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رحب دمحأ  .د 

رخاز رحب  نع  ثيدـحلاب  نوـكي  اـم  هبـشأ  ـ31  لا اـهتقالطنا  ىركذ  يف  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  نـع  ثيدـحلا  نإ 
ارفـس هقامعأ  يف  يوحي  هنوك  ةيـضقلاو ، نطولاو  نيدلا  ةمدخل  بوؤدلا  لمعلا  تيقاويو  ءاطعلاو  ةيحـضتلاو  داهجلا  رردب 

خيرات يف  ايعون  احتف  تلثم  يتلا  ةرطعلا  اهتريـسو  ةـكرحلا  خـيرات  اهب  لـفح  يتلا  ماـظعلا  اـياضقلاو  ثادـحألا  نم  ـالماكتم 
ينيطسلفلا ينطولا  لمعلاو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  راسم  يف  الئاه  الوحتو  ينيطسلفلا  انبعش 

هاذش ترـشنو  هتثب  يذـلا  بذـعلا  قيحرلا  ىلع  فوقولل  ةيرورـضو  ةـمزال  ةـفقو  سامح  ةـقالطنال  ةرطعلا  ىركذـلا  يدـي  نيب 
تاــــطحملا مـــهأ  ىلع  جورعلاو  ةيــــضاملا ، ـ31  لا ماوعــألا  ةـــليط  ينيطـــسلفلا  اـــنعقاو  ليـــصافتو  اـــيانثو  قــمع  يف  ساـــمح 

تباوــثلاو قوـــقحلا  سيركت  وـــحن  نوـــميملا  اهيعـــسو  قـــيرعلا  ينطوـــلا  اـــهراوشم  يف  ةـــكرحلا  هجاوـــت  يتـــلا  تايدـــحتلاو 
امهؤافلحو ينويهـصلا  نايكلاو  ةـيكيرمألا  ةرادإلا  اـهربك  ىلوتت  يتلا  فادهتـسالاو  ةيفـصتلا  عيراـشم  لـظ  يف  ةينيطـسلفلا 

نييلودلاو نييميلقإلا 

الدتعم ايمالسإ  اباطخ  سامح  تمدقو  ةيمالسإ ، ةيعجرم  تاذ  ينيطـسلف  ينطو  ررحت  ةكرحك  سامح  ةكرح  تقلطنا  دقل 
ماجـسنالا نم  ةـعيفر  ةـلاحو  اعئار  اـجوازت  تدّيـشو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلاو  ةينيطـسلفلا  ريهاـمجلا  ىدـل  عساولا  هادـص  دـجو 

ليج ءانب  نم  ةـكرحلا  تنّكم  ةخـسار  ةدـعاقو  ةبلـص  ةيـضرأ  دـجوأ  ام  ةـينطولا  ميهافملاو  ةـينيدلا  ميهافملا  نيب  لماكتلاو 
ءبـعب عالطــضالا  يف  ىلجت  اـم  وـهو  يروـثلا ، سَفَّنلاو  ةــينطولا  حورلا  عـم  ةــيناميإلا  حورلاو  يدــئاقعلا  ركفلا  لـمحي  دــيرف 

ينطولا لمعلاو  ةمواقملاو  داهجلا  راوشم  يف  تايحضتلا  لذبو  هراكملاو  قاشملا  لمحتو  ةيضقلاو  نطولا 

يــسايسلا لــمعلاو  مواــقملا ، يداــهجلا  لــمعلا  نـم  ةعــساو  رئاود  ىلإ  يــضفي  اــباب  قرطن  اــننإف  ساــمح  نــع  ثدــحتن  نــيحو 
لاجملا يف  تعدبأ  دـقف  عساولا ، يبعـشلا  ينطولا  لمعلاو  مظنملا ، يعامتجالا  لمعلاو  يوعدـلاو ، يوبرتلا  لمعلاو  نيـصرلا ،



تاراـسمو ةـكرح  يف  ةـلعاف  ةمـصب  اـهل  ناـكو  يعاـمتجالاو ، يوعدـلاو  يوبرتـلا  نادـيملاو  يــسايسلا  نادـيملا  اـمك  يركــسعلا 
تاسدقملاو ضرألل  لماشلا  ريرحتلا  عورشم  راطإ  يف  ةمكاحلا  اهتبرجت  لالخ  نم  ةيسايسلا  ثادحألا 

تيمـس يتلا  ىلوألا  ةكرابملا  ةضافتنالا  ةديلو  نكت  مل  سامح  نأ  رامـضملا  اذه  يف  اهيخوت  يغبني  يتلا  ىلوألا  ةقيقحلا  نإ 
ةعاـمج هـب  تعلطــضا  يذـلا  يمالــسإلا  يداـهجلاو  يوعدـلا  لـمعلا  لـحارمل  اـيعيبط  اـجاتن  تناـك  اـمنإو  ةراـجحلا ،" ةـضافتنا  "

، ةيمالــسإلاو ةــيبرعلاو  ةينيطــسلفلا  دوــهجلا  لــكل  اــيقيقح  ادادــتماو  يـــضاملا ، نرقلا  تاــينيعبرأ  ذــنم  نيملـــسملا  ناوخــإلا 
علطم ذنم  ةلداعلا  هتيضقو  ينيطسلفلا  انبعـش  ضايح  نع  تداذو  ةمواقملاو  داهجلا  ةيار  تعفر  يتلا  ةقداصلاو ، ةصلخملا 

مويلا ىتحو  يضاملا  نرقلا 

تاظحللا عم  لوألا  اهنايب  رودـصو  نادـيملل  اهلوزن  قفارتو  ةراجحلا ، ةـضافتنال  ساسألا  ءبعلا  سامح  تلمح  ةـيادبلا  ذـنم 
كلذ عـقاولا  ىلإ  جرخ  ثـيح  ينيطـسلفلا ، عراـشلا  يف  تاـجاجتحالا  ةوذـج  لاعـشإو  اـهتايلاعف  ديعــصتو  ةـضافتنالل  ىلوـألا 
حافك نم  ةـقرافلا  ةـيخيراتلا  ةـظحللا  هذـهل  ايونعمو  ايوعدو  ايوبرت  مهتدـعأ  نيذـلا  ةـكرحلا  رداوكو  ءانبأ  نم  زيمتملا  ليجلا 

نيمايملا اهتندسو  عفادلا  اهدوقوو  ةضافتنالا  ناونع  اوناكف  انبعش ، داهجو 

ةيرظنلا مّطحو  ينويهـصلا ، عمتجملا  يف  ًالئاه  ايود  سامحل  مواقملا  يركـسعلا  لمعلا  ثدـحأ  دـقل  يداـهجلا ، ىوتـسملا  ىلع 
ينيطسلفلا يحافكلا  لمعلا  لحارم  لك  يف  ةينمألاو  ةيركسعلاو  ةيسايسلا  هتاباسح  كبرأو  لالتحالل  ةينمألا 

اميأ روطت  مث  ىلوألا ، ةـضافتنالا  نابإ  ةـفلتخملا  ةيبعـشلا  تايلاعفلاو  تاراـطإلا  لاعـشإو  ةراـجحلا  قشرب  ساـمح  داـهج  أدـب 
ةمواـقملاو حاــفكلا  ةــحاس  تدهــشو  ةــكرحلل ، يركــسعلا  حاــنجلا  ماــسقلا  نيدــلا  زع  ديهــشلا  بئاــتك  سيــسأت  رثإ  يف  روـطت 

دوـنجلا فـطخو  ةيداهـشتسالا  تاـيلمعلا  مـث  نـمو  نيكاكــسلاب  برــضلا  لـثم  ةـمواقملا  تاودأ  نـم  ةدـيدج  تاودأو  بيلاـسأ 
ماـع سدـقلا  ةـضافتناو  ماـع 2000  ىــصقألا  ةــضافتنا  عالدــنا  رثإ  يف  اـصوصخو  خــيراوصلا ، قـالطإو  سهدــلا  تاــيلمعو 

ةيـصان تلذأ  يتلا  ةريخألا  ديعـصتلا  ةـلوج  نابإ  تينروكلا  خـيراوص  مادختـسا  ربع  ةـعجوملا  تابرـضلا  ىلإ  الوصو  ، 2015
لـالخ نـم  ةــيريهامجلا  تاـقاطلاو  يروـثلا  نوزخملا  لـيعفت  ارخآ  سيلو  ينويهــصلا ، عـمتجملا  يف  بـعرلا  تـثبو  لــالتحالا 

ةينيطـسلفلا ةيـضقلل  ةـعفار  تلكـش  يتـلاو  يـضاملا ، راذآ  سراـم / رهـش  ةـياهن  تقلطنا  يتـلا  راـصحلا  كـفو  ةدوعلا  تاريـسم 
ايلودو ايميلقإ  ايسايسو ، اينمأ  ينويهصلا  نايكلا  تكبرأو  ينيطسلفلا  بعشلا  تدحوو  يلودلا  ىوتسملا  ىلع 

لـالتحالا دـي  ىلع  ةـكرحلا  اـهتقلت  يتـلا  ناودـعلا  لاكـشأو  تابرــضلا  ةوـسقو  ينويهــصلا  شطبلاو  عـمقلا  ةدـش  نـم  مغرلاـبو 
ةرباـصملاو مزعلاو  دـلجلا  نم  ريثـكب  اـهتهجاو  يتـلا  تابوعـصلاو  نحملا  لـك  تزواـجت  اـهنأ  ـالإ  ةيـضاملا  ـ31  لا ماوعألا  ةـليط 

ريرحت لـيبس  يف  مهتاـيحب  اوحــضو  مـهتاوذ  اوـنفأ  نيذــلا  ذاذــفألا  لاـجرلاو  تاداـيقلا  نـم  صاـخ  زارط  اــهءاول  لــمح  يتـلا 
يــسيتنرلا روتكدـلاو  نيــساي  دـمحأ  ماـمإلا  ديهــشلا  خيــشلا  مهــسأر  ىلعو  مهتيــضقو ، مهبعــش  ةـعفرو  مهتاسدـقمو  مـهنطو 

ديعـس نيخيـشلاو  روـصنم  لاـمجو  ميلــس  لاـمج  نيخيــشلاو  ةـمداقملا  مـيهاربإ  روتكدـلاو  بنــش  وـبأ  ليعامــسإ  سدـنهملاو 
ةدهاجملا ةميظعلا  ةكرحلا  هذه  ءانبأو  ةداق  نم  ريثكلا  مهريغو  يربعجلا  دمحأ  ديهشلاو  ناير  رازنو  مايص 

ظفاحملاو ةينطولا ، طباوضلاو  ميقلاب  مزتلملا  يسايسلا  لمعلا  نم  ايقار  اجذومن  ةكرحلا  تمدق  يـسايسلا ، ىوتـسملا  ىلع 
ريدقتو باجعإو  ةداشإ  عضوم  سامح  اهب  تعتمت  يتلا  ةيـسايسلا  ةيمانيدلاو  ةنورملا  تناكو  انبعـش ، تباوثو  قوقح  ىلع 

ءارج نم  ةينيطـسلفلا  ةـحاسلا  تباصأ  يتلا  ةـقحالتملا  تارايهنالا  دـعب  انتمأو  انبعـش  لـمأ  ةـكرحلا  يف  اوأر  يذـلا  نيريثكلا 
نمألا ظفحل  ةـيفيظو  ةينيطـسلف  ةادأك  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  ةأشنو  ةـيداصتقالاو ، ةـينمألا  هتاـقحلمو  ولـسوأ  قاـفتا  عيقوت 
ينمألا نواعتلاو  قيـسنتلا  ربع  ةـيتحتلا  اهانب  كيكفتو  برـضو  اـهرداوك  لاـيتغاو  لاـقتعاو  ةـمواقملا  ةـقحالمو  ينويهـصلا 

لالتحالا عم 

ىدمو ةكرحلا ، هتغلب  يذـلا  يـسايسلا  يعولا  قمع  نع  ماع 2016  سامح  ةدايق  اهتردصأ  يتلا  ةيـسايسلا  ةـقيثولا  تربعو 
ةدـح صاـصتما  يف  اـهتعاربو  اـيلودو ، ايمالـسإو  اـيبرعو  اينيطـسلف  طـيحملا ، يـسايسلا  عقاولا  ةـكرح  ةـبكاوم  ىلع  اهتردـق 

ةفلتخم ةينمز  لحارم  يف  اهب  ساسملا  وأ  اهعالتقا  تلواح  يتلا  ريصاعألا  زواجتو  طوغضلا 



بعـــشلاب ةـــقالعلا  تاذ  تاــقلطنملاو  ميهاــفملاو  ئداــبملا  نــم  دـــيدعلا  تلواــنت  ةـــلماش  ةـــيؤر  ىلع  ةـــقيثولا  تلمتـــشا  دـــقف 
، ةـيلودلاو ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  اـياضقلل  ةــكرحلا  ةرظن  نـع  الــضف  لـالتحالا ، عـم  هعارــصو  ةــينطولا  هتيــضقو  ينيطــسلفلا 

ملاعلاو ميلقإلاب  فصعت  يتلا  ةفصاعلا  تاريغتملا  لظ  يف  ةيجراخلاو  ةيلخادلا  اهتاقالعو 

تانزاوملاو تايولوألا  هقف  اهلامعإو  يـسايسلا  لمعلا  ةـفد  ةرادإ  يف  اهتنورمو  اـهتمكحو  ساـمحل  يـسايسلا  ركفلا  روطت  نإ 
فييكتو ةفلتخملا ، ةينمزلا  لحارملا  نيب  رسيو  ةيبايسناو  ةسالسب  اهب  لاقتنالا  عاطتسا  ةماعلا ، اهتاسايسو  اهفقاوم  نمض 

ةردـقلا اـهحنمو  انتيـضقو ، انبعـشل  بساـكملاو  عفاـنملا  لـضفأ  ققح  اـم  عـقاولا ، تايـضتقم  قـفو  اـهراسمو  اـهعاضوأو  اـهلاح 
ةينيطـسلفلا ةيـضقلا  دأول  ةروعـسملا  اهتالواحم  يف  تكفنا  ام  يتلا  ةـبقاعتملا  تاـططخملاو  تارماؤملا  ىلع  فاـفتلالا  ىلع 

ىربكلا اهاياضقو  اهدوجو  سمطو 

لالتحالا اهنش  يتلا  ناودعلاو  بورحلا  تاجومو  راصحلا  تاديقعت  مغر  سامح  تعاطتـسا  مكحلا ، ةبرجت  ىوتـسم  ىلعو 
ةبرجت مدـقت  نأ  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  اهتـشاع  يتلا  ةيئانثتـسالا  فورظلا  لمجمو  ةزغ ، عاـطق  يف  اـصوصخو  انبعـش ، ىلع 

ةحـضاو ةردـق  تـتبثأو  ةزغ  عاـطق  يف  تفـاللا  هروـطتو  مواـقملا  اـهجمانرب  ىلع  ظاـفحلا  نـم  اـهلالخ  تـنكمت  ةـلاعف  ةـمكاح 
تاجايتحاو دومصلا  تاموقم  نم  ةلوقعم  دودح  ريفوتو  ايعامتجاو  ايداصتقاو  ايسايس  انبعش  نوؤشو  حلاصم  ةرادإ  ىلع 

ريهامجلاو سانلا 

تــضاخو ينيطـــسلفلا ، يـــسايسلا  ماــظنلا  بلـــص  يف  ساــمح  تــطرخنا  ةــيلئاصفلا ، تاــقالعلاو  ينطوــلا  ىوتـــسملا  ىلعو 
ةموكحلا ليكـشت  نم  تنكمتو  ةـيناملربلا ، ةـيبلغألاب  تزاـفو  ماع 2006  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  ربع  ةـيطارقميدلا  ةـبرجتلا 

نع اـهءاصقإ  اولواـحو  اـهيلع  اوـبلقنا  اـهموصخ  نأ  ــالإ  ةرــشع ، ةــيداحلا  ةــينطولا  ةدــحولا  ةــموكحو  ةرــشاعلا  ةينيطــسلفلا 
نم ةــليوط  ةلــسلس  هدــعب  أدــبتو  ماــع 2007  ضيغبلا  ماــسقنالا  ثادــحأ  نــم  ةزغ  يف  ثدــحي  اــم  ثدـــحيل  مــكحلا ، دهـــشم 

ةرهاـقلا يف  اـهعيقوت  مت  يتـلا  ةددـعتملا  تاـقافتالا  مغر  موـيلا  ىتـح  اهفادـهأ  قـيقحت  يف  تلـشف  يتـلا  ةـينطولا  تاراوـحلا 
ةزغو ةحودلاو 

ةهجاومل غرفتلاو  ماسقنالا  ءاهنإو  ةينطولا  ةدحولا  قيقحت  لجأ  نم  حـتف  ةـكرح  يف  اهناوخإل  اهدـي  دـمت  سامح  تلاز  امو 
ةيجيتارتساو دحوم  ينيطسلف  فصب  ةينيطسلفلا  ضرألل  هعالتباو  تاسدقملاو  سدقلا  ىلع  هلوغتو  ينويهصلا  لالتحالا 

يباـجيإ فـقوم  وأ  هاـجتا  يأ  يدــبت  ـالو  هـيلع ، قاـفتالا  مـت  اـم  ىلع  ةرم  لـك  يف  بـلقنت  حــتف  ةــكرح  نأ  ــالإ  ةــعماج ، ةــينطو 
اهلهأو ةزغ  ىلع  ةـــيناسنإاللا  اـــهتابوقع  ضرف  يف  رمتـــستو  ةـــينطولا ، ةكارـــشلا  ساـــسأ  ىلع  ةدـــحولاو  قــفاوتلا  قـــيقحتل 

نيدماصلا

ةجيتـن ةــفعاضم  اـنامثأ  تـعفدو  ةــيقالخألا ، اـهئدابمو  ةــيئدبملا  اــهفقاوم  عـم  ساــمح  تمجــسنا  يجراــخلا ، ىوتــسملا  ىلع 
لـالخ نـم  اهـسفن  نـع  ريبـعتلاو  ةـيرحلا ، يف  ةـقطنملا  بوعــش  قـح  عـم  ةيبعــش  ةـكرحكو  ةـمواقم  ةـكرحك  يعيبـطلا  اـهفوقو 

يسايسلا دادبتسالاو  يجراخلا  لخدتلا  نع  اديعب  ةيقيقحلا ، اهتدارإ  سكعي  يسايس  ماظن 

ينطولاو يـسايسلا  اهعورـشمو  اهداهج  راصح  لواحت  ةمـشاغ  تاططخمو  ةسرـش  ابورح  تلاز - امو   – سامح تهجاو  دقل 
تاططخملاو بورحلا  تزواجت  اـمك  لـضفب هللا  كـلذ  تزواـجت  اـهنكل  ءاوسلا ، ىلع  نيبرقـألاو  نيدـعبألا  فرط  نم  يررحتلا 

قوقحلاب كسمتلا  ةلـصاوم  نع  اهينثو  اـهنيقي  نيهوتو  اـهتميزع  رـسك  نم  راـصحلاو  طغـضلا  فصاوع  نكمتت  نلو  ةيـضاملا ،
تايدحتلا تغلب  امهمو  فورظلا  تناك  امهم  اهبعش  تابستكمو  حلاصم  نع  عافدلاو  ةينيطسلفلا  تباوثلاو 

لمع يأ  نع  اهـسفنب  يأنلاو  ةـيلاعلا  ةيـسايسلا  اهتنورمو  ميوقلا  ينطولا  اهكولـسو  لدـتعملا  يمالـسإلا  اهباطخ  نم  مغرلاـبو 
، ةــيباهرإلا تاـمظنملا  ةــمئاق  نمــض  اراـهج  اهعــضوب  ةــيكيرمألا  ةرادـإلا  تماـق  دــقف  ةينيطــسلفلا  ةــيفارغجلا  ةرئادــلا  جراــخ 

نأ ــالإ  يــضاملا ، سيمخلا  ةدــحتملا  ممــألا  ةــماعلا  ةــيعمجلا  نـم  رارق  رادصتــسا  ربـع  اــهتمواقم  مـيرجتو  اــهتنادإ  تلواــحو 
زربيو ةـلتاقملا ، ةينيطـسلفلا  ةدارإلا  راصتناو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ةـلادعب  يحوي  ام  اذـهو  عيرذـلا ، لشفلاب  تءاـب  اـهتلواحم 
معدو لـالتحالا  مـئارج  يف  ةرـشابملا  اهتكارـشو  ينيطــسلفلا  انبعــش  هاـجت  ةـيكيرمألا  ةسايــسلل  يرــصنعلاو  يــشافلا  هجوـلا 



يف ليلـضتلاو  بذـكلاو  قافنلا  هوجو  نم  ريثكلا  فيز  نع  ماثللا  طيميو  انتاسدـقمو ، انـضرأل  هدـيوهتو  هناـطيتساو  هناودـع 
ةكرحلل يلودلا  رثألا  ىلع  دكؤي  ام  اذهو  صوصخلا ، هجو  ىلع  ميلقإلا  لودو  ابوروأ 

- ىــضم تـقو  يأ  نـم  رثـكأ  تـالاجملا  فـلتخم  يف  اروـطتو  اجــضن  رثـكأ  موـيلا  تتاـب  يتـلا   - ساـمح تزواــجت  دــقل  اــماتخو ،
نم هلثمت  امب  ةـنهارلا  ةيـسايسلا  ةـلداعملا  نمـض  بعـص  مقر  ىلإ  لوحتتو  ةـيملاعلا  قافآ  غلبتل  ةـيميلقإلاو  ةـيلحملا  دودـحلا 

ةيــضقلا بيوذـتو  ةيفــصتو  فادهتــسا  تـالواحم  هـجو  يف  ةـنيتم  اـعردو  ةينيطــسلفلا  ةـحاسلا  ىلع  ةخــسارو  ةبلــص  ةوـق 
ةينيطسلفلا

، سدــقلا وـحن  نيقداـصلا  نينمؤـملا  لـفاحج  هـيف  مدــقتتو  نذإـب هللا  راـصحلا  لــيل  يلجني  ىتـح  ــاليوط  تقوـلا  لوـطي  نـلو 
ىلإ نورجهملا  نوينيطسلفلا  نوئجاللا  دوعيو  اريبتت ، اولع  ام  اوربتيو  ةنياهصلا  هوجو  اوؤوسيو  نيربكم ، نيللهم  نيحتاف 

ميكحلا زيزعلا  وهو  ءاشي  نم  رصني  رصنب هللا ، نونمؤملا  حرفي  ذئمويو  ةزيزعلا ، مهرايد 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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