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فتٙ  ، صتؼحي يًٓتي، لينُنتإل  نتٗ  اهتخ انُغتخ2014ُٚتيٚـ  27يخّم عتى انؼمتتٕؿ انتَٕنتٙ انزؼٚتؼ ٚتٕو 

 يٍ عييل انشعخ. يضؼٔػ ٔقنى انإالػ انتَٕنٛل

اعتإتـ فٛتّ قنتى يتٍ صـ تل  نقؼ تًٛقت يٕاقف  صقاب اإلمالو اننٛيمٙ، لينتُتيقغ، فيتٙ انٕقتل انتؾ٘

ٌّ  انُٓؼل ٌّ ْؾا   إـ  َزيف نضكٕيتٓتي، فت  تي يتٍ لقٛتل انتَٕنٛل،   ًّ  صتقاب اإلمتالو اننٛيمتٙ، يختم  قنتًي يٓ

صقب انتضـٚـ لتَٕل، ٔرإٓل انعًم ٔاإلطالس انًًخهل نقنى يٍ انتٛيؿ اننهيٙ ٔتٛيؿ انًضإل َيْؼل لشؼة 

ٌّ انتٛيؿ انًضيفظ ػاعم صـ ل انؼمتٕؿ انزؼٚؼ  ٔ لعغ فظٕنّ، ٔاعتإـتّ يعيػ ٚي نإلمالو. ٔيٍ انًييؿقيت  

ٌّ ْؾا انؼمتٕؿ لًخيلل انًٕنٕػ انًٛل صنتخ تعإٛتـ اننتٛؼ انظتيػر  تٕؿٔ  صتؼ قٛتيػّٚٙ انُٓؼل اعتإـ  ٚؼي   

 يزهل  ٕؿٖ انضـ ل.

نإلمتتالو اننٛيمتتٙ لإُٛتٓتتي انؾُْٛتتل ٔيظتتيػؿ  اننٛيمتتٛل انًًخهتتل نقتتؼ اؿتإ تتل يٕاقتتف يغتهتتف ا صتتقاب

يكٛـْي انًقتإنل يٍ  فكيؿ  ق يب انيكـ اإلعٕاَٙ ٔعهٗ ؿ مٓى مّٛؼ ق خ انتؾ٘ تعتإتـ فكتـة انضي ًٛتل يتٍ ت

تقتٙ انتؼٍٚ انُإٓتيَٙ انً متل ٔانًُألتـ ا ٔل نهتُألتٛى انعتينًٙ   مل فكـِ، ْٕٔ ٚتقيؽع فٙ ْؾا انًزيل يتع

 نضقب انتضـٚـ، انؾ٘ نّ فـع فٙ تَٕل.

 نٛيت انتينٛل:ٔفٙ ْؾا اننٛير، قًل لؼؿامل اإل كي

لًيٕٓو اإلمالو اننٛيمٙ لتَٕل ٔيكَٕيتتّ،  ّيتي انقنتى انختيَٙ يتٍ انعًتم، فقًتل فٛتّ لينإضتج  انتعـٚف

اَ القتتي يتتٍ انعؼٚتتؼ يتتٍ انًظتتيػؿ، ٔيتتٍ لُٛٓتتي انًظتتيػؿ انظتتضيٛل، فتتٙ يألتتيْـ يٕاقتتف  صتتقاب اإلمتتالو 

 اننٛيمٙ انًعيػٚل نهؼمتٕؿ ٔعهيٛيتٓي.

ل، فه ّٔ َيت اإلمالو اننٛيمٙ لتتَٕل  ضتقب ٔلينُنإل  نٗ انقنى ا  ّٕ قؼ لُّٛل فّٛ لظيل مـٚعل،  ْى يك

  انُٓؼل، ٔصقب انتضـٚـ، ٔتّٛيؿ انًضإل ٔرإٓل انعًم ٔاإلطالس.

 يي لينُنإل  نٗ انقنى انخيَٙ يٍ انعًم، فقؼ ؿ قَي فّٛ عهٗ يأليْـ يعيػاة انؼمتٕؿ انتَٕنٙ انتٙ  يَل 

صٛج اتيق ْؾاٌ انضقليٌ عهٗ ؿفغ ْؾا انؼمتٕؿ ٔاعتإتيؿِ لينغظٕص يٍ صقب انتضـٚـ ٔتٛيؿ انًضإل، 

ٌّ يعيؿػتتّ  يَتل لينغظتٕص نعتتؼو  يعيػٚتي نإلمتالو،  ّيتي لينُنتإل  نتٗ صتقب رإٓتتل انعًتم ٔاإلطتالس، فت 

 ٔ ؾنك صـٚل انؼًٛـ انتٙ َض عهٛٓي انيظم اننيػك يٍ انؼمتٕؿ.  ػؿاد انشـٚعل،
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، فٓتتٙ يتشتتيلٓل ٔيـتإ تتل لينإُٛتتل 2014ٚتتل نؼمتتتٕؿ ُٚتتيٚـ ٔ ّيتتي لينُنتتإل  نتتٗ عهيّٛتتيت ْتتؾِ انًٕاقتتف انًعيػ

نقيػة ْؾِ ا صقاب، فًخال صقب انتضـٚـ ٚعتإـ انؼًٚقـاؽٛل ٔانُألتيو انزًٓتٕؿ٘  يتـا، لتم ٚتؾْخ  نتٗ  انتكيٛـٚل

ٌّ انؼٔل انٕؽُٛل ٔؿيٕفْي، يخم انـاٚيت تعتإـ يعيػٚتل نإلمتالو  ٔلينتتينٙ ٚزتخ   خـ يٍ ؽنك يٍ عالل اعتإيؿِ  

 ٓي. تقٕٚؼ

ٌّ ا مل انيكـٚل  صقاب اإلمالو اننٛيمٙ لتَٕل تعتإـ ايتؼاػا نيكـ مّٛؼ ق خ ٔصنٍ انإُّي، ٔ ؾنك تقتٙ   

 لينُنإل  نٗ صقب انتضـٚـ. انؼٍٚ انُإٓيَٙ

ٌّ يٕاقتتف  صتتقاب اإلمتتالو اننٛيمتتٙ لتتتَٕل ٔؿػٔػ فعهٓتتي، تعتإتتـ يتتٍ  لتتـف عٕااتتق ا َتقتتيل انتتؼًٚقـاؽٙ   

انقنتى انًنتيَؼ نضكٕيتل يؼَٛتل  ٔ تؾنك تًخّتم  ؿلي تي  إٛتـا ناصتقاب انهٛإـانٛتل ٔانٛنتيؿٚللينًُ قل انعـلٛل، ْٔٙ 

 ػاعم صـ ل انُٓؼل.
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ؿالع ػمتٕؿ "ٔػعٙ" لتَٕل عتى 2014ُٚيٚـ  27ٕٚو  تىّ 
1

، لعؼ ػمتٕؿ قـؽتيد 
2
فتٙ انقتـٌ انخينتج  

.1959ٔػمتٕؿ  1861قإم انًٛالػ ٔػمتٕؿ 
3

 

لينتإتيٍٚ، فيتٙ انٕقتل انتؾ٘ اعتإتـت فٛتّ  اهإٛتل  2014تزتيِ ػمتتٕؿ ُٚتيٚـ تًٛقت ؿػٔػ ا فعيل  ٔنقؼ

ٌّ ْتتؾا  ا صتتقاب انهٛإـانٛتتل ٔانٛنتتيؿٚل انًعيؿػتتل ٔانًٕرتتٕػة ليننتته ل، ٔقنتتى  إٛتتـ يتتٍ انًزتًتتع انًتتؼَٙ،  

 يَتل تًهتك ا اهإٛتل ػاعتم  انتتٙ، ػاعتم صـ تل انُٓؼتل لٍٛ انشتق انهٛإـانتٙ تٕافق ٔامع انؼمتٕؿ ْٕ َتيد

هل انتأمٛنٙ، ٔلقٛل ا صقاب ٔيكَٕيت انًزتًع انًؼَٙ ٔعهٗ ؿ متٓي ا تضتيػ انعتيو انتَٕنتٙ نهشت م، انًز

ٌّ  صتتقاب اإلمتتالو اننٛيمتتٙ لتتَٕل فيتتٙ انٕقتتل انتؾ٘ متتيْى انقنتتى انهٛإـانتتٙ لضـ تتل  تؼتتيؿلل يٕاقيٓتتي. فت 

ٔيغتهف  ل انتقؼيٛلٔقؼو انعؼٚؼ يٍ انتُيف ت نهًعيؿػ 2014انُٓؼل لؼٔؿ فيعم فٙ طٛيال ػمتٕؿ ُٚيٚـ 

ٌّ انقنتى انًضتيفظ لينضـ تل ٔ تؾنك لقٛتل يكَٕتيت اإلمتالو اننٛيمتٙ ٔيتٍ لُٛٓتي  يكَٕيت انًزتًع انًؼَٙ، فت 

لينغظتتٕص صتتقب انتضـٚتتـ لتتتَٕل َيْؼتتل لشتتؼة انؼمتتتٕؿ انزؼٚتتؼ يعتإتتـة  ٚتتيِ، ٚتُتتيفٗ يتتع انًإتتيػ  

 2014َٕٕٚٛ  22نتضـٚـ لتَٕل ٕٚو ٔيًي ؽ ـِ اننٛؼ ؿػي لهضيد انُيؽق انـمًٙ ليمى صقب ا اإلماليٛل.

لًُيمتتإل تُألًٛتتّ نًتت تًـ انغالفتتل " َّتتتّ ػمتتتٕؿ يهيتتق ٔيغتتقي، ينتتتـصٛل تضكًتتل فتتٙ طتتٛياتٓي  يـٚكتتتي 

ٔ ٔؿٔلتتي"
4
ٔ ًٚتتل لتتتَٕل ل طتتؼاؿ فتتتٕٖ ػافعتتٕا فٛٓتتي لقتتٕة عتتٍ صقٓتتى فتتٙ   تتٕٛط ٔقييتتل  ٚؼتتي  قهٛتتل يتتٍ .

انتكيٛـ
5

يتّ انؼمتتٕؿ انزؼٚتؼ.  ّيتي ػاعتم انًزهت ـّ ٌّ انًعيؿػتل  يَتل يضتؼٔػة رتؼا، انتؾ٘ ر  ل انتأمٛنتٙ، فت 

ٔتكَٕل لي ميك يٍ  قهٛل يضنٕلل عهتٗ "تٛتيؿ انًضإتل" انتؾ٘ ٚقتٕػِ انٓي تًٙ انضييتؼ٘ يتٍ نُتؼٌ، ٔانتؾ٘ 

اعتإـ انؼمتٕؿ انزؼٚؼ يعيػٚي "نهشعخ ٔاإلمتالو"
6
 اإلمتالو اننٛيمتٙ ٔنقتؼ اؿتإ تل يٕاقتف  اهتخ  صتقاب .

يٍ انؼمتٕؿ لي مل انيكـٚل نٓتؾِ ا صتقاب انتتٙ ٔػتعٓي انعؼٚتؼ يتٍ انًُألتـٍٚ، يختم تقتٙ انتؼٍٚ انُإٓتيَٙ 

                                                           
1
انًقظٕػ لؾنك ؿاٛل انزًٕٓؿٚل اننٛؼ يُظتف انًـفٔقتٙ، ٔؿاتٛل انضكٕيتل اننتٛؼ عهتٙ انعتـٚغ ٔؿاتٛل انًزهتل انتأمٛنتٙ لتتَٕل اننتٛؼ يظت يٗ لتٍ  

 رعيـ .

2
ظٓـ  حُيء انقـٌ انخينج قإم انًٛالػ ْٕٔ يٍ  ٔل انؼميتٛـ انؼًٚقـاؽٛل لينعينى. ٔيًي ؽ ـِ صٕنّ  ؿم ٕؽينٛل فتٙ  تتيب اننٛيمتل "يتٍ صتق  دصرىر لرطاج 

  انعييل  ٌ تنتينـ انقؼية ٔ ٌ تتغؾ انقـاؿ ْٔؾا يي   ٕٚرؼ فٙ انزًٕٓؿٚيت ا عـٖ"

3
، ْٔتٕ ػمتتٕؿ امتتهٓى 0191ٔ 0191. ٔتًتل طتٛياتّ يتٍ قإتم انًزهتل انتأمٛنتٙ لتٍٛ 0191رتٕاٌ  0ٔقع اإلعالٌ عٍ ْؾا انؼمتتٕؿ ٚتٕو  0191ػمتٕؿ  

 انكخٛـ يٍ يضتٕاِ يٍ انتزـلل انؼمتٕؿٚل ان ـلٛل ٔعيطل يُٓي ا يـٚكٛل. 

4
  4102رٕاٌ  24جرٌذج الرىًضٍح  

5
  4102-10-66جرٌذج العرب  

6
 www.ahachmi.net 
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ٔمتّٛؼ ق تخ،
7
ٔانتتٙ تعتإتـ " ٌ   صي ًٛتل   ّ  "، ٔٚعتيػ٘ ْتؾا انيكتـ انتؼٔل انٕؽُٛتل ٔؿيٕفْتي يتٍ "ؿاٚتتيت،  

".انزٕٛه ٔا يٍ ي منيت
8
  

ـّ  لتتأْى يك َٕتتيت اإلمتتالو اننٛيمتتٙ لتتتَٕل، ٔعظتتياض يٕاقيٓتتي يتتٍ ٔفتتٙ ْتتؾا اننتتٛير، متتُضئل  ٌ َعتت

 .ٔانغهيٛيت انًينـة نٓؾِ انًٕاقف 2014ػمتٕؿ 

 هفهىم اإلصالم الضٍاصً:( 1

ٌّ اإلمتالو نتٛل  ْٕ يظ هش مٛيمٙ ٔ عاليٙ ٔ  يػًٚٙ امتغؼو نتٕطٛف صـ يت ت ٛٛتـ مٛيمتٛل، تعتإتـ  

ٔ ًَّي ْٕ عإيؿة عٍ َأليو مٛيمٙ ٔارتًيعٙ ٔقيََٕٙ ٔاقتظيػ٘ ٚظهش نإُتيء ي منتيت ػٔنتلنٛل ػٚيَل فقؾ، 
9
 ،

انتٙ  1928ٔلينتضؼٚؼ مُل  انعينًٛتٍٛ فٙ انيتـة انضؼٚخل، فٕٓ ٚعٕػ  نٗ فتـة يي لٍٛ انضـلٍٛ  ّيي لينُنإل  نٗ َشأتّ

يع صنٍ انإُي. ظٓـ فٛٓي تُألٛى "اإلعٕاٌ انًنهًٍٛ"
10
 

يظت يٗ  ًتيل  تتيتٕؿي فتٙ لؼاٚتل  يٍ قإم انًظتهش انتـ تٙ  ن يء انغالفل ؿػَّ فعم عهٗ انتُألٛىنقؼ َشأ ْؾا 

ٌّ انالْتٕت انق إتٙ  تيٌ  انعشـُٚٛيت يٍ انقـٌ انعشـٍٚ. ٔفٙ ْؾا اننٛير،  لؼ يتٍ اإل تيؿة لظتيل لـقٛتل  نتٗ  

ٌّ اإلَنتيٌ ٔانًزًٕعتل ان"الذاكوٍح"ٚضتٕ٘ عهٗ فكـة يـ قٚل، ْٔٙ  إشتـٚل   ًٚكتٍ ٔطتيًٓي . ْٔتؾا ٚعُتٙ  

 متاليّٛاي فتٙ  تم  تٙء: يتٍ اننتهٕي انيتـػ٘ انٛتٕيٙ  نتٗ انتُألى انتتٙ تضكتى  ليإلمالو   ّ  ؽا قإهل  ٌ ٚكٌٕ انضكى

انؼٔنل ٔانًزتًع. 
11
ٌّ رتْٕـ انيكتـ اإلعتٕاَٙ ٔ رًي  يتي   ًٚكتٍ نإلمتالو اننٛيمتٙ  ٌ ُٚيٛتّ،  فتٙ  تم انتؼٔل   

ٌّ ْتؾِ انقيعتؼة   لينشتعيؿ انتؾ٘ لهتٕؿِ  انعـلٛل يـتإؾ ٌّ اإلمتالو يتُٓذ  تييم نهضٛتية، ٔلًتي   متّٛؼ ق تخ ٔييتيػِ  

                                                           
7
(،  يتتخ ٔعؼتٕ متيلق فتٙ يكتتخ  ؿ تيػ رًيعتل اإلعتٕاٌ انًنتهًٍٛ، ؿاتٛل متيلق نقنتى َشتـ انتؼعٕة فتٙ 0111 -0111صنتٍ لي تي   صٍذ لطبة  بتبرامٍن 

ٌ لتٍٛ انزًيعل ٔؿاٛل تضـٚـ رـٚؼة اإلعٕاٌ. ٔنؼ لقـٚل عٕ ي لًضيفألل  متٕٛؽ، عًتم لتٕفاؿة انًعتيؿ ، َشتؾ لضتقب انٕفتؼ، حتى اَؼتى  نتٗ رًيعتل اإلعتٕا

، لعتؼ تتتتينٙ انًت ايـات ػتتؼ صكًتتّ، ٔيتٍ لُٛٓتتي صيػحتل انًُشتتٛل متتُل 0111ًظتـ٘ رًتتيل عإتؼ انُيطتتـ متتُل ، تتّى  عؼايتتّ فتٙ عٓتتؼ انتتـاٛل ان0111ٔ 0192

 .انًزتًع ٔفكـة انضي ًٛل ٔيعيػاة ا ٔؽيٌ ٔؿاٚيتٓي . ٔيٍ  ْى  تيليتّ يعينى ان ـٚق انؾ٘ ٔػع فّٛ  مل انيكـ اإلعٕاَٙ انًإُٙ عهٗ تكيٛـ0192

 
8
نـاٚيت: "ٔؽٍ انًنهى انؾ٘ ٚضتٍ  نٛتّ نتٛل ق عتل  ؿع، ٔرُنتٛل انًنتهى انتتٙ ٚعتـ  لٓتي نٛنتل رُنتٛل صكتى، ؿاٚتل ق خ صٕل ينأنل انٕؽٍ ٔا ٚقٕل مّٛؼ 

 انًنهى انتٙ ٚعق لٓي ٔٚنتشٓؼ تضتٓي نٛنل ؿاٚل قٕو". ًٚكٍ انـرٕع  نٗ  تيب: مٛؼ ق خ، يعينى ان ـٚق، يـرع يؾ ٕؿ ميلقي.

9
  4104   فٍفري4الوضرمثل  

10
  02، ص 4102انتُٕٚـ، تَٕل لٛـٔت انقيْـة، هرجعٍاخ اإلصالم الضٍاصً   عإؼ انًزٛؼ انشـفٙ، 

11
  0194يكتإل انشٕر،  لطة  هعالن فً الطرٌك  صٍّذًٚكٍ انـرٕع  نٗ:  
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 تضتل َألتى   ت إتق انشتـٚعل، فٓتى قتؼ عـرتٕا عتٍ لنإخ عٛشٓى تُ إق عهٗ اننٕاػ ا عألى يٍ انًنهًٍٛ

انشـٚعل.
12
 

ٌّ يتتٍ لتتٍٛ  ْتتؼا  انيكتتـ اإلعتتٕاَٙ،  ًتتي لتتٍٛ ؽنتتك ا متتتيؽ صنتتٍ انإُتتي " َٓتتيع انعتتينى اإلمتتاليٙ"،   

ٔ ن يء انقٕاٍَٛ انٕػعٛل، انتٙ ٚعتإـْي انإُي يٍ "انُكإتيت انعشتـ" انشـٚعل
13
اعتًتيػا عهتٗ عتؼة  ٔٚتتى ؽنتك 

يخم "َشـ حقيفل اإلعٕاٌ" ٔ"انزٓيػ".
14
 

 أمن هكىًاخ اإلصالم الضٍاصً ترىًش:( 2

 دزب دركح الٌهضح الرىًضٍح -

ان ُٕ ٙ تضل امى صـ ل ا تزيِ اإلماليٙ، عهٗ ٚؼ ؿا ؼ  1981َٕٕٚٛ  6تأمنل صـ ل انُٓؼل فٙ 

 ٔنقؼ  يٌ ْؾا انتٛيؿ ٚعـ  لينزًيعل اإلماليٛل لتَٕل.

 نقؼ َٓم ا متيؽ ؿا ؼ ان ُٕ تٙ ٔ تم َغتخ انضـ تل يتٍ فكتـ رًيعتل اإلعتٕاٌ انًنتهًٍٛ انًظتـٚل
15
 

لتٍ َإتٙ  ٔتأحـٔا  ؾنك لأػلٛتيت انًتٕػٔػ٘ ٔيينتك ٔتزـلتٓي، ٔلينغظٕص  ػلٛيت مٛؼ ق خ، ٔصنٍ انإُي.

 ـٚعتٙ( – ؽٓـ٘  يٍ يُألـ٘ انخٕؿة اإلٚـاَٛل ٔانتـالٙ ٔ ؾنك لأفكيؿ انعؼٚؼ
16

. ْٔؾا يي   ؼِ اننٛؼ َٕؿ 

فتٙ  ٔاعتـ ُٚتيٚـ  يتٍ انضكتى انتؼٍٚ انإضٛتـ٘  صتؼ قٛتيػات انضـ تل صينٛتي ٔٔفٚتـ انعتؼل قإتم عتـٔد انضـ تل

يُتؼٖ الٍ ؿ ؼ صٕل "انًـرعٛيت  لينًهتقٗ انضٕاؿ٘ انؾ٘ َألًّ 2014َٕٕٚٛ  26،  حُيء تؼعهّ ٕٚو 2014

ٌّ صـ تتل ا تزتتيِ اإلمتتاليٙ َٓهتتل يتتٍ  طتتؼاؿات صـ تتل  انيكـٚتتل ٔاننٛيمتتٛل" نتٛتتيؿ انٕٓٚتتل "فتتٙ تتتَٕل".  

اإلعٕاٌ انًنهًٍٛ ٔلينتينٙ فٓٙ ايتؼاػ نضـ ل اإلعتٕاٌ"
17

، نكُتّ نتى ٚإتٍٛ ْتم صـ تل انُٓؼتل ييفانتل  نتٗ 

 انٕٛو ايتؼاػا نٓؾِ انضـ ل انعينًٛل  و  ؟.

متقٕؽ   ٘ لعتؼ ؛ 2011صظهل ْؾِ انضـ ل عهٗ انتأ ٛـة انقيََٕٛل نهُشيؽ اننٛيمٙ انعهُٙ فتٙ لؼاٚتل 

 41فٛٓتي عهتٗ صتٕانٙ  انتٙ صظتهل 2011  تٕلـ  2 3َأليو فٍٚ انعيلؼٍٚ لٍ عهٙ، ٔ يؿ ل فٙ اَتغيليت

                                                           
12
 يـرع يؾ ٕؿ ميلقي. هعالن فً الطرٌك مٛؼ ق خ،  

13
 8انًُظٕؿة، ص ػاؿ انكهًل نهُشـ ٔانتٕفٚع، انقيْـة، الرعرٌف تاإلخىاى الوضلوٍي  صنٍ انإُي،  

14
 1، انًظؼؿ اننيلق ص الرعرٌف تاإلخىاى الوضلوٍيصنٍ انإُي،  

15
 4102ييؿك  28جرٌذج الفجر  

16
 انًظؼؿ اننيلق. 

17
 4102َٕٕٚٛ  22جرٌذج الضوٍر  
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ٍّ تزـ %  لتٓتي فتٙ انضكتىيٍ يزًٕع  طٕات انُيعإٍٛ. ٔلعؼ فٕفْي  كهل صكٕيل تكَٕل يٍ حالحل  صقاب، نكت

 ٔيٍ ا يخهل عهٗ ؽنك ا َٓٛيؿ ا يُٙ انتؾ٘  ػٖ  نتٗ ااتٛتيل انًُيػتم انٛنتيؿ٘  تكـ٘ لهعٛتؼ يُٛل ليشم ؽؿٚع

تضقٛقتتيت ٔفاؿة انؼاعهٛتتل، يًتتي  ػٖ  نتتٗ امتتتقينل  يتتٍ قإتتم يتتي ٚنتتًٗ لأَظتتيؿ انشتتـٚعل صنتتخ 2013فتتٙ فإـاٚتتـ 

نضتقب   ٚؼتي اننتٛؼ عهتٙ انعتـٚغ انًُتًتٙ قٛيػةل 2013ييؿك  13صًيػ٘ انزإينٙ ٔتشكٛم صكٕيل رؼٚؼة ٕٚو 

، عيطتل لعتؼ ااتٛتيل انًُيػتم 2014 فتٙ ُٚتيٚـ صٛج متق ل انُٓؼل، ٔانؾ٘ نى تتزئف ٔفاؿتّ انعشـة   ٓـ،

فتٙ  متيْى يًي يخم فشال  يُّٛي  إٛـا نضكٕيل عهتٙ انعتـٚغ، ،2013انقٕيٙ "انضيد" يضًؼ انإـاًْٙ فٙ ٕٚنٕٛ 

انًعيؿػتل انهٛإـانّٛتل، انٛنتيؿٚل ٔيُألًتيت انًزتًتع انًتؼَٙ، ٔيتٍ  ْتى يكَٕيتٓتي رإٓتتل تشتكم رإٓتل ٔامتعل يتٍ 

اإلَقتتيؽ انتتتٙ تكَٕتتل يتتٍ عتتؼة  صتتقاب يختتم صتتقب "انعًتتيل" لقٛتتيػة انًُيػتتم انٛنتتيؿ٘ صًتتل انًٓتتييٙ، ٔصتتقب 

ٖ انًتؼَٙ، انإتيرٙ قيٚتؼ اننإنتٙ.  ّيتي فتٙ انًنتتٕ "انٕؽٌُٕٛ انؼًٚقـاؽٌٕٛ انًٕصؼ" ٔصقب "َؼاء تَٕل" لقٛيػة

 ٌّ لقٛتيػة  ا تضيػ انعيو انتَٕنٙ نهش م، يخّم  ْى ؿافؼ نهقتٕٖ انًؼَٛتل انتتٙ متيًْل فتٙ متقٕؽ صكٕيتل انتـٔٚكتي ف 

  صـ ل انُٓؼل.

نقؼ تقايٍ فشم صكٕيل انتـٔٚكي
18
ليشم اقتظيػ٘، رعتم انً منتيت انًينٛتل انعينًٛتل ٔعهتٗ ؿ متٓي  ا يُٙ 

انتٙ  ػت  نٗ مقٕؽ صكٕيل   ٚؼي ا فيل انؼاعهٛل ٗ تَٕل. ٔتقايُلتقٕو ل ٚقي  ػظ انقـٔع  ن انإُك انؼٔنٙ

مقٕؽ اإلعٕاٌ انًنهًٍٛ لًظـ ٔتأفو  ٔػيعٓى  انتـٔٚكي لتَٕل يع تضٕ ت ػٔنٛل ٔ قهًٛٛل ع ٛـة يٍ  لـفْي

انغهتٛذ انعـلتٙ، يختم  يتع ػٔل عظٕطتي لهٛإٛي. ٔنقؼ لـف فشم صكٕيل انتـٔٚكي لتَٕل فٙ انًنتٕٖ انؼلهٕييمٙ

تتؼاعم  تم  انتٙ نى ٚشزعٓي انضكى انزؼٚؼ عهتٗ ا متتخًيؿ فتٙ تتَٕل، فتأّػٖ ييؿات انعـلٛل انًتضؼة ٔاننعٕػٚلاإل

ٔتشتتكٛم صكٕيتتل  تتإّ يضيٚتتؼة لقٛتتيػة اننتتٛؼ  2014 انعٕايتتم  نتتٗ متتقٕؽ انضكٕيتتل انخيَٛتتل نهتـٔٚكتتي فتتٙ ُٚتتيٚـ ْتتؾِ

 انًٓؼ٘ لٍ رًعل.

 2014ػمتتٕؿ  ميًْل لؼٔؿ فعيل فٙ  َزتيف انضكى، فقؼلينـاى يٍ فشم صـ ل انُٓؼل فٙ انًضيفألل عهٗ 

ٔ تؾنك  ٔقتؼيل انعؼٚتؼ يتٍ انتُتيف ت تضتل ػت ؾ انشتيؿع ٔا صتقاب انٛنتيؿٚل ٔانهٛإـانٛتل لتينًزهل انتأمٛنتٙ

 ا تضيػ انعيو انتَٕنٙ نهش م. 

ٓي ايتتؼاػا نقؼ   ـَي فٙ لؼاٚتل تضهٛهُتي،  نتٗ  تٌٕ قٛتيػات صـ تل ا تزتيِ اإلمتاليٙ لتتَٕل،  يَتل عُتؼ َشتأت

نضـ ل اإلعٕاٌ لتَٕل ٔانن ال انؾ٘ ٚ ـس َينّ صينٛي، ْم صـ ل انُٓؼل لتَٕل صينٛي   تتقال، تًختم ايتتؼاػا 

 ؟نضـ ل اإلعٕاٌ

                                                           
18
ؽات ا اهإٛتل انإـنًيَٛتل  لتَٕل. تكٌٕ يتٍ صـ تل انُٓؼتل 4100  تٕلـ 42نضكى تَٕل لعؼ اَتغيليت  يظ هش  ؽهق عهٗ ا اتال  انضي ى انؾ٘ تى تكُّٕٚ 

 ٔانً تًـ يُأرم انزًٕٓؿٚل لقٛيػة اننٛؼ يُظف انًـفٔقٙ.
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 : تٕرؼ انعؼٚؼ يٍ انإـاٍْٛ انتٙ ت  ؼ ؽنك يٍ لُٛٓي فٙ انٕاقع

انؾ٘   ْٕؿ لينإي نتيٌيشيؿ ل اننٛؼ عإؼ انيتيس يٕؿٔ،  صؼ قيػة صـ ل انُٓؼل لتَٕل، فٙ ي تًـ  -

، ٔانتؾ٘  تيؿ ل فٛتّ انعؼٚتؼ يتٍ انقٛتيػات 2013 تتُإـ  26ٔ 25ٕٚيٙ  انتُألٛى انعينًٙ نإلعٕاٌ انًنهًٍٛ

فتٙ انتُألتتٛى انعتينًٙ يتتٍ يظتـ( ٔيضًتتٕػ  اإلمتاليٛل، يختم يضًتتٕػ  صًتؼ ا لٛتتيؿ٘  ا يتٍٛ انعتتيو انًنتيعؼ

عل لًظـ(، ٔيضًؼ انضًتؼأ٘  انً تـب(، ٔيضًتؼ صنٍٛ صنٍ  عؼٕ يكتخ اإلؿ يػ، ا يٍٛ انعيو نهزًي

َقال  صًيك(، ٔلشٛـ انكإتٙ  نٛإٛي(، ٔعإؼ انيتيس يٕؿٔ  تتَٕل(
19

ٌّ ْتؾا انًت تًـ  يَتل يتٍ  ، يتع انعهتى  

ٌي نهتُألتتٛى انعتتينًٙ نإلعتتٕاٌ   ْتتى  ٔنٕٚيتتتّ انإضتتج عتتٍ  ٛيٛتتل ػعتتى اإلعتتٕاٌ لًظتتـ، ٔتتتقايٍ يتتع يتت تًـ حتتي

  عإؼ انيتيس يٕؿٔ لالْٕؿ؟.فًيؽا ٚعُٙ ٔرٕػ اننٛؼ  لتـ ٛي.

 ٌّ  انعالقيت   تقال ٔؽٛؼة لٍٛ صـ ل انُٓؼتل انتَٕنتٛل ٔانتُألتٛى انعتينًٙ نإلعتٕاٌ. صنخ يي ٚإؼٔ، ف 

  ٔنعم انًٕاقف انًنيَؼة نإلعٕاٌ لًظـ، ٔيُيْؼل صكٕيل اننٛنٙ لًظـ  هٓي ت  ؼ ْؾا انتضينف.

انيكتـ "اإلعتٕاَٙ". ٔيتٍ  ػة انُٓؼتل يتعتشيلّ ع يب رقء يٍ قتي انً  ـ انخيَٙ نتٕاطم ا ؿتإيؽ -

  حُتيء ع يلتّ 2014 ٔت  4ٚتٕو  ا يخهل انتٙ تؼل عهتٗ ؽنتك يتي قينتّ اننتٛؼ ؿا تؼ ان ُٕ تٙ لنتيصل انقظتإل

ٌّ ْتؾِ انضشتٕػ ان يٛتـة لينقظتإل، ْتٙ  عألتى صشتؼ تتيؿٚغٙ  تٓؼتّ  اننتٛؼ عهتٙ انً ّٚؼ نضكٕيل انعتـٚغ " 

ٌّ ْتؾا انتزًتع ٚتؾ ـَٙ ليتتش  انـمتٕل ا  تـو، نقتؼ  تيٌ فتضتي متهًٛي"،ٚؾّ ـَي ليتش يكل عهٗ ٚؼ  تَٕل،  َّّ  

يكل"
20
 ييؽا ٚعُٙ ْؾا ؟ 

 لينتأ ٛؼ تقنتٛى انتَٕنتٍٛٛ  نتٗ قنتى ينتهى ٔاٜعتـ  تيفـ، فيننتٛؼ ؿا تؼ ان ُٕ تٙ اعتإتـ لظتيل ػتًُٛل

ٍٛ انزتؼػ لكم يكَٕيتٓتي فتٙ يكيَتل انًّكٛتٍٛ  ٔ " ْتم انكيتـ"، ٔصتقب انُٓؼتل ٔ َظتيؿِ، انيتيتض انًعيؿػل

 نتَٕل انًنهًل. 

ٌّ ْؾا انًٕقف انعؼٚؼ يٍ قٛيػاتٓتي، يختم  فٙ ٚ ّ ؼ افػٔارٛل ع يب انضـ ل ٔتٕاطم انتأحٛـ اإلعٕاَٙ  

تًنتكّ لينشتـٚعل " َُّتٙ     يتٍ  2013فتٙ لؼاٚتل َٕٚٛتٕ  اننٛؼ ؿا تؼ ان ُٕ تٙ، ٔانضإٛتخ انهتٕف انتؾ٘   تؼ

                                                           
19
  4102 شرٌثر 03الصثاح األصثىعً  

20
 0291، عؼػ 4102 أوخ 5الصثاح  
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ٌّ  لينيظم لٍٛ انؼٍٚ ٔاننٛيمل،  َُّٙ يتًنك ل ػؿاد انشتـٚعل يشتـٔع صؼتيؿ٘  يٛتم  انشـٚعل فتٙ انؼمتتٕؿ،  

لتضقٛق انضـٚل ٔانعؼل."
21
 

ٌّ اننٛؼ صًيػ٘ انزإينٙ فٙ ينتٕٖ لُٛتّ انيكـٚل  ٚؼي، ٚعتإـ يتٍ انًضنتٕلٍٛ عهتٗ انغتؾ اإلعتٕاَٙ نكُّتّ   

 2011إـ ََٕ 26ٕٚو  ٔنعم يي ؽ ـِ فٙ ارتًيعّ لقٕاعؼ انُٓؼل لًنـس انٕٓاء ان هق لنٕمل نكُّّ يُئؿ ليؿع.

  إـ  يْؼ عهٗ ؽنك "ٚي  عٕتٙ  َتى انٕٛو  ييو نضألل ؿليَٛل فٙ ػٔؿة صؼتيؿٚل رؼٚتؼة، فت ٌ  تيء   فتٙ  2011

فٙ انغالفل انـا ؼة اننيػمل".
22
  

ٌّ ْؾا انغ يب انؾ٘ ريء عهٗ  حـفٕف صـ تّ فٙ ا َتغيليت، عإّـ عٍ ؽإٛعل انًشـٔع انًتًخم فٙ  قييتل   

ٌّ ْؾا يي ؿص إل لّ  صقاب اإلمالو اننٛيمٙ ٔيٍ لُٛٓي اننهيٌٕٛ ٔصقب انتضـٚـ لتَٕل.  ّيتي انغالفل، يع انعهى  

 لؼاٚل ا َتكيمل نهُألتيو انزًٓتٕؿ٘ ٔانؼٔنتل انًؼَٛتل. انًعيؿػل انٛنيؿٚل ٔانهٛإـانٛل، فقؼ َؼػت لّ لشؼة ٔاعتإـتّ

ٌّ صـ تل انُٓؼتل   ٚؼتي اننتهيٙ ٔنقؼ   تؼ اننتٛؼ صًتيػ٘ انزإتينٙ  ٚؼتي تّٕرٓتّ   ت تـس فتٙ لـَييزٓتي لقٕنتّ: " 

 مإيلٓي، فضـ ل انُٓؼل   تضتم صـايتي ٔ  تضتـو صتال ، ْٔتٙ     م عُؼيي تتٓٛأ اننٛيمٙ ت إٛق انشـٚعل نكٍ

ٌّ صؼٔػ   يُيفٛل نهعؼل" .ًٚكٍ  ٌ تقٕل  
23
 

 فـٚتم  9ٔصيػحتل  ػتؼ يعيؿػتٛٓى امتتعًيل انعُتف ػاعتم انُٓؼتل نهيكتـ اإلعتٕاَٙ ٔيٍ انًأليْـ ا عـٖ

لي عتتؼاء لتينعُف انشتؼٚؼ عهتٗ  نٍ  ٓيػة، صٛج قييتل انشتـؽل لًنتيعؼة يهٛشتٛيت َٓؼتئٚل ٔمتهيٛل ص 2013

 عؼيء يزهل انشٕؿٖ "صًتقة صًتقة" يتٍ  انًتأليْـٍٚ.  ّيي عهٗ انًنتٕٖ انهيألٙ، فًٛكٍ  ٌ َؾ ـ يٕقف  صؼ

عتؼ ااتٛتيل نهً ينإتل لـصٛتم صكٕيتل عهتٙ انعتـع ل 2013اعتظيو انـصٛم انتؾ٘ َألًتتّ انًعيؿػتل فتٙ اشتل 

انضيد "يضًؼ انإـاًْٙ": "ٚزخ عهٗ يعتظًٙ انًعيؿػل انًشيؿ ٍٛ فًٛي ٚنًٗ ليعتظيو انـصٛتم، انً تينإٍٛ 

ل مقيؽ انُأليو لنيصل ليؿػٔ  ٌ ٚ يػؿٔا يكيٌ ا عتظيو قإم  ٌ ٚقع ػفُٓى"
24
فًيؽا ٚعُٙ انتٓؼٚؼ لتؼفٍ يعيؿػتٙ  

 نزتقء يتٍ قٛتيػات نهقنى اإلعتٕاَٙ ٔانيي تٙ رّ اٜعـانٕ  َّّ ْم ْؾا انغ يب ػًٚقـاؽٙ؟ صـ ل انُٓؼل  صٛيء،

 صـ ل انُٓؼل. 

ٌّ  مّ  اإلعتٕاَٙ لًظتـ  ًتي ٔؿػ فتٙ  تيلتيت  ْؾِ انًٕاقتف، تكتيػ تكتٌٕ َنتغل ي يلقتل ناطتم نهًشتـٔع  

انتتٙ لشتـت لٓتي لعتغ قٛتيػات  ٔ ؿميء ػٔنل انغالفتل صنٍ انإُي، ٔانؾ٘ ؿ ق عهٗ انًـصهٛل فٙ ت إٛق انشـٚعل

                                                           
21
 (4102رٕاٌ  4 ًٚكٍ انـرٕع  ٚؼي  نٗ رـٚؼة انتَٕنٛل  2360هاي  06الوجهر  

22
 4100ََٕإـ  41 الوغرب 

23
 4100صقياق فإـاٚـ  يزهل 

24
 0291، عؼػ 4102 غشد 5الصثاح  
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انُٓؼتتل، نتتتعهٍ تقيؽعٓتتي فتتٙ ْتتؾا انًزتتيل لتتتَٕل يتتع انًشتتيؿٚع اننتتهيٛل نإقٛتتل اإلمتتالو اننٛيمتتٙ صـ تتل 

 ٔلينغظٕص اننهيٍٛٛ، نكُّٓى ٚغتهيٌٕ فٙ ينتٕٖ انتكتٛك.

ٌّ ْتتتتؾا انغتتتتؾّ انًضتتتتيفظ، ٚعتإتتتتـ تٕاطتتتتال ٔاػتتتتضي نهيكتتتتـ اإلعتتتتٕاَٙ ٔٚزتتتتؼ ينتتتتيَؼة يتتتتٍ صتتتتقب   

ٌّ ؽنتتتك  تتتيٌ ًٚكتتتٍ  ٌ تتتتى  ػؿادٔ َظتتتيؿ انشتتتـٚعل ٔلقٛتتتل اننتتتهيٍٛٛ. ٔنتتتٕ   انشتتتـٚعل فتتتٙ انؼمتتتتٕؿ، فتتت 

ٌّ ؽنتتتك يإين تتتل ٔتشتتتّٕٚ نإلمتتتالو اننٛيمتتتٙ، نكتتتٍ فتتتٙ  تتتتَٕل  نتتتٗ صتتتـب  ْهٛتتتل. ؿلًتتتي ٚعتإتتتـ انتتتإعغ  

تتتي ٚتتتـٖٔ فتتتٙ ْتتتؾا  ًّ انٕاقتتتع  ػؿاد انشتتتـٚعل ٚعُتتتٙ ت إٛتتتق "صكتتتى انتتتـػة" صنتتتخ انًتتتؾْخ انًتتتينكٙ. ٔي

ٌٕ انقٛـٔاَتتتتٙ عتتتتٍ التتتتٍ قيمتتتتى انًظتتتتـ٘(: "قهتتتتل انًزتتتتيل عتتتتٍ يٕقتتتتف يينتتتتك لتتتتٍ  َتتتتل  ؿٔاِ متتتتضُ

قتتتتيل انغتتتٕاؿد؟ يتتتي قتتتٕل يينتتتك فتتتٛٓى؟ قتتتيل يينتتتك فتتتٙ ا ليػتتتٛل ٔانضـٔؿٚتتتل، ٔ ْتتتم ا ْتتتٕاء   ؿ ٚتتتل

فتتت ٌ تتتتيلٕا ٔ  ّ قتهتتتٕا" " ؿٖ  ٌ ٚنتتتتتيلٕا،
25

. فعًهٛتتتي  ػؿاد انشتتتـٚعل ٔت إٛتتتق صكتتتى انتتتـػة، ٚعُتتتٙ قتتتتم 

ٔ تتتتؾنك  ل  نتتتتٗ انٛنتتتيؿٍٚٛ لًتتتتي فتتتٙ ؽنتتتتك انقٕيٛتتتٌٕ، يتتتتي لينُنتتتإ لتتتتَٕل. ا قهٛتتتيت انشتتتٛعٛل ا ليػتتتتٛل

 انهٛإـانٌٕٛ، فضؼث ٔ  صـد، فـلًي تُظخ نٓى انًشيَق.

 ٌّ ا ٔل  عتتتٕاَٙ،    ختتتـ يتتتٍ اتزتتتيِ، ػاعتتتم صـ تتتل انُٓؼتتتل  رًتتتي  ًٚكتتتٍ انقتتتٕل ل ٚزتتتيف  تتتؼٚؼ لتتتأ

فٓتتتٕ ٔيتتتٍ  لتتتـف قٛيػاتتتتّ انضإٛتتتخ انهتتتٕف ٔ تتتٕؿٔ ٔ تتتؾنك قنتتتى  إٛتتتـ يتتتٍ انقٕاعتتتؼ،  ّيتتتي انقنتتتى انختتتيَٙ 

نٛإـانتتتٙ، ٔيتتتٍ  ْتتتى قٛيػاتتتتّ متتتًٛـ ػٚهتتتٕ ٔعهتتتٙ انعتتتـٚغ ٔعإتتتؼ انيتتتتيس يتتتٕؿٔ، ٔقتتتؼ َتتتيْغ  ػؿاد 

انشتتتـٚعل ٔػافتتتع عتتتٍ صـٚتتتل انؼتتتًٛـ
26

ـّ عتتتؼة يإتتتيػ   ، ٔمتتتيْى فتتتٙ طتتتٛيال ػمتتتتٕؿ يتتتؼَٙ يت تتتٕؿ،  قتتت

تقؼيٛتتتتل يختتتتم صـٚتتتتل انؼتتتتًٛـ، ٔيإتتتتؼ  انًنتتتتئاة لتتتتٍٛ انزُنتتتتٍٛ
27

، ٔاعتًتتتتيػ انًإتتتتيػ  انعينًٛتتتتل نضقتتتتٕر 

ااإلَنتتتتيٌ ي رعتتتتم لقٛتتتتل يكَٕتتتتيت اإلمتتتتالو   تتتتؾنك تزتتتتـٚى انتكيٛتتتتـ، يًتتتتي يتتتتٍ يظتتتتيػؿ انتشتتتتـٚع ظتتتتؼؿا

ٌّ قإتتتٕل صـ تتتل انُٓؼتتتل لٓتتتؾِ انًإتتتيػ  قتتتؼ  اننٛيمتتتٙ تُتتتيْغ ْتتتؾا انؼمتتتتٕؿ لشتتتؼة. ٔصنتتتخ يتتتي ٚإتتتؼٔ فتتت 

 اإلعٕاَٛل. ٚكٌٕ  عالَي عٍ لؼاٚل تضٕل صقٛقٙ فٙ ينتٕٖ يـارعل  منٓي انيكـٚل

                                                           
25
 0، تى  عيػة َشـْي  ييهل لزـٚؼة انً تـب ٚتٕو انخالحتيء 0111 نٗ انًزهل اإلماليٙ ا عهٗ انتَٕنٙ مُل  ًٚكٍ انـرٕع  نٗ ؿمينل ا متيؽ يضًؼ ان ينإٙ 

   4102ٕٚنٕٛ 

انًنتيرؼ  ٔؿػ فٙ انيظم اننيػك يٍ انؼمتٕؿ انتَٕنٙ " انؼٔنل ؿاعٛل نهتؼٍٚ،  يفهتل نضـٚتل انًعتقتؼ ٔانؼتًٛـ ٔيًيؿمتل انشتعياـ انؼُٚٛتل، ػتييُل نضٛتيػ ٔيًي

  .ٔػٔؿ انعإيػة عٍ انتٕظٛف انضقلٙ"

ع ػعتٕات انتكيٛتـ ٔانتضتـٚغ عهتٗ انكـاْٛتل ٔانعُتف ٔلينتظتؼ٘ تهتقو انؼٔنل لُشـ قٛى ا عتؼال ٔانتنييش ٔلضًيٚل انًقؼميت ٔيُع انُٛم يُٓي،  ًي تهتقو لًُت

  .نٓي

26
  01، ص 4102يُشٕؿات انً إعل انـمًٛل نهزًٕٓؿٚل انتَٕنٛل،   2364دصرىر الجوهىرٌح الرىًضٍح ًٚكٍ انـرٕع  نٗ 

27
فٛتّ "انًٕاؽُتٌٕ ٔانًٕاؽُتيت يتنتئٌٔ فتٙ انضقتٕر  نقؼ ٔؿػ ؽنك لينإيب انخيَٙ انًتعهق لينضقٕر ٔانضـٚيت ٔتضؼٚؼا لينيظتم انٕاصتؼ ٔانعشتـٍٚ انتؾ٘ ٔؿػ 

   02، انًظؼؿ اننيلق، ص 4102ٔانٕارإيت، ْٔى مٕاء  ييو انقيٌَٕ لؼٌٔ تًٛٛق": ًٚكٍ انـرٕع  نٗ ػمتٕؿ انزًٕٓؿٚل انتَٕنٛل 
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 ب( دزب الرذرٌر ترىًش

فٙ انقؼك عهٗ ٚؼ انقيػتٙ تقتٙ انتؼٍٚ  1953"صقب انتضـٚـ" انؾ٘ َشأ مُل  نتُألٛى عينًٙ امًّ ْٕ فـع

انؼٍٚ انُإٓيَٙ
28

لتَٕل ؿاٛل يكتإّ اننٛيمٙ عإتؼ انتـ ٔ  انعتييـ٘ ٔانُتيؽق انـمتًٙ  ، ٔيٍ  ْى قٛيػاتّ صينٛي

ٗ تأ تٛـة انُشتيؽ انعهُتٙ لعتؼ ٔطتٕل صـ تل انُٓؼتل لتتَٕل  نت انـمًٙ ليمًّ ؿػتي لينضتيد. نقتؼ تضظتم عهتٗ

 ٔيٍ  ّْى يإيػاّ: ،2012اشل  17ٔ يٌ ؽنك ٕٚو  اننه ل.

لينضتيد لًُيمتإل انًت تًـ   قييل َأليو انغالفل فـٚؼل عهٗ  م ينهى ٔينتهًل، ٔيًتي ؽ تـِ ا متتيؽ ؿػتي - 

، لًُيمتتإل انتتؾ ـٖ انضيػٚتتل ٔانتنتتعٍٛ نٓتتؼو 2012َٕٚٛتتٕ  24انًتت تًـ انتتؾ٘ َألًتتّ صتتقب انتضـٚتتـ لتتتَٕل ٚتتٕو 

ٌّ ػٔن ل انغالفل ٔارخ يخم انظالة ٔانظٕو ٔانق ية، لم نعهٓي  ْى يٍ ْؾِ انيـااغ"انغالفل اإلماليٛل " 
29

.  ّيي 

ٌّ اَؼًيو يغتهف انكٛيَيت انق ـٚل انضينٛل  نٗ ػٔنتل انغالفتل ٚزتخ  ٌ  ٕٚمف ٚعقٕب ٔلينً تًـ َينّ، فقؼ قيل  

ٚكٌٕ مهًي  ٔ صـلي.
30
 

 يفـ ٔمٛيػة انشعخ يؼههل. انُأليو انزًٕٓؿ٘ -
31
 

  انقٕيٛل انق ـٚل يٍ يغهييت ا متعًيؿ ٔتتُيفٗ يع اإلمالو. ٔانؼٔنل انؼًٚقـاؽٛل -

 .2014يٍ   خـ ا صقاب لتَٕل انتٙ َيْؼل ػمتٕؿ  -

 ج( ذٍار الوذثح

ٚعتإتتـ ايتتتؼاػا نتتي"انعـٚؼل انشتتعإٛل" انتتتٙ  منتتٓي يضًتتؼ انٓي تتًٙ انضييتتؼ٘
32
  تتتٕلـ  23قإٛتتم اَتغيلتتيت  

لينًزهل انتأمٛنتٙ  يقعؼا 28عهٗ صٕانٙ  يٍ عالل صظٕنٓي تغيليتٔنقؼ يخهل "انعـٚؼل" يييرأة ا َ .2011

  تٕلـ، ْٕٔ انتٛيؿ انٕصٛؼ انؾ٘ تيٕر عهٗ صـ ل انُٓؼل ل صؼٖ ٔ ٚيت  23  انإـنًيٌ ( انًُإخق عٍ اَتغيليت 

                                                           
48
، ٔعًتم 0144ة ان ـلتيء حتى انعينًٛتل متُل لقـٚل ارقو لضٛيي فٙ فهن ٍٛ، ػؿك فٙ ا فْـ لًظـ ٔصظم عهٗ  ٓيػ 0102تقٙ انؼٍٚ انُإٓيَٙ يٍ يٕانٛؼ  

  فٙ انقؼيء ٔػع  مل فكـ صقب انتضـٚـ. نّ انعؼٚؼ يٍ انكتيليت يخم  تيب َأليو اإلمالو، َأليو انضكى، انُأليو ا قتظيػ٘، يقّؼيل انؼمتٕؿ

29
  4104َٕٕٚٛ  49رـٚؼة انشـٔر  

30
 انًـرع اننيلق.  

31
  4100 - 18-01رـٚؼة انتَٕنٛل  

32
انضييؼ٘، مٛيمٙ تَٕنٙ،  يٌ يٍ انُي  ٍٛ لضـ تل ا تزتيِ اإلمتاليٙ لتتَٕل حتى صـ تل انُٓؼتل انتَٕنتٛل حتى امتتقيل يُٓتي. ٔنقتؼ  تيٌ يتٍ  يضًؼ انٓي ًٙ 

 0110 -0111انشق ػاعم انضـ ل انًضنٕلٍٛ عهٗ انًًهكل انعـلٛل اننعٕػٚل  حُيء صـب ا فيل انكٕٚتٛل انعـاقٛل 

 ٕل  صقي  نٗ تٛيؿ انًضإل حى صقب انًضيفألٍٛ. تًٛقت يٕاقف انُٕاب انًنيَؼٍٚ نّ لؼفيعٓى عٍ انشـٚعل  مل تٛيؿ انعـٚؼل انشعإٛل، انؾ٘ تض 

 ٔيُيْؼل صـٚل انؼًٛـ ٔتزـٚى انتكيٛـ 
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تَٕل، ْٔٙ مٛؼ٘ لٕفٚتؼ انتتٙ ُٚضتؼؿ يُٓتي انٓي تًٙ انضييتؼ٘. نقتؼ تيتتل ْتؾا انتٛتيؿ لعتؼ ا َتغيلتيت ٔنتى 

َياإي.  ّيي انإقٛل، فقؼ اَؼًٕا  نٗ  صقاب  عـٖ. ٔنقؼ يخهل ْؾِ انكتهل انإـنًيَٛل  15ٔف عؼػ انإيقٍٛ فّٛ ٚتزي

فٙ انؼفيع عٍ  ػؿاد انشـٚعل  يٍ عالل امتًيتتٓي ، ٔلـف ؽنك2014يزًٕعل يُيْؼل نؼمتٕؿ ُٚيٚـ    إـ

ٌّ انؼمتٕؿ انزؼٚؼ  مٕ   2014ُٚيٚـ  19ٕٚو  فٙ انؼمتٕؿ... ْٔؾا يي   ؼِ ؿاٛنّ يضًؼ انٓي ًٙ انضييؼ٘  "

.،  َّّ يعيػ نإلمالو.."1959يٍ ػمتٕؿ 
33
 

 د( دزب جثهح العول واإلصالح

. ٚعتإتتـ تٕاطتتال 2012ٚضظتتم عهتتٗ تأ تتٛـة انعًتتم انقتتيََٕٙ فتتٙ  لـٚتتم   ٔل صتقب متتهيٙ فتتٙ تتتَٕل

  ْى يإيػاّ:ُٚيٚـ لقٛيػة يضًؼ انضـاث ٔيٍ  14قإم  اإلماليٛل اننـٚل نتزـلل انزإٓل

 يعيػاتّ نهؼٔنل انًؼَٛل.  -

 ٔانشـٚعل.  انؼفيع عٍ َأليو انغالفل -

ٔعيطل صـٚل انؼًٛـ ٔتزـٚى انتكيٛـ 2014ػمتٕؿ  يُيْؼتّ نزقء يٍ -
34
 

ٚـ ك صينٛي ْؾا انضقب اننٛؼ يضًؼ عٕرل. ٔيًي ؽ تـِ صتٕل يإتيػ  انضتقب ٔ ْؼافتّ "َضتٍ لإيمت ل 

صٛية، َعًم عهٗ ت إٛق انشـٚعل"ٔيُٓذ  ينهًٌٕ َ يٍ ليإلمالو عقٛؼةا 
35
ٔيًي ؽ ـِ  ٚؼتي يضًتؼ عٕرتل  .

انًظتتؼؿ ا ميمتتتٙ  "اتظتتهُي لينعؼٚتتؼ يتتتٍ  عؼتتيء انًزهتتتل انتأمٛنتتٙ ٔؽهإُتتي يتتتُٓى،  ٌ تكتتٌٕ انشتتتـٚعل

نهتشـٚع".
36
 

 نقؼ ميْى ْؾا انضقب فٙ انعؼٚؼ يٍ ا َش ل اننهيٛل انً ينإل ل ػؿاد انشـٚعل فٙ انؼمتٕؿ ٔانًُيْؼل

 ٛـ.نضـٚل انؼً

                                                           
33
 machd.comانًشٓؼ انتَٕنٙ  

34
 jabhatislah.org/1 catانًٕقع انـمًٙ نهضقب  

35
 انًظؼؿ اننيلق  

36
  انًظؼؿ اننيلق َينّ 
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2114

 ( هظامر هعاداج الذصرىر 1

. ٔنقؼ لـف 2014ػمتٕؿ ُٚيٚـ  ٚعؼ صقب انتضـٚـ يٍ   خـ  صقاب اإلمالو اننٛيمٙ ٔػٕصي فٙ يعيؿػل

 : ؽنك فٙ انعؼٚؼ يٍ انًنتٕٚيت ٔيٍ لُٛٓي

ؽ ـِ لًُيمإل ي تًـ انغالفل لتَٕل فتٙ  ٔيًييُيْؼتّ نهًزهل انتأمٛنٙ ٔيشـٔع مٍ قيٌَٕ ٔػعٙ،  -

انًزهل انتأمٛنٙ، َٔضًهٓى ين ٔنٛيتٓى فـػا فـػا،  ٌ صكًٕا فُٛي ٔفٙ  لُياُي ٔفتٙ  َؾ ـ "عظًُي 2012َٕٕٚٛ 

 عـاػُي ل ٛـ يي  َقل  "
37

، ٔيًي ؽ ـِ  ٚؼي لينًُيمإل َينتٓي "َـٚتؼ  ٌ ٚكتٌٕ انًظتؼؿ انٕصٛتؼ نهتشتـٚع ْتٕ 

ٌّ يشتتـٔع انؼمتتتٕؿ انزؼٚتتؼ ٚتؼتتًٍ انتإُتتٙ انًـفتتٕع  تتـعيانقتتـ ٌ ٔاننتتُل.   
38
ُٔٚظتتض عهتتٗ ؿفتتغ تعتتؼػ  

ٌّ يٍ ٚكتإٌٕ انؼمتٕؿ انزؼٚؼ ٚشـعٌٕ نهقٔاد انًخهٙ نٓؾا ْى   ٚـٚؼٌٔ ٔػتع انشتـٚعل اإلمتاليٛل  انقٔريت،  

.فّٛ"
39
 

ٌّ يعيؿػتتل صتتقب انتضـٚتتـ لتتتَٕل  يَتتل يإكتتـة يتتٍ عتتالل ؿفؼتتّ نهًزهتتل انتأمٛنتتٙ ٔ تتم انً منتت يت  

ي2011  تٕلـ  23انًؼَٛل انًُإخقل عٍ اَتغيليت  ًّ فٙ  ٔاعتـ  ؽ ـِ اننٛؼ ؿػي لينضيد فٙ تظـٚش نهتَٕنٛل ، ٔي

"انعًييتل   تظتُع اإليييتل ٔانظتيل  صٕل انًنيؿ انتأمٛنٙ انؾ٘  يؿ ل فّٛ صـ ل انُٓؼتل 2013 ٓـ  لـٚم 

إلمتاليٛل نتتى َزتؼ  حتـِ فتتٙ ْتؾا انضكتتى،   تظتُع انًٕطتٕ . انإتتؼٚم اإلمتاليٙ انتؾ٘ قييتتل يتٍ  رهتتّ انظتضٕة ا

انالاكٛل، صٛج قينٕا تزتٕف ٔ   ٔانعهًيَٛل ٔصتٗ تـػػا ٔػعٕ  تضل عُئٍٚ عظٕيٓى انهٛإـانٍٛٛ ٔلينعكل َزؼ

يشكم فٛٓي ٔ  تغينف اإلمالو..."
40

لغؼتٕعٓي نهٛإتـانٍٛٛ، ْٔتٕ ٚشتٛـ  ٚتٓى فّٛ صـ تل انُٓؼتل . فٓؾا انتظـٚش

ٌّ انعهًيَٛل   تتُيقغ يع اإلمالو. لينغظٕص  نٗ لعغ تظـٚضيت   اننٛؼ ؿا ؼ ان ُٕ ٙ انتٙ اعتإـ فٛٓي  
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ٌّ صقب انتضـٚـ ٚعؼ   خـ  صقاب اإلمالو اننٛيمٙ لتَٕل ؿاػٚكينٛلا فٙ ؿفؼّ يُتؾ انإؼاٚتل نهًزهتل   

ٌّ اَتغيلتيت  انتأمٛنٙ ٔانُأليو انؼًٚقـاؽٙ. ٔيًي ؽ ـِ اننٛؼ ؿػتي لينضتيد انتأمٛنتٙ صتٕل ْتؾِ انًنتأنل " 

.يغينيل نإلمالو ٔنهؼًٚقـاؽٛل"
41
 

ٌّ صتقب انتضـٚتـ لتتَٕل نتى ٚكتتتف لتؾنك، لتم َألتى انعؼٚتؼ يتتٍ انٕقيتيت ا صتزيرٛتل ٔانًنتٛـات فتتٙ   

لينُنغل انُٓياٛل نهؼمتٕؿ انتٙ اعتإـْي يُيفٛل تًييي نًإيػ  اإلمالو. ٔيًتي ؽ ـتتّ  صتؼٖ  يُّؼػا 2014ُٚيٚـ 

انـاػٚكتينٍٛٛ ػتؼ  "تألتيْـ ياتيت اإلمتاليٍٛٛ :2014ُٚيٚـ  25ْؾِ انتضـ يت ٕٚو انظضف ا رُإٛل صٕل 

انؼمتتتٕؿ انزؼٚتتؼ ؿافعتتٍٛ ا عتتالو اننتتٕػاء ٔانإٛؼتتيء يتتـػػٍٚ ْتيفتتيت ٚنتتقؾ انؼمتتتٕؿ انعهًتتيَٙ، انضكتتى 

ٔاننُل". ٔارخ، اننٛيػة نهقـ ٌ
42
 

ٌّ ْؾا انًٕقف انًعيػ٘ نهؼمتٕؿ   ؼِ عإؼ انـ ٔ  انًقؼيٙ،  صؼ قٛيػات صقب انتضـٚتـ لتتَٕل، فتٙ   

ٌّ انؼمتتٕؿ انزؼٚتؼ نتٛل  .2014ُٚتيٚـ  5ارتًيع لأَظيؿ انضتقب لٕ ٚتل  ؿٚيَتل لتتَٕل ٚتٕو  تي ؽ تـِ "  ًّ ٔي

 ٌّ انقإتٕل لينؼمتتٕؿ  مٕٖ ي ٛل نتكـٚل امتعًيؿ انقٕٖ ا رُإٛل ا ٔؿٔلٛل ٔا يـٚكٛتل نهشتعخ انتَٕنتٙ.  

انزؼٚتتؼ ٔت إٛقتتّ متتٛكٌٕ لًخيلتتل متتهخ  ؿاػة انتَٕنتتٙ َٔٓتتخ عٛتتـات انتتإالػ، ٚزتتخ  ؿمتتيء ػٔنتتل انغالفتتل 

ٔا صتكيو نهشـٚعل ػٌٔ مٕاْي".
43
 

ٌّ يعيؿػتتل انؼمتتتٕؿ انزؼٚتتؼ لتتتَٕل نتتى تقتظتتـ عهتتٗ صتتقب انتضـٚتتـ، لتتم  تتًهل  ٚؼتتي انعؼٚتتؼ يتتٍ   

َتٕاب، صٛتج  7ٔنتّ صتٕانٙ  انًضإتل" انًًختم لتينًزهل انتأمٛنتٙيٍ لُٛٓي "تٛيؿ  تٛيؿات اإلمالو اننٛيمٙ،

عيؿع فٙ انإؼاٚل لعغ فظٕل انؼمتٕؿ، يخم انيظم انًتعهق لضـٚل انؼتًٛـ ٔتزتـٚى انتكيٛتـ، حتى  صقتي 

 عالل يي ٚهٙ:  م انؼمتٕؿ، ٔنقؼ تزنى ؽنك يٍ

ٌّ ْتتؾ 2014ُٚتتيٚـ  19تظتتـٚش اننتتٛؼ انٓي تتًٙ انضييتتؼ٘ ؿاتتٛل تٛتتيؿ انًضإتتل ٚتتٕو  ا انؼمتتتٕؿ يعتتيػي " 

  ٚؼتي  َّتّ  ؽا فتيف فتٙ ا َتغيلتيت انـايمتٛل ٔانتشتـٚعٛل "، يإُٛتي1959نهشعخ انتَٕنٙ ٔ مٕ  يتٍ ػمتتٕؿ 

 مُٛألى امتيتيءا ٔٚ ٛـِ. ف َّّ انًقإهل

نقؼ  عهٍ ؿاٛل تٛيؿ انًضإل  ٚؼي يُيْؼتّ نؼمتٕؿ تَٕل انزؼٚتؼ، يتٍ عتالل انـمتينل انتتٙ  ؿمتهٓي  -

ؿايمتل انزًٕٓؿٚتل، صـ تل  لينغظتٕص ٘  نتٗ انًضتيهتٍٛ لينؼمتتٕؿ  انًقظتٕػ لتؾنكاننٛؼ انٓي ًٙ انضييؼ
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انُٓؼتتل ٔانتكتتتم ٔيتتٍ  تتيؿ ٓى فتتٙ ا صتيتتيل(. ٔيًتتي ٔؿػ فٛٓتتي " ؿفتتغ ْتتؾا انؼمتتتٕؿ،  َّتتّ ًٚختتم اَتكيمتتل عتتٍ 

ٍ عتٍ انؼُٚٛل،  ٚتٍ اإللتؼاع ٔا طتينل صتٍٛ ٚتغهتٗ انًنتهى فتٙ انقتـٌ انٕاصتؼ ٔانعشتـٚ فٙ انًنأنل 1959ػمتٕؿ 

 ٔ يـرعٛل انشـٚعل نٛظٕغ ػمتٕؿا رؼٚؼا." عٍ يـرعٛيت اإلمالو
44
 

 اهتتخ انُتتٕاب انتتؾٍٚ طتتٕتٕا ػتتؼ انؼمتتتٕؿ ُٚتًتتٌٕ  نتتٗ تٛتتيؿ انًضإتتل، يختتم  ًٚتتٍ انقٔااتتٙ، ٔامتتكُؼؿ  -

انؼمتتتٕؿ متتإعل َتتٕابي ُٚتًتتٌٕ  نتتٗ تٛتتيؿ  َياإتتي طتتٕتٕا ػتتؼّ  12ٔ رًتتي  يتتٍ رًهتتل  لتتٕعالقٙ ٔيٕنتتؼ٘ انقٚتتؼ٘.

انًضإل
45
. 

اَنتضيب َٕالتّ لتينًزهل انتأمٛنتٙ، ٔ طتؼاؿْى  يٕقف تٛيؿ انًضإل انًعتيػ٘ نهؼمتتٕؿ يتٍ عتالل تأ ؼٔنقؼ 

 عهُٕا فّٛ يُيْؼتٓى، ٔيًي ٔؿػ فّٛ: "ٚؼٍٚ َٕاب تٛيؿ انًضإل فٙ انًزهتل انتأمٛنتٙ  2014ُٚيٚـ  11لٛيَي ٕٚو 

 قٕة لزًٛع يقتـصيتّ، ْٔٙ: لكم

 تشـٚع. يقتـس اعتًيػ اإلمالو يظؼؿا  ميمّٛاي نه -

 يقتـس ػًيٌ انظضل انًزيَٛل نكم انتَٕنٍٛٛ.  -

.َعتإـ ْؾا انؼمتٕؿ ع ـا عهٗ تَٕل ٔا رٛيل انقيػيل" -يقتـس تزـٚى اإلميءة نهؾات اإلنٓٛل ٔانقـ ٌ  -
46

 

ٌّ يعيػاة يكَٕيت قنى ْيو يٍ اإلمالو اننٛيمٙ نى تقتظـ عهٗ ا صقاب اننتيلقل انتؾ ـ، لتم  تًهل  ٚؼتي   

انًؼافعٍٛ عٍ صقٓى فٙ انتكيٛـ. ٔ طؼؿت فتٙ ْتؾا اننتٛير يزًٕعتل يتٍ ا اًتل انًضنتٕلل عهتٗ  يٍ يزًٕعيت

يٕا لًقتؼيْي انًٕافقل عهٗ فتٕٖ انتٛيؿ اننهيٙ ـّ ٌّ يي ريء  انيظم اننيػك يٍ انؼمتٕؿ انزؼٚؼ، ر ٔيًي ؽ ـتّ " 

 لّ انيظم اننيػك يٍ انؼمتٕؿ انتَٕنٙ انزؼٚؼ ٚغم لأعألى  هٛيت اإلمالو".

 ًّ ٌّ تضزٛـ انتكيٛـ ْٕ  مقيؽ نضكى  ـعٙ حيلل لينقـ ٌ ٔاننُل" ي ؽ ـتّٔي  ٚؼي " 
47
 

 ٌّ  َتيْغ  ٚؼتي انظتيػر  تٕؿٔ اننتٛؼ انشق اننهيٙ لضـ تل انُٓؼتل ٔعهتٗ ؿ متٓى ٔليإلػيفل  نٗ ؽنك، ف 

ٌّ ْتؾا  طتـس لتّ صتٕل ْتؾِ انًنتأنل َتؾ ـ قٕنتّ: انيظٕل انًتعهقل لضـٚل انؼًٛـ ٔتزـٚى انتكيٛـ. ٔيًي لشؼة  "
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انؼمتٕؿ انزؼٚؼ نتَٕل ريء نٛـػٙ  يفل ا ؽـا  انؼاعهٛل ٔانغيؿرٛل   ّ انشعخ، نقؼ  ػعهتل عهٛتّ انعؼٚتؼ 

يٍ انتشْٕيت".
48
 

 حُتيء  2014لينُنإل  نٗ صقب رإٓل اإلطالس اننهيٙ، فقؼ عإـ عٍ يٕقيّ انًعيػ٘ نؼمتٕؿ ُٚتيٚـ   يي

ٌّ ْتتؾا 2014فإـاٚتتـ  6طتتضيٛل عقتتؼْي ٚتتٕو  . ٔيًتتي ؽ تتـِ ؿاتتٛل انًكتتتخ اننٛيمتتٙ متتيٛيٌ لتتٍ ؿيؼتتيٌ " 

كأَُّتي  ّيتل يُإتّتل   تتـاث ٚنتزٛخ نت هعتيت ْتؾا انشتعخ يتٍ فأٚتل ت ٛٛإتّ نًُألٕيتل انتشتـٚع اإلمتاليٙ، ف

ٌّ ْتؾا انؼمتتٕؿ اهإتل عهٛتّ انًضيطظتل انضقلٛتل ٔانتـػتٛيت ٔانيظتم اننتيػك ًٚختم   إتـ  ٔ  فقّ نٓي،  

ػنٛم".
49
 

 ( الخلفٍاخ 2

عهٗ انـاى يٍ  ٌٕ انؼٔافع انتٙ رعهل  صقاب اإلمتالو اننٛيمتٙ لتتَٕل تعتيػ٘ انؼمتتٕؿ ٔتُيْؼتّ 

ٌّ ُْيي قٕ  ٔيٍ لُٛٓي: امى يشتـ ليغتهيل َنإٛي، ف 

 تتم تٛتتيؿات اإلمتتالو اننٛيمتتٙ يختتم صتتقب انتضـٚتتـ لتتتَٕل، ٔتٛتتيؿ انًضإتتل ٔلقٛتتل اننتتهيٍٛٛ، ليمتتتخُيء 

 َظتتيؿ انشتتـٚعل،  تتيَٕا ٚـاُْتتٌٕ لشتتكم  ٔ لتت عـ عهتتٗ صـ تتل انُٓؼتتل، ٔ تتيَٕا ُٚتألتتـٌٔ يُٓتتي  ٌ ٚقتتع 

ٍّ انت انتُظتتٛض عهتتٗ ا نهتشتتـٚع، نكتت ا  ميمتتّٛاي ٔٔصٛتتؼا ٛتتيؿ انهٛإـانتتٙ ػاعتتم صـ تتل انُٓؼتتل، انشتتـٚعل يظتتؼؿا

ٔتضتل ػت ؾ انًعيؿػتل انٛنتيؿٚل ٔانهٛإـانٛتل انتقؼيٛتل ٔ تتم يكَٕتيت انًزتًتع انًتؼَٙ ٔيتٍ لُٛٓتي  َظتتيؿ 

صـ تتل انُٓؼتتل لتتينًزهل انتأمٛنتتٙ، يختتم صتتقب انتكتتتم ٔلينغظتتٕص لعتتغ َتتٕاب انًتت تًـ يتتٍ  رتتم 

  نكخٛـ يٍ انتُيف ت.انزًٕٓؿٚل يخم مييٛل عإٕ، ميًْل فٙ رعم صـ ل انُٓؼل تقؼو ا

ٌّ عؼو انتُظٛض عهٗ انشـٚعل فٙ انؼمتٕؿ انزؼٚؼ، ّٔصؼ  تم ْتؾِ ا ؽٛتي  فتٙ يعيؿػتل انؼمتتٕؿ.   

نإعغ انيظٕل ٔلينغظٕص انيظتم  يُٓي، عهٗ انـاى يٍ  عالٌ يعيؿػتّ انشؼٚؼة ٔنكٍ ُْيي قنى  إٛـ

ٌّ ؽنك نى ٚكٍ مٕٖ ٌّ ْتؾِ ا صتقاب تتـفغ  تم  اننيػك، ف  انتشتـٚعيت انٕػتعٛل ٔيتٍ  لـفْتي ؽؿٚعل،  

 صقب انتضـٚـ لتَٕل.

ٌّ ْؾا انيـع لتَٕل نضقب انتضـٚـ َٓم  عؼي ِ يٍ يإيػ  انتُألٛى انعينًٙ نضقب انتضـٚتـ ٔ منتّ   

تي  ًّ ْٕٔ انضقب انًعيػ٘ نهؼٔنل انًؼَٛل ٔانؼًٚقـاؽٛتل، ٔانتؼٔل انٕؽُٛتل ٔا َألًتل انزًٕٓؿٚتل ٔانًهكٛتل. ٔي
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َتـٖ صيرتل  ؾا انًشـٔع: "َضٍ انٕٛو فٙ عؼى ْؾِ ا صؼاث انزنيو لًظـ ٔانشيوؽ ـتّ رـٚؼة انٕعٙ صٕل ْ

ٌّ ػعئٖ انتؼهٛم ًٚتا ػتزٛزٓي انتإالػ ٔٚظتى  ؽاٌ انُتيك  ـّ ا ييٌ، عيطل ٔ  انًنهًٍٛ  نٗ قٛيػة تٓؼٚٓى  نٗ ل

يٍ انؼًٚقـاؽٛل ٔانزًٕٓؿٚل ٔانؼٔنل انًؼَٛل ٔانشـعٛل انؼٔنٛل".
50
 

 ؾِ انًعيؿػل يٍ قإم لعغ يكَٕيت اإلمتالو اننٛيمتٙ يختم صتقب انتضـٚتـ، فًـتإ تل ّيي انغهيٛل انخيَٛل نٓ

لـفؼٓي نكم تشـٚع ٔػعٙ، ٔ م انً منيت انًُإخقل عٍ انعينى ان ـلٙ، يختم انُألتيو انزًٓتٕؿ٘ ٔفكتـة متٛيػة 

ا ٔيُيْؼلا نإلمالو،  َّٓى عهٗ اـاؿ انغ انً منيت ٚعتإـَٔٓي فكم ْؾِ انشعخ ٔانؼًٚقـاؽٛل، ـا ٕاؿد، ٔمٛؼ  ي

ق خ ٚعتإـٌٔ  َّّ   مٛيػة     . ٔيًي ؽ ـِ صقب انتضـٚـ لتَٕل فٙ لٛيٌ ٔفع لينًنتيرؼ انتَٕنتٛل فتٙ  تٓـ 

ٌّ انُألتيو انزًٓتٕؿ٘ 2011 ٔت  ٌّ فكـة مٛيػة انشتعخ ػتينل ٔيؼتههل ٔ  صتيؿب اإلمتالو ٔانًنتهًٍٛ ٔيتقر  " 

ٔصؼتٓى ٔ تل  ًهٓى".
51
تًكُٕا عٍ ؽـٚقٓي يٍ تأمٛل صقب ٔانُشتيؽ لكتم  ّيي فًٛي ٚغض انؼًٚقـاؽٛل، انتٙ  

، ْٔؾا يي  عهٍ عُّ اننٛؼ ؿػي لينضيد،  صؼ قٛيػات صقب انتضـٚتـ لتتَٕل "انؼًٚقـاؽٛتل  ـٌ صـٚل، ف َّٓي  ٚؼي  ي

َعتإـْي  يـا، ٔفٛٓي قنًيٌ قنى انتشـٚع انؾ٘ ْتٕ لٛتؼ اإلَنتيٌ يتٍ انظتيـ  نتٗ يتي  َٓيٚتل، ْٔتؾا يـفتٕع فتٙ 

ٔرياق  ـعي". انخيَٙ ْٕ ا عتٛيؿ، ْٕٔ يٕرٕػ فٙ اإلمالواإلمالو. ٔانقنى 
52
 

ٌّ صتتقب انتضـٚتتـ لتتتَٕل ٔلعتتغ  َظتيؿِ يتتٍ اننتتهيٍٛٛ، ُٚيْؼتتٌٕ انؼٔنتتل  ٔاَ القتي يتتٍ ْتتؾِ انًإتتيػ ، فت 

ٔيًي ؽ ـِ انًُٓتؼك ْشتيو يضًتٕػ ؿاتٛل  انق ـٚل لتَٕل ٔلقٛل انؼٔل انعـلٛل ٔ م ؿيٕف ْؾِ انؼٔل يخم انعهى.

نضقب انتضـٚـ لنٕؿٚي صٕل ْؾِ انًنتأنل انًكتخ اإلعاليٙ
53
ٌّ  ػعٛتيء  فكتـة انٕؽُٛتل نًتي  ؿاػٔا  ٌ ٚإتتؼعٕا  " 

فكـة ٚكـمٌٕ لٓي انكٛيَيت انتٙ  قييٓي انكيفـ انًنتعًـ فٙ لهؼَي لعؼ  ٌ قنًٓي  نٗ ػٔٚتالت ْقٚهتل صـفتٕا فكتـة 

  يتٍ انًت ايـات ان ـلٛتل نتكتـٚل انٕؽٍ نتظإش ػانل عهٗ نإُيٌ، مٕؿٚي، فهن ٍٛ، فيكـة انٕؽُٛل رقء   ٚتزق

ٌّ  َظيؿ انٕؽُٛل نٓتى  فكتيؿ يؼتههل يختم انتؼٍٚ   ٔانتٕؽٍ نهزًٛتع "َضتٍ َُتًتٙ نهتٕؽٍ قإتم  ٌ  تزقال انإالػ.  

َُتًٙ نهؼٍٚ"
54

ٌّ ْؾِ انًإيػ  ٚتى تزنًٛٓي ٔفق ْؾا انيكـ انًعيػ٘ نهؼٔل انق ـٚل ٔ م يي ْٕ يؼَٙ يٍ عتالل  .  

 يي ٚهٙ:

                                                           
50
، 201 -208، عتؼػ 4102ًٚكٍ انـرٕع  نٗ: " ًْٛل قٛيػة صقب انتضـٚـ نايل نهت ٛٛـ اننٛيمٙ عهٗ  ميك اإلمالو، يزهتل انتٕعٙ  ٚتيؿ صقٚتـاٌ، تًتٕف  

 ، نإُيٌ.241

51
  4100 -18 -01 جرٌذج الرىًضٍح 

52
 2362أترٌل  4س بلى هار 22الجوهىرٌح هي  

53
 4102ْي  0202، 202ْشيو صنٍ، "انخٕالل انٕؽُٛل " نٛنل يٍ اإلمالو فٙ  ٙء، يزهل انٕعٙ عؼػ  

54
 202انًـرع اننيلق، ص  



 

   

4102 

لتينـاى يتٍ  ينٕٓٚيت انق ـٚل، تَٕنٛل، ي ـلٛل،  ييؿاتٛل، معٕػٚل،  ٕٚتٛل رقااـٚتلعؼو اعتـافٓى ل -

     انٕؽٍُٛٛ ييتٕا ػفيعي عٍ ؿاٚل لهؼآَى ػؼ ا متعًيؿ انيـَنٙ، ا َزهٛق٘ ٔاإلٚ ينٙ.   ٌٕ

ٌّ يعيػاة انيكـة انٕؽُٛتل ٚتـتتخ عهٛٓتي عتؼو ا عتتـا  لينـاٚتيت انٕؽُٛتل. ٔعهتٗ    ٌّ ْتؾا ا متيك، فت 

صقب انتضـٚـ ٔاننهيٍٛٛ   ٚضًهتٌٕ    انـاٚتيت اننتٕػاء، ٔ  ٚضتـيتٌٕ ؿاٚتيت لهتؼآَى. ٔيًتي قينتّ ؿػتي 

انُيؽق انـمًٙ ليمى صقب انتضـٚـ لتَٕل فٙ  صؼ انإـايذ انضٕاؿٚل ل صؼٖ انقُٕات انتهيقٚل لتَٕل صٕل 

ّ عـقل لينٛتل   تنتتضق ا صتتـاو، ْٔتٙ يتٍ يغهيتيت ا متتعًيؿ". ٔيًتي نعهى لالػِ، فكيٌ ؿػِ " َّ  اصتـايّ

فٙ صٕاؿ طضيٙ صٕل ْؾِ انًنأنل، ٔتضؼٚؼا صيػحل  َقال انعهى انتَٕنٙ لًؼعم  هٛل اٜػاب لًُٕلل يٍ قإم 

اننهيٍٛٛ: "  ًٚكٍ  ٌ َقاٚؼ عهٗ ؿاٚل    نّ      يضًؼ ؿمٕل  ، فٓٙ عُٕاٌ ٔصتؼة  ّيتل
55
ْٔتؾا ٚعُتٙ  

ّ٘ عهى  عـ ق ـ٘ ٌّ انعهى انتَٕنٙ  ٔ   ٌّ ْتؾِ    ْٕ عُٕاٌ تيـقتل ٔيقاٚتؼة عهتٗ عهتى انغالفتل. ْٔتؾا ٚعُتٙ  

ا ٔؽيٌ ٚزخ  ن ي ْي ٔ ن يء ؿيٕفْي، لم ٚؾْإٌٕ  نتٗ   ختـ يتٍ ؽنتك، صٛتج ٚعتإتـٌٔ انتؾٍٚ ًٕٚتتٌٕ يتٍ 

َّتّ قتتيل فتٙ اٛتـ متإٛم  ، ينتشتٓؼٍٚ  رم انؼفيع عٍ ؿاٚل  ٔؽيَٓى انق ـٚل ًٕٚتتٌٕ "يٛتتل ريْهٛتل"،  

ُٚظتـ عظتإٛل  لضؼٚج َإٕ٘ يُنٕب  نٗ انـمٕل ا عألى "يٍ قيتم تضل ؿاٚتل عًٛتل، ٚتؼعٕ  نتٗ عظتإٛل

فقتهتّ ريْهٛل"
56

.  نٛل ؽنك تكيٛتـا نهزٛتٕه انٕؽُٛتل لتتَٕل، ٔلتينزقااـ، لتينً ـب ا قظتٗ، ٔانإضتـٍٚ، 

ٌّ ْؾا انكال ٌّ  ٓيػة انزُؼ٘  ٔ ٔليإلييؿات انعـلٛل انًتضؼة..   و ع ٛـ رّؼا،  َّّ لظيل ػًُٛل ٚعهٍ  ٚؼي  

 ؿرم ا يٍ يٍ  رم انؼفيع عٍ ؿاٚل ٔؽُّ يخم تَٕل   يعُٗ نٓي يي ػايل فكـة انٕؽُٛل يعيػٚل نإلمالو.

                                                           
55
 2104أترٌل  4هارس بلى  22الجوهىرٌح هي  

56
متيلقي  ًٚكٍ انـرٕع  نٗ، ْشيو انإيلي  ؿاٛل انًكتخ اإلعاليٙ نضقب انتضـٚـ لنٕؿٚي("،انخٕالل انٕؽُٛل " نٛنل يتٍ اإلمتالو فتٙ  تٙء" يـرتع يتؾ ٕؿ 

 02ص 
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 صتتقاب اإلمتتالو  لتُتتٕع انًٕاقتتف تزيْتتّ يتتٍ قإتتم 2014تًٛتتقت ؿػٔػ انيعتتم لتتتَٕل صتتٕل ػمتتتٕؿ ُٚتتيٚـ 

 ٙ ٔصـ يتتتّ لتتتَٕل، فيتتٙ انٕقتتل انتتؾ٘ متتيًْل فٛتتّ ا اهإٛتتل يتتٍ صـ تتل انُٓؼتتل فتتٙ طتتٛيال انؼمتتتٕؿاننٛيمتت

ٌّ قنًي  إٛتـا يتٍ  َظتيؿ اإلمتالو اننٛيمتٙ ٔاعتإـتّ ػمتٕؿاا تٕافقٛي ٔيٍ  لـف  َزيفات انخٕؿة لتَٕل، يختم  ف 

لعؼٓى اؿتتإؾ  انؼمتٕؿ انزؼٚؼ،صقب انتضـٚـ، ٔتٛيؿ انًضإل، ٔانعؼٚؼ يٍ انشٕٛط ٔا اًل لتَٕل َيْؼٕا لشؼة 

ٔلينغظتتٕص صـٚتتل  يٕقيتتّ انًعتتيػ٘ نهؼمتتتٕؿ لعتتؼو  ػؿاد انشتتـٚعل، ٔلعؼتتٓى اٜعتتـ لًنتتأنل انيظتتم اننتتيػك

انؼًٛـ انتٙ اعتإـتٓي  م  صقاب اإلمالو اننٛيمٙ لتَٕل ليمتخُيء انُٓؼل
57
ٔلعغ ا اًل يُيْؼتلا نإلمتالو،  

ٌّ ْؾا انيظم يشزع عهٗ اإلنضيػ. ٔ ّ ؼٔا  ٌّ تزـٚى انتكيٛـ يُيْغ نًإيػ  انقـ ٌ. ٔ    ٚؼي  

ٌّ يُيْؼل ؽٛف ٔامع يٍ اإلمالو اننٛيمٙ نهؼمتٕؿ انزؼٚؼ لتتَٕل،  عهتٍ عتٍ َٓيٚتل انزإٓتل اإلمتاليٛل    

 ػتتؼ انهٛإتتـانٍٛٛ ٔانٛنتتيؿٍٚٛ ٔانقتتٕيٍٛٛ لتتتَٕل. 2011انتتتٙ تشتتكهل يٛتتؼاَٛي ٔ عاليٛتتي قإتتم اَتغيلتتيت   تتتٕلـ 

ْٔتؾا  ؼل  قـب  نٗ  صقاب انٕمؾ انهٛإـانٙ   خـ يُّ  نٗ  صقاب اإلمتالو اننٛيمتٙ.ٔ طإضل صينٛي صـ ل انُٓ

انتضتتٕل لينُنتتإل  نتتٗ قنتتى يتتٍ صـ تتل انُٓؼتتل رتتيء تضتتل ػتت ؾ   ـاْتتيت انضكتتى ٔؿلًتتي َتٛزتتل نإؼاٚتتل لعتتغ 

 انًـارعيت انيكـٚل ػاعهٓي.

رٓي لعغ  صقاب اإلمالو اننٛيمٙ،  ّٔ ا يٍ انًإيػ  انتٙ تـ ـا ي  إٛ ًا ٌّ قن ٔػمتٕؿ  يخم يعيػاة انؼًٚقـاؽٛل، 

ٌّ اٜ   انتؾٍٚ يتيتٕا يتٍ  رتم  ، ٔ ؾنك تـٔٚزٓى نكٌٕ انؼٔنل انٕؽُٛل يعيػٚلا نإلمالو، ْتؾا ٚعُت2014ُٙٚيٚـ   

مٛيػة تتَٕل ٔ تم انتؼٔل  انُيؿ.    ٚعتإـ ْؾا انيكـ ع ـا عهٗ تَٕل لينً ـب ا قظٗ ٔانزقااـ مٛكٌٕ ي نٓى

 انعـلٛل انق ـٚل.

ٌّ انتـ  ٔٚذ نٓؾا انيكـ ٚعتإـ يٍ ا ع يؿ انزنًٛل انتٙ تّٓؼػ امتقـاؿ انؼٔل انق ـٚل، لًغتهف  َألًتٓي. 

                                                           
57
ٌّ صـٚل انؼًٛـ   تتُيقغ يع اإلمالو ٔيًي ؽ ـِ اننٛؼ ٔفٚـ انش ٌٔ انؼُٚٛتل فتٙ صكٕيتل   اننتٛؼ يٓتؼ٘ رًعتل، نقؼ اعتإـت لعغ قٛيػات صـ ل انُٓؼل  

قؼمتيت" ٔانًعـٔ  لتعيؽيّ يع صـ ل انُٓؼل صٕل انيظم اننيػك " َّّ يُنزى يع ػُُٚي انضُٛتف  َّتّ ؿاعتٗ فتٙ  ٌ ٔاصتؼ صـٚتل انؼتًٛـ ٔعتؼو انًتل لينً

 4102ييؿك  2ًٚكٍ انـرٕع  نٗ انظإيس ا مإٕعٙ ا حٍُٛ 
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 2011-رٕاٌ -23َيل انًظؼؿ اننيلق، -

  نٛإٛل ينتقهل( 2014-16/01انعـب  -

 ؽات تٕرّ قٕيٙ(  ينتقهل  2012فٛيـ٘  4انًنتقإم  -
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.لهإُيٌ(



 

   

4102 

 

01911

11404921111192

11404921118841  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

