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 ديهمتو صّخلم

 

 هللا دبع ديّسلا ةمّالعلا رود ةقرولا هذه لوانتت     

 ،نيرحبلا يف حلاصّتلاو راوحلا ىلإ ةوعّدلا يف يفيرغلا

 عضولا لوح ةّماع ةّيخيرات ةحمل ميدقتب ةقرولا أدبتو

 ،ةضراعملاو ةموكحلا نيب ِةمزألا ءوشنو ،نيرحبلا يف

 يطاعّتلا يف يفيرغلا دّيّسلا اهبعل يتلا راودألا ّمهأو

 ،هفقاوم ضعب رْكذ لالخ نم ،اهتجلاعمو ةمزألا هذه

 لوح ِبلاغلا يف روحمتت يتلا هتاباطخ ليلحتو

 دمتعي جهن لالخ نم كلذو ،مالّسلا ءانبو ةحلاصملا

 .حلاصتلاو حماسّتلا ،راوحلا ،براقّتلا :ىلع

 اهيلع ءوّضلا ءاقلإو اهفيرعت متي فوس بناوجلا هذه

 :نيتادأ ىلع دامتعالاب ،هتاباطخ يف تءاج امك

 لوانت يتلا تاباطخلا ددع صْحف :ىلوألا ةادألا -

 .اهل تاّيئاصحا دادعإو ،بناوجلا هذه اهيف
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 نم تاباطخلا هذه ليلحت :ةيناثلا ةادألا  -

 ةّيسيئرلا راكفألا جارختساو ،نومضملا ثيح

 قيقحت ىلع يفيرغلا ديسلا اهيف دّكأ يتلا

 ،نيرحبلا يف ةحلاصملاو رارقتسالاو مالسلا

 ىلإ ةوعّدلا يف اههجاوي يتلا تابقعلا فْشكو

 .كلذ

 ينيد ملاعو ٌميعز وه ،يفيرغلا هللادبع ديسلا    

 2011 ماعلا نيب ام ىقلأ ،نيرحبلا يف زراب يعيش

 راوحلا ىلإ وعدت يتلا تاباطخلا نم َديدعلا 2019و

 يف ًاحضاو ًاجهنمو اراسم تّبثو ،مالّسلاو ةحلاصملاو

 دودر هذه هتوعد دجت مل ،لباقملا يف ،هنأ الإ ،كلذ

 .نآلا ّىتح ،ةّيباجيإ لعف

 هل يفيرغلا هللادبع ديّسلا ّنإ نوريثكلا دقتعي     

 مهافتلاو ةحلاصملاو مالّسلاو راوحلا زيزعت يف ماه ٌرود

 كلذلو ،ةضراعملاو نيرحبلا ةموكح نيب لدابتملا

  :اهنيب ،ةدع تالؤاست ةشقانم ةقرولا هذه لواحت
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 راوحلا ىلإ ةوعّدلا يف يفيرغلا دّيسلا رود ام -

  ؟ةّينطولا ةحلاصملاو

  ؟مالّسلا قيقحت راسم يف هرود ام -

 نمألا قيقحتل راسم لضفأ لوح هؤارآ ام -

 ؟نيرحبلا يف رارقتسالاو

 ٍةروصب ةقرولا هذهب ةقّلعتملا تامولعملا ريفوت ّمت    

 عْمج لالخ نم ناكف ةّيمكلا ةقيرطلا اّمأ ،ةّيعونو ةّيمك

 يمسرلا هعقوم لالخ نم ،بطُخلاو تاملكلا نم ٍددع

)www.alghuraifi.org( دّيسلا اهيف ثّدحت يتلا 

 دادعإ متو ،ةحلاصملاو راوحلا فده لوح يفيرغلا

 لئاسو ربع دعب اميف جردُتل ،اهب ةّصاخلا تاّيئاصحإلا

 راكفألا حيضوت لجأ نم كلذو ،ةّينايب موسرو حاضيإ

  .ئراقلا ىدل

 ليلحتو ةءارق لالخ نم ترج ةيعونلا ةقيرطلاو     

 صالختسا لجأ نم ،تاباطخلا هذه نيماضم ضعب

 يف مالّسلا ةّيلمع يف هركفو يفيرغلا دّيسلا موهفم

 .نيرحبلا
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 ةّيخيرات ةيفلخ

 

 نم َديدعلا ةفلتخم دوقع يف نيرحبلا تدهش     

 ةعساولا تاجاجتحالا اهنيب نم ،ةّيجاجتحالا عاضوألا

 كلت لالخو ،)1999-1994( تاينيعستلا ةرتف يف

 ةّيفلخ ىلع ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا تعقو ةرتفلا

 وعدي ناك يذلاو ،كاذنآ يملّسلا يسايّسلا طاشنلا

 ةّيعامتجاو ةيقوقحو ةّيسايس تاحالصإ ىلإ

 روتسّدلاب لمعلا ليعفت اهسأر ىلع ،ةّيداصتقاو

 ةلّطعملا ةّيباينلا ةايحلا ةداعإو ،1973 ماعل ينيرحبلا

 .1975 ماعلا ذنم دالبلا يف

 خيّشلا )ريمألا( نيرحبلا مكاح يفوت 1999 ماع يف     

 كلملا هنبا هفلخو ،ةفيلخ لآ ناملس نب ىسيع

 يف نيرحبلا تدهشو ،ةفيلخ لآ ىسيع نب دمح خيّشلا

 ،ةّمهم ةّيسايس تارييغتو تاحالصإ دمح كلملا دهع

 هيلع يرجُأ يذلا ينطولا لمعلا قاثيم عورشمب تأدب

 ،2001 طابش /رياربف 15و 14 يموي ماع ءاتفتسا
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 يفو ،نيرحبلا ةكلمم ىلإ ةلوّدلا مسا رييغت هبجومب متو

 ةغيص يف ديدجلا روتسّدلا رادصإ ّمت يلاّتلا ماعلا

 ّنإ ةضراعملا تلاقو ،نيرحبلا كلم لبق نم ةديدج

 ةكراشم نود ،ةدرفنم ٍةروصب َردص ديدجلا روتسدلا

 .هيف تدرو يتلا تاليدعتلا ىلع ءاتفتسا وأ ةّيبعش

 ّثح يف ماه رود يفيرغلا هللادبع ديّسلل ناك     

 ،ينطولا لمعلا قاثيمل )معن(ـب تيوصّتلا ىلع ساّنلا

 عم نيرحبلا كلم َعمج يذلا ءاقّللا دعب اميسالو

 سلجمل كلملا اهب ماق ٍةرايز لالخ ،يفيرغلا دّيسلا

 دعوم لبقو ،ميعنلا ةقطنم يف يفيرغلا ديسلا

 .2001 ماعلا يف قاثيملا ىلع تيوصّتلا

 ةّيملس تارهاظت ىلإ نوطشان اعد 2011 ماعلا يف     

 يعامتجالاو يداصتقالاو يسايّسلا حالصإلاب بلاطت

 ةرشاعلا يركذلا عم نمازتلاب كلذو ،نيرحبلا يف

 رياربف /طابش 14 قفاوملا ينطولا لمعلا قاثيمل

 تعلدناو ،اهنيح ثادحألا تروطت دقو ،2011

 ىلإ ىدأ ام ،نمألا تاّوقو نيرهاظتملا نيب تامداصم
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 ةمزألا كلذب تدّدجتو ،اياحّضلا نم ددع طوقس

  .نيرحبلا يف ةيسايّسلا

 تاونسلا لالخ ،ثادحألا تاروطت قايس يف     

 هرابتعاب ينطولا راوحلا ىلإ تاوعّدلا تأدب ؛ةيضاملا

 ْنم زربأ نيب نم ناكو ،ةمئاقلا ةمزألل يسايّسلا ّلحلا

 .يفيرغلا هللا دبع ديسلا وه كلذ ىلإ اعدو دّكأ

 

 راوحلا باطخ :يفيرغلا هللادبع ديسلا

 

 يعيش ّينيد ملاعو ميعز ،يفيرغلا ديسلا ةمّالعلا     

 ينيّدلا َميعّزلا هرابتعاب هيلإ رظنُيو ،نيرحبلا يف زراب

 ىسيع خيّشلا هللا ةيآ دعب دالبلا يف ةعيّشلل يناّثلا

 ءاسم ةالّصلا دعب ةّيعوبسألا هتاباطخ ىظحتو .مساق

 يف ةعيّشلاو نينطاوملا مومع نم مامتهاب ،ةعمجلا

 نيينعملا لبِق نم ماعلا مامتهالا ىلإ ةفاضإ ،نيرحبلا

 عيضاوم هتاباطخ لوانتتو .دالبلا عاضوأ ةعباتمب
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 ةّيسايّسلاو ةّينيّدلا تافلملا لمشتو ،ةفلتخم

  .ةّيعامتجالاو

 يفيرغلا ةمّالعلل ماعلا باطخلا ّنأ نم مغّرلابو     

 ّنأ الإ ؛نيرحبلا ةموكحل نيضراعملا ىلع بوسحم

 ةمزألل لولح ميدقتب تّزيمت ةّيسايّسلا هبطخ

 ،ّيقفاوت ٍلكشبو ،ةموكحلاو ةضراعملا نيب ةّيسايّسلا

 ّلحل اّيساسأ اقلطنم هفصوب راوحلا أدبم خيسرت ربع

 براقّتلا قيقحتل رارمتساب هيلإ ةوعّدلاو ،ةمزألا

  .ةمزألا فارطأ نيب ةحلاصملاو حماسّتلاو

 ةجردب- تاباطخلا هذه تمهاس ،رخآ ٍبناج نم     

 يف ماعلا بضغلا ءاوتحاو ،سوفنلا ةئدهت يف -ةنّيعم

 لاوحألا نيسحت ىلإ تعد ثيح ،ةضراعملا ةئيب

 ةّيملس ٍةقيرطب ةضراعملا بلاطم قيقحتو ،ةماعلا

 داقتعا تابطاخلا زربُتو .فنعلا ىلإ ءوجّللا نودو

 ةضراعملا نيب ةيهاركلا تاباطخ ّنأب يفيرغلا ةمّالعلا

 هنإف كلذل ،اديقعتو ًاءوس عضولا ديزت ةموكحلاو

 ءودهلاو مهافّتلل نيبناجلا ىلإ حصّنلا ميدقت ىلع داتعا
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 ّنأب هداقتعا نع الضف ،راوحلا دامتعا قيرط نع

 .ّيرهوج لكشب هيلع دّكأو كلذ ىلإ اعد مالسإلا

 ،عساو قاطن ىلع ،يفيرغلا ديسلا ىلإ رظنُيو     

 ال ارود نوّلوتي نيذلا نيينيدلا ةداقلا دحأ هفصوب

 عمتجملا تاسّسؤم اهب موقت يتلا راودألا نع لصفني

 ةّيبعّشلا تائيبلا ىلع سوملم ريثأت هيدلو ،يلهألا

 نم ،رارقتسالاو مالّسلا ءانب يف هرود كلذكو ،ةماعلا

 نيب ةحلاصملاو يملّسلا شياعّتلا زيزعت لالخ

 زراب رود ةدايقلا هذهل امك ،ةّيلحملا تاعمتجملا

 .حماسّتلا ةفاقث ْرشن يفو ،فُّرطتلا ههجاوم يف هيدؤت

)Guterres, 2017( 

 تادايقلا نم بّلطتي مادتسملا مالّسلا ّنألو    

 َدوهجلا ؛ةمزألاب ةّينعملا فارطألا عيمج نمو ةّيسايّسلا

 ّيلحملاو يلوّدلا عمتجملا اهلذبي يتلا ةّيعامجلا

 ,UNAC( ةّيساسأ ٍةروصب ةّينيّدلا تادايقلاو

 ىلإ ةوعّدلا يفيرغلا ديسلا ّىلوت كلذل ؛)2016
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 ةيادب ذنمو ،نيرحبلا يف ةّيسايّسلا ةمزألا ءاهنإو راوحلا

 .2011 ماعلا يف ةمزألا

 

 نيرحبلا يف مالّسلا ءانبو يفيرغلا ديسلا

 

 مّمصم لُّخدتلل بولسأ" هنأب مالّسلا ءانب فّرعُي     

 مالس هماقإب هفانئتسا وأ فينعلا عاّرصلا ءدب عْنمل

 "مالّسلل ةطخ" ريرقت يفو ،)٢٠١٣ ،غنينوك( "مادتسم

 ةدحتملا ممألل قبسألا ماعلا ُنيمألا مّدق ،1992

 ممألا ىلإ مالّسلا ءانب َموهفم يلاغ سرطب سرطب

 يتلا لكايهلا مْعدو ديدحتل لمع" هنأ ىلع ةدحتملا

 بُّنجت لجأ نم مالّسلا ميعدتو زيزعت ىلإ ليمتس

 .)1992 ،يلاغ سرطب( "عارصلا ىلإ يدؤت ةساكتنا

 مالّسلا ءانب يميهاربإلا رضخألا ريرقت دّدح دقو     

 نم ديعبلا بناجلا يف اهب ذوخأملا ةطشنألا" هنأب

 ءانبلل تاودألا ريفوتو مالّسلا سسأ عيمجتل عاّرصلا



 

 11 

 ."برحلا بايغ دّرجم نم رثكأ ائيش سسألا كلت ىلع

)Brahimi, 2000( 

 ،مالسلا ءانبل ةقباّسلا تافيرعّتلا ةءارق دنع     

 اعد وأ يفيرغلا هللادبع ديسلا هب ماق ام ىلإ رظّنلابو

 مهم ٍرودب مايقلا ّىلوت ريخألا نأ دجن ؛هتاباطخ يف هيلإ

 يف رشابم ٍلكشب مهاسو ،نيرحبلا يف مالّسلا ءانب يف

 .فنعلا لامعأ ديازت عْنم

 2011 ماعلا ذنم يفيرغلا ديسلا ماق دقف     

 ،تافاسملا ِبيرقت ىلإ ُفدهت ةّدع ةّيلمع ٍتاوطخب

 لوح ٍتامهافت ىلإ يدؤي نأ نكمي ،ديدج ٍراسم حْتفو

 هذه نيب نمو .ةضراعملاو ةموكحلا نيب ةّيفالخ اياضق

 ةينيرحبلا ةنجللا ريرقت اهيلإ راشأ ام ؛تاوطخلا

 ،)2011 ،نورخآو ينويسب( قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا

 :ريرقتلا يف نأشلا اذهب ءاج اممو

 2011 راذآ /سرام يف يفيرغلا ةمالعلا بعل -

 يلوو ةضراعملا نيب ام تارواشملا يف امهم ارود

 يف ءاج ثيح ،دمح نب ناملس ريمألا نيرحبلا دهع
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 رارمتسا دكؤي ام ينويسب ريرقت نم 451 ةرقفلا

 رادم ىلع ةّيسايّسلا تاثحابملاو تارواشملا

 .ةضراعملا ءامعزو دهعلا يلو نم لك نيب مويلا

 لوح ءارآلا اومدق نيذلا كئلوأ نيب نم ناكو"

 ."يفيرغلا هللا دبع ديسلا حرتقملا ينطولا راوحلا

 يفيرغلا ديسلا لسرأ 2011 راذآ /سرام يف -

 اهربتعي بلاطم تنّمضت دهعلا يلو ىلإ ةقيثو

 راوحل ةاون ةباثمب تناك ،ينيرحبلا بعشلل ةقحم

 .لماش ينطو

 هللا دبع ديسلا قفاو ،2011 راذآ /سرام 12 يف -

 اهعضو ّمت يتلا مهافّتلا ةركذم ىلع يفيرغلا

 راوحلا ةّيلآ تدّدح يتلاو ،دهعلا يلو عم رواشتلاب

 .حالصإلاو

 هللا دبع ديسلا ىقتلا ،2011 راذآ /سرام 13 يف -

 مهافتلا ةركذم اشقانو ،دهعلا يلو عم يفيرغلا

  .ركذلا ةقباّسلا
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 ريرقت يف اضيأ كلذ ىلإ ةراشإلا تّمت دقو     

 نم 463 ةرقفلا يف درو ام كلذ نمو ،"ينويسب"

 مهافتلا ةركذم تضرُع" :اهيف ءاج يتلاو ،ريرقتلا

 قفاوو يفيرغلا هللا دبع خيشلا يعيشلا ميعزلا ىلع

 يف رواشتلاب دهعلا يلو ومس ولثمم ماق امك ،اهيلع

 لامعألا لاجر ضعب عم مهافتلا ةركذم نومضم

 ةرئاد ىلإ نيرحبلا ليوحتب قلعتي اميف اميس نيزرابلا

 ناك ثيح ،ءارزولا سيئر باختنال ةدحاو ةيباختنا

 امك ،بختنملا ءارزولا سيئر ةركف ضفر وه مهفقوم

 ."ةينطولا ةمالسلا ةلاح نالعإ ةرورضب مهضعب ىصوأ

 

 مساق ىسيع خيّشلا ضرم

 

 دّيسلا ةمالعلا اهب ماق يتلا ةماهلا راودألا نيب نمو     

 ةيآ ةّحصب قلعتت يتلا كلت يه ،ّيفيرغلا هللادبع

 الماك امامتها ىدبأ ثيح ،مساق ىسيع خيشلا هللا
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 وينوي ثادحأ دعب ،يحّصلا مساق خيّشلا عْضوب

 نم رشابم ٍلكشب يفيرغلا ديسلا لّخدتو ،م2016

 هتناكم ىلع ظافحلاو ،هل ةلماكلا ةياعّرلا ريفوت لجأ

 دوهجلا ّلك لذب يف يفيرغلا دّيسلا ناوتي ملو ،هتحّصو

 ٍةجيتنب كلذ لّلكت نأ ىلإ ،ليبّسلا اذه يف ةنكمملا

 تايوتسملا ىلعأ عم لصاوّتلا لالخ نمو ،ةّيباجيإ

 نب دمح خيّشلا ،دالبلا كلم يف الثمم ،دالبلا يف ةّيمسّرلا

 .ةفيلخ لآ ىسيع

 ريظن كلملا ىلإ ركّشلاب يفيرغلا دّيسلا هّجوت دقو     

 يف كلذو ،مساق خيّشلا ةّحصب همامتهاو هتياعر

 ،2017 لوألا نوناك /ربمسيد 28 موي هاقلأ ٍباطخ

 ةمصاعلا ىلإ مساق خيّشلا لاسرإب كلملا َحمس ثيح

 ،هسفن باطخلا يفو .جالعلا يّقلتل ندنل ةّيناطيربلا

 ةّينمألا ةضبقلا نم فيفخّتلا ىلإ يفيرغلا ةمّالعلا اعد

 تاخانمب اهفصو ام ةئيهتل دادعتسالاو ،دالبلا يف

 .ةيوسّتلا
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 ءارزولا سيئر عم لصاوتلا

 

 /رياني 12 يف يفيرغلا هللا دبع ديسلا ىرجأ امك     

 ءارزو سيئر عم ةصاخ ةملاكم ،2018 يناثلا نوناك

 اشقان ،ةفيلخ لآ ناملس نب ةفيلخ خيشلا ،نيرحبلا

 .نيرحبلا يف ةمزألا ّفلم اهيف

 يف ّيفيرغلا ةمّالعلا سلجم ءارزولا سيئر رازو    

 ّينلع ءاقل ىرجو 2019 ويام يف ،ميعنلا ةقطنم

 نيب هالت ابوتكم اباطخ ّيفيرغلا ديسلا مّدقو ،امهنيب

 ءاهنإب قلعتت يتلا هفقاوم هيف دّدج ،ءارزولا سيئر يدي

 ةبسانملا فورظلا ةئيهت ىلع لمعلاو ،دالبلا يف ةمزألا

 .كلذ وحن قيرطلا لّهست يتلا

 ديسلا اهلذب يتلا يعاسملا نم ابناج كلذ حّضوي     

 ،نيرحبلا يف ةيسايّسلا ةمزألا ّلح يف يفيرغلا هللادبع

 وحن هّجوتلل ةمئالملا تاخانملا ريفوتو ،مالّسلا ءانبو

 .ةّينطولا ةحلاصملا
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 يلي اميف فقن ،كلذ ليصافت نايب لجأ نمو       

 تاوطخلاو فقاوملا رصتخت يتلا نيوانعلا ضعب دنع

 اذه يف يفيرغلا ديسلا اهب هّجوت يتلا تاوعّدلاو

  :يلاّتلا وحّنلا ىلع كلذو ،بناجلا

 

 •براقّتلا -１

 

 تاقالع دوجو ةلاح وأ ءاشنإ" هنأب براقّتلا فّرعُي     

 َفّرع ؛قايّسلا تاذ يف ،)Webster, 2020( ."ةيدو

 لوألا :نييوتسم ىلع َبراقتلا يفيرغلا ديسلا

 مساوقلاو ةماعلا تاكرتشملل يلمعلا طيشنتلا

  .راوحلا قيرط نع تافالخلا ّلح يناثلاو ،ةكرتشملا

 ةماعلا تاكرتشملل يلمعلا طيشنّتلا ُّصخي اميف    

 هدكؤي ام قفو مهألا لماعلا ّنإف ؛ةكرتشملا مساوقلاو

 - دحاولا نطولا ءانبأ دّحوي يذلاو - يفيرغلا ديّسلا
 

 :"براقّتلا" ناونع تحت "حماستلاو راوحلا" ۀلسلس نم لوألا رادصإلا :عجار 
https://bahraininterfaith.org/?p=2897&lang=ar •  
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 نيلاوم مأ نيضراعم اوناك ءاوس ،هئانبأ عيمج ءامتنا وه

 ،مهنطوب نوّمتهي نطولا فارطأ عيمجف .نيديؤمو

 نأ امبو ،هتدحوو هتماركو ،هتمالسو هنمأ ةياعرو

 نيضراعملا - هءانبأ ىعري يذلا نطولا وه نيرحبلا

 اومتهي نأ اعيمج مهيلع بجي كلذل - نيلاوملاو

 يتلا ةّينطولا ةّيوهلا نم اقالطنا ،مهنطو ءانبل اوسّركيو

 عيمج ِةدحو ىلإ جاتحي نطولا ءانب ّنإ ثيح ،مهعمجت

 ال يلاتلابو ،كرتشم كانه ىقبي نل الإو ،فارطألا

 .نطو ىقبي

 

 راوحلا قيرط

 

 لوقي ،راوحلا قيرط نع تافالخلا ّلحب قلعتي اميف      

 هجوأ عيمج نم مغرلا ىلعو- هنإ يفيرغلا دّيسلا

 ءاغلإ نأ الإ -دحاولا نطولا ءانبأ نيب ةكرتشملا هباشتلا

 تافالخ دجوت ال هنأب ءاعدإلا وأ اهلهاجت وأ تافالخلا
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 نم عمتجم ّيأ يف يقّرلاو مُّدقتلا راسم قيعُي ؛الصأ

   .تاعمتجملا

 ،هتاباطخ نم ٍبناج يف ،يفيرغلا ديسلا دكؤيو     

 اذهل لعجي ؛دحاولا نطولا يف ةفلتخم تانايد دوجو ّنأب

 هفيضي يذلا فالتخالا نم مغّرلاب ،اّصاخ ًاقنور نطولا

 نإ يفيرغلا ديّسلا ركذ كلذل .نايدألا دّدعت

 امنإو ،"ايزخم وأ ائّيس ارمأ" تسيل تافالتخالا

 اهلالخ نم ّمتي يتلا ةّيفيكلا ةفرعم وه بولطملا

 دوجو ةيمهأ انه نمو .تافالتخالا هذه عم يطاعّتلا

 ّلح لجأ نم ،كرتشملا رصنعلا نم قلطني راوح

 ّيفيرغلا دّيسلا ىريو .هيلع فلتخم وه اميف دقُعلا

 ؛اهراكنإ وأ تافالتخالا هذه لهاجت ّمت لاح يف هنأب

 .تاقوألا نم ٍتقو ّيأ يف دعاصتت نأ لمتحملا نمف

 بيرقتل سيئّرلا ُبابلا وه راوحلا" ّنإف ،هيلعو

 ليوحتو ،ةوق ىلإ فعّضلا طاقن ليوحتو ،رظنلا تاهجو

 ىلإ هعْفدو دلبلا اذهب ضوهنلل ٍةصرف ىلإ ديدّهتلا

 ."مامألا
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 ةضراعملاو ةموكحلا براقت

 

 ئطاخ موهفم ىلإ يفيرغلا هللادبع ديسلا ريشيو     

 ةموكحلا براقتو بُّرقت نوكي نأ ىفن ثيح ،براقّتلل

 اهتيوه" اهدقفي نأ نكمملا نم ؛نينطاوملا عم

 ىلع ّيفيرغلا دّدشي ،تقولا يفو ."اهتطلسو اهتبيهو

 عم براقتلاب نيضراعملا وأ نينطاوملا مايق نأ

 مهتدارإ اودقف مهنأ" قالطإلا ىلع ينعي ال ؛ةموكحلا

 نأ ىلع كلذ دنتسيو ."مهحلاصمو مهدوجوو

 يضفي ال هنأ امك ،رخآلا الو تاّذلا يغلُي ال َبراقتلا

 ىلع لب ،بلاطملاو فادهألا قيقحت لاشفإ ىلإ

 ال ضراعملا كارحلا وأ ةبلاطملا ّنأل ،امامت سكعلا

 لجأ نم ّيعس وه امنإ ،ةراسخلاو زْوفلاب نوكي

 ،هرظن ههجو ىلإ عامتسالل ،رخآلا بناجلا نم بارتقالا

 .فارطألا ّلك بساني ٍّلح ِداجيإ ىلع لمعلا مث
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 راوحلا -２

 

 ةينانويلا ةملكلا نم ةّقتشم راوحلا ةملك     

dialogos ينعتو "logos" ىنعم" وأ ةملكلا 

 ،نينثا ينعت ال يهو "لالخ نم" ينعت )dia(و ."ةملكلا

 سيلو ،سانلا نم ددع يأ نيب راوحلا نوكي نأ نكمي لب

 ىلع ءانب .)Jacqueline, 1991( طقف نينثا نيب

 ةلأسم نأشب ءارآلا وأ راكفألل ٌلدابت وه راوحلاف ،كلذ

 ةيغب ،ةّينيّدلا وأ ةّيسايّسلا لئاسملا لثم ،ةنّيعم

   .ةيّدو ةيوست وأ يّدو قافتا ىلإ لُّصوتلا

 

 ّالك كْرشُت ةرمتسم ةشقانم ةّيلمع راوحلا لثميو     

 نييئانثلا نييئامنإلا ءاكرشلاو ةّينطولا ةموكحلا يلثمم نم

 راوح يف ؛يندملا عمتجملاو فارطألا يددعتملاو
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 تالاحلا يف ةلوّدلا ءانبو نيسحت نأشب حيرصو حوتفم

 )IDPS, 2010( تاعازنلا نم ةرّرضتملاو ةّشهلا

 يفيرغلا ديسلا ناك ام ًابلاغ ،قايسلا اذه يف     

 لدابت ىلعو ،راوحلا ةبراقم يف لخدملا اذه ىلع دكؤي

 ،نيرحبلا يف ةيسايّسلا ةلأسملا نأشب ءارآلاو راكفألا

 ةملكلا لوقأ ىقبأ فوس" :حضاو ٍتوصب لوقي ثيح

 نإ لوقلا نكمي انه نم ."مهافتلاو راوحلا ىلإ ةيعادلا

 ةصاخ ،اتباث ًاناميإ راوحلا أدبمب نمؤي يفيرغلا ديسلا

 يتلا هتاباطخ يف ادورو رثكألا وه موهفملا اذه نأو

 ،هتباوثو هتالهؤمو ،راوحلا ةّيجهنم ىلا اهيف قّرطتي

 ةقلعتملا ىرخألا نيوانعلاو ،هذيفنت تاودأ نع ًالضف

 ةديفملاو ةديجلا هجئاتن سامتلا ىلإ الوصو ،هئارجإب

 .فارطألا ّلكل

 ىلإ راوحلا نع ةثيدح يف يفيرغلا دّيسلا ريشيو      

  :يهو ،ةيساسأ تازكترم
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 :راوحلا نم فدهلا :لوألا

 وه راوحلا فده نأ يفيرغلا ديسلا ربتعي     

 ءارجإل طقف وه راوحلا فده نوكي امدنع اّمأ ،ةقيقحلا

 هذه نإ .هئارو نم لئاط ال هنإف ؛هسفن راوحلا

 ،دهجلاو َتقولا لتقت ،يفيرغلا بسحب ،تاراوحلا

 ديسلا بهذيو .تافالخلا قّمعتو ،ةقيقحلا ُسمطتو

 نأب لوقلا ىلع دّدشيو ،كلذ نم دعبأ ىلإ يفيرغلا

 ،عونلا اذه نم تاراوح دوجو نم لضفأ راوحلا ديمجت

 ةقيقحلا نع ثحبلا اّقح ينعي ال كلذ لثم ًاراوح نال

 اذإ" هنإ هبطخ ىدحإ يف لاق دقو .اهيلع ليلضّتلا امنإو

 نأ مهيلع نأ ينعي ال اذهف ةقيقحلاب نوبلاطي اوناك

 كلذبف ،ةقيقحلا مهيدل نأ نيمعاز تاراوح اولخدي

 دعي ملو تيغلأ دق ىرخألا رظنلا تاهجو نوكت

  ."بصعت وه لب ،اراوح ىمسي

 ةوعّدلا يفيرغلا دّيسلا هّجو ،راطإلا اذه يفو     

 ةّيسايّسلاو ةّيفاقثلاو ةّينيّدلا تاباطخلا يعناص

 يذلا وه لثمألا راوحلا رهوج ّنأل ،راوحلا ةغل دامتعال
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 جتنيو ،ةلداعلا بلاطملل بيجتسيو ،تامزألا جلاعي

 بحلا رشنيو ،نامألاو نمألا عرزيو ،نطولل ريخلا

 .لؤافتلاو لمألا دّلويو ،ءافصلاو

 وه ناطوألا قزآم سيل" هبطخ ىدحإ يف لاقو      

 دوجو ناطوألا قزآم لب ،طقف تاراوحلا بايغ

 هل تاراوحلا نم طمَّنلا اذه َّنأل ،ةلشافلا تاراوحلا

 ،ناطوألا اياضقب ٌةَّراض ٌتاجتنُمو ،ٌةريبك ةَّيبلس ٌتالآم

 ."بوعُّشلا لامآو

 

 داجلا راوحلا تافصاوم :يناثلا

 ىلع فقاوملا نم ريثك يف يفيرغلا دّيسلا دكأ     

  :اهنمو ،داجلا راوحلا تافصاوم رّفوت نامضل رومأ ةدع

 ال ،ٍةقداص َعفاود نم ُقلطني اراوح نوكي ْنأ" -

 اذإ لصحي اذهو ،اّيكالهتسا اراوح نوكي ْنأ

 حلاصملاو تاّيبصعلاو تاينانألا تباغ

 ."ةّيتاّذلا
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 ،"ةّداج" هتاياغو راوحلا فادهأ نوكت نأ -

 يف ةيقيقحلا ةبغّرلا دوجو" ينعت ةيدجلاو

 ."أطخلا عاضوألا حيحصت

 ،راوحلا تاءافك نيرواحتملا ىدل رّفوتي نأ -

 هبولسأو راوحلا ةغلب لثمتت تاءافكلا هذهو

 ."هتدامو

 ةسايّسلا ةمزأ ةجلاعم نأ يفيرغلا دّيسلا فاضأو     

 قفتي مل ام ثدحت نأ نكمي ال ؛ناسنإلا قوقحو نمألاو

 يف .ةيدجلاو ،ريياعملاو ،راوحلا فادهأ :ىلع نافرطلا

 :يهو ،راوحلل ةيساسأ تازكترم ةثالث ىلإ ةراشإ

 ىلإ لوصولا يف ةيدجلاو ،ريياعملاو طباوضلا ،فادهألا

 .جئاتنلا

 

 حجانلا راوحلا طورش :ثلاثلا

 ىلع فقاوملا نم ديدعلا يف يفيرغلا دّيسلا دكأ     

 :اهنمو ،حجان راوح ىلإ لوصولاب ةليفكلا طورشلا
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 تقدص اذإف ،ةقداص هتاقلطنم نوكت نأ" -

 ةَّداج تاجالع نع ثحبلا يف ةمظنألا اياون

 اياون تقدص كلذكو ،ناطوألا تامزأل

 ًةريبك ًةصرف رِّفوي كلذ َّنإف ،ةضراعملا

 ."ةبئاَّصلا تاجالِعلا ىلإ لوصولل

 ،ًةحضاو راوحلا ُتاياغو ُفادهأ" نوكت ْنأ -

 تناك اذإف ،راوحلا فارطأ نيب اهيلع اًقفَّتمو

 تانيابت تناك وأ ،فادهألا يف ةَّيبابض كانه

 فوسف فادهألا هذه يف فارطألا نيب

 ،ٍةسكاعتم ٍتاهاِّجتا يف راوحلا كَّرحتي

 ."ٍةنيابتمو ،ٍةضراعتمو

 مهأ نمو ،ةعورشم راوحلا تاودأ" نوكت ْنأ -

 ،ًةفيظن راوحلا ةغل نوكت ْنأ تاودألا هذه

 ةغلو ،ماهتالا بّنجت نيرواحتملا ىلع بجيف

 نم ةجيتن ىلإ لصوتلا لجأ نم ،فذقلا

 ."راوحلا
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 وهو ،قايسلا اذه يف يفيرغلا دّيسلا فيضيو      

 يكل" :ينيّدلا نأشلا يف تافالخلا عوضوم نع ثدحتي

 جاتحنو رواحتن ْنأ جاتحن ِةَّينيِّدلا ِتافالخلا اياضق َجلاعن

 ىلع ٍسَّسؤم راوح( ىلإ جاتحنو ،)قداص راوح( ىلإ

 .")ةفيظن هُتاودأ ٍراوح( ىلإ جاتحنو ؛)ةحضاو ٍفادهأ

 

 فداهلا راوحلا نع لوؤسملا :عباّرلا

 فداهلا راوحلا ةيلوؤسم يفيرغلا دّيسلا لّمحي     

 ةلعافلا ىوقلاو ةمظنألا يأ ،فارطألا ّلك ىلع حجانلاو

 نم طمَّنلا اذه جاتنإ َّنإ دكؤي ثيح ،عمتجملا يف

 يه كلذكو ،ةمكاح ةمظنألا ةَّيلوؤسم" وه راوحلا

 ،ٍةَّيفاقثو ،ٍةَّينيد :ىوق نم ،ةلعافلا ىوُقلا ةيلوؤسم

 ،عراشلا( ةَّيلوؤسم اهنأ اك ،ٍةَّيسايسو ،ٍةَّيعامتجاو

  .")ريهامجلاو
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 فالتخالا بدأ :سماخلا

 ديسلا َبطاخ ؛فالتخالا ِبدأ ىلع هديكأت يف     

 كلمن ْنأ بجي فلتخن امنيح" :الئاق هروهمج يفيرغلا

 ْنأ بجيف ،قفَّتن ْنأ زجعن امنيحو )فالتخالا َبدأ(

 مارتحا :فالتخالا بدأ نمو .فلتخن فيك مَّلعتن

 ال انّنأ انتلكشم" لاق رخآ باطخ يفو ،"رخآلا يأَّرلا

 انمزتلا اذإو ،راوحلا جهنمب مزتلن مل انرواحت اذإو ،رواحتن

 ،راوحلا ةجيتنب فرتعن نأ ةأرجلا كلمن مل ،راوحلا جهنمب

 نأ ةعاجشلا كلمن مل ،راوحلا ةجيتنب انفرتعا اذإو

 ."انتاعانق وأ انعاضوأ ححصن

 

 حماستلا -３

   

 حامّسلا" ايفرح ينعي "حماستلا" ،ةينانويلا يف    

 ّرح رايخ اهنأبو ،ةرفغملاب هفيرعت نكميو "باهّذلاب

 ةيساقلا ماكحألا وأ ،ءايتسالاو ،ماقتنالا نع يلختلل
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 دّرلل يعّسلاو ،ىذأ يف بّبست يذلا صخّشلا هاجت

 "صخشلا كلذ وحن فطعلاو ةمحرلابو ،ءاخسب

)Enright & Fitzgibbons, 2000( 

 

 ّدحلا ىلع يوطنت ةيلمع" هنأ حماستلا فّرعُي امك     

 ةّيباجيإلا تاباجتسالا ةدايزو ةّيبلّسلا تاباجتسالا نم

 ةثالث لماوع ربع ،ىذألا يف بّبست يذلا صخّشلا هاجت

 حماستلا نأ امك ،"كولسلاو ،كاردإلاو ،ريثأتلا :يه

 ال ضام نايسن انعطتسا اذإ ةحارلا ضعب انيطعيس"

 تاظحللا نايسن طقف انعطتسا اذإ ،هرييغت اننكمي

 نم انسفنأ ريرحت تقولا رورم عم اننكمي ،ىسقألا

 انتركاذ يف تابنلا لثم ةئطاخلا يصعلا نكل .مومهلا

 ءارجإ عم وه صارقلا تابن ةلازإل ةديحولا ةقيرطلا

 فرعو ،)1996 ،سديمس( "حماستلا يمسي يحارج

 صخش دض ءايتسالا نع يلختلا" هنأب حماستلا رتسبيو

 .)2001 ،شارب( "سفنلا هبقاعم يف ةبغرلا وأ ،ام
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 - هبطخ ديدعلا يف - يفيرغلا ديسلا دّسج دقل     

 ،حماستلاب نيّدلا طبرو ،اقباس روكذملا حماسّتلا ىنعم

 ةدّدعتملا هبهاذمب يمالسإلا نيدلا نأ ىلع دكأ ثيح

 ،ةريثك ميق ىلع دكأ دق -يعيّشلا بهذملا ةصاخو-

 ليمي امك - يفيرغلا لواحي ام ًابلاغو ،حماستلا اهنمو

 عانقإل مهنيد ئدابم ىلإ ةراشإلا ىلإ -نيدلا ءاملع ةداع

 .مهظعوو مههيجوتو ،سانلا

 ؛نيرحبلا يف نيزرابلا نيدلا ءاملع نم هتفصبو      

 سانلا عانقإل بولسألا  هذه ىلإ يفيرغلا ديسلا أجلي

 ،هتاباطخ هيف يقلي يذلا تقولا يفف ،مههيجوتو

 ؛ءاسنلاو لاجرلا نم نيينيرحبلا ةعيّشلا عانقإ ىلإ ليمي

 لالخ نم ةيمويلا مهتايح يف ةيمالسإلا ميقلا قيبطتب

 نم ،هتيب لهأ نم ةمئألاو يبنلاو نآرقلا ميلاعت عابّتا

 مهأ نمو ،ةيمالسإلا ةقيرطلاب مهلكاشم ّلح لجأ

 .حماستلا :ميقلا هذه

 نآرقلاب يفيرغلا ديسلا تالالدتسا نمضو      

 ،ةيمالسالا ميقلا ريوطتل نآرقلا نم ةلدأ مّدق ؛ميركلا
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 نم سماخلا يف اهاقلأ يتلا هتبطخ كلذ ىلع لاثمو

 نم ٤٦ ةيآلا مّدق ثيح ،م٢٠١٨ زومت /ويلوي رهش

 اوُعَزاَنَت َالَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا اوُعيِطَأَو" :لافنألا ةروس

 َعَم َهَّللا َّنِإ ۚ◌ اوُِربْصاَو ۖ◌ ْمُكُحيِر َبَهْذَتَو اوُلَشْفَتَف

 ميقلل ةوعدلا يف هتاداشرإ اهيلع ىنبو ."َنيِرِباَّصلا

 .حماستلاو راوحلا لثم ،ةيمالسإلا

 نإ يفيرغلا ديسلا لاق ،راطإلا اذه يفو كلذك     

 نوداني اوناك ةباحّصلاو ةمئألاو )ص( دمحم يبنلا

 تاسابتقا َلمعتسا امك ،داحتالاو ةّبحملاو حماسّتلاب

 هنإ )ص( يبنلا نع :لاقف )ص( دمحم يبنلل ثيداحأو

 ام ،"همد كفسك ،مالسإلا يف هاخأ ملسملا رجه" لاق

 رعشي امدنعو ،مالسالا يف ةوخأ سانلا عيمج نأ ينعي

 اذه ّنإف ؛هبراحيو هيخأ نم بضغلاب صخش ّيأ

 يف مّرحم ُلتقلاو ،هقيقش لتَق هنأ ول امك ربتعُي لمعلا

 .مالسإلا

 يوبنلا ثيدحلا اذهل يفيرغلا دّيسلا فيظوت ّنإ     

 حماستلا ىلع ساّنلا عيجشت عفادب وه امنإ فيرشلا
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 دامتعا ىلإ ةّوعدم تاموكحلاف ،نيرخآلا ةحماسمو

 نأ ةضراعملا ىوق ىلعو ،نيضراعملا عم حماستلا

 ،اهعم نيفلتخملاو نيفلاخملا عم اضيأ كلذ لعفت

 هذه نيب ةقلاعلا لكاشملا ّلح ةلواحم مث نمو

 .عازنلاو فنعلا نع ًاديعبو ،ةّيملس ٍةقيرطب ،فارطألا

 يفيرغلا ديسلا تالالدتسا ّصخي اميفو      

 دقف ؛حماستلل ةوعدلا يف تيبلا لهأ ةمئأ تاهيجوتب

 مامالا ةريس نم افقوم هباطخ يف يفيرغلا ديسلا ركذ

 ميقلا ىلع هلالخ نم زّكر ،)ع( بلاط يبأ نب يلع

 اميف سانلا لماكتو لامك يف اهتيمهأو ةيمالسإلا

 نِم اًموق َعِمَس" )ع( يلع مامإلا نإ ركذ ثيح .مهنيب

 :لاقف نيفصب مِهبرح مايأ مَّاشلا َلهأ نوُّبسَي ِهِباحصأ

 متفصو ول نكلو ،نيباَّبس اوُنوكت ْنأ مكل هركأ ِّينإ"

 َغَلبأو ،ِلْوَقلا يف َبوصأ ناك ْمُهَلاَح ْمُتركذو ،ْمُهَلامعأ

 ْنِقحا َّمُهللا :ْمُهاَّيإ مكِّبس َناكم ْمُتلُقو ،ِرذُعلا يف

 مِهِدْهاو ،مهنيبو انِنيب َتاذ ْحِلْصَأو ،ْمُهَءامدو انَءامد

   ."ُهَلِهَج ْنَم َّقحلا َفِرْعَي ىتح ،مِهتلالض نم
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 اذه نم يمري يفيرغلا ديسلا نأ حضاولا نم      

 ،هيف اولمأتيو ،هدنع اوفقيل سانلا وعدي نأ فقوملا

 مهنئاغض كرتو ،نيرخآلا ةحماسم هنم اومّلعتيو

 لئاط الو هب عفن ال يذلا بابّسلا نع يلختلاو ،ابناج

 ةوعدلا لباقملا يفو ،ناقتحالا ةدايز ىوس ،هنم

 .ةيلاثملا هدعاوق يف مالسإلا قيبطتو ،ّقحلا ةفرعمل

 ديسلا حضوأ ،يدهملا مامإلا دلوم ىركذ يفو     

 سيركتل مسوم" ةبسانملا هذه نأ يفيرغلا

 ٌةلَّهؤم ِّيدهملا مامإلا ةبسانم َّنإ" فاضأو ،"حماسَّتلا

 نع ثيدحلا هيف سَّركتي اًمسوم نوكت ْنأ اًّدج

 .")مالَّسلاو نمألا ،حماسَّتلا ،ةَّبحملا(

 مامإلا نأب نيملسملا مومعو ةعيشلا دقتعيو     

 ،مالّسلا عنصيل نامزلا رخآ يف دوعي فوس يدهملا

 ينعي يدهملا مامإلا نإ ثيحو ،ةلادعلاب ملاعلا ألميو

 مهنألو ؛صوصخلا هجو ىلع ةعيّشلل ةبسنلاب ريثكلا

 ديسلا ثّدحت دقف ،مهعاجوأل ذقنملا هنأ نودقتعي

 ىلإ سانلا اعدو ،هداليم ىركذ يف حماستلا نع يفيرغلا
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 لالحإ ىلا فدهت يتلا ةيقارلا ةيمالسإلا ميقلا قيبطت

 .فنعلا ذبنو مالّسلا

 تابسانملا يفيرغلا ديسلا فّظوي ام ًابلاغو      

 ةصاخو ،اهل ةوعّدلاو ميقلاو ئدابملا رشنل ةينيّدلا

 ىلعو .حماستلاو ةّبحملاو نمألاو مالّسلاو لدعلا

 يف هروهمج يفيرغلا ديسلا بطاخ ،لاثملا ليبس

 اي مكنم ٌبولطم" ًالئاق ،م٢٠١٧ ماعلا نم ءاروشاع

 ،حماستو ٍةَّبحمو ٍةدحو َةاعُد اوُنوكت ْنأ ،ءاروشاع َتوص

 ."بًّصعتو ةيهاركو ٍةقرف ُةاَعُد ال

 ناك يتلا اهتاذ يه ئدابملاو ميقلا هذه ّنأ دكؤيو     

 نإ يفيرغلا ديسلا دّكأو ،نيسحلا مامإلا اهيلإ وعدي

 لدعلا اوققحي نأ ةعيّشلا نم ديري نيسحلا مامإلا

 بجي ءاروشاع مسوم" :فاضأو ،حماستلاو ،مالّسلاو

 َرِّذُجيو ،دعابي ْنأ ال َبراقُيو ،قِّرفُي نأ ال دِّحوُي ْنأ

 جتني ْنأ ال يعولا َغوصيو ،ءانحَّشلا َجِّجؤُي ْنأ ال َةَّبحملا

 ."لهجلا
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 9 قفاوملا 2018 ماعل ناضمر رهش مودق عمو     

 هللا تافص يفيرغلا ديسلا عجرتسا ،ناريزح /وينوي

 رهش وه ناضمر رهش نأو ،ةفأرلاو ةمحرلا يف ىلاعت

 نيب حماستلل ةصرف لضفأ وهف كلذل ،ةرفغملاو ةمحرلا

 نيب ةدوملاو ةّمحرلا رهش نوكي نأو ،ةقطنملا ِبوعش

 هّجوي ملو .تاباسحلا ِةداعإ ىلا عيمجلا اعدو ،سانلا

 لب ،بسحف ةموكحلا ىلا ةوعّدلا هذه يفيرغلا ديسلا

 اذه َّنإ لوقأ الو" لوقي ثيح ،نطولا ِفارطأ عيمج ىلإ

 انيلعف ،اًعيمج انل لب ،بسحف ماظِّنلل هَّجوم باطخلا

 ."تاباسحلا ديعن ْنأ

 حور ّثب ةّيلوؤسم يفيرغلا ديّسلا لّمح دقو     

 :يلاتلاك يهو ،تاهج عبرأ ىلا حماستلاو ةبحملا

 تناك" اذإ هنأ دكأ ثيح :مكحلا ةمظنأ .１

 الو ،ًةفصنُمو ًةلداع ةمكاحلا ةمظنألا ُتاسايس

 ٍةفئاط نيب الو ،نطاوُمو نطاوُم نيب زيامت

 اذه َنإف ؛ٍنِّوكمو ٍنِّوكم نيب الو ،ٍةفئاطو

 فلآتلاو حماستلاو ةَّبحملا جاتنإل سِّسؤي
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 ّلك ُرِّمديو رصاحي يذلا وه اذهو ،براقتلاو

 باهرإلا خِّرفت يتلا نضاوحلاو تائيبلا

 ."نيفرطتملاو فُّرطتلاو نييباهرإلاو

 ربانملا هذهل نإ دكأ ذإ :ظعولاو نيِّدلا ربانم .２

 ،ساَّنلا يعو غوصت" يهف ،ريطخو ريبك رود

 باطخ تدمتعا اذإف ،نيِّدلا ميقب مهيذغتو

 نم ترَّرحتو ،براقتلاو ةفلألاو حماستلاو ةَّبحملا

 ،دُّدشتلاو ةيبصعلاو ريفكتلاو ةيهاركلا ةغل

 هتاراعشب رجاتت ملو نيِّدلا ئدابم رِّوزت ملو

 كلذب اَّهنإف ،فُّرطتلا لاكشأ ِّلكل تَّدصتو

 تاعمتجملا نيصحت يف سدقملا اهرود سرامت

 فنعلا بابسأ ّلك نمو ،قّزمتلا لماوع ّلك نم

  ."باهرإلا تاجتنم ّلك نمو ،فرطتلاو

 تاسَّسؤمو ةسايسلاو ةفاقثلا لاجر .３

 اذإ هنأ ىلع صوصخلا اذهب دكأ دقو :عمتجملا

 ءابطخو ،ةسايّسلاو ةفاقثلا ُءابطخ َسرام

 ميق رشن" يف مهرود ةيعامتجالا تاسَّسؤملا
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 سيركت يفو ،فلآتلاو ةَّوخألاو حماستلاو ةَّبحملا

 نمألا ئدابم عرز يفو ،لدعلاو ريخلا ميق

 ناك ،ناطوألا ىلع ةريغلا ريذجت يفو ،نامألاو

 ّلك هجاوي نأ ىلع ارداق افيظن ،احلاص مهباطخ

 َّلك ىَّدحتي نأو ،فرطتلاو فنعلا لاكشأ

 ."باهرإلاو ثبعلا عاَّنص

 يه ريهامجلا نأ ىلع دكأ ذإ :ةّمألا ريهامج .４

 نأ فُّرطتلا ىوق لواحت يتلا ةبصخلا ةحاسملا

 اهتبيط نم ريثكلا لغتست نأو ،اهيلإ ذفنت

 باهرإو ٍفنع تاودأ اهنم عنصتل اهلهجو

 نوكت ام ردقبو" ،ةللضمو ةعداخ بيلاسأب

 يعولا نم ةيلاع ٍةجردب ًةنَّصحم ريهامجلا

 ِّلك طاقسإ ىلع ةرداق ُنوكت ؛دشرلاو ةريصبلاو

 اهكرحت يتلا ثبعلاو قارتخالا تاعورشم

 نيِّدلا ةلغتسم ،ريفكتلاو فرطتلا تاعامج

 ."لالغتسا أوسأ
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 حلاصّتلا -４

 

 اهيف ديعتسي يتلا ةلاحلا هنأب حلاصّتلا فرعُي     

 نأ دعب مهنيب اميف َّدولا سانلا نم ةعومجم وأ ناصخش

 لكل ساسأ ةحلاصملا"و ،ماصخو قارتفا ةلاح يف اوناك

 .)2003 ،مروتسدرانو ،راكس( ."مالسلا ءانبل ةلواحم

 ةموكح عم ةحلاصملا ىلإ يفيرغلا ديسلا اعد دقل

 هتوعد وه كلذ ىلع رشؤم ريخو ،ًاريثك نيرحبلا

 حجانلاو داجلا راوحلل ةوعدلا امو .راوحلا ىلإ ةرمتسملا

 راوحلاف ،حلاصتلل ةقداصلا ةّيّنلا ىلع ليلد الإ حماستلاو

 ةقداصو ةحيرص ةوعد يه حماستلا ىلإ ةوعدلاو داجلا

 .ةينطولا ةحلاصملا ىلإ

 ىلإ وعدي ديسلا ناك اذإ اميف ضعبلا لءاستيو     

 هيف وعدي لازي ال هنإف تقولا تاذ يفو ،ةحلاصملا

 ةبلاطم ىلع رارصإلاو ءاقبلل ؛امومع سانلاو ةضراعملا

 اذامل :ضعبلا لأسيو ،ةلءاسملاو حالصإلاب ةموكحلا
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 وحن هجّتي مل اذاملو ؟ةموكحلا ةحلاصمل ديسلا ردابي مل

 نيينيرحبلا نينطاوملا عيمج لْعجو ،"ةضراعملا" ءاهنإ

 ؟ةموكحلا عم ديب ادي

 موهفم يفيرغلا ديسلا حّضوي ،كلذ لوح     

 ةحلاصملا نإ هتاباطخ ىدحإ يف لوقي ثيح ،ةحلاصملا

 امل عوضخلاو لوبقلا تسيل يهو ،امالستسا تسيل

 ،قوقحلا تاكاهتنا نع توكّسلا الو ،ةموكحلا هلعفت

 نوكت نأ دب ال ةلءاسملا هذهو بلاطملا هذه نكلو

 ،لداعو فاّفش راوح ربع كلذو ،شاقّنلل اعوضوم

 .حلاصتلا ىلإ فدهي هرودب يذلا

 وهو ،حجانلا راوحلا هيلإ يدؤي ام وه اذإ حلاصتلاف     

 ،ةميلس ٍةقيرطب هقوقح ءرملا لاني ْنأ ناكمإ ينعي

 هنأ هسفن ءرملا ربتعا اذإ ًادبأ ثدحي نأ نكمي ال اذهو

 وهو ،كلذك اوسيل نورخآلا امنيب ،امئاد قح ىلع

 21 يف هباطخ يف يفيرغلا ديسلا هلاق ام ديدحّتلاب

 كلمأ ينَّنأ لاق نم" :لاق ثيح ،2011 زومت /ويلوي

 ىتح ،قلطملا لطابلا كلمي يريغو ،ةقلطملا ةقيقحلا
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 ّلك دَّرجتأ نأ َّيلع ضرفي راوحلا أدبمف اذه ثدح ول

 راوشم يف رخآلا عم اًيواسم يسفن عضأو ،دّرجتلا

 ." ةقيقحلا نع ثحبلا

 ًاجهن مّدق يفيرغلا ديسلا نأ كلذ ّلك نم نيبتي     

 ،نيرحبلا يف ةيسايّسلا ةمزالا ّلحل ةسيئر تاوطخو

 ،ةدحولا زيزعتو ،ناقتحالا فيفخت ىلإ فدهت تناكو

 راوحلا ءدب اهنمو ،فارطألا نيب براقتلا :لالخ نم

 ىلإ اهنمو ،حماستلا ىلإ يضفي يذلاو ،حجانلاو داجلا

 ءانب ىلإ يضفي يذلاو .ةينطولا ةحلاصملا وأ حلاصتلا

 .نيرحبلا يف مئاد مالس

 

  يفيرغلا ديسلا تاباطخ ليلحت

  

 اذه اهيف زاجنإ مت يتلا ةدّدحملا ةرتفلا بسحب     

 ةبطخ 464 يفيرغلا ديسلا ىقلأ دقف ،ثحبلا

 لمش .اهتاوطخو مالّسلا ءانب هيلمع نع اهيف ثّدحت
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 م2011 نيب ام ةدتمملا ةينمزلا ةرتفلا كلذ

 ةيروحملا تاملكلا ترّركت بطخلا هذه يف .م2018و

 يلي اميفو .ةملك 1493 زواجتي ددعبو ،ثحبلا لحم

 .كلذ ىلإ ريشت يتلا تاءاصحإلا ضعب

 

 

 

 يتلا تاباطخلا ددع هالعأ ينايبلا مسرلا حّضوي     

 نع ثدحتت يتلاو ،يفيرغلا هللا دبع ديسلا اهاقلأ

 ،براقتلا ،راوحلا ،تامزألا ّلحو مالسلا ءانب نم لك

 تارشؤملا مهأ ىلإ ةراشإلا نكميو ،حلاصتلاو حماستلا

 :يلاتلا يف
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 اثدحتم يفیرغلا هللا دبع دیسلا اھاقلأ يتلا تاباطخلا ددع
 حماستلا ،براقتلا ،راوحلا ،مالسلا ءانب نم لك نع
2018 زومت ىتح 2011 ةنس نیب ام حلاصتلاو

 حلاصتلا حماستلا راوحلا براقتلا ملسلا ءانب و ةمزألا لح
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 يفيرغلا هللا دبع ديسلا ىقلأ 2018 نم ءادتبا -

 ءانبو تامزألا لح نع هيف ثدحت اباطخ 13

 نع ةبطخ 11 ،براقتلا نع تاباطخ 9و ،مالسلا

 ،ةحلاصملا نع نيتبطخو ،حماستلا نع 9 ،راوحلا

 .اباطخ 35 وه عومجملاو

 22 يفيرغلا هللا دبع ديسلا ىقلأ ،2017 يف -

 ،مالسلا ءانبو تامزألا لح نع هيف ثدحتي اباطخ

 22و ،راوحلا نع 23و ،براقتلا نع اباطخ 14و

 عومجملاو ،حلاصتلا نع ناباطخو ،حماستلا نع

 .83 وه

 يفيرغلا هللا دبع ديسلا ىقلأ ،2016 ماع يفو -

 ءانبو تامزألا لح نع هيف ثدحتي اباطخ 18

 ،راوحلا نع 21 ،براقتلا نع اباطخ 11و ،مالسلا

 ،حلاصتلا نع ادحاو اباطخو ،حماستلا نع 21

 .72 وه عومجملاو

 16 يفيرغلا هللا دبع ديسلا ىقلأ ،2015 يفو -

 ،مالسلا ءانبو تامزألا لح نع هيف ثدحتي اباطخ
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 نع19 ،راوحلا نع 19 ،براقتلا نع اباطخ 12و

 وه عومجملاو ،حلاصتلا نع تاباطخ 4و ،حماستلا

 .اباطخ 70

 يفيرغلا هللا دبع ديسلا ىقلأ ،2014 ماع يفو -

 ءانبو تامزألا لح نع هيف ثدحتي اباطخ 19

 ،راوحلا نع 10 ،براقتلا نع تاباطخ 5و ،مالسلا

 ،حلاصتلا نع ادحاو اباطخو ،حماستلا نع 13

 .48 وه عومجملاو

 تاباطخ 8 يفيرغلا ديسلا ىقلأ ،2013 يفو -

 6و ،مالسلا ءانبو تامزألا لح نع اهيف ثدحتي

 نع 5 ،راوحلا نع 16 ،براقتلا نع تاباطخ

 .36 وه عومجملاو ،حلاصتلا نع اباطخو ،حماستلا

 تاباطخ 9 يفيرغلا ديسلا ىقلأ ،2012 يفو -

 6و ،مالسلا ءانبو تامزألا لح نع اهيف ثدحتي

 نع 6 ،راوحلا نع 22 ،براقتلا نع تاباطخ

 وه عومجملاو ،حلاصتلا نع تاباطخ 4و ،حماستلا

47. 



 

 43 

 اباطخ 17 يفيرغلا ديسلا ىقلأ ،2011 ماع يفو -

 5و ،مالسلا ءانبو تامزألا لح نع هيف ثدحتي

 نع 12 ،راوحلا نع 27 ،براقتلا نع تاباطخ

 وه عومجملاو ،حلاصتلا نع تاباطخ 6و حماستلا

67. 

 

 يتلا تاباطخلل يلكلا ددعلا يلاتلا لكشلا حضويو     

 /ويلوي ىتح 2011 ماعلا ذنم يفيرغلا ديسلا اهاقلأ

 ،ةمزالا لحو مالسلا ءانب :نع اثدحتم 2018 زومت

 .حلاصتلاو ،حماستلاو ،راوحلاو ،براقتلاو

 

 

 

114,(25%)

74, (16%)
148, 

(32%)

107, (23%)

21, (4%)

 حلاصتلا حماستلا راوحلا براقتلا مالسلا ءانب و ةمزألا لح
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 2011 نم تيقلأ يتلا تاباطخلا ددع فشكي     

 ىقلأ يفيرغلا ديسلا نإ ،2018 زومت /ويلوي ىتح

 ءانبو تامزألا لح نع هيف ثدحتي اباطخ 114

 نع اباطخ 148 ،براقتلا نع اباطخ 74 ،مالسلا

 نع اباطخ 21و حماستلا نع بطخ 107 ،راوحلا

 حرشي اباطخ 464 ىقلأ ديسلا نأ ةجيتنلاو ،حلاصتلا

 .تازكترملا هذه قيبطت ىلإ اهيف سانلا وعديو

 راركت دوجو ىلإ تاباطخلا هذه ليلحت ريشي ،كلذك     

 ،مالسلا ءانبو تامزألا لح :يهو ،تادرفملا هذهل

 ّلك يف كلذو ،حلاصتلاو حماستلا ،راوحلا ،براقتلا

 ينايبلا مسرلا حضويو ،دصّرلا اهلمش يتلا تاونسلا

 ّلك لالخ تادرفملاو تاحلطصملا هذه راركت يلاتلا

 :تاونسلا هذه نم ةنس
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 :مالسلا ءانبو ةمزألا لح حلطصم ركذ تارم ددع -

 تارملا ددع ةنسلا

2011 28 
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 حلاصتلا حماستلا راوحلا براقتلا مالسلا ءانب و ةمزألا لح
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2016 32 

2017 59 

2018 27 

 206 عومجملا

 

 :براقّتلا حلطصم ركذ تارم ددع -

 تارملا ددع ةنسلا

2011 18 

2012 15 

2013 11 

2014 11 

2015 28 

2016 65 
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2017 31 

2018 94 

 273 عومجملا

 

 :راوحلا حلطصم ركذ تارم ددع -

 تارملا ددع ةنسلا

2011 149 

2012 49 

2013 105 

2014 48 

2015 36 

2016 48 

2017 163 
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2018 120 

 718 عومجملا

 

 :حماسّتلا حلطصم ركذ تاّرم ددع -

 تارملا ددع ةنسلا

2011 19 

2012 6 

2013 7 

2014 18 

2015 37 

2016 69 

2017 66 

2018 43 
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 265 عومجملا

 

 :حلاصتلا حلطصم ركذ تاّرم ددع -

 تارملا ددع ةنسلا

2011 11 

2012 14 

2013 1 

2014 1 

2015 5 

2016 1 

2017 2 

2018 2 

 31 عومجملا
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 ةدرفم يفيرغلا ديسلا ركذ دقف ،ةيلكلا ةجيتنلاو     

 273 براقتلاو ،تارم 206 مالسلا ءانبو ةمزألا ّلح

 حلاصتلاو ،ةرم 265 حماستلاو ،ةرم 718 راوحلاو ،ةرم

 عومجملاو ،2018 ىتح 2011 نم كلذو ،ةرم 31

 .ةّينمزلا ةرتفلا هذه يف 1493 وه

 يف جهن يفيرغلا ديسلل نأ ،كلذ ّلك نم حضتي     

 لالخ نمف ،نيرحبلا يف مالسلا ءانب يفو ،ةمزألا جالع

 ئراقلا مامأ ىلجتت ،تاباطخلا هذه ليلحتو ةءارق

 ءانب موهفم خيسرت ىلإ ىعس املاطل ديسلا نإ ةقيقح

 ةوعدلاو هئانب لجأ نم دهتجاو ،نيرحبلا يف مالسلا

 ٍّلح ىلإ ٍةجاحب نيرحبلا يف ةمزألا نأ ىلع ادامتعا ،هيلإ

 هللا دبع ديسلا ةوعد تناك كلذلو ،نيفرطلا يضرُي

 يتلا ةّيلمعلا تاوطخلا نم ديدعلا ذاختا ىلإ يفيرغلا

 نوكت نأ ىلع ،تافاسملا بّرقتو تابقعلا ليزت

 كلذ دعب ًالاقتناو ،دحاولا نطولا ءانبأ نيب براقتلاب

 اّدح عضيو رظنلا تاهجو بّرقي يذلا راوحلا ىلإ

 ةرداب نع ّربعي يذلا حماستلا ىلإو ،مئاقلا فالخلل
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 اذه يف – حلاصتلا ّنإ .نيفرطلا لبق نم ةين نسح

 لكشبو ،فادهألا قيقحت وحن قيرطلا وه – ىنعملا

  .هلك نطولا لجأ نمو ،ّينواعت

 

 يفيرغلا ديسلا اههجاو يتلا تابقعلا

 

 تابقعلا نم ةلمج يفيرغلا هللا دبع ديسلا هجاو     

 ،نيرحبلا يف ةمزألا ّلحو مالّسلا لالحإ ىلإ هيعس يف

 ،هل ةضهانملا تاوصألا ضعب كانه تناك ثيح

 امنإو ،ةقيقحلا نم عقاو يأ اهل سيل هتاباطخ نأب معزتو

 قيقحتل ايلعف ادهج لمحت ال ،ةماع نيوانع درجم يه

 مل ضعبلا نأ امك .بلاطملاب قلعتت يتلا فادهألا

 نأب معّزلا عم ،ةدّدشتم تاضارتعا ليجست يف ناوتي

 فاعضإ ىلع تاباطخلا هذه لالخ نم لمعي ديسلا

 هذهو .مهمامأ قيرطلا ةقاعإو ،نيرخآلا فقوم

 رصتقت مل ،يفيرغلا ديسلا هاجت ةضراعتملا فقاوملا
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 كّرحتت تناك اهنإ لب ،ةنيعم ةهج وأ ،دحاو فرط ىلع

 .هاجتا نم رثكأ يف

 وه امل يفيرغلا ديسلا ضّرعت ،كلذ نع ًالضف     

 هفادهتسا مت ثيح ،رباعلا يظفللا ضارتعالا نم رثكأ

 يف ديدهتلابو ،ةيعوضوملا ريغ تالمحلاب تارم ةدع

 تاوصألا ضعبل ركذ يلي اميفو ،هترسأ عم هلزنم

 :ةيحالصإلا هتاباطخو ديسلا ةسايسل ةضراعملا

 ،ةديدع تارمو ،موجهلل يفيرغلا ديسلا ضّرعت -

 يف لمعي يذلا دمحلا ديعس بتاكلا لبق نم

 ،ةموكحلا ىلع ةبوسحملا ،ةينيرحبلا مايألا ةديرج

 يفيرغلا هللا دبع ديسلا نأ وه دمحلا همعز اممو

 ،ةئبعتلاو ضيرحتلل ،"هسورد"و هبطخ مدختسي

 ،دمحلا ديعس( ."ددهملاو ضرحملاب" هايإ ًافصاو

2017( 

 اهيف اعد يتلا تاباطخلا ىدحإل ةأزتجم ةءارق يفو -

 الاقم ردوجلا حالص بتك ،راوحلل يفيرغلا ديسلا

 يفيرغلا ديسلا" :ناونع تحت مايألا ةفيحصب
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 ديسلا نإ هيف لاق ،"يسايسلا باطخلا تفاهتو

 نم ًالدب راوحلل اًطورش عضي" يفيرغلا هللا دبع

 ةقيرطلا هذهو ،يروفلاو رشابملا راوحلل ةوعدلا

 ةداع اهمدختسي يتلا كلت نع فلتخت ال

 ."تامزألا نم ديزملا ىلإ يدؤت يتلاو نوفرطتملا

 )2017 ،ردوجلا(

 موجهلاو تاداقتنالل يفيرغلا ديسلا ضّرعت -

 رابخأ ةيفحص بناج نم يعوضوملا ريغ يظفللا

 ىلع ةبوسحم اضيأ يهو ،ةينيرحبلا جيلخلا

 ليبن بتاكلا هرشن ام كلذ نمو ،ةموكحلا

 لعف نم رطخأ وه ام" ناونع تحت ،يموسعلا

 يفيرغلا ىلع ًاموجه هيف نش يذلاو ،"باهرإلا

 رودص ةيفلخ ىلع ،ىرخأ ةضراعم تايصخشو

 ؛فنعلا ىرخأ تايصخشو يفيرغلا هيف ذبن نايب

 ،باهرإلاب ةضراعملا مهتا يموسعلا نأ الإ

 ةداقلا اعيمج ءالؤه نأ قدصن يكل" فاضأو

 ةضراعملا ةيسايسلا تايعمجلا ءامعزو نوينيدلا



 

 54 

 ةيهاركلاو ىضوفلاو باهرإلا دضو فنعلا دض

 هونيدي نأو فنعلا اوبجشي نأ طقف سيل اهيلع

 نم نأو هيسرامم نم لح يف مهسفنأ اوربتعي نأ لب

 نم هب لزني ام قحتسي نوناقلا نع جراخ هسرامي

 ىسيع مـلقب قثن يكل" :فيضيو ،"...باقع

 نم اوأربتي نأ بجي ، مهريغو يفيرغلاو ،مساق

 هللا بزحو ناريإ اهتبرد يتلا ةيباهرإلا تاعامجلا

 ،يموسعلا( ."قارعلا يف ةوعدلا بزحو ، نانبل يف

2014(. 

 نيدلا لاجر رابك عم ،انايب يفيرغلا ديسلا ردصأ -

 فيفخت كلملا رمأب هيف اوبّحر ،نيرحبلا يف ةعيشلا

 ةيضق يف نيمهتملا قحب دبؤملا ىلإ مادعإلا مكح

 يهو ،ينيرحبلا شيجلا دئاق لايتغا ةلواحم

 يذلا يروتسّدلا ليدعتلا دعب ىلوألا ةمكاحملا

 .يركسعلا ءاضقلا مامأ نييندم ةمكاحمب حمس

 ىلإ" ةوعدو بيحرت نم ُنايبلا هلمح امم مغرلا ىلعو

 لدعلا نطو ىلإو ،حماستلاو ةبحملا نطو
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 جيلخلا رابخأ ةفيحص تّنش دقف ؛"راهدزالاو

 تفصوو ،ءاملعلاو يفيرغلا ىلع ًاموجه

 ىلع زفقلل ةلشافلا ةلواحملا كلت" ةفيحصلا

 ،قاروألا طلخل ةبسانملا لالغتساو قئاقحلا

 ةبلاطملاب مهحيرصت يف سدلل ةصرفك اهلالغتساو

 يَا ءاقب مدع ىلإ مهعلطتو عيمجلا نع وفعلاب

 ردصي نأ بجي ناك يذلا تقولا يف كلذو ،نيجس

 دبع( ."ةيباهرإلا لامعألا مرجيو مرحي ام مهنم

 )2018 ،ديمحلا

 ةفيحص يف ديعسلا فرشأ مساب لاقم فصو امك -

 هنأ" هالعأ هركذ قباسلا يفيرغلا نايب ؛مايألا

 ،ديعسلا( ."نتفلا ججؤتو باهرإلا عجشت ةلاسر

2018( 

 ،يفيرغلا ديسلا اههجاو يتلا تابقعلا نيب نمو      

 ةلمحلا يه ،ةيبلسلا لعفلا دودر تحت يوضني امم

 رايأ /ويام يف هل باون ةرايز دعب هدض ةيمالعإلا

 ةرايز عوبسأ لبق اهتقبس ةرايزلا هذه نأ عم ،2019
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 نب ةفيلخ خيشلا ،نيرحبلا ءارزو سيئر لبق نم

 تلواح يتلاو ،يفيرغلا سلجمل ،ةفيلخ لآ ناملس

 .اهتيمهأ نم ليلقتلا ؛ةموكحلا ىلع ةبوسحم تاهج

 :يلي ام ؛ةيمالعإلا ةلمحلا هذه يف ءاج ام نيب نمو

 ةّيمسرلا نيرحبلا ءابنأ ةلاكو يف رشُن ٌنايب َردص  -

 ،مايألا ةفيحص اهنم ،فحصلا ضعب هتلقانتو

 مسا ركذ نود ،باون نم رداص هنأ ىلإ هيف ريشُأو

 باونلا ضعب ةرايزب نايبلا دّدنو ،مهنم يأ

 نم ريبك ددع ىدبأ" هنأ نايبلا يف ءاجو ،يفيرغلل

 ارخؤم باونلا ضعب هب ماق امل مهبارغتسا باونلا

 نيدكؤم ،يفيرغلا هللادبع ديسلا سلجمل ةرايزب

 اوماق نم اهيلا اوراشا يتلا- ةيوخالا تارايزلا نإ

 نع عافدلا يف انكاس كرحي ال نم عم متت ال -كلذب

 "...نينطاوملاو نطولا ةحلصمو نامآو نمأ

 تّنش انايب ةينيرحبلا نييفحصلا ةيعمج تردصأ -

 نإ هيف تلاق ،يفيرغلا ديسلا ىلع ًاموجه هيف

 هب ماق امل اهفسأ نع" برعت نييفحصلا ةيعمج
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 هللادبع سلجم ةرايزب بعشلا باون ضعب

 تاهجوت عم ةرايزلا كلت قاستا مدعو ،يفيرغلا

 ةنطاوملا زيزعتب اهتاسايسو نيرحبلا ةكلمم

 ديري نم لك دض ةكلمملا ةدايس نع عافدلاو

 )2019 ،جيلخلا رابخأ( "...اهنم لينلا

 ديسلا هيف تمهتا انايب ةيلخادلا ةرازو تردصأ -

 يفيرغلا ذبن نم مغرلاب ،باهرإلا معدب يفيرغلا

 ىلع ديكأتلاو فنعلل هتاباطخ نم ريثك يف حيرصلا

 ام نايبلا يف ءاج ثيح ،راوحلل ةوعدلاو ةيملسلا

 ةنادإ ردصت مل ،يفيرغلا هللادبع ربنم نأ" هصن

 الوبقو افطاعت سكع لب ،ةيباهرإلا لامعألل هنم

 "...ةطرشلا لاجر حاورأ تفدهتسا يتلاو ،اهل

 )2019 ،ةيلخادلا ةرازو(

 تحت مايألا ةفيحصب الاقم ردوجلا حالص بتك -

 نش ،"مكترايزب انوتلشف هللاو ..ةداس اي" :ناونع

 ديسلا اوراز نيذلا باونلا ىلع اموجه هيف

 ال ،يفيرغلل تاماهتالا نم ديدعلا هّجوو يفيرغلا
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 نأو ،ناريإل هتيعبت اهنمو ،ةحصلا نم اهل ساسأ

 )2019 ،ردوجلا( .هل ةينطو فقاوم ال

 ةبوسحملا عقاوملا ضعب نأ تفاللا نم ناكو     

 ةفورعملا ةينورتكلإلا تاباسحلاو ،ةضراعملا ىلع

 نم ٍبناج يف تكراش ؛ةضراعم فقاوم ّينبتب

 ارارمتسا ،يفيرغلا ديسلا ىلع موجهلا ةلمح

 ديسلا رايخل ةدّيؤملا ريغ تاهجلا هذه فقاومل

 ذبنو ،حماستلاو راوحلا ىلإ ةوعّدلا يف يفيرغلا

 ءاهنإ لجأ نم لصاوتملا هيعسو ،دّدشتلاو فنعلا

 قيرّطلا ديهمت لالخ نم دالبلا يف ةّيسايسلا ةمزألا

 يفو .ةمزألا فارطأ فلتخم نيب ةحلاصملا وحن

 ىلإ ةفورعم تاّيصخشو نونطاوم صرح ،لباقملا

 ديدعلا نيشدت ّمتو ،يفيرغلا ديسلا فقاوم معد

 اهنمو ،يفيرغلا ديسلل ةمعاّدلا تالمحلا نم

 ادر ،"ينلثمي يفيرغلا" ناونع تلمح يتلا ةلمحلا

  .يفيرغلا ديسلا تفدهتسا يتلا تالمحلا ىلع
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 ادرو ،يفيرغلل ةديؤملا فقاوملا ىوقأ نم ناكو     

 وه ،يفيرغلا ديسلا دض ةرّركتملا تافادهتسالا ىلع

 ،حضاو ٍنايب نم مساق ىسيع خيشلا هللا ةيآ هردصأ ام

 ديسلا نأ ىلع هيف دكأ  2019 ويام 16 حيراتب

 نوصح نم نصح" هنأو ،"بعشلا" عم ّيفيرغلا

 ّيفيرغلا ىلع ةمجهلا مساق خيّشلا ربتعاو ،"نطولا

 لامآو ،بعّشلا اياضقو ،بعشلا ىلع ةمجه" اهنأب

 فادهتسا اركنتسم ،"بعّشلا ةيرحو ،بعّشلا

 ريبكلا هماقمب قيلت ال ةدحاو ةملكب" يفيرغلا ديسلا

 ."ةمقلا هعقومو

 

 تايصوتلاو جئاتنلا

 

 راوحلا تامهاسم نإ لوقلا نكمي ،ماتخلا يف     

 نيب ةفاسملا بيرقت وه اهنم فدهلا اّمنإ ةحلاصملاو

 عزانتم اياضق كانه نوكت امدنع اصوصخ ،ةمألا ءانبأ
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 دق نينطاوملا نيب ٍتاعارص ىلإ لّوحتت نأ نكمي اهيلع

 ديسلا رود ةشقانم لالخ نمو ،فنعلا ىلإ يدؤت

 راوحلل ةوعدلا نم ةقرولا هذه يف يفيرغلا هللادبع

 يتلا راوحلا ئدابم ّنيبت يتلاو ،حماستلاو ةحلاصملاو

 ىلإ مهايإ ًايعاد ،بعشلا ىلإ هتاباطخ يف اهنع ثّدحتي

 ،نيرحبلا يف ةمئاقلا تامزألل يملسلا ّلحلاب مازتلالا

 نم َديدعلا ىقلأ  هللا دبع ديسلا نأ نم مغرلا ىلعو

 ماقو ،ةحلاصملاو راوحلا ىلإ وعدت يتلا تاباطخلا

 عم حلاصتتو براقتت يتلا تاوطخلا نم ديدعلاب

 ربتعا رخآلا بناجلا نأ الإ ؛نيرحبلا يف يمسّرلا عضولا

 رمألا ،ةقداص ةيفلخ نم يتأت ال تاوعدلا هذه نأ

 لوحت يتلا تابقعلاو عناوملا نم ريثكلا َعضو يذلا

 .نيرحبلا يف مالسلا قيقحت نود

 يف ةصاخ ،ةلّهسلا ةمهملاب سيل مالسلا ءانب نألو     

 لحارم ىلإ ةمزألا تلصو ثيح ،نيرحبلا لثم دلب

 نيب امئاق لاز ال دعابتلا ثيح ،موي دعب امويو ،ةئيس

 ،انه نم .ةضراعملاو ةموكحلا ةصاخو ،ةمزألا فارطأ
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 نيوانعلاو طوطخلا عضي جهن ميدقت نم دب ال ناك

 ام وهو ،ةدحولا زيزعتو ناقتحالا فيفختل ةسيئرلا

 ةمزألا ّلح يف ّيفيرغلا هللا دبع ديسلا ُجهن هيلإ دنتسا

 ،راوحلاو ،براقتلا :يف لثمتت تاوطخ يف اهتّبث يتلا

 مئاد ٍمالس ءانب ىلإ يضفي يذلاو ،حلاصتلاو ،حماستلاو

 .نيرحبلا يف

 يف ةّينعملا فارطألا عيمج ةيلوؤسم نإف ،هيلعو     

 نأ ؛ينيرحبلا نأشلاب نومتهي ْنم لكو ،نيرحبلا

 ءانبل ةيعادلا يفيرغلا هللادبع ديسلا دوهج اومعدي

 نيب براقتلا ةرورض لالخ نم نيرحبلا يف مالسلا

 ىلإ لوصولل ،اهنيب اميف راوحلاو ،ةفلتخملا فارطألا

 .ةمئادلا ةينطولا ةحلاصملاو حماستلا نم لعاف ىوتسم
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 :عجارملاو رداصملا ةمئاق

 

 نايبل ةيسايسو ةيقوقحو ةينيد ةنادإ .ديمحلادبع دمحأ -

 ليربأ 28 تبسلا ،جيلخلا رابخأ ،هتعومجمو يفيرغلا

2018، https://bit.ly/2Sy9kwn  

 باهرإلا عجشت ةلاسر يفيرغلا نايب .ديعسلا فرشأ -

 ليربا ٢٩ دحألا ١٠٦١٢ ددعلا ،مايألا ،نتفلا ججؤتو

٢٠١٨، https://bit.ly/2uyN3GM  

 ةعمجلا ،جيلخلا رابخأ ،ةينيرحبلا نييفحصلا ةيعمج نايب -

  https://bit.ly/38gZK7O ،2019 ويام 10

 11 تبسلا ،جيلخلا رابخأ ةفيحص .ةيلخادلا ةرازو نايب -

  https://bit.ly/2vhjjhD ،2019 ويام

 ددعلا ،مايألا ،ًادّدهمو اضّرحم يفيرغلا .دمحلا ديعس -

 ،٢٠١٧ ويام ٥ ةعمجلا ١٠٢٥٣

https://bit.ly/31EneBl  

 ،مايالا ،مكترايزب انوتلشف هللاو ..ةداس اي ،ردوجلا حالص -

 ،٢٠١٩ ويام ١١ تبسلا ، 10989ددعلا

https://bit.ly/39oBuRj  
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 باطخلا تفاهتو يفيرغلا ديسلا .ردوجلا حالص -

 سرام ٢ سيمخلا ١٠١٨٩ ددعلا ،مايالا ،يسايسلا

٢٠١٧، https://bit.ly/38gWKbl  

 ةينيرحبلا ةنجللا ريرقت ..نورخآو ...ينويسب فيرش دومحم -

 .٢٠١١ ،ربمسيد ،نيرحبلا .قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا

 رابخأ ،باهرإلا لعف نم رطخأ وه ام .يموسعلا ليبن -

 ،2014 سرام 10 نينثالا ،13135 ددعلا ،جيلخلا

https://bit.ly/2H7nY8F  

 :مالعإلاو ةفاقثلل مواقملا زكرم عقوم -

https://almuqawim.net/2019/05/8652/ 
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