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تاحيرف ميهاربإ 
ةيالو يف  نسيم  جروج  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةداهش  ىلع  ماع 2006  يف  لصح 

دهعم يف  ةيجراخلا  تاسايسلا  ليمز  .اهتيوستو  ةيلودلا  تاعازنلا  ليلحت  يف  اينيجرف 

اًراشتسم اًقباس  لمع  .رطق  نواتجروج -  ةعماج  ةيلودلا يف  تاعازنلا  ذاتسأو  زغنكورب ،

تاعازنلا ةيوست  سيردتب  ماقو  نطنشاو ، ةدحتملا يف  ةيبرعلا  تارامإلا  ةرافس  اًيميداكأ يف 

.ةيكريمألا تاعماجلا  نم  ددع  ةيلودلا يف 

ديشرا وبأ  ةماسأ 
وغاكيش يتسرفينوي يف  يونيلإ  نرتسيإ  ثرون  ةعماج  نم  ريتسجاملا  ةجرد  ىلع  لصح 

نم ةفسلفلاو  ةيسايسلا  مولعلا  هاروتكدلا يف  ةجرد  ىلعو  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  - 

ةساردو ثاحبألل  يبرعلا  زكرملا  يف  ميقم  ريغ  ثحاب  .ايناطيرب  ةَربْفَل -  ةعماج 

 - ةيندرألا ةدهاعملاو  سامح  ةكرح  نع  ةيبرعلا  ةغللاب  نيباتك  فيلأت  كراش يف  .تاسايسلا 

.ةيليئارسإلا

نامسدروك ينوتنأ 



تاساردلا زكرم  كروب يف  يلرأ  يسرك  لغشي  .ندنل  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةداهش  لان 

هنأ امك  .عافدلا  ريزو  بتكمل  تارابختسالا  ريراقتل  اًريدم  لمع  .ةيلودلاو  ةيجيتارتسالا 

يف ةروشنملا  تاساردلا  نم  ددع  هل  .يكريمألا  عافدلا  ريزو  بئانل  اًيندم  اًدعاسم  ناك 

.طسوألا قرشلا  نوؤشو  يموقلا  نمألاو  ةقاطلا  تاسايس  تالاجم 

يواعمجلا رونأ 
ةنيدم ةنراقملا يف  نايدألاو  تاراضحلا  راوح  تاساردلاو يف  ثوحبلا  زكرم  ثحاب يف 

عيجشتل ةيناسنإلاو  ةيعامتجالا  مولعلل  ةيبرعلا  ةزئاجلا  ىلع  لصح  .سنوت  ةسوس - 

ةحودلاب تاسايسلا  ةساردو  ثاحبألل  يبرعلا  زكرملا  نم  بابشلا ) ةئف   ) يملعلا ثحبلا 

تايمالسإلاو ةيفاقثلا  ايجولوبورثنألا  تالاجم  ثحبلاب يف  ينعم  ماعل 2011 - 2012 .

.ةيراضحلا تاساردلاو  يسايسلا  مالسإلا  تاكرحو  ةمجرتلاو  ةيحلطصملاو 

زازقلا دايإ 
بتك ةثالث  فّلؤم  .وتنيماركاس  اينروفيلاك -  ةيالو  ةعماج  عامتجالا يف  ملع  ذاتسأ يف 

بصنم لغش  .طسوألا  قرشلاو  مالسإلاو  يبرعلا  ملاعلا  نع  اًيملع  ًالاقم  نم 50  رثكأو 

(Pacific Sociological Review) يكريمألا يبرغلا  لحاسلل  عامتجالا  ملع  ةلجمل  ليمز  رّرحم 

.يلكريب اينروفيلاك يف  ةعماجو  دادغب  ةعماج  هتسارد يف  عبات  .ةمّكحملاو  ةيملعلا 



دمحأ يلع  جاحلا  نسح 
يف ساسكت  ثرون  ةعماج  نم  ةيسايسلا  مولعلا  يف  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع  لصح 

.موطرخلا ةعماج  ةيعامتجالاو يف  ةيداصتقالا  تاساردلا  ةيلك  ديمع  .ةدحتملا  تايالولا 

ايروك كوكناه -  ةعماج  قطانملا يف  ةساردل  ايلعلا  تاساردلا  ةيلكب  اًرئاز  اًذاتسأ  لمع 

.(2005 - 2001  ) ةيبونجلا

ريوريس لييناد 
ليمزو تافالخلا ، ةرادإ  يف  لّوأ  ثحاب  .نوتسنرب  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةداهش  لان 

ةيلودلا تاساردلل  زنكبوه  زنوج  دهعم  يسلطألا يف  طيحملا  ربع  تاقالعلا  زكرم  لّوأ يف 

بئانو عدبملا  مالسلا  زكارمل  سيئر  بئان  لمع  .طسوألا  قرشلا  دهعم  ثحاب يف  .ةمدقتملا 

.ةدحتملا تايالولل  مالسلا  دهعم  رارقتسالاو يف  مالسلا  تايلمعل  سيئر 

يواتوأ ديفيد 
زكرم لّوأ يف  ثحاب  كرويوين .) ةنيدم  يف   ) ايبمولوك ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةداهش  لان 

رابخأ ىّطغ  ثيح  تسوب ، نطنشاو  ةفيحصل  ًالسارم  اًماع  لمع 35  .نوسلو  وردوو 

ينطولا نمألا  نوؤش  ةيطغتل  لقتني  نأ  لبق  ابوروأ ، بونجو  ايقيرفأو  طسوألا  قرشلا 

.نييمالعإلل رزتلوب  ةزئاجل  نيتّرم  حّشرت  ماع 2006 . دعاقت يف  .نطنشاو  نم  اًيفاحص 



رياربف 2017) طابش / ىفوت يف   ) حلصلا ديغر 
دروفسكوأ ةعماج  ينوتنأ يف  تناس  ةيلك  نم  ةيسايسلا  مولعلا  هاروتكدلا يف  ةداهش  لان 

لمع .ةيطارقميدلاو  ةيميلقإلاو  ةيبرعلا  اياضقلا  يف  ّلقتسم  ريبخو  بتاك  .ارتلكنإ  - 

ناك .توريب  ةيكريمألا -  ةعماجلا  ةينانبللا يف  نوؤشلل  سراف  ماصع  زكرم  اًراشتسم يف 

ددع هل  اوكسإلا .)  ) ايسآ برغل  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  ةنجللا  اًراشتسمو يف  ًالوؤسم 

.تاروشنملاو تافلؤملا  نم 

يفروم دراشتير 
تايالولل اًريفس  ناك  ةينهملا ؛ هتايح  لاوط  يكريمألا  يسامولبدلا  كلسلا  يف  لمع 

دعاسم بصنم  لغش  .ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاو  نيبلفلاو  ةيروسو  ايناتيروم  ةدحتملا يف 

دعب يماع 1983 و1989 . نيب  ايسآ  بونجو  ىندألا  قرشلا  نوؤشل  ةيجراخلا  ريزو 

سلجم يف  طسوألا  قرشلا  تاساردل  غابص » بيسح   » ةسسؤم ىلإ  مضنا  هدعاقت 

.ةيجراخلا تاقالعلا 

يدنفألا باهولا  دبع 
ذاتسأ .ايناطيرب  يف  غنيدير  ةعماج  نم  ةيسايسلا  مولعلا  يف  هاروتكدلا  ىلع  لصح 

.ندنل رتسنمتسو يف  ةعماج  ةيطارقميدلا يف  تاسارد  زكرمب  ةيسايسلا  مولعلا  كراشم يف 



جمانرب يف  ثحاب  ليمز  .زكرملا  اذه  يف  مالسإلاو » ةيطارقميدلا   » جمانرب ىلع  فرشي 

.بادآلا ةياعرل  ةيكلملا  ةيعمجلا  ليمزو  ةيناطيربلا ، ثوحبلا  زكارمل  ةيلودلا  تاريغتملا 

يزعلا ناسغ 
مولعلا ذاتسأ  .ةيسنرفلا  نير  ةعماج  نم  ةيسايسلا  مولعلا  يف  ةلود  هاروتكد  زئاح 

هل .ةيلودلا  نوؤشلا  يف  ثحابو  ةينانبللا  ةعماجلا  يف  ةيلودلا  تاقالعلاو  ةيسايسلا 

ثوحب زكارمو  تاعماج  رئاز يف  ذاتسأ  .ةيسنرفلاو  ةيبرعلا  نيتغللاب  تافلؤمو  تاسارد 

.ةيسنرف

نوتسوأ ريداق 
ةيقيرفألاو ةيويسآلا  بونجلاو  ةيطسوألا  قرشلا  تاساردلا  هاروتكدلا يف  ةجرد  لان 

ةيسايسلا تاساردلا  زكرم  ثوحبلا يف  ريدم  كرويوين .) ةنيدم  يف   ) ايبمولوك ةعماج  نم 

اهرشني ةيملع  ةلجمل  دعاسم  رّرحم  .ةمصاعلا  نطنشاو  يف  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالاو 

.تاسايسلاب ةّمتهم  زكرملا 

يناضمرلا ليعامسإ  نزام 
ةيلودلا ةسايسلا  صصخت  يف  ةيسايسلا  مولعلا  يف  هاروتكدلاو  ريتسجاملا  ىلع  لصح 



ريكفتلاو يلودلا  عارصلاو  لبقتسملا  تاسارد  ذاتسأ  .ايناملأ  يف  غروبيارف  ةعماج  نم 

ةعماج ةيسايسلا يف  مولعلا  ةيلك  سسؤمو  يقارعلا ، يملعلا  عمجملا  وضع  .يجيتارتسالا 

.لبقتسملا تاساردو  ةيلودلا  ةسايسلا  صصختم يف  .اهل  ديمع  لّوأو  دادغب ، نيرهنلا - 

يواشنملا دمحم 
ةيرصملا قورشلا  ةفيحص  يلسارم  ريبكو  طسوألا ، قرشلا  دهعم  يف  مئاد  ثحاب 

نيمألا ةردابم  نمض  لمعي  .اًيعوبسأ  اًدومع  بتكي  ثيح  ةمصاعلا ، نطنشاو  ةيمويلا يف 

.(UNADOC) تاراضحلا فلاحت  نأشب  نانأ ، يفوك  ةدحتملا ، ممألل  قباسلا  ماعلا 

نالبق ناورم 
يف ثحاب  .رتسشنام  ةعماج  نم  ةيسايسلا  مولعلا  يف  هاروتكدلا  ةداهش  ىلع  لصح 

ماشلا زكرم  ريدم  بصنم  اًقباس  لغش  .تاسايسلا  ةساردو  ثاحبألل  يبرعلا  زكرملا 

هل .ةيروس  نوملقلا يف  ةعماج  ةيلودلا يف  تاقالعلا  ةيلك  ديمعو  ثوحبلاو ، تاساردلل 

.ةيلودلا تاقالعلاو  ةيجراخلا  ةسايسلا  اياضق  ةروشنم يف  ثوحبلا  نم  ددع 

يمقبلا يقوزرملا  روصنم 
: نيباتك فيلأت  كراش يف  .اسنرف  نويل -  ةيسايسلا يف  مولعلا  ةعماج  هاروتكد يف  بلاط 



. تاسايسلاو ةيميظنتلا  ةيددعتلا  ةيفلسلا : ةرهاظلا  و ريغتم ؛ يجيتارتسا  قايس  جيلخلا يف 

ةعماج نم  ةيسايسلا  مولعلاو  يزيلكنإلا  بدألا  يف  سويرولاكبلا  يتجرد  ىلع  لصح 

تاسايسلا يف  ريتسجاملا  ةجرد  ىلعو  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  يف  تيتس  نوغيروأ 

.اسنرف سيراب يف  ةيسايسلا -  مولعلا  ةيلك  نم  ةنراقملا 

ناد ليشيم 
يف ءالمزلا  ريبك  بصنم  لغشت  .نوات  جروج  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةداهش  تلان 

زكرمل ةسسؤملا  ةريدملا  تناك  .يلودلا  مالسلل  يغينراك  دهعم  طسوألا يف  قرشلا  جمانرب 

ةعماج يف  ةرئاز  ةذاتسأو  يسلطألا ، سلجملا  يف  طسوألا  قرشلل  يريرحلا  قيفر 

ةيكريمألا ةيجراخلا  ةرازوو  يكريمألا  ضيبألا  تيبلا  يمقاط  نمض  تلمع  .نواتجروج 

.طسوألا قرشلا  نوؤش  ةريبخ يف  اهتفصب 



ةمدقم
نم ةمّكحم  ٍتاراتخم  باتكلا  اذه  تاسايسلا يف  ةساردو  ثاحبألل  يبرعلا  زكرملا  مّدقي 

حلاصملا ةيكريمألا : ةدحتملا  تايالولاو  برعلا   » رمتؤم ىلإ  تمّدُق  يتلا  ثوحبلا 

نيب 14 و16 ةرتفلا  ةحودلا يف  دقُع يف  يذلا  ةريغتم ،» ةئيب  تامامتهالاو يف  فواخملاو 

اياضقلا مهأ  ةسارد  ىلع  هسيسأت  ذنم  يبرعلا  زكرملا  بأدو  وينوي 2014 . ناريزح /

بتكلا نم  اًددع  ردصأف  ةيبرعلا ، لودلا  ىلع  اهتاساكعناو  ةيلودلا  تاقالعلا  ةيثحبلا يف 

باتكلا اذه  يف  راتخاو  .ةيميلقإلاو  ةيلودلا  ىوقلا  عم  ةيبرعلا  تاقالعلا  تلوانت  يتلا 

هذه ودبت  ذإ  اهفيصوت ؛ يف  كابرإلا  نم  اًقالطنا  ةيكريمألا  ةيبرعلا -  تاقالعلا  ةسارد 

ىوتسم ىلع  ديدشلا  ءادعلاب  فصّتت  تناك  اهنأ  عمف  ديقعتلا ، ةديدشو  ةبّكرم  تاقالعلا 

نإف اًصوصخ ، ةينيطسلفلا  ةيضقلا  نم  يكريمألا  فقوملا  ببسب  يبرعلا  ماعلا  يأرلا 

ىتحف ةيبرعلا ؛ ةقطنملا  ءافلحلا يف  نم  ددع  ربكأب  ىظحت  تلظ  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا 

يفُخت ال  ءادعلا ، نطنشاو  بصانت  اهنأ  نلعلا -   يف  معزت -  يتلا  تاميظنتلاو  تاموكحلا 

تحجن يف نإ  اًنايحأ  كلذب  اهموصخ  يهابُت  اهنإ  لب  اهعم ، تاقالعلا  نيسحت  اهتبغر يف 

.اهعم براقت  قيقحت 

عم ةفلتخملا ، اههجوأ  فُّرعت  ىلإو  ةبّكرملا ، ةقالعلا  هذه  كيكفت  ىلإ  باتكلا  اذه  ىعسي 

ةدحتملا تايالولا  كاكتحا  أدب  نأ  ذنم  اهيلع  تأرط  يتلا  تالّوحتلا  نابسحلا  ذخألا يف 



ّدتمي ةيكريمألا  ةيبرعلا -  تاقالعلا  خيرات  ناك  اذإو  .نينرق  وحن  لبق  برعلاب  ةيكريمألا 

ةرتفلا هذه  يف  يبرعلا  قرشلاب  يكريمألا  مامتهالا  نإف  رشع ، عساتلا  نرقلا  علطم  ىلإ 

، نيتيملاعلا نيبرحلا  نيب  ام  ةرتف  امأ يف  .ةيراجتلاو  ةينيدلا  ةيفاقثلا -  تالاجملا  ىلع  رصتقا 

.طفنلا فاشتكا  ةجيتن  ةقطنملاب  نييكريمألا  مامتها  ديازتف 

ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  ةناكم  ىلع  يرذج  ريغت  أرط  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  دعب 

كلذ ذنمو  .يسنرفلاو  يناطيربلا  نيرودلا  عجارت  دعب  اميس  الو  ةقطنملا ، يف  اهذوفنو 

؛ اهلك ريثأتلاو  لعافتلا  بناوج  تلمشو  ةيكريمألا  ةيبرعلا -  تاقالعلا  تعَّونت  تقولا ،

روضح اهل  ىمظع  ةلود  ةدحتملا  تايالولا  نأ  مكُحب  اًيسايسو ، اًيركفو  اًيفاقثو  اًيداصتقا 

ةيسايسويج ةيمهأب  ىظحت  ةيبرعلا  ةقطنملا  نأو  ةهج ، نم  ملاعلا  نم  ناكم  لك  يف  عونتم 

ةهج نم  طفنلا ، نم  ملاعلا  تايطايتحا  فصن  نم  رثكأ  ىلع  اهئاوتحا  نع  ًالضف  ةريبك ،

.ىرخأ

ةضراعم ءانثأ  اهتورذ يف  تغلب  ةئفاد  ةقالع  نيب  ةقالعلا  هذه  تتوافت  نيحلا ، كلذ  ذنم 

باحسنالا ىلع  ليئارسإ  رابجإو  ماع 1956 ، يف  رصم  ىلع  يثالثلا  ناودعلا  نطنشاو 

لالخ نم  اّمإ  لّثمت  يذلا  رفاسلا  ءادعلا  ىلإ  ةفاضإ  رياربف 1957 ، طابش / ءانيس يف  نم 

َيضارأ اهوزغ  لالخ  نم  ىتح  وأ  برعلا ، دض  ةيليئارسإلا  تاسايسلا  نطنشاو  معد 

ةبوعصلا نم  مغرلا  ىلعو  ماع 2003 . قارعلا يف  لصح يف  ام  وحن  ىلع  اهلالتحاو  ةيبرع 

هاجت دحاو  يبرع  فقوم  نع  ثيدحلا  ءانثأ  يف  لحارملا ، هذه  يف  انهجاوت ، يتلا  ةغلابلا 



حواري يبعش  فقوم  دصر  نكمي  هنإف  سكعلا ، كلذكو  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا 

ماع برح  ذنم  اميس  الو  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  لايح  ِّدولا  مدعو  ءادعلا  نيب 

.1967

ايجيتارتسالا يف  اًيزكرم  اًناكم  ةدرابلا  برحلا  ةرتف  لاوط  ةيبرعلا  ةقطنملا  تلتحا 

عم عارصلا  ناّبإ  اهيف  ةيزكرملا  ةدحتملا  تايالولا  حلاصمب  ةطبترم  بابسأل  ةيكريمألا 

مغرلا ىلع  ةقطنملا  ةيمهأ  لءاضتت  مل  ةدرابلا ، برحلا  دعب  ام  ةلحرم  يفو  .يتايفوسلا  داحتالا 

تايالولا نأ  لّثمت يف  ديدجلا  نكل  اهيف ، ةيكريمألا  حلاصملا  تاديدهت  ةعيبط  فالتخا  نم 

اهريصم ديدحت  يف  رشابملا  اهريثأت  نم  كلذ  داز  ام  ةقطنملا ؛ نم  اًءزج  تحبصأ  ةدحتملا 

ةدحتملا تايالولا  ترّثأت  لباقملا ، يفو  .قارعلا  يه  ةيزكرم ، ةيبرع  ةلود  اهلالتحا  ةجيتن 

ماع 2003، يف  قارعلا  وزغ  لَّكَش  ذإ  اًديدش ؛ اًرثأت  طارخنالا ، اذه  ببسب  ةيكريمألا ،

بابسأ ّمهأ  دحأ  ماع ، هجوب  باهرإلا  ىلع  برحلاو  ناتسناغفأ  يف  برحلا  ىلإ  ةفاضإ 

ماع 1991. يتايفوسلا يف  داحتالا  رايهناب  اهتورذ  تغلب  نأ  دعب  ةيكريمألا  ةوقلا  رادحنا 

تجتن ةيبرعلا ، ةقطنملا  يف  يكريمأ  ءافكنا  ةلاح  تأدب  ةيضاملا  ةليلقلا  ماوعألا  يف 

ةيداصتقا ءابعأ  هيلع  تبَّترت  يمالسإلا ، ملاعلا  يف  ةيكريمألا  ةّوقلل  دئاز  دُّدمت  نم  اًساسأ 

دهع رخاوأ  ةدحتملا يف  تايالولا  تهجاو  يتلا  ةيلاملا  ةمزألا  اهتورذ يف  تغلب  ةيسايسو ،

، ضيبألا تيبلا  ىلإ  نييطارقميدلا  ةدوعل  قيرطلا  تدَّهمو  نبالا ، شوب  جروج  سيئرلا 

.ةيبرعلا ةقطنملاو  ملاعلاب  ةقالعلا  ةديدج يف  ةبراقم  دامتعاو 



، ةقباسلا ةرادإلا  نع  ةفلتخم  تاسايس   (1) امابوأ كاراب  ةرادإ  هيف  جهتنت  يذلا  تقولا  يف 

، ىصقألا قرشلا  ىلإ  زيكرتلا  لقن  ةهج  نم  مأ  ةقطنملا ، اهتامازتلا يف  ليلقت  ةهج  نم  ناكأ 

ةرادإو ةقطنملل ، ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ةيؤر  نأشب  قيمع  ريغت  نع  ثيدحلا  يرجي 

براقتلا بقع  ًامكارت  تاشاقنلا  هذه  تدادزاو  .اهيف  ةدوجوملا  ىوقلاب  اهتاقالعل  ةفلتخم 

، نارهط ةطلسلا يف  ىلإ  يناحور  نسح  سيئرلا  لوصو  هّلهتسا  يذلا  يناريإلا  يكريمألا - 

.يناريإلا يوونلا  جمانربلاب  قِّلعتملا  يلحرملا  قافتالا  ىلإ  لصوتلاو 

قرشلا يف  ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  ناونعب « باتكلا  نم  لوألا  مسقلا  نّوكتي 

ىوتسملا ىلع  ىربكلا  ةلئسألا  حرطت  نأ  لواُحت  ةيثحب  تابراقم  عبس  نم  طسوألا »

روذج » لوألا  لصفلا  يفف  .يبرعلا  قرشملا  هاجت  ةيكريمألا  تايجيتارتسالا  يف  قيمعلا 

نيب طسوألا  قرشلا  نوؤش  يف  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  لخدت  ةيلاثملاو : ةيعقاولا 

ايجيتارتسالا يف  يخيراتلا  بناجلا  ىلع  يفروم  دراشتير  زّكر  و1939 ،» يماع 1918 

ةرتفلا قافنلاب يف  ةدحتملا  تايالولا  ماّهتا  ةردن  ىلإ  ريشي  ذإ  بيصخلا ؛ لالهلا  ةيكريمألا يف 

يف بوعشلا  تناك  ثيح  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  عالدناو  ياسرف  ةدهاعم  نيب  ةّدتمملا 

ةكسمتم اهنأو  ةدودحم ، اهيف  ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  نأ  كردت  اهمظعم  يف  ةقطنملا 

نيب ةرتفلا  يفو  .اهريصم  ريرقت  قح  اهل  لفكت  يتلا  رشع  ةعبرألا  نوسليو  وردوو  ئدابمب 

فصنلا نوؤش  ةدحتملا يف  تايالولا  تلّخدت  ام  اًردان  ةيناثلاو ، ىلوألا  نيتيملاعلا  نيبرحلا 

، يتايفوسلا داحتالا  عم  ةدرابلا  برحلا  تارابتعا  نكل  .ةيضرألا  ةركلا  نم  يقرشلا 



ةبوعص تدازف  ةيبرعلا ، ةقطنملا  يف  اهتيجيتارتسا  رييغت  ةدحتملا  تايالولا  ىلع  تضرف 

 - ةيبرعلا تاقالعلا  يف  ةيبلس  اًداعبأ  دَجوأ  ام  ةيكريمألا ، ميقلاو  حلاصملا  نيب  قيفوتلا 

.ماعلا يأرلا  ىوتسم  ىلع  ةيكريمألا 

ةيلمع نم  ةيكريمألا  ةسايسلا  ةقيقح  فاشكتسا  لواُحت  ىرخأ ، ةيخيرات  ةبراقم  يف 

ةبراقملا  » ناونعب يناثلا  لصفلا  يف  نالبق ، ناورم  ىري  ليئارسإو ، برعلا  نيب  مالسلا 

لماعتت تّلظ  ةدحتملا  تايالولا  نأ  يليئارسإلا ،» يبرعلا -  عارصلا  ةيوست  هاجت  ةيكريمألا 

هرابتعابو اهّلح ، سيلو  ةمزألا  ةرادإ  قطنمب  هتيادب  ذنم  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  عم 

تّلظ ةدرابلا ، برحلا  ءانثأ  يفو  .ةقطنملا  يف  ايلعلا  ةيجيتارتسالا  اهفادهأ  ةمدخل  ةليسو 

ريثأتلا ىلع  اهتردق  ةيواز  نم  طسوألا  قرشلا  مالسلا يف  ةيلمع  ىلإ  رظنت  ةدحتملا  تايالولا 

ةيامحو ةقطنملا ، يف  يتايفوسلا  لغلغتلا  عنم  يهو  ىرخألا ، ةيجيتارتسالا  اهحلاصم  يف 

نيمأتو ةيبرعلا ، لودلا  ىلع  يناقتلاو  يركسعلا  اهقوفت  رارمتسا  نامضو  ليئارسإ 

برحلا ءاهتنا  دعب  .يكريمألا  داصتقالا  ءادأ  نسح  نامضل  ةصيخرو  ةيفاك  طفن  تادادمإ 

دامتعا يف  نطنشاو  ترمتسا  ةيكريمألا ، حلاصملل  تاديدهتلا  ةعيبط  ريغتو  ةدرابلا 

فّثكتيو تاردابملا  رهظت  تناكف  مالسلا ، ةيلمعب  قلعتي  ام  يف  ةمزألا » ةرادإ   » ةسايس

تضّرعت وأ  ةقطنملا ، يف  يركسعلاو  يسايسلا  بارطضالا  داز  املك  يكريمألا  روضحلا 

اهتاسايس يف ىدحإل  يبرع  معد  ىلع  لوصحلا  ىلإ  تجاتحا  وأ  رطخلل ، نطنشاو  حلاصم 

ءانثأ يفو  ماع 2001 ، ربمتبس  لوليأ / نم  رشع  يداحلا  تامجه  دعب  لصح  امك  ةقطنملا 



.هنم جورخلاب  تّمه  امدنعو  قارعلا ، وزغل  دادعتسالا 

اًبئاغ يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  ةيوست  عوضوم  ىقبي  نأ  حجرملا  نم  نأ  نالبق  ىري 

اكريمأ حلاصم  يف  هريثأت  مدع  ببسب  ةلبقملا  ةرتفلا  يف  يكريمألا  مامتهالا  ةرئاد  نع 

يف يكريمألا  كولسلا  ّرمتسي  نأ  اًضيأ  حّجرُملا  نمو  .ةقطنملا  يف  ىربكلا  ةيجيتارتسالا 

ىلع ةقطنملا  حضاولا يف  زيكرتلا  دعب  اًيوناث ، اًنأش  اهرابتعاب  ةيملسلا  ةيلمعلا  عم  يطاعتلا 

تافلاحتلا موقتو  تاسايسلا ، مظعم  مويلا  هلوح  رودت  يذلا  يعيشلا  ينسلا -  عارصلا 

عاضوألا ريغتت  نأ  ىلإ  رمتسيس  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  نأ  ينعي  ام  دراوملا ؛ فرصتو 

.هِّلَحل لوذبملا  دهجلا  ديمجت  تلمأ  يتلا 

نيينيطسلفلاو ليئارسإ  نيب  ةيسايسلا  ةيوستلا   » ناونع لمحي  يذلا  ثلاثلا  لصفلا  يف 

ةرادإ يعاسم  ديشرا  وبأ  ةماسأ  ضرعي  قافآلاو » عقاولا  امابوأ : ةرادإ  ّلظ  يف  اهقافآو 

يليئارسإلا قلقلا  ىلإ  ريشيو  .اهِّلَح  ةلواحمو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ةرادإل  ةيوستلا  امابوأ يف 

ماوعأ نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذو  امابوأ ، سيئرلل  ةيندملاو  ةيسايسلاو  ةيقوقحلا  ةيفلخلا  نم 

امابوأ لواح  .ليئارسإل  لماك  ٍزايحناب  تزاتما  خويشلا  سلجم  يف  ةريصقلا  هتمدخ 

قلطملا همازتلاب  نطنشاو  هءافلحو يف  ينويهصلا  يبوللا  نئمطُي  نأ  ةنكمملا  لبسلاب  حّشرملا 

اًيبابض ًامئاد  يقب  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  ّفلم  هاجت  هفقوم  نأ  ريغ  ليئارسإ ، وحن 

سرام امابوأ  نإف  ّكش ، نود  نمو  .هنم  ينويهصلا  يبوللا  قلق  فعاض  ام  حضاو ، ريغو 

؛ ليئارسإ ىلع  ةقوبسم  ريغ  اًطوغض  ىلوألا  هترادإ  رمع  نم  لوألا  ماعلا  فصنو  ماعلا  يف 



ةرورضب وهاينتن ، نيماينب  يليئارسإلا  ءارزولا  سيئر  ةموكح  هتبلاطم  لالخ  نم  كلذو 

ةيركفلا امابوأ  ةيفلخ  اهنم  بابسألا ؛ نم  ةلمج  ىلإ  كلذ  دوعيو  .ناطيتسالا  فقو 

ءاسؤرلا نم  دحأ  هيلإ  هقبسي  مل  زاجنإ  قيقحت  يف  هتبغرو  ةيسايسلاو ، ةيخيراتلاو 

ةيركسعلاو ةيرابختسالاو  ةيسايسلا  رارقلا  عنص  رئاود  دئاسلا يف  عانتقالاو  نييكريمألا ،

نيفرطلا نم  ةلوبقم  ةيوست  نود  نم  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  رارمتسا  نأ  نطنشاو  يف 

دانعلا نإف  كلذ ، عمو  .نييكريمألا  يموقلا  نمألاو  ةيويحلا  حلاصملا  يف  اًبلس  رّثؤي  ٌرمأ 

نالعجي ةبالصو  ةوق  نم  نطنشاو  ليئارسإ يف  ءافلح  فقوم  هب  فصتي  امو  يليئارسإلا 

لثم لحرت  نأ  لبق  ةيوست  زاجنإ  يف  اهتبغر  قّقحت  نأ  امابوأ  ةرادإ  ىلع  بعصلا  نم 

.ةيكريمألا تارادإلا  نم  اهتاقباس 

ةسايسلا لبقتسم   » ناونعب عبارلا  لصفلا  يف  يناضمرلا ، نزام  ثحابلا  لوانتي 

تاقالعلا يف  ىرخأ  ةيلاكشإ  يف  دهاشم ،» ةثالث  قارعلا : لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا 

لالتحالا دعب  ةيكريمألا  ةيقارعلا -  تاقالعلا  لبقتسم  يهو  ةيكريمألا ، ةيبرعلا - 

لايح ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  لبقتسم  عوضوم  يظح  ذإ  ماع 2003 ؛ يكريمألا يف 

دادعإ ةيفيك  عم  يهامتلا  مدع  نأ  ديب  .ريبك  مامتهاب  نيفرطلا ، نيب  ةقالعلا  كلذكو  قارعلا ،

يضاملا تاسارد يف  اًيلمع -   نوكت -  نأ  ىلإ  تاساردلا  نم  ددعب  ىّدأ  ةيلبقتسم  ةسارد 

ةيضرف تزرب  اهتاذ  ةيلاكشإلا  هذه  نمو  .لبقتسملل  ةرصتخم  تاراشإ  عم  رضاحلا ، وأ 

دّدح رضاحلاو  يضاملا  قارعلل يف  ةدحتملا  تايالولا  كاردإ  نأ  يهو  ةيساسألا ، ثحبلا 



.اًضيأ طسوتملا  دمألا  يف  لبقتسملا  يف  اهددحيس  هنأ  حّجرملا  نمو  هعم ، اهلماعت  طامنأ 

لوانت تاعوضوم : ةثالث  ةلئسأ يف  ةثالث  ثحبلا  حرطي  ضارتفالا ، ةحص  ىلع  ةنهربللو 

اهيلإ يف قرطتف  يناثلا ، اّمأ  ماع 2003 . لبق  رضاحلا » يضام   » نامز طامنألا يف  هذه  لوألا 

فرشتساف ثلاثلا ، اّمأ  و2011 . يماع 2003  نيب  ةرتفلل  لبقتسملا » رضاح   » نامز

نإ يماع 2012 و2022 . نيب  ةرتفلل  يأ  طسوتملا ؛ دمألا  لبقتسملل يف  ةليدبلا  دهاشملا 

ال لبقتسملا  دهاشم  نأ  اهدافم  ةيؤر  ىلإ  هّدرم  وحنلا ، اذه  ىلع  ثحبلا  عوضوم  لوانت 

ماوعأ تناكو  .رضاحلا  روطت  تايطعمو  يضاملا  قئاقح  تاهاجتا  نع  لزعمب  رولبتت 

  - ةيكريمألا ةقالعلا  يف  نواعتلا  ىلع  عارصلا  ةبلغب  تمسّتا  دق  رضاحلا » يضام  »

يذلا لبقتسملا » رضاح   » نمز عارصلا يف  ىلع  نواعتلا  ةبلغ  ىلإ  تلّوحت  اهنكل  ةيقارعلا ،

لبقتسم  ) ثحبلا نم  ريخألا  عوضوملا  سسُأو  .قارعلل  يكريمألا  لالتحالا  عم  أدب 

، ءايشألا لصأ  ةنماكلا يف  عّونتلاو  دّدعتلا  ةركف  ىلع  يماع 2012 و2022 ) نيب  رضاحلا 

زيمتي امنإو  اهضيقنو ، ةيمتحو  ةدحاو  ةروص  ىلع  قالغنالا  لبقي  لبقتسملا ال  نإف  مث  نمو 

.ةيساسأ دهاشم  ةثالث  لوانت  ىرج  اذل  .ةنكممو  ةليدب  ةلمتحم  دهاشم  ىلع  حاتفنالاب 

نم تايوتسم  ةثالث  فيظوت  ىرج  دهاشملا ، هذه  نم  لك  تاضارتفا  ةّحص  ىلع  ةنهربللو 

ةيمهأ ةموميد  ةيرارمتسالا ، دهشم  وهو  لوألا ، دّكأ  .ةيميلقإو  ةيكريمأو  ةيقارع  ليلحتلا :

دافأف رييغتلا ، دهشم  وهو  يناثلا ، امأ  .ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  يف  قارعلا  ةناكم 

نأ يأرو  نيقباسلا ، نيدهشملا  ينومضم  نيب  ثلاثلا  دهشملا  عمجو  .ةيمهألا  هذه  عجارت 

.هيلإ يضفُت  يتلا  تايطعملا  نيب  نزاوتملا  فيكتلا  اهماوق  ةلاحب  نرتقتس  ةيكريمألا  ةسايسلا 



ةدحتملا تايالولا  ديعت  له   » هثحب يف  تاحيرف ، ميهاربإ  لواحي  سماخلا ، لصفلا  يف 

نم ةيكريمألا  ةسايسلا  رييغتلا يف  ةجرد  سايق  طسوألا ،»؟ قرشلا  اهتسايس يف  فيرعت 

: يهو ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةعانص  يف  ةيروحم  اهربتعا  تارشؤم ، ةثالث  لالخ 

تايالولا نأ  ةساردلا  جتنتستو  برعلا ، طفن  نع  يبسنلا  يكريمألا  لالقتسالا   ، ًالوأ

ماوعألا اًصوصخ يف  يرخصلا ، طفنلا  تافاشتكا  لاجم  اًريبك يف  اًمّدقت  تقّقح  ةدحتملا 

ىلإ لصت  نأ  نكمملا  نمف  هسفن ، لدعملاب  تافاشتكالا  هذه  تّرمتسا  اذإو  ةيضاملا ، ةتسلا 

نإف مّدقتلا ، اذه  نم  مغرلا  ىلعو  .نيلبقملا  نيدقعلا  يف  ةقاطلا  لاجم  يف  ءافتكالا  ةجرد 

نوك برعلا ، طفنبو  ةقطنملاب  مامتهالا  نم  اهسفن  ةجردلا  ىلع  يقبتس  ةدحتملا  تايالولا 

اهموصخ دمتعي  يتلا  ةيملاعلا  ةقاطلا  قاوسأ  اهلالخ يف  نم  رثؤت  ةيجيتارتسا  ةعلس  طفنلا 

طيحملا ايسآ -  ةقطنم  يف  ديازتملا  يكريمألا  مامتهالا  اًيناث : .ايسورو  نيصلا  لثم  اهيلع ،

ةيروحم  » ةردابمو ةيجراخلا  اكريمأ  ةسايس  فيرعت  ةداعإ  نأ  ثحبلا  جتنتسيو  ئداهلا ،

لب اًيكريمأ ، اًيجيتارتسا  اًرايخ  اهيف  ربتعت  ةلحرم  ىلإ  روطتت  مل  ئداهلا » طيحملا  ايسآ -   

وهو رارقتسالا ، مدعو  ضومغلا  نم  ةلاح  ةظحللا  هذه  ىتح  شيعي  رايخلا  اذه  لازام 

ماعلا يأرلا  اًثلاث : .اًيجيتارتسا  اًرايخ  هنوك  نم  رثكأ  نييكريمألا  نييسايسلا  ىؤرب  طبترم 

.يبرعلا ملاعلا  ةيسايسلا يف  تاريغتلا  يكريمأ يف  لّخدت  يأ  ةضراعم  ىلإ  هليمو  يكريمألا 

نكمي امب  بيصُأ  يبرعلا  نطولا  يف  يكريمألا  ذوفنلا  نأ  ثحبلا  جتنتسي  هيلع ، ءانبو 

ءافلح نأ  ىنعمب  يقفألا ؛» راسحنالا   » سيلو يدومعلا ،» راسحنالا  « ـ ب هتيمست 



ريثأت ةّوق  نكل  .اًضيأ  اًدغ  امبرو  مويلا  ءافلح  مه  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب  سمألا 

ةسايس نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .تعجارت  مهسفنأ  ءافلحلا  يف  ةدحتملا  تايالولا 

ىلع ةحلصملا  بيلغت   ) اهسفن ةميدقلا  تاودألاب  رمتستس  ةقطنملا  هاجت  ةدحتملا  تايالولا 

.يبرعلا عيبرلا  نم  سرد  يأ  ملعتت  اهنأو مل  ميقلا ،)

لماكتلاو ةدحتملا  تايالولا   » ناونعب سداسلا  لصفلا  يف  حلصلا  ديغر  زّكري 

يبرعلا لمعلا  نم  ةيكريمألا  تاسايسلاو  فقاوملا  ىلع  ةيبرعلا » ةقطنملا  يف  يميلقإلا 

ةّمهم ةيبرع  ةيخيرات  ٍتافطعنُم  هاُجت  ةيكريمألا  تاسايسلا  تاليصفت  ثحبيف يف  كرتشملا ،

تاعورشمل ةيكريمألا  ةضراعملا  تامالع  ةلوهسب  دجي  يك  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  دعب 

اًحوتفم بابلا  كرتي  ثحابلا  نكل  .ديعصلا  اذه  يف  يبلسلا  اهرودو  يبرعلا ، لماكتلا 

ةيداصتقا تاريغتم  ىلإ  اًدنتسم  لبقتسملا  يف  نزاوتم  يبرع  يميلقإ  ماظن  ضوهن  ناكمإل 

.يلودلا ماظنلا  ةينب  ةيسايسو يف 

ةيجيتارتسا يف  يكرتلا  رودلا   » ناونعب عباسلا  لصفلا  يف  نوتسوأ  ريداق  لوانتي 

ةيميلقإلا راودألا  ةلأسم  نع  ثيدحلا  راطإ  يف  طسوألا ،» قرشلا  هاجت  ةدحتملا  تايالولا 

ةرادإ مكح  ّلظ  اهل يف  اًجذومنأ  يكرتلا  رودلا  ذخأيو  .ةقطنملا  ةيكريمألا يف  تاسايسلل 

ينمأ ٍلكيه  بايغ  دهشت  ةقطنملا  نأ  ثحابلا  حّضويو  .امابوأ  كاراب  يكريمألا  سيئرلا 

ىتح كلذك  ىقبيسو  رارقتسالا ، مدع  يناعي  طسوألا  قرشلا  نإف  كلذلو  ٍديدج ، يميلقإ 

نيرقتسم ءاكرش  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  جاتحتو  .ةديدجلا  ةيميلقإلا  عئاقولا  عم  ملقأتي 



تايالولاو ايكرت  نيب  دمألا  ليوطلا  يجيتارتسالا  فلاحتلا  ةعيبط  ىلإ  اًرظنو  ءايوقأو ،

دمتعت نأ  نكمي  يذلا  يميلقإلا  فيلحلا  حبصتل  يعيبطلا  حّشرملا  ايكرت  ودبت  ةدحتملا ،

نكل .ةيلودلاو  ةيميلقإلا  تاريغتملا  نع  ةمجانلا  ةينمألا  تاديدهتلا  ّلظ  نطنشاو يف  هيلع 

نم ددع  عم  قيسنتلا  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ىلع  ضرفت  يميلقإلا  نمألا  اياضق 

براضتو فالخلا  ديزي  نأ  نكمي  ام  ةقطنملا ، يف  اهحلاصم  نامضل  نييميلقإلا  نيلعافلا 

.ايكرتو ةدحتملا  تايالولا  نيب  حلاصملا 

«، ةيكريمألا ةيبرعلا -  ةيئانثلا  تاقالعلا  ناونعب « باتكلا ، نم  يناثلا  مسقلا  ُّمضي 

ةيطمنلا روصلاو  ةيبرعلا ، لودلا  ضعب  عم  ةيكريمألا  تاقالعلا  نع  لوصف  ةعبس 

تايالولا  » ناونع لمحي  يذلا  نماثلا  لصفلا  لوانتيف  نييكريمألاو ، برعلا  نيب  ةلدابتملا 

هاجت ةيكريمألا  ةسايسلا  تاريغتم  ةديدج » ةيجيلخ  ةسايس  نع  ثحبلا  ةيكريمألا : ةدحتملا 

نع ةباجإلل  خيراتلا  ىلإ  ( D. Ottaway) يواتوأ ديفيد  ثحابلا  هيف  دوعيو  .يبرعلا  جيلخلا 

رثكألاو زربألا  ةمسلا  نإ  يبرعلا ؟ جيلخلا  ةديدج يف  ةيكريمأ  تاهجوت  ةّمث  له  لؤاست 

راشتنالاو مازتلالا  نم  تارتف  نيب  بوانتلا  يه  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  اًراركت يف 

ُّرمت ناتسناغفأو ، قارعلا  يف  نيتليوط  نيبرح  دعبف  .اًضيأ  راسحنالاو  نييركسعلا ،

.رشابملا يركسعلا  لخدتلا  نع  ءافكنالا  نم  ةلحرمب  ةيلاحلا  ةرتفلا  ةدحتملا يف  تايالولا 

ةديقعب اهتنراقمو  امابوأ » ةديقع   » نييكريمألا نيثحابلا  ضعب  هيّمسُي  ام  ةظحالم  نكميو 

اذه براقيو  .نوسكين  دراشتير  قبسألا  يكريمألا  سيئرلا  اهدمتعا  يتلا  نوسكين 



ذإ امابوأو ؛ نوسكين  يترادإ  يترتف  يبرعلا يف  جيلخلا  هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  نيب  لصفلا 

يفف .اهيف  تافلاحتلا  ميوقت  ةداعإل  نيترتفلا  اتلك  يف  يبرعلا  جيلخلا  ةقطنم  تعضخ 

كلذ يف عم  لماعتت  اهنإف  ايسآ ،» وحن  لّوحتلا   » هيمست ام  امابوأ  ةرادإ  مزتلت  يذلا  تقولا 

تاوقلل ةيركسعلا  ةينازيملا  ىتح  تلواط  يتلا  ةماعلا  ةنزاوملا  يف  ةلئاه  تاضيفخت  ّلظ 

اًديدحتو يف ملاعلا ، رخآ يف  ناكم  يأ  اًيركسع يف  طّروتلا  امابوأ  بنجت  ىلإ  ةفاضإ  ةحلسملا ،

ةرادإ تلعف  كلذك  .ةيروس  هاجت  ةظّفحتملا  هتسايس  يف  كلذ  رهظيو  .طسوألا  قرشلا 

نم تاينيعبسلا  ةيادب  مانتيف يف  برح  نم  ةدحتملا  تايالولا  باحسنا  ءانثأ  نوسكين يف 

ّرطضاو مهدالب ، ىلإ  نييكريمألا  دونجلا  ةداعإب  كاذنيح  نوسكين  دّهعت  ذإ  يضاملا ؛ نرقلا 

.مانتيف بونج  ةموكح  ىلإ  لاتقلا  ءبع  لقنو  ةماعلا ، ةيركسعلا  تاقفنلا  ضفخ  ىلإ 

ّمهأ نم  اهسفن  جيلخلا  لود  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  لهاك  نع  عافدلا  ءبع  لقن  ُّدعُي 

ام نيتديقعلا يف  نيب  اًحضاو  اًفالتخا  كانه  نكل  .جيلخلا  لود  هاجت  امابوأ  ةسايس  ناكرأ 

ناريإ يأ  نيمأوتلا ،» نيتماعدلا   » ىلع دامتعالا  ىلإ  نوسكين  ىعس  ذإ  جيلخلا ؛ لودب  قلعتي 

دامتعالا ىلإ  ىعسيف  امابوأ  اّمأ  ناريإ ، ىلع  ربكأ  لكشبو  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملاو 

.ناريإ ىلإ  نوسكين  ليم »  » نم ًالدب  برعلا  ةدحتملا  تايالولا  ءافلح  ىلع  ساسأ  لكشب 

، اًيركسع كلذ  نم  مهألاو  اًيسايسو ، اًيداصتقا  مويلا  اًريثك  ىوقأ  نواعتلا  سلجم  لودف 

.نيرشعلا نرقلا  تاينيعبس  لئاوأ  نوسكين يف  أدبم  مايأ  هيلع يف  تناك  امم 

يف لوحتلا  ريثأت  » عساتلا  لصفلا  يف  يمقبلا  يقوزرملا  روصنم  ثحابلا  لمكتسي 



رثأ نأشب  شاقنلا  يميلقإلا » يدوعسلا  رودلا  يف  ةيكريمألا  ةيدوعسلا -  تاقالعلا 

لكشب ةيدوعسلاو  ماع  لكشب  ةيجيلخلا  ةيكريمألا -  تاقالعلا  يف  ةيميلقإلا  تاريغتملا 

نيدلبلا نيب  تاقالعلا  ًالّوحت يف  ةّمث  نأ  يه  لصفلا  اذه  ةسيئرلا يف  ةحورطألا  نإ  .صاخ 

امك .ةقطنملا  يدوعسلا يف  رودلا  فيرعت  ةداعإ  ىلإ  يدؤي  ام  جئاتنو ،) بابسأو  قايس  هل  )

اًيلوأ اًروصتو  ةيدوعسلا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةسسأمل  اًيئدبم  اًحرتقم  ثحبلا  مّدقي 

صلخيو .ةقطنملا  يدوعسلا يف  رودلا  فيرعت  ةداعإل  ةمّدقم  امهنوكل  ةدايقلا ، ةيجيتارتسال 

لب امهنيب ، مئاقلا  فلاحتلا  يهنت  نل  ةيكريمألا  ةيدوعسلا -  تافالخلا  نأ  ىلإ  لصفلا  اذه 

لاقتنالا لّثمُيو  .ديدجلا  قايسلا  عم  ملقأتي  رخآ  ىوتسم  ىلإ  تاقالعلا  ذخأ  ىلع  لمعتس 

ةيادبو ماع 1945  ةدوقعملا يف  طفنلا  لباقم  نمألا  ةقفص  تايطعم  ةياهن  ىوتسملا  اذه  ىلإ 

ّطخ ةيدوعسلا  ىلوتتس  ذإ  نيتفصب ؛ ديدجلا  ىوتسملا  اذه  فصّتيو  .ةديدج  تابيترت 

امك ماع 1945 ، ذنم  رمألا  ناك  امك  ةدحتملا ، تايالولا  ال  اهنمأ ، نع  لوألا  عافدلا 

حلاصملا تاءالمإ  ىلع  ينبملا  دمألا  ديعب  نواعتلا  نم  نيدلبلا  نيب  نواعتلا  لوحتيس 

رودلا لثميو  .عفانملا  لدابتل  ةينآ  تايلمع  ىلع  ينبملا  دمألا  ريصق  نواعت  ىلإ  ةكرتشملا ،

.ديدجلا ىوتسملا  اذه  ىلع  اًيوق  اًرشؤم  يبرعلا  عيبرلا  يدوعسلا يف 

زاغلاو طفنلا  قاوسأ  ةكرحتم : لامر  » رشاعلا  لصفلا  يف  ريوريس  لييناد  شقاني 

.يبرعلا جيلخلا  هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  ةقاطلا يف  ةيمهأ  ريغتملا » طسوألا  قرشلاو  ةريغتملا 

ةينمألاو يف ةيسايسلا  تاريغتملاو  ةقاطلا  لاجم  تاريغتملا يف  نيب  طبرلا  لصفلا  اذه  لواحيو 



تانزاوتلا ىلع  اهطوبه  وأ  طفنلا  راعسأ  عافترا  تاساكعنا  فرشتسيو  .يبرعلا  جيلخلا 

لكشب ةيملاعلا  ةقاطلا  قاوسأ  ريغتت  ذإ  اًضيأ ؛ سكعلاو  يبرعلا  جيلخلا  يف  ةيركسعلا 

، قرشلا بلطلا يف  ديازتي  اميف  اًريبك ، اًعافترا  برغلا  زاغلاو يف  طفنلا  جاتنإ  دهشيو  عيرس ،

طفنلا نأ  امك  يملاعلا ، لصاوتلل  اًرمم  زمره  قيضم  ىقبي  نيح  يف  دنهلاو ، نيصلا  اميس يف  الو 

دعاوق كلذ  ضرفيو  .برغلا  نع  اًضوع  قرشلا  هاجتاب  هلقن  ديازتي  هربع  لقنُي  يذلا 

ةيملاعلا قوسلا  يف  سفانتلا  طورش  ضرفتس  ذإ  طسوألا ، قرشلا  يف  عارصلل  ةديدج 

تايدحت اًفلكم  طفنلا  جاتنإ  اهيف  نوكي  يتلا  لودلا  هجاوتسو  نيرساخ ؛ لباقم  نيحبار يف 

اّمأ .طفنلل  ردصمك  اهيلع  دامتعالا  نكمُي  اهنأ ال  ودبت  يتلا  لودلا  نع  ًالضف  ةمقافتم ،

قرشملا ةينمألا يف  تارتوتلا  نع  ةمجانلا  رطاخملا  نم  لّلقُت  نأ  اهيلعف  جيلخلا ، لودو  ناريإ 

.يبرعلا

: ةيجيلخلا ةيكريمألا -   ةكارشلا  نيسحت  لبس  » رشع  يداحلا  لصفلا  فرشتسي 

نأ لواحيو  روظنملا ، دمألا  يف  ةيكريمألا  ةيجيلخلا -  تاقالعلا  لبقتسملل » طيطختلا 

لصفلا اذه  نامسدروك يف  ينوتنأ  ثحابلا  ُدجيو  .تاقالعلا  هذهب  ءاقترالل  ًالولح  حرطي 

.يضاملا ماعلا  هتزّزع يف  لب  جيلخلا ، اهدوجو يف  ىوتسم  ضّفُخت  ةدحتملا مل  تايالولا  نأ 

عم براقتلا  نم  عون  هاّجتاب  لّوحتت  وأ  ايسآ ، وحن  طسوألا  قرشلا  نع  لّوحتت  يهو ال 

اهئافلح نع  عافدلا  فقوم  ةّدشب  ةمزتلُم  ىقبتس  ذإ  جيلخلا ؛ اهئافلح يف  نع  اًديعب  ناريإ 

رالود يف رايلم  نيعبس  ىلإ  اهتفلكت  لصت  امبر  ٍعاسَم  يهو  مهتّوق ، ءانبو  جيلخلا  بونج 



اًديدحتو ةيبرعلا -  جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجم  لود  دروتست  امك  .ةيكريمأ  ةحلسأ  لكش 

ةروصب ةرّوطتم  ةيركسع  تاّدعم  ةدحتملا -  ةيبرعلا  تارامإلاو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا 

اهنكل ةحلسألا ، داريتساو  ةحلسملا  تاوقلا  زيزعت  يف  ربكأ  غلابم  ةعمتجم  قفنُتو  ةريبك ،

.ةقفاوتمو ةلماكتم  ةيرصع  ةّوق  ىلإ  يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  ليوحتل  ليلق  دهجب  تماق 

يركسعلا لمعلاو  ةيرارمتسالاو  بيردتلا  يف  لشفلاو  ةطيسبلا ، ةينطولا  ةسفانملا  نإ 

ءارشب مامتهالاو  يقيقحلا ، يركسعلا  لمعلل  اهسفن  ةيولوألا  ءاطعإ  مدعو  كرتشملا ،

ريبك ٍءزج  ديدبت  ىلإ  يّدؤيو  اهفعضيو ، لودلا  مسقي  هلك  كلذ  ةجرهبم ،»  » ةثيدح ةحلسأ 

ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجم  نأ  ىلإ  ثحابلا  ُصلَْخيو  .ةيركسعلا  اهتاقفن  نم 

لودلا بّرقت  تاسسؤم  ىلإو  قفاوتلاو ، ةدحولا  نم  ديزم  ىلإو  حالصإلا  ىلإ  جاتحي 

لامش فلح  رهظأ  ام  اذهو  اهتدايسب ، يّحضُت  نأ  نود  نم  ضعب  نم  اهضعب  ءاضعألا 

تاوطخلا نم  ريثكلا  دجويو  .كلذب  مايقلا  ةيفيك  تامّظنملا  نم  هريغو  وتانلا »  » يسلطألا

.اًمدق يضملل  اهدامتعا  نواعتلا  سلجم  لود  ناكمإ  يتلا يف 

 - ةيبرعلا تاقالعلا  يف  جذومنأ  نادوسلاو : اكريمأ  » رشع  يناثلا  لصفلا  ىعسي 

يف نادوسلا  هاجت  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  تالّوحت  عّبتتل  ءانثتسا »؟ مأ  ةيكريمألا 

مهف ليبس  يف  تارّوطتلا  هذه  مّهفت  نم  ةدافتسملا  سوردلاو  ةمرصنملا ، ةعبرألا  دوقعلا 

ثحابلا هيف  لءاستيو  .ةيكريمألا  ةيبرعلا -  تاقالعلا  اههجاوت  يتلا  تايّدحتلا 

، ةيكريمألا ةيبرعلا -  تاقالعلا  ةصاخ يف  ةلاح  نادوسلا  ناك  نإ  يدنفألا  باهولا  دبع 



هنأ ىلع  هسفن  تقولا  يف  هعم  لماعتلا  يرجي  هنأ  امك  اًيقيرفأ ،»  » اًدلب اكريمأ  يف  ُّدعُي  هنوك 

ةلودو ةثاغإلاو ، تانوعملا  ميدقتو  مالسلا  قيقحتل  لّخدتلا  يعدتست  ةيناسنإ » ةلاح  »

ريغ يكريمألا  لماعتلل  جذومنأ  هنأ  مأ  ةقطنملا ، اكريمأ يف  ءافلحل  ةدّدهمو  باهرإلل ، ةيعار 

.مهيلع لماحتلاو  برعلا ، عم  نزاوتملا 

تقو يف  ةيكريمأ ، ةيلخاد  ةسايس  ةيضق  ىلإ  هلّوحت  ثيح  نم  ةصاخ  ةلاح  نادوسلا  لّثم 

ةيجراخلا ةرازو  تقحلأف  ايلعلا .» ةسايسلا   » قطنم نم  صاخ  مامتها  روحم  اًضيأ  هيف  حبصأ 

لامشو طسوألا  قرشلا   » لود عم  هفنصت  الو  اهيف ، ةيقيرفألا  ةرئادلاب  نادوسلا  ةيكريمألا 

دحأ قارعلاو ، نيطسلف  عم  نادوسلا  ُّدعُي  اذه  عمو  .ةيبرعلا  لودلا  ّمضت  يتلا  ايقيرفأ »

ىلإ ةيسامولبدلا  سيلاوك  نم  ةدحتملا  تايالولا  عم  اهتاقالع  تجرخ  ةيبرع  راطقأ  ةثالث 

لماعتلا نإ  لاقُي  نأ  نكمي  قلطنملا  اذه  نم  .اهتاديقعتو  ةيلخادلا  ةسايسلا  ءاضف 

هنأ ىلع  اهفعضأو  ملاعلا  نادلب  رقفأ  دحأ  اهيف  ّدُع  ةديرف ، ةلاح  ّلظ  نادوسلا  عم  يكريمألا 

نيح ثدح  امك  اًنايحأ  ةنخاس  تحبصأ   ) هيلع ةدراب » برح   » نش ةجرد  ىلإ  ريبك ، مصخ 

، هعم لماعتلل  ةمخض  دراوم  تسّركو  ماع 1998 ،) ةيودألل يف  ينادوس  عنصم  فصُق 

لئالقلا نادلبلا  دحأ  اًضيأ  وهو  ةرافسلا .) ىلإ  ةفاضإ   ) اًصاخ ايسائر  اًثوعبم  هل  تنيعو 

قوقح اياضقب  يموقلا  نمألاو  ةيلخادلاب ، ةيجراخلا  ةسايسلا  اهنأشب  تلخادت  يتلا 

كلذك تأدب  ةدحتملا  تايالولا  نأل  ةصقلا ، ةياهن  نكت  مل  هذه  نكل  .مالسلاو  ناسنإلا 

يفو ماع 2000 ، ذنم  باهرإلا » ةحفاكم   » لاجم يف  نادوسلا  عم  ةيّرس  نواعت  تاقالع 



ْيقافتا غْوص  ىلع  نيرخآ  عم  ةدحتملا  تايالولا  تفرشأو  ماع 1991 . ذنم  مالسلا  لاجم 

.امهماربإ لجأ  نم  تطغضو  روفراد ، يف  مالسلل  اجوبأو  بونجلا  يف  مالسلل  اشافين 

ىلإو ةيكريمألا ، ةسايسلاو  ةيسامولبدلا  ةقورأ  لخاد  تارّتوت يف  ىلإ  براضتلا  اذه  ىّدأو 

ةسايسلا غْوص  تايلآ  لمجم  يف  ترّثأ  تايبوللا ، نيب  تاعارصو  تاسسؤملا  نيب  عفادت 

ةصاخ يف ةلاح  لّثم  نادوسلا  عم  يكريمألا  لماعتلا  نأ  ىلإ  لصفلا  ُصلخيو  .ةيجراخلا 

تاسسؤملا هتايمانيدو يف  رارقلا  عنُص  تايلآ  قئاقد  نع  تفشك  ةيكريمألا ، ةيسامولبدلا 

ةسايسلا يف  رارقلا  عنُص  يف  ةفلتخملا  رئاودلا  ريثأت  ةيفيك  ىلع  ءوضلا  تقلأو  ةيكريمألا ،

.ةيجراخلا

ةموكح دهع  يف  ةيكريمألا  ةينادوسلا -  تاقالعلا  » رشع  ثلاثلا  لصفلا  لمكتسي 

ةيكريمألا تاسايسلا  نأشب  شاقنلا  يلخاد » نأش  ىلإ  ةيجراخ  ةسايس  نم  لّوحتلا  ذاقنإلا :

يف رِّثؤت  يتلا  ةسيئرلا  لماوعلا  دمحأ  يلع  جاحلا  نسح  ثحابلا  لّلُحي  ذإ  نادوسلا ؛ هاجت 

نأشلا نأ  ثحابلا  ُدقتعيو  .امابوأ  سيئرلا  ةرتف  ىلع  زيكرتلاب  تاقالعلا  هذه  ليكشت 

ىلإ ةهجوم  ةيجراخ  ةسايس  ةيضق  داع  ام  يكريمألا  رارقلا  ذخّتُم  ىلإ  ةبسنلاب  ينادوسلا 

ةثالث ىلع  لصفلا  اذه  زّكرو  .ةيلخادلا  ةسايسلا  تاعوضوم  نم  حبصأ  لب  ةريغص ، ةلود 

هذهل نيفرطلا  ةيؤر  لّلحو  نيدلبلا ، نيب  ةقالعلا  مّكحتي يف  يذلا  ساسألا  لِّكشت  لماوع 

: لماوعلا

.ةنيابتم رودلا  اذهل  نيفرطلا  تاكاردإ  نإ  ثيح  مالسإلا ، رود  وهف  لوألا  لماعلا  امأ 



هجوتلا اهببس  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولاب  ةئيسلا  ةقالعلا  نأ  ىرت  ةينادوسلا  ةموكحلاف 

اهيدل سيل  ةدحتملا  تايالولا  نأ  نوري  نييكريمألا  نيلوؤسملا  نأ  ريغ  دالبلل ، يمالسإلا 

ُدجنو .ةفرطتملا  تاعامجلاو  مالسإلا  سيئرلا يف  رايتلا  نيب  نوقّرفيو  مالسإلا ، عم  ءادع 

ةطبترملا ةينادوسلا  ةيجراخلا  ةسايسلا  تايولوأ  ىلع  أرط  اًرييغت  كانه  نأ  ددصلا  اذه  يف 

نأ هدافُمو  يسايسلا ، كولسلا  وهف  يناثلا  لماعلا  امأ  ماع 1997 . دعب  ةينيد  داعبأب 

كانه نأو  ةقالعلا ، روهدت  ببس يف  يكريمألا  ةنميهلا  كولس  نأ  ىرت  ةينادوسلا  ةموكحلا 

تارادإلا نأ  ريغ  .نادوسلا  هاجت  ةيكريمألا  تارادإلا  اهتمزتلا  دوعو  ضْقن  يف  اًيدامت 

دقو .نيدلبلا  نيب  ةقالعلا  ةمزأ  ُّسأ  وه  ةينادوسلا  ةموكحلا  كولس  نأ  دقتعت  ةيكريمألا 

موهفملا يفضُيو  .هعم  ةدحتملا  تايالولا  لماعت  ىلع  ةقرام  ةلود  نادوسلا  فينصت  بلغ 

لخدتلا ىلع  ةيعورشم  يفضي  ام  كلذب ؛ ةمهتملا  ةلودلا  ىلع  تنعتلاو  ةالابماللا  تافص 

، نادوسلا ىلع  ةضورفملا  تابوقعلا  تاسايس  لالخ  نمو  ةقراملا .» ةلودلا   » نوؤش يف 

ةدعاسم ىلإ  جاتحت  يتلا  ةبرطضملا  ةلودلا  موهفم  ىلع  ةقراملا  ةلودلا  موهفم  ةبلغ  حضّتت 

نادوسلا بونج  نم  فقوملا  وهف  ثلاثلا  لماعلا  امأ  .اهيناعت  يتلا  تالالتخالا  ةجلاعمل 

هاجت ةيكريمألا  ةسايسلا  تأدبو  .هلصف  ىلع  ةبقاعتملا  ةيكريمألا  تارادإلا  تلمع  يذلا 

هاجت ةسايس  عضوب  ةينعملا  لمعلا  ةعومجم  ريرقت  رودص  عم  رولبتت  نادوسلا  بونج 

وهو نادوسلا ، نيماظنب يف  ةدحاو  ةلود  ةماقإب  ريرقتلا  ىصوأو  ماع 2001 . نادوسلا يف 

تارادإلا ليم  ظحالُيو  ماع 2005 . يف  لماشلا  مالسلا  قافتا  هدمتعا  يذلا  رمألا 

نم بصنملا  هلمحي  امل  نادوسلا ، عم  لماعتلل  ةيلآ  صاخلا  لثمملا  مادختسا  ىلإ  ةيكريمألا 



.مامتهالل راهظإو  ةنورم 

ةسايسلاب نيينعملا  تاعامجلاو  دارفألا  رود  نأ  نيدلبلا  نيب  تاقالعلا  ةلاح  سكعت 

دقو .هنم  ّلقأ  رودب  تماق  يتلا  ةيلكيهلا  لماوعلاب  ةنراقم  اًريثأت ، رثكألا  وه  ةيجراخلا 

نيب طبرلا  نم  ةينطولا  دودحلا  نوزواجتم  نويسايس  نوطشان  هب  ماق  يذلا  كيبشتلا  نّكم 

ةيلخادلا ةئيبلا  يف  لعافتت  يتلا  كلتو  ةينادوسلا  ةيلخادلا  ةسايسلا  اياضق  ضعب 

نيب ةقالعلا  روطت  لْعج  ىلإ  نيتيلخادلا  نيتئيبلا  اياضق  نيب  طبرلا  ىَّدأو  .ةيكريمألا 

ةيكريمألا ةسايسلا  ريثأتلاب يف  نيينعملا  نيلعافلا  نيب  ةيلخادلا  تالعافتلاب  اًطبترم  نيدلبلا 

.نادوسلا هاجت 

تامجه 11 دعب  مالسإلاو  برعلا  ةروص   » عوضوم رشع  عبارلا  لصفلا  لوانتي 

ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  ةيديهمتلا يف  عامتجالا  ملع  بتك  ربمتبس 2001 يف  لوليأ /

نم رشع  يداحلا  تامجه  ريثأت  ةسارد  زازقلا  دايإ  لواحي  ذإ  يماع 2005 و2014 ؛» نيب 

Introductory « ) عامتجالا ملع   » بتك نيماضم  اهتعبت يف  يتلا  تاريغتلاو  ربمتبس  لوليأ /

نييكريمألاو يبرع  لصأ  نم  نييكريمألاو  مالسإلاو  برعلاب  ةقلعتملا  ( Sociology

اًريبك يف اًرود  يدؤت  ةيعماجلا  بتكلاف  .مهتاعمتجم  اًضيأ يف  كلذ  ريثأت  ميوقتو  نيملسملا ،

ردقت ةمخض  ةعانص  يهف  ةفاك ؛ تالاجملا  يف  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةيميلعتلا  ةيلمعلا 

، اًيونس رالود  رايلم  ميلعتلا 14  بتك  ةعانص  ةميق  يلامجإ  غلبي   ) تارالودلا تارايلمب 

ةلحرملاو رشع  يناثلا  فصلا  ىلإ  ةضورلا  ةلحرم  نم  بتكلا  مقرلا  اذه  نّمضتيو 



ةّدعملا ىرخألا  ةيميلعتلا  بتكلا  رود  نم  ربكأ  اًرود  ةيديهمتلا  بتكلا  يدؤتو  ةيعماجلا .)

عسوأ روهمج  ىلإ  لصتل  ةّدعُم  اهتعيبطب  ةيديهمتلا  بتكلاف  اًديدحت ؛ رثكأو  قيضأ  تارّرقمل 

اًساسأ نوّدجتسملا  بالطلا  ةيديهمتلا  تارّرقملا  رضحيو  .ةيصّصختلا  بتكلا  روهمج  نم 

ةيميلعتلا بتكلا  ىلع  اًريثك  دامتعالا  ىلإ  اهوسّردم  ليمي  امك  ةفلتخملا ، تاصصختلا  نم 

ملع يف  ةمدقم  باتك  سيلو  زيكرتلا ، ةدّدُحم  ةيصّصختلا  نم  رثكأ  ةداملا  سيردت  يف 

جّرختل بولطم  رّرقم  وه  روكذملا  باتكلا  نإ  .ةدعاقلا  هذه  نم  ءانثتسا  عامتجالا 

ماعلا يميلعتلا  طرشلا  نم  اًءزج  ربتعيو  ةيكريمألا ، تاعماجلا  مظعم  يف  بالطلا 

اًيديهمت اًررقم  نوسردي  نيذلا  بالطلا  ددع  رّدقيو  .سويرولاكبلا  ةداهش  ىلع  لوصحلل 

تربجأو .ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  اًيونس يف  بلاط  نويلم  دودحب  عامتجالا  ملع  يف 

يفلؤم ةريخألا  ةعبرألا  دوقعلا  يكريمألا يف  عمتجملل  يمانتملا  عّونتلاو  ةديازتملا  ةملوعلا 

ىلإ ةفاضإ  ةيبنجألا  نادلبلا  مهتيطغت  ةدايز  ىلع  ىتش  قئارطب  بتكلا  نم  عونلا  اذه 

تاعامجلاو ةيبنجألا  نادلبلا  نوفلؤملا  ءالؤه  مدختسيو  .ةفلتخملا  ةينثإلا  تاعامجلا 

هميهافمو عامتجالا  ملع  تايرظن  ةشقانم  دنع  ةيحيضوت  ةلثمأ  ةفلتخملا  ةينثإلا 

.ةيساسألا هتاعوضومو 

ةيميلعتلا بتكلا  نم  ةئملا  وحن 40 يف  لثمت  اًيميلعت ، اًباتك  رشع  ةتس  ةساردلا  هذه  راتخت 

/ لوليأ نم  رشع  يداحلا  تامجه  دعب  اهعيمج  تردصو  قوسلا ، ةرفاوتملا يف  ةيساسألا 

تدمتعاو .ةدحتملا  تايالولا  ءاحنأ  عساو يف  قاطن  ىلع  سيردتلا  مدختسُتو يف  ربمتبس ،



مساوقلا ىلع  ءوضلا  طيلستل  مدختسي  جهنم  وهو  نومضملا ، ليلحت  جهنم  ةساردلا  هذه 

.اهتيعوضومو اهتّقدو  اهتيدايحو  اهنازتا  ىدم  نايبل  صوصنلا  هذه  ةنّمضملا يف  ةكرتشملا 

نبا ةيعرفلا : وأ  و / ةيساسألا  تاعوضوملا  نم  ددع  ةساردلا  هذه  ضارغأل  دّدُح  امك 

لصأ نم  ةيكريمألا  ةيلاجلا  ةملسملا ، ةيكريمألا  ةيلاجلا  مالسإلا ، ديعس ، دراودإ  نودلخ /

ةيبرعلا ةكلمملا  بيرغ ، وبأ  نجس  قارعلا ، ءاسنلا ، ناتخ  ةملسملاو ، ةيبرعلا  ةأرملا  يبرع ،

روصلاو ةريزجلا  يعامتجالا ، لصاوتلا  لئاسوو  يبرعلا  عيبرلا  ةيدوعسلا ،

.ةيرصبلا ةيجولويسوسلا 

ةعبرأ ةيبرعلا » تاروثلا  هاجت  ةيكريمألا  تابراقملا   » باتكلا نم  ثلاثلا  مسقلا  ُّمضي 

هاجت ةيكريمألا  تاسايسلا  » رشع  سماخلا  لصفلا  يف  يزعلا  ناسغ  نراقي  .لوصف 

هاجت ةيكريمألا  تاسايسلا  («، 2011  ) يبرعلاو ( 1989  ) يبوروألا يطارقميدلا  لّوحتلا 

ثحابلا دجوو  .ةيقرشلا  ابوروأو  يبرعلا  نطولا  تاروث  يطارقميدلا يف  لوحتلا  لحارم 

ابوروأ لود  يطارقميدلا يف  لّوحتلا  ةيلعافب يف  تمهاس  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نأ 

هخيسرت ةيغب  همعدو  هتياعر  يف  تّرمتساو  يتايفوسلا ، داحتالا  رايهنا  ةادغ  ةيقرشلا 

لالخ نم  ةيبرغلا  ةموظنملا  ىلإ  لودلا  هذه  تّمضناف  .هيف  ةعجر  ال  ًاميدتسم  هلعجو 

مهيلع دمتعت  اًددج  َءافلح  نطنشاو  تبسكو  يسلطألا ، لامش  فلحو  يبوروألا  داحتالا 

ةيطارقميدلا ميق  عم  ةلاحلا  هذه  يف  ةيكريمألا  حلاصملا  تقتلا  دقل  .ةيلودلا  ةحاسلا  يف 

يف امأ  .مهموصخ  هجو  يف  اهنومدختسيو  اهل  نوجّوريو  نويكريمألا  اهيف  رخافي  يتلا 



، ةّدبتسم ةمظنأ  عم  ةدرابلا  برحلا  ءانثأ  يف  ةدحتملا  تايالولا  تفلاحتف  ةيبرعلا ، ةلاحلا 

طفنلا نيمأت  ىلع  ةمئاقلا  ايجيتارتسالاو  حلاصملا  روظنم  نم  يبرعلا  ملاعلا  عم  تلماعتو 

راعش مدختست  ملو  .يعويشلا  دّدمتلا  ةحفاكمو  ليئارسإ  معدو  ةنمآلا ، هتارممو 

هحرط يذلا  ريبكلا  طسوألا  قرشلا  عورشم  امأ  .ةيبرعلا  اهتاسايس  يف  ةيطارقميدلا 

ةعيرذ الإ  نكي  ملف  ماع 2004 ، يف  ةيطارقميدلا  رشن  ىلع  مئاقلا  ددجلا  نوظفاحملا 

اهب يف امابوأ  ةرادإ  تئجوف  ةيبرعلا ، ةيبعشلا  تاروثلا  تلصح  امدنعو  .قارعلا  مهوزغل 

عم ةلماكلا  ةعيطقلاب  تدعو  يتلا  يهو  اهلامعأ ؛ لودج  يف  ةيطارقميدلا  نكت  مل  تقو 

تاروثلا عم  تلماعت  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ثحابلا  جتنتسيو  .شوب  ةرادإ  تاسايس 

عم تفيكتو  ىرخأ ، ىلإ  ةلاح  نم  ةفلتخم  ةقيرطبو  ةطرفم ، ةيتامغاربب  ةيبرعلا  ةيبعشلا 

ثدح ام  جئاتن  عم  ّمث  نيملسملا ، ناوخإلا  مكح  عم  تفيكت  ًالثم ، رصم  يفف  تاريغتلا ؛

همعد يغبني  يطارقميد  لّوحت  هنأ  ساسأ  ىلع  عوضوملا  عم  لماعتت  مل  اهنإ  يأ  مهّدض ،

.ةقباسلا ةيقرشلا  ابوروأ  يف  لّوحتلا  عم  تلعفو  قبس  امك  اًقحال ، هزيزعت  ةيغب  هتياعرو 

ةيلخادلاو ةيلودلا  عاضوألاو  ةيليئارسإلا ، ةحلصملا  اهنم  كلذل ؛ ةريثك  بابسأ  كانهو 

لهاجتي الو  .امابوأ  كارابو  ناغير  دلانور  نيسيئرلا  يَتبقح  نيب  ةفلتخملا  ةيكريمألا 

جذامنلا اهيف  عراصتت  يتلا  ةيبرعلا  تاعمتجملاب  ةقلعتملا  ةيلحملا  بابسألا  ثحابلا 

ةيقرشلا ةيبوروألا  تاعمتجملا  نأ  نيح  يف  اهريغو ،) ةيموقلاو  ةيناملعلاو  ةيمالسإلا  )

.هجاهتنا ىلع  اهدعاسي  نم  تدجوو  يبرغلا ، جذومنألا  ىلإ  عّلطتت  تناك 



: يسيسلا باختنا  ىلإ  رياني  ةروث  نم  ةرهاقلاو : نطنشاو  رشع « سداسلا  لصفلا  امأ يف 

نم يكريمألا  فقوملا  يواشنملا ، دمحم  ثحابلا  لوانتيف  رييغتلا ،» ماهوأو  حلاصملا  عقاو 

هتدهش ام  لصفلا  اذه  ضرعيو  ويلوي 2013 . زومت / بالقنا 3  ىتحو  ةيرصملا  ةروثلا 

ةكبترملا ةيكريمألا  لعفلا  ةّدرو  نطنشاو ، رظن  ةهجو  نم  رياني 2011  ةروث 25  ذنم  رصم 

نطنشاول يف ةأجافم  هنأب  فصوي  امل  ًاليصفت  ضرعي  امك  .ثداوحلا  تاروطت  عراست  هاجت 

ىلع يكريمألا  ّدرلا  ةيفيك  قوبسم يف  ريغ  كابترا  ىلإ  ىدأ  ام  رصم ؛ ىرج يف  امب  قلعتي  ام 

ثدح ام  فينصت  نأشب  نطنشاو  ىؤرلا يف  ماسقنا  لوانتي  امك  .يرصملا  عضولا  تاروطت 

جتنتسيو ويلوي 2013 . زومت / يف 3  ةيبعش  ةروث  وأ  اًيركسع  اًبالقنا  هفصوب  رصمب 

بيغتو لعف  تاّدر  درجم  تحبصأ  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  تاسايس  نأ  ثحابلا 

ريثأتلا فعض  حضوي  ام  رصم ؛ يف  برطضملا  يسايسلا  عضولا  لظ  يف  ةردابملا  اهنع 

عم ةصاخ  تاقالع  دوجو  مدع  ليختت  نطنشاو ال  نكل  .يرصملا  لخادلا  يكريمألا يف 

قبسألا سيئرلا  ماظن  ةحاطإب  رصمل  ةيكريمألا  حالسلا  تاعيبم  رثأتت  اذل مل  .اهشيجو  رصم 

ماع ىلع  ديزت  ةدمل  رشابم  يركسع  مكح  تحت  رصم  عوقوب  رثأتت  ملو  كرابم ، ينسح 

ىلإ يمالسإ  مكح  ماظن  لوصوب  يكريمألا  حالسلا  تاعيبم  رثأتت  مل  امك  ماعلا ، فصنو 

ةينمألا يف اهحلاصم  عضو  رمتستس يف  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ينعي  ام  ةطلسلا ،

.اهمكاح نع  رظنلا  ضغب  رصم ، عم  قيسنتلا  اهتايولوأ يف  مدقم 

«، سنوتو رصم  يف  تاروثلا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  در  » رشع  عباسلا  لصفلا  يف  امأ 



عجارتو ةيسنوتلاو ، ةيرصملا  نيتروثلا  نم  يكريمألا  فقوملا  ناد  ليشيم  ةثحابلا  نراقتف 

نيدباعلا نيز  ةحاطإ  ذنم  سنوتو  رصم  هاجت  ةيكريمألا  تاسايسلا  ةيساسألا يف  لحارملا 

ةيئاضقلا تاءارجإلا  لثم  تايدحتلا  ةجلاعم  ةلأسم  اميس يف  الو  كرابم ، ينسحو  يلع  نب 

يركسعلا يف بالقنالاو  يسرم ، دمحم  باختناو  رصم ، ةيموكحلا يف  ريغ  تامظنملا  ّدض 

نم ايأ  لّلُحي  نأ  ثحبلا  لواحيو  .سنوت  يف  ةيكريمألا  ةرافسلا  ىلع  موجهلاو  رصم ،

دّدحتس يتلا  ةمهملا  لماوعلا  شقانُيو  ةيلعاف ، لقألاو  ةيلعاف  رثكألا  ةيكريمألا  تارارقلا 

ةيبرعلا تاضافتنالا  لبقف  .لبقتسملا  نيتلودلا يف  نم  لك  عم  ةدحتملا  تايالولا  تاقالع 

عم ةبعشتمو  ةميدق  تاقالعب  عتمتت  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  تناك  ماع 2011 ، يف 

ابوروأ ىلإ  برقأ  ّدعت  تناك  يتلا  سنوت  ةموكح  عم  اًقمع  لقأ  ةقالعو  رصم ، ةموكح 

تاقالع يف  اًساسأ  يركسعلا  بيردتلاو  نواعتلا  ناك  نيتلاحلا ، نيتاه  يف  .ماع  لكشب 

تايالولا تّرطضا  كرابمو ، يلع  نب  ةحاطإ  ذنمو  .نيتلودلا  نيتاهب  ةدحتملا  تايالولا 

ةياعر لجأ  نم  نيدلبلا  هيدؤت يف  نأ  اهيلع  نيعتي  يذلا  رودلاب  رظنلا  ةداعإ  ىلإ  ةدحتملا 

ةروثلا ةيلاقتنالا يف  ةلحرملا  يفو  .باهرإلا  ةبراحم  نع  ًالضف  ةيطارقميدلاو ، رارقتسالا 

لوحتلا يف ةيلمع  اًيروحم يف  اًرود  تّدأ  ةدحتملا  تايالولا  نإ  لوقلا  نكمي  ال  ةيسنوتلا ،

ىلعو .ٍلدتعم  لكشب  يطارقميدلا  لوحتلل  ةدِعاسم  تناك  اهتافّرصت  نكل  سنوت ،

ببسب زجاعلا  عضو  يف  رصم ، ةلاح  يف  ةدحتملا ، تايالولا  ترهظ  كلذ ، نم  ضيقنلا 

ةديدج تاراسم  داجيإ  ىلع  ةرداق  ريغو  عساولا ، طارخنالا  نم  ماوعألا  نم  ددع  ثرإ 

تناك امك  ةيكريمألا ، تاّدعملا  ىلع  ريبك  ّدح  ىلإ  ةدمتعم  رصم  تّلظ  ذإ  اًمدق ؛ يضملل 



ةعانصلا تاذ  ةيرصملا  تارئاطلا  قيلحت  نع  ّيلختلا  يف  ةدّدرتم  ةدحتملا  تايالولا 

.ةقطنملا باهرإلا يف  دعاصت  لايح  يكريمألا  يرصملا  رتوتلا  دعاصت  ّلظ  يف  ةيكريمألا ،

كرتو يجيردت ، وحن  ىلع  ةيكريمألا  ةيرصملا -  تاقالعلا  يركسعلا يف  مخضتلا  دادزاف 

.فيكتلا تارايخ  نم  ةدّرجم  اهنأ  رعشت  نيتموكحلا  نم  ًالك 

مأ ةيتاذلا  اهتريس  ةهج  نم  ناكأ  سنوت ، ةضهنلا يف  ةكرح  نع  ةدع  تاسارد  تزجنُأ 

اهتقالع دودحب  يعولا  نكل  ةيباختنالا ، اهجماربو  ةيجولويديألا  اهتايفلخ  ةهج  نم 

لواح يذلا  رمألا  اًدودحم ؛ لازي  ال  ةقطنملا  يف  ةلعافلا  ةيلودلاو  ةيميلقإلا  ىوقلاب 

اهفقاومو ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  عم  اهتقالع  هتسارد يف  يواعمجلا  رونأ  ثحابلا 

مكح نم  ةيكريمألا  ةرادإلا  فقوم  » رشع  نماثلا  لصفلا  يف  اهدعبو  ةروثلا  لبق  اهنم 

بـ هيلع  حلطصي  ام  راطإ  يف  جردي  يميداكأ  لمع  اذهو  سنوت .» يف  نييمالسإلا 

ىلعو جهانملا ، رفاضت  أدبم  ىلع  اًدمتعم  يسايسلا ،» مالسإلا  تاعامجل  نهارلا  خيراتلا  »

تايالولا نأ  ثحابلا  دجوو  .جاتنتسالا  ىلإ  ًالوصو  ليلحتلا ، ىلإ  فصولا  نم  قالطنالا 

نم ةيادب   ) سنوت نييسايسلا يف  نيلعافلاو  ةضهنلا  ةكرح  عم  راوحلا  روسج  ّتدم  ةدحتملا 

نأ نم  اهتيشخو  ةيحان ، نم  نييمالسإلل  يبعشلا  قمعلا  ىلع  اهفوقول  ماع 2006 )

ةيهارك ةرهاظ  يمانتو  فّرطتلا ، جاتنإل  نضحم  ىلإ  نيدتلا  ىلع  ديازتملا  لابقإلا  لّوحتي 

نييمالسإلا ّيلوت  عم  ةيسايس  ةيعقاوب  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلماعتو  .ةدحتملا  تايالولا 

ةبرجتل ةيكراشتلا  ةرادإلا  دييأت  وحن  تعفدو  ةيسنوتلا ، ةروثلا  عم  سنوت  ةطلسلا يف  مامز 



تاموكحلا رود  لئاسمب  ةّمتهم  تّلظ  اهنأ  ريغ  ةيناملع ، بازحأ  نيبو  اهنيب  مكحلا 

تاقالعلا روطت  ضرع  لالخ  نم  ثحبلا  ُصلخيو  باهرإلا .» ةحفاكم   » يف ةيسنوتلا 

ةبراقم تدمتعا  ةدحتملا  تايالولا  نأ  اهدافم  ةصالخ  ىلإ  ةضهنلا  ةكرح  عم  ةيكريمألا 

مكحلا يف ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  عقاو  عم  اهلماعت  ىوتسم  ةيباعيتسا يف  ةيمهفت  ةيلعافت 

يسايسلا مالسإلا  ّدض  يه  لب  نييمالسإلاو ، مالسإلا  ّدض  تسيل  اهنأ  ىنعمب  سنوت ،

نيمزتلم اوماد  ام  نيلدتعملا  نييمالسإلا  عم  لصاوتلل  دادعتسا  ىلع  يهو  يلاكيدارلا ،

.ةيطارقميدلا ئدابم 



لوألا مسقلا 
طسوألا قرشلا  ةيكريمألا يف  ايجيتارتسالا 



لوألا لصفلا 
ةيلاثملاو ةيعقاولا  روذج 

نوؤش ةيكريمألا يف  ةدحتملا  تايالولا  لُّخدت 
يماع 1918 و1939 نيب  طسوألا  قرشلا 

يفروم دراشتير  ...... 

ياسرف دعب  ًالوأ :
لخدتلا يف ةليلق  ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  ءاهتنا  بقع  ةدحتملا  تايالولا  ةموكح  تناك 

.ةقطنملا روطت  ةساردب  نيفّلكملا  اهييسامولبد  ددع  ةلق  نم  حضتي  امك  يبرعلا  ملاعلا  نوؤش 

يف ىندألا » قرشلا  نوؤش  ةبعش   » اهيلع فرشت  يتلا  قطانملا  تناك  ماع 1909 ، يفف 

ايسورو ايلاطيإو  رجملا  اسمنلاو -  ايناملأ  تلمشو  ةريبك ، ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةرازو 

.ناقلبلا لودو  رصمو  سراف  دالبو  ةينامثعلا ) ةيروطاربمإلا  يأ   ) ايكرتو نانويلاو 

فارشإ تحت  ةيقابلا  ةديحولا  ةيبوروألا  ةقطنملا  ناقلبلا  تناك  ماع 1921 ، لولحبو 

يتلا ةيبرعلا  يضارألاو  ايكرت  نم  لك  يف  اًضيأ  تاروطتلا  ةعباتم  تلصاو  يتلا  ةبعشلا 

تارمعتسملاو ايبويثإ  اهنم  ةيقيرفأ ، قطانمو  رصمو  سراف  دالبو  نيينامثعلا  نم  تررحت 

.(2) ةيلاطيإلاو ةيناملألا 



طفنلا تاكرشل  حيتت  يك  ىمظعلا  ايناطيرب  تعفدو  ةرحلا  ةراجتلا  نطنشاو  تمعد 

زايتمالا اذه  رصح  مزتعت  ايناطيرب  تناك  نأ  دعب  يبرعلا  ملاعلا  لوخد  ةيكريمألا 

يأ ةدحتملا  تايالولا  ةموكح  َرت  مل  كلذ ، نع  ًالضف  .بسحف  ةيناطيربلا  تاكرشلاب 

، نيتيملاعلا نيبرحلا  نيب  ةرتفلا  يفو  .ةقطنملا  يف  اهل  ىربك  ةيداصتقا  وأ  ةيسايس  حلاصم 

(The Monroe Doctrine  ) ورنوم أدبم  ًةعبتم  يبيراكلا  رحبلاو  ةينيتاللا  اكريمأ  لزع  تلصاو 

ةنميهلا رربتل  تقولا  كلذ  يف  هفيرعت  تعسو  نأ  دعب  نمزلا  نم  نرق  ىلإ  دوعي  يذلا 

ونص يأ  كانه  نكي  ملو  . (3) ةيضرألا ةركلا  نم  يبرغلا  فصنلا  ءاحنأ  عيمج  ىلع  ةيكريمألا 

ةقطنم اهتاورث يف  تناك  يتلا  ةدحتملا  هكاوفلا  ةكرشل  طسوألا  قرشلا  يكريمأ يف  يراجت 

لاسرإل ةدعتسم  تناك  اهنإ  ىتح  نطنشاول ، اًدج  ةمهم  ةينيتاللا  اكريمأو  يبيراكلا  رحبلا 

.رمألا مزل  نإ  ةكرشلل  ًامعد  ةيركسع  ةوق 

ةيكريمألا ةيفاقثلا  تاقالعلا  اًيناث :
نم يحوب  نييكريمألا  ةلاحرلا  نم  ددع  رشن  رشع ، عساتلا  نرقلا  لئاوأ  نم  اًءدب 

نم مغرلا  ىلعو  .ةسدقملا  ضرألا  ىلإ  اهب  اوماق  ٍجح  تالحر  نع  اًصصق  سدقملا  باتكلا 

اهعباط ىلإ  اوراشأ  مهنأ  امك  نينمؤملا ، ماهلإ  لصاوت  نيطسلف  نأ  ىلإ  راشأ  مهمظعم  نأ 

ام ضيغبو ...  رفقم  ناكم  نيطسلف  : » بتك يذلا  نيوت  كرام  عم  اوقفتا  مهنإف  بيرغلا ،

سوؤيمو بلقلا  ةمَّطحمو  ةبيئك  ضرأ  يه  لب  فولأملا  انملاع  نم  اًءزج  نيطسلف  تداع 



نيسحتل اًناكم  اهفصوب  اكريمأ  ىلإ  طسوألا  قرشلا  ناكس  رظن  هسفن ، تقولا  يف  . (4)« اهنم

طوغضلا مهيقي  ًأجلم  ماشلا  دالب  يف  مهضعب  ىلإ  ةبسنلاب  اهيلإ  ةرجهلا  تنعو  مهتاورث ،

.ةديدج ةيادبل  ةصرفو  ةينامثعلا  ةيروطاربمإلل  ةيسايسلا 

.يبرعلا ملاعلا  ًاليوط يف  اًخيرات  ةيكريمألا  ةيميلعتلا  تاردابملاو  ةيريشبتلا  تاثعبلا  كلمت 

يلاعلا يف ميلعتلل  ةدحاو  ةيكريمأ  ةسسؤم  الإ  كانه  نكي  مل  ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا  لبقو 

فرعت تناكو  ماع 1866 ، يف  تئشنُأ  يتلا  توريب  يف  ةيكريمألا  ةعماجلا  يه  ةقطنملا ،

سوينوطنأ يف جروج  ينانبللا  خرؤملا  ركذ  دقو  .ةيتناتستوربلا  ةيروسلا  ةيلكلا  مساب  كاذنآ 

ةظقي ىلع  ةيكريمألا  ةعماجلا  لضف  نأ  ماع 1939  يف  هعضو  يذلا  برعلا  ةظقي  هباتك 

لالخ نم   » ىرخأ ةسسؤم  يأ  لضف  نم  اًريثك  ربكأ  ناك  ىلوألا  اهتلحرم  يف  برعلا 

.(5)« اهيجيرخ تازاجنإ  لالخ  نمو  مولعلاو  بدألل  اًعفد  اهئاطعإو  ةفرعملا  اهرشن 

، نيبرحلا نيب  ام  ةرتف  يفو  .ةرهاقلا  يف  ةيكيرمألا  ةعماجلا  تسّسُأ  ماع 1919 ، يف 

رداصم نم  يلام  معد  ىلع  لصحت  ةرهاقلاو  توريب  نيتيكريمألا يف  نيتعماجلا  اتلك  تناك 

ةيلام ةدعاسم  يأ  نطنشاو  مدقت  ملو  ةيساردلا ، موسرلا  نم  اهلخد  ريغ  ةصاخ  ةيكريمأ 

ةغللاب ناسِّردُت  ناتعماجلا  تناك  . (6) ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  دعب  الإ  امهيلإ  ةرشابم 

، اتناكو يناملعو ، ةدوجلا  يلاع  هنأب  هنامدقت  يذلا  ميلعتلا  تيص  عاذ  ثيح  ةيزيلكنإلا ،

.ةيكريمألا ةمعانلا  ةوقلاب  فَصوي  ام  عيسوتل  اًعئار  اًزاجنإ  نالثمت  مويلا ، ىتح  نالازت  الو 

ةيئانثتسا ةيصخش  يماع 1903 و1920  نيب  ةيتناتستوربلا  ةيروسلا  ةيلكلا  تسئر 



ثيح ماع 1919 ، مالسلل  ياسرف  رمتؤم  كراش يف  يذلا  .  (H. Bliss) سيلب درواه  يه 

نأ دعبو  .طسوألا  قرشلا  اًريثأتو يف  اًمارتحا  رثكألا  يكريمألا  هنأب  رمتؤملا  هب يف  فُرتعا 

يف امهتين  نع  اسنرفو  ايناطيرب  اهيف  تعفاد  ياسرف ، يف  اهيلع  علطا  ريراقت  هتجعزأ 

دوهيلل يف يموق  نطو  ءاشنإ  نيينويهصلا  مزعو  ةقباسلا  ةينامثعلا  يضارألا  ىلع  ةرطيسلا 

نأشب ةسدقملا  ضرألا  ناكس  تابغر  ّيصقتل  ةنجل  فيلأت  ىلع  درواه  ثح  نيطسلف ،

.يسايسلا مهلبقتسم 

نيذللا نيصخشلا  ىلإ  ةبسن   ) نيرك غنيك -  ةنجل  اهيلع  قلطُأ  يتلا  ةنجللا  هذه  تدافأ 

يأ نوديري  ال  مهعم  تالباقم  ترجأ  نم  نأ  نيرك ) زلراشتو  غنيك  يرنه  اهاسئر 

ةيبادتنا ةطلس  نم  دب  ناك ال  اذإ  هنأ  ةجَرهَبُم  ةظحالم  تدروأو  مهيلع ، ةيبادتنا  تاطلس 

.ةدحتملا تايالولا  نولضفي  مهنإف  مهيلع 

ةيجراخلا ريزو  هعطق  يذلا  روفلب  دعو  ىلع  ةيبرعلا  ةيموقلا  در  اًيلعف  ةنجللا  ريرقت  لَّثم 

رظنت ةلالجلا  بحاص  ةموكح  ّنإ  : » ىلع ّصن  يذلا  ماع 1917  روفلب يف  رثرآ  يناطيربلا 

اهدهج ةياغ  لذبتسو  يدوهيلا ، بعشلل  نيطسلف  يموق يف  نطو  ةماقإ  ىلإ  فطعلا  نيعب 

نم صقتني  نأ  هنأش  نم  لمعب  ىتؤي  نل  هنأ  اًيلج  مهفي  نأ  ىلع  ةياغلا ، هذه  قيقحت  ليهستل 

الو نيطسلف ، يف  ةميقملا  ةيدوهيلا  ريغ  فئاوطلا  اهب  عتمتت  يتلا  ةينيدلاو  ةيندملا  قوقحلا 

«. رخآ دلب  يأ  دوهيلا يف  هب  عتمتي  يذلا  يسايسلا  عضولا  وأ  قوقحلا 

تناك ذإ  سيراب ؛ يف  ضرُع  امدنع  ركذي  رثأ  يأ  ريرقتلا  اذهل  نكي  مل  لاح ، يأ  يف 



اًقباس تناك  يتلا  ةيبرعلا  يضارألا  ىلع  بادتنالا  يف  نييسنرفلاو  نييناطيربلا  فادهأ 

اهسفن ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةرازو  نأ  امك  .ةدئاسلا  يه  ةينامثعلا  ةيروطاربمإلل  ةعضاخ 

.(7) ماوعأ ةثالث  وحن  ريرقتلا  رشن  نع  تمجحأ 

ةلجترملا نوسلو  ةيسامولبد  اًثلاث :
نيب رظنلا  تاهجو  يف  قباطت  دوجو  نع  ًةينالع  ثدحت  دق  نوسلو  سيئرلا  ناك 

، طسوألا قرشلاب  قلعتي  ام  يف  نكل  .برحلا  يف  نيسيئرلا  اهئافلحو  ةدحتملا  تايالولا 

قرش نم  ةريثك  قطانم  صوصخب  امهتين  نع  حوضوب  اتّربع  دق  سيرابو  ندنل  تناك 

ةيقافتا ماع 1916 يف  ططخلا يف  هذه  امهولثمم  مسرو  .برحلا  دعب  ام  ةرتف  يبرعلا يف  ملاعلا 

ماع يف  ايسور  يف  ةديدجلا  ةيفشلبلا  ُتاطلسلا  طابتغاب  اهترشن  يتلا  وكيب  سكياس - 

.سيرابو ندنل  جارحإ  فدهب   1918

عضت نأ  لبقف  ةضقانتمو ؛ لب  ةنيابتم ، طسوألا  قرشلا  نأشب  نوسلو  ءارآ  تناك 

ةسيئر ةبطُخ  ريخألا يف  اذه  حرط  ياسرف ، رمتؤم  ىلإ  نوسلو  بهذيو  اهرازوأ  برحلا 

ةسايسلا عانص  هيجوتل  هتاسايس  رياني 1918  يناثلا / نوناك  يف  سرغنوكلا  مامأ  اهاقلأ 

.(8) برحلا دعب  ام  ةرتف  ةيكريمألا يف  ةيجراخلا 

ةيمهأ نع  هتبطُخ  اهتنمضت  يتلا  ةفورعملا  رشع  ةعبرألا  ئدابملا  ىلوأ  نوسلو يف  ثدحت 

ريغو ةينلع  ةيلودلا  تادهاعملا  نوكت  ثيح  ةماع  مالس  قيثاوم   » ساسأ ىلع  ملسلا  ءانب 



رظن تاهجوو  ةيكريمألا  رظنلا  تاهجو  نيب  فالتخالا  طاقن  رهظأ  امك  ةيرس .»

.(9) اهؤافلحو ايناملأ  مهنأ  مهيلإ  راشأ  نيذلا  نييلايربمإلا 

قرشلا لبقتسم  نأشب  ةدحتملا  تايالولا  رظن  تاهجو  رشع  يناثلا  أدبملا  ضرع 

ةيلاحلا ةينامثعلا  ةيروطاربمإلا  نم  ةيكرتلا  ءازجألا  ةدايس  نامض   » ىلع ّصنو  طسوألا ،

ةيمنتلل ةصرفو  ريصملا  ريرقت  قح  يكرت  مكحل  ةعضاخلا  ىرخألا  بوعشلا  ءاطعإو 

ماودلا ىلع  اًحوتفم  ليندردلا  قيضم  ءاقبإو  قالطإلا ، ىلع  لخدت  يأ  نود  نم  ةلقتسملا 

قيضم ءاقب  نم  مغرلا  ىلع  يلود .» نامضب  اهتراجتو  لودلا  رئاس  نفسل  ّرح  ّرممك 

ةلقتسملا ةيمنتلاب  ةصاخلا  نوسلو  ةيؤر  اسنرفو  ايناطيرب  تضفر  اًحوتفم ، ليندردلا 

نيب ام  دالب  نع  ًالضف  ةينامثعلا ، ةيروطاربمإلل  ةعضاخ  قباسلا  تناك يف  ةريثك  ٍضارأل 

.(10) نيطسلفو ةيروسو  اًيلاح ) قارعلا   ) نيرهنلا

هنأ روفلبل  دكأ  سيراب ، ىلإ  هرفس  لْبَقف  ةينلعلا ؛ هتاحيرصت  معدت  نوسلو مل  لاعفأ  نكل 

ىلع ماع 1917  يف  نطنشاو  ىلإ  اهب  ماق  ةرايز  يف  لصح  دق  روفلب  ناكو  .هدعو  ديؤي 

معديس نوسلو  نأ  ( L. Brandeis  ) زيدنارب سيول  ايلعلا  ةمكحملا  يضاق  نم  تاديكأت 

اًبيرقت يلاجترا  لكشب  نوسلو  هب  ماق  امو  .نيطسلف  ةيناطيرب يف  ةيمحم  ةماقإ  قلطم  لكشب 

.ةلبقم دوقعل  بقاوع  هل  نوكتس 

نطنشاول ةيطفنلا  ةسايسلا  اًعبار :



اسنرفو ىمظعلا  ايناطيربب  فارتعالا  نيتيملاعلا  نيبرحلا  نيب  نطنشاو  تلصاو 

عم .رصم  نميهملا يف  ايناطيرب  رودبو  ماشلا ، دالبو  قارعلا  بادتنالا يف  يتطلس  امهفصوب 

ةيسنرفلاو ةيناطيربلا  طفنلا  تاكرش  يعاسم  نأشب  تافالخ  ترهظ  ام  ناعرس  كلذ ،

ةيكريمألا تارادإلا  تلمع  اميف  طسوألا ، قرشلا  نم  ةيكريمألا  اهتاسفانم  ءاصقإل 

.ةراجتلا ىلع  دويقلا  ءاغلإ  ىلإ  اعد  يذلا  ثلاثلا  نوسلو  أدبم  ذيفنت  ىلع  رارمتساب 

تادادمإ ةيمهأ  ىلإ  ايناملأو  اسنرفو  ايناطيرب  تهبن  دق  ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  تناك 

طفنلا جاتنإ  ىلع  اهدامتعا  ناك  ماع 1914 ، لولحبف  .ىربك  برح  يأ  حاجن  يف  طفنلا 

نع ضيفت  تايمك  جتنت  ةيكريمألا  طفنلا  تاكرش  تناكو  .دايدزالاب  اًذخآ  يكريمألا 

برحلا ةيلعافب يف  ةيكريمألا  ةموكحلا  تمهاس  . (11) اهجاتنإ عبر  رّدصتف  ةيلحملا  تاجاحلا 

، ءافلحلا نيب  كرتشملا  طفنلا  رمتؤم  دقع  ربع  ضرعلا  لماكت  نيسحت  اهعيجشت  لالخ  نم 

Standard Oil  ) يسريجوين فوأ  ليوأ  دردناتس  ةكرش  هيف  نيكراشملا  زربأ  نم  ناك  يذلا 

.ةيدنلوهلا ةيناطيربلا -  ( Royal Dutch Shell  ) لِش شتاد  لايور  ةكرشو  ، (Co

اسنرفو يف ايناطيرب  اهتعقو  يتلا  ومير  ناس  ةيقافتا  نع  نيضار  ريغ  نويكريمألا  ناك 

ىلع نيَروصقم  هعيبو  نيرهنلا  نيب  ام  دالب  طفن  رامثتسا  تلعج  اهنأل  ماع 1920 ،

ىلع رفوه  تربره  يكريمألا  ةراجتلا  ريزو  طغضف  .ةيسنرفلاو  ةيناطيربلا  تاكرشلا 

ةيليصفتلا تاضوافملا  اًكرات  ةيكريمألا ، ةسفانملا  مامأ  لاجملا  حسفل  ةيناطيربلا  ةموكحلا 

ةكرش ةيكريمأ يف  تاكرش  نم  ٍداحتا  لوبق  ىرج  رمألا ، ةياهن  يفو  .ةيكريمألا  تاكرشلل 



.(12) ةيكرتلا طفنلا 

ماع يف  طسوألا  قرشلا  يف  ةيطفنلا  اهحلاصم  ززعت  يك  ةيكريمألا  ةموكحلا  تلخدت 

(SOCAL  ) لاكوس ةكرش  اينروفيلاك  نرذواس  فوأ  ليوأ  دردناتس  َةكرش  تدعاس  امدنع   1931

ملاعلا يف  يرصح  يكريمأ  يطفن  زايتما  لوأ  وهو  نيرحبلا ، يف  زايتما  ىلع  لوصحلا  يف 

تايالولا ةكراشم  ىلع  اهضارتعا  ةيناطيربلا  تاطلسلا  بحس  نم  مغرلا  ىلع  .يبرعلا 

ةيولوأ نامض  اهتسايس يف  ىلع  دكؤت  يك  لاكوس  تايلمع  بثك  نع  ندنل  تبقار  ةدحتملا ،

ةيناطيربلا ةموكحلا  تررق  ماع 1933 ، يف  تيوكلا  يفو  . (13) ةيناطيربلا طفنلا  تاكرش 

رطخل اًءرد  نييكريمألا ، ةكراشم  لوبق  ، Gulf Oil ةكرش تاجاجتحا  رظنلا يف  دعَب  اًدّدجم ،

.ةيطفن برح  بوشن 

طفن ةكرش  يهو  ةلمتحملا ، ةيناطيربلا  ةسفانملا  ةكرشلا  تحّرصف  ةيدوعسلا ، يف  امأ 

لامعأب مايقلل  اهلاومأ  قافنإ  بغرت يف  اهنأ ال  سراف ، دالبو  ايناطيرب  نم  معدب  قارعلا ،

نم يلوأ  زايتما  ىلع  لصحت  يك  ةيبهذ  ةصرف  لاكوس  حنم  ام  ةيدوعسلا ، يف  ةيراجت 

يطفنلا رامثتسالل  ىلوألا  ةيادبلا  كلت  تققحتو  ماع 1933 . يف  ةيدوعسلا  ةموكحلا 

ةدحتملا تايالولا  لّخدت  ءارج  ةقيمع  جئاتن  اهل  نوكيس  يتلا  ةيدوعسلا ، يف  يكريمألا 

.ةيكريمألا ةموكحلا  نم  لّخدت  نود  نم  ةيبرعلا ، ةريزجلا  هبش  اًقحال يف 

نِّوكت ملو  تاينيثالثلا ، ةيدوعسلا يف  ةيراجلا يف  تاروطتلاب  نطنشاو  ِلابت  مل  اًمومع ،

الإ اهيف  ميقم  يكريمأ  دفو  كانه  حبصي  ملو  ماع 1939 ، ىتح  اهعم  ةيسامولبد  ةقالع  يأ 



وكاسكتو لاكوس  ناتيكريمألا  طفنلا  اتكرش  تحرتقا  ماع 1941 ، يفو  ماع 1942 . يف 

ىلع ( CASOC « ) كوزاك  » مسا تحت  ةيدوعسلا  يف  كرتشم  لكشب  ناتلماعلا  ( Texaco)

تناك يتلا  ةيدوعسلا  ةموكحلا  ىلإ  ةدعاسملا  ضعب  نطنشاو  ميدقت  تلفزور  سيئرلا 

تلفزور نأ  ديب  ريجأتلاو ، ةراعإلا  جمانربل  ضافضف  ريسفت  لظ  ةيلام يف  ةقئاض  يناعت 

مامتهالا نم  اونكمتي  نأب  لمآ  يننإ  نييناطيربلل  اولوق  : » هيفظومل ًالئاق  ةركفلا  ضفر 

تلخد طقف ، نيماع  دعب  نكل  . (14)« ءيشلا ضعب  ّانم  ةديعب  ةقطنم  يهف  .ةيدوعسلا  كلمب 

ىلإ ةجاحلا  نأشب  فواخملا  ةدايز  طسوو  .ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  ةدحتملا  تايالولا 

هيأر تلفزور  ّريغ  يكريمألا ، شيجلا  لجأ  نم  طفنلا  نم  ةنومضمو  ةديازتم  تادادمإ 

.ةعرسب

(، H. L. Ickes  ) سكيآ دلوراه  يكريمألا  ةيلخادلا  ريزو  حرتقا  ماع 1943 ، يف 

رارغ ىلع  ةيدوعسلا  يف  كوزاك  ةكرش  تاكلتمم  نم  ةبسن  ءارش  تلفزور ، نم  ةكرابمب 

.ةيناريإ ولكنألا -   طفنلا  ةكرش  ةيناطيربلا يف  ةموكحلا  اهكلمت  يتلا  ةئملا  51 يف  لا ـ ةبسن 

طفنلا ّنأ  نم  ةيكريمألا ، ةسايسلا  اًرركتم يف  اًعوضوم  حبصأ  ام  يف  ًانلع ، سكيآ  رّذحو 

ٌلوحت يف وهو  اًصلاخ ، اًدِروتسم  كلذب  حبصتس  اهنأو  ةدحتملا ، تايالولا  بضني يف  أدب 

ةموكحلا طارخنا  ةركف  نكل  .اكريمأ  ىلإ  ةبسنلاب  ةرطخ  ةينمأ  تايعادت  عم  فقاوملا 

نيجتنملا رابك  نع  ًالضف  ةرشابم ، ةينعملا  تاكرشلا  تعّور  طفنلا  عاطق  يف  ةيكريمألا 

.ماعلا كلذ  ةياهن  هحارتقا يف  بحس  ىلإ  سكيآ  رطضاف  نيرخآلا ، نييكريمألا 



ةيدوعسلا يف  طفنلل  ةجتنملا  ةيكريمألا  تاكرشلا  ىربك  تحرتقا  ماع 1944 ، يف 

ىلإ يتيوكلاو  يدوعسلا  طفنلا  لقني  بيبانأ  طخ  ءاشنإ  نطنشاو  معدت  نأ  تيوكلاو 

ةلقتسملا طفنلا  تاكرش  ةضراعم  ءاّرج  راهنا  حارتقالا  نكل  طسوتملا ، ضيبألا  رحبلا 

ةفلتخم غيصب  عامجإ  عم  ةصاخلا ، هبابسأ  مهنم  لكل  ناك  دقو  نييكريمألا ، نييلازعنالاو 

ةماعلا ناكرألا  ةئيه  تناك  اميفو  .ةيطفن  تاكرش  ةرادإب  ةموكحلل  نأش  نأ ال  ةركف  ىلع 

اهفقومل دييأتلا  نإف  ةيروف ،» ةيركسع  ًةرورض   » اًساسأ طفنلا  بوبنأ  عورشم  تربتعا  دق 

.(15) ابوروأ برحلا يف  ةياهن  بارتقا  عم  ىشالت 

عيسوتل بهأتت  ةيكريمألا  طفنلا  تاكرش  تناك  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ةياهن  يف 

قرشلا نادلب  نم  اهريغو  ةيدوعسلا  اميس يف  الو  ملاعلا ، ءاجرأ  عيمج  ةعرسب يف  اهتايلمع 

ماع 1950. يف  ( Tapline « ) ةيبرعلا دالبلا  ربع  بيبانألا  طخ   » زاجنإ ىهتناو  .طسوألا 

ةيجولويديأ تاعارص  اًسماخ :
تايالولا يف  ةدئاسلا  ةيسايسلا  تاشقانملا  تزّكر  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيثالث  يف 

.يكريمألا داصتقالا  شاعنإل  تلفزور  سيئرلا  جمارب  ىلعو  ميظعلا  داسكلا  ىلع  ةدحتملا 

مهتقث مدع  نع  نيّربعم  ةيكريمألا ،» ةقيرطلا   » نع رخفب  نويكريمألا  ثدحت  ام  اًريثكو 

ةيلامعلا ةكرحلل  يكارتشالا  بزحلا  معد  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيبنجألا ، تايجولويديألاب 

.نييلاربيللا نيفقثملاو  لامعلا  مارتحاب  ىظحي  هلعج 



امهل يكريمألا  ماعلا  يأرلا  لوبق  نكل  ملاعلا ، ةيعويشلاو يف  ةيشافلا  دوعص  ءاربخلا  عبات 

نيذلا نيرجاهملاو  بناجألا  ككشي يف  رمتسم  رايت  وأ  ةيلقع  كانه  تناك  ذإ  اًدودحم ؛ ناك 

رطخلا ىدأو  .ىرخألا  بوعشلا  نوؤش  لخدتلا يف  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  رج  نولواحي 

ةهباشم يف ةلبلب  ىلإ  نويوضوفلا  هلّكش  يذلا  ةيكريمألا  شيعلا  ةقيرطب  قدْحُملا  موعزملا 

.اهلك ةلثامملا  تاكرحلا  نيدُي  ريبعتك  اًيئاوشع  يفشلبلا »  » ةفص تقلطُأو  .تاينيرشعلا 

.ةديعب ىرخأ  ةيجراخ  ةيضق  درجم  نييكريمألا  مظعم  ىلإ  ةبسنلاب  ةينويهصلا  تناكو 

ةيكريمألا ةيدوهيلا  ةيلاجلا  اًسداس :
ةينويهصلاو

( اكريمأ لقع  ليئارسإ يف  ) Israel in the Mind of America هباتك يف  سورغ  رتيب  قرطت 

يكريمألا روهمجلاو  ةيكريمألا  ةيدوهيلا  ةيلاجلا  فقوم  ىلإ  ماع 1938  يف  هفّلأ  يذلا 

اهمايأ ذنم  .ليئارسإ  ةماقإ  ةينويهصلا يف  ةكرحلا  رود  نم  ةيسايسلا ، ةدايقلا  امك  اًمومع ،

رثكأ ضعبل  ةضراعملاو ، ةديؤملا  تاقاطلا ، دشح  ىلإ  ةينويهصلا  ةكرحلا  تدمع  ىلوألا ،

لوألا ماقملا  يف  ةينويهصلا  تناك  كلذ ، عم  .ةيمانيد  ةيكريمألا  ةيدوهيلا  تايصخشلا 

ةيادب يفف  .نيرشعلا  نرقلا  نم  ىلوألا  دوقعلا  يف  ةدحتملا  تايالولا  يف  دوجو  ةيضق 

نم اًفلأ  زواجتي 20  ةدحتملا ال  تايالولا  نيينويهصلا يف  ددع  ناك  ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا 

.(16) يكريمأ يدوهي  نويلم  عومجم 2.5 



مهفده يف قيقحت  ىلع  اًرطخ  َةينويهصلا  اكريمأ  ةيناملألا يف  ةيدوهيلا  ةيلاجلا  ةداق  ربتعا 

نكمي ام  حوضوب  سورغ  فصيو  .اًمومع  عمتجملا  يف  نييكريمألا  دوهيلا  باعيتسا 

يحلا دوهيو  كرويوين  يف  يقارلا  دياس » تسيو   » يح دوهي  نيب  ٍتاقبط  َعارص  هرابتعا 

ةيلاجلا مهتربتعا  ذإ  اكريمأ ؛ ىلإ  اًثيدح  اورجاه  ءارقف  اوناك  نيذلا  عيضولا  يقرشلا 

عساتلا نرقلا  نم  ةريخألا  ماوعألا  يفف  ضماغ .» وحن  ىلع  نيهيرك   » ةينغلا ةيدوهيلا 

سيئرلا ةبلاطم  ىلإ  كرويوين  ءاينغأ  نم  نيزراب  اًدوهي  سورلا  دوهيلا  قفدت  عفد  رشع ،

ةعضب دعبو  .رخآ  دلب  ىلإ  ءوجللا  بلط  ىلع  اهبعش  نم  تاعامج  ايسور  ماغرإ  ةضراعمب 

ىقال ًالح  قالطإلا  ىلع  نيينويهص  اونوكي  نيذلا مل  ةيدوهيلا  ةيلاجلا  نم  ةداق  ديأ  ماوعأ ،

نم نأ  ىلإ  اوبهذو  .نيطسلف  ىلإ  نيينامورلا  دوهيلا  لقن  وهو  نيينويهصلا ، ىدل  ىدص 

.(17)« اهديرن نيرجاهم ال  ةقبط  نم  انه  انتيامح   » كلذل ىرخألا  دئاوفلا 

مجاه لب  بسحف ؛ اكريمأ  يقارلا يف  عمتجملا  دوهي  نم  ةضراعم  ةينويهصلا  هجاوت  مل 

ةمظنم نأ  امك  .نييزاوجرب  نييموق  مهنيربتعم  اًضيأ ، نيينويهصلا  نويكارتشا  دوهي 

ةينيدلا تاسسؤملا  زيزعت  يف  اهفده  لَّثَمت  يتلاو  بصعتلا  ةديدشلا  ليئارسإ » تادوغأ  »

فوفص يف  رهظ  ودع  سرشأ   » ةريخألا هذه  نأ  نم  ترّذح  ةينويهصلا ، نع  ةلقتسملا 

.(18)« يدوهيلا بعشلا 

مهردقو دوهيلا  قح  نإ  نييكريمألا  نييحيسملا  ةداقلا  نم  ٌريثك  لاق  هسفن ، تقولا  يف 

مايلو نكل  .مهل  يموق  نطوب  نيينويهصلا  بلط  اوديأو  نيطسلف ، يف  اوشيعي  نأ 



ةلود مايق  ىلإ  لستره  رودويث  ةوعد  ضراع  زراب ، يحيسم  ثدحتم  وهو  نوتسكالب ،

ادب  ) هللا دصق  ىلع  ةمالع  ناك  نيطسلف  يف  رارقتسالا  نأ  دكؤي  مل  ريخألا  نأل  ةيدوهي ،

يأ وأ  نيتنجرألا  وأ  نيطسلف  يف  ةيدوهيلا : ةلودلا  ءاشنإ  ناكمب  ثرتكم  ريغ  لستره 

.(19)( رخآ ناكم 

ريغ يكريمألا  دوجولاو  تارامثتسالا  تناك  نيتيملاعلا ، نيبرحلا  نيب  ام  ةرتف  يف 

تارامثتسا ءانثتساب  رخآ ، يطسوأ  قرش  دلب  يأ  يف  هنم  ربكأ  نيطسلف  يف  يموكحلا 

كاذنآ ةيجراخلا  ةرازو  ءاربخ  دعبتسا  سورغ ، بسحبو  .ةيدوعسلا  يف  طفنلا  تاكرش 

مهتاعلطت زيزعت  وه  هنوديري  ام  لك  ٍدوهي  نم  تتأ  يهف  ، » ةفيزم اهنأل  تاءاصحإلا  هذه 

.(20)« ةدودحملاو ةقيضلا  ةيموقلا 

ةايح ءدب  ىلإ  نيعاسلا  نييبوروألا  دوهيلا  ددع  داز  تاينيثالثلاو ، تاينيرشعلا  يف 

دوهيلا نييكريمألا  ضعب  نم  ال  ةمواقم ، اودجو  مهنكل  .ةدحتملا  تايالولا  يف  ةديدج 

اًضيأ لب  بسحف ، ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  لبق  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  اولحر  دق  اوناك  نيذلا 

اًفوخ اًمومع ، ةرجهلا  ءاطبإ  ىلإ  اوعس  نيرخآ  نمو  نييلازعنا ، اوناك  نيرخآ  نييكريمأ  نم 

كلذ نمب يف  نطنشاو ، ةيطارقوريب  ثرتكت  .اكريمأ مل  ةماعلا يف  ةيداصتقالا  ةقئاضلا  نم 

دوهي ىلع  ةديازتملا  طوغضلل  ةيماسلا ، ةاداعمب  نيرثأتملا  ةيجراخلا  ةرازو  ءاربخ  ضعب 

عضو يأ  رلته  شطب  نم  نيبراهلا  دوهيلا  حنم  مدعب  تلفزور  سيئرلا  اوعنقأو  ابوروأ ،

.(21) صاخ



بلطم لصح  ثيح  ةقرحملا ، نع  ءابنأ  راشتنا  عم  ةأجف  ريغت  هلك  كلذ  نكل 

اوبغري يف نمم مل  ىتح  نييكريمألا ، دوهيلا  نم  معد  ىلع  ةعرسب  دوهيلل  نطومب  ةينويهصلا 

تاباختنا لولحب  .اًمومع  يكريمألا  عمتجملا  نمو  نيينويهصلا ، فوفص  ىلإ  مامضنالا 

ىلإ اهقيرط  يدوهي  ثلونموك  ءاشنإ  ىلإ  ةوعدلا  تدجو  ماعل 1944 ، يفصنلا  ديدجتلا 

ماع 1945، لولحب  مث  يطارقميدلا ) يروهمجلا   ) نييسايسلا نيبزحلا  الك  تالمح 

ةايحلا ديق  نيقابلا يف  دوهيلا  ةنحم  نع  تامولعملا  عم  ةينويهصلل  يسايسلا  حومطلا  عمتجا 

.(22) رثألا ميظع  يبول  فيلأتل  ابوروأ  يف 

تلفزور سيئرلل  زيزعلا  دبع  يدوعسلا  كلملا  نلعأ  ماع 1945 ، دقُع يف  ٍعامتجا  يف 

كلت ينكاس  قوقحب  طيرفت  يأو  نيطسلف  ىلإ  دوهيلا  ةرجه  ةركف  ديدشلا  هضفر 

نالعإ نأ  ديب  نيطسلف ، ةيدوهي يف  ةلود  ةماقإ  ناكمإ  نمآ يف  دق  تلفزور  ناكو  .ضرألا 

نل هنأ  كلملا  تلفزور  دعو  .ليخت  امم  لوطأ  ةرتف  قرغتسيس  كلذ  نأب  هعنقأ  دوعس  نبا 

برعلا عم  ةلماك  تارواشم  ءارجإ  نود  نم  نيطسلف  ريصم  نأشب  رارق  يأ  ردصي 

ةوطخ يأب  موقي  وأ  برعلا  هجو  يف  دوهيلا  ىلإ  ةدعاسم  يأ  مَّدقي  نل   » هنأو دوهيلاو ،

.(23) طقف روهش  ةثالث  دعب  يفوت  تلفزور  نكل  يبرعلا ،» بعشلل  ةيداعم 

لوأ ةدحتملا  تايالولا  حبصت  نأ  ىلع  نامورت  يراه  سيئرلا  رصأ  ماع 1947 ، يف 

جروج هتيجراخ  ريزو  مهنم  هيراشتسم ، ربكأ  ضعب  نكل  .نيطسلف  ميسقت  معدت  ةلود 

ةسايسلا لايح  هئارآب  كش  الب  اًرثأتم  نامورت  فقوم  ناك  ثيح  هفقوم ، ضراع  لاشرام ،



لبقتسم داجيإب  اودعُو  نيذلا  كئلوأ  ةدايق  هتبغرب يف  هسفن  ردقلاب  اًضيأ  نكل  ةيلخادلا ،

.ابوروأ دوهيل  ًانمأ  رثكأ 

نأشب مقر 181  ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةيعمجلا  رارق  ىلع  تيوصتلا  دعوم  ناح  امدنع 

هجاو ذا  ةينويهصلا ؛ لايح  ةّدحبو ، ةمسقنم ، ةيكريمألا  ةرادإلا  تيقب  نيطسلف ، ميسقت 

، ةقرحملا فقول  ءيش  يأ  لعف  مدعل  بنذلاب  مهروعشل  وأ  هتايثيحل  اًقفو  رارقلا ، اوديأ  نم 

، ةيكريمألا طفنلا  تادادمإ  نمأ  ددهي  ميسقتلل  اكريمأ  معد  نأ  تدافأ  ةضِراعم  اًججح 

.اهيلع برعلا  بلؤيو 

ةاحوتسم اهنأب  اهنوفصيو  ةينويهصلا  ةكرحلا  نم  نوأزهي  داُقنلا  ناك  ماع 1917 ، يف 

ًامكح نويكريمألا  نولوؤسملا  قلطأ  اًماع ، نيثالث  دعب  نأ  سورغ  لوقيو  .ةيفشلبلا  نم 

نكل اهتايبلسو ، ةحرتقملا  ةيدوهيلا  ةلودلا  تايباجيإ  اولّلح  امدنع  يعوضوم  ريغ  ًالثامم 

اًرود ىدأ  طسوألا  قرشلا  ةيتايفوسلا يف  ةيكريمألا -  ةسفانملا  ةدح  ةدايزب  تاعقوت  روهظ 

تيوصتلا ةحلصمل  طغضلا  ةلمح  تيقبو  .نيطسلف  لايح  نطنشاو  يلخادلا يف  شاقنلا  يف 

هرارقإ ىهنأ  امدنع  ةريخألا ، ةظحللا  ىتح  ةشوشمو  ةجاتهم  نيطسلف  ميسقت  رارق  ىلع 

يدوهي يف نطوب  روفلب  دعو  يلودلا  عمتجملا  ذِّفنُيل  يناطيربلا  بادتنالا  نم  اًماع  نيثالث 

فارتعالا نأشب  شاقنلا  ءانثأ  يف  ةلثامم  تارتوت  تثدح  يلاتلا ، ماعلا  يف  .نيطسلف 

كلذب فرتعت  ةلود  لوأ  ةدحتملا  تايالولا  تناك  رمألا ، ةياهن  يفو  .ليئارسإ  لالقتساب 

.اًيلعف



برحلا دعب  ام  لؤافت  اًعباس :
رودب عالطضالا  ىلع  اهتردق  نم  ةقثاو  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  نم  نطنشاو  تجرخ 

رامعإ ةداعإ  طيطخت  ةيلمع  ةدايقل  ةدعتسم  تناكو  .ةيملاعلا  تالكشملا  لح  يف  يدايق 

نيينابايلاو نييزانلا  لعج  يف  اهحاجنو  برحلا  يف  اهراصتناب  ًةعوفدم  اهليومتو ، ابوروأ 

ربكألا سجاهلا  يتايفوسلا  داحتالا  ءاوتحا  حبصأو  .طرش  وأ  ديق  نود  نم  نوملستسي 

تسسأ ةياغلا ، هذهل  اًقيقحتو  .ةيلاتلا  ةعبرألا  دوقعلا  لاوط  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلل 

ةياعرب دادغب  َفلح  ةسامحب  تمعدو  وتانلا ،»  » يسلطألا لامش  فلح  ةمظنم  نطنشاو 

.ناريإو ايكرتو  قارعلاو  ناتسكاب  نيب  فلاحت  وهو  ةيناطيرب ؛

نم اًديدج  اًرصع  هتربتعا  ام  لؤافتب  ةدحتملا  تايالولا  تقلطأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

سيئرلل اًبئان  ناك  نيح  نوسكين ، دراشتير  حضوأو  .طسوألا  قرشلا  عم  تاقالعلا 

انرهظأ خيراتلا ، ةرم يف  لوأ  : » ًالئاق ماع 1956 ، يف  سيوسلا  ةمزأ  ءانثأ  يف  يكريمألا ،

اهنأ انل  تدب  يتلا  يهو  ايقيرفأو ، ايسآ  لايح  اسنرفو  ارتلكنإ  تاسايس  نع  ًالالقتسا 

اكريمأ طسوألا  قرشلا  لود  مظعم  رطاشي  مل  كلذ ، عم  . (24)« يرامعتسالا جهنلا  سكعت 

رابتعا يف  ترمتساو  يتايفوسلا ، داحتالا  نم  اًيجيتارتسا  اًديدهت  تهجاو  اهنأ  يأرلا 

.(25) ةيبوروألا ةيلايربمإلل  اًديفم  اًدعاسم  نطنشاو 

ةديدجلا ةيليئارسإلا  ةلودلا  ةيكريمألا  ةيدوهيلا  تامظنملاو  نطنشاو  ناضتحا  دعب 



؛ كلذل اًديؤم  يكريمألا  ماعلا  يأرلا  ناكو  ءاخسب ، اهروطت  ليومت  ىلإ  تدمع  ةسامحب ،

ءاشنإ يف  ليئارسإ  اههجاوت  يتلا  تايدحتلاو  اكريمأ  خيرات  نيب  هبشلا  هجوأب  عنتقا  ذإ 

ةيبرعلا لودلا  نكل  .نوناقلا  ةدايسو  ةيطارقميدلا  ةديدجلا  ةلودلا  مازتلابو  اهتلود 

قرشلا يف  ةلماعلا  ةيبرغلا  ةيلايربمإلا  ىلع  رخآ  ًالاثم  هتربتعا  ام  ةّدشبو ، تضراع ،

.ةيبرعلا لودلا  تاسايس  دونب  نم  اًسيئر  اًدنب  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  معد  حبصأو  طسوألا ،

ةدحتملا ممألا  ثوعبم  اهلذب  يتلا  ةريصقلا  يعاسملا  لشفو  ماع 1967 ، برح  دعب 

مامزب كاسمإلا  نطنشاو  تررق  ةيليئارسإلا ، ةيبرعلا -  مالسلا  ةيلمع  عفدل  غنيراي  رانوغ 

ةيعرش يف ةلودك  ليئارسإ  لوبقب  ةيبرعلا  لودلا  عانقإ  ىلع  اهتردقب  قثت  تناك  ذإ  ةردابملا ؛

يتلا ةلصفنملا  مالسلا  تاردابم  تابثب  تضراع  ةياغلا ، كلت  قيقحتلو  .طسوألا  قرشلا 

يكريمألا جهنلا  اذهب  نويليئارسإلا  بّحر  .ةدحتملا  ممألاو  نويبوروألا  ةداقلا  اهب  مدقت 

دقتنت ةيبرعلا  ةهجاوملا  نادلب  تقفط  اميف  اهحلاصمل ، ةيامح  لضفأ  ليئارسإل  مدقي  هنأل 

.مالس نود  نم  ةيلمع  درجم  اهايإ  ةربتعم  مالسلا ، ةيلمع 

يليئارسإلا شيجلا  ءانب  ةداعإ  اكريمأ يف  تدعاس  يماع 1967 و1973 ، يبرح  دعب 

رطضتس  » يتلا فارطألا  نيب  تاضوافملا  دومج  ميطحتل  ديحولا  ليبسلا  هتربتعا  يذلا 

ىوقأ ليئارسإ  نأ  وهو  طسوألا ، قرشلل  يرهوجلا  يسايسويجلا  عقاولا  ةهجاومل  اهدنع 

، عقاولا يف  . (26)« نيعمتجم اهناريج  عيمج  نم  ىتح  مزُهت  نأ  نم  ىوقأ ) اهلعج  نكمي  وأ  )

ةهجاوم دحاو : رجحب  نيروفصع  ديصل  ليبسلا  ليئارسإ  ةيوقت  نطنشاو  تربتعا 



.مالسلا ءانب  مّدقت يف  زارحإو  ةقطنملا  ةيتايفوسلا يف  طوغضلا 

نيب يبرعلا  ملاعلا  يف  تاعازنلا  ةيوست  ىلع  اهتردقب  اًضيأ  ةعنتقم  نطنشاو  تناك 

ىوقلاو ندرألا ، اهل يف  نيلثامملا  اهءارظن  معدت  تناك  يتلا  ةيدوعسلاك  ةظفاحملا ، ةمظنألا 

تاكرحلل ةدئاق  اهسفن  تبّصن  يتلا  ةيرصانلا  رصم  لثم  ةيلاكيدار ، رثكألاو  ثدحألا 

وه اًصاخ ، اًثوعبم  يدينيك  نوج  سيئرلا  لسرأ  ماع 1963 ، يف  .ةقطنملا  يف  ةيروثلا 

نع مجانلا  رصمو  ةيدوعسلا  نيب  مقافتملا  ءادعلا  بيهل  دمخي  يك  ركناب ، ثرووسلإ 

تلشف ركناب  ةمهم  نكل  .ةينميلا  ةيروثلا  ةموكحلل  ًامعد  نميلا  ىلإ  تاوق  ةريخألا  لاسرإ 

اوربتعاو نيبضاغ ، نويدوعسلا  ناكو  ءاغصإلا ، رصانلا يف  دبع  بغري  ثيح مل  زايتماب ،

.(27) مهمعدب يضقي  ماع 1945  تلفزور يف  هعطق  دعوب  اوفي  نييكريمألا مل  نأ 

لوقحلا يف  طفنلا  بوضن  برق  نم  ةرركتم  فواخم  تداق  برحلا ، دعب  ام  ةرتف  يف 

يف ةقاطلا  دراوم  ريوطتل  ةيكريمألا  تاكرشلا  دهجب  بيحرتلا  ىلإ  نطنشاو  ةيكريمألا 

فوأ دردناتس  اتكرش  ماع 1948 ، يف  ةيدوعسلا  يف  تمضناف ، .طسوألا  قرشلا 

ةكرشلا يف  وكاسكتو  لاكوس  ىلإ  ( SOCONY Vacuum  ) مويكاف ينوكوسو  يسرجوين 

ةدايقلا عم  ةقيثو  تاقالع  فلاحتلا  اذه  ىنب  (. ARAMCO « ) وكمارأ  » ةيكريمألا ةيبرعلا 

هذه تتأ  .ةكلمملا  يف  ةيقرشلا  ةقطنملا  ريوطت  يف  يداير  رودب  علطضاو  ةيدوعسلا ،

، ةيبنجألا طفنلا  تاكرش  ميمأت  ةجوم  ماع 1970  يف  ايبيل  تأدب  امدنع  اهلكُأ  ةسايسلا 

ىلع مهذاوحتسا  نوسدنهي  نويدوعسلا  ذخأو  .يبرعلا  ملاعلا  يف  ترشتنا  ةجوم  يهو 



.ظوحلم ءاخسبو  جيردتلاب  وكمارأ 

دعب ةيطسوألا  قرشلا  اكريمأ  تاسايسو  ةيكريمألا  ميقلا  نيب  تاوجفلا  تعستا 

، قافنلاب اهومهتا  نيذلا  داُقنلا  تاداقتنال  اًعئاش  اًفده  اهلعج  ام  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا 

امك اهناسحإو  مهدالب  ةمكحب  نيمزاج  اونمآ  نيذلا  نييكريمألا  نم  اًريثك  أجاف  يذلا  رمألا 

هتيؤر نع  نوسلو  سيئرلا  ّربع  امدنعف  ةيكريمألا .» ةيئانثتسالا  : » ماعلا ريبعتلا  يف  ىلجت 

هئدابم تنمضت  يتلا  سرغنوكلا ، مامأ  هتبطُخ  يف  ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  دعب  ام  ملاعل 

ميقلا قيبطت  ىلإ  ىعسي  ناك  ياسرف ، يف  نيرخآ  ءاسؤر  ىلإ  عمتجا  ّمث  رشع ، ةعبرألا 

نع ثيدحلاب  فورعملا  نييكريمألا  َعلو  ضرعو  هرسأب ، ملاعلا  ىلع  ةيلحملا  ةيكريمألا 

حماطملا ءاّرج  طسوألا  قرشلا  يف  طابحإلا  هراكفأ  تهجاو  .ديدجلا  يملاعلا  ماظنلا 

نيب ام  ةبقح  ةيوقلا يف  ةيكريمألا  ةيلازعنالا  ةعزنلا  ءارج  اًقحال  مث  ميدقلا ، ملاعلل  ةيموقلا 

.نيتيملاعلا نيبرحلا 

ملاعل امهيتيؤر  نع  ريبعتلا  نوسلو يف  باطخل  ًالثامم  اًباطخ  نامورتو  تلفزور  مدختسا 

تدّيق ةيتايفوسلا  ةيعسوتلا  ةعزنلا  نكل  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ءاهتنا  بقع  لضفأ 

ةيكريمأ يف ةدايق  دوجو  ةيمهأب  هتيؤر  نأ  ديب  طسوألا ، قرشلا  ةيجراخلا يف  نامورت  ةسايس 

.ةيكريمألا ةسايسلا  عانصل  اًتباث  اًيهيجوت  ًأدبم  نيحلا  كلذ  ذنم  تيقب  ةقطنملا 

عجارملا
Books



Antonius, George. The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. London
.Simon Publications, 1939

.Grose, Peter. Israel in the Mind of America. New York: Knopf, 1983
Kissinger, Henry. Diplomacy. Reprint ed. New York: Touchstone - Simon & Schuster, Inc

.1995
Yergin, Daniel. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Simon &

.Schuster, 1991



يناثلا لصفلا 
يبرعلا عارصلا  ةيوست  هاجت  ةيكريمألا  ةبراقملا 

نالبق ناورم  يليئارسإلا ......  - 
ةيوست ماربإل  ةديحولا  ةباوبلا  اهفصوب  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  ةيبرعلا  لودلا  تعلطت 

ٍسيئر فيلح  ىلإ  نطنشاو  اهيف  تلّوحت  يتلا  دوقعلا  طسوألا يف  قرشلا  عارصل  ةيملس 

نأ ةركف  ىلإ  يبرعلا  فقوملا  دنتساو  ماع 1964 . دعب  ةيلودلا  ةحاسلا  ىلع  ليئارسإل 

لاح يف  اهنّكمي ، ام  اهريغو  ةيلاملاو  ةيسامولبدلا  طغضلا  لئاسو  نم  كلمت  اكريمأ 

نم اهباحسنا  نع  رفست  ةيوست  لوخدلا يف  ىلع  ليئارسإ  رابجإ  نم  ةبغرلا ، اهيدل  ترفاوت 

ةهج نم  نمألا 242 و338 . سلجم  يرارقل  اًقفو  ماع 1967 ، ةلتحملا  ةيبرعلا  يضارألا 

رادقم نأ  ةركف  زيزعت  ةيبرعلا يف  طفنلا  تادادمإ  ىلع  ريبكلا  اكريمأ  دامتعا  مهاس  ىرخأ ،

نيب ةنزاوتم  ةسايس  دامتعا  ىلإ  اهعفدي  اًزفاح  ًامئاد  لّكشيس  برعلا  عم  ةيكريمألا  حلاصملا 

ةيجيتارتسالا ةعلسلا  هذهب  اهّدمت  يتلا  لودلا  حلاصم  ةاعارمو  ةهج  نم  ليئارسإ  اهمعد 

يتلا ةرتفلا  هذه  يف  ةيفاك  تاباجإ  َقلت  مل  ةريثك  ةلئسأ  كانه  .ىرخأ  ةهج  نم  ةساسحلا 

رتوتلا رؤب  مهأ  دحأ  ءاهنإل  ةيوست  هاجتاب  عفدلل  نطنشاو  ىلع  ةريبك  ًالامآ  برعلا  اهيف  قّلع 

يف مالس  قيقحتب  ًالعف  ةمتهم  اكريمأ  تناك  له  لثم : ةيبرعلا ، ةقطنملا  يف  فازنتسالاو 

ىرخألا ةيكريمألا  ةيجيتارتسالا  حلاصملا  ىوتسم  ىلإ  مالسلا  قيقحت  ىقري  لهو  ةقطنملا ؟



ىلإ نطنشاو  عفدت  طوغض  وأ  زفاوح  نم  يفكي  ام  كانه  لهو  طسوألا ؟ قرشلا  يف 

اهنأ اًصوصخ  يليئارسإلا ، يبرعلا -  عارصلا  ءاهنإ  هاجتاب  عفدلل  ريبكلا  اهذوفن  مادختسا 

نأ نود  نم  ليئارسإل  معدلا  لاكشأ  ميدقت  نيب  قيفوتلا  ةيضاملا يف  ةرتفلا  لاوط  تحجن 

تايمكب ةيبرع  طفن  تادادمإ  ىلع  اهلوصح  يف  ةرباع -  تارتف  ءانثتساب  كلذ -  رثؤي 

نايجيتارتسا نافده  امهنأ  ودبي  ام  نيب  عمجلا  نطنشاو يف  حاجن  نإ  ةلدتعم ؟ راعسأو  ةيفاو 

ام ىلإ  اًرظن  عارصلا ، لحل  ٍفاك  ٍدهج  لذب  مدع  ىلإ  رارمتساب  ليمت  اهلعج  ناضقانتم 

نآلا ىتح  أشت  دمألا مل  ةليوط  ةيركسعو  ةيداصتقاو  ةيسايس  تامازتلا  نم  كلذ  هبلطتي 

.اهئابعأب ضوهنلا  ةيكريمأ  ةرادإ  يأ 

نم يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  ةيوست  ةيلمعل  ةيكريمألا  ةبراقملا  ةساردلا  هذه  جلاعت 

لصتو ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  دعب  اهرولبت  ةيادب  ذنم  ةقطنملا  ةيكريمألا يف  حلاصملا  ةيواز 

هتاذ يف  ًامئاق  اًفده  لّكشي  ال  طسوألا  قرشلا  يف  مالسلا  قيقحت  نأ  اهدافم  ةجيتن  ىلإ 

فادهأ قيقحتب  هيلإ  لوصولا  تالواحم  تطبترا  امنإ  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب 

ةرادإ بولسأ  اهتبراقم  ىلع  بلغ  يتلا  نطنشاو ، ىلإ  ةبسنلاب  ةيمهأ  رثكأ  ايلع  ةيجيتارتسا 

.هتيوست سيلو  عارصلا 

تايادبلا ًالوأ :
تالاجملا ىلع  رشع  عساتلا  نرقلا  يف  يبرعلا  قرشلا  يف  يكريمألا  مامتهالا  رصتقا 



نادجو يف  ةقومرم  ةناكم  ةسدقملا  نكامألا  تلتحاف  .ةيراجتلاو  ةينيدلا  ةيفاقثلا - 

ةلودلا عم  ةعساو  ةيراجت  تاقالع  ةدحتملا  تايالولل  ناك  امك  تناتستوربلا ، نيرجاهملا 

اهلوصح دعب  ةدحتملا  تايالولا  اهتضاخ  ةيركسع  ةهجاوم  لوأ  نإف  ةقرافمللو ، .ةينامثعلا 

يلاو ضرف  ثيح  ايبيل ، عم  تناك  ماع 1783  يف  ايناطيرب  نع  لالقتسالا  فارتعا  ىلع 

نفسلا نكل  .طسوتملا  قرش  ىلإ  ةيكريمألا  نفسلا  لوخد  ىلع  بئارض  ينامثعلا  ايبيل 

نفسلا قارغإب  ترذنأ  نأ  الإ  ايبيل  نم  ناك  امف  ةبيرضلا ، عفد  نع  تعنتما  ةيكريمألا 

برحلا نالعإب  نوسرفيج  ساموت  يكريمألا  سيئرلا  نم  درلا  ءاجف  .ةدرمتملا  ةيكريمألا 

مث ماع 1805 ، ىتح  ةيبيللا  ةيكريمألا -  برحلا  ترمتساو  ماع 1801 . يف  ايبيل  ىلع 

يماع 1815 رئازجلا يف  عم  ةلثامم  برح  اهسفن يف  بابسألل  ةدحتملا  تايالولا  تلخد 

.(28) ةيميلقإلا هايملا  لوخدو  روبعلا  طورش  نأشب  تايوستب  نابرحلا  تهتناو  و1816 ،

، رشع عساتلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف  يبرعلا  قرشلاب  نييكريمألا  مامتها  داز 

ركفلا ءايحإ  ريبك يف  رثأ  اهل  ناك  يتلا  ةيكريمألا  ةيريشبتلا  تاثعبلاب  نانبلو  ةيروس  تّجعف 

طاشنلا يف اذه  ةورذ  تّلجتو  . (29) برعلا دنع  ةيلاصفنالا  ةعزنلا  زيزعتو  يبرعلا  يموقلا 

ةيكريمألا ةعماجلا  ىلإ  ماع 1869  تلوحت يف  يتلا  ةيتناتستوربلا  ةيروسلا  ةيلكلا  سيسأت 

ةلودلا ىلع  دعب  ام  اوراث يف  نيذلا  يبرعلا  يموقلا  ركفلا  نيطاسأ  جرخت  اهيفو  توريب ، يف 

لماعلا ناكو  ةقطنملاب ، نييكريمألا  مامتها  داز  نيبرحلا  نيب  ام  ةرتف  يف  . (30) ةينامثعلا

نوزخم فاشتكا  دعب  ةيكريمألا  طفنلا  تاكرش  تدفاوتف  سيئرلا ؛ لماعلا  وه  يداصتقالا 



عم سفانتلا  ةدايز  نم  مغرلا  ىلعو  . (31) ناريإو يبرعلا  جيلخلا  لحاوس  يف  لئاه  يطفن 

ملو ةقطنملا ، يف  يديلقت  ذوفنب  ةريخألا  هذهل  فرتعت  ةدحتملا  تايالولا  تيقب  ايناطيرب ،

نايغط لظ  يف  اًصوصخ  نيتيملاعلا ، نيبرحلا  نيب  ام  ةرتف  لالخ  اهيلع  ةرطيسلا  اهعزانت 

مث ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا  دعب  ام  ةرتف  ةدحتملا يف  تايالولا  تكلمت  يتلا  ةيلازعنالا  ةعزنلا 

نيرشت يف  تيرتس  لوو  ةصروب  يف  تادنسلاو  مهسألا  قاوسأ  رايهنا  دعب  تلحفتسا 

ةيامحل ةيلاع  ةيئامح  موسر  ضرف  ىلإ  ةيكريمألا  ةموكحلاب  ادح  ام  ربوتكأ 1929 ، لوألا /

ةيملاعلا برحلا  ءاهتنا  دعب  اًريثك  ةروصلا  ريغتت  ملو  . (32) اًيلحم ةعنصملا  اهعلسو  اهتاجوتنم 

اميس الو  اًريثك ، تداز  ةقطنملا  طفن  نم  ةدحتملا  تايالولا  ةصح  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيناثلا 

نيذلا نييكريمألل  طفنلا  نع  بيقنتلا  زايتما  حنم  دوعس  لآ  زيزعلا  دبع  كلملا  رارق  دعب 

ةيبرعلا طفنلا  ةكرش  قافتالا  اذه  بجومب  تسّسُأو  حابرألا ، يف  ةفصانملا  أدبم  اولبق 

.(33)« وكمارأ  » ةيكريمألا

تارادإلا فقاوم  تحوار  نآلا ، ىتحو  ماع 1948  يف  ليئارسإ  مايق  نالعإ  ذنم 

ةسامحلاو ةالابملا  مدع  نيب  طسوألا  قرشلا  يف  مالسلا  ةيلمع  نم  ةبقاعتملا  ةيكريمألا 

ايلعلا فادهألا  ديدحت  مالسلا  ةيلمع  نم  يكريمألا  كولسلا  ةقيقح  مهف  بلطتيو  .ةرتافلا 

ضعب ىلع  ةءاضإلا  ىلإ  جاتحي  هنأ  امك  ةيبرعلا ، ةقطنملا  يف  اهمهفو  ةيكريمألا  ةسايسلل 

ديكأت ةيادبلا يف  نوكت  نأ  اذه  مزلتسيو  .ةيكريمألا  ةرادإلا  رارقلا يف  عنص  ةيلمع  بناوج 

لكشب طسوألا  قرشلا  ةقطنم  هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  مكحت  يتلا  ةماعلا  ئدابملا  ةلمج 



.صاخ لكشب  مالسلا  ةيلمع  اهتبراقمو  ماع ،

ةسايسلل ةمكاحلا  ةماعلا  ئدابملا  اًيناث :
ةيكريمألا ةيجراخلا 

طسوألا قرشلا  يف 
ئدابمو طباوض  ُةعومجم  طسوألا  قرشلا  هاجت  ةيكريمألا  ةيجراخلا  َةسايسلا  مكحت 

عم مؤاوتلا  ىلع  ةرداق  ةنرم  رطأ  نمض  هسفن  تقولا  لمعت يف  ةسايسلا  هذه  نكل  ةماع ،

اًذخأ ةسيئر ، طاقن  عضبب  طباوضلا  هذه  راصتخا  نكميو  .ةعقوتم  وأ  ةئراط  تاريغتم  يأ 

يف ةيكريمألا  ةيجيتارتسالاو  ةيسايسلا  ميهافملا  ىلع  تأرط  يتلا  تاريغتلا  رابتعالا  يف 

ربمتبس 2001: لوليأ / ثداوح 11  الت  يذلا  دقعلا 

تايالولاف اهدحو ؛ طسوألا  قرشلا  ةقطنمب  ةصاخ  ةيكريمأ  ةسايس  دوجو  مدع  - 

عضو اهمسر  دعب  يرجي  ةيملاع  ةسايس  اهيدل  ىمظع -  ةوق  اهنوك  مكحب  ةدحتملا - 

ةملكب .ةماعلا  ةسايسلا  مدخي  امب  ةفلتخملا  ملاعلا  قطانمب  ةصاخلا  ةيميلقإلا  تاسايسلا 

ّريغتب رشابم  لكشب  رثأتي  اًريغتم  اًعبات  طسوألا  قرشلا  ةيكريمألا يف  ةسايسلا  ّدعُت  ىرخأ ،

ةمظنألا نمأ  ةمزتلم  نطنشاو  تناك  ًالثم ، ةدرابلا  برحلا  ءانثأ  يفف  . (34) ةماعلا ةسايسلا 

داحتالا طوقس  دعب  اهسفن  ةيمهألاب  داع  ام  رمألا  نكل  اهرارقتساو ، اهل  ةفيلحلا  ةيبرعلا 



ىلإ اهلّوحتو  ةيبرعلا ، ةقطنملا  طفن  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  دامتعا  صقانت  دعب  وأ  يتايفوسلا ،

.نييرخصلا طفنلاو  زاغلا  ةروث  دعب  ةقاطلا  رداصم  نم  اًيتاذ  ءافتكالا 

اهنإف اهحلاصمل ، ءاضف  ملاعلا  ّدعُي  ّمث ، نمو  ىمظع ، ةوق  ةدحتملا  تايالولا  نأ  عم  - 

اهكلتمت يتلا  حلاصملا  ةعيبط  بسحب  كلذو  ىرخأ ؛ نم  رثكأ  قطانم  ىلع  زيكرتلا  ىلإ  ليمت 

ًالك نأ  ىلإ  اًرظنو  .ىرخأ  ةهج  نم  اههجاوت  يتلا  راطخألاو  تايدحتلاو  ةهج ، نم  اهيف 

؛ اهّريغتل اًقفو  ريغتي  ةنيعم  ةقطنمب  يكريمألا  مامتهالا  نإف  ةريغتم ، رطاخملاو  حلاصملا  نم 

دعب ةيبرعلا  ةقطنملا  ىلإ  يبوروألا  حرسملا  نم  حازنا  ةيكريمألا  ةسايسلا  مامتهالا يف  زكرمف 

قرش هاجتاب  مث  ربمتبس 2001 ، لوليأ / تامجه  دعب  اًصوصخ  ةدرابلا ، برحلا  ءاهتنا 

ملاعلا نم  ًالدب  نيصلا  ىلع  زيكرتلا  ىلإ  اهليمو  امابوأ ، كاراب  سيئرلا  ةرادإ  ءيجم  دعب  ايسآ 

اههجاوت تناك  يتلا  تايدحتلا  ةعيبط  ّريغت  ةجيتن  لّوحتلا  اذه  ءاج  .يمالسإلا 

ردصم هئافلحو ، يتايفوسلا  داحتالاب  ةلثمم  ةيعويشلا ، تناك  نيح  يفف  .ةدحتملا  تايالولا 

هَحرسم ابوروأ  تناكو  ةدرابلا ، برحلا  ةبقح  يف  اكريمأ  هجاوي  يذلا  سيئرلا  رطخلا 

يتلا رطخلا  رداصم  مهأ  باهرإلا  يف  نبالا  شوب  جروج  سيئرلا  ةرادإ  تأر  سيئرلا ،

يمالسإلا ملاعلاو  ةيبرعلا  ةقطنملا  ىلإ  اهزيكرت  لقنت  اهلعج  ام  ةيكريمألا ، حلاصملا  هجاوت 

نم هلوحت  ةجيتن  مصخلا ،»  » ةعيبط ىلع  أرط  يذلا  ّريغتلا  ضرف  ةيناث ، ةهج  نم  .اًمومع 

ةيديلقت لئاسوب  هعم  لماعتلا  نكميو  نامزلاو  ناكملاب  ةددحم  ةيسايس  تانايكو  لود 

، اهيلع درلل  اهل  ددحم  ناونع  ال  دارفأو  تامظنم  ىلإ  ةيركسعو ) ةيداصتقاو  ةيسايس  )



داعو .اهعم  لماعتلا  لبسو  ةديدجلا  تايدحتلا  ةعيبطل  اكريمأ  مهف  يف  ةيرذج  تالوحت 

رظنت نطنشاو  تتاب  ثيح  ىصقألا ، قرشلا  ىلإ  مامتهالا  لاقتنا  عم  ديدج  نم  ريغتيل  رمألا 

ىوتسم ىلع  ةيكريمألا  حلاصملل  سيئرلا  يجيتارتسالا  يدحتلا  اهفصوب  نيصلا  ىلإ 

قرشلا يف  ةقاطلا  رداصم  ىلع  يكريمألا  دامتعالا  صقانت  عم  نمازتلاب  كلذو  ملاعلا ،

.تاريغتملا اذه  عم  لماعتلل  ةديدج  عضومت  ةداعإ  بلطت  ام  طسوألا ،

ةدحتملا تايالولا  صيخشت  ىلع  ّريغت  أرط  ربمتبس 2001 ، لوليأ / تامجه  دعب  - 

نم عبان  يمالسإلا » فرطتلا   » نأ نطنشاو  تربتعا  ذإ  اهتالكشمو ؛ ةقطنملا  عاضوأل 

تاعمتجملا يرتعي  يذلا  يسايسلا  دومجلاو  شيمهتلاو  رهقلاو  طابحإلاو  رقفلا  تالاح 

بخنلاو ةمظنألا  ةمواقم  نإ  .هنع  ةسيئرلا  ةيلوؤسملا  اهتمظنأ  لمحتت  يذلا  ةيبرعلا ،

اًيمالسإ اًعباط  لمحت  يتلا   ) رييغتلا ىوقب  عفد  حالصإلا  بلاطمل  ةيبرعلا  ةيسايسلا 

دادبتسالا ةمظنأ  مظعمل  سيئرلا  يعارلا  اهرابتعاب  اكريمأ  فادهتسا  ىلإ  اهمظعمب )

يف اميس  الو  نبالا ، شوب  سيئرلا  ةرادإ  تذخأ  ريكفتلا ، اذه  ىلإ  اًدانتساو  .ةيبرعلا 

، اهحلاصم مدخت  تناك  نأ  دعب  اهيلع  اًئبع  ةفيلحلا  ةيبرعلا  ةمظنألا  ّدعت  ىلوألا ، اهتيالو 

ماظنلاب اًحضاو  اًكسمت  نرق  فصن  يف  تدبأ  يتلا  ةيكريمألا  ةسايسلا  نإف  ّمث ، نمو 

رمألا مل اذه  نكل  ةيكريمأ ، ةحلصم  هرييغت  نأ  ىرت  تأدب  هرارقتساو ، يبرعلا  يميلقإلا 

تناك امابوأ ، ةرادإ  ءيجم  عم  .ناتسناغفأو  قارعلا  يف  ةبرجتلا  لشف  دعب  ًاليوط  رمتسي 

لماعتلاو رارقتسالا  ليضفتب  ةميدقلا  اهتبراقم  مادختسا  ىلإ  ةدوعلا  تررق  دق  نطنشاو 



.يبرعلا عيبرلا  تاروث  اهتأجف  نأ  ىلإ  ةيطارقميدلاو ، رييغتلا  ىلع  ةمئاقلا  ةمظنألا  عم 

اهفادهأ ىلع  هيومتلل  اًيوبعش  اًباطخ  ةدحتملا  تايالولا  مدختست  ام  اًبلاغ  - 

موهفم لاثملا -   ليبس  ىلع  تمدختسا -  ثيح  ةيبرعلا ، ةقطنملا  ىربكلا يف  ةيجيتارتسالا 

قلطي ناك  ام  راصتخال  ربمتبس 2001  لوليأ / تامجه  دعب  باهرإلا » ىلع  برحلا  »

تناك ةدرابلا  برحلا  نأ  رابتعا  ىلع  ةعبارلا ،» ةيملاعلا  برحلا   » ددجلا نوظفاحملا  هيلع 

ةيجيتارتسالا فادهألا  ةقيقح  نأشب  اًضومغ  ىفضأ  ام  ينمزلا ، بيترتلا  يف  ةثلاثلا 

ىلإ ريشت  اًدج  ةضافضف  ةرابع  تناك  باهرإلا » ىلع  برحلا  « ـ ف .كاذنيح  ةيكريمألا 

نم نيرشعلا  نرقلا  نم  تاينيعستلا  ةرتف  يف  دمعتم  لكشب  اهريوطت  ىرج  ايجيتارتسا 

نرقلا عورشم  لثم  ددجلا ؛ نيظفاحملل  لقاعمك  ةفورعملا  ةيميداكألا  ثحبلا  زكارم  ندل 

هذه تناك  رمألا ، ةقيقح  يف  (. The Project for a New American Century  ) ديدجلا يكريمألا 

ةيكريمألا ةيركسعلا  ةسسؤملا  ءانب  ةداعإل  قيرط » ةطيرخ   » ةلزنمب ايجيتارتسالا 

ةداعإلو يمالسإلا  ملاعلا  حراسم  ىلع  بورحلا  نم  فلتخم  ليج  ضوخل  اهريوطتو 

مدخُتسا امابوأ ، سيئرلا  دهع  يف  .اًيداصتقاو  اًيسايسو  اًيعامتجا  يبرعلا  ملاعلا  ليكشت 

نيزاوم ليكشت  ةداعإل  ةلواحم  يف  ةيمالسإلا » ةلودلا  ميظنت  ىلع  برحلا   » ريبعت اًضيأ 

نود نم  ةيكريمألا  حلاصملا  ىلع  ظافحلاو  طسوألا ، قرشلا  ةقطنم  يف  ةيميلقإلا  ىوقلا 

ةنميهم ةيميلقإ  ةوق  روهظ  عنمو  موصخلل ، فازنتسا  ةيلمع  لالخ  نم  لب  رشابم ، لخّدت 

.مهنيب نم 



  - يقلُخ نوناق  دوجوب  دقتعي  ةمكاحلا  ةيكريمألا  بخنلا  نم  ريبك  ءزج  ةمث  - 

ةيطارقميدلاو ةيرحلا  ميق  يف  لثمتت  ةكرتشم  ةيقلُخ  ريياعمو  يملاع  يسايس  يداصتقا - 

اهمواقي نم  لك  هجاوتس  يهو  ميقلا ، هذه  لثمت  اكريمأ  نأو  ةرحلا ، ةيداصتقالا  ةردابملاو 

ىرتو .كلذ  ىلع  اهزيكرت  توافتت يف  ةبقاعتملا  ةيكريمألا  تارادإلا  نأ  عم  ملاعلا ، لوح 

هذه ثحبت  .اهب  اًهيبش  حبصأو  اهلّثمت  اذإ  ًانمأ  رثكأ  حبصي  ملاعلا  نأ  ةدحتملا  تايالولا 

وه ام  لكل  اهتلازإو  ةيعامتجالاو  ةيركفلا  روذجلا  تقولا ) رورم  عم   ) رييغت يف  ةيرظنلا 

امك ملاعلا  ىوتسم  ىلع  رييغت  ةمهم  ةيراضح ؛ ةمهم  راصتخاب  اهنإ  .ةيكريمألا  ميقلل  فلاخم 

.نطنشاو ةمكاحلا يف  ةسايسلا  بخنلا  نم  ءزج  اهاري 

نيدقعلا يف  ةيكريمألا  تارادإلا  اهيلع  زكرت  تذخأ  يتلا  ىربكلا  راطخألا  نم  - 

.ةيداعم تامظنم  يديأ  اهعوقو يف  نم  اًفوخ  لماشلا  رامدلا  ةحلسأ  راشتنا  عنم  نيريخألا 

يتلا ةيركسعلا  ةهجاوملا  لبس  يف  يرذج  لّوحت  ثادحإ  ىلإ  رطخلا  اذه  ةعيبط  تدأ 

، ةدرابلا برحلا  ةرتف  لاوطف  .ملاعلا  نوؤش  يف  اهطارخنا  ءدب  ذنم  نطنشاو  اهتدمتعا 

ديدهتلا لثم  يذلا  يتايفوسلا ، داحتالا  عنمل  عدرلا  ةسايس  ةدحتملا  تايالولا  تدمتعا 

ةسايسلا هذه  تحجنو  .ىلوألا  ةيوونلا  ةبرضلا  هيجوت  نم  اهنمأل ، سيئرلا  يجيتارتسالا 

فرطلا نأ  امهنم  ٌلك  نمؤي  بعرلا ، نزاوت  ةلداعم  يف  نيينالقع  نيفرط  دوجو  ىلإ  اًرظن 

تامجه دعب  .اهسفن  ةوقلاب  اهيلع  درلاو  ىلوألا  ةبرضلا  صاصتما  ىلع  رداق  رخآلا 

لثمي يذلا  رخآلا -  فرطلا  نأ  رابتعاب  ةيرظنلا  هذه  تطقس  ربمتبس 2001 ، لوليأ /



ريغ فرط  هنأ  امك  درلل ، اًناونع  كلمي  ال  يجيتارتسا -  ىوتسم  ىلع  نكي  نإو مل  اًديدهت 

رييغت روطتلا  اذه  مزلتسا  .توملاو  ةايحلا  وأ  ةراسخلاو  حبرلا  تاباسحل  هبأي  ال  ينالقع » »

ترّوط لب  اهيلع ، ّدرلل  ىلوألا  ةبرضلا  رظتنت  تداع  ام  اكريمأف  ةهجاوملا ؛ تايجيتارتسا 

، اهتدمتعاو ميهافم  تروطف  .اهعوقو  لبق  ةبرض  يأ  ضاهجإل  ةديدج  ةينمأ  تاسايس 

هيجوت لبق  ودعلا  برضب  موقت  يتلا  ةيقابتسالا  تابرضلاو  ةيضارتعالا  تابرضلا  لثم 

اهتمجرت لبق  اهضاهجإو  ودعلا  تاين  ديدحت  ىلع  موقت  يتلا  ةيئاقولا  تابرضلاو  هتبرض ،

ناك نإو  امابوأ ، سيئرلا  ةرادإ  دهع  تقّمعتو يف  ةسايسلا  هذه  ترمتسا  . (35) لاعفأ ىلإ 

رايط نود  نم  تارئاطلا  مادختساب  رشابملا  يربلا  يركسعلا  لخدتلا  نع  ضيعتسا  دق 

هلّكشت ديدهت  يأ  ةهجاوم  ىلإ  ةفداهلا  تاسايسلا  هذه  ذيفنت  ةلصاومل  ةليسوو  ةادأك 

حلاصملل ةيلعف  ةبرض  ىلإ  لوحتيو  ديدهتلا  رولبتي  نأ  لبق  اهبرضو  ةحلسم  تاميظنت 

.ةيكريمألا

ىلإ ةيطسوألا ، قرشلا  ةسايسلا  مث  نمو  ةدحتملا ، تايالولل  ةماعلا  ةسايسلا  عضخت  - 

ٍبزح نم  ةطلسلا  تلقتنا  اذإ  اًصوصخ  ضيبألا ، تيبلا  تارادإلا يف  ّريغت  عم  ةعجارملا 

تايوتسملا ىلع  رارقلا  عانص  مقاط  ريغتي  ةطلسلا ، ىلإ  ةرادإ  لك  لوصو  عمف  .رخآ  ىلإ 

ةديدجلا ةرادإلا  يتأت  اهعيمج ، يف  نكي  مل  نإ  نايحألا ، مظعم  يفو  ةطسوتملاو ، ايلعلا 

اهتيؤر يف  تارادإلا  تفلتخا  امهم  نكل  .اهتقباس  نع  ةفلتخم  ةيفسلفو  ةيركف  ةموظنمب 

مدخي امب  طسوألا  قرشلا  ةسايسلا يف  هيجوت   ) ساسألا وه  لوألا  لماعلا  ىقبي  اهتفسلفو ،



.(36)( ةماعلا ةسايسلا 

اهرثأت رادقمب  ةيجراخلا  لماوعلاب  طسوألا  قرشلا  يف  ةيكريمألا  ةسايسلا  رثأتت  - 

يليئارسإلا يبوللا   ) طغضلا تاعامج  ةردق  يف  ةريبك  ةغلابم  كانهو  ةيلخادلا ، لماوعلاب 

يبوللا نأ  هيف  كش  ال  امف  .ةقطنملا  يف  ةيكريمألا  ةسايسلا  يف  ريثأتلا  يف  اًصوصخ )

وأ ةنيعم  ةسايس  ذيفنت  قيوعت  ىلع  رداقو  اكريمأ  يف  عساو  ذوفن  بحاص  يليئارسإلا 

وهف كلذ ، ادع  امو  .قلطملاب  ةسايسلا  هذه  رييغت  هنكمي  ال  نكل  اهليهست ، وأ  اهكابرإ 

.(37) ةنيعم حلاصمل  ةمدخ  اهجيورت  ىلإ  عيمجلا  ىعسي  تاغلابم  نع  ةرابع 

اهتهجاو يتلا  تايدحتلا  ةعيبط  لواط  يذلا  يرذجلا  ريغتلا  نم  مغرلا  ىلع  - 

ىلع ّريغت  أرطي  مل  ةيضاملا ، ةعبسلا  دوقعلا  دادتما  ىلع  طسوألا  قرشلا  ةدحتملا يف  تايالولا 

ةيامحو ةقاطلا  رداصم  نمأ  لظ  ذإ  اهسفن ؛ ةدحلاو  ةجردلاب  ةقطنملا  ةيكريمألا يف  حلاصملا 

عنم ةريخألا  ماوعألا  اهيلع يف  دازو  ةقطنملا ، ةيكريمألا يف  ةيزكرملا  حلاصملا  يه  ليئارسإ 

يقب ام  ناكو  .اهحلاصمو  ةدحتملا  تايالولا  نمأ  يف  ريثأتلا  نم  ةيباهرإلا »  » تاديدهتلا

قرشلا مالسلا يف  قيقحت  نأ  اذه  ينعي  .حلاصملا  هذه  ةمدخل  ةرّخسم  تاسايس  نع  ةرابع 

ةجاحلا دتشتو  اهتيامحو ، ةقطنملا  ةيكريمألا يف  حلاصملا  ةمدخل  ةليسو  ًامئاد  ناك  طسوألا 

زيكرتلا ىرج  ةمرصنملا ، اًماع  نيعبسلا  يفف  .حلاصملا  هذه  اهريثأت يف  رادقمب  لقت  وأ  اهيلإ 

ىلوألا ةلحرملا  ةنيعم : ةيخيرات  ةلحرمب  اهنم  لك  طبترا  ةسيئر  تاياغل  ةمدخ  ةقطنملا  ىلع 

تادادمإ نيمأت  ةيناثلا  ةلحرملا  يماع 1946 و1973 ؛) نيب   ) يتايفوسلا داحتالا  ءاوتحا 



؛) يماع 1973 و1991 نيب   ) اهيلع ةنميهلا  نم  ةيلود  وأ  ةيميلقإ  ةوق  يأ  عنمو  طفنلا 

؛) يماع 1991 و2001 نيب   ) ةقطنملا ىلع  ةقلطملا  ةيكريمألا  ةنميهلا  ديكأت  ةثلاثلا  ةلحرملا 

ةلحرملا و2009 ؛) يماع 2001  نيب  « ) يمالسإلا  » فرطتلا ةبراحم  ةعبارلا  ةلحرملا 

سيئرلا اهناونع  ناكو  ماع 2009 ، يف  ةطلسلا  ىلإ  امابوأ  لوصوب  تأدب  ةسماخلا 

.ةيكريمألا ةوقلل  نزاوتلا  ةداعتساو  فازنتسالا  فقوو  ءافكنالا 

ةقطنملا ةيكريمألا يف  ةسايسلا  مكحت ، لازت  الو  تمكح ، يتلا  ةماعلا  ئدابملا  يه  هذه 

ةيجراخلا ةسايسلا  مهفل  اهيلع  فوقولا  يغبني  يتلا  حلاصملاو  لحارملا  يه  هذهو  ةيبرعلا ،

.طسوألا قرشلا  ةقطنم  مالسلا يف  ةيلمع  هاجت  يكريمألا  كولسلا  ةءارقو  ةيكريمألا 

هاجت ةيكريمألا  ةسايسلا  لحارم  اًثلاث :
طسوألا قرشلا  مالسلا يف  ةيلمع 
يتايفوسلا ددمتلا  ءاوتحا  ىلوألا : ةلحرملا   1 -

يماع 1946 و1973 نيب 
برحلا ءاهتنا  دعب  ةيلودلا  ةحاسلا  يف  ىمظع  ةوق  ةدحتملا  تايالولا  تزرب  نأ  ذنم 

قرشلا يف  ةنميهم  ةوقك  ةيبوروألا  ةيرامعتسالا  لودلا  تثرو  نأ  ذنمو  ةيناثلا ، ةيملاعلا 

يميداكألا اهيمسي  ةسيئر ؛ رواحم  ةثالث  ىلع  ةقطنملا  يف  اهتسايس  تزكرت  طسوألا ،



نم يتايفوسلا  داحتالا  عنم  : (38) سدقملا ثولاثلا  نوسده  لكيام  فورعملا  يكريمألا 

جيلخلا ةقطنم  نم  طفنلا  قفدت  نامض  اهتمالسو ؛ ليئارسإ  نمأ  نامض  ةقطنملا ؛ لغلغتلا يف 

.اًمومع يبرغلا  داصتقاللو  يكريمألا ، داصتقالل  ةمئالم  راعسأب 

عم اهقيقحتو ، حلاصملا  هذه  ةمدخل  لئاسو  الإ  ىرخأ  تاردابم  وأ  فادهأ  يأ  دعت  ال 

ةيعويشلا رايهنا  دعب  هتيهامو  يدحتلا  ةعيبط  ّريغت  اًقباس ، انركذ  امك  نابسحلا ، ذخألا يف 

نأ نم  مغرلا  ىلعو  يمالسإلا .) رضخألا »  » رطخلاب يعويشلا  رمحألا »  » رطخلا لادبتسا  )

ةدحتملا تايالولا  نأ  تباثلا  نإف  تايولوألا ، هذه  بيترت  نأشب  فلتخي  دق  مهضعب 

ىلإ يتايفوسلا  ذوفنلا  دتمي  نأ  ةيشخ  ةدرابلا  برحلا  تايفوسلا يف  عم  ةهجاوم  تلخد يف 

ىلع برعلا )  ) نويميلقإلا اهؤافلحو  وكسوم  لمعت  نأ  وأ  طفنلاب  ةينغلا  جيلخلا  قطانم 

هنأ ًاملع  باطقتسالا ، ديدش  ملاع  يبرغلا يف  ركسعملا  لوخد  تراتخا  يتلا  ليئارسإ  ديدهت 

.(39) يتايفوسلا داحتالا  الإ  ليئارسإب  فارتعالا  ةدحتملا يف  تايالولا  قبسي  مل 

داحتالا عنم  ىلع  ةيكريمألا  ةسايسلا  تزّكرت  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ءاهتنا  دعب 

ةيرظن دامتعاب  كلذو  ابوروأ ، هاجت  اًبرغو  ةئفادلا  هايملا  وحن  اًبونج  لغلغتلا  نم  يتايفوسلا 

ريفسلاو ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةرازو  يف  طيطختلا  ةرادإ  ريدم  اهعضو  يتلا  ءاوتحالا 

راطإ ىلإ  هذه  ءاوتحالا  ةيرظن  تلوحت  (. G. Kennan  ) نانيك جروج  وكسوم  يف  قباسلا 

ايجيتارتسا اهنم  تلعجو  نامورت  يراه  سيئرلا  ةرادإ  اهتدمتعا  امدنع  يلمع  ةسايس 

«. ةعبارلا ةطقنلا  نامورت و« أدبمب  اًقحال  اهزيزعت  ىرج  برحلا ، دعب  ام  ةلحرمل  ةلماكتم 



هدالب دادعتسا  ىدبأو  سرغنوكلا  ىلإ  هعورشم  نامورت  مّدق  سرام 1947 ، راذآ / يفف 

اًمامتها عورشملا  اذه  بستكاو  . (40) يعويشلا رطخلل  ةضرّعملا  لودلا  ىلإ  معدلا  ميدقتل 

هذوفن طَسبو  ةيقرشلا  ابوروأ  مظعم  قارتخا  يف  يتايفوسلا  داحتالا  حاجن  دعب  اًديازتم 

تافاشتكالا دعب  اهتيمهأ  تديازت  يتلا  طسوألا  قرشلا  ةقطنمل  ٍلثامم  ٍقارتخا  عنملو  .اهيلع 

نطنشاو تلمع  ءاوتحالا ، ةيلمع  ذيفنتب  ًالمأو  .اهيلع  يكريمألا  مامتهالا  زكرت  ةيطفنلا ،

ىلع ةلحرملا  هذه  يف  مامتهالا  ّبصنا  ذإ  يلامشلا ؛ نمألا  مازحب  فرعُي  ذخأ  ام  ءانب  ىلع 

قبس يف يذلا  ماعلا  تحجن يف  دق  ةدحتملا  تايالولا  تناكو  . (41) ناتسكابو ناريإو  ايكرت 

قيسنتلاب ماع 1941  اهتزغ يف  دق  تناك  يتلا  ناريإ  نم  اهتاوق  بحس  ىلع  وكسوم  رابجإ 

امك .ايناملأ  عم  فطاعتملا  يولهب  اضر  هاشلا  ةحاطإو  طفنلا  لوقح  نيمأتل  ايناطيرب  عم 

قئاضملا ىلع  ةكرتشملا  ةدايسلاب  اهبلاطم  نع  يلختلاب  وكسوم  عانقإ  نطنشاو يف  تحجن 

يف . (42) ةطلسلا ىلع  ةرطيسلل  ايلاطيإو  نانويلا  يف  نييعويشلا  ةلواحم  تطبحأو  ةيكرتلا ،

، دعب نييمظعلا  نيتوقلا  نيب  عارصلا  ةماود  تلخد  دق  ةيبرعلا  ةقطنملا  نكت  مل  ءانثألا ، هذه 

.اًيلك رومألا  ّريغ  ليئارسإ  ةلود  ءاشنإ  نكل 

امدنع نييكريمألا  مامتها  ىلع  ذوحتست  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  تذخأ  ماع 1947 ، ذنم 

.نيطسلف ضرأ  ىلع  مهتلود  نالعإل  نطنشاو  معد  ىلع  لوصحلل  نوطغضي  دوهيلا  أدب 

ضيبألا تيبلا  نيب  ةيطسوألا  قرشلا  ةسايسلا  هاجت  ماسقنا  لوأ  ثودح  ىلإ  كلذ  ىدأو 

هاجت ةيساسحلا  ديدشو  ليئارسإ  عم  ةوقب  اًفطاعتم  نامورت  سيئرلا  ناك  .ةيجراخلا  ةرازوو 



حلاصملا ىلع  ةصيرح  ةيجراخلا  تناك  نيح  يف  مساح ، يباختنا  ماع  يدوهيلا يف  توصلا 

دده نأ  رمألا  غلبو  .ةيطفنلا  تازايتمالاو  ةيبرعلا  اهتاقالع  اميس  الو  ةقطنملا ، ةيكريمألا يف 

هتين يف  اًمدق  يضملا  سيئرلا  ررق  لاح  يف  ةلاقتسالاب  لاشرام  جروج  ةيجراخلا  ريزو 

هفارتعا نلعأو  هريزو  تاديدهت  لهاجت  نامورت  نكل  ، (43) ةيدوهيلا ةلودلاب  فارتعالا 

نم ريثك  يدل  سيل  : » لوقلاب اًعرذتم  اهئاشنإ  ىلع  قئاقد  رشع  يضم  دعب  ليئارسإ  ةلودب 

.(44)« اهبسك ديرأ  ةريثك  ةيدوهي  اًتاوصأ  كانه  نكل  ةيبرعلا ، ةيباختنالا  تاوصألا 

مل كلذ ، عم  ماع (45)1948 . تاباختنا  اكريمأ يف  دوهي  نم  ةئملا  نامورتل 80 يف  تّوص  لعفلابو 

رادقم نأ  امك  ةيدوهيلا ، ةلودلل  سيئرلا  يعارلا  ُدعب  تحبصأ  دق  ةدحتملا  تايالولا  نكت 

مالسلا ةيلمع  دجت  مل  نامورت ، ةسائر  ةرتف  مظعم  يفو  .اًدودحم  لظ  ليئارسإ  ىلإ  اهتادعاسم 

شويجلا مامأ  ليئارسإ  ةميزه  ناكمإ  نم  هفواخم  نأ  اًصوصخ  هتدنجأ ، ىلع  اهل  اًناكم 

نم ةئملا  وحن 78 يف  ىلع  ةرطيسلا  ةيدوهيلا يف  تاباصعلا  تحجن  نأ  دعب  تشالت  ةيبرعلا 

ماعل ميسقتلا  رارق  اهل  هصصخ  امم  ةئملا  ىلع 30 يف  ديزي  امب  يأ  ةيخيراتلا ، نيطسلف  ضرأ 

تدب ذإ  ةلكشملا ؛ ّلحل  ةردابم  يأب  نامورت  ةرادإ  مدقتت  مل  ةيلاتلا ، ةعبرألا  ماوعألا  يف  . 1947

ليئارسإ عم  ةندهلا  تاقافتا  ةيبرعلا  قوطلا  لود  تعّقو  نأ  دعب  اميس  الو  ةرقتسم ، ةقطنملا 

ماع (47)1949. سدور يف  يف 

ملو اًماع ، نيرشع  وحن  ماد  بايغ  دعب  ماع 1953 ، ةطلسلا يف  ىلإ  نويروهمجلا  داع 

ىلع دوهيلا  بأد  ذإ  ءيشب ؛ يدوهيلا  توصلل  ًانيدم  رواهنزيأ  تياود  ديدجلا  سيئرلا  نكي 



رواهنزيأ ناك  ةطلسلا ، ىلإ  هلوصو  ذنمو  ماع 1920 . ذنم  نييطارقميدلل  تيوصتلا 

ىتح ملاعلا  يف  يعويشلا ، لغلغتلا  سجاه  امهكلمتي  سالاد  رتسوف  نوج  هتيجراخ  ريزوو 

داحتالا لزع  لوح  تاينيسمخلا  ةرتف  مظعم  يف  تروحمت  ةيكريمألا  ةسايسلا  نإ 

عارصلا حرسم  نوكت  نأ  ةيبرعلا  ةقطنملل  رّدُق  رواهنزيأ ، دهع  يفف  . (48) يتايفوسلا

ايكرت  ) يلامشلا مازحلا  ةقطنم  نم  كلذب  زيكرتلا  لقتناو  نييمظعلا ، نيتوقلا  نيب  سيئرلا 

دوجولل ةيرصملا  ةمواقملا  دادتشا  كلذ  بابسأ  نمو  .ةيبرعلا  ةقطنملا  بلق  ىلإ  ناريإو )

ةقطنملا يف  يركسعلا  اهدوجو  ضفخ  وحن  ندنل  هاجتاو  سيوسلا ، ةانق  يف  يناطيربلا 

.ةنيعم ةينمأ  تابيترت  نمض 

، هئلم ىلإ  وكسوم  ىعست  نأ  نكمي  ةوق  غارف  ثودح  ةدحتملا  تايالولا  تيشخ 

عورشمب تأدب  ةيميلقإ  ةينمأ  تافلاحت  اهيلإ يف  مامضنالاب  ةيبرعلا  لودلا  عانقإ  ىلإ  تعسف 

ىلع ةرتفلا  هذه  يكريمألا يف  دهجلا  زكرت  .دادغب  فلحب  تهتناو  طسوألا  قرشلا  ةدايق 

زيلكنإلا ءالجإب  رثكأ  ةمتهم  تناك  ةرهاقلا  نكل  دادغب ، فلح  ىلإ  مامضنالاب  رصم  عانقإ 

ماع يف  ةزغ  عاطق  ىلع  ريبكلا  موجهلا  دعب  يليئارسإلا  رطخلا  دييحتو  سيوسلا  ةانق  نع 

دحاو قدنخ  ليئارسإو يف  برعلا  مضي  يبرغ  ينمأ  فلاحت  ىلإ  مامضنالا  تضفر  كلذل  1955 ؛

ىلإ رظنت  تأدب  نيفرطلا ، عمج  ةلاحتسا  نطنشاول  نيبت  امدنعو  . (49) وكسوم ةهجاوم  يف 

ررقف ينمألا ؛ اهعورشم  قيقحت  قيرط  يف  ةبقع  هنأ  ىلع  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا 

نيب تاضوافمب  ءدبلا  ناكمإ  ىدم  ةفرعمل  ةقطنملا  ىلإ  يسائر  ثوعبم  لاسرإ  رواهنزيأ 



رصنعلا مهنأ  ىلع  برعلا  ىلإ  رظني  رواهنزيأ  ناك  املو  . (50) هفلاحي حاجنلا مل  نكل  نيفرطلا ،

هفواخم نع  ًالضف  اهنوزوحي ، يتلا  تاورثلاو  ةيفارغجلا  ةعقرلا  ةهج  نم  ةقطنملا  مهألا يف 

ةيليئارسإلا تاسايسلا  ىلإ  رظني  حار  وكسوم ، عم  فلاحتلا  ىلإ  اولوحتي  نأ  ناكمإ  نم 

امك حالسلاب ، ليئارسإ  ديوزت  ضفري  ّلظو  ةيكريمألا ، حلاصملا  قيقحت  مامأ  ةبقع  اهنأ  ىلع 

تقولا كلذ  هتميق يف  تناك  يذلا  ليئارسإ  ىلإ  يكريمألا  تادعاسملا  جمانرب  قيلعت  ررق 

ناودعلا دض  رواهنزيأ  فقو  ماع 1956  يفو  . (51) اًيونس رالود  نويلم  زواجتت 30  ال 

عمو ماع (52)1957 . علطم  ءانيس يف  نم  باحسنالا  ىلع  ليئارسإ  مغرأو  رصم ، ىلع  يثالثلا 

ريخألا ضفر  رارمتسا  ببسب  روهدتت  رصانلا  دبع  لامجب  نطنشاو  تاقالع  تلظ  كلذ ،

رارمتسا عم  يتايفوسلا  حالسلا  ىلع  لوصحلا  ىلإ  هيعسو  دادغب  فلح  ىلإ  مامضنالا 

ناك . (53) اسنرف اًصوصخ  ةيبرغلا ، ابوروأ  لود  نم  حالسلا  ىلع  لوصحلا  يف  ليئارسإ 

مايق ىلع  لوألا  ةقفاوم  وه  رواهنزيأو  رصانلا  دبع  نيب  تاقالعلا  شعن  يف  رامسم  رخآ 

لظو .هئانبل  اهضرع  نطنشاو  تبحس  نأ  دعب  يلاعلا  دسلا  عورشم  ليومتب  وكسوم 

عم هعارص  ةيواز  نم  ةقطنملا  ىلإ  رظني  ماوعأ  ةينامث  رمتسا  يذلا  هدهع  ةياهن  ىتح  رواهنزيأ 

.برعلاب هتاقالع  ديقعت  داز يف  ام  يتايفوسلا ، داحتالا 

فالتخا حضتا  ةيادبلا  ذنمو  ماع 1961 ، ضيبألا يف  تيبلا  ىلإ  نويطارقميدلا  داع 

سيئرلا مامتها  روحم  ّلَظ  يتايفوسلا  داحتالا  نأ  عمو  .هفلسو  يدينيك  نوج  نيب  ةيؤرلا 

؛ وكسوم عم  هعارصو  ةيبرعلا  هتاقالع  نيب  لصفلا  ىلإ  ًاليم  رثكأ  ناك  هنإف  ديدجلا ،



اهنكل اهيلإ ، ةمهم  ةيداصتقا  تادعاسم  نطنشاو  تمدقو  رصم ، عم  تاقالعلا  تنسحتف 

قالطإب لقأ  اًمامتها  تدبأ  امك  ةروطتم ، ةحلسأ  ليئارسإ  عيب  ىلع  هسفن  تقولا  تقفاو يف 

، ىرخأ قطانم  ىلإ  اهلاقتناو  ةقطنملا  ةيلودلا يف  ةهجاوملا  راسحنال  ةديدج  ةيملس  ةردابم 

ةيبرعلا ةهبجلا  تناك  نيح  يف  مانتيف ،)  ) ايسآ قرش  بونجو  ابوك ،)  ) يبيراكلا ةقطنم  لثم 

.(54) يبسن ءوده  تارتف  دهشت  ةيليئارسإلا  - 

برح عالدنا  ةجيتن  ىضم  نأ  ثبلي  مل  يكريمألا  يرصملا -  لسعلا  رهش  نكل 

عم اًفطاعت  رثكأ  ناكو  نوسنوج -  نودنيل  هبئان  ملست  يدينيك ، لايتغا  عمو  . (55) نميلا

بيبأ لت  عم  تاقالعلا  تغلب  هدهع  يفو  ضيبألا ، تيبلا  يف  مكحلا  ديلاقم  ليئارسإ - 

لحل ةردابم  يأ  حرطب  متهي  ملو  مانتيف ، ىلإ  ديدجلا  سيئرلا  دهج  فرصناف  .اهجوأ 

ةحلسأ ىلع  لوصحلل  ةديازتملا  ليئارسإ  تابلط  ىلإ  الإ  يغصي  نكي  مل  هنأ  امك  عارصلا ،

عم رواشتلا  ليئارسإ  تررق  ماع 1967  برحل  يلزانتلا  دعلا  ءدب  عمو  . (56) ةمدقتم

عامتجالل نابيإ  ابأ  اهتيجراخ  ريزو  تلسرأف  ماع 1956 ، أطخ  عقت يف  ىتح ال  نطنشاو ،

اذإ الإ  اهدحو  نوكت  نل  ليئارسإ  نأ   » ريخألا هيلع  راشأف  ةروشملل ، اًبلط  نوسنوج  ىلإ 

.(57)« اهدحو نوكت  نأ  تررق 

نم ةقطنملا  ىلإ  ةرظنلا  تداعو  ضيبألا ، تيبلا  ىلإ  ماع 1969  يف  نويروهمجلا  داع 

زربو ةرملا ، هذه  ةمسقنم  تناك  ةيروهمجلا  ةرادإلا  نكل  .ةدرابلا  برحلا  روظنم  لالخ 

ةيجراخلا ةرازوو  رجنسيك  يرنه  ةسائرب  يموقلا  نمألا  سلجم  نيب  هدشأ  ىلع  ماسقنالا 



اهرصن دعب  لوحتت  نأ  ليئارسإل  يغبني  هنأ  رجنسيك  ىأر  .زرجور  مايلو  ريزولاب  ةلثمم 

، طسوتملا قرش  يف  ةيكريمألا  ةسايسلا  يف  ةيواز  رجح  ىلإ  ماع 1967  برح  يف  ريبكلا 

.ةقطنملا طبضو  هئافلح  فاعضإو  يتايفوسلا  داحتالا  ءاوتحا  نكمي  اهعم  نواعتلاب  هنأو 

ةحلصم يف ىأر  لب  ةديدج ، ةيملس  ةردابم  قالطإ  ىلإ  ةجاح  رجنسيك  َري  مل  هيلع ، ءانبو 

داحتالا ءاوتحال  ةقيرط  لضفأ  نأ  زرجور  ىأر  لباقملا ، يف  .هلاح  ىلع  عضولا  ءاقبإ 

دامتعا لالخ  نم  كلذو  ةدحتملا ، تايالولا  بناج  ىلإ  برعلا  بسك  نمكت يف  يتايفوسلا 

نمألا سلجم  رارق  قفو  ةقطنملا  عارصلا يف  لح  ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  اًنزاوت  رثكأ  فقاوم 

ىلإ زايحنالا  ررق  نوسكين  دراشتير  سيئرلا  نكل  .ةفورعملا  هتردابم  ترهظف  مقر 242 ،

، ةردابملا ضيوقت  يف  اًناعمإو  .هتيجراخ  ريزو  ةردابم  معد  اًضفار  رجنسيك ، رظن  ةهجو 

ميزقت ىرج  نأ  كلذ  ةجيتن  نم  ناكو  . (58) هفقاومب اًرس  ليئارسإ  ربخي  نوسكين  لسرأ 

تعلدنا يتلا  فازنتسالا  برح  رانلا يف  قالطإ  فقول  عورشم  درجم  ىلإ  زرجور  ةردابم 

ويلوي زومت / نافرطلا يف  هيلع  قفاو  يتلا  وينوي 1967 ، ناريزح / ليئارسإو يف  رصم  نيب 

.1970(59)

مامتها يأ  نرق  عبر  نم  رثكأ  تدتما  يتلا  ةلحرملا  هذه  نويكريمألا يف  ِدبُي  مل  راصتخاب ،

اهعنمو وكسوم  لزع  مهدهج يف  مدخي  كلذ  ناك  ام  رادقمب  الإ  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  لحب 

.ةيبرعلا ةقطنملا  لغلغتلا يف  نم 
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ةيجراخلا ريزو  ذوفن  نكل  نييروهمجلل ، ديدجتلا  نع  ماع 1972  تاباختنا  ترفسأ 

رجنسيك حبصأو  ةلاقتسالا ، ىلإ  عفُد  نأ  ىلإ  رجنسيك ، ةحلصمل  روهدتلا  رمتسا يف  زرجور 

، هسفن ماعلا  .يموقلا يف  نمألل  راشتسمك  لوألا  هبصنمب  هظافتحا  عم  ةيجراخلل  اًريزو 

ةيقافتا ةيجيتارتسالا -  ةيوونلا  ةحلسألا  نم  دحلل  ٍقافتا  ىلإ  نايمظعلا  ناتوقلا  تلصوت 

نوسكين راز  امدنع  ةيلودلا  ةحاسلا  عساو يف  جارفنا  قّقحت  امك  ( - SALT I  ) ىلوألا تلاس 

لثمتو ةقطنملا ، ىلع  اًبلس  يلودلا  ديعصلا  ىلع  جارفنالا  سكعنا  .نيجيب  ةينيصلا  ةمصاعلا 

هيجوتب هدرفت  عمو  .ةيزكرملا  اهتلكشمل  ٍلح  داجيإب  يكريمألا  مامتهالا  صقانتب  كلذ 

زكرمتت يف ةيلعفلا  ةيكريمألا  حلاصملا  نأ  جّوري  رجنسيك  ذخأ  هدالبل ، ةيجراخلا  ةسايسلا 

يتلا ناريإ  ىلع  زّكر  هيلع ، ءانبو  طسوتملل ، يقرشلا  لحاسلا  ىلع  ال  جيلخلا ، ةقطنم 

.(60) جيلخلا يف  ةيكريمألا  حلاصملا  نع  عافدلل  يطُرش  ىلإ  ريبكلا  معدلا  لضفب  اهلوح 

تعرق ذإ  رصاعملا ؛ هخيرات  نم  اًدج  ةجرح  ةرتف  وحن  هجتي  ناك  طسوألا  قرشلا  نكل 

دادتما ىلع  هعنم  اكريمأ  تلواح  ام  نأ  ادبو  نطنشاو ، رطخلا يف  سيقاون  برح 1973 

سدقملا اكريمأ  ثولاث  عضو  برحلا  عالدناف  اًكيشو ؛ هعوقو  تاب  اًماع  نيرشعو  ةسمخ 

: ذإ ميسج ؛ رطخ  يف 



.يبرعلا موجهلا  طغض  تحت  ىواهتت  نأ  ليئارسإ  تداك  - 

.يطفنلا رظحلا  ببسب  ديدهتلل  طفنلا  تادادمإ  تضرعت  - 

.هتءافك ةرملا  هذه  تبثأو  هحالسب  برعلا  براح  نيح  يتايفوسلا  داحتالا  ذوفن  ديازت  - 

تأشنأف ثالثلا ، اهحلاصم  ذاقنإل  ٍلجع  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  تكرحت  كلذ ، ةجيتن 

ليئارسإ نأ  نم  دكأتلا  ىرج  نأ  دعبو  .ءاركن  ةميزه  نم  ليئارسإ  ذاقنإل  اًيوج  اًرسج 

عفرل اًديهمت  لاتقلا  فقول  ةيكوّكملا ، هتيسامولبد  رجنسيك  أدب  رطخلا ، ةلحرم  تزواج 

ةيلمع كيرحتب  برعلل  اًدوعو  لذب  نأ  دعب  هيلع  لصح  ام  وهو  بسحف ، طفنلا  رظح 

ىلع تاوقلا  لصفل  ٍتاقافتا  نم  رثكأ  اًضيأ  اهنم  جتني  مل  دوعولا  هذه  نكل  مالسلا ،

.(61) ةيرصملاو ةيروسلا  نيتهبجلا 

نيمأت سجاه  هتليخم  يفو  مكحلا ، ىلإ  رتراك  يميج  سيئرلا  ءاج  ماع 1977 ، يف 

ةمدص ىلع  ٍلعف  ةّدرك  كلذو  ةصيخر ، راعسأب  ةدحتملا  تايالولل  ةيفاك  طفن  تادادمإ 

ءانبل اًعورشم  رقأ  امك  ةقاطلا ، لامعتسا  يف  داصتقالا  ىلإ  اعدف  ةيطفنلا ، ماع 1973 

نيعست ةدمل  يطفن  رظح  هجو  دومصلا يف  ىلع  ةرداق  اكريمأ  لعجي  يجيتارتسا  يطايتحا 

هاشلا ماظن  طوقس  عم  . (62) طفنلا رابآ  لالتحا  وأ  رظحلا  رسك  نم  اهلالخ  نكمتت يف  اًموي 

ةمهمب عيرسلا  لخدتلل  تاوق  ءاشنإ  رتراك  ررق  ناتسناغفأل ، يتايفوسلا  وزغلاو  ناريإ  يف 

رابآلا هذه  عوقو  وأ  طفنلل  ديدج  رظح  قيبطت  لاح  جيلخلا يف  رابآ  لالتحا  يهو  ةددحم ،

يف ةركفلا  حرط  نم  لوأ  ناك  رجنسيك  نأ  فورعملا  نمو  . (63) ةيداعم تاهج  ةضبق  يف 



تدب رتراك  ةرادإ  نأ  كلذ  نم  مهألا  نكل  ماع 1973 ، يف  يبرعلا  يطفنلا  رظحلا  ءانثأ 

لظ يف  ناهذألا  يف  ًالثام  لاز  ام  ماع 1973  ةمزأ  رثأ  نأ  اميس  الو  عانتقالا -  ةديدش 

نامض نأ  ليمربلل -  اًرالود  و34  نيب 32  تقولا  كلذ  يف  تحوار  ةعفترم  راعسأ 

ةيضقلا لح  نع  لزعمب  ققحتي  نأ  نكمي  ال  ةصيخرو  ةرمتسمو  ةنمآ  طفن  تادادمإ 

تادادمإ نيب  طبريو  نطنشاو  نع  ردصي  يمسر  فارتعا  لوأ  كلذ  ناك  . (64) ةينيطسلفلا

دقع وحن  هيفن  ىلع  رجنسيك  بأد  رمأ  وهو  طسوألا ، قرشلا  مالسلا يف  ةيلمعو  ةقاطلا 

.نمزلا نم 

« ةيزاهتنالا  » ىلع اًسرش  اًموجه  ةيباختنالا  هتلمح  ءانثأ  رتراك يف  نش  ىرخأ ، ةهج  نم 

، رجنسيكو نوسكين  مكح  ةرتف  ةيكريمألا يف  ةيجراخلا  ةسايسلا  تعبط  يتلا  ةيقلُخاللاو 

هذه تلعج  . (65) هترادإ تايولوأ  نم  ملاعلا  لوح  ناسنإلا  قوقحب  مامتهالا  لعجب  دهعتو 

رتراك مل نأ  اميس  الو  تامامتهالا ، ةمدقم  لتحت  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  ةلكشم  تادهعتلا 

عارصلا نع  طسوألا  قرشلا  ةلكشم  لصف  ىلإ  ًالايم  ادب  امك  ءالؤه ، ةنحم  عم  هفطاعت  ِفخي 

ىتح اًسيئر  هباختنا  ىلع  روهش  ةعضب  ضمت  مل  هيلع ، ءانب  .يتايفوسلا  داحتالا  عم  يملاعلا 

نوؤشل سيئرلا  راشتسمل  اًردقم  ناكو  . (66) فينج يف  مالسلل  يلود  رمتؤمل  ّرضحي  ناك 

ةبعللا سناف  سوريس  ةيجراخلا  ريزو  عم  يدؤي  نأ  يكسنجيرب ، وينغبز  يموقلا  نمألا 

اهسفن ىلع  ةرادإلا  ماسقنا  جئاتن  نم  ناكو  . (67) زرجور عم  رجنسيك  اهسرام  يتلا  اهسفن 

دقع ىلإ  تاداسلا  رونأ  يرصملا  سيئرلا  هجتاو  ماع 1977 ، يف  فينج  رمتؤم  لشف  نأ 



ّلحو ةلتحملا  ةينيطسلفلا  يضارألا  عوضوم  ليجأت  ىرجو  ليئارسإ ، عم  درفنم  حلص 

رتراك فرصنا  هدهع ، نم  نيريخألا  نيماعلا  .ىمسم يف  ريغ  لجأ  ىلإ  نيئجاللا  ةلكشم 

مالسلا ةيلمع  ًالهاجتم  ناتسناغفأل ، يتايفوسلا  وزغلاو  ةيناريإلا  تاروطتلاب  مامتهالا  ىلإ 

.(68) طسوألا قرشلا  يف 

نم ةقطنملا  ىلإ  ةرظنلا  تداعو  ضيبألا  تيبلا  ىلإ  نويروهمجلا  داع  ماع 1981 ، يف 

ةقطنم نأ  عم  هدهع  قباس  ىلإ  يليئارسإلا  ذوفنلا  داع  امك  ةدرابلا ، برحلا  روظنم  لالخ 

ذنم ادب  ناغير  دلانور  سيئرلاف  .نطنشاو  مامتهاب  نارثأتسي  الظ  طفنلا  عوضومو  جيلخلا 

مسا هيلع  قلطأ  يذلا  يتايفوسلا  داحتالا  لزع  سجاه  ريثأت  تحت  اًعقاو  مكحلا ، ىلإ  هئيجم 

قدغأو اًيجيتارتسا ، اًفيلح  ليئارسإ  ناغير  ربتعا  كلذ ، ليبس  يف  . (69)« رشلا ةيروطاربمإ  »

يماع 1981 نيب   ) دحاو ماع  تلصح يف  ليئارسإ  نإ  ىتح  ةدعاسملا ، عاونأ  لك  اهيلع 

هتميق 4 تزواجت  ذإ  قالطإلا ؛ ىلع  هاقلتت  يكريمأ  يركسع  معد  ربكأ  ىلع  و1982 )

ةَّرسيم ضورق  لكش  رخآلا يف  فصنلاو  تابهو  حنم  لكش  اهفصن يف  رالود ؛ تارايلم 

ةمدخل تاودأ  ريرحتلا  ةمظنمو  ةيروس   » نأ رابتعا  ىلعو  ماع 1982 ، يفو  . (70)

.(71) نانبل اهوزغ  ليئارسإ يف  غيه  ردنسكلأ  ةيجراخلا  ريزو  ديأ  ةيتايفوسلا ،» تاططخملا 

مل برعلا ، اهضفرو  هدهع  ةيادب  ناغير يف  اهقلطأ  عارصلا  لحل  ةليزه  ةردابم  ءانثتسابو 

طفنلا تادادمإ  ةيامح  ىلع  اهمامتها  زكرت  نيح  يف  ةيملسلا ، ةيوستلاب  اًمامتها  اكريمأ  ِدبت 

ليئارسإ عم  تاقالعلاب  لوصولاو  قوبسم ، ريغ  حلست  قابسب  اهقاهرإو  وكسوم  لزعو 



.(72) يجيتارتسالا فلاحتلا  ةلحرم  ىلإ 

حتفب هتيالو  ّلهتساو  ضيبألا ، تيبلا  ىلإ  بألا  شوب  جروج  لصو  ماع 1989 ، يف 

هترود ينيطسلفلا يف  ينطولا  سلجملا  قفاو  نأ  دعب  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  عم  ٍراوح 

ممألا رارقب  فارتعالا  ىلع  ربمفون 1988  يناثلا / نيرشت  يف  رئازجلا  يف  تدقُع  يتلا 

موجهلاب نويكريمألا  عرذت  نأ  دعب  عطقنا  نأ  ثبلي  مل  راوحلا  نكل  مقر 242 . ةدحتملا 

ويام (73)1989. رايأ / ةلتحملا يف  نيطسلف  ئطاوش  ىلع  سابعلا  وبأ  ةعامج  هب  تماق  يذلا 

ةيناثلا يف جيلخلا  برح  ءاهتناو  يتايفوسلا  داحتالا  رايهنا  ىتح  اهلاح  ىلع  رومألا  تيقبو 

ماع 1991.

ةيكريمألا ةيجراخلا  ةرازو  يف  نيلرسأتملا »  » نومسي نم  ّدعأ  جيلخلا ، ةمزأ  لالخ 

ظحال .بألا  شوب  سيئرلا  ىلإ  هوعفرو  طسوألا  قرشلا  لبقتسمل  مهرّوصت  نع  اًريرقت 

قرشلا تاساردل  نطنشاو  دهعم  ةتوافتم يف  تارتفل  مدخ  مهضعبو  ريرقتلا -  باحصأ 

يمانت ساه -  دراشتيرو  رليم  نورآو  سور  سيند  لثم  ليئارسإ ، نم  بيرقلا  ىندألا 

هجاوي يذلا  مهألا  يدحتلا  اهوربتعاو  ةيبرعلا ، ةقطنملا  يف  ةيمالسإلا  تارايتلا  ذوفن 

تايمك اهيف  رفاوتت  ةقطنملا  نأ  امبو  .ةدرابلا  برحلا  دعب  ام  ةلحرم  يف  ةيكريمألا  ةنميهلا 

ةطلسلا ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  نأب  ءالؤه  لداج  لماشلا ، رامدلا  ةحلسأ  نم  ةريبك 

اميس الو  ليئارسإ ، دض  اهمادختسا  اوددرتي يف  نلو  مهلوانتم ، ةحلسألا يف  هذه  لعجيس 

ليئارسإ دوجو  ىلإ  اهادعتي  لب  ٍضارأو ، دودح  ةيضق  سيل  ةريخألا  عم  مهفالخ  نأ 



دشح يف  نييمالسإلا  ةحلسأ  ّمهأ  دحأ  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  ناك  املو  .اهسفن 

عارصلا لحل  مالس  رمتؤم  دقع  ىلع  زيكرتلا  ةرورض  نولرسأتملا »  » ىأر يبعشلا ، معدلا 

تبقعأ يتلا  يبرعلا  قزمتلاو  فعضلا  ةلاح  نم  دافتسُي  ىتح  نكمم ، تقو  عرسأب  نمزملا 

.(74) مالسلل ديردم  رمتؤم  دقُعف  ةيليئارسإلا ، طورشلاب  مالسلا  ضرفل  تيوكلا ، وزغ 
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تايالولا تهجاو  يتلا  تايدحتلا  مهأ  دحأ  لاز  يتايفوسلا ، داحتالا  طوقس  عم 

طسب هجو  يف  فقت  تّلظ  يتلا  تابقعلا  ىدحإ  تلاز  امك  ملاعلا ، ىوتسم  ىلع  ةدحتملا 

قارعلا مايق  عمو  .طسوألا  قرشلا  ةقطنم  ىلع  ( Pax - Americana  ) ةقلطم ةيكريمأ  ةنميه 

نامرح يأ  اهتيجيتارتسا ، ناكرأ  يناث  قيقحت  ةصرف  نطنشاول  ترفاوت  تيوكلا ، وزغب 

لالخ نم  ةيسايس  ضارغأ  قيقحتل  اًحالس  طفنلا  مادختسا  ناكمإ  نم  اًمامت  برعلا 

ماظنلا عّدصتو  قارعلا  ةميزه  رثإ  يف  .جيلخلا  يف  طفنلا  عبانم  ىلع  ةرشابملا  ةرطيسلا 

ةيكريمألا ايجيتارتسالا  ناكرأ  ثلاث  قيقحت  مامأ  قيرطلا  حتفنا  يبرعلا ، يميلقإلا 

ٍماظن يف  ةقطنملا  لود  عيمج  جمدو  ليئارسإب  ٍلماك  يبرع  ٍفارتعا  ضرف  وهو  اهرخآو ،

جيلخلا برح  دعب  ادب  يذلا  يبرعلا  ماظنلا  نم  ًاليدب  نوكي  يطسوأ  قرش  يميلقإ 

سيئرلا نكل  .عاضوألا  هذه  لظ  يف  ديردم  رمتؤم  دقُعف  قيقحتلل ، ةلباق  ريغ  ايبوتوي » »



.عرز ام  رامث  ينجيل  ةسائرلا  َقبي يف  بألا مل  شوب 

رمتسا ماع 1992 ، تاباختنا  يف  هزوف  دعب  ةسائرلا ، ىلإ  نوتنيلك  ليب  ءاج  امدنع 

تاليدعت لاخدإ  لواح  هنكل  يليئارسإلا ، يبرعلا -  عارصلا  ةلأسمل  ٍلح  داجيإ  تالواحمب 

نيربلاه نوتروم  يموقلا  نمألا  سلجم  وضع  نم  طغضب  ةقباسلا  ةرادإلا  تابيترت  ىلع 

نوج ةيجراخلا  ةرازو  يف  ةيطارقميدلا  رشنو  ناسنإلا  قوقح  لوؤسمو  ( M. Halperin)

قرشلا نوؤشل  سيئرلا  راشتسم  ( M. Indyk  ) كيدنإ نترام  نكل  (. J. Shattuck  ) كوتاش

لضفألا نم  نأ  ىلإ  ابهذو  ةركفلا  اًضراع  مالسلا ، ةيلمع  قِّسنم  سور  سيندو  طسوألا ،

نأ نكمي  يتلا  ةيطارقميدلا  رشنب  لاغشنالا  نم  ًالدب  مالسلا  ةيلمع  ىلع  زيكرتلا  رارمتسا 

ىلع نيرداق  ريغ  برعلا  نأ  نم  سورو  كيدنإ  رّذحو  .ةيداعم  ةيمالسإ  ةمظنأب  يتأت 

فلاحت معد  اكريمأل  ريخلا  نم  نأو  رضاحلا ، تقولا  يف  ةيطارقميدلا  موهفم  باعيتسا 

ىلع ةيوست  ضرف  ىلإ  هّجوتلاو  نييمالسإلا  دض  برحلا  ليئارسإ يف  عم  ةيبرعلا  ةمظنألا 

.(75) برعلا ةدعاسمب  نيينيطسلفلا 

عطتسي يذلا مل  فدهلا  قيقحت  ليبس  ةينامثلا يف  هتسائر  ماوعأ  نم  اًءزج  نوتنيلك  فرص 

نييمالسإلا ةلغاشم  ةرورض  نوتنيلك  ىأر  كلذ ، ليبس  يفو  .هقيقحت  بألا  شوب  هَفَلس 

ةعامج لثم  مهضعب ، عم  اًراوح  حتفف  يكريمألا ، عورشملا  هجو  ةبقع يف  نآلا  اوزرب  نيذلا 

بزح لثم  ةدشب ، نيرخآ  عم  لماعت  اميف  رصم ، ةيمالسإلا يف  ةعامجلاو  نيملسملا  ناوخإلا 

.نيطسلف يمالسإلا يف  داهجلا  ةكرحو  سامح »  » ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحو  نانبل  هللا يف 



ضعب نم  مغرلا  ىلع  حاجنلا  ىلإ  اهقيرط  يف  ةيكريمألا  ةطخلا  نأ  ةلهو  لوأ  ادبو 

ريرحتلا ةمظنمو  ليئارسإ  نيب  ولسوأ  قافتا  ماربإ  نم  نوتنيلك  نّكمت  ذإ  تابوعصلا ؛

، نانبلو ةيروس  عم  كلذ  قيقحت  لشف يف  هنكل  ندرألا ، عم  ةبرع  يداو  قافتاو  ةينيطسلفلا 

نكي مل  ةقرافمللو ، .نيينيطسلفلا  عم  يئاهنلا  عضولا  قافتا  ىلإ  لصوتلا  يف  لشف  امك 

مل يتلا  ليئارسإ  تناك  لب  نويكريمألا ، عقوت  امك  عورشملا  رّثعت  يف  ببسلا  نويمالسإلا 

.نيريثكلل لمأ  ةبيخب  نوتنيلك  ةرتف  تهتناف  عارصلا ، ءاهنإل  ةينلا  اهيدل  رفاوتت 

« يمالسإلا  » فرطتلا ةبراحم  ةعبارلا : ةلحرملا   4 -
يماع 2001 و2009 نيب 

ةعومجمب هسفن  طاحأو  ضيبألا ، تيبلا  ىلإ  نبالا  شوب  جروج  ءاج  ماع 2001  يف 

يسايسلا فيطلا  يف  نيميلا  ىصقأ  ىلإ  نومتني  نيذلا  نيراشتسملاو  نيدعاسملا  نم 

جمانربب ةلص  ىلع  اوناكو  لبق ، نم  ناغير  ةرادإ  مدخ يف  دق  مهمظعم  ناكو  .يكريمألا 

يتايفوسلا داحتالا  ككفت  يف  تمهاس  يتلا  حلستلا  قابس  ةيجيتارتساو  موجنلا  برح 

صّلختلاو ةدرابلا  برحلا  ءاهنإ  ٍلضف يف  باحصأ  مهسفنأ  ءالؤه  ربتعا  كلذل ، .هرايهناو 

ةبيه فاعضإو  رصنلا  اذه  قيرب  ةعاضإب  نييطارقميدلا  مهموصخ  اومهتاو  ةيعويشلا ، نم 

ام ةداعتسا  لمأ  ىلع  ةطلسلا  ىلإ  اوداع  مهنأ  اًبيرغ  نكي  ملو  .ملاعلا  ةدحتملا يف  تايالولا 

ةوقلا مهدامتعاو  ةيلازعنالاو  ةظفاحملا  مهتعيبطبو  . (76) نويطارقميدلا هيف  طّرف 



ةدنجأ ىلع  اًناكم  طسوألا  قرشلا  يف  مالسلا  ةيلمعل  نأ  رهظي  مل  ، Gunboat Diplomacy))

.ةينيميلا ةرادإلا  هذه 

بزحل نيديؤملا  دوهيلا  نم  مهّلجو  ددجلا ، نوظفاحملا  رهظأ  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع 

  - يسايسو ينيد  ٍقلطنم  نم  ليئارسإ  ةحلصمل  اًحضاو  اًبصعت  يليئارسإلا ، دوكيللا 

طسوألا قرشلا  عاضخإ  ىلع  ةرداقو  ةيوق  ةيدوهي  ةلودك  اهل  مهتيؤرب  ٍطبترم  يجولويديأ 

ةسارد مهنم  قيرف  ّدعأ  ماع 1996 ، يفف  .ةدحتملا  تايالولا  حلاصمو  اهحلاصم  مدخي  امب 

A Clean Break: A « ) ةكلمملا نمأ  نامضل  ةديدج  ايجيتارتسا  وحن  ةفلتخم : ةيادب   » ناونعب

سيئر ىلإ  اههيجوت  ىرج  ةلاسر  نع  ةرابع  يهو  (، New Strategy for Securing the Realm

ةطلسلا يضارأ  لالتحا  ةداعإ  ىلإ  تعد  وهاينتن ، نيماينب  تقولا  كلذ  ليئارسإ يف  ءارزو 

، ولسوأ قافتا  دعب  اهيف  راشتنالا  تداعأ  دق  ليئارسإ  تناك  يتلا  ةينيطسلفلا  ةينطولا 

شوب سيئرلا  ىلإ  ةحوتفم  ةبطُخ  يفو  . (77) ندرألا ىلإ  نيينيطسلفلا  درطو  ةيروس  لزعو 
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، ناتسناغفأ نم  دعبأ  وه  ام  ىلإ  باهرإلا  ىلع  برحلا  ةعقر  عيسوت  ىلإ  ءالؤه  اعد 

ةينيطسلفلا ةطلسلا  عم  تاقالعلا  عطقو  نيسح  مادص  يقارعلا  سيئرلا  ماظن  طاقسإو 

ىرخأ ةلاسر  يف  . (78) نانبل يف  هللا  بزحو  ناريإو  ةيروس  دض  كّرحتلل  دادعتسالاو 

فرطتملا نيميلا  راصنأ  ركش  ليربأ 2002 ، ناسين / يف 3  شوب  ىلإ  ءالؤه  اههجو 

ليئيرأ قباسلا  ءارزولا  سيئر  ةلواحم  لالخ  ليئارسإ  همعد  ىلع  يكريمألا  سيئرلا 



تايالولا نأ  ىلإ  اوبهذو  نينج ، ميخم  ريمدتو  ةيناثلا  ةضافتنالا  ىلع  ءاضقلا  نوراش 

امك يمالسإلاو .» يبرعلا  باهرإلا   » وه اًكرتشم  اًودع  ناهجاوت  ليئارسإو  ةدحتملا 

نب ةماسأ  عم  ضوافتلا  هبشي  كلذ  نأل  تافرع  رساي  عم  ضوافتلا  مدعب  ةلاسرلا  تبلاط 

.(79) ًالماك ًامعد  ليئارسإ  معد  ىلع  تّثحو  رمع ، الملاو  ندال 

ءاضرتسا ربع  تيوكلا » ريرحت   » برح لالخ  هدلاو  ةرادإ  ةسايس  ديلقتل  ةلواحم  يف 

معد ىلع  لوصحلا  لباقم  يف  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  لحل  يلود  رمتؤمب  برعلا 

يف يفاحص  رمتؤم  يف  نبالا  شوب  سيئرلا  قلطأ  قارعلا ، دض  يركسعو  يسايس 

قرشلا يف  مالسلل  شوب » ةيؤر  « ـ ب اًقحال  فرعي  حبصأ  ام  وينوي 2002  ناريزح /

لولحب ةلقتسم  ةينيطسلف  ةلود  ةماقإب  يهتنت  قيرط » ةطيرخ  « ـ اهقفرأ ب يتلا  طسوألا 

يليئارسإلا ءارزولا  سيئر  ىلإ  تانامض  اًضيأ  مدق  نبالا  شوب  نكل  وينوي (80)2005 . ناريزح /

، ةزغ عاطق  نم  دحاو  فرط  نم  باحسنالا  هرارق  اهيف  ديأ  نوراش ، ليئيرأ  اهنيح 

ليقارع عضو  ام  ةصلاخ ، ةيدوهي  ةلود  ليئارسإب  فارتعالا  هدادعتسا  نع  برعأو 

ءاهتنا  » شوب نالعإو  دادغب  طوقس  دعبو  . (81) ةيوستلا ةيلمع  فانئتسا  مامأ  ةيفاضإ 

ىلوألا هتيالو  مظعم  شوب  قرغتساو  مالسلا ، ةيلمع  نع  ثيدحلا  ىشالت  ةمهملا ،»

يطارقميدلا جذومنألا  حاجن  ديكأتل  قارعلا  رارقتسالا يف  نم  ىندأ  ٍدح  نيمأت  ةلواحمب 

.هب دعو  يذلا 

يكريمألا فقوملا  يف  تفال  رّوطت  رهظ  ةيناث ، ةيسائر  ةيالوب  شوب  سيئرلا  زوف  دعب 



.ةيبرعلا ةقطنملا  ةيطارقميدلا يف  رشن  ةيضقب  ةرم  لوأ  اهطبر  ىرج  ذإ  مالسلا ؛ ةيلمع  نم 

نوكي الو  ةيطارقميدلا  ةجيتن  يتأي  مالسلا  نأ  ةلوقم  ىلإ  يأرلا  هذه  باحصأ  دنتساو 

دعب ام  ىلإ  ةلجؤم  نوكتس  مالسلا  ةيضق  نأ  ينعي  ام  يطارقميدلا ،) مالسلا  أدبم   ) اهل اًببس 

طغض تحت  تشالت  نأ  تثبل  ام  ةركفلا  نكل  يبرعلا ، ملاعلا  يف  ةيطارقميدلا  لالحإ 

.(82) قارعلا قافخإلا يف 

ءافكنالل ديهمتلا  ةسماخلا : ةلحرملا   5 -
يف نييركسعلا  نيمامإلا  دقرم  ريجفت  دعب  قارعلا  يف  ينمألا  عضولا  روهدت  ىدأ 

، ةلماش ةيلهأ  برح  افش  وحن  قارعلا  قالزنا  ىلإ  رياربف 2006 ، طابش / يف  ءارماس 

نم اهل  جرخم  نع  ثحبت  تحبصأ  ثيح  فقوملا ، ءاوتحا  نع  ةزجاع  نطنشاو  تدغو 

سرغنوكلا ةقفاوم  تءاج  قايسلا ، اذه  يف  .يبسن  رارقتسا  نيمأت  طرشب  قارعلا 

ةيميوقت ةرظن  ءاقلإل  نيبزحلا  نم  ةنجل  ليكشت  ىلع  سرام 2006  راذآ / يكريمألا يف 15 

ةدحتملا تايالولل  ةرفاوتملا  ةيعقاولا  تارايخلا  عضوو  قارعلا ، يف  عضولا  ىلع  ةلماش 

وهو  ) قبسألا ةيجراخلا  ريزو  ركيب ، سميج  نم  ٌلك  ةنجللا  سأر  .فّرشم  جرخم  داجيإل 

نم ةنجللا ، تصوأو  .اًقباس  يطارقميدلا  بزحلا  نع  بئانلا  نوتلماه ، يلو  يروهمج ،)

عم راوحلا  باب  حتفو  طسوألا  قرشلا  يف  مالسلا  ةيلمع  ءايحإب  رومألا ، نم  ددع  نيب 

دجت يف اهنكل مل  رمألا ، ةيادب  ةنجللا يف  تايصوت  شوب  ةرادإ  تضراع  . (83) ناريإو ةيروس 



يف مالس  رمتؤم  ىلإ  ةوعدلا  ترجف  اهتايصوت ، ضعب  عم  لماعتلا  نم  اًدُب  رمألا  ةياهن 

.ةدحتملا تايالولا  يف  سيلوبانأ ،

قرشلا يف  مالسلا  لالحإ  ناكمإ  لوح  ةمهم  جئاتنب  سيلوبانأ  عامتجا  جرخي  مل 

وكسوم يف  ةعباتم  تاءاقل  دقعب  تادهعت  تعطُقو  ةريبك  دوعو  تمدُق  ذإ  طسوألا ؛

مث اًرمتؤم ، تأدب  يتلا  ةركفلاف -  .ةيلمع  تاءارجإ  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ  نود  نم  سيرابو 

بايغو يسايس  كابترا  ةلاح  ةجيتن  ًالصأ  تءاج  ءاقل -  تهتناو يف  عامتجا ، ىلإ  تلءاضت 

.ةيؤرلا

ةدح قّمع  هنإف  سيلوبانأ ، عامتجا  اهب  جرخ  يتلا  ةليزهلا  جئاتنلا  نم  مغرلا  ىلع 

مامزب كاسمإلا  ىلإ  نايعسي  اناك  نيذللا  نيقيرفلا  نيب  شوب  سيئرلا  ةرادإ  لخاد  ماسقنالا 

ةقباسلا ةيجراخلا  ةريزو  لوألا  قيرفلا  معزتت  تناكف  .ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا 

نأ قيرفلا  اذه  ىريو  .ستيغ  تربور  قباسلا  عافدلا  ريزو  اهدناسي  سيار ، ازيلودنوك 

فازنتسالا رطاخم  نم  رّذح  ثيح  ةوقلا ، قطنم  اهنع  رفسأ  يتلا  جئاتنلا  ةيدودحم يف  كانه 

ةديدجلا يموقلا  نمألا  ةديقع  قيبطت  ةجيتن  نطنشاوب  قحل  يذلا  يسايسلاو  يركسعلا 

عفدو .ناتسناغفأو  قارعلا  اهبقاوعو يف  ربمتبس 2001  لوليأ / تامجه  نم  تجتن  يتلا 

ةوقلا قزأم  نم  ةدحتملا  تايالولا  جارخإل  ةمعانلا  ةوقلا  قطنم  بيلغت  هاجتاب  قيرفلا  اذه 

ىلإ ةبسنلابو  .ةياهنلا  ىتح  اهنع  عفادي  رمتساو  سيلوبانأ  ةركفب  جرخ  يذلا  وهو  ةنشخلا ،

داجيإل يبرع  معد  نيمأت  ىلع  لمعلا  ناك  رمتؤملا  دقع  نم  يساسألا  ضرغلا  نإف  ءالؤه ،



، يناثلا قيرفلا  امأ  . (84) ناريإ ةهجاومو  ةيقارعلا  ةطرولا  نم  نطنشاو  جارخإل  ٍلبس 

يف ددجلا  نيظفاحملا  زومر  نم  ىّقبت  نم  هدناسو  ينيشت ، كيد  سيئرلا  بئان  همعزتف 

سلجم يف  طسوألا  قرشلا  لوؤسم  زماربأ ، تويلإ  مهمدقم  يفو  رارقلا ، عنص  زكارم 

رطاخم نم  اًرذحم  ةنهارلا ، ةسايسلاب  رارمتسالا  بوجو  قيرفلا  اذه  ىأرو  .يموقلا  نمألا 

.ةياهنلا طخ  ىلإ  لوصولا  لبق  فاطعنالا 

يبرعلا عارصلا  ةيوستب  قلعتي  ام  شوب يف  سيئرلا  ةرادإ  ٍللش يف  ىلإ  ماسقنالا  اذه  ىدأ 

لئاضفب رثكأ  نمؤُت  ةديدج ، ةرادإ  ءيجم  راظتنا  نم  دب  ال  ناك  ّمث  نمو  يليئارسإلا ، - 

ةيلمعلا قالطإ  ةداعإ  ىلع  ربكأ  لكشب  زيكرتلا  يرجي  ىتح  يسامولبدلا ، لمعلا 

.ةيضوافتلا

ًامتهم امابوأ  كاراب  سيئرلا  ادب  ماع 2009 ، يف  ةطلسلا  ىلإ  نييطارقميدلا  ةدوع  عم 

ملاعلا عم  ةقالعلا  نيسحتل  ًالخدم  اهّدع  ذإ  هفلس ؛ نم  رثكأ  مالسلا  ةيلمع  ءايحإب 

اًيساسأ اًطرش  اهربتعا  مث  نمو  هيف ، ةدع  بورح  يف  نطنشاو  تقرغ  يذلا  يمالسإلا 

دعب امابوأ  عراسو  .نزاوتلا  ةداعتسا  لجأ  نم  ءافكناللو  يكريمألا  فازنتسالا  فقول 

هل اًصاخ  اًثوعبم  ليشتيم  جروج  قباسلا  يطارقميدلا  روتانيسلا  نييعت  ىلإ  ةطلسلا  هيلوت 

ةينيطسلفلا ةضافتنالا  بابسأ  قيقحت يف  ةنجل  سأر  دق  لشتيم  ناكو  .طسوألا  قرشلا  ىلإ 

نبالا شوب  جروج  قباسلا  سيئرلا  ىلإ  اًريرقت  ماع 2001  يف  مّدقو  اهتايفلخو ، ةيناثلا 

.(85) ةيبرغلا ةفضلا  تانطوتسملا يف  ءانب  ديمجتب  ليئارسإ  هيف  بلاطي 



اهنم هّجوو  وينوي 2009 ، ناريزح / يف  ةرهاقلا  ةرايزب  امابوأ  ماق  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

ةفضلا اهلك يف  هلاكشأب  ناطيتسالا  فقوب  ليئارسإ  اهيف  بلاط  يمالسإلا  ملاعلا  ىلإ  ةبطُخ 

ةرورض نع  امابوأ  ثّدحتو  يعيبطلا .» ومنلا   » ليئارسإ هيمست  ام  كلذ  يف  امب  ةيبرغلا ،

ديحولا ليبسلا  نأ   » دكأو اًماع ، نم 60  رثكأ  ىدم  ىلع  نيينيطسلفلا  ةاناعمل  ٍدح  عضو 

امهيف عيطتسي  نيتلود  لالخ  نم  الإ  نوكي  نل  نيفرطلا  تاحومط  قيقحت  ىلإ  لصوتلل 

نلعأ ةمدقتم ، اهنيح  تدب  ةوطخ  يفو  مالسب .» شيعلا  نوينيطسلفلاو  نويليئارسإلا 

ةيجيتارتسا ةحلصم  وه  نيينيطسلفلاو  نييليئارسإلا  نيب  مالسلا  قيقحت  نأ  امابوأ 

تأدب  » ةيليئارسإلا تاسايسلا  نأ  امابوأ  ودعاسم  ربتعا  امك  . (86) ةدحتملا تايالولل 

لتاقت يتلا   » ةيكريمألا تاوقلا  ةايحل  اًديدهت  ّدعُتو  ةيكريمألا ،» حلاصملا  ىلع  اًرطخ  لكشت 

ةدايقلا  » دئاق سويارتب ، ديفيد  لارنجلا  ّربعو  . (87)« ناتسكابو ناتسناغفأو  قارعلا  يف 

ةعباتلا ةحلسملا  تاوقلا  ةنجل  مامأ  هل  ةداهش  يف  تقولا ، كلذ  يف  ىطسولا » ةيزكرملا 

اًيدحت لثمي  يليئارسإلا  ينيطسلفلا -  عارصلا  نأ  هيأر  نع  يكريمألا ، خويشلا  سلجمل 

اذه نأو  طسوألا ، قرشلا  ةقطنم  يف  اهحلاصم  خيسرت  يف  ةدحتملا  تايالولا  تاردقل 

نأ ةقطنملا  يف  دئاسلا  عابطنالا  ءارج  ةدحتملا  تايالولل  ءادعلا  رعاشم  يكذُي  عارصلا 

.(88) ليئارسإ رصانت  ةدحتملا  تايالولا 

ةلحرملا هذه  يف  يضتقت  ةحلصملا  نأ  كردت  لعفلاب  تأدب  دق  امابوأ  ةرادإ  تناك 

ءودهلا نم  ةلاح  ىلإ  جاتحت  اهنأو  ةقطنملا ، يف  اهتاسايسل  ءادعلا  رادقم  نم  فيفختلا 



نم باحسنالا  اهمدقم  يفو  اهتدنجأ ، ذيفنتل  ةيطسوألا  قرشلا  ةحاسلا  يف  رارقتسالاو 

ةمزألا تايعادت  هيف  تّزه  يذلا  تقولا  يف  ةيكريمألا ، تاردقلا  فازنتسا  فقوو  قارعلا 

ةمزألا ةجلاعمب  اًضيأ  رّكفت  امابوأ  ةرادإ  تناك  .يكريمألا  داصتقالا  ناكرأ  ةيملاعلا  ةيلاملا 

 - يناتسكابلا طيحملا  يف  ةرجفتملا  تامزألا  عم  يطاعتلل  تايلآ  داجيإو  ةيناريإلا  ةيوونلا 

ميدقلا نازيملا  ميطحت  دعب  طسوألا  قرشلا  ديدج يف  يميلقإ  ىوق  نازيم  ءاشنإو  يناغفألا ،

ةيمانيد ءانب  ىلإ  امابوأ  ةرادإ  تعس  فادهألا ، هذه  غولبلو  .قارعلا  وزغ  لالخ  نم 

ديحولا ةيوازلا  رجح  ماع 1967  - ذنم  ةرم  لوأ  ليئارسإ -  ربتعت  ال  ةديدج  ةيميلقإ 

عفد اذه ، لجأ  نم  . (89) ةيبرعلا فارطألا  ضعبو  ناريإو  ايكرت  لثم  ىرخأ  ًالود  لب  اهيف ،

تالزانتلا ميدقتل  ليئارسإ  ىلع  طوغض  ةسراممو  ةيوستلا  ةيلمع  قالطإ  هاجتاب  امابوأ 

ىلع ركذت  جئاتن  قيقحت  قفخأ يف  قارعلا ، نم  جورخلا  حجن يف  يذلا  امابوأ  نكل  .ةبولطملا 

ةقفاوم عازتنا  قفخأ يف  نأ  دعب  كلذو  يليئارسإلا ، ينيطسلفلا -  عارصلا  ةيوست  ديعص 

لوحتي نأ  امابوأ  ررق  كلذل ، .ةدودحم  ةينمز  ةرتفل  ولو  ناطيتسالا ، ديمجت  ىلع  ةيليئارسإ 

عم مالس  عناصك  همسا  زاربإ  ىلإ  يليئارسإلا  يبرعلا -  مالسلاب  فثكملا  مامتهالا  نع 

قرشلا ةقطنم  ةيجراخلا يف  ةسايسلا  لاجم  هتقو يف  مظعم  امابوأ  سّرك  هيلع ، ءانبو  .ناريإ 

ةيلمع اًمامت  ًالهاجتم  ناريإ ، عم  يوون  قافتا  ماربإل  ةيناثلا  هتيالو  ءانثأ  يف  طسوألا 

يقيقح معد  نود  نم  اًديحو  هظح  برجي  يريك  نوج  هتيجراخ  ريزو  اًكراتو  مالسلا ،

.ديعصلا اذه  ىلع 



ةمتاخ
قرشلا يف  مالسلا  ةيلمع  ىلإ  رظنت  ةدرابلا  برحلا  لاوط  ةدحتملا  تايالولا  تلظ 

عنم يهو  ىرخألا ، ةيجيتارتسالا  اهحلاصم  يف  ريثأتلا  ىلع  اهتردق  ةيواز  نم  طسوألا 

يركسعلا اهقوفت  رارمتسا  نامضو  ليئارسإ  ةيامحو  ةيبرعلا ، ةقطنملا  يتايفوسلا يف  لغلغتلا 

نسح نامضل  ةصيخرو  ةيفاك  طفن  تادادمإ  نيمأتو  ةيبرعلا ، لودلا  ىلع  يجولونكتلاو 

دض تاديدهتلا  ةعيبط  ّريغتو  ةدرابلا  برحلا  ءاهتنا  دعبو  .يكريمألا  داصتقالا  ءادأ 

قلعتي ام  يف  ةمزألا » ةرادإ   » ةسايس دامتعا  يف  نطنشاو  ترمتسا  ةيكريمألا ، حلاصملا 

داز املك  فثكتي  يكريمألا  روضحلاو  رهظت  تاردابملا  تناكف  مالسلا ، ةيلمعب 

، رطخلل نطنشاو  حلاصم  تضّرعتو  ةقطنملا  يف  يركسعلاو  يسايسلا  بارطضالا 

دعب لصح  امك  ةقطنملا  يف  اهتاسايس  ىدحإل  يبرع  معد  ىلع  لوصحلا  ىلإ  تجاتحاو 

تّمه امدنعو  قارعلا ، وزغل  دادعتسالا  ءانثأ  يفو  ربمتبس 2001 ، لوليأ / تامجه 

.هنم جورخلاب 

ىلإ يعسلا  يف  اًصالخإو  ةيدج  رثكأ  ناك  نييكريمألا  ءاسؤرلا  ضعب  نأ  يف  كش  ال 

سيئرلا لثم  ةدحتملا ، تايالولا  حلاصمل  ةمدخ  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  ةيوست 

ةقطنملا يف  لداعلا  مالسلا  قيقحت  نأب  اًعنتقم  ادب  يذلا  امابوأ  سيئرلا  وأ  رتراك ، يميج 

دعاست ةيلودلاو مل  ةيميلقإلا  عاضوألا  نكل  ةدحتملا ، تايالولل  ةيرهوج  ةحلصم  لّكشي 

طوغضلل ملستساو  هغولبل  يفاكلا  دهجلا  يناثلا  لذبي  مل  نيح  يف  كلذ ، غولب  يف  لوألا 



زيكرتلا رارمتسا  نم  ًالدبو  .ةدحتملا  تايالولا  ليئارسإ يف  راصنأ  طوغضو  ةيليئارسإلا 

رثكأ اهّدع  ىرخأ  ةيطسوأ  قرش  اياضق  ىلإ  امابوأ  مامتها  لّوحت  مالسلا ، ةيلمع  ىلع 

.ةيمالسإلا ةلودلا  ميظنت  ةبراحمو  يناريإلا  يوونلا  فلملا  ةيوست  لثم  اًحاحلإ ،

ةرئاد نع  اًبئاغ  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  ةيوست  عوضوم  ىقبي  نأ  حجرملا  نم 

ةيجيتارتسالا اكريمأ  حلاصم  يف  هريثأت  مدع  ببسب  ةلبقملا  ةرتفلا  يف  يكريمألا  مامتهالا 

عم يطاعتلا  يف  يكريمألا  كولسلا  رمتسي  نأ  اًضيأ  حجرملا  نمو  .ةقطنملا  يف  ىربكلا 

عارصلا ىلع  ةقطنملا  يف  حضاولا  زيكرتلا  دعب  اًيوناث ، اًنأش  اهرابتعاب  ةيملسلا  ةيلمعلا 
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ثلاثلا لصفلا 
ليئارسإ نيب  ةيسايسلا  ةيوستلا 

نيينيطسلفلاو
 ...... قافآلاو عقاولا  امابوأ : ةرادإ  لظ  يف 

ديشرا وبأ  ةماسأ 
ققحتي نأ  ريغ  نم  اهتياهن ، ىلع  ةيناثلا  امابوأ  كاراب  يكريمألا  سيئرلا  ةيالو  فراشت 

حارتجا وهو  الأ  ةيروهمجلا ، ةسائر  ىلوت  امدنع  هدّدجو  اًحشرم ، ناك  امدنع  هقلطأ  دعو 

ةلباقو ءازجألا  ةلصتم  ةلقتسم  ةينيطسلف  ةلود  مايق  ىلإ  يضفي  يليئارسإ  ينيطسلف -  مالس 

وهو ، (90) ةرقتسمو ةنمآ  ةيدوهي »  » ةيليئارسإ ةلود  عم  بنج  ىلإ  اًبنج  شيعت  ةايحلل ،

.هقيقحت اوحجني يف  نأ  نود  نم  نييكريمألا  ءاسؤرلا  نم  اًريثك  هلبق  نم  ايعأ  يذلا  زاجنإلا 

رمع نم  ةلحرملا  هذه  يف  يليئارسإلا ، ينيطسلفلا -  مالسلا  فلم  تازيمم  مهأ  نإ 

يتلا نيفرطلا ، نيب  ةيوستلا  تاثداحم  نم  ةريخألا  ةلوجلا  رايهنا  وه  امابوأل ، ةيناثلا  ةرادإلا 

دعب يهتنت  نأ  ًالمآ  ويلوي 2013 ، زومت / رخاوأ  يف  يريك ، نوج  هتيجراخ  ريزو  اهقلطأ 

كلذ دعب  هنكل  نيفرطلا ، نيب  يئاهن  قافتاب  ليربأ 2014 ، ناسين / يف  يأ  روهش ، ةعست 

عضوب ضوافتلا  راسم  ذاقنإ  لواحو  ّرملا ، عقاولا  قئاقح  مامأ  تاعقوتلا  فقس  ضفخ 

لماكلا رايهنالا  ىلإ  ىّدأ  ام  لشفلاب ، ءاب  هدهج  نكل  ةيئاهنلا ، تاضوافملل  راطإ » قافتا  »



سرام 2014. راذآ / رخاوأ  لولحب  تاضوافملل 

اكريمأ ىلع  ليئارسإل  يتاذ  لقث  ًالوأ :
ًالوأ هتيمهأ ، امابوأ  يترادإ  تحت  طسوألا  قرشلا  مالسلا يف  ةيلمع  نع  ثيدحلا  يستكي 

، ىلوألا هتيالو  لالخ  امابوأ  نأ  يه  اهب ، رارقإلا  بجو  ةقيقح  نم  اًيناثو  هتينهار ، نم 

اًصوصخ يف اًيكريمأ ، ةقوبسم  ريغ  اًطوغض  ليئارسإ  ىلع  سرام  نآلا ، ىلإ  ةيناثلا  هتيالوو 

قافتا عيقوت  ىلإ  اهعفد  لواحف  ةيبرغلا ، ةفضلا  يدوهيلا يف  ناطيتسالا  ديمجتب  قلعتي  ام 

نأ صخلتي يف  هتسائر ، ًامهم يف  اًسرد  مّلعت  امابوأ  نأ  ريغ  .نيينيطسلفلا  عم  يئاهن  مالس 

امك مويلا -  ليئارسإ  تتبثأ  ذإ  يكريمألا ؛» لعولا  نورق  نم  ىوقأ  ليئارسإ  دانع  ةرخص  »

اًيسايسو اًيونعم  ًالقث  كلتمت  اهنأ  نيرخآ -  نييكريمأ  ءاسؤر  تارادإ  نّابإ  لبق  نم  تلعف 

.نييكريمألا ءاسؤرلا  يدحت  نم  ىتح  اهنّكمي  ةدحتملا  تايالولا  اًيتاذ يف  اًيخيراتو  اًيقلُخو 

ةقيمعلا هتافلاحتو  اهنع ، حفانملاو  نطنشاو  يف  اهب  طبترملا  يبوللا  ةوق  لقثلا  اذه  ّدرم 

ةعيبط كلذ  ىلإ  فاضي  .ةيكريمألا  ةيمالعإلاو  ةينيدلاو  ةيسايسلا  تاحاسلا  ةعساولاو يف 

فقاوم يف  ريثأتلاب  ةفلتخملا  طغضلا  تاعامجل  حمسي  يذلا  يكريمألا  يسايسلا  ماظنلا 

يف يليئارسإلا  يبوللا  لثميو  .تاعامجلا  هذه  مهت  يتلا  اياضقلا  نم  نيبختنملا  نيلوؤسملا 

ّصخي ام  درفنم يف  هبش  كرحتي  نآلا  ىلإ  هنأ  امك  طغضلا ، تاعامج  ىوقأ  نم  ةعامج  اكريمأ 

يبوللا نم  اًديدحتو  رخآ ، يبول  يأ  نم  يقيقح  دحت  نود  نم  طسوألا  قرشلا  اياضق 



.يبرعلا

قوف يليئارسإ  عورشم  نع  ثدحتن  امنإ  ليئارسإل ، يتاذلا » لقثلا   » نع ثدحتن  امدنع 

مطالتت طيحم  يف  ةرهاب  حاجن  ةصق  هنأ  ىلع  اًيكريمأ  هيلإ  رظنُي  يبزح  قوفو  يموكح 

اذه .هئام  ناجيهو  هئامس  تاملظ  ةمدعملا يف  هبش  ةنيفسلا  كلت  قارغإ  ىلإ  ىعستو  هجاومأ 

يلختلا نأ  ضرتفي  ةيقلُخو ، ةيونعمو  ةيسايسو  ةيخيرات  ةأطو  نم  هلثمي  امب  يتاذلا ،» لقثلا  »

اًطوقسو اًيندت  تايروتاتكدلا  نم  ةلحاق  ءارحص  يف  ليئارسإ ) « ) ةيطارقميدلا ةحاو   » نع

نم عم  لعف  امك  ىلوألا -  ةجردلاب  امابوأ  دهج  ئطبي  ام  اذهو  .طوقس  هدعب  ام  اًيقلُخ 

لوح فافتلالا  نإ  ذإ  يليئارسإلا ؛ بلصتلا  مامأ  اًفيعض  هلعجيو  ءاسؤر -  نم  هقبس 

تايالولا ةيبزحلا يف  قوفو  اًتباث  اًيجيتارتسا  اًفقوم  ّدعي  ةمولظم ، مأ  تناكأ  ةملاظ  ليئارسإ ،

.ةدحتملا

ىلع يليئارسإلا  كولسلا  رييغت  ىلع  رداق  هنأ   » اًدكؤمو ًاممصم  ةسائرلا  ىلإ  امابوأ  ءاج 

مدطصا نأ  دعب  هناسل  علتبا  هنكل  هلوق ، بسحب   (91) ةيكريمألا ةيقدصلا  ةيوقتل  ضرألا ،»

مالسلا قيقحت  نأ  فشتكا  هنأ  دعب  ام  يف  لوقيل  اهئافلحو ، نطنشاو  يف  ليئارسإ  ةلآب 

ىقتلا نيذلا  ةيكريمألا  ةيدوهيلا  ةيلاجلا  ءامعز  دحأ  لاؤس  ىلع  در  يف  ، (92)« ًالعف بعص  »

نم اهمّلعت  يتلا  سوردلا  مهأ  نع  وينوي 2012 ، ناريزح / يف  ضيبألا ، تيبلا  مهب يف 

.مالسلا قيقحت  ىلإ  نييليئارسإلاو  نيينيطسلفلا  عفد  هتلواحم 



تاضقانتم ةثالث  اًيناث :
اهحرط ىلإ  ةقرولا  هذه  ىعستو  قايسلا ، اذه  يف  تاضقانتم  ةثالث  امابوأ  عزانتت 

يف فلملا  اذهب  قلعتي  ام  يف  اهبراضتو  هفقاوم  فالتخاف  تاددحملا ؛ مهأ  نم  اهرابتعاب 

ةيحان نمو  هتيصخش ، تاضقانتملا يف  هذه  لعافت  ىلإ  ةيحان  نم  نادوعي  ةيسايسلا  هتريسم 

ام ام ، ةلحرم  يف  ىرخألا  باسح  ىلع  تاضقانتملا  هذه  دحأ  ةيمهأ  ةدايز  ىلإ  ىرخأ 

.يئدبملاو يسايسلا  فقوملا  ةمءاوم يف  هنم  بلطتي 

تافصاوملل اًقفو  ينيطسلف ، يليئارسإ -  مالس  قيقحت  نأ  نمؤم  امابوأ  ةهج ، نم  - 

  - اًقحال حضونس  امك  ةيويحلا -  ةيكريمألا  حلاصملا  ةرئاد  نمض  عقي  اًعبط ، ةيكريمألا 

.يركفو يقلُخ  دعُب  هيف  فلملا  اذه  هنيوكت يف  نأ  نع  ًالضف 

هيدل دجن  كلذل  اًيسايس ، هحاجنب  متهم  يتامغاربلا  يسايسلا -  امابوأ  ةيناث ، ةهج  نم  - 

، كلذ نم  دعبأو  لب  ةدحتملا ، تايالولا  يف  يسايسلا  عقاولا  قئاقح  عم  مؤاوتلل  ةيلباق 

.هفادهأ قيقحت  ليبس  يف  اًيسايس ، ضيورتلل »  » ةيتاذ ةيلباق  ةرم  نم  رثكأ  امابوأ  رهظأ 

ءاسؤرلا نم  هريغك  يسايس  دجمو  يصخش  لجس  نع  امابوأ  ثحبي  ةثلاث ، ةهج  نم  - 

قيقحت يف  حجني  سيئر  لوأ  هتفصب  خيراتلا  لوخد  ىلإ  ىعسيو  نيقباسلا ، نييكريمألا 

.طسوألا قرشلا  ليحتسملا يف 

تلّكش يتلا  ةيسايسلاو  ةيركفلا  ةيفلخلا  حمالم  ضعب  راصتخاب  يلي  ام  يف  ضرعن 



اًوضع اهيف  ناك  يتلا  ةلحرملا  لالخ  اًصوصخ  طسوألا ، قرشلا  عارصلل يف  امابوأ  ةيؤر 

بسك يف  حجني  نأ  لبقو  و2004 ، يماع 1997  نيب  يونيلإ  ةيالو  خويش  سلجم  يف 

قالطنا دعب  ام  يف  دصرنل  ماع 2004 . رخاوأ  يف  يكريمألا  خويشلا  سلجم  يف  دعقم 

هلبقتسم رارمتسا  نامض  ةيغب  عقاولا ، تايضتقم  بسحب  هفقاومل  ةمءاوملا  تايلمع 

ىلإ ةلاجع -  يف  اًضيأ -   ىعسنس  .ةسائرلل  هحشرت  ةلحرم  ىلإ  اًريخأ  لصنل  يسايسلا ،

امابوأ فقاوم  غوص  يف  هالعأ  اهيلإ  انرشأ  يتلا  ةثالثلا  تاضقانتملا  تالعافت  حيضوت 

نأ يف  كش  ال  .ةلثمألا  ضعب  ىلإ  ةراشإلا  لالخ  نم  كلذو  قايسلا ، اذه  يف  ةيسايسلا 

سّملت ىلع  اًقحال  اننيعتس  اهّقشت  يتلا  تاضقانتملاو  امابوأ  ةيصخش  مسالط  كف  ةلواحم 

تيبلا يف  تقو  نم  هل  ىقبت  ام  لالخ  طسوألا  قرشلا  يف  ةيوستلا  ةيلمع  لبقتسم 

.ضيبألا

ةسائرلا لبق  امابوأ  اًثلاث :
يسايسلا ضيورتلا » ةيقلُخلا و« ةيفلخلا  نيب 

ام اًعون  اًفطاعتم  ةيسايسلا  هتايح  أدب  امابوأ  نأ  ىلإ  ةيمالعإلا  ريراقتلا  نم  ددع  ريشي 

 - ينيطسلفلا عارصلا  هاجت  اًنزاوت  رثكأ  ةيكريمأ  ةسايسب  يداني  ناك  هنأو  نيينيطسلفلا ، عم 

ركسعملا لخاد  مالسلا  رايت  تاحورطأ  ىلإ  برقأ  ناك  هنأ  ىلإ  ريشي  هنأ  امك  .يليئارسإلا 

ركفملا لثم  نييكريمأ  نيينيطسلف  نيطشانب  تاقالع  هتطبر  نأ  قبسو  ، (93) يليئارسإلا



يلع طشانلاو  يدلاخلا  ديشر  يميداكألاو  ديعس  دراودإ  لحارلا  يكريمألا  ينيطسلفلا - 

تقبس يتلا  ةريخألا  عيباسألا  ةوسقب يف  هدض  تفِّظو  يتلا  تاقالعلا  يهو  ، (94) ةمعن وبأ 

ربمفون (95)2008. يناثلا / نيرشت  علطم  ةيسائرلا  تاباختنالا 

ةنزاوتم ةركبم  فقاوم  اًعبار :
سرغنوكلل ةحجانلا  ريغ  ةيباختنالا  هتلمح  ماق يف  امابوأ  نأ  ىلإ  اهسفن  ريراقتلا  ريشت 

تمعد اهنأل  نوتنيلك  ليب  يطارقميدلا  سيئرلا  ةرادإ  داقتناب  ماع 2000  يف  يداحتالا 

نيفرطلا نيب  ةيدايح  رثكأ  فقاوم  دامتعاب  اهبلاطو  طورشم ، ريغ  لكشب  ليئارسإ 

يف ليئارسإ  هتنب  يذلا  لصفلا  رادج  هداقتنا  هنع  لقُنو  . (96) ينيطسلفلاو يليئارسإلا 

ةيديهمتلا يف ةيسائرلا  ةيباختنالا  هتلمح  ءانثأ  حرص يف  هنأ  امك  ماع (97)2004 . ةيبرغلا يف  ةفضلا 

The Des) رتسيجير ذناوميد  ةفيحصل  سرام 2007  راذآ / يف  يطارقميدلا ، بزحلا 

.(98)« ينيطسلفلا بعشلا  نم  رثكأ  ىناع  دحأ  نم  ام   » هنأ اويأ ، ةيالو  Moines Register) يف 

ةسيئرلا يف هتسفانم  نم  تاداقتنالا  نم  ةفصاع  حيرصتلا  اذه  ببسب  امابوأ  ىلإ  تهّجُوو 

ةيكريمألا ةيدوهيلا  تامظنملا  نمو  نوتنيلك ، يراليه  روتانيسلا  ةيديهمتلا ، تاباختنالا 

نم ام  : » هلوقب دصق  هنأ  هيف  لوقت  اًحيضوت  امابوأ  ةلمح  تردصأ  ام  ناعرس  نكل  .كلذك 

، ليئارسإب فارتعالا  يف  مهتادايق  لشف  ببسب  ينيطسلفلا  بعشلا  نم  رثكأ  ىناع  دحأ 

يف نمألاو  مالسلا  لوح  تاضوافملا  يف  نييدج  اونوكي  نأ  يفو  فنعلا ، ذبن  يفو 



.ةمزألا ءاوتحال  ةلواحم  ةلزنمب  حيضوتلا  اذه  ناكو  ، (99)« ةقطنملا

ةيتامغاربلا ةمءاوملا  اًسماخ :
فلملا اذه  صوصخ  امابوأ يف  ةيصخش  عزانتت  يتلا  تاضقانتملا  عوضوم  ىلإ  انه  دوعن 

عم فطاعتلا  نم  اًعون  انايحأ  امابوأ  ىدبأ  .ةلحرملا  بسحب  هرصانع  ِلُضافَتو 

ةمءاوملا ىلإ  رطضا  هنكل  يكريمألا ، خويشلا  سلجم  اًوضع يف  حبصي  نأ  لبق  نيينيطسلفلا 

تايالولا ماعلا يف  يسايسلا  طخلا  عم  ماجسنالا  ىلإ  ىعسو  يتامغارب ، يسايسك  ةيسايسلا 

اذه امابوأ  دمتعاو  .هرصانع  مهأ  دحأ  ليئارسإل  قلطملا  معدلا  نأ  ربتعي  يذلا  ةدحتملا 

كلذ زربو  ماع 2005 ، يف  يكريمألا  خويشلا  سلجم  يف  اًوضع  حبصأ  نأ  دعب  باطخلا 

ماع 2007. ةيكريمألا يف  ةسائرلل  حشرتلا  هتين  هنالعإ  عم  حوضولا  نم  ديزمب 

، يونيلإ ةيالو  نع  ًالثمم  ماع 2005  يف  يكريمألا  خويشلا  سلجم  امابوأ  لوخد  عم 

، يطارقميدلا بزحلا  نع  ةيكريمألا  ةسائرلل  ًالمتحم  اًحشرم  هفصوب  همسا  لوادت  ءدبو 

يف يديلقتلاو  ماعلا  يسايسلا  طخلا  عم  اًقفاوت  رثكأ  باطخ  لامعتسا  نم  هل  دب  ال  ناك 

قلطملا معدلا  نإ  .ليئارسإ  يه  باطخلا  اذه  تادرفم  دحأو  ةدحتملا ، تايالولا 

امابوأ هيلإ  راشأ  ام  وهو  ةيبزح ، تاباسحب  قلعتي  الو  تافالخلا  لك  قوف  رمأ  ليئارسإل 

ةماعلا نوؤشلا  ةنجل  مامأ  وينوي 2008  ناريزح / نم  عبارلا  يف  هل  ةبطُخ  يف  هسفن 

.(100) نطنشاو دقُع يف  يذلا  يونسلا  اهرمتؤم  يف  كابيإ »  » ةيليئارسإلا ةيكريمألا - 



امابوأ باطخ  يف  لصاحلا  لوحتلا  يكريمألا  خويشلا  سلجم  ةبرجت  ذنم  اًحضاو  ادب 

، لوحتلا اذه  ىلع  دهاش  ليئارسإب  قلعتت  يتلا  تاعورشملا  هتيوصت يف  لجِسو  هفقاومو ،

معد ريصقلا يف  هّلجس  نكل  ماع (101)2006 . فيص  هللا يف  بزح  دض  اهبرح  ًالثم يف  اهديأ  ذإ 

نلعي نأ  لبق  خويشلا ، سلجم  يف  امهاضمأ  نيذللا  نيماعلا  ىلع  رصتقا  يذلا  ليئارسإ ،

تامظنملا هحنمل  اًيفاك  نكي  مل  يطارقميدلا ، بزحلا  نع  ةيسائرلا  تاباختنالل  هحشرت 

بزحلل ةيديهمتلا  تاباختنالا  يف  ئجافملا  هزوف  رثإ  يفو  .اهتقث  ةيكريمألا  ةيدوهيلا 

نوكي نأ  هظوظح يف  دعاصتو  رياني 2008 ، يناثلا / نوناك  اويأ يف  ةيالو  يطارقميدلا يف 

عقو امك  ٍّفختم ، ملسم  هنأ  يعّدت  ةسرش  ةلمح  هيلع  تطّلُس  ةسائرلل ، بزحلا  حشرم 

هدشرمل تاليجست  روهظ  هيلع  طوغضلا  نم  دازو  . (102) ليئارسإ هتدناسم  كيكشتلا يف 

ةينيطسلفلا يضارألا  اهلالتحاو  ليئارسإ  اهيف  دقتني  ( J. Wright  ) تيار اياميريج  ينيدلا 

.(103)

ينويهصلا يبوللا  قلمت  اًسداس :
ةلمحلا هذه  ةهجاوم  رفاس يف  لكشب  ليئارسإ  ىلإ  ةزاحنم  ةغل  لامعتسا  وحن  امابوأ  هجتا 

/ ناريزح يف  كابيإ »  » رمتؤم مامأ  اهاقلأ  يتلا  ةبُطخلا  هجوأ يف  زايحنالا  اذه  غلبو  ءاوعشلا ،

وينوي 2008.

انفلاحت : » ًانلعم هلّثمت ، يذلا  ملحلاو  ليئارسإب  ىنغت  ثيح  كلت ، هتبطُخ  امابوأ يف  غلاب 



 ]...[ اننوددهي ليئارسإ  نوددهي  نيذلا  كئلوأ  .ةكرتشم  ميقو  حلاصم  ىلع  مئاق 

ىلإ ةزغ  نم  ديدهت ، يأ  نم  اهسفن  ةيامح  ىلع  ةرداق  ليئارسإ  نوكت  نأ  نامض  ىلع  لمعأسو 

ىلع فوخلا  باب  نم  اهنأ  ىلع  قارعلا  برحل  هتضراعم  جيرخت  ىلإ  ىعس  هنأ  امك  نارهط .»

يقيقحلا رطخلا  لّثمت  يتلا  ناريإ  ةوق  نم  ديزت  قارعلا  برح  نأ  كلذ  ليئارسإ ، حلاصم 

نوكت نأ  هدييأت  نالعإ  اهتاذ  ةبُطخلا  يف  هب  رمألا  غلبو  .هقطنم  بسحب  ليئارسإ ، ىلع 

ةيكريمألا تارادإلا  فقاوم  فلاُخي  ام  وهو  ليئارسإل ، ةمصاع  ةدحوملا » سدقلا  »

.(104) مويلا ىلإ  ماع 1967  برح  ذنم  ةبقاعتملا 

ريغ ىلع  مهُف  هنأ  ةيعّدُم  حيرصتلا ، كلذ  نع  تعجارتو  تداع  هتلمح  نأ  حيحص 

،(105) نييليئارسإلاو نيينيطسلفلا  نيب  ةيئاهنلا  تاضوافملل  كورتم  رمألا  نأو  هدصقم ،

ةمءاوملا قايس  يف  بهذي  نأ  هنكمي  ىدم  يأ  ىلإ  رهظأ  حيرصتلا  كلذ  لثم  نأ  الإ 

يف امابوأ  لواح  .هيمعادو  يكريمألا  يدوهيلا  بخانلا  ءاضرتسا  ليبس  يفو  ةيسايسلا ،

هتبرجت يف نيب  نراق  ثيح  يصخش ، فقوم  اهنمأو  ليئارسإ  همازتلا  نأ  يحوي  نأ  هتبطُخ 

نم ءاضيب  ّمأ  هتبرو  هيبأ ، فنك  شعي يف  اينيك مل  نم  يقيرفأ  نبا  هفصوب  هتيوه  نع  ثحبلا 

، ةيكريمألا ياواه  ةيالو  رقتسا يف  مث  ايسينودنإ ، ّمأ يف  جوز  عم  شاعو  ساسناك ، ةيالو 

نم ماوعأ  دعب  ليئارسإ » ضرأ   » يف مهتيوه  ديسجت  نع  نيثحابلا  دوهيلا  ةبرجت  نيبو 

.(106) لامآلاو شطبلاو  باذعلا 

هنأ دجن  هفقاومو ، امابوأ  عزانتت  يتلا  ةثالثلا  تاضقانتملا  ةلأسم  ىلإ  ىرخأ  ةرم  ةدوعلاب 



اذه لثم  قيقحت  نكل  .هترادإل  اًسيئر  اًفده  مئاد » مالس   » ىلإ لوصولا  ةلأسم  نم  لعج 

نأ كردي  املثم  اًمامت ، هكردي  امابوأ  ناك  يذلا  رمألا  ةيليئارسإ ، تالزانت  بلطتي  مالسلا 

اهئافلح يف باضغإ  ينعي  ام  ليئارسإ ، نابضغُيس  يكريمأ  طغض  مايقو  تالزانتلا  هذه 

زايحنالاو مئاد » مالس   » قيقحت همازتلا  امه  نيضقانتم  نيب  اًذإ  امابوأ  قفوي  فيك  .نطنشاو 

؟ ليئارسإ ىلإ 

مدقي نأ  اًقباس ، اهيلإ  انرشأ  يتلا  هتبطخ  ةسائرلل يف  اًحشرم  هرابتعاب  امابوأ ، لواح 

يف ةيسايسلا  فايطألا  : » لاق ذإ  ايلع ، ةيليئارسإ  ةحلصم  اهنأ  ىلع  مئادلا  مالسلا  ةيضق 

اننأ امب  يغبني ، كلذل  .مئاد  مالس  لالخ  نم  يتأي  يقيقحلا  نمألا  نأ  كردت  ليئارسإ 

اذه قيقحت  ىلع  اهناريجو  اهتدعاسمل  اندهج  يف  ام  لمعن  نأ  ليئارسإل ، ءاقدصأ 

برعلاو نيينيطسلفلا  ىلع  اًطورش  اهسفن  ةبُطخلا  يف  دّدح  امابوأ  نكل  . (107)« فدهلا

نيينيطسلفلا ةبراحم  يف  طورشلا  هذه  لثمتتو  .فدهلا  اذه  قيقحتل  ًالوأ  اهذيفنت 

ذاختاب ليئارسإ  موقتس  كلذ ، لباقم  .ليئارسإ يف  عم  مهتاقالع  برعلا  عيبطتو  باهرإلل ،

عاضوألا نيسحتو  نيينيطسلفلا ، ةكرح  ليهستل  اهنمأ  عم  ةقفاوتمو  ةمئالم » تاوطخ  »

.(108) اهيف ةديدج  تانطوتسم  ءانب  نع  عانتمالاو  ةيبرغلا  ةفضلا  ةيداصتقالا يف 

ةلصّتم ةلود  ىلإ  نيينيطسلفلا  ةجاح »  » ىلإ اهسفن  ةبُطخلا  يف  راشأ  امابوأ  نأ  حيحص 

نأ بجي  نيينيطسلفلا  عم  قافتا  يأ  نأ  ربتعا  هنأ  الإ  راهدزالاب ، مهل  حمست  ةكسامتمو 

.(109) اهنع عافدلا  نكميو  اهب  فرتعمو  ةنمآ  دودح  نمض  ليئارسإ  ةلود  ةيدوهي »  » دكؤي



   - ينيطسلفلا عارصلل  لح  داجيإ  يف  رشابملا  طارخنالا  هتين  امابوأ  تبثي  يك 

ةريخألا ماوعألا  ىلإ  تاضوافملا  ةلجعب  عفدلا  دهج  رّخؤي  نل  هنأ  دّكأ  يليئارسإلا ،

هيعاسم ةرشابم يف  قلطنيس  هنأ  دّكأ  امك  .شوب  ةرادإ  هب  تماق  ّامم  سكعلا  ىلع  هترادإل ،

، ليئارسإل ةيدوهي »  » ةلود نيتلودلا ، لح  قيقحت  ىلع  لمعيس  هنأو  مالسلا ، قيقحتل 

.(110) مالسو نمأ  اهبناجب يف  شيعت  ةينيطسلف  ىرخأو 

عراس ةيكريمألا ، ةسائرلل  يطارقميدلا  بزحلا  نع  حشرملا  عقوم  امابوأ  نّمأ  نأ  دعب 

اهنم ةيديهمتلا ، ةيباختنالا  ةلمحلا  ءانثأ  هلوح يف  تريثأ  يتلا  كوكشلا  ديدبت  ةلواحم  ىلإ 

دعب ام  اهددر يف  يتلا  تاماهتالا  يهو  ليئارسإل ، اًقيدص  هب  قوثولا  نكمي  صخش ال  هنأ 

تاحيرصتلا ةلمج  نيكامو  نوتنيلك  اتلمح  تلغتسا  . (111) نيكام نوج  يروهمجلا  همصخ 

، هتمجاهمل ماع 2005  يف  يكريمألا  خويشلا  سلجم  ىلإ  امابوأ  لوخدل  ةقباسلا  فقاوملاو 

.ينيطسلفلا بعشلا  اياضق  عم  هفطاعت  اهنم  فشتسي  نأ  نكمي  تاحيرصت  يهو 

هبئان ىلإ  ةبسن   ) ندياب امابوأل -  يباختنالا  جمانربلا  ةيجراخلا يف  تاسايسلا  دنب  دّكأ 

، طسوألا قرشلا  وحن  امهتسايس  يف  ةيوازلا  رجح  نوكتس  ليئارسإ  نأ  ندياب ،) وج 

ىلع اهتدعاسمو  اهمعد  رارمتسا  نع  ًالضف  ةقلطم ، ةروصب  اهنمأ  امهمازتلا  ىلإ  اراشأو 

معدلا قفدت  رارمتسا  امهدييأتو  خيراوصلا ، دض  اهب  ةصاخ  عافد  ةموظنم  ريوطت 

يوق فيلحك  امهتروص  زيزعت  ةّينب  كلذو  ، (112) اهيلع يكريمألا  يركسعلاو  يداصتقالا 

.ليئارسإل



هموصخ ةوقب  همدختساو  ًامئاق ، ليئارسإ  نم  امابوأ  فقاوم  ةقيقح  كيكشتلا يف  يقب 

امم مغرلا  ىلعو  يباختنالا ، هجمانرب  ليئارسإ يف  معد  ةيزكرم  نم  مغرلا  ىلع  نويسايسلا ،

ىلإ امابوأ  رطضا  كلذ  عم  .ليئارسإل  ءارطإو  حيدم  نم  كابيإ »  » مامأ هتبطُخ  هب  تحفط 

نم نيكام  يروهمجلا  هسفانم  ةلمح  ديعصت  ةجيتن  ماع 2008  فيص  يف  ليئارسإ  ةرايز 

ليئارسإب اًقاصتلا  لقأ  نوكي  نل  هنأ  رثكأ  ديكأتلا  لواحف  ةيئزجلا ، هذه  هل يف  اهفادهتسا 

يف اًديدحت  سدقلا ، ىلإ  هل  ةرايز  يف  امابوأ  حّرص  .نييكريمألا  ءاسؤرلا  نم  هقبس  نمم 

دوهيإ قبسألا  يليئارسإلا  عافدلا  ريزو  روضحب  ويلوي ، زومت / نم  نيرشعلاو  عباسلا 

لعفأس ينإف  ليللا ، يتانب يف  مانت  ثيح  يلزنم  ىلع  فئاذق  قلطي  دحأ  ناك  ول   » هنأ كاراب ،

ةراشإ كلذو يف  هسفن ،» رمألا  لعفت  نأ  ليئارسإ  نم  عقوتأو  هل ، يدصتلل  يعسوب  ام  لك 

.(113) ةزغ عاطق  ىلإ 

تاضقانتملا عزانت  رارمتسا  اًعباس :
قيرف ةمئاق  ىلإ  امابوأ  اهّمض  يتلا  تايصخشلا  ةوقب يف  اهروضح  تاضقانتملا  لّجست 

ةمئاق يف  دجن  ثيح  ةسائرلل ، هحشرت  ةرتف  ءانثأ  يف  ةيجراخلا  ةسايسلل  هيراشتسم 

عارصلا نأشب  ةفلتخم  ىؤرو  فقاوم  لمحت  ءامسأ  طسوألا  قرشلاب  نيفلكملا  هيراشتسم 

بلاطت ةلدتعم  ىؤر  نولمحي  نم  نيراشتسملا  قيرف  نمض  دجُو  ذإ  يليئارسإلا ؛ يبرعلا - 

، نايحألا ضعب  ليئارسإ يف  داقتنا  نم  ءالؤه  جّرحتي  ملو  اًنزاوت ، رثكأ  ةيكريمأ  تاسايسب 



تربورو يكسنجيرب  رتراك  يميج  سيئرلل  قباسلا  يموقلا  نمألا  راشتسم  مهنيب  نمو 

 - يبرعلا عارصلا  فلم  يف  نوتنيلك  ليب  قبسألا  سيئرلل  قباسلا  دعاسملا  يلام ،

ةيلاحلا ةدحتملا  تايالولا  ةريفسو  درفراه  ةعماج  ةذاتسألا يف  رواب ، اثنامسو  يليئارسإلا ،

يف يكريمألا  يموقلا  نمألا  سلجم  يف  تمدخ  يتلا  سيار  نازوسو  ةدحتملا ، ممألا  يف 

كانه ناك  لباقملا ، نكل يف  .يموقلا  نمألل  امابوأ  قيرف  اًيلاح  سأرتو  نوتنيلك ، ليب  ةرادإ 

ىلإ صاخلا  يكريمألا  ثوعبملا  سور ، سيند  لثم  ليئارسإ ، يديؤمل  يوق  دوجو  اًضيأ 

راشتسم بصنم  ةقحال  ةلحرم  لغش يف  يذلا  نوتنيلك ، ليب  ةرادإ  تحت  طسوألا  قرشلا 

يذلا غونودكم  سيندو  طسوألا ، قرشلا  لمشت  يتلا  ىطسولا » ةقطنملا  « ـ ل امابوأ 

سلجم يف  ةيطارقميدلا  ةيبلغألل  قباسلا  ميعزلل  ةيجراخلا  نوؤشلا  راشتسم  لغش 

، ضيبألا تيبلا  يفظوم  مقاط  سيئر  بصنم  اًيلاح  لغشي  يذلا  لشاد  موتو  خويشلا ،

ريفسو نوتنيلك  ةرادإ  تحت  يموقلا  نمألا  سلجم  يف  نيلماعلا  دحأ  وريباش  ليينادو 

نأب لداجت  امابوأ  ةلمح  تناك  طوغضلا ، ببسبو  .اًيلاح  ليئارسإ  يف  ةدحتملا  تايالولا 

قرشلاب قلعتي  ام  لك  يف  امابوأل  نييقيقحلا  نيراشتسملا  لثمت  ةريخألا  ةثالثلا  ءامسألا 

.طسوألا

ةسائرلا دعب  ًانماث :
نم طسوألا  قرشلا  ةيسايسلا يف  ةيوستلا 



تايولوألا نمض 
ةرشابم يف طارخنالا  نأشب  هدوعو  قيقحت  ىلإ  ةسائرلا ، ىلإ  هلوصو  رثإ  امابوأ يف  ىعس 

تيبلا لخد  يذلا  لجرلا  قلطأ  .نييليئارسإلاو  نيينيطسلفلا  نيب  ةيوستلا  تاضوافم 

حالصإب ةقلعتملا  دوعولا  نم  اًريثك  رييغتلا ،»  » هناونع ضافضف  راعش  ىلع  ًءانب  ضيبألا 

ةليوطلا بورحلا  نم  ماوعأ  ةعبس  ءارج  كاذنيح  نئي  ناك  يذلا  يكريمألا  داصتقالا 

امك يكريمألا ، داصتقالا  بورحلا  هذه  تكهنأ  .شوب  جروج  هفلس  ةرادإ  تحت  ةفلكملاو 

بورحلا هذهل  ًالاجم  يمالسإلاو  يبرعلا  ناملاعلا  لّثمو  .نييكريمألا  تايونعم  تفزنتسا 

ءاهنإب هدوعو  امابوأ  قيقحت  نإف  اذكهو ، قارعلاو .) ناتسناغفأو  باهرإلا  ىلع  برحلا  )

دوكرلا ةلاح  نم  هجارخإو  يكريمألا  داصتقالا  قالطإ  ةداعإو  ةليوطلا  بورحلا  ماوعأ 

عم ةقالعلا  سيسأت  ةداعإ  ًةيادب  بلطتي  ماع 2007 ، رخآ  اهنثارب يف  طقس يف  يتلا  قيمعلا 

، اًحشرم هتفصب  امابوأ ، دهعت  .شوب  دهع  اهمّمست يف  ببسب  يمالسإلاو  يبرعلا  نيملاعلا 

امك .يمالسإلاو  يبرعلا  نيملاعلا  عم  ةيكريمألا  تاقالعلا  نيسحتب  اًبختنم ، اًسيئر  َّمث  نمو 

يقليس امابوأ  نأ  ماع 2009  - علطمو  ماع 2008  رخاوأ  يف  يلاقتنالا -  هقيرف  نلعأ 

تايالولا ةروص  نيسحتل  ىعسم  يف  همصاوع ، ىدحإ  نم  يمالسإلا  ملاعلا  يف  ةبطُخ 

نل ةيبرعلا  ةيكريمألا -  تاقالعلا  تايمانيد  رييغت  ىعسم  نإف  عبطلابو ، .كانه  ةدحتملا 

.ينيطسلفلا فلملل  الح  نمضتي  نإ مل  حجني 



ةركبم ةيولوأ   1 -
ةدحتملا تايالولل  اًسيئر  اًيمسر  هبيصنتل  لوألا  مويلا  ةحيبص  يف  امابوأ  ىرجأ 

قرشلا لود  ةداق  نم  ددع  عم  تالاصتا  ةلمج  رياني 2009 ) يناثلا / نوناك  ءاعبرألا 21  )

نيب مالس  ةيلمع  يف  ةرشابم  طارخنالا  يدجلا  هترادإ  مازتلا  مهل  دّكأو  طسوألا ،

ةيباختنالا هتلمح  يف  هقلطأ  يذلا  هدعول  اًقيدصت  كلذ  ءاجو  ليئارسإو ، نيينيطسلفلا 

، ةيسائرلا هترتف  رخآ  ىلإ  قايسلا  اذه  يكريمألا يف  دهجلا  ليجأت  مدع  همازتلا  لثمتملا يف 

ءارزولا سيئر  امابوأ  تالاصتا  تلمشو  .شوب  ةرادإ  هب  تماق  ّامم  سكعلا  ىلع 

لهاعلاو كرابم ، ينسح  قبسألا  يرصملا  سيئرلاو  ترملوأ ، دوهيإ  قبسألا  يليئارسإلا 

.سابع دومحم  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  سيئرو  نيسحلا ، نب  هللا  دبع  يندرألا 

(2009 رياني يناثلا / نوناك  سيمخلا 22   ) هتسائر نم  يناثلا  مويلا  يف  امابوأ  نلعأ 

طسوألا قرشلا  ىلإ  اًصاخ  اًثوعبم  ليشتيم  جروج  قباسلا  يطارقميدلا  روتانيسلا  نييعت 

نع داعتبالل  ةلواحم  اهنأ  كاذنيح  تمهُف  ةوطخ  يف  كئاشلا ، فلملا  اذه  ةعباتمل 

فورعملاو .كيدنإ  نيترامو  سور  سيندك  ينويهصلا ، يبوللا  ىلع  ةبوسحملا  تايصخشلا 

ةيتامغاربلاو ةيعقاولاب  زاتمت  ةيصخش  هنأ  ةينانبلو -   ةيدنلريإ  لوصأ  نم  ليشتيم -  نع 

هحاجن يف قايسلا  اذه  هل يف  لجسيو  .ةيجولويديألا  ماكحألا  نع  دعبلاو  داجلا  لمعلاو 

وهو ليربأ 1998 ، ناسين / يف  قافتا  ىلإ  ةيلامشلا  ادنلريإ  ةموكحو  ايناطيرب  لاصيإ 

سيئرلا هنيع  امك  .نيفرطلا  نيب  عارصلا  نم  ةليوط  دوقعل  ادح  عضو  يذلا  قافتالا 



ةنجل سأر  ىلع  ماع 2000  رخآ  يف  ىصقألا  ةضافتنا  رّجفت  دعب  نوتنيلك  ليب  قبسألا 

نم جورخلل  تاحرتقم  ميدقت  هنم  بلط  امك  اهتايفلخو ، ةضافتنالا  بابسأ  يف  قيقحت 

، نيحلا كلذ  ديدجلا يف  سيئرلا  ىلإ  ماع 2001  يف  هريرقت  ليشتيم  مّدق  فنعلا .»  » ةرئاد

فنعلا هامس  ام  ىلع  ضيرحتلا  فقوب  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  هيف  بلاطو  شوب ، جروج  يأ 

.(114) ةيبرغلا ةفضلا  تانطوتسملا يف  ءانب  ديمجتب  ليئارسإ  بلاط  نيح  يف  هل ، دح  عضوو 

يف يليئارسإلا  يبوللا  ةداق  طاسوأ  ضعب  يف  قلقلا  اًصاخ  اًثوعبم  ليشتيم  نييعت  راثأ 

يديؤم ربكأ  دحأ  ناك  ليشتيم  نأ  يبوللا  اذه  رارقإ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةدحتملا  تايالولا 

نم ةمث  نإف  نيم ، ةيالو  نع  خويشلا  سلجم  اًوضع يف  اهاضمأ  اًماع  لاوط 15  ليئارسإ 

حّرص .ةدحتملا  تايالولا  ليئارسإل يف  اًيقيقح  اًيدحت  هتيعقاوو  لجرلا  ةيتامغارب  ىأر يف 

، ةيكريمألا ةينويهصلا  هيوشتلا » ةحفاكم   » ةمظنم سيئر  نامسكوف ، ماهاربأ  ًالثم 

/ يناثلا نوناك  كيو (The Jewish Week) يف 21  شيوج  يذ  ةيكريمألا  ةيدوهيلا  ةفيحصلل 

نكل : » فاضأو ةقزن .» ةقيرطب  هيزن  طيسوك  لماعتي   » ليشتيم نإ  ًالئاق  رياني 2009 

تناك دقل  ةنزاوتم ، اًموي  نكت  طسوألا مل  قرشلا  ةيكريمألا يف  ةسايسلا  نأ  يه  ةقيقحلا 

.(115)« نوعلا ىلإ  ةجاحب  ليئارسإ  نأب  رعشت  تناك  امدنع  ليئارسإل  ةديؤم  ًامئاد 

ركبملا كرحتلا  تايفلخ  ةءارقل  تاقايس  ةثالث   2 -
ةيلمعلا راسم  ىلع  دومجلا  رسكل  رشابملاو  عيرسلا  كرحتلاب  امابوأ  تادهعت  نإ 



نمض اهتءارق  نكمي  رومأ  هباختنا ، ديعُب  اًيلعف  كرحتلا  هترشابم  َّمث  هباختنا ، دعب  ةيملسلا 

، رخآلا ىلع  اهدحأ  اًنايحأ  مدقت  نإو  ىتح  اهنيب  ضراعت  ال  ةلماكتم  ةثالث  تاقايس 

: يتآلا اهزاجيإ يف  نكميو 

ةيخيراتلا امابوأ  ةيفلخ  لثمتيو يف  اًفنآ ، هيلإ  انرشأ  دقو  يئدبم ، يتاذ  لوألا  قايسلا  - 

.فلملا اذهب  قلعتي  ام  ةيقُلخلاو يف  ةيسايسلاو  ةيركفلاو 

نم دجم  نع  ثحبي  امابوأ  نأ  ىلإ  ريشيو  يتامغارب ، هنكل  اًضيأ ، يتاذ  يناثلا  قايسلا  - 

نم اًءدب  ءاسؤر ، ةثالث  نإ  ذإ  نوزجاع ؛ مهنأ  هلبق  نم  نيقباس  َءاسؤر  رهظأ  فلم  لالخ 

وأ ةقيرطب  اوعس  نبالا ، شوب  جروجب  ًءاهتناو  نوتنيلك  ليبب  اًرورم  بألا  شوب  جروج 

ضغب ةينيطسلف -  ةلود  ةيحان  نم  ئشني  يليئارسإ ، ينيطسلف -  قافتا  قيقحت  ىلإ  ىرخأب 

ءاضف يف  ليئارسإ  ىرخأ  ةيحان  نم  جمديو  اهنومضمو -  اهفيرعتو  اهلكش  نع  رظنلا 

ةفصلا طرش  كلذ  ىلإ  نبالا  شوب  جروج  فاضأو  مالسو ، نمأب  شيعتل  ةقطنملا 

تاسايسلا ىلإ  ىلوألا  ةجردلاب  كلذ  دوعيو  مهنم  يأ  فيلح  نكي  ظحلا مل  نكل  .ةيدوهيلا 

تارادإلل ةيسايسلا  ةدارإلا  تباغ  ذإ  يكريمألا ؛ دهجلل  ةضهجملا  ةيليئارسإلا  فقاوملاو 

بألا شوب  ةرادإ  طوغض  انينثتسا  اذإ  الإ  ليئارسإ ، ىلع  طغضلا  يف  ةبقاعتملا  ةيكريمألا 

تلمعتساو ماع 1991 ، رخاوأ  يف  ديردم  رمتؤم  روضحل  ريماش  قاحستي  ةموكح  ىلع 

.تادعاسملا ديمجت  ةقرو  كلذ  ليبس  ةيكريمألا يف  ةرادإلا 

عنص رئاود  هيلإ  تلصوت  عانتقا  يعوضوم -  قايس  وهو  ثلاثلا  - قايسلا  لثمتي  - 



عارصلا رارمتسا  نأب  رقي  وهو  نطنشاو ، ةيركسعلاو يف  ةيرابختسالاو  ةيسايسلا  رارقلا 

ةيويحلا حلاصملا  اًبلس يف  رّثؤي  نيفرطلا  نم  ةلوبقم  ةيوست  نود  نم  يليئارسإلا  يبرعلا - 

.يموقلا اهنمأ  امك يف  ةدحتملا  تايالولل 

تاطلسلا نالعإب  سرام 2010  راذآ / ليئارسإ يف  ىلإ  هل  ةرايز  ندياب يف  وج  أجافت 

تأر يذلا  رمألا  ةيقرشلا ، سدقلا  ةينكس يف  ةدحو  ةئمتسو  فلأ  ءانبل  ًءاطع  ةيليئارسإلا 

ةلجع عفد  ىلإ  هترايز  يف  فدهي  ناك  يذلا  سيئرلا  بئانل  ةناهإ  ةدحتملا  تايالولا  هيف 

اهنيح ةيليئارسإلاو  ةيكريمألا  ناتفاحصلا  تلقنو  .ةيليئارسإلا  ةينيطسلفلا -  تاضوافملا 

.ةقلغملا باوبألا  فلخ  وهاينتن  يليئارسإلا  ءارزولا  سيئر  ىلإ  اًخيبوت  هّجو  ندياب  نأ 

تاسايسلا  ) هذه نإ  : » ًالئاق وهاينتن  بطاخ  ندياب  نإف  ريراقتلا ، هذه  بسحبو 

يتلا انتاوق  نمأ  ددهي  انه  هنولعفت  ام   » فاضأو انيلع ،» اًرطخ  لّثمت  تأدب  ةيليئارسإلا )

مالسلل يف اًديدهت  لّثميو  انل  اًديدهت  لّثمي  اذه  نإ  .ناتسكابو  ناتسناغفأو  قارعلا  لتاقت يف 

ملاعلا نوريثك يف  هاري  يذلا  طبارلا  ىلإ  اهسفن ، ريراقتلا  بسحب  ندياب ، راشأو  ةقطنملا .»

نكمي يتلا  تايعادتلا  ىلإ  هّبنو  ةيكريمألا ، ةسايسلاو  ةيليئارسإلا  لاعفألا  نيب  يمالسإلا 

يصخشلا نمألا  ىلع  ةيقرشلا  سدقلا  يف  يدوهيلا  ناطيتسالا  عيسوت  رارق  اهثدحي  نأ 

.(116)« يمالسإلا باهرإلا   » لتاقت يتلا  ةيكريمألا  تاوقلل 

، ندياب تاحيرصت  دعب  ةليلق  مايأ  هسفن يف  فقوملا  لمحت  ةلاسر  نطنشاو  نم  تردص 

ةيزكرملا ةدايقلا   » دئاق ةطاسوب  ةيكريمألا  ةيركسعلا  ةسسؤملا  نم  ةرملا  هذه  تءاج  اهنكل 



طسوألا قرشلا  اتقطنم  عقت  يذلا  سويارتب  لارنجلا  وهو  تقولا ، كلذ  يف  ىطسولا »

.هتايحالص قاطن  نمض  ايسآ  طسوو 

خويشلا سلجمل  ةعباتلا  ةحلسملا  تاوقلا  ةنجل  مامأ  هل  ةداهش  يف  سويارتب  لاق 

ةدحتملا تايالولا  تاردقل  اًيدحت  لّثمي  يليئارسإلا  ينيطسلفلا -  عارصلا  نأ  يكريمألا 

رعاشم يكذي  عارصلا  اذه  نأ  فاضأو  .طسوألا  قرشلا  ةقطنم  اهحلاصم يف  خيسرت  ىلع 

ةدحتملا تايالولا  نأ  هداؤمو  ةقطنملا  دئاسلا يف  عابطنالا  ءارج  ةدحتملا  تايالولل  ءادعلا 

.(117) ليئارسإ يباُحت 

يترادإ تحت  مدخ  يذلا  ستيغ -  تربور  قبسألا  يكريمألا  عافدلا  ريزو  بهذي  مل 

نيينيطسلفلا نيب  مالسلا  مادعنا  : » لاق امدنع  يناعملا  هذه  نع  اًديعب  امابوأو -  نبالا  شوب 

ةدحتملا يف تايالولل  يموقلا  نمألا  حلاصمل  اًديدهت  لّثمي  يكريمألا ، فيلحلا  ليئارسإو ،

موصخ هلغتسي  رمأ  طسوألا  قرشلا  مالسلا يف  وحن  مدقت  زارحإ  مدع  ...طسوألا  قرشلا 

.(118)« نطنشاول يسايس  دحت  ردصم  ربتعُي  ام  ةقطنملا ، ةدحتملا يف  تايالولا 

فقوملا ةيكريمألا ، تارابختسالا  ةلاكو  قباسلا يف  طباضلا  لديير ، سورب  دكؤي  امك 

تقو يأ  نم  ةيمهأ  رثكأ  مويلا  هنكل  هتاذ ، يف  ديج  ءيش  مالسلا  زيزعت  : » هلوق يف  هسفن 

ينيطسلفلا يليئارسإلا -  عارصلا  نإ  ...كحملا  ىلع  يموقلا  اننمأ  حلاصم  نأ  كلذ  ىضم ؛

ببسب اًحاورأ  نويكريمألا  مويلا  دقفي  عقاولا ، .يكريمألا يف  يموقلا  نمألل  اًديدهت  لّثمي 

قرشلا يف  انفادهأ  مظعم  قيقحتل  حاتفم  وه  مالسلا  قافتا  نإ  .عارصلا  اذه  رارمتسا 



.(119)« ريبكلا طسوألا 

ةيرابختسالاو ةيركسعلاو  ةيسايسلا  رئاودلا  نع  ةرداصلا  تاحيرصتلا  هذه  اًذإ  دكؤت 

حلاصملل ةمدخ  كلذو  يليئارسإلا ، يبرعلا -  عارصلل  لح  داجيإ  ةيمهأ  ةيكريمألا 

ةيلبقتسم تايعادت  يأ  نم  يكريمألا  يموقلا  نمألا  نيصحت  امك  ةقطنملا ، يف  ةيكريمألا 

عابطنالا نإف  فقوملا ، اذه  دمتعم  حضوي  امكو  .لحلا  اذه  بايغ  نع  مجنت  دق  ةيبلس 

ال ناونص  ليئارسإو  ةدحتملا  تايالولا  نأ  وه  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  ةقطنملا  يف  دئاسلا 

نع اًضيأ  ةلوؤسم  ةيؤرلا ، هذه  بسحب  يه ، ةدحتملا  تايالولا  نإف  يلاتلابو  نالصفني ،

.ةقطنملا ةزفتسملا يف  ةيليئارسإلا  تاسايسلا 

يليئارسإ دانعو  ةقوبسم  ريغ  ةيكريمأ  طوغض   3 -
ربكأ

نيلوألا ماعلا  فصنو  ماعلا  امابوأ يف  سيئرلا  ةرادإ  تسرام  تايطعملا ، هذه  ىلع  ءانب 

نأ الإ  ليئارسإ ، ىلع  ةقوبسم  ريغ  اًطوغض  ىلوألا -  ةيسائرلا  ةيالولا  يف  اهدهع -  نم 

ةرم دعب  ةرم  عجارتلا  ىلإ  امابوأ  رطضا  ةلّصحملا  يفو  .ةليلق  جئاتن  تققح  طوغضلا  هذه 

مهمدقم يفو  نطنشاو ، ليئارسإ يف  ءافلح  نم  اًموعدم  ناك  يذلا  وهاينتن  بلصت  مامأ 

لوصو عم  تقفارت  هتسائر  نأ  امابوأ  ظح  ءوس  نم  لعلو  .يكريمألا  سرغنوكلا 

/ طابش يف  ةيليئارسإلا  ةموكحلا  ةسائر  ىلإ  ددشتم ، ينيمي  فلاحت  حانج  ىلع  وهاينتن ،



ةمزأ ىلإ  ىضفأ  امك  تاضوافملا ، فانئتسا  ىلإ  امابوأ  ةرادإ  يعاسم  دّقع  ام  رياربف 2009 ،

ريغ لكشب  وهاينتن  هيف  لخدت  ّدح  ىلإ  رمألا  دّعصتو  .وهاينتنو  امابوأ  نيب  ةقالعلا  يف 

حشرملا همعدب  ماع 2012  رخاوأ  يف  ةيكريمألا  ةيسائرلا  تاباختنالا  يف  رشابم 

ىلوألا هتيالو  هتاسايس يف  نأ  امابوأ  ينمور  مّهتاو  .امابوأ  دض  ينمور  تيم  يروهمجلا 

امابوأ ةلمح  ّدر  نأ  تاقرافملا  نمو  . (120)« ةلفاحلا تحت  ليئارسإ  يمر   » ىلإ فدهت  تناك 

تادعاسملا ىوتسم  تعفر  هترادإ  نأ  يه  ةيلج ، ةقيقح  درسب  لّثمت  تاماهتالا  هذه  ىلع 

.(121) نيدلبلا نيب  ةقالعلا  خيرات  قوبسم يف  ريغ  ىوتسم  ىلإ  ليئارسإل  ةيركسعلا 

لماوعلا هذه  نإف  اًفنآ ، انرشأ  امك  اهلقثو  ةثالثلا  تاقايسلا  ةيمهأ  نم  مغرلا  ىلع 

، اهئافلح نم  معدلا  ًامئاد  ليئارسإ  دجت  ذإ  يليئارسإلا ، دانعلا  ةرخص  ىلع  تمطحت 

يدحت نم  اهنّكم  ام  اهل ، ئفادلا  نضحلا  لّثمي  يذلا  يكريمألا  سرغنوكلا  نم  اًصوصخ 

كلذ ّرضأ  نإو  ىتح  ةيطارقميد ،) مأ  تناكأ  ةيروهمج   ) ةبقاعتملا ةيكريمألا  تارادإلا 

.اهسفن ةيكريمألا  حلاصملاب 

لالخ نم  ناطيتسالا » فقو  « ـ اهتبلاطمب ب وهاينتن  ةموكح  ىلع  طغضلا  امابوأ  أدب 

ةرادإلا يلوؤسم  ربع  كلذكو  ةرتوتملاب ، تفصو  وهاينتن  عم  ةدع  تاءاقلو  هتاحيرصت 

امابوأ ةبطُخو  نوتنيلك ، يراليه  كاذنيح  ةيجراخلا  ةريزو  مهمدقم  يفو  ةيكريمألا ،

ةدحاو تلّثم  وينوي 2009 ، ناريزح / لوأ  ةرهاقلا يف  نم  يمالسإلا  ملاعلا  ىلإ  ةَّهجوملا 

.طغضلا تاقلح  نم 



: يهو هفقوم ، مدخت  اهنأ  ىأر  تايطعم  ةلمج  هطوغض  فّظوي يف  نأ  امابوأ  لواح 

ماع ةيسائرلا يف  تاباختنالا  هتحلصمل يف  نييكريمألا  دوهيلا  نم  ةئملا  تّوص 78 يف  - 

امب  ) ةيبرغلا ةفضلا  تانطوتسملا يف  ءانب  ديمجتب  بلاطملا  هفقوم  اوديأ  مهنأ  امك  ، 2008(122

دمألا يف  مالس »  » قيقحت مامأ  لاجملا  حسفل  اًيعيبط ) اًومن  ليئارسإ  هيمست  ام  لمشي 

.ًامتح هنم  لوألا  ديفتسملا  ليئارسإ  نوكت  ديعبلا ،

ىلوألا هتيالو  ةيادب  يف  ةدحتملا  تايالولا  يف  امابوأ  اهب  يظح  يتلا  ةيبعشلا  رادقم  - 

.كاذنيح هدض  سرغنوكلا  كيرحت  ىلع  ليئارسإ  ةردق  ّلش  سيئرك 

، ةلحرملا كلت  ناطيتسالا يف  ةيمهأب  ةعنتقم  اهسفن  ةرثؤملا  ةينويهصلا  تامظنملا  نكت  مل  - 

.ليئارسإ ءارزولل يف  اًسيئر  وهاينتنب  كاذنيح  ةعنتقم  نكت  اهنأ مل  نع  ًالضف 

نييكريمألا دوهيلا  ضعب  مول  هاجتا  يف  تايطعملا ، هذه  كردأ  يذلا  وهاينتن ، بهذ 

يكريمألا سيئرلا  اهسرامي  يتلا  طوغضلا  ةيلوؤسم  مهايإ  ًالِّمحم  امابوأ ، ةرادإ  نيلماعلا يف 

ضيبألا تيبلا  يفظوم  ريبك  ليوناميإ ، مار  نيزراب : نيمسا  وهاينتن  ركذو  .هتموكح  ىلع 

امهفصو ىلإ  وهاينتنب  رمألا  لصوو  .دورلزكإ  ديفاد  زرابلا  هراشتسمو  تقولا ، كلذ  يف 

.(123)« تاذلل نيهراكلا  نييدوهيلا  « ـ ب

اهلك يف ناطيتسالا  لاكشأ  فقوب  ليئارسإ  امابوأ  بلاط  ةرهاقلا ، ةبطُخ  ىلإ  ةدوعلاب 

فقوب بلاط  امك  يعيبطلا ،» ومنلا  « ـ ليئارسإ ب هيمست  ام  كلذ  امب يف  ةيبرغلا ، ةفضلا 

نم دعبأ  بهذ  لب  .لالتحالا  تاوق  نم  نوينيطسلفلا  اهل  ضرعتي  يتلا  ةيمويلا  تاناهإلا 



.اهتحلصم يف  اسيل  هقنخو  ةزغ  عاطقل  ليئارسإ  راصح  نأ  ىلإ  حوضوب  ريشيل  كلذ 

فقوو ليئارسإ  دض  اهلك  فنعلا »  » لاكشأ فقوب  نيينيطسلفلا  بلاط  امابوأ  نأ  حيحص 

نكي ليئارسإ مل  مول  درجم  نأ  الإ  ليئارسإ ، عم  عيبطتلاب  برعلا  بلاط  امك  ضيرحتلا ،» »

.يكريمألا يسايسلا  فيطلا  لخاد  نيلعافلا  نم  ريثك  ىدل  اًغاستسم  اًرمأ 

، اًماع نيتسلا  ىلع  ديزت  ةّدمل  حوزنلا » مالآ  نيينيطسلفلا و« ةاناعم  نع  امابوأ  ثيدح  اّمأ 

، اهعلب يروهمجلا  بزحلا  ةداق  امك  ةينويهصلا  تامظنملا  عطتست  ةريبك مل  ةمقل  ةلزنمب  ناكف 

امابوأ بهذ  .ةيعورشم  رثكأو  ربكأ  اهاري  يتلا  ةيدوهيلا  ةاناعملا  ىلع  هزيكرت  نم  مغرلا  ىلع 

ام نيطسلف ، ةملك  ركذ  نيح  قباس  يكريمأ  سيئر  يأ  هيلإ  بهذ  امم  دعبأ  هتبطُخ  يف 

ليبسلا  » نإ هلوق  يف  كلذو  ةدحتملا ، تايالولا  يف  ينويهصلا  يبوللا  طخس  فعاض 

امهيف عيطتسي  نيتلود  لالخ  نم  نوكي  نيفرطلا  تاحومط  قيقحت  ىلإ  لصوتلل  ديحولا 

ةحلصم مدخي  ليبسلا  اذه  نإ  .نمأو  مالس  يف  اوشيعي  نأ  نوينيطسلفلاو  نويليئارسإلا 

.(124)« ملاعلا ةحلصمو  اكريمأ  ةحلصمو  نيطسلف  ةحلصمو  ليئارسإ 

تامظنملا ةداق  غلبي  نأ  هعفد  ٍّدح  ىلإ  وهاينتن  ىلع  طغضلا  ديعصت  يف  امابوأ  رمتسا 

مهعم هدقع  عامتجا  يف  ليئارسإ -  هاجت  هتربن  ةدح  نم  اهتقو  نيقلقلا  ةيكريمألا -  ةيدوهيلا 

يف مالس »  » قيقحتل ليئارسإ  ىلع  طغضيس  هنأ  ضيبألا ، تيبلا  ويلوي 2009 يف  زومت / يف 

ةريتولاب ةيليئارسإلاو  ةيكريمألا  فقاوملا  نيب  يهامتلا  رارمتساب  لبقي  نل  هنأو  ةقطنملا ،

رثكأ ةسايس  عبّتيس  هنأو  شوب ، هفلس  ةرادإل  ةينامثلا  ماوعألا  هيلع يف  تناك  يتلا  اهسفن 



.(125) اًنزاوت

ماع 2009 ليئارسإ يف  ىلع  ةقوبسملا » ريغ   » ةيكريمألا طوغضلا  نم  روهش  ةينامث  نكل 

ينث حلفت يف  مل  تاضوافملا ، فانئتسا  قفأ  ناطيتسالا يف  ديمجت »  » لوبق ىلإ  اهعفدت  يك 

ةفضلا يف  اهعيسوتو  تانطوتسملا  ءانب  يف  رارمتسالا  نع  ةينيميلا  ةيليئارسإلا  ةموكحلا 

ىلع اًرصح  فقاوملا  رييغتو  صوكنلاو  عجارتلا  ناك  لباقملا  .سدقلا يف  قرشو  ةيبرغلا 

ىلإ ناطيتسالا » فقو  « ـ ةبلاطملا ب لشف  دعب  امابوأ  باطخ  عجارت  .يكريمألا  بناجلا 

ديمجت  » ىلإ ّمث  سطسغأ 2009 ، بآ / لوأ  نم  اًءدب  ناطيتسالا » ديمجت  « ـ ب ةبلاطملا 

اهطاشنل ليئارسإ  حبك »  » ةرورضب لوقلا  ىلإ  عجارتلا  لسلسم  يهتنيل  تقوم ،»

شماه ىلع  امابوأ  تاحيرصت  ءاج يف  يذلا  فقوملا  وهو  ةلتحملا ، يضارألا  يناطيتسالا يف 

ربمتبس (126)2009. لوليأ / كرويوين يف  ةدحتملا يف  ممألا  تاعامتجا 

« يئزج ديمجت  « ـ ب يضقي  يكريمأ  بلط  ىلع  وهاينتن  قفاو  ماع 2010 ، لئاوأ  يف 

ىلإ نيينيطسلفلا  ةداعإ  لمأ  ىلع  روهش ، ةرشع  ةدمل  ةيبرغلا  ةفضلا  يناطيتسالا يف  عسوتلل 

/ لوليأ علطم  ريبك يف  يكريمأ  دهج  دعب  اًيلعف  تاضوافملا  تمأتلاو  .تاضوافملا  ةلواط 

نم ةليلق  عيباسأ  دعب  هسفن  رهشلا  يف  تراهنا  نأ  تثبل  ام  اهنكل  ربمتبس 2010 ،

.(127) هتدم ءاهتنا  دعب  يئزجلا » ديمجتلا   » ديدمت ضفر  وهاينتن  نأل  اهتقالطنا ،

ةيدوهيلا تامظنملا  ةداق  مامأ  اًقباس  ّرصأ  يذلا  امابوأ  نأ  قايسلا  اذه  يف  تفاللا 

ةدحتملا تايالولا  تاسايس  قارتفا  ةرورض  ىلع  اًفلاس -  هيلإ  انرشأ  ام  وهو  ةيكريمألا - 



/ رايأ ضيبألا يف  تيبلا  ءاقل يف  مهسفنأ يف  ةداقلا  مامأ  دكؤيل  داع  ليئارسإ ، تاسايسو 

 - يليئارسإلا عارصلا  يف  اًهيزن  اًطيسو  تسيل  ةدحتملا  تايالولا   » نأ ويام 2010 

/ رايأو ويلوي 2009  زومت / نيب  ريغت  ام  . (128)« كلذك نوكت  الأ  اهل  يغبنيو  ينيطسلفلا ،

كلذل باوبألا ، ىلع  تناك  سرغنوكلل  يفصنلا  ديدجتلا  تاباختنا  نأ  وه  ويام 2010 ،

.وهاينتن ىلع  هطوغض  ةّدح  نم  فّفخيل  سيئرلا  ىلع  نويطارقميدلا  طغض 

اذه ّصخي  ام  ركذي يف  يكريمأ  دهج  كانه  نكي  امابوأ مل  اهب  ماق  يتلا  تالواحملا  دعب 

يف ةيعيرشتلاو  ةيسائرلا  تاباختنالل  دادعتسالا  جازم  يف  امابوأ  لخد  ثيح  فلملا ،

يف رثؤملا  ينويهصلا  يبوللا  ءايتسا  ةراثإ  بنجت  نم  كلذ  هينعي  امب  ماع 2012  رخاوأ 

ىلإ ةقطنملا ، مالسلل يف  امابوأ  ثوعبم  ليشتيم ، رطضا  كلذ  ةجيتنو  .ةدحتملا  تايالولا 

اذه ىلع  همّدقي  ام  هيدل  داع  ام  ذإ  ويام 2011 ، رايأ / نم  رشع  ثلاثلا  هتلاقتسا يف  ميدقت 

.ديعصلا

طغضلا تاعامج  نم  قارتخالل  اهتيلباقو  نطنشاو  ةيسايسلا يف  ةبعللا  دعاوق  تلقرع 

روان .ةبعللا  هذه  يفرتحم  ّمهأ  نم  دعُي  ينويهصلا  يبوللا  نأ  يف  كش  الو  امابوأ ، دهج 

بارتقا نيح  ىلإ  امابوأ  طوغض  عّيمو  تقولا ، بسكل  ةلواحم  يف  كاذنيح  وهاينتن 

دوهيلا ءاضعألا  نأ  تفاللا  نم  .يكريمألا  سيئرلا  ةيبعش  عجارتو  ةيفصنلا  تاباختنالا 

لوبقل ماع 2009  يف  وهاينتن  ىلع  طغضلا  اولواح  نيذلا  باونلاو  خويشلا  يسلجم  يف 

طغضلل نورخآلا  نويطارقميدلا  ءاضعألا  مهعمو  مهسفنأ  مه  اوداع  امابوأ ، تابلط 



نم كلذ  هببسي  دق  امل  ليئارسإ  ىلع  هطوغض  فقوي  يك  ماع 2010 ، ريخألا يف  اذه  ىلع 

ماع (129)2010. رخآ  يفصنلا يف  ديدجتلا  تاباختنا  تالكشم يف 

ىلإ بهذ  نأ  وهاينتنب  رمألا  لصو  يبرعلا » عيبرلا  « ـ فرع ب ام  تاضافتنا  ةورذ  يف 

يف ددجلا  نييروهمجلا  ةدايق  تحت  يكريمألا  سرغنوكلا  يف  ٍدحت  ةبطُخ  يقليل  نطنشاو 

هجو يف  هضفر  اًحراط  ويام 2011 ، رايأ / نم  نيرشعلاو  عبارلا  يف  باونلا ، سلجم 

سرغنوكلا ءاضعأ  نم  ةعفص  ىقلت  يذلا  امابوأ  نأ  انه  ةقرافملا  . (130) امابوأ بلاطم 

مل ةيبنجأ ، ةلود  ميعز  ةحلصمل  يطارقميدلا -  هبزح  ءاضعأ  نم  ىتحو  لب  نييروهمجلا - 

عساتلا اًديدحتو يف  مايأب ، وهاينتن  لوصو  لبق  سرغنوكلا  ةبطُخ يف  ءاقلإ  ريغ  ًالح  دجي 

لباق ريغ  يليئارسإلا  لالتحالل  نهارلا  عضولا  نأ  اهيف  لوقيل  هسفن ، رهشلا  نم  رشع 

نيفرط نأك  كاذنيح  رمألا  ادب  . (131) اًيلود الو  طسوألا ، قرشلا  ةقطنم  ال يف  رارمتسالل ،

نكل يكريمألا ، ماعلا  يأرلا  بسكل  ةرظانم  ناطرخنم يف  ةيكريمألا  ةيسايسلا  ةلداعملا  يف 

نم ًامعدو  ةسامحو  اًناضتحا  دجو  كلذ  عمو  .ةيبنجأ  ةلود  ميعز  امهدحأ  نأ  يه  ةقيقحلا 

ةايحلا تايمانيد  ىلإ  ىرخأ  ةرم  انديعي  ام  هسفن ، سيئرلا  نم  رثكأ  يكريمألا  سرغنوكلا 

.فيظوتلاو قارتخالل  ةلباقلا  ةيكريمألا  ةيسايسلا 

ةيناثلا ةيسائرلا  ةرتفلا  اًعسات :
ديدج قافخإو  دهجلا  فانئتساو 



تاعقوتلا مظعم  ناكو  ماع 2012 ، رخاوأ  يف  ديدجتلا  تاباختنا  يف  امابوأ  حجن 

تايالولا ينويهصلا يف  يبوللا  عم  ديدج  مادص  لوخدلاب يف  اًددجم  رماغي  نل  هنأ  ىلإ  ريشت 

هيوشت تالواحم  نم  هل  ضرعت  ام  دعب  اًصوصخ  نطنشاو ، نيريثكلا يف  هئافلحو  ةدحتملا 

.ةلقرعو

تالواحم هيف  تأر  امم  اهءايتسا  ةيناثلا  ةيسائرلا  امابوأ  ةلمح  ءادبإ  نم  مغرلا  ىلع 

ةلواحم ىلإ  َعسي  مل  امابوأ  نإف  ينمور ، ةحلصمل  ةيكريمألا  تاباختنالا  يف  وهاينتن  لّخدت 

يتلاو رياربف 2013 ، طابش / يف  تيرجُأ  يتلا  ةيليئارسإلا  تاباختنالا  راسم  يف  ريثأتلا 

.ددشتم ينويهص  ينيمي  فلاحت  حانج  ىلع  ءارزولا  ةسائر  ىلإ  ىرخأ  ةّرم  وهاينتن  تلمح 

عارصلا فلم  نع  داعتبالا  ىلإ  ىعسيس  هنإ  ةلئاقلا  تاعقوتلا  َّلُج  امابوأ  فلاخ 

طيحملا ايسآ -    » وحن فاطعنالا  ةسايس  ىلع  رثكأ  زيكرتلاو  يليئارسإلا  ينيطسلفلا - 

، نوتنيلك يراليه  هتيجراخ  ةريزو  اهتدسجو  ىلوألا  هتسائر  ةرتف  اهأدب يف  يتلا  ئداهلا »

راز هنإ  ذإ  يجيتارتسويجلا ؛ ءاضفلا  كلذ  يف  درّطملا  ينيصلا  ذوفنلا  ءاوتحال  ةلواحم  يف 

ريزو ىلإ  لكوأ  امك  سرام 2013 ، راذآ / يف  ةلتحملا  ةينيطسلفلا  يضارألاو  ليئارسإ 

.نيفرطلا نيب  مالسلا  تاضوافم  ثعب  ةداعإ  ةمهم  يريك  نوج  ديدجلا  هتيجراخ 

امك يقُلخلا ، ىتحو  يركفلاو ، يخيراتلاو  يسايسلا  امابوأ  نيوكت  نأ  اًحضاو  ودبي 

تايطعم اهلك  ةيويحلا ، ةيكريمألا  حلاصملا  تايضتقم  نع  ًالضف  عئاض ، دجم  نع  هثحب 

.ديدج نم  ةلواحملا  ىلإ  هتعفد 



يريك دهج  رايهنا   1 -
ىلإ ةدوعلاب  نيفرطلا  عانقإل  ةيجراخ ، ريزو  ةمهمب  هفيلكت  ذنم  اًدهج  يريك  رخّدي  مل 

تأدب ثيح  ويلوي 2013 ، زومت / يف  حاجنلاب  هدهج  لّلكتو  تاضوافملا ، ةلواط 

/ ناسين رخآ  يف  يهتنت  نأ  ضرتفملا  نم  ناكو  اهددح ، امك  ةعستلا  روهشلا  تاضوافم 

/ طابش نيب  ةرم  نم 12  رثكأ  ةقطنملا  راز  يريك  نأ  ىلإ  انه  ةراشإلا  يفكت  ليربأ 2014 .

اًرشؤم دعي  ام  سرام 2014 ، راذآ / رخاوأ  تاضوافملا يف  رايهنا  ىتحو  رياربف 2013 

.فلملا اذه  ةيمهأ  ىلع 

ةثالث وحن  رمتسا  فقوت  دعب  تاضوافملا -  قالطإ  ةيادب  عم  يريك  ةغل  تسكع 

يتلا تابقعلا  رادقم  مامأ  رخبتلاب  تأدب  ام  ناعرس  ةقثلا ، نم  ةدئاز  ةعرج  ماوعأ - 

ّتنعت ىلإ  ىلوألا  ةجردلاب  تابقعلا  هذه  دوعتو  يئاهنلا ، لحلا  تاضوافم  تضرتعا 

ىلإ اهدانتسا  نم  مغرلا  ىلع  مالسلل ، ةسيئرلا  تافلملا  ديعص  ىلع  مدقتلا  يف  ليئارسإ 

قافتا  » نم عقاولا ، رادجب  ماطترالا  دعب  يكريمألا  ثيدحلا  لوحت  .ةيلودلا  تارارقلا 

هحرتقي ةيئاهنلا  تاضوافملل  راطإ » قافتا   » نع ثيدحلا  ىلإ  روهش  ةعستلا  ةرتف  يف  يئاهن »

ثيدحلا يف يهتنيل  ليربأ 2014 ،) ناسين / ةياهن   ) ةددحملا ةدملا  رخآ  يكريمألا يف  بناجلا 

ىلع طغضلا  اكريمأ  تلواح  .نيفرطلا  ىدل  ةثيثحلا  يعاسملاب  بيحرت  درجم  ىلإ  ريخألا 

اهرايهنا لبق  اهلجأ ، ديدمتو  تاضوافملا  ةلواط  ىلع  ءاقبلل  نيينيطسلفلاو  نييليئارسإلا 

ذإ نيبقارملا ، نم  ريثك  ىلإ  ةبسنلاب  ةأجافم  اذه  لكشي  ملو  رثعت ، يكريمألا  دهجلا  نكل  .اًيلك 



ىلإ لوصولا  ىلإ  نيبناجلا  عفد  ىلع  هتردق  (132) يف  ةقثلا طرفأ يف  امدنع  أطخأ  يريك  نأ  اوأر 

.دتمملاو ليوطلا  عارصلا  اذهل  يئاهن  ّلح 

نيرشعلا ماوعألا  ىدم  ىلع  ةّرملا  ةيكريمألا  قافخإلا  سورد  لهاجت  يريك  لواح 

ةيلاحلا تاضوافملا  عاقيإ  ىلع  اهسفن  تضرف  سوردلا  هذه  نكل  فلملا ، اذه  ةريخألا يف 

ليئارسإ عجارت  تاضوافملا  رجفتل  يقيقحلا  ببسلا  نكي  .نهارلا مل  رثعتلا  ىلإ  اهئاهتناب 

نع 26 جارفإلا  يضتقي  ةيكريمأ -  ةياعرب  ينيطسلفلا -  بناجلا  عم  قباس  قافتا  نع 

يف ماع 1948  - يينيطسلف  نم  اًريسأ  مهنم 14  ةعبار -  ةعفد  نمض  اًينيطسلف  اًريسأ 

قفاو يتلا  طورشلا  دحأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  سرام 2014 ، راذآ / نم  نيرشعلاو  عساتلا 

جارفإ تناك  ةيلاحلا  تاضوافملا  ةلواط  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  نوينيطسلفلا  اهساسأ  ىلع 

لبق نيينيطسلفلا  نيلقتعملاو  ةديدملا  ماكحألا  باحصأ  نم  ىرسأ  نع 104  ليئارسإ 

ىلع مهنع  جارفإلاب  تدهعت  نأ  ليئارسإل  قبسو  ماع 1993 . يف  ولسوأ  قافتا  عيقوت 

الأ لباقم  كلذو يف  تاضوافملا ،) رايهنا  ةظحل  ىلإ  اًريسأ  نع 78  تجرفأ   ) تاعفد عبرأ 

تاقافتالا نم  ددع  ةيوضع  بلط  ىلإ  ةرتفلا  هذه  يف  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  هجوتت 

ةلود  » اهب فارتعالا  نم  مغرلا  ىلع  نيطسلفل ، ةقحتسملا  ةيممألا  تائيهلاو  تادهاعملاو 

قافتالا قفوف  كلذل ، ربمفون 2012 . يناثلا / نيرشت  يف  ةدحتملا  ممألا  يف  وضع » ريغ 

ليئارسإ مواست  نأ  ًالصأ  ًالوبقم  نكي  مل  ةدحتملا  تايالولا  هاعرت  تناك  يذلا 

ليربأ ناسين / رخآ  ةلهم  دعب  ام  ىلإ  ةيلاحلا  تاضوافملا  دمأ  ديدمت  ىلع  نيينيطسلفلا 



.ىرسألا ءالؤه  نع  جارفإلا  لباقم  2014 يف 

ينيطسلفلا سيئرلا  مايق  ىلإ  تاضوافملا  كلت  رّثعت  ببس  عاجرإ  كلذك  نكمي  ال 

عومجم نم  ةيلود  ةلاكوو  ةدهاعمو  ةيقافتا  ىلإ 15  ةيوضع  تابلط  عيقوتب  سابع  دومحم 

ةوطخلا هذه  تعفدو  ليربأ 2014 . ناسين / علطم  اهيلإ يف  مامضنالا  نيطسلفل  قحي   63

ةينيطسلفلا يضارألا  ىلإ  ةررقملا  هترايز  ءاغلإ  ىلإ  يريك  نييكريمألا ، ىلإ  ةبسنلاب  ةئجافملا ،

هعانقإل سابع  دومحم  ( 2014 /4 /2  ) اهئانثأ يقتلي يف  نأ  ضرتفملا  نم  ناكو  ةلتحملا ،

.تاضوافملا ةلصاوم  ةرورضب 

اهرارمتسا تدارأ  ليئارسإ  نأ  تاضوافملا يف  كلت  رّثعت  ءارو  يقيقحلا  ببسلا  لّثمتي 

اياضقلا لايح  اهتنعت  ترمتسا يف  ثيح  قفأ ، يأ  نود  نم  بسحف ، ضوافتلا  لجأ  نم 

ةبقترملا ةينيطسلفلا  ةلودلا  لكشو  نمألاو  نيئجاللا  ريصم  لثم  عارصلل ، ةيزكرملا 

نوكت نأ  اهضفر  نع  ًالضف  تانطوتسملاو ، ةيقرشلا  سدقلا  ةيعضوو  ةدايسلا  ةعيبطو 

عم هلك  كلذ  قفارت  وينوي 1967 . ناريزح / نم  عبارلا  دودح  ساسأ  ىلع  تاضوافملا 

كلذو ةيدوهي ،» ةلود   » ليئارسإب رشابمو  حيرص  ينيطسلف  فارتعا  ىلع  يليئارسإ  رارصإ 

، تاضوافملا رهوج  لّثمت  يتلا  ىرخألا  ةسيئرلا  تافلملا  نم  فلم  يأ  نع  ثيدحلا  لبق 

نيينيطسلفلا برعلا  قوقحب  ّرضي  هنأ  ساسأ  ىلع  نوينيطسلفلا  هضفر  يذلا  رمألا 

ةياورلا كلذك  يغليو  نيينيطسلفلا ، نيئجاللا  قوقحو  رضخألا ، طخلا  لخاد  نيدوجوملا 

ءانب نع  ليئارسإ  فقوت  ةرورض  ىلع  لباقملا  يف  نوينيطسلفلا  ّرصأ  . (133) ةينيطسلفلا



ةلود مايق  ناكمإ  ريمدت  نم  كلذ  هينعي  امل  ةمئاق ، ىرخأ  عيسوت  وأ  ةديدج  تانطوتسم 

.ةيقرشلا سدقلا  اهتمصاعو  اًيفارغج  ةلصاوتمو  ةلقتسم  ةينيطسلف 

، تاضوافملا قافخإ  ءارو  ببسلا  ناك  كلذ  نأ  مهسفنأ  نويكريمألا  نولوؤسملا  ّرقي 

كلذو يف ةريخألا ، تاضوافملا  رّثعت  نع  ةيلوؤسملا  نييليئارسإلا  اًينمض  يريك  لّمح  ثيح 

/ ناسين نم  عباسلا  يكريمألا يف  خويشلا  سلجم  ةيجراخلا يف  تاقالعلا  ةنجل  مامأ  هتداهش 

مهنع جرفي  مل  نيينيطسلفلا )  ) ءانجسلا نأ  فسألا  ىلع  ثعبي  ام  : » اهيف لاق  يتلا  ليربأ ،

نأ فاضأ  امك  هيف .» مهقالطإ  ضرتفملا  نم  ناك  يذلا  سرام ) راذآ /  29  ) تبسلا موي 

ّرقأو . (134) كلذ دعب  ءاج  سدقلا  ةينكس يف  ةدحو  ءانبل 700  تاصقانم  ليئارسإ  نالعإ 

ىلع ال  تاءارجإلا ، نأشب  مئاق  ةظحللا  هذه  عزانتلا يف  نأ  اهسفن  تاحيرصتلا  يريك يف 

هذه مهف  نكمي  . (135) ةريرملا تاقرافملا  نم  هربتعا  ام  يئاهنلا ، عضولا  قافتا  رهوج 

يف اهنكل  نييليئارسإلا ، ىلع  امابوأ  ةرادإ  اهتسرام  يتلا  طوغضلا  راطإ  يف  تاحيرصتلا 

لجأ نم  ضوافتلا  ديرت  ليئارسإ  نأ  نم  ةينيطسلفلا  ةياورلا  يف  ءاج  ام  دكؤت  ةلصحملا 

.عارصلل ةسيئرلا  تافلملا  مدقتلا يف  لجأ  نم  ال  ضوافتلا ،

نأ نكمي  ليئارسإ  نأ  نم  رّذح  هنإ  لب  دحلا ، كلذ  دنع  ءاتسملا  يريك  مول  ِهتني  مل 

اذه ردصو  .نيينيطسلفلا  عم  مالس  قافتا  عّقوت  مل  اذإ  يرصنع  لصف  ةلود  ىلإ  لوحتت 

رخاوأ نطنشاو يف  قلغم يف  ءاقل  يف  بُّرس -  هنكل  رشنلل  نكي  مل  قيلعت -  هنع يف  فقوملا 

مث . (136) راذتعالا ىلإ  هرطضاو  ينويهصلا  يبوللا  ةظيفح  راثأ  ام  ليربأ 2014 ، ناسين /



مال ذإ  كيدنإ ، طسوألا  قرشلا  ةقطنم  ىلإ  ةيكريمألا  ةرادإلا  ثوعبم  هعبت  نأ  ثبل  ام 

ينويهصلا يف ىندألا  قرشلا  تاساردل  نطنشاو  دهعم  مامأ  هتبطخ  ليئارسإ يف  حوضوب 

رايهنال ربكألا  ءزجلا  لمحتت  ليئارسإ  نإ  لاق  ثيح  ويام 2014 ، رايأ / نم  نماثلا 

.(137) اًضيأ اهئافلحو  ليئارسإ  بضغ  راثأ  ام  تاضوافملا ،

ليئارسإ نم  هيوشت  ةلمحل  ضّرعت  نيح  اًيصخش ، اًدعب  يريك  ءايتسا  نّمضت 

ىلع مالسلل  لبون  ةزئاج  لين  ىلإ  ىعسي  هنأ  هماهتا  دح  ىلإ  تلصو  اهئافلحو ،

اًريثك يريك  اهيف  رمثتسا  يتلا  تاضوافملا  هذه  قافخإ  نإف  اًيعوضوم ، اّمأ  . (138) اهباسح

ةفيحص ترشن  ثيح  ةيكريمألا ، ةرادإلا  يف  ةيسايس  ةفصاع  نيع  يف  هعضو  هتقو  نم 

نع هيف  تلقن  ليربأ 2014 ، ناسين / يف 3  رداصلا  اهددع  يف  اًريرقت  تسوب  نطنشاو 

دهج نأ  نوري  مهنأ  امابوأ  ةرادإ  يف  مهءامسأ -  ركذت  مل  ىوتسملا -  يعيفر  نيلوؤسم 

نييكريمأ نيلوؤسم  كانه  نأ  مهتراشإ  تلقن  امك  ةيئاهنلا ، هتلحرم  ىلإ  لصو  امبر  يريك 

ىرخأ تافلم  باسح  ىلع  فلملا  اذه  مزاللا يف  نم  رثكأ  رمثتسا  يريك  نأ  نوري  نيرخآ 

ددمتلاو ةيسورلا  ةيناركوألا -  ةمزألاك  ةيكريمألا ، ةيجراخلا  ةيسايسلا  ىلع  ةطغاض 

تاسكاشملاو نابايلاك ، نيقلقلا  اكريمأ  ءافلح  باسح  ىلع  ئداهلا » ايسآ -   » ينيصلا يف

يغبني نيلوؤسملا ، ءالؤه  بسحبو  . (139) ناريإ عم  ةيوونلا  تاضوافملاو  ةيلامشلا  ةيروكلا 

ىلع ةيليئارسإلا ، ةينيطسلفلا -  تاضوافملا  فلم  يف  لشف  يأ  ةيلوؤسم  لمحت  يريكل 

نورخآ نولوؤسم  ضفري  لباقملا  يف  .فلملا  اذه  ىلع  زيكرتلا  ىلع  ّرصأ  نم  هنأ  رابتعا 



.(140) امابوأ نم  نيلماك  معدو  ةكرابمب  رودلا  اذهب  ماق  هنأل  ةلماك  ةيلوؤسملا  يريك  ليمحت 

نسح  » ءادبإ ةرورضب  ةيليئارسإلا  ةموكحلا  اهلك  ةيكريمألا  ةوشرلا  تالواحم  عنقُت  مل 

نم نيرشعلاو  عساتلا  دعب  ام  ىلإ  لقألا  ىلع  ةرمتسم  اهئاقبإل  تاضوافملا  هذه  يف  ةينلا »

ليربأ 2014. ناسين /

ةمزألا ثحبل  لسكورب  يبوروألا يف  داحتالا  عم  هتاعامتجا  يريك  عطق  قايسلا ، اذه  يف 

يليئارسإلا ءارزولا  سيئر  ءاقلل  سدقلا  ىلإ  رفاسو  سرام ، راذآ / يف 31  ةيناركوألا 

عانقإ عامتجالا  كلذ  يف  يريك  لواحو  .رايهنالا  نم  تاضوافملا  ذاقنإ  ًالواحم  وهاينتن ،

بسحب هيلع ، ضرعو  نيينيطسلفلا ، ىرسألا  نم  ةعبارلا  ةعفدلا  نع  جارفإلاب  وهاينتن 

ناثانوج يليئارسإلا  سوساجلا  نع  ةدحتملا  تايالولا  جرفت  نأ  ةدكؤم ، هبش  ريراقت 

ىلإ ةفاضإ  اًينيطسلف ، اًريسأ   26 لا ــ نع  جارفإلا  لباقم  ماع (141)1987 يف  ذنم  لقتعملا  درالوب 

عانقإ ودبي  ام  ىلع  وهاينتن  عطتسي  ملو  ءامدلاب .» مهيديأ  خطلتت   » مل نمم  نيرخآ  تائم 

نإ لئاقلا  هتموكح  فقومو  هفقوم  ىلع  يلاتلاب  ظفاحو  ةقفصلاب ، ةينيميلا  هتموكح 

ديدمت هلوبق  ينيطسلفلا  فرطلا  نالعإب  طبترم  ىرسألا  نم  ةعبارلا  ةعفدلا  نع  جارفإلا 

اًربتعم ينيطسلفلا ، بناجلا  هضفر  يذلا  رمألا  رهشلا ، رخآ  ةلهم  دعب  ام  ىلإ  تاضوافملا 

، روهش ةعستلا  تاضوافم  لوخد  طورش  دحأ  ناك  ىرسألا  ءالؤه  نع  جارفإلا  نأ 

.اهديدمت طورش  نم  سيلو 



؟ ةديدجلا طوغضلا  تقفخأ  اذامل   2 -
قافخإ يلاتلابو  ةريخألا ، ةيليئارسإلا  ةينيطسلفلا -  تاضوافملا  ةلوج  قافخإ  ءاج 

ةريبكلا طوغضلا  نم  ةديدج  ةلمح  دعب  يليئارسإلا ، حومجلا  ىلع  ةرطيسلا  امابوأ يف  ةرادإ 

خيسرت تداعأ  ليئارسإ  نأ  ريغ  .وهاينتن  ةموكح  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  اهتسرام  يتلا 

.ةيكريمألا نورقلا  نم  ىوقأ  اهدانع  ةرخص  نأ  اهدافم  يتلا  ةقيقحلا 

ىلع طوغضلا  نم  قوبسم  ريغ  اًديدج  اًراسم  ًالعف  حرتجا  امابوأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

كلذ طوغضلا ، كلت  ةأطو  نم  برهتلا  ىلإ  اهقيرط  ددجت  ةريخألا  هذه  تّلظ  ليئارسإ ،

؛ اهيف يسايسلا  لمعلا  تايمانيد  ةعيبط  كردت  اهنأ  امك  نطنشاو ، رواحملا يف  ةبعل  نقتت  اهنأ 

ةجيتن ةدودحم  اهيلع  طغضلا  ىلع  ةرادإ  يأ  ةردقو  ًامئاد ، اهنع  عافدلل  نوزهاج  اهؤافلحف 

.ةيكريمألا ةيسايسلا  ةايحلا  تالعافت 

ةيركفلاو ةيخيراتلا  ةيفلخلا  ةلثمتملا يف  ةثالثلا  تاقايسلا  تالعافت  نأ  نآلا  ىلإ  اندجو 

ةيوستلا بايغ  نأ  يكريمألا  ريدقتلا  امك  يصخش ، دجم  نع  ثحبلاو  امابوأل  ةيسايسلاو 

يف ةرضاح  ةيكريمألا ، ةيويحلا  حلاصملل  رشابم  ديدهت  هيف  ةيليئارسإلا  ةينيطسلفلا - 

تماد امف  اهدحو ، يفكت  ال  اهنكل  اهلك ، فلملا  تاليصفت  يف  امابوأ  ةرادإ  تاكرحت 

ليئارسإ ىلع  طغضلا  نكمي  ةرمتسم ال  ةيسايسلا  اهتافكانمو  ةيبزحلا  نطنشاو  تاماسقنا 

.نطنشاو اهل يف  يلاوملا  يبوللا  شيمهتو 



ةرادإ اهتسرام  يتلا  ةقوبسملا  ريغ  طوغضلا  ةيعون  انه  ضرعنس  كلذ  ىلع  ليلدتلل 

تاضوافم  ) تقفخأ يتلا  ةريخألا  تاضوافملا  ةلوج  يف  وهاينتن  ةموكح  ىلع  امابوأ 

سرام 2014). راذآو / ويلوي 2013  زومت /

اهعضت يف وهاينتن  ةموكح  تناك  يتلا  ليقارعلا  نم  اهئايتسا  نع  امابوأ  ةرادإ  تّربع 

ةيليئارسإلا ةينيطسلفلا -  تاضوافملا  ةلوج  حاجنإ  ىلإ  ةفداهلا  ةيكريمألا  يعاسملا  قيرط 

ةيليئارسإلا ةموكحلل  ةرّذحمو  لب  اًينمض ، ةدقان  تاحيرصت  ةلسلس  يف  كلذو  ةريخألا ،

نم ديزم  ةهجاوم  نم  ليئارسإ  ترذح  امك  .نيتلودلا  لح  قيقحتل  تقولا  يضم  نم 

مجهتلا ىلإ  مهعفدو  نييليئارسإلا  نيلوؤسملا  بضغ  راثأ  ام  نيتيلودلا ، ةعطاقملاو  ةلزعلا 

.(142) يصخش لكشب  يريكو  امابوأ  ىلع 

« نمألل خينويم  رمتؤم   » مامأ هتاحيرصت  لالخ  نم  طوغضلا  ةلمح  نشد  دق  يريك  ناك 

تاضوافملا لّطعت  نأ  نم  ليئارسإ  اهيف  رّذح  يتلا  رياربف 2014 ، طابش / علطم  يف 

ينعي نأ  نكمي  نيينيطسلفلا  عم  نيتلود  ساسأ  ىلع  لح  ىلإ  لصوتلا  قفأ  يف  ةريخألا 

يريك رّذح  امك  ىرخألا ، ةحلسملا  لئاصفلا  ةيوقتو  حتف  ةكرحو  سابع  دومحم  فاعضإ 

ةردابملا  » ءاهتنا هيلع  بترتي  امبر  ةيلاحلا  تاضوافملا  رايهنا  نأ  نم  كاذنيح  اًينمض 

ةلودل سسؤي  نأ  نكمي  لب  ةيليئارسإلا ، ةلودلل  يدوهيلا  عباطلا  ددهيس  ام  ةيبرعلا ،»

ةريخألا تاضوافملا  قافخإ  نأ  نم  هريذحتب  كلذ  نم  دعبأ  يريك  ىضم  .ةيموقلا  ةيئانث 

نأ دّكأ  ثيح  اهتعطاقمو ، اهنع  ةيعرشلا  عزن  ىلإ  نيعادلا  ليئارسإ  يدقان  فقاوم  ززعيس 



.(143) رارمتسالل لباق  ريغ  يليئارسإلا  ينيطسلفلا -  قايسلا  نهارلا يف  عقاولا 

اهقلطأ ةقباس  ةينمض  تاريذحتل  دادتما  يه  لب  اًديدج ، اًرمأ  يريك  تاريذحت  نكت  مل 

نأ قبس  ذإ  اًيلاح ؛ ةيراجلا  تاضوافملا  ىلإ  ةدوعلاب  نيفرطلا  عانقإ  يف  هحاجن  لبق  ىتح 

نم وينوي 2013  ناريزح / ةيدوهيلا يف  ةيكريمألا -  ةيعمجلا  مامأ  هل  تاحيرصت  رّذح يف 

حجنت مل  نإ  دفنت  داكت  تارايخلا  نأو  نيتلودلا ، لح  مامأ  يضمي  داكي  تقولا  نأ 

حالسلا ةعوزنم  ةينيطسلف  ةلود  هبجومب  موقت  قافتا  ىلإ  لصوتلل  ةنهارلا  تالواحملا 

نأ ةحارص  تقولا  كلذ  لاقو يف  .ةنمآو  ةيوق  ليئارسإ  بناج  ىلإ  ةحضاو  دودح  نمض 

ةينيطسلفلا ةطلسلا  رايهنا  رطخ  روهظ  ىلإ  يدؤي  نيتلودلا  لح  مامأ  بابلا  قالغإ 

، ةيبرغلا ةفضلا  ةحلسملا يف  تارايتلا  ذوفن  يمانتو  ةينمألا ، اهتزهجأ  خسفتو  اهداصتقاو ،

، ةدحاولا ةلودلا  لح  بلاطم  مامأ  بابلا  حتفي  اذه  نأ  ىلإ  راشأ  امك  .ةثلاث  ةضافتنا  مايقو 

، ةيدوهي ةلود  نوكت  نأ  امإو  ةيطارقميد  ةلود  نوكت  نأ  امإ  رايخ  مامأ  ليئارسإ  عضي  ام 

يندم نايصع  ثدح  ام  اذإ  اًصوصخ  امهالك ، نوكت  نأ  ذئنيح  اهرودقم  نوكي يف  نلو 

دهجلا دعاصتو  ةيبرغلا ، ةفضلا  يف  ةيندم  قوقح  ةكرح  تلكشتو  عساو ، ينيطسلف 

ممألا ىلإ  هجوتلا  نيينيطسلفلا  رايتخا  نم  رّذح  امك  .ليئارسإ  نع  ةيعرشلا  عزنل  يلودلا 

مهب فارتعالا  دعب  اهيلإ  مامضنالا  مهل  قحي  ةيممأ  تالاكو  ةيوضع يف  بلط  ميدقتل  ةدحتملا 

ميدقت ىلإ  ءوجللا  وأ  ربمفون 2012 ، يناثلا / نيرشت  ةدحتملا يف  ممألا  وضع يف  ريغ  ةلود 

نم ّدحيس  هلك  كلذ  نأ  ىلع  اًددشم  ةيلودلا ، تايانجلا  ةمكحم  مامأ  ليئارسإ  دض  ىوكش 



حلاصملل اًديدهت  لّثميس  هنأ  امك  ليئارسإ ، نع  عافدلا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  ةردق 

.(144) ةقطنملا ةيليئارسإلا يف  امك  ةيكريمألا 

ةلاكو عم  ةلباقم  اهسفن يف  ةنطبملا  تاريذحتلاو  ةينمضلا  تاداقتنالا  جاتنإ  امابوأ  داعأ 

دحاو موي  لبق  يأ  سرام 2014 ، راذآ / نم  يناثلا  يف  ( Bloomberg View « ) ويف غريبمولب  »

يضم نم  وهاينتن  ةلباقملا  هذه  يف  امابوأ  رّذح  .ضيبألا  تيبلا  يف  وهاينتن  هلابقتسا  نم 

قافتا قيقحت  َةيناكمإ  رثكأ  دعبُي  ماع  لك  رورم  نأ  ىلع  اًددشم  نيتلودلا ، لح  قيقحت  تقو 

ءانب ةريتو  ةدايز  ببسب  ًالوأ ، كلذو  يليئارسإلاو ، ينيطسلفلا  نيفرطلا  نم  لوبقم  مالس 

نيماعلا ةقوبسم يف  ريغ  ةروصب  تفعاضت  يتلا  ةيبرغلا ، ةفضلا  اهعيسوتو يف  تانطوتسملا 

يف فعاضتت  برعلا  دادعأ  نإ  ذإ  ةيفارغوميدلا ، تارييغتلا  ببسب  اًيناث ، و .نييضاملا 

رثكألا دئاقلا  امابوأ  بسحب  وهو  نسلا ، مدقتي يف  سابع  نأل  اًثلاث ، .ليئارسإو و نيطسلف 

راسملاب كسمتمو  فنعلل  ضراعم  هنأ  تبثأ  ثيح  ةينيطسلفلا ، ةحاسلا  يف  ًالادتعا 

نع هبايغ  نيح  هتفيلخ  هدمتعيس  يذلا  طخلاب  ؤبنتلا  نكمي  الو  يسامولبدلا ، يسايسلا - 

.(145) ةحاسلا

يف اهتاسايس  ببسب  ةيلودلا  ةلزعلا  نم  ليئارسإ  ريذحت  وهايناتن  هئاقل  يف  امابوأ  ررك 

رمتسا ام  اذإو  مالسلا  ققحتي  مل  اذإ  هنأ  ىلع  اًددشم  ةلتحملا ، ةينيطسلفلا  يضارألا 

ةلصتم ةينيطسلف  ةلود  ىلع  لوصحلا  مهنكمي  ال  هنأ  نوينيطسلفلا  ررقو  ناطيتسالا ،

يفو ةيلودلا  لفاحملا  يف  ليئارسإ  نع  عافدلا  يف  ةدحتملا  تايالولا  ةردق  نإف  اًيفارغج ،



، فعضتس ةيلودلا  تايعادتلا  ءاوتحا  ىلع  اهتردق  امأ  .ةدودحم  نوكتس  نمألا  سلجم 

ببسبو اهتاسايس  ببسب  ليئارسإ  فقاومل  يبوروألا  معدلا  عجارت  لظ  يف  اًصوصخ 

.(146) لحلل قفأ  يأ  بايغ 

ّرمت يتلا  عاضوألا  ءوض  يف  ةصرفلا » مانتغا   » ىلإ وهاينتن  امابوأ  اعد  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

ضوافيل ّدعتسم  رخآلا » فرطلا  كيرش يف   » دوجوو مويلا ، طسوألا  قرشلا  ةقطنم  اهب 

ّدعتسمو ةيبرغلا ، ةفضلا  يف  ءودهلا  ىلع  ظافحلا  ىلع  رداقو  بغار  هنأ  تبثأو  ةيدجب ،

يتلا تاحايزنالا  نأ  دكأ  امك  .ةينمألا  اهسجاوهب  قلعتي  ام  يف  ليئارسإ  عم  نواعتلل 

لودلا ضعبل  اًينمض  اًفيلح  ليئارسإ  نم  لعجت  تافلاحتلا ، ىوتسم  ىلع  ةقطنملا  اهدهشت 

ليئارسإ نيب  فلاحت  مايقو  نواعتلا  ريوطت  مامأ  ديحولا  قوعملا  نأو  ناريإ ، دض  ةيبرعلا 

.(147) مالسلا ةريسم  رثعتلا يف  ىلإ  دوعي  ةيبرعلا  لودلا  هذهو 

فعضي اًريبك » أطخ   » نوكيس ةصرفلا » مانتغا   » وهاينتن يف ددرت  نأ  ىلإ  امابوأ  صلخ 

نمض اهناريج  عم  مالس  يف  شيعت  ةيدوهي  ةلود  اهتفصب  ليئارسإ  عضو  زيزعت  ناكمإ 

اههجاوت يتلا  تايدحتلا  ةعيبط  نع  ليئارسإ  يضاغت  نأ  دّكأ  هنكل  ةنمآو ، ةمئاد  دودح 

هرابتعاب ةصرفلا » مانتغا   » ىلع وهاينتن  عجش  امابوأ  نأ  امك  .اهلاوز  ىلإ  يدؤي  نل  مويلا 

يأ هيلع  ضرُع  نأ  قبسي  مل  هنأ  حضوأو  يليئارسإلا ، نيميلا  طاسوأ  يف  ةيقدصب  عتمتي 

مايق نمضي  رخآ  ّالح  ىري  ثيح ال  نيتلودلا ، ّلحو  تاضوافملا  رايخ  نع  عنقم  ليدب 

: الئاستم وهاينتن  ةبطاخمب  هلك  كلذ  امابوأ  ّصخلو  .نآ  ةيطارقميدو يف  ةيدوهي  ليئارسإ 



.(148) »؟ كليدب وه  نمو  نمف ؟ تنأ  نكت  اذإو مل  ىتمف ؟ مويلا  نكي  اذإ مل  »

رمتسم يليئارسإ  دانع   3 -
هفقاوم نع  يليئارسإلا  ءارزولا  سيئر  ةحزحز  ةيكريمألا يف  طوغضلا  كلت  حجنت  مل 

ضيبألا يف تيبلا  امابوأ يف  ىلإ  هعمج  يذلا  يفاحصلا  رمتؤملا  وهاينتن يف  داعأ  ذإ  ةبلصتملا ؛

فارتعا ةرورضب  ىدان  ثيح  اهسفن ، ةقباسلا  هفقاوم  ديكأت  رايأ 2014  راذآ / نم  ثلاثلا 

ليئارسإ تاءارجإ  مهلوبق  ةرورض  نع  ًالضف  ةيدوهي ،» ةلود   » ليئارسإب نيينيطسلفلا 

ةلودلا نم  اًءزج  نوكت  نأ  ضرتفُي  قطانم  اًيليئارسإ يف  اًيركسع  اًدوجو  متحت  يتلا  ةينمألا 

4  ) يلاتلا مويلا  يف  اهسفن  فقاوملا  ديكأت  وهاينتن  داعأ  امك  . (149) ةيلبقتسملا ةينيطسلفلا 

«. كابيإ  » مامأ هتبطخ  يف  سرام ) راذآ /

« كابيإ  » مامأ هباطخ  امك يف  امابوأ  عم  يفاحصلا  هرمتؤم  يف  وهاينتن -  رايتخا  وه  تفاللا 

، ناريإ عم  ةيوونلا  تاضوافملا  فلم  ةيكريمألا يف  ةرادإلا  عم  هفالخ  طاقن  ىلع  زيكرتلا  - 

ليئارسإ نأ  اًدكؤم  موينارويلا ، بيصخت  ىلع  ةردقلاب  ناريإ  ظافتحاب  قلعتي  ام  اًديدحتو يف 

اهنمأ نأ  ترّدق  لاح  يف  ةيلودلاو  ةيكريمألا  تاباسحلا  نع  اًديعب  اهسفن  نع  عفادتس 

اهتاضوافمل ةصرف  ءاطعإب  تبلاط  يتلا  امابوأ  ةرادإ  هديرت  يذلا ال  رمألا  كلذ ، بلطتي 

تاحيرصتلا كابيإ »  » مامأ هتبطخ  يف  وهاينتن  زمل  (. 1 دئاز  5  ) ةعومجم راطإ  يف  ناريإ  عم 

نأ ىأرو  اًيداصتقا ، اهتعطاقم  ضرف  تالواحمو  اًيلود  ليئارسإ  ةلزع  نع  ثدحتت  يتلا 



تالواحم قافخإ  ىلإ  رظنلابو  . (150)« حجني نلو  لداع  ريغو  يقلُخ  ريغ   » اذهك اًدهج 

يف امابوأ  ةرادإ  يعاسم  فقوي  يك  سرغنوكلا  ىلع  طغضلا  يف  نآلا -  ىلإ  كابيإ - » »

مدع ىلع  ةمالعك  ماعلا  كلذل  اهرمتؤم  بطاخي  الأ  امابوأ  راتخا  ناريإ ، عم  ضوافتلا 

ةيكريمألا نيتموكحلا  نيب  رتوتلا  نع  ثيدحلا  ززعي  رخآ  ًاليلد  ربتعي  ام  هاضر ،

رمتؤم ةبطاخمل  هتيجراخ  ريزو  امابوأ  دفوأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  . (151) ةيليئارسإلاو

ةدحتملا تايالولا  نيب  ةقيثولا  رصاوألا  ديكأت  يريك  داعأ  ثيح  يونسلا ، كابيإ » »

هنأ ال ديكأتب  هسفن  نع  عافدلا  ىلإ  ىعس  امك  اهنمأ ، هاجت  بلصلا  مهترادإ  مازتلاو  ليئارسإو 

نيلوؤسملا ضعب  همهتا  امك  لبون -  ةزئاج  لين  ىلإ  الو  يصخش ، ٍدجم  ىلإ  ىعسي 

عم مالس  ىلإ  لصوتلل  ليئارسإ  ىلع  طغضلا  لالخ  نم  نييليئارسإلا - 

.(152) نيينيطسلفلا

لب دحلا ، كلذ  دنع  وهاينتن  ةموكحو  امابوأ  ةرادإ  نيب  عباصألا  ّضع  ةبعل  فقوتت  مل 

يكريمألا يف خويشلا  سلجم  ةيجراخلا يف  تاقالعلا  ةنجل  مامأ  هتداهش  هَّجو يف  يريك  نإ 

ىلإ اًداقتنا  ضيبألا -  تيبلا  سابع يف  ىلإ  امابوأ  عامتجا  نم  مايأ  لبق  يأ  سرام -  راذآ /  13

«، ةيدوهي ةلود   » ليئارسإب نيينيطسلفلا  فارتعا  ةرورض  ىلع  ةيليئارسإلا  ةموكحلا  رارصإ 

ذنم ةيدوهي » ةلود   » ليئارسإ نأ  دكأ  يلودلا  نوناقلا  نأ  رابتعاب  أطخ »  » فقوملا اذه  اًربتعم 

.(153) نييليئارسإ نيلوؤسم  داقتناب  حيرصتلا  اذه  لبوقو  ماع 1947 ،

ليئارسإ يف اهدييأت  نع  ةدحتملا  تايالولا  عجارت  اًعبط -  يريك -  تاحيرصت  ِنعت  مل 



ةيجراخلا ةرازو  يف  لوؤسم  دّكأ  امك  ةيدوهي ،» ةلود   » اهب نيينيطسلفلا  فارتعاب  اهبلطم 

ةيليئارسإ ةعيرذ  فارتعالا  اذه  لعج  ىلع  ّبصنا  انه  يريك  دقن  نكل  ، (154) ةيكريمألا

.ةجرحلا ةلحرملا  هذه  تاضوافملا يف  ةلقرعل 

تبرتقا دقو  ًالصأ  عجارتت  مل  يهو  اهبلصت ، نع  ليئارسإ  حزحزي  اًذإ  ءيش  ال 

ماع 2015، رخاوأ  تيرجُأ يف  يتلا  يكريمألا  سرغنوكلل  يفصنلا  ديدجتلا  تاباختنا 

ببسب خويشلا  سلجم  يف  مهتيبلغأ  ةراسخ  نم  نييطارقميدلا  سجوت  اًحضاو  ودبي  ذإ 

نويطارقميدلا بغري  يلاتلاب مل  ةيجراخلاو ، ةيلخادلا  هتاسايس  ءارج  امابوأ  ةيبعش  عجارت 

يف ةديقم ، امابوأ  ةرادإ  نوكت  اذهب  .ليئارسإ  هناونع  قلقلل  رخآ  باب  حتف  ةلحرملا  هذه  يف 

/ يناثلا نيرشت  يف  يفصنلا  ديدجتلا  تاباختنا  دعب  ءاجرع » ةطب   » ىلإ تلّوحت  اهنأ  نيح 

الو ماعل 2016 . ةيسائرلا  تاباختنالا  تاصاهرإ  زوربلاب  تأدب  ثيح  ربمفون 2015 ،

ءاضرتسال ةداعلا ، ترج  امك  نوقباستيس  ةسائرلل  نيلمتحملا  نيحشرملا  نأ  يف  كش 

.ةدحتملا تايالولا  نيرثؤملا يف  اهئافلح  يقابو  يكريمألا  ينويهصلا  يبوللاو  ليئارسإ 

اهفظوتو ةيكريمألا  ةيسايسلا  ةايحلا  يف  راودلا  بابلا  ةبعل  اًديج  ليئارسإ  بعوتست 

روط امابوأ  ةرادإ  لخدت  نأ  ىلإ  تقولا  نم  ديزم  حبر  ىلإ  ًامئاد  ىعست  ثيح  ةراهمب ،

اذكهو ةلبقملا ، ةرادإلا  ىلإ  ةيوستلا  فلم  ليحرت  حجرألا  يف  ينعي  ام  بيرقلا ، اهتابس 

.كيلاود



لبقتسملا قافآو  ةصالخ 
يف نيينيطسلفلاو  ليئارسإ  نيب  ةيسايسلا  ةيوستلا  عقاو  لصفم  لكشب  اًقباس  انضرع 

تاناكمإ نأب  ديفت  حوضولا  ةديدش  ةجيتن  ىلإ  صلخن  هيلع  ءانبو  .امابوأ  ةرادإ  لظ 

ىلع ةردقلا  مادعنا  ىلإ  ةرورضلاب  كلذ  ّدرُي  الو  .اًدج  ةليئض  اًيكريمأ  ليئارسإ  ىلع  طغضلا 

داجيإ نع  يتاذلا  اهزجعو  ةيكريمأ  ةدارإ  بايغ  ىلإ  ّدرُي  ام  ردقب  طغضلا ، اذه  لثم  ثادحإ 

.هترورضو لوبقملا  لحلا  ةعيبط  ىلع  قفاوت 

دانعب مدطصي  مل  هنكل  طغضلا ، اذه  لثمب  مايقلا  ًالثم  امابوأ  لواح  اًسيئر ، هتفصب 

يبوللا نِّكُمت  يتلا  نطنشاو ، يف  ةيسايسلا  ةايحلا  تايمانيدب  اًضيأ  لب  بسحف ، يليئارسإ 

امدنع ىتح  ةيكريمألا ، ةيسايسلا  ةايحلا  تاضقانت  ىلع  بعللا  نم  هَءافلحو  ينويهصلا 

حارتجا نم  مغرلا  ىلعو  .انحضوأو  قبس  امك  ةيكريمألا  حلاصملا  ديدهتب  رمألا  قلعتي 

زواجتت نأ  عطتست  مل  اهنإف  ليئارسإب ، اهتقالع  يف  اًديدج  اًيلمع  اًجهنم  امابوأ  ةرادإ 

ضرأ ىلع  جئاتن  ثدحتل  جهنملا  اذه  خيسرت  عطتست  امك مل  ةيجراخلاو ، ةيلخادلا  تابقعلا 

ليئارسإ ىلع  بجي  يذلا  لحلا  ةعيبط  ىلع  يكريمأ  يسايس  قفاوت  دجوي  مل  اذإف  .عقاولا 

لاح يفو  .ةقطنملا  ةيسايسلا يف  ةيوستلا  قايس  يرهوج يف  مدقت  كانه  نوكي  نل  هلوبق ،

لحلا ةعيبط  نأشب  يليئارسإ  قفاوت  هقفار  اذإ  هظوظح ، ربكتس  يكريمألا  قفاوتلا  اذه  رفاوت 

.هدودحو



يليئارسإلا يبرعلا -  عارصلا  ةيوستل  روصت  نأشب  يكريمأ  قفاوت  نع  ثيدحلا  نإ 

تايالولا نأ  اًدبأ  ينعي  قفاوتلا ال  اذه  نأ  يهو  ةيمهألا ، ةديدش  ىرخأ  ةطقن  ىلإ  اندوقي 

ىتحف .نييليئارسإلاو  نيينيطسلفلا  نيب  اهتطاسو  يف  ةهيزن  وأ  ةفصنم  نوكتس  ةدحتملا 

عقاولا طغض  مامأ  كلذ  نع  عجارتلا  ىلإ  رطضا  هفده ، وه  اذه  نأ  اًموي  نلعأ  يذلا  امابوأ 

، ليئارسإ ىلإ  ةزاحنم  ةدحتملا  تايالولا  نأ  احضاو  ودبي  .ةدحتملا  تايالولا  يسايسلا يف 

دارفألا زواجتي  زايحنالا  اذه  لثمف  اهتسائر ، ىلإ  لصي  نّمع  رظنلا  ضغب  كلذك  ىقبتسو 

.اهنولغشي يتلا  بصانملا  تناك  امهم 

ىلإ وعدي  ام  ةمث  ناك  اذإ  امو  ةيناثلا ، امابوأ  ةرادإ  تحت  ةيوستلا  قافآب  قلعتي  ام  اّمأ يف 

نم هب  سأب  ال  اًردق  لمحي  باوجلا  نأ  حضاولا  نمف  نيينيطسلفلا ، ىلإ  ةبسنلاب  لؤافتلا 

نورسخيس امبر  نييطارقميدلا  نأ  ىلإ  ةيكريمألا  يأرلا  تاعالطتسا  ريشت  .مؤاشتلا 

ماع 2010. باونلا يف  سلجم  ىلع  مهترطيس  اورسخ  امك  خويشلا ، سلجم  ىلع  مهترطيس 

نييطارقميدلا راظنأ  هجتتسو  اًيسايس ، اًفيعض  نوكيس  امابوأ  نإف  اذه ، لصح  لاح  يفو 

ماع 2016. هتفالخ يف  ىلع  سفانتيس  نم  ىلإ  نييروهمجلاو 

امابوأ ةرادإ  تناك  اذإف  ديدج ؛ نم  ينيطسلفلا  بعلملا  ىلإ  ةركلا  قبس  ام  ديعي 

يناعت ةدحتملا  تايالولا  تناك  اذإو  ةيلخادلا ، ةيسايسلا  تالداعملا  يف  ةكلهتسم 

اهليطعتو اهتنعت  ليئارسإ يف  ترمتسا  ام  اذإو  اًضيأ ، ةيجراخلا  اهتسايس  فازنتسالا يف 

يه امف  اًئيسو ، اًكبترم  هلمجمب  يبرعلا  عضولا  ناك  اذإو  ىنعم ، يذ  مالس  قافتا  يأ 



؟ نيينيطسلفلل ةليدبلا  تارايخلا 

عورشم غوص  ةرورضب  قلعتت  يهو  تريثأ ، ام  اًبلاغ  اياضق  حرط  ةلئسألا  هذه  ديعت 

ةرورض نع  ًالضف  ًانهار ، ةلوبقملا  ايندلا  دودحلا  ىلع  هيف  قفاوتلا  يرجي  ينيطسلف  ينطو 

بَّلطتت ةينطولا  ةحلصملا  نأ  باب  نم  اهقيمعتو ، ةينيطسلفلا  ةينطولا  ةحلاصملا  خيسرت 

ينيطسلف قمع  نود  نمف  .ةيليئارسإلا  ةموكحلا  ىلع  طغضلا  ةلواحم  باب  نم  ال  كلذ ،

ضوافملا اهجهتني  يتلا  لاجترالا  تاسايس  ىقبتس  نآلا -  ناميإلا  فعضأ  وهو  يبعش - 

امك عيوطتلاو  زازتبالل  ةضرع  ينيطسلفلا  رارقلا  عناص  ىقبيسو  طباض ، الب  ينيطسلفلا 

، ينيطسلفلا رارقلا  عناصل  ينطولاو  يبعشلا  قمعلا  رفاوتي  نيحو  .نآلا  لصاح  وه 

ىلإ تاضوافملا  قافخإ  ةهجاوم  ينيطسلفلا يف  بعشلا  تارايخ  رظنلا يف  كاذنيح  نكمي 

ضرألاو قحلا  نم  ىقبت  ام  ماهتلال  ةعيرذك  اهل  ليئارسإ  مادختساو  ةظحللا  دح 

مامأ لاجملا  حيتي  ينيطسلفلا  رارقلل  ةينطولاو  ةيبعشلا  ةيعجرملا  رفاوتف  .نيينيطسلفلا 

ىتح وأ  ةثلاث  ةضافتناك  مويلا ، ينيطسلفلا  رارقلا  عناص  اهدعبتسي  ىرخأ  تارايخ  رابتخا 

.ةيدج ةروصب  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  لح  ةسارد 



عبارلا لصفلا 
لايح ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  لبقتسم 

ليعامسإ نزام  دهاشم ......  ةثالث  قارعلا :
يناضمرلا

نأ  ، ًالوأ اهنم : لخادملا ، نم  ددع  نم  اًقالطنا  هتيمهأ  ثحبلا  اذه  عوضوم  بستكي 

ناك امنإ  ةتقوم ، عاضوأ  دّرجم  نم  اًمجان  وأ  اًرباع  اًمامتها  نكي  قارعلاب مل  يكريمألا  مامتهالا 

كاردإلا يف  ةمدقتم  ةناكمب  يظحو  نمزلا ، ربع  دتما  اًيجيتارتساو  اًيسايسويج  اًمامتها 

كردأ يماع 1968 و2003 ، نيبف  ماع 1968 . دعب  اميس  الو  يكريمألا ، يجيتارتسالا 

فادهأ قيقحت  مامأ  ةيساسألا  ةبقعلا  لّثُمت  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نأ  قارعلا 

يماع 2003 نيب  قارعلل  يركسعلا  لالتحالا  ةرتف  لالخ  امأ  .يموقلا  هعورشم 

لعافت نأ  اًيناثو : .اًرثؤم  هرضاح  حمالم  ديدحت  ةدحتملا يف  تايالولا  رود  ناكف  و2012 ،

ىلإ ىضفأ  نيتلودلا ، نيب  ةقالعلا  مث  نمو  ةيقارعلاو ، ةيكريمألا  نيتيجراخلا  نيتسايسلا 

ثادحإ ىلإ  كلذك  تّدأ  امنإو  بسحف ، نمزلا  ربع  ةقالعلا  هذه  ةعيبط  ددحت  تاجرخم مل 

ةوقلا مادختسا  ءارجف  .طسوألا  قرشلا  مومع  يف  ىوقلا  تانزاوت  يف  يرهوج  للخ 

رثكألا امه  ليئارسإو  ناريإ  تحضأ  يماع 1991 و2003 ، يف  قارعلا  دض  ةيركسعلا 

فرطلا اوناكف  اًديدحت ، نويقارعلاو  برعلا ، امأ  .مادختسالا  اذه  تاجرخم  نم  ةدافتسا 



، قارعلا لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  عوضوم  يظح  ماع 2003 ، لبقف  رساخلا ؛

ءارج اًطوبهو  اًدوعص  بذبذت  يثحب  مامتهاب  ةيقارعلا ، ةيكريمألا -  ةقالعلا  مث  نمو 

دعب ام  ىلع  بحسني  هسفن  رمألاو  .نواعت  مأ  عارص  تقو : كلذ  يف  ةدئاسلا  اهتعيبط 

زيكرتلا نأ  ديب  .ةقالعلا  هذه  لبقتسم  لمشيل  مامتهالا  اذه  ّدتما  ثيح  قارعلا ، لالتحا 

اًيلمع ال مامتهالا  اذه  لعج  لبقتسملا ، نع  رصتخم  ثيدح  عم  رضاحلا  وأ  يضاملا و / ىلع 

.ريغ ناونعلا ال  ثيح  نم  اًيلبقتسم  نوكي  نأ  ودعي 

ثحبلا ةيلاكشإ 
ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  لّوحت يف  ىلإ  هلالتحاو  ماع 2003  قارعلا يف  وزغ  ىّدأ 

عارصلا ةبلغب  زيمتت  تناك  ةدحاو  نم  ةيئانثلا ، ةقالعلا  ةعيبط  يف  لّوحت  مث  نمو  هلايح ،

ةيصاخلا نأ  ىلع  .عارصلا  ىلع  نواعتلا  ةبلغ  ىلع  سسأتت  تحضأ  ىرخأ  ىلإ  نواعتلا  ىلع 

لماوع ريثأتل  ةلّصحم  ّدعُت  تناك  نإو  ةيقارعلا ، ةيكريمألا -  ةيئانثلا  ةقالعلل  ةنهارلا 

ةيعونف اهيف ؛ ةنماكلا  فالتخالا  لماوع  كلذ  عم  يغلت  اهنأ ال  ديب  نيتلودلا ، نيب  ءاقتلالا 

نم عبنت  ال  ةريغتم  تايطعم  ريثأت  نع  لزعمب  تسيل  ىرخألل  نيتلودلا  ىدحإ  كاردإ 

ةيميلقإلا ةئيبلا  نم  ةعبان  تايطعم  ريثأت  اًضيأ  لمشتل  ّدتمت  امنإ  بسحف ، امهعقاو  تايطعم 

ةيكريمألا تاكردملا  نيب  امهيلك ، وأ  داضتلا  وأ  يهامتلا  ةيلدج  نإ  .ةلدابتملا  امهتقالعل 

لبقتسم نارتقا  ىلإ  نايضفت  ةمجانلا  لاعفألاو  ةدحتملا ، تايالولل  ةيقارعلاو  قارعلل ،



.بّكرم دهشم  ىلإ  اًضيأ  نايضفت  دق  امهنأ  ديب  ددحم ، يلبقتسم  دهشمب  نيتلودلا  نيب  ةقالعلا 

، ةقالعلا هذهل  ةليدبلا  تالبقتسملا  فارشتسا  يف  ثحبلا  اذه  ةيلاكشإ  دّدحتت  انه  نم 

.لدجلل ةريثم  فارشتسالا  اذه  ةلّصحم  نأ  اميس  الو 

ثحبلا ةيضرف 
ةيزكرم ةيضرف  نم  قلطني  ذإ  هالعأ ؛ ةروكذملا  هتيلاكشإ  نم  ثحبلا  ةيضرف  عبنت 

يف هايإو  لماعتلا  طامنأ  ددح  قارعلل  يكريمألا  رارقلا  عانص  كاردإ  ةيعون  نأ  اهدافم 

لبقتسملا يف  طامنألا  هذه  حجرألا ، يف  ددحيس  كاردإلا  اذه  نأو  رضاحلاو ، يضاملا 

ةدحتملا تايالولل  يقارعلا  رارقلا  عّانص  كاردإ  ىلع  هسفن  رمألا  قبطنيو  .اًضيأ  طسوتملا 

هنع مجانلا  لعفلاو  كاردإلا  ةيعون  نيب  نأ  اهدافم  ةيؤر  ةيضرفلا  هذه  ّدرمو  .ةيكريمألا 

.هيلع قحاللا  لعفلا  ةيعون  ددحتت  كاردإلا  اذه  ةيعون  قفوف  ةبجوم ؛ ةيدرط  ةقالع  موقت 

ثحبلا ةلئسأ 
ةثالث يف  ةلئسأ  ةثالث  نع  ةباجإلا  ىلإ  دمعُيس  ثحبلا ، ةيضرف  ةحص  ىلع  ةنهربلل 

لايح ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  طامنأ  تناك  فيك  لوانتيف : لوألا  امأ  ثحابم ؛

فيك يف : يناثلا  ثحبيو  اذاملو ؛ ماع 2003 ) لبق  يأ   ) رضاحلا يضام  نمز  يف  قارعلا 

، ثلاثلا امأ  اذاملو ؛ ماع 2003 ) دعب   ) لبقتسملا رضاح  نمز  يف  طامنألا  هذه  تحضأ 



يذلا رضاحلا  لبقتسم  نمز  طامنألا يف  هذه  نوكت  نأ  لمتحي  فيك  فارشتسا : لواحيف 

ّدتميو ماع 2011  ةياهن  قارعلا يف  نم  يكريمألا  يركسعلا  باحسنالا  ذنم  أدبي  هنأ  ىرن 

ماع 2022. ىلإ 

ثحبلا ةيجهنم 
ةروص ىلع  قالغنالا  لبقي  ال  لبقتسملا  نأ  اهدافم  ةركف  نم  ثحبلا  اذه  قلطني 

ةليدب دهاشم ) ىنعمب   ) روص ىلع  هحاتفناب  زيمتي  امنإ  اًقبسم ، ةدّدحم  دهشم ) ىنعمب  )

ةداع يرجي  سوملم ، عقاو  ىلإ  لبقتسملا  يف  ريكفتلا  نم  طمنلا  اذه  ةمجرتلو  .ةعونتمو 

يف نمكت  ةددحم  ةياغ  قيقحتل  ةددعتم  ةيعون ، وأ  ةيمك  ةيجهنم ، تابراقم  فيظوت 

.مامتهالا عوضومل  ةليدبلا  تالبقتسملا  فارشتسا 

نوكي يف ال  لبقتسملا ) يأ   ) يتأيس يذلا  نامزلا  نأ  اهماوق  ةيفسلف  ةيفلخ  ىلع  اًسيسأت 

تايطعم نع  الو  يضاملا ،) يأ   ) ىضم يذلا  نامزلا  اهب  ديفي  يتلا  قئاقحلا  نع  لزعم 

ةسايسلا يضام  لوانت  ىلإ  ثحبلا  دمعيس  كلذك ، رضاحلا )  ) يضمي يذلا  نامزلا  روطت 

دهاشم فارشتسال  اًديهمت  كلذك ، اهرضاحو  قارعلا  لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا 

ماع 2022. ىتح  اهلبقتسم 

دّدحم ضارتفا  نم  ةدح ، ىلع  لك  دهاشملا ، هذه  قلطنتس  فارشتسالا ، اذه  نامضل 

اذه ةلئسأ  نع  ةباجإلا  مث  نمو  دهاشملا ، هذه  تاضارتفا  ىلع  ةنهربللو  .هناونعو  ىهامتي 



ةثالث تايطعم  فيظوت  ىلإ  دمعت  ةيفيك  ةبراقم  فيظوت  ىلإ  راصيس  عباتتلاب ، ثحبلا 

ةيباجيإلا اهراثآ  ديدحتو  ةيميلقإو ، ةيكريمأو  ةيقارع  ليلحتلا : نم  ةلعافتم  تايوتسم 

تالبقتسم مث  نمو  قارعلا ، لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  تالبقتسم  ىلع  ةيبلسلاو 

.ةيكريمألا ةيقارعلا -  ةقالعلا 

رضاحلا يضام  ًالوأ :
قارعلا لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا 

ماع 2003 ىتح 
  - ةيقارعلا ةقالعلا  مث  نمو  قارعلا ، يف  ةيكريمألا  ةسايسلل  ةيخيراتلا  روذجلا  دوعت 

ةيملاعلا برحلا  ةياهن  ىتح  ةقالعلا ، هذه  ترصتقاو  .رشع  عساتلا  نرقلا  ىلإ  ةيكريمألا ،

لصوملا يف ةنيدم  أدب يف  يميلعت  يفاقث  يريشبت  طاشن  ىلع  اًمومع ، ماع 1945  ةيناثلا يف 

طاشنلا اذه  فيظوت  ىرجو  ماع 1891 . ةرصبلا يف  ةنيدم  ىلإ  اًقحال  ّدتماو  ماع 1889 ،

دامتعا تاجرخم  كلذ  ىلإ  ىّدأ  امم  ناكو  . (155) ةدودحم ةيطفنو  ةيراجت  حلاصم  معدل 

ةقطنم عوضخ  نع  ًالضف  ةيبسنلا ، ةيجراخلا  ةيسايسلا  ةلزعلا  ةسايس  ةدحتملا  تايالولا 

.ةقطنملا هذهل  يكريمألا  كاردإلا  كلذ يف  رثأو  يناطيربلا  ذوفنلل  كاذنآ  يبرعلا  جيلخلا 

لّكأتلا ىلإ  يناطيربلا  ذوفنلا  هاجتا  اهنمو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ةياهن  تاجرخم  تضفأ 



فّثكملا سامغنالا  ةسايس  ىلإ  ةلزعلا  ةسايس  نم  لوحتلا  ىلإ  ةدحتملا  تايالولاب  يجيردتلا ،

ماع 1947. يف  ةدرابلا  برحلا  عالدنا  دعب  اًصوصخ  ةيلودلا ، ةيسايسلا  تالعافتلا  يف 

ىلع قارعلا  عم  ةقالعلاب  ءاقترالا  ىلإ  ةيكريمألا  تارادإلاب  ِّدؤي  مل  لوحتلا  اذه  نأ  ديب 

اهنم اًكاردإ  هعم ، ةقالعلا  ريوطت  ىلإ  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةرازو  ةوعد  راركت  نم  مغرلا 

.(156) ةيكريمألا حلاصملا  ىلإ  ةبسنلاب  هتيمهأل 

تالعافتلا ةرثؤم يف  ةلودك  قارعلا  اوكردي  يكريمألا مل  رارقلا  عانص  نأ  ىلإ  كلذ  ّدرم 

تاريغتم ةثالث  ريثأت  ةلّصحم  ناك  كاردإلا  اذه  نأ  ضرتفنو  . (157) كاذنآ ةيميلقإلا 

، اًيناث .تقولا  كلذ  يف  يميلقإلا  لعفلا  ىلع  قارعلا  ةردق  ةلآض  ًالوأ ، يهو : ةلعافتم ،

مامتهالا زيكرت  اًثلاث ، و .قارعلاو  ةدحتملا  ةكلمملا  نيب  كاذنآ  ةصاخلا  ةقالعلا  ةيعون 

اًضيأو رصمو ، ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  اًصوصخ  ىرخأ ، ةيبرع  لود  ىلع  يكريمألا 

.ناتسكابو ايكرتو  ناريإ  اميس  الو  ةيبرع  ريغ  لود  ىلع 

لوحت ءدب  ىلإ  ىضفأ  طرافلا  نرقلا  تاينيسمخ  يف  ةدرابلا  برحلا  ةّدح  دادتشا  نإ 

يذلاو يجيتارتسويجلا  هعقوم  ةيمهأ  ريثأت  ءاّرج  نم  اذهو  قارعلا ، ىلإ  يكريمألا  كاردإلا 

قارعلاو ةدحتملا  تايالولا  نيب  لدابتملا  نمألل  ةيقافتا  دقع  امهلوأ ، نامهم : نارمأ  هنع  مجن 

هطبر امهيناثو ، .يكريمألا  حالسلاب  قارعلا  ديوزت  ىلع  توطنا  يهو  ماع 1954 ،

عورشمب كلذكو  ماع 1955 ، دادغب  فلح  سيسأت  ربع  ةيكريمألا  فالحألا  ةسايسب 

ًاليدب يكريمألا  ذوفنلا  لالحإ  ىلإ  اًيلمع  عّلطت  يذلا  عورشملا  وهو  ماع 1957 ، رواهنزيأ 



.يبرعلا جيلخلا  يناطيربلا يف  ذوفنلا  نم 

ماع هيف يف  يسايسلا  ريغتلا  دعب  اًبلس  لوحتلاب  ذخأ  نإو  قارعلل ، كاردإلا  اذه  نأ  ديب 

ةيسايسلا مظنلا  فعض  نإف  روطتلا ، ىلإ  كلذب  ةيتايفوسلا  ةيقارعلا -  ةقالعلا  هاجتاو  ، 1958

ةدحتملا تايالولا  عم  ةقالعلا  لعج  يماع 1958 و1968  نيب  قارعلا  ةرادإ  ىلع  ةبقاعتملا 

نيماضملا ةدودحم  اهنكل  ةكرتشم ، حلاصم  امهنيب  طبرت  نيتلود  نيب  ةيداع  رمتست  ةيكريمألا 

قيقحت مامأ  اًقوعم  قارعلا  َرت يف  ةدحتملا مل  تايالولا  نأ  وه  كلذ  دعاس يف  امو  رطألاو ،

ماع 1968. دعب  الإ  طسوألا  قرشلا  مومع  اهفادهأ يف 

هتيلعافو قارعلل  ةيلخادلا  ةيلعافلا  نيب  ةقالعلا  تاجرخم  كلذ  ىلإ  ىدأ  ام  نإ 

ماع 1972 يف  طفنلا  ميمأت  دعب  ةيلاملا  قارعلا  تاردق  ومنف  ةيجراخلا ؛ ةيسايسلا 

قارعلا أدبي  نأ  ىلإ  ايدؤي  مل  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  ةيمنتلا  معد  ضارغأل  اهفيظوتو 

امنإ بسحف ، اًرارقتسا  دادزتو  ومنلا  قيرط  ريست يف  ىرخأ  ىلإ  ةرخأتم  ةلود  نم  لاقتنالاب 

ًالضف اهتكرح ، رطأ  ةيلومشو  اهطاشنب  تزيمت  ةيجراخ  ةسايس  دمتعت  نأ  ىلإ  اًضيأ  ايدأ 

.يبرع يموق  يوضهن  عورشم  نم  عبنت  فادهأ  قيقحت  ىلإ  اهيعس  نع 

برعلا ءاقبإ  ىلإ  دمع  اًقحال ، يبوروأ  يكريمأو -  ةيادب ، يبوروأ  عوزن  نم  اًقالطنا 

راص ماع 1968  دعب  ام  قارع  نأ  ةدحتملا  تايالولا  تكردأ  خيراتلا ، ةعانص  جراخ 

.طسوألا قرشلا  ةقطنم  اهفادهأ يف  مومعو  عطاقتت  فادهأ  تاذ  تاسايس  دمتعت  ةلود 

ةقالعلا ةيعونب  اهنيماضم  ترثأت  تايلآ  لالخ  نم  هئاوتحا  ةسايسب  ذخألا  تأدب  انه ، نم 



ةمعانلا نيتوقلا  نيب  عمج  ءاوتحا  نم  ةسايسلا  هذه  تلقتناف  .هتقو  يف  ةدئاسلا  ةيئانثلا 

امك ىرخأ ، نايحأ  يف  هل  اًساسأ  ةنشخلا  ةوقلا  نم  ذختا  ءاوتحا  ىلإ  نايحأ ، يف  ةنشخلاو 

.اًقحال اًيركسع  هلالتحاو  قارعلا  وزغ  دّسجت يف 

يقارعلا يف طفنلا  ميمأت  لوألا ، ةسايسلا : هذه  ىلإ  ةمهم  ةيقارع  تاريغتم  ةثالث  تعفد 

وذحت اًجذومنأ  قارعلا  لوحتي  نأ  نم  ةيكريمأ  ةيشخ  ىلإ  كلذ  ىضفأ  ذإ  ماع 1972 ؛

 - ةيكريمألا ةرطيسلا  لّكأت  ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  ام  طفنلل ، ةجتنم  ىرخأ  لود  هوذح 

دق ناك  طفنلل  يملاعلا  كالهتسالا  نأ  اًصوصخ  مهملا ، يعيبطلا  دروملا  اذه  ىلع  ةيبوروألا 

اذه دعاصت  ًالثم  ةدحتملا  تايالولا  يفف  ةعيرس ؛ رئاتوب  يماع 1948 و1972  نيب  داز 

.(158) مويلا ليمرب يف  نويلم  ىلإ 16.4  نييالم  نم 5.8  فاعضأ : ةثالث  ىلإ  كالهتسالا 

ةيسايس ًةادأ  طفنلا  ىرخأ  ةيطفن  ةيبرع  لودو  قارعلا  فيظوت  عم  مدقت  ام  لعافتو 

تايالولا اهنمو  ماع 1973 ، برح  يف  ليئارسإ  تمعد  دق  تناك  لود  دض  ةيجراخ 

مّعد وحن  ىلع  طفنلا  راعسأ  حيحصت  لثم  تاجرخم  ىلإ  كلذ  ىدأو  ةيكريمألا ، ةدحتملا 

لعاف يف ريثأت  ىلع  ةرم  لوأ  برعلا  رفاوت  ثيح  طفنلل ، ةجتنملا  لودلل  ةيلاملا  تاردقلا 

ةيجراخلا ةسايسلا  نارتقا  نأ  ىرنو  . (159) مهتحلصمل ةيلودلا  ةيسايسلا  تالعافتلا 

اذه دافأ  ذإ  ريثأتلا ؛ اذه  نع  ٍلزعم  نكي يف  مل  رتراك ، أدبمب  يبرعلا  جيلخلا  لايح  ةيكريمألا 

هباجُتس يبرعلا  جيلخلا  يف  طفنلا  قفدت  ديدهتل  ةيداعم  ةّوق  نم  ةلواحم  يأ  نأ  أدبملا 

فيظوت ةسايس  معد  قارعلا يف  رود  ىلإ  اًرظنو  .ةيركسعلا  ةوقلا  اهنمو  ةحاتملا ، لئاسولاب 



لّكشي راص  قارعلا  نأ  هدافم  يكريمأ  كاردإ  رولبت  ةيموقلا ، ةحلصملل  يبرعلا  طفنلا 

تايالولا تدمع  اذهلو  . (160) يبرعلا جيلخلا  يف  ةيكريمألا  حلاصملل  رشابملا  يدحتلا 

معد لالخ  نم  ةيقارعلا  تاردقلا  فازنتساو  ةيلخادلا  ةعزعزلا  ةسايس  عابتا  ىلإ  ةدحتملا 

، هعم عارصلا  ةسايس  ةلصاوم  ىلع  هاشلا  ناريإ  عيجشتو  قارعلا ، لامش  داركألا يف  درمت 

 - يقارعلا عارصلا  ةقالع  عم  ةلعافتم  كاذنآ ؛ يناريإلا  يكريمألا -  نواعتلا  ةقالع  مكحب 

.يناريإلا

دقع لالخ  نم  يتايفوسلا  داحتالا  عم  هتاقالع  قارعلا  ديطوتب  نرتقيف  يناثلا ، ريغتملا  امأ 

يتايفوسلا داحتالا  حبصي  نأ  ىلإ  تضفأ  يتلا  ماع 1972 ، يف  نواعتلاو  ةقادصلا  ةيقافتا 

نم ةئملا  نيب 70 و80 يف  حوارت  بسنب  كلذو  يقارعلا ، حلستلل  ساسألا  ردصملا  ةلزنمب 

ىلإ ىضفأ  ةيتايفوسلا  ةيقارعلا -   ةقالعلا  روطت  نإ  . (161) ةيركسعلا قارعلا  تاجاح 

عقاوم ءانب  ىلإ  يتايفوسلا  داحتالا  عوزنل  ةيقارعلا  ةباجتسالا  لداعُت  اهنأ  ىلع  اًيكريمأ  اهتيؤر 

.(162) يبرعلا جيلخلا  هل يف  ذوفن 

مالسلا ةدهاعمل  ةيبرعلا  ةعنامملا  قارعلا  ةدايق  تاجرخم  يف  نمكيف  ثلاثلا ، ريغتملا  امأ 

لودلا ةعماج  رصم يف  ةيوضع  ديمجت  ًالثم  اهنمو  ماع 1978 ؛ ةيليئارسإلا يف  ةيرصملا - 

.اهيلع تابوقع  ضرف  نع  ًالضف  سنوت ، ىلإ  ةرهاقلا  نم  مئادلا  اهرقم  لقنو  ةيبرعلا 

يتلا ةيناريإلا  ةيقارعلا -  برحلا  لايح  نلعملا  دايحلا  ةسايس  ةدحتملا  تايالولا  عابتا  نإ 

نيب ةيسامولبدلا  تاقالعلا  ةداعإ  ماع 1984  يف  تلّهس  نإو  ماع 1980 ، يف  تعلدنا 



نمو ، (163) ةرمتسم برحلا  هذهل  اهكرتو  ماع 1967 ، ذنم  ةعوطقم  تناك  يتلا  نيتلودلا 

حلاصملا ددهت  ناريإ  تأدب  نأ  دعب  الإ  اهّضفل  ةدحتملا  ممألا  لالخ  نم  لخدتلا  مدع  مث 

ىلع قارعلا  ةردق  فازنتسا  وحن  عوزن  ىلع  يوطني  ناك  يبرعلا ، جيلخلا  يف  ةيكريمألا 

ماظنلا ىهامتي  ثيحب  يسايسلا  هماظن  رييغتل  اًديهمت  يلخادلا  هرارقتسا  ةعزعزل  لعفلا ؛

، ليئارسإ عم  يملسلا  شياعتلل  اًدادعتسا  رثكأ  نوكيو  ةيكريمألا ، حلاصملا  عم  ديدجلا 

.(164) يتايفوسلا داحتالاب  اًطابترا  فعضأو 

نإو ةرصتنمو ، ةرثؤم  ةيركسع  ةوقك  ناريإ  عم  برحلا  نم  قارعلا  جورخ  نإ 

، اًيميلقإو اًيبرع  يلبقتسملا  هرود  نم  ةيشخلا  زيزعت  ىلإ  ىّدأ  ةليقث ، ةيداصتقا  تايلاكشإب 

لوبقل اًضيأ ، هريغو  يكريمألا  يسايسلاو  يسفنلا  دادعتسالا  مدع  يلاتلاب ، سّركتي ، نأو 

.اًيسايسو اًيركسع  قارعلا  ةحلصمل  برحلا  هذه  جئاتن 

ةيقارعلا برحلا  ءاهتنا  دعب  اًصوصخ  تيوكلا ، ةلودو  قارعلا  نيب  ةقالعلا  روهدت  ناك 

راعسأ طوبهو  جاتنإلا  نم  ضئافب  ةيطفنلا  قوسلا  تيوكلا  قارغإ  ءاّرج  ةيناريإلا ، - 

نم ، (165) هيلع اهنويد  ءاغلإ  قارعلا  بلطل  ةباجتسالا  اهضفر  عم  ًالعافتم  طفنلا ،

هلالتحا يف  لثمتملا  يجيتارتسالا  أطخلا  يف  عوقولا  ىلإ  قارعلاب  تدأ  يتلا  بابسألا 

نم قارعلا  ةدافتسا  لعفلا  اذه  لّطعي  ملو  سطسغأ 1990 . بآ / اًيركسع يف 2  تيوكلا 

ةوقلا مادختسال  اًرشابم  اًببس  اًضيأ  ناك  امنإ  بسحف ، ناريإ  ىلع  هراصتنا  تاجرخم 

مقر 660 يف هرارق  بجومب  نمألا  سلجم  نم  ضيوفتب  تيوكلا  نم  هجارخإل  ةيركسعلا 



سوملم عقاو  ىلإ  رارقلا  اذه  ةمجرت  ةدحتملا  تايالولا  تّلوتو  سطسغأ 1990 . بآ /  12

.قارعلا دض  اًيركسع  اًفلاحت  اهتدايق  لالخ  نم  رياني 1991  يناثلا / نوناك  يف 17 

تالداعم نم  ةيقارعلا  ةيركسعلا  ةردقلا  جارخإ  ىلإ  برحلا  هذه  تاجرخم  تضفأ 

لماش راصح  ضرف  نع  ًالضف  طسوألا ، قرشلاو  يبرعلا  جيلخلا  يميلقإلا يف  نزاوتلا 

قارعلا عجارت  ىلإ  كلذ  ىّدأو  (، 2003 - 1991  ) نامزلا نم  دقع  نم  رثكأ  دتما  هيلع 

.ةراضحو ةيمنتو  ةردق 

داحتالا  ) ةمهم ةيلود  ةبقع  ءاغلإ  ىلإ  ( 1991 - 1947  ) ةدرابلا برحلا  ءاهتنا  ِّدؤي  مل 

ةيجراخلا ةيسايسلا  ةكرحلا  نم  نايحألا  نم  ريثك  يف  تّدح  دق  تناك  يتايفوسلا )

يسايسلا مرهلا  ةمق  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  عّبرت  ىلإ  اًضيأ  ىدأ  لب  بسحف ، ةيكريمألا ،

يذلا ودعلا  ةلزنمب  يتايفوسلا  داحتالا  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .عزانم  نود  نم  يلودلا 

ءاهتنا ىّدأ  امك   (166) ةيجراخو ةيلخاد  تاياغ  قيقحتل  ةدرابلا  برحلا  ءانثأ  يف  فّظُو 

هذه ءارجو  .قباسلا  يتايفوسلا  رودلا  يدؤي  ودع  ىلإ  ةجاحلا  رولبت  ىلإ  ةدرابلا  برحلا 

تاعارص نأ  تدكأ  يتلا  نوتغنتنه ؛ ليوماصل  تاراضحلا  عارص  ةيرظن  تءاج  ةجاحلا 

برغلا نيب  اميس  الو  ، (167) نومضملا ةيراضح  نوكتس  ةدرابلا  برحلا  دعب  ام 

ةدحتملا تايالولا  كاردإ  ىضفأ  امك  ةيسويشوفنوكلا ، ةينيصلاو  ةيمالسإلا  نيتراضحلاو 

يه موقت  يجيتارتسا  طيطختب  اهذخأ  ىلإ  قارعلا  لايح  ةيجراخلا  اهتسايس  قافخإ 

.قارعلا عم  برحلا  وحن  هجوتلاب  ةرشابم  هذيفنتب  اهل  ءافلحو 



ًامهم ًامعد  ربمتبس 2001  لوليأ / نم  رشع  يداحلا  ثداوح  طيطختلا يف  اذه  دجو 

ةيلمع يف  ظفاحملا  يكريمألا  نيميلا  ريثأت  مظاعت  عم  تنمازت  يتلا  ثداوحلا  هذهف  هل ؛

ةوقلا مادختسا  بيلغت  وحن  عوزن  عم  كلذكو  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  غوص 

ثيح ايلعلا ، ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  يف  مهم  لوحت  ىلإ  تّدأ  اهاوس ، ىلع  ةيركسعلا 

ةردقلا ديكوت  ديرُأ  ةريخألا  هذهبو  . (168) ةيئاقولا برحلا  ىلإ  ءاوتحالاو  عدرلا  نم  تلّوحت 

، ةقراملاب اًيكريمأ  تيمُس  يتلا  لودلا  كلت  لايح  اًصوصخ  ةلعافلا ، ةكرحلا  ىلع  ةيكريمألا 

ةرادإلا نإ  لوقي  يأر  ةمث  اذل ، .ةيلامشلا  ايروكو  ناريإو  قارعلا  : (169) رشلا روحم  لود  وأ 

اهبورح ريربتل  ربمتبس  لوليأ / نم  رشع  يداحلا  ثداوح  فيظوت  ىلإ  تدمع  ةيكريمألا 

.باهرإلا ةبراحم  ءاطغ  تحت  ةقحاللا 

تناك كلذك  ةيئاقولا ، برحلل  اًقيبطت  ماع 2001  ناتسناغفأ  ىلع  برحلا  تناك  املثم 

اهريربتو برحلا  هذه  قيوست  ىرج  ذإ  ماع 2003 ؛ يف  هلالتحاو  قارعلا  وزغ  برح 

اًضيأ كلذ  دكأ  امنإ  بسحف ، ةبذاك  تناك  اهنأ  ماع 2003  دعب  ام  تايطعم  دّكؤُت  عئارذب مل 

ريزو لواب ، نلوك  ًالثم  اذهف  كلذب ؛ هلالتحاو  قارعلا  وزغ  رارق  عانص  ضعب  فارتعا 

مامأ ةدكؤملا » قئاقحلا   » هّامس ام  هميدقت  نع  رذتعيو  عجارتي  كاذنآ ، ةيكريمألا  ةيجراخلا 

رارق نأو  ليلضت ، ةيلمعل  ضرعت  هنأ  دكؤيو  رياربف 2003 ، طابش / يف 5  نمألا  سلجم 

.(170) ربمتبس لوليأ / ثداوح  دعب  ذُختا  دق  ناك  قارعلا  وزغ 

ةددحم ةيكريمأ  فادهأ  ققحتت  نأ  هلالتحاو  قارعلا  وزغب  ديرُأ  هنإ  لوقلا  نع  ينغ 



لالحإو قارعلا  يسايسلا يف  ماظنلا  رييغت  ًالوأ ، يتآلا : يف  نمكي  اهزربأ  نأ  ىرن  ، (171)

رودلا ءاغلإ  اًيناث ، .طسوألا  قرشلا  مومع  ةيكريمألا يف  حلاصملا  ءارو  قاسني  رخآ  ماظن 

قرشلا ةقطنم  مومع  ليكشت  ةداعإ  اًثلاث ، .ةلبقم  ةليوط  ةرتفل  قارعلل  رثؤملا  يبرعلا 

.ليئارسإ نمأ  نامض  اًعبار ، .ةيكريمألا  حلاصملاو  ىهامتي  ديدج  وحن  ىلع  طسوألا 

.يلودلا يسايسلا  مرهلا  ةمق  ىلع  يكريمألا  عبرتلا  ةمادإ  اًسماخ ،

ضقانت ىلع  تسسُأ  اهنأ  ماع 2003  ىتح  ةيقارعلا  ةيكريمألا -  تالعافتلا  ةبرجت  ديفت 

ةقالعلا زيمت  ىلإ  كلذ  ىّدأو  ةيقارعلاو ، ةيكريمألا  حلاصملاو  تاعورشملا  نيب  حضاو 

.نواعتلا ىلع  دتمملا  عارصلا  ةيّصاخ  ةبلغب  نامزلا ، نم  ةريصق  تارتف  ءانثتسابو  ةيئانثلا ،

لبقتسملا رضاح  اًيناث :
قارعلا لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا 

(2012 - 2003)
ةفاضإف ةرطخ ؛ ةيلود  ةقباس  نالّكشي  هلالتحاو  قارعلا  وزغ  نأ  ىلع  قفّتي  يأرلا  داكي 

قبطني زايتماب  اًيناودع  ًالمع  اًضيأ  ناك  ، (172) ةيلودلا ةيعرشلا  رطأ  جراخ  لصح  هنأ  ىلإ 

نوناك يف 24  رداصلا  ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةيعمجلا  رارق  نم  ىلوألا  ةداملا  صن  هيلع 

لامعتسا نأ ]...[«  ىلع  صنت  ثيح  ناودعلا ، فيرعتب  صاخلاو  ربمسيد 1974  لوألا /



اهلالقتسا وأ  ةيميلقإلا  اهتمالس  وأ  ىرخأ  ةلود  ةدايس  دض  ام  ةلود  لبق  نم  ةحلسملا  ةوقلا 

]...[«. يسايسلا

وهف ةيقارعلا ؛ ةيكريمألا -  ةقالعلا  ديعص  ىلع  ةيرهوج  لوحت  ةطقن  لالتحالا  اذه  ّدعُي 

، اًمومع اًيجراخو  اًيلخاد  ةلعاف  ماع 1968  دعب  تناك  ةلود  نم  قارعلا  لّوحت  ىلإ  ِّدؤي  مل 

عنص ةيلمع  جراخو  ةدسافو  ةلشاف  ماع 2003 ، لالتحالا يف  ذنم  تحضأ ، ىرخأ  ىلإ 

فادهأل ةضهانم  ةلود  نم  اهلّوحت  ىلإ  اًضيأ  ىّدأ  لب  بسحف ، يبرعلاو  يقارعلا  خيراتلا 

ءارو ةقاسنم  ىرخأ  ىلإ  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  مومع  يف  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا 

.فادهألا هذه 

تاوقل رشابملا  ريثأتلا  وه  قايسنالا  اذه  نينقت  ىلإ  تّدأ  يتلا  تالخدُملا  زربأ  ّلعل 

ىلإ ةدايسلاو  ةطلسلا  لقن »  » لبق هذاختاو ، يقارعلا  رارقلا  عنص  ةيلمع  يف  لالتحالا 

قافتاب قارعلا  طابترا  ريثأت  نع  ًالضف  هدعبو ، وينوي 2004  ناريزح / يف 30  قارعلا 

يجيتارتسالا راطإلا  قافتاب  اًحالطصا  يّمُس  ةدحتملا  تايالولا  عم  ينمأ  يجيتارتسا - 

يتلا تاقافتالا  كلت  نيماضم  عم  اهنيماضم  ىهامتت  يتلا  سطسغأ 2008 ، بآ / يف 4 

، ةيبونجلا ايروكو  نابايلاو  ايناملأ  لثم  لود  عم  اهدقع  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولل  قبس 

فادهألا ءارو  اهقايسنا  يف  ةريصق ، تسيل  ةرتف  تدسجت ، ةلاح  ىلإ  لودلا  هذهب  تضفأ 

.ةيكريمألا

ماع لبق  ةيكريمألا  ةيقارعلا -  تالعافتلا  هب  ديفت  يذلا  هاجتالا  نم  سكعلا  ىلع 



دعب تالعافتلا  هذه  تضفأ  نواعتلا ، ىلع  دتمملا  عارصلا  ةيصاخ  ةبلغب  تزيمت  يتلا  ، 2003

قاسنملا نواعتلا  ةيصاخ  بلغت  ثيح  سكاعم ، رخآ  هاجتاب  نكل  اهنارتقا ، ىلإ  لالتحالا 

ةطلسلا لاقتنا  لعج  قارعلا  يكريمألا يف  يركسعلا  دوجولا  رارمتسا  نإ  .عارصلا  ىلع 

.اًيلكش ًالاقتنا  ويلوي 2004  زومت / نييقارعلا يف  ىلإ  لالتحالا  تاوق  نم  ةدايسلاو 

اهدعُب اهزواجت  ىلإ  ىّدأ  نواعتلا  ةيصاخب  ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  نارتقا  نإ 

ةبراقم يهو  طسوألا ، قرشلاو  يبرعلا  جيلخلل  ةيكريمألا  ةبراقملا  رهوجب  طبترتل  يئانثلا 

ةيجيتارتسالا اهحلاصم  ةدحتملا  تايالولل  نّمؤت  ةيجيتارتسويج  ةئيب  سيسأت  ىلإ  ىعست 

ىلإ ىضفأ  قارعلا  لالتحا  نأ  ىلإ  كلذ  ُّدرمو  .اًيملاعو  اًيميلقإ  ةيسايسلاو ، ةيداصتقالاو 

هلعج ديرف  ىوتسم  ىلإ  قارعلا  رضاح  ةعانص  يكريمألا يف  ريثأتلا ، يلاتلابو  رودلا ، لاقتنا 

.ةيداصتقالا هتاناكمإو  يجيتارتسويجلا  هعقوم  ةيمهأل  ةدحتملا  تايالولا  كاردإو  ىهامتي 

باحسنالا ىتح  ماع 2003 ، دعب  قارعلا  عم  يكريمألا  لماعتلا  ةبرجت  ديفت 

ةيسايسلا ةيساسأ : زئاكر  ثالث  ىلع  تسسُأ  اهنأ  ماع 2011 ، يف  هنم  يركسعلا 

يف يسايس  ماظن  ءانب  ةداعإ  يف  نمكتف  ةيسايسلا  ةزيكرلا  امأ  .ةيركسعلاو  ةيداصتقالاو 

اًقحال حبصي  نأ  اهنمو  اهيلع ، نوكي  نأ  هل  ديرُأ  يتلا  ةيكريمألا  ةروصلاو  ىهامتي  قارعلا 
ونيمودلا (173) ةيرظن  قفو  طسوألا ، قرشلا  مومع  يف  لماش  رييغت  ثادحإل  ًةادأ 

: هلوقب كلذ  نع  ّربع  دق  نبالا  شوب  جروج  يكريمألا  سيئرلا  ناكو  (. Dominos’ Theory)

ةروثلا يف  ةلصاف  ةمالع  نوكيس  طسوألا  قرشلا  بلق  يف  رح  قارع  سيسأت  نإ  »



.(174)« ةيملاعلا ةيطارقميدلا 

دوعيس قارعلا  اهلالتحا  نأ  ةدحتملا  تايالولا  كاردإ  اهادؤمف  ةيداصتقالا ، ةزيكرلا  امأ 

اًيسايس هفيظوتو  يقارعلا  طفنلا  ىلع  ًانمض  ةرطيسلا  يف  نمكت  ال  ةمهم  دئاوفب  اهيلع 

امأ .اهداصتقا  طيشنتل  ءانبلا  ةداعإ  ىلإ  قارعلا  ةجاح  رامثتسا  يف  اًضيأ  امنإ  بسحف ،

ةلزنمب نوكي  نأ  يجيتارتسويجلا ، هعقوم  ءاّرَج  هل ، ديرُأ  قارعلاف  ةيركسعلا ، ةزيكرلا 

يذلا يجيتارتسالا  عبرملا  ةقطنم  مومع  يكريمألا يف  يركسعلا  دوجولل  ساسألا  زكرملا 

، طسوألا قرشلا  نع  ًالضف  ىطسولا ، ايسآو  ايسآ  برغ  لامشو  يبرعلا  جيلخلا  لمشي 

.(175) عبرملا اذه  بلق  عقي يف  قارعلا  نأ  اميس  الو 

دعب هترادإ  ةيفيكل  ةقبسملا  ةيؤرلا  بايغب  قارعلا  يف  ةيكريمألا  تاسايسلا  تزيمت 

كانه نكت  مل  : » (176) نيدوب ارابرب  ةريفسلا  فارتعا  ًالثم  همعدي  يذلا  رمألا  هلالتحا ،

اهب فرتعي  ةئطاخ  تارارق  ذاختا  ىلإ  ةيؤرلا  هذه  بايغ  ىضفأ  . (177)« قارعلا ةرادإل  ةطخ 

نإ : » ًالثم سيار ، ازيلادنوك  كاذنآ  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةريزو  لوقت  ذإ  اهعانص ؛ ضعب 

لوقيو . (178)« قارعلا ةيكيتكتلا يف  ءاطخألا  فالآ  تبكترا  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا 

ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  ةرادإ  نإ  : » قارعلا يف  يكريمألا  يندملا  مكاحلا  رميرب ، لوب 

.(179)« تبكُترا دق  ةريثك  ءاطخأ  نإو  ىضوف ، ةلاح  تناك يف  يقارعلا  نأشلل 

ةيعون ةيبلسلا يف  غلاب  ريثأت  اهل  نوكيس  تاجرُخم  ىلع  ةئطاخلا  تارارقلا  هذه  توطنا 

خيرات تاذ  ةلود  زئاكر  مده  ىلإ  ةلصحملاب ، َّدؤُت ، يهف مل  ماع 2003 ؛ دعب  قارعلا  رّوطت 



ةيطارقميد ريغ  سسأ  هماوق  يسايس  ماظن  سيسأتو  ( 2003 - 1921  ) يراضح

نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  يف  اهترادإو  ةرصاعم  ةلود  ءانب  تامزلتسمو  ىفانتت  ةيراضحو 

ىلع ةرطيسلا  ماكحإ  ةلواحم  ىلإ  لالتحالا  تاوق  ءوجل  ىلإ  اًضيأ  تدأ  لب  بسحف ،

ايجيتارتسالا كلت  دامتعا  لالخ  نم  اهل ، ةيقارعلا  ةمواقملا  مقافت  دعب  اًصوصخ  قارعلا ،

لجأ نمو  دست .» قّرف   » ايجيتارتسا يهو  الأ  اهمادختسا ، نامزلا  ربع  ّلتحُملا  داتعا  يتلا 

ذخألاو ةينثإلاو ، ةيبهذملا  ةصصاحملا  تايلآ  فيظوت  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  تدمَع  كلذ 

، يقارعلا يعامتجالا  جيسنلا  اهسيركتو يف  ةيلكيه  تالالتخا  عرزو  ثاثتجالا ، ةسايسب 

.ةيقرِعلاو ةيفئاطلا  تاعارصلاو  نتفلا  ةراثإ  نع  ًالضف 

عمو ةيقارعلا ، ةينمألاو  ةيركسعلا  نيتسسؤملا  ّلح  تاجرُخم  عم  تايلآلا  هذه  تلعافت 

يلخادلا قارعلا  نمأ  نامضل  ةلّهؤُمو  ةينهم  تاسسؤمب  امهلادبتسا  ىلع  ةردقلا  مدع 

نم .هرارمتساو  ينمألا  يدرتلل  ةمعاد  ةئيب  ءانب  ىلإ  اًيلخاد  ىّدأ  وحن  ىلعو  يجراخلاو ،

.ةمظنملا ريغو  ةمظنملا  ةميرجلا  تاباصع  ترشتناو  ةيفئاطلا  تايشيليملا  تزرب  انه ،

لالتحالا تاوق  عّجش  ةحلسملا  ةوقلا  مادختسا  لالخ  نم  قارعلا  لالتحا  حاجن  نإ 

يف ةيؤرلا  هذه  تدّسجتو  .مهل  نيمواقملا  عم  لماعتلا  ضرغل  ةلثامم  ةيؤر  دامتعا  ىلع 

بولقلاو لوقعلا  بعرلاو يف  فوخلا  عرز  لجأ  نم  فنعلا  تايوتسم  ىلعأ  ىلإ  ءوجللا 

ةمدصلا  (180) تايجيتارتسا فيظوت  ءاج  انه  نمو  .عاضخإلاو  ةرطيسلا  نيمأتل  اًديهمت 

ىضوفلا نع  ًالضف  اهيلع ، اًحضاو  ًالاثم  بيرغ  وبأ  نجس  حئاضف  تناك  يتلا  عيورتلاو ،



سيل طسوألا ) قرشلا  ةقطنم  يف   ) يلاحلا عضولا  نإ  : » اهنع سيار  لوقت  يتلا  ةقالخلا ،

ىضوف يه  ةيادبلا  يف  يطارقميدلا  لوحتلا  ةيلمع  اهزرفُت  يتلا  ىضوفلا  نإو  اًرقتسم ،

.(181)« اًيلاح ةقطنملا  هشيعت  امم  لضفأ  اًعضو  ةياهنلا  جتنُت يف  امّبُر  ةقّالخ ،

ّداضُم فنع  ىلإ  يضفُي  نأ  دب  فنعلا ال  نأ  اوسانت  تايجيتارتسالا  هذه  عانُص  نأ  ودبي 

دقو . (182) فدهلا ثيح  نم  هعم  فلتخيو  راشتنالاو ، ةّدشلا  ثيح  نم  لوألاو  بسانتي 

ذختاو يسايس ، ريغ  رخآو  يسايس  فنع  ىلإ  كاذنآ  قارعلا  داضملا يف  فنعلاو  فنعلا  عزوت 

، يسايسلا فنعلا  ناك  انه  نم  .هتاجرُخم  نم  اًديفتسم  هرارمتسال  ًءاطغ  لوألا  نم  ريخألا 

ىلوألا مايألا  ذنم  قارعلا  يف  ةرمتسملا  ةينمألا  ةيلاكشإلا  رهوج  وه  لازي ، الو 

.(183) لالتحالل

نأ مهضعب  دافأ  امنيبف  (184) ؛ ةيلاكشإلا هذه  يكريمألا يف  رودلا  نأشب  ىؤرلا  تنيابت 

هتاجرخم نأ  اهدافم  ةيؤر  نم  اًقالطنا  ينمألا  رارقتسالا  مدع  ءارو  تناك  لالتحالا  تاوق 

تناك ةيكريمألا  تاوقلا  نأ  مهريغ  دّكأ  قارعلا ، يف  يكريمألا  يركسعلا  ءاقبلا  رّربتس 

تامزألل ةيلودلا  ةعومجملا  ةيؤر  عم  قفّتن  نحنو  .قارعلا  نمألا يف  ظفح  مامص  ةلزنمب 

دوقولاب قارعلا ) يف   ) فنعلا ُّدمت  تناك  يتلا  يه  ةدحتملا  تايالولا  نأ  : » تدّكأ امدنع 

.(185)« هسفن تقولا  هيوتحتو يف 

ىضفأ يف قارعلا  نمألا يف  نامض  ىلع  لالتحالا  تاوق  ةردق  مدعل  جرخم  داجيإ  َرُّذعت  نإ 

يفف 27 قارعلا ؛ ميسقت  ةركف  ًالثم  اهنم  تايجيتارتساو ، راكفأ  ةّدعب  ذخألا  ىلإ  هتقو 



خويشلا سلجم  ةيجراخلا يف  تاقالعلا  ةنجل  سيئر  ندياب ، مّدقت  ربمتبس 2007  لوليأ /

ةيدرك تاليود ، ثالث  ىلإ  اًيبهذمو  اًيقرع  قارعلا  ميسقتب  تضق  ةطخب  كاذنآ ، يكريمألا 

ةلودلا ميسقت  رارغ  ىلع  ، (186) بونجلا يف  ةيعيشو  طسولا  يف  ةينسو  لامشلا  يف 

.ةيفالسغويلا

ةيرشبلا رئاسخلا  مظاعت  عم  ةطخلا  هذه  ذيفنتل  ةيتاذلا  عاضوألا  بايغ  نأ  ديب 

( اًيسفن ضيرم  يدنج  حيرج و100.000  نم 60.000  رثكأو  ليتق   4500  ) ةيكريمألا

ةيكريمأ ةضهانم  نع  ًالضف  ، (188)( رالود رايلم  وحن 800   ) ةيداملا اهتفلكت  مقافتو  ، (187)

نّمؤت ةليدب  جراخم  ريكفتلا يف  ىلإ  ىضفأ  قارعلا ، يركسعلا يف  دوجولل  ةدعاصتم  ةيلخاد 

تايالولل ةيلودلا  ةعمسلا  رّثؤي يف  لكشب ال  قارعلا  نم  يكريمألا  يركسعلا  باحسنالا 

كاراب يكريمألا  سيئرلا  هّامس  امك  ، (189) لوؤسملا باحسنالا  ناكو  .اهتناكم  يفو  ةدحتملا 

.لثمألا جرخملا  وه  امابوأ ،

قافتالا يف ىلإ  كلذ  ىدأو  .ةيقارعلا  ةموكحلا  عم  مهافتلا  نم  دب  ناك ال  كلذ  لجأ  نم 

قارعلا نيب  دمألا  ةليوطلا  ةقادصلاو  نواعتلا  ةقالعل  ئدابملا  نالعإ   » ىلع ماع 2008 

يهو يجيتارتسالا ، راطإلا  قافتاب  اًحالطصا  ىمسُملاو  ةيكريمألا ،» ةدحتملا  تايالولاو 

هاجتاب ربلا  قيرط  نع  قارعلا  نم  يكريمألا  يركسعلا  باحسنالا  اهبجومب  ىرج  يتلا 

ماع 2011. ةياهن  ةيتيوكلا يف  يضارألا 

يذلا رمألا  يكريمألا ، سرغنوكلا  ىلع  ضرعُي  قافتالا مل  اذه  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجت 



ةدحتملا تايالولاو  قارعلا  نيب  لدابتملا  نمألا  قافتا  دقع  تقفار  يتلا  اهسفن  ةلاحلا  رّركُي 

ىلع اًضيأ  ضرعُي  هنأ مل  امك  ماع (190)1958 . دعب  الإ  هنومضم  رشنُي  يذلا مل  ماع 1954 ، يف 

يقارعلا ماعلا  يأرلل  دَرُي  ةيرس مل  دونبب  هنارتقا  ىلإ  دوعي  امّبر  اذهو  يقارعلا ، باونلا  سلجم 

.اهيلع عالطالا 

نإف رضاحلا ، تايطعمو  يضاملا  قئاقح  نع  لزعم  يف  سيل  لبقتسملا  نأ  نم  اًقالطنا 

ىتح ليربأ 2003  ناسين / يف 9  لالتحالا  ذنم  ةيكريمألا  تاسايسلا  تاجرُخم 

يوطنت نأ  نم  ّدُب  ربمسيد 2011 ال  لوألا / نوناك  يف 18  هنم  يركسعلا  باحسنالا 

مث نمو  قارعلا ، لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  دهاشم  ةرّثؤم يف   (191) تايعادت ىلع 

.ةيئانثلا ةقالعلا  يف 

رضاحلا لبقتسم  اًثلاث :
لايح ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  دهاشم 

قارعلا
، اهاوس لايح  لودلا  ىدحإل  ةيجراخلا  ةسايسلا  لبقتسم  فارشتسا  نكمي  ال  امبر 

هذه مدختسُتو  .ةسايسلا  هذهل  ةماعلا  تاهّجوتلا  نع  لزعمب  ةيئانثلا ، ةقالعلا  مث  نمو 

اهلاثمو دّدحم ، وحن  ىلع  ةيلودلا  تالعافتلاو  ةكرحلا  طامنأ  هيجوتل  ةرانم  ةداع  تاهّجوتلا 



وأ و / ةيميلقإلا  تالعافتلا  يف  فّثكملا  سامغنالاو  ةيبسنلا ، ةيجراخلا  ةيسايسلا  ةلزعلا 

.(192) امهاوسو ةيلودلا ،

ةيلخاد ةيلكيهلا ، تاريغتملا  نم  ددع  ريثأت  رارمتسا  نع  ةداع  تاهجوتلا  هذه  مجنت 

تايطعم فالتخا  ءارج  ىرخأ  ىلإ  ةلود  نم  ةرورضلاب  اهنيماضم  فلتخت  ةيجراخو ،

نأ نود  لُحي  مل  ماع  هّجوتب  ذخألا  رارمتسا  نأ  ديب  ، (193) ناسنإلا رودو  ناكملاو  نامزلا 

وه كرتشم  مساق  يف  ىرخألا  تاسايسلا  نم  اهاوس  عم  ةيجراخلا  ةسايسلا  يقتلت 

.رييغتلا ىنعمب  كارحلا ؛ نوناق  وه  ةايحلا ، نيناوق  دحأ  ىلإ  اًعيمج  اهعوضخ 

، ريغتت ال  ةيجراخلا  ةسايسلا  نأ  ضارتفالا  نوناقلا ، اذهل  اًعبت  اًيملع ، حصي  ال  املثم 

هيلإ تضفأ  يذلا  رييغتلاف  ةيرارمتسالا ؛ يغلُي  رييغتلا  نأ  ضارتفالا  اًضيأ  ّحصي  هنإف ال 

ةقباس ٍةدّدحم  ٍتاريغتم  ريثأت  ةموميد  نود  لُحي  نامزلا مل  ربع  ىربكلا  ةيخيراتلا  تالوحتلا 

ةسايسلا ةيؤر  نإ  .ةفلتخم  ضارغأل  ًالثم  ةيركسعلا  ةوقلا  مادختسا  ّرمتسا  ذإ  اهيلع ،

اهماوق ةينهذ  ةيلآب  ديفُت  اهنأو  بسحف ، رييغتلاو  ةيرارمتسالا  نيب  عزوتت  اهنأك  ةيجراخلا 

عونتلاو ددعتلا  ةركف  يغلت  ةيلآلا  هذه  لثم  نإ  ذإ  ميقتسي ،] رمأ ال  ، ] هضيقنو ءيشلا  ةيئانث 

حوتفم لبقتسملا  نإف  ىتش ، ناولأ  ىلع  ةحوتفم  ةايحلا  نأ  امكو  .ءايشألا  لصأ  ةنماكلا يف 

.اهيف بوغرملا  وأ  ةلمتحملا و / وأ  ةفلتخملا و / ةنكمملا  روصلا  ىلع 

ةثالث نيب  عمجت  ةينهذ  ةيلآ  نم  ثحبلا  اذه  عوضوم  دهاشم  لوانت  يف  قلطننس  اذهل 

اهنم دحاو  لك  نأ  ًاملع  اًعم ، رييغتلاو  ةيرارمتسالاو  رييغتلاو ، ةيرارمتسالا ، يه : دهاشم 



.ددحم نومضمب  ديفي 

تسّسُأ يتلا  تاضارتفالا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجت  عباتتلاب ، دهاشملا  هذه  لوانت  لبق 

ىنعمب  ) تايطعم نم  اًقالطنا  اهنم  لك  ىلع  ةنهربلا  ىلإ  راصُيس  دهاشملا  هذه  اهيلع 

نوكتس اهنأ  ىرن  ةيقارع  تايطعمب  لوألا  نرتقي  .تايوتسم  ةثالث  ىلع  عّزوتت  تامّوقم )

يلخادلا عقاولا  تايطعم  رثأب  يناثلا  ديفي  امنيب  .قارعلا  لايح  ةيكريمألا  ةسايسلا  ةرثؤم يف 

ىوق تاقالع  ةعيبط  رثأ  سكعيف  ثلاثلا  امأو  .ةسايسلا  هذه  يف  يكريمألا  يجراخلاو 

ىلع زيكرتلا  ىلإ  راصُيسو  .اًضيأ  ةسايسلا  هذه  يف  ةدحتملا  تايالولا  عم  ةلعاف  ةيميلقإ 

.بسحف ليئارسإو  ايكرتو  ناريإو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا 

ماع ةرورضلاب يف  نرتقيس  ثحبلا  اذه  عوضوم  لبقتسم  نأ  ىرن  مّدقت ، ام  ءوض  يف 

: اهيلع حتفني  ةثالث  نم  دهشمب   2022

.ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  قارعلا يف  ةناكم  ةيمهأ  ةموميد  ةيرارمتسالا : دهشم   -

.ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  قارعلا يف  ةناكم  عجارت  رييغتلا : دهشم   -

ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  يف  نزاوتملا  فيكتلا  رييغتلاو : ةيرارمتسالا  دهشم   -

.قارعلا لايح 

ةيرارمتسالا دهشم   1 -
قئاقحل اًعونو ، ًامك  اًيهاجتا ، اًدادتما  ّدعُي  لبقتسملا  نأ  ةركف  نم  دهشملا  اذه  قلطني 



تايطعملا كلت  ريثأت  هاجتا  رارمتسا  هماوق  ٍضارتفا  ىلع  مَث  نم  سَّسؤيو  رضاحلا ، يضام 

ةناكمب مَث  نمو  يكريمألا ، كاردإلا  ةمدقتم يف  ةناكمب  قارعلا  عّتمتي  نأ  ىلإ  تضفأ  يتلا 

ماع 2022. دودح  ىلإ  كلذو  ةيكريمألا ، ةيجراخلا  ةسايسلا  ةمدقتم يف 

ماع ىتح  ىقبتس  ةيقارعلا  ةيكريمألا -  تالعافتلا  نأ  ضارتفالا  اذه  ديفي  كلذ ال  عم 

فقاوملا مَث  نمو  حلاصملا ، فالتخاب  اهنارتقا  ناكمإ  ىلع  ةيصع  وأ  و / ةنكاس   2022

لثامتت ال  ةيعبتلا ، تاقالع  ّلظ  يف  ىتح  ةيلودلا ، حلاصملا  نأ  رّكذتنلو  .تاسايسلاو 

تالعافتلا هذه  يفرط  نم  لك  عبتي  نأ  لامتحا  دهشملا  اذه  يغلي  ال  اذل  .قلطم  لكشب 

، اهل رخآلا  فرطلا  ةيؤر  ىهامتت يف  ةيملاع ال  وأ  ةيميلقإ و / اياضق  لايح  كولسلا  نم  اًطامنأ 

.تالعافتلا هذه  رّتوت  ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  ام 

ةيئانثلا ةقالعلا  ءاقب  ةموميد  ىلع  لدابتملا  صرحلا  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي  كلذ  عم 

ىلإ يضفي  امل  اًبنجت  ةلمتحملا ، تافالخلا  ّضف  ىلإ  يعسلا  ىلإ  عفديس  يذلا  وه  ةديطو 

قطنملاب ةموكحم  ىقبتس  ةقالعلا  هذه  ةيمانيد  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي  انه ، نم  .اهروهدت 

.هيلع تسّسُأ  يذلا  ماعلا 

ةيقارعلا تايطعملا  أ - 

، قارعلل يكريمألا  كاردإلا  ةيعون  ةرثؤم يف  ترمتسا  يتلا  كلتب  تايطعملا  هذه  نرتقت 

حلاصملا يف  اهزربأ  لّثمتيو  .اهريثأت  عجارت  ىلإ  هنم  يركسعلا  باحسنالا  ِّدؤُي  مل  يتلاو 

.ةيقارعلا ةيركسعلا  ةجاحلا  نع  ًالضف  يجيتارتسويجلا ، عقوملاو  ةيداصتقالا 



ةيداصتقالا حلاصملا  ( 1)

رامثتسالا ىلإ  قارعلا  تاجاحب  موعدم  وهو  حلاصملا ، هذه  رهوج  يقارعلا  طفنلا  ّدعُي 

هقيوستو هجارختسا  ةيكريمألا يف  ةكراشملا  خيرات  روذج  دوعتف  طفنلا ، امأ  .داريتسالاو 

نيب اهصصح  تعّزُوو  قارعلا  طفن  ةكرش  تسّسُأ  ماعلا  كلذ  يفف  ماع 1928 ؛ ىلإ 

ٍواستم وحن  ىلع  ةيدنلوهلاو ) ةيسنرفلاو  ةيزيلكنإلا   ) ةيبوروألاو ةيكريمألا  تاكرشلا 

يكلملا دهعلا  ناك  يتلا  حلاصملا  هذه  نإ  . (194) اهنم ٍلكل  ةئملا  يف  لداعُت 23.75  ةبسنب 

رمألا ىهتناو  ميجحتلا ، نم  عونل  ماع 1958  دعب  ضّرعتت  تأدب  اهنيمأت ، ىلع  اًصيرح 

جراخ ماع 2003  ىتح  يقارعلا  طفنلا  ناك  اذل  ماع 1972 . اهاوس يف  عم  اهميمأت  ىلإ 

هيلع تناك  ام  ىلإ  لاحلا  تداع  ماع 2003  قارعلا يف  لالتحابو  .هل  يكريمألا  فيظوتلا 

وحن جرختست  تناك  ىربكلا  ةيكريمألا  ةيطفنلا  تاكرشلا  نأ  امكف  ماع 1972 . لبق 

تاكرشلاو يه  تحضأ  ميمأتلا ، لبق   (195) اهقّوستو يقارعلا  طفنلا  عابرأ  ةثالث 

.هيف ةلماعلا  ةيطفنلا  تاكرشلا  مهأ  نم  قارعلا ، لالتحا  دعب  ةيناطيربلا ،

قارعلاف ةدكؤملا ؛ هتايطايتحا  رادقم  ىلإ  يقارعلا  طفنلاب  تاكرشلا  هذه  مامتها  دوعي 

ةيبرعلا ةكلمملا  دعب  دكؤم  يطايتحا  ربكأ  يناث  ىلع  رفاوتي  ماع 2010  يف  ىحضأ 

ةيطفنلا تاكرشلا  نأ  نع  ًالضف  ، (196) ليمرب رايلم  يواسي 143.1  امبو  ةيدوعسلا ،

تارتفبو ةبسنب 51/ 49 )  ) ةكراشم دوقع  قفو  قارعلا  يف  لمعت  تراص  ةيكريمألا 

بناج راص يف  يقارعلا  طفنلا  نإ  : » لوقلا ىلإ  ىدأ  ام  اًماع ، نيب 25 و40  حوارت  ةينمز 



.(197)« تاكرشلا هذه  ىدل  ةنيهر  هنم  مهم 

اذه ضرتفي  اهحلاصم ، ةموميدو  اهتارامثتسا  تاكرشلا  هذه  نمؤت  نأ  لجأ  نم  اذل ،

.ةيباجيإ قارعلاب  ةدحتملا  تايالولا  ةقالع  نوكت  نأ  ىلع  ةصيرح  نوكتس  اهنأ  دهشملا 

ريثأتلا ةسرامم  ىلإ  تاكرشلا  هذه  دمعت  نأ  ةيرارمتسالا  دهشم  دعبتسي  ضرغلا ال  اذهلو 

وأ هعم ، ةقالعلا  عجارت  نود  ةلوليحلل  قارعلا  لايح  يكريمألا  رارقلا  عنص  ةيلمع  يف 

.اهحلاصم دّدُهت  دق  ةيقارع  تاءارجإ  ًةيشخ  رتوتلا ، ةيصاخب  اهنارتقا 

، هرود ةيمهأ  رارمتسا  ةركف  كلذك  عبنت  دَّكؤملا  يقارعلا  يطفنلا  يطايتحالا  مجح  نم 

ةمعاد ةيلود  عاضوأ  بيترتل  اًضيأ  امنإ  بسحف ، ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  هقفدت  نامضل  ال 

بناج يف  بلطتي ، عورشملا  اذه  حاجنف  يكريمألا ؛ ينوكلا  عورشملل  يئاهنلا  فدهلل 

ةجاح نأ  نم  اًقالطناف  .قارعلا  طفن  هنمو  يبرعلا ، جيلخلا  لود  طفن  عومجم  فيظوت  هنم ،

، رارمتساب دعاصتت  طفنلا  ىلإ  ًالثم ، دنهلاو  نيصلاك  ، (198) ىربكلا ةيداصتقالا  ىوقلا 

طامنأ يف  ريثأتلل  بيهرتلا  وأ  بيغرتلا  تاودأ  لالخ  نم  ةجاحلا  هذه  مادختسا  حبصي 

يكريمألا يف يموقلا  نمألا  ايجيتارتسا  نأ  ركذتنلو  .ًانكمم  ةيكريمألا  ةحلصملل  مهكولس 

ظافتحالا تدارأ  اذإ  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نأ  تدافأ  نيرشعلاو  يداحلا  نرقلا 

ءارآ دكؤت  انه  نمو  . (199) ملاعلا ةقاطلا يف  تادادمإ  ىلع  ةرطيسلا  اهيلعف  ةيملاعلا ، اهتناكمب 

ديهمتلا لالتحالا  اذه  دارأ  امّبرف  ، (200) طفنلا ببسب  ًالصأ  اناك  هلالتحاو  قارعلا  وزغ  نأ 

ةينغلا يف قطانملا  جمد  نع  مجانلا  دحوملا ، يطفنلا  ميلقإلا  ءاشنإل  ةمئالملا  ةئيبلا  ليكشتل 



عضخت ةدحاو  ةقطنم  يف  امهميسقت ، دعب  ناريإو ، قارعلا  اهنمو  يبرعلا ، جيلخلا  لود 

.(201) ةيكريمألا حلاصملاو  ىشامتت  ةدارإل 

ةيطفنلا هتعانص  ريوطت  ىلإ  قارعلا  ةجاح  نم  اًضيأ  طفنلا  ةيمهأ  عبنت  دهشملا  اذه  يف 

، اًيناث .اهريوطتو  ةعانصلا  هذهل  ةيتحتلا  ةينبلا  ليهأت  ةداعإ  ًالوأ ، يف(202):  نمكت  يتلا 

نم يطفنلا  جاتنإلا  لدعمب  ءاقترالل  ًاليبس  طفنلا  عاطق  يكريمألا يف  رامثتسالا  عيجشت 

.(203) ًالقح ةغلابلاو 73 نآلا  ىتح  ةفشتكملا  رابآلا 

رامثتسالا ىلإ  هتجاح  نم  اًضيأ  ةيداصتقالا  قارعلا  ةيمهأ  عبنت  مّدقت ، ّامع  ًالضف 

ةيلوألا دراوملا  نم  ٍريبك  ٍنوزخم  ىلع  رفاوتي  هنأ  اًصوصخ  ىرخألا ، هدراوم  يجراخلا يف 

ام خلإ ، تافسوفلاو ...  موينارويلاو  رمحألا  قبئزلاك  هبرغو ، هلامشو  هبونج  يف  ةنيمثلا ،

.رامثتسالا ضارغأل  ةيكريمألا  تاكرشلل  ةيرغم  اًقوس  هلعجي 

ةجراخو ةرمدُم  يقارعلا  داصتقالل  ةيتحتلا  ىنبلا  ءاقب  رارمتسا  ىدأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

ماع 2013 غلب يف  ثيح   ) جيردتلاب طفنلا  نم  يقارعلا  لخدلا  دعاصت  عم  جاتنإلا  نع 

داصتقا ىلإ  ماع 2003  دعب  يقارعلا  داصتقالا  لّوحتي  نأ  ىلإ  رالود ) رايلم  وحن 150 

نمو .اهاوسو  ةرواجم  لود  نم  داريتسالا  لالخ  نم  هتاجاح  عابشإ  ىلإ  ىعسي  يكالهتسا 

 - ةيكريمألا ةقالعلا  ءاقب  نإ  .لودلا  نم  ريثك  تاكرش  اهيلع  سفانتت  اًقوس  ىحضأ  انه 

نأ اًصوصخ  قوسلا ، هذه  يف  ىلثم  ةصرف  ةيكريمألا  تاكرشلل  حيتي  ةديطو  ةيقارعلا 

.اًيلاع ّرمتسا  اهمجح 



يجيتارتسويجلا قارعلا  عقوم  ( 2)

كلذو ةبجوم ؛ ةيدرط  ةقالع  ينمألا  يركسعلا -  ريغتملاو  يفارغجلا  ريغتملا  نيب  موقت 

ذخألا اهيلع  بّترُت  لودلا  ىدحإل  ةيفارغجلا  ةقيقحلا  نأ  وه  امهلّوأ   :(204) نيمهم نيريغتمل 

اهتراجت ةكرحو  ةيركسعلا  اهتيجيتارتسا  ديعص  ىلع  ةتباث  نوكت  داكت  ةيكولس  طامنأب 

ةيعون ديدحت  ىلع  يوطنت  ةقيقحلا  هذه  نأ  وه  امهيناث  و .ةيميلقإلا  اهتاقالعو  ةيلودلا 

.لعفلا ىلع  اهتردق  نم  بناج  ريثأت يف  ىلع  مَث  نمو  ةيناكسلاو ، ةيداصتقالا  اهتايطعم 

هذه يوطنتو  (205) ؛ ةّدتُمم يفارغجلا  هعقوم  ةيمهأف  قارعلا ؛ ىلع  هسفن  رمألا  قبطني 

قارعلا ايفارغجف  (206) ؛ ايفارغجلا نبغ  هدافمو  يبلس ، لوألا  نيفلتخم : نيدعُب  ىلع  ةيمهألا 

غلبي دودحب  نيتيبرع  ريغ  نيتلود  ةيبرعلا ، لودلا  نم  ددع  ىلإ  ةفاضإ  يذاحي ، هتلعج 

عبانم ىلوألا يف  مّكحتت  امنيبو  .اًقرش  ناريإو  ًالامش  ايكرت  امهو  ، (207) ملك اهلوط 1842 

جيلخلا ىلع  ةدودحملا  ةيرحبلا  هتلالطإ  ةيناثلا يف  مكحتت  ةيربلا ، هذفانم  دحأو  تارفلا  رهن 

امهتاردق تادرفم  يف  قارعلا  نع  نافلتخت  امهنألو  . (208) ملك زواجتت 17  ال  يتلا  يبرعلا 

اًرمتسم نوكي  نأ  داك   (209) يبلس ريثأت  ىلع  قارعلا  لايح  امهتسايس  توطنا  لعفلا ، ىلع 

.اًفيعض نوكي  امدنع  اًصوصخ  ةيجراخلا ، ةيسايسلا  هتكرح  طامنأ  يف 

ىلإ يبرعلا  جيلخلا  ةمهم يف  حلاصم  اهل  لود  عوزنب  ديفيو  يباجيإ ، وهف  يناثلا ، دعبلا  امأ 

ةددعتم ةيمهأ  ىلع  يوطني  عقوملا  اذهف  .حلاصملا  هذهل  ًامعد  يفارغجلا  قارعلا  عقوم  فيظوت 

قرط يف  مّكحتيو  ابوروأو ، ايقيرفأو  ايسآ  تاراق  نيب  لصو  ةقلح  لّثمُي  ذإ  نيماضملا ،



لّثمُي هنأ  نع  ًالضف  ايقيرفأو ، ايسآ  نيبو  برغلاو  قرشلا  نيب  ةيجيتارتسالا  تالصاوملا 

ايسآ طسوو  ايسآ  برغ  لامشو  يبرعلا  جيلخلا  قطانم  نيب  يجيتارتسا  ءاقتلا  ةطقن 

قلطأ نأ  يكسنجيربل  قبس  يتلا  ةقطنملا  نمض  عقي  هنأ  نع  ًالضف  ، (210) طسوألا قرشلاو 

.يسايسلا رارقتسالا  مدعب  اهعقاو  نارتقا  رارمتسال  ةمزألا ،» سوق   » مسا اهيلع 

ىلإ عّلطتلا  يف  تّرمتسا  يتلا  لودلا  مدقم  يف  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  تناك 

ءارج تدمع ، ثيح  اهحلاصمل ؛ ًانيمأت  كلذو  ةيجيتارتسويجلا ، قارعلا  ةيمهأ  فيظوت 

اهتابيترتب امإ  قارعلا  طبر  ىلإ  ةدرابلا ، برحلا  نامز  يف  ةيمهألا ، هذه  داعبأ  اهكاردإ 

عم هتقالع  نم  دحلا  ىلإ  اهيعسب  وأ  ماع 1958 ، لبق  يتايفوسلا  داحتالا  دض  ةيركسعلا 

لعج ىلإ  تعّلطت  اهنإف  برحلا ، هذه  ءاهتنا  دعب  امأ  ماع 1968 . دعب  يتايفوسلا  داحتالا 

ةركف قيوستل  ًةفاضم  ًةماعد  هتيمهأ  نم  ذخّتي  ًالخدم  قارعلا  عم  ماع 1991  برح 

.ديدجلا يلودلا  ماظنلا 

ىلعو ةنكمم ، ةدم  لوطأل  هيف  يكريمألا  يركسعلا  ءاقبلا  نيمأت  قارعلا  لالتحاب  ديرُأ 

نابايلاو ايناملأك  اًيكريمأ ، اهلالتحا  قبس  يتلا  لودلا  كلت  عم  هسفن  رمألاو  قفاوتي  وحن 

، يبرعلا جيلخلا  لامش  ةيكريمألا يف  ةيركسعلا  تاوقلا  راشتنال  ًالامكتسا  ةيبونجلا ، ايروكو 

يركسعلا باحسنالا  نأ  حيحص  . (211) لالتحالا ماوعأ  ةرم يف  لوأ  ققحت  يذلا  رمألا 

قارعلا ةيمهأ  ِغلُي  هنأ مل  ديب  ةقطنملا ، هذه  يداملا يف  دوجولا  رارمتسا  نود  لاح  قارعلا  نم 

.يكريمألا كاردإلا  ةيجيتارتسويجلا يف 



ةيقارعلا ةيركسعلا  ةجاحلا  ( 3)

لودب ةنراقم  اًيركسع  ةفيعض  ةلود  قارعلا  نم  يكريمألا  يركسعلا  باحسنالا  كرت 

يف يقارعلا ، شيجلا  ناكرأ  سيئر  يرابيز ، ركباب  قيرفلا  هدكؤي  يذلا  رمألا  ةفاك ، راوجلا 

ماع 2020»(212)، ةياغ  ىلإ  هئاوجأو  هدودح  ةيامح  قارعلا  رودقم  يف  نوكي  نل  : » هلوق

تاوقلا بحس  ىلع  ةقفاوملا  مدعب  يقارعلا  ءارزولا  سيئر  ىلإ  هتحيصن  ضرعم  اذهو يف 

.ماعلا كلذ  لبق  قارعلا  نم  ةيكريمألا  ةيركسعلا 

يكريمألا حالسلاب  دّوزتلا  ّدُع  ةيقارعلا ، ةيركسعلا  ةردقلاب  ءاقترالا  لجأ  نم  اذل ،

ةيركسعلا ةديقعلا  عم  يهامتلا  ىلإ  ةيقارعلا  ةيركسعلا  ةسسؤملا  باهذ  دعب  اًصوصخ  ًامهم ،

، مادختسالل ةحلاصلا  قارعلا  ةحلسأ  ريمدتب  لالتحالا  تاوق  تماق  نأ  دعبو  ةيكريمألا ،

دودحلا طبض  نع  ةزجاع  ةوق  ديدجلا »  » يقارعلا شيجلا  حبصي  نأ  ىلإ  ِّدؤُي  يذلا مل  رمألا 

ةيكريمألا ةيامحلا  ةيلدج  ىلإ  يقارعلا  ينطولا  نمألا  عاضخإ  ىلإ  امنإ  بسحف ، ةيقارعلا 

يقارعلا راوجلا  لود  فعضأ  نأ  ةجرد  ىلإ  ةيقارعلا  ةلودلا  تفعض  كلذ  ءارجو  .كلذك 

عوزن عم  هسفن ، تقولا  يف  لباقتت ، ةيقارعلا  ةجاحلا  هذه  نأ  ديب  . (213) اهديدهت ىلع  ةرداق 

ةرداقو هيف  ةبغار  ةلود  ىلإ  حالسلا  اهريدصت  ةراجت  معد  ىلإ  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا 

، رخآلا وه  يكريمألا ، حالسلا  حبصي  انه  نمو  .قارعلا  ةلود  يه  ، (214) هنمث عفد  ىلع 

.اهل ًامعادو  ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  ةعيبط  ديدحت  اًرثؤم يف  ًالخدم 

؛ ةقالعلا هذه  ماع 2009 ) ذنم  لوعفملا  ذفان   ) يجيتارتسالا راطإلا  قافتا  اًضيأ  معدي 



قاطن جراخ  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولل  اًسيئر  اًفيلح  قارعلا  نم  تلعج  هنيماضمف 

هلعجي ةيكريمألا  ةيجيتارتسالا  حلاصملا  نم  قارعلا  بارتقا  نأ  امك  . (215) يسلطألا فلح 

ريغ ةقالع  لالخ  نم  ىمظع  ةوقب  طبترت  يتلا  ةلودلا  كلت  لاح  عم  ىواستي  عضو  يف 

عالضأ اًزاجم  لّكشُت  اهلايح  كولسلا  نم  طامنأب  ذخألا  ىلإ  هعفدي  يذلا  رمألا  ةئفاكتم ،

ال اهنكل  قارعلا ، اهيلع  لصحي  يتلا  دئاوفلا  كلت  لوألا  علضلا  دافم  ٍقلغنم : ٍثلثم 

.كاكفلا اذه  نع  ةمجانلا  ةظهابلا  ةفلكتلا  ءارج  ةقالعلا  هذه  نم  كاكفلا  ىلع  هدعاست 

ءاقترالاو ةدحتملا  تايالولا  عم  نواعتلا  ةقالع  ةمادإ  ىلع  صرحلا  يناثلا  علضلا  ماوقو 

ىمظعلا ةلودلا  هذه  ءادعتسا  قارعلا  بنجت  ىلإ  ريشي  وهف  ثلاثلا ، علضلا  امأ  .اهب 

.هجئاتنو كولسلا  اذه  لثم  فيلاكت  لمحت  ىلع  هتردق  مدع  هنم  اًكاردإ  اهيدحتو ،

راركت ىلإ  يه  دمعتس  ةدحتملا ، تايالولا  عم  هتقالع  ديطوت  ىلإ  قارعلا  دمعيس  املثم 

ءارزولا سيئر  لاق  ماع 2011 ، يف  امهئاقل  دعبف  ةفلتخم ، ٍدعُص  ىلع  همعد  اهدادعتسا 

دّكأ اميف  ةيكريمألا ،» تاوقلا  باحسناب  يهتنت  نل  ةيئانثلا  تاقالعلا  نإ  : » يقارعلا

باحسنالا دعب  قارعلل  ًةدناسمو  ًةبيرق  نوكتس  هدالب   » نأ يكريمألا  سيئرلا 

.(216)« يركسعلا

اًيجراخو اًيلخاد  يكريمألا  عقاولا  تايطعم  ب - 

ءدبلا ىلإ  ماع 1991  يف  قارعلا  ىلع  برحلا  تاجرخمو  ةدرابلا  برحلا  ءاهتنا  ىدأ 

نامزلو ةديحو  ىمظع  ةلودك  اًيميقو ، اًيعامتجا  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  قيوستب 



تاراضحلا عارصو  امايوكوفل ، خيراتلا  ةياهن  تالوقم  ًالثم  انه  ركذتنل  .ليوط  لبقم 

ىلع تالوقملا ، هذه  نإ  .مهاوسو  نياتشرلوو ، ليوناميإل  ةريخألا  ةظحللاو  نوتغنتنهل ،

حيتُت ةيجراخو  ةيلخاد  تايطعم  تاجرُخم  يف  اهل  اًدنس  دجت  اهيلع ، ذخآملا  نم  مغرلا 

.ىمظع ةوقك  رثؤم  يلود  رود  ءادأ  رارمتسالا يف  ةدحتملا  تايالولل 

يتلا ةيكريمألا ، ةيفرعملاو  ةيداصتقالاو  ةيركسعلا  تاردقلا  ةيعون  رّكذتنل  اًيلخاد ،

، اًيجراخ امأ  .اًيملاع  رثؤملاو  فداهلا  لعفلا  زئاكر  ىلع  رفاوتت  ةدحتملا  تايالولا  تلعج 

رود ءادأ  يف  ةبغارلاو  ةرداقلا  ةيلودلا  ةّوقلا  كلت  بايغب  مستي  لازي  ال  يلودلا  عقاولاف 

ةيلود ىوق  صرح  نع  ًالضف  ةدرابلا ، برحلا  ةبقح  يف  يتايفوسلا  رودلاو  لثامتي  يلود 

قافآ ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  عم  اهنواعتب  ءاقترالا  ىلإ  ًالثم ، ايناملأو  دنهلاو  نيصلاك  ةدعاص ،

نأ ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  خيرات  ديفيو  .اهعم  عارصلا  بنجت  مَث  نمو  بحرأ ،

وردوو ذنم  ةيكريمألا  تارادإلا  ءاسؤر  هنيمأت  ىلإ  ىعس  اًفده  تناك  ةماعزلا  هذه  ةموميد 

اهدامتعا ىرج  يتلا  تاودألاو  يبزحلا  ءامتنالا  نع  رظنلا  ضغب  امابوأ ، ىلإ  نوسلو 

يهو  ) ةيكذلا ةّوقلا  مادختسا  ليضفت  ىلإ  َدَمَع  امابوأ  سيئرلا  نأ  ًالثم ، ركذتنل ، .هقيقحتل 

نبالا شوب  سيئرلا  بهذ  امنيب  ةمعانلا ،) ةوقلاو  ةنشخلا  ةوقلا  نيب  اهيف  مغانتلا  يرجي  ةيلآ 

قيقحت ىلإ  ىعس  امهالك  نأ  ًاملع  ةيركسعلا ،) ةوقلا   ) ةنشخلا ةوقلا  مادختسا  ذيبحت  ىلإ 

.يلودلا مرهلا  ةمق  ىلع  يكريمألا  عُّبرتلا  ةموميد  هسفن : فدهلا 

نم اهاوِسك  اهنأ ، ينعت  اًيلاح ال  ةدحتملا  تايالولا  اهب  ىظحت  يّتلا  ةيلودلا  ةناكَملا  نإ 



عجارت ليطعت  لالخ  نم  ةناكملا  هذه  سيركت  دّدرتت يف  نل  خيراتلا ، ربع  ىمظعلا  ىوقلا 

ةيلعاف يف  ةيلخادلا  ةيلكيهلا  اهتالالتخا  راثآ  نم  دحلا  لالخ  نم  يلودلا ، اهرود  ريثأت 

ةيحان نم  رودلا  اذهل  ةمعادلا  ةيجراخلا  صرُفلا  فيظوتو  ةيحان ، نم  ةيجراخلا  اهتكرح 

.ىرخأ

ةيداصتقالا ةيمهألا  تالالد  يوطنت  ةيرارمتسالا ، دهشمب  قلعتي  يذلا  ردقلاب 

ىلع ةدحتملا  تايالولا  عُّبرت  رارمتسال  ةمعاد  ةمهم  ةصرف  ىلع  قارعلل  ةيجيتارتسويجلاو 

ىلإ عفدتس  قارعلل  ةيكريمألا  ةجاحلا  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي  اذل  .يلودلا  مرهلا  ةمق 

اهل قبس  يتلا  لودلا  كلت  عم  اهتاقالعو  ىواستي  ىوتسم  ىلإ  هعم  اهتقالعب  ءاقترالا 

مامأ اًقوعم  نوكيس  يقارعلا  يموكحلا  ءادألا  قافخإ  نأ  دهشملا  اذه  ىري  اذل ال  .اهلالتحا 

قارعلا ال ةدوشنملا يف  ةيكريمألا  حلاصملا  نيمأت  ىلإ  يعسلا  نإ  ثيح  ةقالعلا ، هذه  روطت 

.ةيلخاد ةيقارع  رومأ  ءاّرج  نم  لّطعتي 

ةيميلقإلا تايطعملا  ج - 

ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  ( 1)

ةقالع ىّتش ، دعُص  ىلعو  ةدحتملا ، تايالولاو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نيب  موقت 

ةقالعلا هذه  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي  اذل ال  .ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  ةياهن  ذنم  ةدتممو  ةديطو 

امبرو ال يناريإلا ، يكريمألا -   براقتلاك  ةّدجتسُم ، تاريغتم  ءارج  عجارتلا  ىلإ  بهذتس 

ةبسنلاب اهتيمهأ  مَث  نمو  اهُبّعشتو  يخيراتلا  ةقالعلا  هذه  ُقمع  عجارتلا  اذه  لثمب  حمسي 



.اهيفرط ىلإ 

عم اهتقالع  فيظوت  ىلإ  ُدمعَتس  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي 

ةقالعلا هذه  لثمف  .ةديطو  ةيكريمأ  ةيقارع -  ةقالع  رارمتسا  معدل  ةدحتملا  تايالولا 

ىلإ قارعلا  لّوحت  نم  ّدحلا  مَث  نمو  ةيناريإلا ، ةيقارعلا -  ةقالعلا  رّوطت  طبض  دعاست يف 

نطولا يف  يناريإلا  عورشملا  فادهأ  عم  اهتاجرُخم  قاسنت  اًراودأ  ةلاكولاب ، يدؤت ، ةلود 

يف ةيكريمألا  ةسايسلا  ءاطخأ  نأ  اوكردأ  يدوعسلا  رارقلا  عانُص  نأ  اًصوصخ  يبرعلا ،

مهماهتا عبن  انه  نم  .هيف  اًريثأت  رثكألا  يميلقإلا  بعاللا  ةلزنمب  ناريإ  نم  تلعج  قارعلا 

.(217) قارعلا ناريإ يف  قدايب  نم  هنأب  يكلاملا  يرون  قباسلا  يقارعلا  ءارزولا  سيئر 

ةيجراخلا ةسايسلا  تايولوأ  نم  قارعلا  يناريإلا يف  ذوفنلا  نم  ّدحلا  ُّدعُي  كلذل ، اًعبت 

قارعلا ديازتملا يف  ذوفنلا  اذه  نأ  وه  امهلّوأ  نيرمأ : ىلإ  كلذ  ّدرمو  .ةيميلقإلا  ةيدوعسلا 

ماع ذنم  أدهت  مل  هسيرفت »  » ةيلمع نأ  اًصوصخ  هل ، ةيبرعلا  ةيوهلا  ديدهت  ىلع  يوطني 

ةيفئاط يف ةلود  دوجو  نأ  لّثمتيف يف  يناثلا ، رمألا  امأ  .طسولاو  بونجلا  اميس يف  الو  ، 2003

، اهل اًينمأ  اًديدهت  لّكشُي  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملل  ةيلامشلا  دودحلا  ىلع  قارعلا ،

ضعب رّثأت  لّهسُي  ام  نيدلبلا ، نيب  اًيرئاشعو  اًيبهذم  ًالخادت  كانه  نأ  انرّكذت  اذإ  اًصوصخ 

ىلإ يضفي  نأ  نكمي  ام  قارعلا ، ةدئاسلا يف  ةيفئاطلا  ةلاحلاب  يدوعسلا  عمتجملا  تانّوكم 

.رطخلل ةينطولا  ةدحولا  ضيرعت 

ىلإ دمعتس  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي  مّدقت ، ام  ىلإ  ةفاضإ 



وحن ال ىلع  يقارعلا ، حّلستلا  تاهاجتا   (218) طبضل ةدحتملا  تايالولاب  اهتقالع  فيظوت 

تاموكح ءوض  اًصوصخ يف  ديدهتلا ، ىلع  ةرداق  ةيركسع  ةوق  قارعلا  زورب  ىلإ  يّدؤي 

.برعلا ىلإ  اهنم  ناريإ  ىلإ  برقأ  يه  ةيقارع 

تاموكح دوجو  ةلاح  يف  اًصوصخ  ةديطو ، ةيقارع  ةيكريمأ -  ةقالع  رارمتسا  نإ 

ةيبرعلا ةكلمملا  دعاسيس  نطولا ، ىلإ  ءامتنالا  ىلع  يفئاطلا  ءامتنالا  بّلغُت  ال  ةيقارع 

هتاقالعب ءاقترالا  ىلإ  قارعلا  عفدل  ةدحتملا  تايالولا  عم  اهتاقالع  فيظوت  ىلع  ةيدوعسلا 

لودل ةتباثو  ةيويح  ةحلصم  نمكت  ءاقترالا  اذه  يفف  .اهديطوتو  يبرعلا  جيلخلا  لودب 

ةمهم ٍتايطعمب  ةموعدم  ةحلصملا  هذه  نأ  اًصوصخ  قارعلا ، اهنمو  اهلك ، يبرعلا  جيلخلا 

.خيراتلاو ايفارغجلا  تايطعم  نع  ًالضف  نيدلاو ، ءامتنالاو  ةيوهلاو  ةفاقثلا  ةدحوك 

، ةيباجيإ ةيجيلخ  ةيقارع -  تاقالع  ىلإ  يّدؤيس  ةيرارمتسالا  دهشم  نأ  انضرتفا  اذإ 

يه نوكتس  بحرأ  قافآ  ىلإ  ةلدابتملا  تاقالعلا  ريوطت  ةيلمع  دوقتس  يتلا  ةلودلا  نإف 

كرامسب يناملألا  راشتسملا  ناك  ةبراقم  َقفو  اذه  يرجيسو  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا 

، لودلا نم  ةعومجم  وأ  ةلود ، نيب  جيردتلاب  ةلدابتم  ةقالع  ريوطت  نأ  اهماوقو  اهدئار ،

َكاكَفلا لعجيس  ىوصقلا ، ةرورضلاو  يوَتست  اًقحال  اهلعجي  وحن  ىلعو  ىرخأ ، ةلودو 

نأ دّكؤي  يذلا  يأرلا  كلذ  عم  قفّتن  اذل  .اهفارطأل  ةلوبقم  ريغ  ةراسخ  ىلع  يوطني  اهنم 

يضفي ةعساو ، حلاصم  ةكبش  ءانب  لالخ  نم  قارعلا  عم  اهقيقحت  نكمي  ةبراقملا  هذه 

نمألا ققحتي  نأ  نكمي  اذكه  .ةظهاب  رئاسخ  هلمحت  ىلإ  اهنم  فرط  يأ  داعبإ  وأ  باحسنا 



.(219) يميلقإلا لماكتلاو  ةيمنتلا  صرف  راهدزا  لالخ  نم 

ناريإ ( 2)

ةبلغ ةيّصاخب  ماع 1979 ، دعب  اميس  الو  ةيناريإلا ، ةيكريمألا -  ةقالعلا  يضام  ديفي 

سيل رشابم  ديدهت  ردصمك  ناريإ  تكردأ  ةدحتملا  تايالولاف  نواعتلا ؛ ىلع  عارصلا 

زمره قيضم  ربع  ةراجتلاو  طفنلا  قّفدت  نمألو  يبرعلا  جيلخلا  لودل  ينطولا  نمألل 

.اًضيأ هلك  طسوألا  قرشلل  يميلقإلا  ماظنلاو  ليئارسإ  نمأل  امنإو  بسحف ،

يف يباجيإ  رّوطت  ىلإ  يضفُي  امبر  ريخألا  يناريإلا  يكريمألا -  براقتلا  نأ  حيحص 

يتلا ةقالعلا  كلت  لثم  ىلإ  حجرألا ، يف  يّدؤي ، نل  رّوطتلا  اذه  نأ  ديب  ةيئانثلا ، ةقالعلا 

ءادأ ىلإ  ناريإ  دوعت  نأ  لمتحُملا  ريغ  نم  اذل ، ماع 1979 . لبق  ام  ماوعأ  ةمئاق يف  تناك 

.نآلا هيف  ريكفتلا  لقعلا  عيطتسي  ام ال  لصح  اذإ  الإ  ىرخأ ، ةرم  جيلخلا » يطرش   » رود

عنُص ةيلمع  رثؤم يف  ذوفنب  عّتمتت  ماع 2003 ، دعب  تحضأ ، ناريإ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

ةسايسلا يف  اهريثأت  ةيعون  نأ  ضرتفي  دهشملا  اذه  نإف  ةيلخادلا ، ةيقارعلا  ةسايسلا 

ينامزلا ىدملا  ىلع  ةيناريإلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  ةيعون  قفو  دّدحتتس  ةيجراخلا  ةيقارعلا 

.ينواعتلا طمنلا  نم  وأ  يعراصتلا  طمنلا  نم  ةقالعلا  هذه  نوكت  امبر  ذإ  طسوتملا ؛

ىلإ ناريإب  عفدتس  اهنإف  هرارمتساو ، عارصلا  ةيصاخب  ةقالعلا  هذه  نرتقت  امدنع  اذل ،

ال وحن  ىلعو  ةدحتملا  تايالولا  عم  هتقالع  طبض  لجأ  نم  قارعلا  يف  اهذوفن  فيظوت 

ةيقارعلا يضارألا  نوكت  نأ  عنم  كلذ  نمضيو  اهلايح ، ةيكريمألا  ةسايسلل  ًامعاد  هنم  لعجي 



.ناريإ نمأل  ديدهت  ىلع  يوطنت  ةدّدُحم  ةيكريمأ  لاعفأل  اًقلطنم 

دّدرتت نل  ناريإ  نإف  نواعتلا ، ةيصاخب  ةيناريإلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  نرتقت  امدنع  نكل 

دفر كلذ  امب يف  هريوطتو ، هخيسرت  ىلإ  يّدؤي  امبو  نواعتلا ، اذه  معدل  قارعلا  فيظوت  يف 

ةادأ لالخ  نم  فاضُم  رصنعب  ةدحتملا  تايالولا  لايح  يناريإلا  يضوافتلا  فقوملا  مومع 

تاجرخم نأ  ُديفت  قارعلا  يناريإلا يف  يكريمألا -  نواعتلا  ةبرجت  نأ  امكو  .ًالثم  ةضياقملا 

كلذك لمتُحي  ماع 2005 ، دعب  ةيقارعلا  تاموكحلا  فيلأت  ةمساح يف  تناك  نواعتلا  اذه 

يماع 2012 و2022 نيب  ةّدتمملا  ةرتفلا  لالخ  تاموكحلا  هذه  فيلأت  ةيلمع  هباُجت  نأ 

.يقارعلا ءارزولا  سيئر  ىلع  ناريإو  اكريمأ  نيب  قفاوتلا  ِرجي  اذإ مل  اًصوصخ  تابوعصب ،

ايكرت ( 3)

ىضفأ ىّتش ، دعُص  ىلع  ةديطو ، تاقالع  ايكرتو  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نيب  موقت 

ةعيبط نأ  ةيرارمتسالا  دهشم  ضرتفيو  . (220) اًمومع تاسايسلاو  حلاصملا  ءاقتلا  اهيلإ 

نأل ةديطو ، ةيقارعلا  ةيكريمألا -   تاقالعلا  ءاقب  معد  ىلإ  ايكرت  عفدتس  تاقالعلا  هذه 

ةقالعلا رارمتسا  معدل  ًاليبس  ةدحتملا  تايالولا  فيظوت  ايكرتل  حيتتس  ةقالعلا  هذه  لثم 

ةدحتملا تايالولاب  ةناعتسالا  نامض  نع  ًالضف  ةرّوطتمو ، ةديطو  ةيقارعلا  ةيكرتلا - 

لثم حيتت  كلذك  . (221) نيتلودلا نيب  علدنت  امبر  يتلا  تامزألا  ةيوستل  ًالوبقم » اًطيسو  »

عم ةديطوو  ةنزاوتم  تاقالع  ءانب  ىلوألل  قارعلاو  ايكرت  نيب  ةديطولا  تاقالعلا  هذه 

اهتاذ نع  ةيميلقإ  ةروص  ةرولبل  اهفيظوت  مَث  نمو  ةفاك ، ةيقارعلا  ةيعامتجالا  تانّوكملا 



هذه لثم  ىلع  رفوتت  يتلا  ةديحولا  ةيميلقإلا  ةلودلا  ةلزنمب  تحضأ  اهنأ  اهادؤم 

ايكرت ةيجراخ  ريزو  ولغوأ ، دواد  دمحأ  لوق  داعبأ  مهفن  نأ  عيطتسن  انه  نم  .تاقالعلا 

ةوخإلا ةفاك  عم  قارعلا  لبقتسم  ليكشت  يف  ماهسإلا  ىلإ  ىعسن  نحن  : » اًقباس

.(222)« نييقارعلا

ليئارسإ ( 4)

اًفرط اهفصوب  اهنإف ، يقارعلا ، راوجلا  لود  نم  تسيل  ليئارسإ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

نأشلاب ةينعم  ىقبت  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولاب  ةصاخ  ةقالع  هُطبرت  اًرثؤم  اًيميلقإ 

 - ةيقارعلا ةقالعلا  رارمتسا  يف  ًةحلصم  اهل  نإف  مَث  نمو  ًالبقتسمو ، اًرضاح  يقارعلا 

نم ةعومجم  نامضل  اهمادختسا  ليئارسإل  حيتُت  ةقالعلا  هذه  لثمف  ةديطو ؛ ةيكريمألا 

.اهنمأل داج  ديدهت  ليكشتل  ىرخأ  ةّرم  قارعلا  دوعي  الأ  ًالوأ ، اهنم : ةمهملا ، حلاصملا 

هنأ ىري  ثيح  ماع 2003 ، لبق  نم  ّرمتسم  قارعلل  يليئارسإلا  كاردإلا  نأ  رّكذتنل 

ةردقو خيراتك  قارعلاب  ةقالع  اهل  بابسأل  كلذو  ساسألا ، يميلقإلا  ينمألا  يدحتلا 

.ةرثؤم ٍةيركسع  ٍةردق  ءانبو  فّثكملا ، حّلستلا  ىلإ  قارعلا  ةدوع  نم  ُّدحلا  اًيناث ، .ناسنإو 

ليطعتب ةدحتملا  تايالولا  يف  يليئارسإلا  طغضلا  ةعامج  مايق  دهشملا  اذه  دعبتسي  ال  اذل 

تاقفصلا هذه  نأ  ليئارسإ  كردُت  امدنع  اًصوصخ  قارعلل ، يكريمألا  حيلستلا  تاقفص 

قارعلا يليئارسإلا يف  دوجولا  ىلع  ةقالعلا  هذه  دعاستس  اًثلاث ، .ءارمحلا  طوطخلا  زواجتت 

قبس دقو  .اًقحال  ةنلعم  ىرخأ  ىلإ  ةنلعملا  ريغو  ةنهارلا  هتعيبط  نم  هليوحتو  هريوطتو 



رارقإلا دحأ  ديري  رود ال  وهو  قارعلا ، يليئارسإلا يف  رودلا  ىلإ  تفل  نأ  يديوه  يمهفل 

لجأ نم  ًامهم  ًالخدم  نوكتس  ًةديطو  ةيقارع  ةيكريمأ -  ًةقالع  نإ  اًعبار ،  .(223) هدوجوب

جيردتلاب لوحتلاب  قارعلا  برع  أدبي  نأ  ىلإ  اهتاجرُخم  يضفُت  يتلا  عاضوألا  كلت  بيترت 

ءانبل ًامعادو  اًفاضم  لخدملا  اذه  نوكي  نأو  عقاولا ، قئاقح  لوبق  ىلإ  ليئارسإل  ءادعلا  نم 

ينغو .اهعم  ةقالعلا  لدابتو  ليئارسإب  فارتعالل  دادعتسا  ىلع  اًقحال  نوكت  ةيبرع  ةئيب 

ةيجراخلا ةسايسلا  تايولوأ  مهأ  نم  ُّدعُي  هتاجرخمو  فارتعالا  اذه  نإ  لوقلا  نع 

.برعلا لايح  ةيليئارسإلا 

قارعلا ةناكم  عجارت  رييغتلا : دهشم   2 -
ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  يف 

دعُص ىلع  لالتحالا  ماوعأل  ةيبلسلا  تايعادتلا  تاجرخم  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي 

، ةيكريمألا حلاصملا  عم  يقتلت  ال  ةيقارع  تاسايس  دوجو  عم  قارعلا ، يف  ىّتش  ةيلخاد 

ىلإ مث  نم  تّدأو  يكريمألا ، كاردإلا  فيلحك يف  قارعلا  ةناكم  ةيمهأ  عجارت  ىلإ  تضفأ 

دهشملل ضيقنلا  ةلزنمب  دهشملا  اذه  ُّدعُي  اذل  .تاجرخملا  هذهو  يوتست  ةيئانث  ةقالع 

ىلإ يدؤت  تايطعمب ، مث  نمو  تالعافتو ، تايلآو  تاسايسب  هنارتقا  ءارج  لوألا ،

.رييغتلا

تايطعم رّوطت  ةيفيكل  ةلّصحم  ُّدعُي  لبقتسملا  نأ  ةركفب  ذخأَي  يذلا  ضارتفالا ، اذه  نإ 



ىتح ّدتمملا  نامزلا  يف  ةّدجتسُم  تاريغتم  ةعومجم  يضفُت  نأ  ةيلامتحا  يغلي  ال  رضاحلا ،

ةيسايس ةدايق  لوصو  ًالثم  اهنمو  .اهنّسحت  وأ  ةيئانثلا  ةقالعلا  روهدت  امإ  ىلإ : ماع 2022 

ةمق يف  ايلعلا  ةيقارعلا  ةينطولا  حلاصملا  ةيامح  عضت  يسايسلا ، مرهلا  ةمق  ىلإ  ةيقارع 

هذه تابّلطتم  قفو  ةدحتملا  تايالولا  عم  لماعتت  ثيح  ةيجيتارتسالا ، اهتايولوأ 

ةقالعلا ةيمانيد  نأ  ضرتفي  رييغتلا  دهشم  نإف  لامتحالا ، اذه  نم  مغرلا  ىلعو  .حلاصملا 

.ماعلا اهقطنمب  ةرّثأتم  ىقبتس  ةيقارعلا  ةيكريمألا - 

ةيقارعلا تايطعملا  أ - 

ةيسايسلا دعُصلا  ىلع  تاقافخإلا  نم  ةددعتم  عاونأب  تايطعملا  هذه  نرتقت 

.ةينمألاو ةيداصتقالاو 

يسايسلا قافخإلا  ( 1)

ىّدأ يقارعلا  عقاولا  تايطعمل  قيقدلا  يكريمألا  كاردإلا  مدع  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ترج 

ةرادإ نع  ةزجاع  ةيلخاد  ةيسايس  ةيلمعل  زئاكرلا  سّسأو  اهعم ، لماعتلا  غوص  قافخإ  ىلإ 

.(224) ةيرصع ةلود 

ماع 2012 دعب  ةبقاعتملا  ةيقارعلا  تاموكحلا  قالطنا  رارمتسا  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي 

يف اًجذومنأ  قارعلا  نوكي  نأ  ىلإ  ىضفأ  يلخادلا ، يسايسلا  اهلماعت  يف  زئاكرلا  هذه  نم 

ةلود ، » ماعلا اذه  دعب  ّرمتسا ، ماع 2012  لبق  قارعلا  ناك  املثمف  .لماشلا  هبش  قافخإلا 



ءاصقإلا سراُمت  ةيقرعو  ةيفئاط  تانّوكم  ةلودو  فده ،» ةلود   » سيلو ةطلس »

اهرارمتسا نع  ًالضف  ٍةلقتسمو ، ٍةلعاف  ٍتاسسؤمو  ةنطاوم  ةلود  سيلو  شيمهتلاو ،

لاق ددصلا  اذه  يفو  .زجعلا  نع  ةيطغتلل  ًاليبس  ةمزألا  ةرادإ  ةسايسب  ذخأت  ةدساف  ةلود 

نم مغرلا  ىلعو  ماع 2000»(225) . ىّتح  ءاقبلا  ىلع  ىوقي  نل  قارعلا  نإ  : » رلوف ماهارغ 

قافخإلا تاجرخم  نإف  فارشتسالا ، اذه  ةّقد  مدعب  ديفُي  اًدحوم  قارعلا  ءاقب  رارمتسا  نأ 

، هيف ايفالسغوي  ةبرجت  راركت  ىلإ  نايضفي  امبر  يقرعلاو  يبهذملا  نيابتلا  مُقافَتو  قارعلا  يف 

.ةعراصتم تاليود  ثالث  هميسقت  ندياب يف  ةّطخ  قيقحت  مَث  نمو 

يلخادلا يف قافخإلا  تامّوقم  رّذجت  داعبأ  يكريمألا  رارقلا  عانُص  كاردإ  نم  اًقالطنا 

اذه ضرتفي  ةيكريمألا ، حلاصملا  ىلع  تامّوقملا  هذه  هلّكشُت  يذلا  ديدهتلا  امك  قارعلا ،

، ةيلخاد ةيلكيه  تاحالصإ  ءارجإ  ىلإ  يقارعلا  رارقلا  عانُص  عفد  ىلإ  اودمع  مهنأ  دهشملا 

هلاكشأ يف  قارعلل  يكريمألا  معدلا  رارمتساب  اهئارجإ  ةضياقم  لالخ  نم  كلذو 

.ةعونتملا

ةادأ ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  راقتفا  ىلإ  اًيعقاو  يكريمألا  يركسعلا  باحسنالا  ىضفأ 

يقارعلا قايسنالا  راطإ  لعجي  يذلا مل  رمألا  يقارعلا ، رارقلا  عنُص  ةيلمع  ةرشابم يف  ريثأت 

، جيردتلاب سَّسؤي ، نأ  ىلإ  اًضيأ  ىّدأ  امنإ  بسحف ، اًعاستا  قيضأ  ةيكريمألا  بلاطملا  ءارو 

يتلا تاءارجإلا  كلت  ذاّختا  ىلإ  نودمعي  ال  نييقارعلا  رارقلا  عانُص  نأب  يكريمأ  عانتقا 

ةلآض هدعب ، امو  ماع 2012  ذنم  اذه ، ّرسفُي  .قارعلل  ةيلخادلا  ةيلعافلاب  ءاقترالا  لّهسُت 



نم ِّدحلا  دصق  يلخادلا ، يقارعلا  نأشلا  نم  ةمهم  بناوج  لّخدتلل يف  ةيكريمألا  ةيعفادلا 

.هتاقافخإ

يداصتقالا قافخإلا  ( 2)

كلت ءانب  ةداعإ  وأ  ءانب  ىلإ  ةدحّتملا  تايالولا  دمعَت  مل  ماع 2012  لبق  ام  ةبقح  يف 

ةلودل اًقيقحت  يقارعلا  يداصتقالا  ضوهنلا  نيمأت  لجأ  نم  ةيرورضلا  تامزلتسملا 

اًيكريمأ اًفده  نكي  قارعلل مل  يداصتقالا  ضوهنلا  نيمأت  نإ  ثيح  ةيهافرلاو ، ثيدحتلا 

نأ اهل  درُي  ةيبونجلا مل  ايروكو  نابايلاو  ايناملأ  تقّقحت يف  يتلا  ةيداصتقالا  ةبرجتلاف  ًالصأ ؛

ةيكريمألا تاكرشلاب  تطينأ  رامعإلا  ةداعإ  تايلمع  نأ  كلذ  يغلي  الو  .قارعلا  رّركتت يف 

عقاولا رييغت  اهل  درُي  تايلمعلا مل  هذه  نإ  .ليتكب  ةكرشو  نوتربيلاه  ةكرش  لثم  ىربكلا ،

اذه نكي  مل  كلذك  .يكريمألا  داصتقالا  شاعنإ  امنإو  قارعلل ، يومنتلا  يداصتقالا - 

ماع 2005. دعب  ةبقاعتملا  ةيقارعلا  تاموكحلل  اًفده  ضوهنلا 

ًالولشم ماع 2012  دعب  ىقبيس  يقارعلا  داصتقالا  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي  اذل 

اذه معدي  امو  .طفنلا  تاعيبم  نم  قارعلا  لخد  عافترا  نم  مغرلا  ىلع  اًكهنمو 

نم اهيناعي ، قارعلا  ّرمتسا  يتلا  ةيداصتقالا  ةيلكيهلا  تالالتخالا  عّونت  وه  ضارتفالا 

، يسايسلاو يرادإلاو  يلاملا  داسفلا  ةرهاظ  ءارشتساو  ةيمنتلا ، ةيلمع  فّقوت  اهزربأ :

تاعاطقلا فّلختو  يعارزلاو  يعانصلا  نيعاطقلا  روهدتو  ةلاطبلا  ةرهاظ  مقافتو 

.مّخضتلا ةلكشم  نع  ًالضف  ةيجاتنإلا ،



قارعلل ةحضاو  ةيداصتقا  ةفسلفب  ذخألا  مدع  وه  تالالتخالا  هذه  ىلإ  ىّدأ  ام  نإ 

يذلا وحنلا  ىلع  اًيومنت  قارعلا  ءانب  قّوع  ام  سوملم ، عقاو  ىلإ  اهمجرتت  ايجيتارتسا  الو 

ايجيتارتسالاو ةفسلفلا  بايغلو  .لقألا  يف  ةيناريإلا  ةيقارعلا -  برحلا  لبق  هيلع  ناك 

نمألا ديعص  ىلع  ىّتح  اًبيرقت ، ٍءيش  لكل  ةدروتسم  ةلود  ىلإ  قارعلا  لّوحت  نيتيداصتقالا ،

كلذ ءارجو  .هنم  يتاذ  ءافتكا  هبش  ىلع  رفاوتي  ماع 2003  لبق  قارعلا  ناك  يذلا  يئاذغلا 

.(226) ءاذغلل اًداريتسا  ملاعلا  لود  رثكأ  نم  قارعلا  راص 

ىشامتت ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولاب  ةيداصتقا  ةقالعب  قارعلا  طابترا  نأ  يأر  ديفي 

ةقالعلا عجارتب  حمسي  ال  اهنُدل  نم  ًالصأ  ةموكحملا  ةقالعلا  كلت  عم  اهنيماضم 

يقارعلا ال رارقلا  عناصف  كلذ ، سكع  دهشملا  اذه  ضرتفي  الو  . (227) ةيئانثلا ةيداصتقالا 

دارأ اذإ  الإ  قارعلل  يومنتلا  عقاولاب  ءاقترالا  ىلإ  يضفت  ةسايسب  لمعلا  ةلصاوم  عيطتسي 

يقارع ٍدهجب  طسوتملا  لبقتسملا  نامز  نارتقا  نإف  اذل  .ةلصحملاب  اًيسايس ، راحتنالا 

ةقالعلا عجارت  ةيضرف  نم  لعجيس  ةيمنتلا ، قيرط  يف  يضملا  ىلإ  ىعسي  يقيقح 

.ًالمتحم اًرمأ  ةيكريمألا  ةيقارعلا -  ةيداصتقالا 

نوكت نأ  لجأ  نم  لمعلا  ًالوأ ، اهنم : ةمهم ، تاطارتشا  ضرفي  دهجلا  اذه  لثم  نإ 

، اًيناث .ةكرتشملا  ةيداصتقالا  حلاصملا  يف  يبسنلا  نزاوتلا  ساسأ  ىلع  ةمئاق  ةقالعلا  هذه 

ومنلا قيرط  ةرئاس يف  لود  ىلع  كلذكو  ةمّدقتم  لود  ىلع  يداصتقالا  حاتفنالا  ىودج 

قارعلا فيظوت  اًثلاث ، .قارعلل  ةيومنتلا  تاجاحلا  عابشإب  ةليفكلا  رداصملا  عّونت يف  نيمأتل 



طفنلا ىلإ  ومنلا ، قيرط  يف  ةرئاسلا  كلذكو  ةمدقتملا ، لودلا  نم  ددعل  ةديازتملا  ةجاحلا 

مّكحت رارمتسا  نم  دحلل  اًضيأ  امنإو  بسحف ، اهعم  ةقالعلا  ديطوتل  سيل  ًاليبس  يقارعلا 

اهفيظوتو ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةيداصتقالا  ةلداعملا  يف  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا 

.اهتحلصمل

ينمألا قافخإلا  ( 3)

دامتعا ىلإ  قارعلا  نم  اهباحسنا  لبق  تدمَع  ةيكريمألا  تاوقلا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ترج 

يعامتجالا جيسنلا  يف  ةيلكيه  تالالتخا  ثادحإ  ربع  كلذو  دُسَت ،» قّرف   » ةيجيتارتسا

ّدَحلاو ةيلخادلا  ةرطيسلا  ماكحإل  ةيلاع  ٍتاجردب  فنعلا  مادختسا  نع  ًالضف  يقارعلا ،

.ةمواقملا نم 

ةيلاكشإلا تّرمتسا  لب  يكريمألا ، يركسعلا  باحسنالا  دعب  ةينمألا  ةلاحلا  ريغتت  مل 

نأ ىلإ  كلذ  ُّدرَمو  .اهنم  ّدَحلا  ةيموكحلا  تاءارجإلا  عيطتست  نأ  نود  نم  ةمقافتُم  ةينمألا 

لايح يكريمألا  كولسلا  طامنأ  نيماضم  نم  ذّختا  قارعلا  يف  ينمألا  رارقلا  عناص 

نأ ّنيب  ام  اهنم ، سردلا  مّلعتي  نأ  نود  نم  هكولس  طامنأل  اًجذومنأ  اًمومع  نييقارعلا 

دعاست الو  ةينمألا  ةيلاكشإلا  جّجؤت  يلخادلا  نمألا  ضارغأل  ةّوقلا  مادختسا  ةالاغملا يف 

.اهّلَح يف 

ةيموكح تاءارجإ  ذاختا  مدع  ءارج  هل  ًامعد  قارعلا  يسايسلا يف  فنعلا  دعاصت  ُدجي 

ينطولا جامدنالا  تامزأ  اهنمو  لالتحالا ، اهسّسأ  ةيرهوج  تامزأ  ّلحل  ةّداج 



قيقحت لجأ  نم  ةّداج  لاعفأ  بايغ  نإ  .ةيموقلا  ةينثإلا -  ةصصاحملاو  ثاثتجالاو 

نأ ىلإ  ىضفأ  ايقيرفأ ، بونج  ةلود  اهب  تّرم  يتلا  كلتو  لثامتت  ةيقيقح  ةينطو  ةحلاصم 

امنإ ّلح  نود  نم  تامزألا  هذه  ءاقبإ  نأ  ةعساو  ةيعامتجا  حئارش  ىدل  عانتقالا  سّركت 

جاتنإ ةمادإ  لالخ  نم  كلذو  ةيسايسلا ، ةطلسلل  ةيومالسإ  بازحأ  راكتحا  نيمأت  هب  دارُي 

، قارعلا ىلع  برحلا  ةاعد  زربأ  دحأ  ىأر  انه ، نمو  .اهل  ىرخأ  ةيعامتجا  حئارش  معد 

َّلحل ةدارإلاو  ةردقلا  ىلع  ةيقارعلا  ةدايقلا  رفاوت  مدع  : » نأ كالوب ، ثينيك  وهو 

تالكشملا ةيرارمتسا  معدي  قارعلا  يف  يسايسلا  ماسقنالا  جّجؤت  يتلا  تالكشملا 

.(228)« هيف

يجراخلاو يلخادلا  نييكريمألا  نيعقاولا  تايطعم  ب - 

اًحباك اًمومع  ناك  ديق  نم  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  يتايفوسلا  داحتالا  رايهنا  رّرح 

نم يلودلا  يسايسلا  مرهلا  ةمق  ىلع  عبرتلا  اهل  حاتأو  ةيجراخلا ، ةيسايسلا  اهتكرح  طامنأل 

نمألل ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  نأ  ينعي  ال  عبرتلا  اذه  رارمتسا  نأ  ديب  .عزانم  نود 

نرقلا اذه  لعج  ىلع  ةرداق  نوكتس  نيرشعلاو  يداحلا  نرقلا  يف  يكريمألا  يموقلا 

.فدهلا اذه  قيقحت  نم  ُّدحت  ةيجراخو  ةيلخاد  تايطعم  كانهف  اًيكريمأ ،

اهيناعي يتلا  ةيلكيهلا  تالالتخالا  كلت  لمجمب  نرتقت  يهف  ةيلخادلا ، تايطعملا  امأ 

ىلإ يضفُت  اهراثآ  نإ  : » ددصلا اذه  لاق يف  دق  يدنيك  لوب  ناكو  .يكريمألا  يموقلا  دسجلا 

يكسنجيرب دّكأ  امك  وأ  ، (229)« لّكأتلا روط  ًةمأ يف  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نوكت  نأ 



.(230)« ملاعلا ىلع  اهميقو  اهتيؤر  ضرف  رارمتسالا يف  ةردق  كلمت  ال   » ةمأ اهنأ :

ةيداصتقالا تالالتخالا  ىلإ  ةراشإلا  لاثمك ، يفكتو ، .تالالتخالا  هذه  ددعتت 

ىلع همدقت  يف  يكريمألا  داصتقالا  رارمتسا  نم  مغرلا  ىلع  نأ  اهنم  اهنم ؛ ةيركسعلاو 

: يكز يزمر  دكأ  امك  هناكرأو ، هراثآ  ىدملا يف  رطخ  اًثولاث  يناعي  رمتسا  هنإف  اًيملاع ، هاوس 

ضافخنالا نع  ًالضف  ةماعلا ، ةينازيملا  رمتسم يف  زجعو  يراجتلا ، نازيملا  مخض يف  زجع 

داصتقالا شامكنا  نم  ةيملاعلا  ةيداصتقالا  ةمزألا  تدازو  . (231) تارخّدملا يف  ّداحلا 

زيمتت ةيجراخ  ةسايس  ءابعأ  لمحت  رارمتسا  ىلع  اًرداق  هلعجي  ال  يذلا  رمألا  يكريمألا ،

وأ طوبه  نيمأت  يف  داصتقالا  رودلو  .ةيلودلا  ةيسايسلا  تالعافتلا  يف  فّثكم  سامغناب 

ىدمل اًيباجيإ ، وأ  اًيبلس  اًساكعنا ، ةلود  يأل  ةيجراخلا  ةيلعافلا  ىقبت  ثيح  لودلا ، ءاقترا 

.ةيداصتقالا اهتيلعاف 

ةيركسع ةردق  راكتحا  يف  تّرمتسا  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نأ  اًحيحص  ُّدعُي 

ىلثُملا ةادألا  ةلزنمب  تداع  ام  ةردقلا  هذه  نأ  ديب  .ةقوبسم  ريغ  ةيديلقت  ريغو  ةيديلقت 

نأ هلالتحاو  قارعلا  وزغ  دّكأ  نأ  دعب  اًصوصخ  نييملاعلا ، ذوفنلاو  ريثأتلا  ةموميدل 

فيلاكتب نكل  هيف  بوغرم  ريغ  مكح  ماظن  رييغت  عيطتسي  دق  ةيركسعلا  ةوقلا  مادختسا 

.مادختسالا اذه  ىلإ  ءوجللا  رربُت  ةظهاب ال  ةيونعمو  ةيدام 

، اهل يكريمألا  ماعلا  يأرلا  ضفر  نع  ًالضف  برحلا ، ةادأل  ةظهابلا  ةفلكتلا  ىلإ  اًرظن 

يف بيهرتلاو  بيغرتلا  ضارغأل  اهاوسو ) ةيداصتقالا   ) ةمعانلا ةوقلا  مادختسا  راص 



اهاودجل امابوأ  يكريمألا  سيئرلا  كاردإ  نأ  ىرنو  .مهم  عقومب  ىظحي  ةيلودلا  ةسايسلا 

.ةيكذلا ةوقلا  يهو : ةيلودلا ، هتيجيتارتسا  ةيلآ  بلص  اهلعج يف  ّرسفُي  يذلا  وه 

ّرمي ةدرابلا ، برحلا  ةياهن  ذنم  ىحضأ  ملاعلا  نأ  ديفُت  يهف  ةيجراخلا ، تايطعملا  امأ 

، اهتايدحتو اهداعبأ  ريثأت  يف  ةقيمعو  ةلماشو  اهتعرس ، يف  ةديرف  ةيخيرات  لّوحت  ةيلمعب 

، ملاعلا ريغَت  ةيلمع  يهو  ةلمتحم ، وأ  ةنكمم  ةليدب  ةدع  دهاشم  ىلع  اهتاياهن  حاتفنا  نع  ًالضف 

: اهزربأ ّلعل  ٍةمهم ، ٍتاجرخم  ىلإ  تضفأ  ةيلمعلا  هذه  . (232) كلملا دبع  رونأ  اهامس  امك 

ىلعف يلودلا ؛ يسايسلا  ماظنلل  ةيداحألا  ةيلكيهلل  ةحارص ، وأ  ًانمض  يلودلا ، ضفرلا  ومن 

اذه نضتحي  يذلا  يلودلا  راطإلا  ناك  امدنع  مرصنملا ، نرقلا  نم  ةريخألا  ماوعألا  فالخ 

ةرئاس يف تحضأ  يتلا  كلت  اميس  الو  لودلا ، نم  ددع  تاردق  ّومن  ىّدأ  اًدودحم ، ضفرلا 

ال ملاعب  ةبلاطملا  ىلإ  ىمظعلا ، وأ  ىربكلا  لودلا  ىوتسم  ىلإ  اهتاردقب  ءاقترالا  قيرط 

.ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  تناك  نإو  ىتح  ةدحاو ، ةلود  هتالعافت  ةلّصحم  مّكحتت يف 

ةقيدص وأ  ةفيلح  لودب  ةدحتملا  تايالولا  تاقالع  نارتقا  كلذ  ىلع  دعاس  ام  نإ 

ديعصلا اهنم  ةّدع ، ٍدعُص  ىلعو  ةحارص ، وأ  ًانمض  عارصلا ، وأ  سفانتلا  ةيصاخب 

بونجلا ملاع  دراوم  ىلع  يبوروألا  يكريمألا -  عارصلا  ًالثم  ركذتنلو  يداصتقالا ،

.هقاوسأو

عيزوتلا عجارت  ىلإ  ريشُي  رثؤملا  يلودلا  لعفلا  ىلع  اهترادقب  لودلا  نم  ددع  ءاقترا  نإ 

، اًيقفأ هعيزوت  ةحلصمل  كلذو  يلودلا ، يسايسلا  ماظنلا  ديعص  ىلع  ةوقلل  يدومعلا 



نيب نم  ةّوق  دّرجم  ةدحتملا  تايالولا  لعجيس  يذلا  رمألا  باطقألا ، ددعتب  زيمتت  ةيلكيهبو 

.عسوأو ربكأ  ةيلود  ةروانم  ةيرح  قارعلل  حيتُيس  ام  ةرثؤملا ، ةيلودلا  ىوقلا 

اًفاضُم ًامعد  ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  عجارت  دهشم  بستكي  مّدقَت ، ام  ءوض  يف 

جاتنإ راهدزاب  طبتريف  يطفنلا ، امأ  .يسايسلا  ديعصلاو  يطفنلا  ديعصلا  امه  نيديعص  ىلع 

ماع اًيموي يف  ليمرب  نويلم  وحن 13.2  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  يف  يتيزلا )  ) يرخصلا طفنلا 

ماع 2013، ليمرب يف  نويلم  وحن 18.7  ىلإ  طفنلل  يكريمألا  كالهتسالا  ضافخنا  عم  ، 2014

نييالم  5.5 وحن يواست  كالهتسالاو  جاتنإلا  نيب  ٍةوجف  زورب  ىلإ  ِّدؤي  مل  يذلا  رمألا 

ةجاحلا لُّكأت  ىلإ  اًضيأ  امنإو  بسحف ،  (233) نمزلا عم  اهعاستا  لامتحا  عم  اًيموي ، ليمرب 

.قارعلا اهنمو  يبرعلا ، جيلخلا  لود  نم  اميس  الو  دروتسملا ، طفنلل  ةيكريمألا 

طفنلا قّفدت  رارمتسا  يغلُي  نل  هنأ  عمو  ةجاحلا ، هذه  لُّكأت  نأ  رييغتلا  دهشم  ضرتفي 

ةيكريمألا تاقالعلا  نأ  ديفُي  ام  ٍمعد  ىلع  يوطني  دق  وهف  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ  يبرعلا 

ةيجيتارتسالا تايولوألا  ةمق  نمض  ىقبت  نل  قارعلا ، اهنمو  يبرعلا ، جيلخلا  لود  عم 

ةرادإ ءيجمب  يهتني  دق ال  يلكيه  لّوحت  اهباش  تاقالعلا  هذهف  .تناك  امك  ايلعلا  ةيكريمألا 

.ةديدج ةيكريمأ 

قرش ةقطنم  ىلإ  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولل  يجيتارتسالا  مامتهالا  لاقتنا  ءدب  معدي 

نأ ةيلاع ، ةيحجرأب  لمتُحي ، يذلا  يملاعلا  رودلل  اهنم  اًكاردإ  كلذو  لوحتلا ، اذه  ايسآ 

نابايلاو نيصلا  اميس  الو  طسوتملا ، لبقتسملا  نامز  ةقطنملا يف  هذه  لود يف  ةعومجم  هيّدؤت 



رمألاو ةيركسعلا ، ةوقلل  يملاعلا  ثّلثملا  فارطأ  دحأ  لّثُمت  ىلوألا  نأ  رّكذتنلو  .دنهلاو 

عالضأ دحأ  لّكشُت  ةيناثلا  نأو  ةيداصتقالا ، ةّوقلل  يملاعلا  ثّلثملا  ىلع  بحسني  هسفن 

ةيداصتقالاو ةيركسعلا  ةّوقلا  تاثلثم  راطإ  جراخ  اهنأ  عمف  دنهلا ، امأ  .ريخألا  ثلثملا 

ىلإ ةفاضإ  اًيفرعم ، ىربك  ةيلود  ةّوق  اًقحال  اهلعجيس  اهّومن  لّدعم  عراست  نإف  ةيملاعلا ،

.ةيوون ةّوق  ًالصأ  اهنوك 

مومع ةناكم  ءاغلإ  ىلإ  يضفُي  نل  ايسآ ، قرش  ةقطنم  وحن  يكريمألا  هجوتلا  نأ  عم 

نإف ، (234) نامسدروك ينوتنأ  دكؤي  امك  يكريمألا ، يجيتارتسالا  كاردإلا  يبرعلا يف  جيلخلا 

، لودلا نم  ددع  دوعص  ءاوتحا  وحن  هجوتلا  عم  يكريمألا  يرخصلا  طفنلا  جاتنإ  راهدزا 

دوقع هيلع يف  تناك  يذلا  هسفن  مامتهالاب  ىظحت  يبرعلا  جيلخلا  ةقطنم  مومع  لعجي  امبر ال 

قرشلا نم  ةدحتملا  تايالولا  ةلاقتساب  هتيمست  ترج  ام  نإف  اذل  .ةمرصنم  ةليوط 

يبرعلا جيلخلا  يف  ةيبرعلا  لودلل  نّمؤت  يتلا  لئادبلا  يف  ريكفتلا  بلطتي   (235) طسوألا

.ةلمتحملاو ةنكمملا  تاديدهتلا  نم  ةعمتجمو ، ةدرفنم  اهنمأ ،

ةيميلقإلا تايطعملا  ج - 

ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  ( 1)

ّطَحم ترمتسا  يتلا  ةمهملا  لودلا  ىدحإ  ماع 2003  يف  هلالتحا  ذنم  قارعلا  ُّدعُي 

وه لوألا  فدهلا : ثيح  نم  نيضقانتم  نييميلقإ  نيعورشم  نيب  يجيتارتسا  ٍسفانت 

.يبرعلا جيلخلا  لايح  يناريإلا  يموقلا  عورشملا  ءاوتحا  ىلإ  يمري  يذلا  يدوعسلا  عورشملا 



ةنميهملا ةيميلقإلا  ةوقلا  يه  ناريإ  نوكت  نأ  ىلإ  ىعسي  يذلا  يناريإلا  عورشملا  وه  يناثلا  و

.يبرعلا جيلخلا  يف 

باحسنالا تاجرخم  نأ  تكردأ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي 

جمانربلا نأشب  ( 1+5  ) ةعومجم قافتا  نع  ًالضف  قارعلا ، نم  يكريمألا  يركسعلا 

نواعتلا سلجم  لود  نيب  ىوقلا  نزاوت  مئاقلا يف  للخلا  دفر  ىلإ  تضفأ  يناريإلا ، يوونلا 

نم طامنأ  دامتعا  ىلإ  ةمث  نم  تدمع  اهنأو  فاضم ، رصنعب  ناريإو  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل 

ةّوقلا تايلآ  فيظوتل  اهاوسو  ةدحتملا  تايالولا  وحن  كرحتلا  ًالوأ ، يتالاك : كولسلا 

جيلخلا لود  ةباجتساو  ناريإ ، عم  يمسرلا  يقارعلا  يهامتلا  نم  لقألا ، يف  دحلل ، ةمعانلا 

ةكلمملابو اًمومع ، يبرعلا  جيلخلا  لودب  قارعلا  ةقالع  نيسحتل  ةيكريمأ  ةطاسول  يبرعلا 

يبرعلا جيلخلا  لودل  ةيتاذلا  ةيركسعلا  ةردقلا  ريوطت  اًيناث ، .اًصوصخ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

وحن يعسلاو  ناريإ  عدر  ىلع  ةرداق  ةمظنم  نواعتلا  سلجم  نم  لعجي  يذلا  وحنلا  ىلعو 

ريوطت اًثلاث ، .ةيوونلا  ةلبنقلا  اهتزايح  ناريإ  نالعإ  لاح  يف  ةيوون  ةردق  ىلع  لوصحلا 

.ناريإ ةنزاوم  ضارغأل  اهتاجرخم  فيظوتو  ايكرتو  ناتسكاب  نم  لك  عم  نواعتلا  ةقالع 

ىوق حبصت  نأ  وحن  ريست  يتلا  ةيلودلا  ىوقلا  كلت  عم  ةيجيتارتسا  تاقالع  ءانب  اًعبار ،

ىلع ةيجيلخلا  ةردقلل  ًامعد  كلذو  دنهلاو ، ةيداحتالا  ايسورو  نيصلا  اميس  الو  ىمظع ،

.ناريإ لايح  لعفلا 

ناريإ ( 2)



داكت ةصرف  ىلع  قارعلاو  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نيب  ةقالعلا  عجارت  يوطني 

ةوقلا كلذ  ءوض  يف  نوكتس  ناريإف  .هلالتحا  اهيلإ  ىضفأ  يتلا  كلتو  ىواستت ، اهتيمهأ 

تناك نأ  دعب  اذه  ةيجراخلاو ، ةيلخادلا  قارعلا  يَتسايس  ةعانص  يف  اًريثأت  رثكألا 

.كلذ اهكراشت يف  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا 

ًاميظعت قارعلا  اهذوفن يف  سيركتل  دهشملا  اذه  تاجرخم  فيظوت  ىلإ  ناريإ  دمعتس  اذل 

ةيسايسلا بخنلا  مظعم  عم  ةديطولا  اهتاقالع  نم  ةديفتسم  اهبساكمل ، اًريذجتو  اهريثأتل 

ةرشتنملا يف اهتاسسؤم  رثأ  نم  كلذكو  اهل ، ةفيلحلا  ىوقلا  نم  مهّلجو  قارعلا ، ةمكاحلا يف 

روطت طبض  ناريإ  ىلع  دهشملا  اذه  لهسيس  كلذ ، نع  ًالضفو  .ةدع  نيوانعب  قارعلا 

ةعيبط َقفِو  رصمو ، يبرعلا  جيلخلا  لود  اميس  الو  ةيبرعلا ، لودلا  عم  قارعلا  ةقالع 

ةسايسلا قايسنا  ةموميد  نيمأت  لجأ  نم  اذه  لك  .ناريإ  عم  لودلا  هذه  تاقالع 

ناريإ ذوفنل  اًسيركتو  اهل  ًامعد  كلذو  ةيناريإلا ، ةيجراخلا  ةسايسلا  ءارو  ةيقارعلا  ةيجراخلا 

نإ .ناريإ  هدوقت  يجيتارتسا  فلاحت  نم  اًءزج  قارعلا  نوكي  نأ  كلذ  نمو  يميلقإلا ،

اهعم قارعلا  ةقالع  لعجيس  ناك  نإو  اهتحلصمل ، دهشملا  اذه  فيظوت  يف  ناريإ  حاجن 

ذخألا ىلإ  قارعلا  رارقلا يف  عانُص  عفد  ىلع  ناريإ  عّجشيس  هنإف  زايتماب ، ةيعبت  ةقالع  ُّدعت 

رارمتسا لاح  اًصوصخ يف  ةيكريمألا ، حلاصملا  ررضلا يف  عاقيإ  ىلع  يوطنت  تاسايسب 

.عارصلاب ةيناريإلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  نارتقا 

ايكرت ( 3)



ىلع دهشملا  اذه  يوطني  ايكرت ، ىلع  ةيرارمتسالا  دهشم  تايعادت  عم  لاحلا  يه  املثم 

تدطوت يف دق  نوكتس  يتلا  تاقالعلا  يهو  قارعلا ، عم  اهتاقالع  فيظوت  ىلع  اهزّفُحي  ام 

يف ةكرتشملا  ةحلصملا  تاذ  يقارعلا  راوجلا  لود  عم  كلذكو  طسوتملا ، لبقتسملا  نامز 

.يفئاطلا عارصلاو  ىضوفلا  ةقراغ يف  ةلود  ىلإ  هلّوحت  نم  ِّدحلا  لجأ  نم  قارعلا ، رارقتسا 

حلاصملا ديدهت  ىلإ  يضفُيس  ةلاحلا  هذه  لثم  ىلإ  قارعلا  لوحت  نأ  كلذ يف  ّدرم  نمكي  ال 

(، ناتسدرك ميلقإ  ىلإ  كوكرك  ةنيدم  مض  مدعو  نامكرتلا  اميس  الو   ) قارعلا يف  ةيكرتلا 

نأل اًضيأ  امنإ  بسحف ، ةيداصتقالا  حلاصملا  كلذكو  ءارمح ، اًطوطخ  اهربتعت  يتلا 

اهنم ةعراصتم ، تاليود  قارعلا  ميسقتل  لخدملا  ةلزنمب  نوكت  دق  ةلاحلا  هذه  تايعادت 

ديدهت ىلع  يوطني  نالعإلا  اذه  لثم  نإ  .ةّلقتسم  ةلود  قارعلا  ناتسدرك  ميلقإ  نالعإ 

بيلأت هنأش  نم  ةيكرتلا  دودحلا  ىلع  ةلقتسم  ةيدرك  ةلود  دوجوف  يكرتلا ؛ يموقلا  نمألل 

ةبلاطملا درجم  ىلع  رصتقت  ال  لاعفأب  مايقلا  ىلإ  مهعفدي  نأ  نكمي  امب  ايكرت  داركأ  رعاشم 

.ايكرتل ةينايكلا  ةدحولا  دّدُهت  لاعفأب  مايقلا  اًضيأ  امنإ  ريصملا ، ريرقت  قحب 

ريغ وأ  ةرشابم  ةروصب  لمعلا ، ىلإ  دَمعتس  ايكرت  نأ  ديفي  ام  ىلع  دهشملا  اذه  يوطني 

نم ةيقارعلا  ةسايسلا  لاقتنا  نود  ةلوليحلا  لجأ  نم  اهاوسو ، ةيبرع  لود  عم  ةرشابم ،

ةيعبتلا ةلاح  ىلإ  اًصوصخ  يبرعلا ، قرشملا  لايح  ةيناريإلا  ايجيتارتسالا  عم  يهامتلا  ةلاح 

ىلع يناريإلا  يميلقإلا  رودلا  ميظعت  ىلإ  يضفُتس  ةريخالا  ةلاحلا  نأ  اميس  الو  اهيلإ ،

ىلإ تدمع  ايكرت  نأ  خيراتلا  ةبرجت  دّكؤُت  يذلا  رمألا  يكرتلا ، يميلقإلا  رودلا  باسح 



.هدض فوقولا 

ليئارسإ ( 4)

راوجلا لود  ىؤر  عم  ًانمض ، يهامتلا ، ىلإ  دَمعتس  ليئارسإ  نأ  دهشملا  اذه  ضرتفي 

: تايوتسملا نم  ددع  ىلع  كلذو  هعقاو ، تاجرخم  نأشب  قارعلل  يفارغجلا 

ةقالعلا عجارت  ءارج  حبارلا  فرطلا  ةلزنمب  نوكتس  ناريإ  نأ  ليئارسإ  كردُتس  - 

يلخادلا يّدرتلا  عقاو  عم  قفارتملا  عجارتلا  اذه  نأ  اميس  الو  ةيقارعلا ، ةيكريمألا - 

ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  عّجشُي  قارعلا ال  يناريإلا يف  ريثأتلا  رداصم  عونتو  يقارعلا 

يذلا رمألا  يناريإلا ، يموقلا  عورشملا  ءارو  يقارعلا  قايسنالا  نم  ِّدحلل  لّخدتلا  ىلع 

.مهم ٍرصنعب  ليئارسإ  لايح  ةيناريإلا  ةسايسلا  معدي 

ىلإ اهتاجرخم  لاقتنا  لامتحا  ىلع  يوطني  ىضوفلا  ةقراغ يف  ةلود  ىلإ  قارعلا  لوحت  نإ  - 

نم رخآلا ، وه  ولخي ، لودلا ال  هذهل  يلخادلا  عقاولا  نأ  اًصوصخ  يفارغجلا ، راوجلا  لود 

اذه نإ  .اهب  اًقيصل  يعمتجملا  رارقتسالا  مدع  ةلاح  نم  لعجت  يتلا  تاببسملا  كلت 

يف ُّبصي  ام  وهو  اًفيعض ، قارعلا  ءاقبإ  امهلوأ ، نيمهم : نيدعُب  ىلع  يوطني  لامتحالا 

دهشم ةلبقم ، ٍةليوط  ٍةرتفل  يغلُي ، هنأ  اميس  الو  يليئارسإلا ، يميلقإلا  عورشملا  ةمدخ 

رارقتسا ةعزعز  ىلع  يوطني  لامتحالا  اذه  نأ  وهف  يناثلا ، دعُبلا  امأ  .رثؤملا  يبرعلا  قارعلا 

عورشملا ةمدخ  يف  ُّبصي  ام  اهفاعضإ ، مث  نمو  اًيلخاد  اهلاغشإ  لالخ  نم  ةيبرع  لود 

يذلا ندرألا  رارقتسال  ديدهت  ىلع  يوطني  هتاذ  تقولا  يف  هنكل  يليئارسإلا ، يميلقإلا 



ليئارسإ نيب  لصافلا  مازحلا   » لّكشُي هنأ  ينابحرلا ، الوقن  ىليل  بسحب  ليئارسإ ، ىرت 

«. قارعلا نم  يكريمألا  باحسنالا  دعب  رولبتي  فوس  يذلا  يعيشلا  لالهلاو 

: رييغتلاو ةيرارمتسالا  دهشم   3 -
ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  نزاوتملا يف  فيكتلا 

قارعلا لايح 
ىلإ عفدت  يتلا  تايطعملا  كلت  ريثأت  رارمتسا  نأ  هدافم  ضارتفا  ىلع  دهشملا  اذه  َسِّسُأ 

يضفُيس اهعجارت ، ىلإ  يدؤت  يتلا  كلت  عم  ةلعافتم  ٍةديطو  ةيقارع  ةيكريمأ -  ةقالع 

نم لعجت  كولسلا  نم  طامنأب  نارتقالا  ىلإ  قارعلا  لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلاب 

ءاقترالا صئاصخ  نيب  يلاتلاب ، عمجت ، ةيئانث  ةقالعبو  اهرهوج ، نزاوتملا  فيكتلا 

.ٍنآ عجارتلاو يف 

يتلا تايطعملا  كلت  ةعومجم  ريثأت  اهيلإ  يضفي  ةيلبقتسم  ةلاح  نع  دهشملا  اذه  ربعي 

ىلإ اًرظنو  .رييغتلا  دهشم  كلذكو  ةيرارمتسالا  دهشم  نم  لك  تاضارتفا  اهيلع  تسّسُأ 

يه ىلوألا ، .تايطعملا  نم  نيتعومجم  ريثأتل  ًةلصحم  ُّدعُي  هنإف  دهشملا ، اذهل  ةّبكرملا  ةعيبطلا 

ةيقارع تايطعم  ريثأت  نأ  ديفُت  يتلا  ةيرارمتسالا ، دهشم  نومضم  نع  ّربعُت  يتلا  كلت 

ةلودك هنم  اهباحسنا  دعب  قارعلا  ةيؤر  ىلإ  ةدحتملا  تايالولاب  عفدتس  ةيميلقإو  ةيكريمأو 

امك .ةيطسوألا  قرشلا  اهتيجيتارتسال  ةمعادو  ةمهم  ةفيظو  يدؤت ، نأ  عيطتست  وأ  يدؤت ،



ىلع ةرداقو  ةبغار  ةفيلح  ةلود  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ىري يف  نأ  ىلإ  قارعلاب  عفدتس 

ماع 2012. دعب  اهراثآ  يناعي  رمتسا  يتلا  تايّدحتلا  لمجم  ءاوتحال  ةدعاسملا  ميدقت 

نم هنع ، ةمجانلا  ةقالعلا  ةيعون  يلاتلابو  ةلدابتملا ، ةيمهألل  كاردإلا  اذه  ءارج  نم 

، اهروهدت ىلإ  ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةقالعلاب  ةطيحملا  ةيبلسلا  تايطعملا  عفدَت  نأ  دعبتسملا 

نايحألا ّلج  هيلع يف  تناك  يتلا  عارصلا  ةيصاخب  نارتقالا  ىلإ  دوعت  نأ  ىلإ  يّدؤي  امبو 

دّكؤت يهف  رييغتلا ، دهشم  نومضم  نع  ّربعُت  يتلا  كلت  يهف  ةيناثلا ، امأ  ماع 2003 . لبق 

.اهعجارت ىلإ  يضفُيس  ةديطو ، ةلدابتم  ةقالع  ةيرارمتسال  ةمعاد  ريغ  ٍتايطعم  زورب  نأ 

ةيقارعلا ةيكريمألا -  ةقالعلاب  ةطيحملا  ةيميلقإلاو  ةيكريمألاو  ةيقارعلا  تايطعملا  ريغتف 

.تاسايسلا مث  نمو  حلاصملا  ريغت  ىلإ  ةرورضلاب  يدؤي 

ىلع امإ  سَّسؤُت  تّرمتسا  لودلا  نيب  تاقالعلا  نأ  ةيلودلا  ةسايسلا  ةبرجت  دكؤت  ال 

وأ  ) موصخلا نأ  امكف  .دّدُحم  نامزلو  اًردان  الإ  قلطملا ، نواعتلا  ىلع  امإو  قلطملا ، عارصلا 

ٍنايحأ يف  نوفلتخي  ءاقدصألا ) وأ   ) ءافلحلا ناك  نايحأ ، يف  نونواعتي  اوناك  ءادعألا )

.لودلا نيب  تاقالعلا  رهوج  يه  نواعتلاو  عارصلاو  سفانتلاف  .ىرخأ 

نيب  ) طسوتملا لبقتسملا  نامز  بّكرُملا يف  دهشملا  اذه  ىلإ  يدؤت  يتلا  طورشلا  ءوض  يف 

: نيدهشملا نم  ٍلك  ةلصحم  نيب  عمجت  هتلصحم  نأ  ىرن  و2022 ،) يماع 2012 

ةقالعلا ةيرارمتسا  دهشم  نأ  دكؤت  يتلا  ءارآلا  كلت  فالخ  ىلعو  .رييغتلاو  ةيرارمتسالا 

ىرن ، (236) هب نرتقي  اهلبقتسم  لعجيس  يذلا  وه  ةديطو  قارعلاو  ةدحتملا  تايالولا  نيب 



ماع 2022، يف  حّجرُملا ، نمو  هاوس ، نم  ًالامتحا  رثكألا  وه  نزاوتملا  فيكتلا  دهشم  نأ 

.هب اًقيصل  بّكرُملا  دهشملا  اذه  نوكي  نأ 

ةمتاخ
مساح ريثأت  ىلع  نامزلا  ربع  قارعلل  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  كاردإ  ةيعون  توطنا 

.ةلدابتملا ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  ةعيبط  يلاتلابو يف  هلايِح ، اهتسايس  يف 

اهريثأتو يف نامزلا  تاريغتمل  اًعبت  ماع 2003 ، لبق  نيابت ، كاردإلا  اذه  نومضم  نإ 

ةلود اًمومع ، قارعلا ، ةيؤر  ترج  ( 1958 - 1921  ) يكلملا دهعلا  يفف  ةقالعلا ؛ هذه 

، قارعلل ةيكريمأ  ٍةضهانمب  اًرورم  اهاوسب ، ةنراقم  ةيميلقإلا ، تالعافتلا  يف  ةرثؤم  ريغ 

- 1968  ) دوقع ةثالث  نم  رثكأ  اهّلج  ةرتفلا يف  هذه  تّدتماو  ماع 1968 ، دعب  اًصوصخ 

ةقالعلاو كاردإلا  اذه  لالتحالاو  وزغلا  تاجرخم  تدّدحف  ماع 2003 ، دعب  امأ  (. 2003

.هنع ةمجانلا  ةيئانثلا 

ةيكريمألا حلاصملا  لوحت  نع  مجن  رخآ  ىلإ  نومضم  نم  يكريمألا  كاردإلا  لاقتنا  نإ 

يبسنلا يف لثامتلا  ىلإ  ّدتمملا ، عارصلا  يلاتلابو  ضقانتلا ، نم  ماع 1968  دعب  ةيقارعلا  - 

.قاسنُملا نواعتلا  مث  نمو  ماع 2003 ، دعب  حلاصملا  هذه 

ىلإ يئانثلا  اهدعُب  تزواجت  داعبأ  ىلع  ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  توطنا  انه ، نم 

تايالولا ىلإ  ةبسنلاب  ةيملاع  ةيميلقإ -  امإو  قارعلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةيميلقإ  امإ  تابراقم 



ربمتبس لوليأ / ثداوح 11  تناك  ةريخألاب ، قلعتي  يذلا  ردقلابو  .ةيكريمألا  ةدحتملا 

، ددجلا نوظفاحملا  اهيلإ  اعد  ةديدج  ايجيتارتسا  قيبطتب  ءدبلل  ةمئالملا  ةصرفلا  ةلزنمب   2001

نم ةبلصلا  ةّوقلا  مادختسا  اهماوقو  نبالا ، شوب  جروج  يكريمألا  سيئرلا  اهيف  ىهامتو 

ةيئاهنلا ةياغلا  ةدحتملا  تايالولا  قّقُحت  نأ  اهلالخ  نم  َديرُأ  ةيئاقو ، تاسرامم  لالخ 

.يلودلا مرهلا  ةمق  ىلع  عبرتلا  رارمتسا  ينوكلا : اهعورشمل 

نم نكي  مل  اًيعقاو ، ةَّدَعُم  تايلمع  ةحاس  ىلإ  ةجاحب  ناك  ايجيتارتسالا  هذه  قيبطت  نأل 

نأ دعب  اًصوصخ  فعضألا ، وه  ناكف  .قارعلا  ريغ  رشلا  روحم  لودب  كاذنآ  يمس  ام  نيب 

تضفأ لماش  هبش  راصح  دعبو  ماع 1991 ، برح  ةيركسعلا يف  هتاردق  ّلُج  ريمدت  عقو 

.هاوتسم نود  يكريمألا  يدحتلل  هتباجتسا  لعج  ىلإ  نامزلا  نم  دقع  نم  رثكأ  هتاجرخم يف 

اهتيقدص مدعب  فرتعا  ةبذاك  عئارذبو  ماع 2003 ، يف  هلالتحاو  قارعلا  وزغ  نإ 

اًقلطنم نوكي  نأ  امهنم  فدهلا  ناك  ًالثم ،) لواب  نلوك   ) كاذنآ يكريمألا  رارقلا  عانُص 

نم اًقالطنا  طسوألا ، قرشلا  ىرخأ يف  لود  ىلإ  قارعلا  زواجتت  ٍفادهأ  ةعومجم  قيقحتل 

قرشلا عورشم  يف  نمكت  ةدوشنم  ةيكريمأ  حلاصمل  اًقيقحتو  ونيمودلا ، ةيرظن  نومضم 

.ريبكلا طسوألا 

اهيلع تأرط  يتلا  تاليدعتلا  اهنمو  ةيكريمألا ، تاسايسلل  ةيبلسلا  تاجرخملا  نأ  ديب 

يمس ام  تلعج  لتحملا ، قارعلا  عم  اهلماعت  ةيكريمألا يف  ةرادإلا  اهنم  تقلطناو  اًقحال ،

ةمدخ فيظوتلل  لباق  ريغ  مث  نمو  ريدصتلل ، لباق  ريغ  اًجذومنأ  ديدجلا  قارعلا 



.ةدوشنملا ةيكريمألا  حلاصملل 

ىتح ةيقارعلا  ةيكريمألا -  ةقالعلا  نأ  رضاحلا ، يضام  لوألا : ثحبملا  ثحبلا يف  دّكأ 

: يناثلا ثحبملا  دكأو يف  .نواعتلا  ةيصاخ  ىلع  عارصلا  ةيصاخ  ةبلغب  تزيمت  ماع 2003 

ةيصاخ ةبلغب  و2012  يماع 2003  نيب  تنرتقا  ةقالعلا  هذه  نأ  لبقتسملا ، رضاح 

ىلإ رضاحلا ، لبقتسم  ثلاثلا : ثحبملا  بهذو  عارصلا ، ةيصاخ  ىلع  قاسنملا  نواعتلا 

.قارعلا لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  دهاشم  فارشتسا 

ددعتلا ةركف  نم  امنإ  اهل ، اًساسأ  هضيقنو  ءيشلا  ةركف  نم  ذختت  ةيؤر ال  نم  اًقالطنا 

لبقتسم نأ  ديفُي  ام  ىلع  فارشتسالا  اذه  َسِّسُأ  ءايشألا ، لصأ  يف  ةنماكلا  عونتلاو 

ال ةيقارعلا ، ةيكريمألا -  ةقالعلا  مث  نمو  قارعلا ، لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا 

ةلمتحم دهاشم  ىلع  ةرورضلاب ، حتفني ، امنإ  ٍةيمتحو ، ٍةدحاو  ةروص  ىلع  قالغنالا  لبقي 

.ةنكممو

، رييغتلاو ةيرارمتسالاو  رييغتلاو ، ةيرارمتسالا ، ةيساسأ : دهاشم  ةثالث  اندكأ  انه ، نم 

يف قارعلا  ةيمهأ  رارمتسا  لوألا  ضرتفا  امنيبف  ةددحم ؛ ةيضرف  نم  اهنم  لك  قلطناو 

، ثلاثلا دهشملا  امأ  .ةيمهألا  هذه  عجارت  يناثلا  ضرتفا  ةيكريمألا ، ةيجراخلا  ةسايسلا 

نزاوتملا فيكتلا  نم  لعجت  كولسلا  نم  طامنأب  نرتقتس  ةسايسلا  هذه  نأ  ضرتفاف 

ةحص ىلع  ةنهربللو  .نآ  عجارتلاو يف  ءاقترالا  تامس  نيب  عمجت  ةيئانث  ةقالعبو  اهرهوج ،

اًيكريمأو اًيقارع  ليلحتلا : نم  تايوتسم  ةثالث  تايطعم  انمدختسا  دهاشملا ، هذه  نم  لك 



ةقالعلاو قارعلا ، لايح  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  نأ  ىلإ  ثحبلا  ىهتناو  .اًيميلقإو 

.رييغتلاو ةيرارمتسالا  تايطعم  نيب  عمجي  ٍدهشمب  ماع 2022  نرتقتس يف  ةيئانثلا ،
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سماخلا لصفلا 
ةدحتملا تايالولا  ديعت  له 

...... ؟ طسوألا قرشلا  اهتسايس يف  فيرعت 
تاحيرف ميهاربإ 

تايالولا نيب  ةقالعلا  يف  ةريبك  ةجرد  ىلإ  ترّثأ  يتلا  ثداوحلاب  يضاملا  دقعلا  رخز 

/ لوليأ ثداوح  نم  اًءدب  اهلبقتسم -  تدّدح  امبرو  يبرعلا -  ملاعلاو  ةيكريمألا  ةدحتملا 

يبرعلا عيبرلا  ثداوحب  ءاهتناو  ناتسناغفأو ، قارعلا  اكريمأ  وزغب  اًرورم  ربمتبس 2001 ،

اهيلع تضرف  ثيح  ةقطنملا ، يف  ةيجراخلا  اكريمأ  ةسايسل  رخآ  اًناحتما  تلّثم  يتلا 

يف عارصلا  اذه  ةيكريمألا  ةسايسلا  تناعو  ميقلا .» و« حلاصملا »  » معد نيب  رايتخالا 

رثكأ يّدج  وحن  ىلع  شاقنلاب ، ثداوحلا  ةلمج  تعفد  .ةيضاملا  دوقعلا  رادم  ىلع  ةقطنملا 

راسحنا نع  ةددحم  ةروصبو  ةقالعلا ، هذه  لبقتسم  نع  لؤاستلا  ىلإ  ىضم ، تقو  يأ  نم 

راسحنالا ءاج  له  .ةنميهلا  هذه  سمش  لوفأ  أدب  ثيح  يبرعلا ، ملاعلا  يكريمألا يف  ذوفنلا 

ةيجراخلا يف اهتسايس  زيكرت  تداعأو  ةقطنملاب  مامتهالا  تدقف  ةدحتملا  تايالولا  نأل  اًذإ 

نم اًيئزج ، ولو  باحسنالا ، الإ  اهمامأ  اًرايخ  دجت  مل  اهنأ  مأ  ملاعلا ، نم  ىرخأ  قطانم 

تريغتو ناتسناغفأو ، قارعلا  ابرح  اهتكهنأ  نأ  دعب  ةيبرعلا ، تاسايسلا  تاليصفت 

؟ اًقباس برعلا  اهب  اهفرع  يتلا  اهتروص 



وهأ  ) ةيبرعلا ةقطنملا  ةيكريمألا يف  ةيجراخلا  ةسايسلا  لكش  نع  لاؤسلا  ُدعب  مسُحي  مل 

ةيسايسلا لفاحملا  نم  ريثك  يف  اًمدتحم  لازي  ال  وهو  فيرعت ،)؟ ةداعإو  راسحنا  مأ  دّدمت 

ذإ ال اًضيأ ؛ اهسفن  ةدحتملا  تايالولا  لب يف  بسحف ، طسوألا  قرشلا  ال يف  ةيميداكألاو ،

لوبو توب  سكامو  ناغيك  تربور  لاثمأ  يكريمألا ، يسايسلا  ددمتلا  ورّظنم  لازي 

بجاو نأ  نوريو  ةقطنملا ، اياضق  اًريثأت يف  رثكأ  رشابم  يكريمأ  لّخدتب  نوبلاطي  لاشرام ،

ىمظع ةوق  اهتفصب  يلودلا  اهعضو  عم  مءالتت  ةيجراخ  ةسايس  سيركت  ةدحتملا  تايالولا 

اًمومع ملاعلا  يكريمألا يف  ذوفنلا  عجارت  ةركف  نوضفري  مهنأ  امك  ةيبطقلا ؛ يداحأ  ماظن  يف 

يروغيرغو شتنيل  كرام  لثم  نورخآ ، ىري  لباقملا ، يف  .اًصوصخ  طسوألا  قرشلاو 

فيرعت ةداعإ  ةرورض  سيار ، نازوس  يموقلا  نمألا  ةراشتسمو  رليم ، ديفيدو  سوغ 

ءاهتناف طسوألا ، قرشلا  يف  رشابملا  لّخدتلا  نم  ليلقتلاو  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا 

ام يف  امأ  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب  طسوألا  قرشلا  ةيمهأ  نم  لّلق  ةدرابلا  برحلا 

 - ةقطنملا يف  ةيجراخلا  ةسايسلا  ًامئاد  تداق  يتلا  ئدابملا  دحأ  ليئارسإ -   نمأب  قّلعتي 

نع ًالضف  اهسفن ، ىلع  دامتعالا  نم  اهنّكمت  ةوقلا  نم  ةجرد  ىلع  تحبصأ  اهنإ  رليم  لوقيف 

هديدحتو لّخدتلا  اذه  ميظنت  امنإ  ةقطنملا ، نم  يلكلا  باحسنالا  حرطي  هاجتالا ال  اذه  نأ 

.ًانهار هيلع  وه  امم  اًريثك  ّلقأ  تاجرد  ىلإ 

ىدم ديدحت  لواحت  ةساردلا  هذه  نإف  اًيرسق ، مأ  اًيعوط  ضرتفملا  عجارتلا  ناكأ  ءاوس 

ةيبرعلا ةقطنملا  يف  ةيجراخلا  اهتسايس  فيرعت  ةداعإ  يف  ًالعف  ةدحتملا  تايالولا  باهذ 



مايقلا ىلإ  اهب  تعفد  اهنأ  دقتعُي  ةسيئر  تاددحم  ةثالث  صحف  لالخ  نم  كلذو  ًانهار ؛

لماوعلا يف: هذه  لثمتتو  .ةيسايسلا  تاعجارملا  كلت  لثمب 

Energy) ةقاطلا لاجم  يف  ةدحتملا  تايالولل  ديازتملاو  يبسنلا  لالقتسالا  - 

برعلا طفن  دقفُي  نأ  نكمي  ام  يرخصلا ، طفنلا  تافاشتكا  ةدايز  اميس  الو  ، (Independence

.ةدحتملا تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب  ةيجيتارتسالا  هتيمهأ 

هنع يف ّربُع  يذلا  رمألا  ئداهلا ، طيحملاو  ايسآ  ةقطنمب  ديازتملا  يكريمألا  مامتهالا  - 

سيئرلا ماع 2012  اهقلطأ يف  يتلا  (( Pivot to East Asia ايسآ » قرش  ةيروحم   » ةيجيتارتسا

.نوتنيلك يراليه  كاذنآ  هتيجراخ  ةريزوو  امابوأ 

طسوألا قرشلا  اياضق  يف  هدالب  سامغنا  يكريمألا  ماعلا  يأرلا  ضفر  ديازت  - 

يكريمألا بعشلا  اهشاع  يتلا  براجتلا  دعب  اًصوصخ  هنوؤش ، يركسعلا يف  لخدتلاو 

.ناتسناغفأو قارعلا  يبرح  يف 

ةيجراخلا ةسايسلل  ةديدجلا  تامسلا  ضعب  مسر  ةساردلا  هذه  يف  كلذك  لواحنس 

ةديدج تايجيتارتسا  دامتعاب  برعلل  تايصوت  نم  اهعبتي  دق  امو  ةقطنملا ، ةيكريمألا يف 

.ةسايسلا هذه  ىلع  أرط  يذلا  همدع ) وأ   ) ريغتلا عم  مءاوتت 

ةقاطلا لاجم  لالقتسالا يف  ًالوأ :



نع ءانغتسالاو  ةقاطلا  لاجم  يف  لالقتسالا  ةرورضب  يكريمألا  يمسرلا  يعولا  نإ 

ذنم اًبيرقت ، يكريمأ  سيئر  لك  نإ  لوقلا  نكمي  ذإ  ةظحللا ؛ َديلو  سيل  يبنجألا ،» طفنلا  »

عورشم  » يمُس ام  حرط  هسفن  نوسكين  ةركفلا ؛ هذه  حرط  نوسكين ، دراشتير  دهع 

مغرلا ىلع  دروتسملا ، طفنلا  ىلع  دامتعالا  نم  صلختلا  ةرورض  ىلإ  اعد  نيح  لالقتسالا »

.(237)« ممألا نم  اهريغ  دامتعا  نم  ّلقأ  ربتعي  يجراخلا  طفنلا  ىلع  اكريمأ  دامتعا   » نأ نم 

يكريمألا سيئرلا  دهع  يف  تياو ، ليب  ةيكريمألا  ةقاطلا  ةرازو  ريبكلا يف  لوؤسملل  قبسو 

دّروت اهنأ  يه  ةدحتملا  تايالولا  اهيناعت  ةيراجت  ةلكشم  ربكأ  نأ  فرتعا  نأ  نوتنيلك ، ليب 

كيد ةدايقب  ةقاطلا  تاسايس  ةيمنتل  ةينطولا  ةعومجملا  تدكأ  امك  . (238) جتنت امم  رثكأ  اًطفن 

ةقاطلا لاجم  يف  نمألا  ءاطعإ  ةرورض  نبالا ، شوب  جروج  سيئرلا  دهع  يف  ينيشت 

.(239) ةيكريمألا ةيجراخلا  ةراجتلا  امك  ةسايسلا ، ةينطولا يف  ةيولوألا 

تافاشتكالا نأ  اهدافم  ةيضرف  ىلع  ةقاطلا  لاجم  يف  لالقتسالا  ةيرظن  مويلا  موقت 

فيفخت ىلإ  يدؤتس  يرخصلا ، طفنلا  لاجم  اًديدحتو  لاجملا ، اذه  يف  ةديازتملا  ةيكريمألا 

يبرعلا ملاعلا  نادقف  ببسي  نأ  نكمي  ام  طسوألا ، قرشلا  نم  دراولا  طفنلا  ىلع  دامتعالا 

مامتهالا لعجيف  ةدحتملا ، تايالولل  ةيجراخلا  ةسايسلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةيجيتارتسالا  هتيمهأ 

مهفقوم ةحص  ىلع  ةيرظنلا  هذه  باحصأ  ّلدتسي  امك  .عجارتي  لكك  ةقطنملاب  يكريمألا 

طفنلا لاجم  يف  يتاذلا  ءافتكالا  قيقحت  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  ةردق  نإ  لوقلا  لالخ  نم 

نوكت كلذبو  ماع (240)2013 ، ةئملا يف  ىلإ 52 يف  ماع 2008  ةئملا يف  نم 35 يف  تعفترا 



دروتست امم  رثكأ  طفنلا  نم  جتنت  نأ  اهيف  عيطتست  ةجرد  ىلإ  تلصو  دق  ةدحتملا  تايالولا 

اهسفن ةريتولا  ىلع  عافترالا  ةقاطلا يف  نم  اهجاتنإ  ّرمتسا  اذإو  ((. 1 - 5  ) لكشلا رظنا  )

نأ ينعي  اذهف  ةئملا ، ىلإ 52 يف  ةئملا  نم 35 يف  يأ  ةيضاملا ، ةتسلا  ماوعألا  هتمكح يف  يتلا 

قرشلا طفن  نع  ءانغتسالاو  ةقاطلا  يف  ماتلا  لالقتسالا  ىلإ  لصتس  ةدحتملا  تايالولا 

ةسايسلا ثّلثم  عالضأ  دحأ  نوكي  هيلع ، ءانبو  .نيلبقملا  نيدقعلا  يف  لماكلاب  طسوألا 

طقف نارخآلا  ناعلضلا  يقبو  ىشالت  دق  طفنلا )  ) طسوألا قرشلا  ةيكريمألا يف  ةيجراخلا 

(. ةيدرفلا ةمظنألا  معدو  ليئارسإ  نمأ  )

، اًصاخ اًرشؤم  ةقاطلا  نمأ  عم  اًيخيرات  ةدحتملا  تايالولا  لماعت  ةيرظنلا يف  هذه  ىرت 

ةدحتملا تايالولا  يضم  هاجتا  عفدت يف  امك  ىلوألا ، ةجردلاب  يموق  نمأ  ةلأسم  هرابتعاب  يأ 

؛ ماتلا لالقتسالا  ىلإ  ًالعف  لصتل  ةحاتملا  تاناكمإلا  لكب  رايخلا  اذه  يف  ًالبقتسم 

ملاعلا طفن  ىلع  دامتعالا  نم  لّلقيس  ام  هيف ، ةعجر  ال  يجيتارتسا  رايخ  لالقتسالاف 

ةقطنملا اهدهشت  نأ  نكمي  يتلا  ةيسايسلا  تابارطضالاف  بسحف ، اذه  سيل  .يبرعلا 

ةدحتملا تايالولا  دعاستس  طفنلا ، تارداص  ىلع  هثدحت  دق  يذلا  رثألاو  ًالبقتسم  ةيبرعلا 

نم يذلا  رمألا  ايسآ ، اميس  الو  ةدحتملا ، تايالولا  موصخ  ررضتيس  ذإ  ىلوألا ؛ ةجردلاب 

.ةفلتخم ةيلود  تافلم  ةدحتملا يف  تايالولا  عقوم  زيزعت  هنأش 

(1 - 5  ) لكشلا
طفنلا نم  يتاذلا  ءافتكالا 



ةيجراخلا ةسايسلا  طابترا  ةيضرف  ككشن يف  انلعجت  ةريثك  بويع  ليلحتلا  اذه  بوشت 

بويعلا هذه  ىلجتتو  .ةقاطلا  نم  يتاذلا  ءافتكالاب  طسوألا  قرشلا  ةدحتملا يف  تايالولل 

: ةيتآلا نطاوملا  يف 

ةئملا وحن 15 يف  طسوألا  قرشلا  طفن  نم  ةدحتملا  تايالولا  تادراو  يلامجإ  لثمي  - 

نيب 3 و5 يف لثمت  يعيبطلا  زاغلا  نم  اهتادراو  نأ  نيح  يف  يطفنلا ، اهكالهتسا  يلامجإ  نم 

، نيصلا لثم  ةلود  بسنب  تنروق  اذإ  اًدج  ةريغص  بسنلا  هذه  ّدعتو  . (241) طقف ةئملا 

يلامجإ نم   (242) ةئملا طسوألا 35 يف  قرشلا  طفن  ىلع  ةريخألا  هذه  دامتعا  ةبسن  لثمت  ثيح 

هتثدحأ يذلا  مّدقتلا  (( 1 - 5  ) لكشلا رظنا   ) اًضيأ ظحالن  نأ  نكميو  .اهكالهتسا 

ةئملا 17 يف  ب ـ رّدقملاو  يماع 2007 و2013  نيب  اهتابلطتم  ّدس  يف  ةدحتملا  تايالولا 

طسوألا قرشلا  طفن  نم  هدروتست  ام  عومجم  لداعي  ام  يأ  ةيطفنلا ؛ اهتاجاح  عومجم  نم 

نم يتاذلا  ءافتكالا  طابترا  ةيرظن  اًذإ  تّحص  ولو  كالهتسالا .) يلامجإ  نم  ةئملا  (15 يف 

تبحسناو لبق  نم  مامتهالا  اذه  ىشالتل  يبرعلا ، ملاعلاب  مامتهالا  عجارتب  يرخصلا  طفنلا 

؛ نهارلا تقولا  لقألا يف  يف  كلذك ، سيل  رمألا  نأ  نيح  يف  ةقطنملا ، نم  ةدحتملا  تايالولا 

.طسوألا قرشلا  تامزأ  نم  ددع  ةسمغنم يف  ةدحتملا  تايالولا  لازت  ذإ ال 



دق ةمزأ  يرخصلا يف  طفنلا  جاتنإ  لوخد  لامتحا  ىلإ  ةيلودلا  ةقاطلا  ةئيه  ريرقت  ريشي  - 

أبنتت ةقاطلا  تامولعم  ةرادإ  نأ  امك  . (243) نرقلا اذه  تاينيرشع  فصتنم  عجارتي يف  هلعجت 

جاتنإ عجارتو يف  ماع 2019  دعب  ماخلا  يكريمألا  طفنلا  جاتنإ  عجارت يف  ثودحب  اًضيأ 

ةسايس مامتها  نإ  ةلئاقلا  ةيضرفلا  لاحلا  ةعيبطب  زّزعي  ام  ماع (244)2021 ، دعب  يرخصلا  طفنلا 

.عجارتي نل  ةلبقملا  دوقعلا  يبرعلا يف  ملاعلاب  ةيجراخلا  ةدحتملا  تايالولا 

، نورمثتسملا عفدي  ذإ  ةعفترم -  يرخصلا  طفنلا  جاتنإ  ةفلكت  نأ  كلذ  ىلإ  فاضي 

ام -  (245) هيلع نولصحي  رالود  لك  لباقم  رالود يف   1.5 ةيلودلا ، ةقاطلا  ةئيه  بسحب 

ناكمإ نإ  ذإ  ًالبقتسم ؛ ناهرلا  لمتحي  اًرمأ ال  يبرعلا  طفنلا  نم  ًاليدب  هيلع  دامتعالا  لعجي 

ةراسخلاو حبرلا  ةلداعم  ريغتت  نإ مل  ًاليحتسم  ودبي  ديعبلا  دمألا  لثامم يف  رامثتسا  رارمتسا 

اًرئب يف هجتنت 42  ام  يواسي  قارعلا  طفنلا يف  نم  رئب  جاتنإ  نإف  ىرخأ ، ةهج  نم  .اًيرذج 

رعس نوكي  ّالأ  هجاتنإ  رارمتسا  بجوي  يذلا  يرخصلا  طفنلا  نم  اتوكاد  ثرون  ةيالو 

.اًرالود نم 85  ىندأ  ةيملاعلا  قاوسألا  طفنلا يف  ليمرب 

عجارت نم  اهبحاصي  امو  ةقاطلل  يتاذلا  ءافتكالا  ةيضرف  هب  لوقت  امم  ضيقنلا  ىلع  - 

اًسوملم اًمامتها  اًثيدح  ةدحتملا  تايالولا  ترهظأ  طسوألا ، قرشلا  ةيجراخلا يف  ةسايسلل 

لالخ نم  كلذو  ةيملاعلا ، طفنلا  قاوسأ  طارخنالا يف  فيثكت  ّىلجتي يف  ةقاطلا  رداصمب 

ةيجراخلا ةرازو  تماق  رمألا ، اذه  ةعباتملو  ةقاطلا .» ةيسامولبد   » هتيمست نكمي  ام  ريوطت 

« ةقاطلا رداصم  بتكم   » سيسأتب نوتنيلك  يراليه  ةيجراخلا  ةريزو  دهع  يف  ةيكريمألا 



/ يناثلا نيرشت  اًفظوم يف  ىلإ 55  هيف  نيلماعلا  ددع  لصو  يذلا   (Energy Resources Bureau)

.(246) اًفظوم ىلإ 85  سرام 2014  راذآ / عفتراو يف  ربمفون 2011 ،

، ةيجيتارتسا ةعلس  هفصوب  طفنلاب  ةدحتملا ، تايالولا  مامتها  نإف  مدقت ، ام  ةيمهأ  ردقب 

ول ىتحف  يتاذلا ؛ ءافتكالا  ةلأسم  نم  اًريثك  مهأ  امه  ةيملاعلا ، ةقاطلا  قوس  ىلع  اهترطيسو 

يف طفنلا  ةكرح  نإف  لماكلاب ، يتاذلا  ءافتكالا  ةلحرم  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  تلصو 

لودلاو ةيملاعلا  ةقاطلا  قوس  دّوزت  يتلا  رداصملاو  طفنلا  ليمرب  رعسو  ةيملاعلا  قوسلا 

، يكريمألا يموقلا  نمألا  تايولوأ  مدقم  ىقبت يف  ةيجيتارتسالا ، ةعلسلا  هذهل  ةكلهتسملا 

لب يف يلودلا ، ماظنلا  نمض  ةدحتملا  تايالولا  عقوم  ةريبك يف  ةجردب  ةلأسملا  هذه  رّثؤت  ذإ 

، باطقألا ددعتم  ىلإ  ةيبطقلا  يداحأ  ماظن  نم  هلّوحت  ناكمإو  هسفن  يلودلا  ماظنلا  لكش 

ةدايز لعفب  ةيملاعلا  طفنلا  قاوسأ  هدهشت  يذلا  لّوحتلا  ّلعلو  .وه  امك  هئاقب  وأ 

اهب ملقأتتس  يتلا  ةيفيكلاب  اًقيثو  اًطابترا  طبتري  ايسآ ، قرش  يفو  برغلا  يف  كالهتسالا 

ءافتكالا نإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةيلودلا  ةلداعملا  مهألا يف  لعافلا  ىقبتل  ةدحتملا  تايالولا 

يدؤيس ام  طسوألا ، قرشلا  طفن  نم  اهبلط  ضفخ  ىلإ  يدؤيس  ةدحتملا  تايالولل  يتاذلا 

، لاحلا ةعيبطب  اذه  .صيخر  رعسبو  ةديدجلا  ةيملاعلا  قاوسألا  يف  طفنلا  يف  ةرفو  ىلإ 

قاوسأ نم  ةدحتملا  تايالولا  تبحسنا  اذإف  ةيلودلا ؛ ةحاسلا  يف  نيصلا  ةناكم  ززعيس 

ريغ ًامعد  رفوتس  اهنإف  ةيلخادلا ، اهتافاشتكا  ببسب  ةفيفط  ةروصب  ولو  ةيبرعلا ، طفنلا 

رمألا عسوأ ، يلود  رودب  مايقلل  اهلّهؤي  ام  ةيطفنلا ، اهتابلطتم  نيمأت  ربع  نيصلل  رشابم 



.ةلوهسب ةدحتملا  تايالولا  هب  حمست  نل  يذلا 

دكؤت ينت  يتلا ال  نييكريمألا  نيلوؤسملا  تاحيرصت  نإف  بابسأ ، نم  ركُذ  ام  ىلإ  ةفاضإ 

حّرصي ددصلا  اذه  يف  .ليلحتلا  اذه  ةحص  معدت  اًسيئر ، ًالعاف  ةدحتملا  تايالولا  ءاقب 

، ةيملاعلا ةقاطلا  نوؤشل  صاخلا  يكريمألا  قّسنملا  (، C. Pascual  ) لاوكساب سولراك 

رارمتسالا يف ىلإ  ةجاح  نحن يف  : » (Wall Street Journal) لانروج تيرتس  لوو  ةفيحصل 

هذه رارقتسا  يف  ةيساسأ  ةحلصم  انل  نأ  كلذ  اهلمع ، ةيفيكو  ةيملاعلا  قاوسألا  ةبقارم 

نإ : » ًالئاق ةدحتملا  ممألا  مامأ  هتبطُخ  يف  دّهعتف  يكريمألا ، سيئرلا  امأ  قاوسألا .»

ىلإ طسوألا  قرشلا  نم  ةيّرحب  ةقاطلا  قفدت  رارمتسا  نمضتس  ةدحتملا  تايالولا 

.(247)« ملاعلا

ئداهلا طيحملاو  ايسآ  اًيناث :
اهل يف ةلاقم  ةيكريمألا يف  ةيجراخلا  ةريزو  تحرش  ربوتكأ 2011  لوألا / نيرشت  يف 

ةيجراخلا ةسايسلا  فيرعت  ةداعإ  ةرورض   ( ةيجراخلا ةسايسلا  )  Foreign Policy ةلجم

تلثم يتلا  ةقيثولا  يهو  .ربكأ  اًيجيتارتسا  اًمامتها  ايسآ  قرش  يلوُتل  ةدحتملا  تايالولل 

نأ نوتنيلك  حضوت  اهيفو  ايسآ .» قرش  ةيروحم   » ةيجيتارتسا صوصخب  شاقنلا  ةمدقم 

تاقالعلا ةيمنت  نأو  ئداهلا ، طيحملا  ايسآ -  يف  شيعي  ةيضرألا  ةركلا  ناكس  فصن 

تايالولل ةيجيتارتسالاو  ةيداصتقالا  ةحلصملا  بلص  يف  ناعقي  ةقطنملا  هذهب  مامتهالاو 



داعتبا ىلع  ًاليلد  هفصوب  حيرصتلا  اذه  نومهفي  نيبقارملا  نم  اًريثك  لعج  ام  (248) ؛ ةدحتملا

حبصتل ئداهلا  طيحملاو  ايسآ  وحن  رثكأ  هاجتالاو  طسوألا  قرشلا  نع  ةدحتملا  تايالولا 

قارعلا ةرساخلا يف  اهبورح  دعب  اميس  الو  ةيجراخلا ، اكريمأ  ةسايس  لبقملا يف  دهعلا  زكرم 

.ملاعلا نم  ىرخأ  قطانمب  مامتهالل  تقولا  ناح  يلاتلاب ، ناتسناغفأو ؛

ئداهلا طيحملا  ايسآ -  ةيجيتارتسا  نأب  ريكذتلا  انب  ردجي  اهباصن ، يف  رومألا  عضول 

طيحملا ايسآ -   يف  يمسرلا  يكريمألا  دوجولا  روذج  دوعت  ذإ  ديدجلا ؛ رمألاب  تسيل 

ماظن  » ذئنيح هيلع  قلطُأ  ام  عيقوت  دعب  اًديدحتو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  دعب  ام  ىلإ  ئداهلا 

تادهاعملا نم  ةعومجم  ماظنلا يف  اذه  لّثمتي  (. San Francisco System « ) وكسيسنارف ناس 

ةلود و48  نابايلاو  ةدحتملا  تايالولا  نيب  ماع 1951  يف  اهعيقوت  ىرج  يتلا  ةينمألا 

دوجولا اذه  دازو  ايسآ ، قرش  اًينمأ يف  دوجولا  ةدحتملا  تايالولل  اهبجومب  عُّرش  ىرخأ 

عم و1972  يماع 1971  يف  نوسكين  سيئرلا  ةرادإ  اهترجأ  يتلا  تامهافتلا  دعب  ةوق 

.(249) ةينيصلا ةموكحلا 

ءاهتنا دعب  ىرخأ  ةرم  ةوقب  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  لوح  روحمتلا  ةداعإ  ترهظ 

اًديدحتو يف طسوألا -  قرشلا  ةرملا ال  هذه  ابوروأ  باسح  ىلع  نكل  ةدرابلا -  برحلا 

نأب الداج  نيذللا   (250) نسلوأ دراودإو  زغنيلإ  دراشتير  ةدعاسمب  كلذو  ماع 1993 ،

نم رثكأ  ةيزمر  ةدحتملا  تايالولا  لبقتسمل  يستكت  ةيويسآلا  ةيكريمألا -  تاقالعلا  »

رخاوأ ىتح  كانه  نكت  مل  ذإ  ابوروأ ؛) انه  دوصقملا  )  ʻ ميدقلا ملاعلا  ʼ عم اهتاقالع 



يتلا ةيولوألا  ايسآ  ءاطعإل  تقولا  ناحو  ةيجيتارتسا ، ةيؤر  ىلإ  ةّحلم  ةجاح  تاينيعبرألا 

«. اهّقحتست

يماع 1997 نيب  لمع  « ) ديدجلا يكريمألا  نرقلا  عورشم   » ثوحبلا زكرم  ىتح 

رخآلا وه  ىدان  قارعلا ، ىلع  برحلل  طيطختلا  يروحم يف  رود  هل  ناك  يذلا  و2006 )

هيللحم نم  ريثك  لداج  ذإ  يكريمألا ؛ ددمتلل  اًساسأ  اًكّرحم  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  رابتعاب 

ةرطيسلاف .ايسآ  قرش  بونج  يف  ةيكريمألا  تاوقلا  دوجو  ةدايزل  ناوألا  نآ  : » لوقلاب

تاذ تاداصتقالا  ىلإ  لوصولا  نامضو  تالاصتالل ، ةسيئرلا  ةيرحبلا  طوطخلا  ىلع 

عم قثوأ  طباور  ءانب  هسفن  تقولا  يفو  يميلقإلا  رارقتسالا  ىلع  ظافحلاو  عيرسلا ، ّومنلا 

، ةيسايسلا ةيرحلل  ةديلولا  تاعزنلا  معد  وه  ةيمهأ  رثكألا  امبرو  ةئشانلا ، تايطارقميدلا 

.(251)« ةدحتملا تايالولل  مئادلا  نمألا  حلاصم  نم  اهلك  هذه 

نأشب مهتاجاتنتسا  ةياورلا  هذه  باحصأ  اهيلع  ينبي  يتلا  تارشؤملا  نم  ريثك  ةمث 

نأ اميس  الو  ئداهلا ، طيحملا  ايسآ -  وحن  ةيجراخلا  اكريمأ  ةسايس  زيكرت  ةداعإ  ةرورض 

صالخلا مهضعب يف  دنع  ةحماج  ةبغر  دكؤت  نلعلا  تردص يف  ةيكريمأ  ةيمسر  تاحيرصت 

ةينطولا ةحلصملا  مدخت  امبر  ىرخأ  قطانم  وحن  هّجوتلاو  طسوألا  قرشلا  قاهرإ  نم 

يموقلا نمألا  ةراشتسم  تحضوأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  لضفأ ؛ وحن  ىلع  ةيكريمألا 

انل نكمي  ال  هتيمهأ ، ىلع   » هنأ طسوألا  قرشلا  نع  تلئُس  امدنع  سيار  نازوس  يكريمألا 

.(252)« ةدحاو ةقطنم  يف  عوبسألا ) مايأ  لاوط  ةعاس   24  ) ةعاسلا رادم  ىلع  كلهتسُن  نأ 



مامتهالا ديازت  دكؤت  يتلا  ةيجيتارتسالا  تارشؤملا  وه  تاحيرصتلا  نم  مهأ  ربتعُي  ام  نإ 

ةلئاقلا ةيؤرلا  عم  قفاوتي  لكشب  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  ةقطنمب  يسامولبدلاو  يركسعلا 

؛ طسوألا قرشلا  باسح  ىلع  ةرملا  هذه  نكل  ةقطنملا ، هذه  لوح  روحمتلا  ةداعإ  ةرورضب 

« يداهلا ةدايق   » نمض ئداهلا  طيحملا  ايسآ -    يف  يكريمألا  يركسعلا  دوجولا  ديدعف 

لباقم 94 يكريمأ يف  يندمو  يركسع  فظوم  فلأ  غلبي 330  ( Pacific Command)(253)

Central « ) ىطسولا ةدايقلا   » نمض نييندملا  نيفظوملاو  نييركسعلا  نم  طقف  اًفلأ 

دوجولا يف  لئاهلا  قرفلا  اذهو  . (254) طسوألا قرشلا  ةقطنم  نع  ةلوؤسملا  ( Command

سكعي امبر  ئداهلا ) طيحملا  ايسآو -  طسوألا  قرشلا   ) نيتقطنملا نيب  يكريمألا  يركسعلا 

روظنم نم  ئداهلا  طيحملا  ايسآل -  اكريمأ  امهيلوت  نيذللا  ةيولوألاو  مامتهالا  ام  ٍّدح  ىلإ 

.ةيجراخلا اهتسايسو  ةيكريمألا  ةينطولا  ةحلصملاب  اساسأ  طبترم  يجيتارتسا 

 - ايسآ ةيولوأ  ةركف  ةحص  ىلإ  ليحت  امبر  ىرخأ  تارشؤم  ةساردلا  هذه  يف  انلوانت 

ةدحتملا تايالولا  اهتعقو  يتلا  تاقافتالا  ددع  اهنم  طسوألا ، قرشلا  ىلع  ئداهلا  طيحملا 
(255) اًقافتا تعّقو 76  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ظحالن  رشؤملا  اذه  ىلإ  رظنلابو  .نيفرطلا  عم 

قرشلا ةقطنم  يف  طقف  اًقافتا  لباقم 23  يف  ئداهلا ، طيحملا  ايسآ -  ةقطنم  لود  عم 

طيحملا لود  عم  ةيجيتارتسالا  تاقالعلا  ديطوت  ىلإ  يكريمألا  يعسلا  دكؤي  ام  طسوألا ،

امدنع اننأ  ركذلاب  ريدج  .يلودلا  نوناقلا  دعاوقب  ةيمحم  ةينوناق  تاقافتا  نمض  ئداهلا 

نأ اندجو  ئداهلا ، طيحملا  ايسآ -  لود  عم  تعّقُو  يتلا  تاقافتالا  ةعيبط  يف  انقّقد 



.ةيداصتقا ةعيبط  تاذ  لب  ةيركسع ، وأ  ةينمأ  تسيل  اهتيبلغأ 

ةعبرأ ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  ىلإ  ةيكريمألا  تارداصلا  رادقم  قوفي  رخآ ، روظنم  نم 

ئداهلا طيحملا  ايسآ -  ىلإ  تارداصلا  تغلب  ذإ  طسوألا ؛ قرشلا  ىلإ  هرّدصت  ام  فاعضأ 

نأ اًذإ  اًبيرغ  سيل  .يبرعلا  ملاعلا  ىلإ   (256) طقف رالود  رايلم  لباقم 84  رالود يف  رايلم   328

ربكأ اًمامتها  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -   ةقطنم  ةيجراخلا  اهتسايس  ةدحتملا يف  تايالولا  يلوت 

ينبي يتلا  رواحملا  مهأ  دحأ  تارداصلا  لّثمت  ثيح  ةفلتخملا ، اهعاونأب  اهتارداصل  ةمدخ 

هذه حرطت  .ةرشابم  يكريمألا  جتنملا  ّسمت  يهو  هتمرب ، يكريمألا  داصتقالا  اهيلع 

بحسنتس ةدحتملا  تايالولا  نأ  كلذ  ينعي  لهف  ةيقيقح ، تالؤاستو  تايدحت  تارشؤملا 

ايسآ يف ىلع  اهلقثب  يقلتل  طسوألا ، قرشلا  ةيجراخلا يف  اهتسايس  غوص  ديعتس  مأ  ًالعف 

؟ اهعم تاقالعلا  ديطوتل  ةلواحم 

ةقطنمب مامتهالا  ديفت  يتلا  تارشؤملاو  تاحيرصتلا  نم  ةرفو  دوجو  نم  مغرلا  ىلع 

ذإ ال ةطاسبلا ؛ هذهب  سيل  رمألا  نإف  طسوألا ، قرشلا  باسح  ىلع  ئداهلا  طيحملا  ايسآ - 

ةقطنمل ةيولوألا  ءاطعإو  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  نم  باحسنالا  ةدحتملا  تايالولا  دجت 

ةيجراخلا ةسايسلاو  يموقلا  نمألا  نأ  كلذ  اهمامأ ، ًالهس  اًرايخ  ئداهلا  طيحملا  ايسآ - 

طبترت لب  بسحف ، ةيداصتقالا  بساكملا  نم  ةعومجمب  ناطبتري  ال  ةدحتملا  تايالولل 

تبحسنا ام  اذإ  يكريمألا  يموقلا  نمألا  قحلت  دق  يتلا  رارضألاب  ىلوألا ، ةجردلاب  امبر ،

دق يتلا  تابوعصلاب  ريدقت  لقأ  يفو  ةلاحلا ،) هذه  يف  طسوألا  قرشلا   ) ام ةقطنم  نم 



هيف هجاوت  يلود  ماظن  ىمظع يف  ةلودك  اهعقوم  ىلع  ظفاحتل  ةدحتملا  تايالولا  اههجاوت 

ليزاربلاو دنهلاو  ايسورو  نيصلا  لثم  ةدعاص ، ىرخأ  ىوق  عم  ةسرشو  ةيقيقح  ةسفانم 

وه دحاو  ٌقطنم  ةيضاملا  دوقعلا  يف  ةقطنملا  يف  يكريمألا  َلّخدتلا  مَكح  دقل  .اهريغو 

نيب انراق  اذإو  .دوجولا  اذه  دّدهت  نأ  نكمي  يتلا  راطخألا  ءردو  اهحلاصم  ىلع  ظافحلا 

اهسفن ريثأتلا  ةجرد  امهل  نأ  اندجول  ةيداصتقالا  حلاصملا  زيزعتو  رطخلا  ءرد  يَتسايس 

ضعب يف  ةيمهأ  ةيناثلا  ىلوألا  قوفت  امبر  لب  ال  ةيكريمألا ؛ ةيجراخلا  ةسايسلا  يف  اًبيرقت 

.نايحألا

يف يكريمألا  ةيجراخلا  ريزو  هيضمي  يذلا  تقولا  يف  رظنلا  ةساردلا  هذه  يف  انرتخا 

فصوب ئداهلا  طيحملا  ايسآو -  طسوألا  قرشلا  ىلإ  اهب  موقي  يتلا  ةيمسرلا  تارايزلا 

.ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  تايولوأ  نع  ةركف  انيطعت  يتلا  تارشؤملا  نم  كلذ 

يكريمألا ةيجراخلا  ريزوو  ةيسامولبدلا  سيئر  اهب  ماق  يتلا  تارايزلا  ددع  نأ  اندجوو 

لباقم 10 ةرايز يف  غلب 31  طسوألا  قرشلا  ىلإ  يماع 2013 و2014  نيب  يريك  نوج 

.((1 - 5  ) لودجلا رظنا  ماع 2013 ( ئداهلا يف  طيحملا  ايسآ -   ةقطنم  ىلإ  طقف  تارايز 

ّضغب هلمع ، زيكرت  ناكمو  ةريبك ، ةجردب  ةيجراخلا  ريزو  تايولوأ  رشؤملا  اذه  زربُي 

راطخألا ءردل  مأ  ةيداصتقا  تاقافتا  زيزعتل  ناكأ  ءاوس  تارايزلا ، هذه  عفاد  نع  رظنلا 

.ةقطنملا ةيركسعو يف  ةينمأ  داعبأب  يجيتارتسا  يكريمأ  دوجو  ىلع  ةظفاحملا  مأ  ةقدحملا 

ةيجراخلا ةريزو  اهب  تماق  يتلا  ةيمسرلا  تارايزلا  ددع  اًضيأ  ةساردلا  هذه  انرصح يف 



طيحملا ايسآ -  نم  لك  ىلإ  يماع 2009 و2012  نيب  نوتنيلك  يراليه  ةقباسلا  ةيكريمألا 

 - ايسآ ةيروحم   » ةيجيتارتسا ةبحاص  نأ  دجن  نأ  اًبيرغ  سيلو  .طسوألا  قرشلاو  ئداهلا 

تارايزب تماق  ئداهلا ، طيحملا  ايسآ -  هاّجتاب  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةنزاوم  ةداعإ  وأ  ئداهلا »

لودجلا رظنا   ) طسوألا قرشلل  ةرايز   38 ةنراقم ب ـ ةرايز )  40  ) ةقطنملا هذه  ىلإ  رثكأ 

.((2 - 5)

(1 - 5  ) لودجلا
طسوألا قرشلاو  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  ىلإ  يريك  نوج  تارايز 

(2014 - 2013)

(2 - 5  ) لودجلا
طسوألا قرشلاو  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  ىلإ  نوتنيلك  يراليه  تارايز 

(2012 - 2009)



طسوألا قرشلاو  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  نيب  نزاوتلا  ةسايس  نأ  ىلإ  ةنراقملا  هذه  ريشت 

تهتناو بسحف ، نوتنيلك  يراليه  ةرتف  تداس  ىرخألا ) ىلع  ةدحاو  بيلغت  سيلو  )

ةفلاخم ةسايس  جهتنا  يريك  نأ  ظحالي  ثيح  ةيجراخلا ؛ ةرازو  سأر  ىلع  اهتيالو  ءاهتناب 

اهب تماق  ةرايز  لباقم 40  ئداهلا يف  طيحملا  ايسآل -  طقف  ةرايز   13 ماقف ب ـ لماكلاب ؛

طسوألا قرشلاو  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -    نيب  ةنزاوملا  ةلأسم  نأ  اًضيأ  ينعي  ام  نوتنيلك ،

ةرادإلا ةعيبطب  امبرو  مهاؤرو -  ةيكريمألا  ةرادإلا  يف  نيدوجوملا  صاخشألاب  ةطبترم 

ةيؤرب موكحم  يجيتارتسا  هجوتب  اهطابترا  نم  رثكأ  ةيروهمج -  وأ  ةيطارقميد  يأ  اهسفن ،

ةسايسلا يف  يجيتارتسا  لّوحت  دوجو  اًضيأ  يفني  ام  نطنشاو ، يف  رارقلا  عانصل  ةتباث 

دقتعا امك  طسوألا  قرشلا  باسح  ىلع  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  هاّجتاب  ةيكريمألا  ةيجراخلا 



 - ايسآ ىلإ  نزاوتلا  ةداعإ  نأشب  اهتيؤر  نوتنيلك  يراليه  تقلطأ  امدنع  نيبقارملا  نم  ٌريثك 

.ئداهلا طيحملا 

ماع يف  هتبطُخ  يف  امابوأ  ددح  نأ  قبسف  هسفن ، يكريمألا  سيئرلا  ىوتسم  ىلع  امأ 

نيفلم ةلثمتملاو يف  ةدحتملا ، تايالولل  ةيجراخلا  ةسايسلا  تايولوأ  ةدحتملا  ممألا  مامأ   2013

 - ايسآ درت  مل  امنيب  نييليئارسإلاو ، نيينيطسلفلا  نيب  مالسلا  ةيلمعو  ناريإ  امه  نيساسأ 

ىلع زيكرتلا  رارمتسا  ىلع  اًحيرص  اًرشؤم  دعُي  ام  تايولوألا ، ةمئاق  نمض  ئداهلا  طيحملا 

، كلذ ىلإ  ةفاضإ  ئداهلا .» طيحملا  ايسآ -  « ـ ةنراقم ب ةيولوأ  هفصوب  طسوألا  قرشلا 

يداصتقالا نواعتلا  ةمق  يف  ةكراشملاب  هدعو  نع  امابوأ  يكريمألا  سيئرلا  عجارت  نإف 

، ةيلخادلا ةنزاوملا  ةعيرذب  ربوتكأ 2013  لوألا / نيرشت  يف  ئداهلا  طيحملا  ايسآل - 

ريزو ةدعاسم  حيرصت  امو  .نوتنيلك  يراليه  ةيجيتارتسال  ةياهنلا  ةطقن  لثمي  امبر  ثدح 

نكمي ئداهلا ال  طيحملا  ايسآ -  لوح  روحمتلا  ةردابم  نأ  نع  دنالرافكم  انيرتاك  عافدلا 

.(257) رخآ ًاليلد  الإ  ةنزاوملا ، ىلع  دويقلاب  قلعتت  ٍبابسأل  اهقيقحت 

ىلإ ةيجراخلا ، اكريمأ  ةسايس  امهعقومو يف  نيتقطنملا  نيب  ةنراقملا  لاجم  ريشن يف  نأ  يقب 

رايلم ىلإ 370  لصي  ذإ  ىلعأ ؛ ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  يف  يكريمألا  يراجتلا  زجعلا  نأ 

نأ ينعي  يذلا  رمألا  طسوألا ؛ قرشلا  يف   (258) طقف اًرايلم   33 ب ـ ةنراقم  رالود 

هرسخت يف امم  رثكأ  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  اًيداصتقا يف  رسخت  ةقيقحلا  ةدحتملا يف  تايالولا 

.هذهك ةقطنم  اًيسايس يف  رامثتسالا  ىودج  نأشب  اًيقيقح  ًالؤاست  ريثي  ام  طسوألا ، قرشلا 



ماعلا يأرلا  اًثلاث :
يأرلل ةصاخ  ةيمهأ  اولوي  نأ  يسايسلا  رارقلا  عانص  يطارقميدلا  ماظنلا  ةينب  مزلُت 

ضوخ بّلطتي  ذإ  ةيجراخلا ؛ ةسايسلا  مسر  اًسيئر يف  اًددحم  اهعم  حبصي  ةجرد  ىلإ  ماعلا 

ةاشم دونج  يأ  نيبخانلا -  ءانبأ  لاسرإ  اًريخأو  ًالوأ  طسوألا  قرشلا  ةيكريمأ يف  بورح 

دونجلا تالئاع  اًقحال  اهيلع  مكحي  ةددحم  ةياغ  لجأ  نم  توملا  ىلإ  ةيكريمألا -  ةيرحبلا 

.عارتقالا قيدانص  ربع  يكريمألا  ماعلا  يأرلاو 

برحلا تارارق  نيب  اًحضاو  اًمزالت  اًيخيرات  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ترهظأ 

ليكشت يف  اًساسأ  اًروحم  ريخألا  اذه  ناك  ذإ  يكريمألا ؛ ماعلا  يأرلا  فقومو  ملسلاو 

ىلعف اههاّجتا ؛ ديدحتو  ةيجراخلا  ةدحتملا  تايالولا  ةسايسل  ةيريصملا  تارارقلا  مظعم 

ةيمهأ مانتيف  برح  دض  يكريمألا  ماعلا  يأرلا  فوقول  ناك  رصحلا ، ال  ركذلا ، ليبس 

يركسع لّخدتل  دييأتلا  فعض  نأ  امك  ماع 1974 . يف  اهنم  باحسنالا  يف  ةيزكرم 

ىلع ظفاح  ثيحب  هلكشو  لّخدتلا  رهوج  يف  رّثأ  ماع 1999  يف  وفوسوك  يف  يكريمأ 

ىلع برحلا  تايرجم  ىلإ  ةبسنلاب  ةيزكرم  نكت  مل  ةيوج  تابرض  ىلع  رصتقاو  هتيدودحم 

لامتحا حبصأ  ام  دعب  يأ  ميلقإلا ، نم  ةيبرصلا  تاوقلا  باحسنا  دعب  الإ  ضرألا 

.ةياغلل اًدودحم  ةيرشبلا  ةراسخلا 

يأرلا فقومو  مويلا ، طسوألا  قرشلا  هاجت  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ىلإ  رظنلاب 



يف يكريمأ  لّخدت  يأل  اًعساو  اًضفر  كانه  نأ  اًيلج  حضّتي  اهنم ، يكريمألا  ماعلا 

ىلع زيكرتلا  ةعزن  ماعلا  يأرلا  دوست يف  ثيح  ةقطنملا ، اهدهشت  يتلا  ةيسايسلا  تاريغتلا 

؛ ىرخأ اياضق  يأ  نم  رثكأ  ةيلاملا  ةقئاضلاو  داصتقالا  ةينبك  يكريمألا  لخادلا  اياضق 

لباقم لّخدتلا يف  نوضراعي  نييكريمألا  نم  ةئملا  نأ 63 يف  ىلإ  يأرلا  تاعالطتسا  ريشتو 

ىلإ ةفاضإ  .تاريغتلا  هذه  لّخدتلا يف  اكريمأ  ىلع  نأ  نوري  (( 3 - 5  ) لودجلا رظنا   ) طقف  23

نم ةئملا  يف  ىأر 78  يسرم ، دمحم  قبسألا  يرصملا  سيئرلا  ةحاطإ  دعب  كلذ ،

«. ةيمهأ رثكأ  ةيلخاد  اياضق  كانه  نإف  رصم ، ةيمهأ  نم  مغرلا  ىلع   » نأ  (259) نييكريمألا

زيكرتلا يكريمألا  سيئرلا  ىلع  نأ  ماع 2008  (260) يف  نييكريمألا نم  ةئملا  ىأرو 56 يف 

.ةئملا ىلإ 81 يف  ماع 2012  تعفترا يف  ةبسنلا  هذه  نكل  ةيلخاد ، اياضق  ىلع 

(3 - 5  ) لودجلا
يكريمألا ماعلا  يأرلا  تاهجوت 

(261) طسوألا قرشلا  لخدتلا يف  ةلأسم  يف 

: ردصملا



.Pew Research Center, October 2012

ىلإ دوعي  طسوألا  قرشلا  لخدتلا يف  دض  يكريمألا  ماعلا  يأرلا  لّوحت  نأ  داقتعالا  نإ 

دحاو ببس  اذهف  ئطاخ ، داقتعا  وه  ةلودلا  اهيناعت  يتلا  ةيحصلاو  ةيلاملا  تالكشملا 

يكريمألا لخدتلا  ةعيبطب  قلعتت  ماعلا  يأرلا  ىدل  ةيقيقح  ىرخأ  بابسأ  نم  طقف ؛

يف ( war - fatigue  ) بورحلا ةركف  نم  قاهرإلا »  » وأ داهجإلا »  » هيلع قلطُي  ام  وهو  هسفن ،

وأ ىودج  اهنم  ىري  ال  بورح  ضوخ  هكهنأ  يكريمألا  بعشلاف  طسوألا ؛ قرشلا 

بيغي الأ  بجيو  .ةيمويلا  هتايح  ههجاوت يف  يتلا  تالكشملا  نم  يأل  ًالح  وأ  ةيدام  ةعفنم 

؛ يكريمألا ماعلا  يعولا  اًرئاغ يف  اًحرج  اتكرت  ناتسناغفأو  قارعلا  اَبرح  نأ  ناهذألا  نع 

يأرلا عادخل  ةيكريمألا  ةموكحلا  اهلمعتست  يتلا  لئاسولا  ىلع  ةلثمأ  نايعلل  ترهظ  ذإ 

فازنتسا ىرج  هنأ  امك  ةبوذكأ ، ىلع  تينُب  بورح  دييأت  ىلإ  هعفدو  يكريمألا  ماعلا 

دودرم يأ  ةدحتملا  تايالولا  اهنم  ققحت  مل  يتلا  بورحلا  هذه  يف  مهتاورثو  مهئانبأ 

ةيلاملا تامزألل  سيئرلا  ببسلا  اهنأ  ىلع  بورحلا  هذه  ىلإ  ماعلا  يأرلا  رظني  لب  .سوملم 

دعبأ نيللحملا  ضعب  بهذو  .ةيضاملا  ةرشعلا  ماوعألا  ةدحتملا يف  تايالولا  اهتشاع  يتلا 

دنع ( Isolationism  ) ةيلازعنا ةعزن  اتدّلو  ناتسناغفأو  قارعلا  َيبرح  نإ  لوقلاب  كلذ  نم 

دقتعي ذإ  اًديدحت ؛ طسوألا  قرشلا  هاجت  ةيجراخلا  ةسايسلا  نم  اًروفنو  يكريمألا  بعشلا 

نم لك  اهفادهأ يف  قيقحت  تقفخأ يف  ةدحتملا  تايالولا  نأ   (262) نييكريمألا نم  ةئملا  52 يف 

ةبسن يف  شهدملاو  ديدشلا  رادحنالا  ظحالن  نأ  اننكمي  اًمومع ، .ناتسناغفأو  قارعلا 

ةبسن تلصو  ذإ  يكريمألا ؛ ماعلا  يأرلا  طسوألا يف  قرشلا  تامزأ  لخدتلا يف  يديؤم 



ةبسن تحوار  امنيب  ةئملا ، يف  ىلإ 88  اهعالدنا  نيح  ناتسناغفأ  يف  برحلل  نيديؤملا 

ىلإ 22 يف ضافخنالا  تلصاو يف  مث  ةئملا ، نيب 47 و60 يف  قارعلا  برحلل يف  نيديؤملا 

.ةيروس ىلإ  ةبسنلاب   (263) طقف ةئملا  ىلإ 9 يف  تلصو  نأ  ىلإ  ايبيل ، ةئملا يف 

؟ ماصفنا مأ  محالت  اًعبار :
مهفل اًساسأ  اًحاتفم  اهلمجمب  لّثُمت  تارشؤملا  نم  ةعومجم  ىلإ  قباسلا  ليلحتلا  انليحي 

.بيرقلا لبقتسملا  يفو  ًانهار ، طسوألا  قرشلا  يف  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةكرح 

لوح روحمتي  يذلاو  نيللحملا ، لاب  لغشي  يذلا  لاؤسلا  مهف  ىلع  لئالدلا  هذه  دعاستو 

.ةقطنملا ةيكريمألا يف  ةسايسلا  ذوفن  دّدمت  وأ  راسحنا 

لاجم يف  ةدحتملا  تايالولل  ديازتملا  لالقتسالا  ليلحت  يف  رهظي  لئالدلا  هذه  مهأ 

ةيجيتارتسالا ةدحتملا  تايالولا  ةقالع  نأ  اهدافم  ةجيتن  ىلإ  ليلحتلا  دوقيو  .ةقاطلا 

نم يتاذلا  اهءافتكا  ةدحتملا  تايالولا  قيقحت  ناكمإف  اهدهع ، قباسك  ةرمتسم  ةقطنملاب 

ىلإ ةبسنلاب  ةيمهأ  يبرعلا  طفنلا  ديزي  امبر  لب  ةقالعلا ، هذه  يف  رّثؤي  نل  يرخصلا  طفنلا 

لالخ نم  ةقاطلا  لاجم  يف  لماكلا  يتاذلا  ءافتكالا  تقّقح  ول  ىتح  ةدحتملا ، تايالولا 

يتلا تاحاجنلاو  تافاشتكالا  نم  مغرلا  ىلع  .يرخصلا  طفنلل  ديازتملا  فاشتكالا 

ىقبي ةديدج  تافاشتكا  زاجنإ  نإف  يرخصلا ، طفنلا  لاجم  ةدحتملا يف  تايالولا  اهتققح 

ةرفوب هدوجو  نم  ةدكأتم  تسيل  ةدحتملا  تايالولاف  ديعبلا ، دمألا  نومضم يف  ريغ  اًرمأ 



ةفلكتب هجارختسا  ىلع  ةرداق  تناك  نإ  ملعت  اهنأ ال  امك  ةقاطلا ، نم  اهتابلطتم  ّدسب  حمست 

لثم يرخصلا  طفنلا  ىّطخت  لاح  يفو  .ةيملاعلا  طفنلا  قاوسأ  راعسأ  ةسفانم  نم  اهنّكمت 

اًناهر ىقبي  ةيملاعلا  قاوسألا  يف  ةنيعم  راعسأب  طفنلا  دوجو  نإف  تايدحتلا ، هذه 

لّثمي ثيح  يلودلا ، ماظنلا  ةدحتملا يف  تايالولا  ةناكم  ةريبك  ةجرد  ىلإ  دّدحي  اًيجيتارتسا 

نيصلا لثم  اهيسفانم ، عم  ةدحتملا  تايالولا  اهمدختست  يتلا  عارصلا  تاودأ  نم  اًءزج 

طفنلا راعسأ  ةدحتملا  تايالولا  تعّوط  فيك  اًعبط  ناهذألا  نع  بيغي  الأ  بجي  .ايسورو 

اتلك يفف  تاينينامثلا ؛ ةياهن  يف  قارعلا ، امك  يتايفوسلا ، داحتالا  عم  اهعارص  راطإ  يف 

، اهتايوتسم ىندأ  ىلإ  ةيملاعلا  قاوسألا  طفنلا يف  راعسأب  ةدحتملا  تايالولا  تعفد  نيتلاحلا 

زجع امك  موجنلا ، برح  عورشم  ليومت  نع  زجعي  قباسلا  يتايفوسلا  داحتالا  لعج  ام 

كلذب .ناريإ  عم  برحلا  ءاهتنا  دعب  رامعإلا  ةداعإ  يف  قفخأو  هنويد ، دادس  نع  قارعلا 

نأ نود  نم  اهيمصخ  دض  ةيجيتارتسا  بساكم  قيقحت  ةدحتملا  تايالولا  تعاطتسا 

طفنلاب مامتهالا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  لمعت  امبرو  .اهقيقحتل  ةرشابم  بورح  لخدت يف 

ةيرغم راعسأب  هرفاوت  ينعي  برعلا  طفن  نع  اهؤانغتساف  ىضم ، تقو  يأ  نم  رثكأ  يبرعلا 

لماع زّزعي  اذل ال  باطقألا ؛ دّدعت  هاجتاب  يلودلا  ماظنلاب  عفدت  اهنأ  ضرتفي  يتلا  نيصلل 

ةثيدحلا تاهاجتالا  نأ  ودبي  لب  ةيبرعلا ، ةقطنملا  يكريمألا يف  ذوفنلا  راسحنا  ةيرظن  طفنلا 

ىلع يقبُتس  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  نأ  ىلإ  ريشت  اهكالهتساو  اهلك  ةقاطلا  جاتنإ  يف 

هّدرم نوكي  نل  ةناكملا  هذه  لمتحم يف  عجارت  يأ  نأ  امك  اهتايولوأ ، نمض  ةيبرعلا  ةقطنملا 

.ىرخأ لماوع  ىلإ  لب  طفنلا ، لماع  ىلإ 



عم نزاوتلا  اهيف  ىرت  ةلحرم  ىلإ  لصت  ةدحتملا مل  تايالولا  نأ  ودبي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

نيلاجملا يف  ةيجيتارتسا  ةلأسم  طسوألا  قرشلا  باسح  ىلع  ئداهلا  طيحملا  ايسآ - 

دوجو نم  مغرلا  ىلعف  .قباسلا  ليلحتلا  اهنيبي  ىرخأ  ةقيقح  هذهو  ينمألاو ، يسايسلا 

لصت اهنإف ال  ئداهلا ، طيحملا  ايسآ -  عم  نواعتلا  ةدايز  ىلإ  ىعست  ةيكريمأ  تابغرو  ىؤر 

هاجت لّوحتلا  ةبغرلا يف  ىقبتو  .نزاوتلا  قيقحتل  ةدمَتعُم  ةيكريمأ  ايجيتارتسا »  » ةبترم ىلإ 

تارادإلا ريغتب  ريغتت  اهنإ  ذإ  اًيجيتارتسا ؛ ةتباث  ريغو  ةلوحتم  ةلأسم  ئداهلا  طيحملا  ايسآ - 

تلوأ لاثملا ، ليبس  ىلع  .اهسفن  ةرادإلا  نيلماعلا يف  نيفظوملا  ريغتب  ىّتح  لب  ةيكريمألا ،

نم اًعون  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  ةقطنم  نبالا  شوب  جروج  ةيالو  ةيروهمجلا يف  ةرادإلا 

، امابوأ ةرادإ  اهيلإ  تلصو  يتلا  كلتك  ةسامحلا  نم  ةلحرم  ىلإ  لصت  مل  اهنكل  مامتهالا ،

نوج ديدجلا  ةيجراخلا  ريزو  مودق  نأ  الإ  .نوتنيلك  يراليه  اهتيسامولبد  ةسيئر  اًديدحتو 

اكريمأ ةسايس  ىلإ  نزاوتلا  داعأو  ئداهلا » طيحملا  ايسآ -  ةيروحم   » ةيجيتارتسا حاطأ  يريك 

ءادألا نيابتلا يف  اذه  .ىرخأ  ةرم  ربكألا  َمامتهالا  طسوألا  قرشلا  ىلوأ  ثيح  ةيجراخلا ،

نأ ىلإ  حوضو  لكب  ريشي  ةدحاولا -  ةرادإلا  صوخش  ىتحو  ةيكريمألا -  تارادإلا  نيب 

ةيروحملا يف ىلإ  رقتفي  رمأ  طسوألا  قرشلا  باسح  ىلع  ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  وحن  هاجتالا 

لوقلا اننكمي  لاوحألا  نسحأ  .ةتباث يف  ايجيتارتسا  نع  ّربعي  الو  ةيجراخلا  اكريمأ  ةسايس 

ةيروحم هلصت  نأ  نكمي  يذلا  ىدملا  ةيجراخلا يف  تاسايسلا  عانص  ىدل  اًطّبخت  كانه  نإ 

يفو .طسوألا  قرشلا  يف  ةيكريمألا  ةسايسلاب  اهطابترا  ىدمو  ئداهلا  طيحملا  ايسآ - 



ىقبي ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  هاجت  ةيكريمألا  ةرادإلا  ىدل  ةحضاو  ايجيتارتسا  بايغ 

ةبسنلاب ةيمهألا  نم  اهسفن  ةجردلا  ىلع  ةظحللا -  هذه  ىتح  لقألا  يف  طسوألا -  قرشلا 

ىلإ طسوألا  قرشلا  عم  ةقالعلا  زيزعت  اكريمأ يف  رمثتستسو  .ةيجراخلا  اكريمأ  ةسايس  ىلإ 

نأش هل  نوكي  نأ  عيطتسي  اًيجيتارتساو  اًيعرش »  » ًاليدب ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  زورب  نيح 

.طسوألا قرشلا 

وهف ةيبرعلا ، ةيسايسلا  تاريغتلا  يف  لّخدت  يأ  نم  يكريمألا  ماعلا  يأرلا  روفن  امأ 

قرشلا يف  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  رهوج  ّسمتو  قباسلا ، ليلحتلا  اهرهظي  ةقيقح 

ةقالعلل ثيدحلا  خيراتلا  اهتايوتسم يف  ىندأ  ىلإ  لّخدتلا  دييأت  ةبسن  تلصو  ذإ  طسوألا ؛

هلو يرهوجو  يقيقح  رشؤملا  اذه  ةيروس .) لّخدتلل يف  ةئملا  9 يف   ) ةيبرعلا ةيكريمألا - 

دمألا تباث يف  رشؤم  هنأ  امك  ةيبرعلا ، ةقطنملا  يكريمألا يف  لّخدتلا  لكش  مهم يف  ريثأت 

اذه لفغُي  نأ  اًيروهمج ، مأ  ناكأ  اًيطارقميد  يكريمأ ، ميعز  نكمي  ال  هيلع ، ءانبو  .روظنملا 

أطخلا نم  هسفن ، تقولا  يف  .ةقطنملا  يف  يكريمألا  لّخدتلل  عساولا  يبعشلا  ضفرلا 

طسوألا قرشلا  هاجت  ةيجراخلا  ةسايسلا  مسريس  يكريمألا  ماعلا  يأرلا  نأ  داقتعالا 

اهروص يف لضفأ  ّىلجتت يف  ةيجراخلا  ةسايسلا  ماعلا يف  يأرلا  ريثأت  هجوأ  نإ  ذإ  اهلماكب ؛

يتلاب ةهيبش  ةديدج ، بورح  ضوخب  عانقإلل  ةيكريمألا  ةرادإلا  اههجاوت  يتلا  ةبوعصلا 

براحتل ةيركسع  تاوق  لاسرإ  ةرورضب  عانقإلا  يأ يف  ناتسناغفأو ، قارعلا  اهتضاخ يف 

نأ لّخدتلا  نكمي  كلذ  ادع  . «boots on the ground» ب ـ هنع  ّربعي  ام  وأ  ضرألا ، ىلع 



لاسرإ عم  شياعتي  نأ  هنم  بلطُي  نل  ذإ  ماعلا ، يأرلا  ريثتست  ةقيرطبو ال  ةلوهسب  ثدحي 

نأ هنم  بلطُي  نل  امك  هيلإ ، ةبسنلاب  اًسوملم  اًدودرم  رهظُت  بورح ال  توملا يف  ىلإ  هئانبأ 

ةقبطلا هيف  لّكأتت  يذلا  تقولا  يف  ةيجراخ ، بورح  ةلئاط يف  ًالاومأ  قافنإ  عم  شياعتي 

ؤطابتو ةلاطبلا  عافتراو  ةيفيظولا  صرفلا  مادعنا  ببسب  يكريمألا  عمتجملا  ىطسولا يف 

ةنهارلا اياضقلا  لّخدتلاو يف  ةروانملا  اًذإ  نطنشاو  رارقلا يف  عناص  ناكمإ  .داصتقالا يف 

ىنعمب .عارتقالا  قيدانص  هبقاعي يف  امبر  يذلا  بخانلا  ةظيفح  ريثي  نأ  نود  نم  ةيبرعلا 

ةيركسع تابرض  يف  طارخنالل  شماه  اهمامأ  لازي  ال  ةيجراخلا  ةسايسلا  نإف  رخآ ،

هتايح يكريمألا  نطاوملا  فلكت  الو  بخانلا  ةظيفح  ريثت  ثيح ال  دعب ، نع  فدهلا  ةددحم 

ايبيل يف  يكريمألا  يركسعلا  لخدتلا  لالخ  نم  اًحضاو  اذه  ناكو  .يداملا  هلخد  وأ 

هذه نم  مغرلا  ىلع  نكل ، .دييأتلا  نم  طقف  ةئملا  هتبسن 20 يف  ام  ىلع  الإ  لصحي  يذلا مل 

ةيبعش لعف  ةدر  ةراثإ  نود  نم  ًالعف  ثدح  يركسعلا  لّخدتلا  نإف  ةضفخنملا ، ةبسنلا 

.ةعساو

ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  تامس  اًسماخ :
ةلبقملا ةلحرملا  طسوألا يف  قرشلا  يف 

تايالولل ةيجراخلا  ةسايسلا  تامس  ضعب  دصر  ىلع  قباسلا  ليلحتلا  اندعاسي 

فيرعت ةداعإ  ددص  يف  اًقح  تناك  اذإ  ةلبقملا ، ةلحرملا  يف  طسوألا  قرشلا  هاجت  ةدحتملا 



لماعتلل ىلثملا  ةقيرطلا  ديدحت  ىلع  تامسلا  هذه  دعاست  امك  .ةقطنملا  هاجت  ةيجراخلا  اهتسايس 

زفقلا نود  نم  فقوملا ، اذه  ىلع  اًدامتعا  يأ  ةغلابم ، نود  نم  وه  امك  يكريمألا  فقوملا  عم 

.ةقطنملا ةسايس  اًدياحم يف  حبصأ  يكريمألا  رصنعلا  نإ  لوقلاو  مامألا  ىلإ 

اهدوجو يف لزتختو  طسوألا  قرشلا  يف  عدرلا »  » ةّوقب ةدحتملا  تايالولا  ظفتحتس  - 

ريغ اهنكل  دمألا ، ةليوط  لولح  ميدقت  وأ  ءانبلا »  » لاجم يف  عجارتتسو  ةسايسلا ، هذه 

كلذب اهتّوق  رثأتت  ثيح مل  مصخلل ، ةعدارو  ةرمدم  ةيركسع  تابرض  هيجوت  ىلع  ةرداق 

نمو ماعلا  يأرلا  ةراثإ  نود  نم  ةلوهسو  حاجنب  تابرضلا  هذه  لثم  تذّفن  لب  اًريثك ،

ميدقت ىلع  ةدحتملا  تايالولا  ةردق  نكل  .ةلئاه  تاينازيم  دصرب  سرغنوكلا  عانقإ  نود 

نأ ودبيو  .اًريثك  تعجارت  اهريغ ، وأ  ةيطارقميد  ةمظنأ  ءانب  ةيلمع  ضوخلاو يف  لولح 

ةرهاظل سّسأ  قارعلا  يف  ةثيدح  ةيطارقميد  ةلود  ءانب  ةيلمع  بحاص  يذلا  قافخإلا 

لولح ميدقت  نع  ةدحتملا  تايالولا  تزجع  ثيح  يكريمألا ، قافخإلا  يف  ونيمودلا » »

تققح ثيح  ايبيل  يف  اًيلج  كلذ  رهظيو  طسوألا ، قرشلا  اهشيعي  يتلا  تايدحتلل 

ةداعإ ةيلمع  نأ  الإ  يسايق ، تقو  يفاذقلا يف  ماظن  طاقسإب  اهفادهأ  ةيركسعلا  تابرضلا 

عدرلا ةوق  ىودج  نأشب  ةريثك  تالؤاست  اًعبط  اذه  ريثي  .ثراوك  ىلإ  تداق  ايبيل  رامعإ 

لولح ضرفب  عبتُت  نإ مل  تابرضلا  ىودج  امف  اهب ؛ ظفتحت  ةدحتملا  تايالولا  لازت  يتلا ال 

جّوتو رصمو ، نميلا  يف  حوضوب  ةيكريمألا  لولحلا  قافخإ  يف  ونيمودلا »  » رهظ .ةنيعم 

نهذلا نع  بيغي  ال  امك  .ةيليئارسإ  ةينيطسلف -  ةيوست  داجيإل  يريك  يعاسم  قافخإب 



يأف .اهريغ  مأ  ءارمحلا  امابوأ  طوطخ  زواجت  دعب  ناكأ  ةيروس ، عيرذلا يف  قافخإلا  اًعبط 

يف ةدحتملا  تايالولاو  يضاملا  نرقلا  تاينيعست  يف  ةدحتملا  تايالولا  نيب  هبشلل  هجو 

ثيدحلا يف خيراتلا  بورح  سرشأل  الح  تاينيعستلا  تمّدق يف  يتلا  يهف  يضاملا ؛ دقعلا 

 - تيار ةدعاق  يف  نوتياد  قافتا  عيقوت  ىلع  ةعزانتملا  فارطألا  تربجأ  نيح  ةنسوبلا ،

يف يركسعلا  ّلحلا  اًضيأ  تضرفو  ةيكريمألا ، وياهوأ  ةيالو  برق  ةيركسعلا  نوسرتب 

ةيعرشلا تطعأو  ماع 1991 ، يف  ديردم  رمتؤم  تدقعو  ماع 1999 ، يف  وفوسوك 

ليلخلا يف لوكوتورب  عيقوت  ىلع  هسفن  وهاينتن  تربجأو  ماع 1993 ، يف  ولسوأ  قافتال 

يف لولح  ميدقت  نع  ةزجاعلا  يهف  مويلا ، امأ  ماع 1998 . يف  رفير  ياوو  ماع 1997 

عم ةيدج  تاضوافم  ءارجإب  وهاينتن  عانقإ  يف  ةقفخُملاو  نميلاو ، ايبيلو  ةيروس 

نود نم  تارئاطب  تابرضلا  يهف  ترهدزا ، يتلا  ةديحولا  ايجيتارتسالاو  .نيينيطسلفلا 

.(Drones  ) رايط

سيلو يدومع »  » راسحنا وه  طسوألا  قرشلا  يف  يكريمألا  ذوفنلا  راسحنا  نإ  - 

برحلا ءاهتنا  ذنم  ةقطنملا  يف  اهل  ءافلح  رسخت  مل  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ينعي  ام  اًيقفأ ،» »

تايالولا ذوفن  قطانمف  ءافلحلا ؛ ءالؤه  يف  ريثأتلا  ىلع  اهتردق  ترسخ  اهنكل  .ةدرابلا 

ندرألاو برغملا  اًساسأ يف  لّثمتتو  يه ، امك  اًبيرقت  لازت  طسوألا ال  قرشلا  ةدحتملا يف 

، كرابم ماظن  طوقس  دعب  اهترسخ  امّبر  يتلا  رصم ، ىتحو  ةينيطسلفلا ، ةطلسلاو  جيلخلاو 

ّلقألا اًيرظن يف  هتروث  تحجن  يذلا  نميلا  امأ  مكحلا ، ىلإ  ركسعلا  لوصو  دعب  اهتداعتسا 



ًالصأ انوكت  ملف  ايبيلو ، ةيروس  امأ  .يكريمألا  كلفلا  يف  رودت  لازت  ال  حلاص  رييغتب 

ىلع ظافحلل  ناريإو  نيصلاو  ايسور  نم  ٌّلك  عراصت  عقاولا ، .نيتيكريمأ يف  ذوفن  يتقطنم 

نييديلقتلا اهئافلح  يف  ريثأتلا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  ةردق  ىقبت  نكل  .كانه  اهذوفن 

مازلإ اعيطتسي  مل  يريك  هتيجراخ  ريزوو  امابوأ  يكريمألا  سيئرلاف  ريبك ؛ ّكش  عوضوم 

لمعت ةيليئارسإلا  ةموكحلا  تيقبو  اًيئزج ، ولو  ناطيتسالا ، ديمجت  وهاينتن  ةموكح 

ىتحو .تاضوافملا  نم  ةريخألا  ةلوجلا  رهظ يف  امك  ةيوست ، يأ  ليطعت  ىلع  ةينلع  ةروصب 

عطتست مل  ةيكريمألا ، ةيلاملا  تانوعملا  ىلع  اهتيرارمتسا  دمتعت يف  يتلا  ةينيطسلفلا  ةطلسلا 

نم مغرلا  ىلع  ةيلودلا  تامظنملا  ىلإ  مامضنالا  تابلط  ميدقت  نم  اهعنم  ةدحتملا  تايالولا 

لوبق ناك  رمألا  ةياهن  يف  يدحتلا  اذه  ةجيتنو  .تانوعملا  فقوب  لصاوتملا  ديدهتلا 

ببسب امهتيوضع  نم  ليئارسإو  ةدحتملا  تايالولا  ديرجتو  وكسينويلا  اًوضع يف  نيطسلف 

ةدحتملا تايالولا  تاسايس  نم  لصاوتملا  يجيلخلا  رمذتلاو  .ةيوضعلا  موسر  عفد  مدع 

ىفخي ال  هريغو ، يناريإلا  يوونلا  فلملا  عم  لماعتلا  يف  مأ  ةيروس  يف  ناكأ  ةقطنملا ، يف 

اهئافلح يف  ريثأتلا  ىلع  اهتردقو  اهتبيه  نم  ًامهم  اًءزج  تدقف  ةدحتملا  تايالولاف  .اًضيأ 

اذه ريغتي  اذإو مل  .اًيدومع  رسحنا  دق  يكريمألا  ذوفنلا  نوكي  اذهب  اًضيأ ؛ اهموصخ  يفو 

، اًدودح ءافلحلا  ربصل  نإ  ذإ  ةرورضلاب ؛ اًقحال  عبتتس  ةيقفألا  ةراسخلا  نإف  اًبيرق ، عضولا 

، ىرخأ تاركسعم  ىلإ  نولقتني  ةدحتملا  تايالولل  نييلاح  ءافلح  ىرن  نأ  لمتحملا  نمو 

.اًقحال رولبتلا  ةيبطقلا يف  ددعتملا  يلودلا  ماظنلا  ايازم  تذخأ  ام  اذإ  اًصوصخ 



نم مّلعتت  ملو  تايروتاتكدلا  معد  ةيجراخلا  اهتسايس  ةدحتملا يف  تايالولا  تنمدأ  - 

اذهل .طسوألا  قرشلا  ةقطنم  يف  اهتاسايس  ريغت  ملو  دّدجت  ملف  يبرعلا ؛ عيبرلا  سورد 

فادهألاو تايجيتارتسالاو  تاودألاب  اهتسايس  ةرادإ  يف  ةدحتملا  تايالولا  ّرمتستس 

يف رارقتسالا »  » وه فدهلا  نإف  يلاتلاب ، .ةيضاملا  دوقعلا  رادم  ىلع  اهتدمتعا  يتلا  اهسفن 

بالقناب مكحلا  ىلإ  تلصو  ول  ىتح  ةمئاقلا ،» ةمظنألا  معد   » يه ةليسولاو  ةقطنملا ،

ندرألا يف  امك  ةبخَتنُم  ريغ  ةيكلم  ةمظنأ  تناك  وأ  رصم ، يف  لاحلا  يه  امك  يركسع 

يف يّدؤي  طابحإلا  مكارت  نأ  يف  لّثمتتف  يبرعلا ، عيبرلا  سورد  امأ  .جيلخلاو  برغملاو 

ظحالن لماوع مل  هذهو  ةيقيقح ؛ ةيطارقميدب  بلاطت  بوعشلا  نأو  راجفنالا ، ىلإ  ةياهنلا 

.اهتدمتعا ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  نأ 

تايصوتو تاجاتنتسا 
، طسوألا قرشلا  ةقطنم  يف  يكريمألا  ذوفنلل  يدومعلا » راسحنالا   » نم مغرلا  ىلع 

رودلا ءاهتناب  لوقت  تاجاتنتسا  ىلإ  زفقلاو  عجارتلا  اذه  ريدقت  يف  غلابن  الأ  بجي 

قرشلا ةقطنم  يف  اًسيئر  ًالعاف  ةدحتملا  تايالولا  لازت  ال  ذإ  ةقطنملا ؛ يف  يكريمألا 

طفنلا اهمدقم  يف  ةريثك ، بابسأل  ةقطنملا  يف  اًيجيتارتسا  رمثتست  لازت  الو  طسوألا ،

هرابتعاب هيلإ  رظنُيو  ةيملاعلا ، طفنلا  راعسأ  رارقتساب  اًساسأ  ًالماع  لّثمي  يذلا  يبرعلا 

، ةيبطقلا ماظن  بيصت  يتلا  تالوحتلابو  يكريمألا ، يموقلا  نمألاب  اًقيثو  اًطابترا  اًطبترم 



.دّدعتلا وحن  هب  باهذلا  مأ  هتيداحأ  ىلع  ةظفاحملاب  ناكأ 

ةيداصتقالاو ةيسايسلا  تالوحتلل  ًالولح  اورظتني  الأ  برعلل  يغبني  هسفن ، تقولا  يف 

تداس يف يتلا  ةدحتملا  تايالولاف  .ةدحتملا  تايالولا  نم  ةقطنملا  اهب  ّرمت  يتلا  ةيعامتجالاو 

نم ريثك  ٍلولح يف  ضرف  ىلع  اهتردق  تدقف  ذإ  مويلا ؛ اهسفن  يه  تداع  ام  تاينيعستلا 

نأ برعلا  ىلع  بجي  كلذ ، نع  اًضوعو  يدومعلا .»  » اهذوفن عجارت  مكحب  نطاوملا 

ةكرح مكحت  يتلا  ةيفاقثلا  رطألا  نم  عبنت  ةليصأ  ًالولح  اومدقي  نأو  ةردابملا ، مامز  اوذخأي 

لولحلا اهدحو  .اهشيعت  يتلا  ةيسايسلا  تانزاوتلا  ةلاح  سكعتو  ةقطنملا ، يف  لّوحتلا 

ثيح ةودق ، سنوت  برعللو يف  .رارمتسالا  ىلع  ةردقلا  اهل  ّيلحملا  راطإلا  نم  عبنت  يتلا 

نع ةزجاع  ةدحتملا  تايالولا  نأ  امبو  .لّوحتلا  ةيلمع  كانه  ةيلخادلا  تانزاوتلا  مكحت 

نم سكعلا  ىلع  .لخادلا  نم  ةئشان  لولح  ةضراعم  عيطتست  ال  اهنإف  لولح ، ميدقت 

ةيلوؤسم نم  اهيفعت  اهنأ  ىلإ  اًرظن  لولحلا  هذهب  بّحرت  نأ  ةدحتملا  تايالولا  نكمي  كلذ ،

تالوحتلا حاجنف  .يلودلا  ماظنلا  ةسيئرلا يف  ىمظعلا  ةوقلا  لازت  اهنأ ال  كلذ  اهداجيإ ،

ةيجراخلا ةسايسلا  عم  قواستي  نأ  هنكمي  رمأ  ةيلخاد  لولح  ةطاسوب  ةيطارقميدلا 

ًالولح برعلا  مدقي  نأ  يفكي  ال  نكل  .ةقطنملا  يف  رارقتسالا  ىلإ  ةيعاسلا  ةيكريمألا 

لّخدتلا يف نع  ةدحتملا  تايالولا  ّفكت  نأ  نم  ّدب  ذإ ال  ةقطنملا ؛ اهدهشت  يتلا  تالّوحتلل 

ىلع بعللا  نع  ّفكت  نأ  بجي  امك  رخآ ، ىلع  اًقيرف  رصنت  الأو  ةيبرعلا ، ةيلخادلا  نوؤشلا 

دودحملا ريغ  معدلا  اًصوصخ يف  يلاحلا -  هلكشب  يكريمألا  لّخدتلا  دوعي  ذإ  تاضقانتلا ؛



.يبرعلاو يكريمألا  نيفرطلا ، الك  ىلع  تاليولاب  ةيبرعلا -  تايروتاتكدلاو  ليئارسإل 

تايالولاو برعلا  نيب  يقيقح  راوح  ةلاح  لوخدلا يف  ىلإ  ةحلم  ةجاح  مويلا  رهظت 

نم اًنزاوتم  اًردق  راوحلا  اذه  ضرتفيو  ءاوتحالاو ، ةنميهلا  قطنم  نع  اًديعب  ةدحتملا 

اهرابتعاب ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  رظنلا  نع  ّفكلا  ىلإ  برعلا  جاتحي  امك  .ؤفاكتلاو  ةاواسملا 

عم مادصلا  ةلاحب  قّلعتي  ام  يف  امأ  .مهيدل  ةدوجوم  لولحلاف  ةقطنملل ؛ لولح  ردصم 

غيص نم  ددع  ىلإ  لّصوتلا  نيفرطلا  ناكمإب  ذإ  ةيمتح ؛ تسيل  يهف  ةدحتملا ، تايالولا 

ةينيطسلفلا ةيضقلا  لّثمت  .امهنم  لك  ةيؤر  نيب  تافالتخالا  ضعب  دِجُو  ول  ىتح  شياعتلا ،

ريغو طورشملا  ريغ  يكريمألا  معدلاف  اكريمأ ؛ عم  برعلا  ةقالع  يف  ىربكلا  ةلضعملا 

نم نكمي  يتلا  غيصلا  نم  ددع  ىلع  ىضق  برعلا ، عم  اهعارص  يف  ليئارسإل  دودحملا 

الإ ةلضعملا  هذهل  ّلح  دجوي  الو  .ةقطنملا  يف  ةيكريمألا  ةسايسلا  عم  شياعتلا  اهلالخ 

لصحي اذإو مل  يليئارسإلا ، ينيطسلفلا -  عارصلا  هاجت  اهتسايس  ةدحتملا  تايالولا  ليدعت 

اههجاوت يتلا  تايلاكشإلاو  تارتوتلا  لكل  اًردصم  عارصلا  اذه  ىقبيسف  كلذ 

.ةيكريمألا ةيبرعلا -  تاقالعلا 

يف يكريمألا  لّخدتلا  يكريمألا  ماعلا  يأرلا  ضفر  نم  اوديفتسي  نأ  برعلا  ىلع 

.ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  يف  نيريبك  اًريثأتو  ةيلعاف  هل  نأ  كلذ  ةقطنملا ؛ نوؤش 

، ةدحتملا تايالولا  عم  ةقالعلا  غوص  ةداعإل  فقوملا  اذه  ىلع  اونبي  نأ  برعلا  نكميو 

رطيسمو نميهم  دحاو  هاّجتا  ىلع  اًبيرقت  ةيضاملا  دوقعلا  لاوط  موقت  تناك  يتلا  يهو 



.ةيميلقإلا تايوستلل  ضرافو 

 - ايسآ عم  ةنزاوملا  هاّجتاب  ةدحتملا  تايالولا  يعس  اوفاخي  الأ  برعلا  ىلع  بجي  اًريخأ ،

ةفثكم يف ةروصب  ةيكريمألا  ةرادإلا  اهتقلطأ  يتلا  اهسفن  نزاوتلا  ةداعإف  ئداهلا ؛ طيحملا 

هرهظت امك  كلذو  ةلودلل ، ةماعلا  ةنزاوملا  اميس يف  الو  ةبعص ، تايدحت  هجاوت  ماع 2012 

 - ايسآ ةيروحم   » ةسايسل بتُك  ول  ىتحو  .نييكريمألا  نيلوؤسملا  نم  ددع  تافارتعا 

نوكيس ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  عم  نزاوتلا  نأ  ينعي  اذهف ال  حجنت ، نأ  ئداهلا » طيحملا 

تايالولا ىلإ  ةبسنلاب  اهتيمهأ  بستكت  ةيبرعلا  ةقطنملاف  برعلا ؛ باسح  ىلع  ةرورضلاب 

تايالولا حاجن  ببسب  ال  اهسفن ، ةقطنملاب  قلعتت  بابسأل  لودلا ، نم  اهريغو  ةدحتملا 

.ىرخأ لود  عم  تاقالع  ةماقإ  اهقافخإ يف  وأ  ةدحتملا 
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سداسلا لصفلا 
يميلقإلا يف لماكتلاو  ةدحتملا  تايالولا 

حلصلا ديغر  ةيبرعلا ......  ةقطنملا 
ماع 1945 يف  يبرعلا  يميلقإلاو  يلودلا  نيماظنلل  ةيريضحتلا  تارمتؤملا  تدجوأ 

ىلع ةيبرغلا  ىربكلا -   ىوقلا  حلاصم  نع  ّربع  امهدحأ  نييلود ، نيعورشم  ةشقانمل  ًالاجم 

اهنمو اهتاعّلطتو ، ةريغصلاو  ةطسوتملا  ىوقلا  حلاصم  نع  رخآلا  و صاخ -  وحن 

قايس ميلاقأ يف  ملاعلا يف  لود  عيمجت  ةركف  ناعورشملا  دمتعاو  .ةيبرعلا  لودلا  ةعومجم 

ةدهع ميلاقألا يف  كلت  عضو  ىلإ  لوألا  عورشملا  اعدو  .يملاعلا  مالسلا  زيزعت  ىلع  لمعلا 

تامظنملل ينمألا  عباطلا  زيكرتلا يف  ىلإ  مث  نمو  نمألا ، سلجم  لالخ  نم  ىربكلا  ىوقلا 

ينمألا عباطلاب  مامتهالاو  ميلاقألا  هذه  لالقتسا  ىلإ  يناثلا  اعد  نيح  يف  ةيلودلا ،

.ةيميلقإلاو ةيلودلا  تامظنملل  يومنتلاو 

ةريثك لوصفو  تابسانم  تدّدرت يف  فالخ  طاقن  ىلإ  نيعورشملا  نيب  نيابتلا  اذه  لَّوحت 

يثالثلا نايبلا  ناكو  .ةيبرعلا  ةقطنملا  لبقتسم  نأشب  نيقيرفلا  نيب  ةهباجملا  اهمهأ  نم  ناك 

ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  يهو  ثالثلا ، ىربكلا  ةيبرغلا  لودلا  مساب  رداصلا 

عورشملا نع  تّربع  يتلا  تانالعإلاو  قئاثولا  مهأ  نم  ماع 1950  يف  اسنرفو ، ايناطيربو 

لّصوتلا ىرج  يذلا  يِّدولا  مهافتلل  ةماعلا  طوطخلا  ءادصأ  نايبلا  تدّدرتو يف  .لوألا 



، روفلب دعوو  وكيب  سكياس -  قافّتا  امك  ماع 1904 ، يف  ايناطيربو  اسنرف  نيب  هيلإ 

عم ةمجسنم  هذه  انمايأ  ىتح  ثالثلا  لودلا  اهتقّبط  يتلا  ةقحاللا  تاسايسلا  تءاجو 

.نايبلا نومضم 

لودلا مضي  لقتسم  يبرع  نايك  مايق  ىلإ  ةوعدلا  هنع  تّربعف  يبرعلا ، عورشملا  امأ 

عافدلا ةدهاعم  يفو  ماع 1945 ، يف  ةيبرعلا  لودلا  ةعماج  سيسأت  يف  لّثمتو  ةيبرعلا ،

اًيسايس اًراطإ  ناثدحلا  ناذه  مّدقو  ماع 1950 . يداصتقالا يف  نواعتلاو  كرتشملا  يبرعلا 

تقولا اّربع يف  امهنكل  ةيبرعلا ، لودلا  نيب  مالسلا  يأ  يبرعلا ؛ مالسلل  اًيقوقحو  اًيسسؤمو 

اذه ناكف  .روفلب  دعولو  وكيب  سكياس -  قافتالو  يدولا  مهافتلل  ضفر  نع  هسفن 

ةيبرعلا لودلاو  ةهج ، نم  يثالثلا  نايبلا  لود  نيب  عارصلا  رواحم  نم  اًسيئر  اًروحم  ضفرلا 

تضّرعت امدنع  ماع 1967 ، ِرطخ يف  فطعنم  ىلإ  عارصلا  اذه  لصوو  .ىرخأ  ةهج  نم 

يبرعلا عورشملا  ىناع  خيراتلا ، كلذ  ذنمو  .ليئارسإ  دي  ىلع  ةقحاس  ةميزهل  ةيبرعلا  لودلا 

.ةمقافتم تايدحتو  ةرمتسم  تاعجارت 

قاوسألا ىلع  عارصلاو  يبنجألا ، لالتحالا  هذه يف  انمايأ  تايدحتلا يف  هذه  لّثمتت 

: ةثالثلا هعاونأب  باهرإلاو  اهيلإو ، ةقطنملا  نم  ةرجهلا  تافعاضمو  ةيعيبطلا ، دراوملاو 

كلذ ىلإ  فاضُت  .ةمظنملا  ةميرجلاو  ةنصرقلاو  لودلاو ، تاعامجلاو  دارفألا  باهرإ 

رطاخملا هذه  ديزي  امو  .يميلعتلاو  يعامتجالاو  يداصتقالا  يّدرتلاو  ةلاطبلا  رطاخم 

تاعزانملاو تابارطضالاو  ةقطنملا  برض  يذلا  يسايسلا  غارفلا  عم  نمازتت  اهنأ  ًامقافت 



اهتيمهأ ةتوافتم يف  تايدحتلا  هذه  نأ  ّيهيدبو  .اهلود  رئاس  تباصأ  يتلا  ةعّونتملا  ةحّلسملا 

راشتناو دمألا ، ةديعبلا  ةيبلسلا  اهراثآ  اهنم  ةدحاو ؛ تافص  كرتشت يف  اهنكل  اهريثأتو ،

يبرعلا دلبلا  كلذ  لمشيو  تاعمتجملا ، هُلغشت يف  يذلا  رشابملا  زيحلا  جراخ  راثآلا  هذه 

ىذألا تابارطضالا  هذه  تقحلأ  دقو  .ةقطنملا  ثداوحلا يف  ةهجاو  ىلإ  هنم  تزفق  يذلا 

هذه تعلطضاو  .رصم  ديعب  ّدح  ىلإو  ةيروسو ، قارعلا  تباصأ  ذإ  ةقطنملاب ؛ فعاضملا 

يتلا ةقطنملا  هاجت  ةيلوؤسملاب  رعشت  اهنأ  ةهج  نم  ةمهملا ، ةيميلقإلا  ىوقلا  رودب  لودلا 

.ةيداملاو ةيونعملا  اهتناكمو  اهتاردق  مكحب  اهيلإ ، يمتنت 

نم اًنايحأ  ّلطُت  ةلئافتملا  تاعقوتلا  نإف  ةقطنملا ، ةمتاقلا يف  ةروصلا  هذه  نم  مغرلا  ىلع 

ةملقألا تاعورشم  اًباجيإ يف  رّثؤُت  امبر  يتلا  ةيميلقإلاو  ةيلودلا  تاريغتملاو  ثداوحلا  ايانث 

امدنع تاعقوتلا  هذه  ىلإ  رمتؤملل  تدعُأ  يتلا   (264) ةيعجرملا ةقرولا  تراشأو  .ةيبرعلا 

ةرباعلا ةيبرعلا  ةنونيكلا  ثعبل  ىعست  ةيبرع  ةيعمج  ةبراقم   » ءانب ناكمإ  ثحب  تحرتقا 

يف لاؤسلا  اذه  ةقرولا  تجمدو  .رايخلا  اذه  ةيعقاو  نع  تلءاستو  ةيرطقلا ،» دودحلل 

ّدعُي ناك  امم  ًاليدب  ةقطنملل ، ةينمألا  ةيامحلا  ةبراقم  رفاوت  ناكمإ  امب يف  قّلعتم  رخآ  لؤاست 

.اهل ةيكريمأ  ةيامح 

، ةقطنملا نييميلقإلا يف  نيلعافلا  طمنب  ديعب  ّدح  ىلإ  نهترم  يبرعلا  عورشملا  لبقتسم  نإ 

مهريثأتل يف ىربكلا  ةيمهألا  ببسب  نييتاماردلا »  » نييميلقإلا نيلعافلاب  نوفصوي  نم  وأ 

، هل نيدّيؤم  وأ  عورشملا  اذهل  نيضراعم  ءالؤه  نوكي  امبرو  .ةملقألا  تاعورشم  لبقتسم 



اذه ءايحإ  يضتقيو  .هطيشنت  وأ  هليطعت  ىلع  ةردقلا  نوكلمي  مهنأ  مهنيب  كرتشملا  نكل 

نكل .هقيقحت  ىلع  نيلماعلا  ّفص  ىلإ  تاردقلا  هذه  لثم  كلمي  نم  زايحنا  يبرعلا  عورشملا 

اذه ةيمهأ  يعي  يذلا  وه  لوألا  قيرفلاف  نيسيئر : نيقيرف  نومسقني  مهسفنأ  ءالؤه 

: يتآلاب فصتيو  عورشملا ،

مارتحاو يبرعلا  يميلقإلا  ماظنلا  تاسسؤم  ليعفت  « ـ ل ةيسايسلا  ةدارإلا  كالتما  - 

لوألا لخدملا   » كلذ نوكي  ذإ  اهتايصوتو ؛» اهتاررقم  مازتلاو  اهتادهاعمو  اهقيثاوم 

امك يبرعلا ،» عورشملاب  ضوهنلا  مث  نمو  اهريوطتو ، تاسسؤملا  هذه  ليعفتل  يساسألاو 

ةيبرعلا لودلا  ةعماجل  ةماعلا  ةنامألا  ىلإ  ماع 2001  ةيرطقلا يف  ةيجراخلا  ةلاسر  ءاج يف 

.(265) اهحالصإ نأشب 

يتلا تابقعلا  ليلذت  ىلعو  عورشملا ، اذه  قيقحت  ىلع  ميمصتلا  عم  ةرباثم ، حور  - 

لماكتلا قيقحت  نيلماعلا يف  دنع  تافصلا  هذه  كالتما  ةّيمهأ  هيينوم  ناج  دِّكؤيو  .هضرتعت 

يتقاط يف رده  بنجت   » ةيخيراتلا هتمهم  هحاجن يف  بابسأ  دحأ  نإ  لوقي  ثيح  يميلقإلا ،

نكت مل  يأ  »(266) ؛ يراكتبا نم  نكت  مل  ةفيظو  ّيأ  نع  يداعتباو  هنم ]...[  ةدئاف  ال  ام 

.ةيبوروألا ةيلاردفلا  مايق  فده  مدختل 

ةيضفُملا لئاسولاو  قئارطلا  ةمالس  نّمؤي  وهف  فدهلا ؛ اذهل  ةلماشلا  ةبراقملا  دامتعا  - 

.مهتكراشم ءارو  نم  مهتاياغ  ىلإ  لّصوتلا  هيف  نيكراشملل  نمضيو  هقيقحت ، ىلإ 

نم هيلإ ، يدسُي  هنكلو  عورشملا  ةيمهأ  يعي  ال  يميلقإ  لعاف  وهف  يناثلا ، قيرفلا  امأ 



نم وهو  ساه ، تسنرإ  هفصي  امك  يميلقإلا  لعافلاف  .ةريبك  تامدخ  يردي ، ثيح ال 

نع دعبلا  لك  اًديعب  نوكي  امبر  لب  ، (267)« ريخ لعاف   » سيل ملاعلا ، ةمَلقألا يف  يرّظنُم  زربأ 

مهأ تاعورشملا  هذه  ىلإ  يدسُي  امبر  هنكل  يميلقإلا ، نواعتلا  تاعورشمب  مامتهالا 

.(268) كلذ دصقي  نأ  نود  نم  تامدخلا 

ءاقلإ ىلإ  ةساردلا  هذه  لالخ  نم  ىعسنس  رمتؤملل ، ةيعجرملا  ةقرولا  عم  اًماجسنا 

نيلعاف فقاوم  ىلعو  يبرعلا ، يميلقإلا  ماظنلا  نم  ةدحتملا  تايالولا  فقاوم  ىلع  ءوض 

ريثأت ىدم  ىلع  مث  نمو  يبرعلا ، يميلقإلا  لماكتلا  تاعورشم  هاجت  برعلا  نم  نييميلقإ 

ىلإ ةريخألا  ماوعألا  تلّوحت يف  نأ  دعب  ةيبرعلا ، تاعورشملا  هذه  ةيكريمألا يف  ةسايسلا 

عساولا راشتنالا  رثإ  يف  ةقطنملا ،» لخاد  نم  لعاف   » ىلإو ملاعلا ، ةديحو يف  ىمظع  ةلود 

هذه مهاسُت  نأ  لمأنو  .ةيبرعلا  راطقألا  ىتش  ةيسايسلاو يف  ةيركسعلاو  ةينمألا  اهتاسسؤمل 

لامتحاب ةقّلعتملا  ةيعجرملا  ةقرولا  هتحرط  يذلا  مهملا  لاؤسلا  نع  ةباجإلا  يف  ةساردلا 

نييميلقإلا نيلعافلاب  ىنُعنس  يلي ، ام  يفو  .ةقطنملا  عاضوأل  ةديدج  ةيبرع  ةبراقم  ضوهن 

.ةيبرعلا ةقطنملا  يميلقإلا يف  لماكتلاو 

ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  ًالوأ :
ةمَلقألا هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  عوضوم  لوانتت  يتلا  تاساردلاو  ثوحبلا  رثكأ  زّكرُت 

اذه باوص  بير يف  الو  .ةسايسلا  هذه  ميسرت  ليئارسإو يف  طفنلا  َيلماع  ةيمهأ  ةيبرعلا يف 



ةسايس يفو  ةيبرعلا ، ةيكريمألا -   تاقالعلا  امهريثأتو يف  نيلماعلا  نيذه  ةيمهأو  زيكرتلا 

نيذه بناج  ىلإو  .ةقطنملا  يف  يميلقإلا  نواعتلا  تاعورشم  هاجت  ةدحتملا  تايالولا 

اًرود يّدؤت  يكريمألا  يموقلا  نمألاب  ةقلعتملا  ةيجيتارتسالا  لماوعلا  نأ  دجن  نيلماعلا ،

ناودع 11 دعب  لماوعلا  هذه  ةيمهأ  تمانتو  .ةسايسلا  هذه  ةرولب  يف  ةيمهألا  ديازتم 

ديعصلا ىلع  تايعادتلا  نم  ددع  هنع  مجن  يذلا  ( 2001  ) ربمتبس لوليأ /

يقابو ةدحتملا  تايالولا  نيب  لصفت  يتلا  تاطيحملا  هيف  تناك  تقو  يفف  . (269) يكريمألا

داقتعالا ناكو  نامألاب ، روعشلا  نييكريمألا  حنمت  ملاعلا  يف  ىربكلا  ىوقلاو  قطانملا 

ربمتبس لوليأ / ناودع 11  ادب  يكريمألا ، خيراتلا  يف  ءانثتسا  روبراه  لريب  نأ  دئاسلا 

يكريمألا خيراتلا  نم  ةيلصفملا  ةظحللا  كلت  يفو  .ةيكريمألا  ةيجيتارتسالا  ةعانملل  اًضقن 

، ةماعلا اياضقلا  نم  اهريغ  ىلع  ملسلاو  برحلا  اياضقب  مامتهالا  بيلغت  لهسلا  نم  ناك 

ذوفنلا يف قطانم  ىلع  عارصلاو  ةنميهلا  تاموقمب  مامتهالاو  حلستلا ، تاعورشم  ميدقتو 

نئلو . (270) يلودلا ماظنلا  يف  ةلادعلاو  ةقادصلا  تالص  ةيمنت  ىلإ  يعسلا  ىلع  ملاعلا ،

ىضم اذإ  ىّتح  ةينعملا ، فارطألا  ىلع  ةرشابملا  اهراثآ  طسب  ةيتاماردلا يف  ثداوحلا  تبأد 

بناجلاب مامتهالا  ذحشي  يقب  ربمتبس  لوليأ /  11 رثأ نإف  اهريثأت ، ابخ  نمزلا  اهيلع 

.ةيكريمألا ةيبرعلا -  تاقالعلل  يجيتارتسالا 

نافّفخيس قرشلاو  برغلا  نيب  عارصلا  ءاهتناو  ةدرابلا  برحلا  ءاهتنا  نأ  مهضعب  نظ 

تافلاحتلا نم  ام  فلح  ىلإ  ةيبرعلا  لودلا  مض  ىلإ  تفده  يتلا  ةيلودلا  طوغضلا  ةأطو 



اياضقلاب دعاصتملا  يكريمألا  مامتهالا  اهنمو  ةيلودلا -  تاريغتملا  نكل  .ةيملاعلا 

ىلإ هءاعدتسا  رظتني  مهّتم  ىلإ  لمتحم ، فيلح  نم  برعلاب  قّلعتت  ةيجيتارتسالا - 

يموقلا نمألا  اياضقو  ةيجيتارتسالا  لماوعلا  نأ  دجن  قايسلا ، اذه  يفو  .ةمكاحملا 

تاقالعلاو طفنلا  يتيضق  نأش  كلذ  يف  اهنأش  صاخلا ، مامتهالا  قحتست  يكريمألا 

ثوحبلا زكارم  ىلإ  ةبسنلاب  عطقني  ال  مامتها  عضوم  امهو  ةيكريمألا ، ةيليئارسإلا - 

.ةماعلا تاسسؤملاو  ملعلا  ِروُدو  تاساردلاو 

يلودلا ديعصلا  ىلع  نامرصنملا  نادقعلا  دهش  برعلا ، ىلإ  ةرظنلا  ّريغت  نع  ًالضف 

؛ اهيف ةدحتملا  تايالولا  حلاصمو  ةيبرعلا  ةقطنملا  ةرشابم يف  ةروصب  ترَّثأ  ىربك  تاريغتم 

عقوم لالتحا  يف  ةيموقلا  لودلل  ةسفانم  تدبو  ةيميلقإلا  تالّتكتلا  ةيمهأ  تداز  ذإ 

، ملاعلا تاموكح  لغشي  ريبك  سجاه  ىلإ  يلودلا  باهرإلا  لّوحتو  يملاعلا ، ماظنلل  زئاكرلا 

هذه تنرتقاو  يلودلا ، عمتجملا  هجاوُت  يتلا  تايدحتلا  يف  ىلوألا  ةبترملا  ّلتحا  ثيح 

ةيميلقإلا هتيمهأ  تداز  يذلا  وهو  قارعلا ، ىلع  ىلوألا  ةيكريمألا  برحلا  نشب  ثداوحلا 

ةعساو تاردابمو  تاشقانم  ثداوحلا  هذه  تقلطأو  .ةيناريإلا  ةيقارعلا -  برحلا  دعب 

.يلودلا ماظنلا  لبقتسمب  ةقّلعتم 

نيددشتملا نييموقلا  نم  اهناكرأ  ضعب  اميس  الو  اًقباس ، شوب  جروج  ةرادإ  تمهاس 

هذه نم  عساو  بيصن  يف  زتيووفلو ، لوب  لثم  ددجلا  نيظفاحملا  نمو  ينيشت ، كيد  لثم 

نوناق  » مسا دعب  ام  يف  اهيلع  قلطُأو  اهاَّدعأ ، يتلا  ةقيثولا  تمسّتاو  .تاشقانملا 



نيديعصلا ىلع  ةيكريمألا  ةسايسلا  فادهأ  ديدحت  ةهج  نم  ةصاخ ، ةيمهأب  زتيووفلو ،»

، ةيكريمألا ةيعافدلا  ةسايسلل  ةيساسأ  ٍفادهأ  ةعبرأ  تدّدح  ثيح  يميلقإلاو ، يملاعلا 

اذه يف  نيرخآلا  عم  نواعتلاو  ناودعلا ، نم  ةدحتملا  تايالولا  ةيامح  يف  ةلّثمتم  يهو 

مقافتي نأ  لبق  راطخألا  ءرد  ىلإ  يعسلاو  ةيكريمألا ، ةيتاذلا  تاردقلا  ةيمنت  عم  نأشلا ،

لّثمتي يف اًعبار  اًفده  ةقيثولا  تفاضأ  ةثالثلا ، ةيديلقتلا  فادهألا  هذه  ىلإ  ةفاضإ  .اهرمأ 

ةصاخ ةيمهأ  تاذ  ةقطنم  ىلع  اهترطيس  طسب  نم  ةدحتملا  تايالولل  ةيداعم  ةوق  ّيأ  عنم  »

يهف قطانملا ؛ هذه  تددح  حوضولا ، نم  ديزملو  ةدحتملا .» تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب 

.(271)« ةينيتاللا اكريمأو  يبرعلا  جيلخلا  طسوألا / قرشلاو  ايسآ ، قرشو  ابوروأ ، »

ةرادإ يف  زتيووفلوو  ينيشت  نم  لك  اهّلتحا  يتلا  ةناكملاو  ةقيثولا ، تيقوت  ىلإ  اًرظن 

نم ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةرولبب  اًمامتها  رثكأ  اوناك  نييروهمجلا  نأ  ىلإو  شوب ،

ةقيثولا كلت  نإف  ةيبرعلا ، ةقطنملا  يف  تزّكر  ةقيثولا  نأ  ىلإو  نييطارقميدلا ، مهيسفانم 

نأ اهتّيمهأ  نم  ديزيو  .ةيبرعلا  ةمَلقألا  هاجت  يكريمألا  فقوملا  ةءارقل  ةمهم  ةدام  دجوت 

تاسايسل اًعاجرتسا  ةقيقحلا  يف  ناك  ةديدج ، تاحرتقم  هفصوب  اهيف ، ءاج  ام  ضعب 

امابوأ يكريمألا  سيئرلا  ةرادإ  رولبت  مل  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ةقباس  ةيكريمأ  دوهع  تقِّبُط يف 

يف ةمَلقألا  تاعورشم  هاجت  شوب ، جروج  ةرادإ  ةسايس  نع  اهيف  ىأنت  ةديدج  ةسايس 

سلجم اهمّظن  لمع  ةشرو  يف  نيكرتشم  لعج  ام  ، (272) ةيبرعلا ةقطنملا  يف  وأ  ملاعلا 

فقاوم نأ  مهداقتعا  نع  نوبرعي  ماع 2012  ةياهن  يف  يكريمألا  ةيجراخلا  تاقالعلا 



نطنشاو ةسايس  رارمتسالا يف  هجوأ  نم  اًهجو  لّثمت  ةمَلقألا  نم  ةيلاحلا  ةيكريمألا  ةرادإلا 

فقاومو شوب  ةرادإ  فقاوم  نيب  ةنراقم  لاح  يفو  . (273) عاطقنالا نم  ًالدب  ةيبرعلا ،

ىلإ لّصوتلا  نكمي  ةيبرعلا ، ةمَلقألا  اهنم  اًصوصخ  ةمَلقألا ، هاجت  ةقباس  ةيكريمأ  تارادإ 

.باوصلا نع  اًديعب  نكي  لمعلا مل  ةشرو  نوكرتشملا يف  هيلإ  ىهتنا  يذلا  جاتنتسالا  نأ 

(J. Árbenz  ) زنبرأ وبوكاج  ةموكح  طاقسإل  ةدحتملا  تايالولا  تلخدت  ماع 1954  يف 

اهب تيظح  ةريثك  تازايتما  تعزتناو  يعارزلا  حالصإلا  تذّفن  نأ  دعب  الاميتاوغ  يف 

ةموكح تبطقتسا  نأ  دعب  ءاج  لخدتلا  اذه  نأ  امك  .ةيكريمألا  ةدودحملا  هكاوفلا  ةكرش 

ةقطنملا يفو  . (274) تاءارجإلا هذه  ببسب  ةينيتاللا  اكريمأ  اًعساو يف  اًيميلقإ  اًدييأت  زنبرأ 

ةقباس ةيكريمأ  دوهع  ءاج يف  امو  ةقيثولا  هتنمضت  ام  نيب  عطاقت  طاقن  دجوت  تناك  ةيبرعلا 

هيف دروو  ماع 1957 ، نلعُأ يف  يذلا  رواهنزيأ  تياود ] يكريمألا  سيئرلا   ] نوناق لثم 

ةجيتن طسوألا  قرشلا  يف  أشن  يذلا  غارفلا  ءلم  ىلع  لمعتس  ةدحتملا  تايالولا  نأ 

يذلا رتراك  يميج ] يكريمألا  سيئرلا   ] نوناقو ةقطنملا ، نم  اسنرفو  ايناطيرب  باحسنا 

.هيف يتايفوس  لخدت  ّيأ  دض  جيلخلا  ىلع  ةيكريمأ  ةيامح  طسبو  ماع 1980 ، نلعأ يف 

فقاوملا نع  فلتخا  ةيبرعلا  ةقطنملا  هاجت  ددجلا  نيظفاحملاو  شوب  ةرادإ  فقوم  نأ  ريغ 

لّثمت ةدحتملا  تايالولا  لغشي  ناك  يذلا  ريبكلا  يدحتلا  نأ  كلذ  ةدع ؛ ٍهوجو  نم  ةقباسلا 

تالتكتلا امأ  .هل  ةعباتلا  ةيقرشلا  لودلا  ةلتكو  يتايفوسلا  داحتالا  يه  ىمظع  ةوقب 

، ةديدجلا ةلحرملا  يفو  .اًريبك  اًمامتها  نطنشاو  اهيلوُت  ةيعرف ال  ةلأسم  تناكف  ةيميلقإلا ،



روصت بسحب  ةيداعم ،» ةوق   » ىلإ اهيلع  رطيست  يتلا   » ةيميلقإلا تالتكتلا  تلّوحت 

ذخألا يف لاح  نأ يف  كلذ  ىلإ  فاضُي  .نييكريمألا  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  مهأ  ىلإ  ينيشت ،

مقافتو قارعلا ، ىلع  ىلوألا  ةيكريمألا  برحلا  بقع  يف  تردص  ةقيثولا  نأ  نابسحلا 

ةقطنملاب ةقالع  اهل  ةحلسم  تامظنم  نيب  ةلصلاو  ةيكريمأ ، فادهأ  دض  باهرإلا  لامعأ 

، جيلخلا ةقطنم  اميس يف  الو  ةيبرعلا ، ةيميلقإلا  تاعورشملا  نأ  جاتنتسالا  نكمي  ةيبرعلا ،

يموقلا نمألا  ىلع  رطخ  ردصم  اهفصوب  ددجلا  نيظفاحملا  بيترت  ةرادصلا يف  زكرم  ّلتحت 

.يكريمألا

رواهنزيأ ينوناق  ءاج يف  ام  زتيووفلو  ينيشت -  ةقيثو  نومضم  زواجت  كلذ ، نع  ًالضف 

ةيكريمألا ةرادإلل  زاجأ  رواهنزيأف  .ةيبرعلا  ةقطنملا  يف  لخدتلاب  نيقّلعتملا  رتراكو 

ةقيثولا امأ  .ناودعلا  نم  اهتيامحل  لخدتلاب  ةيطسوأ  قرش  ةموكح  بلطل  ةباجتسالا » »

هذه لود  نم  بلطب  ناكأ  ةيبرعلا ، ةقطنملا  لخدتلا يف  نطنشاو  بجاو  نم  نأ  تررقف 

عافدلا ةيكريمألا  ةرادإلل  رتراك  زاجأو  .ةيكريمألا  حلاصملا  ةيامحل  كلذ ، ريغب  مأ  ةقطنملا 

تكرت لباقملا  يفو  .اًديدحت  يتايفوسلا  داحتالا  نم  لالتحالا  رطخل  ضّرعت  نإ  جيلخلا  نع 

ةوقلا  » ةيوه نم  لك  ديدحت  رمأ  اهسفن  ةيكريمألا  ةرادإلل  زتيووفلو  ينيشت -  ةقيثو 

ةوقلا فصو  اهيلع  ىنبُي  يتلا  ريياعملاو  ةقطنملا ، ىلع  اهترطيس  طسب  دّدهت  يتلا  ةيداعملا »

لخدتلا ىلإ  ًالوصو  ةوقلا ، هذه  عم  لماعتلا  ةقيرطو  ةدحتملا ،» تايالولل  ةيداعملا  »

.قارعلا برح  اًقحال يف  لصح  امك  اهيلع ، ءاضقلل  يركسعلا 



ةرادإلا ىلع  لهسلا  نم  ناك  ةيلودلا ، تاسسؤملاو  عئارشلا  ىلإ  ماكتحالا  نود  نم 

اًيميلقإ ًالتكت  تمّعزَت  نإ  ةيداعم  ةوق  اهنأ  يلودلا  عمتجملا  ةلود يف  ّيأ  مهتت  نأ  ةيكريمألا 

لود نيب  ةقالعلا  طورش  نيسحت  تلواحو  ةمهم ، ةيكريمأ  حلاصم  ىلع  لمتشت  ةقطنم  يف 

ةيميلقإلا ةوقلا  اهب  مدقتت  يتلا  بلاطملا  نأ  تّدع  نإو  ةيكريمألا ، ةرادإلاو  ميلقإلا 

ةيحضتلا يضتقت  اهل  ةباجتسالا  نأو  ةيرهوج ، ةيكريمأ  حلاصمب  ساسملا  نمضتت  ةنميهملا 

ىلإ ءوجللا  ّقح  ةيكريمألا  ةرادإلل  ناك  فيصوتلا ، اذه  بجومبو  .ةيكريمأ  تازايتماب 

نم ةيداعملا  ةوقلا  هذه  ىلع  برحلا  نالعإ  كلذ  امب يف  يركسعلا ، طغضلا  نم  ىّتش  عاونأ 

نأ نييكريمألا  رارقلا  باحصأل  ةقيثولا  تكرتو  .يكريمألا  يموقلا  نمألا  ةيامح  لجأ 

نم ةدودحم  ةئفب  ةصاخ  مأ  ةيموق  حلاصملا  هذه  تناكأ  ةررضتملا ، حلاصملا  اودّدحي 

.نييكريمألا

دض اميس  الو  يجراخلا ، لخدتلا  ديلقت  شوب  جروج  ةرادإو  ددجلا  نوظفاحملا  عفد 

خيراتلا قباوس  ىلإ  ةدوعلا  نكمي  لب  هوعرتخي ، مهنكل مل  ىصقألا ، هادم  ىلإ  ةيبرع ، ةلود 

ةيبرع تاعورشم  طابحإ  تفدهتسا  اهيلإ ، ىرخأ  قباوس  ةفاضإو  اًقباس  هيلإ  انرشأ  يتلا 

ةسايس نأ  ّدع  دق  يكريمألا ، يميداكألا  كيتسول ، نايإ  ناكو  .ةقطنملا  لود  جمدل 

اهنأ كلذ  ةقطنملا ؛ ةنميهُم يف  ةوق  مايق  نود  تلاح  ماع ، هجوب  برغلاو ، ةدحتملا  تايالولا 

جمدب موقت  يهف  .تادحولا  تقّقح  يتلا  ةيملاعلا  ىوقلا  رود  هبشي  اًجودزم  اًرود  يّدؤت 

ىوق اهب  موقت  يتلا  تالواحملا  ُّدصتو  ةهج ، نم  ةدحاو  ةلود  يف  ةدّدعتملا  تانايكلا 



.ىرخأ ةهج  نم  ةديدجلا  ىربكلا  ةلودلا  هذه  لثم  مايق  عنمل  ىربكلا  نهارلا  عضولا 

يعيبطلا ناكملا  نأ  ديكأتل  ايفارغجو  خيراتو  ةسايس  ءاملع  تاباتك  ىلإ  كيتسول  عجري 

ىلع اًسيسأتو  .ةلجدو  تارفلا  ضوح  وأ  لينلا  ضوح  وه  ةاونلا  ةلودلا -  هذه  لثمل 

نود لوؤحلا  ىلإ  تفده  قارعلاو  رصم  دض  برغلا  اهضاخ  يتلا  بورحلا  نأ  ىري  كلذ ،

.ةيبرعلا ضرألا  ىلع  ةيبوروألا  ديحوتلا  براجت  راركت  عنم  ىلإو  ةلودلا ، هذه  لثم  مايق 

كلمت ةفدهتسُملا  ةيبرعلا  لودلا  تناك  نيح  يفف  اهفادهأ ، بورحلا  هذه  تقّقح  نأ  ناكو 

نأب ةيميلقإلا  ةوقلا  نيزاوم  اهل  تحمسو  نييميلقإلا ، اهيسفانم  ىلع  قّوفتتل  ةيفاكلا  ةوقلا 

اهل حمست  مل  ةيلودلا  ةوقلا  نيزاوم  نإف  كلذ ، رمألا  بلطتت  نإ  ةوقلاب  ةقطنملا  دّحوت 

ةيلمع يمحتو  اهسفن ، يمحت  يك  ةيفاك  ةوق  كلمت  نكت  مل  اهنإ  ذإ  عورشملا ؛ اذه  قيقحتب 

تلعف امك  عورشملا ، اذه  دض  ىربكلا  ىوقلا  لخدت  نم  يميلقإلا  وأ  يموقلا  جامدنالا 

ماع (275)1870. اسنرف يف  دض  اهبرح  ًالثم يف  ايسورب 

تاقالعلا عئاقوو  خيرات  نم  ةريثك  تاحفص  ةءارقل  ًامئالم  ًالخدم  ةبراقملا  هذه  مِّدقُت 

ىلإ ةفاضإ  نكل  .تاقالعلا  هذه  هاجت  ىربكلا  برغلا  لود  فقاومو  ةيبرعلا ، ةيبرعلا - 

نم ةيبرعلا  جامدنالا  تاعورشم  ةيكريمألا يف  ةسايسلا  رثأل  كيتسول  همدقي  يذلا  مهفلا 

يبلسلا فقوملا  نأ  نيبُت  ىرخأ  تاحفص  ةءارق  نكمي  مهفلا ، اذهل  ةدّكؤم  ةلثمأ  لالخ 

يموقلا ديحوتلا  تاعورشم  لقرعُي  مل  اًديدحت ، ةيبرعلا  ةمَلقألا  هاجت  يكريمألاو ، يبرغلا 

ىوق اهدوقت  يتلا  ةمَلقألا  تاعورشم  لقرعُي  ملو  اهدحو ، كيتسول  اهجلاع  يتلا  يرسقلا 



يميلقإلا ماظنلا  ريوطت  تالامتحا  اًضيأ  لقرع  لب  بسحف ، ةدحتملا  تايالولل  ةيداعم 

يكريمألا فقوملا  ةعجارم  هسملن يف  يذلا  رمألا  برغلل ، ءاقدصأ  ةداق  يديأ  ىلع  يبرعلا 

ماع 2003. قارعلا يف  برحو  برح 1973 ، هاجت 

برح 1973  1 -
اًصوصخ يبرعلا ، يميلقإلا  ماظنلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةيّوق  ةبرض  ةلزنمب  برح 1967  تناك 

يميلقإلا اهرود  نم  اًئيش  عجرتست  رصم  دكت  ملو  .ةيبرعلا  ةملقألا  ةرطاق  اهفصوب  رصم 

ىلإ ثدحلا  اذه  ىَّدأف  رصانلا ، دبع  لامج  يرصملا  سيئرلا  َيفوُت  ىتح  عجارتملا  يلودلاو 

ىلإ ةقطنملا  ةماعز  تلقتنا  عجارتلا ، اذه  ّلظ  .ةرطاقلا يف  هذه  ةناكم  عجارتلا يف  نم  ديزم 

ةيداعملا ةوقلا  فصو  نأ  ركذلاب  ريدجو  .ةيروسو  ةيدوعسلاو  رصم  مضي  يثالث  فلاحت 

لاقتنالا ىطخلا يف  عّرست  تناك  يتلا  ةيرصملا  ةدايقلا  ىلع  قبطني  نكي  ةدحتملا مل  تايالولل 

الو ةيدوعسلا ، ةدايقلا  ىلع  الو  برغلا ، عم  فلاحتلا  ىلإ  تايفوسلا  عم  فلاحتلا  نم 

نم ركسعم  يأب  طابترالا  مدع  ىلع  صرحت  تناك  يتلا  ةيروسلا  ةدايقلا  ىلع  ىتح 

.نيركسعملا

يفو ليئارسإ ، دض  ماع 1973  برح  نش  سيئرلا يف  رودلاب  فلاحتلا  اذه  علطضا 

لودلاو ةيبرعلا ، لودلا  نيب  قيسنت  رارقلا  ذيفنت  قبسو  .ةيطفنلا  ةعطاقملا  حالس  مادختسا 

ىأرو .هتيلعافو  قيسنتلا  ةجرد  ميوقت  يف  ءارآلا  تفلتخاو  .صاخ  ٍوحن  ىلع  ثالثلا 



ةلزنمب ادب  ذإ  يركسعلا ؛ لمعلا  لاجم  يف  اًصوصخ  هفده ، قّقُحي  مل  قيسنتلا  نأ  مهضعب 

ظحال لباقملا  يفو  . (276) ةيروسلاو ةيرصملا  نيتدايقلا  نيب  برحلا  نم  فدهلا  يف  فالخ 

ئّبعي قّسنُم  موجهب  ليئارسإ  اهيف  برعلا  هجاوي   » يتلا ىلوألا  ةرملا  اهنأ  تلاو  نافيتس 

تمصع ىأرو  . (277)« ةيسامولبدلاو ةيداصتقالاو  ةيركسعلا  ةلماكلا  مهتاقاط 

ماع برح  يبرعلا يف  قيسنتلا  ىوتسم  نأ  ةيبرعلا ، لودلا  ةعماج  ماع  نيمأ  ديجملا ، دبع 

.(278)« ليئارسإ عم  عارصلا  يف  هب ]...[  ىدتقي  اًعئار  ًالاثم   » مَّدق  1973

يبرعلا يثالثلا  فلاحتلا  لودو  ةيبرعلا  لودلا  نيب  قيسنتلا  نإ  لوقلا  ناكمإلا  لعل يف 

عافدلا سلجم  راطإ  يف  ةيبرعلا  لودلا  نيب  قيسنتلاف  .اًقبطم  ناك  ام  ردقب  هفادهأ  قّقح 

هنكلو مل ليئارسإ ، ةلود  ءاشنإ  ذنم  برعلا  اهب  رهظ  ةروص  لضفأ  ناك   » كرتشملا يبرعلا 

رصم نيب  قيسنتلا  امأ  . (279)« ةّقدب ذَّفنُت  نكت  مل  سلجملا  تاررقم  نأل  اًيفاك ؛ نكي 

ةحلسملا تاوقلل  كرتشملا  ىلعألا  سلجملا  نإ  ذإ  اًيبسن ؛ ةريصق  ةدم  رمتساف  ةيروسو ،

كرتشملا يركسعلا  لمعلل  ًامئالم  اًراطإ  دِجوُي  نأ  يغبني  ناك  يذلا  ةيروسلا  ةيرصملا - 

سطسغأ بآ / يف  الإ  هلمع  أدبي  مل  ةليوط ، ماوعأل  نيشيجلا  نيب  نواعتلا  َيمني  نأو 

.(280) يرصملا سيئرلا  تاركذم  كلذ يف  ءاج  امك  ، 1973

ريس يف  مهم  ٌرثأ  هل  ناك  دقف  ةدودحم ، ةرتف  يف  ىرج  قيسنتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

يسايسلا كرحتلاو  ةيدوعسلا  اهتداق  يتلا  ةيطفنلا  برحلا  يديعص  ىلع  اًصوصخ  كراعملا ،

هقّقح يذلا  ّيلوألا  حاجنلا  لضفبو  برحلا ، ءدب  نم  تاعاس  لالخ  يفف  ليئارسإ ؛ دض 



لودلا رئاس  تعفدنا  كلذ ، دعب  ةيطفنلا  ةعطاقملا  حاجنو  يروسلاو ، يرصملا  ناشيجلا 

يف ككشت  تناك  يتلا  لودلا  فقوم  مسّتاو  .يثالثلا  فلاحتلا  لود  معد  ىلإ  ةيبرعلا 

نيحو .يبرعلا  يبرحلا  دهجلا  ىلإ  تمضناو  اهفقوم  تّريغ  ذإ  ةصاخ ؛ ةيمهأب  برحلا  ةميق 

ايسور لثم  برعلل ، ةقيدصلا  لودلا  تحدتما  كرتشملا ، يبرعلا  فقوملا  ةروص  تسركت 

نم هفصوب  هيلع ، برعلا  ظافح  يف  ّتحلأو  فقوملا  اذه  ناريإو ، ايفالسغويو  نيصلاو 

.(281) ةيبرعلا لودلا  اهتقّقح  يتلا  تازجنملا  مهأ 

ةهج نم  اهيلع  ءانبلا  نكمي  جئاتنب  ماع 1973  برح  نم  ةيبرعلا  لودلا  تجرخ 

طوغضلا وأ  حئاصنلا ، تفده  كلذ ، فالخ  ىلعو  .يبرعلا  يميلقإلا  ماظنلا  قيمعت 

اًصوصخ ةيبرعلا ، لودلا  هاجت  رجنسيك  نوسكين -  ةرادإ  نم  تناك  يتلا  تاءارغإلاو 

ةلّثمتملا يف ةرشابملا  برحلا  بساكم  نم  فلاحتلا  نامرح  ىلإ  يثالثلا ، فلاحتلا  لود  هاجت 

ماظنلل ةرطاقك  فلاحتلا  سيركت  ةلّثمتملا يف  ةرشابملا  ريغو  ةلتحملا ، ةيبرعلا  ضرألا  ريرحت 

تمدختسا تاياغلا  هذه  قيقحتلو  . (282) هضوهن نود  لوؤحلا  مث  نمو  يبرعلا ، يميلقإلا 

.ةدع جهانمو  لئاسو  نطنشاو 

، برحلا اهلخدت يف  ىلع  نيتيعورشم  ءافضإ  ىلع  رجنسيك  نوسكين -  ةرادإ  تصرح 

ىلإ مالسلا  ةداعإ  يه  عازنلا  يف  لخدتلا  نم  ةياغلا  نأ  ديكأت  لالخ  نم  ةيلود  امهادحإ 

نمألا تابجوم  ىلإ  لخدتلا  عاجرإب  يهو  ةيكريمأ ، ةيموق  ىرخألاو  طسوألا ، قرشلا 

نأ ةينعملا  ةيلودلا  فارطألاو  تاداسلا  رجنسيك  غلبأ  كلذل  يكريمألا ؛ يموقلا 



ريزو دكأو  ليئارسإ ،» رحدب  يروسلاو  يرصملا  نيشيجلل  حمست  نل  ةدحتملا  تايالولا  »

ىلع رصتنتس  رصم  نأ  يكريمألا  نوغاتنبلل  ادب  نإ  هنأ  تاداسلل  يكريمألا  ةيجراخلا 

نطنشاو نأ  كلذ  يرصملا ؛ شيجلا  ميطحتل  لخدتيس  هنإف  ةيبونجلا ، ةهبجلا  ليئارسإ يف 

هذه ىلإ  اًدانتساو  . (283)« يكريمألا حالسلا  يتايفوسلا  حالسلا  مزهي  نأب  لبقت  «ال 

، مزلي ام  لكب  ليئارسإ  رجنسيك  نوسكين -  ةرادإ  تَّدمأ  ةيكريمألا ،» ةيموقلا   » تارربملا

لودلا يفو  نطنشاو  يف  تردص  يتلا  تاظفحتلا  ةلهاجتم  تادعاسم ، نم  اًبيرقت ،

نم هيلإ  تجاتحا  ام  لكب  ليئارسإ  دادمإل  يقيقحلا  رربملا  امأ  .رارقلا  اذه  ببسب  ةقيدصلا 

ىلإ يمرت  ليئارسإل  تادعاسملا  نإ  ًالئاق  نوسكين  هحضوأف  يسايسو ، يركسع  معد 

.(284)« ةئفاكتم ةيوست  ىلإ  نافرطلا  لصي  ىتح  ةقطنملا  ىلإ  نزاوتلا  ةداعإ  »

ربع ةيبرعلا  لودلاو  ليئارسإ  نيب  نزاوتلا » ماع 2008 « ةيكريمألا يف  ةرادإلا  تمجرت 

، ةيبرعلا لودلا  عومجم  ىلع  ليئارسإ  قُّوفت  نمضت  نأ  ةدحتملا  تايالولا  ىلع  مّتُحي  نوناق 

برح 1973. لبق  ىتح  ةليوط  ماوعأ  ذنم  اهب  ًالومعم  ةدعاق  ناك  نوناقلا  اذه  نأ  ىلع 

تنمضت لب  بسحف ، يليئارسإلا  يركسعلا  حالسلا  قُّوفت  ةدعاقلا  هذه  نمضتت  ملو 

.يبرعلا يميلقإلا  ماظنلا  ىلإ  ةيسايسلا  ةيكريمألا  ةبُخنلا  ةرظن  يف  ترّثأ  اًسسأ  اًضيأ 

فلاحتلا ضوخي  نأ  نم  ًالدبف  ةرظنلا ؛ هذهل  ةسوملم  تايلجت  برح 1973  ترهظو يف 

لالخ نم  رجنسيك ، نّكمت  ليئارسإ ، دض  اًدحوم  ضوافتلا  ةكرعم  برحلا  دعب  يثالثلا 

كيكفت نم  ةيئانثلا ، تاضوافملاو  لولحلا  ةئزجتو  ةوطخ » ةوطخ   » ةسايس مادختسا 



.يعامجلا ضوافتلا  ةزيم  نم  هنامرحو  يثالثلا  فلاحتلا 

عانقإ نم  رجنسيك  نوسكين -  ةرادإ  تنكمت  صاخ ، وحن  ىلع  رصم  ىلع  دهجلا  زيكرتب 

ةدايقلا ىلع  ةيكريمألا  ةرادإلا  ضرفت  ملو  . (285) ليئارسإ عم  درفنم  ّلح  ىلإ  لّصوتلاب  رصم 

ةيلصفم عاضوأ  يف  لب  ةيداع ، عاضوأ  يف  ليئارسإ  ىلإ  ةدودحم  تالزانت  ميدقت  ةيرصملا 

يتلا ةقباسلا  بورحلا  فالخب  اًقح ، ةيليئارسإ  ةيبرع -  برح 1973  تناكو  .ةيخيراتو 

، برحلا هذه  برعلا يف  هقّقح  يذلا  ّيبسنلا  حاجنلا  لضفبو  .طقف  ةدحاو  ةهج  نم  تدب 

رصم رود  ديطوت  يف  اهفيظوت  اهرودقم  يف  ناك  ةناكم  يثالثلا  فلاحتلا  لود  تبستكا 

ةرطاق رودب  اهعالطضا  لالخ  نم  يأ  هليعفتو ، يبرعلا  يميلقإلا  ماظنلا  ديدجتو  يبرعلا 

ّلحلا ةبلح  رصم  لاخدإ  يف  رجنسيك  نوسكين -  ةرادإ  حاجن  نأ  ريغ  .ةيبرعلا  ةمَلقألا 

يف رصم  ةيوضع  ديمجت  دعب  يثالثلا  فلاحتلا  كيكفت  ىلإ  ىَّدأ  ليئارسإ  عم  درفنملا 

.(286) اًيميلقإ اهلزع  ىلإ  ىّدأ  ام  كرتشملا ، يبرعلا  لمعلا  تاسسؤم 

قارعلا برح   2 -
لماش يف رامد  ةحلسأ  ىلع  روثعلا  قافخإلا يف  دعب  ةيكريمألا ، ةرادإلا  تلقتنا  امدنع 

يطارقميد ماظن  يف  ةلّثمتم  تناك  لالتحالا  نم  ةسيئرلا  ةياغلا  نأ  ديكأتلا  ىلإ  قارعلا ،

ًالدب ىرخألا ، ةيبرعلا  لودلا  ةيطارقميدلا يف  رشنل  ةدعاقو  جذومنأ  ىلإ  هليوحتو  قارعلل 

ىلع ظافحلا  هيف  يرجي  مازتلا  ةلزنمب  ديكأتلا  اذه  ادب  تقولا ، كلذ  يسايسلا يف  هماظن  نم 



ةيبرع ةيميلقإ  ةوق  قارعلا  رودو  ةيقارعلا ، ةلودلل  ةيبارتلا  ةدحولا  ةمهم : ميناقأ  ةثالث 

تالص زيزعت  لجأ  نم  ىرخألا  ةيبرعلا  لودلا  هب  يدتقت  يطارقميدلا  روطتلل  اًجذومنأو 

لقتنت مكحلا  جذامنو  راكفألا  نأ  امب  ةقطنملا  لود  نيب  ةيميلقإلا  طباورلاو  اهنيب ، نواعتلا 

.رخآ ىلإ  يبرع  دلب  نم 

شيجلا ريصم  َّتب  بلطتي  يميلقإلا  هرود  ىلعو  قارعلا  ىلع  ظافحلا  نأ  يهيدبلا  نم 

دعب ةحلسملا  تاوقلا  مادختسا  هنأب  ناطوألا  ءانب  فيرعت  نكمملا  نم  « ـ ف يقارعلا ؛

ةدع جذامن  ثيدحلا  خيراتلا  يفو  . (287)« ةيطارقميدلا ىلإ  لاقتنالا  زيزعت  لجأ  نم  بورحلا 

يه امك  ةيبارتلا ، اهتدحو  يماحو  دالبلل  دّحوملا  رودب  ةحلسملا  تاوقلا  عالطضا  نأشب 

نم دالبلا  هذه  ةيامح  يف  ًامهم  اًرود  ةيدنهلا  ةحلسملا  تاوقلا  تّدأ  ثيح  دنهلا ، يف  لاحلا 

تاوقلا هذه  دوجوف  . (288) اهيف يطارقميدلا  ماظنلا  زيزعت  يفو  ةيلاصفنالا ، تاعزنلا 

يف لّثمتملا  يزبوهلا  دهشملل  ةحاس  ىلإ  دالبلا  لُّوحت  نود  َالاح  اهطابضناو  ةحلسملا 

ةيساقلا ةايحلاو  عشبلا  توملا  رطخو  فوخلا ، ةدايسو  لكلا ]...[  دض  لكلا  برح  »

، ةسيئر لئادب  ةثالث  لقألا -  يف  ةيكريمألا -  ةرادإلل  ناكو  . (289)« ةريصقلاو ةشحوملاو 

.ضرتفملا رودلاب  عالطضالل  ةيقارعلا  ةحلسملا  تاوقلا  ريضحت  لجأ  نم 

ىلع ةلعاف  تاليدعت  لاخدإ  عم  يقارعلا ، شيجلا  ىلع  ءاقبإلا  لّثمتم يف  لوألا  ليدبلاف 

، اهتاعورشمو ةرصتنملا  ةوقلا  حلاصمل  ًامئالم  اًحيلست  هحيلستو  هتيلكيهو ، ةيدايقلا  هتاَكلم 

برحلا تراثأ  ذإ  ماع (290)1941 ؛ ةيقارع يف  ولكنألا -  برحلا  بقُع  ايناطيرب يف  تلعف  امك 



ةقطنملاو قارعلا  اهئافلح يف  دضو  اهدض ، ةيوق  ةينطو  لعف  َةَّدر  اهتلت  يتلا  تاءارجإلاو 

دعب همادختسابو  شيجلا ، ّلح  نع  اهعانتماب  تنّكمت  ةيناطيربلا  تاطلسلا  نكل  .ةيبرعلا 

نيب نواعتلابو  .قارعلا  يف  مكحلا  ىلإ  اهئافلح  ةداعإ  نم  نيئوانملا ، طابضلا  ءاصقإ 

عاضوألا ةئدهت  نم  نافرطلا  نّكمت  نييلحملا ، ءافلحلا  ءالؤهو  ةيناطيربلا  تاطلسلا 

ةهجاومل ايناطيرب  تغّرفت  مث  نمو  .يلخادلا  نمألا  ىلع  ظافحلا  نمو  ةعرسب  ةيقارعلا 

قارعلا نّكمت  ةريصق  ةرتف  يفو  .روحملا  لود  يديأ  يبرعلا يف  قرشملاو  رصم  طوقس  رطخ 

ىلع ديعسلا  يرون  يقارعلا  ةموكحلا  سيئر  ّدر  نيح  ةيميلقإلا ، هتناكم  ضعب  ةداعتسا  نم 

لودلا ةعماج  عورشم  قالطإب  ايناطيربل  نولاوملا  اهل  ضرعت  يتلا  ةفينعلا  دقنلا  ةلمح 

ىلع نادلبلا  نواعتو  ديعسلا  عم  ةيرصملا  ةموكحلا  تبواجتو  ماع 1943 . يف  ةيبرعلا 

.يبرعلا يميلقإلا  ماظنلل  ساسألا  رجح  عضو 

ةيناطيربلا ةموكحلا  فقوم  نم  اًفلتخم  اًفقوم  ةيكريمألا  ةرادإلا  تذختا  حضاو ، وه  امك 

ناك يذلا  شيجلا  وهو  هدوجو ، تهنأ  لب  هيلع ، ِقبُت  اهنإ مل  ذإ  يقارعلا ؛ شيجلا  ةيضق  هاجت 

ةيسايسلا تايرظنلاو  ميقلا  رييغتو  هتبيكرت  ليدبت  ىلإ  تعس  امك  ماع 1921 ، يف  ئشنأ 

.يبرعلا يميلقإلاو  يقارعلا  ينطولا  ءامتنالا  اهترادص  يفو  اهمهلتسي ، يتلا 

رمألا اذه  نأ  اًصوصخ  اًيلود ، ةعبّتملا  لوصألا  قفو  شيجلا  ّلح  وهف  يناثلا ، ليدبلا  امأ 

لود اهنم  ةريثك ؛ لود  تاربخ يف  كلتمت  يهف  .ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب  اًديدج  سيل 

ّلحلا رارق  نإ  تاربخلا  هذه  لوقتو  .ناتسناغفأو  ةنسوبلاو  وفوسوك  رارغ  ىلع  ةيمالسإ 



ةيفاك ةيرهش  بتاور  نييركسعلل  فرصُت  نأ  دعبو  جّردتلاب ، شيجلا  تادحو  ىلع  ىرجي 

رارقلا اذه  لثم  ذيفنت  نأ  امك  .لبقتسملا  يف  مهل  لمع  نيمأت  يرجي  نأ  ىلإ  مهلئاوعلو  مهل 

رارق قبسي  الو  .ةينعملا  تاهجلا  ىلإ  مهتحلسأ  نييركسعلا  ميلست  نم  دّكأتلاب  اًضيأ  نرتقي 

نمأ تاوق  سيسأتبو  اهب  قحلي  لب  ةيلاقتنالا ، ةلادعلا  قيبطتب  ةرشابملا  شويجلا  ّلح 

.(291) ةينمألا تايدحتلا  ةهجاومل  حيلستلاو  ددعلا  ةهج  نم  ةيفاكو  ةديدج 

ةئشان تابوعصب  تالاحلا  رثكأ  ةيماظنلا يف  شويجلا  ّلح  ىلإ  ةيمارلا  يعاسملا  مدطصت 

ةمث نمو  لودلا ، هذه  اهيناعت  ةيلخاد  تاعازنب  وأ  ةينعملا  لودلل  ةيعامتجالا  عاضوألا  نع 

هذه نع  رمألا  فلتخاف  قارعلا ، يف  امأ  .ةّيملس  قئارطلا  رثكأب  ّلحلا  ذيفنت  بعصي 

، امايوكوف سيسنارف  يأر  يف  ىَّدأ ، يذلا  وه  دمعتم  رارقب  يقارعلا  شيجلا  ّلحف  .لودلا 

.(292) سكعلا ال  ةلودلا ، رايهنا  ىلإ 

ةيكريمألا ةرادإلا  اهتقّبط  يتلا  ةيئاوشعلا  ةقيرطلاب  شيجلا  ّلح  وهف  ثلاثلا ، ليدبلا  امأ 

اذه نع  قارعلا  يف  ةتقوملا ، فالتئالا  ةطلس  لوؤسم  رميرب ، لوب  عفاد  دقو  .قارعلا  يف 

، رارقلا نلعُي  نأ  لبق  ّلحنا  يقارعلا  شيجلا  نإ  لاق  ذإ  اهقّبط ؛ يتلا  ةقيرطلا  نعو  ّلحلا ،

نع هثيدح  يفو  .ديدج  شيج  ءانبل  ةمدقم  هب  فرتعا  هنكل  عقاولا  لّدبُي  نالعإلا مل  نإو 

تررق امدنع  ّقح  ىلع  تناك  لالتحالا  ةطلس  نإ  رميرب  لاق  رارقلا  ذيفنت  تاسبالم 

عيمج نم  مغرلا  ىلع   » نأ ملعلا  عم  ديدج ، شيج  ءانبو  مادص  شيج  نع  ءانغتسالا 

ةرادجو ةيلعاف  رثكألا  مه  ددجلا ]  ] نيفرتحملا قارعلا  يِّيركسع  نإف  بعاصملا ،



نم ةفلكت  اهرثكأو  ءاطخألا  ربكأ  ناك   » رارقلا نأ  وه  عئاشلا  عابطنالا  نكل  . (293)« ةقثلاب

.(294)« ةدحتملا تايالولا  هتداق  يذلا  فلاحتلا  اهبكترا  يتلا  ءاطخألا  نيب 

: يتآلا شيجلا يف  ّلح  ىلإ  هِّجُو  يذلا  داقتنالا  صيخلت  نكمي 

مقافتلا نم  ديزملا  ىلإ  عضولا  اذه  هجتيو  .ةيقارعلا  ةلودلل  ةيبارتلا  ةدحولا  كيكفت  - 

ةينسلا ةيرثكألا   » تاذ قطانملا  جورخ  وحن  هاجتالا  زّزعي  شعاد  دوعصف  .خوسرلاو 

ىلإ لامشلا  يف  ناتسدرك  ميلقإ  عوزن  يّوقُيو  ةيزكرملا ، ةموكحلا  ةطلس  نع  ةيبرعلا »

نم اهريغو  شعاد  دوعصو  قارعلا ، فنعلا يف  لامعأ  رارمتسا  فشكو  . (295) لاصفنالا

هذهف .ةيقارعلا  ةينمألا  ةسسؤملا  ءانب  ةيلمع  فعض  نع  ةحلسملاو ، ةيفئاطلا  تايشيليملا 

ىلإ ماع 2003 ، يف  نم 99.600  عفترا  يذلا  نيدنجملا  ددع  ىلإ  رقتفت  مل  ةسسؤملا 

لاق ام  وحن  ىلع  رمألا ، نكل  . (296) زغنكورب ةسسؤمل  ريرقت  بسحب  ماع 2011 ، 670.000 يف 

سرغنوكلل يكريمألا  شيجلا  برح  ناكرأ  سيئر  (، M. Mullen  ) نيلوم لكيام  لاريمدألا 

فده يف ّيأ  قيقحتل  ناتيفاك  نمزلا  نم  ةحاسم  الو  دونجلا  نم  ددع  نم  ام  : » ماع 2007

دوجو يضتقي  ةيبارتلا  ةدحولا  ىلع  ظافحلاف  »(297) ؛ ةيقارعلا ةيسايسلا  ةحلاصملا  بايغ 

نكل ةينطولا ، ةحلاصملا  قيقحت  بلطتي  شيجلا  اذه  لثم  دوجوو  لعاف ، ينطو  شيج 

.نيرمألا لَّطع  يكريمألا  لالتحالا 

ّدح ىلإ  يضاملا ، ةناكملا يف  كلت  تزكترا  ثيح  ةيميلقإلا ، هتناكم  قارعلا  ةراسخ  - 

، ةلودلا سيسأت  ذنم  ةيقارعلا  ةمكاحلا  ةبُخنلا  اهتقنتعا  يتلا  ةيبرعلا  ةركفلا  ىلع  ديعب ،



نولوؤسملا ضفر  امدنع  ةيبرعلا  ةركفلا  مازتلا  رثأ  لءاضتو  .ةيركسعلا  هتردق  ىلعو 

دعب ةيميلقإلا  قارعلا  ةناكم  ترسحناو  .اًيبرع  اًدلب  قارعلا  َّدَع  لالتحالا  دعب  نويقارعلا 

ىوقلا نازيم  يف  ريبك  لالتخا  نم  ّلحلا  اذه  ىلع  بترت  ام  عم  يقارعلا  شيجلا  ّلح 

ةهج نم  ليئارسإ ، اًصوصخ  ىرخألا ، ةيميلقإلا  ىوقلاو  ةهج ، نم  برعلا  نيب  ةيميلقإلا 

ناك ذإ  لالتحالا ؛ دعب  ام  قارعو  لالتحالا  لبق  ام  قارع  نيب  ريبك  قرف  ةمثف  .ىرخأ 

نأ ىلإو  ةيبرعلا ، ةسايسلل  يميلقإلا  زكرملا  وه  نوكي  نأ  ىلإ  ىعسي  لالتحالا  لبق  قارعلا 

عم اًماجسناو  .ايناطيرب  عم  هبرح  دعب  ماع 1941  يف  اهرسخ  يتلا  ةناكملا  هذه  ديعتسي 

نكل .ةيبرعلا  ةركفلاب  قّلعتي  ام  اًمازتلا يف  رثكألا  هنأ  ىلع  نهربي  نأ  لواح  ىعسملا ، اذه 

نارهط ىلإ  هّجوتي  تابو  يبرعلا ، ملاعلا  نم  اًءزج  هسفن  بستحي  لالتحالا مل  دعب  ام  قارع 

نم هجوتلا  اذه  لمحي  ام  عم  يلودلا ، ديعصلا  ىلع  اكريمأ  ىلإو  يميلقإلا ، ديعصلا  ىلع 

.ةيبرعلا ةمَلقألا  هرود يف  ديعص  ىلع  تاساكعنا 

سفانُت ةوق  نمو  يناريإلا ، ذوفنلا  ةرئاد  يف  ةلود  ىلإ  ناريإل  ٍِّدن  نم  قارعلا  لّوحت  - 

.(298) نيتقطنملا اهتسايسل يف  زكترم  ىلإ  يطسوألا ، قرشلاو  يجيلخلا  رودلا  ناريإ يف 

قرشملا لود  نم  ةلود  ناك  قارعلاف  .يبرعلا  يميلقإلا  ماظنلا  لاح  ريبك يف  عجارت  - 

، هدودح جراخ  كرحتلا  ىلع  هتردق  ببسب  ةيميلقإلا ؛ ةوقلاب  اهفصو  ُّحصي  يتلا  يبرعلا 

.(299) ةجاحلا تضتقا  اذإ  يلودلا  ديعصلا  ىلع  اهليثمتو  ةقطنملا  لود  حلاصم  لّثمت  ىلعو 

طسب ىلع  ةرداق  ةيقارعلا  ةطلسلا  تداع  ام  يقارعلا ، شيجلا  ّلحو  برحلا  دعب  نكل 



.اهسفن ةيقارعلا  ةمصاعلا  ىتح يف  لعافلا  اهذوفن 

؛ ةدحتملا تايالولا  ةحلصم  يسايسلا يف  هماظن  رييغتو  قارعلا  لالتحا  رارق  ناك  امبر 

ّلح رارق  نكل  يوق ، يبرع  يميلقإ  ماظن  ةزيكر  قارعلا  لّكشي  نأ  اهتحلصم  نم  سيل  ذإ 

يموقلا نمألا  تايضتقم  عم  حجرألا ، يف  ناضقانتت ، نيتجيتن  ىلإ  ىضفأ  يقارعلا  شيجلا 

.قارعلا كلذ  لمشيو  ناريإ  ةماعزب  يميلقإ  ماظن  ةاون  مايق  ةلّثمتم يف  امهالوأ  يكريمألا ،

باهرإلا ِتامظنمل  ٍذالم  ىلإ  ةيقارعلا  يضارألا  نم  ريبك  مسق  لّوحت  يف  ةلّثمتم  امهتيناث  و

.ةدحتملا تايالولل  ةيداعملا  يلودلا 

نزاوت ةماقإ  يميلقإلا  يرصملا  رودلا  ديدحت  مدخي  امبر  (، H. Bull  ) لوب يلده  بسحب 

ديزي ام  لب  يرصم -    نويلم  نيعستو  يليئارسإ  نييالم  ةعبرأ  نيب  ( Contrived  ) ربدم ىوق 

هنكل نييكريمألا ، ضعب  دقتعي  امك  ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  يبرع -  نويلم  ةئمثالث  ىلع 

ةوق ىلإ  ليئارسإ  لّوحيس  امك  ديدهتلاو ، رطخلا  نم  ىتش  عاونأل  ةضرع  ةقطنملا  يقبُيس 

ةيمنت نم  برعلا  نامرح  وه  فدهلا  اذه  قيقحتل  يرورضلا  طرشلاو  .ىمظع  ةيميلقإ 

مدقتلا مهل  لفكي  يذلا  يميلقإلا  لماكتلا  قيقحتو  يلخادلا  حالصإلا  لالخ  نم  مهتاردق 

اولبقي نل  برعلا  نكل  .ةينمألا  مهتعانم  زّزعيو  يراضحلاو ، يعامتجالاو  يداصتقالا 

نيب رمتسم  مداصتو  رتوتل  اًردصم  اًضيأ  نوكيسو  ةليسو ، لكب  هنومواقيسو  راسملا  اذهب 

عفدي عضولا  اذه  .نيفرطلا  نيب  ةمئاد  ةيرفص  ةبعُلل  اًردصمو  برعلاو ، ةدحتملا  تايالولا 

ىلإ يركسعلا  نوعلا  ميدقت  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  ةردق  عجارت  نأ  داقتعالا  ىلإ  مهضعبب 



مهتاردق زيزعت  ىلإ  ءالؤه  رطضيس  هنأل  ةيباجيإ  جئاتن  ىلإ  يِّدؤيس  ءاقدصألاو  ءافلحلا 

مهقوقحو مهتاورثو  مهحلاصم  ةيامحل  سفنلا  ىلع  دامتعالا  نم  ديزم  ىلإو  ةيتاذلا ،

.ةينطولا

ةمكاحلا بخُنلا  اًيناث :
َيلماعب فورعم ، وه  امك  ةيبرعلا ، ةمَلقألا  هاجت  ةمكاحلا  ةيبرعلا  بُخنلا  فقاوم  رثأتت 

نيوكت ىلع  ةمكاحلا  بخنلل  اًسيئر  اًزفاح  لوألا  لماعلا  ناك  نئلو  .نمألاو  داصتقالا 

ناك هنإف  ةيلامشلا ، اكريمأو  ةينيتاللا  اكريمأو  ايسآو  ابوروأ  نم  لك  ةيميلقإلا يف  تالتكتلا 

، ةيبرعلا لودلا  داصتقا  ىلع  يعيرلا  عباطلا  ةبلغ  ببسب  داضم  رثأ  ةيبرعلا  ةقطنملا  يف  هل 

تاعورشم نم  اهفقومو  ةيعيرلا  ةلودلا  عوضوم  تلوانت  ةدع  تاسارد  هدِّكؤت  ام  اذهو 

.ملاعلا نم  ةفلتخم  قطانم  ةمَلقألا يف 

يف وغييد  ناس  ةعماج  يف  ةيسايسلا  مولعلا  ذاتسأ  وروك ، دمحأ  اهدعأ  ةسارد  يف 

ةلاحلا ىطسولا : ايسآ  تاساردو  ةيعيرلا  ةلودلا  جذومنأ   » ناونعب ةدحتملا ، تايالولا 

ناتسكبزوأو ناتسخازاك  يف  تناك  اذإ  ةيداصتقالا  لماوعلا  نأ  َّنيب  ةينامكرتلا ،»

داحتا سيسأت  ىلع  ةمكاحلا  بخنلل  اًزفاح  تاينيعستلا ، يف  ناتسزيغريقو ، ناتسكجاطو 

نع ةيعيرلا ، ةلودلا  ناتسنامكرت ، عانتما  ءارو  ناك  زفاحلا  اذه  نإف  ايسآ ، طسول  يداصتقا 

.(300) داحتالا ىلإ  مامضنالا 



فقاوم ىلإ  هنم  ناتسنامكرت  فقوم  ىلإ  برقأ  ةيعيرلا  ةيبرعلا  لودلا  فقوم  ودبي 

ىلإ رذحب  رظني  ةيعيرلا  ةيبرعلا  لودلا  رثكأف  ىرخألا ؛ عبرألا  ةيويسآلا  تايروهمجلا 

ةجحب اهلوخد  نم  ءزج  ىلع  ديلا  عضول  تالواحم  اهءارو  ىري  ذإ  ةمَلقألا ؛ تاعورشم 

نم ةيعير  ةيبرع  لود  باحسنا  ىلإ  ِضفُت  فواخملا مل  هذهو  .ةكرتشملا  ةيميلقإلا  ةحلصملا 

تاسايسو تاوطخل  ًالوقعم  اًريسفت  تمدق  اهنكل  كرتشملا ، يبرعلا  لمعلا  تاسسؤم 

هذه ةرادص  يفو  .اهتيلعافو  تاسسؤملا  هذه  رود  نم  ليلقتلا  يف  تمهاسف  تعبُّتا ،

تالتكتلاو تامظنملا  نم  ددع  سيسأتو  اهاَّيإ  تاسسؤملا  تاررقم  لامهإ  تاوطخلا 

.ةليدبلا

ةمكاحلا ةيبرعلا  بُخنلا  تنَّكم  يتلا  بابسألا  نم  ىربكلا  ةيلاملا  تاردقلا  تناك  نئل 

كلذ نم  ضيقنلا  ىلع  اهنإف -  ةمَلقألا ، تاوعد  نم  يميلقإلا  ماظنلاو  اهلود ، نيصحت  نم 

نم جيزملاف  .ةقطنملا  يف  نهارلا  عضولا  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  ذحش  يف  تمهاس  - 

ىلإ راقتفالاو  ةهج ، نم  ةقطنملا ، هذه  لود  اهكلتمت  يتلا  ىربكلا  ةيعيبطلا  تاورثلا 

نم نيِلعاف  نالمحي  َّالظ  ىرخأ ، ةهج  نم  تاورثلا  هذه  ةيامحل  ةمئالملا  ةيعافدلا  تاردقلا 

، وه تاردقلاو  تاورثلا  هذهب  كاسمإلا  ةلواحم  نأ  داقتعالا  ىلع  اهجراخو  ةقطنملا  لخاد 

ةرظنلا هذه  راثآ  مقافتتو  .ميظع  دودرمو  ةليلق  ةفلكت  تاذ  ةرماغم  تالاحلا ، أوسأ  يف 

.ةقطنملا لود  هجاوت  ةريبك  ةينمأ  تايدحت  عم  نمازتت  نيح 

عم رطخلا  اذه  مقافتيو  ةقطنملا ، ىلإ  ةبسنلاب  اًريبك  اًيدوجو  اًرطخ  تايدحتلا  هذه  لّثُمت 



.ةيبرع ًالود  تبرض  يتلا  ةحلسملا  تاعزانملاو  تابارطضالاو  يسايسلا  غارفلا  لاحفتسا 

يه ةيبرع ، ةيميلقإ  ىوق  ثالث  تباصأ  اهنأ  ةينمألا  تايدحتلا  هذه  راثآ  فعاض  امو 

نمألا اياضق  ربكألا يف  ءبعلا  ةداع  لمحتت  يتلا  لودلا  يهو  قارعلاو ، ةيروسو  رصم 

رثأتست يتلا  تايدحتلا  نيب  ىلوألا  ةبترملا  يليئارسإلا  يدحتلا  لتحيو  .يبرعلا  يميلقإلا 

، ةيبرعلا تامامتهالا  مَّلُس  ةينيطسلفلا يف  ةيضقلا  عجارت  نم  مغرلا  ىلعف  .يبرعلا  مامتهالاب 

ام ةيبعشو يف  ةيمسر  ةيبرع  طاسوأ  ةرشتنملا يف  سأيلاو  طابحإلا  رعاشم  نم  مغرلا  ىلعو 

ىلإ ةرظنلا  نإف  يليئارسإلا ، لالتحالا  نم  ةيبرعلا  يضارألا  ريرحت  ناكمإ  يف  قّلعتي 

يبرعلا مل يميلقإلاو  يموقلا  رايعملاب  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ةيزكرم  ىلإو  يليئارسإلا  يدحتلا 

.لّدبتت

رطخلا  » ىلع مهادلا » يناريإلا  رطخلا   » ميدقتل تالواحم  تَرج  ةريخألا ، ماوعألا  يف 

، تالواحملا هذهل  نلعملا  يكريمألا  دامتعالا  نم  مغرلا  ىلعو  ميقملا .» يليئارسإلا 

اًمدقت قّقُحت  مل  ةرظنلا  هذه  نإف  ناريإ ، دض  يليئارسإ  يبرع -  فلاحت  ليكشت  تالواحمو 

اًودع اهفصوب  ليئارسإ ، نيب  قيرفتلا  يه  برعلا  نيب  ةدئاسلا  ةرظنلا  لازت  الو  اًسوملم ،

ىلع اهب  تاقالعلا  ماقت  يتلا  لودلا  ىدحإ  اهفصوب  ناريإو  مهيضارأل ، ًالتحمو  برعلل 

ةقطنملا يف  ناريإ  طاشن  نإف  كلذ ، ادع  ام  يفو  . (301) ةيخيراتلا ةقادصلاو  ةريجلا  ئدابم 

.ةعساو ةيبرع  ةيبعشو  ةيمسر  طاسوأ  قلقلا يف  ريثي  ةيبرعلا 

يف ةيميلقإ ، تاحومط  اهكّلمتت  ةدعاص  ةيميلقإ  ةوق  ىلإ  ناريإ  لُّوحت  ةرظنلا  هذه  مقاف 



تاقالعلا ديزي  امو  .اًريبك  اًيسايس  اًغارف  اًقباس ، انركذ  امك  يناعُت ، ةيبرعلا  ةقطنملا  نأ  نيح 

ةقطنملا لمشي  اًيميلقإ  اًعورشم  كلتمت  ناريإ  نأ  وه  ةيساسحو ، ةقد  ةيناريإلا  ةيبرعلا - 

.ةيبرعلا ةمَلقألا  لّثمتي يف  يميلقإ  عورشم  اهمامأف  ةيبرعلا  ةمكاحلا  بُخنلا  امأ  ةيبرعلا ،

، يبرعلا عورشملل  اهرهظ  ريدت  ةيبرعلا  لودلا  نأ  وه  برعلاو  نييناريإلا  نيب  قرفلا  نكل 

.مهعورشم ذيفنت  ىلإ  ةوقب  نويناريإلا  عفدني  نيح  يف 

ثحابلاو ناريإ  يف  ةيمالسإلا  دازآ  ةعماج  يف  ذاتسألا  راغيزراب ، ناهيك  صخلي 

عورشملا تازكترم  ةيجيتارتسالا ،» تاساردلل  طسوألا  قرشلا  ةسسؤم   » يف سيئرلا 

رظن ةهجو  يسرافلا : جيلخلا  يف  ىوقلا  نزاوت  رصم   » ناونعب هرشن  ثحب  يف  يناريإلا 

لالخ نم  ناريإ  عم  مهافتلا  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  وعدي  يناريإلا  عورشملاف  ةيناريإ .»

، نطنشاو لصوتت  نأ  راغيزراب  عقوتيو  .نيفرطلا  نيب  يرجت  ةيرصحو  ةرشابم  تاضوافم 

اهتاقاطو اهتاردق  ىلإ  دنتسي  يذلا  يميلقإلا  ناريإ  رودب  فارتعالا  ىلإ  فاطملا ، ةياهن  يف 

 - يكريمألا مهافتلا  حتفي  نأ  ةيناريإلا  ةدايقلا  نم  بّرقملا  ثحابلا  عقوتيو  ةيعيبطلا .» »

جيلخلا لودو  ناريإ  مضت  ةنمآو  ةرهدزم  ةيميلقإ  ةلتك  مايق   » مامأ قيرطلا  يناريإلا 

.(302)« ىرخألا

 - ةيكريمألا تاضوافملا  َيضفُت  نأ  جيلخلا ، يف  اميس  الو  ةيبرعلا ، تاموكحلا  ىشخت 

لباقم يف  همّعزتو ، ديدج  يطسوأ  ماظن  سيسأت  فده  نم  ناريإ  بارتقا  ىلإ  ةيناريإلا 

.ةيبرعلا ةقطنملا  ةريثك يف  فواخم  يناريإلا  عورشملا  اذه  ريثيو  .يوونلا  اهجمانرب  نع  اهيلخت 



ناريإل حمسي  هنأ  ةهج  نم  عباطلا ، يزكرمو  اًيداحأ  نوكيس  ماظنلا  اذه  لثم  نكل 

ليبس ىلع  ةيبرعلا ، ةمكاحلا  بُخنلا  نأ  نيح  يف  نميهملا ، رودب  عالطضالاب  اهدحو 

ىلع رثكأ  وأ  ةلود  ةرطيس  ةيشخ  يبرعلا  يميلقإلا  ماظنلا  ريوطت  تضراع  ةنراقملا ،

بعصي ثيح  عباطلا ، يبتارتو  يدُّدعت  يبرعلا  يميلقإلا  ماظنلا  نأ  ملعلا  عم  هرئاصم ،

.هيلع ةرطيسلا  ةدحاو  ةلود  ىلع 

ىلعو يناريإلا ، يميلقإلا  دوعصلا  ةجلاعم  ىلع  يبرغو  يبرع  دهج  هيف  ُّبصني  تقو  يف 

ىتح وأ  باهرإلا ، رطخ  نع  تّقوملا  يضاغتلا  ناكمإ  هيف  ادبو  دوعصلا ، اذه  ءاوتحا 

اهئافلحو ناريإ  عم  عارصلا  يف  تاودأ  هيف  ةطرخنملا  فارطألا  ضعب  مادختسا 

« ماشلاو قارعلا  يف  ةيمالسإلا  ةلودلا  ميظنت  « ـ ل ِرطخلا  دوعصلاب  اذإ  نييميلقإلا ،

تاردابملا تددعت  فواخملا  هذه  مقافت  عمو  .اًيرذج  اًرييغت  تاباسحلا  هذه  ِّريغي  شعاد ) )

نمأ اًدارطتساو  يبرعلا ، يميلقإلا  نمألا  نيصحت  ىلإ  ةيمارلا  تاعورشملاو  تاحرتقملاو 

، يبرع رخآلاو  يلود  امهدحأ  نيسيئر ، نيراسم  ىلإ  تاحرتقملا  تهجتاو  .يلودلا  عمتجملا 

: يلي ام  تاحرتقملا  هذه  مهأ  نمو 

يلودلا راطإلا  تاحرتقم يف   1 -
نمأ ةيامح  نأشب  ةيكريمألا  تانامضلا  ديدجت  يف  راطإلا  اذه  يف  تاحرتقملا  لّثمتت 

ةمئالم ليربأ 2014 ، ناسين / يف  ةيدوعسلا ، ىلإ  امابوأ  كاراب  ةرايز  تناكو  .جيلخلا 



ثحب ىلع  اهلامعأو  وتانلا  ةمق  تاشقانم  نم  عساو  ءزج  ّبصناو  .تانامضلا  هذه  ديكأتل 

يفو .ضرغلا  اذه  قيقحتل  ةمئالملا  ةيلودلا  تافلاحتلا  رايتخاو  باهرإلا  ةمواقم  لُبس 

، ةيبرعلا تاموكحلا  ةنأمط  لجأ  نم  تاردابمب  نييبرغلا  ءامعزلا  ضعب  مدقت  قايسلا  اذه 

ضعب ليميو  .قارعلا  ىلإ  ةعيرسلا  هترايز  دنالوه يف  اوسنرف  يسنرفلا  سيئرلا  لعف  امك 

ةبقترم يف ةمهم  تاريغت  ثودح  ىلعو  تانامضلا ، هذه  ىلع  ليوعتلا  ىلإ  ةيبرعلا  طاسوألا 

ربمفون يناثلا / نيرشت  يف  ةلبقملا  ةيكريمألا  ةيئزجلا  تاباختنالا  بقعت  يلودلا  دهشملا 

عقاوم ذوفن  ةيكريمألا  تاباختنالا  زّزعت  نأ  تاريغتملا  هذه  ىلع  نولِّوعملا  عّقوتيو  . 2014(

ةدحتملا تايالولا  فقاوم  ىلع  ددشتلا  اذه  سكعني  نأو  ةدحتملا ، تايالولا  نيددشتملا يف 

ريغ .ءافكنالا  ىلع  مهربُجت  ةيركسع  اًطوغض  رولبتي  نأو  نييميلقإلا ، اهئافلحو  ناريإ  هاجت 

حمست ال  يروهمجلا ، بزحلا  يدّيؤم  نيب  ىتح  يكريمألا ، ماعلا  يأرلا  تاهاجتا  نأ 

.يكريمألا سرغنوكلا  نيددشتملا يف  لبقتسمب  ةقّلعتملا  تاعقوتلا  معدب 

تانامضلا ىلع  ليوعتلا  أطخ  ىلع  ةلالد  اًصوصخ ، يبرعلاو  يلودلا ، خيراتلا  نأ يف  ريغ 

ةيبرعلا ةقطنملا  ىلع  تضرُف  يتلا  ةيامحلاو  بادتنالا  مُظن  تنمضت  دقف  اهدحو ؛ ةيلودلا 

نكل .بادتنالا  تحت  ةعقاولا  تايالولاو  لودلا  يضارأ  ىلع  ظافحلاب  ةبِدتنُملا  لودلا  دّهعت 

نوردنكسإلا ءاول  عازتنا  نم  ةيروس ، ىلع  ةبدتنملا  ةلودلا  اسنرف ، عنمت  تانامضلا مل  هذه 

لود دض  ءافلحلا  ىلإ  كارتألا  مضني  نأ  يف  ًالمأ  ماع 1938 ؛ يف  ايكرت  ىلإ  همضو 

مض ريكفتلا يف  نم  اًضيأ  ةيناطيربلا  ةيجراخلا  ةرازو  تادهعتلا  هذه  عنمت  ملو  . (304) روحملا



مامضنالا ىلع  كارتألا  ةقفاوم  لاح  يف  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  عالدنا  دعب  ايكرت  ىلإ  بلح 

.(305) روحملا دض  ءافلحلا  ىلإ 

يبرعلا يميلقإلا  راطإلا  لولح يف   2 -
ميدقت لثم  عباطلا ؛ ةيئانث  تاردابمو  تامهافت  لالخ  نم  تاردابملاو  لولحلا  ّلطُت 

ليدعت يف  تاردابملا  هذه  مهاست  امبرو  .ندرألاو  نانبلو  رصم  ىلإ  يسايسو  يلام  معد 

يئانثلا نواعتلل  نوكتو  ، (306) اههجاوت يتلا  راطخألا  لّلقتو  ةقطنملا  يف  ىوقلا  نيزاوم 

ذيفنت ةتقومو -  ةرباع  عاضوأ  ببسب  بعصلا -  نم  ناك  اذإ  ةريثك ، دئاوف  يدُّدعتلاو 

تاذ وأ  ةدحاو  ةمظنم  ةيوضعلا يف  تاذ  لودلا  مضت  يتلا  ةيعامجلا  ةكراشملاو  نواعتلا 

دناستلاو نواعتلا  تايوتسم  نم  طمنلا  اذه  نكل  .دحاو  يميلقإ  نايك  ىلإ  ءامتنالا 

اهيلإ يمتنت  يتلا  ةيعامجلا  تاسسؤملا  فاعضإ  ىلإ  هخوسرو ، هراركت  لاح  يف  يدؤيس ،

كلذ ديزيسو  ةيمسر ، تامازتلاو  قيثاومو  تادهاعمو  ئدابم  ىلع  موقت  يتلاو  لودلا ،

هيبنت ردجي  هسفن  تقولا  يفو  .اهيف  ةيرشبلا  يسآملاو  نتفلا  راشتناو  ةقطنملا  لود  لّكأت  يف 

: ةيتآلا لماوعلا  ىلإ  رارقلا  باحصأ 

نئلف .ةدَّقعملا  ةينمألا  تايدحتلا  ةهجاوم  عفنت يف  نل  ةيعيرلا  ةلودلا  تاباسح  نإ  - 

وأ يميلقإلا  نواعتلا  نع  داعتبالا  راتخت  نأ  ةيبرعلا  تاموكحلل  تاباسحلا  كلت  تحاتأ 

لعافلاو يدجلا  ينمألا  نواعتلا  لعجت  ةينمألا  تايدحتلا  نإف  لاجم ، قيضأ  يف  هرصحت 



ةطيحملا راطخألا  ىلع  بلغتلاو  ةنهارلا  عاضوألا  نم  جورخلل  اهنم ، رفم  ةحلم ال  ةجاح 

.ةقطنملاب

ةرطيسلا ىلع  لمعت  يتلا  تاهبجلا  ةدّدعتملاو  دمألا  ةليوطلا  تايدحتلا  ةهجاوم  نإ  - 

اهنإ .ةتقوملاو  ةرباعلا  تافلاحتلا  رفاوتي يف  اًيزاوم ال  اًدهج  بلطتت  رعاشملاو  لوقعلا  ىلع 

ةيعسوتلا تاعزنلا  دض  ةيبرعلا  لودلا  هضوخت  يذلا  عارصلا  ةيعورشم  خيسرت  بلطتت 

ظحال امك  عارصلا ، اذهل  ةينوناقلاو  ةيقوقحلاو  ةيركفلا  سسألا  زيزعتو  باهرإلا ، دضو 

ربمتبس 2014. لوليأ / يف 7  رداصلا  هنايب  يف  كلذ  ةيبرعلا  لودلا  ةعماج  سلجم 

قيقحتب ةليفكلا  تايجيتارتسالا  مسر  اًضيأ  ىربكلا  تايدحتلل  يدصتلا  بلطتيو 

هذه لود  نيب  قيسنتلاو  نواعتلا  قيمعتو  هءابعأ ، لمحتت  يتلا  تاسسؤملا  ةيمنتو  هفادهأ ،

.تاسسؤملا

ءاضعألا لودلا  فلكي  ةيميلقإلا  تامظنملاو  ةيعامجلا  تاسسؤملا  لالخ  نم  لمعلا  نإ 

نم مغرلا  ىلعو  .يلود  وأ  يميلقإ  فلاحت  يأ  مُكحت  ةدعاقلا  هذه  نكل  ةميسج ، تايحضت 

اومِّدقي نأ  اهتيمهأب  نيعنتقملا  ناكمإ  نإف يف  ةنهارلا ، عاضوألا  تاسسؤملا يف  هذه  عجارت 

يتلا ةفلكتلا  نأ  ىلع  ماعلا ، يأرلاو  ةمكاحلا  بُخنلا  ىلإ  ةسوملم  ةيعقاوو  ةيخيرات  لئالد 

نإ نوكتس ، اهحلاصمو  اهنمأ  نع  عافدلل  تاسسؤملا  هذه  يف  ءاضعألا  لودلا  اهدباكت 

كَّكفُت ةرباع  تافلاحت  ىلإ  اهئوجل  لاح  يف  ةدَباكملا  ةفلكتلا  نم  ّلقأ  اهراطإ ، يف  تلمع 

كاسمإلاو درفتلا  اهرايتخا  لاح  وأ يف  اهب ، ُّرمت  يتلا  ةريسعلا  تاناحتمالا  ةطاسوب  ةلوهسب 



.عيمجلا هجاوت  ٍراطخأ  ةهجاوم  نيرخآلا يف  عم  نواعتلا  نع 

ةيبرعلا ةيزاوجربلا  اًثلاث :
نم اًعساو  اًردق  ةمَلقألا  تاعورشم  هاجت  ةيبرعلا  ةيلامسأرلا  ةقبطلا  فقوم  ريثي 

لخاد اهتاجوتنمل يف  ةيامحلا  رفاوت  عم  قوسلا ، عيسوت  ةحلصم يف  ةقبطلا  هذهلف  سابتلالا ؛

ةقبطلا هذه  حّشري  ام  نيلمتحملا ، نيسفانملا  دض  ةيميلقإلا  وأ  ةيموقلا  قاوسألا 

ةيموقلا ةدحولاو  يبرعلا  يميلقإلا  نواعتلا  تاعورشمل  ةيقبطلا  ةرطاقلا  رودب  عالطضالل 

طيحت ذإ  مراص ؛ دقنو  ةعساو  ةعجارمل  عضخت  ةرظنلا  هذه  نكل  .ابوروأ  رمألا يف  ناك  امك 

اًصوصخ يف ةريثك ، طاسوأ  دئاسلا يف  يأرلاف  .اهتازايحنابو  ةقبطلا  هذه  رودب  كوكشلا 

جامدنالا لالخ  نم  ريسلا  ترشاب  ةيبرعلا  ةيزاوجربلا  نأ  وه  يبرعلا ، راسيلا  طاسوأ 

ةيلامسأرلا لُّوحت   » نأ ريغ  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةيادب  يف  عينصتلاو  يميلقإلاو  يموقلا 

اعنم ةيبرعلا ، نادلبلا  اهنمو  ةرمعتسملا ، لودلا  بهن  ىلع  قباستلاو  ةيلايربمإ  ىلإ  ةيملاعلا 

ةيموقلا عيراشملا  قيقحت  نم  ةمث  نمو  ةضهنلا ، مالحأ  قيقحت  نم  ةيبرعلا  ةيزاوجربلا 

.(307)« ةيميلقإلاو

نواعتلا عوضوم  هاجت  ةيبرعلا  ةيزاوجربلا  رود  ديدحت  يف  ةقدلا  نم  ديزملا  لجأ  نم 

اهل يتلا  ةينطولا  ةيزاوجربلا  نيب  زييمتلا  ىلإ  ةمَلقألا  تاعورشمل  نودّيؤم  أجل  يميلقإلا ،

ةيروداربموكلا ةيزاوجربلاو  ةمَلقألا ، تاعورشم  ةدناسم  يف  ةبغر  كلتمتو  ةحلصملا ،



َيقبو .ةيجراخلا  اهتاطابترا  ببسب  تاعورشملا ، هذه  لثم  دض  اًيعوضوم ، فقت ، يتلا 

، يلودلا عمتجملا  ىلع  تأرط  يتلا  تاروطتلا  عم  اًصوصخ  ميمعتلا ، وكشي  زييمتلا  اذه 

اًطاحم اًديدحت -  ةينطولا  ةيبرعلا  ةيلامسأرلا  هاجت  فقوملا -  يقبو  ةيلودلا ، ةراجتلا  ىلعو 

.كوكشلاو سابتلالاب 

فقوملا ديدحت  يف  دهجلا  نم  ديزم  لذب  يغبني  يبرعلا ، عورشملا  ءارقتسا  ضرعم  يف 

حمست يتلا  طورشلا  ريكفتلا يف  يغبني  امك  ههاجت ، ةيعامتجا  ةحيرش  وأ  ةقبط  ّيأل  قبسملا 

ىلإ اهعفدت  وأ  ةيبرعلا  ةمَلقألا  قيقحت  يف  سيئر  رودب  عالطضالاب  ىرخأ  حئارش  ّيأل 

اهتحرط يتلا  ةمهملا  ةلئسألا  نع  ةباجإلاو  تاظحالملا  هذه  حيضوت  قايس  يفو  .كلذ 

ىلإ رظنلا  تفلن  نأ  ديفملا  نم  يبرعلا ، عورشملا  لبقتسمب  ةقّلعتملا  رمتؤملل ، ةيعجرملا  ةقرولا 

.نيتمهم نيترهاظ 

ةراجتلا فرغل  ماعلا  داحتالا  هب  علطضي  يذلا  يويحلا  رودلا  ةلّثمتم يف  ىلوألا  ةرهاظلا 

يف ةيبرعلا  ةيلامسأرلا  ةقبطلل  زربألا  لّثمملا  وهو  ةيبرعلا ، دالبلل  ةعارزلاو  ةعانصلاو 

يبرعلا ماعلا  يأرلاو  ةمكاحلا  بُخنلا  عانقإ  ىلإ  يعسلاو  يبرعلا ، عورشملا  ىلإ  ةوعدلا 

هيف ىعسي  تقو  يفو  .ةيبرعلا  لودلا  نيب  ةيدضاعتلا  تادهاعملاو  تاقافتالا  ذيفنت  ةيمهأب 

ددرتي هنإف ال  ةيبرعلا ، تاموكحلا  عم  ةيدوو  ةميلس  تاقالع  ىلع  ظافحلا  ىلإ  داحتالا  اذه 

ةيمهأ هل  لاجم  يف  تّرصق  نإ  ةيموكحلا  تاسسؤملا  ىلإ  هيزنلاو  ءانبلا  دقنلا  هيجوت  يف 

يف لاثملا ، ليبس  ىلع  هدجن ، ام  اذهو  .اهنيب  يفيظولا  نواعتلا  تالاجم  نم  ةيجيتارتسا 



ةرشنلا هتنمضت  يذلا  ىربكلا ،» ةيبرعلا  ةَّرحلا  ةراجتلا  ةقطنم   » نأشب مهملا  ريرقتلا 

ماع تدقُع يف  يتلا  ةيبرعلا  ةمقلا  دقتنا  هنأ  كلذ  داحتالا ؛ نع  ةرداصلا  ةيبرعلا  ةيداصتقالا 

.(308) مامتهالا نم  اًيفاك  اًردق  ةقطنملا »  » رِعُت اهنأل مل   2012

ّيأ ردص  هعضي يف  ةيبرعلا ، ةمَلقألل  اًيعوضوم »  » ًانضاح هفصوب  داحتالا ، فقوم  نإ 

هنأ مل ول  ىتح  نكل  يبرعلا ، عورشملاب  ضوهنلا  لجأ  نم  اهجراخو  ةيبرعلا  دالبلا  كُّرحت يف 

يّدؤي هنإف  ةمَلقألا ، تاعورشمبو  هب  نهارلا  همامتها  ىوتسم  ىلع  ظفاحو  كلذ ، لعفي 

ءاوتحاو اهيلإ ، ةوعدلا  ةيعقاوو  تاعورشملا ، هذه  ةّيقدص  ىلع  ظافحلا  يف  ًامهم  اًرود 

.اهل ةضهانملا  تاوعدلا 

تاذ ةيبرع  لود  ةينطو يف  ةيلامسأر  ةقبط  روهظ  ةلّثمتم يف  يهف  ةيناثلا ، ةرهاظلا  امأ 

ةيطفنلا راعسأ  تابلقتلا يف  لالخ  اًصوصخ  ةقبطلا ، هذه  تَمن  نأ  ناكو  .يعير  داصتقا 

باستكا  » نم ةلودلا ، عم  ثيثح  نواعتو  ءودهب  تنكمتو ، تاينينامثلاو ، تاينيعبسلا  يف 

ىتح يف ةقومرم -  ةءافكو  ةلودلا -  اهكلتمت  يتلا  ةدصرألا  اًنايحأ  قوفت  ةيلام -  ةدصرأ 

ةقبطلا هذهو  موي ،» دعب  اًموي  دادزت  سفنلاب  ةقثو  ةيلودلا -  تايوتسملاب  اهتنراقم  لاح 

يفو ةدحتملا ، تايالولا  يف  ةريبك  تارامثتسا  فظوُت  اهتاذلو » اهتاذب ، اهتاذ ، يعت   » يتلا

تاقالعلا ماود  ىلع  ةصيرح  اهنإ  (309) ؛ ةيبرعلا لودلاو  ىرخألا  نواعتلا  سلجم  لود 

.ٍنآ ةيبرعلا يف  لودلا  عمو  ةدحتملا ، تايالولا  عم  ةيداصتقالا 

ةيبرعلا لودلاو  ةدحتملا  تايالولا  ريثأتلا يف  ةحلصم يف  ةقبطلا  هذهل  نأ  ٍّكش يف  نم  ام 



يف ريثأتلا  يف  اهتحلصمف  ةيبرعلا ؛ ةمَلقألا  قيقحتل  ةمئالم  تاخانم  داجيإ  لجأ  نم 

تاعورشمل ةضهانملا  ةيكريمألا  ةسايسلا  رييغتل  يعسلا  ىلإ  فدهت  ةدحتملا  تايالولا 

لودلا ريثأتلا يف  اهتحلصمو يف  .ةعورشملا  ةينطولا  تاعلطتلاو  يبرعلا  يميلقإلا  لماكتلا 

تارداصلا مامأ  اهقاوسأ  حتفو  تاعورشملا  هذه  طارخنالاب يف  اهعانقإ  ىلإ  فدهت  ةيبرعلا 

طيشنتو قاوسألا  هذه  جمد  نود  لوحت  يتلا  تاقوعملا  ةلازإو  ةيبرعلا ، تارامثتسالاو 

.ةيبرعلا ةقطنملا  ةيجاتنإلا يف  تاعاطقلا 

راطقألل ةرباعلا  تامظنملاو  تاعامجلا  اًعبار :
ةيمسرلا تامظنملا   1 -

ناذه كرتشيو  .ةيمسرلا  ريغو  ةيمسرلا  تامظنملا  يَجذومنأ  ىلع  فصولا  اذه  قبطني 

ةمس يف  ددجلا ، نييفيظولاو  نييفيظولا ، ريدقت  بسحب  تامظنملا  هذهو  ناجذومنألا 

تاءالولا زواجتت  تاءاضف  ةيلودلا  تامظنملاو  ةيميلقإلا  تامظنملا  ليكشت  ةهجل  ةيساسأ ،

عونلاف ةيميلقإلا : ةيمسرلا  ىنبلا  نم  نيعون  لالخ  نم  ةفصلا  هذه  حضّتتو  .ةيموقلا 

قيثاوملاو تادهاعملل  اًقفو  لمعت  يتلا  ةيمسرلا  ةيميلقإلا  تاسسؤملا  نم  نّوكم  لوألا 

ميلاقألا نم  ددع  يف  تاسسؤملا  هذه  ّربعتو  .ةيميلقإلاو  ةيلودلا  تاقالعلا  لوصأو 

اهنكل .اهنع  اًديعب  َوطخت  نأ  عيطتست  يهو ال  اهتادارإو ، تاموكحلا  تابغر  نع  قطانملاو 

بعصلا نم  اًيعوضوم  اًدوجوو  تقولا ، رورم  عم  ةيعرش  بستكت  هسفن  تقولا  يف 



لودلا ةقالع  لوح  رودت  يتلا  ةداحلا  تاشقانملا  ةرمغ  يفف  .اًيلك  هنع  عجارتلا  وأ  هيِّطخت 

ىلع داحتالا  يف  ايناطيرب  ءاقب  نع  نوعفادملا  ُّدري  يبوروألا ، داحتالاب  ةيبوروألا  ةيموقلا 

ءارو نم  شيعي  نييناطيرب  ةعبرأ  لك  نم  اًدحاو  اًيناطيرب  نأب  هنم  باحسنالاب  نيبلاطملا 

يبوروألا عورشملا  نوذبحملا  نويناطيربلا  ىري  اًدارطتساو ، .عباطلا  ةيبوروأ  تاعورشم 

.اًيعقاو اًرمأ  سيل  داحتالا  نم  جورخلا  نأ 

يف لمعت  يتلا  تاعومجملا  نمو  دارفألا  نم  نوكتي  وهف  يناثلا ، عونلا  امأ 

يعسلاو مئادلا  لصاوتلاو  لمعلا  تاقالعف  .ةيميلقإلاو  ةيلودلا  تامظنملا  تايطارقوريب 

وأ ةيلود  تابراقم  لالخ  نم  ةيدودحلا  تافالخلا  لثم  ةيموقلا ، تالكشملا  ّلح  ىلإ 

نيب ةقسانتملا  لمعلا  قئارطو  كرتشملا  ريكفتلا  جهانمو  تالصلا  قمعُي  هلك  كلذ  ةيميلقإ ،

نييمسر نييميلقإ  نيب  تاقالعلا  هذه  هيف  أشنت  تقو  يفو  .تاسسؤملا  هذه  يف  نيلماعلا 

« نييميلقإ  » نينطاوم ةيمسرلا ، تاونقلا  جراخ  جتنت ، اهنإف  ةيموق ، لود  نم  نوتأي 

ىلإ ءالؤه  لوحتي  نمزلا  رورم  عمو  .هتيلقعب  نوثدحتيو  هتاعلطتو  ميلقإلا  يف  نوركفي 

عمو .ةمَلقألا  وأ  ةملوعلا  تاعورشم  ةرورضلاب ، اودصقي ، نأ  نود  نم  نيديرمو  داَّور 

ىلإ نيعاسلاو  اهب  نيينعملا  ددع  رثاكتي  اهبُّعشتو ، اهراشتناو  ةمَلقألا  تاعورشم  يمانت 

نم ءالؤه  ءالو  حازني  جيردتلابو  .مهل  حاجن  ةلزنمب  ُّدعُي  اهحاجن  نأ  اًصوصخ  اهحاجنإ ،

ةسردملا يرّظنم  نم  وهو  ينارتيم ، ديفيد  روصت  امك  يممألا  زكرملا  ىلإ  يموقلا  زكرملا 

، ساه تسنرأ  عّقوت  امك  يميلقإلا ، زكرملا  ىلإ  وأ  ، (310) ةيلودلا تاقالعلا  يف  ةيفيظولا 



.(311) ةديدجلا ةيفيظولا  ةسردمو  ةيميلقإلا  يرّظنم  نم  وهو 

ةيعرفلا تامظنملاو  ةيبرعلا  لودلا  ةعماج  ىلع  ةيمسرلا  ىنبلا  نم  لوألا  عونلا  قبطني 

نأ يغبني  ناكو  نهارلا ، انملاع  ةيميلقإلا يف  تامظنملا  مدقأ  ىدحإ  يه  ةعماجلاف  .اهل  ةعباتلا 

اهمهأ نم  ةريثك ، صئاقن  يناعت  اهنكل  ملاعلا ، يف  ةمَلقألا  تاعورشم  ةرادص  يف  نوكت 

تارمتؤملاو ةيبرعلا  ةمقلا  تاررقم  نأشب  ّحصي  عقاولا  اذهو  .ةيذيفنتلاو  ةيلعافلا  فعض 

.كرتشملا يبرعلا  لمعلل  ىرخألا  ةيمسرلا  تاسسؤملا  رئاسو  ةعماجلا  سلجمو  ةيرازولا 

داحتالا كلذ  يف  امب  تايعمجلاو ، ةيلودلاو  ةيميلقإلا  تامظنملا  رثكأ  نأ  حيحص 

نكل َةلكشملا ، هذه  يناعت  ، (313)( نايسآ  ) ايسآ قرش  بونج  لود  ةطبارو   (312) يبوروألا

.ةعماجلا يف  اهقيبطت  مدع  ىوتسم  ىلإ  لصي  ال  تامظنملا  هذه  يف  تارارقلا  قيبطت  مدع 

ىلإ 50 يف  (Caricom) ةيبيراكلا لودلا  ةمظنم  يف  تارارقلا  قيبطت  ةبسن  لصت  نيح  يفف 

ةبسن نإف  ةمظنملا ، هذه  يلوؤسم  ىدل  يميلقإلا  لمعلا  يف  اًقافخإ  ُّدعُي  ٌرمأ  وهو  ةئملا ،

ةعماج سيسأت  نم  ةدتمملا  ةرتفلا  يف  ةئملا  يف  زواجتت 5  مل  ةعماجلا  يف  تارارقلا  قيبطت 

بودنم اهب  ىلدأ  يتلا  تاظحالملا  بسحب  تاينيعبسلا ، رخاوأ  ىتح  ةيبرعلا  لودلا 

.ةعماجلا سلجم  ةيبرعلا يف  لودلا  ىدحإ 

نمف ةيمسرلا ؛ ةيبرعلا  ةيميلقإلا  تامظنملا  نيلماعلا يف  ىلع  قبطنيف  يناثلا ، طمنلا  امأ 

ىلإ نيزاحنملا  نم  ةريبك  دادعأب  ةيبرعلا  ةيسايسلا  ةايحلا  دّوزت  نأ  تامظنملا  هذه  ضرتفملا يف 

ريثك ةدئاسلا يف  لمعلا  تاخانمف  كلذ ؛ ريغ  وه  عقاولا  نكل  ةيبرعلا ، ةمَلقألا  تاعورشم 



نع ًالضفو  . (314) تاعورشملا هذهل  نيرصانم  جيرخت  يف  دعاست  ال  تاسسؤملا  هذه  نم 

لثم ةميدقلا  ةيطارقميدلا  لودلا  يف  ةيمسرلا  تايطارقوريبلا  نيب  ريبك  قرف  ةمث  كلذ ،

، ةيلالقتسالا نم  ةظوحلم  ةجردب  تايطارقوريبلا  هذه  ىظحت  ذإ  يبوروألا ؛ داحتالا  لود 

، ةهج نم  يبوروألا ،» عورشملا   » وأ ةيطارقوريبلا » ةرماؤملا   » َيمُس ام  جاتنإب  حمسي  ام 

عبتت يتلا ال  لودلا  ةَّقدب يف  ةيموكحلا  تاهجوتلاو  تاميلعتلا  عبَّتت  يتلا  تايطارقوريبلاو 

.ىرخأ ةهج  نم  ةيطارقميدلا ، مظنلا 

نم اهتايوتسم ، ىلعأ  ىتح يف  ةيموكحلا ، تارادإلا  دجن يف  ةمظنألا ، نم  طمنلا  اذه  يف 

دجن نيح  يف  اهذيفنت ، يف  ةمهاسملا  نوجريو  اًيصخش ، اًدييأت  تاعورشملا  هذه  نودّيؤي 

ىلعو .ةيموكح  تاميلعتل  اًذيفنت  ةمَلقألا  تاعورشم  دض  فوقولا  ىلإ  نيّرطضم  نيرخآ 

راطقألل ةرباعلا  ةيبرعلا  تايطارقوريبلا  تاسسؤملا  ءالؤه يف  دوجو  نإف  كلذ ، نم  مغرلا 

، يميلقإلا نواعتلا  تاعورشمل  اًدضع  نونوكيس  ةحاتملا ، دودحلا  يفف  .ديفم  ٌرمأ 

مامأ بابلا  حتفناو  لاوحألا ، تّريغت  اذإ  امأ  .تاعورشملا  هذه  ضعب  ريرمت  اًدعاسمو يف 

.اهل اًيوق  اًريهظ  نولّكشيس  مهنإف  ةسيئر ، تاعورشم  ذيفنت 

اذه يفو  .اهيلع  تاحالصإ  لاخدإ  ىلإ  تامظنملا  هذه  نع  نيلوؤسملا  ضعب  ىعسي 

وه اهريصم  نوكي  نأ  امإف  رئاصم : ةثالث  ىلإ  يهتنت  اهنكل  ةمهم ، تاحرتقم  تمدُق  نأشلا 

ئطاخ ٍوحن  ىلع  اهذيفنت  يرجي  نأ  امإو  اهل ، ذيفنت  نود  نم  اهيلع  قفاوُي  نأ  امإو  ضفرلا ،

ملسلا سلجم  حارتقا  نم  فدهلا  ناك  اذإف  اذكهو ، .يلصألا  حارتقالا  رهوج  نع  اًديعب 



نمألا ىوتسم  ىلع  ةيبرعلا  ةعماجلا  رود  زيزعت  وحن  ةوطخ  قيقحت  وه  يبرعلا  نمألاو 

عنص ةيلآ  نيسحتو  ةمهملا ، هذهب  عالطضالا  ىلع  ةرداق  ةادأ  اهليعفتو  يبرعلا ، يميلقإلا 

لاجم ةصاخ يف  تايلوؤسم  ةسيئرلا  ةيبرعلا  لودلا  ليمحت  لالخ  نم  ةعماجلا ، رارقلا يف 

ةيفاضإ ةخسن  ىلإ  هلوحتو  هانعم  سلجملا  دقفُت  ةقيرطب  ذّفنُي  حارتقالا  نإف  يميلقإلا ، نمألا 

.ةعماجلا سلجم  نم  اهل  ىنعم  ال 

تاسسؤم ىلإو  يميلقإ  ماظن  ىلإ  دنتست  ةيبرعلا  ةمَلقألا  تاعورشمل  ةيعقاولا  ةميقلا  نإ 

تاعورشملا هذه  ليعفت  نأ  امك  لعفلا .» « ـ ب ةدوجوم  تسيلو  ةوقلا » « ـ ب ةدوجوم 

يدّيؤم نيب  ةيسايسلا  ةوقلاو  لعفلا  نيزاومو  ةنهارلا ، عاضوألا  ّلظ  يف  تاسسؤملاو 

ماظنلا ليعفت  يضراعمل  نأ  حضاولا  نمف  .نكمم  ريغ  اهيضراعمو ، ةيبرعلا  ةمَلقألا 

نأ دعبتسُملا  نم  اًدارطتساو ، .ةيمسرلا  ةيبرعلا  ةسايسلا  يف  ايلعلا  َديلا  يبرعلا  يميلقإلا 

نم زّكرم  دهج  ّيأ  ةيميلقإلا ، تاسسؤملا  كلذ  امب يف  ةيمسرلا ، ةيبرعلا  تاسسؤملا  لذبت 

ةرورضب ةدحتملا -  تايالولا  اهترادص  يفو  ةلعافلا -   ةيبنجألا  فارطألا  عانقإ  لجأ 

نم ةقثبنملا  ةيميلقإلا  تاسسؤملا  ةدناسمبو  يبرعلا ، يميلقإلا  نواعتلا  تاعورشم  معد 

؟ ةيبرعلا ةمَلقألا  تاعورشم  ةحلصمل  عقاولا  اذه  رييغت  تالامتحا  يه  امف  .اهسفن  ةقطنملا 

ةيمسرلا ريغ  تامظنملا   2 -
رودلاب علطضت  يك  ةيمسرلا  ريغ  ةيبرعلا  ةيميلقإلا  تامظنملا  ىلع  مهضعب  لِّوعُي 



نم نوكتي  ال  يبرعلا  يميلقإلا  ماظنلا  نأ  امك  .ةمَلقألا  تاعورشم  قيقحت  يف  سيئرلا 

يندملا عمتجملا  تامظنم  نم  نوكتي  لب  بسحف ، راطقألل  ةرباعلا  ةيموكحلا  تامظنملا 

تامظنم ةمثف  نيلعافلا ؛ نم  ةفلتخم  اًفايطأ  مضت  تامظنملا  هذهو  اًضيأ ، يميلقإلا 

مزتلت تامظنم ال  ةمثو  ةمكاحلا ، بُخنلا  رظن  ةهجو  سكعت  يمسرلا »  » يندملا عمتجملل 

تناكأ ةيبرع ، ريغ  ةيلود  وأ  ةيميلقإ  اًرطُأ  مزتلت  لب  اًقالطإ ، يبرعلا  يعامجلا  راطإلا 

ةيبزح تامظنم  دجوت  قايسلا ، اذه  يفو  .عباطلا  َةينيد  مأ  ةيطسوأ  قرش  مأ  ةيطسوتم 

نم تامظنملا  هذه  نكمتت  لهف  .يبرعلا  عورشملا  ضاهنإ  ىلإ  ىعست  ةيملعو  ةيباقنو  ةينهمو 

هيينوم ناج  لثم  نييلاردفنوكلا ؛ وأ  نييبوروألا  نييلاردفلا »  » رود هبشي  رودب  عالطضالا 

ءايحإ عيطتست  لهو  ةيبوروألا ؟ ةمَلقألا  جاتنإ  يف  كابس ، يرنه  لوبو  ناموش  تربورو 

؟ ةيعجرملا ةقرولا  اهنع  تثّدحت  يتلا  ةيبرعلا  ةيعامجلا  ةبراقملا 

ىلعو .يبرعلا  عورشملا  ةحلصمل  ريسي  ال  ماوعأ ، ذنم  ثداوحلل ، ماعلا  ىحنملا  نإ 

، حيتُت نأ  نكمي  ةيبرعلا  ةقطنملا  ىلع  أرطت  يتلا  تاريغتملا  ضعب  نإف  كلذ ، نم  مغرلا 

اًقباس هيلإ  انرشأ  امف  .مامألا  ىلإ  عورشملا  اذه  عفدل  ةصرف  رمألا ، اذهب  نيينعملا  ىلإ  ةبسنلاب 

تاموكح ىلع  يكريمألا  يسايسلا  طغضلا  مث  نمو  يركسعلا ، دوجولا  صيلقت  نأشب 

ةيامح ءابعأب  مايقلا  يف  ةيسلطألا  لودلا  اههجاوت  يتلا  ةدّدعتملا  تابوعصلاو  ةقطنملا ،

يميلقإلا نمألا  ةيمنت  ىلإ  ةّحلملا  تاموكحلا  هذه  ةجاحو  تايدحتلا ، نم  برعلا  ءافلحلا 

رصانع ُّدَعُت  يتلا  لماوعلا  نم  وه  ةيبرع ، ةينطو  ةيزاوجربل  ءيطبلا  دوعصلاو  يبرعلا ،



لاح هبشي  امم  هجارخإو  عورشملا  اذه  طيشنت  نكل  .يبرعلا  عورشملا  ءايحإل  ةدعاسم 

اهيلإ يف انرشأ  يتلا  تافصلل  ةهباشم  تافصب  نومسَّتي  نييميلقإ  نيلعاف  نابلطتي  ةبوبيغلا 

ماظنلا ليعفت  نإ  مث  .نآلا  ّدح  ىلإ  رفاوتم  ريغ  نيلعافلا  نم  عونلا  اذهو  .ةساردلا  ةمدقم 

براجتل ةيِّدج  ةعجارمب  فدهلا  اذهب  نيينعملا  مايق  ىلإ  كلذك  جاتحي  يبرعلا  يميلقإلا 

.ةحيحص تاجاتنتساب  جورخلاو  ةيبرعلا ، ةمَلقألا 

عورشملا باتك  رادصإ  ترولبت يف  تالواحم  اهمهأ  نم  نأشلا ، اذه  تالواحم يف  ترج 

زكرم نع  رداص  هنأ  يف  عورشملا  ةيمهأ  نمكتو   .(315) لبقتسملا ءادن  يبرعلا : يوضهنلا 

تارشعلا اهيف  مهاس   » تاشقانم ةليصح  ءاج  هنأو  ةيبرعلا ، ةدحولا  اياضقب  صصختم 

ّربعت تاهجوت  لّثمي  وهف  تارايتلاو ،» راطقألا  فلتخم  نم  برعلا  نيطشانلاو  نيفقثملا  نم 

عورشملا اذه  نأ  ّالإ  .يبرعلا  عورشملا  ضاهنإ  لجأ  نم  كّرحتل  اًساسأ  حلصت  ةيؤر »  » نع

ةيبرعلا ةقطنملا  اهب  تّرم  يتلا  تاروطتلا  ءوض  اًصوصخ يف  ةعجارم ، ىلإ  هسفن  وه  جاتحي 

مغرلا ىلع  يلودلا ، عقاولا  ىلإ  ةحضاو  ةرظن  مّدقُي  ال  عورشملا » « ـ .يلودلا ف عمتجملاو 

هنأ كلذ  ةنموقلا ؛» و« ةمَلقألا »  » يرايخ نيب  حجرأتي  وهو  ةملوعلا ، ىلإ  هتراشإ  نم 

ةفسلف ىلإ  دنتسي  امهنم  ًالك  نأ  نيح  يف  ةيلادبتسا ، ةقيرطب  نيريبعتلا  نيذه  مدختسي 

ىعسي تقو  يفو  .ةنيابتم  لئاسوو  فادهأ  زّكريو يف  ةفلتخم ، تادنجأ  نمضتيو  ةلقتسم ،

ريغ ةيئاقتنا  سرامي  هنإف  نهارلا ، عقاولاو  خيراتلا  سورد  نم  ةدافإلا  ىلإ  عورشملا »  » هيف

.ةميلسلا ةفرعملا  ئدابم  ىلإ  اًدانتسا  ةيبرعلا  ةضهنلا  ديدجت  ةبغرلل يف  ةمئالم 



ددع براجتل  يفاكلاو  قيقدلا  دقنلا  نم  َالخ  عورشملا »  » نأ هركِذ  مّدقت  ام  ىلإ  فاضُي 

هيف زّكرت  اهنكل ال  أدبملا ، ثيح  نم  ةيبرعلا  ةركفلا  مزتلت  يتلا  ةيمسرلا  ريغ  تامظنملا  نم 

اًيبلطم ًاجمانرب  تامظنملا  هذه  تعضو  نأ  ثدحي  ملف  .ةسرامملا  ىوتسم  يف  اًيفاك  اًزيكرت 

نم لمعلا  تعبات  مث  يبرع ، يلماكت  قُفأ  هل  اًدّدحم  اًبلطم  تدمتعا  امّلقو  ةيبرعلا ، ةملقألل 

ةيمسرلا يف ريغ  ةيبرعلا  تامظنملا  هذه  تجردأ  نأ  ردن  امك  .تاموكحلا  نم  هرارقإ  لجأ 

تاعورشم اهدامتعاو  اهمعدب  تامظنملا  هذه  ةبلاطم  ةيبنجألا  تامظنملا  عم  اهتاثداحم 

اهنأل ةيبرعلا  تاموكحلا  دقتنت  يتلا  تامظنملا  هذه  نأ  تاقرافملا  نمو  .ةيبرعلا  ةمَلقألا 

سرامتو اهليطعت  ىلع  لمعت  هسفن  تقولا  يفو  يبرعلا ، نواعتلا  قيمعت  تارارق  ىلع  قفاوت 

، تارارقلاب يلعفلا  مازتلالا  ةجرد  لّثمتي يف  نيتهجلا ال  نيب  قرفلاف  .اهَسفن  ةسايسلا  هذه 

.تاّينلا نمكي يف  ام  اًريثك  لب 

ةمتاخ
لماكتلا تاعورشم  راسحنا  ىدم  فشتكي  يك  فّثكم  ثحب  ىلإ  سرادلا  جاتحي  ال 

رثعي يك  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  قيقدت يف  ىلإ  كلذك  جاتحي  الو  يبرعلا ، يميلقإلا 

.ديعصلا اذه  يبلسلا يف  اهرثأ  ىلعو  تاعورشملا ، هذهل  ةيكريمألا  ةضراعملا  تامالع  ىلع 

ماظنلا ضوهن  يف  دعاست  تاروطت  ىلإ  ةراشإلا  نكمي  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  نكل 

تايالولا نأ  اندجو  هسفن ، يكريمألا  عقاولا  يف  رظنلاب  انأدب  اذإو  .يبرعلا  يميلقإلا 



مدخي نأب  ريدج  عجارتلا  اذه  نأو  ةيبرعلا ، ةقطنملاب  اهمامتها  نم  ِّدحلا  وحن  هجتت  ةدحتملا 

: ةيتآلا بابسألل  مهنيب  ام  تاقالعلا يف  ةيمنت  ىلع  مهزّفُحيو  برعلا 

لودلا ىلإ  ةيركسعلا  ةيامحلا  ميدقت  ةيكريمألا يف  ةرادإلا  ؤكلت  نيب  ةيببس  ةقالع  ةمث  - 

.ايسآ قرش  يف  نزاوتلا » ةداعإ   » ةسايس قيبطت  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  هاجتاو  ةفيلحلا  ةيبرعلا 

ةيبرعلا ةقطنملا  نم  تاوق  بحست  نل  نطنشاو  نأ  اًدكؤم  ةقالعلا  هذه  يفني  مهضعبو 

ةماعلا ةروصلا  نإ  مهضعب  لوقي  امبر  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  . (316) ئداهلا طيحملا  ىلإ  اهلاسرإل 

قرشلا يف  ةدحتملا  تايالولا  رود  يف  رِّثؤت  الو  ةروطخلاب ، مسَّتت  ال  تاقالعلا  هذهل 

.ةينيصلا ةيكريمألا -  تاقالعلا  بوشي  يذلا  رّتوتلا  ضعب  نم  مغرلا  ىلع  طسوألا ،

عالطضالا نع  ةزجاع  تسيل  ةدحتملا  تايالولا  نأ  وه  قايِّسلا  اذه  يف  جاتنتسالاو 

عمو .باوصلا  نع  اًديعب  سيل  جاتنتسا  وهو  رمألا ، مزل  نإ  اهئاقدصأو  اهئافلح  ةيامحب 

ةلماك ةيزوهج  ةلاح  نوكت يف  نأ  ئداهلا  طيحملا  نزاوتلا يف  ةداعإ  ةسايس  يعدتست  كلذ 

ديدج يف يويسآ  روبراه  لريب  ّيأب  أجافت  الأو  طيحملا  ةئراط يف  تالامتحا  ّيأ  ةهجاومل 

.ةيكريمألا ةدايقلا  اهيعارت  نأ  نم  ّدب  تايعادت ال  ةيولوألا  هذهلو  .لبقتسملا 

ةدروتسم نوكت  نأ  نم  ًالدب  طفنلل  ردصم  ىلإ  لّوحتت  ةدحتملا  تايالولا  تذخأ  - 

.ةيبرعلا ةقطنملا  ةيطفنلا يف  حلاصملاب  مامتهالا  دقفتس  نطنشاو  نأ  ينعي  اذهو ال  ، (317) هل

، نيرخآ نيسفانم  عمو  نيصلا ، عم  عارصلا  راطإ  يف  اًصوصخ  رمتسيس ، مامتهالا  اذهف 

جاتنإ اهرود يف  لالخ  نم  نيرخآلاو  نيصلا  حلاصم  ريثأتلا يف  ىلع  اهصرح  قايس  يفو 



اهتادروتسم ىلع  ةلود  دمتعت  نأ  نيب  ًامهم  اًقرف  ةمث  نكل  .هقيوستو  هريركتو  يبرعلا  طفنلا 

ةيجيتارتسا تامجرت  هلو  تايولوألا ، قرف يف  هنإ  .اهطفن  ىلع  دمتعت  نأو  يبرعلا  طفنلا  نم 

تاباسحلا يف  لخدت  نأ  يعيبطلا  نمو  .اًباسح  ةيبرعلا  تادايقلا  هل  بسحت  نأ  يغبني 

.اهُديطوتو ةقيقشلا  ةيبرعلا  لودلا  عم  تاقالعلا  ةيمنت  ةدشارلا 

اهتامازتلا فيفخت  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  اًيعاد  دعاصتي ، يكريمألا  يلازعنالا  رايتلا  نإ  - 

نوكتسو .يطارقميدلاو  يروهمجلا  نيبزحلا  نم  ةداق  يقتلي  رمألا  اذه  يفو  ةيجراخلا ،

هاجت ةيكريمألا  ةسايسلا  ديعص  ىلإ  ةبسنلاب  اهمقافت  لاح  ةدكؤم يف  تاعبت  ةرهاظلا  هذهل 

.(318) نيفرطلا نيب  يركسعلاو  ينمألا  نواعتلا  لاجم  اًصوصخ يف  ةيبرعلا ، ةقطنملا 

ةمَلقألا تاعورشم  قيرط  نم  ليزي  ةيبرعلا  ةقطنملا  يكريمألا يف  ذوفنلا  عجارت  نإ  - 

نوكيس عجارتلا  اذه  نأ  الإ  .اهتلقرع  تاينيعبرألا يف  ذنم  تمهاس  ةسيئر  ةبقع  ةيبرعلا 

لاجملا اذه  مهألا يف  لماعلا  نأ  ىلع  تاعورشملا ، هذه  ضوهن  ىلع  ةدعاسملا  لماوعلا  نم 

نيلعافلا تنّكم  يتلا  طورشلا  هيف  رفاوتت  يميلقإ  يبرع  لعاف  دوعص  يف  ًالّثمتم  ّلظيس 

انرشأ يتلا  ةمَلقألا  قيرط  ىلع  ريَّسلا  نم  ةينيتاللا  اكريمأو  ايسآو  ابوروأ  يف  نييميلقإلا 

ةبراقم ةرولب  ةيلوؤسم  عقتس  لعافلا  اذه  قتاع  ىلعو  ةساردلا ، هذه  ةمدقم  يف  اهيلإ 

انملاع يف  بعصلا  نمو  .عساولا  بارخلا  اهباصأ  نأ  دعب  ةقطنملاب  ضهنت  ةيبرع  ةيعامج 

تاب دارفألا  لاطبألا  رصع  نأ  حّجرملا  نمف  اًدرف ؛ لعافلا  اذه  نوكي  نأ  اًيلاح  يبرعلا 

.ىجترملاو بولطملا  يخيراتلا  زاجنإلا  قيقحت  ىلع  ةرداق  ريغو  ةلوبقم ، ريغ  ةرهاظ 
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عباسلا لصفلا 
تايالولا ةيجيتارتسا  يكرتلا يف  رودلا 

ريداق طسوألا ......  قرشلا  هاجت  ةدحتملا 
نوتسوأ

، بيوصتلا ةداعإ  نم  ةلحرمب  طسوألا  قرشلا  هاجت  ةدحتملا  تايالولا  ةيجيتارتسا  رمت 

عيبرلا هقلطأ  يذلا  يميلقإلا  ناروثلا  امك  ناتسناغفأو ، قارعلا  َيبرح  ثرإل  ناك  ثيح 

سيئرلا ةرادإ  تناكو  .ةقطنملا  هاجت  يكريمألا  ريكفتلا  ليكشت  ةداعإ  قيمع يف  رثأ  يبرعلا ،

اكريمأ اهتلّمحت  يتلا  ةليقثلا  ةيرشبلاو  ةيداملا  ةفلكتلاب  اهنم  اًفارتعا  تلواح ، دق  امابوأ 

نم ةدحتملا  تايالولا  لهاك  نع  ءبعلا  فيفخت  طسوألا ، قرشلا  يف  اهطروت  ةجيتن 

ايجيتارتسالا بيوصت  اًيلاح  داعيو  .ةقطنملل  اهصصخت  يتلا  دراوملا  ليلقت  لالخ 

اهجئاتن نم  ناك  يتلا  طسوألا  قرشلا  ةديدجلا يف  قئاقحلل  يدصتلا  لجأ  نم  ةيكريمألا 

وحن لاقتنالا  تايلمع  حبصت  ملو  .نمزلا  نم  ةليوط  اًددم  اومكح  نيدبتسم  ةحاطإ 

مدع ةلاح  لصاوتت  اميف  ام -  دح  ىلإ  سنوت  ءانثتساب  ةسوملم -  ةقيقح  ةيطارقميدلا 

عيبرلا نإف  ةداضملا ، ةروثلل  يلاحلا  مخزلا  نم  مغرلا  ىلعو  .ةقطنملا  دادتما  ىلع  رارقتسالا 

ىلع رارقتسالا  ىلإ  يعسلا  ىلع  ةمئاقلا  ةميدقلا  ةيكريمألا  ةسايسلا  نأ  تبثأ  يبرعلا 

.ليوطلا دمألا  اهب يف  رارمتسالا  نكمي  ةيطارقميدلا ال  باسح 



ةينمأ ةينب  بايغ  يف  طسوتملاو ، ريصقلا  نيدمألا  رقتسم يف  ريغ  طسوألا  قرشلا  لظيس 

ءايوقأ نييميلقإ  ءاكرش  ىلإ  جاتحت  اهنأ  ةدحتملا  تايالولا  فرتعتو  .ةديدج  ةيميلقإ 

يعيبطلا حشرملا  ايكرت  ربتعُت  .ةديدجلا  ةيميلقإلا  قئاقحلا  عم  فّيكتلا  لجأ  نم  نيرقتسمو 

ذنم ةدحتملا  تايالولا  عم  ةيجيتارتسالا  اهتقالع  لضفب  هيلع  دمتعُي  اًيميلقإ  اًفيلح  نوكتل 

اهعضو يف ريكفتلا يف  ةداعإ  ىلع  ةمغرم  اهسفن  ةدحتملا  تايالولا  ىرت  امنيبو  .ليوط  دمأ 

رارقتسالا قيقحت  ايكرت يف  رود  نإف  مرقلا ، ةريزج  هبش  حايتجاب  ايسور  مايق  دعب  ابوروأ 

هيلع ناك  امم  ةيمهأ  رثكأ  حبصأ  يبرغلا  اهفلاحت  ةكراشملاو يف  طسوألا  قرشلا  يميلقإلا يف 

حلاصملا عاستا  ىدم  نإف  ةدع ، لئاسم  ىلع  ناقفتي  نيفرطلا ال  نأ  عمو  .ىضم  تقو  يأ  يف 

يف وتانلا .»  » يسلطألا لامش  فلح  يف  نيوضعك  امهنيب  اًقيثو  اًنواعت  مزلتسي  ةكرتشملا 

اهتارامثتساو يف اهتاطابترا  ليلقت  ىلإ  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  هيف  ىعست  يذلا  تقولا 

ذإ ربكأ ؛ فيلاكتو  تايلوؤسم  ةهجاومب  ةيميلقإ  ةوقك  اهسفن  ايكرت  دجت  طسوألا ، قرشلا 

تاسايس هاجتاب  تعفدو  ةقطنملا ، يف  ربكأ  ذوفن  بسك  ىلإ  يضاملا  دقعلا  لالخ  تعس 

، اهئافلح ىلع  ةدحتملا  تايالولا  دامتعا  دايدزا  نأ  ىلإ  ةفاضإ  يسايسو ، يداصتقا  لماكت 

ضوهنلا ىلإ  ايكرتب  عفديس  ةيميلقإلا ، تامزألا  نع  ةيلوؤسملا  ليودت  ىلإ  يمري  دهج  يف 

.طسوألا قرشلا  رارقتسالاو يف  مالسلا  قيقحت  ربكأ يف  رودب 

يبرعلا عيبرلا  ًالوأ :



اًفيلح ايكرت  يف  يضاملا  نرقلا  تاينيسمخ  ذنم  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  تأر 

اهدهشت تناك  يتلا  تامزألا  نم  مغرلا  ىلع  يسلطألا ، ربع  اهفلاحت  يف  اًيجيتارتسا 

ربتعُت ايكرت  تناك  نيرشعلا ، نرقلا  نم  مظعألا  ءزجلا  ىدم  ىلع  .اًنايحأ  ةيئانثلا  تاقالعلا 

كلتمت رودلا مل  اذه  ىلع  ديزي  ام  اهنكل يف  ةيعويشلا ، دّدمت  ةهجاوم  اًيجيتارتسا يف  اًرصنع 

.تاينيعستلا يف  ىتح  ةيميلقإلا  تاسايسلا  يف  ًالعاف  نوكت  نأ  يف  ةبغرلا  الو  ةردقلا 

، قيثو وحن  ىلع  نييبرغلا  اهئافلحب  ةيجراخلا  اهتسايس  يف  يدتقت  تناك  كلذل  اًقبطو 

سمت يتلا  ةليلقلا  ةيجيتارتسالا  لئاسملاب  ةدودحم  طسوألا  قرشلا  هاجت  اهتبراقم  تناكو 

يف اهسفن  عضت  تأدب  ةثلاثلا  ةيفلألا  ةيادب  ذنم  اهنكل  .يكرتلا  ينطولا  نمألا  ةرشابم 

.هيلع رداقلاو  لب  طسوألا ، قرشلا  رييغتلا يف  ثادحإ  بغارلاو يف  يدجلا  لعافلا  عقوم 

لالخ نم  يبوروألا  داحتالا  جذومنأ  ىلع  اًينبم  اًيجيتارتسا  اًيميلقإ  اًروظنم  ايكرت  تدمتعا 

ةقباسلا تاموكحلا  ةبراقم  ىلع  لعف  ةدر  يف  اهناريج ، عم  اهتالكشم  ريفصت  ةسايس 

يتلا تامدخلاو  عئاضبلا  ةكرح  ةيرح  تّدأو  طسوألا ، قرشلا  هاجت  ام  دح  ىلإ  ةيلازعنالا 

ىوتسملا قّقح  امك  يداصتقالا ، لماكتلا  نم  ربكأ  ردق  قيقحت  ىلإ  رييغتلا  اذه  نع  تمجن 

.ناريجلا عم  قثوأ  تاقالع  يسايسلا  مازتلالا  نم  يلاعلا 

ينسحو يلع  نب  نيدباعلا  نيز  لثم  نوطلستم ، ءامعز  مكح  ةثلاثلا ، ةيفلألا  لئاوأ  يف 

مامتهاب ءالؤه  عم  ايكرت  تطاعتو  طسوألا ، قرشلا  نم  اًريبك  اًءزج  دسألا ، راشبو  كرابم 

، يبرعلا عيبرلا  ةيادب  عم  اهنكل  .يميلقإلا  لماكتلا  تاسايس  زيزعتل  ةليسوك  ددجتم 



، ةيبعشلا ىوقلا  تاكرحو  ةيطلستلا  ةمظنألا  نيب  رايتخالا  ةهجاوم  يف  اهسفن  تدجو 

ةيعمقلا ةمظنألا  نع  اهسفن  دعبت  نأ  وهو  يجيتارتسالا ، نكل  بعصلا ، رارقلا  تذختاف 

لّثم هنأ  كلذ  رطاخملاب ، اًفوفحم  اًرارق  كلذ  ناك  .ةيبعشلا  تاضافتنالا  بناج  ىلإ  فقتو 

.ةيكرتلا ةيجراخلا  ةسايسلا  هب  تمستا  يذلا  يديلقتلا  يئاقولا  فقوملا  عم  ةعيطق 

اًريثك ربكأ  ذوفنلا  نم  ردق  بسك  نم  تاروثلا ، ةورذ  ءانثأ  يف  كلذ ، لضفب  ايكرت  تنّكمتو 

ضخمت كلذ ، عمو  .يبرعلا  عراشلا  اميس يف  الو  اًرياغم ، اهفقوم  ناك  ول  هبسكتس  تناك  امم 

، ةيروسو رصم  يف  اميس  الو  ةقطنملا ، دادتما  ىلع  ةداضم » تاروث   » نع يبرعلا  عيبرلا 

ةوقك ةيسايسلا  اهتارايخو  ايكرت  ذوفن  نم  ّدح  ام  ةيبعشلا ، ىوقلا  تاكرح  تعجارتو 

.ةيطارقميد

نيعت ةيطارقميدلا ، بلاطملا  دييأتو  ةداضملا  تاروثلا  اهتضراعم  ايكرت  لصاوت  امنيب 

نع ةمجانلا  رطاخملا  اميس  الو  رطاخملا ، ةهجاوم  ينطولا يف  اهنمأل  ةيولوألا  ءاطعإ  اهيلع 

ةريغص ةيلقأ  ةدارإ  ىلع  ةمئاقلا  ةمظنألا  نأ  ةيكرتلا  رظنلا  ةهجو  تناك  .ةيروسلا  ةمزألا 

ةيعرشب ةعتمتملا  تاموكحلاب  نهر  ةقطنملا  ريصم  نأو  ديعبلا ، دمألا  اهتمادإ يف  نكمي  ال 

نوكت نأ  بجي  نمألاو  رارقتسالا  نأب  ججاحتس  ةروثلل  ةيداعملا  ىوقلا  نأ  عمو  .ةيبعش 

ةينب يأ  ىلع  نيعتيس  هنإف  ةيطارقميدلا ، ةمكوحلاو  ةيسايسلا  ةيرحلا  ىلع  ةيقبسألا  امهل 

نوكت نأ  نكمي  ال  ةقطنملا  نأ  ةقيقح  عم  ىشامتت  نأ  ةديدج  ةينمأو  ةيسايس  ةيميلقإ 

نينطاوملل ةيطارقميدلاو  ةعورشملا  تاعلطتلا  يبلت  ةمظنأ  ةماقإ  لالخ  نم  الإ  ةرقتسم 



.برعلا

اهنأو رارمتسالل ، لباق  ريغ  ةقطنملا  يف  نهارلا  عضولا  نأ  ةدحتملا  تايالولا  كردت 

قارعلا َيبرح  ثرإ  نكل  طسوألا ، قرشلا  عم  اهتاقالع  يف  رظنلا  ةداعإ  ىلإ  جاتحت 

لجأ نم  يطلستلا  مكحلا  معد  ىلع  ليوط  دمأ  ذنم  ةمئاقلا  اهتسايسب  اًنورقم  ناتسناغفأو ،

ال اهلعجت  ةقيرطب  ةيكريمألا  ةسايسلا  ليكشت  يف  رثؤم  لماع  وه  يميلقإلا ، رارقتسالا 

ةسايسلا عانص  ناك  .اهيلع  رارصإلا  وأ  يطارقميدلا  لاقتنالا  تايلمع  ةرورضلاب  ديؤت 

رارقتسالا قيقحت  يف  مهاسي  نأ  عيطتسي  اًفيلح  اهفصوب  ايكرت  ىلإ  نورظني  نويكريمألا 

يميلقإلا رارقتسالل  ةيمهأ  يلوت  اهنإف  ةقطنملل  اًقاطن  عسوألا  ةيكرتلا  ةيؤرلا  امأ  يميلقإلا ،

ىلع فلتخت  ةيؤرلا ال  هذه  نأ  عمو  .ةيبعش  ةيعرش  تاذ  ةمظنأ  ىلإ  لاقتنالا  ىلع  دّدشت  امنيب 

تايالولا نإف  ةيطارقميدلاو ،) رارقتسالا   ) ةنلعملا ةيكريمألا  فادهألا  نع  رثؤم  وحن 

تحضأ اهتيهش  نأ  امك  رطاخملا ، لّمحت  ةهجل  اًريثك  ىندأ  اًفقس  اهسفنل  تعضو  ةدحتملا 

.ىزغم يذ  رييغت  ثادحإل  ةقطنملا  ديدج يف  طروت  يأ  هاجت  ديعب  دح  ىلإ  لقأ 

طاقن حجرألا  ىرن يف  اننإف  ةيكريمألا ، ايجيتارتسالا  عم  ةيكرتلا  ةيؤرلا  عطاقتت  نيح 

ةيؤر ىلإ  ليمن  اننإف  ةينطولا ، امهحلاصمو  امهتيؤر  دعابتت  امدنع  نكل  نيدلبلا ، نيب  ءاقتلا 

ةيطرقميدلا لثملاو  رارقتسالا  نيب  نزاوتلا  قيقحت  ناك  .ةتقوم  تامزأ  ىتحو  تاكاكتحا ،

لمأيو .طسوألا  قرشلا  هاجت  امهتاسايس  ايكرتو يف  ةدحتملا  تايالولا  نم  لكل  اًيدحت  لثمي 

نكل ةيمالسإلا ، ةيطارقميدلل  جذومنأك  ايكرت  ةبراقم  يف  نويكريمألا  ةسايسلا  عانص 



نم ددع  نم  بيرق   ) ةياصو ماظن  نم  لاقتنالا  ىلع  لمعت  لازت ، الو  تناك ، ايكرت 

نييندملا ةداقلل  حمسي  ام  يقيقح ، يندم  مكح  ىلإ  طسوألا ) قرشلا  ةيطلستلا يف  ةمظنألا 

كلذ ةقطنملا ، ةيطارقميدلا يف  تاكرحلا  معدل  اًدادعتسا  رثكأ  اونوكي  نأب  نييلاحلا  كارتألا 

اهفقوم ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  دوعت  ةيناث ، ةهج  نم  .ةياصولا  دض  مهسفنأب  نولضاني  مهنأ 

مهنأ ىلع  مهيلإ  رظني  نيذلا  ءامعزلا  معد  ىلع  مئاقلا  ام -  ٍدح  ىلإ  حيرملاو  يديلقتلا - 

ذإ ةسايسلا ؛ هذه  تاقافخإ  لصاوتتو  .اهحلاصم  ةيامحو  رارقتسالا  قيقحت  نوعيطتسي 

يذلا رايهنالا  عنم  ىلع  يكلاملا  يرون  يقارعلا  ءارزولا  سيئر  ةردق  مدع  كلذ يف  ّىلجتي 

ددجتو شعاد »  » ميظنت ىّمسي  ام  مّدقت  ببسب  هيضارأ ، ةدحوو  قارعلا  رارقتسا  ثدح يف 

.ينسلا نايصعلا 

يف طسوألا ، قرشلل  مهتبراقم  كارتألا يف  ةسايسلا  عانص  هجاوي  يذلا  يدحتلا  لثمتي 

ةداضملا ةروثلا  امنيب  اهجراخو ، دالبلا  لخاد  ةيطارقميدلا  نع  عافدلا  مهل  يغبني  هنأ 

ةسايسلا ميدقلا يف  ريكفتلا  ريثتسيو  ايكرت  تارايخ  نم  ّدحي  ام  ةقطنملا ، معت  ةيطارقميدلل 

نأو ةيميلقإلا  نوؤشلا  لخدتت يف  الأ  ةرقنأ  ىلع  بجي  هنأ  اًديدحت  يأ  ةيجراخلا ؛ ةيكرتلا 

اهنمأ نيب  ةنزاوملا  يف  ةبوعص  ايكرت  دجت  .طسوألا  قرشلا  عقنتسم »  » نع ىأنمب  لظت 

فقوم هاجتاب  يكرتلا  ماعلا  يأرلا  عفدي  امنيب  ةقطنملا ، يف  ةيطارقميدلل  اهمعدو  ينطولا 

ةدحتملا تايالولا  عم  قيسنتلا  رمألا  اذه  لعجيو  .ةيروسلا  ةيلهألا  برحلا  نم  اًرذح  رثكأ 

ثيح نم  نيبناجلا  نيب  ةخراصلا  تانيابتلا  رهظي  امك  ةفلتخم ، ةيميلقإ  لئاسم  نأشب  اًبعص 



ةبسنلاب ايكرت ، ّلظت  تانيابتلا ، نم  مغرلا  ىلعو  كلذ ، عمو  .ةقيقدلا  قورفلاو  تابراقملا 

ةوقك ةيويح  ةيمهأ  هل  اًفيلح  طسوألا  قرشلا  هاجت  عسوألا  ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  ىلإ 

.رارقتسالا ىلع  ةلماع  ةوقو  ةيطارقميد 

ةياصو ماظن  وحن  رصم  رادحنا  اًيناث :
ٍجذومنأك ايكرت  لوح  شاقنلا  نم  ريثك  كلانه  ناك  يبرعلا ، عيبرلا  نم  ىلوألا  مايألا  يف 

رفوت اهنأ  ىلع  اهيلإ  رظنُي  ناك  ذإ  طسوألا ؛ قرشلا  يف  ةيلاقتنا  ةلحرمب  ّرمت  يتلا  لودلل 

نيب جمدلا  اهحاجن يف  ىلإ  اًرظن  رصم ، لثم  ةيروث  ةجوم  دهشت  يتلا  لودلل  ةمّيق  اًسورد 

هذه تناك  امنيبو  . (319) تباثلا يداصتقالا  اهومن  ىلإ  ةفاضإ  ةيطارقميدلاو ، مالسإلا 

ال رذحب ، اهعم  لماعتلا  يرورضلا  نم  ناك  ةقيقحلا ، نم  ردق  ىلع  يوطنت  ةرظنلا 

ام مهف  ةءاسإ  اًضيأ يف  لثمتملا  رطخلا  ببسب  امنإو  بسحف ، دلب  يأ  ةبرجت  ديلقت  ةلاحتسال 

ةملسم ةلودك  ةيلامجإلا  ايكرت  ةبرجت  نإ  ذإ  (320) ؛ رمألا عقاو  اًجذومنأ يف  يّمس  ام  هلثمي 

مدع نم  دوقع  اهلباقت  ةبرجت  يه  يناملع  يطارقميد  ماظن  عم  اًيسايسو  اًيداصتقا  ةرقتسم 

الإ نعذي  مل  يندملاو  يركسعلا  يطارقوريبلا  ةياصولا  ماظن  نأ  امك  يسايسلا ، رارقتسالا 

اهنأب نمزلا  نم  ةليوط  ةدمل  فصوت  ايكرت  تناك  دقل  .ةيقيقح  ةيندم  تاموكحل  اًثيدح 

ذنم الإ  يقيقح  لكشب  ةيندملا  ةدايسلا  خسرت  ملو  لاوحألا ، نسحأ  ةهّجوم يف  ةيطارقميد 

يركسعلا ةياصولا  ماظن  عم  ةليوطلا  ايكرت  ةبرجت  ميدقت  اًضيأ  نكمي  ناكو  .بيرق  تقو 



ءوشنب اًرضم  اذه  ةياصولا  جذومنأ  ناك  ثيح  نييرصملا ، نييركسعلا  ةداقلل  جذومنأك 

جذومنألا نم  ئيسلا  عونلا  رصم  بالقنالا يف  ةداق  راتخا  ىنعملا ، اذهب  .يطارقميد  ماظن 

.(321) رصم ىلإ  ةبسنلاب  ويرانيس  أوسأو  يكرتلا 

ةيفلخ هل  اًظفاحم  اًيطارقميد  اًبزح  هرابتعاب  ةيمنتلاو ، ةلادعلا  بزح  ةبرجت  تدجوأ 

ةيطارقميدلا ةيلمعلا  يف  ةكراشملا  نم  نوملسملا  ناوخإلا  نكمتي  نأ  يف  ًالامآ  ةيمالسإ ،

اذه لعج  دالبلا  يف  يسايسلا  عارصلا  نكل  ةيطارقميد ، ةقيرطب  رصم  ةدايقو  ةيمسرلا 

ةلمح نشب  يسيسلا  حاتفلا  دبع  ةماعزب  بالقنالا  ةرادإ  تماق  ثيح  ًاليحتسم ، لامتحالا 

يتلا بابسألا  نع  ريثكلا  ءيشلا  لوق  نكمي  امنيب  .نيملسملا  ناوخإلا  دض  يسايس  ريهطت 

ةلئاهلا تالكشملا  ببسب  اوحجني  نأ  نيملسملا  ناوخإلا  ىلع  اًبيرقت  ليحتسملا  نم  تلعج 

نإ لوقلا  نآلا  بعصي  ذإ  سايقم ، يأب  ةبيخم  ةبرجتلا  تناك  دقف  دالبلا ، اهتهجاو  يتلا 

ةياصو ماظن  ميقي  نأ  يف  يسيسلا  حجن  اذإو  .ةيطارقميدلا  هبشي  ماظن  هاجتاب  ريست  رصم 

عاضأ دق  كلذب  نوكي  يرصملا  بعشلا  نإف  يضاملا ، يف  يكرتلا  ماظنلا  هبشي  ايركسع 

.رثكأ رخأتيس  يطارقميد  ماظن  ءوشن  نأ  امك  .ىزغم  يذ  يسايس  ليثمت  نع  هثحب  اًماوعأ يف 

دض ريهطتلا  ةلمحو  دالبلا  يف  ةيطارقميدلا  ةيلمعلا  اهب  تينُم  يتلا  تاساكتنالا  نإ 

ةماقإ ايكرت  ىلع  ليحتسملا ، نم  نكي  مل  نإ  بعصلا ، نم  تلعج  نيملسملا ، ناوخإلا 

ةيجراخلا ريزو  ثّدحت  ربمتبس 2011 ، لوليأ / يفف  .بالقنالا  ةداق  عم  ةديج  تاقالع 

ىلإ لامشلا  نم  انتقطنم ، نيتلود يف  ربكأ  هلكشت  يطارقميد  روحم   » نع ولغوأ  دواد  دمحأ 



راطإ يف  كلذو  نادوسلا ،» يف  لينلا  يداو  ىلإ  ًالوصو  دوسألا  رحبلا  نمو  بونجلا ،

ةيرصم ةلود  عم  اًيجيتارتسا  اًفلاحت  نإ  .ةيرصملا  ةيكرتلا -  تاقالعلل  هتيؤر  ىلع  قيلعتلا 

، رصم عم  ةقيثو  ةقالع  سيسأت  ىلع  ايكرت  تلمع  دقو  ةقطنملا ، رارقتسا  مهاسيس يف  ةيوق 

تادعاسم ةلس  ربكأ  ميدقت  لالخ  نم  ةسائرلا ، ةدس  ىلإ  يسرم  دمحم  لوصو  رثإ  يف 

لاقتنا ةدعاسمل  اهدهج  يف  تقفخأ  اهنكل  .اهخيرات  يف  رالود ) ينويلم  وحن   ) ةيداصتقا

هب ببست  يذلا  يسايسلا  رارقتسالا  مدع  ببسب  ريصقلا  دمألا  ةيطارقميدلا يف  ىلإ  رصم 

.بالقنالا

تضق يف ةريبك ، ةساكتنا  اًيطارقميد  بختنم  يرصم  سيئر  لوأ  ىلع  بالقنالا  لثمي 

ايكرت تناك  ذإ  رصمو ؛ ايكرت  نيب  ةيوق  ةيجيتارتسا  ةقالع  ةماقإ  ةصرف  ىلع  ريصقلا  دمألا 

مدقت يدناسم  نمو  ةبختنملا  تاموكحلا  يديؤم  نم  اهتفصب  بالقنالا  يدقتنم  دشأ  نم 

ناوخإلا اهبكترا  يتلا  ءاطخألاب  ًامئاد  فرتعت  تناك  امنيب  ةقطنملا ، دادتما  ىلع  ةيطارقميدلا 

بالقنالل يف ةرركتملا  ناغودرأ  بيط  بجر  يكرتلا  سيئرلا  تاداقتنا  رثإ  يفو  .نوملسملا 

ربمفون يناثلا / نيرشت  يف  رصم  تررق  نيملسملا ، ناوخإلا  دض  عمقلا  ةلمحلو  رصم 

دهجلا نم  ليلقلا  ىوس  ةريخألا  هذه  لذبت  ملو  . (322) ايكرت عم  اهتاقالع  ىوتسم  ضفخ   2013

ناك .ةطلسلا  ديلاقم  يسيسلا  لارنجلا  ىلوت  نأ  دعب  رصم  عم  اهتاقالع  حالصإل  يئرملا 

، نيملسملا ناوخإلا  هاجت  اهتافرصتو  ةيبالقنالا  ةرادإلا  ةنادإ  ةرورضب  رهاجي  ناغودرأ 

رومألا لعجت  ايكرت  نأ  اوعّدا  نيذلا  نييكريمألا  نيبقارملا  نم  ددع  تاداقتنا  ىلإ  اذه  ىدأو 



.رصم هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  هجوب  اًديقعتو  ةبوعص  رثكأ 

رمألا قلعتي  نيح  هسفن  روظنملاب  نارظنت  ةدحتملا ال  تايالولاو  ايكرت  نأ  حضاولا  نم 

راثآلا ببسب  اًبالقنا »  » يسرم ةحاطإ  ةيمست  امابوأ  ةرادإ  تضفر  ذإ  يرصملا ؛ بالقنالاب 

ىلع تثحو  ءودهب  رصمل  ةيركسعلا  ةدعاسملا  تدّمج  كلذ  عمو  ةيمستلا ، هذهل  ةينوناقلا 

يأ يفو  .ةينلع  ةروصب  يبالقنالا  ماظنلا  ةهجاوم  تشاحت  امنيب  ةيطارقميدلا ، ىلإ  ةدوعلا 

اهنأب رصم  عم  ةقالعلا  تنيوب » تسيو   » هتبطخ يف اًثيدح يف  امابوأ  سيئرلا  فصو  لاح ،

ملو ةيركسعلا ، تادعاسملا  مظعم  نع  جرفُأ  امك  .ةكرتشملا  ةينمألا  حلاصملا  ىلع  ةينبم 

لئاسمو ةيطارقميدلا  صوصخب  نييرصملا  ةداقلا  ىلع  اًطغض  يريك  نوج  ريزولا  سرامي 

راهظإ هنأب  عساو  قاطن  ىلع  ّرسُف  ام  ماع 2014 ، رصم يف  هترايز  ءانثأ  ناسنإلا يف  قوقح 

ناكمإ يف  نكي  مل  هنإ  ةلئاقلا  ججحلا  ىلإ  مهضعب  بهذو  . (323) يسيسلل يوق  معد 

ناك كلذ ، عمو  .قرف  يأ  ثدحتس  نكت  هتنادإ مل  نإ  وأ  بالقنالا  عنم  ةدحتملا  تايالولا 

يسيسلا عيجشت  يف  ال  يكرتلا ، روظنملا  نم  ةيمهألا  غلاب  بالقنالاب  يكريمألا  لوبقلا 

نوكي نل  هنأ  ناميعزلا  مهف  ذإ  اًضيأ ، ةيروس  يف  دسألا  راشب  عيجشت  يف  لب  بسحف ،

.امهموصخ دض  ةيعمقلا  امهلامعأل  ةيدج  بقاوع  كلانه 

ةنراقم يسايسلا  دالبلا  لبقتسم  يف  اًيبسن  اًديدج  اًرمثتسم  رصم  ىلإ  ايكرت  تلخد 

رصم عم  اهتاقالع  عطق  ءارج  نم  هرسختس  ام  نإ  لوقلا  نكمي  ّمث  نم  ةدحتملا ، تايالولاب 

اهنأ ىلع  رصم  ةدحتملا  تايالولا  تلماع  اًيديلقت ، .ةدحتملا  تايالولا  هرسختس  امم  لقأ 



نم اًءزج  ةرهاقلا  عم  ةديجلا  اهتاقالع  تربتعاو  ةيميلقإلا ، اهتسايس  تازكترم  دحأ 

فيلاكت هل  نوكيس  رصم  نع  يلختملا  رهظمب  روهظلا  نإف  اذل  .ليئارسإ  نمأ  اهمازتلا 

نأ نكمي  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ىلإ  ةفاضإ  يكريمأ ، سيئر  يأ  ىلإ  ةبسنلاب  ةيلخاد  ةيسايس 

.ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  اميس  الو  نييجيلخلا ، اهئافلح  نم  ةيلود  تاداقتنا  هجاوت 

يف رارقتسالا  لجأ  نم  ةيطلستلا  تاموكحلا  معد  يف  ليوط  خيرات  ةدحتملا  تايالوللف 

، ةيطارقميدلاو ةيطارقوريبلا  ةيطلستلا  نم  لكش  نيب  ةلدابملا  تاّبطم  تبرج  دقو  ةقطنملا ،

، ةيطارقميدلا ةيلمعلا  مارتحا  صوصخب  اًبلص  اًفقوم  ةيكرتلا  ةدايقلا  دمتعت  نيح  يف 

.ةيمسرلا ةيندملا  تاسايسلا  جراخ  ةياصولا  ىوق  دض  تلضان  اهنأ  اميس  الو 

باسح ىلع  رارقتسالا   » ةغيص ىلإ  ةدوعلا  رطخ  ةيكريمألا  ةسايسلا  هجاوت  امنيب 

اميف ةيطارقميدلل ، نيداعملا  نيلعافلا  نع  اهسفنب  ىأنت  نأ  ايكرت  تلواح  ةيطارقميدلا ،»

تايالولا ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .رصم  هاجت  اهتسايس  بيوصت  ىلإ  جاتحت  امبر  اهنأ  ةقيقحب  فرتعت 

ةقيرطب رصم  نأشب  انواعتت  نأ  ريصقلا  دمألا  يف  بعصلا  نم  نوكيسف  ايكرتو ، ةدحتملا 

رصم ةيطارقميدلا يف  ىلإ  يقيقح  لاقتنا  دوجو  مدعو  رارقتسالا  مدع  نإ  ذإ  ىزغم ؛ تاذ 

داجيإ ىلإ  اًضيأ  نايّدؤي  لب  بسحف ، هلمع  نويجراخلا  نولعافلا  عيطتسي  ام  ناّدحي  ال 

يقيقح مدقت  دوجو  مدع  لاح  يفو  .ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  نيب  كاكتحاو  فالتخا 

امهنيب فالتخا  ىلع  نالظتس  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  نإف  رصم ، يف  ةيطارقميدلا  وحن 

ايكرت تناك  يتلا  ةقالعلا  عون  نم  اًدهع  مدقأو  اًرّذجت  رثكأ  رصم  ةيكريمألا يف  حلاصملا  نأل 



نع رفسيس  نيملسملا  ناوخإلا  عمق  ةيركسعلا يف  ةطلسلا  رارمتسا  نأ  امك  .اهئانب  لمأت يف 

ةربنلا ديدحت  يف  ةبوعص  دجتس  نطنشاو  نأ  حجرملا  نمو  ةرقنأ ، نم  داقتنالا  نم  ديزم 

ةيكريمألا تاقالعلل  اًضيأ  لب  بسحف ، رصمل  ةعئاض ال  ةصرف  عضولا  اذه  لثمي  .ةمئالملا 

لاقتنا ةدعاسملا يف  عيطتستس  تناك  ةصرفلا  كلت  نأل  صاخ  لكشب  كلذو  ةيكرتلا ، - 

، عقاولا نع  ةديعبو  اهنم  اًسوؤيم  ةيضرفك ، ةيؤرلا ، هذه  ودبت  .ةيطارقميدلا  وحن  ةقطنملا 

اًيقيقح اًباعيتسا  لكشيس  ناك  ةيطارقميدلا  ىلإ  رصم  لاقتنا  حاجن  نإف  كلذ ، عمو 

يقاب ىلإ  ريشيس  هرودب  ناك  ام  ةعورشملا ، ةيطارقميدلا  ةيلمعلا  نييمالسإلا يف  نيلعافلل 

نأ نم  ًالدب  مهعفنيس  ةسايسلا  لاجم  يف  طارخنالا  نأب  ةقطنملا  يف  ةيمالسإلا  ىوقلا 

رارصإلا ىلإ  ادمعت  نأ  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب  يويحلا  نم  ىقبي  .مهرضي 

ةيركسعلا ةطلسلا  لثتمت  نأ  حجرملا  ريغ  نم  ناك  نإو  ىتح  ةيطارقميدلا ، ىلإ  لاقتنالا  ىلع 

ءافلحلا امهعمو  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  نع  ردب  اذإو  .صوصخلا  اذهب  تاءادن  يأل 

تالفإلا عيطتست  اهنأب  ةقطنملا  ةروثلل يف  ةيداعملا  ىوقلا  ىلإ  ريشي  ام  نورخآلا  نويبرغلا 

طسوألا قرشلا  ناكس  نم  ةريبك  تاعاطق  نإف  ةيطارقميدلا ، لمأ يف  يأ  ريمدت  ةبقاع  نم 

عنم ةيقيقح يف  ةحلصم  ايكرتو  ةدحتملا  تايالوللو  ةيسايسلا ، ةيلمعلا  نع  رثكأ  دعتبتس 

ماظن ءوشن  يف  ةمهاسملا  ىلع  ةرداقو  ةرقتسم  رصم  ةيؤر  اتدارأ  اذإ  رمألا  اذه  ثودح 

.يميلقإ



ةلماش ايجيتارتسا  ىلإ  ةجاحلاو  ةيروس  اًثلاث :
ىلإ دسألا  راشب  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  نم  لك  تعد  ةيروسلا  ةروثلا  ةيادب  دنع 

فلخ امهمعد  لقثب  ناتلودلا  تقلأ  نييملسلا ، نيرهاظتملا  ماظنلا  عمق  امدنعو  .يحنتلا 

هسفن طخلا  ىلع  ريست  ةيروس  هاجت  نيدلبلا  تاسايس  تناك  . (324) ةيروسلا ةضراعملا 

ام عرسأب  ةيطارقميدلا  ىلإ  لاقتنا  ىلع  ناّثحت  اتناك  ثيح  ةيادبلا ، يف  اميس  الو  اًمومع ،

نيح يروسلا  عازنلل  امهتبراقم  نادعابتت يف  اتأدب  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  نكل  .نكمي 

نم طرفم  ددع  عم  ةيلهأ  برح  ىلإ  اهلّوحتو  ةريبك  ةجرد  ىلإ  ةركسعم  ةروثلا  تحبصأ 

.(325) ةفلتخملا ةيركسعلا  تاردقلاو  ةيجولويديألا  فادهألا  تاذ  ةحلسملا  تاعومجملا 

«، شعاد  » ميظنت ىّمسي  ام  لثم  ةدعاقلا ، ميظنتب  ةلصلا  تاذ  تاعومجملا  مدقت  عمف 

ماظن لظيسو  اهتهباجمو ، ةيباهرإلا  تاعومجملا  ءاوتحا  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  زيكرت  لّوحت 

ةعومجملا امهعمو  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  نإ  ثيحو  .رييغتلا  اذه  نم  ديفتسي  دسألا 

لاقتنا ىلإ  فدهت  ةلماش  ايجيتارتسا  غوص  يف  تقفخأ  ةيروس  ءاقدصأ  نم  ةيساسألا 

زورب عم  اًديقعت  دشأ  اًعضو  نآلا  هجاوي  يلودلا  عمتجملا  نإف  ةيروس ، يف  يسايس 

.عقاولا رمألا  مكحب  ةيروس  تتفتو  فازنتسا  برحو  ةيباهرإ  تاعومجم 

تلظ امنيب  ايكرت ، رشابم يف  ريثأت  ةيروس  نم  ةيبناجلا  تاريثأتلاو  ةينمألا  راطخألل  ناك 

لخدتلا تضفرف  عازنلل ، اهتبراقم  ىندألا يف  دحلاب  ةكسمتمو  ةرذح  ةدحتملا  تايالولا 



.ةضراعملاو يروسلا  ماظنلا  نيب  ةوقلا  نازيم  رثؤم يف  ٍقرف  ثادحإ  اهنكمي  ناك  قئارطب 

هنأ الإ  نيحزانلا ، ةمزأ  عم  تلماعتو  ةيروسلا  ةضراعملا  ايكرت  تدناس  كلذ ، ضيقن  ىلع 

تايالولا تدناس  اميفو  .ةدودحم  قشمد  ماظنلا يف  رييغت  ثادحإ  ىلع  ةرقنأ  ةردق  نأ  تبث 

ةيروس نم  ةيتآلا  ةينمألا  رطاخملاو  تاديدهتلا  هجوب  اًيسامولبدو  اًيسايس  ايكرت  ةدحتملا 

عازنلا ءاهنإل  يلود  دهج  ليكشت  يف  ةدايقلا  ّيلوت  ثيح  نم  اًمادقإ  لقأ  تناك  ، (326)

غوص ةصرف  تّوفو  كارتألا ، ةسايسلا  عانص  ىدل  ٍلمأ  ةبيخ  اذه  دجوأ  .يروسلا 

نإف كلذ ، ةجيتنو  .طسوألا  قرشلا  يف  ةلأسم  رطخأ  عم  لماعتلل  ةكرتشم  ايجيتارتسا 

يئزج لكشب  عازنلا  رطاخم  ءاوتحا  ىلع  لمعلا  ناعيطتست  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا 

.هلماكب عازنلا  ةبراقم  نم  ًالدب  بسحف ، يجيردتو 

ليودتلا نم  ديزم  ىلع  طسوألا  قرشلا  هاجت  ةيلاحلا  ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  زكرت 

شوب جروج  ةرادإ  ةيداحأ  ضيقن  ىلع  كلذو  ءافلحلا ، نيب  ربكأ  لكشب  ءابعألا  مساقتو 

يف ةدحتملا ، تايالولا  تقفخأ  كلذ ، عم  .اهتدمتعا  يتلا  ةيرحب  لمعلا  ةدنجأو  نبالا 

ةقيرطب ةمزألا  عم  لماعتلل  ةّدعتسم  ايكرت  تناك  لباقملا  يفو  ةيروسلا ، ةمزألا  ةلاح 

ءبعلا يف اومستقي  نأب  ءافلحلاو  نييميلقإلا  ءاكرشلا  ةدحتملا  تايالولا  تدشان  .ةلماش 

ددع باعيتسا  لالخ  نم  يدحتلا  ىوتسم  ىلإ  ايكرت  تقترا  نيح  نكل  ةيلودلا ، لئاسملا 

عضو ةهجل  فيعض  يكريمألا  دادعتسالا  نأ  ّنيبت  ةضراعملا ، معدو  نيئجاللا  نم  ريبك 

ةلازإب ةينعم  ةيروس  نأشب  ةيكريمألا  ةسايسلا  تناك  امنيبو  .ةكرتشم  ةيلود  ايجيتارتسا 



ةيفيكب ةلثمتملا  ةلأسملا  تعضو  ةيلاكيدارلا ، تاعامجلا  ذوفن  نم  دحلاو  ةيواميكلا  ةحلسألا 

ةسايسلا عانص  طاسوأ  نيب  ينمض  لوبق  كلانه  .ةيفلخلا  ةرجحلا  يروسلا يف  عازنلا  لح 

ةطاسبب اهيلع  بجي  هنأو  عازنلل ، ةياهن  عضو  عيطتست  ةدحتملا ال  تايالولا  نأ  نييكريمألا 

امابوأ ةرادإ  فده  ةسايسلا  هذه  فلاخت  .يميلقإلا  هعقوو  ةيبناجلا  هراثآ  عم  لماعتت  نأ 

.ةيروس ةيطارقميد يف  ةمكوح  ىلإ  لاقتنالاو  ماظنلا  رييغت  لثمتملاو يف  نلعملا 

نل عازنلا  نأب  اًضيأ  فرتعت  اهنأ  عم  ةنلعملا ، ماظنلا  رييغت  ةسايس  ةمزتلم  ايكرت  تيقب 

امنيب ةيبناجلا  عازنلا  راثآ  ءاوتحا  ىلع  ربكأ  ردقب  تزكر  كلذل ، اًقبط  .بيرق  ٍدمأ  يهتني يف 

ايكرتو يف نييبرغلا  ءافلحلا  قافخإب  قلعتي  ةلأسملا  نم  ءزج  ناكو  .ةضراعملا  معدب  تماق 

ةيمتنملا تاعومجملا  تزرب  كلذ ، ةجيتنو  .ةضراعملا  نيكمتل  ةكرتشم  ايجيتارتسا  ريوطت 

ام ةعورشملا ، ةضراعملا  تاعومجم  باسح  ىلع  ددجلا  نيلعافلا  نم  اهفصوب  ةدعاقلا  ىلإ 

نأ حجرملا  ريغ  نمو  .ةيكريمألا  ةسايسلا  قلق  ريثيو  ايكرت  ىلع  اًيدج  اًينمأ  اًرطخ  لثمي 

لظتسو بيرقلا ، لبقتسملا  يف  يدج  لكشب  ةيروس  هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  ريغتت 

رمتسيس .ةنلعملا  ماظنلا  رييغت  ةسايس  نم  مغرلا  ىلع  ةددرتمو ، ةرذح  ةدحتملا  تايالولا 

ةكرتشم ايجيتارتسا  ىلإ  راقتفالا  ببسب  يكرتلا  يكريمألا -  نواعتلا  قيوعت  عقاولا يف  اذه 

نع ًانلع  بارعإلا  ةدحتملا  تايالولا  لصاوتس  .ةنلعملا  ةكرتشملا  فادهألا  نم  مغرلا  ىلع 

نم نولظيس  كارتألا  ةسايسلا  عانص  نكل  اًيسامولبدو ، اًيسايس  ايكرتل  حيرصلا  اهمعد 

اذإو .ةيروسلا  ةمزألل  ةدحتملا ) تايالولا  ةدايقب   ) يلودلا عمتجملا  ةباجتسا  مدع  يدقتنم 



حلستلا عزن  راظنم  لالخ  نم  ةيروسلا  ةمزألا  ىرت  ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  تلظ 

ىعستسو .لءاضتيس  ةرثؤم  ايجيتارتسا  غوص  لامتحا  نإف  بسحف ، باهرإلا  لئاسمو 

هنع ةمجانلا  رطاخملا  نم  دحلا  ىلإ  عازنلاب ، اًرثأت  رثكألا  لودلا  نم  ةدحاو  اهرابتعاب  ايكرت 

مدع نإف  مقافتلاب ، نيئجاللا  ةمزأ  رمتست  ذإو  لاتقلا ؛ فقو  ىلع  ةرداق  نوكت  نأ  نود  نم 

تاقالعلل تابوعصلا  نم  ديزم  داجيإ  ىلإ  حجرألا  يدؤيس يف  يروسلا  عازنلل  ٍلح  دوجو 

يذلا سرغنوكلا ، ىلإ  امابوأ  هب  مدقت  ليومت  بلط  ثدحأ  نوكيسو  .ةيكرتلا  ةيكريمألا - 

قيقدتلا يف ىرج  يتلا  ةضراعملا  حيلستو  بيردتل  يكريمأ  رالود  نويلم  هتميق 500  غلبت 

ةدعتسم كلذ ، عم  ودبت ، ةدحتملا  تايالولا  نأ  الإ  .ايكرت  بيحرت يف  عضوم  ، (327) اهرمأ

نكمي ام  شعاد ،»  » لثم ةيلاكيدار  تاعومجم  ةهجاوم  لجأ  نم  ةضراعملل  اهمعد  ةدايزل 

غوص ىلإ  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  جاتحت  اذل  .دسألا  ماظن  دض  لاتقلا  نع  اهلغشي  نأ 

.قارعلاو ةيروس  ضرألا يف  ىلع  ةدوجوملا  قئاقحلا  ىلع  ةينبم  نوكت  عسوأ  ايجيتارتسا 

تتفتلا رطخ  لظ  قارعلا يف  اًعبار :
ةيوئفلا ةيلهألا  برحلاو 

ةقطنملل ىربك  ٍليكشت  ةداعإ  ةرارش  ماع 2003  قارعلل يف  يكريمألا  حايتجالا  قلطأ 

ىوقلل سفانت  ةبلح  ىلإ  قارعلا  لّوح  امنيب  قرشملا ، يف  ةيوئفلا  تارتوتلا  مقافو  اهتمرب ،

ىدأو .ىرخأ  ىوقو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاو  ناريإو  ايكرت  كلذ  يف  امب  ةيميلقإلا ،



نم ريثك  بسك  ىلإ  لامشلا  نم  قارعلا  وزغب  ةيكريمألا  تاوقلل  حامسلا  ايكرت  ضفر 

جيلخلا برح  راركت  ديرت  ايكرت  نكت  ملف  يبرعلا ؛ روهمجلا  نيب  ايكرت  هاجت  يدولا  روعشلا 

ةيوقت عم  داركألا  نم  فالآلا  تائم  ءوجل  تببس  يتلا  يهو  ديدج ، بلاق  يف  ىلوألا 

ةيفلألا نم  ىلوألا  ماوعألا  قارعلا يف  هاجت  ايكرت  ةسايس  تناك  .يناتسدركلا  لامعلا  بزح 

يف يناتسدركلا  لامعلا  بزح  ةكرح  ةيرح  نم  دحلاو  هتدحو  مازتلا  ىلع  ةينبم  ةثلاثلا 

ايكرتل نوكت  نأ  نوديري  شوب  ةرادإ  دهع  ءانثأ  نويكريمألا يف  ةسايسلا  عانص  ناك  .هلامش 

تلمعو .ةيقارعلا  ةسايسلا  يف  رومألا  ديقعت  ىدافتت  نأو  داركألا  عم  ةديج  تاقالع 

قارعلا لامش  تلّوحو  ناتسدرك  ميلقإ  ةموكح  عم  ةديج  تاقالع  سيسأت  ىلع  ايكرت 

يتلا ةريخألا  ماوعألا  ةسايسلا يف  رييغتلا يف  اذه  لصح  .ريبك  لكشب  اهيلع  دمتعت  ًةقطنم 

يرجي امنيب  يناتسدركلا ، لامعلا  بزح  مجل  هنم  فدهلا  ناكو  ةثلاثلا ، ةيفلألا  نم  تضم 

يباحت ةدحتملا  تايالولا  تناك  امنيبو  .يدودحلا  اهنمأو  ةيراجتلا  ايكرت  لامعأ  زيزعت 

ةءاتسم ايكرت  تناك  دالبلا ، نم  اهتاوق  باحسنا  دعب  قارعلا  رارقتسالا يف  مساب  يكلاملا 

نم ديزملا  لجأ  نم  ءارزولا  سيئر  ىلع  طوغضلا  ةسرامم  ىلإ  ةيكريمألا  ةرادإلا  ليم  نم 

ةدحتملا تايالولا  تناك  ةيلهأ ، برح  وحن  دالبلا  تقلزنا  نيحو  .داركألاو  ّةنسلا  كارشإ 

.دادغب عم  ةيدرك  ةعيطق  ليهست  مدع  ىلع  ايكرت  ثحت 

نأشلا يف  ةملك  اهل  نوكت  نأ  يونتو  ةقاطلا  نم  اهتادراو  رداصم  عيونتب  ايكرت  ىنعت 

دوعسم سيئرلا  ةماعزب  قارعلا  لامش  داركأ  عم  ةيوق  تاقالع  لالخ  نم  يدركلا 



لقنل يكرتلا  دهجلا  دادغبو  ليبرأ  نيب  طفنلا  لوخد  مساقت  ىلع  فالخلا  دّقعي  .ينازراب 

ىلإ لوصولل  ذفنم  ىلإ  ناتسدرك  ميلقإ  ةموكح  جاتحتو  .اهربعو  ايكرت  ىلإ  يدركلا  طفنلا 

كلذ عم  لظت  ايكرت  نكل  . (328) هليهستب ايكرت  تأدب  يذلا  رمألا  ةيبرغلا ، قاوسألا 

مدع نم  ديزم  نع  لمتحم  لاصفنا  رفسيس  ذإ  (329) ؛ قارعلا ةدحوب  ةينعمو  ةمزتلم 

يف ايكرت  ثحت  ةدحتملا  تايالولا  تناك  امنيبو  .قارعلا  يف  عازنلاو  يميلقإلا  رارقتسالا 

عفدلا يشاحت  ايكرت  نم  بلطت  نآلا  اهنإف  داركألا ، عم  ةديج  تاقالع  سيسأت  ىلع  قباسلا 

اوحبصأ قارعلا  لامش  داركأ  نأ  عمو  .دادغب  نع  داعتبالا  ىلإ  ناتسدرك  ميلقإ  ةموكحب 

لمعيس لالقتسالا  نالعإ  نإف  ةيلمعلا ، ةيحانلا  نم  نيلقتسم  اونوكي  نأ  نم  اًدج  نيبيرق 

دادغب عم  مهتاقالعب  رارضإلا  ىلإ  يدؤي  نل  هنإ  ذإ  ريصقلا ؛ دمألا  يف  مهحلاصم  دض 

.اًضيأ ايكرت  عم  نكل  بسحف ،

لمحتل ةدعتسم  ريغ  اهنكل  قارعلا ، رارقتسا  نامض  ىلع  ةيكريمألا  ةسايسلا  زكرت 

ةسايسلا عانص  نكي  مل  امنيبو  .ىرخأ  وأ  ةقيرطب  يكلاملا  عفد  لالخ  نم  ىربك  رطاخم 

نيدعتسم ريغ  ودبي  ام  ىلع  مهنإف  يكلاملا ، كولس  لايح  ةرورضلاب ، ءادعس ، ةيكريمألا 

نيب يكرتلا  ذوفنلا  امأ  .هئادعتسا  نم  ديزمل  اًيشاحت  كلذو  طغضلا ، نم  ريثك  ةسراممل 

ناديري نيفيلحلا ال  نإ  ذإ  لقأ ؛ ةجردب  نإو  ةدحتملا  تايالولل  مهم  وهف  ّةنسلاو ، داركألا 

ثيح نم  اهتاذ  فادهألاب  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  كراشتتو  .قارعلا  عضولا يف  روهدت 

متهتو .اًيلاح  وه  امم  رثكأ  ناريإ  كلف  ىلإ  ُّرُجي  وأ  تتفتي  قارعلا  ةيؤر  امهنم يف  يأ  ةبغر  مدع 



يذلا قارعلا ، لامش  يف  طفنلا  رداصم  ريوطتب  ةيبرغلا  تاكرشلاو  ةدحتملا  تايالولا 

امب يف ةعونتم ، تاعاطق  اًريبك يف  اًدوجو  هيف  اهل  نأ  امك  اًضيأ ، ةيوق  ةصح  ايكرتل  هيف  دجوت 

قافخإب نورهاجي  نولازي ، الو  كارتألا ، ةسايسلا  عانص  ناك  .ءانبلاو  ةقاطلا  كلذ 

يف قوبسملا  ريغ  ناريإ  ذوفنو  ةيئاصقإلا  يكلاملا  تاسايس  عنم  يف  ةدحتملا  تايالولا 

.قارعلا ةعساو يف  فادهأب  اهعم  نوكراشتي  اولاز  ام  مهنأب  نوفرتعي  امنيب  دادغب ،

ةقمعتملا يف ةيلهألا  برحلا  يمانتو  ةمظاعتملا  ةيوئفلا  تارتوتلا  لكشت  نأ  حجرملا  نم 

امنيبو .ةيكرتلا  ةيكريمألا -   تاقالعلا  دّقعتس  لماوع  هيف ، يناريإلا  ذوفنلا  ديازتو  قارعلا 

وزغل ةيرشبلاو  ةيلاملا  فيلاكتلا  ءارج  ةمدصلا  ريثأت  تحت  ةدحتملا  تايالولا  لازت  ال 

امك .رخآ  عازن  طروتلا يف  نود  نم  ةيقارع  ةسايس  غوصل  حفاكت  امابوأ  ةرادإ  نإف  قارعلا ،

ىلع ةدحتملا  تايالولا  نيبو  اهنيب  سفانتلا  ليلقت  يف  ناريإ  عم  ةلمتحم  ةقفص  دعاست  دق 

تايالولا ىلإ  ةبسنلاب  مزلملا  نم  لعجي  ةقطنملا  يف  ّشهلا  عضولا  نإف  كلذ  عمو  قارعلا ،

مزلتسيسو .ًالعف  قلزنا  امم  رثكأ  قارعلا  قالزنا  مدع  نامضل  ايكرت  عم  لمعت  نأ  ةدحتملا 

ةدحتملا تايالولا  مايق  لصوملا ، يه  ةريبك ، ةيقارع  ةنيدم  ىلع  شعاد »  » يلتاقم ءاليتسا 

عم لمعلل  هدادعتسا  امابوأ  سيئرلا  ىدبأو  اذه  .قثوأ  اًمامتها  قارعلا  ءاليإب  ايكرتو 

نيب قثوأ  اًنواعت  بلطتيس  ام  ةقطنملا ، دادتما  ىلع  باهرإلا  ةهباجم  ىلع  نييميلقإ  ءافلح 

ةلأسمب ةيروس ، ةلاح  يف  رمألا  وه  امك  ةلأسملا ، تلزُتخا  اذإ  نكل  .ةرقنأو  نطنشاو 

قرطتلا عقي  نل  ةيميلقإلا  تاريثأتلا  تاذو  عسوألا  لئاسملا  نإف  باهرإلا ، ةهجاوم 



.اهتمرب ةقطنملاو  قارعلا  رارقتسا  ةعزعز  هرودب  ديزيس  ام  اهيلإ ،

ّةنسلا كرشُي  يك  يكلاملا  ىلع  طغضلاب  ةدحتملا  تايالولا  ةبلاطم  ىلع  ايكرت  تبأد 

هدادعتسا مدع  رهظأ  يكلاملا  نإ  ثيحو  قارعلا ، ةدحو  نامضل  ةموكحلا  يف  داركألاو 

نإف نأشلا ، اذه  هيلع يف  طغضلا  ةسرامم  ىلع  ةرداق  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ُدبي  ملو  كلذل ،

ىقبت امنيب  ةقاطلاو  نمألاب  ةقلعتملا  اهحلاصم  ميدقت  ىوس  اهيدل  رايخ  نأ ال  ترعش  ايكرت 

لايح امهتافالخ  ةرادإ  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  ىلع  نوكيس  .قارعلا  ةدحو  ةمزتلم 

، يكلاملا اهجهتني  يتلا  ءاصقإلا  تاسايسو  ناتسدرك ، ميلقإ  ةموكح  عم  ةرقنأ  تاقالع 

ىلإ قارعلا  قالزنا  ةرادإ  نإف  ديعبلا ، دمألا  امأ يف  .بيرقلا  دمألا  يباهرإلا يف  ديدهتلاو 

ثيح ايكرتو ، ةدحتملا  تايالولل  تايدحت  نوكتس  ةقمعتملا  ةيلهألا  برحلاو  ناريإ  كلف 

كلف رودت يف  ةلود  ىلإ  هلوحت  وأ  قارعلا  تّتفت  مدع  نامضل  اًعم  لمعلا  ىلإ  ناجاتحتس  امهنإ 

قفاوت ىلإ  لصوتلا  ىلع  ةرداق  ريغو  نمألا  ريفوت  ةلعاف يف  ريغ  دادغب  نأ  تبث  اذإو  .ناريإ 

سيل بيئكلا  ويرانيسلا  اذه  .عقاو  رمأ  ىلإ  قارعلا  عدصت  لوحت  دهشن  امبرف  ينطو ،

عنم يف  ةيويح  ةيمهأ  يكرتلا  يكريمألا -  نواعتلل  نوكيس  نكل  اًيمتح ، ةرورضلاب 

.كلذ ثودح 

نيب ةيناريإلا  ةيكرتلا -  تاقالعلا  اًسماخ :
نواعتلاو سفانتلا 



سفانتلا نإ  ذإ  ضومغلا ؛ نم  ردقب  ًامئاد  ةيناريإلا  ةيكرتلا -  تاقالعلا  تمستا 

نأشب امهنيب  ةيوق  تافالخ  اًيلاح  دجوت  امنيبو  .ةريثك  نايحأ  اًعم يف  ناريسي  امهنيب  نواعتلاو 

امهنإف ةهجاوتم ، تاعومجم  نيدلبلا  نم  لك  معدي  ثيح  ةيروسلا ، ةيلهألا  برحلا 

ىوتسم ةيجراخ  ةقاط  رداصم  ىلع  ايكرت  دامتعا  مزلتسيو  .ةقاطلا  لئاسم  يف  نانواعتي 

ىلع ةقاطلا  نم  اهتاجاح  نم  ةئملا  ةبسنب 75 يف  دمتعت  اهنإ  ذإ  ناريإ ؛ عم  نواعتلا  نم  ًانيعم 

ام يف  ةيبرغلا  فواخملا  لعفب  ديقعتلا  نم  ردقب  ةيمانيدلا  هذه  فصتتو  .ناريإو  ايسور 

ناريإ نأ  ىرت  ذإ  صاخلا ؛ اهنمأ  ايكرت  ميوقت  ىلإ  ةفاضإ  يوونلا ، ناريإ  جمانرب  صخي 

برغلا نيب  تاضوافملا  ةيباجيإ يف  ةوق  فقوم  ايكرت  دمتعت  اذل  .اًديدهت  لكشتس  ةيوونلا 

ماع 2010 يف  رداصلا  نارهط  نالعإ  يف  رظنلا  ةدحتملا  تايالولا  ضفر  نكل  ناريإو ،

ًامئاد ايكرت  تديأ  . (330) ةيناريإلا ةيكرتلا -  تاقالعلا  يف  دمألا  ةريصق  ةمزأب  ببست 

برغلا نيب  ةلمتحم  ةيوون  ةقفص  مهاستسو  اهتهجاوم ، نم  ًالدب  ناريإ  عم  يطاعتلا  ةسايس 

.ةيميلقإلا تارتوتلا  فيفخت  ناريإو يف 

ببسب امابوأ ، ةرادإل  ةيجراخلا  ةسايسلا  ايلع يف  ةيولوأ  ةيناريإلا  ةيوونلا  ةلأسملا  لثمت 

ىلإ اًرظن  ةيلخادلا  ةسايسلاب  ةلصتم  تارابتعاو  ةفلتخم  ةيميلقإ  لئاسم  رشابملا يف  اهريثأت 

دعب امابوأ ، ةرادإ  تعرش  ذإ  ناريإل ؛ يكريمألا  سرغنوكلا  اهيلوي  يتلا  ةيزكرملا  ةيمهألا 

تاقالعلا حالصإ  ىلإ  ىعسم  يف  يمالسإلا ، ملاعلا  عم  ةبعصلا  شوب  ةرادإ  ةقالع 

سيئرلا رواشت  ذإ  ةياغلا ؛ هذهل  اًيهيدب  اًرايخ  ايكرت  تناكو  ةيمالسإلا ، لودلا  عم  ةروهدتملا 



ىعسملا لشف  نيحو  .ناريإ  اهيف  امب  لئاسملا ، نم  ددع  لوح  ةيكرتلا  ةدايقلا  عم  امابوأ 

، ناريإ ىلع  تابوقعلا  عورشم  ىلع  ال » « ـ ب ايكرت  تتوص  نارهط ، نالعإ  يف  لثمتملا 

ةثداح نم  ريصق  تقو  دعب  ءاج  تيوصتلا  نأ  اميس  الو  ايكرت ، دض  ةيدج  تاداقتنا  تراث 

ةيوضعلا يف ةمئاد  سمخلا  ىربكلا  لودلا  ةعومجم  تلماعت  دقو  .ةموؤشملا  ةرمرم » يفام  »

نود نم  نيحلا ، كلذ  ذنم  ةرشابم  ناريإ  عم  ( 1+5  ) ايناملأ ىلإ  ةفاضإ  نمألا  سلجم 

نم ديزم  نود  ةلوليحلا  ةهجل  ةمهم  جئاتن  نع  رفست  ةبراقملا مل  هذه  نأ  الإ  .ايكرت  ةكراشم 

.يوونلا ناريإ  جمانرب  ريوطت 

ناريإ جمانرب  حبصأو  ، (331) ةيوون ةقفص  وحن  نآلا  ناريإو  ةدحتملا  تايالولا  هجتت 

نيب قافتا  ىلإ  لصوتلا  ىرج  اذإو  ماع 2010 . يف  هيلع  ناك  امم  اًمدقت  رثكأ  يوونلا 

، ديعبلاو طسوتملا  نيدمألا  يف  ةيميلقإلا  تارتوتلا  رسحنت  امبرف  ناريإو ، ةعومجم 1+5 

تابوقعلا عفر  دعاسي  امبر  رمألا ، عقاو  يفف  .يهتني  نل  يناريإلا  يكرتلا -  سفانتلا  نكل 

يف .ةيميلقإلا  نوؤشلا  يف  ةيمهأ  رثكأ  حبصت  ثيح  يلود ، فارتعا  بسك  يف  ناريإ  نع 

نم ايكرت  نّكمت  نأ  يناريإلا  داصتقالا  حالصإل  ةحلملا  ةجاحلا  نكمي  هسفن ، تقولا 

دق ايكرت  تناكو  .ةيملاعلا  قوسلا  نمض  يناريإلا  داصتقالا  جمد  مهم يف  رودب  ضوهنلا 

ربتعت ةدئافلا  هذه  نكل  يناريإلا ، ماظنلا  ىلع  ةضورفملا  تابوقعلا  نم  يضاملا  تدافتسا يف 

.تابوقعلا عفر  لاح  يف  نيدلبلا  نيب  يراجتلا  لدابتلا  تاناكمإب  تنروق  اذإ  ةيشماه 

اًيشماه ةدافتسالا  نم  ًالدب  ناريإ  عم  ينلعو  رح  لكشب  اًيراجت  لماعتت  نأ  ايكرت  لضفتو 



ةوقلا تاودأ  مادختسا  ىلع  اهتردق  ىلع  ةينبم  ةيجراخلا  ايكرت  ةسايس  نإ  ذإ  تابوقعلا ؛ نم 

ام يميلقإ ، رارقتسا  مدع  ىلإ  ىدأ  برحلاو  تابوقعلاب  ديدهتلاف  .ةراجتلا  لثم  ةمعانلا 

.لدابتم دامتعاو  يراجت  طاشن  داجيإ  نود  هرودب  لوحي 

كلذكو نييميلقإلا ، رارقتسالاو  مالسلل  مهم  ناريإو  ايكرت  نيب  نواعتلا  ناكمإ  ىقبي 

طارخنالا ىلإ  ًاليم  لقأ  تحضأ  ةدحتملا  تايالولا  نأ  امبو  .ةيداصتقالا  ةيمنتلا  ىلإ  ةبسنلاب 

ريرقت يف  ليقثلا  نزولا  نم  نيتوق  ناريإو  ايكرت  تحبصأ  هتدايقو ، طسوألا  قرشلا  يف 

ناريإ رعشت  امنيبو  ناريإو ، ايكرت  نيب  ةوه  ءوشن  ىلإ  ىدأ  يروسلا  عازنلاف  .ةقطنملا  لبقتسم 

طسو لح  يأل  اًدادعتسا  لقأو  ةيناودع  رثكأ  تحبصأ  اهنإف  ةلزعلاو ، ديدهتلا  نم  ديزمب 

نييلت ىلإ  ةيوونلا  ةقفصلا  ماربإ  يدؤي  امبرو  .ةيروس  كلذ  يف  امب  ةيميلقإلا ، لئاسملا  يف 

ناريإ نإ  لوقلا  اذه  ينعي  الو  يناحور ، نسح  سيئرلا  ةدايق  لظ  يف  ةيناريإلا  ةبراقملا 

عازنلا نم  ةنورم  رثكأ  اًفقوم  دمتعت  دق  اهنكل  ةيميلقإلا ، اهتاحومط  نع  اًروف  ىلختتس 

ناريإ تماد  ام  حجرم  ريغ  رمأ  وهو  ناريإ ، ةقفاوم  عازنلل  لح  يأ  بلطتيسو  .يروسلا 

.اهتاذ ىلع  ظافحلل  ًةليسو  دسألا  ماظن  ءاقب  ىرتو يف  ةرصاحم ، اهنأ  رعشت 

صوصخب ناريإ  ةهجاوم  ىلع  ليوط  نمز  ذنم  ةمئاق  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  تناك 

رييغتلا روط  يف  فقوملا  اذه  نوكي  دقو  اًضيأ ، ةيميلقإلا  اهتاحومطو  ةيوونلا  اهتسايس 

رثكأ نوكت  دق  ناريإ  نإف  ةقفصلا ، ماربإ  لاح  يفو  . (332) ةلمتحملا ةيوونلا  ةقفصلا  لضفب 

ضغبو .ةيروس  لوح  اميس  الو  ةيميلقإلا ، لئاسملا  هاجت  نرم  فقوم  دامتعا  يف  اًحاتفنا 



امبر اهنإف  ةقطنملا ، يف  ةيجيتارتسالا  اهفادهأ  نع  ىلختت  نل  ناريإ  نأ  ةقيقح  نع  رظنلا 

ايكرت ناكمإ  نوكيس يف  ةلاحلا ، كلت  يفو  .ةيروسلا  ةمزألا  هاجت  ةهباجم  لقأ  ةبراقم  جهتنت 

رارقتسالا يف  مهاسيس  ام  قارعلاو ، ةيروس  لوح  كرتشم  مهافت  ىلإ  لصوتلا  ناريإو 

.يميلقإلا

ةلمتحم براقت  ةداعإ  تاريثأت  اًسداس :
ليئارسإو ايكرت  نيب 

 - ةيكريمألا تاقالعلا  يباجيإ يف  ريثأت  ةيليئارسإلا  ةيكرتلا -  تاقالعلا  عيبطتل  نوكيس 

نيفيلح ربكأ  نيب  ةيوست  يف  طسوتلل  اًيصخش  لخدت  دق  امابوأ  ناكو  .اًمومع  ةيكرتلا 

ىلإ يدؤت  تناك  ةيليئارسإلا  ةيكرتلا -  تارتوتلا  نإ  ذإ  ةقطنملا ؛ يف  ةدحتملا  تايالولل 

ىلإ لمتحملا  عيبطتلا  يدؤي  نأ  حجرملا  ريغ  نمف  كلذ ، عمو  .ةيكريمألا  ةسايسلا  ديقعت 

تاينيعستلا رخاوأ  ًامئاق يف  ناك  يذلا  ينمألا  هجوتلا  يذو  ىوتسملا  يلاعلا  نواعتلا  ءايحإ 

مالسلا ةيلمع  يف  مدقت  زارحإ  مدع  لاح  يف  صاخ  لكشب  لوقلا  اذه  حصيو  . (333)

دض ليئارسإ  تاسايس  يدقتنم  نم  اًيديلقت  تناك  ايكرتف  ةيليئارسإلا ؛ ةيبرعلا - 

يكرتلا بعشلا  مظعم  دييأت  ىلإ  اًرظن  ريغتي  نأ  حجري  ال  فقوم  وهو  نيينيطسلفلا ،

تارابختسالا نم  عونلا  كلذ  ىلإ  جاتحت  ال  ايكرت  نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .نيطسلفل 

لامعلا بزح  ةبراحمل  تاينيعستلا  يف  هيلإ  جاتحت  تناك  يذلا  ةيركسعلا  تادعملاو 



ةيلمع نإف  ةيعافدلا ، ةعانصلا  اًيتاذ يف  ًءافتكا  نآلا  ىتح  كلمت  اهنأ ال  عمو  .يناتسدركلا 

ةبراقملا ىلإ  ايكرت  دوعت  نأ  حجرملا  ريغ  نم  لعجي  ام  يسايس ، ٍلحب  دعت  ةيدركلا  ةيوستلا 

 - ةيكرت ةقالع  اًددجم  أشنت  نأ  حجرملا  ريغ  نم  نوكي  اذهب ، .ةيدركلا  ةلأسملل  ةينمألا 

وحن اًهجوت  رثكأ  تاقالع  ءايحإ  ةداعإ  وه  حجرملاو  ينمألا ، بناجلا  ىلع  زكترت  ةيليئارسإ 

.يداصتقالا نواعتلا 

عازنلا راطخأ  ةهجاوم  يف  ليئارسإو  ايكرتل  ةكرتشم  سجاوه  كانه  نوكي  امبر 

امب يف ةدع ، بابسأل  ةيساسحلا  غلاب  نوكيس  امهنيب  يوقلا  ينمألا  نواعتلا  نكل  يروسلا ،

ةقاطلاب يف ةقلعتملا  ةكرتشملا  حلاصملا  امأ  .نيطسلفل  يليئارسإلا  لالتحالا  رارمتسا  كلذ 

رثكأ ٍنواعت  لاجم  لكشت  امبرف  ةيصربقلا ، ةلأسملا  لحل  اًزفاح  رفوت  يتلا  طسوتملا ، قرش 

ءايحإ ةداعإ  ناكمإ  يف  نأ  امك  .ةقاطلا  نم  ةريبكلا  ايكرت  تاجاح  ىلإ  رظنلاب  ةلوهس 

تايلمعلا رارمتسا  نكل  ةزغ ، يناسنإلا يف  عضولا  نيسحت  ىلع  اًضيأ  دعاسي  نأ  تاقالعلا 

نأ ايكرت  نكميو  .ةحجرم  ريغ  تالامتحالا  كلت  لعجي  ةزغ  دض  ةيليئارسإلا  ةيركسعلا 

نيب ةحلاصملا  ةمادإ  ىلع  ةدعاسملل  سامح ، لثم  ةينيطسلفلا ، لئاصفلا  ىلع  اهذوفن  سرامت 

.ةوق رثكأ  ينيطسلف  يضوافت  فقوم  ءانبو   (334) اًريخأ ترج  يتلا  نيينيطسلفلا 

ةدح فيفخت  يف  دعاسيس  ليئارسإو  ايكرت  نيب  لمع  ةقالع  ءايحإ  نإف  لمجملابو ،

ضّرعيس نيينيطسلفلا  دض  ةيليئارسإلا  تاسايسلا  رارمتسا  نكل  ةقطنملا ، يف  تارتوتلا 

.رطخلل ةيليئارسإلا  ةيكرتلا -   تاقالعلا 



ةمجانلا تاديقعتلا  يدافت  ىلع  ةيكريمألا  ةسايسلا  عانص  تاقالعلا  عيبطت  دعاسيس  اميف 

دهشت نأ  حجرملا  ريغ  نمف  ةدحتملا ، تايالولا  ءافلح  رابك  نم  نينثا  نيب  تافالخلا  نع 

ةيجيتارتسالا فادهألاب  لصتي  ام  يفف  نيعم ؛ هاجتا  يأب  ًالوحت  ةيكريمألا  ةسايسلا 

نواعتلل يف ربكأ  ًاليهست  ليئارسإو  ايكرت  نيب  لمع  ةقالع  ينعت  امبر  ةقطنملا ، ةيكريمألا يف 

ةيداصتقالا حلاصملا  ديفت  اهنأ  امك  اهعورفو ، ةدعاقلا  ةهباجم  اهيف  امب  ةيميلقإ ، لئاسم 

ةلمتحملا ةقاطلا  تاعورشم  نم  ةدافتسالا  نم  ةيكريمألا  تاكرشلا  نيكمت  ربع  ةيكريمألا 

يدبي يذلا  سرغنوكلا  عم  اهلماعت  يف  ةرادإلا  دعاستس  اهنأ  امك  طسوتملا ، قرش  يف 

املك ةلكشملا  ميخضت  ىلإ  ليم  ةمث  .ليئارسإب  ةقلعتملا  لئاسملا  صوصخب  ةديدش  ةيساسح 

روهدت ىلإ  كلذ  يف  ببسلا  دوعيو  ايكرتو ، ةدحتملا  تايالولا  نيب  تافالخ  تثدح 

لعج ىلإ  ايكرتو  ةدحتملا  تايالولا  نم  لك  تدمع  اذهل  .ةيليئارسإلا  ةيكرتلا -  تاقالعلا 

نود ةلوليحلا  لجأ  نم  ًالصفنم ، اًرمأ  ليئارسإ  عم  ةريخألا  هذه  تاقالع  عوضوم 

يف ليئارسإ  كارشإ  ايكرت  ةضراعم  تدأ  كلذ ، عم  .امهنيب  ةيئانثلا  تاقالعلاب  اهرارضإ 

ايكرت نيب  براقتلا  نإف  اذل  ةيكريمألا ، ةسايسلا  فادهأ  ديقعت  ىلإ  وتانلا »  » جمارب نم  ددع 

.ةيميلقإلا اهتاسايس  تاديقعت يف  ةهجاوم  ةدحتملا  تايالولا  بنجيس  ليئارسإو 

ةمتاخ
لظتس ةعفترملا ، فيلاكتلاو  ةيدجلا  رطاخملا  يدافت  تلواح  يتلا  امابوأ  ةرادإ  لظ  يف 



اًديزم يلوتس  امنيب  ىندألا ، دحلا  ةيخوتمو  ةرذح  طسوألا  قرشلا  هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا 

، ايسآ هاجتاب  روحمتلا  نأشب  ةغلابملا  مدع  بجيو  .ئداهلا  طيحملا  ايسآ -  ةقطنمل  ةيمهألا  نم 

ريصقلا نيدمألا  يف  طسوألا  قرشلا  يف  طيسو  ىوقأ  لظتس  ةدحتملا  تايالولا  نأل 

نمأ ىلع  لمتشت  ةقطنملا ، يف  ةيويح  حلاصم  ةدحتملا  تايالولل  ىقبتسو  .طسوتملاو 

ةدحوو ةيوون ، ةوق  ىلإ  لوحتلا  نم  ناريإ  عنمو  ليئارسإ ، نمأو  ةيلودلا  ةقاطلا  قاوسأ 

نأب ةدحتملا  تايالولا  حمست  نلو  .يروسلا  عازنلل  ةيبناجلا  راثآلا  ءاوتحاو  قارعلا ،

ةدايق تضفر  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعف  طسوألا ؛ قرشلا  يف  ىربك  ةحلصم  نيصلل  حبصت 

اهنأ امك  اهيف ، اهحلاصم  يمحتس  اهنإف  ةقطنملا ، ةيسايس يف  تالكشم  لح  ىلإ  يمارلا  دهجلا 

.رارقتسالاو نمألا  ريفوت  ءابعأ  لمحت  ةدعاسملل يف  نييميلقإلا  اهئافلح  ىلإ  جاتحتس 

ةيكريمألا ةينمألا  ةينبلل  يرقفلا  دومعلا  ليئارسإ ، اهعمو  رصم  تلّكش  ةدع ، ماوعأل 

مالسلا ةدهاعم  ىلع  ًءانب  رصم  عم  اهتاقالع  ةدحتملا  تايالولا  لصاوتسو  .ةيميلقإلا 

زيكرتلا عفدي  نأ  حجرملا  نمو  .باهرإلا  ةحفاكم  يف  نواعتلاو  ةيليئارسإلا  ةيرصملا - 

ىلع ربكأ  ةميق  رارقتسالا  ءاطعإ  ىلإ  ةدحتملا  تايالولاب  ينمألا  نواعتلا  ىلع  قيضلا 

نأ ةينمأ ، تايدحت  اههجاوت  نيح  ةدحتملا ، تايالولا  لواحتس  امك  .ةيطارقميدلا  باسح 

اًضيأ لواحتس  امنيب  ليئارسإو ، ايكرت  لثم  لود  عم  يديلقتلا  اهفلاحت  ةوق  نم  ديفتست 

ىلع ةمزاع  ةدحتملا  تايالولا  ودبت  امنيبو  .دحاو  لعاف  ىلع  هيف  غلابملا  اهدامتعا  ليلقت 

.ةينطولا ةينمألا  اهحلاصم  ةرشابم  سمت  لئاسم  ىلع  زكرتس  اهنإف  ةقطنملاب ، اهطابترا  ليلقت 



يلوتل ةدعتسم  ريغ  نوكتس  ةدحتملا  تايالولا  نإف  ةيميلقإ ، لئاسمب  رمألا  قلعتي  نيحو 

.(335) فارطألا ةددعتم  ةبراقم  ىلع  ديدشتلا  امابوأ  سيئرلا  لصاوي  ذإ  يدايقلا ؛ رودلا 

ام عسوألا ، ةسايسلا  فادهأ  ةيؤر  نادقف  رطخ  ىلع  كلذ  عم  فقوملا  اذه  يوطني 

نأ لامتحا  عمو  .ايكرت  كلذ  امب يف  نييميلقإلا ، اكريمأ  ءافلح  عم  دعابتلا  ديزي  نأ  نكمي 

اهتاسايس يف فادهأ  ميدقتل  نييميلقإلا  اهئافلح  ىلع  دامتعالا  ةدحتملا يف  تايالولا  بغرت 

نوعسي ال  نطنشاو  ءاكرش  نإف  ، (336) ةيناثلا ةيسائرلا  امابوأ  ةيالو  نم  يقب  ام  لالخ 

ًامئاد ةحضاو  ةيكريمألا  ةسايسلا  تسيل  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .اهتاذ  فادهألا  ىلإ  ةرورضلاب 

نيح [ 2013  ] يضاملا ماعلا  يف  كلذ  اندهش  امك  هقيقحت ، ىلإ  ىعست  ام  صوصخب 

فقوملا نإف  اذل ، . (337) ةيروس ةيواميك يف  ةحلسأ  همادختسال  دسألا  ةبقاعم  نع  تعجارت 

ةيلاع تايوتسم  نود  لاح  ةيميلقإلا ، لئاسملا  هاُجت  ددرتملاو  ىندألا  دحلا  مزتلملا  يكريمألا 

.هّجوتلا اذه  رمتسي  امبرو  ايكرتو ، ةدحتملا  تايالولا  نيب  نواعتلا  نم 
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يناثلا مسقلا 
ةيكريمألا ةيبرعلا -  ةيئانثلا  تاقالعلا 



نماثلا لصفلا 
ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا 

 ...... ةديدج ةيجيلخ  ةسايس  نع  ثحبلا 
يواتوأ ديفيد 

نيعبرأ نم  رثكأ  ذنم  ةيبرعلا  ةيكلملا  جيلخلا  ةمظنأو  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ظفاحت 

ىلعف ةقالعلا ؛ هذه  ضومغلا  باش  ام  اًبلاغ  نكل  .اهنيب  ام  يف  ةقيثو  ةقالع  ىلع  اًماع 

، اهل سيئرلا  يماحلا  ةلزنمب  نادلبلا  كلت  مظعم  تناك يف  ةّدحتملا  تايالولا  نأ  نم  مغرلا 

، كشلا تاقوأ  يفف  بّلقتمو ؛ سبتلم  فيلحك  رخآ  ىلإ  تقو  نم  اًضيأ  اهيلإ  رظنُي  ناك 

حرُط يذلا  رمألا  ديدج ، نم  اهزيزعتو  ةقالعلا  ىودج  رظنلا يف  ةداعإ  نيفرطلا  ىلع  ناك 

ةرادإ نالعإو  ناريإ ، عم  تاضوافملاو  ةيروس ، يف  رئادلا  عازنلا  بابسأ : ةثالثل  ًانهار 

ايسآ ىلع  زيكرتلاب  ةيجراخلا  ةسايسلل  نزاوتلا » ةداعإ   » امابوأ كاراب  يكريمألا  سيئرلا 

.طسوألا قرشلا  نع  داعتبالاو 

اًّريغت دهشي  امبر  وهف  يخيرات ، فطعنم  دنع  طسوألا  قرشلا  اكريمأ يف  طارخنا  فقي 

نأشب ٌقافتا  نكمُي  ذإ  ناريإو ؛ ةدحتملا  تايالولا  نيب  عمجت  ةقالع  ءاشنإ  ةلاح  يف  اًريبك 

، ىرخأ اياضق  نيبناجلا يف  نيب  نواعتلا  زيزعتل  سِّسؤي  نأ   (338) يناريإلا يوونلا  جمانربلا 

تنمض اذإ  لثملاب ، .ريبك  ّدح  ىلإ  جيلخلا  يف  ىرخأ  برح  بوشن  تالامتحا  لِّلقُي  نأو 



 - ةيبرعلا تاقالعلا  ريغتتس  ينيطسلف ، يليئارسإ -  مالس  قافتا  ةدحتملا  تايالولا 

ماع يف  تعضو  يتلا  ةيبرعلا  مالسلا  ةطخ  ةيؤر  قّقحت  ضارتفا  ىلع  اًيرذج  ةيليئارسإلا 

تايالولا دّدرتت  نلو  اًمامت ، فلتخم  طسوأ  قرش  نع  نيتلاحلا  اتلك  ةجيتنلا يف  رفستو  . 2002

ىلع زّكرتل »  » ريبك لكشب  جيلخلا  يركسعلا يف  اهدوجو  نم  ّدحلا  كلذ يف  رثإ  ةدحتملا يف 

.ايسآ

ريبك يف ديعصت  ىلإ  يّدؤي  نأ  تاضوافملا  هذه  نم  يأ  لشف  نكمي  ىرخأ ، ةيحان  نم 

اًيركسع لخدتت  نأو  ةفلتخم  ةقيرطب  بيجتست  نأ  اكريمأ  ىلع  ضرفي  ام  عارصلا ،

ناريإ تآشنمل  ةيليئارسإ  ةبرض  طسوألا  قرشلا  دهشي  امبر  ذإ  عسوأ ؛ لكشب  اًيسايسو 

ةيبرعلا لودلاو  ةدحتملا  تايالولا  اهكارش  يف  عقوُت  لمشأ  برح  ليتف  لعشُت  ةيوونلا 

ةضافتنا ةلاح  وأ يف  هللا ، بزحو  ليئارسإ  نيب  ىرخأ  ةهجاوم  تماق  ام  اذإو  .ةيجيلخلا 

.ةقطنملا فزنتسي  نأ  نكمُي  كلذ  نإف  ىرخأ ، ةينيطسلف 

ةسايسل ةيساسألا  زئاكرلا  ىدحإ  يهو  رصمب ، ةدحتملا  تايالولا  تاقالع  تخارت 

ةداعإ ىلإ  ةسام  ةجاح  تحبصأ يف  اهنأ  ثيح  طسوألا ، قرشلا  ةيكريمألا يف  تايالولا 

سيئر لوأب  امابوأ  ةرادإ  ةقالعف  ماع 2011 . يف  كرابم  ينسح  ةحاطإ  ذنم  فيرعت 

شيجلا هحاطأ  نأ  ذنم  نكل  ةيدو ، نكت  مل  يسرم ، دمحم  يمالسإلا  وهو  بختنم ، يرصم 

قيلعت نم  ايسور  تدافتساو  .نيدلبلا  نيب  رثكأ  تاقالعلا  ترتوت  ويلوي 2013  زومت / يف 

هذه يف  .اهيلإ  ةدوعلا  تلواحف  رصم ، ىلإ  اهمدقي  يتلا  هتادعاسم  يكريمألا  شيجلا 



وأ حيحصلا ، اهراسم  ىلإ  ةيرصملا  ةيكريمألا -   تاقالعلا  ةدوعب  ؤبنتلا  نكمُي  ال  ةلحرملا ،

.امهيراسم دعابت  نم  ديزم  ىلإ  نيبّرقملا  نيفيلحلا  نيذه  نيب  رمألا  ءاهتنا 

ىلع بعصلا  نم  ناك  ثداوحلل ، يلبقتسملا  راسملا  نأشب  ةريثكلا  كوكشلا  مضخ  يف 

هاندهش ام  ناك  كلذ ، عمو  .طسوألا  قرشلا  اهتسايسل يف  ةماع  ةيؤر  غوص  امابوأ  ةرادإ 

ىلع ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  ةيهام  ديدحت  ىلإ  ةرادإلا  هذه  اهيف  ترطضا  ةمئالم  ةظحل 

ًالضف يليئارسإلا ، ينيطسلفلا -  عارصلاو  ناريإ  عم  اهتاضوافم  ببسب  ةقد ، رثكأ  وحن 

حلاصم عم  ضراعتت  ديدحتلا  اذه  جئاتن  تناك  نإو  ةيروس ، يف  ةدعاصتملا  ةمزألا  نع 

تادر نم  كلذ  هراثأ  ام  مهف  نم  اننّكمُي  ام  وهو  ليئارسإ ، حلاصم  امك  برعلا  اهئاقدصأ 

ىلإ اًبنج  ليئارسإ  ةيؤر  ردانلا  نمف  يليئارسإلاو .) يدوعسلا   ) نيفرطلا نم  ةيوق  لعف 

امهتيؤر دامتعاب  نطنشاو  عانقإل  ّدجو  ّدكب  نالمعت  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  عم  بنج 

اهتوق بلج  ةرورض  نع  ًالضف  ةيسايسلاو ، ةيوونلا  ناريإ  تاين  نأشب  ةيبلسلاو  ةكرتشملا 

.امهتمدخ اهعضوو يف  ةروطتملاو  ةلئاهلا  ةيركسعلا 

ىلإ ةيلاحلا  ةّدحتملا  تايالولا  ةسايسل  ةهباشم  ةيخيرات  تالاح  نع  ثحبلا  يضفُي  امبر 

مانتيف يف برح  نم  بحسني  نوسكين  دراشتير  سيئرلا  اهيف  ناك  يتلا  ةبقحلا  ىلع  زيكرتلا 

تاقفن صيلقتو  نطولا ، ضرأ  ىلإ  ةيكريمألا  تاوقلا  ةداعإب  دّهعت  ذإ  تاينيعبسلا ؛ لئاوأ 

تايالولل يركسعلا  لخدتلا  نم  اًماع  رشع  ةعبرأ  ءاهنإو  ةيكريمألا ، ةحلسملا  تاوقلا 

باحسنالا ةسايس  دمتعي  امابوأ  سيئرلا  وه  اهو  .ةينيصلا  دنهلا  يف  يركسعلا  ةدحتملا 



قارعلا يف  ةدحتملا  تايالولا  يبرح  نم  اًماع  رشع  ةعبرأ  دعب  اهسفن  بابسأللو  اهسفن 

ديدجلا امابوأ  أدبمل  نأ  امك  جيلخلا ، ىلع  تايعادت  نوسكين  أدبمل  ناك  دقل  .ناتسناغفأو 

، نيأدبملا نيذه  نيب  مامتهالل  ةريثم  هبش  هجوأ  دجوتو  .اًضيأ  جيلخلا  ىلع  تايعادت  مويلا 

.اًقحال ةساردلا  هذه  اهشقانتس  يتلا  ةمهملا  قورفلا  ضعب  اًضيأ  كانه  نكل 

ةيضاملا رابتخالا  ةنمزأ  ًالوأ :
؛ يضاملا اههبشي يف  ام  اًيلاح  يرجت  يتلا  جيلخلا  اكريمأ يف  رود  ميوقت  ةداعإ  ةيلمعل  نإ 

ةيبرعلا جيلخلا  لودل  يماحلا  رود  ايناطيرب  نم  ةدحتملا  تايالولا  تعزتنا  نأ  دعبف 

عم طقف ، نيماع  دعب  كلذ  أدبو  ةرم ، نم  رثكأ  ةقالعلا  رتوت  رّركت  ماع 1971 ، ةسيئرلا يف 

ءاج ماع 1973 . ةيليئارسإلا يف  ةيبرعلا -  برحلا  ةيدوعسلا يف  هتداق  يذلا  طفنلا  رظح 

دعب كلذ  رركت  مث  ماع 1982 ، يف  نانبلل  ليئارسإ  حايتجا  ءانثأ  يف  يناثلا  رابتخالا 

كلذ دعب  ترهظ  ماع 2001 . ةدحتملا يف  تايالولا  ضرأ  ىلع  ةدعاقلا  ييباهرإ  تامجه 

فالخ اهِعبت  ماع 2003 ، يف  قارعلل  ةدحتملا  تايالولا  حايتجا  لوح  ةداح  تافالتخا 

رابتعالا انذخأ يف  اذإ  ماع 2011 . تأدب يف  يتلا  ةيبرعلا  تاضافتنالا  نأشب  اًقمع  رثكأ 

برح بقع  يف  نمزلا  نم  دقع  لاوط  رمتسا  يذلا  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  عافدنا 

لقألا ىلع  دقع  ّلك  ةرم  لءاستن  نأ  اننكمُي  يماع 1990 و1991 . نيب  ىلوألا  جيلخلا 

اًريبك يف اًرتوت  دهشي  هنأل  رثكأ  قيمع  يلاحلا  رابتخالا  نكل  اهتاياغو ، ةقالعلا  فادهأ  نع 



اهتفيلح عمو  ةيدوعسلاو ، رصم  نيتسيئرلا : نيتيبرعلا  اهيتفيلحب  نطنشاو  تاقالع 

ةماقإ ىلإ  امابوأ  ةرادإ  يعس  نع  ًالضف  ليئارسإ ، يهو  طسوألا ، قرشلا  اهيلإ يف  برقألا 

.ميدقلا ّودعلا  ناريإب ؛ ةديدج  ةقالع 

لودل ةدحتملا  تايالولا  ةيامحب  قلعتي  ام  يف  ساسألا  رجح  ًامئاد  ةيدوعسلا  تناك 

ىلإو ةيطفنلا ، اهتورثو  يفارغجلا  اهعقومو  اهتحاسم  ىلإ  كلذ  دوعيو  ةيبرعلا ، جيلخلا 

دوعس لآ  زيزعلا  دبع  كلملا  عامتجا  ىلإ  دوعي  امك  نيدلبلا ، نيب  زّيمملاو  ليوطلا  خيراتلا 

ىربكلا ةّرملا  ةريحبلا  يسنيوك يف  تارئاطلا  ةلماح  نتم  ىلع  تلفزور  نيلكنارف  سيئرلاب 

ةيكريمألا ةقالعلا  دوعصل  ناك  نيحلا  كلذ  ذنم  رياربف 1945 . طابش / سيوسلا يف  ةانقب 

، جيلخلا يف  يكريمألا  شيجلل  ماعلا  عضولا  ىلع  ةرطخ  بقاوع  اهطوبهو  ةيدوعسلا  - 

ةكلمملا مئادلا يف  يكريمألا  يركسعلا  دوجولا  ىلع  ةيدوعسلا  هتضرف  يذلا  رظحلا  ىدأو 

تايالولا نيب  ةيمهألا -  نم  هسفن  ردقلا  ىلع  ةلدابتم -   ةيركسع  طباور  ريوطت  ىلإ 

.ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلاو  نيرحبلاو  رطقو  تيوكلا  نم  ّلكو  ةدحتملا 

ام اًعون  اًضماغ  تسلا  جيلخلا  لود  نم  ّيأ  نمأ  ةدحتملا  تايالولا  مازتلا  يقب  كلذ  عم 

لامش فلح  يف  امك  ينوناق ، مازتلا  يأ  اهيدل  سيل  ةدحتملا  تايالولاف  ليوط ؛ تقول 

تاقافتا نم  مغرلا  ىلع  اهعيمج ، نع  وأ  لودلا  هذه  نم  يأ  نع  عافدلل  يسلطألا ،

فرتعُي ملو  .نيرحبلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلاو  رطقو  تيوكلا  عم  يعافدلا  نواعتلا 

امك وتانلا ،» جراخ  نم  نيتسيئر  نيتفيلح   » امهفصوب نيرحبلاو  تيوكلاب  ىوس  اًيمسر 



، ىلوألا جيلخلا  برح  ىتحف يف  .ةينمألا  ةدحتملا  تايالولا  تاكارش  نمض  نيبرقملا  يناث 

ءارو  » ةدحتملا تايالولا  تاوق  زكرمت  ةرورض  ىلع  ًامئاد  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  تّرصأ 

ىلإ ماع 2003  يف  يكريمألا  شيجلا  نويدوعسلا  داعأو  .ةكلمملا  ضرأ  ىلع  ال  قفألا ،»

.ةكلمملا هدوجو يف  ىلع  اًماع  رشع  ةثالث  يضم  دعب  ىرخأ  ةرم  قفألا » ءارو  »

جيلخلا لود  نع  عافدلا  يظفللا  ةدحتملا  تايالولا  مازتلا  ناك  ىرخأ ، ةيحان  نم 

ةلواحم يأ  نأ  ماع 1980  يف  رتراك  يميج  سيئرلا  نلعأ  نأ  ذنم  ةياغلل  اًيوق  ةيبرعلا 

تايالولل ةيويح » ةحلصم  ىلع  ءادتعا   » ّدعُتس ةيجراخ » ةوق   » نم جيلخلا  ىلع  ةرطيسلل 

امنيبو . (339)« ةيركسعلا ةوقلا  كلذ  يف  امب  ةيرورضلا ، لئاسولا  لكب   » ّدصُتسو ةدحتملا 

هوزغ باقعأ  يف  كاذنآ ، يتايفوسلا  داحتالا  ىلإ  ريذحتلا  اذه  هّجوُي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 

امه نيتيجيلخ  نيتلود  ىلإ  هتهّجو  ةدحتملا  تايالولا  نإف  ماع 1979 ، يف  ناتسناغفأ 

ةيامحل كرحتتس  نطنشاو  نأ  تحّضوو  اًيلاح ، ناريإو  نيسح  مادص  دهع  يف  قارعلا 

.زمره قيضم  ربع  ةحالملا  ةيرح 

هيمست امل  ةئطاشم  ةلود  اهتفصب  ةيجراخ ،» ةوق   » ناريإ رابتعا  ةبوعص  نم  مغرلا  ىلع 

، قباسلا يتايفوسلا  داحتالا  لحم  يف  تّلح  اهنإف  يسرافلا ،» جيلخلا   » اهسفن نطنشاو 

ملو ماع 1980 . ةيقارعلا يف  ةيناريإلا -   برحلا  ةيادب  عم  سيئرلا  اكريمأ  لغاش  حبصتل 

كلت تدوز  لب  ةيتيوكلا ، طفنلا  تالقان  ىلع  اهمَلَع  عفرب  ةدحتملا  تايالولا  ِفتكت 

ةعبرألا روهشلا  لالخ  ةيوجلا  تاوقلاو  ةيكريمألا  ةيرحبلا  نم  ةقفارمب  اًضيأ  تالقانلا 



تهنأ نم  يه  ةدحتملا  تايالولا  نإ  لوقلا  ةغلابملا  نم  سيلو  .برحلا  نم  ةريخألا  رشع 

قيرط نع  باصأ  اًخوراص  سأ  سأ  وي  ةيكريمألا  ةجرابلا  تقلطأ  ذإ  اًريخأ ؛ برحلا 

ةرورضب ناريإ  عانقإ  ىلإ  ىدأ  ام  ويلوي 1988 ، زومت / ةيندم يف  ةيناريإ  باكر  ةرئاط  أطخلا 

.نيرهش دعب  كلذ  قّقحتيل  مالسلا ، ىلإ  يعسلا 

ّلح سطسغأ 1990 ، بآ / يف  تيوكلا  وزغب  هشيج  نيسح  مادص  رمأ  نأ  دعب 

ةهجو نم  ةيبرعلا  جيلخلا  لود  ددهي  يذلا  سيئرلا  رطخلا  حبصيل  ناريإ  ّلحم  قارعلا يف 

بألا شوب  جروج  سيئرلا  ةرادإ  تلسرأ  يلاتلا ، ماعلا  علطم  يفو  .ةدحتملا  تايالولا  رظن 

رارقلا نأ  تفاللاو  .تيوكلا  ريرحتو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نع  عافدلل  يدنج  فلأ   540

اًدانتسا لب  يمسر ، ينمأ  مازتلال  ةباجتسا  نكي  اذهك مل  لئاه  يركسع  لخدتب  يكريمألا 

ةحفص نم  ةقيثو  لمج يف  ثالث  هيلع  تّصن  نطنشاوو  ضايرلا  نيب  صاخ  بيترت  ىلإ 

مهيضارأ ىلع  ءاقبلا  لاطأ  يكريمألا  وجلا  حالس  نأ  نويدوعسلا  رّرق  نيحو  . (340) ةدحاو

ماع 2003 - قارعلل يف  ةدحتملا  تايالولا  حايتجا  بقع  تناح  يتلا  ةظحللا  يهو  - 

ةيكريمألا عافدلا  ةرازو  نأ  نم  مغرلا  ىلع  رمألل  نطنشاو  تلثتماف  ةرداغملا ، هنم  اوبلط 

فلكُمو رّوطتم  ةيوجلا -  ناطلس  ريمألا  ةدعاق  يف  زكرم -  ءانب  وتلل  تهنأ  دق  تناك 

.(341) ةكرتشملا ةيوجلا  تايلمعلا  لجأ  نم  ناتسناغفأ ، اهيف  امب  اهتّمرب ، ةقطنملل 

يبرعلا عيبرلا  طوقس  اًيناث :



نيح ضايرلاو ، نطنشاو  نيب  ةيناثلا  رتوتلا  ةجوم  ماع 2011  يف  يبرعلا  عيبرلا  راثأ 

، عراشلا دوشحلا يف  تابلاطم  مامأ  كرابم  ينسح  يرصملا  سيئرلا  نع  اًعيرس  امابوأ  ّىلخت 

ىلإ كرابم  عمج  يذلا  قيثولا  فلاحتلا  نم  مغرلا  ىلع  ةينالع ، ليحرلا  هنم  بلط  هنإ  ىتح 

يلخت ةيدوعسلا  تّرسف  .اًماع  نيثالثلا  ىلع  تفراش  يتلا  همكح  ماوعأ  ىدم  ىلع  نطنشاو 

دهعلا ةنايخ  لاكشأ  نم  هنأبو  اًضيأ ، اهل  ةلاسر  هنأب  ميدقلا  اهفيلح  نع  ةدحتملا  تايالولا 

يف ًامهم  نكي  مل  .نيرخآلا  برعلا  اهئاكرشو  اهئاقدصأ  هاجت  اهمازتلا  يف  ةقثلا  مادعناو 

لامج هنبا  بيصنت  كرابم  تالواحم  معدي  هسفن مل  يرصملا  شيجلا  نأ  نييدوعسلا  ميوقت 

وهو هدمأ ، لاط  يذلا  لمألل  اًقيقحت  ةيادبلا  تاضافتنالا يف  امابوأ يف  ىأر  امنيبف  هل ؛ اًفلخ 

اًديدهت ةيدوعسلا  ةكلاملا يف  ةلئاعلا  اهيف  تأر  ةيبرعلا ، دالبلا  ةيطارقميدلا يف  ىلإ  لّوحتلا 

ةضافتنا نويدوعسلا  ّلغتسا  كلذ ، عم  .ىلوألا  ةجردلاب  ةكلمملا  رارقتسالو  اهتيعرشل 

.دسألا راشب  سيئرلا  طاقسإ  ةلواحمل  ةيروس  ةضافتناو  يفاذقلا  رمعم  طوقس  معدل  ايبيل 

املثم دسألا  هاجت  اهسفن  ةسايسلا  عبتتس  ةدحتملا  تايالولا  نأ  نويدوعسلا  ضرتفا 

نمألا سلجم  ىلع  ضرعُي  يركسع  لخدتب  يبرع  بلط  راظتنا  يأ  يفاذقلا ، هاجت  تلعف 

يسلطألا لامش  فلح  لالخ  نم  ّدرلا  مث  هيلع ، ةقفاوملا  يرجتل  ةدحتملا  ممألل  عباتلا 

.ةدحتملا تايالولا  ةدايقب  ةمهملاب  مايقلا  نيبغارلا يف  ّمضي  فلاحت  لالخ  نم  وأ  وتانلا ،) )

ضارتفا نإف  ةطلسلا ، نع  يحنتلا  ىلإ  ةرم  نم  رثكأ  دسألا  اعد  هسفن  امابوأ  نأ  امبو 

اًكبترم لظ  امابوأ  نكل  ةياهنلا ، اًيعقاو يف  ادب  يكريمأ  يركسع  لخدت  لوصح  ةيدوعسلا 



هتسايسل سيئرلا  فدهلا  ناك  ةياهنلا  يفف  .يبرعلا  ملاعلا  يف  رخآ  يركسع  طّروت  لايح 

ملاعلا رخآ يف  يركسع  طروت  بنجتو  ناتسناغفأو  قارعلا  نم  باحسنالا  وه  ةيجراخلا 

لخدت يأل  هتقفاوم  حنمي  نل  نمألا  سلجم  نأ  ايسور  تدكأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .يمالسإلا 

.رركتي نل  يبيللا  جذومنألا  نأو  ةيروس ، يف 

هاجت ىضم ، تقو  يأ  نم  رثكأ  ةبذبذتملا  هتسايس  هيلع  يلُمت  نأ  ثداوحلل  امابوأ  حمس 

نمب لاتقلا ، برعلا يف  نييمالسإلا  نيفرطتملل  ديازتملا  طارخنالا  عمو  .يروسلا  عارصلا 

لاسرإب ةرطاخملا  يف  اًددرت  رثكأ  جيردتلاب  امابوأ  حبصأ  ةدعاقلا ، ميظنت  رصانع  مهيف 

، ةيروسلا ةضراعملا  ىلإ  تابابدلاو ، تارئاطلل  ةداضملا  خيراوصلا  لثم  ةروطتم ، ةحلسأ 

« رمحألا طخلا   » يروسلا شيجلا  يّطخت  دعب  ىتحو  .نيفرطتملا  يديأ  ىلإ  يهتنت  نأ  ةيشخ 

رّبدت ةيواميكلا ، ةحلسألا  مادختسا  ىلإ  اًراركتو  اًرارم  ءوجللاب  امابوأ  هعضو  يذلا 

ةقفاوم عازتنا  ىلإ  ًالوأ  ىعسف  يركسعلا ، درلا  لهاجتيل  رمألا  يكريمألا  سيئرلا 

ديرجتل ايسور  اهتمّدق  يتلا  ةطخلا  ىلع  ىلوتسا  ّمث  اهيلع ، لصحي  مل  يتلا  سرغنوكلا 

، اًرهاب اًحاجن  سورلا  ةّطخ  تحجن  نأ  ةأجافملا  تناك  .ةيواميكلا  اهتناسرت  نم  ةيروس 

.ةيواميكلا ةحلسألا  نييروسلا  مادختسا  ّصخت  ةيفاضإ  ءارمح » اًطوطخ   » امابوأ تبنجف 

سيئرلا مكح  ةرتف  لاوط  اًدّمجم  ناك  يذلا  ناريإ ، ىلع  امابوأ  حاتفنا  كلذ  دعب  ءاج 

يناحور نسح  باختنا  عم  اًريخأ  امابوأ  ةردابم  ىلإ  حورلا  تّدُرف  داجن ، يدمحأ  دومحم 

ربمفون يناثلا / نيرشت  تاضوافملا يف  فانئتسا  ىلإ  ىّدأ  ام  ماع 2013 ، فيص  اًسيئر يف 



.ّلح داجيإل  ةّيدجو  ةديدج  ةّين  عم  يوونلا ، ناريإ  جمانرب  نأشب 

رثكأ امابوأ  ةرادإ  هرمضت  ام  نوكي  نأ  نم  ةيدوعسلا  فواخم  تاضوافملا  هذه  تراثأ 

ةرداب لصح -  نإ  قافتا -  ىلإ  لّصوتلا  نوكي  نلأ  يوونلا : ناريإ  جمانربل  ّلح  دّرجم  نم 

لهو نارهطو ؟ نطنشاو  نيب  ليوط  تقو  ذنم  ةدّمجملا  تاقالعلا  اًمامت يف  ةديدج  ةبقح 

ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  باسح  ىلع  يناريإلا  يكريمألا -  جارفنالا  اذه  نوكيس 

نيرشت رخاوأ  يف  نالعإلا  عم  ةوقب  فواخملا  هذه  تدعاصت  نييجيلخلا ؟ اهئافلحو 

عم ةدحتملا  تايالولا  اهترجأ  ماع 2013  يف  ةيرس  تاثداحم  نع  ربمفون 2014  يناثلا /

لكش امو  . (342) برعلا وأ  نييبرغلا  اهئافلح  نم  ايأ  ملعُت  نأ  نود  نم  نامُع  يف  ناريإ 

سيئرلا ةرداغم  لبق  ىتح  لعفلاب  ةيراج  تناك  تاثداحملا  هذه  نأ  ةمداص ، ةئجافم 

جارفنا قيقحت  نأشب  عّقوتملا  نم  اًقمُع  رثكأ  لدابتم  مازتلا  ىلإ  ريشي  ام  هبصنم ، داجن  يدمحأ 

ًانكمم يف ءيش  ّلك  ودبي  نييدوعسلا  رظن  ةهجو  نمف  ةيناريإلا ؛ ةيكريمألا -   تاقالعلا  يف 

.ناريإ هاجت  امابوأ  اهعبتي  ناك  يتلا  جارفنالا  ةسايس 

امابوأ أدبم  اًثلاث :
يف امابوأ  ةرادإ  ةسايس  لّكشي  ام  ليلحتل  ةدّقعمو  ةمهم  ةيفلخ  تاروطتلا  هذه  دعت 

تاسايس نع  تافالتخالا  دجن  نيأف  اًصوصخ ؛ جيلخلاو  اًمومع  طسوألا  قرشلا 

ىلإ اًديدحت  بطُخ  ثالث  ريشت  رارمتسالا ؟ دجن  نيأو  ةقباسلا ، ةيكريمألا  تارادإلا 



ةّدر ةسايس  اهنأ  وه  اًمومع  هب  فصوت  دق  ام  لضفأ  ٍةسايس  امابوأ يف  ريكفت  ةيصوصخ 

حاتتفا هتبطخ يف  بُطخلا : هذهو  .ةفرطتم  ةلدتعم ال  اهنأ  امك  ةيقابتسا ، ةسايس  ال  لعفلا ،

لغاه يف كاشت  عافدلا  ريزو  ةلخادمو  ربمتبس 2013 ، لوليأ / ةدحتملا يف  ممألا  ةسلج 

ريزو بئان  ةلخادمو  ربمسيد 2013 ، لوألا / نوناك  يف  نيرحبلا  يف  ةمانملا  راوح 

/ طابش نطنشاو يف  ةيلودلاو يف  ةيجيتارتسالا  تاساردلا  زكرم  زنريب يف  مايلو  ةيجراخلا 

رياربف 2014.

امبر طسوألا ، قرشلا  ةقطنمل  هتديقع »  » ةدحتملا ممألا  مامأ  هتملك  يف  امابوأ  زجوأ 

عبرألا ةيساسألا » حلاصملا   » هّامس ام  لّصفو  ىضم ، تقو  يأ  نم  اًحوضو  رثكأ  لكشب 

امب يف هفرصت ، تحت  يتلا  اهلك  لئاسولاب  اهنع  عافدلاب  دّهعتو  كانه ، ةدحتملا  تايالولل 

ءافلح ىلع  يجراخ  ءادتعا  يأ  نأ  ىلع  ةديقعلا  هذه  صنتو  . (343) ةيركسعلا ةوقلا  كلذ 

عافدب دهشتسا  ثيح  حلاصملا ، هذه  ىلوُأب  ساسم  وه  اهئاكرشو  ةدحتملا  تايالولا 

يماع نيب  جيلخلا  برح  تيوكلاو يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نع  بألا  شوب  سيئرلا 

نم زاغلاو  طفنلل  رحلا  قفدتلا  نامض  ةدحتملا  تايالولا  مازتلا  ّلح  نيح  يف  1990 و1991 ،

تناكف ةثلاثلا ، ةيساسألا  ةحلصملا  امأ  .ةيناثلا  ةبترملا  يف  يجراخلا  ملاعلا  ىلإ  جيلخلا 

ةدحتملا تايالولا  حماستت  نل  اًريخأو ، انبعش ،» ددهت  يتلا   » ةيباهرإلا تاكبشلا  كيكفت 

هذه نع  عافدلا  ةياغبو  .ةيروس  يف  ثدح  املثم  لماشلا  رامدلا  ةحلسأ  مادختساب 

ةوقلا رصانع  عيمج  مادختسا  « ـ ل ةدعتسم  ةدحتملا  تايالولا  نإف  ةيساسألا ، فادهألا 



ىرخأ حلاصم  قيقحت  ىلإ  هيعس  هنأ يف  حّرص  امك  . (344)« ةيركسعلا ةوقلا  كلذ  امب يف  انيدل ،

فرط نم  يكريمأ  ٍلعف  يأ  نع  عنتميس  ناسنإلا ، قوقحو  ةيطارقميدلا  لثم  كانه ،

.قارعلا نبالا يف  شوب  جروج  هفلس  هب  ماق  يذلاب  اًهيبش  اًيركسع  ًالعف  اميس  الو  دحاو ،

يعس هبصنم : هل يف  يقبتملا  تقولا  طقف يف  نيتيضق  ىلع  زيكرتلا  هتّين  اضيأ  امابوأ  نلعأ 

 - ينيطسلفلا عارصلا  ةيضقل  ّلح  ىلإ  لّصوتلاو  ةيوون ، ةحلسأ  كالتما  ىلإ  ناريإ 

هاجتاب ليوط  قيرط   » ةسيئر يف ةوطخ  نوكيس  ىلوألا  ةيضقلا  ّلح  نأ  ربتعاو  .يليئارسإلا 

نيتيضقلا اتلك  لح  نأو  لدابتملا ،» مارتحالاو  ةلدابتملا  حلاصملا  ىلع  ةينبم  ةفلتخم  ةقالع 

نم . (345) طسوألا قرشلا  يف  لماش » مالسل  ساسألا  رجح  عضو   » ةلزنمب نوكيس 

مهعارص يف  اهئافلحو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  معد  ىلإ  رشُي  مل  سيئرلا  نأ  ظحالملا 

مادختسا لالخ  نم  يبرعلا  ملاعلا  يف  اهذوفن  رشن  ةلواحم  لاطبإ  امبرو  ناريإ ، ءاوتحال 

[ قباسلا  ] ءارزولا سيئرو  ةيروس  دسألا يف  لثم  ءافلح  وأ  نانبل  هللا يف  بزحك  اهل ، ءالكو 

.قارعلا يكلاملا يف  يرون 

ناكمإ نكل  ةيروس ، يف  رئادلا  عارصلل  هتبطخ  نم  اًريبك  اًءزج  امابوأ  صّصخ 

، ةهج نمف  ديدحتلا ؛ ليحتسم  يقب  دسألا  ماظن  طاقسإل  ةيركسعلا  ةوقلا  همادختسا 

هنأو ةيواميكلا ، هتحلسأ  نع  يلختلاب  دسألا  عنقأ  ةوقلا  مادختساب  هديدهت  نأ  امابوأ  ىعّدا 

نكمي ام  نإ  لب  مئاد ، مالس  ىلإ  يضفي  نأ  هنكمي  يركسعلا ال  لمعلا  نأب  اًعنتقم  لازي  ال 

بارخلا  » نم تاقوأ  كانه  ىرخأ ، ةهج  نمو  .ةيسايسلا  ةيوستلا  وه  كلذ  ىلإ  يدؤي  نأ 



.يلودلا عمتجملا  كرحت  يعدتسيس  ام  نييندملا ، ةهجاوم  يف  ةياغلل  ريبك  فنعو  ميسجلا ،

تايالولا تناك  ةياغلل .» ةيساقلا  تارايخلا  ضعبو  اًديدج  اًريكفت  اذه  بلطتيسو 

قوقح ةيامح  يفو  ةيعامجلا  عئاظفلا  عنم  اهرودب يف  مايقلل  ةزهاج  ، » هلوق بسحب  ةدحتملا ،

لّخدتو ايبيل  يف  وتانلا  لّخدتل  ةدحتملا  تايالولا  معد  ةلثمأب  دهشتسا  ثيح  ناسنإلا ،»

ام نومضم  وه  ةباجإ  نود  نم  يقب  ام  نكل ، . (346) ةدعاقلا ميظنت  لاتقل  يلام  اسنرف يف 

ام اذإ  ةيروس ، ةميسجلا يف  عئاظفلا  فقول  هلعف  يلودلا  عمتجملا  ىلع  نأ  دقتعي  امابوأ  ناك 

سلجم يف  نيصلاو  ايسور  همدختست  يذلا  وتيفلا )»  )» ضقنلا قح  نابسحلا  يف  انذخأ 

رارقلا  » ذاختال ّدعتسم  ريغ  هسفن  امابوأ  ادب  .يركسع  لمع  يأب  مايقلا  عنمل  نمألا 

هاجتالا يف  نطنشاو  فارجنا  ىلإ  حملأ  هنإ  ىتح  هترورض ، ىلإ  راشأ  يذلا  يساقلا »

باحسنا وه  ملاعلا  ىلإ  ةبسنلاب  رطخلا  نإ  : » هلوق كلذو يف  باحسنالا ، وحن  يأ  سكاعملا ،

يأل نكمُي  ةماعزلا ال  اًغارف يف  ةكرات  برحلا ، نم  دقع  دعب  ةكرعملا  نم  ةدحتملا  تايالولا 

.(347)« هألمي نأ  رخآ  بعش 

قافخإ نمو  امابوأ ، باحسنا »  » نم يدوعسلا  طخسلا  ىدمب  ّيلودلا  َعمتجملا  أجافت 

ربوتكأ 2013، لوألا / نيرشت  يفف 18  ةيروس ؛ يف  برحلا  فقو  يف  نمألا  سلجم 

مل ةوطخ  يف  نمألا ، سلجم  يف  ةتقوملا  ةيوضعلا  لوبق  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  تضفر 

ةيدوعسلا ةيجراخلا  ةرازول  نايب  ركنتساو  ةدحتملا ، ممألا  خيرات  يف  ليثم  اهل  قبسي 

نأ نايبلا  ءاجو يف  .ةيروس  لعف يف  يأب  مايقلا  هقافخإو يف  سلجملل  ةجودزملا » ريياعملا  »



ىأرم ىلع  يواميكلا  حالسلاب  هقارحإو  هبعش  لتقب  ةيروس  يف  مكاحلا  ماظنلل  حامسلا  »

ناهربو عطاس  ليلد  وهل  ةعدار  تابوقع  يأ  ةهجاوم  نود  نمو  عمجأ  ملاعلا  نم  عمسمو 

ريمألا قفوف  . (348)« هتايلوؤسم لّمحتو  هتابجاو  ءادأ  نع  نمألا  سلجم  زجع  ىلع  غماد 

سلجم ةيوضع  ةيدوعسلا  ضفر  ناك  يموقلا ، نمألل  كلملا  راشتسم  ناطلس ، نب  ردنب 

لّوحت  » يف اًيلم  ةكلمملا  ترّكف  ذإ  اًديدحت ؛ ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  ةهجوم  ةلاسر  نمألا 

تارابختسالا زاهج  سيئر  لصيفلا ، يكرت  ريمألا  ركنتسا  امك  .نطنشاو  نع  اًديعب  ريبك »

ةيروس هاجت  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  ، (349) نطنشاو ةكلمملا يف  ريفسو  اًقباس ، ةيدوعسلا 

هتحلسأ نم  دسألا  ديرجت  اهمامتها يف  اكريمأ  رصح  ناك  ةفسؤملا .» « ـ اهفصوو ب ةدشب 

لمعب مايقلا  بنجتب  امابوأل  حمس   » ذإ رفاس ؛» لكشب  اًرداغ   » ًالعف بسحف  ةيواميكلا 

نم قناحلا  ةيدوعسلا  طابحإ  جرخ  اًريخأ ، . (350)« هبعش حبذ  ةلصاومب  دسأللو  يركسع ،

.نلعلا ىلإ  امابوأ  دهع  ةدحتملا يف  تايالولا  ةسايس  دّدرت 

ةكراشمب ةدحتملا  تايالولا  ةبلاطم  اًعبار :
ءبعلا

حرش رمأ  زنريب  مايلو  ةيجراخلا  ريزو  بئانو  لغاه  كاشت  عافدلا  ريزول  امابوأ  كرت 

لغاه يف حّرصف  هدودحو ؛ جيلخلا  اهئاكرش يف  نع  عافدلا  ةدحتملا  تايالولا  مازتلا  ىدم 

تايالولل نإف  ةينازيملا ، ىلع  تضرُف  يتلا  ةديدجلا  دويقلا  نم  مغرلا  ىلع  نأب  نيرحبلا 



اهئافلح نمأ ]  ] اًمامت ةمزتلم   » ىقبتس اهنأو  ةقطنملا ، يف  ةمئاد » حلاصم   » ةدحتملا

ىلع ليلدك  جيلخلا  يف  لعفلاب  تدشُح  يتلا  ةيكريمألا  لوصألا  دّدع  امك  اهئاكرشو .»

ىلإ لاسرإلل  نوزهاج  يدنج  مهنم 10.000  يدنج ، تلمش 35.000  ثيح  كلذ ،

ةيكريمألا عافدلا  ةرازو  تبصنو  .رمألا  ىضتقا  نإ  روفلا  ىلع  مهداتع ، لماكب  ةكرعملا 

مئاق جمانرب  اهيدل  ناك  امك  عالطتسالاو ، ةبقارملا  لجأ  نم  ةقطنملا  ةثادح يف  اهتزهجأ  رثكأ 

تغلب يتلا  ةحلسألا  عيب  تاقفص  بناج  ىلإ  اذه  ةيركسعلا ، جيلخلا  لود  ةردق  زيزعتل 

ةدحتملا تايالولا  تأشنأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  ماع 2007 . ذنم  رالود  رايلم  اهتميق 75 

، نيرحبلا يف  سماخلا  لوطسألل  اًرقمو  ةحودلا  يف  ةكرتشملا  ةيوجلا  تايلمعلل  اًزكرم 

تناك يلاتلابو  . (351) اهتاردق عيسوت  دصقب  رالود ، نويلم  كلذ 580  تاقفن  تغلبو 

.ةليوط ةرتفل  جيلخلا  ةيقاب يف  ةدحتملا  تايالولا  نإ  لوقت  ةلاسرلا 

ءانب ىلع  رثكأ  عافدلا  ةرازو  ديكأت  ىلإ  علطتن  : » لوقت ىرخأ  ةلاسر  لمح  لغاه  نكل 

ىلإ حمطن  اننأل  ةقطنملا ، يوقلا يف  يركسعلا  انروضح  لامكتسا  لجأ  نم  انئاكرش  تاردق 

تاديدهتلا عم  لماعتلا  ىلع  ةردقو  ةوق  رثكأ  ةقطنملا  هذه  انءاكرشو يف  انءافلح  ىرن  نأ 

نواعتلا سلجم  عم  لمعلا  ينعي  ديدجلا  يكريمألا  ديكأتلا  نأ  فاضأو  . (352)« ةكرتشملا

يميلقإلا يخوراصلا  عافدلا   » ريوطت عفد  لجأ  نم  هلالخ ، نمو  يبرعلا  جيلخلا  لودل 

يجيتارتسالا نواعتلل  ىدتنم  ءاشنإ  ىلإ  راشأو  لماكتملاو .» كرتشملا  ليغشتلل  لباقلا 

ةحلسألا عيب  تاقفص  زيجتس  نطنشاو  نأ  نلعأ  امك  زيجو ، تقوب  كلذ  لبق  يكريمألا 



تايالولا عافد  ءارزو  اعدو  هئاضعأ ، نيب  نواعتلا  زيزعتل  ةعومجمك  نواعتلا  سلجم  ىلإ 

لمعلاو طيطختلا  زيزعتل  يونس  عامتجا  دقع  ىلإ  نواعتلا  سلجم  لودو  ةدحتملا 

ويام رايأ / فصتنم  يف  ضايرلا  يف  تاعامتجالا  هذه  لوأ  دقُع  لعفلابو ، .نيَكرتشملا 

ىلع نواعتلا  سلجم  لود  نيب  تبشن  تافالخ  مضخ  دقُع يف  ظحلا  ءوسل  نكل  [، 2014]

ناوخإلا ةعامج  معد  يف  اهرارمتسا  نع  ًالضف  ينمأ ، قافتا  عيقوت  رطق  ضفر  ةّيفلخ 

اهئارفس بحس  ىلإ  نيرحبلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلاو  ةيدوعسلاب  عفد  ام  نيملسملا ،

نواعتلا سلجم  لود  نوكت  نأ  ناكمإ  لايح  ةّيدج  تالؤاست  كلذب  نيريثم  ةحودلا ، نم 

.ةدحتملا تايالولا  عم  كرتشملا  لمعلا  ىلع  ةرداق  ةدحو 

نواعتلا سلجم  لودل  دّحوم  يخوراص  عافد  عرد  ءاشنإ  ىلإ  لغاه  ةوعد  يف  نكي  مل 

نكل كلذ ، قيقحت  لجأ  نم  ةّدع  دوقعل  ةدحتملا  تايالولا  تطغض  ذإ  ديدج ؛ ءيش 

امابوأ ةرادإ  ديدشت  ىلع  ءوضلا  طّلس  هبلطم  نأ  ّالإ  .لامآلل  ةبيخم  ًامئاد  تناك  جئاتنلا 

ىلإ مهعفد  ةيغب  جيلخلا  يف  برعلا  اهئاكرشل  ةيركسعلا  ةردقلا  ءانب  ةرورضب  ديدجلا 

ىلإ اًرظن  ةرورض  بلطملا  اذه  ادب  .رثكأ  مهسفنأ  ىلع  مهدامتعاب  يناريإلا  يدحتلا  ةهجاوم 

ةيجيتارتسالا ةقاشرلا   » وهو الأ  ةمانملا ، يف  لغاه  ةبطخ  يف  ّدجتسم  موهفم  روهظ 

فشقتلاب ةيضاقلا  سرغنوكلا  رماوأ  ّلظ  يف  ملاعلا ، ةيكريمألا يف  تاوقلا  رشن  يف  ةديدجلا »

انريثأت ىدم  نأ  ملعن  : » قايسلا اذه  يف  لاق  ثيح  يكريمألا ، يركسعلا  قافنإلا  يف 

ةوق زيزعت  يلاتلاب  بلطتي  ام  اًضيأ ،» اهدودح  ريدقت  ىلعو  انتوق  ىلع  دمتعي  انتماعزو 



يف ىرخأ  نكامأو  طسوألا  قرشلا  يف  اهئاكرشو  ةيركسعلا  ةدحتملا  تايالولا  ءافلح 

.(353) ملاعلا

تافالخ  » دوجوب هيف  ّرقأ  وهف  ةحارص ؛ رثكأ  نطنشاو  يف  زنريب  مايلو  باطخ  ناك 

لودو ةدحتملا  تايالولا  نيب  ةكارشلا  « ـ امهنم ل ٍلك  تاريسفت  نأشب  نيبناجلا  نيب  ةيقيقح »

مهل نيديعب » ناريج  « ـ ةيبرعلا ب جيلخلا  لودو  ةدحتملا  تايالولا  فصو  امك  جيلخلا ،»

ّنيعتي ناك  . (354)« ةفلتخم ءارآ  نيلماح  ىقبنس  اننأ  دّكؤملا  نم  و« ةفلتخم  ديلاقتو  خيراوت 

نأ دعب  ةدحتملا  تايالولا  تباصأ  يتلا  قاهرإلا  ةلاح  مّهفت  نواعتلا  سلجم  لود  ىلع 

نأ عقوتملا  نم  ناك  ثيح  ناتسناغفأو ، قارعلا  يف  نيتليوط  نيبرح  ةريخألا  تضاخ 

انك اذإ  امع  نويكريمألا  لءاستي  نأ  يعيبطلا  نم  و« تايولوألا » بيترت  ةداعإ   » ىلإ ىعست 

كلذ عم  جيلخلا  يقب  طسوألا .» قرشلاب  مامتهالا  نم  ردقلا  اذه  هيجوت  ىلإ  ًالعف  ةجاحب 

اًيروحم اًرمأ   » كلذك ةكارشلا  تيقبو  ةيكريمألا ،» ةينطولا  حلاصملا  ىلإ  ةبسنلاب  اًيروحم  »

ٍديدجت ىلإ  عقاولا  يف  جاتحت  تناك  اهنكل  ةينطولا ،» جيلخلا  لود  حلاصم  ىلإ  ةبسنلاب 

زيزعتو ةيميلقإلا  تاعارصلا  صيلقتو  راهدزالاو  نمألا   » ىلع ٍديدج  ٍزيكرت  عم  ٍشاعنإو 

.(355)« ةيددعتلاو حماستلا 

لالخ نم  ةيناريإلا  ةيوونلا  ةيضقلا  ّلحل  ةصرفلا  امابوأ  ةرادإ  تزهتنا  كلذ ، عم 

راشأ ثيح  ةئملا ، يف  زواجتت 50  ال  اهحاجن  ةصرف  نأ  اًديج  كردت  يهو  تاضوافملا ،

مزتعت نطنشاو  نأو  ةدع ، ماوعأ  ذنم  ةرم  لوأ  ناريإ  تاينل  اًرابتخا  لّثمت  اهنأ  ىلإ  زنريب 



لايح نواعتلا  سلجم  لودو  ةدحتملا  تايالولا  تافالتخا  نم  مغرلا  ىلع  .اهب  مايقلا 

تايجيتارتساو لمع  جمانربو  ةيضرأ  داجيإل  اًعم  لمعلاب  مامتهالا  نافرطلا  كراشت  ناريإ ،

نم ةيتآلا  كلت  اهيف  امب  ةيبرعلا ، جيلخلا  لود  هجاوت  يتلا  تاديدهتلا  عم  لماعتلل  ةكرتشم 

.يبرعلا عيبرلا  تلعشأ  يتلا  مهدالب ، لخاد » »

، ريبك لامتحا  ةمثو  رظن ، ةداعإل  عضخت  جيلخلا  هاجت  امابوأ  ةرادإ  ةسايس  نأ  كش يف  ال 

ام رارغ  ىلع  ريبك  رييغت  ثدحي  نأ  يوونلا ، ناريإ  جمانرب  نأشب  قافتا  ىلإ  لصوتلا  لاح  يف 

سيئرلل يساسألا  دعاسملا  كيس ، يراغ  ناكو  .نيصلا  ىلع  نوسكين  حتفنا  نيح  ثدح 

ةعبرأ دّدح  نأ  يماع 1979 و1980 ، نيب  نئاهرلا  ةمزأ  ءانثأ  ناريإ يف  عوضوم  رتراك يف 

كلذو ىربك ، تالوحت  ةسمخب  جيلخلا  هاجت  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  اهيف  ترم  تاقوأ 

برعلا اهئاكرشل  ةيامحلا  نيمأت  ةلأسم  ماع 1971  يف  ةدحتملا  تايالولا  تّلوت  نأ  ذنم 

« أدبم  » ىلع لعف  ةّدر  لّثمي  ديدج  أدبم »  » يتأي سيئر  لك  قفار  اًبيرقتو ، .ايناطيرب  نم  ًالدب 

رصانعلا ديدحت  كيس  لواح  اذل ، .ضرألا  ىلع  ةيراجلا  ثداوحلا  ىلع  وأ  هقبس  نم 

أدبملا اذه  نأ  ىأرو  ةدحتملا ، ممألا  هتبطخ يف  ىلع  ءانب  ئشانلا  امابوأ » أدبم  « ـ ةسيئرلا ل

جذومنألا  » ىلع عطاس  لاثمو  ةقباسلا » ةدحتملا  تايالولا  تاسايس  ميسج يف  لّوحت   » وه

ةيلاثملا نم  حوضوب  ولخي  هنأب  هفصو  امك  .هعبتا  يذلا  ةيلودلا » تاسايسلا  يف  يعقاولا 

امابوأ أدبم  لّثمي   » ثيح ةحوتفملا ، تاياهنلا  تاذ  تامازتلالا  وأ  ىربكلا  فادهألاو 

امك نكمأ ، نإ  فارطألا  ددعتو  لادتعالا  هاجتا  ةدحتملا  تايالولا  ةسايسل  فيرعت  ةداعإ 



.(356)« لجخ نود  نم  تاذلا  لوح  روحمتلا 

ةسايسلا طارخنا  تارود  شتيفوناتسيس  نفيتس  يبمولوكلا  روسفوربلا  عّبتت 

ام ةبقح  هنّمض  فرطتملا ،) ) Maximalist ناونعب باتك  يف  اهباحسناو  ةيكريمألا  ةيجراخلا 

مّدقو . (357) امابوأ سيئرلا  ىلإ  نامورت  يراه  سيئرلا  نم  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  دعب 

ءاسؤرلل ةلثمأ  ناغير  دلانورو  يدينيك  نوجو  نامورت  يراه  نم  الك  شتيفوناتسيس 

ةجرد ىلإ  ملاعلا  يف  اهتطلسو  ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  ةوقب  اومعد  نيذلا  نيفرطتملا » »

ىلع لعف  ةدر  يفو  .يبعشلا  معدلا  دافنتسا  امك  اهرداصم  دافنتساو  مازتلالا  طارفإلا يف 

كاراب نآلاو  نوسكين  دراشتيرو  رواهنزيأ  تياود  لثم  فشقتلا ،»  » ءاسؤر ىتأ  كلذ ،

ةهوركم بورح  نم  ةدحتملا  تايالولا  لاشتنا  ةمهم  اًعيمج  ءالؤه  هجاو  ثيح  امابوأ ،

.ناتسناغفأو قارعلاو  مانتيفو  ايروك  بورح  يهو  ةفلكم ، وأ  ةرثعتمو 

هبشلا هجوأ  نوسكين -  أدبم  اًسماخ :
فالتخالاو

نوسكين سيئرلا  هدمتعا  يذلا  وهو  اًريثك ، هب  رّكذي  رخآ  أدبم  امابوأ  أدبم  قبس 

نع اهتيلوؤسم  ءاليإو  مانتيف  برح  نم  ةدحتملا  تايالولا  صيلخت  لجأ  نم  هب  حفاكيل 

نوسكين راثأ  .نطولا  ىلإ  ةيكريمألا  تاوقلا  ةداعإو  نييميلقإلا  اهئافلح  ىلإ  يملاعلا  نمألا 

نم ديزمب  هحضوأو  ماوغ ، ةريزج  اهاقلأ يف  ةبطخ  ويلوي 1969 يف  زومت / ًالوأ يف  رمألا 



نم ربمفون  يناثلا / نيرشت  مانتيف يف  برح  نأشب  ةمألا  ىلإ  اههجو  ةبطخ  تاليصفتلا يف 

: ةسيئر طاقن  ثالث  مّدق  ثيح  هسفن ، ماعلا 

.اهب تدهعت  يتلا  تامازتلالاب  ةدحتملا  تايالولا  كّسمتت  - 

نمؤتس اننمأل » اًيرورض  اهءاقب  ربتعن  ةمأ   » وأ اًفيلح  ىرخأ  ةيوون  ةوق  تدده  اذإ  - 

.ةيامح عرد  ةدحتملا  تايالولا 

دنع ةيداصتقالاو  ةيركسعلا  ةدعاسملا  رّفونس  ، » ناودعلا نم  ىرخأ  تالاح  يف  - 

يك ةرشابم  ةدّدهملا  ةمألا  ىلإ  رظننس  اننكل  اهب ، اندهعت  يتلا  تامازتلالا  قفو  اهبلط 

.(358)« اهنع عافدلل  ةيرشبلا  ىوقلا  ريفوت  ةسيئرلا يف  ةيلوؤسملا  لمحتت 

نكل ةريخألا ، ةلاحلا  ةرشابم يف  طرخنتس  ةدحتملا  تايالولا  تناك  نإ  اًحضاو  نكي  مل 

ةيركسعلا ةدعاسملا  ميدقتو  ةحلسألا  عيب  تاقفص  اهمازتلا  رارمتسا  دكأ  أدبملا 

هبيردتو ةيبونجلا  مانتيف  شيج  حيلست  ىلإ  نوسكين  ةسايس  تمجرُتو  . (359) اهئافلحل

«. برحلل ةمنتف   » اهنأب ةسايسلا  هذه  تفصوو  ةدحتملا ، تايالولا  باحسنا  عم  نمازتلاب 

ناريإ يتزيكر »  » ىلع ةمئاقلا  ةيكريمألا  ةوقلا  عضو  ىلإ  جيلخلا ، ىلع  هقيبطتب  أدبملا ، ىعسو 

، ناريإ هاش  ىلع  ىلوألا  ةجردلاب  نوسكين  دمتعاف  .يناطيربلا  ةيامحلا  رود  لحم  ةيدوعسلاو 

ةيدوعسلا يف ةيبرعلا  ةكلمملا  نأل  تيغرتوو ، ةحيضف  بقع  ماع 1974  هتلاقتسا يف  ىتح 

« ناريإ ىلإ  ليملا   » نأ الإ  اًريثك ، ناريإ  نم  فعضأ  ةيركسعلا  ةيحانلا  نم  تناك  نيحلا  كلذ 

ماع 1979. هاشلا يف  حيطأ  نأ  ىلإ  دروف  دلاريج  هتفيلخ  عم  رمتسا 



اًضعب كانه  نكل  ةمات ، تسيل  نوسكينو  امابوأ  يأدبم  نيب  هبشلا  هجوأ  نأ  ّكش يف  ال 

لاشتنال ةلثامم  اًعاضوأ  نيسيئرلا  الك  هجاو  ًالوأ ، .رابتعالا  يف  اهذخأ  ردجيو  اهنم ،

ءاّرج قهرم  يكريمأ  روهمج  ةهجاوم  يف  ةفلكُمو  ةليوط  بورح  نم  ةدحتملا  تايالولا 

ءاقدصألا ىلإ  ةبسنلاب  ام ، ّدح  ىلإ  نيضماغ  نآدبملا  يقب  .ةيركسعلا  تاقفنلاو  برحلا 

يركسع لمعب  مايقلا  ةقدلا  هجو  ىلع  نطنشاو  ررقت  ىتم  ادّدحي  مل  ثيح  موصخلاو ،

تايالولا نم  عافدلا  يف  ىلوألا  ةيلوؤسملا  لقن  ىلإ  نايعسي  ىتمو  اهئافلح ، نع  اًعافد 

لكشب امابوأ  أدبم  فشكي  ذإ ال  اًضيأ ؛ ةنّيب  تافالتخا  دجوي  .ءافلحلا  ءالؤه  ىلإ  ةدحتملا 

نأ نم  مغرلا  ىلع  لمتحملا ، يوونلا  ناريإ  ديدهت  عم  لماعتلا  نطنشاو  يونت  فيك  رشابم 

يف برعلا  اهئاكرشو  ةدحتملا  تايالولل  اًيدج  اًقلق  لّكشي  هوبشملا  يوونلا  اهجمانرب 

نم فيلح  يأل  عرد »  » نيمأتب اًدعاو  عضولا ، اذه  عم  نوسكين  لماعت  نيح  يفف  جيلخلا ؛

أدبم بنجتي  اننمأل ،» اًيرورض  اًرمأ  اهءاقب  ربتعن  ةمأ   » يأ وأ  ةدحتملا ، تايالولا  ءافلح 

امك ال جيلخلا ، ىلإ  دتمي  امبر  يذلا  يكريمألا  عدرلا  عاونأ  نم  عون  يأ  ىلإ  ةراشإلا  امابوأ 

برح انلعف يف  امك  انئاكرشو  انئافلح  ىلع  يجراخلا  ءادتعالا  ةهجاوم   » الإ ةرادإلا  مزلُي 

ةقباسلا يف ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةريزو  نأ  ملعن  امدنع  اًدج  تفال  لافغإلا  اذه  جيلخلا .»

« ةيوونلا اكريمأ  ةلظم   » عيسوت ماع 2009  يف  تحرتقا  نوتنيلك ، يراليه  امابوأ ، دهع 

.(360) يناريإلا ديدهتلا  نم  برعلا  اهئاكرشو  ليئارسإ  ةيامحل 

اهنأ ىلع  ناريإ  ىلإ  امابوأ  ةرادإ  رظنت  نأ  دعبتسملا  نم  نأ  سيئرلا يف  فالتخالا  نمكي 



ذإ نارهط ؛ عم  يوون  قافتا  ماربإ  ققحت  ول  ىتح  جيلخلا ، اهتسايس يف  ةيساسألا يف  ةزيكرلا 

امهعمجي نيدلب  نيب  ةقيمعلا  كوكشلاو  ةبراضتملا  حلاصملاو  ةقلاعلا  اياضقلا  نم  دجوي 

لضفأ يف  امهنيب  يئزج  جارفنا  نم  رثكأ  قيقحت  نود  لوحي  ام  ليوط ، تقو  ذنم  ءادعلا 

جيلخلا لود  عم  ربكأ  ةكرتشم  حلاصم  ةدحتملا  تايالولا  ىدل  ىقبي  ثيح  لاوحألا ،

؛ ناريإ ىلإ  ليملا »  » نع اًضوع  لودلا  هذه  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  ليم »  » ىقبيس اذل  .ةيبرعلا 

كلذ نم  مهألاو  اًيسايسو ، اًيداصتقا  اًريثك  ىوقأ  مويلا  يه  نواعتلا  سلجم  لود  نإ  ذإ 

ناكو .نيرشعلا  نرقلا  تاينيعبس  لئاوأ  نوسكين يف  أدبم  مايأ  هيلع يف  تناك  امم  اًيركسع ،

، هاشلا مكح  ناّبإ  اهحيلستو  ةيناريإلا  ةيركسعلا  ةوقلا  معد  ىلإ  ىعس  دق  نوسكين 

.جيلخلا يف ةيامحو  ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  نع  عافدلل  ىلوألا  ةجردلاب  هيلع  دمتعاو 

لودلا ةوق  عّسوت  ىلع  زّكري  هنإ  ثيح  كلذ ، ضيقن  امابوأ  أدبم  فده  ودبي  لباقملا ،

.جيلخلا ىلع  ةنميهلا  ناريإ يف  حومط  هجو  ٍّدس يف  ءانب  فدهب  ةيركسعلا  ةيبرعلا 

تاقالعلا يف  ةديدج  ةحفص  حتف  ىلإ  امابوأ  أدبم  ىعسي  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

رتوتلا فّفخي  نأ  اًضيأ  هنأش  نم  جارفنا  ىلإ  لّصوتلا  نكمأ ، نإو  ةيناريإلا ، ةيكريمألا - 

قيقحتب همامتها  نع  ًالعف  برعأ  دق  يناحور  سيئرلا  ناك  .جيلخلا  اهناريجو يف  ناريإ  نيب 

ءانثتساب نواعتلا  سلجم  لود  مصاوع  ةرايزل  فيرظ  داوج  هيتجراخ  ريزو  لسرأف  كلذ ،

/ رايأ لئاوأ  يف  مهيأر  اوّريغ  نييدوعسلا  نكل  اههاجت ، ةفاسمب  تظفتحا  يتلا  ضايرلا 

هاجتالا تاراشإ  تلمشو  .دعوم  ديدحت  نود  نم  تاثداحم  ءارجإ  ىلإ  هوعدو  ويام 2014 



، نارهط ىلإ  حابصلا  دمحألا  حابص  خيشلا  تيوكلا  ريمأ  ةرايز  لضفأ  ةقالع  وحن 

امك .نيدلبلا  نيب  ءاملا  تحت  زاغ  بيبانأ  طخ  ءاشنإل  ناريإو  نامُع  نيب  دقُع  يذلا  قافتالاو 

ّلح ىلإ  لّصوتلا  نأشب  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلاو  ناريإ  نيب  ةّيرس  تاثداحم  اًضيأ  ترج 

داكي كلذب ، ماع 1971 . ناريإ يف  اهتلتحا  يتلا  ثالثلا  رزجلا  نأش  عازنلا يف  صوصخب 

سلجم لود  نيب  اًضيأ  جارفنالا  ليهست  دّكؤي  نأ  ةدحتملا  تايالولاو  ناريإ  نيب  جارفنالا 

تايالولا ءافلح  ىلع  نأ  نوسكين -  امك  امابوأ -  حضوأ  لاح ، يأ  يفو  .ناريإو  نواعتلا 

ةدحتملا تايالولا  ىفاعتت  يذلا  تقولا  رثكأ يف  مهسفنأ  ىلع  دامتعالا  ىلإ  يعسلا  ةدحتملا 

.ةيجراخلا اهبورح  نم 
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عساتلا لصفلا 
 - ةيدوعسلا تاقالعلا  لّوحتلا يف  ريثأت 

يميلقإلا يدوعسلا  رودلا  ةيكريمألا يف 
يمقبلا يقوزرملا  روصنم  ...... 

بقعأ يذلا  رتوتلا  لثم  ةقيمع ، تامزأب  ةيكريمألا  ةيدوعسلا -  تاقالعلا  ّرمت 

لايح فقاوملا  فالتخا  نأشب  ةنهارلا  ةمزألاو  ربمتبس 2001 ، لوليأ / ثداوح 11 

تاقالعلا هب  ّرمت  يذلا  رّتوتلا  ريثأت  ىدم  نع  لؤاستلا  ودبي  انه  نم  .يبرعلا  عيبرلا  ةرهاظ 

ةيقافتا ىّمسي  ام  عم  ماع 1945  أدب يف  يذلا  يجيتارتسالا  امهفلاحت  اًيلاح يف  نيدلبلا  نيب 

ساكعناو نمألا ،] لباقم  طفنلا  لئاقلا : أدبملا  ىلإ  دنتسي  يذلا  ( ] W. Eddy  ) يديإ ميلو 

.يميلقإلا يدوعسلا  رودلا  ىلع  ريثأتلا  اذه 

نيدلبلا نيب  تاقالعلا  ًالوحت يف  كانه  نأ  ىلع  ثحبلا  اذه  ةسيئرلا يف  ةحورطألا  موقت 

امك .ةقطنملا  يدوعسلا يف  رودلا  فيرعت  ةداعإ  ىلإ  يدؤي  ام  جئاتنو ،) بابسأو  قايس  هل  )

اًيلوأ اًروصتو  ةيدوعسلا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةسسأمل  اًيئدبم  اًحرتقم  ثحبلا  مّدقُي 

.ةقطنملا يف  يدوعسلا  رودلا  فيرعت  ةداعإل  ةمّدقم  امهنوكل  ةدايقلا ، ةيجيتارتسال 

: طاقن عبرأ  ةحلصمل  انه  لداجنسو 

ةهج نم  لّثمتي  قايس ، لوحتلا  اذهلو  .نيدلبلا  نيب  تاقالعلا  يف  لّوحت  كلانه  - 



لثمتي ىرخأ ، ةهج  نم  .ةيدوعسلا  لخاد  اهتعيبط يف  ةطلسلا ؛ ةينب  ىلع : تأرط  تاريغتب 

«. مرغملاو منغملا  ماستقا   » انه اهيّمسن  يتلا  ةديدجلا  ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  يف  اًضيأ 

.لّوحتلا اذهل  اًقايس  انرظن  نالماعلا يف  ناذه  لكشيو 

ةسايسلا يف  اًيروحم  اًزكرم  لّتحت  تاّفلم  يف  لّثمتت  لّوحتلا  اذهل  بابسأ  كلانه  - 

 - يكريمألا براقتلا  مث  نمو  يروسلا  فلملاو  يرصملا  فلملا  ةيدوعسلا : ةيجراخلا 

نيضقانتم نيفقوم  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولاو  ةيدوعسلا  يأ  نادلبلا ، فقيو  .يناريإلا 

ةدحتملا تايالولا  مازتلاب  نييدوعسلا  ةقثل  قيمع  زازتها  بّبستي يف  ام  تافلملا ، هذه  نم 

.ّمهملا يبرعلا  مهدلب  نمأ 

مئاقلا فلاحتلا  نيدلبلا ، نيب  ةيئانثلا  تاقالعلا  اهب  ّرمت  يتلا  ةمزألا ، هذه  يهنُت  نل  - 

لّثميو .ديدجلا  قايسلا  عم  ملقأتي  رخآ  ىوتسم  ىلإ  تاقالعلا  ذخأ  ىلع  لمعتس  لب  امهنيب ،

ماع يف  ةدوقعملا  طفنلا  لباقم  نمألا  ةقفص  تايطعم  ةياهن  ىوتسملا  اذه  ىلإ  لاقتنالا 

نوكتس ًالوأ ، نيتفصب : ديدجلا  ىوتسملا  اذه  ُفصّتيو  .ةديدج  تابيترت  ةيادبو  ، 1945

امك رودلا  اذه  ةدحتملا  تايالولا  يدؤت  نلو  اهنمأ ، نع  لوألا  عافدلا  طخ  يه  ةيدوعسلا 

دمألا ديعب  ٍنواعت  نم  نيدلبلا  نيب  نواعتلا  لّوحتيس  اًيناث ، ماع 1945.  ذنم  لعفت  تناك 

ةينآ تايلمع  ىلع  ّينبم  دمألا  ريصق  ٍنواعت  ىلإ  ةكرتشملا ، حلاصملا  تاءالمإ  ىلع  ّينبم 

ىوتسملا اذه  ىلع  اًيوق  اًرشؤم  يبرعلا  عيبرلا  يف  يدوعسلا  رودلا  لّثميو  .عفانملا  لدابتل 

(. رصمو نيرحبلا  اهرود يف   ) ديدجلا



نمأ ىلع  ةدحتملا  تايالولاو  ةيدوعسلا  نيب  تاقالعلا  يف  ّريغتلا  اذه  سكعني  - 

يميلقإلا يدوعسلا  رودلا  ّرمي  كلذ ، ةجيتنو  .ةيجيتارتسالا  اهحلاصمو  ةيدوعسلا 

.فيرعت ةداعإ  ةيلمعب 

يف لّوحتلا  اذه  ىلع  اًيوق  اًرشؤم  يبرعلا  عيبرلا  تاروث  يف  يدوعسلا  رودلا  لّثمي 

لماعتلل ايجيتارتسا  ريوطت  نويدوعسلا يف  حجن  ذإ  اًقحال ؛ هنايبت  لواحنس  امك  تاقالعلا ،

ماهلتسا دض  لخادلا  نيمأت  ًالوأ ، فادهأ : ةثالث  قيقحت  ىلع  مهدعاست  يبرعلا ، عيبرلا  عم 

لودلا ةدافتسا  نم  ّدحلا   ، اًريخأ و ةفيلحلا ؛ ةمظنألا  معد  اًيناث  يبرعلا ؛ عيبرلا  تاروث 

امك يبرعلا  عيبرلا  فيرعت  ايجيتارتسالا يف  هذه  لثمتتو  .يبرعلا  عيبرلا  عاضوأ  نم  ةسفانملا 

.بجاو ءاقشألا  نع  ملظلا  عفر  نكل  ةنتف ، ةروثلا  يلي :

نيرحبلا تءاش ، ىتم  ةروثلا  ةضراعم  ًالوأ ، نيرمأ : نم  ةيدوعسلا  فيرعتلا  اذه  نّكم 

ىلع لاثم  ةيروسو  تءاش ، ىتم  اهمعدو  ةنتف ،) ةروثلا  حبصت  اهدنعو   ) كلذ ىلع  لاثم 

فصوب ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  ميقلا  بسحب  اًبجاو ، معدلا  حبصي  اهدنعو   ) معدلا اذه 

ضرغب اًبجاو  معدلا  نوكيو  .يمالسإلا  نيدلا  طبهمو  ةيبرعلا  ةمألا  أشنم  ةيدوعسلا 

(. مهنع هملظ  عفرو  مكاحلا  ماظنلا  كتف  ةهجاوم  ىلع  لّزعلا  ءاقشألا  ةدعاسم 

نم اًحاتفم  هتاردقو ، هذوفن  ىلإ  دنتسملا  يدوعسلا ، رودلا  ايجيتارتسالا  هذه  تلعج 

فقاوم نيب  اًقيمع  اًضقانت  اًضيأ  تفشك  اهنكل  .يبرعلا  ملاعلا  ةباوبو  ةقطنملا ، حيتافم 

ةهج نم  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولاك  نييديلقتلا ، اهئافلحو  ةهج ، نم  ةيدوعسلا 



اًددهُم نوكيس  يبرعلا  عيبرلا  عم  ةيدوعسلا  لماعت  يبسنلا يف  حاجنلا  اذه  نإ  مث  .ىرخأ 

ةماعزلاو ةدايقلا  ةّصنم  ىلإ  لوصولل  ةيجيتارتسا  ةيؤر  ريوطت  ِرجي  ام مل  رارمتسالا ، مدعب 

ةياهن حرطنسو يف  حلاصملاو .) نمألا  نامضل  يليلحت ، بسحب  ةديحولا ، ةليسولا  اهنوك  )

ةماعزلاو ةدايقلا  ةيجيتارتسالو  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةسسأمل  اًيئدبم  اًروصت  ثحبلا  اذه 

.طسوألا قرشلا  ميلقإل  نيتيدوعسلا 

يرجي امهنيب ، مئاقلا  فالخلاو  ةيكريمألا  ةيدوعسلا -  تاقالعلا  فلم  لوانت  دنع 

يف اًرّثؤم  ًالماع  هفصوب  يدوعسلا  لخادلا  ىلإ  قّرطتلا  يرجي  ال  ًالوأ ، نيتطقن ؛ لهاجت 

نم تاقالعلا  هريثأتو يف  يكريمألا  لخادلا  ىلع  ليلحتلا  رصتقي  لب  ةيئانثلا ، تاقالعلا 

ينمألا نواعتلا  تالاجم  يف   ) نيدلبلا نيب  ةيئانثلا  تاقالعلا  نع  ثيدحلا  ىلعو  ةهج ،

، نابسحلا يف  قايسلا  ذخأ  يرجي  ال  اًيناث ، .ىرخأ  ةهج  نم  يسايسلاو ) يداصتقالاو 

.روطس نم  يلي  ام  حضونس يف  امك  ةادأ ،» لعاف / : » ةيئانث ةعيبط  هل  ًالماع  هفصوب 

ةيجهنملا - 

هذه تاودأ  زربأ  لّثمتتو  .ةيليلحتلا  ةيفصولا  ةيجهنملا  ىلع  اًساسأ  ثحبلا  اذه  دمتعي 

، عوضوملا نع  ةحاتملا  تايبدألا  ثحبلا  اذه  لوانتي  ثيح  نومضملا ، ليلحت  ةيجهنملا يف 

ةيبرعلا ةكلمملا  يف  مكحلل  يساسألا  ماظنلاك   ) ةقالعلا تاذ  رداصملاو  صوصنلاو 

ةيدايسلا بصانملا  يف  نيلوؤسملا  نييعتل  ةيكلملا  رماوألاو  ةعْيبلا ، ةئيه  ماظنو  ةيدوعسلا ،

نييركسعلا نيلوؤسملا  تاحيرصتو  ةيكريمألا ، تارادإلا  يلوؤسم  بطُخو  ةساسحلاو ،



تاءاقللاو ةيلودلا ، تامظنملا  ريراقتو  ةيلودلا ، تائيهلا  تارارقو  نييكريمألا ، نييندملاو 

تاّريغتلا فينصت  ثحبلا  اذه  ىنبتيو  خلإ .)  ... ةينعملا تايصخشلا  عم  تالباقملاو 

تالومحب ةدّيقم  تسيل  هيلع ، ءانب  يهو ، اهل ، خيرات  ال  تاّيمسُم  قالطإب  رهاوظلاو 

رثكأو ةعّيط  نوكت  ىّتح  اهمادختسا  قبسي  تاحلطصم مل  اندمتعا  يلاتلابو  .ةقبسم  ةيفاقث 

.هلاصيإ دارُملا  ىنعملا  لقن  ىلع  ةردق 

قايسلا موهفم  - 

لب بسحف ، دّدحم  ثدحب  طيحت  ةنّيعم  تامولعم  عمج  قايسلا  مهف  ىلع  ةردقلا  ينعت  ال 

ةداعإ ...يف  لثمتت  ييأر ، يف  اهب ، مايقلل  ةديحولا  ةقيرطلاو  .اًضيأ  جهنم  تاذ  ةفيظو  يه 

رّتوت قايس  تلوانت  يتلا  تاليلحتلا  مظعم  هيلإ  رقتفت  ام  ديدحتلاب  وه  اذهو  .اهب  مايقلا 

.اًيرود قايسلا ، مهف  ةفيظوب  مايقلا  راركت  ةيكريمألا : ةيدوعسلا -  تاقالعلا 

يف نأ  ينعي  اذهو  .اًضيأ  تاقايسلا  لب  ثُدحت ، يتلا  يه  اهدحو  ثداوحلا  تسيل 

راطإ نم  انه  قايسلا  لّوحتيو  .ثدح  ىلإ  ام  قايسو  قايس ، ىلإ  ام  ثدح  ليوحت  ناكمإلا 

نولعافلا اهب  كسمي  ةادأ »  » ىلإ هب ، رثأتيو  هيف  رّثؤي  لعاف ،»  » يأ ثدحلاب ، طيحي  ءاعو  وأ 

عايصنالا لوبق  يف  لّثمتي  ًالعاف  هفصوب  وهو  ةادأ ،» و« لعاف »  » قايسلا اًذإ ، .مهيديأب 

مادختسا كلذ  لاثمو  .ًالثم  ةيداصتقالا  وأ  ةينمألا  ةجاحلا  ببسب  يجراخلا ، لّخدتلل 

لعاف ريثأتلا يف  ضرغب  ّنيعم ، ثدحب  طيحي  ًانّيعم  اًراطإ  تامظنملاو ، لودلاك  نيلعافلا ،

لّخدت لوبق  ةلودلا  هذه  ىلع  انه  قايسلا  ضرف  .ىرخأ  ةمظنم  وأ  ىرخأ  ةلودك  ّنيعم ،



يداصتقالا وأ  ينمألا  عضولا  نإف  يلاتلابو ، .ةيجراخلا  اهتسايس  يف  ىرخألا  لودلا 

.لعاف وه  اهنوؤش ، لّخدتلا يف  دارُملا  ةلودلا ، هذهب  هتقالع  ةيحان  نم  قايس ) )

ةادأ ال هفصوب  قايسلاو  .ةادأ  وهف  لّخدتلا ، ديرت  يتلا  لودلاب  هتقالع  ةيحان  نم  اّمأ 

رطخ  » ميخضت لجأ  نم  ىوقلا  ضعبل  ثيثحلا  يعسلا  نإ  ذإ  بسحف ، كلذ  ىلع  رصتقي 

ضرعتف ةينمأ ، ةيامح  ىلإ  ةجاح  اهنأ يف  دقتعت  لّخدتلاب  ةفدهتسملا  ةلودلا  لعجي  ام » ينمأ 

لايتغا ةلواحم  ريوصتف  .ةيداصتقاو  ةيسايس  ةيعبت  لباقم  ةينمأ يف  ةّلظم  ىمظع  ةلود  اهيلع 

( ثدح  ) ةنّيعم تاحيرصت  وأ  دودحلا  ىلع  تاشوانم  وأ  ةفدهتسملا ، ةلودلا  يف  لوؤسم 

ثدحلا ليوحت   ) ذيفنتلا ديق  ايجيتارتسا  نع  ّمنتو  ةيداعم  ةلودل  ةّيجهنم  ةسايس  اهنأ  ىلع 

قالتخا نكمي  اًذإ ، .ةيامح  ىلإ  ةجاح  يف  اهنأ  دقتعت  ةفدهتسملا  ةلودلا  لعجي  قايس ،) ىلإ 

.قايس ىلإ  ًالثم ) حيرصت   ) ام ثدح  ليوحت  لالخ  نم  ةجاحلا 

راحبإلا لماع  - 

ةلص ىلع  هنأل  ( Sailing Factor) (361)« راحبإلا لماع   » هيّمسن ّامع  ثيدحلا  انه  انب  ردجي 

ىمسملا يتأي  .اهعم  وأ  ريثأتلاب ، ةفدهتسملا  ةلودلا  دض  هفيظوت  ثيح  نم  قايسلا ، موهفمب 

همقاط دارفأو  هتنيفس  عم  ئطاشلا  ىلع  لازي  ال  يذلا  ناطبقلا )  ) راّحبلا ىلع  اًسايق 

ىلع راحبلا  اذه  ةردقف  ...اهئابطأب  ةناعتسالاو  ةنيدملا  نم  ةيذغألاب  مهدّوزت  بابسأو 

ةيمكو هتنيفسو  همقاط  دارفأب  يأ   ) هفورظ يف  مّكحتلا  ُّصخي  ام  يف  هرارقب  لالقتسالا 

نوكي امدنع  هتردق  نم  اًريثك  ربكأ  يه  ئطاشلا ، ىلع  نوكي  امدنع  خلإ )  ... ءاملاو ةيذغألا 



رارقلا ذاختا  ةيلمع  هكراشت يف  هتلحر ، ءانثأ  يف  رحبلا ، نوكي يف  امدنعف  .رحبلا  طسو  يف 

؛ ةراحبلا نم  همقاط  دارفأ  طابضناو  ةيقابلا ، ةيذغألا  ةيمكو  حيرلاك  راحبإلا ، لماوع 

.ئطاشلا ىلع  وهو  اهيلع  ناك  يتلا  اهسفن  ةجردلاب  هرارقب  لقتسم  انه  راّحبلاف 

أدبت ىرخأ ، ةلودل  ةيجراخلا  ةسايسلا  يف  ريثأتلا  ام  ةلود  ديرت  امدنع  ةلثامم ، ةقيرطب 

نم وه ، يسامولبد  عورشم  لكف  .راحبلا  لاثم  ىلع  اًسايق  ةلحر ، اًيسامولبد -  اًعورشم 

ىنعمب اهلاشفإ ، وأ  ةلحرلا  هذه  حاجنإ  ةلواحم  نيلعافلا  ناكمإ  يفو  .ةلحر  يرظن ، ةهجو 

« ام ةهج   » ىلع ام » ٍةلحر   » ضرف نكمُي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ةادأ  يه  ةلحر  لك  رخآ ،

لاملا سأر  ديلوت  هيلع ، ءانب  .ةهجلا  كلت  ىلع  تاودألا  نم  ديزم  كالتما  ضرغب 

.يسامولبدلا

(: ةدع رصانع  نم  امهرودب  نانوكتي   ) نيرصنع نم  راحبإلا  لماع  نّوكتي 

نم  ) ةيامحلا رطخلا /) اذه  ىلع   ) فاشكنالا رطخلا ؛ نم : اهرودب  نّوكتتو  لئاسولا ، - 

(. رطخلا اذه 

.ناكملا تقولا / نزاوتلا ؛ نم : نّوكتيو  ىدملا ، - 

.ام ءيشب  مايقلا  مدع  وأ يف  ام ، ءيشب  مايقلا  ءاوس يف  اًكيشو ، رطخلا »  » نوكي نأ  بجي 

ةيامحلا  ) رطخلا اذه  ليلقت  وأ  فاشكنا ،)  ) رطخلا اذهل  ضّرعتلا  ةدايز  حبصُت  كلذ  دعب 

اهل ةيامحلا )» فاشكنالا / رطخلا و«  ) لئاسولا هذه  نكل  .ةقالع  تاذو  ةيمهأ  تاذ  هنم ،)

.ىدملا يهو  اهدودح ،



اًفيظوت تفّظُو  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .لئاسولا  فيظوت  ةيلمعب  نزاوتلا  ةركف  طبترت 

ةلودلا ةغلابم  كلذ  لاثمو  .ةيسكع  وأ  اهيف  اًبوغرم  نكي  مل  جئاتنب  يتأت  امبرف  اًطرفم ،

فطتخيف كلذ ، اهيف  ماعلا  يأرلا  قدصي  ىّتح  ام ،» ةلود  نم  مهادلا  رطخلا   » ىمظعلا يف

وأ ةفدهتسملا ، ةلودلا  مدختستف  .نيدّيقم  نونوكيف  ةيسايسلا  اهتبخن  مهادلا » رطخلا   » اذه

.ىمظعلا ةلودلا  لخاد  يسايسلا يف  ثدحلا  ريس  لّخدتلل يف  رطخلا »  » اذه ىرخأ ، ةلود 

رصنعلا  ) نزاوتلا فيرعت  يف  اًريثأت  هل  نأل  يرورض ، ناكملا » تقولا /  » لماع

ةيفيكب نزاوتلا  قّلعتي  ىرخألا .) راحبإلا  لماوع  يأ   ) ةلمتحملا راطخألاو  قباسلا ،)

اهيف يرجي  يتلا  عاضوألاب  قّلعتي  ناكملا » تقولا /  » نأ نيح  يف  لئاسولا ، مادختسا 

لعفلاب مايقلا  يأ  راحبإلا ، لماع  مادختسا  يّمسنسو  .لئاسولا  هذه  مادختسا 

«. اًريحبت ، » وحنلا اذه  ىلع  يسامولبدلا 

 - ةيدوعسلا تاقالعلا  رتوتلا يف  قايس  ًالوأ :
ةيكريمألا

وأ ةطلسلا  ةينب  ّسمت  يتلا  ةيلخادلا  تاريغتلا  ًالوأ ، رتوتلا : قايس  نالكشي  ناثدح  ةمث 

، اًيناث و .ةعبارلا  ةيدوعسلا  ةلودلا  ةيادبب  لوقأ  ينلعجي  ام  ةيدوعسلا ، يف  ةطلسلا ، ةعيبط 

«. مرغملاو منغملا  ماستقا   » انه اهيّمسن  يتلا  ةديدجلا  ةيكريمألا  ايجيتارتسالا 



ةيدوعسلا ةيلخادلا  تاريغتلا   1 -
هذه ةيجراخلا ؛) ةسايسلل  تادّدحم   ) ةيدوعسلا ةيجراخلا  ةسايسلل  ةيديلقت  ةمئاق  دجوت 

رييغت يف ّيأ  نأ  كلذ  عبتتسيو  .ةيلخادلا  ةيسايسلا  ةينبلل  ساكعنا  يه  ةيديلقتلا  ةمئاقلا 

يضفيس يأ  ةيجراخلا ، ةسايسلا  تاددحم  ىلع  اًدّدجم  سكعنيس  ةيلخادلا  ةيسايسلا  ةينبلا 

.(362) ىرخأ تاددحم  ةمئاق  ىلإ 

ةيديلقتلا ةمئاقلا   2 -
ةيامح ةيعرشلا ؛ زيزعت  ديدهتلا ؛ دييحت  تاددحم : ةثالث  نم  ةيديلقتلا  ةمئاقلا  هذه  نّوكتت 

ةيجراخلا ةسايسلل  سيئرلا  كّرحملا  يه  ةمئاقلا  هذه  نإ  لوقلا  نكميو  .حلاصملا 

لاحل ةيقطنم  ةجيتن  ةمئاقلا  سأر  يف  ديدهتلا » دييحت  « ـ ل انجاردإ  ودبيو  .ةيدوعسلا 

ليبن دمحم  ثحابلا  هيّمسي  ام  وهو  ةمكاحلا ، ةبخنلا  لخاد  ةمئاقلا يف  ةطلسلا  كراشتلا يف 

.(Système de multi - dominationle) (363)« ةدّدعتملا ةنميهلا  ماظن   » نيلوم

ةمكاحلا يف ةرسألا  باطقأ  نيب  تماق  يتلا  تافلاحتلا  تازارفإ  دحأ  وه  كراشتلا  اذه 

نم هتوخإ  زربأ  عم  لصيف  كلملا  فلاحت  امدنع  مرصنملا ، نرقلا  تاينيتس  ةيادب  ةكلمملا يف 

حبصأف .هّلحم  لولحلاو  ةطلسلا  نع  دوعس  كلملا  داعبإ  فدهب  زيزعلا  دبع  كلملا  ءانبأ 

سيئرل اًيناث  اًبئان  دهف  كلملاو  كاذنآ ، دهعلل  اًيلو  دلاخ  هقيقش  ّنيُعو  اًكلم ، لصيف  ريمألا 

(. بصنملا اذه  اهيف  أشنُي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناك   ) ءارزولا سلجم 



كلملا ءانبأ  فلاحتل  ةرشابم  ةجيتن  يه  تلت  يتلا  ةطلسلا  مساقت  تابيترت  تناك 

لصيف نيب  عارصلا  ءانثأ  اًيلعف يف  أدب  يذلا  فلاحتلا  وهو  دوعس ، كلملا  دض  زيزعلا  دبع 

.ءارزولا سلجم  ةسائر  ىلع  دوعسو 

ةسائر تحت  ماع 1963 ، ينطولا يف  سرحلل  اًسيئر  زيزعلا  دبع  نب  هللا  دبع  نييعت  ناك 

ءارزولا سلجم  سيئرل  اًبئان  دلاخ  كلملا  نييعتو  كاذنآ ، دهعلا  يلو  ءارزولا ، سلجمل  لصيف 

ثيح نم  ةرتفلا  كلت  الت  يذلا  هسفن  بيترتلا  وهو  ةيلخادلل ، اًريزو  دهف  كلملاو 

نألو .هللا  دبعف  دهفف ، دلاخ ، هالت  مث  مكحلا ، لصيف  ّىلوت  ثيح  شرعلا ، ىلع  بقاعتلا 

طبارتلا وأ  كسامتلاو  نواعتلا  نوكي  عساو ، ىوتسم  ىلع  يرجي  ةطلسلا  يف  كارتشالا 

، ينمألا نأشلاب  ةلأسملا  قلعتت  امدنع  حوضولا  تاجرد  ىلعأ  يف  ( cohérence  ) يقطنملا

.ةيلعافلاو ةيمهألا  نم  ٍلاع  ىوتسم  كلانه  نوكي  كلذبو 

رثكأ قيسنتلاو  نواعتلا  حبصي  ةطلسلل ، عساولا  كراشتلا  اذه  لظ  يف  ىرخأ ، ةرابعب 

طسوتملا نيدمألا  ةحضاو يف  ةيجراخ  ةسايس  رولبتت  الف  ينمألا ،) نأشلا  الإ يف   ) ةبوعص

اذهو ةطلسلا .) يف  ةكراشتملا  فارطألا  نيب  نواعتلاو  قيسنتلا  ةبوعص  ببسب   ) ديعبلاو

ةدر ناكم  يف  ةسايسلا  هذه  عضومت  ىلإ  ىدأ  ام  ةيجراخلا ، ةسايسلا  ةسسأم  مدع  ّرسفي 

يجيتارتسا راطإ  داجيإ  ةيلمع ]  ] ةيجراخلا ةسايسلا  ةسسأمب  ينعنو  .لعفلا  ال  لعفلا ،

، ًالوأ ةيتآلا : رصانعلا  ىلع  موقيو  ةيدوعسلا ، ةيسامولبدلا  هل  اًقفو  ريست  ملاعملا ، حضاو 

قطانم اًعبار ، ةينطولا ؛ حلاصملا  اًثلاث ، نمألا ؛ اذه  دودح  اًيناث ، يموقلا ؛ نمألا  موهفم 



ةيلخاد ةيفاقث  تارامثتساو  ةيميق  ةموظنم  ىلإ  دنتسي  يسايس  باطخ  اًسماخ ، ذوفنلا ؛

زكارمك  ) ايجيتارتسالا هذه  ىلع  فارشإلل  ةمزاللا  ةيتحتلا  ةينبلا  ةموظنملا ؛ كلت  زيزعتل 

ةمدخل اهعيونتو  تاودألا  ةيمنتو  تافلملا ، ةرادإل  ةصصختملا  لمعلا  قرفو  ثوحبلا 

عمتجملاو ةيجراخلا  ةرازو  نيب  لمع  ةيلآو  تاقالع ، ةكبشو  ايجيتارتسالا ،

ةياهن يف  اهلك  رصانعلا  هذه  فيرعت  يأ  اهتسسأم ، حارتقاب  موقنسو  ...يدوعسلا .)

.(364) ثحبلا

نواعتل ةكّرحملا  ةوقلاو  زفاحلا  ةلزنمب  لمعي  ينمأ  ديدهت  ّلظ  الإ يف  نواعتلا  نوكي  ال 

حبصي كلذبو  اهنيب ؛ قيسنتلاو  ةعساو  ةروصب  ةطلسلا  كراشتت يف  يتلا  ةددعتملا  فارطألا 

كلذ سكعنيف  نواعتلا ، تامس  ّمهأ  وه  ةددعتملا ، فارطألا  عمج  يذلا  ديدهتلا  اذه  دييحت 

تيبثتب رمألا  قلعتي  امدنع  ةيعرشلا ، ةلأسم  نألو  .ةيدوعسلا  ةيجراخلا  ةسايسلا  ىلع 

ىلع يناثلا  زكرملا  لتحت  اهنإف  اًريثأت ، اهرثكأو  لئاسولا  مهأ  نم  يه  ةينمألا ، مئاعدلا 

.ًالثم ةيمنتلاك  حلاصملا ، يتأت  كلذ  دعبو  ةيديلقتلا ، ةمئاقلا 

اهيلع ودبي  ةيعرشلا  زيزعتل  ةحماطلا  تاسايسلا  نأ  وه  انه  ةراشإلا  قحتسي  ام  نإ 

هيف دجن  يذلا  هسفن  تقولا  يف  ةينيدلا ،) ةيعرشلا  باطخ   ) يمالسإلا ملاعلا  راطإل  عّلطتلا 

انذخأ اذإ  يعيبط  رمأ  اذهو   ) يميلقإلا طيحملا  زكرتت يف  ينمألا  هّجوتلا  تاذ  تاسايسلا 

(. نابسحلا خيراتلاو يف  ايفارغجلا  َيلماع 

ةيبرعلا خيرات  اهباتك  يف  ديشرلا  يواضمك  نيثحابلا ، ضعب  باهذ  نم  مغرلا  ىلع 



لالخ نم  اهتيعرش  رداصم  عسوتلا يف  ىلإ  ىعست  ةيدوعسلا  نإ  لوقلا  ىلإ  ، (365) ةيدوعسلا

اًردصم ةراضحلا  رصنع  ةفاضإ  نم  ودبي يل  امك  وأ  ةلودلا ، ءانبو  ثيدحتلا  باطخ  ةفاضإ 

ةيعرش رداصم  نم  اًسيئر  اًردصم  مالسإلا  ىلع  دامتعالا  نإف  ، (366) مكحلا ةيعرشل  اًسيئر 

.(367) ًالثم يبرعلا  عيبرلاك  ةتغابم ، ةمزأ  لك  ددجتي يف  ةطلسلا 

اهتعيبطو ةطلسلا  ةينب  ّريغت   3 -
ةيسايسلا ةينبلا  ّريغت  ىلإ  ىدأ  ام  ناثدح ،» «، » مكحلا  » وأ ةطلسلا ،»  » ىلع أرط 

ناثدحلا يف: ناذه  لّثمتيو  .ةيجراخلا  ةسايسلا  ىلع  ساكعنا  هل  نوكيس  اذهو  ةيلخادلا ،

، اًيناث ةطلسلا ؛» مره   » زوربو يرادسلا »  » قيرف كيكفت  دعب  ةطلسلا »  » ةينب ريغتلا يف  ًالوأ ،

، مكحلا ىلإ  هلوصوو  ءارمألا  نم  يناثلا  ليجلا  دفاوت  ءدب  دعب  ةطلسلا ،»  » ةعيبط ريغتلا يف 

زيزعلا دبع  كلملا  بورح  ةبرجتب  نيطبترم  ريغ  مهو  زيزعلا ، دبع  كلملا  دافحأ  ًالّثمم يف 

لصيف كلملاو  دوعس  كلملا  نيب  عارصلا  ةبرجتب  الو  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  ديحوتل 

(. نيتبرجتلا نيتاهب  اًقيثو  اًطابترا  ةطبترم  ةيديلقتلا  ةمئاقلا  )

ديدج جهن  ىلإ  يضفيس  ام  ةيديلقتلا ، ةمئاقلا  يف  اهرودب  تاريغتملا  هذه  زربتس 

عم رّتوتلا  فاشكنا  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ةفلتخم ةربنو  ةيدوعسلا  ةيجراخلا  ةسايسلل 

(. رطق نم  يدوعسلا  ريفسلا  بحسو  نلعلل ، ةدحتملا  تايالولا 

« يرادسلا  » قيرف كيكفت  دعب  ةطلسلا »  » ةينب ريغتلا يف  أ - 



« ةطلسلا مره   » زوربو

؛ بسحف عافدلا  ةرازو  ىلإ  ةماعلا  ةيشتفملاو  ناريطلاو  عافدلا  ةرازو  كيكفت  ىرج 

ءاغلإ ىلإ  ةفاضإ  عافدلا ، ةرازو  نع  يندملا  ناريطلل  ةماعلا  ةئيهلا  لصف  ىرج  كلذبو 

يفو اهيلإ ؛ شيتفتلا  تامهم  لاكيإو  داسفلا  ةحفاكم  ةئيه  ءاشنإ  دعب  ماعلا ، شتفملا  تامهم 

.(368) يرادسلا قيرفل  اًعجارت  ينعي  ام  عافدلا ، ةرازو  ذوفنل  ريبك  عجارت  كلذ 

ريمألا نييعت  لالخ  نم  قيرفلا  اذه  ذوفن  نم  ةيلخادلا  ةرازو  جارخإ  ىرج  كلذ  دعب 

ىلع اهرضحي  يتلا مل  ديدجلا ، ريزولل  مسقلا  ءادأ  ةسلج  امو  .اهسأر  ىلع  فيان  نب  دمحم 

دمحم ديدجلا  ريزولاو  ناطلس  نب  ردنبو  هللا  دبع  نب  بعتم  ريمألا  ىوس   (369) داتعملا ريغ 

.(370) هاجتالا اذه  ةيوقلا يف  تارشؤملا  دحأ  الإ  فيان ، نب 

يهو  ) ةعيبلا ةئيه  شرعلا يف  ثيروت  ةسسؤمك  ةريثك  لماوع  ريشت  كلذ ، ىلإ  ًةفاضإ 

نوكي سلجم  نم  ةنّوكم  ماع 2006 ، يف  زيزعلا  دبع  نب  هللا  دبع  كلملا  اهأشنأ  ةئيه 

، دحاو توص  وضع  لكلو  زيزعلا ، دبع  كلملا  ءانبأ  نم  روكذلل  نيلّثُمم  هؤاضعأ 

ىلع امهتردق  نم  دّكأتلاو  يرسلا ، عارتقالا  ربع  دهعلا ، يلوو  كلملا  باختنا  مهتّمهمو 

دحأ ةيمست  ىلع  رصتقي  نل  دافحألا  ليج  ىلإ  مكحلا  لاقتنا  نأ  الإ  امهتامهم ،) ةسرامم 

.اهسفن ةطلسلا  ةينب  تاريغت يف  لاقتنالا  اذه  بحاصيس  لب  بسحف ، اًكلم  دافحألا 

ىلع ةيديلقتلا  لبسلا  ةردق  مدعب  ينمض  رارقإ  هنأ   (371) ةعيبلا ةئيه  نالعإ  رابتعا  نكمي 



ماظنلا نم  ةسماخلا  ةداملا  هيلع  تّصن  امك  اهنيب ،» حلصألا  رايتخا   » وأ تافلاحتلا  ةرادإ 

انه هيّمسن  ام  نأ  ينعي  اذهو  ماع 2006 . يف  اهليدعت  لبق  ، (372) مكحلل يساسألا 

ىلع رداق  ريغ  مهنم ،» حلصألا  « ـ ةسماخلا ب ةداملا  هنع  تَّربع  ام  وأ  يعفادتلا ،» نزاوتلا  »

نزاوتلا  » انه هيّمسن  ام  ىلإ  ةجاحلا  نالعإ  كلذ  يفو  ةفالخلا ، لاؤس  نع  ةباجإلا 

.ةئيهلا هذه  نالعإ  ىرج  اذهلو  يتاسسؤملا ؛»

ةمكاحلا ةبخنلا  دارفأ  نيب  يوطلسلا  نزاوتلا  ةيلمع  نأ  يعفادتلا » نزاوتلا  « ـ ينعن ب

نكمي دعاوقلا ، حضاو  يتاسسؤم  راطإ  ربع  ال  ، (373) عفادتلا قطنمل  اًقفو  ريست  تناك 

بايغ ىرخأ -  تاملكب  وه -  عفادتلا  قطنم  .هيف  ريثأتلا  لماوع  ةءارقو  هتاجرخمب  ؤّبنتلا 

ةقالعلا يف ةرادإل  ينوناق  راطإو  ةمكاحلا ، ةبخنلا  دارفأ  نيب  ةروانملا  شماهل  ةحضاو  دودح 

، رمي لازي  الو  ّرم ، يذلا  ريبكلا  حجرأتلا  امو  .اًنواعت  مأ  اًفالخ  مأ  اًسفانت  تناكأ  مهنيب ، ام 

اذهل ةمعادلا  تاراشإلا  نم  الإ  همجن ، لوفأ  وأ  كاذ  وأ  لعافلا  اذه  زوربب  قلعتي  ام  يف 

نع باغ  هنكل  ًالثم ، تاينيعبسلا  ريثأتلاو يف  ةوقلا  ةياغ  ءامسألا يف  ضعب  ناكف  ليلحتلا ،

، يرظن ةهجو  نم  عفادتلا ، قطنم  لّثميو  .حيحص  سكعلاو  اًيلاح ، يسايسلا  حرسملا 

.حجرأتلا اذهل  سيئرلا  ببسلا 

مُكحلا يهو   ) ةيساسألا ةمظنألا  ىلإ  ًةفاضإ  ةعيبلا -  ةئيه  دوجو  نإف  كلذ ، ىلع  ءانب 

قحال ىوتسم  يف  كلم ) رايتخا   ) مُكحلا لاقتنا  ةيلمع  لعج  ءارزولا - ) سلجمو  قطانملاو 

الأ اهقايسو ، اهطيحمب  رّثأتلا  نع  لزعمب  تسيل  ةئيهلا  هذه  نكل  ةعيبلا ؛ ةئيه  ىوتسمل 



.ةمكاحلا ةبخنلا  وهو 

ةيلخادلا ةرازو  يف  ةلثمم   ) ةينمألا ةوقلا  ذوفنلا : لئاسو  مادختسا  رود  يتأي  انه  نم 

ةينوبزلا تاقالعلا  تاكبش  كالتماو  ةهج ، نم  ينطولا ) سرحلا  ةرازوو  عافدلا  ةرازوو 

، ةثالثلا اهزكارمب  ةينمألا  ةوقلا  كالتما  ينعي  امك  .ىرخأ  ةهج  نم  اهترادإو ، ةمخضلا 

ةينوبزلا تاقالعلا  تاكبش  ةرادإل  يفكت  ةيلاع  ةيلام  تاردق  كالتما  ةرورضلاب ،

ةمزاللا تاودألا  ًامتح ، كلتمي  ةينمألا  زكارملا  دحأ  سأري  نم  نأ  ينعي  اذهو  .ةمخضلا 

«: ةطلسلا مره   » هيّمسن ام  زورب  اًيلج  ودبي  ةيئاهنلا  ةلصحملا  يفو  .ةعيبلا  ةئيه  ريثأتلل يف 

لاقتنا ةيلمع  ةدعاقلا  يفو  ةعيبلا ، ةئيه  فصتنملا  يفو  مرهلا ، اذه  ةمق  ةينمألا يف  ةّوقلا  يتأت 

.مكحلا

دعب تزرب  يتلا  ةيديلقتلا  نزاوتلا  ةيئانث  ءاغلإب  اًيمسر  ةديدجلا  ةيبتارتلا  هذه  تماق 

تنب ةصح  هتجوز  نم  زيزعلا  دبع  كلملا  ءانبأ   ) يرادسلا بطق  يهو  لصيف ، كلملا  ةافو 

(. نورخآلا  ) زيزعلا دبع  نب  هللا  دبع  كلملا  بطقو  ، (374)( يريدسلا دمحأ 

ةينمألا عارذلا  ىلع  اًينبم  هنوك  نم  رثكأ  فلاحتلا »  » ىلع اًينبم  نزاوتلا  ناك  قباسلا ، يف 

هفصوب نيدلا -  وأ  دوعس  لآك  يزمرلا -  لماعلا  روضح  ناك  كلذلو  ةيركسعلا ؛ وأ 

يف كلذو  زايتماب ؛ ةينمأ  تحبصأ  اًمومع  ةّوقلا  تانّوكم  نأ  الإ  اًيوق ؛ فلاحتلل ، اًزفحم 
(375) دوعس لآ  مأ  نيدلا  ناكأ  زمرلل ، يديلقتلا  روضحلاب  ّلح  يذلا  عجارتلا  لباقم 

ةناكم عجارت  ةريتو  هرودب  فعاضي  ام  تافلاحتلا ،) نيوكت  ةعيبط  ىلع  سكعنيس  اذهو  )



.زمرلا

ناريإ ةروثلل يف  ىلعألا  دشرملا  بصنمب  مرهلا  سأر  ىلع  ةينمألا  ةّوقلا  دوجو  انركذي 

ةلزنمب ةينمألا  ةوقلا  نوكتسو  تايحالصلاو ، ةيمهألا  ثيح  نم  ةسائرلاب ، هتقالعو 

ةينمألا زكارملا  هذه  ءاسؤر  دحأ  وه  لبقُملا  كلملا  ناك  ول  ىتح  ةطلسلل ، ىلعألا » دشرملا  »

مكاحلا نزاوتلا  ىقبيس  ةهج  نمف  .ةنميهلاو  ريثأتلا  ةبحاص  ةينمألا  ةوقلا  ىقبتسو  ةثالثلا ،

نوكيس ةيمهألا  ردصم  نإف  ىرخأ  ةهج  نمو  زكارملا ، هذه  نيب  ام  ةقالعلا يف  ىلع  اًينبم 

.اًيرهوج ًالّوحت  تاريغتملا  هذه  لّثمتو  لوألا ، ماقملا  ينمأ يف  زكرم  ةسائر  ببسب 

يناثلا ليجلا  لوصو  ءدب  دعب  ةطلسلا »  » ةعيبط ّريغتلا يف  ب - 
سسؤملا كلملا  دافحأ  نم  مكحلا  ىلإ  ءارمألا  نم 

ديحوت ةبرجت  شعي  مل  دافحألا  ليج  نأب  امهلّوأ  لّثمتي  نيببس ؛ ىلإ  ريغتلا  اذه  عجري 

ميقو ةدّقعُم ، ةيّوطلس  تانزاوتل  سيسأت  ةيلمع  نم  ةلحرملا  كلت  هتوح  ام  لكب  ةكلمملا ،

ىلع عارصلا  ةلحرم  دهشي  ليجلا مل  اذه  نأ  نمكيف يف  امهيناث ، اّمأ  .ةبرجتلا  كلت  اهتخّسر 

( نييسايس نيلعاف  مهفصوب  مهتكراشم  مدع  ثيح  نم   ) دوعسو لصيف  نيب  مكحلا 

.عارصلا اذه  نم  ةبرجتلا  ماهلتسال 

ةيلمع يأ   ) نيتبرجتلا نيتاهب  اًقيثو  اًطابترا  ةطبترم  ةيديلقتلا  ةمئاقلا  نأ  ييأر  يف 

ةسارش رثكأ  يّدحتلاو  ةهجاوملا  اموهفم  نوكيسو  دوعسو :) لصيف  عارصو  ديحوتلا 

اذهو  ) ناتبرجتلا ناتاه  هيلمت  ام  سكعب  تاودألا ، مادختسا  ةيلآ  ريغتتسو  اًحوضوو ،



هل نوكيس  ماُّكحلا  نم  ديدجلا  ليجلا  اذه  لوصو  نإف  كلذلو  زمرلا ؛) عجارت  نم  ززعيس 

.ةكلمملل ةيجراخلا  ةسايسلا  كّرحت  يتلا  ةيديلقتلا  ةمئاقلا  ىلع  رييغتلا  ثادحإ  رود يف 

تاساكعنا نم  ءزجو  ةرضاح ، ةيتاسسؤملا  ةمسلا  نكت  مل  يعفادتلا ، نزاوتلا  ّلظ  يف 

ةعباتلا حلاصملا » ةعقر   » حوضو مدعو  تايحالصلاو ، تامهملا  يف  لخادتلا  وه  اهبايغ 

نم ناكأ  حلاصملا - » ةعقر   » رييغت لامتحا  عفادتلا  قطنم  لعجي  ةددعتملا  ىوقلا  زكارمل 

.اًدورو رثكأ  شامكنالا -  ةيحان  نم  مأ  ددمتلا  ةيحان 

وأ اًيئاهن ، حلاصملا » دودح  ميسرت   » تالامتحا ديزت  يتاسسؤملا  نزاوتلا  زورب  عم  نكل 

اذه مهاسُيسو  .ةّرقتسم  حلاصم  ةئيب  ءوشن  ىلع  رمألا  اذه  دعاسُيو  .ةليوط  ةدمل  لقألا  يف 

اهتيلعاف ينمألا يف  نواعتلا  ىوتسم  سفانُت  ةريثك  نواعت  قطانم  زورب  هرودب يف  رارقتسالا 

ةسايسلل ةيديلقتلا  ةمئاقلا  يف  اًريبك  اًريثأت  هرودب  اذه  رّثؤيسو  .اهزوربو  اهتيمهأو 

.ًالبقتسم ةيدوعسلا  ةيجراخلا 

ةلودلا ةيادب  انرظن ، ةهجو  نم  لّثمي ، اهتعيبطو  ةطلسلا  ةينب  يف  ريغتلا  نإف  اذكه ،

.ةعبارلا ةيدوعسلا 

ةديدجلا ةيكريمألا  ايجيتارتسالا   4 -
ىلع ءاقبإلل  ةيداصتقالاو  ةيسايسلا  ةفلكتلا  عافترا  ببسب  ةدحتملا ، تايالولا  ىهست 

ءاوتحا فدهب   ) ايسآ اهراشتنا يف  ةداعإ  ىلإ  اهتجاحو  ةهج ، نم  وه ، امك  يلودلا  اهدوجو 



ةسايس لالخ  نم  ةفلكتلا  هذه  صيلقت  ىلإ  ىرخأ ، ةهج  نم  كانه ) ةدعاصلا  ىوقلا 

«. مرغملاو منغملا  ماستقا  ةيجيتارتسا »  »» انه اهيّمسن  يتلا  طابترالا ، كفو  راشتنالا  ةداعإ 

كيرش نع  ةقطنم  لك  يف  ةدحتملا  تايالولا  ثحب  ايجيتارتسالا  هذه  دامتعا  ينعيو 

لصحي لباقملا ، يفو  .ةيكريمألا  حلاصملا  ةيامح  ءابعأ  لّمحت  ىلع  ةردقلا  كلتمي  يميلقإ ،

قرشلا ةقطنمو  .ذوفنلا  نم  ةرفاو  ةصحو  ةيسايسو ، ةيداصتقا  ايازم  ىلع  كيرشلا  اذه 

ةيلمع ةدحتملا يف  تايالولا  لخدت  نأ  ينعي  ام  ةسايسلا ؛ هذه  نم  ةانثتسُم  تسيل  طسوألا 

.لبقملا كيرشلا  اذه  ذوفنل  ةقطنملا  عاضخإ 

يف ةيدوعسلا ، اهمدقم  يفو  يبرعلا ، جيلخلا  لود  ىرت  يجيتارتسالا ، راطإلا  اذه  يف 

نيب ارصحني  نل  سفانتلاو  ةهجاوملاف  اًمهاد ؛ اًرطخ  يناريإلا  يكريمألا -  براقتلا 

ةدحتملا تايالولا  ةيجيتارتسا  اهئارو  نمو  ناريإ ، نيب  نانوكيس  لب  ناريإو ، ةيدوعسلا 

.ىرخأ ةهج  نم  ةيدوعسلاو  ةهج ، نم  ةديدجلا ،

ةيكريمألا ةسايسلا  ىلع  ماع 1972  يف  يكريمألا  ينيصلا -  براقتلا  ينُب  املثم 

موقي نأ  نكمي  ، (376) اًضيأ ةينيص  ةحلصم  ناك  ام  وهو  يتايفوسلا ، داحتالا  ءاوتحال 

ناريإ داعبإ  لالخ  نم  نيصلا ، ءاوتحا  فدهب  هباشم ، رودب  يناريإلا  يكريمألا -  براقتلا 

ناريإو .سمألاب  يتايفوسلا  داحتالا  يه  مويلا  نيص  نإ  لوقلا  نكمي  ام ، دح  ىلإو  .اهنع 

ىدحإ يه  ذإ  نيصلل ، ىربك  ةيجيتارتسا  ًةيمهأ  لمَحت  ناريإف  سمألا ؛ نيص  يه  مويلا 

ناريإ لّثمت  .ةسفانم  ىمظع  ةوقك  نيصلا  دوعص  ةمدخل  اهريوطت  لمتحُملا  تاودألا 



.ةهج نم  يبرعلا  جيلخلا  هايمل  ًالخدمو  ةقاطلا  رداصم  نم  ًامهم  اًردصم  نيصلا  ىلإ  ةبسنلاب 

ةيلاع يف ةيمهأ  ّلتحي  يذلا  نيوزق  رحب  ىلع  نيصلا  ةذفان  يه  ناريإف  ىرخأ ، ةهج  نمو 

.(377) اهيدل ةقاطلا  رداصم  عيونتل  ةحماطلا  ةينيصلا  ةسايسلا 

تاقالعلاو ةهج ، نم  ةينيصلا  ةيناريإلا -  تاقالعلا  نيب  ةيسكع  ةقالع  كانه  كلذل ،

نارهط نيب  تاقالعلا  تنّسحت  املك  هنأ  ىنعمب  ىرخأ ، ةهج  نم  ةيكريمألا  ةيناريإلا - 

تايالولا ةسفانم  ىلع  نيينيصلا  ةردق  صّلقُي  ام  نيصلا ، نع  ناريإ  تدعتبا  نطنشاوو ،

.حيحص سكعلاو  اًيداصتقاو ، اًيسايس  ةدحتملا 

ةيكريمألا ةيجيتارتسالاو  ةيدوعسلا  ةيلخادلا  تاريغتلا  يأ  ناتطقنلا ، ناتاه  لّثمت 

ءانبو .نيدلبلا  نيب  تاقالعلا  لصاحلا يف  رتوتلل  اًقايس  مرغملاو ،» منغملا  ماستقا   » ةديدجلا

اهتافالخ جورخ  ناكأ يف  ةيدوعسلا ، ةيجراخلا  ةسايسلا  ةديدج يف  ةربن  ظحالُن  كلذ ، ىلع 

اهتباجتسا ةعرس  يف  مأ  نمألا ،) سلجم  يف  اًدعقم  اهضفرك   ) نلعلا ىلإ  اكريمأ  عم 

تايالولا مهمدقم  يفو  نييبرغلا ، اهئافلح  نع  ةّلقتسم  ةروصب  اهكّرحتو  تاديدهتلل 

(. رطق نم  اهريفس  بحس  وأ  نيرحبلا  ىلإ  اهتاوق  لاسرإك   ) ةيكريمألا ةدحتملا 

يف هتاودأو  هتايولوأو  هرود  فيرعت  ةداعإب  موقي  نيدلبلا  الك  نأ  دجن  ةلّصحملا ، يف 

امهنإف هسفن ، تقولا  ديدهتو يف  ةصرف  هنأ  ىلع  يبرعلا  عيبرلا  ىلإ  نادلبلا  رُظني  امنيبف  ةقطنملا ؛

ام امهتاسايس يف  فلتخت  انه ، نمو  .ةرهاظلا  هذه  ديدهتلاو يف  ةصرفلا  فيرعت  نافلتخي يف 

قلعتي ام  هسفن يف  رمألا  لوق  نكميو  .ةيروسو  رصم  لثم  يبرعلا ، عيبرلا  نادلبب  قلعتي 



.ناريإ لثم  ةقطنملا ، ىرخألا يف  ةلعافلا  تاهجلاب 

فالخلا عضوم  ةيميلقإلا  تافلملا  اًيناث :
، ةدحتملا تايالولاو  ةيدوعسلا  نيب  فالخ  عضوم  لّثمت  ةيميلقإ  تافلم  ةثالث  كانه 

ةلأسم فلمو  يروسلا  فلملاو  يرصملا  فلملا  ةيئانثلا : تاقالعلا  رتوت  ببس  تناك 

.يناريإلا يكريمألا -  براقتلا 

يرصملا فلملا   1 -
ةيلاكشإ يبرعلا ، عيبرلا  نادلب  ضعب  يف  ةطلسلا ، ىلإ  نيملسملا  ناوخإلا  لوصو  لّثمي 

ال يتلا  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  سكع  ىلعو  .ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملل  ةيقيقح 

ماع ناريإ يف  عم  لصح  امك  رصم  عم  يسايسلا  مالسإلاب  اهتقالع  ةبرجت  راركت  بغرت يف 

.(378) ةطلسلا ىلإ  ةيمالسإلا  بازحألا  لوصو  ىلإ  ىضرلا  نيعب  رظنت  ةيدوعسلا ال  نإف  ، 1979

بـ اوءاج  نيملسملا  ناوخإلا  نأ  وه  ىضرلا  اذه  مدعل  ةسيئرلا  بابسألا  نمو 

.ةطلسلا شرع  ىلإ  نجسلا  نم  مالسإلا » »

يمالسإلا نوناقلل  اًقفو  مكحت  اهنأ  ىلع  ًامئاد  اهسفن  ةيدوعسلا  ترّوص  دقل 

ال ةيصخشلا  تايرحلاو  ةيطارقميدلا  نإف  ةعيرشلل ، اهموهفم  بسحبو  ةعيرشلا .) )

ةعامج وهو  ةعيرشلا ، مساب  ُمكحي  اًسفانم  اهيدل  نإف  نآلا ، امأ  . (379) نيدلا عم  قفاوتت 



ىلإ ىعسي  يطارقميد ، يسايس  ماظن  تيبثتل  ةداج  تالواحم  لذبت  يتلا  نيملسملا  ناوخإلا 

.يرظنلا ىوتسملا  ىلع  لقألا  يف  ةيصخشلا ، تايرحلا  ظفح 

يف مكحلا  ةيعرش  باطخ  يف  زيكرتلا  نم  ئجافملا  لّوحتلا  اًيئزج ، رسفي  ام  اذه 

دهعلا يلو  ناسل  ىلع  ءاج  امك  ةيفلسلا ، ىلإ  ةماع  ةروصب  مالسإلا  ةركف  ىلع  ةيدوعسلا 

ةعبتم هللا -  نذإب  لظتس -  ةلودلا  هذهو  زيزعلادبع ]...[« : نب  فيان  ريمألا  قباسلا 

.(380)  ]...[« لزانتت نلو  هنع  ديحت  نلو  ميوقلا ، يفلسلا  جهنملل 

تايالولا نأ  ودبي  الو  ةرطخ ، ةيلخاد  تاساكعنا  تاذ  ةيدوعسلل ، ةيزمر  ةمزأ  هذه 

.اًيفاك اًمامتها  اهيلوت  ةيكريمألا  ةدحتملا 

ةثالثلا دوقعلا  عساو يف  قاطن  ىلع  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  تلمع  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

ةيوازلا رجح  رصم  تناكو  ةقطنملا ، يف  ناريإل  ةضهانم  ةهبج  ءانب  ىلع  ةمرصنملا 

اًديدهت لّثُمت  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامجل  ةيجراخلا  ةسايسلا  نأ  ةيدوعسلا  ىرتو  . (381) اهيف

، ةهج نم  ةيدوعسلا  نع  اًديعب  رصمب  فارجنالا  لالخ  نم  ةهبجلا ، هذه  ىلع  اًرطخو 

ةدحتملا تايالولا  عم  داح  ضقانت  يفو  كلذ ، ةجيتن  .ىرخأ  ةهج  نم  ناريإ  عم  براقتلاو 

سيئرلا حاطأ  يذلا  شيجلا  لّخدت  ةّدشب  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ُمعدت  ةيكريمألا ،

، شيجلا حشرم  اهب  زاف  يتلا  تاباختنالا  هتلتو  يسرم ، دمحم  رصم  اًيطارقميد يف  بختنملا 

.(382) رصم ةسائرب  يسيسلا  حاتفلا  دبع  دمحم 

طاشن ىلإ  دوعي  يميلقإلا  اهذوفن  عجارت  ببس  نأ  ةيدوعسلا  ىرت  ىرخأ ، ةيحان  نم 



اًءزج تحبصأو  يبرعلا  ملاعلا  يف  تدّدمتف  ىلوألا  امأ  رطقو ؛ ناريإ  نيَيميلقإ : نيَلعاف 

نم لك  يف  كلذك  نوكت  نأ  ةحّشرمو  نانبلو ، ةيروسو  قارعلا  يف  ةلكشملا  نم  ًاليصأ 

لك ودغيو  .نادلبلا  هذه  لحلا يف  ةلداعم  اًبعص يف  ًامقر  حبصت  اذهبو ، .نميلاو  نيرحبلا 

.ةيدوعسلل اًعجارت  اهل  مدقت 

يسايسلا مالسإلا  ىوق  نيب  طيسولا  ةسايس  ةحودلا  تدمتعا  رطقب ، قلعتي  ام  يف 

، نيملسملا ناوخإلا  ةعامجك  ، (383)( هيقت نب  ساوحلا  ثحابلا  اهيّمسي  امك   ) ةدعاصلا

ىوقلا هذه  عم  لماعتلا  نم  دب  نأ ال  ىرت  يتلا   ) ةدحتملا تايالولا  اًصوصخ  برغلاو ،

ام ةقطنملاو ، برغلا  ىلإ  ةبسنلاب   (385) رطق ةيمهأ  ديزت  اذهبو ، . (384)( عقاولا رمألا  مكحب 

يبرعلا نيَملاعلا  يف  اهذوفنو  ةيدوعسلل  ةمعانلا  ةوقلا  ىلإ  برغلا  ةجاح  ّلقت  نأ  ينعي 

.ةيميلقإلا اهتناكم  ىلع  سكعني  ام  اًقباس ، هب  موقت  تناك  امب  رطق  مايق  ببسب  يمالسإلاو ،

ةيدوعس ةحلصم  حبصي  ةحودلا  عم  فلاحتملا  يسايسلا  مالسإلا  عجارت  نإف  كلذبو ،

.ايلع

هنأ ىلع  ةطلسلا  ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  رظنت  ىرخأ ، ةيحان  نم 

.يسايسلا مالسإلا  يهو  الأ  طسوألا ، قرشلا  ةدعاص يف  ةّوق  عم  اهتاقالع  ديطوتل  ةصرف 

اهكولس ريثأتلا يف  ىلإ  يعسلاو  ةوقلا ، هذهب  مادطصالا  مدع  نطنشاو  ىرت  ةيحان ، نمف 

ءاطسو لالخ  نم  وأ  ةرشابم  ةروصب  اهعم ، تاثداحم  يف  طارخنالا  ةسايس  لالخ  نم 

رهظم يف  روهظلا  ىلإ  ىعست  ال  ةدحتملا  تايالولا  نإف  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .نييميلقإ 



يدعتسي نم  رهظمب  الو  ةطلسلل ، ناوخإلا  ةعامجب  تءاج  يتلا  ةيطارقميدلل  يداعملا 

.ةيباختنالا مهتاوصأ  ضفر  لالخ  نم  يبرعلا ، ماعلا  يأرلا 

يروسلا فلملا   2 -
اذه .يبرعلا  ملاعلا  ىلإ  ناريإ  ةباوب  اهنأ  ىلع  ةيروس  ىلإ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  رظنت 

اهداعبإو ةيروس  باطقتسا »  » ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  ةلواحم  فلخ  سيئرلا  ببسلا  وه 

كلت رفست  نأ  نود  نم  اًضيأ ، ةيبرغلا  لودلا  هلعف  تلواح  ام  اذهو  ناريإ ، نع 

دواع عراشلا ، ىلإ  يروسلا  بعشلا  لزن  امدنع  نكل  . (386) حاجن ّيأ  نع  تالواحملا 

.ناريإ نع  ةيروس  لصف  ةيدوعسلا يف  لمألا 

تايالولا نأ  ودبي  اهل ، اهتسامحو  ةيروس  يف  ةروثلا  ةيدوعسلا  معد  نم  مغرلا  ىلع 

يركسع معدو  ةيرابختسا  تامولعم  نم  يفكي  ام  ميدقت  ةبغار يف  ريغ  ةيكريمألا  ةدحتملا 

ةيروس برحلا يف  دمأ  ليطي  ةيدوعسلا ، رظن  ةهجو  نم  معدلا ، اذه  لثم  بايغو  .راوثلل 

نم ىرج ، ام  اذهو  .فرطتلل  ةضرع  رثكأ  نيدرمتملا  لعجي  هنأ  امك  يروسلا ، ماظنلا  رمعو 

ةجيتن ةيروسلا  ةروثلا  ةفرطتملا يف  ىوقلا  رود  ةيمهأ  تداز  ثيح  ةيدوعسلا ، رظن  ةهجو 

.ةلدتعملا ىوقلا  معد  فعض 

ءابنألا بقع  يف  ةيكريمأ ، ةيركسع  ةبرض  هيجوت  ىلع  ةريبك  ًالامآ  نويدوعسلا  دقع 

، نييندملا دض  ةيواميكلا  ةحلسألا  دسألا  راشب  سيئرلا  ماظن  مادختسا  نع  تثّدحت  يتلا 



ةبرضلا هذه  هيجوت  نع  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  عجارت  نأ  الإ  .هدهعل  دح  عضول 

.ةيدوعسلا ةموكحلل  اًطابحإ  لّثم 

شيجلا حيلست  نع  ةدحتملا  تايالولا  عانتما  نأ  نويدوعسلا  دقتعي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

مدع ببسب  لب  نيفرطتملا ، يديأ  يف  ةحلسألا  عوقو  ةيشخ  نم  عبني  ال  ّرحلا  يروسلا 

ةلاحلا هذه  ةيروس يف  حبصت  كلذبو  .نييناريإلا  عم  اهتاضوافم  راسم  جاعزإ  اهتبغر يف 

.(387) ناريإ عم  مهضوافت  نييكريمألا يف  دي  ةقرو يف 

، ةيروس دض  اهتجهل  ةدحتملا  تايالولا  ديعصت  ببس  اًيئزج  ّرسفي  نأ  اذه  نكمي 

ىلإ لّصوتلا  ىرج  عيباسأ ، دعبف  .كلذ  نع  اهعجارت  مث  نمو  ةوقلا ، مادختساب  اهديدهتو 

.ناريإ عم  تقوم  قافتا 

ةدحتملا تايالولا  حنمت  اهنأل  ناريإ ، عم  ضوافتلل  ةمئالم  ةئيب  ةيروسلا  ةمزألا  مّدقت 

.اهرداغي نأ  يأ  اصعلاو ، ةطلسلا ، دسألا يف  ماظن  ءاقب  يأ  ةرزجلا ، اهيدل  طغضلل : ةيلآ 

ةحلصم ، (388) ةنّيعم ةروصب  ةيروسلا ، ةمزألا  رارمتسا  حبصي  روظنملا ، اذه  ىلع  ءانبو 

لماكلا يف ناريإ  تاصنإب  امابوأ  كاراب  يكريمألا  سيئرلا  عتمتي  ةقيرطلا ، هذهب  .ةيكريمأ 

.ضوافتلا ةيلمع  ءانثأ 

يناريإلا يكريمألا -  براقتلا   3 -
ةينب ّسمي  قمعأ  اًرييغت  سكعي  ام   ) ةيدوعسلا ةيديلقتلا  ةمئاقلا  يف  رييغت  كلانه 



مساقت  » يه ةديدج ، ةيكريمأ  ايجيتارتسا  تزرب  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  اهتعيبطو .) ةطلسلا 

ببسب ةيدوعسلا  باصأ  يذلا  طابحإلا  بناج  ىلإف  قايسلا ، اذه  يف  مرغملاو .» منغملا 

كانه نأ  ودبي  ةمهملا ، ةيميلقإلا  تافلملاب  ةقلعتملا  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس 

ةيناكمإ مدع  ىلع  ًاليلد  كرابم  ليحر  ىلإ  ةيدوعسلا  رظنت  ذإ  نيفرطلا ؛ نيب  ةقث  ةمزأ 

نع لّوألا  عافدلا  ّطخ  اهفصوب  تفّرصتو  تلّخدت  كلذل ، .نييكريمألا  ىلع  دامتعالا 

، رصم يف  اهئافلح  عم  ةدحتملا ، تايالولا  نع  ةلقتسمو  ةفثكم  ةروصب  تلمعو  اهنمأ ،

.ةيميلقإ ةوق  اهفصوب  اهتناكم  نيمأتل 

يسلطألا لامش  فلح  عّسوت  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  رذاحت  يذلا  تقولا  يف 

، ابوروأ اهئافلحل يف  ةليدبلا  تانامضلا  ميدقتب  موقت  ايسور ، كلذ  جعزُي  نأ  ةيشخ  اًقرش ،

مّدقت اهنإف ال  ناريإ ، نم  اهبارتقا  نم  مغرلا  ىلع  اهنكل ، تويرتاب .»  » خيراوص رشن  لثم 

ةهجو بسحب  يهتنتو ، أدبت  تانامضلاف  ةيدوعسلا ؛ ةيبرعلا  ةكلمملا  ىلإ  ةليدب  تانامض  ّيأ 

نواعت مدع  نأش  نمو  .ناريإل  ةضهانملا  ةهبجلا  وه  دحاو  ءيش  عم  ةيدوعسلا ، رظنلا 

ةهبجلا هذه  رّثؤي يف  نأ  رصمو  ةيروس  يَفلم  ةيدوعسلا يف  عم  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا 

ىلع اهتردق  يف  ةيدجب  رظنلا  ةداعإ  ىلإ  ةكلمملا  ىعدتسا  ام  اذهو  .ريبك  ٍّدح  ىلإ  اًبلس 

نييدوعس نيلوؤسمب  ادح  ام  اهنمأ ، ةيامحل  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ىلع  دامتعالا 

.(389) يوون حالس  ريوطت  رايخ  دمتعت  نأ  نكمي  مهدالب  نأب  حيرصتلل 

ىلع ًةطقن  نييدوعسلل  تفشك  ايناركوأ  قرش  ةرمتسملا يف  ةمزألا  نأ  كلذ  ىلإ  فضأ 



ةينمأ ةلظم  نامضل  ةيبرغلا  تانامضلاب  قوثولا  ىلع  اهتردقم  مدع  ةيمهألا : نم  ٍلاع  ٍردق 

عافدلل ةيتاذلا  اهتاردق  ريوطت  ىلع  اهمامتها  ّبصني  نأ  ينعي  اذهو  .اهيلع  دامتعالا  نكمي 

، هرسأب يلودلا  عمتجملا  امهئارو  نمو  ايسورو ، ةدحتملا  تايالولا  تماق  ذإ  اهسفن ؛ نع 

، ةيوونلا اهتناسرت  ةريخألا  مّلست  نأ  لباقم  يف  اهنمأ ، ةيامحب  ايناركوأل  تانامض  ميدقتب 

نمأ هدالب  مازتلا  ديكأت  نيتوب  ريميدالف  يسورلا  سيئرلا  داعأو  ماع 1997 . اذه يف  ناكو 

، مرقلا ميلقإ  لاصفناو  ايناركوأ ، قرش  ةيراجلا يف  ثداوحلا  نكل  ماع 2009 . ايناركوأ يف 

مّلس يذلا  دلبلا  اذه  نمأ  ةيامحب  هدوعو  ذيفنت  يلودلا يف  عمتجملا  قافخإ  اهعيمج  دكؤت 

نم ليدب  نأ ال  يناركوألا  سردلا  نم  نويدوعسلا  مّلعتو  .ةيامحلل  ًانمث  يوونلا  هحالس 

.نمألا ةيامح  ىلع  ةيتاذلا  ةردقلا 

رخآ ىوتسم  ىلإ  تاقالعلا  لاقتنا  اًثلاث :
ةيركسع يف ةروانم  ربكأ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ترجأ  ليربأ 2014 ، ناسين / يف 

ةهّجوم ةفلتخم ، قطانم  ثالث  يف  يدنج ، فلأ  نم 130  رثكأ  كيرحتب  تماقو  اهخيرات ،

ةرازوو عافدلا  ةرازو  نم  ةكراشمب  كلذ  ناكو  .ضايرلا  يف  دحاو  تايلمع  زكرم  نم 

.ةيلخادلا ةرازوو  ينطولا  سرحلا 

ةّيتسلابلا خيراوصلا  ضارعتسا  ةرم ، لوأ  تناك ، ىوقألا  ةلاسرلا  نإ  لوقلا  نكمي 

حالسلا يه  خيراوصلا  هذه  .ةيوون  سوؤر  لمح  ىلع  ةرداقلا  ، DF - 3 عنصلا ةينيصلا 



ةيكلملا ةيجيتارتسالا  خيراوصلا  ةوق  ةيدوعسلا : ةحلسملا  تاوقلل  سماخلا  عرفلل  سيئرلا 

، يضارعتسالا لفحلا  فويض  مامأ  خيراوصلا  هذه  تضرعُتساو  (. RSSMF  ) ةيدوعسلا

.ناتسكاب ةيدوعسلا : نم  بّرقم  فيلحو  ةيوون  ةلود  شيج  دئاق  مهيف  نمب 

ناكو يناتسكابلا ، يوونلا  جمانربلا  تلّوم  ةيدوعسلا  نأ  نابسحلا  يف  عضن  نأ  انيلع 

.تاينيعستلا رخاوأ  ةيناتسكابلا يف  ةيوونلا  تآشنملا  راز  نم  لوأ  اهنم  دفو 

ةكلمملا امابوأ  ةرايز  دعب  رهش  نم  ّلقأ  يف  تعقو  يتلا  ةيركسعلا  تاروانملا  ريشت 

ةحلسألا ضارعتسا  لالخ  نم  [، 2014  ] سرام راذآ / يف  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

نع لّوألا  عافدلا  طخ  يه  تحبصأ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نأ  ىلإ  ةيجيتارتسالا ،

.اهنمأ

تايالولا تناك  ماعل (390)1945  نمألا ، لباقم  طفنلا  يديإ ، لارنجلا  ةيقافتا  ذنم  اًيخيرات ،

ةيدوعسلا كاردإ  دعب  ّريغت  اذه  نكل  .ةيدوعسلا  نمأ  نع  لوألا  عافدلا  طخ  ًامئاد  ةدحتملا 

يف لّوحتلا  ىلإ  ىدأ  ام  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  ىلع  دامتعالا  ىلع  اهتردق  مدع 

عافدلا طخ  ىلإ  ةدحتملا ، تايالولا  عم  كلذ  امب يف  اهتافلاحت ، عجارتت  انه ، نمو  .تاقالعلا 

(. هاندأ حضون  نأ  لواحنس  امك  اهذوفن ، قطانم  دعب   ) ثلاثلا

تايالولاو ةيدوعسلا  نيب  مئاقلا  فلاحتلا  يهني  نل  لّوحتلا  اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

.ديدجلا قايسلا  عم  ملقأتم  رخآ  ىوتسم  ىلإ  تاقالعلا  ذخأ  ىلع  لمعيس  هنإف  ةدحتملا ،

ةدوقعملا يف طفنلا  لباقم  نمألا يف  ةقفص  تايطعم  ةياهن  ىوتسملا  اذه  ىلإ  لاقتنالا  لّثميو 



ةيدوعسلا طابترا  يف  ةقباسلا  تايطعملا  تلّثمت  ذإ  ةديدج ؛ تابيترت  ةيادبو  ماع 1945 ،

ةحاسم لّلق  ام  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولاب  ةيوضع ، ةروصب  اًيداصتقاو ، اًيسايسو  اًينمأ 

، ةحاسملا هذه  ّومنل  ةصرف  ىطعأ  تايطعملا  هذه  ّريغت  نكل  .ةيدوعسلل  يبسنلا  لالقتسالا 

.كلذ ىلع  تارشؤمك  رصمو  نيرحبلا  نم  لك  نيدلبلا يف  فقوم  رظنلا يف  نكميو 

نوك ًالوأ ، نيرمأب : فصّتي  ديدج  ىوتسم  ىلإ  تاقالعلا  لقتنت  ريغتلا ، اذه  عم 

هيلع ناك  امل  اًفالخ  اهنمأ ، نع  لّوألا  عافدلا  طخ  يه  ةدحتملا  تايالولا  ال  ةيدوعسلا 

ّينبم دمألا  ديعب  نواعت  نم  نيدلبلا  نيب  نواعتلا  لوحتي  اًيناث ، ماع 1945.  ذنم  رمألا 

لدابتل ةينآ  تايلمع  ىلع  ّينبم  دمألا  ريصق  نواعت  ىلإ  ةكرتشملا ، حلاصملا  تاءالمإ  ىلع 

،(391)( ناميرف زلراشت  اهفصي  امك  ةلاحب ،» ةلاح  ةمئاشتمو ، ةرخاس  تالماعت  » وأ  ) عفانملا

.ديدجلا ىوتسملا  اذه  ىلع  اًيوق  اًرشؤم  يبرعلا  عيبرلا  يدوعسلا يف  رودلا  لّثميو 

نع ةيدوعسلل  اًيبسن  ريبك  لالقتسا  ىلإ  يضفُت  نأ  نكمي  ةئيب  دوجو  نم  مغرلا  ىلع 

نأ نكمي  يذلا  ىدملا  كلذكو  لالقتسالا ، اذه  دودح  نإف  ةدحتملا ، تايالولا  ذوفن 

.ةحضاو ريغ  لازت  ال  هيلإ ، بهذي 

حرتقمو ةصالخ 
رايخ ّيأ  اهيدل  ىقبي  ال  اهنمأل ، لّوألا  عافدلا  طخ  يه  نوكتل  ةيدوعسلا  مّدقت  دعب 

نمكيو .نيتيميلقإلا  ةماعزلاو  ةدايقلل  ايجيتارتسا  ريوطت  ىوس  هيلع  دامتعالا  نكمي 



نمألا دودح  زواجتت  يتآلا : ةيميلقإلا يف  ةماعزلاو  اهنمأ  نع  عافدلا  نيب  طابترالا  ريربت 

نإف هيلع ، ءانبو  .ةطيرخلا  ىلع  يه  امك  دلبلا ، اذهل  ةيفارغجلا  دودحلا  يدوعسلا ، يموقلا 

.نمألا اذه  ىلع  ظافحلل  اًيرورض  حبصي  اهنمأ ، دودح  اهيلإ  ّدتمي  يتلا  قطانملا  ريثأتلا يف 

.ريثأتلا ىلع  ةردقلاب  ةيدوعسلا  عتمتت  يك  اهب  فرتعم  ةماعزو  يدايق  لقث  نم  ّدُب  الو 

ةيلاتلا رصانعلا  حرتقنو  .ةيجراخلا  ةسايسلا  ةسسأم  يه  هاجتالا  اذه  يف  ةوطخ  لّوأو 

.ثحبلا اذه  قايس  ةرم يف  نم  رثكأ  اهل  انضرعت  دق  انكو  ةسسأملا ، هذهل  اهركذ 

اًدانتسا  ) ةيتاذلا ةردقلا  كالتما  وه  يدوعسلا  يموقلا  نمألا  يموقلا : نمألا  فيرعت  - 

نيتراضحلل ةيحورلا  ةدايرلا  يفرعملا ؛ راهدزالا  (392) ؛ ةيداصتقالاو ةيسايسلا  ةيمنتلا  ىلإ 

ةيعافد لئاسوب  اهتيمنت ، تاودأو  ةينطولا ، حلاصملا  ةيامح  ىلع  ةيمالسإلاو ) ةيبرعلا 

هراثآ ىلع  بّلغتلا  لئاسوو  هثودح ، ءانثأ  هتمواقم يف  لئاسوو  يداعملا ، لعفلل  ةيقابتسا 

.هثودح دعب 

.طوطخ ةثالث  يدوعسلا  يموقلا  نمألا  دودح  مسقنت  يموقلا : نمألا  دودح   -

قطانم ىلع  ءانب  يناثلاو  ةينطولا ، حلاصملا  ىلع  ءانب  لوألا  طخلا  دودح  فيرعت  يرجيو 

لّوألا طخلا  دودحو  .ةيلودلاو  ةيميلقإلا  تافلاحتلا  ةكبش  ىلع  ءانب  ثلاثلاو  ذوفنلا ،

زمره قيضم  ىتح  ةرصبلا  نم  دتمت  ةيدوعسلاب ، ةطيحم  ةرئاد  يه  يدوعسلا  يموقلا  نمألل 

نّامع ىتح  اهنمو  اًبرغ ، سيوسلا  ةانق  ىتح  هنمو  اًبونج ، ندع  جيلخ  ىتح  هنمو  اًقرش ،

.ةرصبلا ةنيدمب  ءاهتناو  دادغب ، ىتح  اهنمو  برغ ، لامش 



ةظفاحملاو اًيونعمو ، اًيدام  يدوعسلا  ناسنإلل  ةيهافرلا  نامض  يه  ةينطولا : حلاصملا  - 

ةينبلاو دودحلا  نمأو  يئاملاو ، يئاذغلا  نمألاو  يعامتجالا ، ملسلاو  ةينطولا  ةدحولا  ىلع 

ةددعتم تافلاحت  ءانبو  ذوفنلا ، قطانم  نمأو  ةقاطلا ، تادادمإ  طوطخ  نمأو  ةيتحتلا ،

.ةيتاذلا تاردقلا  زيزعت  صرف  نمأو  باطقألا ،

ةفاك يبرعلا  جيلخلا  ةقطنمو  قارعلا  نم  ذوفنلا  قطانم  نّوكتت  ذوفنلا : قطانم  - 

.برغملاو نانبلو  ةيروسو  ندرألاو  رصمو  يتوبيجو  ايرتيرإو  نميلاو 

يتلا مهتّصنمو  برعلا  تبنم  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  لّثمت  يسايسلا : باطخلا  - 

ةراضحلا يف  ةكراشملاو  امهتضهن ، ءانبو  يمالسإلاو  يبرعلا  نيملاعلا  مكحل  اهنم  اوقلطنا 

نيفيرشلا نيمرحلا  دلبو  يمالسإلا ، نيدلاو  يحولا  طبهم  لّثمتو  .اهراهدزاو  ةيناسنإلا 

.دمحم يبرعلا  يبنلا  دقرمو  نيملسملا ، ةلبقو 

ةدايرلا منستت  نأبو  نيملسملاو ، برعلا  ةنضاح  نوكت  نأب  ةريدج  اهنإف  كلذل ،

نع اًيقلخ  ةلوؤسم  ةيدوعسلا  نإف  هيلع ، ءانبو  .ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  نيتراضحلل  ةيحورلا 

اًيبرع اهضرأ ، نم  تقثبنا  يتلا  ىربكلا  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  ميقلا  ةموظنم  نع  عافدلا 

.ةيمالسإلاو ةيبرعلا  ناتراضحلا  اهيلع  تينُبو  اًيمالسإو ،

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  ميقلا  ماظن  دمتعي  ىربكلا : ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  ميقلا  ةموظنم   -

يه قُلخلا  مراكمو  .ءاعولا  نم  ءاملا  ةلزنمب  هنم  وهف  قُلخلا ؛ مراكم  موهفم  ىلع  هدوجو  يف 

لفاكتلاو ملعلاو  ةيدّدعتلاو  ةاواسملاو  ةيرحلاو  لدعلاو  مالسلاو  ّربلا  نع : عّرفت  ام  لك 



يتلا ميقلا  يه  هذهو  .ةعاجشلاو  مركلاو  قدصلاو  ءافولاو  ةراجإلاو  ءابإلاو  ةّفعلاو 

ةقيثوو لوضفلا ،» فلح   » نيماضم يف  اهدجتف  يمالسإلاو ، يبرعلا  خيراتلا  تمهلأ 

ّممتأل تثعُب  امنإ  : » يبرعلا يشرقلا  ّيبنلا  لاق  دقو  ةيرمُعلا .» ةدهعلا  و« ةفيحصلا ،»  » ةنيدملا

فلح لثم  ىلإ  يعُد  ولو  قُلخلا ، مراكم  مامتإ  يه  ةثعبلا  ُةّلعف  . (393)« قالخألا مراكم 

.ىّبلل ةيناث  ةرم  قُلخلا ، مراكم  ىلع  ينبملا  لوضفلا ،

طيسب ءزج  الإ  ءاهتنالا ، ىلع  فراش  دق  ةيدمحملا  ةلاسرلا  لبق  قُلخلا  ناينب  لصأ  ناك 

: يبنلا لاق  املثم  هلبق ، قالخألا  تناك  ذإ  مامتإ ؛»  » ىنعم وه  اذهو  ةدلاخلا ، ةلاسرلا  هتّممت 

، اهعضي مل  ةنبل  عضوم  اهيف  كرتو  اهلمجأو  اهلمكأو  اهنسحأف  اًراد ، ىنب  لجر  لثمك  »

»(394)؛ ةنبللا هذه  عضوم  ّمت  ول  نولوقيو : هنم  نوبجعيو  ناينبلاب ، نوفوطي  سانلا  لعجف 

.ناينبلا نم  ةنبللا  عضومك  قُلخلا  مراكم  نم  ةيدمحملا  ةلاسرلا  عضومف 

ةمأ ريخ  متنك  : ﴿ رادلا ناينب  مامت  نع  نالعإ  ّالإ  وه  ام  ةمألا  ةيريخ  جورخ  نإ 

مالسإلا جورخب  ةيريخلا  ىلإ  تجرخُأ  ةمألاف  (. 110 نارمع : لآ  ﴾ ) سانلل تجرخُأ 

لوبقب الإ  ققحتت  انه ال  ةيريخلاف  .ىرقلا  مأ  يه  ةيبرع ، ضرأ  ىلعو  يبرع ، ناسلب  اهيلإ ،

ةنبل ّالإ  ةيدمحملا  ةلاسرلا  امف  .ةيوبنلا  ةثعبلل  قباس  وه  يذلا  قُلخلا ، مراكم  اهساسأ :

اهئاوتحاو اهعامتجا  يه يف  ةمألا  ةيريخ  رخآ ، ىنعمب  .ممألا  قلُخ  مراكم  ناينب  ةريغص يف 

.قلُخ مراكم  نم  هب  تتأ  امو  ةقباسلا  ممألا 

امك .قُلخلا  مراكمل  دفاور  يه  اًذإ ، هْتنَب ، ام  مامتإل  يبنلا  ثعب  يتلا  اهلك ، تاراضحلا  نإ 



عبتأو : » يبرعلا يبنلا  لاق  دقف  .ةرطفلا  يه  هذهو  اهيلإ ، ىعست  تاراضحلاو  ممألا  نأ 

ىلع اوقلُخ  لصألا ، يف  سانلاف ، . (395)« نسح قُلُخب  سانلا  قلاخو  اهُْحَمت ، ةنسحلا  ةئيسلا 

.قُلخلا مراكم  ىلإ  نسحلا  مهقلخب  نوعسي  ّمث  نمو  نسح ، قلُخ 

ةيفارشإلا ةيتحتلا  ةينبلا   1 -
ةيلخادلا ةينبلا  نيقش : ىلإ  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةسسأمل  ةيفارشإلا  ةيتحتلا  ةينبلا  مسقنت 

ىدبتتف ةرازولاب ، قلعتي  ام  يف  امأ  .ةرازولا  جراخ  ةيتحتلا  ةينبلاو  ةيجراخلا  ةرازول 

زكارم ةعباتم  ماسقأو  تافلملا ، ةرادإل  ةصصختم  لمع  قرف  دوجول  ىوصقلا  ةرورضلا 

نمف تارافسلا .) عم  نواعتلاب   ) ةمهملا لودلا  يسايسلا يف  جازملاو  رارقلا  ذاختاو  ثحبلا 

، ةرازولا يف  ايجيتارتسالاو  فارشتسالاو  ليلحتلاب  صصختم  زكرم  ءاشنإ  يرورضلا 

مسرو رييغتلاو ، لّوحتلا  تالآمب  ؤبنتلاو  يلودلا ، قايسلا  ةءارق  هتمهم  نوكت 

.ةينطولا حلاصملا  مدخي  امب  تادجتسملا  عم  شياعتلل  ةمئالملا  تايجيتارتسالا 

يمالعإلا بناجلاب  متهي  ةرازولا  ثوحب يف  زكرم  ءاشنإ  ةيمهأ  زربت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

مهبيردتو ةرازولا  يلوؤسمو  نييمسرلا  نيثدحتملا  ةئيهتو  اهميدقت ، قئارطو  تاسايسلل 

.ةيباجيإ ةيلود  ةروص  ىلع  ةيدوعسلا  ةظفاحم  ىلع  ةدعاسملاو  مالعإلا  عم  ثدحتلا  ىلع 

ةقورأ هزيفحتو يف  لدجلا  ةراثإ  هتمهم  نوكت  لمع  قيرف  ءاشنإ  ىلإ  ةّسام  ةجاح  دجوت 

يماحم  » رودب مايقلاو  اهدامتعا ، لبق  ةسايس  يأ  لوح  ةرازولا  يف  رارقلا  ةعانص 



وأ ةسايسلا  يرتعي  نأ  نكمي  روصق  ّيأ  ىلإ  هابتنالا  تفل  وه  كلذ  نم  فدهلاو  ناطيشلا .»

.دقنلل ضّرعتلا  وأ يف  ةّوجرملا ، ةياغلا  ىلإ  لوصولا  مدع  بّبستت يف  نأ  نكمي  تارغث  ّيأ 

نأ اهنم  ةدع ، رصانع  نم  نّوكتتف  ةرازولا ، جراخ  نم  ةيتحتلا  ةينبلاب  قلعتي  ام  امأ يف 

ثحبلل ىلعأ  سلجمو  يجيتارتسالا ، طيطختلل  ىلعأ  سلجم  ءاشنإل  ةرورض  كانه 

يسايسلا نأشلا  يف  ةصصختم  ثوحب  زكارم  ءاشنإ  مث  ةفاقثلل ، ىلعأ  سلجمو  يملعلا ،

.رارقلا ةعانص  زكارمل  اًيفرعمو  اًيملع  اًدفار  نوكتو  معدلاو ، ةيرحلاب  عتمتتو  يلودلا 

ةدايقلا ةيجيتارتسا   2 -
تلّثمتو يف يبرعلا ، عيبرلا  عم  لماعتلل  ةلعاف  ايجيتارتسا  ريوطت  نويدوعسلا يف  حجن 

وه مهيلع  هعوقو  لاح  تاوخألاو  ةوخإلا  نع  ملظلا  عفر  نكل  ةنتف ، ةروثلا  يلي : ام 

دض لخادلا  نيمأت  فادهأ : ةثالث  قيقحت  ىلإ  ايجيتارتسالا  هذه  ىعستو  .يقلُخ  بجاو 

عيبرلا عاضوأ  نم  ةسفانملا  ةلودلا  ةدافتسا  نم  ّدحلاو  ةفيلحلا ، ةمظنألا  معدو  ةروثلا ،

ةيجراخلا ةسايسلا  ةسسأم  ِرَجت  مل  اذإ  رارمتسالا ، مدعب  دّدهُم  حاجنلا  اذه  نكل  .يبرعلا 

 - ةيدوعسلا تاقالعلا  ىلع  أرط  يذلا  لّوحتلاف  ةماعزلاو ؛ ةدايقلل  ايجيتارتسا  مسرو 

ال ام  اذهو  اهنمأ ، نع  لوألا  عافدلا  طخ  يه  نوكت  نأ  ىلإ  ةيدوعسلاب  عفد  ةيكريمألا 

تارشؤم دجوت  الو  نيتيميلقإلا ، ةماعزلاو  ةدايقلا  ىلإ  لوصولا  قيرط  نع  الإ  ققحتي 

يئدبم رّوصت  حرطب  انه  موقنس  كلذل ، .ةماعزلاو  ةدايقلل  ةيدوعس  ايجيتارتسا  ريوطت  ىلع 



.ايجيتارتسالا هذهل 

دوجو مدع  نوكردي  نييدوعسلا  نأ  ىلع  ديدشتلا  بجي  رّوصتلا ، اذه  حرط  لبق  نكل 

.مهسفنأب اهل  يدصتلا  نم  صانم  ال  نأو  اهنوهجاوي ، يتلا  تايدحتلل  يرحس  ّلح 

ىلإ ءاقترالاو  اًيجراخو  اًيلخاد  ةبعصلا  ةلئسألا  ةهجاوم  نم  دب  ال  نأ  كلذ  عبتتسيو 

نم هلمحت  امو  ةنهارلا  ةلحرملا  ةيساسح  نويدوعسلا  كردُي  امك  .يّدحتلا  ىوتسم 

نم ريثك  مهمامأ  لازي  ال  نأو  ىوقلا ، نازيمو  تافلاحتلا  ةطيرخ  يف  ريغتلل  تالامتحا 

ىلع ءانبو  .ةديدجلا  مهتايلوؤسم  تابلطتم  عم  مءالتي  امب  مهتاردق  اونبيل  لمعلاو ، دادعإلا 

: نيتلحرم ىلع  نيتيميلقإلا  ةماعزلاو  ةدايقلا  ةيجيتارتسا  ذيفنت  بجي  كاردإلا ، اذه 

ءارش امه  نيفده : قيقحت  ىلإ  ىعست  ةيلاقتنا ، ةلحرم  يهو  ةينواعتلا ، ةدايقلا  ةلحرم   •

نم ةسفانملا  لودلا  ةدافتسا  صيلقتو  ةيناثلا ، ةلحرملل  دادعإلا  ضرغب  تقولا ، نم  ديزم 

.اًماع ىلإ 20  نم 15  ةلحرملا  هذه  رمتست  نأ  نكميو  .ةلحرملا  عاضوأ 

عيسوتو يلخادلا  حالصإلا  ًالوأ ، يلي : ام  ىلع  ةيناثلا  ةلحرملل  دادعإلا  لمتشي 

اهتيمست ىلع  ّرصي  امك  ةحبارلا ، ناريإ  ةقرو   ) ةيفئاطلا ةقرولا  دييحتو  ةيسايسلا  ةكراشملا 

ساسأ ىلع  ةيتاذلا  تاردقلا  زيزعت  اًيناث ، ةطلسلا ؛ لاقتنا  ةيلمع  نيمأتو  ليخدلا ،) دلاخ 

ثحبلاو ةمعانلا ، ةوقلل  ساسأك  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  نيتراضحلل  ةيحورلا  ةدايرلا  نم 

رارقتسا اًثلاث ، جتنم ؛) يفرعم  داصتقاو  يركسع  عدر  ةوق   ) ةبلصلا ةوقلل  ساسأك  يملعلا 

، اًعبار مهرودو ؛ مهتيفاع  ةداعتساب  ةيدوعسلا  ءافلحل  حمسي  ام  يبرعلا ، عيبرلا  رابغ 



.يلودلا دهشملا  حمالم  حوضو 

موهفملا اذهب  ينعنو  ةينواعتلا ،» ةدايقلا  موهفم   » هيّمسن ام  ربع  نيفدهلا  قيقحت  نكمي 

.ةحّجرملا َةّوقلا  ةيدوعسلا  هيف  نوكت  يميلقإ  ٍنزاوت  قْلَخ 

ندرألاو رطقو  ايكرت  لثم  لودل  ةيميلقإ  راودأ  عارتخا  ةيدوعسلا  ناكمإ  يف  نإ 

ّمهت يتلا  تافلملاب  قلعتي  ام  ةيقفاوت يف  غيص  داجيإ  دعب  ةدايقلا ، اهتكراشمو  تارامإلاو ،

نأ نكميو  (. Proxy Alliances)(396) ةلاكولاب » تافلاحتلا  انه «  هيّمسن  ام  ربع  لودلا ، هذه 

ًالقث ةيدوعسلا  ينبت  نأ  نكمي  كلذب  . (397) بناجلا اذه  يف  اًديفم  راحبإلا  لماع  نوكي 

، ةيتاذلا اهتاردق  زيزعت  نع  اهلغشي  الو  هَءابعأو ، هفيلاكت  اهدحو  يه  لّمحتت  ال  اًيميلقإ ،

نيب يه  نوكتو  .ناريإ  لثم  ةسفانملا ، لودلا  لقثل  اًيزاوم  لودلا ، هذه  نم  اًنّوكم  نوكيو 

.هل ةهّجوملاو  نزاوتلا ، اذهل  ةحّجرملا  ةوقلا  كلذب  ةلّكشم  نيلقثلا ،

ءانب يف  لّثمتت  يتلا  ىلوألا  ةلحرملا  لامتكا  دعب  طسوألا : قرشلا  ةباوب  ةلحرم   •

عيطتست ةقطنملا ، لبقتسمو  اهتناكمل  ةيجيتارتسالا  ةيؤرلا  حوضوو  ةيتاذلا  تاردقلا 

.طسوألا قرشلا  ةباوب  اهيّمسن  يتلا  ةديدجلا  اهتيلوؤسمو  اهرودل  ىدصتت  نأ  ةيدوعسلا 

، ًالوأ ساسأ : ىلع  نيتيميلقإلا  ةماعزلاو  ةدايقلا  رودل  ىّدصتت  نأ  ةيدوعسلا  ناكمإ  يفو 

ةيسايسلا ةقطنملا  تافلم  ةمصاع  اهنوك  اًيناث ، اهنمأ ؛ نع  لوألا  عافدلا  طخ  اهنوك 

حبصت اذهبو ، .باطقألا  ةددعتم  تافلاحت  ةكبش  اهكالتما  اًثلاث ، ةيداصتقالاو ؛ ةينمألاو 

يموقلا نمألا  دودح  ةثالثلا : هطوطخ  ىلع  يموقلا  اهنمأ  زيزعت  ىلع  ةرداق  ةيدوعسلا 



ةيلودلاو ةيميلقإلا  اهتافلاحتو  يناثلا ،) طخلا   ) ذوفنلا قطانمو  عافدلل ،) لوألا  طخلا  )

.ةيتاذلا اهتاردق  ىلع  كلذ  ةدمتعم يف  ثلاثلا ،) طخلا  )
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رشاعلا لصفلا 
ةكرحتم لامر 

قرشلاو ةريغتملا  زاغلاو  طفنلا  قاوسأ 
ريوريس لييناد  ريغتملا ......  طسوألا 

رثكأ ةيضاملا  ةثالثلا  ماوعألا  ةيسايس يف  تابارطضا  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  تدهش 

يف ةيبرعلا  تاضافتنالا  رّثؤت  مل  نآلا  ىتحو  .ةقباسلا  ةثالثلا  دوقعلا  يف  هيلع  تناك  امم 

ةروصبو بسحف ، ةزيجو  ةرتفل  تسمالو  جيلخلا ، يف  ةسيئرلا  ةيطفنلا  ةيكلملا  ةمظنألا 

نكل .ةيرئازجلا  ةيروهمجلا  ىلإ  ةفاضإ  ندرألاو ، برغملا  يف  نيَّيكلملا  نيماظنلا  ةيحطس ،

 - زاغلا وأ  طفنلل  راغصلا  نيجتنملا  نم  يهو  نميلاو -  ةيروسو  رصم  تايروهمجلا يف 

ةيلاقتنا ةلحرمو  ةيلهأ  اًبورحو  ةداضم  تاروث  يلاوتلا  ىلع  تدهش  تاروث ، تماق  ثيح 

ةهجو ىلإ  لصوي  اهنم  ٍّيأ  حضاو يف  ٌراسم  ةمث  سيل  .ًالئاه  اًبارطضاو  ةحنرتم  ةيضوافت 

.مامألا ىلإ  اًيبسن  اًسلس  اًقيرط  تفشتكا  بسحف  سنوت  نأ  ودبيو  .ةفورعم 

ىلإ ىدأ  ام  ناريإ ، ىلع  قانخلا  نويكريمألاو  نويبوروألا  ددش  هسفن ، تقولا  يف 

يلختلا ىلع  اهرابجإل  مهنم  ةلواحم  يف  ةيمارد ، ةروصب  اهتاداريإو  ةيطفنلا  اهتارداص  ضفخ 

ةنميهلا نم  جيلخلا  فواخملا يف  نكت  امهمو  .ةيوون  ةحلسأ  ىلع  لوصحلا  ىلإ  اهيعس  نع 

فصنملا نمف  جيلخلا ، هاجت  ةيكريمألا  تامازتلالا  نأشب  كوكشلا  وأ  لبقتسملا ، ةيناريإلا يف 



مايقلا ىلع  اهتردق  نم  ُّدحتو  ةدشب  نارهط  ىلع  اًيلاح  طغضت  تابوقعلا  نإ  لوقلا 

عافدلا لجأ  نم  هللا  بزحو  ةينمألا  اهتاوق  مادختسا  ىلإ  ترطضا  ول  ىتح  تاردابمب ،

ريغ تحبصأ  ثيحب  اهذوفن  ةعقر  تصّلُقو  ناريإ  ترصوح  .ةيروس  يف  اهفيلح  نع 

ام مل عضولا  اذه  لصاوتيسو  اهناكسل ، ديازتملاو  مخضلا  ددعلا  تاعلطت  ةيبلت  ىلع  ةرداق 

 - قرولا ىلع  هّلقأ  هنأش -  نم  نوكي  ةدحتملا  تايالولاو  ابوروأ  عم  قافتا  ىلإ  لصت 

وكشي نأ  ال  اذهك  قافتاب  لفتحي  نأ  جيلخلا  ىلع  نأ  ىرأ  .يوونلا  اهرايخ  نم  اهنامرح 

.هنم

تناك ةمرصنملا ، ةثالثلا  ماوعألا  يف  نيقيلا  مدعو  رارقتسالا  مدع  نم  مغرلا  ىلع 

ىلإ طيسولا  ساسكت  برغ  طفن  عجارت  ثيح  تفال ، وحن  ىلع  ةرقتسم  طفنلا  قاوسأ 

كلذ نم  ةئملا  يف  نم 10  ّلقأ  اًمومع  بلقتلا  لّثمو  ، (398) ليمربلل رالود  وحن 100 

عساو رارقتسا  مدع  طسو  ريصقلا ، دمألا  قوسلا يف  هذه  ادب يف  يذلا  ءودهلا  اذه  .رعسلا 

تايعادت تاّريغتلا  هذهلو  ةقاطلا ، جاتنإ  يف  ثدحت  ةيمارد  تاّريغت  ىلإ  هّدرم  قاطنلا ،

جيلخلاو كبوأ  ةمظنم  ىلعو  ةيملاعلا ، زاغلاو  طفنلا  قاوسأ  ىلع  ديعبلا  دمألا  يف  ةرطخ 

زاغلاو طفنلا  قوس  يف  تاروطتلا  هذه  ثحب  ًالوأ  رمألا  بلطتيو  .ةدحتملا  تايالولاو 

ةيسامولبدلاو ةيسايسلا  تاروطتلا  اهيف  رّثؤت  دق  يتلا  قئارطلا  رظنلا يف  مث  اهتافعاضمو ،

.قاوسألا هذه  طسوألا يف  قرشلا  يف 

ّامم رثكأ  اًريبك  اًريغت  امهب  قلعتملا  داصتقالاو  زاغلاو  طفنلل  ةيسايسلا  ايفارغجلا  ريغتت 



: ةصاخ ةيمهأ  اهل  نأ  دجن  ةيلوأ  تانايب  انه  ضرعنو  دوقع ، لاوط  لصح 

نم 1.9 ّلقأ  نم  لقتنا  ثيح  ةعرسب ، ةدحتملا  تايالولا  يف  طفنلا  جاتنإ  ديازتي  - 

نأ نيح  يف  ماع 2013 ، يف  ليمرب  رايلم  نم 2.7  رثكأ  ىلإ  ماع 2008  يف  ليمرب  رايلم 

.(399) كلذ نم  ّلقأ  كالهتسالا 

ةورذ نم  تضفخنا  ثيح  تادراولا ، ظوحلم يف  ضافخنا  رمألا يف  اذه  بّبست  - 

ىلإ 3.5 ماع 2006  يف  ةيلورتبلا  تاجوتنملاو  ماخلا  نم  ليمرب  تارايلم  ىلع 5  تداز 

ماع (400)2013. تارايلم يف 

كبوأ نم  ةدفاولا  ةيطفنلا  تاجوتنملاو  طفنلا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  دامتعا  ضفخنا  - 

ماع ليمرب يف  رايلم  ىلإ 1.3  ماع 2007  ليمرب يف  رايلم  نم 2.2  اًبيرقت ، ةبسانتم  ةروصب 

.2013

نم ًاليلق  تضفخنا  ذإ  اًتابث ؛ رثكأ  جيلخلا  نم  ةدحتملا  تايالولا  تادراو  تناك  - 

ليمرب يف رايلم  نم 0.7  رثكأ  ىلإ  عافترالا  تدواع  ّمث  ماع 2008 ، ليمرب يف  رايلم   0.9

يماع 2012 و2013. لالخ 

نم ادج ، اداح  اًعافترا  قَّوسملا  يعيبطلا  زاغلا  نم  ةدحتملا  تايالولا  جاتنإ  عفترا  - 

ماع يف  بعكم  مدق  نويلم  نم 25  رثكأ  ىلإ  ماع 2005  يف  بعكم  مدق  نويلم   18

.2013(401)



ةدحتملا تايالولا  جاتنإ  رمتسي  نأ  حجرملا  نم  تانامض ، دوجو  مدع  نم  مغرلا  ىلع 

ةركلل يبرغلا  فصنلا  نم  داريتسالا  ىلإ  اًضيأ  لّوحتت  امبرو  ةدايزلا ، زاغلاو يف  طفنلا  نم 

.كلذ نم  رثكأ  وأ  نيدقع ، وأ  دقعل  نكي  نإ مل  ماوعأ ، ةعضبل  ّلقألا  يف  ةيضرألا ،

داريتسا نع  ةدحتملا  تايالولا  تفقوت  ول  ىتحف  ةقاطلل ، ناهترالا  ةيضقلا يف  تسيل 

قلق بابسأ  امأ  .اهراعسأو  ةيملاعلا  طفنلا  قوس  ىلع  ةدمتعم  لظتس  اهنإف  ماخلا ، طفنلا 

.ةدع ماوعأ  يف  هيلع  تناك  ّامم  ّلقأ  يهف  ةقاطلا ، تادادمإ  نمأ  نأشب  مويلا  نطنشاو 

نأ لامتحا  اهنم  قلقلل ، رثكأ  اًبابسأ  ةقاطلل  نورخآ  نوجتنم  كلتمي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

يف مأ  ةدحتملا  تايالولا  يف  ناكأ  قوسلا ، يف  مهتصح  نم  ةيكريمألا  تادادمإلا  عطتقت 

ةيقوثوم ّلقأ  مه  وأ  ةدوج  ّلقأ  تاجوتنم  نومّدقي  نيذلا  نوجتنملا  امأ  .ىرخألا  قاوسألا 

رثكأ مه  نم  ةحلصمل  ةدحتملا  تايالولا  قوس  يف  نورسخيف  اليوزنفو ،) ايريجين  لثم  )

تضفخناو ىلعألا  وحن  تازفق  زاغلاو  طفنلا  نم  يلحملا  جاتنإلا  قّقح  ول  ىتح  ةيقوثوم ،

تناك يتلا  يعيبطلا  زاغلا  راعسأ  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُي  .يكريمألا  داصتقالا  ةقاطلا يف  ةفاثك 

، براقتلا أدبت يف  نأ  ّلقألا  حّجرملا يف  نم  ملاعلا ، لوح  ةعساو  ةيميلقإ  تانيابتل  ةعضاخ 

ةديدجلا ايجولونكتلا  لازت  الو  .يعيبطلا  زاغلل  ةيملاع  قوس  ليبق  نم  ءيش  رهظ  ام  اذإ 

تادايز نوكت  الف  ىرخأ ، نادلب  ىلإ  رشتنتو  روطتت  نييرخصلا  زاغلاو  طفنلا  جاتنإل 

ابوروأ نم  ّلك  ليمت  فوسو  .اًضيأ  ةحَّجرمو  لب  بسحف ، ةنكمم  شاعتنالا  يف  ةريبك 

ىلعف ةلبقملا ؛ ةليلقلا  دوقعلا  ىدم  ىلع  ةديدجلا  ايجولونكتلا  نم  ةدافتسالا  ىلإ  نيصلاو 



يف اهتريظن  عم  امبر  قباطتت  ال  اهنإف  كانه ، ايجولونكتلا  هذه  راشتنا  ةعرس  نم  مغرلا 

.ةدحتملا تايالولا 

، ايسآ بلطلا يف  ديزي  ةيضرألا ، ةركلا  نم  يبرغلا  فصنلا  ضرعلا يف  ديزي  نيح  يف 

لاسملا يعيبطلا  زاغلا  تارداص  اثلث  بهذي  ثيح  ، (402) نيصلاو دنهلا  يف  اًصوصخ 

ةبسنب 60 طفنلا  ىلع  يويسآلا  بلطلا  ديزي  نأ  عقوتملا  نمو  ، (403) ايسآ ىلإ  اًبيرقت  يرطقلا 

.عرسأ ةروصب  يعيبطلا  زاغلا  ىلع  بلطلا  عافترا  عّقوتُي  امك  ماع 2035 ، لولحب  ةئملا  يف 

ويام رايأ / نيصلا يف  اهتدقع  يتلا  زاغلا ، ءارشل  ةقالمعلا  ةقفصلا  نوكت  الأ  حجرملا  نم 

قرشلا هاجتاب  ةقاطلا  تادادمإل  ريبك  لّوحت  رخآ  اًماع ، ةدمل 30  ايسور  عم  [ 2014]

، هسفن تقولا  .ملاعلا يف  يداصتقالا يف  ومنلا  نم  ةريبك  ةصح  دّلوي  يذلا  رمألا  ىصقألا ،

نم ايناركوأو  يه  دّوزتلاو  يسورلا  زاغلا  نع  اهسفن  مطف »  » ىلإ ابوروأ  يعس  يدؤيس 

تادراولا ةدايزو  يبوروألا  جاتنإلا  ةدايزل  زفاوح  ىلإ  قرشلا ، نم  ًالدب  بونجلاو  برغلا 

.ةدحتملا تايالولا  نم  ىتح  ايقيرفأ ، لامشو  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  نم 

نآلاف .اهعافترا  ببس  وه  ثداوحلا  صقن  نوكي  نلف  ةرقتسم ، طفنلا  راعسأ  تلظ  اذإ 

نم يبيللا  جاتنإلا  ىفاعتي  اميف  مارح ،» وكوب   » ةعامج ىلع  ءاضقلل  ايريجين  لتاقت  اًمامت ،

عضوم يسورلا ، زاغلل  قيوست  زكرم  اهفصوب  ايناركوأ ، رود  حبصي  امبرو  ٍداح ، عجارت 

ةريبك يف ةروف  ثدُحت  مل  شعاد »  » ميظنت ىّمسي  ام  اهنش  يتلا  ةئجافملا  ةلمحلا  ىتحو  ّكش ،

ثيحب قوسلا  ىلإ  نيدراولا  نيديدجلا  زاغلاو  طفنلا  نم  يفكي  ام  كانهف  .طفنلا  راعسأ 



ىلع ةبعصلا  ماوعألا  نم  اًددع  ىرخأ ، عاضوأ  يف  نوكي ، نأ  نكمي  ام  ناحبكي 

يف تالقانلا » برح   » تقفخأ امدنع  تاينينامثلا  دقع  ركذتي  نم  كانه  ّلعلو  .نيكلهتسملا 

ةدايزلا تعنم  تقولا ، كلذ  .ةيملاعلا يف  طفنلا  راعسأ  داحلا يف  ضافخنالا  راسم  سكع 

ةردقلا عزوتت  نآلاو  .ّداح  لكشب  عافترالا  نم  راعسألا  ةيدوعسلا  جاتنإلا  تاردق  يف 

.ةصاخ ةروصب  ّمهم  ةّيضرألا  ةركلا  نم  يبرغلا  فصنلا  نكل  رثكأ ، ةيجاتنإلا 

وحن بلطلا  يفو  برغلا  وحن  ضرعلا  تالوحتلا يف  هذهل  ةيسايسويجلا  راثآلا  يه  ام 

؟ كلذل بيجتسي  نأ  جيلخلل  يغبني  فيكو  رسخيس ؟ نمو  بسكيس ؟ نم  قرشلا ؟

اًيساسأ اًردصم  ىرخألا ، نكامألا  يف  ةمهملا  تاروطتلاب  قلعتي  ام  يف  جيلخلا ، ّلظي 

كانه نم  دادمإلا  عطقنا  اذإف  طفنلل ، اًيويح  اًيرابجإ  اًّرمم  زمره  قيضم  ىقبي  امك  ةقاطلل ،

ٍفاعت كانه  ناك  اذإ  اًصوصخ  ةداح ، ةروصب  ةيملاعلا  ةقاطلا  راعسأ  زفقت  نأ  نكمي 

.رمتسم يملاع  يداصتقا 

ةبسنلاب اميس  الو  رادحنالا ، ةذخآ يف  هتيمهأ  نكل  ةلص ، يذ  ريغ  ُدعب  جيلخلا  حبصي  مل 

عمتسي نم  ّلك  ةنأمطل  نوفّهلتي  نييكريمألا  نيلوؤسملا  نأ  حيحص  .ةدحتملا  تايالولا  ىلإ 

نم نأ  الإ  ةحوتفم ، ةيرحبلا  تارمملا  ىلع  ظافحلا  ةمزتلم  لازت  ال  نطنشاو  نأب  مهيلإ 

ةيضاملا دوقعلا  يف  تناك  امك  اهسفن  يه  ةرورضلاب  ىقبتس  لئاسولا  نأ  ضارتفا  ةقامحلا 

ماع ةرم يف  لّوأ  اًحوتفم  زمره  قيضم  ءاقبإ  اهمازتعا  ةدحتملا  تايالولا  تنلعأ  دقل  (404) ؛

لوق رمألا  بلطتي  لهف  ناتسناغفأل ، يتايفوسلا  وزغلا  ىلع  ّدرلا  راطإ  كلذ يف  ناكو  ، 1980



هدوجو هلّثم  دق  ناك  قيضملل  ديدهت  ّيأ  هعم  ىفتناو  راهنا  يتايفوسلا  داحتالا  نكل  ديزملا ؟

نم اًبيرق  جرختسو  قارعلا  جراخ  تحبصأ  ةيكريمألا  تاوقلا  نأ  امك  ناتسناغفأ ، يف 

ناريإب متهي  نأ  جيلخلا  يف  يكريمألا  يركسعلا  راشتنالا  ىلع  ّنيعتيو  اًضيأ ، ناتسناغفأ 

.طفنلا لقن  تارممب  همامتها  نم  رثكأ  يوونلا  اهجمانربو 

ةسايسلا يف  رهظت  نل  رادقملا  اذهب  تارييغت  نأ  داقتعالا  فخسلا  نم  نوكيس 

ىلع ام  دح  ىلإ  دمتعي  جيلخلا  نمأ  لثم  ةيملاع  تاريخ  نامضل  دادعتسالاف  ةيكريمألا ؛

يبرعلا جيلخلا  طفنلا يف  نم  ةئملا  نإ 90 يف  .ةكرتشم  ءابعأ  ينعت  ةكرتشملا  عفانملاو  عفانملا ،

سيل نكل  ءطبلاب  نويكريمألا  فصّتي  امبرو  ماع (405)2035 . لولحب  ايسآ  ىلإ  بهذت  نأ  نكمي 

قاوسأ ةيامح  ءابعأ  لّمحت  يف  رثكأ  ةكراشملا  نيصلاو  دنهلا  نم  نوديري  مهنإ  ذإ  ءابغلاب ،

يطغت 90 ثيحب  تانوزخملا  ةدايز  نيجيبو  يهلدوين  عانقإ  نولواحي  امك  ةيملاعلا ، ةقاطلا 

يطايتحالا يكريمألا  مازتلالا  عم  مءالتتل  ةيفاصلا  تادراولا  عيرسلا يف  ديازتلا  نم  اًموي 

ًالجاع ال كلذ  نوكي  نأ  لمآو  اًضيأ -  نويكريمألا  كردي  امبرو  .يجيتارتسالا  يطفنلا 

ىلع قِّيُض  ام  اذإف  اًدج ، ةرثؤم  تسيل  زمره  قيضم  ةيامحل  ةيركسعلا  لئاسولا  نأ  ًالجآ - 

ثدُحي نأ  جيلخلا  ىلإ  ماغلأ  ةحساك  وأ  تارئاط  ةلماح  لاسرإل  نكمي  طفنلا  تادادمإ 

عاتمتسا عّقوتنو  .هبنجت  مزتعن  يذلا  يداصتقالا  ررضلا  بّبستيو يف  طفنلا  رعس  ةزفق يف 

دّدُهي امدنع  نارهط ) تاداريإ  امك   ) عفترت يهو  راعسألا  ةبقارمب  يناريإ  يسايس  نم  رثكأ 

.ماغلأ ةحساك  رشن  ةداعإب  وأ  ةيرتنع ، بطُخب  نويكريمألا  ّدريو  زمره  قيضم 



قيضم ربع  طفنلا  قّفدت  عطق  نم  يملاعلا  داصتقالا  ةيامحل  ةحاتملا  ىرخألا  لئاسولا  ام 

ةديازتم ةروصب  طفنلا  تادادمإ  هيف  قفدتت  فوس  ملاع  ىلإ  ةبسنلاب  رثكأ  مئالم  اُّهيأ  زمره ؟

؟ ايسآ ىلإ 

لوصو نامض  يف  اًيلم  اورّكفي  نأ  ءيش ، ّلك  لبقو  ًالوأ  نييجيلخلا ، نيجتنملا  ىلع 

طوطخ ربتعُتو  زمره ، قيضم  يف  ثدحي  ّامع  رظنلا  ّضغب  قاوسألا ، ىلإ  مهتادادمإ 

ةكلمملا ىدل  ةرفاوتم  طوطخلا  هذهو  لولحلا ، دحأ  قيضملا  لوح  فتلت  يتلا  بيبانألا 

لماكب اهمادختسا  يرجي  ال  نكل  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلودو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

رادقم نم  ةريبك  ةروصب  ديزت  نأ  كاكتحالا  ليلقت  لماوع  ناكمإ  يفو  .ةيباعيتسالا  اهتردق 

.ةلوبقم ةفلكتب  بيبانألا  قفدتلا يف 

ربع ّرمي  هنم  ةئملا  نم 90 يف  رثكأ  نكل  ةريبك ، ةروصب  ديزي  طفنلا  نم  قارعلا  جاتنإ  نإ 

بيبانألا طخ  وعدي  نيسح  مادص  لعج  لوقعم  ببس  ةّمثو  ، (406) زمره قيضمو  جيلخلا 

بيبانألا طخ  لامشلا ، عم  قارعلا  يف  ةقالمعلا  ةيبونجلا  لوقحلا  طبر  يذلا 

ناك نيح  ّطخلا  اذه  ءانب  ةداعإ  مدعب  اًريبك  أطخ  نويكريمألا  بكترا  دقل  يجيتارتسالا .» »

تقو ّيأ  تعاطتسا يف  ام  اذإ  ةمهملا  هذهب  مايقلا  دادغبل  يغبني  نكل  كلذ ، مهتعاطتسا  يف 

.دادغب يلامش  اهتطلس  طسب  ديعت  نأ 

لئادبلا نع  ّيلختلا  قارعلا  ىلع  نأ  اًيلاح  رئادلا  لاتقلا  نم  جتنتسن  نأ  أطخلا  نم 

نأشب نييندرألا  عم  تاثداحم  اورجأ  نأ  نييقارعلل  قبس  دق  ناكو  .زمره  قيضمل  ةحورطملا 



.هنيمأت نامض  طرشب  يقطنم  رمألا  اذه  نأ  ىرنو  ، (407) ةبقعلا ىلإ  لصي  بيبانأ  ّطخ 

يدركلا طفنلا  ريدصت  ءدب  ىلإو  ليبرأ ، عم  يلاحلا  اهعازن  ةيوست  ىلإ  اًضيأ  دادغب  جاتحتو 

ةكلمملا ربع  ةيقارعلا  طفنلا  تارداص  ىلع  نكل  ايكرت ، ربع  لامشلا  ىلإ  اًضيأ  يبونجلاو 

رمألا اذهل  نوكيس  .دادغبو  ضايرلا  نيب  تاقالعلا  نّسحت  رظتنت  نأ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

، يبرعلا ملاعلاو  قارعلا  نيب  تاقالعلا  نيسحت  يف  دادغب  تبغر  اذإ  ديكأتلاب  ىربك  ةيمهأ 

زاغلا تارداص  ىلع  هسفن  رمألا  قبطني  .نارهط  عم  اًيلاح  ةقيثولا  اهتاقالع  ةنزاومو 

نكل مل ةديج  ةركف  هذه  .ةيروسو  قارعلا  ربع  ابوروأ  ىلإ  بهذت  يتلا  ةيرطقلا  يعيبطلا 

.اهناوأ نَِحي 

اًريثك نإف  زمره ، قيضم  لوح  فتلت  يتلا  بيبانألا  طوطخل  ىصقألا  ريوطتلا  عم  ىتح 

يركسعلا ءبعلا  عقي  اًيلاح ، .جيلخلا  ربع  نفسلا  قيرط  نع  قفدتي  ّلظيس  طفنلا  نم 

يف رالود  رايلم  وحن 100  نوقفني  نيذلا  نييكريمألا  قتاع  ىلع  قيضملا  ةيامحل  سيئرلا 

هذه نم  يأ  ةلازإ  اوبغري يف  نلو  ، (408) هلوحو جيلخلا  اهورشن يف  يتلا  تاوقلا  ىلع  ماعلا 

تاضوافم تلصو  اذإ  نكل ، .زجنُت  ةيناريإلا مل  ةيوونلا  ةلأسملا  ةيوست  تماد  ام  تاوقلا 

مهتامازتلا رظنلا يف  نويكريمألا  ديعي  نأ  ةمكحلا  نم  نوكيسف  ةحجان ، ةياهن  ىلإ   1 + 5

.هوحن وأ  يلاتلا  دقعلا  ىدم  ىلع  اهنم  ّدحلا  فدهب  كلذو  هلوحو ؛ جيلخلا  ةيركسعلا يف 

دامتعالا نم  ةيلعاف  رثكأ  نوكتس  تايسنجلا  ةددعتم  ةيرحب  ةوق  نإ  لوقلا  ناكمإلا  يفو 

هذه لثم  ىلإ  دنهلاو  نيصلا  تمضنا  اذإ  اًصوصخ  ةدحتملا ، تايالولا  ىلع  نهارلا  ريبكلا 



، رّوهتم رمأ  كلذف  نيينيصلل ، هكرتو  جيلخلا  نم  نييكريمألا  باحسنا  حرتقن  اننإ ال  .ةوقلا 

ةنصارقلا دض  مهتايرود  هلعفت  ام  رارغ  ىلع  ءبعلا ، ضعب  لّمحت  ىلإ  نيينيصلا  عفد  نكل 

، ةينيصلا ةيبرحلا  نفسلا  مجاهت  نل  ناريإ  نإ  ذإ  رثؤمو ؛ ّيكذ  رمأ  وه  برعلا ، رحب  يف 

.نارهط جاتنإ  فصن  نم  رثكأ  ءارش  عضو  نيصلا يف  نوكت  امدنع 

رييغت ىلإ  ناريإ  عم  يوون  قافتا  اهب  يدؤي  دق  يتلا  ةيفيكلا  رظنلا يف  ىلإ  اًضيأ  جاتحن 

تابوقعلا نم  ريثك  ةياهن  ةرورضلاب  ينعيس  اًديج  اًيوون  اًقافتا  نإ  .ةقاطلا  نمأ  ةيعضو 

ينعي امبر  اذهو  .غلاب  وحن  ىلع  ةيناريإلا  طفنلا  تارداص  تباصأ  يتلا  فارطألا  ةددعتملا 

كش يف الو  .عيرس  لكشب  ةيملاعلا  قاوسألا  ىلإ  اًيموي  طفنلا  نم  ليمرب  نويلم  وحن  ةدوع 

يف هيلع  تناك  ّامم  اًريثك  ىلعأ  تاداريإ  ىلإ  جاتحت  يتلا  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نأ 

.ناريإ عم  تافالخلا  ةيوست  لجأ  نم  اهجاتنإ  نم  ّدحلل  دادعتسا  ىلع  نوكتس  تاينينامثلا ،

يوون قافتا  ىلإ  لّصوتلا  ىرج  اذإ  راعسألا  ىلع  ةظفاحملل  ةبيصع  اًتاقوأ  كبوأ  يناعتس 

حيتي نأ  يوون  قافتا  لوصح  ناكمإ  يف  .ةيملاعلا  تارتوتلا  رخآ  ءيش  ّيأ  جّجؤي  ملو 

رمألا وهو  دنهلاو ، ناتسكاب  هاجتاب  حرتقملا  يعيبطلا  زاغلا  بيبانأ  طخ  ءايحإ  نارهطل 

نوكت نأ  لمتحي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .فارطألا  ةددعتملا  تابوقعلا  نم  ٍلاخ  ملاع  يقطنملا يف 

نييطسوألا قرشلا  نيدِّروملاو  رطق  ةسفانم  هناكمإ  يعيبطلا يف  زاغلل  اًريبك  ارِّدصم  ناريإ 

.(409) نيرخآلا

حيتي  (410) ةدحتملا تايالولا  عم  َعسوأ  اًجارفنا  جيلخلا  يف  نيلوؤسملا  ضعب  ىشخي 



زاغلاو طفنلا  نم  اهجاتنإ  ىوتسم  عفرب  ةليفكلا  ةيملاعلا  ايجولونكتلا  ىلإ  لوصولا  ناريإل 

مل يذلا  ىوتسملا  وهو  رثكأ ، وأ  اًيموي  ليمرب  نييالم  ىلإ 3  طفنلا  نم  اهتارداص  ةدايزو 

نأ اهّلقأ  سيل  بابسأل  حَّجرم ، ريغ  ويرانيسلا  اذه  ودبيو  .هاشلا  طوقس  ذنم  هيلإ  لصت 

، ةدحتملا تايالولا  ىلع  طغضتس  ىرخألا  جيلخلا  نادلبو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا 

ًامسق نإ  .باهرإلاو  بيرختلا  اهمعد  نع  ناريإ  تّلخت  اذإ  الإ  جارفنا ، ثدحي  ثيحب ال 

نم جارفنا  ثادحإل  رثكأ  ٍطورش  ىلع  كلذك  ّرصيس  يكريمألا  يسايسلا  فيطلا  نم  اًريبك 

هللا بزح  مهمعد  ءاهنإ  يف : طورشلا  هذه  لّثمتتو  نويناريإلا ، اهيّبلي  نأ  حّجرملا  ريغ 

يه هذه  .لخادلا  يف  ناسنإلا  قوقح  مارتحا  نع  ًالضف  دسألا ، راشبو  سامح  ةكرحو 

ىلإ ةبسنلاب  نكي  نإ مل  يناريإلا ، يروثلا  سرحلا  قليف  ىلإ  ةبسنلاب  هّلقأ  ةقفصلا ، تالِطبُم 

دئاوفلا نم  اًريثك  ربكأ  ناريإ  عم  جارفنالا  لايح  ةيجيلخلا  فواخملا  نإ  .يناحور  سيئرلا 

.هقيقحت اهنمضي  يتلا 

عيرسلاو لهسلا  باوجلا  يوون ؟ قافتا  ىلإ  لصوتُي  اذإ مل  ثدحي  نأ  نكمي  يذلا  ام 

قوفتلا نم  مغرلا  ىلع  .اهيكلهتسم  وأ  ةقاطلا  يجتنمل  ةديج  نوكت  نل  يتلا  برحلا ، وه 

قفارم امك  طفنلا  نم  جيلخلا  جاتنإ  ةياغلل  رّرضتي  امبرف  ةيديلقتلا ، ةحلسألا  يركسعلا يف 

نأ حجرملا  نم  امك  ّلقألا ، يف  اًتّقوم  ناريإ  تارداص  فقوتت  نأ  ضرتفملا  نمو  .هنحش 

حالسلا ديدهت  برحلا  يهنُت  نل  .رثكأ  وأ  ليمربلل  رالود  ىلإ 200  طفنلا  راعسأ  زفقت 

ّلك يركسعلا  موجهلا  راركت  لعجيس  ام  اهدهج ، نارهط  فعاضتسو  يناريإلا ، يوونلا 



رالود رعس 200  دنعف  جيلخلا ، ةقطنمل  ةليمج  ةروص  تسيل  هذه  .ةرورض  ماوعأ  ةعضب 

طفنلا جاتنإ  زفقيسو  اًيداصتقا ، ةيدجم  طفنلل  ةفورعملا  لئادبلا  اًبيرقت  حبصت  ليمربلل 

.طسوألا قرشلا  ةقطنم  جراخ  نيَّيرخصلا  زاغلاو 

لّثمي نأ  ًامئاد  نويليئارسإلا  يشخ  ذإ  اًحيجرت ، رثكألا  وه  امّبرو  رخآ ، ًالامتحا  ةمث  نكل 

لضفأ [ 2014  ] يضاملا رياني  يناثلا / نوناك  هيلإ يف  لّصوتلا  ىرج  يذلا  تّقوملا  قافتالا 

اذه ينعي  .ىّمسم  ريغ  لجأ  ىلإ  دَّدمُي  نأو  تاضوافم 5 + 1 ، هيلع يف  لوصحلا  نكمي  ام 

ديزتس اهنكل  بيصختلا ، يلاعلا  موينارويلا  نم  ديزملا  ةمكارم  نم  ّدحتس  ناريإ  نأ  رمألا 

ءاقبإلا ةبوعص يف  ةدحتملا  تايالولا  دجتسو  .ةعرسبو  جاتنإلا  ىلع  اهتردق  ةريبك  ةروصب 

ريغ يداصتقالاو  يلاملا  اهعضو  زيزعت  نارهطل  حيتتو  ّلحمضتس ، يتلا  تابوقعلا  ىلع 

.اًيلمعف اًيرظن  نكي  نإ مل  ةدمتعملا ، ةسايسلا  وه  ءاوتحالا  لعجي  نأ  كلذ  نأش  نم  .رقتسملا 

اهل حيتي  ام  زمره ، لوح  فتلي  يذلا  اهب  صاخلا  بيبانألا  طخ  نارهط  لمكتس  ٍذئنيح 

عضت ليئارسإ  لعجيس  اذهو  .ةصاخلا  اهتارداص  ررضتب  بّبستلا  نود  نم  قيضملا  ديدهت 

.يناريإ موجهل  اًبّسحت  دادعتسالا  عضو  يف  ةيوونلا ، اهتحلسأ  امبرو  اهتاوق ،

طسو جّرفتملا  ةيعضو  يف  حبصتس  يتلا  جيلخلا  لودل  ةليمج  ةروص  تسيل  هذه 

لعجل هب  مايقلا  ةيبرعلا  جيلخلا  لود  نكمي  يذلا  امف  .ناريإو  ليئارسإ  نيب  ةيوون  ةهجاوم 

ةيوون ةحلسأ  الو  برح  ال  نيرمأ : ينعي  اذه  نأ  ُضرتفأ  اهتحلصمل ؟ رثكأ  يضمت  رومألا 

نإ .ةلمتحملا  ةيركسعلا  اًصوصخ  ةلبقملا ، تايدحتلا  ةهجاومل  ريضحتلا  ًالوأ  بجي  .ةيناريإ 



نأ لغاه  يكريمألا  عافدلا  ريزو  حضوأ  ثيح  اًراعش ، سيل  ةوقلا  لالخ  نم  مالسلا 

لود ءادأ  نوكيسو  . (411) اًدّحوت رثكأ  نوكت  نأ  جيلخلا  لود  نم  ديرت  ةدحتملا  تايالولا 

اًعم لاتقلا  اهرودقم  ناك يف  اذإ  اهبنجت  ةيحجرأ  ديزتسو  برحلا ، اًريثك يف  لضفأ  جيلخلا 

.ةلصفنم ةقيرطب  ال  ةرثؤم ، ةروصب 

جيلخلا لودل  نواعتلا  سلجم  يف  ةيسايسلا  ةدحولا  نأ  تبث  ثيح  بعص ، ٌرمأ  اذه 

نأشب ةفلتخم  ءارآ  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاو  رطق  نم  لكل  نأ  كلذ  لانملا ؛ ةديعب  ةيبرعلا 

كلت رذج  نإ  . (412) اًديدحت رصمو  ةيروس  يف  تابارطضالا  لايح  هب  مايقلا  يغبني  ام 

.نيملسملا ناوخإلا  ةعامج  نأشب  رظنلا  تاهجو  فالتخا  وه  اًيئزج ، هّلقأ  تافالخلا ،

عم ةهجاوملا  دنع  نيلكنارف  نيماجنب  هلاق  ام  ْرّكذتنل  نكل  ةلكشملا ، هذهل  ّلح  نأ ال  ّقحلاو 

سيل ةدح .» ىلع  ٌّلك  انعيمج  قنشُن  وأ  اًعم  انعيمج  قنشُن  : » ماع نم 200  رثكأ  لبق  ايناطيرب 

نيذلا اًيبسن  نيلدتعملا  معدل  دحّتت  ام مل  جيلخلا  لودل  ٍتاوم  ةيروس  برحلل يف  ّلح  ةمث 

لّثمي نأ  نويكريمألا  لمأي  رصم ، يفو  .دسألا  ماظنو  شعاد »  » نم ٍّلك  دض  نولتاقي 

قوقح نع  نيعفادملاو  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  ىلع  ةلمحلا  ةياهن  اًسيئر  يسيسلا  باختنا 

عضوم نوكيس  جهنلا  اذه  جيلخلا  معد  نأ  كش يف  الو  ةيئاضفلا ، ةريزجلا  ةانقو  ناسنإلا 

ةصرف هيدل  نوكتس  ىوقأ  ةيركسع  لئاسو  كلتمي  اًدحوت  رثكأ  اًجيلخ  نإ  .بيحرت 

ناريإ يف عم  كلذكو  هسفن ، عم  ةلاكولاب  اًبورح  ضوخي  ٍجيلخ  نم  حاجنلل  اًريثك  لضفأ 

.رصم ايكرت يف  عمو  ةيروس 



لماعتلل ةمدختسملا  ةسيئرلا  لئاسولا  يه  ةيركسعلا  لئاسولا  نوكت  الأ  يغبني  نكل 

جئاتن ىلإ  يدؤت  نأ  حّجرملا  نمو  ةفلكت ، لقألا  ةيسامولبدلا  اًضيأ  كانهف  ناريإ ، عم 

لعجي ببس  ةمث  سيل  نكل  يمالسإلا ، ملاعلا  ّمهم يف  عدص  طخ  ىلع  عقي  جيلخلاف  .لضفأ 

ةيجراخلا ريزو  اوعد  نيح  نيّقحم  نويدوعسلا  ناكو  .نواعتلا  نادعبتست  ةسفانملاو  ةمحازملا 

ءاهدلا نم  اًريبك  اًردق  ترهظأف  رطق ، اّمأ  . (413) ةيدوعسلا ةرايز  ىلإ  فيرظ  داوج  يناريإلا 

ّلك يعس  نوكي  نل  نكل  نامع ، ةنطلس  تلعف  كلذكو  ناريإ ، عم  ةيباجيإ  ةقالع  ريوطت  يف 

.كرتشم دهجب  مايقلا  لثمك  اًرثؤم  اهدحو  ةصاخلا  اهحلاصم  ليبس  ةيجيلخ يف  ةلود 

اهمعد يف  لّثمتيو  ناريإ ، نم  قلقلل  جيلخلا  لود  وعدي  هيجو  ٌببس  عبطلاب  دجوي 

.(414) جيلخلا لود  نم  ددع  يف  ةيباهرإلا -  كلذ  امب يف  ةيعيشلا -  ةيسايسلا  تاعورشملا 

ةكلمملاو نيرحبلا  اًصوصخ يف  ةينسلا ، لعفلا  تادر  نم  اًضيأ  نوقلق  ةعيشلا  ناكسلاو 

هذه نم  ليلقتلا  أطخلا  نم  نوكيسو  .اًضيأ  تيوكلاو  قارعلا  يفو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

اذإو .جيلخلا  ةقطنم  نم  ةدفاولا  ةقاطلا  تادادمإل  اًديدهت  ربكأ  حبصت  امبر  يتلا  فواخملا 

نإف قارعلاو ، ةيروس  اهاندهش يف  يتلا  ةيفئاطلا  ةنتفلاب  هيبش  ءيش  ّيأ  جيلخلا  ثدح يف 

ةلازإ نأ  يه  ةنزحملا  ةقيقحلاو  .ةيملاعلا  زاغلاو  طفنلا  قاوسأ  ىلع  ايثراك  نوكيس  كلذ 

ةيلبقلاو ةيفئاطلا  تافالتخالل  تحاتأ  طسوألا  قرشلا  يف  يدادبتسالا  مكحلا 

ىلع نايحألا  نم  ريثك  يف  دوستو  رشتنت  نأ  ةيوهلا -  تاعارص  ىرخألا -  ةيعامتجالاو 

نم اًريثك  نأ  ُملعن  نحن  .ةيجمانرب  وأ  ةيجولويديأ  سسأ  ىلع  ةروحمتملا  ةسايسلا  باسح 



لاح هبشي  اذهو  ةيفئاطلا ، تافالتخالا  نع  بناجألا  ثدحتي  نأ  نوبحي  ال  سانلا 

اًدج حضاولا  نم  نكل  ةيقرعلا ، تافالتخالا  نع  ثدحتلا  نوديري  نيذلا ال  نييكريمألا 

اهب فارتعالا  بلطتي  اهزواجتو  اًيداصتقاو ، اًيسايس  ةمهم  تافالتخالا  هذه  نأ 

.اهلهاجت ال  اهصحفو ،

ام ىصقأو  بناجألا ، قتاع  ىلع  ةّينسلا  ةيعيشلا -  تاماسقنالا  زرف  ةمهم  عقت  ال 

.توهاللاب وأ  نيدلاب  اهقّلعت  نم  رثكأ  ةسايسلاو  ةيوهلا  نوؤشب  قلعتت  اهنإ  هلوق  عيطتسن 

اًيدج اًديدهت  لّثميو  يقيقح  رمأ  نيبناجلا  يف  ءايتسالا  نأ  وه  اًقح  هلوق  عيطتسن  ام  ّلك 

لئاسولا داجيإ  ىلإ  جيلخلا  كلامم  جاتحت  .اًضيأ  زاغلاو  طفنلا  جاتنإلو  رارقتسالاو  مالسلل 

جيلخلا ريسجت  وأ  ةوجفلا -  ريسجتو  اهتاعمتجم ، ةيفئاطلا يف  تافالتخالا  زواجتب  ةليفكلا 

يتلا تائفلا  لمشتو  ةيفئاطلا  تافالتخالا  زواجتت  ةينطو  تايدرس  داجيإ  نإ  .ناريإ  عم  - 

يف نوبغري  نيذلا  بناجألا  ديدهت  دض  لودلا  نيصحتل  يويح  رمأ  اًقباس  تشُّمه 

نكل ةيجراخلا ، حلاصملا  قيقحت  ىلإ  يعسلا  ةيفئاطلا يف  تايلقألاو  تافالتخالا  لالغتسا 

يذلا عقاولا  نع  ةديعب  ةقّفلم  تاياور  ال  ةيقيقح ، تاياور  نوكت  نأ  تايدرسلا  هذه  ىلع 

.سانلا هشيعي 

ةيميلقإ ةينمأ  ةيلكيه  نوديري  مهنإ  مهيلإ  عامتسالا  ديري  نم  ّلكل  نويناريإلا  لوقي 

نواعتلا سلجم  لود  ءاضعأ  ضعب  نكل  .يجيلخلا  نواعتلا  سلجمو  قارعلا  ّمضت 

نماضتلا نم  ديزم  ةيؤر  نولّضفي  نييكريمألا  نأ  ضرتفنو  حرطلا ، اذهب  قثي  يجيلخلا ال 



بغري الو  .ناريإ  عم  لماعتلل  ةداج  ٍعاسمب  اوردابي  نأ  لبق  يجيلخلا  نواعتلا  سلجم  يف 

هنومدقي يذلا  معدلا  نم  ّدحت  وأ  جيلخلا ، نم  مهدعبتست  تابيترت  ّيأ  ةيؤر  نويكريمألا يف 

فاشكتسا نإف  اًعقاو ، يوونلا  قافتالا  حبصأ  اذإ  نكل  .كانه  مهئاكرشو  مهئافلح  ىلإ 

رثكأ نوكيس  ةقطنملا  مهدوجو يف  نويكريمألا  ضفخي  نأ  لبق  يميلقإلا  نمألا  تابيترت 

.ةعاجش لامعألا 

لازي ال  ماشلا ، دالبو  ايقيرفأ  لامش  ةبخاص يف  ةريخألا  ةثالثلا  ماوعألا  تناك  نيح  يف 

.ةسايسلا يفو  ةقاطلا  قاوسأ  يف  كلذ -  نم  لقأ  سيلو  نيقي -  مدع  ةلاح  هجاوي  جيلخلا 

ماوعألا هذه  يف  هيلع  تناك  ام  ردقب  ةرقتسم  ةقاطلا  قاوسأ  لظت  نأ  حّجرملا  ريغ  نمو 

ريكفتلل تقولا  ناح  يلاتلابو  ةدايز ، لازي يف  يسايسلا ال  نيقيلا  مدعو  ةمرصنملا ، ةثالثلا 

، لبقتسملا اهلمحي  امبر  يتلا  ةفلتخملا  تاويرانيسلا  نم  ددع  نأشب  عدبمو  قّالخ  ٍوحن  ىلع 

.اهل دادعتسالا  ةيفيك  نأشبو 
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رشع يداحلا  لصفلا 
ةيجيلخلا ةيكريمألا -  ةكارشلا  نيسحت  لبس 

ينوتنأ لبقتسملل ......  طيطختلا 
نامسدروك

ةينمألا تاديدهتلا  ساسأ  ىلع  ءانبلا  ًالوأ :
ةريغتملا

ةيلاحلا ةيركسعلا  تانزاوتلاو 
ىَّدصتت نأ  اسنرفو  ايناطيربو  ةدحتملا  تايالولاو  نواعتلا  سلجم  لود  ىلع  بجي 

.يركسع نواعت  ىلإ  ةجاحلا  لكشي  دحاو  يركسع  نزاوت  دوجو  مدع  ةقيقحل  ةعمتجم 

هضعب ةينطولا ، ةينمألا  تاديدهتلا  نم  اًدّقعم  اًطيلخ  هجاوت  نواعتلا  سلجم  لودف 

: يتآلا لالخ  نم  كلذ  حضتيو  فلاحتلا ، ساسأ  ىلع  هل  يدصتلا  نكميو  يركسع 

لود نم  ةلود  لك  يلخادلا يف  رارقتسالا  مدعو  تارتوتلا  لّثمت  يلخادلا : رارقتسالا   -

ومنلا نأ  امك  .ينطو  ساسأ  ىلع  هل  ىدصتت  نأ  اهنم  لك  ىلع  نيعتي  اًديدهت  نواعتلا  سلجم 

نابشلا فيظوت  يف  تايدحتلاو  ةيفارغوميدلا  طوغضلاو  ةورثلا ، عيزوتو  يداصتقالا ،



رودو طرفملا ، نّدمتلاو  يعامتجالا  رييغتلا  ريثأتو  ةيبنجألا ، ةلامعلا  رودو  تاباشلاو ،

تاوقلا سفانت  اًدج  ةيقيقح  لئاسم  هلك  كلذ  ةلودلا ، يف  ينيدلا  فرطتلاو  نيدلا 

.(415) دراوملا ةيركسعلا يف 

ةلود لك  ىلع  باهرإلاو : ىرخألا  ةفرطتملا  تاعامجلاو  ةفينعلا  ةيمالسإلا  تاعامجلا   -

، نكل .باهرإلاو  فينعلا  فرطتلا  عم  لماعتلا  نع  ىلوألا  ةيلوؤسملا  ىلوتت  نأ  ةيجيلخ 

نيرخآلا نييجراخلا  ءافلحلاو  ةدحتملا  تايالولاو  جيلخلا ، لود  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

، باهرإلا ةحفاكم  يف  كرتشملا  بيردتلاو  يرابختسالا ، نواعتلا  نم  ديفتست  اًضيأ ،

ْرشن نأ  امك  .ةريبخلا  ةيجراخلا  ةيراشتسالا  تاعومجملاو  يدودحلا ، نمألا  نواعتلاو يف 

ةمهملا يف يحاونلا  نم  ديازتم  وحن  ىلع  حبصُي  ئراوطلا  تالاح  ةيجراخ يف  ةينمأ  ٍتاوق 

هبش تاوقلا  ددع  ثيح  نم  ريبك  ديازت  ىلإ  ماع 2003  ذنم  ىَّدأ  ثيح  ينمألا ، نواعتلا 

برحلاو يف نميلا ، يلهألا يف  عازنلا  نإ  ّمث  .قافنإلاو  يلخادلا ، نمألا  تاوقو  ةيركسعلا ،

ةعيشلاو ةنسلا  نيب  تارتوتلا  ةعقر  عاسّتاو  قارعلا ، ينثإلاو يف  يوئفلا  عازنلاو  ةيروس ،

اهيف ينمألا  نواعتلا  حبصأ  يتلا  يحاونلا  نم  يه  نيفرطتملاو ، دئاسلا  يمالسإلا  هاجتالاو 

.ةيمهأ رثكأ 

نم ددع  هيف  غلابُي  تقو  يف  ةيرسلاو : ءادوسلا  ةيناريإلا  تايلمعلاو  يعيشلا » لالهلا  » -

ةيروسو قارعلا  ينمألا يف  اهرود  ةدايز  ًامئاد  ناريإ  تلواح  ديدهتلا ، ىوتسم  ريراقتلا يف 

يف مّدقُت  يك  نمألاو  تارابختسالا  ةرازوو  سدقلا  قليف  تمَدختساف  ةزغو ، نانبلو 



ةيبرعلا ةكلمملاو  تيوكلاو  نيرحبلا  يف  ةيعيشلا  تاكرحلل  معدلا  نم  اًردق  لقألا 

هذهف .بيرخت  تايلمعب  مايقلل  طيطختلا  نأشب  ةنّيب  اًضيأ  دجوت  امك  .نميلاو  ةيدوعسلا 

ةدحتملا تايالولا  عمو  نواعتلا ، سلجم  لود  نيب  نواعتلا  ىلع  زفاحلا  زّزعت  تايلمعلا ال 

فرطتلا يِّذغُت  ةيميلقإ  تارّتوت  ءوشن  ىلع  كلذك  دعاسُت  لب  بسحف ، ايناطيربو ، اسنرفو 

.(416) نواعتلا سلجم  لود  نمأ  سمت  يتلا  ةفينعلا  ةضراعملا  تاكرحو  ّينسلا 

رحبو نامع  جيلخو  جيلخلا  يف  ةيناريإلا  ةيرحبلاو  ةيوجلا  ةيخوراصلا  ةردقلا  ءانب   -

ةكرح ديدهت  ىلع  ةديازتمو  ةريبك  ةردق  كلذ ، ماقرألا  رهظتس  امك  ناريإ ، تنب  برعلا :

اذه لمشَيو  .برعلا  رحبو  نامع  جيلخ  يفو  جيلخلا  ربع  طفنلا  تارداص  قُّفدتو  ةحالملا 

، تاصاوغلاو ماغلألا ، برح  تاردقو  ةيرودلا ، قراوز  نم  ةعساو  ةعومجم  رمألا 

سرحلا نع  ًالضف  اًوج ، ةلومحمو  ةيرحبو  ةيرب  دعاوق  يف  نفسلل  ةّداضُملا  خيراوصلاو 

قفارملا ةمجاهمو  جيلخلا ، ةسبايلا يف  ىلع  قفارملا  ةمجاهم  ىلع  ةرداق  ىرخأ  تاوقو  يروثلا 

.(417) اهيلع ةراغإلا  وأ  ةيلحاسلا  فادهألاو 

ماقرألا رهظتس  امك  ناريإ ، نإ  ةيوجلاو : ةيرحبلاو  ةيربلا  ةيناريإلا  ةيديلقتلا  تاوقلا   -

اهتدقف يف يتلا  تادعملاو  اهتدباك ، يتلا  ةريبكلا  رئاسخلا  ببسب  اًيلك  َفاعتت  مل  اًضيأ ، كلذ 

اهتاوق اهب  تينُم  يتلا  رئاسخلاو  ةيناريإلا ، ةيقارعلا -   برحلا  يف  ةريخألا  كراعملا  ءانثأ 

1987 و1988. يماع نيب  ةرتفلا  ةدحتملا يف  تايالولا  عم  تالقانلا » برح   » ةيرحبلا يف

أشنملا تاذ  اهتارئاطل  عطقلا  داريتسا  نم  اهنُّكَمت  مدع  ماع 1980  ذنم  ناريإ  تناع  امك 



نإف كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ىربكلا  ةيثيدحتلا  اهجماربو  اهنفسو  ةيربلا  اهتحلسأو  يبرغلا ،

ةقّلعتملا اهتاءاعدا  ّلُج  رفسأو  ةدودحم ، تناك  ايسور  نم  ةمدقتملا  ةحلسألا  نم  اهتادراو 

ىدم ريوصت  ناريإ يف  تغلاب  ةمظنأل  اًدج  دودحم  جاتنإ  نع  ةمدقتملا  ةيجاتنإلا  اهتاردقب 

ةيوجلا ةمظنألا  يف  ريبك  قبسب  ىظحت  نواعتلا  سلجم  لود  نأ  ماقرألا  رهظُتو  .اهتّيلعاف 

ةمدقتملا يف ةمظنألا  نم  ربكأ  اًردق  كلمت  اهنأو  وجلا ، ىلإ  ضرألا  نم  فادهتسالا  ةمظنأو 

ةيلاتقلا نفسلا  نم  ربكأ  اًردقو  تارابختسالاو ، تالاصتالاو  ةرطيسلاو  ةدايقلا  تالاجم 

فادهتسالا ةوق  تاردقب  ريبك  ٍوحن  ىلع  ةززعملا  ةثيدحلا  ةيربلا  تاوقلا  ةمظنأو  ةثيدحلا 

ةيربلا تاوقلا  ةحلسأ  ددع  يهف يف  ناريإ ، ةيلضفأ  امأ  .ةيسنرفلاو  ةيناطيربلاو  ةيكريمألا 

يوج ءاطغ  نيمأتو  ةمادتسم  تاروانمب  مايقلا  ىلع  ناريإ  ةردق  مدعو  اهتيعون ، ببسب 

.(418) ةيربلا اهتاوقل 

ناريإ تنب  ةيتسلاب : خيراوصو  ةيخوراص  فئاذقو  ةيعفدم  نم  ةيناريإلا  تاوقلا   -

ّيأ برض  ىلع  ةرداق  يهو  لوطألا ، ىدملا  تاذ  ةيتسلابلا  خيراوصلا  نم  ةديازتم  ةوق 

ةيعفدملا نم  ةريبك  ةوق  ىلإ  ةفاضإ  ةرواجملا ، لودلاو  نواعتلا  سلجم  لود  يف  فده 

نكامألا برض  اهنكميو  ىدم ، رصقألا  ةيتسلابلا  خيراوصلاو  ةيخوراصلا  فئاذقلاو 

يلاحلا تقولا  يف  دقتفت  خيراوصلاو  فئاذقلا  هذه  نكل  .جيلخلا  دادتما  ىلع  ةيلحاسلا 

، ةيويح ةيتحت  ةينُب  فادهأو  ةيركسع  فادهأ  برضل  مزاللا  كتفلا  ىلع  ةردقلاو  ةقدلا 

ىلإ هيجوت  ةردقو  اًريثك  ربكأ  ةقد  اهباسكإ  ىلإ  ىعست  ناريإ  نكل  .هايملا  ةيلحت  تاطحم  لثم 



خيراوصو ( UCAVs  ) رايط نود  نم  ةيلاتق  تارئاط  ريوطت  نع  ًالضف  يئاهنلا ، فدهلا 

ةلاكولا تناكو  .ةيوون  ةيبرح  سوؤرب  تزهُج  اذإ  اهكتف  ةوق  اًيرذج  ّريغتس  ، (419) زورك

دوجو ربمفون 2011  يناثلا / نيرشت  ذنم  اهل  ريراقت  تركذ يف  دق  ةيرذلا  ةقاطلل  ةيلودلا 

.(420) ةيبرحلا سوؤرلا  هذه  ريوطتب  موقت  ناريإ  نأ  ىلع  تارشؤم 

ريغ نمو  ةنَلعُم ، ةيواميك  ةحلسأ  ةلود  ناريإ  نإ  ةيناريإلا : لماشلا  رامدلا  ةحلسأ   -

، لعافتلا ىلع  ةزفاحلا  ةيواميكلا  داوملاو  ةحلسألا  نم  اهنوزخم  ترّمد  تناك  نإ  حضاولا 

ةيجاتنإلا ةردقلاو  ايجولونكتلا  كلتمت  يهو  .ةحلسألا  هذه  لثم  جاتنإ  ىلع  اهتردقو 

تغلب اهنأ  امك  .كلذ  تلعف  اهنأ  ىلإ  ريشي  ردصم  دجوي  نكل ال  ةيجولويب ، ةحلسأ  عنُصل 

لبانق عينصت  ةبتع  ىلع  فقت  ةلود  اهتطاسوب  حبصت  نأ  عيطتست  يتلا  ةطقنلا  حوضوب 

لعافم ميمصت  نإ  ّمث  راطشنالل ، لباقلا  موينارويلا  جاتنإ  ىلع  اهتردق  ترهظأو  ةيوون ،

تراثأو .راطشنالل  لباقلا  موينوتولبلا  جاتنإ  ىلع  ةردقلا  اهحنمي  امبر  كارأ  ةليقثلا يف  هايملا 

نع تامولعم  ناريإ  كالتماب  ةقّلعتم  ةيّدج  ةلئسأ  ةيرذلا  ةقاطلل  ةيلودلا  ةلاكولا  ريراقت 

ةحلسأل ةرّجفتملا  تاسدعلا  ريوطتو  تانورتوينلا ، تازفاحو  ةيوونلا ، ةحلسألا  ميمصت 

يراطشنالا ريغ  رابتخالا  ناكمإو  موينارويلا ، ةجلاعم  تالآو  يلخادلا ، راجفنالا 

اذهب ةلص  تاذ  ىرخأ  ةحلسأ  طاشنو  نيشراب ، ٍقفرم يف  لخاد  ةيوون  ةحلسأ  تاميمصتل 

يفاضإ ريوطت  ّيأ  ناريإ  عم  لودلا 5 + 1  ةعومجم  تاضوافم  فقوُت  امبرو  . (421) نأشلا

ٍدهج ّيأ  عنمت  وأ  ةيلاحلا  اهتاردق  نم  ةردق  ّيأ  َصّلقُت  نأ  حّجرُملا  ريغ  نم  نأ  الإ  ةحلسألل ،



.(422) ةحلسألا ريوطتل  ٍقحال 

يلاحلا يركسعلا  نزاوتلا  اًيناث :
جيلخلا يف 

تاوقو ةدحتملا ، تايالولاو  نواعتلا ، سلجم  لود  تاوق  ُّمضت  يتلا  ةبيكرتلا  نإ 

ةلماش ةرظنب  ءافتكالا  عم  ىتح  ةيسنرفو -  ةيناطيرب  تاوق  لثم  اهرشن ، نكمي  ىرخأ 

ينمأ يف ٍّدحت  ّيأل  اًيلعف  يدصتلاو  ناريإ  لثم  ةوق  عدر  ىلع  ةردقلا  اًيلعف  كلتمت  ةزجوم - 

: ةيتآلا طاقنلا  حضتي يف  يذلا  رمألا  ةقطنملا ،

لود نأ  رهظُيو  ةلود ، لك  تاوقلا يف  عومجمل  اًصخلم  ( 1 - 11  ) لودجلا نمضتي 

ىزغملا تاذ  قوفتلا  يحاون  امأ  .اًبيرقت  ةئف  لك  ناريإ يف  ىلع  ٍقوفتب  ىظحت  نواعتلا  سلجم 

نوكت امبر  قّوفت  ٍحاون  يهو  ةيعفدملاو ، يلامجإلا  تاوقلا  ددع  يهف  ناريإ ، اهب  ىظحت  يتلا 

موجه ّيأ  ةدودحم يف  ةميق  تاذ  نوكتس  اهنكل  ناريإ ، هل  ضرعتت  وزغ  ّيأ  ةميق يف  اهل 

عافد وأ  يوج  ءاطغ  نيمأت  ىلع  ةردقلا  كلتمت  ناريإ ال  نإ  ذإ  بسحف ؛ جيلخلا  ىلع  يناريإ 

يهو ةيئامربلا ، ماحتقالا  تاوق  نم  ىندألا  ِّدحلا  نم  رثكأ  كلتمت  اهنأ ال  امك  لعاف ، يوج 

تايلمعو تاروانم  وأ  ةريبك ، تافاسم  يف  اهليكشت  وأ  ةيربلا  اهتاوق  بيردتب  موقت  ال 

.دالبلا جراخ  ةلصاوتم 



(1 - 11  ) لودجلا
تازيهجتو ةيرحبلاو  شيجلاو  ةيربلا  تاوقلا  ةيلامجإلا : ةوقلا  لوادج 

ةيوجلا تاوقلا 





: ردصملا

Anthony H. Cordesman and Garrett Berntsen, «The Military
Balance,» The International Institute for Strategic Studies [IISS]

.((2014), and IHS Jane’s Sentinel Series (2014

تاوقلا عورف  نم  عرف  لك  يف  نراقُملا  تاوقلا  ديدع  ( 1 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

سلجم لود  نم  كرتشم  ليغشتو  ةلماكتم  تايلمع  ىلإ  ةجاحلا  حضويو  ةحلسملا ،

حلصت اًدج  ةريغص  تاوق  ىوس  نواعتلا  سلجم  لود  ضعب  كلتمت  ال  ذإ  نواعتلا ؛

ىوس كلتمت  ةيدوعسلا ال  ةيبرعلا  ةكلمملا  نإ  ىتح  بسحف ، سفنلا  نع  عافدلا  ضارغأل 

تاوق ىلإ  لصي  نواعتلا  سلجم  لود  تاوق  عومجم  نكل  .ةيربلا  تاوقلا  نم  دودحم  ددع 

عيطتست امم  اًريثك  ربكأ  ةنماك  ةوق  ةكرتشم  كلتمت  نواعتلا  سلجم  لود  نأ  رهظيو  ةريبك ،

.اهتاوق نيب  ةينطو  ةوق  ربكأ  ىتح  لقتسم  وحن  ىلع  هب  مايقلا 

(1 - 11  ) لكشلا
تاوقلا دارفأ  يلامجإ  نيب  ةنراقم 



ردصملا

Anthony H. Cordesman and Garrett Berntsen, «The Military
Balance,» The International Institute for Strategic Studies [IISS]

.((2014), and IHS Jane’s Sentinel Series (2014

لود ىظحت  ثيح  ةريبكلا ، ةعردملا  ةحلسألا  ددع  عومجم  ( 2 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

عاونألا نم  ةثيدحلا  ةعّردملا  ةحلسألاو  ددعلا  ةهج  نم  ريبك  قوفتب  نواعتلا  سلجم 

ام ىلعو  هاشلا ، طوقس  لبق  اهيلإ  تلصو  ةحلسأ  ىلع  اًريثك  ناريإ  دمتعتو  .ةفلتخملا 

ضّرعَت امبرو  .ةطسوتملاو  ةيندتملا  نيب  حوارت  ةئف  نم  اهريغو  ةيسور  ةمظنأ  نم  هتدروتسا 

يماع 1980 و1988. نيب  ةيناريإلا  ةيقارعلا -  برحلا  ءانثأ  فلتلل يف  اهنوزخم  نم  ريثك 

(2 - 11  ) لكشلا
ةريبكلا ةعردملا  ةحلسألا  نيب  ةنراقم 



: ردصملا

.Ibid

ةريبك ةعومجم  ناريإ  تنب  دقف  .ةيعفدملا  دادعأ  نيب  ةنراقم  ( 3 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

، تانواهلاو (، MRLs  ) خيراوصلا تامجار  تاصنمو  ةروطقملا ، عفادملا  تاناطبس  نم 

طوطخلا نم  طيلخب  نابناجلا  اهضاخ  يتلا  ةيقارعلا  ةيناريإلا -  برحلا  ءانثأ  يف  كلذو 

برحلا ءانثأ  تمدختسا يف  يتلا  كلت  ديعب  دح  ىلإ  هبشت  قدانخلا ، برحو  ةتباثلا  ةيعافدلا 

ةيبرح تايلمعو  وزغ  هاجت  عافدلا  ةريبك يف  ةميق  نوزخملا  اذهل  نوكت  امبرو  .ىلوألا  ةيملاعلا 

يهو عفدلا ، ةيتاذلا  ةحلسألا  نم  دودحم  ددع  ىوس  كلتمت  ناريإ ال  نكل  ةئيطبو ، ةنكاس 

ىلإ رقتفت  اهنأ  امك  ةطلتخملا ، ةحلسألاو  ةيعفدملاب  ةعيرس  تاروانمل  ةَزّهُجم  وأ  ةبَّردُم  ريغ 

لاح يف  يعفدملا  اهقوفت  لالغتسا  يف  ةميسج  تالكشم  هجاوتسو  لعاف ، يوج  ءاطغ 

.نواعتلا سلجم  لود  تمجاه 

(3 - 11  ) لكشلا
ةيعفدملا ةوقلا  نيب  ةنراقم 



: ردصملا

.Ibid

لود كلتمت  ذإ  ةريبكلا ؛ ةيلاتقلا  نفسلا  دادعأ  نيب  ةنراقم  ( 4 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

نم ىتح  كلذو  تاصاوغلا ، ادع  ام  ةئف  لك  يف  قوفتم  وأ  لثاُمم  وه  ام  نواعتلا  سلجم 

ىلع دمتعَت  نأ  اًمومع  ناريإ  ىلع  ّنيعتي  امك  .ةيسنرفو  ةيناطيربو  ةيكريمأ  تازيزعت  نود 

ةقوثوم ريغ  ةمظنأو  راعشتسا ، ةزهجأو  ةحلسأ  جمدو  ثيدحت  ريبادتو  مدقأ ، حطس  نفس 

ةيرحبلا تاوقلا  نكل  . (C3I/BM) لاتقلا ةرادإ  رابختسالاو / لاصتالاو  ةرطيسلاو  ةدايقلل 

تاوقلا اميس  الو  ةلصاوملا ، ىلع  ةردقلاو  ةيزهاجلا  ىلإ  رقتفت  نواعتلا  سلجم  لودل 

يهو .عقاولا  ملاع  يف  تامهملا  يف  زيكرتلاو  ثيدحتلا  نم  ريثك  ىلإ  جاتحت  يتلا  ةيدوعسلا 

عم تايلمعلا  ادع  ام  ةيبيردتلا  تاروانملا  ةربخو  رّثؤملا  يكيتكتلا  لماكتلا  ىلإ  رقتفت 

هنمؤت امو  تامهملا ، يلامجإلا يف  زيكرتلا  حوارتو  .سماخلا  لوطسألاو  ةيكريمألا  ةيرحبلا 

، ةكرتشم ةيبرح  تايلمعب  مايقلا  ىلع  ةردقلاو  لماكتو ، ةيطغت  نم  راعشتسالا  ةزهجأ 

، طسوتملا ىوتسملاو  فيعضلا  ىوتسملا  نيب  (، Interoperability  ) لدابتملا ليغشتلا  ناكمإو 



.تانحاشملابو ةينطولا  تارتوتلاب  رّثأتو 

(4 - 11  ) لكشلا
( ةسيئرلا لاتقلا  نفس   ) ةيلاتقلا ةيرحبلا  نفسلا  نيب  ةنراقم 

: ردصملا

.Ibid

وهو ةرظانتملا ، ريغ  ةيبرحلا  ةردقلا  يف  يناريإلا  قوفتلا  ( 5 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

تاوقلاو وجلاو ، ربلا  نم  نفسلل  ةداضملا  ةيخوراصلا  تاردقلا  هفعاضت  يذلا  قوفتلا 

وحن نواعتلا  سلجم  لودل  ةيرحبلا  تاوقلا  تَحن  دقو  .ةيناريإلا  ةيرحبلا  ةاشمو  ةصاخلا 

زيكرتلاو ةلعاف  ةلتاقم  تاوق  ءاشنإ  نم  ًالدب  نفسلا ، ءارش  يف  راهبإلا » لماع   » ىلع زيكرتلا 

.ناريإ اهلّثمت  يتلا  ةسيئرلا  تاديدهتلا  ىلع 



(5 - 11  ) لكشلا
ةيلاتقلا ةيرحبلا  نفسلا  نيب  ةنراقم 

( لاتقلا نفس  نم  نيفلتخم  نيعون  نيب  )

: ردصملا

.Ibid

سلجم لود  كلتمت  ذإ  ةيوجلا ؛ ةيلاتقلا  تاوقلا  نيب  ةنراقم  ( 6 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

قئارط ناريإ  تدجو  دقو  .لكشلا  هرهظي  ّامم  اًريثك  ربكأ  ددعلا  ًامساح يف  اًقوفت  نواعتلا 

، عطقلا داريتسا  ىلع  اهتردق  مدع  عم  لماعتلا  يف  تالكشملا » ىلع  فافتلالا  « ـ ل ةدع 

أشنملا تاذ  ةميدقلا  اهتارئاط  ءاقبإل  ةيرورضلا  ةينورتكلإلا  جماربلاو  تاثيدحتلاو ،

ءانثأ يف  قارعلا  نم  اهيلع  تلوتسا  يتلا  تارئاطلا  بناج  ىلإ  ليغشتلل ، ةلباق  يبرغلا 



تالكشم اًضيأ  نواعتلا  سلجم  لود  تاوق  يناعتو  ماع 1991 . يف  جيلخلا  برح 

نم ديعب ، دح  ىلإ  اًرطخ ، لقأ  تالكشم  اهنكل  ةلصاوملا ، ىلع  ةردقلاو  ةيزهاجلا 

يلامجإ نم  ةئملا  يف  نيب 40 و60  ام  ةمدخ  ىلع  اهتردق  ةدشب  دحت  يتلا  ناريإ  تالكشم 

.ةليوط ةدم  يوج  لاتق  هليغشتو يف  اهنوزخم 

(6 - 11  ) لكشلا

ةلتاقملا تارئاطلا  عومجم  نيب  ةنراقم 

: ردصملا

.Ibid

ةيبرعلا ةكلمملا  اميس  الو  نواعتلا -  سلجم  لود  نأ  ( 7 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

.ةثيدحلا تارئاطلا  ءادأ  ًامساح يف  اًقوفت  كلتمت  ةدحتملا -  ةيبرعلا  تارامإلاو  ةيدوعسلا 



يوخوس 24 زارط  نم  اهتارئاط  نإ  ذإ  ةيقيقح ؛ ةثيدح  تارئاط  كلتمت  يهف ال  ناريإ ، امأ 

يه ةنَّيبملا  ىرخألا  تارئاطلا  نأ  امك  ريدصتلل ، ةممصم  ةرّكبم  جذامن  يه  غيمو 29 

لحارملا ةدّدعتم  نيسحت  جماربب  دوزُت  ملو  هاشلا ، نمز  ىلإ  اهخيرات  دوعي  ةيكريمأ  تارئاط 

ماع 1979. ذنم   (MISP)

(7 - 11  ) لكشلا

« ةثيدحلا  » ةيلاتقلا تارئاطلا  نيب  ةنراقم 

: ردصملا

.Ibid

امهدرفمب ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  ةلودو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ىدل  نأ  نيح  يف 

تازيزعتلا ماقرألا  هذه  رهظت  الو  ناريإ ، ىدل  ّامم  رثكأ  ةلعافو  ةثيدح  ةيلاتق  تارئاط 



سلجم لود  ةيلعاف  نم  اًريبك  اًردق  نكل  .ةفيلحلا  تازيزعتلا  نم  اهريغو  ةيكريمألا 

ليغشتلا ىلع  ةردقلاو  لماكتلا  ىلإ  راقتفالا  ببسب  ىرخأ -  ةرم  عيضي -  نواعتلا 

، ةكرتشملا كابتشالا  دعاوقو  ةيبرحلا  رئاخذلاو  ةدتعألاو  مدقتملا ، بيردتلاو  كرتشملا ،

C3I/ BM تاردق نأ  امك  .تاعلطب  مايقلا  ىلع  ةردقلاو  ةمادتسملا  ةيزهاجلا  ىلع  زيكرتلاو 

دادتما ىلع  لعافلا  لمعلا  نم  ًاليدب  تسيل  اهنكل  اًيئزج ، ضيوعتلا  عيطتست  ةيكريمألا 

.نواعتلا سلجم  لود 

(8 - 11  ) لكشلا
ةسيئرلا تارابختسالاو  عالطتسالا  تارئاط  نيب  ةنراقم 

(AEW سكاوأ /  ) راذنإلاو ةيوجلا  ةرطيسلاو 

: ردصملا

.Ibid



، عالطتسالا يف  ةزيم  نواعتلا  سلجم  لودل  نأ  ( 8 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

بيردتلا ريثُي  هسفن ، تقولا  يفو  .راذنإلاو  ةيوجلا ، ةبقارملاو  ةسيئرلا ، تارابختسالاو 

لود تارئاط  تاردقل  لماكلا  لالغتسالا  مدع  ىلإ  ةفاضإ  ةرطخ ، تالكشم  لماكتلاو 

تايالولا امأ  .ةيرابختسالا  تامهملاو  ةكرتشملا  بورحلا  يف  اميس  الو  نواعتلا ، سلجم 

ىوتسم لمعلا يف  نم  اًرثؤم  ًاليدب  تسيل  اهنكل  ةيئزج ، لئادب  قّقحت  نأ  اهنكميف  ةدحتملا ،

.يجيلخلا نواعتلا  سلجم  لود 

(9 - 11  ) لكشلا
ةيرحب تالتاقمو  ةحلسم  ةيموجه  رتبوكيله  تارئاط 

: ردصملا

.Ibid



تارئاط ىربك يف  ةيلضفأ  كلتمت  نواعتلا  سلجم  لود  نأ  ( 9 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

، ماع هجوب  يه ، نواعتلا  سلجم  لودل  ةعباتلا  رتبوكيلهلا  تاوقو  .ةحلسملا  رتبوكيلهلا 

تارئاط ىلع  ةقوفتمو  لضفأ ، ةحلسأو  ناريط  تاينورتكلإب  ةزهجمو  اًريثك ، ثدحأ 

ىلع ةردقلاو  ةيزهاجلا  ةهج  نم  اًريبك  اًقوفت  ةميدقلاو  ةيلابلا  ةيلاتقلا  ةيناريإلا  رتبوكيلهلا 

نوكت نأ  ىلإ  ةّحلم  ةجاح  نواعتلا يف  سلجم  لود  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ةلصاوملا 

، ةلعاف ةقيرطب  ةينطولا  دودحلا  ربع  ةيلاتق  رتبوكيله  تارئاط  صصخت  نأ  ىلع  ةرداق 

كرتشم ٍّيلاتق  بيردت  ءارجإو  ةلصاوملا ، ىلع  ةردقلاو  كرتشملا  ليغشتلا  ناكمإ  نيسحتو 

مداصت رطخ  ليلقتل  ةقسانتم  تابراقم  ريوطتو  ةيعقاولاب ، مسَّتي  عساو  قاطن  ىلع 

، اًيدومع طوبهلاو  عالقإلا  ىلع  ةرداقلا  تارئاطلاو  ةتباثلا ، ةحنجألا  تاذ  تارئاطلا 

.تارئاطلل ةداضملا  ةيضرألا  تاعافدلاو 

وج ضرأ -   خيراوصلا  تاصنم  نم  ةيلامجإلا  ةوقلا  ( 10 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

نواعتلا سلجم  لود  كلتمتو  .ةيتسلابلا  خيراوصلل  ةداضملا  خيراوصلا  تاصنمو 

ةدحتملا تايالولا  نم  خيراوصب  ةموعدملا  ةمظنألا  ةيلعافو  ددعلا  ثيح  نم  ةيلضفألا 

لالخ نم  فاشكتسالل  اهتمظنأ  ةدوجوم يف  خيراوص  قالطإ  لاح  يف  راذنإلا ، ةزهجأو 

خيراوصلا دض  عافد  نفس  رشن  ةعرس  ىلع  ةيكريمألا  ةردقلاو  ةيعانصلا ، رامقألا 

خيراوصلا ضارتعا  نفس  ىلإ  ةفاضإ  وج ، ضرأ -  خيراوص  لقنب  اًوج  مايقلاو  ةيتسلابلا ،

تايلمعلا حراسم  يطغت  ةيعافد  ةمظنأ  اًضيأ  ةدحتملا  تايالولا  تضرع  امك  .ةيتسلابلا 



ةيبرعلا تارامإلا  تدبأ  دقو  ، (STANDARD) درادناتس » (THAAD) و« داث »  » لثم ةعساولا 

ةمظنأب ةدودحم  يهف  ناريإ ، ةردق  امأ  .ةمظنألا  هذه  لثم  ءارشب  اًمامتها  رطقو  ةدحتملا 

ناريإ تماقو  كوه .»  » خيراوص نم  ةركبم  جذامنو  مانتيف  برح  ىلإ  اهدهع  دوعي  ةميدق 

لامكإل  C3I/ BM مدقتم راعشتسا  ماظن  ىلإ  رقتفت  اهنكل  اهتردقو ، اهضعب  ةءافك  عفرب 

دوجو مدع  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ةداضملا  ريبادتلا  هاجت  ةفيعض  اهنأ  امك  اهتاعافد ،

ةيوج ةيعافد  ةينبو  نواعتلا  سلجم  لود  ىدل   C3I/ BM راعشتسا ماظنل  لعاف  لماكت  ّيأ 

نم داح  وحن  ىلع  ليلقتلا  ىلإ  يِّدؤي  سلجملا ، لود  دادتما  ىلع  ةلماكتم  ةيخوراصو 

.ةينطولا ةوقلا  رداصم  ةيلعاف 

 (10 - 11  ) لكشلا
تارئاطلل ةداضملا  ةيخوراصلا  ةيضرألا  تاعافدلا  نيب  ةنراقم 

ةيتسلابلا خيراوصلاو 



: ردصملا

.Ibid

ةداضملا ةيضرألا  تاعافدلا  نم  ةيلامجإلا  ةوقلا  ( 2 - 11  ) لودجلا رهظُي  - 

ىدملا ةريصق  ةيوج  تاعافد  ىلع  اًريبك  اًدامتعا  ةيناريإلا  ةيربلا  تاوقلا  دمتعتو  .تارئاطلل 

لعاف يوج  ءاطغ  نم  ًاليدب  ةكرحتملا  ةيوجلا  اهتاعافد  لكشت  الو  ةفلتخم ، عاونأ  نم 

.اهيدل ّامم  ىوقأو  لضفأ  تارئاطلل  ةّداضم  ةيضرأ  تاعافدو 

 (2 - 11  ) لودجلا
يوجلا عافدلا  ةمظنأ  عومجم  نيب  ةنراقم 





ةيعفدملاو ةيتسلابلا  خيراوصلا  هلّثمت  يذلا  ديدهتلا  ديازت  ( 1 - 11  ) ةطيرخلا رهظُت  - 

، لوطألا ىدملا  تاذ  تاديدهتلا  ىلع  ليئارسإو  برغلا  هيف  زكري  تقو  يفو  .ةيخوراصلا 

دعاست ةمظنألا  هذهو  .جيلخلا  يف  فادهأ  ىلإ  اهادم  لصي  ةعونتم  ةمظنأ  ناريإ  كلتمت 

تابرض عدر  ىلع  تاردق  اهحنمتو  ةلعاف ، ةيوج  ةوق  ىلإ  اهراقتفا  ضيوعت  ىلع  ناريإ 

ام لكشت  يك  ةقدلاو  كتفلا  ةوق  ىلإ  ةيناريإلا  ةمظنألا  رقتفتو  .ةيكريمأو  ةيجيلخ  ةيوج 



نإ ذإ  تيوكلا ؛ لثم  تالاح  ادع  ام  ةنيعم ، قطانم  فادهأل يف  يباهرإ  ديدهت  نم  رثكأ  وه 

، ةمظنألا هذه  حبصت  نأ  لمتُحي  نكل  .اًريثأت  رثكأ  نوكت  نأ  نكمي  خيراوصلا  نم  تاقشر 

عم وأ  و / ةيوون  ةيبرح  سوؤر  عم  ةيرذج ، ةروصب  اًكتف  رثكأ  .كلذ  نم  مغرلا  ىلع 

نم ةيديلقتلا  ةيبرحلا  سوؤرلا  نكمي  ام  وهو  ةيئاهنلا ، اهفادهأل  هيجوت  ةمظنأ  كالتما 

ةيئابرهكلا ةقاطلا  تاطحمو  ةسيئرلا  ةيطفنلا  تآشنملا  لثم  ةيويح ؛ ةيتحت  ةينب  فادهأ  ريمدت 

نم تارئاطو  زورك  خيراوص  ريوطت  لصاوت  ناريإ  نأ  امك  .اهريغو  هايملا  ةيلحت  لماعمو 

.ةقدب اهفادهأ  ةباصإ  عيطتست  ىتح  رايط  نود 

(1 - 11  ) ةطيرخلا
ةيناريإلا ةيخوراصلا  ةيعفدملل  ةيحيضوت  ةطيرخ 

ةيتسلابلا اهخيراوصب  جيلخلا  ةيطغتو 

: ردصملا

Mark Gunzinger and Chris Dougherty, Outside - In: Operating
from Range to Defeat Iran’s Anti - Access and Area - Denial Threats
(Washington: Center for Strategic and Budgetary Assessments

.([CBSA], 2011



ةدحتملا تايالولا  مازتلا  اًثلاث :
جيلخلا هاجت 

وأ تاوقلا  رهظُت  ال  جيلخلا  ةقطنم  يف  يركسعلا  نزاوتلل  ةقباسلا  تانراقملا  نإ 

زكرمو ةقطنملا ، يف  ةريبك  ةوق  رداصم  ةدحتملا  تايالولا  كلتمت  ذإ  ةيكريمألا ؛ تاردقلا 

دعاوقو رطق ، يف  ةريبك  ةيوج  ةدعاقو  ةدايق  زكرمو  نيرحبلا ، يف  ةيرحب  ةدعاقو  ةدايق 

.نامُع ئراوطو يف  قبسم  عقومت  قفارمو  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلاو  تيوكلا  قفارمو يف 

اهب عفدت  نأ  نكمي  يتلا  ةوقلا  باسحل  ةطيسب  ةقيرط  دجوت  ال  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

سايقل حاتفملا  نأ  كلذ  ّنيعم ؛ ويرانيس  يف  ةقطنملا  رئاسو  جيلخلا  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا 

نمكي جيلخلا ال  يركسعلا يف  نزاوتلا  يحاون  نم  ةيحان  لك  ةدحتملا يف  تايالولا  ريثأت 

لبق وأ  ملِسلا  نمز  ام يف  ةظحل  جيلخلا يف  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  اهب  عفدت  يتلا  تاوقلا  يف 

جيلخلا ىلإ  اهب  عفدلا  ةدحتملا  تايالولا  عيطتست  يتلا  تاوقلا  ىوتسم  لب يف  ةنّيعم ، ةمزأ 

.ام ئراط  ثودح  لاح  يف 

ةيرب ةوق  لاسرإ  امأ  .ةيوجلا  ةوقلا  ىلإ  ةبسنلاب  صاخ  ٍوحن  ىلع  حيحص  رمألا  اذه 

نأ امك  قبسملا ، عقومتلا  عم  ىتح  تقولا ، نم  اًردق  قرغتسي  هنإف  اهرشنو ، لاتقلل  ةزهاج 

نكل .عيباسأ  وأ  اًمايأ  قرغتست  نأ  نكمي  ةيكريمألا  ةيرحبلا  تاوقلا  ةريبكلا يف  تادايزلا 

تاراطملاو ةيوجلا  دعاوقلا  نم  اًددع  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  كلتمت ، نواعتلا  سلجم  لود 



ةيوجلا تانحشلاو  تازيزعتلل  عيرسلا  دانسإلا  ىلع  ةرداق  يهو  ملاعلا ، اًمدقت يف  رثكألا 

نم ددع  ءارشب  لقألا  يف  تماق  ةيجيلخلا  لودلا  نم  اًددع  نأ  امك  .ةمخضلا  ةيكريمألا 

.نيَّيكريمألا قبسملا  عقومتلاو  يلاتقلا  دهجلا  ةدناسمل  ةيكريمألا  ةحلسألاو  تارئاطلا 

دانسإلا ميدقت  اهنأش  نم  ةيرحب  ئناومو  تاراطمو  ةيوج  دعاوق  لودلا  هذه  ىدل  دجويو 

ةيرحبلا تايلمعلل  دانسإلا  ميدقتو  نؤملاو  تاوقلا  لقنل  يوج  يكريمأ  رسجل  يروفلا 

.ةيكريمألا ةيوجلاو 

ةيكريمألا ةيربلا  تاوقلل  ةيملاعلا  راشتنالا  تايلمع  ( 11 - 11  ) لكشلا رهظُي 

نم اهتاوق  مظعم  بحستس  اهنأ  تنلعأ  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ىلع  جيلخلا ، اهراشتناو يف 

ةياهن 2014. لولحب  ناتسناغفأ 

يكريمألا شيجلا  (: 11 - 11  ) لكشلا

: ردصملا

.US Army, 5 March, 2014

ةيرحبلا تاوقلل  ةيلاحلا  ةيملاعلا  راشتنالا  تايلمع  رهظُيف  ( 12 - 11  ) لكشلا امأ 



.ةيكريمألا زنيراملا  تاوقو 

ةيكريمألا ةيرحبلا  راشتنا  تايلمع  (: 12 - 11  ) لكشلا

: ردصملا

.US Army, 5 March, 2014

ةيكريمألا ةلتاقملا  تارئاطلا  نم  ةيلاحلا  ةعومجملا  ( 3 - 11  ) لودجلا رهظُي  نيح  يف 

ةاشمو ةيرحبلا  تاوق  ناكمإ  يف  نأو  اهب ، ةناعتسالا  ةدحتملا  تايالولا  عيطتست  يتلا 

.عومجملا كلذ  ىلإ  ةريبك  ٍتازيزعت  َةفاضإ  ةيكريمألا  ةيرحبلا 

(3 - 11  ) لودجلا
ةيملاعلا ةيكريمألا  ةيوجلا  ةوقلا 





: ردصملا

.US Army, 5 March, 2014

(IOR « ) راسكنالا ليلد   » يطغتو جيلخلا  نع  عفادت  يتلا  ةيكريمألا  تاوقلا  زّكرت 

نمضتتو ةيكريمألا ، ةيزكرملا  ةدايقلاب  ةقحلم  يهو  طسوألا ، قرشلا  لماك  يف  يبرغلا ،

لودو رصمو  ندرألاو  جيلخلا  لود  ةدناسمل  ةدحتملا  تايالولا  اهرشنت  يتلا  تاوقلا 

، ةقطنملا يف  عازنلا  وأ  رتوتلا  ىوتسمل  اًعبت  تاوقلا  هذه  ىوتسم  حواريو  .رمحألا  رحبلا 

حوارُتو .ئداهلا  طيحملاو  ابوروأو  ةدحتملا  تايالولا  ةيكريمأ يف  تاوق  نم  بلُجت  يهو 

يتلا ئراوطلا  تامازتلال  اًقبط  اًيلاح  ةيكريمألا  ةيزكرملا  ةدايقلا  اهرشنت  يتلا  تاوقلا 

زواجتت ةقطنم  يهو  تقو ، ّيأ  ةيزكرملا يف  ةدايقلا  ةقطنم  ةدحتملا يف  تايالولا  اهلمحتت 

.ناتسكابو ناتسناغفأ  ىلإ  رصم  نم  دتمتو  راسكنالا » ليلد   » اًريثك

.ريخألا دقعلا  دادتما  ىلع  مئاد  وحن  ىلع  ئراوطلاب  ةقلعتملا  تامازتلالا  هذه  تريغت 

ىرج لاثملا ، ليبس  ىلع  .يلعفلا  لاتقلا  اهتكراشم يف  ءاهنإب  نآلا  ةيكريمألا  تاوقلا  موقتو 

قارعلا ةيكريمألا  ةلتاقملا  تاوقلا  رخآ  ةرداغم  ذنم  تاوقلا  راشتنا  ليلقت  تباث  وحن  ىلع 

ةدحتملا تايالولا  نالعإ  عم  رثكأف  رثكأ  راشتنالا  اذه  ىندتيو  ماع 2011 ، ةياهن  يف 

.ناتسناغفأ نم  ةلتاقملا  اهتاوق  جارخإ 

ةريبك ةيرحب  ةيوج -  ةوقب  ظفتحت  لازت  ةدحتملا ال  تايالولا  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

ّرمتساو .نيرحبلا  يف  هتدايق  ُّرقم  دجوي  يذلا  سماخلا  اهلوطسأ  نم  اًءزج  اهفصوب 



نيرحبلا تاليهست يف  هل  تناكو  ماع 1949 ، ذنم  جيلخلا  يكريمألا يف  يرحبلا  دوجولا 

ماع سماخلا يف  لوطسألا  ليغشت  تداعأ  دق  ةدحتملا  تايالولا  تناكو  ماع 1971 ، ذنم 

.1995

ليلد  » ةقطنم يف  ةيكريمألا  ةيرحبلاو  شيجلا  تاوقل  يلامجإلا  ددعلا  ديدحت  نكل 

ةدحتملا تايالولل  ناك  ماع 2013  يفف  .ةبوعص  رثكأ  ٌرمأ  يبرغلا  يجيلخلا / راسكنالا »

ةريبك يف ةيوج  قفارمو  ةفاك ، ةحلسملا  تاوقلا  عورف  نم  درف  وحن 25.000  ةقطنملا  يف 

ةيوج ةدعاق  اًضيأ  اهيدل  ناكو  .ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلاو  رطقو  نيرحبلاو  تيوكلا 

تايلمعلل كرتشملا  زكرملا  ىّمست  رطق ، يف  ةيوجلا  ليدعلا  ةدعاق  يف  ةدايق  قفارمو  ةريبك 

تاوقلل ناكو  . (423) نامُع ئراوطو يف  قبسم  عقومت  قفارمو  (، COAC  ) ةيئاضفلاو ةيوجلا 

ناتعومجمو راسكنالا » ليلد   » برق ةروشنم  ةيوج  ةحنجأ  ةتس  ةيكريمألا  ةيوجلا 

.(424) ناتلتاقم

نع جيلخلاب  ةصاخلا  طاشنلا  تايوتسم  وأ  تارئاطلا  دادعأ  لصف  نكمملا  ريغ  نم 

تناك يتلا  ىطسولا » ةقطنملا   » ةيكريمألا يف ةيوجلا  تاوقلل  يوجلا  طاشنلا  قاطن  لماك 

تاوقلل ىطسولا  ةدايقلا  طاشن  يلامجإ  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ناتسناغفأ  لمشت 

تايالولا ةردق  ىلع  يبيرقت  رشؤمب  يفَي  ماع 2013  ناتسناغفأ يف  ةيوجلا (AFCENT) يف 

ةدحتملا تايالولا  تناكو  .ةيفاضإ  تاوقب  ةتغابملا  ىلع  اهتاردقو  اهتاوق ، ّجز  ىلع  ةدحتملا 

رابختسا ةعلط  و31.000  بيرق ، يوج  دانسإ  ةعلط  نم 21.000  رثكأب  تماق  دق 



تارئاطل ةعلط  و12.000  يوج ، لقن  ةعلط  و32.000  ، «ISR» عالطتساو ةبقارمو 

.ةيناغفألاو ةيقارعلا  نيبرحلا  ةورذ  دنع  اهتاليثم  نم  اًريثك  ىندأ  تائف  يهو  جيرهص ،

ةردقلل اًسايقم  تسيل  تقو  ّيأ  جيلخلا يف  ةقطنم  ةيوجلا يف  ةوقلا  نأ  ماقرألا  هذه  رهظُتو 

.عيرس ٍوحن  ىلع  تاوق  رشن  ىلع  ةيكريمألا 

جيلخلا ةيكريمألا يف  ةيجيتارتسالا  تايولوألا   1 -
ةيولوأ نييجيلخلا  اهئافلح  نع  عافدلاو  طسوألا  قرشلا  َنمأ  ةدحتملا  تايالولا  يلوُت 

تايالولا تناكو  .جيلخلا  رمألا يف  اذهب  قّلعتملا  كابترالا  نم  ريبك  ردق  دجوي  نكل  ةيلاع ،

هجئاتن نم  ناك  ماع 2012  علطم  يف  اًديدج  اًيجيتارتسا  اًهيجوت  تردصأ  دق  ةدحتملا 

ىلإ نيلّلحملا  ضعبب  اذه  عفدو  ايسآل .» يكريمأ  روحم   » نع تثدحت  يتلا  بُطخلا  نم  ريثك 

ابوروأ نم  ةيرحبلاو  ةيوجلا  اهتاوقل  دودحم  رشن  ةداعإب  ةدحتملا  تايالولا  مايق  نيب  طلخلا 

ام ايسآ  يف  يجيتارتسا  يكريمأ  زيكرتو  ئداهلا ، طيحملاو  يكريمألا  يبرغلا  لحاسلا  ىلإ 

، ةيكريمألا ايجيتارتسالا  يحاون  نم  ةيحان  ّيأ  سكعي  رمألا ال  اذه  نأ  ريغ  .جيلخلا  ادع 

نيتيولوأ امهيتلك  ايسآو  طسوألا  قرشلا  نم  ةدحتملا  تايالولا  تلعج  ثيح 

نوناك يف  حّقنُملا  يجيتارتسالا  اههيجوت  تردصأ  نأ  ذنم  تاوقلا  ّخَضل  نيتيجيتارتسا 

يف ةيولوألا  هذه  ىلإ  ةدع  تاّرم  ةدحتملا  تايالولا  تراشأو  رياني 2012 . يناثلا /

.(425) تقولا كلذ  ذنم  اًيونس  كلذ  تبأدو يف  ديدجلا ، يجيتارتسالا  يعافدلا  اههيجوت 



فيرخ نيرحبلا يف  دقُع يف  يذلا  ةمانملا  رمتؤم  رمألا يف  اذه  لغاه  عافدلا  ريزو  حضوأو 

ماع (426)2013.

ديدهتلا عم  لماعتلل  جيلخلا  ةيرحبلا يف  اهتاوق  ليكشت  ةداعإب  ةدحتملا  تايالولا  موقت 

ىلع ةريبك  تانيسحت  ةلخدمو  ةنّسحم ، ةيخوراص  ةيعافد  تاردق  ةدجوُم  نيابتملا ، يناريإلا 

ةءافك ني  ـ سحت لمشي  ٍوحن  ىلع  زورك  خيراوص  نم  اهتاردقو  ةيوجلا  ةيموجهلا  اهتاردق 

ثيح نم  فإ 35 »  » ةرئاط تاردق  ىلإ  لصيو  تّامهملا ، ةدّدعتملا  اهتالتاقم  نم  ريبك  ددع 

ةدحتملا تايالولا  نأ  يه  ةيئاهنلا  ةجيتنلاو  .اهيلع  ءاضقلا  ةبوعصو  ةغوارملا  ىلع  اهتردق 

نأو زورك ، خيراوصو  ةيوجلا  ةوقلا  نم  ةريبك  اًدادعأ  ةعرسب  رشنت  نأ  ىلع  ةرداق  نوكتس 

اًيلاح موقت  يهو  .ايسراغ  وغييد  ةدعاق  لثم  دعاوق  يف  ةيحبشلا » »  (B2) تافذاق زكرُمت 

ةددعتملا فإ 35 »  » تالتاقم ىوتسم  ىلإ  ةيكيتكتلا  ةيوجلا  اهتوق  نم  ريبك  ددع  ةءافك  عفرب 

نم تاديدهت  عم  لماعتلل  يلحاسلا  لاتقلا  ةنيفس  ةيرحبلا  اهتوق  ىلإ  فيضتو  تامهملا ،

ضعب ىلع  خيراوصلل  ةداضملا   THAAD تاعافد تضرع  دقو  .ناريإ  تاديدهت  ليبق 

ةيكريمألا ةيجراخلا  ةريزو  تناكو  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلاو  رطق  اهنم  لودلا ،

يتلا اهسفن  عسوملا » عدرلا   » تانامض جيلخلا  لود  ىلع  تضرع  دق  نوتنيلك  يراليه 

وهو ةدرابلا ، برحلا  ءانثأ  ابوروأ يف  ىلع  كلذ  لبق  اهتضرع  دق  ةدحتملا  تايالولا  تناك 

.ًامئاق لازي  ضرع ال 



ةيكريمألا ةينازيملاو  ماعل 2014  عافدلا  ةعجارم   2 -
ةيلاملا 2015 ةنسلا  يف 

ةيكريمألا ىطسولا  ةدايقلل  ىلعألا  دئاقلا  ثلاثلا ، نتسوأ  ديول  لارنجلا  ناك 

نأشب هريرقت  يف  ليصفتلاب  ةيكريمألا  تامازتلالا  هذه  فصو  دق  (، USCENTCOM)

سرام راذآ / يف  خويشلاو  باونلا  يسلجمل  ةعباتلا  ةحلسملا  تاوقلا  ناجل  هاجت  عضولا 

بلط نم  لك  يفاضإ يف  ٍوحن  ىلع  تامازتلالا  هذه  ةدحتملا  تايالولا  تزّزعو  . 2014(427

ماوعأ ةعبرأ  لك  ةَّرم  اهيرجت  يتلا  ةيعافدلا  ةعجارملاو  ةيلاملا 2015  ةنسلل  عافدلا  ةينازيم 

ةنسلا ةينازيمل  ةلماشلا  ةرظنلا  يف  اًضيأ  ءاج  امك  .ديعبلا  دمألا  يف  طيطختلل  اهمدختستو 

اهنم مئاعد ، ثالث  ىلع  ناّينبم  اهتيجيتارتساو  ةيكريمألا  ةوقلا  طيطخت  نأ  ةيلاملا 2015 

، ءادعألا عدرو  يميلقإلا ، رارقتسالا  ىلع  ظافحلاو  يملاعلا ، ديعصلا  ىلع  نمألا  ءانب  »

ةينمألا تايدحتلل  يدصتلا  لجأ  نم  نيرخآلا  عم  نواعتلاو  ءاكرشلاو ، ءافلحلا  معدو 

.(428)« ةكرتشملا

هسفن مويلا  يفو  ماع 2014 ، ماوعأ يف  ةعبرأ  لك  ىرجت  يتلا  عافدلا  ةعجارم  تردص 

ةقيثو ةعجارملا  هذه  لّثمتو  ةيلاملا 2015 . ةنسلا  ةيكريمألا يف  ةينازيملا  بلط  هيف  هِّجُو  يذلا 

لكش ديدحتل  ماوعأ  ةعبرأ  لك  ةدحتملا  تايالولا  اهردصت  يتلا  ةسيئرلا  طيطختلا 

ةيلاملا 2019 ةنسلا  ةينازيم  لالخ  نم  ةنهارلا ، ةلاحلا  يفو  ديعبلا  دمألا  اهتيجيتارتسا يف 



نم لك  يف  يجيتارتسالا  يكريمألا  زيكرتلا  اهدادتما  ىلع  ةقيثولا  ترركو  .اهدعب  امو 

.(429) طسوألا قرشلاو  ايسآ 

عم لماعتلل  تباث  وحن  ىلع  ةيكريمألا  تاوقلا  رشن  تايلمعو  ايجيتارتسالا  تفَّيكت 

باهرإلا ةحفاكم  ةدعاسملا يف  نم  اهقاطن  ّدتميو  اهفصو ، قبس  يتلا  تاديدهتلا  قاطن 

نفس رشن  ىلإ  ةصاخلا  تاوقلاو  ماغلألا  برح  رصانعو  ةديدج  ةيرود  قراوز  رشنو 

لثم اًمدقت  يخوراصلا  عافدلا  ةمظنأ  رثكأ  ضرعو  خيراوصلا  دض  عافدلل  ةديدج 

ةريزولا هب  تمدقت  يذلا  عسوملا » عدرلا   » ضرع اًضيأ  تنّمضتو  . STANDARDو THAAD

تايالولا تناك  يتلا  نواعتلا  سلجم  لودل  ةيوونلا  تانامضلا  نم  هسفن  عونلاو  نوتنيلك ،

.وتانلا فلحل  اًقباس  اهتمّدق  دق  ةدحتملا 

ططخو ةيكريمألا  ةينازيملا  نم  تاعاطتقالا   3 -
ةيكريمألا تاوقلا 

ّلقأ عافدلا  يف  قفنُتسو  ةيعافدلا ، اهتينازيم  نم  تاعاطتقاب  ةدحتملا  تايالولا  موقت 

نكل .ناتسناغفأو  قارعلا  نيبرح يف  اهيف  ضوخت  تناك  يتلا  ةّدملا  ءانثأ  هتقفنأ يف  ّامم  اًريثك 

جيلخلا يف ةقطنم  ةريبك يف  ةيرحبو  ةيوج  تاوق  رشن  ىلع  اهتردق  دقفت  اهنأ  ينعي  اذه ال 

تاوقلا طيطخت  نأ  ماع 2014  يف  عافدلا  ةعجارم  تحضوأ  ذإ  ةريصق ؛ ةينمز  ةدم 

قاطنلا ةعساو  ةلمح  يف  يميلقإ  ودعب  ةميزهلا  قاحلإ   » ىلع ةردقلا  اهيطعي  ةيكريمألا 



ةدباكم ىلع  هرابجإ  وأ  ىرخأ  ةقطنم  يف  ٍناث  ٍدتعُم  فادهأ  طابحإو  لحارملا ، ةدّدعتمو 

.(430)« اهلوبق نكمي  فيلاكت ال 

تايالولا ةردق  راطإ  يف  ةيويح  رصانعلا  رثكأ  نم  اًدحاو  ةيكريمألا  ططخلا  زّزعتس 

ةوقلا رصانع  نيب  عمجلا  ىلع  ةردقلاب  كلذو  جيلخلا ، ىلإ  تاوق  لاسرإ  ىلع  ةدحتملا 

ةيكيتكتلا ةدايقلا  نم  كراعملا ، يف  اًبيرجتو  اًمدقت  رثكألا  طيلخلاو ، ءاضفلا  يف  ةزكرمُملا 

عالطتسالا ةوق  رصانعو  ةبقارملاو  تارابختسالاو  تايلمعلا  حرسم  عاستا  مّكحتلاو يف 

ثيح اًيلاح ، اهكالتما  نم  ىرخأ  ةوق  يأ  برتقت  ةوق ال  رصانع  يهو  يملاع ، ىوتسم  يف 

، لاتقلا يف  اهتدناسمو  اهب  عفدلا  عيطتست  ةقيرطب  اهتاوق  ةدحتملا  تايالولا  تمّمص 

ةينبملا ةيكيتكتلا  ةربخلاو  كرتشملا  بيردتلا  ميدقتو  ةفيلحلا ، تاوقلا  عم  ةرشابم  لمعلاو 

امك ةنويل ،» رثكألا   » ةيكريمألا ةوقلا  رصانع  امأ  .ةيلعفلا  ةيلاتقلا  ةربخلا  نم  دوقع  ىلع 

اهئافلح ءاطعإ  نم  اهنّكُمت  اهنإف  (، 1991 - 1990  ) جيلخلا برح  كلذ  ترهظأ 

ةميق رثكأ  نوكتسو  اهكالتما ، ديدهت  ردصم  يأ  عيطتسي  ال  ةوق  تافِعاضم  نييجيلخلا 

، كرتشملا ليغشتلا  ناكمإ  لاجم  يف  اًيدج  اًمدقت  نواعتلا  سلجم  لود  تققح  اذإ  اًريثك 

لامكإو ةكرتشملا ، ةيبرحلا  تايلمعلا  صوصخب  لعافو  كرتشم  بيردت  ثادحتساو 

تانايبلا تالاصتالاو / راعشتسالاو  مكحتلاو  ةدايقلاب  ةصاخلا  اهتمظنأ 

.تارابختسالاو

نم نهارلا  اهاوتسم  ىلع  ةظفاحملل  اًيلاح  ةدحتملا  تايالولا  ططخت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 



قارعلا َيبرحب  قّلعتملا  ريغ  قافنإلا  ىوتسم  وهو  يساسألا ، يعافدلا  قافنإلا 

.لبقتسملا ةدّدحم يف  ريغ  ةينمز  ةدمل  ناتسناغفأو ،

ةيلاملا ةنسلا  رالود يف  رايلم  هردق 496 اًيساسأ  ىوتسم  بلط  دق  امابوأ  سيئرلا  ناكو 

بلطل ةدحتملا  تايالولا  ططخت  يكريمألا ، يعافدلا  قافنإلا  تاعقوت  قاطن  نمضو  . 2015

ىوتسملا اذه  زواجتيسو  ةيلاملا (431)2019 . ةنسلا  رالود يف  رايلم  ىلإ 559  قافنإلا  اذه  ةدايز 

قافنإ نم  اًريثك  ربكأ  نوكيسو  ةدع ، اًفاعضأ  ىرخأ  ةيركسع  ةوق  يأ  هقفنُت  ام  قافنإلا  نم 

ةيملاعلا ةوقلا  ةينُب  ميدُيس  هنأ  امك  .طسوألا  قرشلاو  جيلخلا  لود  نم  ةعومجم  يأو  ناريإ 

.(4 - 11  ) لودجلا ةنّيبُملا يف  ةمخضلا 

(4 - 11  ) لودجلا
ماعل 2014 عافدلا  ةعجارم  ماع 2020 يف  ةيكريمألا  ةوقلا  ططخم 





: ردصملا

Quadrennial Defense Review 2014 (Washington, DC: The US
Department of Defense, 2014), at:

<http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf

ةرفاوتملا دراوملا  اًعبار :
ةقيرط دجوت  الو  ةقطنم ، لك  ساسأ  ىلع  تاينازيم  دادعإب  ةدحتملا  تايالولا  موقت  ال 

صوصخب ةيكريمألا  ئراوطلا  تاردقل  اهتينازيم  نم  ّنيعم  ءزج  صيصختل  ةحضاو 

ةيكريمألا ةينازيملا  عومجم  نإف  اًثيدح ، ةينازيملا  نم  تاعاطتقالا  نم  مغرلا  ىلعو  .جيلخلا 

اهنأ ةدحتملا  تايالولا  عقوتتو  رالود ، رايلم  غلبي 578  ةيلاملا 2015  ةنسلا  يف  ةبولطملا 

ةيلاملا (432)2019. ةنسلا  يف  ةيلاحلا ، ةميقلاب  رالود  رايلم  وحن 589 قفنُتس 

ىرخأ ىوقو  ناريإ  لباقم  نواعتلا  سلجم  لودل  يركسعلا  قافنإلاب  قّلعتي  ام  امأ يف 

لود هب  موقت  يذلا  يركسعلا  قافنإلا  رادقم  ديدحت  ام ، ٍّدح  ىلإ  لهسلا ، نمف  ةرواجم ،

نم ددع  مايق  مدعو  ةيلودلا  تاريدقتلا  نيب  ةغلاب  قورف  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  جيلخلا ،

، نمضتت ال  يركسعلا  قافنإلا  تاريدقت  نأ  امك  .اهقافنإ  نع  ريراقت  رشنب  لودلا  هذه 

ةرازو نمض  ةينمألاو  ةيركسعلا  هبش  تاوقلا  ىلع  ةديازتملاو  ةمخضلا  تاقفنلا  اًمومع ،

اهطاشن نع  ةيناريإلا  ريراقتلا  نأ  امك  .عافدلا  ةرازو  جراخ  رخآلا  قافنإلاو  ةيلخادلا 

ةيعانصلا اهتدعاق  ةدايز  ىلإ  فداهلا  اهدهُج  نم  ىرخألا  يحاونلاو  يخوراصلاو  يوونلا 
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ةيجيتارتسالا تاساردلل  يلودلا  دهعملا  ظحاليو  .ةرفاوتم  ريغ  وأ  ةدكؤم ، ريغ  ةيركسعلا 

قافنإلاب ةقّلعتملا  ماقرألا  لمجم  رشنب  ناموقت  ةدحتملا ال  ةيبرعلا  تارامإلاو  رطق  نأ   (IISS)

، ناريإ نم  رثكأ  قفنت  اهدحو  نواعتلا  سلجم  لود  نأ  حضاولا  نم  نأ  الإ  . (433) يركسعلا

نم طيلخ  داجيإ  ةمكحلا ، نم  نكمي  ام  ىصقأب  اهدراوم  تمدختسا  اذإ  عيطتست ، اهنأو 

ردق عم  يميلقإ  ديدهت  يأ  عم  لماعتلا  نم  نّكمُي  عدرلا  تاردقو  ةيعافدلا  تاردقلا 

ةدعاسملا نم  كلذ  ريغو  ةيسنرفلاو ، ةيناطيربلاو  ةيكريمألا  ةدعاسملا  نم  بسحف  دودحم 

: كلذل حيضوت  يلي  ام  يفو  .نيرخآ  ءافلح  نم 

قافنإلا نأ  ىلإ  ريشت  ( SPIRI  ) يربيس تانايب  نأ  ( 13 - 11  ) لكشلا رهظُي  - 

ةتباثلا تارالودلاب  ناريإ  قافنإ  نم  ربكأ  ناك  نواعتلا  سلجم  لودل  يلامجإلا  يركسعلا 

.اهقافنإ نم  تارم  نيب 3.7 و10  حوار  هنأ  كلذ  يماع 2003 و2013 ؛ نيب 

ةثالث نيب  هنأب  رّدقم  وهو  ناريإ ، قافنإ  نم  ربكأ  ناك  هدحو  يدوعسلا  قافنإلا  نأ  - 

.اهقافنإ نم  فاعضأ  ةتسو 

هنم ربكأ  وأ  يناريإلا  قافنإلل  اًيواسم  هدحو  ناك  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا  قافنإ  نأ  - 

يماع 2003 و2013. نيب  نيفعضب 

رالود رايلم  غلب 477.3  يذلا  نواعتلا  سلجم  لود  قافنإ  ناك  اهسفن ، ةرتفلا  يف  - 

.رالود رايلم  غلب 128.0  يذلا  يناريإلا  قافنإلا  نم  فاعضأ  ربكأ 3.7 



(13 - 11  ) لكشلا
ةلود لك  بسحب  ةيجيلخلا  ةيركسعلا  تاقفنلا 

( ةتباثلا تارالودب 2011  يكريمألا : رالودلاب  )

: ردصملا

Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI] Data,
.8/4/2014

يناريإلا يركسعلا  قافنإلا  نأ  ىلإ  ريشت   IISS تانايب نأ  ( 5 - 11  ) لودجلا رهظُي  - 

يماع 2009 نيب  نواعتلا  سلجم  لود  قافنإ  لمجم  نم  طقف  ةئملا  يف  نيب 14 و17  غلب 



و2013.

فاعضأ ربكأ 4.2  رالود ) رايلم   368.2  ) نواعتلا سلجم  لود  قافنإ  لمجم  ناك  - 

يماع 2009 - 2013. نيب  رالود ) رايلم   88.5  ) ناريإ قافنإ  نم 

 (5 - 11  ) لودجلا
يناثلا ءزجلا  ةلود : لك  ساسأ  ىلع  ةيجيلخلا  ةيركسعلا  تاقفنلا 

تارايلمب ) (IISS) ةيجيتارتسالا تاساردلل  يلودلا  دهعملا  تاريدقت 
( ةيوئملا ةبسنلاب  ( ) ةيلاحلا ةيكريمألا  تارالودلا 



: نم ةفلتخم  تاعبط  نم  دعُأ  ردصملا :

The International Institute for Strategic Studies [IISS], «The
.«Military Balance

ىوقأ فلاحت  ءانب  اًسماخ :
يف تفّلخت ، اهنكل  ةدع ، حاون  نم  لضفأ  اًفيلح  نوكت  نأ  ةدحتملا  تايالولا  عيطتست 

رواشتلا نيح  مهيلإ  عامتسالا  وأ  اهئافلح ، عم  ةلعاف  ةروصب  رواشتلا  نع  نايحألا ، مظعم 



اهب ترادأ  يتلا  ةقيرطلاو  ةيقارعلا  برحلا  كلذ  ىلع  دهشت  يتلا  تالاحلا  نمو  .مهعم 

ةحلسألا تاعيبم  نع  جارفإلا  تاءارجإ  تناكو  .ناريإ  عم  « 1 + 5  » تاضوافم

تمقاف امك  .رتراك  ةرادإ  ذنم  تقولا  ردهو  ىضوفلاب  مسّتت  ةيكريمألا  ايجولونكتلاو 

ىلع ديدشتلا  ىلإ  نواعتلا  سلجم  لود  ليم  نم  ةجتانلا  تالكشملا  اًنايحأ  ةدحتملا  تايالولا 

ةميق يف  اهزيكرتب  كلذو  ةيركسعلا ، ةيلعافلا  ىلع  اهديدشت  نم  رثكأ  راهبإلا » لماع  »

كراشت تالكشملا  هذهو  .عافدلاو  عدرلا  اهلوعفم يف  نم  ًالدب  رالودلاب  ةحلسألا  تاعيبم 

نكل .ةحلسألا  تاعيبمل  ريبك  دّروُم  لك  بناج  ىلإ  ام ، ّدح  ىلإ  اسنرفو  ايناطيرب  اهيف 

اهدهج يقبُت  يتلا  ةينطولا  تاموصخلا  ةسيبح  ىقبت  نواعتلا  سلجم  لود  نأ  ةقيقحلا 

نواعتلا سلجم  يف  ميقت  يك  اهدادعتسا  نم  ّدحت  يتلاو  ةدع ، قئارطب  ًامسقنم  يركسعلا 

.تاوقلل كرتشملا  ليغشتلا  ناكمإو  لماكتلا  زيزعتب  ةليفكلا  تاسسؤملا  نم  اًعون 

ةمزلم تسيل  اهنكل  اهئافلح ، ةوق  ىلإ  ةفاضإلا  مازتلا  ةيجراخلا  ىوقلا  ىلع  عقي 

نإف كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .مهتانحاشمو  اهئافلح  تاماسقنا  نع  مجانلا  غارفلا  ضيوعت 

ةرداق نوكت  نأ  نواعتلا  سلجم  لود  ىلع  بجيو  ةصاخلا ، اهتايولوأ  اهل  ةيملاعلا  ىوقلا 

نأ امك  .اهتاليلحت  يف  اًركبم  اهُتّصخل  يتلا  تاديدهتلا  مظعم  عم  لماعتلا  ىلع  اهسفنب 

، ناريإ وحن  ام  ةقيرطب  لوحتلاب  ةدحتملا  تايالولا  ماهتاو  ةرماؤملا ، تايرظن  سامغنالا يف 

ةدحتملا تايالولا  هيف  موقت  تقو  يف  اهلوفأو ، ةدحتملا  تايالولا  فعض  نع  ثيدحلاو 

ىلع اهتاردق  نيسحتب  تباث  وحن  ىلع  موقتو  جيلخلا ، يف  اهتوق  نم  ةيساسأ  رصانع  ءانبب 



يف ةيلعاف  رثكألا  لمعلا  نم  ًاليدب  لكشت  ال  رومأ  يه  ناريإ ، ىلع  درلل  تاوقب  عفدلا 

.نواعتلا سلجم 

نّسحملا قيسنتلا  ىلع  زيكرتلا   1 -
كلذ تبثأ  امكف  .رطخلل  ةينطولا  حلاصملا  ضيرعت  رثؤم  فلاحت  ءانب  ينعي  الأ  يغبني 

نود نم  ةيرورضلا ، يحاونلا  عيمج  يرهوج يف  مّدقت  قيقحت  نكمملا  نمف  وتانلا ، فلح 

تاسسؤملا داجيإو  ىزغم  رثكألا  تامهملا  زيكرتلا يف  نأ  كلذ  ةينطولا ؛ ةدايسلاب  ةيحضتلا 

نم ًالدب  تاوقلل -  كرتشملا  ليغشتلا  ناكمإو  لماكتلاو ، قيسنتلا ، عيجشتل  ةيرورضلا 

.ةيركسعلا ةيلعافلا  ىربك يف  تانيسحتو  بساكم  قيقحت  عيطتسي  ضرفلا -  ةقيرط 

قيسنتلا ىلإ  يلاحلا  تقولا  نواعتلا يف  سلجم  راقتفال  مزالُملا  ردهلا  ىوتسم  ىلإ  اًرظنو 

ردهي نواعتلا  سلجم  نأ  رهظُيس  اًيبيرقت  اًريدقت  نإف  تاوقلل ، كرتشملا  ليغشتلا  ناكمإو 

اًيركسع اًفلاحت  نإ  ىرخأ ، ةرابعب  .ةيركسعلا  هتيلعاف  ثلث  وأ  ةيركسعلا  هتاقفن  ثلث  وحن 

ةيركسعلا تاوقلا  رامثتسالا يف  نم  دراوم  ريرحت  ىلع  اًرداق  نوكي  نأ  نكمي  ةيلعاف  رثكأ 

نم يندملا  بناجلا  ليومتو  باهرإلا  لثم  ىرخأ ، تاديدهت  عم  لماعتلل  ةيديلقتلا 

قيسنت ىلإ  جاتحت  يتلا  يحاونلاب  ةقّلعتم  ةزجوم  طاقن  يلي  ام  درَتو يف  .يلخادلا  رارقتسالا 

.نيرخآلا نييجراخلا  ءافلحلاو  ةدحتملا  تايالولاو  سلجملا  نيبو  نواعتلا  سلجم  نَّسُحم يف 



نَّسحُملا قيسنتلل  ةيساسألا  يحاونلا   2 -
: ةيتآلا طاقنلا  لالخ  نم  نّسحتلا  اذه  نوكي  نأ  نكمي 

.اسنرفو ةدحتملا  ةكلمملاو  ةدحتملا  تايالولا  عم  قيسنتلاو  ةلماكتم ، ةوقل  طيطختلا  - 

.كرتشملا ليغشتلا  تاناكمإو  ريياعملا  ديحوت  نيسحت  - 

يف لماكتلا  : (CUI) تارابختسالاو رتويبمكلاو  تالاصتالاو  مكحتلاو  ةدايقلا  - 

(، AC&W  ) تارئاطلا راذنإو  مكحتلاو  (، ISR  ) عالطتسالاو ةبقارملاو  تارابختسالا 

.ةيرحبلا ةبقارملاو  يخوراصلاو ، يوجلا  يضرألا  عافدلاو 

لماشلا رامدلا  ةحلسأو  ةيوونلا  بناوجلاب  قلعتي  ام  ناريإ يف  دهجل  ةقّسنم  ةبراقم  - 

.حالسلا ةبقارمو 

.ةيزهاجلاو ةمادتسالاو  ةيتسجوللا  يحاونلا  قيسنت يف  - 

ساسأ ىلع  لضفأ  اًمادختسا  نمضت  ةقيرطب  نيرامتلاو  تابيردتلا  ليكشت  ةداعإ  - 

.هلك نواعتلا  سلجم 

لقالقلا عم  لماعتلاو  باهرإلا  ةحفاكمل  نواعتلا  سلجم  قاطن  يرابختسا يف  دهج  - 

.ةيبعشلا

.باهرإلا ةحفاكمو  لحاوسلاو ، دودحلا  نمأو  يلخادلا ، نمألا  نواعتلا يف  - 



.نواعتلا سلجم  جراخ  لود  ريغ  نم  نيلعافلاو  لود  نم  نيلعافلا  معد  قيسنت  - 

ةيلعاف نم  ةيساسألا  تالاجملا  زيكرتلا يف   3 -
تامهملا

وحن كرتشملا  دهجلا  زيكرتلل يف  ةيواستم  ةيولوأ  ءاطعإ  ىلإ  نواعتلا  سلجم  لود  جاتحت 

اهحيضوت يف قبس  يتلا  ىربكلا  تاديدهتلا  عم  لماعتلل  ةقيقحلا  ملاع  تامهم يف  تاردق 

ةيركسع ةبلح  نمض  ينطو  ىوتسم  تامهملا يف  ةيلعاف  قيقحت  نكمي  الو  .ليلحتلا  اذه 

يه ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاو  .جيلخلا  لماك  دادتما  ىلع  لودلا  نم  ةعومجم  اهيف  رشتنت 

لمشت نأ  نامُع  ىلعو  اًيدج ، اًيجيتارتسا  اًقمع  كلمت  يتلا  ةقطنملا  هذه  يف  ةديحولا 

ىلع ئناوم  اهل  يتلا  نواعتلا  سلجم  لود  نم  ةديحولا  ةلودلا  يهو  زمره ، قيضم  تامهملاب 

، نامُعو ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نم  لكل  ًالمتحم  اًديدهت  نميلا  لّثميو  .يدنهلا  طيحملا 

نواعتلا سلجم  لود  نيب  نم  ةديحولا  ةلودلا  يه  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  نأ  نيح  يف 

ةبسنلاب ةلكشم ، قارعلا  يف  رارقتسالا  مدع  لّثميو  .رمحألا  رحبلا  ىلع  لحاس  اهل  يتلا 

نواعتلا سلجم  لود  رِّثؤُمو يف  برغلا  جرح يف  رودب  ندرألا  ضهنيو  تيوكلا ، ىلإو  اهيلإ 

.ةبطاق

تايرتشمو ةيوجلا  ةوقلا  نم  دعبأ  وه  ام  ىلإ  عّلطتت  نأ  نواعتلا  سلجم  لودل  يغبني 

تاوق روطُت  نأو  تاصاوغلا ، لثم  .ةيرحبلا  عطقلا  نم  اهل  ىنعم  يتلا ال  راهبإلا » لماع  »



.ناريإ هكلمت  يذلا  ةنيابتملا  تاديدهتلا  نم  يلكلا  طيلخلا  عم  لماعتلل  ةلعاف  ةيرحب 

عم لماعتلا  ىلع  لضفأ  ةردقمو  ماغلألا ، برح  تاردق  نم  اًديزم  رمألا  اذه  بلطتيو 

حطس ىلع  اًنأش  لقألا  تاديدهتلا  نم  كلذ  ريغو  خيراوصلاب ، ةدوزملا  ةيرودلا  قراوز 

 - ةيوج تايلمع  ةرادإ  ىلع  ةردقو  لماكتم ، يرحب  يوج -  راعشتسا  ماظنو  رحبلا ،

اهتيزهاجو اهتوق  نيسحت  ىلإ  صاخ  وحن  ىلع  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  جاتحتو  .ةيرحب 

.ةيلعاف رثكأ  لوطسأ  ىلإ  رمحألا  رحبلا  اهتاوق يف  ليوحتو  ةيرحبلا ،

يف يجيتارتسالا  زيكرتلا  نم  ديزم  ىلإ  نواعتلا  سلجم  لود  جاتحت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

.ناريإل يدصتلاو  قارعلا  ذوفن يف  بسك  ةلواحم  رثكأف يف  رثكأ  سفانُت  نأ  ىلإو  قارعلا ،

ةيدوعسلاو ةيتيوكلا  دودحلا  ةقطنم  نأب  فارتعالا  ىلإ  هسفن  تقولا  لودلا يف  هذه  جاتحتو 

ةيّرب ةيلمع  ّيأ  هجو  ةشاشه يف  رثكألا  ةقطنملا  يه  يتيوكلا ،» لصفملا   » يأ قارعلا ، عم 

عم نواعتلا  دعي  امك  .ىدملا  ةريصقلا  خيراوصلاو  ةيخوراصلا  ةيعفدملا  لامعتساو  ةيناريإ 

قفدت وأ  عازن  يأ  ءاوتحاو  ةيروس ، نم  طغض  ّيأ  طابحإ  ةهج  نم  اًيويح  اًرمأ  ندرألا 

.قارعلا نم  نيفرطتمل 

سلجم لود  نم  ةلود  لك  ىلإ  ةبسنلاب  ًالماش  اًيّدحت  باهرإلا  ةحفاكم  تحبصأ 

يفو راعشتسالا ، ةمظنأ  نيب  امات  ًالماكت  يوجلاو  يخوراصلا  عافدلا  بلطتيو  .نواعتلا 

عم لماعتلا  بلطتيو  .يوجلاو  يخوراصلا  عافدلا  تايلمع  رايخب  هنم  قّلعتي  ام  لقألا 

جيلخلا يف  ةنيابتملا  ةيخوراصلاو  ةيوجلاو  ةيرحبلا  تاوقلا  نم  دّقعملا  يناريإلا  طيلخلا 



برحل ةداضملا  تايلمعلا  يفو  سلجملا ، لود  نم  ةلود  لك  نم  ةيرحبلا  ةبقارملا  اًنواعت يف 

لودلا تاضوافم  قافخإ  لاح  يفو  .ةنيابتم  ةوق  رصانع  ةرثعب  ىلع  ناريإ  ةردقو  ماغلألا 

ناريإ عدرل  ةيعامج  تاسايس  ريوطت  ىلإ  جاتحيس  نواعتلا  سلجم  نإف  ناريإ ، عم  « 1+ 5»

عدرلا  » لاكشأ لضفأ  ديدحتل  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  هجوتلا  ىلإو  اهئاوتحاو ،

.(434)« عَّسوملا

بناوجلا صوصخب  ةيساسألا  يحاونلا   4 -
ةكرتشملا

تامهملا ةردقلا يف  نيسحت  يف 
يلخادلا نمألا  أ - 

.تاراغلاو ةيلحاسلا ، قفارملاو  جيلخلا  نمأ  - 

.لحاوسلاو دودحلل  رثؤملا  نمألا  - 

نم كلذ  نوكيو  دّرمتلاو ، فرطتلاو  لّلستلاو  بيرختلاو  باهرإلا  ةحفاكم  - 

: لالخ

.ةفينعلا لقالقلا  عم  لماعتلاو  باهرإلا  ةحفاكمل  عيرسلا  درلا  تاوق   •

.رفسلا تازاوجو  ةيوهلا  تاقاطب  تانايب   •



.ةيبعشلا لقالقلا  عم  لماعتلاو  باهرإلا  ةحفاكمل  يرابختسالا  دهجلا   •

.يلخاد نمأ  زكرم   •

.باهرإلا ةحفاكم  ىلع  بيردت   •

.دوشحلا ىلع  ةرطيسلاو  ةطرشلا  بيردت   •

ليهأتلا ةداعإ  ةيعامتجاو : ةيميلعتو  ةيداصتقا  ريبادت  لالخ  نم  رارقتسالا  عيجشت   •

.باعيتسالا ةداعإو  داشرإلاو 

يبلسلا عافدلا  ب - 

ةيتحتلا ةينبلا  نع  طشانلا  يبلسلا  عافدلا  يف  ريياعم  مازتلا  لالخ  نم  كلذ  نوكي 

: ىلإ دنتسي  رمأ  وهو  ةيساسألا ، ةقاطلا  قفارمو  ةيويحلا 

.ةجيسألاو ةيدودحلا ، تاعافدلا  - 

عيرسلا حالصإلا  لجأ  نم  ةيويحلا  ةيمهألا  تاذ  تانّوكملاو  عطقلل  كرتشم  نيزخت  - 

.ًاليوط اًتقو  اهيلع  لوصحلا  قرغتسي  داوم  راظتنا  نود  نم  لاتقلاو  بيرختلا  رارضأل 

ضيوعت هلالخ  نم  سلجملا  لود  عيطتست  وحن  ىلع  هايملاو  ةقاطلا  ةمظنأ  لماكت  - 

.هايملا ةيلحت  وأ  ةقاطلا  قفارم  نم  اًيويح  اًقفرم  بيصي  ررض  وأ  لطُع 

ربع عبني  ىلإ  ُّرمتو  قياضملا  بنجتت  يتلا  بيبانألا  طوطخ  نم  عسوأ  قاطن  ءاشنإ  - 

.ندرألا ربع  امبرو  نامُع ،



جيلخلا ربع  ةريبكلا  تالومحلا  لقنل  ديدح  ككس  ءاشنإ  امبرو  تاقرطلا ، نيسحت  - 

.ةدجو نامُع  ئناوم يف  نم 

.امهل ةيعقاو  راعسأ  عضوو  امهظفح  لالخ  نم  هايملاو  ةقاطلا  لامعتسا  ديازت  ليلقت  - 

.يعيبط زاغو  نيلوزاغ  نم  ّيلحملا ، دوقولا  رده  ليلقتل  هسفن  دهجلا  قيبطت  - 

ةمظتنملا ةيركسعلا  تامهملا  ج - 

.برعلا رحبو  نامُع  جيلخو  جيلخلا  ةيرحبلا يف  ةيوجلا -  تايلمعلل  ةيلماكت  ةبراقم  - 

: يتآلا ىلع  لمتشيو  ةيساسألا ، ئراوطلا  تاردق  زيكرتلا يف  - 

.لماكتم يخوراص  عافدو  وج  ضرأ -  خيراوصو  يوج  ماظن   •

.لماكتم ةيرحب  ةبقارم  ماظن   •

.لثامتم ريغ  ةيرحب  ٍبرح  داتَعو  تاصاوغلل  ةداضم  ماغلأ   •

رحبلا يدنهلا / طيحملا  نامُع / جيلخ  قيضملل / ةبسنلاب  عّسوم  يرحب  يوج  ءاطغ   •

.يقيرفألا نرقلا  رمحألا /

.يتيوكلا لصفملا » ةيقارعلا و« دودحلاو  قارعلا   •

.هتاديدهتو نميلا  دودح  نمأ   •

.تاراغلاو ةيلحاسلا  قفارملاو  جيلخلا  نمأ   •



.درمتلاو فرطتلاو  للستلاو  بيرختلا  ةحفاكم   •

سلجم لود  جراخ  تاوق  عفد  ىلع  ةردقلا  عم  ةيلعاف  رثكأ  نواعتل  طيطختلا   •

.نواعتلا

يخوراصلاو يوونلا  ديدهتلا  د - 

: لالخ نم  اهيف ، ضوافتم  ناريإ  هاجت  ةمئاد  تاديدحت  ثادحتسا  - 

.نواعتلا سلجمو  ةدحتملا  تايالولا  نيب  لعاف  راوح  ريوطت   •

.«1 + 5  » لود تاضوافم  هاجت  ةكرتشم  ةبراقم  ريوطت   •

.ءاوتحالا لباقم  ةيئاقولا يف  تابرضلا  تارايخ  فاشكتسا  - 

.لماكتمو كرتشم  يخوراص  عافد  ماظن  ريوطت  - 

.ةيجيلخ تارايخ  وأ  عسوم و / عدر  - 

.ةقثلا ءانب  ريبادت  - 

.لماشلا رامدلا  ةحلسأ  نم  ةيلاخ  ةقطنم  وحن  اًمُدُق  كرحتلا  - 

تاسسؤم ءانب  ىلإ  ةجاحلا   5 -
ٍحاون يف  عيرسلا  مدقتلا  وأ  ىعسم ، لك  يف  مدقتلا  يقيقحلا  مدقتلا  قيقحت  مزلتسي  ال 



اًحاجن يف ةلثمألا  رثكأ  وتانلا  نوكي  امبر  يعامجلا ، يركسعلا  دهجلاب  قّلعتي  ام  يفف  .ةدع 

ططخ ةشقانم  عيطتست  ةينب  ريوطتل  اًماوعأ  قرغتسا  حاجنلا  اذه  نأ  ريغ  .ثيدحلا  خيراتلا 

يوج عافد  هاجتا  يف  اًمدُق  كرحتلاو  ةمادتسالاو ، تاوقلل ، لدابتملا  ليغشتلاو  ةوقلا ،

، وتانلا طاشن  لحارم  نم  ةلحرم  لك  رِّثؤُم يف  رود  ةينطولا  تافالتخالل  ناكو  .لماكتم 

.ماودلا ىلع  اًيروطت  ناك  ّريغتلا  نكل 

، ةينطولا ةدايسلاب  ةيحضتلا  لثمتي يف  تافلاحتلا ال  حاجنلا يف  حاتفم  نأ  وتانلا  تبثأ 

لولح ىلإ  لّصوتلا  ىلع  لمعلا  لودلا  اهيف  عيطتست  ةمظنأو  ةيفيظو  ةزهجأ  ءاشنإ  لب يف 

امك .تقولا  رورمب  نَّسحُملا  قيسنتلا  مامأ  قيرطلا  ديهمتو  مّدقتلا  ناكمإ  لفكَت  اهيلع  قفَّتُم 

ىظحت نواعتلا  سلجم  ةيندمو يف  ةيركسع  ةلماع  ةزهجأ  ءاشنإ  نمكي يف  حاجنلا  حاتفم  نأ 

ةيانع مزلتست  ال  يتلا  ةينفلاو  ةيلمعلا  لئاسملا  يف  زيكرتلا  عيطتستو  ينطولا ، ليثمتلاب 

نم ددعل  نايب  يلي  ام  يفو  اًمدُق ، لمعلا  ىوتسم  عفد  ىلع  ةرداق  نوكتو  ةيرازو ،

: اهتيوقت وأ  اهؤانب  مزلي  يتلا  تاسسؤملا 

نواعتلا سلجم  تاسسؤم  ءانب  أ - 

: لالخ نم  نوكت  يهو  نواعتلا ، سلجم  ةوق  طيطخت  ةيلمع 

.ةديدج ماوعأ  ةسمخ  يّطغُي  ّيونس  يعافد  طيطخت  ريرقت  - 

ثيدحتلاو كرتشملا  ليغشتلا  ناكمإ  ةشقانمو  ةعجارمب  ىنعُت  يعافد  طيطخت  ةنجل   •



.خلإ  ... تامهملا ىلع  زيكرتلاو 

ىلع ءاضعألا  لودلل  ةيفيظولا  ةزهجألا  عم  لمعت  نواعتلا  سلجمل  ةيفيظو  ةزهجأ   •

.قيسنتلاو طيطختلا  نيسحت 

: لالخ نم  كرتشم ، تارابختسا  زكرم  - 

ديدحتو ةنّيعملا ، تاديدهتلاب  قلعتي  ام  نواعتلا يف  سلجم  تاوقل  يئاهن  ّيونس  ميوقت   •

.سيئرلا ديدهتلا 

.ةينطولا تارابختسالا  قيسنت  ىلع  لمع  زكرم  ءاشنإ   •

.معدلاو تامزألا  ةرادإل  تايلمع  زكرم  ءاشنإ   •

عم لماعتلاو  باهرإلا  ةحفاكمل  نواعتلا  سلجم  عاستا  ىلع  يرابختسا  دهج  - 

: لالخ نم  ةيبعشلا ، لقالقلا 

.نواعتلا سلجمل  يلخاد  نمأ  زكرم  ءاشنإ   •

.باهرإلا ةحفاكم  ىلع  كرتشم  بيردت   •

.قيسنتلاو ( Clearing House  ) تادنتسملاو قئاثولا  لدابت  ةفيظو   •

ةيبعشلا لقالقلا  تايوتسم  ليلحتو  اهميوقتو ، ةيبعشلا  فقاوملا  رطاخم  عالطتسا   •

.اهبابسأو



نواعتلا سلجم  يف  لمع  زاهجو  كرتشملا ، ليغشتلا  ةيلباقو  ريياعملا  ديحوتل  ةنجل  - 

: لالخ نم  اسنرفو ، ةدحتملا  ةكلمملاو  ةدحتملا  تايالولا  عم  ةكارشو 

.ريوطتلاو ثوحبلا  قيسنت   •

.تايرتشملاو ثيدحتلل  ةعجارملاو  قيسنتلا   •

.تايرتشملاو ايجولونكتلا  نأشب  لماع  زاهجو  ةنجل   •

: لالخ نم  ةحلسألا ، ةبقارمل  لمع  ةعومجم  - 

.لماشلا رامدلا  ةحلسأ  نم  ةيلاخ  ةقطنم   •

.ةقثلا ءانب  ريبادت   •

.ةيلبقتسملا ةيديلقتلا  ةوقلا  تاقافتا   •

.نخاسلا طخلا  لداعُي  ام   •

سلجم ساسأ  ىلع  طاشنلا  قيسنتل  ةكرتشملا  نيرامتلاو  بيردتلل  يفيظو  زاهج  - 

: ىلع لمتشيو  هلك ، نواعتلا 

.نواعتلا سلجم  لود  يصُّصخت يف  بيردت  قفارم   •

.لدابت جمارب   •

.اهريضحتو نيرامتلا  قيسنت   •



نواعتلا سلجم  لود  تاوقل  بيردت  ةيلمع  ثادحتسا  ب - 

يعافد طيطخت  ةنجل  فيلأت  ةرورض  ةيلاع  ةيولوأب  ىظحت  يتلا  طاشنلا  عاونأ  نيب  نم 

يعافد طيطخت  ماظن  ءاشنإ  ىلإ  يدؤت  تاوطخ  ذاختاو  وتانلا ، فلح  يف  ةنجلل  ةلثامم 

عضيو وضع ، ةلود  لك  ةّيلاحلا يف  تاوقلل  صُّحفتو  ةنياعم  تايلمعب  اًيونس  موقي  كرتشم 

نيسحت اهيف  نكمي  يتلا  يحاونلا  ميوقت  لجأ  نم  ةلبقملا ؛ ةسمخلا  ماوعألل  تاوقلا  ططخ 

تالاصتالاو مكحتلاو  ةدايقلا  ةلمكتو  ةدحوم  ريياعم  عضوو  تامهملا ، يف  ةردقلا 

نكميو .هلك  نواعتلا  سلجم  ساسأ  ىلع  ةينطولا ، تارابختسالاو  رتويبموكلا  ةزهجأو 

تارارقلا يعناصل  معدلا  ميدقتل  ةيركسعلاو  ةيندملا  تاربخلا  نيب  عمجت  نأ  ةنجللا  هذه 

يف تاوقلا  ططخ  ةعجارمل  ةمظتنم  تاعامتجا  ةنجللا  دقعت  نأ  ىلع  تايوتسملا ، ىلعأ  يف 

ةيلباق اهل  تاوق  ءاشنإ  ىلع  لمعلاو  اهقيسنتل  لبُّسلا  لضفأ  داجيإ  لجأ  نم  ةلود  لك 

.تباثو ديازتم  وحن  ىلع  كرتشملا  ليغشتلل 

وتانلا فلح  روط  يضاملا ، نرقلا  تاينيتس  يفف  دهجلا ؛ اذه  لثمل  ةدكؤم  ةقباس  ةمث 

ددعو ةيلاحلا  هتاوق  نع  اًثدحم  اًيسايق  اًريرقت  ماظتناب ، هبجومب ، وضع  لك  مّدق  اًنايبتسا 

قحلم ىلإ  ةفاضإ  ماوعأ ، ةسمخ  اهتّدم  اًططخو  رئاخذلاو  ةسيئرلا  ةحلسألاو  اهدارفأ 

.لوطأ ةدم  يطغي  تايرتشملاب  صاخ 

تارابختسالل كرتشم  زكرم  ءاشنإ  ج - 



ةحفاكم ىوتسم  ىلعو  يركسعلا ، ىوتسملا  ىلع  ةيرابختسالا  تامولعملا  ماستقا  نإ 

كانه نكل  فلاحتلا ، تايلمع  ةبعصلا يف  يحاونلا  نم  ُّدَعُي  ةيبعشلا ، لقالقلاو  باهرإلا 

ةيبرعلا تارامإلاو  رطقو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  تدقع  ثيح  ةحجان ، قباوس 

رثكأ يف  ىتح  نواعتلا  تارايخ  اهيف  تثحَب  باهرإلا ، ةحفاكم  نأشب  تارمتؤم  ةدحتملا 

تاعامتجا دقع   «MC - 161» وتانلا ةيلمع  تنَّمضت  امك  .ةيساسح  تارابختسالا  يحاون 

نييندملا وتانلا  يفظوم  نم  معدب  نيينطولا  تارابختسالا  ءاربخل  ةيونس  فصن 

.ءارزولل مَّدقُي  رطاخملا  ميوقتب  ىنعُي  يونس  ريرقت  كلذ  نم  جتنو  نييركسعلاو ،

تامهملا ىلوتي  نواعتلا  سلجم  لود  تارابختسال  عّسوُم  كرتشم  زكرم  ءاشنإ  نإ 

، ةيبعشلا لقالقلا  رداصمو  باهرإلا  ةحفاكم  ىلع  لمتشتل  هلامعأ  عسوتت  ّمث  ةيركسعلا ،

، نواعتلا سلجمل  ةيفاضإلا  تاردقلاو  ةقثلا  ءانبب  جيردتلاب  مايقلل  ليبسلا  نوكي  نأ  نكمي 

ميوقت ريرقت  ثادحتسا  نإو  .ةكرتشملا  تاليلحتلا  غوصو  تامولعملا  عمج  تاردقو 

نواعتلا طبرب  ءدبلل  ًاليبس  نوكيس  هلك ، نواعتلا  سلجم  ىوتسم  يف  رطاخملل ، يونس 

.ةدحولا نأش  زّزعت  ةقيرطب  ةسايسلاب  يرابختسالا 

ًاليلحت مزلتسي  ذإ  رطاخملا ؛ ميوقت  نم  رثكأ  وه  ام  رثؤملا  ينمألا  طيطختلا  بلطتي 

تاردقلل ًاليلحتو  تامهملا ، يحاونو  ةسيئرلا  تاديدهتلاب  ةقّلعتملا  نزاوتلا  تاهجوتلل يف 

نيب ةوهلا  مدرب  ةليفكلا  تارايخلا  دحأ  نوكي  امبرو  .اهنيسحت  لجأ  نم  ةنهارلا  تايولوألاو 

ثادحتسا يركسعلا ، يندملا -  ىوتسملا  ىلع  تارابختسالاو  يركسعلا  طيطختلا 



تاديدهتلا ىلإ  قّرطتلا  ىلع  ةرداق  نوكت  نواعتلا  سلجمل  ةعبات  يئاهن  ميوقت  ةعومجم 

.ةددعتملاو ةفرطتملا  ةيجراخلاو  ةيلخادلا 

ةيباهرإلا تاعامجلا  نم  ةكرتشملا  تاديدهتلاو  ناريإ  ىلع  زّكري  نأ  دهجلا  اذه  نكمي 

سلجم عاستا  ىلع  ةدئاسلا  طامنألاب  ةقّلعتم  ريراقت  عفرت  نأ  ةعومجملا  نكميو  .ةفينعلا 

عم نوكي  كلذ  نكل  ىرخأ ، لود  وأ  نيرحبلا  ىلع  ءوضلا  طيلست  يدافتل  نواعتلا ،

يف ةدعاسملا  اهنكمي  امك  تاديدهتلا ، طابحإ  ىلإ  يمارلا  دهجلل  ةكرتشم  ةيعرش  ءاطعإ 

وه ام  ىلع  زّكرت  تاديدهتلل  ةيونس  تاميوقت  ميدقت  لالخ  نم  يعافدلا  طيطختلا  دهج 

.اهعم لماعتلل  سلجملا  لود  كرحت  ةيفيك  رهظُتو  هنم ، سيئر 

تايرتشملاو ايجولونكتلل  ةنجلو  ةيريدم  ثادحتسا  د - 

يلثمم نم  ىوتسملا  ةيلاع  ةنجل  اهدناست  ةيريدم ، ثادحتسا  ىلإ  نواعتلا  سلجم  جاتحي 

تايرتشملاو ايجولونكتلا  نم  تاجاحلا  ليلحتل  سلجملا ، رقم  يف  ءاضعألا  لودلا 

، ميوقتلاو رابتخالل  ةكرتشم  قئارط  ريوطتو  ةينفلا ، لئاسملا  ىلع  زيكرتلا  عم  ةيركسعلا ،

تايرتشملا نم  ىرخألا  يحاونلا  قيسنت  ىلإ  يّدؤي  نأ  هنأش  نم  رمأ  لكب  مايقلاو 

حالسلا ةمظنأ  ءارشل  ةكرتشم  تابراقم  ريوطت  ىلع  دعاست  يتلا  ةيركسعلا 

تاناكمإ ريوطت  ىلع  زّكرت  يك  مئالم  ضيوفتب  ةيريدملا  ىظحت  نأ  يغبنيو  .ايجولونكتلاو 

عفد ىلع  ةردقلا  نأشب  ةمادتسالاو  كرتشملا  معدلاب  يفَت  نأو  ةيروفلا ، كرتشملا  ليغشتلا 

ةيساسألا نؤملاو  رئاخذلا  نيزختل  ةكَرتشم  ريياعم  عضوو  اهرشن ، ةداعإو  تاوق 



سلجم ّرقم  يف  ءاربخ  نيفظومب  ةموعدم  اًضيأ  ةيريدملا  نوكت  نأ  يغبنيو  .اهمساقتو 

، ءاضعألا لودلا  ثوحبلا يف  زكارمو  ةيعافدلا  تايلكلا  ةراتخم يف  زّيمت  زكارمو  نواعتلا 

طيطختلا تايلمع  يف  قيسنتلاو  ينطولا  ديعصلا  ىلع  قيبطتلا  يعاسم  يف  ةدعاسملل 

.ريراقتلا دادعإو 

ةيزهاجلاو ةمادتسالاو  ةيتسجوللا  نوؤشلل  ةنجلو  ةيريدم  ءاشنإ  ه - ـ

رثكأ اهتّيعونو  ةحلسألا  ددع  ىلع  زيكرتلا  نع  دعتبت  نأ  نواعتلا  سلجم  لودل  يغبني 

.لاتقلا يف  اهتاوقل  اهنيمأتو  ةيرارمتسالا  مادختسا  ىلع  ةيلعفلا  ةردقلا  ىلع  زيكرتلا  نم 

نم ىوتسملا  ةيلاع  ةنجل  اهدناست  نواعتلا ، سلجم  ةقباطم يف  ةيريدم  ءاشنإ  ىلإ  جاتحت  يهو 

ثادحتسا ىلإ  ةفداهلا  ططخلا  ريوطت  لجأ  نم  سلجملا ، رقم  يف  ءاضعألا  لودلا  يلثمم 

سلجملا لودل  يغبنيو  .ةيزهاجلاو  ةمادتسالاو  يتسجوللا  معدلا  نم  ةكرتشم  تايوتسم 

.تادعملا ءارشب  متهت  ام  ردقب  برح  ضوخ  ىلع  ةيداملاو  ةيلمعلا  ةردقلا  يحاونب  متهت  نأ 

ريياعم ءافيتسا  ةلأسم  ءاطعإو  ةكرتشم ، ريراقت  بلطتي  ةكرتشم  ريياعم  عضو  نأ  امك 

تايرتشم يف  راهبإلا » لماع  « ـ ةاطعملا ل اهسفن  ةيمهألا  عقاولا  ملاع  ةيركسعلا يف  ةيزهاجلا 

نأ اًضيأ  نواعتلا  سلجمل  يغبنيو  .رخافتلاو  يلاعتلا  ىلإ  ليملاب  ةمسَّتملا  ةسيئرلا  ةحلسألا 

، ةيروفلا كرتشملا  ليغشتلا  تاناكمإ  ريوطت  يف  زّكرت  يك  ًامئالم  اًضيوفت  ةيريدملا  يطعي 

، اهرشن ةداعإو  تاوق  عفد  ىلع  ةردقلاب  نيقّلعتملا  ةمادتسالاو  كرتشملا  معدلاب  يفَتو 

.ةيساسألا نؤملاو  رئاخذلا  ماستقاو  نيزختلل  ةكرتشم  ريياعم  عضوو 



سلجم رقم  يف  ءاربخ  نيفظومب  ةيريدملا  معدي  نأ  نواعتلا  سلجمل  يغبني  كلذل ،

، ءاضعألا لودلا  ثوحبلا يف  زكارمو  ةيعافدلا  تايلكلا  ةراتخم يف  زّيمت  زكارمو  نواعتلا 

طيطختلا تايلمع  يف  قيسنتلاو  ينطولا  ديعصلا  ىلع  قيبطتلا  يعاسم  يف  ةدعاسملل 

لود لمع  صوصخب  تاحارتقا  ريوطتل  تاردقلا  هذه  مادختسا  عم  ريراقتلا ، دادعإو 

ةفلكت ثيح  نم  ةيدجم  تابراقمب  دّيقتلاو  ةكرتشملا  تاجاحلا  ليلحتو  نواعتلا  سلجم 

.تايرتشملا

ةكرتشم نيرامتو  بيردت  ةردق  ءانب  و - 

ىوتسملا ىلع  ةيئانثتسالا  بيردتلا  زكارم  نم  اًددع  اًيلاح  نواعتلا  سلجم  لود  كلتمت 

نأ كلذ  نم  اهب ، قّلعتت  تارغث  ةمث  نكل  ةيركسعلا ، نيرامتلا  نواعتت يف  يهو  ينطولا ،

، ةيقيقحلا كراعملا  يكاحت  قاطنلا  ةعساو  تابيردت  نم  ليلقب  الإ  موقت  لودلا ال  نم  اًددع 

ةجاح ةّمث  اذل ، .اًدودحم  لازي  ءاضعألا ال  لودلا  دودح  رباعلا  كرتشملا  بيردتلا  نأ  امك 

يتلا ريبادتلا  نم  اًددع  ركذن  يلي  ام  يفو  .ةمدخلا  طوطخ  زواجتي  كرتشم  بيردت  ىلإ 

لجأ نم  يركسعلا ، يندملا -  ىوتسملا  ىلع  اهصّحفت  نواعتلا  سلجم  يفظوم  نكمي 

.كرتشملا ليغشتلا  ناكمإ  ريوطتو  نواعتلا  نيسحت 

سلجم ساسأ  ىلع  اهمادختسال  ةقيرط  لضفأ  ديدحتل  بيردتلا  قفارم  ةنياعم   -

طابضو نييندم  نيفظوم  نم  ةنّوكم  ةيضوفم  ءاشنإ  نواعتلا  سلجم  عيطتسي  هلك : نواعتلا 

عرف لك  تّامهملا يف  زيكرتلا يف  ىدمو  هقئارطو ، بيردتلا  قفارم  ةنياعمل  رابك  نييركسع 



، كرتشم يصصخت  قفرم  ءاشنإ  تارورض  ديدحت  لجأ  نم  ةحلسملا  تاوقلا  عورف  نم 

طابض عم  كرتشملا  بيردتلا  ةدايز  قئارطو  كرتشملاو ، يعامجلا  بيردتلا  نيسحت  ةيفيكو 

ةعساو ةيربو  ةيوج  كراعم  ىلع  بيردتلا  تارايخو  ىرخأ ، لود  نم  نيرخآ  بتر  يوذو 

مدقتلاو تاحارتقالا  نأشب  ءارزولا  ىلإ  ةيونس  ريراقت  عفر  ةيضوفملا  هذه  نكميو  .قاطنلا 

.زجنملا

يناديملا بيردتلا  عيجشت  نواعتلا  سلجم  نكمي  ةيساسألا : ئراوطلا  ىلع  زيكرتلا   -

ئراوطلاو تامهملا  ىلع  زيكرتلا  عم  سلجملا ، ىوتسم  ىلع  ةدايقلا  زكارم  بيردتو 

قالغإ  » تالواحمل يدصتلاو  نميلا ، عم  دودحلا  نيمأت  تايلمع  لثم  ةيساسألا ،

نيمأتو تيوكلا ، فدهتسي  ئراط  يأ  عم  لماعتلل  ةكرتشم  تاوق  رشنو  قيضملا ،»

.ةيدوعسلا ةيقارعلا -  دودحلا 

دادتما ىلع  زّيمت  زكارمو  بيردت  ريياعمو  قفارم  ثادحتسا  قيسنتل  ةيريدم  ءاشنإ   -

يبيردتلا طاشنلل  ةلماكتم  ةبراقم  ةرادإل  يفيظو  زاهجو  ةيريدم  ءاشنإ  نواعتلا : سلجم 

.هلك نواعتلا  سلجمل  قفارم  ثادحتسال  ططخ  ريوطت  ىلإ  ةفاضإ  .اهريوطتو  نيرامتلاو 

ىلع اسنرفو ، ةدحتملا  ةكلمملاو  ةدحتملا  تايالولا  لثم  نييساسألا ، ءاكرشلا  عم  لمعلاو 

قرفو بالط  لاسرإ  ىلع  دّدشت  نيرامتلاو ، ميلعتلاو  بيردتلل  ةيجراخ  زّيمت  زكارم  ريوطت 

ءاكرش بسك  ىلع  لمعلاو  جراخلا ، يف  تابيردت  يّقلتل  ءاضعألا  لودلا  نم  ةطلتخم 

سلجمل ةعباتلا  هقفارمو  ميلعتلاو  بيردتلا  جمارب  نيسحت  يف  ةدعاسملل  نييجراخ 



.نواعتلا

هلودو نواعتلا  سلجم  دناس  ةحلسألا : ةبقارم  صوصخب  لمع  ةعومجم  ءاشنإ   -

جاتحتو لماشلا ، رامدلا  ةحلسأ  نم  ةيلاخ  ةقطنم  طسوألا  قرشلا  لعج  ةلأسم  ءاضعألا 

يتلا ىرخألا  لودلاو  ناريإ  عم  تارتوتلا  ليلقتل  تارايخلا  ةسارد  ىلإ  سلجملا  لود 

سلجمل يغبنيو  .تاوقلا  ديدحتو  ةقثلا  ريبادت  لالخ  نم  كلذو  ًالمتحم ، اًديدهت  لكشُت 

يف طشان  رودب  مايقلاو  تارايخلا  هذه  ةساردل  ريغص  يفيظو  زاهج  ءاشنإ  نواعتلا 

.يسامولبدلا طاشنلاو  تاساردلا  عيجشت 

ةدحتملا تايالولا  عم  قيسنتلا  اًسداس :
ايناطيربو اسنرفو 
نيرخآلا ءافلحلاو 

تاعامتجا يف  بقارم  ةفص  نييساسألا  ءافلحلا  حنمت  نأ  نواعتلا  سلجم  لودل  يغبني 

مهل نوكي  نأ  مهنم  بلطت  نأب  اهركِذ ، مَّدقت  يتلا  ةيفيظولا  هتزهجأو  نواعتلا  سلجم 

.ةكرتشملا ةعجارملاو  طيطختلا  طاشن  ميظنت  لالخ  نمو  ةيساسألا ، يحاونلا  يف  نولثمم 

نواعتلا سلجم  لود  ظافتحا  نمضيس  بقارملا  ةيعضو  ىلع  ءافلحلا  ةفص  راصتقا  نأ  امك 

.اهلك طاشنلا  عاونأ  ىلع  اهترطيسب 



مّكحتو ةدايق  قفارم  ثادحتساب  كلذ  نم  رثكأب  مايقلا  ةوقب  اًضيأ  معدي  ام  ةّمث 

لوطسألا تاردق  ةدعاق  ىلع  قفارملا  هذه  ءانب  نوكي  نأ  ةيادبلا  يف  نكميو  .ةكرتشم 

ةطلتخملا ةيوجلا  تايلمعلا  ةدعاق  يكريمألا يف  وجلا  حالس  قفارمو  نيرحبلا  سماخلا يف 

يضمي امبرو  .ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  لثامملا  قفرملا  ىلإ  ةفاضإ  اًضيأ ، نيرحبلا  يف 

يف ةيزكرملا  تايلمعلا  زكارم  نم  زكرم  ءاشنإب  موقيو  كلذ  نم  دعبأ  ىلإ  نواعتلا  سلجم 

ةكرتشم ةبقارم  لجأ  نم  يرابختساو ، يركسع  يفيظو  زاهج  عم  سلجملا  رقم 

.تامزأ ثودح  لاح  ءاضعألا يف  لودلل  معدلا  ميدقتو  ةيركسعلا  تاروطتلل 
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رشع يناثلا  لصفلا 
نادوسلاو اكريمأ 

مأ ةيكريمألا  ةيبرعلا -  تاقالعلا  جذومنأ يف 
يدنفألا باهولا  دبع  ءانثتسا ...... ؟

، ةيكريمألا ةيبرعلا -  تاقالعلا  ةموظنم  نادوسلا يف  عضو  لاؤس  ةساردلا  هذه  حرطت 

ةداعإ هنع  تأشن  تاينيعستلا ، موطرخلاو يف  نطنشاو  نيب  ثيدح  ءادع  نم  مكحتسا  امو 

حرطتو .برحلا  كلت  ءاهتنا  دعب  هعم  لماعتلا  يف  ةدرابلا  برحلا  تايجيتارتسا  جاتنإ 

عم يكريمألا  لماعتلا  ةدعاقلا يف  مأ  ءانثتسالا  ينادوسلا  عضولا  لّثمي  له  يتآلا : لؤاستلا 

داكي رمتسم ، يكريمأ  لماحت  نم  ةلصتم  ةيبرع  ىوكش  كانه  نأ  كلذ  ةيبرعلا ؟ لودلا 

زايحناو ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  ّدعتو  .مهحلاصم  ةاعارم  مدعو  برعلا  ىلع  اًيجهنم ، نوكي 

نكل .ةقالعلا  هذه  حمالم  مهأ  دحأ  ليئارسإ  ىلإ  يجيتارتسالا »  » ةدحتملا تايالولا 

طاقن يناريإلا ، يجيلخلا -  عارصلاو  يبرعلا  عيبرلا  تايعادت  مث  قارعلا ، حبصأ  اًثيدح 

ىلإ موللا  هيجوت  ىلإ  بلغألا  يف  برعلا  نوقلعملا  ليميو  .نيفرطلا  نيب  ىرخأ  فالخ 

ريسفتلا مهضعب يف  فرسُيو  عضولا ، اذه  يف  يلايربمإلا »  » اهجهنمو ةيكريمألا  تارادإلا 

تاسايس نيب  لعافتلا  كلذكو  ةيلكيهلا ، لماوعلا  لامهإ  عم  ةيكريمألا ، ةسايسلل  يرمآتلا 

رارقلا عنص  تاسسؤم  لمع  ةقيرطو  يلودلا ، عقاولاو  ةيبرعلا  تاعامجلاو  ةمظنألا 



.ةيموكحلا ريغ  تاعامجلاو  تايبوللا )  ) طغضلا تاعامج  رود  اميس  الو  ةيكريمألا ،

نادوسلا ةساردلا  ذختت  يروحملا ، لاؤسلا  نع  ةباجإلاو  تايلآلا ، هذه  حيضوتل 

زيكرتلا عم  لالقتسالا ، رجف  ذنم  اهتابلقتو  نيدلبلا  نيب  تاقالعلا  راسم  عبتتو  اًجذومنأ ،

، ريشبلا رمع  سيئرلا  ةماعزب  ماع 1989  مكحلا يف  ىلإ  لصو  يذلا  ذاقنإلا  ماظن  ةرتف  ىلع 

ةقالعلا تاروطت  ىلإ  ةساردلا  رظنتو  .اهلحارم  أوسأ  هلالخ  ةيئانثلا  تاقالعلا  تدهشو 

لصتت ةيناثلا  و اهتابذاجتو ، يكريمألا  رارقلا  عنص  تايلآب  قلعتت  ىلوألا  اياوز : ثالث  نم 

ماظنلا تاسايس  يه  ةثلاثلا  و اهيف ، نادوسلا  رودو  ةيميلقإلا  تاعارصلاو  تالعافتلاب 

.تاسايسلا هذه  هاجت  ةيندملاو  ةيمسرلا  رئاودلا  لعف  تادرو  ينادوسلا 

يتلا تالوادملا  نم  ريثك  ىلع  رشابم  عالّطا  نم  ساسألا  يف  لوانتلا  اذه  قلطني 

بتاك ناك  دقو  .تئافلا  نرقلا  عبر  ةينادوسلاو يف  ةيكريمألا  تاسايسلا  نم  ًالك  تمسر 

الك يف  ةيروحملا  رارقلا  عنص  تاهجب  ةرشابم  ةلص  ىلع  ةبقحلا  هذه  يف  روطسلا  هذه 

ماع 1995، ذنم  كراش  هنأ  امك  .امهيف  تالوادم  نم  يرجي  ناك  امب  ماملإ  هيدلو  نيدلبلا ،

داغيإ ءاقدصأ  ةعومجم  تاءاقل  يف  اكيرفأ ، رتنإ -  ةعومجم  ءاربخلا يف  ةنجل  وضع  هفصوب 

كراشو يف ىوتسم ، ىلعأ  ىلع  رحصتلا ) ةحفاكمو  ةيمنتلل  ةيموكحلا  ةطلسلا  ) (IGADD)

اياضق ةشقانمل  يقيرفألا ، داحتالا  لود  ةداق  عم  ةحارصلا  يف  ةياغ  تاشقانمو  تاءاقل 

ليلحتلا اذه  ةدراولا يف  تامولعملا  نأ  نايبل  يرورض  حيضوتلا  اذهو  .ةقطنملاو  نادوسلا 

.ةيلوأ رداصم  ىلإ  اًساسأ  دنتست 



عنص تايلآ  نأ  يه  ىلوألا  جئاتن : ثالث  ىلإ  ةساردلا  تلصوت  تاقلطنملا  هذه  نم 

ريغ طغضلا  تاعامجل  يداع  ريغ  اًذوفن  تدهش  ةيكريمألا  ةرادإلا  نادوسلا يف  هاجت  رارقلا 

«. روفراد اوذقنأ   » لثم تاعومجمو  ةيقوقحلاو  ةيسنكلا  تاعامجلا  اًصوصخ  ةيموكحلا ،

، ةبسن طوغضلا ، هذه  ةمواقمل  ةرادإلا  ىدل  زفاوح  دوجو  مدع  ىلإ  اًساسأ  اذه  دوعيو 

اًودع نادوسلا  ىري  ماع  هّجوت  ىلإو  اهعم ، ةرادإلا  يف  ةذفان  تاهج  فطاعت  ىلإ  ًالوأ ،

عم ءانثتسا  نادوسلا  لعجي  ام  اذهو  .ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  ىلع  رطخ  ردصمو 

اهمكحت ةيبرعلا  لودلا  يقاب  هاجت  اكريمأ  تاسايس  نأل  قارعلا ، ّلقأ  ةجردبو  نيطسلف ،

.طغضلا تاعامجل  ًالثامم  ًالاجم  كرتت  الو  ايلعلا ، ةسايسلا  تاددحم 

ةيلخادلا نادوسلا  تاسايس  نأ  يف  لّثمتت  ىلوألل ، ريسفت  يهو  ةيناثلا ، ةجيتنلا 

ييحيسم عم  ةفطاعتملا  ةيسنكلا  تاعامجلا  اًصوصخ  ةطغاضلا ، تاعامجلا  هذه  تدْعَتسا 

، ةعساولا ناسنإلا  قوقح  تاكاهتنا  ىلع  ةمقانلا  ةيقوقحلا  تاعامجلاو  نادوسلا ، بونج 

، رربم نود  نم  ينادوسلا  ماظنلا  اهادْعتسا  يتلا  ةّيثاغإلاو  ةيعوطلا  تاعامجلا  نع  ًالضف 

ّلق ببسلا  اذهلو  .ةيجولويديأو  ةينمأ  تاقلطنم  نم  هيلع  قييضتلا  تاسايس  ببسب 

ًءانثتسا اًضيأ  نادوسلا  لعجي  ام  اذهو  .هوضهانم  رثكو  يندملا  عمتجملا  نادوسلا يف  راصنأ 

.اهرمأب لغتشي  طغضلا  تاعامج  نم  لثامم  فلاحت  دجوي  يتلا ال  ةيبرعلا  لودلا  يقاب  نيب 

فعضُي ام  ةيوقلا ، لامعألا  تايبول  نم  يوق  دنسب  عتمتت  ىربكلا  ةيبرعلا  لودلا  مظعمف 

.اهريغو ةيقوقحلا  ىرخألا  تاعامجلا  ذوفن 



ءافلح ىدْعتسا  هنأ  كلذ  ةيميلقإلا ، نادوسلا  تاسايسب  قلعتتف  ةثلاثلا ، ةجيتنلا  امأ 

نأشلا يف  لخدتلاب  مُهتو  بونجلا  برح  ببسب   ) يقيرفألا راوجلا  يف  ةدحتملا  تايالولا 

هنأ امك  .تيوكلا  برح  دعب  ةيدوعسلاو  رصم  اميس  الو  يبرعلا ، طيحملا  يفو  يلخادلا ،)

ةقطنملاو يقيرفألا  نرقلا  يف  ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  ديدهتو  باهرإلا  معدب  ِمُّهتا 

ةيروسو ايبيل  لثم  ىرخأ ، ةيبرع  لودل  لثامم  عضو  نادوسلا يف  فقو  اذه  يفو  .ةيبرعلا 

قارعلا يف نادوسلا  كراشيو  .ةيبرغلا  حلاصملا  ديدهتو  باهرإلا  معدب  تِمُّهتا  قارعلاو ،

، هسفن عضولا  يف  انوكت  مل  ايبيلو  ةيروس  نكل  ةذفانلا ، ةيبرعلا  لودلا  مظعم  ءادْعتسا 

لاجرو ةيطفنلا  حلاصملا  طاسوأ  يفو  يلودلا  ىوتسملا  ىلع  ءايوقأ  ءافلح  امهل  ناكو 

ةبراحملا ىوقلا  نكل  ةيلهألا ، بورحلا  رّجفت  يف  قارعلا  نادوسلا  كراش  امك  .لامعألا 

يبرغ فطاعتب  عتمتت  نكت  مل  ناريإل ، ةيلاوملا  ةيعيشلا  تايشيلملا  اًصوصخ  كانه ، ةلودلل 

، اًيبرع ءانثتسا  ةريبك  ةجرد  ىلإ  نادوسلا  نم  لعجي  اذهو  .ةينادوسلا  درمتلا  تاكرحل  لثامم 

لب برغلل ، يلاملاو  يفارغوميدلا  هلقث  يلاوملا يف  يبرعلا  ماظنلا  ىلع  دّرمت »  » ةلاح لّثم  هنوك 

.اًيميلقإ اًرطخ  ىربكلا  ةيبرعلا  لودلا  ضعب  هّدَع 

نيفرتحملاو ةاوهلا »  » نيب عارصلا  ًالوأ :
ةيكريمألا ةيجراخلا  ةسايسلا  عنص  يف 

، نادوسلا بونج  لالقتسا  ىلع  ماع  رورم  ةبسانمل  يأ  وينوي 2012 ، ناريزح / يف 



تاهجلا تايفلخ  نم  اًضعب  اهيف  تفشك  ةلاقم  نوتلماه  اكيبير  ةطشانلاو  ةثحابلا  ترشن 

.تاينيعستلا يف  نادوسلا  هاجت  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  تايرجم  يف  ترّثأ  يتلا 

ئجال  ) ينغاد ديت  نم  نّوكتت  اهنأب  اهتفصو  ةريغص  ةعومجم  ىلع  اهتلاقم  يف  تزّكرو 

ةرادإ يف  قباس  فظوم   ) رتنيو رجورو  سرغنوكلا ،) ثوحب  ةمدخ  يف  لمعي  يبويثإ 

ةياهن تلِّكُش يف  دق  ةعومجملا  هذه  تناكو  ةيزيلكنإ .) ةغل  ذاتسأ   ) زفير كيريإ  و  رتراك ،)

راوث معدل  ططختل  نطنشاو ، ةمصاعلا  يف  يلاطيإ  ىهقم  يف  عمتجت  تناكو  تاينينامثلا ،

ماوعأل تسرام  ةريغصلا  ةعومجملا  هذه  نإف  نوتلماه ، بسحبو  . (435) نادوسلا بونج 

ريرحت ةكرح  يدرمتم  ةدنجأ  ريرمت  لجأ  نم  سرغنوكلاو ، ةرادإلا  يف  اًريبك  اًريثأت 

.ةيكريمألا ةموكحلا  تالوكوتورب  ةاعارم  نود  نم  ةريثك  نايحأ  يفو  نادوسلا ،

ةقعاص تاحاجن  طغضلا ، تاعومجم  نم  نيرخآ  ءافلح  عم  ةعومجملا ، تقّقح 

لّبقتب ةيكريمألا  ةسسؤملا  عانقإب  ةيادبلا  تناكو  .ةيسايسلا  اهتدنجأ  ذيفنت  يف  ةمساحو 

هنأل كاذنآ ، نطنشاو  سجوتب يف  هيلإ  رظنُي  ناك  يذلا  غناراغ ، نوج  ديقعلا  دّرمتلا  ميعز 

.يتايفوسلا داحتالل  يلاوملاو  يسكراملا  يبويثإلا  مايريم  اليه  وتسيغنم  ماظن  فيلح  ناك 

ميقملا يف قومرملا  ينادوسلا  يميداكألاو  يسامولبدلا  غنيد ، سيسنارف  نأ  نوتلماه  لوقتو 

قيقحتب رمألا  ةياهن  يف  للكت  يذلا  دهجلا  اذه  حاجنإ  يف  مهم  نأش  هل  ناك  نطنشاو ،

سرغنوكلا اًثحاب يف  هتفيظو  نم  ينغاد  لاقتسا  كلذ ، ةجيتنو  .نادوسلا  بونج  لالقتسا 

هذه ُّدعتو  ماع (436)2012 . ريك يف  افلس  نادوسلا  بونج  سيئرل  اًراشتسم  ّنيُعو  يكريمألا ،



دهاج دلب ، لبقتسم  ليكشت  ريثأتلا يف  عقوم  حبصأ يف  لجرلا  نأل  ةريبك ، ةيونعم  ةأفاكم 

يه ةديدجلا  ةفيظولا  نأل  ةيدام ، ةأفاكم  اهنأ  امك  .دوجولا  زيح  ىلإ  هجارخإل  ًالّوطم 

.(437) ةدحتملا ممألا  راطإ  ةيممأ يف  ةفيظو 

«، سلجملا  » اهسفن تّمس  يتلا  ةعومجملا  معازم  يف  ةغلابملا  ضعب  ّكش  الب  كانه 

هلصأ ىلإ  ةراشإ  يف  « ) روطاربمإلا  » بقل ينغاد )  ) ضرتفملا اهميعز  ىلع  تقلطأو 

ضعبو ةعومجملا  تادافإ  ىلع  اهتياور  يف  تدمتعا  نوتلماه  نأ  اًصوصخ  يبويثإلا ،)

ريبك يف ذوفن  اهل  ناك  اهعم  ةفلاحتملا  تائفلاو  ةعومجملا  نأ  ّكش يف  نكل ال  .اهنم  نيبرقملا 

ةفينع ةهجاوم  ىلع  اًدهاش  روطسلا  هذه  بتاك  ناكو  .نادوسلا  نأشب  رارقلا  عنص  رئاود 

ماع فيرخ  يف  نطنشاو  يف  دقُع  ءاقل  يف  ةيجراخلا  ةرازو  يلثمم  نم  ددعو  ينغاد  نيب 

هاجت يفكي  امب  ةمزاح  نكت  اهنأ مل  ةيكريمألا  ةيجراخلل  تاماهتا  ينغاد  لاك  نيح  ، 1997

يتلا مهتلا  هذه  نم  اًبضغ  اوطاشتسا  رابك ، نييسامولبد  روضح  كلذ يف  ناكو  .موطرخلا 

هلّوخي ناطلس  وأ  يمسر  عقوم  يأ  هل  سيلو  ةاوهلا ، نم  هنوّدعي  صخش  نع  تردص 

نكل .سرغنوكلا  ثوحب يف  فظوم  ىوس  نكي  ذإ مل  ةيجراخلا ، ةسايسلا  عانص  عيرقت » »

ةنجل سيئرب  ةقيثولا  هتاقالع  اهّلقأ  سيل  ةريثك ، ةّوق  رداصم  ىلع  دمتعي  ناك  ينغاد 

يوذ باونلا  نم  رخآ  ددعو  نوتسنوج ، يراه  باونلا  سلجم  يف  ةيجراخلا  تاقالعلا 

ىلع ةرداق  تناك  تاعومجم  عم  تافلاحت  هتعومجمل  ناك  هنأ  كلذ  ىلإ  فضأ  .ذوفنلا 

.ماعلا يأرلا  كيرحت 



ينغادل ةمعادلا  تاعومجملا  زربأ  نم  يلودلا  يحيسملا  نماضتلا  ةعامج  تناك 

بونج قيقرلا يف  ةراجت  نع  ةمداص  معازم  اهجيورتب  ترهتشا  ةعومجم  يهو  هسلجم ،» و«

برع قيقر  راجت  نم  ديبعلا » ءارش   » تايلمعب هيمست  ام  بيترت  ىلع  تبأد  امك  نادوسلا ،

تررح اهنأ  ةمعاز  ضرغلا ، اذهل  تاعربتلا  نم  ةلئاه  ةيمك  ةمظنملا  تعمجو  .نيموعزم 

تامظنمل تاداهشو  ةيفاحص  تاقيقحت  تفشكو  .ةليلق  ماوعأ  دبع يف  فلأ  يتئم  نم  رثكأ 

ىرج نم  مظعم  نأ  كلذ  ىربك ، ةعدخ  تناك  تايلمعلا  هذه  نأ  دعب  ام  يف  ةيعوط 

عقاولا اًعيمج يف  اوناك  نيموعزملا ، قيقرلا  راجت  كلذكو  رّرحم ، قيقر  مهنأ  ىلع  مهريوصت 

اهنأ ةيدنلريإ  ةضرمم  تورو  .راودألا  هذه  نولّثميو  اهدونجو  ةيبعشلا  ةكرحلا  راصنأ  نم 

همسا ىلع  لدت  يتلا  ةراشلا  همصعم  لوحو  ىفشتسملا ، هجلاعت يف  تناك  ًالفط  تدهاش 

هّوتل ديعتسا  لفط  هنأ  ىلع  ةرئاز ، ةيسنك  ةعومجم  ىلع  ضرعُي  وهو  ىرخأ ، تاليصفتو 

تققح نأ  دعب  الإ  نلعلا  ىلإ  جرخت  مل  تافاشتكالا »  » هذه نإف  نكي ، امهمو  . (438) قرلا نم 

يأرلا يوق يف  ريثأت  اهل  ناكو  .اهب  مّلسملا  هبش  نم  تحبصأو  اًريبك ، اًراشتنا  معازملا  هذه 

.رارقلا عنص  رئاود  مث يف  نمو  يكريمألا ، ماعلا 

تبسك ثيح  اهسفن ، ةرادإلا  لخاد  ناك يف  سلجملا »  » ةعومجمل مهألا  ديصرلا  نكل 

لمعلا يف تأدب  ةقومرم  ةيميداكأ  يهو  سيار ، نازوس  معد  تقولا  كلذ  ةعومجملا يف 

« يمسر ريغ  اًوضع   » تحبصأ نأ  ثبلت  مث مل  يموقلا ، نمألا  سلجم  لخاد  نوتنيلك  ةرادإ 

مضنا يسايسو  يندم  طشان  وهو  تساغردنيرب ، نوج  كلذك  تبسكو  سلجملا .»  » يف



نوسكين سيئرلا  ةرادإ  لخاد  عارصلا  هبشت  ةرهاظ  يفو  .يموقلا  نمألا  سلجم  ىلإ  هرودب 

مايلو هتيجراخ  ريزوو  رجنسيك  يرنه  يموقلا  نمألا  نوؤشل  هراشتسم  نيب  تاينيتسلا  يف 

لوح ماع 1997  عارص  نإف  ةرازولا ، يلوتو  زرجور  ةحازإب  لوألا  راصتنا  مث  زرجور ،

هقباسك عارصلا  ىهتناو  .اًضيأ  ةيجراخلا  ةرازوو  يموقلا  نمألا  سلجم  نيب  ناك  نادوسلا ،

نوؤشلا لوؤسم  بصنم  يف  سيار  نازوس  َتنّيُع  ذإ  يموقلا ، نمألا  سلجم  راصتناب 

ةدّدشتم تاءارجإ  اذه  تبقعأو  .اهديب  نادوسلا  فلم  حبصأو  ةيجراخلا  يف  ةيقيرفألا 

يذلا ماعلا  وهو  ماع 1997 ، ةياهن  يف  ةلماش  تابوقع  ضرفب  تأدب  موطرخلا ، دض 

ادنغوأو ايرتيرإو  ايبويثإ  يهو  « ) ةهجاوملا لود  « ـ يمس ب امل  معدلا  ةدايز  كلذك  دهش 

تاءارجإلا هذه  تهتناو  .ينادوسلا  ماظنلا  طاقسإل  برح  نش  ىلع  اهعيجشتو  اينيكو )

سطسغأ بآ / يف  موطرخلا  يف  ةيودألل  ءافشلا  عنصم  ىلع  ةيخوراص  تامجه  نشب 

كلذ نم  قباس  تقو  مالسلا يف  رادو  يبورين  نيتيكريمألا يف  نيترافسلا  ريجفت  ىلع  اًدر  ، 1998

ةرطيسلا ةدوعو  نادوسلا ، هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  اًبالقنا يف  تناك  ةجيتنلا  نكل  .رهشلا 

.اًقحال رمألا  اذه  ىلإ  دوعنس  نكل  .نيفرتحملا  ىلإ  اهيلع 

عبتي نادوسلا  نأ  اهالوُأ  اهيلإ ، رظنلا  تفل  بجي  يتلا  طاقنلا  نم  ددع  كانه  كلذ ، لبق 

ةيبرعلا لودلا  يقابك  ىندألا  قرشلا  ةرادإ  ال  ةيكريمألا ، ةيجراخلا  يف  ةيقيرفألا  ةرادإلا 

.تاصصختلاو تاقلطنملا  براضت  نم  اًطسق  ثدحأ  ام  يتوبيجو ،) لاموصلا  ادع  ام  )

مظعم يف  نادوسلا  عم  لماعتت  ةبقاعتملا  ةيكريمألا  تارادإلا  تناك  لاثملا ، ليبس  ىلع 



روظنملا وه  يناثلا  و ةدرابلا ، برحلا  روظنم  وه  لوألا  نيلخادتم : نيروظنم  نم  تقولا 

ماع يف  ةدحتملا  تايالولا  عم  هتاقالع  عطق  نادوسلا  نأ  دجن  اذكه  .يطسوألا  قرشلا 

/ ناريزح برح  ليئارسإل يف  يكريمألا  معدلا  ةضفارلا  ةيبرعلا  لودلا  عم  قسانت  يف  ، 1967

- 1969  ) يريمنلا رفعج  ماظنل  ةيراسيلا  ةبقحلا  يف  اًروهدت  تاقالعلا  تدازو  وينوي ،

نكل ماع 1971 . تايفوسلاو يف  راسيلا  عم  يريمنلا  ةعيطق  دعب  نسحتت  نأ  لبق  (، 1971

لوليأ ميظنت  نم  ةعومجم  تلاتغا  امدنع  ماع 1973 ، يف  اًددجم  تروهدت  تاقالعلا 

ةمظنمل ةانجلا  ميلست  نع  نطنشاو  َضرت  ملو  هبئانو ، موطرخلا  يكريمألا يف  ريفسلا  دوسألا 

ءادعلا ةجيتن  ماع 1976 ، يف  أدب  ربكأ  ًانسحت  نكل  .مهتنادإ  دعب  ةينيطسلفلا  ريرحتلا 

حبصأو ديفيد ، بماك  قافتا  يريمنلا  دّيأ  نأ  دعب  كلذ  ززعتو  يفاذقلا ، ماظنل  كرتشملا 

ةجيتنو .داشت  اهئافلحو يف  ايبيل  دض  اكريمأ  تاططخم  كراشو يف  تاداسلل ، اًقيثو  اًفيلح 

يكريمألا يف معدلل  ٍقلتم  ربكأ  ماع 1985 ، هطوقس يف  ىتح  يريمنلا  ماظن  حبصأ  كلذ 

امك  ) ةيقيرفألا ةموظنملا  نمض  لَماعُي  مل  هنأل  اًديدحت  كلذو  ءارحصلا ، بونج  ايقيرفأ 

(. يسسؤملا فينصتلا  ضرفي 

، ةيبعش ةروث  عقو  تحت  يريمنلا  طوقس  دعب  عجارتلا  ىلإ  داع  تاقالعلا  ىوتسم  نكل 

لماعتلاو رظنلا  رصق  فشكت  بابسألو  ليربأ 1985 ، ناسين / يف  همكح  تحاطأ 

ناك اهلك ، تاقلطنملا  نمف  .ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةيسايسلا  زّيم  ام  اًريثك  يذلا  يكيتكتلا 

، نادوسلا يف  ةيطارقميدلا  معد  ضرفي  ةيكريمألا  تاهجوتلا  عم  مجسنملا  فقوملا 



وه برغلاو ، ةدحتملا  تايالولل  فيلح  بختنم  ءارزو  سيئر  لوصو  عم  اًصوصخ 

معدلا راهظإو  تانوعملا  قفدت  ةدايزب  عبتتسُيو  ةمألا ، بزح  ميعز  يدهملا ، قداصلا 

تايالولا تفقو  اًيسايسف ، اًمامت ، سكعلا  ناك  ثدح  ام  نكل  .يسامولبدلاو  يسايسلا 

ةيدوعسلاو رصم   ) ةقطنملا اهئافلح يف  ىلإ  ةهج  نم  كلذ  ةزاحنم يف  دايحلا ، ىلع  ةدحتملا 

، ةينادوسلا ةيطارقميدلل  ةسامح  ِدْبُت  ملف  يطارقميدلا ،) ِّدملا  نم  ةفوختملا  لودلا  يقابو 

تزاحنا ىرخأ ، ةهج  نمو  .اهفنك  يف  نييمالسإلا  مهسأ  تعفترا  نأ  دعب  اميس  الو 

راوحلا تضفر  يتلا  ةفسعتملا  هفقاومو  نادوسلا  بونج  يف  درمتلا  ىلإ  نطنشاو 

اهتقو تناك  ةيبونجلا  درمتلا  ةكرح  نأ  انه  بجعلا  نم  ديزيو  .اًعم  ةيطارقميدلاو 

.ةدرابلا برحلا  جوأ  كلذو يف  وكسومل ، يلاوملا  يسكراملا  وتسيغنم  ماظن  نم  ةموعدم 

ام يف  ىتح  ةبرطضم  تلظ  ةدحتملا  تايالولا  نإ  لب  دحلا ، اذه  دنع  رمألا  فقي  مل 

دوجو نأشب  طغللا  ريثت  تلظ  ثيح  موطرخلا ، يف  يسامولبدلا  اهروضحب  قلعتي 

امأ .اهييسامولبد  ءالجإب  رخآ  ىلإ  نيح  نم  موقتف  موطرخلا ، يف  نييبيل » نييباهرإ  »

داصتقالل يقيقح  معد  ّيأ  قّوع  ام  تايلكشلاب ، كّسمتلاو  عّطنتلا  داسف  اًيداصتقا ،

يركسعلا معدلا »  » تقدغأ ةدحتملا  تايالولا  تناك  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ينادوسلا 

.ضورق ةغيص  تايطعألا يف  هذه  مظعم  ناكو  فيلحلا ، يريمنلا  ماظن  ىلع  يداصتقالاو 

ءانب .ةديلولا  ةيطارقميدلا  ةموكحلا  نم  ةلماك  نويدلا  تامدخ  يضاقت  ىلع  تّرصأ  اهنكل 

نأ دعب  الإ  يكريمألا  حمقلا  نادوسلا  ءارش  معد  ضفرت  ةدحتملا  تايالولا  تناك  هيلع ،



، ةجيتنلا تناكو  .اهدئاوفو  ةقحتسملا  نويدلا  طاسقأ  ديدستب  ةينادوسلا  ةموكحلا  موقت 

ىلإ عفدي  ناك  نادوسلا  نأ  نوسردنأ ، نامرون  كاذنيح ، يكريمألا  ريفسلا  فرتعا  امك 

.(439) اهنم ىقلتي  ناك  امم  رثكأ  ةثلاثلا  ةيطارقميدلا  دهع  رخآ  ةدحتملا يف  تايالولا 

ذاقنإلا ماظن  دهع  تاقالعلا يف  اًيناث :
، ىربكلا ةروصلا  نم  ًالدب  رئاغصلاب  مامتهالاو  تاذلا  عم  ضقانتلا  اذه  جاتن  نم  ناك 

ةيطارقميدلا طوقسب  ةقطنملا ، يف  اهئافلح  عم  بحر ، نمم  تناك  ةدحتملا  تايالولا  نأ 

وينوي 1989، ناريزح / ةطلسلا يف  ىلإ  ينطولا » ذاقنإلا  ةروث   » ماظن لوصوو  ةينادوسلا 

.ديدجلا يركسعلا  ماظنلا  عم  يريمنلا  دهع  يف  ذوفن  نم  اهل  ناك  ام  ةداعتسا  يف  ًالمأ 

تايالولا ُّرست  ال  ةيمالسإ  تاهجوت  ديدجلا  ماظنلل  نأ  ةعرسب  حضّتا  نأ  دعب  ىتحو 

ّكف ناكمإب  رصم ، يف  اهئاكرش  لثم  قلعتت ، نطنشاو  تيقب  اهءافلح ، وأ  ةدحتملا 

ىلع غناراغ  ديقعلا  نطنشاو  تعّجش  كلذ ، ةجيتنو  .نييمالسإلاو  ركسعلا  نيب  فلاحتلا 

، يريمنلا ماظن  عم  ضوافتلا  نع  رربم  ريغو  ليوط  عنمت  دعب  ديدجلا ، ماظنلا  عم  ضوافتلا 

ةكرابمب قبسألا ، سيئرلا  رتراك  يميج  َسِئَرو  .هتلت  يتلا  ةيطارقميدلا  ةمظنألا  مث 

ةكرحلاو ريشبلا  ةموكح  نيب  تدقُع  يتلا  ةيناثلا  تاضوافملا  ةسلج  ّكش ، الب  ةيمسر 

ربمسيد 1989. لوألا / نوناك  ةيبعشلا يف 

ةينادوسلا ةثعبلا  ةسائر  يف  هالتو  نادوسلا  رداغ  دق  نوسردنأ  نامرون  ريفسلا  ناك 



ام ، (440) لّوطم باتك  يف  هتبرجت  هرودب  نّود  يذلا  نوسرتيب  دلانود  مرضخملا  ريفسلا 

.اهبلق ىلإ  ةيجراخلا  ةسايسلا  شماه  نم  ةرتفلا  كلت  لّوحت يف  نادوسلا  نأب  هرودب ، يشي ،

باتك يف  ةياورلا  قحتست  ةبرجت  كلتمي  ةيكريمألا  ةيسامولبدلا  رقاع  نم  لك  سيلف 

نوسرتيب أدب  نييكريمألا ، نييسامولبدلا  ةداعكو  .ام  دلب  يف  هتمدخ  ةرتف  ةياهن  درجمب 

ماع يف  لاضن  وبأ   ةعامج  تامجهب  مث  ماع 1973 ، يف  يكريمألا  ريفسلا  لتقم  ركذتب 

.(441) نييكريمألا نييسامولبدلا  ىلع  اًرطخ  اًناكم  ىقبي  نادوسلا  نأ  دكؤيل  ، 1986

«، ةيريخ  » تالاح اهنأ  ىلع  ةداع  ةيقيرفألا  لودلا  عم  ةدحتملا  تايالولا  لماعتت 

وأ داشت  عم  لاحلا  تناك  امك  ةيلاكشإ ، ةمظنأ  عم  لماعتت  امدنع  ىتحو  .ةدعاسملا  قحتست 

يأ ةرثعتملا ، وأ  ةقفخملا » ةلودلا   » روظنم نم  جلاعُت  ةلأسملا  نإف  الوغنأ ، وأ  وتسيغنم  ايبويثإ 

يف نادوسلا  نكل  .رافنتسالا  مزلتسي  اًرطخ  ال  جالعلا ، يعدتست  ةّيضرم » ةلاح   » اهنوك

عون نم  ةيقيرفأ »  » تايدحتب ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  عانص  هجاو  تاينيعستلا  علطم 

حلاصملا ىلع  اًريبك  اًرطخ  هسفن  تقولا  لّثمت يف  اهنكل  قافخإلا ، رطخ  هجاوت  ةلود  ديدج :

.ةصاخ تارابختسالاو  ةماع ، ةرادإلا  روظنم  نم  ةيكريمألا 

تيوكلل يف قارعلا  وزغ  دعب  رولبتت  تأدب  يتلا  ةهجاوملا  طوطخ  رمألا يف  اذه  ّىلجت 

، طسوألا قرشلا  ةقطنم  يف  يميلقإلا  نزاوتلا  لزلز  ثدح  وهو  ماع 1990 ، فيص 

داحتالا رخآلا ، اهبطقو  ةدرابلا  برحلا  سمش  بورغ  عم  ةيلودلا  تاباسحلا  داعأو 

رودلل اًضهانم  اًفقوم  ةيبرعلا ، لودلا  نم  ددع  لثم  نادوسلا ، ذختا  ذإ  يتايفوسلا ،



ةمظنأ فالخب  نادوسلا ، نأ  وه  قرفلا  نكل  .ةمزألل  يركسع  لحل  هجوتلاو  يكريمألا 

ماعلا يأرلا  عم  ةمغانتملا  ةيمالسإلا  تارايتلاب  ةرشابم  ةلص  ىلع  ناك  ىرخألا ، ّدِضلا » »

ماظنلا باّرع  داقو  .ىرخألا  جيلخلا  لود  ضعبو  ةيدوعسلا  اهيف  امب  ةريثك ، ةيبرع  لود  يف 

ناريإو قارعلا  راز  ةدع ، لود  نم  نييمالسإ  ةداق  نم  اًدفو  يبارتلا  نسح  خيشلا  ينادوسلا 

نأ نم  مغرلا  ىلعو  .ةبلاغلا  ةيبرعلا  تاسايسلل  ليدب  حرط  ميدقت  ىلإ  ىعسو  ةيدوعسلاو ،

اًرطخ تلّثم  مهتاكرحتو  نييمالسإلا  باطخ  نإف  تضفُرو ، تقفخأ  تالواحملا  هذه 

ةفيلحلا ةيبرعلا  لودلا  تّقدو  .ةبوسحم  نكت  مل  اهجئاتنو  اهبقاوع  نأ  اًصوصخ  اًريبك ،

، ينادوسلا رودلا  اذه  ّدِض  رطخلا  سوقان  رصمو ، ةيدوعسلا  اهمدقم  يفو  برغلل ،

مث برحلا ، ءانثأ  يف  نادوسلا  ىلإ  ةيبرحلا  هترئاطب  يدوعس  رايط  أجل  نأ  دعب  اًصوصخ 

.اهباقعأ موطرخلا يف  ىلإ  هراصنأ  نم  ددعو  ندال  نب  ةماسأ  لصو 

ةياغ يف  اًرود  نادوسلا  ىّدأ  بارطضالا ، اذه  مضخ  يفو  اهسفن ، ةبقحلا  هذه  يف 

تايالولل يلاوملا  يربه  نيسح  ماظن  طاقسإ  ةرشابم يف  ريغ  ةروصب  مهاس  نيح  ةروطخلا ،

/ رايأ وتسيغنم يف  ماظن  طاقسإ  ةرشابم يف  ةروصبو  ماع 1990 ، ةياهن  داشت يف  ةدحتملا يف 

اًيلاومو برغلل  اًيداعم  رهاظلا  يف  ناك  وتسيغنم  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ويام 1991 .

تاّوق لسرأ  هنأ  ىتح  تايفوسلا ، عجارت  عم  لّوحتي  أدب  دق  ناك  هنإف  يقرشلا ، ركسعملل 

نيلوؤسملل ًةمدص  تناكو  .جيلخلا  يف  يكريمألا  ركسعملا  عم  براحتل  ةيبويثإ 

، ةيويح قطانم  يف  ةدحتملا  تايالولا  ءافلح  طاقسإب  ةقفخم »  » ةلود موقت  نأ  نييكريمألا 



هسأري يلاقتنا  ماظنل  ططخت  ةدحتملا  تايالولا  تناك  ذإ  اهتاطّطخم ؛ قفُختو  ةلفاغ ، ةرادإلاو 

ليقتسيل وتسيغنم  ىلع  طغضلا  اهئافلح  ضعب  عم  تبترف  وتسيغنم ، ماظن  نم  صخش 

ديدج ءارزو  سيئر  ىلإ  هتايحالص  ضّوفي  نأ  دعب  يوبابميز  يف  ىفنملا  ىلإ  بهذيو 

درمتلا تاكرح  ةداق  نيب  ندنل  يف  دقعُي  رمتؤم  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  تعدو  لدتعم .» »

ةينادوسلا ةموكحلا  نكل  .لاقتنالا  بيترتل  ةديدجلا  ةموكحلا  يلثممو  ةيرتيرإلاو  ةيبويثإلا 

( موطرخلا يف  رمتؤملا  دقع  بلط  لثم   ) طورشلا نوضرفيو  نولطامي  اوقفط  اهءاكرشو 

تناك يف يتلا  قاروألا  نطنشاو  تدقفو  نيدرمتملا ، يديأ  ابابأ يف  سيدأ  تطقس  ىتح 

.موطرخلا نم  سجوتلل  اًديدج  اًببس  اهثروأ  ام  اهدي ،

تايالولا نإف  ةقلقملا ، تاروطتلا  هذه  نم  مغرلا  ىلع  ةرتفلا ، كلت  يف  ىّتح  نكل 

، اهدو بسك  ىلإ  تعس  لب  موطرخلا ، عم  ةيئادعلا  ةهجاوملا  بولسأ  ذخّتت  مل  ةدحتملا 

ءانبو .نطنشاو  عم  براقتلا  هتبغر يف  نع  ّربعي  هرودب  ناك  ينادوسلا  ماظنلا  نأ  اًصوصخ 

بونج يدرمتمو  ةينادوسلا  ةموكحلا  نيب  راوحلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  تعجش  هيلع ،

ريزو دعاسم  ةردابم  لثم  رتوتلا ، فيفختل  تاردابمب  تمّدقتو  لب  انفلسأ ، امك  نادوسلا 

ةردابم يهو  ابوج ، تاّوقلا يف  لصف  صوصخب  ماع 1991  نيهوك يف  نامريه  ةيجراخلا 

هاجت موطرخلا  دييحت  ىلإ  نطنشاو  تعس  امك  . (442) درمتلا ةكرحو  موطرخلا  اهتضفر 

وه راوحلا  رارمتسا  دعاس يف  امو  ماع 1992 . ةياهن  لاموصلا يف  يكريمألا يف  لخدتلا 

نطنشاو عم  امهيتقالع  اقّثو  نأ  دعب  ايرتيرإو ، ايبويثإ  نم  لك  يف  نيديدجلا  نيماظنلا  نأ 



ينادوسلا ماظنلل  نافرعلاب  نيدت  تّلظ  ةيلاكيدارلا ، ةيراسيلا  اهتايفلخ  نم  مغرلا  ىلع 

ناريدي برغلاو  قرشلا  ناك  نيح  يف  وتسيغنم ، ماظن  طاقسإل  دودح  الب  اهمعد  يذلا 

نيب ةطاسولا  رود  نيماظنلا  نيذه  ىّدأو  .ةيبويثإلاو  ةيرتيرإلا  درمتلا  تاكرحل  امهيرهظ 

ثيح ىرخأ ، ةهج  نم  درمتلا  ةكرحو  ةموكحلا  نيبو  ةهج ، نم  موطرخلاو  نطنشاو 

ماع فيرخ  يف  درمتلا ) ةكرحل  نافيلح  امهو   ) ادنغوأو اينيك  عم  نيتلودلا  ناتاه  تقلطأ 

اًفَلخ مالسلا  تاثداحم  ىعرت  تلظو  نادوسلا ، بونج  مالسلل يف  داغيإ  لود  ةردابم  ، 1993

ماع 1990. ةلثامم يف  ةطاسو  تقلطأ  دق  تناك  يتلا  ايريجينل 

ماع ةعرسب يف  روهدتت  تأدب  قرشلا  ةيحان  نم  هيتراجو  نادوسلا  نيب  تاقالعلا  نكل 

ادنغوأ تمضناو   ) ةضراعم تاكرح  معدب  نادوسلا  ايبويثإو  ايرتيرإ  نم  لك  ماهتا  دعب  ، 1994

ادنغوأ نم  لكو  نادوسلا  نيب  ةيسامولبد  ةعيطق  ةجيتنلا  تناكف  اهدنع .) نم  تاماهتاب 

تهتنا ىتح  ايبويثإ  عم  ةرتوتم  تاقالعلا  تيقبو  ماع 1994 . ةياهن  لولحب  ايرتيرإو 

يف ابابأ  سيدأ  يف  كرابم  ينسح  يرصملا  سيئرلا  لايتغا  ةلواحم  دعب  ةعيطقب ، اهرودب 

يسامولبدلا ءاطغلا  يقيرفألا  نرقلا  لود  تعفر  كلذ  ةجيتنو  وينوي 1995 . ناريزح /

تايالولا ضيرحت  يف  جيلخلا  لود  ضعبو  رصم  ىلإ  تمضناو  ينادوسلا ، ماظنلا  نع 

نم يكريمألا  يبلسلا  فقوملا  رثأ يف  ناريإب  نادوسلا  تاقالعل  ناك  امبرو  .هّدض  ةدحتملا 

اهل ناك  ةدحتملا  تايالولا  نأل  ًالوأ ، كلذو ، .حجرملا  لماعلا  نكت  مل  اهنكل  نادوسلا ،

ماهتاو ةقرافألاو ، برعلا  اهئافلح  فواخم  ببسب  نادوسلا  ةاداعمل  ةيفاكلا  اهبابسأ 



براقت كانه  نكي  ول مل  ىتح  اًتباث  لظيس  ناك  فقوملا  اذهو  .باهرإلا  معدب  نادوسلا 

، اهلوح ةّجضلا  نم  مغرلا  ىلع  ةيحطس  تناك  ناريإ  عم  تاقالعلا  نأل  اًيناث ، .ناريإ و عم 

حّلستلا تالاجم  يناريإلا يف  معدلا  نم  اًريثك  ربكأ  ًامعد  نادوسلا  ىلإ  مّدقت  نيصلا  تناك  ذإ 

ةيروسو رئازجلا  لثم  ناريإب ، ةقيثو  تاقالع  اهل  ةريثك  ةيبرع  ًالود  نأل  اًثلاث ، و .هريغو 

.ةدحتملا تايالولاب  اهتاقالع  كلذ يف  رّثؤي  ملو  نامُعو ،

اهنم ةدحتملا ، تايالولا  يف  ةيلخادلا  تاروطتلا  عم  لماوعلا  هذه  تلعافت 

ينادوسلا يف ماظنلل  ءادعلا  ديدش  خانم  ثادحتسال  نوتلماه ، اهتفصو  يتلا  تارماؤملا » »

ًامهتم ناك  نادوسلا   ) يناسنإلا نوعلاو  ناسنإلا  قوقح  تامظنم  تطشن  ثيح  نطنشاو ،

ام دض  ةضّرحملا  ةيسنكلا  تامظنملا  عم  برحلا ) اياحض  ىلإ  تادعاسملا  لوصو  قيوعتب 

ناك يأ  ىلع  بعصي  رايت  سيسأتل  نادوسلا ، يف  نييحيسملل  اًداهطضا  هارت  تناك 

نادوسلا ريرحتل  ةيبعشلا  ةكرحلاب  يكريمأ  فارتعا  اذه  نم  جتنو  .ههجو  يف  فوقولا 

، اهل ٍّيخس  معد  ميدقتو  نادوسلا ، بونج  بعشل  اًديحوو  اًيعرش  ًالثمم  اهفصوب  اًيلمع ) )

اذه رامث  ىدحإ  تناكو  ةهجاوملا .» لود   » معد لالخ  نم  رشابم  ريغ  يركسع  معد  هِعبَت 

ةثالث نم  موجه  تلّثمت يف  ماع 1997 ، عيبر  ماظنلا يف  طاقسإل  ةلواحم  عوقو  فافطصالا 

ةلواحم ايرتيرإ يف  نمو  كمركلا ، ةنيدم  هاجتاب  ايبويثإ  نمو  ابوج ، هاجتاب  ادنغوأ  نم  رواحم :

.نادوسلا قرش  عقاوم يف  لالتحاو  نادوس  تروب  موطرخلا -  قيرط  عطقل 

اًيلمع نكل  هبونجو ، نادوسلا  قرش  يف  دّرمتلا  تاكرح  موجهلا  اذه  تنش  اًيمسر ،



معدلا كلذ  يف  امب  ةيلمعلا ، يف  ثالثلا  لودلا  شويج  نم  ةيلعف  ةكراشم  كانه  تناك 

لثم هفادهأ  نم  اًيأ  قّقُحي  ملو  اًيركسع ، قفخأ  موجهلا  نكل  .ةليقثلا  ةحلسألاو  تابابدلاب 

رايهنا ىلإ  تّدأ  تاروطت  تعقو  يلاتلا  ماعلا  يفو  .ءانيملا  ىلإ  قيرطلا  عطق  وأ  ابوج  لالتحا 

ةيدودح تافالخ  ببسب  ايرتيرإو  ايبويثإ  نيب  برحلا  تعلدناف  ةهجاوملا ،»  » روحم

ةيطارقميدلا وغنوكلا  برح  يف  ادناور  اهتفيلحو  ادنغوأ  تطروت  امك  ةيداصتقاو ،

رودلا مظاعت  رصم  كاردإ  ىدأو  . (443) كلذك امهنيب  عارصلا  رجفتي  نأ  لبق  ريئاز ،) )

.نادوسلا معد  هاجتاب  رصم  فقوم  ٍلّوحت يف  ىلإ  ةيفلخلا  اهتقيدح  يف  يقيرفألا » »

ةكرحلا يف  غناراغ  نوجل  ئوانملا  ليصفلا  عم  مالس  قافتا  نادوسلا  دقع  لباقملا ، يف 

امك هّدو ، بطَخ  ىلع  اتسفانت  نيتللا  ايرتيرإو  ايبويثإ  نم  لك  عم  هتاقالع  داعأو  ةيبعشلا ،

ينادوسلا طفنلا  ّخض  أدب  نأ  دعب  ماع 1999 ، يفو  .ةيدوعسلاو  رصم  عم  هتاقالع  ممر 

امنيب جيلخلا ، لودو  رصم  عم  براقتلا  زّزعت  ةدايقلا ، عقوم  نم  يبارتلا  حيطُأو  هريدصتو ،

.اهتاباسح ديعت  نطنشاو  تأدب 

ةميدق ةديدج  - ةحفص  اًثلاث :
ماع 1997 ةيلمع  قافخإ  عم  أدبت  مل  يكريمألا  فقوملا  ةعجارم  نأ  يه  ةقرافملا 

عنصم ىلع  موجهلا  يهو  اهركذ ، ّرم  ىرخأ  ةعقاو  نم  امنإ  ةهجاوملا ،» لود   » دقع طارفناو 

تامولعم ىلع  ينُب  موجهلا  نأ  ةعرسب  فشكنا  نيح  ماع 1998 ، يف  ةيودألل  ءافشلا 



ينادوس لامعأ  لجرل  لب  معُز ، امك  ندال  نبل  اًكولمم  نكي  عنصملاف مل  ةئطاخ ، ةيرابختسا 

امك ةيواميك  ةحلسأ  تانّوكم  جتنُي  نكي  عطقلاب مل  وهو  .يدوعسلا  ماظنلا  نم  اًبرقم  ناك 

« تبكترا .نادوسلا و« اهيلإ يف  ةجاحلا  ُّسَمت  ةيرطيبو  ةيرشب  ةيودأ  لب  نطنشاو ، تمعز 

مالعإلا لئاسول  تحمس  ذإ  موجهلا ، كلذ  هاجت  ةردان  ةيكذ  ةوطخ  ةينادوسلا  ةموكحلا 

نأل نوتنيلك ، ةرادإل  اًريبك  اًجرح  بّبس  ام  دويق ، نود  نم  ثدحلا  لويذ  ةيطغتب  ةيبرغلا 

.ةدوهعملا هتيجهنمب  ثدحلا  لوح  اهتاءاعدا  كّكف  يكريمألا  مالعإلا 

ةّلقو اهسؤب  رهظ  يتلا  ةيرابختسالا  اهرداصم  ةعجارمب  ةيكريمألا  ةرادإلا  تأدب 

باهرإلل ةمعادلا  لودلا  ةحئال  ىلإ  نادوسلا  مسا  تمض  دق  نطنشاو  تناكو  .اهتيافك 

ًءانب كلذو  ماع 1996 ، عاصنا يف  ىّتح  ندال  نب  داعبإل  هيلع  تطغضو  ماع 1993 ، يف 

تاروطت عم  فداصتو  .ةرواجم  ةيبرع  لود  اهضعب  ردصم  ةيرابختسا ، تامولعم  ىلع 

ماع يف  نادوسلا  دّدج  نأ  رداصملا ، كلت  يف  رظنلا  ةداعإ  ىلإ  تعفد  يتلا  ماع 1998 ،

ماربإ ىرجو  ةصرفلا  نطنشاو  تزهتناف  يرابختسالا ، نواعتلل  ةرركتملا  هضورع  ، 1999

موطرخلا يف  ةيكريمألا  تارابختسالاو  يلاردفلا  تاقيقحتلا  بتكمل  ةطحم  ءاشنإل  ةقفص 

موطرخلا نيب  قيثو  يرابختسا  نواعت  نيحلا  كلذ  ذنم  أدبو  ماع 2000 . عيبر  يف 

.نطنشاوو

اًرارق نمألا  سلجم  ةدنجأ  تجردأ يف  دق  تناك  نطنشاو  نأ  يه  زربألا  ةقرافملا  لعل 

ضفر ةيفلخ  ىلع  ماع 1996 ، يف  نادوسلا  ىلع  تضرُف  دق  تناك  تابوقع ، عفرل 



حرتقملا اذه  ةشقانم  ضرتفملا  نم  ناكو  .كرابم  ينسح  لايتغاب  نيمهتملا  ميلست  نادوسلا 

رارقلا ضرُع  امدنع  نكلو  ربمتبس 2001 . لوليأ / نم  رشع  يناثلا  ةحيبص  هتزاجإو 

ةدحتملا تايالولا  ءافلح  ىأر  كرويوينو ، نطنشاو  تاريجفت  ةادغ  ةشقانملل 

.كاذنيح ةمئاقلا  عاضوألا  ّلظ  يف  رارقلا  اذه  ةشقانم  مئالملا  ريغ  نم  نأ  نويبوروألا 

تابوقعلا يف عفر  ىرجو  ىرخأ ، ةرم  رارقلا  تجردأف  مايأ  دعب  تدواع  نطنشاو  نكل 

، هيفرط نيب  ةقث  رمثأ  يرابختسالا  نواعتلا  نأ  حضاولا  نم  ناكو  .ربمتبس  لوليأ / ةياهن 

.يكريمألا رارقلا  رّثأ يف  اذكهو 

ىلإ هل  اًصاخ  اًثوعبم  ربمتبس  لوليأ / رهش  علطم  يف  شوب  سيئرلا  نييعت  اذه  قبس 

ءاضرإل ةحضاو  ةلواحم  يف  ثروفناد ، نوج  سقلاو  قباسلا  روتانيسلا  وهو  نادوسلا ،

ماع ةيادب  ثروفناد يف  حجنو  .نادوسلا  هاجت  ام  كرحتب  يدانملا  ينيدلا  نيميلا  نم  هراصنأ 

لابج ةقطنم  كلذو يف  درمتلاو ، ةموكحلا  نيب  رانلا  قالطإ  فقول  قافتا  لوأ  دقع  يف  ، 2002

ماظنلا نيب  يراطإلا  سوكاشم  قافتا  عيقوت  هسفن  ماعلا  فيص  كلذ يف  بقعأو  .ةبونلا 

ريرقت قح  بونجلل  ّرقأ  يذلا  قافتالا  وهو  نادوسلا ، ريرحتل  ةيبعشلا  ةكرحلاو  ينادوسلا 

ةيكريمألا طوغضلل  ناكو  ماع 2005 . لماشلا يف  مالسلل  اشافين  قافتال  دّهمو  ريصملا ،

اًيلعف ناك  هنكل  داغيإلا ، ةياعرب  اًيمسر  ناك  يذلا  قافتالا  اذه  ىلإ  لصوتلا  ريبك يف  رثأ 

ايناطيربو ةدحتملا  تايالولا  اهيلوؤسمو : لود  عبرأ  ييسامولبدل  رشابم  لمع  ةجيتن 

ةدع تاءارغإ  تسرامو  قافتالا ، غوص  ةيلمع  تّلوت  لود  يهو  ايلاطيإو ، جيورنلاو 



.(444) هعيقوتل فارطألا  ىلع  اًطوغضو 

ىصقأ تدهش  يتلا  ةيكريمألا  ةينادوسلا -  تاقالعلا  نأ  ةقرافملا  تناك  اذكهو 

ليب يطارقميدلا  سيئرلا  ةرادإ  يف  ةنخاس  ةدراب -  برح  ىلإ  تلوحتو  رتوتلا ، تالاح 

ام لظ  يفو  هتينيمي ، فرطتم يف  يروهمج  سيئر  ةرادإب  ةعراستم  ةروصب  تنسحت  نوتنيلك ،

ةحئال ىلع  اًجردُم  لازي  ال  نادوسلا  هيف  ناك  ٍتقو  يف   ) باهرإلا ىلع  برحلا  يمُس 

ةسايسلا يف  رظنلا  رصقو  ةينآلا  ةلأسم  ىلإ  انديعي  اذهو  باهرإلل .) ةمعادلا  لودلا 

لصوتلا يرجي  نأ  ىلع  صرحلا  ديدش  نبالا  شوب  جروج  سيئرلا  ناك  ثيح  ةيكريمألا ،

ةياعدلل يف همدختسي  ىتح  ماع 2004 ، فصتنم  نادوسلا يف  بونج  مالس يف  قافتا  ىلإ 

رثكُي ناكو  مالسلا ، تاضوافم  اًيصخش يف  لخدتلا  ىلع  صرح  اذهلو  .ةيباختنالا  هتلمح 

هّضُحيل تاضوافملا ، ترّثعت  امّلك  ريشبلا  رمع  ينادوسلا  سيئرلاب  يفتاهلا  لاصتالا  نم 

نم ردقلا  اذه  لثمب  ينادوس  سيئر  يظح  نأ  لبق  نم  ثدحي  ملو  .تالزانت  ميدقت  ىلع 

.ةيكريمأ ةرادإ  نم  مامتهالا 

ءدب ىلع  دوع  روفراد ...  اًعبار :
عيقوت نيبف  ًالّوطم ؛ ةيكريمألا  ةينادوسلا -  تاقالعلا  يف  يبسنلا  ءافصلا  اذه  مدي  مل 

ماع 2005، علطم  اشافين يف  تاقافتا  مامتإو  ماع 2002 ، فصتنم  سوكاشم يف  قافتا 

كانه يف حّلسم  دّرمت  عالدنا  ىّدأ  ذإ  روفراد ؛ ةمزأ  يهو  ثراوكلا ، مأ  نادوسلا  تعقو يف 



وحن لتُق  ثيح  ةقطنملا ، ةيناسنإلا يف  ثراوكلا  ربكأ  نم  ةدحاو  ىلإ  رياربف 2003  طابش /

ءاوضأ ةمزألا  ىلع  تطّلُسو  .ماع  نم  لقأ  رشبلا يف  نم  نييالم  دُّرشو  صخش  فلأ  يتئم 

ةدحتملا ممألا  ةثعب  ريدم  اهنراق  نأ  دعب  اًصوصخ  ةقوبسم ، ريغ  ةروصب  ةفشاك  ةيملاع 

نطنشاو ةديرج  يف  ةيفاحص  تالمح  تقلطناو  ادناور ، يف  ةيعامجلا  ةدابإلا  ثداوحب 

.(445) ذوفن تاذ  ىرخأ  مالعإ  لئاسوو  تسوب 

، نيلوؤسملا رابك  نم  تارشع  روفرادو  موطرخلا  ىلع  ماع 2004  فيص  يف  رطاقت 

ةدحتملا ممألا  ماع  نيمأو  لواب  نلوك  يكريمألا  ةيجراخلا  ريزول  ةنمازتم  ةرايز  نم  اًءدب 

لئاسوو دالبلا ، ىلع  ةدحتملا  ممألا  تائيهو  ةثاغإلا  تامظنم  تقفدت  امك  نانأ ، يفوك 

ةدناسملا تالمحلا  ىلإ  ريهاشملا  نم  ةبكوك  تمضناو  .اهل  قباس  ال  ةروصب  مالعإلا ،

ًءاهتنا سيلو  يلوج ، انيلجنأو  وراف  ايم  نيتيئامنيسلا  نيتلثمملا  نم  اًءدب  عارصلا ، اياحضل 

.ينولك جروج  لثمملاب 

نع اهتلاقم  نم  سابتقالاب  ةساردلا  هذه  انأدب  يتلا  نوتلماه ، اكيبير  نأ  ركذُي 

نم لاضنلا  ناونعب  ةيمهألا  نم  ريبك  ردق  ىلع  اًباتك  ماع 2011  يف  ترشن  سلجملا ،» »

اوذقنأ  » ةمظنم لامعأ  ايافخ  ليصفتلا  نم  ريبك  ردقب  هيف  تدرس  ، (446) روفراد لجأ 

عجرتو .ينادوسلا  ماظنلا  دضو  روفراد  اياحض  ةحلصمل  ةلمحلا  تداق  يتلا  روفراد »

ًةطشان تناك  درفراه ، يف  تجرخت  ةيماحم  يهو  نوتلماه ، نأ  ىلإ  اًيئزج  باتكلا  ةيمهأ 

ثيح كرويوين  اًيلاح يف  نوتلماه  ميقتو  .اهل  قيثوتلل  غرفتت  نأ  لبق  ةلمحلا  كلت  نمض 



.ايبمولوك ةعماجب  تقحتلا 

دومحم ةعماجلا  ايجولوبورثنألا يف  ذاتسأ  وهو  ايبمولوك ، ةعماج  نم  رخآ  يميداكأ  ناك 

اهاّيإ اًفصاو  روفراد ،» اوذقنأ   » ةكرح ىلع  اًفينع  اًموجه  ماع 2009  نش يف  دق  ينادمم ،

تعمج يتلا  ةمظنملا  نإ  ينادمم  لاقو  باهرإلا .» ىلع  برحلل  يناسنإلا  هجولا   » تناك اهنأب 

اهلك اهتفرص  امنإو  ةثاغإلا ، ىلع  اهنم  اًدحاو  اًمهرد  قفنُت  روفراد مل  لجأ  نم  ةلئاط  ًالاومأ 

ةعلس مهنأك  مهتلماعمب  اياحضلا  تناهأو  ةمزألل ، اهتيؤرل  جيورتلل  ةينالعإ  تالمح  يف 

ينادمم مّهتاو  .ةياعدلا  هذهل  كلهتسم »  » هنأ ىلع  هرودب  لماعي  روهمجل  اهقيوست  يرجي 

نم جورخلا   » ناك اهراعش  نأل  مالسلا ، ال  برحلا ، ىلإ  وعدت  ةعومجم  اهنأب  ةمظنملا 

ةسايسلا ضئاقن  ديحوت  ةمظنملا يف  حاجن  ينادمم يف  ىأرو  روفراد .» ىلإ  لوخدلاو  قارعلا 

ىلإ ةفرطتملا  ةينيدلا  تامظنملاو  راسيلا ، ىصقأو  نيميلا  ىصقأ  تعمج  ثيح  ةيكريمألا ،

اذه يف  ىأر  ةدحتملا ، تايالولا  يف  ةيرصنعلا  اياحض  راصنأو  ناسنإلا  قوقح  تاعامج 

ىلع برحلاب  شوب  ةياعد  تلعف  امك  اًمامت  ةيقلُخ ، ةلأسم  ىلإ  ةيضقلا  ليوحتو  ةسايسلا  ةياهن 

فرط لك  لمتحي  يسايس ، عارص  هنأ  ىلع  عارصلا  ىلإ  رظنُي  ال  كانه ، امك  انهف  .باهرإلا 

ةطقنل هيف  ناكم  ال  رشلاو ، ريخلا  نيب  ٍعارصك  هيلإ  رظنُي  لب  باوصلاو ، أطخلا  هيف 

.(447) طسو

ةكرح تضرعت  نأ  دعب  ىتح  داو ، ةخرصب يف  هبشأ  اهتقو  تناك  ينادمم  تاداقتنا  نكل 

ةياهن يف  اهراثدناو  اهعجارت  ىلإ  تّدأ  ةيلخاد ، تاعارصو  تاساكتنال  روفراد  اوذقنأ 



تايالولا ال يف  اياضقلا ، مُأ  روفراد  لعج  اًقحاس يف  اًحاجن  ةكرحلا  تققح  ذإ  فاطملا ؛

ةيجراخلا ةسايسلا  ىلع  كلذ  سكعناو  .اًضيأ  ملاعلا  قاطن  ىلع  لب  بسحف ، ةدحتملا 

هاجت اًددشت  رثكأ  وه  نم  لوح  ءاقرفلا  نيب  تاديازم  دهشت  اهتحاس  تناك  يتلا  ةيكريمألا 

ماع 2008 تاباختنال  ةثالثلا  ةيكريمألا  ةسائرلا  يحشرمب  رمألا  غلبو  .ينادوسلا  ماظنلا 

، روفراد صوصخب  كرتشم  حيرصت  ىلع  اوعمجأ  نأ  نيكامو ،) نوتنيلكو  امابوأ  مهو  )

! ةمزألا هاجت  نواهتلاب  شوب  جروج  سيئرلا  ماظن  ىلإ  تاداقتنالا  هيجوت  يف  اوسفانتو 

يف تحرط  ةيكريمألا  ةيجراخلا  نأ  اهدافم  تامولعم  ماع 2007  يف  تبُّرس  امدنعو 

ايندلا تماق  نادوسلا ، عم  تاقالعلا  عيبطتل  قيرط » ةطيرخ   » فينج تدقُع يف  تاءاقل 

.(448) ةطخلا هذه  ةرادإلا  تبحس  ىتح  دعقت  ملو 

ةعامج ىلإ  نوأجلي  ام  اًريثك  اوناك  ةيكريمألا  ةرادإلا  يلوؤسم  نإف  نوتلماه ، بسحب 

دحأ نع  نوتلماه  تورو  .سرغنوكلا  نم  بلاطم  مهل  نوكت  امنيح  روفراد ،» اوذقنأ  »

، ةعومجملا ةداق  اوغلبأ  سرغنوكلا  نم  اًرمأ  اودارأ  امّلك  اوناك  مهنإ  هلوق  ةيجراخلا  يلوؤسم 

بيترت قفو  سرغنوكلا  ءاضعأ  تفنص  دق  ةعومجملا  تناكو  .ةدايزو  اوبلط  امب  مهنوتأيف 

ةجرد ةيزيلكنإلاب ) فإ » «( »ـ و«ه ءادألا ، يف  ةمقلا  وه  أ »  » فرح نوكيف  يدجبأ ،

ءاضعأ يدعاسم  نأ  روفراد » اوذقنأ   » يلوؤسم نع  نوتلماه  يورتو  .بوسرلا 

يذلا ام   » اولءاستيل ةمظنملاب  نولصتي  اوناك  هنود ، امو  ج »  » تحت نيفنصملا  سرغنوكلا 

؟» أ  » فينصت ىلع  لصحي  ىتح  هلمع  نالع  بئانلا  وأ  نالف  روتانيسلا  جاتحي 



ىّتح تداع  امو  ةاوهلا ،»  » ىرخأ ةّرم  اهفطتخا  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  نأ  ادب 

رايتلا اذه  هجو  يف  فوقولا  ىلع  ةرداق  ددجلا ، نوظفاحملا  اهيلع  نميهي  ةدّدشتم ، ةرادإ 

اوناك مهنأ  نوتلماهل  رابك  نولوؤسم  فرتعاو  .ةيسامولبدلا  ةيوبعشلا  نم  حساكلا 

ةحلصم يف  نكت  مل  اهنأ  ملعلا  قح  نوملعي  اوناك  امدنع  ىتح  ةمظنملا ، بلاطم  نوذفني 

تناكو .اهّرشل  ءاقتا  كلذو  ةيكريمألا ، ةسايسلا  ةحلصم  يف  ىتح  الو  روفراد ، لهأ 

، نادوسلا لايح  ةيساسألا  شوب  ةسايس  قافخإ  ىلإ  ىدأ  تادنجألا ، اًبراضت يف  ةجيتنلا 

ىلع ءاقبإلاو  بونجلا  يف  مالسلا  ةيلمع  حاجنإ  ىلإ  يمرت  تناك  يتلا  ةسايسلا  يهو 

.اًدَّحوم نادوسلا 

لجأ نم  اولضان  نيموعزم ، لاطبأ  نع  ًالقن  نوتلماه  ةلاقم  هل  تجّور  ام  فالخب 

ةرادإو غناراغ ، نوج  ةيبعشلا  ةكرحلا  ميعز  نإف  نادوسلا ، بونج  لالقتسا »  » قيقحت

كانه ناك  ذإ  بونجلا ؛ لصف  نوديري  اوناك  ام  ةقطنملاو ، برغلا  يف  اهءافلحو  شوب 

سّجوت كانه  ناكو  ةقطنملا ، رارقتسا  ةعزعز  ىلإ  لاصفنالا  ةقباس  يدؤت  نأ  نم  فّوخت 

اًضيأ كانه  ناك  .ءاقبلا  تامّوقم  كلمت  ةديلولا ال  بونجلا  ةلود  نأ  نم  هتّيعورشم ) تتبث  )

ذخَّتيل لامشلا  يف  يمالسإلا  ماظنلل  ةيرحلا  قلطُي  دق  بونجلا  لاصفنا  نأ  نم  قلق 

معد ىلع  هّلك  دهجلا  ّبصنا  اذهلو  .ةقطنملا  يف  هريثأت  نم  ديزيو  اًددشت ، رثكأ  تاسايس 

.ةدحولا

دودرمب اًعم  لامشلاو  بونجلا  ونطاوم  رعشي  نأ  ناك  ةدحولا  تامّوقم  دحأ  نكل 



، ضرغلا اذهلو  .بونجلا  ةعراستم يف  ةيمنت  قيقحتل  ةيلاقتنالا  ةرتفلا  لَغتسُت  نأو  مالسلا ،

نادوسلا رارقتسالاو يف  ةيمنتلا  معدل  رالود  تارايلم  ةسمخ  وحن  ةحناملا  لودلا  تدصر 

هذه نم  اًدحاو  اًمهرد  نكل  ماع 2007 . ذنم  ولسوأ  يف  تدقُع  ةيلاتتم ، تارمتؤم  يف 

خانم دوجو  يفو  نادوسلا ، ىلع  يبرغلاو  يكريمألا  رظحلا  رارمتسا  ببسب  قفنُي ، غلابملا مل 

ءافعإ وأ  نادوسلا ، ىلإ  تانوعملا  قفدتو  رظحلا  كلذ  عفر  ريكفتلاب يف  حمسي  نكي  رّتوتم مل 

تاقالعلا عيبطت  ةشقانمل  شوب  ةرادإل  ةلوجخ  ةلواحم  تهجاوو  .ناميإلا  فعضأ  هنويد يف 

ةقيثو تبُّرس  نأ  دعب  ةسائرلا  يحشرم  نم  ةفينع  ةلمح  ماع 2008 ، يف  نادوسلا  عم 

اذكه .ةينادوسلا  ةموكحلا  ىلإ  ةيجراخلا  ةرازو  اهتمدق  دق  تناك  عيبطتلل  قيرط » ةطيرخ  »

امهو هلامشو ، نادوسلا  بونج  ىلع  جرفتت  تفقوو  عجارتلا ، ىلإ  شوب  ةرادإ  ترطضا 

ةّجُحب اهتجلاعمل  ءيش  لعف  عيطتست  نأ  نود  نم  اهل ، رصح  ةّدقعم ال  تالكشم  ناهجاوي 

قافنإ ىوس  اًضيأ  روفرادل  ققحتي  مل  ام  اًئيش  نكل  .روفراد  نأشب  ماظنلا  ىلع  طغضلا 

ةيامح نع  ًالضف  اهسفن ، ةيامح  نع  ةزجاع  لازت  ةيامح ال  تاّوق  ىلع  تارالودلا  تارايلم 

.نييندملا

وه يسائر  ثوعبم  ّنيُعو  ةلوجخ ، تاردابم  تقلطُأ  مكحلا ، ىلإ  امابوأ  ءيجم  دعب 

ةلاحلا عم  لماعتلل  اًيباجيإ  اًدهج  لذب  يذلا   (S. Gration) نشيرغ توكس  دعاقتملا  لارنجلا 

تايبوللا نمو  ةيكريمألا  ةيسامولبدلا  ةقورأ  لخاد  نم  تاماهتا  هجاو  هنكل  ةينادوسلا ،

ماظنلا عم  مزاللا  نم  رثكأ  اًفطاعتم  ناك  هنأ  ةينادوسلا ، ةضراعملا  ىلإ  ةفاضإ  اهسفن ،



وه هئالمز ، تاداقتنا  ال  ينادوسلا ، ماظنلا  ُدّدشت  ناك  رمألا ، ةياهن  يف  نكل  .ينادوسلا 

.رامث ّيأ  قيقحت  هدهج يف  قفخأ  نأ  دعب  هحاطأ ، يذلا 

مداصتلاو لعافتلا  ةليصح  اًسماخ :
ةيادب ىتح  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  تامامتها  شماه  ىلع  نادوسلا  ناك 

نويكريمألا يف نويسايسلا  ضراعو  .مامتهالا  زكرم  نم  برتقي  ذخأ  نيح  تاينيعبسلا ،

لباقم همضب يف  رصمل  تحمس  ايناطيرب  نأ  ول  نيلضفم  نادوسلا ، لالقتسا  تاينيسمخلا 

ةيطارقميدلا ةبقح  يفو  . (449) يبرغلا ركسعملا  ىلإ  مامضنالاو  سيوسلا ، ةانق  تالزانت يف 

مكحلا موقي  نأ  لبق  دعابتلا ، ضعب  ثدحأ  ام  ةيكريمألا ، تانوعملا  ناملربلا  ضفر  ىلوألا ،

ىلإ دوبع  ميهاربإ  قيرفلا  لوصو  نم  نيعوبسأ  نم  ّلقأ  دعب  ةنوعملا  لوبقب  يركسعلا 

مكحلا لالخ  ام  اًعون  ةّيدو  ةقالعلا  تّلظو  ربمفون (450)1958 . يناثلا / نيرشت  مكحلا يف 

ىتح ماع 1964 ، دوبع يف  ماظن  طوقس  تبقعأ  يتلا  ةيناثلا  ةيطارقميدلا  مث  يركسعلا ،

.انفلسأ امك  ماع 1967  تاقالعلا يف  عطق 

مربأ يريمنلاف  .اهتابّلقت  نم  مغرلا  ىلع  ةقيثو ، يريمنلا  ماظن  عم  تاقالعلا  تناك 

رصمو ايبويثإ  يف  اكريمأ  ءافلح  عم  براقتو  ماع 1972 ، يف  بونجلا  يف  مالسلا  قافتا 

هنكل .ةقطنملا  يف  ةيتايفوسلا  حلاصملاو  راسيلا  ىلإ  ةبرض  ربكأ  هّجو  هنأ  امك  جيلخلاو ،

ّرقم يف  لتقلل  ضّرعتي  يكريمأ  ريفس  لوأ  ةلتق  عم  ةيكريمألا ، ةيؤرلا  بسحب  حماست ،



ماع 1983، يفو  .هماظن  داسف  امك  نطنشاول  ةجرحم  ةيروتاتكدلا  هتاسرامم  تناكو  هلمع ،

نطنشاو قلقأ  ام  نييمالسإلا ، عم  براقتو  ًةدّدشتم ، ةيمالسإ  تاعيرشت  يريمنلا  ّنَس 

برحلا تدواع  ثيح  لاثملا  ليبس  ىلع  بونجلا   ) لخادلا يفو  ةقطنملا  يف  اهءافلحو 

دهج معدو  ديفيد ، بماك  قافتا  هسفن ، تقولا  يف  ديأ  يريمنلا  نكل  لاعتشالا .)

ىلإ اشالفلا  دوهيلا  ليحرت  ةيلمع  لّهس  امك  داشتو ، ايبيل  دض  رصمو  ةدحتملا  تايالولا 

لوأ يريمنلا  ناك  امبرو  .هماظن  طوقس  تقبس  يتلا  روهشلا  يف  نادوسلا  ربع  ليئارسإ 

ناك يف ذإ  ضيبألا ؛ تيبلا  يكريمألا يف  سيئرلا  ىلع  فيض  وهو  طقسي  نطنشاول  فيلح 

ةضافتنالا تعقو  نيح  شوب  جروج  هبئانو  ناغير  دلانور  سيئرلا  ءاقلل  نطنشاو  ةرايز 

نادوسلا ىلإ  ىوتسملا  اذه  ىلع  لوؤسمل  ةردان  ةرايز  لّجس  دق  شوب  ناكو  .هتحاطأ  يتلا 

ىلإ يريمنلا  ةرايز  ءدب  نم  نيعوبسأ  لبق  يأ  ماع 1985 ، سرام  راذآ / علطم  يف 

.هطوقس نم  رهش  نم  لقأ  لبق  ةدحتملا ، تايالولا 

اًيلمع يف تمهاس  نطنشاو  نكل  ةثلاثلا ، ةيطارقميدلا  ةبقح  ةيئادع يف  ةقالعلا  نكت  مل 

ةديدج ةلحرم  تاقالعلا  تلخد  ذاقنإلا ، دهع  عمو  .اهتالابم  مدعو  اهتيبلسب  اهطوقس 

نكل .دهجلاو  لاملا  نم  اًريثك  نوتنيلك  ةرادإ  اهل  تدصر  ةدراب  برح  ِةلاح  ىلإ  تلصو 

دهع يف  رمتسا  قيثو ، يرابختسا  نواعت  ىلإ  نوتنيلك  دهع  رخآ  يف  تلّوحت  تاقالعلا 

يف مالسلا  ةيلمع  ةدحتملا  تايالولا  معد  يف  هرودب  اذه  دعاسو  .نبالا  شوب  جروج 

روفراد ةمزأ  نأ  ول  رثكأ ، روطتتس  تاقالعلا  تناك  اذإ  نآلا  فورعملا  ريغ  نمو  .بونجلا 



.اهب تروطت  يتلا  ةروصلاب  روطتتو  رجفنت  مل 

ةموكحلا تاسايس  نُمكي يف  تاقالعلا  هذه  ةيلاكشإلا يف  نم  اًءزج  نأ  لادج يف  ال 

، اهبعش نم  ةعساو  تاعاطق  عم  تافالخ  ىلع  ةموكحلا  تناك  ثيح  اهسفن ، ةينادوسلا 

عّروتت ةيكريمألا  تارادإلا  نأ  اذه  ينعي  الو  .تاعاطقلا  هذه  ضعب  عم  برح  ةلاح  يفو 

ةدحتملا تايالولا  تناك  ًالثم  ايقيرفأ  يفف  .اهبوعش  براحت  ةيعمق  ةمظنأ  معد  نع  اًريثك 

دض مئارج  مهتب  ةيلودلا  تايانجلا  ةمكحم  يف  اًيلاح  مكاُحي  يذلا  يربه  ماظن  معدت 

ِةرتف ةدحتملا يف  تايالولا  تارايخ  تقاض  نأ  دعبو  .هلاثمأ  نم  نيريثكو  ، (451) ةيناسنإلا

تحمس تاهجوتلا ، كلت  لثمب  حمسي  ماعلا  ّوجلا  نكي  نيح مل  ةدرابلا ، برحلا  دعب  ام 

ربمتبس 2001 لوليأ / نم  رشع  يداحلا  دعب  ام  تايعادتو  باهرإلا » ىلع  برحلا  »

، ًاليلق الإ  كلذ  نم  دفتسي  نادوسلا مل  نكل  .تاسرامملا  كلت  نم  ءيش  ىلإ  ةدوعلاب  اًددجم 

، باهرإلل ةمعادلا  لودلا  نمض  اًفنصُم  لازي  الو  ةيداعملا ، ةناخلا  ّفنُص يف  هنأ  اًصوصخ 

نوناقلا رئابكلا يف  مأ  يهو  روفراد ، ثداوح  دعب  ةيعامجلا  ةدابإلاب  ماظنلا  ماهتا  نع  ًالضف 

.يلودلا

هيلع دسُحت  ال  ام  ناك  ةيكريمألا  ةسايسلا  نازيم  يف  نادوسلا  عضو  نإف  هيلع ، ءانب 

ريغ ةعمسلا  ةئيسلا  ةمظنألا  نيب  هفنصُي  ام  هينطاوم ، ّقح  تازواجتب يف  مهّتُم  وهف  ةلود ؛

ىلع عّجشُي  ال  ام  اهتاهجوتو ، ةدحتملا  تايالولا  حلاصمل  ٍداعم  وهو  .اهيف  بوغرملا 

عتمتي ال  كلذ ، عم  وهو  .ءافلحلا  نم  ريثك  عم  ثدحي  امك  هبلاثمو ، همئارج  نع  يضاغتلا 



نإف اذه ، ىلإ  ةفاضإ  .هعم  لهاستلاب  يرغي  اهيف  عمطلا  لعجت  امبر  دراومو  تاورث  ضئافب 

باستكا سكعلاب يف  حجن  لب  ةيكريمألا ، ةحاسلا  ىلع  نأش  ووذ  ءافلح  هل  سيل  نادوسلا 

.اهشماه ىلع  يتلا  امك  ةيكريمألا  ةسايسلا  بلق  ةذفانلا يف  تاعاطقلا  ءادِع 

ةيادب ذنم  تاعومجملا  هذه  عم  يئادعلا  هلماعتل  ةثاغإلا  تاعومجم  ةراسخب  كلذ  أدب 

يذلا ةعاجملا  رطخب  فارتعالا  ماظنلا  ضفر  يماع 1990 و1991  يفف  .ذاقنإلا  دهع 

، نيررضتملل تانوعملا  بايسنا  ليهست  ضفرو  دالبلا ، نم  ةريبك  ءازجأ  دّدهتي  ناك 

ببسب ناسنإلا  قوقح  تامظنم  رسخ  ماظنلا  نإ  مث  .روفراد  ميلقإ  يف  اًصوصخ 

رسخ مث  .بونجلا  برحلا يف  ءانثأ  يفو  ةضراعملا  قح  هيلإ يف  ةبوسنملا  ةريثكلا  تازواجتلا 

تامظنملاو مالسإلا )» ةمأ   » نم ناقرف  سيول  ليصف  ادع  ام   ) اكريمأ يف  دوسلا  تامّظنم 

رسخ امك  .بونجلا  يف  ةقرافألا » نييحيسملا   » َّدض زّيحتلاب  هِماّهتا  ببسب  ةيسنكلا 

ببسب ةدحتملا  تايالولا  موصخ  دّيؤت  ام  ًةداع  يتلا  ةيلاربيللاو  ةيراسيلا  تاعومجملا 

.ينادوسلا راسيلل  هئادعو  ةيمالسإلا  هتاهجوت 

لاح يأ  يهو يف  ماظنلا ، عم  فطاعتت  ةيمالسإ  تامظنم  كانه  تناك  رمألا ، ئداب  يف 

هذه ىّتح  نكل  .ربمتبس  لوليأ / ثداوح  دعب  اهتلزُع  تدازو  ذوفنلا ، ةفيعضو  ةيشماه 

فئاوط تدّحو  يتلا  روفراد  ثداوح  دعب  موطرخلا  عم  فطاعت  ّيأ  نع  تّلخت  تامظنملا 

.ماظنلا دض  يأرلا 

امنيبف اهعون ؛ نم  ةديرف  نوكت  امبر  ةصاخ ، ةلاح  لّثم  ينادوسلا  ماظنلا  نإف  انه ، نم 



اًتاوصأ قارعلا ، ىتحو  ايبيلو  ابوك  لثم  ىرخألا ، ةقراملا »  » ةمظنألا بناج  ىلإ  ُدجن 

نادوسلا ةلاح  دجوي يف  هنإف مل  ىّتش ، تاقلطنم  نم  اههاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  ضراعُت 

ةيبرغ لود  ةضراعملا يف  تناك  سكعلاب ، لب  .ةيمسرلا  تاسايسلل  ضراعم  توص  يأ 

.ماظنلا دض  يفكي  امب  ةمزاح  نكت  اهنأل مل  تاموكحلا  مجاُهت  ةريثك 

طوغض نكل  نادوسلا ، عم  تاقالعلا  عيبطتل  دُهجلا  ضعب  امابوأ  ةرادإ  تلذب 

ىلإ تمدق  امابوأ  ةرادإ  تناكو  .دهجلا  اذه  لشفأ  ةينادوسلا  ةموكحلا  دّدشتو  تايبوللا 

ةعبس يريك ، نوج  كاذنيح )  ) روتانيسلا نم  ماع 2010 ، فيرخ  ةينادوسلا يف  ةموكحلا 

نادوسلا بونج  يف  لاصفنالا  ءاتفتسا  ءارجإب  حامسلا  اهنم  تاقالعلا ، عيبطتل  طورش 

ام اياضقو  ةقلاعلا  اياضقلا  ىلع  نادوسلا  بونج  عم  مهافتلاو  هجئاتن ، مارتحاو  ةسالسب 

تارواشم مازتلاو  ةديدجلا ، ةلودلا  دض  ةيئادع  لامعأ  عورشلا يف  مدعو  ءاتفتسالا ، دعب 

طورش تناك  طورشلا  هذه  نأ  ظَحالُيو  . (452) قرزألا لينلاو  نافدرك  بونج  يتقطنم 

لازي عيبطتلا ال  نكل  طورشلا ، هذه  نادوسلا  ىفوتساو  .نادوسلا  ريرحتل  ةيبعشلا  ةكرحلا 

/ يناثلا نيرشت  نوتنيلك يف  ليب  هفلس  اهضرف  يتلا  تابوقعلا  امابوأ  سيئرلا  دّدجو  .اًديعب 

.ماع لك  نم  هسفن  تقولا  ددُجت يف  تلظو  ربمفون 1997 ،

ةاوهلل كرتُت  ثيحب  ةيمهألا  نم  اياضق  ةصالخ :
ةصاخ ةلاح  ةريخألا ، اهتبقح  يف  اًصوصخ  ةيكريمألا ، ةينادوسلا -  تاقالعلا  لّثمت 



صاصتخال نادوسلا  عوضخ  نم  ةيادب  ةيكريمألا ، ةيبرعلا -  تاقالعلا  راطإ  ةديرفو يف 

نم لماعُي  أدب  نادوسلا  نكل  .ىندألا  قرشلا  ةرادإ  نم  ًالدب  ةيجراخلا  يف  ايقيرفأ  ةرئاد 

هيلإ رظنُي  أدب  نيح  اًيمسر ، برحلا  هذه  نالعإ  لبق  ىتح  باهرإلا » ىلع  برحلا   » روظنم

ةقطنملا يف  اهئافلحو  ةدحتملا  تايالولا  حلاصم  ىلع  رطخ  هنأ  ىلع  تيوكلا  برح  ذنم 

ميظنت َدوجو  نِلعُي  نأ  لبق  ىّتح  ندال ، نب  ةماسأ  ةدعاقلا  ميعز  ءاويإب  مُّهتاف  ةيبرعلا ؛

سامح ةكرحبو  ايبيلو ، قارعلاو  ناريإب  هل  ةقيثو  تاقالع  دوجوب  مُّهتا  امك  ةدعاقلا ، همسا 

ىلإ رظنُي  ناك  .تاضقانتملا  هذه  عمجب  مهّتملا  ديحولا  دلبلا  ناك  امبرو  هللا ، بزحو 

طارفنالا رطخ  هجاوت  ةقفخم ،» ةلود   » هنأ ىلع  اًيكريمأو ، اًيبرغ  هسفن  تقولا  يف  نادوسلا ،

ةرهاظ هرودب  اذه  ّدعُيو  .فارطألاو  داعبألا  ةددعتملا  ةيمادلا  ةحلسملا  اهتاعارص  ببسب 

يف ملاعلاو  ةقطنملا  ةدِّدهم  ًةلودو  ةهج ، نم  ةراهنمو  ةقفخملا  ةلود  َفنصُت  نأ  ةديرف :

نأل ناتسناغفأو ، لاموصلا  ناك  امك  اًرطخ ، ةقفخملا  لودلا  ُّدعُت  ةداعلا  يفف  .هسفن  تقولا 

هنأ ىلع  هيلإ  رظنُي  نادوسلا مل  نكل  .ةيباهرإلا  تاعومجملا  هّلغتست  اًغارف  ثدُحي  اهرايهنا 

حلاصمو راوجلا  لود  ددُهت  تناك  هيف  ةلعاف  ةلود  دوجو  ببسب  لب  قلطنملا ، اذه  نم  رطخ 

نم رثكأ  رارقتسا  ةعزعز  مهاستو يف  ةرطخ ، ايجولويديأ  جّورتو  ةيجيتارتسالا ، برغلا 

ناريإ رارغ  ىلع   ) ةدرابلا برحلا  قطنم  نم  هسفن  تقولا  نادوسلا يف  لموع  اذكه  .ةلود 

ايقيرفأو لاموصلا  رارغ  ىلع   ) ةقفخملا ةلودلا  قطنم  نمو  يتايفوسلا ) داحتالاو 

(. ىطسولا



ىتح ةقراملا ،» لودلا   » نمض نادوسلا  فينصت  ةيلاكشإ  نيثحابلا  نم  ددع  ظحال 

لصاو كلذ  عم  نكل  فينصتلا ، اذهل  ةبقاعتملا  تارادإلا  اهتعضو  يتلا  ريياعملا  بسحب 

لوليأ ةعامج  نيب  طبرلا  ىلإ  ىعست  يتلا  مهتلا  ديدرت  ىلع  مهسفنأ  نولّلحملا  ءالؤه 

تاينيعبسلا علطم  يف  تاميظنتلا  هذهل  رباعلا  دوجولا  عم  لاضن ، يبأ  ةعومجمو  دوسألا ،

يف فرطتلاب  ةمهتملا  ةيمالسإلا  تاميظنتلاو  ةدعاقلا  نيبو  تاينينامثلا ، فصتنمو 

تاعامجل ةمئاد  ًةطحم  َّلَظ  نادوسلا  نأ  عابطنالا  يطعي  امب  كلذو  تاينيعستلا ،

ةقرافم يميداكألاو ، يسامولبدلا  لسكلاو  براضتلا ، اذه  سكعيو  . (453)« باهرإلا »

، فافختسالاو علهلا  نم  جيزم  يهو  نادوسلا ، عم  يكريمألا  لماعتلا  ةيروحم يف  ىرخأ 

ةيسامولبدلا نطنشاو  تايبدأ  يف  بلاثملاو  صقاونلا  لك  ناونع  نادوسلا  حبصأ  ثيح 

مدعو ضارمألاو  تاعاجملا  هب  كتفت  فلختم ، ريقف  دلب  وهف  ةيميداكألاو ؛ ةيمالعإلاو 

ةيلهألا بورحلا  هشهنت  برطضم  دلب  وهو  ايقيرفأ ؛ نع  عابطنالا  وه  املثم  رارقتسالا 

ىعرت ةلود  وه  مث  ثلاثلا ؛ ملاعلا  لود  مظعمو  ايقيرفأ  لود  يقاب  لثم  تاعارصلاو ،

رخآ ددع  لثم  ةفرطتملا  تاعامجلل  ىوأمو  ةريثك ، ةيمالسإو  ةيبرع  لود  لثم  باهرإلا 

اهيف شّشعُي  بئارخ   » تحبصأ يتلا  اهريغو ، ايقيرفأ  يف  ةراهنملاو  ةقفخملا  لودلا  نم 

اهناريج دّدهتو  فنعلاو ، باهرإلا  رّدصُت  ةرطخ ، ةقرام  ةلود  كلذ  قوف  وهو  باهرإلا ؛»

.اهناريج نم  دعبأ  وه  امو  اهناريجل  ةدّدهُملا  اهتاسايسو  ةفرطتملا  اهتيجولويديأب 

نأ تاسايسلا  طّطخي  وأ  بتكي  نم  ىلع  لهسلا  نم  حبصأ  فينصتلا ، اذه  ّلظ  يف 



ئطخي نأ  لهسلا  نمف  لئاس ؛ هلأسي  نأ  نود  نم  ءاشي  ام  بلاثملا  هذه  ىلإ  فيضي 

نكل نادوسلا ، عاضوأل  ةدّقعم  وأ  ةلئافتم  ًةروص  ىطعأ  اذإ  بتاكلا ، وأ  اًذإ  يسامولبدلا 

ردص باتك  ىلع  يقيلعت  تأدب  دق  تنكو  .ةماتق  روصلا  رثكأ  سكع  اذإ  ئطخي  دحأ  ال 

ةحفصلا يف  تظحال  دقل  : » ًالئاق ةدحتملا  تايالولا  يف  ماع 2003 ، يف  نادوسلا  نع 

هاجتاب يضمي  عضولا  ذخأ  مث  يمسال ، ةئطاخ  ةئجهت  مادختسا  باتكلا  اذه  نم  ىلوألا 

نادوسلا نأشب  نطنشاو  نايأر يف  دجوي  داكي  ال  اذهلو ، . (454)« ةطقنلا هذه  نم  ضيضحلا 

.ردن ام  الإ يف 

امك طيسبتلا ، نع  ةديعب  ةيؤر  حرطت  ةردان  تاوصأ  رهظت  نيح  ىّتح  نأ  يه  ةيلاكشإلا 

، قفُخت اهنإف  يماع 2009 و2011 ، نيب  نادوسلا  ىلإ  امابوأ  ثوعبم  نشيرغ ، لاح  تناك 

هتاعارصو ينادوسلا  ماظنلا  تاسراممو  ةينادوسلا  ةموكحلا  فقاوم  ببسب  انفلسأ ، امك 

سيئرلا راشتسم  نيدلا ، حالص  يزاغب  ةيدو  ةقالع  نشيرغ  ىنَب  دقف  .ةيلخادلا 

قيقحت نم  نالجرلا  نّكمتو  بونجلا ، عم  تاقالعلاو  روفراد  فلم  لوؤسمو  ينادوسلا ،

لالخإلا ىلع  تبأد  ماظنلا  يف  ةذفان  تاهج  نكل  .تافلملا  كلت  يف  مدقتلا  نم  اًريثك 

.(455) اًعم نشيرغو  يزاغ  ةياهنلا  حاطأ يف  ام  ةقالعلا ، هذه  نم  ةجتانلا  تامهافتلاب 

نم مغرلا  ىلع  ينادوسلا ، نأشلاب  ةيبسنلا  نطنشاو  ةالابم  مدع  نأ  ربكألا  ةقرافملا  ىقبت 

اندهش يف امك  ةيموكحلا ، ريغ  تاهجلا  لّوغت  لَّهس  رطخ ، هنأ  ىلع  كانه  ماظنلا  فينصت 

اذه لّثمُي يف  نادوسلا  ّلعلو  .لاجملا  اذه  يسايسلا يف  رارقلا  دض  بونجلاو ، روفراد  لاح 



ةسايسلا عناص  دنع  ئطخت  ال  ليئارسإ  نأ  املثمف  ليئارسإل ؛ ًةبولقم  ةروص  لاجملا 

يف ةيجراخلا  ةسايسلا  تكرُت  نيتلاحلا ، يفو  .كلذك  بيصي  ال  نادوسلا  نإف  يكريمألا ،

ةسايسلا كرت  يه  ةقرافملا  تناكف  ةصاخلا ، تادنجألا  تاذ  تايبوللا  نم  ةاوهلا  يديأ 

يف اًباجيإو ، اًبلس  نطنشاو  ىلإ  ةبسنلاب  ةيمهألا  ةياغ  هنأ يف  تايبدألا  لوقت  دلبل  ةيجراخلا 

.هلعفت نأ  اهل  يغبني  ام  تارادإلا  ىلع  يلمت  يتلا  يه  ةيموكح ، ريغ  تاهج  يديأ 

 - ةيكريمألا تاقالعلا  ءانثتسا يف  عطاق ، وحن  ىلعو  نادوسلا ، لّثمي  قلطنملا ، اذه  نم 

.ةلودلا جراخ  تاهجل  هلوح  ةسايسلا  عنص  كرُت  رخآ  يبرع  دلب  دجوي  ال  ذإ  ةيبرعلا ،

ددحتي امهيف  ةيجراخلا  ةسايسلا  عنص  ناك  بسحف  نايرخأ  ناتيبرع  ناتلود  كانهو 

ةيضق ىلإ  لوحت  قارعلاو  .قارعلاو  نيطسلف  امه  يكريمألا ، عمتجملا  يف  ةيلخاد  لماوعب 

ىلإ انديعي  اذهو  .باهرإلا  ىلع  مهبرحو  ددجلا  نيظفاحملا  دوعص  دعب  ةيلخاد  ةسايس 

نأ يهو  معأ ، ةيبرع  ةدعاق  هسفن  تقولا  يف  عبتي  نادوسلا  نأ  يهو  ىرخأ ، ةطقن 

ةيلخادلا دلبلا  عاضوأ  نم  عبنت  نطنشاوو  موطرخلا  نيب  لماعتلا  يف  ربكألا  ةيلاكشإلا 

عقوأو تيوكلا  ازغ  نأ  دعب  الإ  ةيكريمأ  ةيلخاد  ةيضق  ىلإ  لّوحتي  قارعلاف مل  .هتاسايسو 

تالاكشإ تهجاو  يتلا  ةيبرعلا  لودلا  مظعم  يفو  .اًجرخم  اهنم  دجي  ةديصم مل  هسفن يف 

ةيلخادلا تالاكشإلا  تناك  ايبيلو ، رصمو  نادوسلاو  ةيروس  لثم  نطنشاو ، عم  ىربك 

.ببسلا يه 

نأ بجي  نطنشاوو  برعلا  نيب  تاقالعلا  حالصإ  ءدب  نأ  يه  قبس  ام  ةصالخ  لعل 



لودلا نم  ددع  هاُجت  تاسايسلا  نأ  حيحص  .يبرعلا  يلخادلا  نأشلا  حالصإ  نم  أدبي 

اًيداصتقا ةذّفنتملا  بخنلا  نم  عاطِق  ءارآو  حلاصمو  طوغض  ةطاسوب  لّكشتت  ةيبرعلا 

الو عفادتتو ، اهرودب  سفانتت  بخنلا  هذه  نكل  اًيسايسو ، اًيعامتجاو  اًيمالعإو  اًيركفو 

ىتحو ليئارسإ .) لثم  ةيئانثتسا  تالاح  وأ يف   ) قّيض قاطن  الإ يف  ذوفنلا  اهنم  ّيأ  ركتحي 

.مهرحانتو برعلا  فعض  ىلع  دمتعت  ةيئانثتسالا  تالاحلا  هذه 

نم ردان  فلاحت  ذوفنب  تلّكشت  ةيكريمألا  ةسايسلا  نإف  نادوسلا ، ةلاح  يف  امأ 

كانه دجوت  ملو  .روفراد  مث  نادوسلا ، بونجل  ةصاخلا  عاضوألا  ببسب  ةيوقلا ، تايبوللا 

نم هماظن  تاسايس  معد  ةبوعصو  نادوسلا  ةلزع  ببسب  تايبوللا ، هذهل  ةسفانم  ىوق  يأ 

نأ طفنلا ، لاومأ  قفدت  دعب  اًصوصخ  ةريخألا ، تارتفلا  يف  ماظنلا  لواحو  .ةهج  يأ 

روسجلا ضعب  ىنَب  كلذ  لبق  ناكو  نطنشاوو ، ابوروأ  همعدت يف  تايبول  ليكشتب  موقي 

ركذُي اًقارتخا  قّقُحت  مل  تالواحملا  هذه  نكل  دودحم ، ذوفن  تاذ  تايصخشو  ىوق  عم 

نطنشاو عم  يرابختسالا  نواعتلا  جهن  هعابتا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اهانركذ ، يتلا  بابسألل 

.هيلع ةيكريمألا  طوغضلا  نم  فّفخ 

نواعتلا فيثكت  لالخ  نم  نطنشاو  عم  مهافت  ىلإ  لصي  نأ  نادوسلا  ناكمإ  ناك يف 

اذه لصح  ولو  .بونجلاو  روفراد  لثم  تالاجم  يف  رثكأ  نواعتلاو  يرابختسالا ،

يكريمألا معدلا  يهو  ةدعاقلا ، عم  ماجسنالا  ىلإ  يبرع  ءانثتسا  نم  نادوسلا  لّوحتيسف 

؟ اهيف اًبوغرم  ةجيتن  هذه  تناك  له  نكل  .ةفيلح  ةيعمق  ةمظنأل 
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رشع ثلاثلا  لصفلا 
ةيكريمألا ةينادوسلا -  تاقالعلا 

ذاقنإلا ةموكح  دهع  يف 
يلخاد نأش  ىلإ  ةيجراخ  ةسايس  نم  لوحتلا 

دمحأ يلع  جاحلا  نسح  ...... 
رياني يناثلا / نوناك  يف 20  اًيمسر  ةطلسلا  مَّلست  يذلا  نوتنيلك  سيئرلا  ةرادإل  ادب 

ببسب قلقلا  ريثُت  ماع 1989  بالقنا  دعب  تءاج  يتلا  ةينادوسلا  ةموكحلا  فقاوم  نأ   1993

دالبلا تحتف  دق  ةينادوسلا  ةموكحلا  تناكو  .ةيميلقإلا  اهفقاومو  ةيمالسإلا  اهتاراعش 

لودو نمو  ةيبرعلا ، لودلا  نم  ددع  نم  اودفو  نيذلا  ةيمالسإلا  تاعامجلا  ءاضعأل 

دعب ناتسناغفأ  نم  اوءاج  نيذلا  برعلا  ناغفألا  اوّمُس  نم  اميس  الو  يقيرفألا ، راوجلا 

ةدعاقلا ميظنت  ميعز  ندال ، نب  ةماسأ  نيدفاولا  ةرادص  ناكو يف  .يتايفوسلا  وزغلا  ءاهتنا 

ءاويإب ةينادوسلا  ةموكحلا  ىلإ  اًماهتا  ايرتيرإ ، لثم  راوجلا ، لود  ضعب  تهجوو  .اًقحال 

دعبو .يقروفأ  سايسأ  ةموكح  طاقسإ  ىلإ  فدهت  تناك  اهمعدو ، ةيمالسإ  تاعامج 

لزع تاوطخ  فيثكت  نوتنيلك  ةرادإ  تأدب  يجراخلا ، ةينادوسلا  ةموكحلا  كولس  ميوقت 

ةرازو تجردأ  سطسغأ 1993 ، بآ / يفف 18  .هيلع  طغضلا  ةدايزو  نادوسلا 

/ لوليأ يفو 9  .باهرإلا  ىعرت  يتلا  لودلا  ةمئاق  يف  نادوسلا  ةيكريمألا  ةيجراخلا 



نأ ىلإ  هيف  تراشأ  اًنايب  موطرخلا  يف  ةيكريمألا  ةرافسلا  تردصأ  ربمتبس 1993 ،

، باهرإلل نادوسلا  معد  ىلع  زكرتت  ةدحتملا  تايالولاو  نادوسلا  نيب  تافالخلا 

نأ ىلإو  ةثاغإلا ، ةلقرعو  نادوسلا ، بونج  يف  عازنلاو  ناسنإلا ، قوقح  تاكاهتناو 

يف 13 يكريمألا ، سيئرلا  ردصأو  . (456) ينيدلا مكحلا  ماظنب  ةلص  اهل  تسيل  تافالخلا 

قيبطت ىلع  صن  يذلا  مقر 13067  يذيفنتلا  رمألا  ربمفون 1997 ، يناثلا / نيرشت 

.يلودلا باهرإلا  معد  تارربم  تحت  نادوسلا  دض  ةيداصتقا  تابوقع 

ريجفت تايلمعب  ندال  نب  ةماسأ  ةدحتملا  تايالولا  ماهتا  دعبو  ماع ، وحن  دعب 

يف 20  ) موطرخلا يف  ةيودألل  ءافشلا  عنصم  تفصق  يبورينو ، مالسلا  راد  يف  اهيترافس 

اًزاغ عنصملا  اذه  جاتنإ  ىلإ  ةيكريمألا  ةرادإلا  تراشأو  سطسغأ 1998 ،) بآ /

ربمتبس 1998، لوليأ / يف 17  نطنشاو  يف  هترافس  نادوسلا  قلغأف  .باصعألل 

مالس نوناق  يكريمألا  سرغنوكلا  ردصأ  ماع 1999 ، يفو  .فصقلا  اذه  ىلع  اًجاجتحا 

تابوقع ضرف  ىلإو  نادوسلا ، ريرحتل  ةيبعشلا  ةكرحلا  معد  ىلإ  هيف  اعد  نادوسلا 

.نادوسلا ةيطفنلا يف  تاكرشلا  ىلع  ةيداصتقا 

.اًمومع ايقيرفأبو  نادوسلاب  ًامتهم  هدهع  ةيادب  نبالا يف  شوب  جروج  سيئرلا  نكي  مل 

حلاصملا نمض  تسيل  اهنكل  ةمهم ، نوكت  امبر  ايقيرفأ  نأ  ةيباختنالا  هتلمح  نابإ  حرصو 

ىلإ ىعست  نوتنيلك  ةرادإ  تناك  نأ  دعبف  . (457) ةدحتملا تايالولل  ةيموقلا  ةيجيتارتسالا 

نيب ةرتفلا  يف  ةديدجلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  تايولوأ  نمض  دالبلا  نكت  مل  نادوسلا ، لزع 



ينادوسلا نأشلاب  مامتهالا  ىلإ  ريغت  ةرادإلا  هذه  فقوم  نأ  ريغ  يماع 2001 و2002 .

ةسينكلا اميس  الو  ةينيدلا ، تاعامجلا  هتسرام  يذلا  طغضلا  دعب  هعم ، لعافتلاو 

ىلإ هتلاسر  شوب يف  سيئرلا  راشأو  . (458) ىعسملا اذه  ةيروحم يف  تناك  يتلا  ةيناكيلكنألا 

ببسب ئراوطلا  ةلاحل  نالعإ  اهيفو  ويام 2006 ، رايأ / نم  لوألا  يف  سرغنوكلا 

ريغو اًيئانثتسا ، اًديدهت  لكشُت  ةينادوسلا  ةموكحلا  ةسايس  نأ  ىلإ  روفراد ، يف  عاضوألا 

تابوقعلا عيسوت  رَّرقو  .ةيجراخلا  اهتسايسو  ةدحتملا  تايالولا  حلاصمل  يداع ،

.نوتنيلك سيئرلا  هفلس  اهضرف  يتلا  ةيداصتقالا 

ىلع نيليدعت  لخدأ  هنكل  نادوسلا ، ىلع  تابوقعلا  نبالا  شوب  جروج  سيئرلا  ىقبأ 

نيرشت يف  رخآلا  و ليربأ 2006 ، ناسين / يف  امهدحأ  مقر 13067 ؛ يذيفنتلا  رارقلا 

يف طفنلا  ةعانصبو  روفراد ، ةيضقب  ناليدعتلا  َِينُعو  .هسفن  ماعلا  نم  ربوتكأ  لوألا /

نافدرك بونجو  نادوسلا  بونج  قطانم  ءانثتسا  تاليدعتلا  تدصق  امك  .نادوسلا 

اهنطقت قطانم  يهو  موطرخلا ، لوح  تابوقعلاب  ةرثأتملا » قطانملا  قرزألا و« لينلاو  ييبأو 

ريرحتل يبعشلا  شيجلا  فوفص  نيلتاقملا يف  نم  وأ  نادوسلا ، بونج  ناكس  نم  دادعأ 

.نادوسلا لامش  ىلع  طغضلا  ديدشت  ةدَّدحملا  تابوقعلا  كلت  سكعتو  .نادوسلا 

نادوسلا عم  لماعتلل  ةطخ  ةيكريمألا  ةرادإلا  تردصأ  امابوأ ، سيئرلا  دهع  يف 

ربوتكأ (459)2009، لوألا / نيرشت  كلذو يف 19  هعم ، لماعتلل  لماش  لخدم  اهنأب  اهتفصو 

عازنلا ءاهنإ  نادوسلا : يف  ةدحتملا  تايالولل  ةيجيتارتسا  تايولوأ  ثالث  ةدِّدحم 



مالسلا قافتا  قيبطتو  روفراد ، يعامجلا يف  لتقلاو  ناسنإلا  قوقحل  ةريبكلا  تازواجتلاو 

نيتلود مايق  ىلإ  امإو  ماع 2011 ، دعب  مالس  شيعي يف  دلب  ىلإ  امإ  يضفُت  ةقيرطب  لماشلا 

.نييباهرإلل ًانمآ  اًذالم  سيل  نادوسلا  نأ  نم  دكأتلاو  مالسب ، ناشيعت 

نيَلعافلا كارشإو  مهريغو ، ءافلحلا  عم  يلودلاو  يميلقإلا  نواعتلا  ىلع  ةطخلا  تزّكر 

اًمامتها امابوأ  سيئرلا  ءادبإو  ةطخلا  هذه  رادصإ  نم  مغرلا  ىلعو  .نادوسلا  نيَسيئرلا يف 

وأ اًقئاف  نكي  مامتهالا مل  اذه  نإف  نيصاخ ، نيثوعبم  لاسرإ  لالخ  نم  ينادوسلا ، نأشلاب 

ىربكلا ةيداصتقالاو  ةيسايسلاو  ةينمألا  تامامتهالا  نأ  يف  ببسلا  نمكيو  .اًيئانثتسا 

.(460) سيئرلا نم  مظعألا  مامتهالا  تذخأ  ىرخألا 

نيدلبلا نيب  ةقالعلا  ةرثؤملا يف  لماوعلا  ًالوأ :
نيب ةقالعلا  ليكشت  يف  ةسيئر  ةمهاسم  مهاست  لماوع  ةثالث  مّدقت ، ام  يف  انركذ ،

.لماوعلا هذه  ليلحتب  ىنعنس  يلي  ام  يفو  ةدحتملا ، تايالولاو  نادوسلا 

مالسإلا رود   1 -
اهيف فلتخت  يتلا  اياضقلا  نم  ةيكريمألا  ةينادوسلا -  تاقالعلا  مالسإلا يف  رود  ُّدَعُي 

؛ اًعساو ًالدج  ريثي  رود  هنأ  ىلإ  ةفاضإ  يكريمألاو ، ينادوسلا  نيبناجلا  نيب  كرادملاو  ىؤرلا 

اًهجوت لوألا  اهدهع  يف  تسكع  ماع 1989 ، يف  ذاقنإلا  ةموكح  تءاج  امدنعف 



ىلإ ىَّدأ  ام  ةفلتخم ، ةيمالسإ  تاميظنتب  نيطبترم  دارفأو  تاميظنتل  دالبلا  تحتفو  اًيمالسإ ،

يفف .ةيبرعلا  لودلا  نم  ددعو  راوجلا  لود  نم  ددعو  ذاقنإلا  ةموكح  نيب  ةقالعلا  رُّتوت يف 

ةيمالسإ تاعامج  مضي  ميظنت  وهو  يمالسإلاو ، يبرعلا  يبعشلا  رمتؤملا  نَّوكت  ماع 1991 

ةسايسلا لثم  ةمألا ، هجاوت  ةريثك  تايدحت  ىلع  رمتؤملا  قاثيم  ةمدقم  تلمتشاو  .ةيبورعو 

، ةيمالسإلاو ةيبرعلا  تاعمتجملا  اهشيعت  يتلا  ةيعبتلا  ةلاحو  ْدُست ،» قِّرف   » ةيرامعتسالا

ةينطولاو مالسإلاو ، ةيموقلاو  مالسإلاو ، ةبورعلا  نيب  ام  رامعتسالا  لصف  ةرماؤمو 

.(461) ةيراضحلا اهتاموقم  نم  بوعشلا  غارفإ  ىلإ  ىّدأ  ام  مالسإلاو ، ةلودلاو  مالسإلاو ،

يتلا ةلماشلا  ةيموقلا  ايجيتارتسالاب  ةينادوسلا  ةيجراخلا  ةسايسلل  مِّظنُملا  راطإلا  رَّثأت 

هذه نأ  ىلع  ةيجراخلا  ةسايسلا  ةيجيتارتسا  تَّصنو  ماع 1992 . يف  اهب  لمعلا  أدب 

ءاخإلا ئدابم  هنم  قثبنت  يذلا  قلاخلا  ةدحوب  ناميإلا  امهدحأ  نيلصأ : ىلع  ىنبُت  ةسايسلا 

، اهتارايتخاو اهرئاصم  ريرقت  يف  بوعشلا  ّقحو  ةيرحلاو ، يهلإلا ، لدعلا  هب  ررقتيو 

، نواعتلا لجأ  نم  ةيجراخلا  ةسايسلا  لعافت  لمشي  يذلا  ةيملاعلاو  ةلاسرلا  أدبم  رخآلاو 

بجاوب مايقلاو  ضرألا ، تاورثب  عتمتلاب  قَّلعتي  ام  يف  ساطسقلاو  ضرألا ، رامعإو 

ناسنإلا ةيامحو  هتارربم ، وأ  هردصم  نكي  امهم  ناودعلاو  ملظلا  ذبنو  نيفعضتسملا  ةرصن 

.(462) ةاواسملاو لدعلاو  ةيرحلا  يناعم  دوست  ىتح 

رمتؤملل ةعباتلا  ةيملاعلا  تاقالعلا  ةنجل  اهتردصأ  يتلا  ةقيثولا  يف  يناعملا  هذه  تدكأت 

هتاقالع نادوسلا  اهيلع  ميقي  يتلا  سسألا  تددح  ذإ  تاينيعستلا ؛ لئاوأ  يف  ينطولا 



ءاوهألا دض  اًماصتعا  نيدلا ، هقف  ىلع  نادوسلا  دمتعا  : » اهترادص يف  َدرَوو  ةيجراخلا ،

خيرات هثرإب يف  كلذك  ًانيعتسم  ةنميهلاو ، فارعألاو  تايرظنلا  هقفو  ةضراعلا ، حلاصملاو 

: يتآلا لوقلا  كلذ  دعب  َدرَوو  ، (463)« ةيناسنإلا براجتب  اًربتعمو  ةيمالسإلا ، ةراضحلا 

.(464)« ديحوتلا ةيار  ىلع  ةيملاعلا  نادوسلا  تاقالع  سيسأت  »

وه ةدحتملا  تايالولا  نيبو  اهنيب  ةئيسلا  ةقالعلا  ببس  نأ  ةينادوسلا  ةموكحلا  ىرت 

نع ماع 1993  ريشبلا يف  رمع  ينادوسلا  سيئرلا  لئُس  امدنعف  دالبلل ؛ يمالسإلا  هجوتلا 

باهرإلا وه  رتوتلا  ببس  نأ  نوركذي  : » ًالئاق باجأ  نيدلبلا ، نيب  فالخلا  بابسأ 

وأ باهرإلاب  انل  ةقالع  هنأب ال  نوعنتقم  نآلا  ىتح  مهنكلو  ناسنإلا ، قوقح  تاكاهتناو 

ثدحي يف امب  ةنراقم  ركذُت  نادوسلا ال  اهنع يف  نوثدحتي  يتلا  ثداوحلاو  نييباهرإلا ، معد 

الو ةيطارقميدلا ، الو  ناسنإلا ، قوقح  تسيل  ةلأسملا  نأ  كل  رركأو  مهل ، ةفيلح  لود 

نل نحنو  مالسإلا ، وه  ةدحتملا  تايالولا  عم  فالخلل  يقيقحلا  ببسلا  .باهرإلا 

.(465)« مالسإلا نع  ىلختن 

، تاينيعستلا لئاوأ  يفف  نادوسلا ؛ مكاحلا يف  ينطولا  رمتؤملا  بزح  هدّكأ  يأرلا  اذه 

تاقالعلل اهضرع  نمض  ينطولا ، رمتؤملل  ةعباتلا  ةيملاعلا  تاقالعلا  ةنجل  تضرعتسا 

ةلتك برغلا  ًةربتعم  ةدحتملا ، تايالولاو  نادوسلا  نيب  ةقالعلا  ةيبوروألا ، ةينادوسلا - 

برغلا ردابي  نأ  ىلإ  ىَّدأ  يراضحلا  هعورشم  نادوسلا  نالعإ  نأ  ىلإ  تراشأو  .ةدحاو 

، ةسفانملا وأ  دُّدعتلا  لبقت  يتلا ال  زيمتلاب  روعشلا  تاذ  ةيلومشلا  ةيتاذلاب  ًالعفنم   » ءادعلاب



.(466)« مالسإلا نم  ةيخيراتلا  ةدقعلاب  اًضيأ  اًعوفدمو 

ةيجراخلا ةسايسلا  ىلإ  ةهَّجوملا  سسألا  يف  مهم  لُّوحت  ثدح  ماع 1997 ، بقع  يف 

رمتؤملل يسامولبدلا  رمتؤملا  تايصوت  تسكعو  .ةيملاعلا  ةئيبلا  تاريثأت  ةجيتن  ةينادوسلا ،

لوحتلا يف تاصاهرإ  ربمفون 1995  يناثلا / نيرشت  نيب 21 و22  دِقُع  يذلا  ينطولا 

ةيجراخلا تاقالعلا  ةيجيتارتسا  فادهأ  ةعجارمب  ةبلاطملا  اميس  الو  ةيجراخلا ، ةسايسلا 

ةسايسلا تحبصأ  لُّوحتلا ، اذه  ةجيتنو  . (467) ةلماشلا ةيموقلا  ايجيتارتسالا  ةدراولا يف 

.ةيتامغاربو ةيلمع  رثكأ  ةيجراخلا 

؛ هرودو مالسإلا  نأشب  رخآ  اًيأر  نييكريمألا  نيلوؤسملل  نأ  يكريمألا  بناجلا  دجن يف 

قرشلا نوؤشل  قباسلا  يكريمألا  ةيجراخلا  ريزو  دعاسم  نايجريجد ، دراودإ  لوقي  ذإ 

هنأ ىلع  مالسإلا  ىلإ  رظنن  الأ  بجيو  لبقملا ، رطخلا  سيل  مالسإلا  : » ايقيرفأ لامشو  ىندألا 

بجيو .ايقيرفأ  لامش  تاعامج يف  نادوسلا  معد  دضو  ناريإ ، دض  نحنف  دحاو ، مسج 

نيلدام ُّدرتو  . (468)« ةفرطتملا ةيباهرإلا  تاعامجلاو  مالسإلا  سيئرلا يف  رايتلا  نيب  قيرفتلا 

مادص هباتك  يف  نوتغنتنه  هحرط  ام  ىلع  ةقباسلا ، ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةريزو  تياربلوأ ،

لوقي امك  مالسإلا  عم  عارص  يف  ةحلصم  ةدحتملا  تايالولل  سيل  : » اهلوقب تاراضحلا 

، ةيمنتلا مث  رارقتسالا ، نم  أدبت  ةحلم -  حلاصم  دجوت  سكعلا  ىلع  لب  نيلِّلحملا ، ضعب 

.(469)« ةيمالسإلا لودلا  ةيبلغأ  عم  اهيف  كرتشن  نوناقلا -  مكُح  معدو 

قوبسم ريغ  يكريمأ  مامتها  ىلإ  تَّدأ  ربمتبس 2001  لوليأ / ثداوح 11  نأ  ريغ 



رودي ام  حبصي  نالباك ، ديفيد  راشأ  امك  ةرم ، لوأ  هذهف  .ةماعلا  ةايحلا  هرودو يف  مالسإلاب 

ةدحتملا تايالولا  تقفنأ  دقو  يكريمألا ، يموقلا  نمألا  تامامتها  ميمص  نم  ام  نيد  يف 

وأ مالسإلا  اهب  مهفُي  يتلا  ةقيرطلا  رييغت  لجأ  نم  باهرإلا ، دض  اهبرح  راطإ  يف  ًالاومأ ،

.(470) َّرسفُي

هفلس دعب  ءاج  ذإ  يمالسإلا ؛ ملاعلا  عم  لصاوتلا  ىلإ  يعسلا  أدبف  امابوأ ، دهع  امأ يف 

ةقالع هدهع  يف  ترتوتو  ناتسناغفأو  قارعلا  نم  ًالك  ازغ  يذلا  نبالا  شوب  جروج 

ماعلا يأرلا  تاحوسم  كلذ  ىلإ  ريشت  امك  يمالسإلا ؛ ملاعلا  بوعشب  ةدحتملا  تايالولا 

لئاوأ هبيصنت يف  ةبطُخ  امابوأ يف  سيئرلا  دهعتو  . (471) تاساردلل ويب  زكرم  اهمظن  يتلا 

ةحضوم ةرهاقلا  ةعماج  هتبطُخ يف  تءاجو  .يمالسإلا  ملاعلا  عم  لصاوتلاب  ماع 2009 

ةديدج ةيادب  ىلإ  اًيعس  ةقطنملا  ىلإ  ءاج  هنأ  ىلإ  ةريشم  ، (472) مالسإلا رودل  ةرادإلا  ةيؤر 

مالسإلاو ةدحتملا  تايالولا  نأ  ىلإو  لدابتملا ، مارتحالاو  ةكرتشملا  حلاصملا  ىلع  موقت 

مدع نم  اًماوعأ  َوحمت  نأ  ةدحاو  ةبطُخ  نكمي  هنأ ال  ىلإو  سفانت ، ةلاح  اَنوكي يف  الأ  يغبني 

.ةقثلا

حمالملا حضوت  يتلا  ةسيئرلا  ةقيثولا  نم  ةينيد  تارابع  فذحب  امابوأ  وراشتسم  ماق 

ديرتو يمالسإلا .» فرطتلا   » ةرابع لثم  يكريمألا ، يموقلا  نمألا  ةيجيتارتسال  ةماعلا 

باهرإلا راظنمب  ةيمالسإلا  لودلا  ىلإ  رظنت  ال  اهنأ  نيبت  نأ  كلذب  ةيكريمألا  ةرادإلا 

ةهجاوم ّدُعَي  ناك  يذلا  شوب  ةسايس  نم  ًامهُم  ًالُّوحت  ليدعتلا  اذه  ّدعُيو  .هتحفاكمو 



.(473) نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  ةيادب  يجولويديأ يف  عارص  ربكأ  يمالسإلا  فرطتلا 

يسايسلا كولسلا   2 -
ةقراملا ةلودلا  كولس  أ - 

ريغ ةقرام ، ةلود  هنأ  نادوسلا  عم  لماعتلا  يف  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  ىلع  بلغ 

موهفم مادختسا  لخادتيو  .كلذ  ةبغار يف  ريغ  وأ  ةددحم ، ريياعمل  اًقفو  مكحلا  ىلع  ةرداق 

وهو ةلشافلا ، ةلودلا  موهفم  ليبق  نم  لدجلل ؛ ةريثم  ىرخأ  ميهافم  عم  ةقراملا  ةلودلا 

نم هتاذ  ّدح  ولخي يف  يذلا ال   ((The Fragile State ةبرطضملا ةلودلا  موهفم  تاقاقتشا  دحأ 

نكل .ةيمالعإلاو  ةيسايسلا  طاسوألا  مادختسالا يف  عئاش  نيموهفملا  الكو  .لدجلل  ةراثإ 

فعضلا لثم  ىرخأ  ميهافم  اهلمحت  يتلا  كلت  ريغ  ىرخأ -  تالالد  قورملا  موهفمل 

مازتلا مدعو  قورملاب ، ةفوصوملا  ةلودلا  ىدل  مكحتلا  نم  ةجرد  سكعت  قافخإلاو - 

.(474) نيرخآلل ّدحت  دوجوو  ةيلودلا ، فارعألاو  دعاوقلا 

نمراكو ( A. Geis  ) سيغ اّنأ  نم  لك  ريشت  امك  ةيبلس ، توعنب  ودعلا  فصو  نإ 

ناتفصلاف .ةيملاعلا  ةسايسلا  يف  اًديدج  اًرمأ  سيل  ، (C. Wunderlich)(475) شيلردناف

ديج يف عابطنا  ءافضإ  نامهاست يف  ًالثم ، ّرشلا ،» روحم  و« ةقراملا » ةلودلا   » ناتلمعتسملا يف

ىلع نايفضُت  امهنأ  امك  يجراخلا ، ملاعلا  تاديدهت  كاردإ  نارِّطؤتو  هسفن ، ثدحتملا 

ةقراملا ةلودلا  موهفم  مادختسا  أدبو  .ام  ةيعرش  فنعلا  هاجت  ةدمتعملا  ةيسايسلا  تارايخلا 



ةحلصمل ماع 2000  هنع يف  يلختلا  ىرج  مث  ماع 1994 ، يف  نوتنيلك  سيئرلا  ةرادإ  يف 

تءاجو (. States of Concern)(476) مامتها » راثم  يه  يتلا  لودلا   » يف لّثمتم  رخآ  موهفم 

يف درو  امدنع  ةيكريمألا  ةرادإلا  قئاثو  يف  ةقفخملاو  ةقراملا  لودلا  موهفم  ىلإ  ةراشإلا 

لالخ نم  ةدّدهم  تسيل  اكريمأ   » نأ ماع 2002  يكريمألا يف  يموقلا  نمألا  ةيجيتارتسا 

يكريمألا شيجلل  ناديملا  ليلد  يف  ءاجو  . (477)« ةقفخم لود  لالخ  نم  لب  ةَيزاغ ، لود 

نمألا هجاوت  يتلا  راطخألا   » نأ رارقتسالا » تايلمع   » ناونعب ماع 2008  ردص يف  يذلا 

ريغ لود  نم  يتأت  لب  ةحماط ، لود  وأ  روهظلا  روط  لود يف  نم  يتأت  يكريمألا ال  يموقلا 

.(478)« كلذ ةبغار يف  ريغ  وأ  اهبوعشل ، ةيساسألا  تاعلطتلاو  تاجاحلا  ةلباقم  ىلع  ةرداق 

كلذ يكريمألا ؛ يموقلا  نمألل  اًديدهت  لكشُت  ةقفخملا  لودلا  نأ  سيار  نازوس  ىرت 

اًدودح لغتست  ةيباهرإلا  تامظنملا  نألو  ةنمآ ، تاذالم  نييباهرإلا ، ىلإ  ةبسنلاب  لِّثمت ، اهنأ 

وأ ةقفخملا ، لودلا  يف  ةينمألا  تاسسؤملا  َفعضو  ةيلودلا ، ةرطيسلا  تحت  تسيل 

يف لاومألاو  حالسلاو  سانلا  كيرحت  ىلع  لودلا  هذه  ةردق  مدع  لغتست  امك  اهمادعنا ،

.(479) ايقيرفأ لودلا يف  هذهل  جذومنأ  نادوسلا  نأ  ىلإ  سيار  ريشتو  .ملاعلا  ءاحنأ  فلتخم 

مامتهالا ببسب  امابوأ ، ةرادإ  يف  ةقراملا » و« ةقفخملا » لودلا   » عاضوأب لاغشنالا  زَّزعت 

لثم ةدحتملا ، تايالولل  ًالثامو  اًحضاو  اًديدهت  لكشُت  يتلا ال  ةمعانلا  ةينمألا  ةدنجألاب 

هذه نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ملاعلا  نم  ةفلتخم  قطانم  فنعلاو يف  رقفلا  ِّيشفتو  نمألا ، مادعنا 

ةدنجأ اهنأ  ىرت  امابوأ  ةرادإ  نإف  ةيديلقتلا ، يموقلا  نمألا  اياضق  يغلت  ال  ةدنجألا 



ةلودلا موهفم  مادختسا  يف  ةيكريمألا  تارادإلا  تعسوتو  . (480) ملاعلا لبقتسمل  ةيزكرم 

لمشي لب  بسحف ، ىرخألا  لودلا  عم  ةقراملا  ةلودلا  لماعت  لمشي  ال  اًعُّسوت  ةقراملا 

أدبم عم  قباطتي  عّسوتلا  اذهو  . (481) اًيلخاد اهينطاومل  ةلودلا  ةلماعم  ةيفيك  اًضيأ 

وهو نانأ ، يفوك  ةدحتملا  ممألل  قباسلا  ماعلا  نيمألا  هيلإ  راشأ  يذلا  ةيامحلا » ةيلوؤسم  »

.اهينطاوم ةيامح  تاموكحلا يف  ةيلوؤسم  نمضتي  أدبم 

ةيعارلا لودلا  ةمئاق  نمض  نادوسلا  جاردإ  ىلإ  قورملل  عساولا  فيرعتلا  اذه  ىَّدأ 

« ةفيعضلا لودلا   » لثم مئاوقلا ، نم  ددع  نادوسلا يف  روهظ  نم  مغرلا  ىلعو  .باهرإلل 

« ةقراملا ةلودلا   » موهفم نإف  ةقراملا ،» لودلا  و« ةبرطضملا » لودلا  و« ةراهنملا » لودلا  و«

، تنعتلاو ةالابملا  مدع  تافص  قورملا  سكعيو  .هعم  ةدحتملا  تايالولا  لماعت  ىلع  بلغ 

تسكعناو .ةقراملا  ةلودلا  نوؤش  يف  لخدتلا  ىلع  ةيعورشملا  نم  اًعون  يفضُي  ام 

ةيكريمألا ةرادإلاف  .نادوسلا  ىلع  ةضورفملا  تابوقعلا  ىلع  قورملا  عم  لماعتلا  تاسايس 

عضو قُّقحت  نم  مغرلا  ىلع  ةبرطضملا ،» ةلودلا   » موهفم بسحب  نادوسلا  عم  لماعتت  مل 

يتلا تالالتخالا  ةجلاعم  لجأ  نم  ةدعاسم  ىلإ  جاتحي  دلبلا  اذه  يف  برطضم 

.(482) اهيناعي

ريرقت لثم  ةيمسر ، ريغو  ةيمسر  ةيكريمأ  تاهج  اهردصت  ةفلتخم  ريراقت  تسكع 

عاضوألاب ةقلعتملا  ريراقتلا  ضعبو  ينيدلا ، داهطضالا  ةلاح  عباتي  يذلا  ةينيدلا  ةيرحلا 

ةينادوسلا ةموكحلا  لايح  قورملا  ةلاحو  ةيعامجلا ، ةدابإلاو  ناسنإلا ، قوقحو  ةيناسنإلا ،



ةكرحلا ةينادوسلا  ةموكحلا  تمهتاف  .اهتعمس  ىلإ  ةءاسإلل  ىعسم  ةمث  نأ  ىرت  يتلا 

تحتُف ةهبجلا  هذه  نأ  اًصوصخ  روفراد ، ةيناث يف  لاتق  ةهبج  حتفل  ةطخ  ريبدتب  ةيبعشلا 

ماع (483)2003. ةيبعشلا يف  ةكرحلاو  ةينادوسلا  ةموكحلا  نيب  ناودعلا  فقو  قافتا  عيقوت  دعب 

اًصوصخ ةقرام ، ةلود  اهنأ  ىلع  ةينادوسلا  ةموكحلا  ىلإ  رظنلا  روفراد  برحلا يف  تزّزعو 

ماهتا هيجوت  ىلإ  تَّدأ  يتلاو  اهيف ، تبكترا  يتلا  ناسنإلا  قوقحل  ةريبكلا  تاكاهتنالا  دعب 

ةيعامجلا ةدابإلا  مئارج  باكتراب  ريشبلا  رمع  سيئرلا  ىلإ  ةيلودلا  تايانجلا  ةمكحم  نم 

.روفراد برح يف  مئارجو  ةيناسنإلا  دض  مئارجو 

دض برحلا  يف  ةيكريمألا  ةرادإلا  عم  ةينادوسلا  ةموكحلا  نواعت  نم  مغرلا  ىلع 

كلذ لمشو  .باهرإلل  ةيعارلا  لودلا  ةمئاق  يف  اًجردم  ّلظ  نادوسلا  نإف  باهرإلا ،

اًقفوو .اًيرس  اًنأش  ّلظ  هنكل  ةيكريمألا ، تارابختسالا  ةلاكو  عم  قيسنتلا  نواعتلا 

ةمث ةيكريمألا ، ةيجراخلا  ةرازو  اهردصت  يتلا  باهرإلاب ، قّلعتت  يتلا  ةيونسلا  ريراقتلل 

نأ درو  ماع 2006 ، ريرقت  يفف  .باهرإلا  دض  برحلا  يف  نادوسلا  نواعتل  ديكأت 

ةموكحلا تحبصأو  .باهرإلا  دض  ةيملاعلا  برحلا  يف  اًنواعتم  اًكيرش  َيقب  نادوسلا 

ةقلعتملا ةيباهرإلا  تايلمعلا  مزحب  عباتت  باهرإلا ، دض  برحلا  اًيوق يف  اًفيلح  ةينادوسلا 

نولوؤسملا ُّدعيو  .نادوسلا  يف  ةيكريمألا  حلاصملاو  دارفألل  ةرشابم  تاديدهتب 

ةيلاملا دئاوفلا  نوكرديو  ًامهم ، اًرمأ  ةيكريمألا  ةموكحلا  عم  رمتسملا  مهنواعت  نوينادوسلا 

ماع ريرقت  ةهباشم يف  تاراشإ  تدروو  ، (484) ةينمألا تادعاسملاو  بيردتلاو  ةيكريمألا 



ةيعارلا لودلا  ةمئاق  نادوسلا يف  عضو  رارمتسا  نأ  ةيكريمألا  ةموكحلا  ىرتو  . 2012(485

ىلع اهكولس ، رييغت  فدهب  كلذو  ةينادوسلا ، ةموكحلا  ىلع  اًريبك  اًطغض  لكشُي  باهرإلل 

.باهرإلا ةحفاكم  لاجم  اهنواعت يف  نم  مغرلا 

دوهعلا ضقن  يدامتلاو يف  ةنميهلا  ب - 

وه سيل  ةيكريمألا  تارادإلا  هب  مسَّتت  يذلا  ةنميهلا  كولس  نأ  ةينادوسلا  ةموكحلا  ىرت 

يفف اًضيأ ؛ ةفيعضلا  لودلا  لك  عم  لب  بسحف ، ةينادوسلا  ةموكحلا  عم  رتوتلا  ببس 

ىلإ هتبطُخ  ريشبلا يف  سيئرلا  راشأ  ماع 2008 ، اناغ يف  تدقُع يف  يتلا  ةيقيرفألا  ةمقلا 

يتلا ةفيعضلاو  ةريغصلا  لودلا  نأ  ىلإو  ةيلودلا ، تاقالعلا  ىلع  ةوقلا  ةسايس  ةنميه  »

لخدتلاو ناودعلاب  ديدهتلل  ضرعتت  ةعومجملا ، ءاضعأ  نم  ىمظعلا  ةيبلغألا  لكشُت 

ةيادب يفو  . (486)« مهتاءالمإو ءايوقألاو  ءاينغألا  طوغض  فونصو  زازتبالاو  بيرختلاو 

ىلإ هيعس  نع  يلختلاب  َبرغلا  ينطولا  رمتؤملل  ةيملاعلا  ةنجللا  تبلاط  تاينيعستلا ،

تاقالع قيقحتب  ةليفكلا  لبسلا  عجنأ  يه  هذهف  شياعتلاو ؛ عونتلاب  رارقإلاو  ةنميهلا ،

.(487) ثلاثلا ملاعلاو  ابوروأ  نيب  ةديفم 

ىلإ اهراقتفاب  ةبقاعتملا  ةيكريمألا  تارادإلا  ةينادوسلا  ةموكحلا  مهتت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

نأ ىلإ  ةموكحلا  كلت  ريشُتو  .تارادإلا  هذه  عم  لماعتلا  دِّقعُي  ٌرمأ  وهو  ةيقدصلا ،

نم نادوسلا  مسا  عفرب  تدعو  امابوأو -  شوب  َيترادإ  اميس  الو  ةيكريمألا -  تارادإلا 

.لعفت اهنكل مل  باهرإلا ، ىعرت  يتلا  لودلا  ةمئاق 



نيب ريبك  ٌقرف  دجوي  هنأ ال  يترك  يلع  ينادوسلا  ةيجراخلا  ريزو  ركَذ  يفاحص ، ءاقل  يف 

ثدح يف ام  ىلإ  راشأو  مهتادهعت ، ذيفنت  مدعو  نييكريمألا  نيلوؤسملا  تادهعت  عوضوم 

ىلع اًدهاش  تنك  انأ  : » هلوقب روفراد  ةلكشم  ّلحل  اجوبأ  قافتا  عيقوت  دعب  ماع 2007 ،

شوب  ] سيئرلا ركش  .شوب  يكريمألا  سيئرلاو  ريشبلا  سيئرلا  نيب  ينوفيلت  لاصتا 

، ةديدج ةسايس  نالعإب  دعوو  روفراد ، ةلكشم  ّلحل  نادوسلا  نواعت  ىلع  ريشبلا  سيئرلا ]

نولوؤسم ءاجو  .كلذ  ريغو  تادعاسم ، ميدقتو  ةيسامولبدلا ، تاقالعلا  ةداعإو 

.(488)« اهسفن ةيحرسملا  ترركتو  امابوأ ، ءاج  ىتح  .اًئيش  عمسن  ملو  اوبهذو ، نويكريمأ 

ةمئاق نم  نادوسلا  مسا  عفر  ةلِّثمتملا يف  اهدوعوب  ءافولاب  ةدحتملا  تايالولا  يترك  بلاطو 

.يداصتقالا راصحلا  عفرو  باهرإلا 

نادوسلا بونج   3 -
طغض تاعومجمو  سرغنوكلاو  نبالا  شوب  ةرادإ  اهلبق  نمو  امابوأ ، ةرادإ  تعس 

لصفل يكريمألا  دهجلا  أدبي  ملو  .نادوسلا  بونجل  سلس  لاصفنا  نيمأت  ىلإ  ةفلتخم ،

، نيرشعلا نرقلا  تاينينامث  ىلإ  دوعي  هنإ  لب  ذاقنإلا ، ةموكح  دهع  يف  نادوسلا  بونج 

لَقنو ةفلتخملا ، يعاسملا  قَّسن  يذلا  كرحملا  بلقلا  تلّكش  ةريغص  ةعومجمب  أدب  نيح 

قافتال تدَّهم  يتلا  ىلوألا  ةوطخلا  ترهظو  . (489) ةيمسرلا ةسسؤملا  لخاد  ىلإ  مامتهالا 

ةيجيتارتسالا تاساردلا  زكرم  اهفلك  لمع  ةعومجم  هتردصأ  ريرقت  لكش  يف  مالسلا 



لمعلا ةعومجم  يف  كراشو  . (490) نادوسلا هاجت  ةسايس  دادعإب  نطنشاو  يف  ةيلودلاو 

نومتهم يندملا  عمتجملا  تامظنم  نوطشانو يف  نوقباس  نويسامولبدو  ءاربخو  نويسايس 

.ينادوسلا نأشلاب 

برحلا فقو  اًحاجن يف  قّقحت  هئاوتحاو مل  نادوسلا  لزع  ةسايس  نأ  ىلإ  ريرقتلا  راشأ 

نم هلّثمي  امل  نادوسلا ، لهاجتت  نأ  ةدحتملا  تايالولا  نكمي  هنأو ال  ةموكحلا ، ليدبت  وأ 

، نادوسلا يف  نيماظنب  ةدحاو  ةلود  ةماقإب  ريرقتلا  ىصوأو  .ةينمأو  ةيناسنإ  حلاصم 

.مالسلا ةيلمع  ةدناسمل  ينادوسلا  راوجلا  لودو  جيورنلاو  ةدحتملا  ةكلمملا  عم  لمعلاو 

ةيلاقتنالا ةرتفلا  نابإ  نادوسلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  رابك يف  نولوؤسم  راز  ددصلا ، اذه  يفو 

ليبس ىلع  .قافتالا  مهمعد  ديكأتل  ماع 2005 ، يف  مالسلا  قافتا  عيقوت  تبقعأ  يتلا 

رياربف طابش / موطرخلا يف  ةرايزب  غريبنياتش ، سميج  نم  ًالدب  ةيجراخلا ، ريزو  ماق  لاثملا 

.2011

، يريك نوج  اهب  ماق  يتلا  ةرايزلا  كلت  نييكريمألا  نيلوؤسملا  رابك  تارايز  مهأ  نم 

مث خويشلا ، سلجم  يف  ةيجراخلا  تاقالعلا  ةنجل  يف  اًوضع  ناك  امدنع  ةيجراخلا ، ريزو 

بطاخ ريصملا ، ريرقت  يف  ءاتفتسالا  مويو  .تارم  عبرأ  نادوسلا  راز  ثيح  اهل ، اًسيئر 

، ريك افلس  بونجلا  سيئر  هراوج  ىلإ  ناكو  نادوسلا ، بونج  يف  ةسينك  نم  نييبونجلا 

امب يريك  مهرَّكذ  ذإ  لاصفنالل ؛ تيوصتلا  ىلع  ٌّثحو  ةيزمر  ةلالد  ةبطاخملل  ناكو 

سرغنوكلاو امابوأ  سيئرلا  ةكراشم  نع  مهل  َّربعو  داهطضاو ، رامعتساو  ّقِر  نم  هوَناع 



معد مكيلإ  لقنأل  رخفلاب  رعشأ  : » لاقو .لبقتسملا  يف  مهتاعلطت  يكريمألا  بعشلاو 

.(491)« ةديدجلا مكتمأ  ءانب  لجأ  نم  مكدهجل  يوقلا  ةدحتملا  تايالولا 

يريك ءاج  سكيليكيو ، عقوم  هرشن  ةيرابختسالا ، روفتارتس  ةكرش  نم  ريرقتل  اًقفو 

ةموكحلل يكريمأ  ضرَعب  ربمفون 2010 ، يناثلا / نيرشت  نيب 5 و7  موطرخلا ، هترايز  يف 

لباقم يف  باهرإلل ، ةيعارلا  لودلا  ةمئاق  نم  نادوسلا  مسا  عفر  يف  لِّثمتم  ةينادوسلا 

بونج يف  ريصملا  ريرقت  ّقح  نأشب  ءاتفتسا  ءارجإ  ىلع  ةينادوسلا  ةموكحلا  ةقفاوم 

ةماعلا ةيعمجلا  تاسلج  شماه  ًالثامم يف  اًضرع  مّدق  دق  ناكو  .هجئاتن  لوبقو  نادوسلا ،

طابترالا ّكف  هدافم  اًديدج  اًرمأ  فاضأ  يريك  هب  ءاج  يذلا  ضرعلا  نكل  ةدحتملا ، ممألل 

عم روفراد ، يف  مالسلا  ةيلمع  يف  روطت  ثودحو  ةمئاقلا  نم  نادوسلا  مسا  عفر  نيب 

.(492) اهنم همسا  عفر  ةيلمع  عارسإلا يف 

نيمألا ةياعرب  ىوتسملا  عيفر  عامتجا  كرويوين  دِقُع يف  ربمتبس 2010 ، لوليأ / يف 24 

ريزو ركذ  ددصلا ، اذه  يفو  .مالسلا  قافتا  ذيفنت  ريس  ةشقانمل  ةدحتملا  ممألل  ماعلا 

مكارتلا ريغ  ديدج  هيف  نكي  مل  انعقوت ، امك  ءاج  كرويوين  عامتجا   » نأ ينادوسلا  ةيجراخلا 

ىلع اوزكر  مه  تبرتقا ، ملاعلا  ةياهن  نأكو  نييكريمألا ، تاحيرصت  ريغو  يمالعإلا ،

مهو .نييبونجلل  ريصملا  ريرقت  انمازتلا  انلعأ  انُك  ةريثك ، تاونس  ذنم  نحنو ، .ءاتفتسالا 

نإ مهل  انلق  نحنو  لاصفنالا ، عم  تءاج  اذإ  ءاتفتسالا  ةجيتن  لبقن  نل  اننأ  نم  نوقلق 

.(493)« هجئاتن لبقي  نأ  دب  ريصملا ال  ريرقت  لبقي  يذلا 



ةلودلا روطت  نيمأت  ىلع  نادوسلا ، بونج  لاصفنا  دعب  امابوأ ، ةرادإ  ّمه  َّبصنا 

ةموكح فقوو  لاصفنالا ، ديعُب  جيلجه  ةقطنم  يف  يركسعلا  عازنلا  دعبو  .ةديلولا 

رحبلا لحاس  ىلع  ءانيملا  ىلإ  نادوسلا  ربع  هلقنت  يتلا  بيبانألا  ربع  طفنلا  ّخض  بونجلا 

نيدلبلا نيب  ةقالعلا  عيبطتل  اًقافتا  نادوسلا  بونجو  نادوسلا  اتموكح  تعَّقو  رمحألا ،

ينادوسلا ةيجراخلا  َريزو  نوتنيلك  ةيجراخلا  ةريزو  تقتلا  امدنعو  .طفنلا  ّخض  فانئتساو 

يف ابابأ  سيدأ  ةيبويثإلا  ةمصاعلا  يف  ناتلودلا  هتعقو  يذلا  قافتالاب  تبَّحر  يترك ، يلع 

نيب اياضق  نم  َيقب  ام  ّلح  ىلع  لمعلا  ةرورض  ىلإ  تراشأو  ربمتبس 2012 ، لوليأ /

.(494) نادوسلا بونجو  نادوسلا  يتيروهمج 

تايلآلاو لئاسولا  اًيناث :
صاخلا ثوعبملا  ةيلآ   1 -

عم لماعتلل  نيصاخلا  نيثوعبملا  مادختسا  ىلإ  ةبقاعتملا  ةيكريمألا  تارادإلا  تدمع 

؛ ةريبك ةنورم  ىلع  هئاوطنا  ببسب  مادختسالا  اذه  ىلإ  ةفلتخملا  تارادإلا  حنجتو  .نادوسلا 

امك .ءارفسلا  نييعت  فالخ  ىلع  خويشلا ، سلجم  ةقفاوم  بلطتي  صاخ ال  ثوعبم  نييعتف 

نأ اًضيأ  هلو  اًيموكح ، اًفظوم  وأ  اًيداع  ًانطاوم  ةفيظولا  هذه  نيعُي يف  نأ  نكمي  سيئرلا  نأ 

اًبودنم وأ  اًضوفم  وأ  اًريفس  صاخلا  ثوعبملا  نوكي  نأ  نكميف  ءاشي ، بقل  يأ  هيلع  قلطُي 

.اًصاخ



اًصاخو اًريبك  اًمامتها  بلطتت  ةددحم  تاعوضوم  دوجو  ىلإ  صاخ  ثوعبم  نييعت  ريشي 

عوضوملا نأش  نم  يلعُي  نأ  صاخ  ثوعبم  ةيمست  نأش  نمو  .ةدودحم  ةينمز  ةرتف  يف 

ال صاخلا  ثوعبملا  ةمهم  نأ  نيقباسلا  نيصاخلا  نيثوعبملا  ضعب  ىريو  . (495) حورطملا

الف نيصاخلا ، نيثوعبملا  نييعت  امأو  . (496) تافلاحت ءانب  لب يف  تاسايس ، عضو  لّثمتت يف 

.مهنأشب ةددحم  ةسايس  دجوت 

وهف لوألا ، امأف  نيرمأ : مدخيل  ةينادوسلا  ةلاحلا  نيصاخلا يف  نيثوعبملا  مادختسا  ءاج 

سيئرلا نأ  ىلع  ًالاد  اًرُّوصت  ةفلتخملا  طغضلا  تاعومجملو  يكريمألا  روهمجلل  سكعي 

تقولا يف  سكعي ، وهف  رخآلا ، امأو  .اًصاخ  اًمامتها  ينادوسلا  نأشلا  يلوُي  يكريمألا 

ةراشإ اذه  يفو  ريفسلا ، نود  ىوتسم  ىلع  موطرخلا ، يسامولبد يف  ليثمت  ىلع  ًءاقبإ  هسفن ،

ىلوت امدنعو  .ةيعيبطلا  اهتلاح  ىلإ  ُدعب  لصت  نيدلبلا مل  نيب  ةيسامولبدلا  تاقالعلا  نأ  ىلإ 

توكس دعاقتملا  لارنجلا  سرام 2009 ، راذآ / يف 17  ّنيع ، مكحلا  امابوأ  سيئرلا 

.نادوسلا ىلإ  اًصاخ  اًثوعبم  نشيرغ 

عم ددشتلا  يه  ةديدجلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  ةين  نأ  ديفت  ةلاسر  هنأب  نشيرغ  نييعت  ِّرسُف 

ةرادإلا تدارأ  ام  سكع  ىلع  نشيرغ -  اهعبتا  يتلا  ةسايسلا  نأ  ريغ  ، (497) موطرخلا

، ةينادوسلا ةموكحلا  عم  لهاستلاب  مُّهتاف  ةلدتعم ، تناك  طغضلا -  تاعومجمو  ةيكريمألا 

باكتراب سيئرلا  ىلإ  ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  نم  ماهتا  هيجوت  نإ  لاق  نيح  اميس  الو 

روفاد ىرج يف  ام  نأ  ركذ  هنأ  امك  .هلمع  قوعيس  ةيعامجلا  ةدابإلاو  ةيناسنإلا  دض  مئارج 



ةدحتملا تايالولا  ةبودنم  سيار ، نازوس  تدبأو  .ةيعامجلا  ةدابإلا  راثآ  وه  ماع 2010  يف 

ةيجراخلا ةرازو  لعج  يذلا  رمألا  حيرصتلا ، اذه  نم  اهضاعتما  ةدحتملا ، ممألا  يف 

فصُو امك  .ةرمتسم  لازت  ال  تناك  روفراد  يف  ةيعامجلا  ةدابإلا  نأ  حِّرصت  ةيكريمألا 

.(498) ةينادوسلا ةموكحلا  ةلامتسال  ةرَزجلا  ةسايس  دامتعاب  بلاط  هنأل  ةجاذسلاب ، نشيرغ 

ءاهنإ عارسإلا يف  رشابم يف  ٌرثأ  ةينادوسلا  ةموكحلا  نم  ةلدتعملا  نشيرغ  فقاومل  ناك 

اًثوعبم ( P. Lymaan  ) ناميل نوتسنيرب  ريفسلا  ّنيُع  سرام 2011 ، راذآ / يفف 31  هتمهم ؛

هتلاقتسا مدق  مث  نادوسلاب ، هتمهم  نيماع يف  وحن  ناميل  ىضمأو  .نشيرغ  نم  ًالدب  اًصاخ 

(D. Booth  ) ثوب دلانود  ريفسلا  ةمهملا  هذه  يف  هفَلخو  سرام 2013 . راذآ / يف 22 

هحنم ةينادوسلا  ةموكحلا  تضفر  نأ  دعب  سطسغأ 2013 ، بآ / يف 28  ّنيُع  يذلا 

تايالولل رود  يأ  تنهرو  ربمفون 2013 ، يناثلا / نيرشت  يف  اهدالب ، ةرايزل  ةريشأت 

.نيدلبلا نيب  تاقالعلا  عيبطتب  نادوسلا  ةدحتملا يف 

رود يأ  نأ  قيدصلا  ركب  وبأ  ريفسلا  ةينادوسلا  ةيجراخلا  مساب  قطانلا  حَّرص 

تاقالع اهتماقإب  طبترم  نادوسلا ، يف  رارقتسالاو  مالسلا  دهج  يف  ةدحتملا  تايالولل 

تاقالعلا حالصإ  يعاسمب  نطنشاو  أدبت  نأ  يقطنملا  نم  نإ  لاقو  .موطرخلا  عم  ةيعيبط 

يف اهتشقانم  ىلإ  ثوب  ىعسي  يتلا  تافلملا  نع  ظَّفحتت  هدالب  نأ  ركذو  .نيدلبلا  نيب 

، ةرهاقلاو ابابأ  سيدأ  ةيبويثإلا  ةمصاعلا  راز  دق  يكريمألا  ثوعبملا  ناكو  . (499) موطرخلا

ةموكحلا عم  فالخلا  نأ  ريغ  .ابوجو  موطرخلا  لمشت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  ةلوج  يف 



قيلعت ىلإ  ىَّدأ  مهءاقل ، بلط  نيذلا  نيلوؤسملاو  ةرايزلا  لامعأ  لودج  نأشب  ةينادوسلا ،

.ةرايزلا

راطقألل ةرباعلاو  ةيلحملا  ةرصانملا  تاكبش   2 -
ىلع طغضلا  يف  ًامساح  ًالماع  راطقألل  ةرباعلا  ةرصانملا  تاكبش  نيوكت  لّكش 

.روفرادو نادوسلا  بونج  يتيضق  اميس يف  الو  ةدحتملا ، تايالولا  ةينادوسلا يف  ةموكحلا 

مئارجلا تنّكمو  .روفراد  عوضوم  ىلع  تاكبشلا  هذه  تزَّكر  بونجلا ، لاصفنا  دعبو 

قوقح لاجم  يف  نيطشانلا  نم  ةعساو  تاعاطق  ةئبعت  نم  روفراد  يف  تبكُترا  يتلا 

نم ةعومجمو  رجهملا ، يف  روفراد  تاميظنت  ضعب  نم  تاكبشلا  هذه  نّوكتتو  .ناسنإلا 

.اهجراخو ةدحتملا  تايالولا  لخاد  نم  نيرصانملا 

.تاكبشلا هذه  لثمل  زربألا  جذومنألا  ( Save Darfur « ) روفراد اوذقنأ   » فلاحت لكشُي 

نم لمعت  تناك  يتلا  ةيسنكلا  تامظنملا  نم  ىلوألا ، هتيادب  يف  نّوكت ، دق  فلاحتلا  ناكو 

فلاحت  » لثم تامظنم ، هيف  تكراشو  تاينيعستلا ، فصتنم  ذنم  نادوسلا  بونج  لجأ 

ةكراشمب نادوسلا » ةلمح   » تئِشنُأو يملاعلا ،» يحيسملا  نماضتلا  ةمظنم  و« نادوسلا »

« ةيكريمألا ةيدوهيلا  ةيملاعلا  تامدخلا  و« تسوكولوهلا » فحتم   » لثم ىرخأ  تامظنم 

ويلوي زومت / يف  روفراد » اوذقنأ   » فلاحت نِّوكتل  (، American Jewish World Service)

.2004



يف رارقلا  يذختم  ىلع  طغضلا  يف  ةلّثمتملا  هفادهأ  قيقحت  لجأ  نم  فلاحتلا  لمع 

ةئبعتب فلاحتلا  ماقو  .ةينادوسلا  ةموكحلا  هاجت  مساح  ءارجإ  قيقحتل  ينادوسلا  نأشلا 

، ةددحم ةحيرش  لّثمي  هنأ  ىلع  فنصُي  ال  ىتح  عمتجملا  نم  ةعونتم  تائف  طسو  ةعساو 

تاعامج اهمدختست  يتلا  عبرألا  لئاسولا  ىدحإ  مدختسي  نأ  نم  هنكمي  يذلا  رمألا 

، لاملا تناكف : ىرخألا  ثالثلا  لئاسولا  امأ  .ةيلعافب  نيبخانلا ) طغض   ) طغضلا

.(500) ةعومجملا لخاد  يميظنتلا  كسامتلاو  رشابملا ، طغضلاو 

ةلمح روفراد » اوذقنأ   » فلاحت اهمدختسا  يتلا  ةرثؤملا  نيبخانلا  طغض  ةلثمأ  نم 

لجأ نم  توص  نويلم   » ةلمحو سرادملا ، ترشتنا يف  يتلا  روفراد » لجأ  نم  تارالود  »

نم هيلع  طغضلل  شوب  سيئرلل  ةقاطب  نويلم  لاسرإ  ىلإ  تفده  ةلمح  يهو  روفراد ،»

، ةريخألا اهماوعأ  يف  روفراد ، ةيضق  تحضأ  ةمث  نمو  . (501) روفراد نأشب  كّرحتلا  لجأ 

.بونجلا ةيضق  لحم  لحتل  ةيلخاد ، ةسايس  ةيضق 

سرغنوكلا فقوم   3 -
، نيبخانلا لالخ  نم  طغضلا  ةليسو  ىلع  ةمئاق  ةرصانملا  تاكبش  ةيجيتارتسا  تناك  امل 

نإف نيماع ، لك  يرجت  خويشلا  سلجم  ثلثل  ديدجتلاو  باونلا  سلجم  ةرود  تناك  املو 

لكشيو .يذيفنتلا  زاهجلا  نم  نيبخانلا  طغضب  رُّثأتلل  ةضرع  رثكأ  نوكي  سرغنوكلا 

ةسسؤملا هنأل  فده ، وهف  .ٍنآ  ةليسوو يف  اًفده  ةرصانملا  تاكبش  ىلإ  ةبسنلاب  سرغنوكلا 



وهو .يبعشلا  يأرلا  نع  ِّربعتو  راصحلاو  ةعطاقملا  تاعيرشت  ردصُت  يتلا  ةيعيرشتلا 

.ةسائرلا ىلع  طغضيو  عمتجملا  طسو  ةئبعتلا  زِّزعي  هنأل  ةليسو ،

اًقستم ّلظو  ةينادوسلا ، ةموكحلل  اًضراعم  ذاقنإلا  مكُح  ةرتف  لاوط  سرغنوكلا  ّلظ 

ةموكحلل ضراعملا  هلمعو  هطاشن  طغضلا يف  تاعامج  تاسرامم  سكعنتو  .هتضراعم  يف 

تزربو .اهردصي  يتلا  تارارقلاو  نيناوقلاو  عامتسالا  تاسلج  يف  لّثمتملا  ةينادوسلا 

ناجل ىدحإ  تناكو  تاينيعستلا ، نم  يناثلا  فصنلا  يف  ربكأ  ةروصب  ةضراعملا  ةريتولا 

ثَّدحت ذإ  بالقنال 1989 ؛ يحورلا  بألا  يبارتلا -  نسح  ىلإ  تعمتسا  دق  سرغنوكلا 

.ايقيرفأ ةيمالسإلا يف  تاكرحلا  طاشن  نع 

ناجل نم  نيتنجَِلل  ةكرتشم  عامتسا  ةسلجب  سرغنوكلل  ضراعملا  طاشنلا  أدب 

تاسلج رركتتو  سرام 1996 . راذآ / تدقُع يف 13  نادوسلا  ِّقرلا يف  نع  سرغنوكلا 

ىلإ ناجللا  ءاضعأ  عمتسي  بلغألا  يفو  نادوسلا ، نع  سرغنوكلا  اهدقعي  يتلا  عامتسالا 

يترك يلع  ينادوسلا  ةيجراخلا  ريزو  ىريو  . (502) ةينادوسلا ةموكحلل  ةئوانم  تايصخش 

نمو يبوللا ، تايعمج  لالخ  نم  سرغنوكلا  نم  رادُت  نادوسلا  هاجت  ةيكريمألا  ةسايسلا  نأ 

نإ لوقن  نأ  نم  انعنمي  ال   » رمألا اذه  نكل  تاديازمو ، تاكرحتو  تاروانم  لالخ 

ةيقيقحلا ةيكريمألا  حلاصملا  ّقحو  ةقطنملا  قحو  انِّقح  أطخ يف  انوحن  ةيكريمألا  ةسايسلا 

.(503)« اهسفن



ةيميلقإلا تاسسؤملا  ربع  لمعلا   4 -
لود عم  قيسنتلاو  ةيميلقإ ، تامظنم  لالخ  نم  لمعلا  ةينادوسلا  ةموكحلا  ترثآ 

تايقرب بسحبو  .ةدحتملا  تايالولا  ةدايقب  ةيبرغلا  ةلمحلا  ةهجاومل  ةيقيرفأو ، ةيبرع 

باكتراب ريشبلا  رمع  َسيئرلا  ةيلودلا  تايانجلا  ةمكحم  ماهتا  راثآ  نم  نإف  سكيليكيو ،

ةيبرعلا لودلا  مظعم  ةدناسمو  هل ، ئوانملا  ركسعملا  يف  برغلا  فوقو  برح ، مئارج 

ةيممأ مالس  ظفح  تاوق  ْرشن  ناك  نأ  دعبو  . (504) هفقوم ىَّوق  يذلا  رمألا  هل ، ةيقيرفألاو 

تحجنو تاوقلا ، هذه  لثم  رشن  ةينادوسلا  ةموكحلا  تضفر  ةيبرغلا ، لودلا  فده  وه 

داحتالا عم  قيسنتب  ةيمالسإ ، لود  نمو  ةيقيرفأ ، تاوق  نم  ةنّوكم  ةليدب  تاّوق  رشن  يف 

عم تاثداحم  دعب  وينوي 2011 ، ناريزح / يف  ةينادوسلا ، ةموكحلا  تقفاو  امك  .يقيرفألا 

ىلعو حالسلا ، ةعوزنم  ةقطنم  ييبأ  لعج  ىلع  يقيرفألا ، داحتالا  ةياعرب  نادوسلا  بونج 

.نادوسلا بونجو  نادوسلا  نيب  اهيف  عزانتملا  ةقطنملا  ةيبويثإ يف  تاوق  رشن 

اهتالّوحتو نيدلبلا  نيب  ةقالعلا  تامس  اًثلاث :
اهلبقتسمو

ةقالعلا تامس   1 -



ةسايس ةيضق  نم  ينادوسلا  نأشلا  لَّوحت  ةرصانملا ، تاكبشل  عساولا  طاشنلا  ببسب 

ةيناسنإلاو ةيسايسلاو  ةيلخادلا  يحاونلا  نم  يكريمأ  نأش  ىلإ  ةريغص  ةلود  هاجت  ةيجراخ 

نم ةينطولا  دودحلا  نوزواجتم  نويسايس  نوطشان  هب  ماق  يذلا  كيبشتلا »  » نّكمو . (505)

ةئيبلا يف  لعافتت  يتلا  كلتو  ةينادوسلا ، ةيلخادلا  ةسايسلا  اياضق  ضعب  نيب  طبرلا 

نيب ةقالعلا  روطت  طابترا  ىلإ  نيتئيبلا  اياضق  نيب  طبرلا  اذه  ىَّدأو  .ةيكريمألا  ةيلخادلا 

هاجت ةيكريمألا  ةسايسلا  يف  ريثأتلاب  نيينعملا  نيلعافلا  نيب  ةيلخادلا  تالعافتلاب  نيدلبلا 

تادنجألا نمض  روفراد  ةيضق  لعج  يف  ةرصانملا  تاكبش  تحجن  امك  .نادوسلا 

عضو اذكهو  . (506) اهربانمو ةيملاعلا  ةسايسلا  تامظنمو  مالعإلا  لئاسو  يف  ةرضاحلا 

اًصوصخ يف يسايسلا ، اهكّرحت  ةينادوسلا يف  ةموكحلا  ةردق  ىلع  اًديق  ةيملاعلا  وحن  لوحتلا 

.ةيسامولبدلاو ةيسايسلا  اهتاردق  ةيدودحم  ِّلظ 

ةسايسلاب نيينعملا  تاعامجلاو  دارفألا  نأ  نيدلبلا  نيب  تاقالعلا  لاح  جئاتن  نم 

نم مغرلا  ىلعو  .لقأ  رودب  تماق  ةيلكيه  لماوع  لباقم  يف  اًريثأت ، رثكألا  مه  ةيجراخلا 

لماوعلا هذه  نإف  هيف ، ينيصلا  ذوفنلا  يمانتو  هدراومو  نادوسلا  عقوم  ةيمهأ  ىلإ  ةراشإلا 

طغض يف  تزَّكر  يتلا  ةرصانملا  تاكبش  طاشنب  ةنراقم  اًيوناث ، اًرود  ذخأت  ةيلكيهلا 

ةيميق اًداعبأ  ةمدختسم  تاسايسلا ، يعناصو  رارقلا  يذختم  ىلع  اًرشابم  اًطغض  نيبخانلا 

.(507) صاخ وحن  ىلع  تايلقألا  ةلماعمو  ناسنإلا  قوقحب  ةقلعتم  اًراكفأو 

ىلإ يمتنت  ةفلتخم  تاعاطق  نم  ةرصانم  دادعأ  ةئبعت  ىلع  ميقلا  مادختسا  دعاس 



سفانتلا ةعيبط  يف  لُّوحت  نم  اهعبت  امو  ةدرابلا  برحلا  ءاهتنا  لعلو  .يكريمألا  عمتجملا 

، ةيجيتارتسويجلا عقاوملا  ىلع  بلاكتو  بعر ، نزاوتو  يوون ، حلست  قابس  نم  يلودلا 

، ةمعانلا ةوقلا  لئاسو  مادختساو  دراوملاو ، قاوسألا  ىلع  بلاكت » و« يراجت ، سفانتو 

اميس الو  ناسنإلا ، قوقح  اياضق  ىلإ  هابتنالا  ّدش  نم  ةرصانملا  تاكبش  نّكم  هلك  كلذ 

.روفراد ةمزأ  لثم  ةيملاع  ةمزأ  ىلإ  اياضقلا  هذه  لوحتت  امدنع 

ةقالعلا تالوحت   2 -
هذه تناك  نأ  دعب  اهيلع ، أرط  لُّوحت  دوجو  ىلإ  نيدلبلا  نيب  ةقالعلا  تاروطت  ريشت 

.(Foreign Policy Orientation  ) ةيجراخلا ةسايسلا  تاهجوت  ىلع  زيكرتلاب  ةرثأتم  ةقالعلا 

ةيجراخلا ةسايسلا  تارارقل  ةذختملا  ةبُخنلا  كاردإ  ةقيرط  ىلإ  تاهجوتلا  هذه  ريشتو 

ءانبو زايحنالا  مدعو  لازعنالا  ةروكذملا  تاهجوتلا  ةلثمأ  نمو  .هيف  اهدالب  رودو  ملاعلل 

سكعت تاينيعستلا  ةياهن  ىتح  ةينادوسلا  ةموكحلا  تاهجوت  تناكو  . (508) تافلاحت

، ةدحتملا تايالولا  امأ  .ةيبرغلا  ةنميهلا  دض  ًالعافتو  نيفعضتسملا ،»  » عم ربكأ  ًالعافت 

.هناريج ةطاسوب  نادوسلا  ءاوتحا  ىلع  لمعلا  ىلإ  تعسف 

، تاينيعستلا ةياهن  دعب  ةينادوسلا  ةيجراخلا  ةسايسلل  مكاحلا  راطإلا  تايولوأ  لّدبت  عم 

/ لوليأ ثداوح  دعب  باهرإلا  دض  برحلا  ةدحتملا يف  تايالولا  عم  نادوسلا  نواعتو 

سيل كولسلا  اذه  نأ  ريغ  .كولسلا  ىلإ  تاهجوتلا  نم  زيكرتلا  لَّوحت  ربمتبس 2001 ،



نأ ىرت  ةيكريمألا  ةموكحلاف  يلخادلا ؛ نأشلاب  ينعم  وه  لب  ةيجراخلا ، ةسايسلاب  اًطبترم 

يف يلخادلا  يسايسلا  ةينادوسلا  ةموكحلا  كولس  وه  نيفرطلا  نيب  ةقالعلا  عيبطت  قوعم 

نيب ةقالعلا  نأ  ةينادوسلا  ةموكحلا  ىرت  نيح  يف  ةيلخادلا ، اهتامزأو  اهينطاوم  عم  اهلماعت 

ءافو مدعو  ةدحتملا ، تايالولا  لخاد  طغضلا  تاعومجم  ةنيهر  تحضأ  نيدلبلا 

اياضق نيب  اًطابترا  يلخادلا  كولسلا  لوحتلا يف  سكعيو  .اهتادهعتب  ةيكريمألا  تارادإلا 

نأ كلذ  ةريغصلا ؛ لودلل  ةيجراخلا  ةسايسلا  ىلإ  ةبسنلاب  لخادلا  اياضقو  جراخلا 

جراخلا ىلإ  ةهجوملا  اياضقلا  ىلع  اًركح  تداع  ام  لودلا  هذه  لثمل  ةيجراخلا  ةسايسلا 

.(509)

لمعلاو باهرإلا ، ةبراحم  يف  ةيلاحلا ، ةرتفلا  يف  نادوسلا ، ةيكريمألا يف  حلاصملا  زكرتت 

نأ ىلإ  يعسلا  نع  ًالضف  برحلا ، هذه  اًكيرش يف  نوكي  يك  دلبلا  اذهل  ربكأ  رود  داجيإ  ىلع 

نادوسلا تاعازن  طبارتت  ددصلا  اذه  يفو  .ةقطنملا  تاعازن  يف  يباجيإ  رود  هل  نوكي 

مأ يف يقيرفألا  لحاسلا  كلذ يف  ناكأ  هل ، ةرواجملا  قطانملا  تاعازنو  ةيلخادلا  هبورحو 

ةيضق رهظتف  ةيميقلا ، حلاصملا  ىوتسم  ىلع  امأ  .يقيرفألا  نرقلا  وأ  تاريحبلا  ةقطنم 

اذإ نكل  .حلاصملا  هذه  لخادتت  اًنايحأو  .مكحلا  اياضقو  نادوسلا  يف  ناسنإلا  قوقح 

نع مجنيس  ذئنيحو  ةيميقلا ، حلاصملا  راسحنا  ىلإ  يّدؤت  امبرف  باهرإلا ، تايلمع  تمانت 

نيح ةدرابلا  برحلا  مايأ  يف  اهتريسو  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  نيب  قاستا  كلذ 

ةيطلستلا ةمظنألا  نم  ددع  عمو  ايقيرفأ ، بونج  يرصنعلا يف  لصفلا  ماظن  عم  تنواعت 



.ةيعويشلا ءاوتحا  لجأ  نم 

ةقالعلا لبقتسم   3 -
رتوتلا اذه  تاجرد  دادزت  دقو  ةدحتملا ، تايالولاو  نادوسلا  نيب  ةقالعلا  رتوتلا  دوسي 

وأ نيفرطلا ، نيب  ةقالعلا  يف  ةرثؤملا  اياضقلا  تابلقتل  اًقفو  رخآ ، ًانيح  ضفخنتو  ًانيح 

تاءاقللا يفف  ةسايسلا ؛ نع  ريبعتلا  ىلوتت  يتلا  ةيكريمألا  ةيموكحلا  ةسسؤملا  ىلإ  اًدانتسا 

سكعت ةيكريمأ  تاحيرصت  يتأت  نيدلبلا ، يف  نييذيفنت  نيلوؤسم  نيب  دَقعُت  يتلا  ةرشابملا 

ةيكريمألا هتريظنو  يترك  يلع  نيب  عامتجا  بقع  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .عيبطتلا  يف  ةبغر 

عيبطت ةيمهأ  نع  ناريزولا  برعأ  ربمتبس 2012 ، لوليأ / يف  نوتنيلك ، يراليه 

.(510) اهزيزعتو امهنيب  تاقالعلا 

ةرملا يه  هذه  نإ  يترك  يلع  لاق  ىريك ، نوج  ةيجراخلا  ريزو  نيب  رخآ  ءاقل  بقع  يف 

عم تاقالعلا  نيسحت  ةدحتملا يف  تايالولا  ةبغر  ةحضاو  ةروصب  اهيف  عمسن  يتلا  ىلوألا 

ءاقللا اذه  ناكو  . (511) ةيكريمألا ةموكحلا  دنع  ةيقيقح  ةبغر  لّثمي  هانعمس  امو  نادوسلا ،

، ابابأ سيدأب  ويام 2013 ، رايأ / يف  تدقُع ، يتلا  ةيقيرفألا  ةمقلا  شماه  يف  ىرج  دق 

.هدالب ًالّثمم  ةيقيرفألا  ةمقلا  يف  كراش  يذلا  يكريمألا  ةيجراخلا  ريزو  نم  بلط  ةجيتن 

نمو ةرصانملا  تاكبش  نم  ةيكريمألا  ةرادإلا  اهل  ضرعتت  يتلا  طوغضلا  نأ  ودبيو 

ةيطارقوريبلا تارادإلا  عم  قفاوتلاب  اًطبترم  نادوسلا  عم  ةقالعلا  عيبطت  لعجت  سرغنوكلا 



.ةفلتخملا

ْنإ نادوسلا  عم  عيبطتلا  لبقت  نأ  نكمي  يتلا ال  ةيكريمألا  ةسسؤملا  سرغنوكلا  لظيس 

، يساسأ وحن  ىلع  اهتبيكرت  رييغت يف  ثودح  وأ  موطرخلا ، ةنهارلا يف  ةموكحلا  رييغت  ِرَجي  مل 

تالوادم يف  فقوملا  اذه  حضتيو  .نيبخانلاو  ةرصانملا  تاكبش  طغضل  هضّرعت  ببسب 

عجرتو .هناجل  هاجت  ةيذيفنتلا  تارادإلا  يلوؤسم  تادافإ  يفو  هتارارقو ، سرغنوكلا 

ىلإ ةينادوسلا  ةموكحلا  هاجت  اهدوعو  اهذيفنت  مدعو  ةدِّدشتملا  ةيكريمألا  ةرادإلا  فقاوم 

عم اهتقالع  عيبطت  طبرت  امابوأ  ةرادإ  تناك  نأ  دعبف  سرغنوكلا ؛ طغضل  ةباجتسالا 

ِّقح ءاتفتسا  جئاتن  لوبقو  بونجلا ، عم  مالس  قافتا  ىلإ  لصوتلاب  ةينادوسلا  ةموكحلا 

طورش َددع  ةيكريمألا  ةرادإلا  تداز  اًيناث ، روفراد  مالس يف  قيقحت  مث  ًالوأ ، ريصملا  ريرقت 

ةنجللا مامأ  هتدافإ  ثوب يف  دلانود  صاخلا  ثوعبملا  دروأ  ثيح  ةقالعلا ، كلت  اهعيبطت 

مُّدقت قيقحت  وهو  موطرخلا ، عم  ةيعيبط  تاقالع  ةماقإل  رخآ  اًطرش  ايقيرفأل  ةيعرفلا 

اهتابجاو اهمازتلاو  اهينطاوم ، عم  ةينادوسلا  ةموكحلا  لماعت  ةيفيك  يف  رَّدقُمو  يقيقح 

مكحلا يف  ريبك  قافخإ  دوجو  ىلع  ٌّلاد  رشؤم  نادوسلا  تاعارص  نإ  لاقو  .ةيلودلا 

اياضقلا ضرع  قوعت  نأب  موطرخلل  حمسي  الأ  يلودلا  عمتجملا  ىلعو  دشرو ، ةلادعب 

ةيلخاد ةيوهج  تاعارص  نينادوسلا ، نيلوؤسملا  يأر  بسحب  اهنأ ، رابتعا  ىلع  ةينطولا ،

.(512) ةلوزعم

عاضوألا روطتب  نادوسلاو  ةدحتملا  تايالولا  نيب  ةقالعلا  عيبطت  طبر  نأ  ودبي  اذكه ،



يف يسايس  راوح  تالآمب  ًانهترم  ةقالعلا  هذه  لبقتسم  لعجيس  دلبلا  اذه  يف  ةيلخادلا 

.اًرثعتم أدب  نادوسلا 
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رشع عبارلا  لصفلا 
تامجه 11 دعب  مالسإلاو  برعلا  ةروص 

ملع بتك  ربمتبس 2001 يف  لوليأ /
ةدحتملا تايالولا  ةيديهمتلا يف  عامتجالا 

يماع 2005 و(513)2014 نيب  ةيكريمألا 
زازقلا دايإ  ...... 

 - مهبراشم فالتخا  ىلع  عامتجالا -  ءاملعو  نويسايسلا  نوبقارملاو  نوخرؤملا  رظني 

تايالولا خيرات  يف  ةمساح  ةظحل  اهفصوب  ربمتبس 2001  لوليأ / ثداوح 11  ىلإ 

ترّثأ ثيح  دمألا ، ةديعبلا  اهجئاتن  لصاوت  ببسب  كلذو  ثيدحلا ، ةيكريمألا  ةدحتملا 

.ةيلخادلاو ةيجراخلا  ةدحتملا  تايالولا  تاسايس  ريبك يف  لكشب 

ىلإ ترداب  ذإ  ةيناودع ؛ رثكأ  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  تحبصأ  يلودلا ، ديعصلا  ىلع 

ةحاسلا ىلع  امأ  (. 2003  ) قارعلا برحو  (، 2001  ) ناتسناغفأ برح  نيبرح : نش 

يف مكحتلا  ىلإ  تفده  تاوطخ  ةلسلس  ذاختا  يف  ةيكريمألا  ةموكحلا  تعرشف  ةيلحملا ،

ةثداحلا عوقو  نم  ريصق  تقو  دعب  تردصأ  ثيح  اهديدحتو ، ةيندملا  اهينطاوم  تايرح 

ىرج نكل  اًيدج ، سرغنوكلا  ءاضعأ  هشقانُي  نأ  نود  نم  ( Patriot Act « ) تويرتاب نوناق  »



يذلا نوناقلا  ةءارق  ةصرف  مهيدل  نكت  مل  ءاضعألا  نم  اًريثك  نأب  اًقحال  رارقإلا 

ةملسملا ةعامجلا  نيتيكريمأ : نيتعامج  اًساسأ  تويرتاب » نوناق   » فدهتسا . (514) هوزاجأ

(. نويحيسم مهفصن  نم  رثكأ  نييالم ، ةعبرأ  وحن   ) ةيبرعلا ةعامجلاو  نييالم ) ةعبس  وحن  )

ةريثك تاوطخ  ةدحتملا  تايالولا  ةموكح  تذختاو  ةهبش ، ّلحم  ناتعامجلا  تحبصأ  اذكه 

نم رشع  يداحلا  ثداوح  بقع  .امهنم  لك  دارفأ  طاشن  ديدحتو  امهتبقارم  ىلإ  فدهت 

برعلا باهُرو  ( Islamophobia  ) مالسإلا باهُر  ىرشتسا  ربمتبس ، لوليأ /

ريغ لكشب  نيملسملاو  برعلاب  ةقالع  هل  ام  لك  نم  فوخلا  دعاصتو  (، Arabophobia)

.ةفلتخملا مالعإلا  لئاسو  حوضوب يف  كلذ  ّىلجتيل  قوبسم ،

كولسلا نم  ًانيعم  اًعون  ناضرتفي  برعلا ) باهُرو  مالسإلا  باهُر   ) ناموهفملا ناذه 

فوخلاو ةيهاركلاو  زييمتلاو  زيحتلا  اهنم : برعلاو ، نيملسملا  ناكسلا  دض  هجوملا 

ةئفلا هذه  ىلإ  نيمتنملا  دارفألا  فصو  لالخ  نم  اًعقاو  كلذ  نيعتيو  .ضفرلاو  ءادعلاو 

امك نيينالقع ، ريغو  نويئادبو  نويجمهو  نويناودعو  نويباهرإ  مهنأب  ناكسلا  نم 

.ديدهت ردصم  مهنأ  ىلع  نولَماعيو  يسنجلا  سوهلاب  نومسوي 

ةدايز رثأ  كلذكو  ربمتبس ، لوليأ / موجه 11  رثأ  ميوقت  ىلإ  ةساردلا  هذه  فدهت 

ملع بتك  يف  مالسإلاو  برعلاب  ةقّلعتملا  نوؤشلا  ةيطغت  ىلع  عونتلاو  ةملوعلا  ىوق 

اًرود يدؤت  بتكلا  هذه  نأ  كلذ  ماع 2001 ؛ دعب  ترشُن  يتلا  ةيديهمتلا  عامتجالا 

ةيميلعتلا تارودلا  بذتجت  .ةداملا  هذه  سيردتب  ةقّلعتملا  ةيميلعتلا  ةيلمعلا  يف  اًيروحم 



اهتفلكت عافترا  رظنلاب يف  كلذ  نيبت  نكميو  ةعساو ، تاصصخت  نم  بالطلا  ةيديهمتلا 

نيذلا نيبردملا  نم  اًريثك  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُيو  رالود ، نويلم  وحن  اًيونس  غلبت  يتلا 

اًريثك نودمتعي  مهنأ  ينعي  ام  ةيوناث ، ةناكم  ووذ  وأ  نودجتسم  تارودلا  هذه  نومِّلعي يف 

.ةيميدقتلا ضورعلاو  تارضاحملا  دادعإل  بتكلا  هذه  ىلع 

ةيجهنم يهو  ءاصقتسالا ، لجأ  نم  ىوتحملا  ليلحت  ةيجهنم  ةساردلا  هذه  فّظون يف 

رظنلا ّضغب  صنلا ، ىوتحم  ةسارد  ىلع  اًساسأ  دمتعت  ةيعامتجالا  مولعلا  لقح  ةمهم يف 

ةسيئرلا سيردتلا  بتك  نم  اًباتك  نيرشع  يف  ةساردلا  ثحبتو  .طيسولا  صنلا  نع 

/ لوليأ تامجه 11  دعب  ترشُن  عامتجالا ، ملعل  ةيديهمتلا  تاررقملا  يف  ةمدختسملا 

.(515) ربمتبس

ديعس دراودإو  نودلخ  نبا  ًالوأ :
نبا تامهاسم  شقانت  يهو  اًقباس ، اهانركذ  يتلا  كلت  نم  بتُك  ةسمخ  حسملا  لمش 

نانثا الإ  ثّدحتي  نيح ال  يف  زجوم ، لكشب  هب  ةلصتملا  لوقحلاو  عامتجالا  ملع  نودلخ يف 

نأ ىلإ  ةراشإلا  ردجت  .ةرصاعملا  ةيعامتجالا  ةيرظنلا  ديعس يف  دراودإ  تامهاسم  نع  اهنم 

يريك هفّلأ  يذلا  باتكلا  وهو  نودلخ ، نبا  تامهاسم  ليصفتب  ىنعُي  اهنم  اًدحاو  اًباتك 

.(J. Stein  ) نيتس ليجو  ( K. Ferris  ) سيّريف

ةيزكرملاب نايحألا ، مظعم  يف  ةيعامتجالا ، تايرظنلا  فاصتا  نيتسو  سيّريف  دكؤي 



ةيرظنلل ةيروحملا  راكفألا  ضعب  حُرتقا  عامتجالا ، ملع  ةلاح  نأ يف  اركذو  . (516) ةيبوروألا

لبق كلذو  طسوألا ، قرشلل  ىطسولا  نورقلا  نابإ  ايقيرفأو  ايسآ  نم  لك  ةيعامتجالا يف 

- 1332  ) نودلخ نبا   » نأ نافلؤملا  ركذ  امك  .مياهكرود  ليمإو  ربيفو  سكرام  ةدالو 

ُدحأ وهو  ايقيرفأ ، لامش  رشع يف  عبارلا  نرقلا  شاع يف  ملسم  يبرع  يسايسو  ٌفوسليف  ( 1406

حلطصم هراكتبا  قبسو  ةراضحلا ،] يف   ] اًغلاب اًريثأت  نيرّثؤملا  نييبرغلا  ريغ  نيركفملا 

، ماع وحنب 500  هسفن  عوضوملا  مياهكرود يف  لمع   ʻ يعامتجالا كسامتلا  ʼ وأ  ʻ ةيبصعلا ʼ

ةايح لكشُت  يتلا  ىربكلا  ةيخيراتلاو  ةيعامتجالا  ىوقلا  عوضوم  هتشقانم  تقبس  امك 

ةيتاذلا ةريسلا  نيب  اًعطاقت  ʼ هفصوب عامتجالا  ملعل  لِم  تراويتس  نوج  َةيؤر  دارفألا 

.(517)« ماع ةئمتس  وحنب  كلذو   ʻ خيراتلاو

ةمدقم اهب  فُرتعا  ام  اًردان  نودلخ  نبا  تامهاسم   » نأ نافلؤملا  ركذي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

ًالقح هفصوب  ةراضحلا -  ملع  وأ  هامس ، امك  نارمعلا  ملع  وأ  عامتجالا -  ملعل 

هلمع نع  تنوك  تسغوأ  وه  يسنرف  ملاع  هلانيل  فرشلا  اذهب  ظفُتحا  ذإ  »(518) ؛ ايفرعم

نودلخ نبال  ةروص  اعضو  نيفلؤملا  نأ  ىلإ  ريشن  .نورق  ةعبرأ  دعب  برغلا  ىتأ يف  يذلا 

ةيعامتجالا تاقالعلا  نودلخ  نبا  سردي   : » لوقيف رزتير  جروج  امأ  . (519) راطإ يف 

.(520)« داصتقالاو ةسايسلا  نيب  يتلا  كلت  كلذ  امب يف  ةفلتخملا ،

، قالطإلا ىلع  ةّرم  لوأ  نودلخ  نبا  حرتقي  ستربور : ثيكو  نيتنالاب  نيج  لوقت 

دِّحوي يذلا  نماضتلا  روعش  مهفب  متهيو  يعامتجالا ، ملاعلا  ريسفتل  ةيجهنم  ةبراقم 



لوقت امنيب  . (521) بورحلاو ىربكلا  تاعارصلاب  فصتا  يذلا  هنمز  ةيلَبقلا يف  تاعامجلا 

عامتجا ِملاع  هنأب  فصُوو  يبيرجتلا ، ثحبلا  نع  نودلخ  نبا  عفادي  ّيلوتس : يثاك 

نوجو ريشلوف  سميج  امأ  . (522) مياهكرود نم  رثكأ  يعضو  ىحنم  وذ  زاتمم  يجاتنتسا 

ةهجو نم  بتكو  عامتجالا ، ملع  باّتك  مدقأ  نم  دحاو  نودلخ  نبا   : » نالوقيف توكس 

.(523)« رشع عبارلا  نرقلا  شيعي يف  ملسم  صخش  رظن 

رزتيرل ناباتك  امهو  ديعس ، دراودإ  ركذ  ىلإ  بسحف  ناباتك  ىتأ  ةسمخلا  بتكلا  نم 

، رامعتسالا دعب  امو  ةيلايربمإلاو  رامعتسالا  قايس  ديعس يف  دراودإ  رزتير  شقاني  رفيشو ؛

دعب ام  ةلحرم ]  ] لوانتي يذلا  زربألا  لمعلا  قارشتسالا  ديعس  باتك  ُّدَعُي  : » لوقيو

، ملاعلا نم  يلامشلا  ءزجلا  نع  ةرداصلا  بتكلاو  راكفألا  ةلمج  وه  قارشتسالاو  رامعتسالا ،

هلالغتساو هيلع  ةرطيسلاو  قرشلا  ىلع  ةنميهلل  ةممصملا  ةمظنألا  ساسأ  لكشُت  يتلاو 

.(524)« ةديدعلا هتايلقأب 

ةحورطألا يهو  تاراضحلا ، نيب  مادصلا  قايس  ديعس يف  دراودإ  شقانيف  رفيش  امأ 

نيثحابلا ضعب  ّرسف  فلؤملا : لوقي  .نورخآو  ديعس  اهاّدحتو  نوتغنتنه  اهمّدق  يتلا 

يداحلا نرقلا  علطم  يف  يركسعلا  لالتحالاو  برحلاو  ةيعامجلا  ةدابإلاو  باهرإلا 

تايوهلا تّلح  ةحورطألا  هذه  قفو  . (525)« تاراضحلا مادص   » اهنأ ىلع  نيرشعلاو 

عارصلل سيئرلا  ردصملا  يه  ريصتل  ةيسايسلاو  ةينطولا  تاءالولا  ّلحم  ةينيدلا يف  ةيفاقثلا 

.يلودلا



سيل ميقلا  ىلع  عارصلا  نأ  ىلإ  ديعس ، دراودإ  مهنمو  ةحورطألا ، هذه  ودقتنم  ريشي 

ىلإ ةفاضإ  .تداز  يتلا  يه  فنعلاو  ىضوفلا  ثادحتسا  ىلع  انتردق  نأ  ريغ  اًديدج ، اًرمأ 

ةمخض ةعامج  نمض  مئاقلا  ّداحلا  ماسقنالا  تاراضحلا  مادص  نع  ثيدحلا  يفُخي  كلذ ،

رارغ ىلع  ةملاسملا  ةعزنلا  نم  ةفلتخم ، تامغن  فزعت  لاثملا  ليبس  ىلع  ةيحيسملاف  ام ،

نالك سكولك  وكلا  لثم  ةيرصنعلا  ةيجولويديألا  رصانعلا  ىلإ  (، Quakers  ) زركيوكلا

مادص  » ةلاقم قايسلا  اذه  يف  مدختسا  فلؤملا  نأ  ىلإ  ريشن  انهو  (، Ku Klux Klan)(526)

.(527) ديعس دراودإل  لهجلا »

مالسإلا اًيناث :
يطغت ثيح  نيدلاب ، ةقّلعتملا  اهلوصف  يف  مالسإلا  ةيسيردتلا  بتكلا  هذه  شقانت 

قلعتت تاظحالم  مدقتو  دمحم ، هلوسر  ةايحو  هميلاعت  كلذ  امب يف  هتايساسأ ، تاشقانملا 

، ةكم ىلإ  جحلا  مسومل  اًروُص  بتكلا  ّلج  نمضتي  امك  .ةعيشو  ةنُس  ىلإ  نيملسملا  ماسقناب 

.مالسإلا ميلاعت  نع  ةللضم  تامولعم  ىلع  لمتشت  تاشقانملا  ضعب  نأ  الإ 

نمو ىرخأ ، يف  ةتفالو  طاقنلا  ضعب  يف  ةلِّلضم  نيلسنيه  سميج  ُةشقانم  تناك 

نس و«يف  مالسإلا ،» ةكم  يف  دلو  يذلا  دمحم  سَّسأ  : » امهلوأ نالوق ، ةئطاخلا  طاقنلا 

ميلاعت امك  يحولا  اذه  نِّوُد  اًقحال ، .هللا  نم  يحولا  ىقلت  هنأ  دمحم  ركذ  اًبيرقت ، نيعبرألا 

امأ .ثيدحلاو  نآرقلا  نيب  طلخي  فلؤملا  نأ  انه  نيبتن  . (528)« نآرقلا َيّمُس  باتك  دمحم يف 



،(529)« ةعيشلا تاولص  نع  ةفلتخم  تاولص  ةنُّسلا  عضو  : » لوقتف ةللضملا  ةيناثلا  ةطقنلا 

نأ ىلإ  ةفاضإ  ينُسلا ، ديلقتلل  قحال  تقو  ءاج يف  يعيشلا  ديلقتلا  نأ  ىلإ  فلؤملا  هبنتي  الف 

.اًدج ةفيفط  امهنم  لك  تاولص  نيب  تافالتخالا 

رارغ ىلع  نوملسملا ، دوعي  : » هلوق يف  ىلجتت  فلؤملا  اهدروي  يتلا  ةتفاللا  طاقنلا  امأ 

، رجاه نم  ليعامسإ  بجنأ  ميهاربإ  نإ  ذإ  ميهاربإ ؛ ىلإ  مهبسَن  ةلسلسب  دوهيلا ،

ركذيو ، (530)« اًيلاح يبرعلا  ملاعلا  نوريثك يف  مهلسن  نم  ردحتي  ًانبا  رشع  انثا  ليعامسإلو 

دوهيلل سدقملا  باتكلا  ُّدعُي  : » لوقي امك  ، (531)« نيملسملا دنع  ةسدقم  ةنيدم  سدقلا   » نأ

نأ نودقتعيو  يماتخلا ، مالكلا  نآرقلا  نوُّدعي  مهنكل  نيملسملا ، دنع  اًسدقم  نييحيسملاو 

ميلاعتلا اوّريغ  نييحيسملا )  ) ىسيعو دوهيلا )  ) ىسومو فانحألا )  ) ميهاربإ عابتأ 

.(532)« ميلاعتلا هذهل  يلوألا  ءاقنلا  داعتسا  اًدمحم  نأو  ةيلصألا ،

ةدحاو ةحفص  باتكلا ، فيلأت  يف  هكراش  نم  عم  وكيريزاب  سنارول  صصخ 

يتلا دعاوقلاو  قالخألا  اياصو  امك  ناميإلل  ةيساسألا  رصانعلا  اهيف  تصُِّخل  مالسإلل ،

نيملسملا نإ  نولوقي  ثيح  ةتفاللا ، طاقنلا  ضعب  نوفلؤملا  دروي  .ملسملا  ةايح  مكحت 

ةدابع يزاوي  بولسأب  دبعُي  اًدمحم  نأ  يحوي  يذلا  نييدمحملا »  » حلطصم ىلع  نوضرتعي 

، دمحم ةايح  نابإ  أشن  هنأ  ضرتفُي  مالسإلا  نإ  اًضيأ  نولوقيو  . (533) حيسملل نييحيسملا 

باتكلا وهو  نآرقلا ؛ يف  نَّودملا  يهلإلا  يحولا  اهيف  ىَّقلت  يتلا  ماوعألا  يف  اًديدحتو 

يلصألا نيدلا  داعتسا  ةطاسبب  يبنلا  نأ  نيملسملا  نم  ريثك  دقتعي  امنيب  نيملسملل ، سدقملا 



نم نآرقلا  ةوالت  نوملعتي  لافطأل  ةروص  باتكلا  اذه  نمضتيو  . (534) ميهاربإل

.فحصملا

، بتكلا يقاب  اهلمشت  مالسإلاب ال  قلعتت  ةيئاصحإ  تامولعم  سينويسام  نوج  مّدقُي 

نأو ةيرشبلا ، عبر  وحن  يأ  صخش ، رايلم  وحن 1.6  مضي  مالسإلا  نأ  ركذي  ثيح 

عافترا ىلإ  اًرظن  نرقلا  اذه  ةياهن  لولحب  ملاعلا  نميهملا يف  نيدلا  حبصي  نأ  نكمي  مالسإلا 

ىلإ ةبسنلاب  ةيهلإ  ةعيبط  كلمي  يبن ال  اًدمحم  نأ  ركذي  امك  .نيملسملا  دنع  تادالولا  ةبسن 

.نييحيسملا ىلإ  ةبسنلاب  عوسي  فالخ  ىلع  نيملسملا ،

يف مالسلا » و« عوضخلا »  » ينعت مالسإلا  ةملك  نأ  سينويسام  ركذي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

نأ نيبُيو  ، (535) يلخادلا مالسلا  ىلإ  ًاليبس  هفصوب  عوضخلا هللا  ىلع  ّثحي  نآرقلا  نأو  ٍنآ ،

ىلع كلذو  مالسإلا ، ميلاعت  بسحب  هللا  مامأ  ضرألا  ىلع  مهلاعفأ  نع  نولوؤسم  سانلا 

يلعاف نأ  نيح  يف  ءامسلا ، نوأَفاكُي يف  ايندلا  هللا يف  نوعيطي  نيذلا  كئلوأف  ةيحيسملا ، رارغ 

.(536) اًيدبأ اًباقع  نوناعي  رشلا 

رهظي ةروصو  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  مالسإلا يف  عّزوت  نيبُت  ةطيرخ  باتكلا  اذه  نّمضت 

نم ددع  عجشي  لوقي : يحيضوت  قيلعت  ىلإ  ةفاضإ  نآرقلا ، ةءارق  هنبا  مّلعي  ٌبأ  اهيف 

كلذل .ةسدقملا  بتكلا  ةساردب  اهعابتأ  بلاطت  اهنأل  ةباتكلاو  ةءارقلا  مّلعت  ىلع  نايدألا 

موقي اًقحالو  مهتئشنت ، نم  ءزجك  نآرقلا  نم  اًسورد  مهءانبأ  نيملسملا  ءابآلا  ّلج  مّلعي 

.(537) نينمؤملا نم  ديدجلا  ليجلا  عم  هسفن  رمألاب  لافطألا 



ملسملا يكريمألا  عمتجملا  اًثلاث :
تايساسألا يوحت  اهنإ  ثيح  نيملسملا ، نييكريمألا  عوضوم  ةريثك  بتك  شقانت 

، ةفصنم ةيطغتلا  هذه  دعُتو  .ايبوفومالسإلا  عوضومل  ضرعتت  امك  عمتجملاب ، ةقّلعتملا 

ةيكريمألا ةيلاجلا  دارفأ  دادعأ  ةقيقحب  مزجلا  ةلوهس  مدع  ببسب  ةبوعص  نمضتت  اهنكل 

ضعب يلي  ام  يفو  .رشنلا  ماع  بسحب  رخآ  ىلإ  باتك  نم  ماقرألا  كلذب  فلتختف  ةملسملا ؛

.ةلثمألا

«، ملسم يكريمأ   » نم ًالدب  يكريمأ » ملسم   » حلطصم مولبنروك  مايلو  مدختسي 

، يكريمألا عمتجملا  نيملسملل يف  ًالماش  ًالُّثمت  مّدقي  ىلوألا  يف  .ةّدع  اياوز  هُباتك  يطغيو 

ملسم يف نييالم  ةسمخ  وحن  دوجو  ىلإ  تاريدقتلا  تراشأ  ماع 2000 ، لولحب  : » لوقيف

ملسم نويلم  فصن  عم  يمالسإ ، زكرم  نم 1000  رثكأو  ادنكو  ةدحتملا  تايالولا 

بونج ةملسملا يف  تايلاجلا  ربكأ  دجوتو  .نييمسر  ءاضعأك  دجاسملا  تامدخ  نوبكاوي 

ةفئاطلا ىلإ  نييكريمألا  نيملسملا  ّلج  يمتني  .كرويوينو  نطنشاوو  وغاكيشو  اينروفيلاك 

دامتعا ىلإ  نوملسملا  ليميو  .اًعافترا  دهشي  ةيعيشلا  ةفئاطلا  ىلإ  نيمتنملا  ددع  نكل  ةينسلا ،

اياضقلاب قلعتي  ام  يف  نويحيسملاو  دوهيلا  نوظفاحملا  اهدمتعي  يتلا  كلتل  ةلثامم  ءارآ 

ناكو .جاوزلا  راطإ  جراخ  سنجلا  ةسراممو  ةيحابإلاو  ضاهجإلا  نوضراعيف  ةيقُلخلا ،

 - لوألا ليجلا  يرجاهم  نم  مهريغ  لثم  نيملسملا -  نيرجاهملا  نم  لوألا  ليجلا  ءاضعأ 



ىلع نورمتسيو  مهنيد  راطإ  نوجوزتيس يف  لهف  مهئانبأ ، جاوز  نأشب  قلقلا  ىلإ  نوليمي 

.(538) »؟ ةيمالسإلا مهميقو  مهتادقتعم 

ريغتملا هجولا  شقانيل   (539) يرصبلا عامتجالا  ملع  فلؤملا  لمعتسي  ةيناثلا  ةيوازلا  يف 

يف نيملسملا  ةايحل  ةفلتخم  هجوأ  نع  ِّربعت  روص  عبرأ  دجوت  قايسلا  اذه  يف  .مالسإلل 

فلؤملا راثأ  .ةالصلا  ءادأ  دعب  ضرألا  ىلع  نوسلجي  نونمؤم  اهادحإ  يف  رهظي  اكريمأ ،

ّنمم اهؤاسنو  ةيكريمألا  ةيمالسإلا  ةيلاجلا  لاجر  عيطتسي  له  : » لوقي ًامهم  ًالاؤس 

.»؟ يمالسإلا ملاعلا  ليوحت  اًرود يف  اودؤي  نأ  روصلا  هذه  نورهظي يف 

هسرام يذلا  هسفن  رودلا  نوسراميس  ةدحتملا  تايالولا  نيملسملا يف  نأ  فلؤملا  ىري 

ديدحت لثم   ) اياضقلا نم  ددع  ناكيتافلا يف  ريثأتلا يف  ثيح  نم  نويكريمألا  كيلوثاكلا 

نوكي نأ  اًدج  حجرملا  نم  : » لوقي ذإ  تاساّدُقلا ،) يف  ةيلحملا  ةغللا  مادختساو  لسنلا 

بلاطمو نهنيد  بلاطم  نيب  قيفوتلا  ىلإ  نيعسي  يتاوللا  تايكريمألا -  تاملسملا  ءاسنلل 

تاشاقنلا ريثأتلا يف  ضعب  تالئاعو -  ةينهم  ٌَريِس  نهل  تاثيدح  ءاسن  نهفصوب  شيعلا 

مهتادقتعم نيملسملا  يقاب  نويكريمألا  نوملسملا  كراشيو  اياضقلا ].......[  هذه  نأشب 

هلكش ىغطي  ثيح  ةيدوعسلا -  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  مالسإلا  انراق  اذإ  نكل  .ةيساسألا 

ءاسنلا بلاطمل  ًالبقت  رثكأو  ةيلاربيل  رثكأ  ريخألا  اذه  ودبي  اكريمأ ، هريظنب يف  يكريرطبلا - 

.(540)« ةلماعملا ةاواسملاب يف  قّلعتي  ام  يف 

تامجه 11 بقع  نيملسملل يف  ةيداعملا  رعاشملا  فلؤملا  شقان  ةريخألا ، ةيوازلا  يف 



: ددصلا اذه  يف  لوقي  ذإ  نيملسملا ؛ نييكريمألا  دض  لعفلا  ةّدر  امك  ربمتبس ، لوليأ /

نم اهل  رصح  ًالامعأ ال  ةدحتملا  تايالولا  ىلع  يباهرإلا  موجهلا  تلت  يتلا  روهشلا  تدهش 

دجسم مدقأ  ىلإ  وياهوأو  ايبمولوك  نوبّرخملا يف  للست  لاثملا  ليبس  ىلع  .نابجلا  ماقتنالا 

نم اًخسن  اوقزمو  ىنبملا ، رمغتل  هايملا  بيبانأ  اورسكو  هتيضرأ ، اًبوقث يف  اورفحو  ةنيدملا  يف 

وياهوأ ةيالو  نم  رخآ  ناكم  يفو  نيملسملا ].......[  دنع  سدقملا  باتكلا  نآرقلا ،

لاحلا يف يه  امك  نيملسم ، صاخشأ  ىلعو  ةيمالسإلا  تاسسؤملا  ىلع  تامجه  تثدح 

ريمدت ناك  ةيباهرإلا  تامجهلا  راثآ  أوسأ  نكل  .ةدحتملا  تايالولا  نم  ةدع  ىرخأ  ءازجأ 

.ةيندملا تايرحلا  تانامض  فاعضإو  تاعامجلا  نيب  ةقثلا 

 - هبنجت رذعتي  وحن  ىلع  ةدحتملا -  تايالولا  ةموكح  اهتذختا  يتلا  تاءارجإلا  تببست 

ةيباهرإلا يف تاكبشلا  عم  مهتكارش  هبتشي يف  صاخشأ  دضو  ةيمالسإلا  تامظنملا  دض 

نوملسملا شيعي  ثيح  وياهوأو  سوبمولوك  لثم  تاعمتجم  يف  نزحلاو  فوخلا  ةدايز 

ةنأمط ىلإ  ةيلحملا  باهرإلا  ةحفاكم  ةلمح  ىعست  بنج ].......[  ىلإ  اًبنج  نيملسملا  ريغو 

.ةيعيبط ةايح  ةعباتمو  نامأب  رفسلا  مهناكمإ  نأ يف  نييكريمألا  ةيبلغأ 

شيتفتلا قايس  اورصوح يف  نيذلا  نيملسملا  يسكع يف  ريثأت  اهل  ناك  ةلمحلا  نأ  ريغ 

لجر لئُس  .قِلقُت  اهنكل  اهمهف  نكمي  براجت  ىلإ  ىّدأ  ام  نيفينع ، نيمرجم  ىلع  روثعلل 

: هتباجإ تءاجف  يباهرإ ؟ ٍلمع  نم  اًريثك  رسخي  نم  وياهوأ : ةيالو  نم  باش  ملسم  لامعأ 

طاشنلا ءاهنإب  حجرألا -  يف  صخش -  يأ  نم  رثكأ  متهن  كلذل  .ملسملا  يكريمألا 



.(541) ملاعلا يباهرإلا يف 

ةيلكب ةيلودلا  تاساردلا  زكرم  ريدم  وهو  ناخ ، ردتقملا  دبع  نم  فلؤملا  سبتقي 

تايالولا يف  نيمّلعتملا  نيملسملل  نوكت  نايحألا  مظعم  يف  : » هلوق نغيشيم ، نايردأ يف 

نينطاوم اونوكي  نأ  ىلإ  مهيعس  هجاوت  يتلا  تالضعملا  نأشب  ةَّداح  رعاشم  ةدحتملا 

نأش يف  نولءاسُيو  مهكولسل  ةديازتم  ةبقارم  نودهشي  نيح  يف  مهئالو ، يف  نيصلخم 

لوصألا دحأ  مهفصوب  نييكريمألا  نيملسملا  عم  لماعتلا  نم  ًالدب  ذإ  ةقثلاب ؛ مهترادج 

(، ةيرابختسا ىتحو  ةيسامولبد  ضارغأل  يمالسإلا  ملاعلاب  مهتفرعم  مادختسا  كلذ  نم  )

.(542)« مهيف اًهبتشم  مهفصوب  ةموكحلا  مهلماعت 

نم ةريثك  دادعأ  تماق  بّصعت ، لاعفأ  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  نأ  ىلإ  فلؤملا  ريشي 

تضرع وياهوأ ، ةيالو  يف  نيبّرخملا  ةلاح  يفف  حماست ؛ لاعفأب  يكريمألا  بعشلا 

نيحو .ىرخأ  قئارطب  اهمعد  ترهظأ  امك  لاملاو ، ىوأملا  روفلا  ىلع  ةملسم  ريغ  تاعامج 

ىلع يلحملا  يراتورلا  يدانو  ةيدوهيلا  تاعمجتلا  دحأ  ضرع  سوبمولوك  دجسم  قلغُأ 

نمؤت ملاعلا  نايدأ  عيمج  نإ  لوقلاب  هتشقانم  فلؤملا  صخلي  . (543) قفارملا مساقت  نيملسملا 

ةينيدلا تادقتعملا  بناوج  ضعب  نكل  ناريجلا ، نيب  مهافتلاو  باهرإلا  ذبنو  مالسلاب 

ةديقعلا فالتخالا يف  لوبق  عنمتو  حماستلا  دض  لمعت  نيبّصعتملا  لوقع  شّشعت يف  يتلا 

.(544) كولسلاو

عئاقولل صصخملا  مسقلا  يف  نيملسملا  نييكريمألا  عوضوم  يلنوك  نوتلاد  لوانتي 



تامجه بقع  ةدحتملا  تايالولا  باهرإلا يف  نم  قلقلا  دعاصت  دكؤي  ثيح  ةيرصنعلا ،

اوعضخ باهرإلا ، ىلع  برحلا  نم  ماوعأ  دعب  نييكريمألا  نأ  ىلإ  ريشيو  .ربمتبس  لوليا /  11

مسرُت ةديدج  ةيقرع  ةيوه  ليكشت  يأ  (، Racialization « ) ةَْرصنَعلا  » نوثحابلا هيمسي  امل 

حبصأ مايألا  هذه  يفف  .سانلا  نم  ةعومجم  نع  فالتخالل  ةيجولويديأ  دودح  اهبجومب 

فنعلاو تاديدهتلل  ةضرع  ةبجحم ، ةأرما  يأو  ةيحلو ، ءارمس  ةرشب  هل  لجر  يأ 

.(545) شرحتلاو

تافص دامتعا  اهنم  ةئطاخلا ، تاضارتفالا  نم  ددع  ىلإ  نيملسملا  ةرصنَع »  » دنتست

ةبرجتلا لالخ  نم  ةفرعملا  مامت  نوفرعي  دارفألا  نكل  باجحلاو ،) ةمامعلا  لثم   ) ةيطمن

دمتعتو .ندال  نب  عم  ئطاوتم  هنأ  ةرورضلاب  ينعي  ةمامع ال  صخش  ءادترا  نأ  ةيصخشلا 

ىلع .مهعمتجم  يف  عونتلا  لفغتو  برعلا ، نع  ةضافضف  اًماكحأ  ةئطاخلا  تاضارتفالا 

وحنو نويحيسم ، لب  نيملسم ، اوسيل  ةدحتملا  تايالولا  برع  نم  اًريثك  نإ  لاثملا ، ليبس 

.(546) يقيرفأ لصأ  نم  مه  ةدحتملا  تايالولا  يملسم  نم  ةئملا  23 يف 

نم اًدج  ةعونم  ةعومجم  هسفن  تقولا  نوملسملا يف  نويكريمألا  لثمي  : » فلؤملا لوقي 

، ةدحتملا تايالولا  يف  مهنم  ةئملا  يف  وحن 37  دلُو  ثيح  اًدحاو ، اًسيئر  اًرايتو  ناكسلا 

نم اولقُن  امدنع  رشع ، عباسلا  نرقلا  ذنم  ةيلامشلا  اكريمأ  نودوجوم يف  مُه  نم  مهنمو 

لخد تايوتسمب  مويلا  نوظحيو  سيئرلا ، رايتلا  ةعامج يف  مهباعيتسا  ىرجو  ديبعك  ايقيرفأ 

اهدافم ةركفب  نوملسملا  نويكريمألا  كّسمت  دقل  .ناكسلا  رئاس  هب  ىظحي  امل  ةلثامم  ميلعتو 



الأ .حجان  ينهم  لبقتسم  ىلع  لوصحلا  هرامث يف  يتؤي  قاشلا  لمعلا  نأو  مهم ، ميلعتلا  نأ 

يفو ةدحتملا ، تايالولا  نيملسملا يف  نم  ةقحاسلا  ةيبلغألا  نإ  اًدج ؟ اًيلاكيدار  اذه  ودبي 

.(547) يمالسإلا فرطتلا  عم  اًقيمع  اًفالتخا  فلتخت  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج 

ثيح نيملسملا ، نييكريمألا  عوضوم  هتشقانم  راطإ  يف  ةديفم  تامولعم  رفيش  مّدقي 

لخاد عونتلا  مهف  زّزعُي  ةدحتملا  تايالولا  يف  نيملسملا  ناكسلا  ومن   » نأ ىلإ  ًالثم  ريشي 

ةنُس ةدحتملا  تايالولا  يف  نيملسملا  نم  ىمظعلا  ةيبلغألاف  لضفأ ، لكشب  مالسإلا 

 - يلع عابتأ  مهو  ةعيشلا -  لّثميو  ىرخألا ، فئاوطلاب  مهانراق  اذإ  لادتعالا  ىلإ  نوليمي 

ددع رَّدقُيو  .لصفنم  وحن  ىلع  ةدابعلا  نوؤش  ناتفئاطلا  ناتاه  سرامتو  ةفئاط ، ربكأ  يناث 

رّدقي  ) رثكأ وأ  نييالم  و5.7  نييالم  نيب 3  ةدحتملا  تايالولا  يف  نيملسملا  ناكسلا 

ددع ديازتي  : » فلؤملا فيضيو  . (548) (« نييالم وحنب 7  مهددع  نويكريمألا  نوملسملا 

 ].......[ مالسإلا قانتعاو  ةرجهلا  ببسب  ةدحتملا  تايالولا  ةعرسب يف  نيملسملا  ناكسلا 

لقُن امدنع  رشع ، عباسلا  نرقلا  يف  ةدحتملا  تايالولا  يف  دوسلا  نيملسملا  خيرات  أدبو 

وحن 10 يف مهنم  نوملسملا  لّثم  ذإ  ةيكريمألا ، تارمعتسملا  ىلإ  ةوقلاب  ةقرافألا  ديبعلا 

.(549)« ةئملا

نم ريثك  ىلإ  ةبسنلاب  يهو  ةدحتملا ، تايالولا  يف  اًعويش  رثكأ  دجاسملا  تحبصأ 

كلذلو اًيبنجأ ، اًديدهت  لّثمت  لب  عونتلاو  ةينيدلا  ةيرحلا  نع  اًريبعت  لّثمت  ال  نييكريمألا 

ىلع لوصحلا  لباقم  يفو  .ةديدج  دجاسم  ءانب  رظح  ةيلحملا  تاعمتجملا  ضعب  لواح 



زومرلا نم  اًيلاخ  ىنبملا  نوكي  نأ  ةيلحملا  تاطلسلا  طرتشت  نأ  نكمي  حيراصتلا ، ضعب 

يف تارادإلا  نكل  .اًنايحأ  ةيديلقتلا  ةَّبُقلا  نم  ىتحو  لب  ةداتعملا ، ةيمالسإلا ]  ] ةيفاقثلا

ذإ دعبأ ؛ ّدح  ىلإ  ءانب  لكشب  ةديازتملا  نيملسملا  بالطلا  دادعأل  تباجتسا  تاعماجلا  مرح 

تصصخو بالطلا ، ءالؤهل  ةينيدلا  تاجاحلا  ةمدخل  يئزج  ماودب  ةمئأ  عم  تدقاعت 

.(550) يمالسإلا ءاذغلا  طورش  تنّمأ  امك  ةالصلل ، اًيموي  اًزيح 

ريبعتلا ةيرحو  ينيدلا  عونتلاو  ةيطارقميدلا  نأ  نيثحابلا  ضعب  ّجاحي  : » فلؤملا لوقي 

، اًخوسر رثكأو  ّحصأ  ةيمالسإ  ةسرامم  عجشت  ةدحتملا  تايالولا  نوملسملا يف  اهربخ  يتلا 

ّجاحي امنيب  ةيمالسإلا ، لودلا  نم  ددع  هب  زيمتي  يذلا  يموكحلا  لخدتلا  نود  نم  كلذو 

يف ربكأ  ةوقب  اوزّكري  نأ  بجي  عابتألا  نأ  وه  ةديرف  نيملسملا  ةبرجت  لعجي  ام  نأ  نورخآ 

ةفاقثلا عجشت  عقاولا ، يف  .اًدج  ةلهاستم  ُّدعت  ةفاقث  قايس  يف  ءاقبلا  لجأ  نم  مهنيد 

ىلإ ةبسنلابو  .ةيمالسإلا  ةيفاقثلا  ديلاقتلا  وأ  يمالسإلا  نوناقلا  هرظحي  اًكولس  ةيكريمألا 

، سنجلاو لاملاب  ةدحتملا  تايالولا  ةيبعشلا يف  ةفاقثلا  لفحت  نيملسملا  نييكريمألا  نم  ريثك 

نأو ةينيدلا  مهرئاعش  ةسرامم  اودارأ  اذإ  اًطغض  نوملسملا  نويكريمألا  هجاوي  كلذ  نمو 

.(551)« نيملسم اوقبي 

نبعلي نهو  باجحلا  عم  يمالسإلا  يزلا  نيدتري  ءاسن  ينامثل  ةروص  باتكلا  يوتحي 

ةسردملا نأ  فلؤملا  ركذيو  ةدحتملا ، تايالولا  يف  ةينيدلا  سرادملا  ىدحإ  يف  ةلسلا  ةرك 

.(552) نهماشتحا كلذ  ّسمي  الأ  ىلع  ةلسلا  ةرك  بعلب  ءاسنلل  حمست  ةيمالسإلا 



ثيح نييكريمألا ، نيملسملل  ةحفصلا  عبُرو  نيتحفص  هباتك  ويث يف  سكيلأ  صصخ 

عارصلا نأو  ةدحتملا ، تايالولا  اًومن يف  عرسألا  نايدألا  دحأ  دعي  مالسإلا  نأ  صلختسا 

مالسإلا نم  اًعون  ةياهنلا  جتنُي يف  امبر  ةيبرغلا  ةفاقثلاو  ةيمالسإلا  ةيفاقثلا  تاسرامملا  نيب 

كلتب ةهيبش  تامهم  ةدحتملا  تايالولا  دجاسملا يف  ضعب  يدؤي  ثيح  زيمتملا ، يكريمألا 

دحألا موي  اهيف  دقعُتو  زئانجلاو ، سارعألا  اهيف  ماقت  ذإ  ةيحيسملا ؛ سئانكلا  اهب  موقت  يتلا 

ةيكريمألا ةمسلا  حضتت  فلؤملا : لوقي  .رابكلل  تارضاحمو  لافطألل  ةيميلعت  فوفص 

تافالتخالا عم  ًاحماست  رثكأ  اًمومع  ةدحتملا  تايالولا  يملسم  نأ  ةقيقح  نم  اًضيأ 

اًعونت رثكأو  يناملع ، عمتجم  ةينطو يف  رثكأو  ةيلوصألا ، ةمواقم  ىلع  ةردق  رثكأو  ةينيدلا 

.(553) ىرخألا تاعمتجملا  مهئارظن يف  نم  اينثإ 

، دوليس رحس  اهتبتك  ةحفص  نمض  ٍراطإ  ايبوفومالسإلا يف  ستربورو  نيتنالاب  شقانُت 

يتلا ىوقلا  فاشتكا  ىلع  لمعت  ثيح  نطسوب ، زنوميس يف  ةيلك  عامتجالا يف  ملع  ةذاتسأ 

: نافلؤملا لوقي  .ةدحتملا  تايالولا  يف  نيملسملا  دض  ىمعألا  بصعتلا  يف  تمهاس 

ربمتبس يف لوليأ / تامجه 11  ريثأت  نأشب  ةريخألا  ةيجولويسوسلا  تاساردلا  فشكت  »

ىمسم تحت  ةدحتملا  تايالولا  ةموكح  تاسايسل  اًفده  تحبصأ  اهنأ  ةملسملا ، ةيلاجلا 

ثيح موجهلا ، دعب  ].......[  ʻ تويرتاب نوناق  ʼ رارقإ ىرج  . ʻ باهرإلا ىلع  برحلا  ʼ

مالسإلا نيب  قيقد  ريغ  طبر  ببسب  مهتبقارم  تايلمع  دازو  ةيندملا  نيملسملا  تايرح  ديق 

تافلاخم ببسب  نيملسملا  نيرجاهملل  يعامج  ليحرت  تايلمع  تعقو  امك  .باهرإلاو 



تاءارجإ لثم  ىرخأ ، تاسايس  ربمتبس  لوليأ / دعب 11  ترِّرُمو  .مهتاريشأت  ةطيسب يف 

ذإ ربمتبس 2002 ؛ لوليأ / يف  ترقُأ  يتلا  جورخلاو  لوخدلا  ليجستل  ينطولا  ماظنلا 

اهنم 24  ) ةلود نم 25  نيتآلاو  اًماع  ىلع 16  مّهنس  ديزت  نمم  نينطاوملا  ريغ  نم  بلطُي 

.(554) ةلكوملا ةيموكحلا  رئاودلا  ىدل  مهئامسأ  ليجست  ةملسم )

مهنم ذخؤت  نأ  ىلع  نوملسملا  لاجرلا  ربجُأ  : » نيفلؤملا لوق  باتكلا  اذه  يف  أرقن 

ربمتبس لوليأ / ذنمو 11  .نيلمتحم  نيمرجم  اوناك  ول  امك  مهروص  تظفُحو  مهتامصب ،

مهل ةقالع  نأ ال  نم  مغرلا  ىلع  نينطاوملا ) ريغ  نم  مهّلج   ) ملسم فلأ  نم  رثكأ  زجُتحا 

.نيملسملا مهئالمزب  نينطاوملا  ةقث  مدع  تاسايسلا  هذه  تزّزعو  .ةيباهرإلا  تامجهلاب 

ةيداعملا رعاشملا  نإف  تامجهلا ، كلت  ىلع  ماوعأ  ةرشع  نم  رثكأ  رورم  نم  مغرلا  ىلعو 

ىلإ نييكريمألا  نم  ةئملا  يف  وحن 43  رظني  ثيح  مويلا ، ىلإ  ةيوق  لازت  ال  نيملسملل 

هذهل ناكو  ماع 2010 . يف  بولاغ  دهعم  هرشن  ريرقتل  اًقفو  ةيبلس ، ةرظن  نيملسملا 

بتكم تاءاصحإ  ريشت  امك  .ةيمويلا  مهتايح  رشابم يف  ريثأت  نيملسملل  ةيداعملا  رعاشملا 

ماع ىلإ  ماع 2001  نم  تداز  نيملسملا  دض  ةيهاركلا  مئارج  نأ  ىلإ  يلاردفلا  تاقيقحتلا 

ةيالو نيلبوغ يف  يف  اًدمع -  ضرألاب -  يِّوُسو  دجسم  قرحُأ  ثيح  ةئملا ، ةبسنب 50 يف   2012

روصلا تمادأو  نيملسملا  تفدهتسا  يتلا  ةموكحلا  تاسايس  بقاوع  نمف  .يروسيم 

ةيفاقثلا ةيوهللو  يموقلا  نمألل  ديدهت  َردصم  مهرهظُت  يتلا  ريطاسألاو  ةيطمنلا 

.(555)« ةديدج ةيقرع  ةيوهب  نوشيعي  اوحبصأ  نيملسملا  نأ  ةيكريمألا ،



تاقالعلا سلجم  اهنم  تامظنملا ، نم  اًددع  نأ  اهدافم  ةعجشم  ءابنأب  نافلؤملا  متخ 

حفاكت (، ACLU  ) ةيندملا تايرحلل  يكريمألا  داحتالاو  ( CAIR  ) ةيكريمألا ةيمالسإلا 

نيميقملا نيملسملا  دض  زييمتلاو  بصعتلا  ةحفاكمب  رشبُتو  ىمعألا ، بّصعتلا  تاسرامم 

.(556) ةدحتملا تايالولا  يف 

يبرعلا يكريمألا  عمتجملا  اًعبار :
، ةيكريمألا ةيبرعلا  ةيلاجلا  ركذ  ىلإ  ةحئاللا  يف  ةدراولا  ةيسيردتلا  بتكلا  عيمج  يتأت 

راثآو يكريمألا ، عمتجملل  ينثإلا  عونتلا  اهنم  تاقايسلا ، نم  ددع  عوضوملا يف  شقانُتو 

.يبرعلا يكريمألا  عمتجملل  يرصنعلا  طيمنتلا  نع  ًالضف  ربمتبس ، لوليأ / تامجه 11 

يف موجهلا  اذهل  يبلسلا  رثألا  نيبت  ذإ  ةفصنم ؛ تءاج  تاشقانملا  نإ  لوقلا  ناكمإلا  يف 

.ةلثمألا ضعب  يلي  ام  يفو  ةيلاجلا ،

نييكريمألا ّلج  دلُو  عئاشلا ، روصتلل  اًفالخ  هنإ  زيتيلغإ  انيادو  سيلبماشت  مايلو  لوقي 

تايدحتلا نم  ةعومجم  هجاوت  ةيلاجلا  هذه  نأ  ىلإ  اراشأو  .ةدحتملا  تايالولا  برعلا يف 

زييمتلا لامعأ  ةريتو  يف  عافترال  تضرعت  اهنإ  ثيح  ربمتبس ، لوليأ / تامجه 11  ذنم 

.يئاوشعلا شيتفتلا  تايلمعو  تايرحتلا  ةدايز  يف  تلثمت  يتلا  يتاسسؤملا ، زيحتلاو 

كلذ تايلقألا ، حاجنل  جذومنأ  نييكريمألا  برعلا  نإ  لوقلاب  امهتشقانم  ناثحابلا  متخو 

نم ىلعأ  اهيلإ  مهلوخدو  طسوتملا ، قوفي  ام  تاعماجلا  يجيرخ  نم  مهيدل  نأ 



.(557) طسوتملا

عم برعلا ، نييكريمألل  ةيفارغوميدلا  تانايبلاو  ةيخيراتلا  تاياورلا  ضعب  رفيش  مِّدقُي 

برعلا ّلج  : » لوقي مسرلل  اًحرش  فيضيو  ةينيدلا ، مهتاءامتنا  حضوي  ينايب  مسر 

دعب دقتناو  . (558)« ملاعلا نم  ىرخأ  ءازجأ  برعلا يف  سكع  ىلع  نويحيسم ، نييكريمألا 

برعلا نييكريمألا  عضو  راطملا  نيلمتحملا يف  نييباهرإلا  طيمنت  نإ  : » ًالئاق طيمنتلا  كلذ 

يف 11 يباهرإلا  موجهلا  تلت  يتلا  ماوعألا  لاوطو  .ةّصاخ  ةبقارم  تحت  نيملسملاو 

مسالاو رهظملا  نوناق  ناريطلا  تاكرش  نم  ددعو  تاطلسلا  تقبط  ربمتبس ، لوليأ /

ساسأ ىلع  كلذو  مهتاينتقم ، شيتفتو  اًبناج  مهتَيحنتو  نييكريمألا  برعلا  ةيوه  ديدحتل 

لوح قلقلا  دعاصت  ببسب  ةسرامملا  هذه  دض  ةهجوملا  تاداقتنالا  تّفخو  .ينثإلا  ءاحيإلا 

نم رخآ  ءزج  يف  ًاليلق  ةفلتخم  ةقيرطب  ةرابعلا  هذه  فلؤملا  رّرك  . (559)« روهمجلا ةمالس 

نودبي نيذلا  سانلا  عضخ  ذإ  اًديدج ؛ اًفطعنم  ماع 2001  طيمنت  ذختا  : » لاقف باتكلا 

.(560)« ّصاخ قيقدتل  نيملسمو  اًبرع  مهرهظم  نم 

ماعلا يأرلاب  عفد  ربمتبس  لوليأ / تامجه 11  نأ  ىلإ  يوق  ريبعتب  فلؤملا  ريشي 

ةبلاطملا ئجافم  وحن  ىلع  تفقوت  ذإ  ، (561)« يرصنعلا طيمنتلا  عم  حماستلا  ىلإ  يكريمألا 

نيرجاهملا كوكشلا يف  تدعاصتو  طيمنتلا ، ةسراممل  ّدح  عضوب  ةديازتم -  تناك  يتلا  - 

.برعلاو نيملسملا  نييكريمألا 

نادلب ىلإ  نومتني  نيذلا  بناجألا  بالطلا  تعدتسا  تاطلسلا  نأ  فلؤملا  ركذي 



نم نييعرشلا  نيرجاهملا  عاضوأ  يف  تقّقد  امك  ةّصاخ ، تاباوجتسا  لجأ  نم  ةيبرع 

برعلا لوثم  ىلإ  فلؤملا  راشأ  امك  .عورشم  ريغ  طاشن  يأ  نع  اًثحب  نيملسملاو  برعلا 

نايدألاو تاينثإلا  نم  نورجاهم  ةداع  اهبكتري  تاكاهتنا  ببسب  مكاحملا  مامأ  نيملسملاو 

معدلا ماع 2001  ذنم  ريغت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .اهنع  تضاغت  تاطلسلا  نكل  ىرخألا ،

حوسم بسحب  كلذو  فيفط ، لكشب  راطملا  برعلا يف  نييكريمألا  طيمنت  ةيلمعل  يبعشلا 

مهيف نمب  برعلا -  عوضخ  ماع 2006 ، نييكريمألا يف  نم  ةئملا  ديأ 53 يف  ثيح  ةيموق ،

بوكر لبق  باّكرلا ، يقاب  نم  ّدشأ  نيينمأ  قيقدتو  ةباقرل  ةدحتملا -   تايالولا  ونطاوم 

.(562) اهيلإ مهلوصو  لبق  وأ  ةدحتملا  تايالولا  تارئاطلا يف 

نييالم وحنب 3.5  اهددع  رّدُق  يتلا  ةيكريمألا  ةيبرعلا  ةيلاجلا  نع  يلنوك  ثدحت 

يف برعلا  ةروص  نع  ثدحتت  نيهاش  كاجل  ةسارد  صيخلت  راطإ  يف  صخش ،

مهنأ ىلوألا  برعلاب : طيحت  لازت  ال  ةيساسأ  ريطاسأ  عبرأ  ةساردلا  فشكت  .نويزفلتلا 

؛ طفنلا لاجر  رابكو  نيطالسلا  لثم  يفارخ ، وحن  ىلع  ءايرثأ  نايحألا  مظعم  نورَّوصُي يف 

اًيسنج نوسووهم  مهنأ  ةثلاثلا  يراضح ؛ ريغو  اًيجمه  اًكولس  نورهظُي  ام  اًريثك  مهنأ  ةيناثلا 

ةعبارلا ةروطسألا  امأ  .ةينوناقلا  نسلا  اوغلبي  مل  نمم  ضيبألا  سنجلا  ديبع  نولغتسيو 

مث .يكريمأ  ءيش  لك  ريمدت  ةبغر يف  ةيباهرإلا  لامعألاب  عاتمتسالا  اوداتعا  مهنإ  لوقتف 

لقتنا لب  اًماع ، نيثالث  لبق  ةساردلا  رشن  ذنم  ركذُي  ءيش  ريغتي  مل  : » ًالئاق فلؤملا  فيضي 

مهمسو ىلإ  ءايرثألاب  مهفصو  نم  برعلا  نع  ةيطمنلا  روصلا  يف  زيكرتلا 



.(563) نييباهرإلاب

ةيبرعلا ةيلاجلا  دادعأ  ديازتت  : » ًالئاق ةيبرعلا  ةيلاجلا  عوضوم  سينويسام  شقاني 

، ةيبرعلا ةغللاب  مهضعب  ملكتي  كلذك ؛ اوسيل  مهنم  نوريثكو  ملسم  مهضعب  .ةيكريمألا 

مهضعب فالخ  ىلع  مهناطوأ  ديلاقت  ىلع  مهضعب  ظفاحيو  اهب ؛ ملكتي  رخآلا ال  مهضعبو 

رّدقت .ًالايجأو  اًدوقع  دلبلا  اذه  يف  شاع  نم  مهنمو  ددجلا  نورجاهملا  مهنم  رخآلا ؛

امبر نكل  ةمسن ، نويلم  وحنب 1.8  ةيبرعلا  ةيلاجلا  دارفأ  ددع  ةيكريمألا  ةموكحلا  تانايب 

.ةيقرعلا مهلوصأ  نالعإ  اًنايحأ يف  نوبغري  سانلا ال  نأل  كلذ ؛ يفعض  يلعفلا  ددعلا  ناك 

لصأ نم  ةئملا  يف  و12  ينانبل ، لصأ  نم  نييكريمألا  برعلا  نم  ةئملا  يف  وحن 27  ةمث 

.ىرخألا ةيبرعلا  لودلا  نم  مهف  نوقابلا  امأ  يروس ، لصأ  نم  ةئملا  يف  و12  يرصم ،

يوذ نم  نوينهم  مهضعبف  ةيعامتجا ، تاقبط  نم  يكريمألا  يبرعلا  عمتجملا  نّوكتي 

ةقبطلا نم  رخآلا  مهضعبو  نييعماج ، ةذتاسأو  نيسدنهمو  ءابطأ  نولمعي  يلاعلا ، ميلعتلا 

نورخآو ءانبلا ، عقاوم  وأ يف  عناصملا  ةفلتخم يف  تاراهم  بلطتت  ًالامعأ  نوسرامي  ةلماعلا 

يف نولمعي  وأ  نكامألا ، نم  اهريغو  تايفشتسملاو  معاطملا  يف  ةيمدخ  ًالامعأ  نودؤي 

(، اًرالود  854.60  ) نييكريمألا برعلا  لخد  طسوتم  غلبيو  .ةريغص  ةيلئاع  تاكرش 

نيب رقفلا  نكلو  ماع 2011 ، اًرالود يف  غلب 974.60  يذلا  يموقلا  لدعملا  اًبيرقت  وهو 

ةبسنلاب ةئملا  لباقم 15 يف  ةئملا يف  22.8 يف   ) طسوتملا نم  اًريثك  ىلعأ  نييكريمألا  برعلا 

.(564)( ناكسلا عومجم  ىلإ 



ددع نييكريمألا يف  برعلا  نم  نايعلل  ةحضاو  ةريبك  دادعأ  دوجو  ىلإ  فلؤملا  ريشي 

.نروبريدو نتسويهو  سولجنأ  سولو  وغاكيشو  كرويوين  اهنم  ةيكريمألا ، ندملا  نم 

ةيفير ةقطنم  يف  نيتنذئم  عم  دجسمل  ةروص  باتكلا  اذه  تاحفص  ىدحإ  يف  دجنو 

.وياهوأو وديلوت  نم  برقلاب 

تاملسملاو تايبرعلا  ءاسنلا  اًسماخ :
نم كلذو  رخآ ، ىلإ  باتك  نم  ةملسملاو  ةيبرعلا  ةأرملا  عوضوم  تاشقانملا يف  فلتخت 

ظحلن اننكل  يبلس ، هبش  وأ  يبلس  اهضعب  نأ  دجنف  نومضملاو ، ةصصخملا  ةحاسملا  ثيح 

ةيطغتلا ّلج  نأ  ركذلاب  ريدج  .عوضوملا  ةفلتخم يف  ءارآ  ركذ  لالخ  نم  ةيعوضوملا  ىلإ  ًاليم 

ةكلمملا يفو  نابلاط  مكُح  تحت  ناتسناغفأ  ءاسنلا يف  عاضوأ  ىلإ  قرطتلا  لّثمتت يف  ةيبلسلا 

نوفلؤملا اهركذي  يتلا  ةيبلسلا  رومألا  ضعب  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُيو  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا 

عوضوم ىلإ  قّرطتنس  اننأ  امبو  .ةيعقاولا  ىلإ  ليمت  ةملسملاو  ةيبرعلا  ةأرملا  عاضوأ  نأشب 

.ةيلاتلا ةلثمألا  ركذنسو  لاثمك ، انه  هدرون  نلف  ةدح ، ىلع  ثانإلا  ناتخ 

نيتأرما ةروص  ضرعيو  تاقايسلا ، نم  ددع  يف  ةيبرعلاو  ةملسملا  ةأرملا  رزتير  ركذي 

هجو ةيفلخلا  يف  رهظيو  نينيعلا ، ادع  ام  اهمسج  يطغي  دوسأ  اًباجح  امهنم  لك  يدترت 

.جايكاملا نم  اًريثك  عضت  ءارقش  ةأرمال  ليمج 

ماع 2011، يف  دلبلا  نوناق  نيّدحت  تايدوعس  ءاسنل  ةروهشم  ةصق  فّلؤملا  دروي 



تارايسلا ةدايق  نم  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ءاسنلا  عنُمت  : » ددصلا اذه  يف  لوقيو 

ةئيه يهو  ةيقالخألا : ةطرشلا   ] ةعواطملا هضرفي  ةيمالسإلا  ةعيرشلل  يلوصأ  ٍريسفت  قفو 

قاطن ىلع  جاجتحالا  رابخأ  تلقُن  : » لوقي ّمث  ركنملا .»] نع  يهنلاو  فورعملاب  رمألا 

ةيندملا قوقحلا  عم  لماعتت  تامظنم  نم  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  اًريبك يف  ًامعد  تبستكاو  عساو 

ضرعت ثيح  اًدج  ةففخم  تابوقعلا  تناك  يلودلا  طغضلا  ةجيتنو  .ناسنإلا  قوقحو 

ءاميش يه  نهنم ، ةدحاو  الإ  نَدُت  ملو  هيبنتلل ، جاجتحالا  تاكراشملا يف  ءاسنلا  نم  ريثك 

اذه هللا  دبع  كلملا  ضَقن  ةقوبسم  ريغ  ةوطخ  يفو  تادلج ، رشعب  اهيلع  مكُحو  ةينتسج ،

.(565)« مكحلا

يف عضولا  نوفصي  ثيح  ةيعوضوم ، رثكأ  هيدعاسمو  ازنام  فيج  ةشقانم  تناك 

نإو مل لماكلاب ، ةبجحم  ةكلمملا  ةأرملا يف  نوكت  نأ  بجي  : » نيلئاق ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا 

يف مكحتي  يذلا  يباهولا  بهذملا  نأ  كلذ  لاقتعالا ؛ رطخ  هجاوت  يهف  كلذك  نكت 

ةملسملا ةأرملا  ىلإ  ةبسنلاب  يساسأ  ٌرمأ  باجحلا  ءادترا  نأ  ىلع  ُّرصي  كانه  ةينيدلا  رومألا 

ال برغملا ، يف  : » تايرخأ تاملسم  ءاسن  يف  مهسفنأ  نوفلؤملا  لوقيو  . (566)« ةلضافلا

نكميو تايرخأ ، هيدترت  نيح  يف  باجحلا ، تايقت  مهسفنأ  ندُدعي  يتاوللا  ءاسنلا  يدترت 

اًعم نثدحتيو  نيشمي  ناكم  لك  يف  ةفلتخملا  ءارآلا  تابحاص  نم  ءاسنلا  ءالؤه  ةيؤر 

قيلعت عم  برغملا  تاملسم يف  ءاسن  ةروص  فلؤملا  عضو  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  . (567)« ةدومب

اذهو ال تابجحم ، ريغ  نهضعبو  تابجحم  ءاسنلا  ضعب  برغملا ، يف  : » هيف ءاج  يحيضوت 



.(568)« اهتنباو مألا  هذه  نيب  ةدوملا  عنمي 

ليمت : » نوفلؤملا لوقي  لاجرلا »؟ نم  ًانيدت  رثكأ  ءاسنلا  نوكت  اذامل   » ناونعب لصف  يف 

ةيادب يف  لاثملا  ليبس  ىلع  رظننل  .ةأرملا  ىلإ  ةبسنلاب  لضفأ  نوكت  نأ  ىلإ  ةديدجلا  نايدألا 

عقاولا امأ يف  ءاسنلا ، هتلماعم  اًيعجر يف  مالسإلا  نوري  نييبرغلا  ّلج  نأ  ودبي  .مالسإلا 

مالسإلا لبق  يبرعلا  ملاعلا  يفف  هرصع ، قايس  ةأرملا يف  ترّرح  ةروث  ثدحأ  اًدمحم  نإف 

، هل نحنمُي  صخش  يأل  وأ  نهجاوزأل  ّمث  نمو  نهئابآل  تاكلتممو  اًعاتم  ءاسنلا  تناك 

ةيامحلا قوقح  ىرخأ -  تاروطت  نيب  نم  نهاطعأف -   دمحم  امأ  قوقح ، نهل  نُكت  ذإ مل 

.(569)« ةيكلملاو قالطلاو 

نأ اوركذو  لاجرلا ، نم  ًانيدت  رثكأ  ًامئاد  ءاسنلا  نأ  ةلوقم  نوفلؤملا يف  كلذ  دعب  كّكش 

نوملسملا نايتفلا  مَّلعُي  : » هلوق لالخ  نم  كلذ  حضتيو  مالسإلا ، ىلع  قبطني  رمألا ال  اذه 

نرتخي نهضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلع   ) تايتفلا ىلع  يرسي  اذه ال  نكلو  ميركلا  نآرقلا  ظفح 

اًءزج الإ  ّماع  هجوب  لّثمُي  دجسملا ال  نيلصُي يف  يتاوللا  ءاسنلا  ددع  نأ  امك  كلذب .) مايقلا 

وأ ةيفلخلا  فوفصلا  يف  تاولصلا  نرضحي  ءاسنلا  نإ  ّمث  لاجرلا ، ددع  نم  اًطيسب 

.(570)« اًدج ريبك  قرافبو  ثانإلا  ددع  ًامئاد  روكذلا  ددع  قوفي  ّجحلا  يفو  ةيبناجلا ،

شقانو هباتك ، نم  ةفلتخم  ءازجأ  ةملسملاو يف  ةيبرعلا  ةأرملا  عوضوم  ناموين  ديفيد  حرط 

فلؤملا فصوو  .ةيبلس  ىرخأ  مّدق  امك  ةأرملا  عضول  ةيباجيإلا  بناوجلا  ضعب  هحرط  يف 

يف : » لوقي ذإ  يبرعلا ؛ ملاعلا  ءاسنلا يف  ّلج  نم  نهزيمو  يباجيإ  لكشب  تايرئازجلا  ءاسنلا 



رئازجلا امأ يف  حضاو ، ٍوحن  ىلع  ةيوناث  ةعبات  ةيعضو  ءاسنلا  لغشت  ةيبرعلا  نادلبلا  ّلج 

نيماحملا و60 يف نم  ةئملا  تاعماجلا و70 يف  بالط  ددع  نم  ةئملا  اًيلاح 60 يف  نلّثمتف 

امنيب . (571) ةرسألا لخد  يف  لاجرلا  نم  ربكأ  لكشب  نمهاسي  نهنأ  امك  .ةاضقلا  نم  ةئملا 

.(572) ناتسكابو ناريإ  تاملسملا يف  ءاسنلا  عضو  نع  يبلس  لكشب  هباتك  فلؤملا يف  ثّدحت 

لوقي ثيح  اًمامت ، ةنزاوتم  باتكلا  غوص  هكراش  نمو  زنديغ  ينوتنأ  ةشقانم  تدب 

ملاعلا ءازجأ  ضعب  يف  ةيديلقتلا  ةيمالسإلا  راكفألا  ءايحإ  نم  مغرلا  ىلع  : » نوفلؤملا

ةجرد نشعي  نادلبلا  ّلج  يف  تاملسملا  ءاسنلا  لازت  ال  ةريخألا ، ماوعألا  يف  يمالسإلا 

ةيبلغأ تاذ  نادلب  ةلودلا يف  ةدايق  نمّلست  ءاسن  ةّمث  ةاواسملاو ].......[  ةيرحلا  نم  ةيلاع 

.(573)« ايكرتو ناتسكابو  شدالغنب  نأشلا يف  وه  امك  ةملسم 

نيثحابلا رظن  تاهجو  فلتخم  نمضتت  ةزجوم  ةشقانم  كلذ  دعب  نوفلؤملا  مّدقي 

ةيباهولا دجوت  فيطلا ، فارطأ  دحأ  يفف  تاملسملا ؛ ءاسنلا  رود  دييقت  نأشب  نيملسملا 

ةكلمملا ةوقب يف  مالسإلا  نم  ةغيصلا  هذه  سَراُمتو  ءاسنلل ، ةيساق  ةلماعم  ىلإ  يدؤت  يتلا 

اذه سيردتل  يمالسإلا  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  ةينيد يف  سرادم  لومت  يتلا  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

دودو يف ةنيمأ  اهمِّدقُت  يتلا  ةيوسنلا  ةرظنلا  دجوت  فيطلا  نم  رخآلا  فرطلا  يفو  .بهذملا 

نإ : » لوقت هيفو  يئاسن ، روظنم  نم  ينآرقلا  صنلا  ةءارق  ةداعإ   : ةأرملاو نآرقلا  اهباتك 

عباسلا نرقلا  ىلإ  دوعي  يلصأ  جتان  ةيمالسإلا  نادلبلا  ضعب  يف  ءاسنلل  ةيندتملا  ةناكملا 

ةأرملا هاجت  ءادع  نم  يئزج  جتانو  ةيندتم ، ةناكم  ةأرملا  تلزنُأ  امدنع  يمالسإلا  يبرعلا 



.(574)« اًيروكذ ةزكرمتملا  نآرقلا  تاريسفت  نم  نورق  هب  تمستا 

، هتسايسو سأرلا  ءاطغ  خيرات  ةشقانمل  تاحفصلا  ىدحإ  يف  اًراطإ  رفيش  صصخ 

، ءاوس ّدح  ىلع  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نيملسملا ، عيمج  بنتجي  نأ  عقوتملا  نم  : » لوقي ثيح 

نيملسملل نآرقلا  حمسي  ال  ثيح  مسجلا ، لامج  ديكأتل  ةمَّمصملا  ةحضافلا  سبالملا 

.هسفن سنجلا  نم  دارفأ  عم  وأ  مهرسأ  عم  ّصاخ ، قاطن  ّالإ يف  ةجرهبملا  سبالملا  ءادتراب 

، نيمدقلاو نيديلاو  هجولا  ادع  ام  ةلماك  نهماسجأ  ءاسنلا  يطغت  نأ  دمحم  يبنلا  ىصوأو 

قفاوتت يلاتلاب  .ردصلا  ىلعأو  قنعلا  ىلع  ىقلُي  نأ  بجي  سأرلا  ءاطغ  نأ  ُنآرقلا  فيضيو 

سابل ءادتراب  ةقّلعتملا  تاهيجوتلا  هذه  عم  ةيئاسنلا  سبالملا  نم  ةعونتم  ةعومجم 

ديلاقت هتضرفف  هعاونأب ، هجولا  باقن  امأ  ، ʻ باجحلا ʼ لاب ـ ةعمتجم  فرعُت  يهو  عضاوتم ،

.(575)« مالسإلا نم  سيل  هنكل  ةيفاقث ،

يف اًدج  ةدئاسلا  لامجلا  ةروطسأل  اًضفر  عقاولا  يف  باجحلا  لّثمي  : » فلؤملا فيضي 

ةيطغت لالخ  نم  نهرسألو  نهسفنأل  تاملسملا  ءاسنلا  نمضت  ثيح  ةيبرغلا ، تاعمتجملا 

نيرخآلاب نهتاقالع  يف  ٌرود  هل  نوكي  نل  نهرهظم  نأ  اًبيرقت ، ةلماك  ةيطغت  نهسفنأ 

: لوقي مث  . (576) نهتايصخشو نهئاكذو  نهناميإب  الإ  نفرعُي  نل  نهنإ  لب  ةلئاعلا ، جراخ 

نويموكحلا نولوؤسملا  ضَّرعت  اسنرف ، اميس  الو  ةيمالسإلا ، ريغ  نادلبلا  ضعب  «يف 

ةداعلا هذه  نكت  .ةماعلا مل  سرادملا  سأرلا يف  ءاطغ  وأ  باجحلا  رظح  ببسب  تاداقتنال 

يف اًماع  غلبت 11  ةاتف  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةماع ، ةفصب  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةيضق 



ءاطغ ءادترا  اهّقح يف  تيبثتل  ةيداحتالا  ةمكحملا  ىلإ  تأجل  ايجروج ] ةيالو   ] يجوكسام

اهاوعد تمعد  ةيكريمألا  لدعلا  ةرازو  نأ  تفاللا  نمو  ةسردملا ، يف  سأرلا 

.(577)« ةيئاضقلا

ثانإلا ناتخ  اًسداس :
بسنيو .ةفلتخملا  هعاونأ  لوح  تاليصفت  اهيف  مّدقُتو  ثانإلا  ناتخ  بتُك  ةتس  شقانت 

ناتخلا نأ  رزتيرف  معزي  ذإ  اًدج ، يبلس  لكشب  مالسإلا  ىلإ  لعفلا  اذه  بتكلا  هذه  دحأ 

يأ ىلإ  همعز  يف  دنتسي  نأ  نود  نم  ، (578) مهنيد ميلاعت  اهمعدت  نيملسملا  دنع  ةداع 

نزاوتلا ىلإ  ىرخألا  ةسمخلا  بتكلا  ليمتو  .يوبنلا  ثيدحلا  وأ  نآرقلا  نم  سابتقا 

ةيصخشلا مهتاعانق  عامتجالا  ءاملع  عضو  ةرورض  اهضعب  دكؤي  ثيح  ةيعوضوملاو ،

يداصتقالاو يفاقثلا  ساسألا  َمهف  نولمأي  اوناك  اذإ  تقوم -  لكشب  لقألا  يف  اًبناج - 

نيح يف  ثانإلل » يلسانتلا  رتبلا   » حلطصم بتك  ةسمخ  لمعتست  . (579) ثانإلا ناتخل 

: اهنم نيباتكل  ةشقانم  يلي  ام  يفو  . (580)« ثانإلا ناتخ   » حلطصم نيلسنيه  لمعتسي 

ةعئاش يف ةسرامم  ثانإلل  يلسانتلا  رتبلا  : » يعقاوو دياحم  بولسأ  تيو يف  نوج  لوقي 

.ناسنإلا قوقحل  اًكاهتنا  هفصوب  ةيبرغلا  لودلا  هتناد  دقو  ملاعلا ، لوح  اًدلب  نم 30  رثكأ 

داقتعالا ببسب  نايحألا ، مظعم  رظبلا يف  ةلازإ  لدجلل  ةريثملا  ةسرامملا  هذه  ىلع  بّترتيو 

ّمث نمو  ةفيفع ، اهلعجيو  ةباشلا  ةأرملل  يسنجلا  عفادلا  طِّبثُي  وضعلا  اذه  لاصئتسا  نأ 



ضعب نأ  نم  مغرلا  ىلعو  يلبقتسملا ]....[  جوزلا  نم  اًريثك  هيف  بوغرم  لعفلا  اذهف 

ىتح نايحألا ، مظعم  ذَّفنُت يف  نيناوقلا مل  هذه  نإف  ةسرامملا ، هذه  دض  نيناوق  َّنس  نادلبلا 

مهتانب نأ  نودّكؤي  يلسانتلا  رتبلا  اهيف  عيشي  نادلب  نم  نيلبقملا  نيرجاهملا  نم  اًريثك  نأ 

ةسراممب حمست  يتلا  ةيبرغلا  ةيفاقثلا  ريياعملا  نم  نهتيامح  لجأ  نم  ءارجإلا  اذهل  نعضخُأ 

.(581)« جاوزلا لبق  سنجلا 

ةيبسنلا روظنم  نم  ناتخلا  َموهفم  باتكلا ، فيلأت  هكراش  نم  عم  زنديغ  شقاني 

، تاعمتجملا ضعب  يف  تاريغصلا  تايتفلا  نم  ريثك  عضخت  : » نوفّلؤملا لوقيو  ةيفاقثلا ،

( ناتخلا  ) يوثنألا ضفخلل  ةيويسآو ، ةيقيرفأو  ةيطسوأ  قرش  تافاقث  يف  ةصاخ 

لبهملا يرفش  نم  ءزج  وأ  رظبلا  هيف  لصأتسُي  ملؤم  يفاقث  سقط  وهو  (، Clitoridectomies)

ةيلمعلا هذه  ربتعت  اًيئزج ؛ جرفلا  اَبناج  طاُخيو  داح ، رجح  وأ  نيكسب  امهيلك ، اًنايحأو 

ىلإ ةبسنلاب  ةيسنجلا  ةعتملا  ديزتو  ةأرملا ، ىلإ  ةبسنلاب  يسنجلا  طاشنلا  ىلع  ةرطيسلل  ةليسو 

رمألا اذه  لايجأ  لاوط  يوثنألا  ضفخلا  اهيف  سرامي  يتلا  تافاقثلا  ربتعتو  لجرلا ،

تافاقثلا يف  سانلا  ّلج  زازئمشا  يوثنألا  ضفخلا  ريثي  ةلباقملا ، ةهجلا  يف  .اًيعيبط 

يدؤت نأ  نكميو  هسرامت ]...[  يتلا  تافاقثلا  يف  ءاسنلا  نم  ديازتم  ددع  امك  ىرخألا ،

رجاهي امدنع  اميس  الو  ةيفاقثلا ، ميقلا  نيب  مادص  ىلإ  رظنلا  تاهجو  يف  تافالتخالا 

ريغ ةسرامم  هُّدعت  نادلب  ىلإ  يوثنألا  ضفخلا  اهيف  عيشي  يتلا  تافاقثلا  نم  سانلا 

.(582)« ةينوناق



باهرإلا اًعباس :
هنإ ثيح  اًماع ، شاقنلا  لج  ودبيو  ةدع ، ةيسيردت  بتك  باهرإلا يف  عوضوم  حرطُي 

مظعم نوفلؤملا يف  مدختسي  .ةيداصتقالاو  ةيعامتجالاو  ةيسايسلا  تاقايسلا  عم  لماعتي 

طسوألا قرشلاو  يبرعلا  ملاعلا  نم  اهنوقتسي  ةيباهرإ  لامعأب  قّلعتت  ةلثمأ  نايحألا 

.ةلثمألا ضعب  يلي  ام  ضرعنو يف  .ام  دح  ىلإ  اًنزاوتم  شاقنلا  ودبي  اًمومعو  مالسإلاو ،

ززعُي فنعلل  يئاوشع  مادختسا  هنأ  ىلع  باهرإلا  فيرعتب  ستربورو  نيتنالاب  تماق 

عبات .نينطاوملل  عيورتلاو  رعذلاو  فوخلا  ببسي  نأ  نكميو  ام ، ةعامجل  ةيسايس  اًفادهأ 

نيذلا نإ  : » نالوقي ذإ  باهرإلا ؛ لِّجعُت  يتلا  بابسألا  الوانتيل  شاقنلا  نافلؤملا 

، ةوطس دشأ  ىوق  اياحض  مهنأ  نايحألا  مظعم  نورعشي يف  ةيباهرإلا  لامعألا  نوبكتري 

ىصقأ اهفصوب  مهتاويح  نومِّدقيف  درلل ، ديحولا  حالسلا  هنأ  اًنايحأ  نولوقيو 

.(583)« ةيحضت

هنأ نيربتعم  ةينغلاو ، ةريقفلا  نادلبلا  نيب  توافتلا  هجوأ  كلذ  دعب  نافلؤملا  شقاني 

ىلإ نايحألا  ضعب  يفو  بارتغالاب ، روعشلا  ىلإ  اذه  يضفُي  ذإ  باهرإلل ؛ رخآ  ردصم 

زكرم ىلع  موجهلا  فادهأ  نيب  نمف  .ةيوقلا  لودلا  دض  ةيباهرإو  ةيئادع  لامعأ  باكترا 

ريشي ّمث  نم  . (584) اهتبقاعمو ةدحتملا  تايالولا  باهرإ  كرويوين  ةنيدم  يملاعلا يف  ةراجتلا 

، نايحألا مظعم  ةيمزيراك يف  ةيصخش  نوكلتمي  ةيباهرإلا  تاعامجلا  ةداق   » نأ ىلإ  نافلؤملا 



ةدعاقلا ةكبش  ميعز  ندال  نب  ةماسأ  ناكو  عابتألا ، دشانت  ظعو  لئاسر  نومدختسيو 

.(585)« مهنم اًدحاو  ةيباهرإلا 

لُبس داجيإل  ةلواحم  هنأ  ىلع  هنم  ءزج  باهرإلا يف  ىلإ  رظنُي  نيرخآو  ازنام  فّلؤم  يف 

عضولا ىلإ  ذافنلا  لواحن  نأ  همهفل  نيعتيو  قوفتم ، ودع  دض  ةكرعم  لداعتلا يف  قيقحت 

.ةيباهرإلا لامعألا  يبكترمل  يعامتجالاو  يسايسلا 

ةيناثلا رهظُتو  يملاعلا  ةراجتلا  زكرم  ريجفت  ىلوألا  رهظُت  نيتروص ، باتكلا  اذه  يوتحي 

تاذ ةيحيضوت  ةيمست  امهتقفارو  ةيكريمأ ، عالطتسا  ةرئاط  مهتلتق  ءايربأ  نييندم  ثثج 

.»؟ كلذك رخآلا  ُّدعُي  ال  نيح  يف  اًباهرإ  نيموجهلا  نيذه  دحأ  ّدعُي  اذامل  : » ةيلاع ةلالد 

يف اهمعد :» وأ  ةكرحلا  ىلإ  مامضنالا  عابتألا : دينجت   » ناونعب مسق  يف  نوفلؤملا  فيضي 

تافارخلا يف  قراغ  يمالسإلا  ملاعلا  نأ  نييبرغلا  نم  ريثك  هيف  ضرتفي  يذلا  تقولا 

ىلإ مهنارقأ  نم  ًاميلعت  لضفأ  ندال  نب  ةماسأ  عابتأ  ناك  ةثيدحلا ، ةينالقعلا  ضفريو  ةينيدلا 

قلعتت الف  مهعفاود  امأ  ةيمالعإلا ، لئاسولاو  تاينقتلا  ثدحأ  نومدختسي  ذإ  ديعب ، ّدح 

قرشلا ةيكريمألا يف  ةموكحلا  ةسايس  مهتضراعمب  لب  ةيداصتقا ، حلاصم  وأ  ةقيض  ةقبطب 

.(586) طسوألا

نوشقانيو ةدعاقلا ، ميظنت  ميعز  ندال  نبل  عابتأو  نيرهاظتم  ةروص  نوفلؤملا  عضي 

: لوقلا لالخ  نم  كلذو  باهرإلا ، عاونأ  دحأ  اهفصوب  رايط  نود  نم  تارئاطلا  تاراغ 

ناتسناغفأ يف  عساو  قاطن  ىلع  رايط  نود  نم  تارئاطلا  يكريمألا  شيجلا  مدختسا  »



نييباهرإلا لتقل  ةلواحم  يف  لودلا ) هذه  تاضارتعا  نم  مغرلا  ىلع   ) نميلاو ناتسكابو 

.(587)« ءايربألا تائم  تلتق  تابرضلا ]...[  هذهو  .مهيف  هبتشملا 

اًرارم تلسرأ  ةيكيسكملا ) وأ  ةيدنكلا   ) تاموكحلا ىدحإ  نأ  ليخت  : » نوفلؤملا لءاستي 

مهنأ معزُي  صاخشأ  لتقل  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  لخاد  ىلإ  رايط  نود  نم  تارئاط 

نم ءايربألا  نم  ريثك  لتق  فصقلا  تايلمع  ىلع  بّترت  هنأو  باهرإلا ، يف  نوطروتم 

ليمحت اوبلطيو  ةميرج  رمألا  اذه  نويكريمألا  َّدُعَي  ْنَلَأ  لافطألاو ، ءاسنلاو  لاجرلا 

.(588) »؟ ةيئانج ةيلوؤسم  موجهلا  نع  نيلوؤسملا 

ىلع ذاوحتسالا  ىلإ  فدهت  يتلا  عاونألا  دحأك  يراحتنالا  باهرإلا  نيلسنيه  شقاني 

نوينيطسلفلا مدختسا  : » فلؤملا لوقيو  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  يف  فحصلا  نيوانع 

ىلع موجهلل  ناكو  نييكريمألاو ، نييليئارسإلا  دض  يراحتنالا  باهرإلا  نويقارعلاو 

يف ريثأت  قمعأ  ندال  نب  ةماسأ  فارشإ  تحت  نوغاتنبلاو  يملاعلا  ةراجتلا  زكرم 

.(589)« انتايح

ةينيطسلف ةأرمال  ةروص  باتكلا  عضوو يف  اًضيأ ، نييراحتنالا  ةلأسم  فلؤملا  شقان 

نييراحتنالا ّلج  نأ  ىلإ  راشأو  .تكرام  ربوس  اهسفن يف  ترَّجف  اًماع  رمعلا 16  نم  غلبت 

هفصو لاقو يف  . (590) ةمهمو ةافاعم  رسُأ  نمو  ايلعلاو ، ةطسوتملا  نيتقبطلا  نم  نوردحتي 

ماظنلا رييغت  ىلإ  فدهت  ةيموقلا  ةرباع  ةيعامتجا  ةكرح  اهنإ  ةيمالسإلا  ةيلوصألل 

.(591) هلك ملاعلا  يعامتجالا يف 



، امه نيحلطصم  فيرعت  قايس  يف  باهرإلا  ةيضق  فلؤملا  طسبي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

موجهلا دعب  : » لوقيف (، Out - group  ) ةيداعملا ةعامجلاو  ( In - group  ) ةقيدصلا ةعامجلا 

دحاو مقر  ةيداعملا  ةعامجلا  ةدعاقلا  ميظنت  حبصأ  ربمتبس ، لوليأ / يف 11  يباهرإلا 

ةلماعم نوري يف  نييكريمألا ال  نيلوؤسملا  رابك  نأ  ّدح  ىلإ  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب 

ةدعاقلا ميظنت  يف  ٌدئاق  بِّذُع  دقو  اًبيذعت ، نيهمو  ٍساق  لكشب  ةدعاقلا  ميظنت  ءانجس 

ةيلك ذاتسأ  لاق  بيذعتلاب  ةبلاطملا  ايريتسه  قايس  يفو  .ةرم  ءاملا 180  ههجو يف  سيطغتب 

ةيلاربيل رظن  تاهجو  ةداع  دمتعي  يذلا  وهو  زتيفوشريد ، نالآ  درفراه  ةعماج  قوقحلا يف 

رماوأ رادصإ  نم  ةاضقلا  نّكمت  ةقيرطب  اًينوناق  بيذعتلا  لعجن  نأ  بجي  اًدج :

.(592)« بيذعتلاب

لصاوتلا لئاسوو  يبرعلا  عيبرلا  ًانماث :
يعامتجالا

يف عامتجالا  ملع  ىلإ  ةيديهمتلا  لخادملا  يفلؤم  ماع 2011  يف  يبرعلا  عيبرلا  تفل 

ميهافملا نم  ددع  حيضوتل  ريبعتلا  اذه  اومدختسا  ثيح  ةيسيردتلا ، بتكلا 

.يعمجلا كولسلا  امك  نييعامتجالا ، ةكرحلاو  رييغتلا  عم  لماعتت  يتلا  ةيجولويسوسلا 

لئاسو ةيمهأ  ىلع  ءوضلا  طيلست  ىلإ  ةنزاوتمو ، ةفصنم  ربتعت  يتلا  ةشقانملا ، ليمتو 

نيب ريبكلا  هباشتلا  ىلإ  ةراشإلا  ردجت  .تاضافتنالا  هذه  يف  يعامتجالا  لصاوتلا 



يلي ام  يفو  .اهسفن  طاقنلا  دكؤت  داكت  اهنإ  ىتح  بتكلا ، هذه  يف  تراد  يتلا  تاشقانملا 

.ةيضاملا ةثالثلا  ماوعألا  ترشُن يف  ٍبتُك  نم  ةدمتسملا  ةلثمألا  ضعب 

ملع يف  ( Butterfly Effect  ) ةشارفلا رثأ  موهفم  حرشل  يبرعلا » عيبرلا   » رزتير مدختسا 

اذه يف  فلؤملا  لوقي  .ةريبك  بقاوعب  يتأي  نأ  ريغص  ثدحل  نكمي  ثيح  عامتجالا ،

تارهاظت يف ىلإ  ةروثلا  هذه  تّدأو  ةيسنوتلا ، ةروثلا  ىلإ  يزيزعوبلا  لعف  ىّدأ  : » ددصلا

ايبيلو رصمو  نميلا  اهنم  يبرعلا ؛ ملاعلا  نم  ىرخأ  ةنكمأ  ةيلهأ يف  بورح  ىلإو  عراوشلا ،

نم لمشت  اهنكل  فّشكتلا ، ددصب  ثداوحلا  نم  ةلسلسلا  هذه  جئاتن  لازت  الو  .ةيروسو 

فافطصا ةداعإل  نكمي  امك  تاعمتجملا ، كلت  يف  تعقو  ةريبك  تارييغت  ّكش  نود 

.(593)« ثدحت نأ  ىربك  ةيلود  ةيسايس 

عيبرلا ّريغ  : » لوقي يحيضوت  قيلعت  عم  رصم  ريرحتلا يف  ناديمل  ةروص  رزتير  جردأ 

رهاظتي انه  .ةيبرعلا  تافاقثلاو  بوعشلا  ىلإ  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  سانلا  ةرظن  يبرعلا 

ويلوي زومت / ةرهاقلا يف 29  ناديم يف  دشاح يف  عامتجا  نييرصملا يف  نم  فالآلا  تارشع 

.(594)«2011

، يبرعلا عيبرلا  يف  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  رود  شقانيل  اًراطإ  فلؤملا  صصخي 

تقبس : » لاثملا ليبس  ىلع  لوقيف ، رصمو ، سنوت  ثدح يف  ام  نأشب  تاليصفت  مِّدقيو 

ةثالث لبق  ةلثامم  ةثداح  سنوت  يبرعلا يف  عيبرلا  ةرارش  تقلطأ  يتلا  يزيزعوبلا  ةيحضت 

يأ ىلع  رهظت  نأ  ًانكمم  نكي  ملو  ةثداحلا ، هذه  رَّوصُت  ثيح مل  ثدحي  اًئيش مل  نكل  روهش ،



ةحاتم يف اهلعج  ام  ترِّوُص ، يزيزعوبلا  ةيحضت  نأ  وه  قرفلا  .يعامتجا  لصاوت  ةليسو 

وه امك  يبرعلا  عيبرلا  يف  اًريثك  ةميدقلا  مالعإلا  لئاسو  تمهاسو  لئاسولا ]...[  هذه 

ءانثأ يف  ةمهم  ةوق  ةانقلا  هذه  تلّثم  ثيح  ةيرطقلا ، ةريزجلا  ةانق  ىلإ  ةبسنلاب  نأشلا 

.(595)« ةروثلا

يبرعلا يف عيبرلا  تاحفص  ىدحإ  لّثمي  راطإ  ىلع  زتيلغإو  سيلبماشت  ةشقانم  رثعن يف 

هنأ اورّوصت  ام  دض  عراوشلا  نورهاظتي يف  مهو  نييرصملا  فالآ  ةروص  هبحاصت  رصم 

بِّبست مل  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  نأ  ىلإ  نافلؤملا  هّبنو  . (596) ةيطارقميدلل ديدهت 

لئاسو تتفل  امك  نيطشانلا  ةلاسر  رشن  تعَّرس  اهنكل  رصم ، يف  ةيروثلا  ةضافتنالا 

.(597) ةيملاعلا مالعإلا 

يجاجتحالا لعفلا   » نأ اركذو  ةيسنوتلا  ةضافتنالا  رخآ  مسق  يف  نافلؤملا  شقان 

لضفب هتيحضت  تلوحت  ثيح  خيراتلا ، تالجس  يف  ُبَْخي  مل  يزيزعوبلا  دمحمل  سئايلا 

نوردابي مهتلعجو  سانلا  تأَّبع  ةلصاف  ةظحل  ىلإ  رصاعملا  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو 

ةكرحلا تلعشأ  يتلا  َةرارشلا  تحبصأ  امك  مهنادلب ، يسايسلا يف  عمقلا  دض  كرحتلا  ىلإ 

هذه تناك  .طسوألا  قرشلاو  ايقيرفأ  لامش  يف  ةيندملا  تاضافتنالاو  ةيجاجتحالا 

ريغ ةيلبقتسملا  اهجئاتنو  ةتوافتم  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  هتثدحأ  ام  ةهج  نم  ةيروث  تارييغتلا 

ثيح ال اًدج ، ركبم  رمأ  يبرعلا  عيبرلا  لآم  ديدحت  نأ  باتكلا  افلؤم  دكؤي  . (598)« ةدكؤم

مأ ال(599). ةيطارقميدلا  ىلإ  يضفيس  ناك  نإ  ؤبنتلا  نكمي 



هطبر يف  ىلوألا  لثمتت  .يبرعلا  عيبرلاب  ناقلعتت  نيتتفال  نيتطقن  تيو  نوج  مدقي 

يف ةيسائرلا  تاباختنالا  دعب  وينوي 2009  ناريزح / يف  تلصح  يتلا  تاجاجتحالاب 

، يبرعلا عيبرلا  ةضافتنال  ماهلإ  ردصم  تناك  تاجاجتحالا  هذه  نأ  تيو  بتكف  ناريإ ،

ءاسنلل ناك  امك  اًدج ، ًامهم  اًيميظنت  اًرود  ناريإ  يعامتجالا يف  لصاوتلا  لئاسو  تَّدأ  ثيح 

اهيلع قلطُي  ةيحض  لوأ  ناطلس  اغآ  ىدن  تناكف  تاجاجتحالا ، هذه  يف  مهم  نأش 

يف ةعرسب  رشتناف  ويديفلاب  اهلتقم  رِّوُصو  توملا ، ىتح  عراشلا  يف  تفزنف  صاصرلا ،

اًجذومنأ تاجاجتحالا  هذه  تايناريإلا يف  ءاسنلا  ةكراشم  تحبصأو  .ملاعلا  ءاحنأ  عيمج 

.(600) يبرعلا عيبرلا  ةيبرعلا يف  ةأرملا  ةكراشمل 

ناديم يف  نييرصم  نيرهاظتم  ةروص  بحاصي  قيلعت  يهف  ةتفاللا  ةيناثلا  ةطقنلا  امأ 

Occupy « ) تيرتس لوو  اولتحا   » ةكرحو يبرعلا  عيبرلا  نيب  فلؤملا  طبري  ثيح  ريرحتلا ،

نيرهاظتملا لئاوأ  جرخ  امدنع  : » قيلعتلا اذه  ءاجو يف  ةدحتملا ؛ تايالولا  يف  ( Wall Street

يف يبرعلا  عيبرلا  يجتحم  ىلإ  ةحضاو  تاراشإب  نومظنملا  حّمل  تيرتس ، لوو  لالتحال 

: اًضيأ فلؤملا  فيضيو  . (ʻ»(601؟ ريرحتلا ناديم  ةظحلل  دعتسم  تنأ  له  ʼ اوبتكف : رصم ،

اوبصنو ىلفسلا  نتاهنام  ءايحأ  ىلإ  نورهاظتملا  قّفدت  [، 2011  ] ربمتبس لوليأ / «يف 17 

.(602)« تيرتس لوو  لالتحاب  اوماقو  ةيملسلا  سيراتملا  اوماقأو  خباطملا  اوزهجو  مايخلا 

يداحلا نرقلا  يف  تالوحتلا  مهأ  دحأ  نإ  : » هلوقب يبرعلا  عيبرلا  فلؤملا  فصي 

ىلإ حلطصملا  اذه  ريشي  ثيح  ، (603)« يبرعلا عيبرلا  روهظ  وه  نآلا  ىتح  نيرشعلاو 



هبشو ايقيرفأ  لامش  يف  لودلا  نم  ددع  يف  ثدح  يذلا  ريبكلا  يسايسلا  بارطضالا 

ةيادب تارييغتلا  هذه  يف  نوديؤملا  ىريو  و2012 . يماع 2010  نيب  ةيبرعلا ، ةريزجلا 

رياني 2011) يناثلا / نوناك  يزيزعوبلا يف  توم   ) توملا نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةديدج  ةايح 

ةكرح تلعج  يتلا  لماوعلا  نم  : » فيضيو . (604) اهترارش قالطإ  يف  دعاس  يذلا  وه 

ديزمب سانلا  تدعوو  ةخسارو ، ةيعمق  ةيسايس  ةمظنأ  تحاطأ  اهنأ  ةمهم  يبرعلا  عيبرلا 

دراوملا ىلع  مهترطيس  ةطلُسلا  عقوم  مه يف  نم  لغتسي  ام  اًريثك  .نيكمتلاو  صرفلا  نم 

يف ةنماكلا  ةردقلا  ىلع  تنهرب  تاجاجتحالا  هذه  نكل  نهارلا ، عضولا  زيزعتل  ةميقلا 

ةمظنألا هذه  نوكتس  ىدم  يأ  ىلإ  انرابخإب  ليفك  نمزلاو  كرتشملا ، يعامتجالا  لعفلا 

انذخأ يف ام  اذإ  ايلع  لثُم  نم  هتحرط  ام  ىلإ  ءاقترالا  ىلع  ةرداق  نادلبلا  فلتخم  ةديدجلا يف 

.(605)« اههجاوت يتلا  ةيفاقثلاو  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  تايدحتلا  نابسحلا 

يرصبلا عامتجالا  ملعو  ةروصلا  اًعسات :
يعامتجالا عقاولا  ةساردل  ىرخألا  ةيرصبلا  داوملاو  روصلا  عامتجالا  ءاملع  مدختسي 

بتكلا وفلؤم  ديري  يتلا  ةلاسرلا  لقن  ةرثؤم يف  تاودأ  اهنأل  ةمهم ، روصلاف  .هريسفتو 

ىرن ثيح  ىضم ، تقو  يأ  نم  رثكأ  اًروص  ةديدجلا  ةيسيردتلا  بتكلا  ّمضت  اذهل  .اهلاصيإ 

نوملسملاو برعلا  اهنم  تاعوضوملا ، نم  ةعونتم  ةعومجم  نع  روصلا  نم  اًريثك  اهيف 

تمّمُص اهنأ  كلذ  ةّصاخ ، تاريثأت  ةنولملا  روصلا  هذه  ىلإ  فاضيو  .طسوألا  قرشلاو 



.يّقلتملا ريثأتلل يف 

قرشلاو نيملسملاو  برعلاب  ةلص  اهل  ةنولم  ةروص  نيرشع  نم  رثكأ  بتكلا  دحأ  يف 

دجوت ًالثم ، .باتكلا  نم  ةيعرف  وأ  ةماع  ماسقأب  ةرشابم  اهنم  ريثك  طبتريو  .طسوألا 

ىرخأ روص  دجوت  امك  .مالسإلاب  قلعتت  ةشقانم  قايس  كلذو يف  ةكم ، ىلإ  جحلل  ةروص 

اًءوض طّلست  اهنم  ريثك  نأ  ىلع  ملاعلا ، نم  ىرخأ  ءازجأب  ةنراقملا  قايس  يف  تلمعُتسا 

.اًيبلس

انه ىلوأ  ةجردب  زِّكرنسو  ةفلتخم ، تافينصتل  اًعبت  روصلا  نم  ىلوألا  طامنألا  انشقان 

، حاتملا زيحلا  قيض  ىلإ  اًرظن  نكل  .نيابتلا  راهظإل  اًساسأ  مدختست  يتلا  روصلا  ىلع 

.بتك ةثالث  ةنمضم يف  يبرعلا ، ملاعلاب  قلعتت  ةليلق ، ةلثمأ  ىلع  زّكرنس 

ءاسنلا كلذ  امب يف  باجحلا ، نيدتري  ءاسن  ىلع  ةيسيردتلا  بتكلا  ةريثك يف  روص  زِّكرت 

روصلا هذه  بذجت  ثيح  نيمدقلا ، صمخأ  ىلإ  سأرلا  ةمق  نم  نهماسجأ  ةاطغملا 

ةباذج نههوجو  ءاسن  روص  نوراتخي  مهنأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجت  مهفصنن ، يكو  .نيفلؤملا 

تاملسم وأ  تايبرع  ءاسن  روص  ضرعي  بتكلا  نم  ليلق  ددع  دجوي  امك  نّولم ، نهسابلو 

امدنع نيفلؤملا  نأ  كلذ  ىلإ  فيضن  .ةيبرغ  سبالم  نيدتري  طسوألا  قرشلا  نم  وأ 

يلحملا سابللاب  نايحألا  رثكأ  نوكت  اهنإف  نيملسم ، وأ  برع  لاجر  روص  نوضرعي 

رايتخا اًزيحت يف  نوفلؤملا  رهظُي  نيتلاحلا ، اتلك  .يبرغ يف  سابلب  نوكت  ام  اًردانو  يديلقتلا ،

: اهضعب يلي  ام  يفو  .ةقطنملا  بوعشل  ةيطمن  ةلثمأ  مّدقي  ام  روصلا ،



ةدحاو اهنيب  نم  ددعلا ، ةهج  نم  نيماضملا  ةيبلس  اًروص  هباتك  يف  نيلسنيه  عضو 

ءاضيب ةباش  امهمامأو  هجولا ، الإ  امهنم  رهظي  الو  باجحلا  نايدترت  ناتنثا  ءاسن ؛ ثالثل 

.اهردص نم  عساو  ءزج  نع  فشكيو  اهيقاس  ّلج  رهظُي  اًدج  اًريصق  اًناتسف  سبلت 

ءاملع ّمهت  ةريبك  ةروص  نم  اهل  اي  : » لوقي يحيضوت  قيلعتب  ةروصلا  هذه  تقفرأو 

تافاقث نأ  ىرت  نأ  كنكمي  له  .ةيفاقثلا  تاضقانتلا  هذه  لثم  عم  انلماعت  ردني  عامتجالا ؛

لب بسحف ، نهداسجأ  ضرع  نأشب  تاهجوتلا  يف  تافلتخم  نهلعجت  ال  ءاسنلا  ءالؤه 

ةلود نم  نيلجرل  ةروص  دجوت  امك  . (606) »؟ اًضيأ ةيردنجلا ]  ] ةيسونجلا تاقالعلا  ىتح 

اهمقر ةرايس  ةحول  ناكسميو  يديلقتلا  يلحملا  يزلا  ناسبلي  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا 

دلب رخّدت يف  فيك  : » هيف أرقن  ذإ  اًيبلس ؛ اًنومضم  بحاصملا  يحيضوتلا  قيلعتلا  لمحيو  ، 1

( نيميلا ىلع   ) يروخ ديعس  رينويلم ؟ مهنم 79.000  ةمسن ، نييالم  هيف 4.4  اًدج  ينغ 

ملو مقرلا 1 . لمحت  ةرايس  ةحول  لباقم  رالود يف  نويلم  عفد 14  دقو  يبظوبأ  دازم يف  يف 

مقرلا لمحت  ةحول  ءارشل  الإ  ةيفاك  نكت  ةعستلا مل  هنييالمف  امهلثم  اًظوظحم  امهمع  نبا  نكي 

ركُذ يذلا  ناكسلا  ددع  نأ  يه  ىلوألا  قيلعتلا ، ىلع  نيتظحالم  جردن  نأ  نكمي  . (607)«5

ودبي روكذملا ال  مسالا  نأ  يه  ةيناثلا  و ةمسن ، نييالم  ةرشع  وحن  اًيلاح  غلبي  ذإ  قيقد ، ريغ 

.ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ةلود  اًفولأم يف 

عم اًسدسم ، لمحي  وهو  ةعبارلا  يف  ودبي  ينيطسلف  لفط  ةروص  اًضيأ  فلؤملا  عضي 

.لافطألل اًثرإ  حبصت  نأ  نكمي  نيغلابلا  نم  ماقتنالاو  ةيهاركلا  : » لوقي يحيضوت  قيلعت 



: ماوعأ ةعبرأ  غلابلا  ينيطسلفلا  يبصلا  اذه  اهسبلي  يتلا  سأرلا  ةباصع  ىلع  أرقن 

.(ʻ»(608 ءادهشلا ءاقدصأ  ʼ

نودتري مهنم  ةثالث  لاجر ، ةعبرأل  ةدحاو  اهنم  روصلا ، نم  اًددع  سينويسام  جردُي 

يف : » يحيضوتلا قيلعتلا  أرقنو يف  .اًيبرغ  اسابل  يدتريف  مهعبار  امأ  يلحملا ، ينطولا  يزلا 

ثدحأ ىلع  اولصحيل  نابشلا  ءالؤه  قوستي  ةيدوعسلا -  ةيبرعلا  ةكلمملا  ضايرلا - 

.(609) »؟ عمتجملا ديلاقت  ةثيدحلا  ايجولونكتلا  هذه  ددهت  لهف  .ةلومحملا  فتاوهلا 

لاثملا ليبس  ىلع  دجن  .يبلس  اهضعب  روصلا ، نم  اًددع  ستربورو  نيتنالاب  مدختست 

تعمجت ةيداع  ةيرصم  تالئاعب  ناقلعتت  اهنم  ناتنثا  روص ؛ سمخ  تاحفصلا  ىدحإ  يف 

نافلؤملا مدختسي  امك  . (610) يحيضوت قيلعت  نود  نم  ةيعوبسألا ، ةينيومتلا  داوملا  لوح 

ةحفصلا ىلع  ناتروص  رهظُت  : » لوقي يحيضوت  قيلعت  عم  ةينادوس  ةيودب  ةلئاع  ةروص 

عّمجت دقو  ايناملأ ، نم  ىرخألاو  نادوسلا  نم  امهادحإ  نيتلئاع ؛ لصفلا  اذهل  ةيحاتتفالا 

نم ركب  وبأ  ةلئاع  دارفأ  عمجتي  .ةداتعملا  ةيعوبسألا  ةينيومتلا  داوملا  لوح  امهنم  لك  دارفأ 

هذه ةمعطأ  نيب  قرفلا  ظحال  .ًالماك  اًعوبسأ  مهيفكي  ءاذغ  عم  مهتميخ  مامأ  نادوسلا 

.(611)« تالئاعلا

نم اًءزجو  اهينيع  ادع  ام  اًمامت ، ةاطغم  ةأرمال  يولعلا  ءزجلا  ىرخأ  ةروص  رهظُت 

قيلعتلا يف  أرقنو  اًدج ، نيتباذج  اهانيع  تدب  امك  اًيناوجرأ  اهباجح  نول  ادبو  اهنيبج ،

نكامألا يف  نههوجو  تاملسملا  تايتفلا  يطغت  ملاعلا  ءازجأ  ضعب  يف  : » يحيضوتلا



ةبسنلاب يقلُخ  ريغ  نوكيس  ةيعماجلا ، ةيساردلا  لوصفلا  ىتح يف  دلجلا ، راهظإو  .ةماعلا 

ىرخأ ةيمالسإ  نادلب  ةيطغتلا يف  هذه  لثم  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .نيملسملا  نم  ريثك  ىلإ 

.(612)« يداع ريغ  رمأ 

، ايبيل عارتقا يف  ةرجح  اهتوصب يف  يلدُتو  اًنولم  اًباجح  يدترت  ةأرما  ةروص  اًضيأ  دجن 

قيلعتلا أرقنو يف  .اًنولم  اًباجح  يدترتو  عارتقالا  ةيلمع  ىلع  فرشت  ىرخأ  ةأرما  اهبقارت 

دعت ماع 2012 . يف  ينطولا  رمتؤملا  تاباختنا  يف  عرتقت  ايبيل  يف  ةأرما  : » يحيضوتلا

.فنع لامعأ  نم  فواخم  طسو  ترج  اهنكل  ايبيل ، ىلإ  ةبسنلاب  ةمساح  ةوطخ  تاباختنالا 

ةريبكلا ةأرجلا  نم  نكل  ةئيبلا ، هذهل  ٍلمأ  ردصمو  عئار  زايتما  هنأ  ىلع  عارتقالا  ىلإ  رظنُي 

.(613)« ةيعمقلا ةيطلستلا  ةمظنألا  ىتح  نومعديس  سانلا  نأ  اًضيأ 

قيلعتلا يف  أرقنو  .رصم  يف  ةمامقلا  نم  ماوكأ  ةروص  ىلع  اًضيأ  باتكلا  يوتحي 

ةلهذملا ةدايزلا  اهنم  ةعقوتملا ، ريغ  بقاوعلا  ضعب  ايجولونكتلل  : » بحاصملا يحيضوتلا 

يف ةعيرسلا  تابجولا  ةعانص  نم  تجتن  يتلا  ةمامقلا  ىلع  لاثم  انه  .ةمامقلا  تايمك  يف 

ةحفاكمو تايافنلا  نم  صلختلا  تالكشم  ىلإ  اهمكارت  ىّدأ  ثيح  رصم ،

.(614)« ثولتلا

ةيماتخ تاظحالم 
اًصوصخ طسوألا  قرشلاو  مالسإلاو  برعلا  تاعوضوم  ةيسيردتلا  بتكلا  تشقان 



ةاواسملا مادعناو  ةسايسلاو  ةينثإلاو  ةسونجلاو  ةلئاعلاو  نيدلا  تلوانت  يتلا  لوصفلا  يف 

.ةيقطنمو ةمهم  اهمظعم  تاشقانملا يف  تناكو  ةيقبطلاو ،

برعلا عوضوم  لوانت  نم  اًعاستا  رثكأ  مالسإلا  عوضوم  لوانت  ودبي  بتكلا ، هذه  يف 

: اهنم بابسألا ، نم  ددعل 

نايدألل ثحابم  نيفلؤملا  ّلج  صصخيو  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  رشتني يف  نيد  مالسإلا  - 

.اهدحأ مالسإلاو  ملاعلا ، ةسيئرلا يف 

نم 7 رثكأ  اهيف  شيعي  ثيح  ةدحتملا ، تايالولا  اًومن يف  عرسألا  نيدلا  وه  مالسإلا  - 

دعب ةدحتملا  تايالولا  يف  ةنايد  ربكأ  يناث  ّدعُي  امك  .ةعونتم  تايفلخ  نم  ملسم  نييالم 

دادعأب ءيج  امدنع  ةيدوبعلا  مايأ  ىلإ  دوعت  كانه  هروذج  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُي  .ةيحيسملا 

.اًرسق نيملسملا  ديبعلا  نم  ةريبك 

هنكل ءيطب  هومن  نإ  ثيح  ةدع ، ريياعم  قفو  اًفيعض  يمالسإلا  يبوللا  لازي  ال  - 

 - اهوحن وأ  ةيضاملا -  نيعبرألا  ماوعألا  يفف  .ةدحتملا  تايالولا  ءاحنأ  عيمج  درّطم يف 

حلاصم ىعرت  ينطو -  رخآلا  اهضعبو  يلحم  اهضعب  ةدع -  ةيمالسإ  تامظنم  ترهظ 

.اهنع عفادتو  ةيمالسإلا  يلاوجلا 

نزاوتلا ىلإ  طسوألا  قرشلا  يف  سانلاو  مالسإلاو  برعلل  ةيلامجإلا  ةيطغتلا  ليمت 

: اهنم بابسألا ، نم  ددعل  كلذو  اًمومع ،

لواحو ةدع ، ةينثإو  ةيقرع  تاعامج  نم  فلأتي  عونتم  عمتجم  يكريمألا  عمتجملا  - 



ملع لخادم  سيردتب  نوموقي  نيذلا  نيملعملا  اوعجشي  يك  اهعيمج  اهتدشانم  نوفلؤملا 

.مهبتك دامتعا  ىلع  عامتجالا 

اياضقلاب رثكأ  لغشنم  مهصصخت  لقحو  ةيلاربيللا ، ىلإ  عامتجالا  ءاملع  ليمي  - 

ىلإ ةفاضإ  رقفلاو ، نيسنجلا ، نيب  ةاواسملا  مدعو  زييمتلاو  زيحتلا  لثم  ةمهملا ، ةيعامتجالا 

عضوو اهريسفتو  اهحرش  دصق  اياضقلا  هذه  نوسردي  ذإ  ىرخأ ؛ تاعوضوم 

.اهتحفاكم قئارطب  متهت  ايجيتارتسا 

نيملسملا وأ  برعلا  بالطلا  فالآل  يلعفلا  دوجولا  نابسحلا  نوفلؤملا يف  ذخأي  امبر  - 

، بتكلا هذه  اهيف  مدختسُت  يتلا  ةيكريمألا  تاعماجلا  نم  ريثك  نييطسوألا يف  قرشلا  وأ 

مهبتك اهيلع  تينُب  يتلا  تاضارتفالا  نودنفي  امبر  مهنأل  نيفلؤملل ، اًيدحت  نولّثمُي  ثيح 

.اهيوتحت ةئطاخ  تامولعم  يأ  وأ 

وأ ةيضاملا -  ةعبرألا  دوقعلا  ةيكريمألا يف  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  يلاوجلا  يبول  ريثأت  دادزا 

فيقثت ىلإو  اًينطوو ، اًيلحم  اهتيامحو  مهحلاصم  نع  عافدلا  ىلإ  تامظنملا  هّجوو  اهوحن - 

هذه اهب  جلاعُت  يتلا  قئارطلا  ةيمهأ  ىلإ  مههّبنو  مهتامامتهاو ، مهاياضق  نأشب  روهمجلا 

اهترشن داوم  بتكلا  يفلؤم  نم  ريثك  مدختسا  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .تامامتهالاو  اياضقلا 

.تامولعملا نم  ديزم  ىلع  لوصحلل  اهيلع  ئراقلا  اولاحأ  وأ  تامظنملا ، هذه 

.يليئارسإلا ينيطسلفلا -  وأ  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلا  بتكلا  هذه  شقانُت  داكت  ال 

تاهيجوت نم  كلذ  جتن  لهف  لؤاستلاو ، نيمختلا  ىلإ  ءرملاب  ّماتلا  تمصلا  اذه  عفديو 



اياضق ىلإ  قّرطتلا  وأ  ةنيعم ، تاحلطصم  مادختسا  بنجتل  نيفلؤملا  اهب  نورشانلا  دَّوز 

يعس نم  جتن  رمألا  نأ  مأ  اهمادختساو ، ةيديهمتلا  بتكلا  هذه  عيب  يف  رّثؤت  نأ  نكمي 

وأ نيملعملا  ضعب  جعزُت  نأ  نكمي  يتلا  ةيفالخلا  اياضقلا  بنجت  ىلإ  اًدمع  نيفلؤملا 

؟ بالطلا

ىلإ ةراشإلا  ردجت  نكل  اهتاذ ، ةيضقلا يف  نع  مجانلا  قاهرإلاب  اًقّلعتم  رمألا  ناك  امبر 

نم تاعوضوملاو ، اياضقلا  نم  ددع  قايس  يف  نيطسلفو  ليئارسإ  نوركذي  نيفلؤملا  نأ 

.اهريغو عقوتملا ، رمعلاو  رقفلاو  ناكسلا  ليبق 
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ثلاثلا مسقلا 
ةيبرعلا تاروثلا  هاجت  ةيكريمألا  تابراقملا 



رشع سماخلا  لصفلا 
لوحتلا هاجت  ةيكريمألا  تاسايسلا 

يطارقميدلا
...... (2011  ) يبرعلاو ( 1989  ) يبوروألا

يزعلا ناسغ 
امبر ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  يف  ةقيمع  روذج  ةيطارقميدلاب  ضوهنلا  ةركفل 

ُدِرَي يف لظ  دق  ةيطارقميدلا  معد  ناكو  . (615) نوسرفيج ساموت  سيئرلا  دهع  ىلإ  دوعت 

ةقلعتملا نوسلو  وردوو  سيئرلا  تاحيرصت  ذنم  مرصنملا ، نرقلا  لاوَط  ةيسائرلا  بُطخلا 

يذلا تلفزورب  اًرورم  ةيطارقميدلل ،» ةيامح   » ىلوألا ةيملاعلا  برحلا  يف  هدالب  لخدتب 

يذلاو ةيطارقميدلا ، ةيامح  لجأ  نم  ةريبك  ةناسرت  ىلإ  هدالب  ليوحت  ماع 1940  حرتقا يف 

اذه ناكو  .اهتاموكح  رايتخا  بوعشلا يف  َّقح  يسلطألا  قاثيم  نم  ثلاثلا  دنبلا  حرط يف 

.(616) رامعتسالاو ةيبوروألا  تايروطاربمإلا  دض  اًهجوم  رمألا 

«. ةيعويشلا هجو  يف  ةيطارقميد  ةلود  » ماع 1947  يف  نانويلا  نلعأف  نامورت ، امأ 

.يعويشلا رطخلا  نم  ةيطارقميدلا  ةيامحل  ةيكريمألا ،» لودلا  ةمظنم   » تئشنأ ماع ، دعبو 

، ةيطارقميدلا ةيامحل  ( Final Act of Bogota « ) ةيئاهنلا اتوغوب  ةقيثو   » نطنشاو تعَّقو  امك 

ماع 1961، يفو  . (617) تدجُو امنيأ  ةيعويشلا  ةحفاكمو  ةيدرفلا ، تايرحلا  ةدايسو 



ةيطارقميدلا دعاوقلا  ىلع  ينبملا  مدقتلا » لجأ  نم  فلاحتلا   » يدينيك سيئرلا  ىسرأ 

نالعإ ماع 1977 يف  رتراك يف  هِعبَتو  ةيطارقميد ، تاسسؤم  نمض  يداصتقالا  مدقتلاو 

.ةيدرفلا قوقحلا  ةيامح  ةلّثمتملا يف  ةيجراخلا  هتسايسل  ةيهيجوتلا  ئدابملا 

ةيطارقميدلل ينطولا  قودنصلا  ماع 1983  يف  أشنأف  ناغير ، دلانور  سيئرلا  امأ 

(G 7) عبسلا ةعومجم  ةداق  عمتجا  يلاتلا  ماعلا  يفو  (، National Endowment for Democracy)

نلعأو .ةيساسألا  ةيطارقميدلا  ميقلا  معدو  ةماعلا  تايرحلا  مهمازتلا  نالعإل  ندنل  يف 

ماظن مايق  سرام 1991 ، راذآ / قارعلا يف  ىلع  راصتنالا  ةرمغ  يف  بألا ، شوب  جروج 

، َّرشب دق  امايوكوف  سيسنارف  ناكو  .ةيطارقميدلاو  ةيرحلاو  ةلادعلا  هدوست  ديدج  يملاع 

ةيطارقميدو ةيرح  نم  ةيبرغلا ، ميقلا  راصتناب  ، (618) خيراتلا ةياهن  تيصلا  عئاذلا  هفلؤم  يف 

كيل يف ينوتنأ  يموقلا  نمألل  هراشتسم  ناسل  ىلع  نوتنيلك  ليب  سيئرلا  فشكو  .اهريغو 

دعب ملاعلا  يف  اهعيسوتو  ةيطارقميدلا  رشن  ىلع  ةمئاقلا  هتيجيتارتسا  نع  ماع 1993 ،

تراس هسفن  لاونملا  ىلعو  .ةدرابلا  برحلا  ءاهتنا  عم  يعويشلا  ددمتلا  ِّدص  ةرورض  ءافتنا 

معد مازتلا  نأشب  ةرركتملا  تانالعإلاب  قَّلعتي  ام  يف  امابوأو  نبالا  شوب  اَترادإ 

.ةيطارقميدلا

ةيركسع فالحأ  ةماقإ  نم  اًموي  ةدحتملا  تايالولا  لجخت  مل  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 

ليبس ىلع   ) ايقيرفأو ايسآو  ابوروأو  ةينيتاللا  اكريمأ  يف  ةيدادبتسا  ةمظنأ  عم  ةيسايسو 

، ايكرت يف  يركسعلا  ماظنلاو  نانويلا ، يف  تالارنجلاو  لاغتربلا ، يف  رازالاس  عم  لاثملا :



تايروتاتكدلا يف  » نأ ساسأ  ىلع  هذه  ةيلودلا  اهتافلاحت  رّربُت  يهو  اينابسإ .) وكنارفو يف 

«. تايروتاتكدلا نم  مهّلك  اهءادعأو  ةدحتملا ، تايالولل  ةَّودع  اهّلك  تسيل  ملاعلا 

ةيطارقميدلا رشن  ىلع  هيف  لمعت  تقو  يفف  اًجودزم ؛ اًيسامولبد  اًراسم  كلذ  تعبتاو يف 

معد يف  دّدرتت  ال  ةيموكح ،) ريغ  تامظنمو  ةيلود  تاسسؤم  لالخ  نم  وأ  ةرشابم ، )

.اهعم حلاصم  اهل  ةيطارقوتوأ  ةمظنأ 

لود يف  يطارقميدلا  لوحتلا  هاجت  ةدحتملا  تايالولا  تاسايس  تناك  وحن  ّيأ  ىلع 

، هتادغ ّمث يف  ماع 1989  نيلرب يف  رادج  رايهنا  َةيشع  اًقباس ، يبوروألا  يقرشلا  ركسعملا 

ماع 2011، يبرعلا » عيبرلا   » َيِّمُس ام  هاجت  ّمث  ةيكريمألا ، حلاصملاو  ميقلا  تقفتا  امنيح 

نم ةيجيتارتسالا  هتيمهأو  دلب  ّلك  ةلاحل  اًعبت  كاذ ، تفلتخاو يف  قايِّسلا  اذه  تقفتاو يف 

هذه لثم  اهب  جرخت  يتلا  قورفلا  ام  ّمث  تاسايسلا ؟ هذه  جئاتن  امو  يكريمألا ؟ روظنملا 

؟ ةيقرشلا ةيبوروألاو -  ةيبرعلا  نيتلاحلا  نيب  ةنراقملا 

ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  ًالوأ :
ةيقرشلا ابوروأ  يطارقميدلا يف  لوحتلاو 

ىلإ لاح  نم  ريغتلا  وأ  رخآ ، ىلإ  ناكم  نم  لاقتنالا  ىلإ  ةغل  لوحتلا  ظفل  ريشي 

وأ ةنيعم ، ةلحرم  نم  لاقتنالا ، وأ  رورملا   Transition ةملك ينعت  ةيزيلكنإلا  يفو  . (619) لاح

اهفّرعيف (، Democratization  ) ةطرقمدلا امأ  . (620) ىرخأ ىلإ  ةلاح  نم  وأ  نيعم ، ناكم 



تاسسؤم مل كلذ يف  ناك  ءاوس  ةيطارقميدلا ، دعاوق  قيبطت  ةيلمع   » اهنأب رتيمش  بيليف 

مهلمشت تاعوضوم مل  وأ  اًدارفأ  لمشتل  دعاوقلا  هذه  دادتما  وأ يف  ُلبق ، نم  اهيف  قَّبطُت 

رومو وتسور  لاثمأ   ) ايجولوتيزنرتلا لاجم  يف  رثك  نوركفم  بتكو  . (621)« ُلبق نم 

: لخادملاو تابراقملا ، يف  اوفلتخاو  خلإ ،)  ... نوتغنتنهو لينودوأو  تسبيلو  رتيمشو 

زيزعت ةلحرم  نأ  ىلع  اوقفتا  مهنكل  ةيلاقتنالا ، وأ  ةيئاقتنالاو ، ةيفيظولاو ، ةيئانبلا ،

يك اهؤاسرإو  ةيطارقميدلا  دعاوق  تيبثت  ( ) Consolidation  ) اهخيسرت وأ  ةيطارقميدلا 

دعب بعصألاو  ّمهألا  يه  ، (622)( تراهلغنإ دنالور  ريبعت  بسحب  ةمادتسم ، حبصت 

لوحتلا ّمث  رخآ ، ىلإ  يسايس  ماظن  نم  ( Pre - transition  ) لاقتنالا لبق  ام  يتلحرم 

.ةيطارقميد ريياعمب  ةديدج  تاسسؤم  ءانب  ةلحرم  وهو  (، Transition)

لوحتلا نإ  لوقي  امهدحأ  نييأر ؛ ايجولوتيزنرتلا  تاسارد  تمسقنا  رخآ  ديعص  ىلع 

نإ يجراخلا -  رودلا  رصتقي  نيح  يف  ةيلخادلا ، نوؤشلا  ميمص  نم  وه  يطارقميدلا 

لوقيف رخآلا ، يأرلا  امأ  .لوحتلل  ةيتاوم  ريغ  وأ  ةيتاوم  ةئيب  داجيإ  ةمهاسملا يف  ىلع  دجُو - 

لماوعلا ىلع  دمتعي  امم  رثكأ  ةيجراخ  ةلعاف  ٍتاهج  ىلع  دمتعي  ةيطارقميدلا  قّقحت  نإ 

تايطارقميدلا  » نإ لوقلا  ّدح  ىلإ  ةغلابملا  نوتغنتنه يف  بهذيو  .ةيعامتجالاو  ةيسايسلا 

ةلربللا وأ   ) يلاربيللا لوحتلا  نيب  زيمي  وهو  ، (623)« نيبِّبسمب لب  بابسأب ، ىنبُت  ال 

طبارت نم  مغرلا  ىلع  ، (624)( ةطرقمدلا وأ   ) يطارقميدلا لوحتلاو  ( Liberalization

.هتراشإ بسحب  يراجلا ، يسايسلا  حالصإلا  راسم  نمض  نيتيلمعلا 



ةيتاوم تناك  يبوروألا  يقرشلا  ركسعملا  نادلب  ةيلخادلا يف  ةئيبلا  نأ  هيف  كش  ام ال  نإ 

ماظنلا نم  جورخلل  ةشطعتم  ةقطنملا  هذه  بوعش  تناك  ثيح  يطارقميدلا ، لوحتلل 

ةلود ةمث  تناك  ذإ  ًامساح ؛ ناك  يجراخلا  رصنعلا  نكل  .ةيتايفوسلا  ةنميهلاو  يعويشلا 

حايتجالاو ةيركسعلا  ةوقلاب  ولو  ام ، لُّوحتل  ناكمإ  ّيأ  عنمت  يتايفوسلا ) داحتالا   ) ىمظع

ُّثحت ابوروأو ) ةدحتملا  تايالولا   ) ةيبنجأ لوُد  تناك  نيح  يف  غاربو ،) تسبادوب  لاثم  )

.روكذملا ركسعملا  لود  نع  اهتضبق  وكسوم  تخرأ  نإ  ام  أدب  يذلا  لوحتلا  اذه  لثم  ىلع 

هاجت ّمث  يطارقميدلا  لوحتلا  هاجت  ةدحتملا  تايالولا  اهتجهتنا  يتلا  تاسايسلا  ام 

؟ اًعم امهب  ةعوفدم  تناك  له  مأ  حلاصملاب ؟ مأ  ميقلاب  ةعوفدم  تناكأ  اًقحال ؟ هخيسرت 

نييطارقميدلا لوحتلاو  لاقتنالا  ةلحرم   1 -
نم ةفلتخم  اًعاونأ  يتايفوسلا  داحتالا  دض  اهعارص  يف  ةدحتملا  تايالولا  تمدختسا 

ىلع اهريغو ، ةيداصتقالاو  ةيسامولبدلاو  ةيسايسلاو  ةيمالعإلاو  ةيجولويديألا  ةحلسألا 

.نيدلبلا نيب  يوونلا  بعرلا  نزاوت  ىلع  ءانب  ةرشابم ؛ نكت  مل  ةيركسعلا  ةحلسألا  نأ 

ضعب مهحلاصم يف  باسح  ىلع  ولو  اهوذح ، اوذحيل  اهئافلح  ىلع  طغضلا  تسرامو 

بيبانأ رورم  عنمل  ةيبرغلا  ابوروأ  ىلع  اهطغض  لاثملا ، ليبس  ىلع  كلذ ، نم  نايحألا ؛

ةدايزو طفنلا  رعس  ضفخل  يبرعلا  جيلخلا  لود  ىلعو  اهيضارأ ، ربع  يتايفوسلا  طفنلا 

ادنلوب لثم  هسفن ، يقرشلا  ركسعملا  يف  ةيعويشلل  ةضراعملا  فارطألا  تمعدو  .هجاتنإ 

ىنُب ةلخلخ  اهتالواحم  لوألا يف  ونيمودلا  رجح  نوكت  نأ  ناغير  ةرادإ  اهنم  تدارأ  يتلا 



برح جمانرب  ىلإ  ةفاضإ  ةروادمو ، ةرشابم  ناغفألا ، راوثلا  تمعد  امك  .ركسعملا  اذه 

لُّمحت ىلع  اهل  ةردق  حُّلست ال  قابس  ضوخ  ىلع  وكسوم  رابجإ  هنم  تدارأ  يذلا  موجنلا 

.هئابعأ

نأ نود  نم  هطوقس  مهاسف يف  اًيركسعو ، اًيداصتقا  يتايفوسلا  داحتالا  كهنأ  هلك  كلذ 

نم ةجتانلا  ءابعألاو  ةيلخادلا  بابسألا  مكارت  نإ  لب  .طوقسلا  اذهل  اًرشابم  اًببس  لِّكشي 

اهب مايقلا  فوشتابروغ  سيئرلا  لواح  يتلا  تاحالصإلا  راطإ  نمض  ةيلودلا  تاعارصلا 

هتداق يديأ  ىلع  يتايفوسلا  داحتالا  كُّكفت  ىلإ  داق  ام  وه  تسونسالغلاو ،) اكيورتسيربلا  )

.ةدئابلا ةيروطاربمإلا  نم  ىقبت  امل  ًاميعز  نستلي ، سيروب  مهدحأ ، ادغو  مهسفنأ ،

يتلا ءاوتحالا  يَتسايس  نيب  يتايفوسلا  داحتالا  ةهجاوم  ةيكريمألا يف  ةسايسلا  تحوار 

نكل .ةسايسلا  نم  عونلا  اذه  رواهنزيأ  لصاوو  .رشابملا  عدرلاو  نامورت  يراه  عم  تأدب 

يتايفوسلا داحتالا  فصو  ةيلودلا : ةهجاوملا  ىلإ  رمألا  لصو  ناغير  دلانور  عم 

شيجلا طُّبخت  كلذ  هدعاسو يف  .لبسلا  عيمجب  هكاهنإ  ىلع  مزعلا  دَقعو  ّرشلا ، ةيروطاربمإب 

ةرورضب ةعنتقم  فوشتابروغ )  ) ةيحالصإ ةباش  ةدايق  لوصوو  ناتسناغفأ ، يتايفوسلا يف 

كلذ ىتح  وكسوم  اهعبتت  تناك  يتلا  ةيجراخلاو  ةيلخادلا  تاسايسلا  يف  رظنلا  ةداعإ 

.نيحلا

تحت يلغت  تناك  يتلا  ادنلوب  نأبو  ، (625) ونيمودلا راجحأ  ةيرظنب  ناغير  ةرادإ  تعنتقا 

ةموظنملا يف  لوألا  ونيمودلا  رجح  نوكت  امبر  ةموكحلاو ، لامعلا  نيب  تاهجاوملا  عقو 



ةحلسأ كلتمت  ةثلاث  ىمظع  ةوق  ناكيتافلا  نأ  تنقيأ  امك  .طوقسلل  ةلباقلا  ةيعويشلا 

 - يناثلا سلوب  انحوي  ابابلا  دجوو  .ةدرابلا  برحلا  نيزاوملا يف  بلق  ىلع  ةرداق  ةيحور 

.ةيعويشلا دض  نواعتلا  ناغير يف  سيئرلا  عم  ةكرتشم  ةحلصم  لصألا -  يدنلوب  وهو 

اقفتا نيح  وينوي 1982 ، ناريزح / نم  عباسلا  اهادقع يف  ةولخ  هيلع يف  اقفتا  ام  اذهو 

مادختساو نماضت ) « ) كسونراديلوس ةكرح   » ةلّثمتملا يف ةيدنلوبلا  ةضراعملا  معد  ىلع 

امو ءاقللا ، اذه  ناك  . (626) ةيدنلوبلا ةموكحلا  رارقتسا  ةعزعزل  دراوم  نم  امهيدل  ام  ّلك 

عانتقا ةرولب  مهاسو يف  .ةيمهألا  ةياغ يف  نيبناجلا ، نيب  ةلدابتم  تامولعم  نم  هيلع  ىوطنا 

ةوقلا هنأو  ةيقرشلا ، ابوروأ  مسر  ةداعإ  يف  مساح  رود  هل  نوكيس  ابابلا  نأب  ناغير 

ماق دق  ابابلا  ناكو  . (627)« ناكيتافلا يف  هبتكم  يف  سلاج  وهو  ىتح   » ادنلوب يف  ةيقيقحلا 

ةيوباب ةرايز  لّوأ  يهو  وينوي 1979 ، ناريزح / نم  يناثلا  يف  مألا ، هدلبل  ةيخيرات  ةرايزب 

يسركلا هب  ىظحي  ام  ىدم  نع  ةرايزلا  هذه  تفشكو  .ةيعويش  ةلود  ىلإ  اهعون  نم 

.يدنلوبلا عمتجملا  ذوفنو يف  ةيبعش  نم  يلوسرلا 

ةسينكلا لالخ  نم  ادنلوب  ىلإ  لخدت   (628) ةينيعلاو ةيداملا  تادعاسملا  تذخأ  اذكه 

قودنصلا و« ةيبرغ ، ةيلامع  تاباقنو  ةيرس ، ةيفرصم  تاباسح  دصقلا  اذهل  تحتف  يتلا 

اًقحال ابابلا  نأ  ةقيقحلاو  . (629) ةيزكرملا تارابختسالا  ةلاكو  ءالمعو  يكريمألا » ينطولا 

نع لئُس  امدنعف  ةيعويشلا .» ةضبقلا  نم  هتسينكو  هبعش  ريرحت   » هرود يف اًقالطإ  ركنُي  مل 

انأ .ةدساف  تناك  ةرجشلا  نأل  كلذ ، ثودحب  ببستأ  مل  انأ  : » ةحارص لاق  رودلا  اذه 



.(630)« اهنم دسافلا  حافتلا  طقاستف  بسحف ؛ ةيوق  ةزه  اهتيطعأ 

تاكرحلا اًصوصخ ، ةدحتملا ، تايالولاو  وه  معدي  أدب  دق  اًمومع ، برغلا ، ناك 

ةيعمقلا تاسرامملاب  ةددنملا  ةينلعلا  تاحيرصتلا  ربع  ماع 1980 ، ذنم  ادنلوب  يف  ةيلامعلا 

نأ نكمي  ام  ةيدنلوبلا ، ةيلخادلا  نوؤشلا  ًالخدت يف  كلذ  ِّدع  ةيشخ  رثكأ ، ال  اهريغو ،

لارنجلا نطنشاو  تناد  .ةيبوروألا  لودلا  رارقتسا  دِّدُهت  ةيتايفوس  لعف  ةَّدرب  ببستي 

ةيقافتال قرخ  ِّيأ  نم  ترَّذحو  يركسعلا ، مكحلا  هنالعإ  َةادغ  يكسلزوراي 

ادنلوب يف يَريفس  بلطب  تبحرو  ةيناسنإلا ، قوقحلا  ىلع  يدعتلا  نمو  ، (631) يكنسله

ةيكريمألا ةرافسلا  َودغتل  فقوملا ، رّوطت  كلذ  دعب  .يسايسلا  َءوجللا  ويكوطو  نطنشاو 

يماع نيب  كلذو  ةيكريمألا ، ةرادإلاو  ةيدنلوبلا  ةضراعملا  نيب  لصولا  ةلص  وسراو  يف 

ىلع نطنشاو  تلمع  امك  .ةيرود  ةيرس  تاءاقل  امهيف  ىرُجت  تناك  نيذللا  1983 و1987 

مالسلل يف لبون  ةزئاج  اسيلاف  شيل  حنم  تدهجف يف  اًيملاع ، ةيدنلوبلا  ةيضقلل  جيورتلا 

اًطغض سراُمت  ىتح  ماع 1986 ؛ يف  ناسنإلا  قوقحل  يدينيك  ةزئاج  ّمث  ماع 1983 ،

.(632) نييسايسلا نيلقتعملا  قالطإ  لجأ  نم  يكسلزوراي  ةموكح  ىلع  اًيلود 

، يقرشلا ركسعملا  بلق  يف  ةيكريمألا  تالخدتلا  ىلع  ٍّلاد  لاثم  عطسأ  ادنلوب  تناك 

؛ ةيدنلوبلا دودحلا  دنع  فقي  لخدتلا مل  اذه  نكل  .يعويشلا  كلفلا  نم  ِهلوُد  جارخإ  ةيغب 

ةسمخ نم  ةفلؤم  ةيجيتارتسا  ةطخ  نطنشاو  تدمتعا  ماع 1982 ، فصتنم  يفف 

:(634) يتآلا اهفادهأ يف  صخلتت  ةطخ  يهو  ، «NSDD32»(633) تفرُع ب ـ تايوتسم 



لعجل قوبسم  ريغ  وحن  ىلع  حلستلا  قابس  ةكرعم  ةيكريمألا يف  عافدلا  ةرازو  معد  - 

.موجنلا برحب  فرُع  ام  يف  ةفلكتلا ، ةظهاب  ةيتايفوسلا  ةسفانملا 

.ايكافولسوكيشتو ادنلوبو  ايراغنه  نم  ٍّلك  اًرس يف  ةيررحتلا  تاكرحلا  معد  - 

ةيناسنإلا قوقحلا  ةيامح  لجأ  نم  وسراو  فلح  لودل  ةيلام  تادعاسم  ميدقت  - 

.ةيداصتقا تاحالصإ  ءارجإو  ةيسايسلاو 

تاكرحلا عيجشت  يف  ةيعويشلا  ةموظنملا  جراخ  ةعومسملا  مالعإلا  لئاسو  معد  - 

.اهسجاوهو اهعقاو  لقنو  ةيلخادلا  ةضراعملاو  ةيررحتلا 

يتايفوسلا داحتالا  لزع  ىلع  لمعلاو  ةينابايلاو ، ةيبرغلا  ايجولونكتلا  بجح  - 

.اًيداصتقا

لودلا هذه  ةضراعملا يف  نأ  الإ  اًيمالعإ ، ةيقرشلا  ابوروأ  لود  رصاحت  وكسوم  تناك 

نم معدب  تئشنُأ  ةعاذإ  لالخ  نم  ةيعويشلا  ةلتكلا  جراخ  اهتوص  عامسإ  نم  تنكمت 

يتلاو سرغنوكلا ، اهلِّومُي  ناك  يتلا  ةرحلا » ابوروأ  ةعاذإ   » يهو ماع 1953 ، نطنشاو يف 

يملاعلا مالعإلا  نع  ةبوجحملا  تامولعملل  اًردصم  تدجوأو  خينويم ، نم  ّثبت  تناك 

ةضراعملل تاحيرصتو  قئاثوو  لئاسر  ّثبت  تناكف  يلحملا ، مالعإلا  لالخ  نم  ةلِّلضملاو 

ةعاذإلا كلت  تناكو  .ةنكمم  دودح  دعبأ  ىلإ  اهتاملك  لصتل  ةدع ، تاغل  ىلإ  ةمجرتم 

ىلإ ةفاضإ  .اًيناديم  اهنأشب  قيسنتلا  بعصي  تارهاظتلل  ةنمزأو  ةنكمأ  ديدحت  مدختسُت يف 

تاناكمإ فاعضإ  ىلإ  ىَّدأ  ام  ةعونتم ، ةيمالعإ  تالاجم  يف  نطنشاو  ترمثتسا  كلذ 



قيبطتب يندملا  عمتجملا  ةبلاطم  تاناكمإ  تدازف  طرفملا ، فنعلا  ةيعويشلا  لودلا  مادختسا 

رداصملا ةيدودحم  نم  مغرلا  ىلعو  .ىوقأ  ةجردب  تايرحلا  مارتحاو  يكنسله  ةيقافتا 

ةرئاد عيسوت  مهاست يف  نأ  نطنشاو  تعاطتسا  ةيعويشلا ، ةموظنملا  لخاد  ةيمالعإلا يف 

لودلا ةيدنلوبلا يف  نماضت  ةكرح  ةبرجت  رشتنتل  ةيقرشلا  ابوروأ  لخاد  تامولعملا يف  لقن 

.ىرخألا

نم اًفوخ  ةضراعملا ، تاكرحلا  ةدعاسم  اًظفحت يف  يدبت  ةيكريمألا  ةرادإلا  تناك  امدنع 

قودنص  » لالخ نم  اهمعدل  لخدتت  ةيكريمألا  ةيلامعلا  تاباقنلا  تناك  وكسوم ، زازفتسا 

عم رشابملا  لصاوتلا  لالخ  نمو  (، Polish Workers Aid Fund « ) نييدنلوبلا لامعلا  معد 

ةسسؤملا تمَّدق  امك  .ةيلهألا  تامظنملاو  ةيلودلا ، لامعلا  تاداحتاو  ةيجراخلا ، ةضراعملا 

ريغ ةيكريمأ  ةمظنم  يهو  (، National Endowment For Democracy  ) ةيطارقميدلل ةيموقلا 

كلتل ةعونتم  تادعاسم  ملاعلا ، ةيطارقميدلا يف  رشن  اهفدهو  سرغنوكلا  اهلّومُي  ةيموكح 

يناعت دالبلا  تناك  تقو  يف  نماضت  ةكرح  ىلع  تادعاسملا  تقفدت  اذكهو  .تاكرحلا 

نيطشانلا نم  ديزم  باطقتسا  ىلع  ةكرحلا  ةردق  نم  داز  ام  اًداح ؛ اًيداصتقا  اًيدرت 

.نيدِّيؤملاو

لبقتسم مسر  يف  يسايسلا  اهرود  نم  ربكأ  ةيلعاف  يداصتقالا  نطنشاو  رودل  ناك 

تاءارغإلا لالخ  نم  كلذو  تاينينامثلا ، يف  يقرشلا  ركسعملا  لود  ضعبو  ادنلوب 

ةيداصتقالا تابوقعلا  لالخ  نم  ّمث  اهريغو ،) تادامتعاو  ةئراط  تادعاسم   ) ةيداصتقالا



نييسايسلا ءانجسلا  قالطإ  ىلع  وسراو  ماغرإ  ىلإ  تفدهو  .يركسعلا  مكحلا  نالعإ  دعب 

تاحالصإلا عم  عجارتت  تابوقعلا  تأدبو  .بعشلا  نع  نيلثمم  عم  رشابملا  ضوافتلاو 

دعبو ماع 1987 . اًيئاهن يف  اهعفر  ناغير  سيئرلا  نلعأ  ىتح  مكاحلا  بزحلل  ةيسايسلا 

نماضت ةكرح  عم  رشابملا  ضوافتلا  ىلع  ةموكحلا  رابجإ  ةيغب  اهب ، ديدهتلا  دواع  ماع ،

ادنلوب عم  نواعتلا  ةرئاد  بألا  شوب  سيئرلا  عِّسوُي  نأ  لبق  لصح  ام  اذهو  .ةروظحملا 

داصتقالا نم  جيردتلاب ، جرخت ، اهتلعج  ةيداصتقا  تاحالصإ  دامتعا  ىلع  اهتدعاسمل 

.هَّجوُملا

ةيلاملا تاسسؤملاو  ندنلو ، سيراب  ْيَيِدان  ىدل  اهذوفن  نطنشاو  تمدختسا  اذكه 

لود نأ  امبو  .ةيقرشلا  ابوروأ  لود  هاجت  ةرزجلاو  اصعلا  ةسايسل  اهتسرامم  يف  ةيلودلا 

 - ةروكذملا لودلا  ىلإ  ةبسنلاب  اهنإف -  نويدلا ، عقنتسم  تقرغ يف  دق  تناك  نوكيموكلا 

برغلا عم  نواعتلا  ىوس  ةصرف  دجت  مل  اذل ، .هيلع  لاكّتالا  نكمي  اًدنس  تداع  ام 

يتايفوسلا داحتالا  دي  طقسُأو يف  .مكارتملا  اهزجع  دادسل  يلودلا  ليومتلا  ىلع  لوصحلل 

نع ىلختي  هتلعج  ةيسايسو  ةيعامتجاو  ةيداصتقا  تامزأ  يناعي  رخآلا  وه  ناك  يذلا 

.هكلف ةرئادلا يف  لودلا  ىلع  هتسرامم  داتعا  يذلا  طغضلا 

هيف تأرو  ةيبوروألا ، ةيقرشلا  ةموظنملا  لود  هب  تلّثمت  اًيباجيإ  اًجذومنأ  ادنلوب  تلّكش 

لوحتلاو لالقتسالاب  ةبلاطم  ىلإ  تلوحت  نأ  تثبل  ام  ةيلخاد  تاحالصإب  ةبلاطملل  اًباب 

لب ةيقيقح ، تاروث  ةيادبلا  يف  لودلا  هذه  يف  لاقتنالا  ةيلمع  نكت  ملو  .يطارقميدلا 



بُخنلا ضعب  دقتعاو  .عباطلا  ةيملس  تاجاجتحاو  تارهاظت  ىلع  ةروصقم  تناك 

لود رئاس  ىلع  ةرورضلاب  قبطني  ادنلوب ال  ىرج يف  ام  نأ  ةيقرشلا  ةيبوروألا -  ةيسايسلا 

ةقطنملا لود  لعج  ام  ناعرس  ونيمود  رجح  ىلإ  لَّوحت  يدنلوبلا  جذومنألا  نكل  .ةقطنملا 

نم هسفن  ىوتسملا  يف  بعلملا  اذه  نكي  مل  نإو  يسايسلا ، لاقتنالا  بعلم  يف  اهرسأب 

.ةروكذملا ةيملسلا » »

يطارقميدلا لوحتلا  سيركت  ةلحرم   2 -
ريغ ةيطارقميد   » دِّلوُي دق  يذلا  عيرسلا  لوحتلا  نم  نيركفملا  ضعب  رّذح 

يف لصح  امك  ةيقرع  تاعارص  لكش  يف  نايحألا  ضعب  يف  رجفنت   (635)« ةيلاربيل

نودِّيقم مهنكل  نيبختنم ، ةداقب  يتأي  يذلا  لوحتلا  نم  اورّذح  مهنأ  امك  .اًقباس  ايفالسغوي 

.نيتنجرألاو نيبليفلاو  ناتسخازاك  ثدح يف  امك  ةطلُسلل ، نولِغتسمو  ةماعلا  تايرحلل 

لسلستلا  » وأ جيردتلا »  » ىمسي ام  يأ  ءطبب ، ةيطارقميدلا  ريياعملا  قيبطت  حرتقا  نم  ةَّمثو 

.(636)« يطارقميدلا

ةموظنملا كيكفت  يف  ةدحتملا  تايالولا  هتّدأ  يذلا  رودلا  ةيمهأ  نم  مغرلا  ىلع 

ايجيتارتسا اهيدل  نكي  مل  تقو  يف  نيلرب ، رادج  رايهنا  ةعرسب  تئجوف  اهنإف  ةيعويشلا ،

ةيداصتقالا ةسايسلا  ةسرامم  تداتعا  اهنأ  ريغ  .ةدرابلا  برحلا  ءاهتنا  دعب  امل  ةحضاو 

، ةنيعم تاسايس  عابّتا  ىلع  اهماغرإل  ملاعلا ؛ ةريثك يف  لود  عم  ةرزجلاو  اصعلا  ةلِّثمتملا يف 



نم اهّوتل  ةجراخلا  لودلا  عم  هتسرامم  يف  ترمتسا  ام  اذهو  .ىرخأ  نع  اهعدر  وأ 

نأ ىلع  قوسلا ، داصتقاو  ةيلاربيللا  طارخنالا يف  ىلع  اهتدعاسم  ةيغب  هجوملا ، داصتقالا 

ماظنلا ىلإ  لودلا  هذه  ةدوع  رطاخم  لمحي  قافخإلا  نأ  يف  نمكي  ناك  ةرملا  هذه  قرافلا 

.دئابلا

نكمي ال  هنأ   (637) ةيلودلا تاقالعلا  يف  ( Constructivist Model  ) ةيئانبلا ةسردملا  ىرت 

نواعتلا أدبي  نأ  يغبني  لب  لفسأ ، ىلإ  ىلعأ  نم  يطارقميدلا  لوحتلا  ةيلمع  يف  ريثأتلا 

راكفألا رشنو  تافاقثلا  لدابت  لالخ  نم  ةيعامتجالا  ةئشنتلا  تايلمعب  يلودلا 

معد يف  رصحنت  يجراخلا  رودلا  ةيلعاف  نأ  ةسردملا  هذه  ُدِجتو  .اهئدابمو  ةيطارقميدلا 

.ةيلحملا تارادإلاو  ةيندملا  تاعمتجملا 

ةيطارقميدلا زيزعت  زفاح  نأ  ىرت  يهف  (، Realist Model)(638) ةيعقاولا ةسردملا  امأ 

ةلودلا وأ  ةيزكرملا  ةرادإلا  وه  ةيلمعلا  روحم  نأو  ةددحم ، طورش  ضرف  لالخ  نم  نوكي 

ةيطارقميدلا ةيلمعلا  نوكتف  اهقيبطت ، لبق  طورشلا  ءارو  نم  ةعفنملا  ىوتسم  سردت  يتلا 

ايجيتارتسا ( Conditionality  ) ةيطورشملا ةيرظن  ةسردملا  هذه  حرطتو  .لفسأ  ىلإ  ىلعأ  نم 

اهفصوب ةيسايسلا  تامازتلالاب  ءافولا  مادختسا  يه   » ةيطورشملاف ةيطارقميدلا ؛ قيقحتل 

ْحنمو نويدلا ، ءبع  فيفختو  ةيداصتقالا ، تادعاسملا  ىلع  لوصحلل  اًقبسم  اًطرش 

ةمظنم يف  ةيوضع  وأ  ةموعدم  ضورق  ىلع  لوصحلاو  ةلودلل ، ةياعر  رثكأ  عضو 

ىلإ ةأفاكم  هبجومب  لوألا  مِّدقي  نيفرط ، نيب  قافتا  ىلإ  لصوتلا  ةيلمع  اهنإ  . (639)« ةيميلقإ



ةيطورشم  ) كلذب همايق  مدع  لاح  هنع يف  اهبجحيو  ةنيعم ، اًطورش  هئافيتسا  لاح  يناثلا يف 

، لوألا فرطلا  يف  ضرتفُيو  ةيبلس .) ةيطورشم   ) نايحألا ضعب  يف  هبقاعي  وأ  ةيباجيإ ،)

وأ اهيف  اًبغار  يناثلا  فرطلا  نوكي  ةيرغم  زفاوح  ميدقت  ىلع  اًرداق  نوكي  نأ  لاحلا ، ةعيبطب 

.اهيلإ ةجاحلا  ِّسمأ  يف 

نكمي هنإف  ىرخأ ، ىلإ  ةيلود  ةهج  نمو  لفسأ ، ىلإ  ىلعأ  نم  ٌجهن  ةيطورشملا  نأ  امب 

ىلإ لوصولا  دكؤملا  نم  سيلف  .بسحف  يموكحلا  ىوتسملا  ىلع  تارييغت  ثادحإ  ذئدنع 

كلذ ريغو  ءاضقلاو ، ةرادإلاو  ةيداصتقالا  بُخنلاو  ةيسايسلا  بازحألاو  يندملا  عمتجملا 

ةيمسرلا تاءارجإلاو  تاضوافملا  طخ  ىلع  لمعت  يتلا  ةيطورشملا  قيبطت  لالخ  نم 

اهقيبطت نكميو  اهتيفافش ، ىدم  ميوقتل  اهسايق  نكمي  ذإ  ةحضاو ؛ طورش  ىلع  دمتعتو 

روتسد نم  ةيمسرلا ، ةيطارقميدلا  تاءارجإلا  ىلع  يسسؤملا  عباطلا  ءافضإ  لالخ  نم 

تسيل اهنكل  .ةهيزنو  ةَّرح  تاباختنا  ءارجإ  وأ  ناسنإلا ، قوقحل  نيودت  وأ  يطارقميد ،

ءاشنإ وأ  يندم ، عمتجم  دوجو  وأ  ةيطارقميدلا ، دعاوقلا  راشتنال  اًرشابم  اًببس  ةرورضلاب 

وأ ةيعامتجا  ةفاقث  ءانب  وأ  لعاف ، يئاضق  ماظن  وأ  عمتجملا ، يف  روذج  يذ  يبزح  ماظن 

.ةبرجتلاو ةسرامملا  نم  جتنت  امنإ  اهوحنو ، ةفاقثلا ، هذه  لثِمف  .ةيسايس 

، اهقرشو ابوروأ  طسو  يف  ةيطورشملا ، وتانلا )  ) يسلطألا لامش  فلح  ةسرامم  تناك 

لود تعسو  .ةيطارقميدلا  ئدابملل  اًمازتلا  تناك  امم  رثكأ  ةدحتملا ، تايالولا  نم  زفَحب 

اهتاين نسُح  تابثإ  لجأ  نم  ةيسلطألا  ةيطورشملا  قيبطتل  ىطسولاو  ةيقرشلا  ابوروأ 



ىلإ ةيطورشملا  هذه  لالخ  نم  وتانلا  فلح  ىعس  لباقملا  يفو  .تاءارغإلا  نم  ةدافتسالاو 

تناك ام  ىلإ  ةدوعلا  نم  اهعنمل  ايسور  ةرصاحمو  ابوروأ  نم  ىقبت  ام  ىلع  هتنميه  ضرف 

قرشلاو ايسآ  يف  ةديدج  تايدحت  ةهجاومل  دادعتسالاو  ىمظع ، ةيلود  ةَّوقك  هيلع 

رخَّدت مل  يتلا  ةدحتملا  تايالولا  اًضيأ  ينعن  اننإف  وتانلا ، ىلع  ملكتن  امدنعو  .طسوألا 

ّلحو ةدرابلا ، برحلا  ءاهتنا  دعبف  .اهل  ةيلاوم  ةيسايس  ةمظنأ  ةماقإ  ىلإ  اهيعس  يف  اًدهج 

نم ناك  اًديدحت ، ةيبرغلا  ابوروأو  ملاعلا  نع  يعويشلا  رطخلا  لاوزو  وسراو ، فلح 

.ًالثم ةيناسنإ  نوكت  نأك  ةديدج  تامهم  ىلإ  فرصني  نأ  وأ  هسفن ، وتانلا  َّلحي  نأ  يعيبطلا 

تدقُع يف 7 يتلا  يسلطألا  ةمق  تنلعأ  ذإ  لصح ؛ ام  وه  هسكع  لب  لصحي ، كلذ مل  نكل 

تنلعأ امك  فلحلل ، ةمئاقلا  ةيلكيهلاب  اهكسمت  امور  ربمفون 1991 يف  يناثلا / نيرشت  و8 

.(640) هيلإ ةديدج  لود  مامضناب  هَتعسوت 

.فلحلا ىلإ  مامضنالا  يف  اهتبغر  نع  يقرشلا  ركسعملا  لود  مظعم  تبرعأ  ٍذئنيح ،

(، ةيسلطألا ةيطورشملا   ) ةيلخادلا ةيلاربيللا  تاحالصإلا  قِّبطُت  تذخأ  كلذ ، قيقحتلو 

اهيلإ مِّدقت  يتلا  ةذفانلا  ةيبوروألا  لودلا  ضعب  نمو  نطنشاو ، نم  برقتلا  ىلإ  ىعستو 

.ايناوتيل تمعد  ايلاطيإو  ايكافولسو ، اينامور  حيشرت  تمعد  ًالثم  اسنرفف  . (641) معدلا

نوتنيلك سيئرلا  نكل  .ةيقرشلا  اهتهج  نم  ةريثك  لود  ىلإ  اهذوفن  ُّدمت  تلعجف  ايناملأ ، امأ 

تسبادوبو غاربو  ايفوص  نأ  وينوي 1998 ، ناريزح / يف  نلعأ ، امدنع  كلذل  اًدح  عضو 

ةظحللا ىتح  تَّلظ  يتلا  اسنرف  نإف  اذكه ، .فلحلا  ىلإ  مضنتس  يتلا  لودلا  بسحف  يه 



يف تدِقُع  يتلا  فلحلا  ةّمق  يف  اًصوصخ  تسراخوب ، ةحلصمل  اًطغض  سرامت  ةريخألا 

مهل تناك  نيذلا  نييكريمألا  يأر  رييغت  نع  تزجع  ويلوي 1998 ،  / زومت يف  ديردم ،

.لصفلا ةملكلا 

نع ةينالع  نوثدحتي  اوحار  نيذلا  نييبوروألا  ىدل  اًيبلس  اًعابطنا  ةمقلا  هذه  تكرت 

رخآ نوكت  نل  ثالثلا  لودلا  هذه  نأ  مهونأمط  نييكريمألا  نكل  ةيكريمألا .» ةيهجنعلا  »

ماع نيمأ  نإ  ّمث  .ديعبب  سيل  تقو  يفو  اًعابت ، يتأتس  لودلا  رئاسف  فلحلا ؛ ىلإ  ّمضني  نم 

تايطارقميدلا عيمج  مامأ  اًحوتفم  ىقبيس  فلحلا  باب   » نأ دَّكأ  انالوس ، رييفاخ  وتانلا ،

ةيبوروألا تاسسؤملا  ىلإ  مامضنالا  ديرت  يتلا  ةيقرشلاو  ىطسولا  ابوروأ  يف  ةئشانلا 

ام اذهو  . (642)« هدئاوفو كلذ  تايلوؤسم  لّمحتل  ةدعتسم  نوكت  يتلاو  ةيسلطألاو ،

اًعابت مضنت  ىطسولاو  ةيقرشلا  ابوروأ  اًقباس يف  يعويشلا  ركسعملا  لود  تأدبف  لصح ،

.مامضنالا اذه  لثم  َطورش  اهذيفنت  دعب  اًضيأ ، يبوروألا  داحتالا  ىلإو  وتانلا ، ىلإ 

ةينفلاو ةينيعلاو  ةيلاملا  تادعاسملا  ةميق  ضرعل  قايِّسلا  اذه  يف  لاجملا  عسّتي  ال 

ةيندملا تاعمتجملاو  ةدحتملا ، تايالولاو  فلحلا ، اهمَّدق  يتلا  تادعاسملا  نم  اهريغو 

خيسرت لجأ  نم  لودلا  كلت  ىلإ  يبوروألا ، داحتالاو  ةيملاعلا ، ةيلاملا  تاسسؤملاو  ةيبرغلا ،

نوكت كلذبو  .مامضنالا  اذه  ِلثم  طورش  قيقحتل  اًديهمت  اهيف ، يطارقميدلا  لوحتلا 

يف اهئادعأ  ةرصاحم  مهلالخ  نم  اهنكمي  اًددج  ءافلح  تبستكا  دق  ةدحتملا  تايالولا 

.ةيلودلا ةحاسلا 



تهجوُو ماع 2003 ، يف  قارعلا  وزغل  تاريضحتلا  لالخ  لاثملا ، ليبس  ىلع 

.اينابسإ ّمث  ايناملأو ، اكيجلبو  اسنرف  لثم  وزغلا ، اذهل  ىمادق  ءافلح  ةضراعمب  نطنشاو 

شوب يكريمألا  سيئرلا  ىلإ  تلسرأ  يبوروألا  يقرشلا  ركسعملا  نم  لود  رشع  نكل 

عفد يذلا  رمألا  هل ، لماكلا  اهدييأت  نلعتو  برحلا ، ىلع  اهيف  هُّثحت  نماضت  ةلاسر  نبالا 

تناك يتلا  لودلا  هذه  هداقتنا  ةعذال يف  تارابع  مادختسا  ىلإ  كاريش  يسنرفلا  سيئرلاب 

ماع 2004. علطم  يبوروألا يف  داحتالا  ىلإ  مامضنالل  دعتست 

ءادعأ ةرصاحم  يف  مهاس  ةيقرشلا  ابوروأ  يف  وتانلا  فلح  عسوت  نأ  فورعملا  نم 

ادنلوبو ةيكيشتلا  ةيروهمجلا  تراتخا  يهف  ةيلودلا ، ةحاسلا  يف  اهموصخو  نطنشاو 

لود نأ  اًصوصخ  اهل ، اًديدهت  كلذ  ايسور يف  ىرتو  .خيراوصلا  نم  ةيقاولا  عوردلا  رشنل 

، ايسور ىلع  ةرشابم  ّلطُت  يبوروألا ، داحتالا  يفو  فلحلا ، تلخد يف  يتلا  ثالثلا  قيطلبلا 

هاجت رطخ  نم  يكريمأ -  معدب  فلحلا -   ىلإ  ايناركوأو  ايجروج  مامضنا  هلِّكشي  امع  ًالضف 

.هزواجتب حمسُي  رمحأ ال  اًطخ  هلعج  ىلع  نيتوب  سيئرلا  ادح  ام  يسورلا ، يموقلا  نمألا 

يسايسلا لاقتنالا  ةديكأ يف  ةمهاسم  تمدق  نأ  دعب  ةدحتملا ، تايالولا  نإ  لوقلا  نكمي 

لود ةدعاسم  تلصاو  ةيداصتقالاو ، ةيسايسلا  ةيلاربيللا  ىلإ  يعويشلا  ركسعملا  نم 

اهيلإ تادعاسم  ميدقت  لالخ  نم  اهلوحت ، خيسرت  ىلع  ةلوحتملا  ىطسولاو  ةيقرشلا  ابوروأ 

هذه ةسرامم  ىلع  نييلودلاو  نييبوروألا  نيرخآلا  نيلعافلا  زفَحو  ةيطورشملا ، لالخ  نم 

رثكأب ايفالسغوي  دقع  طرفنا  ثيح  تاسكنل ، ضَّرعت  راسملا  اذه  نكل  .ةيطورشملا 



ىلإ ةفاضإ  ماع 1995 ، نوتياد يف  قافتا   ) اهكيكفت نطنشاو يف  تمهاسو  ةيومد ، قئارطلا 

ىلع لودلا  ةدعاسمو  ماع 1999 ،) عيبر  يف  ايبرصل  فينعلا  يسلطألا  فصقلا 

يف ايتاورك  اهرخآ  ناك   ) يبوروألا داحتالاو  وتانلا  ىلإ  ٍلوُد  مامضنال  اًديهمت  لالقتسالا ،

ةياغ يف  يبوروألا  داحتالا  ىلإ  مامضنالا  طورش  نإف  ريكذتللو ، ماع 2013 .) علطم 

اهتقلت ةريبك  تادعاسم  الول  لصحيل  نكي  ثدح مل  يذلا  مامضنالا  نأ  ّدح  ىلإ  ةبوعصلا ،

.وتانلا يفو  داحتالا ، لوخدلا يف  ةمعن » « ـ ةياهنلا ب رفظتل يف  ةفلتخم ، تايوتسم  ٌلود يف 

ةيقرشلا ابوروأ  يف  لوحتلا  نم  يكريمألا  فقوملا  هيلع  ناك  ام  راصتخاب  اذه 

ىلإ ًالوصو  يطارقميدلا ، لوحتلا  ىلإ  يسايسلا ، لاقتنالا  نم  اهلك ؛ هلحارم  ىطسولاو يف 

يطارقميدلا يف لوحتلا  هاجت  يكريمألا  فقوملا  ناك  فيكف  .هزيزعتو  لوحتلا  اذه  خيسرت 

؟ يبرعلا ملاعلا 

ةيكريمألا تاسايسلا  اًيناث :
يبرعلا يطارقميدلا  لوحتلا  هاجت 

عم عارصلا  ىلع  ةدرابلا ، برحلا  ءانثأ  يف  ةيكريمألا ، ةيجراخلا  ةسايسلا  سسُأ  تماق 

نزاوت ةيعجرم  ىلإ  اًدانتسا  يعويشلا ،» رطخلا   » هتَّمس ام  ةحفاكمو  يتايفوسلا  داحتالا 

رارقتسا ةعزعزل  امهنم  دهج  يأ  عنمت  اهنكل ال  نيقالمعلا ، نيب  ةرشابملا  برحلا  عنمت  بعر 

ٍتاودأ اهب  رخافت  يتلا  ةيطارقميدلاو  ةيرحلا  ميق  نطنشاو  تمدختساو  .سفانملا  ركسعملا 



لثِم ثدحو  .اهحلاصمو  اهفادهأ  عم  تاودألا  هذه  قفتت  نيح  اميس  الو  كاذ ، اهعارص  يف 

نم لود  لاقتنا  يف  نطنشاو  تمهاسو  .ىطسولاو  ةيقرشلا  ابوروأ  يف  قفاوتلا  اذه 

ىمسي ام  يف  لودلا  هذه  جامدإب  لوحتلا  اذه  تعبتأ  اهنأ  امك  ةيلاربيللا ، ىلإ  ةيعويشلا 

.يبوروألا داحتالاو  وتانلا  فلح  يتباوب  لالخ  نم  هزيزعتو ، هخيسرت  ةيغب  رحلا » ملاعلا  »

بجومب يعويشلا ، دملا  ّدَص  نإ  ذإ  اًمامت ؛ اًفلتخم  رمألا  ناكف  طسوألا ، قرشلا  امأ يف 

اهتعيبط عنمت  مل  يتلا  ةمئاقلا  ةمظنألا  رييغت  ةرورضلاب  بلطتي  نكي  مل  نانيك ، ةيرظن 

ةكرتشملا حلاصملا  ضرفت  نيح  اهعم  لماعتلا  وأ  نطنشاو ، عم  فلاحتلا  ةيدادبتسالا 

نطنشاو يف ُّمهي  ناك  ام  نإ  .نايحألا  ضعب  ةئشانلا يف  تافالخلا  نم  مغرلا  ىلع  كلذ ،

ىلع يركسعلا  اهقوفتو  ليئارسإ  نمأ  نامض  وه  ةدرابلا  برحلا  لاوط  طسوألا  قرشلا 

يتايفوسلا داحتالا  ددمت  مدعو  ةلوبقم ، راعسأب  يعانصلا  برغلا  ىلإ  طفنلا  قفدتو  برعلا ،

.(643) ةئفادلا ئطاوشلا  ىلإ 

ىلإ ىطسولاو  ةيقرشلا  ابوروأ  نم  لودلا ، نم  ددع  ذخأ  ةيئانثلا ، ةيبطقلا  ءاهتنا  دعب 

ادع ام  يطارقميدلا ، ماظنلا  يف  رخآ  وأ  رادقمب  لخدي  ايقيرفأو ، ةينيتاللا  اكريمأو  ايسآ 

نأ نم  مغرلا  ىلعو  .يطارقميدلا  لوحتلا  ىلع  ةيصعتسم  تلظ  يتلا  ةيبرعلا  ةقطنملا 

امك ملاعلا ، لمشيل  ةيطارقميدلا  قاطن  عيسوت  ساسأ  ىلع  تماق  نوتنيلك  ةرادإ  ةيجيتارتسا 

ةيبرعلا تايطارقوتوألا  عم  اهلماعت  تلصاو  اهنإف  ماع 1993 ، يف  كيل  ينوتنأ  نلعأ 

.ناسنإلا قوقحل  ةرمتسملا  اهتاقورخو  اهتازواجت  نع  لزعمب 



تاباختنالا ىغلأ  امدنع  يرئازجلا  ماظنلا  تمعد  دق  بألا  شوب  ةرادإ  تناك 

كلذب تعضوف  ماع 1991 ، يف  ذاقنإلل  ةيمالسإلا  ةهبجلا  اهيف  تزاف  يتلا  ةيعيرشتلا 

ةيجراخلا ريزو  كلذ  رَّربو  ماع 1988 . يف  أدب  يذلا  يطارقميدلا  حاتفنالل  اًدح 

امب لبقن  اننإف  ةيطارقميدلا  معدن  امدنع  ماع  هجوب  : » هلوقب ركيب  سميج  كاذنآ  يكريمألا 

انميقل ةسكاعم  تناك  ةيلوصألا  تارايخلا  نأل  رئازجلا  كلذ يف  قبطن  مل  انيلإ ]...[  همِّدقُت 

.(644)« انتحلصم هُّدعن  امو 

ناريإ يف ةيمالسإلا يف  ةروثلا  راصتنا  نم  فّينو  دقع  دعب  تاباختنالا  هذه  نأ  ودبي 

حاجنو ةيبرعلا ، لودلا  نم  ددع  يف  ةيمالسإ  بازحأ  غوزب  ّمث  ماع 1979 ،

رطخلا  » هيمست برغلا  ةيسايسلا يف  ةبُخنلا  تناك  ام  ةحفاكم  ةيبرعلا يف  تايطارقوتوألا 

يه ةمئاقلا  ةمظنألا  نأب  ةبُخنلا  هذه  تعنقأ  يتلا  بابسألا  نم  يمالسإلا ،» يلوصألا 

نأ نكمي  ال  رايخ  وهو  يسايسلا ، مالسإلا  وه  اهنم  ليدبلا  نأو  رارقتسالل ، نامضلا 

مالسإلا ال نأ  اهدافم  ةلوقم  ةيبرغلا  ةيسايسلا  تايبدألا  تجارو يف  . (645) برغلا هدمتعي 

، ةيطارقميدلا هذه  لثم  ىلع  ةيصعتسم  ةيبرعلا  بوعشلا  نأو  ةيبرغلا ، ةيطارقميدلاو  قفتي 

رارقتسالا ةيلاكشإ  نأ  ريغ  .تقولا  كلذ  يف  يبرعلا » ءانثتسالا   » َيمُس ام  وهو 

تاريجفت عم  اًدج ، ةفلتخم  ةقيرطب  ىرخأ  ةرم  تداع  طسوألا  قرشلا  ةيطارقميدلاو يف 

امابوأ ةرادإ  ئِجافتل  ّمث  اهعباطب ، ددجلا  نيظفاحملا  دهع  عبطتل  ربمتبس 2001 ، لوليأ /  11

نيب قيفوتلا  ةلضعم  لالخ  نم  ةرملا ، هذه  هعم ، تلماعت  يذلا  يبرعلا » عيبرلا   » َيمُس امب 



.حلاصملاو ميقلا 

رارقتسالا ةيلاكشإو  ةيروثلا »  » اكريمأ  1 -
طسوألا قرشلا  ةيطارقميدلاو يف 

ةيلاوملا ال ةيبرعلا  ةمظنألا  رارقتسا  نأ  ربمتبس 2001  لوليأ / تاريجفت 11  تفشك 

: هلوقب كلذ  نع  ّربع  دق  شوب  سيئرلا  ناكو  .ةدحتملا  تايالولا  نمأ  ةرورضلاب  ينعي 

قرشلا ةيرحلا يف  صقن  عم  ةشياعتم  ةيبرغلا  ممألا  تناك  نييضاملا  نيماعلا  نأ يف  ةقيقحلا  »

امهقيقحت نكمي  رارقتسالاو ال  نمألا  نإ  .اننمأ  نامضل  اًيفاك  نكي  كلذ مل  نكل  طسوألا ،

.(646)« اهباسح ىلع  الو  ةيرح  نود  نم 

بالط عماسم  ىلع  مالكلا  اذه  ىنعم  سيار  ازيلودنوك  ةيجراخلا  ةريزو  تررك 

لِّضفُت اًدعاصو  نآلا  نم  : » تلاق نيح  وينوي 2005 ، ناريزح / يف  ةرهاقلا ، ةعماج 

مهبناج ىلإ  نوكتس  اهّلك  ممألا   » نأ مهتدعوو  رارقتسالا .» ىلع  ةيرحلا  ةدحتملا  تايالولا 

ةلثامم تاملكب  تهوفت  دق  تناكو  . (647)« مهتيرحب عتمتلا  نم  اًريخأ  نونكمتيس  امدنع 

كرابم ينسح  تاحالصإ  تفصو  امدنع  سيراب  ةيسايسلا يف  مولعلا  دهعم  بالط  مامأ 

ّلحي نأو  ئراوطلا ، ةلاح  لحم  نوناقلا  ةلود  ّلحت  نأ  بجي   » هنأ ةفيضم  ةيفاك ، ريغ  اهنأب 

ةيرصملا ةموكحلا  نمؤُت  نأ  بجيو  ةيئاقتنالا ، ةلادعلا  ّلحم  لقتسملا  يئاضقلا  ماظنلا 

« ةيليوحتلا « ـ ب اهتفصو  ةديدج  ةيسامولبد  اهترادإ  دامتعا  تنلعأ  امك  . (648)« اهبعشب



يطارقميدلا رييغتلا  ققحتي  نأ  لمأت  ةيسامولبد  يهو  (، Transformative Diplomacy)(649)

.ديعب ينمز  دمأ  ةقطنملا يف  يف 

كلذ يف  نييكريمألا  نيلوؤسملا  رابك  ةنسلأ  ىلع  ترثك  يتلا  تاحيرصتلا  هذه  نكل 

بوعشلا هرُك  نع  يأرلا  تاعالطتسا  تفشك  ثيح  يرصملا ، بعشلا  عنقت  مل  تقولا ،

عمجتلا بزحل  ماعلا  نيمألا  قزارلا ، دبع  نيسح  قّلعو  .ةدحتملا  تايالولل  ةيبرعلا 

، يطارقميدلا رهظملا  تاذ  تارييغتلا  ضعب  ديرت  نطنشاو   » نإ لوقلاب  ضراعملا ، يرصملا 

ىلع ةمئاق  ةيقيقح  ةيطارقميد  وحن  ةيرهوج  تارييغت  معد  ّدح  ىلإ  بهذت  نل  اهنكل 

.(650)« ةقطنملا اهتاسايسل يف  ةيداعم  ىوق  مكحلا  ىلإ  لصوُت  نأ  اهنكميو  ةطلُسلا  لوادت 

ةرادإ هيلإ  ىعست  ام  نأ  ةيبرعلا  بوعشلا  قِّدصت  نأ  بعصلا  نم  ناك  ةقيقحلا  يف 

يكريمألا مل ةطرقمدلا  عورشمف  ةيدادبتسالا ؛ ةمظنألا  نم  اهريرحت  وه  ددجلا  نيظفاحملا 

ءافلحو وتانلاو  ةدحتملا  ممألا  ةضراعم  نم  مغرلا  ىلع  قارعلا ، وزغل  ءاطغ  ىوس  نكي 

دقلو اًقحال .) اينابسإو  ايناملأو  اكيجلبو  اسنرف   ) ةدحتملا تايالولا  نم  نيبَّرقم 

يف لماش  رامد  ةحلسأ  دوجو  وزغلا : اذهل  نيتعيرذ  ةيادبلا  يف  نطنشاو  تمدختسا 

، حيحص ريغ  اذه  نأ  ريصق  تقو  دعب  َّنيبت  ذإو  .ةدعاقلا  ميظنت  عم  هنواعتو  قارعلا ،

لـ اهعورشم  نع  رياربف 2004 ، طابش / يف  تفشكف ، ةطرقمدلا  ةعيرذ  ىلإ  تأجل 

هجو رييغت  ىلإ  قارعلا  ةطرقمد  دعب  فدهي  يذلا  ربكألا »  » وأ ريبكلا » طسوألا  قرشلا  »

.لماكلاب ةقطنملا 



اًدونب نمضتي  يذلا  عورشملا  اذه  تاليصفت  ةايحلا  تسوب و نطنشاو  اتفيحص  ترشن 

نكل . (651) اهريغو تاباختنالاو  ةماعلا  تايرحلاو  ةأرملا  ةيرحو  ديشرلا  مكحلاب  ةقلعتم 

نع ًالضف  نيبقارملا ، مظعم  هعَّقوت  ريبك  قافخإ  وحن  هجتت  تناك  هسفن  قارعلا  اهتاسايس يف 

، ةيقيقح ةثراك  شيعي  يكريمألا  لالتحالا  تحت  قارعلا  ناك  ذإ  اهموصخ ؛ لبق  اهئافلح 

تناك تقو  يف  باهرإلاو ، يبهذملاو  يقرِعلا  مذرشتلاو  لالحنالاو  كُّكفتلا  وحن  هجتيو 

.باحسنالا ىلع  اًريخأ  اهتربجأ  ةسرش  ةمواقمل  يكريمألا  لالتحالا  تاوق  هيف  ضرعتت 

ةبتكم عامتجا  ةقيثو   ) ةيبرعلا بُخنلا  ةضراعمل  ربكألا  طسوألا  قرشلا  عورشم  ضرعت 

اًعابت نطنشاو  ىلإ  بهذ  ذإ  اًضيأ ؛ ةمظنألاو  ليربأ 2004 ) ناسين / يف  ةيردنكسإلا 

نأب ةيكريمألا  ةرادإلا  عانقإل  يندرألا ، كلملاو  كرابم  سيئرلا  مهنم  برع ، ءامعز 

نم اًضرف  ضرفُت  نأ  نكمي  ال  اهنأو  ةيبرحلا ، تارئاطلا  نم  ىمرُت  ال  ةيطارقميدلا 

سرام راذآ / يف  لسكورب ، يف  يبوروألا  داحتالا  ةمق  تنلعأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .جراخلا 

نومعدي نييبوروألا  نأو  قيبطتلل ، لباق  ريغ  ةيكريمألا  هتغيص  عورشملا يف  نأ  ، 2004

.يركسعلا وزغلاب  اهنومعدي  مهنكل ال  يبرعلا ، ملاعلا  ةيطارقميدلا يف 

لصحي ٌرمأ  وهو  ينيطسلفلا ، فلملا  اًيلك  تلمهأ  دق  شوب  ةرادإ  تناك  تقولا  اذه  يف 

ىلع يليئارسإلا  ناودعلا  تمعد  مث  ةقطنملا ، عم  يكريمألا  لماعتلا  خيرات  يف  ةرم  لوأ 

وه سيار -  هتنلعأ  ام  بسحب  معدلا -  اذه  نأ  كلذ  ويلوي 2006 ؛  / زومت يف  نانبل ،

هسفن ماعلا  يف  سيار  فرتعت  مل  كلذ  ىلإ  ةفاضإ  ديدجلا .» طسوألا  قرشلا   » ىلإ لخدملا 



قوعت ةريثك  تايبلس  هذهو  .سامح  ةكرح  اهيف  تزاف  يتلا  ةينيطسلفلا  تاباختنالاب 

نإ لب  يبرع ، يمسر  وأ  يبعش  معد  ِّيأب  َظحي  مل  يذلا  ةقطنملل  نلعملا  اهعورشم 

ّلك دِّكؤت يف  تناك  ةيبرغو  ةيكريمأ  تاسسؤم  اهب  موقت  تناك  يتلا  يأرلا  تاعالطتسا 

دعبف .اهعم  اًفلاحت  ةقطنملا  لود  رثكأ  ىتح يف  ةدحتملا  تايالولل  ةيبعشلا  ةرظنلا  ةيبلس  ةرم 

يبعشلا فطاعتلاب  ىظحت  يتلا  يه  اهل  ةئوانملا  ةيمالسإلا  بازحألا  نأ  نطنشاو  تنقيأ  نأ 

هللا بزح   ) نانبلو يفو  نوملسملا ) ناوخإلا   ) رصم تاباختنالا يف  كلذ  نع  تفشك  امك 

ةيطارقميدلا يف هاجت  اهتجهل  نم  فيفختلا  تررق  سامح ،) ةكرح   ) نيطسلف يفو  هريغو )

.ةيناثلا شوب  ةيالو  نم  َيقب  ام  يبرعلا يف  ملاعلا 

يناثلاو يطارقميد  لوألا  ) ماع 2006  ركيب  نوتلماه -  ريرقت  ناك  تقولا  اذه  يف 

حرتقيو قارعلا  يف  ةعبتملا  ةسايسلا  قافخإ  نلعي  سرغنوكلا ، نم  بلطب  يروهمج ،)

اذه  ) يكريمألا لامعألا  لودج  ناكم يف  ةيطارقميدلل  َقبي  اذكه مل  .جورخلل  ايجيتارتسا 

ةعفترملا يف ةفلكتلا  ببسب  اميس  الو  بسحف ،) ةعيرذ  نكت  ملو  لعفلاب  دوجو  اهل  ناك  نإ 

رالود تارايلم   5.76  ) ناتسناغفأ يفو  اًيرهش ،) رالود  تارايلم   4.97  ) قارعلا

، ماوعأ ةرشع  رالود يف  رايلم  وحن 4000  لَّمحتت  ةيكريمألا  ةيعافدلا  ةينازيملاف  اًيرهش .)

يف تارتوت  دوجو  كلذ  ىلإ  فاضُي  . (652) اًبيرقت غلبملا  اذه  فصن  نوغاتنبلا  لّمحتيو 

باهرإلا دعاصت  ىلإ  ةفاضإ  ينمألا ، بناجلا  يفو  ءافلحلاب ، ةدحتملا  تايالولا  ةقالع 

.هتبراحمل هيتيالو  اتلك  شوب  سَّرك  يذلا 



حشرملا َدِعَي  نأ  ةيجراخلا  اهتاسايس  يف  شوب  ةرادإ  تاقافخإ  دعب  يعيبطلا  نم  ناك 

تيبلا ىلإ  هلوصو  لاح  هترادإ يف  نيبو  اهنيب  ةعيطق  ثادحإب  امابوأ  كاراب  يطارقميدلا 

نم  » ليبق نم  يداحألا ، شوب  قطنم  كْرت  كلذ  ىلع  بترتف  لصح ، ام  اذهو  ضيبألا ،

ةيبيلصلا برحلا  و« باهرإلا » ىلع  ةلماشلا  برحلا  و« اندض » وهف  انعم  سيل 

ضراعملا عيبطتلاو  امهئاهنإو ، نيبرح  ةدايقب  لِّثمتملا  ةرورضلا  قطنمل  هَناكم  ةيقابتسالاو ،»

.(653) ددجلا نيظفاحملا  ةيوروثل 

ةيجراخ ال ةيئالعتسا  يهف  قوف ؛ نم  ماودلا  ىلع  ةقطنملا ، ىلإ  ةيكريمألا  ةرظنلا  تناك 

برحلا  ) ةيكريمألا ايلعلا  حلاصملاب  اهمامتها  ردقب  ةيلحملا  اهتايمانيدو  تاعمتجملاب  متهت 

ةحلسأ راشتناو  باهرإلاو  ةنمآلا ، هتاّرممو  هراعسأو  طفنلاو  ليئارسإ  نمأو  ةدرابلا 

هحرش نأ  قبس  صاخ  يكريمأ  بولسأ  نع  ةفاسملا  هذه  ِّربعتو  خلإ .)  ... لماشلا رامدلا 

.(654) ةيبوروألا ةيكريمألا -   َةقالعلا  هليلحت  لالخ  نم  نامفوه  يلناتس 

اًريثك َةطرقمدلا  اهتاءاعدا  دقفأ  ام  ةديعب ، دودح  ىلإ  ءالعتسالا  اذهب  شوب  ةرادإ  تعفد 

رودب فرتعاف  ةيقدصلا ، ميمرت  ديعيل  امابوأ  سيئرلا  ءاج  كلذل  .ةيلعافلاو  ةيقدصلا  نم 

تلّكشف .ةيندم  تاعمتجمو  ةدحتم  ممأو  ةيلود  تامظنمو  لود  نم  نيرخآلا  نيلعافلا 

نييناريإلا هتئنهتو  ةرهاقلا ، ّمث  لوبنطسا ، ةبطُخو  بيصنتلا ، ةبطُخ  ماع 2009 ( هبطُخ يف 

ريباعت ىلع  تلمتشاو  قباسلا ، دهعلا  نيبو  هنيب  ةحضاو  ةعيطق  زورينلا ) ديعب  ةدايقو  اًبعش 

ريباعت نم  اهريغو  عامتسالا » و« لدابتملا » مارتحالا  و« ةيرحلا » و« حاتفنالا »  » لثم ةدع ،



ِّلحل ةيلمع  تاءارجإب  باطخلا  اذه  طبتراو  .يبرعلاو  يمالسإلا  نيملاعلا  عم  ةحلاصملا 

ليشتيم جروج  نييعتو  ضيبألا ، تيبلا  ىلإ  سابع  دومحم  ةوعد   ) ةينيطسلفلا ةلكشملا 

ةديدج ةرادإ  لالخ  نم  ةضيرع  لامآ  حتف  اهنأش  نم  ناك  خلإ )  ... مالسلل اًصاخ  اًثوعبم 

نييلحملا نيلعافلا  يأ  شوب ، ةرادإ  هتلمهأ  امب  مامتهالا  عم  ةيكريمألا ، ةوقلا  عضومت  ديعت 

.مهتاعلطتو

يذلا رمألا  ةيوروث ،»  » ريغ ةيداع »  » ةَّوق امابوأ  ةدحتملا -  تايالولا  تحبصأ  اذكه 

ةيركسع ةينازيمب  اهظافتحا  ليلدب  ةيركسعلا ، ةوقلا  وأ  حلاصملا  نع  اهيّلخت  ةّتبلا  ينعي  ال 

رايلم  750  ) ةيكريمألا ةلاكولاو  ةيجراخلا  ةرازو  يتينازيم  فعض  رشع  ةسمخ  لداعت 

تالارنجلا نم  ديدج  ليج  عم  طسوألا  قرشلا  يف  ةيزكرم  ةدايقب  اهظافتحاو  رالود ،)

(. اهتدايق زكرم   ) اديرولفو نوغاتنبلا  نيذفانلا يف 

وهاينتن عارذ  َِّيل  نع  امابوأ  زجع  عم  جيردتلاب ، وبخت  لامآلا  تأدب  ىتح  رمألا  لطي  مل 

تءاجو .ةلتحملا  ةينيطسلفلا  يضارألا  يف  عراستملا  يليئارسإلا  ناطيتسالا  صخي  ام  يف 

ٌرمأ وهو  ينيطسلفلا ، عوضوملا  هقافخإ يف  دِّكؤتل  ويام 2011 ، رايأ / يف  ليشتيم ، ةلاقتسا 

نهربُتل تداع  يأرلا  تاعالطتساف  .ةيبرعلا  بوعشلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةصاخ  ةيزمر  لمحي 

ىتشب ليئارسإ  معد  يف  يكريمألا  ديلقتلا  تعبّتا  يتلا  ةديدجلا  ةرادإلاب  اهتقث  مدع  نع 

.اهلك لاوحألا  يفو  لئاسولا 

ةيبعشلا تاروثلا  عالدناب  ىلوألا  هتيالو  نم  يناثلا  فصنلا  يف  ئجوف  امابوأ  نإ  ّمث 



نأ نم  مغرلا  ىلع  اهعم ، لماعتلل  اًزهاج  نوكي  نأ  نود  نم  سنوت ، نم  اًقالطنا  ةيبرعلا 

ًالمتحم يف داع  ام  عضولا  نأ  دِّكؤت  تناك  تارابختسالا  ريراقتو  ةيميداكألا  تاساردلا 

لوحتي امبر  يبعش ، بضغ  راجفنا  ناكرب  ةهوف  ىلع  تتاب  اهنأو  ةيبرعلا ، لودلا  نم  ددع 

.ةيقيقح تاروث  ىلإ 

ميقلاو حلاصملا  ةيلاكشإو  يبرعلا  عيبرلا   2 -
ةيكريمألا

اهنإ ايجولويجلا  ءاملع  اهنع  لوقي  يتلا  لزالزلاك  يهف  تاروثلا ، ثودح  عُّقوت  بعصي 

نأ نم  مغرلا  ىلعف  .ديدحت  ثدحتس  ىتم  نولهجي  مهنكل  َّنيعم ، ناكم  يف  ثدحتس 

ةلاحلا روهدتب  ملع  ىلع  تناك  ، (655) سكيليكيو تايقرب  تَّلد  امك  ةيكريمألا ، ةرادإلا 

لثم تئجوف -  اهنإف  امهريغو ، رصمو  سنوت  يف  ةيسايسلاو  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا 

ةيطارقميدلا نكت  يذلا مل  امابوأل  ةقرافمو  ةأجافم  تاروثلا  تناك  .ثدح  امب  اهريغ - 

، هدييأت نأ  َسني  هنأ مل  امك  .هريغ  وأ يف  يبرعلا ، نطولا  ةيجراخلا يف  هتسايس  تايولوأ  نم 

نود لاح  ماع 2009 ، فيص  يف  نييناريإلا ، نييحالصإلا  تارهاظتل  يظفللا ، ولو 

ةضافتنالا ىلع  ةرطيسلا  نم  ةياهنلا  يف  تنّكمت  يتلا  نارهط  ىلإ  ةدودمملا  ديلا  ةسايس 

مهدعو يف يذلا  وهو  برعلا ، عم  اهسفن  ةبرجتلا  راركت  ديري  امابوأ ال  نإ  .ةيحالصإلا 

ةحفص ِّيط  دعب  مهعم  ةديدج  ةحفص  حتفب  وينوي 2009 ، ناريزح / يف  ةرهاقلا ، ةبطُخ 



.شوب هفلس 

سيئرلا ةحاطإ  نم  ةثالث  عيباسأ  تنكمتو يف  ةفراج ، ةيسنوتلا  ةيبعشلا  ةروثلا  تناك 

ّدح ىلع  خيراتلا ،» نم  بئاصلا  بناجلا   » فقي يف نأ  ديري  يذلا  امابوأ  نلعأو  .يلع  نب 

بعشلا بناج  ىلإ   » هفوقو نلعأ  ةيكريمألا ، ميقلل  اًيفوو  نوتنيلك ، ةيجراخلا  ةريزو  ريبعت 

مالعإلا هيف  ناك  تقو  يف  رذحلا ، ضعب  ىدبأ  نأ  دعب  ةيطارقميدلا ،» هتاعلطتو  يسنوتلا 

.سنوت نمألا يف  ةزهجأ  عمقل  ىلوألا  اياحضلاو  ةبخاصلا  تارهاظتلا  عئاقو  لقني  يملاعلا 

رورم دعب  رياني 2011 ، يناثلا / نوناك  يف 14  داحتالا ، لاح  نع  ةيونسلا  هتبطُخ  يفف 

ىلع يسنوتلا  بعشلا  هتئنهتو  ةيسنوتلا  ةروثلا  همعد  نلعأ  يلع ، نب  رارف  ىلع  تاعاس 

يف ةعقاولا  سنوتل  ةيجيتارتسالا  ةيمهألا  ةّلقب  فقوملا  اذه  نوبقارملا  حرشيو  .هتعاجش 

اهئافلح ذوفن  قطانم  نمض  اهُّدعت  نطنشاو  نأ  اًصوصخ  يبرعلا ، ملاعلا  فارطأ 

.نييبوروألاو نييسنرفلا 

رجح يه  رصمف  اًديقعت ؛ رثكأ  عضولا  ناكف  ةيرصملا ، ةيبعشلا  ةروثلا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

يقلتملاو ّمهألا  يبرعلا  دلبلا  يهو  ةقطنملاب ، ةقلعتملا  ةيكريمألا  ايجيتارتسالا  يف  ةيوازلا 

ذنم ناتسناغفأو ) قارعلا  ادع  ام   ) ليئارسإ دعب  ةيكريمألا  تادعاسملل  ملاعلا  يف  يناثلا 

نأ امك  ليئارسإ ، عم  مالسلا  فرط  يهو  اًيونس ،) رالود  يرايلم  لداعي  ام  ماع 1979 (

ةثالث دوقع  لاوط  يقب  كرابم  ينسح  نأ  نع  ًالضف  اهب ، ناقلعتي  اهنمأو  ةقطنملا  رارقتسا 

يتلا عمقلا  تايلمعو  ريرحتلا  ناديم  ةريبكلا يف  دوشحلا  مامأو  .نطنشاو  ءافلح  ىفوأ  نم 



مكحب نوبلاطي  الو  ةيلخاد ، تاحالصإب  نوبلاطي  نوّيملس  نورهاظتم  اهل  ضرعتي 

قيفوتلل ةغيص  دجي  نأ  امابوأ  ىلع  ناك  هباش ، ام  وأ  ديفيد  بماك  قافتا  ءاغلإب  وأ  يمالسإ 

كرابم بلاطي  ذخأ  ّمث  تمصلاب ، ذال  رمألا  ةيادب  يف  .ةيكريمألا  حلاصملاو  ميقلا  نيب 

يملس لاقتنا  ىلع  فارشإلاب  ّمث  ةيقيقح ، تاحالصإ  ءارجإب  ّمث  ةضراعملا ، عم  راوحلاب 

يتلا ةيناديملا  تاروطتلا  شاع  دق  امابوأ  نوكي  اذكه  .ليحرلا  هنم  بلط  نأ  ىلإ  ةطلُسلل ،

بناجلا يف  فوقولا  ، » ىرخأ ةرم  راتخاف ، .ةيبعشلا  ةروثلا  راصتنا  بوص  هجتت  تناك 

يذلا يرصملا  شيجلا  نأ  اًصوصخ  حلاصملاب ، ةفزاجملا  نود  نم  خيراتلا ،» نم  بئاصلا 

هيلإ نومِّدقُي  مهنأو  ةليوط ، دوقع  ذنم  اًديج  نويكريمألا  هفرعي  ةيلاقتنالا  ةطلُسلا  مَّلست 

.ريبك ّدح  ىلإ  هب  نوقثيو  تادعاسملا 

، يبرعلا جيلخلا  َلود  هب  قوثوملاو  ميدقلا  يرصملا  اهفيلح  نع  نطنشاو  ّيلخت  فاخأ 

رصم ةراسخ  ددص  اهنأب يف  اهومهتا  نيذلا  نييروهمجلا  اهيلع  بَّلأو  ةيدوعسلا ، اميس  الو 

ترطضاو ماع 1979 . يف  ناريإ  رتراكو  ماع 1949 ، يف  نيصلا  نامورت  رسخ  امك 

، نيرحبلا يف  تارهاظتلا  معد  نع  فوزعلا  لالخ  نم  قلقلا  اذه  ديدبت  ىلإ  نطنشاو 

ليكلا اهومهتا  نيذلا  نييلودلا  نيبقارملا  طاسوأ  يف  اًداقتنا  اهل  بَّبس  يذلا  رمألا 

.نيلايكمب

ماظنلا ليحرب  ةفزاجملا  عيطتست  ةدحتملا ال  تايالولا  نأ  اًضيأ  ركذتن  نأ  يغبني  نكل 

ىلإ يدؤي  امبرو  يبرعلا ، جيلخلا  يف  يناريإلا  ذوفنلل  اًعساو  اًباب  حتفي  يذلا  ينيرحبلا 



دوجول مئالم  ريغ  كلذ  نأ  نع  ًالضف  ةينمأ ، تارتوتو  ةيلخاد  لقالق »  » ثودح

، قايِّسلا اذه  يفو  .ةينيرحبلا  ئطاوشلا  يف  وسري  يذلا  سماخلا  يكريمألا  لوطسألا 

جورخ نإ  ذإ  نميلا ؛ هاجت  اًبيرقت  رركت  يذلا  يكريمألا  َفقوملا  ةينمألا  حلاصملا  تهَّجو 

ىلع ظفاحيو  ةدعاقلا  براحي  ناك  يذلا  وهو  جالعلل -  دلبلا  اذه  نم  حلاص  هللا  دبع  يلع 

يهو ةيلاقتنالا ، ةلحرملا  ءدب  ىلع  عِّجشت  يك  نطنشاول  ةصرف  ناك  ةيكريمألا -  حلاصملا 

ىلإ ةمزألا  ةدايق  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجم  لودو  ضايرلل  تكرت  يتلا 

.نيرحبلا هاجت  اًبيرقت  تلعف  امك  اهميتاوخ ،

ويام رايأ / يف 19  امابوأ ، ةبطُخ  هظحالنس يف  ميقلاو  حلاصملا  نيب  بارطضالا  اذه 

ةينمأ حلاصم  نطنشاول  نأ  دكؤملا  نم  ناك  اذإو  . (656) طسوألا قرشلا  نأشب  ، 2011

ةهجاوم تباث يف  يسايس  كولسب  كسمتلا  بعصي  هنإف  ةقطنملا ، اهريغو يف  ةيجيتارتساو 

هنإ ال ّمث  .اهّلك  ةيكريمألا  ةيبرعلا -  ةقالعلا  اًبلس يف  رثؤيس  كلذ  نأل  ام ؛ ةيخيرات  ةصرف 

رَخاف املاط  ٍميق  قيبطتب  بلاطت  يتلا  بوعشلا  تاعلطتل  اهرهظ  ةرادإ  نطنشاو  نكمي 

، ةيتامغاربلاو رذحلا  ضرفت  ةينمألا  حلاصملا  نأ  ريغ  .اهنع  عافدلاو  اهجيورتب  نويكريمألا 

نيح ًانلع  نوتنيلك  يراليه  ةيجراخلا  ةريزو  كلذ  نع  تَّربع  امك  نيلايكمب  ليكلا  اًنايحأو 

ٍدحاو يف ءيش  نم  رثكأ  لعفن  نأ  ًامئاد  انيلع  ةبعشتمو ، ةريثك  حلاصم  هل  اًدلب  اننوك  : » تلاق

لثم دلب  هاجت  انيلإ  ةبسنلاب  يدحتلا  نمكي  قايِّسلا ، اذه  يفف  .هسفن  تقولا 

.(657)« نيرحبلا



يف ةلضعملا  تنمكو  .نطنشاو  ىلإ  ةبسنلاب  اهل  ةّمهم  ةيجيتارتسا  َةميق  الف  ايبيل ، امأ 

نود نم  نكل  اهرصاحت ، تناك  يتلا  يزاغنب  ىلإ  َلوخدلا  يفاذقلا  تاوق  عنم  ةرورض 

رمألا اذه  نأ  امابوأ  سيئرلا  ستيغ  عافدلا  ريزو  غلبأ   ) رشابم يركسع  لّخدت  ىلإ  ءوجللا 

مقر رارقلا  ىلع  لصحف  نمألا ، سلجم  ىلإ  امابوأ  أجل  ذئدنعو  نوغاتنبلا .) رارق  وه 

مهيلإ لكوأف  وتانلا ، نييبوروألا يف  هئافلح  ىلإ  أجل  هنإف  مقر 1973 ، رارقلا  ىلع  ّمث  ، 1970

Leading from)(658) فلخلا » نم  ةدايقلا  « ـ بو ةدعاسملاب ، مهدعو  عم  لخدتلا ، ةّمهم 

.(behind

، ةهج نم  طسوألا  قرشلا  هاجت  ةيتامغاربلا  نيب  قيفوتلا  ةلواحم  ىلع  دعولا  كلذ  ّلدي 

لقألا مامتهالا  ايسآ  وحن  ةرادتسالا  ةركف  ينعتو  .ىرخأ  ةهج  نم  ايسآ  وحن  ةرادتسالاو 

ديصرو ةلئاطلا  لاومألا  قافنإ  نع  فقوتلا  امابوأ  ديري  ذإ  ماع ؛ هجوب  طسوألا  قرشلاب 

نأ نظن  نأ  ةجاذسلا  نم  نأ  ًاملع  ةيدجم ، ريغ  بورح  يف  اهتروصو  يسايسلا  هدالب 

مالسإلاو طفنلاو  ناريإو  ليئارسإ  ثيح  ةقطنملا  هذه  نع  اًيئاهن  ىلختتس  نطنشاو 

فقوملا مهف  يف  مهاست  اهّلك  رومألا  هذهف  .اهريغو  ةيجيتارتسالا ، تارمملاو  يسايسلا 

ريثكلا يف لعفي  نأ  بغري يف  داع  ام  امابوأ  نكل  .ةيروسلاو  ةيبيللا  نيتروثلا  نم  يكريمألا 

ناك اذإو  .اهلعفي  نأ  يغبني  اًدج  ةريثك  ءايشأ  هيف  لازت  ال  ٍتقو  يف  طسوألا ، قرشلا 

.(659) لضفأ اذهف  ةنيعم ، طورشب  هنأشب  ام  اًئيش  اولعفي  نأ  نوديري  نويبوروألا 

جَّردت يف يذلا  امابوأل  اًيقيقح  اًقزأم  تلّكش  اهنإف  ةيروسلا ، ةروثلاب  قّلعتي  ام  امأ يف 



، ةيقيقح ةيطارقميد  تاحالصإ  ءارجإب  دسألا  ةبلاطم  نم  اًءدب  اًضيأ ، ةرملا  هذه  هفقاوم ،

ىلع تابوقع  ضرفب  ءدبلاو  ليحرلاب ، هتبلاطم  ىلإ  ًالوصو  ةضراعملا ، عم  راوحلاب  ّمث 

تانوعملا ضعبو  دييأت ، تاحيرصتب  ىوس  ةيروسلا  ةضراعملا  َظحت  ملو  . (660) هماظن

«. ةلتاق ريغ   » ىرخأ تانوعمو  ةفيفخلا ، ةيركسعلا 

ناكأ يف عيمجلل ، اًحضاو  رشابم  يركسع  لخدت  ّيأ  نع  نطنشاو  فوزع  ىحضأ 

حالسلا مادختسا  نأ  وهو  رمحأ ، اًطخ  يروسلا  ماظنلل  امابوأ  دَّدحو  .اهريغ  مأ يف  ةيروس 

حالسلا اذه  نكل  .لخدتلا  ىلإ  نطنشاوب  عفديس  ةضراعملا  ىلع  هبرح  يف  يواميكلا 

، ةيسنرفلا دنومول  اهنم  ةيبوروأ ، فحص  اهترجأ  تاقيقحت  بجومب   ) ةدع تارم  مدخُتسا 

.ًانكاس نطنشاو  كّرُحت  نأ  نود  نم  ، (661)( ينورتكلإلا اهعقوم  ىلع  اهترشنو 

اًقانتخا اوضق  نيذلا  نم  ءاسنلاو  نينسملاو  لافطألا  ثثجل  ةعيرملا  روصلا  راشتنا  لايح 

لئاسو يف  سطسغأ 2013 ، بآ / قشمد يف 21  ةطوغ  يواميكلا يف  حالسلاب  اًهوشتو 

، توكسلا مازتلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  عطتست  مل  هعمجأب ، ملاعلا  يف  لاصتالاو  مالعإلا 

يف ليطاسألا  تدشح  اذكه  .رمحألا  يواميكلا  طخلا  ىلع  مالكلا  تررك  اهنأ  اميس  الو 

ةريخألا ةظحللا  عجارتتل يف  قشمد ، يروسلا يف  ماظنلا  زكارم  فصقب  تددهو  طسوتملا 

يواميكلا يف حالسلا  نم  اهنوزخم  نع  يلختلا  ىلع  قشمد  ربُجي  وكسوم  عم  اًقافتا  عّقوتو 

اذه غروبزياه  اوسنارف  يسنرفلا  ثحابلا  َّدعو  وينوي 2014 . ناريزح / زواجتت  ةرتف ال 

هحرشو ، (662) ملاعلا يف  يبرغلا  يجيتارتسالا  عجارتلا  ىلع  رشؤم  عطسأ  نيهملا  عجارتلا 



:(663) لماوع ةعبرأ  لالخ  نم  ناروغ  اوسنارف  هليمز 

ترشن دقو  .ةيجراخلا  ةسايسلا  يف  فيعضلا  هكولسو  ةدّدرتملا  امابوأ  ةيصخش  - 

ُهتَّمس امع  اًريرقت  ماع 2013 ، ربوتكأ  لوألا / نيرشت  يف 22  زميات ، كرويوين  ةفيحص 

نييوتسملا ىلع  ةيروسلا  ةعجافلل  هبأي  يذلا ال  فيعضلا  دّدرتملا  ضيبألا » تيبلا  تلماه  »

رارقلا ذاختا  ةعاجشل  اًداقتفا  هلثم  نوناعي  نوراشتسم  هلوحو  يجيتارتسالاو ، يناسنإلا 

سرغنوكلا ىلإ  بهذي  فانودكام ، سيند  وهو  مهدحأ ، ناكو  .تايجيتارتسالا  غوَصو 

ةيروس يف  لتاقتي  نأ  سأب  ال  نأ  اهدافم  ةيليئارسإ  ةلوقم  هئاضعأ  عماسم  ىلع  رركيل 

.ةدحتملا تايالولا  ءادعأ  نم  مهريغو  ناريإو  هللا  بزحو  نويداهجلاو  نويثعبلا 

نأ كلذ  ةيبرعلا ؛ تاروثلا  دعب  امو  ناتسناغفأو ،) « ) قارعلا دعب  ام  ةدقع  - »

لك نأ  دقتعي  يبرغلا  ماعلا  يأرلا  نأ  نع  نهربت  ةيناملربلا  تاشاقنلاو  يأرلا  تاعالطتسا 

ةقحاللا ةيبيللا  تاروطتلاف  .ثراوك  ىلإ  ةلاحم -  ال  دوقي -  مالسإلا  ضرأ  يف  لخدت 

زوف  ) ةيرصملاو ةيسنوتلا  تاروطتلا  ىلإ  ةفاضإ  يزاغنب ،) يف  يكريمألا  ريفسلا  لتقم  )

نأ اًصوصخ  نييروسلا ، راوثلا  هاجت  رذحلا  ضرفت  تاباختنالا ،) يف  نييمالسإلا 

.يسايسلا دهشملا  ّيلج يف  زورب  مهل  راص  نيفرطتملا  نييداهجلا 

رتوتلل ساكعنا  وهأ  يروسلا ، عارصلل  ةيقيقحلا  تاناهرلا  فنتكي  يذلا  ضومغلا  - 

نييموقلاو نيملسملا  ناوخإلا  نيب  سفانتل  مأ  ةقطنملا  يف  يعيشلا  ينسلا -  يبهذملا 

دسألا ماظن  نأ  ىسنن  الأ  ىلع  يرطق ؟ يدوعس -  سفانت  ببسب  وه  له  مأ  نييناملعلا ؟



نيفرطتملا نم  اًريبك  اًددعو  ثالثلا ، ةيساسألا  ةيداهجلا  تاعامجلا  ةداق  هنوجس  نم  جرخأ 

- (664) نييندملا ىلع  ةرجفتملا  ليماربلاب  يقلت  يتلا  ةيبرحلا -  هتارئاط  نأو  نييمالسإلا ،

.ةقرلا مهتدايق يف  زكارم  برض  نع  عنتمت 

رَّفو نيذللا  فورفال  هتيجراخ  ريزوو  نيتوب  يسورلا  سيئرلل  يسامولبدلا  قذحلا  - 

ةَّوقب ةدوعلا  نم  وكسوم  تنكمت  ثيح  هيف ، هسفن  َعضو  قزأم  نم  امابوأل  جورخلا  باب 

دسألا ذاقنإ  يناريإلا  اهفيلح  عم  تعاطتسا  ذإ  يروسلا ؛ بابلا  نم  ةيلودلا  ةحاسلا  ىلإ 

ةلباقم يفف  اهلهاجت ؛ نويكريمألا  عيطتسي  ىمظع ال  ةوق  اهسفن  تضرفو  طوقسلا ، نم 

لاق يلام ، ةّمق  شماه  يف  ربوتكأ 2013 ، لوألا / نيرشت  نم  عباسلا  يف  ةيفاحص ،

تنعذأ ةدحتملا  تايالولا  نأ  ينعي  نطنشاوو  وكسوم  نيب  يواميكلا  قافتالا  نإ  فورفال 

ىوس سيل  كانه  يرجي  ام  نأ  ينعت  ةءارقلا  هذهو  . (665) يروسلا ثدحلل  ايسور  ةءارقل 

.هتضراعمب نطنشاول  لبِق  رمأ ال  وهو  يمالسإلا ، يداهجلا  باهرإلا  ىلع  برح 

، عيطتسي ام  ردقب  حبارلا  بناجلا  يف  هسفن  عضي  نأ  لواح  امابوأ  نأ  رمألا  ةصالخ 

ىلإ باهذلا  « ـ ةلئاقلا ب ةيسايسلا  ةيعقاولا  عطسألا يف  جذومنألا  هنإ  .اًدج  يتامغارب  هنأل 

اهنأ مل ةرادإلا  هذه  ةلكشم  نكل  دقعتت .» ثيح  ىلإ  هجوتلا  يدافتو  رومألا ، ريست  ثيح 

ّلك عم  فُّيكتلا  ناكف  اهنع ، عافدلا  نكمي  ةحضاو  دعاوق  وأ  ئدابم  عضو  نم  نكمتت 
(666) نيبقارملا ضعب  لوقي  امك  قافنلا -  ناك  لب  ةيكريمألا ، حلاصملل  اًقفو  ةدح  ىلع  ةلاح 

.ةيبرعلا تاروثلا  هاجت  يكريمألا  فقوملا  ديس  وه  - 



يف مكحلا  ىلإ  نيملسملا  ناوخإلا  لوصو  عم  ةرادإلا  هذه  تفَّيكت  لاثملا  ليبس  ىلع 

ةهجاوم لجأ  نم  مهعم ، ام  يرس  قافتا  دوجو  يف  هبتشا  نم  ةَّمث  نأ  ةجرد  ىلإ  رصم ،

وينوي 2013، ناريزح / يف  يسرم ، سيئرلا  حيطُأ  امدنعو  .ددشتملاو  يلوصألا  مالسإلا 

ةطلُسلا مّلست  يذلا  يرصملا  شيجلا  عم  ديدج  نم  فّيكتلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  تدواع 

طغضلا ةسرامم  اهلالخ  تلواح  تافالخلا  نم  ةريصق  ةلحرم  دعب  كلذ  ثدحو  .اًتقوم 

هاجت نأشلا  كلذكو  اًيونس .) رالود  رايلم   1.3  ) هيلإ تادعاسملا  ميدقت  فاقيإب  ديدهتلاو 

، ةكرحلا هذه  تحيطُأ  اذإ  ىتح  فيكتلا  اذه  لثم  لصح  ثيح  سنوت ، ةضهنلا يف  ةكرح 

ضيبألا تيبلا  ةعمج يف  يدهم  ديدجلا  يسنوتلا  ءارزولا  سيئر  لابقتسا  ىلإ  امابوأ  عراس 

، اهريفس لتُق  نيح  ةيقيقح ، ةسكنب  نطنشاو  تبيصُأ  ايبيل ، يفو  .ةدعاسملاو  معدلاب  هَدِعَيل 

، يناريإلا يسورلا -  طغضلل  تنعذأ  ةيروس  يفو  .اهل  ةيداعملا  تاراعشلا  تعفتراو 

.(667) سور سيند  لوق  بسحب  ةدعاقلا ، ميظنتل  ًانطوم  ةيروس  لوحتت  نأ  نم  فوخللو 

ّلدَت ذإ  يبرعلا ؛» عيبرلا   » نادلب ىلع  الو  ريثك ، ٍعفنب  هيلع  ْدُعت  مل  امابوأ  ةسايس  نإ 

اهرخآ  ) ةدحتملا تايالولاب  نادلبلا  هذه  بوعش  ةقث  مدع  ىلع  يأرلا  تاعالطتسا 

َظحت مل  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  ليربأ 2014 .) ناسين / يف  بولاغ  ةسسؤم  هترجأ  عالطتسا 

هفقاوم نم  مغرلا  ىلع  امابوأ  هجو  اهئارزو يف  سيئر  فقو  يتلا  ليئارسإ  اضرب  هتسايس 

اضرب اًضيأ  هتسايس  َظحت  ملو  .ةلودلا  ةيدوهي  ةلأسم  اهيف  امب  ةيليئارسإلا ، تابغرلل  ةدّيؤملا 

ةدحتملا ممألا  ىلإ  ةرشابم  اوهجوتف  نطنشاو ، نم  ام  ءيش  راظتنا  اوُّلم  نيذلا  نيينيطسلفلا 



.كلذ نع  مهينث  لواح  امابوأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

نأ دعب  ةدحتملا ، تايالولا  ىشخي  داع  ام  اًدحأ  نأ  ىلع  ةيروس  تنهرب  اًضيأ ، ناريإ  دعب 

ىلع تدرمت  ةيدوعسلا  ىتحو  .ةيناركوألا  ةمزألا  اًضيأ  هتدّكأ  ام  اذهو  ةزجاع ، تحضأ 

لخادلا يفو  .نيطسلفو  ةيروسو  ناريإ  نم  ةريخألا  فقاوم  ببسب  ةيكريمألا ، ةرادإلا 

، نويروهمجلا هيلع  رطيسُي  يذلا  سرغنوكلاب  هتقالع  ةبوعص يف  سيئرلا  يناعي  يكريمألا 

.ّلحلا ىلع  ةيصعتسم  لازت  ةيلام ال  ةمزأ  ببسب 

ةمتاخ
.تاروطتلا عراستب  نطنشاو  تئجوف  ةيبرعلاو ، ةيقرشلا )  ) ةيبوروألا نيتلاحلا  يف 

ةيبرعلا تاروثلا  نإف  تالوحتلا ، يف  ىربك  ةمهاسم  ىلوألا  ةلاحلا  يف  اهل  تناك  اذإ  ْنكل 

اهل نكي  اهنإ مل  ىتح  ٍّيجراخ ، لخدت  وأ  ٍعيجشت ، وأ  ٍزاعيإ ، ريغ  نم  ةيلحم ؛ ةعانص  تناك 

، ةصلاخ ةيلخاد  ةعيبط  تاذ  تناك  اهبلاطم  نأ  نع  ًالضف  جراخلا ، نم  نوفورعم  ةداق 

«. لحرإ  » وأ ماظنلا » طاقسإ   » راعشب اهترصتخا 

، ةدناسملاو معدلا  بابسأ  هيلإ  تمدقو  لّوحتلا ، نطنشاو  تعر  ىلوألا ، ةلاحلا  يف 

، ةيناثلا ةلاحلا  امأ يف  .اهكلف  رودت يف  ةديدج  ًالود  تبسكف  هسيركتو ، هزيزعت  ىلإ  ًالوصو 

، ةفلتخملا تالاحلاو  حلاصملاو ، عاضوألا ، قفو  دّدرتو  رذحب  لّوحتلا  عم  تلماعت  اهنإف 

هنأ ال ىري  نم  ةَّمث  نإ  لب  ةمهاسم ، الو  اهيف  لضف  اهل  نكي  مل  اذل ، .رخآ  ىلإ  يبرع  دلب  نم 



.(668) ّيلعف يبرع  يطارقميد  لّوحت  اًقالطإ يف  اهل  ةحلصم  دجوت 

رمألا نأ  ناينعي  ةيروسو ال  نيرحبلاو  ايبيلو  سنوت  نيب  اهفالتخاو  تالاحلا  عونت  نإ 

 - ةيبوروألا لودلا  نيب  اًضيأ  ةفلتخم  تناك  تالاحلاف  ةنيعم ؛ ةيبرع  صئاصخب  قّلعتم 

ادنلوب لثم   ) يطارقميدلا لوحتلا  نم  ًاميقتسم  ًاليبس  ةسالسب  َربع  ام  اهنمو  ةيقرشلا ،

فرع ام  اهنمو  خلإ ،)  ... ايتاوركو قيطلبلا  لودو  اينيفولسو  ةيكيشتلا  ةيروهمجلا  و

(، خلإ  ... اينامورو ايراغلبو  ايراغنه  لثم   ) ام ةعجر  نم  فوخ  هيف  ناك  اًجرعتم  اًراسم 

اًساسأ  ) يعويشلا بزحلا  يف  نيقباس  نيلوؤسمل  ةيراتيلاتوت  ةنميه  تحت  َيقب  ام  اهنمو 

رطخ تحت  رظتني  لازي  ام ال  اهنمو  اًقباس ،) ةيتايفوسلا  تايروهمجلا  ضعبو  ايسوراليب 

ةيلهأ برح  يف  قرغ  ام  اهنمو  ايجروجو ،) ايناركوأ  لثم   ) ةيسورلا ةنميهلاو  كُّكفتلا 

(. خلإ  ... وفوسوكو ايبرص  لثم  )

قارعلا لالتحا  نأشب  ةدحتملا  تايالولا  ةرادإ  تناكف  ةيبرعلا ، ةلاحلا  يف  امأ 

يف يطارقميدلا  لوحتلل  عيرذلا  قافخإلا  نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ةيثراك  ناتسناغفأو 

تالوحت هاجت  ةيكريمألا  ةيقدصلا  ىلإ  ةبسنلاب  اًدج  ةيبلس  تادادترا  هل  نوكتس  نيدلبلا 

معدل يعامج  لمع  ىلع  يبرغ  قافتا  ّيأ  ماعلا ، اذه  يف  ثدحي ، مل  ثيح  ماع 2011 ،

صّصخُملا  (BERD) ةيمنتلل يبوروألا  فرصملا  ءاشنإ  ىرج  نيح  يف  يبرعلا ، لوحتلا 

ماع 1989، فيرخ  نم  ةليلق  عيباسأ  يطارقميدلا يف  اهلوحت  ةيقرشلا يف  ابوروأ  ةدعاسمل 

اهسفن ةّمهملا  فرصملا  اذه  ىلإ  تدنسُأو  .برعلا  هاجت  برغلا  نم  رمألا  اذه  لثِم  ِرَْجي  ملو 



كلذ لباقم  يف  بسكي  نأ  نود  نم  ةيبوروألا  هتيوه  كلذب  دقَفف  يبرعلا ، ملاعلا  يف 

ّدح ىلع  اًداج ، اًمامتها  دُدجلا  نُبُزلا »  » ءالؤهب مامتهالل  نيتيرورضلا  ةيعرشلا  الو  ةيقدصلا 

.(669) هسيسأت نيح  فرصملا  كلذل  اًريدم  ِّنيُع  يذلا  يلاتأ  كاج  لوق 

ةيبوروألا نيتلاحلا  نيب  فالتخالا  نطاوم  ىلإ  ةراشإلا  نم  َّدب  ال  ىرخأ ، ةيحان  نم 

فقوملا غْوَص  يف  ةمهاسملا  نم  كلذك  َّدب  الو  امهب ، ةطيحملا  عاضوألا  ىلإو  ةيبرعلاو ،

بوعشلا يعويشلا  ماظنلا  رايهنا  كرتي  مل  ةيقرشلا ، ابوروأ  يفف  .امهنم  فلتخملا  يكريمألا 

هسفن ضَرَف  ام  ناعرس  يبرغلا  يلاربيللا ) يكالهتسالا   ) جذومنألا نأل  لوهجملا ، هجاوت 

ةلحرم يف  جذومنألا ، اذه  نأ  امك  .هانمتتو  هُّدوت  تناك  يتلا  بوعشلا  هذهل  اًزهاج  ًاليدب 

، ةقناخ ةيعامتجاو  ةيداصتقاو  ةيلام  ةمزأ  نم  مويلا  هيناعي  ام  يناعي  نكي  مل  رشتاث ، ناغير - 

.رمألا ةياهن  هب يف  تدوأ  تافآ  يناعي  ناك  يذلا  وه  يعويشلا  جذومنألا  نإ  لب 

الإ ديرت  نكت  اهنأل مل  تاروثلا ، هيلإ  ىعست  ٍجذومنأ  ةَّمث  نكي  ملف  ةيبرعلا ، ةلاحلا  امأ يف 

« لحلا وه  مالسإلا   » نيب عارصلا  باب  حتفنا  هطوقس ، دعبو  . (670) مئاقلا ماظنلا  طاقسإ 

تارايتلاو ةهج ، نم  لدتعملا ، مالسإلا  وه  له  مأ  يلوصألا ، مأ  يفلسلا  وهأ  مالسإ ، يأو 

صُّبرت ةلأسم  كلذ  ىلإ  فاضُت  .ةلباقم  ةهج  نم  ةفلتخملا ، اهناولأب  ةيناملعلاو  ةيموقلا 

«. ةقيمعلا ةلودلا   » لصافم ىلع  ةرطيسملا  ميدقلا  ماظنلا  اياقب  ْيأ  لولفلا ،» »

ةلودلا يف ةدحول  اًيقيقح  اًديدهت  لكشي  راصو  تالاحلا ، ضعب  اًيومد يف  عارصلا  راص 

لوحتلا ةحلصم  يف  ةرورضلاب  تسيل  ةيجراخ  تالخدت  ىلإ  اًدانتسا  ىرخأ ، تالاح 



نع سيئرلا  ةبطُخ   ) بُطخلاو تاحيرصتلا  يف  دري  داع  ام  لوحتلا  اذهو  .يطارقميدلا 

( لاثملا ليبس  ىلع  ةيونسلا  ةيجراخلا  ةرازو  ريراقت   ) ةيكريمألا ريراقتلاو  ًالثم ،) ةمألا  ةلاح 

يبرعلا يف ملاعلا  ددرتي يف  ةيطارقميدلا  معد  باطخ  ناك  نأ  دعب  ماع 2004 ، ةيادب  ذنم 

لوحتلا راسم  نأ  ودبي  اذل ، ماع 2011 . ةيادب  ذنم  ةريثك ، تاحيرصت  يفو  ريراقتلا ، هذه 

تامزأ لايح  انتب  اننأو  ىهتنا ، دق  ةيكريمألا ، ةرادإلا  ىلإ  ةبسنلاب  يبرعلا ، يطارقميدلا 

.يطارقميد لّوحتل  ٍضاخم  لايح  اننوك  نم  رثكأ 

، ةدحتملا تايالولا  اهيلع  ىشخت  تاورث  وأ  طفن  ةَّمث  نكي  ةيقرشلا مل  ابوروأ  ةلاح  يف 

غلبأ رِّثؤت ، ليئارسإ  ةَّمث  سيل  نأ  وه  كلذ  نم  مهألاو  .طسوألا  قرشلا  لاحلا يف  يه  امك 

.نطنشاو ينويهصلا يف  يبوللا  لالخ  نم  ةيبرعلا ، ةقطنملا  هاجت  يكريمألا  رارقلا  يف  ريثأتلا ،

يتلا ةيطارقميدلا  ةدارفلا  رسخت  نأ  يف  ةحلصم  ليئارسإل  ودبت  ال  كلذ ، نع  ًالضفو 

مهمُكَحت برعلا  نأ  نيح  يف  هميق ، قنتعت  اهنأ  يعّدت  اهنأ  ةهج  نم  برغلا ؛ هاجت  اهب  رخافت 

.ةفلختم تايروتاتكد 

ملاعلا ىلع  قوفتلا  بابسأ  اهل  نِّمؤتو  ةدحتملا ، تايالولا  اهمعدت  يتلا  ليئارسإ  نإ 

ىلع رّركتملا  اهيدعتو  ةيبرع ، يضارأ  اهلالتحا  نم  مغرلا  ىلع  اهيلإ ، زاحنتو  يبرعلا ،

معد ِّيأ  هجو  ءادْأك يف  ةبقع  فقت  يلودلا ، نوناقلا  ىلعو  نيطسلف ، ةيناسنإلا يف  قوقحلا 

.هيف اهل  ةحلصم  يبرع ال  يطارقميد  لُّوحتل  يكريمأ 
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رشع سداسلا  لصفلا 
ىلإ رياني  ةروث  نم  ةرهاقلاو : نطنشاو 

يسيسلا باختنا 
دمحم رييغتلا ......  ماهوأو  حلاصملا  عقاو 

يواشنملا
رياني 2011 ةروث 25  عالدنا  ذنم  رصم  هدهشت  يسايس  روطتو  ثدح  لك  ريثي 

ةهبش نع  ةلئسأ  نم  اهعبت  امو  ويلوي 2013 ، زومت / نم  ثلاثلا  ثداوح  ىلإ  ًالوصو 

سيئرلا زوف  وأ  كرابم  ينسح  قبسألا  سيئرلا  يحنت  نكي  ملو  .يكريمأ  رود  دوجو 

ةحازإ ىتح  وأ  يرصملا ، خيراتلا  ةرح يف  ةيسائر  تاباختنا  لوأ  يسرم يف  دمحم  يناوخإلا 

.تاهبشلا هذهل  ةسكاعلا  ثداوحلا  رثكأ  نم  هلك  كلذ  ناك  لب  ءانثتسا ، هل ، شيجلا 

رصم هتدهش  ام  يف  يكريمألا » رودلا   » ةرهاظ ريدقت  يف  ةديدشلا  ةغلابملا  يعدتست 

ةباجإلا ةلواحم  لالخ  نم  هتقيقحو  رودلا  اذه  ةعيبط  ىلع  ةيليلحت  ةرظن  ءاقلإ  هدهشتو ،

: اهنم ةمهم ، ةلئسأ  نع 

؟ رياني ةروث 25  بقع  رصم يف  ةيكريمألا يف  حلاصملا  تريغت  له  - 

؟ اهزازتها تمهاس يف  مأ  يسرم ، دمحم  سيئرلا  ةيعرش  نطنشاو  تمعد  له  - 



؟ هدعبو يركسعلا  بالقنالا  عوقو  لبق  يكريمألا  كابترالا  بابسأ  ام  - 

؟ بالقنالا دعب  رصم  شيجب  نطنشاو  تاقالع  تريغت  له  - 

ةساردلا تايضرف 
.بيرق تقو  يأ  ةيكريمألا يف  ةيرصملا  تاقالعلا  رهوج  ّريغتي  نأ  عقوتملا  نم  سيل  - 

ةعامج اهفنصت  نلو  نيملسملا ، ناوخإلا  ةعامج  عم  اهتاقالع  نطنشاو  عطقت  نل  - 

.ةيباهرإ

.عاشي ام  سكع  ىلع  يرصملا  لخادلا  تايلعاف  يكريمألا يف  ذوفنلا  ةيدودحم  - 

.رصمل رارقتسالا  ةداعإ  ىلع  يسيسلا  ةسائر  ةردق  مدع  نم  يكريمأ  قلق  دوجو  - 

نيب ةيجيتارتسالا  تاقالعلا  ةينب  ًالوأ :
نيتلودلا

تأشن يتلا  ةصاخلا  تاقالعلا  ساسأ  نواعتلا » لباقم  تادعاسملا يف   » ةلداعم تلّثم 

تقلتو ماع 1978 . يليئارسإلا يف  يرصملا -  مالسلا  قافتا  عيقوتو  برح 1973 ، دعب 

ةثالثلا دوقعلا  يف  ةيكريمألا  تادعاسملا  نم  رالود  رايلم  هتميق 75  تدعت  ام  رصم 

ةينمألاو ةيميلقإلا  اياضقلا  ىلع  اًريبك  اًزيكرت  نيتلودلا  تاقالع  تدهش  امك  .ةريخألا 



.يسايسلا حالصإلاو  ةيطارقميدلاب  ةقلعتملا  يرصملا  لخادلا  اياضقب  ةنراقم 

اهرشنو وينوي 2009 ، ناريزح / يف 9  ةيكريمألا  ةرافسلا  نع  تردص  ةيقرب  ريشت 

راوحلا تاعامتجا  رضحم  تاليصفت  نأشب  ، 300351Z JUN 09(671) مقرب سكيليكيو  عقوم 

ىلإ هسفن  ماعلا  نم  وينوي  ناريزح / تدقع يف 7  يتلا  يكريمألا ، يرصملا -  يجيتارتسالا 

نأشلا ةحاسم  نأ  ريغ  ةدقعم ، تاليصفتبو  ةدع ، ةيميلقإ  تاعوضوم  اشقان  نيبناجلا  نأ 

اياضق اهيف  تشقون  يتلا  ةريخألا  قئاقدلا  َّدعتت  تاعامتجالا مل  هذه  يرصملا يف  يلخادلا 

.ةيلودلا قيثاوملا  رصم  مازتلا  ةرورضو  ناسنإلا  قوقح 

نيب تاقالعلا  ساسأ  سكيليكيو ، ةقيثو  ترهظأ  امك  تاعامتجالا ، رضحم  لّصف 

لخادلا اياضقل  ريبك  شيمهت  عم  ةفلتخملا  ةينمألا  اياضقلا  ىلع  ريبك  زيكرت  نم  نيتلودلا ،

لماش ٍّلح  ىلع  رصم  رارصإو  طسوألا ، قرشلا  مالسلا يف  ةيلمع  ةشقانم  نمف  يرصملا ؛

نم دّدشتم  فقوم  ذخأ  ةرورضب  نطنشاو  اهتبلاطم  ىلإ  ةيليئارسإلا ، ةيبرعلا -  اياضقلل 

تناك امك  .ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ةيعرش  ريغ  قئارطب  تانطوتسم  ءانب  يف  ليئارسإ  رارمتسا 

ةدحو  » ىلع رصم  رارصإ  ةقيثولا  ترهظأو  هتشقانم ، ترج  ام  مهأ  نم  نادوسلا  ةيضق 

بناجلا فيوخت  ىلعو  نادوسلا ،» يضارأ  ةدحو  نمضي   » لح ىلع  اهزيكرتو  نادوسلا ،»

اًضيأ نابناجلا  شقانو  .نادوسلا  تارتوت يف  نم  هببسيس  امل  لاصفنالا  ةّبغم  نم  يكريمألا 

يفو .ناتسكابو  ناتسناغفأو  قارعلاو  ناريإو  ةيروس  تافلمو  ةنصرقلاو  لاموصلا  اياضق 

اياضق لجسو  رشبلا  بيرهت  ةيضقب  قلعتي  ام  نواعتلا يف  ةرورض  ىلإ  َريشُأ  رضحملا  ةياهن 



وبأ دمحأ  قبسألا  ةيجراخلا  ريزو  حدم  ىلإ  عامتجالا  رضحم  ريشي  امك  .ناسنإلا  قوقح 

مايأ ةثالث  لبق  اهاقلأ  يتلا  ةرهاقلا  ةعماج  امابوأ يف  كاراب  يكريمألا  سيئرلا  ةبطُخ  طيغلا 

ىلإ تاميلعت  طيغلا  وبأ  هَّجو  ةبُطخلا  ةجيتنو  .يجيتارتسالا  راوحلا  ةلوج  دقع  نم 

ةيلودلا يف لفاحملا  نطنشاو يف  هاجت  ةربنلا » نيسحت   » ىلإ مهوعدت  نييرصملا  نييسامولبدلا 

.ةيلودلا اياضقلاب  قلعتي  ام 

نيتلودلا نيب  تاقالعلا  ةعيبط  ةقيثولا  يف  هيلإ  راشملا  جذومنألا  اذه  سكعي 

تايولوأ حوضوب  ةقيثولا  هذه  سكعت  امك  ةريخألا ، ةثالثلا  دوقعلا  يف  اهتايمانيدو ،

يرصملا كيرشلا  رود  ةيمهأ  حّضوتو  رصم ، عم  اهلماعت  ةيكريمألا يف  ةيجراخلا  ةسايسلا 

.طسوألا قرشلا  ةقطنم  هاجت  نطنشاو  ةيجيتارتسا  يف 

لحم يف  رصم  لحت  نأ  يف  تاداسلا  رونأ  سيئرلا  مالحأ  ققحت  مدع  نم  مغرلا  ىلع 

نأ تتبثأ  كرابم  سيئرلا  مكح  ماوعأ  نإف  طسوألا ، قرشلا  يف  فيلح  مهأك  ليئارسإ 

رصنع رصم  تحبصأو  .اهيلعو  اهيلإ  نئمطت  نأ  نطنشاو  نكمي  ةفيلح ، ةلود  رصم 

ةدحتملا تايالولا  حلاصم  ةرشابم  ريغو  ةرشابم  ةقيرطب  مدخي  يميلقإ ، رارقتسا 

يركسعو ينمأ  نواعت  مايق  نطنشاول  كلذ  نمضو  .طسوألا  قرشلا  ةيجيتارتسالا يف 

عم مالسلا  ةدهاعم  رصم  مازتلال  ناكو  .تايوتسملا  ىلعأ  ىلع  هرارمتساو  يرابختساو 

ريبك رود  مالسلا ، ةيلمع  لوخدلا يف  ىلع  ىرخألا  ةيبرعلا  لودلا  اهعيجشتو  ليئارسإ ،

قارعلا وزغ  نابإ  ةيناثلا  جيلخلا  برح  تناكو  .ةيجيتارتسالا  ةميقلا  هذه  ديكأت  يف 



حلاصمل ةمدخ  هب  مايقلا  اهشيجو  رصم  نكمي  امل  اًيح  اًديسجت  ماع 1990 ، يف  تيوكلا 

بقع باهرإلا يف  ىلع  ةيكريمألا  برحلا  تناك  مث  .ةرورضلا  تضتقا  لاح  نطنشاو يف 

يرابختسالا نواعتلل  ريبكلا  نزولا  ىلع  اًدهاش  ربمتبس 2001 ، لوليأ / تامجه 11 

دهجلا معد  ةيرصملا يف  ةينمألا  ةزهجألا  هب  تماق  يذلا  رودلاو  نيتلودلا ، نيب  ينمألاو 

.يلودلا باهرإلا  دض  ةدحتملا  تايالولل  يبرحلا 

، كرابم ينسح  سيئرلا  ماظن  ىلع  ةدشب  رهظت  ةخوخيشلا  ةرهاظم  تأدب  امدنع  نكل 

ةيرصملا  (672) ةيناملربلا تاباختنالا  ىلع  ةقِّلعملا  نييكريمألا  ءاربخلا  تاباتك  نم  ريثك  ردص 

تردص ةمهم  ةسارد  تراشأ  امك  نيتديدج ، نيتيساسأ  نيتطقن  ىلع  زّكرتل  ماعل 2010 ،

:(673) نطنشاو ةيجراخلا يف  تاقالعلا  سلجم  نع 

، رصم ىلع  ةديدج  ةرهاظب  مهضعب  هفصو  امب  ةلص  تاذ  يهو  ةرطخ ، ىلوألا  ةطقنلا  - 

«. ةيرصملا ةلودلا  فعض  « ـ قلعتت ب

«. رصمل يلاتلا  سيئرلا  ةيعرش   » كيكشتلاب يف قلعتتو  ةروطخ ، رثكأ  ةيناثلا  ةطقنلا  - 

ماع 2010، ةياهن  يف  تيرجأ  يتلا  ةيناملربلا  تاباختنالا  يف  عساولا  ريوزتلا  ببسب 

ءاربخ مهأ  مهنم  يرصملا / نأشلاب  نيمتهملا  نم  ريثك  فطاعت  ةيرصملا  ةموكحلا  ترسخ 

امب ةرهاقلا  ثارتكا  مدع  عم  اًصوصخ  نطنشاو ، ةصصختملا يف  طسوألا  قرشلا  زكارم 

، كرابم دهع  يف  ةريخألا  تاباختنالا  تاليصفت  نم  ةفلتخملا  لاصتالا  لئاسو  هتلقن 

.ةعساولا ريوزتلاو  تاوصألا  ءارش  تايلمعو  ةحضافلا  تاكاهتنالا  روص  اميس  الو 



نأ ةيكريمألا ، ثوحبلا  زكارم  مهأ  نم  وهو  ةيجراخلا ، تاقالعلا  سلجم  ةسارد  تأر 

ىلإ ةفاضإ  قاطنلا ، عساو  ينمأ  لخدت  نم  اهباش  امو  ةيرصملا ، تاباختنالا  ةرادإ  ةقيرط 

ةلودلا هفرعت  مل  اًديدج  اًفعض  سكعي  حيرجو ، ليتق  نيب  اياحضلا  نم  ريثك  طوقس 

.نييرصملا نييالم  دنع  اهتيسدقو  ةلودلا  ةروص  ةرم  لوأ  ّزه  ام  ةليوط ، دوقع  ذنم  ةيرصملا 

ةيرصم ةلود  نأ  ىلإ  نطنشاو  يف  ةسايسلا  يعناص  تفلب  ةريدج  تناك  ةطقنلا  هذه 

هديرت ام  رخآ  نالثمي  اهتيعورشمل ، اًبلص  اًساسأ  دقتفت  ةديدج  ةسائر  ىلإ  ةفاضإ  ةفيعض ،

.رصم ةيديلقتلا  اهتفيلح  نطنشاو يف 

، نطنشاو اًحوتفم يف  كرابم  سيئرلا  دعب  ام  رصع  رصم يف  مكح  فلم  حبصأ  اذكه ،

ىلع نطنشاوو  ةرهاقلا  نيب  تاقالعلا  رمتست  نأ  ىلإ  سرغنوكلا  امك  ةرادإلا  تعلطتو 

ديدجلا ماظنلا  ماد  ام  لامج ، هنبا  ناك  ول  ىتح  هفلخيس ، نم  وأ  كرابم  ةدايق  لظ  اهلاح يف 

يرصملا بعشلا  نأ  الإ  .يميلقإلا  يرصملا  رودلا  رّثؤي يف  ال  لخادلا ، اًرارقتسا يف  رفويس 

.رخآ لوق  هل  ناك 

رياني ةظحل 25  كابترا  اًيناث :
اًبواجت َقلي  يكريمأ مل  ريذحت   1 -

برعلا ماكحلا  ةحضاو  ةروصب  نوتنيلك  يراليه  ةقباسلا  ةيجراخلا  ةريزو  ترّذح 



بلاطمب اهنم  لصتي  ام  اًصوصخ  ةديدجلا ، قئاقحلاو  عقاولل  ةباجتسالا  مدع  ةروطخ  نم 

: لبقتسملا ىدتنم   » رمتؤم لامعأ  اهتكراشم يف  لالخ  ءانثأ  يف  تايرحلاب ، ةقلعتملا  بابشلا 

.ةحودلا ةيرطقلا  ةمصاعلا  يف  رياني 2011  يناثلا / نوناك  يف 13  ةكارشلا » راوح 

لودلا هذه  ةداق  ىلإ  : » تلاق ثيح  برعلا  ماكحلا  ىلإ  ةرشابم  اهمالك  نوتنيلك  تهجوو 

نم اوقبي  نأو  هب ، اونمؤي  نأ  مكبابش  نكمي  ًالبقتسم  اونبت  نأ  مكرودقمب  يلاتلا : لوقأ 

نيرخآلا ىلإ  ةبسنلاب  نكل  .هجوتلا  اذه  يدبي  أدب  مكضعبو  .هنع  اوعفادي  نأو  هلجأ ،

ناوألا نآو  .ةديدج  تامازتلاو  ةديدج  تايجيتارتساو  ةديدج  ىؤر  رمألا  بلطتيس 

بخنلل تقولا  ناحو  .اًكيرش  هفصوب  لب  اًديدهت ، هفصوب  يلهألا ال  عمتجملا  ىلإ  رظنلل 

عضولاب نوثبشتي  نيذلا  كئلوأو  .اهنادلب  لبقتسم  رمثتست يف  نأ  عمتجم  لك  ةنكمتملا يف 

سيل نكل  نمزلا ، نم  اًحدر  مهنادلب  تالكشمل  لماكلا  ريثأتلا  َّدص  نوعيطتسي  امبر  مئاقلا 

ىنعم تاذ  ًالبس  بابشلا  اوحنميو  ةيباجيإ ، ايؤر  ءامعزلا  مدقي  مل  اذإو  .دبألا  ىلإ 

نإف ةدع ، قرطبو  نادلبلا  نم  ريثك  يف  غارفلا ]...[  ُّدستس  ىرخأ  اًفارطأ  نإف  ةمهاسملل ،

يمانيدلاو ديدجلا  طسوألا  قرشلاو  .لامرلا  يف  صوغتو  ىعادتت  تأدب  ةقطنملا  زئاكر 

.(674)« اًخوسر ّدشأ  ةيضرأل  ةجاحب  هتدهاش  يذلا 

ءارزو ةّدشب  بضغو  .ةيبرعلا  لودلا  ةداق  نم  ريبك  ددع  بضغ  تاملكلا  كلت  تببس 

يس يب  يب  ةكبش  ةلسارم  ساطغ ، ميك  ركذتو  .رصمو  تارامإلاو  ةيدوعسلا  ةيجراخ 

يرصملا ةيجراخلا  ريزو  نأ  نوتنيلك ، يراليه  نع  اهباتك  لالخ  نم  نطنشاو ، يف  ( BBC)



تايالولا نيب  تاقالعلا  نأ  ةريزولا  فرعت  الأ  : » لاقو ةدشب  اهنم  بضغ  طيغلا  وبأ  دمحأ 

مكح رارقتسا  ىلع  ينُب  رارقتسالاو  رارقتسالا ، ىلع  ساسألا  يف  تينب  رصمو  ةدحتملا 

.(675) !« كرابم

نطنشاو كبرُت  تاباسح  رصم  نيدايم   2 -
بعشلا نم  ةريفغ  عومج  جرخت  نأ  نطنشاو  دحأ يف  عقوتي  مل  رياني ، حابص 25  ىتح 

يكريمألا مالعإلا  ةعرسل  تناكو  .كرابم  ينسح  سيئرلا  ماظن  طوقسب  ةبلاطم  يرصملا 

ةيدج ليصوت  يف  ريبك  رثأ  ريرحتلا ، ناديم  ىلع  هتاريماك  زيكرتو  ةرهاقلا ، ىلإ  كرحتلاب 

.يكريمألا نطاومللو  ةسايسلا  يعناصل  يرصملا  بعشلا  تارهاظت 

ترفسأ امل  اًقبط  ةيلاتلا ، اًموي  رشع  ةينامثلا  رادم  ىلع  يكريمألا  يمسرلا  فقوملا  روطت 

ةدحتملا تايالولا  نع  نايب  يأ  ردصي  ملف  .رصم  يف  ةقحالتملا  ثداوحلا  تاروطت  هنع 

لماكلا اهدييأت  ةيكريمألا  ةرادإلا  هيف  رهظُت  رخآ ، ليوأت  يأ  لمتحت  ال  ةحضاو  ةغلب 

ءاهنإ لثمتملاو يف  ىرخألا ، ندملاو  ةرهاقلا  عراوش  مصتعملا يف  يرصملا  بعشلا  بلاطمل 

.ءالدب ةداق  داجيإو  هتيحنت  ةرورضو  يرصملا ، سيئرلا  ماظن  مكح 

ةيرصملا ةروثلا  هب  بلاطت  تناك  ام  الإ  ءيش ، لكب  يرصملا  ماظنلا  نطنشاو  تبلاط 

«. ماظنلا طاقسإ  ديري  بعشلا   » ديحولا اهراعش  ناك  يتلا 

ةيجراخلا ةريزو  تّربع  رياني ،) يناثلا / نوناك   25  ) رصم ةروث  مايأ  نم  موي  لوأ  يف 



نأ وه  انميوقت  : » تلاقو ثدحي ، ام  هاجت  اهقلق  نع  نوتنيلك ، يراليه  كاذنآ ، ةيكريمألا 

حلاصمو ةيعرشلا  تاجاحلل  ةباجتسالل  لبس  نع  ثحبتو  ةرقتسم  ةيرصملا  ةموكحلا 

يرصملا سيئرلا  امابوأ  كاراب  ةبلاطمب  يكريمألا  فقوملا  روطت  مث  ، (676)« يرصملا بعشلا 

يف رئاسخ  وأ  تاباصإ  عوقو  عنم  وه  لوألا  انمه  : » هلوقب اياحض  عوقو  عنمب 

.(677)« حاورألا

نييرصملا تارهاظت  روطت  عم  اًديعصت  يكريمألا  فقوملا  روطت  كلذ  دعب 

ةيلاقتنا ةموكح  فيلأت  ديؤت  نطنشاو  نأ  ضيبألا  تيبلا  ديكأت  ءاج  انه  نم  .اهرارمتساو 

.ةعورشملا يرصملا  عراشلا  بلاطم  يّبلت  رصم ، ةديدج يف 

، يرصملا مكحلا  ةموظنم  لخاد  ةمهم  تارييغت  ءارجإ  ةرورض  نطنشاو  رارقإ  عم 

لب تلبقو ، هّلك ، يرصملا  ماظنلا  طاقسإ  مدع  نامض  ىلع  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلمع 

سيئرلا بئان  يلوتب  حمسي  (، orderly transition « ) ةطلسلل مظنم  لاقتنا   » ةغيص تعجشو 

تاسايسلا يف  يقيقح  ريغت  ثودح  مدعو  رصم ، يف  رومألا  مامز  ناميلس  رمع  ءاوللا 

.(678) نطنشاول ةمهملا  تافلملا  ةيرصملا يف 

كلذ نلعُي  هنأ مل  نم  مغرلا  ىلع  كرابم ، ليحر  ةرورضب  امابوأ  سيئرلا  عنتقا  ةياهنلا  يف 

لسارم  (679) باتك هركذ  امل  اًقبط  بابسأ ، ةثالث  ىلإ  اًدنتسم  هتيؤر  نع  عفادو  اًقلطم ،

: ثداوحلا نع  زميات  كرويوين  ةفيحص 

شيجلا نم  دايح  هنأ  ادب  ام  ةيمهأو  ماع 2009 ، ناريإ  تسيل  ماع 2011  رصم  - 



.يرصملا

ريغو ةيركسعلا  اهتادعاسم  قيرط  نع  رصم  عاضوألا يف  ريبك يف  ريثأت  نطنشاول  - 

.ةيركسعلا

ةسايسلا عنص  يف  ئدابملاو  عقاولا  نيب  ضقانتلا  ةلضعم  فقوملا  اذه  مدخيس  - 

.ةيكريمألا ةيجراخلا 

وه اًديدج  اًحلطصم  نطنشاو  تفرع  كرابم ، ينسح  سيئرلا  يحنت  درجمب 

تاوقلل ىلعألا  سلجملا  تاملك  نم  ىلوألا  فرحألا  ىلإ  ةراشإ  يف  (، SCAF « ) فاكس »

عافدلا ةرازو  تفرع  كرابم  طوقس  لبق  (. Supreme Council of the Armed Forces  ) ةحلسملا

قيسنتو ةيركسعلا  تاقالعلا  َّدعتت  ةفرعملا مل  هذه  نأ  الإ  اًديج ، ةيرصملا  اهتريظن  يكريمألا 

ميظنت ىلإ  ةفاضإ  نييرصم ، نييركسع  بيردت  جماربو  ةيركسعلا  تايرتشملا  جمارب 

تاعوضوم نمض  يرصملا  يسايسلا  نأشلا  نكي  ملو  .ةكرتشملا  ةيركسعلا  تاروانملا 

رارقلا يف عنص  رئاود  تأدبو  كرابم ، يحنت  عم  اًمامت  عضولا  فلتخاو  .نوغاتنبلا  مامتها 

سرغنوكلاو ثوحبلا  زكارمو  يكريمألا  مالعإلاو  ضيبألا  تيبلاو  ةيجراخلا  ةرازو 

.ةيرصملا عافدلا  ةرازوو  يركسعلا  سلجملا  ىلإ  فرعتت 

داشأ تاعاس ، عضبب  كرابم  ينسح  سيئرلا  يحنت  دعب  يرصملا  بعشلا  ىلإ  هتبطُخ  يف 

ةيركسعلا ةسسؤملا  تمدخ  دقل  : » لاقو يرصملا  شيجلاب  امابوأ  كاراب  يكريمألا  سيئرلا 

نآلا اهيلع  نيعتيسو  ةلودلا ، لامعأل  فيرصت  ةئيهك  ةيلوؤسمبو  ةينطوب  اهدالب  ةيرصملا 



قوقح ةيامح  ينعي  اذهو  .يرصملا  بعشلا  نيعأ  ةيقدص يف  اذ  لاقتنالا  نوكي  نأ  نامض 

لعجل نيناوقلا  نم  هريغو  روتسدلا  ليدعتو  ئراوطلا ، ةلاح  ءاغلإو  نييرصملا ، نينطاوملا 

ةهيزن نوكت  تاباختنا  ىلإ  يضفي  يلج  راسم  مسرو  هنع ، ةعجر  ال  رييغتلا  اذه 

لاقتنالا ةيلمع  يف  شيجلا  رودل  ةيكريمألا  ةرادإلا  ةيؤر  تناك  اذكه  . (680)« ةرحو

.نييندم سيئرو  ةموكح  ىلإ  دوقي  تّقوم  رود  وهو  كرابم ، يحنت  دعب  يطارقميدلا 

يف مكاحلا  يركسعلا  سلجملاو  نطنشاو  نيب  تاقالعلا  تروهدت  ام  ناعرس  ننكل 

نأ ةيكريمألا  ةيرصملا -  تاقالعلا  فلم  ىلع  علّطم  يكريمأ  لوؤسم  ركذف  .رصم 

نأ الإ  رصم ، رييغتلا يف  ةلضعمل  ًالح  هيف  دجتو  يركسعلا ، سلجملا  معدت  تناك  نطنشاو  »

نطنشاول كرتت  مل  ةرركتملا ، ةريبكلا  ءاطخألا  ىلإ  ةفاضإ  ةيلاقتنالا ، ةلحرملا  هترادإ  ءوس 

هئاطخأو ةرركتملا ، هتاكاهتنا  دض  ةفينع  ةغل  مادختساو  هنع ، داعتبالا  ىوس  اًرايخ 

سلجملا اهل  هببسي  يذلا  جرحلا  لّمحت  عيطتست  ال  امابوأ  ةرادإ  : » فاضأو ةنيشملا .»

يف بابشلا  نم  ىلتق  عوقو  يركسعلا  سلجملا  ةرادإ  ءاطخأ  مهأ  نمو  يركسعلا .»

نيب ىلتقلا  تارشع  عقو  امك  دومحم ، دمحم  عراش  ثداوحو  ءارزولا  سلجم  ثداوح 

ىلع ةيرذعلا » فشك   » حئاضف كانه  تناكو  وريبسام ، ةحبذمب  فرع  ام  يف  طابقألا 

.شيجلا نم  دونج  اهلحس  يتلا  ةيراعلا  ةاتفلا  ةحيضفو  تاباشلا ، ضعب 

عيطتسي نأ  يف  لمأ  اهيدل  ناك  نطنشاو   » نأ ديكأت  دواع  يكريمألا  ريبخلا  نأ  الإ 

.ةيندم ةموكح  ىلإ  ةطلسلا  مّلسي  نأ  عيطتسيو  ةميدقلا ، هتفاقث  ىلع  بلغتلا  سلجملا 



ةيئانثلا تاقالعلا  ةيصوصخ  ىلع  ظفاحي  يذلا  لضفألا ، ويرانيسلا  وه  اذه  نأ  دقتعنو 

.(681)« اًضيأ ةقطنملا  نطنشاو يف  حلاصم  ظفحيو  ةمهملا ،

روهشلا يف  ةريبك  ةروصب  يركسعلا  سلجملا  نم  يمسرلا  يكريمألا  فقوملا  جّردت 

لماك دمحم  يرصملا  ةيجراخلا  ريزو  اهئاقل  ءانثأ  يف  ةيجراخلا  ةريزو  ديكأت  نم  ةيلاتلا ،

ىلعألا سلجملا  رّدقت   » اهنأ ىلع  نطنشاو ، يف  ربمتبس 2011  لوليأ / يف 28  ورمع 

هيلإ عّلطت  يذلا  وهو  .ةيرارمتسالاو  رارقتسالل  ةسسؤم  ناك  يذلا  ةحلسملا  تاوقلل 

رّفوت ةيباجيإ ، ةقيرطب  تاباختنالا  ريس  نامضو  لّوحتلا ، ةيلمع  معدل  يرصملا  بعشلا 

دهعملا مامأ  اهتبطُخ  يف  نوتنيلك  نم  ّداح  موجه  ىلإ  ، (682)« ةهازنلاو ةيرحلاو  ةيفافشلا 

ةمكاحلا مُظنلا  عم  ةدحاو  ةناخ  يركسعلا يف  سلجملا  عضت  اهلعج  يطارقميدلا ، يموقلا 

ردصم ربكأ  نأ  يه  ةقيقحلا  : » تلاق ثيح  نميلاو ، ةيروس  ةيرحللو يف  رييغتلل  ةمواقملا 

.رييغتلا ضفر  وه  امنإ  رييغتلاب ، ةبلاطملا  سيل  مويلا ، طسوألا  قرشلا  رارقتسالا يف  مدعل 

ىوقألا ةيسايسلا  ةوقلا  تيقب  لاح  ىفو  .اًضيأ  رصم  حيحصو يف  ديكأتلاب ، حيحص  اذهو 

بارطضالا روذب  اوعرز  دق  كلذب  نونوكي  مهنإف  نيبختنم ، ريغ  نيلوؤسمب  ةلثمم  رصم  يف 

.(683)« ةيخيراتلا ةصرفلا  هذه  نويرصملا  رسخيو  لبقتسملل ،

ىلع اًرداق  سيل  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  سلجملا  نأب  ةعنتقم  نطنشاو  تدب  اذكه ،

نمألا تاوق  ماحتقا  ءاج  مث  .رصم  ىلإ  رارقتسالا  ةداعإ  ىلع  الو  ةيلاقتنالا ، ةلحرملا  ةرادإ 

دهعملاو يطارقميدلا ، يموقلا  دهعملا  لثم  ةيكريمأ ، تامظنم  بتاكم  نم  اًددع  ةيرصملا 



أدبف ربمسيد 2011 ، لوألا / نوناك  يف 29  رصم ، ةيرحلا يف  تيبو  يلودلا ، يروهمجلا 

.نيفرطلا نيب  تاقالعلا  نم  بهتلم  ديدج  لصف 

ناوخإلا ةعامج  عم  ةضقانتم  تاقالع  اًثلاث :
نيملسملا

يسرم دمحم  سيئرلاو 
وحنب ةدحتملا  تايالولاب  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  تعمج  يتلا  تاقالعلا  رمع  رَّدقي 

اًبيرغ اًطمن  لّكشتل  تاقالعلا ، تحجرأت  مويلا ، ىتحو  ماع 1948 ، ذنمف  اًماع ؛ نيعبس 

.مويلا ملاع  ىوقألا يف  ةلودلاو  كرابم ، سيئرلا  مكح  ةرتف  يعرش يف  ريغ  ناك  ميظنت  نيب 

، اهب يروفلا  نطنشاو  فارتعاو  ليئارسإ ، ةلود  سيسأت  ىلإ  ةقثوملا  ةقالعلا  ةيادب  دوعتو 

ويام رايأ / يف 16  نيملسملا ، ناوخإلا  ةعامجل  سسؤملا  دشرملا  انبلا ، نسح  لسرأ  ثيح 

هيف ءاج  اًحضاو ، اًديدهت  لمحي  نامورت  يراه  يكريمألا  سيئرلا  ىلإ  اًباطخ  ماع 1948 ،

نإو .يمالسإلا  ملاعلاو  برعلا  ىلع  برح  نالعإ  ةينويهصلا  ةلودلاب  مكفارتعا  نإ  »

ةيعيبطلا قوقحلاو  ممألا  ةئيه  قاثيمل  كاهتنا  وه  ةيوتلملا ، ةعداخلا  ةسايسلا  هذه  مكعابتا 

، يكريمألا بعشلا  وحن  مئاد  ءادع  ةراثإ  ىلإ  ًامتح  ىدؤيسو  ريصملا ، ريرقت  قحو  ناسنإلل 

مكلمحنف ةيسايسلا ، هتناكم  يذؤيو  رطخلل ، ةيداصتقالا  هحلاصم  ضّرعيس  امك 

ةيضق نأ  نم  مغرلا  ىلع  . (684)« يكريمألا بعشلاو  خيراتلاو  ملاعلا  مامأ  ةيلوؤسملا 



لصاوتلا عنمي  مل  كلذ  نإف  نيفرطلا ، نيب  ةيقيقح  ةلضعم  تلّثم  اهتاعبتو ، ليئارسإ ،

ذنمف .ةمرصنملا  دوقعلا  يف  ناوخإلا  ةعامجو  نطنشاو  نيب  رشابملا  ريغ  وأ  يرسلا 

ةبراحم ىلع  ناوخإلا  ةعامج  عم  نطنشاو  تاقالع  تزّكر  يضاملا ، نرقلا  تاينيسمخ 

حافك معد  يف  يكريمألا  دهجلا  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  ةكرابم  تناكو  .ةيعويشلا 

، مرصنملا نرقلا  تاينينامث  ناتسناغفأل يف  يتايفوسلا  لالتحالا  دض  نيملسملا  نيدهاجملا 

.(685) نيفرطلا نيب  قفاوتلا  تاجرد  ىلعأ  تلّثم  ةلاح 

ةيكريمأ ةنجل  سرغنوكلا  فّلأ  ربمتبس 2001 ، لوليأ / ثداوح 11  بقع  يف 

اذه يف .موجهلاب  ماق  نمو  اذاملو  فيك ، ةفرعمل  ةعسوم  تاقيقحت  ترجأ  ةلقتسم ، ةيموكح 

دوجوو ةيطارقميدلا ، بايغ  نأب  ةيركفلاو ، ةيثحبلا  رئاودلا  هيف  تعنتقا  يذلا  تقولا 

جورخ لهسي  ةئيب  ثدحت  ةمهم  بابسأ  ةدسافلا ، مظنلا  هذه  نطنشاو  معدو  دادبتسالا ،

يف نيلثممو  ذوفن  نم  اهل  ام  فيظوت  ةيبرعلا  لودلا  نم  ددع  لواحو  اهنم ، نييباهرإ 

اهمصوو نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  لجس  هيوشت  ىلع  لمعلل  ةيكريمألا ، ةمصاعلا 

نطنشاو تفرعو  ةيباهرإلا .» تاعامجلا  لكل  مألا   » ةعامجلا اهنإ  لوقلاو  باهرإلاب 

ةيرصملاو ةيدوعسلا  اهنم  ةيبرعلا ، تارافسلا  نم  ددع  هكّرح  تّقوم  يبول  دوجوب 

ةعامجب يرهاوظلا  نميأو  ندال  نب  ةماسأو  ةدعاقلا  ميظنت  قاصلإ  فدهب  ةيتارامإلاو ،

.نيملسملا ناوخإلا 

يف ةقومرم  ثوحب  زكارم  نع  ةمهملا  تاساردلا  نم  ددع  ردص  ىرخأ ، ةيحان  نم 



تاقالعلا سلجمو  يلودلا ، مالسلل  يغينراك  ةسسؤم  اميس  الو  ةيكريمألا ، ةمصاعلا 

ةيعجرلا ةمظنألا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  طغض  ةرورض  حرتقت  دنار ، ةسسؤمو  ةيجراخلا ،

فنعلا مدختست  ال  يتلا  يسايسلا  مالسإلا  تاكرحل  حامسلا  لجأ  نم  يبرعلا  ملاعلا  يف 

تاباختنالا يف  ةسفانملاو  ةيسايس ، بازحأ  ميظنتب  اهل  حامسلاو  مكحلا ، يف  ةكراشملاب 

.(686) ةفلتخملا

ًامهم يف اًيسايس  اًرود  يّدؤتس  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  نأ  ىلع  لئالد  روهظ  ديازت  عم 

ىلع ةرركتم  تارشؤم  ترهظ  رياني ، ةروث 25  دعب  ةديدجلا  ةيرصملا  ةيسايسلا  ةايحلا 

«. نيملسملا ناوخإلا  ةلضعم   » هارت ام  عم  لماعتلا  ةيكريمألا يف  رارقلا  عنص  رئاود  كابترا 

ناوخإلا ةعامج  لخاد  رخآ  كابترا  كانه  ناك  ذإ  نطنشاو ، ىلع  رصتقي  كابترالا مل  نأ  الإ 

يف كراشتس  ةوقو  اًيسايس ، اًبزحو  ةعامج  اهتفصب  اهتاقالع ، لبقتسمل  ةيعقاولا  اهتيؤر  يف 

.نهارلا تقولا  ةيلود يف  ةوق  ربكأ  عم  رصم ، مكح 

ةعامجلا يسرُت  نأ  نم  فوخ  نع  ّربع  ثيح  اًعقوتم ، نييكريمألا  نييسايسلا  فوخت  ناك 

يف اًبلس  رّثؤي  نأ  نكميو  كرابم ، ماظن  نم  ةيطارقميد  رثكأ  نوكي  اًيمالسإ ، اًماظن 

ينمألا نواعتلا  تالاجم  يف  اًصوصخ  ةدحتملا ، تايالولاو  رصم  نيب  ةقيثولا  تاقالعلا 

ناوخإلا ةيؤر  ريبك يف  قلق  نطنشاو  نهذ  نع  بغي  امك مل  .يرابختسالاو  يركسعلاو 

ضعب ىكتشاو  .ليئارسإب  ةعامجلا  فرتعتس  لهو  ليئارسإ ، عم  رصم  تاقالع  لبقتسمل 

دنع ةفورعم  ريغ  اهتلعج  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  لمع  ةيّرس  نأ  نم  نييكريمألا  ءاربخلا 



اًرمأ لوقت  ام  قيدصت  وأ  ةعامجلاب  ةقثلا  تلعجو  نطنشاو ، يف  ةسايسلا  عانص 

.(687) ًاليحتسم

امابوأب يسرم  تاقالع  رابتخاو  ...ةزغ  ةمزأ   1 -
يسرم دمحم  زوف  ماع 2012 ، فصتنم  ةيسائرلا  تاباختنالا  جئاتن  تنلعَأ  املاح 

يف يدوهيلا  يبوللا  تامظنم  ربكأ  ( ) AIPAC « ) كابيإ  » ةمظنم تردصأ  رصم ، ةسائرب 

ىلع امابوأ  كاراب  سيئرلا  ةرادإ  هيف  تّثح  ًامهم ، اًنايب  اًذوفن ) اهدشأو  ةدحتملا  تايالولا 

تسيلو لامعألا   » نأ اهادؤم  ديدجلا ، يرصملا  سيئرلا  ىلإ  ةحضاو  ةلاسر  لاصيإ 

مالسلا ىلع  ظافحلاب  قلعتي  ام  اميس يف  الو  هيلع ، مكحلا  رايعم  نوكتس  يتلا  يه  تاملكلا 

سيئرلا ةيفلخ  نأ  نايبلا  ركذو  ءانيس .» ةريزج  هبش  يف  باهرإلا  فقوو  ليئارسإ ، عم 

نم ديزي  ينويهصلا ، عورشملا  ةمواقمل  ةيرصملا  ةنجلل  اًكراشم  اًسسؤم  هتفصب   » يسرم دمحم 

، يسرم لجسب  نايبلا  دهشتساو  ليئارسإ .» عم  مالسلا  رصم  مازتلا  لبقتسم  ىلع  قلقلا 

نأو رصم ، حلاصمل  ةلداع  ريغ  مالسلا  ةدهاعم   » نأ يرصملا  سيئرلا  دكأ  نأ  قبس  ثيح 

.(688)« رارمتساب ةدهاعملا  كهتنت  ليئارسإ 

ليئارسإ عم  مالسلا  ةدهاعم  رصم  مازتلا   » نأ اهيف  ركذ  يتلا  امابوأ ، تاملك  تناك  مث 

لب ليئارسإ ، نمأ  عضي  اهب  ساسم  يأ  نأو  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ  ةبسنلاب  رمحأ  اًطخ  ّدعُي 

اهذختا يتلا  تاوطخلا  هاجت  هابتنالا  دشتل  ةيفاك  ، (689)« كحملا ىلع  ةدحتملا ، تايالولا  نمأ 



اهتاقالع لبقتسم  نع  نطنشاو  ًامهم يف  ًالؤاست  ريثتلو  ةزغ ، ةمزأ  ءدب  عم  يسرم  سيئرلا 

اًديدحتو ةيناث ، ةيسائر  ةرتفب  امابوأ  زوف  نم  دحاو  عوبسأ  دعب  ةزغ  ةمزأ  تأدب  .ةرهاقلاب 

سامح يف ةكرح  ةداق  دحأ  يربعجلا ، دمحأ  لتقمب  ربمفون 2012 ، يناثلا / نيرشت  يف 14 

، ليئارسإ اهريفس يف  ةرهاقلا  ءاعدتسا  ةعرس  ءارج  نم  نطنشاو  تمدُصو  .ةزغ  عاطق 

لصاوت وأ  قيسنت  يأ  نود  نم  ةزغ  ىلإ  ليدنق  ماشه  ءارزولا  سيئر  اهلاسرإ  ىلإ  ةفاضإ 

.نطنشاو عم  نيتوطخلا  نيتاه  نأشب 

قالطإ ةيحان  نم  تناد  هترادإف  ةمزألا ، ةهجاوم  ةجودزم يف  ايجيتارتسا  امابوأ  دمتعا 

لالغتساب هسفن -   تقولا  يف  رصم -  تبلاطو  تارابعلا ، دشأب  ليئارسإ  ىلع  خيراوصلا 

اًججأت يدحتلا  داز  امو  .ىرخأ  ةيحان  نم  عضولا  ةئدهتل  ينيطسلفلا  بناجلا  اهذوفن يف 

كرابم مكح  ماظن  نادقفب  ىضم ، تقو  يأ  نم  رثكأ  ةظحللا ، كلت  يف  نطنشاو  روعش 

ال ديدج ، فرط  عم  لماعتلا  يف  تأدبو  ةليوط ، ماوعأل  ةقطنملا  يف  يديلقتلا  اهفيلح 

ناوخإلا اهلسرأ  يتلا  نيمطتلا  لئاسر  نم  مغرلا  ىلع  هلعف ، تادر  داعبأ  كاردإ  اهنكمي 

.ليئارسإ عم  مالسلا  ةدهاعم  مازتلا  مهديكأتو  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ 

ىلإ ةفاضإ  يكريمألاو ، يرصملا  نيسيئرلا  نيب  ةيفتاه  تالاصتا  ةثالث  ءارجإ  سكع 

جورخ نم  مغرلا  ىلع  اًريبك ، اًرتوت  نيتلودلا ، ةيجراخ  يريزو  نيب  ةلثامم  تالاصتا 

سيئرلا نأ   » ضيبألا تيبلا  نايب  ركذ  ذإ  كلذ ؛ سكع  دكؤت  ةيكريمأ  ةيمسر  تانايب 

لوذبملا رصم  دهج  ىلع  ينثيل  يسرم ، دمحم  سيئرلاب  اًيفتاه  لصتا  امابوأ  كاراب  يكريمألا 



رارقتسالا ةداعتساب  هلمأ  ديكأتو  ةزغ ، عاطقو  ليئارسإ  يف  عضولا  ةئدهت  يف  ةدعاسملل 

يرصملا فقوملا  نإ  : » ًالئاق ةرهاقلاب  مدخ  قباس  يكريمأ  ريفس  ثدحتو  . (690)« كانه

ديعصتلا ىلع  اًدر  ةيرصملا ، ةموكحلا  اهيلع  تمدقأ  يتلا  ةعيرسلا  ةيزمرلا  تاوطخلاو 

ةمزألا يف هذه  ريثأت  نأشب  نطنشاو  ةّداج يف  تالؤاست  ناريثي  ةزغ ، عاطق  دض  يليئارسإلا 

.ةيليئارسإلا ةيرصملا -  مالسلا  ةدهاعم  لبقتسم  يفو  رصم ، عم  اهتاقالع  لبقتسم 

هذه ءاهتنا  دعب  ةديدش  ةعجارم  ىلإ  ةرهاقلاو  نطنشاو  نيب  تاقالعلا  عضختسو 

.(691)« ةمزألا

يروتسدلا نالعإلا  ةمزأو  نطنشاو   2 -
تردص يف يتلا  يسرم  دمحم  سيئرلا  تارارق  نم  ةدشب  ةيكريمألا  ةرادإلا  تجعزنا 

رودص تيقوتل  ناكو  ربمفون 2012 . يناثلا / نيرشت  يف 22  يروتسد  نالعإ  ةروص 

ىلع يليئارسإلا  ناودعلا  ةمزأ  ءاهتنا  نم  دحاو  موي  دعب  ءاج  يذلا  يروتسدلا  نالعإلا 

ةدايز يف  مهم  رثأ  اهئاهنإ ، يف  يرصملا  سيئرلل  ريبكلا  رودلا  نطنشاو  ءارطإو  ةزغ ،

.يكريمألا بضغلا 

رصم يف  يسائرلا  ةيداحتالا  رصق  طيحم  يف  ةعساوو  ةفلتخم  فنع  لامعأ  عالدنا  دعب 

الب ةيروتاتكد  تاطلس  هحنم  يسرم  دمحم  سيئرلا  نالعإ  نأ  نطنشاو  تأر  ةديدجلا ،

دحأ نأ   » يكريمأ يمسر  نايب  ركذو  .ةيوقلا  ةنادإلا  قحتسي  لمع  وهو  بساحم ، وأ  بيقر 



.ةدحاو ةسسؤم  وأ  دحاو  صخش  دي  ةطلسلا يف  زيكرت  مدع  نامض  وه  ةروثلا  تاحومط 

ىلع ُّصني  روتسد  رادصإ  قيرط  نع  ّلُحي  نأ  نكمي  رصم  يف  يلاحلا  يروتسدلا  غارفلاف 

، دارفألل ةيساسألا  قوقحلاو  تايرحلا  مرتحيو  اهنيب ، ام  ةباقرلاو يف  تاطلسلا  نيب  نزاوتلا 

ىلع اهلك  فارطألا  ثحنو  ءودهلا ، ىلإ  وعدن  اننإ  .ةيلودلا  رصم  تامازتلا  عم  ىشامتيو 

ةمهملا اياضقلا  كلتب  ةقلعتملا  مهتافالخ  لح  ىلع  نييرصملا  عيمج  ثحن  امك  اًعم ، لمعلا 

.(692)« يطارقميدلا راوحلا  قيرط  نع  اًيملس 

ريثيل ةضراعملا  عم  راوحلا  ىلإ  يسرم  سيئرلا  ةوعدب  امابوأ  بيحرت  ءاج  كلذ  دعب 

نم راوحلا  اذه  يرجي  نأب  ِبلاطملا  امابوأ  ءادن  ادبو  رصم ، يف  ةعساو  تاعاطق  بضغ 

ةمزأ يف  يسرم  سيئرلا  فص  يف  فقت  ةيكريمألا  ةرادإلا  نأك  ةقبسم » طورش  نود  »

.يروتسدلا نالعإلا 

تدهش ةيكريمألا  ةرادإلا  ةقورأ  نإف  ديدجلا ، يرصملا  روتسدلاب  قلعتي  ام  يف  امأ 

اهنأ الإ  .ءاتفتسالا  ةيلمع  تاروطت  هاجت  هلمع  بجي  ام  صوصخب  ةضقانتم  رظن  تاهجو 

تمهفتو ديدج ، روتسد  ىلع  رح  يبعش  ءاتفتسا  ءارجإ  ةيلمع  داقتنا  ةبوعص  تمهفت 

.ةيئاهنلا هجئاتن  داقتنا  ةبوعص 

نوناك يف 25  روتسدلا  ىلع  ءاتفتسالا  جئاتنل  يمسرلا  نالعإلا  نم  تاعاس  دعب 

نمم ةئملا  ضارتعاو 36 يف  ةئملا  يف  وحن 64  ةقفاومب  ّرقُأ  يذلا  ربمسيد 2012  لوألا /

ىلع رصم  فارطألا يف  هيف  تّثح  اًيمسر  اًنايب  ةيجراخلا  ةرازو  تردصأ  مهتاوصأب ، اولدأ 



بجي رصم  لبقتسم  نأ   » نايبلا ركذو  .ةفلتخملا  ةيسايسلا  ىوقلا  نيب  ينطولا  راوحلا  زيزعت 

عيمجلا مازتلا  ىلع  دمتعي  هنكل  رخآلا ، ىلع  دوسي  نأ  دحاو  بناج  ةردق  ىلع  دمتعي  الأ 

نيناوقلا ىلعو  روتسدلا  ىلع  مهتافالخ -  نأشب  ضوافتلل  ةلماش  ةيلمع  يف  ةكراشملا 

.(693)« مامألا ىلإ  مدقتلل  اًداحتا  رثكأ  راسم  داجيإو  هل -  ةذفنملا 

بابسأل اهترايز  ىلإ  قبسألا  يرصملا  سيئرلا  علطت  نطنشاو  تكردأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

يسرم سيئرلا  نأب  رّكذُيل  سطسغأ 2012 ، يف  ةسائرلا  ةسسؤمل  نايب  جرخ  دقف  ةدع ؛

روضحل كرويوين ، ىلإ  هترايز  ءاهتنا  دعب  نطنشاو  ةيكريمألا  ةمصاعلا  ةرايزب  موقيس 

مث .ثدحي  مل  يذلا  رمألا  ربمتبس ، لوليأ / ةدحتملا يف  ممألل  ةماعلا  ةيعمجلا  تاعامتجا 

/ لوألا نوناك  يف  يرجتس  يسرم  سيئرلا  ةرايز  نأب  رّكذُي  ةيرصملا  ةسائرلل  نايب  جرخ 

« نإ نإ  يس   » ةطحمل هسفن  يسرم  سيئرلا  ركذ  مث  .اًضيأ  ثدحي  ام مل  وهو  ربمسيد 2012 ،

ثدحي مل  ام  وهو  سرام 2013 ، راذآ / ءاهتنا  لبق  نطنشاو  ةرايزب  همايق  ةينويزفلتلا 

ةرايزب اهبيحرت  مدع  رهظُت  ةرشابم ، ريغ  لئاسرب  ةيكريمألا  ةرادإلا  تفتكاو  . (694) اًضيأ

، امابوأ لامعأ  لودج  ىلع  ةجردم » ريغ   » اهنأ ىلإ  ريشتو  نطنشاو ، ىلإ  يرصملا  سيئرلا 

سيئرلا دوقت  ةرايز  صوصخب  ةرم  نم  رثكأ  اًيمسر  ةيرصملا  ةسائرلا  هنلعت  امم  مغرلا  ىلع 

.ضيبألا تيبلا  ىلإ  يسرم 

يسرم دمحم  سيئرلا  تافرصت  عضت  ال  اهنأ  امابوأ  سيئرلا  ةرادإ  ترهظأ  اذكه 

امك هديرت ، دهجب  ماق  امدنع  رصم  سيئر  نطنشاو  تحدتماف  ةدحاو ؛ ةلس  هتموكحو يف 



نع ةطلسلاب  راثئتسالا  لواح  امدنع  هسفن  سيئرلا  تدقتناو  ةزغ ، ناودع  ءانثأ  ثدح يف 

قلقأ ام  رثكأ  ناكو  ربمفون 2012 . يناثلا / نيرشت  يروتسدلا يف  نالعإلا  رادصإ  قيرط 

ةنزاوم ىلع  ةردقلاب  وأ  ةيبعشلاو ، ةيقدصلاب  عتمتت  ةيرصم  ةضراعم  دوجو  مدع  نطنشاو 

.رصم اهدهشت  تاباختنا  يأ  ةيمالسإلا يف  ىوقلا  حاجن 

/ زومت بالقنا 3  ةظحلو  نطنشاو  اًعبار :
ويلوي 2013

وينوي 2013، ناريزح / سرغنوكلا يف 27  ثوحب  ةدحو  نع  ردص  مهم  ريرقت  عَّقوت 

.ءانثألا هذه  يف  ةعقوتم  تناك  يتلا  ةريبكلا  تارهاظتلا  يف  يرصملا  شيجلا  لخدت  مدع 

هبتك يذلا  ريرقتلا  ركذ  شيجلا ،»؟ لخدتيس  له   » لاؤس حرط  يعرف  ناونع  تحتو 

طقس وينوي ، ناريزح / لولحب 27  نأ  براش  يميريج  يرصملا  نأشلا  يف  صصختملا 

نيملسملا ناوخإلا  ةعامج  راصنأ  نيب  تاكابتشالا  يف  اياحضلا  نم  ددع  لعفلاب 

ءاحنأ ةيويحلا يف  ينابملاو  قطانملا  نيمأتل  هتاوق  شيجلا  رشني  نأ  ىعدتسا  ام  مهيضراعمو ،

يف 30 قاطنلا  عساو  فنع  عوقو  لاح  يف  نأ  ريرقتلا  ركذو  .سيوسلا  ةانق  لثم  رصم ،

.فورعم ريغ  لخدتلا  اذه  لكش  نأ  الإ  شيجلا ، لخدتل  لامتحا  كانهف  وينوي ، ناريزح /

عافدلا ةرازو  جراخ  اوعمجت  يسرم  دمحم  سيئرلا  يضراعم  نم  افالآ  نأ  ىلإ  ريرقتلا  راشأو 

نويمالسإلا مهّتي  نيح  يف  يسرم ، دمحم  ةحازإل  ةحلسملا  تاوقلل  رشابم  لخدتب  نيبلاطم 



ال اًدحأ  نأ  ريرقتلا  بتاك  ركذو  .يركسع  بالقنا  ثودح  ىلإ  يعسلاب  مهيضراعم 

عالدنا لاح  لخدتلا يف  ىلإ  شيجلا  رطضا  اذإ  نييمالسإلا  لعف  ةدر  نوكتس  فيك  فرعي 

يف يرجي  ام  ىلإ  رظنلاب  نكل  .يسرم  ىلع  بالقنالا  لصحو  ةعساو ، ةفينع  تاهجاوم 

ناوخإلاو شيجلا  دّدرتي  امبرف  يماع 1991 و2002 ، نيب  رئازجلا  هتدهش  ام  ىلإو  ةيروس ،

.(695) ةيديعصت تاوطخ  يأ  ذاختا  نوملسملا يف 

ديمجتو يسرم ، دمحم  بختنملا  سيئرلا  لزع  يسيسلا  حاتفلا  دبع  قيرفلا  نالعإ  دعب 

مل يطارقميدلا ، قيرطلا  ةطيرخ  هامس  ام  ضرعو  ىروشلا ، سلجم  لحو  روتسدلاب  لمعلا 

ويلوي زومت / نم  ثلاثلا  يف  رصم  يف  ثدح  ام  اًيمسر  ةيكريمألا  ةرادإلا  فصت 

.(696) شيجلا لّخدت  عفاودل  ةمهفتم  تدبو  بالقنالاب ،

لخاد نم  ةيرصملا  ةمزألا  ةرادإ  تاليصفت   1 -
ضيبألا تيبلا 

ةيسايسلا ةمزألا  لحل  ةيسايسلا  ىوقلل  نيموي  ةلهم  حنم  يرصملا  شيجلا  نلعأ  املاح 

يتلا ةقوبسملا ، ريغ  يسايسلا  ناقتحالا  ةلاح  مزأت  عمو  ويلوي ، زومت / نم  لوألا  يف 

دادعأو يسرم ، دمحم  يرصملا  سيئرلل  نيضراعملا  نم  نييرصملا  نييالم  دوجو  عم  تنمازت 

عضولا جورخب  تاصاهرإ  روهظ  ىلإ  ةفاضإ  رصم ، عراوش  يف  هل  نيديؤملا  نم  لقأ 

ام نأشب  تاحرتقم  ميدقتل  لمع  قيرف  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلّكش  ةرطيسلا ، نع  ينمألا 



.عاضوألا هذه  لثم  ةيكريمألا يف  ةرادإلا  هعبّتت  نأ  بجي 

ءاربخ نم  ددع  اًديدحت ) يموقلا  نمألا  سلجم  بتاكم   ) ضيبألا تيبلا  ىلإ  رضح 

ىلإ عره  امك  .ثداوحلا  تاّدجتسم  ىلع  فوقولل  مهئارآب  ةناعتسالل  يرصملا ، نأشلا 

ولثممو نوغاتنبلا  ةداق  رابكو  ةيجراخلا  ةرازو  نم  ريبك  قيرفو  عافدلا  ريزو  ضيبألا  تيبلا 

.ةفلتخملا تارابختسالا  ةزهجأ 

: ةسيئر طاقن  عبرأ  لوح  رولبت  يكريمألا  فقوملا  نأ  ادب 

هّرقأ نوناق  ىضتقمبو  اًيئاقلت ، ينعي  يركسع  بالقناب  ثدح  ام  فصو  - 

.(697) رصمل ةيكريمألا  تادعاسملا  فقو  ماع 1961 ، يكريمألا يف  سرغنوكلا 

دوجو ةرورضو  ةيلاقتنالا ، ةلحرملا  ةرادإب  ةحلسملا  تاوقلا  دارفنا  مدع  ةرورض  - 

ام ةيمست  مدع  يف  نطنشاو  ةمهم  لهسي  ام  ةيقدصو ، ةيبعش  اهل  ةيندم  ةيسايس  هوجو 

«. اًبالقنا  » ثدح

مهريغو نيملسملا  ناوخإلا  ةداق  رابك  دض  ةيعمق  بيلاسأ  يأ  عابّتا  مدع  ةرورض  - 

.اهزومرو ةيمالسإلا  ةيسايسلا  ىوقلا  نم 

نوكت نأو  ديدجلا ، عقاولاب  لبقتل  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  ىلع  طغضلا  ةرورض  - 

.شيجلا اهريدي  يتلا  ةديدجلا  ةيسايسلا  ةيلمعلا  نم  اًءزج 

تاقالعلا ةيصوصخ  ىلع  اهرهوج  يف  ةيكريمألا  ةيرصملا -  تاقالعلا  زّكرت  ببسب 



تاقالع تناكو  .لغاه  كاشت  عافدلا  ريزو  ىلإ  رصم  ةمزأ  فلم  لقُن  امهنيب ، ةيركسعلا 

هيلوت ذنم  يكريمألا  هريظنب  ترّوطت  دق  يسيسلا ، حاتفلا  دبع  ءاوللا  يرصملا ، عافدلا  ريزو 

عم لغاه  لصاوتو  ةرهاقلا ، امهئاقل يف  دعب  اميس  الو  سطسغأ 2012 ، بآ / هبصنم يف 

لصاوتلا مهألا يف  ةانقلا  لثمي  لغاه  حبصأ  اذكهو  .ةيموي  هبش  ةروصب  يسيسلا  قيرفلا 

.ةمزألا هذه  لالخ  ددجلا يف  رصم  ماكح  عم 

رارقتسالا قيقحت  ىلع  رداق  رصم  ديدجلا يف  مكحلا  ماظن  نأ  ةيكريمألا  ةرادإلا  تعقوت 

اًصوصخ ةدحتملا ، تايالولل  ةيميلقإلا  حلاصملا  يبلسلا يف  ريثأتلاب  هعم  حمسي  يذلا ال 

ةعامج ةيكريمألا  ةرادإلا  تدشان  انه  نم  .اهيف  رودب  رصم  عالطضاب  طبترت  يتلا  كلت 

يه هذه  نأو  ديدج ، نم  ةيسايسلا  ةيلمعلا  يف  كراشت  نأ   » ةرورضب نيملسملا  ناوخإلا 

.(698)« نآلا اهوكلسي  نأ  مهل  ديرن  يتلا  قيرطلا 

ضف لبق  ةرم  نم 17  رثكأ  يسيسلا  قيرفلا  يكريمألا  عافدلا  ريزو  فتاه 

ًالح دجي  نأ  اًدهاج  ضيبألا  تيبلا  لواحو  سطسغأ 2013 . بآ / تاماصتعالا يف 14 

ثدحتو .ةيرصملا  ةمزألا  نم  جورخلل  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  نمو  شيجلا  نم  ًالوبقم 

، نايهن لآ  دياز  نب  دمحم  خيشلا  يبظ  وبأ  دهع  يلو  ىلإ  اًيفتاه  امابوأ  كاراب  سيئرلا 

رطق ريمأ  ىلإ  ثدحت  امك  يرصملا ، شيجلا  ريبكلا يف  ذوفنلاو  ةعساولا  تاقالعلا  بحاص 

، نيملسملا ناوخإلا  ةعامج  طسو  ذوفنو  تاقالع  هل  يذلا  يناث ، لآ  دمح  نب  ميمت  خيشلا 

.ةمزألا هذه  لحل 



اذه ىلإ  مضناو  ةطاسو ، تايلمع  تارامإلاو  رطق  ةيجراخ  ءارزو  ىرجأ  كلذ  دعب 

داحتالا ةيجراخلا يف  ةسايسلا  ةلوؤسمو  زنريب  مايلو  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ريزو  بئان  دهجلا 

ىلع نوملكتي  تارامإلاو  رطق  ولوؤسم  ناك  امنيبو  .نوتشأ  نيرتاك  يديل  يبوروألا 

اًرس نوّحلي  اوناك  تارامإلا  يلوؤسم  نإ  نويبرغ  نويسامولبد  لاق  نلعلا ، يف  ةحلاصملا 

ةفيحص ريرقتل  اًقبط  نيملسملا ، ناوخإلا  تاماصتعا  ىلع  موجهلاب  ةيرصملا  تاطلسلا  ىلع 

تاماصتعا ضفب  ةيرصملا  ةطرشلا  تاوقو  شيجلا  تاوق  تماق  مث  . (699) زميات كرويوين 

نم رشع  عبارلا  يف  نيمصتعملا  تائم  لتقم  هنم  جتن  ام  ةضهنلاو ، ةيودعلا  ةعبار  َيناديم 

.سطسغأ بآ /

، نيناديملا تاماصتعا  ّضف  نم  مايأ  ةثالث  دعب  زميات  كرويوين  ةفيحص  ترشن 

لبق فنعلا ، قفن  نم  جورخلا  ةيلودلا  فارطألا  تالواحمو  ةطاسولا  دهج  تاليصفت 

ةموكحلا هتضوق  يبوروألاو  يكريمألا  دهجلا  نأ  ىلإ  ريرقتلا  راشأو  .ىلتقلا  تائم  عوقو 

زاجنإ كشو  ىلع  مهنأ  نويبوروأو  نويكريمأ  نويسامولبد  رعش  امدعب  رصم ، ةتَّقوملا يف 

نيدناسملا نييمالسإلا  نم  فالآ  هيف  ناك  يذلا  تقولا  نأ يف  ةفيحصلا  تركذو  .ةمهملا 

يبوروأ يسامولبد  مهربخأ  موجهلا ، دصل  مهسفنأ  نودعي  يسرم  دمحم  سيئرلل 

لالخ جرفُيس يف  هنأ  ىلإ  ريشت  ةيرصملا  ةسائرلا  نم  دهاوش  كانه  نأ  نويل ) ونيدرانريب  )

ددع صيلقت  ىلع  نويمالسإلا  قفاو  لباقملا  يفو  ناوخإلا ، ةداق  نم  نينثا  نع  تاعاس 

نع جرفُي  ملو  ىرخأ  ترم  مث  ءيش ، ثدحي  ملو  ةعاس  ترم  نكل  فصنلا ، ىلإ  نيمصتعملا 



لولح يأ  ىلإ  لصوتلا  يرصملا يف  شيجلا  دنع  ةبغر  دوجو  مدع  ىلع  كلذ  لديو  .دحأ 

.(700) بسحف ينمألا  لحلا  رايخ  هدامتعاو  نيملسملا ، ناوخإلا  ةعامج  عم  طسو 

ىلع نارينلا  حتفي  وهو  يرصملا  شيجلا  روص  تايئاضفلا  تاشاش  تلقانت  امنيب 

اًرصنع عضو  هنأ  هايإ  اًرذحم  يسيسلا ، لارنجلاب  يكريمألا  عافدلا  ريزو  لصتا  نيمصتعملا ،

ريزو هرّرك  يذلا  رمألا  رطخ ، ةدحتملا يف  تايالولاو  رصم  نيب  ةيركسعلا  ةقالعلا  نم  ًامهم 

امابوأ سيئرلا  نلعأ  مث  .يمهف  ليبن  يرصملا  هريظن  ىلإ  يريك  نوج  يكريمألا  ةيجراخلا 

.(701) رصم ىلإ  تادعاسملا  نع  ءيش  يأ  ركذي  نأ  نود  نم  عطاسلا  مجنلا  تاروانم  ءاغلإ 

باونلا دنع  ةروثو  خويشلا  دنع  بالقنا   2 -
دعب ةلماش ، ةروصب  رصم  عم  هدالب  تاقالع  ةعجارم  ةرورضب  امابوأ  كاراب  بلاط 

.يسرم دمحم  راصنأ  نم  تائملا  لتقمو  ةضهنلاو ، ةعبار  َيناديم  تاماصتعا  ضف 

مجنلا تاروانم  ءاغلإو  رصم ، ىلإ  ةحلسأ  نحش  ةرادإلا  ديمجت  نم  مغرلا  ىلع 

نيب اًماسقنا  رثكأ  الإ  ةيكريمألا  ةمصاعلا  كرتت  تاوطخلا مل  هذه  نإف  نيدلبلا ، نيب  عطاسلا 

رخآ قيرفو  نيملسملا ، ناوخإلا  ةعامج  فادهتساو  يسرم  ةحاطإ  لوألا  عنامي  مل  .نيقيرف 

الأو اهلك ، تادعاسملا  نطنشاو  فقوت  نأ  بجي  هيلع  ءانبو  اًبالقنا ، ثدح  ام  ىأر 

فقوملا يف  يكريمألا  سيئرلا  فقوم  مّزأت  نيقيرفلا  نيبو  .بالقنا  ةموكح  عم  لماعتت 

يسلجم نيب  ثدح  يذلا  كلذ  اًحوضو  َرثكألاو  مهألا  َماسقنالا  ناك  .هذاختا  بجاولا 



ىلإ هتيبلغأ  لام يف  هئاضعأ 435  ددع  غلبي  يذلا  باونلا  سلجمف  يكريمألا ؛ سرغنوكلا 

امنيب رصم ، عاضوالا يف  هيلإ  تلآ  ام  ىلع  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  مولو  يسرم  دمحم  ةنادإ 

ويلوي زومت / نم  ثلاثلا  ىرج يف  ام  رابتعا  ىلإ  ةئملا  هئاضعأب  خويشلا  سلجم  ةيبلغأ  تلام 

اًقبط ةيركسعلا  تادعاسملل  لماك  فقو  هعبتي  ةرورضلابو  اًحيرص ، اًيركسع  اًبالقنا 

.ةيكريمألا نيناوقلل 

ذنم يسيسلا  لارنجلاب  ليئارسإ  طبرت  يتلا  ةميمحلا  طباورلا  ىلإ  اًرظن  ىرخأ ، ةيحان  نم 

ةرورضب يرصملا  شيجلا  ليئارسإ  تنأمط  ةيرصملا ، ةيبرحلا  تارباخملل  اًسيئر  هنييعت 

روتانيسلا حرتقا  امدنعف  .ةيركسعلا  تانوعملا  ةدحتملا  تايالولا  عطق  نم  قلقلا  مدع 

تعراس رصم ، ىلإ  ةيركسعلا  ةنوعملا  فقو  يكاتنك  ةيالو  نم  لوب  دنار  يروهمجلا 

ضراعت ويلوي ، زومت / سرغنوكلا يف 31  ءاضعأ  ىلإ   (702) باطخ لاسرإب  كابيإ  ةمظنم 

حلاصملا ددهيو  رصم  رارقتسالا يف  مدع  ةلاح  نم  ديزيس  كلذ  نأ  ةمعاز  ءارجإلا  اذه  هيف 

.ليئارسإ يأ  ةقطنملا ، يف  سيئرلا  اهفيلح  يف  اًبلس  رثؤيو  ةدحتملا ، تايالولل  ةمهملا 

لباقم اًتوص يف  ةيبلغأب 86  خويشلا  سلجم  نم  تادعاسملا  فقول  ةلواحم  لوأ  تقفخأو 

.(703) سطسغأ بآ / نم  لوألا  هيلع يف  تّوُص  امدنع  اًتوص ،  13

نم رصم ، عم  اهتاقالع  ةموظنم  تادعاسملا يف  ريثأت  فعض  ةيكريمألا  ةرادإلا  تكردأ 

، سطسغأ بآ / يف 23  نإ » نإ  يس   » ةكبش عم  هراوح  لالخ  امابوأ  فارتعا  ءاج  انه 

ام مهأ  نأ  الإ  ةتّقوملا .» ةموكحلا  هب  موقتو  تماق  ام  ّريغت  نل  رصمل  تادعاسملا   » نإ هلوقو 



،(704)« ثدح ام  ببسب  هيلع  تناك  ام  ىلإ  دوعت  نل  تاقالعلا  نإ  : » هلوق امابوأ  هركذ 

.ةلماش ةروصب  رصم  عم  هدالب  تاقالع  ةعجارم  ةرورضب  بلاطو 

ةيمسرلا ةثدحتملا  يكاس ، نيج  تنلعأ  ربوتكأ 2013 ، لوألا / نيرشت  نم  عساتلا  يف 

، رصمل ةيركسعلا  رايغلا  عطقو  حالسلا  تاعيبم  ديمجت  ةيكريمألا ، ةيجراخلا  ةرازو  مساب 

.(705) ةرهاقلا عم  تاقالعلل  ةلماش  ةعجارم  ءدبلاو يف 

رارقتسالا ةلضعمو  نطنشاو  اًسماخ :
يرصملا

هتبلاطمو هيلع ، تناك  ام  ىلإ  دوعت  نل  تاقالعلا  نأ  نم  امابوأ  هركذ  امم  مغرلا  ىلع 

بهم تبهذ يف  بلاطملا  هذه  نإف  ةلماك ، ةروصب  رصمب  هدالب  تاقالع  ةعجارم  ةرورضب 

نم رثكأ  نطنشاوو  ةرهاقلا  نيب  ةيئانثلا  تاقالعلا  مكح  يذلا  قباسلا  طمنلا  ةدوعب  حيرلا 

ةيطارقميدلاو تايرحلا  اياضق  اهيف  لّثمت  ةيجيتارتسا  ةكارش  يف  لثمتملاو  دوقع ، ةثالث 

تاقالعلا ةعيبط  هعم  رثأتت  ال  امب  نطنشاو ، بناج  نم  بسحف  ةيقلُخو  ةيغالب  ةجابيد 

اهمادطصال ةيعقاولا  ريغ  ةيئدبملا  امابوأ  ةبغرل  حاجنلا  بتكي  ملو  .ةيرابختسالاو  ةينمألا 

: ةيمهألا ةديدش  طاقن  عبرأب 

، نييركسع ةداق  لوأ  لوصوب  سطسغأ 2012 ، بآ / يف  نوغاتنبلا  ةداق  ءافتحا  - 



قيرفلاو يسيسلا  حاتفلا  دبع  قيرفلاب  نيلثمم  ةدحتملا ، تايالولا  يلاعلا يف  مهميلعت  اوقلت 

ىلع بعصيو  .اينافلسنب  ةيالو  يف  ةيكريمألا  برحلا  ةيلك  يجيرخ  يحبص ، يقدص 

نوطبتريو ةيكريمألا  ةيركسعلا  ةديقعلا  نومهفتي  ةداق  لوأ  ةبقاعم  نوغاتنبلا  نيريثك يف 

.اهب ةعساو  ةفرعم  مهلو  ةيكريمألا ، ةيركسعلا  ةسسؤملاب  تاقالعب 

اهذوفن يف نطنشاول  ظفحت  ةيركسعلا  تادعاسملا  نأ  نطنشاو  ريبك يف  قيرف  كاردإ  - 

ىلع هسفن  تقولا  يف  ظفاحتو  ذوفنلا ، اذه  راسحنا  نم  مغرلا  ىلع  ريبك ، دح  ىلإ  رصم 

مغرلا ىلعو  .يرابختسالا  نواعتلاو  يرصملا  يوجلا  لاجملاو  سيوسلا  ةانق  اهحلاصم يف 

تاقالعلا ةراسخ  نإف  نطنشاو ، نم  هيلع  حرطي  ام  ًامئاد  لبقي  يرصملا ال  شيجلا  نأ  نم 

.ةدحتملا تايالولل  ربكأ  ةراسخ  نوكتس  نييرصملا  طابضلا  عم  لصاوتلاو 

اًدر ةيماقتنا  تاءارجإ  يأ  رصم  ةيلاقتنالا يف  ةموكحلا  ذاختا  مدع  نوغاتنبلا  ريدقت  - 

رورم ئطبُت  وأ  لّطعُت  نأ  ةرهاقلل  ناكو  .ةيركسعلا  تادعاسملا  نطنشاو  ديمجت  ىلع 

ةيركسعلا تارئاطلا  مامأ  يوجلا  لاجملا  قلغت  نأ  وأ  سيوسلا ، ةانق  يف  ةيبرحلا  نفسلا 

.نيتلاحلا ثدحي يف  ام مل  وهو  ةيكريمألا ،

لح ينمألا يف  رايخلا  ىلع  دمتعملا  هكولس  يرصملا  شيجلا  رييغت  نم  نطنشاو  سأي  - 

يسايس لحب  ةرركتملا  امابوأ  ةرادإ  ةبلاطم  نم  مغرلا  ىلع  .رصم  يف  ةيسايسلا  ةلكشملا 

.نطنشاو هارت  امل  سكاعملا  هاجتالا  ريسلا يف  ىلع  مّمص  يسيسلا  قيرفلا  نإف  عيمجلا ، لمشي 

تراتخا اذل  .مهملا  اهفيلح  رسخت  نأ  نود  نم  اهطغض  سرامت  فيك  نطنشاو  فرعت  الو 



قوقحو ةيطارقميدلا  اياضق  لهاجتب  كلذو  تاقالعلل ، يديلقتلا  رهوجلا  ىلإ  دوعت  نأ 

.ةيجيتارتسالا ةكارشلا  ىلع  زيكرتلاو  ناسنإلا 

نيرشت نم  ثلاثلا  يف  ةرهاقلل  ةرايز  يف  يريك  نوج  ةيجراخلا  ريزو  ءاج  انه  نم 

لبقو يسرم ، دمحم  يرصملا  سيئرلا  ةمكاحم  ءدب  نم  موي  لبق  ماع 2013 ، ربمفون  يناثلا /

ةلصاومو ةدعاسملا  نطنشاو  مازتلا  دكؤيل  ضايرلا ، ةيدوعسلا  ةمصاعلا  ىلإ  هترايز 

اهيف كراشي  ةلداعو ، ةرح  تاباختنا  ءارجإ  ىلإ  اًيعاد  ةتّقوملا ، ةموكحلا  عم  نواعتلا 

: نإ ًالئاق  رصم ، يف  ةيطارقميدلا  ةداعإل  ةتّقوملا  ةموكحلا  تاوطخ  يريك  دّيأو  .عيمجلا 

اذه مكديؤن يف  اننإو  هارن ]...[  ام  بسحب  دّيج  لكشب  اهذيفنت  يرجي  قيرطلا  ةطيرخ  »

نحنو ةدعاسملا  ديرنو  بعص ، هنأ  فرعن  نحنو  رصم ، هب  رمت  يذلا  لئاهلا  لوحتلا 

شيجلا ةداق  نأ  ىلع  تارشؤم  كانه  نأ  يريك  دكأ  كلذك  . (706)« كلذل نودعتسم 

رصم نأ  داقتعالا  ىلإ  وعدي  ام  كانه  نأو  ةيطارقميدلا ، ءاسرإل  نودعتسم  يرصملا 

.كلذ قيقحت  ىلع  عيمجلا  دعاسي  نأ  بجيو  ةيطارقميدلا ، قيرطلا  ةطيرخ  قيقحتل  كرحتت 

.يرصملا بابشلا  ةروث  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  ةقرسب  هفصو  ام  دقتنا  امك 

ةيلهقدلا نمأ  ةيريدم  ريجفتب  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  ةيرصملا  ةموكحلا  ماهتا  بقع  يف 

تأر ةيباهرإ ، ةعامج  اهفينصتو  ربمسيد 2013 ، لوألا / نوناك  ةروصنملا يف 24  ةنيدمب 

ةعامجلا دض  اهتلمح  يف  اًديعب » تبهذ   » ةيرصملا تاطلسلا  نأ  امابوأ  كاراب  سيئرلا  ةرادإ 

.اهيديؤمو



هقلق نع  ّربعو  يمهف ، ليبن  قبسألا  يرصملا  هريظن  عم  اًيفتاه  يريك  ريزولا  ثدحت 

ةرازول نايب  راشأ  كلذ  لبقو  .ةيباهرإ  ةعامج  ناوخإلا  فينصتب  رداصلا  رارقلا  نأشب 

نأ ىلإ  نايبلا  راشأو  عّورملا ، يباهرإلا  ريجفتلل  ةديدش  ةنادإ  ىلإ  ةيكريمألا  ةيجراخلا 

تفنصو يباهرإلا ، موجهلا  نع  اهتيلوؤسم  تنلعأ  ةفرطتملا  سدقملا  تيب  راصنأ  ةعومجم 

.(707) ةيباهرإ ةمظنم  ةعومجملا  هذه  اًقحال  ةدحتملا  تايالولا 

ربمسيد 2013 لوألا / نوناك  ةيمهأ 19   1 -
دهشملا كابرإ  تمهاس يف  ةديدج  لماوع  ربمسيد 2013  لوألا / نوناك  فاضأ 19 

عافدلا ةرازو  لوانت  يف  ةقباس  ّدعي  ام  يفف  يرصملا ؛ نأشلاب  قلعتي  ام  يف  يكريمألا 

ام يفاحص  رمتؤم  يف  يكريمألا ، عافدلا  ريزو  لغاه ، دقتنا  يرصملا ، نأشلا  ةيكريمألا 

يرصملا سيئرلل  رباختلاب  تاماهتا  هيجوت  نم  رصم  يف  ةينمألا  تاطلسلا  هيلع  تمدقأ 

ىلإ ثدحت  هنأ  ركذو  .نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  ةداق  نم  ريبك  ددعو  يسرم  دمحم  قبسألا 

ويلوي 2013، زومت / نم  ثلاثلا  ذنم  نيثالثلا  ةرملل  يسيسلا  حاتفلا  دبع  يرصملا  هريظن 

دكأ هنأ  فاضأو  .قبسألا  يرصملا  سيئرلا  ىلإ  ةهجوملا  ةريخألا  تاماهتالا  يف  هشقانو 

عيمجلا اهديري  يتلا  رصم  يف  يرجي  ام  نابقاري  ةدحتملا  تايالولاو  ملاعلا  نأ  يسيسلل 

.(708) لاجملا اذه  ةدعاسملا يف  ديري  ملاعلا  نأو  ةيطارقميدو ، ةّرح  ةنمآ  ةرقتسم 

عم ةيفتاهلا  هتملاكم  صوصخب  كلذ  دعب  نوغاتنبلا  هردصأ  يفاحص  نايب  لغاه يف  لاق 



نم اهضعب  سانلا  بّرقي  تاماهتا ال  هيجوت  نم  ةموكحلا  هيلع  تمدقأ  ام   » نإ يسيسلا 

ىلع عّزُو  نايب  ردص  يفاحصلا ، رمتؤملا  بقعو  فارطألا .» عيمج  ناقتحا  نم  ديزيو  ضعب ،

قلق نع  برعأ  يكريمألا  عافدلا  ريزو  نأ  هيف  ءاج  ةيلودلاو ، ةيكريمألا  ةفاحصلا 

دض بكترُي  يذلا  فنعلا  ىلإ  ةفاضإ  يسرم ، ىلإ  ةهجوملا  تاماهتالا  نم  نطنشاو 

اًرود يدؤت  يندملا  عمتجملا  تامظنم  نأ   » ىلإ هسفن  ريزولا  راشأو  .ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا 

ءوجللا مدع  ةتّقوملا  ةموكحلا  مازتلاب  رضت  تاءادتعالا  هذه  لثمو  ةيطارقميد ، ّيأ  ًامهم يف 

.(709)« عيمجلا لمشت  ةيطارقميد  ةيلمع  اهمازتلابو  فنعلا ، ىلإ 

تيبلا خويشلا  سلجم  يف  ةيجراخلا  تاقالعلا  ةنجل  تحنم  دحاو ، مويب  كلذ  لبق 

اذه نأ  ةيكريمألا  ةرادإلا  تأر  اذإ  ةيركسعلا ، تابالقنالا  عم  لماعتلا  ةنورم يف  ضيبألا 

ةلاحلا رارقلا  عورشم  فدهتساو  يكريمألا .» يموقلا  نمألل  ةمهم  حلاصم   » مدخي

، يسريج وين  ةيالو  نم  يطارقميدلا  روتانيسلا  ةنجللا  سيئر  ناكو  .اًديدحت  ةيرصملا ،

نابسحلا يف  اًذخأ  : » ًالئاق كاذنآ  قّلعو  رارقلا ، عورشم  مّدق  يذلا  وه  زيدنينيم  تربور 

اهرارقتسالو رصمل  ةيجيتارتسالا  ةيمهألاو  رصم  ىلإ  ةيركسعلا  تادعاسملا  رادقم 

حلاصم وأ  ةيكريمألا  حلاصملا  رصم  ىلإ  ةيركسعلا  تادعاسملا  فقو  مدخي  ال  اهئاخرو ،

ةدواعمل ينوناق  جرخم  نع  هثحب  يف  ضيبألا  تيبلا  معدب  عورشملا  يظحو  . (710)« رصم

طرتشاو .اًيونس  رالود  رايلم  ةغلابلاو 1.3  رصم ، ىلإ  ةيركسعلا  تادعاسملا  ميدقت 

ةمهم ةيكريمأ  حلاصم  دوجو   » سرغنوكلل ةيكريمألا  ةرادإلا  دكؤت  نأ  رارقلا  عورشم 



تاباختنا ءارجإو  نوناقلا  ةدايس  ةدوعلو  ةيطارقميدلا ، ةدوعل  ةحضاو  ةطخ  و ] ]... 

«. مئالم تقو  ةلداعو يف  ةرح 

رياني يناثلا / نوناك  ةسارد يف 10  سرغنوكلا  ثوحب  ةمدخ  زكرم  ردصأ  كلذ  بقع 

نكمي تارشؤم  ةسمخ  كانه  نأ  ىلإ  تراشأو  ةيكريمألا ، ةيرصملا -  تاقالعلا  نع  ، 2014

تارشؤملا هذه  ىلع  ءانب  .قيرطلا  ةطيرخ  حاجن  ىلع  مكحلل  اهيلإ  ءوجللا  سرغنوكلا 

: يتآلاك يه  تارشؤملا  هذهو  .رصم  ىلإ  ةيركسعلا  تادعاسملا  جمارب  ةدواعم  نكمي 

.اهتعيبطو ةرظتنملا  ةيسائرلا  تاباختنالا  جئاتن  - 

.اهجراخو ءانيس  باهرإلا يف  ةحفاكم  ىلع  شيجلا  ةردق  - 

.اًيداصتقاو اًيلام  ةيرصملا  ةموكحلا  فقوم  - 

.ةيرصملا ةموكحلا  ىلإ  يلاملا  معدلا  ميدقت  رارمتسا  نم  ةيجيلخلا  لودلا  فقوم  - 

.(711) اهطاشن ةجردو  ةقطنملا  اياضق  يسامولبدلا يف  اهرودب  رصم  مايق  - 

يف سرغنوكلا  مامأ  يريك  ةيجراخلا  ريزو  ةداهش  تناك  يرصملا ، ماظنلا  ىلإ  ةبسنلاب 

، لوألا اهقش  ةيباجيإو يف  ةديج  يرصملا ، نأشلا  صوصخب  ليربأ 2014 ، ناسين /  22

نع رظحلا  عفرب  ضيبألا  تيبلل  تحمس  لوألا  قشلا  يفف  .يناثلا  اهقش  يف  ةيبلسو 

يريك ركذو  .يرصملا  شيجلا  ىلإ  يشتابأ »  » زارط نم  رتبوكوليه  تارئاط  رشع  لاسرإ 

تافلم ةدحتملا يف  تايالولا  عم  ةيجيتارتسالا  تاقالعلا  ىلع  ظفاحت  رصم  نأ  سرغنوكلل 



امك لماشلا ، رامدلا  ةحلسأ  راشتناو  باهرإلاك  ةكرتشملا  تاديدهتلا  ةهجاوم  لثم  ةمهم ،

يريك ضفر  يناثلا ، قشلا  يف  امأ  .ليئارسإ  عم  مالسلا  ةدهاعم  رصم  مازتلا  ىلإ  راشأ 

نأ رصم  دشانو  .يطارقميدلا  لوحتلا  ةيلمع  معدت  تاوطخ  ذختت  رصم  نأب  ةداهشلا 

نع رظحلا  عفرو  ةفافشو ، ةرح  تاباختنا  ءارجإب  يطارقميدلا  لوحتلاب  اهتادهعت  ذّفنُت 

.(712) مالعإلا ةيرحو  عمجتلا  ةيرحو  يأرلا  ةيرح  دويق 

اًديدج اًعقاو  اهلوبق  ةيكريمألا يف  ةرادإلا  ترمتساو  رمتسا ، يكريمألا  كابترالا  نأ  الإ 

ناوخإلا ىلإ  ةراشإ  يف  عيمجلا ،» لمشت  ةيطارقميد   » دوجوب اهتبلاطم  تلصاوو  لكشتي ،

.(713) نيملسملا

يسيسلا مكحو  رارقتسالا  ةلضعم   2 -
عم تاقالعلا  ةيرصملا  ةيسائرلا  تاباختنالا  ةلمح  ءانثأ  يسيسلا يف  حاتفلا  دبع  فصو 

قطنملا ركذ ، امك  همهفت ، ىلإ  ةفاضإ  ةتباثو ، ةرقتسم  ةيجيتارتسا  اهنأب  ةيكريمألا  تايالولا 

/ زومت نم  ثلاثلا  ثداوح  بقع  ةيركسعلا يف  تادعاسملا  ديمجتب  قلعتي  ام  يكريمألا يف 

ىلعو . (714) نطنشاوب ةرهاقلا  تاقالع  يسيسلا  ةعجارم  مدع  سكعتل  ويلوي 2013 ،

، هيلع تناك  ام  ىلإ  دوعت  نل  رصم  عم  هدالب  تاقالع  نأ  دّكأ  امابوأ  سيئرلا  نأ  نم  مغرلا 

هنإف نيتلودلا ، نيب  تاقالعلل  ةديدج  تاروصت  حرطب  هترادإ  ناكرأ  هتبلاطم  ىلإ  ةفاضإ 

نيتلودلا نيب  تاقالعلا  ةبرجتف  تاقالعلا ؛ هذه  ةعيبط  ريغتت  نأ  درُت  مل  ةرهاقلا  نأ  ودبي 



رصم يروهمجلا يف  ماظنلا  ةيادب  ذنم  اهل ؛ هتيؤرو  يرصملا  سيئرلا  رود  ةيروحم  ىلع  تلد 

ثيح رياني ، ةروث 25  ءدب  ىتحو  ماع 1952  رارحألا يف  طابضلا  ةكرح  حاجن  بقع  يف 

تاقالعلا ةعيبط  ديدحت  ةيزكرم يف  ةروصب  مهنم  لك  رّثأو  ءاسؤر ، ةثالث  اًيلعف  رصم  مكح 

مهنم صخش  ّيأ  ّريغي  ملو  اًسيئر ، ضيبألا 12  تيبلا  دهش  اهسفن ، ةرتفلا  يفو  .نطنشاوب 

هبش ةيكريمألا  حلاصملاب  ًامئاد  يكريمألا  هجوتلا  طبترا  ذإ  ةرهاقلاب ، تاقالعلا  ةعيبط 

يرصملا سيئرلا  ةنصخش  نم  سكعلا  ىلع  طسوألا ، قرشلاو  رصم  يف  ةخسارلا 

.ةلأسملل

هبصنم نم  هتلاقتسا  يسيسلا ، حاتفلا  دبع  قباسلا ، يرصملا  عافدلا  ريزو  نالعإ  ديعب 

اهنأ ال ىلع  ديدشتلاب  ةيكريمألا  ةرادإلا  ترداب  ةيروهمجلا ، ةسائر  تاباختنال  هحشرتو 

ةثدحتملا ناسل  ىلع  تربتعاو  .رصم  ةلبقملا يف  ةيسائرلا  تاباختنالا  حشرم يف  يأ  معدت 

بعشلا رايتخا  ىلإ  دوعي  رارقلا  بزح ]...[  وأ  درف  يأ  معدن  ال  : » ةيجراخلا ةرازو  مساب 

اهيف ىنستي  ةفافشو  ةرح  تاباختنا  ءارجإ  ىلإ  وعدن  نحن  هلبقتسم ]...[  ديدحتل  يرصملا 

ام نأ  رهظت  نأ  نطنشاو  تراتخا  اذكه  هراتخي .» يذلا  حشرملل  تيوصتلا  بخانلل 

ةرح  » ةروصب اهسفن  تاباختنالا  ةيلمع  ريست  نأ  لب  يسيسلا ، حشرت  سيل  نآلا  اهمهي 

.(715)« ةفافشو

، يسيسلا حاتفلا  دبع  ةسائر  نطنشاو  يف  تاوصألا  ضعب  معد  ىرخأ  ةيحان  نم 

تدمتعاو .ئدابملاو  حلاصملاب  ةقلعتملا  ةيكريمألا  فادهألا  يف  نزاوتلا  ةرورضب  ىدانو 



.(716) رصمل مزاللا  رارقتسالا  رّفويس  يسيسلا  نأ  ىلع  تاوصألا  هذه 

، ةيجراخلا ةسايسلاب  ةقلعتملا  هتملك  يكريمألا يف  سيئرلا  حيرصت  مّهفت  نكمي  انه  نم 

، رصم ةيسائرلا يف  تاباختنالا  ءدب  ةيشع  ةيركسعلا  تنيوب  تسو  ةيلك  مامأ  اهاقلأ  يتلا 

نم نمألا  حلاصم  ىلع  زكترت  رصم ، لثم  نادلب  يف  انتقالع ، نأب  فرتعن  اننإ  : » لاق نيح 

اذل .فينعلا  فرطتلا  ةحفاكمل  لوذبملا  دهجلا  مساقت  ىلإ  ليئارسإ ، عم  مالسلا  تادهاعم 

لجأ نم  طغضلا  يف  رمتسنسو ، اننكمي ، نكل  ةديدجلا ، ةموكحلا  عم  نواعتلا  عطقن  مل 

.(717)« يرصملا بعشلا  اهب  بلاطي  يتلا  تاحالصإلا  قيقحت 

ناوخإلا ءاصقإ  ةلاحتساب  نطنشاو  ناميإ   3 -
نيملسملا

لماكلا ءاصقإلا  ّدض  ريبك  جاعزنا  دوجو  وه  ةرركتملا  ةيكريمألا  فقاوملا  هدكؤت  ام 

ةحاطإ ذنم  ةحورطملا  قيرطلا  ةطيرخ  نع  يسايسلا  اهبزحو  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامجل 

نايب رودص  دنع  اذل  ويلوي 2013 . زومت / نم  ثلاثلا  يسرم يف  دمحم  يناوخإلا  سيئرلا 

نم عساتلا  يف  يكاس  نيج  ةيجراخلا  ةرازو  مساب  ةثدحتملا  ناسل  ىلع  يكريمأ  يمسر 

نم ةحلسألا ، ضعب  ديروت  فقو  هيف  تنلعأ  يذلا  ربوتكأ 2013 ، لوألا / نيرشت 

ثيح حوضوب ، يكريمألا  فقوملا  نع  تّربع  اهنإف  تابابدو ، خيراوصو  تارئاط 

ةلماش ةيندم  ةموكح  ةطاسوب  لّثُمت  امدنع  ىوقأ  نوكتس  رصم   » لثم تارابع  تمدختسا 



ىلإ ةيدقنلا  تادعاسملاو  ةحلسألا  ضعب  ميلست  فقوتس  اهدالب  نأو  اًيطارقميد ،» ةبختنم 

ةبختنم ةلماش  ةيندم  ةموكح  مايق  وحن  ةيقدصلاب  مستي  مّدقت  قيقحت   » راظتنا ةموكحلا يف 

حلاصملا نم  اًريثكو  دمألا  ةليوط  ةكارش  رصمو  ةدحتملا  تايالولل  نأو  اًيطارقميد ،»

نود نم  ةلماشو  ةرهدزمو  ةرقتسم  رصم  مايق  ىلع  عيجشتلا   » كلذ يف  امب  ةكرتشملا ،

.(718)« ءاصقإ

اًيلامو اًينوناقو  اًينمأ  ءاصقإ  هارت  ام  اًريثك  اهجعزي  ناك  نطنشاو  نأ  مهفُي  اذكه 

اهداقتعال كلذو  ةلادعلاو ، ةيرحلا  يسايسلا  اهبزحو  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامجل  اًيسايسو 

ةيكريمألا رئاودلا  مظعم  دقتعي  ناك  امك  .رصمل  هلمأت  يذلا  رارقتسالا  مدخي  ال  اذه  نأ 

دهشملا نم  اهتيبعشو  اهخيراتو  نيملسملا  ناوخإلا  ةوقب  ةعامج  ءاصقإ  ىلإ  يعسلا  نأ  ةمهملا 

ناملربلا ىلع  اهؤافلحو  ةعامجلا  ترطيس  امدعب  اميس  الو  لايخلا ، نم  برض  وه  يسايسلا ،

.ةحلسملا تاوقلل  ىلعألا  سلجملا  فارشإب  ةرُح  تاباختنا  ءارجإ  دعب  ةيرصملا ، ةسائرلاو 

مدع  » نم ةلصاوتم  ةلاحل  دهمُي  يسايسلا  اهبزحو  ةعامجلا  ءاصقإ  نأب  نطنشاو  نمؤت  امك 

«. ةرقتسم رصم   » دوجو يساسألا يف  اهفده  ضقاني  ام  رارقتسالا ،»

ىلإ يكريمألا  هريظن  يمهف  ليبن  قبسألا  يرصملا  ةيجراخلا  ريزو  ةوعد  تناك  انه  نم 

ةمظنم  » اهنأ ةيرصملا  ةموكحلا  نالعإ  دعب  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  عم  لصاوتلا  مدع 

ريزو دّكأ  نيح  نآلا ، ىتح  لقألا  يف  ًامساح ، اهيلع  يكريمألا  درلا  ناكو  ةيباهرإ .»

نأ ىلإ  اًتفال  نطنشاو ، ىلع  اًرطخ  لّكشت  نيملسملا ال  ناوخإلا  ةعامج  نأ  يريك  ةيجراخلا 



، تاميظنتلا نم  اهريغ  وأ  ةعامجلا ، عضول  بلط  وأ  راعشإ  يأ  نآلا  ىتح  ملستت  هدالب مل 

.(719) ةيباهرإلا تاميظنتلل  ةيكريمألا  ةحئاللا  ىلع 

مضت نأ  يف  اهتبغرل  اًقفو  رصمب  اهتاقالع  نهرت  نل  نطنشاو  نأ  وه  ديكألا  نأ  الإ 

ةيرصم تارارقو  تاسايس  بغرت يف  اهنكل  .نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  ةيسايسلا  ةيلمعلا 

ىلإ ةيكريمألا  تادعاسملا  ةدواعم  يف  اهتبغر  يف  اًبلس  رثؤيو  اهجرحي ، ام  اهل  ببست  ال 

قوقحو تايرحلا  لاجم  اهلجس يف  لالخ  نم  ةيرصملا  ةموكحلا  هيلع  ّرصت  ام  نأ  الإ  .رصم 

ماكحأ رادصإ  نم  يرصملا  ءاضقلا  هيلع  مدقي  ام  ىلإ  ةفاضإ  ةيسايسلا ، ةكراشملاو  ناسنإلا 

حنم يف  اًبلس  رثؤي  نيملسملا ، ناوخإلا  ةداق  نم  تائم  قحب  مادعإ  ماكحأ  لثم  ةبيرغ ،

.اهيلإ جاتحي  يتلا  تادعاسملا  يرصملا  شيجلا 

لبقتسملا قافآو  ةمتاخ 
هّلك اذه  حرطيو  .رصمب  اهتاقالع  اًفلتخم يف  ًالبقتسم  هجاوت  اهنأ  مويلا  نطنشاو  كردت 

اهتاقالع ةرهاقلا  ةرادإل  ةديدج  ةقيرط  نع  ثحبلا  ةرورض  نأشب  تالؤاستلا  نم  اًددع 

شيجو رصم  عم  ةصاخ  تاقالع  دوجو  مدع  ليختت  ال  نطنشاو  نأ  الإ  .نطنشاوب 

قبسألا سيئرلا  ماظن  ةحاطإب  رصم  ىلإ  ةيكريمألا  حالسلا  تاعيبم  رثأتت  مل  اذل  .رصم 

ماعلا ىلع  ديزت  امل  رشابم  يركسع  مكح  تحت  رصم  عوقوب  رثأتت  ملو  كرابم ، ينسح 

ىلإ يمالسإ  مكح  ماظن  لوصوب  يكريمألا  حالسلا  تاعيبم  رثأتت  مل  امك  ماعلا ، فصنو 



دكؤتل تنيوب  تسو  ةيميداكأ  يف  امابوأ  ةبطخ  يف  درو  ام  ءاجو  .رصم  يف  ةطلسلا 

قلعتي ام  يف  اًريبك  اًكابترا  ةرهاقلا  دهشت  امك  .نيتلودلا  نيب  تاقالعلل  ينمألا  ساسألا 

نأ ةديدجلا  ةدايقلا  دقتعت  ثيح  نطنشاوب ، ةيادب  جراخلا  عم  تاقالعلا  ةرادإ  ةيفيكب 

عمو ةحناملا ، ةيلودلا  تاهجلاو  يلودلا  عمتجملل  يكلملا » بابلا   » حيتافم كلتمت  نطنشاو 

تايالولا عم  تاقالعلا  نم  ربكأ  ةدافتسا  قيقحت  نكمي  هنأ  ّالإ  ةقيقحلا ، هذهب  فارتعالا 

.ةدحتملا

تاسايس تحبصأ  نيقيلا ، بايغب  عتمتي  يذلا  رصم  يف  يسايسلا  عضولا  لظ  يف 

ريثأتلا فعض  اًددجم  انل  دكأتي  اذكه  .ةردابملا  بايغو  لعفلا  تاَّدر  ىلع  يوطنت  نطنشاو 

عم لماعتلا  ىلإ  ةيكريمألا  ةرادإلا  رارطضا  لالخ  نم  يرصملا  لخادلا  يف  يكريمألا 

ينسح ناكأ  ةيداحتالا ، رصق  ميقي يف  نم  ةيوه  نع  رظنلا  ضغب  ديدجلا ، يرصملا  عقاولا 

ىلع اًقيلعت  ضيبألا  تيبلا  نايب  فشكيو  .يسيسلا  حاتفلا  دبع  مأ  يسرم  دمحم  مأ  كرابم 

علطتت ةدحتملا  تايالولا   » نأ هيف  ءاج  يذلا  ةيرصملا ، ةيسائرلا  تاباختنالا  جئاتن  نالعإ 

عفد لجأ  نم  رصم ، ةيسائرلا يف  تاباختنالاب  رئافلا  يسيسلا  حاتفلا  دبع  عم  لمعلا  ىلإ 

ديدج نم  دكؤيل  ، (720)« نيدلبلا نيب  ةكرتشملا  ةديدعلا  حلاصملاو  ةيجيتارتسالا  انتكارش 

.نيتلودلا نيب  تاقالعلل  ينمألا  ساسألا 

عجارملا
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رشع عباسلا  لصفلا 
رصم نيتروثلا يف  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  در 

ناد ليشيم  سنوتو ...... 
تابارطضالا ىلع  اًدر  رصمو  سنوت  لايح  ةدحتملا  تايالولا  تاسايس  ترّوطت 

تايالولا تاقالع  ُةعيبط  ِتاسايسلا  كلت  تهَّجو  امك  ماع 2011 . ذنم  كانه  ةيسايسلا 

اهدح يف  نكل  ةيدو ، ةدحتملا  تايالولا  تاقالع  تناك  .امهيتروث  لبق  نيدلبلاب  ةدحتملا 

ةدحتملا تايالولا  جهنل  ةمجرت  اذهو  يلع ؛ نب  قبسألا  سيئرلا  دهع  يف  سنوتب  ىندألا ،

هنكل نايحألا ، ضعب  لامهإلا يف  ةجرد  ىلإ  لصوو  رذحلاب  فصتا  يذلا  ماع 2011  دعب 

ةيحان نم  .سنوت  ةيلاقتنالا يف  ةلحرملا  حاجن  تامالع  روهظ  عم  ًامعدو  ةوق  رثكأ  حبصأ 

تايالولا كرابمو ، تاداسلا  يَدهع  رصمب يف  تاقالعلل  ليوطلا  ثرإلا  قوع  ىرخأ ،

تايالولا حفاكت  اًيلاحو ، .ةقالخ  قئارطب  ماع 2011  ةروثل  ةباجتسالا  نع  ةدحتملا 

هذه لوح  تجسُن  يتلا  حلاصملا  نم  ةدقعملا  ةكبشلا  عم  لماعتلا  ةيفيك  نأشب  ةدحتملا 

.رصم رارقتسالا يف  مدع  رارمتسا  نم  ةيمانتم  فواخم  طسو  ةقالعلا ،

نيتروثلا لبق  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  ًالوأ :
ةدودحم ةقالع  سنوت :  1 -



اهنكل ةينواعت ، ماع 2011  لبق  ةدحتملا  تايالولاو  سنوت  نيب  تاقالعلا  تناك 

، ابوروأ ىلإ  اًبرق  رثكأ  سنوت  تناك  ذإ  تالاجملا ؛ نم  ريثك  يف  ةروطتم  ريغو  ةيحطس 

عم اًنايحأ  ةيسنوتلا  ةموكحلا  تلماعت  كلذل  اًيراجتو ، اًيسايس  اسنرف ، ىلإ  اميس  الو 

يك نواعتلا ، نم  ةنيعم  ًالاكشأ  تبنجت  ىتح  وأ  ةلجؤم  ةركف  اهفصوب  ةدحتملا  تايالولا 

تايالولا سّركت  مل  اهتيحان ، نم  .ةيمهأ  رثكألا  نييبوروألا  اهئافلح  باضغإ  ىدافتت 

ءافلحب نطنشاو  لاغشنا  ىلإ  اًيئزج  كلذ  عجريو  سنوتب ، ليلق  مامتها  ىوس  ةدحتملا 

يعمقلا ماظنلا  نم  اهروفن  نع  ًالضف  برغملا ، لثم  اهيلإ ، برقأ  ايقيرفأ  لامش  نيرخآ يف 

.يلع نب  قباسلا  سيئرلل  دسافلاو 

، كيدوغ تربور  سنوت ، ىلإ  قباسلا  ةدحتملا  تايالولا  ريفس  بتك  ماع 2009  يف 

اًبرقم اًفيلح  نوكت  نأ  اهيلع  ناك  سنوت  نأ  اهدافم  سكيليكيو  عقوم  اهرشن  ةيرس  ةيقرب 

ةقلعتملا تالكشملاب  دهشتساو  . (721) كلذك تسيل  اهنكل  ةدحتملا ، تايالولا  نم 

ةيداصتقالا فواخملاو  داسفلاو  تايرحلا  صقنو  يلع  نب  نيدباعلا  نيز  ةخوخيشب 

عمو .ةبرطضملا  ةقالعلا  ببس  اًعيمج  اهّدعو  ةيكريمألا ، ةثعبلا  ىلع  ةضورفملا  دويقلاو 

مهملا نم  نأو  امابوأ ، باختنا  ديعُب  ةقالعلا  هذه  يرسي يف  أدب  ءفدلا  نأ  ظحال  كلذ ،

ةيطارقميدلاب ةديازتملا  بلاطملاو  باهرإلا  نم  فواخملا  ببسب  سنوت ، لامهإ  مدع  اًدج 

.دالبلا يف 

ةدحتملا تايالولا  نيب  تاقالعلا  نأ  ىلع  ماع 2011  لبق  ةدع  تامالع  ةّمث  تناك 



اهتمدق يتلا  ةيداصتقالا  ةدعاسملاف  نيبناجلا ؛ الكل  ايلع  ةيولوأ  اهل  نكت  مل  سنوتو 

نم مغرلا  ىلعو  . (722) طقف رالود  َينويلم  تغلب  ماع 2010  يف  ةدحتملا  تايالولا 

تايالولا تعّقو   ) نيدلبلا نيب  ةرحلا  ةراجتلل  قافتا  ىلإ  لصوتلا  نع  لَّوطملا  ثيدحلا 

ًالاجعتسا ِدبُت  سنوت مل  نإف  ماع 2004)(723) ، برغملا يف  عم  قافتالا  اذه  لثم  ةدحتملا 

.(724) هنأشب

تغلبف .اًدودحم  ّلظ  هنكل  اًيمانتمو ، ام  ةجرد  ىلإ  اًطشان  ةقالعلل  ينمألا  بناجلا  ناك 

سنوت 8 ىلإ  ( FMF يجراخلا يركسعلا  ليومتلا   ) ةيكريمألا ةيركسعلا  تادعاسملا 

رالود يف نويلم  و15  ماع 2009 ، رالود يف  نويلم  و12  ماع 2008 ، رالود يف  نييالم 

هتلّومو ةدحتملا ، تايالولا  بيردتلل يف  طابضلا  نم  اًددع  سنوت  تلسرأو  ماع 2010 ،

دمتعت سنوت  تناك  عقاولا ، .ماع يف  لك  اًبيرقت  رالود  ينويلم  لدعمب  ةدحتملا  تايالولا 

ةيركسعلا تادعملا  لّثمت  ثيح  ، (725) حّلستلا يف  ةدحتملا  تايالولا  ىلع  ام  دح  ىلإ 

ةيركسعلا ةقالعلا  تناك  كلذ ، عمو  . (726) سنوت نوزخم  نم  ةئملا  وحن 70 يف  ةيكريمألا 

.ايقيرفأ لامش  ىرخأ يف  لود  عم  ةدحتملا  تايالولا  تاقالعب  ةنراقم  ةياغلل  ةدودحم 

ةيسايسلاو ةيداصتقالا  تاقالعلا  تناك  ةيسنوتلا ، رظنلا  ةهجو  نم  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

عم تاقالعلل  اًدِّيقم  ًالماعو  ةيرهوج  رثكأ  اسنرف ، اميس  الو  ةيبوروألا ، لودلاب  دلبلل 

ةدايقلا ةدعاق  ةفاضتسا  ةركف  تضفر  سنوت  نأ  ريراقتلا  ركذت  .ةدحتملا  تايالولا 

ةراثإ نم  فواخملا  ببسب  اًيئزج ، كلذو  موكيرفأ )  ) ةدحتملا تايالولل  ةديدجلا  ةيقيرفألا 



.(727) نيفرطتملل ةيبلس  لعف  ةدر  نم  اهقلق  ىلإ  ةفاضإ  اسنرف ، بضغ 

ةيجيتارتسا ةكارش  رصم :  2 -
ماع لبق  رصمب  ةدحتملا  تايالولا  ةقالع  تناك  سنوتب ، اهطباور  نم  ضيقنلا  ىلع 

ةّوق ةدحتملا  تايالولا  هيف  تحبصأ  يذلا  تقولا  كلذ  ذنمف  ةدقعمو ؛ ةخسارو  ةعساو   2011

ةميقلا تكردأ  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  دعب  طسوألا  قرشلا  يف  ىربك  ةيجراخ 

اًعقوم لتحت  يتلا  ناكسلاب ، اًظاظتكا  رثكألا  ةيبرعلا  ةلودلا  رصمل ؛ ةيجيتارتسالا 

اًدحاو كلتمتو  سيوسلا ، ةانق  ىلع  رطيستو  ايسآو ، ايقيرفأ  طسوتي  ًامهم  اًيجيتارتسويج 

لامج سيئرلا  باذتجا  يف  قفخأ  اهدهج  نكل  .ةقطنملا  يف  تاردق  شويجلا  رثكأ  نم 

ةمزأ لح  ةدحتملا يف  تايالولا  هتسرام  يذلا  مساحلا  رودلا  نم  مغرلا  ىلع  رصانلا ، دبع 

سيئرلا رارق  دعب  تاقالعلا  جارفنا يف  ثدحو  .رصم  ةحلصمل  ماع 1956  يف  سيوسلا 

داحتالا ىلع  اهدامتعا  نع  اًديعب  رصم  هيجوت  ةداعإ  تاينيعبسلا  لوأ  يف  تاداسلا  رونأ 

هتورذ يف غلب  يذلا  رمألا  برغلا ، ىلإ  كلذ  نم  ًالدب  علطتلاو  ةيقرشلا ، ةلتكلاو  يتايفوسلا 

ماع 1979. ليئارسإ يف  عم  مالسلا  ةدهاعم  عيقوت 

ةقالع رصمو  ةدحتملا  تايالولا  تماقأ  اًدعاصو ، تاينيعبسلا  فصتنم  نم  اًقالطنا 

تاقافتا نأ  انه  ركذأو   ) يميلقإلا مالسلا  عنص  نواعتلا يف  ساسأ  ىلع  بناوجلا  ةددعتم 

، يرصملا شيجلا  ثيدحتو  ينيطسلفلا ) يليئارسإلا -  عازنلا  لح  ىلإ  تعد  ديفيد  بماك 



ةهجاومو ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ  يتايفوسلا  داحتالا  نم  ةديقعلاو  تادعملا  يف  هليوحتو 

ذنم ةريبك  ةيونس  تادعاسم  ةمزح  ةقالعلا  تنمضت  امك  .ةيداصتقالا  ةيمنتلاو  باهرإلا ،

هعومجم ام  رصم  ةدحتملا  تايالولا  اهبجومب  تحنم  رضاحلا ، تقولا  ىتحو  ماع 1979 

تادعاسملا نم  رالود  رايلم  و27  ةيركسعلا ، تادعاسملا  نم  رالود  رايلم  وحن 39 

ماع (728)2010. ىتح  ةيداصتقالا 

ىلع رصم  تدمتعا  ذإ  لدابتملا ؛ دامتعالا  اهماوق  حبصيل  ةيركسعلا  ةقالعلا  تروطت 

بيردتلاو ةنايصلا  يف  كلذك   ) اهتحلسأل ةسيئرلا  مظنلا  مظعم  يف  ةدحتملا  تايالولا 

تدمتعا نيح  يف  ةقالعلا ،) هذه  لثمل  ةيفاضإلا  ايازملا  نم  ريثكو  ةكرتشملا  تابيردتلاو 

نفسلا روبع  ليهستو  دوقولاب ، دوزتلاو  قيلحتلا  قوقح  رصم يف  ىلع  ةدحتملا  تايالولا 

اذه موسر  عفدت  ةدحتملا  تايالولا  نأب  ملعلا  عم   ) سيوسلا ةانق  ةيكريمألا  ةيبرحلا 

.ءانيسو ةزغ  عاطق  يف  ةينمألا  اياضقلا  نأشب  ليئارسإ  عم  يرصملا  نواعتلاو  روبعلا ،)

فالآ اوفّظو  تامدخو  ةحلسأب  رصم  اودّوز  نيذلا  عافدلا  يلواقم  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُي 

.ةدحتملا تايالولا  نيفظوملاو يف  لامعلا 

تببس يتلا  ةنماكلا  تالكشملا  نم  اًريثك  تناع  ةيكريمألا  ةيرصملا -  ةقالعلا  نكل 

نأ ةقيقح  ًالوأ  كانهف  ماوعألا ؛ رورم  عم  بناج  لك  ىدل  ءايتسالاو  لمألا  ةبيخ  ةدايز 

ببست يف ام  ليئارسإ ، عم  مالسلا  عنص  تاداسلا يف  ةبغر  ةجيتن  اًيئزج  تءاج  ةقالعلا 

تناكو ليئارسإو .] ةدحتملا  تايالولاو  رصم  نيب  ةيثالث  ةقالع  يأ   ] ةكبرم ةثلاثُم  ءوشن 



نع رظنلا  ضغب  مالسلا ، ةدهاعم  ىلع  ظافحلاب  ةطورشم  رصم  ىلإ  ةيكريمألا  تادعاسملا 

نم اًريثك  تلعج  يتلا  ةقيقحلا  هذه  مهريغ ، وأ  نيينيطسلفلا  هاجت  ليئارسإ  تافرصت 

تدافأ ةيرصملا  ةموكحلا  نكل  .فرصتلا  يف  مهدالب  ةيرح  دييقت  نم  نوءاتسي  نييرصملا 

ةدايزب ةبلاطملا  اهيلوؤسم  ةعاطتساب  ناكف  ةثلاثُملا ، هذه  نم  ةئداه  قئارطب  اًضيأ 

حيتي يذلا  يدقنلا  قفدتلا  ليومت  جمانرب  اميس  الو   ) ىرخألا ةصاخلا  ايازملا  وأ  تادعاسملا 

، ماوعألا نم  اًددع  دتمت  دوقع  لالخ  نم  ةيكريمألا  ةحلسألا  ءارش  ةيرصملا  ةموكحلل 

.ليئارسإ ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  همّدقت  ام  ىلع  ءانب  ةعقوتملا ،) ةيلبقتسملا  تادعاسملا  اهلّومت 

ليئارسإل ةيلاوملا  طغضلا  تاعامجو  نييليئارسإلا  نييسامولبدلا  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُي 

ىلإ تادعاسملا  ةدايز  ةحلصم  ىلإ  ليمت  نطنشاو  شاقنلا يف  ةفك  لعج  اًريثك يف  اودعاس 

.رصم

مالسلا عنص  دهج  نم  اًضيأ  رصمو  ةدحتملا  تايالولا  نم  لك  لمأ  ةبيخ  ترركت 

يليئارسإ قافتا  عازتنا  يناثلا يف  ديفيد  بماك  رمتؤم  قفخأ  امدنعف  امهنم ؛ لك  اهب  موقي  يذلا 

ماهتالا عباصأ  تراشأ  ماع 2000 ، فيص  نوتنيلك يف  ليب  ةسائر  ةياهن  ينيطسلف يف  - 

قافخإلا يف ةيلوؤسم  رصم  ةلّمحم  ةدحتملا ، تايالولا  نم  اهضعبو  اهلك ، تاهاجتالا  نم 

نيضوافملا نأ  اوأر  نييرصملا  ةداقلا  نكل  .تافرع  رساي  ينيطسلفلا  ميعزلا  عانقإ 

يسامولبدلا دهجلا  يف  ةيافكلا  هيف  امب  نيرخآ  برع  ءامعزو  مهولمشي  مل  نييكريمألا 

دهجلا نم  اًدج  ليلقلا  تلذب  شوب  ةرادإ  نأ  نويرصملا  ةداقلا  دقتعاو  .رمتؤملل  اًريضحت 



امابوأ ةرادإ  دهج  قفخأ  امدنع  ىرخأ  ةرم  لمأ  ةبيخب  اوبيصأو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  لحل 

.نأشلا اذه  يف 

ةرهاقلا يف  ةفلتخملا  رظنلا  تاهجوب  لصتي  تاقالعلا  وفص  ريكعتل  رخآ  لاجم  ةمث 

ةَلَْربللاب قلعتي  ام  يف  اًصوصخ  رصم ، يف  ةيلخادلا  تاسايسلا  نأشب  نطنشاوو 

يف يداصتقالا  هحاتفنا  نّشد  تاداسلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .ةيسايسلا  وأ  ةيداصتقالا 

يف صاخلا ، عاطقلا  مامأ  يرصملا  داصتقالل  اًحاتفنا  عقاولا  ناك يف  اذه  نإف  تاينيعبسلا ،

تايالولا ةريبك  ةجرد  ىلإ  طبحأ  يذلا  رمألا  جراخلا ، مامأ  ةياغلل  اًدودحم  لظ  نيح 

ماع ىتح  رمألا  قرغتساو  .قمعأ  ةيلكيه  تاحالصإ  ءارجإ  ىلإ  تعد  يتلا  ةدحتملا 

يذلا يلكيهلا  حالصإلا  جمانرب  ذيفنت  أدبتو يف  فيظن  دمحأ  اهسأري  ةموكح  يتأت  يك  ، 2003

ةدحتملا تايالولا  نم  ةقفاومب  يظحو  يلاملا ، عاطقلا  صوصخلا  هجو  ىلع  فدهتسا 

، باجعإلل ريثملا  يداصتقالا  ومنلا  نم  ٌماوعأ  كلذ  تعبت  .ةيلودلا  ةيلاملا  تاسسؤملاو 

.ءارث رثكألا  نييرصملا  ىلع  سيئر  لكشب  ترصتقا  هنم  عفانملا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

تاقالعلا يف  اًرتوت  ناسنإلا  قوقحب  ةلصتملاو  ةيسايسلا  ةيلخادلا  اياضقلا  تثدحأ 

يرصملا يكريمألا ، عامتجالا  ملاع  لقُتعا  امدنع  ماع 2001 ، دعب  اميس  الو  ةيئانثلا ،

نم رِخس  نأ  دعب  ةيسايس ، عفاود  اهل  مهتب  هلمع  قيرفو  ميهاربإ  نيدلا  دعس  لصألا ،

ويلبد جروج  سيئرلا  مامتها  لّوحتو  .ةسائرلا  يف  هدلاو  ةفالخل  كرابم  لامج  ةئيهت  دهج 

ام ةيرحلا ،» ةدنجأ   » ىلإ طسوألا  قرشلا  ناسنإلا يف  قوقحو  ةيطارقميدلا  زيزعت  شوب يف 



ةضراعملا يّيسايسل  باطخلا ، ىوتسم  ىلع  هّلقأ  ةدحتملا ، تايالولا  معد  نم  اًديزم  بلج 

لثم تاوطخ ، عضبب  كرابم  رداب  .كرابم  دقتنت  ٍتاحيملتو  يندملا  عمتجملا  يطشانو 

، اًدعاصو ماع 2003  نم  اًءدب  لقتسم  لكشب  ةكولمملا  مالعإلا  لئاسو  روهظب  حامسلا 

ًامَّمصم اهعيمج  ادبو  ماع 2005 ، ةيروهمجلا يف  سيئرل  ةرشابم  ةماع  تاباختنا  ءارجإو 

ررحتلا نم  عونلا  اذه  اًمومع  مواق  هنكل  ةدحتملا ، تايالولا  طوغض  نم  فيفختلل 

ةيرصملا ةموكحلا  نأ  انه  ركذلاب  ريدج  .ةدحتملا  تايالولا  هحرتقت  تناك  يذلا  يسايسلا 

ماع يف  كرابم  دض  تاباختنالا  ضاخ  يذلا  باشلا  يناملربلا  رون ، نميأ  تمكاح 

تايالولا نم  ةرركتملا  تاريذحتلا  نم  مغرلا  ىلع  يسايسلا ، هبزح  قاروأ  ريوزت  ةمهتب  ، 2005

.ةيئانثلا تاقالعلاب  رارضإلا  راسملا  اذه  لثم  نأش  نم  نأ  ةدحتملا 

ةدنجأ بناوج  نم  ريثك  نع  ىلخت  ماع 2009 ، يف  هبصنم  امابوأ  كاراب  ىلوت  امدنع 

.رصم عم  كلذ  امب يف  ةيئانثلا ، ةيموكحلا  تاقالعلا  ميمرت  ىلع  لمعو  شوب ، ىدل  ةيرحلا 

ىلإ اهيف  اعد  ديج  لابقتساب  تيظح  ةبطُخ  ىقلأو  ماع 2009 ، عيبر  يف  ةرهاقلا  رازو 

ةغيص ىلع  ةبُطخلا  ىوحف  ةعباتم  نكل  . (729) يمالسإلا ملاعلا  عم  لدابتم  مارتحا  تاقالع 

شوب ةرادإ  اهقفنُت  تناك  يتلا  غلابملا  فصن  امابوأ  عطقو  ةليئض ، تناك  ةيسايس  تاردابم 

نم بسحف  نيماع  لبق  كلذ  ناكو  رصم ، يف  مكحلاو  ةيطارقميدلا  جمارب  ىلع  اًيونس 

«. ةيعامتجالا ةلادعلاو  ةيرحلاو  زبخلا   » ىلإ تعد  يتلا  ةيرصملا  ةروثلا  عالدنا 

يف ةلدبتملا  بناوجلا  دحأ  ةيداصتقالاو  ةيركسعلا  تادعاسملا  نيب  ةنزاوملا  تناك 



، ةثلاثُملا ببسب  اًيئزج  ثدح  اذهو  ماوعألا ، رم  ىلع  رصمو  ةدحتملا  تايالولا  نيب  ةقالعلا 

ةيركسعلا تادعاسملا  تناكف  .ةدحتملا  تايالولا  تايولوأ  يف  ّريغتلا  ببسبو 

فصتنم يف  اًبيرقت  ليئارسإ  ىلإ  ةمدقملا  كلت  عم  ةيواستم  رصم  ىلإ  ةيداصتقالاو 

رايلم وحن 1.3  ىلع  ماوعأ  دعب  تتبث  ّمث  امهنم ،) لكل  رالود  رايلم  وحن   ) تاينينامثلا

رخآ يف  نكل  .ةيداصتقا  تادعاسم  رالود  نويلم  و800  ةيركسع ، تادعاسم  رالود 

نادلبلا نم  اتحبصأ  رصمو  ليئارسإ  نأ  نويكريمألا  نولوؤسملا  رّرق  تاينيعستلا 

ليئارسإ نم  رقفأ  تلظ  رصم  نأ  نم  مغرلا  ىلع   ) ةيملاعلا ريياعملل  اًقفو  لخدلا  ةطسوتملا 

نادلبلا ىلإ  اههيجوت  ةداعإو  جيردتلاب  اهعطق  بجي  ةيداصتقالا  تادعاسملا  نأو  اًريثك ،)

ماع 1998 نم  ةيداصتقالا  تادعاسملا  ضفخ  راسم  ىلع  رصم  تقفاو  .اًرقف  رثكألا 

تلظ نيح  يف  اًيونس ، رالود  نويلم  ىلإ 250  ماع 2009  يف  تلصو  ثيح  اًدعاصو ،

.(730) رالود رايلم  دنع 1.3  ةتباث  ةيركسعلا  تادعاسملا 

رثكأ بسانتم  ريغ  لكشب  ةقالعلا  تحبصأ  نأ  كلذ  نم  ةدوصقملا  ريغ  ةجيتنلا  تناك 

ريثأتلل يف تاودألا  نم  ليلقب  ةدوزم  اهسفن  ةدحتملا  تايالولا  تدجوو  شيجلا ، ىلإ  ًاليم 

ةريخألا ماوعألا  يفو  .ةيركسعلا  تادعاسملا  ضفخل  دادعتسا  ىلع  تناك  اذإ  الإ  رصم ،

عطق ىلإ  يكريمألا  سرغنوكلا  لخاد  تاوعدلا يف  تدعاصت  كرابم  ينسح  ةسائر  نم 

ةيلعف تاوطخ  يأ  ذختت  مل  نكل  طورشب ، اهطبر  لقألا  يف  وأ  ةيركسعلا ، تادعاسملا 

ماع 2013. بالقنا  دعب  ام  ىلإ  ةيركسعلا  تادعاسملا  ةرثؤم يف 



نيتروثلا دعب  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  اًيناث :
عيجشتلاو رذحلا  نيب  سنوت :  1 -

ربمسيد 2010 لوألا / نوناك  نيب  ةعقوتملا  ريغ  ةيسنوتلا  ةروثلا  نأ  كش يف  ةّمث  سيل 

تثدحأو يف ةرغ ، نيح  ىلع  نييكريمألا  نيلوؤسملا  تذخأ  رياني 2011 ، يناثلا / نوناكو 

ىلع اًيباجيإ  نويكريمألا  نولوؤسملا  ّدر  .سنوتب  قوبسم  ريغ  مامتها  ةروف  ةدحتملا  تايالولا 

لازت ال  تناك  نإو  ةريبك ، ةدايز  اوفاضأو  ريبك ، دح  ىلإ  ةيملسلا  ةيسنوتلا  ةروثلا 

حنملا تدازو  .يلع  نب  ةحاطإ  بقع  اهميدقتب  اودهعت  يتلا  تادعاسملا  يف  ةعضاوتم ،

فيضُأو ماع (731)2011 ، رالود يف  نويلم  ىلإ 20  ماع 2010  رالود يف  َينويلم  نم  ةيداصتقالا 

تعرش كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  ماع (732)2012 . ضورق يف  تانامض  رالود  نويلم  اهيلإ 485 

ةراجتلل يراطإلا  قافتالا  سلجم  تاعامتجا  دقع  يف  ديدج  نم  ةدحتملا  تايالولا 

ىلإ امبر ، ًالوصو ، سنوتو ، نيبو  اهنيب  ةراجتلا  زيزعت  ىلع  اُهنيع  تناكو  رامثتسالاو ،

.(733) ةرح ةراجت  قافتا 

ةموكحلا عم  ةيكريمألا  ةموكحلا  تفاضتسا  ربمسيد 2012  لوألا / نوناك  يف 

زيزعت اهفده   (G8) ينامثلا ةعومجمل  ةردابم  وهو  لبقتسملل ، يونسلا  ىدتنملا  ةيسنوتلا 

بئان داشأ  ىدتنملا ، ىلع  ةيماتخلا  تاظحالملا  يفو  .طسوألا  قرشلا  يف  يندملا  عمتجملا 

ةديدج تاردابم  ضرعو  سنوت ، يف  لوحتلاب  زنريب  مايلو  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ريزو 



تداعأ امك  . (734) دالبلا يندملا يف  عمتجملاو  ةيداصتقالا  ةيمنتلا  معدل  ةدحتملا  تايالولل 

نم تعسو  سنوت ، يف  ( Peace Corps « ) مالسلا قليف   » جمانرب حاتتفا  ةيكريمألا  ةموكحلا 

.(MCC)(735) ةيفلألا » يّدحت  ةسسؤم   » نم ًالاومأ  سنوت  يقلت  لجأ 

نييسنوتلا نم  نوريثكف  ماع 2012 ؛ فيرخ  ةريبك يف  ةبرض  ةديدجلا  ةقالعلا  تناع 

يلع يف نبل  دعاسم  رود  هنأ  ىلع  هيلإ  رظني  ناك  يذلا   ) اسنرف رود  نم  لمأ  ةبيخب  نيباصملا 

نييفلسلا ىلع  قبطني  اذه مل  نكل  ةدحتملا ، تايالولا  عم  قثوأ  ةقالعب  اوبحر  ةروثلا ) ءانثأ 

ةيكريمألا ةسردملاو  ةيكريمألا  ةرافسلا  ىلع  ماع 2012  موجهلا يف  نأ  كلذ  نييمالسإلا ؛

جتنُأ مالسإلل  ءيسُم  مليف  نع  ريراقت  بقع  قاطنلا  ةعساو  تاجاجتحا  نابإ  سنوت ، يف 

.(736) نيدلبلا نيب  تاقالعلا  يف  ريبك  روتف  ثودح  يف  بَّبست  ةدحتملا ، تايالولا  يف 

نم لعج  يذلا  رمألا  مهنمأ ، ىلع  اًفوخ  ةيكريمألا  ةرافسلا  مقاط  دارفأ  مظعم  بحُسف 

نواعتلا اًضيأ  ةدحتملا  تايالولا  َّقلتت  مل  ةيادبلا ، يف  .ةدعاسملا  تاردابم  ذيفنت  بعصلا 

ةيؤر دنعو  .ثداوحلا  يف  قيقحتلل  ةيسنوتلا  ةموكحلا  نم  هلمأت  تناك  يذلا  لماكلا 

نم اًريذحت  ةيجراخلا  ةرازو  تردصأ  رارقتسالا ، مدعو  باهرإلا  ّيشفت  ةفاح  ىلع  سنوت 

ماع 2014 ىتح  اًيراس  ريذحتلا  لظو  سنوت ، ىلإ  ةصاخلا  تالحرلا  عجشي  ال  رفسلا 

دض تامجهلا  بايغ  نم  مغرلا  ىلع  ديدجلا ) يسنوتلا  روتسدلا  ىلع  تيوصتلا  دعب  )

ةيروس ثداوحلا يف  ةنميه  عمو  ةرتفلا ، هذه  يفو  .دالبلا  يبسنلا يف  رارقتسالاو  بناجألا 

لايح ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  نأ  ادب  نييكريمألا ، ةسايسلا  عانص  دهج  ىلع  رصمو 



.مامتهالا مدع  وحن  ةديازتم  ةروصب  هجتت  سنوت 

ددع لايتغا  ثدحأ  ثيح  سنوت ، ىلع  اًبعص  ةرافسلا  ىلع  موجهلل  يلاتلا  ماعلا  ناك 

؛ ةضهنلا بزحو  ةيناملعلا  تاعامجلا  نيب  ةقث  ةمزأ  نيزرابلا  نييناملعلا  نييسايسلا  نم 

ددع ادبو يف  ماع 2012 . تاباختنا  دعب  ةيفالتئالا  ةموكحلا  داق  يذلا  يمالسإلا  بزحلا 

نولوؤسملا لمعو  للشلاب ، ةَدّدهُم  سنوت  يف  ةديلولا  ةيطارقميدلا  نأ  تافطعنملا  نم 

، ةيوست ىلإ  لصوتلاب  نييسنوتلا  عانقإل  نييبوروألا  عم  بنج  ىلإ  اًبنج  ءودهب  نويكريمألا 

لعفب هتّكس  نع  يطارقميدلا  لوحتلا  راطق  جرخ  نيح  رصم  يف  ىرج  امم  نيرِّذحم 

سفنألا قشب  نويسنوتلا  لّصوت  امدنعو  ويلوي 2013 . زومت / يف  يركسعلا  بالقنالا 

داحتا اًصوصخ  يندملا ، عمتجملا  اهب  ماق  ةطاسو  نم  هب  سأب  ال  ردق  عم  قافتا -  ىلإ 

عضوم اًروتسد  اورّرمو  ةجرح -  لصافم  يف  ةضهنلا  ةكرح  نم  تالزانتو  لغشلا ،

ةروصب سنوت  لوحتلا يف  ىرخأ  ةرم  ةدحتملا  تايالولا  تنبت  عساو ، قاطن  ىلع  ةداشإ 

، يشونغلا دشار  ةضهنلا  ةكرح  سيئرو  ةعمج  يدهم  ءارزولا  سيئر  لبقُتساف  ، (737) ةلماك

نطنشاو يف اوراز  امدنع  لاطبألا  لابقتسا  نيزرابلا ، نييسنوتلا  نييسايسلا  نم  امهريغو 

ةيداصتقالا تادعاسملا  نم  ةديدج  ةمزحب  ةدحتملا  تايالولا  تدهعتو  ماع 2014 ، عيبر 

معدلاب ةديدج  تادهعتو  رالود  نويلم  ةميقب 500  ديدج  ضرقل  تانامض  لمشت 

ام ماع 2014  ىلإ  ماع 2011  نم  ةدحتملا  تايالولا  تمّدق  ًالامجإ ، . (738) ةدعاسملاو

و100 لاكشألا ، ةددعتم  ةرشابم  ةيداصتقا  ةدعاسم  رالود  نويلم  نم 300  برقي 



.ةيركسع تادعاسم  رالود  نويلم 

مامتها ديكأتلاب  ايحأ  ديدج  روتسد  ةباتك  يف  سنوت  حاجن  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نكل 

اذه هب  يدؤيس  يذلا  ّدحلا  اًمامت  حضاولا  ريغ  نمف  سنوت ، لوحتلاب يف  ةدحتملا  تايالولا 

اهتابلط يفف  ديعبلا ؛ دمألا  ةدحتملا يف  تايالولا  ةسايس  ةمادتسم يف  تاريغت  ىلإ  مامتهالا 

اًصقن يف يناعت  سنوت  ةيكريمألا  ةرادإلا  تكرت  ماع 2015 ، ةينازيم  نأشب  سرغنوكلا  ىلإ 

سنوتف اهليومتو ؛ ةقطنملا  يف  ىرخأ  نادلب  لايح  ةرادإلا  باطخب  ةنراقم  اًيبسن  ليومتلا 

وهو ايقيرفأ ، لامشو  طسوألا  قرشلا  يف  ةيكريمألا  تادعاسملل  ٍقلتم  ربكأ  عسات  ّدعُت 

عِّقو يذلا  عيرشتلا  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُي  . (739) ةروثلا لبق  هلغشت  تناك  يذلا  هسفن  عقوملا 

نم ةلومأملا  حنملا  ةمئاق  نم  سنوت  فذح  لوعفم  هل  ناك  رياني 2014  يناثلا / نوناك  يف 

قطانمو رصمو  قارعلاو  ايبيلو  ةيروس  تناك  اّملو  (. MCC)(740) ةيفلألا » يدحت  ةسسؤم  »

، نييكريمألا ةسايسلا  عانص  هابتنا  ىلع  اهذاوحتسا  سنوت يف  محازت  ىرخأ  ةيميلقإ  تامزأ 

مخزلا ةيعضو  وحن  لعفلاب  ىشالتي  امبر  روتسدلا  ةباتكب  طاحأ  يذلا  ةسامحلا  لباو  نإف 

.تاقالعلل يلآلا 

ةطلسلا مه يف  نم  برق  ءاقبلا  رصم :  2 -
ِتايالولا كرابم  ينسح  علخ  ىلإ  تدأ  يتلا  اًموي  رشع  ةينامثلا  ةضافتنا  تعضو 

ةلئاهلا ةيملسلا  دوشحلا  معد  مأ  اًماع ، هعم 30  تفلاحت  نم  معد  اهيلعأ  قزأم : ةدحتملا يف 



دعب نييكريمألا ؟ بولق  ىلع  ةزيزعلا  ميقلا  يهو  ةيداصتقالا ، صرفلاو  ةيرحلاب  ةبلاطملا 

نيرهاظتملا بناج  ىلإ  فقي  هنأ  امابوأ  سيئرلا  حضوأ  ددرتلا ، نم  كلذ  وحن  وأ  عوبسأ 

نييركسعلا ةداقلا  رابك  ميمصت  لعفب  اًريثك  لهسأ  حبصأ  يذلا  رارقلا  وهو  كرابم ، دض 

.مهب ةصاخ  بابسأل  كلذو  لثامم ، وحن  ىلع  فرصتلا  ىلع  رصم  يف 

ةدحتملا تايالولا  ترثعت  ام  اًبلاغ  كرابم ، ةحاطإ  تبقعأ  يتلا  ةبرطضملا  ماوعألا  يف 

ظافحلا ةلواحم  وه  اًتباث ، يقب  اًدحاو  اًبناج  نكل  رصم ، هاجت  اهتسايس  ةنقيتم يف  ريغ  تدبو 

تايالولا ترمثتسا  ثيح  شيجلا ، اميس  الو  ةيموكحلا ، تاهجلا  عم  ةقيثو  تاقالع  ىلع 

ةيفاكلا دراوملا  ىلإ  راقتفالا  ببسبو  .ةمرصنملا  ةعبرألا  دوقعلا  ىدم  ىلع  ريثكلا  ةدحتملا 

دشح دهج  لثم  ةدحتملا ، تايالولا  ةسايس  نم  ىرخأ  بناوج  اًضيأ  ترثعت  عانتقالاو ،

ةيلمعللو رطخلل ، ضّرعملا  يندملا  عمتجمللو  برطضملا ، رصم  داصتقال  معدلا 

اذه و2013   2011 يماع نيب  تادعاسملا  عيزوت  ةيفيك  تبثُتو  .ةديلولا  ةيطارقميدلا 

لدعمب ةداوه  الب  ةيركسعلا  تادعاسملا  ترمتسا  نيح  يفف  ةسوملم ؛ ةفصب  فالتخالا 

مامأ ةبوعص  ةمث  تناك  ماع 2013 ، فصتنم  ىتح  رالود  رايلم  غلب 1.3  يونس 

.اًيونس ةيداصتقالا  تادعاسملا  نم  رالود  نويلم  ىتح 250  عيزوت  ةدحتملا يف  تايالولا 

دوجو مدع  هدسفأ  رصم  يف  يراجلا  لوحتلل  ربكأ  يداصتقا  معد  راهظإل  دهجلا  نإ 

نواعتلا جذامن  رييغتل  يرصملا  شيجلا  ةمواقمو  ةدحتملا ، تايالولا  يجيتارتسا يف  ريكفت 

ةيجراخلا ةريزو  تعّقو  ماع 2011 ، سرام  راذآ / ةرهاقلا يف  ىلإ  اهترايز  لبقف  .ةخسارلا 



ةئراطلا تادعاسملا  نم  رالود  نويلم  ةميقب 150  ةمزح  لجع  ىلع  نوتنيلك  يراليه 

تراثأ ةحنم  يهو  رصمل ،) لصألا  ةصصخم يف  تناكو  اهتلودج  تديعأ  لاومأ  اهمظعم  )

اهتلآض ىلإ  اًرظن  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  سلجملا  اهسأري  يتلا  ةيلاقتنالا  ةموكحلا  بضغ 

.اهنيوكتو

كرابم ماظن  اهبصنمب يف  ةظفتحملا   ) اجنلا وبأ  ةزياف  يلودلا  نواعتلا  ةريزو  تضرتعا 

ةدعاسمل صصُخ  رالود  نويلم  غلبم 65  ىلع  اًديدحت  شيجلا ) نم  اهبرقب  ةفورعملاو 

دهعملا  » لثم ةيكريمأ ، تامظنم  نم  نطابلا  نم  حنم  وأ  تاقفن  همظعم  يندملا ، عمتجملا 

تضرتعا ام  اًبلاغو  ةيرحلا .» تيب  و« يلودلا » يروهمجلا  دهعملا  و« ينطولا » يطارقميدلا 

ةموكحلل ةضراعم  تامظنم  ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  اهمدقت  ةدعاسم  ّيأ  ىلع  اجنلا  وبأ 

هذه لثم  نع  ًامئاد  ةموكحلا  غلبت  تناك  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ةقيقح  نم  مغرلا  ىلع  )

ةموكحلا نذإ  ىلع  لوصحلا  اًينوناق  ةمزلُم  تناك  ةيرصملا  تامظنملا  نأ  نع  ًالضف  حنملا ،

.(741) ةموكحلا اًينوناق  صخت  ةيداصتقالا  تادعاسملا  عيمج  نأ  ةدكؤم  اهلوبقل ،)

نإ ًالئاق  ةدعاسملل ، ةيرهوج  رثكأ  اًضرع  امابوأ  سيئرلا  مّدق  ويام 2011 ، رايأ / يف 

.ةيرصملا ةموكحلا  نع  نويدلا  ءبع  فيفختل  رالود  رايلم  مدقتس  ةدحتملا  تايالولا 

كلذبو ماوعأ ، ةثالث  ىدم  ىلع  تادعاسملا  هذه  ميلست  ةدحتملا  تايالولا  تحرتقاو 

، كََرش كانه  ناك  نكل  .اًيونس  رالود  نويلم  وحن 330  غلبت  تاعوفدم  نم  رصم  يفعت 

دقعت نأ  يأ  نويد ، ةلدابم  ةروص  ءافعإلا يف  نوكي  نأ  تدارأ  ةدحتملا  تايالولا  نأ  وهو 



دنع ةلضفم  ميلعتلا  جمارب  تناك   ) قفنُتس يتلا  لاومألا  نأشب  ةيرصملا  ةموكحلا  عم  اًقافتا 

(. ةدحتملا تايالولا 

فيص تاقالعلا يف  نأ  ىلإ  ريبك  دح  ىلإ  كلذ  دوعيو  ّطق ، ثدحت  نويدلا مل  ةلدابم  نكل 

تاقالع اهتقبس  طورشلا ،) ىلع  ضوافتلا  اهيلع  ناك  يتلا   ) اجنلا وبأ  عم  ماع 2012 ،

تادعاسملل ةينلع  داقتنا  ةلمح  اجنلا  وبأ  تأدب  امدنع  ماع 2011 ، فيص  يف  ةرتوتم 

ةسايسلا يف  لخدتتو  يرصملا ، نوناقلا  كهتنت  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ةيعّدم  ةيكريمألا ،

ةغلابلا 150 ةئراطلا  تادعاسملا  ةمزح  نم  رالود  نويلم  حنم 65  لالخ  نم  ةيلحملا 

نم ةحضاو  ةقفاومبو  .ةموكحلا  اهرصح يف  نم  ًالدب  ةيموكح  ريغ  تامظنمل  رالود  نويلم 

تبهذ سيئرلا ،) تاطلسب  عتمتي  ناكو  اهنّيع  يذلا   ) ةحلسملا تاوقلل  ىلعألا  سلجملا 

ىلإو ةيئاضق ، ىوعد  عفر  ىلإ  ىضفأ  ام  قيقحت ، ءارجإب  تبلاطو  كلذ  نم  دعبأ  اجنلا  وبأ 

ريغ تامظنملا  نم  ددع  اهبقع  يف  قلغُأ  ربمسيد 2012 ، لوألا / نوناك  رخآ  يف  ةلمح 

.رمألاب ةينعملا  ةيموكحلا 

ةيموكحلا ريغ  تامظنملا  ةيضق  ةيفلخ  ىلع  رمتسملا  رتوتلا  نم  مغرلا  ىلع 

ةطبترملا ناسنإلا  قوقحل  ةرمتسملا  تاكاهتنالا  دض  رصم  يف  ةدعاصتملا  تاجاجتحالاو 

نم اًيباجيإ  اًفقوم  ةدحتملا  تايالولا  تذختا  ةحلسملا ، تاوقلل  ىلعألا  سلجملا  مكحب 

رياني يناثلا / نوناكو  ربمسيد 2011 ، لوألا / نوناك  ترج يف  يتلا  ةيباينلا  تاباختنالا 

رثكألا تاباختنالا  اهنأ  عساو  قاطن  ىلع  دقتعُي  ناك  ام  ىلإ  ةريبك  ةبقارم  تاثعب  تلسرأو  ، 2012



تدهعتو نيبختنملا ، نيسلجملا  يثلثب  نويمالسإلا  زاف  امدنعو  .دوقع  ذنم  دالبلا  ةيرح يف 

( نييلاربيللاو نييناملعلا  نييسايسلا  ءادأ  نم  لمأ  ةبيخب  اًعبط  ةباصملا   ) ةدحتملا تايالولا 

.نويرصملا نوبخانلا  هراتخي  صخش  يأ  عم  لمعلاب 

نأ دعب  وينوي 2012  - ناريزح / يف  تارتوتلا  تدعاصت  امدنع  هباشم ، وحن  ىلع 

ردصأو ةينف ، بابسأل  نويمالسإلا  هيلع  نميهي  يذلا  ناملربلا ، ايلعلا  ةمكحملا  تّلح 

ةعساو ةيسايس  تاطلس  هسفن  يطعي  اًيروتسد  اًموسرم  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  سلجملا 

ناوخإلا حشرم  زوف  لامتحا  ترهظأ  يتلا  ةيسائرلا  تاباختنالا  نم  ىلوألا  ةلوجلا  دعب 

ةيلمع تعجش  اهنكل  ةموتكم  اهتاداقتنا  ةدحتملا  تايالولا  تقبأ  يسرم -  دمحم  نيملسملا 

ةيكريمألا حلاصملل  اًمومع  ةيداعم  ةكرح  نم  يتآلا  يسرم ، زوف  لّكشو  .ةفيظن  ةيباختنا 

عم لمعتس  اهنأ  ىرخأ  ةرم  تنلعأ  يتلا  ةيكريمألا  ةرادإلل  اًيدحت  ةقطنملا ، ةيليئارسإلاو يف 

.نوبخانلا هراتخا  صخش  ّيأ 

/ يناثلا نيرشت  ىلإ  وينوي  ناريزح / نم   ) يسرم ةسائر  نم  لوألا  ماعلا  فصن  ناك 

نسح تابثإل  اًقاش  اًدهج  ناوخإلاو  سيئرلا  هيف  لذب  لسع ، رهش  ةرتف  ربمفون 2012 )

ماقف .ةدحتملا  تايالولا  كلذ  يف  امب  يلودلا ، ماعلا  يأرلاو  يرصملا  روهمجلا  مامأ  ةينلا 

ةفورعملا  ) ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  ىلإ  ةرايزب  ءادتبا  ةيلودلا ، تالحرلا  نم  ددعب  يسرم 

هداقتناب هيفيضم  قنح  يسرم  راثأ  ثيح   ) ناريإ ىلإ  مث  ناوخإلا ،) ةعامج  لايح  دوربلاب 

ءاضعأ ضعب  عم  ةقفص  دقعو  .نيصلاو  ابوروأ  ىلإ  مث  يروسلا ،) ماظنلا  مهمعد  ًانلع 



دهعلا ميدقلا  عافدلا  ريزو  يواطنط  اهبجومب  شّمه  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  سلجملا 

ناك يذلا  يروتسدلا  نالعإلا  ىغلأو  اًيبسن ، فورعملا  ريغ  يسيسلا  حاتفلا  دبع  ةحلصمل 

يسرم رهظأ  ربمفون  يناثلا / نيرشت  يفو  .هردصأ  دق  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  سلجملا 

ىلع ضوافف  ةديفم ، نوكت  نأ  نكمي  ةيمالسإلا  هتاقالع  نأ  ليئارسإو  ةدحتملا  تايالولل 

.(742) ةيملاع ةداشإب  يظحو  سامح ، ةكرحو  ليئارسإ  نيب  رانلا  قالطإل  فقو 

وحن ىلع  دودحلا  زواجتب  ةرشابم  ةزغ ، يف  يسامولبدلا  هحاجن  دعب  ماق  يسرم  نكل 

هبجومب رطيس  يذلا  صاخلا  يروتسدلا  هنالعإ  ردصأف  ةيلخادلا ، ةسايسلا  يف  يثراك 

يذلا ءاضقلا  مامأ  ةلءاسم  يأ  قوف  هسفن  عضوو  روتسدلل ، برطضم  غوص  ةيلمع  ىلع 

ةيسايسلا تاعامجلا  تّدرو  . (743) روهش ذنم  هعم  ذوفن  عارص  ناوخإلا يف  ةعامج  تناك 

رصقلا مامأ  عيباسأ  ىدم  ىلع  ترهاظتو  ةيسيسأتلا  ةيعمجلا  تعطاقف  بضغب ، ةيناملعلا 

كلذ بقعأ  .ةيشحو  ةوقب  يسرم ، نم  هيجوتب  ةطرشلا ، تاوق  اهيلع  تّدرو  يسائرلا ،

ةيناملعلا بازحألا  نم  ةيمانتم  ةعومجمو  ةهج ، نم  هراصنأو  يسرم  نيب  رتوتلا  نم  روهش 

لكشب تلوحت  ىرخأ ، ةهج  نم  نيدرمتملا  نييطارقوريبلا  نيفظوملاو  بابشلا  راوثلاو 

ةانقلا يف ندمو  ديعسروب  ترج يف  يتلا  كلت  لثم  ةفينع  تامادصو  تارهاظت  ىلإ  يرود 

سرام 2013. راذآو / رياربف  طابش /

عيمج ىلع  ظافحلا  اوعاطتسا  مهنأ  ةيادبلا  يف  مهّرس  نيذلا  نويكريمألا  نولوؤسملا 

قفاوتت اهنأ  اودجو  ىتح  لب   ) يسرم ةموكح  عم  ةدحتملا  تايالولل  ةيساسألا  حلاصملا 



ةجيتن للشلاب  نوباصيس  مهنأ  ةلهو  لوأ  ادب  ةيداصتقا ) تاحالصإ  ىلإ  ةجاحلا  عم  اًيبسن 

عانقإ دارفنا ، ىلعو  بأدب ، نويكريمألا  نولوؤسملا  لواح  .يمانتملا  بارطضالا  اذه 

نييناملعلا عم  طسو  ّلح  ىلإ  لصوتلاب  نيملسملا ) ناوخإلا  ةعامج  يف  نيرخآو   ) يسرم

ةررقملا ةيباينلا  تاباختنالا  ءارجإ  دعاوقو  ءاضقلا  ةيلالقتسا  لثم  ةسيئرلا ، اياضقلا  نأشب 

ةميكحلا ريغ  تاوطخلل  ينلع  داقتنا  ّيأ  رادصإ  اوبنجت  مهنكل  ماع 2013 ، فيرخ  يف 

اًيكريمأ ًالوؤسم  نأ  ةجرد  ىلإ  قلقلا  دعاصتو  . (744) يسرم اهذختا  يتلا  ةيطارقميدلا  ريغو 

ماع عيبر  يف  ةدع  تارم  ةرهاقلا  ىلإ  رفاس  زنريب ، ليب  ةيجراخلا  ريزو  بئان  وه  اًزراب ،

سلجم لادبتسا  اهنأش  نم  ةيوست  ىلإ  لصوتلل  ةلواحم  يف  نييبوروأ ، نيثوعبم  عم  لمعو  ، 2013

، ةسيئر ةيناملع  تايصخش  مضي  رخآ  ٍسلجمب  يسرم  هنّيع  يذلا  يبعشلا  ريغ  ءارزولا 

.ىودج نود  نم  ناك  هلك  كلذ  نكل 

يف 30 يسرمل  ةضهانم  ةمخض  تارهاظت  كلذ -  الت  يذلا  يسايسلا  لازلزلا 

ةداعتسال زهاج  هنأ  ديفي  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  سلجملا  نم  نالعإ  مث  وينوي  ناريزح /

هيف نلعأ  ويلوي  زومت / يف 3  يركسعلا  بالقنالا  ّمث  نمو  عضولا ، طبضو  ةرطيسلا 

رابتخا ىوقأ  ىلإ  يدؤي  نأ  هنأش  نم  ناك  تَّقوم -  سيئر  نييعتو  يسرم  علخ  يسيسلا 

لغاه يكريمألا  عافدلا  ريزو  ىرجأف  .دوقع  ذنم  رصمو  ةدحتملا  تايالولا  نيب  تاقالعلل 

يسيسلا كسمتي  نأ  ةيادبلا  يف  اًحرتقم  يسيسلا ، عم  ةيفتاهلا  تاملاكملا  تارشع 

، يسرم لزع  درجم  نم  ًالدب  ةركبم  ةيسائر  تاباختنا  يرُجيو  ةيطارقميدلا ، تاءارجإلاب 



اومّظن نيذلا  يسرمل  نيديؤملا  نيجتحملا  فالآ  عم  فطلب  لماعتلا  ىلع  اًقحال  هثحو 

رهاظتم يف وحن 1000  لتقم  قيقحتلا يف  ىلع  هثح  امك  ةرهاقلا ، تاماصتعاو يف  تاريسم 

نويكريمأ نولوؤسمو  لغاه  بلاط  امك  .سطسغأ  بآ / يف 14  ةيودعلا  ةعبار  ناديم 

ةليسو داجيإبو  يطارقميدلا ، راسملا  ىلإ  رصم  ةداعإب  اًراركتو  اًرارم  يسيسلا  نورخآ 

يسيسلا ىَّقلت  ةحاتملا ، تاياورلل  اًقفوو  .ةيسايسلا  ةايحلا  ناوخإلا يف  ةعامج  جامدإ  ةداعإل 

.اهمظعم وأ  اهلك ، ةدحتملا  تايالولا  حئاصن  لهاجت  هنكل  تاملاكملا ،

قيبطت راس : ريغ  اًرايخ  نطنشاو  يف  نويكريمألا  نولوؤسملا  هجاو  ءانثألا ، هذه  يف 

اًبختنم ًاميعز  حاطأ  يذلا  شيجلا  نع  تادعاسملا  عطق  يضتقي  يذلا  يلاحلا  نوناقلا 

نوثدحتملا برهت  عيباسأ ، لاوطو  .بالقنالا  معدي  نم  رهظمب  روهظلا  وأ  اًيطارقميد ،

اًديدحت نكل  مأ ال ، اًبالقنا  يسرم  ةحاطإ  تناك  نإ  لاؤسلا  نم  ةدحتملا  تايالولا  مساب 

تادعاسملا نم  ةسيئر  دونب  ميلست  قيلعت  أدب  سطسغأ  بآ / يف  ةريزغ  ءامد  ةقارإ  دعب 

ةيركسع تابيردت  تيغلُأ  امك  تابابدو ، يشتابأ ،» و«  «F - 16» تارئاط لثم  ةيركسعلا ،

« نأ .نأ  .يس   » ةطحم عم  ةلباقم  يف  امابوأ  سيئرلا  لاقو  .اًقبسم  ةطَّطخم  تناك  ةكرتشم 

، رصم عم  داتعملاك » لمعلا   » ًانكمم داع  ام  هنأ  ماع 2013  سطسغأ  بآ / يف  ةينويزفلتلا 

نإف نييرصملا ، ةداقلا  تافرصت  يف  ريثأتلا  ةدحتملا  تايالولا  عطتست  مل  ول  ىتح  هنأو 

هذه لثمب  موقت  ةموكحب  طابترالا  ةدحتملا  تايالولل  نكمي  له  حبصأ : حورطملا  لاؤسلا 

(745)؟ تاءارجإلا



قيلعت نم  مغرلا  ىلع  داتعملا ، يركسعلا  نواعتلا  قّلعت  رصم مل  نأ  برغتسملا  نم  ّلعل 

عَبَّتملا قيلحتلا  رمتساو  مئالملا ،) تقولا  يف  فنأتسُيس  هنأ  ةعقوتم  امبر   ) تادعاسملا

قرخت رصم مل  نأ  كلذ  ىلإ  فاضُي  .سيوسلا  ةانق  روبعو  ةيكريمألا  ةيركسعلا  تارئاطلل 

يف يليئارسإلا  يرصملا -  ينمألا  نواعتلا  رمتسا  لب  ليئارسإ ، عم  ةدهاعملا  دّمجت  مل  وأ 

تايالولا ىلع  اهبضغ  ةيرصملا  ةموكحلا  تسّفن  .يسرم  ةسائر  ناك يف  امك  لاح ، لضفأ 

ةيلاوملا ىرخألا  مالعإلا  لئاسوو  ةيمسرلا  مالعإلا  لئاسوف  ىرخأ ، قئارطب  ةدحتملا 

ناوخإلا ةعامج  ةدحتملا  تايالولا  معد  نع  ةلَّصفم  ةرماؤم  تايرظن  تعرتخا  شيجلل 

.ةدحتملا تايالولل  ةضهانملا  رعاشملا  تشّيجو  رصم ، فاعضإل  موعزملا  دهجلاو  نيملسملا 

هذه لثم  اهيف  ذختُت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يهو  تادعاسملل -  يئزجلا  قيلعتلا  راثأ 

مأ تادعاسملا  لاسرإ  ناك  اذإ  ّامع  نطنشاو  يف  ًالدج  دوقع -  لاوط  رصم  هاجت  ةوطخلا 

ءانثألا هذه  ثدح يف  .ةرهاقلا  تارارقلا يف  غوص  ريثأتلل يف  ةليسو  لضفأ  وه  اهبجح 

تناك يتلا   ) رطق تأطبأف  رصم ، ىلإ  تادعاسم  مدقت  يتلا  جيلخلا  لود  فقوم  رييغت يف 

ةكلمملا نأ  نيح  يف  اهتمرب ، اهبحست  مل  اهنكل  اهتدعاسم  ءاخسب ) يسرم  تدعاس  دق 

تارالودلا يف تارايلم  تمدق  تيوكلاو  ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلاو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا 

نيحناملا ءالؤه  دادعتسا  لازأو  .يركسعلا  مكحلل  اهتسامح  راهظإل  تادعاسم  ةغيص 

ًةدحاو اًيرهش ، تارالودلا  نم  ةدع  تارايلم  ىلإ  لصت  ةقوبسم  ريغ  ةجردب  رصم  ليومتل 

سلجملاو يسرم  عم  اهمادختسا  يلودلا  عمتجملا  لواح  يتلا  تاودألا  نم  ىرخأ 



ىلع ظافحلل  يلودلا  دقنلا  قودنص  نم  ضرق  ىلع  لوصحلا  ةجاح  يهو  يركسعلا ،

.اهيمدق ىلع  ةفقاو  ةموكحلا  ةينازيم 

ريراقت نطنشاو  ىلإ  تلصو  ماع 2014 ، نم  لوألا  فصنلاو  ماع 2013  رخآ  يف 

تامكاحملاو بيذعتلا ، ءارشتساو  فالآلا ، تارشع  لاقتعا  ةعساو -  عمق  ةلمح  نع 

دض لب  بسحف  ناوخإلا  ةعامج  دض  سيل  ةليوطلا ، ةيئاضقلا  ماكحألاو  ةيعامجلا 

يف ةبغرلا  نيب  ةقزمم  تّلظ  ةدحتملا  تايالولا  ةسايس  نكل  اًضيأ -  نييناملعلا  نيضراعملا 

علطم يفو  .دلبلا  اذهل  لبقتسملا  هلمحي  ام  نأشب  مؤاشتلاو  رصم  عم  تاقالعلا  ىلع  ظافحلا 

ريزو نم  تبلطو  ماعلا ، كلذل  تادعاسملا  مّظنت  يتلا  تاعيرشتلا  تردص  ماع 2014 ،

لاقتنالا ةيلمع  ةلصاومل  تاوطخ  نوذختي   » نييرصملا نيلوؤسملا  نأ  رارقإ  ةيجراخلا 

نأ نم  مغرلا  ىلع   ) قباس تقو  تقِّلُع يف  يتلا  تادعاسملا  ميلست  لجأل  يطارقميدلا »

داصتقالا وأ  دودحلا  نمأ  وأ  باهرإلا  ةحفاكمب  ةلصلا  تاذ  ىرخألا  تادعاسملا  ميدقت 

.(746)( هب اًحومسم  ّلظ  ةيطارقميدلل  جيورتلا  وأ 

لبقُتسا يف رمأ  وهو  وينوي 2014  - ناريزح / دالبلل يف  اًسيئر  يسيسلا  باختنا  عم 

ناكو .اًقّلعُم  ةيكريمألا  ةيركسعلا  تادعاسملا  نم  ريثك  لظ  ةسامح -  الب  نطنشاو 

، تادعاسملا فانئتسال  اًمومع  نيفهلتم  ةيجراخلاو  عافدلا  يترازو  يف  نولوؤسملا 

روتسدلا ىلع  ءاتفتسالا  يف  لثمتت   ) تاوطخ ذيفنتب  اهطبرو  كلذب  مايقلا  اولواحو 

نكل .يسرم  حيطُأ  امدنع  يسيسلا  اهنلعأ  يتلا  قيرطلا  ةطيرخ  ةيسائرلا ) تاباختنالاو 



ماكحأ لاثملا ، ليبس  ىلع  ناسنإلا -  قوقح  نع  ةيبلسلا  رابخألل  اًبيرقت  رمتسملا  قفدتلا 

يف نييساسأ  ءاضعأب  عفد  ويام 2014   - رايأ / يف  تنلعُأ  يتلا  ةيعامجلا  مادعإلا 

اًيفتاه امابوأ  سيئرلا  لصتا  .ثيرتلا  ىلإ  ضيبألا ، تيبلا  نع  ًالضف  سرغنوكلا ،

تدافأ ةملاكملل  ةينأتملا  ةءارقلا  نكل  هبصنم ، هيّلوتب  هتئنهتل  روهش  ذنم  ةرم  لوأ  يسيسلاب 

، كرتشملا مامتهالا  تاذ  اياضقلا  صخي  ام  يف  يسيسلا  عم  لمعلاب  امابوأ  دهعت  عم  نأ 

بعشلل ةيداصتقالاو  ةيعامتجالاو  ةيسايسلا  تاعلطتلا  معد  ةدحتملا  تايالولا  لصاوتس 

.ةيملاعلا هقوقح  ىلإ  ةفاضإ  يرصملا ،

ةصالخ
اهب تّدر  يتلا  ةنورملا  قيمع يف  رثأ  رصمو  سنوت  عم  ةدحتملا  تايالولا  تاقالعل  ناك 

سنوت ةدحتملا يف  تايالولل  اًيبسن  ةفيفخلا  ةمصبلاف  نيدلبلا ؛ تالوحتلا يف  ىلع  نطنشاو 

نأ ةقيقحو  .ةعضاوتم  نيبناجلا  الك  ىلع  تاعقوتلا  نوكت  نأ  تضتقا  ماع 2011 ، لبق 

ىلع تادعاسملا -  ةريبك يف  ةدايز  دشح  ىلع  ةرداق  رمألا  ةياهن  تناك يف  ةدحتملا  تايالولا 

لاوط ةقالعلا  راهدزا  ىلإ  تّدأ  ةيقيقحلا -  سنوت  تاجاح  نم  لقأ  تّلظ  اهنأ  نم  مغرلا 

سنوت ءاقب  ةقيقحف  حاجنلا ، لثم  حلفي  ءيش  .ةروثلا ال  دعب  ماعلا  فصنو  ماوعأ  ةثالث 

ىلع رثكأ  ريسيلا  نم  تلعج  ةريثكلا  تايدحتلا  نم  مغرلا  ىلع  يطارقميدلا  راسملا  ىلع 

نإ لوقلا  نكمي  ال  نيح  يفو  .اهيلإ  ةديدج  زفاوح  ميدقت  رّربت  نأ  ةدحتملا  تايالولا 



اهتافرصت نإف  نآلا ، ىتح  سنوت  لوحتلا يف  ةيلمع  اًيروحم يف  اًرود  تّدأ  ةدحتملا  تايالولا 

.ةتبلا ةرضم  ريغو  ةلدتعم  ةروصب  ةدِعاسم  تناك 

زجاعلا عضو  يف  رصم ، ةلاح  يف  ةدحتملا ، تايالولا  ترهظ  كلذ ، نم  ضيقنلا  ىلع 

ةديدج تاراسم  داجيإ  ىلع  ةرداق  ريغو  عساولا ، طارخنالا  نم  ةدع  ماوعأ  ثرإ  ببسب 

زيكرت كانه  ناك  كرابم  ةحاطإ  دعب  ىلوألا  مايألا  نأ يف  نم  مغرلا  ىلعو  .اًمدق  يضملل 

، مهب ةصاخلا  مهتسايسب  اًثيدح  نيلغشنملا  نييرصملا  نيب  ةدحتملا  تايالولا  رود  ىلع  ريبك 

ماع 2012، يف  اجنلا  وبأ  ةريزولا   ) نييرصملا نيلوؤسملا  نم  اًقحال  لوذبملا  دهجلا  نإف 

ماع 2013) بالقنا  دعب  ةفورعم  ريغ  ةيموكح  رداصمو  ةيمسرلا  مالعإلا  لئاسوو 

ةماع نيب  اهلّبقتل  اًدعتسم  اًروهمج  تقال  اهتاينو  ةدحتملا  تايالولا  تافرصت  كيكشتلل يف 

مدعو ُكابترالا  تاياورلا  هذه  ىّذغو  .ةدحتملا  تايالولا  ّكشلا يف  ىلإ  نيلاّيملا  نييرصملا 

تاءارجإلا تمعد  له  ةيكريمألا -  تاحيرصتلاو  تاءارجإلاب  اطاحأ  ناذللا  حوضولا 

؟ هدض بالقنالا  نأشب  اذامو  يسرم ؟ لايح  ةيطارقميدلا  ريغ 

، ةميلس لازت  ةيكريمألا ال  ةيرصملا -  ةقالعلا  تناك  وينوي 2014 ، ناريزح / لولحب 

نأ ًاملع  نّسحتت ، ىتم  اًحضاو  نكي  ملو  اًريثك ، ترتوت  نيبناجلا  الك  ىلع  رعاشملا  نكل 

ءاضفلا قالغإو  ةضراعملل  لصاوتم  عمق  دالبلا -  يسيسلا  هيف  لخدأ  يذلا  راسملا 

تايالولا تدقتعا  امب  هبش  يأ  لمحي  مل  ةيتلْوَّدلا -  ةيداصتقالا  تاسايسلاو  يسايسلا 

هسفن عازتنا  نيفرطلا  نم  يأل  نكمي  ال  .ءاخرلا  وأ  رارقتسالا  ققحيس  هنأ  ةدحتملا 



، ةيكريمألا تاّدعملا  ىلع  ريبك  ّدح  ىلإ  ةدمتعم  رصم  تلظ  امكف  امهجاوز ،»  » نم ةلوهسب 

امهالك رعش  امك  اهتارئاط ، قيلحت  نع  يلختلا  ةدّدرتم يف  ةدحتملا  تايالولا  تناك  كلذك 

تحبصأ ةقالعلا  نوك  ةقيقح  نإ  ةياهنلا ، .ةقطنملا يف  باهرإلا يف  دعاصت  لايح  قلقلاب 

ةدرجم اهنأ  رعشت  نيتموكحلا  نم  ًالك  تكرت  يركسعلا ، عباطلاب  ةلقثم  جردتم  وحن  ىلع 

عنقمو عجشم  ضرع  ميدقت  نع  اًمامت  ةزجاع  ةدحتملا  تايالولاف  فيكتلا ، تارايخ  نم 

اهنأ تعّدا  يتلا  ةيعامتجالا  ةلادعلاو  ةيرحلاو  زبخلا  يف  يرصملا  بعشلا  تاحومطل 

.اهمعدت



رشع نماثلا  لصفلا 
مكح نم  ةيكريمألا  ةرادإلا  فقوم 

يواعمجلا رونأ  سنوت ......  نييمالسإلا يف 
ًةحِوارم ةيبرعلا ، دالبلا  يسايسلا يف  مالسإلا  تاكرح  نم  نييكريمألا  فقاوم  تنيابت 

.ةعطاقملا ىلإ  ًالوصو  ةروانملا  دامتعاو  ةرواحملا  نالعإ  نيبو  لصاوتلاو ، رفانتلا  نيب 

بقع يف  نييمالسإلا  هاجت  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  تاسايس  نأشب  لدجلا  ديازت 

عطقلا ىلإ  ليمت  ىلوألا  ناتزراب ، ناتبراقم  ترهظف  ربمتبس 2001 ، لوليأ / ثداوح 11 

ىلع صرحت  ةيناثلا  و مهترصاحمو ، مهداعبتسا  ىلع  لمعتف  مهلئاصف ، فالتخا  ىلع  مهعم 

، مهبلاطم عم  لعافتلاو  مهتالوقم ، مهف  دصق  مهنم ، نيلدتعملا  عم  لصاوتلا  روسج  ّدم 

ةيداهجلا تاكرحلا  نم  ليدب  مهنأ  ىلع  مهميدقتو  يبرعلا ، عمتجملا  مهروضح يف  بيلغتو 

.نيدلا ةيلاغملا يف  تاعامجلاو 

تدبأ يتلا  تاكرحلا  زربأ  نم  ةيمالسإلا  ةيعجرملا  تاذ  ةيسنوتلا  ةضهنلا  ةكرح  ّدعُت 

نهارلا تاّدجتسم  بسحب  نيفرطلا  نيب  ةقالعلا  ترّوطتف  .اهب  اًمامتها  ةيكريمألا  ةرادإلا 

.هدعبو يبرعلا  عيبرلا  لبق  يبرعلا  عقاولاو  يسنوتلا 

ةروثلا لبق  ةضهنلا  ةكرح  نم  نطنشاو  فقاوم  دصر  ةساردلا  هذه  يف  لواحنس 

مكحلا يف ىلإ  اهلوصو  ثدح  عم  نييكريمألا  لعافت  تايفيك  دنع  فقنل  اهدعبو ، ةيسنوتلا 



ةضهنلا ةكرح  ةرادإ  تاراسم  نم  مهفقاوم  ىلإ  ةفاضإ  هنع ، اهيّحنت  ثدحو  سنوت 

.ةيلاقتنالا ةلحرملل 

؟ ةيسنوتلا ةضهنلا  ةكرحب  يكريمألا  مامتهالا  تايّلجت  يه  ام  - 

نيب لصاوتلا  تجتنأ  يتلا  ةيميلقإلا  تاّدجتسملاو  ةيلحملا  تايطعملا  يه  ام  - 

؟ ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولاو  سنوت  نييمالسإلا يف 

؟ سنوت مكحلل يف  نييمالسإلا  ةدايق  ةبرجت  عم  نويكريمألا  لعافت  فيك  - 

ةروثلا لبق  ةضهنلا  ةكرحل  يسايسلا  زجنملا  عم  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلعافت  فيك  - 

؟ اهدعبو

لوبق ىقلي  يذلا  يسايسلا  مالسإلا  جذومنأ  جاتنإ  ةضهنلا يف  ةكرح  تحجن  له  - 

؟ اذاملو نييكريمألا ؟

؟ هدعبو مكحلا  لبق  ةدحتملا  تايالولاو  ةضهنلا  ةقالع  ّريغت يف  يذلا  ام  - 

.ةقرولا هذه  انرظن يف  رادم  اهريغو  ةلئسألا  هذه  لّثمت 

ةيعوضوملا تاساردلا  ةردن  اهمهأ  لعلو  ثحبملا ، اذه  رظنلا يف  ىلإ  ةدع  ٍعاود  انتعفد 

ةّينهار امك  ةضهنلا ، ةكرحو  ةيكريمألا  ةرادإلا  نيب  ةقالعلا  ملاعم  ءالجتساب  ةقّلعتملا 

عمقلا تناع  ةيمالسإ  ةيسايس  ةكرح  نم  نطنشاو  فقاوم  ميوقتب  قّلعتي  ثيح  عوضوملا ،

/ لوألا نوناك  تماق يف 17  يتلا   ) ةروثلا دعب  مكحلا  تّلوتو  ةدبتسملا ، ةلودلا  دهع  يف 



انتبغر ىلإ  ةفاضإ  رياني 2011 ،) يناثلا / نوناك  ةياغ 14  ىلإ  تلصاوتو  ربمسيد 2010 

يسايسلا مالسإلا  لخاد  يف  لادتعالا  رايت  ىّمسي  ام  نيب  ةقالعلا  تارّوطت  ّنيبت  يف 

.نيفرطلا نيب  رفانتلاو  لصاوتلا  تايفلخب  يعولاو  ةيكريمألا ، ةرادإلاو 

يخيرات يف لّوحت  ةطقن  لّثم  رياني 2011  يناثلا / نوناك  نم  رشع  عبارلا  خيرات  نأ  معزن 

اهتقالع ىوتسم  امك يف  اًمومع ، يبرعلا  ملاعلاو  اًصوصخ ، سنوتب  نطنشاو  ةقالع  ىوتسم 

، كلذل .صيصختلا  ةهج  ىلع  ةضهنلا  ةكرحبو  قالطإلا ، ةهج  ىلع  يسايسلا  مالسإلاب 

: يلي امك  ثحابم ، ةثالث  ةساردلا  ميسقت  انيأر 

نيب ةقالعلا  ملاعم  دصرن  يناثلا  يفو  زاجيإب ، ةضهنلا  ةكرح  فّرعن  لوألا  ثحبملا  يف 

ّمتهن ثلاثلا  يفو  رياني 2011 ، يناثلا / نوناك  لبق 14  ةضهنلا  ةكرحو  ةيكريمألا  ةرادإلا 

رياني 2011. يناثلا / نوناك  دعب 14  نيبناجلا  نيب  ةقالعلا  تاروطتب 

(747) زجوم فيرعت  ةضهنلا -  ةكرح  ًالوأ :
تايادب تذّختا يف  .ةيمالسإ  ةيعجرم  تاذ  ةيسنوت  ةيسايس  ةكرح  يه  ةضهنلا  ةكرح 

ةعامجلا  » اهسفن تّمس  ثيح  اًيوعد  اًعباط  و1979 ) يماع 1969  نيب   ) اهروهظ

(. ٍماحم  ) وروم حاّتفلا  دبعو  ةفسلف ) ذاتسأ   ) يشونغلا دشار  نم  لك  اهسّسأو  ةيمالسإلا ،»

ةهجاومو ةيمالسإلا  ةيبرعلا  ةيوهلا  ىلإ  رابتعالا  ةداعإ  ىلإ  اهسيسأت  دنع  ةعامجلا  تفده 

.لالقتسالا ةلودل  ةيبيرغتلا  ةعزنلا 



ةكرح سيسأت  نلعُأ  ثيح  يسايس ، بزح  ىلإ  تاينينامثلا  ةيادب  عم  ةعامجلا  تلّوحت 

مكحلا ماظن  اهتضراعم  نع  تبرعأو  وينوي 1981 ، ناريزح / يف 6  يمالسإلا » هاجتالا  »

تقولا كلذ  يف  تضفر  ةيسنوتلا  تاطلسلا  نكل  ةيملس ، ةقيرطب  لمعلا  يف  اهتبغرو 

يف تردصأ  امك  نوجسلا ، يف  اهعابتأو  اهتداقب  تّجزو  ينوناقلا ، لمعلا  ةصخر  اهحنم 

يلع نب  نيدباعلا  نيز  لارنجلا  لوصو  دعب  .مادعإلاب  ًامكح  يشونغلا  دشار  اهميعز  ّقح 

ّدمو اهعابتأو ، ةكرحلا  زومر  نع  جرفُأ  ربمفون 1987 ) يناثلا / نيرشت   7  ) مكحلا ىلإ 

قاثيملا  » تعّقوف يماع 1987 و1989 ؛) نيب   ) ةزيجو ةرتف  اهعم  لصاوتلا  روسج  ماظنلا 

تزاف بـ ةّلقتسم  مئاوق  تحت  ةيعيرشتلا  تاباختنالا  تكراشو يف  (، 1989 « ) ينطولا

اهسفن تّمسف  رياربف 1989  طابش / اهمسا يف  ةكرحلا  تّريغو  .تاوصألا  نم  ةئملا  13 يف 

ىلع بازحأ  ةماقإ   » عنمي يذلا  بازحألا  نوناقل  كلذب  ةبيجتسم  ةضهنلا ،» ةكرح  »

ةيادب يلع  نب  ماظنب  اهتقالع  ترّتوتو  .ينوناقلا  لمعلا  ّقحب  ظحت  اهنأ مل  الإ  ينيد ،» ساسأ 

سيئرلا لايتغاو  ماظنلا  بلقل  طيطختلابو  فنع ، لامعأ  ريبدتب  تمُهتاف  ماع 1990 ، نم 

راصنأل لاصئتسا  ةلمح  تقولا  كلذ  ذنم  ةينمألا  ةزهجألا  تنشو  (. 1991  ) يلع نب 

دوجو كلذب  رسحناف  1990 - 2000 ؛)  ) ماوعأ ةرشع  ىدم  ىلع  تّرمتسا  ةكرحلا 

تفّثك ةكرحلا  نكل  .يفانملاو  نوجسلا  نيب  اهراصنأ  عّزوتو  يسنوتلا ، لخادلا  ةعامجلا يف 

يف ماع 2005  يف  تلخدو  دالبلا ، جراخ  يف  يسايسلاو  يبلطملاو  يقوقحلا  اهطاشن 

اهيلع قلطُأ  ةّيسايس  ةئيه  راطإ  يف  يلع ، نب  ماظن  ضراعت  ةيناملع  بازحأ  عم  فلاحت 

«. تايرحلاو قوقحلل  ربوتكأ  ةئيه 18  »



نوناك يف 14  يلع  نب  رارفو  ربمسيد 2010 ، لوألا / نوناك  ةروث 17  عالدنا  دعب 

تلصحو ينلعلا ، لمعلا  ىلإ  يّرسلا  لمعلا  نم  ةكرحلا  تلقتنا  رياني 2011 ، يناثلا /

سلجملا تاباختنا  يف  تزافو  سرام 2011 .) راذآ /  1  ) ينوناقلا لمعلا  ةصخر  ىلع 

نم اًدعقم   89  ) دعاقملا نم  بيصن  ربكأب  ربوتكأ 2011 ) لوألا / نيرشت   23  ) يسيسأتلا

نوناك نيب   ) فينو نيماع  ىدم  ىلع  يلاقتنالا  مكحلا  ةرادإ  تّلوتو  اًدعقم .) عومجم 217 

امهلالخ تلّكش  ماع 2014 ) رياني  يناثلا / نوناكو  ماع 2011  ربمسيد  لوألا /

تعمجو ضّيرعلا ، يلع  ةدايقب  ةيناثلا  يلابجلا و يداّمح  ةدايقب  ىلوألا  نيتيفالتئا ، نيتموكح 

لجأ نم  رمتؤملا   ) نييناملع نيبزح  ىلإ  نومتني  نيرخآو  ةكرحلا  نم  ءارزو  نيب  امهاتلك 

ةضهنلا ةكرح  تّلخت  تايرحلاو .) لمعلا  لجأ  نم  يطارقميدلا  لّتكتلاو  ةيروهمجلا 

/ يناثلا نوناك  ةعمج يف 27  يدهم  ةدايقب  طارقونكت  ةموكح  ةدئافل  مكحلا  نع  اهؤافلحو 

/ لوألا نيرشت   5  ) ينطولا راوحلا  طورش  ةكرحلا  لوبق  بجومب  كلذو  رياني 2014 ،

ربوتكأ 2013).

ةيكريمألا ةرادإلا  نيب  ةقالعلا  يف  اًيناث :
ةضهنلا ةكرحو 

رياني 2011 يناثلا / نوناك  لبق 14 



رفانتلا روط   1 -
« يمالسإلا هاجتالا   » ةكرح ىلإ  نيمتنملا  دنعو  اًمومع ، نييمالسإلا  دنع  تخسر 

يبرغلاو يقرشلا  نيركسعملا  نيب  ةدرابلا  برحلا  ءانثأ  يف  اًيلاح ) ةضهنلا  ةكرح   ) اًصوصخ

ةدحتملا تايالولا  نأ  اهدافم  ةعانق  يضاملا -  نرقلا  نم  تاينيعستلاو  تاينينامثلا  يف  - 

ةيبرعلا ةقطنملا  ىلع  اهذوفن  طسب  مورت  ةنميهم  ةّوقو  ةيزاغ  اهنكل  ىمظع  ةلود  ةيكريمألا 

جذومنألا ريدصت  ىلع  لمعت  امك  اهيف ، يسايسلا  رارقلا  هيجوتو  اهتاورثب  راثئتسالاو 

ةيبرعلا تاعمتجملا  ىلإ  اًريكفتو  اًكولسو  ةغل  ةيكريمألا  ةايحلا  طمنو  يبرغلا  يراضحلا 

تّذغت . (748) ةدعاصلا ةراضحلل  يفاقثلا  وزغلا  ىّمسي  ام  راطإ  يف  كلذو  ةيمالسإلاو ،

اهّمهأ ّلعل  تايطعملا ، نم  ددع  نم  ةيكريمألا  ةرادإلا  نع  ةيبلسلا  ةيطمنلا  ةروصلا  هذه 

اهتضراعمو ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  عم  اهيطاعت  يليئارسإلا يف  بناجلا  ىلإ  نطنشاو  زايحنا 

نيب  ) نارهط ىلع  نيسح  مادص  برح  اهمعدو  (، 1979  ) ناريإ يمالسإلا يف  دوعصلا 

« ءارحصلا ةفصاع   » ةيلمع اّهنشو  سطسغأ 1988 ،) بآو / ربمتبس 1980  لوليأ /

(، رياربف 1991 طابش / رياني و28  يناثلا / نوناك  نيب 17   ) اهئافلح ةّيعمب  قارعلا  ىلع 

يطرشلاو ةمشاغلا  ةيركسعلا  ةوقلا  ةدحتملا  تايالولا  ةروص  سوفنلا  يف  ثروأ  ام 

تايالولا معد  ببسب  ةماتق  ةروصلا  تدادزاو  .ةيبرعلا  دالبلا  برغلا يف  حلاصمل  يماحلا 

، سنوت يف  امك  يمالسإلاو  يبرعلا  ملاعلا  لود  مظعم  يف  ةيروتاتكد  مكح  ةمظنأ  ةدحتملا 

ةقطنملا ماكح  نم  هئافلحو  ضيبألا  تيبلا  نيب  حلاصملا  فلاحت  ىّمسي  ام  راطإ  كلذو يف 



ةيدادبتسا ًامظن  اوسّركو  ةثارولا ، ليبس  ىلع  وأ  بالقنالا  ليبس  ىلع  مكحلا  اوّلوت  نيذلا 

تايالولا ةنطيش  يف  ةعمتجم  تايطعملا  هذه  تمهاس  .دوقع  ىدم  ىلع  ةقلغنم  ةيداحأ 

روفن ةجوم  يف  يمالسإلا -  هاجتالا  ةكرح  كلذ  امب يف  نويمالسإلا -  طرخناف  ةدحتملا ،

يف نيلايكمب  ليكت  اهنأل  يملاعلا » رابكتسالا   » ىوق نم  اهوّدعو  ةدحتملا  تايالولا  نم 

مكتحتو ةيبرعلا  ةيلومشلا  ةمظنألا  معدت  اهنأ  امك  نييليئارسإلاو ، نيينيطسلفلا  عم  اهلماعت 

امك يف ماع 1991 ) يف  تيوكلاو  قارعلا   ) ةيبرعلا ةينيبلا  تاعازنلا  ّضف  يف  برحلا  ىلإ 

يشونغلا دشار  ةنادإ  جردنت  نيسح .) مادص   ) ةقطنملا يف  اهتاسايس  ضراعي  نم  ةحازإ 

ببسب ةيكريمألا  ةرادإلا  هفقاوم  تنادو  راطإلا ، اذه  يف  قارعلا  ىلع  ءافلحلا  برح 

يف ناطيتسالا  ةرئاد  عاستا  ىلعو  لالتحالا  رارمتسا  ىلع  اهتوكسو  ليئارسإ  اهتاباحم 

ةيبرعلا نادلبلا  يف  ةيروتاتكدلا  ةلودلا  جذومنأ  اهتنداهم  امك  ةينيطسلفلا ، يضارألا 

.اًصوصخ سنوت  يفو  اًمومع ،

تاضارتعال اًريبك  اًمامتها  ةرتفلا  كلت  ةيكريمألا يف  ةدحتملا  تايالولا  رعت  مل  لباقملا ، يف 

لب ةقطنملا ، اهتاسايس يف  ىلع  اًصوصخ ، يمالسإلا  هاجتالا  ةكرحو  اًمومع ، نييمالسإلا 

يتايفوسلا داحتالا  كّكفت  نم  هيلإ  تلآ  امبو  ةدرابلا  برحلاب  ةبقحلا  كلت  يف  تلغشنا 

ثحبلاب رثكأ  اًينعم  ضيبألا  تيبلا  ناك  .يكارتشالا  ركسعملا  ةياهنو  نيلرب  رادج  طوقسو 

دالبلا حالصإلا يف  ةيلمع  َري يف  ملو  ةيقرشلا ، ابوروأ  ديدجلا يف  دهشملا  مدق يف  ئطوم  نع 

قوقح مارتحاو  ةيطارقميدلا  ةفاقث  رشنو  ةيسايسلا ، ةايحلا  نييمالسإلا يف  جامدإو  ةيبرعلا 



بلطم بّلغ  ذإ  ماع 2001)(749) ؛ دودح  ىلإ   ) ةرتفلا كلت  يف  هّلقأ  ةيولوأ ، ناسنإلا 

كيرشتو يقوقحلا  فلملا  يف  مّدقتلا  بلطم  ىلع  اهتيامحو  ةيكريمألا  حلاصملا  ةاعارم 

اًحوتفم بابلا   » ةيكريمألا ةرادإلا  تكرت  قايسلا ، اذه  .ماعلا يف  نأشلا  يبرعلا يف  نطاوملا 

«، نييمالسإلا عم  لماعتلا  بسنألا يف  ايجيتارتسالا  رّرقت  يك  ةمكاحلا  ةيبرعلا  ةمظنألل 

.(750) سبياب لييناد  ريبعت  بسحب 

ةبيقروب بيبحلا  قبسألا  سيئرلا  دهع  يف  ةيسنوتلا  ةلاحلا  يف  مكاحلا  ماظنلا  راتخا 

- 1987  ) يلع نب  نيدباعلا  نيز  عولخملا  سيئرلا  دهع  يف  امك  (، 1987 - 1956)

نويبيقروبلا يف ىأر  ذإ  ةيمالسإلا ؛ ةكرحلا  فلم  عم  يطاعتلا  ةينمألا يف  ةجلاعملا  جهن  (، 2011

«، ربكألا دهاجملا   » همّعزت يذلا  ثيدحتلا  عورشم  ىلع  اًرطخ  يمالسإلا  هاجتالا  ةكرح 

فيظوت بابسأ  دعبتسا  امك  ناكمإلا ، ردق  برغلا  ىلع  حاتفنالا  وحن  هاضتقمب  هّجتاو 

ةكرحلا نأب  مكاحلا  يروتسدلا  يكارتشالا  بزحلا  لّلعت  .يسايسلا  نأشلا  ةرادإ  نيدلا يف 

ةأرملا قوقح  معدو  ةثيدح  ةلود  ءانب  هدهج يف  دّدهت  اهنأب  ةبيقروب  عنقُيل  ةينيد ، ةيفلخ  تاذ 

ريزولا يلازم ، دمحم  تالواحم  نم  مغرلا  ىلعو  ةيسنوتلا .» ةّمألا   » ىّمسي ام  سيسأتو 

(، 1982  ) يمالسإلا هاجتالا  ةكرح  عم  راوحلا  روسج  ّدم  (، 1986 - 1980  ) لّوألا

اًمومع بابشلا  ةئف  فوفص  يف  ةعامجلا  ةيبعش  ديازت  ىلإ  سيئرلا  ةيشاح  نّطفت  نإف 

ىطسولا ةقبطلا  فوفص  يفو  ّلظلا  قطانم  اهراشتناو يف  اًصوصخ  تاعماجلا  يجيّرخو 

اهتقحالمو ةكرحلا  ةرصاحم  وحن  يبيقروبلا  ماظنلا  هّجوتب  لّجع  نيشّمهملاو ، ءارقفلا  نيبو 



نمز يف  كلذ  ناك  ماع 1981 .) تامكاحم   ) نوجسلا لخاد  اهعابتأو  اهتداقب  ّجزلاو 

عجارتو ةخوخيشلا ، ىلإ  اهنيح  ماظنلا  لآ  ذإ  هل ، ضراعم  ّلك  نم  ةبيقروب  هيف  سّجوت 

دحاولا بزحلا  ماظن  ىلع  يبعشلا  جاجتحالا  تاكرح  تديازت  امك  ذقنملا ،» ميعزلا   » قيرب

ليكنتلا لّثم  ماع 1984 .) زبخلا يف  ةضافتناو  ماع 1978  لغشلا يف  داحتا  عم  ةهجاوملا  )

هيف تناك  رصع  يف  مامألا ، ىلإ  بورهلا  لاكشأ  نم  ًالكش  ةرتفلا  كلت  يف  نييمالسإلاب 

داسو نيتدودحم ، سنوت  يسايسلا يف  نأشلل  ةيبرغلا  ةيقوقحلا  ةعباتملاو  ةيمالعإلا  ةيطغتلا 

ةلواحمو دادتما  ةيمالسإلا » ةوحصلا   » نإ لئاقلا  عابطنالا  ةيكريمألا  ةرادإلا  دنع  كاذنيح 

بـ اهتتعنو  ءادعلا  نطنشاو  تبصان  يتلا  ةيناريإلا  ةيمالسإلا  ةروثلا  عورشم  ريدصت 

ةيمالسإلا تاكرحلا  ىلإ  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  ترظن  كلذل  ربكألا .» ناطيشلا  »

يف يمالسإلا  هاجتالا  ةكرح  ةرظنلا  هذه  تلمشو  رذحلاو ، ةبيرلا  نيعب  ةيجاجتحالا 

عم مالسلا  قافتا  ماربإ  دعب  ةقطنملا  يف  نييمالسإلا  نم  فقوملا  اذه  مّعدتو  .سنوت 

نيرشت  6  ) تاداسلا رونأ  لايتغا  ىلع  مهمادقإو  ماع 1979 ) ديفيد يف  بماك   ) ليئارسإ

تارّوطت ةعباتم  ىلع  ةيكريمألا  ةرادإلا  صرحت  مل  كلذ  نم  ربوتكأ 1981 .) لوألا /

اًيلخاد اًنأش  كلذ  تّدع  لب  ةيمالسإلا ، تاعامجلاو  مكاحلا  يبرعلا  ماظنلا  نيب  ةهجاوملا 

يذلا جهنملل  اًقفو  نييمالسإلا  عم  لماعتلا  رايخ  اهماّكحل  تكرتو  ةيبرعلا ، لودلا  ّمهي 

.راطإلا كلذ  جراخ  سنوت  يبيقروبلا يف  ماظنلا  كرحتي  ملو  ًامئالم ، هنوري 

نيدباعلا نيز  لارنجلا  هداق  بالقنا  رثإ  ماع 1987  مكحلا يف  نع  ةبيقروب  ةيحنت  دعب 



نأ يملاعلا ، ماعلا  يأرلا  ىلإو  نييسنوتلا  ىلإ  اههَّجو  ةبطخ  لّوأ  ريخألا يف  دعو  يلع ، نب 

ةماعلا تايّرحلل  لاجملا  حتفي  نأو  ىّتش ، تالاجم  يف  ةيرذج  تاحالصإ  ثدُحي 

ىلإ قايسلا  اذه  لجرلا يف  دمعو  . (751)« مويلا دعب  سنوت  ملظ يف  ال  : » ًالئاق ةصاخلاو ،

هنكل اهتداقو ، يمالسإلا  هاجتالا  ةكرح  عابتأ  كلذ  امب يف  نييسايسلا ، نيجاسملا  نع  وفعلا 

ةيندملا ىوقلا  نم  ددع  عمجب  ماع 1989  يف  ماقف  ام ، ةقيرطب  ةكرحلا  ءاوتحا  لواح 

امك .قاثيملا  يعِّقوم  نيب  نم  ةكرحلا  تناكو  ينطولا ،» قاثيملا  « » ةطفاي  » تحت ةيبزحلاو 

تحت ليربأ 1989  ناسين / يف  تدقُع  يتلا  ةيعيرشتلا  تاباختنالا  يف  ةعامجلا  تكراش 

يفو .تاوصألا  نم  ةئملا  ىلع 13 يف  ةنَلعملا ) جئاتنلا  بسحب   ) تلصحو ةّلقتسم  مئاوق 

نوناقل ةباجتسا  ةضهنلا » ةكرح   » ىلإ اهمسا  ةكرحلا  تّريغ  رياربف 1989  طابش /

ِهبوج صيخرتلاب  اهبلط  نأ  الإ  ينيد .» ساسأ  ىلع  بزح  ةماقإ   » عنمي يذلا  بازحألا 

يذلا مكاحلا  ماظنلاو  ةكرحلا  نيب  رّتوتلا  نم  ةلاح  ىلإ  ىّدأ  ام  ، (752) ةطلسلا ضفرب 

تاهبش اهتقحل  يتلا  ( 1989  ) ةيعيرشتلا تاباختنالا  ةعامجلل يف  يبعشلا  قمعلا  رعشتسا 

ةلآ نكل  ىلعأ ، ةبسنب  اوزاف  دق  اهيف  ةضهنلا  ولّثمم  نوكي  نأ  نوبقارملا  دعبتسي  الو  .ريوزتلا 

صيلقتل تاباختنالا  جئاتنب  تبعالت  مكاحلا  يطارقميدلا  يروتسدلا  عمجتلا  بزح 

نم ةيادب  يلع  نب  ماظن  ذخأو  .سانلا  نيب  يقيقحلا  اهراشتنا  ىدم  ءافخإو  ةكرحلا ، ةيبعش 

اهتّدح ةهجاوملا  تغلبو  اًينمأ ، مهرصاحيو  ةضهنلا  ةكرح  عابتأ  ىلع  قّيضي  ماع 1990 

لاغشنا ّلظ  ةكرحلاب يف  مكاحلا  ماظنلا  دّرفت  ذإ  1991 ؛)  ) ةيناثلا جيلخلا  برح  عالدنا  عم 

قايسلا اذه  ىرج يف  .تيوكلا  قارعلا  ّمض  ةمزأب  يلودلا  ماعلا  يأرلاو  ةيكريمألا  ةرادإلا 



يروتسدلا عّمجتلا  ةبعش  ىلع  موجهلا  ىلوألا  ةضهنلا ؛ ةكرح  ىلإ  نيترطخ  نيتمهت  هيجوت 

(، رياربف 1991 طابش /  17  ) ةمصاعلا ةقيوس يف  باب  يف  مكاحلا ) بزحلا   ) يطارقميدلا

ةجيتن ويام 1991 .) رايأ /  ) يلع نب  سيئرلا  لايتغاو  مكحلا  ماظن  بلقل  رمآتلا  ةيناثلا  و

يف مهب  تّجزو  اِهتداقو ، ةكرحلا  راصنأ  ىلع  ءاوعش  ةلمح  ةينمألا  تاّوقلا  تنش  كلذ 

تردصأ امك  صخش ، وحن 8000  ماع 1992  نيجاسملا يف  ددع  غلب  ىتح  تالقتعملا ،

ىدم نجسلا  تغلب  اًماكحأ  ةكرحلا  يف  اًوضعو  اًيدايق  ىلع 256  ةيركسعلا  ةمكحملا 

ةيكريمألا ةرادإلا  ىلإ  امك  نييسنوتلا ، ىلإ  ةضهنلا  ةكرح  مكاحلا  ماظنلا  مّدقو  . (753) ةايحلا

مادختساب ماظنلا  رييغت  مورت  ةيلاكيدار  ةينيد  ةكرح  اهنأ  ىلع  يلودلا ، ماعلا  يأرلاو 

، يفانملاو نوجسلا  نيب  مهعّزوو  مهقوقح  كهتناو  اهعابتأب ، ليكنتلل  كلذب  عّرش  .فنعلا 

ناكف ةيناثلا ، ةجردلا  نم  نونطاوم  مهنأ  ىلع  ماكحأ  مهقح  يف  ردصي  مل  نم  َلماعو 

ىلإ تلآ  يتلا  ةيسايسلا  ةايحلا  ةكراشملا يف  نمو  رفسلا ، نمو  لمعلا  نم  اًعونمم  مهمظعم 

يدادبتسالا ماظنلا  ضراعي  نم  ّلك  لمشتل  عمقلا  ةرئاد  كلذ  دعب  تعّسوتو  .قالغنالا 

يف نيلعافلاو  نييقوقحلا  ةهبج  نم  وأ  ةيموقلا ، وأ  ةيلاربيللا  وأ  ةيراسيلا  ةهبجلا  نم 

نم ةدحاو  دهشت  يضاملا  نرقلا  تاينيعست  سنوت يف  لعج  يذلا  رمألا  يندملا ، عمتجملا 

ةلود ةروص  ترهظو يف  ريبك  نجس  ىلإ  تلّوحت  ثيح  ثيدحلا ؛ اهخيرات  لحارم  كلحأ 

.زايتماب ةقلغم  ةيلومش 

دويق تضرُفو  يلع ، نب  مكح  نم  نيدقع  ىدم  ىلع  ريبعتلا  ةيرح  ىلع  رجحلا  ىرج 



ساقم ىلع  ةينوترك  بازحأل  ماظنلا  صّخرو  تايعمجلا ، نيوكتو  عامتجالا  ةيرح  ىلع 

مهت تقفُلو  نييفاحصلا ، قوقح  تكهُتناو  هتروص ، ضييبتو  هدييأت  اهتّمهم  روتاتكدلا ،

رثإ يف  باهرإلا  ةمهتب  صاخشألا  تائم  نيدأ  امك  ناسنإلا ، قوقح  نع  نيعفادملل 

.(754) ةرئاج تامكاحم 

هماظن ىلإ  ةهَّجوملا  مهتلاو  ناسنإلا  قوقح  لاجم  ئيسلا يف  يلع  نب  ءادأ  نم  مغرلا  ىلع 

ةلحرم لالخ  ةيكريمألا  ةرادإلا  بغرت  مل  نييسايسلا ، هموصخ  ّدض  بيذعتلا  ةسراممب 

هماظن ىلع  ةيباقع  تاءارجإ  ضرفو  هتنادإ  يف  ةثلاثلا  ةيفلألا  علطمو  تاينيعستلا 

، ايقيرفأ لامش  ةدحتملا يف  تايالولل  يجيتارتسا  فيلح  هنأ  ىلع  هيلإ  رظُن  لب  يدادبتسالا ،

عضولل يف ةيكريمألا  ةبراقملا  جهنلا يف  اذه  داز  .ةقطنملا  نمألا يف  بابتتسا  مهاسمو يف 

.ضيبألا تيبلاو  ةضهنلا  ةكرح  نيب  ةّوهلا  عيسوت  سنوت يف 

نم ددع  لالخ  نم  يلع  نب  ماظن  تازواجت  ءازإ  يكريمألا  حماستلا  ريسفت  نكمي 

ّدض ّدصلا  رادج  هنأب  ةيكريمألا  ةرادإلا  عانقإ  يف  يلع  نب  حاجن  اهّمهأ  ّلعل  تايطعملا ،

تاباختنالاب ذاقنإلل » ةيمالسإلا  ةهبجلا   » زوف دعب  رئازجلا  نم  دفاولا  يلوصألا  ّدملا  راشتنا 

نيب يومد  عارص  نم  كلذ  هجتنأ  امو  ربمسيد 1991 ) لوألا / نوناك   26  ) ةيعيرشتلا

ةمكاحلا يف ةرمزلا  تبكر  (. 2002 - 1992  ) ماوعأ ةرشع  ّرمتسا  ركسعلاو  نييمالسإلا 

لماعتلا ةرورض  ىلع  نهربتل   (755) يسايسلا مالسإلل  ةبرجتلا  كلت  لشف  ىلع  سنوت 

ملسلا ىلع  ٌرطخ  نييمالسإلا  نأ  اهدافم  ةلوقم  جّورتلو  ةضهنلا ، ةكرح  عم  ينمألا 



اذإف مكحلا ، ىلإ  لوصولل  ةيطارقميدلا  نوفّظوي  مهنأو  ةينطولا ، ةدحولا  ىلعو  يعامتجالا 

ةدحتملا تايالولا  يداعت  ةينيد  ةلود  اوسّسؤيل  ةيطارقميدلا  ىلع  اوبلقنا  كلذ  مهل  ناك 

لثم ةقطنملا  يف  ةحّلسم  ةيمالسإ  تاكرح  روهظ  دازو  .اًمومع  برغلاو  اًصوصخ ،

ةعامجلا و« رصم  يف  ةيمالسإلا » ةعامجلا  و« رئازجلا  يف  ةحّلسملا » ةيمالسإلا  ةعامجلا  »

ةيكريمألا ةرادإلا  فواخم  نم  ةيبرعلا  ةريزجلا  يف  ةدعاقلا » ميظنت  و« ايبيل  يف  ةلتاقملا »

ىلع تصرح  كلذل  .مكحلا  ىلإ  نييلاكيدار  نييمالسإ  لوصو  لامتحا  لايح  اهسجاوهو 

/ لوليأ تاريجفت 11  دعب  باهرإلا  ىلع  برحلا  اهنالعإ  دنع  نييديلقتلا  اهئافلح  معد 

2001  ) نبالا شوب  جروج  سيئرلل  ىلوألا  ةيالولا  تايادب  تدّيأو يف  ربمتبس 2001 ؛

اًعيمج يف مهفنصت  تناكو  ةيبرعلا ، دالبلا  نييمالسإلا يف  ةقحالم  تاعورشم  ( 2004 -

ىلع راطإلا  اذه  يف  نطنشاو  تظفاحو  يمالسإلا .» باهرإلا   » ةّلس يه  ةدحاو  ةّلس 

يركسعلاو ينمألا  اهمعد  ترّوطو  يسنوتلا ، ماظنلا  عم  ةزّيمم  ةيجيتارتسا  تاقالع 

رمألا باهرإلا ، ةحفاكم  يف  اهرود  تدناسو  يلع  نب  ةموكح  ىلع  تنثأ  امك  سنوتل ،

يماع سنوت يف  ىلإ  هيترايز  زنريب يف  مايلو  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ريزو  دعاسم  هنع  ّربع  يذلا 

بّقعت لاجم  يلاردفلا يف  تاقيقحتلا  بتكم  عم  سنوت  نواعتب  داشأ  ثيح  2001 و(756)2002 ،

ةكرح ىلع  اًبوسحم  ناك  نم  مهنم  ابوروأ ، يف  نوشيعي  نييسنوت  نييمالسإ  نييباهرإ 

ةكرح ّدع  نيَدّحوم يف  يلع  نب  ماظن  فقومو  ةيكريمألا  ةرادإلا  فقوم  اَدب  . (757) ةضهنلا

، ةكرحلا ميعز  يشونغلا ، دشار  عنم  ّدح  رمألا  غلبو  ةددشتم ، ةيلاكيدار  ةكرح  ةضهنلا 

ماع 2010. ىتح   (758) ةيكريمألا ةدحتملا  تايالولا  لوخد  نم 



هنأ ةيكريمألا  ةرادإلا  ماهيإ  يفو  ةضهنلا ، ةنطيش  يف  يلع  نب  هذختا  يذلا  جهنلا  اذه 

مل ةلماشلا ، ةيداصتقالا  ةيمنتلا  برد  ىلع  دالبلاب  مّدقتيو  رارقتسالا  قّقحيو  نمألا  نمضي 

، ةئملا يف  لمعلا 15  نم  نيلطاعلا  ةبسن  تديازت  ذإ  نينسلا ؛ يلاوت  ربع  هبحاصل  ملسي 

باوبأو ليغشتلا  قافآ  اهيف  تّدسنا  ةلود  نم  نيبراهلا  نيرجاهملا  نييسنوتلا  ددع  ديازتو 

، ناتسناغفأو قارعلا  يف  ةدحتملا  تايالولا  دض  نيلتاقملا  نييسنوتلا  ددعو  ةيرحلا ،

ةبيرغلا يف دبعم  ريجفت  ىلع  تمدقأ  ةفّرطتم  ةيداهج  تاكرح  ةضهنلا  نم  ًالدب  ترهظو 

ماع ناميلس يف  ةقطنم  ماظنلا يف  ةطرش  عم  ةحّلسم  ةهجاوم  تلخد يف  امك  ماع 2003 ،

.2006

سنوت نعو  ةيسنوت ، ةيداصتقا  ةزجعم  نع  مكاحلا  ماظنلا  ثيدح  تفاهت  كلذب  رهظ 

ام باهرإلا ، دادبتسالا  جتنأو  راجفنالا  تبكلا  دّلو  ذإ  ةقطنملا ؛ مالسلاو يف  نمألا  ةحاو 

عقاولا يف صيخشت  تداعأف  سنوت ، هاجت  اهتاسايس  ةعجارم  ىلإ  ةيكريمألا  ةرادإلاب  ادح 

عم لصاوتلا  ناكمإ  اهيلع  ءانب  تحرطو  اهلك ، تايطعملا  نابسحلا  ذخأت يف  ةقيرطب  دالبلا 

.ةضهنلا ةكرح 

سنوت يف  نييمالسإلا  نيب  ةقالعلا  خيرات  نم  ةلحرملا  هذه  نأ  هنايب  قبس  ّامم  ديفتسن 

 : ةزراب تامس  ثالثب  تمسّتا  ةيكريمألا  ةرادإلاو 

طوقس دعب  جئاتن  نم  هيلإ  تلآ  امو  ةدرابلا  برحلاب  نطنشاو  تلغشنا  ىلوألا : - 

، ةيبرعلا ةقطنملا  ناسنإلا يف  قوقحو  ةيطارقميدلا  رشن  ىلإ  تفتلت  ملو  يتايفوسلا ، داحتالا 



.كاذنيح اهتايولوأ  نم  نكي  كلذ مل  نأل 

يف تايحالصلا  قلطم  ةمكاحلا  ةيبرعلا  مظنلل  ةيكريمألا  ةرادإلا  تكرت   : ةيناثلا - 

 . اًمومع يجاجتحالا  يسايسلا  مالسإلا  تاكرح  عم  لماعتلا 

اًصوصخ ةضهنلا  ةكرحو  اًمومع ، نييمالسإلا  نيب  ةعيطقلا  تلحفتسا   : ةثلاثلا - 

.ةيزاغ رابكتسا  ةوق  اهنوري  اوناكو  نييلاكيدار  مهارت  ةريخألا  تناك  ذإ  نطنشاوو ؛

ةكرح ىلع  يكريمألا  حاتفنالا  لصاوتلا : روط   2 -
ةضهنلا

جورخ عم  كلذ  نمازتو  ماع 2006 ، ةيادب  عم  ةضهنلا  ةكرحب  يكريمألا  مامتهالا  داز 

ماع 2004 ضيرعلا يف  يلعو  يلتالودلا  دايز   ) يلع نب  نوجس  نم  ةكرحلا  ةداق  نم  ددع 

ماوعأ يف ةرشع  نع  ّلقي  ام ال  مهنم  ّلك  ىضمأ  نأ  دعب  ماع 2006 ) يلابجلا يف  يدامحو 

ةثعبلا نأ  سكيليكيو »  » عقوم اهبّرس  قئاثو  لالخ  نم  اًحضاو  ادب  .يلع  نب  نوجس 

دهشملا تاريغتو  يسنوتلا  عراشلا  ةكرح  هابتناب  عباتت  سنوت  يف  ةيكريمألا  ةيسامولبدلا 

اهتالاصتا يف  ًامئاد ، تصرح  اهنإ  ىتح  هيف ، نييمالسإلا  عقومو  دالبلا  يف  يسايسلا 

نع اهراّوز  ةلءاسم  ىلع  ةيسايس ، بازحأو  ةيلهأ  تايعمج  نم  يندملا  عمتجملا  تانّوكمب 

راطإلا اذه  ركذُي يف  .اهعم  سانلا  فطاعت  ىدمو  ةروظحملا ، ةضهنلا  ةكرح  نم  مهفقاوم 

بيجن دمحأو  تايطارقميدلا ، ءاسنلا  ةيعمج  نم  جاحلب  مالحأ   ) نييناملعلا ضعب  نأ 



اودّكأ ديدجتلا ) ةكرح  نم  لمرح  دمحمو  يمدقتلا ، يطارقميدلا  بزحلا  نم  يباشلا 

نم هل  تضّرعت  امم  مغرلا  ىلع  يبعشلا  اهقمع  ىلع  ةضهنلا  ةظفاحم  ةيكريمألا  ةرافسلل 

ينوناقلا لمعلا  ةصخر  ةكرحلا  حنمل  ةسامح  اودبُي  مهنأ مل  ريغ  يلع ، نب  دهع  تاقحالم يف 

لوقلا ىلإ  جاحلب  مالحأ  تبهذ  لب  مكحلا ، اهكيرشتو يف  يسايسلا  دهشملا  اهجامدإ يف  وأ 

، ىرخأ ةيروتاتكدب  ةيروتاتكد  لادبتسا  وه  سنوت  مكحلا يف  ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  نإ 

.(759) ةأرملا قوقحو  ثيدحتلا  عورشم  دّدهي  رمأو 

تدب ثيح  اهيلإ ، فرعتتل  ةضهنلا  ةكرح  موصخ  دنع  ةيكريمألا  ةيسامولبدلا  فقت  مل 

ةحتفنم سنوت ، لدتعملا يف  يسايسلا  مالسإلا  رايت  ىّمسي  ام  يلثمم  نم  ددع  ىلع  ةحتفنم 

.مهسفنأ ةكرحلا  ةداق  نم  ددع  ىلع  كلذك 

تبُّرس يتلا  نطنشاو ، ةيجراخلا يف  ةرازو  ىلإ  ةيكريمألا  ةرافسلا  تالسارم  تفشك 

نم نّوكتي  اًدفو  سطسغأ 2006  بآ / يف 5  تلبقتسا  ةرافسلا  نأ  سكيليكيو »  » ربع

.(760) نيلدتعملا نييمالسإلا  رايت  ىلإ  اهسفن  بسنت  يتلا  ةيسنوتلا  تايصخشلا  نم  ددع 

راوحلا فانئتسا  يف  مهتبغر  اهيلع  اوضرعو  ةيكريمألا  ةثعبلاب  لاصتالاب  ءالؤه  ردابو 

يتلا ةينمألا  ةلمحلا  ببسب  عطقنا  دق  ناكو  تاينينامثلا ، طساوأ  ىلإ  هتايادب  دوعت  يذلا 

مهئاقل نوكراشملا يف  ّربعو  .تاينيعستلا  ةيادب  عم  ةضهنلا  ةكرح  ىلع  يلع  نب  ماظن  اهنش 

فّلؤت طاقن  دوجوب  مهتعانق  نع  ةيكريمألا  ةرافسلا  يداصتقالاو يف  يسايسلا  راشتسملا 

ةيطارقميدلا رشن  ىلع  لمعلا  اهمدقم  يفو  ةيكريمألا ، ةرادإلا  تاهجوت  نيبو  مهنيب 



ىلإ ًاليبس  فنعلا  مادختسا  مهضفر  نع  اوّربع  امك  .سنوت  ناسنإلا يف  قوقح  مارتحاو 

ةداعتسا ىلإ  ةديكأ  ةجاح  يف  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  نأ  ىلإ  نيهّبنم  ، (761) رييغتلا

ىلع ةيليئارسإلا  برحلا  ةجيتن  عجارت  نم  اهارتعا  ام  دعب  طسوألا  قرشلا  يف  اهتيقدص 

لّثمم يلتالودلا  دايز  مهمدقم  يفو  نورضاحلا ، ربتعاو  وينوي 2006 . زومت / يف  نانبل 

ةرادإلا تمعد  اذإ  قيقحتلا  نكمم  بلطملا  اذه  نأ  اهيسسؤم ، زربأ  دحأو  ةضهنلا  ةكرح 

سنوت نأ  يلتالودلا  ىأر  .سنوت  يف  يطارقميدلا  مكحلل  جذومنأ  سيسأت  ةيكريمألا 

اهنم تايطعملا ، نم  ددعب  كلذ  رّربو  يطارقميدلا ، حالصإلل  اًجذومنأ  نوكت  نأ  نكمي 

نم اًيركف  ةبراقتم  ةيسنوتلا  بخنلا  نأو  اًيبهذمو ، اًينيد  سناجتم  يسنوتلا  عمتجملا  نأ 

عورشم ريخأت  نأ  ىلإ  هّبن  امك  ةيبيقروبلا ، ةقيرطلا  ىلع  ثيدحتلا  ةسردم  ىلإ  اهباستنا  ةهج 

ةددشتملا تاعامجلا  نيكمتو  ، (762) فرطتملا ينيدلا  ركفلا  راشتنا  ىلإ  يّدؤيس  حالصإلا 

ىلع اهمّدق  يتلا  ةضهنلا  ةكرح  رظح  ةجيتن  يسنوتلا  بابشلا  باطقتسا  نم  ةدعاقلا  لثم 

نم نإ  قايسلا  اذه  يف  لاقو  .لدتعملا  يسايسلا  مالسإلا  رايتل  يجذومنأ  لاثم  اهنأ 

.(763)( ندال نب  ىلإ  ةبسن  « ) ةيندالنبلا نع  ليدب  انيدل  نوكي  نأ  اًعيمج  انتحلصم  »

، سنوت ناسنإلا يف  قوقح  نع  نيعفادملا  ةدناسم  ةيكريمألا  ةرادإلا  نم  دفولا  بلط 

نييدايقلا نم  ددع  قح  نع  عافدلاو  نييسايسلا ، نيجاسملا  قالطإ  ىلع  لمعلاو 

فويض ةمئاق  نمض  مهئامسأ  جاردإب  نذإلاو  ةيرحب ، لّقنتلا  يف  نيلدتعملا  نييمالسإلا 

زومر دحأل  ةرايز  ميظنتب  ةيصوتلا  عم  ةيكريمألا ، ةدحتملا  تايالولا  راّوزو  ةرافسلا 



.ةسوس ةنيدم  ةيربجلا يف  هتماقإ  ّرقم  يف  يلابجلا ) يدامح   ) ةضهنلا ةكرح 

، ةرايزلاب دفولا  ةردابم  تنّمثو  ةيباجيإب ، بلاطملا  هذه  عم  ةيكريمألا  ةرافسلا  تلعافت 

/ بآ يلابجلا يف 30  يدامح  ةضهنلا  ةكرحل  ماعلا  نيمألاب  يقتليل  اهل  اًثوعبم  تهّجو  ثيح 

لئاسملا نم  ددع  نم  يلابجلا  فقاوم  ءاقللا  يسايسلا يف  راشتسملا  علطتسا  سطسغأ (764)2006 .

ىلع اًصيرح  يلابجلا  ادب  .ةيكريمألا  ةرادإلاو  يسنوتلا  ماعلا  يأرلا  لغشت  يتلا  ةيلاكشإلا 

رايتل جذومنأ  لضفأ  اهفصوب  ةضهنلا  ةكرحل  جّورو  نييكريمألا ، ىلإ  تانيمطت  ميدقت 

ةيمالسإ ةيروهمج  ةماقإ  مورت  هتكرح ال  نأ  دّكأ  امك  ةقطنملا ، لدتعملا يف  يسايسلا  مالسإلا 

نأل ماظنلا  ىلع  بالقناب  مايقلا  بغرت يف  الو  ، (766) ةعيرشلا قيبطت  ىلإ  ىعست  الو   (765)

، سنوت يسايسلا يف  راوحلا  كراشت يف  نأ  ىلإ  حمطت  لب  ، (767) فنعاللا ىلع  موقت  اهتفسلف 

نييوضهنلا نأ  اًديج  ملعت  ةيسنوتلا  ةموكحلا  نإ  لاقو  .ةينوناق  ةيملس  ةقيرطب  لمعت  نأو 

دارفتسالا ديرت  اهنأل  مهتروص  هيوشت  ىلإ  دمعت  اهنكل  نييباهرإ ، الو  نييلاكيدار  اوسيل 

لك جلاعت  نأ  كلذ  نم  ًالدب  ّريختو  ةيطارقميدلا ، ةيسايسلا  ةسفانملا  ىشختو  مكحلاب 

.(768) اًينمأ اياضقلا 

يعّدت  » اهنأل ةيلاكيدارلا  ةيمالسإلا  بازحألا  ىلع  ءاقللا  كلذ  يف  يلابجلا  لماحت 

هنإو ةوقلاب » ضرفُت  ايجولويديألا ال   » نإ لاقو  دقنلا ،» لبقت  الو  ةيهلإلا  ةقيقحلا  كالتما 

لاجملا لمعلا يف  تايضتقمو  ةيصخشلا ، ةيدقعلاو  ةيسوقطلاو  ةينيدلا  هتاعانق  نيب  زّيمي 

.(769) ماعلا



تاعامجلا عم  لصاوتلا  يلابجلا -  بسحب  ةدحتملا -  تايالولا  ىلع  ّنيعتي  كلذ  نم 

ةيرحلا نم  شماه  حتُي  لاح مل  يفف  ، (770)« يبرعلا ملاعلا  لبقتسم   » اهنأل ةلدتعملا  ةيمالسإلا 

يف بابشلا  طقسيس  ةضهنلا ، ةكرح  اهمدقم  يفو  ةلدتعملا ، ةيمالسإلا  تاكرحلا  طاشنل 

ماظنلا يدامت  نأ  اًفيضم  ةيداهجلا ، تاكرحلا  فوفصب  قحتليسو  .ينيدلا  فرطتلا  كرش 

.(771) راجفنالا ىلإ  اهقيرط  دالبلا يف  نأب  رذني  ةيعمقلا  هتسايس  مكاحلا يف 

ةكرحو ةيكريمألا  ةرادإلا  يلّثمم  نيب  راوحلا  تاقلح  ىلإ  رظنلا  لالخ  نم  نكمي 

تّفك ذإ  نيهاجتالا ؛ اًيعون يف  ترّوطت  نيفرطلا  نيب  ةقالعلا  نأ  ىلإ  صلخن  نأ  ةضهنلا ،

لصاوتلا ىلإ  تردابو  يملاعلا ، رابكتسالا  ىوق  نم  ةدحتملا  تايالولا  ّدع  نع  ةعامجلا 

ةكرحل اهباوبأ  ةيكريمألا  ةرافسلا  تحتف  لباقملا  .يلخاد يف  يسنوت  ٍنأش  رواشتلل يف  اهعم 

هتماقإ ّرقم  اهييدايق يف  دحأ  ةرايز  اًعنام يف  َرت  مل  لب  ةددشتم ، ةكرح  دوقعل  اهارت  تناك 

لّوحتلا يف ّرسفن  نأ  نكميو  .ام  ةقيرطب  هنع  ةلزعلا  ّكف  كلذب  تلواح  ثيح  ةيربجلا ،

 : اهزربأ تايطعملا ، نم  ددع  لالخ  نم  يكريمألا  فقوملا 

يسايسلا دهشملا  يف  نيلعافلا  عم  راوحلا  روسج  ّدم  ىلإ  ةيكريمألا  ةرادإلا  تعس  - 

ةردابم هيلع  تّصن  يذلا  يطارقميدلا  حالصإلا  عورشم  قيقحتل  ةلواحم  يف  يسنوتلا ،

.ريبكلا طسوألا  قرشلا 

يفنلاو مل لاقتعالا  ماوعأ  نأ  اوملعف  ةضهنلا ، ةكرح  ةيبعش  ىلع  نويكريمألا  فقو  - 

ّيأ يف  هلهاجت  نكمي  ال  مقر  ةكرحلا  نأ  تجتنتساو  اهعم ، سانلا  فطاعت  نم  صقنت 



.نييمالسإ نود  نم  ةيطارقميد  الف  سنوت ، يسايس يف  حالصإ  ةيلمع 

قوقح هكاهتنا  امك  ةطلسلاب ، يلع  نب  ثّبشتب  اًعرذ  ةيكريمألا  ةرادإلا  تقاض  - 

اذه ّىلجتو  دلبلا ، ىلع  هترسأ  ةنميهو  هدهع  داسفلا يف  ءارشتساو  ديازتم ، لكشب  ناسنإلا 

صوصللا نم  ةباصعب  ةمكاحلا  ةرسألا  يكريمألا  ريفسلا  تعن  يف  حوضوب  فقوملا 

.طوقسلاب دّدهم  ماظن  نم  لئادب  نع  ثحبلا  ىضتقا  ام  ، (772) ايفاملاب مكاحلا  ماظنلاو 

موصلاو باجحلا  ءادتراو  دجاسملا  ىلع  لابقإلا   ) مزتلملا نّيدتلا  ةريتو  تداز  - 

،(773) نطنشاو ىلإ  هتايقرب  ىدحإ  نوسداه يف  مايلو  ريفسلا  هيلإ  راشأ  ام  بسحب  خلإ ) ...

ةينيدلا ةوحصلا  ةفرطتملا  ةينيدلا  تاكرحلا  هّجوت  نأ  نم  ىشخت  ةيكريمألا  ةرادإلا  لعج  ام 

ةكرح  ) لدتعملا يسايسلا  مالسإلا  معد  ّمهملا  نم  ناك  كلذل  ديرت ، يتلا  ةهجولا  ىلإ 

تايالولا تدارأ  ثيح  دهشملا ، ىلع  مهتنميهو  نييلاكيدارلا  راشتنا  نم  ّدحلل  ةضهنلا )

.اهحلاصم ىلع  ةظفاحملا  ةدحتملا 

تناك ةعامجلا  نأ  ةيكريمألا  ةرادإلا  نم  ةضهنلا  ةكرح  فقوم  يف  لّوحتلا  ّرسفي  - 

، ّدبتسم ماظن  ملظ  نم  اهفصني  ريصن  نع  تثحبف  دوقع ، ىدم  ىلع  ةلصّتم  ةنحم  شيعت 

سلفأ يلع  نب  ماظن  نأ  نيقيلا  ملع  ملعتو  رييغتلا ، ةكراشملاب يف  ةّينعم  تناك  اهنأ  ىلإ  ةفاضإ 

.هليحر لّجعي  نأ  نكمي  ةدحتملا  تايالولا  دييأت  بسك  نأو  اًيداصتقاو ، اًيسايسو  اًيقلُخ 

، لاقتعالاو يفنلا  ةبرجت  نم  تدافتساو  اهتالوقم  ترّوط  ةضهنلا  ةكرح  نأ  ظحالن  - 

، يلاكيدارلا مالسإلا  نع  اهسفنب  ىأنت  ةلدتعم  ةيمالسإ  ةكرح  ةروص  اهسفن يف  تمّدق  ذإ 



يهف ةيكريمألا ؛ ثحبلا  زكارم  اهيضترت  يتلا  لادتعالا  تافصاوم  ىلإ  كلذب  بيجتستل 

قيبطت ضفرتو  ةيندم ، ةلود  ةماقإ  يف  ةمهاسملا  ديرت  لب  ةينيد ، ةلود  ةماقإ  ىلإ  حمطت  ال 

مّلستو ناسنإلا ، قوقحو  ةيددعتلا  مرتحتو  ةيعضولا ، نيناوقلاب  ىضرتو  ةعيرشلا 

ةيراضح ةقيرطب  حالصإلا  نع  ثحب  كلذ  يفو  ةطلسلا ، ىلع  يملسلا  لوادتلاب 

.ةيطارقميد

؟ مكحلا ىلإ  اهلوصو  دعب  دوعولا  هذهل  ةّيفو  ةضهنلا  ةكرح  ىقبتس  له  نكل 

ةيكريمألا ةرادإلا  نيب  ةقالعلا  يف  اًثلاث :
ةضهنلا ةكرحو 

رياني 2011 يناثلا / نوناك  دعب 14 
ةروثلا نم  ةيكريمألا  ةرادإلا  فقوم   1 -

مكحلا ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  نمو 
كارحلا تاّدجتسم  عم  اهلماعت  يف  ةيباجيإلا  نم  اًريبك  اًردق  ةيكريمألا  ةرادإلا  تدبأ 

ربمسيد 2010 و14 لوألا / نوناك  نيب 17   ) ىلع نب  مكح  ّدض  يبعشلا  يجاجتحالا 

بلاطم اهمّهفت  نع  ةيكريمألا  ةيجراخلا  تبرعأ  ثيح  رياني 2014 ،) يناثلا / نوناك 

ىلإ ةحارص  كلذب  فقت  ملو  .سفنلا  طبض  ىلإ  فارطألا  تعدو  ةطلسلا ، ىلع  نيضفتنملا 



ىلع هتّثحو  نيرهاظتملا ، ّدض  فنعلا  مادختسا  يدافت  ىلإ  هتعد  لب  مكاحلا ، ماظنلا  بناج 

، ةصاخلاو ةماعلا  تايرحلل  لاجملا  حسفو  لغشلا  نطاوم  نامضب  مهبلاطمل  ةباجتسالا 

.تنرتنإلا مل ىلع  تامولعملا  رداصمو  يعامتجالا  لصاوتلا  تاكبش  ىلإ  لوصولا  ريسيتو 

نوناك  10  ) يكريمألا ريفسلا  ءاعدتسا  ىلإ  تردابف  يلع ، نب  ةرادإل  فقوملا  اذه  ْقري 

يلخاد نأش  رفاسلا يف  يكريمألا  لّخدتلا  ىلع  اهجاجتحا  هتغلبأو  رياني 2011 ،) يناثلا /

نع ةيكريمألا  ةرادإلا  فقوم  زاتما  .دحأ  نم  سوردلا  لبقت  سنوت ال  نإ  تلاقو  يسنوت ،

ةمزألا يف يفرط  دحأ  ىلإ  حيرصلا  زايحنالا  ضفر  ذإ  ةيطسولا ؛ همازتلاب  يسنرفلا  هريظن 

نب ماظن  نع  عافدلا  تامتسا يف  يزوكراس  الوكين  دهع  يسنرفلا يف  ماظنلا  نكل  سنوت ،

تبرعأ يرام  ويلأ  ليشيم  ةيسنرفلا  ةيجراخلا  ةريزو  نإ  ىّتح  همكح ، مايأ  رخآ  ىّتح  يلع 

.(774) تارهاظتلا عمق  يلع يف  نب  ةدعاسمل  اسنرف  دادعتسا  نع 

هتعاجشو هدومصب  يسنوتلا  بعشلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  تأنه  روتاتكدلا ، ليحر  دعب 

، ناسنإلا قوقح  مارتحا  ىلإ  ةيسنوتلا  ةموكحلا  تعدو  ، (775) يملسلا جاجتحالا  همازتلاو 

عضتو ، (776) هتاحومطو بعشلا  ةدارإ  نع  ّربعت  ةهيزنو  ةّرح  تاباختنا  ءارجإب  ليجعتلاو 

.يطارقميدلا لاقتنالا  ةّكس  ىلع  دالبلا 

ربوتكأ لوألا / نيرشت   23  ) يسيسأتلا سلجملا  تاباختنال  دادعتسالا  ءانثأ  يف 

جئاتن مارتحا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  صرح  نع  يكريمأ  لوؤسم  نم  رثكأ  برعأ  (، 2011

مهراتخيس نم  عم  اهلماعتو  يسنوتلا ، بعشلا  هرّرقي  ام  اهلوبقو  يباختنالا ، قاقحتسالا 



ةبرجتلا معد  ةيكريمألا  ةرادإلا  ةياغ  نأ  كلذ  يبزحلا ؛ مهئامتنا  نع  رظنلا  عطقب  هليثمتل 

ءاقرفلا نيب  ةطلسلا  ىلع  يملسلا  سفانتلا  رايخ  ةدناسمو  ةديلولا  ةيطارقميدلا 

ىلإ نييمالسإلا  لوصو  ىلع  اًقبسم  اًضارتعا  ةيكريمألا  ةرادإلا  دبُت  ملو  . (777) نييسايسلا

ةرافسلا عم  قيسنتلابو  (778) ؛ نييمالسإلا عم  راوحلا  روسج  ّدم  ىلإ  تدمع  لب  مكحلا ،

ثيح نطنشاو ، ىلإ  ةضهنلا  ةكرح  نم  ةداقل  تارايز  ميظنت  ىرج  سنوت  يف  ةيكريمألا 

/ رايأ  ) سرغنوكلا ءاضعأ يف  عمو  ةيكريمألا  ةموكحلا  نيلوؤسم يف  عم  تاثداحم  اوَرجأ 

ةيمالسإلا بازحألا   » نأب حّرص  يذلا  نيكام  نوج  روتانيسلا  مهمدقم  يف  ويام 2011 ،)

لالخ نم  الإ  اهيلع  مكحلا  نكمي  الو  رصمو ،» سنوت  يف  يسايسلا  دهشملا  نم  ءزج 

نأ تانيمطت  ةدحتملا  تايالولا  رارقلا يف  عنص  رئاودل  يلابجلا  يدامح  مّدق  . (779) اهتاسرامم

ةينيدلا اهتادقتعم  ضرفت  نل  اهنأو  ، (780) اًينيد اًبزح  تسيلو  يندم ، بزح  ةضهنلا  ةكرح 

.(781) نييسنوتلا نييناملعلا  ىلع 

ةروص اهسفن يف  ميدقت  ىلع  ةصيرح  ةيباختنالا  ةلمحلا  ءانثأ  ةضهنلا يف  ةكرح  تدب 

ةدعتسمو رخآلا ، ىلع  ةحّتفتمو  ةيمالسإ ، ةيعجرم  اهل  ةلدتعم  ةيندم  ةيسايس  ةكرح 

( ةطقن  364  ) ةكرحلل يباختنالا  جمانربلا  نّمضتي  مل  ذإ  ةطلسلا ؛ ىلع  يملسلا  لوادتلل 

امك ال ّلحلا ،» وه  مالسإلا  : » دوقع ىدم  ىلع  ريثألا  نييمالسإلا  راعش  ىلإ  ةراشإ  ّيأ   (782)

ميرجت وأ  ةعيرشلا  قيبطتب  اًدعو  الو  ةيمالسإ ، ةلود  ةماقإ  نع  اًثيدح  جمانربلا  يف  دجن 

ةرورض دّكأو  ةيندملا ، ةلودلا  امك  ةيطارقميدلا  ةميق  نم  ىلعأ  هنإ  لب  ليئارسإ ، عم  عيبطتلا 



يطارقميدو يدّدعت  عمتجم  ءانب  ةمهاسملاو يف  ةأرملا ، تابستكمو  ناسنإلا  قوقح  مارتحا 

ةيناملعلا يف بخنلا  ىلإ  ةكرحلا  اهتهّجو  ةحيرص  ةلاسر  كلذ  لّثم  .ءاصقإلل  هيف  ناكم  ال 

ةكرحلا نأ  اهدافم  اًصوصخ ، يكريمألاو  اًمومع ، يبرغلا  ماعلا  يأرلا  ىلإو  سنوت ،

مالسإلا ىّمسي  ام  ةجوم  يف  زايتماب  تطرخناو  ةقلغنملا ، ايجولويديألا  رصع  تزواجت 

ىدص تدجو  يتلا  ايكرت  يف  ةيمنتلاو » ةلادعلا   » بزح ةبرجتب  ةيّسأتم  لدتعملا ، يسايسلا 

.(783) ةدحتملا تايالولا  رارقلا يف  عانصو  ثحبلا  زكارم  اًيباجيإ يف 

يندملا بزحلا  عقوم  اهروهظو يف  اهسفنب ، فيرعتلا  ةضهنلا يف  هتلذب  يذلا  دهجلا  أّيه 

نم ددع  ربكأ  ىلع  اهلوصح  دعب  مكحلا  ىلإ  اهلوصو  ةيكريمألا  ةرادإلا  لوبقل  حتفنملا ،

نيرشت تاباختنا 23  يف  اًدعقم ) عومجم 217  نم  اًدعقم   89  ) يسيسأتلا سلجملا  دعاقم 

.نيبقارملا مظعم  ةداهشب  ةيفافشلاو  ةهازنلا  فنك  ترج يف  يتلا  ربوتكأ 2011  لوألا /

تاباختنا لّوأ  يف  اوتّوص  نيذلا  نييسنوتلا  نييالم  امابوأ  كاراب  سيئرلا  أنه 

،(784) يبرعلا عيبرلا  ةرارش  لعشأو  خيراتلا  ىرجم  ّريغ  يذلا  دلبلا  يف  ىرُجت  ةيطارقميد 

لبقتسم وحن  مّدقتي  وهو  يسنوتلا  بعشلا  معد  ةدحتملا  تايالولا  مازتلا   » دّكأو

صرفلا نم  اًديزمو  ريبعتلا  ةيرحو  ةلادعلاو  ةماركلا  نمضي  يطارقميد 

.(785)« ةيداصتقالا

نأب دنالون  ايروتكف  ةيكريمألا  ةيجراخلا  مساب  ةثّدحتملا  تحّرص  هسفن ، قايسلا  يف 

لالخ نم  مهيلع  مكحت  لب  نييمالسإلا ، ىلع  ةقبسم  اًماكحأ  ردصت  ةيكريمألا ال  ةرادإلا 



حماستلا ةفاقث  مهلوبقو  ةيددعتلل  مهمارتحا  ىدمو  يطارقميدلا  لّوحتلل  مهتدناسم  ىدم 

ةضهنلا ةكرح  دوعو  تنّمث  امك  . (786) اًصوصخ ةأرملا  قوقحو  اًمومع ، ناسنإلا  قوقحو 

.راطإلا اذه  يف 

قرشلا يف  ةيطارقميدلا  عورشم  « ـ ل يذيفنتلا  ريدملا  ينرنيكم ، نفيتس  بهذ 

حّرصو ةضهنلا ، ةكرح  لزع  ىلإ  نطنشاو  وعدت  يتلا  ءارآلا  تفاهتب  لوقلا  ىلإ  طسوألا ،»

ينيدلا هعباط  ىلإ  ةضهنلا  بزحل  يباختنالا  حاجنلا  وزع  أطخلا  نم  : » ددصلا اذه  يف 

داسفلا تاسايس  زواجت  يف  نيبخانلا  ىدل  ةيوق  ةبغر  نم  اًضيأ  دافتسا  بزحلاف  هدحو ،

ةيمالسإ تاكرحب  ةضهنلا  ةكرح  هيبشت  اًضيأ  أطخلا  نمو  .يلع  نب  دهع  ىلع  تبلغ  يتلا 

يركسع حانج  اهل  سيل  ةضهنلا  ةكرح  نأل  هللا ؛ بزحو  سامح  ةكرح  لثم  ىرخأ 

ةيمالسإلا تاكرحلا  نع  ةضهنلا  فلتخت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ةفينع  ريغ  ةكرح  يهو  حّلسم ،

فواخملا نأ  سرادلا  ىري  . (787) نيملسملا ناوخإلا  ةكرح  لثم  ةظفاحملا  ةيديلقتلا 

نأل ةحصلا  نم  اهل  ساسأ  ةأرملا ال  قوقح  ةضهنلا  ةكرح  دّدهت  نأ  نم  برغلا  ةدئاسلا يف 

ةأرملا لغشت  ذإ  ةيسايسلا ، ةايحلا  ةأرملا يف  كيرشتبو  نيسنجلا  نيب  ةاواسملاب  لبقت  ةعامجلا 

نيح يف  اًدعقم ،) عومجم 89  نم   42  ) يسيسأتلا سلجملا  ةضهنلا يف  دعاقم  نم  ةئملا  47 يف 

ىلإ ينرنيكم  صلخي  . (788) يكريمألا سرغنوكلا  ءاضعأ  نم  طقف  ةئملا  ءاسنلا 17 يف  لّثمت 

سنوت يف  مكحلا  ىلإ  ةيمالسإ  ةكرح  دوعص  ةصرف  زهتنت  نأ  بجي  ةدحتملا  تايالولا  نأ 

نأ اهدافم  اهرسأب  ةقطنملا  ىلإ  ةيوق  ةراشإ  لاسرإ  دصق  اهيلإ  ديلا  ّدمو  اهعم ، نواعتلل 



دصق ، (789) اهل ةفلاخملا  بازحألا  ىتح  دعبتست  الو  ةيبرعلا  ةيطارقميدلا  معدت  نطنشاو 

صّلقتو ةيبرعلا ، بوعشلا  عم  اهتيقدص  ةوطخلا  هذهب  ةدحتملا  تايالولا  ديعتست  نأ 

.(790) ةقطنملا اههاجت يف  ةيهاركلا  رعاشم 

، مكحلا ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  نمو  ةروثلا  نم  نطنشاو  فقوم  انتءارق  لالخ  نم 

: يلي ام  ىلإ  صلخن  نأ  نكمي 

، هريصم ريرقت  يف  يسنوتلا  بعشلا  ةدارإ  ىلإ  زايحنالا  ةدحتملا  تايالولا  تراتخا  - 

ربمسيد 2010. لوألا / نوناك  ةروث 17  ناّبإ  هيلثممو  هماكح  رايتخاو 

اهدادعتسا تدبأو  مكحلا ، ىلإ  ةيمالسإ  ةكرح  لوصو  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلبق  - 

ةطلسلا ىلع  يملسلا  سفانتلاو  ةيطارقميدلا  تايضتقم  ةمزتلم  تماد  ام  اهعم  لماعتلل 

.ناسنإلا قوقح  مارتحاو 

، يطارقميدلا لاقتنالل  اًجذومنأ  نوكتل  سنوت  ىلع  ةيكريمألا  ةرادإلا  تنهار  - 

.ةيبرعلا دالبلا  يسايسلا يف  حالصإلا  عورشم  قالطنا  ةطقنو 

يف ةضهنلا ) ةكرح   ) لدتعملا يسايسلا  مالسإلا  رايت  معد  ىلإ  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلام  - 

.ةقطنملاو سنوت  ةيلاكيدارلا يف  تاعامجلا  يمانت  ةهجاوم 

، مهشيمهتو نييمالسإلا  لهاجت  ةسايس  ىودج  مدعب  ةدحتملا  تايالولا  تعنتقا  - 

دهشملا غوص  مهكارشإو يف  يسنوتلا ، عمتجملا  لخاد  مهملا  مهروضح  ةاعارم  ةرورضو 



.دالبلا يسايسلا يف 

ىلع موقت  يسايسلا  مالسإلل  ةديدج  ةروص  ميدقت  يف  ةضهنلا  ةكرح  تحجن  - 

حتفتو قوقحلا  نمضت  ةيندم  ةلود  ةماقإ  ىلإ  يعسلاو  ةيطارقميدلا ، ةلودلل  راصتنالا 

لخادلا يف  ماعلا  يأرلاو  ةيكريمألا  ةرادإلا  ةقث  بسكت  اهلعج  ام  تايرحلل ، لاجملا 

.جراخلاو

نطنشاو ةحلصم  يف  ةضهنلا )  ) نيلدتعملا نييمالسإلا  ىلإ  ديلا  ّدم  ةسايس  تّبص  - 

ضعب طخس  نم  ّدحي  ام  اهبوعش ، عم  ةحلاصتم  ةمكاح  ةيسايس  ةمظنأ  معد  ىلإ  اهيعسو 

.ةّدبتسم ةمظنأ  ةدناسم  ةهبش  اهنع  عفريو  ةدحتملا ، تايالولا  ىلع  نينطاوملا 

دعب 14 ام  ةلود  ءانب  نييسايسلا يف  نيلعافلا  كارشإ  ةيمهأ  ةدحتملا  تايالولا  تعو  - 

ةيلومشلا ةلودلا  اهتسّرك  يتلا  ءاصقإلا  رهاظم  ىدافتتل  رياني 2011  يناثلا / نوناك 

.باهرإلا راهدزاو  فرطتلا  خيرفت  ىلإ  تّدأ  يتلاو  اًقباس ،

ةكرح ةرادإ  نم  ةيكريمألا  ةرادإلا  فقوم   2 -
ةضهنلا

مكحلا ةبرجت  لالخ 
ةموكح فيلأت  ىلع  مكحلاب ، دهعلا  ةثيدح  تناك  يتلا  ةضهنلا ، ةكرح  تمدقأ 

نم رمتؤملا  بزح   ) نييناملعو نييمالسإ  نيب  سنوت  خيرات  يف  ةرم  لوأ  تعمج  ةيفالتئا ،



تمّدقو تايرحلاو ،) لمعلا  لجأ  نم  يطارقميدلا  لّتكتلا  بزحو  ةيروهمجلا  لجأ 

ربكأ تاعّلطتل  كلذب  تباجتساف  يداحألا ، مكحلا  بلطم  ىلع  يكراشتلا  مكحلا  بلطم 

تنسحتساو . (791) ةروثلا دعب  ةيدّدعت  ةيطارقميد  ةلود  ءانب  ىلإ  نيلاّيملا  نييسنوتلا  نم  ددع 

ىلع يلابجلا  يداّمح   (792) امابوأ أنهو  يدّدعتلا ، مكحلا  يف  جهنلا  اذه  ةيكريمألا  ةرادإلا 

معد نع  ّربع  امك  ربمسيد 2011 ،) لوألا / نوناك   16  ) ةديدجلا ةموكحلا  ةسائر  هيّلوت 

نأ ىلإ  كلذ  ريشي  .سنوت  يف  يطارقميدلا  يلاقتنالا  راسملل  ّيوقلا  ةيكريمألا  ةرادإلا 

جئاتن اهمارتحا  تدّكأو  مكحلا ، ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  عم  ةيعقاوب  تلماعت  نطنشاو 

دّكأت .ةضهنلا  ةكرح  اهسأرت  ةموكح  ىلإ  اهدي  ّدمتل  اهدادعتسا  امك  عارتقالا  قودنص 

بناجلا عم  ةيفاقثو  ةيسايسو  ةيداصتقا  ةكارش  تاعورشم  قالطإ  لالخ  نم  كلذ 

ىرغصلا تاكرشلل  ضورقلا  تانامض  حنم  تاءارجإ  ليهست  ىرج  ثيح  يسنوتلا ،

تماق امك  رامثتسالا ، معدل  يكريمأ  يسنوت -  تاعورشم  قودنص  ثِدحُأو  ةطّسوتملاو ،

ىوق معدو  ةيسايسلا  ةيلمعلا  زيزعتل  رالود  نويلم  وحن 50  ميدقتب  ةدحتملا  تايالولا 

حالصإ معدل  رالود  نويلم  تصّصخ 30  امك  .ةيطارقميدلا  ةفاقث  رشنو  يندملا  عمتجملا 

ماع ذنم  كلذو  ةمّظنملا ، ةميرجلاو  باهرإلا  ةحفاكمو  ةّينمألا ، ةسسؤملاو  ءاضقلا 

ميدقتو ةيكريمألا  تاعماجلاو  ةيسنوتلا  تاعماجلا  نيب  نواعت  دوقع  ماربإ  نع  ًالضف  ، 2011

.(793) ةدحتملا تايالولا  مهتاسارد يف  ةلصاومل  بالطلا  نم  ريبك  ددع  ىلإ  ةيسارد  حنِم 

ىلع هب  تدعو  ام  مازتلا  برد  ىلع  ةيلمع  تاوطخ  لباقملا  ةضهنلا يف  ةكرح  تطخ 



مدعو نييسنوتلا  شيع  طمن  ىلع  ةظفاحملاو  ةصاخلاو ، ةماعلا  تايرحلا  اهمارتحا  ىوتسم 

ةيجراخلا ريزو  مالسلا ، دبع  قيفر  لوقي  ددصلا  اذه  .ةيصخشلا يف  مهنوؤش  لخدتلا يف 

ةيدرفلا نوؤشلا  يف  لّخدتت  نل  ةديدجلا  ةطلسلا  نإ  : » ىلوألا اكيورتلا  ةموكح  دهع  يف 

.(794)« ماعلا يأرلاو  ةماعلا  حلاصملا  ةمدخب  ّمتهتس  لب  نوسبلي ، امو  نولكأي ، ام  سانلل ،

ةنودم ليعافم  صوصخب  اًيلعافت  اًيّدج  اًراوح  اهئافلح  ةيعمب  ةكرحلا  ترادأ 

ةيباقن تامظنمو  ةيندم  تايعمجو  بازحأ  نم  ةّيحلا  ىوقلا  كارشإ  ىرجف  ، (795) روتسدلا

مادتحا ءانثأ  ةنورملا يف  نم  ةيلاع  ةجرد  ةضهنلا  تدبأ  امك  .يروتسدلا  سيسأتلا  ةيلمع  يف 

روتسدلا ةعيرشلا يف  نيمضت  نع  تلزانتف  ةيفالخلا ، اياضقلا  نم  ددع  صوصخب  لدجلا 

ىنبت ريتاسدلا  نأ  تأر  ثيح  اهراصنأ -  نم  ددع  هيلع  صنلاب  ىَدانت  يذلا  بلطملا  - 

قح ةعامجلا  تدّيأف  ةأرملا ، قوقح  لاجم  امأ يف  . (796) هلوح فلتخملا  ىلع  كرتشملا ال  ىلع 

، لجرلاو ةأرملا  نيب  لماكتلاب  لوقلا  نع  تلزانتو  ةيباختنالا ، مئاوقلا  يف  فصانتلا 

ريمضلا ةيرح  أدبم  ةكرحلا  تّرقأ  امك  .تابجاولاو  قوقحلا  امهنيب يف  ةاواسملاب  تمّلسو 

مكح ماظنب  ةضهنلا  تلبقو  .مّظنتلاو  ريبعتلا  ةيرح  ةدئافل  تتّوصو  ريفكتلا ، ميرجتو 

امك .يناملربلا  مكحلا  ةغيصب  ثّبشتلا  ىلع  ةيادبلا  يف  اهصرح  نم  ًالدب  لّدعم  يسائر 

كلذ يف يشونغلا  لّلع  ثيح  روتسدلا ، ليئارسإ يف  عم  عيبطتلا  ميرجت  ىلع  ّصنلا  تضفر 

رمألا  » نأ ربمسيد 2011 ) لوألا / نوناك   ) تاساردلل نطنشاو  دهعم  ىلإ  هترايز  ءانثأ 

تاسايسل ىوس  ضرعتي  الأ  روتسدلا  ضورفملا يف  »(797) و« يليئارسإ ينيطسلف -  نأش 

.(798)« اهنم اًدحاو  سيل  يليئارسإلا  يبرعلا -  عارصلاو  سنوت ، يف  رّثؤتس  دمألا  ةليوط 



نيصحت نوناق  ىلع  ةقفاوملا  اًضيأ  يسيسأتلا  سلجملا  يف  ةضهنلا  ةكرح  ةلتك  تضفرو 

دادبتسالا لادبتسا  ةهبش  عوقولل يف  اًيدافت  يسايسلا  لزعلا  نوناق  ريرمت  تضفرو  ةروثلا ،

ءايصوأ انسل  : » صوصخلا اذه  يشونغلا يف  لاقو  ءاصقإلا ، قطنم  سيركتو  دادبتسالاب 

قيدانص ربع  اهنّصحيسو  ةروثلا  بحاص  بعشلاف  ...اهنّصحن  ىّتح  ةروثلا  ىلع 

.(799)« يئاصقإلا لصفلا  اذه  ضفر  سنوت يف  ةحلصم  ...عارتقالا 

ةيتامغاربلاو ةنورملاب  ةموسوملا  ةيسايسلا  فقاوملا  هذه  لالخ  نم  ةضهنلا  ةكرح  تنّكمت 

ةيطارقميدلاو مالسإلا  نيب  ةّوهلا  رسجي  يذلا  لدتعملا  يمالسإلا  بزحلا  ةروص  ديسجت  نم 

ةيناملعلل اًضيقن  مالسإلا  يف  يشونغلا  ىري  ال  ذإ  ةيبرغلا ؛ ةثادحلا  ئدابم  نم  لهنيو 

مالسإلا خيرات  يف  ةّدجتسملا  فقاوملا  كلت  تقال  . (800) امهنيب شياعتلا  ناكمإل  عّرشيو 

اهنكل اًصوصخ ، ةيكريمألا  ثحبلا  زكارمو  اًمومع ، ةيبرغلا  رئاودلا  ناسحتسا  يسايسلا 

عابتأ « ـ ةضهنلا ب تتعن  يتلا  ةيلاكيدارلا  ةيمالسإلا  تاعامجلا  ىمرم  ةكرحلا يف  تلعج 

.(801)« ةقطنملا ةيكريمألا يف  عارذلا   » اهنأبو توغاطلا »

راوحلا يف  اهطارخنا  تكرابو  ةكرحلل ، يسايسلا  ءادألا  نع  ةيضار  نطنشاو  تدب 

يف ةلعافلا  اهتمهاسمو  ةيباختنالا  ةيعرشلا  ىلع  ةيقفاوتلا  ةيعرشلا  اهبيلغت  امك  ينطولا ،

ناك كلذ ، عم  .امابوأ  سيئرلا  هيلع  ىنثَأ  يدّدعت  يمّدقت  يطارقميد  روتسد  غوص 

ىلع اهعم  مكاحلا  فالتئالاو  ةضهنلا  مكح  ىلع  تاظّفحتلا  نم  ددع  ةيكريمألا  ةرادإلل 

يلع ةدايقب  مأ  يلابجلا  يداّمح  ةدايقب  تناكأ  اكيورتلا ،»  » قافخإ اهمهأ  نيماع ، ىدم 



باهرإلل يدصتلا  اهقافخإو يف  يفلسلا ، رايتلا  دوعص  فلم  عم  يطاعتلا  يف  ضّيرعلا ،

.نمألا بابتتسا  نامضو 

تاموكحلا مامأ  اًيقيقح  اًيدحت  ةروثلا  دعب  سنوت  يف  يفلسلا  راّيتلا  دوعص  لّثم 

ةموكحو يلابجلا ، يداّمح  ةدايقب  ىلوألا  اكيورتلا »  » ةموكح اهمدقم  يفو  ةيلاقتنالا ،

ينمألا تالفنالا  نم  نويفلسلا  دافتسا  ذإ  ضِّيرعلا ؛ يلع  ةدايقب  ةيناثلا  اكيورتلا » »

اوموقيلو مهفوفص ، بيترت  اوديعيل  ةروثلا  دعب  دالبلا  دوهشملا يف  تايرحلا  لاجم  عاسّتاو 

ريبعتلا ةيرحل  ةضهانم  تالمحو  ةيريهامجلا  تارهاظتلاو  ةيضارعتسالا  لامعألا  نم  ددعب 

ضعب بهذ  ثيح  يندملا ، عمتجملا  تانّوكم  ةظيفح  كلذ  راثأ  .ريكفتلاو  سابللا  ةيرحو 

ّامع تتكس  اهنأل  مهتنداهمو ، نييفلسلا  عم  ؤطاوتلاب  ةضهنلا  ةكرح  ماّهتا  ىلإ  نيبقارملا 

نإ لوقلا  ىلإ  نورخآ  بهذ  نيح  يف  اهمكح ، ةرتف  يف  تازواجت  نم  هنوبكتري  اوناك 

اذه مامأ  .اهموصخ  نم  ءاشت  نم  اهب  بهرت  ةضهنلا  ةكرحل  ىلوطلا  عارذلا  يه  ةيفلسلا 

تثعبف ةعيرشلا ؛ ةرتسد  تضفر  نأ  دعب  يفلسلا  رايتلا  نع  اهسفنب  ةكرحلا  تأن  يّدحتلا 

يفلسلا ّدملا  ةهجاوم  ةكرحلا يف  تعبتا  امك  .دالبلا  يلاربيللا يف  فيطِلل  ةنأمط  ةلاسر  كلذب 

نم جورخلا  ىلإ  مهتوعد  ىلإ  ةلاّيم  تدب  ذإ  بيهرتلاو ؛ بيغرتلا  جهن  ةيلاقتنالا  ةلحرملا  يف 

عانقإ ىلع  مهّثح  دصق  مهعم  راوحلا  ىلإ  تدمعو  ةيعرشلا ، راطإ  لمعلاو يف  ةيرسلا  زّيح 

ةينوناقلا ةيسايسلا  ةيلمعلا  جيسن  مهجمد يف  ةّينب  كلذو  نسحأ ، يه  يتلابو  لدجلاب  سانلا 

ةيركفلا مهتاعورشم  حرط  لالخ  نم  مهموصخ  عم  يرابتلا  نم  مهنيكمتو 



طارخنالل اهليصأتو  تاعامجلا  كلت  نيدمت  اًذإ  دارملا  ناك  .ةيملس  ةقيرطب  ةيجولويديألاو 

كلذب ديازتتو  ةيحضلا  عقوم  يف  رهظت  ال  ىتح  اهعمق  يفالتو  .يندملا  عمتجملا  يف 

.(802) اهتيبعش

عم لماعتلا  ةضهنلا يف  ةكرح  اهتجهتنا  يتلا  ةيباعيتسالا  ةيمهفتلا  ةبراقملا  هذه  ِتؤت  مل 

ىلإو ديعصتلا ، ىلإ  ةلاّيم  يفلسلا  رايتلا  اذه  ةيداهجلا يف  ةاونلا  تدب  ذإ  اهلكُأ ؛ نييفلسلا 

رقم ىلع  ءادتعالا  ىلع  نييفلسلا  نم  ددع  مادقإ  لالخ  نم  كلذ  ّىلجت  .فنعلا  دامتعا 

اهلالظب ةرطخلا  ةثداحلا  هذه  تقلأف  ربمتبس 2012 ، لوليأ / يف 14  ةيكريمألا  ةرافسلا 

.ةضهنلا ةكرح  اهدوقت  يتلا  ةيسنوتلا  ةموكحلاو  ةيكريمألا  ةرادإلا  نيب  تاقالعلا  ىلع 

ذاّختا روط  تلخدو   (803) هيبكترمب تددنو  موجهلا  تناد  ةكرحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

نييكريمألا نيب  لصاوتلا  ىوتسم  ىلع  ةسكن  لَّثم  هنإف  نييفلسلا ، ّدض  ةيعدر  تاءارجإ 

ةيلوؤسم ةيسنوتلا  ةموكحلا  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلّمح  ثيح  سنوت ، يف  نييمالسإلاو 

اهذاختا مدعو  ينمألا  اهئادأ  فعض  تدقتناو  ةيسامولبدلا ، اهتثعب  ةيامح  يف  ريصقتلا 

.ةيباهرإلا تاديدهتلا  ةهجاومل  ةيقابتسا  تاءارجإ 

يف 28 ةرداصلا  ةيئاضقلا  ماكحألا  نم  ديدشلا  اهجاعزنا  ةيكريمألا  ةرافسلا  تدبأ 

، سنوت يف  اهّرقم  ىلع  موجهلاب  نيمهّتملا  نم  اًصخش  ّقح 20  يف  ويام 2013  رايأ /

فنعلا لامعتسا  ىلع  نوعّجشي  نيذلا  عم  اًقلطم  حماستلا  نكمي  ال  هنأ  تدكأو 

يف رداصلا  مكحلا  قفخأ  ةرافسلا ، نايب  بسحبو  ، (804) مهفادهأ قيقحتل  هنومدختسيو 



فاضأو . (805) ءادتعالاب تماق  يتلا  تاهجلا  اًيلمع  ضراعت  ةيسنوتلا  ةموكحلا  نأ  تابثإ 

سنوت اهيفّظومو يف  ةيسامولبدلا  تاثعبلا  عيمج  ةيامح  نع  ةلوؤسم  ةيسنوتلا  ةموكحلا  نأ 

ةضهنلا ةدايقب  ةموكحلا  ةيلوؤسم  ىلإ  ةينمض  ةراشإ  كلذ  يفو  يلودلا ، نوناقلا  بجومب 

حماستلا ةروطخ  نم  ريذحتو  ةرافسلا ، ىلع  ءادتعالا  ىلإ  ىّدأ  يذلا  ينمألا  روهدتلا  نع 

ةيّدجب ةيكريمألا  ةرادإلا  عانتقا  مدع  ىلع  ّلدي  ام  فّرطتملا ، يداهجلا  رايتلا  عم 

.ةدّدشتملا تاعامجلا  ةهجاوم  مهئافلحو يف  نييمالسإلا 

ةثعبلا يفظوم  ّلج  رداغ  ثيح  نيدلبلا ، نيب  ةقالعلا  روتف  ىلإ  ةرافسلا  ةثداح  تّدأ 

دالبلا ةرايز  نم  اهاياعر  ةدحتملا  تايالولا  ترذحو  سنوت ، ةيكريمألا  ةيسامولبدلا 

نع رداص  ريرقت  راشأ  هسفن ، قايسلا  يف  .اهيف  ينمألا  عضولا  رارقتسا  مدع  ببسب 

اهتادامتعاو ةيكريمألا  ةنزاوملاب  قّلعتي  طسوألا » قرشلا  ةيطارقميدلا يف  عورشم   » ةسسؤم

يسايسلا يف لاقتنالا  ىلإ  ةّمهم  ةدناسم  تمّدق  ةيكريمألا  ةرادإلا  نأ  ىلإ  ماعل 2014  ةيلاملا 

ةرافسلا ىلع  موجهلا  رثإ  يف  اًزراب  اًروهدت  تدهش  نيدلبلا  نيب  ةقالعلا  نكل  سنوت ،

نيب حوار  ذإ  حضاو ؛ وحن  ىلع  سنوتل  يكريمألا  يلاملا  معدلا  عجارتو  . (806) ةيكريمألا

30 لا ـ دودح  ماع 2013  زواجتي يف  هنكل مل  ماع 2012 ، رالود يف  نويلم  200 و300 

.رالود نويلم 

ضراعملا نم  لك  لايتغا  ىلع  ةيداهج ) ةيفلس  ةكرح  « ) ةعيرشلا راصنأ   » ميظنت مدقأ 

راّيتلا بزح  ميعز  يمهاربلا  دّمحمو  رياربف 2013 ) طابش /  6  ) ديعلب يركش  يراسيلا 



نييسنوت يف دونج  حبذو  ويلوي 2013 ،) زومت /  25  ) يسيسأتلا سلجملا  وضعو  يبعشلا 

ّدم ةسايس  قافخإ  ىلع  ًاليلد  كلذب  مّدقيل  ويلوي 2013 ،) زومت /  29  ) يبناعشلا لبج 

« اكيورتلا  » يتموكح قافخإ  امك  ةضهنلا ، ةكرح  اهتجهتنا  يتلا   (807) نييفلسلا ىلإ  ديلا 

ملسلا دّده  يذلا  رمألا  باهرإلل ، يّدصتلاو  ينمألا  ّفلملا  ةرادإ  يف  ةيناثلاو  ىلوألا 

اهئافلحو يف ةدحتملا  تايالولا  حلاصمو  يلاقتنالا  راسملاو  ينطولا  داصتقالاو  يعامتجالا 

نيب يئانثلا  باطقتسالا  اهمكح  يتلا  ةيسايسلا  ةايحلا  ىلع  اًبلس  كلذ  سكعناو  .ةقطنملا 

.اهيضراعمو اكيورتلا 

نع تّربعو  سنوت ، يف  عاضوألا  رّتوت  لايح  دايحلا  ىلع  ةيكريمألا  ةرافسلا  فقت  مل 

نيب ةطاسولا  اًدهج يف  تلذب  ثيح  باهرإلا ، رطخ  مهتهجاوم  نييسنوتلا يف  اهتدناسم 

يّحنت ىلإ  ىّدأ  يذلا  ينطولا » راوحلا   » عورشم مهطارخنا يف  تدّيأو  نييسايسلا ، ءاقرفلا 

ًالدب ةيقفاوتلا  ةيعرشلا  ىلإ  دنتست  طارقونكت  ةموكح  فيلأتو  مكحلا ، نع  ةضهنلا  ةكرح 

.ةيباختنالا ةيعرشلا  نم 

، سنوت مكحلا يف  ةبرجت  ةضهنلا  ةكرح  ةرادإ  نم  نطنشاو  فقوم  رظنلا يف  لالخ  نم 

: يتآلا ّنيبتن 

ةروث دعب  هماّكح  رايتخا  يف  يسنوتلا  بعشلا  ّقح  ةيكريمألا  ةرادإلا  تمرتحا  - 

قيدانص جئاتن  ةليصح  اهنأ  رابتعاب  نويمالسإ  اهدوقي  ةموكح  عم  لماعتلا  تلبقو  ، 2011

سيئرلا اهيلع  ىنثأ  ربوتكأ 2011 ) لوألا / نيرشت   23  ) ةهيزن تاباختنا  يف  عارتقالا 



.(808) اهحاجن ىلع  نييسنوتلا  أنهو  امابوأ ،

ىلإ اًرظن  ةمكاحلا ، ةضهنلا  ةكرح  عم  نواعتلا  روسج  ةدحتملا  تايالولا  تّدم  - 

اهلوبقو ناسنإلا  قوقح  اهمارتحاو  ةطلسلا  ىلع  يملسلا  سفانتلا  دعاوق  اهمازتلا 

ىلع اهحاتفناو  ةيندملا  ةلودلا  ءانبو  يطارقميدلا  حالصإلا  عورشم  يف  طارخنالاب 

.برغلا

موجهلا ةثداح  دعب  سنوت  مهئافلحو يف  نييمالسإلا  مكحل  يكريمألا  دييأتلا  عجارت  - 

ىلع  (809) يطارقميدلا لاقتنالا  راسم  معد  ةمزتلم  تلظ  نطنشاو  نكل  ةرافسلا ، ىلع 

، ةقطنملا يف  يسايسلا  حالصإلل  اًجذومنأ  هلعج  تلواحو  تارثع ، نم  هارتعا  ّامم  مغرلا 

ةلشاف ةلود  ىلإ  سنوت  لّوحتت  يك ال  ةيطارقميدلا  ةبرجتلا  طوقس  يدافت  ىلإ  تعس  امك 

.فّرطتلل ديدج  دهمو 

نيب تزيمو  مهفالتخا ، ىلع  نييمالسإلا  ةنطيشب  ةلئاقلا  ةبراقملا  نطنشاو  تزواجت  - 

، مهترصاحمو مهبّقعت  يف  دهجلا  لذبتو  مهعم  لماعتلا  ضفرت  نييلاكيدار  نييمالسإ 

ةكرح  ) مكحلا ىلإ  مهلوصو  ضراعت  الو  مهعم  لصاوتلا  لبقت  نيلدتعم  نييمالسإو 

(. اًجذومنأ ةضهنلا 

ثيح روتسدلا ، غوص  يفو  يسايسلا  نأشلا  ةرادإ  يف  ةنورم  ةضهنلا  ةكرح  تدبأ  - 

دّرفتلا ديرت  اهنأ ال  تدكأ  امك  ةيندملاو ، ةيسايسلا  ىوقلاو  ةيناملعلا  بخنلا  ىلع  تحتفنا 

عمتجملا ىلع  يجولويديألا  اهجذومنأ  ضرف  ديرت  الو  ةيريصملا  لئاسملا  رارقلا يف  ذاّختاب 



.جراخلاو لخادلا  نيبقارملاو يف  نينطاوملا  ىلإ  ةنأمط  لئاسر  ثعب  ام  يسنوتلا ،

ةكرح يّحنت  نم  ةيكريمألا  ةرادإلا  فقوم   3 -
مكحلا نع  ةضهنلا 

(، طارقونكت  ) تاءافك ةموكح  ىلإ  ةطلسلا  ميلست  اهؤافلحو  ةضهنلا  ةكرح  تلبق 

بلطم تّبل  امك  اكيورتلا .» « ـ ل ضراعملا  يعامتجالا  كارحلل  كلذب  تباجتساو 

ةريتو نم  فيفختلل  ةلاقتسالا  ىلإ  ةموكحلا  اعد  يذلا  ينطولا  راوحلل  يعارلا  يعابرلا 

ةطلسلاب ثّبشتلا  رطاخم  نم  يلاقتنالا  راسملا  ةيامحلو  ةيسايسلا ، فارطألا  نيب  ناقتحالا 

نع اهنم  اًريبعت  مكحلا  نع  اهيّلخت  يف  ةضهنلا  ةكرح  تأرو  .ةيباختنالا  ةيعرشلا  ةّلعتب 

، ةقّيض ةيوئف  وأ  ةيبزح  ةحلصم  ّيأ  ىلع  ايلعلا  دالبلا  ةحلصم  ميدقتب  قيمعلا  اهمازتلا  »

ةثّبشتم ريغ   » اهنأ تدكأ  ثيح  ، (810)« يطارقميدلا لاقتنالا  حاجن  ىلع  اهنم  اًصرحو 

اًراصتنا  » كلذو ، (811)« نطولا ةحلصم  لجأ  نم  هب  ةيحضتلل  ةّدعتسم  اهنأو  مكحلاب ،

.(812)« ةيسايسلا تابذاجتلاو  ىضوفلا  تاعزن  ىلع  راوحلاو  قافولا  ةدارإل 

خيرات يف  بزح -  لّوأ  عقوم  يف  زربتل  مكحلا  نع  اهيّحنت  ةضهنلا  ةكرح  ترمثتسا 

ىلع يملسلا  لوادتلاو  قفاوتلا  قطنم  سّركيو  ةطلسلا ، نع  لزانتي  ثيدحلا -  سنوت 

.ةياهن ام ال  ىلإ  ةطلسلاب  راثئتسالاو  بّزحتلا  قطنم  نم  ًالدب  مكحلا 

؛ ةيكريمألا ةرادإلا  ناسحتسا  مكحلا  ةلأسم  عم  لماعتلا  ةضهنلا يف  ةكرح  هّجوت  يقل 

اهتكراشم ىلعو  ةكرحلل  ةيسايسلا  ةيعقاولا  ىلع  يريك  نوج  ةيجراخلا  ريزو  ىنثأ  ذإ 



تنثأ امك  . (813) يقفاوتلا مكحلا  ةلظم  تحت  لوخدلا  اهلوبقو  ينطولا  راوحلا  يف  ةلعافلا 

ةضهنلا ةكرح  ةردابم  ىلع  نطنشاو  يف  رارقلا  عنص  رئاودو  ةيكريمألا  ثوحبلا  زكارم 

نمو يبعش  ٍقمع  نم  هب  ىظحت  ّامم  مغرلا  ىلع  ةسلس ، ةيملس  ةقيرطب  مكحلا  نع  ّيلختلاب 

نطنشاو دهعم  نم  كولوب ، ديفيد  بهذف  .يسيسأتلا  سلجملا  ّمهملا يف  يددعلا  اهروضح 

مالسإلا خيرات  يف  ةقباس  ةضهنلا  ةكرح  نيشدت   » نع ثيدحلا  ّدح  ىلإ  تاساردلل ،

جذومنأ نع  ثيدحلا  ناكمإب  حّرصو  ، (814)« ةطلسلا نع  يعوطلا  اهلزانتب  يسايسلا 

ىلع زيمت  جذومنأ  وهو  ةطلسلا ، ىلع  يملسلا  سفانتلاو  يطارقميدلا  لاقتنالا  يسنوت يف 

دارفتسالا اولواحو  ةطلسلا  ىلإ  نوملسملا  ناوخإلا  اهيف  دعص  يتلا  ةّيرصملا  ةبرجتلا 

تهتنا ركسعلاو  نييناملعلا  عم  ةهجاوم  يف  مهلوخد  ىلإ  ىّدأ  ام  تارارقلا ، غوصب 

تكرشأ امدنع  هيدافت  ةضهنلا  ةكرح  تلواح  يذلا  رمألا  ، (815) ةطلسلا نع  مهتحازإب 

ميلست تلبقو  ةيروهمجلا ، ةسائرل  حّشرتلا  نع  تلزانتو  مكحلا ، ةبرجت  ةرادإ  نييناملعلا يف 

تالضعم ّلح  ىلع  اهئافلح  عم  ةرداق  ريغ  اهنأ  اهل  ّنيبت  اّمل  طارقونكت  ةموكح  ىلإ  ةطلسلا 

تدب .ٍنآ  رييغتلا يف  ىلإ  قوتيو  قفاوتلا  ىلإ  ليمي  يسايسلا  عراشلا  نأو  ةيلاقتنالا ، ةلحرملا 

دهشملا تايضتقمو  يخيراتلا  فرظلا  تاّدجتسمب  ةيعاو  ةكرح  كلذب  ةضهنلا  ةكرح 

تثعبو اهتحلصمل ، مكحلا  نم  جورخلا  ثدح  تفظوو  .هيلإ  يمتنت  يذلا  يلاقتنالا 

، ةلدتعم ةيمالسإ  ةيسايس  ةكرح  اهنأ  اهدافم  جراخلاو  لخادلا  ماعلا يف  يأرلا  ىلإ  لئاسرب 

، ةطلسلا ىلع  يملسلا  لوادتلاب  نمؤتو  ةيطارقميدلاب  ّرقت  لب  مكحلاب ، راثئتسالا  ديرت  ال 

.اًصوصخ نطنشاوو  اًمومع ، برغلا  ناسحتسا  يقل  يذلا  رمألا 



ةماع تاجاتنتسا 
نيلعافلا يقابو  ةضهنلا  ةكرح  عم  راوحلا  روسج  ّدم  ةدحتملا  تايالولا  تراتخا  - 

يبعشلا قمعلا  ىلع  تفقو  اهنأل  ماع 2006 ) نم  ةيادب   ) سنوت يف  نييسايسلا 

جاتنإل نضحم  ىلإ  نّيدتلا  ىلع  ديازتملا  لابقإلا  لّوحتي  نأ  نم  تيشخ  امك  نييمالسإلل ،

ةفاضإ هيف ، داسفلا  ءارشتساو  يلع  نب  ماظن  كّكفت  عم  ىطعملا  اذه  ىزاوت  ثيح  فّرطتلا ،

لادتعالا ىوق  ىلع  حاتفنالا  ىلإ  اهعفد  ام  ةدحتملا ، تايالولا  ةيهارك  ةرهاظ  يمانت  ىلإ 

.بابشلا ةئف  هيجوتو  سانلا  باطقتسا  اهرود يف  ليعفتل 

لدتعملا يسايسلا  مالسإلل  اًجذومنأ  ةضهنلا  ةكرح  يف  ةيكريمألا  ةرادإلا  تدجو  - 

ةيطارقميدلاب ام  ٍّدح  ىلإ  نمؤيو  يكرتلا ، ةيمنتلاو » ةلادعلا   » بزح ةبرجت  رضحتسي  يذلا 

لبق لصاوت  تاونق  هعم  تحتفف  تايّلقألاو ، ةأرملا  قوقح  مرتحيو  ناسنإلا ، قوقحو 

.اهدعبو ةروثلا 

؛ اًصوصخ ةدحتملا  تايالولاو  اًمومع ، برغلا  نم  اهفقوم  ةضهنلا  ةكرح  ترّوط  - 

( تاينيعستلاو تاينينامثلا   ) ةيبرعلا تايروتاتكدلا  دّيؤت  رابكتسا  ةوق  اهّدع  نم  تلقتناف 

ةهجاوم اهب يف  ترصنتساف  ناسنإلا ، قوقح  ةفاقث  رشن  رصانت  ةيطارقميد  ةلود  اهّدع  ىلإ 

ماع 2006). نم  ةيادب   ) يدادبتسالا يلع  نب  ماظن 

سنوت خيرات  يف  اًيعون  ًالّوحت  رياني 2011  يناثلا / نوناك  نم  رشع  عبارلا  لّثم  - 



تّربعو يسنوتلا  بعشلا  ةروث  تدّيأ  ثيح  نطنشاوو ، برعلا  نيب  تاقالعلا  خيراتو 

مسرت تحبصأ  اهنأ  تنلعأو  ةقطنملا ، يف  يطارقميدلا  لاقتنالا  معد  اهدادعتسا  نع 

ريراقت ىلإ  ال  بوعشلا ، ةكرحو  عراشلا  ضبن  ىلإ  تصنت  يهو  ةيجراخلا  اهتاسايس 

اذه يف  ةدحتملا  تايالولا  دبُت  ملو  .ةيلومشلا  ةيبرعلا  ةمظنألل  ةعباتلا  ةينمألا  ةزهجألا 

بعشلا رايخ  كلذ  تربتعاو  مكحلا ، ىلإ  ةضهنلا  ةكرح  لوصو  ىلع  اهضارتعا  راطإلا 

.هتدارإ مارتحا  ّنيعتي  يذلا  يسنوتلا 

، سنوت يف  ةطلسلا  مامز  نييمالسإلا  ّيلوت  عم  ةيعقاوب  ةيكريمألا  ةرادإلا  تلماعت  - 

اهنكل ةيناملع ، بازحأو  ةضهنلا  ةكرح  نيب  مكحلل  ةيكراشت  ةرادإ  وحن  تعفد  ثيح 

ةكرح امهتداق  نيتللا  ةيناثلاو  ىلوألا  اكيورتلا »  » يَتموكح حاجن  مدع  ىلع  اهتاظّفحت  تدبأ 

دعب ةيلاقتنالا  ةبرجتلل  يكريمألا  معدلا  عجارت  ىلإ  ىّدأ  ام  باهرإلا ، ةهجاوم  ةضهنلا يف 

ربمتبس 2012). لوليأ /  ) سنوت ةيكريمألا يف  ةرافسلا  ىلع  موجهلا 

رييغتب ةبلاطملا  ىلإ  ةينيدلا  ةوعدلا  نم  تلقتنا  ذإ  ةروريس ؛ ةضهنلا يف  ةكرح  تلّكشت  - 

ةأرملاو تايرحلا  نع  اهتالوقم  مكحلاو  ةضراعملا  اهتبرجت يف  دادتما  ىلع  تروطو  يسايس ،

.برغلا عم  اهلصاوت  ام  ٍّدح  ىلإ  َّرسي  ام  ةعيرشلاو ،

تضفر امدنع  يلاكيدارلا  يسايسلا  مالسإلا  راّيت  نع  اهسفنب  ةضهنلا  ةكرح  تأن  - 

ريفكتلا ميرجت  تّرقأو  ريمضلا  ةيّرحب  تملسو  روتسدلا  يف  ةعيرشلا  ىلع  صيصنتلا 

ىلإ ةنأمط  َلئاسر  كلذب  تثعبف  تابجاولاو ، قوقحلا  يف  لجرلاو  ةأرملا  نيب  ةاواسملاو 



.ةيكريمألاو ةيبرغلا  رارقلا  رئاود  ىلإو  يندملا  عمتجملا  تانّوكم 

ىلإو يداصتقا  يومنت  حاجن  ىلإ  يباختنالا  اهبسك  ليوحت  ةضهنلا يف  ةكرح  تقفخأ  - 

نع تّلختف  ةيطارقميدلا  ىلع  بالقنالل  ةيطارقميدلا  فّظوت  مل  اهنكل  ينمأ ، رارقتسا 

.ةيباختنالا ةيعرشلا  ىلع  ةيقفاوتلا  ةيعرشلا  كلذب  تمّدقو  مكحلا ،

،(816)« ناوخإلا دعب  ام   » رصع ةراشب  يمزع  هيّمسي  ام  ىلإ  ةيمتنم  ةضهنلا  ةكرح  ّدعت  - 

، ةيسايسلا ةثادحلاو  مالسإلا  نيب  ةّوهلا  ترسج  اهنوك  ددجلا ،» نييمالسإلا   » ىّمسي ام  وأ 

ةيئاهن ةيجولويديأ  تالوقم  فلخ  سرتمتي  اًيديدح  اًبزح  تسيل  اهنأ  تتبثأ  ثيح 

فرشتسيو عقاولا  رضحتسي  يتامغارب  يندم  بزح  يه  لب  ةتباث ، ةقبسم  ماكحأو 

.لبقتسملا

اهدامتعا لالخ  نم  يمالسإلاو  يبرعلا  ملاعلا  ىلإ  ةيباجيإ  ةلاسر  نطنشاو  تثعب  - 

مكحلا يف ىلإ  نييمالسإلا  لوصو  ثدح  عم  اهلماعت  ةيباعيتسا يف  ةيمهفت  ةيلعافت  ةبراقم 

يه لب  قالطإلا ، ةهج  ىلع  نييمالسإلاو  مالسإلا  ّدض  تسيل  اهنإ  كلذب  لوقتل  سنوت ،

ام نيلدتعملا  نييمالسإلا  عم  لصاوتلل  ةّدعتسم  اهنأو  يلاكيدارلا ، يسايسلا  مالسإلا  ّدض 

.ةيطارقميدلا حورل  ءايفوأ  اوماد 

وأ يف سنوت  مكحلا يف  ىلإ  ةلدتعم  ةيمالسإ  ةكرح  لوصو  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ديفملا  نم  - 

يبرعلا يعمجلا  يعولا  رييغت  ىلإ  ةديكأ  ةجاحلاف  عيبرلا ؛ هدحو  عنصي  ال  يبرعلا  ملاعلا 

يسايس معدب  ةيطارقميدلا  وحن  لّوحتلا  دانسإ  بجي  امك  اًيطارقميد ، ليحتسيل 



عورشم قافخإ  ىدأ  الإو  يلودلاو ، يميلقإلا  نييوتسملا  ىلع  يتسجولو  يداصتقاو 

.فّرطتلا ىلإ  امإو  ةيروتاتكدلا  ةدوع  ىلإ  اّمإ  ةقطنملا  حالصإلا يف 

رخآلاو انألا  نأشب  اهتالوقم  ةيمالسإلا  ةيعجرملا  تاذ  ةضهنلا  ةكرح  ترّوط  - 

مالسإلا تاكرح  يقاب  وحنيس  لهف  .ام  ٍّدح  ىلإ  ةلودلا  ةرادإو  ناسنإلا  قوقح  اياضقو 

؟ هسفن وحنلا  يبرعلا  عيبرلا  لود  يسايسلا يف 
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يذلاو ص 11 - 12 ، بيهو ، رظنُيو : 5/ 10/ 2010 ؛ طسوألا ، قرشلا   (196)
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ص 110. نيساي ،  (199)
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.<http://www.althakafaaljadeda.com/309/majed-alhiti.htm>
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Survey and a Framework for Analysis,» in: Bahgat Korany et al.,
The Foreign Policies of Arab States (Boulder: Westview Press;

.Cairo: American University in Cairo Press, 1984), p. 13

ءاليإ ىلإ  ثيدحلا  رصعلا  ايجيتارتسالا يف  داور  نم  ددع  بهذ  هعقوم ، ةيمهأل   (205)

- 1861  ) ردنيكام دروفلاه  عضو  ًالثمف  .مهتايرظن  يف  ةزيمتم  ةناكم  ةيمهألا  هذه 

صخلتت هذهو  ضرألا ،» بلق   » ةامسملا هتيرظن  يلخادلا يف  لالهلا  ةقطنم  نمض  قارعلا  ( 1947
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Studies (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1984),

.p. 123

Mark Landler and David E. Sanger, «Clinton Speaks of (360)
.Shielding Mideast from Iran,» The New York Times, 22/7/2009

نم ةلهو ، لوأ  ًالهس  اهلوبق  نوكي  دق ال  يتلا  ةيمستلا ، هذه  ثحابلا  راعتسا   (361)

ىلع ةداعلا  ترج  راكفأو  ٍناعم  مادختسا  ىلإ  ةفاضإ  .هالعأ  ةروكذملا  ةيغالبلا  ةروصلا 

تالومحب ًالّمحم  انه ، هريوطت  ثحابلا  لواحي  يذلا  موهفملا  لعجي  امبر  اًقباس ، اهفيظوت 

.دارملا ىنعملا  لاصيإ  نع  هقوعت  ةيفسلفو  ةيفاقث 

«، يبرعلا عيبرلا  تاروث  نم  يدوعسلا  فقوملا  ، » يمقبلا يقوزرملا  روصنم   (362)

زكرم ةحودلا : ريغتم ( يجيتارتسا  قايس  جيلخلا يف  هللا ، دبع  لامجو  ديع  يردب  دمحم  يف :

ص 113 - (، 2014 نورشان ، مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  توريب : تاساردلل ؛ ةريزجلا 

.132

ةيسايسلا يف مولعلا  دهعم  يف  يدوعسلا ، نأشلا  صصختملا يف  ثحابلا  يّمسي   (363)

ماظنب هذه  ةطلسلا  يف  كراشتلا  ةلاح  نيلوم ، ليبن  دمحم  ، (Sciences Po Paris) سيراب

ربمتبس 2009). لوليأ /  ) سيراب ةنيدم  ثحابلا يف  عم  ثيدح  ددعتملا ، ةنميهلا 
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ىلوألا يف ةوطخلا  يرظن ، ةهجو  نم  ةيجراخلا ، ةسايسلا  ةسسأم  ةيلمع  لّكشت   (364)

.نيتيدوعسلا ةماعزلاو  ةدايقلل  ايجيتارتسا  ءانب  قيرط 

ةمجرت ثيدحلاو ، ميدقلا  نيب  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  خيرات  ديشرلا ، يواضم   (365)

.(2009 يقاسلا ، راد  توريب : ط 3 ( يميعنلا ، هلإلا  دبع 

نع راثآلاو ، ةحايسلل  ايلعلا  ةئيهلا  سيئر  ناملس ، نب  ناطلس  ريمألا  ثّدحت   (366)

اذه ناك  .ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ةيعرش  رداصم  نم  اًردصم  يراضحلا  باطخلا  نوك 

تناس ةنيدم  جاتيمريهلا ، فحتم  يف  ةيبرعلا » ةريزجلا  راثآ  عئاور   » ضرعم حاتتفا  لفح  يف 

يف: خيراتب 18/ 5/ 2011 ، ةيسورلا ، غربسرطب 

www.scta.gov.sa/en/mediaCenter/News/MainNews/Pages/01main->
.<18-5-2011.aspx

ص 113 - 132. يدوعسلا »، فقوملا  ، » يمقبلا  (367)

نب هللا  دبع  كلملا  يدوعسلا ، لهاعلا  هردصأ  يذلا  يكلملا  رمألا  صن  رظنُي :  (368)

.2011 /11 /6 طسوألا ، قرشلا  يف : دوعس ، لآ  زيزعلا  دبع 

ءارمألا يف رابك  نييعت  نوكي  نأ  ةيكلملا ، ةرسألا  ديلاقت  بسحب  ةداعلا ، ترج   (369)

.ةيكلملا ةرسألا  تايصخش  زربأ  ةرضح  يف  ةيلخادلا ، ةرازوك  ةيدايسلا ، بصانملا 

/6 ةيداصتقالا ، كلملا ،» مامأ  مسقلا  يدؤي  فيان  نب  دمحم  ريمألا  : » رظنُي  (370)

يف: ، 2012 /11
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.<http://www.aleqt.com/2012/11/06/article_707457.html>

رايتخاو كلملا  ةعيابمو  مكحلا  نوؤش  ميظنتل  ةعيبلا  ةئيه  ماظن  نالعإ  : » رظنُي  (371)

يف: ، 2006 /10 /20 طسوألا ، قرشلا  دهعلا ،» يلو 

http://archive.aawsat.com/details.asp?>
.<section=4&article=388223&issueno=10188#.VZJyWE1d6cw

ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  مكحلا يف  ماظن  : » ليدعتلا لبق  ةسماخلا  ةداملا  صن   (372)

لآ لصيفلا  نمحرلا  دبع  نب  زيزعلا  دبع  سسؤملا  كلملا  ءانبأ  يف  مكحلا  نوكيو  يكلم ،

هللا ىلص  هلوسر  ّةنسو  هللا  باتك  ىلع  مكحلل  مهنم  حلصألا  عيابيو  ءانبألا ، ءانبأو  دوعس 

مكحلا يف ماظن  : » يلي امك  ةسماخلا  ةداملا  صن  حبصأ  ليدعتلا  دعبو  [«. …  ] ملسو هيلع 

نب زيزعلا  دبع  سسؤملا  كلملا  ءانبأ  مكحلا يف  نوكي  .يكلم  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا 

باتك ىلع  مكحلل  مهنم  حلصألا  عيابُيو  ءانبألا ، ءانبأو  دوعس  لآ  لصيفلا  نمحرلا  دبع 

دهعلا يلو  رايتخاو  كلملا  ةعيابمل  ةوعدلا  متت  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هلوسر  ّةنسو  ىلاعت  هللا 

نم كلملا  هب  هفلكُي  امو  دهعلا ، ةيالول  اًغرفتم  دهعلا  يلو  نوكي  .ةعيبلا  ةئيه  ماظنل  اًقفو 

: رظنُي ديزملل  ةعيبلا ،» متت  ىتح  هتافو  دنع  كلملا  تاطلس  دهعلا  يلو  ىلوتي  .لامعأ 

.<www.shura.gov.sa>

هذه اهب  يحوت  يتلا  ةروصلا  مهلتسي  عفادتلا  ةدرفم  ثحابلا  مادختسا   (373)

.ةكرحلا ةبوعصو  ماحدزالا  يهو  ةملكلا ،

يف: ةعبسلا ،» نويريدسلا  : » رظنُي  (374)

.<goo.gl/ag0Tr1>
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ىلإ ثحابلا ، رظن  ةهجو  نم  دوعس ، لآو  نيدلاو  زمرلا ، عجارت  ببس  دوعي   (375)

نيتبرجتلاب اًطبترم  سيل  ليجلا  اذه  .ةطلسلا  ىلإ  زيزعلا  دبع  كلملا  دافحأ  ليج  لوصو 

يماع 1902 نيب   ) ةكلمملا ديحوتل  زيزعلا  دبع  كلملا  بورح  زمرلا : اتسّسأ  نيتللا 

يماع 1958 نيب   ) ةطلسلا ىلع  دوعس  كلملاو  لصيف  كلملا  عارصو  و1932 )

و1963).

Evelyn Goh, Constructing the U.S. Rapprochement with (376)
China, 1961 - 1974: From «Red Menace» to «Tacit Ally» (New York:

.Cambridge University Press, 2005), p. 224

ةظحلو ةيناريإلا  ةينيصلا -  تاقالعلل  يسايسلا  داصتقالا  ، » دابللا ىفطصم   (377)

.2007 /10 /31 ةايحلا ، ةيتآلا ،» رايتخالا 

ةريزجلا زكرم  نمألا ،» سلجم  ةيدوعسلا يف  ةعنامملا  ، » يمقبلا يقوزرملا  روصنم   (378)

، تاساردلل

يف: ربمفون 2013 ، يناثلا / نيرشت   20

.<http://studies.aljazeera.net/reports/2013/11/20131120112333735872.htm>

يتفم (، 1969 - 1893  ) خيشلا لآ  ميهاربإ  نب  دمحم  خيشلا  ىوتف  رظنُي   (379)

ماع 1969: هتافو يف  ىتح  ةيدوعسلا 

.<http://www.dorar.net/enc/mazahib/287>

- 1934  ) زيزعلا دبع  نب  فيان  ريمألا  اهاقلأ  يتلا  حاتتفالا  ةملك  رظنُي   (380)

بلطمو يعرش  جهنم  ةيفلسلا  ةودن  يف  (، 2012 - 2011  ) اًقباس دهعلا  يلو  وهو  (، 2012
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نوناك يف 27  ضايرلا ، ةيمالسإلا ، دوعس  نب  دمحم  مامإلا  ةعماج  تميقأ يف  يتلا  ينطو ،

: طبارلا ىلع  ربمسيد 2011 ، لوألا /

.<http://www.alriyadh.com/695917>

: رظنُي  (381)

Mansour Almarzoqi Albogami, «The Three Reasons behind US -
Saudi Fall - Out,» Al - Jazeera English, 13/11/2013, at:

.<<http://goo.gl/mZEEh2

ويام 2014. رايأ / نم  تاباختنالا يف 26 و27 و28  هذه  تيرجُأ   (382)

، ةحودلا هيقت ، نب  ساوحلا  تاساردلل ، ةريزجلا  زكرم  ثحابلا يف  عم  ثيدح   (383)

وينوي 2014. ناريزح /

يف ةيلودلاو  ةيبرعلا  تاقالعلا  ىدتنم  سيئر  يرمحألا ، دمحم  ركفملا  لداجي   (384)

يمالعإلا هءاقل  رظنُي  .دعاصلا  يسايسلا  مالسإلا  عم  شياعتلا  لبق  برغلا  نأ  ةحودلا ،

.2013 /7 /29 ةريزجلا ، ةانق  قمعلا ،» يف   » جمانرب يريفظلا : يلع  يدوعسلا 

ىظحت يذلا  يوقلا  يرطقلا  معدلا  اًيئزج ، ولو  حرطلا ، اذه  ّرسفي  نأ  نكمي   (385)

.نيملسملا ناوخإلا  ةعامج  هب 

قرش ةيسنرفلا يف  ةيدوعسلا -  تاقالعلا  ، » يمقبلا يقوزرملا  روصنم  رظنُي :  (386)

يف: سطسغأ 2013 ، بآ /  1 تاساردلل ، ةريزجلا  زكرم  ريغتم ،» طسوأ 

.<http://studies.aljazeera.net/reports/2013/07/20137318323717777.htm>
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/5 /4 ةايحلا ، ضايرلل ،» امابوأ  ةرايزو  ةروانملا  ، » ليخدلا دلاخ  رظنُي :  (387)

يف: ، 2014

.<goo.gl/fecyUr>

ةدحتملا تايالولل  اًديدهت  ةيروس  يف  ةفرطتملا  تاعامجلا  ّيشفت  لّثمي   (388)

.اهدض ةرشابم ، ريغ  ةروصب  يكريمألا ، لخدتلا  تالامتحا  نم  ديزي  ام  اهحلاصمو ،

US Embassy Cables: Saudi Official Warns Gulf States May» (389)
Go Nuclear,» The Guardian, 28/11/2010, accessed on: 5/5/2014, at:

.<<https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/189229

Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the (390)
Saudi Oil Frontier (California: Stanford University Press, 2007),

.chap. 2

نأ اهنيب  نم  ناك  ةديدعو ، ةمهم  بصانم  جّردت يف  يكريمأ  يسامولبد  ناميرف   (391)

يماع 1989 نيب  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  ةيكريمألا يف  ةدحتملا  تايالولل  اًريفس  لمع 

يف طسوألا  قرشلا  تاسايس  سلجم  مامأ  هل  ةملك  يف  تاقيلعتلا  هذهب  ىلدأو  و1992 .

: طبارلا ىلع  ويام 2014  رايأ / دهوش يف  رياني 2013 . يناثلا / نوناك  يف  نطنشاو ،

http://www.youtube.com/watch?>
.<v=3Xhlwxkjy8o&feature=youtu.be

ةيلمع اًكيرشو يف  رارقلا ، ذاختا  ةيلمع  اًكيرش يف  نطاوملا  نوكي  نأ  مهملا  نم   (392)

.ةدايقلا ةيجيتارتسا  نم  اًءزجو  نمألا ، ديطوت 

درفملا بدألا  يراخبلا ، ليعامسإ  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  يف : يراخبلا  هاور   (393)
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يراخبلاو ملسمو  لبنح  نباو  رباج ، نع  يذمرتلاو  ملسمو  يراخبلا  هاور   (394)
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ىوقلا تاروصت  يف  ريثأتلا  يف  ص 113 - 132 ،) يدوعسلا ،» فقوملا  ، » يمقبلا
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ىلإ ريك  افلس  ةلودلا  سيئر  نم  ةلاسر  هيجوتو  رالود ، تارايلم  ةعبرأ  غلبم  سالتخاب 

لوصحلل اًطرش  هدّدح  يفرصم  باسح  هوسلتخا يف  ام  عاديإب  مهبلاطُت  نيلوؤسملا  نم   75

امّبر هنكل  اماردلا ، هذه  ينغاد يف  هسرام  يذلا  رودلا  ةعيبط  فورعملا  ريغ  نمو  .وفع  ىلع 

، هتباتك ىلع  ريك  افلس  سيئرلا  ّثح  هنأ  حجرُيو  مالعإلا ، ىلإ  باطخلا  بيرست  مهاس يف 

رارف دعبو   . فحصلا ضعب  تدروأ  امك  باطخلا  َبُِّرس  نأ  دعب  رارفلا  ىلإ  رطضا  هنأل 

، نادوسلا بونج  ىلإ  ةدوعلا  مدع  هنم  بلطت  ريك  نم  ةلاسر  ىّقلت  يبورين ، ىلإ  ينغاد 

ةلالدلا يف غلاب  دهشم  هنإ  .دالبلا  ىلإ  لوخدلا  نم  عنُم  ابوج ، ىلإ  ةدوعلا  لواح  امدنعو 

مل ةياهن  تهتناو  نطنشاو ، يهاقم  دحأ  يف  كبُحت  تارماؤمب  تأدب  يتلا  اماردلا  هذه 
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U.S Envoy to Sudan Says Bashir Indictment Will Make his» (498)
Job Harder,» Washington Post, 22/7/2010, at:

<http://www.washingtonpost.com/wp-
.<dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072105664.html

: رظنُي نشيرغ ، ءادأل  يبلسلا  ميوقتلا  صوصخب  تامولعملا  نم  ديزمل 

Molly Redden, «Why Scott Gration Really Resigned,» New Republic
(June 2012), at: <http://www.newrepublic.com/blog/104484/why-scott-

.<gration-really-resigned

يكريمألا يسائرلا  ثوعبملا  حنم  ضفري  نادوسلا  ، » رونلا دمحأ  رونلا   (499)

يف: ، 2013 /11 /27 ةايحلا ، ةريشأت ،»

.<http://alhayat.com/Details/576508>

Maria Gabrielsen Jumbert, «The Internationalization of the (500)
Sudanese Conflicts: From South Sudan to Darfur. Agenda Setting,
Mobilization and Qualifications,» Phd. Thesis, Institut d’études

.politiques de Paris (2010), p. 121

Medina Haeri, «Saving Darfur: Does Advocacy Help or (501)
Hinder Conflict Resolution?,» Praxis: The Fletcher Journal of

.Human Security, vol. 23 (2008), p. 36

ةيملاعلا ةحصلاو  ايقيرفأل  ةيعرفلا  ةنجللا  ةسلج  لاثملا : ليبس  ىلع  رظنُي   (502)

تدقُع يف 4/ يتلا  باونلا  سلجمل  ةيجراخلا  تاقالعلا  ةنجَِلل  ةعباتلا  ناسنإلا ، قوقحو 

مهتأوانمب نيفورعم  صاخشأ  نم  نادوسلا  نأشب  تادافإ  ىلإ  عامتسالل  11/ 2011 ؛

نم وهو  زرتيور ، ريرقت  همسا يف  درو  يذلا  تساغردنرب  نوج  لثم  ةينادوسلا ، ةموكحلا 

بونج لصف  ىلع  نطنشاو  نم  لمعت  تناك  يتلا  ةعومجملا  يف  ةيروحملا  تايصخشلا 

: نادوسلا اًقر يف  قبس  ام  ناك يف  هنأ  معز  يذلا  غنيد  ريكو  هينورب ، دراريجو  نادوسلا ،
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A Comprehensive Assessment of U.S. Policy toward Sudan:
Hearing before the Subcommittee on Africa, Global Health, and
Human Rights of the Committee on Foreign Affairs, House of
Representatives, One Hundred Twelfth Congress, First Session,

.(October 4, 2011 (Washington: U.S. G.P.O., 2011

«. نادوسلا ةيجراخ  ريزو  ، » حلاص  (503)

Sudan: ICC Issue Dominates All Others,» Wikileaks, 18/7/2008,» (504)
.<at: <https://wikileaks.org/plusd/cables/08PARIS1368_a.html

ةيلخادلا ةسايسلاب  طبترملا  شاقنلا  اًمامتها يف  ةداع ، ةريغصلا ، لودلا  ريثت  (505) ال 

ةيعقاولا ةيرظنلا  نأ  كلذ  ىلإ  فاضي  مقر 54 . شماهلا  دريس يف  امك  ةدحتملا ؛ تايالولل 

ةيجراخلا ةسايسلا  ةيلخادلا يف  ةسايسلا  ريثأت  نأ  ىرت  ةيلودلا  تاقالعلا  ةيكيسالكلا يف 

ِْهنُكب قّلعتم  شاقن  قثبنا  نيتسايسلا  نيب  اًقيثو  اًطبارت  ىرت  يتلا  سرادملا  ىتحو يف  .دودحم 

: رظنُي ةدازتسالل  هيف ، رِّثؤت  يذلا  ىدملاو  اهدودحو  ةيلخادلا  ةسايسلا 

James D. Fearon, «Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories
of International Relations,» Annual Review of Political Science, vol. 1

.(1998), pp. 289 - 313

نمض نوكت  ىتح  ام  ةيضق  رّوطت  ةيفيكب  قَّلعتي  ام  يف  تامولعملا  نم  ديزمل   (506)

: رظنُي ةيملاعلا ، ةدنجألا 

Charli Carpenter, «Governing the Global Agenda: «Gatekeepers»
and «Issue Adoption» in Transnational Advocacy Networks,» in:
Deborah D. Avant, Martha Finnemore and Susan K. Sell (eds.), Who
Governs the Globe?, Cambridge Studies in International Relations
114 (Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press,

.(2010
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: رظنُي ةيملاعلا ، ىلإ  ةيلحملا  نم  نادوسلا  اياضق  لُّوحت  نأشب 

.«Jumbert, «The Internationalization

تايالولا لُّخدت  ةرورض  ىرت  يتلا  يكسلدوام  ةلاقم  لاثملا  ليبس  ىلع  رظنُي   (507)

ةيامح اميس  الو  يكريمألا ، روتسدلا  يف  ةدراولا  ميقلا  ىلع  اًدامتعا  روفراد ، يف  ةدحتملا 

.يعامجلا لتقلا  عنمو  ناسنإلا ، قوقح 

Christy Mawdsley, «An Interest in Intervention: A Moral
Argument for Darfur,» African Studies Quarterly, vol. 10, no. 1

.(Spring 2008), pp. 95 - 105

Karen Abul Kheir [et al.], The Foreign Policies of Arab (508)
States: The Challenge of Globalization, Bahgat Korany and Ali E.
Hillal Dessouki (eds.), 3rd ed. (Cairo: The American University in

.Cairo Press, 2008), p. 41

يف ةيكريمألا ، ةيجراخلا  ةسايسلا  ةعانص  لاقتنا  ىلإ  نيسرادلا  نم  ددع  راشأ   (509)

تاعامج بتاكم  ىلإ  ةيجراخلا  ةرازوو  ضيبألا  تيبلا  نم  نوتنيلك ، سيئرلا  دهع 

، ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ذنم  تثدح  يتلا  ةمهملا  تالّوحتلا  نم  رمألا  اذه  ُّدعُيو  حلاصملا ،

: لاثملا ليبس  ىلع  رظنُي  .تاعامجلا  كلت  رود  يمانت  ىلإ  ريشي  وهو 

Karl D. Jackson, «How to Rebuild America’s Stature in Asia,»
.(Orbis, vol. 39, no. 1 (Winter 1995

يتأت يف ىرغصلا ال  لودلا  هاجت  ةيكريمألا  ةيجراخلا  ةسايسلا  نأ  ىرخأ  تاسارد  ىرت 

ماعلا يأرلاو  مالعإلا  مامتها  تلانو  ةمزأ  ىلإ  تلوحت  اذإ  الإ  سيئرلا  تامامتها  ةرادص 

تامامتها نم  نوكت  ةسايسلا  كلت  نإف  ةمزأ ، مادعنا  لاح  امأو يف  روفراد .) ةيضق  لثم  )



: ددصلا اذه  رظنُي يف  ةيجراخلا ، ريزو  دعاسم 

Anthony J. Eksterowicz and Glenn Hastedt, «Contending Foreign
Policies: The Clinton Administration in the Post Cold War Era,» In

.(Depth (Spring 1994

«. ةدحتملا تايالولاو  نادوسلا  » (510)

: يتركل اهتيجراخ  ريزو  ءاقل  ىدل  ، » ةيجراخلا ةرازو  نادوسلا ، ةروهمج   (511)

/26 «، نادوسلا عم  اهتاقالع  نيسحتل  يعاسملا  ةلصاوم  اهتبغر يف  يدبت  ةيكيرمألا  ةرادإلا 

يف: ، 2013 /5

http://www.mfa.gov.sd/index.php/2008-01-24-12-14-53/85-2013-05->
.<26-11-47-06.html

U.S. Department of State, «U.S. Policy toward Sudan and (512)
South Sudan,» 26 February, 2014, p. 8, at:

.<<http://www.state.gov/p/af/rls/rm/2014/222858.htm

فواخملاو حلاصملا  ةيكريمألا : ةدحتملا  تايالولاو  برعلا  رمتؤم : ةمَّدقُم يف   (513)

ةساردو ثاحبألل  يبرعلا  زكرملا   (، ةيميداكأ ةيؤر   ) ةريغتم ةئيب  يف  تامامتهالاو 

.2014 /6 /16 - 14 رطق ، ةحودلا ، تاسايسلا ،

Paul Blumenthal, «Congress Had No Time to Read the USA (514)
PATRIOT Act,» Sun Light Foundation, 2/3/2009, at:

<http://sunlightfoundation.com/blog/2009/03/02/congress-had-no-time-to-read-the-
.<usa-patriot-act

: ةساردلا هذه  ةمدختسملا يف  ةيسيردتلا  بتكلا  نيوانع  يلي  ام  (515) يف 

Alex Thio, Society: Myths and Realities: An Introduction to
Sociology, Penguin Academics (Boston, MA: Pearson/ Allyn and
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بلاطتو ةيكيرمألا  ةرافسلا  ىلع  ءادتعالا  ركنتست  ةيسنوتلا  ةضهنلا » : »» رظنُي  (803)

/9 /16 ةيسنوتلا ، طسولا  نع : ًالقن  سروت ، ءايبنألل ،» ةءاسإلا  مرجي  يلود  نوناقب 

: طبارلا ىلع  ، 2012

.<www.turess.com/alwasat/23745>

دض ةرداصلا  ماكحألا  سنوتب : ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  ةرافس  : » رظنُي  (804)

تاثعبلا ةيامح  ىلع  ةلوؤسم  ةموكحلاو  ...ةففخم  ةرافسلا  ىلع  ءادتعالا  يف  نيمهّتملا 

يف: ، 2013 /5 /29 ةيسنوتلا ، ةيسامولبيدلا ،»

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?>
.<t=64&a=91802&temp=1&lang

.هسفن عجرملا   (805)

: رظنُي  (806)
Stephen McInerney and Cole Bockenfeld, «The Federal Budget
and Appropriations for Fiscal Year 2014: Democracy, Governance,
and Human Rights in the Middle East & North Africa,» Project on
Middle East Democracy [POMED], September 2013,

.<<http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
: رظنُي  (807)

Kevin Casey, «A Crumbling Salafi Strategy,» Carnegie
Endowment for International Peace, 21 August 2013,

.<<http://goo.gl/Y3G5Zw
: رظنُي  (808)

.«Statement by the President»

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=91802&temp=1&lang
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://pomed.org/wp-content/uploads/FY2014-Budget-Report.pdf
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw
http://goo.gl/Y3G5Zw


ةرافسلا ىلع  ءادتعالا  ىركذ  يف  سلاو » كياج   » يكيرمألا ريفسلا  : » رظنُي  (809)

/9 /13 ةيسنوتلا ، ءانبلاو ،» معدلا  ةلصاومل  انه  ىقبنس  سنوت : ةيكيرمألا يف  ةسردملاو 

يف: ، 2013

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?>
.<t=42&a=100376

يلع ديسلا  ةموكح  ةلاقتسا  لوح  ةضهنلا  ةكرح  نايب  ، » يشونغلا دشار  رظنُي :  (810)

يف: ، 2014 /1 /11 ةضهنلا ، ةكرح  ضيرعلا ،»

.<http://goo.gl/AJnrih>

.هسفن عجرملا   (811)

.هسفن عجرملا   (812)

: يريك نوج  حيرصت  رظنُي :  (813)
Background Briefing on Secretary Kerry's Trip to Tunisia,» U.S.»
Department of State, 18/2/2014,

.<<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/02/221753.htm
: رظنُي  (814)

David Pollock, «First Islamist Party to Voluntarily Give up Power:
A New Tunisian Model?,» The Washington Institute, 17/12/2013,

.<<http://goo.gl/nLhX7O

/4 ةيبرعلا ، ةينايبص ،» ةقيرطب  مكحلا  اودقف  رصم  ناوخإ  يشونغلا : : » رظنُي  (815)

يف: ، 2014 /5

.<http://goo.gl/9E12jM>
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/7 ةريزجلا ، ةيناملعلاو ،» نيدلا  نيب  ةيطارقميدلا  ، » قمعلا جمانرب يف  رظنُي :  (816)

ىدمو يبرعلا  نطولا  ةيمالسإلا يف  تاكرحلا  رود  نع  ثيدح  ةقلحلا  ءاج يف  . 2014 /4

يف: ةيطارقميدلاو ، ةينطولا  ةلودلا  ةركف  اهلوبق 

http://www.aljazeera.net/programs/pages/b9366983-14dc-4541->
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