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T H E  P U L S E  O F  T H E  M I D D L E  E A S T

ةّرملل ّيمسر  وحن  ىلع  اهبلاطمو  اهّتيوه  نع  نلعت  ّةيقارعلا  ساقفقلا  لئابق 
ىلوألا

يه ةدحاو  ةيمست  تحت  طارخنالا  ناتسغادو " ناشيـشو  سكرـش   " نم ّة  يقارعلا ساقفقلا  رئاشع  ولثمم  لواحي  ّةيناميلـسلا :
نّييحيسملا يعسل  لثامم  وحن  ىلع  مهبلاطمو  مهدوهج  ديحوت  ىلإ  ًايعـس  نوّلثمي ، امبو  ناتـسغادلاو ،" ناشيـشلاو  سكرـشلا  "

يف ةبغرلا  ةكرتشملا  ةيمستلا  هذه  سكعتو  نايرسلا ." نّييروشآ  ودلكلا   " ّةيموقلا ةيمستلا  تحت  مهسفنأ  ديحوت  ىلإ  نّييقارعلا 
، قارعلا ناتسدرك  ميلقإل  ةعباتلا  ّةيناميلـسلا  ةظفاحم  يفو  .ةفلتخملا  ّةيقارعلا  تّايلقألا  ّةيقبب  ةوسإ  مهّلثمي ، دّحوم  مسج  ميدقت 

ّمض ءاقل  يف  ماـع 2016  نم  ربمفون  / يناـثلا نيرـشت  سيمخلا بـ24  ساـقوقلاو  ناشيـشلاو  سكرـشلا  نع  نولثمم  عـمتجا 
نمض مهجاردإب  ةبلاطملل   " MCMD ّةيمالعإلاو ّةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسّسؤم   " هتدقع ّةيناميلسلا  يف  تّايلقألا  نع  نيلثمم 

.رمتؤملا لالخ  نم  ًّايمسر  مهبلاطم  نالعإو  ّةيقارعلا  تّايلقألا 
ّيداحتإلا ّيقارعلا  روتـسدلا  فارتعا  ًّالوأ ، يلي : امب  بلاطملا  هذه  روتينوملا " "ـ واتك ل دـمحأ  قارعلا  يف  سكرـشلا  ميعز  صّخلو 

جرادإ ًايناث  ًّايمسر ، اهب  فرتعملا  ىرخألا  تّايلقألا  ّةيقب  نمض  ناتسغادلاو ، ناشيشلاو  سكرـشلا  نم  ّةيقارعلا  ساقفقلا  لئابقب 
ىلع تاراسم  ةسـّسؤم  لمعت  يذـلا  تا ، ّ يلقألا قوقح  نوناق  ّة  دوسم ةيامحب  ةلومـشملا  ّةيقارعلا  تّايلقألا  نمـض  مهئامـسأ 
اتوك ماظن  لالخ  نم  ّيداحتإلا  ناملربلا  يف  مهليثمت  نم  ىندأ  ّدح  نامـض  ًاريخأو ، ًاثلاث  ّ.يداحتإلا  ّيقارعلا  ناملربلا  ىلإ  هميدـقت 

.اتوك ىلع  تزاح  يتلا  ّةيقارعلا  تّايلقألا  ّةيقبب  ةوسإ  تّايلقألا ،
، ّيمسر ديعـص  ىلع  اهّلثمي  ًّايـسايس  ًارّايت  اهليكـشت  مدع  ىلإ  اهبلاطمب  ّمدقتلا  يف  ّةيقارعلا  ساقفقلا  رئاشع  رّخأت  ببـس  دوعيو 

.بلاطملا هذهب  ّمدقتلا  اهل  نكمي  ةدّحوم  تاماعز  ىلع  قاّفتإلا  مدع  نع  ًالضف 

انأدـب اّننكل  ًّايـسايس ، ًابزح  سـّسؤن  مل  : " هلوقب ّيـسايس  رّايت  وأ  بزح  سيـسأت  مدـع  بابـسأ  روتينوملا " "ـ واـتك ل دـمحأ  حرـشو 
، قارعلا يف  ةسكارـشلل  ًّالثمم  يتفـصبو  .كوكرك  يف  ّيـسيئرلا  اهّرقمو  ماـع 2004  يف  ّة  يريخلا نماضتلا  ّة  يعمج Cookies help us deliver our services. By using them you accept our use ofسيسأتب 
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مولس دعس 
ضبن مهاسم  , بتاك 

قارعلا

ّنوـكملا نم  ريتركـسلا  ناـك  نيح  يف  ّيناشيـشلا ، ّنوـكملا  نـم  ـةّيعمجلل  سيئر  حيـشرت  ّمـتو  ـةّيعمجلا ، سيئرل  ًاـبئان  تـلمع 
نم ّنكمتن  مل  ّةينمألا  فورظلا  ببسب  نكلو  ًاصخـش ، اهددع 450  غلابلا  ةّماعلا  ةئيهلا  لبق  نم  تاباختنإلا  ترجو  .يناتـسغادلا 
لاح يف  ىربكلا  ّةيـسايسلا  تارّايتلا  ةـنميه  تحت  عوقولا  نم  انفوخ  كلذ  ىلإ  فاضيو  ّيـسايس ، ليكـشت  ىلإ  ـةّيعمجلا  لـيوحت 

". ّلقتسملا ّيسايسلا  رّايتلا  نالعإ 
رئاشعلا يلثمم  نيب  كرتشملا  لمعلا  ّةيمهأ  ىلع  يرابلا  دبع  ناندـع  روتكدـلا  نماضتلا "  " ـةّيعمج يف  ناتـسغادلا  ّلثمم  ّددـشو 

لصأ نمو  ةمومع  ءانبأ  ربتعت  ناشيشلاو  ناتسغادلاو  سكرشلا )  ) ةغيدألا رئاشع  ّنإ  : " لاقو ّيساقفقلا ، لامشلا  نم  ةردحنملا 
لامـشلا بوعـش  ـةّيوه  لـمحت  يهو  ةـكرتشملا ، اـهتاداعو  اـهتفاقثو  اـهّتيفارغجو  اـهخيرات  ىرخـألا  ماوقـألا  نـع  اـهّزيمي  دـحاو ،

". ةدحاو ّةيفاقث  ّةيوه  نع  ةّربعم  اهفصوب  ّمدقتت  نأ  تقولا  ناح  اذلو ، .ّيساقفقلا 
يف اهتكراشم  فاعـضإ  يف  ًّايفارغج ، ةزكرمتم  ريغ  ّةيلقألا  نوك  عم  ّةيـساقفقلا  رئاشعلا  لاح  يف  ددـعلا  ـةّلق  لماع  عمتجا  دـقو 

ةباـقن سيئر  ناتــسغادلاو  ناشيــشلاو  سكرــشلا  نوؤـشب  ـةّينعملا  نماـضتلا "  " ـةّلجم ريرحت  سيئر  حرــشو  .ةـّماعلا  ةاـيحلا 
ساـقفقلا رئاـشع  تناـك  : " هلوقب عضولا  روتينوملا " "ـ يناتـسغادلا ل نيـسح  دـّمحم  ثحاـبلا  كوكرك  يف  نّييقارعلا  نّييفاحـصلا 

ماع يف  ّيأ  ةنس ، لبق 150  ّةيرصيقلا  ايسور  هب  تماق  ّيرسق  ريجهت  ّةيحض  ناتـسغادلاو  ناشيـشلاو  سكرـشلا  نم  ّةيقارعلا 
ايروسو ندرألا  ىلع  اـهعيزوتب  مهرودـب  نّويناـمثعلا  ماـقو  ـةّيكرتلا ، يـضارألا  ىلإ  ّيـساقفقلا  لامـشلا  نم  اـهداعبإ  ّمتو  ، ١٨٦٤

". قارعلاو
ىلإ اوحزن  نيذـلا  سكذوثرألا ، نمرألا  لثم  ةداـبإلا  تهجاو  ىرخأ  تـاّيلقأ  عم  ةـكرتشم  رومأـب  اـنعمجت   " ةاـسأملا هذـه  فاـضأ :
ىلإ اوضّرعت  مهرودـب  نيذـلا  نّييدـيزيإلا ، عم  انعمجت  امك  ماع 1915 . يف  كارتألا  ّدـي  ىلع  مهتداـبإ  دـعب  ىرخأ ، نادـلبو  قارعلا 

". ماع 2016 يف  شعاد  ميظنت  ّدي  ىلع  اهرخآ  ناك  تادابإلا  نم  ةلسلس 
: ناشيـشلل ةـفورعم  تانطوتـسم  ثالث  كانه  : " نمحرلا دـبع  نزام  نماضتلا "  " ـةّيعمج يف  ناشيـشلا  لـثمم  لاـق  هتهج ، نمو 

نيكرات اهنم ، برهلا  نم  ناشيشلا  نّاكـسلا  حجنو  ًامامت ، ضرألا  عم  تّيوس  دقلو  .ّةيديمحلا  اهمـساو  ىلايد  ةظفاحم  يف  ىلوألا 
يف ةجيوحلا  ءاضقب  يسّابعلا  ةيحان  يف  ّةيسيئر  ةيرق  كانهو  ماع 2007 . يف  اهومجاه  نيذلا  نيفّرطتملا  نيّحلسملل  ءيش  ّلك 

ىـسنن الو  نيدلا ، حالـص  ةظفاحمل  ةعباتلا  وتامروخزوط  ءاضق  يف  ّةيناشيـشلا  نالباب  ةجكني  ةـيرق  دـجوت  امك  .كوكرك  ةـظفاحم 
ببـسب سكرـشلا  وأ  ناتـسغادلل  ةنطوتـسم  وأ  ةـيرق  دوجو  دهـشن  مل  اّننأ  ّـالإ  .راـبنألا  ةـظفاحمب  ةـجّولفلا  ةـنيدم  يف  مهدوجو 

" . ندملا زكارم  يف  مهجامدناو  مهرارقتسا 
مه ناشيشلا  ّنأ  ىلع  ّةيساقفقلا  رئاشعلا  يلثمم  نيب  ًاقاّفتإ  كانهو  ةمـسن ، ـ15000  لا قوفي  مهددع  ّنإف  واتك ، ريدقت  بسحبو 

.سكرشلا ًاريخأو  نّويناتسغادلا ، مهيلي  ددعلا ، ثيح  نم  ىلوألا  ةبترملا  يف 
ّثدـحتي لاز  ام  ّةيـساقفقلا  تالئاعلا  ضعب  يف  ّنسلا  رابك  نم  ًادودـحم  ًاددـع  ّنإـف  تاداـعلاو ، ةـّغللاو  ةـفاقثلا  ديعـص  ىلع  اـّمأ 

رخآ لماع  كانهو  .اهنايـسن  ىلإ  ًامتح  ّيدؤيـس  اّمم  ًّايجيردـت ، صقانتي  ددـعلا  اذـه  ّنكل  ـةّيموقلا ، ّةيـساقفقلا  تاجّهللا  وأ  تاّغللاب 
يف برع  مهف  ّيعامتجإلا ، مهطيحم  نع  ّزيمتلا  يف  مهتبغر  مدعو  مهجامدنا  ةـقيرطب  ّقلعتي  مهتغلو  مهتفاقث  راثدـنا  يف  مهـسي 
يف نطقت  تناك  يتلا  تالئاعلا ، ّنأ  اـمك  .ـةّينامكرتلا  قطاـنملا  يف  ناـمكرتو  ـةّيدركلا  قطاـنملا  يف  داركأو  ـةّيبرعلا  قطاـنملا 

ضعبلا اهيف  قنتعا  يتلا  ّةينـسلا  قطاـنملا  ىلإ  ةبـّسنلاب  كلذـكو  ّيعيـشلا ، بهذـملا  قنتعت  تناـك  ّةيعيـش ، ـةّيبلغأ  تاذ  قطاـنم 
.ّةنسلا برعلا  لثم  ّيفنحلا  بهذملاو  ّةنسلا ، داركألا  لثم  ّيعفاشلا  بهذملا 

عمتجملا تامـس  نم  ّدعت  يتلا  ديلاقتلا  ضعب  ةـسرامم  ىلع  ًامامت  ءاضقلا  يف  حـلفت  مل  جامدـنالا  نم  ةـليوطلا  تاونـسلا  ّنأ  ّالإ 
ءاـبآلا ميقب  مازتلـالا  بجوي  يذـلا  ةزباـخ ،" اـغيدأ  نوناـق   " هيلع قلطي  اـم  ئداـبمو  فارعأ  قيبـطت  ىلع  صرحلاـك  ّيـساقفقلا ،
ةلئاـعلا خـبطم  لاز  اـمو  .ىرخـألا  ـةّيعامتجإلا  تابـسانملاو  ةدـالولاو  جاوزلا  سوقطب  ةّزيمتملا  ّةيـساقفقلا  دـيلاقتلاو  دادـجألاو 

، ةراهمب اهدادعإ  ءاسنلا  ّىلوتت  يتلا  ّةيساقفقلا ، تّالبقملاو  تالكألا  نم  ريثكلاب  ًارماع  ّةيسكرشلا  وأ  ّةيناتـسغادلا  وأ  ّةيناشيـشلا 
ةدّحوم بلاطم  ىلإ  لوصولا  ليبس  يف  مهدوهج  دـيحوت  لالخ  نم  هيلع  ظافحلا  ىلإ  ّةيـساقفقلا  رئاشعلا  ولثمم  ىعـسي  ام  وهو 

.قارعلا يف  ناتسغادلاو  ناشيشلاو  سكرشلا  يلثمم  عيمجل 

ثوحبلا مسق  سيئر  وهو  ناسنإلا  قوقحو  ّةيقارعلا  تّايلقألا  نوؤش  يف  صـّصختم  ّيقارع  ّيفاحـصو  ّيميداكأ  مّولـس  دـعس 
.نايدألا نيب  راوحلل  يقارعلا  سلجملا  يف  نيسسؤملا  ءاضعألا  دحأ  وهو  ةيرصنتسملا  ةعماج  يف  ّةيـسايسلا  مولعلا  ّةيلك  يف 

تاسايسلاو ( 2014  ) قارعلا ييحيسمو  ( 2013  ) قارعلا يف  تّايلقألا  كلذ : يف  امب  ّةيقارعلا  تّايلقألا  ىلع  هتاروشنم  ّزكرتو 
( . 2014  ) قارعلا يف  ّةيقرعلا  تاعومجملاو 
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