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:صاصرلا داشر
ةيسايسلا مظنلا دعاوق مهفي ال كلذ ريغ دقتعي نمو يناملربلا ماظنلا لظ يف تاطلسلا نيب لصفلا ليحتسي 
: ىيحي نسح سينأ >
راوحلا ةسلج نم كرتشملا بيغت عم تسلو ةيباجيإ ًاراكفأ نمضت سيئرلا هحرط ام
:متاح وبأ >
هلوح راوحلا نكمي رخآلا ضعبلاو اهيلع فالخ ال ةريثك طاقن    
:يرطقملا هللادبع >

ةيصخشلاو ةيبزحلا نع ًاديعب هب ذخألا بجي نطولا ةحلصم يف وه ام
: يعماسلا ناطلس >
راوحلل ةدعاق لثمت رشعلا طاقنلا

ةليفكلا سسألا ًانمضتم رشعلا هطاقنب ةيروتسدلا تاليدعتلل حلاص هللادبع يلع سيئرلا خألا عورشم ءاج >
اهيف اندالب تعطق يتلاو ،ةلماشلا تاحالصإلا ةيلمعو ةيطارقميدلاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةيعون ةلقن ثادحإب
.ءاقدصالاو ءاقشالا ريدقتب تيظح ةسوملم ًاطاوشأ
يف ريهامجلا ةقثب يظح يذلا يباختنالا هجمانربل سيئرلا خألا ذيفنت راطإ يف يتأي عورشملا اذه نأ عمو
ثيح تاروصتلاو ءارآلاب هئارثإ ةيغب كلذو راوحلل هحرط ىلع سيئرلا خألا صرح دقف م2006 ربمتبس تاباختنا
نإف كلذ مغرو ،ةيروهمجلا تاظفاحم فلتخم يف يندملا عمتجملا تامظنم اذكو ،راوحلا اذه ىلإ بازحالا تيعد
.ريثكلا اهب عنتقي مل تارربم تحت ةوعدلا كلت عم لعافتت مل كرتشملا ءاقللا بازحا ضعب تادايق
نأ »ةروثلا« يف انلواح ةيسايسلا ةايحلا ريوطت ىلا فداهلاو ماهلا عورشملا اذه هثدحأ يذلا كارحلا مضخ يفو
نحنو ىتح ،فلتخن وأ اهعم قفتن نم عم ءاوس اهرظن تاهجوو اهاؤر فلتخم حرطتل فارطألا لك ءارآ علطتسن
.فادهتسالا تالواحم نم وأ دقنلا نم ملست نل )ةروثلا( نأ كردن
رظن تاهجو ةحاسملا هذه يف مدقن نحن اه ةموكحلا ىلع بوسحم ةحاسملا هذه يف دحاو يأر لباقم يفو
:ةليصحلا يه هذهو كرتشملا ءاقللا بازحأ يف نيزرابلا نييدايقلا نم ةعبرأل
. ةينوناقلا نوئشلا ريزو -صاصرلا داشر روتكدلا >
فقوملاب مستا ةيروهمجلا سيئر خألا هيلإ اعد يذلا عامتجالا نع ةضراعملا بازحأ ضعب بايغ نأ كش ال -
يأرلاو يأرلا دوجوب فارتعالا ةيطارقميدلا ةفاقثلاو يطارقميدلا ماظنلا ئدابم مهأ نم نأل يطارقميدلا ريغ
الإ كلذ ىتأتي الو ةمألا ةمدخ ىلا فدهي يذلا يأرلا ةفرعم وحن يعسلا وه يطارقميدلا ماظنلا روحم نأو ،رخآلا
يطارقميدلا ماظنلا نع نوكي ام دعبأ وه هيأرب كسمتيو رخآلا يأرل عامتسالا ضفري نمو راوحلا ةيلآ ربع
يف ةيسايسلا ىوقلا ةفاك عم عامتسالاو روضحلا ضفر نم ةضراعملا يف ةيسايسلا ىوقلا ضعب فقوم يلاتلابو
ضغب ًاضيأ مكاحلا بزحلا يأر وهو ةيروتسدلا تاليدعتلا ةردابم لوح سيئرلا خألا ةماخف يأرل ةينميلا ةحاسلا
اذه ناك اذإو ،تاريربت نم هل تقيس امهم يطارقميد ريغ فقوم وه همدع نم يأرلا اذهل اهلوبق نع رظنلا
نم رداص يأر ناك ول ىتح رخآلا ماعلا يأرلا عم راوحلا وأ عامتسالا مدع وه بازحالا كلت لبق نم فقوملا
فقولا اذه نأ ينعتو مكحلا يف يهو رخآلا يأرلاب فرتعتو لبقتستس فيكف ةضراعملا يف يهو مكاحلا بزحلا
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.كلذ يف ًاريثك لمأتلل يبعشلا يعولا يعدتسي
ام عم ةمجسنم تءاج ةيروهمجلا سيئر خألا ةماخف اهب مدقت يتلا ةيروتسدلا تاليدعتلا ةردابم نأ انه دكؤأو
نيب لصفلاب ةبلاطملاب قلعتي ام يف ًاصوصخ نيحشرملا ةيقب جمارب عم ىتحو يباختنالا هجمانرب هنمضت
ماظنلا يف الإ تاطلسلا نيب قلطملا لصفلا عستي ال هنأ ىلع نوعمجي نوناقلا ءاهقف نأ ىلا ًاريشم تاطلسلا
.سلجملا لح لثم ناملربلا دض تاطلس كلمي نأ سيئرلا عيطتسي ال ثيح يسائرلا
اهتبلاطم نيبو تاطلسلا نيب لصفلا ماظنب كرتشملا يف بازحألا ضعب تابلاطم نيب عمجلا ةلاحتسا يلاتلابو
ةيذيفنتلا ةطلسلا نيب ضقانتو لخادت كانه نوكي ناملربلا ماظنلا يف هنأل ناعمتجي ال نيئدبملا نأل يناملرب ماظنب
نم ةبلاطملا هذهو هئاضعا نيب نمو ناملربلا يف زئافلا بزحلا نم لكشت ةموكحلا نأ رابتعاب ةيعيرشتلا نيبو
امب فرهت اهباطخ يف يه يلاتلابو ،ةيسايسلا مظنلا دعاوقب ًاحضاف ًالهج سكعت ةيسايسلا ىوقلا كلت ضعب لبق
..فرعت ال
:ينميلا يكارتشالا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا وضع -ىيحي نسح سينأ >
راوحلل ًاساسأ حلصت اهتلمجب يه ةيباجيإ ًاراكفا ةيروتسدلا تاليدعتلا عورشم سيئرلا خألا ةردابم تنمضت -
يتلا تادياكملا نم ولختو تالاعفنالاو رتوتلا نع ةديعب ةيعيبط ءاوجأ يف ةيسايسلا ةايحلا فارطا فلتخم نيب
.نطولل ايلعلا حلاصملاب رضت
ةلمح اهنشب ةيسايسلا ءاوجالا ميمست ىلا تدمع يتلا ةيمسرلا فحصلا ضعب كولس نم ةردابملا ىلع ىشخأ
راوحلا ةلأسم عم لماعتت نأ صاخ لكشب ةروثلا ةفيحص ىلع ىنمتاو كرتشملا ءاقللا بازحأ ىلع ةرربم ريغ
ميمست يف ةيمسرلا فحصلا نم اهريغ عم مهست ال نأو ةيلوئسملا نم ريبك ردقب ةيسايسلا ةايحلا فارطأ نيب
. ةيسايسلا ءاوجألا
نأ ريغ سيئرلا خألا ةماخف هيلإ اعد يذلا راوحلا ةسلج يف كرتشملا ءاقللا بازحأ تكراش ول ىنمتا تنك انأ
ةلمح يهو فحصلا ضعب لبق نم اهل تضرعت يتلا ةسرشلا ةلمحلا ًاقالطا رربت ال ةسلجلا كلتل اهتعطاقم
.ةيماسلا ةليبنلا ةيفاحصلا اهتلاسر نع ةيمسرلا فحصلا هذهب تجرخ
راكفالاو ةردابملا لوح راوح يأ ةقاعإ اهنأش نم يذلاو ةيفحصلا ةلمحلا هذه فقوي نأ سيئرلا خألا ىلع ىنمتا
ةيسايسلا ةايحلا فارطأ لك ىلع نيعتي ةنيصرو ةداج ةيسايس تاراوح ةرادإ لجأ نمو اهتنمضت يتلا ةيباجيالا
راكفألل رصتنن نأ ناكمإلاب هنأ دقتعا الو ىربكلا نطولا اياضق عم اهلماعت يف ةيلوئسملا ىوتسم ىلا عفترت نأ
.ةردابملا مدخت ال يتلا ةيفحصلا ةلمحلا هذه لظ يف ةردابملا هذه يف تدرو يتلا ةيباجيالا

:يرصانلا يبعشلا يودحولا ميظنتلل ةيزكرملا ةنجللا وضع - متاح وبأ متاح >
يف ىرخأ ًاطاقن كانه نكل ، اهيلع فالخ ال ةيباجيإ ًاطاقن تنمضت اهنأ كش ال ةيروهمجلا سيئر خألا ةردابم -
. ةينطولا ةحاسلا يف يسايسلا لمعلا فارطأ ةفاك نيب داج راوح ىلا جاتحت ةردابملا
نكميف اندالب يف يسايسلا ماظنلا ةعيبط ةلأسم يف يكيرمالا ماظنلاب ذخألا اندرأ اذإ هنأ ىرأ يرظن ةهجو نمو
.روطتم روتسد هنأل راوحلل ةدعاقك يكيرمالا روتسدلاب ةناعتسالا
ةيضقك ةقلاع تلازال يتلا ةينمألا اياضقلاب مامتهالا ةموكحلاو سيئرلا خألا ىلع ىنمتأ ىرخأ ةهج نمو
ًاديعبو بحر ردصب راوحلا باب حتف ةلعافلا ةيسايسلا ىوقلا ةفاك ىلع نأ امك داسفلا ىلع ءاضقلاو نيدعاقتملا
تايدحتلا ةهجاومل نواعتلا ىلا ةجاحلا سمأب نحنو عيمجلا دلب دلبلا نأل فقاوملا يف جنشتلاو تالاعفنالا نع
.ةقطنملاو اندلبب ةقدحملا

:متاح وبأ فاضأو >
ةحاسم كانهف ىرخألا طاقنلا يقاب امأ يناملرب ماظنب مهتبلاطم يه فالخلا ةطقنو اهتيؤر اهيدل ةضراعملا -
رظن ةهج نمو كرتشملا بازحأ ةيؤر نيبو ةيروهمجلا سيئر خألا اهحرط يتلا ىؤرلا نيب قفاوتلا نم ةريبك
ةوعدل كرتشملا ءاقللا بازحأ ةيبلت مدع نأشب امأ فقاوملا رتوت يف تببست دق مالعإلا لئاسو نأ ىرأ ةيصخش
رمتؤملا نيب داج راوح وه نآلا بولطملاو ةحضاو ريغ تناك ةوعدلا نأب اهتارربم يف حرطت يهف راوحلا
:دلبلا يف ةضراعملا بازحأ مهأ لثمت يتلا كرتشملا ءاقللا بازحأو
:ينميلا يكارشألا بزحلل يسايسلا بتكملا وضع - يعماسلا دمحأ ناطلس / خألا >
عم راوحلل ةدعاق اهربتعا ينأف ةينطولا ةجاحلل اهتيبلتو ةيسائرلا ةردابملا هتنمضت ام نع رظنلا ضغب -
ةبسنلاب ًايناث ،ًالوأ اذه ةدوشنملا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاحالصإلل ًاقلطنمو ةينطولا ةيسايسلا ىوقلا فلتخم
فلتخي ال وهو ةيسائرلا تاباختنالا لبق هانحرط لماش يسايس حالصإ عورشم اهلو كرتشملا ءاقللا بازحأل
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حرتقا هتماخفو يناملربلا ماظنلا انحرتقا نحنف يسايسلا ماظنلا لكش يف مهللا سيئرلا خألا ةردابم نع ًاريثك
نع رظنلا ضغبو تايحالصلا لماك يلحم مكح داجيإ ثيح نم براقت كانه ًابيرقت كلذ ىدع امو يسائرلا ماظنلا
قرط لوح ةيسايس ىوقك انفلتخا امهم كلذل ماظن ىلإ لوصولا وه هيلإ ىعسن نأ يغبني ام نإف ماظنلا لكش
فوس نطولا ةحلصم ىلا انلصوي قيرط يأو ،نطولا ةحلصم وه لظي فدهلا نإف ًامومع حالصإلا لئاسوو
.هيف ريسن
سلجم وضع يرصانلا يبعشلا يودحولا ميظنتلل ةيزكرملا ةنجللا وضع -يرطقملا دمحم هللادبع /خألا> 
:باونلا
ةطلسلا ةيضقب قلعتي ام اميس الو ةيباجيالا طاقنلا نم ًاددع تنمضت سيئرلا خألا ةماخف ةردابم نأ كش ال - 
اذه نأ ىرأ يرظن ةهجو نم يسائرلا ماظنلا يف ًاديدحتو يسايسلا حالصالا بناجب قلعتي ام يف نكل ةيلحملا
تازيممو تايباجيإ ىلا لصويس كش ال راوحلا اذهو ،ةضراعملاو مكاحلا بزحلا نيب داج راوح ىلا ةجاحب دنبلا
جورخلا وه داجلا راوحلا اذه رامث مهأ نم نوكيس يلاتلابو يناملربلا ماظنلا تايباجيإ اذكو ،يسائرلا ماظنلا
ماظنلا ةعيبط ثيح نم نميلا ةحلصم يف بصت يتلاو ةحورطملا تارايخلا لضفأ امهيأ ددحت ةكرتشم ةيؤرب
اياضق يفو ةيعامتجالاو ةيومنتلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ءاوس ةدعصألا فلتخم يف دالبلا مدخيس يذلا يسايسلا
قفاوتلا متيس يذلا وه اياضقلا هذه مدخيس يذلا ماظنلا اذه يلاتلابو ةماعلا تايرحلاو ةيفافشلاو ةيطارقميدلا
.هيلع
اذه يف اهتارربم اهل نأل ايناملرب اماظن ماظنلا نوكي نأ تحرتقاو اهجمانربب تمدقت نأو اهل قبس ةضراعملا
ةيداصتقالا ةيسايسلا تاحالصإلل ىؤرلا نم ةلمج ًاضيأ تلمح اهب تمدقت يتلا ةضراعملا ةردابمو بناجلا
ذنم ماعلا يبعشلا رمتؤملاو كرتشملا بازحأ نيب ًارئاد ناك اياضقلا هذه يف راوحلاو كلذ ريغو ،ةيمنتلا اياضقو
ناكو اياضقلا هذه لثم ىلع اهيف اوقفتا رضاحم اولمعو ةبيط جئاتن ىلإ اولصوتو ةيسائرلا تاباختنالا لبق ام
نم سيئرلا خألا نكلو راوحلل سيئرلا خألا ةردابم اهتنمضت يتلا اياضقلا هذه لثم حرطي نأ رمتؤملاب ىرحألا
هجمانرب ذيفنت راطإ يف ةيروهمجلا سيئر هحرط ام ناك اذإو ،ةيروهمجلا سيئر هتفصب تاردابم حرطي نأ هقح
كلت تناك اذإ امأ يباختنالا هجمانرب ذيفنت هيلع يلاتلابو راوحلا ىلإ جاتحي ال كلذف ةيروهمجلل سيئرك يباختنالا
اوشقانتيو راوحلا ةلواط ىلع عيمجلا يقتلي نأ دب الف شاقنلاو راوحلل ةحورطم راكفا ةباثمب يه ةردابملا
يف وه ام نأ يرظن ةهجو نم انأو بصعت وأ قيض يأ نع ًاديعب دالبلا ةحلصم مدخي ام ىلا ًاعيمج اولصاوتيو
نع ًاديعب رابتعالا يف ذخؤي نأ بجيو نابسحلا يف ذخؤي نأ بجي ام وه بناوجلا لك يف همدخيو نطولا ةحلصم
اوظفاحي نأ عيمجلا ةيلوئسم نمو عيمجلا مهت هتمالسو عيمجلا نطو نطولا نأل ةيصخش وأ ةيبزح حلاصم يأ
خألا ةردابم يف ةيباجيالا طاقنلا زربأ نم نأ يداقتعا يفو تناك تالالتخا ةيأ نم هرارقتساو هتدحو ىلعو هيلع
نأل باونلا سلجمل وأ ةيروهمجلا سيئرل ءاوس ةينمزلا ةرتفلا راصتخاو ةيلحملا ةطلسلا ةيضق يه سيئرلا
ينعت ةينمز تارتف يه باونلا سلجمو ةيروهمجلا ةسائرل ةليوط تاونس 6 ـلا ةرتف نأ تتبثأ ةقباسلا تارتفلا
يلاتلابو ام للخ يأ ةجلاعمل ةليوطلا تارتفلا هذه ءاهتنال راظتنالا نم دب ال تاباختنالا تالخدم يف للخ ثدح اذإ
يف ةيباجيا ةلقن اهنأ ىرأ ةيلحملا ةطلسلا ًاضيأو ةيباجيإ ةطقنلا ىرأ باونلا سلجم يف يتبرجت لالخ نمو
يف اهتكراشم مدعو ةضراعملا فقوم لوح ليصافتلا ضعب يف لاغشنالا مدع ةيمهألا نمو ،سيئرلا خألا ةردابم
فاطملا ةياهن تسيل عامتجالل كرتشملا بازحأ روضح مدع نأ رابتعاب راوحلل ًاصصخم ناك يذلا عامتجالا
يه مهملاو ىرخأب وأ ةروصب ءاقللا نوكيسو رمتؤملاو كرتشملا بازحأ نيب ةمداقلا مايألا لالخ ةيؤرلا رولبتتف
.ايلعلا نطولا ةحلصم نم عيمجلا قلطني نأ
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يف ةيبرعلا لودلاردصتت نميلا نأ ةيرادإلاو ةيلاملا نوئشلل لدعلا ةرازو ليكو يذحاشلا نمحرلادبع يضاقلا دكأ
اقفو لامعألاب مايقلا ةلوهس رشؤم يف ةنماثلاو ءانبلا صيخارت يف ةسماخلا ةبترملا يف دوقعلا ذيفنت لاجم
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هتجهتنا يذلا يداصتقالا حالصإلا جمانربل ةجيتن ءاج كلذ نأ لاقو م2010 لبقملا ماعلل يلودلا كنبلا ريرقتل
نميلا يف ةيراجتلا نيناوقلا ريوطتو حالصإ لوح لمعلا ةشرولا ءاعنصب مويلا هحاتتفا لالخ كلذو ارخؤم اندالب
.ةهازنلاو نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زكرملا عم نواعتلاب ةرازولا اهتمظن يتلا
ةصصختم ةيراجت مكاحم دوجو يف ةلثمملاو نميلا اهتدهش يتلا ةيداصتقالا تاحالصإلا مهأ ىلإ يذحاشلا راشأو
روتسدلا زيمت امك ىلوألا ةجردلا مكاحم ىوتسم ىلع كلذو ةيكرمجو ةيبيرض ىرخأو ةماع لاومأ مكاحمو
ةطلسلا نع يرادإلاو يلاملا لالقتسالا ةيئاضقلا تاطلسلا حنمو ةيئانثتسالا مكاحملا ءاشنإ رضحب ينميلا
ريوطت ىلإ ةفداهلا ةيعوتلا ةلمح نمض يتأت ةشرولا هذه دقع نأ ادكؤم تارامثتسالا بذج  لماع يه ةيذيفنتلا
ةيبرعلا تارامألاو سنوتو نانبلو نميلا نم لك يف ريتخا يذلاو ةيبرعلا لودلا يف لامعألل ةينوناقلا ةئيبلا
ةيجذومن لودك ةدحتملا
يتات ةشرولا هذه نأ تدكأ ةهازنلو نوناقلا مكح ريوطتل يبرعلا زكرملا ةلثمم ضوعم ىده ةروتكدلا اهبناج نم
نم لك يف زكرملا هذفني يذلا ايقيرفا لامشو طسوألا قرشلا ةطقنم يف ةيراجتلا نيناوقلا زيزعت عورشم راطإ يف
ةيلودلاو ةيميلقإلا تاسسؤملا نم ةعساو ةعومجم عم نواعتلاب نميلاو نانبلو سنوتو ةدحتملا ةيبرعلا تارامألا
ةيداصتقالا ةيمنتلا تابلطتم عم مئالتتو لودلا هذه تايداصتقا نيصحتل ةيرصعلا تايدحتلا ةهجاومل ةينعملا
.ةيبرعلا لودلا يف ةيلحملا
طسوألا قرشلا لود يف ةيراجتلا نيناوقلا زيزعت عورشمب صاخلا ينطولا ريرقتلا تايصوتل ضرع مت دقو هذه
يلودلا نواعتلاو طيطختلا ةرازو ليكو يرواحلا دمحم روتكدلا نم لكل تالخادم ىلإ ةفاضإلاب ايقيرقا لامشو
لاملا عاطقلل ىرخأو ةيراجتلا مكاحملل يئاضقلا شيتفتلا ةئيه سيئر بئان ناميلس يلع روتكدلل ةيناثلاو
.ةينميلا كونبلا ةيعمجو لامعألاو
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