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ةجرحلا بابشلا ةلاح
ةطقن دعب :نانبل يف
يف ميظنتلاو ةدوعاللا

رييغتلا ليبس
راصن الوقن يداف
دعاسم ذاتسأو تاساردلل ينانبللا زكرملا يف ثحاب ليمز راصن الوقن يداف
.ةيكريمألا ةينانبللا ةعماجلا يف ةيلودلا نوؤشلاو ةيسايسلا مولعلا لاجم يف



ريرقت

ةمدقملا
يتلاو ،نانبل برضت يتلا ةداحلا ةمزألا عالدنا ىلع تاونس ثالث رورم دعب
يأ ،هل يقبتملا ديحولا ةاجنلا لبح دلبلا دقفي ،دعبّ لحلا ىلإ اهقيرط دجت مل

َةيبعش ةمزألا ةأطو تعزعز ،ةهج نم .ةدوعاللا ةطقن ىلإ اولصو نيذلا ،هبابش
لئادبنيحشرم مامأ لاجملا حسفأ اّمم ،ةماعلا اهتيعرشو ةيديلقتلا بازحألا
ةمزألا يقلت ،ىرخأ ةهج نمو .ةيباختنالا دعاقملا ىلع سفانتلل نيلقتسم وأ
ةقثلا مادعناو سأيلاو طوغضلا ّالإ رمثت الو عمتجملا ىلع اهلقثب ةلّوطملا

 ؟بلقتملاو ضماغلا قايسلا اذه نم بابشلا نيأف .ةيسايسلا ةيلمعلا يف
فادهألا ىلع ءوضلا ريرقتلا اذه ّطلسي ،لاؤسلا كلذ ىلع ةباجإلا فدهب

نيب مهرامعأ ةحوارتملا بابشلا نيبخانلا دوارت يتلا ةيسايسلا سجاوهلاو
اههجاوي يتلا تايدحتلاو تاودألاو تايجيتارتسالا نع فشكيو ،ًاماع92و12
ةيعماجلاو ةيباقنلا تاباختنالاب ةينعملا تالمحلا يف نوطشانلا بابشلا
ةقرولا هذه ىعست ,انه نم .2202 ماعلل ةيباينلا تاباختنالا ىلإ ًالوصو
ّميقت يهو ,ةيساسألا هسجاوهو ينانبللا بابشلا تايولوأ ديدحت ىلإ

نمض ةدايقلاو ميظنتلاو تالمحلا ةرادإ لاجم يف ةيبابشلا تاكرحلا تاردق
.9102 ماعلا ذنم تاباختنالا راطإ

 ةيجهنملا
عالطتسا :ةيعونلاو ةيمكلا ةيثحبلا قرطلا نم جيزم ىلإ عورشملا اذه دنتسي
مِّظنم بابش نم ةفلؤم زيكرت تاعومجم سمخو ،بابشلا فدهتسي يأر
عم ةمّظنملا هبش تالباقملا تارشعو ،ةيعماجلاو ةيباقنلا تاباختنالا يف

 .ةيبعشلا تاكرحلاو تالمحلا يف نيطشانو ،ةداق بابش

يأرلا عالطتسا
يباختنالا كولسلا حيضوت يف يأرلا عالطتسا نم يسيئرلا فدهلا نمكي
يأرلا عالطتسا يرُجأ .ةيسايسلا بابشلا ةكراشم يف رثؤت يتلا تاريغتملاو
دقو .2202 ويام/رايأ يف ةيباينلا تاباختنالا ليبق ,ليربأ/ناسين92و12 نيب
ىلإ دانتسالاب نوبيجتسملا ريتخاو .بيجتسم005 ىلع ةنّيعلا مجح رصتقا
ىلوألا توريب يَترئاد يف ًاماع92و12 نيب مهرامعأ ةحوارتملا نيبخانلا ددع
ربعءاتفتسالا ىرج .لاجرلاو ءاسنلا نيب يواستملا ليثمتلا ةاعارم عم ةيناثلاو
عم،)IPAC( - رتويبمكلا ةدعاسمب ةيصخشلا ةلباقملا ةينقت ىلإ ءوجللا

قيقدتلا مت ،حوضولا ًايخوتو .ًابيرقت ةئملا يف4,4 رادقمب أطخلا نم شماه
يف بطشلا حئاول نم ةيليثمت ةنّيع ءاشنإ فدهب رمعلاو بهذملا يف
نم ءاتفتسالل نيبيجتسملا ددع سكعيو .توريب يف نيتيباختنالا نيترئادلا
نيلجسملا ةينعملا ةفئاطلا كلت دارفأ َددع ،ةعيشلاو ةنسلا لثم1،ةفئاط لك
 .ةيناثلا توريبو ىلوألا توريب نع بطشلا حئاول يف
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خيراتلا نع تامولعملا نم ديزملل
نيب ةيمانيدلا تاقالعلاو دّقعملا
نكمي ،نانبل يف بهاذملاو نايدألا

 .)7002 روعاف( ةعجارم



3رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

زيكرتلا تاعومجم
نيكراشملا بابشلا نم ةفلؤم زيكرت اتعومجم زربت ،يأرلا عالطتسا بناج ىلإ

نيطشانلا بابشلا نم ةفلؤم ىرخأ تاعومجم ثالثو ةيعماجلا تاباختنالا يف
يَتعومجم ىلإ ةبسنلاب .ةيباقنلا تاباختنالا يف نيكراشملاو تالمحلا يف
نومتني ًابالط امهادحإ تنمضت ،نييعماجلا بالطلا نم نيتفلؤملا زيكرتلا
ىرخألا تاعومجملا ىلإ نومتني نيرخآلا ءاضعألاو ةيناملع ٍداون ىلإ
نم ةعونتم ةعومجم تريتخا دقو .تاباختنالا يف تكراش يتلا’ةلقتسملا‘
ةيوهلا ةلوهجم تيقب تاعماجلا هذهّ نأ ريغ ،توريب يف ةمئاقلا تاعماجلا
،ةيتسجوللا دويقلا ىلإ اًرظنو .مهتمالسو نيشقانملا نامأ ىلع ظافحلا فدهب
ثالث رايتخا مت ،كلذ نم ًالدبو .ةباقن لك نم زيكرت تاعومجم فيلأت رّذعت
ءابطأ ةباقنو ،نيسدنهملا ةباقنو ،توريب يف نيماحملا ةباقن:تاباقن
تائف ثالث تاباقنلا هذه رايتخا سكعي ،ةلماش ريغ ةمئاقلاّ نأ عمو .نانسألا

نيماحملا ةباقن( ةيديلقتلا بازحألا اهلالخ نم تزاف ةيباقن تاباختنا :ةفلتخم
ةباقن( لقتسم فلاحت اهلالخ نم زاف ةيباقن تاباختناو ،)توريب يف
ةباقن( تاكابتشالاو فنعلا لامعأ اهتلّطع ةيباقن تاباختناو،)نيسدنهملا
 .)نانسألا ءابطأ

ضعب مهف يف قّمعتلا لجأ نم اّهلك سمخلا زيكرتلا تاعومجم تمِّظُن
:ةيحانل نيكراشملا ةباجتسا مييقتو يأرلا عالطتسا اهحرط يتلا جئاتنلا بناوج
,ليلضتلا تالمح ةهجاوم لجأ نم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا )1
نيبخانلا باطقتسا لجأ نم بابشلا فدهتست يتلا لئاسرلا ةيلاعف )2
ةلعافلا تاهجلاو نيمِّظنملا بابشلا نيب فلاحتلا ءاشنإ )3 ,بابشلا
ريغ نم نيبخانلا لابقإ يف نيمِّظنملا بابشلا ريثأت )4 ,ىرخألا ةلقتسملا
ةبراقم تدمُتعا ،سمخلا زيكرتلا تاعومجم نم ةعومجم لكلو .بابشلا
 .زيكرتلا تاعومجم يف نيكراشملا رايتخا لجأ نم مظاعتملا عمجلا

ةمّظنُملا هبش تالباقملا
بابشلا عم ةمّظنُملا هبش تالباقملا تارشع2202 وينوي/ناريزح يف تيرُجأ
ةيعماجلاو ةيباقنلا تاباختنالا يف اوكراش نيذلا نيحشرملاو نيبخانلاو نيمِّظنملا
ةجرد لضفأ لكشب مييقت لجأ نم كلذو ،2202 ويام/رايأ يف ةيباينلاو
تاكراشملل ةفلتخملا ةيمسرلا طامنألا هذه ربع بابشلا طارخنا ةيرارمتسا
ىلع تالباقملا تزّكر ،زيكرتلا تاعومجم تاشقانم ىلإ ةفاضإلابو .ةيسايسلا
ةهجاوم لجأ نم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا )1 :ةيساسأ نيدايم ةعبرأ
باطقتسا لجأ نم بابشلا فدهتست يتلا لئاسرلا ةيلاعف )2 ،ليلضتلا تالمح
ةلعافلا تاهجلاو نيمِّظنملا بابشلا نيب فلاحتلا ءاشنإ )3 ،بابشلا نيبخانلا
.بابشلا ريغ نم نيبخانلا لابقإ يف نيمِّظنملا بابشلا ريثأت )4 ،ىرخألا ةلقتسملا



ريرقت

   ةيفلخلا
:ةيمهألا ةغلابلا ثادحألا نم ةلسلس نانبل دهش ،تاونس ثالث ىدم ىلع
مظتنم عمقو ،)’ةروث‘ ةيمستب ًامومع اهيلإ راشيو( ةينطو ةيبعش ةضافتنا
،دمألا ةليوط ةيداصتقاو ةيلام ةمزأو ،توريب أفرم راجفناو ،ةضافتنالا كلتل
يداصتقالاو يسايسلا دالبلا ماظن كيمادم )ةدرفنمو( ًةعمتجم تّزه دقو
 .يعامتجالاو

نيرهاظتملا نم فالآلا تائم دشتحا ،9102 ربوتكأ/لوألا نيرشت لئاوأ يف
يداصتقالاو يسايسلا ماظنلاو ةيسايسلا ةقبطلاب ديدنتلا لجأ نم
دناسي يسايسلا مخزلاّ نأ ادب ،ةيادبلا يف2.دالبلا يف عسوألا يعامتجالاو
كاذنآ ءارزولا سيئر لاقتسا ،عيباسأ نوضغ يفو .ةيبعشلا ةكرحلا هذه
يف نيلقتسملا نيحشرملا زوف ،مخزلا اذه ززع اممو .يريرحلا دعس

اًزوف ةمئاقلا ةيسايسلا بازحألا اهيف ققحت امً ةداع يتلا ،ةيباقنلا تاباختنالا
دصحو اًمساح اًزوف ققح يذلا فلخ محلم مجن عمل ،9102 ماعلا يف .ًاحساك
ينطولا رايتلا نم موعدمٍ حشرمب حاطأو توريب يف نيماحملا بيقن بصنم
3.ةينانبللا تاوقلا بزحو ،لمأ ةكرحو ،هللا بزحو ،لبقتسملا رايتو ،رحلا

دض دعاصتم يسايس فنعِ قايس يف اًضيأ تتأ تاروطتلا هذهّ نأ ريغ
هذه فنعلا لامعأ مقافت ىدأ دقو .نييفاحصلاو نيقشنملاو نيرهاظتملا
ةيئاوشعلا تالاقتعالاو عمجتلا ةيرح دييقت لثم ،عمقلا بيلاسأ نم اهريغو
ةحاسملا دودح ىلع يدعتلا ىلإ ،ريبعتلا ةيرح كاهتنا تايلمع نم ديزملاو
ءانثأ ،ةلودلا ةزهجأ بناج نم اًصوصخ ،فنعلا دعاصت نإ4.نانبل يف ةيندملا
عم قفارت يذلا ينمألا مادعنالا مقافت ىلإ ىدأ ،تاجاجتحالا عمق تايلمع
نيبيجتسملا ةيبلغأ لؤس امدنع5.ةموظنملل يداعملا يسايسلا فافطصالا

ّنأ اوركذ ،9102 ماعلا تاجاجتحا يف اوكراشي مل نيذلا ءاتفتسالا يف
6.مهتكراشم مدعل ًايسيئر ًاببس لكش نمألا مادعناب روعشلا

دادتشاو نانبل يف ةيندملا ةحاسملل يجيردتلا ّصلقتلا اًضيأ ىتأ دقو
ةيسايسلا فارطألاو ةلودلا هيف تخّسرٍ قايس يف يسايسلا فنعلا
ةقباس يريرحلا دعس ءارزولا سيئر ةلاقتسا لكشت مل .اهروضح ةمئاقلا
ةطلسلا لثم ،ىرخألا ةلودلا عورف يف ةلثامم تالاقتسا ىلإ تدأ
ناسح ةموكحلا سيئر ًالثم نّكمت دقو .ةيئاضقلا وأ ةيذيفنتلا وأ ةيعيرشتلا
ةلاقتسالا ىلإ ةرمتسملا تاوعدلا ةمواقم نم يريرحلا دعس فلخ يذلا بايد
 .0202 سطسغأ/بآ يف توريب أفرم راجفنا دعب ام ىلإ

يعامتجالا كارحلا ددجت يف ببست توريب أفرم راجفناّ نأ عمو
تاسسؤملا ترثأت داكلاب ،ةموظنملل ةضهانملا تاجاجتحالاو يسايسلاو
باونلا نم اًدج ليئض ددع ةلاقتسا عم دالبلا يف ةيسيئرلا ةيسايسلا
 .ةموكحلا سيئرو
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يغاي يبأ( ةعجارم نكمي ،نانبل يف
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6
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مدع مهنم ةئملا يف1,12

2,01 ثّدحت و ,نامألاب مهروعش
ءازإ مهقلق نع مهنم ةئملا يف
8,5 قّرطتو ,ةيلبقتسملا تايعادتلا

در ءازإ مهقلق ىلإ مهنم ةئملا يف
0,5 ىدل تناكو ,يعامتجالا لعفلا

.ةيلئاع سجاوه مهنم ةئملا يف
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ةفلك عفر ىلع عمقلا لاكشأ نم هريغو يسايسلا فنعلا رصتقي ملو
هذهّ نأ كلذ ،تارهاظتلا لالخ نم ةموظنملل ةضهانملا ةسايسلا
ىلع تبترت ،ىرخأ ةرابعب .ةيموكحلا تاهجلا كولس يف رثؤت مل تاجاجتحالا
رهاظتلاّ نأ ىلع ةحضاو تارشؤم يأ نود نم ةديازتم ةفلك ةكراشملا

 .نأشلا ةعيفر تالاقتسا لثم ،ةيلعف تاحاجن ىلإ يدؤيس
يف يسايسلا ذوفنلل يساسأٍ دُعب نع ةيمانيدلا هذه تفشك دقل

لب ،بعشلا معد نم اهذوفن دمتست ال نانبل يف ةموظنملا نأ كلذ .دالبلا
يرصحلا اهمّكحت ىلإ ةفاضإلاب ،سأيلاو ةيبوسحملاو فنعلا نم جيزم نم
.ةيموكحلا بصانملاو ةماعلا تاسسؤملاب

سفانتلا ىلإ هابتنالا لّوحت عم اهتريتوو تاجاجتحالا مجح لءاضت ،يلاتلاب
لّوحتلا حاتأ امم ،اهترفو يتلا ةيعرشلا ةحاسملاو ةماعلا بصانملا هذه ىلع
لاجملا يف ةموظنملل ةضهانملاو ةيديلقتلا ريغ ةلعافلا تاهجلا ةكراشم وحن
يتلا تايمانيدلا ضعب ريسفت فدهبو .ةيمسر رثكأ راطإ نمض يسايسلا
رثكأ راطإ نمض يسايسلا لاجملا يف ةكراشملا وحن لّوحتلا اذه زّفحت
 :بابشلا نيمظنملا دحأ لاق ،ةيمسر

انركف اننأل...يسايس بزح نمض انسفنأ ميظنت ىلع لمعن انأدب
ةسرامم نم نكمتنس عراشلا يف خرصنو جتحن انيقب اذإ هنأ يف
نأ انيلع...لمعن نأ انيلع .جئاتنلا قيقحت ىلإ ةجاحب اننكل طوغضلا
نم ةعومجم درجم اننوك نم انلّوحت ساسألا اذه ىلعو .كرحتن
اننايب ىلع لمعلا انأدب دقو .اًيلعف اًيسايس اًبزح لكشنل صاخشألا
اًبزح انحبصأ مث ،ةيمسرلا لئاسملا لكو يلخادلا انماظنو يمسرلا

دقل .ةيرادإلا سلاجملاو ناجللا وأ ةيلخادلا تائفلا انأشنأو اًيسايس
اًقاطن لكشي بصنملا اذه نأ دقتعأ يننأل يباقن بصنملُ تحشرت
.ةمداقلا ةيباينلا تاباختنالل اًريضحت هلالخ نم لمعلا اننكمي اًرغصم
،ةعباتملا ديرأ ببسلا اذهلو .ةيباقنلا ةنجلل اًسيئر يباختنا مت ،كلذب

تاباختنالا نع اًرغصم اًقاطن لثمي بصنملا اذه نأ دقتعأ يننأل
نأ كيلع .ةمهم اهدحو تاسسؤملا تسيل .اًدج مهم وهو...ةيباينلا
7.رييغت ثادحإب أدبن

جئاتن )2202=9102( تاونس ثالث ىلع ةدتمملا ةرتفلا هذه تدهش
حشرم زاف نيح يفف .ةيلحملا تاباختنالا هذه عوضوم يف ةبراضتم
حشرم زاف ,9102 ماعلا يف توريب يف نيماحملا ةباقن يف لقتسم
ةءاسإ زوجي ال ,نكل .1202 ماعلا تاباختنا يف ةيديلقتلا بازحألا نم موعدم
.9102 لبق ام ماظن ىلإ اهنم برهم ال ةدوع هرابتعاو عضولا اذه ريسفت
ةحئال زوف لثم ،تاحاجن هنيع ماعلا يف ةلقتسملا تافلاحتلا تدهش دقف
 .نيسدنهملا ةباقن تاباختنا يف’ضفتنت ةباقنلا‘

،1202 ماعلا يف اميس الو ،ةعونتملا ةيباقنلا تاباختنالا جئاتن ترفسأو
وأ رايهنالا امإ تدكأ يتلا تاياورلا تضحدف ،تاباختنالا جئاتن ضومغ نع
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.لوؤسم مِّظنم باش عم ةلباقم
 .2202 وينوي/ناريزح



ريرقت

فنعلا زورب ،ضومغلا اذه نم داز اممو .نانبل يف ةموظنملا ةرطيس ةدوع
ةيلاربيللاو ةيطارقميدلا تايلمعلا ضيوقتب دده يذلا رمتسملا يسايسلا
ةباقن تاباختنا ءانثأ تاكابتشالا يف كلذ ّىلجت امك ،تاباختنالا هذهب ةطبترملا
ضومغلا نم طمنلا اذه نع تاعماجلا تاباختنا تفشك دقو8.نانسألا ءابطأ
ماعلا دهش امنيبف .قفألا يف حولي يذلا فنعلا ةروطخو ةبراضتملا جئاتنلاو
بازحألل ةمساح تاراسخو نيضراعملا نيحشرملل ةئجافم تازاجنإ0202
9.تاباختنالا فقوو فنعلا تالاح لثم ةبراضتم جئاتن اًقحال تزرب ،ةيديلقتلا

مامأ نايّدحت زرب ،ةيباينلا تاباختنالل ةيديهمتلا ةرتفلا هذه لالخ يف
ربتعُت يتلا تاهجلا لوح لاؤسلا حرُط ،ًالوأ .ةموظنملل ةضهانملا فارطألا
نم ًاءزج ًالعف ربتعُت يتلا تاهجلاو ،ةموظنملل ةضهانملا ةكرحلا نم ًاءزج
يعويشلا بزحلا وأ بئاتكلا لثم بازحألا تلكش ،ىرخأ ةرابعب .ةموظنملا
هذه نمض ةلعافلا تاهجلا ضعب عم تمءاوت اهنكل ةيديلقت ةيسايس ًابازحأ
ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تافلاحتلا كلذب تحبصأو .ةدعاصلا’ةضراعملا ةكرحلا‘
’ةضراعملل‘ عسوألا قاطنلا نمض تافلاحتلا فلتخمو بازحألا هذه نيب
ةلعافلا تاهجلا نيب ءارآلا قيفوت يف ةبوعص تزرب ،ًايناث .فالخلل اًردصم
.ةيلمعلا هذه يف ةكراشملا ىلع سفانتت يتلا ةددعتملاو ةعونتملا ةديدجلا
ةمسقنملا تايصخشلا تّدأ ،كهنم يداصتقا داسك ةيفلخ ىلعو
يف ةريبكلا تافالتخالاو قفاوتلل ةمعادلا ةدودحملا تايلكيهلاو
01.ةديدجلا ةكرحلا هذه يف ماسقنالا زيزعت ىلإ تايجولويديإلا

ىدأ دقو ،ةبرطضمو ةبلقتم ةرتف ةروثلا ةيادب ذنم ثالثلا تاونسلا تناك
،ةموظنملا ةاداعمب ديازتملا ماعلا روعشلاو يسايسلا فنعلا نيب جيزملا
ةموظنملل ةلثمملا ةيديلقتلا بازحألا نيب ةزَّكرم ةسفانم ىلإ ،ةلودلا تُّنعتو
.بازحألا كلتب ةحاطإلا ىلإ ىعست يتلا ةئشانلا’ةيرييغتلا‘ تاهجلاو
كلذل ديدشلا ضومغلا نع2202 ويام/رايأ يف ةيباينلا تاباختنالا تفشكو
نم ددع ىلعأ مامضنا ،هخيرات يف ةرم لوألو ،نانبل دهش دقف :قايسلا
مل ،كلذ عمو ،باونلا سلجم ىلإ ةليدبلاو ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا
ّنأ ىلإ اًرظن ةيعيرشتلا ةطلسلاب مكحتلا ىلع ةرداق ةيبلغأ ةلتك يأ لكشتت
.رئاسخ رخآلا اهضعب ّدبكت امنيب اًضيأ ًاحاجن تققح دق ةيديلقتلا بازحألا ضعب
نيدايم ىلع لب ال ،اهنيعب تاباختنالا ةيمهأ ىدم ىلع ةمهبملا جئاتنلا زّكرُتو
روحمتي .ةئشانلا’ةيرييغتلا‘ تاكرحلاو ةيديلقتلا بازحألا نيب ةديدجلا سفانتلا
لك يف بابشلا هاّدأ يذلا رودلا لوح ةقرولا هذه هيلع ددشت يذلا لاؤسلا

.ءاوس ّدح ىلع تالمحلا يف نيطشانو نيبخان مهرابتعاب ،ثادحألا هذه

6

8
.)1202 ،يادوت نايرول(

9
 .)2202 ,رهاض( ؛)2202 ،راصن(

01
ىلع ةزفحملا لماوعلا عوضوم يف
بابشلا دحأحرش ،ماسقنالا
ً:الئاق تالمحلا يف نيمِّظنملا
ًاءزج نيحشرملا ءامسأ رايتخا لكش...‘

ةلكشملا تنمك انه .ماسقنالا نم
اننأ ىلإً ارظنو ،نانبل يف .ةيسيئرلا

ديرت ،ناديملا اذه يفاًددج لازن ال
نم اهسفنب لصت نأ تاعومجملا
نع رظنلا فرصبو .اهاوس نود
،ئشانلا يسايسلا اهبزح نومضم
وأ ةمئاقلا يف اهحشرم جاردإ ديرت
يف باونلا سلجم ىلإ هلاصيإ
ةلكشملا ردصم انه .ةقحاللا ةلحرملا
ّنأ يف ةلكشملا نمكت ...ساسألا
اًنايحأو ،تاعومجملا هذه ءاسؤر
اًمئاد سيلو مهريغ وأ نيقّسنملا
بازحأ ليكشت نوديري ،ءاسؤرلا

،مهمسا رشنو ،مهسفنأب ةيسايس
حشرتلاو ...مهسفنأ قيوستو
.مِّظنم باش عم ةلباقم’.تاباختنالل
 .2202 وينوي/ناريزح



رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

مهسجاوهو بابشلا تايولوأ
لجست ةيباختنالا تايلمعلا يف ةيسايسلا ةكراشملا تناك ,9102 ماعلا لبق
.ةيديلقتلا بازحألا حلاصل نازيملا ةفك حجرت جئاتنلا تناكو ,ًايندتم ىوتسم
ةئجافم تاحاجن ةلقتسملا ةلعافلا تاهجلا تققح ,9102 ماعلا ةروث لبقو
.8102 ماعلا يف ةيباينلا تاباختنالا يف نايبوقعي الوب ةلقتسملا زوف عم
الّكش تاونس ثالث ذنم ةمئاقلا ةمزألاو9102 ماعلا ةروث مجحّ نأ ريغ
هذهّ نأ عمف .ةيديلقتلا بازحألا ةنميه هجو يف فقو يذلا زربألا يدحتلا
’ليدب‘ بزح وأ ةلتك وأ دئاق يأ ًايلعف زربي مل ،تايدحت تهجاو ةنميهلا
 .نيلقتسملا وأ’نييرييغتلا‘ نيبخانلا ةيبلغأ بذتجيل

مهيلع انحرط ،لضفأ لكشب بابشلا نيبخانلا رظن تاهجو مييقت لجأ نم
ةيعماجلاو ةيباقنلا تاباختنالاب ةطبترم لئاسم يأرلا عالطتسا لالخ نم
تاباختنالا لبق ةماه رظن تاهجو ضرع ىلع تيقوتلا دعاس دقو .ةيباينلاو
دقف ،نانبل لّثمت ال توريب ةقطنمّ نأ عمو .ضومغلا نم ةرتفلا هذه يف
ًاجيزم مضت يهو ،2202و8102 نيَماعلا يف اًزوف نولقتسملا اهيف ققح
11.ةفلتخم ةيداصتقا تاقبطو فئاوط ىلإ نيمتنملا نانبل ناكس نم اًعونتم

 :نيطمن ىلع ءوضلا يأرلا عالطتسا ّطلس
.ديدش فعض ةلاح يف مهو ةمزألا ءاّرج ةمصاعلا يف بابشلا ررضت ،ًالوأ

نم فيفختلا ىلإ يأرلا عالطتسا يف نيكراشملا ةيبلغأ رطضا دقف
ىتح مهنم ربكأ ةبسن رارطضا عم ,)ةئملا يف4,55( يئاذغلا مهكالهتسا
لثم ,ةيساسألا ةايحلا تايرورض همادختسا صيلقت ىلإ )ةئملا يف2,46(
نع )ةئملا يف56( مهضعب عانتما ىلإ ةفاضإلاب ,ءاملاو ةئفدتلاو ةءاضإلا

.ةيضاملا تسلا رهشألا لالخ )رمألا اذه مهليجأت وأ( ةمزاللا سبالملا ءارش
ةفيظو دجت مل اهنأب )ةئملا يف2,85( نيبيجتسملا نم ةلئاه ةبسن تدافأو
.ةيضاملا ةنسلا يف

ىوتسم ىلع بابشلا ةلاطبل ةعفترملا تايوتسملا تانايبلا هذه سكعتو
تفعاضت ،يلودلا كنبلا تاريدقت بسحبو .يداصتقالا رايهنالل ًةجيتن نطولا
لجستل  ةمزألا لبق ةئملا يف32 ىلاوح نم ًابيرقت بابشلا ةلاطب ةبسن
بابشلا تايولوأ رثأتت ،كلذل ةجيتن21.ةئملا يف04 رادقمب ةقلقم ةبسن
ركذ دقف .اهنولمحتي يتلا ةيداصتقالا ءابعألاب ريبك ّدح ىلإ مهسجاوهو
يف ةموكحلا اهتعضو ول اّونمت ةيداصتقا لئاسم ثالث زربأ نوبيجتسملا
،)ةئملا يف5,32( ةلاطبلا ىوتسم عافترا :يهو الأ ،اهتايولوأ ّملس ىلعأ
.)ةئملا يف4,51( ةيساسألا تامدخلاو ,)ةئملا يف22( ةلمعلا ةميق روهدتو
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ً،الومش رثكأ ءاتفتسا ىلع عّالطالل
 .)2202 ،نورخآو دبع( ةعجارم نكمي

21
فيرخ ،نانبل يف يداصتقالا دصرلا

nonabeL دمعتملا طاطحنالا :0202
ehT :0202 llaF ,rotinoM cimonocE
noisserpeD etarebileD
)gro.knabdlrow(



تتأ دق ةيناثلا توريبو ىلوألا توريب يف بابشلا تاباجإّ نأ عم
تالكشملل مهفينصت يف اًريبك اًقراف انظحال ،يأرلا عالطتسا يف ةهباشتم
اهتددح يتلا زربألا ثالثلا تالكشملا تلثمتف .نانبل اههجاوي يتلا مهألا
.ةلءاسملا بايغو ،ةيدايسلا تايدحتلاو ،يداصتقالا رايهنالا ىلوألا توريب
فينصت عم ،ءيشلا ضعب اًفلتخم بيترتلا ىتأ دقف ،ةيناثلا توريب يف امأ
زربأ اهنأ ىلع ةلءاسملا بايغو ةئيسلا تامدخلاو يداصتقالا رايهنالا
.دالبلا اههجاوت يتلا تالكشملا

ىلإ ةلءاسملا بايغو يداصتقالا رايهنالا ءازإ ةرطاشتملا سجاوهلا ريشت
ىلع لب ،بسحف ةمزألل ةيداصتقالا تايعادتلا ىلع سيل كرتشملا زيكرتلا
ةرابعب .اًضيأ ةمزألا هذه نع ةلوؤسملا ةلعافلا تاهجلاو ةيساسألا عفاودلا
نانبل باصأ امل ةلادعلا قيقحت نود نم رايهنالا نم يفاعتلا نكمي ال ،ىرخأ
.رايهنا نم )نيينانبللاو(

اهرود ىلع اًعامجإ ىقلت ال اهنأ ودبيف )اهتايدحتو(’ةدايسلا‘ ةلأسم امأ
اًدج ةدودحمو ةريغص يأرلا عالطتسا ةنّيع ربتعُت .تاباسحلا هذه لك يف
شاقنلا ىلإ ريشي فالتخالاّ نأ ريغ ،ةسوملم تاجاتنتسا يأ ىلإ لصوتلل
نيلوؤسملاو - نانبل ةدايس عقومل يعباتتلا لسلستلا لوح نانبل يف مئاقلا
31.اهنم جورخلا قرطو ةيداصتقالا نانبل ةمزأ تامييقت يف - اهضيوقت نع
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رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

نمض ةيمانتملا تاتوافتلا سكعي ةئيسلا تامدخلل ىلعألا فينصتلاّ لعل
ريغو ةيدرتملا ةلاحلاو ،ةريقفلا ءايحألا يف اًصوصخ ،)دالبلاو( توريب
41.ةيتحتلا ةينبلا روهدتو ةماعلا تامدخلا ريفوت يف ديازتم لكشب ةئفاكتملا

ىدمو ءايحألا ىلع زيكرتلا لالخ نم رمألا اذه حاضيإ ةديدجلا تاساردلل نكمي
.هايملاو ءابرهكلا لثم ،ةيساسألا تامدخلا ىلع اهلوصح

ةينانبللا ةلودلا يف ةيندتملا بابشلا ةقث وهف ،زربألا يناثلا طمنلا امأ
مهئايتسا نع نوبيجتسملا رّبع دقف  .يداصتقالاو يسايسلا دالبلا ماظنو
ةيداصتقالا ةمزألا - زربألا دالبلا يَتمزأل ةلودلا ةجلاعم ةيفيك ءازإ عطاقلا
 .توريب أفرم راجفنا عم لماعتلا ةقيرطو دالبلا يف ةمئاقلا
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15.6%

6.8%

0.4%

1%

0.8%

ثيدحلا ىدل ةقلقملاو ةيندتملا ةقثلا تايوتسم ةلثامم ةروصب رهظتو
رمألا رصتقي مل ثيح ،ةديدجلا ةموكحلا يف )ةمودعملا( بابشلا ةقث نع
يف55( ةديدج ةموكح يف ةلماكلا مهتقث نيبيجتسملا ةيبلغأ نادقف ىلع
ةماتلا اهتقث نع تبرعأ )ةئملا يف4,3( ةطيسب ةيلقأ طقف نأ لب ,)ةئملا

.ةمزألا لح ىلع ةرداق نوكتس ةديدج ةموكحّ نأ يف

25.8%

11.2%

3.4%

4.2%

0.4%

؟توريب أفرم راجفنال ةموكحلا ةباجتسا ّميقت فيك3ينايبلا مسرلا

 ؟ةمزألا لح ىلع ةرداق ةديدج ةموكحّ نأ يف قثت ىدم ّيأ ىلإ4ينايبلا مسرلا
)ىندألا ىوتسملا1 ددعلا لكشي ,5-1 سايقم(

ًامامت ةئيس

ةئيس

ةيداع

ةديج

اًدج ةديج

يردأ ال

يأر ال

ةقث ال

ةليئض ةقث

ّدح ىلإ ةقث
نّيعم

ةلماك ةقث

يردأ ال

يأر ال

50.6%

55%



رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

ةمودعملا هبش ةقثلاو ةياغلل يبلسلا قايسلا اذه نيب عمجلاّ نأ ودبي
لداعلا يفاعتلا وحن دالبلا ةدايقل ةموكحلا يف بابشلا اهعضي يتلا
رثأ نع ثيدحلابو .بابشلا ءاصقإو سأيلا وحن ًاماه اًعفاد لّكشي مادتسملاو
اهتاّعلطت يف مؤاشتلا نم ىوتسم نع ةقحاسلا ةيبلغألا ترّبع ،سأيلا اذه
ًالؤافت رهظأ دق نيبيجتسملا نم طقف ةئملا يف4,1 طقف ،لبقتسملا ىلإ

بابشلا نم طقف ةئملا يف61 ىلإ51 ىلاوح ركذ ,يلاتلاب .ًاحيرص
ركذ دقو .مئاد لكشب دالبلا ةرداغم يف مهتبغر مدع نع نيبيجتسملا
ةيساسألا بابسألا لكشت ةيسايسلاو ةيداصتقالا عاضوألاّ نأ نوبيجتسملا
 .ةرجهلا ىلإ مهيعسل

لكشب ةرداغملا يف ةديدشلا ةبغرلاو ةرجهلا ةرهاظل تفلملا ديازتلا ريشي
،طسبأ ةرابعب .دالبلا يف يعامتجالا دقعلا يف ةريبك ةقث ةلكشم ىلإ مئاد
تابوعصلا وأ ةدودحملا ةيداصتقالا صرفلاب ةيعامجلا ةرجهلا هذه رثأتت له
ةيامح ىلع دالبلا ةردق يف ةقثلا مدع نع رّبعت اهنأ مأ ،ةديازتملا دئادشلاو
؟يرشبلا نمألل ةيساسألا صئاصخلا

مادعنال مهترظنو ةرجهلا يف نيبيجتسملا تابغرل عطاقتم بيوبت ءارجإ دعب
نيب ةمئاق ًةقالع انظحال ،ةديدجلا ةموكحلا يف مهتقثو يصخشلا نمألا
ةفاضإلاب ،ةمئادلا ةرجهلا يف ةبغرلاو ةيرحب تيوصتلل نامألا مدعب روعشلا
ةبغرلاو ةمزألا لح ىلع ةموكحلا ةردق يف ةقثلا مدع نيب ةقالع زورب ىلإ

6,25ّ نأ ىلع ديدشتلا ةلحرملا هذه يف مهملا نم .مئاد لكشب ةرجهلا يف
ةيرحب تيوصتلل نامألاب مهروعش مدع نع اورّبع نيبيجتسملا نم ةئملا يف
 .سكعلاب اوباجأ نيذلا نيبيجتسملا نم ةئملا يف14 لباقم تاباختنالا يف

ةرجه ديدحت ىلإ انناعفدت نيتقالعلا نيتاه نكل ،ًايهيدب رمألا ودبي دقو
ال نانبل يف بابشلا .يجهنملا ءاصقإلاو ةلودلا لشف راطإ نمض بابشلا
.كلذ ىلإ نورطضم مه لب ،ةرجهلا ىلإ نوحمطي وأ ةطاسبب دلبلا نورداغي
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ةيداصتقا
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35.2%

بابسأل ،معن
ةيداصتقا

34.2%

ركفأ ال ،الك
ةرجهلا يف
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بابسأل ،معن
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ضفرأ
ةباجإلا

0.8%

؟مئاد لكشب نانبل ةرداغم ديرت له5ينايبلا مسرلا



ريرقت

،اًرقف رثكألل ةرفوتملا كلت اًصوصخ ،ةيمسرلا ةرجهلا لئاسو لؤاضت عمو
.نانبل ةرداغم لجأ نم ةرطخلاو ةيماظنلا ريغ ةرجهلا قرط زربت

حرطت .ةيواهلا ريفش ىلع ماع لكشب دالبلا يفو توريب يف بابشلاّ نإ
رابتعال تالواحم ّيأ رشابم لكشب ىدحتتو ةلئسألا نم ريثكلا تانايبلا هذه
ثالث رورم عم نكل .’ةجلاعملل ةلباق‘ اهنأ ىلع ةيعادتملا ةنهارلا نانبل ةلاح

سيل :ةحضاو ةدحاو ةقيقح ىقبت ،اهدمأ لاط يتلا ةمزألا ىلع تاونس
.ذافنلا ىلع فراشي تقولاو .مهلذخي نم وه نانبل لب ؛نانبل لذخي نم بابشلا

 ةداقو تالمحلا يف نوطشانو نومِّظنم :بابشلا
يذلا تقولا يف :ةماه ةظحالم ىلإ هابتنالا بابشلا يأر عالطتسا تفل
كلذ ءبع مهسي ،ةموكحلا ءادأ نم طابحإلاو ةلزعلاب بابشلاهيف رعشي
ءازإ بابشلا ةقث ضيوقت يف ،ةمزألا ةجيتن ،يعامجلا داهجإلاو طغضلا

دق ةظحالملا هذهّ نأ عمو .تامزألا هذه لح ىلع ةيسايسلا ةيلمعلا ةردق
يف عقوتملا نم رثكأ يندتملا نيبخانلا لابقإ ىوتسم ريسفت ىلع دعاست
يفو2202 ماعلا تاباختنا يف ةزرابلا تاحاجنلا رّسفت ال يهف ،ًالثم توريب
ماعلا ذنمف .ةقباس ةلحرم يف ترج يتلا تاباقنلاو تاعماجلا تاباختنا

تققحو تاباختنالا فلتخم يف سفانتلل ةيبعشلا تاكرحلا تمظنت ،9102
نم مغرلا ىلع ةيسفانتلا تالمحلا ءاشنإ نم تنكمتف ،ةماه تاحاجن
 .نولقتسملا نوحشرملا اههجاو يتلا ةيلكيهلا تابقعلا

عم ةمظنُملا هبش تالباقملاو زيكرتلا تاعومجم تاشقانم تمهاس دقو
تاظحالم عبرأ ىلإ هابتنالا تفل يف تالمحلا ةداقو نيمِّظنملا بابشلا
ءانثأ ةديدجلا تالمحلا هذه ليكشت يف مهريثأتو بابشلا رود لوح ةيسيئر
  .هذه ةدهجملا ةمزألا ةرتف

بابشلل ةيساسأً ةادأ لكشت يعامتجالا لصاوتلا لئاسوّ نأ نيبت ،ًالوأ
تاسرامملل ةباجتسالاو نيبخانلا دشح لجأ نم تالمحلا يف نيطشانلا
نمو ليلضتلا وأ فيوختلا وأ ةعمسلا هيوشت لثم ةيطارقميدلل ةضهانملا
يف بابشلا ةكراشم تززع ،ًايناث51.رامعألا فلتخم نم نيبخانلا دشح لجأ
نيكراشم درجم بابشلا نكي مل ،ًاثلاث .بابشلا عم لصاوتلا ةيلاعف تالمحلا
،اًعبار61.ةموظنملل ةضهانملاو ةلقتسملا تافلاحتلا تالمح يفً ةداق اوناك لب
،بسحف بابشلا فادهتسا ىلع تالمحلا يف بابشلا طاشن رصتقي مل

71.اًّنس ربكألا نيبخانلا ةكراشم يف يباجيإ لكشب اورّثأ مهنأ نيبت دقف

ةيعماجلا تاباختنالا
ىلإ نيمتنملا نييعماجلا بالطلا عم زيكرتلا يَتعومجم تاشقانم يف
لئاسوّ نأ ىلع عامجإ زرب ،ةلقتسملا تاعومجملا وأ ةيناملعلا يداونلا
ىلع ءوضلا طيلستو ليلضتلا ديدبتلً ةادأ تلكش يعامتجالا لصاوتلا
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VI

51
لئاسو نع تامولعملا نم ديزملل
لابقإو ،يعامتجالا لصاوتلا
ةيسايسلا ةكراشملاو ،نيبخانلا
ةعجارم نكمي ،نانبل يف عسوألا
 .)2202 ،نورخآو دبع(

71
اميس الو ،نيبخانلا لابقإّ نأ دقتعأ‘

ٌطبترم ،رييغتلا ةمئاقب قلعتي ام يف
مه بابشلاّ نأ عقاوب ريبك ّدح ىلإ

يذلا لمعلابو...تالمحلا داق َنم
نيمظنملا دحأ عم ةلباقم’.هوزجنأ
.2202وينوي/ناريزح .بابشلا

61
بابشلا ةكراشم ىلإ ةراشإلاب
اذه ىلع ةيميظنتلاو ةيتسجوللا
نيطشانلا بابشلا دحأ رّسف ،ديعصلا

موي يف‘ :ًالئاق تالمحلا يف
بابشلا داق ،هلبق وأ تاباختنالا
ءاوس ،باونلا اهّمظن يتلا تالمحلا
ةلمحلا راطإ يف مأ ةلصفنم ةقيرطب
يف بابشلا انيأر كلذل ،ةيساسألا
عمو سانلا نيب نوطشني ناديملا
نع نوثدحتيو ،)نيحشرملا( باونلا
نودوقيو ،)نيحشرملا( باونلا
لصاوتلا لئاسو ربع تالمحلا
نيعوطتملا نوّبرديو ،يعامتجالا
نيّبردملا نم ةعومجم ترفوت .نيرخآلا
،نيبودنملاو ...نيعوطتملا تّبرد يتلا
.نوزكرمتملا وأ مهنم نولّقنتملا
نكي مل ...بابشلا نم اوناك دقل

يف رابكلا نم تاباختنالا وّمظنم
نيمظنملا دحأ عم ةلباقم’ّ.نسلا
.2202 وينوي/ناريزح .بابشلا



رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

نم نوشقانملا زّكرو .نيبخانلا لابقإ ةدايزو تاصنملاو تايوهلا فلتخم
نم ،زيمملا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو رود ىلع زيكرتلا يَتعومجم يتلك
ةحئاج نع ةمجانلا تابوعصلا نم برهتلا يف ،باستاو ىلإ مارغتسنإ
بهسأو .ةرتفلا كلت يف لماشلا قالغإلا تالاحو ةيملاعلا91-ديفوك
لئاسو ربع ةكراشملا هب تببست يذلا مخزلا نع ثيدحلا يف نوشقانملا
لئاسو ربع تاروشنملا نم ديازتملا ددعلا مهاس دقف .يعامتجالا لصاوتلا
لئاسملا ىلع رثكأ ةءاضإلا يف ،مارغتسنإ لثم ،يعامتجالا لصاوتلا
،ةكراشملا نم ديزملاو تاروشنملا نم ديزملا ىلإ ىّدأ يذلا رمألا ،ةحورطملا
 .طباورلا ءاشنإو لصاوتلا ليهست يف باستاو رود ىلإ ةفاضإلاب

بالطلا عم تالباقم ةّدع هيلع تدّكأ ًاماه ًانيابت تاشاقنلا هذه ترهظأو
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تحمس دقف :تالمحلا يف نيطشانلا نييعماجلا
ةيؤرلا هذه ةجيتنو .اهسفنأ ميدقت ةيفيك يف مكحتلاب تاعومجملا هذهل
يدصتلا نم تالمحلا يف نوطشانلا بابشلا نّكمت ،ليثمتلاو ةززعملا
ركذلاب ريدجلاو .لصاوتلا فدهب مهتالسارم نيسحت نمو ئطاخلا فيصوتلل
ّنإ :ًالئاق حّرص ،زافو هتعماج تاباختنا يف كراش نمم نيشقانملا دحأّ نأ

ةكراشم زيزعت ىلإ اًضيأ ىعسي وه لب ،ةيعماجلا تاباختنالاب رصحني ال هفده
 .نطولا ىوتسم ىلع تاباختنالا يفو ماع لكشب ةسايسلا يف بابشلا

نولصاويس مهنأ نع ًامومع ةشقانملا يف نوكراشملا برعأ دقو
ربتعا ،اًضيأ ةيعماجلا تاباختنالا عوضوم يفو .ةسايسلا يف ةكراشملا

يف عارتقالا ىلإ بابشلا عفدل ةيساسأ مهتكراشمّ نأ نيشقانملا مظعم
نم نيبخانلا تاوصأ بحس ىلإو ،ًالبق ةكراشملا هذه نع اوّفلخت لاح
تاباختنالا جئاتن يف ضقانتملا لجسلا ىلإ اًرظنو .ةيديلقتلا بازحألا
ةعونتم لاكشأو ةيلكيه تابقع اوهجاو مهنأ مهنم ديدعلا برعأ ،ةيعماجلا

عتمتت ال ةيديلقتلا بازحألاّ نأ مهرابتعا رمألا يف تفلملاو .فيوختلا نم
تاسرامم يف طرخنت لب ،بسحف مهتاعماج يف خسار ثرإو ةيلكيه تازايتماب
فدُهتسا هنأ نيشقانملا دحأ فشك دقو .اًضيأ ةعمسلا هيوشتو ليلضتلا

بابش عم ةيدرف تالباقم يفو .هدض يسنجلا هليم مدخُتساو ًايصخش
تدّكأ يتلا ليصافتلا نم ديزملا زرب ،ةيعماجلا تاباختنالا يف اوكراش نيمِّظنم
يف تاعماجلا فلتخم تهجاو يتلا ةعونتملا فنعلاو فيوختلا لاكشأ ىلع
:ةلباقملا يف نيكراشملا دحأ لاق ،ةبرجتلا ىلإ ةيعاجرتسا ةرظن يفو .نانبل

هذه فيوختلا لامعأ نأل ريبك ّدح ىلإ اًفيخم رمألا ناك دقل...
صاخشأ ىتح اهداق لب ،يدرف دهج نعّ منت ملو اهتيماظنب تمستا

ّيلع طغضلا اًيلعف اولواحيل يتقطنم نم ةريبك تالئاع ىلإ نومتنم
ةبرجتلا هذه لكّ نأ دقتعأ .هب موقأ ام ةلصاوم نم يعنم لجأ نم
يننأبو ...ةيبالط تاباختنا يف طشنأ ال يننأب رعشأ ينتلعج
ةلثمأ هذهو .ينطولا ىوتسملا ىلع اًيلعف اًيسايس اًطاشن سرامأ

81.فيوختلا لامعأ نع ةريغص
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81
ةعماج ،مِّظنم بلاط عم ةلباقم
وينوي/ناريزح .فسوي سيدقلا

2202. 



ريرقت

ربكألا تايعادتلا ءازإ نيمِّظنملا بالطلا يعو ليجستب ةداهشلا يفتكت ال
ومعاد اهيلوي يتلا ةيمهألا ىلإ اًضيأ ريشت لب ،تاباختنالا هذه نع ةمجانلا
،تاسفانملا هذه رابتعا زوجي الو91.تاباختنالا هذهل ةيديلقتلا بازحألا
لب ،ةقرفتم تاسفانم اهنأ ىلع اهتسارد وأ ،ةيباينلاو ةيباقنلاو ةيعماجلا
نويعماجلا بالطلا أدب ،صخألابو02.طبارتم عارص نم ءزجك اهيلإ رظنلا بجي
هنأب ةخسارلا ةيدرسلا كلذب نيضقان ،ةيديلقتلا بازحألاب ةميزهلا نوقحلُي
12.بازحألا هذه ّزه ليحتسي

ىلإ نيمتنملا نييعماجلا نيمِّظنملا عم زيكرتلا يَتعومجم تاشقانم يف
ةداقلا هاّدأ يذلا ماهلا رودلا ىلع عامجإ زرب ،ةلقتسمو ةيناملع تاعومجم
يفو هديلوت تاكيتكتلا هذه تلواح يذلا فوخلل يدصتلا يف بابشلا
بابشلا ةداقلا لكش...‘ :نيشقانملا دحأ لاق امكف .رييغتلا ةيناكمإ مهراهظإ
نم اًفئاخو ًاباشو اًديدج ناك مهنم ضعبلاّ نأل ،بالطلل اًريبك اًمعد
’...ةكراشملا

سأيلا ديدبت لجأ نم عانقإلا ىلع نيمِّظنملا بابشلا ةردق حيضوتلو
ٌردق انكّلمت‘ :نيمِّظنملا بابشلا دحأ لاق ،ةماعلا تاباطخلا خيسرتو يعامجلا

ىرخألا لايجألا ضعب سكع ىلع ،نيتيضاملا نيتنسلا يف لمألا نم لئاه
عضولا شيعي نانبلّ نأو عجنت نل تالواحملاّ نأ اًمئاد نولوقي نيذلا ،مدقألا
اننكل .ىمادقلا نييسايسلا لك اًدبأ لحري نل...ماودلا ىلع هدهع يذلا هنيع
’.ليدب انيدل هنأ ًايلعف انفشتكا

 ةيباقنلا تاباختنالا
ةباقن ةيطغتل ةيباقنلا تاباختنالاب ةينعم زيكرت تاعومجم ثالث تئشُنأ
ّنأ عمو .نانسألا ءابطأ ةباقنو ،نيسدنهملا ةباقنو ،توريب يف نيماحملا
تاباختنا :ةفلتخم تائف ثالث تاباقنلا هذه رايتخا سكعي ،ةلماش ريغ ةمئاقلا
،)توريب يف نيماحملا ةباقن( ةيديلقتلا بازحألا اهلالخ تزاف ةيباقن
تاباختناو ،)نيسدنهملا ةباقن( لقتسم فلاحت اهلالخ زاف ةيباقن تاباختناو
 .)نانسألا ءابطأ ةباقن( تاكابتشالاو فنعلا لامعأ اهتلّطع ةيباقن

توريب يف نيماحملا ةباقن
يسيئر قئاعل هابتنالا توريب يف نيماحملا ةباقنل زيكرتلا ةعومجم تتفل
اهضرفت يتلا ةصاخلا طورشلا وهو الأ ،تاباقنلا يف بابشلا ضرتعي دحاو
مامضنالل ،لاثملا ليبس ىلع .ًانس ربكألا نيكراشملا يعارت يتلاو تاباقنلا
ديزتو ًاليوط ًاتقو قرغتست يتلا طورشلا ضعب ءافيتسا يغبني ،ةباقنلا ىلإ

ركذ دقو .ةينهملا هتريسم ةيادب يف اميس ال ،ةباقنلا يف وضعلا ةيعبت نم
ةكراشملا مهنكمي ،ءاضعألا مامضنا درجمب‘ :ةشقانملا يف نيكراشملا دحأ
ةباقن يف ّالإ ،ميدق وأ ديدج وضع نيب قرف نم امو،تيوصتلاوطاشنب
يأ ،تاونس3 لبق تيوصتلا ة/ديدج ةيٍ/ماحمل زوجي الف ،توريب يف نيماحملا
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يعماج مِّظنم عم ىرخأ ةلباقم
اهل تضّرعت ديدهت ةلاح نع تفشك
ضّرعت دقل‘ .نيمِّظنملا دحأ ةلئاع
فقوتي ملو ،فيوختلل هتلئاع عم
باش عم ةلباقم’.ّدحلا اذه دنع رمألا

 .2202 وينوي/ناريزح .يدايق مِّظنم
02
تاحاجنلا نيب طبرلا ةلأسم يف
،ةلصاوتملا تالمحلاو ةيباختنالا
يف نيطشانلا بابشلا دحأ دافأ
يف هتلمح زوفّ نأب تالمحلا
هعفدو هعّجش ةيباقنلا تاباختنالا
تاباختنالا تالمح يف ةكراشملا ىلإ
دحأ زوفلا اذه لكش دقل‘ .ةيباينلا
ىلإ انعفد يذلا ةيساسألا بابسألا

تاباختنالا يف انطاشن ةلصاوم
ةيباختنا ةنيكام انل تناك دقل .ةيباينلا

يف انمهاسو ةيناثلا توريب يف
مويلا مهلوخدو نيحشرم ةثالث زوف
لكش دقل ،معن .باونلا سلجمىلإ

ىلع انزّفحو ً.اريبكً اعفاد حاجنلا اذه
نمثلا ّفلك امهم عباتنسو ،ةعباتملا

دقل .فدهلاو ةيضقلاب نمؤن اننأل
لمألا نم ريثكلاب حاجنلا اذه ينّدم
يف هب انمق ام اذهو ،عباتأ يكل
هب موقن ام اذهو .ةيباينلا تاباختنالا
ةلباقم’.رمتسنسو فقوتن مل .نآلا

.يدايق مِّظنم باش عم
 .2202 وينوي/ناريزح
12
يف نيطشانلا بابشلا دحأ راشأ
ةباقنو ةعماجلا تالمحتاحاجنلا
ىلإ ةيباينلا تاباختنالاو نيسدنهملا
تناك ول ىتح ،تاحاجنلا هذه ةيمهأ
ةظفاحملا يف ،ةيئزج وأ ةلماك ريغ
يدحتلا لمألا لكشي‘ .لمألا ىلع
،لمألا دقفن امدنع هنأل انل ربكألا

...هنأ عقاولا .حافكلا نعفقوتنس
يذلا ينضملا لمعلا ءوض ىلع
سانلا نم ريثكلا رعش ،هرامثب ىتأ
ىلإ ةعباتملل اوعفدناو سامحلاب
تاباختنالا يف يلاتلا ىوتسملا
تاباختنا يف رثكأ مازتلالاو ةيباينلا
ةيباقنلا تاباختنالاو تاعماجلا
ةيباجيإ جئاتن قيقحت متي مل .ىرخألا

لازأ ال يننكل،تاقوألاعيمج يف
ًالئاهً ارود ىدأ لمعلا اذه نأ نظأ

يسايسلا لمعلل ديهمتلا يف
عم ةلباقم’.كلذدعب يباختنالاو

.2202 وينوي/ناريزح .مِّظنم باش



رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

،تيوصتلا يفّ قحلا بستكي يكل ،فانئتسالا سلجم رابتخا يف حاجنلا دعب
ريثأتل عضخيو ،لعفلاب ثدحي ام لك يف وضعلا سمغني ،ةرتفلا هذه لالخو
.ةيديلقت ةيسايس بازحأ ىلإ مهتيبلاغب نومتني نيذلا نيماحملا نم ميدقلا ليجلا

نوكراشملا هيلع دّدش يذلا زرابلا يلكيهلا قئاعلا اذه نم مغرلا ىلعو
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو رود ىلع زيكرتلا مهنع لفغي مل ،شاقنلا يف
.تايوتسملا فلتخم ىلع ةكراشملل ةيروحملا تاحاسملا هذه قلخ يف
رشن يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تدعاس‘ ،نيكراشملا دحأ ىلإ ةبسنلاب
يف زيكرتلا تاعومجم تبّقع ،لعفلاب .انكارح ةيقادصم معدو تامولعملا
ةيناملعلا ةيعماجلا يداونلا عم شاقنلا ىلع توريب يف نيماحملا ةباقن
يف ةلاّعف ةادأ ةيعامتجالا تاكبشلاّ نأ نوثدحتملا ربتعا ثيح ّةلقتسملاو
.مهتاخرص ديحوت نم مهتنّكم دقو ،ةعمسلا هيوشتو ليلضتلا تالمح هجو
ّةلقتسم تاعومجم عم لصاوتو معد تاونق نع نوكراشملا ثّدحت ،كلذك
.ةروثلا لالخ تئشُنأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ةيرييغت تاحفص وأ
ززعي ةيلمعلا هذه يف بابشلا ةكراشمو رصانعلا هذه نيب عمجلاّ نأ حضتاو
.ةيبابشلا ةدايقلا رود

نانسألا ءابطأو ةلدايصلا ةباقن
ةمجسنم نانسألا ءابطأو ةلدايصلا ةباقن عم زيكرتلا تاعومجم تاشاقن تتأ

يساسألا رودلا ىلع تدّكأف ،توريب يف نيماحملا ةباقن عم شاقنلا عم
تالمحلا طبر يف بابشلل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو هترفو يذلا
تاشاقنلا تراشأ .ليلضتلل يدصتلاو اًقاطن عسوأ دعاوق ىلإ لوصولاو
هب علطضا يذلا رودلا ىلإو فيوختلا لاكشأ فلتخمو تاديدهتلا ىلإ اًضيأ
ىلع ًابيقعتو .قايسلا اذه لثم يف نامألاب ّسحلا اذه ءاسرإ يف بابشلا
بازحأ نم ةلقتسملا تافلاحتلا اهل تضرعت يتلا ةرمتسملا فيوختلا تالمح

يف تاقيقحت اورجأ‘ :شاقنلا يف نيكراشملا دحأ راشأ ،ةسفانم ةيسايس
يف .مهتحلصمل اهولغتسي يكل اهيلإ يمتنن يتلا ةفئاطلاو انتيوه
ةيعويشلاب انومهّتاو انّدض تالمح اوقلطأ ،ًالثم ةيحيسملا قطانملا
ةينيد لئاسم لوانتن اننإ اولاقف ،ةملسملا قطانملا يف ّامأ .ةيراسيلاو
عقوم ىلع يصخشلا يباسح اولخد مهنأو ىّتح ،نودحلم انّنإو ةساّسح
لاؤسلا ىلع اًدر’...اهتمدختسا ةقباس تاروشنم اومدختساو كوبسيف
رود ىلع نوثدحتملا دّكأ ،ةيريصملا ةظحللا هذه يف بابشلا رود لوح
.عضولا ةئدهتو معدلا ميدقتو ةطاسولا يف يروحملا بابشلا

دحأ دّكأ ،تاباختنالا لالخ تلصح يتلا فنعلا لامعأ حيضوت راطإ يف
بازحألا نكت مل ،جئاتنلا تنلُعأ امدنع ،تاباختنالا مويلالخ‘ :نيكراشملا
نوبزاحملا ّرسك .فنعلا ىلإ تأجل كلذل ،جئاتنلا نع ةيضار ةيسايسلا
ةيناثلا ةرملا يف انزف ،كلذ عمو .اهولّجأو تاباختنالا اولطبأو ،قيدانصلا
’.تاباختنالا لالخ نييسامولبدو نييملس بابشلا ناكو
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ريرقت

تاباقنلاو تاعماجلا يف ةيباختنالا تالمحلا يف نيطشانلا دحأ لواح
حرشو ،فيوختلاو ليلضتلاو ،ةعمسلا هيوشت نيب طبرلا ةيباينلا تاباختنالاو
زاحنم كّنأ وأ ئيس صخش كّنأ ىلع كريوصت نولواحي ،ةيادبلا يف‘ :ًالئاق
نوديري :فاطملا ةياهن يف كلذل ببس مهيدلو .ًالثم راذآ41 ّلتكتل وأ هللا بزحل
ريغ ادنغبوربلاو ةعمسلا هيوشت تالمحّ نأ نوظحالي امدنع ،نكل .كءاغلإ

’.ةنّيعم ةقطنم يف  طشنت تنك اذإ ديدهتلاو فيوختلا ىلإ نوؤجلي ،ةيدجم

نيسدنهملا ةباقن
يف ةلقتسملا تاعومجملا ءاطشن عم زيكرتلا ةعومجم تاشقانم تراشأ
ناك ،كلذ عمو .تاديدهتلاو فنعلا ةدشو رتاوت عجارت ىلإ نيسدنهملا ةباقن
تاشقانم عيمج رارغ ىلعو .اهوهجاو يتلا تايدحتلا زربأ دحأ ليلضتلا

ةلواحمل حالسك ةيفئاطلا تلمعتسا تالمحلا هذهّ نأ ادب ،زيكرتلا تاعومجم
.نيلقتسملا نيحشرملا نع ةيعرشلا عزن

،بيقنلا دض تاعئاشلا اومدختسا دقل‘ :نيثدحتملا دحأ ىور امكو
هوبقلو ،هللا بزح لثم ،نّيعم يسايس بزح ىلإ يمتني هنأب هوفصوو
امك .رشابم لكشبو حوضوب درلا لالخ نم اذه انهجاو .يعويشلاب اًنايحأ
ًاحيحص سيل كلذ نأ نيحضوم ،رمألا اذه نأشب ويديف عطقم انددعأ
’.هجمانرب وه امو ،هلثمي يذلا ام انضرعو

اذه ىلع درلل بابشلا نومظنملا اهمدختسا يتلا بيلاسألا ىلع ءانبلاب
ىلإ لوصولا اوززعو ،تارظانم اومظن مهنأ رخآ شقانم حضوأ ،يدحتلا
كارشإل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع مهتيجيتارتسا اوعّونو ،روهمجلا

عّسوتلاب صاخلا مامتهالا ىلع نيشقانملا دحأ دكأو .روهمجلا تائف فلتخم
طقف ةدحاو ةادأ مادختسا اننكمي ال‘ :بابشلا تافلاحت درجم نم دعبأ ىلإ

لماعتلل ةفلتخم تاودأ ةيرمع ةئف لكلو ،ةفلتخم تايلقع مهيدل سانلاّ نأل
،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع بابشلا لصاوتي ،لاثملا ليبس ىلع .اهعم
ةفرعم نولضفي مهنإ .نسلا يف رابكلا ىلإ ةبسنلاب رمألا فلتخي امنيب
يفكي ال كلذل ،اهل وأ هل تيوصتلا لبق ًايصخش هيلإ ثدحتلاو صخشلا
’.يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع ءايشألا ةيؤر مهيلإ ةبسنلاب

نيمظنملل ةيسيئر ةادأ اهنأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تتبثأ ،كلذ عمو
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو نأ ءاطشنلا دحأ دكأو .مهتلمح يف بابشلا
:مهايازم ىوقأ نم ةدحاو تناك

لضفب رهابلا حاجنلا اذه تققح اهنكل ،ضفتنت ةباقنلا ةلمح تحجن
.جيورتلا ةقيرطو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع اهدجاوت
،معن ،كلذ اهتيمست اندرأ اذإ ،’اًيلخاد‘ ،اهانممص يتلا تاموسرلاو
،اًدج ةحضاو ةمالعلا تناك .ةيوه كلتمت اهنأل اًدج ريبك ريثأت اهل ناك

عيمجلاو ،اًبزح22 انكو ،بزح لك .ةيعامتجالا انتاباسح ىلع اهانكراش
انأشنأ .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع هتاباسح ىلع اهكراش
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رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

بهذا ،ناتيقبتم ناتعاس‘ و’ةيقبتم مايأ4‘ لثم ةوطخ لكل تالمح
ناكو ةريبك ةمهاسم كلذل ناك .اهرشننو اهكراشن انك .’تّوصو
نيأو ىتم اننولأسيو’يروتس‘ ةيصاخ ىلع نودري سانلا نم ريثكلا
تيوصتلا يف لمأ مهيدل نكي مل نيذلا صاخشألا .توصن فيكو
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو لضفب رركأو ،تيوصتلا اًقح اودارأ
.اًرصح

هبش تالباقملا بناج ىلإ ،سمخلا زيكرتلا تاعومجم تاشقانم مدقت
تايجيتارتساب ةقلعتملا تايمانيدلا نم ريثكلا لوح ةّمهم تامولعم ،ةمظنُملا
ىلع قحاللا ريثأتلاو ،ةيباقنلاو ةيعماجلا تاباختنالا يف ةكراشملاو بابشلا
:عسوأ قاطن ىلع ةسايسلاو ةيباينلا تاباختنالا

ًالاكشأ ةليدبلا وأ ةيرييغتلا ىوقلا عم نوفطصملا بابشلا هجاو ،ًالوأ
فنعلاو يمالعإلا ليلضتلا لثم ،ةيلاربيللا ريغ تاسرامملا نم ةددعتم
ةكراشملا نع مهانثأ كلذ نأ ودبي ال ،كلذ عمو .بيهرتلاو تاقياضملاو
هذه يف بابشلل رمتسملا روضحلا مهاس لب ،يميظنتلا ىوتسملا ىلع
.هتهجاو يذلا نمألا مادعناو طوغضلل يدصتلا يف تالمحلا

دقل .ةريثك ةدعصأ ىلع ةيروحم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تناك ،ًايناث
،يه اهطورش بسحب ،اهسفن ميدقتل ةحاسم ةديدجلا تاعومجملا تطعأ
يدصتلا يف ةيساسأ تناكو .اهتاصنمو اهتادنجأو اهفقاوم ةكراشمو
طامنأو تاديدهتلا ةهجاوم يف نماضتلا ءانب ليهستو ةللضملا تامولعملل
،ضعبب مهضعب بابشلا تطبر ةماه ةليسو تناك امك .ىرخألا فيوختلا
.عسوألا ةيسايسلا ةيلمعلا عمو ،ةلقتسم تاصنم لالخ نمو

لئاسو نم ديكأتلاب تدافتساو بابشلا فادهتسا تالمح تحجن ،ًاثلاث
تالمحلا نم ديزملا تعد ثيح ةيمانيد دجوأ امم ،يعامتجالا لصاوتلا
ىلع اهرودب تعجشو ،بابشلا ةكراشم نم ديزملا ىلإ بابشلل ةقيدصلا
.بابشلل ةمئالملا طئاسولاو لئاسرلا مادختسا نم ديزملا

ىلع نوزكري اوناكو ةعساو فادهأ مهيدل بابشلا نيمظنملا نأ ادب ،اًعبار
.عسوأ قاطن ىلع ةسايسلا يف ًانس ربكألا نيبخانلاو بابشلا ةكراشم زيزعت
تحضوأ بابشلا نيمظنملا عم ةيدرفلا تالباقملاّ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
ىلع .تاتشلا يف ىتح ،ًانس ربكألا نيبخانلا عم لصاوتلل ةطشنلا ةكراشملا

 ،تاتشلا يف نولمعي نيذلا بابشلا نيمظنملا دحأ لاق ،لاثملا ليبس
نيذلا[ لثم ،نسلا رابك نم ريثكلا ... انلجس ،صاخشألا انلجس امدنع ...‘
رفسلا تازاوجب صاخشألا انلجس دقل .ًاماع08 ىتح وأ ًاماع05 ]نوغلبي
زاوجلاو ،ةعباطلاب عوبطم ريغو ديلاب بوتكملا رمحألا رفسلا زاوج ،ةميدقلا
32’... يوديلا

يف’ةيمسرلا ةسايسلا‘ يف اًمهم اًرود تاريغتملا نم جيزملا اذه بعل
يف نيكراشملا دحأ لاق امك .ةنيعم تاباختنا داعبأ زواجتت يتلاو ،نانبل
:نيسدنهملا ةباقن نم شاقنلا
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 .2202 وينوي/ناريزح .تاتشلا



ريرقت

ةايحلا يف ربكأ لكشب جامدنالا ىلع بابشلا ]جيزملا اذه[ دعاس
دعب ةيباينلا تاباختنالا ءارجإ ددص يف انك اننأو ةصاخ ،ةيسايسلا
يف هانقبطو ةيباقنلا تاباختنالل هسفن جذومنلا اندمتعا .كلذ
،ةيدلبلا تاباختنالا ميظنت دعوم برتقي ،نآلاو .ةيباينلا تاباختنالا
لمعي ،يتيرق يف ،لاثملا ليبس ىلع .جذامنلا هذه دمتعنسو
تانيكاملا يف اولمع نيذلا كئلوأو ،]ان[عم بابشلا نم ريثكلا
ذنم ثدح ام اذه .ًاماع52 و81 نيب مهرامعأ حوارتت ةيباختنالا
نم تلّوحتف ،ةيسايسلا ةبعللا رييغت يف ةربخلا مكارت دعاسو .ةروثلا
ةحاتم ةحاسم ىلإ ،صاخشألا نم اًدج ددحم عونب اًدج ةروصحم ةئيب
نأ مهنكميو رييغتلا ثادحإ مهنكمي هنأ نونمؤي سانلا أدبو ،عيمجلل
.طشن يسايس رودب اوعلطضي
عاونأ فلتخم يف اوكراش نيذلا نيمظنملا بابشلا عم تالباقملا تضرع

ةيوق ةعانق تسكعو ةلثامم ءارآ ،ةيباينلا تاباختنالا كلذ يف امب ،تاباختنالا
نيمظنملاو نيبخانلا دشحو يعامجلا سأيلل يدصتلا يف مهتكراشم ةيمهأب
داسكلاّ لظ يف42.ةيمسرلا تاباختنالا يف سفانتلل9102 ماعلا ذنم
نومظنملا بابشلا لّكش ،يسايسلا نيقيلا مدعو رمتسملا يداصتقالا
تاشقانملا زيزعت يف اّولكي ملو طابحإلاو سأيلا هجو يف لمأ ةقراب
تايوتسم يف نيطرخنم اوناك .ةماعلا ةكراشملاو ةيدقنلا ةيسايسلا

اًضيأ اودعاس لب ،بسحف ةكراشملاب رصحني مل مهرودّ نأ اورهظأف :ةددعتم
دقعملا ريثأتلا ىلع ةداقلا بابشلا نيطشانلا دحأ ددشو .تالمحلا ةدايق يف
تاباختنالا يف ةيباختنالا ةلمحلا لحارم عيمج يف بابشلا هثدحأ يذلا
:ًالئاق حضوأو ،ةيباينلا

نوريدي ... نيذلا انيأرف .اًبيرقت تاعامتجالا عيمج يف بابشلا كراش
اوناك نيذلاو ،تارشنلا نوعزوي ... نيذلا كئلوأو ،... تاشقانملا
ىلع مهسفنأ نومظنيو ةيبعشلا ةدعاقلا لامعأ مظعم نومتهي
بابشلا ناك .مهنع ثدحتن نيذلا بابشلا مه ءالؤه ،تانايبلا دعاوق
نومظني ،تانيرشعلا لئاوأ يف ىتحو ،تاينيرشعلا فصتنم يف
نوزجنيو نيرخآ صاخشأ ىلع ماهملا نوعزويو ...تاعامتجالا
مهنوربخيو ،مهل بطخلا نوبتكيو ... نيحشرملا نوقفاريو لامعألا
.مهيلا ةروشملا نومدقي ىتحو ،ةنيعم فقاوم يف هنولوقيس امب
.اًبيرقت ماهملا لّك اولوتو اًيساسأ اًرود ... بابشلا بعل ،يلاتلاب
دسألا ةصح مهل تناك دقو ،ةلمحلا اوداق مهنإ ةقثب لوقلا عيطتسأ

52... اهيف
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وينوي/ناريزح .ةيعماجلا تاباختنالا

نيمظنملا دحأ عم ةلباقم .2202
ةباقن تاباختنا يف بابشلا
وينوي/ناريزح .توريب يف نيماحملا

يف مظنم باش عم ةلباقم .2202
وينوي/ناريزح .ةيناملربلا تاباختنالا

.مظنم باش عم ةلباقم .2202
.2202 وينوي/ناريزح
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.يدايق مظنم باش عم ةلباقم
.2202 ناريزح



رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

ةمتاخلا
دالبلل يسايسلا جيسنلا يف اًيرذج اًرييغت نانبل يف نيرشت71 ةروث تثدحأ
تاباختنالا نآلا تحبصأ :ام دح ىلإ اهيف ةعجر ال نكلو ةطيسب ةقيرطب
.ةميدقلا ةيسايسلا بازحألا عم نيفلاحتم ريغ ددج نيبعال مامأ ةحوتفم
.ةديكأ ريغ ،ام دح ىلإ ،اهتاذ دحب ةيسايسلا جئاتنلا ةيمتح تحبصأ ،يلاتلاب
،تاباقنلا ةسائرب زوفلاو ،نيخسارلا نييناملربلا ةحازإ ددجلا نيبعاللا ةعاطتساب
اًنومضم سيل رصنلا ،كلذ عمو .ةيعماجلا تائيهلا تاباختنا ىلع ةرطيسلاو
ةيسايسلا ةقبطلل ةضهانملا ةديدجلا ةلعافلا تاهجلاو تافالتئالا هذهل
ةقث ريبك لكشب ضّوقت ةلوطملاو ةديدشلا ةمزألاّ نأ ودبي ،انه نم .ةمئاقلا
.يليوحت رييغت ثادحإ ىلع ةيسايسلا ةكراشملا ةردق يف بابشلا

نم ردق ىندأ نع نوربعيو ،نييصقمو ءافعض بابشلا ودبي ،ةعومجمك
ةمزألا .دالبلا يف عسوألا يسايسلا ماظنلا وأ ةلودلا وأ ةدايقلا يف ةقثلا
ةيداصتقالا مهتايولوأ بلقتفّ مه لك ىلع يغطت ،ةبعشتم ةينانبللا
اًضيأ ةساردلا هذه تنّيب ،كلذ عمو ؛بقع ىلع اًسأر ةيسايسلاو ةيعامتجالاو
تالمح يف اًدئارو ًالاعف اًرود تبعل بابشلا نيب ةمظنملا رصانعلاّ نأ
.9102 ماعلا ذنم ماظتناب كلذو ،ةديدجلا ةليدبلا تاعومجملا

روسجلا ءانبل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو بابشلا نومظنملا مدختسا
يف بابشلا نم مهريغ عم لصاوتلاو ،ةليدبلا تاعومجملا عم تافلاحتلاو
تاسرامملاو فيوختلا طامنأ ةمواقملو ،ةيباقنلاو ةيعماجلا تاباختنالا
ىلع بابشلل ةهجوملا لئاسرلا تدعاس ،كلذك .ةيطارقميدلل ةضهانملا
نم اميس ال ،بابشلا نم ديزملا دشح يف يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
ةبلاطملا نم بابشلا نّكمت ،انه نم .مهسفنأ بابشلا روهظ زيزعت لالخ
دمع ،كلذ نم مهألاو .كلذ قيقحت نم نيرخآلا نيكمتو مهل ةحاسمب
اوزكري ملو ،ةيعامجلا ةيسايسلا ةكراشملا ديطوت ىلإ بابشلا نومظنملا
وأ ةيعماجلا تاباختنالا يف دعاقم لثم ،ةنيعم تاقابسب زوفلا ىلع اًرصح
بيلاسأ قيبطت ىلإ بابشلا نوطشانلا ىعس ،ةياغلا هذهلو .ةيباقنلا

بذجل ةماعلا تايدتنملاو ةحوتفملا تاشقانملا لثم ،ةكراشملل ةددعتم
.ًانس ربكألا نيبخانلا

ديدشلا فعضلا هعبطي قايس يف مهسفنأ نانبل يف بابشلا دجي
ىلإ ةمظنملا ةيبابشلا تاكرحلا تأجل ،كلذ عمو ،حضاولا داعبتسالاو
ةيمسرلا تائيهلا يف ربكأ ليثمتو ربكأ ةكراشم ءاسرإل ةعونتم تايجيتارتسا
،ةديدجلا ةيمانيدلا هذه حور ديسجت لجأ نم .دالبلا يف ةيسايسلا ةيلمعلل
ةباقن تاباختنا لالخ ةيباختنالا ةلمحلا يف اوكراش نيذلا نيثدحتملا دحأ صلخ
ةروثلا دعب اميس ال ،فقوتلا اننكمي ال هنأ دقتعأ‘ :لوقلا ىلإ نيسدنهملا
،يتوص ءالعإب مزتلأ اًقح انأ كلذل ،اًديدج اًقفأ انتحنمو لمألا انتطعأ يتلا
’.داسفلل يدصتلا انيلعو ،يتقيرطبو
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ريرقت

عجارملا
:نانبل يف نيبخانلا ةكراشم ليلحت .)2202( لّابط .ن ،اياوص .ر ،دبع .د
ni tuonruT retoV gnizylanA .تامزألا نمز يف يسايسلا رييغتلا

.sisirC fo semiT ni egnahC lacitiloP :nonabeL

فالخلا نيب ربوتكأ تارهاظم :نانبل .)0202( نيمي .ل ،يغاي يبأ .ن .م
:نانبل معد .يندملا عمتجملل ةفرعملا ةباوب  .جاتنإلا ةداعإو
/repap/ra/gro.ertnec-yteicoslivic//:sptth

جاتنإلا-ةداعإو-فلاخلا-نيب-9102-ربوتكا-تارهاظم-نانبل

نيماحملا ةباقن تاباختناب زوفي فلخ محلمّ لقتسملا حّشرملا‘ .رازاع يجرج
.moc.rahannA،9102 عقوم’.توريب يف

ىلع بئارضلا ضرفل هططخ نع دوعي نانبل .)9102 لوألا نيرشت81( .ةريزجلا
ppAstahW xat ot snalp sesrever nonabeL .بآستاو قيبطت ربع تالاصتالا

.sllacربع ،2202 زومت2 يف ةسبتقم .ةريزجلا |يداصتقالاو لامعألا 

نويلم نم رثكأ دفاوت ةرهاظ نم نيمّلعتملاو نيمّلعملا ءارآ .ةضاوع .م ةداغ
.2202 ماعلا يف ةيباينلا تاباختنالا يف ةكراشملاو نيرشت71 يف صخش
gninruT sulp-noilliM71 rebotcO fo snoitpecreP ’srenraeL dna ’srotcurtsnI
.snoitcelE yratnemailraP2202 ni noitapicitraP dna nonemonehPّةلجم
6 ygolohcysP loohcS evitisoP،8595-3495 :)2202(3 ددعلا.

ةقالعلا :برحلا دعب ام نانبل يف يداصتقالا عازنلا .)8991( يدوراب .أ .س
rawtsop ni tciflnoc cimonocE.7991و2991 نيب لاّمعلاو ةلودلا نيب

.7991 dna2991 neewteb snoitaler robal-etatS :nonabeLّةلجم  ehT

lanruoJ tsaE elddiM،055-135

نانبلل ةيداصتقا صرفو ةككفتملا قئاوعلا نع يّلختلا .)1202( نمواب .ـه
9102segakcolB ytpmuD-ytpmuH gnipmuD لوألا نيرشت تارهاظت دعب

9102 rebotcO eht retfa ymonocE s’nonabeL rof seitinutroppO dna

.stsetorPّةلجم ylretrauQ citnaltA htuoS،)2(021،.364-6544

20
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رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

تاباختنا‘ .يواردش انريم ،يروخ ىنر ،ليعامسإ نايار ،رديح الايد ،نابعش داج
ةيباختنالا ةحاسلا يتنيدم توريب تريغ له :6102 ماعلا يف توريب ةيدلب
‘turieB diD :snoitcele lapicinum6102 s’turieB’.دبألا ىلإ نانبل يف

’.enecs larotcele s’nonabeL egnahc yltnenamrep itanidaM

.7102 :)6102( .تاسايسلا ةساردو ثاحبألل يبرعلا زكرملل ريرقت

.تانايبلا عمجل ةليسوك زيكرتلا تاعومجم تايبلسو تايباجيإ .)6102( ريس .ج
.dohtem noitcelloc atad a sa spuorg sucof fo esimorp dna sllaftip ehT

hcraeser & sdohtem lacigoloicoS،)2(54،.952-132 ةلجم

ةددعتملا ثاحبألا يف زيكرتلا تاعومجمل ةديرفلا ةدئافلا‘ .ريس رفينيج
‘sdohtem-dexim rof spuorg sucof fo ytilitu euqinu ehT’.بيلاسألا

’.hcraeserةلجم scitiloP & ecneicS lacitiloP :SP،05،7102(4 ددعلا(:
8301-2401

ةيباختنالا ةكرعملا :’كارحلل‘ ةعّسوملا تاحاسلا ،)2202( .رهاض .س
fo sanerA dednetxE .ةيباقنلاو ةيبالطلا تاباختنالا يف ةيفئاطلل ةضهانملا

dna stnedutS ni noitatsetnoC larotcelE nairatceS-itnA :’kariH’

snoitcelE ’setacidnyS

‘noigileR,’نانبل يف ةسايسلاو ةيفارغميدلاو نيدلا‘ .روعاف .أ دمحم

’.nonabeL ni scitilop dna ,yhpargomed34 ّةلجم seidutS nretsaE elddiM،
 .129-909 :)7002(6 ددعلا

.تاسسؤملا يف ةصصاحملاو ةطلسلا كراشت .)1202( .يمالاس.أ .غنوج .و.ـه
.snoitutitsnI lanoitaicosnoC dna gnirahS rewoPّةلجمot noitisnarT

ecitcarP dna smroN neewteB :ecaeP،901.

ruobal ehT .ةقلاع ةوقلا :نانبل يف ةيلامعلا ةكرحلا .)2202( رطاخ .ب.ل

.dloh no rewoP :nonabeL ni tnemevomرتسشنام ةعماج ّةلجم.

ةداعإ يف ثحب :نانبل يف9102 لوألا نيرشت ةروث .)2202( رطاخ .ب .ل
otni yriuqnI :noituloveR9102 rebotcO s’nonabeL .لاّمعلا ةطلس ةلكيه

.rewoP s’robaL gnisopmoceRّةلجمylretrauQ citnaltA htuoS،)2(021،
274-464
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ريرقت

يف نانبل يف يسايسلاو يعامتجالا دشحلا لصأ .)2202( باطخ .و.ل
dna laicos fo ygolaeneg ehT .)9102 –9002( يلاريبيلوين يفئاط ماظنّ لظ

emiger nairatces larebiloen a rednu nonabeL ni noitazilibom lacitilop

snoitazilabolG،.81 -1 ّةلجم)9002–9102(.

عالدنا دعب نانسألا ءابطأ ةباقن تاباختنا ءاغلإ.yadoT tneirO’L ةفيحص
‘snoitcelE stsitneD fo redrO’.عارتقالا قيدانص ريسكتو تافالخلا
’.denrutrevO sexoB tollaB ,tuo skaerB etupsiD retfa delecnaC. 82
 .1202 يناثلا نيرشت

ىلإ نماضتلا نم :نانبل يف9102 لوألا نيرشت ةروث .)1202( يسدقم .ك
rebotcO s’nonabeL 9102 .فورعملا لوهجملا يف عوقولاو ماسقنالا

nwonK eht otni tnecseD dna noisiviD ot ytiradiloS morF :gnisirpU

.nwonknUّةلجمylretrauQ citnaltA htuoS،)2(021،544-634

ةنياعم :تاروثلا لالخ يئاقتنالا روهظلا .)1202( نمزوك .جو يكلم .ج
يف9102 تارهاظت لالخ اهتكراشم ىلإ ليملاو رابخألل سانلا كالهتسا
swen s’cilbup eht gninimaxE :sgnisirpu gnirud erusopxe evitceleS .نانبل

nonabeL9102 eht gnirud seicnednet gnirahs dna noitpmusnoc

..stsetorpّةلجم  scitiloP/sserP fo lanruoJ lanoitanretnI ehT،)4(62،
829-709

’.مامألا ىلإ قيرطلاو ةينانبللا تارهاظتلا روذج‘ .راصن سالوكين يداف
’.drawroF htaP eht dna stsetorP esenabeL eht fo stooR ehTّةلجمIPI

yrotavresbO labolG،829102 لوألا نيرشت،

’.تاباختنالا لثم ةّمهم تاوصألا‘ .راصن سالوكين يداف
‘.rettaM ,snoitcelE ekil ,setoV‘2202 رايأ31 .تاساردلل ينانبللا زكرملا,
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https://today.lorientlejour.com/article/1282986/order-of-dentists-

elections-canceled-after-dispute-breaks-out-ballot-boxes-

overturned.html. 

https://theglobalobservatory.org/2019/10/roots-lebanese-protests-

and-path-forward/

https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4682/votes-like-elec-

tions-matter.



رييغتلا ليبس يف ميظنتلاو ةدوعاللا ةطقن دعب :نانبل يف ةجرحلا بابشلا ةلاح

ةيسايسلا مولعلا يف زيكرتلا تاعومجم مادختسا .)6102( يلناتس .ل
dna ecneics lacitilop ni spuorg sucof gnisU ةيلودلا تاقالعلاو

.snoitaler lanoitanretniّةلجم  scitiloP،)3(63،942-632

ةحاسملا ىلع ضوافتلا‘ .)1202( .يزيوب .أ ،غروب ريد ناف .س ،ستريف .س
ecaps civic gnitaitogeN’.ةيفئاطلا ريغ تاكرحلا تايناكمإ :نانبل يف ةيندملا

.stnemevom nairatces-non fo laitnetop ehT :nonabeL niّةلجم  lanruoJ

yteicoS liviC fo،)4-3(71،)672-652

:0202 فيرخ ،ينانبللا داصتقالا دصرم ريرقت .)0202( .يلودلا كنبلا
.يلودلا كنبلا.دّمعتملا داسكلا

نانبل :1202 عيبر ،ينانبللا داصتقالا دصرم ريرقت .)1202( يلودلا كنبلا
.يلودلا كنبلا،)ةيملاع تامزأ ثالث أوسأ وحن( قرغي
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