

 نم لوأ نوكي نأو .ميدقلا سرحلا نم "هقافرو فيرشلا" حبصي
 نيمأك هبصنم نم هلاقأ ثيح .راوغلا ةئدهتل ةلواحم يف كرابم هب يحضي

 .هسفن كرابم يأ -هيحنت نم مايأ لبق بزحلل ماع
 توفص عورشملا ريغ بسكلا زاهج لاحأ ,رياني 25 ةروث بقع

 هردق عورشم ريغ بسك قيقحتب هايإ امهتم ةمكاحملل فيرشلا
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 ققح فيرشلا توفص نأب تاقيقحتلا تدافأو .هينج نويلم 0

 سيئر ناك ذنم اهالوت يتلا ةيفيظولا هعقاوم ًالغتسم بسكلا كلذ
 نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتال هتسائرب اًرورم ,تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلل

 .ىروشلا سلجم سيئرو مالعإلا ريزو يّبصنم هيلوتو

 فيرشلا تعدوأو «رياني 150 ةروث دعب تفشكت يتلا تاماقالا
 ربتعي ذإ ؛مالعإلا لاجم يف هسرام ام اهنم نكي مل ,ةرط ةعرزم نجس
 هيفستلاو هيجوتلا- نوناقلا اهيلع بقاعي ال مئارج نم هيف هلعف ام لك
 نم اءدب ءاهنع مكوح يتلا تاماقالا لجس يف ليلقلا لقأ -بييغتلاو
 امب ةمخض تاورث نيوكت يف ةيفيظولا تاطلسلاو ذوفنلا لالغتسا

 ريغ بسك لثمي وحن ىلع هل ةعورشملا لخدلا رداصم عم قانتي
 .107يبسح داعس ةنانفلا لتق ىلع ضيرحتلاب هماقاب يهتنتو .عورشم

 اسدنهم عمتجا ةرط يف .كرابم ماظن هعمج ام قرفي نأ ردقلا ىبأي

 سيئرلل ميدقلا سرحلا نم ربتعي يذلا فيرشلا ماظنلا مالعإ
 .لامج ثيروت ةبعل يف ديدجتلا ءاول لمح يذلا يقفلا سنأو ,عولخملا
 نم ئباع ٌمالعإو فحصو .ةفلتخم تاماقاو ٌدحاو نجس نينثالا عمت:

 .امقاطقس لجسي نأ هيفكيف امهمئارج ركذي مل نإ ٌخيراتو ءامهيلك
 ةروث عالدنا عم ,"يقفلا سنأ" راصتخالابو ,يقفلا هيبن دمحأ سنأ

 ١4 ديلاوم نم وهف .رهشأ ةعبرأب ه1لا هماع زواجت دق ناك رياني
 نم هب سأب ال ددع يف حضاو رربه نود ىفرت .195. ربوتكأ

 .2014 ربمتبس 4 .ةرهاقلا ,”مويلا يرصملا“ ةديرج .فقوملا ديس هيجوتلا فيرشلا توفص 7
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 ىلع هلوصح نم ةيادب ةدع عقاوم لغشو ءةمهملا فئاظولا
 ؛19/17 ماع ةرهاقلا ةعماج نم لامعأ ةرادإ ةبعش ةراجت سويرولاكب

 ماع سسأو «ةيبنجألا تاعوسوملا قيوستل اًريدم هجرخت روف لمع ذإ
 رشنلا لاجم يف لمع امك ,تاعوسوملا عيزوتل ةكرش لوأ 65

 ةرتفلا يف ةصاخ تاكرش ةعومجم سسأو .فراعملا رئاودل ةمجرتلاو

 ةموكح يف بابشلل اًريزو اهدعب لمعيل 7..20 ىتح 1986 ماع نم
 ةموكحلا يف ةرشابم مالعإلا ةرازول بابشلا ةرازو نمو .فيظن دمت“أ

 .2011 رياربف 15 ىتحو 2005 رياربف نم كلذو ءاهسفن

 هدوعص نم مهتشهد نع ةرم نم رثكأ اورّبع هنم نوبرقملا
 ,تاقالعب ىتح الو ةبهومب الو ةراهمب ال رربم ريغ دوعص هنأ اودكأو
 معد نع تاياكحو صصق حطسلا ىلع تفطو .ةروثلا تماق نأ ىلإ

 ءارزو نم اًدحاو يقفلا ناك .هل كرابم نازوس اهتقو ىلوألا ةديسلا

 عورشم يف اهلجنو "منال" ىلع نيبوسحملا فيظن ةموكح
 نكل ؛عورشملا معد يف طقف سيل ؛ةليلج تامدخ مدق ثيح؛ثيروتلا

 .ريمدتلا دح ههيجوتو مالعإلا ىلع ةرطيسلا يف اضيأ
 ,دهشملا فارطأ بلغأ عم ةعساو فالخ تاحاسمب يقفلا طبترا

 ةدع يف نابضقلا ءارو هب تدوأ سنزيب تاقالعب اضيأ طبتراو

 يتلاو .هنم حبرتلاو بصنملا لالغتساو ماعلا لاملا رادهإب قلعتت اياضق

 ١7 يف هنأ يفكيو .هعورشم يف هودعاس اصاخشأ هعم تلاط

 نجسلاب يقفلا ىلع ةرهاقلا تايانج ةمكحم تمكح ١.١1 ربمتبس

 يقفلا اهيف مهتملاو "تايرابلا ثب" ةيضق يف تاونس ا/ ددشملا
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 ١.888 ةميقب نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا لاومأب يدمعلا رارضإلاب

 ثب قح ةميق دادس نم ةيئاضفلا تاوئقلا هئافعإل رالود نويلم

 .108تايرابملا

 مالعإلل ريزوك هرود يسن .نويزفيلتلا ىلع ايلُغ ٌمدق يقفلل ناك

 يف هلغتساو "كتيب تيبلا" هجتارب مهأل ايسيئر اًدعُم لمعو لكك
 ةدع تاعارص يف لخدو ,(نبالل ثيروتلا) "منا" عورشمل جيورتلا
 ءاهلمع لقرعت نيناوق رادصإ ءارو يعسلاب ةيرصملا تايئاضفلا عم
 .عيمجلل ديع موي ةرازولا نع هليحر ناكف

 تاسايسلا ةنامأ يف اًوضع ناك يذلا- يقفلا بتك رياني "0 يف

 نويزفيلتلا يف نيلماعلل هرماوأ ردصأ امدنع «هتياهغ -ينطولا برزحلاب

 مجحل ةيقيقح ريغ ةروص لقنل همالعإ رّخسو ,تارهاظملا لقن عنمب
 لصتي يقفلا ناك ءاهتقو يرصملا عراشلا يف تاجاجتحالا
 مهنكل .هفيضتست نمو هلوقت ام اهيلع يلمبو ةصاخلا تايئاضفلاب
 هذه دحأ هسبح نأ ىلإ هتاغالبب راوثلا هدراطو هعانق طقسف هوحضف

 .بوره ةلواحم دعب راطملا نم هب داعو تاغالبلا

 راشتسملا هدعأ دق اًنماهتا عورشملا ريغ بسكلا زاهج هيلإ هّجو

 فشك يذلاو ءزاهجلاب قيقحتلاو صحفلا ةئيه سيئر .بالغ يلع
 33 هتميق غلب يقفلل بوسدملا عورشملا ريغ بسكلا رادقم نأ هيف

 ماع ىتحو 2002 ماع نم ةرتفلاب قلعتيو .هينج فلأ 400و انويلم

 .2014 ريمتبس 4 :ةرهاقلا "مولا يرصملا“ ةديرج ؛"ثيروتلل" غرفتو نويزفيلتلا كرت ..”يقفلا" 8
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 ةماعلا ةئيها سيئر بصانم يقفلا اهيف لغش يتلا ةرتفلا يهو 71

 .مالعإلا ريزو مث ,ةضايرلاو بابشلا ريزو مت ؛ةفاقثلا روصقل

 كرت هنكل ,ركذُي ائيش ةيمالعإلا هتريس يف لجرلا كرتي مل
 كشوأ نويزفيلتو ..هَّجوُم مالعإ نم نوكتت ءاهلمح لقثي ةكرت مالعإلل
 .رايفالا ىلع

 نيع ةعماج نم مولعلا سويرولاكب ىلع لصاحلا ,لكيه ةماسأ
 يف ةرتوتملا ةيسايسلا ثادحألا نع ىأنمب نكي مل 1986 ماع سم

 يف مالعإلا ريزو بصنم هدلقت دعب رياني 25 ةروث تبقعأ يتلاو ءرصم
 .2011 ريمسيد 6 ىتحو 2011 ويلوي 24 نيب ام ةرتفلا

 ةلاحإ ,دومحم ديجملادبع ,راشتسملا قبسألا ماعلا بئانلا ررق دقو

 ,وريبسام ثادحأب قلعتي اميف هعم قيقحتلل ينفلا بتكملا ىلإ لكيه

 تاهجاوملا ءانثأ يرصملا نويزفيلتلا امب ماق يتلا ةبذاكلا ةيطغتلا ةمهتب

 يف هرييغت مت نأ ىلإ ءشيجلا تاوقو طابقأ نيرهاظتم نيب تعقو يتلا

 دوعي نأ لبق ,فرش ماصع ةموكح بقعأ يذلا يرازولا ليكشتلا

 .2014 سطسغأ يف يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم ةذفان نم

 يف مالعإلا ةرازو بصنم دلقت يذلا ,.دوصقملادبع نيدلا حالص

 ةضرع رثكألا ةيصخشلا تناك ,2012 يف ليدنق ماشه ةموكح دهع

 ةيسايسلا بخنلا لبق نم رمتسملا موجهلاو ةداحلا تاداقتنالل

 نم هنع ردص ام دعب ,ةيئاضفلا جماربلا كلذك يرصملا عراشلاو

 ضعبلا اهربتعاو ةريبك ماهفتسا تامالع تلكش تاقيلعتو تارابع

 تايرصملا تاعيذملا ضعب عم هتاءاقل ءانثأ يف ةماعلا بادآلل ةشداخ
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 .تايبرعلاو

 مل ءسيسايس هل اومتنا مالعإ ءارزو ينطولا ةنعل تدراط امكو
 ,نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ايمتنم هنوك نم دوصقملادبع اضيأ ملسي
 ةمهتب ةرهاقلا تايانج ةمكحم ىلإ قبسألا مالعإلا ريزو ليحأ ثيح
 ةكولمملا ثبلا تارايس ليغشتب همايقل ؛ماعلا لاملاب يدمعلا رارضإلا

 يف يسرم دمحم لوزعملا سيئرلل ةديؤملا تارهاظتلا ثبو نويزفيلتلل
 .ةيودعلا ةعبار

 رارق نع تنلعأ يتلا ةقباسلا مالعإلا ةريزو يه نيدلا فرش ةيرد

 يتلاو يوالببلا مزاح ةموكح دوجو عم نمازتلاب زراب يسايس
 ضف ءدب نع تنلعأو نويزفيلتلا تاشاش ربع دهشملا تردصت

 دمحم لوزعملا سيئرلا يديؤم لبق نم ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار ماصتعا
 .109 يس رم

 نيلماعلا نأب اهبصنم اهيلوت ءانثأ تحرص ةقباسلا مالعإلا ةريزو
 نأ نيح يف ءافلأ 4؟ ىلإ مهددع لصو نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتاب
 روجألا .ددعلا كلذ نم 1١0/ ىلإ /010 نم ىوس جاتحي ال زاهجلا
 تحرتقاو 27.1 ماع يف نويلم ؟.. نم رثكأ ىلإ تعفترا ةيرهشلا
 مل اهأ ودبي اميف نكلو ,ةلكشملا لحل اًراكفأ ةموكحلا ىلع ةريزولا

 ءاقبإلاو مالعإلا ةرازو ءاغلإ يف لحلا بلحم ةموكح تدجوو «قفوت
 .ةمكارتملا هرئاسخ مغر .وه امك وريبسام ىلع

 ءئورتكلإلا "قورشلا ةباوب“ عقوم ؛”مالعإلا ةرازو'ل سماع 62 خيرات يهني "ينطولا سلجمل' ءادن ىفطصم 9
 .2014 وينوي 7
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 ريبك ٌدامتعا كانه ناك كرابمو تاداسلاو رصان مكُح ةرتف يف

 ماظنلل يسايسلا عورشملا بكاوت ةيمالعإ ةسايس عضول .اهيلع
 هذه .صاخلا مالعإلا هيجوتو ةبقارم يف اهرود ىلإ ةفاضإلاب .هل دشحتو

 ؛ةيمالعإ ةلويسو ىضوف ىلإ ىدأ ام رياني 25 ةروث عم تهتنا ةفيظولا

 دوجو ةرورض نع نوثدحتيو ءاهنم نوكشي مهسفنأ نويمالعإلا أدب
 .يمالعإ فرش قاثيم

 ضعب ريدت ةماع ةزهجأو تاسسؤم تايبلسلا هذه يف تطروت

 (ةيقبلا كلمت ةصاخ ةيلامو ةيداصتقا حاصمو «مالعإلاو ةفاحصلا

 .لصاوتلا لئاسو تاحاس ضعب ىلع نمي مالظ رويطو

 يف اولمع نيذلا مالعإلا لاجر ىلع احضاو كابترالا ودبي
 هجوملا يموكحلا مالعإلا اوشياعو ءةيوطلسلاو دادبتسالا ةلحرم

 ماظنلا امي رمي يتلا تاريغتلا ةعيبط كاردإ مهرودقمب سيلو ,رطيسملاو

 نإ لوقلا نكمبو ,ةديدجلا ةلحرملا يف مالعإلا رود ةيعبتلابو ءيسايسلا

 لوحتلا ةيلمع ةريسم يف ءادأك ةبقع نودعي يموكحلا مالعإلا لاجر
 نادقف نم هنمضتت امب لوحتلا ةيلمعل ةمواقم رثكأ مهف :يطارقمبدلا

 باسح ىلع اًتالاومو ةموكحلا ةنهادم نم عبنت يتلا ةناكملاو ذوفنلل

 .ةيطارقميدلاو ةينهملا «ةيرحلا ميق اهسأر ىلعو «ةيناسنإلا ميق لك
 ًببارطضاو اكابترا كرابم ماظن لامعأ لاجر مالعإ لقي الو

 باحصأ حلاصم ةمدخل لمعي مالعإلا اذهف ,يموكحلا مالعإلا نم

 نم ةيراجلا تالوحتلا نم مهفقاوم نوددحيو .مقدنجأو لاملا سأر
 مست مث نمو «ةرشابملا ةحلصملا روظنم وهو «ةياغلل قيض روظنم

-133- 



 نوبعلي ىرخأو ماظنلا عم نونوكي ةراتف ,ديدشلا بذبذتلاب مهفقاوم
 ريغ ىلع ريست تالوحتلا نأ كاردإ لاح يف ًهيبلس اًرود
 .110مهاوه

 ماتلا هبش مكحتلا دادبتسالا تامالع نم نأ دحأ ىلع فاخ ريغ

 نع وأ «نيناوقلا ضرفب وأ ءرشابلا ةلودلا مكحتب امإ «مالعإلا يف
 مالعإلا عوطتب وأ «نيلاوملا مالعإلا لاجرو تاونقلا باحصأ قيرط
 .هسفن ىلع ةباقرلا ضرفب

 عم .ىوكشلل ابجشم الو عنملل ةليسو حلصت ةباقرلا دعت م
 ربع هلاسرإ عيطتست ةطحم هعيذت ال امف «ةنهملا حاونل انمارتحا

 كييعت نل ةفيحص هعنمت امو ,رتيوتو كوبسيف ىلع هعضو وأ "بويتوي"
 ةحوتفملا عقاوملا ىلع هعيزوت وأ ,ةينورتكلإ ةنودم ىلع هرشنب ةليخلا
 ديرت يذلا كروهمج دجتس ابلاغو ,ةيصخشلا ديربلا تاعومجمو

 .هيلإ لوصولا

 روطتم رصع يف ةعبدق راكفأو ةيلاب بيلاسأ مادختسا ةجيتن تناك
 لظ يف يباعتو وكشت تحبصأو ةيمالعإلا اًهداير رصم تدقف نأ
 جمانرب وأ "مارهألا" يف لاقم ناك مايأ تلوو .ةيبرع تاوبنق ةسفانم

 نكميو .ةقطنملا يف ةلود يأ ناكرأ زحل يفكي "برعلا توص" يف
 دادغب فلح طاقسإ يف ريبك رود هل هلك "برعلا توص" نإ لوقلا

 ريمسيد 15 .ةرهاقلا ."مويلا يرصملا“ ةديرج .يطارقميدلا لوحتلا لحارم يف مالعإلا رود ءداج دامع .د 1120

 م14

-134- 



 فادهألا نم ةيرصملا ةعاذإلا تناك 5 نمو ,رواهزيا عورشمو

 .1111956 ماع يثالثلا ناودعلا يف ةدوصرملا

 ءرصم يف ام لمكأو لمجأ ىضم نمز يف يرصملا مالعإلا مدق دقل
 انحبصأ نآلا اننكل ,تايبلسلا لافغاي كلذ يف ًغلابم ناك هلعلو

 ال يمالعإ ءادأ ربع ةغلاملا نم ريثكب رصم يف ام عشبأو حبقأ مدقن

 .ةءادرلا نم ولخي

 ًينفو ايركف هسفن روطي ملو دمجت مالعإ راشتنا لظ فد

 هاياضق رايتخا يف ًهفاتو هجارب يف ًفيخس اًديلب راصو ءاففاقثو

 يممنرلا يرصملا مالعإلا" ضعبلا دقتنا ءثادحألا لقن يف تيطبو

 مادعناو فلختلاو لهجلاب عبشملاو هينذأ ىتح لشفلا يف قراغلا

 اذكو ,"ةيناسنإلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيؤرلا بايغو بهاوملا
 ةرجاتملاو حئاضفلا نع ثحبلاو ةراثإلا مالعإ" وأ صاخلا مالعإلا

 رشنو لوقعلا حيطستو ةميمنلا مالعإ ..مهرقف رهاظمو سانلا مالآب
 ءاضقلاو ةباينلا هنأ ىريو ..ةبق ةبحلا نم عنصي يذلا مالعإلا ..مهولا

 .112"ةباينلاو ءاضقلا ًالهاجتم

 رصم يف مالعإلا هجاوت يتلا ةيقيقحلا ةلكشملا نإ لوقلا زاج امبر

 لحارملا يف هنع ىنغ ال يذلا هرود ءادأ ىلع مالعإلا ةردق عجارت يه
 ةيلمع ليهستو ةلودلا ءانبب قلعتملا رودلا وهو .مظنلا طاقسإ يلت يتلا

 يف تارامثتسالا مجح ديازت مغرف .ةيقيقحلا ةيطارقمبدلا هاجتاب املوحت

 .قباس ردصم ,يلذاشلا معنملادبع دمحم 1

 .2015 رياربف 4 ,ةرهاقلا "مويلا يرصملا" ةديرج ءاوتوم وأ ..اوبضغا ,دماح ديحو 2
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 نإف صم يف ةيمالعإ ةمخت ثدحأ يذلا دحلا ىلإ يمالعإلا لاجملا
 اهنم يباعي يتلا تالكشملا سفن نم ةئشانلا ةيمالعإلا ةينقألا ةاناعم
 ًفقيمعت ةينقألا كلت نم لعج دق ,صاخلا وأ يموكحلا ءاوس مالعإلا
 .11ةاهلح يف ةمهاسم سيلو مالعإلا ةمزأل

 دهشملا ميظنتل داوم 2014 روتسد رارقإ نم مغرلا ىلع هنإ مت
 لالقتساو ةيرح نمضت يتلا داوملا كلذ يف امب رصم يف يمالعإلا
 ,مالعإلا لاجم يف نيلماعلا قوقح نم اًريثك نوصت يتلا كلتو مالعإلا

 تاعورشمو تاروصتلا حرط نع نيسعاقتمو نيرصقم ةنهملا لهأ لظ
 مازتلالا متي لو ,ةنهملاب قلعتي اميف روتسدلا ليعفتب ةليفكلا نيناوقلا

 يذلا رمألا ,نأشلا اذه يف بولطملا زاجنإل حضاو ينمز لودج يأب

 ءارزولا سيئر نلعأف ءلخدتلل ةموكحلا تعفد غارفلا نم ةلاح قلخ
 نيناوقلا تاعورشم عضو ةيلمع ىلوتت ةنجل لكشت نع بلحم ميهاربإ
 نييفحصلا ةفاحصلا ةباقن هيلع تضرتعا ام وهو «مالعإلل ةمظنملا

 .ةفاحصلل ىلعألا سلجماو

 تلظ ةيذيفنتلا ةطلسلاو مالعإلا نيب ةقالعلا نأ كلذ ىلإ فيضن

 مالعإلا لئاسو ىلع ةرطيسلل ةريخألا يعس لظ يف «ةسبتلم
 ,ةعبار ةطلس هفصوب مالعإلاو يوبعتلا مالعإلا نيب امو .اههيجوتو
 امل لثمألا عضولا وأ لحلا اًهضيأ عقيو مالعإلل ةيقيقحلا ةلكشملا عقت
 نع رركتملا ثيدحلا ّيأي انه نمو .مالعإلا رود هيلع نوكي نأ بجي

 ةيرود ؛نييمالعإلا سعاقتو ةموكحلا ةقرطم نيب يرصملا مالعإلا :ةلمكملا نيناوقلا ةكرعم :ةليسع يحبص .د 3

 .8 ص ,2014 ريمسيد .4 ددعلا , ةرهاقلا ,مارهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم .”"يرصملا فلملا"
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 نإو- ىلوألا ةنامضلا هفصوب ,مالعإلا لمعل مكاحلا يعيرشتلا راطإلا

 هب طاني يتلا راودألاب مايقلا مالعإلل لفكت يتلا -ةديحولا ريغ نكت

 .114تاعمتجما نم عمتجم يا يف امب مايقلا

 نأ انيسن ,مالعإلا لئاسو يف امبانطأب ةبراضلا ىضوفلا هذه طسو

 ةكبشو ةيئاعدلا تالمحلا اهمسرت ال جراخلا وأ لخادلا يف رصم ةروص

 ىلوألا ةجردلاب اهمسرت امنإو ,ةيمالعإلا تالجاسملاو ةماعلا تاقالعلا

 .ضرألا ىلع ةلثاملا قئاقحلا

 ىوتحم راطإ يف لمعت امنأ مالعإلا لئاسو فرعت نأ ناوألا نآ

 روهمجلل ةيميقلا ةموظنملا مرتحت نأ دب الو ,ةددحم طباوضو حضاو

 وأ مهتاسدقم وأ ءمقهاوذ يف صاخشألا ىلإ ةءاسإ الف ,هبطاخت يذلا

 نيب نحشلا وأ ,يرصنعلاو يفئاطلا ضيرحتلل الو ,مهبهاذمو مهنايدأ
 .لودلاو تاعمتجملا

 ال بيرقتلاو حالصإلاو ءانبلل اًدضع كلت مالعإلا لئاسو نكعل

 نحاشتلاو :ةيقادصملا مساب بذكلل ةرشابم ءاوهلا ىلع ف

 فنعلاو ؛ةيرحلا مساب لسعلا يف مسلا سدو ءراوحلا مساب ضغابتلاو
 .شاقنلا مساب يركفلا باهرإلاو يظفللا

 نيرخآلا مامأ لمجتلل اهيلع رتستلا ةلواحم وأ تامزألا راكنإ نإ
 نكل ؛ةيضق لحي الو اًدحأ عبقُي ال ءنيرخآلا تارماؤم ىلإ ةلاحإلا وأ

 ضهجيو نيدقانلا ةنسلأ سرخيو ماهسلا دريو ةحفصلا ضيبُي يذلا

 .هيسفن ردصملا 4
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 ليفك هدحو هحالص نإ ذإ ؛رصم يف لاحلا عقاو وه نيرمآتملا دوهج
 ةداعإ هنم حلصي نلف جاجز نم انتيب لظ اذإ امأ .قبس ام لك قيقحتب

 نع هلخادب ام بجحت يتلا رئاتسلاب هتطاحإ وأ ,ةباذجلا ناولألاب هئالط

 عون لظيس هنإف هب ديشي يذلا يمالعإلا نينطلاب هتيطغت وأ .نيعألا

 نود لوحت ال اهنكل ,تقولا ضعب لقعلا بيغُت يتلا تاردخملا نم

 .115فاطملا ةيا ين ةقيقحلا ىلع ةقافإلا

 يف بصنملا ىلع نيبقاعتملا مالعإلا ءارزو صقني ام يه ةقيقحلا

 .رصم

 ىدم ىلع ةمكارتملا وريبسام تالكشم نإف «لاثملا ليبس ىلع

 نع رظنلا ضغب- مالعإلا ريزو مامأ نخاسلا فلملا تحبصأ دوقع
 ةيمالعإ ةيجيتارتسا عضو ىلع صرحي ملف ءرياني 25 ةروث دعب -همسا
 ةعاذإلا داحتا ماع نيمأ لح ةرازولا ءاغلإ دعبو ءةلحرملا بكاوت

 لاخلا تيقبو ءركذُي فالتخاب دحأ رعشي ملو ,ريزولا لحم نويزفيلتلاو
 ؛ .116هيلع يه ام ىلع

 توفص نأ نيح يف .رصم يف مالعإ ةريزو رخآ تناك ةيرد
 ,رصم يف مالعإ ريزو رخآ حبصي نأ اموي عقوت دق ناك فيرشلا
 .ةسورحلا يف ةرخأتم يأت ةريثك ءايشأ نكل

 .2014 ريمفون 6 .ةرهاقلا ,"قورشلا“ ةديرج ءجاجز نم تيبلا لظ اذإ ءيديوه يمهف 5

 .2014 ربوتكأ 2 ,ةرهاقلا ,”مويلا يرصملا' ةديرج ؛يرصملا "زلبوج“ ..وريبسام ..يسيسلا ,مازع يه 6
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 !"خيطبلا رفك" ةفاحص

 .ةدحاو رابخألا .فلتخم ةديرجلا راعشو مساو .دحاو تيشنام ا"
 ىلع حابصلا رابخأ يلمُي ملظم بتكم يف ًاسلاج الجر نأل سيل
 تافالتخاب- أخسن انلعجي ماظنلا نأل نكلو .رابخألا فرغ
 117”تيشنام ا سفنل -ةفيفط

 صصقلا دشأ نم ةدحاو رصم يف ةيموقلا فحصلا ةصق دعت

 .ةيرصملا ةفاحصلا خيرات يف "ةيمارد"

 لبق ام رصم يف تالئاعو دارفأ اهكلمتو اهانب يتلا فحصلا كلت

 لآل ةكولمم تناك يتلا "مويلا رابخأ" ةسسؤم لثم ,(1952 ويلوي ةروث

 ةكولمم تناك يتلا "مارهألا" ةسسؤمو ,(نيمأ يلعو ىفطصم) نيمأ

 تناك يتلا "لالحلا راد" ةسسؤمو «(القت ةراشبو ميلس) القت لآل

 "فسويلا زور" ةسسؤمو ,؛(ناديز يجروجو ليمإ) ناديز لآل ةكولمث
 .فسويلا ةمطافل ةكولمم تناك يتلا

 ويلوي لبق ةفلتخم ىؤرو راكفأو تارايت نع فحصلا هذه تربع
 تأدب ىتح هتروثب رارحألا طابضلا ميظنت ماق نإ ام نكلو 2

 27 ءييورتكلإلا "مويلا يرصملا ةباوب“ عقوم :؟موي لك تيشناملا سفن فحصلا لك بتكت اذامل ءبجر دمحأ 7

 .2014 ريمفون
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 ترولبت يتلا ديدجلا رصعلا ةيؤرو نولب اهعيمج نولتتو اهدلج ريغ
 نع عفادت تأدبو ءرصانلادبع لامج لحارلا سيئرلا ركف لوح
 .118هتارارق دجمتو دمحتو ,هتاسايسو هتاهجوت

 يذلا ةفاحصلا ميظنت نوناق رصانلادبع ردصأ 2147. ويام 74 يف

 ,كاذنآ ةمئاق تناك يتلا ,ىربكلا عبرألا ةيفحصلا رودلا ةيكلم لقن

 رابخأ راد"و "فسويلا زور راد"و "لالهلا راد"و "مارهألا" يهو
 .ةلودلا ةيكلم ىلإ "مويلا

 ةلودلا تأدب ءامياحصأ يديأ نم تعزتنا يتلا فحصلا كلتب

 ماعلا يأرلا ةئبعت فدهلا ناك .ةمخضلا ةيمالعإلا اهتيروطاربما نيوكت
 رصانلادبع نكي مل .مكاحلا ديري ثيح ىلإ ههيجوتو هيلع ةرطيسلاو
 ملكتي ناك امنإو ,ءضعبلا ددري امك "هاعم هلك مالعإلاو" ملكتي

 ."هل كولمت هلك مالعإلاو"

 يف اعامتجا رصانلادبع لامج سيئرلا دقع ,1960 ويام 28 يف
 ءاسؤرو ةيفحصلا تاسسؤملا تارادإ سلاجم ءاسؤر عم ةبقلا رصق

 رودص دعب عامتجا لوأ ناكو ,ةيرصملا تالجملاو فحصلا ريرحت

 ءاسؤر بتاكم لالتحا ىرج ثيح ؛ويام 24 يف ةفاحصلا ميمأت نوناق
 ءاعدتساو ةقباسلا ةليللا يف ةرادإلا سلاجم ءاسؤرو فحصلا ريرحت

 .ةديدجلا رصم يح يف هبتكمب يربص يلع ةلباقمل ددجلا نينيعملا

 22 «ةرهاقلا ,"نطولا" ةديرج ,*"ةيحللا يذ نوعرفلا" ةعانص ةلحر أدبت ةيموقلا فحصلا :ليلخ دومحم .د 8

 .2012 سطسغأ
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 مساب رصانلا دبع سيئرلا ىلإ ركش ةيقرب ملاس حالص لسرأ اهدعب
 ةزهجأل بعشلا كلمتب اهذختا يتلا ةوطخلا ىلع نييفحصلا عومج

 ةيرخل ةليصألا ناعما متدكأ دقل" :صنلاب اهيف لاق ءرصم يف ةفاحصلا

 نع اهرطخأو دويقلا ىتعأ تعفر دقل" :ًاضيأ لاقو ,"ةفاحصلا
 دارفألا حلاصم نع اًتدعبأو فارحنالا نم اهتيمحو ةفاحصلا لهاك

 .119"انعمأ فادهأو لامآب تمدطصا املاطل يتلاو مقاورنو مهئاوهأو

 مايأ 4 ةدمل ميمأتلا تارارق ىلع قلعت مل فحصلا نأ بيرغلا

 يذلا ,رصانلادبع لامج سيئرلا اهريرحت ءاسؤرب عمتجا ىتح ؛ةلماك

 ةهجو اوفرعت ناشلع ةحارصب ملكتأ زواع يمالك يف" :الئاق ثدحت

 ."مكرظن ةهجو فرعأ يكل ةحارصب اوملكتت نأ مكديرأو يرظن
 نأ هنإ ةيفحصلا تادايقلل رصانلادبع لاق ع امتجالا اذه يف

 ةهفرملا تاقبطلا نع ال بعشلا نع ةفاحصلا ربعت نأل ناوألا

 تارهسلا" الو "ةريزجلا يدان" يف دجوي ال بعشلا نأو «ةغرافلاو

 تايتفلا لغشت ال ثيح ؛"خيطبلا رفك" ةيرق يف لب ,"ليللاب عاتب
 ,يدانلا ىلإ هب نبهذي فلتخم ناتسف نع ثحبلاب حابص لك نهسفنأ

 رصانلادبع لاق اهموي .نهرسأ ةلاعإ يف هب نكراشي لمع نع لب
 انحإ يللا عمتجملا ةروص مسر يف انونواعت نأ مكنم بلطأ انأ" :اضيأ

 سان ةمدخل شم .دلبلا ةمدخ نيدنجم ةفاحصك متنأ ..هلمعن نيزواع

 انأ ...يواعتلا يطارقمبدلا يكارتشالا عمتجملاب نمؤم شم يللاو ءاَدبأ

 .2014 وينوي 10 ؛يورتكلإلا "بعشلل يأرلا" عقوم ,لداع دمحأ 9
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 مزال لغتشيب يللا نكلو هتيب يف دعقي حوريو شاعم هل يَدأ دعتسم
 .120”[هب] نمؤم نوكي

 لوانتل اًدودح ةمث نأ ةيساسألا ةيضقلا هذه ىلإ رصانلادبع فاضأ
 عاطقلا اوعيب لوقتب ةلاقم يقالن" :لاق ذإ ؛ةداجلا عمتجما تالكشم
 ام رومألا لك شقانن ...فارحنا هيمسأ ؟هيإ هد مالكلا يمسأ ..ماعلا

 دعقي" ,"فرحدملا" لعجب ةطلسلا يفتكتسو ."فارحنالا عوضوم ادع

 .هشاعمب سعتمتسم ."هتيب يف

 ىلإ اهتيكلم تلقتنا يتلا- فحصلا لك تناك ةليلق مايأ دعب

 ىوق فلاحت" نع ربعي يذلا ميظنتلل ةكولمم حبصتل يكارتشالا داحتالا
 دعبو ."خيطبلا رفك" نع ةيفحص تاقيقحت رشنت -"لماعلا بعشلا
 رفك" ناونعب ةيحرسمب هماوم ححتفي يموقلا حرسملا ناك عيباسأ

 .ةبهو نيدلا دعس فيلأت نم "خيطبلا

 نم نيرشعلا نرقلا علطم يف ديسلا يفطل دمتحأ هلاق ام ءالؤه يسن
 اا هبشي يفحص لكو .مظنم ريغ نامرب" ةمألا يف ةفاحصلا نأ
 .121"دالبلا يف ةيباختنالا ماسقألا نم مسق نع

 ةظحللا ذنم ةعاذإلا ىلع ةلماك ةرطيس طابضلا رطيس امنيب

 ةباقرلا تناك .ةريغتم ًالاكشأ ةفاحصلا ىلع مقرطيس تذختا «ىلوألا

 م لهاعلا ري رم واظن: نع سنوي فيرش 22012 ,ةرهاقلا ,ريونتلا راد ءرصان ةدابع لكشتو يحنتلا تارهاظم :سدقملا فحزلا ؛ زوي فيرش .د 0

 .141 ص ,1994 ؛ةرهاقلا ,باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ,ةيرصملا ةفاحصلا يف ةيطارقميدلا ,يملح ليعام! .د 1
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 ةفيظولا ىلإ ةفاضإلابف ,ةبكرم ةباقر تناك اهنكل ؛لاكشألا هذه لوأ

 ضرفت ةباقرلا تناك :ةنيعم تالاقمو رابخأ رشن عنم يهو «ةيديلقتلا
 داوملا نم ةخسن لسرت تناك امك 2طابضلا هديري ام رشن اضيأ

 «نييفحصلل باهرإ ردصم ناك يذلا رمألا «ةيلخادلا ةرازول ةفوذحملا

 ةطلس ررحتو ةيفرعلا ماكحألا بجومب نيناوقلا ليطعت لظ يف ةصاخ
 قوقحل باسح يأ الب ةيئاشتسالا مكاحملا ءاشنإو لاقتعالا يف طابضلا

 1 .تايرح وأ

 تدروط دقف ؛ةفاحصلا ريصم ريرقت يف مساح 1954 ماعلا ناك
 ماعلا كلذ يف تارشعلاب اهقالغإ مت ىتح ةفلتخملا تالجملو فحصلا

 'مارهألا"و «ةيلاوملا "رابخألا" ىوس ةيمويلا فحصلا نم قبي ملو
 نم ةنفحو ءرارحألا طابضلا اهسسأ يتلا "ةيروهمجلا"و ,ةظفاحما
 .ءالولا ىلع تاريخا يتلا وأ ةيلاوملا ةيعوبسألا تالجملا

 هيف تنادأ 1954 سرام ةمزأ دعب ًنايب طابضلا ةطلس تردصأ

 يف ةيرس تافورصم ىلع لوصحلاب ةلجو ةديرج 15و ايفحص 3

 ءارجإ يأ ذَحتُي ملو لب ,ةمكحم ىلإ مهّلحُت مل اهنكل ,"دئابلا دهعلا"
 ضرغلا نأ نّيبُي امم «ةباتكلا نم اوعنمُي ملو ,نييفحصلاو فحصلا دض
 دض ءارجإ يأ ذاختا ريربتو ةفاحصلاب ماعلا ريهشتلا يف اًروصحم ناك

 متف ءسرام ةمزأ يف مهمكح دض ايرذج ًفقوم تذختا يتلا ةباقنلا

 تدرو نمث ةعبس نأ ةجحب ءاهقرادإل ةنجل نييعتو ةباقنلا سلجم لح
 ملاس حالص نّيُعغ دعب اميفو .هيف ءاضعأ روكذملا فشكلا يف مهؤامسأ

 اييقن (ةروثلا ةدايق سلجم ءاضعأ دحأو) نايبلا ردصأ يذلا
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 ةضبق مكحأ يذلا نييفحصلا ةباقن نوناق ردص «لحلا نم ماع دعب

 رظحو :تحب ينهم زاهج ىلإ اهّوح ثيح ,ةفاحصلا ىلع ةطلسلا
 داشرإلا" ةرازو فارشإل اهعضخأو 2يسايس رود يأب مايقلا اهيلع
 مالعإلا) 1953 ماع ةدجتسملا -هتاذ دح يف لاد مسالاو- "يموقلا
 ريزولا حنمو ,ةينهملا اًقايحالص نم ريثك ةسرامت يف (ايلاح ةفاقثلاو
 نوناقلا رظحو ءتقو يأ يف ةباقنلا سلجم لح ةطلس كلذ قوف

 تقولا يف دعبتساو «ةباقنلا ءاضعأ ريغ ىلع ةفاحصلا ةنهم ةسرامت

 ةفصب ةنهملا ةسرامم قح مه ىقبأو ءاهتيوضع نم فحصلا كاَلُم هسفن
 يفحصلا طاشنلاو يفحصلا قزر حبصأف ٠ ,ةئيشملا بسح يأ ,ةتقؤم
 يذلا هسفن ردقلاب ,ماظنلا ةدارإب لماكلاب ًفنوهرم ةفيحصلا كلام

 مهاؤرل لماكلاب رشنلا ةسايس عاضخإ ةباقرلا هب تلفك

 .122مهحلاصمو

 ءطابضلا مكح دقن عنم يف رصحني ةرعفلا كلت يف فدهلا ناك
 كلذل مدختساو ,ةفاحصلا حالس مادختسا نم نيض راعملا تامرحو

 دقف ,ةيسايسلا ةايحلا ميقعت مامتإ دعب امأ .ديدهتلاو ةباقرلا احالس

 مهفحص رادصاب رامضملا اذه يف اوؤدب دق طابضلا ناكو
 مث ."ريرحتلا" ةلجم 1952 ربمتبس يف اوردصأف .ةصاخلا مهتالجبو

 .51 -49 ص ,قباس عجرم .سنوي فيرش .ل 2
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 يف "ءاسملا" مث ,1953 ربمفون يف ةيمويلا "ةيروهمجلا" ةديرج اوردصأ
 يتلا فحصلا هذه نأ الإ .ةيرهشلا "نطولا ءانب"و 21956 ربوتكأ

 نم اهلشف تتبثأ رشابم لكشب طابضلا لاح ناسل نوكت نأ امب دصُق

 ةليلقلا ةصاخلا تالجملاو دئارجلا تلظو ءاهيلع روهمجلا لابقإ ةيحان

 ضافنإل ةرركتملا رصانلادبع تالواحم مغرب ءاسحاجن رثكأ ةيقبتمل
 ةطلسلا مامتها انه دادزا ءانه نم .اهريرحت ءاسؤر رييغتو هفحص

 ةوطخ مهأ تناك .اقاسايسل جورتل ةحجانلا فحصلا كلت هيجوتب

 ريرحتل سيئر لكيه نينسح دمحم نييعت يه ماقملا اذه يف تذخُنا
 .1957 ماع فصتنم يف "مارهألا"

 سرام راصتنا دعب لعفلاب فحصلل رشابملا يسايسلا هيجوتلا أدب

 ريرحت ءاسؤر عم تاعامتجا دقعب ,ةيطارقميدلا ةضراعملا ىلع 1954 .

 نيسح حضوأو .هب اومزتليل طابضلل يسايسلا طخلا حيضوتل فحصلا

 "ةفاحصلل ةيعامتجالا ةلاسرلا" نع ةودن يف نييفحصلا رابكل يعفاشلا

 رصم" نأ ,ناكسلا ةئبعت يف لمعلل ةفاحصلا دينجت فده (1955)

 هذمل ةيقيقحلا ةآرملا امئاد نوكت نأ ةفاحصلا نم ّبحتل مويلا ةرئاثلا

 علطي نم لك نأ ىلإ ماعلا يأرلاب يهتنت ىتح ءاهئدابمو اهلثُم ةروثلا

 اهلثُمو اهثيداحأ يف ةلثمث ةروثلا اهيف دجي ةلجم وأ ةديرج ىلع
 اهنيب نم ناك نكلو «ةفاحصلاب انبحر [ىضم اميفو] ...اهفادهأو
 .123"دوعت نلو اهرمأ ىهتنا دقو .فورظلا رذقت ل فحص

 .53 -52 ص سفن عجرملا 3
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 نأ امإو ؛ماظنلل ةيئاعد ةهجاو ةفيحصلا حبصت نأ امإ لاذكه

 ."اهرمأ يهتني"

 ركتحت ام ةداع ةيطارقميدلا ريغ لودلا يف هنأ ايفاخ سيل

 ةجرد قفوو ,ةفاحصو نويزفيلتو ةعاذإ نم مالعإلا لئاسو ةموكحلا
 مالعإلا لئاسو ىلع ةرطيسلا نوكت ,هدادبتساو ماظنلا ةيوطلس

 مالعإلا لئاسو ىلع ةلماكلا اقرطيس ضرفت ام ةداع ةدبتسملا مظنلاف

 ىلع ماظنلا ةضبق تعجارت املكو ,صاخلا مالعإلاب حمست الو
 مالعإلا روهظب حمستو مالعإلا لئاسو ىلع اهتضبق تخارت ؛ةطلسلا

 املك «يطارقمبدلا لوحتلا قيرط ىلع ماظنلا راس املكو ؛صاخلا
 .صاخلا مالعإلا رود روطتو يموكحلا مالعإلا ررحت ةجرد تديازت

 الو تالوحتلا لطب مالعإلا نوكي ال ,ةيقيقحلا تازجنملا نمز يف
 سيلو .عقاولل ةآرم امهالك نوكي نأ ضرتفُي .لوألا اهعناص نفلا
 .هلّمجتو عقاولا اذه فلاخت ةروص انل امدقي نأ لاح يأب ًالوبقم

 يجيردتلا رولبتلاو ءةيجولويديألا ماظنلا تامامتها ديازت عم

 درجم نم رثكأ وه اه فحصلا نم ابولطم حبصأ .هتاسايسل

 دييأتلا راهظإ وه بولطملا ناك .نييركسعلا تاميلعتل عايصنالا
 تاالواحم تلذب .طخلا لوط ىلع ةيجولويديألا هتاهجوت معدو ماظنلل

 هرابتعاب ,يموقلا داحتالاب فحصلا طبر قيرط نع كلذ قيقحتل
 -كاذنيح- مئاقلا ماظنلا فلخ روهمجلا ةئبعت نع لوؤسملا زاهجلا

 تاباقنلا ةيوضعل حشرتلا قح رصقي 1958 ماع يروهمج ٌرارق ردصف

 امك ,يموقلا داحتالا ءاضعأ ىلع ؛نييفحصلا ةباقن اهيف امب ,ةينهملا
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 اهتمهم نوكت ,فحصلا ريرحت ءاسؤر مضت داحتالاب ةنحج نيوكت ررقت
 ,يموقلا داحتالا تادايقو ةفاحصلا نيب "نواعتلا" قيقحت

 نأش يف هبلاطم رصانلادبع ددح 1959 ماع ةروثلا ديع يفو

 :يجولويديألا اهرود ةيحان نم ةفاحصلا

 يللا لماعلا ..هولمعيب سانلا يللا لمعلا لمهتب ةفاحصلا"

 انحإ ...ةثارولاب نيلطاعلا انناوخإب [فحصلا :] اًذج نيمتهم ...لمعيب

 يأ] عنصم ىنب يللا لجرلاو لاوش لياش يللا لجرلا نيزياع هدراهنلا
 ال ءيش [فحصلا يف رشنُي ام نكلو] ...[اعم نيرمثتسملاو لامعلا
 نيرياع انحإ يللا يبواعتلا يطارقمبدلا يكارتشالا عمتجما اذه لئثمي

 هفقونح شم نكلو ءرماوألاب هفقونب اد مالكلا نكمم عبط ...هينبن

 .124"يعولاب فقي مزال ,رماوألاب

 .ماظنلا ضراعي تالجملاو فحصلا نم ىقبت اه نأ ةلكشملا نكت مل

 ةطلسلا تدعبأ دقو .هنع ردصي ام لكل نيديؤم عيمجلا ناك دقف

 وأ طغضلاب ةصاخلا فحصلا يبفحص نم "مهيلع بوضغملا" لعفلاب

 لماشلا رقفلا لظ يف فحصلا نأ يه ةيضقلا تناك .لاقتعالاب

 ءاهجاور نامضل مئارجلاو حئاضفلا ىوس دجت ال ةيسايسلا ةايحلل

 يف مت اذكهو .رصانلادبع ءادنل بيجتست نأ بعصلا نم ناك يلاتلابو

 ةطلسلل اهعضخأ امث .فحصلا ميمأتب ..رماوألل ءوجللا ةياهنلا

 .رشابم لكشب رصالادبعل ةيرادإلا

 .55 -54 ص فسقن عج رملا 4
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 حبصأ يذلا ءماظنلا ىدل نيفظوم ىلإ نويفحصلا لوحت اذكه
 يف تمص يف يرادإ رارقب داعبتسالاب ديدهتلا اصع مادختسا هعسوب

 ريغب ,ةيرادإ تارارقب ,ةيذحألل "اتاب" ةكرش وأ كامسألل ةكرشك
 .نالعإ ىلإ ةجاح

 ةباقرو ميمأت نم ةعونتملا تاءارجإلاو تاودألا هذه تحجن

 لعج يف .مقاباتكو نييفحصلا لمع يف رشابم يسايسو يرادإ لخدتو
 .ماظنلل اقوب فحصلا

 ماظنلا ءاضرإ وه ديحولا همه تابو ئراقلا نع يفحصلا لصفنا

 ءارقلل ىلإ هجوتلا كلذ لقتنا .مهشطب بسجت لقألا ىلع وأ ؛هلاجرو
 -كاذنيح- "ريخلا حابص" ريرحت سيئر ,مناغ يحتف ةداهشبف .مهسفنأ

 :ةفاحصلا تحبصأ ,"فسويلا زور" يف 1965 ماع ةروشنملاو «

 وأ نيحالفلا مامتها نم تظحالل دقلو .عمتجا ةبطاخم نع ةرزجاع"

 ىلع لدي ...مامتها هنأ ,ةفاحصلا يف رشدلاب ...نيفظوملا وأ لامعلا

 رود الإ رود اهل سيل ةفاحصلا ناكو .نيلوؤسملا ةبطاخم يف ةبغرلا
 ام بلغأ ىلع عباطلا اذه دتما دقلو .فارغلتلا وأ ديربلا فظوم
 تسيل اهنأ رعشأ ام الاغف .ةيسايسلا تاليلحتلا يف ىتح بتكُي

 لامج اهأرقي نأ هسفن ةرارق يف ىنمتي اهبتاك امنإو .ءارقلل ةهجوم

 ."هدحو ضرغلا اذهي اهبتكي وهو «رصانلادبع
 بطاخكي دعي مكلو .هسفن رمأب ينعم ماعلا يأرلا دعي م اذكه

 وأ بساكم ىلع لوصحلل ةطلسلا بطاخي حبصأ اهنإو ءاضعب هضعب
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 هجوتب رصانلادبع عانقإل وأ ؛ةيلام وأ ةيرادإ تالكشم نم ىوكشلل

 :ناكءمناغ يحتف بسح ءانه نم .ام

 رثؤيو ركفلا دوقي يذلاو عمتجملا يف ديحولا يقيقحلا ركفملا'
 سوؤر قوف نم ...رصانلادبع لامج وه بعشلا عم لعافتيو هركفب
 ةفاحصلا يف ءيش كانه ناك اذإو ...نييفحصلا تانالعإو نيفقثملا

 نينسح دمحم هبتكي ام وهف ةيفحصلا ةمدخلاو ةردابملاو تامولعملا مدقي

 .125"”لكيه

 يف ؛لضفملا يفحصلا هبتاكو سيئرلا بيصن نم راكفألا تلظ
 ملو .بعشلا بيصن نم تاحرتقملاو ىواكشلاو ضئارعلا تناك نيح
 لقنت «ةطاسولا تاودأ ىدحإ ىوس قايسلا اذه يف ةفاحصلا نكت

 .بعشلل "ميعزلا ركف" لقنتو ,ةطلسلل ضئارعلا

 صخش ءالو مهمهي ةيموقلا فحصلا ريرحت ءاسؤر مظعم حبصأ
 .سانلل ردصت الو طقف مكاحلل ردصت ةفيحصلاو ءدحاو

 ال مالك هنأ ىنعمب ."ديارج مالك" حلطصم عاش ,ةرتفلا كلت يف

 .ةقحال دوقعل شاع يذلا حلطصملا وهو ..رابتعا الو هل ةميق

 قتح ؛فحصلا هذه ىلع دعب هعلخ مت دق "ةيموقلا" فصو نكي م
 اذه ناك دقو .1970 ماع ةطلسلا تاداسلا رونأ سيئرلا ىلوت نأ دعب

 تاداسلا سيئرلا اهيف ررق يتلا ةظحللاب اهطوطخ أدبت ةصق "فصولا"

 .1976 ماع يكارتشالا داحتالا ءاغلإ

 .59 -58 ص ءهسفن عجرملا 5
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 ,فحصلا هذمل كلامك هديدحت 5 يذلا ميظنتلا اذه ءاغلإ دعب

 الب فحصلا هذه تحبصأ ؛0 ماع ةفاحصلا ميظنت نوناقل اقبط

 لظ يف شيعلا بحي تاداسلا ناك فيك نوربثك ركذي امبرو ؛كلام

 ةريهشلا ةءابعلاو بابلجلا ءادترا قشعيو ,"ةلئاعلا ريبك" مم
 قلطنملا اذه نم ."ةمكحلا ثيدح"ب مهثدحيو هلوح سانلا عمجيل
 ديدج ميظنت ءاشنإ :يف لثمتت ,ةركف نع تاداسلا سيئرلا نهذ قتفت

 تقولا يفو ,"ةلئاعلا" ديست يف هملح ققحي .يكارتشالا داحتالل ليدب
 ,فحصلا هذه ةيكلم يف يكارتشالا داحتالل ائيرو لكشي هسفن
 "ةلئاع سلجم" هفصوب ىروشلا سلجم ءاشنإ مت نيح دارأ ام هل ناكو

 نيحلا كلذ ذنم تأدب يتلا فحصلا هذملايمسر كلام حبصيل

 ةفاحصلا ةطلس نوناق صوصنل اًقبط "ةيموقلا" فصوب عتمتت

 .1980 ماع رداصلا

 «فحصلل ةماعلا ةيكلملا تكفنا دقف ,ةيرصم ةبوجعأ كلذ ناك
 .؛ىروشلا سلجم ىه "ةماع" ةسسؤمل ”ةصاخ" ةيكلم اهلحم تلحو
 مهيلع نأ ضرتفيز ,ةيونس حابرأ ىلع نولصحي دارفأ ىلإ ةفاضإلاب

 يف جولولا .ةيرظن ةلأسم ناك كلذ نكلو ,تدج اذإ رئاسخلا لمحت
 يرصملا ءاضقلا نأ ةصاخ ءاسينضم نوكي فوس ةلاحلا هذه تاديقعت

 ال ةيلوؤسم درت مل امنيح هيلع ةضورعملا اياضقلا يف ديقعتلا اذه بسجت
 ةرادإلا سلاجم الو ةفاحصلل ىلعألا سلجملا الو ىروشلا سلجم ىلع

 ءاضعألا نييعت اههالخ نم يرجي ناك يتلا يهو «ةيمومعلا تايعمجلاو
 تارارقلا ىلع ةقفاوملا امي طونملا سلاجما هذه يف /5. ةبسنب نينيعملا
 .126ةسسؤم لكل ةيلعفلاو ةيريدقتلا تانزاوملا عضوو ةيذيفنتلا

 .2014 ربوتكأ 19 .ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرح ء!؟ةيموقلا ةفاحصلا عم لعفن اذام ؛ديعس معتملادبع .د 6
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 نولتو اهدلج ريغُت نأ فحصلا هذه ىلع لهسلا نم ناك اذإو
 يدترت نأ اهيلع لهسألا نم ناك دقف ءيرصانلا رصعلا نولب اهتمغن

 هتادأ حبصت نأو ؛نيرشعلا نرقلا تاينيعبس لاوط تاداسلا "ةءابع"

 اهفصو يتلاو ءرصانلادبع تاسايسل ةداضملا هتاسايسل ةياعدلا يف

 ةبقحلا تاهجوت ىلع ناكرألا لماكتم ابالقنا تناك اهنأب ضعبلا

 .ةيرصانلا

 ةيحان هاجتالاو 1974 ربوتكأ ةقرو ذيفنت يف تاداسلا أدب امدنعو

 مالعإلا ىلع هزيكرت بصنا ؛يقرشلا ركسعملا نم جورخلاو برغلا
 هجوت ىلع صرحلا :اهنم ,ةدع رواحم لالخ نم «ةلودلل كولمملا
 رييغت يف رارمتسالا ؛ةيعاذإلاو ةيفحصلا تاسسؤملا ةداق ىلإ تاميلعت

 عضو ىلإ نانئمطالا نمضي امب ةيفحصلا تاسسؤملا تادايق

 رارقلا عنص يف ةرئؤملا زكارملا يف تاداسلل ةيلاوملا تايصخشلا

 ريرحت ءاسؤرو ترادإلا سلاجم ءاسؤر ةصاخ ةفصبو .يفحصلا
 ةباقنل ينهملاو يسايسلا رودلا ةرصاحم ؛ةلودلل ةكولمملا فحصلا

 .127يعامتجا دان ىلإ اهليوحت ىلع لمعلاو نييفحصلا

 ماع ريهشلا ةصنملا ثداح يف تاداسلا سيئرلا ليتغا امدنعو

 فحصلا اهنيب نمو .همكح تاودأو هكلم كرابم ينسح ثرو 1

 اهرودب موقتو ,ديدجلا سيئرلا رطش اههجو مميت تأدب يتلا ,ةيموقلا
 رادم ىلع هتارارق ريربتو هتاسايس ريسفتو هماظنل ةياعدلا يف دوهعملا

 .162 ص .2011 «ةرهاقلا «درولا ةريزج ةبتكم ءءاقدصألا بالقنا ,مامإ ةدامح 7
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 رياني نم نيرشعلاو سماخلا يف نييرصملا ةروثب تهتنا ءاماع نيثالث
1. 

 نم ةمئاق -اهمايقل لوألا مويلا ذدنم- رياني 25 ةروث تعفر
 زاهج ىلع لمتشت يتلا «ةيمالعإلا ةلآلا ريهطت اهنيب نم ناك ؛بلاطملا

 نم ًضيأ اهل ةكولمملا ةيموقلا فحصلاو .ةلودلل كولمملا نويزفيلتلا
 ىلع هعلخ مت يذلا "ةيموقلا" فصو ناك دقف ,ىروشلا سلجم لالخ
 ةياعد ةليسوك يقيقحلا اهعضو ىلع ةيمعتلل ةليسو فحصلا هذه
 .دوقع ةتس ربع "نوعرفلا ةعانص"ل ةادأو ,سيئرلل

 ىنعم ريرحتلا ناديم يف راوثلا هيلإ اعد يذلا "ريهطتلا"ل ناك

 ةيأ نع اههالقتسا ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا هذه حنم وه .دحاو

 عيطتستلو «ةينهملا نم بولطملا ىوتسملاب اهلمع سرامتل ةيسايس ةطلس
 يف ةنيعتسم .رصم يف ةيفحصلا قوسلا لخاد اهعاضوأ ةلكيه ديعت نأ

 نأ تضفر يتلاو اهب دشتحت يتلا ةزيمتملا رداوكلا نم ديدعلاب كلذ
 ماظنلل ةياعدلل ةلآك فحصلا هذمبي لمعلا ةيراطب نحش يف كراشت
 4 دوقعل شيمهتلاو نيغلا امباصأق ,هرمأب مكاحلا سيئرلاو يسايسلا

 يتلاو اهملعن يتلا ةروصلاب رصم رب يف رومألا تراس «ةروثلا دعب
 ,رصم يف ةطلسلا شرع نيملسملا ناوخإلا ءالتعا ىلإ ةياهنلا يف تدأ

 دمحم اهحشرم زاف. مث ,ءىروشلاو بعشلا يسلجم ةعامجلا تديستف
 ىوهلا يناوخإلا" ىروشلا سلجم حبصأو ,ةسائرلا تاباختنا يف يسرم

 رهشأ ةثالث دعبو .نوناقلا مكحب ,ةيموقلا فحصلا كلام وه "ةيبلاغلاو
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 2012 رياربف 28 موي هل ةسلج لوأ دقع نم -لامكلاو مامتلاب-

 ةيموقلا فحصلا ريرحت ةسائرل حشرتلا باب حتف ىروشلا سلجم ررق
 موي يفو .نيمدقتملا نيب نم ريرحتلا ءاسؤر رايتخال هتفرعمب ةنجل لكشو
 نالعإ عم دعوملا ناك 2012 سطسغأ نم نماثلا قفاوملا ءاعبرألا

 .ددجلا ةيموقلا فحصلا ريرحت ءاسؤر ءامسأ
 ةنجللا ليكشت سسأ لوح لدجلا نم ريثكلا نالعإلا اذه قبس

 «ريرحتلا ءاسؤر رايتخا يف اهيلإ مكتحت يتلا ريياعملاو ءاهئاضعأ رايتخاو
 نم ديدعلا ىلع ةنهملا ءانبأ نم ةعونتم تارايت ضارتعا هبقعأو

 تالجملاو فحصلا ريرحت ةسائرل 55 مت نيذلا صاخشألا

 ىلإ يمتنت تايصخشلا هذه ضعب نإ لئاق نمف ,ةلودلل ةكولمملا

 عتمتت ال تايصخشلا هذه ضعب نإ لئاق نمو .ناوخإلا ةعامج

 يتلا ةفلتخملا تارادصإلا ةدايق نم اهنكمت يتلا تاردقلا الو تاربخلاب

 نيب مظعألا كرتشملا مساقلاو ,ةيرصملا ةيموقلا فحصلا نع ردصت

 يف لثمت ةيموقلا فحصلا ريرحت ءاسؤر رايتخا ةكرح نم نيبضاغلا لك
 ىلإ رصم مكح لآ نأ دعب ؛ةيموقلا فحصلا "ةنوخأ" نع ثيدحلا

 ."ةعامجلا"

 يف ةحيرص تايصخش نييعت لاح يأب ينعت ال انه "ةنوخألا"و

 مهفي نأ يفكي ذإ ؛فحصلا هذه ريرحتل ءاسؤرك ةعامجلا ىلإ اهئامتنا

 رودلاب موقي ىتح هنييعت ةهج يه ةعامجلا نأ ديدج ريرحت سيئر يأ
 ,ماظنلا اذه هزرفأ يذلا سيئرلاو "ديسلا" ماظنلل ةياعدلا يف موسرملا

 ابرغتسم نكي مل اذل ؛ههيجوت ةنوؤم ىتح ماظنلا اذه لمحتي نأ نود
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 ةفورعم تناك يتلا تايصخشلا ضعب "ىروشلا لهأ" راتخي نأ

 كلتف .ةروثلل حيرصلا اهئادعو ,هماظنو كرابم نع تيمتسملا اهعافدب
 امنأل ؛ةيفحصلا تاسسؤملا "ةنوخأ" ىلع اهريغ نم ردقأ تايصخشلا

 عفدي نم "باسح"ل اهريغ نم رثكأ يئاعدلا قوبلا رود بعل ديجت

 .128تاسسؤملا هذه "باسح" ةروتاف

 دعاقم ىلع ةراتخملا تايصخشلا سولج ىلع تاعاس ضمت م

 فحصلا هذه تأدب ىتح ,ةيموقلا تالجملاو فحصلا ريرحت ءاسؤر

 بوث يف اهمدقُتل ,هتموكح دارفأو سيئرلا رابخأ ءارو ثاهللا ةلحر
 .ءاهدلاو ةينطولاو ةمكحلا

 نوعيطتسي ال نيذلا" :انايتنس جروج ينابسإلا فوسليفلا لوقي
 ."هورركي نأ مهيلع موكحم يضاملا ركذت

 .مالعإلا لاجم يف هلعفن ام وه اًديدحت اذه نأ ودبيو

 لمعي امث رثكأ ةليبقلا ةيلهاجو ناسلو ةسامحب لمعي انمالعإ نإ
 ءاضرتسا ىلع صرح وهو .رصاعم ا مالعإلا تايلآو تاودأو تاراهمب

 .ةيعوضوملاو ةقيقحلا باسح ىلع معنلا يلو
 روهمجلا ءاوتحا ةسايس سرامت يهف مكحلا ةسسؤم وأ ةطلسلا امأ

 نمف .ةددعتم قرطو تاودأ لالخ نم -بابشلا ليج ةصاخو-

 باوثلا ؛فارشإلاو رهصلا متي ةضايرلاو بابشلا تارازو لالخ
 كلذلو .ءاوغإلاو هيجوتلاو تاعونمملاو تاّيولوألا ؛باقعلاو

 .قباس ردصم (ليلخ دومحم .»ده 8
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 ربكألا ةياعرلاب ىظحت ,تالؤاستلاو ةسايسلا نع ةديعبلا ,ةضايرلاف

 ىلع لصحت ءريمضلاو ركفلا ظاقيإو تالؤاستلاب ةئيلملا ةفاقثلا امديب

 ةزهجألا لالخ نم سرامُتف اصعلاو ةرزجلا ةبعل امأ .ئدألا ةياعرلا

 مالحألاو تاحومطلا لكل ,ةدراوو ةدراش لكل ةيصحخملا ةينمألا

 كالتماو .تاثعبلا ىلع لوصحلاو تاعماجلا ىلإ لوخدلاف .فقاوملاو

 ريرقتلا اهررقي اهلاثمأو تايقرتلاو ,ةفيظوب قاحتلالاو ,رفسلا زاوج
 .هتاريذحتو هتايصوتو ينمألا

 نطاوملا نهذ ىلإ ررمت ,يئرملاو عومسملاو ءورقملا مالعإلا ملاع يفو

 ىقبيل ؛هتيسفنو هرعاشمو هنهذ شوشيو عدخيو رطيسيو هّجوي ام لك
 .هصقاونل اًرربمو هتاددحم ًالباقو هشيعي يذلا عضولل املستسم

 ةلودلا يسيئر مالك لك رابتعا ةيفحصلا ةعباتملا ديلاقت نم راص

 يف عاشأ يذلا رمألا ءالاعفأ امهلاوقأ عيمجو ,ةمهم اًرابخأ ةموكحلاو

 تمت ةلماعملا نأ ىلع ليلد فحصلا يف رشنلا نأ ةطلسلا طاسوأ

 مل ذإ ؛ربخلل اًديدج افيرعت انل مدقي حبصأ ام وهو .جنأ عورشملاو
 كلذ هنكلو ,هثودح حجرملا وأ دكؤملا وه الو لعفلاب ثدح ام دعي

 ام اًريثك نيلوؤسملا رابك نإف كلذل .اماموي هثودح ىنمتن يذلا

 امم رثكأب فحصلا تاحفص ىلع مقازجنم نوضرعتسي اوحبصأ
 ءايشأ ةثالث ىلع نونهاري كلذ يف مهو .عقاولا ضرأ ىلع امفوميقي

 امأ .نينطاوملا ةركاذ فعض اهيناثو .لئاسولا كلت ريثأت ةوق اهلوأ

 مهعجاري وأ مهبساحي نل اًدحأ نأ ىلإ مهفانئمطا وهف مهألاو ثلاغلا

 .129هنع اونلعأ اميف

 .2014 ريمفون 20 .ةرهاقلا ؛"قورشلا" ةديرج «تاينلاب رابخألا امئإ ءيديوه يمهف 9

 م 155 -



 مدع ىلع ثحت يتلا نيطالّسلا ءاهقف ةسّسؤم نم معدب كلذ متي

 سمغ ديرأ اذإو .ةنتف نوكت ال ىتح .رمألا يلو ةعاط ىلع جورخلا

 ريطاسأو ثارتلا بتكو خيراتلا اهيدل َنإف ةيفئاط ةنتف يف عمتجما

 اهنم فرغتل ةّينيدلا ريسافتلاو تايزمرلا لكو ةقباسلا تاعارّصلا

 .130ءاشت ام معيمج

 ,لوانتلا يف هباشتت اهدجي "ةيموقلا" فحصلا ةءارق عباتي نمو

 راكنتسالا وأ ةقفاوملاب نوكي دحاو يأر ىلع اهريرحت ءاسؤر عمجيو
 جاتحي ال ةيموقلا دئارجلا نم ةديرج أرقي نمو ءرومألا تايرجم بسح
 .اقاقيقش ةيقب ةءارق ىلإ

 ةرخفم نوكت نأ بجي يتلا ةرحلا ءارآلا تاحفص يف ظحالنو

 ىطخعت ال يتلا تالاقملل الإ اهردص عستي ال ةيموقلا فحصلا

 اذإو «مهبيصي رش نم مه ةيامح اهوعضو مه يتلاو رمحلا طوطخلا

 ةحفصلا هذه نع لوؤسملا نإف رمحلا طوطخلا هذه ةلاقم يأ تزواجت

 ال ريرحتلا سيئر نإف اهنع زواجت اذإو ءاهضفرب روفلا ىلع عراسي
 .هقحري

 .لاثم ريخ ريصقلا هرصع مالعإو يسرم دمحم ةلحرم يف انلو

 ,"مارهألا" ريرت سيئر بصنم ةمالس رصانلادبع ملست نأ درجمب

 ريصقتلا طاقنو زاجنإلا مجح دصرت تناك يتلا ةحفصلا ءاغلإ ىلإ رداب

 ىلوألا موي ةئاملا لالخ سيئرلل يباختنالا جمانربلا هنمضت ام يف

 .2014 ربوتكأ 23 .ةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج ءاهابش عم ةيبرعلا ةلودلا لماع ءورخف دمحم يلع 0
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 سطسغأ 10) ةعمجلا موي رداصلا "مارهألا" ددعل علاطملاو .همكحل

 سيئر ةلاقإب يسرم دمحم سيئرلا تارارق ةحيبص رداصلا (2

 ظفاحمو ةيركسعلا ةطرشلا دئاقو يروهمجلا سرحلا سيئرو تارباخملا
 :هناونع (39 ص) اًزراب اًريخ ظحالي حفر ةحبذم دعب ءانيس لامش
 تارارقب بحرت ةيسايس ىوق ..هتايحالصل يقيقحلا داليملا اهوربتعا"

 نم ددع بيحرت ىلإ ربخلا ريشيو ."ءانيس ثادحأ بقع سيئرلا

 داليملا تارارقلا هذه نيربتعم ءسيئرلا تارارقب نييبزحلاو نييسايسلا

 هذه ءازإ اًيعيبط لعف درو «ةيروهمجلا سيئر تايحالصل يقيقحلا
 :ةيروث تاكرح" هناونع رخآ ربخ ربخلا اذه لفسأو ,ثادحألا

 ."يطارقميدلا لوحتلا لمكتستو ةروثلا راسم ححصت ةسائرلا

 ةديرج هترشن ام عجرتسي نأ لواحيو هتركاذ شعني نمو
 رودص دعب- 2005 ماع سرام رهش نم ئاثلا ثلثلا لالخ"مارهألا"

 مل ةديرجلا نأ دجي فوس -روتسدلا نم 76 ةداملا ليدعتب يسرم رارق

 تارارق فصو يف اهمدختست يتلا "ةقلطملا" اهظافلأ يف ىتح ددجت

 لوحتلا لامكتسا -راسملا حيحصت -بيحرتلا) ةليصف نم ءاسؤرلا

 لاقم نم فطتقملا اذه لاثملا ليبس ىلع عجار .هفالخو (يطارقميدلا

 ودبي" :هيف لوقي ,(2005 سرام 14) خيراتب عفان ميهاربإ هبتك

 رارق ىلع بترت يذلا لاجسلاو ينطولا لدجلا ةعباتم نم احضاو
 ءروتسدلا نم (76) ةداملا ليدعت بلطب يخيراتلا كرابم يبسح سيئرلا

 ةيركفلاو ةيسايسلا ىوقلا لك بناج نم اماع اقافتا كانه نأ

 ةيلمعل ةيادبو ءايخيرات اًرارق قحب دعي سيئرلا رارق نأ ىلع ؛ةيرصملا
 لك نأ ظحالملاو ءيرصملا يسايسلا ماظنلا يف يقيقح ريوطتو حالصإ
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 مظعم دكأو .هتيمهشأ ردقب هعم تلماعت رارقلا تلوانت يتلا تاباتكلا

 ةلقن هنأ ةعونتم ةيسايسو ةيركف سرادم ىلإ نومتني نيذلا باتكلا

 ."ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلا يف ةيخيرات

 ريثكلا يف كرابم سيئرلاب ةيخيرات ةلص اذ "ةيديعلا" ظفل ناك اذإو
 نإف .ههمكح نم اًماع نيثالث لالخ ةيموقلا فحصلا نيوانع نم

 فصو يف ديدج ظفل نع ثحبلا يف دهتجت مل "ةيروهمجلا" ةفيحص
 مايأ دعب ليدنق ماشه .د ةموكح نع تردص يتلا تارارقلا نم ددع

 2012 سطسغأ 16 موي رداصلا اهددع ردصتف ءاهليكشت نم

 نيحالفلا ءافعإ :نينطاوملل ليدنق ةموكح ةيديع" :ةيتآلا نيوانعلا

 معدل رالود نويلم 500 ..مهلاينويدم نم نيرثعتملا ءانيس ودبو

 نويلم 131 ..لقنلاو ةحصلاو ءابرهكلاو برشلا هايمو ناكسإلا

 يف ءارزولا سيئرل ةرُح تالوج ..لماع فلأ 211ل تادعاسم هينج

 ."ةماعلا قئادحلاو ةطرشلا ماسقأو تايفشتسملا

 اهتحفص ىلع يسيئرلا ربخلا ناك لب ,كلذب ةفيحصلا فتكت م
 ؛نايرعلا ماصع روتكدلل تاحيرصت نع ةرابع ددعلا كلذ نم ىلوألا

 سيئرلا تارارقل تاريربت مّدقت ,ةلادعلاو ةيرحلا بزح سيئر بئان
 يواطنط نيسح ريشملا ةلاقإو لمكملا يروتسدلا نالعإلا ءاغلإب يسرم

 اًريسفت نايرعلا اهيف مدق ءيركسعلا سلجما لحو نانع يماس قيرفلاو
 ةطلسلاب رئأتسي سيئرلا لعج يذلا يروتسدلا نالعإلا ءاغلإ رارقل
 هبشأ ..ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلع سيئرلا ذاوحتسا" :الئاق ,ةيعيرشتلا

 ةزيم هنوك نم رثكأ سيئرلا ىلع انئبع لّكشي هنأ ىنعمب ؛”ةتيملا لكأب
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 ءازع روضح نم يسرم عنمو حفر ثادحأ" نأ فاضأو .هل

 ."نانعو يواطنط ةلاقإ ءارو ..ءادهشلا

 هبتك يذلا ريهشلا "ةيخولملا ةشط" لاقم بحاص .طقلا زاتمم امأ

 أنهي ال سيئرلا نأ فيك هئارقل هيف ىكحو كرابم ةنهادم ماقم يف

 نأ ابرغتسم نكي ملف «نييرصملا نم هريغك ةيعيبطلا هتايح شيعب
 2012 سطسغأ 11 خيراتب "رابخألا" ةديرج يف هدومع يف بتكي

 يننكل ءيسرم روتكدلل وص طعأ ملو ايناوخإ تسل" :ًالئاق

 مارتحا نم ءزج وه همارتحا نأل ؛ةيروهمجلل سيئرك هرددقأو همرتحأ
 هئادأ داقتناو سيئرلا نم لينلا اًدبأ ينعت ال ةيرحلاو ءاهبعشو رصم

 ةداجلا هتالواحمو هقلُخ ةثامد مغر.ةيبانلا تاملكلاو ظافلألا عظفأب

 ىلع ءادتعالا ةلواحم اًدبأ ينعت ال ةيرحلا .ةبعص فورظ طسو لمعلل

 ينعت ال ةيرحلا .ةيذحألاب ءارزولا تارايس فذق وأ ءارزولا سيئر

 وه ةياهنلا يف يقيقحلا فدهلا نأل ؛اهزومرو ةحلسملا انتاوق نم لينلا

 ."ةلودلا طوقسل اًديهمت نينطاوملا نيب ىربكلا ةعيقولاو ةنتفلا ثادحإ

 لب ءسيئرلا نع عافدلا يف هتاراهم فيظوتب طقلا زاتمم يفتكي الو

 وه اهو .هلاجر "هوجو ضييبت" يف اضيأ اهفيظوت نع رخأتي ال
 قح نم اًسعبط" :ًالئاق ,ياوخإلا دهعلا ءارزو سيئر نع ثدحتي

 لمعلا هيف لبق يذلا دوسألا مويلا نعلي نأ ليدنق ماشه روتكدلا

 يربخ عقاو نمو ةحارص لكب مكل لوقأو ؛ءارزولل اسيئر مث اًريزو

 5 اهيف ترصاع ءارزولا سلجم لخاد ررحمك لمعلا يف ةليوطلا

 ةبرجت نإ مكل لوقأ -فيظن دمحأ روتكدلا مهرخآ ءارزولل ءاسؤر
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 فورظ يف لمعي هنأل ؛ًاليصفتو ةلمج فلتخت ليدنق ماشه روتكدلا
 ةذاش تايقالخأو ةبيرلاو كلشلا نم خانم طسوو ,ةليحتسمو ةرهاق
 روتكدلا ملاعلا ءاج ؛سانلا اههدابتي يتلا ةئيدرلا ةلمعلا يه تحبصأ
 فقوت دعب ميلا قامعأ يف مثجت داكت نطولا ةنيفس دجيل ليدنق ماشه

 رطخألاو .ةديدج ةيقيقح دراوم يأ دوجو مدعو جاتنإلا تاودأ لك

 دعب اهعرزن مل راجشأ رام ينج لجعتي عمتجم ةفاقث لظ يف ءاج هنأ
 ."لبانلاب لباحلا اهيف طلتخا تالفنالا نم ةلاحو

 نم هظح لان يذلا ديحولا وه ليدنق ماشه ءارزولا سيئر نكي م
 -_ ينتاتكلا دعس .روتك دلل ناك لب ءطقلا دي ىلع "يظفللا كيلدتلا"

 بتك دقف .كلذ نم روفوم بيصن -اقباس بعشلا سلجم سيئر
 سطسغأ 13 خيراتب "رابخألا" يف روشنملا هدومع يف يفحصلا اذه
 يف ةمهم رصانع هتيئاقلتو هؤاكذو ينتاتكلا قالخأ ةثامد" :ًالئاق 2
 ةصرفلا مهل تحيتأ نيذلاو .هب نينطاوملا ةداشإو ريدقتو باجعإ
 مغرو .ناملربلاب ةصاخلا ةانقلا ربع سلجملا تاسلج عئاقو ةعباتمل ةلماك
 كرت هنإف بعشلا سلجم ةسائر يف ينتاتكلا اهاضق يتلا ةدملا رصق

 وأ اهزواجتي نأ ناملربلا لمعلا خيراتل نكمي ال ةحضاو تامصب
 روتكدلا نإ لوقأ نأ ةغلابلا نم سيلو" :طقلا فاضأو ."اهاساني

 سيئرل ءادألا بولسأ يف هراركت ىنمتن اجذومن مدق ينتاتكلا دعس
 نيللا سضيأو مسحلاو ةمارصلا نيب عمجلا ىلع هتردق ىدمو نالربلا
 مل ."ناملربلا ءاضعأ ءاطخأو تاوفه وأ تازواجت ضعب عم فطللاو
 اذإ هسفن بساحي لجرلا" :الئاق درطتسا لب .ردقلا اذمي طقلا فتكي
 هتبعادمب ةظحل برقأ يف عراسيف ءاضعألا دحأ ىلع اسق دق هنأب سحأ
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 هتينطو نأ يف قثأ ريدق ياملربل ليصأ ندعم نع فشكي ام وهو
 ءاوس .ناملربلا ىلإ ةدوعلل همامأ ةلماك ةصرفلا ناحيتي فوس هءامتناو

 ."ةديدج ةيناملرب تاباختنا يأ يف وأ ءاضقلا قيرط نع كلذ مت

 ذاتسأ دصر 22012 سطسغأ 17 ىلإ 10 نم ةرتفلا رادم ىلعو

 عفادت ايفحص ًالاقم 15 نع لقي ال ام ءليلخ دومحم .د ,ةفاحصلا

 تددنتسا «ليدنق ماشه ءارزولا سيئرو يسرم دمحم سيئرلا نع
 ةلواحمب ةنيعم ىوق ماههاو سيئرلا يضراعم ىلع موجها ىلع اهعيمج
 ىلإ فدق ثادحأب هتأجافمو .هتارارق هيفست لالخ نم هتبرجت ضاهجإ

 "حفر ةحبذم" ىلإ فرصني ناك انه ثيدحلاو «هيف عراشلا ةقث ره

 ٠ ىلع ةيذحألاب ءادتعالاو «,ةحبذملا اياحض ةزانج روضح نم هعنمو

 يذلا حدملا ةيضرأ ىلع هتارارق ليلحت ىلإ ةفاضإلاب ءهئارزو سيئر
 .131"نوعرفلا"ةحاس ىلإ "حودمملا" ب لصي

 ”مارهألا" ةديرج هترشن لاقم -لاثملا ليبس ىلع- كلذ نم

 تادايقلا ةلاقإب يسرم تارارق هيف فصي ةفيلخ نمؤم بتاكلل

 تقلطأ يتلا فاصوألا مظعم نأ عضاوتملا يبأر يف" :الئاق ةيركسعلا

 نأل ؛اهفصو يف ةقيقد نكت مل ةلبنقلاب وأ ةيروثلاب سيئرلا تارارق ىلع
 عراشلا يف دهشملا نوعباتي نيذلاو .ءبعشلا بلاطمل باجتسا سيئرلا

 هذه ىلع مدقيس ناك سيئرلا نأ نوكردي نعمتو ةقدب يرصملا
 ام .ركسعلا اهمكحي ةيندم ةلودل دوجو الف ءالجآ مأ ًالجاع تارارقلا

 قيرط ىلع ةوطخو لقعلا نيع وه يسرم دمحم روتكدلا هلعف

 .هسفن ردصملا 1
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 اننأ يفكيو ,نويرصملا امي ملحي يتلا ةيندملا ةلودلا نيا رارقتسالا
 .132"اسماع 60ذنم نييركسعلا مكح تحت انك

 هلمكأب ٌمالعإلا نأ دجنل ءيسيسلا حاتفلادبع سيئرلا دهع ءاج مث

 ُمالعإلا هئاضرإ ىلع سفانتي .مهف نودبو مهفب ؛لطابلابو قحلاب .هعم
 ,هلبق نم سيئر يأل رفوتت مل ةرابج ةوق لثمي امب ءيبزحلاو صاخلاو يموقلا
 -ليثم اهل قبسي مل- ةلاح لذمي امب .هسفن رصانلادبع سيئرلا كلذ يف امب

 نم ئددألا دحلا هعم بيغي امو ءسيئرلا حلاصل يمالعإلا نايغطلا نم
 ةنايصو ةقيقحلا ةيامحو ةروصلا لامتكال بولطملا يمالعإلا نزاوتلا
 .133دحاولا هاجتالا ريدخت نم ماعلا يعولا

 ةدعل ريخأت دعب- ةفاحصلل ىلعألا سلجملا راتخا ,.يسيسلا دهع يف
 نم ًالاح لضفأ اهنأ -اهمظعم يف تبنُت ل ةيفحص تادايق - رهشأ
 نم الإ ءاهيلإ ةراشإلا قباسلا ءامسألا ظ ىوتسملاو ةءافكلا ثيح

 .يبر محر

 ,ةيموقلا فحصلل يمسالا كلاملل يداصتقالا مامتهالا بايغ يفو
 ةلقو لهرتلا ىوس ماعلا عاطقلا لكش نم ةفاحصلا ذخأت "

 قباسلا يرادإلا اهثارتب ةطبترم ةسسؤم لك تلظ نيح يف «ةيلوؤسملا
 ءاهتماخض مغر نيكاكدلا ىلإ برقأ اهنم ديدعلا لظف .ميمأتلا ىلع
 فئاظولل قيقدلا فصولا بايغو ,ةدايقلا ةيدرف نم كلذ هينعي امج
 .ةفيظو لك تازايتماو تايلوؤسم ددحي يذلا

 .2012 سطسغأ 15 .ةرهاقلا ."مارهألا“ ةديرج .ملعم ةبرض .ةفيلخ نمؤم 2

 .2014 ربوتكأ 17 .ةرهاقلا ”مويلا يرصملا“ ةديرح .!؟يسيسلا ضراعلا ادام .يراوغا رربنأ 3
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 بايغ نم تاونس رادم ىلع ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا تناع

 مغرو ءامي نيلماعلا دادعأ يف ديدش ماحزو ةيلاملا اهلكايه حيحصت

 «تاسسؤملا هذه ةيلالا لكايحلا حيحصت نع رمتسملا ثيدحلا

 ةطلسلا نإف «ةبقاعتملا تاموكحلا ءاسؤر عم نأشلا اذه يف ضوافتلاو

 ناك .هيلع يه امك لاخلا لظت نأ لضفألا نم هنأ ىري ناك مكحلا وأ
 نود ,"يعاطقلا"ب ةجلاعملا ممت نأو ,ةمزألا ءاقب ىلع رارصإ كانه

 .134يرذج حالصإ

 ةمزأ تلعتشا «ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا لآم ءوس نع اًديعب

 ىلعألا سلجملا نيبو اترادإ سلاجم يف نيبختنملا ءاضعألا نيب ىرخأ
 نع نيلماك نيرهش نم رثكأل سلجملا ؤكلت ةيفلخ ىلع ,ةفاحصلل
 .ةرادإلا سلاجن ديدجلا ليكشتلا نالعإ

 ديزي يذلا ؤكلتلا رربي اًرييغت تارايتخالا سكعت مل «نيترملا يف
 ةظوحلم سلجملا مدقي مل نيرييغتلا نيب .اسكابترا كبترملا ءادألا

 ناب ابلغ .تاسسؤملا هذه نم ةسسؤمل ةيلام وأ ةيرادإ وأ ةيريرحت

 6 اًيكار ءاج ذإ ؛ةقباسلا سلاجملا لك نع فلتخي سلجملا اذه

 يف يلاتلابو ,هلمع يف اهرثأ سكعني نأ ضرتفملا نم ناك ,ةيروث

 كلر ايداصتقاو .ةطلسلا نم ةوطخ ذخأب 0 «تاسس ْوملا

 .135ةيرشبلاو ةيداملا دراوملا رادهإ

 ةديرج .ىهتنا "دحوألا ميعزلا" نمز :خيراتلل ةداهش يف دقحأ دمحم مركم ريبكلا بتاكلا ءفراع فيرش 4

 .2015 رياني 28 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“

 رياني 6 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,ةيموقلا ةفاحصلا ذاقنإل ةيرصحو ةديحو ةصرف .يواحمقلا تزع 5

115 . 
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 «عمتجملا يف يمالعإلا ىوقلا نازيم لتخا حضاو كابترا لظ يف
 ىفتكا نيح ين ,موجه لاب ردابي يذلا وه صاخلا مالعإلا راص ثيحب

 .عافدلا فقومب ةلودلا كولمملا مالعإلا

 ءاسؤر نم ددع نالعإ نايب اهرّجف يتلا ةمزألا لالخ كلذ ىلجت

 ةعانص ةفرغ" سيسأت يف مهعورش نع ةصاخلا فحصلا ريرحت

 هذه ىلع حساكلا موجحلاو ,2014 ربمفون يف "ةصاخلا فحصلا

 عئاقو نأ" سلجملا دكأ ثيح «.نييفحصلا ةباقن نايب يف ةوطخلا

 يفحصلا طسولا اهدهش قلقلل ةريثمو ةبيرم تالواحمو تاكرحتو
 ىلع ةنميهلل لامعألا لاجر ضعب اهيلإ ىعسي ءاريخأ يمالعإلاو
 .136"هلالقتسا هداقفإو ينطولا مالعإلا

 اهسسؤي ةيعانصلا فرغلا نأب ءالمزلا ءالؤه ةباقنلا نايب ركذ

 ةباقن يف ءاضعأ مهأبو رجأب اهيف نولمعي نيذلا سيلو ةعانصلا كالم
 ال افوناق نأبو ءافورتشي نيذلا نود .مهلمع ةوق نوعيبي نيذلا مضت

 ءاهتيكلم يف امهاسم وأ ةفيحصل ااكلام نوكي نأ وضعلل زيجي

 ام وهو .مهنم فلاخي نم لك ىلع نوناقلا اذه قبطيس هنأب مهرذنأو

 عقاوم يلوت نم يللاتلاب مفامرحو «ةباقنلا ةيوضع نم مهلصف ينعي
 .ريرحعلا ةسائر

 دعب ,ءالمزلا ءالؤه نم ىقبت نم ردصأ ؛عوبسألا يهتني نأ لبقو
 ةدحو ىلع مهصرح هيف اودكأ ءرخخآ انايب .نوقابلا بحسنا نأ

 عقوم ,"قلقلل ةريشمو ةبيرم تاك رحت سكعت“ ةفاحصلا ةعانص ةفرغ ..رانلا حتفت ”نييفحصلا ةباقن“ يلع دمحم 6

 .2014 ريمفقون 9 .يورتكلإلا "مارهألا ةباوب“
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 دق قباسلا مهنايب نإ هيف اولاقو ,نييفحصلا ةباقن يف ًالثمم ,يباقنلا لمعلا
 مهنأ اوركنأو .هتغايص تناك تئيسأ يتلا نأ حيحصلاو ,همهف ءيسأ

 سيسأت اونلعأ نيذلا مهنأ حيحصلاو ,ةفرغلا ىلإ مامضنالا اوبلط

 مهمزع اونلعأو ,فحصلل نييلصألا كالملا نع ىتح اًديعب ةفرغلا

 عفادت نييفحصلا ةباقن راطإ يف ةصاخلا فحصلا يررحم ةطبار ليكشت

 لالخ ؛ةصاخلا فحصلا مومع وريدم ررق نيح يف .مهحلاصم نع
 فحصلا ةعانص ةفرغ سيسأت تاءارجإ يف ءدبلا نيمشاسملا عامتجا

 .137ةصاخلا

 ةعانص ةفرغ رصتقت نأ ىلع روكذملا نايبلا رارصإ نأ ةقيقحلاو

 ةيسفانت اسحور سكعي ,ةيموقلا نود ةصاخلا فحصلا ىلع فحصلا
 غيص يتلا ةككشتملاو ةداحلا ةجهلل ةيفاضإ تاريربت مدقيو «ةءائب ريغ

 .نييفحصلا ةباقن نايب اهي

 امبر يلاحلا عضولا نإف ءاهتبارغ ىلع ةقباسلا عاضوألا تناك ايأ

 .ابجع رثكأ وه ام هيف ناك

 تايرح ىطعأ يذلا 7١١4 روتسد نم ىروشلا سلجم ىفتخا دقل
 بدجت "ةيسسؤملا" ةيحانلا نم هنكلو ,ةماع مالعإلاو ةفاحصلل ةعساو

 ىلعألا سلجملا" ءاشنإب يضقت يتلا 5١١ ةداملاف ؛"ةيكلملا" ريبعت امامت
 ةيرح "ةيامح"و مالعإلا نوؤش "ميظنت" نع ثدحت "مالعإلا ميظسل

 تاودأ دوجو نم دكأتلاو ةيراكتحالا تاسرامملا عنمو ةفاحصلا

 15 ؛ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج ءفحصلا ةعانص ةفرغ يف سيل نكلو ..اهدجي "نتوين” .ىسيع حالص 7

 .2014 ريمفون
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 ةينطولا ةئيهلا" ءاشنإ ىلع صنت *١١ ةداملاو .ةيقالخألا ريياعملا عابتا
 تاسسؤملا ةيمنتو ةرادإ ىلع موقت ةلقتسم ةمظنمك "ةفاحصلل
 اهثيدحت عم تاكلتمم نم اهيدل امو "ةلودلل ةكولمملا" ةيفحصلا
 عم لاخلا ءاج كلذكو .ةينهملا ريياعملاب اهمازتلاو اهدايح نامضو
 يف ءاج ال ةلئامم نوكت يكل ١١ ةداملا يف "مالعإلل ةينطولا ةئيهلا
 رركتي انهو ؛عومسملاو يئرملا مالعإلا صخب اميف نكلو ةقباسلا ةداملا

 ريبعت ىرخأ ةرم رركتي امك ,"ةلودلل ةكولمملا" ريبعت ىرخأ ةرم
 .نوناقلا اهددحي فوس اهلك رومألا نأو "لالقتسالا"

 ةلودلل ةكولمملا ةيفحصلا تاسسؤملا لاح روهدت رارمتسا عم
 نويدلا نم ىوكشلاو ,ةهج نم مكاحلا نع عافدلا ويرانيس رمتسا
 .ىرخأ ةهج نم تاسسؤملا كلت ىلع ةمكارتملا

 تمدق وأ تابترم ةموكحلا تعفد ةريخألا ةثالثلا ماوعألا لالخ
 ةماعلا دراوملاو بئارضلا يعفاد لاومأ نم تاسسؤملا عيمجل امعد
 نإف ةيداصتقالا ةيحانلا نمف .هلك يرصملا بعشلل ةكولمملاو ةلودلل
 وهو ملاعلا يف ةيفحصلا تاسسؤملا لكل ىرج ام امل ىرج انتاسسؤم
 ءارق ددع نإف رصم يفو .ةعوبطملا ةفاحصلل عراستملا روهدتلا

 طبه ١١.5 ماع يفو .ئراق نويلم 3.5 غلب .١951 ماع فحصلا
 عيزوتلا نإف نهارلا تقولا يفو نويلم فصنو نويلم ىلإ مقرلا
 ماع يفو .ةخسن نويلم داكلاب ىدعتي رصم يف فحصلل يلخادلا
 ./؟9,6 ةبسنب فحصلا عيزوت طبه ١١.5و 5.١١١ نيب ام دحاو
 مالعإلا بيصن عجارت ثيح ,يويزفيلتلا مالعإلا يف ثدح امكو
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 دقف ,صاخلا مالعإلا حلاصل نيدهاشملا نم -يموكحلا يأ- "يموقلا"

 ادع ام هنإف ةقيقحلا يفو .ةفاحصلا يف ابيرقت رمألا سفن ثدح

 سالفإلا يناعت ةيفحصلا تاسسؤملا يقاب نإف ,"رابخألا"و "مارهألا"

 فحص هيف تراس يذلا هاجتالا تاذ يف اهمظعم ريسيو ,يداصتقالا

 نم الإ اهتلضعمل لح نم كانه دعي مل ثيح لبق نم بعشلاو نواعتلا
 ةدايز يف اببس تناكف ىرخأ فحص ىلع اهعيزوتو اهكيكفت لالخ
 .138اهل ةياف عضو ىلإ ةفاضإلاب ةريخألا هذه ءابعأ

 مالعإ ىلع لاومألا كلت لك قافنإ لوبقملا نم ادعي مل هنأ ةقيقحلاو

 اًرجع يناعي دلب يف ؛ًينهم فيعضو ءايدام رساخ يموكح

 .سالفإلا فافض ىلع هعضي ايداصتقا

 دمحم مهنمو- ضعبلا ردص جلثأ يذلا ام اًمولعم سيل
 سطسغأ يف يسيسلا لوقي نأ يف -باتكلا داحتا سيئر ؛يواملس

 فرعي تقو يف ,139”ةيموقلا فحصلا طقست نأ لبقي نل" هنإ 4

 لصت اهدادس عيطتست ال تاينويدم ناعت فحصلا كلت نأ عيمجلا هيف

 يتلا اهاقفن ةهجاومل ةيلام ةلويس ىلإ جاتحتو ؛هينج تارايلم ةرشع ىلإ

 .140ايرهش هينج رايلملا نع لقت ال

 ىسيع حالص دشاني نأ ىلإ "ةيموقلا" فحصلا ةمزأ تعفد

 هذه هيناعت ام درس" ثيح .اهذاقنإل لخدتلا يسيسلا سيئرلا

 .قباس ردصم ,!؟ةيموقلا ةفاحصلا عم لعفن اذام ,ديعم معنملادبع .د 8

 .2014 ريمتبس 4 :ةرهاقلا "مويلا يرصملا" ةديرج ,ةيموقلا ةفاحصلا ذاقنإ ءيواملس دمحم 9

 .2014 ريمتبس 6 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ؛خيطبلا رفك مالعإ ,يعربلا داجن 0
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 سلاجم ءاسؤر ضعب عفدت ,تالكشم نم ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا
 ابره ةيفلخلا باوبألا نم بورهلا ىلإ ًنايحأ اهنم رثعتملا تارادإ
 ىلإ دعب لصوتت مل ةيلاحلا ةرادإلا نإ" :الئاق متخي نأ لبق ,"نينئادلا نم

 ىلع ظافحلا ةرورض نأشب اهومتنلعأ يتلا ةسايسلل ةيلمع ةمجرت
 ام وهو ءاهطوقسب حامسلا مدعو «ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا

 تح ءاهنم رساخلا ميوعتل ءدمألا ةريصق ةسايس عضو ًالوأ بلطتي
 مامأ فورظلا ةئيقو ,2تابقع نم ههجاوي ام ىطختي نأ عيطتسي
 ةماقإ يف -كلذ دعب- عيمجلا قلطني يكل ءاهنم ةرقتسملا تاسسؤملا

 ةيوازلا رجح تاسسؤملا هذه لئمت يذلا ,ةماعلا حلاصملا مالعإ ساسأ

 .141"هيف

 نم ةكرتشم ةنج ليكشتب يسيسلا رمأ «تاءادنلا هذهل ةباجتسا
 قيرط ةطراخ عضو فدمب ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملاو ةموكحلا
 اهلوصأ لالغتساو ةيموقلا فحصلاب ضوهنلل ذيفنتلل ةلباق نوكت
 .لثمألا لالغتسالا

 ىلعألا سلجملا ءاضعأ عم .سيئرلا ءاقل لالخ كلذ ءاج
 حالص ماعلا نيمألاو ,فراع لالج سلجملا سيئر ةسائرب ةفاحصلل
 ءاسؤرو سلجملا ءاضعأ دحأ .يواكم دامع نسحو «,ىسيع
 ءطسوألا قرشلا ءابنأ ةلاكو سيئرو ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا

 باه «ةيلاملا ريزوو .بلحم ميهاربإ سدنهملا ءارزولا سيئر روضحبو
 .يردق

 ريمفون 8 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج .ءيسيسلا حاتفلادبع سيئرلل حوتفم باطخ :ىسيع حالص 1

 م04
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 ىلإ ةنجللا هذه لصوتت نأب يسيسلا بلاط ,روكذملا عامتجالا يف

 ةيفحصلا تاسسؤملا تالكشم لح ىلع ةرداق نوكت اًرارق 12 وأ 0

 يأ "”قودنصلا" جراخ نم لولحلا هذه نم ءزج نوكي ثيح ؛ةيموقلا

 ."ةيديلقت ريغ لولح" عضو

 ؛ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا طوقسب حمست نل ةلودلا نأ دكأو

 نأ افيضم ,"لغتشتو ةيفحصلا تاسسؤملا قوفت نأ ديرن" :اًنئاق

 نأ دب الو احجان امالعإ يموقلا مالعإلا نوكي نأ ديرت ةلودلا

 .142كلذ نم نيدكأتم نوكن

 نإ لوقلاب كلذ ىلع ,ءارزولا سلجم سيئر .بلحم ميهاربإ داز
 تاسسؤملا ىلع ظافحلاب يسيسلا سيئرلا نم ةحضاو تاهيجوت كانه

 يف يريونتلا اهرود ءادأل دوعت يكل اقدناسمو ةيموقلا ةيفحصلا

 هذه حالصإي سيئرلا نم فيلكت كانه نأ احضوم .عمتجما
 ةسسؤمل هترايز ءانثأ ,ءفاضأو .لضفأ لكشب رادت نأو ,تاسسؤملا

 تاسسؤملا يف تايدحتو تالكشم كانه نأ ملعن" :فراعملا راد

 ثحبل ةنجل ليكشت متيسو ءاهدناسنس اننكل ,ةيموقلا ةيفحصلا

 كلمن ال انك اذإو ءاهلح ىلع لمعلاو تاسسؤملا هذه تالكشم

 .143"دهجلاو حالصإلا ةدارإو هللا ىلع لكوتلا كلمن اننإف دراوملا

 عقوم ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا لكاشم لحل ةنجل ليكشتب رمأي "يسيسلا" ءطسوألا قرشلا ءابنأ ةلاكو 2

 .2014 ريمسيد 8 .يورتكلإلا "قورشلا ةباوب"

 .”مويلا يرصملا" ةديرج ؛ةيموقلا ةيفحصلا تاسسؤملا دئاست ةلودلا :"فراعملا راد" يف بلحم ,.لماك روصنم 3

 .2015 رياني 5 ,ةرهاقلا
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 "ةيموكحلا" ةيفحصلا تاسسؤملا كلت نأ ىري نم كانه نأ ريغ

 "ةيريبعت" روص رشن لجأ نم نييرصملا لاومأ ديدبت ىلع اًدهاش ربتعت
 يتلا ةريهشلا ةروصلا يف ثدح امك «ىلوألا ةحفصلا يف ماكحلل

 ًمدقتم كرابم ينسح سيئرلل ايارس ةماسأ دهع يف "مارهألا" اقرشن
 فالخ ىلع ,نيرخآ نييلود ءامعزو امابوأ كاراب يكريمألا سيئرلا

 .ةقيقحلا

 كببتيو «نفخحصلا كلت رودي: نفوي' اسظيأ كرام :ناك
 دمحأ دمحم مركم قبسألا نييفحصلا بيقن هنع لقن اذكه ؛"اهدوجوب

 يميلقإلا مارهألا دهعم اهمظن ةودن لالخ 7.0.5 وينوي /١ يف

 كرابم نأ ريغ .اهل ةيطغت "مويلا يرصملا" ةديرج ترشنو ةفاحصلل

 مهل نأ امإ"و :144"طّبل" ملاع لود" نييفحصلا نأ ىري ناك هسفن

 دمحم عم ءاقل تاذ لاقو .145"نومهفي ال مهنأ امإو ,ةصاخ حلاصم

 مهإو «ءيش لك نوفرعي مهنأ نوعّدي نييفحصلا نإ" :لكيه نينسح
 مهفإو ,مهتقيقح ىلع سانلا مامأ اوفشكتي نأ لضفألاو ,"يوق نيحلاف"
 .146"ائيش نوفرعي ال "نيصاجه"

 نييفحصلا بابش نم ةعومجمب يسيسلا سيئرلا ءاقل لالخ

 ىلإ "ةيموقلا" مالعإلا تاسسؤم ةلأسم ترفق «مالعإلا يف نيلماعلاو

 .ةهجاولا

 .50 ص ,2012 ,2ط قرهاقلا ءقورشلا راد ,ناديملا ىلإ ةصنملا نم :هنامزو كرابم «لكيه نينسح دمحم 44

 .51 ص ؛هسفن عجرملا 5

 .50 ص ؛هسفن عجرملا 6
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 نمو ءاقللا ءانثأ اهحرط مت يتلا تاحرتقملا ضعبب يسيسلا بحر

 بنج ىلإ ابنج اهرودب موقتل ةيموقلا مالعإلا تاسسؤم ريوطت اهنيب
 ,ةيمالعإلا ةحاسلا ىلع بولطملا نزاوتلا ققحتو صاخلا مالعإلا عم

 نيبو اقاسسؤم فلتخمو ةلودلا نيب لصاوتلل ربنمك اهرود دكؤتو
 لمع ةقرو دادعإ ىلإ مالعإلا يف نيلماعلا بابش اعدو .بعشلا

 .147"ةيموقلا" مالعإلا تاسسؤم ريوطتل ةددحم تاحرتقم نمضتت

 .ةنكمملا لولحلا بايغ لظ يف ؛ةمزألا نع ثيدحلا .اًددجب

 نع ةلودلا يلختب الإ متي نل يرصملا مالعإلا لاح حالصإ نإ

 يداصتقا نايك ىلإ ةسسؤم لك ليوحتو «ةيموقلا تاسسؤملل اهتيكلم
 ةيكلل ىوصق دودح اهيف ددحت ةمهاسم تاكرش نكيل) لقتسم
 ةيعمج مامأ بّساحُت ءاهلماكب ةبختنم ةرادإ سلاجمب (ةدحاولا ةرسألا

 ةكولمملا مالعإلا لئاسو لوحعت نأب اضيأ جرخملا ناك امبر
 دوهج يأ لذبُت مل نآلا ىتح نكلو «ةماعلا ةمدخلا مالعإ ىلإ ةلودلل
 قوقح ىلع ظافحلل غيص نع ثحبلا بجي امك .كلذ قيقحتل
 يأ لذبُت مل اضيأ هنيح ىتحو ؛ةلودلل كولمملا مالعإلا يف نيلماعلا

 ديفتست راكفأو غيص ىلإ لوصولل هنحب ىتح وأ كلذ قيقحتل تالواحم
 .ةنهارلا ةيرصملا ةبرجتلل ةمياشملا ةيلودلا براجتلا نم

 ةباوب" عقوم ,نييفحصلاو نييمالعإلا بابش عم يسيسلا ءاقلل ةلماكلا ليصافتلا ,يزمر نيسححو ةكيمم“ نسحم 7

 .2014 ريمسيد 2 ءنيورتكلإلا ”مويلا يرصملا
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 "ةيموقلا" ةفاحصلا ةيضق نإف ,ةفاحصلا ةنهم لبقتسم ثيدح يف

 نم ددع ربكأ مضت يتلا يهو ,عيمجلا ىدحتت اهطسو يف فقت
 لكشت تتاب يتلا يهو «نييفحصلا ةباقن يف ءاضعألا نييفحصلا

 ةينمأ نحم نم ًالصأ ةفزانلا ةلودلل اًسيداصتقاو اسيلام اًفيزن
 .ةعورم ةيداصتقاو

 !؟لشفلا معد وه بولطملا له :وه لاؤسلا

 ةلودلل ةكولمملا ةيفحصلا تاسسؤملا هذه تاينازيم معد نإ

 لح نود تارايلملا هذه رادهإ لمع ينعي تاهينجلا تارايلمب

 .اهروذج نم ةلكشملا

 تاسسؤملا هذه كسمت رس -لاثملا ليبس ىلع- اموهفم سيل
 كلذ عز .فده الو ءءارق الو ءاط ىنعم ال تارادصإب ةيفحصلا

 سيح ًجذومن رهش وأ عوبسأ لك يف اهرودص نوكيل ,ردصت اه

 .ماعلا لاملا رادهإل

 ىلإ مسقنت ةماعلا ةيفحصلا تاسسؤملا نأ ديعس معنملادبع .د ىري

 يقاب مضي امهيناثو ؛"رابخألا"و "مارهأل" مضي امهوأ :نيمسق
 امنأ مغر ىلوألا نأ وه -ديعس .د قفو- ميسقتلا ساسأو .تاسسؤملا

 عفدت لازت ال اهإف لاومأ ىلع لوصحلل ةموكحلا /ةلودلا ىلإ تأجل

 ضارأ نم ةلئاط ًالوصأ اهيدل نأ امك .اهيف نيلماعلا تابترم
 ."ةيراكتحا هبش" عاضوأ يف لمعت تاكرش اهيدل نإ لب ؛تارامغتساو

 عيزوتلاو ةعابطلاو رشنلاو نالعإلل تاعاطق اهيدل نإف ماع لكشبو

 .تامولعملا ايجولونكتو رامثتسالاو
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 مغر امهمادقأ ىلع نيتفقاو نالازت ال نيتسسؤملا انلك نإف ةطاسبب

 نإف كلذ مغرو .اًنيداصتقا ةلوبقم ريغ دودح ىلإ ةدئازلا ةلامعلا

 دوكرلا ةرتف نم جورخلل ةيلام مد لقن ةيلمع ىلإ ناجاتحت امهيتلك
 ىلإ امهاتلك لوحتت نأب ةماعلا قوسلا نم اهريفوت نكمبو اممب تملأ يتلا

 اهمهسأ حرطتو اهيلإ راشملا تاعاطقلا تاكرش مضت ةضباق ةكرش

 الأو ؛ءايرصم يرتشملا نوكي نأ :نيطرش عم لوادتلاو ءارشلل

 تمدق تاعاطقلا هذه .مهسألا نم ١// نم رثكأ ىلع يرتشملا لصحي

 رفاوحو احابرأ تعفدو «تاهينجلا نم نيرايلم قوفي ام انايحأ

 حاتتفا عمو ىربكلاو ىرغصلا دايعألا يف تآفاكمو "طانبأ"و

 قفو تريدأ ام اذإ رثكأ وه ام نآلا مدقت نأ ناكمإلا يفو «سرادملا

 فسألل هذهو ,ةيفحصلا تاسسؤملا نم يباثلا مسقلا .ةيداصتقا سسأ

 ذنم ةموكحلا فنك يف شيعتو «ةليوط ةرتف ذنم سالفإلا باعت

 اهتصخصخ اهنم ؛ةيرذج لولحب الإ اهذاقنإ اًروصتم سيلو ,تاونس
 راد" وأ "فسويلا زور" لثم اهل يخيراتلا مسالا نم ةدافتسالاو

 يف اهعيمجت وه نكمملا رخآلا لحلا ."ريرحتلا راد" ىلإ ةفاضإ ,"لالهلا

 ةسسؤم لك يف احاجن رثكألا جعنملا مضت ةضباق ةدحاو ةكرش

 لك اهل مضت نأ ىلع (ربوتكأو ءروصملاو ,فسويلا زور تالجم)
 ةرادال ةنورم يطعت ىرخأ لوصأو عباطمو نابم نم ةيقابلا لوصألا

 .148ماعلا حرطلل اهزيهجت ىلع ةكرشلا

 .2014 ربوتكأ 26 ,ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج ,!ىرخأ ةرم ةيهوقلا ةفاحصلا ؛ديعس معنملادبع .د 8
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 يفو ,"ةيموقلا" ةفاحصلا ةلضعم لحي ال هدحو ةيكلملا لكش

 ةفاحصلا يف ثدحي ام لثم هجاوت اهلكف ,ةيرصملا ةفاححصلا لك ةقيقحلا
 يف ىرج امو .تانالعإلا صلقت هعمو ,عيزوتلا يف عجارتلا نم ةيملاعلا

 ةعوبطملا ةفاحصلا يف ريبك ريغت وه ةيضاملا ةليلقلا ماوعألا لالخ ملاعلا

 نع ريبعتلا لئاسو اهيف جمدنت ةيمالعإ تاسسؤم نم يجيردتلا اهوحتو
 لاكشألا ىلإ ةينورتكلإلا ةباتكلا ىلإ قرولا ىلع ةباتكلا نم يأرلا
 لاكشأ نيب ام زجاوحلا ترسكنا دقل .يويزفيلتلا ريبعتلل ةيئاضفلا
 تلعج يتلاو ةيلاحخلا ةيجولونكتلا ةيملعلا ةروثلا ةجيتن ةفلتخملا ريبعتلا

 يف امههاثمأو "تسوب نطئنشاو"و "زميات كرويوين" لثم تاسسؤم
 نأو ةيريصملا تامزألا هذه روبعو دومصلا ىلع ةرداق ايسآو ابوروأ

 لك اهودهاشمو اهؤارق مخضتي مالعإلا نم ةديدج لاكشأل سسؤت
 .موي

 قمعلاب زيمتملا "ىوتحملا" رييغتل ةينضم ةيلمع لالخ نم كلذ مت
 ىلع اهعيقوت ىلع ةردقلاو ,(نامزلا) ةيراجلا تاروطتلل يخيراتلا

 تارييغت نإف اذكهو .(ناكملا) ايفارغوميدو ايفارغج نم اهيف امب ضرألا
 ريثكب ربكأ اهاردق لعجت ةيفحصلا نونفلا ةعيبط يف نآلا يرجت ةقيمع
 .تاعمتجما ءانب يف ةمهاسملاو ريثأتلا يف هيلع تناك ام

 ةيرصملا ةفاحصلا يف قيبطتلا نع ةديعب تلازام راكفألا هذه
 يف ةيلابلا اهاسايس لصاوت يتلا ."ةيموقلا" ةفاحصلا ةصاخو ءامومع

 نود اهقاينويدم مكارت نم ىوكشلا نم رأجلاب يفتكتو ؛ةطلسلا ديجمت
 تاناكمإلا ريوطت يف نيرخآلا براجت سردت وأ لولحلا ركتبت نأ
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 .دراوملا زيزعتو

 عيمجلا كردي نأ بجي -اهريغو- "ةيموقلا" ةفاحصلا فلم يف

 اًتاهجوت عونت ضرفي لصاوتو مالعإ لئاسوو ةفاحص ىلإ انتجاح
 اًهتايكلم طاغغأ ددعتو ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيجولويديألا اههازايحناو

 عم لماعتلا ةيعوضوم نمو لمعلا ةينهم نم ىددأ اًدح اقرادإ لاكشأو
 بناجب ةقيقحلا نوكمو َينامولعملا قشلا نع ثحبلاب ءارآلاو رابخألا
 .تازايحنالاو تاهجوتلا نع ريبعتلا

 ىؤرل يدقنلا ريغ لقنلا ىلإ اهرود صلقتي ال مالعإ لئاسو ديرن
 فشكو قيثوت نع تمصت نأ وأ ةيذيفنتلا ةطلسلا تاليضفتو

 نيح تاموكحلاو ماكحلا لاعفأ تافارحناو تازواجتو تالالتخا

 هتاميظنتو عمتجملا نوقهري وأ نطاوملا تايرحو قوقح نوكهتني
 نيتطلسلا ىلع نولوغتي وأ ءاشتسالاب اًديدقو عمقلاب اميولت ةطيسولا
 جئاتن نأشب قئاقحلاو تامولعملا نوسمطي وأ ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا

 .149اهريغو جماربلاو ططخلا

 اهلبكي وأ ماظنلا اهلبكي ةفاحص ال ةيقيقح ةرح ةفاحص ديرن

 ال .نيملاس نينمآ مهبصانم يف مهئاقب لجأ نم ةيعاوط اهريرحت ءاسؤر

 دقف رمزلاو لبطلا ةفاحص ديرن ال .نيشعترملاو نيقفانملا ةفاحص ديرن

 .دوقع ةتس ذنم اهنم نايثغلا انباصأو اهنم انمئس

 ريمفون 8 ,ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ,ةيذيفنتلا ةطلسلا لوغت لوح راكفأ ..كانهو انه ءيوارمخ ورمع .د 9
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 مالعإلاو ةمولعملا نع ثحبلا ىسدت ال يتلا ةفاحصلا دقتفن نحنو

 .ىرخألاو ةنيفلا نيب لقألا ىلع ةيددعتلاو ةيعوضوملا مرتحي يذلا

 الو ةقيقحلل ةيذيفنتلا ةطلسلا راكتحا ضهانت يتلا لصاوتلا لئاسوو

 هيوشتلاو نيوختلا ةيشافو دحاولا يأرلا ايربتسه جيورت ىلإ لوحتت
 .فاللتخالا دنع

 نمز ىلإ انتداعإ ىلإ نحّي نم رصم يف لازام هنأ .فسؤملا ربخلا

 1 .'خيطبلا: ربك" مالعإ
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 !هانرتخا

 هباقلأ بجومب كلم ا نأ انفرع اذإ بجعن الأ انيلع نإف اذهلو"
 يأ ."ناتديسلا" ًاضيأو هو ."مهر"و أ "نييرصم ا ديس" ةيمسرلا
 150”بونجلاو لامشلا نايمحت نيتللا نيتيماحلا نيقبلإلا ىفتلم

 اًرذحم هيربود سيجير يسنرفلا فوسليفلا بتك 21979 ماع يف
 وحن ؛يعامجلا وحن ال يصخشلا وحن هجتت مالعإلا لئاسو" نأ نم

 صئاصخلا هذه .ئوكلا وحن ال يدرفلا وحن ؛لقعلا وحن ال سيساحألا
 ,ةدحاو عقاولا يف يه يتلاو ؛ةديدجلا مالعإلا ناكرأل ةمزالملا ثالغلا

 ضرفت اهنإ .هلماح ليفوربو رطيسملا باطخلا ةعيبط دّدحُت فوس

 الو "تادوك"ل نآلا دعب ةجاح ال .ةيعمج ىضوفو ةيدرف ةجيتارتسا
 .151"ميهافملا نم "جايس"ل الو ,"تايلاكشإ"ل

 ةادأ ىلإ مالعإلا لئاسو لوحتت نيح ثدحت ةيرهوجلا ةلكشملا

 ةحاس حبصت نأ وأ ,.ةصاخ حلاصم لجأ نم ,ماعلا يأرلاب بعالتلل

 لماعتلا يف ةعورشم دعاوق الو َناذ لالقتسا ال سيل ,ةطلسلل ةعبات

 .152ةيعوضومو ةينهمب ةعاسلا اياضق عم

 ددعلا ,ةفرعملا ماع ةلسلم «يسايسلا دادبتسالا نم روصل ةيفسلف ةسارد :ةيغاطلا ,مامإ حاتفلادبع مامإ .د 0

 .25 ص 21994 سرام ,تيوكلا ,بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل يبطولا سلجملا 3

 مةوأؤ 0عطعقإل, انع مميالمأع [ماعاامععابعأ عم ععقمععب 8قمأؤن 8ةممكقإل, 1979, 1

 م07

 اقايععمأ !هكأمر [1/16013-م323م0018, 63م5: 5عادأأ, 2009. 2
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 ىلع شيعي يذلا عمتجملا نع ةلوزعم ةريزج سيل مالعإلا نإ
 تقولا لاوط طوبرمو ٌدودشم وه اغغإو ,هئاشحأ يف رثؤيو هحطس

 ىلع روطتلاو جضنلا نم هققح يذلا ىوتسملاو عمتجملا اذه فورظب
 مالعإلا ةموظنم نأ امك «ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايوتسملا

 اذإ امو ةيطارقمبدلا ةيضق هاجت ةيساسحلاو رثأتلا ةديدش دلب يأ يف

 ىدمو تايرحلا ةقاب كلذكو «ةرملاب ةمودعم وأ ًالصأ ةدوجوم تناك

 بعصبي هنأ ينعي اذهو .اهبلغأ وأ اهلك اهنم مامرح وأ امي سانلا عتمت

 سؤبلا هلهأ يناعي دلب يف روطتلل لباق وأ روطتم يقيقح مالعإ داجيإ
 .153صوصخلا هجو ىلع ةيرحلا نم نامرحلاو امومع نامرحلاو

 روعشلا ىوس كلمي ال -اًديدحت يئرملا- يرصملا مالعإلل عباتملاو
 نم ريثكلا دي ىلع مالعإلا ةينهمو ةيفرح روهدت لظ يف لمألا ةبيخب
 ةرهوج نم اهيف لزغتلاب نوقدشتي يتلا رصم اولّوح نيذلا ,"هموجن"
 ."بئاخ رجات" دي يف ةعلس درجم ىلإ ةنيمت

 نمثلا ناك نإو ىتح حابرألا ىلعأ قيقحتل هيف ىعسي لكلا ٌدازم

 تايدجبأ نم مومحملا قابسلا نأ مغرو .ضيرملا دسجلا يف شهلا
 يقلتملل "ةميق" ميدقتل يعسلا نم رصم يف لوحت هنإف ,يمالعإلا لمعلا
 ةيرح نيب ةقرفتلا نع تزجع ةيمالعإ ةقهارمو ةجذاس تاسرامث ىلإ

 .154ةقدلا ةغلاب فورظب رمب نطو تاردقمب وهللا نيبو ريبعتلا

 .قباس ردصم .يمهف لامحج 3

 .2013 ريمفون 11 ؛يورتكلإلا ”دفولا ةباوب" عقوم ."بئاخلا رجاتلا" قطنمو ..يرصملا مالعإلا ؛مونظم انيل 4
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 هنأب اننجوف ءرصم يف مالعإلا لئاسو يف بيهرلا سدكتلا لظ يف
 نم عقتسم يف طقس ةرانتساو اًمملع عمتجما دادزي نأ نم الدب

 مالعإلا بعل دقل .ةيلوؤسملاو ميهافملا بايغو رادحنالاو فافسإلا

 ةكرعم ضاخو نيسيئر لزعو نيماظن طاقسإ يف اًريبك اًرود يرصملا
 اذه .ةطلسلا ىلع تطس ةعامج فلختو لحر ماظن داسف دض ةيراض

 ئطاخ مهف مامأ فافسإلا عقنتسم يف ةدحاو ةرم طقس مالعإلا
 تسيلو دعب دلوي : يطارقمبد عمتج ريوصتل ةسئاي ةلواحمو ةيرحلل

 يعوب ةيقيقحلا ةيطارقمبدلا براجت ضونخي هلعجت يتلا تالهؤملا هيدل

 .كاردإو

 اههجاوت يتلا تامزألا رطخأ نم ةدحاو نآلا يرصملا مالعإلا لثعي

 اهقالخأو ًميسايس اهشيعت يلا تاللفنالا ةلاح عم ةصاخ ءرصم

 ةهجاوم نع ةرجاع اقاسسؤم لكب ةموكحلا تحبصأو ءايركفو

 نأ لهسلا نم .اهرارقتساو رصم نمأ ددهي يذلا طوبطخألا اذه

 مل نكلو .يرصملا مالعإلل نيلوؤسملا رابك نم اًداح اًدقن عمست

 .ةنيفسلا ذاقنإل دحأ كرحتي

 حلاصملا باحصأ نم ليوط روباط اهفلخ فقي ةانق لك نإ

 نم ديزملا قيقحتل لئاسولا لك نومدختسيو مهدوجو نع نوعفادي
 اًرغل لثمت تاونقلا هذه نم عفدت يتلا لاومألا نإ لب .حلاصملا هذه

 ام عم بسانست بساكم وأ اًحابرأ ققحي ال نآلا مالعإلا نأل ؛اًرئاح

 .155تاقفن نم تاوبقلا هذه هلمحتت

 .2015 رياني 30 .ةرهاقلا :"مارهألا" ةديرج ؟مالعإلا ةلود مأ ةلودلا مالعإ ,ةديوح قوراف 5
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 ,كرابم دهع نم ةريخألا تاونسلا يف ترهظ دق تايادبلا تناك
 ىلإ ذوفنلاو لالا باحصأو ءايرثألا نم ةديدجلا ةقبطلا تبرست نيح
 فيرجت ةيلمع تعقو اذكهو" ةماعلا تاقالعلاو مالعإلا تالاجم
 مالعإلل ىرج امدعب «ميلعتلل ىرج ام اهيف ام أوسأ ناكو ءرصم
 .156"ةفاقثلاو

 عمتجملا يف ةيسايسلا ةفاقثلا هوشتو ةشاشه ىلإ ريشن نأ انه نيعتي
 ذنم بازحألا لح متو ةيطارقميدلا تلطُع نيح هنأ كلذ .يرصملا

 .اهنم اولاقتساو ةسايسلا اورجه سانلا نإف نيرشعلا نرقلا تاينيسمت
 دعب ةسايسلا ىلإ اوداع عيمجلا نكي مل نإ ةقحاسلا ةيبلغألا نأ الإ
 لئاسو تلظو .ينرعم مكارت وأ ةربخ ريغب اهيلإ اولخدف ,2011 ةروث
 رمألا ,ةسايسلا ىلع هنم اوفرعت يذلا بابلاو عجرملا يه مالعإلا
 يف سرغف ,يمالعإلا ءادألا تاهوشتو تازيحت عمتجما ىلإ لقن يذلا
 يف اهرامث تلجت يتلا ؛ةيهاركلاو ضغبلل ةيلباقلا روذب ماعلا نادجولا
 .157رياني ةروث دعب ام ةلحرم

 رارقلا ةرئادب طيحي يذلا ضومغلا ناك اذإ ام ًسفورعم سيل
 فسكت يتلا نيقيلا مدعو ةريحلا لماوع ىلإ ًعجار يسايسلا
 يف ايلعلا ةرادإلا ديلاقت نم افأ مأ ءرئاودلا كلت لخاد تالعافتلا
 مأ ءامب ماعلا يأرلل نأش الو ةسائرلل اسكلم ةسايسلا ربتعت يتلا ءرصم
 اًرارسأ ركسعلا ةطشنأ لك ربتعت يتلا ماظنلا ةركسع تامصب نم اهنأ

 .194 ص .2011 .ةرهاقلا .قورشلا راد .ناديملا ىلإ ةصنملا نم :ةنامزو كرايم ,لكيه نيس دسحم 6

 .2013 رسسيد 24 .ةرهاشلا .”قورشلا" ةديرح .ذيها كلا ماع ف رقم ةمزأ .يديوه يسهد 7
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 عمتجملا نأ دهاشلاف رمألا ناك اًيأ .اهيلع عالطالا رايغألل زوجي ال
 .ايلعلا ةسايسلا قباوط يف يرجي امع لصفنا

 يف طقف لمعت مالعإ ةليسو ىلع رثعيل هلوح نطاوملا تفتلي
 اهلقن ىرجو اهرداصم نم ققحتلا مت يتلا ةقيقدلا ةمولعملا ليصوت

 مهو «لزانملا ىلإ جذاسلا بذكلا نولصوي نم ىوس دجي الف «ةنامأب

 .ريغت اضيأ روهمجلاو ,ريغت دق ملاعلا نأ نوفرعي ال
 ًعابطنا يطعي رياني 25 ةروث دعب يمالعإلا دهشملا نأ مغرو

 ينهملا مازتلالا باسح ىلع ءاج كلذ نإف ,تايرحلا شماه عاستاب

 يف مدقب شيعت ةيداصتقاو ةيسايس ةبخن دوجو لظ يف ةصاخ ,يعمتجاو

 تاروطتلا يف مدقو ,هتاكبش الو هماظن تومي ال يذلا كرابم نمز

 لصاوت يه اهو ءاهمهفت نأ نود ءاهدهشت يتلا ةريبكلا ةيعامتجالا

 .ةميدقلا ةبذاكلا ةقيرطلا سفنب ءصاخلاو يموكحلا ,مالعإلا ميدقت

 ثادحأ نم ماكر طسو قئاقحلا نع شيتفتلا ثحاب سرام املكو
 اهسمط مت قئاقحلا هذه ةيبلاغ نأ فشتكا ,يهتنت ال ةيمالعإ تايطغتو

 ةداعإ وأ ءاهعضاوم ريغ يف اهنامعتسا ديعأ مث معلا هبشي امب

 يتلا ةقيقحلا نع رظنلا ضغب ءاهيمدختسم ديفي امب اهمادختسا

 .تكهتنا

 لئاسو يف ٌدحأ انيلع لطي نأ نود ,ثدحي لازامو ,ثدح اذه

 دق عيمجلا نأكو ,ةمولعم بيوصتل وأ عضو حيحصتل مالعإلا

 فنك يف ماعلا يأرلا اهشيعي يتلا يعامجلا فييزتلا ةلاح بذعتسا

 فييزت ىلإ دمعيو ءايموي ليلضتلا هنم ريبك ءزج سرامب مالعإ
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 هيوشتو قوقح رادهإ نم كلذ هينعي امب ءاهريوزتو قئاقحلا
 .تايصخش

 ةيرح ىلع دويقلا ضرف رصم يف مويلا ةرطيسملا بخنلا دمعت عمو
 يمالعإلا ىوتحملا طيمنت ىرج «ةيمالعإلا تايرحلاو يأرلا نع ريبعتلا
 ةيداحأ نيماضم نم اقالطنا (ةينويزفيلتلا تاونقلا يفو ةفاحصلا يف)
 ىلع برحلا" ةيولوأو ,2013 ويلوي 3 دعب ام تابيترت دييأت يه
 مهئافلحو مهيديؤمو نيملسملا ناوخإلل يعامجلا ميرجتلاو ,"باهرإلا

 نيبلاطملاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا هيوشتو «ينيدلا نيميلا يف

 .158ةينمألا ةلودلا تاسراممو تاكاهتنالا يف قيقحتلاب

 ةينمألا ةرهجألا قاوبأو ناطلسلا ةمدخ ةفاححص تثدحأ دقل
 ةيرصملا ةيمالعإلا ةحاسملا يف ةداح تاهوشت ةيئاضفلا مهجماربو

 ءاغلإ ةليوطلا اهتمئاق ردصتي تاهوشتلا هذهو .امي ةطبترملا نهملاو

 ةألامم لالحإو .ةينهملا ةهارتلاو ةيعوضوملاو ةقيقحلاو ةمولعملا ةميق
 نحب لاملاو ذوفنلا رئاودب قاحتلالا لوبقو ماكحلا قافنو ناطلسلا
 ةموظنمك (ةيدامو ةيونعم) ةيصخشلا حلاصملاو دئاوعلاو ةيامحلا نع

 .يويزفيلتلاو يفحصلا لمعلا دسفت نأ الإ الل سيل ةليدب

 ةباشلاو ةطيسولا لايجألا مامتهاو رظن فرص رطخ كلذ يليو
 ةيمنتو يباذلا روطتلاو داهتجالا نع يمالعإلا لاجملا يف ةلماعلا

 تاوبقلابو ةفاحصلاب ايعامج ءاقترالا ةلقرع مث نمو ةينهملا تاردقلا

 .2013 ريمفوب 12 ؛ةرهاقلا .”قورشلا" ةديرح .ةيئادبلا ضرم ..ةيطارقمددبل شماه .يوازمح ورمع .د 8
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 تمسح رمعلا يف ةمدقتملا تاعومجملو خويشلا ليج .ةيئاضفلا

 ةقيقحلاو ةمولعملا ىلع بلقنت مل ةريثك ءامسأ اهفوفص نيبو اًتارايتخا
 امهسرامتو ناطلسلا ةمدخو عابتتسالا تلبق رثكأ ءامسأو ؛ةيعوضوملاو

 .توافتت تاناكماي

 اًديعب اهعفدب ةيحض ىلإ لوحتت يتلا يه ةباشلاو ةطيسولا لايجألا

 يف ةديدج بيلاسأ رابتخاو قيثوتلاو ةعباتملاو عالطإلاو ةءارقلا نع

 نع ثحبلا ىلإ اب جزلاو «ةينويزفيلتلا ةيطغتلاو ةيفحصلا ةباتكلا
 . مهوقبس نم ةمحازمو ةعساولا قافنلاو ةألامملا تاكبش يف مدق عضوم

 ةزهجألا ريراقتل جيورتلا - ةدوهعملا تاودألا سفنبو عابتتسالا ىلإ

 تاونقلاو فحصلا كالمو نيذفانلاو ماكحلا تاميلعت ذيفنتو ةينمألا

 لاجملا يف نيلغتشملاو نيلماعلا لاط يذلا ثلاثلا هوشتلا امأ

 نع ةيبلسلا ةغلاب ةيطمن ةروص ةعانص يف لثمتيف مهزواجتو يمالعإلا
 بيغت تاحاسو كفإلا رشنل نطاومك ةينويزفيلتلا جماربلاو ةفاحصلا

 نطولا اياضق لوانت نع زجعتو ةيعوضوملاو ةقيقحلاو ةمولعملا اهنع
 .قحلاو لدعلاو ةيمدتلاو مدقتلا ىلع نيعبو ةيدجب ىربكلا هتايدحتو

 ةمهملاب عالطضالا يف ةينويزفيلتلا جماربلاو ةفاحصلا قفخت كلذل

 - ةعبارلا ةطلسلا ةمهم ,ةرصاعملا تاعمتجملا يف مالعإلاب ةطونملا ةسدقملا

 نينطاوملاو تانطاوملا نع ةباينو ماعلا حلاصلا مساب بقارت يتلا

 عبتتتو ةصاخلا تاهجلاو ةلودلا ةزهجأو تاسسؤمو ةماعلا تاطلسلا

 بلاطتو امي داسفلا يحانمو اهتالالتخا فشكتو اًهاسراممو اهلاعفأ
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 وأ ةسايسلا يف نإ ,ةقيقحلاو ةمولعملاو ةيفافشلا ىلع رصتو اهرييغتب

 .159اتاقايس جراخ

 نع نيلوؤسملا نم يلاوتلا ىلع نيرداصلا نينايبلا ةعباتم لعلو
 بلغأ ريرحت ءاسؤر مث ,نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتاو ةيئاضفلا تاونقلا

 فشكت :2014 ربوتكأ يف «ةيبزحلاو ةصاخلاو ةيموقلا فحصلا

 .رصم يف مالعإلا ةمزأ نم ابناج
 ربع باهرإلا ةحفاكم يف فحصلاو مالعإلا رود نانايبلا رصتخا

 باهرإلل جّورت يتلا تاباتكلاو تانايبلا رشن مدعو «ةلودلا ةدناسم

 يف يساسألا هرود نع ثيدح نود ,ةلودلا تاسسؤم يف ككشتو

 حصفي مل نينايبلا نم انِبأ نكل .باهرإلا عنصت يتلا راكفألا ةبراحم

 دض ةرئادلا كراعملا صخت له «ةدناسملا هذه نوكت دح يأ ىلإ
 ال ام يف ةطلسلل ةماعلا تاسايسلا دقن قح لاطت نأ نكمي مأ ,نيمرجملا

 تامدخلا يّدرتو «,ةيداصتقالا تازايحنالا لثم .باهرإلاب قلعتي

 ءارجإ تاسايسو ,2تامدخلا هذه ليغشت ةءافك فعضو ةماعلا

 مأ ؛سانلا ةايحب ةقالع اهلل تاعيرشتو تارارقو «ةينامربلا تاباختنالا

 ىلع ءاضقلا دعب ام ىلإ هلك رمألا ليجأت اوررق ريرحتلا ءاسؤر نأ

 1 ؟باهرالا

 له ؟باهرإلا عم ةفطاعتملا تانايبلا رشن نع فقوتلا نع اذامو
 نايب ربع ءام ةيمارجإ ةيلمع تنبت .ام ةعامج نأ ول هنأ ًالثم اذه ينعي

 .2014 ريارف 19 .ةرهاقلا .”قورشلا" ةديرج .ةريطخ تاهوشت .يوازمح ورمع .د 9
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 ىدحإ هتثب ءام ويديف وأ .ءفحصلا يف رشنُي نل هنأ ءاهيلإ بوسنم
 ماعلا يأرلل ةلئسأ نع بيجيو ترج فيك رهظُي اقايلمعل تاعامجلا

 ؟رشني نل
 ةروثل ةثلاثلا ىركذلا لبقو .ًالثم باهرإلا ىلع برحلا ءانثأ يف

 دكؤيل ةيلخادلا ريزو جرخو ةينمألا تاوقلا ترفنتسا «رياني

 دعبو ."بّرقي بّرجي زواع يللا" :روثألا هلوق لاقو ءاهتيزوهج
 ام ريصقت ىلإ ةراشإلا له .ةرهاقلا نمأ ةيريدم نويباهرإ رّجف تاعاس

 اامعد ريرحتلا ءاسؤر رظن يف دعي انه ةينمألا تاسايسلا يف

 لك يف ةيريدملا ترجف يتلا ةرايسلا ويديف رشن لهو ؟باهرإلل
 ؟ينطو ريغ ًالمع ناك ريصقتلا دكؤي امب تاوبقلا

 بعالت ريرحتلا ءاسؤر ىري ينهم وأ ينطو رايعم يأب ؛قطنملا اذهب
 كرويوين" ةديرج لاقم نومضمب ةيمسرلا "طسوألا قرشلا ءابنأ ةلاكو"

 ةديرج نيب ةريهشلا ةلجاسملا تثدحف ,هتمجرت ريوزتو ةيكريمألا "زمبات

 ؟ةريهشلا ةيكريمألا ةديرجلاو ةمجرتلا لقن يف تطروت يتلا "مارهألا"
 ,مهفايب يف ريرحتلا ءاسؤر هيلإ بهذ ام ىلإ بهذ ابيرقت ةلاكولا نايب
 ساسملا مدعو ةينطولا حلاصملاو تباوثلا اهكرحُ ةلاكولا نإ لاق نيح

 بذكلاو مجارتلا قيفلت ينعت ةينطولا ةحلصملا له .يموقلا نمألاب

 هتينهمب كسمتي نيح اينطو يفحصلا نوكي له ؟ماعلا يأرلا ىلع
 له ؟نطولا لجأ نم بذكي نأ هل لضفألا نم هنأ مأ ,بذكي الو
 روتسدلاو نوناقلاو ماعلا يأرلل همارتحاو هتينهم يف يفحصلا ةينطو
 ةينطولا ةحلصملا قطنمب ءايشألل هريسفت يف مأ ءاهقيثاومو ةنهملا حئاولو
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 صرخحي يتلا ةطلسلا ىتح عدخيو سانلا عدخيو بذكيس ناك ول ىتح

 160؟ةقيقحلا لوقي ال نيح اهيلع

 ًايعوضوم نوكي نأو ,بذكي ال نأ . .هتينهم يف يفحصلا ةينطو

 .ةقيقحلا نم بيرقو سهيزنو اقيقدو

 بيهرتلا ةلمحب نروق اذإ ًالدتعم ودبي ريرحتلا ءاسؤر نايب
 فكلاب اهضعب ىدانو «ةيمالعإلا ربانلا ضعب يف تقلطنا يتلا ديدنتلاو

 امك «ناسنإلا قوقحو ةماعلا تايرحلاو ةيطارقمبدلا نع ثيدحلا نع

 تامظنملا ىلإ ماقالا عباصأ هيجوتو ديدنتلاو زمغلا نع اوفقوتي مل

 ةبخنلا رصانع ضعب هل ملستسا ام وهو .بدملا عمتجملا ةاعدو ةيقوقحلا

 ءاقحال نوناقلا ذاتسأو قباسلا ةرهاقلا قوقح ديمع نع لقن ىتح

 فوقو نيحل ابناج ىحنتت نأ بجي ريبعتلاو يأرلا ةيرح نإ هلوق
 دعبأ ىلإ بهذف رخآلا ضعبلا امأ .نيتتبات نيمدق ىلع ةلودلا

 .نيفلاخملا قحب فنعلاو شطبلا مادختساب ىدان نم مهنمف .161 ريثكب

 فكر“. يئن يقيسلا .سيئرلا لإ: اناقحا جو نم مينو
 اهحورطم ىلإ اهفاوسأ نم رصم نلعأو ءسيئرلا ةدايس اي "ءانيس"ب
 فرح بتكت يتلا ديلا عطقُتو ءرمألا مزل اذإ "ةيركسع ةنكن"

 عض ...."؟هيإ لمعتب" :كلأسيو أرجتي يذلا ناسللا عطقُي ..كدض

 ءادعأ لك لتقا .سيئرلا ةدايس اي ايشاف نكو ابناج قالخألا
 اًرطخ دشأ لب «,ةنياهص مهإ .رافك مهإ ..اب ملحت يتلا كتلود

 .2014 ربوتكأ 28 :ةرهاقلا ؛"ريرحتلا" ةديرج ءاسينطوو ايفحص نوكت نأ ءيواصلا دمحأ 0

 .2014 ربمفون 2 ,ةرهاقلا ”قورشلا" ةديرح .سوباكلا ويرانبسلا ءيديوه يمهف 1
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 يتلا فرصلا ريساوم ىلإ "لخادلا بالك" ديعت نأ سدت الو ,ةراقحو

 .162"اهنم اوجرخ

 يف يبويزفيلتلا قيلعتلا وأ ةيفحصلا ةباتكلا تالكشم ىدحإ نإ

 رصت امنإو ؛لالقتسالاو دايحلا ىتح ضفرت هطوغض نأ فوخلا نمز
 انعم نكت مل اذإ' راعش عفرت كلذ يف يهو .عابتتسالاو قاحلإلا ىلع

 نيهبتشملا نمض نيلاوملا ريغ فينصتب يهتني ام وهو ."اندض تنأف

 ماظنلا مئاوق نمض مهجردي فينصتلا اذهو .مهنع يضرملا ريغو
 .اهيف ىذألا بتارمل دودح ال يتلا اًهاعبت اه هذهو ءءادوسلا

 ةءورقملا مالعإلا لئاسو ىلع ةلودلا ةزهجأ اهسرامت يتلا طوغضلا

 ىلع نوعزوتي ءالؤهو .قزأم يف ريرحتلا نع نيلوؤسملا رشحت ةيئرملاو
 ءالولاو ةنهملا لوصأب نوكسمتي نيذلا نودماصلا مهنمف :تائف عبرأ

 نودبي كلذلو فقوملا كلذ ىلع ظافحلل مهدهج نولذبيو روهمجلل
 مالستسالا نوضفريو ءاهعم راوحلاو ةطلسلا ةعجارمل دادعتسالا

 تاميلعتلاب مارتلالا ىلإ نوعراسي نيذلا نوشعترملا مهنمو .اهطوغضل
 ناك اذإ ىتح «ةطلسلا اضر بسك ىلع اصرحو ءالولل اًديكأت

 نوحماطلا نوديازملا مهنمو .روهمجلاو ةقيقحلا باسح ىلع كلذ
 مهلعجي يذلا حاطبنالا دح ىلإ بواجتلا قاطن نم نوعسوي نيذلا
 اومسح نيذلا مضتف ةعبارلا ةئفلا امأ .اقاذ ةطلسلا نم رثكأ نييوطلس

 : نطول رخ .كاوح يفر عيص .. سيئر يس ودر وسم ريوتكأ 25 .ةرهاقلا ."نطولا" ةديرح .كا 7 ”يتركسعلا" هنلع ..سيئرلا ةدايس .ىسودركلا دوسحم 2
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 ةائقلا وأ ةديرجلا يف ةينمألا ةزهجألل نيلثمم اوحبصأو ةيادبلا نم مهرمأ

 ."ةيجنمألا"ب يمالعإلا انباطخ يف نوفصوي نيذلا مهو «ةينويزفيلتلا

 يتلا تاماقلا تعجارت ؛هرارمتساو يسايسلا رغاصتلا عويش عم

 عزوتت ةديدجلا ةيفحصلا تادايقلا تراصو «ىلوألا ةئفلا ىلإ بستنت

 يأرلا بحاص حبصأو .ةيجنمألاو نيديازملاو نيشعترملا تائف نيب
 هلالقتسا نمث عفدي نأ هيلع تابو .نيعمتجم ةثالثلل ةيحض لقتسملا

 يف ريثكلا هفلكي كلذو ةطلسلا نم هنع ايضرم سيل هنأل ةرم «نيترم
 هنمأ ددهي يذلا رمألا .ديلاقملاو تاردقملا ىلع ةطلسلا هيف رطيست دلب

 هنأل ةيناث ةرمو .هترسأو وه هحلاصمو هتاحومطو هدراومو هرارقتساو

 نيشعترملا بناج نم .هتدام رشن وأ ضرع يف ةاناعملل ضرعتي
 .163ةيجنمألاو نيديازملاو

 هل اوضرعت رابتخا لوأ يف ةيرصملا فحصلا ريرحت ءاسؤر حجي م
 باقعأ يف ,ةنهملاو ماظنلا نع اسعافد هوردصأ يذلا نايبلا دعب

 مهايب يف اونلعأ دق اوناك مهنأ كلذ .2014 ربوتكأ 26 يف مهعامتجا
 اودكأو .ةلودلا تاسسؤم يف كيكشتلاو لواطتلا مهضفر نع

 رابخألل يعوضوملا لوانتلا ىلعو ريبعتلا ةيرح ىلع مهصرح
 ثالث ةيلاتلا ةليلقلا مايألا لالخ ردصت نأ ريداقملا تءاشو .ريراقتلاو

 «ةيعوضوملا ىهتنمب ةنهارلا عاضوألا تلوانت ةيقوقحو ةيسايس قئاثو
 ال تانايك نم تجرخ اهفأ امك ءكيكشت وأ لواطت يأ نم تلخو
 يف مهماظن دض اودشتحا نيذلا ةمدقم يف تناكو ناوخإلاب اهل ةقالع

 .2014 ويام 1 ؛فرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج «فونلا نمز يف ةباتكلا .يديوه يمهف 3
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 فحصلا بلغأ نإ ذإ ؛قئاثولا كلت لهاجت مت كلذ مغر .وينوي 0

 ترشنو اهضعب تلرتخا نيتنتا وأ ةفيحص نأ نيح يف ءاهتعطاق
 اهتلقانت يتلا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم الولو .اًرستبم اًفومضم
 اميف اهصيخلت نكمي ثالثلا قئاثولا ةلاسر .164اب انعم امل ةلماك

 :يلي
 2014 ربوتكأ 28 يف ردص يعامتجالا يطارقميدلا بزحلا نايب *

 ريدقت عم ,باهرإلا ةهجاوم يف ةطلسلا فقوم دييأت نم قلطناو
 ركسعم يف فطصي هنأ ينعي امب ؛ةحلسملا تاوقلا هب موقت يذلا رودلا

 رادصإ :يه رومأ ةعبس يف ةعبتملا تاسايسلا دقتنا هنكل «ءماظنلا دييأت

 مئارج هيلإ فيضتو يركسعلا ءاضقلا صاصتخا نم عسوت نيناوق
 قييضتلا  روتسدلل ةفلاخملاب ةيندم تآشنم دض نويندم اهبكتري

 مدعو «بيهرتلاو نيوختلا لالخ نم يددملا عمتجما تامظنم ىلع

 نوناق ليدعت ل يقوقحلاو يومدتلا اهرود عجشت لئادب حرط
 ةلئاط تحت يبزح وأ يباقن وأ يسايس طاشن لك عضي امب تابوقعلا

 ةموكحلا ضفر  مادعإلا ةبوقع ىلإ لصت نأ نكمي ةضافضف داوم
 مل يذلا ,رهاظتلا نوناق نأشب تاحرتقم وأ ءارآ ةيأ ىلإ عامتسالا
 هلفك يذلا يملسلا رهاظتلا قح دييقت ىوس ضرألا ىلع جئاتن ققحي

 ةيؤر وأ تاسايس ةيأب مدقتلا نع ةموكحلا زجع ا روتسدلا

 تاكرش مادختسا ىلإ ءوجللاو .تاعماجلا يف تابارطضالا عم لماعتت

 ب يبالطلا طيحملا يف فنعلاو رتوتلا رارمتساب رذني اميف ةصاخ نمأ

 .2014 رسفون 3 .ةرهاقلا .”قورشلا" ةدب دج .لوألا راشحالا ةحيتن .يديوح يسهف 4
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 متت نأ ىلع رارصإلاو ةيناملربلا تاباختنالا نأشب ضومغلا رارمتسا

 يبزحلا لمعلا صيلقتل ىعست ةبيعم نيناوق لظ يف تاباختنالا كلت

 سعاقت ل لاملاو تايبصعلا ةرطيس ىلإ يعيرشتلا سلجماب ةدوعلاو

 ريوطتل جمانرب يأ نع نالعإلا وأ تاءارجإ ةيأ ذاختا نع ةموكحلا
 .ةيلاقتنالا ةلادعلا خسري امب ءاضقلاو ةباينلاو ةطرشلا ةزهجأ

 30 يف ةلقتسم ةيقوقح ةعومجمو ةمظنم 5 هتردصأ نايب *

 ىضتقمب ءيركسعلا ءاضقلا تايحالص عيسوت صوصخب 2014 ربوتكأ
 فيط ىلع يدعتلا مئارج عضخأ يذلا 2014 ةنسل 136 مقر نوناقلا
 رمتسي نأ ىلع .يركسعلا ءاضقلل ةماعلا قفارملاو تاشدملا نم عساو
 حمسي نوناقلا نأ ةروكذملا تامظنملا تركذ ذإ ؛نيماع ةدمل هب لمعلا
 ةمكحم مامأ ةماعلا تاكلتملا بيرختب مهتي يدم يأ ةمكاحمج

 نيضراعملا نيرهاظتملا ىلإ هجوت ام اًريثك يتلا ةمهتلا يهو .ةيركسع
 2014 روتسد نم 204 ةداملل اقرخ دعي نوناقلا اذهو .ةموكحلل
 كانه نوكي نأ يركسعلا ءاضقلا مامأ نييندملا ةمكاحم تطرتشا يتلا
 سمخلا تامظنملا تربع .ةيركسعلا تآشنملا ىلع رشابم ءادتعا

 تاعبت نم اهتيشخو ,ةوطخلا كلت نم اهقلق نع نايبلا يف ةرشع
 ىلإ تعدو .باهرإلا ةبراحم ىوعدب بدملا ةلادعلا ماظن ضيوقت
 تاءارجإلا نيب يرورضلا نزاوتلا ىلع ًفظافح نوناقلا بحس

 ةيساسألا ناسنإلا قوقحل مزاللا مارتحالاو باهرإلا ةحفاكمل ةلاعفلا
 اهيلع تقدص يتلا ةيلودلا تايقافتالاو يرصملا روتسدلا بجومع

 .رصم

6 
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 ةرهاقلا زكرم هدعأ يذلا ريرقتلا يف تلئمت ةئلاثلا ةقيثولا *

 نمض مدقي يكل 2014 ربوتكأ 31 يف ناسنإلا قوقح تاساردل

 ,ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقح سلجم ىلإ ةلقتسملا تامظنملا ريراقت

 .(ربمفون 5) يرصملا قوقحلا فلمل لماشلا يرودلا ضارعتسالا نمض
 وأ نيرهاظتمل ةضراعملا رصانعلا عيمج نأ ريرقتلا يف ةيرهوجلا ةطقنلا

 ةلداع ريغ تامكاحم اومدق ناسنإلا قوقح نع نيعفادم وأ ءاطشن

 نيناوقل اقفو مق مهيلإ تهجوو ,ةيركسعلا وأ ةيداعلا مكاحملا مامأ

 ام دعبأ مهتمكاحم تاءارجإ تناكو .ناسنإلا قوقح ريياعمو قفتت ال

 ىلإ ىدأ يذلا رمألا .ةلداعلا تامكاحملا تانامض نع نوكت

 نمألا تاوق دارفأ ةبساحم متت مل نيح يف ؛ةيساق تابوقعل مهعاضخا

 .مهقحب اهوبكترا يتلا ةميسجلا تاكاهتنالا ىلع

 نيوختو ءاصقإ لواحت يرصملا مالعإلا يف ةيثراكم رداوب ءوشن عم
 ,دحاولا يأرلاو دحاولا توصلا مالعإب يدانتو .يأرلا يف نيفلاخملا

 ماسح ءالؤه نمو ,يدادبتسالا هجوتلا اذه نم رخسي نم رهظ
 :ًالئاق بتك يذلا ,يركسلا

 نم حبصي ال «مويلا هب معنن يذلا ينطولا فافطصالا لظ يف'

 .ماعلا يأرلا ةلبلبب ةقرالا تاوصألا هذه نم يأل حمسن نأ ديفملا

 ةيعاذإلاو ةينويزفيلتلا تاونقلاو تاطحملا نم ريبك ددع دوجو عمو
 دق ةلماكلا ةرطيسلا .اًدراو زاشنلا تاوصألا برست لامتحا لظي

 نويزفيلتلا تاطحم عيمج قالغإب اعاجش اًرارق انذخأ ول ققحتت

 ,ةدحاو ةعاذإ انيفكي .فحصلا قالغإ نم اضيأ عنام الو «ةعاذإلاو
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 ام ىلع ةرطيسلا لهسيس ام وهو .ةفيحص امبرو نويزفيلت ةطحمو
 فلتخم ىلع ةلئاطلا غلابملا هذه قافنإ نم ىودج الف .ثبي وأ رشدي
 .حيحصلا قيرطلاو بئاصلا يأرلا فرعن اننأ املاط ةيمالعإلا لئاسولا

 .165"اهتلودو ايراز ويدار قيرط

 بذبذت ةدع اًراوطأ يرصملا مالعإلا شاع .رياني 25 ةروث ذنم

 .ريبك دح ىلإ يرصملا ماعلا يأرلا ىلع هريثأت اهيف

 ةرونلل ةيلاتلا ةتسلا روهشلا ف ذخأو ,ةهدلج رييغت لواحو ,كرابم

 هتالكشمو همومه لقن يف دهتجيو ,عراشلا ةمغن ىلع فزعلا ىرحتي
 يف ةينالعلاو ةيفافشلا ىلإ ام ردقب دسسيو ءرارقلا عناص ىلإ هبلاطمو

 .ثادحألا عم لماعتلا

 رابخألا لقن يف ةرساخ ةكرعم نم وتلل جراخلا مالعإلا انيأر
 لكشب يعامتجالا لصاوتلا عقاومل حضاولا قوفتلا لظ يف قئاقحلاو
 هتععس لسغ لواحي .ماع لكشب ثيدحلا مالعإلا لئاسوو .صاخ

 .هرود طيشدتو

 ةباقرلل ةادأ هنأب رارمتساب هسفن ركذُي يرصملا مالعإلا ذخأ اذكه
 ةقيقحلا كلت فشتكا هنأ ول امك ,ةياعدلل اقوب نوكي نأ لبق
 ةياكح اهزربأ ناك تاصغنم نم اًنضيأ لخي ل رمألا نأ الإ .اًرخأتم
 .ةيلاقتنالا ةلحرملل هترادإ بولسأو شيجلا فصو يف "رمحألا طخلا"

 .2014 ربوتكأ 29 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ءاهتلودو ايراز ةعاذإ ءيركسلا ماسح 5
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 ةروث دعب الكيمك اًروطت ةصاخلا فحصلا تدهش ,كلذ ةزاومب

 ربع دقو «ةيبزحلاو ةلقتسملا فحصلا نم ديدعلا رهظ ثيح .رياني 5
 اهشاع يتلا باطقتسالا ةلاح نع فحصلا هذه لبق نم مدقملا ىوتحملا

 مالسإلا رايتل ضراعمو ديؤم نيب تمسقناو .يرصملا عمتجما
 ةروث لبق ام ءاطخأ كاردتسا ىلع فحصلا هذه تلمعو .يسايسلا

 ءوجلو «عمتجما ىلع اهريثأت عجارت يف تببست يتلاو ,ةرشابم رياني
 لوصحلل ةيساسأ ةليسوك يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلإ نيريثك
 نم ضرألا ىلع اهروضح يف ةصاخلا فحصلا تعسوت .رابخألا ىلع
 ةحاسم تدرفأو «2نييفحصلا نيلسارملا نم ةريبك دادعأ لالخ

 ىلإ تهجتا امك ,"يفحصلا نطاوملا"ب ىمسُي تاب ام تاكراشمل
 ىلع اًتاحفص طيشدتو ءاشنإو ةينورتكلإلا امياوبو اهعقاوم ريوطت
 .166يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 ,مالعإلا ةرازو ءافتخا ةلحرملا هذه لالخ ةياغلل تفاللا نم ناك

 نيب نم نوكي نأ نود فرش ماصع .د ةرازو ليكشت مت ثيح

 نم ةيناثلا تناك يتلا- ةوطخلاب بعشلا لءافت .مالعإ ريزو اهئاضعأ

 ىفطصم .د ةموكح نم اعقؤم مالعإلا ةرازو ءافتخا دعب اهعون

 ةباجتسالا بورض نم ابرض اهنظو -1978 ربوتكأ يف ليلخ
 .د نييعت متو .ةطلسلا ةضبق نم يمسرلا نويزفيلتلا ريرحت قاقحتسال

 سرام لئاوأ) نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتال اسيئر فيرشلا يماس

 ىلعألا سلجملا ةيمست عم حشو بضن لؤافتلا نيعم نأ ريغ ؛(1

 .5 ص «قباس ردصم ,مركم اينار 6
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 7) مالعإلل اًريزو لكيه ةماسأ يركسعلا ررحخلا ,ةحلسملا تاوقلل

 ةروثلا ةءابع نم جورخلا يف مالعإلا ةزهجأ أدبتل .(22011 ويلوي
 .167"يريملا ةرتسلا" يدترتل

 ةداعإب اًددحم فيلكت ىقلت هنإ ديدجلا مالعإلا ريزو لاق اهموي
 يف اًدج ةساسح ةلحرم يف اننأ" ىلإ اًريشم .يرصملا مالعإلا ةلكيه

 .168"رصم خيرات

 نم بالاقنالا ءدبب اناذيإ وريبسام ةباوب لكيه ةماسأ لوخد ناك

 ؛ةركسعلا ملاع ىلإ مالعإلا لوخدو تالارنجلا ةلود ىلإ راوثلا ةلود
 يف طابضلا ةكرح مايق ذنم اًديج زاهجلا اذه هفرع يذلا ملاعلا كلذ

 سلجملا يلسارم رود دوعص كلذ ىلع رشؤم مهأ ناكو ,1952 ويلوي

 .يركسعلا

 يف ةقراف ةليل تناك (2011 ربوتكأ 9) ةليل نإ لوقلا نكميو
 اهتيحض حار يتلا وريبسام ثادحأ تعقو نيح .لوحتلا اذه فشك
 اهيف بيصأو ءطابقألا نم مهتيبلاغ ايرصم 28 نع لقي ال ام
 ىلإ اهموي ةيمسرلا ةيضفلا ةشاشلا تلوحت فيك ركذي لكلاو .تائملا

 يرصملا شيجلا دونج ةيامح ىلإ نيملسملا نييرصملا وعدت ءادوس ةشاش

 نع ثدحتي ذخأو ءمهدض نويحيسم امب ماق يتلا ةتغابملا ةمجهملا نم

 يرصملا“ ةديرج :"ةيحللا“ ىلإ .."يريملا ةرتسلا“ ىلإ .."ةروثلا“ نم ..يرصملا مالعإلا ,ليلخ دومحم .د 7

 .2012 رياني 1 ةرهاقلا ,"مويلا

 «مالعإلا ةلكيه ةداعإب ينتفلك ةموكحلا :لكيه ةماسأ ءيسونسلا نساحمو دمحم دوعسلا وبأو لماك روصنم 8

 .2011 ويلوي 8 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج

- 194 - 



 «بهتلت باصعألا تأدبو ,؛يرصملا شيجلا دارفأ نم اياحض طوقس

 .ضرحتو وعدتو قعزت ةينويزفيلتلا رجانحلاو

 ةطرشلا تاوقب اهتليل اوئجوف نييرصملا نييالم نأ كلذ نم ىهدألا

 25" ةانقو "ةرحلا" ةانقب ةصاخلا ءاوحلا تاهويدوتسا محتقت ةيركسعلا

 ىلع خرصت يتلا ةعيذملاو دعتري يذلا عيذملا فغشب اوعباتو ."رياني

 هوجو يف اهحالس رهشت يهو تاوقلا ىأرم نم ابعر ةرشابم ءاوهلا
 ةانق بتكم ةمهادم تمت مايأ ةدعب ةعقاولا هذه لبق .ويدوتسالا يف نم

 بناج نم ييلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل ةرهاقلاب "رصم رشابم ةريزجلا"
 .ةرهاقلا نم ةانقلا ثب فاقيإ متو ,نمألا تاوق

 حبصأ يمالعإلا باطخلا نإ :لوقت اهموي ةحضاولا ةلاسرلا تناك

 سلجملا ةقورأ يف هدادعإ متيو حالسلا ديد تحت جتني

 ماحتقا ةلواحم عوقو رهشب ثدحلا اذه قبس دقو .169يركسعلا

 ,.دلوي ةجطلبلا حلطصم أدبو «2011 ربمتبس 9 يف ةيليئارسإلا ةرافسلا
 اناذيإ دعاقتلا ىلإ ايبسن "لولفلا" حلطصم ليحأ هداليم عمو

 ريثي يمالعإلا باطخلا ذخأ .خيراتلا فوفر ىلع اهسفن ةروثلا عضوب

 تاهجاوملا يف نيرهاظتملا نيب ةيجطلبلا نم ةعومجم ساسدنا ةيضق

 .ةيروثلا تاجاجتحالاو

 يلع .د ةقيثو تجرخ .وريبسام ةعقومو ةرافسلا ثادحأ بقع

 ةيلالا شيجلا عاضوأ "ةرتسد" ىلإ فدهت ةلواحم يف .رونلا ىلإ يملسلا

 .قباس ردصم ,"ةيحللا“ ىلإ .."يريملا ةرتسلا" ىلإ .."ةروثلا“ نم ..يرصملا مالعإلا ؛ليلخ دومحم .د 9
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 موجهلاو اه جيورتلا نيب ام مالعإلا ذفاون تحوارتو «ةيعيرشتلاو
 دمحم عراش اهدهش يتلا ةقرافلا ثادحألا لبق كلذ ناكو ءاهيلع
 .امصخش 42 ىلع ديزي ام اهيف طقس يتلا دومحم

 ةصق ىلع يمالعإلا باطخلا ديكأت دادزا ثادحألا هذه لالخ

 نم ريثكلاو ةينويزفيلتلا تاونقلا سدت ملو .راوثلا فصو يف ةجطلبلا
 نأ نع ثيدحلا يف يركسعلا سلجملا ىوه ىلع ريست نأ فحصلا
 مت -كلذ دعب- ينيعلا رصقو دومحم دمحمو وريبسام ثادحأ اياحض

 ريشملا -كاذنيح- عافدلا ريزو نايب عمو .نيلوهجم دي ىلع مهلتق
 رفصلا ةعاس تأدب ,2011 ربمفون 22 يف ةمألا ىلإ يواطنط نيسح

 يذ نع ةأرج رثكأ باطخلا ادبو ءراوثلاو ةروغلل حيرصلا هيوشعلل
 حشرت ةلأسمل جيورتلاو يركسعلا مكحلا ةركف نع عافدلا يف لبق
 .ةيروهمجلل سيئرك يواطنط ريشملا

 رارمتسا نأو ءراوثلاو ةروثلا ةيجطلب ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإلابو
 يف ريكفتلاو لب «ةرورض ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإ يف يركسعلا سلجما
 يمالعإلا باطخلا ذخأ ,سلجملا سيئر ىلإ ةسائرلا يسرك ءادهإ
 يف اهوبشم اًرود بعلت صاخلا مالعإلا تاودأ ضعب اذكو يمسرلا
 لئاسو تأطاوت .يرصملا بعشلا دارفأ نيب ماسقنالا نم عون قلخ

 تنطو تاسرامث ىلإ ىدأ لكشب ةطنحم ةقيتع ةبخغ عم كلت مالعإلا

 ىضوفلا ةعانص نع ًالضف ماسقنالا ةعانصو ةقرفلا ةعانص نم ةلاح

 تمدق نيح قوبسم ريغ اًدح ةصاخلا تاونقلا ىدحاب رمألا غلب
 مكحو ركسعلا نع عفادي وغرف“ ًيمالعإ اباطخ
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 .170ركسعلا

 ريرحتلا راوث نيب مسقني يمالعإلا باطخلا أدب ءريشملا نايب عمو

 يفو .سلجملا رارمتساب نيبلاطملا ةيسابعلا داورو سلجملا يحنتب نيبلاطملا

 ةصاخلاو ةيمسرلا ةيمالعإلا ذدفاونلا نم ريثكلا هيف تلواح يذلا تقولا

 ال وأ يردت ثيح نم- تناك «نيليصفلا نيب ةنزاوتم ودبت نأ

 ءادألل اجذومن مدقتل «تالارنجلا ةلودل قيوستلا يف دهتجت -يردت

 باطخلا ءانب هيلع دمتعي امب ءيركسعلا يزلا يدتري يذلا يوبعتلا
 «لطابلابو قحلاب ةمئاقلا ةطلسلل ةياعدلاو «حالسلا ديده تحت

 يركسعلا سلجملا ىلع نيجراخلا ماقاو هيفست ىلع دامتعالاو
 عيطتست ةشوشم ةيمالعإ ةلاسر ىلإ دانتسالاو ؛هرارمتسا نيضفارلاو

 يمالعإ باطخ يأ نم هنوصتو ,شوشملا روهمجلا لايخ بعادت نأ

 .سكاعملا هاجتالا يف ريسلا ىلإ هعفدي نأ نكمي رياغمو رخآ
 ةلودل جيورتلا ةركف ىلع اًريثك دمصت نأ مالعإلا ةصروب تبأ

 شماه ىلع رصم عراوش ألمت ىحللا تأدب نأ دعب تالارنجلا

 تاعاسلا عمف .2011 ربمفون 28 يف تأدب يتلا ةيناملربلا تاباختنالا

 نأ دكؤت تارشؤم ترهظ ىلوألا ةلحرملاب تيوصتلا ءدبل ىلوألا
 ةرورض ىلإ تفتلي رخآلا وه مالعإلا أدب انه ,دوعص يف نييمالسإلا
 يه ىحللا اهنيزت يتلا هوجولا تناكو .ثدحلا ىوتسم ىلإ ءاقترالا

 «دئارجلا تاحفص ىلعو نويزفيلتلا تاشاش ىلع اعوطس رثكألا

 .هسفن ردصملا 0
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 ةلود" ةديدجلا ةلودلل ماعلا يأرلا ةئيق يف يمالعإلا باطخلا ذخأو
 ."نييمالسإلا

 تاوبقلا نم ريثكلا ءادأ يف ةريبك ةروصب ةقرافلا رومألا نم

 بزح) نييمالسإلا زوف دعب تلواح اهأ ,ةصاخلاو ةيمسرلا ةينويزفيلتلا
 نش ىلوألا ةلحرملا يف دعاقملا ةيبلغأب (رونلا بزحو ةلادعلاو ةيرحلا
 تاهاجتا ىلع ريثأتلل ةلواحم يف لئاصفلا هذه ىلع موجها نم عون

 -داتعم وه امك- ىدأ ءادألا يف طمنلا اذه نأ بجع نمو «نيبخانلا

 تبثيل «ةيناثلا ةلحرملا لالخ دعاقملا نم ديزملل نييمالسإلا دصح ىلإ
 تاهاجتا يف لعافلا ريثأتلا نع مالعإلا زجع كشلل ةلاجم عدي ال امج

 تاهجوت عم دانعلا نم ريبك ردقب نولماعتي نييرصملا نأو ,روهمجلا
 تاطلسلا تانوكم نم نوكمك هيلإ نورظني ذإ ؛يمالعإلا باطخلا
 ال يذلا هاجتالا يف نوكي نأ دب ال امئاد قحلا نأو ءاهدانع بجاولا
 .171ةطلسلا هل جورت

 لومتو ةريبك تاحاسم لتحت يتلا «ةيلاربيللا بخنلا تناك دقل

 ,(ديدحتلا هجو ىلع ةصاخلا) ةيمالعإلا ذفاونلا نم ربكأ اعاطق
 اهدارفأ ىلع ترطيس يتلا قلقلاو سجوتلا ةلاحب طبتري اقزأم شيعت
 نأ نكمي امب ,ةطلسلل نييمالسإلا ءالتعا ةعاس برقب مهساسحإ ءارج
 نم مالعإلل عانصك ةبخنلا كلت دارفأل ءاصقإ نم كلذ ىلع بترتي
 ةبخن لالحإو ,ىرخأ ةيحان نم ةيمالعإلا ةلاسرلل نيجتنمكو ةيحان

 .هسفن ردصملا 1
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 لاح نويمالسإلا هانبتي يذلا ديدجلا ركفلاب رشبت مهلحم ةديدج

 .مكحلا ىلع مقرطيس
 ينيعلا رصق عراش اهدهش يتلا ثادحألاب مالعإلا مامتها مغرو

 مل هنإف ؛لقألا ىلع ًاصخش 14 اهتيحض حار يتلاو بعشلا سلجمو

 عيمجب نويمالسإلا امي لماعت يتلا لذاختلا ةلاح نيبو اهنيب طبري

 ىلإ ربكألا ةجردلاب نويمالعإلا تفتلاو .يروثلا دهشملا عم مهفايطأ
 امو تاباختنالا يف يودملا يمالسإلا دوعصلا نم مهرعذ نع ريبعتلا

 اياحضلا مد عابيل مهحلاصمب رضت جئاتن نم كلذ ىلع بترتي نأ نكمي
 لذاختب ةيناثو ةيركسعلا ةطرشلا صاصرب ىلوأ ةرم اصيخر

 يف ريكفتلا يف اوقرغتسا نيذلا نييمالعإلا ةبوبيغب ةثلاثو نييمالسإلا
 اهجتنأ يتلا ةمغنلا ىلع فزعلا يف رارمتسالا ىلإ ةفاضإلاب «لبقتسملا

 .ةيجطلبك راوتلا ىلإ رظنت تحبصأ يتلاو ؛تالارنجلا ةلود مالعإ

 تاباختنالا يتلحرم لالخ رمتسا ماسقنالا نإف ,مولعم وه امكو

 هدهع ماظنلا أدب .ةطلسلا ىلإ يسرم دمحم لصو ىتح «,ةيسائرلا

 ميرو دعس دومحم عم ثدح امك «تاباينلا ىلإ نييمالعإ ءاعدتساب

 وه الل ةمدقم درجم كلذ ناكو ,يمهف لامجو ىسيع ميهاربإو دجام

 اهنمو ةفلتخم ثادحأ ءانثأ نييفحص ىلع تاءادتعا تعقو ذإ ؛أوسأ

 جمانرب مدقم فسوي مساب يعدتساو «ةيداحتالا رصق ثادحأ

 نم لك ليوحت متو «نايدألا ءاردزاو سيئرلا ةناهإ يتمهتب "جمانربلا"
 ًأدبتل ؛ةفلتخم مهتب ماعلا بئانلا ىلإ ريخلا وبأ ءاميشو يطومرقلا رباج

 ةدراطمو هاوفألا ميمكتو تايرحلاب فصعلا نم ةيساقو ةديدج ةلحرم
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 .172نييمالعإلا

 تناكو .ءيسرم ماظن دض ةحضاو ةلمح صاخلا يئرملا مالعإلا داق

 نم يقالخأ وأ ينهم رايعم يأ نايحألا نم ريثك يف زواجتت ةوادعلا
 كلت يكلام حلاصم نأ ايلج ادبو .يفحصلا فرشلا قيئاومو ريياعم
 يتلا ,مهئافلحو نيملسملا ناوخإلا ىؤر عم عطاقتتو ضراعتت تاوبقلا

 ةعباتملا وأ مارتحالا قحتست ةيمالعإ ةمدخ ميدقت يف اهرودب تلشف

 ىلع ةبوسحملا تاونقلا وأ (وريبسام) ةلودلل كولمملا مالعإلا يف ءاوس
 ددشتلاو فرطتلا عقنتسم يف اهتيبلاغ يف تطقس يتلا ؛يمالسإلا رايتلا

 .يمالظلا ركفلا عيجشتو

 حالص مزاح خيشلا راصنأ نإ ىتح ,ةنلعمو ةحوتفم برحلا تناك

 ريغ ربوتكأ 6 ةنيدم يف يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم اورصاح ليعامجإ وبأ

 ,روتسدلا ريرمت ةكرعم لالخ ةصاخ «2ةهجاوملا ةدح تدعاصت .ةرم

 .وينوي 30 ةروثل يلزادتلا دعلا ءدب عم اًهورذ تلصوو

 سيئرلا دهع اياحض ىلوأ تناك مالعإلا ةيرح نأ دهاشلاو

 متك .هتعامج نم ريزول يمسرلا مالعإلا ةزهجأ عضخأ يذلا ,يسرم

 ةيموقلا تالجملاو فحصلا ريرحت ءاسؤر لّدبو ,نيضراعملا تاوصأ

 ةينويزفيلت تاونقو افحص قلغأو ء«ءالولاب هل نونيدي نييفحصب
 ساسملاو هتناهإ ةمهتب ةمكاحملل نييمالعإ مدقو «2ةيرادإ تارارقب

 عورشم حمسو ,هعابتأ هدوقي ةفاحصلل ىلعأ اسلجم نّيعو .هتبيه

 .3 ليربا 2 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج هدو سيل فس وي مساب «ياجرسلا دلايخ 2
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 ..كلذ رظحي 1971 روتسد ناك نأ دعب نييفحصلا سبحب هروتسد

 ةديرج رقم ىلع ءادتعالا هؤافلح ررق امدنع ىربكلا ةماطلا تناك

 اوررق يتلا يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم ىلع راصح ضرفو ."دفولا"
 .173يمالسإلا جاتنإلا ةنيدم ىلإ اهمسا ليدعت

 يسرم دمحم دهع نم ىلوألا ةتسلا رهشألا نأ كلذ نم ىكنألا

 تغلب «مالعإلا لاجم يف نيلماعلاو نييفحصلل تاقحالم ةلمح تدهش

 30 رمتسا يذلا كرابم ينسح دهع لالخ هل اوضرعت ام لانمأ ةعبرأ

 .174اماع

 نم ةلاح ماع لكشب مالعإلا يف دهشدل ءوينوي 30 ةروث تءاج مث
 تّدجُو يتلا راعسلا ةلاحل اساكعنا تناك امنأ ضعبلا ىري ءراعّسلا

 1 .175يرصملا عراشلا نم بناج يف ضرألا ىلع

 30 ةروث لالخ دلاخلا مهرود نوماتشلاو نوقفانملا حتفتسا نأ دعب

 يف اهرخآ نع باغألاو تاراوحلا ريبانص تحتف ءامباقعأ يفو وينوي
 نع ةعاذإلا تاطحمو نويزفيلتلا تاونق ناوعت لو ءذقنملاو دئاقلا ديجمت

 ترشنو ,ىرخألا ولت ةرم ديدجلا دئاقلا يف لزغتت يتلا يناغألا راركت

 .2012 ربمسيد 17 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ءاهلك رصم يف قيرحلا ؛ليدنق يدمح 3

 ,كرابم دهع فاعضأ 4 نييمالعإلا تاقحالم :"ةيبرعلا ةكبشلا" ,ءفسوي مزاحو رهام دمحمو يبلش دقحأ 4

 .2013 رياني 20 .ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج

 عقوم ؛ةسانرلل حشرتلا هقح نمو ..فقوملا ةءارق ىلع ةردق هيدل صخش يسيسلا :ةدوف يرسي :قوراف دق“أ 5

 .2013 ريمفون 6 ؛يورتكلإلا "قورشلا ةباوب"
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 قابس يف اننأك «ةريخألا وأ ىلوألا اهتحفص ردص ىلع هروص فحصلا

 .ديدجلا دئاقلا بلق ىلإ برقأ نوكي انيأ

 الب ,"انيلع هباشتت" اهلك ةينويزفيلتلا تاونقلاو فحصلا تحبصأ

 ةيريخلا ةيطغتلا ين زيهت الو ءءارآلا يف عونت الو ,ةيصخشلا يف درفت
 .ةانق وأ رادصإ لكل ةيراجتلا ةمالعلا الو

 تاشاش ىلع ًمئاد اًناكم اولان "نيفيزم" نأ لصاحلا

 انلصلاو :هعامسلا ايف روهمملا ودي. "ام اولاقو :نويزفيلتلا

 ام ناعرسو .176كرتشملا ركفلا نينج يمحي يذلا لئاسلا يف نيقلرتم

 ةقبسملا راكفألا مقرياسم عم ًيدرط "نيفيزمل" ةرهش تدادزا

 يف نيفلاخملا ءاصقإ ىلع ةيئراكم ةقيرطب مهضيرحتو ,ةدئاسلا حايرلاو

 .ةطلسلا هجو نيفيرملا ءالؤه ولخي يك ءايجولويديألا وأ يأرلا

 مالعإلا هنم بلقلا يفو ,يديلقتلا مالعإلا بعل ,ةرتفلا كلت يف

 يتلا "رطاخملا" لوح عمتجملا يعو ليكشت يف اسمهم اًرود ءصاخلا
 ناوخإلا ةعامج مكح دض ريهامجلا دشح يف حجنو ,ةلودلاب قدحت

 .اهمكُح تايبلسو اهئاطخأ ىلع زيكرتلا لالخ نم ,نيملسملا

 برحلا ةرادإ هب تمت ام قايس يف يرجي ام مهف يرورضلا نم
 ,ةسائرلل يسرم دمحم يلوتب تأدب يتلا ةرتفلا ذنم ءرصم يف ةيمالعإلا

 ,تلكشت يتلا ةقالمعلا حلاصملا تاكبش ؛ةنهارلا ةظحللا ىتحو

 «قشمد درو راد .فولخم زور :ةمجرت ,بذكلا ءاربخل يمالعإلا رصنلا :نوفيزملا نوفقثملا ءسافينوب لاكساب 6

 .23 ص 3
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 ربانمو «ةينويزفيلت تاونق نيوكتل ؛ةيلاع ةءافكب «ةديدش ةعرسبو
 يهو .ريثأتلا ةديدشو ةتباث ةيمالعإ لئاسر خض ةيحان عفدلاو ةيمالعإ
 ,ةّيقيقح ةءافكو ةقدبو «ىلوألا ةظحللا ذنم اهسفن تفّرع تاكبش

 25 ةروث تلرتخاو ,يّودملا كرابم ينسح طوقس عم ءةروثلل دضك
 عمو ؛مث نمو «ميظنتلاو ددعلا تارابتعال ,نيملسملا ناوخإلا يف رياني
 لزع دعب .مهسفنأ نع ةيؤرلا هذه اهيعباتم نم ريثك دمتعا ,تقولا
 اوناك مهفإ لب ؛ةروثلا اونوكي مل ناوخإلا نأب ددري مالعإلا أدب ءيسرم

 .اهدض

 تاسايسلا رّيغت مهف نكمملا نم حبصي .طقف اذه قيرط نع

 عم لماعتلا يف ,نمارتلاب تاونقلا هذه عيمج يف ,ىجافملا ةيمالعإلا

 عساو لاجم حسفأ يتلا ةلكشملاف ,ءابرهكلا عطق لثم اهنيعب ةيضق

 لالخ .اهعم لماعتلا يف لشفلا حيضوتو ءاهنع ثدحتلاو ءاهشاقنل
 بجاو لامتحاو ربص ةّيضق يلاتلا فيصلا يف تحبصأ ,.2013 فيص
 نيب ثدحت ال ءايشألا نإ ثيح ,لهم ىلع ةلودلا ينبن امثير هب يلحتلا

 .177اسعبط ةليلو موي

 وينوي 30 ةروثل ةيلاتلا ةلحرملا نأ ىلإ اضيأ ريشن نأ نيعتي
 فقوت ببسب ؛ظوحلم لكشب ةصاخلا فحصلا دادعأ صقانت تدهش

 ىلإ اهضعب لوحتو .رصم يف ينيدلا رايتلا لثمت يتلا فحصلا ةيبلغأ
 ,دفولا) فحص 8 ةيبزحلا فحصلا ددع حبصيل ,يعوبسأ رادصإ
 ,(يبرعلاو ءرارحألا ,ةلادعلاو ةيرحلا ,رونلا ,ةماركلا ,بعشلا ,يلاهألا

 .2014 ليربإ 30 .ينورتكلإلا "قورشلا ةباوب“ عقوم «سيساوجلا ولكآ .نيدلا دعس لامج دمحأ 7

- 203 - 



 ,يبرعلا فقوملا ,ينطو ؛عوبسألا) :يه ةيعوبسأو ةيموي ةفيحص 25و
 «نييالملا توص .روتسدلا ,نطولا ,سيمخلا ,ةمألا توص ,قورشلا
 يرصملا .أبنلا ؛ةيلودلا ءابنألا ,نويرصملا .وتيف .رجفلا ءريهامجلا
 ءليدبلا ,سانلا ,حتفلا ءزجوملا ,راهنلا ,ريرحتلا ,عباسلا مويلا مويلا

 .178(عراشلاو

 ماعلل ةيسائرلا تاباختنالا يف تيوصتلا ءانثأ مالعإلا نم ثدح ام

 ام ةقالعلا يف لماك لالتخا نع فشكيو اًيرخمو ًاليقث ناك 4
 وأ ,هنع عافدلا وأ همهف نكمي ال ثدح ام .ماعلا يأرلاو مالعإلا نيب

 يلا ىلوألا ةرما تناك اورام وأ ليجست نود نم رمب هكرت ىتح
 يأرلا ىلع ءايرقت اًهدع لماكب ,ةيمالعإلا بخنلا اهيف رثاكتت

 هروهمج مالعإلا اهيف حيبتسي يتلا ىلوألا ةرملا اهنأ دقتعأ امك «ماعلا

 ىلإ رومألا تلصوو «هترياعمو «ةلجخم ظافلأبو ةينالع هبس ةجردل
 عم يزاوتلاب هنأ اقح لهذملاو ,نييمالعإلا ضعب نم رشابملا ديدهتلا
 ريغ هتعباتم ربع باوص هنأ دقتعي ام ىلع دمتعي مالعإلا ناك كلذ

 لعفي ناك ,نوريثك ليمب امك ءامبر وأ ,تيوصتلا رومأ قئاقحل ةقيقدلا
 لك يفو «,دئاب دهع تادايق ضعب نم ةرشابه رماوأ قفو كلذ
 ,ةلماك ةميرج مالعإلا هبكترا ام ناك ,عفاودلا تناك انيأَو ,لاوحألا

 كابترالا نم ديزمل جاتحت نكت مل ,ساسألاب ةكبترم يه ةظحل ينو
 .مالعإلا لعف امك زواجتلاو ثبعلاو

 .6 ص «قباس ردصم .مركم اينار 8
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 ىلع يصولا هنأ ةيسائرلا تاباختنالا كلت يف ةأجف ررق «مالعإلا

 عيمج ىلع حضاو ناودعب .هيبريو هبدؤيو هبذهيو هملعي ,بعشلا
 ,ةلوقعم ريغ تاتالفنال رومألا تلصوو .اقايقالخأو ةنهملا ريياعم
 مهأو تقرتحا مهسئانك نأ ًالثم طابقألا رياعي .يفئاط اهضعب
 ,مهذقنأ يذلا لجرلا راوجب نوفقيو نوتوصي ال فيكف نودهطضم
 يف نوبقاعيس مهأب نيكاسملاو ءارقفلا هجو يف خرصي يقبط اهضعبو
 تاموصخ نودجي امنيح مهسفنأ الإ نومولي الو مهبتاور يفو مهلامعأ
 عاذقأب ينلعلا بابسلا غلب لفاسو يشاف رخآلا ضعبلاو :مهبتاور يف

 ىتح وأ راذتعا وأ .ةعجارم وأ لجخ نود ثدح اذه لك «مئاتشلا

 كلذ اوربتعا لب .هتاحيقتو هحورج ىلع فلملا اذه قلغي بئاخ ريربت
 وه اذهو ,ةنوخلا فوفص يف دعي هب مقي مل نم ايمازلإ اينطو اًرود
 تاباختنالا ىلع ةفرشملا ةنجلل لصو لواطتلا نأ فسؤملا .هنيعب راعلا
 طوغضلا هذه لك تحت اورطضا نيذلاو .ءاضقلا لاجر نم مهو

 حيرتسي ىتح ثلاث مويل تيوصتلا دم ىلإ ء.مهدحأ ركذ امك «ةبيهرلا
 ةيفانملاو ةيقالخألا ريغ ةعداخلا ةبذاكلا هتروت دمختو ,ًادهيو مالعإلا
 .179ةئهملا فرشل

 اوداشأ نيذلا .نييلودلا نيبقارملا ريراقت عم تلمتكا ةحيضفلا
 تناكو «,ةيلودلا ريياعلا تلئام يتلا اهريياعمو تاباختنالاب الامجإ
 مالعإلا ىتحف ,هلعف امو صاخلا مالعإلا ىلع طقف ةيبلسلا مهتاظحالم
 ريراقت عطتست مل اعبطو «هتيدايحو هئادأب ةداشإلا تمت يموكحلا

 .2014وينوي 4 .ةرهاقلا ”"قورشلا" ةديرج ماعلا يأرلا ىلع ناودع .يجافخ ورمع 9

- 205 - 



 امأ ءاتاذ تاظحالملاو هسفن ءيشلا ركذت نأ الإ ةيرصملا ةبقارملا

 وهو ثدح امع راذتعالا مدقت مل مالعإلا لئاسو نأ ربكألا ةحيضفلا

 هذه امارتحاو ماعلا يأرلل امارتحا ؛ءيرورضو ٌبجاو ٌراذتعا

 .ةسدقملا ةنهملا

 نم ددع مجن عمل ءرياني 25 ةروثل ىلوألا عبرألا تاونسلا يف

 ريمس داجيأ اوداعأ نم «يمالعإلا حدرلاو قافنلا تالصو يف نيقوفتملا

 ةشط" ةلاقم بحاص اطقلا زاتممو ,"ةيروهمجلا" ةديرج يف بجر
 بتك يذلا ايارس ةماسأو :180”مويلا رابخأ" ةديرج يف "ةيخولملا

 2008 ويام 4 يف "مارهألا" ةديرج نم ىلوألا ةحفصلا تمهتلا ةلاقم
 تدلُو نأ موي" :ناونع تحت تءاج ,كرابم داليم ديع قفاوي يذلا

 ةيرادجب هبشأ كرابمل ةقالمع ةروص تلغش دقو ."ديدج نم ..رصم

 زمر كرابم" ةرابعب أدبي قيلعت ةحفصلا لفسأو ,ةحفصلا يل وحن
 ام" :ةلئاق هداليمب ىفتحما ةبطاخمب ايارس ةملك يهتنتو ."..اندوجو

 .181"ًمئاد ريخب كعمو كب اهبعشثو رصم نإف ريخب تمد

 هسفن "مارهألا" ددع نمضت «,ةفثكملا درفلا ةدابع ةعرج لامكتسالو

 الا كرا داو دع ةعراخ تزعم عزا نيرا راع اكلي

 اذه يف نيئنهملا ةمئاق تردصتو .سيئرلا ةئنهتل ةينالعإ تاحفص نع

 ةعانصلا هذمل ركتحملا لامعألا لجر ءزع دمحأ ديدح ةكرش ماعلا

 .182كرابم لجن ؛لامج قيدصو مكاحلا بزحلا يف يدايقلاو

 .1 ص :2005 ويلوي 30 ؛ةرهاقلا ."مويلا رابخأ“ ةديرج .مومها لامح .طقلا زاتمم 0

 .1 ص ,2008ويام 4 ,ةرهاقلا "مارهألا" ةديرج ,ديدج نم رصم تدلو نأ موي ءايارس ةماسأ 1

 ويام 4 .ةرهاقلا ,"مارهألا“ ةديرج ,تانالعإلا تاحفصو كرابه ينسح سيئرلا نع صاخلا قحلملا عجار 2

..8 
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 كرابم حدم يف بجر ريم ةطلسلا بتاك هدروأ امي ريكذعلا زوجيو

 ينطولا بزحلا مساب ةقطانلا 'ويام" ةفيحص ف هل لاقم يف موي تاذ

 ةرذدلا وه كرابم يبسح" :ًسفلزتو ءانزو ًقافن لاق ذإ ؛لحنملا
 ًالمأو اًدبأو ًمئاد لظيل ىلاعتو هناحبس هللا اهايإ انبهو يتلا ةنيمثلا
 ,"ةعيبلا" حلطصم ةديرجلا اهمايأ تمدختساو ."ءايضو اًرونو اًرمرو
 .183درفتملا درفلا مكاحلا ةعانص تايلآ نم برتقت رومأ يهو

 ريرحتلا راد ةرادإ سلجم سيئر بجر ريم نأ ىستت ال ةركاذلاو
 نمض- ةيسائر ةرتفل كرابم ءاقب ىلع ءاتفتسالا موي يف ررق ءاقباس
 نم رسيألا بناجلا يف عضي نأ -اعابت اهالوت يتلا ةيسائرلا تارتفلا

 لوقت ةينآرق ةيآ "ةيروهمجلا" ةديرج نم ةريخألا ةحفصلا ىلع هتلاقم
 .(حتفلا ةروس نم ةرشاعلا ةيآلا) "هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ"
 هتوالت أدتبا ريهش نآرق ئرقم قايس نع ةجراخ تسيل ةعقاو يهو

 عسكر همفن طيبص مقرا لوخد لبق ةينيدلا تابسانملا ىدحإ يف

 ْمُكَلَعَل اوُقْناَو ُهوُعبئاَف ٌكَراَبُم ةاَنْلْنَأ بانك اَدْهَو' نيفصن ةيآلا

 ُكَراَبْم' لوقي وهو كرابم لوخد هتءارق اوت ثيحب .."َوُمَحْرُ
 يعدم ني
 ."ةوعبتاف

 نيعارفلا ةانق تيص عاذ ءايارسو طقلاو بجر ةلالس نم

 فويضلا فيض روصنم ىضت رم حبصأو ةشاكع قيفوت اهبحاصو

 تارادإ سلاجم ءاسؤرو ريرحت ءاسؤر ريتخاو .موجنلا مجن رارغ ىلع

 ,ةفاقثلا روصقل ةماعلا ةئيهلا ,نييسايسلا ةداقلل ةياعدلا بيلاسأ يف ةسارد :ةهآلا ةعاص «سنوي يحتف دمحم 3

 .2012 «ةرهاقلا
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 نع ًالضف يمالعإلا لمعلا نوديبجي ال مالعإ ءارزوو لب ,فحص

 نم- ةينويزفيلتلا جماربلا يمدقُم نم ريبك ٌددع لّوحتو ءاهسفن ةباتكلا
 ةلئانو ىسوم دمحأو طايخلا ىبامأ ىلإ يديدحلا سيلو بيدأ ورمع

 رمألا طلتخا نأ دعب ,بطاصملا ثيدح ىلإ -يطيغلا دمحمو ةرامع

 .يسايسلا طشانلاو يفحصلا يَرود نيب مهيلع

 يف ماسقنا ثودح يف اهريغو ةينويزفيلتلا "تاماعزلا" هذه تببست

 فالخلا ةوه عيسوت نع لوؤسملا وه مالعإلا ناك .يرصملا عراشلا

 اكرف مالعإلا بصنو «وينوي راوثو رياني راوث نيب عارصلا مادتحاو

 تاصنم ىلإ نوعيذملا لّوحتو كاذ ىلع موجهلاو اذه نع عافدلل

 .ةليل لك خيراوصلا قالطإل

 ةينالقعلاو ةيعوضوملاو ةيددعتلاو ةيرحلا ميق تباغ ,كلذ ةازاومب

 ةنميه سيسأت ديعأ نأ دعب ةيمالعإلا تاحاسملاو ماعلا لاجملا نع

 ماعلا لاجما ىلع ةذفانلا اًقزهجأو اًهاسسؤمو ةطلسلا ةموظنم

 ةفلاحتملا ةيلالاو ةيداصتقالا بخنلا تفظوو اقوطس يه تفظوو

 جذومن ءانب ةحلصمل رشابملا اههيجوتل مالعإلا لئاسول اهتيكلم اهعم

 نع نيعفادملا نيوختو ةيطارقميدلا ىلع بلطلا هيوشتو .يوطلس
 تاحاسملا ةهجاو يف ةعباقلا بخنلا تلبقو «تايرحلاو قوقحلا

 فوخلل جيورتلاو ةطلسلل ريربتلا ىلع اهرود رصتقي نأ ةيمالعإلا
 لهاجتت نأو نمألاب ةيرحلا ةضياقملو يعامجلا باقعلا ايريتسيهلو

 ريياعمب اهعم لماعتت وأ تاكاهتنالاو ملاظملا نأشب تامولعملاو قئاقحلا

 وأ عاطقنا تارتف دعب كلذ لك لوبقل تداع ىرحألاب وأ ؛ةجودزم
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 .1842011 رياني تبقعأ رمعلا ةريصق تمص

 يمالعإلا ءادألا ىوتسم روهدت نم ىوكشلاب نورينك حض

 نيجفاتلا نم دشأ نم بيرق تقو قح اوناك مالقأ باحصأ مهنمو

 ىلإ اهجوم ًالاقم تبتك ءالؤه ىدحإ نأ قح (ةمئاقلا ةطلسلا نع

 :اصن هيف تلاق يسيسلا

 يسم ريغ مالعإي تبلاط نيح ,ربوتكأ لفح يف يبجعت دادزا"
 ..!ةقيضلا كترئاد يف كلوح رودي ام ملعت ال يديس اي كنأكو

 ..!مهاوس دحأ الو ,شوحولا نوعنصي نم مه يديس اي كلاجر

 مهبيصيو .مكب نووقتسيف ءرمألاب تايئاضفلا يف مهوعرزت نم متنأ
 ىلع مهنم دجن ..!يمالعإلا شحفتلا يف نودامتيف ,ةمظعلا نونج

 لقأ يف هب اذإ مث ,ةقيقش ةلود ءاسن ضرع يف ضوخي نم لاثملا ليبس
 ليس ىلع مهتم دع (!ىرخا ةثاق ىلع نوهظللا هؤعي رهشا نم
 سانلا عيقوتو هللا قلخ ىلع تاعئاشلا فيلأتب رهتشا نم اضيأ لاغملا

 فصو ثيح «ةيئاضف ةانق ىلع جمانرب هل صصخت ةأجف مث ,ضعب يف

 ةرادإ رطضا امث «ةءاذبلا ديدش ظفلب تاباختنالا ءانثأ كسفانم هيف

 هديعصت نولواحي اهدعب كلاجرب اذإف ,هيلع ءاوملا عطقل ةائقلا

 نم اضيأ مهنم دجن ..!ءيذبلا هظفل ىلع هنوئفاكي مهأكو ايسايس

 اهطوقسل اهجمانرب فاقيإ متيف ,بجاحلاو نيعلاب كيضراعمل "حدرت"

 .2015 رياني 23 «ةرهاقلا .,"قورشلا" ةديرج ,دعبألا ةطقنلا .يوازمح ورمع .د 4
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 ةرم روهظلل نآلا دعتست كلاجرب ةفورعملا اهتلصل اهنكل ؛يريهامجلا
 .185"ةيئاضفلا ةانقلا سفن ىلع ىرخأ

 يديس اي مكل تهجو نأ قبس دقل" :ةلئاق فيرش ةداغ عباتتو

 نيريثكلا جعزأ امك" :اهيف تبتكو ءمكزوف نالعإ دعب باتع ةلاقم

 نويلوصولا مهنم ثيح «نييمالعإلاو نييفحصلا ضعب ىلإ كسولج
 ,مهربغو ءالؤه دصقأ 2 ,"!تايجنمألاو ةيجنمألاو تايلوصولاو

 مهدصقأ تنك نمف ؛كلاجر هلعفي امب ضار كنأ يديس اي ودبي نكل
 ..!"ةنلعملا ريغ" كتاعامتجاو ةنلعملا كتاءاقل روضح يف اورمتسا

 لثم ةسائرلاب هتقالع نأب هجئانرب يف ةحارص اهلق يديس اي مهدحأ

 هتاعر متنأو ءيسملا مالعإلا نم وكشت فيكف ..!يفرعلا جاوزلا
 نيبو مكنيب نودعابي نم مه يديس اي كلاجر ..!؟نويمسرلا

 دعبأ ءالؤه نأ ملعي عيمجلا ..ءالؤه مكئافطصاب نيمرتحملا نييمالعالا

 ..ةمئاق مهل تماق امل "مكعبت" مهأ الولو «ةينهملا نع نونوكي ام

 نيذلا نوديري لب «نيمرتحم نييمالعإ نوديري ال يديس اي كلاجر

 ؛نطولل سيلو .كل مهؤالو نوكي ىتح "ةحطب مهسار ىلع"
 نوُّضقني موزللا دنعو ءرارق يأ كذاختا دنع كدمحب نوحبسيف

 ."كدقتني وأ كضراعي نم نوشهني نيروعسم

 حبصأو افي عيذملا حبصأف ارا تلدبت ملا اذه يف

 خرصي امثالك حبصأو ,"اًريبخ" وأ اهات وأ اًسيجطلب فيضلا

 ربوتكأ 15 :ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ؛!؟شوحولا عنصي نم ..سيئرلا يديس اًوفع ؛فيرش ةداغ .د 5
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 يذلا ”مالعإلا" كلذل نوبجعتي نيدهاشم راظنأ مامأ برضيو متشيو

 ثاهللاو ,داحلإلاو طاوللا ةلئسأو ؛تيرافعلاو نجلا تالفح هتحاتجا

 .186مهعجاوفو ةبالغلا اماردوليم ءارو

 ثادحألا ةيبلاغ نأ ظحالي يك ريبك دهج ىلإ ةجاحب ءرملا سيل

 بلاغ يه "وش كوتلا" جمارب اهزربتو مالعإلا لئاسو امي لغشدت يتلا
 يتلا ةيرورضلاو ةلجاعلا ةدنجألا نتم نع ةديعب تامامتهاو اياضق

 تسيل اياضقب ماعلا يأرلا لغشدي يلاتلابو ,نونطاوملاو نطولا اهجاتحي
 .اب لغشني نأ بجي يتلا اياضقلا يه ةرورضلاب

 نم لقتنت 2011 رياني 25 ذنم رصم تلعج فورظ لظ يفو

 تسيل اياضق ىلع زكري مالعإلا اندجو :ىرخأ ىلإ ةيلاقتنا ةلحرم
 ةسايسلا لاجرو مالعإلا تاب يتلا ,ىربكلا اياضقلا يه ةرورضلاب

 ىوعد تحت اهسفن ءاقلت نم يه لجؤت وأ ,ةقحال تارتف ىلإ اهنولحرُي
 .187ةراظتنا لاط يذلا ,رمتسملا رقتسملا ماظنلل اهكرت

 ةظحللا عم لماعتي ,لامعألا رييست تاموكح لغم مالعإلا تاب

 وأ ةسايسلا تافلم يف داح عادصل نيربسأ صارقأ مدقيو ةينآلا
 سوردم لكشب كرحتي ال هنكل ,ةضايرلا وأ نمألا وأ داصتقالا

 سسأ ىلع مدقتلاو ضوهنلا لبسو لبقتسملاب قلعتت اياضقل يدصتلل
 .ةميلسو ةخسار

 .قباس ردصم .كل اودجس ولو نهارت ال :مالعإلاو سيئرلا ءيسودركلا دومحم 6

 .2013 ريمفون 6 ؛ةرهاقلا ؛"قورشلا“ ةديرج ؛غوارملا لمألا ,يجافخ ورمع 7
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 ًادبتس :رابغلا اذه لك ًادهيو ,توفخلا يف ثادحألا أدبت امنيح

 نونطاوملا هبنتيل ماعلا يأرلا ىلع اهسفن حرط يف لبقتسملا ةلئسأ

 - يرجي اذامو ؛مهلبقتسم نع لاؤسلا يف مهرودب اوأدبيو اهدنع
 ىربكلا ةعيدخلا نطاوملا فشتكيس طقف انه ؛مهرضاح يف -ةقيقح

 ةيوناث كراعمو ةيشماه تاياكحب هقرغأ مالعإ دي ىلع ال ضرعت يتلا

 لولحو ةحضاو تاروصت داجيإ يف دعاسي نأ نود «ةيموي ثادحأو
 .لبقتسملا اياضقل ةلاعف

 لوق دح ىلع .وه رشبلا لوقع ليلضت نإ" رلليش تربره لوقي
 ةبخنلا ىعست يتلا تاودألا ىدحإ لثمب وهف ."رهقلل ةادأ" ,ريرف ولواب

 مادختسابف ."ةصاخلا اهفادهأل ريهامجلا عيوطت" ىلإ اهالخ نم

 يفضتو لب ءدوجولل ةدئاسلا طورشلا رربتو رسفت يتلا «ريطاسألا
 ماظنل يبعشلا دييأتلا نوللضملا نمضي ءابالخ اعباط انايحأ اهيلع

 امدنعو .ةيبلغألل ةيقيقحلا حلاصملا ديعبلا ىدملا يف مدخي ال يعامتجا

 ىلإ ةجاحلا يفتنت ؛حاجنب هرود ريهامجلل يمالعإلا ليلضتلا يدؤي
 .188"ةليدب ةيعامتجا ريبادت ذاختا

 ةرم لك يف هنأ لاثملا ليبس ىلع اهنم «ةريثك عئاقو ليلضتلا لمت
 فنع معد يفو عراوشلا تاجاجتحا ىلع موجه لا يف ّدحأ اهيف بغري

 ىلإ بوسنم لوق مادختسا متي «نيرهاظتملا هاجت شيجلا وأ ةطرشلا
 تاهجاومو ثادحأ لالخ ,نوريماك ديفيد ياطيربلا ءارزولا سيئر

 .قباس عجرم .رنليش تربره 8
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 يموقلا نمألاب رمألا قلعتي امدنع" :هصن ,2011 سطسغأ يف ندنل

 ."ناسنإلا قوقح نع ّدحأ ينثدحي الف

 نأ ةقيقحلاو" :ةبوذكألا كلت دنفي مهم لاقم يف لامج لئاو لوقي

 تفن 2013 ربمتبس 26 يفو .نوريماك هلقي حلو فيزم سابتقالا

 اذه لاق دق نوريماك نوكي نأ ايمسر ةرهاقلا يف ةيناطيربلا ةرافسلا

 تعزوو لب .2011 سطسغأ 15 موي رياش دروفسكأ يف هباطخ يف
 عم ءاقلل نيرضاحلا نييفحصلا ىلع باطخلل لماكلا صنلا ةرافسلا

 ةيموكحلا طسوألا قرشلا ءابنأ ةلاكو بسح .تاو سميج ريفسلا

 2 ىلع ًالماك هيلإ عامتسالا مكنكمي ,باطخلا يف .ةيرصملا
 "تاباصعلا" فقو نم ةطرشلا نيكمت نع اًريثك نوريماك ثدحتي

 هركذي ال ام نكل .خلإ ..فنعلا ةهجاومل نوناقلا معدلا اهئاطعإ نعو

 درهت ءوشن بابسأ ليلحت ةرورض نع اضيأ ثدحت نوريماك نأ دحأ
 باطخ يف ءاجف ديحولا ناسنإلا قوقح ركذ امأ .فصاعلا عزاوشلا

 نع ةفئاز تاءاعدا يأ" نإ يااطيربلا ءارزولا سيئر هيف لاق ءرخآ

 يتلا مئارجلا ةمذ ىلع نيبولطملا ءامسأ رشن نم هعنمت نل ناسنإلا قوقح

 .189"ثادحألا ءانثأ تبكترا

 نع ةفئاز تامولعم ةينورتكلإلا عقاوملا تلوادت اًضيأ اذكه

 ثدحتو «ةيناطيربلا ”نايدراغلا" ةفيحص مهسأ نم ةبسن رطق كالتما

 ةيفحص تالاقم يف ةئطاخلا ةمولعملا هذه نع باتكو نويفحص

 تاسايسلل ةفيحصلا تاداقتنا ىلع درلا قايس يف «ةينويزفيلت جماربو

 .2013 ريمفون 4 ؛ةرهاقلا ."قورشلا* ةديرج ,ةروث ةحيحصلا عناقولا ,لامج لئاو 9
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 دمحأ داقتناب ةروصلا تلمتكاو .وينوي 30 ةروث دعب ام ةلحرم يف

 ,ةيراسيلا ةفيحصلل ؛تقؤملا سيئرلل يمالعإلا راشتسملا «يناملسملا
 رثب يف امامت تطقس" اهنإ لاق ذإ ؛ةيناطيربلا تارادصإلا قرعأ دحأ

 ةروثلا تاحفصو عقاوم نم لقنت" اههإو ."ضيرحتلاو ةيهاركلا
 قحل يداعملا دوسألا مالعإلا ىلإ ةفيحصلا تمضنا كلذبو ءةداضملا

 .190"لبقتسملا ةعانصو هتروث ةيامح يف يرصملا بعشلا

 نيح يف ءرطقل ةكولمت اهنأب "نايدراغلا" ماتا اقح كحضملا نم
 عقوم لوقي .فقولا ماظن ىلع دمتعت انإو ,كلذك تسيل ةديرجلا نأ

 رشدلل نايدراغلا" ةكرش لبق نم رشدت اهنإ تنرتنإلا ىلع ةديرجلا
 يتلا ةيمالعإلا نايدراغلا ةعومجم يسيئرلا طاشنلا يهو ,”مالعإلاو

 فقو وأ) "تسرت توكس يذ" وه طقف دحاو مهاسم اهكلتمي
 ةيلاربيللا ميقلا يمحيل" 1936 وينوي يف ئشنأ يذلا ."توكس"
 .191"يلاملاو يريرحتلا لالقتسالا نامضب" ,"ةيفحصلا تايرحلاو

 امنأ وأ دوسألا مالعإلا ركسعم ىلإ لوحتلاب ةديرجلا ماتا امأ

 ال ءىارتفالا دودح ىلإ لصي ءارتجا وهف ءءارفص ةديرج تحبصأ

 لمعلا زيلاهدب ةلماكلا مهتفرعم نيذلا ةذباهجلا كتلوأ الإ هيلع ردقي

 ةيبنجألا تارابختسالا حلاصل لمعت يتلاو رصمل ةضهانملا دئارجلا يف

 .ةرماؤملا ةيرظنل اقفو ,نييمالسإلاو داسوملاو

 ربوتكأ 29 .ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج .هل ةميق ال رصم نأشب ”نايدراجلا" هرشنت ام :ياملسملا 0

.13 
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 وأ ةللضملا نيوانعلاب فحصلا رخزت ذإ ؛جاجز نم انتيب نإ

 مالعإ لئاسو انيدلو .نتملاب ةقالع ال يتلا كلت وأ ,ةرستبملا تاسابتقالا

 عمتسي يذلا ةشاكع قيفوت ًالثم فشكي .ةرماؤملاب ساسحإلا يذغُت

 ةيملاعلا يسبيب ةكرش لسرت" فيك تويبلاو يهاقملا يف نوريثكلا هل
 ليئارسإ نأب كلذ رسفيو ,"اهتياعد لالخ نم ناوخإلا ةطخ ةرفش

 اًريشم «هنيعب نالعإ ىلإ دنتسيو ,ناوخإلا دعاست ىتح يسبيبل عفدت

 هبنيو ؛ةياعدلا يف مدقلا ةرك نيبعال تالناف ىلع ةبوتكملا ماقرألا ىلإ

 ةدوجوملا ماقرألا عيمجتب كلذو ,2014-1-25 موي ةمداق ةرماؤم ىلإ

 رثكأو رثكأ عزوت دئارجلاو .هروهمج هل اضيأ ةشاكع .نالعإلا يف

 رصمو قارعلا فدهتست ةرماؤم نع قئاثولاب اًريرقت ًالثم رشنت امدنع
 قاروألا نأ ظحالي دحأ ال .ةقطنملا ميسقت ةداعإ فدمب ءايروسو

 نيب ام ةرتفلا يف مت يرس عامتجا نم تبرّس اهفأ ساسأ ىلع ةروشنملا
 ةقطنم يف ةيكريمأ ةيركسع ةدعاقب ,2013 سطسغأ 18 و 6

 امك «ةيبرعلا ةغللاب اهفرط ىلع قئاقدلا تلجٌس ءايناملأب تاتشمراد

 اوسيل نيكراشملا نأ مغر «ةيناطيربلا"تسيمونوكيالا" ةلجم تفل
 .ابرع

 ماا .ءمدك مائه يعن هعءات.ذن[ه) عقوم كلذك اهيلع قلعو

 وأ ةيسامولبد تامزأ نع رفست مل ةروكذملا تامولعملا نأ ابرغتسم

 .192ةيرصملا تاطلسلا نم يمسر ضارتعا

 .2013 ريمفون 3 ؛ةرهاقلا ؛"قورشلا" ةديرج ,رثكأ فرعي "لكوع" ,سفث ايلاد 2
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 ةينمألا تاسسؤملاو ةيذيفنتلا ةطلسلا يعاسم لك لشفلا ىلإ اهآم
 ريربتل اهعم ةفلاحتملا ىربكلا ةيمالعإلاو ةيلالاو ةيداصتقالا حلاصملاو

 ىلإ ةلاحإلا ربع ةرركتملا تاكاهتنالاو ملاظملاو ةمكارتملا تامزألا

 ىلع فوخلاو رطخلا تالوقم ءاعدتساو «ةيميلقإ وأ ةينوك تارماؤم

 ىلع ديدشتلاو ؛جراخلاو لخادلا ءادعأ نم ةلودلاو عمتجملاو نطاوملا

 ثيدح غيستست دعت مل ةعونتم ةيبعش تاعاطقف ."ينمألا لحلا" ةيمتح

 تازكترمل عنقم ضرع هب طبتري مل ام ةيميلقإلاو ةينوكلا تارماؤملا
 ةيشيعملا سانلا فورظ نيسحت لبسلو ةهجاوملا ةيجيتارتسا رصانعو
 نوريثكو ,مدقتلاو ةيمدتلا قيرط ىلع ةلودلاو عمتجماو نطاوملا عضوو
 قلخت اهؤامد ددجتت يتلا ةيوطلسلاو تاكاهتنالاو ملاظملا نأ نوكردي

 .193هلوغت ىلع عجشتو فنعلاو باهرإلل ةلباق ةيعمتجم تائيب

 لئاسو ىلع نومئاقلا ىبت ءوينوي 30 ةروث بقع هنأ دهاشلا
 لك ىلإ ةفاسم رصقأ وه ضيرحتلا" اهماوق ةفسلف رصم يف مالعإلا
 ,ةينهم ريياعم قفو ةلءاسملاو ةبساحملا موهفم ىفتخا نيح يف ."فادهألا

 .ءاوهلا نيحاوط امك قئاقحلا بيغُتو كاردإلا هوشت يتلا ةملكملا رودعل

 ال ,رودب هتيعوأ نم ريثك يف يرصملا مالعإلا دوقت ةقوج تماق
 يف ًاضيأ مهسي نكلو ؛ةيهاركلا ةعانص نم ديزم ىلإ طقف يدؤي
 يف ضقانتت فقاوم ءانب نم اهيلع بترت امو سابتلالا ةلاح مكارت
 يتلاو «ةتيقملا ةيجاودزالا نم ةلاح لكشتل اهانعم يف رفانتتو اهانبم

 .اهضيقنو ةجحلاو هتاداضمو يأرلا نيب ةدحاولا ةيصخشلا يف عمجت

 .2014 ربمسيد 18 ؛ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ءلشف تالام .يوازمح ورم .د 3
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 ددعتت يتلا ةجردلا ىلإ ماصفنالا كلذ ثدحي نأ اقح فسؤملا نمو
 ياعم ققحي يذلا نازيملا ءافتخا لظ يف فقاوملا فلتختو ريياعملا اهيف

 صاخشألا ملعو ثادحألا راسم ىلع مكحلا يف لدعلاو فاصنإلا
 .194راكفألا ملاع كلذكو

 -ةيركسعلا ةغيصلل جيورتلا يف اهزاشن لكب ةقوجلا هذه تماس

 تامزأو ماعلا نأشلاو ةلودلا ىلع ةرطيسلل تداع يتلا «ةينمألا

 1 ةيواستملا تايرحللو قوقحلل رصتنت نأ بعصي يتلاو ,ةسايسلا

 ًعيمج امهجاتحن نيذللا ةنطاوملا عمتجو ةيندملا ةلودلل ًالعف نكمُت

 كرتشملا شيعلاو يلهألا ملسلا ذاقنإلو ةنهارلا تامزألا نم ةاجنلل

 .ةعئاضلا انتيناسنإ ةداعتسالو

 هيوشت يف ةديدجلاو ةميدقلا هوجولا نم ةيمالعإ قاوبأ تطروتو
 تاللوقمل اجيورت ةماعلا ةحاسملا يف تثاعو «ماعلا يعولا فييزتو

 اسرغو ؛تايرحلا نم صاقتنالاو ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ةيريربت
 .كفإلل اًرشنو ,ةقيقحلاو ةمولعملل ابييغتو ؛ةيهاركلا تالوقمل

 ديلاقم ىلع نورطيسملا ادب ,يمالعإلاو يسايسلا باطخلا يف

 «قيرحلا ءاكذإ ةاعدو لاعفنالاو ديعصتلا تاوصأل اليم رثكأ رومألا

 .دشرلاو لقعلا توصل ةباجتسالا نم رثكأب
 تاملكب اننورطمب نوظفاحملاو ءارزولا ذخأ ,لاونملا اذه ىلع

 اوسفانو ,دايعألاو تابسانملاو تاحيرصتلاا ين ءالولا تايقربو حيدملا

 ٠ .مالعإلا لئاسو رئاس قافنلا يف

 .2013 ريمفون 2 ,ةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج ,فقوملا ءانب يف فصنلا نازيملا ,حاتفلادبع نيدلا فيس .د 4
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 ةيركسعلا ةموكحلاو ةيسيلوبلا ةلودلا ةماقإ نأ لهجي ضعبلا لعلو

 ةلود جاتنإ ديعي ال رطخ قلرتم وه ,ئراوطلا نوناق ىلإ ةدوعلاو
 هنأ نع كيهان ءافومضم نم ةروثلا غرفُي هنكلو «بسحف دادبتسالا

 .هقاطن عيسوتو قيرحلا ران جيجأتل اهيعارصم ىلع باوبألا حتفي

 نم ةدافتسالا نم رارمتسالل نوعسيو اودافتسا نم نأ ةقيقحلاو

 ةطلسلل يقيقح لوادتو ةيطارقميد دوجو رطخ اًديج نوفرعي داسفلا

 ةطلس فنك يف اولغوتيو اوربكيو اومني نأ اوداتعا دقف :مهيلع

 .اقداعتسا نولواحي مهاندجو اذلو ؛ةدساف

 ؛مالعإلا لئاسو يف نيقيلا بايغو .ربخلا ةفحص توم عم

 مدخت امث رثكأب ماظنلا مدخت تحبصأ يتلا ةيوبعتلا ةفاحصلا ترشتنا

 ثحت تتاب ىتح لوقعلا بطاخت امث رثكأب تالاعفنالا بطاختو ؛ئراقلا
 .ريكفتلاو دقنلا ىلع ثحت ام رثكأب ليلهتلا ىلع

 فقس عجارتو ةسايسلا توم ءادصأ نم ربخلا ةفاححص توم

 تتاب يتلا ةيفحصلا ريراقتلاو رابخألا يف حضاو كلذ .ةماعلا تايرحلا

 .ةينمأ رداصم وأ ةيدايس رداصم ىلإ امإ بسنت

 ءارو فقت يتلا يه ةيرصملا ةينمألا ةسسؤملا نأ اًرس داع ام

 رابخألا نم ةنيعم ةيعونب اهديوزت لالخ نم .ةيوبعتلا ةفاحصلا

 اهألو .امب موقت يتلا ةينويزفيلتلا تاليجستلاو اهيدل ةزهاجلا ريراقتلاو

 هتاسايس مدخي ام ماعلا يأرلا ىلإ لصوي نأ ىلع بأد يذلا ردصملا

 ادب نييفحصلا ةكرح لاجم نإف ,ئراقلا هفرعي نأ ديري ام سيلو

 نإف مث نم :ةينمألا ةسسؤملا هيف بغرت يذلا ثبلا دودحب اموكحم
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 يتلا رابخألا ىلع هلوصح رادقمب ساقت ال تحبصأ يفحصلا ةءافك

 اهنكل -بلاغلا يف ةقلغم امباوبأ هذهو ل هلوضف ريثت وأ ئراقلا مق

 تراص امو .ةسس ؤملا كلت نم هدعب وأ هبرق ىدعع ساقت تحبصأ

 ةداع ربعي ال ,"تادارفنا" هنأ ةيعدم ةيمالعإلا ربانلا ضعب هب ىهابتت

 مهطابترا ةوق ىدم سكعي هنكلو ؛نويفحصلا هلذبي دهج يأ نع

 .195ةينمألا ةسسوؤملاب

 فلتخم يف امهاجر امل ةينمألا ةزهجألا نأ ةنهملاب نولغتشملا فرعي

 ىتح تلخ يتلا دوقعلا لاوط مهتعرو مهتعرز نيذلا ؛مالعإلا لئاسو

 لب ؛موهفم ٌرمأ كلذو .ةنهملا يف بصانملا ىلعأ ىلإ مهضعب تلصوأ
 ماعلا يأرلا ىلع ربثأتلا لواحت ةيسيلوب ةلود يأ يف يعيبط ءارجإ وه
 .196ةقيقحلا نم بناوج ءافخإ دمعتت وأ ةللضم رابخأو ريراقتب

 يف .نيتيساسأ نيتلحرمب ترم مالعإلاب ةينمألا ةزهجألا ةقالع

 يف يرجي ام فرعت نأ ىلع صرحت ةزهجألا كلت تناك ىلوألا
 سفن يفو .مقدنج وأ مهتعرز نيذلا اهلاجر لالخ نم فحصلا
 ةرذح بيلاسأب يأرلا باحصأو باتكلا ةلامتسا لواحت تناك تقولا

 مدختست ةزهجألا تحبصأ «ةيناثلا ةلحرملا يف .ةرشابم ريغو

 اتاذب رابخأل جيورتلا لالخ نم ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا يف نييفحصلا

 ةلامتساب يفتكت تداع ام .اهاذب تاسايس مدخت رظن تاهجو ينبت وأ

 .2014 رياربف 8 ,ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ءربخلا ةفاحص توم ,يديوه يمهف 1535

 عومععو دؤمممت 5ةانت0عكر ؟[طق هناطبعقأ ©ها0 الالقعن ؟طع نق خصل طع 1066

 اللورال 0أ ْةمعاك 300 ١ع11عاد5ر العزم ال نعاع طع العربي ظءعوؤر, 0.
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 يفو .ديرت امب مهنقلتو مهدنجت تحبصأ امنإو ؛يأرلا باحصأ
 ,ةمئاق تناك ةينمألا ةزهجألا عم ريرحتلا ءاسؤر ةقالع نإف نيتلحرملا

 ةيناثلا ةلحرملا يفو ءراوح ةقالع تناك ىلوألا ةلحرملا يف اهنكل
 .مادختساو ةيعبت ةقالع تحبصأ

 تناكو نيررخملا مدختست ةينمألا ةزهجألا تناك ىلوألا ةلحرملا يف

 ةلحرملا يفو .ةيسايسلا تادايقلا عم متت ريرحتلا ءاسؤر تالاصتا

 ءاسماهت ةروصلا تفلتخا ةسايسلا لهأ رود اهيف عجارت يتلا ةيناثلا

 ءاسؤر عم متي ةينمألا ةزهجألل يساسألا لاصتالا حبصأ ثيحب

 حبصأو .اهن اناوعأو 207 اوحبصأ نيذلا ةرشابم ريرحتلا

 نيحو .ةزهجألا كلت رصانع نم يموي هبش انيقلت نوقلتي نوررحما
 تحبصأ ةينمألا ةزهجألل عيمجلا ةيعبت نإف ءةروصلا هذهي رمألا حبصأ

 .197هنم ءايح الو هيف ءافخ ال افولأم اًرمأ

 نع ريراقت نوبتكي نمت نييفحصلا نم ٌرفن يقب ؛لاوحألا لك ينو
 باتك نم اضعب نأ" هفرعن امو «2ةفلتخم ةينمأ تاهجل مهئالمز

 .نهارلا تقولا يف نويزفيلتلاو ةفاحصلا يف اموجن اوراص ريراقتلا
 نيذلل مهئافو يف رصحنت ةديحولا مهتبهوم تناك تقولا لوطو
 .198"هيلإ اولصو ام ىلإ مهولصوأ ىتح مهوعرو مهوعرز

 :نيدلا ءامي دمحأ يفحصلا بتاكلا لوق نهذلا يف فوطي انه

 "نيطشن نيررحم" نم قالطإلا ىلع ةفيحص ولخت ال ءانفحص يلو"

 .2013 ريمفون 4 ,ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج .هنوبتكيو خيراتلا نوعنصي ,.يديوه يمهف 7

 .هسقن ردصملا 8
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 يف فالتخا عم ةطلسلا باحصأ ىلإ ريراقتلا ةباتك ىلع نوفكعي

 يهو .ثحابملا ىلإ ةباتكلا ىلع هاوتسم عفتري نم ةيادب :تايوتسملا

 ةنهملا تاقالعو نييفحصلاو ةفاحصلا ةايح يف اًريثك ترثأ تاباتك

 .199"ةطلسلاب

 ةدساف لاومأ سوؤر مهكرحت نييمالعإ دجت نأ ءاَذِإ ءبجع ال

 طسو لقعتم وأ ضراعم توص يأ نومجاهي ةفورعم ةينمأ تاهجو
 ءارآلا يف ددعتلا اذه نوضفري مهنأ ول امك ,ءبخاصلا لافنركلا اذه

 ءالؤه مدختسا .اهومن لبق ةديلولا ةيبزحلا ةبرجتلا دأو نولواحيو
 ىلع نوظفحتي نم وأ نيضراعملا نأش نم صاقتنالل ةيوبعشلا مهتياعد

 نولقعتملا بهذيلف :لوقي مهاح ناسلو .ةطلسلل قعازلا دييأتلا

 علس نم ةيباختنا ىشر نومدقي نم دعيلو ,ميحجلا ىلإ نوفلاخملاو
 ديب ةطلسلا قبتلو ,ءءاطسبلا تاوصأ لباقم ةيصخش تامدخو ةيئيومت

 .دبألل نآلا ةطلسلا هديب نم

 ةينمألا ةلودلا ةزهجأو ةدسافلا لاومألا سوؤر ويمالعإ جوري
 نمل ايلعلا ديلا لظت ىتح مهتاوصأ ىلع لوصحلل نيبخانلا ةوشر موهفمل
 لباقم اتاتف مهيلإ ديعي مث .ءارقفلا نم اهقرسي يتلا لاومألا كلم
 داسفلا ةرئاد لمتكتف .ذوفنلا عقوم وأ ةطلسلا يف ىقبيل متاوصأ
 .200ةيمدهجلا

 .1987 ,ةرهاقلا ,لالهلا راد ,2 ط :"تاداسلا عم َيارواحم" ؛نيدلا ءا دمحأ 9

 .2013 ريمفون 1 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,ناتسداسف دوعت ال ىتح.يميلعلا دايز 0
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 يتلاو «ةيمالعإلا بخنلا هذه باطخ ىلع ذخآملا زربأ نمو

 دق مهإ ذإ ؛ةينطولا راكتحا,ةيندملا ىوقلا نم ريثك عم اهيف كرتشت

 اوعقيل ..مهاوس نود امي مهصتخا دق هللا نأكو ةينطولا نع نوثدحتي

 نع نوثدحتي نيذلا نييمالسإلا ضعب هيف عقو يذلا أطخلا سفن يف
 .201نيملسملا رئاس نود هوركتحا دق مهنأكو مالسإلا

 ةينطو رثكأ نونوكي دق نييرصملا ماوع رثكأ نإف ,رمألا ةقيقح ينو
 .نوملعي اوناك ول ؛نيفرطلا نم اصالخإو اًدرجتو امالسإو

 تايصخش هيوشت ىلإ ءالؤه دمع .هيرك يئاصقإ جه راطإ يف
 نم رومألا ىرت األ ىوس ءيشل ال ,ةيداصتقاو ةيفاقثو ةيسايس

 .د لثم ةمرتحم ةماق عم ىرج ام كلذ نمو ,دئاسلا نع فلتخم روظنم

 مادختسا ىلع اجاجتحا لاقتسا يذلا «سيئرلا بئان يعداربلا دمحم

 يف طوقسلا ةيشخ ؛ةضهنلاو ةيودعلا ةعبار تاجاجتحا ضفل ةوقلا

 عم قفتي ال لاخلا ةعيبطب يذلا وهو اذه ثدح .يهتنت ال فنع ةرئاد

 ةيفيك نأشب هتيؤر هل تناك نكل .ًاليصفتو ةلمج يسرم دمحم دهع
 ةيرشبلا هتفلكو هتايعادتب ينمألا لحلا نع اًديعب ةمزألا نم جورخلا

 .ةريبكلا

 هنأ معزي نأ يعداربلا ةنطيش ةيلمع سرامب وهو مالعإلاب رمألا غلب

 ,جراخلا يف نيملسملا ناوخإلل يلودلا ميظنتلا تاعامتجا دحأ سأرت

 دعبو .قيرطلا ةطيرخ لاشفإ ةيفيك ىلع زكرت لامعألا لودج نأو

 2 ,ةرهاقلا ؛"قورشلا" ةديرج .((2 ل 1) ةعجارم ىلإ جاتحي ةيندملا ىوقلا باطخ ءميهاربإ حجان .د 1

 .2013 ريمفون
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 مهسفنأ نومسي نمم تادايق نأ مالعإلا لئاسو ضعب تمعز كلذ

 ةيضوفمل فلم ميدقت لجأ نم فينج ىلإ تبهذ ةيعرشلا معد. فلاحت
 ريشملاو روصنم يلدع سيئرلا دض ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقح

 ءالؤه نأو ,ناسنإلا قوقح كاهتناب هيف امهمهتت «يسيسلا حاتفلادبع

 هتراثإ ليصافت يف هتراشتسا لجأ نم يعداربلا .د ىلع فلملا اوضرع

 يف هميدقت هسفن وه ىلوتي نأ لجأ نم وأ مالعإلا لئاسو ضعب يف
 .ىرخأ لئاسو

 سيئر بئان بصنم نم هتلاقتسا دعب ءرصم يعداربلا رداغ مويو

 نم ءاضعأ نإو ءلسكورب ىلإ رفاس هنإ ينمأ ريبخ لاق ,ةيروهمجلا

 كلذ لاق .ةرئاطلا ملس ىلع هولبقتسا ناوخإلل يلودلا ميظنتلا ةدايق

 نأ ملعي عيمجلا نأ مغرو .ةيراوحلا جماربلا دحأ يف ءاوملا ىلع

 ةيراوحلا جماربلا نإف لسكورب ىلإ سيلو انيبف ىلإ رفاس يعداربلا
 يذلا ماظنلل ءادعلا فقوم يف هعضت ىتحو .هنم لانت يكل ةدام اهتلعج

 .هيف اوكراشو هوغاص نيذلا دحأ هنأ عم ,ويلوي 3 يف سسأت

 لوألا ودعلا ىلإ يعداربلا ليوحتل مالعإلا لئاسو يف ىعسم انيأر
 فقوو «ناوخإلا ةعامج نع ًاليدب يرصملا بعشللو ديدجلا ماظنلل
 .هطاقسإ يف يعداربلا مهاس ماظن اياقب ةلمحلا هذه ءارو

 يف اهدوجو خسرتي نأ لبق نم ماقتنالا ةيلمع اياقبلا هذه تأدب

 ةلهؤملا يه حبصت يكل ةحاتملا لئادبلا روص هوشت تذخ ذإ ؛ةطلسلا

 ةلمحلا هذه تدب .ةيلاقتنالا ةرتفلا ةياف باقعأ يف ةطلسلا أوبتت يكل

 ماقاو 2"يسيس اي مرفا" باطخ عافترا نع ةلصلا ةعطقنم ريغ
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 يذلا باطخلا كلذ ,يدايألا شاعتراب يوالببلا مزاح .د ةموكح

 مجاهيو ينمألا اهحانج ةدايقب ةموكحلا لخاد يعمقلا هاجتالا معدي

 ءانبل ةيسايس غيص داجيإ ىلع لمعي يذلا ةيطارقميد رثكألا هاجتالا

 .202ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيرحلا مالحأل بيجتست ةلود

 ءاوس ءاهمرجيو ةضراعملا لاكشأ لك ىلع بحسني باطخ وهو

 فسوي دمحم لثم ةيودعلا ةعبار ةراشإ عفري يضاير لطب نم تناك
 يمالعإ وأ «ةيملاع ةلوطبب زاف نأ دعب هليحرت مت يذلا وف غنوكلا لطب

 ءامب دايز .د ءارزولا سيئر بئان ىتح وأ ,فسوي مساب لثم رخاس

 ةبتاك همهتتف رهاظتلا نوناق ىلع ضارتعالا ىلع ري امنيح نيدلا
 ؛ءىسيع ماسحو ؛203"ةلودلا لاشفإ عورشم بحاص" هنأب ةيفحص

 لكل ماتا زربأو ءرياني 25 ةروث ىلع نيبوسحملا ءارزولا نم امهريغو
 .204يعداربلا لاجر نم مهفأ ءالؤه

 ةمارك نم صقتنا يذلا «؛كرابم رصع مساب نيثدحتملا نإ لب

 ةروثلا وه وينوي نأ نوددري اوذخأ ,مهراقفإ يف ببستو نييرصملا

 سيلو «يسيسلا حاتفلادبع وه اندئاق نإف مث نمو ءرياني تسيلو
 اوفتخي مل كرابم رصعل ةيمالعإلا ةلعشلا ةلمح .هتضافتناو بعشلا

 رصم"و "كتيب تيبلا"و "رصم اي ريخلا حابص" نم ءالؤه لقتنا .ًالصأ

 .2013 ربمفون 6 ؛ةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج ,ةشعترملا يدايألا ,يدهملا بابر .د 2

 .2013 ربمفوت 1 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ء!رامح اي توم ,فيرش ةداغ .د 3

 .2013 ربمفون 1 :ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,؟يعداربلا تمصي اذامل «ياجرسلا دلاخ 4
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 "ةيرصم اناتور"و "ريرحتلا"و "يس يب يس" تاطحم ىلإ ,"هدراهنلا
 ةيحضتلا نم سأب كانه نكي ملو .نيع مهل فرطت نأ نود نم ءاهريغو
 تذخأ ,اسيجيردت ."تقولا ضعبل" ,ةرط يف ةيسايسلا زومرلا ضعبب
 ءيمالعإو ايداصتقاو اًيسايس يكرابملا رصعلا ةحنجأ مثتلت
 نع يلختلل نايب وأ .ةروفب عطقني مل يذلا قيلحتلا لصاوتو

 .205مكحلا

 نبأ ,ديدج ةيغاط داليل سيسأتلا ىلإ ةيمالعإلا "ةبخنلا" تدمع

 ريبعتلاب "ركد" ءسحيرصت وأ احيملت دقنلل لباق ريغ .همسا ناك

 يف عيمجلا مانيف ,نمألا ديعيو ءاهيف نمب دلبلا ضوري .لذتبملا يماعلا
 ”ريدتسملا دبتسملا" حلطصمل جيورت اذه يفو .ةديعسلا مالحألا باحر

 الح باغفألا نيدلا لامج هآترا يذلا لحلا وهو ,"لداعلا دبتسملا" وأ

 .206اًقحال نوريثك هيلع درو ءقرشلا تالكشمل

 حالص هبتك ال ٌراركت هب فقوم وأ ٌدهشم انه ةيغاطلا ةعانص

 تاينينامث فصتنم يف ةضراعملا "يلاهألا" ةديرج يف هل لاقم يف ىسيع

 كرابم سيئرلل ىلوألا ةرتفلا ةيامف برق دصر نيح ؛نيرشعلا نرقلا
 مهفصو امك ,"ةاغطلا عانص ةطبار" بناج نم ةمكحم ةياوغ ةمجه

 هرصعو كرابل ثدح ام ىسيع أرقتسا ,لاقملا اذه يب .اهتقو ىسيع

 .2013 ربوتكأ 30 ؛ةرهاقلا "قورشلا“ ةديرج .هدئاقو انشيج بحن اننأل ءىسوم دمحم 5

 ينطولا سلجملا 30 ددعلا ,ةفرعملا ملاع ةلسلس ,ةثيدحلا ةيبرعلا ةضهنلا رجف يف ةيرحلاو ةلادعلا ,يرق تزع .د 6

 .39 ص ,1980 وينوي ,«تيوكلا ,بادآلاو نونفلاو ةفافثلل
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 نأ لبق امبر ,مهيديأب ةيغاط ىلإ لوحتي وهو .كلذ ىلت اميف ديدملا
 .هرمأ مسح دق نوكي

 ءهسفن ناونعلا تحت بتكو 2012 ماع يف ىسيع حالص داع مت

 ةلمح تمظن يتلا" يسرم دمحم دهع يف "ةاغطلا عانص ةطبار" اًدقتنم

 دض سيئرلا نصحت كلذب اهنأ اهبظ ينو .نييفحصلا دض تاغالبلا

 تناكف ..مدلاب هشرت نأب ءاملاب هشري نأ يف ركفي نم لك ددقو .دقنلا

 قحلي نأب ترمأل .هنم تنك ولو ءسيئرلا ىلإ تءاسأ نأ ةجيتنلا

 .207"!ةيسايسلا مهتيمأ و ةلكن خيشلا باتكب ءالؤه

 ءاضعأل هوبشملا رودلاو .يه امك تيقب ةمئاقلا ةروصلا نأ ىشخغو

 تغلاب .دوهعلاو ءامسألا ريغت عم .هلاح ىلع رمتسا "ةطبارلا" كلت

 ىقتح ؛ليلضتلاو خارصلا يف ةفلتخملا بخنلا يف اهيلثممب ةطبارلا كلت

 .ةللضملا اقاروصتو ةهوشملا اهراكفأ ىلإ ةماعلا نم نيريثك تبطقتسا

 ىلع رارصإلا نمو «نيرايخ مامأ نييرصملا عضو نم ءالؤه لكي ال
 ةنعل يف شيعلا وحن انعفد يف ءالؤه مهاس دقل .امهدحأ نطاوملا راتخي نأ

 .ةيدبألا تايئانثلا

 حيدم ةلمح ف كراشن نأ نيب نوللهملاو نوديازملا ءالؤه انرّمخ

 نوحعفي نيذلا ءازجو .تمصن نأ وأ يسيسلا قيوستو شيجلا
 فيوختلاو هيوشتلل اوضرعتي نأ ويرانيسلا اذه فلاخي امب مههاوفأ

 .نيوختلاو

 .2012 سطسغأ 25 ؛ةرهاقلا "مويلا يرصملا“ ةديرج ؛ةاغطلا عانص ةطبار ؛ىسيع حالص 7
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 انوعدو شيجلل ةامتح مهسفنأ نم اوبّصن نيذلا" ةببدلا نم ءالؤهو

 هنأ ةرات اومعز ذإ ؛نوبستحي ال ثيح نم هيلإ اوؤاسأف .هسيدقت ىلإ

 زوجي ال "رمحأ طخ" لثمي هنأ نع ىرخأ ةرات انوثدحو "عيمجلا قوف"
 عطقب" بلاط نم مهنم نأ انأرقو ,هزواجت نع كيهان هنم بارتقالا
 حيدملا ريغب هركذ وأ فرط ىلع شيجلل ساد نم لك "ناسل

 هل ةناهإ دعي ليبقلا كلذ نم ركذ يأ نإ مهلئاق لاقو .لالجإلاو

 .208"ةمألا تباوثل اًرادهإو

 ةيردنكسإلا نم ّلصتم فصو «ةيرصملا تايئاضفلا ىدحإ يف
 الول :لاقو «ليمع هنأب .”"جمانربلا" جمانرب مدقم .فسوي مساب

 :هدنع نم عيذملا فاضأو .مزجلاب نيسادنم انامز ناك ةحلسملا تاوقلا

 «يد ةملكلا نم نيظاغتمللو ءركد ةزياع يد ةلحرملا مككل تلق

 .يسيسلا حاتفلادبع اندنع مه لوقأ ,(هتماستبا تعستاو)

 .دحاو يف ءامعزلا لك وه يسيسلا نإ لاقف اوسنارف لصتملا امأ

 .هيلع سودن راصرص هيلع لواطتي نمو «يبارعو لولغزو رصان

 حدر يسيسلا : حافلا دبع عم (عوبطملاو ينرلا" مولعإلا لئاعت
 نوريثك لماعت .ةينهم ريياعمب اهيف رظنلا ديعنو اهعجارن نأ بحي ةلاحل
 تناك ؛كرابم ينسح عم تناك يتلا ةقيرطلا سفنب لجرلا عم انم

 1981 ماع ذنم يونس ةحليصملا رفك ةيرق ىلإ بهذت فحصلا
 نع تاياكحو كرابمب ةداشإلا تاملكب اهلهأ نم 27 قطنتستو

 .2013 ربوتكأ 31 ءةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج .رمحألا طخلا ءيديوه يمهف 8

-227- 



 نع كرابم لحر نيح هنأ فيرطلاو «ةلوفطلا ذنم هتيرقبعو هتيدج
 ءاهلهأ نوقطنتسي ةحليصملا رفك ىلإ نييفحصلا ضعب بهذ مكحلا

 لهأل نيش لعفي مل هنأ ةأجف اوفشتكاو ,لجرلا يف بابسو اسعل
 رفك نبا سيل كرابم نأ اذه لك يف مهملا .مه اًدذحاج ناكو ةيرقلا

 «ةحليصملا رفك عبتت يتلا بهارلا ةبزع نم وه لب ءايلعف ةحليصملا

 نمو ؛ةريبكلا ىرقلا عبتت روفكلا وأ بزعلا ضعب كانه فايرألا ينو
 ,ةحليصملا رفك لخاد نم ةيفحصلا تايطغتلاو تارايزلا لكف مث

 جراخ ىبرت هنأ نع ًالضف ,كرابم سأر طقسم نع ةديعب تناك

 ناكم ثيح هترسأب لقنتي اطيسب افظوم هدلاو ناك ثيح ,ةقطنملا

 نرقلا فصتنم ىتح «ةيرصملا ةرادإلا بأد كلذ ناكو .هلمع

 هتقطنم وأ هتيرق يف فظوملا لمعي الأ ىلع تصرح ذإ ؛نيرشعلا

 .هلمع يف دحأ دض وأ حاصل رثأتلاو زايحنالا ةيشخ ؛ةينكسلا

 نع اًثحب نولسارمو نويفحص لوره ؛2013 ويلوي 3 تارارق دعب
 .هبراقأ دحأ لحم ىلإ ةرايزو ءاميدق هترسأ ناريج وأ يسيسلا براقأ
 يف لجرلا نع تاياكح عمسن انأدبو «يليلخلا ناخ يف ,همع هنإ لبق

 ,يسرم عم يسيسلا تاقالع قدأ نع :.مهدحأ ثدحت لب .هتلوفط

 ,روتسدلا ىلع ءاتفتسالا مويو .ةعبارلا ةجردلا نم بيرق هنأ املع

 نأ قيلعتلا جرخيو «ةيلاّمجلا ةقطنمب ةنجل ىلإ تاريماكلا ىدحإ تبهذ

 نكت مل ةنجللا نأ مغر ءيسيسلا ىلإ ليمجلا نودري ةيلاّمجلا يلاهأ
 فيك مث ءاهجراخو ةرهاقلا لخاد ناجللا نم ريثك نم اماحز رثكأ

 روتسدلا عورشم !؟ليمجلا در نم عون هنأب تيوصتلا روصن نأ نكمي
 ةنجل هتعضو يذلا نييرصملاو رصم روتسد وه ءهيلع انتّوص يذلا
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 يسيسلا هعضي ملو «ةيرصملا ةمألا فايطأ لفمت تناكو «2نيسمخلا

 .اعيمج انروتسد هنإ وه هروتسد سيلو

 نإ لب .هلك كلذ ىلإ ةجاحب سيل يسيسلا نأ ءالؤه هكردي ال ام

 ريثأت هل نوكي نأ ديعبلا ىدملا ىلع ,نكمب يدرتملا ينهملا ءادألا اذه

 .209عيمج انيلعو لجرلا ىلع يبس

 تاوقلل الو يسيسلل ابحُم مالعإلا اذه نوكي نأ نكممي ال
 زيزعت ىلإ ةفوشكملا تاغلابلا هذه يدؤت نأ روصتن الو ,ةحلسملا

 لك مالعإلا لئاسو ين نوعمقي نيذلا ءالؤهو .مالعإلل يقيقحلا رودلا

 3 دعب ام ةلحرم يف ايسايس اًرود شيجلا بعل نم هفونخت يدبي نم
 ريدقتو ةحلسملا تاوقلا مارتحا نع عافدلاب نوفتكي ال ,2013 ويلوي

 مارتحالا ليوحت نوديري مهنكلو ,نطولا نع عافدلا يف ليبنلا اهرود
 لمتحت يتلا ةبحلاب ةنوكسم ةغيص مارتحالاو ,سيدقتلا نم عون ىلإ
 نرتقي هنإف سيدقتلا امأ .ةقثلاو صرحلا راطإ يف درلاو ذخألاو لعافتلا

 .فوخلاو عوضخلاب

 مالعإلا لئاسو ريدت يتلا حلاصملا تاعامجل بيرمو ٌريطخ رود هنإ

 لكب ةبيعم ةيموجنو اًريبك اًدوفنو ةلئاط ًالاومأ اهئارو نم بسكتتو
 .سيياقملا

 يف كرابم سيئرلا ناذآ تفنش يتلا "هانرتخا" ةينغأ نورركي مهنإ
 ملست" ةينغأ مهعم دشدن نأ انم نوديريو ,ةبخاصلا تاللافتحالا دحأ

 .2014 رياني 29 ؛ةرهاقلا "مويلا يرصملا" ةديرج ءيسيسلاو مالعإلا ؛منمنلا يملح 9
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 يد" :اهيف لوقي يتلا ميحرلادبع نابعش ةينغأ ددرن نأو ,"يدايألا

 يسيسلا يز هلك ول ..فاخ هنيعب لكلاو يسيساحأ يدو يرعاشم

 ..هاقشاع اهلك سانلاو ركتبم هريكفت اياد ..فاخن شانوكام انحإ

 ."هارو هلك بعشلاو ركد لجار هد حيحص

 نأ عم .ءاير نم ولخت ال ةلذتبم تاينغأ نم ليس يف ءالؤه انقرغأ

 ةدم يه اماع 33 ماد بارخ نم رصم ذاقنإل ؛دج تقو تقولا

 .رياني 25 ةروث تلت يتلا فاجعلا ثالثلا تاوئسلاو كرابم مكح

 حلاصملاو ةيذيفنتلا ةطلسلا تدجو .ةظحللا ىتحو كرابم دهع ذنم

 يف اهلل ةيلاوملا وأ اهعم ةفلاحتملا ةيبزحلاو ةيرادإلاو ةيلالاو ةيداصتقالا

 ةينويزفيلتلاو ةيعاذإلا جماربلاو ةفاحصلاك ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو
 عمتجماو نطولا مساب ثيدحلا راكتحا ةسراممل ةلضفملا اهتحاسم

 سانلا ىلع اًقوص ضرفو «.درفلا نطاوملا دوجو ءاغلإلو «ةلودلاو
 ةراتو ًبيوخت ةرات هادع ام لك نع ةيقادصملا عرتلو ءدحوأ توصك

 .اهيوشت

 ينمألا طغضلا ةسراممو مالعإلا لئاسو ىلع ةرطيسلا ةيعضو
 عمتجما ىلعو تايرحلاو قوقحلا نع ةعفادملا تاعومجملا ىلع رمتسملا

 ىلعو ةيعمق نيناوقب ينلعلا لعفلا تاحاس همامأ قلغت يذلا يبدملا

 لاجملا نم داعبتسالاب ىرخأ ةيعمق نيناوق مادختسا ربع ددهملا نطاوملا

 ةطلسلل نائيزت دحوألا "ماعلا حلاصلا" توصل لختمب مل ام ماعلا

 ةعانص رصقو اهتتامإي ةسايسلا نع ءانغتسالا (1 :رصم يف ةيذيفنتلا
 ءافتكالا (2و .ةيمسرلا رئاودلاو ةزهجألاو تاسسؤملا ىلع رارقلا
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 ىلإ ةلودلاو عمتجماو نطولا عفد نع ةيمومعلا ةديدش تالوقم جاتناب

 لازتخاو (3و ءامب ةددحم تاهجوت الو راكفأ الو ىؤر ال مامألا

 ال ةينمأو ةيركسع تاودأ يف فنعللو باهرإلل ةيرورضلا ةهجاوملا
 اياضق عيمجل ةينمألا ةجلاعملا ميمعتل اهفيظوت مث اهتيزكرم دحأ ركني

 .210ةلودلاو عمتجماو نطولاو نطاوملا

 تاذ مالعإلا لئاسو اهل جورت نيماضملا هذه عينج نأ فسؤملا

 مالعإلا ةدقع دادزتل «ةغلاب ةفاثكب ةصاخلاو ةماعلا ةيكلملا

 .اماكحتسا

 .2014 ريمفون 25 ,ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ؛؟انع اذامف اهجمف ةطلسلل ؛يوازمح ورمع .د 0
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 "وش كوتلا" توم

 ىلع نورهظيبو .تاتفركو لدبب .ةيدنفأ نآلا ةيجطلبلا"
 نم رفن .مهب فرتعبو ًايئابضف نونشدي ةيجطلبلا .تايئاضفلا
 نولاتغي .ةرشابم ءاوهلا ىلع قيرطلا عطق سرامي ةيجطلبلا
 لتق .يونعم ا لتقلا يف نونعمي .دراب مدي مههسفانم وأ مهفلاخم
 211”نوناقلا جراخ

 !قح انيلع "وش كوتلا" ,رصم يف

 تاونق نم يأ ةعباتم ىلإ نيرطضملا وأ نيمتهملا نم تنك نإف
 مأ ةيسايس ,ةصاخ مأ ةيموكح تناكأ ءاوس ,رصم يف نويزفيلتلا

 لخاد موحيس "وش كوتلا" جمارب حبش نإف «ةينيد مأ ةماع ؛ةيضاير

 .موتحم ٌردق هنأك كيلع ضقنيو ,ةشاشلا ةحاسم

 توميرلا" نكل دعُب نع مكحتلا زاهج مادختسا اعبط كعسوب
 ءرخآ ىلإ فيضم نم لقتنت كسفن دجتسو ؛كمحري نل "لورتنوك
 لقنتي نيح يف .هتاذ عوضوملا نع نوثدحتيو دئاسلا نوراجُي مهلك
 ىلع ,كاذ ىلإ جمانربلا اذه نمو ,كلت ىلإ ةانقلا هذه نم فويضلا
 !"جاتنإلا ةنيدم يف هلك"و "ةدحاو ةحلصملا' نأ رابتعا

 سطسغأ 16 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج «تاتفركو لدبب تايئاضفلا ةيجطلبو .. ءقزر يدم 1

.4 

--234-- 



 ءام ةلواط ىلإ اًسلاج فيضملا وأ رواحلا نوكيس .معألا بلاغلا يف

 ىلع "غولونوم' يف «ةرشابم روهمجلا ىلإ يولعلا هفصن ثدحتيل
 نم سأب الف رمألا مزل نإو ,ةرخاس ةلصو وأ ةظع وأ ةرضاحم لكش
 .موزللا تقو ةيفتاه ةلخادم عم ءراوحلل رثكأ وأ فيض ةفاضتسا

 فيضملا دجت نيح كحضلا امبرو ةشهدلا مواقت نأ كعسوب نوكي نلو

 بلطي .ياالعإلا لصافلا تارورضو مالكلا ةوهش نيب ام رئاحلا
 ."؟زهاج ليجستلا له" هءالمز لأسي وأ ,ءاوحلا ىلع ةوهق وأ اياش
 بلاط نذألا ةعامس ربع مكحتلا ةفرغ يف ةضماغ ةيصخش ملكي وأ

 ًفيض وأ ةركف احرتقم وأ هفيض عمسي ىتح تمصلا مازتلا هنم

 ةفيرظ تاقيلعت ىلإ ىرخألاو ةنيفلا نيب ةراشإلا عم .ةلبقم ةقلحل

 !مكحتلا ةفرغ يف دعما وأ جرخملا هعماسم ىلع اهددري

 ىلع ءيرصملا "وش كوتلا" اهما رمت نم ةهلآ نويرصملا عنص اذكه
 !"كتحارب ملكت" قسن

 ااكشأ فالتخا ىلع .مالعإلا لئاسو ءادأل عباتملا لعلو

 نم هريغ ىلع هتدايسو ؛لوألا بولسألا ةرطيس ظحاليس ءاقاهجوتو
 كوتلا" جماربو نويزفيلتلا اميس ال ,مالعإلا لئاسوف ..بيلاسألا

 ىلعو ؛ثادحألا تايرجم ىلع يسيئر لكشب دمتعت تحبصأ "وش
 ؛"ليهاستلا" ىلع اهنيماضم يف جماربلا هذه دمتعتو «ةيمويلا رابخألا

 هنع رفست املو ,ثادحألا بسح اهئادأ يف ضفخنتو عفترت اذل

 ,ةيمويلا جماربلا نم ريثك ىلإ ءادلا اذه لقتنا دقو .رومألا تايرجم

 جماربلا نم ليس عم دعوم ىلع دهاشملا حبصأ ثيحب «ةيمويلا ريغو
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 تاقيلعتلابو .مهسفنأ فويضلابوءاقاذ تاعوضوملا لوانتت يتلا ةيلاتتملا

 ماكحألا قالطإ يف نيتلفنم ءالؤه رهظ ,نويزفيلتلا تاشاش ىلع
 وأ ةيور نودب ,2تاعامجو لود فقاومو تاسايس ىلع ةيئاوشعلا

 ةميمن ءاربخ اوفاضتسا نورخآ .لقعيو يقنيو ققحي ردصم ىلإ ةدوع
 نزو اهل تايصخش لايتغاو سانلا ريس ليسغ تايلمع يف اوعرب
 .مارتحاو

 ىرابت 12| 5طمه»» اهيلع قلطي ام وأ ةيراوحلا جماربلا يف

 نع جورخلاو مهفويض ىلع مجهتلاو دهاشملا ةراثتسا يف اهومدقم
 .ةنهملا راقوو رهظم ىلع جورخلاو ,هتيدايح ضورفملا يمالعإلا ةفرح
 هل ةيميداكالا تادهاشلا ىلعأ ىلع نيلصاح تاعيذمو نيعيذم دجنف

 .فيضلا اذه ذخأ اذإ نكلو ,مهفويض عم صقرلا نع نوعروتي

 فقوملا ثبلي ام مث ,عرجتلاو لواطتلا هبيصن نإف اسكاعم افقوم
 .روهظلا نع نوسكاعملا فويضلا مجحأ اذإ يفتخي نأ سكاعملا

 لودلا نوحرجي اوحار لب .كلذب جماربلا ومدقم فتكي مل
 .بدألا ىتح وأ ةقايللاو ةيفرحلل ةاعارم نود نم .ىربكلاو ةقيدصلا

 رياني 25 ةروث دعب ام ةرتف يف ةينويزفيلتلا تاونقلا نم ريثكل عباتملا
 ةيطغت يف ىرخأو ةانق نيب قرف الف ءاهل ةزيمملا ةيوهلا تدقف اهأ دجي
 نومضملا نأ ريغ ؛لاكشألا يف تاعيونت كانه ؛ةيمويلا ثادحألا
 ةمصبلا نأ ريغ .هتقبطو توصلا ىوتسم يف فالتخا كانه ؛دحاو

 ريغ ,جايكملاو سبالملا ناولأ يف فالتخا كانه ؛دحاو ءادألاو ةيتوصلا
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 ريغ ردقب نيدهاشملا بيصي دق ام وهو ,دحاو يجماربلا لكيملا نأ

 ,ةدهاشملا يف رارمتسالا ىلع ةردقلا مدع نمو .روفنلا نم ليلق
 .212نيدهاشملل ماعلا جازملا ريدكت نم ةلاح تثدح دق هنأ دكؤملاو

 فراعتملا ريياعملاب "وش كوت" سيل ًالوأ اذه نإف رمألا ةقيقح فو

 امم برعقي ًالكش مدقن نحن الف .يملاعلا ىوتسملا ىلع مالعإلا يف اهيلع
 يرفنيو اربوأو راب كاجو نلأ فيتس لثم نومرضخم نوفيضم همدقي
 بلاقلا اذهل ةينهم طباوض انعضو نحن الو ءوبميل شرو نافيلوس دإو
 ةلواحم الإ سيل رصم يف نآلا هارن ام نإ لوقلا عيطتسن .جماربلا نم

 «فيرلا يف ةريهشلا "ةبطصملا" موهفم ريوطتل ةيبيعكت ىتح وأ ةيديرجت
 ةرركعملا هتارايز لالخ اهقاشع نم تاداسلا رونأ سيئرلا ناك يتلاو

 .موكلا وبأ تيم هتيرقل
 تاينيسمخ يف برغلا يف تأدب دق "وش كوتلا" جمارب نأ فيرطلا

 ءانتتساب ءايجيردت راسحنالاو عجارتلا يف تذخأو «نيرشعلا نرقلا

 تاشتكسالاو ةرخاسلا ةعيبطلا تاذ- ةرهسلا "وش كوت" جمارب

 نامرتيل ديفيدو ونيل ياج لثم نوفيضم اهمدقي يتلا -ةيديموكلا
 كلت تأدب «,ةريخألا ةرتفلا يف .نولاف يميجو تراويتس نوجو

 «تنرتنإلا ويدار ىلع رهظتل نويزفيلتلا نم يفتخت جماربلا نم ةيعونلا

 .8ددوط طعمعماءمعع لثم تانودملاو

 "فاشتكا" اهأ ول امك جماربلا هذه عم لماعتن رصم يف اننأ ربغ

 يف ةيمالعإلا بلاوقلا ثدحأ نم اهنأك اهمادختسا يف طرفنو ,ءرصعلا

 .ءاوس دح ىلع نويزفيلتلاو ويدارلا

 .2013 ربمفون 6 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج «!ةيلاحلا هتمزأو مالعإلا "ةطرو" ءزيزعلادبع يماس .د 2
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 صلختن نأ انيلع بتُك له :لءاستي هرمأ ىلع بولغملا روهمجلاو
 ياسنآ ياديس" ةلمجو طبرلا تاعيذمو تاعونملا نويزفيلت نم

 !؟يموقلا بختنملا يز هنأك دحاولا نوللا رصع يف لخدنل ,"يداس

 تاونقلا نيأ ؟ةيئاصقتسالا ةفاحصلا نيأ ؟ىرخألا بلاوقلا نيأ

 يف ةمئانلا جماربلا كلت نم رصم تاظفاحم يقاب نيأ لب ؟ةيرابخإلا

 نيش مدقت الو ؛ةمصاعلا ىلع ةزكرم يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم نضح
 يف الإ ةيلحاسلا تاظفاحماو ديعصلاو اتلدلا تاظفاحم نم ركذُي
 .نيعألا يف دامرلل اًرذ ,ةردان تابسانم

 ىلإ ريشت ,نيدهاشملا ثوحب هدكؤت امو «سانلا تاقيلعت نم ٌريثك

 ةعباتم ىلع نوردقي ال اوحبصأف ةيجمارب ةمخت مهتباصأ سانلا نأ

 ردقي ال حبصأف ,ةيركف ةطلجب مهنم ضعبلا بيصأو مالعإلا لئاسو
 ءاهنم نيمثلاو ثغلا نيب زيمي الو ةحيحصلا راكفألا سفنت ىلع
 ملاعلا ريغ ملاع يف شيعي حبصأف ةلماك ةيوبيغب مهنم ضعبلا بيصأو

 .نينطاوملل ماعلا جازملا رثأت لاوحألا لك يفو .يقيقحلا

 ترامنا ةيسايسلا جماربلا ةدهاشم بسن نإ ةدهاشملا ريراقت لوقت

 "سيوف اذ") تاعونملا جمارب حلاصل 2013 ماع ةياش يف امامت

 صيلقت ىلإ يئاقلت لكشب تاوبقلا عفدي ام وهو .("لوديأ بارأ"و
 حرطي دحأ ال نكلو «هيفرتلا تاحاسم حلاصل ةسايسلا تاحاسم
 ةجيتن ةيسايسلا جماربلا ةدهاشم بسن رايغا له .حيحصلا لاؤسلا

 جماربلا فقس يف ىجافم ضافخنال مأ ,روهمجلا باصأ ئجافم للم
 .روهمجلا اهنع ّفعي ,حور الب جمارب ىلإ اهّوح ,ةيسايسلا
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 دكؤي امك «ةيئاسملا "وش كوتلا" جمارب نع سانلا فوزع نإ

 فقت ال ةدع بابسأ هل ,ةيرصملا تايئاضفلل نيعباتملاو نيبقارملا بلغأ

 .فويضلاو هوجولاو مالكلا راركت نم للملاب روعشلا دودح دنع طقف

 عباتملا روهمجلا رعش امل الإو "وش كوتلا" يف ةلعلا نوكت ال امبر
 ريهشلا هجمانرب ميدقت هلازتعال فسألاب غنيك يرال رهشألا يمالعالل

 ,سكعلاب ؛ةقلح 6120 دعب لال دعب ةانق ىلع "سيح ةليل لك"

 .ةيعاذإ وأ ةينويزفيلت ؛ةليسولا تناك ايأ رارمتسالاب روهمجلا هبلاط

 "وش كوتلا" اهب لخد يتلا ةقيرطلا يف نمكت ةلعلا نأ حجرن نحنو
 ةكبترمو ةمهبم ةغيص يف اهنم جرخو ةيرصملا يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم
 دعب اصوصخ ةدالبلاو سأيلاو للملاو باطقتسالاب سانلا تباصأ

 نأ مغر .رصم يف" وش كوتلا" قوس اهدعب شعتنا يتلا رياني 25 ةروث

 ضاضقنالل اًفقحال مهجنارب اوصصخ شاعتنالا اذه نم نيديفتسملا

 .مهعيمج سيلو عبط مهمظعم «ناديملا ىلع

 اذإ "وش كوتلا" جماربل ةرقتسم ةيدهم دعاوقو امطورش كانه نإ
 هنومدقي ام فينصت نكمملا نم راص اهنع جماربلا ىلع نومئاقلا جرخ

 .نجت نود غراف مالك هنأب هرابتعاب

 لقأ وه وش كوتلا جمارب رهشأ ةدم طسوتم ,ةمدقتملا لودلا يف

 .بهذ نم روهمجلا تقو نأ نوربتعي مهنأل ؛ةقيقد 60 نم

 نأ نيح يف ؛لمعلا قيرف ءامسأو ماتخلا ىقيسوم اهيف لزتي جمارب كانه
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 «نيدهاشملا ىلع اهيقلي نأ ديري تارابع لامكتسا لواحي فيضلا

 .رارمتسالا نم هعنم ىلع رداق ربغ عيذملاو

 لصافلل ىصقأ دحب مازتلا دجوي ال هنأ ةقباسلا ةرقفلل فاضي

 ربع ةمهملا تارقفلا ةدهاشمل نيدهاشملا ضعب عفدي ام «يبالعإلا

 نأ ًيرظن هيلع فراعتملاو ؛مهرامعأ ىلع اظافح طقف بويتوي
 ةعاس فصن لك قئاقد 5 -3 نيب ام حوارتت يبالعإلا لصافلا ةدم

 لابقإلا تداز املك تانالعإلا راعسأ عفترت نأ ىلع ؛يويزفيلت ثب

 نكل ؛يالعإلا لصافلل ةينمزلا ةدملا ةدايز مدع نامضل جمانربلا ىلع

 ةينمزلا ددملا نوقلتي .مكحتلا ةفرغ يف نيفقاولا نأ ثدحي ام

 ميدقت مدعل لاوحألا بلغأ يف يدؤي ام ءقبسم راذنإ نود تانالعإلل

 الصأ كانه ناك اذإ اذه وه امك اقبسم هيلع قفتملا نومضملا

 .ريبعتلل يفارتحالا ىنعملاب هيلع قفتم نومضم

 كانه "وش كوتلا" جمارب اهودهاشم عباتي يتلا لودلا يف ًاضيأ

 يف ديزت ال «ةيفتاحلا ةلخادملاو ءيويزفيلتلا ريرقتلل اهيلع فراعتم ةدم

 .قئاقد 3 نع بلغألا

 نإ ىتح .رثكأو ةعاس فصنل لاصتالا رمتسي نأ نكمي ءانه

 يأب مارتلا دجوي ال ,ويدوتسالا يف اًسفويض اوناك نم ىسدي دهاشملا

 ممعأ ال .جمانربلا ويرانيسل ددحم بولسأب وأ تقولاب قلعتت ةدعاق

 تحت اًنايحأ تاءانثتسالا هذه ىتح نكل ؛تاءانثتسا كانهف .ديكأتلاب

 .لمعلا قيرف امي مزتلي يتلا دعاوقلا نع ىلختت طوغضلا
 يف ؛فويضلا عم راوحلل ةصصخملا ددملا ىلع قبطني هسفن رمألا
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 ادع ام ,ةقيقد 25 نع ديزت ال تاراوحلا مظعم يقيقحلا "وش كوتلا"

 ,ةيانعب ةبوتكم ةلئسألا .ةقيقد 50 ىلإ راوحلا اهيف دتمي ةصاخ تالاح

 .هلوق ديري ام ىلع سيلو «لاؤسلا ىلع بيجي فيضلاو
 ةيرصملا "وش كوتلا" جمارب يف ةريخألا ةدعاقلا بايغب طبتري

 نم نيللدملا فويضل قحي ثيح .ىرخألا ةينهملا تافلاخملا نم ريثكلا

 قحيو ءراوحلا بادآب مازتلا نود تايصخش يأ ىلع موجه لا ,نيعيذملا

 مهل قحيو ءاودارأ ول اهعنم وأ ؛ةيفتاه تالخادم يرجي نم ديدحت مهل

 رودب ةداع موقي ال يذلا عيذملا امب أجافي قئاثو وأ ماقرأ يأ رشنو ثب

 . هيلع موجهلل فيضلا ىعدتسا ناك ول الإ نيدهاشملا يماحم

 ىلع نومئاقلا ملعي فويض كانه ءرصم يف "وش كوتلا" جمارب يف

 مهنأ مهتفاضتسا رربم نوكي كلذ عمو دعاوقلل مهتفلاخم ىدم جماربلا

 نع نوثدحتي ال سبتلمللاو ضماغلا ريبعتلا اذه .دهاشملا نوبذجي

 اًنيأ ؛ةعفترم ةدهاشم ةبسن قيقحت ىلع زكري اهنإو ةدوجلاو نومضملا
 .213ةليسولا تناك

 جمارب يف روهظلل فويضلا رايتخا ةقيرط طيسبت نكمي راصتخاب
 جماربلا مقطأ لكف ."كمسلا ضوح" جذومن مادختساب ,"وش كوتلا"

 / ءاممألا هباشتت يلاتلاب ءاردان الإ ددجي ال كمس ضوح مامأ نوفقي

 اًراظتنا ضوحلل ىرخأ ةرم دوعت مث ةشاشلا ىلع رهظت يتلا ,كامسألا

 .ةديدج ةمهمل

 .2014 وياه 19 ؛توريب ,"رابخألا" ةديرج وش كوت لقت الو .. وش يره لق «نمحرلادبع دمحم 3
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 ةيريرع ”ةهايشور ةينهم رداع ةعزتللا" تاواقلا جمارنول اًريخأ
 بينهم ددحمو قيض راطإ يف الإ اريماكلل عيذملا ملكتي ال ,ةحضاو

 ,ىرخأو ةرقف نيب طبرلا وأ ءراوحلل ديهمتلا هفده نوكيو ءاينمزو
 فورظ بسح ًالسرم سيلو ريوصتلا لبق ابوتكم نوكي مالكلاو
 .ةقلح لك

 روهمجلل مالكلاب جمانربلا مدقم وأ عيذملا هجوت ةرتف حوارتت انه
 ,ةلصتم تارقف يف ءاوس «لقألا ىلع ةقيقد 45 ىلإ 5 نيب ام ,ةرشابم
 عيمجلاو ؛عيذملا نم لسرم مالكب جمانربلا تارقف حاتتفاو ءامفإ ربع وأ
 ةدايز يف مهاسي ام وهو ءاسقبسم بوتكم راوح نودب ملكتي

 يذلا مالكلاو ,حيحص ريغ هاجتا يف نحشلا وأ ةئطاخلا تامولعملا

 ةرم هتداعتسا نكمي ال هتقد مدع رهظي مث نييالملا مامأ عيذملا نم ردصي

 .روهمجلا ناهذأ نم ىرخأ

 .رصم يف ًاليوط رمتسيس "وش كوتلا" نأ ينعي ال قبس ام لك
 نوملكتيو لعفلاب ةيرصملا تاوقلا اقدصر ةيريهامج ضفر ةلاح كانه
 مازتلالا ىلع ًالوأ ةردقلاب طبترم رمألا نكل ءسيلاوكلا يف اهنع

 نويزفيلتلا ليوحتب مامتهالاو ءايلود اهيلع فراعتملا ةينهملا ريياعملاب
 ثيح «ويدارلل يمايس امأوت نوكي نأ ال ةيؤرلل قودنص ىلإ
 .ةبئاغ ةروصلاو لطبلا وه مالكلا

 ضفرت يتلا ةرركملا هوجولا نم صلختلا اضيأ مهلا نم
 ةداعتساف ."وش كوتلا" دعاوقب تمرتلاو تددج ول ىتحو ؛ديدجتلا

 .نيهلا رمألاب تسيل ةيقادصملا
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 تبردت ,ةديدج هوجو حرط يف ةبغرلاب اضيأ طبترم رمالا
 اهتمهمو ءاًديج ةينهملا دعاوقلا فرعتو يمالعإلا لمعلا ىلع لعفلاب

 يلاجترالا ءادألا نم ال ةشاشلا ىلع مدقملا نومضملا نم ةيبعش ءانب

 يف ربكأ دوهجم لذب ىلع عيمجلا ةسفانملا ربجتس انه .هسفن عيذملل

 يف ةداعلاك ةركلا ,نيحلا كلذ ىتح .ىرخأ ةرم روهمجلا ةداعتسا

 مامأ نيروحسم سولجلا نع اوفقوتي نأ بجي نيذلا ,نيدهاشملا بعلم
 ءيش مأ "وش كوت" وه له ءضورعملا اوفنصي نأ نود ,تاشاشلا

 !ارخآ

 تاونقلا نم ىتح تقلطنا يويزفيلتلا دهشملا حالصإل تاوعدلا

 يب يس" تاونق ةرادإ سلجم سيئر بئان ءيباه دمحم ىري ذإ ؛ةصاخلا
 نأو ءلماش لكشب مالعإلل يقيقح حالصإ ىلإ ةجاح كانه" نأ ,""يس

 نم ّدب ال نكلو ,"ةصيملا" ينعت ال ةروثلاو ةيقيقح ةروث كانه نوكت
 ةشاشلا ىلع رهظت يتلا هوجولا عون لثم ليصافتلا قدأ ىلإ ةرظن

 نأ دب ال" مالعإلا ين نيلماعلا نأ ىلإ باه ريشيو ."مدقملا باطخلاو

 كانه نوكي نأو .مهسفنأ اوهجاوي نأ يف ةعاجشلا مهيدل نوكي
 .214"لخادلا نم حالصإ

 بيثرت ةداعإو حالصإلا ةيدج دكؤي ام نآلا ىتح رن مل اننأ ريغ

 .يرصملا يئرملا مالعإلا يف لخادلا نم تيبلا

 روطتلا“ نوكت نأب فتكت مل رصم يف "وش كوتلا" جمارب نإ
 امبر- روهمجلا نع لصألا نم ينغتستف ."ةعقاسلا ةجاحلل يعيبطلا

 .2014 ربمفون 21 .ةرهاقلا "ريرحتلا' ةديرج ,مهو "دياحملا مالعإلا" :"ريرحتلا"ل باه دمحم 4
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 ةيبرع ةغلب ثدحتت وأ -هفقوت لبق فسوي مساب جمانرب ءانثتساب

 -هفقوت لبق ةدوف يرسي لعفي املثم- يبرعلا دهاشملل ةموهفم ةنيصر
 لعفي امك- ةيصخش ءارآو تالاعفنا لباوت نود ربخلا مدقت وأ

 ىلإ ةرشابم ثدحتملا فيضملا ةفصو تمدق امنإو -رماع فيرش

 ىنعملا يف اًنايحأ راحت كلعجت ةجلجل وأ ةيباطخ ةقيرطب اريماكلا

 موسرلاو ريتاكيراكلا يماسر ضعب دجي نأ اذإ بجع ال .دوصقملا

 يف اهديسجتو اهليجست قحتست ةمسد ةبجو ءالؤه لاثمأ يف ةكرحتملا
 .ةينف لامعأ

 فيضملا لهتسي دق ءالثم اكريمأ يف ةرهسلا "وش كوت" جمارب يف
 يف عرشي مث -اًرخاس نوكي ام ةداع- جولونوم ثيدحب هتقلح

 ام اًردان .ةعومجم لكش ىلع وأ رخآلا دعب اًدحاو هفويض ةفاضتسا

 لود ءاسؤر فيضتست جماربلا هذه نكل ءروخملا يه ةسايسلا نوكت

 بناوج نع ثدحتتل «ليقثلا رايعلا نم اموجنو ةماع تايصخشو
 .يريخلا وأ يباسنإلا مهطاشنو مقايح نم ةيفخو ةديدج

 فيضتست اكريمأ يف ةينويزفيلتلا "وش كوتلا" جمارب تناك اذإو

 نع ثيدحلا وأ مهتطشنأ وأ مهامعأ ثدحأ لوانتل ريهاشم ةداع

 ىعدُت راوح تاسلج مظنت نابايلا يف يتلا كلتو ,ةيصخشلا مهقايح

 ,كانه عبرألا ةيسيئرلا تاونقلا يف ةورذلا تاقوأ يف "يموغناب وكوت"

 انرتخا رصم يف اننإف ..ريهاشملاو تانايديموكلا نم ددع اهيف كراشيو

 فحص ريرحت ءاسؤر مهمظعمو ,جماربلا كلت وفيضم نوكي نأ

 نمم -يبر محر نم الإ- رباغ مالعإ زومر نم وأ نوقباس وأ نويلاح
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 ريثكلا نوفرعي مه الف ,نويزفيلتلا ملاع يف ةيقيقح تاربخ نوكلتمب ال

 اوسلج طقف مه .لمعلا اذه ليصافت يقاب وأ جاتنوملا وأ ريوصتلا نع

 خفلا يف اوعقو مهنم ريثكو ,داجأ مهضعب .اوثدحتو اهايإ ةلواطلا ىلع

 مدع نيبتي ام ناعرس تامولعم اوددرو «ةينهم ريغ اماكحأ اوقلطأف

 يذلا يسايسلا طشانلا/يفحصلا لاثم زورب عم ءاهتقد وأ اهتحص

 هنأ دقتعي ام وأ تامولعملاو رابخألا ءاصقتسا يف ينهملا هرود نيب طلخي

 .يسايسلا وأ يميظنتلا هرود نيبو هعوضوم يف ةيبسنلا قئاقحلا لكشي
 نم ةلاح حاتفلادبع ليبن ريدقلا ثحابلا دصري «قايسلا اذه ينو

 جمارب يف ةيئرملاو ةيظفللاو ةيسايسلا تاضارعتسالاو ةراثإلاو ةلويسلا
 اهيرجي يتلا ةيزاوملا تامكاحملا ةرهاظ راشتناو ءةيلاجسلا راوحلا

 ةبخاصلا ةيلاجسلا ىرحألاو ةيراوحلا جماربلاو هلهأ ضعبو مالعإلا
 ,ماعلا يأرلا حئارش ضعب ةراثإ يف ببست ام «تايئاضفلا ضعب ىلع

 ىلإ ىدأ وحن ىلع ءاقاضقو ةلودلا ءاضق دض مهيلع ينجملا يلاهأو

 ضعب ىلإ ةيساقلا تاماقالا ليكو «ةيئاضقلا ةعامجلا يف ةقثلا ةعزعز

 .215ةاضقلا

 ةيلاتلا ثالثلا تاونسلا يف ةدع لحارم نم .ةلحرم تءاج دقل

 يربلا رطفلا رشتني امك مالكلا جمارب اهيف ترشتنا «رياني 25 ةروثل
 كلت تذغ .عيبرلا علطم يف "عقفلا" وأ "امكلا" مساب فورعملا

 يف يسايسلا عمتجما باصأ يذلا بيهرلا باطقتسالا عقاو جماربلا

 اًدمع نيصيرحلاب ةيمالعإلا ةهجاولا ىلإ عفد باطقتسالا اذه .رصم

 .2013 «ةرهاقلا ؛نيعلا راد ,ةيلاربيللاو ةيموقلاو يسايسلا مالسإلاو ةلودلا :ةروثلاو ةبخنلا ,حاتفلادبع ليبن 5
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 .نيقفانملاو نيطخاسلاو نيدئاعلاو نيرهبنملابو ةروثلا سسأ فسن ىلع
 ةردقب اهلالخ لقتنا ةديدج ةيمالعإ ةلحرمل اًدعتسم ءاج ءالؤه ضعب

 قوقحو ةماركلاو تايرحلاو ةيطارقمبدلاو ةروثلا مالك نم ميظع رداق

 ةلودلاو ةيمالسإلا ةفالخلاو نيدتلاو ةدابعلا مالك نمو .ناسنإلا

 ةدابع «ةرملا هذه نكلو .ةدابعلا يف اضيأ هضعب مالك ىلإ ةينيدلا

 .216درفلا

 ."جمارب عيذم" ةباوب نم مالعإلا ةنهم ىلإ تائملا لخد دقل

 ةجردب ىلحتي ال مهضعبو ءاففاقث وأ ايملع لهؤم ريغ مهمظعمو

 نأ اهلغشي نمم بلطتت ةفيظول ةمئالملا ةيعامتجالا ةيلهألاو دشرلا
 ,ةيمالعإلا مهتباوب ىلع سراح نوكي نأ نع ًالضف «سانلاب لصتي

 .نييمألا نم هفصن نوكي داكي عمتجم يف

 نيداجلاو نيسرادلا نيعيذملا نم ةزيممو ةليلق ةئف نع اًديعبو

 مهو ةنهملا هذي اوقحتلا نم تارشع كانه «ةيقيقح ةبهوم نيبوهوملاو
 .اًهاراهمو اهريياعمو اهايقالخأو اهتابلطتم نع نوكي ام دعبأ

 الو ةيسسؤم ةقيرطب رادت ال ةيرصملا مالعإلا لئاسو ضعب نألو
 نم نيريثك نإف ,ساسألا يف اهكردت ال وأ ةينهملا ريياعملل ايزو مق

 نيمئاقلا نأل ؛فسألل تيوع اوتاب خوسمملاو هوشملا ءادألا باحصأ

 نوكت نأ نيب قرافلا نوكردي ال امي نولمعي يتلا تاونقلا ىلع

 .217ةراح يف ًسيجطلب وأ ايلزه ًالثمم وأ اعيذم

 .2014 سرام 5 ؛ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج .مالكلا جمارب ءرطم ليم 6

 .2013 رياني 29 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ءاسعيذم لغتشا زيزعلادبع رساي 7
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 ؛ةرهاظلا كلت مقافت نع ةريبك ةيلوؤسم اضيأ روهمجلا لمحتي
 ةذاشلاو ةداحلا تاسرامملا نيعمتسملاو نيدهاشملا نم عاطق عجشي ذإ

 اضيأ نيعيذملا ءالؤه ةأفاكم متتو لب ,نيعيذملا ضعب نع ردصت يلا

 نع اوجرخ املك مهيلإ عامتسالا وأ مقدهاشم ىلع لابقإلا ديزي نأب
 ةلذتبملا تارابعلاب اوظفلت وأ ةينهملا ريياعملا ةناهإ يف اوغلاب وأ فولأملا

 .ةيمهولا كراعملا اوعنطصا وأ

 اذه نأ ىرخأ دعب ةرم تبنت براجتلا نأ وه انه انينعي ام نأ ريغ

 .ءارآلا ددعت وأ ريبعتلا ةيرحب نمؤي ال "وش كوتلا" ىلع مئاقلا مالعإلا

 لامعألاو لاما باحصأل ةنيعم حلاصم نامض ىلإ فدهي ام ردقب

 .تاوبقلا كلتو جماربلا هذه نولومب نيذلا

 "جمانربلا" جمانرب مدقم ,فسوي مساب لواح نيح ىرج ام لمأت

 بايغ دعب- ىلوألا هتقلح يف دقتني نأ "يس يب يس" ةانق ىلع

 .وينوي 30 ةروث دعب ةسايسلاو مالعإلا يف تاديازملا -ليوط

 نوفلتخم نييرصملا نإ مساب لاق ؛ةقلحلا كلت نم لوألا ءزجلا يف

 صخلو ."ةروث مأ بالقنا" وينوي 30 يف ثدح ام ةيمست لوح
 ,ةيعرش ةيعرش ,مهقحسس «ةيافك ةنس" :اهيف ءاج ةرقف يف ثادحألا

 .هضعب توميب يللا شيجلا ؛ضعب اولتقيب ناوخإلا ,يروهمج سرح
 ,ةروث بالقنا ,لبعز وبأ تاليحرت ,ةعبار يف لصح يللا كبجع
 ءءانيس يف برض .عجار يسرم ,باهرإلا براحت رصم ,ةروث بالقنا
 مأ رصم .؛ناوخإ كلكش .قرحلا اولهاتسي .يداعملا يف يج يب رآ

 يللا ,دومصلا زمر ةعبار ,يدايألا ملست ءايندلا دق ىقبتهو ايندلا
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 ةيلخادلا عمق ءبنذ مهيل يللا ينعي شيجلا عوتبو بنذ شمهلم اوتام

 اي ,دح عم ىقبأ مزال :نيم عم تنإ ,رصم اوفوشت ةركب ءيبات عجر
 ."يباهرإ اي ليمع اي نياخ

 تءاجو ,"سيئر انلاج ةروثلا دعب" ةينغأ فسوي مساب ضرعو
 انركفم ناك ..سيئر انلاج ةروثلا دعب" :َيآلاك ةينغألا تاملك

 ةضهبلام نيزياع ناشع قوسي هانبسو قودنصلاب ءاج ..سيطارق

 فّوخ ..بابه ةركف تناك ةضهنلاو ..بادك علط سيئرلاو ..قودن

 ..هتعاتب ةلشلا يف انسبلو هتعامج ملو هتوابغ يف قاس ..باهرإلاب هبعش

 همرب ناوخإ نيزياع شم ..روغيو هتعامج دخاي ..روني ررق بعشلاو
 ..بعل لمكو بعشلل قرح بعشلا لزتف بعشلا براح .0©
 ..نامك نيموي كاعم هلاق ..ناوخإلا ...ي ررق نايب عقرط يسيسلاو

 اهبعل يسيسلا . .هيل ينيشمت ةيعرش اياعم ..هيل هدك لمعتب . .هيحأ هلاق

 يف اومصتعا ..حب يسركلا نإ اوسح ..حدلاب اودتبا ناوخإلا ..حص

 هدك لمعتب هيحأ هيحأ ..ةذيذل تناك تافاتهلاو ةزيجو ةضفهو ةعبار

 تريخ اوشفق ..عيضت تأدب ةطلسلاو ..هيل ينيشمت ةيعرش اياعم هيل

 ..ةكولف يف بره ةكوسكس لمع ..عيظف علط يللا توفص ..عيدبو

 تافاتحلاو ةزيجو ةضففو ةعبار يف اومصتعا .ةكوراب سبلي صقان ناك

 ىقبت ..دشتت كيأر تلق ول دح شباسام مالعإلاو ..ةذيذل تناك

 نم دونسم نامكو ..نابجو ليمعو ناوخإ ىقبت ..دمتتو يباهرإ

 ."ناكيرمألا

 نييرصملا ةفرعم ىدم نع ةرقف مساب ضرع يباثلا ءزجلا يفو
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 لوانت امك .هنع تامولعم حرطو ءروصنم يلدع تقؤملا سيئرلاب
 لوأ قيرفلل مالعإلا لئاسو نم ددعو نييرصملا ميظعت رخاس لكشب
 .عافدلا ريزو يسيسلا حاتفلادبع

 ماعلا بئانلا ىلإ تاغالبب نوريثك مدقتو ,ضعبلا ةمايق تماق

 ةنتفلا ةراثإو دالبلا يف ىضوفلا ةعاشإ ىلع لمعلا"ب هومقاو .هدض

 نم ايئالث موجحلا ناك .218"يعامتجالا ملسلاو نمألا ديدهقو

 ددعو .هرصع اياقبو كرابم ماظن لولفو ؛مهئافلحو نيملسملا ناوخإلا
 بصانملاو لاومألا ريكتو شيعت نأ فرعت ال يتلا ةدسافلا ةبخنلا نم

 .ءالولاو ةعاطلا ضورف هل نومدقي يدادبتسا ماظن فنك يف الإ

 يف تلثمت ءاوس ريغ ةملك ىلع حيبقلا يثالثلا اذه وديرُم عمتجا
 .219همدقمو جمانربلا دض ةءاذب نم هضعب ولخي ال فينع موجه

 ىلإ رظنلا تفل راوشم لمكتسا هنأ يه فسوي مساب ةعرج لك
 يف نيحباسلا نأ الإ ؛هيلع نحن ام ىلإ انتلصوأ يتلا ,تارغثلاو تايبلسلا

 لاملا لاجر مهنمو- ميدقلا ماظنلا يف حلاصملا باحصأ نم قمعلا

 ةينمأ تاسسؤم لاجر مهنمو ميدقلا بالودلا يف لمعلا لاجرو

 ضرغب وينوي 30 ةباوب نم اولخد ءالؤه لك -ةيعجر تارايتو

 ربوتكأ 29 «,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ,فسوي مساب عم قيقحت حتفب رمأي ماعلا بئانلا ,يبلش دمحأ 8

3. 

 ةديرج ؛!نيدسافلاو لولفلاو ناوخإلا :ةيطارقميدلا ءادعأ فلح ”جمانربلا" فشكو ؛برح يلازغلا قراط .د 9

 .2013 ربمفون 4 «ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا“
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 لك حلاصمو مهحلاصم تدده يتلا ةيطارقويثلا ةيشافلا نم صالخلا

 1 .سانلا

 ةدايقب ةحلسملا تاوقلا زايحنا نأ ديدجلا فلحلا اذه ىأر

 معد قيرط اوكلسي يكل ةصرف وينوي 30 ةروفل يسيسلا حاتفلادبع
 هيلع ناك ام ىلإ رمألا ةداعإو ,مهحلاصم تيبثتو .فلحلا اذه ذوفن

 اوعنطصا اهدنع .ةينمألا ةيعمقلا ةلودلا ةدوعو ,لاملا جوازت ةطلس نم

 باطقتسالل ةدام اًهدايقو ةحلسملا تاوقلا نم لعجت يتلا كراعملا

 ”كليمج لمك" اقيرف ضرألا ىلع لكشتو «تناك امك عامجإلل سيلو
 يتلا تاليكشتلا نم اهريغو "كجازمب شم"و "يسيئر يسيسلا'و
 .220رياني 25 ةروث ىوق ضعب عم اعارص تلخد

 ةروص تَعفَُر امدنع ويدار حرسم مامأ حوضوب كلذ رهظ
 فلخلا هديري ناك ام اذهو ؛فسوي مساب روص ةهجاوم يف يسيسلا

 يمتحي نأ دارأ .وينوي 30 يف ةرونلا ىلع لخد يذلا ميدقلا ديدجلا

 وهو «ةروثلل دناسملاو عفادملا ريهظلا افأ تبغت تبثت يتلا ةنشخلا ةوقلاب

 قيقحت قيرط يف ةلصافلا عارصلا تاظحل ل زاجنإلا ىلع رداقلا

 عم فقو يسيسلا نأ مغر تاديازملا هذه تثدح .ةروثلا فادهأ

 5 باطقتسالا اذه نم ةحضاو ةفاسم ىلع ةيركسعلا ةسسؤملا

 ىفطصم يفحصلا بتاكلا نم موجه فسوي مساب ضرعت اذكه
 ةيركسعلا ةسسؤملا نع اًسحفانمو ًعفادم مدقت يذلا ,يركب
 .اهئايح شدخو اهرعاشم ءاذيإب قزارلادبع ةداغ لثم ةنائف هتمهاو

 .2013 ريمفون 5 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,ناديه رصمهو زوجارأ ءردنكسا نيمأ 0
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 يف هدهاش ام نإ ,يركسعلا ريبخلا ,لزيلا فيس حماس ءاوللا لاقو

 ,ةحلسملا تاوقلل) ماعلا دئاقلا ىلع اًرشابم اموجه دعي" ةقلحلا

 هنأ امك ءاهدناسي نمو ناوخإلا ةعامج حلاص يف بصي «(يسيسلا

 .221"وينوي 30 ىلإ ءيسي

 ضرع ةرتفلا كلت يف تلوت يتلا- "يس يب يس" ةانق نايب ناك

 توص نم فلحلا اذه ةشعر نع اًريبعت -يرصح لكشب "جمانربلا"
 ةقلح ىوس اولمحتي مل مهأ بيرغلا .فسوي مساب هدسجي بهال
 هفرعن ام مغر ءالماك اماع اولمحت هتعامجو يسرم نأ مغر ةدحاو

 .يأرلا يف بصعتلاو قفألا قيض نم مهنع
 هتأرق اقايب تردصأو ,.فسوي مساب نع اهسفنب ةائقلا تأن

 ضعبل "يس يب يس" تاونق ةرادإ سلجم ضفر نمضت ؛يديدحلا سيم
 تعبات ةكبشلا نأ نلعأ ثيح ."جمانربلا" نم ىلوألا ةقلحلا يف ءاج ام

 يف تءاج يتلاو ,جمانربلا نم ةريخألا ةقلحلا ىلع ةيبعشل لعفلا دودر

 هنأ ةانقلا ةرادإ سلجم دكأو .ةقلحلا يف ءاج ام ضعبل ةضفار اهمظعم

 بعشلا ةدارإلو ماعلا ينطولا روعشلا تباوغل معاد لظيس

 تاءاحيإ وأ ظافلأ ةيأ مادختسا ضفرت ةرادإلا نأ ىلإ اًريشم ,يرصملا

 زومر وأ يرصملا بعشلا رعاشمب ءازهتسالا ىلإ يدؤت دهاشم وأ
 .222هتلود

 ("شيجلا نع ثيدحلا"ب كراعملا رّجفي "مساب"ءيدان زتعمو نسح يهابو ميحرلادبع مركأو نامثع ايلاذ 1

 .2013 ربوتكأ 27 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج

 27 «يورتكلإلا "تن ةيبرعلا“ عقوم ءفسوي مساب جمانرب "تاءاحيإ" نع رذتعت "86" ةانق ؛يديرلا دمحأ 2

 .2013 ربوتكأ
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 ةيناثلا ةقلحلا ةءاذإ فاقيإ ةانقلا ةرادإ سلجم ررق نأب رمألا ىهتنا

 ةينفلا تالكشملا لح نيل" ؛"جمانربلا" جمانربل يناثلا مسوملا نم

 .فسوي مساب .همدقمو جمانربلا جتنم عم "ةيراجتلاو
 هيف ءاجو ,ناضمر يريخ ةرملا هذه هأرق اًنايب ةائقلا تردصأو

 تبسلا موي ةرادإلا سلجم نم رداصلا نايبلاب ءاج ام ىلع اًديكأت" هنأ

 "جمانربلا" جمانرب نم ةريخألا ةقلحلا صوصخب 2013 -10 -6
 انئجوف اننإ ثيحو 2013(2 -10 -25 خيراتب اهتعاذإ تمت يتلاو
 يذلاو جمانربلل مويلا ةقلحب.ةانقلا ةرادإل ملسملا يمالعإلا ىوتخاب

 جمانربلا جتنم رارصإ رارمتسا ينعي ام ءرداصلا اننايبب درو ام فلاخي

 ةيريرحتلا ةسايسلاب مارتلالا مدع ىلع فسوي مساب روتكدلا همدقمو

 جمانربلا جتنم عم اننيب عقوملا دقعلا قئاثو نمض ةدراولاو تاوبقلل

 ةعاذإ روفو اننأ مغر ,ةبضاغلا ةيبعشلا لعفلا دودر دعبو همدقمو

 مازتلالا ةرورضب همدقمو جمانربلا جتنم هابتنا اسفل دق ةريخألا ةقلحلا

 كلذ ىلإ فاضُي ,2013 -10 -26 خيراتب رداصلا نايبلاب ءاج امب
 مغر اهيلع قفتملا تاقلحلا دادعأ ميلستب "جمانربلا" جتنم مارتلا مدع

 ةيفاضإ غلابم ىلع لوصحلا ىلع هرارصإو ةيلاملا هتقاحتسم همالتسا

 هيلعو ءاننيب مربملا دقعلا يف الالخإ لثمي ام ,.ةديدج تاقلح جاتنإل

 جتنم عم ةيراجتلاو ةينفلا تالكشملا لح نيحلو جمانربلا فقو ررقت
 تاونق ةكبش سيئر .نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو «جمانربلا مدقمو
 .223"(نيمألا دمحم) سدنهم - يس يب يس

 ةباوب" عقوم ءدقاعتلا طورشب فسوي مساب لالخإ دعب "جمانربلا" فقو ررقت "0(68' ةرادإ روشاع دمحم 3

 .2013 ريمفون 1 ءيورتكلالا "نطولا
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 نم ةعومجم هتجتنأ ًطباه اينفو ماعلا نه اسعوت رارقلا ادب

 صاخلا مالعإلا قوس ىلع نورطيسي نمث ,حلاصملا باحصأو نيديازملا
 قفتن نم ىلع ترصتقا اذإ ,تايرحلا مأ يه ريبعتلا ةيرح نإ .رصم يف
 يف تسيلو اهنع عافدلا يف يه ةعاجشلاو .فوجأ راعش يهف مهعم

 .اهعمق

 اًداح موجه اونش نيذلا "جمانربلا" يبحم طخس نايبلا دصح
 ىلع هعم نماضتتو همعدت يتلا تاديرغتلا فالآ ىلإ هومجرت ةانقلا ىلع

 ,كوبسيف ىلع ةانقلا ةعطاقمب بلاطت يتلا تاحفصلا تارشعو «رتبوت

 نم ةعيرس ةينغأو ,باجعإلا نم اًديزم فسوي مساب دصح لباقملا ينو
 فسوي مساب" ناونع لمحت ودام اهنْخو اهبتك "دناب يسكات" قيرف
 هلوفقو ؟نيف فسوي مساب ..نينتا دحاو" اًهاملك لوقت 2"؟نيف

 ىلع يشام ناك ,يسرم مايأ هذ شم ,تاءاحيإ لوقيب ناشلع جمانربلا

 ..لبطي وكيل نكم ناك «ناكيرمألل ليمعو ..نياخ هيلع اولاق ,كاوه

 شفاخمو تاف يللا نييسان ول ..داسفلا حضف اماي ..نابج ًالعف ناك ول
 .224"تاهيديس ىضترم اولأساو ..هسفن ىلع

 هجيانرب نكي مل .سانلا نم ريثكل ةمهم ةذفان ناك فسوي مساب
 اسفنتم ناك امنإو ؛:ةضراعم ةيبزح ةرشن وأ ءايجولويديأ اًروشنم

 مقايح رومأ اوري يك .ةبنكلا برحلو نيديؤملا ضعبلو لب نيضراعملل
 .ةرخاس ةقيرطب مهمكُح يف ةطلسلا ةقيرطو

 .يرصملا مالعإلا يف ةريبك ةمزأل افشاك ناك "جمانربلا" عْنم

 ,بعشلل ضيورت ةادأ مالعإلا يف ىري ماظن ةينب نم ةثوروم ةمزأ
 .ةدئاسلا ةفاقثلل جيورتو

 .2013 ريمفون 3 ءيورتكلإلا "ريرحتلا" عقوم :؟ةقيقحلا نيأ .."686"و فسوي مساب ةهزأ ,ةليم* وبأ ةدينخ 4
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 عم وأ) يكارتشالا ماظنلا عم اًداشرإ ناكو ريغتي مل مالعإلا ناكم

 كرابمل رم“ألا طخلا نم بارتقالل اساسحو «,(...ةلودلا ةيلامسأر

 ,ةدحاو ةرظنلا .(ةحوتفملا تاوامسلا) رصع انلخد امدنع هترمزو

 ةعيبط مهفي) ةطلسلا يف صاخ كولمت اهريدي ةدحاو ةلتك مالعإلا

 مهّلقأب ءاهتناو فيرشلا توفص ىلإ متاح رداقلادبع نم ,ةلحرملا

 ءاسؤر «طابض) ةطلسلل نوبودنم اهعباتيو (يقفلا سنأ اكاردإ
 .225(ةينويزفيلت تاطحم باحصأ .ريرحت

 لظ يف ,مالعإلا ةيكلم لكش ريغت ,ةثلاثلا ةيفلألا أدبت نأ لبق
 ةليسو رادصإ وأ كالعما فدمي لامعألا لاجر بناج نم ةمجه

 ةصاخلا تاونقلا كلذ نمو ,ةعوبطم وأ ةيئرم تناكأ ءاوس «مالعإ

 .(2008) 228"ةايحلا"و ,(2002) 227"روخغا"و :.(2001) 226"ميرد"

 .2013 ريمفون 4 ؛يورتكلإلا "ريرحتلا“ عقوم ,يداع قافن درجم سيل ,حاتفلادبع لئاو 5

 يف تانالعإ هيج نويلم 40 وحن يونس ةعفد قلطنم نم ؛ةيئاضفلا "ميرد" ةانق ءاشنإ تجمب دمحأ ررق 6

 لوأ "ميرد" ىلع تانالعإلا ةفلكت يطغت يكل ةطحملا ءاشنإ يف غلبملا اذه رامثتسا ررقف ؛تايناضفلاو يرصملا نويزفيلتلا

 ةعاذإلا داحتا نيب عزوم وهو .يرصم هينج نويلم 40 انييرقت غلبي لامسأرب 2001 يف ةصاخ ةيرصم ةيئاضف ةانق

 36 يأ ةيقابلا ,9/090 ةبسنب تجمش دق“أ لامعألا لجرو .هينج نييالم 4 يأ 610 غلبت ةصحب يرصملا نويزفيلتلاو

 .هينج نويلم

 هتميق «لماكلاب عوفدم لامسأرب ةمهاسم ةكرش ةئيه يف كلذو :ةيرصم ةيئاضف ةانق يباثك روحملا تسسمأت 7

 عاب“ رالود نويلم 1.305 ييرقت يأ 9.25 ةبسنب فورعم دمحأ :نم لك ىلع ةمسقم ءرالود نويلم 5

 رامقألل ةيرصملا ةكرشلاو .رالود فلأ 705.775 ايرقت يأ 905 ةبسنب نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتار ."هتصح

 يأ 903.02 ةبسنب يمالعإلا جاتنإلا ةنيدمو ءرالود فلأ 658 يأ 9704.66 ةبسنب "تاس ليان" ةيعانصلا
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 ينطولا بزحلاب ميظنتلا نيمأ زرع دمحأ لامعألا لجر كراشو

 ةمكاح ةصحب "كتيب تيبلا" ةكرش يف -كاذنيح- يطارقمبدلا

 مساب ةديدج ةيئاضف ةينويزفيلت ةطحم سيسأتل قافتا راطإ يف «(9/051)

 .229"كتيب تيبلا"

 ىلإ -ةيرامثتساو ةيراجت فادهأ نع ًالضف- كلذ دوعي امبرو

 يأرلا يف ريثأتلا ىلع اقردقو مالعإلا لئاسو ريثأتو ةوقب روعشلا
 ىلعو .لامعألا لاجر اياضقب رمألا قلعتي امدنع اصوصخ ماعلا

 طيبع ىقبيو مالعإلا يف لخدتي كلامل" نإف تجمي دمتحأ .د ريبعت دح

 هسفن يمسي نم لك" :لكيه نينسح دمحم لوقيو .230"”لخدتي مل اذإ

 ةديرج هيدل نمو .ةديرج كالتمال ىعسيس وأ ىعسي لامعأ لجر

 يف ةانقلاو ةديرجلا نيب عمجي امبرو .ةينويزفيلت ةانق كالتمال ىعسيس

 تعفترا" رالود نويلم 11.019 يأ 9078.07 ةبسنب "نورخآو بتار نسح“* امس ةعومجمو ءرالود فلأ 3

 ."9/080 ىلع ديزي اه ىلإ

 ,ةتاحش يودبلا ديسلا لامعألا لجر اًقرادإ سلجم ةسائر ىلوتيو ,لامعألا لاجر نم ددع "ةايحلا" كلتمي 8

 70 ىلإ لصت ؛ةمخض ةينازيه هيجوت مت .تاعانصلا داحتاب ءاودلا ةعانص ةبعش سيئرو ءدفولا بزحلل ايلعلا ةئيلا وضع

 ةيئامئيس مالفأ ءارشل هينج نويلم 15و ةانقلاب ةصاخلا جماربلا جاتنإ يف (انويلم 25) ةينازيملا ثلث عضوي ؛هينج نويلم

 ةفلكت ىلإ ةفاضإلاب ءاهدحو ةيضايرلا جماربلل هينج نيياله 5و ةيسدنهلا ةانقلا نوؤشل انويلم 20و ,ةديدج

 ."ةايحلا" تاونق قالطإل هلام نم هينج نويلم 50 ب مهاسي يودبلا ديسلا .د نأ ىلإ ريراقتلا ريشت .نيهويدوتسالا

 ريمتبس 6 ,ةرهاقلا "رجفلا" ةديرج ,صاخلا مالعإلا موجنب يقفلا سنأ نويزفيلت سفاني زع ؛نيشال لانم 9

 .2 ص :,0

 ةلجم «ةيرذ ةلبنق ميرد ةانق :رمعلا راوح يف تجمي دمحأ ,ميظعلادبع دومحمو ميهاربإ بنيزو يايزلا نامعن 0

 .2009 ريمتبس 14 «ةرهاقلا "يداصتقالا مارهألا"
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 لك نم فده لاو .ةريثكلا هعباوت هل نوكتس عضو اذهو .دحاو تقو

 ربانم ةينويزفيلتلا تاونقلاو فحصلا نوكت نأ تارادصإلا هذه

 انأو .هنوديري امل عمتجا عيوطتو .مهركفل جيورعلاو مهنع عافدلل

 .231"رصم يف لامعألا لاجر لاوحأ نم ةريبك يتشهد

 لاجم يف لماعلا صاخلا لاملا سأر ةبرجت زيمب ام رثك نإ لوقلا نكمي
 طاشنلا يف صصختم لاهسأر دوجو مدع وه ءرصم يف مالعإلا

 ابلاغ يمالعإلا لاجملا يف رامثتسالل هجوتلا بأي اغإو 2يمالعإلا

 اهحلاصم مدخي يكل ,تاطاشنلا ةددعتم ةيداصتقا روطاربمإل لمكمك

 صاخلا مالعإلا يلوم لبق نم اهاجتا ةمث نأ ظحالُي امك ءاهنع ربعيو
 ىلع ةظفاحملل ؛صاخلا مالعإلا "يبول" هنأب هفصو نكمب ام ءاشنإ ىلإ

 .232ةنيعم تابستكم

 بقرتلا طلتخا رصم ف ثادحألا حرسمو مالعإلا ةقورأ ف

 يف مهلاومأ رامثتسا يف ةورثلا باحصأ ةيهش حاتفنا نإ ذإ ؛فوخلاب

 ةميق حابرألاو بساكملل تلعج ةديدج ريياعم لخدأ ,مالعإلا ةعانص

 يأرلا ةيرح ئدابم ىلعو ةينهملا ميقلا ىلع نايحألا ضعب يف ولعت
 .233ريبعتلاو

 26 .ةرهاقلا ."يعوبسألا روتسدلا“ ةديرج .85لا هداليم ديع يف ذاتسألا عم ةسلج .ديعقلا فسوي 1

 .2008 ريمتبس

 .7 ص .قباس ردصم ,مركم اينار 2

 .2010 ربوتكأ 11 «ةرهاقلا ,"قورشلا" ةديرج ء!رئاطلا بنذلا سأر .ةمالس دمحأ ةمالس 3
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 لظ .ةفلتخملا اقزهجأو ةلودلا دي يف ةادأ يقب مالعإلا نكل

 طرش اذه ناكو «مالعإ ةليسو لك باب يف حاتفم ةطلسلل

 طابضلا داك ثيح ,ةلودلا نمأ يف لورتنوك تومبرلا ناك .رارمتسالا

 يف نومكحتي وأ نوريدي ءامب وش كوتلا جماربل نيّدلعم ىلإ اولوحتي نأ
 .234ةعاطلاو بضغلا عاقيإ

 ًالاقتنا ناك هنإف ,ةصاخلا تاونقلا ىلإ ةموكحلا ةيكلم لاقتنا عمو

 ىلإ ةقثو «ةرتلف نمضي ةيكلملا يف اطرش عضو هنأل ؛ةرطيسلا تحت

 نم وأ ؛كرابم ةيشاح دنع نيفظوم اوناك تاطحملا باحصأ نأ دودح

 ىلع لصح صخش درجم وهو لامعأ لاجر ىمسي يذلا عونلا
 .هتمعن يلو هنأ فرعي ؛كرابم نم تاورثلا عمجب حيرصت

 مامأ لامعألا لاجر ةعانم فعض ىلإ هابتنالا ضعبلا تفليو

 ال" :ليدنق يدمح لوقي ذإ ؛ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهطوغضو ةطلسلا

 رمألا ناك ءاوس ءايلعلا رماوألا أت نيأ نم دلبلا اذه يف دحأ فرعي

 لكل ةددعتم ايلع رئاود كانه نأ حجرألاو ,هريغب مأ نويزفيلتلاب قلعتي

 تنك اذإو ءاضيأ امنزو اهنم لكلو ءاقاريدقتو اهحلاصم اهنم

 يف انامأ رثكألا قيرطلا فشكتست نأ كيلعف ةيئاضف ةانق بحاص
 تناك اذإ امأ .ةرمنتملا شوحولاب ةدشاحلا كلاسملا ةددعتم ةباغلا هذه

 .قباس ردصم ؛يداع قافن درجم سيل ,حاتفلادبع لئاو 4
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 ىتح اصرحو اًرذح رثكأ نوكت نأ دب الف ةصاخلا كلامعأ كيدل
 .235"اعم كتاونقو كلاومأ يمحت

 يكلام نم- لامعألا لاجر نيب ةديطولا ةقالعلا كلت تلجت

 ,ةيفحص تاراوح ةلسلس يف ةطلسلاو -ةصاخلا ةينويزفيلتلا تاونقلا

 "ميرد" ةانق لفقإ لاق نوفيلت يلاج ول ينعي" :تجمي دمحأ اهيف لاق

 ؟ةلودلا براحنه ..هيإ لمعن ردقنه .."ميرد" ةانق لفقأه ؟هيإ لمعاه

 صلختلا يف انموي ركف دق ناك اذإ امع لئس نيحو .236"شردقن ام
 :ًالئاق در اهجمارب ضعب هل اهببست يتلا تالكشملا ببسب ةائقلا نم

 ةعماجلا يف لكيه ذاتسألا ثيدح دعب ةرم ,اهلفقأ زياع تنك «نيترم"

 ينعي اذه حصنأ مل سب «ةرتف نم تلصح ةينات ةجاح دعبو ,ةيكريمألا
 .237"لفقتت اهأب نيبحرم شم ام*

 نأو ثدح اذإ امع لاؤس ىلع اًدر لاقف سريواس بيجن امأ

 دحل هلل دمحلا" :"يف ب نوأ" هتانق اهضرعت جمارب نم ةلودلا تقياضت

 دح نكمم سب ,دح لعزأ زياع شمو طيحلا بنج يشام انأ يتقولد
 ام هد ىمتنو تاعبت اهيل ىقبيو ةانقلا يف طلغ ةجاح لوقي علطي

 .2009 ربوتكأ 19 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج «مرتخملا "”ميرد“ مالعإ ,ليدنق يدنقخ 5

 يلولاق ول :تجهب دمحأ ..ىلوألا ةقلحلا "اولا بورح" نم تاونس 8 :ةلودلاو تايئاضفلا «ينيدربلا ءاميشش 6

 .2010 ويلوي 19 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ؛هرب نم علطاو اهلفقأ ح ..اهلفقا

 مالعإلا :تجمب دمحأ ..ةيناثلا ةقلحلا "اوهلا بورح* نم تاونس 8 :ةلودلاو تايناضفلا ؛ينيدربلا ءاميش 7

 .2010 ويلوي 20 ,ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا“ ةديرج "زوبزبلا تحت زوكلا طخ“ ةسايسب يشاه يرصملا
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 حبر هل ققحت ال هتانق نأ ًاضيأ دكأ سريواس .238"شلصحي
 ءاذج مخض عادصو يداصتقا لشف ,يدام حاجن شيفام" :انيلام

 رربي وهف اذل ؛"اهلفقأ نكمم انأ نإ يباسح لماع ةظحل يأ يف يلاتلابو

 ءاّيلع لضف اه يدلب نأ ىرأ يل ةبسنلاب" :لوقلاب هتانق قالطإ فده

 هدك يز ةانق نإ فياشو ,رصقم الو ليمجلل ركان ىقبأ زياع شمو
 نع رطق اوملكي اوجيي ام لك نإ فياشو اًدج ةمهم ةيسايس ةلقتسم
 ءانيل ةعبات شمو اهيب ةوعد شانلامو ةصاخ ةانق يد اههولوقي ةريرجلا

 طلغن انيف اوطلغي ال ناشع ةصاخ ةانق اندنع نامك انحإ يشام بط

 .239"مهيف

 -يئرملاو عوبطملا- مالعإلا ةعانص يف رامثتسالا نأ حضاولا نمو
 باحصأ ىلع طغضلا نكمي ثيح ,ةصيوع ةلكشم هجاوي رصم يف
 وأ بئارضلا وأ ةيلالا تاسسؤملالالخ نم نيرمثتسملاو لاملا سأر

 لورلاو اهبيلاسأ رييغت ىلع اهرابجإل" ؛ةيدايسلاو ةينمألا تاطلسلا

 ةاعارمل جماربلا يمدقُمو اهباتكواهيررحم ىدل لخدتلاو ءاقايرح فقسب

 "يف ْن نوأ" َنانق بحاص ..ةثلاثلا ةقلحلا "اولا بورح* نم تاونس 8 :ةلودلاو تايئاضفلا ,ينيدربلا ءاميش 8

 ..طيحلا بنج يشام انأ :سريواس بيجن (2 -1) :يسايسلا لمعلاب ةصاخلا تايئاضفلا ةقالع نع ثدحتي "يف نا وأ"و

 .2010 ويلوي 21 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ,"دح لعزأ زياع شمو

 "يف ب نوأ" يبانق بحاص ..ةعبارلا ةقلحلا "اوهلا بورح" نم تاونس 8 :ةلودلاو تايئاضفلا ؛ينيدربلا ءاميش 9

 افارتعا نيتانقلا تقلطأ :سريواس بيجن (2 -2) :يسايسلا لمعلاب ةصاخلا تايناضفلا ةقالع نع ثدحتي "يف 8 وأ'و

 .2010 ويلوي 22 :ةرهاقلا :"مويلا يرصملا“ ةديرج .تقو يأ يف امهقالغإل دعتسمو ..دلبلا ليمجي
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 بعصي تاقحالموتاقياضل تضرعت الإو ,ةضورفملا دويقلاو دودحلا

 .240"اهزواجت

 دقف هنكل .هعقوم الو مالعإلا ةينب ريغتت ل ءرياني 25 ةروث دعب

 نوؤشلا تلواح .تاعاقيإلا يف نيفرتخما هيبودنمو مهافلا كولمملا

 تاعومجملا تلواحو ؛تلشفو يركسعلا سلجملا رصع يف ةيونعملا
 ةرادإلا تدقف ثيح ءاضيأ تلشفو يسرم دمحم ةطيخما ةيمالعإلا

 .اهتيلعاف فتاحلا ربع

 دعص «رياني ةروث دعب ام ةرتف لالخ ةمعنلا يلو /زكرم بايغ عمو

 ةلودلا اياقب تروصت نأ ىلإ ؛تايرحلا عوضوم يف طبهو مالعإلا
 نارود ةداعإو .ةمبدقلا ةلودلا ميمرت ناوأ وه وينوي 30 نأ ةميدقلا

 نمضي زكرم نع مالعإلا يف انه ثحبلا ىرجو .تناك امك اًهانيكام
 نآلا اهتطخ نأ تاطحملا تروصتو ءرمحألا طخلا وه نوكيو ,حلاصملا

 ديعت ةيمالعإ لئاسرب هيمحتو ءاهحلاصم يمحي يذلا زكرملا ءانب وه
 .241"جيورتلا /ضيورتلا" ةوهز

 نيقلمتملاو نيدسافلا لولفلا نم اهدفاورب ةقيمعلا ةلودلا تدارأ

 رخابملا ولماحو ةديدجلا ةطلسلا لويخ مه اونوكي نأ ددجلاو ىمادقلا

 .242ةكعكلا نم اءزج اولكأي ىتح ءاهل

 .قباس ردصم ء!رئاطلا بئذلا سأر ؛ةمالس دمحأ ةمالس 0

 .قباس ردصم ؛يداع قاشن درجم سيل «حاتفلادبع لئاو 1

 .2013 ريمفون 5 ؛ةرهاقلا ”مويلا يرصملا" ةديرج ءفسوي مسابو تايرحلا لبقتسم ءراغلا وبأ دمحم .د 2
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 لمعو أشن رصم يف صاخلا يئرملا مالعإلا نأ ةلأسملا ديقعت نم داز

 ظوحلملا ديازتلا عمو .مزلم فرش قاغيمب موكحم وأ مظنم ريغ ءاضف يف
 يف ديدج موهفم رولبت ءرياني ةروث دعب ةصاخلا تايئاضفلا ددع يف
 ديدج طمن روهظ يف لثمت ,"يراجتلا مالعإلا" وهو يمالعإلا دهشملا

 ةيئاضف ةانق ليومت ىلع مهنم لك لمعي «ةيئاضفلا تاونقلل نيلومملا نم
 هريدي يذلا سنزيبلا حلاصم وأ هحلاصم عم افومضم بسادتي رثكأ وأ

 .ريبعتلا زاج اذإ

 يسايسلا عباطلا تاذ تاوبقلا ةيعون .راطإلا اذه يف تزربو

 ,ةروثلا بقع يسايسلا خانملا ةنميه لظ يف اميس ال .يرابخإلاو
 كلت يف ةينويزفيلتلا جماربلا شرع ىلع "وش كوتلا" جمرب تعبرتف
 ماسقنالا ةلاح اضيأ تسكعنا ؛عمتجملا يف لاخلا يه امكو .تاوبقلا

 نم وج داسو «يمالعإلا اهاوتحمو ةيئاضفلا تاونقلا تاهجوت ىلع

 30 ةروثل معاد اهضعب ,ةفلتخم فارطأ نيب داضملا نحشلاو نحشلا

 .اهارارقو اقالآم ىلع ظفحتم وأ اه ضراعم رخآلا اهضعبو وينوي

 ردقب ةيعوضوملاب ةينعم ريغ تاونقلا كلت يف ةسايسلا تدب
 يذلا صاخلا لاما سأر حلاصمو ةيسايسلا تاهجوتلاب اهمامتها

 رمألا «ريرحتلاو ةرادإلا نيب طلخي ةيكلم طمث لظ يف ةصاخ ءاهكلتمب
 نوكت نأل ةريثك تابسانم يف ةضرع ةصاخلا تايئاضفلا لعج يذلا

 بايغو تالفنالا ىلع ًسخراص ًالاثمو ,ملاصملا هذهل سيئاعد اقوب
 .243عمتجما يف باطقتسالا ةلاح ةدايز يف مهسأ ام وهو «ةينهملا

 .6-7 ص «قباس ردصم .مركم اينار 3
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 يسايسلا عارصلا يف فرط مالعإلا لئاسو تحبصأ ءرخآ ىنعع

 نم ريثكلا ناقرا طسو .,عمتجما تائفو ةيسايسلا ىوقلا نيب داحلا

 نم ةدافتسالا ىلع ةردقلا مدعو ,لاملا سأر تاهجوتل مالعإلا لئاسو

 .244 ىضوف ىلإ هتمرب دهشملا لوحتيل ءال تحيتأ يتلا ةيرحلا ةحاسم

 -فسوي مساب لثم- "ايديم وينلا" ملاع نم نومداقلا مداصت انه

 اهعينصتو اهداشرإب ةرطيسلا ةلود ىلإ نيدئاعلا عم .هتاحومطو .هتيرحب

 .ديدج يكولمت ماظن زكرم

 تقو فسوي مساب نودجمي اوناك نم ضعب نأ ًقح بيرغلا

 نأ دعب هنومجري اوذخأ .نيملسملا ناوخإلا ةعامج تاسايسل هداقتنا

 .يسيسلا قفانت يتلا ةيمالعإلاو ةيسايسلا تاديازملا دقتني هنأ اورعش

 ؟زوجارألا نم نوفاخي اذال :وه لاؤسلا ناك ,ناوخإلا دهع يف

 ءةرم نم رثكأ فسوي مساب هحرط يذلا لاؤسلا وه اذه

 .."ةفالخلا ةلود عورشم باحصأ" ةهجاوم يف هسفن نع اًثدحتم

 .ةروثلا حور اهعّسم ةئيدم بلق يف ريبك مدص ءانب نولواحي نيذلا

 :ةباجإلا دجن دق ,"زوجارألا" ناونعب دادح داؤف ةديصق يف

 طوسبم تام يدلاو انأ"

 كلملا رمأ سكَع هنأل

 كلم كلملا ناك ام مايأ

 .8 ص «قباس ردصم ؛ةليسع يحبص .د 4
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 245"طوغضم لمألا فورصمو

 ىلع ةيادبلا يف هجمانرب قلطأ يذلا بيبطلا «فسوي مساب ةيرخس

 تاقرافم دايص هلعجت ةفرعمو ءداج لمع ىلع ةينبم «بويتوي عقوم

 .يوطلسلا اهلقثب ةيوبألا ريسكت جازم عم تقتلا

 ةيوطلسلا ىلع ىبرت يذلا يسرم ةفيلخلاو زوجارألا مداصت انه"

 عضخ املكو ..رابلا اهنبا هنأل ؛ناكم هل حبصأو اهلظ يف سشاعو

 نأل ةفدصلا هتداق نأ ىلإ ..هتاطلس تعستاو هناكم يف ىقرت ةيوطلسلل

 ةعامجلا تدشح يتلا اهسفن ةظحللا يف قلأتو ..ةبيحلا منص ءانب ةداعإ

 .اهمدص ءانب ةداعإل اًقوق لك

 ىلإ ناكم لك لوحت .مانصألا ةانب عم برح يف مساب نألو"

 بتكم ىلإ ىهقملا نمو ..ةشاشلا ىلإ حرسملا نم ضارعتسالل حرسم

 يذلا ةفيلخلاو ..زوجارألا نيب برحلل حراسم اهلك ..ماعلا بئانلا
 امهنيب برحلا ينو ..ةغرافلا هتبيه ينبي ..يسايس جمانرب ءانب نم الدب

 ىلع "ةرثؤم يي 200 100 مهأ نمض "مات" هراتختو" مساب : ©

 .246"ىربكلا ةوزغلا دوقي هنأ روصت يذلا يسرم باسح

 يدايق نم ةحيصن نع مهئاذآ مهؤافلحو نوملسملا ناوخإلا مص

 يتلا ةداملا نإ" :لاق يذلا «ميهاربإ حجان .د وه «2قباس يمالسإ

 ,ةرهاقلا «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيفا ,باطبطلا ىلع يقاليو ةعيجولا يلع برضي :زوجارألا ءدادح داؤف 5

157 

 .2013 ليربا 20 .توريب ,"ريفسلا" ةديرج ,ةفيلخلاو زوجارآلا :ةرهاقلا نم تاياكح «حاتفلادبع لئاو 6
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 نأ ولو ..انتاهويديفو انفقاومو انتاملكو انجاتنإ نم يه مساب اهحرطي

 ةعذاللا مساب .د ةيرخس نم اودافتسا تاهويديفلا هذه باحصأ

 مايأ ةسائرلا ةسسؤم تدافتسا وأ مهراسم اوححصو مهباطخ اوبّوصو

 عايض ىلإ انلصو ام - اهضعب ركذ يتلا ةلتاقلا ءاطخألا نم يسرم .د
 .247"ءيش لك

 «فسوي مساب جمانرب عم لماعتلا يف أطخلا اذه نم ةرركم ةخسن

 يف "جمانربلا" ةدوع دعب حلاصملاو لامعألا باحصأ ةرملا هذه اهبكترا

 .2013 ربمفون

 «شييجتلا ةلاح برضل ةقلحلا هذه ىلإ قحب ةجاح يف انك امبرو
 يتلا ةمغنلا ."هجوملا" مالعإلا لالخ نم اهقلخل ضعبلا ىعسي يتلا

 نم لك اهنطخي ال ةمغن يه اَتربن عفترتو ءسيجيردت رهظت تذخأ
 ةيثراكمل سركت ةمغن .اهدوجو ىمتيو «ةثيدحلا ةيندملا ةلودلاب نمؤي

 ديعت ةمغن .موي دعب اموي اهسوماق عضتو ءاهتطيرخ رطست ةديلو
 لك نم عرزجلا ةلاحو ,ناوخإلا ىلع قنحلا ةلاح ةلغتسم "وباتلا" قلخ

 ىلإ ءانيس نم ءامدلا ةقارإ ىلإ ىضوف نم عراشلا يف هنوبكتري ام
 .248ةيلهقدلا ىلإ ةيليعامسإلا ىلإ قارولا

 حالسب هبرض ررقف قفألا يف حولي أدب يذلا ءرطخلا مساب كردأ

 :باجح ديس رعاشلا "زوجارأ" هلاق ام هلاح ناسلو ,ةيرخسلا

 7 «,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,ةيندملا تارايتلا يدهيس يذلا ناطيشلا ..مساب .د ,ميهاربإ حجان .د 7

 .2013 ريمفون

 .2013 ريمفون 3 «ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج ,ةكرعملا توص قوف ولعي توص ال لامك ةميرك 8
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 تالضع ال ةيلوجرلاو لجار"

 تاكرحو اميسو ةدنبالأ الو

 تابث ةيقيقحلا ةيلوجرلا

 ؟نيم نم سانلا طيرارق يمحأ

 ؟هيإ ىرأ هيإ ىرأ ىرألا سانلا نم

 249"نيعالملا طيمارقلا سانلا نم

 ةظحلا لك يف اذه نُغ عفدن نحنو ,باهرإلا رطخ هجاون نخ

 لظيل دلبلا اذه لبقتسم نم نمثلا عفدن نأل دادعتسا ىلع انسل اننكل

 ف ةغلابملا نود اهريدقت يغبني ,ةفورعم ةناكمو ددحتم زود نيتسس ْوملا

 .رصمل اهديرن يتلا ةيندملا ةلودلا حمالم باسح ىلع كلذ

 لمحتل اًريهش ايرصم احالسو ةادأ -لظتسو- تناك ةيرخسلا

 حالس ةتكنلا نأ ءالؤه لهاجتو .هيلع درمتللو هعم فيكتللو ملظلا

 لامج مايأ نم ,250ءوسلا ةناطبو ماكحلا داقتنال رصم يف فورعم

 .كلذ دعب امو ,.يسرم دمحم دهع ىلإ رصانلادبع

 ,2005 ءةرهاقلا «باتكلل ةماعلا ةئيهلا ,ةرسألا ةبتكم ,باجح ديس تاراتخم ,باجح ديس 9

 .1994 ,ةرهاقلا ء.سكنفس راد .مهماكح نم نويرصملا رخسي فيك .ةدومح لداع 0
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 رشع ةينامثلا لالخ ريرحتلا يف نيمصتعملا تاتفال ىسنن له

 يشمته" لوقت ةتفال عفري رعشلا ثعشأ باش :ةدلاخلا اموي
 ةتفالو هيفتك ىلع هلفط لمحي لجر ؛"قلحأ ناشع رجنإ ,.يشمته

 ةيلولا ..لحرا" يدانت ىرخأ ةتفال ؛"ينعجو يفتك لحرا" لوقت
 ياج :نانسأ بيبط" ىرخأو :"كفوشي زياع شم دلولاو دلوت هزواع

 اي عجرا" لوقت ةتفال باش عفر ليحرلا موي ينو مث ."كرابم علخأ
 ةتكنلا ىتح ."ةيفخلا اريماكلا" عيقوتب ةروهمت ,"كاعم رزهنب انك ,سير
 .كرابم طقسأو رياني 25 يف ملاعلا رميأ يرصملا بعشلا" ةدئاسلا

 ىدل ةرخاسلا ةعيبطلا كلت ىلإ ريشت ."كرابم عجريو ملاعلا رهبيحو

 .نييرصملا

 "يس يب يس ةانق نم جمانربلل ضماغلاو ىجافملا ءاغلإلا نإ

 يس يب ما" ةانق ىلع طوغض دعب اقحال هضرع فقو مث ,ةيرصملا

 ةيمالعإلا تايرحلا دييقت ةلأسم ىلإ ريبك لكشب هابتنالا تفل ."رصم

 نيسووهملا دقتنا امنإو يسيسلا دقتني ل فسوي مساب نأ مغر ءرصم يف
 .هدئاقو شيجلل قلمتلاب ريثألا تاجوم هيف ىلتمت تقو يف ؛هديجمتب

 فقو ليصافت حرشل هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا لالخ
 ةانقلا مولأ ال" :فسوي مساب لاق «ةانق باث يف وأ ةرم يباثل "جمانربلا"

 ربكأ تناك طوغضلاو فورظلاو ,ثدح ام ىلع [رصم يس يب ما]

 ."عارصلا نم عون كانه ناكو انبراح ءصخش يأ نم
 ىلع لدي اذهو ,ةقلحلا ىوتحم ةفرعم نود مت عنملا رارق" :فاضأو

 نل بويتويلا ىلع جمانربلا انضرع ولو ,جمانربلا فقول ةبغر كانه نأ
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 ةلاسرو هل راصتنا جمانربلا فقو نأ ربتعاو .هيلع قافنإلا عيطتسن

 .251"تلصو ةلاسرلا رخآلا نم ؛هرارمتسا نم ىوقأ

 كلذ نوكي نأ اًروصتم نكي مل ثيح ؛ةمداص تءاج ةلاسرلا

 ةروث دعب ,ماعلا نأشلا لوانت يف ةيلاع ةأرجب عتمت رخاس جمانرب ريصم

 ةروصب ةلودلا سيئر ءازإ ةعذاللا ةأرجلا كلت سرام دقو .رياني 5

 لخت مل يذلا يسرم دمحم .د اهيف مكح يتلا ةنسلا لاوط ةيعوبسأ

 يلوأ رودص نأ الإ .اهيلع نييالملا كاحضإو هتاسرامم دقن نم ةقلح

 طوغضلل ضرعتي لظ ثيح .وينوي 30 دعب هلمتحت دعت مل رمألا

 ةياف يف فقوتلا ىلإ رطضا نأ ىلإ , رهشأ ةرشع لاوط بيهرتلاو
 .فااطملا

 نم ديرف جذومن نم انمرُح اننأ ىلع ةروصقم ةلكشملا دعت مل.

 تتاب يتلا ةباكلاو طابحإلا رعاشم ضعب ددب ةيسايسلا ةيرخسلا

 ىلإ تدأ يتلا طوغضلا نأ يف تلئمت ربكألا ةلكشملا نأ كلذ ءانرصاحت

 ةيرح رشؤم نأ ىلع ةلاد تءاج هفاقيإ ىلإ تضفأ مث جمانربلا رثعت

 ىتح لمححي دعي مل دقنلاب ردصلا قيض نأو ءرمتسم ضافخنا يف ريبعتلا
 ىلع نويرصملا اهيلإ أجل يتلا سيفنتلا روص ىدحإ يه يتلا ةيرخسلا
 عراشلا نم اهلقن فسوي مساب نأ ثدح يذلا لكو ,مهخيرات رادم

 ىلع جمانربلا ثب عنم هنأ فاقيإلا هلعف لك نإف اذل ؛نويزفيلتلا ىلإ

 .252عراشلا يف رمتسم هضرع نأ نيح يف «نويزفيلتلا

 يرصملا" ةديرج ,تلصوةلاسرلاو ..ةقلحلا ىوتحم ةفرعم نود مت جمانربلا عنم :فسوي مساب ,فسوي دمحأ 1

 .2014 روي 3 ؛ةرهاقلا ,"مويلا

 .2014 وينوي 4 .ةرهاقلا ”"قورشلا" ةديرج «يترخ كلملا ةيصو ءيديوه يمهف 2
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 ."ةياهنلا" ةملك عفر فسوي مساب

 ةقلغملا ةرئادلا قرتخا يذلا مجنلا ةداعك .ءاكذ نم ولخت ال ةياف

 .بوؤد لمع ىلإ ةيرطف تاراهم نم ةيرخسلا موهفم ربغو مالعإلل
 .كاذنيح ديدج مكُح ىلإ لاقتنالا تاظحل يف هضفر مت ام اذهو

 وأ ءاهتيحض نوكي نأ يف بغري ملو .ةكبرملا ةظحللا مساب كردأ

 راصتنا .زيمملا هقيرفو وه اًرصتنم هلعجي امب لماعت .يراحتنالا اهلطب
 ال ةطلسلا لباقم يف ةنهملا عضت مالعإلا ةنهل ةديدج ةميق ةفاضإ ىنعمب

 سيئرلا نع ةبانإلاب اسيئر سيل عيذملاف ءامل ةسفانم الو اه ةمداخ

 .هبارج يف ريهامجلا عضو يف هل اسفانم سيلو

 هرشني يذلا عزفلا فشكي ديدج ىنعم ميدقت يف راصتنالا
 ةسارحلا قرف يف لمع ةصرف نع نوثحابلا وأ ديدجلا مكحلاب نورشبملا
 لوبقلا وأ «ةلواطلا تحت يرسلا ضوافتلاب سيل هتهجاومو ؛مدخلا وأ
 نأ نالعإب نكلو ءاهليمجت ةقرف يف وأ ةيطارقميدلا شماه يف بعللاب
 .253جمانرب هلمحتي امث ربكأ طوغضلاو .."راع كلملا"

 نم انين ءوضلا بحسي امك يعود يفتت ةيرحلا تدذخأ

 امص نيقفانملا ةقوج هتارأ يذلا ,ديدجلا مكاحلا دعصيل حرسملا
 "ةياهنلا" ةملك ."مانصأ ةانب" مهرابتعاب ةزيمملا مهنكامأ يف مه اوقبيل

 امع ةفشاك تناك ,نيروصملا تاسدع مامأ فسوي مساب اهلمح يتلا
 لك يف ةأجف اورشتنا نيذلا ,تايرحلا مده يلواقم نم ءافخلا يف متي

 .2014 وينوي 4 ,ةرهاقلا ,"ريرحتلا“ ةديرج .هسفن فسوي مساب ذقنأ امدنع ؛حاتفلادبع لئاو 3
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 ىلع وأ ..كرابم لبق ام ىوتسم ىلإ ”فقسلا" ةداعإ نوديري ناكم

 .شماحلا :ةنفعلا اهتحاسم ىلإ ةيرحلا نوديعي لقألا

 سيلو ءايعمق اًرارق طقف سيل "جمانربلا" تاقلح ثب فقو نإ

 هنكل ءرصم يف ةماعلا عاضوألا دقن ىلع ؤرجي نم لكل اًراذنإ طقف

 نمكت ال ةلكشملا نأ كلذ .ةيمألا غلاب رخآ رمأ نع فشاك امضيأ

 انإو .فقوتلا ىلإ هتعفد ىرخأو هتعنم تاونقلا ىدحإ نأ يف طقف

 .هلامتحال ةدعتسم تتاب رصم يف ىرخأ ةانق نم ام هنأ ربكألا ةلكشملا

 ةعاذإلا داحتال ةعبات ةانق نيرشع وحن نع ثدحتن انك اذإو

 الف ءصاخلا عاطقلل ةعباتلا تاونقلا تارشعو يموكحلا نويزفيلتلاو

 ةدحاو تاونقلا نم ريبكلا مكلا كلذ نيب دجن الأ انتشهد ريثي نأ دب

 دقتني جمانرب لامتحا ىلع ةرداق اهلعجي يقيقح لالقتساب عتمتت

 .254ةيرحو ةأرجب ةماعلا تايصخشلاو ةماعلا عاضوألا

 يأرلا ةيرحو مالعإلا يف مكحتلاو ,حنملاو عنملا ةسايس لظ يف
 :دحاو هاجتا يف ةريسم رصم يف "وش كوتلا" جمارب تلصاو «ريبعتلاو

 .حاصملا باحصأ ةيامحو ؛ةطلسلا لهأ حيدم

 «لامعألا لاجر نم مالعإلا تانوراب مه ءالؤه حلاصملا باحصأو

 تجمب دمحأو بتار نسحو ةميشه وبأ دقحأو نيمألا دمحم لم

 ىلع نيمئاقلاو مالعإلا لئاسو كالُم نم مهريغو بايد حالصو
 لب ءامئاد اهنع نوثحبي حلاصم باحصأ رمألا ةياف يف مه .اًترادإ

 .2014 وينوي 5 :ةرهاقلا "قورشلا" ةديرج ,ةفشاك ةظحل «يديوه يمهف 4
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 يتلا .كلت هحلاصم معد لجأ نم لئاسولا كلت ىشني مهضعب نإ

 : ا ةليسولا يف رامنتسالا ةفلكت نم ريثكب ربكأ بلاغلا يف نوكت

 يف ةلماعلا هوجولا نم ددع عم لاما سأر فلاحتي ام ناعرسو

 نم رثكأ ماعلا يأرلا هيجوت لجأ نم .نويزفيلتلا وأ ةفاحصلا لقح
 يأرلا ةيرح معديو «ةقدلاو ةيعوضوملا مزتلي ينهم يمالعإ لمع م.دقت
 نم ريثك ىلإ رقتفت يتلا ءبطاصملا جمارب ةرهاظ تأشن انه .ريبعتلاو

 .ايملاع اهيلع فراعتم ريياعم قفو يويزفيلتلا لمعلا تاموقم

 مالعإ .هقرفي الو ءءاوس ةملك ىلع بعشلا دّحوي اسمالعإ ديرن
 تايولوألا هقف .عمتجملل ةحلملا تاجاحلاو «تايولوألا ىلع زكري

 .هادع ام ىلع دوسي نأ بجي ةيمالعإلا

 يف ةاوهلل دوجو ال ..افرتحم امالعإ نوكي نأ يغبني مالعإلا
 المع نوطلخي نيذللو بهاوملا فاصنأل ناكم الو ..نيفرتحما رصع
 مالعإلا ايند يف .ةئطاخ ةمولعمبو راض لمعب ةحيحص ةمولعمو عفان
 .ريخألا كؤطخ وه لوألا كؤطخ ..ئباثلا أطخلل دوجو ال فرتخما

 رثكأ قئاقحلاو ةمولعملا ىلع موقي مالعإ وه لبقتسملا رصم يف مالعإلا
 ةيمالعإلا اننيماضمو انجيارب مظعم .قيلعتلاو يأرلا ىلع هدامتعا نم

 تسيل .ةحلصملاو ىوهملا يأرلا ةفآو ,يبسن يأرلاو ءيأرلا ىلع موقت
 ىلع ةينبم ريغ ءارآلا هذه مظعم نوك يف نكلو ءءارآلا يف ةلكشملا

 .قئاقح ىلع وأ تامولعم

 .ةرادإلاو ةيكلملا نيب لصفلا ىلع موقي نأ بجي رصم يف مالعإلا
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 نأ يغبني .يمالعإلا لمعلا دوست نأ بجي ةيلالقتسالاو ةينهملا ريياعم

 نوناق راطإ .هب نيلماعلا مكحيو هباحصأ مكحي يوناق راطإ هل نوكي

 امك ءرارمتسالل امي مايقلا اهيلع يغبني امو ةانق لك تامازتلا ددحي

 ةظفاحملل ةدهاج ىعستو «ةانقلا هذه اهبستكت يتلا قوقحلا ددحي

 يتلا تاردابمللو ؛:ةيصخشلا لولحللو ؛ةفدصلل رومألا كرت .اهيلع

 .ءيش يف مالعإلا نم سيل ءامباحصأل يصخشلا جازملا ىلع موقت

 فرشلا قيثاومب هب نولماعلا مزتلي نأ بجي لبقتسملا رصم يف مالعإلاو

 قرشلا يف ةدوجوملا فرشلا قيئاوم .ةلجعلا عرتخن ال نحن .ةيمالعإلا
 اهقيبطت يغبني راكفأو ةماع ميق كانه .برغلا يف ةدوجوملا اهسفن يه

 ,ةينهملاو ةيقادصملا قيبطت نأ ىلع دحأ فلتخي له .نكامألا لك يف
 تاجايتحالا يوذو «,لافطألا ةيامحو ,ةيعوضوملاو «ةقدلا يرحتو

 راكفأ اهلك يه .فنعلاو ةيهاركلاو ضيرحتلا نع عانشمالاو ,ةصاخلا

 !؟كانه وأ انه امي ذخألا يغبني ةيناسنإ

 ."وش كوتلا" لهأ اي ..ضيف نم ضيغ اذهو
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 تايئاضغلا ةكرعم

 انغيراتب قيلي ال .يقيقح ساكتناو ه انمالعإ يف ثدحي ام ضعب"
 255"لاجم ا اذه يف انرودو

 .دح ىصقأ ىلإ ًِثبع دهشملا ناك

 دوصقملادبع حالص ياوخإلا مالعإلا ريزو عمج ,ةدحاو ةعاق يفف

 زومر مهعمو ,ةصاخ فحصو ةيئاضف تاونق ءاسؤروةيمالعإ اًرومر
 وبأ مزاح يفلسلا يدايقلا مهمدقتي يسايسلا مالسإلا ةداق نم

 لوأ داقو «نييمالعإلاو مالعإلا ىلع ضّرح املط يذلا ,ليعامجسإ

 رقم ىلع ءادتعالل هراصنأ بهذو .يمالعإلا جاتنإلا ةنيدمل راصح
 نم دعي يذلا ,دجاملادبع مصاع عامتجالا مض امك ."دفولا" ةديرج
 دلاخو ,نيرشعلا نرقلا تاينينامت لالخ ينيدلا فنعلا تاعامج زومر

 .ةينيدلا "سانلا" ةانقب جماربلا مدقم هللادبع

 قاثيم عضوو رصم يف مالعإلا لبقتسم" وه عامتجالا ناونع ناك
 يف نيلماعلا لتق ىلإ نيعادلا دجن نأ ابرغتسم ادب ."يمالعإ فرش

 لبقتسم لوح شاقنلا يف نوكراشي مهعيورتو مهياهرإو مالعإلا لاجم
 9/080 نم رثكأ ىلع هتعامجو رطيسي صتخم ريزو ةياعر تحت ,مالعإلا

 .2014 ربمسيد 24 ,ةرهاقلا "مولا يرصملا" ةديرج «يمالعإ سؤب .منمنلا يملح 255
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 نييمالعإلاو ليلضتلاب مالعإلا مهتي هنكل ؛ءبعشلل كولمملا مالعإلا نم

 .256تاللفنالاب

 ةطلسلا كلتما امدنع يسرم دمحم هذختا نوناقب رارق لوأ

 .رشدلا اياضق يف نييفحصلل يطايتحالا سبحلا ءاغلإ ناك ,ةيعيرشتلا

 عامتجالا يف مالعإلا ريزو دوصقملادبع حالص ةيؤر يه كلت
 هاغلأ ام نإ لاق نييفحصلا بيقن ناوشر ءايض نأ ريغ ءروكذملا

 ةيامح نوناق يف عضوم نم رثكأ يف راسيلاب هداعأ نيميلاب سيئرلا

 .يروتسدلا نالعإلا دعب ردص يذلا ةروثلا

 ةقفاوملا وه يقطنملا رمألا نأ اودقتعا اهعم نيذلاو ةموكحلا

 ناوشر ءايض نكل ؛"يفحص فرش قائيم" ىلع عامتجالا يف ةيروفلا
 نوكت نأ يغبني اضيأ ةيولوألا نكل «قاثيملا ىلع فالخ ال هنإ لاق

 «ةيلاحلا نيناوقلا يف ةيمالعإلا تايرحلل ةبلاسلاو ةديقملا نيناوقلا ءاغلال

 يسرم هديعيو نييفحصلا سبح نوناق كرابم يغلي نأ لقعُي ال هنإو

 لواح دوصقملادبع حالص .ةروغلا ةيامح نوناق يف ديدش عسوتبو

 لهو :لاق ناوشر ءايض نكل «ةروفلل ةيامح اهرابتعاب ةيضقلا ةغايص

 !؟ةروثلا ءادعأ مه نويفحصلا

 وأ عرشملا نأ نم دوصقملادبع حالص هلاق ام وه اقح ريطخلا

 نم كرحت وأ لئالد وأ تامالع ًالوأ جاتحي ةموكحلا وأ عراشلا

 دوصقملادبع .نيناوقلا هذه ءاغلإ متي نأ لبق مهسفنأ ةبساحم نييمالعإلا

 .2013 ليربإ 2 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ؛ناطيشلا ظعوو مالعإلا ةنحم ,شالق ىبحي 6
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 هنأ ينعي هنيدح رهوج نكل «ةيرحلل ةبلاسلا نيناوقلا هذه دض هنإ لاق

 .مهسفنأ نويمالعإلا بساحي نأ لبق نيناوقلا هذهل ءاغلإ ال

 ىلع ةرضاحم ليعامسإ وبأ مزاح ىقلأ .عامتجالا كلذ يف

 ثيدح يف معز يذلا وهو ,بولطملا يمالعإلا ءادألا نأشب نييفحصلا
 جاتنإلا ةنيدم راصح فصوو «ةزاتمم مالعإلاب هتقالع نأ ةيبرعلا ةانقل

 تاحيرصت .257يسايس ًالمع ناك هنأ اًدكؤم ؛عئار هنأب يمالعإلا
 مات ,يسايسلا لوحلا امبرو .يسايسلا ىشعلا نم ةلاح نع ربعت

 .فدحلا ىلإ لصوي ال رخآ قيرط ىلإ بهذيف افده دصقي يذلاك
 ٌدبتست تافوخت نع باقنلا ناوخإلا مكُح ةبرجت تفشك دقل

 نيفقثملا عم لعافتلاو نييمالعإلا ضيورت نع مهزجعل نييمالسإلاب
 ريهطتلا ىوعدب ءالؤه ىلع ءاوعش تالمح نوتشي مهلعجتف نيناتفلاو
 .بيدأتلاو

 مالعإلا تاب .نيملسملا ناوخإلا مكُح نم ماع لالخ هنأ لصاحلاو
 .راصحلاو ةمكاخاو ةدراطملاو قالغإلاو عنملا دويق يف فس ري يرصملا

 نيلماعلا فيوختو اهيلع قييضتلاو مالعإلا لئاسو فادهتسا ىرجو
 يف ةذخآ ةقيرطب اهناعتفاو اهعينصت مت بابسأل ؛اهيكلام ةدراطمو اهيف
 1 .عاستالا

 ؛ةرهاظ نيطشانلاو باتكلاو نييفحصلا دض تاغالبلا تحبصأ

 ةماعلا ةباينلا اب متقو تاغالبلا هذمب مدقتت سانلا داحآ نأل

 ."مويلا يرصملا" ةديرج «عئار "يمالعإلا جاتنإلا“ راصحو ةزاتم مالعإلاب يتقالع :"ليعام) وبأ" ,دلاخ رمع 7

 .2013 ليربإ 9 :ةرهاقلا
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 متتس نأ ينعي ام وهو :تالافكب مهنع جرفتو مهدض غلبملا يعدتستو
 يتلا مئارجلا نأ ءالؤه لفغيو .سيئرلا ةناهإ ةمهتب مكاحما ىلإ مهتلاحإ

 يه يورتكلإلا وأ يويزفيلتلا ثبلا وأ يفحصلا رشنلا قيرط نع عقت
 ةرشابملا ىواعدلا ربع ماقت ريبعتلا ةيرح مرتحت يتلا لودلا لك يف

 تاغالبلا هذه نومدقي نم نإف يلاتلابو ءسانلا داحآ ربع سيلو

 نم دارفأ عم ةرشابملا ةموصخلا عقوم يف هنوعضي مهنأل ؛سيئرلا نونيهي
 .258عمتجملا

 نأ ب الف: ةماعلا ةندل ردا ندا هنا ضبا ويس الا يع

 نإو ىتح ,موتشم ةلاحم ال هنأل ؛سانلا ىلع هضرع نم ضعبب قّلصتي
 .يسلدنألا مزح نبا لوقي امك ,"راهنلاب ليللا لصاو

 ةباينلا مامأ رركتم هبش يموي لكشب نييفحصلا ءاعدتسا زه

 ةلودلاب داعو ,حداف وحن ىلع ريبعتلاو يأرلا ةيرح ةموظنم ءاضقلاو
 ةينويلم لبق هنأ دح رمألا غلبو .درفلا مكاحلا روصع ىلإ ةيرصملا
 اًراذنإ رامختسالا ةرازو تلسرأ «2013 وينوي 30 يف "سيئرلا طاقسإ"

 نود ةانق يأ قالغإب هيف دعوتت .ةصاخلا ةيئاضفلا تاونقلا ىلإ

 ةيطغت يف ,ةيدايحلاو ةينهملا ريياعملاب مزتلت مل اذإ ءاضقلا ىلإ عوجرلا

 .دالبلا امي رمت يتلا ثادحألا

 ةماعلا حلاصل ةقباس ماكحأ ىلإ تدنسسا ةلسرملا تاباطخلا

 رارقب اهديوستو ةشاش يأ قلغ قح اهحسمت «ةرحلا قطانملاو رامثتسالل

 .2013 ليربإ 5 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ,؟سينرلا نيهي يذلا نم ءيناجرسلا دلاخ 8
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 ءرثكأو اموي 45 ىلإ لصت ددمل ,ءءاضقلل عوجرلا نود ةموكحلا نم
 .وينوي 30 تارهاظم لالخ ةيمالعإلا تايطغتلا ةبقارمل اًديهمت

 ىبحي ذختا ,ةصاخلا تاوبقلا ىلع قانخلا قييضت ةسايس راطإ يفو

 ةرحلا ةقطنملا ةرادإ سلجم رييغتب اًرارق رامثتسالا ريزو ,دماح

 ,""يس يب يس"و ."ميرد" تاونق يلثمث ءاصقإ متيل .ةيمالعإلا
 .259"راهنلا"و

 يس" تاونقل اباطخ رامثتسالا ةرازو تلسرأ ءروهشب كلذ لبق

 جماربلا نومضم وهو اهصاصتخا نم سيل اميف هيف لخدتت "يس يب
 فادهتسا نأ ينعي كلذ لكو ,2تاونقلا تاشاش ىلع ضرعت يتلا

 نم ايدصت بلطتي ام وهو ,ةجهنممو ,ةنلعم ةسايس حبصأ مالعإلا
 ةعامجلا اهدمتعت تناك يتلا ةقباسلا بيلاسألا نع فلتخي صاخ عون
 .260نييمالعإلاو ةيفحصلا

 .وريبسام ىلإ هجوتلا اذه دتما

 جماربلا تاسايس يف لخدتلا نم ىصحت ال تالاح ىنبلا دهش

 «ريبعتلا ةيرح عمق نع ًالضف .فويضلا تارايتخا يفو ,ةيريرحتلا

 .261ةدع ةيمالعإو ةيقوقح ريراقت اقدصر

 طاقسإ تارهاظم يف' ةينهملاب مزتلت مل اذإ قلغلاب تايئاضفلا رذنت ةموكحلا ,يطاعلادبع دمحمو هط دمحم 9

 .2013 وينوي 29 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ."سيئرلا

 يرصملا“ ةديرع ؟مالعإلا ةيرح ىلع ةسرشلا ةمجهلل ةيفحصلا ةعامجلا ىدصتت فيك ,«بيطلا ميهاربإ 260

 .2013 ليربإ 9 ؛ةرهاقلا ."مويلا

 «"مويلا يرصملا' ةديرج نييمالعإلا هاوفأ ميمكت نع فقوتلاب "وريبسام“ بلاطت "ةيبرعلا ةكبشلا" ,يلع لئاو 1

 .2013 رينوي 5 ؛ةرهاقلا
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 سيئر لوأ دهع يف نويزفيلتلاو ةعاذإلا ىنبم لوح اهل ريرقت ينو
 ىلوت ذنم هنإ ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا تلاق ءبختنم

 دمحأ ءاولل افلخ ,مالعإلا ريزو بصنم ماهم دوصقملادبع حالص
 نم 28 نم رثكأ ضرعت «ليدنق ماشه .د ةرازو راطإ يف سينأ
 تاودأ مادختساب قييضتلا نم ةفلتخم لاكشأل وريبسام ييمالعإ

 ةلاح يف ةماعلا ةبايندلل ةلاحإلا نيب تحوارت «ةيطارقوريبلا ةرادإلا

 تاءازج عيقوت عم يرادإلا قيقحتلل ليوحتلاو (نييمالعإ 8) ةدحاو
 ىنبم لوخد نم عنملاو لمعلا نع فقولاو بتارلا نم مصخلاب ةيفسعت
 ثبت جمارب نم اهتفص رييغت وأ جماربلا ءاغلإو نويزفيلتلاو ةعاذإلا
 .ةفلتخم ةلاح 18 يف ةلجسم جمارب ىلإ ءاوحلا ىلع

 فرعي نم دض اهذاختا مت ةيدح تاءارجإلا رثكأ نإ ريرقتلا لاقو

 ةيجاجتحا تايلاعف يف مهتكراشم ترركت نم وأ ماظنلا ةضراعم مهنع

 نأ ةظحالم مهملا نمو .وريبسامب لمعلا فورظ نيسحعب ةبلاطملل

 ام ,مكاحلا ماظنلا فالتخاب فلتخي مل راطإلا اذه يف نيضراعملا ديدحت

 ال رمأك لكش يأب ةضراعملا ةسرامع قلعتت ةطلسلا ةلكشم نأ دكؤي

 بقوع يتلا ةضراعملا رهاظم تلمش دقو .هتهجاوم يف نواهتلا نكمب
 نع ريبعتلاو ةيجاجتحا تايلاعف يف ةكراشملا :نويمالعإ اهببسب

 لمعلا ةقيرط يف مهيأر نع ريبعتلاو ,حيرص لكشب ماظنلا ةضراعم
 .تاجاجتحالا يف مدختست تارابع مهديدرتو .وريبسام لخاد

 ةعاذإلا داحتا سيئرو قباسلا مالعإلا ريزو ماق 2012 رياربف يفف

 يمر رضحم ريرحتب قباسلا ىلوألا ةانقلا سيئرو قباسلا نويزفيلتلاو

 ت27 -



 لاملا رادهإب هيف مهمهتي وريبساعب نيلماعلا نييمالعإلا نم ةيناق دض

 .همامأ رهمجتلاو 'تاهويدوتسالا دحأب لمعلا مهليطعت لالخ نم ماعلا

 روجألا لكايه ليدعتل بلاطمب قلعتت تناك ساسألا يف ةعقاولاو
 تاعاطق نيب ةلئامتم فئاظو يف نيلماعلا نيب ةاواسملاب ةلادعلا قيقحتو

 حالص مالعإلا ريزو دهع يفو لماك ماع دعبو .ةفلتخملا نويزفيلتلا
 ةباين لبق نم مهئاعدتساب ةينامثلا نويمالعإلا ئجوف ,دوصقملادبع

 .رضحملا اذُي ةصاخلا ةيضقلا يف مهعم قيقحتلل العلا وبأ قالوب

 ةانقلا ىلع عاذُي يذلا "ريمضلا" جمانرب ةمدقم فاقيإ مث امك
 1 جمانرب نم ةقلح اهميدقت ببسب كلذو لمعلا نع نع يمهف ةلاه ةيناثلا

 ةمكحملا ةاضق عنم دعب ةلودلا ىلع اًدادح نفكلا لمحت اهالخ ترهظ

 ىلع نيبوسحملا ضعب لبق نم اقرصاحمو ةمكحملا لوخد نم ةيروتسدلا
 .مكاحلا ماظنلا داقتناب اهمايق نع ًالضف «يسايسلا مالسإلا رايت

 ناك يذلا "27 ويدوتس" جمانرب نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا ىغلأو

 كلذو «ىلوألا ةانقلاب حاتفلادبع لماكو لماك فطاع ناعيذملا همدقي

 جمانربلا يف تادايقلا لا رركتملا امهضفر ببسب امهنم صلختلل

 ؛يسايسلا مالسإلا رايتل ًمئاد نومتني نيذلا فويضلا ديدحتو

 .جمانربلا يمدقم ىلع ةلئسألا نم ديدعلا ضرفو

 ضرع ءانثأ ينف أطخ دعب قيقحتلل لماك ةنيثب ةعيذملا ةلاحإ تمتو

 اًموص رهظ ثيح «عافدلا ريزو تاللوج ىدحاب ةصاخلا ريراقتلا دحأ

 ءاهتنا دعبو ."نيهاش اوطحو ودلأ اولاش" ةرابع ددرت يهو ةأجف

 ةيناث ةرم تليحأ امك ,قيقحتلل اهليوحتو لمعلا نع اهفاقيإ مت ةرشنلا
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 ةينويلم عم تسمازت يتلاو تارشنلا ىدحإ اتءارق ةيفلخ ىلع قيقحتلل
 امو" ةرشنلا رابخأ اهلامكتسا ءانثأ تلاق ثيح ,."ةعيرشلاو ةيعرشلا"

 يتلا ءابنألا ناوخإلا ةعامج تفن ثيح ..ةيناوخإلا ةرشنلا عم ائلز

 ام وهو 2"ايلعلا”ةيروتسدلا ةمكحملل ناوخإلا ةرصاحم لوح تددرت

 .نيرهشلا ةبارق لمعلا نع اهفاقيإ هيلع بترت

 فويض رايتخاب نومتهي زاهجلا اذه نوريدي نم نإ ريرقتلا لاقو .
 ضرعتي ام ةداعو .هليصافت قدأ يف ىتح مهنع ردصي امو جماربلا

 دعي ام ببسب وأ هنيعب صخش ةفاضتسا ببسب باقعلل نويمالعإلا *

 وأ ماظنلل اائيسم ربتعي ام لوقب فيضلل حامسلاب مهنم انواق
 كرام" جمانرب قيرف ةلاحإ :كلذ ةلثمأ نمو .بيقعت نود هزومر

 ديرغت ةدعملاو ,يفنح ةراس جمانربلا ةمدقم مهو قيقحتلل "ديعس

 ريدم جمانربلا ةفاضتسا دعب كلذو ,داؤف نومبر جرخملاو ,يقوسدلا

 دقتنا يتلاو ,ةفاحصلا ةرقف يف "رباص دامع" ةماركلا ةديرج ريرحت
 ءانيس يف ينمألا لماعتلا يف ةيركسعلا ةسسؤملاو ةموكحلا ءادأ اهيف

 ىلوألا موي ةئاملاو ةضهنلا عورشم نع هثدحتو «ةلادعلاو ةيرحلا بزحو
 .يسرم مكُح نم

 يتمدقم برعلا زع ةبهو يوانحلا ةزع نيتعيذملا فاقيإ مت امك

 ثدحتت تناك ةقلح ةعاذإ بقع «ةغلاثلا ةانقلاب "سانلا عم" جمانرب

 صاخلا رمتؤملا ةشقانم ىلإ ةفاضإلاب ءروتسدلا ىلع ءاتفتسالا نع

 هلالخ ماق يذلا ,عيدب دمحم نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ماعلا دشرملاب

 ليولا مكلو .تحسلا نولكآ متنأ" :اًلئاق نييمالعإلا بسب دشرملا
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 ةديرف ةيفحصلا ةبتاكلا ةقلحلا فيض ناكو «,"هنولعفت ام ىلع

 .د سيئرلا تاسايس تركدتسا رمتؤملا ىلع اهقيلعت يفو ؛يشابوشلا
 ةعامج اهب موقت يتلا تاسايسلاو عاضوألا تدقتناو ,يسرم دمحم
 دماح نازوس ةانقلا ةسيئر هنع ضرت مل ام وهو .نيملسملا ناوخإلا

 تءاج لصافلا دعبو .لصافب جورخلاو لاصتالا عطقب ترمأ يتلا
 ٠ ديفم رهاظلادبع ةلادعلاو ةيرحلا بزح وضع نم ةينوفيلت ةملاكم
 الضف ,ةقلحلا عوضوملل قرطتلا نود ةبتاكلل بابسلا هيجوتب ماق يذلا

 ريزول اهقحب ىوكش م.دقتل جمانربلا ةمدقم مسا نع هراسفتسا نع

 .مالعإلا

 "رصم ويدوتس" جمانرب ةمدقم ,يضاقلا ةدجام ةعيذملا ةلاحإ تمتو

 ىلع ؛صنلا نع جورخلا ةمهتب قيقحتلل ,"امنيس ليان" ةانق ىلع
 ؛ليباق دومحم نانفلا ,جمانربلا تاقلح ىدحإ يف اهتفاضتسا ةيفلخ

 مدعب ليباق باجأف همدع نم امزيراكب يسرم عتمت ىدم نع هلاؤسو
 اهلقن. دعب ىتح لمعلا نع اهفقو مت دقو ءامزيراك يأ يسرم كالتما
 ."فيال ليان" ةانقل

 ةيعاذإلا ةضايرلاو بابشلا ةكبشب ريم ةداير ةعيذملا تليحأو

 دمحم سيئرلا دقتني ناك ًالصتم اهركش ةيفلخ ىلع يرادإلا قيقحتلل
 ةعيذملا عفد ام .هنع لاصتالا عطقب لورتنوكلا موقي نأ لبق يسرم

 ةرابع تددر ثيح «جمانربلا لامكتساو لصتملل ركشلا هيجوتل

 نوؤشلا تررق دقو :"يداع جمانربلا لمكناهو لصتملا ركشن'
 جمارب ميدقت نم اهعنمو «ةعيذملل ةيرهشلا زفاوحلا مصخ ةينوناقلا
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 .لصفنم لكشب
 توصلا ريرمت اهيف لخادتي يتلا ةقباسلا جذامنلا ىلإ ةفاضإو

 تاسراممل دياحملا لقنلا ىتح هنإف هتروصب ساسملاب ماظنلل ضراعملا

 نم هتيلوؤسم لمحتي أطخ ربتعي هل اجارحإ لئمت يتلا ماظنلا يلوؤسم
 فرشأ يذلا ذفنملا جرخملا ةلاحإ ناك كلذل زربألا جذومتلاو .هلقن

 نم اهتعاذإ تمت يتلا "بعشلا هجاو" جمانرب نم ةصاخلا ةقلحلا ىلع

 نم ددع عم ليدنق ماشه اهدقع يتلا ةسلجلا ءانثأ ءارزولا سلجم

 تاحيرصتب ليدنق اهيف ىلدأ يتلا يرصملا نويزفيلتلا يعيذمو تادايق

 «قيقحتلل تاديسلل ةيصخشلا ةفاظنلا لوح لدجلا نم اًريثك تراثأ

 .دوصقملادبع حالص مالعإلا ريزو نم تاميلعت ىلع ءانب

 ءاوهلا ىلع نيعيذملا دحأل ةيوفعلا تاقيلعتلا جاردإ ًضيأ نكميو

 ةلاحإ كلذ ةلثمأ نمو ,ةموكحلا تاسايس نم ةيرخسلا هيف متشي امم

 ةعيذملا ةيرصملا ةيئاضفلا ةانقلا ىلع "يسايسلا عراشلا" جمانرب ةمدقم

 ديشرتلا نأ حضاو" ةلمج اهديدرت ةيفلخ ىلع قيقحتلل ليلخ ىنم

 نع هعاطقنا دعب يئابرهكلا رايتلا ةدوع دنع كلذو ,"ىدتبا

 ءاوفلا ىلع ثبي يذلا جمانربلا فويض عم اهثيدح ءانثأ ويدوتسالا

 .هذادس ةيفيكو يلودلا دقنلا قودنص ضرق نع ةرشابم

 ةعاذإلا دهعم ريدم ءرعاشلا لامج عفد يرزملا عضولا اذه

 ىلع هتلاقتسا نالعإ ىلإ .,"رصم ملك" جمانرب مدقم .نويزفيلتلاو
 طوغضلا ةجيتن تءاج ةوطخلا هذه نإ الئاق ,جمانربلا ةقلح يف ءاوهلا

 ةيلوؤسم دوصقملادبع حالص ىلوت ذنم ,ماع ةليط الل ضرعتي يتلا

-279- 



 اًدكؤم .هجمانرب تاعوضومو فويض رايتخا صخبي اميف ,مالعإلا ةرازو
 ران ىلع نوخأتي' يذلا ىنملا يف ثدحي ام لمحتي دعي مل هنأ
 .262"ةئداه

 ريزو ءدوصقملادبع حالص ررق ءوينوي 30 تاجاجتحا لالخو
 تاوبقلا ثبو ,نويزفيلتلا تاونق عيمجب ءاوهلا جمارب ءاغلإ ,مالعإلا

 ,"رابخألل لينلا"و ,ةيرصملا ةيئاضفلاو «ةيناثلاو «ىلوألا :ةيسيئرلا
 ثب ةفرغ نم ,'"ةيفاقثلا لينلا"و ,"فيال ليان'و ."ةيلودلا لينلا"و
 ةيطغت لالخ ةعاذملا ةدالا ىلع ةرطيسلا ماكحإ فدمي ,ةيزك رم
 .تارهاظملا

 نيزعلادبع دمحأ ؛نويزفيلتلاب ناوخإلا ةعامج رداوك ريزولا حنمو
 لينلا" تارشن ريرحت سيئر «يباكدلا رسايو ءةسائرلا راشتسم
 ,رابخألا عاطقب جماربلا ماع ريدم ,يعفاشلا ردبو ."رابخألل
 مكحتلل ,وريبسام تادايق عيمج ىلإ رماوألا رادصإل ةلماك تايحالص

 ىلع زيكرتلاب هتاميلعت ردصأو .ةروصملا ريراقتلاو رابخألا رشن يف
 .263يسرم سيئرلا وديؤم اهيف دشتحا يتلا ةيودعلا ةعبار تارهاظم

 نييبزحلا نيلوؤسملاو ةرادإلا يلوؤسم راودأ يف لخادتلا حبصأ
 عبات ماظنلل ةادأك يمالعإلا زاهملا ةعيبط رهاظم دحأ مكاحلا بزحلل

 29 «,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ؛ةئداه ران ىلع نوخأتي وريبسام :ةلاقتسالا دعب "رعاشلا" ؛هط دمحم 2

 .2013 وينوي

 ةباقرو "ةعبار“ ىلع زيكرت "نوخأتي" نويزفيلتلا ,يدهملا ةماسأو يلع لئاوو يفسح نسحنو هلا دمحم 3
 .2013 ويلوي 1 ,ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج ,جماربلا ىلع "ةيديدح'
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 'هيفظوم عم لماعتلاب نييبزحلا نيلوؤسملل حمسي ام ,«مكاحلا هبرحل
 ةيعيبطلا دعاوقلا نع ةجراخ ةقيرط يأب وأ ديدهتلاب وأ رماوألا ءالمإب

 ضرعت «كلذ ةلثمأ نم .كولسلا اذه ةهجاومب ةرادإلا متق نأ نود

 ربمسيد 10 موي ىلوألا ةانقلا ىلع "27 ويدوتس" جمانرب يمدقم

 امب ماق يتلا ةيجاجتحالا ةفقولا بقع تعيذأ يتلا ةقلحلا ءانثأ 2

 تاماقال - هترادإو مالعإلا ريزو تاسايس دض وريبسام ويمالعإ

 ةيرحلا" بزح تادايق دحأ نم "قالخألا مادعنا"و ةينهملا مدعب

 .نييدايح ريغو نوروجأم مهنأب مهمقا يذلا "ةلادعلاو

 يجوملا نتيآ ةعيذملا "ةلادعلاو ةيرحلا" بزح تادايق دحأ مها امك

 ةيدايحلا مدعب ةيرصملا ةيئاضفلا ىلع "رصم نم رشابم" جمانرب ةمدقم

 كرعش نم كبيجه انأ" اهل لاق ثيح اهتناهإو اهبس نع ًالضف «ةينهملا
 برحل يمسرلا ثدحتملا ؛عيبس دمحأ هجوتو ."ضرألا ىلع كلحسهو

 نسح قراط نم لكل ديدشلا موللا هيجوتو فينعتلاب ةلادعلاو ةيرحلا
 يذلا "سانلا عم" جمانرب نم ةقلح امهميدقت ءانثأ يزاجح لانمو

 .264ةثلاثلا ةانقلا ىلع عاذي

 موجهلا كلذ نمو ؛ةديدش تاداقتناب هجوو ضوفرملا كلسملا اذه

 ناوخإلا ةعامجو يسرم دمحم ىلع ينطولا ذاقنإلا ةهبج هتنش يذلا

 مكُحلا ماظن اهنشي يتلا "ةسرشلا ةمجهحل"ب هتفصو امل ,نيملسملا

 ةلواحم يف «نييمالعإلاو يرصملا مالعإلا ةيرح ىلع ناوخإلا ةعامتجو

 9 ءةرهاقلا ."مويلا يرصملا“ ةديرج .مهامعأ يف ليخدتلاو قيبضتلل اوضرعت "وريبسام" ييمالعإ نم 28 :ريرقت 4

 .2013 ليربإ
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 هتهجو يذلا راذنإلا اهنيبو ,دقنلا تاوصأ تاكسإو هاوفألا ميمكتل
 اهصيخرت بحسب "يس .يب .يس" ةانقل رامثتسالل ةماعلا ةئيملا

 هتسايس سفنب فسوي مساب جمانرب ضرع رارمتسا ةلاح يف اهقالغإو
 ةانق صيخارت بحسب راذنإلا نإ ةهبجلا تلاقو .رييغت نود ةيلاخلا
 ةعامجج تحبصأ يتلا ةيفيكلا ىلع حضاو ليلد "يس .يب . يس"

 تاوصأ يأ عمقل اقاسسؤمو ةلودلا ةزهجأ اهيف رّخسُت ناوخإلا
 ,كرابم ماظن تاسايسل حضاو راركت يف «ةفلتخم ىتح وأ الل ةضراعم

 ديعب وأ بيرق نم ضرعتي ال يئاقتنا لكشب متي كلذ نأ ةصاخ

 يف ام فاعضأ فاعضأ يوحت يتلا ةديؤملا "ةينيدلا" ةامسملا تاونقلل

 ديلاقتلا ىلع نّيب جورخو تاءاسإو مئاتش نم تاونقلا نم اهريغ

 .265ةينهملا

 لاخدإ ىلإ تعس يتلا دويقلاو تاهجوتلا مظاعت ؛ءكلذ نم رطخألا
 داحتا سيئر ردصأ دقف .ناوخإلا ةريظح يف ةلودلل كولمملا مالعإلا
 ددحت تاهيجوت ,يواتششلا ليعامسإ -كاذنيح- نويزفيلتلاو ةعاذإلا

 هميمعت مت نايب يفو ءاسيمالعإ ةموكحلا صخي ام لك عم لماعتلل رواخم
 ىلإ داحتالا سيئر راشأ «ةيجماربلا تاعاطقلا ىلع 2013 وياه يف

 ةيرصملا ةيوهملا زيزعتو ءرصمل نامألاو نمألا ةدوع ىلع زيكرتلا
 ,نويزفيلتلاو ةعاذإلا جمارب اهحرطت يتلا تاعوضوملا ربع اهليصأتو

 كلذك «,ةيعامتجالا ةلادعلا ةصاخ ةروثلا فادهأ قيقحت ىلع ديكأتلاو

 ةديرج ,"كرابم ماظن" تقاف "ناوخإلاو يسرم“ ىدل "مالعإلا ةطيش' ةسايس :"ذاقنإلا" ,يزمر دومحم 5

 .2013 ليربإ 4 ,ةرهاقلا ."مويلا يرصملا“
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 ةئيب ةئيّقو .تارامثتسالا ةدايزو ةميرك لمع صرف ريفوت ىلع زيكرتلا

 .ةزفحُم ةيعيرشت
 نويرفيلتلاو ةعاذإلا تاعاطق يف هرشن مت يذلا نايبلا نمضت

 ىلع زيكرتلاب اهيجوت ءرابخألا عاطقو ةصصختملا تاونقلاو
 ةانق روحم عورشم نايبلا اهنم ركذ يتلاو .ىربكلا تاعورشملا

 جيلخ لامه ةيمدتو يلامشلا لحاسلاو ةعيرفتلا قرشو .سيوسلا

 .266 سيوسلا

 مالعإلا ةسايس ىلإ ةدوعلل ةلواحم ىوس داحتالا سيئر نايب نكي مل

 ةموكحلا ةمدخل ةلودلا نويزفيلت يف ةيمالعإلا داوملا ربخستو ء.هجوملا
 ماظنلا لظ يف يأت تاهيجوتلا هذه تناك اذإو .نيلوؤسملا عيملتو

 ربعو ةنلعم ناوخإلا دهع يف تحبصأ اههإف ءيوفش لكشب قباسلا
 .اهميمعت متي ةيعنر تانايب

 سرامت يتلا طوغضلا كلت نع اًديعب روكذملا نايبلا ةءارق نكمي الو

 دق تناك يتلاو ,ةموكحلا ةعاطل مهقداعاإل نيعيذملاو نيدعملا دض

 ءاسؤر بلط اهنمو ؛لحنملا ينطولا بزحلا ةلود طوقسب تطقس

 ءريوصتلا لبق "تبركسالا" تاقلخلا صوصن ىلع عالطالا تاوبقلا

 ءادبإ لقألا ىلع وأ ,ةلئسألاو راوحلا رواحم ليدعت وأ فذحب لخدتلاو

 ءانثأ لمعلا قيرف سوفن يف رذحلاو ةبيرلا نم وج ةعاشإل اضرلا مدع
 قيرف مهراتخي نيذلا فويضلا ىلع عالطالا كلذك ,ةقلحلا ريوصت

 ”قورشلا ةباوب" عقوم ؛ةموكحلا ةعاطل بعشلا مالعإ ةداعإل وريبسام يف يمر روشنم ؛نيدلا لامج متاح 6

 .2013 ويام 11 ؛ييورتكلإلا
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 نم ةلاح ثادحإ ةجحب ةفاضإلا وأ فذحلاب لخدتلاو ,جمانربلاب لمعلا
 كلت نم يقيقحلا فدهلا امو .رخآلا يأرلاو يأرلا ضرعب نزاوتلا
 ناوخإلا ةعامجو مكاحلا بزخلا نم رصانع ماحقإ ىوس تاءارجإلا
 ,يمالعإلا دهشملا ةرادص يف اًمئاد اونوكيل جماربلا ىلع نيملسملا
 .رظن يتهجو لمتحت ال جمارب كانه نأ ةصاخ

 ,ةعامجلا لثم نطولا اولعجي نأ هعم نيذلاو يسرم ةبغر لظ ينو
 ةعنامملا رواحم رسك ةريتو تعراست ,نطولا لثم ةعامججلا اولعجي نأ ال
 نيح صخشلا حدمب ,نيوختلا وأ هيفستلا وأ هيوشتلا وأ لاصئتسالاب
 .ال لوقيو أرجتي نيح همذو ,معن لوقي

 يف مكحتلا ىلإ ناوخإلا دهع يف ماظنلا ىعس .كلذ ثدحي ىتحو
 رسكدي نأ هل دارُي يذلا ؛مالعإلاو ءاضقلاو نمألا تاسسؤم لصافم
 هيوشتب ىتح وأ :ةيسايسو ةيدام طوغضب وأ ,ةيئاضق تاقحالمب امإ"

 تقبس تاونس لاوط مالعإلا اذه هلعف ام لك عم ضقانتي خراص
 ءاَقاذب ةعامجلا اياضقل ضرعو .داسفإلاو داسفلل حضف نم ةروغلا

 عمسلا ييمالعإ ربع مالعإلا ىلع ةرطيسلا تالواحم ىقبت كلذل
 .267"بعص ةئوانم روح رسكل ؛لحلا يه مهيولق ةفلؤملاو ةعاطلاو

 ىلإ ةجاح يف تنأ «ةيمالعإ ةموظنم ىلع رطيست يكل ؛ماع لكشب
 زجع ليوت امهيناثو :تادايقلا نييعت يف مكحتلا امهوأ ؛نيددحم نيئيش
 .لئاسولا كلت

 .2013 ليربإ 22 .ةرهاقلا ؛"قورشلا“ ةديرج ,ةعاطلاو عمسلا عمتجم ,يواصلا دمح 7
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 مالعإلا لئاسو ءازإ هلعفت نيملسملا ناوخإلا ةعامج تذخأ ام اذه

 ليومتو تادايقلا نييعت ربع اهيلع ترطيس دقل ؛ةلودلل ةكولمملا

 ةيئرملا لئاسولا يف "يباوخإلا" مالعإلا ريزو مكحت ذإ ؛زجعلا

 ىلع ةيناوخإلا ةنميحلا وذ ىروشلا سلجم رطيسو ,ةعومسملاو'
 .ةيموقلا ةيفحصلا تاسسوؤملا

 اهنع ردصت «ةيعاذإ تاكبش عستو «ةينويزفيلت ةانق 28 نم رثكأ

 55 وحن اهنع ردصت ةيفحص تاسسؤم ياثو ,تامدخلا تارشع

 .268ةظيلغلا "نيملسملا ناوخإلا" ةعامج ةضبق تحت تتاب ةفيحص

 عاطتسا ءسيئرلا بصنم يف يسرم دمحم هاضق ,دحاو ماع. ينو

 19 ىلإ تلصو ءممي ةصاخ ةيمالعإ تانايك اوسسؤي نأ ناوخإلا

 ؛ةيئاضف ةانق 20 قالطإل اًديهمت ,رامثتسالا ةئيه يف اهليجست مت ةكرش

 ةيئاضفلا تاونقلا هب هجاوتل ,يمالعإلا مقوص نوكت نأ ناوخإلا ررق
 تضهجأ يتلا يه اهدحو وينوي 30 ةروث نأ ريغ ءاهريثأتو ةصاخلا

 .ططخملا اذه

 4 صيخارت ىلع يزاجح توفص لوصح تادنتسملا فشكت
 ءرابخأ بعشلا" :يه بعشلا تاونق ةعومجم مساب ةيئاضف تاونق

 مغر اهعيب متو ,"ةماع بعشلاو ءتروبس بعشلاو ءامارد بعشلاو

 جماربلا ميدقت ىلع اهيف هرود راصتقا هديكأتو اهتيكلم هلبق نم هيفن

 .2013 ويام 12 ؛ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج ماعلا مالعإلا "ةنوخأ" ,زيزعلادبع رساي 8
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 صيخارت اوردصأو ناوخإلا اهّوك يتلا تاكرشلا ةمئاق ردصتتو
 جاتنإلل ةيكرتلا ةيبرعلا ةكرشلا" رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا يف اهل

 لزع نم رهشأ ةسمخ لبق رياني 21 يف تسسأت يتلا ."يمالعإلا
 تحت تاوبقلا قالطإ يف طاشن اهيدل جاتنإ ةكرش يهو .يسرم

 ايديم يد" ةكرشو «نيينانبلو نييرصم نيب ةكرتشم اهتيكلمو سيسأتلا
 01/1 ةانق تقلطأو 2013 سرام 26 يف تسسأت يتلا ."ةيمالعإلا
 يتلا ."يس يف يآ" ةكرش نع ًالضف ,نويرصم لامعأ لاجر اهكلعيو

 لاجر اهكلميو .هسفن مسالاب تقلطأو 2013 ليربإ 7 يف تسسأت
 .نويرصم لامعأ

 ةكرش مسا ناوخإلا اهَّوك يتلا تاكرشلا ءامسأ ةقيثو مضتو
 2013 سرام 26 يف تسسأت يتلا ,ةيئاضفلا تاونقلل "توبس ايديم"
 يالب" ةانقو (مادرب م00:1ءو) ةانق يه «ةيئاضف تاونق ثالث تقلطأو
 ةكرشو ,نويرصم لامعأ لاجر اهكلتمبو ,"امارد يالب" ةانقو "مليف
 2013 ليربإ 14 يف تسسأت «مالعإلاو ةيئاضفلا تاونقلل "فايطأ"
 ةيوارصملا" ةكرشو .يروس لاعسأرب "ةيئاضفلا فايطأ" ةانق تقلطأو
 ةانق تقلطأو 2013 ليربإ 7 يف تسسأت "ةيئاضفلا تاوبقلل

 ,"يمالعإلا جاتنإلل نميلا توص" ةكرشو ؛ةيرصم ةيكلمب ”ةيوارصملا'
 ةانق قالطإب ةقفاوم ىلع تلصحو 2013 ليربإ 14 يف تسسأت يتلا
 .وينوي 30 ةروث دعب ةانقلا قالطإ نم نكمعت مل اهنكل ,ةينمي ةيكلمب

 تاوبقلاو ئبويزفيلتلا جاتنإلال مالسلا" ةكرش ةمئاقلا مضتو
 ”داشرلا" ةانق تقلطأو 2013 ليربإ 7 يف تسسأت يتلا ,"ةيئاضفلا
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 تاونقلاو يمالعإلا جاتنإلل ناميإلاو ملعلا" ةكرشو «نييرصم ةيكلمب

 صيخرت ىلع تلصحو 2013 ليربإ 14 يف تسسأت ,"ةيئاضفلا

 ةكرشو «2ةيرصم ةيدوعس ةكارشب ,"ناميإلاو ملعلا" ةانق قالطإب

 سرام 26 يف اهطاشن تأدب يتلا ,"ةيئاضفلا تاوبقلل راكسوأ"

 ةكرشو ,نويرصم امباحصأو "امارد راكسوأ" ةانق تقلطأو ؛,3

 ىلع تلصح يتلا ,"ةيئاضفلا تاونقلاو يمالعإلا جاتنإلل وكيف"

 ةيكلمب ةيئاضفلا رونلا ةانق تقلطأو 3 ليربإ 14 يف ةقفاوم

 ”ةيئاضفلا تاونقلاو يمالعإلا جاتنإلل داز ةعومجم" ةكرش ربتعتو

 وينوي ةروث لبق ناوخإلا اهسسأ ثيح 2سيسأتلا ةمئاق يف ثدحألا

 .2692013 وينوي 24 يف ,مايأب

 ةموكحلا نويزفيلت ربع ناوخإلا لئاسر نأل ؛تيقب ةلكشملا نأ ريغ

 تضقانت وأ ةيقادصملا تدقتفا مهل ةعباتلا ةصاخلا تاوقلا ربع ىتح وأ

 مهيلع سيل ناوخإلا نأ ينعي كلذو .هفقاومو ماظنلا تاسرامت عم

 ىلع ةيموقلا فحصلا رابجإ وأ نويزفيلتلا تادايقل تاميلعت رادصإ

 مهيلع انإو ء.مهرصانعل يأرلا تاحفص تاحاسم مظعم صصخت نأ

 نل يهو «ةيعقاوو ةيقادصم رثكأ حبصتل مهتلاسر اوريغي نأ ًالوأ

 ىلع ةنميهلل ىعست يتلا ةيئاصقإلا مهتسايس رييغتب الإ كلذك نوكت
 .270هنع ىرخألا ةيسايسلا ىوقلا لك ءاصقإو يسايسلا لاجملا

 يرصملا" ةديرج :."لوزعملا ماع" لالخ "مالعإلا ةنوخأ"ل ةعامجلا ةطخ فشكت ”مويلا يرصملا“ ءهط دمحم 9

 .2013 ربوتكأ 27 ,ةرهاقلا ,”مويلا

 .2013 وينوي 11 :ةرهاقلا ؛"مويلا يرصملا" ةديرج ,؟ناوخإلل يمسرلا مالعإلا لعف اذام «ناجرسلا دلاخ 0
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 مهزجعو 0 لاجم يف رصعلا تاروطتب ناوخإلا يعو باغ
 مالعإلل ايهم اسفانم حبصي ثيحب يمسرلا مالعإلا ريوطت نع
 مالعإلا لوح مهيدل للخ دوجول عجري كلذو ءمهل ئوانملا صاخلا
 فاضي .هب لمعي نميف رفاوتت نأ بجي يتلا تاراهملاو هتفسلفو هسفن
 ًممالعإ ناكأ ءاوس ءادعلا مالعألا» اوبصان مفأ مها كلذ ىلإ
 يمسرلا مالعإلا نوكي نأ اودارأ دقف ءاسصاخ ًممالعإ مأ مير
 مهودع هولعجو هونطيش دقف صاخلا مالعإلا امأ .مهل اًمداخ
 ةلقو مهءافك مدعو مهلشف رهظت ةيمالعإ ةمدخ مدقي هنأل ؛يسيئرلا
 .271 مهتليح

 .ءادتعالا ةغل ىعدتسا ءادع

 تعد نيح .رطخلا سارجأ ةيلودلا نييفحصلا ةيامح ةنلل تعرقو
 نع فقوتلاب هراصنأ بلاطي نأ ىلإ يسرم دمحم -كاذنيح- سيئرلا
 ةعامج نأ حضوت ةلدألا مظعم نأ ىلإ ةريشم ,نييفحصلا ىلع ءادتعالا
 يف ةليوط ةرتف ذنم رمتست يتلا ,تاءادتعالا هذه بكترت ناوخإلا
 ةيامحب ةينعملا ,ةنجللا تددشو .مالعإلا لئاسو ةقياضمو فيوخت
 هذه فقوت نأ بجي فارطألا عيمج نأ ىلع .ملاعلا لوح نييفحصلا
 يفحص 13 نع لقي ال ام نأ ةحضوم «نييفحصلا ىلع تامجفلا
 يف سيئرلا يضراعمو ةعامجلا راصنأ تاكابتشا يف ءادتعالل اوضرعت
 ريهطتب ةبلاطملا .ناوخإلا تارهاظت لالخ ,ةيردنكسإلاو ةرهاقلا
 .ءاضقلا

 .هسفن ردصملا 1
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 دض ديعصت ةلمح بقع ّنأت فنعلا لامعأ نأ ىلإ ةنجللا تتفلو

 ةلمحلا هذه نمضتتو ,ماظنلا ءادأل ةدقتنملا ,ةلقتسملا مالعإلا لئاسو

 .272نييمالعإلل ًسبيهرتو ةيدسج تاءادتعاو ةينوناق تامكاحم

 تبلاط ءاهتبكاوو وينوي 30 ثادحأ تقبس يتلا ثادحألا لالخو
 هتفصو امع عجارتلاب ةيرصملا تاطلسلا "دودح الب نولسارم" ةمظنم

 لئاسو ةيلالقتسا ىلع اًرطخ لكشت يتلا "ةيفسعتلا تارارقلا"ب

 تلاط يتلا تاكاهتنالا ةلسلسب ةددنم ؛ةصاخلاو ةماعلا مالعإلا

 .تارهاظملا لالخ نييمالعإ

 ملاعلا لوح نييفحصلا قوقحب ىنعت يتلا ؛ةيلودلا ةمظنملا تركذو

 ةيطغت ءانثأ تاءادتعال اوضرعت نييفحص 10 نم رثكأ نأ اهل نايب يف

 ةرهاقلا يف نيملسملا ناوخإلا راصنأو ةضراعملا رصانع نيب تاهجاوملا
 ةلقتسم تاقيقحت ءارجاب تاطلسلا تبلاطو .دالبلاب ىرخأ قطانمو

 اهتيلوؤسم نم نأ ىلع ةددشم ,باقعلا نم نودتعملا تلفي ال ىكل

 نامأو ةيرحب مهلمع ءادأ نم اونكمتي ىتح نييمالعإلل ةيامحلا ريفوت

 تاءادتعا تقثو يتلا ةيقوقحلا ريراقتلا نم ددع ىلإ تراشأو .مات
 نيدلا حالص يفحصلا لعقم اهنم ,ةرتفلا كلت لالخ نييفحصلا ىلع

 عنصلا ةيديلقت ةلبنق راجفنا يف ؛"رصم بعش" ةفيحص نم ءنسح
 وينوي 30و 28 يّموي نيب نيرخآ 7 ةباصإو ,ديعسروب ةنيدمب
3.. 

 يرصملا" ةديرج .نييمهالعإلا ىلع "ناوخإلا" تاءادتعا فقوب بلاطت ”ةيلودلا نييفحصلا" ,.يدهملا ةمسب 2

 .2013 ليربإ 26 ؛ةرهاقلا ”مويلا

 ."مويلا يرصملا“ ةديرج ."مالعإلا قنخ" نع عجارتلاب تاطلسلا بلاطت ”دودح الب نولسارم' ,يدهملا ةمسب 3

 .2013 ويلوب 4 .ةرهاقلا
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 بتري يذلا يونسلا اهريرقت 2013 ويام يف ةمظنملا تنلعأ دقو
 يف رصم تعضو ثيح ,"ةفاحصلا ةيرح سايقم" قفو ملاعلا نادلب

 يف رصم هتلتحا يذلا عقوملا تفصوو ,ةلود 179 نيب نم 158 ةبترملا
 يتلا بابسألا نيب نم نأ ىلإ تراشأو ,"فرشملا ريغ"ب ددصلا اذه

 ىلع تانييعت" نم ىرج ام يدتملا عقوملا اذه رصم غولب ىلإ تدأ

 ,ةيدسجلا تاءادتعالاو «ةيموكحلا ةيمالعإلا تاسسؤملا سأر
 ."نييفحصلا تلاط يتلا ةرركتملا تامكاخماو

 "سواه موديرف" ةمظنم تنلعأ 22013 ويام رهش علطم يفو
 ,ةفلتخملا ملاعلا نادلب يف ةفاحصلا ةيرح نع يونسلا اهريرقت اهرودب

 لود نمض فينصت أوسأ ةناخ ىلإ تلقتنا رصم نأ تدكأ ثيح

 ."ةرح ريغ ةلود" فينصت وهو ؛مالعإلا لاجم يف لاعلا

 رصم يف مالعإلا ةيرح تاكاهتنا ..ةكهتنم ةيرح' ريرقت ديفيو
 ددع نأ ."تامولعملا ةينقتل معد زكرم" نع رداصلا ,72

 متو 2012 ماعلا لالخ مالعإلا ةيرح قحب تعقو يتلا تاكاهتنالا

 زاجتحالا تلمش تاكاهتنالا هذه نأو ءاكاهتنا 185 غلب ءاهدصر

 ءشرحتلاو .فذقلاو بسلاو .ديدهتلاو .هلاكشأ لكب يدعتلاو

 ةسايسلا يف يرسقلا لخدتلاو ءرشنلا نم عنملاو ,ضيرحتلاو ؛لعقلاو
 ءاردزإ"ب تاماهتالا ىلإ ةفاضإ «قلغلاب ديدهتلاو «ةلاقإلاو ,ةيريرحتلا
 .اهريغو ,"ةيروهمجلا سيئر ةناهإ"و ,"نايدألا

 ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا ريدم .ديع لامج دكؤيو
 نييمالعإو نييفحص قحب تمدق يتلا تاغالبلا ددع نأ نرصم يف
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 ةناهإ" ةمهتب .يسرم دمحم ةسائر نم موي 200 ىدم ىلع ,نينطاومو

 ةثالث لاوط ةمدقملا ةلثئامملا تاغالبلا ددع ىلع ديزي "ةيروهمجلا سيئر

 .274كرابم ينسح قبسألا سيئرلا مكح تحت دوقع

 اوراص ؛مهعقوم رّيغت نيملسملا ناوخإلا نكل مالعإلا ربغتي مل
 .ةدراطملاو رظحلا تقو مهل تدتما يتلا مالعإلا دي اوضعو .ةطلس

 امك مالعإلا يقب ؛مهل جيورتلاو مهروهظ نمث اوعفد نم ليمج اوركنأ
 ىلإ مالعإلا نم تدافتسا يتلا ةطلسلا تلوحتو ,ةطلسلل اًدقان وه

 .275اهتقباس لثم هب صبرتمو هل ودع

 نم مالعإلا جرخو .نناوخإلا مكحلا ماظن طقسو ءرئاودلا تراد

 تاقياضملاو تاقحالملو طوغضلا نأ ريغ «ةينيدلا ةنميملا ةءابع

 ةرتفلا يف رصم يف اولتق نيذلا نييفحصلا ددع عفترا دقف .ترمتسا

 ءايفحص 11 ىلإ لصيل ؛5.14 سرام 78 ىتح 5.1١ رياني 78 نم

 ريرقت بسح .مهلتق نع نيلوؤسملا بلغأ ةلادعلا دي لاطت نأ نود

 .276ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا هتدعأ

 ريشت امبسح «.2نييفحصلا ءالؤه لتق ثداوح يف ةيلوؤسملا

 ناوخإلا ةعامج ,(اياحض ه) ةطرشلا زاهج قتاع ىلع عقت .نئارقلا

 .2013 ريلوي 26 .ةرهاقلا :"ةيطارقميدلا“ ةلجم .ةروثلا رصم يف ةيمالعإلا برحلا :زيزعلادبع رساي 4

 .2013 ليربإ 2 ,ةرهاقلا ."”قورشلا" ةديرج .فورعملا ركان اي .يواصلا دقمحأ 5

 .”مويلا يرصملا“ ةديرح .[3317[3 رباني ذنم رصم يف ايفحص (5/3 داهشتسا :”ةيبرعلا ةكبشلا“ ,يلع لئاو 6

 .2014 ريمعبس 8 .ةرهاقلا
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 نيح يف .(ناتيحضر ةحلسملا تاوقلاو «(اياحض )١ اهيديؤمو نيملسملا
 .ةظحللا هذه ىتح ًالوهجم ىرخأ ةيحض نع لوؤسملا لظي

 قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا هتردصأ يذلا بيتكلا يف
 نم تالفإلاو ءرصم يف ةفاحصلا ءادهش" :ناونع تحت «ناسنإلا
 11 لتقم فورظو خيراوتو ءامسأل اقيثوت علاطن ,"باقعلا

 يكريمأ) نيبرصم ريغ نايفحص مهنيب واهو فرتحم نيب ام يفحص
 ثادحأ تدهش قطانم يف مهدوجو ءانثأ مهبلغأ ىضق ىضق (ياطيربو

 مهفادهتسا ىلإ ريشت فورظ يف مهضعب لتُق اميف ؛تارهاظت وأ فنع
 ةحفص هه يف ردص يذلا بيتكلا نمضتو .نييفحص مفوك ببسب
 ةقيثوك .ءمهروصو 11 لا نييفحصلا ءامسأ .طسوتملا عطقلا نم

 لتق يهو ءرصم يف ةفورعم نكت مل ةرهاظ ىلع ءوضلا طلست
 نم تالفإلا ةرهاظب ةبوحصم «ةوقب اهسأرب تلطأ اهنكل ,نييفحصلا

 كرابم ينسح عولخملا سيئرلا دهع ذنم رصم يف ةخسرتملا باقعلا
 .ةكبشلل اقفو مويلا ىتحو

 يف ةعبارلا ةبترملا رصم لعحت نأ ,كلذك لاخلاو ًببرغتسم نكي
 ثيح نم 2.5.١4 ماعل "دودح الب نولسارم" ةمظنمل يونسلا ريرقتلا

 ةبترملا رصم لتحت نأو ؛ناريإو ايرتيرإو نيصلا دعب ؛نييفحصلا لاقتعا
 ليوأتلا" ةمظنملا ريرقت هامس ام لظ يف ؛ةفاحصلا ةيرح ثيح نم 4
 ةمولعملا يف قحلا باسح ىلع يموقلا نمألا ةيامح موهفمل طرفملا
 .277'مالعإلا ةيرحل اًديدق لثعي كلذو ءاهيقلتو

 ,ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,نييفحصلا لاقتعا يف ةلود عبار رصم :"دودح الب نولسارم" «يلاغ انيه 7
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 تاياكحو ةقيمع روذج ةفاحصلاو ةطلسلا نيب ةقالعلا ةمزأل

 .كرابم دهع يف ةصاخ ءاهحرش لوطي

 يف ةباقنلا طيحم هدهش يذلا ,مويلا كلذ نويفحصلا ىسني نلو مل

 ىلع ًهجاجتحا نييفحصلل ةرهاظم ءانثأ ,تورث قلاخلادبع عراش

 تدعت امدنع ,2005 ماع يف ةيروتسدلا تاليدعتلا ىلع ءاتفتسالا

 تاالاح نم اًريبك اًددع مويلا كلذ دهشو «نيرهاظتملا ىلع ةطرشلا

 ,ةيندم سبالمب نمأ تاوق بناج نم ,تايفحصب يسنجلا شرحتلا
 سبحو «ةفاحصلا ةيرح كاهتنا لحارم نم ةديدج ةلحرم ةنشدم

 .ريبعتلاو يأرلا تايرح عمقو نييفحصلا

 رشنلا مئارج يف سبحلا ةبوقع ءاغلاب ةيروهمجلا ةسائر دعو مغرو
 ةيرحو ةيطارقميدلا نع ةضافضف تارابعب قدشتلاو «2004 ماع

 تاكاهتنا" دهش كرابم نإف .رخآلا يأرلاو ةفاحصلا يأرو «يأرلا
 ريدملل اقفو ."ريبعتلاو يأرلا ةيرحو مالعإلاو نييفحصلا دض
 نأ ىري يذلا ؛كرابم دامع ءريبعتلاو ركفلا ةيرح ةسسؤمل يذيفنتلا

 اذه نلعت نأ نكل .يأر كل نوكي نأ يف نكت مل كرابم رصع ةمزأ
 يأ وأ ةيبالطلا تاكرحلا وأ تاوبقلا وأ فحصلا ربع ءاوس ,يأرلا

 .278"ةيبدأ وأ ةينف ريبعت ةليسو

 هدهع تاونس تمستاو ,دويقلا نم ديدعلا كرابم رصع دهش
 تاونقلا قالغإ نع ًالضف ,مهلمع ءانثأ نييمالعإلاو نييفحصلا عمقب

 411و ..اماع 16 يف "بيذعتلا"ب لتق ةلاح 167 :عولخملا دهع يف ؛طسابلادبع ىنيلو يرضحلا ريده 8

 .2014 ريمسيد 5 ءيررتكلالا "قورشلا ةباوب" عقوم «يأرلا نع ريبعتلل اكاهتنا
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 ةينفلاو ةيعادبإلا تاطاشنلا عيمج ىلع ةينمأ ةضبق ضرفو .فحصلاو

 تدأ «ريبعتلاو يأرلا ةيرح ىلع ةينمألا ةضبقلا كلت .ماظنلا دده يتلا

 يذلا داسفلا راشتنا يف مهاس ام ,تامولعملا لوادت نوناق ليطعت ىلإ

 تامولعملاو تارارقلا ىلع ميتعتلا ببسب .نآلا ىتح هنم يباعن

 يف رشدلا رظح تارارق يف عسوتلل ةفاضإلاب ,«تانايبلاو تايئاصحإلاو

 .تامارغلاو سبحلل نييفحصلا ضيرعتو ءاياضقلا

 نيب ةرتفلا نع ,ناسنإلا قوقحلا ةيرصملا ةمظنملل ريرقت دصرو
 «ريبعتلاو يأرلا ةيرحل كاهتنا ةلاح 411 وحن 2009و 2000 يّماع
 نييفحصل ةيضق 33 يف قيقحتلاو ,نييفحصل ةمكاحم 168 نيب تعونت

 ءوس ةلاح 38و ءاسفلؤمو ةعوبطم 130 ةرداصمو ةماعلا ةباينلا مامأ
 «نينودملل ةمكاحمو لاقتعا ةلاح 30 ىلإ ةفاضإلاب ,نييفحصلل ةلماعم

 .تايئاضفلا دض اكاهتنا 12و

 ةفصب ريبعتلاو يأرلا ةيرح عاضوأ نأ اهريرقت يف ةمظنملا تدكأو

 لالخ ًظوحلم اًروطت دهشت مل ؛ةصاخ ةفصب ةفاحصلا ةيرحو ,ةماع
 مئارج يف سبحلا ءاغلإب يسائرلا دعولا قالطإل ةقحاللا تاونسلا

 ميمكت ةسايس رارمتسا ءوض يف «ةماتق ةروصلا تدادزاو ءرشنلا

 ةضورفملا ةيلالا تامارغلا يف ةالاغملاو ,نييفحصلا سبحو .هاوفألا

 تافلؤملا ةرداصمو «نينودملا قحب تاكاهتنالا نع ًالضف ؛مهيلع
 .279ةينفلا

 .هسفن ردصملا 9
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 ريرحت سيئر ,ىسيع ميهاربإ ءاعدتسا مت ,2007 ربمتبس 5 يفو
 هماقا ةيفلخ ىلع ."ةلودلا نمأ" يف قيقحتلل ءاهتقو "روتسدلا" ةديرج

 لالخ اهرشن تالاقم ةدع يف ,كرابم ةحص نع ةبذاك رابخأ ةعاذإب

 عم رهشأ 6 هسبحب ةمكحملا تضقو ,سطسغأ 30 ىلإ 24 نم ةرتفلا

 فانئتسالا لوبق مت فانئتسالا يفو ,هينج فلأ 200 ةلافكو ,.لغشلا

 ردصأ مث ,ةمارغلا ءاغلإو ءنيرهش ىلإ مكحلا فيفختو ءهنم مدقملا

 ماعلا نم ربوتكأ 6 يف هنع يسائرلا وفعلاب ايروهمج اًرارق كرابم

 فلأ 20 ةمارغو ,ةنس ةدمل سبحلاب ةزوجعلا حنج ةمكحم تضقو

 ,"رجفلا" ةديرج ريرحت سيئر نم لكل ؛هينج فالآ 10 ةلافكو .هينج

 ميهاربإ ؛قبسألا "ةمألا توص" ةديرج ريرحت سيئرو ,ةدومح لداع

 ,يشاربإلا لئاو ."ةمألا توص"ل يذيفنتلا ريرحتلا سيئرو ,ىسيع
 ةيضقلا يف ؛ليدنق ميلحلادبع ,قبسألا "ةماركلا" ةديرج ريرحت سيئرو
 ,ةيروهمجلا سيئرل ةءاسإلا دمعت ةمهتب 22007 ةنسل 1799 مقر

 لامج ,؛بزحلا يف تاسايسلا ةنجل نيمأو ؛يبطولا بزحلا سيئر هتفصب

 .كرابم

 33و «نييفحصلل ةلماعم ءوس ةلاح 38 ةيقوقح تامظنم تدصرو

 ةانقل عبات ريوصت مقاط ضرعت ,2008 ليربإ 8 يفف ءرشن رظح ةلاح

 لالخ «ةيندم سبالمب نمأ دارفأ بناج نم فاقيإلل ةيرطقلا ةريزجلا

 ددع تاجاجتحاو ءاهل ءارزولا سيئر ةرايزو .ةلحملا ثادحأ مهتيطغت

 .نيلقتعملا يلاهأ نم
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 "ةيافك" ةكرح يف طشانلاو نودملا لرتم نمألا تاوق تمحتقاو
 6 يف ,"بضاغ توص" ةنودم بحاص .داج نيدلا ءايض ,ةيبرغلاب
 ,مولعم ريغ ناكم ىلإ هتداتقا امك ؛هيلع ضبقلا تقلأو ,«2009 رياربف
 ههيجوت ةيفلخ ىلع «يئاضق مكح نود ءاطقلا نجس يف هتعدوأو
 .ينيطسلفلا بعشلا ىلع ءادتعالا ةمزأ عم ةموكحلا لماعتل تاداقتنا

 ويلوي 23 يف ةيناربإلا "ملاعلا" ةانق بتكم نمألا ةزهجأ تقلغأو
 تادعمو ,مالفألاو ,رتويبمكلا ةزهجأ نم اًددع ترداص امك 8
 نأ مغر «ثبلاب صيخرت ىلع ةانقلا لوصح مدع ىوعدب .ريوصتلا
 ةيرصملا ةمظنملا تدصرو «نيماع ذنم ةرهاقلا يف لمعت تناك ةانقلا

 دض اكاهتنا 130و ,تايئاضفلا دض اكاهتنا 12 .ناسنإلا قوقحل
 .هسفن ماعلا يف ,تاعوبطملا

 كرابم اهنشد يتلا باقعلا نم تالفإلا ةرهاظ نأ فسؤملا نم
 رياني 70 ةروث مغرو ءافضيأ نييفحصلا لمشتل ترشتناو تعسوت
 نإف ,ةيساسألا اَهتاراعش نمض ةيناسنإلا ةماركلا راعش ناك يتلا
 لظتل ؛تاسرامملا سفن يف ريبك لكشب تطروت ةبقاعتملا تاموكحلا
 ةدارإلا بايغ هردهي حلم ًبلطم نوناقلا ةدايسو ةبيغم ةلادعلا
 .هرارقإل ةيسايسلا

 ًفكاهتنا 12 "ريبعتلاو ركفلا ةيرح" ةسسؤم تدصر دقو
 مهتيطغت ءانثأ ,نمألا تاوق دي ىلع نيروصمو نييفحص قحب تعفو

 يف ةءاربلا ماكحأ رودص بقع تقلطنا يتلا تاجاجتحالل ةيفحصلا
 .280"ن رقلا ةيضق"ب ايمالعإ ةفورعملا ةيضقلا

 يرصملا“ ةديرج . ةءاربلا دعب نيموي لالخ نييفحصلا ىلع ءادتعا ةلاح 617 :"ريبعتلاو ركفلا“ يلاغ ايه 0

 .2014 ريمسيد 3 ؛ةرهاقلا .”مويلا
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 قلطب ,"رجفلا" ةديرجب يفحصلا ءميلس نمحرلادبع بيصأ دقف

 ةديرج روصم .,حالص دمحم ضرعتو .ىرسيلا همدق يف شوطرخ

 ام حسمو ,هتريماك ةسدع ريسكتو هيلع برضلاب ءادتعالل ."رجفلا"

 تادايقلا دحأ هجوو «طابضلا دحأ نم بلط ىلع ءانب هريوصتب ماق

 دحأ ىدتعاو .ةديرجلا سفن نم ,نمحرلادبع رمعل بابسلا ةينمألا

 راوجب ,"وتيف" ةديرجب روصم .يوسيعلا فرشأ دومحم ىلع طابضلا

 نم «ىبجي ىفطصمو زيزعلادبع ميرك نيروصملا يتداهشل اقبطو
 ىدحاي ةباصإلل ديسلا ىفطصم روصملا ضرعت ,."عباسلا مويلا" ةديرج

 هطوقس دنعو .هنم برقلاب تطقس يتلاو ,ع ومدلل ليسملا زاغلا لبانق

 ةطرش مسقل هليحرتو هيلع ضبقلا مت «ةباصإلا رثإ ,ضرألا ىلع
 .نيدباع

 ىدحإ لخاد ."زوين ةباوبلا" لسارم ءرون دمحم زاجتحا متو

 ةطرش مسقل هليحرت مت اهدعبو ءضاير معنملادبع ناديم يف تاعردملا

 اقبط هحارس قالطإ لبق تاعاس عضبل زجتحا ثيح «نيدباع

 «يلابجلا دمحم ىلع ضبقلاو ."زوين ةباوبلا" يف روصم :؛ميهاربإ ماسبل

 ."رصم تود" عقوم لسارم

 ريرحتلا ئباديمب ةطيحملا قطانملل نمألا تاوق طيشمت لالخو

 رصم" عقوم لسارم ,دامع بحم ىلع ضبقلا 3 «ضاير معنملادبعو

 وبأ يربص عراش نم برقلاب ىهاقملا ىدحإ نم ,يورتكلإلا "ةيبرعلا
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 مي هابتشالا مت نم عم ايئاوشع هيلع ضبقلا مت هنإ دامع لاقو
 ىلع تارم ةدع برضلاب هيلع ءادتعالا متو ,ةرهاظملا يف ةكراشملا يف

 .ةصاخلا تاوقلا دارفأ ضعب دي

 مزاحو لامك دمحم ىلع ءادتعالا مث 4 ربمفون .٠“ يفو

 ءانثأ نيدنجم لبق نم ,"مويلا يرصملا" ةديرجب نيروصملا ,ديمحلادبع
 ىلعأ نم ضاير معنملادبع ناديم يف ةيراجلا ثادحألا امهريوصت
 نإ امهل ليق نايفحص امهفأ ناروصملا نلعأ امدنعو .ربوتكأ " يربوك
 ,ةطرشلا ةرايسل امهدايتقا مت اهدعب ,ريوصتلا يف قحلا امهيطعي ال كلذ
 .ههجو ىلع برضلاب لامك ىلع نيمثلملا طابضلا دحأ ىدتعا كانهو

 ةرركتملا امهتابلط دعب امهحارس قالطإ متو ,هنيع يف ةباصإي ببست ام
 .ةيفحصلا امهيتيوه صحفل

 ,ينسح دمحأ ىلع برضلاب ءادتعالا مت ,ءضفلا تالواحم ءانثأو

 لسارم «ليعامسإ رمُغ برضو ؛"عباسلا مويلا" ةديرج يف يفحصلا
 نم اًرمأ اوقلت امدعب ,نيدنجملا نم ةعومجم دي ىلع ,"دفولا" ةديرج
 نمألا تادايق دحأ نم امهناذئتسا مغر نيروصملا برضب طابضلا دحأ
 ءانب ةيديدحلا راوسألا دحأ ءارو فوقولاب امهمازتلاو ريوصتلا لبق
 .هبلط ىلع

 اهل يدصتلاو ةميلألا براجتلا كلت نم يرصملا مالعإلا بستكا
 يف دومصلا ىلع ربكأ ةردق ,ةنكمملا ةيباقنلاو ةينوناقلا قرطلا فلتخمب
 «لخادلا نم تيبلا بيترت ةداعإ ىلإ دشأ ةجاح امبرو ,طوغضلا عجو

 لكشب مهفوؤش ةئهملا لهأ ةرادإ نامضل .يمالعإ فرش قاثيم قفو
 .ةلحرملا تاريغتم عم ميقتسي
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 ةقيقحلا تمصت امدنع

 سرج حبصأ ةخيشخش ناكي بلق انأ"

 سرحلاو مدخلا اويحص هب تلجلج
 هيلوتفخ هيلو تمق ..جربم ا انأ

 سرف ينم تحت الو فيس يديإ ف ال

 281'”يبجع

 دعوم ىلع رصم تناك ؛:2 ربمسيد 4 قفاوملا ءاثالغلا موي ف

 .ةقيقحلا باجتحا عم

 ,باجتحالا ةلقتسمو ةيبزح ةفيحص 11 تبجتحا دقف

 اًديفنت ءروتسدلا عورشمب تايرحلاو ةفاحصلا داوم ىلع اسجاجتحا

 لهاجت رارمتسا لاح ,«باجتحالاب نييفحصلا ةباقن سلجب رارقل

 .ةيفحصلا ةعامجلا بلاطم ةيسيسأتلا ةيعمجلا

 ةباقن تاحارتقا لك تضفر ةيسيسأتلا ةيعمجلا نأ لصاحلاو

 ءافتكالاو يأرلا مئارج يف سبحلا رظح لثم ءابيرقت نييفحصلا
 مكحب ىتح ليطعتلا وأ فاقيإلا وأ ةرداصملا رظحو «ةيندملا تابوقعلاب

 مالعإلا لئاسوو فحصلا لالقتسا ىلع صنلا كلذكو ,2يئاضق

 .1996 «ةرهاقلا ,باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةنيهلا ,ةرسألا ةبتكم «تايعابر :نيهاج حجالص 1
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 تدروأ امك .مكاحلا بزحلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا نع بعشلل ةكولمملا
 ةفاحصلا ةيرح دييقتب حمست ةطاطم ًصوصن روع عورشم يف
 حضفو ءاطخألا فشك يف هرودل مالعإلا نم ًماقتنا ,مالعإلاو
 .بيذاكألا

 دبيقت يلع ًاجاجتحا رودصلا نع تبجتحا يتلا فحصلاو

 مويلاو «مويلا يرصملاو ,نطولاو ءريرحتلاو ,قورشلا :يه تايرخلا
 ,يلاهألاو ءرجفلاو ءرارحألاو ,عوبسألاو ءدفولاو «عباسلا
 .282روتسدلاو

 - ةيئاضف تاونق سمح نماضت لظ يف ايئانثتسا ثدحلا ناك
 -"سانلاو ةرهاقلا"و "ةايحلا"و .8©و "ميرد"و 080011 تاونق يهو
 نم ,ةرشابم يلاتلا مويلا يف اًقاشاش ديوسعب اهدهعتو فحصلا عم
 رجفت رثإ هزاجنإ رذعت ام وهو ءامحابص 2 ىتح ءاسم 6 ةعاسلا
 رصق مامأ ةفسؤملاو ةيمادلا تاهجاوملا ةدح دعاصتو عاضوألا
 .يسائرلا ةيداحتالا

 دعاصت عم ةيرصم ةيئاضف تاونق تاشاش ديوست رارق نمازت

 نأ مغر .يمالعإلا جاتنإلا ةنيدمل ةيمالسإ ىوق فادهتسا ةريتو
 مهسفنأ نييمالسإلا ةليسو تناك اهيف ةلماعلا ةيئاضفلا تاوبقلا

 يف رظحلاو عنملا نمز يف ؛ةيعرشلا ىلع لوصحلاو ماعلا يأرلل روهظلل
 .كرابم دهع

 ريمسيد 4 .ةرهاقلا ؛"فسويلا زور“ ةديرج .مويلا بجتحت ةلقتسملاو ةيبزحلا فحصلا عينج :يسهل لامجج 2
.012 
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 اهرصاح يتلا- يمالعإلا جاتنإلا ةنيدمل ةيرصملا ةكرشلا نأ رك ذي
 ةقطنملا يف تئشنأ -ةرم ريغ ليعامسإ وبأ حالص مزاح خيشلا راصنأ

 ةنسل 230 نوناقلل اًقبط 1997 ربوتكأ نم سداسلا ةنيدمب ةرحلا
 سأرب 1999 ةصروبلا يف تديقو ,1997 ماعل 8 مقر نوناقلاو 8

 ةميقب عوفدم لام سأرو ءيرصم هينج نييالب 5 ةميقب حرصملا لاملا
 .283مهس نويلم 172 ىلع ةعزوم هينج نويلب 2

 دعي باجتحالا نأ ةفاحصلا ةنهم خويش نم ددع ريدقت يف ناك
 ةيرح ىلع ظافحلل ةيديعصت تاءارجإ ةلسلس نمض ىلوأ ةوطخ

 ًصاخ سيلو هلمكأب يرصملا بعشلل اقح اهرابتعاب ,ةفاحصلا

 ةدر لثمت يتلا ديدجلا روتسدلا داوم لوح لدج طسو كلذ ءاج

 نحنو .كرابم روتسد داوم نم أوسأ ودبتو «ريبعتلاو يأرلا ةيرح نع
 عورشم داوم يف ةفاحصلا عضو نإ لوقن نيح ةقيقحلا زواجن ال
 ةطلس ىلع اناودع دعت يتلا 48 ةداملا ةصاخ ءايثراك ادب روتسدلا

 دانت ملو ًالصأ ثدحت مل ةروثلا نأكو ..اهتايرحل اًدييقتو ةفاحصلا

 نم ةبغر دوجوب ةيفحصلا ةعامجلا ىدل ماع روعش طسو «ةيرحلاب
 ميمكعل باهرإلل ةبلاسلا تابوقعلا ىلع ءاقبإلا يف مكاحلا ماظنلا

 .رخآلا يأرلا عنمو هاوفألا

 10 «.ةرهاقلا ,”"مويلا يرصملا" ةديرج .برحنل فده ىلإ نييمالمإلل ةيعرشلا ةصنم نم جاتنإلا ةنيدم 3

 .2012 ريمسيد
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 ةرطاق تعقو .يسايسلا مالسإلا تارايت ةوق يمانت لظ يفو

 مادصلا" ةقرطمو "عمقلاو ءادعلا" نادنس نيب اهاجرو يرصلملا مالعإلا

 تناب ةديدج ةروث وأ ىضوفلا مامأ بابلا حتف وأ ."نيكمتلا وأ

 عارصلا اذه لك طسوو .روتسدلا ريرمت ةكرعم لبق اًهاصاهرإ

 ناوخإلا ةعامج تناك .ةمكاحلا ةطلسلاو . ةفاحصلا نيب يسايسلا

 يتلا ,ةيموقلا تاسسؤملاو فحصلا ىلع اًفرطيس طسبت نيملسملا

 مايأ اه ثدحتت تناك يتلا ةروصلا سفنب افاسلب ثدحتت تحبصأ

 .كرابم قباسلا سيئرلا

 نأ يف لثمتي كيتكت ىلإ تأجل يسرم دهع يف ةطلسلا نأ ودبيو
 يدملا عمتجملا عم تاقالعلا قدر الو ايم ةرهش رثكألاب أدبت

 وه نم كانه سيل هنأب نيقابلا ىلإ ةلاسر لسرت يكل ,يلودلاو يرصملا
 نم ففخي الو سبحلا ىلإ رمألا لصو ول ىتح «قيقحتلا ىلع يصع
 ثدحتملا هنلعأ ام رارغ ىلع ,ةرخأتم ةوطخ .هجوتلا اذه ةأطو

 عيمج بحسب رمأ يسرم نأ نم ؛ةيروهمجلا ةسائر مساب يمسرلا
 تاعئاش رشن وأ هتناهإب قلعتت يتلاو ؛نييفحصلا دض ةمدقملا تاغالبلا

 .284هلوح

 «تاباينلا ىلإ نييمالعإلا ءاعدتساب هدهع أدب دق ماظنلا ناك اذإو

 ,يمهف لامجو ىسيع ميهاربإو دجام ميرو دعس دومحم عم ثدح امك

 مساب ءاعدتسا عم أدب لأوسأ وه ال تامدقم ناك كلذ لك نإف

 ةباوب" عقوم ."سيئرلا ةناهإ' ةمهتب نييفحصلا دض ةمدقملا تاغالبلا عينج بحسب رمأي يسرم .ناميلس ءالجت 4

 .2013 ليربا 10 .يورتكلالا ”قورشلا
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 ءاردزاو سيئرلا ةناهإ يتمهتب "جمانربلا" جمانرب مدقم فسوي

 ىلإ ريخلا وبأ ءاميشو يطومرقلا رباج نم لك ليوحت متو «نايدألا
 فصعلا نم ةيساقو ةديدج ةلحرم أدبتل ؛ةفلتخم مهتب ماعلا بئانلا

 .285نييمالعإلا ةدراطمو هاوفألا ميمكتو تايرحلاب

 وينوي 30 يف يسرم سيئرلا يلوت ذنم ةرتفلا نأ ىلإ ريشن نأ يفكي
 قلعتي اميف ةديدش ةيصوصنخب تمستا 2013 ويام علطم تح 2

 باش ام ىلإ رظنلاب ,نويرصملا نويفحصلا اهل ضرعت يتلا تاءادتعالاب

 ىتح .امهريغو مطقملاو ةيداحتالا يف ةفينع تاكابتشا نم ةرتفلا كلت

 64 ةدوصرم تاءادتعال اوضرعت نيذلا نييرصملا نييفحصلا ددع غلب

 اوضرعت نيذلا نييرصملا نييفحصلا يلامجإ نم 9/031 نولثمي ايفحص
 .رياني 25 ةروث دنم تاءادتعال

 تاساردلل يرصملا زكرم هدعأ يذلا- دصرلا اذه نإ

 نوؤشلا نم ماعلا بئانلل ةهجوملا تاغالبلا ىلع دمتعا -تامولعملاو

 ,ةيلودلا نييفحصلا ةيامح ةنجل ريراقتو «نييفحصلا ةباقنب ةينوناقلا

 ,ةينعملا ةيمالعإلا ريراقتلا كلذكو ةلصلا تاذ ةيقوقحلا تامظنملاو

 نع ريثكب وأ ليلقب لقأ نوكي دق مقرلا" :نإف زكرملا ريرقت بسحو
 اهتيطغت وأ اهنع غالبإلا متي ملو لعفلاب تعقو يتلا تاءادتعالا
 ."ايمالعإ

 ال ضرعت يتلا تاءادتعالا عاونأ ىلإ هتسارد يف زكرملا راشأو

 ليربإ 30 ىتح 2012 ويلوي 1 نم ةرتفلا يف نويرصملا نويفحصلا

 .2013 ليربإ 2 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ىدحو سيل فسوي مساب «ياجرسلا دلاخ 5
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 اهرثكأ غلب ءاعون 13 نم ءادتعا 92 وحنل اوضرعت مهفأو ؛:3
 ةلاح 11 ىلع تلمتشا امك .ةلاح 5 برضلاب ءادتعالا تالاح

 بناج ىلإ اذه ,يطاطم وأ يح صاصر وأ شوطرخ تاقلطب ةباصإ
 يقل يذلا .فيض وبأ ينيسحلا يفحصلا يف ةلثمتم ةدحاو لتق ةلاح

 هتيطغت ءاثأ سأرلا يف شوطرخ قلطب هتباصإ نم عوبسأ دعب هعرصم
 .2012 ربمسيد يف ةيداحتالا رصق ثادحأ

 عقوم نم يواصلا دمحم ىلوألا ,فاطتخا يّتلاح دصرلا رهظيو

 لاجر لبق نم 2013 رياربف يف فاطتخالل ضرعت يذلا ,"يوارصم"
 عم مهلمع معزب ةرايس بوكر ىلع هوربجأ ةيندم سبالم نودتري
 مث ,لوهجم ناكم ىلإ هوداتقا ثيح هينيع ىلع ةباصع نيعضاو ةطرشلا

 يزوف كلذكو .هتاقلعتم ىلع ءاليتسالاو هبرض دعب هحارس اوقلطأ

 .هلرتم مامأ فطشخا يذلا 2013 سرام ين "ءاسملا" ةديرجب يديوه

 اهبلغأ ءاج قيقحتلل ءاعدتسا تالاح 9 ىلع دصرلا لمتشا امك

 نمألاو ملسلا ريدكتو «ةيروهمجلا سيئر ةناهاب قلعتت تاماهقا يف
 ىلع قيلعتلاو «ةيئاضقلا ةطلسلا ةناهإو .نايدألا ءاردزاو .يموقلا

 هسبح ةمكحملا تررق يذلا ,يفيفع مالسإ مهنمو .اهماكحأ
 رابخأ" رشن لالخ نم سيئرلا ةناهإب هماهقا ةيضق ةمذ ىلع طايخا

 سبحلا ءاغلاب نوناقب اًرارق يسرم رادصإ هبقعأ ام وهو ."ةبذاك

 .2012 سطسغأ يف نييفحصلل يطايتحالا

 تاءاسإلاو «لاقتعالاو تقؤملا زاجتحالا تالاح كلذ ىلإ فاضي

 ريسكت لالخ نم ةجطلبلا لامعأب مايقلاو ,تاديدهتلا هيجوتو ةيظفللا
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 .ةيصخشلا تاقلعتملا ىلع ءاليتسالاو تارايسلا

 ىلعألا راركتلا نأ حضتي ءءادتعالاب ةمئاقلا ةهجلاب قلعتي اميفو

 يللامجإ نم 9036 ةبسنبو ةلاح 23 يللامجإب نيرهاظتملا حاصل ءاج
 يدعت تالاح نم 9/83 نأ رابتعالا يف اذخأ ,ءادتعالا تالاح
 19 يللامجإي نيملسملا ناوخإلا ةعامج راصنأ لبق نم تءاج نيرهاظتملا

 ةطرشلا تاوق بناج نم ءادتعالا تالاح ىلع ديزي ام وهو ,ةلاح

 ريبكلا عافترالا نأشلا اذه يف ظحاليو .ةلاح 14 تغلب يتلا

 اءزج لثمت يتلاو 7020.3 ةبسنب نولوهجم اهب موقي يتلا تاءادتعالل
 .ةيوهلا ولوهجم امي موقي يتلا ءادتعالا تالاحخل ةماع ةرهاظ نم

 قفو تاءادتعال اوضرعت نيذلا نييفحصلا عيزوتب قلعتي اميفو
 يلامجإب نيروصملا نم ايبسن ةيلاع ةبسن دوجو امي ظحالي «ةفيظولا
 ىلإ عجري ام وهو ءءادتعالل اوضرعت نم 9036 ةبسنب اًروصم 3
 ةبغرو هتاودأ لالخ نم روصملا يفحصلا ىلع لالدتسالا ةلوهس

 ماسر بناج ىلإ اذه .هعوقو ءانثأ ءادتعالا ليجست عنم يف يدتعملا

 ءاعد ”مويلا يرصملا" ةديرج يف ةماسرلا يهو ءدحاو ريتاكيراك
 ءاردزا ةمهتب 2012 ربمسيد يف قيقحتلل اهؤاعدتسا مت يتلا .لدعلا

 .286نايدألا

 لتقلا نيب تاءادتعال اوضرعت ايفحص 64 :ةسارد «؛تامولعملاو تاساردلل يرصملا زكرهو عقاولا دومحم 6

 .2013 وبام 4 ,ةرهاقلا ."مويلا يرصملا" ةديرج ."يسرم" مكح تحت فاطتخالاو
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 تاسسؤمو نييمالعإ دض كاهتنا 202 دصر ىلإ اضيأ ريشن
 ,يسرم دمحم دهع يف ةلاح 126 اهنيب نم ,2012 لالخ ؛«ةيمالعإ

 ديدهتلاو برضلاو فذقلاو بسلاو شرحتلاو لعقلا يف تلثمت
 .ةيروهمجلا سيئر ةناهإو ,نايدألا ءاردزاب مهو ,ضيرحتلاو

 نأ تامولعملا ةينقتل معد زكرملا يونسلا ريرقتلا فشكيو
 نم ,ةلاح 14 تغلب يسرم دهع يف نييمالعإلا ىلإ ةهجوملا تاكاهتنالا
 ىلإ ةهجوملا تاكاهتنالا ددع نأو .2012 ماع لالخ 185 لصأ

 ربمسيد رهش لتحاو .ماعلا لالخ 17 لصأ نم 12 مالعإلا لئاسو
 55 عقاوب «نييمالعإلا ىلإ ةهجوملا تاكاهتنالا ددع يف لوألا زكرملا
 زكرملا رياربفو ءاسكاهتنا 28ب «يباثلا زكرملا ويام لتحا اميف ,ةلاح
 .ةدحاو ةلاحب ريخألا

 ءاراجتحا 19و ءاقيقحت 44و ,برض ةلاح 29 ريرقتلا دصرو
 11و ءيركسعلا ءاضقلا مامأ اقيقحت 14و ءايرادإ اقيقحت 14و
 فقو يف تلئدمت تازواجتو ,ةدحاو ءافتخا ةلاحو ,2سيئرلل ةناهإ

 190 اهنم ءاكاهتنا 280 دهش 2011 ماع نأ ىلإ راشأو .جمارب
 .287رياني 25 ةروثل ىلوألا 18لا مايألا لالخ

 نييفحصلا دض ةعوفرملا تاغالبلا ددع نأ ىلإ اسضيأ ريشن

 تايبلسلاو عمتجملا اياضق مهتشقانم وأ مهئارآ ببسب نييمالعإلاو

 :ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ءنييفحصلا دض هتاغالب بحسي يسرم .يدنهلا ماسحو ينخاخدلا ةيحتف 7

 .2013 ليربإ 1
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 ديلاقم يسرم دمحم يلوت ذنم غالب 600 وحن ىلإ لصو .هيف ةدوجوملا
 ةلاسر دعي امث ,2013 سرام ىتحو ,2012 وينوي رخآ .ةطلسلا

 ءاضقلاو .هتوص تاكسإل ,مكاحلا ماظنلا ضراعي يفحص لكل ةهجوم
 عمتجما ىلع ةياصولا نم عون ضرفو «ريبعتلاو يأرلا ةيرح ىلع
 .288يرصملا

 يسرم دمحم سيئرلل ىلوألا ةتسلا رهشألا نأ كلذ نم ىكألا
 تغلب «,مالعإلا لاجم ين نيلماعلاو نييفحصلل تاقحالم ةلمح تدهش

 يذلا كرابم ينسح سيئرلا دهع لالخ هل اوضرعت ام لاثمأ ةعبرأ

 .اًماع 30 رمتسا

 قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا ريدم ءديع لامج بسحو
 نويفحصلا اهل ضرعت يتلا ةيئاضقلا تاقحالملا نإف .ناسنإلا

 يسرم دهع نم ىلوألا ةتسلا روهشلا لالخ مالعإلا يف نولماعلاو
 سيئرلا ةرتف اًقدهش يتلا اياضقلا ددع فعض ةرم 24 ىلإ تلصو

 لمعلا ءدب ذنم رصم ماكح لك نم رثكأ يهو ؛تاداسلا رونأ لحارلا
 اهمادختسا متو 21909 ماع يف ةلودلا سأر ةناهإ مرجت يتلا ةداملاب

 لحارلا يفحصلا دض اثلا يملح سابع ويدخلا دهع يف ةرم لوأل

 .289يملح دمحأ

 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج .”يسرم“ يلوت ذنم نييمالعإ دض غالب 600 :"ةيرصملا ةمظنملا" يلع لئاو 8

 .2013 ليربإ 3

 ,كرابم دهع فاعضأ 4 نييمالعإلا تاقحالم :”ةيبرعلا ةكبشلا" .فسوي مزاحو رهام دمحمو يبلش دمحأ 9

 .2013 رياني 20 .ةرهاقلا ."مويلا يرصملا“ ةديرج
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 سلجم لوأ باختنا دعب اًءوس رثكأ حبصأ ةفاحصلا عضو نإ لب
 هيلع نميق يذلا- سلجملا اذه ذخأ ذإ ؛رياني 25 ةروث بقع ىروش

 اهنم ءاهيف قحلا هل سيل رومأ يف لخدتي -يسايسلا مالسإلا ىوق
 اذه رهظو «نييفحصلا ةباقن نم قحلا اذه بلسو نييفحصلا بيدأت

 ةديرج ريرحت سيئر ميحرلادبع لامج لزع ةيضق يف حوضوب
 سلجملاب صاخلا لصفلا يف سيل هنأ املع ,هبصنم نم "ةيروهمجلا'
 صن يأ (1996 ةنسل 96) ةفاحصلا ميظنت نوناق نم ةفاحصلل ىلعألا
 يف ررحم يأ لصفي وأ نيعي نأ .هسفن سلجملا وأ .سلجما سيئرل زيجي
 ةيموي ةفيحص ريرحتل سيئر نوكي نأ كلاب امف ,ةيموقلا فحصلا
 ."لمعلا نع فقولا" ةبوقعب فصوي امل ةراشإ يأ هب تسيلو «ةيموق
 ىلعألا سلجماب "ميقلا ةنج" يطعت ال ,نوناقلا اذهل ةيذيفنلا ةحئاللاو

 يأ عيقوت وأ نييفحصلا عم قيقحتلاب صاصتخا يأ .ةفاحصلل

 .290مهيلع تابوقع

 نأ دعب يسرم دمحم هردصي نوناقب رارق لوأ نأب انه ركذو

 ليدعتب يضقت ىلوألا ءطقف نيتدام نمضت .عيرشتلا ةطلس هيلإ تلقتنا
 يتلا ,1996 ماع رداصلا ةفاحصلا ةطلس نوناق نم 41 ةداملا صن
 عقت يتلا مئارجلا يف يطايتحالا سبحلا زوجي ال" هنأ ىلع صنت تناك

 نم 179 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةميرجلا يف الإ ,«فحصلا ةطساوب
 ىلع قبطنتو «ةداملا يف دراولا ءانشتسالا ىغلي ثيحب ,"تابوقعلا نوناق

 20 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ؛"ميحرلادبع لامج" لصف رارق ىلع ةينوناق شماوه ؛ىسيع حالص 0

 .2012 ربوتكأ
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 سيئر ةناهإ ةميرج كلذ يف امب فحصلا ةطساوب عقت يتلا مئارجلا لك

 صندتو «تابوقعلا نوناق نم 179 ةداملا اهيلع صنت يتلا ةيروهمجلا

 ضرغلا ناكو .هرودص درجمب نوناقلا اذه ذفني نأ ىلع ةيناثلا

 ريرحت سيئر يفيفع مالسإ سبح وه نوناقب رارقلا اذه نم يساسألا
 يوطنت ةبذاك تاعئاشو تانايب رشن ةمهتب ةصاخلا "روتسدلا" ةديرج

 .ماعلا نمألا ريدكت اهأش نم ,ةيروهمجلا سيئر ةناهإ ىلع

 يف نمكت رصم يف يبرحلاو صاخلا مالعإلا ةوق نإف كلذ عمو
 ىلع ةدوجوملا لثم ةيمالعإ براجت عنص يف يمالسإلا رايتلا قافخإ
 ةرشابم ريثأتلا نم اهنكمت يتلا ةينهملا ةراهملاو ةبهوملا اهداقتفال ؛ةحاسلا

 .نينطاوملا يف

 يداعملا هفقوم فخي مل نيملسملا ناوخإلا دهع يف ماظنلا نأ ةلكشملا

 دشرم تاحيرصت لالخ نم حوضوب اذه رهظو ,مالعإلاو ةفاحصلل

 اوفصو امنيح .هسفن ةيروهمجلا سيئر لب «عيدب دمحم ناوخإلا
 .201"نوشترم"و "نوعرف ةرحس" مهأب نييفحصلا

 يف ةدع تارمل رركت مالعإلا لئاسو ىلع ناوخإلا دشرم موجه
 كلت ربتعتو ؛ةعامجلا عقوم ىلع اهرشني يتلا ةيعوبسألا لئاسرلا
 نمض نمو ؛ةعامجلا دارفأ مامأ قيرطلا مسرو ايلعلا ةسايسلا لئاسرلا
 لئاسو ضعب" مَا ثيح 2012 ربمسيد 6 موي رشن ام لئاسرلا كلت

 31 :ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج ,ةروثلا ةيعفدم ..مالعإلا ,يلاغ انيمو لممللا قورافو نسح يلع فلخ 1
 2012 ريمسيد
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 ةلبلبلا ةراثإ ىلع ةدعاسملاب ةعومسملاو ةيئرملاو ةءورقملا مالعإلا

 ."تائيهلاو تايصخشلا ضعب نم لينلاو ,كيكشتلاو

 يف اهرشن ىرخأ ةلاسر يف مالعإلا نم ناوخإلا دشرم لان امك

 بجي اهتضهو ةمألا مدقتل نولمعي نيذلاو" :لاق ثيح ءربمسيد 7

 بذكي ىحضأ يذلا ,طبثملا يمالعإلا جيجضلا ىلإ اوتفعلي الأ

 انسفنأ لغشن نأ نم رذحنلو هلوانتي ام لك يف بذكلا ىرحتيو
 لدج يف دوهجلاو تاقوألا كلهتسي هنأل ؛نورتفي ام ىلع درلاب

 عيدب دمحم بئان ,رطاشلا تريخ سدنهملا كراش ربمسيد 8 ينو
 ةئيه رمتؤم بقع كلذو «مالعإلا ىلع موجحلا يف ,داشرإلا بتكم يف
 مجاه ثيح «.نييفلسلاو ناوخإلل عمجت يهو ,2حالصإلا قوقح
 نكل «بعشلا للضي دسافلا لاملا مالعإ هنإ" :الئاق مالعإلا رطاشلا

 نوللضم مهأ فشتكيسو ءزيع هترطفب يرصملا بعشلا نأ مهاف
 ."نودسافو

 ثيح «مالعإلا رطاشلا اهيف مجاهي يتلا ىلوألا ةرملا كلت نكت مل
 موي مالعإلا اهيف مجاه تاحيرصت لوضانألا ةلاكو لبق نم هل ترشن

 ةيبابشلا تاكرحلا يلثمم نم اًددع مض ءاقل يف 2012 سطسغأ 3

 نم مالعإلا لئاسو تعنم ثيح «ةروثلا ذاقنإ ةهبجو «ةيئاسنلاو

 لاقو «تنرتنإلا ىلع نيقي ةكبشو لوضانألا ةلاكو ادع ام هروضح

 ,قباسلا يسايسلا ماظنلاب اطبترم لازام مالعإلا نإ" اهتقو ,رطاشلا
 رييغتلا ةيلمع ةبراحمب موقي الو ,نطولا ةحلصمل زاحني نأ دب الو
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 ا .292"ينطولا

 نيملسملا ناوخإلا ةعامج باون نم ابئان نأ ىسنن ال انوعد

 يف سبحلا ةبوقع ءاغلإب نوناق عورشم رظن ءانثأ 27..ا/ ماع بلاط

 اهادبتساو ءرشنلاو ةفاحصلاب ةقلعتملا تابوقعلا نوناق داوم ضعب

 يذلا- يفحصلا دلج وه سبحلل ليدبلا نوكي نأب ةيلاملا ةمارغلاب

 هنأ مهوتي امل اقيبطت ماع ناديم يف ةدلج /. -فذقلا ةمهتب نادي

 يسرم دمحم دهع يف ةيروهمجلا ةسائر نإ لب .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ةنجل نأو ,دقنلاب هلوانتي نم لكل ةيئاضق تاقحالم ةلمحل تططخ
 ةباينلل غالب تمدق .لحدملا "ةلادعلاو ةيرحلا" بزح اهلكش

 .تاونقلا نأو ,ةلمحلا هذه قايس يف نييمالعإو نييفحص دض ةماعلا

 ةيموي جمارب عيذت تناك .هتعامجو يسرم مساب ةقطانلا ةينويزفيلتلا

 ليولاب يسرم مكحل نيضراعملا نييفحصلا ددقو «ةيفئاطلل وعدت

 لافقأ عضوب بلاطتو ,مهضارعأ يف نعطتو ءرومألا مئاظعو روبغلاو
 نأو ..ديدح نم يصعب مرض وأ مهتنسلأ عطق وأ ؛مههارفأ ىلع

 عنمب يكل يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم رصاح ةعامجلا ءافلح نم اقيرف

 يف نارينلا نورخآ لعشأو .مهجمارب ميدقت نم مالعإلا لاجم يف نيلماعلا

 .203فحصلا رود ضعب

 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج .مالعإلا دض "برحلا لوبط" قدت يسايسلا مالسإلا تاعامج ؛يدنهلا ماسح 2

 .2013 رياني 2

 .2014 ريمفون 1 .ةرهاقلا ."مويلا يرصملا“ ةديرج «ةيروتاتكيدلا لحارم ىلعأ باهرإلا ,ىسيع حالص 3
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 سيئرلا دهع اياحض ىلوأ تناك مالعإلا ةيرح نأ دهاشلاو

 متك .هتعامج نم ريزول يمسرلا مالعإلا ةزهجأ عضخأ يذلا ,يسرم
 ةيموقلا تالجملاو فحصلا ريرحت ءاسؤر لّدبو ءنيضراعملا تاوصأ
 ةينويزفيلت تاونقو افحص قلغأ «ءالولاب هل نونيدي نييفحصب
 ساسملاو هتناهإ ةمهتب ةمكاحملل نييمالعإ مدقو ,ةيرادإ تارارقب

 عورشم حمسو ,هعابتأ هدوقي ةفاحصلل ىلعأ اسلجم نّيعو «هتبيه
 ..كلذ رظحي 1971 روتسد ناك نأ دعب نييفحصلا سبحب هروتسد
 ةديرج رقم ىلع ءادتعالا هؤافلح ررق امدنع ىربكلا ةماطلا تناك

 اوررق يتلا يمالعإلا جاتنإلا ةنيدم ىلع راصح ضرفو ."دفولا"
 .294يمالسإلا جاتنإلا ةنيدم ىلإ اهمها ليدعت

 ريرحت ءاسؤر ىروشلا سلجم نييعت عمو هنأ دجن ءربكأ ليصفتبو
 ةفاحصلا عيورت ةبعل تفشكنا «ةيموقلا ةيفحصلا تارادصإلل ددج

 لخاد ةيلوؤسملا عقاوم يف ناوخإلل نيلاوملا ضعب لالحإ ربع
 تارادصإلا لخاد تايرحلاب فصعلا أدبيل ,ةيفحص تاسسؤم

 ش عونتلا ءاغلإ متيو «تايرحلل ةحبذم اهضعب دهشيو «ةيموقلا ةيفحصلا

 ةيبرعلا ةكبشل ريرقت هدصر يذلا وحنلا ىلع فحصلا هذه مظعم نم
 ال" ديعقلا فسوي يئاورلا لاقم َعنُم دقف .ناسنإلا قوقح تامولعمل

 ةفيحصب رشنلا نم 2012 سطسغأ 11 تبسلا موي "ةعاط الو عم
 ناوخإلا ةعامجل تاداقتنا نمضتي لاقملا ناك ثيح ."رابخألا"

 نييمالعإلا ضعب اهل ضرعت يتلا تاءادتعالا رثإ كلذو ,نيملسملا
 .يمالعإلا جاتنإلا ةنيدمب

 .2012 ربمسيد 17 ؛ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ءاهلك رصم يف قيرحلا ؛ليدنق يدمح 4
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 ريرحت سيئر «ينيورلا ةلبع ةيفحصلا ةبتاكلا لاقم عنم مت امك

 فصنو ماع دعب تانييعتلا يف رييغتلا ةلمح اهتلاط يتلا ."بدألا رابخأ"

 فدذح ىلع اهضارتعا ببسب "بدألا رابخأ" ريرحت اهتسائر نم ماعلا
 ةيفحصلا تارييغتلا ةكرح ىلإ اهنم ةراشإ يف ."ةفاحصلا ةنوخأ" ةملك

 امنأ تركذ دقو .سطسغأ 8 ءاعبرألا موي ىروشلا سلجم اهارجأ يتلا

 عانتما ةوعدل ةباجتسا ءسطسغأ 9 موي ةباتكلا نع اهعانتما دعب

 8 ءاعبرألا موي ءاسم ريرحتلا ءاسؤر اهقلطأ يتلا يأرلا باتك

 يذلا "راف" ناونع تحت هبتكت يذلا اهلاقم تملس :2012 سطسغأ

 «سطسغأ 9 ةباتكلا نع اهعانتماو امباجتحا ببس ىلإ هيف ريشت تناك
 نإ نولوقي لاقملا امب رشني يتلا ةحفصلا ىلع نيفرشملاب تئجوف اهنأ الإ

 حامسلا متي نأ نكمي ال سمأ هب حمسي ناك ام نإو تريغت عاضوألا

 ديجادبع ميهاربإ يئاورلل يعوبسألا لاقملا عنم ايلا متو .مويلا هب

 يعوبسألا لاقملاو 2012 سطسغأ 9 موي كلذو "رابخألا" ةديرج نم

 هلاقم ةباتك نع هعانتما دعب لدعلا تحدم تسيرانئيسلاو بتاكلل

 ىروشلا سلجم تانييعت ىلع اجاجتحا "رابخألا" ةديرجب يعوبسألا
 ناكو «ةباتكلا نع نيعنتمملا باتكلا عم انماضتو «ةرتفلا كلت يف

 نع ةرابع لاقملا ."!؟ةعامجلا مأ رصم ..سيئرلا ةدايس" ناونعب هلاقم

 دارأ اذإ نيملسملا ناوخإلا ةءابع علخب اهيف هبلاط يسرم سيئرلل ةلاسر

 تورث يماحناو بتاكلا لاقم رشن عنم اًمضيأ متو .رصم مكحي نأ

 ةيندملا ةلودلا لوانتي ناك يذلا :قباسلا يناوخإلا يدايقلا يوابرخلا
 عنم رارق ءاجو ,"نؤمهفي اننومكحي نيذلا تيل" ناونعب مالسإلا يف

 قافتالا مت يذلا بتاكلل ركذت ةحضاو بابسأ يأ ءادبإ نود هرشن
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 يف سيمح لك حابص رشني يعوبسأ لاقم ةباتك ىلع ةرتف ذنم هعم
 ."مارهألا" ةديرج

 «سطسغأ 15 موي "رابخألا" ةديرجب "ةرح ءارآ" ةحفص ءاغلإ متو
 ميهاربإ لثم "رابخألا" ةسسؤم جراخ نم باتك امي نيفكي لا

 باتكلا رابك نم مهربغو «ينادرولا دومحمو لدعلا تحدمو ديجمادبع
 باتكلا لك نيب نم دحاو بتاك ءاقبتسا متو .نيعدبملاو نيركفملاو
 مت كلذ دعبو .نيملسملا ناوخإلا ةعامجل يمعنملا ردب دمحم ردب وه

 ةباتكلا كرت ىتح فراع لالج قبسألا نييفحصلا بيقن ىلع قييضتلا

 رقنلا هط دمحأ لاقم َعنُم مث ,"ريرحتلا" ةديرج ىلإ لقتناو .هتيب يف
 مت ,""ةعاس رخآ" ةلجم 27 .رييغتلل ةينطولا ةيعمجلا مساب ثدحتملا

 ىنمو ةدوج مساق ىملس مهتمدقم يف باتك ةدع تالاقم فاقيإ

 .تباث

 رشدلا نم ليبن ةداغ ةبتاكلا لاقم عنم مت "ةيروهمجلا" ةديرج يفو

 يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك ..ةلادعلاو ةيرحخلا" ناونعب

 ,ةلادعلاو ةيرحلا برحل تاداقتنالا هلالخ نم تهجو يذلا ,"نازيملا

 رشن عنم دعب ,ةماع ةفصب يسايسلا مالسإلا رايتو ؛ةصاخ ةفصب

 ءاغلإ متو .ةيموقلا فحصلا يف نييفحصلاو باتكلا نم ددع تالاقم
 ببسب .اهيلع فرشت تناك يتلا "ةيروهمجلا" ةديرجب ةيفاقثلا ةحفصلا

 لامج قباسلا "ةيروهمجلا" ريرحت سيئر لاقو .هيلإ راشملا لاقملا
 ليبن ةداغ امجاهم ءاهريوطت دعب دوعت فوس ةحفصلا نإ ميحرلادبع

 هب حيطأ هسفن لامج نكلو ..!ةديرجلاب ةمجرتلا مسقل اًقدوعب بلاطو
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 .ذقنُت مل اهنكل ةدوعلاب ةيئاضق ماكحأ ةدع ىلع لصحو هبصنم نم

 عادبإلا ةهبج" قسنم يبونرشلا ليلجلادبع يفحصلا بتاكلا َعَنُمو
 ةعاذإلا ةلجم"ب ةيسايسلا ةحفصلا يف ةباتكلا نم ,"يرصملا

 ةلجم" ريرحت ةرادإ نأ يبونرشلا ركذو .هئارآ ببسب "نويزفيلعلاو

 نأل ؛ةسايسلا مسق يف ةباتكلا مدع هنم تبلط "نويزفيلتلاو ةعاذإلا

 ءمكاحلا ماظنلل هتضراعم تاعبت لمحتت نأ عيطتست ال ةلجملا ةرادإ

 دوصقملادبع حالص ئناوخإلا يدايقلا دوجو ةيعبت لظ يف اصوصخ
 متو .طقف نفلا مسق يف ةباتكلل رطضم هنأو ,مالعإلا ةرازو سأر ىلع
 بتاكلل "ناوخإلا ةنج نم دئاع" باتك تاقلح يقاب رشن فاقيإ

 عم زياف ةصق نع يكحي يذلا ,"روصملا" ةلجم يف ءزياف حماس باشلا

 دعب تاقلح سمح ترشن دق ةلجما تناكو «نيملسملا ناوخإلا ةعامج

 .قباسلا ةلجما ريرحت سيئر ءقزر يدمح يفحصلا عم قافتا

 يف يعوبسألا هلاقم ةباتك نم يزاجح ميهاربإ بتاكلا داعبتسا متو

 22 ذنم هتباتك ىلع موادي يذلا ,"مارهألا" ةديرج نم ةعمجلا ددع

 ةحاسملا صيلقت هنم ريرحتلا سيئر بلط دعب كلذو ءاماع
 اذه يزاجح ميهاربإ ضفر دعبو .ةحاسملا فصن ىلإ هلاقل ةصصخنملا

 ةراشإ نود نم ددعلا يف ةباتكلا نع هراذتعا عم ددعلا رشن ,بلطلا

 دمحأ ىلع قييضتلا مت امك .يلاتلا عوبسألا يف ةباتكلل هتدوعل

 يذلا رمألا ءيرمغلا فطاعو لضف حالصو يزاجح يطعملادبع
 ليبن تالاقم فقو متو .ىرخأ فحص يف ةباتكلل ةرجهلا ىلإ مهعفد
 نيعوبسأ لك ةرم ةباتكلل داع ريخألا نأ الإ ,حاتفلادبع ليبنو رمع
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 يف يأرلا ةحفص نم باتك لقن متو «ةيعوبسألا ةباتكلا نم الدب

 بلط نسحو ديعس يواكم مهو «يفاقثلا قحلملا ىلإ "مارهألا"
 نب حلا نم مقالاقم عفر مت مث ,ناضمر معنملادبعو يحتف ميهاربإو
 ؛اعوط ةباتكلا نع برح يلازغلا ةماسأ فقوت كلذ دعبو .كلذ

 زايحنا ببسب ابسانم سيل هيف بتكي يذلا راطإلا نأ ىأر هنأل
 .ةيفلسلا تارايتلاو ناوخإلا ىلإ "مارهألا"

 نم غيرفتلا اذه نأ يناجرسلا دلاخ يفحصلا بتاكلا ىريو

 ءالخإ فدمب ناك ,عمتجملا يف يركفلا عونتلا سكعي يذلا باتكلا

 باتكلا اوحبصأ ثيح ,"نيملسملا ناوخإلا" وهو دحاو رايتل ةحاسلا

 رظنلا ضغب ,"مارهألا" لثم ةديرج يف يأرلا تاحفص ىلع نيرطيسملا
 مايأ ىلع ناوخإلا باتك عيزوت متو .مهتالهؤم وأ مهتاراهم نع
 جعت اهيف يأرلا تاحفص تناك يتلا ,"مارهألا" ةديرج يف عوبسألا

 دمحأ ديس دمحمو سنؤم نيسحو يلوخلا يفطل نم باتكلا رابكب
 رهوج فسويو ضوع سيولو ظوفحم بيجنو دومحم بيجن يكزو
 ٠ :مه باتكلا رابك حبصيل ءمهريغو يزوف نيسحو ميكحلا قيفوتو
 ترهظ يذلا ,ةيروهمجلا ةسائر مساب يمسرلا ثدحتملا ءيلع رساي

 ضارمأ بيبط لصألا يف وهو- هبصنم يلوت دعب ةباتكلا ضارعأ هيلع
 ةانق ريدم ,بارغ مزاحو ,تبس لك "مارهألا" يف بتكيو -ةيدلج

 ةفاضإ .ءاثالث لك "مارهألا" يف بتكي ناكو «ةيناوخإلا "25 رصم"

 تمشح لامجو ءدحأ لك بتكي ناكو ردب دمحم ردب كانه ءالؤه ىلإ

 يمويب ميهاربإ .د يباوخإلا رداكلا هعمو .ءاعبرأ لك بتكي ناكو

 ليبن ثحابلا نم "مارهألا" صلخت دقف سيمخلا موي امأ .مناغ
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 يملح حا يباوخإلا رداكلل هناكم ىلخأو ةيادبلا ف حاتفلادبع

 .295رازجلا

 ضعبو ناوخإلا ةعامج وماحم صرح .نوناقلا موجهلا قايس يفو
 ,ةدومح لداع دض قباس تقو يف تاغالب ميدقت ىلع مهنم نيبيرقلا

 ءزابلا دمحم .د يفحصلا بتاكلاو ,"رجفلا" ةديرج ريرحت سيئر

 قباسلا اهريرحت سيئرو "روتسدلا" ةديرج دض تاغالب ىلإ ةفاضإلاب
 قيفوتو "نيعارفلا" ةانق دض تاغاللب اومدق امك ءاقرادإ سلجم سيئرو

 ىلع اهنح ىوعدب اهقالغإب رارق رادصإ مت يتلا ,ةانقلا كلام ,ةشاكع

 .ةنتفلا

 ,"ةمألا توص" ةديرج ريرحت سيئر ؛ليدنق ميلحلادبع غالب مهتاو
 يف ليدنق رشن ىلع ءانب ءيسرم دمحم ةيروهمجلا سيئر فذقو بسب
 ..بذكلا نم موي 100' ناونع لمحي ءكاعوضوم 2012 ربوتكأ
 .296"امابوأ رماوأ ذفنيو نييرصملل اوهملا عيبي يسرم

 يعفاشلا الع ةيفحصلا دض غالبب ةيروهمجلا ةسائر تمدقت امك

 ,"عباسلا مويلا" ريرحت سيئر .ءحالص دلاخ يفحصلا بتاكلاو

 يعفاشلا الع هتبتك لاقم رثإ كلذو «ةيروهمجلا سيئر ةناهاب امهمهتي
 يف ."لطاب ةداؤف نم يسرم زاوج" ناونع تحت "عباسلا مويلا" يف

 2 «ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا“ ةديرج ,مالعإلا "ةنطيش"و نييفحصلا فادهتسا نم روهش 6 .يباجرسلا دلاخ 5

 .2013 رياني

 "”قورشلا ةباوب" عقوم :ةيروهمجلا سيئر ةناهإ ةمهتب ليدنق ميلحلادبع عمه قيقحتلا ءدب .ديشر ءاميش 6

 .2013 رياني 2 ؛يورتكلإلا
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 ميهاربإ نم لك عم قيقحتلا حتفب ماعلا بئانلا رمأ .هسفن مويلا
 نم امهدض ةمدقم تاغالب يف ,لزيلا فيس حماس ءاوللاو ,ءىسيع
 .ليعامسإ حودمت يماخا يفلسلا بئانلا

 مساب ةرخاسلا جماربلا مدقم دض تاغالب نايبلا يف درو امك
 يمالسإلا رايتلا دقن نم انك ايست ًمضيأ لان يذلا .فسوي
 .297ةيئاضقلا ىواعدلاو

 لبقتسم ىلع مالعإلاب نيينعلا فوخت ريثت اهلك تارشؤملا هذه
 كانه نأ ةصاخ ,رصم يف ديدجلا روتسدلا لظ يف ريبعتلاو يأرلا ةيرح
 اذإ .أوسألا هنأب ديدجلا روتسدلاب مالعإلاو ةفاحصلا عضو فصي نم
 .2081971 روتسد يف ئيسلا اهعضوب نروق ام

 ,ةفاحصلا ةيرح تلفك 1923 ماع ذنم ةقباسلا ريتاسدلا نإ

 داوملا تءاجو هويلوي ةروث دعب تابستكملا ضعب اهيلإ تفاضأو
 ةعامجلا هتققح ام يغلتل 2012 روتسد يف رشنلاو ةفاحصلاب ةصاخلا

 يفكيو .كرابم ينسح قبسألا سيئرلا دهع يف بساكم نم ةيفحصلا
 حمست روتسدلا اذه يف ةفاحصلاب ةصاخلا داوملا نأ ىلإ ريشن نأ

 هحنت فوس يذلا رضخألا ءوضلاب مالعإلا لئاسو ليطعتو قالغاب
 .اهتيرحو ةفاحصلا هب ديقي نوناق نسل عرشملل

 .قباس ردصم .مالعإلا دض ”برحلا لوبط' قدت يسايسلا مالسإلا تاعامج ,يدنهلا ماسح 7

 ةديرج .”ئيسلا“ 71 روتسد نم "أوسأ" ديدجلا روعسدلا يف يأرلا ةيرح :ليلخ هللادبع .بيطلا ميهاربا 8

 .,2013 ريا 2 .ةرهاقلا ,اعويلا يارصلا"
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 هضفر نييفحصلا ةباقن سلجم نالعإ ,هذه لاحلاو ءيقطنم ادب
 سلجملا سيئر .ءىروشلا سلجم سيئر ءيمهف دمحأ .د ةوعد ماتلا

 ,ةصاخلاو ةيبزحلاو ةيموقلا فحصلا ريرحت ءاسؤر «ةفاحصلل ىلعألا
 .روتسدلا عورشم يف ةيفالخلا داوملا ثحبل عامتجا ىلإ

 حرط ىلع رارصإلا لظ يف عامتجالا نأ اهل نايب يف ةباقنلا تأرو

 ةلطامث ةيفحصلا ةعامجلا اهيلع ضرتعت يتلا داوملاب ءاتفتسالل روتسدلا

 .عامتجالا ةعطاقم فحصلا عيمج ريرحت ءاسؤر تدشانو ,فيوستو

 ءاسؤر نإ لوقلاب .ةباقنلا لوأ ليكو .يمهف لامج كلذ ىلع دازو

 ةباقنلا سلجم اوغلبأ باجتحالا يف تكراش يتلا فحصلا :عيمج ريرحت
 ةعدخ اهنأب ةوعدلا اوفصو مهنأ ىلإ اًريشم ,عامتجالا مهروضح مدعب

 ىنعم وأ ةميق نوري ال مهفأو ءلفط ىلع رمت نأ نكمي الو ؛:ةحضاو
 .ءاتفتسالل هحرطو روتسدلا نم ءاهتنالا دعب ةوعدلل

 لحل ةيقيقح ةين اهيدل تناك ول ةلودلا نإف ,يمهف بسحو
 نأ امب ىلوألا ناكل ؛مهيلإ عامتسالا ىتح وأ «نييفحصلا تالكشم
 لح نيحل ءاتفتسالا فقوت نأ وأ ءروتسدلا عضو ءانثأ مهيقتلت

 نم لاضنلا يف ةيفحصلا ةعامجلاو ةباقنلا رارمتسا اًدكؤم ؛تالكشملا

 ةعامج ةلواحم اًدقتنم ,ةيفحصلا تايرحلاو ,ةماعلا تايرحلا لجأ

 ىأر ,هتهج نم .ةيوئف بلاطم هنأ ىلع رمألا راهظإ نيملسملا ناوخإلا

 نلو .ىودج يأ هل سيل ءاقللا نأ ,ةباقنلا ماع ريتركس دوم مراك

 هتازيممو روتسدلا دئاوف يمهف اهيف ضرعي ,ةيسردم ةصح ىوس نوكي
 .299هبزحو هتعامج رظن ةهجو نم

 يرصملا“ ةديرج :ةعطاقملا مهدشانتو ..ريرحتلا ءاسؤر عم "يمهف“ ءاقل ضفرت نييفحصلا ةباقن ؛لمجلا قوراف 9

 .2012 ربمسيد 6 ؛ةرهاقلا ,"مويلا

 ت319:-



 ,ةيرصملا فحصلا اهيف بجتحت يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه نكت

 'ملاعلا" ةديرج تررق امنيح 1914 ماع ىلوألا ةرملا تناك ثيح
 ءلماك ىفطصم ميعزلا هسسأ يذلا .ينطولا بزحلا ناسلب ةقطانلا

 رصم ىلع ةيناطيربلا ةيامح لا ضرف رارق ىلع اضارتعا باجتحالا
 تناك ةيركسعلا ةباقرلا ةوسق نأ ادبو .نالعإلا اذه رشن اهضفرو

 .فحصلا باجتحا بابسأ نم
 فحصلا تارداصم ببسب 1923 ماع ةيناثلا ةبرجتلا تناك

 ةبرجتلا تءاجو .ةيناطيربلا ةيامحلا دهع رخاوأ يف ةباقرلا ةدشو
 تاعورشم ةمزأ ءانثأ ,ءفحصلا ريرحت ءاسؤر هدقع عامتجا رثإ ةثلاثلا

 ,باونلا سلجم ىلإ يليساب نافطسا بئانلا اهمدق يتلا نيناوقلا

 نأ مهعامتجا ةياه يف ءالؤه ررق .فحصلا باحصأ هيف مهكراشو
 2190١ سطسغأ نم سماخلا وه دحاو موي يف فحصلا عيمج بجتحت
 ةيرحل دييقت نم تاعورشملا هذه هتنمضت ام ىلع اججاجتحا

 ”ةهجاوم يف هتاحرتقم نع عجارت دق ناك بئانلا نأ عمو .ةفاحصلا
 بازحألا لك تلمش يتلا ,ةفاحصلا ةيرح عم ةعساولا نماضتلا ةجوم

 يف امب ءاهاحصأو فحصلا ريرحت ءاسؤر نإف ؛تاباقنلاو تارازولاو
 يذلا بئانلا هيلإ يمتني يذلا بزحلا ناسلب قطنت يتلا فحصلا كلذ
 هدعوم يف باجتحالا رارق ذيفنت ىلع اورصأ ؛تاعيرشتلا هذه حرتقا

 مويلا يف برضت نأب اهرارقب فحصلا يعئاب ةباقن تكسمتو .ددحملا

 رارق قرخت ةفيحص يأ عيزوت نع عمت نأو لمعلا نع هسفن
 هذه لثم رادصإ يف ريكفتلا نم ريذحتلا ليبس ىلع ,باجتحالا
 .لبقتسملا يف نيناوقلا
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 يرصملا سيئرلا دهع يف ةيموقلا نود ةيرصملا فحصلا تبجتحا
 ًضارتعا 1995 ماع يف ىلوألا تءاج ؛تارم ثالث كرابم قباسلا

 رشنلا مئارج يف سبحلا تابوقع ظلغي يذلا 93 مقر نوناقلا ىلع
 ططخملا اذه طاقسإ متو 21996 ةنسل 96 نوناقلاب هليدعت مت ىتح

 لعجيو هتافلمو هقئاثو نم بارتقالا عنمب داسفلل ًسيصحت نمضت يذلا

 ."؟اذه كل نيأ نم" :لءاست نإ انادم يفحصلا

 ريرحت ءاسؤر عمتجا ,.141405 ةنسل 9 مقر نوناقلا ةمزأ ءانثأ

 باجتحا اوررقو ,ةيعوبسأ كاذنآ اهمظعم تناكو «ةيبزحلا فحصلا

 ام ىلع ًجاجتحا ,عوبسألا رادم ىلع ةفيحص لك نم دحاو ددع

 نوناق داوم لك يف سبحلا ةبوقعل ظيلغت نم نوناقلا اذه هنمضت
 اهضعب يف ميثأتلا لاجم عيسوتو ءرشنلاو ةفاحصلاب ةقلعتملا تابوقعلا

 مهو ءاهمساب فحصلا هذه قطنت يتلا بازحألا ءاسؤر قفاوو ءرخآلا
 ىلع رارقلا ذيفنت ةطلس ايلمع نوكلمي نيذلا زايتمالا باحصأ

 ةفاحص الب ًالماك اموي ١40١ ماع رصم تشاع امكو .كلذ

 .ةيبزح فحص الب ًالماك اعوبسأ 1490 ماع تشاع

 رصم خيرات يف ةسماخلاو كرابم دهع يف ةيناثلا ةبرجتلا تءاج مث

 رارمتساب حمسي يذلا نوناقلا عورشم ىلع اضارتعا 2006 ماع يف
 تاليدعت ءارجإ نم مغرلا ىلع رشنلا اياضق يف سبحلا ةبوقعب لمعلا
 تاليدعتلا هذه نكلو .ةبوقعلا هذه يغلت تابوقعلا نوناق ىلع

 ةيلاملا ةمذلا يف نعطلا مت اذإ يفحصلا سبح بجوي اسمن تثدحتسا

 ةمدخب نيفلكملاو ةبختنملا ةيباينلا سلاجملا ءاضعأو نييمومعلا نيفظوملل
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 داعبتساب بعشلا سلجم هرماوأ كرابم ردصأ نأب رمألا ىهتناو .ةماع

 .رشندلا اياضق يف اًنيئاهف سبحلا ءاغلإو داوملا هذه

 ,هتلاسرب اًرتهتسم ماظنلا ناك «,ىلوألا باجتحالا ةبرجت يف

 رصم" :ىلوألا اهتحفص ىلع تيشنام يف "فسويلا زور" تجرخو
 ىلإ دتمب هتيل اهباجتحا نأو متشت ةضراعملا نأ ةدصاق ,"مئاتش الب مويلا

 اذه ايارس ةماسأ "مارهألا" ةديرج ريرحت سيئر فصوو .دبألا

 ."مويلا يرصملا" دصقي - ةيشماه ةديرج نم ةديازم هنأب باجتحالا

 فحصلا اهموي ماعلا يأرلا عطاقو ,حجن باجتحالا نأ ريغ

 ماظنلا رطضاو ,فصنلا نم لقأ ىلإ اهعيزوت لدعم ضفخنا يتلا ةيموقلا
 ةرملا يف .هل ماعلا يأرلا معدو هريثأت ةوقو مالعإلا مامأ عجارتلا ىلإ

 عنمل ةينمألاو ةيمالعإلا هتاسسؤمب قباسلا ماظنلا لتاق «ةيناثلا

 .اعيرذ ناك هلشف نكل ,باجتحالا

 تبجتحا ثيح 22007 ماع يف كرابم دهع يف ةثلاثلا ةرملا تناك

 يلع ةموكحلا ءادتعا ىلع اًمجاجتحا ةلقتسمو ةيبزح ةفيحص 5

 نييفحصلا نم ةعومجم ىلع اماكحأ اهرادصإب ةفاحصلا ةيرح

 يف تادايق ةناهإ اهزربأ :تاماقا ةدع ىلإ اًدانتسا ريرحتلا ءاسؤرو

 .300ماظنلا زومر دحأ تاحيرصت فيرحتو قباسلا ينطولا بزحلا

 4 «قةرهاقلا ,""فسويلا زور" ةديرج ,ءفحصلا باجتحا ةرهاظ ءايحإ ديعت ةلقتسمو ةيبزح ةفيحص 110

 .2012 ريمسيد
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 ىمست ام مظعم لهاجت انفال ناك ,2012 ربمسيد 4 ةبرجت ينو
 فحصلا هب تماق يذلا باجتحالا ةيطغت "ةيموقلا فحصلا"ب

 زور" َنديرج نم لك بناج نم طقف قيلعتلا ناك .ةيبزحلاو ةصاخلا
 'مارهألا" ةديرج نم لك قلعت مل امئيب ,"رابخألاو "فسويلا
 ةديرج نأ ريغ ,2باجتحالا نع ربخ يأب "يئاسملا مارهألا"و

 برح سيئر ؛مالسلادبع رصن روتكدلا رظن ةهجو تلقن "ةيروهمجلا'
 .301ةيمالسإلا ةعامجلا لثمي يذلا ,ةيمسلاو ءانبلا

 ةيفلخ ىلع ىلوألا اهتحفص ىلعأ يف ترشن "فسويلا زور"
 ريرحت سيئر ؛عياط .لامج قلعو ."ةفاحصلا ةيرح ىلع دادح" :ءادوس

 القاع دحأ ال" هنإ ًالئاق ءفحصلا باجتحا ىلع هلاقم يف .ةديرجلا

 يذلا لكشلاب ةفاحصلا ةيرح يلع رفاسلا ءادتعالا لبقي نأ نكمي

 نع اًدبأ توكسلا نكمي الو ءلجع يلع قولسملا روتسدلا يف درو
 ."رشنلا اياضق يف سبحلل نييفحصلا ضرعي يذلا ءادتعالا اذه

 سبب همنا طابترا مدع ةرورضب يسرم دمحم سيئرلا عياط بلاطو

 مهشيمق ةلزهم مهبهرت نل نويفحصلا" نإ ًالئاق .نييفحصلا

 مواقن لظنسو ,تايرحلل ةبلاسو ةلداع ريغ ةيروتسد داومب مهعيورتو
 يف ءالمزلا باجتحاو ,نييفحصلا قوقح ىلع فسوؤملا دملا اذه

 بيلاسأ كانه نكلو «قرطلا هذه ىدحإ ةيبرحلاو ةلقتسملا فحصلا

 ام اذإ اهيف كراشنسو «ءدعب اميف رهظتس ديعصتلا نم ةديدع ىرخأ

 «تارابتعا اهيدل "رابخألا"و ..دادحلا نلعت "ازور" باجتحالا ةيطغت نع بجتحت "هارهألا" ,يدنهلا ماسح 1

 .2012 ربمسيد 5 .ةرهاقلا ,"مويلا يرصملا" ةديرج
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 ئراقلا ةمدخل لمعلا يف انتايرح بلسو انعيورت ىلع رارصإلا ىدامت

 سيلاوك يف رودي امو تامولعملاو رابخألاب هدادمإو عمتجملا ريونتو
 .302"مفومكحي نمو ةموكحلاو ةطلسلا

 ددعو باجتحالاب فيرعتلل ددعلا لخاد عوضوم رشن امك

 .رصم يف باجتحالا خيرات ىلإ ةفاضإلاب .هيف ةكراشملا فحصلا

 ”رابخألا ريرحت ةرسأ" :ناونع تحت تقلعف "رابخألا" ةديرج امأ
 مارتلالا لوألا ,ةثالث تارابتعال نورخآلا لعف املثم بجتحت مل اهنأ

 ةفاسم ىلع ةديرجلا نأ يناثلا رابتعالاو ,ثادحألا ةيطغتب ينهملا

 تارابتعالا كلت ثلاثو ,ةيرصملا بازحألاو تارايتلا لك نم ةدحاو

 لصاوتن نأ "رابخألا" ريرحت ةرسأك انبجاو ,يأر ةنهم ةفاحصلا نأ وه
 تناك امهم ,باجتحا نود هعم لظن نأو ,عاطقنا نود ئراقلا عم

 .بابسألا

 ةقيرطب نكلو ةيطغتلا نم بيصن اهل ناكف "ةيروهمجلا" ةديرج امأ
 سيئر .مالسلادبع رصن روتكدلل تاحيرصت تلقن ثيح ,ىرخأ
 تايئاضفلاو فحصلا سالفإ نإ اهيف لاق «ةيمستلاو ءانبلا بزح

 ىتح باجتحالا ىلع ”مارهألا" ةديرج قلعت مل امنيب .ةضراعملل سالفإ
 يف ةديرجلا رظن ةهجو لجسي مل ةيناثلا ةحفصلا يف "مارهألا يأر" نأ
 مارهألا" يف مت هسفن رمألاو ,لوبقلا وأ ضفرلاب ءاوس ,باجتحالا
 ."يئاسملا

 4 .ةرهاقلا "فسويلا زور" ةديرج ,نييفحصلا سبحب كمسا طبرت ال ..بختنملا سيئرلا ةدايس .عياط لامج 2

 .2012 ريمسيد

- 324 - 



 يلع دمحم ردصأ امدنع أدب ذإ ؛قيرع رصم يف ةفاحصلا خيراتو

 فدهب ,"يويدخلا لانرج" رادصإب 7 ماع يف اًرمأ رصم ىيلاو

 ثبلي مل هنكلو ؛دالبلا نوؤش ىلع اهلالخ نم علطي ةصاخ ةرشن دادعإ

 ىلإ اهوحف ةموكحلا لاوحأ يلع عالطالل بعشلا ةجاحب رعش نأ

 ."ةيرصملا عئاقولا" ةفيحص

 ةفاحصلا نأو ءدحأ نم ةبه تسيل ةفاحصلا ةيرح نأ ديكألا

 ,ثالثلا تاطلسلا ىلع بعشلا نيع اهفصوب ,ةمهم ةيباقر ةطلس

 ةيئانجو ةيقالخأ ثراوكو حئاضفو راوعو داسف اياضق نم مكف
 رصم تناكل ةينهملا اهتلاسر ءادأ الول يتلا فحصلا اهتفشك ةيسايسو

 .داسفلا نم روحب ىلع ةمئاع

 ةصاخلا فحصلا ضعب هتبعل يذلا رثؤملا رودلا انه ىستن الو

 رسك يف «ةصاخلا ةيئاضفلا تاوبقلا يف راوحلا جمارب ضعب اهعمو

 ماظنلاو ةلودلل عباتلا بوتكملاو عومسملاو يئرملا مالعإلا راكتحا
 ةتوافتم تاجردب كلت مالعإلا لئاسو تكراشو .ةيمالعالا قوسلل

 تحضفو رصم يف قباسلا ماظنلا داسف تفشك يتلا تاداقتنالا يف

 يعولا ةينب يف ام رييغت ىلإ ىدأ وحن ىلع ,يسايسلاو ينمألا عمقلا

 25 ةروث تقبس يتلا ةريخألا تاونسلا لالخ يعمجلا هبش يسايشلا

 .303رياني

 عجرم «(ةيسنرفلا ةعبطلا اررحبر وميرتسيد نيدنالب ,ةسيفن نب ةراس ,(ةيبرعلا ةعبطلا ررحير حاتفلادبع ليبن 3

 .26 ص ,قباس
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 جاجتحالا نم ٌعون جرحلا تيقوتلا اذه يف فحصلا باجتحا نإ
 نوكي يذلا تمصلاب جاجتحالل ةلواحمو «لاعفلاو لوبقملاو عورشملا
 ةيوق ةلاسر باجتحالا نأ انريدقت يفو .خارصلا نم غلبأ ًننايحأ
 هنوك نم أدبت تاماّتا هجاوي رصم يف مالعإلا نأب ماعلا يأرلل
 ,"قسافلا رجافلا"ب هفصو دنع يهتنت الو ."نيطايش ةسوسو"'
 الو ةرداصملاو قالغإلاب أدبت ةيفسعت تاءارجإ دوجو عم نمارتلاب
 ءانثأ وأ عراوشلا يف نييمالعإلا ىلع برضلاب ءادتعالا دنع يهتنت
 .يفحصلا مهلمع ماهم ءادأ

 يذلا بعلملا وه يمالعإلا ءاضفلا نأ دحأ ىلع ًيفاخ سيلو
 قئاقحلاو هلكشي يذلا كاردإلا لالخ نم هضرأ ىلع ةارابلا رودت
 مالعإلا لعجي يذلا رمألا ءاهفصي يتلا موجنلاو زومرلاو اهعنصي يتلا
 عنص يف ىلوطلا ديلا ةبحاص ةيرصبلاو ةيعمسلا طئاسولا عيمتجو
 .بتارملاو تايولوألا ءاطعإو ةميقلا ءافضإو موجنلا داجيإو تادايقلا
 ضراعم بزح مهأ نإ" لوقلا ىلإ يفحص اتاك عفد ام اذه لعل
 فقت ةصاخلا فحصلا نأ حيحص .نويزفيلتلا وه يسرم سميئرلل
 نروق ام اذإ ايشماه لظي اهريثأت نأ الإ ,ةضراعملا فص يف اهرودب
 اهدعأ ةيرصملا ةيروهمجلا ةسائر يف ةسارد ىلإ ريراقتلا ريشتو .3004"هب
 ةانق ةرشع سمخل باطخلا نومضم ليلحت لوح ءاريخلا دحأ
 ًيموي ىرجت ةيراوح ةعاس ةئام نيب نم هنأ تسّيِب :ةصاخ ةينويزفيلت

 نأ نيح يف .يسرم سيئرلا فقوم ديؤي طقف اهنم 08و 6 نيب ام نإث

 .2012 ربمسيد 18 ؛ةرهاقلا ."قورشلا" ةديرج ؛ةجرفلا نمز يف عارصلا .يديوه يمهل 304
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 ةساردلا كلت يف هابتنالا راثأو .هدض زاحنت اهلك ىرخألا تاراوحلا

 تاونق يف سيئرلل دييأتلا ةبسن نأ 2012 ربوتكأ رهش يف تدعأ يتلا

 يذلا رمألا ءطقف 9/032و 9/022 نيب ام حوارتت يموكحلا نويزفيلتلا

 نويزفيلتلا باطخ نم امي ناهتسي ال ةبسن نأ ينمض لكشب ينعي دق

 .305هضراعيو سيئرلا دقتني يمسرلا

 ىلع ةردق هيدلو ءامي ناهتسي ال ةمعان ةوق حبصأ مالعإلا نإ

 تافونت ريثي ام اذهو ,ةيسايسلا كراعملا مسحو ماعلا يأرلا ليكشت

 ةلويسلا نم ةلاح دصر نكمي هنأ حيحص .ةفاحصلا ةيرح ءادعأ

 راوخلا جمارب يف ةيئرملاو ةيظفللاو ةيسايسلا تاضارعتسالاو ةراثإلاو
 نيب طلخي يذلا يسايسلا طشانلا/يفحصلا لاثم زورب عم ,«ةيلاجسلا

 لكشي هنأ دقتعي ام وأ تامولعملاو رابخألا ءاصقتسا يف ينهملا هرود

 (306يسايسلا وأ يميظنتلا هرود نيبو هعوضوم يف ةيبسنلا قئاقحلا
 هل ةضراعملاو يسرمل ةديؤملا مالعإلا لئاسو هيف عقت أطخ ةبسانملاب اذهو

 ةباقنو ةيفحصلا ةعامجلا عم رواشتلا نأ ىقبي نكل ,ءءاوس دح ىلع

 لمعلا قيئاوم قفو للخلا اذه لثم ةجلاعل يرورض ٌرمأ نييفحصلا
 مظنت يتلا ,ينهملا نزولاو لقثلا تاذ ةيداشرإلا ةلدألاو يفحصلا

 .ةلودلاو عمتجملا اياضقو رهاوظو تالكشمل يفحصلا ةجلاعم

 ام حوارتت تابوقعب ديدهتلاو ؛مالعإلا لاجم يف نيلماعلا فيوخت امأ

 ٌعون وهف ؛لاكشألا نم لكش يأب ءاذيإلا وأ ةرداصملا وأ نجسلا نيب

 هسفن رديصملا 5

 234 -229 ص ءقباس عجرم ؛ةيلاربيللاو ةيموقلاو يسايسلا مالسإلاو ةلودلا :ةروثلاو ةبخنلا ؛حاتفلادبع ليبن 6
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 ؛مالعإلا لئاسو ىلع ضاضقنالا ىلإ يمرت يتلا طغضلا لاكشأ نم
 نانب عوط نوكتل ةعبارلا ةطلسلا ىلع ةرطيسلاو ,هاوفألا ميمكتو
 .ءالؤه ناك ايأ ؛مكاحلا بزحلا وأ ةعامجلا وأ ةطلسلا

 نم ريذحت ةلاسر ديعبلا ىدملا ىلع وه مالعإلا باجتحا نأ ىقبي

 ةريطخ لحارم لخدت ةلودلا نأو ,باجتحالا كشو ىلع رصم نأ

 .اهفايك ءافإو تتفتلل اهقيرط يفو
 ,مالعإلا لئاسو رود ءازإ ةطلسلا بناج نم سجوتلا ةلاح

 يسرم دهع يف تببست «مهادلا رطخلا نم ريذحتلا تارفاص لهاجتو
 .ىسنت ال سآمو ثراوك يف «ةقباس دوهعو

 تائيملاو ةزهجألاو ةموكحلا ضفرت اذامل :لءاستن نأ انقح نم نإ
 ىلإ عامتسالاو فحصلا ةءارق ةفلتخم تاعاطقو عقاوم يف ةلوؤسملا

 اوس دح ىلع ةعوبطملاو ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاسو تاريذحت

 ةديجألا هذه قيفتف .ءايربأ اياحض نمثلا عفديو ةعقاولا عقت نأ ىلإ

 تاحيرصتلا نم اليس قلطتو هيف طغت يذلا اهمونو قيمعلا اًهابس نم
 اتداع ىلإ امبير دوعت" نأ لبق ,ةعجارملاو حالصإلاب ةقاربلا دوعولاو
 !؟"ةميدقلا

 يف اًريثك رركت ةموكحلاو مالعإلا نيب "ناشرطلا راوح"
 رصم يف تاموكحلا نأل ؛ةميدتسم ةداع حبصأو «ةريخألا تاونسلا
 نم اهدي ىلع ققحت ام يداعت وأ بذكت وأ غلابت ةفاحصلا نأ ىرت
 .ةلءاسملا ال رخفلا ىلإ وعدت تازجنم

 حبشو رطخلا رذن نم رذح نأ رصم يسف مالعإلل قبس دقف
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 ال لاثملا ليبس ىلع- اهنم ,ةقباس تامزأو فقاوم يف ةئراكلا

 ذاختاب ضعبلا بلاط ذإ ؛ةيعادتملا لزانلاو نكاسملا لاح -رصحلا

 ءاهنم ةعدصتملا ةصاخ لزانملا تاساسأ ةعجارمل ةددشم تاءارجإ

 تارامعلا عيمج يف "لزالزلا ةمواقم دوك" قيبطت ىلإ تعدو
 ,قيحس داو يف ًةحيص تاوصألا هذه تلظو .ةثيدحلا نكاسملاو
 نم اًددع تره يتلا 1992 ربوتكأ لازلز ةثراك تعقو نأ ىلإ

 رطاخم ىلإ اضيأ مالعإلا هّبنو .تاثملا ةايحب تدوأو رصم تاظفاحم

 يف ؛ةكنرد ةيرق ةثراك تعقو نأ ىلإ هايملا تارخمم دنع لزانملا ةماقإ

 ءبهل نم ةرك ةيرقلا تمهتلا نيح :1994 ماع ,طويسأ ةظفاحم

 نم ةلعتشملا نارينلا مهيلع تطبه نأ دعب نيمئانلا افاكس تقرحأف

 .ةئيربلا مهحاورأ دصحتل ةعفترم ةقطنم
 «لويسلاو هايملا تامزأ نأشب ريذحتلا تاحيص ةفاحصلا تقلطأو

 يف رداقلادبع ةيواز ةثراك تعقو ىتح كلذب لابُت مل ةموكحلا نكل

 ,رجفلا مئاسن عمو 1991 ربمسيد 4 خيراعب هنإ ذإ ؛ةيردنكسإلا

 ىجوف ءرداقلادبع ةيواز يف قيمع مون يف نوطغي يلاهألاو
 تبرست نأ دعب مقويبو مهمون تارجح مهيلع محتقت هايملاب ناكسلا

 وحن ىلإ ةيرابونلا برغ ةعرت رسج نطب يف تاحتف 4 لالخ نم
 اياحضلا نكاسم تعدصتو امب ةطيحما قطانملاو ةيوازلا هاجت اًرتم 0

 .ءارعلا يف نيدرشم مهتكرتو

 تاذلابو مالعإلا ىوتسم روهدت نم ةيفحصلا مالقألا ترذحو
 ,ةرشابم ءاوملا ىلع هحئاضف تحبصأ ىتح يرصملا نويزفيلتلا
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 .اهايإ ةدايرلا ةلأسمب قدشتلاب وريبسام تفتكاو

 ذإ ؛"تيج يلغوظال" ةحيضفب سائلا فرع ام ةفاحصلا الولو

 اهيف تطروت يتلا ةحيضفلا كلت 1988 ماع "دفولا" ةفحص ترّجف
 قئاثو "دفولا" ترشنو .تقولا كلذ يف ةيلخادلا ةرازو تادايق

 ردب يكز ءاوللا تقولا كلذ يف ةيلخادلا ريزو طروت فشكت

 ءارزولاو ءارزولا سيئر باونو ةضراعملا بازحأ ىلع سسجتلا يف
 يف ةيضقلا كلت قئاثو نع فشكلا باقعأ يفو .نيظفاحملاو

 سسجتلا ريراقت تافلم ماقرأ ليدعتب رماوأ تردص «ىلوألا ةحفصلا

 ىلع ةباقرلاب ةددشم تاميلعت تردص امك «,نيلوؤسملا رابك ىلع

 .ةلودلا نمأ ثحابم لخاد قئاثولا لوادت

 نأ ةفاحصلا اهيف تلواح .ىصحت الو دعت ال ىرخأ ةلثمأ كانه نإ

 ىوس دقنلا اذه لثم يف ّرت مل ةريخألا نكل ,ةموكحلا نيع نوكت

 ةفاحصلا الو "نوشمش" ةموكحلا ال هنأ تيسنو .ءادعلل ةروص

 ةلواحم ناك دقنلا اذه نأ اهدافم ةعطاس ةقيقح تلفغأو ,"ةليلد"

 رابتعالا ةداعإو قفارملاو تامدخلا ىوتسم عفر يف ةماسملل

 ةميركلا ةايحلا لبس ريفوتو يشيعملا ىوتسملا نيسحتو نطاوملل
 امك نيرداقلا ةئف سيلو «نييرصملا عيمج كلذب ينعنو ,نييرصملل
 .نآلا ثدحي

 !؟اتابجاو ةموكحلا مهفت لهف ..مالعإلا ةلاسر اهإ
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 عنملا نم خيرات ..رشنلا رظح

 مالسلا" ."ديعصلا راطق" «“ ضورفلا باون" ."نايرلاو دعسلا"
 راثآللا"' ."انيلدياه" ."رازم يب" .”ةنطرسم ا تاديبم ا" "1

 شرحتلا" ."ميمت نازوس لتفم" ."نيسيدقلا ةسينك“ 0 ٠
 اياضقل جذامن .."يواشيفلا دمحأو يوانحلا دنه" ."يسنجلا
 ةطحم ىلإ 2015ر ياربف 12 يف لصو يذلا ءرشنلا رظح رارق اهلاط
 ,يكاراش الا يبعشلا فلاحتلا وضع ٠ ”غابصلا ءاميش لتقم“ ةيضق
 نول برق ةيملس ةرهاظت يف اهكراشم لالخ تلتق يتلا
 .رياني 25 ةروثل ةعبارلا ىركذلا يف برح

 ىذلا رارقلا ءازإ هحايترا مدع نع ربع اذإ يرصملا نطاوملا رذعُي
 مغر ذإ ؛غابصلا ءاميش لتق ةميرج ىف رشدلا رظحب ماعلا بئانلا هردصأ
 نأ موهفملا ريغو برغتسملا نم ودبي هنإف «تارارقلاو تاماقملا مارتحا
 رمألاو ةبارغ ال .ةمبرجلا عوقو نم امون 18 يضم دعب رارقلا ردصي
 ديدحت نم بارتقالا ةظحل نيب ةقالع ةمث نأب عابطنالا عيشي نأ كلذك

 .رشدلا رظح رارق رودص نيبو ءاميش لتق يذلا طباضلا
 ماعلا يأرلا اياضق نم اًددع ةقباس تارتف يف لمت رشدلا رظح

 ىلع رصم يف ماعلا يأرلا مامتهاو ريكفت نم اًريبك اءزج تلغش يتلا
 روصقلا" ,"رياني 25 يف نيرهاظتملا لتق" اهنمو ,نرق عبر وحن رادم
 دمحم لوزعملا سيئرلا رباخت" ؛"ةيسائرلا تاباختنالا ريوزت" ,"ةيسائرلا
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 ."ةلودلا سلجم ةاضقو سيم ديرف" ,."نيدنجما ةرخس" ."يسرم

 نمضت يذلا «تابوقعلا نوناق نم *١9 ةدالا صن نأ فيرطلا

 ماع هؤاغلإ مت دق ناك .مئاق يئانج قيقحت نأشب رابخأ رشن رظح

 امك ءاغلإلا تارربم تناكو ,5م؟ مقر نوناقلا بجومب 0١

 هيبش اهل دجوي ال ةداملا كلت نأ" ,نوناقلل ةيحاضيإلا ةركذملا اقدروأ

 ماع ةايحلا ىلإ ةأجف تديعأ ةداملا نأ ريغ ."ةيئانجلا تاعيرشتلا يف

7 . 

 رظحب «ماعلا بئانلا ءتاكرب ماشه راشتسملا رارق نوريثك ركذتي

 ويام يف تيرجأ يتلا ةيسائرلا تاباختنالا ريوزت ةيضق يف رشدلا
 بصنع اًزئاف هنالعإو ءيسرم دمحم لوزعملا سيئرلا حلاصل 65

 .قيفش دمحأ قيرفلا هسفانم باسح ىلع ,ةيروهمجلا سيئر

 نوناقلاو روتسدلا فلاخي رشنلا رظح رارق نأ ىوعدلا تربتعاو

 ةلافكو «تامولعملا لوادت ةيرح يف قحلا ردهيو «ةيلودلا قيثاوملاو

 رومألا يف اصوصخ «قئاقحلا هل فثكت نأب ماعلا يأرلل نوناقلا

 .هعمتجمو هنطو لبقتسمو ,ماعلا هحلاصب قلعتت يتلا

 ةسائرب ةرهاقلا تايانج ةمكحملا تررق 22014 ليربإ 2 يفو

 لوزعملا سيئرلا رباخت ةيضق يف رشنلا رظح «يماشلا نابعش راشتسملا

 | .ةيلاتلا ةسلجلا نم ةيادب هناوخإو يسرم دمحت

 بئانلا ,هللادبع تعلط راشتسملا ردصأ 2013 سرام 8 ف

 ينسح قبسألا سيئرلا اهيف مهتملا ةيضقلا يف رشنلا رظحب اًرارق ,ماعلا

 روصقلا ىلع قافنإلل ةصصخملا لاومألا ىلع ءاليتسالاب كرابم
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 هيلجنبو هب ةصاخلا تاليفلا ىلع قافنإلا يف اهمادختساو ,ةيسائرلا

 ,فلوجلا ضرأو يبارع دمحأ ةيعمجو خيشلا مرش يف ؛لامجو ءالع
 .ةديدجلا رصمب اهنطقي ناك يتلا اليفلاو

 ةيئرملا مالعإلا لئاسو عيمج يف رشدلا رظح رارقلا نمضتو
 ريس نسح ةمالس هتمس ام ىلع اصرح ,ةءورقملو ةعومسملاو
 .تاقيقحتلا

 رشنلا رظح ةزيجلا تايانج ةمكحم تررق :2012 ربمفون 3 يفو

 ريزو «يلداعلا بيبح ناءاوللا اهيف مهتملا ."نيدنجما ةرخس" ةيضق يف

 عاطقل ريزولا لوأ دعاسم ,جرف ديمحلادبع نسحو «قبسألا ةيلخادلا

 دئاق ءدمحم يفطل دمحأ مساب دمحم ديمعلاو «قباسلا نمألا تاوق

 .دوهشلا عامس نم ءاهتنالا نيحل ,قبسألا ريزولا ةسارح

 رشنلا رظح ةرهاقلا تايانج ةمكحم تررق ,«2012 ليربإ 12 فو

 سلجم سيئر .فيظن دمحأ روتكدلا اهيف مكوح يتلا ,ةيضقلا يف
 نويلم ه9 هتميق عورشم ريغ بسك قيقحتب مهتملاو ,قبسألا ءارزولا

 ,ةعورشم ريغ ةقيرطب لاومألا عمج يف هتفيظوو هذوفن لالغتساب هينج
 ةباقرلا ةئيه ءاضعأ نم تابثإلا دوهش ىلع ظافحلاب رارقلا ترربو
 ةعفارم عامسل لبقملا ويام ١١ ةسلج ىلإ ليجأتلا تررقو «ةيرادإلا
 .عافدلا

 يف ماعلا يأرلا تلغش 7..5"2 ماع ىلإ اهعئاقو دوعت ىرخأ ةيضق

 يتلا "ةنطرسملا تاديبملا" مساب ًيمالعإ ةفورعملا ةيضقلا يهو ءرصم

 ,ةمكاحملل امهتم .+١1 ايلعلا ةلودلا نمأ ةباين ةلاحإب اهعئاقو تأدب
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 سيئر «قباسلا ةعارزلا ةرازو ليكو «نمحرلادبع فسوي .د مهنيب
 ةيعارزلا ةصروبلاب ينفلا راشتسملا ,يماشلا ادنارو ,ةيعارزلا ةصروبلا

 تاماقالا نم ديدعلا يف مهطروت تاقيقحتلا تفشك نأ دعب انام

 تاديبم داريتسا ىلع ةقفاوملا اهنيب نم ءاماقا ١ ىلإ تلصو يتلا

 ."ناطرسلا ببست اهنأ نيبت" انوناق ةروظحم

 ةئيه ريرقت فشك «ةلودلا سلجم ةاضقو سيح ديرف ةيضق يف
 نأ «,ةئيحلا وضع «يحتف مصتعم مدقملا هدعأ يذلا ةيرادإلا ةباقرلا

 ماكحأ رادصتسا لباقم لامعألا لجر نم ىشر ىلع اولصح ةاضقلا
 .اهيف رشدلا رظح مت يتلا ةيضقلا يهو هحلاصل

 دمحم عولخملا سيئرلا اهيف مكوح يتلا ,نيرهاظتملا لتق ةيضق يفو
 بيبح قباسلا ةيلخادلا ريزوو لامجو ءالع هالجنو كرابم ينسح
 نم ةهجاولا ىلإ رشنلا رظح ةلاح تداع .هيدعاسم نم ةتسو يلداعلا

 دمحأ راشتسملا ةسائرب تايانجلا ةمكحم اهتضرف يتلا ةيرسلا لالخ

 سيئر «يواطنط نيسح دمحم ريشملا نم لك ةداهش ىلع تعفر
 ناكرألا سيئر «نانع يماس قيرفلاو ءاقباس يركسعلا سلجملا

 ريدم ؛ناميلس رمعو ءاقباس يركسعلا سلجملا سيئر بئانو
 دومحم ,نيقباسلا ةيلخادلا يريزوو «قبسألا ةيرصملا ةماعلا تارباخملا

 .يوسيعلا روصنمو يدجو

 كلت يف تاداهشلا يف رشنلا رظحب مالعإلا لئاسو عيمج تمزتلا
 ةمكاحملا رقم ىلإ دوهشلا لوصوب قلعتي ام رشدب ءافتكالا عم ,ةيضقلا
 لعافتو ةداهشلا تاعاس ددعو مهراذتعا وأ ةطرشلا ةيميداكأب
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 .تاداهشلا عم نيمهتملا

 ,ماعلا بئانلا ءدومحم ديجمادبع راشتسملا رمأ ,2011 رياني 24 يفو

 ةسينك ثداح يف ةماعلا ةباينلا اهيرجت يتلا ,تاقيقحتلا يف رشنلا رظحب

 ,ةيردنكسإلاب نيسيدقلا

 ةيضق رظنت يتلا ,تايانجلا ةمكحم تردصأ ,2008 ربمفون 16 يفو

 ةروكذملا ةيضقلا نأشب ءرشنلا رظحب اًرارق ميت نازوس ةبرطملا لتقم
 نمألا لجرو ىفطصم تعلط ماشه لامعألا لجر اهيف مهتا يتلا

 .يركسلا نسحم قباسلا

 رون دمحم .د يروتسدلا هيقفلا لوقي رشنلا رظح رارق نع
 نم رارقب هضرف متي يذلا ءرشنلا رظح رارق قرخ نإ ؛تاحرف
 يرصملا ءاضقلا دعيو «نوناقلا يف اهيلع ًصوصنم ةميرج دعي ةمكحملا

 دض ةيئاضق ىوعد كيرحت نع «ةباينلا لالخ نم ؛ةلوؤسملا ةهجلا وه
 يضارألا ىلع تعقو ةميرجلا رابتعاب رارقلا قرخ نع نيلوؤسملا
 . ةيرصملا

 لثم ماعلا يأرلا تلغش اياضق لطي ملا رشنلا رظح نأ ةقرافمل

 سددنهملا رباص دمحم ةيضق ءاهنيب نم ناك يتلا ,ةيسوساجلاو رباختلا
 ,"يوونلا سوساجلا" مساب ايمالعإ ةفورعملاو ,ةيرذلا ةقاطلا ةئيمي

 ةلودلا نمأ ةمكحم ةنادإب تهتناو 23. .17 ويام ١١ يف هتمكاحم تأدبو

 "ضورقلا باون ةيضق" يفو .ليئارسإ ةحلصمل رباختلا ةمهتب هل ايلعلا
 ءامي تطاحأ يتلا ةيم"ألا مغر رشدلا رظحب رارق ردصي مل 1996 ماع

 اًديدحتو يرصملا داصتقالا خيرات يف ةلصاف ةطقن تلثم ةيضق امفوكو
 .كونبلا عاطق
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 ماظنلا دض

 ذخأو .هبيج نم ةقرو يسيسلا حاتفلادبع سيئرلا جرخأ .ةأجف
 ةيمالعإلا لئاسولا "ب اهفصو ام ءامسأ ةعبضب ولتي ديدش ءوديهب

 "ديدجلا يبرعلا" عقوم اهنم ركذو .رصم يف ماظنلل "ةيضهانم ا

 اهاَمس ىرخأ تاونق بناج ىإ .ةيئاضفلا "نآلا رصم" ةانقو
 عقاوم او تاونقلا هذه" نأ /ادكؤم ."دتيميل ايديم" ةكرش
 ربصصم ةعمسل ةءاسإلا اهبنأش نم ةماده اراكفأ ىنبتت ةيفحصلا

 . "اهرارقتسا برضو اهعش تاردقمب ثبعلاو

 ةيموقلا فحصلا ريرحت ءاسؤر عم هئاقل لالخ ,يسيسلا قرطت
 ,"عبارلا ليجلا بورح"ب هامسأ ام ىلإ .رصم يف ةصاخلاو ةيبرحلاو

 ثدحتي 0اءدمع ىعدُي يرع نيورتكلإ عقوم دوجو نع افشاك

 رالود يفلأ كلذ لباقم عفديو يبرعلا ينفلا لمعلاو ةفاقثلا عيجشت نع

 نويلم 0 كلذ فلكتي دق :لاق مث ءانايحأ لاقم لكل ايرهش

 اونمضي وأ اورتشي نأ لباقم نوعفدي نيذلل طينسب غلبم هنكل ءرالود

 .307ةيبرعلا ةبخنلا لك ءالو

 4 راكبا 24 خيراتب ةيداحتالا رصق يف َدَقُع يذلا ءاقللا يف

 رطق نم امعد ىقلتت" اهلآب ةروكذملا مالعإلا لئاسو يسيسلا مهلا

 يف ايركسع لخدتن مل :فحصلا ريرحت ءامؤر عم ثالثلا تاعاسلا ءاقل يف يسيسلا ,نيسح نيدلا دامع 7

 .2014 سطسغأ 4 .يورتكلإلا *"قورشلا ةباوب“ عقوم .نآلا ىتح ايبيل
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 نونفلاو ةفاقثلا عيجشت تاءاعدا ءارو ىفختتو .ىرخأ لودو ايكرتو

 لاشفإ ىلع لمعت عقاولا يف اهنكل ؛ةينيطسلفلا ةيضقلا ةدناسمو

 ."ةقطنملا يف ىضوفلا ريثتو «ةرقتسملا ةيبرعلا ةمظنألا

 ةّرضملا تانايكلا" هذهل يّدصتلل ةيمالعإ ةهبج ليكشت ىلإ اعدو

 ىنبتت يتلا تاعئاشلا ّدض نينطاوملا نيصحت يف كلذب ةمهاسملاو .""رصحب

 لئاسو يسيسلا اهيف يّمسُي يتلا ىلوألا ةّرملا هذه تناك .ىضوفلا

 .2014 وينوي يف ةيروهمجلا ةسائر هيلوت ذنم اهمتاهيو ؛مالعإ
 يتلا ةيئاضفلا تاونقلا نم ةعومجم كانه «عقاولا ضرأ ىلع

 مجا يتلا ,"نيملسملا ناوخإلا" ةعامج عرذأ نم ضعبلا اهربتعي

 :اهنمو ,2013 ويلوي 3 تارارق دعب رصم يف ةمئاقلا ةطلسلا
 ,ةعامجلا فقوم نع ةربعملا ةيمسرلا ةانقلا دعت يتلا ."نآلا رصم"

 سلجم نم رارقب تقلطنا يتلا "25 رصم" ةائقل اًدادتما يأت يتلاو

 نم ثلانلا يف ةينيدلا تاونقلا يقاب عم اهنب فقو لبق ةعامجلا ىروش

 .2013 ويلوي

 ىلوتيو ءايكرت نم 2014 ربمفون 16 يف تقلطنا يتلا ةانقلا ثبتو
 يف يفحصلا ؛تاكرب دلاخ ىلوتي امك «هدبع دمحأ يباوخإلا اهتسائر

 يفحصلا ىوتحملا ىلع فرشملاو ةانقلا ريدم بئان بصنم ,"مارهألا"

 .امب

 فرشيو ناوخإلا ةعامج نم لومت ةانقلا نإ ةيناوخإ رداصم تلاقو

 لامج مهتمدقم يف ,ةعامجلا ىروش سلجم ءاضعأ اهاوتحم ىلع

 .ايكرتب ميقملا راتسلادبع
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 امدعب تامزألا ىلوأ تدهش ةائقلا قالطنال ىلوألا تاعاسلا ذنمو

 ةرورض نيدكؤم ءاهيلع ةعامجلا ةرطيس اهب بابشلا نم ددع ضفر
 ,"ناوخإلا خويش" تادايق تايلقع نع اًديعب ينارتحا لكشب لمعت نأ

 فرشي ناك يتلا "25 رصم" ةانق ريصم هيلإ ىهتنا ام ىلإ يهتنت ال ىتح

 .رطاشلا تريخ ةعامجلا دشرم بئان ةرشابم اهيلع

 اهوح ةريثم ,2013 ربمتبس11 يف تقلطنا دقف ,"ةعبار" ةانق امأ

 نأ ةصاخو امب جمارب نومدقي نيذلا تايصخشلا ببسب ةريبك ةجض

 "ةيروث سورد" اهجمارب نمو ءرصم يف اينمأ نيبولطملا نم مهمظعم
 يذلا "ةيمالسإ رصم"و .مينغ يدجو يباوخإلا ةيعادلا همدقي يذلا

 دجاملادبع مصاع ةيمالسالا ةعامجلا ىروش سلجم وضع همدقي

 .فنعلا ىلع ضيرحتلا اياضق نم ددع ةمذ ىلع بولطملا

 راعش نم «ةيكرتلا لوبنطسا ةنيدم نم ثبت يتلا ةائقلا ذختتو

 تلاق ءامي يفيرعت نايبل ًفقفوو .ال اًراعش ريهشلا ةيودعلا ةعبار

 «نييرصملا لامعألا لاجر نم ددع اهليومت ىلع فرشي هنإ ةانقلا ةرادإ

 ةيمالسإلا بازحألا نم برقملا لامعألا لجر نأ ءابنأ تددرت اميف

 وه ,ةيمالسإلا تاوقلا نم اًددع قلطي ناك يذلا ديشرلادبع فطاع

 .اهليومت ءارو فقي يذلا

 ردصتو «ناوخإلا ىلع ةبوسحملا تاونقلا زربأ نم "قرشلا" دعت
 نم اًددع مدقتو ,يجافخ مساب لامعألا لجر نم ليومتب ايكرت نم
 يف رهظ يذلا ,رطم زتعم همدقي يذلا "زتعم عم" اهتمدقم يف «جماربلا
 نأ لبق "تروبس نردوم" ةانق ىلع ةيضايرلا جماربلا ميدقت يف ةيادبلا

- 338 - 



 وش كوت جمانرب وهو ."قرشلا" ىلإ اهنمو "25 رصم" ةائق ىلإ لقتني

 .رصم يف ثادحألا ضرعتسي يموي

 نيلماعلا ضعب نأ الإ ,ريبك ضومغ "نيلمكم" ةانق ليومتب طيخحيو
 ءامضيأ ايكرت نم ثبتو «ناوخإلا ةعامج نم لومت اهنأ نودكؤي امي

 ةعامجل نيمعنملا ,بابشلا نييفحصلا نم ددع ىلع ريبك لكشب دمتعتو

 ةيرابخإلا تارشدلاو ,ةنيدحلا جماربلا نم ةعومجم مدقتو ,ناوخإلا

 لقن ىلع زكرتو ءرصم يف عضولا نع اهعيمج مويلا ىدم ىلع
 ىرقلاو تاعماجلا يف يسرم راصنأو ناوخالا بالط تارهاظت

 .نيرهاظتملا نم ددع عم قبسم قافتا ربع ؛ةرشابم ءاوملا ىلع ,ندملاو

 لوبنطسا ةنيدم نم ثبتو 22014 ربوتكأ يف "ةانقلا" تردص
 ىلع رصتقت ال امنأ يف ةيناوخإلا تاوبقلا ةقاب نع فلتختو ,ةيكرتلا

 .يبرعلا عيبرلا ةانق اهنإ اقرادإ لوقت ثيح ؛طقف يرصملا نأشلا

 تاونقلا نم ةعومجم لمشت مالعإلا لئاسو يف ناوخإلا عرذأ
 لثم ةيبرعلا لودلا نم ددع يف ةعامجلا عرفأل ةعباتلا ىرخألا

 ةعباتلا ةينميلا "ليهس"و ةيندرألا "كومريلا"و ,ةيسنوتلا "ةنوعيزلا"

 رمجألا ديمح نميلا يف يباوخإلا يدايقلا اهكلمبو اهريدي يتلاو ناوخإلل
 ةيناطيربلا ةمصاعلا نم ثبت يتلا "راوحلا"و ,نويثوحلا اهقلغي نأ لبق

 .308يباوخإلا باطخلا سفن جهتنتو ندنل

 ةباوب" عقوم «ةيناوخإلا ضيرحتلا تاصنم دصرت "قورشلا" ؛لايخ دمحم ”*

 .2014 ريمفون 20 ؛يورتكلإلا "قورشلا
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 ودبي رصم يف مكحلا ماظنل ةضراعملا مالعإلا لئاسو ةقروب بعللا

 .رضاحلا ةظحل نم ريثكب مدقأ

 ةماعلا ةدايقلا تعر «(1990-1991) ةيناثلا جيلفلا برح لالخ
 تناك «ةيبرعلا ةغللاب ةهجوم ةيعاذإ تاطحم ثالث قالطإ ةيقارعلا

 "ةبورعلا رصم توص" مساب ةيرصملا ةحلسملا تاوقلل ةهجوم اهالوأ
 يف ,"ةمركملا ةكم" مساب ةيروسلا ةحلسملا تاوقلل تناكف ةيناثلا امأ

 مسا تلمحو يدوعسلا بعشلاو ةكرتشملا تاوقلل ةثلاثلا تناك نيح

 "كراعملا مأ" مسا تلمح ةيعاذإ ةطحم تبطاخ امك ."ةرونملا ةنيدملا"
 يف ةكراشملا ةيبرعلا تاوقلا كلذكو ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا دارفأ

 .رصم اهتمدقم يفو .تيوكلا ريرحتل يلودلا فلاحتلا

 يف ةضراعملا تاكرح دعاصتب ءاجيإلا ةيقارعلا ةياعدلا ةلآ تلواح

 ةياعد تثبو «تيوكلل يقارعلا لالتحالا نم امهفقوم ببسب رصم
 ةيموقلا رعاشملا رتو ىلع بعللاو «ةيبعش ةضافتناب مايقلا ىلع ضرحت
  رصم يف مكُحلا ماظن ىلع مهبيلأتل نييرصملا ىدل ةينيدلاو ةينطولاو
 ,ةيروسلاو ةيرصملا تاوقلا فوفص يف ةلبلبلا ةراثإ عم -كاذنيح

 نيبو «نيدلبلا يف نييركسعلا ةداقلا نيب تافالخ دوجوب حيولتلاو

 .ةيسايسلا تادايقلا

 ربمفون 19 يف ليئارسإ ىلإ تاداسلا رونأ سيئرلا ةرايز بقع
 تبأد ؛ليئارسإو رصم نيب مالسلا ةدهاعم عيقوت ىلإ الوصوو «7
 مادص يقارعلا سيئرلا ماظن نم ةموعدملا "ريهامجلا توص" ةعاذإ

 تاداسلا ىلإ اهماهس هيجوتو رصم يف مكحلا ماظن ةمجاهم ىلع نيسح
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 .هتاسايسو

 لثمت تمر اًيجراخ اًمالعإ «رصانلادبع لامج سيئرلا هجاو

 لثم ؛هتاسايسو هماظن دض ةهجوملا ةيعاذإلا تاطحملا نم ددع يف

 توص"و "سيراب ويدار"و ,"ةرحلا رصم توص"و "حالصإلا توص"
 ."نانبل

 فيرطلا .ةيسنرف تناك يبرعلا نطولا يف ةيرس ةعاذإ لوأ لعلو
 يتلا ةيعاذإلا ةطخلا ىلع درلل "برعلا توص" مسا تلمح اهنأ رمألا يف

 سطسغأ يف اسنرف مجاق تأدب األ ؛ءرصم يف مسالا اذه لمحت

 دعب مهيلع موجملا دتشاو برغملا نم سماخلا دمحم يفن دعب 3

 رصن ثقل و 33و:15954 ضلت ف اهرارغماو ةيرئازخا ةوولا جا
 .اهيلإ انييونغمو ايدام معد تلسرأو رئازجلا عم ةفرشم ةفقو

 اهتعاذإ اسنرف تأشنأ ءرصانلادبع لام سيئرلاو رصم ةبقاعملو

 توص" ةجوم سفن ىلعو "برعلا توص" مساب رصم دض ةيرسلا

 قيرف عقوم نوريغي نويرصملا نوسدنهملا ناكو .ةيرصملا "برعلا
 .اهوقلغأو ةيسنرفلا ةعاذإلا تلشف كلذلو ,لاسرإلا ثب ءانثأ لمعلا

 تأدب ,"ةرحلا رصم توص" مسا لمحت ىرخأ ةعاذإ تقلطناو

 - رصم يف تاطلسلاتدقتعاو .1956 ويلوي 28 يف اهجمارب ثبت

 ىلإ تعراس ام وهو ءاسنرف يف لمعت ةعاذإلا هذه نأ -كاذنيح

 كلذ دعب حضتأ هنأ الإ .هيومتلاو ةيمعتلل ةيناطيربلا تارباخملاهدييأت

 -ندع مث توريب نم اقالطنا- ةطحملا هذه نوريدياوناك نيذلا نأ

 رابك نم اوناكو ,"يرصملا" ةديرج بحاص حتفلا وبأ ةلئاع نم مه
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 .ةروثلا عم اوفلتخا نكلو نييدفولا

 نم رخآ اباج «نانبل يف ةفاحصلا بيقن ؛ناريسع ريهز يوريو
 :لوقيف ءرصانلادبعل ةضراعملا ةعاذإلا هذه ةياكح

 وبأ لآو "رارحألا طابضلا" ماظن نيب أشن يذلا فالخلا رثأ ىلع"

 جراخ اودرشو اهعباطمو "يرصملا" مقديرج تردوص نيذلا حتفلا
 .رصم يف ديدجلا ماظنلا دض لمعت ةعاذإ ءاشنإ ةركف تأرط ءرصم

 ناوخإلا" ىلإ نيبستنلا ضعبو حتفلا وبأ دومحم توريب يف عمتجاف
 دعب ام يف حبصأ يذلا رصم نم فيرشلا لماك مهنمو "نيملسملا
 ءايروس نم يعابسلا ىفطصم خيشلاو ,ندرألا يف اًريزوو ابئا
 يف ماظنلا دض لمعت نانبل يف ةعاذإ ءاشنإ عامتجالا كلذ يف ررقتو

 "؟ةعاذالا هذه رقم نوكي نيأو ؟فيك" :ناك لاؤسلا نكل .رصم

 ال انأو كلذ تلق ."يلررم يف عضوت" :اًروف لاؤسلا ىلع تددرف

 يف سدنهملا قزر سيول ديسلاب تلصتاف .كلذ متي فيك فرعأ
 يف هعم لخدأ نأ لبقو ء,هتربخو هيأرب ةناعتسالل "نانبل ةعاذإ"
 رمأ يف كريشتسأ يإ" :هل تلق :نيلضفملا يئاقدصأ نم وهو .عوضولملا

 مل مأ رمألا ققحت ءاوس ءاننيب اًرس لظي نأ ىلع مسقت ول اذبح مهم
 ال ةمات يب كتقث ىقبت نأ يدعسيو زيزع قيدص تنأ" :لاقف ."ققحتي

 نا ااينف مئالملا نم لهو عورشملا ةركف ىلع هتعلطأف ."ءيشب رثأتت
 بحي ال هعبط يف هنأل ؛هجعزت مل ةركفلا نأ دقتعأ ؟ال مأ لزنملا يف ماقي

 ةفرغ يف ةعاذإلا عضو ناكمإلا ين" :لاقف «,ةيروتاتكدلا ةمظنألا

 ."دحأ اهلخدي الأ طرش ,لزنملا نم ةصاخ
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 تدلوف .اًيلحم ةدوجوملا تالآلا نفعيا انيعبت لمعلا رشابف"

 اهلعج مث ءطقف ةرهاقلا وحن ةهجوم "ةرحلا رصم توص" مساب ةعاذإلا

 حتفلا وبأ رفاس ام دعب ءاهطيحمو ايروسو رصم ىلإ لصت قزر ديسلا
 هبش انيدل تحبصأ كلذبو .ةمزاللا عطقلا ضعبب داعو ارسيوس ىلإ

 ةرهاقلا يف تعمس ةينآرق تايآ ةعاذإي براجت اهيلع انيرجأو :ةعاذإ

 فيرشلا لماك هالت مث يعابسلا ىفطصم خيشلل باطخ لوأ ناكو

 ابلاطم ماظنلا ىلع ديدش موجب "نيملسملا ناوخإلا" ناكرأ دحأ

 تاطلسلاب تلصتاف «ةرهاقلا يف تاطلسلا ةزهجأ تفل امث 6 رييغتب

 ددحو اًروف تايرحتلا تأدبف ,ةعاذإلا هذه فقو ةبلاط ةينانبللا

 يب لصتاف .ةعاذإلا هنم لمعت يذلا تاذلاب عراشلاو يحلا رادارلا

 موحت ةهبشلا نأ ينغلبأو باهش ديرف ريمألا قيدصلا ماعلا نمألا ريدم

 نأب كحصنأ انأو ,راكنإلل ليبس 5 :يل لاق تركنأ املو . تيب لوح

 ."هتمهادم لبق لزنملا نم اهجرخت
 هتحيصنب تذخأ «جئاتنلاو ةعاذإلا ةرداصم ةروطخ مامأ"

 ءاهنم هجاتحي ام قزر ديسلا ءاطعإو اهكيكفت ىلإ اًروف تدمعو
 ةديعب يهو ,يديرج عباطم ىلإ تلقن قيدانص يف ةيقبلا تعضوو
 22 .309"تيبلا نعايبسن

 اًربخ :1956 يف ءسيوسلا ةانق برح ءانثأ ةطحملا هذه تعاذأ دقو

 ةجيتن ةروثلا ةدايق ىنبم يف لق رصانلادبع سيئرلا نأ هدافم اًسبذاك

 «برعلا ايند يف تابالقنالاو تارماؤملا :ركذتي ناريسع ريهز ؛ناريسع ريهز ”*

 .1998 «توريب «راهنلا راد
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 ءالمعب تءاجو تحرفو تربكو تللهو ءيناطيربلا يوجلا فصقلا
 .ةقيقحلا حضتت نأ لبق .هلتقمب مهتحرف نونلعي نييرصم نينطاومك

 ىرخأ ةيرس ةعاذإب رصم يف ةيسايسلا ةدايقلا تئجوف كلذ دعب

 توص دلقي صخشب اوؤاجو ."برعلا توص" اهمساو نامع نم يأت
 دعبو .تلشف اهنكلو ,هتاقيلعت ددريو ءريهشلا يعاذإلا ,ديعس دمحأ

 أشنأ 1958 ويلوي ةروث ضاهجإو قارعلا مكح مساق ميركلادبع يلوت
 ,«تاعاذإلا برح تدتشاو نميلا ةروث تماق نأ ىلإ رصم دض ةعاذإ

 ةمحاتم ةكلمملا يرغ بونج نازيج لابج يف ةعاذإ ةيدوعسلا تأشنأف

 ناريإ تأشنأ امك .ةيرس ةعاذإب اهيلع رصم تّدرو «ةينميلا دودحلل

 .ةروكذملا ةرتفلا يف رصانلادبع دض ةيرس ةعاذإ

 هماقأ يذلا يبعشلا رمتؤملا يف رصانلادبع لامج سيئرلا باطخ يف
 ويلوي 23 ةروث ىلع تاونس عبس رورمب لافتحالل يموقلا داحتالا

 نم ناك امبرو ."ةمومسملا ةياعدلا برح"ب اهفصو امع رصان ثدحت

 ويلوي 22 يف رصانلادبع باطخ نم ةمهملا تارقفلا هذه لقن بجاولا

 :ًمصن لاق ذإ ؛9

 نم ةينوفميس ةقرفو ةيرس تاطحم عست ,مومسلاو ةياعدلا برح"
 لوط موي لك عيذتب رامعتسالا ناوعأو ليئارسإو رامعتسالا تاطحم
 جرب يف ..ناكم يأ ين ةزاجأ علطاب ال تنكو .ليللا لوطو راهنلا

 هروصتي نأ نكمي ال مالك لوقتب ةيرس تاطحم عست عمجسأ برعلا

 ةطحم عمست .رامعتسالا تاطحم عمستو .تاماّقاو ةميتش ؛ناسنإ

 ؛ليئارسإ عمست لوحت نيدعبو ,"قحلا توص"و "ةرحلا رصم توص"
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 يأ ناكو ,تاطحملا هذه رخآ ىلإ تاطحملا يقاب عمست ,دادغب عمستو

 ءبسو كيكشتو تاماتا ..مومس عمسي ةعاذإلا هذه حتفي دحاو

 شتعفن امو «ةياعدلا برح شتعفن ام ؟مالكلا اذه عفن له نكلو
 هذه اوهجويب يللا انءادعأ نا حضاولا نم ناكو ءمومسلا برح

 اوديري مهنكلو ؛لاوحألا نم لاح يأب ريخ انل اوديري ال انل ةياعدلا

 انومدختسا امك انومدختسي ناشلع انل ةياعدلا هذه اوهجويب ..رش

 نمض انولخديو انيلع اورطيسي ناشلع امي اولسوتيل ةليسو يضاملا يف
 اذه يف ءيش يأ تلمع ام َيناهتب تاطحم عست .ذوفنلا قطانم

 ةعاذإ ةطحم هدراهنلا ةياغلو .اهفادهأ نم فده يأ ققحت ملو .بعشلا

 ام يللاو اهعمسيب يللاو ءيناهتب تلازال "ةرحلا رصم توص"
 مساب ملكتتب ةطحم يد "ةرحلا رصم توص" نأ فرعيب شاهعمسيب

 هب رعشيب يللا دقحلا نع ربعت يه امنإو ءسيراب نم عيذتبو رامعتسالا

 ءاومزمنا نأ دعبو اولشف نأ دعب ةيرامعتسالا لودلاو نييرامعتسالا
 .رصنلا مهنم انعزتنا نأ دعبو

 برح نإ :بوعشلل هبرضن نأ عيطتسن لثم ربكأ اذه ناكو"
 نكمي نل ةيسفنلا برحلاو مومسلا برح نإو ءانيلع رثؤت نل ةياعدلا
 ققح يللا بعشلا انحإ- اننم دحاو يلخت امنأ لاوحألا نم لاح يأب

 برح عيطتست نل -هحافكبو همدب هلالقتسا ققح يللاو .هتيرح
 ناشلع مهوباج يللا ةرتاكدلا الو .ةيسفنلا برحلا الو ةياعدلا

 نم لاح يأب اوعيطتسي نل ؛ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا برح اوريدي
 مالكلا اوقدصي مه نكمب .اتطساوب ءيش يأ اوققحي مهنا لاوحألا

 نكلو .ءاهونلعيب يللا ةعاذإلا اوقدصي مه نكمب ..هوعيذيب يللا
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 ناوعأ عمو رامعتسالا عم ليوطلا يضاملا ةبرجت هدنع يللا انه بعشلا

 ,ذوفنلا قطانم نمض ةعيدخلاب لخد يازا فاش يللاو .رامعتسالا

 لخد يازاو «ياطيربلا لالتحالا قطانم نمض ةعيدخلاب لخد ىازاو
 تاوقلاو ةيجراخلا ةيدتعملا تاوقلا هيلع رطيست ناشلع ةعيدخلاب

 ةرم عدخي نأ لاوحألا نم لاح يأب لبقي مل ؛ةيلخادلا ةلغتسملا

 هذه عمساب تنك ام يز نأ اكناو دقتعمو نمؤم انأو .ىرخأ

 سبو- ةمألا هذه ءانبأ نم درف لك ناك ءاهنم رخسابو تاعاذإلا

 هذه ىلإ عمتسي ناك --ةيبرعلا ةمألا ءاحنأ عيمج نم ..اندلب نم شم

 دقحلا ىلعو ظيغلا ىلع ليلد اهربتعيو ءاهنم رخسي ناكو تاعاذإلا
 ,ذوفنلا قطانم نمض انوطحي مهنإ يف اولشف يللاو .مهعقوم اودقف يلل

 يعولا اذهو لمعلا اذه ناكو ؛انيلع اورطيسي مهنإ يف اولشف يللاو

 ."لايجألا نم لماك ليج هدحو رخف ..رخف
 :لاق ثيح ؛نيرخآ ةانق نم رصان زمغ ,روكذملا باطخلا يف

 داحتالا اد :اولاقو ,يموقلا داحتالا دض ةمومسم ةياعد تأدب"

 كسمنب ..نييعويشلا ايفوقعو ءدحاو بزح وأ ةيشاف اذ يموقلا

 ىلع ةلمح اي تاهو ؛نانبل ينو قارعلا يف نييعويشلا فحص ىتح

 ةيعويشلاو .عاتبو يشاف ادو ءدحاو بزح اد :اولاقو ,يموقلا داحتالا

 هيل .دحاولا بزحلا ىلع ةينبم اهتسايس يهو .دحاولا بزحلا ىنبتتب
 ."؟دحاولا بزحلا وه هيإو ؟دحاو بزح شم يموقلا داحتالا

 23 خيراتب ءرصنلا ديع ةبسانمب ديعسروب يف رصانلادبع ةملك ينو
 ةضراعملا مالعإلا لئاسو نع ثيدحلا رصان داعأ :1961 ربمسيد
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 :اصن لاق ثيح ؛رصم يف مكحلا ماظنل

 نييرصملا ةنوخلا ضعب اورمآتي اوعلطيب ةعاذإلاب اندض تارماؤم"

 اوحوربب ؛اولغتسيبو دفولا مايأ اولغتشيب اوناك يللاو هرب اويشم يللا

 .دحاو مكو اسنرفل مقامدخ اومدقي

 نيفراع انلك . .يغارملا ,حتفلا وبأ نيسح ,حتفلا وبأ لجأ"

 اومدخيب ؛ةرا رضم كاوض يف اسنرف عم اولغتشيبو ءيد لاكشألا

 .ليئارسإ اومدخيبو اعبط ..ليئارسإ ةفيلح يه يللا اسنرف اذمي

 اذام ,ءسانلا ءالؤه نم صلخن انحإ نإ اًدبأ شانلواح ام هضرب"

 ىعو نكلو ,ةيرس ةطحم ١١ وأ ةيرس تاطحم 4 اندض ناك هدك

 ارتلجنإ تجو «ةيرسلا تاطحم لا مزهي نأ عاطتسا يرصملا بعشلا

 هدك دعب نيدعبو ءايناطيرب توص اهمسا ةطحم صربق يف تلمع

 كانه نم تيشمو ايناطيرب توص تلفقو ؛ةيوقلا اهتبيخب تفرتعا

 .ئدألا قرشلا ةطحم ىتح تلفقو

 تارماؤم ..هيلع كحضي ردقيح شدحام بعش انحإ اذإ'
 انفادهأ ىلع رمآتي نأ عيطتسيح شدح الو ءانيلع كحضيح شدحام.

 ."اهينبن انحإ نإ ىنمتنب انحإ ىللا لثملا ىلعو انئدابم ىلعو

 مكحلا ماظن نم ةضراعملا فقوم تذختا يتلا مالعإلا لئاسو خيرات

 .يروهمجلا دهعلل ةقباس تاونس ىلإ هروذجب دتمي ءرصم يف
 ةسارد رصم يف ةضراعملا ةفاحص" ناونعب هاروتكد ةلاسر يف
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 ثحابلا ىرجأ "1954 ىلإ 1924 نم ةرتفلا لالخ يخعيراتلا موهفملا

 فحص نم ةرفاوتملا دادعألا لكل ةيليلحت ةيخيرات ةسارد رصن ينسح

 "ةيعوبسألا ةسايسلا"و "قرشلا بكوك"و "ةسايسلا"و "غالبلا"
 ناوخإلا"و "رغثلا"و "نويروتسدلا رارحألا"و "داهجلا"و "رابخألا"و
 "ساسألا"و "روتسدلا"و "يرصملا دفولا"و "ريذنلا"و "نوملسملا
 .1954 ىتح 1924 نم ةرتفلا لالخ "نييالملا"و

 مالعإلا ةيلك ةفاحصلا مسق ىلإ ةمدقملا ؛هتلاسر يف ثحابلا لصوت

 ةطراخ ماسقنا :اهمهأ جئاتنلا نم ددع ىلإ .(1995) ةرهاقلا ةعماج

 ةفاحص امه ,نيساسأ نيعاطق ىلإ ةضراعملا ةفاحص ييلاتلابو ةضراعملا

 ثحابلا ظحال امك .ةيبزحلا ريغ ةضراعملا ةفاحصو ةيبزحلا ةضراعملا

 نع ةجتان ةضراعملا ةفاحصلا ةطراخ امب تزيمت يتلا ةيجاودزالا نأ

 .نيقيرف ىلإ هيضراعم مسق يذلا يسايسلا مظنلا ةيجاودزا

 ةبخنلاب اهيعاطقب ةضراعملا ةفاحص اطابترا نع رصن ثدحتو

 ماعلا موهفملا عم ضراعتي ام وهو ,ةيزاوجروبلا ةقبطلا وأ ةيسايسلا
 ىؤر حرطت مل ةضراعملا ةفاححص نأ ىلإ راشأ امك .ةضراعملا ةفاحصل

 .ةيجيتارتسإلا ةبخنلا فادهأ سمت ىؤر وأ ةضراعم ةيقبط

 نمز يف .ءاوس دح ىلع ةضراعملاو ماظنلا حالس ,مالعإلا هنإ

 .ماعلا يأرلا ىلع مالعإلا ةوطس
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 ةزجوم ةريس

 .1964 ماع ايناملأ ديلاوم نم ءيرصم يفحص ,تباث رساي

 .2000 ماع ةفاحصلا يف هاروتكدلا ةجرد ىلع لصاح

 «يظوبأ ,«ةيبرع زوين ياكس» ةانق يف رابخألل اًريدم لمع
 يف رابخألل لوأ اجتنمو ,.(2011) ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ةفرغ ريرحتل اسيئرو .(2002) رطق يف «ةريزجلا» ةائق
 ,((28007) ةدحتملا تايالولا يف «ةرحلا» ةانق يف رابخألا

 ةيبرعلا تارامإلا ءيبد يف «ةيبرعلا» ةانق يف ريرحتلل اسيئرو
 .(2007) ةدحتملا

 :اهنيب ,ةدع تنافلؤم هل

 ةرهاقلا ءبتكا راد) «نويرسلا رصم ماكح :سيئرلا قيدص»

015) 

 (2015 ةرهاقلا ءبتكا راد) «ويديفلاو مدلا ءارمأ :رصم نيد»

 (2015 ةرهاقلا «بتكا راد) «مناوملا بورح»

 (2015 ةرهاقلا ءاتلد راد) «جاتنوملا لبق رصم»

 ةرهاقلا «ةايحلا راد) «يسيسلا ىلإ ةيكلملا نم رصم ماكح»

14) 

 ةرهاقلا ءبتكا راد) «تاسايقو هوجو :سبالملا علخ ةفرغ»
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))014 

 (2014 ةرهاقلا ءبتكا راد) «ةلعقلا لمجأ»

 (2014 ةرهاقلا «بتكا راد) ق1

 ,زونك راد) «ديدجلا دهعلاو كرابم بائذ :رصم ىلع عارصلا»

 (2014 ةرهاقلا

 تاروشنم /توريب .فافض تاروشنم) «ةيسنملا انمايأ»
 (2014 رئازجلا ,فالتخالا

 (2014 ةرهاقلا ءبتكا راد) «مارغلا فطعم تحت»

 (2014 ةرهاقلا ءبتكا رادإ «ةدوارم»

 «تيريم راد) «ةطلسلاو ناوخإلاو لاملا تاقفص :ةلئاعلا نمز»

 (2014 ةرهاقلا

 ءبتكا راد) «دادبتسالا روذبو بخنلا طوقس :ةيغاطلا ةعانص»

 (2013 ةرهاقلا

 راد» «ةعامجلاو رصم نيب يسرم :ةعئاضلا صرفلا سيئر»
 (2013 ةرهاقلا ءبتكا

 ةرهاقلا ,بتكا راد) «ةبيرلا روهش يف يسرم :ةريشعلا بورح»
 ظ 0013
 ةرهاقلا ءبتكا راد) «ةحبذملاو ةروثلا رافسأ :سارتلألا ةلود»

013) 

 ءبتكا راد) «بئاغلا نوناقلا نع ثحبلا :سيئرلا ةمكاحم»
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 (2013 ةرهاقلا

 ةرهاقلا ءريونتلا راد) «يبرعلا ملاعلا يف راحتنالا :نيسئايلا ةقهش»

 (01د

 ةعبط) ,.(2012 ةرهاقلا ,تيريم راد) «رصم يف ةورثلا ةصق»

 (2013 ةرهاقلا ,ةرسألا ةبتكم ,ةيناث

 ةرهاقلا ءبتكا راد) «ناثوألاو ناطوألا نع :بعلن انب ايه»

0012 

 ةرهاقلا ,نيعلا راد) «رتيوت نصغ ىلع ديرغت :ةشهدلا ةضف»

0012 

 ةرهاقلا 2نيعلا راد) «ةديرغتو ةديرغت فلأ :رتيوت تاظحل»

1 

 ةرهاقلا «ةيبرعلا ةراضحلا زكرم) «يرسلا ربحلاب مئارج»
010))) 

 (2010 ةرهاقلا ,نيعلا راد) «مدقلا ةرك بورح»

 (2010 ةرهاقلا ,ةفاصفص راد) «ةيدنفأو تاوتف»

 (2010 ةرهاقلا «ةيبرعلا ةراضحلا زكرم) «ليوط يرصم مليف»

 (2010 توريب ,نورشان مولعلل ةيبرعلا رادلا) «ةبغرلا باتك»
 ,نورشان مولعلل ةيبرعلا رادلا) «ةفزانلا رصم يف ةفطاعلا مئارج»

 (2009 توريب

 (2009 ةرهاقلا «نيعلا راد) «دعاقتم رحاس تايموي»
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 «ةيرصم ةنودم يف ةسورحملل عئاضلا خيراتلا :نافوطلا لبق»

 ,زونك راد «,ةيناث ةعبط) ,.(2008 ةرهاقلا ,«نازيم» باتك)

 (2013 ةرهاقلا

 «نطاوملا راسكناو «نطولا راسحنا ةصق :ىضوفلا ةيروهمج»
 ,زونك راد «ةيناث ةعبط) .(2008 ةرهاقلا .«نازيم» باتك)

 (2013 ةرهاقلا

 ةرهاقلا ,باتكلل ةيبرعلا رادلا ةبتكم) «نيرشعلا نرقلا ةركاذ»

0001 

 .(1994 ةرهاقلا ,ريغصلا يلوبدم) «ملاعلا سأك ةعوسوم»
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 سرهفلا

 ءادهإ

 ةمدقم

 !ةينهم بيذاكأ

 لوقعلاب نوبعالتملا

 ضيرملا ةلودلا لجر ..وريبسام

 "دوسألا قودنصلا" زغل

 "مالعإلا" ةياهف

 !"خيطبلا ة:5" ةفاحص
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